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 رعشم رادل ةظوفحم عبطلا قوقح

 د۹١١١٠ لوألا ةعبطلا



 ةمدقملا

 ةيمالسإلا ةديقعلا تامس

 اهمهف ةلوهس :اهنم ؛ةددعتم تافص ةيمالسإلا ةديقعلل

 نيملكتملاو ةفسالفلاب صتختال ةلماش ةديقع اهنأل ؛اهملعتو

 اهتجاذس ينعيال كلذ نأ الإ .اهقمع نم مغرلاب نيركفملاو
 اهنيهارب ةديقعللف .ةيلقعلا نيهاربلل اهعوضخ مدعو اهاذتياو

 نم نإو اهسرد نم لك اهيلع فقي نأ نكي يتلا ةحضاولا

 فلتخم يف مالسإلا راشتنا ةعرس ىلع تدعاس يتلا لماوعلا

 ةديقعلا ةلوهسب هفاصتا طاسوألا نيب هلغلغتو تاراضحلا

 ىلع فقوتم ءيشب ناعذإلا نأ مولعملا نمو فيلكتلارسيو

 نيقيلا اهعبتتسي ىّتح هيلإ ةيهتنم ةيرظن وأ ةيهيدب تامّدقم توبث



 مهتديفعو ةعيشلا خيرات

 .سفنلاو بلقلا يف ةركفلا خوسرو بلقلا نانئمطاو ناعذإلاو

 دومعلا هرابتعاب ,لقعلل بيجتسن نأ انيلع ضرفي يذلا وه اذهو
 كلذلو إب ةيدمحملا ةوبنلا حرص اهيلع ينتبي يتلا دئاقعلل يرقفلا

 لقعلا ةلالدب لصألا اذه تبثي زيزعلا باتكلا نأ ىرن

 لقعلا ءادنل انبولق حتفن نأ انيلع ضرفي اذهو ."'هداشرإو

 .هتوعدو

 ضعب لبق نم -ةديقعلا ىلع ةنهربلا لاحم يف لقعلا ضفر نإ
 فئاوطلا نم ريثك دئاقع يف ةفارخلا لفلغتل ًاببس راص - قرفلا

 يف هيبشتلاو ميسجتلا رابخأ تلخد كلذ رثأ ىلعو .ةيمالسإلا

 اورهاظت نيذلا نابهرلاو رابحألا قيرط نع ديناسملاو حاحصلا
 ,نيملس لا لوقع اوعدخو ةينارصنلاو ةيدوهبلا اونطبأو مالسإلاب

 سانلا نم جذسلاو نيثدحملا نيب ةيفارخلا مهدئاقع اورشحف

 .مهمالسإب اورتغا نيذلا

 نود لقعلاوه ةديقعلا يف ديحولا عجرملا نأ كلذ ىنعم 55

 نأ بجي ةيمالسإلا ةديقعلا 2 ةيلوألا تانبللا نإ لب نر

 1؟: ءارسإلاو :نونمؤملاو 73: ءايبنألاو 14 E :فارعألاو ٠ ۳ األ :رظنا )١(

 ٠٠٠ل

- 



 هةمدقملا

 تبثت نأ عنام الف ةيعرفلا رومألا امأو .ناهربلل ةعضاخ نوكت

 :نيطرشب لقنلاب
 ,لقعلا مكح ضقانتال نأ :لوألا

 ؛عراشلا نع اهرودص توبث :يناثلا و

 ام لك نوكي 6# مركألا يبلا ةّوبن لقعلا مكحب تبثن امدنعف
 طرشب نكل .ماكحألاو دئاقعلا يف ةجح هِي ينلا هب ءاج

 ا مركألا ينلا نع هرودصب نانئمطالا

 نيب عمجن يتلا تاكرتشملا نايب ىلع بانكلا اذه زكر دقل و

 .ركفلاو ةعيرشلاو ةديقعلا ديعص ىلع (ةعيّشلاو ةّئسلا) نيتفئاطلا

 اذه .ناهربلاو ليلدلا مهيلإ اهقاس يتلا قراوفلا نايب بناج ىلإ

 نيدلا فرش ديسلا اندئار هلاق امل هيف نعذن يذلا تقولا يف

 ات رثكأ ؛انعمجيام :هلوقب ةّنسلا ءاملع بطاخ امنيح ةيلماعلا

 .انقرفي

 ,يرصملا ينغلادبع نسح دمحم قلخملا رعاشلا هعبت و

 :لاق ال مارهألا رعاش

 2 قبلا نيد فو دفا ا اه انا

 ًاعايشأ ىوه ا يف انبهذ امهم  انبولق نيب ٌمالسالا فلي و



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 باتكلاذه نوكي نأ هناحبس هلا نم وجرت ماتخلا يف و

 ااا نيب يطق یو د لاس قا مضارع هارب
 يك مهنيب كرتشملا نواعتلا ريزعتو ةوخألا رصاوأ قيثوتو

 ريدقل كلذ ىلع هنإ ,مهئادعأ مامأ ًادحاو ًافص اونوكي

 .ريدج ةباجإلابو



 :لوالا لصفلا

 خيراتلا بكوم 4 ةعيشلا

 هتأشن خسراتو عّيشتلا أدبم

 ةعياشملاو فافتلالا لالخ نم ةروص حضوأب رهظي عّيشتلا

 اذإف .ىلاعت هللارمأب هل ةفيلخ كيني هلا لوسر هراتخا يذلا يصولل

 .يصولاب ةدايقلا رارمتسا ىلع ًاساسأ زكتري مّيشتلا نأ انريتعا

 نع ةدراولا صوصنلاو .مالسإلا خيرات ىوس ًاخيرات هل دج الف

 ةقحاللا ةباجتسإلا نأ ىلع حوضوبو لدت هلي هلا لوسر

 كلذك ناك اذإو يها لوسر دهع يف اهقبس امل يقيقح رارمتسا

 ايقيقح ًادايقنا هل اوداقناو ي هلا لوسرل اوباجتسا نم عب نإف

 مه ةعيشلاف ؛هروذب يلماحو لئاوألا عيشتلا داور كشالب نودعي



 مهتديقعو ةعيبشلا خيرات

 لايجألا يف ناسحإب مهعبت نمو راصنألاو نيرجاهملا نم نوملسملا

 يف لوسرلا رصع يف هيلع اوناك ام ىلع اوقب نيذلا نم .ةقحاللا
 مهئاراب اوذخأيملو هريغ ىلإ هنع اودعتيملو هورّيغي ملو ,ةدايقلا رمأ

 هلوقل زربألا قادصملا كلذب اوراصو ,صوصنلا لباقم يف ةّصاخلا

 هلوسَرو هللا يدي نيب اوُم دقت ال اوما نبذ اَهّيَأ ايا :هناحبس

 عورفلاو اسأل يف اوعزفف ٠ 4ميلَع عيمس هللا كا هللا اوَُّناَو

 ىرخألا ةفئاطلا نع اوزاحناو ال ةرهاطلا هنرتعو ااا ىلع ىلإ

 .ةرتعلا ةماعزو ةيالولاو ةفالخلا صوصنب اودّبعتي ل نيذلا نم

 .مهئاراب اوذخأو صوصنلا اوكرت ثيح

 يبنلادنع انك :لاق هّللادبعنيرباج نع ركاسع نبا جرخأ

 هللاىَلص يبنلا لاقف [26] يلع لبقأف مّلسو [هلآو] هيلع هللا ىلص

 مهل هتعيشو اذه نإ هديب ىسفن يذلا ود مّلس و [هلآو] هيلع

 اوُلمَعَو اونم نيذلا نإ تلزنو «ةمايقلا موي نوزئافلا
 ىلص يبنلا باحصأ ناكف "'ةّيرَبْلا ريخ مُه كئلوأ تاحلاصلا

 ريخ ءاج :اولاق [6] يلع لبقأ اذإ مّلس و هلآ وإ هيلع هلل

 ل س اا

 ١. : تارجحلا (1)
 ۷ : ةنئبلا (۲)

 ..و ةشئاع نع امهلتمو َةئّيب ۷ ةبآ .084/7 : ىطريسلل روثنملا ردلا (۳)
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 خيراتلا بكوم ىف ةعيشلا / لوالا لصفلا

 .يتليل تناك :ةملس ّمَأ نع هقعاوص يف رجح نبا ىور و
 امهنع هلا يضر ىلع اهعبتف ةمطاف هتتأف يدنع يبنلا ناكو

 يف كتعيشو تنأ .ةّنجلا يف كباحصأو تنأ يلع اي :ينلا لاقف

 "ةا

 يعم كأ ىضرت امأ :يلعل لاق هلأ :بقانملا يف دمحأ ىور و

 انجاوزأو انروهظ فلخ انتيرذو نيسحلاو نسحلاو ةتحلا يف

 ىور [هلثمو] .انلئامشو اننايأ نع انتعيشو انتيرذ فلخ

 ."”يناربطلا

 انتعيش :ةءلاقف ....عمج ىلع يلع رم هلأ :رجح نبا ىور و

 ."'هللارمأي نولماعلا هاب نوفراعلا مه
 برعت اهدانسأ ةظحالم نع ةينغلا ةرفاظتلا صوصنلا هذه و

 ةعيش هل نأب يبنلا باحصأ نيب ًازّيمتم ال يلع نوك نع
 ةايح يف اهب نيروهشم اوناك تافصو تافصاوم مهو ًاعابتأو

 .اهدعبو يلا

 ضورف ىلإ أجتلي نأ ثحابلل حصيال صوصنلا هذه دعبف

 .اهروهظو ةعيشلا نوكت ديدحت يف ةيمهو وأ ةيّنظ

 .131 :قباسلا ردصملا (؟)



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 قرفلا باحصأو نيخرؤملا تاملك يف ةعيشلا

 هل ًاعبت ةا لوسرلا رصع دعب ةعيشلا ظفل لامعتسا بلغ دق
 رهظيو .هتياصوو هتمامإب دقتعيو هتيب لهأو ًايلع يلاوي نميف

 ريشن يّتلاو تالاقملا باحصأو نيخّرْؤملا تاملك لالخ نم كلذ

 :اهضعب ىلإ
 ًايلع مامإلا نأ :ةينلا ةافو ثداوح يف يدوعسملا ىور -

 “ركب يبأ ةعيبلا تت نأ دعب هلزنم يف هتعيش نم هعم نمو ماقأ

 نإ :(. ه17/4 / ت) يقربلادلاخ نب دمحأ نب دمحم لاقو -

 مث .ءايفصألا مث .باحصألا ىلإ نومسقني يلع باحصأ

 يسرافلا ناملس ءايفصألا نمو ... سيمخلا ةطرش مت .ءايلوألا

 ةرمعوبأو نانسوبأو ريبشو ىليلوبأو راّمعو رذوبأو دادقملاو

 بزاعنبءاربلاو هلادبع نبرباجو ةزربوبأو يردخلا ديعسوبأو

 لّوأ نإ :(ق . ه١ ت) يتخيونلا لاقو - ".يرزألا ةفرطو

 يلع ةعيش نوّمسملا .بلاط يبأ نب يلع ةقرف مهو ةعيشلا قرف
 نوفورعم «هدعبو كی و [هلآ و] هيلع هللا ىلص ينلا نامز يف

 ”'.هتمامإب لوقلاو هيلإ مهعاطقناب

 .فحت ط۱ :يدرعملل هّيصولا )

 ةبيرق هترابعو ةرهاقلا .ط 737 :ميدتلا نبا تسرهف ظحالو .(نارهت .ط)* :ىقربلل لاج رنا (؟)
 .يقربلا هرابع نم

 ١ :ةعيثلا قرف ١186.

 ی سس ۲ ١



 خيراتلا بكوم ىف ةعيشلا / لّوالا لصفلا

 هدعيو لوسرلا ةايح يف ةّمألا نم ًاقيفل نأ نع برعي هلك اذه

 لاز امو .كلذ يف ةّمألا هتعبتو لوسترلا اهب قطن امم ةعيشلا ةظفل
 .ةفلتخملا راطقألا يف نيملسملا نيب رشتنيو ومني عيشتلا

 ةعياشموه ةعيشلا ةرابع قالطإل موقملا رصنعلا ناك اذإو

 يفو .ًالوأ ةياصولاو ةماعزلا يف لات مركألا يبنلا دعب لئلا يلع
 ةّلع ضارتفا ةلواح ىقطنملا ريغ نم هلإف ًايناث كرتلاو لعفلا

 .ةقرفلا هذه نوكتل ةيمالك وأ ةيسايسوأ ةيعامتجا

 ياع يبنلا رصع يف عيشتلا داور

 ةباحصلا كئلوأ نم ةلمج داريإ ىلع انثيدح يف رصتقنسو

 نب هللادبع .سابع نب هللادبع :هل اوبسنو عّيشتلاب اورهتشا نيذلا

 ”'مشاه ينب ريهاشم نم .رفعج نب دمحم ,رفعج نب نوع .رفعج
 ءيدنكلا دوسألا نب دادقملا .يسرافلا ناملس :مهريغ اًمأ و

 نب ةهيزخ «ناميلا نب ةفيذح «رساي نبرامع .يرافغلارذوبأ
 ,ةدابع نب دعس ت ينلا فيضم يراصنألا بويأوبأ .تباث

 رجح ,فينح نب نامثع .يشبحلا حابر نب لالب متاح نب يدع

 تا

۱۳ 



 مهتديقمو ةعيشلا خيرات

308 
 ٠و ناح وص نبأ

 عّيشتلا داور لوح ةفلؤملا بتكلا

 يفوت .يزاريشلا ينيسحلا يندملا يلع ديسلا نيدلاردص ١:

 .«ةيمامإلا ةعيشلا تاقبط يف ةعيفرلا تاجردلا»....(ق١1١١)

 مل مشاه ينب نم ًايباحص ۲۳ ةمجرتب لوألا بابلا يف ماق

 .ًايباحص 57 ةمحرتب يناثلا بابلا يف ماق امك ,طق ًايلع اوقرافي

 لصأ» هباتك يف ءاطغلا فشاك لأ نيسح دمحم خيشلا ركذ :”

 ًايلع نوعياشي اوناك هباحصلا نم ةعامج ءامسأ «اهوصأو ةعيشلا

 .هلاحرتو لج ف

 _۲۹۰٠)نیدلا فرش نيسحلادبع ديسلا مامإلا نأ امك :۳

 فورح بسح ةباحصلا يف ةعيشلا ءامسأ عمجج ماق (ق ۷

 مهمتخو ل هلا لوسر ىلوم يطبقلا عقار يبأب ادتبا مث ,ءاجهلا

 نيتأملا ىلع وبري ام ركذ دق ةي هلأو .يراصنألا ةرثوح نب ديزيب

 .مهئامسأ نم

 ركذب يلئاولا دمحأ خيشلا روتكدلا عقصملا بيطخلا ماق ٤:

 .تارفن 5١ ىلإ )١(

١ 



 خيراتلا بكوم يف ةعيشلا / لوألا لصفلا

 «ميشتلا ةيوه » هباتك يف لوسرلا رصع يف عّيشتلا داور ءامسأ

 نس ا ماسإلا باح صأ صلخ نم نيثالثو ةئام ءامسأب ءاجف
 ....ماركلا ةباحصلا

 عبط .يناحبسلا رفعج خيشلل «ةيمالسإلا تايصخشلا » :0

 خيشلا ةيبرعلا ىلإ هلقنو .ةيسرافلا ةغللاب باتكلاو .ناءزج هنم

 دارأ نم َنإف ًاريخأو .رشنو عبطو .يداحلا رفعج عرابلا ققحلا

 لهأل لاجرلا بتك يف عّيشتلا دآور ىلع يلج لكشب فقي نأ

 :لاثمأ ىلإ عجري .... ةّئسلا

 ١ ه505 ت) ربلادبع نبال باعيتسالا- .(

 يرزجلل ةباغلا دات )ت٠١7ه.(

  ۳ه807 ت) رجح نبال ةباصإلا- . (

 .ةفورعملا لاجرلا بتك تاهما نم كلذ ريغ و

 يسابعلاو يومألا :نيرصعلا يف ةعيشلا

 يومألا رصعلا ىف ةعيشلا

 يداحلا ةليل يف هّبر ةوعد بل ىلع مامإلا ىل نأ دعب

 عيوب نيرخآلاو نيلوألا ىقشأ دي ىلع ناضمر نم نورشعلاو

 نب سيق هعياب نم لّوأ ناكو ب نسحلا مامالا هدلو ةفالخلاب

۱0 



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 مل روصمألا نأ د هم ىلع ئالا عاج ع يزاضألا دبع

 اهمهأ .ةفورعملا بابسألا نم ةلمجل ظني نسحلا مامإلل مقتست
 اوفتلاو ًايلع اوعياب نيذلا خويشلا نوكو .ًالوأ قارعلا لهأ لذاخت

 بيصن ءالؤش نكي ملو بصانملاو مئانغلا ةديع نم اوناك هلوح

 نسمحلا عياب نم ليلق ريغ ًاددع نإو .ًايناث نسحلا ةفالخ يف
 امك .اثلاث ةعاطلاو عمسلاب ةيواعم نولساري .نيقفانملا نم اوناك

 يلإ ءًاعبار مهئانبأوأ جراوسخلا نم اوناك هشيج نم ًامسق نأ
 عم حلصلا لوبق ىلإ مامإلا تعفد يتلا بابسألا نم كلذريغ

 وا

 رزاجلا تلاوت .مهلتقو يلع ةعيش عبتتب ةيواعم ماق دق و

 ةعيشلل نكي ملف ؛ةيومألا ةلودلا دهع رخآ ىلإ ةيواعم دعب ىرتت
 ءاقب نأ ىتح نامرحلاو يفنلاو لتقلا ىوس بيصن مايألا كلت يف

 هللازجاعم نم ةزجعم ناك ةملظملا روصعلا هذه يف عيشتلا

 :ةيواعم مئارج نم قئاثولا ضعب كيلإو .هناحبس

 رجح لتاق تسلأ» :ةيواعم ىلإ اي نيسحلا مامإلا ةلاسر

 ...؟يمرضحلا لتاق تسلوأ لاق نأ ىلإ ؟نيدباعلا هباحصأو

 نم مظعأ ةنتف اهل ملعأ ىنإو ءةنتف يف ةّمالا هذه ندرتال

 رداغيال ًاباتك هلل نأ ملعاو ةيواعم اي هللا قتاو ...اهيلع كترامإ

١ 



 خيراتلا بكوم ىف ةعيشلا / لوالا لصفلا

 كل سانب سيل هللا نأ ملعاو ءاهيصحأ الإ ةريبكالو ةريغص

 بارشلا برش ًايبص كترامإو ةمهتلاب كذخأو ةتظلاب كلتق
 كنيد تكلهأو كسفن تقبوأدق الإ كارأ ام بالكلاب بعليو
 ””«مالّسلاو .ةيعرلا تعضأو

 ثيح .هباحصأ دحأل كل رقابلا ىلع نب دمحم مامإلا ةلاسر

 ... سانلا ىلوأ الأ ربخأ دقو ضبف فيها لوسر نإ :لاق

 يف رمألا بحاص لزي ملو ءانل برحلا تبصنو انتعيب تثكنف
 ردغ مث ,دهوعو هنبا الث نسحلا عيوبف .لتق ىّتح دونك دوعص
 عياب مث ....هتيب لهأ ءامدو همد نقحو ةيواعم عداوف .... هب

 اوجرخو هب اورّدغ مث افلا نورشع قارعلا لهأ نم ةي نيسحلا

 24 تيبلا لهأ  لزن مل مث .هولتقو مهقانعأ يف هتعيبو هيلع
 نمأنالو فاختو لتقُتو مرح نهتمنو يصقُتو ماتو لدتشت

 ....انئايلوأ ءامدو انئامد ىلع

 ناكو ءسانلا ىلإ انوضقبيل هلعف ملو هلقت ملام اتع اوور و

 تلتقف قل نسسحلا توم دعب ةيواعم نمز هربكو كلذ مظع
 ناكو .ةّنْظلا ىلع لجرألاو يديألا تعطقو ةدلب لكب انتعيش

 تمده وأ هلام بهن وأ نجس انيلإ عاطقنإلاو انبي ركذي نم
 سمع همس

 )١( :راونألا راصب ,.178.1 :ةسايلار ةمامإلا ۴۱۲/44 ٠ 511
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 داسز نبهللاديبع نامز ىلإ دادزيو دتشي ءالبلا لزي مش .هراد

 «"...ةلتق لك مهلتقف جاّجحلا ءاج مث ب نيسحلا لتاق

 نعل ىلع مهضرحي هرصق بابب ةفوكلاب سانلا عمج دايز ناك
 كلذ ىبأ نمف .ةبحرلاو دجسملا مهنم ًالمف «هنم ةءاربلا وأ يلع

 “*«.فیّسلا ىلع هضرع

 :هلامع ىلإ ةيواعم نايب

 باستك يف ينئادملا فيّسلا يبأ دمحم نب يلع نسحلاوبأ ىور

 دعب هلاّمع ىلإ ةدحاو ةخسن ةيواعم بتك» :لاق .«ثادحألا»

 يبأ لضف نم ًائيش ىور نّم ةمذلا تأرب نأ »: !!ةعامجلا ماع

 ربنم لك ىلعو ةروك لك يف ءابطخلا تماقف «هتيب لهأو بارت
 نكي ملف .هتيب لهأ يقو هيف نوعقيو هلم نوأربيو ًايلع نونعلي

 ريثك ثيدح رهظف .ةفوكلا اميسالو قارعلا نم ءالب دشأ دلب

 ةالولاو ةاضقلاو ءاهقفلا كلذ ىلع ىضمو رشتنم ناتهبو عوضوم

 نيذلا نيناّيدلا يديأ ىلإ ثيداحألاو رابخألا كلت تلقتنا ىّتح

 اهنأ نوُئظي مهو ,اهوورو اهولبقف .ناتهبلاو بذكلا نولحتسيال

 .اهب اونيدتالو اهوور امل ةلطاب اهئأ اوملع ولو یخ

 .11/11-87 :ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش (1)

 TUT :بهذلا ورم )۲(



 خيراتلا بكوم يف ةعبشلا / لوالا لصفلا

 تام ىّمح كلذك رمألا لزي ملف :ديدحلا يبأ نبا لاق و

 نم دحأ قبي ملف ,ةنتفلاو ءالبلا دادزاف يل يلع نب نسحلا

 يف ديرط وأ همد ىلع فئاخ وهو الإ [ةعيشلا ]ليبقلا اذه

 نب كلملادبع يلوو ل نريسحلا لتق دعب رمألا مقافت مث .ضرألا

 فسوي نب جاجحلا مهيلع ىلوو ةعيشلا ىلع ٌدتشاف .نآورم

 ذا يلع ضغبب نيدلاو حالصلاو كسنلا لهأ هيلإ برقتف
 «!"'هئادعأ ةالاومو

 :ىومألا ردغلا اياحض

 رفن ةعست هعمو . ه0 ةنس يدنكلا يدع نب رجح ١-

 عم ةيواعم هلتق ءاهريغ نم ةعبرأو ةفوكلا لهأ نم هباحصأ

 .نيبجلا اه ىدني ةعشب ةروصب ءارذع جرم يف هباحصأ

 هفصو يذلا ميظعلا يباحصلا كلذ :قمحلا نب ورمع  ؟

 هلتق ؛«ةدابعلا ههجو تلبأ» :هلأب ءادهشلاد يس الكي نيسحلا مامإلا

 .نامألا هاطعأ ام دعب ةيواعم

 ا الاجر فرا كجا و ترخلا كلم شالا كلا

 هلتق ,ةيولعلا تاوقلا دئاق ناكو ًاعاطم ًامهش ناك ءاطاطبأو

 .هلاّمع دحأ ديب رصم ىلإ هريسم يف مسلاب ةيواعم

 )١( :ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش 73١[.
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 مهتديفعو ةعيشل | خيرات

 ضرع تارو مانألا بالف یم ناك ی را بشر تک
 هناسلو هيلجرو هيدي عطقف .ىبأف .نعللاو ةءاربلا دايز هيلع
 .هقنع ىف اقنخ هبلصو

 هيدي عطقو دايز هذخأ :يدبعلا رهسم نب ةيريوج

 .ةلخن عدج ىلع هبلصو هيلجرو

 حبذف .هب رمأ جاّجحلا نأ... :ة#!؛نينمؤملاريمأ ىلوم ربنق 1
 .ةاشلا حبذت امك

 هموق مرحف .هنم برهق جاجحلا هبلط :دايز نبل يمك -۷

 .هقنع اوبرضإ :لاق ُهآر اًملف .جاجحلل ملستساف .مهءاطع
 .ةدابعلاو دهزلاو ةفعلاب فورعم يعبات :ريبج نب ديعس - ۸

 هآر اًملف ةن نيدباعلا نيز مامإلا فلخ بارحلا يف ىلصي ناكو
 .هقنع تبرض مث ذخأ جاجحلا

 يسابعلا رصعلا يف ةعيشلا

oSا  
 دتكل نين للا نحت رعتبتا ناو وهو هاا ةن كانون هاا

 .مهتعيشلو مه ركنت
 هنأ :( .ه705108١) روصنلارفعجوبأ هدعب ءاج مث ؟

 .راظنألل تفلم لكشب مارجإلاو ةوقلا ملظلا يف ًاريثك فرسأ
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 خيراتلا بكوم ىف ةعيشلا / لّوالا لصفلا

 ةقداصلا تاملكلا باحصأو نوخّرؤملا ناك نبأ يرعش تيلو

 مهو نادسألا اهل رعشفت يتلا ةيزخملا فقاوملا هذه نم ةفصنملا

 نودّجيو هركذب نوديشي اولا ام يذلا لجرلا اذه نع نوثّدحتي
 كلذ اوكرديل لجرلا اذه ةريس يف ءارقلا لّمأت الهو .هلامعأب

 ناكو ءًاريثك لتقلا يف لجرلا اذه فرسأ دقل .لجأ .ريبكلا أطخلا

 .ريبكلا ملظلا اذه نم دسألا ةصحو ربكألا بيصنلا نييولعلل

 ةنس نم مكحلا يف يقبو روصنملادلو يدهملا هدعب يلو مث ٣

 هملظ ىلإ ةراشإلا يف يفكيو ,.. ه119 ةنس ىلإ . ه۸

 يبأ نب يلع نب نسحلا نب ساّبعلا نب يلع ذخأ هنأ نييولعلل
 .هؤاضعأ تنيابتو همحل خسفتف مسلا هيلإ سدف .هنجسف بلاط

 ةنس هتفالخ تناكو يداملا هدلو عيوب يدهملا كله الو - ٤

 .رهشأ ةثالثو

 ىدلا هذاك كابو هكا نس دي لا وس لو ق

 هروص حضوأ ترولبن .ةعيشلا عم هلماعت يف دوسأ لجس هل ناك

 .ِشْيِل مظاكلا رفعج نب ىسوم مامإلا هنم هاقال اميف

 مكحلا ىلوتف ( . ه1591-157)نيمألا هنبا هدعب ءاج مث 5
 رمأ يف نيمألا ةريس تناك :جرفلاوبأ و ينم عبرأ

 مث وهللا نم هيف ناك اب هلغاشتل مّدقت نم فالخ بلاط يبأ لا
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 ا نام تيد لذ ل اا ر را
 .ان دج همايأ يف

 نم ناكو ( . ه151/-١١7)نومأملا ۵ لر مكحلا وو ۷

 .ديشرلا هيبأ دعب نييسابعلا ماكحلا ىوقأ
 هنبا مكحلا ىلإ ءاجو .ه١٠١٠ ةنس نومأملا تام ۸

 .مصتعم ا

 دمحم مامإلا نجسب ماق يذلا قئاولا دعب مكحلا ىلوت مث ٩

 .ةديكم مسلا هل سدو ٍةيداوجلا يلع نبا

 ةديدش لكوتملا ناك :لكونملا .قئاولا دعب مكحلا يلوو ٠-

 ظيفلا ديدش .مهتعامج يف ًاظيلغ بلاط يبأ لآ ىلع ةأطولا
 "برك نأ كلذ نم ناكو .مه ةمهتلاو نظلا ءوسو مهيلع دقحلاو

 هل حاسم قرطلا رئاس ىلع عضوو .هراثآ ىفعو ل نيسحلا ربق

 لمعتساو .ةبومع 0 وأ هلتقو هب هوتأ الإ رار ادعا نودا

 نم بلاط يبأ لآ عنمف .جرفلا نب رمع ةكمو ةنيدملا ىلع

 ناك ىّتح مهب بلا نم ساتلا حو سالا ةلأسمل ضرعتلا

 دعب ةدحاو هيف نيلصي تاّيولعلا نم ةعامج نيب نوكي صيمقلا

 .عرزلل ضضرألا ةراثإ : بركلا (1)



 خيراتلا بكوم ىف ةعيشلا / لالا لصفلا

 تيبلا لهأ ىلإ ليملا هنم رهظو .هنبا رصتنملا هدعب يلوو ١

 وأ سبح وأ لشق مهنم دحأ ىلع هنم رجي ملف ,هابأ فلاخو
 نب حلاص لزع ةفالخلا يلو امل هثدحأام لّوأو .انغلب اميف هوركم
 .هناكم نيسحلا نب يلع ثعبو .ةنيدملا نع يلع

 رصتنملا هلزغ ام لك ضقنف ءرمألاب نيعتسملا هدعب ماقو - ١

 نب رمع نب ىيجحي لتق هلأ همئارج نمو ؛ناسحإلاو بلا نم
 .دادغب ىلإ ىيحي باحصأ نم ىراسألا لخدأو ثل نيسحلا

 .هقنع تبرض رّخآت نمف ءافينع ًاقوس ةافح مهو نوقاسي اوناكو

 كلذ نم «بدألاو خيراتلا بتك يف مئارجلا هذه تقتو دق و

 :ةيلاتلا دئاصقلا

 ١ ماع ديهشلا يعازخلا لبعد ةيئات ١ 53ه .

 . د۳۵۷ 37٠١ ينادمحلا سارف يبأ ريمألا ةيميم - ۲

 نب رمع نب ىيحي اهب ىثر يتلا يمورلا نبا ةيميج - ۳
 .ديز نب نيسحلا

 لتقلاو لاكنلاو ملظلا عاونأب ةعيشلا خيرات نرتقا دق معن
 ةونازغلا كولملا الو نويسابعلاالو نويومألا ريم ثيحب ديرشتلاو
 مهضارعأو مهسوفنل ةمرح ةيأ مهدعب ىتأ نم الو ةقجالسلاالو

 .مهتابتكمو مهمولعو
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 دادغب درو ةقجالسلا كولم نم كلم لوأ كيب لرغط وه اذه

 قارخا ساو ها وست هلع هلا ىلع 6 هين

 ءاهب ريزو ريشدرأ نب روباس رصنوبأ اهأشنأ يلا ةعيشلا ةبتكم

 ىلع 78١ ةنس خركلا يف نيروسلا نيب ةّلحم يف يهيوبلا ةلودلا

 ةيمهألا نم تناكو ,ديشرلان وراه هانب يذلا ةمكحلا تيب لاثم

 بستك نم قّرفتام ريزولا اذه اميف عمج ثيح ناكمب ةيملعلا
 .مورلاو نيصلاو دنهلا لهأ فيلات بتكتساو قارعلاو سراف

 نسم فالآ ةرشع ىلع بتكلا تفانو ,يلعدرك دمحم هلاق امك
 طوطخب لصألا خسن اهرثكاو .رافسألا ماهمو راثآلا لئالج

 ام ىلع ةلقم نبا طخب فحاصم اهتلمج نم ناكو .نيفلؤملا
 .ريثأ نبا هركذ

 هباحصأو ةفئاطلا خيش ىلإ تجهتا ىّتح ةنتفلا تعّسوت و

 برهو .مالكلل هيلع سلجي ناك يذلا هيسركو هبتك اوقرحأف

 .هراد تبهنو يسوطلا رفعجوبأ

 دجيس هلإف رّيدتب لّمأت اذإ ميركلا ئراقلا لعلف ًاريخأ و
 ةعيشلا كالهإ ىلع قسفلاو رفكلا یوق ترفاظت دق هلآ حوضوب

 دهاعمو تاليودو لود مهل تناك دق كلذ عمو ,مهروذج عطقو

 ةفسالفو ةرقابعو رخافمو مالعأو تاراضحو نادلبو تايلكو

 ۲٤



 خيراتلا بكوم ىف ةعيشلا / لالا لصفلا

 سمح مويلا نوفلؤي مهو .نويسايسو ءارزوو نوتادحتو ءاهقفو

 نوٌرشع مُكَنم نک انإ) :هناحبس لاق دقو .مهعبُر وأ نيملسملا

 عيشتلا ةأشنل ةيمهو تايضرف

 عيشتلا ةأشنو مالسإلا ةأشن :نيتأشنلا نيبانه لصفال هنأ

 نيخّرؤملا نم ةعامج كانه نأ الإ .ةدحاو ةلمعل ناهجو امهّنأو
 شتلا رابتعا ىلإ مهفلا ءوسو مهولا مهداق نّمم تالاقملا باّتكو

 نع نوشّتفي اوذخأف .يمالسإلا عمتجملا ىلع ًائراطو ًاثداح أرمأ

 قادشأ هكولت ام هيف ةيناودع نونظلا كلت دشأو .هردصمو هأدبم

 كلذ «أبسنبهللادبع» ديلو هنوك وه نيرّخأتملاو نيمّدقتملا ضعب

 برغلاو قرشلا فاط مهمعزب يذلا ءيدوهيلا لجرلا
 نيعباتلاو ةباحصلا بلأو .نيملسملاو ءافلخلا ىلع رومألادسفأو

 ةمامإلاب ةا يلع ىلإ اعد مث .هراد رقع يف لتقف ءنامثع ىلع
 !ةعيشلا مساب ًابهذم نوكو ةعجرلاب يبنلا ىلإو ةياصولاو

 نم اهريغو ةيضرفلا هذه لك ركذ ىلع يتأن فوس و
 يا لقا داغر ب رخألا نعي ةا تاخر

 ,1۵ : لافنألا (؟)
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 !ةفيقسلا مويو ةعيشلا :ىلوألا ةيضرفلا
 اوعيابيل ةدعاس ينب ةفيقس يف راصنألا عمتجا» :يربطلا لاق

 ةديبعوبأو رمع هعمو مهاتأف .ركبابأ كلذ غلبف .ةدابع نب دعس

 !ريمأ مكنمو ريمأ اّنم :اولاقف !؟اذه ام :لاقف ,حارجلا نيا

TEكفوا  E Nتلافقتوا  

 -راصنألا ضعب وأ -راصنألا تلاقف .سانلا هعيابو رمع هعيابف

 الغ لإ عيابنال

 بلاط يبأ نب يلع عم اولامو :هخيرات يف يبوقعيلا لاق و

 ماوعلا نبريبزلاو سابع نب لضفلاو بلطملادبع نب سابعلا مهنم
 يسرافلا ناملسو ورمع نب دادقم لاو صاعلا نب ديعس نب دلاخو

 نب يبأو بزاع نب ءاربلاو رساي نب راّمعو يرافغلارذوبأو

 نيرجاهلملا ةّماع نإ :تايقفوملا يف راكب نب ريبزلا ىورو .بعك
 الا بع او وع الغ نأ نوكشي ال ارئاك راض ا : لغو

 كلت يف ناك هتأشنو عّيشتلا أدبم نأ ضعبلا دقتعإ انه نم
 يف هودمتعا ام نأ نيسانتم مالسإلا خيرات يف ةجرحلا تاظحللا

 يوقيو كلذ دكؤي امو .اهنالطب تبتيو اهضقني ام مهتاروصت ءانب
 تاءادن نم ةفلتخملا ثيدحلا رداصم عيمج هتلقن ام هناكرأ

 نم رثكا يف هتعيشو هترتعو يلع قحب هتايصوتو 1 هللا ل وسر

 ...و ناكمو ةبسانم
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 ت دراتلا بكوم ىف ةعيشلا / لفالا لصفلا

 أبس نب هللادبع عينص عّيشتلا :ةيناثلا ةيضرفلا

 نإ» :لاق ؛عنطصملا مهولا اذه لوح يربطلا هبتك ام أرقنل

 رهظأ ءاعنص يف ءادوسلا نباب ىتكملا أبس نب هللادبع مساب ايدوهب

 يّنلل نأب ارتشبم نيملسملا نيب سدناو نامثع رصع يف مالسإلا

 متاخ ايلع نأو .ةعجر ميرم نب ىسيعل نأ امك ةعجر ي مركألا

 ىلإ قملا عاجرإل هتضهانم بجيف هملاظو يصولا اذه قح

 مهيف .نيملسملا نم تاعامج كلذ ىلع هعبتو هيلإ لامف .هلهأ

 راصمألا ىلإ نوبتكي اولعجف .حلاصلا يعباتلاو ريبكلا يباحصلا

 ىلإ مهمودق كلذ نع جتنف .مهتالو بويع يف اهنوعضي بتكب
 ناك كلذ لك اميف لتق ىتح هراد يف نامثع مهرصحو ةنيدملا

 "'«مهترشابمو نييأبسلا ةدايقب

 نم هدعب ءاج نم هذخأ دقو ,يربطلا هركذ يذلا وه اذه

 ةعيشلا تراصف .ةملسم ةقيقح تالاقملا باتكو نيخرؤملا

 نيذلا نمو .لايجألاو نورقلاربع ءالؤه معز يف ةيأبسلا ةديلو

 :رومألا

 ۲۷۸۳ :یربطلا خیرات 0{
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 مهتديقعو ةعيشلا خبرات

 ١ تا)ربثألا نبا ١ه . ( ...

