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 هلآ ائىلعو ,دمحم انديس «هللا لوسر ئلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلل دمحلا

 .هالاو نمو هبحصو

 ؟لعبو

 أوُدمَعَأ شاّئلأ اًميأتَي 8 :وه هيف ءادن لوأ «ةيناسنإلا باتك ميركلا نآرقلا نإف

 هيفو 1١[« :ةرقبلا ةروس] © (5) َنوُقََت كَل كنق نم َنيِذلآَو كَفلَح ىِلأ كي
 هيف ةملك رخآو «(سانلا) ةروس يه هيف ةروس رخآو «(ناسنإلا ةروس) ئمست ةروس
 (مدآ ينب) ةملكو «ةرم )15٠( نم رثكأ هيف ترركت سانلا ةملكو «سانلا ةملك يه
 باتك) :ناكل افصو نآرقلا ئلع قلطن نأ انل زاج ولف ءاذكهو «تارم عبرأ ترركت
 .ةنئابنالا

 مل امك ميركلا نآرقلاب -طقف ةملسملا ةمألا لوقأ الو- ةيرشبلا تمتها دقلو
 ةياعرلا نم هُيلٌوأو ءيرشب روتسد وأ يضرأ نوناق نع الضف ؛يوامس باتكب متهم
 تماقأو ءرخآ باتك عم ثدحي مل ام ريسافتلاو تاللمأتلاو تاساردلاو ةيانعلاو
 .هريغ لوح مقي مل ام هتمدخل مولعلا نم هلوح

 اذهف «ميركلا نآرقلا عم لماعتلا يف تاهاجتا نم ماق امب مامتهالا اذه عونتو

 كلانهو .يبهذم ريسفت رخآو «يأرلاب ريسفتلا هاجتا كاذو «روثأملاب ريسفتلا هاجتا
 .يملعلا ريسفتلا هاجتا اذهو «يوحنلا وأ يغالبلل رخآو .يوغللا ريسفتلا هاجتا
 .تاهاجتاو سرادم نم كلذ ريغو «يفسلفلاو يدقعلا ريسفتلا كاذو

 ددع غلبي دقو «ريسافتلا نم ديدعلا هيف تاهاجتالا هذه نم هاجتا لكو
 باتكلا اذه ةميق ئلع انفقي اذهو ءريسافتلا تارشع دحاولا هاجتالا يف ريسافتلا

 عدوأو ءايازم نم هب عتمتو «صئاصخ نم هب ٌصخ امل ؛هب ةيرشبلا مامتهاو «ميظعلا
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 هللا تري ذأ ئلإ ناسنإلاو تاككملاو قافولا باتك هدم تلحج «كاموقم نم ةيف

 .اهيلع نمو ضرألا

 اهلوح ثيدحلاو اهنع فشكلا بجي يتلا تاهاجتالا هذه مهأ نمو

 هللا لزنأ ذإ ؛ميركلا نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا هاجتا :اهل ليصأتلاو سيسأتلاو

 يف اهداعسإو ةيرشبلا ةياده دشنت «ةيلاع تاياغو ةيماس فادهأل ميظعلا نآرقلا

 .ةرخآلاو ايندلا

 ئلع مكاحو يرايعم هاجتا هنأل ؛مَّدقُملا وه هاجتالا اذه نوكي نأ ىغبنيو

 ددسلو يقر موشن نأ ريطتست اننإ تعا ىسرادملاو تاساجتالا نم ويش

 .ميركلا نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا هاجتا ءوض يف ئرخألا تاهاجتالا

 «لازنتسالا قح هلزنتسنو ,مهفلا قح نآرقلا مهفن نأ عيطتسن نلاننإ

 نآرقلا عم انلماعت اذإ الإ ءرصاعملا انتمأ عقاو يف هب داهجلاو هعم ةايحلل همهلتسنو

 كلاسم ربع انل تءارت امكو .هسفن نآرقلا اهيلع صن يتلا هفادهأ قفو ميركلا

 ؛هتادارم يلجتستو «هتاياغ فشكتست «ةيدصاقم ةرظن هيلإ انرظنو .هنع فشكلا

 يف حالفلاو حاجنلا ئطاش ئلع اهلاحر طحت ئتح «ةيرشبلا نم هديري ام نطبتستو
 .اعيمج داعملاو شاعملا

 ىلإ (ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن) :ثحبلا هذه وعدي اذه لجأ نمو

 نم نكلو «يريسفتلا انثارت يف زربي مل ثيح ؛هل ملاعم مسرو «ديدج هاجتا سيسأت

 .ةيريطأتو ةيليصأت ةيسيسأت ةهجو

 :(ةيسيسأت ةيؤر) ثحبلا ةيعرفلا ةييصلا تءاج اذهيلو

 .ةيضقلا خيرات نيبي ثيح -

 .اهيلع سسأتيو اهب ضهني يتلا هتاموقم ديدحت يف دهتجيو -
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 .اهعاونأب دصاقملا هذه نع فشكلا كلاسم ددحيو -

 .هدئاوفو عاونألا كلت نم عون لك ةيمهأ نايبو -

 .ريسفتلا اذه عاونأ يف لوقلا لصفيو -

 .هتسراممل ةطباضلاو هل ةمكاحلا طباوضلا هل عضي نأ لواحيو -

 ىتلا هفئاظو نايبو هدصاقم ركذ لالخ نم هتيمهأ نع باقنلا فشكي مث -

 دحأ ئلاعت هللا رخسي نأ يف اّلمأ ؛ةايحلا ينو ءميركلا نآرقلا عم لماعتلا يف اهيدؤي
 مهسفنأ اوضُحمي نأ ينآرقلا ملعلا لهأ نم اًقيرف وأ ةيثحبلا زكارملا دحأ وأ ءاملعلا
 :لماكلا عورشملا اذهل

 ةرامع يف ةديدج ةنبل نوكيل ؛(ميركلا نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا عورشم)

 ةمألا تاجايتحال ةيبلتو ؛ةايحلا يف هل اًماهلتسا ؛ةديشملا هتاقلح نم ةقلحو «ريسفتلا

 .ميركلا نآرقلا نم

 م07 خ17 >3 5-5-7

 :يتآلا وحنلا ىلع نوكت نأ ثحبلا ةطخ تضتقاو

 .هتطخو عوضوملا ةيمهأ لوح :ةمدقملا

 .ريسفتلا عاونأب هتقالعو يدصاقملا ريسفتلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 .ميركلا نآرقلا دصاقم عاونأ :يناثلا ثحبملا

 .ميركلا نآرقلا دصاقم نع فشكلا كلاسم :ثلاثلا ثحبملا

 .يدصاقملا رسفملا تاموقم :عبارلا ثحبملا

 .ميركلا نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا طباوض :سماخلا ثحبملا



 أ :. 3 3 د

 ميركل نارقلل يدصاقم ريسفت وحن م7

 اى

 .ميركلا نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا دئاوف :سداسلا ثحبملا

 .ثحبلا راكفأل ةصالخب تءاج ىتلا ةمتاخلا تناك مث

 اذه نم ريخألا لصفلا اهذخأ يتلا ةحاسملا ئلإ ةراشإلا ركذلاب ريدجلا نمو

 ريشي ام وهو «ميركلا نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا دصاقم وأ دئاوف يهو «ثحبلا

 هعورشمو يدصاقملا ريسفتلا نم رظتنت يتلا تارمثلاو دصاقملاو دئاوفلا نأ لإ

 يريسفت عورشمب موقن نأ ئلع انلمحي يذلا رمألا ؛ةمهمو ةعونتمو ةريثكو ةريبك
 .ميركلا نآرقلل يدصاقم

 دصاقم يف ةصصختملا ةّيملعلا ةرودلا ئلإ ةمدقم ةقرو ناك ثحبلا اذه نإ مث

 تءاج ثيح ؛((١)ويركلا نآرقلا دصاقم» :ناونع تحت «ةيمالسإلا ةعيرشلا

 زكرم اهميقي يتلا ةزيمتملا تاودنلا يهو .هسفن ناونعلا تحت ناتودن اهدعب

 عم نواعتلاب ئلوألا ةودنلا تناكو «ندنلب ةّيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم تاسارد

 ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةّيلكو «(طابرلاب) ثوحبلاو تاساردلل دصاقملا زكرم

 «ةيبرغملا ةكلمملا - طابرلا ةنيدم يف دقعتو «(لادكأ - سماخلا دمحم ةعماجب)

 قفاوملا ه5475١ نابعش١51/١١/7١) تبسلاو ةعمجلاو سيمخلا مايأ

 ةديدج اًراكفأو ةديدج ثحابم هيلإ تفضأ يننكل «(م0١١١ ويام ٠" ربة ا ل

 :ةودقلل أب مدق ىتلا هلا نع حبلا مع قفاز امب ةربفك تارققو

© © 

 يف ةحضاو تاراشإ كادهف «هب قوبسم ريغ نفل سسؤي ال كحبلا اذَهَو

 :ليثمتلا ليبس لىلع اهنم «ةريثك ريسافت

 .(اضر ديشرل «رانملا ريسفت)و «.(روشاع نبال «ريونتلاو ريرحتلا ريسفت)

 .(يهارفلل «ناقرفلاب ناقرفلا ليوأتو نآرقلا ماظن ريسفت)و

١ 
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 عورشم ةماقإ لالخ نم ميركلا نآرقلا ةمدخل مهم عورشمل سسؤي هنكلو

 بركلا نارقلا ريسفب موقير هعتلبلا اهعارلاب ةيلرقلا هصاقملا تايديدج يرش
 ديماقمو هنالاجيملا دصاقمو ةةساعلا ذصاتملا اًيعارم ءايدضاقم | يسفت الماك

 .فورحلاو تاملكلا دصاقمو «تايآلا دصاقمو ءروسلا

 همدقيو هيلع موقي زيمتم لمع قيرف وأ ثاحبأ زكرمل جاتحي عورشم وهو

 هيف مظاعتتو «نتفلا جاومأ هيف مطالتت رصع يف ةمألل اًريونتو ميركلا نآرقلل ةمدخ

 راونأ ءوض يف الإ كلذ نم اًجرخم ةمألا دجت نلو «تابارطضالاو تاملظلا راحب

 .هتاياغو هدصاقم لالظ يفو «هتايادهو نآرقلا

 نآرقلا لالظ يف ثحبلا اذه عم ةلحرلا هذه دعبو ؛هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 نآرقلاف «ةعيرشلا دصاقم نم بعوأو عسوأ نآرقلا دصاقم نأ ررقن نأ ميركلا

 ئحرو ةعيرشلا بطقو ةلملا ةدمعو ةلدألا ليلدو بتكلا باتك وهو ميركلا

 :هيلع بترتي اذهو ءاهماكحأو ةعيرشلا نم لمشأ - ةديقعلا

 ةديقعلا نآرقلا يفف «ةعيرشلا دصاقم نم بعوأو عسوأ نآرقلا دصاقم نأ

 ةيبرتلاو داصتقالاو ةسايسلا هيفو ؛بادآلاو تالماعملاو تادابعلاو قالخألاو

 ,ةنيابتملا تاقالعلاو ةفلتخملا رئاودلاو ءعامتجالاو ركفلاو ةيكزتلاو ةفاقثلاو

 نآرقلا لوانت ىلع سكعني ام وهو «ةعيرشلا دصاقم نم عسوأ دصاقم رمثي اذهو

 ..يهقفلا داهتجالاو ةيعرشلا ماكحألا ئلع ةيعبتلاب سكنيو

 انتمأ نوكت ام جوحأو «مويلا نونوكي ام جوحأ ميركلا نآرقلاب نيلغتشملا نإ

 هيلع مّيقثو .دصاقملا روظنم نم نآرقلا عم لماعتلا ىلإ -ئضم تقو يأ لبق-
 عم اهلماعتو «هللا ئلإ اهريس هساسأ ئلع مّوقتو «نآرقلا عم اهلماعتو اهلامعأ

 .داهتجالاو ديدجتلا ةسراممو «ريوطتلا يف ةبغرلاو .ةضهنلا ةدارإ روصعف «سانلا
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 ضرفيو ءاًعرش انيلع بجوي هريغو اذه لك ..ةيوهلا ئلع ظافحلاو تاهبشلا درو
 «ميركلا نآرقلل يدصاقملا مهفلل سسؤن نأ اًلبقتسمو اًعقاوو ًةراضح انيلع

 ..ةيؤرلا هذه قفو هعم لماعتنو

 .هيناوجل ريطأتلاو هل سيسأتلا الإ ثحبلا اذه اوعسي ام اذهو

 نآرقلل مداخلا ملعلا نم -همركو هنمب- هلعجي نأو «لوبقلا نسح لأسأ هللاو

 .نآرقلا ةمأل عفانلاو

 ..تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 هبتك و

 هبر وفع لإ ريقفلا

 ديز وبأ روشاع يفصو

 ه٠5415١ لوألا عيبر 5 لوبنطسا

ْ 
 ا
 ا

 ١

 لوألا ثحبملا

 يدصامملا ريسفنللا صفيرعت

 ريسفتلا عاونأي هتقالعو
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 :ريسفتلا عاونأب هتقالعو يدصاقملا ريسفتلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 طبضو تاحلطصملا ديدحت ثحبلا يف قالطنالا لبق ةمهملا رومألا نم
 .نفلا ٌلهأ ةيادبلا يف هيلع حلّطصا ام حالطصا ساسأ ئلع قلطني ئتح ؛اهنيماضم
 طالتخا نايف را ير سابع دمار اق ليلاوللا لا بر مزح نبا لاق دقو

 وهو مسالا كلذب ٌرِبْخُملا ٌربخيف ؛ةريثك ٍناعم ىلع ٍدحاو مسا هراوم تامدكاا

 دارأ يذلا ئنعملا كلذ ريغ ئلع عماسلا هلمحيف ؛هتحت يتلا يناعملا ّدحأ ٌديري

 نمل اًكاله هّدشأو ءيش ٌرضأ ةعيرشلا يف اذهو ؛لاكشإلاو ٌءالبلا عقيف ؛ ءرخيملا

 ,.227(لاعت هللا هقفو نم الإ ءلطابلا دقتعا

 ريسفتلا عاونأ نم عون :هنأب هفيرعت اننكمي ميركلا نآرقلل يدصاقملا ريسفتلاو
 ةعونتملا تاياغلاو ةلوقعملا يناعملا نع فشكلا ين ثحبي هتاهاجتا نم هاجتاو

 ف قيقحت يف اهنم ةدافإلا ةيفيك نايب عم اًيئزج وأ اًيلك ميركلا نآرقلا اهلوح رودي يتلا

 .دابعلا ةحلصم

 اهنع ثدحت ىيتلاو ؛ميركلا نآرقلل ةماعلا دصاقملا (اًيزج وأ ايلك) ب ينعنو

 اا 0و يو والم قايسو باطلا عي رثكو هلتالارلا

 اهنم دارملا نايبو «ةدحاو ةظفل امبرو

 فيرعتلا يف .توريب .1ط .ةديدجلا قافآلا راد. :٠١١ ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا )١(
 تاحلطصملا فيرعت يف دهُم امك اًميرعت هفرعن نأ أشن مل يدصاقملا ريسفتلل يتآلا
 انفرع امنإو ؛ةدحاو ةلمج بكرملا فرعن مث اًحالطصاو ةغل ةملك لك فرعنف ةبكرملا
 تاساردلا يف عضاوملا تائم يف دصاقملاو ريسفتلا فيرعت لوادتل ةرشابم بكرملا
 .ةرصاعملا
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 سيل ريسفتلا نأ ئلع ديكأتلل ءاج (اهنم ةدافإلا ةيفيك نايب) ىلع ٌٌصنلاو

 .رصاعملا عقاولل نآرقلا تاياده لازنتسا ةيفيك نايبل امنإو ءيسحو ريسفتلل

 ؛عمتجملاو «ةرسألاو ءدرفلا :ةقلتخملا ةيعامتجالا رئاودلا اهنم ديفت فيكو

 .ءاعمج ةيناسنإلاو «ةمألاو «ةلودلاو

 ثيحب هداعبأو هفارطأ لك نم ١2)حضاو لكشب رمألا عالطتسا يه ةيؤرلاو

 :ةاري تا دارآ نيل ةةودسو ةئاحتا وةيلاحبي اًراج رولي

 هرذجو ءيشلا لصأ وه ذإ ؛(3)يوغللا هانعم نع جرخي ال سيسأتلا ئنعمو

 .هؤدتبمو

 نايبب هروهظو ءيشلا حوضو ينعت ةيسيسأتلا ةيؤرلا نإف اذه لع ءانبو

 .هروذجو هلوصأ حيضوتو «هداعبأ ديدحتو «هملاعم

 نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا ملاعمو لوصأ حوصضو ينعت اهنإف اذه انماقم يفو

 ..ميركلا

 نم يدصاقملا ريسفتلل ةيليصاتلا بئاوجلا ناين متهي -نذإ- ثحبلا اذهف

 ريسفتلا لوانت طبضي امب .هدئاوفو هدصاقم نايبو .هطباوض ريرقتو .هكلاسم ركذو

 .يدصاقملا رسفملا اهنم قلطني ةزيكر نوكيو ؛ميركلا نآرقلل يدصاقملا

 :ريسفتلا عاونأب يدصاقملا ريسفتلا ةقالع

 نم عون يأ نإف ءاهنم هتلزنمو ريسفتلا عاونأب يدصاقملا ريسفتلا ةقالع امأ

 يف طيحملاو ؛(يأر) ةدام :برعلا ناسل :رظناو « ءارلا لصف :طيحملا سوماقلا :اًلثم رظنا )١(

 .ءار ةلوأ اه ةةقللا

 :(سسأ) ةذاس:برعلا قاسل قد( نم نماع) ةةداف .رينملا حابصملا :الثم رظنا )١(
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 هنأ ئلإ ةفاضإ - يدصاقملا ريسفتلاف ءنآرقلا دصاقم نع هل ئىنغ ال ريسفتلا عاونأ

 ريسفتلا عاونأ لكو ءاًعيمج ريسفتلا عاونأ يف لغلغتم هنإف ,ريسفتلا عاونأ نم عون
 ريسفتلا ةيمهأ زربي اذهو ءريسفتلا نم عاونأ نع ئنغتسي وه امنيب ؛هنع اهل ىنغ ال
 .هعم لماعتلا يف هتناكمو «ميركلا نآرقلل يدصاقملا مهفلاو يدصاقملا

 قرطو مهل جهانم ربع ريسفتلاو نايبلاب ميركلا نآرقلا نورسفملا لوانت دقو

 .يلامجإلا ريسفتلاو .يعضوملا ريسفتلاو .يليلحتلا ريسفتلا : نيسفتلا عاونا يه

 .(3) متَئَّسلا ريسفتلاو .١2)نراقملا ريسفتلاو .ىيعوضوملا ريسفتلاو

 امب يدصاقملا ريسفتلا ئلإ ريسفتلا نم عاونألا هذه نم عون لك ةجاح دكأتتو

 ةرمثلا وأ ءريسفتلا نم عاونألا هذه لك وبأ وه يدصاقملا ريسفتلا نأ ئلع لدي

 .اًيدصاقم نوكي نأ يغبني ريسفتلا نأو ءاهنم

 ءاهنم دوصقملاو اهيمارمو ظافلألا يناعم يف ثحبي :يليلحتلا ريسفتلاف

 ئدحإ ىهابهتالالدو ظافلألا يناعم ذإ ؛رهاظ يدصاقملا ريسفتلاب هطابتراو

 رظنلا طبي هسلت تاقولا قو.«ةميزكلا ثايآآلا نم كضاقملا نص بفشتكلا كلاش

 نآرقلل ةماعلا دصاقملا نع الضف ؛روسلاو تايآلا دصاقمب يليلحتلا يريسفتلا
 .هيرككلا

 اهدعب امو «3 :ميركلا نآرقلل يعوضوملا ريسفتلا :اهفيرعتو عاونألا هذه يف عجار )١(

 لخدملاو م1987 .ه 5 .ئلوألا ةعبطلا .مساق دمحمو يموكلا دمحأ نيخيشلل

 ةيادبلاو ءديعس هللا حتف راتسلا دبع .د ةمالعلا انخيشل ١5-18. :يعوضوملا ريسفتلا ئلإ
 ه.1141/ .ةيناثلا ةعبطلا .يوامرفلا يحلا دبع .د .اهدعب امو ١5« :يعوضوملا ريسفتلا يف
 .5 :يدلاخلا حاتفلا دبع حالصل قيبطتلاو ةيرظنلا نيب يعوضوملا ريسفتلاو ,م 151 -

 .م17١1 .ه١ 577“ .ةثلاثلا ةعبطلا .سئافنلا راد .اهدعب امو

 يكز سيمخ ناضمر .د .١٠-9و «4 :ميركلا نآرقلل يننس ريسفت وحن :عونلا اذه يف عجار (5)
 .م6١١٠ .ئلوألا ةعبطلا .ةرهاقلا .دصاقملا راد .بيرغلا
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 نآرقلا نم دحاو عضوم ىلإ رسفملا هيف عجري يذلا :يعضوملا ريسفتلاو

 نآرقلا يف يدصاقملا رظنلا ئلإ جاتحي ءاهروس يف تايآلا بيترت اًعبتتم «ميركلا
 فشكنيو «نآرقلا دصاقمو عضوملا اذه ماكحأ نيب اًقاستاو اًماجسنا ميقي يذلا

 نآرقلا ةيؤر حضتت ثيح ؛نآرقلا يف هعبتت لالخ نم عضوملا اذه دصقم كلذك

 .هملاعمو هدصاقمو عضوملا اذه لوح

 ريسفتلاب طبترم وهو الامجإ ةروسلا يناعم نيبي :يلامجإلا ريسفتلاو
 تايآ لالخ نم فشكتنت يتلا ةروسلا دصاقم نم قلطني ذإ ؛كلذك يدصاقملا

 .هيلإ يمرت ام ءارقتساو ةروسلا

 ةيآلا نم ءزجلا وأ ةيآلا يف نيرسفملا لاوقأ ضرعي وهف :نراقملا ريسفتلا امأو

 ىلع الإ كلذ سسأتي نلو ءاهيوق نم اهفيعضو ءاهحجار نم اهحوجرم نيبي مث
 .اًضيأ ةروسلا دصاقم ءوض يف ءاهنم ءزجلا وأ ةيآلل يدصاقملا مهفلا ساسأ

 يف هعبتتي اعوضوم وأ ةروسلا عوضوم لوانتي وهف :يعوضوملا ريسفتلا امأو

 نآرقلا ةيؤرو ء.عوضوملا ملاعم نع فشكلا وه هنم فدهلاو ءاعيمج نآرقلا تايآ

 نآرقلا لوط ين ام عوضوم وأ ةروسلا عوضوم نم ميركلا نآرقلا دصاقم نايبو ءهل
 .هضرعو ميركلا

 ةلصلا قيثو وهف نئسلا ملع ءوض يف نآرقلا لوانتي يذلا :يننسلا ريسفتلا امأف

 يف دصاقملل ةكرح الو .دصاقملا ركف عم الإ ننسلل مهف ال ذإ ؛اهركفو دصاقملاب

 .ةينابرلا ننسلا لالظ يف الإ عقاولا

 + اطقم مالم ب
 م دع م

 هتاعوضوم وأ هروسل وأ ميركلا نآرقلل يدصاقملا مهفلا نأ انل حضتي اذكهو

 هدوجو يف الإ ريسفتلا ةيلمع روصتت الو .هنع ريسفتلا عاونأ نم عون يأل ئنغال

 5 . ن# د زنز تح نو ديحرمبل بحيبيعحلل

 دركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن
 كل 1 0

 اى

 .ميركلا نآرقلا عم لماعتلل هعبتي جهنم يأ يف اًدبأ رسفملا هنع كفني الو «هلالظو
 هللا دارم نم هدصقي ام وأ هيلإ لصي ام نايب -روشاع نبا لاق امك- رسفملا ضرغف

 نم دارملا حضوي ام لك نم ظفللا هابأي الو ئنعملا هلمتحي نايب متأب هباتك يف ىلاعت

 رسفملا ئدل اهتيلّوأو اهتيرورضو دصاقملا ةيروحم ئلإ ريشي اذهو «7١2اًعيرفتو

 .اعيمج هريسفت جهانمب ميظعلا نآرقلا يف رظني نيح

© © 
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 :ميركلا نآرقلا دصاقم عاونأ :يناثلا ثحبملا

 نوكت ئتح ميركلا نآرقلا دصاقم عاونأ رسفملا فرعي نأ ناكمب ةيمهألا نم
 هذهل هتفرعمب هنإف ,نآرقلل هريسفت يف يسفنلاو يلقعلا هدهجل هلذب ءانثأ هينيع بصن

 ءارآو ملاعم هل حضتتو «ةريثك رومأ همامأ فشكنتس ءاهل هراضحتساو «عاونألا

 دصاقم تمسق دقو ءاهنود هل حضتتل نكت مل تاريسفتو تاحيجرتو ئؤرو
 : آلا وحنلا ئلع :7١2عاونأ ةسمخ نلإ نآرقلا

 :ميركلا نآرقلل ةماعلا دصاقملا :لوأ

 دقو ؛ميركلا نآرقلل ةماعلاو ةيلكلا تاياغلا يف ثحبي يذلا عونلا كلذ وه
 ؛هدصاقم نع ثدحتي نآرقلاف ءدصاقملا هذه نع هسفنب ميركلا نآرقلا ثدحت

 .ءيش لكل اًنايبت لزن نوكي نأ وأ .ءيش يف نارقلا طرفي الأ لوقعملا نم سيل ذإ
 يف ةثوثبم اهدجن ىتلا يهو ءاهلجأ نم لزن يتلا هضارغأو هدصاقم ركذي ال مث
 :هلوقب يدماح ميركلا دبع .د اهفرع دقو ؛هروس عيمج يفو ؛هضرعو نارقلا لوط

 .(2)(نآرقلا ماكحأ عومجم نم ةلصاحلا ايلعلا ضارغألا كلت يه)

 ءروسلا دصاقمو «ةماعلا دصاقملا :يه ءاهنم ةثالث ينوسيرلا دمحأ روتكدلا انذاتسأ ركذ )١(
 :هثحب يف كلذ ركذ دقو ءاهنع ثيدحلا يف انه هنم تدفأو «تايآلل ةيليصفتلا دصاقملاو
 لوألا يملاعلا رمتؤملا يف هب كراش ثحب وهو «(ميركلا نآرقلا دصاقم يف ةمألا دوهج)
 ميركلا نآرقلا ةمدخ يف ةمألا دوهج» :ناونعب همولعو ميركلا نآرقلا يف نيثحابلل
 ليربأ ١5-١5-١5 قفاوملا ه477١ لوألا ئدامج ١١-١١-١5 مايأ .(همولعو
 تاساردلاو ثوحبلا ةسسؤم هتمظن يذلا «ةيبرغملا ةكلمملا - ساف ةنيدمب م١٠
 دعب اميف ثحبلا اذه ينوسيرلا .د جردأ دقو .ئرخأ تاهج عم نواعتلاب .«عدبم» ةيملعلا
 .(دصاقملا دصاقم) هباتك نمض

 .ئلوألا ةعبطلا .توريب .مزح نبا راد .57 :ماكحألا عيرشت نم نآرقلا دصاقم ()
 م4١٠٠ /ه6١
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 تاياغلاف .دابعلا حلاصمل اًقيقحت اهلجأل نآرقلا لزنأ يتلا تاياغلا :يه لاقو

 الإ فدبت تاياغلا هذهو «نآرقلا لازنإ نم ةدوصقملا مكحلاو يناعملا اهم دارملا

 .(١)لجآلاو لجاعلا يف دابعلا حلاصم قيقحت

 نآرقلا لإ لخدم) :هباتك يف ةمهم تاراشإ زارد هللا دبع دمحم ةمالعللو

 رودي نآرقلا نأ ئأر ثيح ؛ميركلا نآرقلل ةماعلا دصاقملا ئلإ ليمأ وهو «(ميركلا

 :بناوج ةثالث لوح

 .ينيدلا رصنعلا وأ قحلا -

 .يقالخألا رصنعلا وأ ريخلاو -

 .يبدألا رصنعلا وأ لامجلاو -

 :يهو .عونلا اذه نم دصاقم ةتس ينوسيرلا دمحأ روتكدلا انذاتسأ ركذ دقو

 .هتدابعو هللا ديحوت دصقم ١.

 .دابعلل ةيويندلاو ةينيدلا ةيادهلا دصقم .؟

 .ةمكحلا ميلعتو ةيكزتلا دصقم ."

 ةداعسلاو ةمحرلا دصقم..؟

 .لدعلاو قحلا ةماقإ دصقم .ه

 بادقكلا عبط قاف جه امتإ و ديلإ نامل ةعبلا قاةرعمرب سينويعشبلا س0
 ةفاضإلا باب نم وهو م15١7 .لوبنطسا .ءادنلا راد ةعبط .5 78-٠ :(دصاقملا دصاقم)
 .رشنلا ةداعإ لبق ملاعلا هبتكي امل حيقنتلاو

 585 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن 10 اقف ميسقت انيق
 © © ا قلق

 ءاهل دهشتو اهيلإ ريشت تايآلا نم اًددع دصاقملا هذه نم دصقم لكل دروأو
 ثيدح وهو «نآرقلا دصاقم نع فشكلا كلاسم نم كلسم تحت اهعضوو

 ءاملعلا براجت وه يناثلا كلسملا لعج نيح يف .هدصاقم نع هسفنب نآرقلا
 نبا زعلاو ,يلازغلا دماح وبأ مهنمو ؛نآرقلا دصاقم طابنتسا يف مهدوهجو

 ثيح ؛روشاع نبا رهاطلاو ءيسرونلا ديعسو ءاضر ديشرو ؛يعاقبلاو «مالسلا دبع
 مهتشياعم لالخ نم ةماعلا نآرقلا دصاقمل لوصولا يف ةيئارقتسا تالواحم مهل
 .(1١)هل مهربدتو نآرقلل

 نآرقلل ئرخأ دصاقمب يتأي نأ هنكمي دصاقملا نم عونلا اذه يف لمأتملاو
 ؛تائيطخلاو مئارجلا كرتن نأ انم ديري نآرقلاف ءنيفلكملا نم تابولطمو «ميركلا
 محريو ؛تاريخلا لعفنو ءتاحلاصلا لمعن نأ انم ديريو «ةيعامج وأ تناك ةيدرف

 ريخلا رشنل انوعدي نآرقلاو «ابيط [حلاص ءانب عمتجملا ينبنو ءاًضعب انضعب
 عيمج ريخلا اذه معي ئتح ؛ههجو يف فقو نم درو «هيلإ سانلا ةوعدو ءحالصلاو

 ةيئاسنإلا هذه ريغل لمعت نآانم ديريو «ههلهأل نيكمتلا ليصحيو نقرألا
 .نيملاعلا ئلع ةداهشلاو ةيريخلا ةمأ نحن امب اهداعسإو اهتاجنو اهحالفو

 لك دنع ئؤرلا يف فالتخالاو ددعتلا اذهب دصاقملا هذه طابنتسا لظيو
 اياضقلاو «هيف ةدئاسلا ةفاقثلابو .هرصعب اًموكحم ءاملعلا نم ةبرجت بحاص
 اهاندجو كلذ يف مهبراجتو نيمدقتملا ئلإ انرظن اذإف نامزلا لهأ نيب ةراثملا
 نبا رهاطلا مثاضر ديشر :ةمئألا نم ءادتبا نيرصاعملا لإ انلقتنا اذإو «ةبراقتم
 دصاقملا نم زرب ثيح ؛مهتبرجت يف رصعلا ءادصأ اندجو يواضرقلا مث روشاع
 رصعلا ريغت اذإو ءتايرحلاو ةرسألاو ناسنإلا ةماركو ةأرملاب قلعتي ام مهدنع
 ةقباسلا دصاتملا نإ نوفيضي ةورخلا ءاملع أي نأ دعبي الق ناكملا تاجات
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 !رصم لكل بسانملاو ءرصع لك يف ديدجلا بعوتسي ام تايادهلا

 فادهأ امنإف ءاهتلق مدع عم ميركلا نآرقلل ةماعلا دصاقملا نإف اذكهو

 هروس اهتحت مئتلتو ؛.هرواحمو ميركلا نآرقلا تاعوضوم مظتنت «ةريبك تاياغو

 .ةيآ وأ ةروس وأ عوضوم اهنع دني الف «هتايآو

 :ميركلا نآرقلل ةماعلا دصاقملا ةفرعم دصاقم

 :ىه .نآرقلا دصاقم دصاقم نم ةسمخ ينوسيرلا دمحأ .د انذاتسأ ركذ

 ةينآرقلا ةلاسرلا مهف ئلإ ميلسلا لخدملا يه ميركلا نآرقلا دصاقم ةفرعم ١.

 .هربدتو نآرقلا ةءارق دنع اهراضحتساو ةماعلا دصاقملا هذه ةفرعم .؟

 ...ةيليضفتلا يتاعملل عيلسلا مهلا نم هئراق نكمت

 ةليضصقتو ةلمج ةيوبلا ةنسلا هصاقمل ادمهق ددسسي آر قلا دضاقم:ةقرعس 7#

 ..ىهقفلا داهتجالاو ىهقفلا رظنلا ددستي كلذ لالخ نمو

 ةيدرفلا انلامعأ هب نزن نأ بجي يذلا رايعملاو نازيملا ىه نآرقلا دصاقم .5

 يف نيرسفملل كلذك هنم دب ال يذلا رايعملاو نازيملا ىه نآرقلا دصاقم .