 «ةياهنلاو ةيادبلا » يف ( . هالا/5 ت ) يماشلاريثك نبا- ۲

 .«ربخلاو أدتبملا » هخيرات ىف ( .هه08 ت ) نودلخ نبا ۳

 ٤ - ت) رانملا ةلجي ةسسؤم اضر ديشر دمحم ١١05ه.(

 .«ةعيشلاو ةنّسلا» هباتك يف هركذ

 «مالسإلارجف » هباتك يف ( . ھ۱۳۷۲ ت) نيمأ دمحأ_-ه

 .(م1901) هراشتنا ماع

 خيشلا فلأف .دودرلا عاونأب رصعلا مالعأ هيلع در دقو

 در امك هيلع ًادر «اهوصأو ةعيتشلا لصأ » ءاطغلا فشاك حلصملا

 ةيار تحت » هامسأ باتكب يتيبسلا هللادبع خيشلا ةمآلعلا هيلع

 .«قحلا

 ه۷ :تا) فراقملا ةرئاذ نلوم یدو ديرف 5

 مالسإلا خيرات » هباتك يف هركذو .نسح ميهاربإ نسح - ۷

 جالا

 ثّدحف نيملسملا دئاوم ىلع نولفطتملا نوقرشتسملا اّمأ و

 ام يلإ عجريلف مهتاملك ىلع فوقولا دارأ نمف ءجرحالو مهنع
 ."'لاجما كلذ يف يركسعلا ىضترم ديّسلا ريبكلا ثحابلا هفلأ
 ا ل ل ا

 )١( :أايع نب هللادبع 71 43- ۵۰.



 جيرانلا بكوم ىف ةعيشلا / لؤالا لصفلا

 :عوضوملا يف نيققحملا رظن

 هجو ىلع ةّصقلا نم يربطلا خيرات يف ءاج ام نإ ١
 فيك ذإ ؛نجلا ةدرمو ريطاسألا تيرافع ىلإ الإ هتبسن حصي ال

 يف ملسأو ءاعنص نم ءاج ًايدوهي نأ قّدصي نأ ناسنإلا حصي
 نيعباتلاو ةباحّصلا رابك يرغي نأ عاطتساو نامثع رصع

 نوكي نأ عاطتساو لب .هاوعد ارا دالبلا يف فوطيو مهعدخيو

 ةفالخلا ىلع مهبلؤيو ةنيدملا ىلع مهمدقتسيو نامثع دض ايالخ

 ةباحصلا نم عمسمو ىأرمب هولتقيو هراد اومج اهبف ةيمالسإلا

 نإو لقعلا هلمتحي ال ءيش اذه !؟ناسحإب مهعبت نمو لودعلا
 .بئارغلاو بئاجعلا لوبق ىلع نطو

 نيعباتلاو ةباحصلاو نيملسملا ةمارك رس ةّصقلا هذه نإ لب

 ةداسلا مهبفو ىدوهي ركفب نورتغي ةجذاس ةّمأ مهرّوصتو

 !نوركفملاو ءاملعلاو ةداقلاو

 غلبملا اذه غلب أبس نبا ناك ول »:ىنيمألا ةمالعلا لوقي... '؟

 ءارمأ هئيعبو هب ملعدقو نيملسملا اصع قشو نتفلا حاقلإ نم

 مل اذاملف تقولا ةفيلخ ىلإ هرمأ ىهتناو دالبلا يف اهتساسو َةّمألا

 تايانجلا مكلتب ذخألاو ,هيلع ضبقلا هلغبي ملو بلطلا هيلع عقي
 قامعأ ىلإ جّرلاو ةناهإلاو برضلاب بيدأتلاو ةريطخلا
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 مهتديفعو ةعيشلا خيران

 رش نم ةّمألل حيرملا مادعإلا ىلإ هرمأ لآ الو !؟نوجسلا

 نيرمآلا راربألا ءاحلصلا ىلع هلك كلذ عقو امك هداسفو

 :مهب جاجتحالا حصيال صاخشأ نع يربطلا ةياور نإ لال

 وه املا يربطلا هنع يوري يذلا «يرسلا» نإ :يرسلا :فلا
 :نلجر دخ

 ديعس نب ىبحي هبذك يذلا ينادمطا ليعامسإ نب يرسلا ١

 .ظافحلا نم دحاو ريغ هفعضو

 ىفوتملا .دادغب ليزن ينادمملا لهس نب مصاع نب يرسلا -
 قرسي لاقو يدع نبا هاهوو شارخ نبا هبذك . . ھ۸ ماع

 .امهدحأ نييعت انّمهيال نيباذك نيب كرتشم مسالاف .و ثيدحلا

 يفوت هلأل ؛حيحص ريغ ةقثلا ىيحي نب يرسلا هنوك لامتحاو
 نأ صانم الف . ه114 ماع ديلاوم يربطلا نأ عم . ه1717/ ماع

 .نيباذكلا نيلجرلا دحأ يرسلا نوكي

 :لوهجملا يفوكلا ميهاربإ نب بيعش هنم دارملاو :بيعش :ب
 .فورعمب سيل يدع نبا لاق

 عضي ناك هلإ :اولاق :نايح نبا لاق :رمع نب فيس :ج
 ن ن م

 .۲۲۰/۹-۴۱۹ :ريدغلا (0)

 ؟ . ججج وسو سس



 خيراتلا بكوم ىف ةعيشلا / لؤالا لصفلا

 سيلف ثيدحلا فيعض :نيعم نبا لاقو .ةقدنزلاب مهتاو ثيدحلا

 .عاضو :يطويسلا لاقو .هنم ريخ

 ةفئاط ءوشن ليلحت يف هدمتعن فيكف دنّسلا لاح اذه ناك اذإف
 دامتعالاف .مهعير وأ مهسمُح فلؤت نيملسملا فئاوط نم ةريبك

 .لقعلا هيضت ريال لالضو عادخ

 لجرلا قح يف دوجوملا فالتخالاو دهاوشلاو نئارقلا نإ

 لوقلا ىلع ققحلا فرشي هتوعد ىوتحمو همالسإ نمزو هدلومو
 ىلإ هن ةروطسالا ىلإ نوكي ا برا اس ی تاد ناب

 يف اوغلاب دق نييساّبعلاو نييومألا مايأ هعيّشلا موصخ نإو .عقاولا
 ندد بستن اه نصنع یارک اذنه اين نب اع را

 ذيل يلع ىلع اوعتشيلو .ةيحان نم .هتالوو نامثع ىلإ ثادحألا

 نبا نوك اهنم جتنتسي يتلا دراوملا نإ .ىرخأ ةيحان نم هتعيشو

 رومألا ىلإ عجرت هعيتشلا موصخ اهقلخ ةيمهو ةيصخش أبس
 :ةيلاتلا

 ةّصق ىلإ مهتافلؤم يف اوريشيمل تاقثلا نيخرؤملا نإ - ١
 .هتاحوتف يف يرذالبلاو هتاقبط يف دعس نباك أبس نب هللادبع
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 لجر وهو «رمع نب فيس وه هنع ديحولا ردصملا نإ -
 .حاضو هنأب عوطقمو بذكلا مولعم

 راج ايمن ويرش اغ ىلا تيم لارو الا اع
 وملسملا نوكي نأ مزلتست امك ءرشبل ىئأتتال ةقراخ تازجعم

 !فخسلاو ةهالبلا ىهتنم يف مهعدخ نيذلا

 عم هنع هلامعو نامثع توكسل عنقم ريسفت دوجو مدع - 5

 يبأ نب دمحمو ةفيذح يبأ نيدمحمك نيضراعملا نم هريغل مهبرض

 .يرافغلا رذيبأو ,رساي نب راّمعو ركب

 اهبف ضرع يتلا ةنسلا نييعتو هايإ بل يلع قارحإ ةصق ۵

 اه دجويالو ,ةحيحصلا خيراتلا بتك هنم ولخت قارحإلل أبس نبا

 .رثأ بتكلا هذه يف

 يفو نيفص ةعقو يف هتعامجو أبس نبال رثأ دوجو مدع - 1

 "'.ناورهنلا برح

 نأ ىرن ةعيشلا بتك انعجار اذإ انثأ ًاحوضو قحا ديزي و
 .وربتلا دشأ هنم نوأربتي مهئاملعو مهتمئأ

 أبس نب هللادبع» :عبارلا نرقلا ء ءاملع نم وهو يشكل لاق

 ملف مايأ ةثالث هباتتساف !هّللا وه ًايلع نأو ةوبنلا يعادي ناك

  eT:نيسح هط ررتكد ۱۳۹
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 خيراثلا بكوم ىف ةعيشلا / لوالا لصفلا

 خيشلا هلثم و "'«الجر نيعبس ةلمج يف رانلا يف هقرحأف عجري

 ( . ھ١۷۲ )1٤۸_ يلحلا ةمالعلاو .( . ه5 -186) يسوطلا

 نسيز نب نسح خيشلاو ( .هال-- )1٤۷ دواد نباو

 سيلف رمع نب فيس هنع هلقن ام اًمأو ( . ه١١١٠ ۔ ۸٤1)نیدلا

 كلوا نم هترمزو كافألا اذه نيأو .تاياورلا كلت يف رثأ هنم

 نع نوفلختيالو رمألا ىلوأو هلوسرو هللا نوفلاخيال نيذلا

 .ناملسو دادقملاك ةلغأ ديق مهرماوأ

 ًاشنملا يسراف عّمشتلا :ةثلاثلا ةيضرفلا

 بهذم نوكتل نوقرشتسملا اهعرتخا ةتلاث ةيضرف كانه و
 ةعزن يعيشلا بهذملل نأ ب لوقت يمالسإلا عمتجملا يف ةعيشلا

 كىلملاب نيدت سرفلاو ةيرحلاب نيدت تناك برعلا نأل ؛ةيسراف
 ىلإ يبنلا لقتنا الو باختنالا ىنعم نوفرعيالو .ةئارولاو
 .هدعب نم ةفالخلاب ىلوأ يلع :اولاق .ًادلو كرتي ملو ءاقبلاراد

 :اهنم ,تايهيدبلا نم ةعساو ةلمجل دودرم روصتلا اذهو
 ىلا رهع قرط يفرغ امه لا نأ : الأ

 مهلك اوناك يصولاو لوسرلا رصع يف عيشتلا داورو اک مركألا
 و تضم

 ۸٤۹ :يشكلا لاجر (1)
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 ن
« 

 نود بهذملا اذه اوقنتعا نمت نيديحولا اونوكي مل سرفلا نإ

 رنا ن مرق درا ر ل يقترف
 أدبملا يبرع عّيشتلا نأ ىلع ندقرشتسملا ةداهش

 .مالسإلا ىلإ سرفلا لوخد لبق أدب ةت يلعل عّيشنلا

 ىف قارعلا ناكس عيمج ناك :نزوهلف قرشتسملا لاقو  ؟

 ىلع اذه رصتقيملو .ةعيش  ةفوكلا لهأ اضوصخ ب ةيواعم دهع

 .برعلا ءاسؤرو لئابقلا لمش لب .دارفألا

 ينبم عئاشلا مهولا اده :رهيست دلوج قرشتسملا لاقو ۳

 يف تأشن ةيولعلا ةكرحلاف .ةيخيراتلا ثداوحلا مهف ءوس ىلع

 . ةتحب هيبرع ضرأ

 ةريزج تناك دق :لاق هلإف زتم مدا قرشتسملا امأو 5

 .ءاعتصو ةماهتو ةكم لثم ىربكلا ندملا ادع اهلك ةعيش برعلا

 .ةدعصورجهو .نأمع لثم .ندملا ضعب يف ةبلغ ةعيشلل ناكو

 ناهفصإ لهأ ناكو .مق ادع ام ةّئس اهلك تناكف ناريإ اَمأ

 .لسرم يبن هنأ اهلهأ ضعب دقتعا ىتح ةيواعم يف نولاغي

۳٤ 



 خيراتلا بكوم ىف ةعيشلا / لوالا لصفلا

 يديأ ىلع اوعّيشت سرفلا نأ :ةرهزوبأ خيشلا لوقي 0
 سرا ااو :فضيو مش ارل معنا سلو برا
 نوريثك اهيلإ رجاه دقف مالسإلا نادلب نم امهءار امو ناسارخو

 نم مهتديقعب ًارارف نوعّيشتي اوناك نيذلا مالسإلا ءاملع نم
 اذه يف ًارشتنم ناك ةشتلا نأو ءايناث نييسابعلا مث الرا نييومألا

 ديز عابتأ رارفب ةيومألا ةلودلا طوقس لبق ًاميظع ًأراشتتا دالبلا

 .اهيلإ هلبق نمو

 م مالسإلا اولخد نيذلا سرفلا نأ :نيمألا ديسلا لاقو - ١

 ةنّسلا ءاملع لجو .ليلقلا الإ رمألا لّوأ يف ةعيش اونوكي

 ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو يراخبلاك سرفلا نم مهئالجأو
 ةقبطلا يف اوتأ نم مهريغ اذكهو يقهيبلاو يروباسينلا مكاحلاو

 .ةيلاتلا

 ىحنملا يسراف عّمشتلا :ةعبارلا ةيضرفلا

 تناك نإو ةيرظنلا هذه نأ اهتقباسو ةيضرفلا هذه نيب قرفلاو

 غبطصا هلأ يعّدت اهّنكلو أشنملاو دلوملا يبرع عّيشتلا نأب فرتعت

 يذلا وه اذهو .مالسإلا يف سرفلا لوخد دعب ةيسراف ةغبصب

 ك نيقرشتسملا نم فيفلو تفرع امك نيمأ دمحأ روتكدلا هراتخا
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 مهتديقعو هعيشلا خيرات

 .عيشتلا ةأشن ريسفت يف هيلإ اوبهذ اميف «نزوهلف »

 ركفلا نأ :هلوق يف نيمأ دمحأ روتكدلا هب حّرصي ام اذه و
 لعج وه ءاليتسالا نم دوصقملاو ؛عيشتلا ىلع ىلوتسا يسرافلا
 دهع يف سرفلا نيب كلذك رمألا ناك امك ًايئارو ًارمأ ةفالخلا

 .مهريغو ناساس ينب كولم

 م ًايثارو ًارمأ كلملاو مكحلا نوك نأ :هيلع ظحالي هلأ الإ
 كولم نيب دئاسلا ماظنلا نإ لب .سرفلا صئاصخ نم نكي
 .ةثارولاوه ناك نميلاو ماشلاو قارعلا يف ريمحو ناّسغو ةريحلا

 ةدافرلاو ةياقسلا نم شيرق ىدل ةفورعملا بصانملا نأ امك

 نأ یت نارو روما تناك ةاؤتشلاو ارا دوسلا رابع

 هعفر ةيضق يف امك اهاضمأ هّنإ لب ءاهرّيغي مل اَ مركألا يللا

 ىلإ اذه مهبصنم ىلع مهرارقإو ةبيشينب ىلإ تيبلا حيتافل

 بسيجع "رمأ مهريغ نود سرفلاب ةثارولا ةلأسم قاصلإف .!دبألا

 !؟ةيملاع ةماع ةركف كاذنآ اهنوك عم ءالقعلا هرقي ال

 .ةيوامسلا عئارشلا يف ةيئراولا رومألا نم ةياصولاو ةوبنلا نإ
 لعج هناحبس هنأ ىنعمب لب .نّيعملا كالملا يه ةثارولا نأ ىنعمب ال

 2 يبن ثراوتي ناكف .ةصاخ تاتويب يف ةمامإلاو ةوبنلارون

 و ميهارإ و ًاحوُ انلسْرأ ْدَقَل وو :هناحبس لوقي ًايصو يصوو
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 باكل ر ولا يرد يف الع
 وهف ةغبصو أدبم سرفلا 0 عّيشتلا نأ معز نم نإ مث

 مهبف دئاسلا وه ناك نّدستلا نأل كلذو ؛سرفلا خيراتب لهاج

 رصع يف عّيشتلا مهيلع بلغ ىتح !رشاعلا نرقلا لئاوأ ىلإ

 لقعم ناشاكو مقو ير ندم تناك معن , ه0١4 نييوفصلا

 نآلا ىلإ سراف لهأ رثكأ نإ :ةرهزوبأ لوقي كلذ عمو ,عّيشتلا
 ...!؟سرفلا نم اوناك نيئوألا ةعيشلا نإو .ةعيشلا نم

 لمجلا مونو ةعيشلا : ةسماخلا هيضرفلا

 ريبزلاو ةحلط دصق ًايلع نأ :تسرهفلا يف ميدنلا نبا ركذ

 هعبّتا نم ىمستو .همسا لج هللارمأ ىلإ ائيفي ىتح امهلتاقيل
 «...ةعيشلا كلذ ىلع

 لتقمب :لوقي ثيح «نزوهلف » قرشتسملا ىرج كلذ ىلع و

 بزحو x يلع بزح :نيتقف ىلإ مالسإلا مسقنا نامثع

 ! «ةعيشلا » مسا ةيبرعلا يف هيلع قلطي «بزحلا»و ءةيواعم

 ىلوت امل نكل .ةيواعم ةعيش لباقم يف ا يلع ةعيش تناكف

 «ةعيش» ةظفل لامعتسا حبصأ مالسإلا ةلود يف كلملا ةيواعم
 هن ا

 )١( :ديدحلا  ۲١:هرفبلا :اضيأر ٠٠٤ :ءالا [6.
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 مهتدبقعو ةعيشتلا خيرات

 !؟ذ4 يلع عابتأ اهب ًادوصقم
 عّيشتلا دوجو ىلع ةلادلا صوصتلا نم كيلع انولت ام نكل

 ناك اذهو .هتافو دعب يلج لكشب هروهظو البت لوسرلا رصع ف

 اذه نهو ىلع ليلد اذهو ءةرصبلا يف برحلا ران بشت نأ لبق

 .ىأرلا

 نيفص مويو ةعيشلا :ةسداسلا ةيضرفلا

 قرشا مون, تترك ةعيسنلا نأ "نيف رسما ضف مغز
 .نيتقرف ىلإ ميكحتلا ةلأسم يف كي ىلع شيج

 كلذ يف طرخنا نم بلغأ لب .عّيشتلل يعقاولاو ضورفملا ىنعملاب

 .كلذ ىلع هوعياب دقو مهل ةفيلخ هأل ؛ هل نيعبات اوناك شيجلا

 نويهيوبلاو ةعيتشلا :ةعباسلا ةيضرفلا
 ىلإ . د١٠۳ ماع نم ةطلسلاو مكحلا ديلاقم هيوب لآ دّلقت

 دقو «يرلاو ناهفصإو نادمهو لبجلا دالبو نامركو سرافك

 . د١٠٠٤ ماع مهيلع ةتوازغلا موجهب ريخألا يف مكحلا نع اوصقأ

 ,39 :ضايف هطادبع ررتك دلل :ةّيمامإلا عير
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 ةيرحلا ميسن هتالاجر قشنتساو مهرصع يف ةعيشلا بهذم جار

 ًاصوصخ نييسابعلا مكح ةليط داهطضالاو ملظلا اولّمحت نأ دعب
 ءيش مهمايأ يف ةعيشلا نوكت نأ ريغ .هدعب نمو لكوتملا دهع يف
 جالا نيمو را يش ل نيدع افيو نيعوزم رکو
 .امهنيب زييمتلا مدعو نيلاحلا نيب طلخلا ناكمب

 نويوفصلاو ةعيشلا :ةنماثلا ةيضرفلا

 يف روهشملا فراعلا نيدلاىفص خيشلا ةرسأ مه نييوفصلا نإ

 ماق لوغملا ةلود تضرقنا ام دنعف . هال"0 ماع ىفوتملا 95

 ملستب . ه400 ماع ليعامسإ هاشلا نيدلايفص دافحأ دحأ

 .سراف دالب ىلع ةرطيسلاو مكحلا ديلاقم

 نأ ىلإ هدالوأ هثرو مث . ه٠47 ماع ىلإ مكحلا يف ٌرمتسا و

 . ه1170 ماع ناريإ ىلع ةنغافألا ةرطيسب مكحلا نع اوصقأ

 ىلع فقي ةعيشلا خيرات ىلع فقوو مهاوحأ ىلع فقو نمو

 .هيف ءارمال رمأ وهو .عيشتلا راهدزا رصع ناك مهرصع نأ

 جذسلا الإ هب عنقيال ام اذهف ,عّيشتلا نوكت رصع وه سيلو
 .ءالهجلاو

 مدعو ةقباسلا تاضارتفالا لك أطخب لوقلا نم ةيرم الف

۲۹ 
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 ىلع ةئراط ةرهاظ عّيشتلا نوك تيبثت ةلواحم يف اهتيجح
 يا ىلعل ةدايقلا توبث راطإ يف مالسإلا سفن وه امنإو «مالسإلا

 ةيمالسإلا ةراضحلا ءانب يف نيملسملا عيمج ةعيشلا كراش دق و

 لوصألا رثكأ يف قرفلا عيمج عم نوقفتي ,ةفلتخملا اهبناوجب

 عم قرفلا ضعب فالتخاك اهضعب يف مهعم اوفلتخا نإو عورفلاو

 صاخ ثحبم يف مهدئاقع ليصفت كيفاويسو .رخآلا اهضعب
 . هللا نداب



 يناثلا لصفلا

 رشع انثإلاةمئألا

 هذه ثعبمو .ةيرشع ىنثإلا ةقرفلاب ةيمامالا ةعيشلا ف رعت

 صن مشاه ىنب ااا ر ينتاب مهداقتعا وه ةيمستلا

 مامإ لك صن مث .عيمجلل مولعم وه امك يمي هَلا لوسر مهيلع
 .ماهبإلاو كشلا نم ولخي لكشب ,هدعب يذلا مامإلا ىلع

 رشسع انثإ ةّمألا هذه كلي هلأ جهلا لوسر نع رفاضت دقل

 اهيف ام عم تاياورلا هذه نإو ؛ليئارسإ ىنب ءابقن ددعك ةفيلخ
 .ةرهاطلا ةرشعلاو ةعيتشلا ةّمئأ ىلع الإ قبطنتال تافصاوملا نم

 امهكرت نيذّللا نيلقتلا دحأ مهو فيك , مهتفرعم انيلع مزليف

 .رهدلا نيبج ىلع ارونو ةّمألل ةودق بب لوسرلا

 فقي ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيملعلا مهتايح ىلع فقو نمو



 مهتديفعو ةعيشلا خيرات

 ىلاعت هلا ظفح مهو ءةنسلاو نآرقلاب ةطاحإلاو ىوقتلاو لمعلاو

 .هتلاسر ٌرعأو هنيد

 ال بلاط ىبأ ني ىلع نينمؤملاريمأ» :لّوألا مامإلا

 ماق دقلو .فرعي نأ نم رهشأ بلاط يبأ نب يلع مامإلا نإ
 هتايح يف تاعوسومو بتك فيلأتب ةعيشلاو ةّنسلا نم فيفل

 هتاملك راصقو هبطخو همولعو هداهجو هلئاضفو هبقانمو

 [اهتاوعأو ريبزلاو ةحلطلا ] نيتكانلا عم هبورحو هتسايسو

 انل ىلوألاف [جراوخلا ] نيقراملاو [هناوعأو ةيواعملا ] نيطساقلاو

 .لاجلا اذه يف روسيملاب ءافتكإلا

 ةمامإلل ابا يلع بيصنت

 ,ةقاخ ةعيرشو يملاع نيد يمالسإلا نيدلا نأ يف كشال

 ام ي مركألا يبنلا نوؤش نم ةيمالسإلا ةّمألا ةدايق تناك دقو

 ةداسيقلا ماقم لكوي نأ يضتقي لاحلا عبطو .ةايحلا ديق ىلع ماد

 .مهلمكأو ةّمألا دارفأ لضفأ ىلإ هدعب

 له يلي يبنلا دعب ةدايقلا بصنم نأ يهو ةلأسملا اذه يف نإ
 :نيهاجتا يباختنا بصنم هلأ وأ ينييعت يصيصنت بصنم وه

۲ 
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 نأ دبالو يصيصنت بصنم ةدايقلا ماقم نأ ىرت ةعيشلاف
 نأ ةتسلا لهأ ىري امتيباءامنسلا نم غ ىلا ةفيلخ ىلع ضني

 دعب موقت نأ ةّمألا ىلع نإ يأ وري يباختنا بصنملا اذه

 !دالبلا ةرادإل اهدارفأ نم درف رايتخاب ٤# ىنلا

 ةيمالسإلا ةقطنملا لخاد ةيسايسلا عاضوألا ميسقت نإ

 نأ ٌدبال م يبنلا ةفيلخ نأب يضقي ةلاسرلا رصع يف اهجراخو
 نإف ؛ةّمألا ىلإ اذه لكوي نأ حصيالو ىلاعت هللا بناج نم نّيعي
 - مورلا) يئالثلا رطخلاب ماودلا ىلع ًاددهم ناك يمالسإلا عمتجما

 داسفلا روذب ءاقلإو حساكلا موجملا نشب (نوقفانملا - سرفلا

 .نيملسملا نيب فالتخالاو

 فوفص دّحوتت نأ بجوت تناك ةّمالا حلاصم نأ امك

 يسايس دئاق نييعتب كلذو .يجراخلا رطخلا ةهجاوم يف نيملسملا

 ةّمالا مسج يف ّودعلا ذوفن ىلع قيرطلا دسي كلذبو «هدعب نم
 .اهريصم ىلعو اهيلع ةرطيسلاو ةيمالسإلا

 نأ بجاولا نم ناك هّنإ ؛لوقت ةيعامتجالا تابساحما نإ
 ةّمألا نيصحت نإو .ةمألل دئاق نييعتب مالسإلا 2# لوسر عّممتي
 .رادقألل رومألا كرت مدعو ةّمألل دئاق نييعتب الإ ققحتيل نكي

 ةلأسم ةت مالسإلا لوسر حرط ىرخأ تاهجلو ةهجلا هذهل هّلعلو
 د ن کج



 مهتديفع و ةشيشل 5 7 ا خيران

 لر تالاا ةا ادعم نمر را ا قف ةفالتلا

 تاعاسلا ىّتح هتايح لاوط اهب ريكذتلاو اهحرط لصاوي
 عطاقلا صنلاب هيلع صنو هتفيلخ نّيع ثيح .اهنم ةريخألا
 ثيدح»و «رادلا موي ثيدح » ب هتوعد ءدب يف حيرصلا حضاولا

 .«ريدغلا ثيدح » ب ًاضيأ اهتياهن يفو «ةوعدلا ءدب

 هلئاضف نم تارذش

 ةفيظولا ضعبب ًامايق هصئاصخ ضعب ىلإ ريشأ نأ يل بيطي
 نإ :لوقنف .ةّماع نيملسملاو مالسإلا ىلع قوقحلا نم هل ام هاجت
 : دحأ اهيف هكراشي مل صئاصخ هل

 .ةبعكلا فوج يف هتدالو- ١

 .هرغص ذنم هل 2#مركألا ينلا ناضتحا ١

 .مالسإلا يف عيمجلا ةفيس شد

 .ةباحصلا يقاب نود نم هل ٤ ينلا ةاخاؤم - ٤

 مانصألا حرطل هفتك ىلع يي ينلا لبق نم هلم - 0

 .ةبعكلا يف ةعوضوملا

 .هبلص نم ل هلا لوسر ةيّرذ رارمتسا - ٦

 نأب هل هؤاعدو ربيخ موي هينيع يف 6 ينلا قاصي - ۷
 رق الو رح هبيضيال

٤ 



 رشع انثالا ةمئألا / ىناثلا لصفلا

 .قافن هضغبو ناميإ هّبح نإ ۸
 نود هدالوأو هتجوزبو هب ىراصنلا لهاب يلي ىنلا ناک

 .باحصألارئاس

 هيي ينلا نع «ةءارب ةروس هغيلبت -- ٠
 .ةيالولاب ريدغلا موي هصخ ت ينلا نإ - ١

 .«ينودقفت نأ لبق ينولس » لئاقلا ِهّنِإ - ١

 .هيلع ةالصلاو هزيهجتو هليسغتب هّصخ اب ينلا نإ - ١
 نورظني مهريغو نايدألا بابرأ نم ًاعيمج سانلا نإ - 5
 .خيراتلا هفرع لجر مظعأك هيلإ

 .تيبملا ةليل يف هسفن ىلع ب ىنلل هراثيإ 0

 فيل ىبتجملا يلع نب نسحلا دمحم وبأ ::يناثلا مامإلا

 يديس دحأو نيطبسلا لوأو رهاطلا تيبلا لهأ ةّمئأ يناث وه

 نم ةسمخلا دحأو هلا لوسر ةناحيرو ةّنجلا لهأ بابش

 ءاسن ةديعس عشا لوسر تشب ةمظاف هما .ءاسكلا باحضأ

 .نيملاعلا

 وأ ثالث ةنس ناضمر رهش نم فصنلا ةليل ةنيدملا يف دلو

 يورو .ةيلل ةمطافو ب يلع دالوأ لوأ وهو .ةرجهلا نم نيتنثا

0 



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 نسم هلا لوسرب هبشأ دحأ نكي مل :لاق كلام نب سنأ نع

 :هلوق نم هِي ىنلا هب حرص ام هتمامإ تابثإ يف يفكي و

 .«ادعق وأ اماق نامامإ يانبا ناذه»

 نم نورشعلاو يداحلا ةعمجلا موي هتعيب تناك » :ديفملا لاق

 الا او لامعلا ند رف هرجا نم نيرا ةن ناشر رش

 غلب امّلف .رومألا يف رظنو .ةرصبلا ىلإ ساّبعلا نب هللادبع ذفنأو
 الجر سد «نسحلا هنبا سالا ةعيبو نينمؤملاريمأ ةافو ةيواعم
 هيلإ ابتكيل ةرصبلا ىلإ نيعلا ينب نم الجرو ةفوكلا ىلإ ريم نم
 نسحملا كلذ فرعف .رومألا ال نسحلا ىلع ادسفيلو رابخألاب

 رمأو جرخأف ,ةفوكلا يف ماحل دنع نم يريمحلا جارختساب رمأف

 .ميلس ينب نم ينيقلا جارختساب ةرصبلا ىلإ بتكو هقنع برضب
 .هقنع تبرضو جرخأف

 تّرجناو ةيواعمو ل نسحلا نيب تالسارملا ترمتسا هْنِإ مث
 لزانتلا ىلإ رطضاو .حلصلا ىلإ تّدأ نأ ىلإ ةريرم ثداوح ىلإ
 .ةفالخلا نع

 :ةك هتفدو هتداهش

 كلذ ناك امو الل نسما مامإلا مم هدذهع ةيواعم صضقن امل

 ا



 رشع انثإلا ةمئألا / ىناثلا لصفلا

 نيا قيلط وهو دنه هّمأو نايفسوبأ هوبأ لجر ىلع بيرغب

 هكتبتو هنوجمي روهشملا هدلو ديزيل ةعيبلا ذخأ ىلإ دمع ءاقلط

 ثنين ىلع نب نسحلا رمأ نم هيلع لقثأ ء يش ناك امو .هتقدنزو

 ةضور بناج نم هب اوضمو .هببسب دهشتساف ,مسلا هيلإ سدف
 .دسأ تنب ةمطاف هتّدج دنع هونفدو .عيقبلا ىلإ يلا لوسر

 ةنس تناكو .ًاماع 47 رمعلا نم هلو ةا نسحلا دهشتسا و
 توم ةيواعم غلب املو .ةيوبتلا ةرجمطلا نم 6٠ هداهشتسا