 نأ تيل و هسفنل وعملا نمصي اهتاعارمو اهتفرعمبف ؟؛مهتاريسعتو مهجهانم

 ةدئافلا ىه هذهو ...نآرقلا دصاقم قاطن يف هتاطابنتساو هدصاقمو هتامامتها نوكت

 رومأ ءارو رارجنالا نم نيرسفملا مصعت يتلا يهو ِ؛اّرثأ عسوألاو مهألا ةيملعلا

 2 10 أ سس 9 ا تس ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفتوحن

 2١7. زيزعلا باتكلا دصاقم يف اهل ناكم ال

 لكشب يدصاقملا ريسفتلا وأ ميركلا نآرقلل ةماعلا دصاقملا يف لمأتلا دنعو

 جهنملا اذهو دصاقملا هذه ةفرعمل ةديدج فئاظوو ئرخأ دئاوف ىلع فقنس ماع

 ميركلا نآرقلاب نيمتهملا ئلعو .هسفن رّسفملا ئلعو ءريسفتلا ةيجهنم لع دوعت

 :لولاعت هللا نذإب دئاوفلا ثحبم يف اهضغبل ريشتسو ؛ةماع

 :(تاعوضوملاو تالاحملا دصاقم) ميركلا نآرقلل ةصاخلا دصاقملا :اًيناث

 يف ةدرطضم تسيل ؛ةصاخ دصاقم يف ثحبي يذلا وه دصاقملا نم عونلا اذه

 نيعم لاجمو ددحنم قاطن اهل امنإو هتايآ عيمج وأ .هروس عيمج يف «هلك نآرقلا

 :نيعون ىلإ دصاقملا نم عونلا اذه ميسقت اننكميو «هيف لمعت

 :تالاحملا نم لاحمب ةصاخ دصاقم :لوألا

 تالاجمف ؛بعشلا نم ةبعش وأ «رئاودلا نم ةيعيرشت ةرئادب لصتي ام وهو

 ,تادابعلا لاجمو «قالخألا لاجمو «دئاقعلا لاجم :لثم «ةعونتم ميركلا نآرقلا

 دودحلا لاجمو «ثيراوملا لاجمو «قالطلاو جاوزلا لاجمو «تاالماعملا لاجمو

 لاجمو «ةيبرتلا لاجمو ؛ةيجراخلا وأ ةيلخادلا ةسايسلا لاجمو «تابوقعلاو
 .خلإ ...يرشبلا عامتجالا

 وه تالاجملا نم لاجم يف ةصاخلا دصاقملا نع ثحبلل ئلثملا ةطخلاو

 اعاونأ اهل دجن فوسف ءاهيف لمأتلاو رظنلاو ءاهفينصتو «هب ةلصتملا تايآلا عمج

 ربدتلاو رظنلاو قيقحتلاو ءاّراثآو دئاوفو طباوضو دعاوقو اطورشو اًناكرأو ةعيبطو

 لاجملا اذه نم ميركلا نآرقلا دصاقم ىلع فوقولا ىلإ انب يضفي هلك اذه يف

 «دكاوفلا ائئىنعمب اهمدختسن انه دصاقملاو ءراصتخاب . 5٠-5١ :دصاقملا دصاقم )١(



 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن

 © © كنا"

 لالخ نم طبنتسي دقو .حضاو لكشب كلذ ئلع ميركلا نآرقلا صني دقو كاذ وأ
 .هب لمعلل ةمظنملا دعاوقلاو طباوضلاو طورشلا يف لمأتلاو رظنلا

 لاجم نم ءزج وهو- جاوزلا لاجم لثم لاجمب كلذل الاثم انذخأ ولو
 لع ثحلاب «ةرسألا هذه ةماقإل اًيعس ئعسي ميركلا نآرقلا اندجول -ةرسألا

 06-00 تنبأ امكنر) :ىلاعت لاق «هتايآو همعن نم كلذ لعجو «جاوزلا

 *59(41) يلح عيساو هلو هلِضَف نمي هلأ م هدفي ارم أوكي نإ مكي ٌقداَبع نم
 77 وقل

 نيد يارعو 0-0 يو ا

 َنيِنِب مُكحجورَأ نم 5 محل َلَعَج ا كيوقا نت : مل لتج ذل :لاقو
 ا ل

 ء[ :لحنلا] # نورفَكَي مه هلا تمعن نوم لطلاب تبيَطلاَنْي مكَفَرََو ةدمحو

 اذهو «(ظيلغ) هنأب هفصوو «# اًَقتَتِيِي## هامسأ لب ءادقع ئلاعت هللا همسي ملو

 َّنِإَو# :ئلاعت لاق «ةنسلا يف الو نآرقلا يف ال ءطق تالماعم دقع يف ثدحي مل
 م | ل الف اراطنق نيد مخدتا#و جور تراكم ئور لاديكمما 1 3 0 0 هو وس رس م ه- ءس مالو ىم م <

 ٌمُكحَْصب يضف 0و .هنو ٌلْخَأَت 20 5 امي لم امو 1 ا اي 2

 7٠١ -5١[. :ءاسنلا] * 15 اًظيِلَغاَفتَكِيَم َمَكِيِي مُكحنِم تر ْدَحأَو ٍضْعَب لِ

 هنأ لكَّصَفاَمِي# ةأرملا ئىلع لجرلا دنع ةماوقلا ميركلا نآرقلا عضوو
 ل د ترعب ع د ا ل

 اهدوقي دئاق نم ةايحلل دب الف ؛# َمِهِلْوَمَأ َنِم أوُفْفنأ [َمِيَو ِضَحِب لع م هَصْعب

 هنأ لكّصْف امي ا سيلا لع ىروُموق ٌلاَجَرلا# ويل الا ب تاكل

 .[7 5 :ءاسنلا] # ْمِهِلَوَمَأ َنِمأوُهَفَنأ اَمِيَو ٍضَعَب لع ْمهَضْعِب 0 ا

 11017 ير تتسم 9 4 تس ل ببببسسسل ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن

 لماعتلا يف ةيجيردت ريبادت ةدع ميركلا نآرقلا عضو ةجوزلا روش دلنعو

 ةيوامس ةعيرش يف خيراتلا هدهشي مل امب «ةنسلا اهتلصفو نآرقلا اهلمجأ ءاهعم
 روب رت زبك رم ولا مد

 َنُهوُرَجْهأَو ىرّهوُظِعَم يرشروتن نوهت تلو # :ىلاعت لاق «ةيضرأ نيناوق وأ
 اًنِلَع أك هلأ َنِإ البس َنْهَلَع أوُعَبب الف ْمُكحَنَعَطَأ نإ نُهوْفرْصأَو عجياتتملا يف

 .هناكم عجاريلف اًعئار اًمالك انه بطق ديس ذاتسألا لاق دقو ..[5”7 :ءاسنلا] # اريبكح اريبكح

 عضو امنإو «راهنيو عدصتي نايكلا اذه ميركلا نآرقلا كرتي مل فالخلا دنعو

 نم ميركلا نآرقلا امهلعجو ءامهنيب حالصإلل امهلهأ نم نيلدع نيمكح راضحإب
 يارا ا يي را

 .آديِرب نإ اهلهأ نم 2و .ولهأ ْنَم اَمَكَح أوَُعْبأَف امني َفاَمِس ْمُثْفِح ْنِإَو )
 ا

 "1 :ءاسنلا ةروس] © اَريِبَح اًميِلَع ناك هللا نإ ل قوي احدلصِإ

 نأ نيقيب هل نيبتي «ةرسألا لاجم نم ءزج وأ «لاجملا اذه يف لمأتملاف

 .ةرسألا هذه موقت نأ ماتخلاو ءانثألاو ءدبلا يف اًيعس ئعسيو اًدصق دصقي مالسإلا

 ييسر ا ما و ا اسوار ع

 7 00 د جب ني اح هنأ ني كركي نإ 5 :رردفلا عفرل

 .(ناسحإب) حيرستلا نوكي . ميركلا نآرقلا رمأ ةلاحلا هذه يف تح :ءاستلا)

 :لدعلا ال لضفلاب الماعتي نأ نيفرطلا نم بلطو

 اولا دج ا تح رع

 مضر ام فص ٌةَصيِرو نط محضر دكو نهوسمت نأ لبق نع نهومتفْلط إو 0

 1 هم كلا كي نعم

 1 ا وم وسل تيسر ير مص را ل
- - 1 



 0 01 وو سوس ٠ ديا ا كلا لا

 .[7337/ :ةرقبلا] # ريصب َنوُلَمْعَت امي هللا َّنِإ مكمدب لضفلا . م 2 2 رعد رس رت 02 خص هد 1 1

 اهلالخ نم حضتيو «ةيجوزلا ةايحلل ةيلاثم ةروص ميركلا نآرقلا مسري اذكه
 يف صحفنتلاو ءاهيف لمأتلاو تايآلا عمج لالخ نم ءاهنم ميركلا نآرقلا دصقم

 .اهماكحأو اهريبادت

 درس نم دصقملا نأ روشاع نبا رهاطلا نيبي الثم ينآرقلا صصقلا لاجم يفو

 دصاقم نم نإ) :لوقي ءرخآ ضرغل امنإو «ةيلستلا الو يهلتلا سيل صصقلا

 .20)(رشلاو ريخلا يف نوملسملا اهب ريتعي نأ ةيضاملا صصقلا ركذ يف نآرقلا

 يتلا تايآلا ءارقتساب موقن ميركلا نآرقلا تالاجم نم لاجم يأ يناذكهو
 .كاذ وأ لاجملا اذه دصاقم ئلع فوقولا مث نمو ءاهفينصتو اهيف ربدتلاو هنع تثدحت

 :تاعوضوملا نم عوضومب ةصاخ دصاقم :يناثلاو

 ةروس يف عوضومب اًصاخ نوكي دق يذلا ءيعوضوملا ريسفتلا وه اذهو

 ئوقتلا وأ ءنآرقلا يف دوهيلاك .هضرعو نآرقلا لوط يف اعوضوم لوانتي وأ «ةنيعم
 .نآرقلا يف لابجلا وأ .نآرقلا يف فسوي وأ ءنآرقلا يف ناسحإلا وأ ,نآرقلا يف

 .خلإ ...نآرقلا يف لاثمألا وأ ءنآرقلا يف ةالصلا وأ

 ,ةينآرقلا تايآلا عمج يف هتاوطخ لثمتت تاعوضوملا هذه نم عوضوم يأف

 باتك وأ درفنم ثحب يف نودتو .عوضوملا ساسأ ئلع اًيملع اًريسفت اهريسفتو

 .(27ةلوهسو رسي يف هنم نآرقلا فقوم ملعيو «هديري يذلا

 )١( :ريوتتلاو ريوحتلا 3 6

 .م١5 ١5 .ئلوألا ةعبطلا .لوبنطسا

 سدح ميركلا نارقلل يدصاقم ريسفت وحن ١ نآرق انه يسفت وحن
 اق

 ءاهيف ربدتلاو اهتساردو ءاًّعيمج ةعومجملا تايآلا يف لمأتلا لالخ نمو
 هذه نم عوضوم نم ميركلا نآرقلا دصقم نيبتي ءاهليلحتو اهفينصتو

 .تاعوضوملا

 داحلإلا :مهتافص نم اندجول ؛ميركلا نآرقلا ين دوهيلاب الاثم انذخأ ولو
 فارتحاو «ةيشحولاو ةيجمهلا ةجرد ئلإ بولقلا ةوسقو «دئاقعلا يف قلطملا

 دقحلا ةمق اوغلب مهنأو .دوهعلا ضقنو ردغلاو .ءلدجلاو فيرحتلاو فييزتلا

 لئثملاب ّسانلا نورّكذيو ءاوُردَق اذإ نوُلتْقَيو ءاوثمأ اذإ َنوُهْفسُي مهنأو ,دسحلاو

 .221) لإ ...ضرألا يف نودسفم مهنأو «عئارشلاو تامرحلاو

 نم دصقي مهتافصو دوهيلا ةعيبط انل نيبيو انيلع صقي نيح ميركلا نآرقلاو
 ءمهردغ نمأن الف ءاهساسأ ئلع مهلماعن نأو «مهتافص فرعن نأ كلذ ءارز
 تاقافتا مهنيبو اننيب يرجن وأ مهنداهن الو .مهبناج نمأن الو ءمهدوعو يف قثن الو

 لمأتلاب هضارغأو هدصاقم ئلجتتو «هل ةينآرقلا ةيؤرلا فشكي هبناوج عيمج نم
 .هتابنجو هئاحنأ يف ربدتلاو

© © 

 :ميركلا نآرقلل ةصاخلا دصاقملا ةفرعم دصاقم

 اهيعونب ةصاخلا هدصاقم ةفرعم نم ميركلا نآرقلا عم لماعتملا ئدل لصحتي
 :اهنم ,دئاوفلا نم ددع

 نم عوضوم لوح ةيدصاقملا ميركلا نآرقلا ةيؤر صالختسا ١-
 .تالاجملا نم لاجم وأ تاعوضوملا

 ١1١5- :دوملتلاو نآرقلا نيب دوجولا ةكرعم :باتك عسوتب اهريغو تافصلا هذه يف عجاري ()
 .ه555١ .ةيناثلا ةعبطلا .ديعس هللا حتف راتسلا دبع .د ةمالعلا انخيشل .. 4



 50 اقم ريسفت وحن
 ميركلا نأرقلل يدصاقمريسفتوحن ريس وك + نه تتتحهسلا# ٠

 ثيحب هدصاقم عبم عوضوملا وأ لاجملا تايئزج قاستا لع لمعلا -5

 .لاجملا وأ عوضوملا دصاقم راطإ يف ةرئاد تايعرفلاو تايئزجلا لك نوكت

 .هلصاقم راطإ يف لاجملا وأ عوضوملا تايئزج مهف -”

 :ىهقفلا لمعلا ئلع تاعوضوملا وأ تالاجملل دصاقملا هذه ساكعنا - 5

 .تادجتسملاو لزاونلا يف اًداهتجاو اليزنتو اًمهف

 ةيلمعلاو ةيملعلا انتايح يف تاعوضوملا وأ تالاجملا هذه مييقتو ميوقت -4

 اهمييقت يف اًمكاح اًرايعم نوكت عوضولا وأ لاجملا دصاقمف ؛اهدصاقم ءوض يف

 .ةايحلا عقاو يف اهقيبطت دنع اًعم اهميوقتو

 نينقتلا دنع ةرصاعملا تاعيرشتلا يف تالاجملا هذه دصاقم نم ةدافإلا -5

 نينقتلا يف ئفخت ال ةيمهأ انه دصاقملا ةفرعمل نإف ؛قيبطتلل اهريسيت ةدارإ وأ

 .اعيمج قيبطتلاو ليزنتلا يف ةحصو اطبضو ةياعر :قيبطتلاو

 :ميركلا نآرقلا روس دصاقم :اًثلا

 يدصاقملا ريسفتلا عاونأ نم عون) :وه اهدصاقم ءوض يف نآرقلا روس ريسفت

 اهنم ةدافإلا هجو نع فشكلا عم «ةدحاولا ةروسلا تاياغو فادهأ يف ثحبي

 .(لجآلاو لجاعلا يف دابعلا ةحلصم قيقحتل

 عونب هدارفإ نكل «ميركلا نآرقلل ةصاخلا دصاقملا تحت اًضيأ جردني دقو

 نم خيراتلا رم ىلع هب يظح يذلا مامتهاللو «ةيحان نم هتيمهأل «.ئلوأ هب صاخ

 .ئرخأ ةيحان

 تاياغ مث ربكأ دصقم ةروسلل نوكي دق هنأ دجن روسلا دصاقم يف انلمأت اذإو

 لخاد تاعوضومو ءازجأ مث ءربكألا دصقملا اذه لإ ىهتنت ةريبك فادهأو

 .ايلعلا ةروسلا فادهأ يف بصت وأ يهتنت تاياغو فادهأ ئرخألا يه اهل ةروسلا

 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن
 يلا © © كس

 ةململو ءاهيف قيمعلا ربدتلاو «ةروسلل ةينأتملا ةءارقلا بلطتي عون وهو
 .عوضوم لك فادهأ يف رظنلاو ءاًعيمج اهداعبأ يف صحفتلاو ءاهتاعوضوم فارطأ

 -لاح يأ ئلع- وهو «ةروسلا نم ربكألا دصقملا صالختسال ةياهنلا يف لمأتلا مث

 لوح اهبلغأ رودتو ءاهيلع فوقولل قرطو كلاسم ربع يتأي ٌيسّملت يداهتجا عون
 .لات ثحبم يف اهنع ثدحتنس يتلا تاموقملا ريفوت لالخ نم لمأتلاو ربدتلا

 يدابازوريفلا نيدلا دجم مامإلا دي ىلع تناك هتايادب لوأ لعلو

 هعبط دقو .(زيزعلا باتكلا فئاطل يف زييمتلا يوذ رئاصب) :هباتك يف .(ه١١8/ :تر)

 راجنلا ىلع دمحم ذاتسألا قيقحتب رصم يف ةيمالسإلا نوئشلل ئلعألا سلجملا

 ةروس :نآرقلاب قلعتت ثحابم ركذيو ؛فراعملاو مولعلا دصاقم يف باتك وهو
 :ةعست ثحابم ةروس لك يف ركذيف .فحصملا يف فورعملا اهبيترت ىلع ةروس
 ددع يف ءارقلا فالتخا - تاملكلاو فورحلاو تايآلا ددع - لوزنلا عضوم

 ةروسلا دوصقم - اهؤامسأ وأ ةروسلا مسا - ةروسلا لصاوف عومجم - تايآلا

 .ةروسلا لضف - اهنم هباشتملا - خوسنملاو خسانلا - هل ةنمضتم يه امو

 يعاقبلا نيدلا ناهرب مامإلا دي ئلع تناك ميدقلا يف ةجضانلا ةلواحملاو
 يذلا ,.(روسلا دصاقم ئلع فارشإلل رظنلا دعاصم) :هباتك يف .(«(ه65 :تف)