 !هعم اورّيكو ريكو !هلوح نم دجسو دجس ڊي نسحلا

 ,ءادهشلا ديس هيل يلع نب نيسحلا هتلادبع وبأ» :ثلاثلا مامإلا

 يديسو نيطبسلا يناثو رهاطلا تيبلا لهأ ةّمثأ تلاث وه

 باحصأ ةسمنلا دحأو ب ىفطصملا يتناحيرو ةّنجلا لهأ بابش

 كالي هللا لوسر تنب ةمطاف هّمأ ةي ءادهشلاديسو هين ءاسكلا

 وأ تالت ةنس نابعش نم تكلاتلا يف ةرونملا ةنيدملا يف دلو

 نيسمخملا ةنسلا يف نسحلا هوا دهقتنا الو ,ةرجطلا نم عبرأ

 .هلوح ةعيشلا تعمتجاف ةمامإلاب هيلإ ىصوأ ةرجهلا نم

 ةنيدملا يف نويع ةيواعمل ناكو .مهاحرتو مهلح يف هيلإ نوعجري
 ىوه قفاوت ال يتلا ةمهملا ثادحألا نم نوكي ام هيلإ نوبتكي

<¥ 
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 .ةفرحنملا ةيومألا ةطلسلا

 بتك ةيرجه 7١ ةئس بجر فصتنم يف ةيواعم كله ال و
 ةعيبلاب ل نيسحلا ذخأي نأ ةنيدملا يلاو ةبتع نبديلولا ىلإ ديزي
 .هل

 ىلعو ,نوعجار هيلإ انإو هلل انِإ :لاقو يل نيسحلا عجرتساف

 تعم دقو ...ديزي لشم عارب ُةّمألا تيلب اذإ مالّسلا مالسإلا

 نايفس يبأ لآ ىلع ةمرحم ةفالخلا» :لوقي ةت هلا لوسر يّدج
 اورقبأف يربنم ىلع ةيواعم متيأر اذإف .ءاقلطلا ءانبأو ءاقلطلا

 اولعفي ملف يب هلا لوسر ربنم ىلع ةنيدملا لهأ هار دقلو «هنطب
 ةف نيسحلا نإ مث .«.ديزي هنباب مهالتباف ءاورمأ ام هب

 ةيواعم كاله ةفوكلا لهأ غلب املو .ةكم ىلإ ةنيدملارداغ

 اوبتكي نأ اوقفتاف درص نب ناميلس لزتم يف ةعيشلا تعمتجا

 .مهيلإ مودقلا هنم نيبلاط السر اوذفنيو لئاسر يل نيسحلا ىلإ
 ,ة96نيسحلا ىلع ىرتت ةفوكلا لهأ لئاسر تءاج امل و

 ةفوكلا ىلإ - هيلع هللا ناوضر ليقع نب ملسم هّمع نبا لسرأ

 مث .رمألا اذه ةيّدج نم ققحتللو مهنم هل ةعيبلا ذخأل هنع ًالثمب

 اشوي: وأ ةيورتلا موي ةفوكلا ىلإ اهجوتم ةكم نم مامإلا جرخ

 يف هتماقإ دعب هتعيشو هباحصأ نم ةعامجو هتيب لهأ عم هلبق

e۸ 
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 .رهشأ ةعبرأب ةكم

o Soa NE, 
 دايز نب هللاديبع يلاولا نم ًاثوعبم سراف فلأب يحايرلا
 ىلإ ارهق هلاسرإو ديزيل ةعيبلا ءاطعإ ىلع ههاركإو همادقتسال
 .ةفوكلا

 هنأ الإ ًاديهش حبصي هلأ ًاعطق كردي ا نيسحلا مامإلا ناك و

 يتلا ةفراولا مالسإلا ةرجش ةسّدقملا ةرهاطلا هئامدب يقسي دارأ

 نأ دارأ مامإلا نأ امك ؛اهروذج نم اهعالتقا نويومألا ديري
 ةددرتم ةرئاح اهلعجف ةّمألا باصأ يذلا فوخلا زجاح رسكي

 ةسردم هتروث حبصت نأو روجلا ماكحو ةربابجلا نايغط مامأ

 ئدابملا لجأ نم ةيحضتلاو ةلوطبلا ىنعم لايجألا اهنم مّلعتت

 خيراتلاو ةا مامإلا داهشتسا دعب كلذ لك ققحت دقو .دئاقعلاو

 .كلذ ىلع دهاش ريخ

 روعش ظاقيإ يف ريبك رثأ ة8.نيسحلا ةداهشل ناك هْنِإ مث
 نإ :لاق نم لوق يف ةالاغم الف .ةروتلا ىلع اهعيجشتو ةّمألا

 .دولخلاو ءاقبلا ينيسح ؛ثودحلا يدّمح مالسإلا

 نم 1١ ةنس مرحلا نم نولخ رشعل ةعمجلا موي دهشتسا دقل
 ينلا ةايح نم كردأ دق ناكو .تبسلا موي ليقو ةرجهلا

5 
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 عمو ةنس ٠١ هيبأ عم شاعو .تاونس تس وأ سمن بي مركألا

 يإل نيدباعلانيز يلع نبنيسحلا نب يلع» :عبارلا مامإلا

 وأ نيدباعلانيزب روهشملا ,رهاطلا تيبلا لهأ ةّمئأ عبار وه

 وأ ۳۷ ةنس ةنيدملا يف دلو .تانفتلا يذو داجسلاو مهديس

 يف ةً نيسحلا هيبأ داهشتسا دعب ةمامإلا يلوت دقلو , ه۸

 .ءالبرك

 اهاور يتلا هتيعدأ يهف ةينافرعلاو ةيملعلا هتورث اما

 ةفيحصلاب» يمس اب تعمج يتلاو ةرفاضتملا مهديناسأب نوثدحملا

 انب يرحو هلي دمحم لآ روبز يهف ,ملاعلا يف ةرشتنملا «ةيداجسلا

 رخآو يدابع هجو :نيهجو تاذ تناك ا هتيعدأ نإ لوقلا
 اهداق يتلا ةيحالصإلا ةكرحلاراسم عم قسّفي يعامتجا

 ةيطإ ةسردم بحاص وهف ,ءبعصلا فرظلا كلذ يف مام إلا

 ,ةبوتلا باب جلي فيكو هسّدقيو هلادجي فيك نمؤملا مّلعي ةرات
 همّلعيف عمتجملا عم ميلسلا لماعتلا برد هب كلسي ىرخأو
 لهألاو دلولاو دلاولا قوقح حرشيو نيدلاولاب بلا بولسأ

° 0© 
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 مزتلي نأ بجي امو لامعألا لضاف نّيبي مث ناريجلاو ءاقدصألاو

 عئار يميلعت بولسأب كلذ لك .يعامتجالا هكولس يف ملسملا هب
 E هجر ساو رع اسلوب
 ةلاسر مساب ةفورعم ةلاسر كتل نيسحلا نب يلع مامإللو

 .قوقحلا عاونأ يف لئاسرلا لئالج نم يهو .قوقحلا
 رشع يناثلا تبسلا موي . ه10 وأ 15 ماع ةنيدملاب دهشتسا

 .هنم نيرشعلاو سمانلا ليقو مرح نم

 هبل رقابلا يلع نب دمحم رفعجويأ» :سماخلا مامإلا

 دقو .رقابلاب فورعملا .رهاطلا تيبلا لهأ ةّمئأ سماخ وه

 ةنس بجر ةّرغ ةنيدملاب دلو .هل هريجفتو ملعلا هرقبل هب رهتشا

 ةنس ةجحلايذ نم عباسلا يف دهشتساو . ه07 ليقو . ۷

 ةا نيسمملا هدج عم شاع .ةنس 0۷ فيرشلا هرمعو . ه٤

 ةدم تناكو .ةنس 79 ةظاهدج دعب ال هيبأ عمو نينس ٤

 .ةنس ١م القا هتمامإ

 ءاهقفو نيعباتلا هوجوو ةباحصلا ةيقب نيدلا ماعم هنع يور

 هحنادم يف تّدشنأو رابخألا همالك ركذب تراسو .نيملسملا

 دقو ,جرحالو اهنع ثّدحف نيفلاخملا عم هتارظانم اًمأو .راعشألا
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 .جاجتحالا باتك يف يسربطلا ةمآلعلا اهعمج

 ةيعرشلا ماكحألا نم ًاريثك تذخأ ةيمامإلا ةعيشلا نإ مث

 ةييهنع يور ثيح با قداصلا رفعج رابلا هدلو نعو ا هنع

 .ةايحلا بناوج فلتخم تلوانت يتلا ةيهقفلا تاياورلا نم ريثكلا

 ميعن وبأ اهلقن دقف ظعاوملاو مكحلا يف هنع يور ام اًمأو

 .هفحت يف ينارحلا ةبعش نب نسحلاو ءايلوألا ةيلح يف يناهفصألا

 يف نقدو ,ه4١1 ماع ة#!رقابلا دّمح مامإلا دهشتسا دق و

 .هيبأ ريق بنج ىلإ عيقبلا

 هايل قداصلادّمحم نب رفعج هللاديعوبأ» :سداسلا مامإلا

 بقلو .#8رهاطلا تيبلا لهأ ةّمئأ نم سداسلا مامإلا وه

 ماع دلو .ركذي نأ نم رهشأ هلضفو .هلاقم يف هقدصل قداصلاب

 دا رف نتح عيقبلا يف نفدو . ه۸ ماع دهشتساو « ھ۰

 نب نسحلا هدج معو كيل نيسملا نب يلع هدجو ةا رقابلا دمحم

 ةّمئألا نايعأ نم ةعامج ملعلا هنم دافتساو ثيدحلا هنع لقن

 نب كلامو معيرج نباو يراصنألا ديعس نب ىبحي لثم .مهمالعأو

 بويأ وبأو ةبعشو ةفينحوباو ةنييع نباو يروشلاو سنأ
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 اهب اوفرش ةبقنم هنع مهذخأ اودعو .مهريغو يناتسجسلا

 .اهوبستكا ةليضفو

 ىلع فقت ريسلاو مجارتلاو خيراتلا بتك تعبت اذإ كنإ و
 اوفلتخا نإو ةيحورلا ةدايقلاو ملعلا يف هتمامإ ىلع ةّمألا قافتا

 ةا نتف لجو هلا لبق نف ًاضوضتت امانا هك ق

 .اهئاظم يف ةروكذملا ةرتاوتملا صوصنلا ىلإ ًارظن يناثلا ىلإ
 كلملاديع ةفالخ رخأ نم اا قداصلا مامإلا رصع ٌدنما دقل و

 تاونس ىضقو .يقيناودلا روصنملا ةفالخ طسو ىلإ ناورم نبا

 نيز هدج عم هرمع نم ةرشع ةيداحلا ىّتح ىلوألا هرمع

 دعب صتخاف .ةيرقابلا هيبأ عم نيثالثلاو ةيناثلا ىّتحو نيدباعلا

 طاب ةةعردم تيستاو ه١ هتف ةماغ لاب هببأ داها

 راطقألا نم اهريغو ةفوكلاو ةكمو ةنيدملا يف ةيملعلا ةكرحلا

 .ةيمالسإلا

 روهظب إل مامإلا هشاع يذلا روكذملا رصعلا مسا دقو

 عمتجملا ىلإ ةبيرغلا ةيداقتعالا ءارآلا دوفوو ةيركفلا تاكرحلا

 نوبي اوناكف ,ةمادهلا ةالغلا ةكرح يه اهمهأو .يمالسإلا

 هه دمحم لآ نم ملعلا ةلمح ىلإ اهنودنسيو ةبذاكلا ثيداحألا

 يبأب لاصتالا يعدي ديعس نب ةريغملا ناكف .ةّماعلا اهب اورغيل
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 مهتديقعو ةعبشلا خيرات

 مامإلا نلعأف ,ةبوذكملا ثيداحألا هنع يوريو كين رقابلا رفعج

 .هنم ةءاربلاو هبذك بل قداصلا

 ىّبرتو .باوصلا جهنلا ىلإ ةّمألا ةيادهب ماق مامإلا نإ مت

 ؛لجر فالآ ةعبرأ اوناكف ,ءاهقفلاو نيتدحلا نم فالآ هيدي ىلع

 نإ .رسعلا كرتعملا اذه نم ةاجتلا ةنيفس قحب ناك مامإلا نإف
 ماكحألا يف ثيداحألا نم هنع رشن ام ءارو قي قداصلا مامإلل

 نيدحلملاو ةقدانزلا عم تارظانملاو ءفالا تارشع زواجتت يتلا

 ًاريثك نوققعلا طبض دقو .ةيفوصلا نم نيفّشقتملاو هرصع يف
 افا مامإلا اهكرت ةيملع ةورث اهتاذ دح يف يهو ءاهنم

 بلغت نسب نابأ هنع يور دقف ماكحألا يف هنع ةياورلا اًمأ و

 تكردأ :لاق ءاّشولا يلعنبنسحلا نأ ىّنح ثيدح فلآ نيثالث

 ينثدح لوقي لك خيش ةئمعست (ةفوكلا دجسم) دجسملا اذه يف

 ةفسالفلا هسرد تاقلح رضحب ناك لب كيل دمحم نب رفعج
 «يرصبلا نسحلا» مامإلا ناكو ,ةيصقلا ءاحنألا نم ملعلا بالطو

 ءاطع نب لصاوو ةرصبلا ةنيدم يف ةيفسلفلا ةسردملا سسؤم

 هملع نيعم نم اولن نيذلا هذيمالت نم ةلزتعملا بهدم سسؤم
 .ضايفلا

 ىلإ لمحو ةنيدملا يف سانلا ةماع هعّيش مامإلا دهشتسا امل و
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 رشع انثإلا ةمئألا / ىناثلا لصفلا

 دلو موب هيلع هللا مالسف لئلا هدجو هيبأ راوج ف نفدو ,عيقبلا

 .ايح ثعبي مويو دهشتسا مويو

 كيل مظاكلا رفعج نب ىسوم نسحلاوبأ ٠ :عباسلا مامإلا

 ةنس رفص ۷ يف دحألا موي ةنيدملاو ةكم نيب ءاوبألاب دلو

 ىتح ملحلا ميظع .هرهد ديرفو هرصع جذومن هناك , ه4

 .لابجلا اهو دهنت ام نما نم ىقال ءامظاك كلذل يمس

 هئابآ لاحك ًابستح ًارباص ا ناک لب ءافرط هنم كرحتملف
 .مظاكلاو .حلاصلا دبعلا :اهنم ةديدع ءامسأب فرعي .هدادجأو

 .نيمألاو ءرباصلاو

 عيمج ىلع مدقملاو هيبأ دعب مامإلا وه » : ديفملا خيشلا لاق

 صوصنلا حيحص دوروو .هيف لضفلا لاصخ عامتجال ,هينب

 نم مئاشقلا مامإلاو هدهع يلو هئأب هيبأ نم هيلع لاوقألا يلجو

 تقو يف ال قداصلا ةيبأ كعب ةماماللا بتم كارت دقو «.هدعب

 دهشف ءاهناينب تابثو اهناكرأ رارقتسا ةيساّبعلا ةلودلا هيف تدهش
 ةمحازملاو قييضتلا فونص هتايح يبس ةليط ايي مظاكلا مامإلا

 نيدلا ةيامح يف هتلاسر يّدؤي نأ نم ايل هعنيمل كلذ نأ الإ

 .ةّمألا ةدايقو

 هعاديإو ايل مظاكلا مامإلا لاقتعاب ديشرلانوراه ماق دق و
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 ديدشتلاب هيناجس ىلع هديكأت عم ةليوط نينسل نجسلا

 يدنسلا نجس ىلإ لقت ىتح رمألا كلذ لزيملو ءهيلع قييضتلاو
 دازو ل مامإلا نجس يف ىلاغف .ًاقساف ًارجاف ناكو كهاش نبا

 عرسأف الن مظاكلل مسلا سدب ديشرلا رمأ ءاج ىتح هدبيقت يف
 دعب الكا مامإلا دهشتساو .ميظعلا رمألا اذه ذافنإ ىلإ يدنسلا

 رهاطلا هنامسج جرخأو , . ه18* ماع يف ةاناعمو نجس لوط

 بناجلا يف نقدو .هتافوب يدونو .دادغبب رسملا ىلع عضوو

 هذه انمايأ يف ةروهشملا شيرق رباقمب ةفورعملا ةربقملا يف يبرغلا

 ًامولظم ًانيجس دهشتسا مويو دلو موي هيلع مالسلاف .ةيمظاكلاب
٤ 9 

 ١ ةَيرداضرلا ىسوم نب يلع نسحلاوبأ ٠ :نماثلا مامإلا

 لهأ ةّمئأ نم نماثلا مامإلا وه . . ه58١ ةنس ةنيدملا يف دلو

 هلضفل رفعج نب ىسوم . ه187 هيبأ دعب ةمامإلاب مئاقلا تيبلا

 هعروو هملعلو هرصع يف هتوخإو هينبو هتيب لهأ ةعامج ىلع

 هقح يف ةدراولا صوصنلا ىلإ ًافاضم .ةمامإلا بصنمل هتءافكو
 .ةنس ٠١ هيبأ دعب هتمامإ ةّدم تناكو «هتمامإ ىلع هيبأ نم

 ةراضحلا هيف ترهدزا رصع يف ةكءاضرلا مامإلا شاع دقو
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 مهريغو نيينامورلاو نيينانويلا بتكل ةمجرتلا ترثكو .ةيمالسإلا

 رابحأو ةدحالملا لبق نم دئاقعلاو لوصألا يف كيكشتلادادزاو

 كلت يفو .ثيدحملا لهآ ةمّسجمو ىراصنلا ةقراطبو دوهيلا

 فالتخا ىلع نيفلاخملا عم ةرظانملا ةصرف إل هل تحيتأ ةنمزألا

 علطا نم كلذ ىلع فقي .هنأش العو هناهرب رهظف «مهبهاذم

 مامإلا ملع رشتنا الو .ءالؤه عم هتاجاجتحاو هتارظانم ىلع

 مهدادعأ تدادزاو هلوح نيملسملا فافتلا رثك هلضفد ةتءاضرلا

 مدقتسا نيح .ةركام ةيكذ ةروانم ىلإ ةيسابعلا ةفالخلاب عفد ام

 ةموكحلا رقم ىلإ نيبلاطلا هوجو نم ةلمجو ائاءاضرلا مامإلا
 نأ ةي مامالا ىلع رصأو يلب لا لوسر ةنيدم نم ورم يف كاذنا

 دملا ةيةلوب لش

 فا نس ببرفلاو دديعتلا ةه ورن ف ءامألا ناكو

 نيملسملا قلعت مظعو ضرألا عاقب يف هتيص رشتنا دقو .تاقبطلا
 رمألا مامز تلفني نأ نم هسّجوتو نومأملا فواخم راثأ امم هب

 دهعلا ةيالو نم هيغتبي ناك امو هاّنمتي ام سكع ىلع هيدي نم

 نم هموقو هسفن حيري نأ يلإ نومأملا عفد هريغو كلذ لك .هذه

 ضرأ نسم سوط يف دهشتساو ءمسلا هيلإ سدف رطخلا اذه
 .ةنس 30 ذئموي هلو . ھ۳١۲ رفص ىف ناسارخ
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 .ديشرلان وراه ربقل قصالم ربق يف سوط ةنيدم يف نفد و

 ىلع نوملسملا رطاقتي بيهم رازم نالا ةكءاضرلا مامإلا ربقو

 .هب كريتلاو هترايز

 کا داوجلا ىلع نب دمحم رقعجوبأ» :عيساتلا مامإلا

 نيعستو سمح ةنس نم ناضمر رهش يف ةرونملا ةنيدملاب دلو

 . ةلاسرلا لهنم نم هترجش توتراو ةوبنلا عبنم نم
 ..ه١٠* ماع ةكءاضرلا هدلاو ةداهش دعب ةيالولا رمأب ماق

 لكاوأو نومأملا ةفالخ كردأ ° ماع دادغبب دهشتساو

 .مصتعملا ةفالخ

 بقل .ةرفاولا صوصنلا اهيف تدرودقف هتياصوو هتمامإ اّمأ

 نم اهريغو يكزلاو يقتلاو بيجنلاو ىضترملاو عناقلاو داوجلاب
 .هتلزنم عافتراو هنأش ولع ىلع ةلادلا باقلألا

 رمأب ماقو ةنيدملا يف داوجلا مامإلا ناك ةئئاضرلا دهشتسا ال

 ناكو ,نينس رشع وأ عست رمعلا نم هلو هيبأ نم ةيصوب ةمامإلا

 يل هيبأ عم اهسرام يتلا ةسايسلا سفن هعم سرام دق نومأملا

0۸ 



 رشع انثإلا ةمئألا / يناثلا لصفلا

 اهلمحو لضفلامأ هتنبا هجوزف .مهتانكسو مهتاكرح ىلع فرشي

 لالجإو هميظعتو هساركإ ىلع ارج ناكو .ةنيدملا ىلإ هعم

 مصتعملا عيويو نومأملا يفوت نأ 0 ةدم اهب نكسو .هردق

 سانلا عامتجا نم فاخي رفعج يبأ يف ًأركفتم مصتعملا لزيرلو
 دادغب ىلإ إً داوجلا مامإلا مدقتساف ,ةفالخلا ىلع هبوثوو هلوح

 ةدعقلا يذ رخآ يف دهشتسا ىّتح ةيئاهيف يقبو . . ه١12 ةنس

 دع دع او ر 6 را نه هلو تلا كلف

 هْنِإ :بوشأ رهش نبا لاقو ؛شيرق رباقم يف رفعج نب ىسوم

 تام مويو دلو موي داوجلا انمامإ ىلع هللا مالسف ءًامومسم ضبق

 .ايح ثعبي مويو مسلاب دهشتسا وأ

 هيل يداهلا دمحم نب يلع نسحلاوبأ» :رشاعلا مامإلا

 مو ةمامالاو ةلاسرلا تب نس وهو. ھ۴١ ماغادلو

 ةمامإلا رمأب ةا ماق ,ةوبنلا ةرجش نم ةرغو ةفالخلاو ةياصولا

 قئاولاو مصتعملا ةفالخ رصاع دقو .ةئداوجلا مامإلا هدلاو دعب

 ال اياضق ءالؤه عم هلو رتعملاو نيعتسملاو رصتنملاو لكوتملاو
 تبتو ةمامإلا لاصخ هيف تعمتجا دقو .اهركذل ماقملا عسي

 .ةفالخل اب هيبأ نم هيلإ ةراشإلاو ةمامإلاب هيلع صنلا

0۹ 
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 لهأ ةّمئألا صاخشإ نم مصتعملا هوخأ مث لكوتملا سرام دقل

 لعجو ةقالخلا رقم يف ةماقإلا ىلع مهرابجإو مهنطوم نم تيبلا

 .اهليلجو مهتايح قيقد ىلع اوعلطي ىّتح مهيلع سآرحلاو نويعلا

 ىّتش يف ةريثك ثيداحأ مامإلا نع ةاورلاو افلا وو

 ةنس بجر يف نسحلاوبأ دهشتسا .ةعيرشلاو ةديقعلا نم تالاجلا

 .ىأر نم رسب هراد يف نفدو .نيتئامو نيسمخو عبرأ

 يلع نب نسحلا دمحموبأ» :رشع يداحلا مامإلا

 غل يركسعلا

 .تيبلا لهأ هم نا

 ,. ھ۲۳۲ ماع دلو ,يركسعلاب قلل رشع يداحلا مامإلا وهو

 نينس عبرأ رمعلا نم هلو . ه77١ ةنس قارعلا ىلإ هدلاو صخشأ

 ةداهش دعب ةيحورلا ةدايقلاو ةمامإلا رمأب ماقو ءروهش ةّدعو

 ةفاك يلع همّدقت زربو لضفلا لاصخ هيف تعمتجا دقو .هدلأو

 .ةعاجشلاو دهزلاو ملعلاو لضفلا لامكب رهت رهتشاو .رصعلا لهأ

 ىلع مهددع وبري نيثدحلاو ءاهقفلا نم فيفل هنع ىور دقو

 نفد يلا هراد يف نفدو , . ھ۰٠۲ ماع دهتشساو .اصخش ۰

 دق ناكر ىلا ةلوولا رظفملا"هببا فلو ارتا هوبأ اهيف
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 ةطلسلا بلط ةدشو تقولا ةبوعصل هرمأ رتسو هدلوم ىفخأ

 نم هظفح هئاحبس هللا نكلو ؛هرمأ نع ثحبلا يف اهداهتجاو

 ىسومو ليلخلا ميهاربإك هئايلوأ رئاس ظفح امك هئادعأ رارش

 .امهيلع ءادتعالاو امهيلط يف ةطلسلا تباخ دقف ميلكلا

 .ركسع ىلإ بوسنم هلال يركسعلاب مامإلا رهت رهتشا دق و

 .هركسعب اهيلإ لقتناو مصتعملا اهانب يتلا ىأر نم رس اهب داريو

 هكا رظتنملا نسحلا نب يدهملا » :رشع يناثلا مامإلا

 فلخلا .ةجحلا ا يركسملا نسحلا نب دمحم مساقلاوبأ وه

 ةنس .نابعش نم فصنلا ةليل «ىأر نم رس» ب دلو حاصلا

 سم هيبأ داهشتسا دنع رمعلا نم هلو نيتئامو نيسمخو سم
 لاق ثيح دل ییحیل ثدح امك ًايبص مكحلا هللا هاتآ .نينس
 ,"”واًيبص مكحلا ؛ ةانيتأو وق باتكلا ذخ ىیح اي) : هناحبس

 .عيضر وهو ًايبن ل حيسملا لعج امك لفط وهو ًامامإ هلعجو
 ُدْبَع ينإو :دهملا يف هموق بطاخي وهو هناسل نع هناحبس لاق

 "هان ينلَعَجو باتكلا ' يناتآ هللا

 ةلازإل نامزلا رخ ار 2 وال یک

 ٠ 9 ردصملا (؟)



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 قحا ةملك ءالعإو لدعلا مالعأ رشنو ,روجلاو ملظلاو لهجلا

 "'.نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلاراهظإو

 يغليو هللا ريغ ةيدوبع لذ نم ملاعلا يجني هللا نذإب وهف

 اهتتس يتلا ةرفاكلا نيناوقلا لطبيو ءةميمذلا تاداعلاو قالخألا

 وحميو .ةيرصنعلاو ةيموقلا تايبصعلا رصاوأ عطقيو .ءاوهألا

 ةمألا فالتمخال ًاببس تراص يتلا ءاضغبلاو ةوادعلا بابسأ

 هب دعو يذلا هدعو هروهظب هناحبس هللا ققحيو ءةملكلا قارتفاو

 . نينمؤملا

 ىلع هيف ىقبيال ًايبهذ ًارصع هروهظ دعب ةّمألا دهشت و

 الإ ةيرق ىقبتالو ,مالسإلا ةملك هقلخدو الإ تيب ضرألا
 .ًايشعو ةركب «هللا الإ هلإ ال » ةداهشب اهيف ىدانيو

 ةعيشلاف .هتدالو يف ةّنسلاو ةعيشلا نيب فالتخالا امئإ و

 دلو يذلا رشع يناثلا مامإلا وه دوعوملا يدهملا نأ ىلإ تبهذ

 ,ها٠ ماع هيبأ داهشتسا دعب ىفتخاو . ھ۲۵۵ ماع ءارماسب

 اكش كرت ام هجو ىلع هئابا نم صوصنلا هيلع ترفاضت دقو

 دلو هلأب اولاقو ةّنسلا لهأ ءاملع نم ةعامج مهتقفاوو .ةهبش الو

 )١( :فصلا ٩ :حتفلا لك“ :هبوتلا ۲۸.
A لافنألا: ۸سنوپ 6 :ءايبنألا .6 :صصقلا .5 :روتلا (؟) ٣: 

 1 وود سح ح حطعطع



 رشع انثإلا ةمئألا / يناثلا لصفلا

 هنأب :اولاق مهنم ريثك معن .#2.يركسعلا نسحلا نب دمحم هنأو

 .نامزلارخا يف دلويس

 ىلإ عجر نمف .تيبلا يف امب ىردأ تيبلا لهأ نأ امب و
 .قحلا هلرهظي مهبتك يف تيبلالهأ ةّمئأ تاياور

 یربکو ]. ھ۳۲۹ 57٠0- ] ىرغص نيتبيغ ا, يدهملل نإ مث
 . [نآلا ىلإ . ھ۳۲۹ ]

 ىرغصلا ةبيغلا يفو هيبأ نامز يف إيل ةّجحلا ىأر نم اّمأ و
 .جرحالو هنع ثدحف ىربكلا يف ىتحو

 للاخ يدهملا لوح ةّمهم ةلئسأ

 !؟هتدئاف امو ؟بئاغ وهو امامإ نوكي فيك :لّوألا لاؤسلا

 نم ةياغلا وه ةسامإلا فئاظوب مايقلاو ةبادهلاو ةدايقلا نإ

 نيب ًارهاظ هنوك ىلع فقوتي وهو .هرايتخا وأ مامإلا بيصنت
 بئاغ وهو ًادئاق ًامامإ نوكي فيكف مه ًادهاشم ةّمألا ءانبأ

 !؟مهنع

 زيكرتلا ّنإف :ضقنلا امأ :ًالحو ًاضيقن نيهجو ىلع باوجلا و
 مهنأو هللاءايلوأ ىلع فئرعتلا مدع نع برعي لاؤسلا اذه ىلع

 هفرعي نأ نود نم اهب مئاق فتخمو .رومألاب مئاق رهاظ نيب
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 .سانلا

 ل ىسوم بحاصم نع هناحبس ربخي امك هنامز ين ىتح
 مف

 ٌهانْمَّلَعو اندْنع “نم ةَمْحَر هاي اندابع رم ادع ادّجّوق» :هلوقب

 00 ٠ *هأملع ادل رم

 عم هثكلو ًابئاغ نوكي امّبر يلولا نأ ىلع لدي نذإ نآرقلاف ٠
 .اهحلاصم يف فرصتي لب .هتَّمأ نع ةلفغ يف شيعيال كلذ

 ةبيغ تسيلو .ةّمألا ءانبأ هفرعي نأ نود نم اهتوّوش ىعريو

 نبا اإ يسوم اذهف ءايلوألا خيرات يف ًاعدب إل يدهملا مامإلا
 اا ناكو او نيعبرأ ةبارق هموق نع باغ دق نارمع

 هوجو نفق احلا اأو

 هتبيغ نمز يف هدوجو ةدئافب انملع مدع نإ :لّوألا هجولا
 لوقع نأ كشالو .هتبيغ نمز يف ًادیفم هنوك مدع ىلع لديال

 نيوكتلا ماع يف ةّمهملا رومألا نم ريثك ىلإ لصتال رشبلا

 هلعف ناك نإو هئنس نم ريثك ةحلصم مهفت ال لب .عيرشتلاو

 ف كتل عو ل نع اديه فعلا قع اه ناس

 امك ةحيحص ةروصب انيلإ لصو اذإ عيرشتلا مامأ ميلستلا انيلع

 ىلا 766 :فهكلا )١(

(r)لااا ءءايبنألا ًاضياو ١7 :فارعألا  AA 
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 رشع انثإلا ةمئألا / يناثلا لصفلا

 .هتبيغ ىلع تاياورلا رتاوت نم تفرع
 رومألا يف فرصتلا مدع مزالتال ةبيغلا نإ :يناثلا هجولا

 .هدوجو نم ةدافتسإلا مدعو

 .ىضرملا دوعيو نيرطضملا ثيغي هّنأ ىلع تاياورلا تلد امك
 سانلا ناك نإو مهجئاوح ءاضق ةفيرشلا هسفنب - لفكتي امّيرو
 .هنوف رعيال

 مهب ردتسي نيذلا ةّمألا نم ءاحلصلا نإ :ثلاثلا هجولا
 يلاتلابو «هدوجو رون نم ةدافتسالاو هئاقلب فرشتلا مه «مامغلا

 .مهتطساوب ةّمألا ديفتست

OS 
 يف فرصتلا ىلع هريغ ةيلوت هل لب .هسفنب ةيرهاظلا رومألا
 .هتبيغ يف ءادفلا هل انحاورا  يدهملا مامإلا لعف امك رومألا

 ,ساّنلا جئاوحب نوموقي ةعبرأ ءالكو هل ناك :ىرغصلا ةبيغلا يفف

 ىريكلا ةبيغلا يفو ءمهب ةرمتسم سانلا نيبو هنيب ةلّصلا تناكو
 ريبدتو ءاضقلل ماكحألاب نيملاعلا لودعلا ءاملعلاو ءاهقفلا بصن

 نوموقي مهف .سانلا ىلع ةجح مهلعجو .دودحلا ةماقإو رومألا

 عقدو ماكحألا نايبو فيرحتلا نع عرشلا ةنايصب ةبيغلارصع يف
 344ه نبيغلو .سانلا رومأ مظن هيلع فقوتي ام لكبو تاهبشلا
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 مهتديفعو ةعيشلا خيرات

 ,اهاجم يف ركذت خا رک دتا

 !؟يلإ ىدهملا باغ اذامل : يناثلا لاؤسلا

 ؛لحلاو ضقنلاب هيلع باجي لاؤسلا اذه نأ :باوجلا
 تاياورلا در نم ىلوأ انماهفأ روصقب فارتعالا :ضقنلا اّمأ

 .نيعتملا وه لب .ةرتاوتملا

 اومدقأل ًارهاظ ناك ولف القي يدهملا مامإلا نإف :لحلا امأ و

 نر نأ ةحلسلا تدضتقا كلذ لجألف مرونل ءافطإ هلق ىلع
 هناحبس هللا ةئيشم يضتقت نأ ىلإ سالا نع نع ارو

 ءاوضنإلاو هلوبقل لاعلا يف صاخ دادعتسا لوصح دعب هروهظ

 !؟هرمع لوطو د85 يدهملا مامإلا : ثلاثلا لاؤسلا

 ادو اضن نيدو بارلا

 شاع ءايبنألا خيش نأ ىلع ميكحلا ركذلا لد دقف :ضقتلا اا
 نيسْمخ لإ ةنس فأ مهيف ثبلق» : ىلاعت لاق .ةنس فلأ ةبارق
 ا 00 "7 .هاماع



 رشع انئإلا ةمئألا / يناثلا لصفلا

 .نيرمعملا نم ةريثك ةعامج ءامسأ ةاروتلا تنّمضت دقو

 فيلأتب نوملسملا ماق دقو «نيوكتلا رفس يف مهاوحأ تركذو

 .نيرمعملا لوح بتك

 نع برعي رمعلا لوط ناكمإ نع لاؤسلا نإف :لحلا اًمأ و
 وح هللا اوُرَدَق ام و :هناحبس هللا ةردق ةعس ىلع فّرعتلا مدع
 "4رذ

 ا ع ف ف ا
 توم نأو :ةحضللا طفح دعا قل ايعارم ناك اذإ :ناسنآلا ومع

 عنم ضراوعل لب .ءاضتقإلا روصقل سيل ةيندتم ةرتف يف ناسنإلا
 ةيودألاب اهنم ناسنإلا نيصحت نكمأ ولو .ةايحلا رارمتسا نع

 .ءاش ام هرمع لاطل ةصاخلا تاجلاعملاو

 لك نم ةحصلا تابجوم عامتجا صخش ةايح يف ضرف ولف

 .هللا ءاش ام ىلإ هرمع لاط هجو

eagle r 1 يف ةعقاولا 

 نفس ۰

 )١( ماعنألا : 41,

e EEE 



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 .ءامسلا يف ءادنلا ١

 .امهعقاوم ريغ يف فوسكلاو فوسخلا _ ۲

 "  عمتجما يف قافنلاو قاقشلا .