 تايآلا بسانت ين رردلا مظن) :مهألاو رخآلا هباتكل لخدملا وأ ةمدقملاك هلعج

 ..ةريوسلا

 ةقينألا ةجيهبلا ةحودلاو «ةيلاعلا ةريضنلا ةرجشلاك ةروسلا نوكت) :لاق

 ةفطعنم اهنانفأو ءردلا نانفأب قرولا قينأ دعب ةموظنملا ةنيزلا عاونأب ةنيزملا «ةيلاخلا
 ةبعشو ءاهلبق امب ةلصتم ةبعش اهل اهنم ةرئاد لكو «رئاودلاك عطاقملا كلت ئلإ
 ءاهدعب ام اهؤاهتنا محال امك ءاهلوأ لصاو دق ةروسلا رخآو ءاهدعب امب ةمحتلم

 رئاود ئىلع ةلمتشم «ئربك ةرئاد ةروس لك تراصف ءاهلبق ام اهؤادتبا قناعو
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 لصاوت نسحو ءامنانفأ فطاعت نيلب ءمضلا ةبيجعلا ءمظنلا ةعيدبلا ءٌّرغلا تايآلا

 .(١)(امءئاصغأو اهرامث

 :مهنم ؛ءاملعلا نم ددع هيف عرب دقف ثيدحلا رصعلا يف امأ

 يف جهنم امهل ناك ناذللا ءاضر ديشر ةمالعلا هذيملتو هدبع دمحم مامإلا

 :اهنم ءسسأ ةدع ئلع موقي ريسفتلا

 .ةروسلل ةيعوضوملا ةدحولا -

 .اهتايآ مهف يف اًساسأ نوكت نأ بجي ةروسلا ةركف نأو -

 .هيف تلزن يتلا تايآلا مهف يف اًساسأ نوكي نأ بجي عوضوملاو -

 :مهنم .ثيدحلا رصعلا يف ٌةذتاسأ (رانملا) ريسفتب رثأتو

 هريسفت هلو ,توتلش دومحم خيشلاو ,يغارملا ئفطصم دمحم خيشلا

 روسلا فادهأ حضوي نأ هيف لواح «نآرقلا نم ئلوألا ءازجأ ةرشعلل

 تالواحمو تاراشإ هل روشاع نبا رهاطلا دمحم ةمالعلا كلذكو .؟؟)اهضارغأو

 .(ريونتلاو ريرحتلا) هريسفت يف ةمهم

 ؛(ميظعلا أبنلا) هباتك يف ةمهم تاراشإ هل يذلا «زارد هللا دبع دمحم ةمالعلاو

 لوأ هذع نكمي لب ةرقبلا ةروسل ينصاقم عوض وم ويست خلع وما دقق

 يمرت يتلا تاياغلاو ةرقبلا ةروس رواحم هيف نيب «ةلماك ةروسل يعوضوم ريسفت

 قيقحت .يعاقبلا نيدلا ناهرب . ١54/١ :روسلا دصاقم ىلع فارشإلل رظنلا دعاصم )١(

 .ه50/8١ .ئلوألا ةعبطلا .ضايرلا .فراعملا ةبتكم .نينسح دمحم عيمسلا دبع .د

 .م1١1/

 ةعبط .ةتاحش هللا دبع .د .5-5 :ميركلا نآرقلا يف اهدصاقمو ةروس لك فادهأ :رظنا ()

 .م ١91/7 .ةرهاقلا .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا
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 نع فشكلاو ؛ةروسلل يعوضوملا ريسفتلا يف ةبرجت لوأ هلعلو ءاهقيقحت ئلإ
 يف تارجحلا قستنت امك ةروسلا يف قستنت يناعملا نإ لوقن اذامل) :لوقي ءاهتاياغ

 لك نيبف «ناسنإلا مسج يف ءاضعألا محتلت امك اهيف محتلتل اهنإ لب .ال ؟ناينبلا

 نمو «لصفملا دنع نامظعلا يقتلي امك ءامهسفنأ نم يعضوم طابر اهتراجو ةعطق
 ناوضعلا كبتشي امك ءبثك نع امهب طيحت جئاشولا نم ةكبش دتمت امهقوف
 ٌةاجتا ةروسلا ةلمج يف يرسي هلك كلذ ءارو نمو ءباصعألاو قورعلاو نييارشلاب
 نواعتيو ءاّدحاو اًماوق مسجلا ذخأي امك ءاًصاخ اًضرغ اهعومجمب يدؤتو «نيعم
 .(2)(ةيوضعلا هفئاظو فالتخا عم .دحاو ضرغ ءادأ ئلع هتلمجب

 لبق وهف ءاذه يف ريظنلا ةعطقنم ةعارب عرب يذلا ءبطق ديس ديهشلا ذاتسألاو
 ءاهل ةيلامج ةحول انل مسري ةروسلا تايآل يليلحتلا وأ يليصفتلا ريسفتلا ةيادب

 ئمسألا دصقملاو ساسألا فدهلا اهيف نيبي ءاهداعبأو اهبناوجل ةيسمش ةروصو
 لوح رودت كلتو «هللا ةينادحو نع اهيف ثيدحلا روحم ةروس هذهف «ةروسلل
 ديرت ةيقالخأ ميق لوح هذهو «ةديقعلا نع كلتو رخآلا مويلا لوح هذهو .يحولا
 .خلإ ..ةيعامتجالا بادآلا نع كلتو «ةنمؤملا ةعامجلا يف اهخسرت نأ ةروسلا
 ةيصخش هروس نم ةروس لكل نأ نآرقلا لالظ يف شيعي نم ظحلي مث نمو) :لوقي

 زيمم يح حور عم شيعي ناك ول امك بلقلا اهعم شيعي حور اهل ةيصخش !ةزيمم
 ةيسيئر تاعوضوم ةدع وأ يسيئر عوضوم اهلو «سافنألاو تامسلاو حمالملا

 اهقايس لعجيو اهلك اهتاعوضوم للظي صاخ وج اهلو .صاخ روحم ئلإ ةدودشم
 اذه قفو اهنيب قسانتلا ققحت «ةنيعم بناوج نم تاعوضوملا هذه لوانتي
 .(00(وجتلا

 تا .ةحودلا ةفاقثلا راد دل يع عم 106 :ميظعلا أبنلا )١(

 .؟5-58؟1//١ :نآرقلا لالظ ين )0
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 امك ؛ةدحاو ةيعوضوم ةدحو نآرقلا نم ءزجلا ديس ذاتسألا لعجي اًنايحأو

 عباط وذ - ةروسلا هذه هنمو - هلك ءزجلا اذه) :لوقي «نيثالثلا ءزجلا يف لعف

 روسلا راصق نم اهلكو «رصنلا»و «ةنيبلا» تروس ادع اميف ةيكم هروس ..بلاغ

 ةدحو اهلعجي يذلا صاخلا اهعباط وه اذه نم مهألاو .رصقلا يف توافت ئلع

 ءاهلالظو اهروصو ءاهعاقيإو ءاههاجتاو اهعوضوم يف -بيرقتلا هجو ئلع-

 .ةيلاع ةيوق ةفينع تاقرط .سحلا ئلع ةيلاوتم تاقرط اهمإ ..ماعلا اهيولسأو
 نيرومخم ئراكسب وأ !ليقث مهمون !مونلا يف نيقراغ مّونب تاحيص .تاحيصو

 ىلاوتت !ءاكمو ةيدصتو ةجض يف نيصقار رماس يف نيهالب وأ !رامخلا مهسح لقث

 عاقيإب هلك ءزجلا اذه روس نم ةقئثبنملا تاحيصلاو تاقرطلا كلت مهسح ئلع

 نإ ..اوربدت .اوركفت .اوتفلت .اورظنا .اوظقيتسا .اوحصا :دحاو ريذنو دحاو

 كلانه نإو .ءالتبا كلانه نإو .اًريدقت كلانه نإو .اًريبدت كلانه نإو .اًهلإ كلانه

 اميعتو ءاًذيدش اًباذع كلاده نإو .ءادرج كلاته نإو .اًياسح كلانس نأو .ةعب

 .ئرخأ ةرم اذكهو ...اوربدت .اوركفت .اوتفلت .اورظنا .اوظقيتسا .اوحصا ..اءيبك

 زهت ةيوق دي تاحيصلاو تاقرطلا عمو ...ةرشاعو ...ةسماخو ةعبارو ةثلاثو

 نورظنيو مهنيعأ نوحتفي امنأك مهو ..اًقينع اره نيرداسلا نيرومخملا نيمئانلا

 دوعيو اًمينع اًره مهزهت ةيوقلا ديلا دوعتف !هيف اوناك امل نودوعي مث «ةرم رامخ يف

 عامسألا ئلع ةفينعلا تاقرطلا دوعتو ديدج نم مهب حيصي يلاعلا توصلا

 نوبصحي مث ..ال :دانعو رارصإ يف :اولوقيل ماونلا ظقيتي اًنايحأو ..بولقلاو

 ىلإ دوعيف .هيف اوناك امل نودوعي مث ..ءاذبلاو راجحألاب دبتملا رذنملا حئاصلا

 قئاقع ةلغ هويك و يحلو سوحلا اذه أرقأ انأو يلإ ليخ اذكه ..ديدج نم مهزه

 اهب سملي ةنيعم تاعاقيإ ئلعو .نزولا ةليقث ءردقلا ةميظع .ددعلا ةليلق ةنيعم

 موي يف ةنيعم ثادحأ ئلعو .سفنلاو نوكلا يف ةنيعم دهاشم نلعو .بولقلا راتوأ

 © «© #23 | سو |

 .217(!دصقو رمأب يحوملا راركتلا اذه .اهعونت عم اهراركت ئرأو .لصفلا

 ةروسلا دصاقم نيبي ام اًريثك ءروشاع نبا رهاطلا دمحم ةمالعلا كلذكو

 اهتايوتحم لمتشت) :لاق الثم ةحتافلا ةروس يفف .حضاو لكشب كلذ ئلع صنيو

 :عاونأ ةثالث يهو «نآرقلا دصاقم عاونأ ئلع

 عيمج نم ههيزنتو دماحملا عيمجب هفصول اععماج ًءانث هللا ئلع ءانثلا

 .صئاقنلا

 # هس دَمَحْلا# :هلوق نم كلذو ءازجلاو ثعبلا تابثاو ةيهلإلاب هدرمت تابثإلو

 .© 2 بلك رد ِكِيَم # :هلوق لإ

 رص # :هلوق نم ديعولاو دعولاو .# ُدَِبَت َكَِّإ# :هلوق نم يهاونلاو رماوألاو

 .()(اهل تالمكت اهريغو .هلك نآرقلا دصاقم عاونأ يه هذهف ءاهرخآ ئلإ # َنل

 اهيف نيبي «(ريسفتلا يف ساسألا) هباتك يف تارظن ئوح ديعس خيشلا ذاتسأللو

 ىلع نهربأ نأ هللا دمحب تعطتسا دق) :لوقي «ماعلا اهوجو ةروسلا حمالم كلذك

 ىتلا ةعماجلا ةدحولا يف هلامكو ةدحاولا ةروسلا يف هتايآ ةدحو يف نآرقلا لامك نأ

 نكي الو ةكايقم اعلا اهل فرعي ل ةقيرط يلع دئايآو درر ني ام عبس

 .©9(رشب بلق ئلع رطخت نأ

 نم عونلا اذه نع ةلواحم مدق دقف يلازغلا دمحم خيشلا ةمالعلا ةيعادلا امأو

 .ةرهاقلا .قورشلا راد 8٠١". /5 :نآرقلا لالظ ين )١(

 )١( :ريونتلاو ريرحتلا ١17١. توريب «يبرعلا خيراتلا ةسسؤم .روشاع نبا رهاطلا دمحم -

 ملة معا 4 «ايلوألا : ةعبطلا .نانبل

 .ةرهاقلا .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مالسلا راد .ئوح ديعس 717/١. :ريسفتلا يف ساسألا (©)

 .م1986 .ه6٠5١ .ئلوألا ةعبطلا
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 هتمدقم يف لاق .(ميركلا نآرقلا روسل يعوضوم ريسفت وحن) :هباتك وهو «ريسفتلا

 ةروص مسر لواحي اهلك ةروسلا لوانتي) هنإ :ةروسلل يعوضوملا ريسفتلا نع

 ءاهلك اهدشت يتلا ةيفخلا طباورلا ئلع فرعتتو ءاهرخآو اهلوأ لوانتت اهل ةيسمش
 تايآلا نم راتخأ يننإ ...اهلوأل اقيدصت اهرخآو ءاهرخآل اًديهمت اهلوأ لعجتو

 كلذو ؛هباشملا قايسلا ئلإ اهمضي ئراقلل اهريغ كرتأو «ةروسلا حمالم زربي ام

 .(17(تتشتيو ضرعلا لوطي ال تح

 اهدصاقمو ةروس لك فادهأ) ناونعب باتك ةتاحش هللا دبع روتكدلا ذاتسأللو

 نآلا هدهاشن يذلا باتكلاف) :هتمدقم يف لاق «هنع لقنلا قبس «(ميركلا نآرقلا يف

 روسلا فادهأ ئلع ئقلي ءوض هنكلو «ميركلا نآرقلا تايآل اًيفرح اًريسفت سيل

 .(2)(اهيلع تلمتشا يتلا بادآلاو ماكحألا ضعب حضويو ءاهدصاقمو

 ذضاقم نسلت يف مهدوهج نايب نيلع لاذ ةلئمأ ايم ءالوخ نع انلقت اذإو

 تاحيضوتو تابيقعتو ًءاقتناو اًعبتت يضتقيس رمألا ذإ ؛ماقملا لاطل ةروس لك

 هعيش رع اذه نبل

 ًدصاقم نآرقلا دصاقم نم عونلا اذهل نأ ئلإ عونلا اذه ماتخ يف طقف ريشن اننكل

 ةمتاخ يف اهلمجأو «هيلإ راشملا هباتك يف هتاحش هللا دبع .د اهركذ «ةمهم اًضارغأو

 .هل نوسرادلاو نآرقلا قاشع -باتكلا يأ- هنم ديفتسي نأ لمآو) :لاقف «هتمدقم

 أرق نمف «ةمهملا هذه مهيلع رسيتس هتءارق نإف ؛همهف وأ هظفح نولواحي نمو

 .ةرهاقلا .قورشلا راد .يلازغلا دمحم .4-5 :ميركلا نآرقلا روسل يعوضوم ريسفت وحن )١(

 .م١٠٠٠ .ه١51١ .ةعبارلا ةعبطلا

 ةئيهلا ةعبط .ةتاحش هللا دبع .د .9 :ميركلا نآرقلا يف اهدصاقمو ةروس لك فادهأ )١(

 ريسفتلا :يفرحلا ريسفتلاب دصقي وهو ,م 19157 .ةرهاقلا .باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 .يليلحتلا
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 ءاهانعمب اًساسحإ رثكأ ناك اهمهف وأ اهظفح لواح مث روسلا نم ةروسب افيرعت
 فلا دازأ نمل ظفحلا لهسيف ءابقايآ نيب ةيراسلا ةماعلا عورلل اكاردإ ركل"
 .21)(مهفلا وأ ةءارقلا دارأ نمل تايآلل يلامجإلا ئنعملاب ةطاحإلا لهستو

 :ميركلا نآرقلا روس دصاقم ةفرعم دصاقم

 مالك يف ءاج امب ميركلا نآرقلا روس دصاقم ةفرعم دصاقم طسب نكميو

 :رسيت ام هيلع فيضنو يآلا يف هتاحش هللا دبع .د

 .ةروسلل ماعلا مهفلا ةمهم ريسيت ١.

 .ساسألا اهعوضومو ماعلا اهدصقم يف ةروسلا تايئزج نيكست .؟

 باعيتسالاو مهفلا ريسيت ىلع ةينبملا ميركلا نآرقلا ظفح ةمهم ريسيت .”'
 .ماعلا

 .اهتايآ نيب ةيراسلا ةروسلل ةماعلا حورلاب كاردإلاو ساسحإلا قيمعت .5

 .هب متهي ال امو هب متهي ام ئلإ ٌرسفملا ةروسلا ٌدصاقم هّجوت .4

 ققح نمو) :يعاقبلا لاق «ةروسلا ين تايآلا بسانت ئلع فوقولا .؟

 .(2)(اهئازجأ عيمجو اهصصقو اهيآأ بسانت فرع ةروسلا نم دوصقملا

 نوثدحي نيح ءابطخلاو ةاعدلل اًريمتم اًداز روسلا دصاقم ةفرعم لثمت ./

 .ميركلا نآرقلا روس نع سانلا

 :ميركلا نآرقلا تايآل ةيليصفتلا دصاقملا :اعبار

 ةيليصفتلا دصاقملا وهف «ميركلا نآرقلا دصاقم عاونأ نم عبارلا عونلا امأ

 )١( :ميركلا نآرقلا يف اهدصاقمو ةروس لك فادهأ 4.

 )١( :روسلا دصاقم ئلع فارشإلل رظنلا دعاصم ١/ ١59.
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 رسفملا جاتحيو «ةدح ئلع ةيآ لك تايآلاب متهي يذلا عونلا وهو :ةينآرقلا تايآلل

 لامعتسا قئارطو ءاهتالالد نم نكمتلاو «7١2ةيبرعلا ةغللا يف قمعتلا ئلإ انه

 وهو هةتافايسلا هذه 2 ةاريإلا اذه تاالالدو اهداريإ تاقايسو ءاهل برعلا

 ميركلا نآرقلا عم لماعتلا يف حضاولا هرثأ هل اذهو «ةيلاقملا تاقايسلاب ئمسي ام

 .نيبم يبرع باتك وه امب

 اهدوصقم لع فوقولا ةلواحموو ةيآلاب متهي نآرقلا دصاقم نم عونلا اذهو

 بلغأ يف ثوثبم عون وهو ءاهتالالدو اهيناعم نايبب اهعبتتيو ظافلألاب متهي امك
 ةييحباةقيربقلا تاملكلل يليصنعلا وأ يعضرملا ريسفتلا مع ميرككلا تارقلا ريسافت

 .اهنم ةلالدلا هجوأو اهتياغ نع افشاكو ءاهانعم انيبم ظافلألا عم رسفملا ريسي

 ىلإ ئمتنا ول ئتح «عونلا اذه نم وه -انفلسأ امك- يريسفتلا انثارت بلغأ نإ

 .يليلحتلا ريسفتلا نم هبلغأف «ريسفتلا يف ةفلتخم تاهاجتاو جهانمو سرادم

 ريبسافتلا برتقأ لعلو «تاملكلاو تابآلا قس ةارملا ناب لع بصي ىذا

 .دصاقملا نم عونلا اذه وأ ريسفتلا نم عونلا اذه يف ئراقلا فعست يتلا ةرصاعملا

 ين نمحرلا ميركلا ريسيت) :ئمسملا ءيدعسلا ريسفتو ؛(نآرقلا لالظ ين) وه

 اهنم دوصقملاو «هللا باتك يف ةيآ مظعأ يهف ءالثم يسركلا ةيآ كلذ نمو

 هللا ةينادحو نع نايب) :اهنإ :اهنع بطق ديس لوقي .هديحوتو نوب هللا ميظعت

 .ءيش لكل ةقلطملا هتيكلمو «هب ءيش لك مايقو ءيش لك ىلع همايقو «هتايحو

 ةلماكلا هتردقو ؛«ءيش لك ئلع ةلماكلا هتنميهو .ءيش لكب طيحملا هملعو

 .(27(ءيش لكل هظفحو

 يف ةراشإلا يتأتس امك يدصاقملا ريسفتلل ةيساسألا تاموقملا دحأ اهي هقفتلا دعي )١(

 .7177 7/١ :نآرقلا لالظ ين (0)

 انآرق اقم ريسفت وحن
 ' كر ©« ©

 عمتجت دقو .دصقم ةيآ لكل نوكي دقف .دصاقم ةينآرقلا تايآلل نإف اذكهو

 نم مهألاو ءدصقم نم رثكأ ةدحاولا ةيآلا يف نوكي دقو ءدحاو دصقم يف تايآ ةدع

 لب «ةيآ لكل دصاقم داجيإ فستعيف فلكتلا يف يدصاقملا رسفملا عقي الأ اذه

 .اهدصاقم نع ثدحتت هتايآو ميركلا نآرقلا كرتي

 :ميركلا نآرقلا تايآل ةيليصفتلا دصاقملا ةفرعم دصاقم

 دصاقملا كلذكو .دئاوف ميركلا نآرقلل ةماعلا دصاقملا ةفرعمل ناك امكو

 ةيليصفتلا دصاقملا ةفرعمل نإف ءنآرقلا روسو ءاهتاعوضومو اهتالاجمب ةصاخلا

 :كلذ نمو .ءكلذك دصاقم ميركلا نآرقلا تايآل

 قئاقح لع فوقولاو حيحصلا اههجو ئلع ةميركلا ةيآلا مهف - ١

 .اهنم لكل ةيليصفتلا دصاقملا ءوض يف اهدعب امو اهلبق امب ةيآلا طبر - ١

 ماعلا قاستالاو «ةيحان نم اهدعب امو اهلبق امب ةيآلا نيب قاستالا قيقحنت -1

 .ئرخأ ةيحان نم اعيمج اهتايآب اهلك ةروسلا يف

 ةيآلا حرش يف حرسي الف ءاهل هريسفت يف رسفملل اًمكاح ةيآلا دصقم نوكي - ؛

 ءاهدصقم ققحي امب مولعلا نم اهريسفت يف نيعتسيو ءاهدصقم هحرسي ام ردقب الإ

 امب ءادتهالاو هربذدت وهو هلك نآرقلا اله لازنإ نم دصقملا قيفحت -06

 ئلع قدصي دصقملا اذهو «يناعملا مهف دعب الإ نوكي ال ربدتلا نأل كلذو ؛هنمضت

 .اعيمج نآرقلا دصاقم عاونأ

 :ةينارقلا فورحلاو تاملكلا دصاقم :اًسماخ

 نآرقلا يف دصاقملا عاونأ تايوتسمل اًريخأ نوكي امبرو رخآ ئوتسم اذه



 سس" ك1 © ©
 مركلا نارتلل يدضاةم رسفا خت

 فرحألاو تاملكلا نأ مولعملا نمو هيف فرحألاو تاملكلا دصاقم وهو «ميركلا

 اهمئاعد ئسرأ يتلا ةيرظنلا يهو «ينآرقلا مظنلا ةينب نم ساسأ موقمو سيئر ءزج

 .(زاجعإلا لئالد) هباتك يف يناجرجلا رهاقلا دبع مامإلا اهترامع ديشو

 اهسارجأ بسانتت فورح نم ةنوكتملا تاملكلا نم راتخي ميركلا نآرقلاف

 اهل ماعلا دصقملا عم قستتو «ةروسلاو ةيآلل ماعلا قايسلا عم اهتاعاقيإو اهتالالدو
 .اهلجأ نم مالكلا قاسي يتلا ضارغألاو

 فورحلاو تاملكلل ةيصاخلا هذه نايب يف بطق ديس ذاتسألا عرب دقو

 لظلاو) لؤي ةيرم ةروس يفق ءاّضيأ كالي تابآلا لصاوف ظيري لم ةراعشملا
 هللا ةمحر ركذب أدبت يهف .لاصتالاو ئضرلاو ةمحرلا لظ وه وجلا يف بلاغلا

 كىدائْذِإ9 :ءاجن هبر يجاني وهو # اًيِرَكَرَدْبَع َكْيَر ٍةَمَحَرَرْكِذ # :ايركز هدبعل

 .اًريثك ةروسلا ايانث يف اهلظو اهانعمو ةمحرلا ظفل رركتيو ..# اَيِفَح ًءاَدِنهّيَر

 :ٌدو ةروص يف هب نونمؤملا هاقلي يذلا ميعنلا روصيو .«ِنمْحَّرلا» مسا اهيف رثكيو

 نم ركذيو «4 ونيل ُلَعجَيَس تحدد اوذيصو وثم يآ نإ)
 نمو .4 اني اكو َةوَكَرَو دل نَماَناَم 0 نابع اللا واتا نأ ! يب لع هللا ةنيعل

 نْلَمَجي ْمَلَو ِقَدِلوي اًربَو# :اًفيطل اًعيدو هتدلاوب اًّرب هلعج نأ ئسيع ئلع هللا ةمعن

 تاملكلا يف فيطللا اهبيبدو ةيدنلا ةمحرلا تاسمل سحتل كنإو .. اّنيِقَس اَراَيَج

 كرشلا ةملك عقول هتافاجتراو نوكلا تاضافتنا سحت امك .لالظلاو تارابعلاو

 ئتحف .اًصاخ اًيقيسوم اعاقيإ ةروسلل نأ سحت كلذك ..هترطف اهقيطت ال يتلا

 ..اًيجن .اًيفح .اًيرس .ًايضر :قمع هيفو ءاحتر هيف اهلضاوفو اهظافلأ نسرج

 يف الاد ةددشم ةلصافلا اهيف ءيجتف .فنعلاو دشلا يضتقت يتلا عضاوملا امأف

 .ارأ .اًرع :اياز وأ ءاذه ءاَذِإ .اذض .ادم .بلاغلا

 ٍدركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن
 م يل ا ا اوسع رس

 ا ف 5-89

 يلج ودبي عوضوملاو وجلا عونتب ةيفاقلاو ةلصافلاو يقيسوملا عاقيإلا عونتو

 ٌركذ # :اذكه ةيفاقلاو ةلصافلا ريستف ئيحيو ايركز ةصقب أدبت يهف .ةروسلا هذه يف

 . خلإ .. # اَكيِفَح َءآَدنيَر ىدانذإ (ع8) ًايِرَكَرْمَدْبَعَكيَر ِةَمْحَي

 77 :هسفن ماظنلا ىلع ةيفاقلاو ةلصافلا ريستف ئسيعو ميرم ةصق اهيلتو

 روع بوس سمس يع

 4( سالف

 هةلصاقلا لوطت .قاودلاو لصاوقلا ماظن فلتخيف .هتونب ةيضق يف لصفللو

 000 تؤم مزمن قل !يلانقلا ير .ةيخرلا ةد "8
 ا تع وا <

 .خلإ .. 4 32 كلا وعي اسنإَف ارمأ ميطق اذإ هلت رآو نم ديدي نأ هلل ناكام (5) ثفركعي

 ةيفاقلا تداع صصقلا كك قايسلا داعو لصفلاو ويرقتلا عه اذا ! ىتح

 دلل يسع 0 + :ةديدملا كيرلا
 بال ل 8

 م وعر

 :ةيفاقلا سرجو , يقيسوملا

 ديس اذ وح اي ددمبلف َةَللَصلا ىف نك نم لق #
 خلإ ..4 00 اًدنُج ٌفَعَض عضوا 20 د 3و ل يس ا

 09 ,ع
 ذخنأ اولاَقو # :لادلا ديدشتب مغنلاو سرجلا دتشي راكنتسالا عضوم يفو

 2 3 يقلب توما ةكست 87 اذا اعيش ب مد ْدَفَل (3) اد نحر
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 7 0 ده لالا رخو نال

 يف كراشيو وجلاو ئنعملا قفو ةروسلا يف يقيسوملا عاقيإلا ريسي اذكهو

 وج نم قايسلا تالاقتنا قفو «ةروسلا ايانث يف ئنعملا عم قسانتي يذلا لظلا ءاقبإ

 .217(ئنعم لإ نعم نمو وج ىلإ

 هنا سلاو) ةلازقق سيعاةررس دع ةهاصلا) :ةملك يله قلعيو

 لصي تح ءاَقش ءاوهلا قشي وهو «نذألا خامص قرخي داكي «ذفان فينع سرج وذ

 دهشم :هيلي يذلا دهشملل فينعلا سرجلا اذهب دهمي وهو !احلم اخاص نذألا ئلإ

 (50) هيو هيو (80) هِضأ نم ولافي موي # :هب سانلا قصلأ نم خلسنيو رفي ءرملا
 , 27004 (5) يبو هدئَبِحصَو

 يف ف آرقلا ثيدحلا نم نوللا اذه عبشأ دق بطق ديس ذاتسألا نأ قحلاو

 :هباتك يف هضارغأو ينآرقلا قايسلل كلذ ةبسانمو فورحلاو ظافلألل هئاقتنا

 اًناولأ نيب دقف «(ينفلا قسانتلا) لصف يف ةصاخبو ؛(نآرقلا ين ينفلا ريوصتلا)

 دحأ اهنع ثدحتي مل ئرخأ اًناولأ نيبو .ضعبلا اهل هبنت قسانتلا اذه نم تاجردو

 قسن يف اهمظن مث ظافلألا ريختب تارابعلا فيلأت يف قيسنتلا :كلذ نم ركذو «هلبق

 يف اهمظنو ظافلألا ريخت نم ئشانلا يقيسوملا عاقيإلا اًضيأ كلذ نمو ءصاخ
 ؛تايآلا قايس يف (ضارغألا) نيب يونعملا لسلستلا كلذ اهنمو ء«صاخ قسن

 .©20(ضرخغ) الإ (ضرغ) نم لاقتنالا ف بسانتلاو

 ظافلألا ضعبل نآرقلا رايتخا نع هثيدح يف ديس ذاتسألا عم انه فقوتنو

 )١( :نآرقلا لالظ ين 5/ ٠١:"11-77١1١.

 .7/17 5 /5 :نآرقلا لالظ يف (5)

 ةعباسلا ةعبطلا .ةرهاقلا .قورشلا راد .بطق ديس .84-/41/ :نآرقلا يف ىنفلا ريوصتلا (©)

 ما . 500 .ةرشع

 حجر 50 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن

 دقو) :لوقي «ةميركلا ةروسلا نم دوصقملا ضرغلاب اهئافوو اهقايس يف اهتالالدو
 ةدعاشملا هرجسسب ال- ةصخاش ةروص مسرب -ةلماك ةرابع ال-ءدجاو ظنا لقت

 وما كعنأ ءريوضتلا قيسنت يف ئرخأ ةوطخ هذهو .-ةروص ملاعم لامكإ لع

 اذهل نآ اهعبنق دعب ب طخ .قسانتلا يف ةديدج ةمق ىلإ برقأو «نئلوألا ةوطخلا

 يذلا هلظب ةراتو «نذألا يف هيقلي يذلا هسرجب ةرات «ةروصلا مسري يذلا وه اًدرفم

 .اعيمج لظلاو سرجلاب ةراتو «لايخلا يف هبقلي

 لق اَدِإ يكلاَم اوْنَماَء-َسدَلا اسهبأكي » :هلوق يف (متلقاَثا) ةملك نذآلا 8

 ؛لقاثملا مسجلا كلذ لايخلا روصتيف 84 ضلال ةناناقا دق نيب اوكف دك

 ىلع (اًنط) ةملكلا هذه يف نإ .لقث يف مهيديأ نم طقسيف .دهج يف نوعفارلا هعفري

 .دوشنملا رثألا عاضلو ءسرجلا فخل «متلقاثت :تلق كنأ ولو !لاقثألا نم لقألا

 ا وبول لا عود

 اهلك ةرابعلا سرج يف ةئطبتلا ةروص مسن رتف 4 نك مَ كتم نإ !و # :أرقتو

 ءاهب طبختي وهو «رثعتي داكيل ناسللا نإو .ةصاخ (نئطبيل) سرج يفو -

 !اهتيابغ نيلإ هطبب لصي ليد
 2> نب رك لس جس

 ءودنع نهم ىنْشاَءو قر نِّم لع تنك نإ ميءرأ # :دوه لوق ةياكح ولتتو

 (اهودكتمللا] يلع 31 نوبل د 4 عرفك هثنأو هونك زل قع تيم

 امك «ضعب ئلإ اهضعب دشو «قطنلا يف رئامضلا هذه لك جامدإب هاركإلا وج روصت

 ودبي اذكهو ..!نورفان هنم مهو هيلإ نودشيو ءنوهركي ام عم نوهراكلا جمدي

 نيتللا «ةيظفللا ةحاصفلا نم عفرأو «ةيرهاظلا ةغالبلا نم ئلعأ قسانتلا نم نول

 !نآرقلا ايازم مظعأ -اًثيدحو اًميدق- نآرقلا يف نيثحابلا ضعب امهبسحي

 ا مع حلك ف مرر < 5 5

 يسقي ال تيت ران مهل أوُرَمَم َنِدَلاَو » 9 :ةيآلا يف (نوخرطصي) :ةملك عمستو
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 مو (5) روُئَكح له ى ري َكِلَدَك اَهِلَدَع نم مُهْنَع فّمحي الو أونوميف مِهّيِلَع
 كيلإ ليخيف .4 لَمْ اًمُك ىلع اًمدص لَمْ انجح آب اهي َنوُعرَطَص
 نم ثعبنملا ءناكم لك نم بواجتملا طلتخملا خارصلا ظلغ .ظيلغلا اهسرج
 خارطصالا اذهل لامهإلا لظ كيلإ يقلت امك ؛ةنشخلا تاوصألاب ةظتكم رجانح
 باذعلا كلذ ةروص هلك كلذ ءارو نم حملتو .هيبلي وأ هب متهي نم دجي ال يذلا
 نوكي اهلك ةروصلا هذهب دحاو ظفل لقتسي نيحو ,نوخرطصي هيف مه يذلا ظيلغلا

 .عيفرلا قسانتلا نم انف كلذ

 .4 ٍرنَر كد َدَعَب لع » :عطنتملا يفاجلا ظيلغلا ليثمت يف (لتع) ةملك اهلثمو
 1 لق ل ثروت ذه ك0 ياذتلا يدير, 22123: تعمسنم اقف
 ةحزحزلا ةروص -اهزاربإل لعافلا ئلع ريبعتلا يف ةمدقملا- (هحزحزمب)

 أركمَم » :هلوق كلذكو «ةدرفملا ةظفللا هذه ءارو نم ؛ةكرحتم ةلماك ةفورعملا

 اهسرج ثدحي (اوبكبكف) ةملكف .4 )نوم سين ونحو (22) نوواغلاو مهاهف
 .(1)(اهب متت يتلا ةكرحلا توص

 فورحلاو تارابعلاو ظافلألل هرايتخا يف ينآارقلا زاجعإلا ئلجتي اذكهو

 امك «عيفر قسانتلا نم نف وهو .دوصقملا ضرغلا عم ةقستملاو ئنعملل ةمداخلا

 .لالظلاو ريوصتلا بحاص لوقي

 :ةينارقلا فرحألاو تاملكلا دصاقم ةفرعم دصاقم

 يف فورحلا كلذكو اهرايتخا دصاقمو تاملكلا صئاصخ ةفرعمل نإ
 "انتم ةسوم دصاقمهل ةيئآرقلا تايآلا

 .ميركلا نآرقلل ةرسآلا ةغالبلا قوذت - ١

 )١( :نآرقلا يف ىنفلا ريوصتلا 91-9١.