 .ةمألا يف جرملاو جرهلاو ملظلاو روجلا عويذ 5

 .ضيبألاو رمحألا توملاب ناسنإلا ءالتبا ٥

 .ةيكزلا سفنلا لتق 1

 .لاجدلا جورخ -۷

 .ينايفسلا جورخ - ۸

 يه هذه .ةيمالسإلا ثيداحألا يف ءاج ات كلذريغ و

 قيقحت لهستو هروهظل دهم رومأ كانه نكلو .هروهظ تامالع

 :اهزربأ ىلإ ريشن هفادهأ

 .يملاعلا دادعتسالا ١

 .لوقعلا لماكت - ۲

 .تاعانصلا لماكت ۳

 .يملاعلا يروثلا شيجلا 5



 ةيمالسالا ةراضخحلا ءانب ىف ةهيشلارود / ثلاثلا لصفلا

 ثلئاثلا لصفلا

 ةيمالسإلا ةراضحلا ءانب ل ةعيشلارود

 :ديهمت

 يف تاراضحلا ربكأ نم كش الب دعت ةيمالسإلا ةراضحلا نإ

 بدألاو ةفسلفلاو ملعلاب ًامامتها اهرثكأو ناسنإلا خيرات

 ةضهنلا ةكرح هيلع تماق يذلا ديطولا ساسألا يهو .نونفلاو

 ةيقالخأ ني ىلع زكترت ةيقيقح ةراضح اهنإ ,ةيبوروألا

 يناسنإلا ءانبلا قامعأ يف اهروذج تبرض .ةيوامس ةيدئاقعو
 هتفيلخ نوكي نأ هل هقلاخ دارأ امكو هنم لعجت نأ تعاطتساو

 .هضرأ يف

 ءاج دقو ج مركأالا يبنلا وه ةيمالسإلا ةراضحلا سسؤم نإ
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 مهتعفد امك قالخألا مراكم ىلإ ةيرشبلا تعفد نيناوقو نئسب

 نيوكتو ةيعيبطلا دراوملا لالغتساو نونفلاو مولعلا ةعباتم ىلإ

 ةوق مه تحبصأف .ةميقتسملا ةيعامتجالا مظنلا هيف دوست عمتحي

 مولعلا اوطعأو .هّيقلُخو هّينيد ديلاقتو ةيسايس مظنو ةيداصتقا
 نيقوفتملا ءاملعلا نم ديدعلا مهنم زربف .مهمامتها لج ةفلتخملا

 ةراضحلا روطت ةكرح اودفرو .ملعلا يحانم ىتش يف نيعرابلاو

 .ةصلخملا مهد وهھک ةيرشبلا

 هذه ءانب يف ةعيشلا ةكراشم ركذ انه انل بيطي يذلا و

 :ةراضحلا

 .نايبلا ملعو ةعيشلا ءامدق :ًالوأ
 :وحنلا ملعو ةعيشلا ءامدق :ًايناث

 ةفرعم ىلع فقوتي هميهافم رشنو ةّمألا نيب نآرقلا ةسارد نإ

 مرحل اهجضنو مولعلا هذه الول ذإ .هل ًاحاتفم دعت يتلا مولعلا

 نارقلا نم ةدافتسالا نم مهنم برعلا ىّتح نيملسملا عيمج

 مامإلا رمأب ةيوحن دعاوق عضوب يلؤدلا دوسألاوبأ ماقف ,ميركلا

 .هنودم وأ وحنلا ملع عضاو اّمإ دوسألاوبأف .ةك نينمؤملاريمأ

 نف هع دهغو الع بعام هلو ن اكا ادا نس اكو

 . ه۹ ةنس يفوت .ةرصبلا يف ماقأ مث

 اه .



 ةيمالسالا ةراضحلا ءانب يف ةعيشلارود / ثلاثلا لصفلا

 .هتعيش نمو ايا قداصلا مامإلا باحصأ نم ليلخلا ناكو

 دوسألا يبأ نب ءاطع ةعيشلا ءامدق نم وحنلا ملع يف فلأ نّممو

 ركبو ينزاملا نامثعويأو نيعأ ¿ نب ةرارز وخأ نيعأ نب نآرمحو

 لجأل لكوتملا هلتق يذلا تيكسلا قاحسإ نب بوقعيو دمح نبا

 رجلا ىف. ارأ نيرفعو ةف فلش قورو اغ

 .رعشلاو ةغللاو

 يوحتُتلا قاحساوبأو ميهاربإ نب دمحأو نودمح نبا كلذكو

 نورقلا يف اذه ,يفوكلا يفعجلا يوحنلا ةبيتقو نوميم نب ةبلعتو

 .ىلوألا

 فيرشلاك ةزراب تايصخش مهنيب مالعألا نم مهالت نم اّمأو

 يضترلا ةّمئألا مجنو «يرجشلا نباو يضرلا فيرّشلاو ىضترملا

 .يدابآرتسالا

 :فرصلا ملعو ةعيشلا ءامدق :ًاثلاث

 كلذ لبق ناكو ءينزاملا نامتعوبأ فرصلا نود نم لّوأ نإ

 هحرشو نونظلا فشك يف هركذ امك .وحتلا ملع يف ًاجردنم
 يف باتك طسبأو , . د۳۹۲ يف ىفوتملا ينج نب نامثع حتفلاوبأ

 يدابارتسألا نسحلا نب دمحم ةّمئألا مهجن هبتك ام فرصلا

 يف ةيفاكلا حرش هل امك فرصلا يف ةيفاشلا حرش هلو .يورغلا
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 مهتديقعو ةهيشلا خيرات

 نيب امهيف عمج دق رثألا دومح رطخلا ليلج هيباتك الكو ءوحنلا
 .ينابملاو لئالدلا

 :ةغللا ملعو ةعيشلا ءامدق :اعبار

 اهوصأ ثيح نم ةغللا ظافلأب لاغتشالا :ةغّللا ملعب ديرنو

 ةلمج مهملا ملعلااذه ناديم يف رهظ دقو ءاهيناعمو اهتاقاقتشاو

 : لضافألا ءالؤه نمو .ةعيشلا ءاملع نم ةعساو

 لوأ وهو .يدزألا يديهارفلا يرصبلا دمحأ نب ليلخلا- ١

 .دوجولا ىلإ ضورعلا ملع جرختسا نم لّوأو ةغّللا طبض نم

 ليلخلاو .ءاجملا فورح ىلع كلذ بترو .«نيعلا » هباتك فلأف

 .بهذملا يمامإ ناكو .يرجه لا يناثلا نرقلا مالعأ نم

 رقابلا باحصأ نم :يريرجلا حابر نب بلغت نب نابأ - ؟

 .كي قداصلاو

 .ميدنلا نودمح نبا _ ۳

 يبحاص يدزألا ديرد نب نسحلا ني دمحم ركبوبأ - ٤

 هامسو دابعلا نب بحاصلا هرصتخاو .«ةغللا يف ةرهمجلا»

 .تادلجم ةرشع «طيحملا» ةغللا يف هبتك نمو .«ةرهمجلا ةرهوج»

 :ضورعلا ملعو ةعيشلا ءامدق :ًاسماخ

 بحاصلا ةافكلا يفاكو يرصبلا يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا
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 ةيمالسالا ةراضحلا ءانب ىف ةعيشلارود / ثلاثلا لصملا

 نيدلاةبهو «ضورعلا يف عانقإلا» باتك هل ,دابع نبا
 يزيربتلا ىفطصم خيشلاو ) . ه١۳۸١ - ۱۳۰۱ ) يناتسرهشلا

 يناهفصإلا اضر دمحم خيشلا دجياوبأو ). ھ۱۳۳۸ ۔۱۲۹۸)

 .). ھ1۲ - ۸7)

 :رعشلا فئارطو ةعيشلا ءامدق :ًاسداس

 امو ةايحلا يف ةيلاعلا نيماضملا ىلع يوتحي ام رعشلاب ديرن و

 كئلوأ انه انثيدحب ينعن انإف .ناسنإلا يف داهجلا حور ٹیپ

 ءالعإو قحلا ةملك ةمدخ يف مهراعشأ اوفقوأ نيذلا ءارعشلا

 :ةعيشلا ءارعش نم ضعب ءامسأ كيلإو .فينحلا نيّدلا نأش

 ريبكلا يباحصلاو جرزخلا ديس ةدابع نب دعس نب سيق

 مشاهوبأ ( . ه١“ ت ) يريمحلا ديسلاو ديز نب تيمكلاو

 ىفوتملا) يعازخلا لبعدو ديسلاب بقلملا دمحم نب ليعامسإ
 اعد يذلا يعازنخلا ءاقرو نب ليدب ىلإ هبسن عجري ( .7

 ( . ه"هال 7٠١ ) ينادمحلا سارفوبأ ريمألاو كفي ىبلا هل

 يضرلا فيرشلا ؛... ). هاا/١ ىفوتملا) يدادغبلا جاّجحلا نباو

 )٤۰١١  ۳۵۹ھ . ( ىضترملا فيرشلاو )٤١١ ۳00ھ .(

 .(458 ىفوتملا) يمليدلارايهمو

 :ريسفتلا ملعو ةعيتشلا ءامدق :ًاعباس
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 نورسفملا مه  مركألا لوسرلا دعب - تيبلا لهأ ةّمئأ نإ
 مهلحن يتلا مولعلاب نآرقلا اورّسف ثيح .ميركلا نآرقلل نويقيقحلا
 لوق نع ذشنال يتلا مهتاريرقتو مهاعفأو مهلاوقأب اب لوسرلا

 .هريرقتو هلعفو ٌةُيَِولوسرلا

 نيعباتلاو ل ىلع مامإلا ةباحص نم ةعيشلا ءالضف ماق دق و

 بلاغلاو ءاهضعب وأ هروس عيمج ريسفتب امإ رضاحلا رصعلا ىلإ هل

 ريسفتلا وه ىلوألا ةتالثلا نورقلا يف ةفورعملا ريسافتلا ىلع

 نم يليلحتلاو يملعلا ريسفتلا ىلإ طمنلا بلقنا نكلو .رثألاب

 جاهننملا اذه ىلع ةعيشلا نم فلأ نم لّوأف .عبارلا نرقلا رخاوأ

 قئاقح» باتك فلؤم ( . ه6 ٠1 - 509 ) يضرلا فيرشلا وه

 .ًاءزج نيرشع يف «ليوأتلا

 مث «ررغلاو رردلا » هب فورعملا هيلامأ يف ىضترملا فيرشلا مث

 يف نايبتلا» فوم ( . ه150 )788  يسوطلا ربكألا خيشلا

 .رابك ءازجأ ةرشع يف «نارقلا ريسفت
 لك يف ةعيشلا تماق دقق ءاذه انرصع ىلإ رمألا رارمتساو

 تافلو ةعونتم بيلاسأ قفو ريسافتلا تارشع فيلأتب نرق

 (177) مهددع غلبف مجاعملا يف لغوتملا الإ اهبصحيال ,ةدّدعتم

 .ًافورعم ًارسفم
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 :ثيدحلا ملعو ةعيشلا ءامدق :ًانماث

 نامز يف بتك ةّدع فيلأتب ل يلع نينمؤملاريمأ مامإلا ماق

 اهبتكو هيلع ماكحألا نم ًاريثك هللا لوسر ىلمأ دقف ت يتلا

 اوناك نيذلا ةباحصلا نم ةلث هعبتو «يلع باتكب رهتشاو .مامإلا

 ةلص هلامو راثآلا نيودتب متها نم ءامسأ كيلإو .هل ةعيش

 ناملسو عفاروبأ : يت لوسرلا ثيدح نكي مل نإو نيدلاب

 نب هللادبعو يمشاجلا ةتابن نب غبصأو يرافغ رذوبأو يسراف

 يلعو يلاله سيق نب ميلسو عيممس نب ةعيبرو يندملا عفار يآ

 نيز داجتسلا مامإلاو يفعجلا ٌرحلا نب هللاديبعو عفار يبأ نبا
 يفعجلا ثراحلا نب ديزي نبرباجو جي نيسحلا نب يلع نيدباعلا

 .ردنم نب دوراجو

 اوظفح كلذبو ,ةميقالو ًانزو ءافلخلا عنمل اوميقي مل مهئأو

 عمتجلا ىلإ اهومّدقو هتيب لهأو 5# مركالاينلا صوصن
 ليحلا اذهب اوكّسمتي نأ نيملسملا ءاملع عيمج ىلعف ,يمالسإلا

 .نيلقثلا دحأ وه يذلا

 :يمالسإلا هقفلاو ةعيشلا ءامدق :ًاعسات

 ةلصّملا روذجلا ةخسارلا ةبيطلا ةرجشلا وه يعيشلا هقفلا نإ

 ةقدلاو قمعلاو ةيلومشلاو ةعسلاب تزاتما يتلاو ةوبتلاب سسألا
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 ىلوألا ةجردلا يف دمتعي ,ةفلتخملا روصعلا ةرياسم ىلع ةردقلاو
 يي يبلا نع ةلوقنملا ةيدَّمحلا ةنّسلا ىلع مث .ىيركلا نآرقلا ىلع

 مهل نيعباتلاو مهباحصأ نم تاقثلا وأ ةرهاطلا ةرتعلا قيرط نع

 فشاكلا عامجإلا ًاضيأو ًاليلد لقعلا نم ذختي كلذكو .ناسحإب

 عم موصعملا مامإلا ةقفاوم وأ ةلأسملا يف صنلا دوجو نع

 ةلحر ذنم داهتجالا باب لفقيملو .روضحلا رصع يف نيعمجملا

 جتنأف .نورقلا ةليط هباب حتف لب ءاذه انموي ىلإ فَي يبلا

 اه خيراتلا دهشيم ةريبك تاعوسومو ًاماظع ءاهقف روصعلار بع

 ةيواعم نب ديربو ملسم نبا دمحمو نيعأ نب ةرارزك ٠ اليشم مهو

 هللادبعو ناكسم نب هللادبعو جارد نب ليمجو راسي نب لضفلاو

 نامثع نب نابأو ىسيع نب دامو نامثع نب دامو ريكب نبا

 وصرخ مهلكو .بوبحم نب نسحلاو ريمع يبأ نب دمحو

 لصألا مساب ةيملع ًاراثآ اوفّلخ دقلو .تيبلالهأ ةسردم

 اوفلخف .ىرخأ نيوانعو لئاسملاو عماجلاو رداونلاو باتكلاو

 نمو .نيملسملل داز ريخ تلازالو تناك ةمهم ةيهقف عماوج
 نب همن نب داو ىج نب ناوفض اضيأ :مالعألا اله
 هريغو نسساعلا باتك بحاص ( . ه1/4 ت) يقربلا دلاخ

 دمحأو ). ه197 ت) يمقلا يرعشألا ىيحي نب دمحأ نب دمحمو
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 .(. ھ١۲۲ ت) يطنزبلا رصن يبأ نب دمحم نبا

 دمحم نب رفعجو ( . ۳۲۹ ت ) هيوباب نب نيسحلا نب يلع
 دّمحمو تارايزلا لماك فلؤمو قودّصلا خيشلا ذاتسأ هيولوق نبا

 باتك فلؤم ( . ه١18-5١51) قودصلا نيسحلا نب يلع نبا

 دينجلا نب دمحأ نب دمحمو ةيادملاو عنقملاو هيقفلا هرضحيال نم

 ( . ه775-6717) ديفملا خيشلاو ). ھ۳۸۵ ) يفاكسإلاب فورعملا

 ت) يكجاركلا خيشلاو ( . ه5 700) ىضترملا ديسلاو

 .( .ه57- 588 ) يسوطلا خيشلاو (49

 فورظ يف دوهجلا هذه اوماق ةعيشلا ءاملع نأ هلا دهشي و
 نوكفنيال اهتقزترمو ةملاظلا تاموكحلا تناكو .ةبيهرو ةيساق

 ,فيّسلا ىلع مهضرعو نوجسلا يف مهعاديإو مهتدراطم نع

 رارقتسسالاو ءودهلاب اومّعنت نيذلا ءاهقفلا نم ءالؤه نيأو

 تايبأ لباقم اوزيجأو بحر ردصب ةمكاحلا تاطلسلا مهتلبقتساو

 تابهاب ةريغص ةلاسر وأ بيتك وأ صيخرلا رعشلا نم ةدودعم

 .كلام نباك !؟اياطعلاو

 :هقفلا لوصأ ملعو ةعيشلا ءامدق :ارشاع

 لهأ ءاهقف هجاو يذلا عيرشتلا لاج يف صنلا داقتفا نإ
 نع صخحفتلا ىلإ مهاعد يذلا وه ةي ينلا ةلحر دعب ةّئسلا
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 ىلع اوفكعف .ةيهقفلا مهتاجاح دست ىّتح ةمزألا هذه لحلا

 سايقلاك ناطلس نسم اع هللا لزنأ ام يلا ةّينظلا نيياقملا

 وا اللا ةو عئارذلا دسو 0 ءارقتسالاو

 اوسّسأ دعاوقلا نم كلذ ريغ ىلإ ةنيدملا لهأ يأر وأ ةباحصلا

 .ةيدامتم نورق ريع مههقف اهبلع

 دعب ةً لوسرلا ةّمس اودقتفي مل مهئإ ثيحف ةعيتشلا اّمأ و

  نيموصعملا ةمئألاو 396 يلع ةت ينلا ملع باب دوجول هتافو

 .سيياقملا كلتب لمعلل ةجاح ةّيأ كانه نكت ملف .مهينارهظ نيب

 عجري دعاوقو طباوض ءالمإ ىلإ تيبلا لهأ ةّمئأ ىربنا معن
 كلذ ريغ ىلإ هضراعت وأ هلامحإ وأ صنلا نادقف دنع هيقفلا اهيلإ

 يتلا يه لوصألا كلتو .هيقفلا اهب هجاوي يتلا تالاحلا نم

 .هقفلا لوصأ ملعل ًاساسأ نوكت
 ةلحرملا ىلإ ةيسنلاب ةاونو ىلوأ ةلحرم اهّدع نكي .معن

 لومشلاو ةعسلاب تزاتما دقف ةيناثلا ةلحرملا اًمأو .ةيناثلا

 .هقفلا لوصأ ملع يف ةيمالكلاو ةيبدألا لئاسملا نم ريثك لاخدإب

 ةّمألا مَّلعم :هيعارصم ىلع ةعيشلل بابلا اذه حتف نم لّوأو
 خيشلاو ىضترملا ديسلاو ( . ه5١5ل 75 ) ديفملا خيشلا

 ( . ه080) ماع ىفوتملا هرهز نباو ( . ه١53 -۳۸۵) يسوطلا
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 دقو .( . ه٠1-) ةنس دودح ىفوتملا يصمحلا نيدلاديدس خيشلا

 اهتورذر شع عيارلا نرقلا يف تغلب نأ ىلإ ىرخأ لحارم اهتلت
 .مهيعاسم هللاركش ءاهتمقو

 :ريسلاو يزاغملا ملعو ةعيشلا ءامدق :رشعيداح

 ىبنلا ةريس اوطبض ةعيشلا يف الاجر هناحبس هللا ضيق دقل

 :مهنم .هيزاغمو

 نم(.ه١0١ ت) قاحسإ نب دمحم .قاحسإ نبا١

 ةا قداصلا مامإلا باحصأ

 مامإلا باحصأ نم وهو .عفار يبأ نب هللاديبع- ۲

 مامإلا يزاغم يف فلأ هنأ ةا بلاطيبأ نب يلع نينمؤملاريمأ

 .ال يلع

 .(. م۲۸١ ت ) يفعجلا رباج ۳

 .يفوكلا يلجبلا رمحألا نامثع نب نابأ - ٤
 .يدماغلا يدزألا ىيحي نب طول فنخموبأ ©

 ٦ ھ۲۱۲ ) محازم نب رصن- .(.

 .( . ھ١١۲ يفوتملا) يبلكلا بئاسلا نب دّمحم نب ماشه - ا/

 :لاجرلا ملعو ةعيّشلا ءامدق :رشع يناث

 هولوأو لاجرلا ملعب نيعباتلا رصع دعب ةعيشلا ءاملع متها
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 .ملعلا اذه تاداس نم ةريبك ةلئ مهنم تزربف ,اريبك ًامامتها

 نب نسحلا نب ىلع :مهنم .نيفلؤملا لئاوأ ركذن نأ انه لواحنسو

 .كيل ىركسعلاو يداهلا نيمامإلا باحصأ نم لاّضف

 باحصأ نم ( . ه175 )۱0۰  دارسلا بويح نب نسحلا

 يلع نب دمحأ ساّبعلاوبأ خيشلا .يتثكلا رمعوبأ دك قداصلا

 .(. ه١537 188 ) يسوطلا خيشلاو .( . ه٠50 7277 ) يشاجنلا

 ىلإ ةياردلا ملع هنيرق يف امك لاجّرلا ملع يف فيلأتلا ىلاوتو
 .عيمجلا يعاسم هللاركش .فلؤم ةئامسمخ ةبارق اوغلبف ءاذه انرصع

 :ةيلقعلا مولعلاو ةعيشلا ءامدق :رشع ثلاث

 .لطعمو هبشم نيب اوراص مهنم ليلق ىوس نيملسملا نإ

 تلمش هناحبس هلأ ريغ ركفتو لقعت يأ نع اونغتسا كلذبو

 اوكلسو .ليطعتلاو هيبشتلا اوضفر نيملسملا نم ةّمَأ هتيانع

 ءاروام ىلع فّرعتلا ناسنإلل نكي هئأب اولاقو .انلاث ًاقيرط

 .هيبشت الب لامكلاو لامجلا نم اهيف امب ةعيبطلا
 هتيداحأ يف حوضوب بل يلع مامإلا مالك يف كلذ ىرت

 راصقو هلئاسرو هل يلع مامإلا بطخ نإف .هلئاسرو هبطخو

 يف مهئاراو ةعيشلا مالكل ساسألا رجحلا يه تناك همكح

 لصاوف «لاجلا كلذ يف ةعيشلا طاشن فقوتيملو ,فراعملاو دئاقعلا
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 .مهتعيش ةيبرت مهتايح يف - مالسلا هيلعو مهيلع هدعب نم ةّمئألا

 ىتح فراعملا يف ركفتلاو ربّدتلا ىلإ ةوعدلاب مهوقع اوذحشف

 خل نيدجاسلا ديس رصع نم ركفلا ةقلامع مهتسردم يف ىبرت

 لل يركسعلا مامإلا رصع ىلإ

 نب نامعن نب يلع نب دمحمو نيعأ نب ةرارز :ءالؤه نم و

 نب ماشهو «قاطلا نمؤم » ب بقلي يذلا يلجبلا ةفيرط يبأ

 كيل نيسحلا نب يلع نم مالكلا مّلعت يذلا رصاملا سيقو مكحلا

 يروباشينلا يدزألا دمحوبأ ليلخ نب ناذاش نب لضفلاو

 ( . ھ۳١٤ -595”7) ديفملا انخيشو

 ةا ةا لطفي ىلإ نسف نأ ادو

 فوسليف ربكأ ( . ه4738 ۳۷۰) :انيس نب يلعوبأ خيشلا

 .ًابرغو ًاقرش هتيص عاذ دقو ,قرشملا يف رهظ يعيش يمالسإ
 .( . ه177 091 ) يسوطلا نيدلاريصن

 -5775) ينارحبلا مثيم نب يلع نب مثيم .نيدلالامك خيشلا

 .«مالكلا يف مارملا دعاوق» هل .( . ه۹

 «ديضستلا رهوجلا» هل .( . د١۷۲ 7544 )يلحلا ةمآلعلا

 .يسوطلا خيش داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشكو

 يلحلا ةمالعلا ذيملت ( . ه751 ت) يزارلا نيدلابطق

 م١



 مهتديقع و ةعيشل 0 ۳ ١ خيرات

 لّرألا ديهشلا ذاتساو

 ديسلاو .( . ه8١8 ت) دادقملا لضافلاك كلذ ريغ ىلإ

 فورعملا هذيملتو ( . ه٠4١٠ ت) دامادلاب فورعملا رقابدمحم

 ( م١6١1 )4۷١ ةعبرألا رافسألا فلؤم نيطاتملاردصب

 .رضاحلا انرصع ىتح مهريغو
 :ةينوكلا مولعلاو ةعيشلا ءامدق :رشع عبار

 ةمجرتي اوماق دقف ,قيرع يعيش تيب تخبون لآ تيب نإ
 ,ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا ةغللا نم ةفرعملاو مولعلا بتك نم ريثكلا

 مولعلا اهنمو مولعلا نم ريثك يف ليوط عاب هل نم مهنم عرب امك

 .موجّنلاو ةينوكلا

 نايعأ نم :هيوكسم نب بوقعي نب دمحم نب دمحأ يلعوبأ -
 تاقيلعت هلو .لئاوألا مولع يف فّنص .مهتفسالف مالعأو ةعيشلا

 .ةضايرلاو ةمكحلا ماسقأ يف ةليلج تالاقمو قطنملا يف

 .ءايميكلا ملع يف :ةينايح نب رباج -

 .كلفلا ملع يف :# يسوطلا ققحملا -

 .برعلا يف يفارغج لّوأ وه :حضاو نب بوقعي يبأ نب دمحأ -
 دقف ( . ه557 ت )يدوعسملا نيسحلا نب يلع نسحلاوبأ -

 .نادلبلا ميوقتو ةيفارغجلاو خيراتلا يف فلأ
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 مهدجاوت نكامأو ةعيشلا نادلب

 دعت امّبرو .ةفلتخم بسنب ماعلا ءاحنأ عيمج يف ةعيشلا رشتن

 بهذملا نوكي ثيح اهمجدزمو ةعيشلا لقعم نادلبلا ضعب
 يف ةبسنلا هذه توافنت نيح يف عّيشتلا بهذم وه اهيف دئاسلا

 :يهو .اهضعب ءامسأ كيلإو .ىرخأ نادلب
 ناتسناغفأو ايكرتو ةيدوعسلاو ةيروسو قارعلاو ناريإ

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو رصمو نميلاو دنهاو ناتسكابلاو

 ناجيبرذاو نيصلاو تبتلاو نامعو تيوكلاو نيرحبلاو

 داحتالا لالحناب ةررحتملا تايروهمجلا يقابو ناتسكيجاطو

 ةروفاغتسو دنلياتو ناليسو ايسينودنأو ايزيلامو ,يتيفوسلا

 اسنرفو ايناملأو ايناطيربو نيتنجرألاو لاموصلاو ايقيرفأ لامشو

 يتلا ةفلتخملا لودلا نم اهريغو ادنكو ةدحتملا تايالولاو اينابلأو

 .اهرصحع لاجما قيضي

 ضفرو ةاواسملاو لدعلا تامس نم ءارغلا ةعيرشلا هذه ىف نإ

 طشملا نانسأك هيف سانلا نأو يقبطلا ماظنلاو يرصنعلا زييمتلا

 الإ يمجعأ ىلع يبرعل الو يبرع ىلع يمجعأل لضفال

 يف لوخدلل بوعشلل ّمهملا عفادلا وه كلذ ناكف .ىوقتلاب
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 موق نود موق نيب قرف ريغ نم .هتيار تح ءاوضنالاو مالسإلا

 ىلإ مهحونجو مهنالول 000 تسلا ناو بش نود تعش

 ءافلخلل ًافالخ هتيب لهأو ايلع نأ اودهاش مهنأ وه تيبلالهأ

 كلذ ناكف .ةاواسملا نوقيطيو ةيموقلا ةركف نوحفاكي مهتماع

 مل نإو ءابآلا نم ءانبألا هئري .مهضعب بولق يف ءالولا رذبل ةاون

 لوسرلا نع مهتتفالخب ا كاذ موي بحلا نكي

 كة باشا اتلاف ا ناك لب «هدعب مهتمامإو

 ةيدايق

 قفويو .ماعلا عوبر يف ديحوتلا ةملك عفري نأ هناحبس هلأسن

 .ريدقل كلذ ىلع هنإ .فوفصلا صرو ةملكلا ديحوتل نيملسملا
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 عبارلا لصفلا

 مهدئاقع £ ةيمامإلا ةعيشلا عم

 ايس

 :ديهمت

 يف تثدح ,بهاذم ىلإ نيملسملا تقرف ةيمالكلا جهانملا نإ

 ةيلاتلا نورقلا يف ترمتساو .يرجملا لوألا نرقلا رخاوأ

 ةلزتعملاو ةيمهجلاو ةئجرملاك ةفلتخم ةيمالسإ قرف اهنع تمجنف
 دجيال ءرملا نإف ةبّعشتملا مهقرفب ةيماركلاو ةيرعشألاو ةيوشح لاو

 اوناك ًالثم جراوخلاف ك مركألا ينلا نمزب الصم ًاخيرات اه

 مث نيفص برح ءانتأ (. هلال ) ماع يف تأشن ةيسايس ةقرف

 نرقلا لئاوأ و لوألا نرقلا رخاوأ يف ةينيد ةقرف ىلإ تلدبت

 فالتخا دنع ةيمالسإلا طاسوألا يف ترهظ ةئجرملاو ,يناثلا
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 ىنعم ىلإ تروطت مث ءيلع مامإلاو نامثع ةفيلخلا يف ساّنلا

 !لمعلا ريخأتو ناميإلا دقت وه رّوطتلا ةليصح نم ناكو .رخآ
 ةنس ىقوتملا «ناوفص نب مهج »راكفأ ةجينن ةيمهجلا و

 ,.(؛ هذ ؟8)

 لا ل كاظم قرن فاو عما قروضا ديك هل لاو
 ةيماركلاو ةيردقلا اذكهو (. د١١٠ ) ماع ىفوتملا يرصبلا

 يمالكلا ثحبلا نع تجتن قرف اهعيمجف .ةيرعشألاو ةيرهاظلاو

 الصمم ًادنس قرفلا هذه دجتالف .نورقلا ربع لدجلا اهلقصو
 م ركألا يبلاب

 ةلص الو .كلذ نم ضيقنلا ىلعف ةيمامإلا ةعيشلا دئاقع امأ و

 رداصم نت تابا تدحأ اهل :ىرفلا فل نيو اهنيب اا ف

 ةنسلاو .الوأ ميكحلا ركذلا :يهو .مالسإلل ةيقيقحلا عيرشتلا

 220 ةرهاطلا ةرتعلا تاملكو 320 يلع مامإلا بطخو .ًايناث ةيوبنلا

 خيرات ددحي كلذ لجألف .ًاثلاث ةا مركألا يتلا نم ةرداصلا

 .نيرهاطلا مهتّمثأ ةايحو مالسإلا خيراتب مهدئاقع

 ءانبل يساسألا زكترملا نأ وه ركذلاب ريدجلا رمألا نأ الإ

 ًايلع مامإلا نأب داقتعالا وه ةيمامإلا ةعيشلاب ةصاخلا ةديقعلا

 ةت مركألا يبنلا ناسل ىلع ةصاخلا ةياصولاب هيلع صوصنم
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 .عيشتلل موقملا رصنعلا وه
 ةا ف ل الاب ا اقع هتاف لوضالا اه ااو

 ةلزتعملاو ةيمامإلا ةعيشلا نيب قرفلا

 نّيبتي نأ هنكمي نيتقرفلا نيتاه دئاقع لمجم يف لمأتملا نإ
 :امهنيب فالتخالاو قافثالا بناوج حوضوب

 لهأل عفشي ب ينلا نإ :ةرعاشألاو ةيمامإلا تلاق :ةعافشلا

 تلاقو ؛راتلا نم مهج ارخإب وأ مهنع باقعلا طاقسإب رئابكلا

 نوكتو .باوثلل نيقحتسملا نيعيطملل الإ # ا عفشيال :ةلزتعملا

 .ةجردلا عيفرت ةعافشلا ةجيتن

 .قساف نمؤم ةرعاشألاو ةيمامألا دنع وه :ةريبكلا بكترم

 .ناميإلاو رفكلا نيب يأ ,نيتلزنملا نيب هتلزغم لب :ةلزتعملا تلاقو

 آلا ناتقولخم امهئا :ةرعاشألاو ةيمامإلا تلاق :رانلاو ةّنجلا

 ريغ امهئأ ىلإ بهذي ةلزتعملا رثكأو ,كلذ ىلع عرشلا ةلالدب

 نيت دوجوم

 ىلع نوملسملا قفثا :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
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 مل صنلا الولو اعم نابجي :ةرعاشألاو ةيمامإلا تلاقف ؛امهبوجو

 امهبوجوب :اولاق نيذلا ةلزتعملل ًافالخ ؛بوجولا ىلع ليلد نكي

 .طابحإلا نالطب ىلع ةرعاشألاو ةيمامإلا تقفتا :طابحإلا

 يصاعملاب تاعاطلا طبترتالو ,صاخلا هباسح لمع لكل :اولاقو

 كرشلاك ةطاخ بونذب ّصتخي طابحإلاو ,تاعاطلاب يصاعملاالو

 احلا ةيضحعملا نإ :اولاق تيحاةل علا فدا هولك انو

 نمك وهف بذك مث هرمع لوط هللادبع نمف مدقتملا باوتلا طقست
 !ًادبأ هللا ديعيمل

 ددشتو «لقعلاب مهكّست يف ةلزتعملا تدّدشت : لقعلاو عرشلا

 .ةيمامإلا امهفلاخو .صنلا رهاظب مهكّسَت يف رهاظلا لهأ

 نم لضفب ةبوتلا لوبق نأ ىلع ةرعاشألاو ةيمامإلا تقفتا
 ةبوتلا نإ :ةلزتعملا تلاقو .باقعلل اهطاقسإ القع بجيالو هلل
 .بوجولا هجو ىلع باقعلل ةطقسم

 تعمجأو .ةكئالملا نم لضفأ ءايبنألا نأ ىلع ةيمامإلا تقفتا

 .كلذ فالخ ىلع ةلزتعملا

 .هيلإ ضّوفم الو رّيسم ريغ ناسنإلا نأ ىلع ةيمامإلا تقلا
 .ضيوفتلاو ريمملا نيب .نيرمألا نيب لاجملا كلذ يف وه لب
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 .ضيوفتلا ىلع ةلزتعملا تعمجأو