 ٍدركلا نارقلل ىدصاقم ريسفت وحن
 | © © ص تت 0901800800195 27 تاسسم

 .رشب مالك سيلو هللا مالك نآرقلا اذه نأب ناميإلا ةدايز -؟

 ءاهلك ةروسلاو تايآلاو تاملكلاو فورحلا نيب شهدملا قسانتلا كاردإ -"؟

 نيبو «ةهج نم ةاقتنملا فورحلاو ظافلألا نيب رفاننت الو ذوذش الو ةبارغ الف

 .عيرخأ ةهجس رم ةروسلا دصاقمو قايسلا ىفارغأ

 .هبح ةفعاضمو هب ةقالعلا قيثوتو نمؤملا بلق يف نآرقلا ردق ميظعت - ؛
 تاوصأ نم ةفلتخملا اهتايوتسمب ةيبرعلا ةغللا ةسارد ةيمهأ لع فوقولا -

 قيقحتو هربدتو نآرقلا قوذت يف تالالدو بولسأو ةغالبو فرصو وحنو

 .هب ةداعسلا



 ثكلاثلا ثحسمملا

 نع فشكلا كلتاسم

 ميركلا نارقلا دصاقم
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 :ميركلا نآرقلا دصاقم نع فشكلا كلاسم :ثلاثلا ثحبملا

 متي ينآرق دصقم هنع لاقي ام لك له ؟ميركلا نآرقلا دصاقم فشتكن فيك

 نع فشكلل كلاسمو اقرط كانه نأ مأ ؟هيلع ءانبلاو هليعفتو هب لمعلاو هدامتعا

 ؟ميركلا نآرقلا دصاقم

 دصاقم كلذكو ءاهنع فشكلل كلاسم ةعيرشلا دصاقمل نأ مولعملا نم

 تانودم يف ةدوجوملا اهكلاسم اهل ةيلوصأللا ةلعلا نأ امك ءاهكلاسم اهل نيفلكملا

 :ةلدألا ليلدو ءبتكلا باتك وهو- ميركلا نآرقلل نوكي ال فيكف «هقفلا لوصأ

 !؟هتاياغو هدصاقم نع فشكلل كلاسم -ةلملا ةدمعو

 طباض ثحبم وه نآرقلا دصاقم نع فشكلا كلاسم ين ثحبلا نإ

 ليعفتلاو حيحصلا لمعلا ئلإ مَّلسُي وهو ءاهليصحتو ةينآرقلا دصاقملا جارختسال
 أطخ تناك اذإو ءاهدعب ام حص تحص اذإ ةيساسأ ةوطخ يهف ءاهل ميلسلا

 نأ ديرن انه نمو ..ناسحإلا دارأ ثيح نم ءاسأو يدصاقملا رسفملا برطضا

 صوصنلا مدهل الخدم نوكي نأ وأ هب بعللا نم نآرقلا دصاقم ثحبم يمحن

 .رصعلا اذه يف ةعيرشلا دصاقم ءايعدأ ضعب لعفي امك دصاقملا ئوعدب ةينآرقلا

 :يه «ةعبرأ ميركلا نآرقلا دصاقم نع فشكلل اًليبس اهارن يتلا كلاسملاو

 نآرقلا ءاملع براجتو .طابنتسالاو ءءارقتسالاو .دصقملا لئلع ينارقلا صنلا

 .بابلا اذه يف مهدوهجو

 :دصقملا لع ينآرقلا صنلا :الوأ

 ردصملا وه ناسنإلاف ءوه حصفي امك همالك ضارغأ نع دحأ حصفي ال

 يذلا وه -ئلعألا لثملا هلو «هنأش ئلاعت- هللاو .همالك نم هدوصقم نايبل لوألا

 .ميركلا نآرقلا دصاقم نع ميركلا نآرقلا يف ربخأ

 ةيادهلا نم ىنوسيرلا انذاتسأ نع لبق نم اهاندروأ ىتلا ةماعلا دصاقملا ىفف



 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن 57 يمس

 ا_-ى#

 .حوضوب ميركلا نآرقلا هنع ربخأ اذه لك «هريغو ركفلا ميوقتو ةداعسلاو ةمحرلاو

 :ميركلا نآرقلا يف ئلاعت هللا لوقي هتدابعو هللا ديحوت دصقم يفف

 كل نإ هَل الإ أودت ل100 مع ميك نأ 1 م نك تكعُأ ثككرلا » 7[ بع م رو سل وب الو 006

 ونرى ليل كر "مع اتكت متت ديا ا م 1 ارنا ل07 ردت ريت
 ام: جزم

 0 لصف ٍلْضَف ىذ

 بيكسل َك ين ان 0 مِيكَف كر يِرَعْلاِهَمأَنِم بنك ُليِزََتا# :ليلاعت لوقبو

 .[رمزلا] * ضياخلا نيل هبال (2) يتلا هَل اَصِح هَسآِد بعت يحلب

 :هنأش لج لوقي دابعلل ةيويندلاو ةينيدلا ةيادهلا دصقم يفو

 .[ةرقبلا] 4 َنيِنَئقَي ىَدُح هِي ال تكن َكَِذ 3 لا #

 نساكتلا « ىذه ناءرقلا ِهِض لَن هللا هان ريق ياحي لوو
 اس ور > هرم 20

 ١/6[. :ةرقبلا] * ناَفَرَعْلاَو ىدهلا َنَم نم تسيب و

 لَو َىاَدُه َمَِب نمَه ىَدُه قم مكَتَيِتأَي اَمِإَف اعيِمب اه أوُطيْهَأ اَنلُق ل :لوقيو
 را سس جحا أ سر 1 هس

 .[ةرقبلا] * َنوُرح َمُهاَلَو لع فوح

 قحاب بنتكلا َكِيَلِع ل (ع) موُيَقْلا لاه الإ هَلِإ هل هما 8 ّعلا# :هنأش زع لوقيو
 ع هو حس 0 ل ل هك ب الس وو

 .[نارمع لآ] * َناَكرفْلا َلْنَأَو ساَنلِل ىده لبق نم 5 َليِجاِلاو هوت َلَرنأو هيدي نيب امل اًقِدِصُم

 ه1 2 2 5 3
 ا تيم ٌبتكَو روش هللأ اوم مك ةاج د # :هناحبس لوقيو

 نم مُهَجِرْحيَو َِلَسلا لْبْس .ةئاوضر َعَبَتأ نم ُهَللا هب ىِدَهَي
7 

 .[ةدئاملا] 4 يقسم ا لِ ٌمهيدُهَيَو ءهنذإب عوتلا يلا راما

 سدح 555 ميركلا نآرقلل ي ريسفت وحن ٍدركلا نآرقلل ىدصاقم ريسفت وحن

 2 ا ديول ورم م ل جر حر

 َنيِذَلأ َنينمْؤَمْل رو ةوفأ سرق ىلا فرج َناَءرَقْلا اذنه َّنِإ #8 :همسا كرابت 9

 ءارسإلا] 4 (5) يكمل تحصل مص
 ننعم يس سي

 ةمكجلاو بتكلا ٌمُهُمْلَعُيَو َكِتياَء ْمِهَلَع أوُلَمَي ْمُهنَ السر مه ُتعْبأَو اسير 20

 .[ةرقبلا] * ميك رمت كنا" و

 مكِِفرُيَو وص :لوقيو

 .[ةرقبلا] 4 0 توب أوك ْملاَم مكي هما بنك مكمل
 وُلَتي فن نم ا ذإ َنيِنِمْؤَمْلا لع ُهّللا نم دقل# :َنوَرَي لوقيو

 ىل ليم ني اواو ةَمْصحِحْلاَر بككلا ُهملَميو ميرو ديك“ وَ
 .[نارمع لآ] 4 (59) ٍنيِبم ٍلَكَص

 ا
 .[ءايبنألا] 4 )يمل رح ايس َّ 9 5

 قب ل َ ل لق حس اس وو رس رك اص رس ري سام رجل

 الإ نيمادللا ليز الو نينمر ] ةمحرو ءافْس وه ام ٍناَءِرَفْلا نم لزننو # :لوقيو

 آه هلا] 4 راسم

 نمل ةرجذن لإ 210 حّيْمَتِل َناَءَرَْلا كِيلَع أ آم 0/0 هط# :هناحبس لوقيو

 .[هط] 42 ىَتحي

 تحي مل 6 لور او بتسا اوثماع ميزا بتأت 00
 ج ةرسجم عصر

 .[لافنألا]:4 .تترورشك وكل ضَنأَو بلو ءرملا ترتب لو هلا 2ر1 اوملَعأَو



© © 
 مي ارقلل ي ريسفت وحن دنا دركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن

 ليبس نئلع ثسيلو طقف ليكتلا لييس خلع دسضقم لك يف تابآلا ةذَعَو

 كانهو «ةقباسلا دصاقملا نم دصقم لك ئلع صنت ئرخأ تايآ كانهو ءرصحلا

 :لثم ءاهيلع صنو هسفنب نآرقلا اهنع ثدحت ميركلا نآرقلل ةماع ئرخأ دصاقم

 دصاقم نم كلذ ريغو .رونلا ئلإ تاملظلا نم سانلا جارخإ دصقمو -

 .!ًرقابم اكضاو اثيدح اهنع نآرقلا ثدحت

 نع فشكلا يف دمتعت نأ بجي يتلا كلاسملا لوأ وه كلسملا اذه ربتعيو
 نع ثدحتت يتلا ةصاخلا دصاقملا كلذكو «ةماعلا ميركلا نآرقلا دصاقم

 يف عوضوم نع هئثيدح ايانث يف ميركلا نآرقلا صني دقف ءتاعوضوم وأ تالاجم

 اندروأ امك ؛.هدصاقم وأ هدصقم اىلع تالاجملا نم لاجم وأ هضرعو نآرقلا لوط

 اذه وأ لاجملا اذه يف دصاقملا نأب ميركلا نآرقلا عطقي انهف ءاقباس جاوزلا نع

 كلاسملا ئوقأ وه كلسملا اذه نوكي مث نمو ءوه هررقو وه هركذ ام عوضوملا

 ئلع قيرطلا عطقي اذهو .هدصاقم نع ثدحتي يذلا وه هسفن نآرقلا اذإ ؛اهالوأو

 .نيقيب هحوضوو هروهظو دصقملا تابث ررقيو ءاهتيلامتحا وأ دصاقملا ةينظ

 :ءارقتسالا :اًيناث

 ةدعاق وأ يلك مكح جارختسال تايئزجلا عبتت -مولعم وه امك- ءارقتسالا

 حفصتت نأ وه) :لاقف قطنملا حالطصاب يلازغلا دماح وبأ هفرع دقو «ةماع

 تايئزجلا كلت يف امكح تدجو اذإ ئتح «يلك نعم تحت ةلخاد ةريثك تايئزج

 ظ .(7)1(هي ىلكلا كلذ الولع تمكح

 راد .نيدلا سمش دمحأ هحرش .يلازغلا دماح يبأل ١. 54 :قطنملا نف يف ملعلا رايعم )١(

 .م١7 "١1 .ةيناثلا ةعبطلا .نانبل .توريب .ةيملعلا بتكلا

 يمص ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحب ١ تأ ف اقف :بسفت
 هس

 :نيعون الع وهو «قرطلا مظعأ هنأب روشاع نبا رهاطلا ةمالعلا هفصوو

 ىلإ يضفت ةلثامتم ةريثك للع ءارقتسا وهو :-اهمظعأ هنأب هفصوو- لوألا
 .يعرش دصقم اهنأب مزجن ةدحتم ةمكح

© © 

 كلت نأب نيقيلا انل لصحي ثيحب ةلع يف تكرتشا ماكحأ ةلدأ ءارقتسا :يناثلا
 وهو ..صتقان ءارقتساو مات ءارقتسا اول مسقنيو ,7١2عراشلل دارم دصقم ةلعلا

 بسحأو ؛ميركلا نآرقلا دصاقمو ةعيرشلا دصاقم نع فشكلا كلاسم نم كلسم
 اكلسم ءارقتسالا لإ جاتحت مولعلا نم ملع يأل ةصاخو ةماع دصاقم يأ نأ
 .اهنع فشكلل

 :ةماعلا دصاقملا نع فشكلل اًكلسم ءارقتسالا

 عاونأ نع فشكلل اًكلسم نوكي ءارقتسالا نإف ةينآرقلا دصاقملا باب يفو
 ,ةينآرقلا تايآلل ةيليصفتلا دصاقملا :امهو ني ريخألا نيعونلا ادع اًعيمج دصاقملا
 ظافلألا لالخ نم طابنتسالا ئلع موقي ذإ ؛فورحلاو تاملكلا دصاقمو
 .اهل برعلا تالامعتساو ءاهتالالدو

 ةماعلا دصاقملا يف ةعيرشلا دصاقم نع فشكلا كلاسمب انركذي ام وهو
 ليبس ةيئزجلا دصاقملا نأ نيح يف «ءارقتسالا امهليبس ذإ ؛ةصاخلا دصاقملاو

 عاونأ نم عون لوأ يف اهركذ انفلسأ يتلا ميركلا نآرقلل ةماعلا دصاقملاف
 نع ثدحت نآرقلاف .هسفن ميركلا نآرقلا تايآ ءارقتسا اهليبس نآرقلا دصاقم

 .مالسلا راد ةعبط /١١-١18. :ةعيرشلا دصاقم (3)

 :يهقفلا لالدتسالا يف اهرثأ اهفئاظو اهتيجح اهطباوض ةيئزجلا دصاقملا :انباتك عجار (0)
 .م5١١1 مها 5 .اىلوألا ةعبطلا .ةرهاقلا .دصاقملا راد .08-04"7



©» © 
 ميركلا نارقلل يدصاقم ريسفت وحن سد ! قارق انققا دسفت ان

 ؛تايآلا نم ددع يف امنإو «ةدحاو ةيآ يف سيل .هدصاقمو هتاياغ هسفنب نيبو «هسفن

 نأ عيطتسن الو «ةدحاو ةيآ اهرصحت ال ةعونتمو ةددعتم هدصاقم ميركلا نآرقلا ذإ

 قيقد لكشب اًعيمج هتايآل مات ءارقتسا ربع الإ اًعيمج نآرقلا دصاقم ىلع فقن

 .ءيش هنع دني ال ثيحب ةسوردم ةطخو جهنم قفوو

 ..اهفينصتو ءاهرصحو «ميركلا نآرقلا نم دصاقملا هذه ءارقتسال ةقي -

 .هلك نآرقلا يف ةينآرقلا تايآلا نم دصقم لكب لصتي ام ءارقتسال ةقيرطو -

 كلذل الاثم انذختا ولف ..يعوضوملا ريسفتلا نم ةيناثلا ةقيرطلا نوكت دقو

 ثحبلا انيخوتو .نآرقلا دصاقم نم اًماع اًدصقم (ةيدوبعلاب هدارفإو هللا ةينادحو)

 ثيح نم .دصقملا اذهل ميركلا نآرقلا ةيؤر انل ترهظل «هلك ميركلا نآرقلا يف هنع

 .خلإ ...هدئاوفو .هعناومو .هدعاوقو .هقرطو .هعاونأو .هتعيبطو «هتيهام

 :ةصاخلا دصاقملا نع فشكلل اًكلسم ءارقتسالا

 رئاودلاو: تآلاجسلا دصاقم اع انكرأ ءاوس «كلذك ةصاخلا دصاقملاو

 ..هروس نم ةروس وأ هلك نآرقلا يف تاعوضوملا دصاقم مأ

 لاجملا يف ةدراولا تايآلا عمج وه :انه ةينآرقلا دصاقملا نع فشكلا ليبسف

 ةفبكأ وأ ةلحرملا ةظحاللمل يندملا نع يكملا زييمتو ءاهفينصتو .عوضوملا وأ

 ..هئانب ةقيرط وأ دصقملا اذه قيقحت

 اذه حضوي جاوزلاب لاثم نم تالاجملا دنع ةصاخلا دصاقملا يف هانقس امو

 ا اقم ريسفت وحن

 هي ©6©

 :روسلا دصاقم نع فشكلل اًكلسم ءارقتسالا

 (1)ككقتسم اًملع روسلا دصاقم لعج ريسفتلا يف نيرصاعملا نيثحابلا ضعب
 .هنع فشكلا قرطو «ريسفتلا يف هتيمهأو «هليصأتو «هتلدأو «هتيمهأ هل

 ثيح ؛ءارقتسالا وه ةروسلا دصقم نع اهب فشكي يتلا قرطلا مهأ نمو

 فده ْئلإ لوصولا يف دهتجيو ءاهتايثزجو «ةروسلا تاعوضوم رسفملا ئرقتسي
 ربدتلا نم اًديزم جاتحي لمع وهو «تايئزجلا هذه لك هلوانتت حضاو دصقم وأ ماع