 فيلكتلا لّوأ يف بال هنأ ىلع ةرعاشألاو ةيمامإلا تقفتا

 لمعت لوقعلا نأ اومعزو ةلزتعملا تفلاخو .لوسر نم هئادتباو

 تقفاوو .ةلزتعملا اهيف ةيمامإلا تفلاخ ىتلا لوصألا يه هذه

 .ةرعاشألا أهيف

 ةرعاشألاو ةيمامإلا ةعيشلا نيب قرفلا
 ليلدلاب ةفلاخم . ةرعاشألا اهيف ةيمامإلا تفلاخ لوصأ كانه

 :اهنم مهلا ركذنو .مهتمئأل اعبتو ناهربلاو

 هناحبس هلل نإ :تاذلا عم ةيتاذلا تافصلا [ةينيع ] داحتا ١

 ةميدق تافص ةرعاشألا دنع يهف .ةردقلاو ملعلاك ةيتاذ تافص

 دنعو ,تاذلا نيع ةيمامإلا دنع يهو .اهيلع ةدئاز تاذلل ةرياغم

 .تافصلا بانم ةبئان تاذلاو تافصلا نم ةلطعم تاذلا هلزتعملا

 ةردق اهل سيلو ملع نع اهلعف نكلو ملع اه سيل هنأ ىنعب

 .ةردق نع اهلعف نكلو

 هجولاك ,ةّئسلاو باتكلا يف ةدراولا ةيربخلا تافصلا - ؟

 اهنولوؤي ةيمامإلا ةعيشلاف ءاههاثمأو ءاوتسالاو يديألاو
 دب چ ف نإ ىا انضر رم اليوت ا الرقم اليوأت
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 لا ىلع رداقو يكسو لابوه ل هللا نم ءيرودلا
 موهفملاب اهنورّسفي مهف ةلبانحلاو ثيدحلا لهأو ةرعاشألا اّمأو

 نع نوبرهتي مهنا الإ .نيدي هناحبس هلل نإ :نولوقيو يرّوصتلا

 !انيديأك ال وأ فيك الب :مهوقب هيبشتلاو ميسجتلا
 ,دابعلا سفن نم ةرداص ةيمامإلا دنع دابعلا لاعفأ ٠"

 هتردق نإو .هللا نم ةبستكم ةردقب هلاعفأل لعافلا وه ناسنإلاف

 :ةناحيس هللا نم ندا ةر وما ىف ةيسقكملا

 هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأ ىلإ اوبهذف ةرعاشألا اًمأ و

 يأ هتردقل سيلو رود الو عنص اهيف ناسنإلل سيلف ,هناحبس
 لقعلل ناسنإلا ةدارإ نأ مهدنع ام ىصقأو ,لعفلا ققحت يف ريثأت

 :اولاقف .دوجولاو نيوكتلا ملاع يف هلعف هناحبس هلا داجيإ نراقت

 ةيرظن اهلأ الإ «بساكلا وه ناسنإلاو .قلاخلا وه هللا نإ »
 اهمهف نع زجع يتلا زاغلألاب ةئيلمو ةموهفم ريغ ةبيرغ

 !مهسفنأ اهوعدتبم ىّتح اهحاضيإو
 هنراقت لاعفألا نم لعف ىلع ناسنإلا يف ةعاطتسالا نإ - 5

 يهف ةماتلا ةلعلا :ةردقلا نم ديرأ ولف .ىرخأ هيلع مّدقنتو ةرات

 )١(عماتالء : [31",
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 ةرعاشألل ًافالخ .ةمّدقتم يهف ةصقانلا ةلعلا ديرأ ولو .ةنراقم

 فم نرالا ا لاق دف

 دنع ةليحتسم يهف :ةرخآلا يف راصبألاب هلا ةيؤر - ۵
 .ةرعاشألا دنع ةنكمم .ةلزتعملاو ةيمامإلا

 ثداح وهف .هلعف وه ةيمامإلا دنع هناحبس همالك 5

 يسفنلا مالكلا نع ةرابع همالكف :ةرعاسألل ًافالخ اذهو ,ميدقال
 .تاذلا مدقك يدق وهف .هتاذب مئاقلا

 لقعلا نأ ىلإ ةيمامإلا تبهذ :نايلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا * 

 نم لعفلا سفن نأ ىنعمب ,اهحبق وأ لاعفألا ضعب نسح كردي

 وأ ًابجاو .ًاثداح وأ ًايدق لعافلا ناكأ ءاوس ءردص لعاف يأ

 ا ياع اداس اقلط نكح :هاقلعيو انقدحأب قضت اكو

 دقف .ةرعاشألل ًافالخ اذهو ؛ءيش هرّيغي ال ,نامزألاو بقحلا

 ةيمامإلا اوفلاخ كلذبو .حيبقلاو نسحلا كاردإ نع لقعلا اولزع

 .هيلع هبت رتملا عورفلا يف ةلزتعملاو

 نم ةفئاط لوصالا هذه يف اوفلاخ نإو ةعيشلا نإو .اذه

 لوصأ كانه نكلو .ىرخأ فئاوط اوقفاوو ةيمالسإلا فئاوطلا
 يف اودحتي نأ نيململل نا امفأ .ءانثتسا نود اهيف عيمجلا قفتا

 اوكسمتيو اهالظب اولظتسيو .مهيولقل ةفلؤملا لوصألا هذه لظ
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 ىلع ةيرتفملا ةقرفملا تارعنلا ىلإ اوغصي الو .ىقتولا ةورعلاب
 !؟مهتمئأو ةعيشلا

 قرفلا رئاسو ةيمامإلا ةعيشلا نيب قرفلا

 فتارط نطغيو ةا نجود رولا قزاوقلا نع تقرت اذإ

 رئاس نيبو مهنيب ةيرهوجلا قراوفلا ىلإ يعم ملهف ؛نيملسملا

 ىلإ عجري اهرثكاو نيتزيامتم نيتقرفلا ىلإ مهترّيص يتلا فئاوطلا
 ثحبلاب ذخأنف ت مركألالوسرلا دعب ةفالخلاو هدايقلا ةلأسم
 .لامجإلا هجو ىلع اهنع

 «هناحبس هللا ىلع مامإلابيصنت بوجو» :ىلوألا ةلأسملا

 مامإلا بصن بوجو لصأ ىلع ةيمالسإلا قرفلا عيمج قفتت
 خويش دحأ مصألا متاح مهنمو جراوخلا نم ةدراجعلا ىوس

 .( . ھ۲۳۷ ت) ةلزتعملا

 قرفلا يقابو .ىلاعت هللا ىلع هبوجو ىلإ نوبهذي ةعيشلاف

 !ةّمالا ىلع
 مكحلا رادصإ وه هناحبس هللا ىلع هبوجو نم دارملا سيل و

 لب ."4هلل الإ ْمْكُحْلا نإ لاقي ىّتح هناحبسهّللا ىلع دابعلا نم
  1۶فسري :1١.
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 ىلع فرا تسع للا نأ رس وق ات د انك دارملا

 نوک نع فشكي - ثباع ريغ ًاميكح هنوك نم .هناحبس هتافص
 اونوكي نأ نم رصقأ دابعلاف ءبصنلا موزل وه ةمكحلا ىضتقم
 .هناحبس هللا ىلع نيمكاح

 وأ هللا ىلع ًاضرف بصنلا نوك يف نيملسملا فالتخا نإ مث
 نع ةمامإلاو ةفالخلا ةقيقح يف مهفالتخا نع مجني ةّمألا ىلع

 هل سيل ةلود سيئر هفصوب مامإلا ىلإ رظني نمف كيدي هلا لوسر

 دودحلا ءارجإو قازرألا ريفوتو لبسلاو قرطلا نيمأت الإ ةفيظو

 لودلا ءاسؤر هب موقي امم كلذ ريغ ىلإ هللا ليبس يف داهجلاو

 ذإ ,ةّمألا ىلع هبصن بوجوب لاق دقف .ةفلتخملا اهاكشأب

 ريبدت ىلع ةردقملاو ةءافكلا الإ تافصاوملا نم هيف طرتشيال

 .ةيمالسإلا مالا هب موقت نأ نكمي ام اذهو .رومألا

 نمف .ةلاسرلا فئاظول رارمتسا ةمامإلا نأب لوقلا ىلع اّمأ و

 تايحالص رفوت ىلع فقوتي رمألا اذه دّهعت نأ هيلع قفتا
 فلخيف ,ةّصاخ ةّيهإ ةيانعب يظح اذإ الإ درفلا اهني ال ةيلاع

 تاغارفلا عيمج دس يفو عورفلاو لوصألاب هملع يف يبا
 ةّمألا هيلع فترعتتال رمألا اذه نأ مولعملا نمو .هتومب ةلصاحلا

 ةيّبيغ ةيبرتب الإ هدوجو رفوتي الو .لوسرلا قيرط نع لإ
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 ةيتقو ةينمز ةسايس اهلعج نمف اذكهو .ةصاخ ةيوامس ةيانعو

 دعب مامإلا نأب» :هقح يف لاق قرطلا دحأب ةّمألا نم درف اهلغشي

 ةّمألا هبختنتو ماكحلا دحأ وأ ةلودلا سيئرب هبشأ لوسرلا

 نإو اترومأ ةالوو اتمنا ىلع جورخلا ىرنالو ... ةيمالسإلا

 ىرنو .مهتعاط نم 08 عزتنالو .مهيلع وعدن الو ءاوراج

 مه وعدنو .ةيصعمب اورمؤيمل ام ةضيرف هللا ةعاط نم مهتعاط

 نم رمألا يلوأ عم نايضام داهجلاو حلاو ؛ةافاعملاو حالصلاب

 ءيش امهلطبي الو .ةعاسلا مايق ىلإ مهرجاقو مهرب نيملسملا
 «ةامهضقنيالو

 هللا ىلع مامإلا بصن بوجو ىلع ةيمامإلا تلدتسا دق و

 نم برقم احم لل هراشخلا ىلا ءانإلا درجو ناب ةا

 نأ ىلع تفّرعت دق كنإ مث .يصاعملا نع دّعبمو تاعاطلا

 ًامامإ بصنب ماق - هناحبس هلا نم يحوبو ات مركألا لوسترلا
 هقوحلب ةلصاحلا تاغارفلا عيمج دسيو مهرمأ دوقيل ةّمآلل

 ىلع قيرطلا عطقو عازنلا ةدام مسح كلدبو ىلعألا قيفرلاب

 ة2لوسرلا ةيصو ةمالا ثيسانتبفسأللو ب :هتكلو :نييغاسملا

 .هرمأو

 )١( ومال - ۳۷۹ :ةيراسطلا هديقعلا ,
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 « مامإلا ةمصع ١ :ةيناثلا ةلأسملا

 ةمصع اهاجيإب ةيمالسإلا قرسفلا نيب نم ةيمامإلا تدرفت

 .اهمدع ىلع مهريغ قافتا عم ءاطخلاو بنذلا نم مامإلا

 ةمصعلا ةقيقح

 .اطخلاو ةيصعملا يف عوقولا نم اهبحاص عنمت ةوق ةمصعلا
 كرشلا ىلع هتردق عم ءامرحم لعفي الو ابجاو كرتيال ثيح

 نإ :لاق تئش نإو .ًاباوثالو ًاحدم قحتسي مل الإ و .لعفلاو
 تاوهشلا هيلع بّلغتت ال ًادح ىوقتلا نم غلب دق موصعملا

 أطخي ال ةبترم اهماكحأو ةعيرشلا يف ملعلا نم غلبو ءاوهألاو

 ااا

 يف اهيلع مهد امئإو ,ةعيشلا اهتعدتبا ةركف ةمصعلا تسيل و
 امّنإ» :هناحبس لاق .هلوسر ةّئسو هللا باتك ةرهاطلا ةرتعلا قح

 ْمُكرَهَطُيو تلا لأ سْجرلا ٌمُكْدَع بهذ هللا ديرب
 رباز .يوسمملا نسجزلا رجلا نم ارل نسيلد"'«اريهط
 .قسفلا وه

 )١( باوزسالا : ٣٣
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 مهتديقعو ةعبشلا خيرات

 رودي ىلع عم قحلاو قحلا ا ىلع :ا هللا لوسر لاق و

 «راد امفيك هعم

 ؛اطخي نأ وأ يصعي نأ لاح راد امفيك قحلا هعم راد نم و

 هللا باتك : نيلقثلا مكيف كرات ينإ» ءةرتعلا قح يف هلوقو

 ةرتعلا تناك اذإف .هًادبأ اوّلضت نل امهب متكّسمت نإ ام ىترتعو

 نوكت نأ يقطنملا نمف .ىلاعت هللا مالك وه نارقلاو نآرقلا لدع

 .رخآلا اههدحأ فلاخي ال ىتح ةموصعم

 نبي ىبئلا دعب مامإلا ةمصع موز ىلع ليل دلا»

 ةددعتم هوجوب مامإلا يف ةمصعلا موزل ىلع لالدتسالا نكم

 :اهمهأ درون

 ةوبنلا ةفيظول ًارارمتسا تناك اذإ ةمامإلا نإ :لّوألا هجولا

 ةلحر ءارج ةلصاحلا تاغارفلا ميمج الع مامإلا ناكو ةلاسرلاو

 قوثولاب الإ كلذ لصحيالو .عيهملا قيرطلا ىلإ ةّمألا ةياده يه
 أطخلا مامإلا ىلع زاج اذإف .همالك ةّحصب نانئمطالاو هلوقب

 ةياغلا يفتنتف .هب سانلا ةقث تفعض فالخلاو ةيصعملاو نايسنلاو

 .هبصن نم

 لوُسَرلا اوُميطأو َهَّللا اوُعيطأَف :هناحبسس هلوق :ياثلا هجولا
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 مهدئاقع ىف ةيمامإلا ةعبشلا عم / عنا رلا لصفلا

 :نيتماعد ىلع ينبم لالدتسالاو "منم رمألا يلوأو
 او ااا لزا ا وفا او نإ تيك

 .ءيشب مهيهأونو مهرماوأ لاثتما بوجو ديقيملو ,قالطإلا

 رفكلا هدابعل ىضريال هناحبس هنوك يهيدبلا ذه ناک

 نود نم اا داملا موفي ذآ نيب قرف غا م نايصعلاو

 ينو رمأ رودص دعب هيلع نومدقي وأ هان يهنو رمآ رمأ لّخدت
 لاو

 ىلع قلعتملا لامتشا ةعاطلاب رمألا قالطإ نم فشكتسف

 ةيآلا ةلالدب حّرص نّميو ,ةعاطلا ريغب رمألا نع هدصت ةيصوصخ
 "!؟هريسفت يف يزارلا مامإلا ةمصعلا ىلع

 تاملكب “ هر ميماربإ یلتبا ذإ يف :هناحبس هلوق :ثلاغلا 00

 ال لاق 8-5 نمو لاق امامإ ساتل كلعاج نإ لاق رُهّمَتأَف

 مامإلا ةمصع ىلع ةيآلاب لالدتسالاو "”4نيملاّظلا يدّهَع لاني

 دوصقملا نأو ةيآلا يف ةدراولا ةمامإلا موهفم ديدحت ىلع فقوتي

 انمئاقو لرسرو انت ناك عهارب| نال“ ا لاو دولا رغ اهن

 69 : ءاسنلا )1(

 :wS رم لا }7(

{T)بيغلا حيتافم : ily 

 )( ةرقبلا : 1١١



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 نم دارملاف .ةيالا هده بطوخ ىتح نينس ةليط امهفناظوب

 .ةداعسلا ىلإ اهب عمتجملا غلبي ةيطإ ةموكحو .ةردقو ةوفب

 ؟ملاظلا نم دارملا وه ام

 وه مامإلا نأل ؛نوملاظلا هلانيال يغإ بصنم ةمامإلا نأ

 نأ بجيف .سوفنلاو لاومألا يف فرصتملا سانلا نيب عاطملا

 حلصيال حلا نع زواجتملا ملاظلاو .يوسلا طارصلا ىلع نوكي

 هنيئاوقل ضقانلاو هللادهعل ثكانلا ملاظلا نأ امك ؛بصنملا اذه

 ديلاقم هيلإ ىقلتالو هيلع نمؤيال راه فرج افش ىلع هدودحو
 نأل دادعتسا ىلعو يدّعتلاو ةنايخلا نم ةبرقم ىلع هلال ؛ةفالخلا

 نع بلسي ام انآ ولو - ملظلاب سبلتملا نإ .نيرئاجلل ةادأ عقي
 ةبسنلاب سانلا نإف ؛هبنذ نم بات نإو ةمامإلا ةيحالص ناسنإلا

 :ةعبرأ ماسقا ىلع ملظلا ىلإ

 .ًالاظ هرمع ةليط ناك نم-١

 .هرمع تارتف عيمج يف ًايقنو ًارهاط ناک نم - ۲

 .هرخآ ق اتات هرمع ةيادب يف ًاملاظ ناک نم ٣

 .هرخآ يف ًاملاظو هرمع ةيادب يف ًارهاط ناك نم - ٤

 4 ججج جج



 مهدئاقع ىف ةيمامإلا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 ىلاعت هللا ليلخ لأسي نأ يهيدبلاو لوقعملا ريغ نم نإ

 نأ حوضول ,هتيّرذ نم عبارلاو لوألا نيمسقلا باحصأل ةمامإلا

 مايأ هب فصلا وأ هرخأ ىلإ هرمع ةيادب نم ملظلا يف قراغلا

 .اهيلع نقوي نأ حلصيال ةمامإلل هيدصت

 ملاظلا لبق نم ةمامإلا كالتما ىفن دق ىلاعت هللا ناك الو

 الف .ثلاثلا مسقلا وهو قبس اميف ملاظلا ناك ول ىتح اقلطم

 .ماسقألا يقاب نود هدحو يناثلا مسقلاب اهقلعتب مزجلا نم صانم

 يأرلاو لوقلا ىف ةمصعلا

 أطخلا نعو ًالوأ ةفلاخملاو نايصعلا نع نوموصعم ةّمئألا نإ
 ىلإ لوألا نم مامإ لك نأل الإ كلذ امو .ًايناث لوقلا يف ةّلزلاو
 نيذه يف ام لكب ةلماك ةلماش ةطاحإ طاحأ دق رشع يناثلا

 ركذلا يآ نم ةيآ ىنعم مهملع نع ذشي ال ثيحب ,نيلصألا

 الوق ب هلال وسر ةّئس نم ءيشالو اواو اليزغت ميكحلا

 ًالضف ةنّسلاو باتكلا مولعب طاحأ نمب يفكو .أريرقتو ًالعفو
 اهومهفو ةنّسلاو باتكلا مولع يل تيبلا لهأ ذخأ دقو ًاملعو

 نع كاني هللا لوسر اهاعوو اهذخأ امك امامت اب لأ لوسر نع

 الإ ءيش يف ًادبآ قرفالو .هللا نع ليئربج اهاعو امكو ليئريج

 .نيرخآلا ىلإ مولعلا هذه تلقتنا مهنمو .ةطساولاب



 مهئديقعو ةعيشلا خيرات

 كل رظتنملا مامإلا ١ :ةثلاثلا ةلأسملا

 امو يدهملا مايق ةركف ىلع اساسأ نوقفتي نيملسملا عيمج نإ
 ناک نإو ميمعلا رخلاو نمألاو لدعلا نم هدهع ف ضرألا معيس

 نإف ؛ميظعلارمألا اذه نومضم يف ركذي ام فالتخا كانه
 اًمأو .نامزلارخأ يف دلويس هّئأب نولوقي ةنّسلا لهأ نم ةيرثكألا

 ةلدألاو تاياورلا نم ةعساو ةلمج ىلع مهدانتسالو ةعيشلا

 . ھ۲۵۵ ماع «ىأر نم رس» يف دلو هنأ ىلإ نوبهذي ةحيحصلا

 ةو اا نأ ع اا اوك ف ةا ىتغ وهو

 °" لردع قحيل هناحبس هللا هرهظب فوسو ,هنوف رعيالو

 ةيقتلا :ةعبارلا ةلأسملا

 «ةئسلاو باتكلا ء وص ف اهدح 0 اهليلد ,اهتياغ ,اهموهفم»

 نم هلصأو .واولا نم لدب ءاتلاو «يقتي ؛ىقتا » ل مسا .ةيقتلا

 عيطملا نأل .هللا ةعاطإ ىلع ىوفتلا قالطإ كلذ نمو .«ةياقولا»

 ررض نع ظفحتلا وه دارملاو ,باذعلاو راّنلا نم ةياقو اهذختي

 رفكلا راهظإ وهو .قحلل فلاخم ,لعف وأ لوق يف هتقفاومب ريغلا

 لباقت يهف قحا ءافخإو لطابلاب رهاظتلا وأ نايإلا ناطبإو
 س

 )١( ءايبنألا ,66 :ررنلا : ٠٠١ :صصقلاو 0.
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 مهدئاقع ىف ةيمامإلا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 رفكلا ناطبإو ناميإلا راهظإ نع ةرابع قافنلا ناف ؛قافنلا

 .لطابلا ءافخإو قحلاب رهاظتلاو

 «اهتباغ»

 كلذو ؛لاملاو ضرعلاو سفتلا ةنايص يه :ةيقتلا نم ةياغلا

 هفقوم نع نلعي نأ نمؤملا اهيف عيطتسيال ةرهاق فورظ يف

 نم ةكلهتو ٌراضم كلذ ىلع بئرتي نأ نم ًافوخ ًاحيرص قحا
 باهرإلا ىلإ ةملاظلا تاموكحلا ءوجلك .ةمشاغ ةملاظ ىوق

 بلسو لاومألا ةرداصمو ليكنتلاو لتقلاو يفنلاو ديرشتلاو

 هسفن ىري يذلا ةديقعلا بحاصل نوكي الف ,ةقحلا قوقحلا

 امك .ارمأ كلذ دعب هللا ثدحي نأ ىلإ اهناطبإ نع صيح اقح

 ركذلا يف هناحبس هاكح يذلا نوعرف لا نمؤم هيلع ناك
 "' .ميكحلا

 اهتياغ هذه تناكو اهموهنمو ةيقتلا ىنعم اذه ناك اذإف

 هلقع ءيش لك لبق هيلإ ناسنإلا قوسي يرطف رمأ وهف ءاهفدهو

 5 ويحلا لصألا اذه معد لجألو ؛هترطف هيلإ هوعدتو .هّبلو

 لاو نارقلا نم هليل سود
 هيم ةننتتتم رفقا

 ۰ : صصقلا 10



 مهتديقعو ةعبشلا خيرات

 ١ ةنسلاو نآرقلا يق اهليلد «

 .. ةرسكأ نم الإ هناميإ دْمَب "نم هّللاب رفك ْنَمِه :ىلوألا ةبآلا

 ينط ارسم غب حرش نع نکو داملا وتل هج

 "”(ُميظَع باذَع ملو هللا نم بضغ

 نيرفاكلل ًةاراجمو ًاهرك رفكلا راهظإ زّوجب هناحبس هلأ ىرت

 لاق :نايإلاب ًانتمطم بلقلا نوكي نأ طرشب مهم ًافوخ

 مهو رفكلا ىلع اوهركأ ةعامج يف ةيآلا تلزن دق :ةيسربطلا

 او وواو نامع

 ءايلؤأ نيرفاكلا نوتمْؤُمْلا ذختب الف :هناحبس لاق ا ةيآلا

 هللا ىلإو ُهَسْفَن للا مُكَرْذَحُيو ؟؛ هان مُهنم امنت ت نأ الإ...

 ف اتش ةن الا لر يرل تايلر .4يصَملا

 مهوفاخ اذإ مهتالاوم يف مه صّخر :يرشخبزلا لاق .حيضوت

 نئمطم بلقلاو ةرهاظ ةرشاعمو ةفلاخم :ةالاوملا كلتب دارملاو

 .عناملا لاوز راظتناو ءاضغبلاو ةوادعلاب

 َنْوَعْرف لآ نم موم لُجَر لاقو+ :ىلاعت لاق : ةئلاثلا ةيآلا

 نو عرف لاب ةقاحو اورم ام تايم هلا اتو - هدي

 ٠١١. : لحتلا )

 نارمع لآ (۲)
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 مهدئاقع ىف ةيمامالا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 يجني نأ عاطتسإ هتيقتب هّنأل الإ كلذ ناك امد ”4ٍباذَعْلا ءوُس

 .توملا نم هللا يبن

 «؛ةعيشلا اهب تّرم ىتلا ةبيصعلا فورظلا ١

 امنإ مهنيد ءانبأو مهناوخإ نيب ةيقتلا ىلإ ةعيشلاب عفد يذلا
 نورقلارباغ يف كانه نكي ولف ؛ةمشاغلا تاطلسلا نم فوخلاوه

 ىلع طغض يأ نّيينامثعلاو نييسابعلا مث نييومألارصع نم -

 خيراتلاو مهئامدب ةيضخ مهراد رقعو مهدالب نكترلو ,ةعيشلا

 ةملك ةعيشلا ىسنت نأ لوقعملا نم لهف .كلذ ىلع دهاش ريخ

 !فسأللاي نكلو اهتايح ناويد نم اهفذحت نأو ةيقتلا
 بولسم فيعض لك راعش ةيقتلا نإ :يناتسرهشلا ةمألعلا لاق

 اهنأل ءاهريغ نم رثكأ ةيقتلاب ترهتشا دق ةعيشلا نإ ,ةيّرحلا
 هلجألو را مَ ةّيأ نم رثكأ اهيلع طغضلا رارمتساب تينم

 ةريس كلذ يف ةعبتم ...؛موق يأ نم رثكأ ةيقتلا راعشب اورعشتسا
 ةيقتلا بوجو لوح ةمراصلا مهماكحأو هي: دمحص لآ نم ةّمئألا

 : حيحصلا رثألا يف هيل تيبلا لا قداص نع يور ام :ليبق نم

 .«هل نيد ال هل ةيقتال نم »و «يئابآ نيدو ينيد ةيقتلا »

 .۲۸ : رفاغ )7
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 ةيقثلا دح

 ةيئرجلا ةيصخشلا اياضقلا دودح ىف وه امنإ ةيقتلا لاج نإ
 ة لكلا روسألا ااو :نيينلاو نمقنلا لغ كوخ هوجو دنع

 .ةيقتلا اهيف روصتت الف فوخل ا راطإ نع ةجراخلا

 مهل نكت مل رصع يف يفتن تناك املإ ةعيشلا نأ :لصاحلا و
 هذه اًمأو .راطخألا مهنع عفدت ةعنم الو ةردق الو مهيمحت ةلود

 نأ ذإ ؛ةصاخ دراوم يف الإ ةيقتلل رّربم الو غّوسم الف راصعألا
 .كلذ ىلإ تترطضا نأ دعب الإ ةيقتلا ىلإ أجلتمل ةعيشلا

 «ةمرحملا ةيقتلا»

 بجت اهئأ امكف .ةسمخلا ماكحألا بسح مسقنت ةيفتلا نإ

 اهيلع بّترت اذإ مرحت اهئإف .لاومألاو ضارعألاو سوفنلا ظفحل
 ةيتآلا لايجألا يلع ةقيقحلا ءافخو نيدلا مدهك مظعأ ةدسفم

 ؛مهتاسدقمو مهتامرحو نيملسملا نوؤش ىلع ءادعألا طلستو

 اهيف ذإ ,ةمرحم التم ةيواعم نب ديزيك رئاجلا مكاحلا مامأ ةيقتلاف
 ةيقتلا تسيلف .ءارولا ىلإ عوجرلاو لثملا نايسنو ناوهلاو لذلا
 ازاوج اهددحت املإو ,فعضلاو ةّوقلل ةعبات اهعنمو اهزاوج يف

 .نيملسملاو مالسإلا حلاصم ًاعنمو

 هم ج حج جم 8 ١



 مهدئاقع ىف ةيمامإلا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 رظن يف ةيمهأو نأش هل نمت يقتملا ناك اذإ ام بابلا اذه نم و

 ضعبل هكرت وأ ةيقت تامرحلا ضعبل هباكترا نوكي تيحب .قلخلا
 ناقد رل ااه و سالما ايشوم دين اع كلك تابجازلا

 بهذملا ءاقبل اهعيرشتت نأ ةرورض .ةزئاج ريغ اهلثم يف ةيقتلا
 .هلوصأو نيدلا ةماقإل نيملسملا تاتش عمجو لوصألا ظفحو

 ناك اذإ اميف يهو .ةيقتلا زوجت الف اهمده ىلإ رمألا غلب اذإف
 ةيقتلل عضوم الف طغضلاو فونلا عفترا اذإ اّمأو ءامئاق فوخلا
 .ةنايصلا ةياغل

 ةعيشلاب تصفد يتلا يعاودلا يف لمأتلل نيملسملا وعدن نحن

 مهناوخإل لاحلا حسف ىلع ناكمإلا ردق اوملعي نأو .ةيقتلا ىلإ
 نإ .هتقاطو هدهجو هرظنو هيأر ملسم هيقف لكل نإف .نيدلا 4

 نوريو ةعيرشلاو ةديقعلا يف تيبلا لهأ ةّمئأ رثأ نوفتقي ةعيشلا

 مهرّهطو سجرلا مهنع هلا بهذأ نيذلا مه مهلأل ؛مهبأر

 لاجب يف امهب كّسمتلاب لوسرلا رمأ نيذّللا نيلقثلا دحأو .أريهطت
 !عيمجلا ىلع ةجح امهو .ةعيرشلاو ةديقعلا

 «ةيمامإلا ةعيشلا دنع ءادبلا» :ةسماخلا ةلأسملا

 :تامدقمع يقأن ءادبلا ةقيقح حيض وتل

 تداوحلاب ملاع هناحبس هنأ ىلع ةعيشلا تقفتا :ىلوألا ةمدقملا

1۰0 



 مهتديقعو ةعيشل ١ خيرات

 ی وي يمر اع ماسر انيراعالا
 الو ءافخلا دعب روهظلا هيف رّوصتب الف .ءامّسلا ىف الو ضرألا

 ىلإ ًافاضم .ةنّسلاو باتكلا هيلع لديو .لهجلا دعب ملعلا
 :اهلحم ىف ةررقملا ةيفسلفلا نيهاربلا

 يف ةَبيصُم نم باصأ اج :هناحبس هلوق : باتكلا نم اّمأ

 نإ امارت نأ لبق نم باتك يف الإ ْمُكسُفْل يف الو ضررألا

 ° 4س هللا ىَلَع كلذ

 ًاملاع هللا لزي مل :ة21 مظاكلا ىسوم مامإلا لاق :رابخألا اًمأو

 قلخ ام دعب ءايشألاب هملعك ءايشألا قلخي نأ لبق ءايشألاب
 «.ءايشألا

 روهظلا ىنعمب هيلع ءادبلا عانتما ىلع لد دقف :لقعلا اّمأ و
 مزلتسملا لدبتلاو رّيغتلل الح هتاذ نوك همازلتسال ؛ءافخلا دعب

 .هناحبس هيلع ليحتسي ام كلذ ريغ ىلإ ثودحلاو بيكرتلل
 هاتي هلأ ىلع ثيداحألاو تايآلا تلد امك :ةيناثلا ةمّدقملا

 نأ ىلع تلد .ةيبرتلاو ريبدتلاو داجيإلاو قلخلا رمأ نم غرفيول
 ةقدصلا نم .مهامعأ حالصو مهاعفأ نسحب رّيغتي دابعلا ريصم

 ريغت يتلا رومألا نم نيدلاولا ربو ماحرألا ةلصو ناسحإلاو

 ,1؟ : ديدحلا )١(

۱۰٦ 



 مهدئاقع ىف ةيمامالا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 ليبق نم اهئيسو لامعألا مرحلا نأ امك .ءاضقلا لدبتو ريصملا
 زيي ف رنا عبر ةو ىلا وشو رقاد لكبلا

 هجو ىلع هبيصي .دراف ردقمو دحاو ريصم ناسنإلل سيلف

 هل نمل نكمي ال اّمم اذهو .أشي مل وأ ءاش هلانيو .تبلاو عطقلا

 .ةّئسلاو باتكلاب ةقالع ىندأ

 توبثلا ماقم يف ءادبلا

 دوهبلا هدقتعا ام فالخ ىلع - هناحبس هلأ ءادبلا ةقيقح نإ

 وحي (ءيش لك يف ) ناتطوسبم هادي _هقح يف ىراصنلاو

 اذه بعش نمو «ةذفانلا هتدارإو ةميكحلا هتئيشم بسح تبثيو

 “"امهنم صقنيو رمعلاو قزرلا يف ديزي :هناحبس هلأ وه رمألا
 هنع ردصتالو .ةمقنلاو ءالبلا لزني امك ةكربلاو ةمحرلا لزنيو

 ع دالا لا اه اه بسس لي اطاقملاو افا لوما

 نوكي امبرف ؛اهحلاطو لامعألا حلاصو اهحبقو لاعفألا نسح
 وأ ءادعسلا يف بتكيف ىحمُي مث .ءايقشألا يف ابوتكم ناسنإلا

 كلذ ىلع ءانبو ؛لامعأ نم هب موقي ام بيسب سكعلا ىلع
 "1 : ةدئاملا(١)

 رع لحنلا ,١١و ١ : رط .7”قالطلا .35 : فا لا ۲ م لا ا١ و ١ : رلعاف (؟)
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 مهيهاذم ىلع .نيملسملا لك هيف كرتشي امم ىنعملا اذهب ءادبلاف

 .ةعيشلاب صاصتخا نود نم .ةفلتخملا

 ام هللا اوُحْمَيف :هناحبس هلوق نم حوضوب دافتسي لصألا اذه
 ال ًايمتح ريدقت لك سيل هّنأد ”4باتكلا ٌمَأ هدْنعو تبني ءا

 حولو تابثإلاو وعملا حول 0 احح هلل نأو لدبيالو رّيغي

 نود يناثلا وه هيلإ رييغتلا قرطتيال يذلاو .«باتكلا ْمأ »

 لاج يف ناسنإلا رايتخا ىلع ردقلا ةدايسب لوقلا نأو .لوألا
 تامكحمو ةرورضلاو لقعلاب لطابلا ريجلاب لوق ةيصعملاو ةعاطلا

 يف راتخم دبعلا كلذك .ناتطوسبم هادي هناحبس هلأ امكف .باتكلا

 هريسم رّيغي نأ هل روبح ال هتافرصت يف ٌرحو رّيسمال هلاعفأ

 ييحيف نيوكتلا يف تببثيو وحمي امك هناحبس هللاف .هردقمو

 دبعلا رّيغي ام بسح هربغيو دبعلا ريصم وحي كلذك ,تيميو

 مْقب ام ُرِيغيال هللا إو : :هناحبس هلوقل ؛(هلمعو هلعف ) هسفنب

 '”(مهسُفنأب ام اوري ىَتَح

 باتكلا الو لقعل ةفلاخم الو روذح يأ كلذ يف سيل و

 وه .هلوسب ردقلا رييغتو لعفلا نسحب ءاضقلا رييغت لب .ةتسلاو

 .رييغت الو اه ليدبت ال يتلا هننسو هئاضقو هردق نم ًاضيأ

 مة : دعرلا )١(
 ١١, : قباسلا ردصملا (7)

 لم١ ١



 مهدئامع ىف ةيمامإلا ةعيشلا ى / عبارلا لصفلا

 :ءادبلا يف داقتعالل يوبرتلا رثألا

 هريصم رييغت ىلع رداق دبعلا نأو تابثإلاو وحاب داقتعالا

 رهطتب نأ ديرب نم بلق يف ءاجرلا ثعبي .هلامعأو هلاعفأب

 عيرشت لشم ءادبلا عيرشتف .هسفن يف ةنماكلا ريخخلا ةاون يمنيو

 رئاسكلا نع بانتجالاب رئاغصلا ريفكتو ةعافشلاو ةبوتلا لوبق

 ةامعلاو ةاصعلا بولق يف هرون داقيإو ءاجرلا ثعب لجأل اهلك

 . هللا حور نم اوسأييال یّتح

 بلق يف لمألا تب لجأل ةيهلإلا ةمحرلا باب نم اذه عيمجف

 باتكلا تايرورض نم كلذب داقتعالاف اذه ىلعو ؛ناسنإلا

 .ةيادهارابخأو هتايأ حيرصو

 : تابثإلا ماقم يف ءادبلا ١

 هللا اوُحْمَيَف :هلوقب تابثإلاو وحلا حول ىلإ هناحبس راشأ دقل

 هيف ةنباثلا ماكحألاف (باتكألا ّمأ ةدنعو ت ماَشَي ام

 اهيف رّيغتلاف انام دع ىأ اظرف دوجو ىلع قلع ماكا

 هيفا ننكر نأ نكي الف اتام دوج ولأ اطر ذازغإ لجأ

 .تايضحقملاب لصتملا نّيعملا تقولا يف هتايضتقم ىلإ اظ توما
 ل ا مک ا ا ا سس

 )١( دعرلا : ۳۹
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 نادقفل ةحصلا رفوت هلدب بتكيو لجؤيو ىحم اًجر هلأ الإ

 .يضتقملا ريثأت نم عنام ورط وأ لوألا ريدقتلا طرش

 حولب يلولا وأ يبنلا لصتي امير هلأ :ملعاف كلذ تملع اذإ

 هطرش ىلع فقي نأ نود نم يضتقملا ىلع فقيف تابثإلاو وحلا
 لجأل ققحتيال امير هّنكلو .ام يف وتو نع خي نامو

 ءادبلا وه كلذو ,هعنام دوجول هققحت مدع وأ هطرش ققحت مدع

 .تابثإلا ماع يف

 ١ ؛ ميكحلا ركذلا يف ءادبلل تاحيملت :

 - يأ مانَمْلا يف ىرأ يْنإ ي اي لا :هناحبس لاق
 .”«ميظَع حبذب هاند و» :هلوقو "”«كُحْبْذَأ

 اهثاميإ اهم تَنَمآ ةَبْرَق تناك ال وَ :هناحبس هلوق - ۲
 ةايَحْلا يف يزخلا باذَع ْمُهْنَع انفشك اوما امل سنوي مو الإ

 ””4نيح ىلإ مُهاَنمَتَمو ايلا

 اهانْمَمَتَأَو ةليل نيثالث یسوع ندعو ف :هناحيس 0 ۳

a1ك  

 ٠١١ : ثافاصلا )١(

  (f)سنوي 40

 ) )۳قباسلا ردصملا : ۹۸
 ) )1فارعألا : 117

 وحدو سس ن



 مهدناقع ىف ةيمامالا ةعغيشلا عم / عبارلا لصفلا

 ثادحأ نع ميكحلا ركذلا اهب ثّدحت يتلا رابخألا ةلمج هذه

 .مهملع دح ىلع اهعوقو ةيمتحب اوربخأ دق نويبنلا ناك عئاقوو

 هللا ءايبنأ فوقوب اهريسفت نم صانمال اهدنعو .ققحتت م اهئأ الإ

 ققحتلا مدع رهظي امدنعف ؛ةماّثلا ةلعلا نود يضتقملا ىلع ىلاعت

 يفخ ام ساّللو هيبنل هلا نم ادب هلآ هب دارملاو ءءادبلا هيلع قلطي

 ملام هللا نم ْمُهَل ادب وه :هناحبس هلوق رارغ ىلع ؛مهيلع

 ادب وهف هئاحبس هلل ىلإ بسن اذإ ءادبلاف ,"*4نوُبسَتْحَي اوُوُكَي

 نم ءادبلا :ىرخأ ةرابعبو ؛مه ادب وهف سانلا ىلإ 58 اذإو .هنم

 روهظ ىنعمب سالا نم ءادبلاو .سانلا ىلع يفخ ام راهظإ وه هللا

 .دحأ هيف باتريال يذلا حارصلا قحلا وه اذهو مه يفخ ام

 ثصحبلا ةمتت

 لوألا رمألا

 ىلع لدي ام ًانورقم ءادبلا عوقو نوكي نأ بجي هلمجلاب و
 ًاليلد دعي هجو ىلع ءادبلا نوكي الو لک ينلا رابخإ ةّحص
 ناک رخللا نأ ىلع نئارقلا تلد دراوملا هذه يفف .هيدك ىلع

 .ه رەخ يف ًاقداص

 دلال امس ل ل لي ب6

 ال : رمزملا(١)

 و 0 ممم 725 ١ ١ ١ س ص



 مهتديفعو ةعيشلا خيرات

 :يناثلارمألا

 ةيقاخلاو ةيالولاو ةّوبنلا ماظنب قّلعتي اميف ققحتي ال ءادبلا نإ
 هيف ءادبلا لامتحا َنأل ؛ةعيرشلل ًاراعش دعت يتلا ةيبيغلا محالملاو

 ىلع ليحتسي ام اذهو .دابعلا لالظل بجومو ةمكحلل ضقان

 .ةيصخشلا وأ ةيئزجلا اياضقلا وه ءادبلا بصم امئاو ؛هناحبس هلا

 .ةيضاملا رابخألا يف لاحلا وه امك

 : ةّنسلاو باتكلا يف ةعجرلا » :ةسداسلا ةلأسملا

 ءالؤه نأ ريغ ةعيشلا ىلع اهب عّئشي ام ةعجرلا ةركف نإ
 ةايحلا ىلإ ةليلق ةعامج دوع ىنعمب ةعجرلا نأ اوسانت وأ اوسن

 ةمايقلا موي ًاددجم مهرشحو مهتوم مث ةمايقلا موي لبق ةيويندلا
 مكس ی راک ةف نيون: قالا لر ةاضي اعيش نيل

 موي مهثعب يغلي ايندلا ىلإ مهتعجرب لوقلا سيلو ءيرورض

 عوجر نع هناحبس ربخأ دقو .كلذك نوكيال فيكو .ةمايقلا

 :ريظن !؟ةيويندلا ةايحلا ىلإ ةعامج

 "'.ليئارسإ ينب نم ةعامج ءايحإ- ١

 را يل ااا
 م يسمو دک ےس

 0 ذة : هرقبلا قلم



 مهدئاقع ىف ةيمامالا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 "'.ديدج نم مهثعبو سالا نم فولأ توم - ٣
 " .هتوم نم ماع ةئم دعب ريزع ثعب 5

 ۶ ع دي قاع نقولا اا د
 لك سيل هنأب لوقلا ىلإ انرجي ميكحلا ركذلاب داقتعإلا نإ

 نع ةرابع لطابلا خسانتلا امتإو ءاخسانت ايندلا ىلإ عوجر
 لحارمب رورملاو ةفطنلا قيرط نع ايندلا ىلإ ناسنإلا عوجر
 فرحا د ااا رل ديدخ ى لا نوكلا

 عوجرلا نأ ريغ هعانتماو خسانتلا نالطب ىلع ةعيشلا تقفتا

 دنع هقراف يذلا ندبلا ىلإ حورلا لوخد لالخ نم ايندلا ىلإ
 ام ناك ىذلا ضاوقلل احا وه آقلاو اخاف يال تولا

 تايآلا ضعب نأو نكمم رمأ وهو يبل حيسملا زجاعم نم

 قو اذإ وه :هناحبس لاق .ققحتيس هلأ ىلع لدت تاياورلاو

 سالا أ مهلك ضر ١ نم ةد ْمُهَل انْجَرخأ ْمِهِيَلَع لوق |

 نمم ًاجوف ةّمأ لك نم رشحت موَيو » نونقوُي ال انتایآب اوناک

 ۷۳ _ ۷۳ : ةرفيلا ()

 ۲٤۳. : قباسلا ردصملا (۲)

 ٠0۹. : قباسلا ردصملا (۳)
 .14 : نارمع لآ (1)
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 "'نوُعْروُي مهف انتايآب بّذكُي
 نورّسفملا هركذامو تايآلا قايس يف رظنلا نعمأ نم كشيال

 موي لبق عقت يتلا ثداوحلاب قلعت ىلوألا ةيآلا نأ يف اهوح

 رشح ىلع لّدتو اه ةلّمكم ةيناثلا ةيآلا نوكت هيلعو ,ةمايقلا

 موي يف رشحلا نأ لاحلاو .ةمايقلا موي لبق ةعامج لك نم جوف

 .ضعبلابال عيمجلاب قلعتي ةمايقلا

 ةزراب ضرألا ىرتو لابجلا ريس موي وه :هناحبس لوقي
 ٠ «أدحأ مهم رداغت ملف ْمُهانرَشَحو

 يف ةعيشلا اهب دقتعت يتلا ةعجرلا نع برعت تايآلا هذه و

 ار اهدع نا ا ا ا اذ
 .ةنسلا يف ليصفتلا ءاجو .مركلا

 ةعتملا جاوز :ةعباسلا ةلأسملا

 نكي مل اذإ اهسفن ةلماكلا ةرحلا ةأرملا جيوزت نع ةرابع وه

 ناصحإ وأ حاضر وأ ببس وأ بسن نم عنام جوزلا نيبو اهنيب

 لجأ ىلإ ىّمسم رهمب ةيعرشلا عناوملا نم كلذريغ وأ ةّدع وأ

 ريغ نم هنم نيبت لجألا ىهتنا اذإف ؛قافتالاو اضرلاب ىمسم

43 

 )١( لمنلا : ۸۲ ۸۳

 م فهكل' ){



 مهدئاقع ىف ةيمامإلا ةعبشلا عم / عبارلا لصفلا

 دتعت نأ ةسئاي نكت اذإ اهب لوخدلا عم اهيلع بجيو .قالط

 انوي عرار يسكت الان يطق هع مناك اذا نكطلا هع

 يف حاكنلا اذه عرش هناحبس هنأ ىلع ةلبقلا لهأ عمجأ دقو ...

 امو ةعتملا لزنأ هللا نإ لاق هنإ نيصحلا نب نارمع نع حص دق و

 مئ .اهنع اناهن امو ةعتملاب الهلا لوسر انرمأو ىرخأ ةيآب اهخسن

 ."باطخلا نب رمع هب ديري «هیآرب لجر لاق

 ىلإ فيرحتلا دنسأ امئإو .خسنلا عديل يناثلا ةفيلخلا نإ
 دنسأل هلوسر نم وأ لجوّزع هللا نم خسان كانه ناك ولو .هسفن

 :منملا ىلع وهو رمع لوق ضافتسا دقو ءامهيلإ ميرحتلا

 بقاعأو امهنع ىبنأ انأو هلا لوسر دهع ىلع اتناك ناتعتم»
 «.لمعلا ريخ ىلع يحو ... .ءاسنلا ةعتمو جحلا ةعتم امهيلع

 مولعملا نمو !حضاولا صنلا ةلابق اداهتجا ربتعي هتاذ دح يف وهو

 ال هسفن ىلع ةّجح -داهتجالاب هتيمست تّحص ول  هداهتجإ نأ
 هكاردإو هيلإ تافتلإلا يغبني يذلا رمألا نأ ىلع .هريغ ىلع

 ةعتملا جاوز ةيلحب مهنايإو مهكاردإ مغرو ةعيشلا نأ :حوضوب

 )١( :ءىلنلا ٣۳- ٤

 :يراخېلا حیحص قف ¥
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 ات ددرت نودو ةحارص هنع نونلعی ام وهو - هي رح مدعو

 ةقيض دودح يف الإ جاوزلا اذه ىلإ نوأجليال ًايلمع مهلا

 ةرهاظ هنوك نم ضعبلا هروصتيو هروصي امك سيلو .ةصاخو

 .جوجمن نجهتسم لكشبو مهعمتجم يف ةيشفتم

 جحلا ةعتم :ةنماثلا ةئأبسملا

 جَحلا ىلإ ةَرْمُعْلاِب ْعّنمت ْنَمَف متنمأ اذإف» :هناحبس هلوق

 "!4باَقعْلا دي دش هللا أ وُملْعاو َدّللا اوُمتاو

 لامعأب نايتإلا دعب ا E عتمتلازاوج يف حيرص

 ةياب ةخوسنم اهنوك دحأ عدي ملو «جحلا ىلإ هّجوتلا لبقو ةرمعلا

 ماعلا يف هلمعب هعيرشت إ٤ مركألا يبنلا دكأ لب لعق وأ لوق وأ
 عامجإو ةّئسلاب معدملا ميكحلا ركذلا وه اذه .ةرجلا نم رشاعلا

 ال بحلا ةعتم هقوريال ةباحصلا ضعب نأ ىرن كلذ عمو .ةّمألا

 ةفيلخلا وه اذهو !اهيرحتب يتفي لب .هدعب الو ةلاسرلا رصع يف

 ىلع ةموعزملا ءارآلا نومّدقي اوناك نيذلا هفل فل نمو يناثلا

 !ترتاوتو ترفاضت امهم ةيعرشلا صوصنلا

 )١( ةرقبلا : 195.



 مهدئاقع ىف ةيمامإلا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 وضولا يف لجرألا حسم :ةعساتلا ةلأسملا

 ةمئألا بهذف .امهحسمو نيلجرلا لسغ يف نوملسملا فلتخا

 ةعيشلا تلاقو .هدحو لسفلا وه بجاولا نأ ىلإ ةعبرألا
 نم قسصحلل رصانلاو يلع نب دواد لاقو ,حسملا هنإ :ةيمامإلا

 .هريسفت يف يربطلا حيرص وهو .امهنيب عمجلا بجي :ةيديزلا

 !امهنيب رّيخم هلأ :يرصبلا نسحلا نع لقنو
 مهئأ عم .ةلأسملا هذه يف نيملسملا فالتخا بجعلاريثي امم و

 يفو CS هنطوم يف ةليلو موي لك هيَ ع هللا لوسر ءوضو اوأر

 اذهو .ءالتبا لئاسملا دشأ يف اوفلتخا كلذ عمو «هرفسو هرضح

 لعجف ءاميظع ًارود ةلأسملا اذه يف بعل داهتجالا نأ نع برعي

 .اهمهبأ لئاسملا عدا

 مهو ل تيبلا لهأ ةّمئأ نع صوصنملا وه حسملاب لوقلا نإ

 لاق .هب هءوضو نومكحيو ت مركألا ىنلا ىلإ ممسملا نودنسي

 مث ؟ ا هللا لوسر ءوضو مكل يكحأ الأ» :كيل رقابلا رفعجوبأ

 هسأر حسم مث :لاق نأ ىلإ ههجو ىلع اهّبصف ءاملا نم افك ذخأ

 ةعيشلا تقفّتا تاروثاملاو تاياورلا هذه ءوض ىفو «.... .هيمدقو

 ناو ناك عوضؤلا نأ ىلع ةيمامإلا
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 مهتديفعو ةهيشلا خيرات

 ضرألا ىلع دوجسلا :ةرشاعلا ةلأسملا

 لبق نسم للذتلاو دايقتالاو ةيدوبعلا رهاظم حضوأ نم لعل
 نالعإ يف حضوأ كانه سيلف .دوجسلا وه هقلاخل قولخملا

 رجحلاو لمرلاو بارتلا ىلع دوجسلا نم ىلاعت هلل للذتلا
 رص سرع د رس 1 ايعسلا
 شرفلاو ةرخافلا ةسبلألا ىلع دوجسلا نع ًالضف «يراوبلاو

 ةيدوبعلا نأ الإ ًادوجس لكلا ناك نإو .ةّضفلاو بهذلاو ةريثولا
 .”هريغ يف ىّلجتتال اب لوألا يف ىّلجتت

 مهرضح يف ضرألا ىلع ةدجسلاب ةمزتلم ةيمامإلا و
 رصحلا نم اهنم تبنأ ام ىلإ الإ اهنع نولدعي الو ,مهرفسو
 ىلع دوجسلا نوريالو .سبلي الو لكؤيال نأ طرشب يراوبلاو

 ينلا نع ةرتاوتملا ةئّسلاب ًاذخأ ةالصلا لاح يف ًاحيحص امهريغ

 .ةبحصو هتیب لهأو ع م ركألا

 ام وأ ضرألا ىلع دوجسلاب مازتلالا نأ روصتي ام ًاريثك

 الوو ءانتو هيلع دولا رجحلا لّيختيو ؛ةعدب اهنم تتبنأ

 رمأ ساقو !هيلع دوجسملاو هل دوجسملا نيب نوقّرفي ال نيذلا مه

 )١( ةعيشلا ليامرلا : ١, بابا ١ الحديت١.
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 مهدئاقع ىف ةيمامالا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 !رهاظلا يف ةكراشملا ةّجحب كرشملا رمأب دّحوملا

 هّير ىلإ للذتي لب ءاهل دباع ريغ ةبرتلا ىلع دجاسلا «معن
 .ناكمب ةهالبلا نم وهف كلذ سكع مّهوت نمو .اهيلع دوجسلاب

 دجسي نمف «مهكارشإب مكحلاو نيلصملا لك كابرإ ىلإ يّدؤيسو

 هذه ىلع امل ًادباع نوكينأ دبال هريغو شامقلاو شرفلا ىلع

 !! باجعلا بجعلل ايف .لاونملا

 يلع دوجسلاب نيمزتلم اوناك هبحصو 2#مركألا يبنلا نإ

 تلعجو »: لاق هلأ لل مركألا ينلا نع ناقيرفلا ىورو .ضرألا

 «اروهطو ًادجسم ضرألا يل
 هكأك دجسي ًابيهص لي ينلا ىأر :لاق ,ينهجلا دلاخ نع و

 نعو .«'بيهص اي كهجو بّرت» :هل ل8 لاقف .بارتلا يفتي

 "«دجسيف ةرمنخلا ىلع يلصي هلا لوسرو »:ةنوميم

 الإ سيل ًادجسم ةبرتلا ذاختاب ةعيشلا مازتلا نأ نّيبت انه ىلإ

 دجال نأ نم ًافوخ هرضحو هرفس يف يلصملل رمألا ليهست
 انهو اغ وشكل ا ما طا و نأ ا رهاط ترآ

 .اهيلع مّميتلا ةياغل ةرهاط ةبرت ملسملا راخداك

 )١( ىدنهلا ىفتملا ١ رس ۹2/۷ :لامملا ربك ۱۹۸٩۱1۰

 ) )۲ةرا نفكر ¥۳۷ ر ۱۷۹و ۲1۹و ۳04و ۳۹ 701 افبأو 570 771:1 دمحألل دنسملا .
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 مهتديفعو ةعيشلا خيرات

 ةبرتلا ىلع دوجسلاب ًابابحتسا ةعيشلا مازتلا يف ّرسلا اّمأ و
 كئلوأ ةيكازلا ةبرتلا كلت ىلع هتهبج عضوب ركذتي نأ :ةينيسحلا

 ىلإ مهحاورأ تعفتراو .قحلل اياحض مهماسجأ اولعج نيذلا

 هذه رقتحتو «عفرلاو عضولا مزالتيو عضخيو عشخيل ,ىلعألا الملا

 نأ نم دوصقملا وه اذه لملو ,ةلئازلا اهفراخزو ةفئازلا ايندلا

 ذئنيح نوكيف ءربخلا يف امك عبسلا بجحلا قرخي اهيلع دوجسلا

 .بابرألا بر ىلإ بارتلا نم ججورعلاو دوعصلا رس دوجسلا يف

 نآرقلا ءادن داضي ءيش وأ فّسعتو ةزازخ ةيأ كلذ يف سيلف

 مكح نم جورخ وأ غي هلوسر ةلسو هللا ةّئس فلاخي وأ ميركلا

 .رابتعالاو لقعلا

 !مهلك ةباحصلا ةلادع :ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 اوأر نيذلا لئاوألا نوملسملا مه #يمركألا يبنلا ةباحص

 يف أّمهم ًابناج اولّمحتو ةبحصلا ةماركب اوفرشتو لِي مركألا يبنلا
 سيفنلاو سفتلا مهنم عمج لذبو ,ةيمالسإلا ةوعدلا رشن ةيلمع

 هسسأ اوماقأف .ةرومعملا يصاقأ ىلإ تما ىّتح ,مالسإلارشن يف

 ميكحلا ركذلا تايا الت نم لكو .هدعاوق اوعفرو هناينب اوداشو

 نأ الإ هسفن كلميال ناسحإب مهوعبتا نيذلاو نيرجاهملا لوح
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 مهدئاقع ىف ةيمامإلا ةعيشلا عم / عيبارلا لصفلا

 نوكي نأ هبلق ميمص نم ىّنمتيو لب مهنأش ولعو مهتلزنم طبغي

 ركذلا يف ةباحصلا لاح اذه ناك اذإف ءمهنأش كرديو مهدحأ

 ةدرلاب مهيمرو ةباحصلا ريفكت ىلع ملسم أرجتي فيكف ميكحلا

 !؟ًاعيمج مهقيسفت وأ ةقدنزلاو

 نيذلاو هليل وسرلا رصع يف نيدنهملا انيصحأ ولالإ
 كشي الو .تائملا نوزواجتي مهف مركألا يبنلا دهع يف اودهشتسا

 :نيذلا ءالجألا نيقداصلا نيئمؤملا لاثم اوناك مهنأ يف ملسم يأ

 نم مهمو ُهَبْحَن ىضق ْنَم مُهنمف هيلع هللا اودَهاع ام اوُكدصو

 "!هاليِدْبت اوب امو رظتَنَي
 ءارطإ ىلع يّئسلاو يعيشلا قفئاو كلذك لاحلا ناك اذإف

 نيب فالخلا عضوم وه امف .مهيلع ءانثلاو ةباحصلل ميكحلا ركذلا

 عضوم نإ !؟امهنيب فالنخلا مظعأ نم كلذ دعي يك نيتفئاطلا

 نولوقي ةّئسلا لهأ نأ يهو ةدحاو ةطقن يف الإ سيل فالخمل ا

 وهف نيموي وأ ا موي ولو a اک ينلا ىأر نم لك نأب

 هنم ردص ولو هنفك يف جردأ موي ىلإ ءاقللا ذنم ةلادعلاب موكح

 ىلإ بسن اه نيجتحم .!كلذ ريغ وأ ينزوأ بهن وأ لتق
 لب .«متيدتها متيدتقا مهيأب ,موجنلاك يباحصأ» :يِفَع نال وسر
 ب ا ا اسس

 .55 : بارحألا (1)



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 نم دشأ يباحصلاب حدقلا ناك دح ىلإ .!ةمصعلا بوث مهنوسبلي

 بنذلاب هماهتاو هيدي ينلا نع ةمصعلا يفنف إب هلا لوسرب حدقلا

 الو ةلوقعم ةديقع ةروصب حرطي الهس ًارمأ ناك هدعبو هثعب لبق

 يباحص ىلإ ةريبك وأ ةريغص بسن نم اًمأو ءاهب لئاقلا ذخاؤي

 ليلحت بجيف .لتقلاف الإو ةباتتسالا وه هب هنوهجاوي ام نوهأف
 .ةّنسلاو باتكلا ءوض ىلع ةلأسملا

 ميركلا نآرقلا يف ةباحصلا

 وهف :ةفلتخم فانصأ ىلإ ةباحصلا فّئصي نآرقلا نإ : ًالوأ

 نيرجاهملاو ةرجشلا تحت نيعيابملاو نيلوألا نيقباسلا نع ملكتي

 كلذ ريغ ىلإ حتفلا باحصأو مهاومأو مهرايد نع نيرجهملا
 لضفلاب مهركذيو مهبلع ينتي نيذلا ةيلاثملا فانصألا نم

 بيغت ال نأ بجي رخأ ًافانصأ ركذي كلذ لباقم يفو .ةليضفلاو
 :ةيلاتلا يه فانصألا كلتو انناهذأ نع

 "».نوفورعملا نوقفانملا ١
 “ل يبنلا مهف رعيال نيذلا نورتستملا نوقفاتملا - ۲

 "'  .بولقلا ىضرمو ناميإلا ءاقعض "

 )١( نرقناتملا : ١.

 ) )۲هيوتلا : ٠١١.



 مهدئاقع ىف ةبمامإلا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 "”.ةنتفلا لهأل نوعاّمسلا - 5

 © انيس رخآو اخلاص المع اوطلخ نيذلا نوملسملا- ©

 "'.رئاودلا مهيلع تراد امدنع دادترالا ىلع نوفرشملا_-1

 '”.مهلعف الو مشوق قّدصي ال نيذلا قاّسفلا

 © ولق يف نايإلا لخديمل نيذلا نوملسملا ۸
 ”.رافكلا مامأ نولوملا ٩

 ا | نع ا نع ند
 نأ ققحتي ذئدنعو .دحاو طف ىلع اونوكي مل ةمركألا

 ام اذهو اهل ًالهأ ناك اذإ الإ ةبقنم اهبحاصل يطعت ال ةبحصلا

 ناسنإلا اهب جرخي يتلا ةجيتنلا سفن وهو ,ةعيشلا هيلإ تبهذ
 .ميركلا نآرقلل رّبدتملا

 مهريغو راصنألاو نيرجاهملا تلوانت يتلا تايآلا نإ : ًايناث

 نآرقلا لوزن نيح اوناك مهنأ نم رثكأ ىلع لدتال ءانثلاو حدملاب

 ١١ : بازحألا 0)
 ٤۷. 48 : هبوتلا (۲)
 ٠١١. : قباسلا ردصملا ()
 .161 : نارمع لآ (4)
 .1۸ : ةدجسلاو 5 : تارجحلا (0)

 )( تارجسلا : ١11.

 ) )۷الأبفال  3518



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 مكف ءاهميتاوخب ريتعت امإ رومألا نكلو ةليضفلاو لضفلل التم

 نيم: ينكر اذن مرآ هانم اعف الا قدما كلر هدوم ىف

 !ًايَإ الجر راصو قيرطلا رصبف ةيهإلا ةيانعلا هتلمش لاض
 تر ةناخضتلا نيم ةليلقا ةد رش نأ ظحلا وس نتو: الا

 ءالؤه لاوحأ ةسارد ّسَت الف ءقيرطلا نع اوفرحتاو مهمادقأ

 ةماركب ميقتسملا قيرطلا نع مهفارحناو مهفقاوم نييبتو نيليلقلا
 !نيقابلا

 نم هل انمزلو هتياور انلبقو اهب انمكح هتلادع انملع نمف

 داهجلاو مالسإلا ةرصنو ةبحصلا فرش ببسب ريقوتلاو ميظعتلا
 لبقت مل كلذ فالخ هنم انملع نمو ؛هلهأ وه ام هللا ليبس يف

 ةبقع نب ديلولاو ةبعش نب ةريغملاو مكحلا نب ناورم لاثمأ هتياور
 يف هلاح انلهج نمو ؛مهناوعأو ةيمأ ينب ضعبو ةاطرأ نب رسبو

 .هتياور لوبق يف انفقوت ةلادعلا

 و ا6 ىبنلا ةلاسر ةيملاع يف :ةرشع ةسيناثلا ةلأسملا
 اهتيمتاخ

 اع ىسلوآلا :نيتيسيئر نيتطقنب ةيمالسإلا ةعيرشلا زاتق

 .اهتيلومتو
 .عئارشلا ةتاخ اهنوك :ةينائلا
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 مهدئاقع ىف ةيمامإلا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 “+ ساتلل فاك الإ كانلّسْرَأ ام وف :هناحبس لوقي

 ْمَكْبَلِإ هللا ا سائلا اَهْبَأ اي لَه : هناحبس لاق و
 "”ًاعيمَج

 رشنل ةرومعملا ءاحنأ ىلإ هءارفس ب مظعألا لوسترلا تعب دقل

 .هتوعد ةيملاع نع ربعي باتك مهنم دحاو لك ديبو اهبف هتوعد

 برعلا ريغ ضرأ مهاجرو نيملسملا شويج حايتجا نأ امك

 اهمظعم لب ةرومعملا قطانم رثكأ يف ةيمالسإلا ةّمألا رارقتساو

 .اهتيملاع ىلع لدي ًاضيأ ,كاذموي

 نأو عئارشلا رخآ اهئأ :دارملاو .اهتيمتاخ وه يناثلا حململاو

 ا ا تلا

 ميكحلا ركذلا ىف ةيمتاخلا

 "ي مالسإلا هللا دنع َنيّدلا نإ) :هناحبس لاق

 نلف ًانيد مالسإلا َرْيغ عتبي ْنَم و :ىلاعت هلوق اهدضاعي و

 ام دنع رصيق ىلإ هيي لوسارلا بتك كلذ لجألو ."”«هنم لبي

 اولاعت باتكلا لأ اي لقه :هناحبس هلوق .مالسإلا ىلإ هاعد

 0 ١ : ناقرقلا ًاضيأ 54 : 7

 .1۹ : نارمع لآ (؟)
 .۱۵۸ : فارعألا (©)
 ۸۵ : نارمع لأ (4)
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o ھر ًائيش هب لوشن الو هللا الإ دبع الأ منيو انتیپ اوس ةملك ىلإ 
 اولوٌفف اولو نِإَف هللا نود نم ًايابرأ ًاضْعَب انضغعب دخت الو

 "نول ناب اوُدَهْشا
 تاس هلوق '”4أريذن نيملاعلل و

 متاخو هللا e نكلو مکلاجر نم دَحأ انأ دمحم ناك امج

 :نيهجوب متاخلا ظفل ئرق دقل» "4نا

 عباطلا ىنعمب نوكيو .مصاع ةءارق هيلعو ءاتلا حتفب :لوألا

 ةبسنلاب خ2 مركألا ينلا ناكف ,قيثاوملاو لئاسرلا هب متخت يذلا

 قلغأو دصوأو ةوبنلا باب هب متخ ,عباطلاك ةوبنلا باب ىلإ
 .ًادبأ حتفيالف

 متخي يذلا يأ «لعاف مسا نوكي هيلعو .ءاتلا رسكب :يفاثلا

 .ةوبنلا باب

 ثعب وأ ةوبنلا باب نأ يف ةحيرص ةيآلاف نيتئارفلا اتلك ىلع و

 ا م ركألا يبنلا ءيجمب متخ ءايبنألا

 نميهملا باتكلا لوزنو ةيدّمحلا ةوعدلا روهظب كبر ةملك تمت و
 ريست تناك ام دعب اهلح يف ةرقتسم تراصو بتكلا عيمج ىلع

 )١( نارمع لآ : 314
 ) )۲نافرفلا : ١. :ابسو 15 :ماعنالا ًاقيأ 54.