 اًبحو المعو اًربدتو ةوالت :نآرقلا عم صاخلا شيعلاو «لوذبملا دهجلاو «لمأتلاو

 .ئلاعت هللا قيفوت دعب نمو لبق نمو «ةموميدو

 أَو .ةروسلا مسا يف لمأتلا روسلا دصاقم نع فشكلل ةمهملا قرطلا نمو

 ةروسلا نأ رسفملل رهظيف ءاهحتاوفو اهعلطم نم اًرهاظ ةروسلا عوضوم نوكي

 .اهدوصقمو اهعوضوم يف ةرثؤم اهحتاوفو ءاهلوأ ئلع ةينبم

 .توملا نم هقبسي امو ةمايقلا موي لاوحأل ركذ وه اهيف ام لك نإ مث «[١:ةمايقلا]

 .ةمايقلا مويب ناميولا لئاسوو

 4 (00)ِةَمكيْلا روي ُميمَأ آلا :اهعلطم نإف «(ةمايقلا ةروس) :كلذ لاثم

 يعاقبلا لوقي روسلا دصاقم نع فشكلا كلاسم نم مهملا كلسملا اذه يفو
 هذهل يلامعتساب يل رهظ دقو) :(روسلاو تايآلا بسانت يف رردلا مظن) هباتك يف

 اذه لمع يف يئادتبا نم ةرشاعلا ةنسلا يف أبس ةروس ىلإ يلوصو دعب ةدعاقلا
 ةبسانملا رهظت ءيش لك مسا نأل اهدوصقم نع مجرتُم ةروس لك مسا نأ باتكلا

 ةعيرشلا ةيلك .همولعو نآرقلا مسقب دعاسملا ذاتسألا «ةعيبرلا دمحم روتكدلا ءالؤه نم )١(
 دصاقم ملع) :ناونعب اًميق اًمحب رشن يذلا ءميصقلا ةعماجب ةيمالسإلا تاساردلاو
 ءاملعلا ةيانعو .هتلدأو هليصأتو ءريسفتلا يف هتلزنمو هتيمهأ نع هيف ثدحت ء(روسلا

 .روسلا دصاقم نع فشكلا قرطو ءروسلا دصاقمب
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 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن كنا

 .(0)1(هيف ام ليصفت الولع ًالامج] لآدلا ةتاوتغ هاّمسم.خييو.ةئيب

 جاتحُي اكلسم رشع ةثالث تغلب رومألا نم اًددع ةعيبرلا دمحم ف اةروأ كلو

 :يه «ةروسلا دصقم ىلإ لوصولا يف اهيلع دمتعيو اهيلإ

 .هطباضو هدحو دصقملل حيحصلا مهفلا -

 .هيف لمأتلا ةقدو رظنلا ةمادإب هللا مالك ربدتو -

 .ئلاعت هللا مالك مهف بلط يف ةينلا صالخإو -

 .قداصلا ءاعدلاو -

 .اهصئاصخو اهلئاضفو اهلوزن لاوحأ نم ةروسلا تامدقم ةفرعمو -

 .ةروس لك دصقم ديدحت يف اهنم قالطنالاو ةماعلا نآرقلا دصاقم ةفرعمو -

 .اهنيب طبارلا يف رظنلا ناعمإو اهئامسأ نم درو امو ةروسلا مسا يف رظنلاو -

 ةروسلا هيف تلزنأ ام نايب يف فلسلا نع ةدراولا راثآلا ئلع عالطالاو -

 .اهدصضقتم ديدحتل اقلطتم نوكي امو

 .اهنيب طبارلا يف لمأتلاو اهتمتاخو ةروسلا ةيحاتتفا يف رظنلاو -

 .اهيف طباورلاو تابسانملاو ماعلا اهقايس ةاعارمو ةروسلل ةيلكلا ةرظنلاو -

 يف رركتي امو اهرايتخا رسو ظافلألاو تاملكلا تالالد يف رظنلا ناعمإو -

 ظ :ىرحألاو ظاقلاللا مهقووسلاا

 .ةروسلل ةيحلا ةيحورلا ةشياعملاو -

 :قيقحت .يعاقبلا نيدلا ناهرب . ١/ ١١-15 :روسلاو تايآلا بسانت يف رردلا مظن )١(

 .م1196 .ه١ 5١6 -توريب- ةيملعلا بتكلا راد .يدهملا بلاغ قازرلا دبع

 أس 49 ا ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن

 .ئلاعت هللا تويب نم تيب يف رثكأ وأ نيصخش نيب ةثحابملاو ةسرادملاو -

 .(7١روسلا دصاقمب ينتعت يتلا ريسافتلاو بتكلا ضعبب ةناعتسالاو -

 يف ةيقرطلا وأ ةيكلسملل ضحمنت نأ حلصت ال اهلك رومألا هذه نأ ودبي امكو

 دقو «؛هريغو روسلا دصاقم نع فشكلل حلصي امنإو ءدصاقملا نع فشكلا

 :لثم «نآرقلا عم لماعتلا يف ةيوبرت ٍناعم ىلإ عجري اهضعبف ءاكلسم حلصي ال
 .قداصلا ءاعدلاو ةينلا صالخإو ءقيدص عم ةسرادملاو «ةيحورلا ةشياعملا

 حيحصلا مهفلا :لثم «هتمالسو ةروسلا دصقم ةحصل طباوضو طورش اهضعبو

 جاتحي رمألاو «نآرقلل ةماعلا دصاقملا نم قالطنالاو .هطباضو هدحو دصقملل

 .ثحبلا اذه يف لوذبملا زيمتملا دهجلا مغر صيحمتو قيقحتو ريرحتل

 :طابنتسالا :اًملاث

 فقي ال ءارقتسالا مامت دعبف «ءارقتسالا نع لزعمب سيل طابنتسالا كلسم

 رظن هأرقتساو هعمج اميف رظني امنإو .هب يفتكي وأ ؛هدنع هيقفلا وأ رسفملا
 وهو لوألا عونلا وأ ئوتسملا عم كلذ ناكأ ءاوس «لمأتملا ربدتملا طبنتسملا

 نم ريخألا عونلا نع الضف ؛ةصاخلا ةينآرقلا دصاقملا مأ «ةماعلا ةينآرقلا دصاقملا

 ةجردلاب مئاق وهف «ةينآرقلا تايآلل ةيليصفتلا دصاقملا وهو «نآرقلا دصاقم عاونأ

 ظافلألا يف رظنلا لالخ نم «ةررقملا هدعاوقو هجهنمب طابنتسالا ئلع ئلوألا

 .اًميفو الامعتسا هل فعطو اهوا دو

 نم طبنتسملا وأ رظانلل نيبتي ةارقتسملا تايآلا نم عومجملا يف رظنلا دعبو

 يعرش رظن نودو تايآلا عمج نود هل ودبتل نكت مل رومأ طابنتسالا ةيلمع لالخ

 اًحيضوت كلذ يف نإف -تاءارق نم تايآلا يف ام أرقتسا اذإ ةصاخبو- اهيف ديدس

 )١( .ئلوألا ةعبطلا .ةعيبرلا دمحم .د .5-58ا/ :روسلا دصاقم ملع ١ 577ه. 1١١1١م.



 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن جميح

 © © ا جح بط

 ىئرخأ ةياور وأ .مكحلا نم دوصقملا حضوت ةدايز اهيف ئرخأ ةياور وأ مهبمل

 يف يرورض كلسم اذهف ؛كلذ وحنو ءاهقلطم ديقت وأ ئلوألا ماع صصخت
 .ءاوسلا ىلع ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا عم لماعتلا

 نود دراولا صنلا ضعبب ذخأي نأ دحأل زوجي الو) :مزح نبا مامإلا لوقي
 نأ دحأل لحي ال امك «هنايب نع مكحلا يف كلذ نم ءيش لصفي نأ زوجي الف ...ضعب
 رفكلاب هلإ ال هلوقب هيلع يضقيف ؛ضعب نود همالك ضعب يف هللا الإ هلإ ال لئاقلا ذخأي

 ةيآلا تلزن اذإ كلذكو .همالكب هذخأنف ضعب ئلإ هضعب هلك همالك مضن نكل
 .ضعب الإ هضعب اًمومضم كلذ ناكف «تارسفملا ثيداحألا اهبقعب ئتأ ةلمجملا

 .(1١)(ضعب ىلع هضعب افوطعمو «ضعب نم هضعب نثتسمو

 هل هبنتي ال نآرقلا مهف نم بيجع باب اذه نأب :ميقلا نبا ةمالعلا حرص دقو

 ,(7)هب هقلعتو اذبب اذه طابتراب رعشي ال دق نهذلا نإف ؛ملعلا لهأ نم ردانلا الإ

 ةعيرشلا روصيو «(7نيخسارلا ةمئألا كلسم نم كلذ يبطاشلا مامإلا دعو
 اًناسنإ نوكي ال ناسنإلا نأ امكف ؛يوسلا حيحصلا ناسنإلاك اهنأب اًعيدب اًريوصت

 .هدحو سأرلاب الو ءاهدحو لجرلاب الو ءاهدحو ديلاب ال قطنيف قطنتسي ىتح
 اهنم بلطي ال ةعيرشلا كلذك ءاّناسنإ اهب يمس يتلا هتلمجب لب .هدحو ناسللاب الو

 نإو .ناك ليلد يأ اهنم ليلد نم ال ءاهتلمجب الإ طابنتسالا ةقيقح ىلع مكحلا

 اذإ ديلاك ءيقيقح ال يمهوت وه امنإف «ليلدلا كلذ قطن يأرلا يدابل رهظ

 ثيح نم ال ناسنإ دي اهنأ تملع ثيح نم «ةقيقح ال امهوت قطنت امنإف تقطنتسا

 يسلدتألا عرج نيدمعأ ني يلع 757-554 :ماكحألا لوصأ ين ماكحإلا )١(

 .ه٠5١ 5 .ئلوألا ةعبطلا .ةرهاقلا .ثيدحلا راد .دمحم وبأ

 511/١. :نيعقوملا مالعإ (؟)

 هل مدقو هصن طبض .يبطاشلا ئسوم نب ميهاربإ قاحسإ يبأل ١/ 5٠-01. :ماصتعالا (©)
 .ت .د .ط .د .ديحوتلا ةبتكم .ناملس لآ نسح نب روهشم هثيداحأ جرخو هيلع قلعو

 كلنلا# يه ع هس تحمس ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن

 مدخي ةدحاو ةروص ةعيرشلا روصت نيخسارلا نأشف «لاحم هنأل ؛ناسنإ يه

 لخأ تابباشتملا ىعبقم تأشو هةرمثم ةروص تووص اذإ ناستإلا ءاضعأك اه

 .(١)يئزج وأ يلك نم هضراعي ام مث ناك نإو ءاّيلوأ اًدخأو اًوفع -ناك اّيأ- ام ليلد

 :مهدوهجو نآرقلا ءاملع براجت :اًعبار

 نكي مل نإو ,نآرقلا دصاقم نع فشكلا كلاسم نم مهم كلسم اذه

 ةربخ نم ءاملعلا ءالؤهل امب هرابتعا هل نكل «ةقباسلا كلاسملا ةوق يف وأ ءاموصعم

 مهلو .زيزعلا باتكلا دصاقم نم هولصح امو هوأر قتسا امب انوربخيل ةيحالصلاو

 .(2)(مهنع ذخأنو مهيلإ تصنن نأ انيلع قحلا لماك

 نمو) :لاق نيح نعملا اذه نع مالسلا دبع نب زعلا هب ربع ام نسحأ امو

 زوجي ال ةدسفملا هذه نأو ءاهلامهإ زوجي ال ةحلصملا هذه نأب نافرع وأ داقتعا

 عرشلا سفن مهف نإف .صاخ سايق الو صن الو عامجإ اهيف نكي مل نإو ءاهنابرق

 مهفو «ءالقعلا ءامكحلا ءالضفلا نم اًناسنإ رشاع نم نأ كلذ لثمو ءكلذ بجوي

 هلوق فرعي مل ةدسفم وأ ةحلصم هل تحنس مث رّدَّصو ٍدْرو لك يف ههركيو هرثؤُي ام

 كلت رثؤُي هنأ هتداع نم هفلأو هتقيرط نم هدهع ام عومجمب فرعي هنإف ءاهيف

 .(2)(ةدسفملا كلت هركيو :ةحلصضتلا

 .ة؟-8ب5 9 : ةباسلا (1)

 ١7. :دصاقملا دصاقم (0)

 راد .يطيقنشلا ذيمالتلا نب دومحم :قيقحت . ٠ 11 :مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق 6

 .نايرلا ةسسؤم ةعبط ."اا/ /9 وأ .خيرات نودب .كانبل :تيوريي :فراغملا



 يمبج
 ©«© اما"

 كش ال «هليبس يف دهاجو «هيلإ اعدو «هب لمعو «ميركلا نآرقلا شياع نمف
 .هريغل نوكي ال ام هضارغأ طابنتساو هيناعم ناطبتساو نآرقلا ةفرعم نم هل نوكي

 نأ عيطتسي ام قفألاو تاناكمإلا نم هل حيتتو هنكمت ةيلك ةماع ةكلم هيدل نّوكتتو
 ةرظن نأ وأ ءاذكو اذك اذه نم دصقي وأ ءاذك ئلإ يمري ميركلا نآرقلا نأ هب ددحي
 ..اذكو اذك دصاقمو تاياغ ئلإ فدبهم عوضوملا اذهل نآرقلا

 امك ؛هل هريدتو هعم هلماعتو نآرقلل هترشع لوط نم هيدل نوكتت ةكلم يهو

 اهدعاوقب ةعيرشلل هتشياعم لوط نم طابنتسالا ةكلم دهتجملاو هيقفلا ئدل نوكتي

 مهفالتخاو اهئاهقف قافتاب ءاههقفو اهلوصأب ءاهدراومو اهرداصمب ءاهطباوضو
 > .كلذ وحنو

 نمم ددع ئلإ ميركلا نآرقلل ةماعلا دصاقملا نع ثيدحلا يف انرشأ دقو
 مهنم اريثك دروأ هتيار تحتو هتمدخ ينو نآرقلا عم مهرامعأ اوضقو اهب اومتها
 ةحخودوب دوعسم روتكدلا دروأو .(دصاقملا دصاقم) هباتك يف ينوسيرلا ذاتسألا

 .(ميركلا نآرقلا دصاقم طابنتسا ين ءاملعلا دوهج) :هثحب يف مهنم اًريبك اًددع



 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن
 2 اال 99 9 جم

 :يدصاقملا رسفملا تاموقم :عبارلا ثحبملا

 هنكمي ال نآرقلا مولع تافنصم يف رسفملل اًبادآو اًطورش ريسفتلا ءاملع ركذ

 يكلو .بادآلا كلتو طورشلا هذبب ققحت اذإ الإ نآرقلا ريسفت ةمهمل ئدصتي نأ

 ىلإ- زوحي نأ دب الف «هعاونأب ميركلا نآرقلا يف يدصاقملا رظنلل رسفملا لهأتي
 عونلا اذه نم هنكمت يتلا تاموقملا نم اًددع -ئرخألا بادآلاو طورشلا راوج

 :تاموقملا هذه نمو «ميركلا نآرقلا يف رظنلا نم

 .اهتالامعتساو اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مهف :الوأ

 تلوت يتلا ةيوبنلا ةنسلا كلذكو «نيبم يبرع ناسلب ميركلا نآرقلا لزن

 ءاهتالالدو ءاهبيلاسأو اهظافلأب ةيبرعلا ةغللا يف هقفتي مل نمف «هنايبو هليصفت

 ظافلألا يمارم ئلع فوقولاب ةريصب ئلع نكي مل اهل برعلا تالامعتساو
 نآرقلا عم لماعت يأل يرورضو ساسأ موقمو ئلوأ ةوطخ يهو ءاهيناعمو
 .يدصاقملا لماعتلا نع الضف ؛داهتجالاو هقفلاو «ةيوبنلا ةنسلا كلذكو «ميركلا

 ٌتأدب امنإو) :هتيمهأو برعلا ناسل نع ثدحت امدعب يعفاشلا مامإلا لاق

 حاضيإ نم ملعي ال هنأل ؛هريغ نود برعلا ناسلب لزن نارقلا نأ نم تفصو امب

 هيناعم عامجو ههوجو ةرثكو برعلا ناسل ةعس لهج دحأ باتكلا ملع لمج

 .()(اهناسل لهج نم ئلع تلخد يتلا هبشلا هنع تفتنا هملع نمو ءاهقرفتو

 دامع وه نآرقلاو- ةعيرشلا هقفل ةيبرعلاب ملعلا ةيمهأ يبطاشلا مامإلا نيبيو

 :الئاق ةعيرشلا ةيبرع نع ثدحتيف -اهرداصم ردصمو اهلوصأ لصأو ةعيرشلا

 امهنأل ؛مهفلا قح ةيبرعلا ةغللا مهف نم الإ مهفلا قح اهمهفي الف ةيبرع تناك اذإو)

 :ىبطاشلل تاقفاوملا :رظناو )1١1/1-177(« :تارقفلا رظناو )١79(2« مقر ةرقف :ةلاسرلا )١(