 ) )۳تربكتعلا : ۰+



 مهدئاقع ىف ةيماماإلا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 .ةعيرش دعب ةعيرشو .ةوبن دعب ةوبنب جردنلا جرادم يف ًاليوط ًارهد

 ةيوبنلا ثيداحألا ىف ةيمتاخلا

 ينم نوكت نأ ىضرت امأ » :يِلَيمركألا يبنلا ناسل ىلع درو

 يدعب سيل وأ  يدعب يبنال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمي
 ىلع ثيدحلاو «ىتفيلخ تنأو الإ بهذأ نأ يغبني الو - يبن

 .ةلزغملا ثيدح نيئدحملا ناسل

 اراد ىنب لجر لثمك ءايبنألا لثمو ىلثم ؛ هللا لوسر لاقو

 اهنولخدي سانلا لعجف ؛ةنبل عضوم الإ اهلمكأو اهئأف
 لوسر لاق ؛ةنبللا هذه عضومالول :نولوقيو اهنم نوبّجعتيو
 .«ءايبنألا تمتخف تئج ةئبللا عضوم انأف » : ب هلا

 الو .تعطقنا دق ةوبنلاو ةلاسرلا نإ د :مَي هللا لوسر لاقو

 1.ىبن الو يدعب لوسر
 متخ يبو .ةفاك سانلا ىلإ تلسرأ» ةا هلا لوسر لاقو

 «.نويبنلا

 .ملكلا عماوج تيطعأ :تّسب تلّضف» :لتَيهّلا لوسر لاقو

 ضرألا يل تلعجو «مئاشغلا يل تّلحأو ءبعرلاب ترصنو

 يب متخو ةّفاك قلخلا ىلإ تلسرأو .ًاروهطو ًادجسم

 .«نويبتلا
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 مهتديقعو ةعبشلا خيرات

 ةرهاطلا ةرتعلا ثيداحأ ىف ةيمتاخلا

 :هزيهجتو يب هلا لوسر لسغ يلي وهو الفل يلع مامإلا لاق
 كريغ تومب عطقني ملام كتومب عطقنا دقل ىَمأو تنأ يبأب»

 .«ءامسلارابخأو ءابنألاو ةوبتلا نم

 ىلإ ًادبأ لالح ةدمحم لالح» ...:اققداصلا مامإلا لاق و

 .1 ريغ ءىجب الو هريغ نوكيال ةمايقلا موي

 ةيمتاخلا لوح ةّلئسأ

 :لّوألا لاؤسلا

 رخآلا مويلابو هللاب نينمؤملا نأ ىلع صني ميركلا نآرقلا نإ
 مه الو مهيلع فوخال هّنأو هللا باوث نولانيس عئارشلا عيمج نم

 نم نأش مهنأش نوجان اهعابتأ نأ :كلذ ىنعمو ؛””نونزحي

 هتلاسر نوكت فيكف .ًامات هئاول تحت راصو مالسإلاب فرتعا

 !؟عئارشلا ةمناخ

 :باوجلا

 طقف وه امّنِإ  تايآلا هذه يف  نارقلا هاًخوتي ام ةياغ نإ

 ةاجنلا نأب هناكم نلعيلو .ىراصنلاو دوهيلا ةديقع لاطبإو فسن

 )١( جحيلاو 5 :ةدئاملاو ۱۱۲و ۲ : هرقبلا : 1۷.
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 مهدئاقع ىف ةيمامالا ةفيشلا عم عبارلا لصفلا

 الو ءامسألا تسيلف .حلاصلا لمعلاو قداصلا نايإلاب يه املإ

 ناسهإلا وه اما و ءرخآلا ماعلا يف ف ًادحأ ي 3 يجنت يقل يه باسنألا

 انلبقل نوملسملا هب نمآ امب اوئما ول باتكلا لهأ نأ ىّتح

 ثالثلا تايآلا هذه ةلالد الف نذإ . مهتائيس مهنع انرفكو مهناعيإ

 .هروهظ دعب عئارشلا ةيعرشل مالسإلا رارقإ ىلع

 !؟ةيغيلبتلا ةوبنلا تمتخ اذامل :ئئاثلا لاؤسلا

 ,ةعيرش بحاص ناك نم مهنم :نيمسق ىلع اوناك ءايبنألا نإ

 اا رثكأك .ءايبنألا نم هلبق نم ةعيرشل ًاغّلبم ناك نم مهنمو

 . مهماوقأ نيب ىسوم ةعيرش نوغلبي اوناك نيذلا ليئارسإ ينب
 ةيمالسإلا ةعيرشلا نوكل ةيعيرشتلا ةوبنلا باب متخ هلأ بهف
 !؟ةيغيلبتلا ةّوبنلا باب متخ اذاملف ؛ةلماكتم

 نم عونلا اذه نع ةيمالسإلا ةّمألا ىنغ :هنع باوجلا و

 نيهجول كلذو ؛ةوبنلا

 باتكلا ةّمألا نيب كرس يمركألا ينلا نأ :لّوألا هجولا

 ةكسمتم تمادام ةّمألا لّضت نل هئأ نّيب اهيلإ امهفرعو ةرتعلاو

 .امهب
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 مهتديقعو ةهبشلا خيرات

 هقفتلا دعب غيلبتلاب نيرومأملا ةّمألا ءاملع نأ :يناثلا هجولا

eنم رن ال ولف : ناس لاق  

 اذإ ٌمُهَمْوَق اوًرذنُيلو نيدلا يف : اوُهَقفتيل فن 00 :١
 منم نگل و اا ا ا

 نع نوَّهْليو فوُرْعَمْلاِب َنوُرْمأيو ريخلا ىلإ م
 “ب يملا

 ملاعب لاصتالاو ةيبيغلا ةفشاكملا نم فلخلا مرح اذال :ثلاثلا لاؤسلا

 !؟قئاقحلاو فراعملا نم كانه ام عالطتساو بيغلا

 ةادهاشملاو تافشاكملا نم ةيبيغلا تاحوتفلا نإ :باوجلا

 باب وهو صاخ باب اهنم دصوأ امّنإو .اهباب دصوت مل ةيحورلا
 عورلا يف تاءاقلإلاو تافشاكملا نم ةينطابلا تاحوتفلاف ,ةوبنلا

 نيذلا اَهّيَأ ايف :هناحبس لاق .زيزعلا باتكلا صنب دودسم ريغ
 .CE يف لعجي يأ ”4ًناقرُف مك لَعْجَي هللا اوُقنت نإ اوُنَمآ

 مك ُلَعْجَي وف :هناحبس لاق «لطابلاو قحلا نيب هب نوقرفت ارون
 "هب نوُشُمت ارو

 ١١١ : ةبرثثلا )030

 ٠١6 : نارمع لآ (؟)

 ۲۹ : لافتألا (۳)
 ۲۸ : دیدحلا (غ)

 اا ١ س



 هجو يف بابلااذه حاتفنا ىلع حوضوب لدت تاياور كانه و
 دق ةوينلاو ةلاسرلا نإ» : هللا لوسر لاق امك : ناسنإلا

 !سانلا ىلع كلذ قشف «يبن الو يدعب لوسرالو تعطقنا

 ؟تارّشبملا امو ةه هّلالوسر اي :اولاقف .«تارتشبملا نكلو »:لاقف

 ."'«ةوبنلا ءازجأ نم ءزج يهو ءملسملا ايؤر» :لَيلاقف
 تدّدعتو تكباشتو ةراضحلا بناوج تلماكت املك :عبارلا لاؤسلا

 ةئراط لكاشم هيلع تحرطو ةديدج اثادحأو ًاعاضوأ عمتججلا هجاو اهاولآ

 ةدودحم نيناوق زواجيال لوسرلا هب ءاج امو ءامب ةقباسلا ةنمزألل دهعال

 [!؟ةيهانتملا ريغ ةئراطلا ثداوحلاب ةدودحلا صوصنلا يفت فيكف

 لايجألا عيمج يف هءاقبو عيرشتلا دولخ نإ :باوجلا
 .هاوس عيرشت لك نع هءانغتساو ةيناسنإلا تاراضحلل هترياسمو

 :هيف نيرمأ دوجو ىلع فقوتي
 ليصافتلل ةقالخ ةيويح ةّدام اذ عيرشتلا نوكي نأ :لّوألا

 طابنتسا ىلع مهنم نويئاصخألاو ةّمألا ءاملع اهعم ردقي ثيحب

 .راصعألا نم رصع لك يف يرشبلا عمتجلا هيلإ جاتحي مكح لك
 ةنورم عم قالطناو ةعسب عمتجملاو نوكلا ىلإ رظني نأ :يلاثلا

 تاراضحلارياستو لايجألاو ةنمزألا عيمج ىشاق ةصاخ
 اسس يس للا ی

 )١( :ننسلا .يذمرتلا ۳۹4/۳.



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 ؛نيرمألا الك يمالسإلا عيرشتلا زرحأ دقو .ةبقاعتملا ةيناسنإلا

 :رومأ ذيفنتب هزرحأ دقق لوألا اما

 ماكحألا نم ةصاخ تاللاح يف لقعلا ةيجحج فارتعالا :فلا

 .نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلاب لوقلا تارمث نم دعت يتلا
 الف .ةيلدعلا دنع دسافملاو حلاصملل ةعبات ماكحألا نإ

 .هفارتقا يف ةدسفم الإ مارح الو هلعف يف ةحلصمل الإ بجاو

 :دراوم يف هللا باتك كلذب دهشيو

 :هناحبس لوقي

 يف ءاضْقَبَلاو ةوادَعلا مكب عقوُي نأ ةناطْبسلا ديرب امّا

 منا لهفة ةالصلا نعو للا ركذ نع مُكدصَيو رسْيَملاو رمخلا

 “يوهم

 نع ىهنت ةالصلا نإ ةالصلا مقأ و :هناحبس لوقي و

 ۰ ۰ 0 "”«ركنمْلاو ءاشخفلا

 نأ ىلع ف تيبلا لهأ ةّمئأ نع صوصنلا ترفاضت . دقو

 نب ىلع رهاطلا مامإلا لاق .تاكالمل عضخت ةيعرشلا ماكحألا

 الإ ًابرشالو ًالكأ حبيمل ىلاعتو كرابت هللا نإ : :غنن اضرلا و

 )١( هدئاملا : ١۹۱

 .16 : توبكنعلا (۲)
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 مهدئاقع ىف ةيمامإلا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 فلتلاو ررضلا هيف ام الإ مرحلو ,سالصلاو ةعفنملا هيف ال

 .«داسفلاو

 بلقلل ةوسقلا ثرويو قلخلا ءىسي هنأ» :مدلا يف لاق و

 .«!هدلاوو هدلو لتقي نأ نمؤبالو .ةمحرلاو ةفأرلا ةلقو

 ىلع لمتشم باوبألا فلتخم يف يمالسإلا عيرشتلا نإ :ج
 جاتحي يتلا عورفلا فالأ طابنتساب يفت ةماع دعاوقو لوصأ

 ينيلكلا ىور .لايجألاو نورقلا دادتما ىلع يرشبلا عمتجم لا اهيلإ

 وأ باتك هيفو الإ ءىش نم ام » :لاق هلآ اب هللادبع يبأ نع

 هللا لوسر ةّنسب انذخأ اذإ عيرشتلا ةدام ةيويح ىّلجتت !معن

 ةّمألا اونغأ نيذلا 224تيبلا لهأ ةّمئأ قيرط نع ةيّورملا

 .ناسحتسالاو سايقلاك ةيتظلا ةلدألا دامتعا نع ةيمالسإلا

 ليحر دعب ةعيشلا دنع هباب قلغ مدعو داهتجالا عيرشت :د

 نم ةعيرشلا اوذقنأ كلذبو ءاذه انموي ىلإ ةلاسرلا بحاص

 دئاوم ىلإ عّلطتلا نع ةيمالسإلا ةّمألا اونغأو .سامطنالا

 اهنأش نم يتلا هيقفلا ةيالو وأ يمالسإلا مكاحلا قوقح : . ه

 هلأل ؛ةيراضحلا تايوتسملا ىقرأ ىلإ يرشبلا عمتمجملا هّجوت نأ
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 قلطملا ذوفنلا نم ا مامالاو ةي ينلا هب عتمتي ام لثمب عتمتي
 يل ةمئألاو هع ىبلا صئاصخ نم ناك ام لإ

 :يمالسإلا عيرشتلا ةنورملا

 :رومأب تلف دقاو

 ىلع حورلاو ةذاملا ىلإ ةوعدلا نيب ًاعماج هنوك :لوألا رمألا

 لاا ايتام ا ناعوت لا«: وو

 وه ام ىلع ةرخآلاو ايندلا يف هدعسي ام ناسنإلل عرشو .مارحلاو

 | .هلحم يف لّصفم
 مالسإلا نإف :رهاوظلا ىلإ ال يناعملا ىلإ رظنلا :ياثلا رمألا

 ةعاشإو نكسملاو سبلملا نم ناسنإلا تاجاح نيمأت ىلإ اعد

 اذهل طافنألاو لاكشألا اًمأو .ةبللا وه اذهو .ةيبرتلاو ملعلا

 .روصعلا تايضتقم ىلإ كورتمف عيرشتلا

 اهيلع حلطصا دقو .ديدحتلارود اه يتلا ماكحألا :ثلاثلا رمألا

 .مكح لك ىلع اهمّدقتو اهتموكح لجأل ةمكاحلا ةّلدألاب ءاهقفلا

 "جرح نم نيدلا يف 'كِيَلَع لع ام وف :هناحبس هلوق الم

 هلّمحتيال اجرح هب لمعلا مزلتسا عيرشت لك ىلع مكاح

 )١( :جحلا 74
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 مهدئاقع ىف ةبمامإلا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 :ةلَعهلوق هلثمو ؛ةجرحلا فورظلا يف عوفرم وهف ةداع فّلكملل

 ًاديدش ًاررض هب لمعلا 0 مكح لكف ««رارض الو ررض ال»

 موكحلا نم مكاحلا صيخشت .معن طئارشلا كلت يف عوفرم وهف
 ةقّدلا ىلإ جانحي طئارشلا نم مكاحلاب لمعلا ىلإ عجري امو

 .داهتجاالاو هقفتلاو ناعمإلاو

 هنيناوق تابث اتاخ ايد مالسإلا نوك يضتقم نإ :سماخلا لاؤسلا

 فيكف ريغتو رّوطت يف لزي مل ناسنإلا عمتجملا نأ مولعملا نمو «هتاعيرشتو

 ؟رّيغتملا عمتجما تابلطتم ةاعم تباثلا نوناقلل نكمي

 ةايح نم تباثلا وه ام نايب ىلع فقونت هنع ةباجإلا و
 :اهرّيغتم نع ناسنإلا

 :ناسنإلا ةايح نم تباثلا بناجلا نإ

 الو رّيغتت ال يتلا ةدلاخلا تايحورلاو ةتباثلا زئارغلا - ١

 نع اهايإ الدعم عيرشتلا ناك اذإف ءاناسنإ ناسنإلا مادام لدبنت

 عيرشتلا كلذف لادتعالاو لدعلا ىلع ازكترمو طيرفتلاو طارفإلا

 .زئارغلا دولخ لظ يف ًادلاخ

 ايف نکال را ةارملا و جا ن توا نإ د

 تاياعدلا لك مغر ًايحورو ًايوضع ًافالتخا نافلتخم نادوجوم
 ةأرملاو لجرلا نم لكلو .فالتخالا كلذل ةركنملا ةفيخسلا
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 بيكرتلا عم ًابواجتم عيرشتلا ناك اذإف ,هبيكرت قفو بلطتم

 . بيكرتلاو ةرطفلا دولخ بسح ادلاخ نوكي ةرطفلاو
 تاقالع سكعلابو هدلوب بألا ةقالعك ةيلئاعلا طباورلا - ٣

 هذه قفو ةيعوضوملا ماكحألاف ,ةرطفلا ىلع ةينبم ةيعيبط

 .نامزلا رييغتب ريغتتال ةتباث ميركتلا موزلو ثراوثلا نم طباورلا
 نامزلاربع ةتباث ةيقالخأ اياضق ناسنإلا ةايح يف نإ - 5

 .انسح لدعلاو ًاحيبق ملظلا نوكك رييغتلا اهيلإ برستيال

 حلاصم تاذ لزت نل ةيناسنإلا ةايحلا يف تاعوضوم كانه نإ

 لقعلا ليزي رمخلاف ًاناسنإ ناسنإلا مادامف ,ةيدبأ دسافمو

 . عمتجلا يف ةوادعلا تبني رسيملاو

 :ةيناسنإلا ةايحلا يف رّيغتملا بناجلا

 ىلإ لاح نم رّيغتي لازيال هتايح يف رخآ ًابناج ناسنإلل نإ
 لرش ووقت يخ 5 م تاعي بلطي اذه: لف لا

 اذه تباث عيرشت متاخلا مالسإلا يف سيل هلآ ظحلا 50

 لاج يف هتايح نوؤش ةرادإ يرشبلا عمتجملل غوسو .بناجلا

 عافدلاو ةفاقثلا لاجي يف ةفلتخملا ةايحلا روطتو ءانبلاو نارمعلا

 نمض روطتلاو ريغتلا عم بواجتي ماعراطإ لظ يف داصنقإلاو

 محازيال نأ ةرابع هدودحو ,يمالسإلا هقفلا يف ةمولعم طورش
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 مهدئاقع ىف ةيمامإلا ةعبشلا عم / عبارلا لصفلا

 فسد و خور سلع ورد هيف: نکا ناو ناسإلا ةا

 .ناويحلا نع زاتمي اهب يتلا ميقلاو

 :ةيمتاخلاو ةعيشلا

 سانأ بناج نم حرطت ماقملا يف ةليئض تاهبش كانه نإ

 مهدننع نأب ةعيشلا ماهتا كلذ نمف .ةعيشلا بهذمب مط نافرعال

 ا ی رغ اک

 لو هنا لوسر ءالمإو ابا ىلع باتك ١

 لي يوبنلا تيبلا ديلو ناك اطل بلاط يبا نب يلع مامإلا نإ
 لوسر ليحر ىلإ هرافظأ ةموعن ذنم مظعألا لوسرلا عم ناكو
 اذه لشملو كي ىنلا ملع باب راص كلذبو ءايندلا نع هلا

 ينإ »:لوقيو 2# يبنلا عم هلاح بل يلع فصي محالتلا نم عونلا
 .«ينأدتبا تكس اذإو ,ينأبنأ هتلاس تنك اذإ

 ؛هيلع يلي ام لك بتكي نأ بايع رمأي هلا لوسر ناك
 «!؟نايسنلا يلع فاختأ هللا يبن اي »: يب هلا لوسرل ةرم ا لاقف

 كظفحي نأ هللا توعد دقو «نايسنلا كيلع فاخأ تسل يفي لاق

 «!كئاكرشل بتكأ نكلو .كيسني الو
 ةمئألا :ِطَي لاق !؟ هيي للا ين اي يئاكرش نمو :تلق :ةٍ لاق
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 هيتكو نایک ها لوس هيلع هالمأ ام ةلمج نم ناكو .«.كدلو نم

 ةصاخ عقاوم يف نودهشتسيو هنع نووريو هنع نوردصي مامإلا

 إ6 يوبنلا ثيدحلل يمسرلا نّودملا وه مامإلا راص كلذبو .هب

 نكل .يوبنلا ثيدحلا طبض يف هكراش ةباحصلا ضعب ناك نإو

 نكل .ءافلخلا رصع يف فسألل ايو ب !تقرحأ مهبتكو مهفتاحص

 دعب مامإ هئري رشلا نم ًانوصم ًايرط اض مامإلا باتك يقب

 ًايثيدح ًاعماج الإ نكي مل ا يلع باتك نأ نيبت نذإ .مامأ
 لهآ ةنينأ ةف طلا ةكرشلا لل رك اود ناكو

 ةقلاثو ةعماج اب ىرخأو بل يلع باتكب ةرات هل #8: تيبلا

 ثيداحأ طبضب مامإلا ةيانع نع برعي باتكلاو يلع ةفيحصب

 هثيدح ةباتكب ل نيلقتلا ديس ةيانع نع برعي امك ي لوسرلا

 .شدخلاو عضولا هيرتعي ال ,نورقلاو روصعلا رم ىلع ىقبيل
 .فحصم ةمطاف دنع ناك هنأ كشال :نؤيتهمطاف فحصم

 اا ل سلا نكر هه ناورلا هلع تا اع

 ,صاخ نآرقب ا ىفطص لا تنب صتخت ىتح «نآ رقلاب ًاصتخم

 نع ةديبعوبأ ىور دقف .رابخألاو محالملا هيف ًاباتك ناك امنإو
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 مهدئاقع ىف ةيمامإلا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 سمح هللا لوسر دعب تثكم ةمطاف نإ» :لاق ةن هللادبع يبأ

 ناو اها ىلع ميديم نرخ اھل ناكو ءامزي نسو

 اهسفن بيطيو اهيبأ ىلع اهءازع نسحيف اهيتأي قب ليئربج
 .اهتيرذ يف اهدعب نوكي ای اهريخيو هناكمو اهيبأ نع اهريخيو

 لعلو «.##:ةمطاف فحصم اذهف كلذ بتكي يل يلع ناكو
 اهتدحت ةئدحم تناك له ةي ةمطاف نع هسفن لأسي ئراقلا

 ؟ةقباسلا ةياورلا يف درو امك ةكئالملا

 ةأرما نع الو لوتبلا مرم نع ًانأش لقت ال ةي ةمطاف نإ
 هللا نإ ٌمَيْرَم اي ةكئالَملا تاق ْذِإ ّرؤ :هناحبس لاق ."'ليلخلا
 ريغ ىلإ "”4َنيِمَْلاعُلا ءاسن ىلَع كافطصاو كرّهطو كافطصا

 .م.رمو نارمع لآ ينروس يف ةدراولا تايآلا نم كلذ

 ةديس ةمطافف نيتثدح ليلخلا ةأرماو ميرم تناك اذإف

 .ةثدحم نوكت نأب ىلوأ هن نيملاعلاءاسن

 ؟تيبلا لهأ تاياور ردصم وه ام

 :ةفلتخم رداصم 822 تيبلا لهأ ةّمثأ مولعل نإ

 نأ نود نم إل هلا لوسر نع 820 مهئابا نع لقنلا - ١

 ۷ :صصقلاو ۷۳ - ۹4۹ :دره )3

 17 :نارمع لآ (۲)
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 مهتديقعو هعبشلا خيرات

 .مهدادجأو مهئابا نيب صخش ديناسألا نيب طسوتي

 .ةظا يلع باتك نع لقنلا - ۲

 نم هب نوربخي ناك امف .ةكئالملا ثيدحت وأ ماهإلا

 .مهعور يف يقلي ناك امم لكلاف ,ةلئسألا نع نوبيجي وأ محالملا

 فريم نم ىلع ًاليسقث ن زاك نإو ردصملا نم عونلا اذهو
 ةغيصب - ثّدحملا نإ .مهتايح سرد نمل عض هنأ الإ .مهتاماقم

 مهلي وأ .ةروص ةيؤر الو ةوبنالب ةكئالملا هملكت نم  لوعفملا

 نم ةفشاكملاو ماهإلا هجو ىلع ملعلا نم ءيش هعور يف ىقليو

 .هريغ ىلع ىفخت قئاقح نم هبلق يف هل تكني وأ ىلعألا أدبملا

 ولو ةّئسلاو ةعيشلا :ناقيرفلا هيلع قفتا نم ىنعملا اذهب تدع اف
 ثّدحلا دجن كلذ لبقو !هقادصم يف وه امتإف فالخ كانه ناك

 ار لولا رهو ىر تعا اف :ةقلاتلا تالا ف

 . هبل ىسوم

 .هناحبس هللا نم نذإب بيغلا نع رابخإلا نأ ملعي كلذبو

 حلصيال ناسنإ عم ةكئالملا مّلكت نأو ءأيبن ربخملا نوک مزاليال»

 تدمتعا ولو ؛ةؤبنلل هناحبس هللا نم انوعبم هنوك ىلع الی

 AT خلل : فهكلا )1(

 .1؟ :نارمع لآ (؟)

 ¥ :صصقلا هيف

 سجس ا,



 مهدئاقع ىف ةيمامإلا ةعيشلا عم / عبارلا لصفلا

 نيثراوو # ج يبلا ملعل نيت راو مهنوكلف ةّمئألا ملع ىلع ةعيشلا

 ل هلا لوسر نم ءالمإب اهبتك يتلا بتكلا نم ال يلع دنع ال

 لدي الف .ةلئسألا ىلع تاباجإلا مهعور يف ىقلت نيثّدح وأ
 ةجحب ةنئاشلا ةيرفلا كلت ىلإ مهبسن نمو .ءايبنأ مهنأ ىلع

 نيب قّرفي ملو «ليبسلا ءاوس نع لض دقف محالملا نع مهرابخإ
 .ثّدحتلاو ةلاسرلاو ةوبنلا





 ...و باتكلا ءوض ىف «ةللا ةيور» / سماخلا لصفلا

 سماخلا لصفلا

 باتكلا ءوض '«هللا ةيؤر »

 لقعلاو ةّنسلاو

 نيرهاظتملا نم نيملسملا ىلإ تبّرست ةيؤرلا ةركف نإ
 نم فئاوط ةأرجل ًاببس كلذ راصو ؛نابهرلاو رابحألاك مالسإلاب

 رفكي ثيحب ةيمالسإلا ةديقعلا نمض يف اهلعج ىلع نيملسملا
 يف لاق يرعشألا مامإلا نأ ىّتح قّسفي وأ ًانايحأ اهركنم

 ىري امك راصبألاب ةرخآلا يف ىري ىلاعت هللا نأب نيدنو :ةنابإلا

 نف تاسو را تان انيك :نويفمؤلا ارب ديلا ةليكةرففلا
 اواني هلال وسر

 اودمتعا مهنم ةقرفف ؛ةيؤرلا ىلع ليلدلا يف اوفلتخا مهنإ مث

 دحأ يدمآلا نيدلا فيسك .ةيعمسلا نود ةيلقعلا ةلدألا ىلع
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 ةقرفو .( . ه١17 00١ ) عباسلا نرقلا يف ةرعاشألا خياشم

 اهعوقوو ةيؤرلا زاوج يف ةدمعلا :اولاق هريغو يزارلاك ىرخأ

 .مادقألا ةياهن يف يناتسرهشلا خيشلا هيلعو .عمسلا وه

 « ايؤرلاب الو بلقلاب ال راصبألاب ةيؤرلا »

 باحصأو ةلبانحلا مهلبق نمو ةرعاشألا نيب عازنلا لح

 هناحبس هللا ةيؤر وه :هيزغتلا لهأ نم مهريغ نيبو ثيدحلا

 تناك اذإف .هلاجب نع ةجراخف اهريغب ةيؤرلا اًمأو .راصبألاب

 لهأ ةّمئأف .ةيؤرلا زاوج ىلع نيرصم ةرعاشألاو ةلبانحلا

 نولئاق هيديزلاو ةلزتعملاو ةيمامإلا نم مهعبت نمو غيل تيبلا

 .ةرخآلاو ايندلا يف اهعانتماب

 نييومألاو نييولعلا نيب يركفلا كارعلا لظ يف مجن دقو

 مامإلا ةعيشف .ًاراعش لمحي لك .فراعملا لاج يف ناجاهنم
 ,.رايتخالاو هيزغتلا راعش نولمحي 824ه تيب لهأو هيلا يلع

 رهتشا دقو .ربجلاو هيبشتلا راعش نولمحي مهتعيشو نويومألاو

 ربجلاو هيبشتلاو نايولع رايتخالاو هيزغتلا :نأب لوقلا نورق ذنم

 "*(ءيش هلئمك َسْيْلِو :هلوق ريسفت يف يزارلا لاق نايومأ
 )١( ىروشلا : ١١,

٤ 



 ...و باتكلا ءوض ىف «ةللا ةيور» / سماخلا لصفلا

 هنوك ىفن ىلع ةيآلا هذه ًاثيدحو ًايدق ديحوتلا ءاملع جتحا»

 «"'ةهجلاو ناكملا يف ًالصاح ءازجألاو ءاضعألا نم ًاّيكرم ًامسج

 فلأ دقو . ه١ ماع دلو ةه ناجا ننام نأ ملعاو

 ةهبشملا ردصم اذه هباتكو .«برلا تافص تابثإو ديحوتلا»

 EET ةلبانحلا هب تمتها دقو ةريخألا روصعلا يف ةمسجناو

 !ًاعنص نونسحي

 اإ يلع مامإلا تاملك يف ةيؤرلا ؛
 اي كبر تيأر له :لاقف يناميلا بلعذ مامإلا هلأس دق

 فيكف لاقف !؟«ىرأ الام دبعأفأ» الكل لاقف !؟98:نينمؤملاريمأ

 نكلو .نايعلا هدهاشمد نويعلا هكردتال ا لاقف !؟هارت

 .سيالم ريغ ءايشألا نم بيرق ؛ناميإلا قئاقحب بولقلا هكردت

 ”.«نيابم ريغ اهنم ديعب

 “"«رتاوسلا هبححت الو .رظاونلا هارتالو .دهاشملا

 27 e :بيغلا حيتافم )١(

 ٠۷٤ -ةبطخلا .هغالبلا جهن (5)

 ,ا١رى١ :ةيطخلا .قباسلا ردصملا )١(



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 هب طيحيال هلأ هيلع نوملسملا عمجأ امو اهتبذك نآرقلل ةفلاخم

 . يمس هلثمك سيلو راصبألا هكردتالو املع

 :لقعلاو ملعلا قطنم ىف ةيؤرلا ٠

 ناك اذإ الإ ققحتت ال لقعلاو ملعلا قطنم يف ةيؤرلا نإ
 ءا ى رولا ةر ق ك لالا »و ارا ايلا

 تناك اذإف ,ةحضاو ةرباكم هراكنإو ةرورضلا هب مكحت رمأ اذهو

 هزنت اذإ اميف اهققحت نكمي الف .هانركذ ام يه ةيؤرلا ةيهام

 نأ :ةحضاو ةرايعبو .لباقملا يف لولحلا وأ ةلباقملا نع ءيشلا
 ينامسجالو مسجب سيل هتاحبس هنوك ىلع اقفتا لقنلاو لقعلا

 هنأش امو .ةصاخ ةهج يف ءيشلا نوك عرف ةيؤرلاو .ةهج يف الو

 درجملاب ال سوسحلاب قّلعتي اذه
 هناحبس هتاذ ىلع ةيؤرلا تعقو ول هلأ :لأسي نأ لئاقل و

 هاذ نوكت لكلا ىلع تعقو ولف !؟هضعب وأ هّلك ىلع عقت لهف
 ءزجلا ىلع تعقو ولو ةرورضلاب لطاب اذهو ,ةطيحم ال ةطاحم
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 كه باتكلا ءوض یف «كللا ةيورد ري سماخلا لصفلا

 « ةيؤرلا زيوجت ىف ةسئاي ةلواحم د

 يف ئراقلا هدي يذلا وه ناونعلا اذه : فيكالب ةيؤرلا ١

 نأ هانعمو .هضكلبلاب مهموصخ هلع رّبعي امّبرو ,ةرعاشألا بتك

 .فيك الب هنوري ةّنجلا يف نينمؤملا نأو فيك الب ىري ىلاعت هلل
 .ناكملاو ةهجلاو ةلباقملا نع اهرم يأ

 نأ ىلع نورصي ةرعاشألاو ةلبانحلا نأ :ىرحا ةرايعباو

 ةنّسلاو باتكلا يف هجولاو مدقلاو لجرلاو ديلاك ةيربخملا تافصلا
 ىلع اهلمح انل زوجيالو ,ةيوغللا اهيناعم سفنب رّسفت نأ بجي
 مزالب كلذ نأ اوأر انو ؛الثم ديلا يف ةردقلاك ةيزاجلا اهيناعم

 نأ مهنع يفخ مهّنكلو ,فيكالب دي » موق ىلإ اوأجتلا ميسجتلا
 ةيفيكلا يفنف .اهميهافمل ةموقم امهريغو هجولاو ديلا يف ةيفيكلا

 يوغللا ىنعملا نيب عمجلا نكي فيكف .يوغللا ىنعملا يفن قواسي
 رصبلاب ةيؤرلا لاح ملعي هنمو !؟ «فيكالب » هيلع لمحلاو

 يفن مزالي فيكالب اهتابثإف .اهموهفمل مّرقم لباقتلا نإف .نيعلاو
 ةيؤرلاو رصبلاب رظنلا يف مالكلا نأ تفرع دقو .ةيؤرلا لصأ

 .مونلا ىف وأ بلقلاب ةيؤرلا ال .نيعلاب
 نيفقثملا ضعب نإ :فورظلا فالتخاب ماكحألا فالتخا  ؟

 اوأجتلا ةهجلا نع كفنتال ةيؤرلا نأ مهوقعب اوكردأ امل ددجلا

¥ 



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 ةيؤرلا لعلو ءايندلا يف هريغ ةرخآلا يف ءيش لك نأب لوقلا ىلإ
 !يبلسلا مزاللا اذهالب ةرخآلا يف ققحتت

 !ةهجلا تابثاب ثارتكإلا مدع ۳

 .. [ةكم] ىرقلا ّمأ ةعماج جيّرخ دّمحت نب دمحأ روتكدلا

 ولعلا ةفص تابثإ نإ :هلوقب هلل ةهجلا تابثإب مازتلالا نع صلخت
 !ًادج ةريثك عضاوم يف ةنّسلاو باتكلا يف درو ىلاعتو كرابت هلل

 كرابت هل تباثلا ولعلا اذه نم ىلاعت هلا ةيؤر تابثإ يف جرحالف

 ىلوألا ىلع دري ام اهبلع دريو .هيزغتلا يف اذه حدقيالو ؛ىلاعتو

 .ةينآرقلا تايآلا نم كفاويس ام ىلإ اهل ًافاضم

 ةيؤرلا رمأ نم ميكحلا ركذلا فقوم
 ىلإ اهعيمج فدہت تافصب هناحبس هللا فصي ميكحلا ركذلا نإ

 دن الو ريظنالو لثم هل سيل هلأو ةينامسجلاو مسجلا نع ههيزغت

 كلذ ريغ ىلإ ءيش هطيحيالو ءيش لكب طيح هلأو ,ءفكالو
 هلثمك سيو :اهنم ضعي ىلإ ريشن .ههزتملا تافصلا نم

 ام َنِبَأ ْمُكَعَم وهو "دخأ ًاوُفُك هل نکي مل وو "4ءيش ىو م ص

3١ i (0) 

 ) )۲:ديحوتلا ٤.
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 ...و باشكلا ءوض ىف «ةللا ةيور» / سماخلا لصفلا

 خو را لاك رد الط "يطيح ءأ 2 لُكب هن الا "مك

 "ي ريبخلا فيلا وم مو َراصِيَألا كل ردي

 ىضتقم كلذو ؛ةيناكم ةيعمال ةيمويق ةيعم ءايشألا 3 وهف

 دان انه ةيوينقلا خوفا نكمالو هدب ااف هاوس امو اوف ترک

 هكردتال ةلزاملا هذه ناك نمو يع وهو طاح عيمجلاف .هب

 .طيحم هنوكل هّنكلو ءاهقفأ يف عقيالو ةفيعضلا ةريغصلا راصبألا
 !راصبألا كردي

 نأ قوف هناحبس هلأب مكحي اهيف رّيدتو تايآلا هذه الت نمف
 ناك هنأ عم .هنيعو هرصب لاجمو هركفو ناسنإلا مهو يف عقي

 .ءيش لكب طيحم وهو .امهقلاخ وه لب ؛ةهجالو رلعالو
 حرط امّلك هناحبس هلأ ىرن رخآ بناج نمو «بناج نم اذه

 ناسنإلازجع دكؤيل اهحرطي امئاف ميركلا نآرقلا يف ةيؤرلا ةلأسم

 ًاحيبقو ًاعيظف أرمأ ناسنإلا نم اهيو اهاؤس ربتعيو اهلين نع

 ىر ىٌح كَل َنِمْوُت نظل :هناحبس لاق .هنود وه ام ىلإ ًاعلطتو
 :هناحبس لاقد "نورث متلأو ةقعاصلا مكن ذخأف ةرَهَج هللا

SS aT : 
 .۵ :تلمث (5)

  ۳:ماعنألا 2١

 .20 :ةرقبلا ([)
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 اس ا ”«مهملظب ةقعاصلا مهن دخأف ةرهَج رج هللا انرأو

 (٩ ينارت 5 ل لاق كيلإ ر 1 ينرأ ' تر لاف

 لازنإو ةتامإو لب ديدنتو باتع نم اهيف درو امب ناعمإلاف

 هبلطو .ناسنإلا ةيلباق قوف ةيؤرلا نأ ىلع حوضوب لدي باذع
 ايندلا نع رظنلا ضب اذه .لاحم رمأ ىلإ علطتلاب هبشأ اه

 .لاؤسلا فرظب اهل ةلصالو .ةرخآلاو

 نيفانلا ةلّدأ ةسارد

 فققوتي ةيآلاب لالدتسالا .”راصنألا ةكرذت الط :ىلوألا ةبآلا

 :نيتلحرم يف ثحبلا ىلع
 .ةغل كردلا موهفم نايب يف :يلوألا ةلحرملا

 يأ يرصبب هتكردأو .«لوصولاو قوحللا » ةغللا يف كردلا
 .رصبلاب يئرملاب ينارلا نم قاحتلإ :رصبلاب كاردإلاف .هتيأر

 قلعت نع ىلاعت اذإ هنأ :ةيآلا موهفم نايب يف :ةيناثلا ةلحرملا

 قيقرلا وه «فيطللا»و .ءايشألا ةطيح نع جرخ دقف راصبألا

 ناك اذإف .ةلماكلا ةربنلا هل نم «ريبخلا»و ءيشلا يف ذفانلا

 .115 : فارعألا (؟)
 1١, : ماعنألا (۳)

 ن ڪج ج حمم



 ...و باتكلا ءوض ىف «هللا ةيور» / سماخلا لصفلا

 ًادهاش ناك .ءايشألا يف هذوفنو هنقرل ءيش لكب اطيح ىلاعت

 اهنطاوبو ءايشألا رهاوظب ماع وهف كلذ عمو ءيش لك ىلع

 ءيش هنع بجتحي وأ ءيش نع ءيش هلغشي نأريغ نم
aفلألا اهيلع لخد عمج ةغيص راصبألا ظفل نإو  

 يوذ نم دحأ هكرديال يأ قارغتسالا ديفي وهف ماللاو

 .راصبألا

 ”اهًاملع هب َنوُطِيَحُي ال رف : يناثلا ةيآلا

 ىلع مأ تاذلا عيمج ل e اوو نأ اا

 :لاق دقو .هناحبس هب رشبلا نم ةيملع ةطاحإ عون يهف ءاهئزج

 "(ًامْلع هب نوطيحُب ال وف

 ".4ينارت "لل لاق :ةعلاشلا ةبآلا

 زب ةةليؤزلا نبع ةلاحيس هيام ره الل حملا موهنلا
 كلذو ؛ةبوتلاب الإ هرثأ ىحميال عيظف ميظع رمأ ةيؤرلا هلاؤس

 :هوج ول

 يف ال ًادبأ اهققحت مدع ىلع لادلا دّيؤملا يفنلاب ةباجإلا -
 ا ف ناحل لر د. ی س سو ےس

 )١( هط : ١٠٠١
 بالا ردصملا (؟) : ١١١

 ) )۳فارعألا : 1٤١.
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 مهتديشعو ةعبشلا خيرات

 .ةرخآلا يف الو اينّدلا هذه

 ةيؤرلا هناحبس قّلع : عقاو ريغ رمأ ىلع ةيؤرلا قيلعت - ۲
 دنع اهيلع ناك يتلا ةلاحلا ىلع هئاقبو لبجلا رارقتسا ىلع

 هنأ ضورفملاو .هدعب راغص ةيبارت تارذ ىلإ هلوحت مدعو يلجتلا

 .اكوكدم ًابارت تراصو هتيّوه تلطبو ةقباسلا هتلاح ىلع قبي مل

 .قلعملا يفتني (هتلاح ىلع لبجلا ءاقب) هيلع قّلعملا ىفتنا اذإف

 .ةيؤرلا وهو

 :ةيؤرلا نع ةقافإلا دعب هناحبس ههيزغت - ۳

 هحيبست وه هب مّلكت ام لوأف قافأ ال ىسوم نأ ةيآلا ركذت

 كفنتال ةيؤرلا نأل كلذو ؛«كناحبس »:لاقو ههيزغتو هناحيس

 ءاهنع هئاحبس همزغف ؛صئاقنلا نم امهريغو ةيمسجلاو ةهجلا نع
 .اط قيدصت عون اهبلطف

 ذخأ قافأ ام دعب ىسوم نإ :ةيؤرلا بلط لجأل هتبوت ٤
 بات هلأ ةيآلارهاظو .ًايناث هّبر ىلإ ةبانإلاو ةبوتلاو ًالوأ هيزغتلاب

 لأ هنأ «نينمؤملا لّوأ انأو » هلوق نم رهاظلا نأ امك .هلاؤس نم

 .ًاتاتب ىريال هّلأب نيقدصملا

١0 



 ...و باتكلا عوض ىف «هللا ةبور» / سماخلا لصفلا

 نيفلاخملا تاهبش

 :ىلوالا ةهبشلا

 نوك يف ٌكشالو .ميلكلا اهأس امل ةعنتمم ةيؤرلا تناك ول

 ثيحو .ىلاعت هللا ىلع عنتميو زوی و ب ا افرا وم

 !ىلاعت هللا ىلع ةزئاج ةيؤرلا نأ انملع اهأس

 ناسل ىلع ةيؤرلا لأس هلأ ىلع دهشت نئارقلا نأ :باوجلا

 لاق :هئاحبس هلوق رظنا .كلذ ىلع نيّرصم اوناك ثيح هموق

 لعق اسي اسئله أ ياَئإو لبق نم مُهتلهأ تنش وأ ابر
 كلذ نم رك 2 اولأس دق ۴ 2007 هلوقلو "هانم ءاهفُسلا

 1 "”«مهملظب ةقعاصلا مهن دخأف ةرهَج هللا انرأ اولاقف

 هبرقو همك هللا ناب هغو ريخأ ا ميلكلا ن :.أ : كل موا

 ؛تعمس امك همالك عمسن یتح كب نمؤن نل :هموق لاق «هاجانو

 اًملف ؛همّلكي نأ هناحبس هلأسو هتاقيمل الجر نيعبس مهنمراتخاف
 هللا ىَرن ىّتَح كل نموت نل :اولاق .همالك موقلا عمسو هللا هملك
 حضتا دقف ”:«مهملظب ةقعاصلا مهئذخأ» كلذ دنعف ”!4ةرْهَج

 1١68. : فارعألا (1)

 ۱0۳ : ءاسنلا }و

 .00 : ةرقبلا (۳)

\0۲ 



 مهتديقعو ةعبشلا خيرات

 بلطب هناحبس هتيور ناكمإ ىلع ةيآلا ةلالد مدع انركذ امت

 :ةيناثلا ةهبشلا

 هآر املق .هل لبجلا ةيؤر وه ليجلل هناحبس هيلجت نإ
 ىلاعت هلأ تبث كلذك رمألا ناك اذإف ,هؤاَرِجأ تكدنا (هناحبس)

 لبجلا كلذ يف قلخ ىلاعت هْنِإ :لاقي ام ىصقأو .ةيؤرلا زئاج
 “هللا تاذب ةقّلعتم ةيؤرلا هيف قلخ مث ,مهفلاو لقعلاو ةايحلا

 .هيلع ليلد يأ ةيآلا يف سيل :مالكلا اذه ىلع ظحالي نكل

 ال ,هيّلِجَت لّمحتي مل وهو لبجلل ىلجت هناحبس هلأ ةيآلا رهاظو

 ,تاذلاب نوكي نأ لمتحي امكف «يلجتلا اًمأو !هدهاشو هآر هلأ

 هلعفب هيَلجَت لّمحتي مل نمف «لعفلاب نوكي نأ لمتحي كلذك
 لمتحلا نمف ذئدنعو ,هتاذب هيلجت لّمحتي ال نأ ىلوألاف ,هنردقو

 .هلاعفأو هتردقو هراثآب هیت نوكي نأ ًادج
 ًالقنو ًالقع ةعطاقلا لئالدلا حرطو هب كّسمتلا نكميال اذل

 .هتيؤر عانتما ىلع

 .ةيؤرلا يف ءاجام باب 764 ح ٨۱۲١ :ديحوتلا ,قودصلا .ک .ر *١3: :ءاسنلاو ۵۵ :هرغبلا )١(

 551/14 :بيغلا حيئافم .يزارلا (؟)



 8 بائكلا ءوض ىف «ةهللا ةيورد / سماخلا لصفلا

 ؛نيتبثملا ةلدأ ةسارد» :ميكحلا ركذلا يف هتبا ةيؤر

 وه اهيف مّهملاو ,ةدّدعتم تاياب ةيؤرلا زاوجب نولئاقلا لدتسا

 :هناحبس هلوق ينعأ ,ةينآلا ةيآلا

 "!«ةرظان اهّير ىلإ # ةرضان ذئَمْوَي هوجو
 نأ امك ,ةيؤرلا ىنعمب ةرظانلا نأ ىلع نوزكري نيتبثملا نإف

 ةيؤرلا ىنعمب هنوك ميلست نأ عم «راظتنالا ىنعمب اهنورّسفي اهيفان
 اهتلالد مدع قحلاو ؛رهظيس امك اهيعدم تابثإ يف رثؤم ريغ
 :نيرمأل كلذو ؛اتاتب هللا ةيؤر زاوج ىلع

 ,«نويع » ال «هوجو » ةملك مدختسا هناحبس هنأ :لوألا

 ةيآلا ىنعم دّدحت يتلا ةتكنلا هذه نع لفغ لدتسملا نأ بجعلاو

 .نيينعملا نيب ددرتلاو ماهبإلا نع اهجرختو

 «ىلإ » عم لمعتسا اذإ رظنلا نأب نيتبثملا قفاون نحن :يناثلا
 لدتسملا رظن هيلإ تفلن نأ بجي يذلا نكل ةيؤرلا ىنعمب نوكي
 يئانك ىنعم ميهفتل ةعيرذ يوغللا ىنعملا نوكي امّبر هنأ وه

 ديز :انلق ولف .يوغللا لولدملا ال ةلاصألاب دوصقملا وه نوكيو
 يه هذهو .هماعطإ ةرثكو هؤاخسو هدوج انه دارملا .دامرلا ريثك

 نأ كشالف ءءاغلبلاو ءاحصفلا تاملك ريسفت يف ةيلكلا ةدعاقلا

 )١( ةمايقلا : 55 737,

ele 



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 وه “ينا ظني الف :هلوق نم دارملاو .هتمحر نوجري :هنم دارملا

 ,مهيلع هفطعت مدعو مهل هتمحر لومش مدعو هتحاس نع مهدرط
 .مهايإ هتدهاشم مدعال

 ىنعملا نوكي «نويعلا» ىلإ دنسأ اذإ رظنلا نأ :لصاحلا و
 دنسأ اذإو ءاهماسقأ ىلع ةيؤرلا وه يدجلاو يلامعتسالا دارملا

 ةيؤرلا هب داريف «هوجولا» ىلإ وأ «ريقفلا صخشلا» ىلإ
 اذه. راتاو اشنا

 اذه لاقي ثيح .ةديج ةملك انه فاشكلا بحاصل نإ م

 ىنعم ديري «يب عنصي ام رظان نالف ىلإ انأ» :لاقي» : ددصلا

 "'«.ءاجرلاو عقوتلا

 هريسقتلا ةدئام ىلع تابأ سمخ»

 ال امن تايآلا ضعبب نوكّسمتي ةيؤرلاب لوقلا باحصأ نإ
 :ةيؤرلاب لوقلا نيبو هنيب ةلص ال لب .مهاعدم ىلع هل ةلالد

 سانلا ىلع َكُتْيفطصا ينإ ىسوُم اب لاق» :ىرالا ةبآلا

 ٠ “«نيركاشلا نم نکو كنا ام خف يمالكبو يتالاسرب

NEE: فارعألا (T} 

 ) )۳:فاشکلا .يرشضمزلا 798175,



 ...و باتكلا ٍءوض ىف «ةللا ةيور» / سماخلا لصفلا

 نأل ؛يوق ةيؤرلا زاوج ىلع ةيآلا هذهب لالدتسالا نإ :ليق
 امل هيلع اهب هللا معنأ يتلا معنلا هذه بل ىسومل دّدع ىلاعت هلل

 ولو .هل ةيلست ركذ ام ركذف .هنم هبلط زئاج لوصح نم هعنم

 بر» حونل هب هباطخ لثم كلذو رخآ باطخب ناكل عنتم نم هعنم

 “ي نيمكاحلا مكْحأ تْنأو ق | كَدَعَو إو يلْهأ نم ينب نإ

 سيلو ءةيألا ىلع ةيرظنلل ليمحت اهب ةيؤرلا تابثإ نأ لوقا |

 نأ هل ةظعومو إل ىسوم ىلع نانتمالا دروم يف تدرو امئاف

 ديزيالو هركشيو همالكو هتالاسر نم هب هللا هافطصا اب يفتكي

 ترّسف دقف ”4ةدايزو ىتسحلا اوسخ “يذل  :ةيناثلا ةيآلا

 !يركلا هللا هجو ىلإ رظنلاب ةدايزلاو ةّتملاب ىنسجلا

 :باوجلا

 ةدايرلا وه ةدايرلا نمادارملا نأ ىلع لذي ةيآلا قابس ناو

eاوُلمَعو اونَمَآ نيذلا اًَمأن9 :هناحبس لاق  

 "للضف نم مهديزيو مُهَروُجأ مهيلو تاحلاصلا

 او ٤۵ : دره (1)

 ۲١ : سئرب )۲(

 ۷1 : ءاسنلا (۳)



 مهتديقعو هعيشلا خيرات

 نإف "ُديِزَم انيدلو اهيف َنّواشَي ام مهل :هناحبس لاق و
 مهابب رطخي ملام هنوؤاشي ام ىلع ةدايز امإ ,نيينعملا دحأ دارملا

 باوشلا نم مهقاقحتسا رادقم ىلع ةدايزلا وأ .مهينامأ هغلبترلو

 .مهطامعأب

 "«اريبك ًاكلُمو ًاميعت تْيَأَر مك تير اذإ ر :ةثلاثلا ةبآلا
 حتفب ف يف ةيآلا هذه ىف تاءارقلا د :يزارلا لاق

 الإ سيل كلملا كلذ نأ ىلع نوملسملا عمجأو ماللا رسكو ميم
5 

 :باوجلا

 اهبلع لدتسي ةيدئاقعلا لئاسملا نإ :همالك ىلع ظحالي و

 هلأ ىلع لدي ةيآلا قايسو ,ةذاشلا تاءارقلاب ال ةيعطقلا ةلدألاب

 اذإو :لوقي هناحبس هئأكو - مآللا نوكسو ميملا مضب  كلملا وه

 ر ازيك كليو فو اعين ارا "كرمي فسر

 .هردق

 ,"ا(هّئبر ءاقل اوُجْرَي ناك ْنَمَقِف :ءاقللا تايآ :ةعبارلا ةيآلا

 ا و قإا)
 ) )5ناسنإلا : ٠١.

AT بيغلا سيئافم .يزارلا: (r) 

 )£( فهكلا :١٠١ ,



 ...و باتكلا عوض یف «ةلئا ةيور» / سماخلا لصفلا

 « هر
 ."14مالتم هنوقلي موي وي مهتيحت ,يوووُقالُم مكنأ اوّملعاوف

 .ىلاعت هللا ىلإ ءاقللا بسنت تايآلا نأ :لالدتسالا هجو

 .ةنياعملاو ةدهاشملاب ءاقللا ققحت وه رهاظلاب ذخألا ىضتقمو

 يف فيضأ امك ءاقللا نأ :هيلع ظحالي لالدتسالا اذه نكل

 ,.ىرخأ تايآ يف هريغ ىلإ فيضا هناحبس هيلإ تايآلا هذه

 الملا لاق : :هناحبس لاق .«ةرخآلا » ظفل ىلإ فيضأ ةراتف

 ىلإ ىرخأو ”«ةرخألا ءاقلب اوُبَذكو اورفک يذلا همؤق نم
 "هاذه مكون ءاقل | مگنورذنیوف نايس لاق تريلا و طفل

 مكاو ءاقل مسن امك مكاسلت مولا ليق ف :هناحبس لاقد

 موي سانلا ءاقل وه عيمجلا نم دارملا نوكي كلذ ىلعد هاذه

 هتئيشملا تقلعت امل هللا ءاقل وأ بترلا ءاقلب اذه يمس امّنِإو .ءازجلا

 .مويلا كلذ يف نيئيسملاو نينسحلا ةازاحم ىلع

 نأ :ةيؤرلا وه سيل ءاقللا نم دارملا نأ ىلع لدي يذلا و
 هناحبس هلأ عم .نيرفاكلا معت الو نينمؤملاب 'صتخت ةيؤرلا

 ةدايزو ةليضف ةَيأ قبت ملف .رفاكلاو نمؤلاب ءاقللا مّمعي

 )١( ةرغلا :2735.

 .غ2: بارحألا (؟)
 ١11. : فارعألا ًاضيأو ۳۳: نوئمؤملا (۳)

 :١ رمزلا (4)
 ,”1 : ةيثاجلا (0)



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 نينمؤملاب صتخت

 تايآ ةلزنم يه ءاقللا تايآ ةلزنم نإ :لوقن ماتخلا ىف و

 لو .””؟نوعجار هيل ناو هلل {i : :هناحبس لاق , هنأ ىلإ عوجرلا

 م

 نأ ع ناجي فا زر ىلع ا لدعست ایرعشا ا تل

 .دحاو عيمجا نازو

 ذمو مهر ْنَع ْمُهْنِإ ًالكف : :بجحلا ةيا :ةسماخلا ةيآلأ

 للان نسم اس وهو لاف هور الا مرا لو نول

 نأل ؛ةيؤرلا مدع نع زاجم باجحلاف ءنينمؤملا فالخي مه
 ناو يعفاشلاو كلام ةيآلاب جتحاو .بجح ام ىريال بوجحلا

 .كلام نبا
 .نيمرجملا ديدهت ددصب ةيآلا نأ :مالكلا اذه ىلع ظحالي و

 يف مهبيذعتو هتمحر نم مهنامرحو مهريذحتب الإ لصحيال اذهو

 هتمحر نع ةمايقلا موي نوبوجح ءالؤه نأ دارملاف .هميحج

 نوكي ةماركلاو باوثلا نم اوعنم ام دعيو «همركو هناسحإو
 ةريثكلا ةّنجلا معن ركذ هتاحبس هللا نإو ميحجلا ىلإ ءالؤه ريصم

 ةناحبس هةن لقامأ نم ةيؤرلا تنتاك ولو نيمؤملا تاماقمو

 !؟معنلا رئاسك حوضوب اهركذيب اذاملف

„1e1: ةرغبلا )1( 

 نامه(") :۱9٩ .

 e تت سس



 ...و باتكلا ءوض ىف «هللا ةيور» / سماخلا لصقفلا

 ةيوبنلا ثيداحألا يف هللا ةيؤر

 حاحّصلا يف ةيؤرلا لوح ةدراولا تاياورلا يف مالكلا يقب

 باتكلا ناك اذإف ؛هنيابتو ميكحلا ركذلا ضراعت يتلا تاياورلا

 ىلع انميهم نوكيال اذاملف .بتكلا رئاس ىلع انميهم زيزعلا
 ةنس ١47 ىضم دعب تنود يلا ةي لوسرلا نع ةيورملا ننسلا

 لاق !نابهرلاو رابحألا سد نع نصتولو اهب هليحر نم

 :هناحبس

3-9 

 كءاج اَمَع ٌمُهءاوفَ وفأ عت الو و ُهّللا لزْنأ امب مم مهنیپ مكحافو

 "”«قَحلا نم
 انيس نامت فرو هند لأ ی ی يلا."

 ماقم يف اهب كّسمتلا مث اهتحص نم دكأتلا ينعي لب هللا باتك
 !داقتعالاو لمعلا

 وهو عمّسسلا ىقلأ وأ بلق ُهَل ناك ْنَمل ىركذل كلذ يف نإ

 ؟!(ليهش

 )١( هدئاملا : 44

 ) )۲ق : ۳۷



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 ةيبلقلا ةيؤرلا

 مسق ىلإ ةراشإلا مالكلاو ثيدحلا ةّمئأ نم بقترملا ناك

 ,ينامسج رصب الو ةيدام نيعب وه سيل يذلا ةيؤرلا نم رخآ
 ةهجلا ىلع فقوتت الو باتكلا اهنع ريخأ ةيؤر يه املإ

 يرن : كلذك و :هناحبس لاق .ةهباشملاو ميسجتلاالو ةلباقملاو

 ""«نينقوُملا [ نم نوُكَيلو ضررألاو تاوامّتملا توکم ميهاربإ

 امسق همالك يف تبثي ىلاعت هّنإ» :يئابطابطلا ةمالعلا لاق

 روعش عون يهو ؛ةيسحلا ةيرصبلا ةيؤرلا ءارو ةدهاشملاو ةيؤرلل

 وأ ةيّسح ةلآ لامعتسا ريغ نم هسفنب ءيشلاب رعشي ناسنإلا يف

 يذلاو .بجاح هنع هبجحي نأ ريغ نم ًانادجو هدجي لب .ةيركف

 ءاقللاو ةيؤرلاب ىّمسملا ملعلااذه نأ هناحبس همالك نم ىّلجتي
 اَهّيَأ ايف :ىلاعت لاق .ةمايقلا موي هللادابع نم نيحلاصلل متي
 "”(هيقالُمف ًاحادك كير ىلإ حراک كنإ ناسنإلا

 تيدا هنلإ د يذلا“ ” صاخلا فورا ملعلا ا

 هفصي اًمع هللا ىلاعت ءنيعلاب ةيؤرلاك بلقلاب ةيؤرلا تسيل و

 .«نودحلملاو نوهبشملا

 له : ماعتألا )١(
 لو - ۲0۲/۸ :نازيملا (۲)
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 ...و باتكلا ءوض ىف »للا ةيورد / سماخلا لصفلا

 ةيؤرلاب لوقدال نمل «زاب نبإ» ريفكت

 ؛عوضوملا يف يلاغ زاب نب زيزعلادبع ةيدوعسلا يتفم نأ ريغ
 ًاباوج ۲/۷۱۷ ةمقرملا . ه14-//4 يف ةرداصلا ىوتفلا يف كلذو

 ءادسقالا زاوجب قّلعتي نمحرلادبع نب هللادبع ههجو لاؤس ىلع
 نأب :ىتفأف ؛ةمايقلا موي يف ةيؤرلا ةلأسمب دقتعيال نم مامتئالاو

 (!ةعامجلاو ةّنسلا لهأ دنع رفاك

 دقف ةرخآلا يف يريال هللا نأ معز نم :يزورملا ركبوبأ لاق و

 !رفاك يمهجلاو .يمهج وهف ةيؤرلاب نمؤي مل نم لاقو ءرفك
 :لوقي لبنح نب دمحأ تعمس :غئاصلا دايز نب ميهاربإ لاق و

 ىري ال هللا نأ معز نم :لاقو .قيدنز وهف اهب بذك نم .ةيؤرلا
 نإف باتتسي !هرمأ هللا ىلع درو !نآرقلاب بذكو !هللاب رفك دقف

 !لتق ًالإو بات

 :اتفلا هذه ليلحت

 ,ةياردلاو ةياورلا نيب عمجي نّمع ردصتال ىوتفلا هذه نإ - ١

 قوف هشرع ىلع ٌرقتسم هللا نأب لوقلا ىلع ةعّرفتم امْنإو

 .تاوامّسلا
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 مهتديقعو ةعيشلا خيرات

 هتينادحوب دهش نم مالسإ لبقي ناك ت مركألا يبنلا نإ - ۲
 : هحيحص يف يوري يراخبلا وه اذهو لت ينلا ةلاسرو هناحبس

 اا نسم يدع مس نمل و سم ىلع د اا نإ
 !؟مالسإلاو ناميإلا موقم وه ام كرت ةع ىبنلا لهو .ةيؤرلاب

 نينحابلا لاوقأ اهي تبراضت ةيداهتجا ةلأسم ةيؤرلا نإ - ٣
 ؛تايآلا نم فيفلب كّسمتت ةفئاط لكو نيرّسفملاو نيملكتملا نم

 يفانلا كتسقتو 4ةرظان اهّير ىلإ) :هناحبس هلوقب تبثملا كّسمتف
 ظر يفانلا راكنإ 5 فيكف «راصبألا ةكردُت الؤ هناحبس هلوقب

 !؟هل ادر تبثملا تابثإ نوكي الو .نآرقلل
 !؟ىرخأ ةفئاطل غوسيال فيكف .ةفئاطل ليوأتلا زاج اذإ و

 فيسسلا :ةيؤرلل ركنملا لباقم يف لوقي نم لوق ىنعم ام - 5
 !راوحلا راوحلا ,ةساردلا ةساردلا :لوقي نأ لدب ؟!فيسلا

 ةيساق ةيناودع ةعيبط نع مني «فيسلا فيسلا» راعش سيلأ

 ةرجهاراد مامإ لجأ انأو !؟ةحامسلاو ةمحرلا نم ةيلاخ ةيسفنو
 !ةملكلا هذه نع

 ماصإلا راعشو 4 تيبلا لهأ ةّمئأ ٌراعش ةيؤرلا يفن نإ ۵

 مهج دلوي نأ لبق هتاملكو هبطخ يف ة يلع نينمؤملاريمأ
 ريجلاو نايولع هيزئتلاو لدعلا» :رهتشا كلذ لجألو .هبانذأو

 !«نايومأ هيبشتلاو

١ 



 هقاخلا

 ةمئاخلا

 نأ نم ىفصأ يهو ءاهرهاظم ىلجأب ةقيقحلا تلجت دقل

 لّمأتو ناعمإب لصفلا اذه ثحابم أرق نمو ؛هبّتلا اهوفص رّدكت

 ليلد نيتبتملل سيل هلأو ةيؤرلل نيفانلا عم قحلا نأ ىلع فقو
 .يلقن الو يلقع ال

 يف ارصقم نكي ملو هتديقع ىلع ةّجح هل مادام ملسملاف

 الو باقعلاالو قسفلاو رفكلا نم ءيشب هيلع مكحيال اهكولس

 تتدعتساو ئداه وج يف يملع روم دقعنا ول هنأ نظأو باذعلا

 فالخلا لقل نيتبتملاو نيفانلا نيهارس يف لمأتلل ناتفئاطلا

 وأ عوبسأب يهتني ال ًانورق ماد ًافالخ نإ معن .ناتفئاطلا تبراقتو

 مدعو ىطخلا بيرقت ءاجرلا نكلو .نيركؤمو رقوم دقعبو ارهش

 .ىرخألا ةفئاطلل نيتفئاطلا ىدحإ ريفكت

 ريغ نم  ةّئسلا لهأ انناوخإ نم ةيؤرلا لوح بتك نم نإ
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 لك ىلإ عجرو باب لك قد دقف - تبثملاو يفانلا نيب قرف
 لهأ ةّمتأ باب قدي ملو .فوسليفو ملكتمو يعباتو يباحص

 هر ينلا ملع باب ل يلع مامإلا مهتمدقم يفو ةي ثيبلا

 .ةّمألا ةياده هلي ىنلا امهكرت نيذّللا نيلقثلا دحأو ةّمئألا ىضقأو

 ميسجتلا ةحئار نع هناحبس ههيزتتب ةيديحوتلا هبطخ تحفط دقف

 يف اهملعت يتلا هللا تالاسر غّلبف .ةيؤرلا ناكمإو ةهجلا بوشو
 ةلزتعملاك ةيلدعلا تبهذ اذإو .نايب غلبأب وبي ينلا ناضحأ

 .اومّلعت هجهنم نمو اوذخأ هنمف ةيؤرلا عانتما ىلإ ةيمامإلاو

 ريغ كلذب حرص امك .هتاداشرإ بسح هيزغتلا يف ةياغلا اوغلبف
 ,ىضم اميف هبطخ ضعب انركذ دقو ؛الْجإي ةيلدعلا ةّمثأ نم دحاو

 ىلإو .ةغالبلا جمن يف هبطخ ىلإ عجريلف ليصفتلا دارأ نمو

 .يءقودصلا خيشلل ديحوتلا باتك يف قيل نيرهاطلا هئانبأ تاملك

 نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآ و

 .نينمؤملاريمأ ةيالوب نيكّسمتملا نم انلعج يذلا هلل دمحلا

 .بلاط يبأ نب يلع

 .هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هل دمحلا

 ةفرشملا مق ةنيدم يف صيخلتلا مت

 .ق . ه14١؟0 ماع نم يناثلا عيبرلا ۵



 تايم اماما م امام وف وف ووو وي مرهم مجرور هر فرو مومو حرمت بلر ىبتلا رصع یف عيضتلا داور

 SaaS عّيشتلا داور لوح ةفلؤملا بنكلا

 SS RSS ىسابملاو ىومألا :نيرصعلا ىف ةعيشلا

 E ىومألا رصعلا ىف ةعيشلا

 151111101 1 ] ] ] ]ز]ز] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز 0 هلاّمع ىلإ ةيواعم نايب

 ا ا هاو و aa هيد هاون ع د كون ولا ىومألا ردفلا اياحض

 .. ............ ىسابعلا رصعلا ىف ةعيشلا

 ل عيستلا ةأشمل ةيمهو تابضرف

 1 !ةفيقسلا مويو ةعيشلا :ىلوألا ةيضرفلا

 22000 أبن نب هقلادبع عينص عّيشتلا :ةيناثلا ةيضرفلا



 مهتديقعو ةعبشلا خيرات
 La اة بج سا 7 777

 PSO ARS ةيخي ران ةروطسا أبس نب هللادبع

 TEARS أسنملا ىسراف عّيشتلا :ةئلانلا ةيضرغلا

 ا 111000 9 أديملا ىبرع عّيشتلا نأ ىلع نيقرشتسملا ةداهش

 ا سا ىحنملا ىسراف عّيشتلا :ةعبارلا ةيضرغلا

 و ا ل وام اة داو را لمجلا مويو ةعيشلا : ةسماخلا ةيضرفلا

 ERS ASSES نيفص مويو ةعيشلا :ةسداسلا ةيضرفلا

 TRAE نويهيوبلاو ةعيشلا :ةعباسلا ةيضرفلا

 11000 نويوفصلاو ةعيشلا :ةنماثلا ةيضرفلا

 رشعانمإلا ةّمثألا : ىناثلا لصفلا

 0 هاا بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ربمأ» :لوألا مامإلا

 11 وا RSS Se ةمامإلل ® بيصنت

 Ola 5 لا ىلع نبعد دمحم ا 2 كك

 Foca «ءادهرشلا ديس Ns نب نيسحلا Ek :ثلاثلا مامإلا

 E « وب نب دباعلانبز ىلع نب نبسحلا نب ىلع» :عبارلا مامإلا

 10100010 100 « قتيل رقابلا ىلع نب دمحم رفعجوبأ» :سماخلا مامإلا

 OTs aE « اخيل قداصلادمحم نب رغعج هللادبعوبأ» :سداسلا مامإلا

 OSes « ا مظاكلا رقعج نب ىسوم نسحلاوبأ » :عباسلا مامإلا

 قا ل رم ....... « ةيللاضرلا ىسوم نب ىلع نسحلاوبأ » :نماثلا مامإلا

 10001000 “ب: «خئتإرل داوجلا ىلع نب دمحم رفمجوبأ» :عساتلا مامإلا

 0011 0 « كين ىداهلا دمحم نب ىلع نسحلاوبأ» :رشاعلا مامإلا

 2 « غ ىركسملا ىلع نب نسحلا دمحموبأ» :رشع ىداحلا مامإلا

 1000 « ا رظتسملا نسحلا نب ىدهملا » :رشع ىناثلا مامإلا

 E ی ی دملا لوح ةّمهم ةلثمأ
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 سرهفلا

 PRN !؟هتدئاف امو ؟بئاغ وهو أمامإ نوكي فيك :لّوألا لاؤسلا

 O SE !؟ 4 ىدهملا باغ اذامل : ىناثلا لاؤسلا

 Ses SAS هرمع لوطو 28 ىدهملا مامإلا ؛ ثلاتلا لاؤسلا

 000000 أوز هروهظ مئالع ىه ام عبارلا لاۋسلا

 ةيمالسإلا ةراضحلا ءانب ىف ةعيشلارود : ثلاثلا لصفلا

 AOS Ooo eters ORO RSS دیهبمت

 Nara E ROA ةلزتعملاو ةيمامإلا ةعيشلا نيب قرفلا

 NDAR او ساو ا ةرعاشألاو ةيمامإلا ةعيشلا نبي قرفلا

 OS 0 0 1 قرفلا رئاسو ةيمامإلا ةعيشلا نيب قرفلا

 0 «هناحبسهللا ىلعمامإلابيصتت بوجو» :ىلوآلا ةلأسملا

 NaS « مامإلا ةمصع » :ةيناثلا ةلأسسملا

 AREAS : ..ةمصملا ةقيقح

 00 1 ... هلل ملا دع دعب مامإلا ةمصع موزل ىلع ليلدلا»

 ا ؟ملاظلا نم دارملا وه ام

 NAS SST RS ىأرلاو لوقلا ىف ةمصعلا

 ]1100 ]  ] ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]زذ « ثر رظتنملا مامإلا » :ةئلاثلا ةلأسملا

 EVE SEAS OR ةيقتلا :ةعبارلا ةلأسملا

 e Nise a i اما SR حوش جاو طال «اهتباغع»

 EQS SOS So « ةّتسلاو نآرفلا ىف اهليلد »

 ETS مالو اطقم وأو رك اسأل دعم «ةعيشلا اهب ترم ىنلا ةبيصعلا فورظنا»



 مهتديقعو ةعيشلا خيرات
 ورع ا سسسجججووروو

 00 ]1 1 1 1 «ةيمامإلا ةعيشلا دنع ءادبلا» :ةسماخلا ةلأسملا

 EV ا ااا ااا تويذلا ماقم ىق ءادبلا

 ei A ءادبلا ىف داقنعالل ىوبرتلا رثألا

 NE E A « تابئإلا ماقم ىف ءادبلا »

HOاا هن د دعا  

 7 ا ل ةعتملا جاوز :ةعباسلا ةلأملا

 EERE ا ل ا سلا جحلا ةمنم :ةنماثلا ةلأسملا

 eee ES ءوضولا ىف لجرألا حسم :ةعساتلا ةلأسملا

 O ا 0 ضرألا ىلع دوجسلا :ةرشاعلا ةلأسملا

 EASA املك ةباحصلا ةلادع :ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 000 0 6 ... ميركلا نآرقلا ىف ةياحصلا

 Teese E E ةلاسر ةيملاع ىف :ةرشع ةيناثلا ةلأسملا

 TES SS وكلا لا ىف ةيفتاخلا

 لا aS ةرهاطلا ةرنملا ثيداحأ ىف ةيمئاخلا

TY ln لوسر ءالمإو ال ىلع باتك ١ 

Ta ؟تيبلا لهأ ثايارر ردصم وه ام 

 هيي سس جم YY) حش سوو كج حج



 TOTS « لإ ىلع مامإلا تاملك يف ةيؤرلا »

 VHP eseren «لقعلاو ملعلا قطنم ىف ةيؤرلا »

 11 ا مقاول اعل مع وف ل ل اعلا امم « ةيؤرلا زيوجت ىف ةسئاي ةلواحم »

 VEAL ERAS AAS ةيؤرلا رمأ نم ميكحلا رك ذلا فقوم

 ORES O SEES RE نيقانلا ةكدأ ةسارد

 PBF 11 ....... نيفلاخملا تاهبش

 )10000000000000 0 009 ee «ريسفتلا ةدئام ىلع تايأ سمخ»

 ا ةيوبنلا ثيداحألا يف هلأ ةيؤر