 ئلوألا ةعبطلا : ةعبطلا نافع نبا راد .ناملس لآ نسح نب روهشم :قيقحت 14 -١١.
 .ما1/ /ه1511١/



© © 
 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن سد [نآرقلل يدصاق ريس وب

 ئدتبم وهف ةيبرعلا مهف يف اًندتبم انضرف اذإف ءزاجعإلا هوجو ادع ام طمنلا يف نايس
 ةجرد غلبي مل طسوتملاو ةعيرشلا مهف يف طسوتم وهف ؛اطسوتم وأ «ةعيرشلا مهف يف
 اهيف همهف ناكف ؛ةعيرشلا يف كلذك ناك ةيبرعلا يف ةياغلا ةجرد ئلإ ئهتنا نإف «ةياهنلا

 نمف ؛ةجح نآرقلا اومهف نيذلا ءاحصفلا نم مهريغو ةباحصلا مهف ناك امك ةجح
 رصق نم لكو «مهنع ريصقتلا رادقمب ةعيرشلا مهف نم هصقن دقف ؛مهوأش غلبي مل
 غلبم ةيبرعلا يف غلبي نأ نم دب الف ءالوبقم اهيف هلوق ناك الو «ةجح دعي مل همهف

 .22)(يهاوس نمو ينزاملاو ءيمرجلاو ءشفخألاو «هيوبيسو «ليلخلاك ؛اهيف ةمئألا

 :يبطاشلا لاق ؛يبرعلا ناسللاب ملعلا لمجم وه ةيبرعلاب هقفلا نم بولطملاو

 «يناعملا ملع الو «ةغللا الو .هدحو فيرصتلا الو .هدحو وحنلا كلذب ينعأ الو)

 ناسللا ملع ةلمج دارملا لب «ناسللاب ةقلعتملا مولعلا عاونأ نم كلا 3و

 .(2)(تروصت فيك ناعم وأ اًظافلأ

 ةيبرعلا ةغللا مهف ةرورض ئلع ةحضاو ةلالد انلدت -ريثك اهريغو- لاوقألا هذه

 مهفل اليبس ؛اهتالالدو تارابعلاو ظافلألل مهتالامعتساو مهبيلاسأ و «برعلا ناسلو

 .هدصاقمو هيناعمو «هئدابمو هميقو هرارسأ لع فوقولاو ميركلا نآرقلا

 مالسإلا خيرات يف لب يلوصألاو يهقفلاو يريسفتلا انخيرات يف رظانلاو
 يقبو «نيدلاو مولعلا ددجو ةمألا مدخ نمم هتركاذ بعوتست نل يفاقثلاو يملعلا

 هدصاقمو هئدابمو مالسإلا ميهافم باعيتسا ئلع ارداقو ؛«ةمآلل اعفان هملع

 عقاولا باعيتسا يف ةيلاعف قمعأو «هلك اذه نع ريبعتلا ئلع ةردق رثكأو «هتاروصتو

 قدصي ملاع نم امف ءاهبادآو ةيبرعلا ةغللاب اًملاع ناك نم الإ - هلزاونو هتادجتسمب

 .بيصنلا رفوأو ظحلا ربكأ اهادآو ةيبرعلا نم هل ناك الإ قباسلا فصولا هيلع

 .67 /ه :تاقفاوملا ()

 .07 /0 :تاقفاوملا (؟)

 يمسح ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن | ت1 انما ريسفت وحن
 © «© ا -ىنها

 مامإلاو ءمزح نبا مامإلا اذهو مالسإلا يددجم دحأ يعفاشلا مامإلا اذهف

 .ميقلا نبا مامإلاو «ةيميت نبا مامإلاو «ينارقلا مامإلاو ءمالسلا دبع نب نيدلا زع

 ,يولهدلا هللا يلوو ءديعلا قيقد نبا مامإلاو ءيرقملا مامإلاو ءيبطاشلا مامإلاو

 .ريثك مهريغو «يهارفلا ديمحلا دبعو

 ديسو «يودنلا نسحلا وبأ ءاضر ديشرو «هدبع دمحم :نيرصاعملا نمو

 .يميهاربإلا ريشبلاو «سيداب نب ديمحلا دبعو ءيدعسلا نمحرلا دبعو .بطق
 نب دمحمو «يواطنطلا يلعو ءروشاع نبا رهاطلا دمحمو «يسرونلا ديعسو

 هللا حتف راتسلا دبعو «زارد هللا دبع دمحمو ءاقرزلا ئفطصمو «نيميثعلا حلاصلا

 .مهريغو «يوارعشلا يلوتم دمحمو «يلازغلا دمحمو «ءيواضرقلا فسويو «ديعس

 ناكو ءاهبادآو اهعورفب ةيبرعلا عم تالوجو تالوص مهل تناك ءالؤه لك

 نيمتهملا- ءالؤهف ..ةيرعش نيواود هل مهضعب نإ لب «رثنلاو رعشلاب مامتها مهل

 ءاهقفلا برقأو ءيعرشلا صنلا عم لماعتلا يف ءاملعلا زربأ مه -اهبادآو ةيبرعلاب

 درو هدصاقمو مالسإلا ققاقحح دع ريعتلا يلع نيرسفملا رذقأو .حيحصلا مهفلل

 !هموصخ ليطابأ
 .هب شيعلا ةدارإو ميركلا نآرقلا ربدت :اًيناث

 ف يدصاقملا رظنلل ليهأتلل اهرفاوت بجي يتلا ةمهملا تاموقملا نمو
 ريغبو ؟مهفن فيك ربدتلا ريغبف .هعم شيعلاو نآرقلا ربدت يه ميركلا نآرقلا

 ؟نآرقلا مهف عيطتسن فيك اهلو اهب عقاولا ريسفتو هتايآو نآرقلا تايادهب روعشلا
 «سانلا هأرقي نأ يه نآرقلا لوزن نم ةياغلا نأ انيبم ئلاعت هللا لاق اذهلو

 م را د ل رس دعا ع روب رات ضان عرج ع 2
 000 يل الا اواركدكلو يساء وردت مك َكّيِإ هلأ تك 2 :ساخلا هريبدتيو

 0 هه

 :| نض ةروس]
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 كلذو «دصاقملا ئلإ تفتلا نمل نوكي امنإ ربدتلاف) :يبطاشلا مامإلا لاق

 .(17(ربدت مهنم لصحي ملف ؛نآرقلا دصاقم نع اوضرعأ مهنأ يف رهاظ

 هيف أود لَأِ ع دنع نم َناَكولَو نامل ويدي الأ » :لئاق نم زع لاقو
 ء[ءاستلا] 7 اربح اًنلْيْخأ

 رس حر تحد رس هه آذآ آو

 | كهعي * (20) آهَلاَمَعَأ ٍبوُلَق َلَعَم ةتاءرقلا نوردح الأ 0 نا لج لاقو

 قح هولتي نأ هباتك ظفحب هللا هصخ نم ئلع بجاولاف) :يبطرقلا مامإلا لاق

 ٌبكك # :لاعت هللا لاق هبئارغ نيبتيو هبئاجع مهفتيو هترابع قئاقح ربدتيو هتوالت
 # :الاعت هللا لاقو .* ءدَيياَ اَورَبَل كرم كِل هلأ و2 هر
 رم

 لس حرا جا رس ص هس لس 5(

 لع َم َناَءَرَعْل نورددسي الق

 يفويو .هطسقب موقيو «هربدت قح هربدتيو «هتياعر قح هاعري نمم هللا انلعج

 ةعطاقلا هماكحأو ةرهاظلا همالعأل انادهو ؛هريغ يف ئدهلا سمتلي الو .هطرشب

 .؟27(ةرفغملا لهأو ئوقتلا لهأ هنإف «ةرخآلاو ايندلا ريخ هب انل عمجو «ةرهابلا

 عقوأ يوبرتو يوعد قايس يف هداريإ ناك نإو- اًضيأ اذهب لصتي اممو
 نإف «ليزنتلا نمزو ةلاسرلا رصع يف شيعي هنأك هللا باتك ملسملا أرقي نأ -قصلأو

 .رارسأو ناعم نم هيلع ردقي ام باعيتساو ربدتلاو عوشخلل ئعدأ اذه

 لك ضرعيو «تايآلا اهيف تلزن يتلا ةلاحلاو تاقايسلاو فورظلا باحصتساو

 .هبلقو هلقع ليلع اذه

 )١( :تاقفاوملا 5/ 7١9.

 :نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟) ١/ يراصنألا حرف نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ .؟

 .بتكلا ملاع راد .يراخبلا ريمس ماشه :قيقحت .يبطرقلا نيدلا سمش يجرزخلا

 .م7١6٠7 /ه١ 157 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .ضايرلا

 2 سا 9 44و تس سم ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن

 هللا باتكل مهفلا قرط برقأو ريسافتلا لضفأ نع انبلا نسح مامإلا لئس دقو
 : لابو كارا

 هللا باتكل ريسافتلا لضفأ وه كش الو نمؤملا بلقف «كبلق) :هباوج ناكف

 مهلتسي نأو ء.عوشخو ربدتب ئراقلا أرقي نأ ؛مهفلا قئارط برقأو «ىلاعتو كرابت

 ةريسلاب كلذ عم ملي نأو «ةوالتلا نيح هركف دراوش عمجيو «دادسلاو دشرلا هللا

 هذه نم اهعضاومب اهطابتراو لوزنلا بابسأب صاخ عونب ئنعيو «ةرهطملا ةيوبنلا
 بتك يفأر ق اذإو ..ميلسلا حيحصلا مهفلا ئلع نوعلا ربكأ كلذ يف دجيسف «ةريسلا

 هانعم همامأ ئيفخ بيكرت وأ هيلع قد ظفل ئنعم ئلع فوقوللف كلذ دعب ريسفتلا

 ىلع تادعاسم يهف «هللا باتكل حيحصلا مهفلا ئلع هنيعت ةفاقث نم ةدازتسا وأ

 .210(بلقلا ميمص يف هؤوض حدقني قارشإ كلذ دعب مهفلاو «مهفلا

 مدأو) :هتذمالت ضعبل ٍةْررْويَي هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا اياصو نمو

 نينمؤملا ئلع ئلتي ناك امك هرَّبِعو هظعاومو «هيهاونو هرماوأ مهفاو «نآرقلا ةءارق

 برعلا دارم كنع باغ ظفل مهفل الإ ريسافتلا هوجو ئلإ رظنلا رذاحو «ئحولا مايأ
 نارقلا كصخشي ام ىلإ بهذا مث ؛هلصتم كيلع يفخ رخآب درفم طابترا وأ هنم

 .(هيلع لمحي ام ئلع كسفن لمحاو «هيلإ

 لعجت ةكلم هسفن يف نيح ذعب اهرثأ دجيس ةقيرطلا هذب, ذخأ نم نأ كشالو

 .؟27هللا ءاش نإ هترخآو هايند يف هب ءيضتسي اًرونو ؛هتيجس نم مهفلا

 ؛ةميلت ماصع اهعمج انبلا نسحل تالاقم 1١1١19- ١١١. :كولسلاو ةيبرتلا يف تارظن )١(

 ربمفون ١4 لوألا ددعلا .ةيرهشلا باهشلا ةلجمب ترش ةلاقم يف تدرو ةقباسلا ةرقفلاو

 م7١

 راد .زيزعلا دبع نيمأ ةعمج .4/ -41/ :ريسفتلا :يناثلا باتكلا .انبلا مامإلا ثارت نم (0)

 .م8١٠٠ .ه575١ .ئلوألا ةعبطلا .ةيردنكسإلا .ةوعدلا
 هلآ



 ©« © 2 اذ

 ىلع فوقولا قرط مهأ نم وهل همهف يف قمعتلاو ميركلا نآرقلا ربدت نإ

 .ضعبب اهضعب ةروسلا عطاقم طبريف «هباتك نم هدصاقمو «هقلخ نم هللا تادارم

 ءاهرخآو اهلوأ لوانتت اهل ةيسمش ةروص مسر -يلازغلا خيشلا لاق امك- لواحيف

 ءاهرخآل اًديهمت اهلوأ لعجتو ءاهلك اهدشت ىتلا ةيفخلا طباورلا ىلع فرعتتو

 .هب داهجلاو هميلعتو ميركلا نآرقلاب لمعلا :اثلا

 ترا :ةينآرقلا ةيآلاو ءميركلا نآرقلا يف ناميإلاب نورقم اًمئاد لمعلا

 :ميركلا نآرقلا يف عضاوملا تارشع يف ترركت ....# ٍتدَحِلَصلأ أوو وسما

 .ناميإ نم قلطني ال لمعل رثأ الو ءلمع هعبتي ال ناميإ نم ةدئاف الف

 هريغل ئدبتت ال راكفأو ئؤرو تاحاسم هل ئدبتت دهاجملا لماعلا نمؤملاو

 ايا ور ا اما

 يع يعور ادعمولا بهيج هين توجاج عضم
 دعاق وهو اًدبأ هل حتفتتل نكت مل قافآ ناميإلا يف هل حتفتتو ؛سانلل هتدهاجم ءانثأ

 هذه ريغب اًدبأ هل نيبتتل نكت مل ةايحلا يفو سانلا يف قئاقح هل نيبتتو ءنكاس نمأ
 هتالاعفناو هعابطو هتاداعبو هتاروصتو هرعاشمبو هسفنب وه غلبيو «ةليسولا

 .2(١)(ةريسعلا ة ةقاشلا ةبرجتلا هذه نودب اًدبأ هغلبيل نكي مل ام «هتاباجتساو

 انملعتف ةروزح نايتف نحنو هيلي يبنلا عم انك) :لاق هللا دبع نب بدنج نع

 .ه577١ .ةرشع ةعباسلا ةعبطلا .ةرهاقلا .قورشلا راد .بطق ديس ١١. :نيدلا اذه ()

 م 1

 سدح ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن | نآ قلل ىدصاقم ريسفت وحن
 © © ا يبه

 .(17(اناميإ هب انددزاف نآرقلا انملعت مث نآرقلا ملعتن نأ لبق ناميإلا

 لا اسيا زيوت هنا نر هيه يع جرب ةباعدب :لاق رمع نبا نعو
 فقوي نأ ىغبني ني امو اهمارحو اهلالح ملعتيف ِةِلَي دمحم ئلع ةروسلا لزنتو «نآرقلا

 نآرقلا مهدحأ ئوتؤي الاجر تيأر دقل لاق من : .نآرقلا متنأ نوملعت امك اهيف هدنع

 فقوي نأ يغبني ام الو هرجاز الو هرمأ ام يردي ام هتمتاخ ئلإ هتحتاف نيب ام أرقيف

 .2"2(لقدلا رثن هرثني هنم هدنع

 نوقلتي اوناكو ةنسلاو نآرقلا هنع اوقلت نيذلا مه ءالؤه) :ةيميت نبا مامإلا لاق

 انثدح دقل :ىملسلا نمحرلا دبع وبأ لاق امك ءلمعلاو ملعلا نم كلذ يف ام هنع

 مهنأ :امهريغو دوعسم نب هللا دبعو «نافع نب نامثعك نآرقلا اننوئرقي اوناك نيذلا

 نم اهيف ام اوملعتي ئتح اهوزواجي مل تايآ رشع ِةلِكَو يبنلا نم اوملعت اذإ اوناك
 .اًعيمج لمعلاو ملعلاو نآرقلا انملعتف :اولاق لمعلاو ملعلا

 ينامث ةرقبلا ملعت يف -ةباحصلا رغاصأ نم وهو- رمع نب هللا دبع ماق دقو

 .©0(ةفرعملاو مهفلا لجأل كلذ امنإو © نيئس

 تيرفاكحلا مليت الق » :هل لاقف «نآرقلاب داهجلا ىلإ هك هيبن هللا هجو دقو

 يباوّرلا يهو ٌرواَّرَحلا :اهعمج اهعمج ةروزحو «(610) :مقر ثيدح 0١ :هننس يف هجام نبا ()

 .خيرات نودب .توريب .رداص راد ١5/ ١74. :برعلا ناسل .ٌراغَّصلا

 ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو "ل )١ :مقر ثيدح 4١/١ :هكردتسم يف مكاحلا هاور ()

 هننس يف يقهيبلا هاورو «يبهذلا هقفاوو هاجرخي ملو ةلع هل فرعأ الو نيخيشلا طرش

 :هعارتأ أدر وه لبق فورعم رسكلا نيم لقدتاو فة :مقر ثيدلح ٠١ /” :ئربكلا

 115 1/11 ةفرهلا تاهل

 .ينارحلا ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا يقت ١6. 7/0 :ئواتفلا عومجم (*)

 /ه57١ .ةتلاثلا ةعبطلا .ةروصنملا .ءافولا راذ .رازجلا رماتغ - نابلا رونأ :قيقحت

 مآ 060



 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن جموح

 © © ا__عئعها

 7 :؟ :ةاقرفلاد 412) يكس كاب يب خاوي

 ..داهجلاو لمعلاو ملعلاب الإ اًينآرق اًينابر نوكي نأ ناسنإلا غلبي نلو

 ٌفلسلا) :سفنلا داهجل عبرألا بتارملا نع ثدحت نأ دعب ميقلا نبا لاق

 هب لمعيو «قحلا فرعي ئتح سي ال َمِلاَعلا نأ لع َنوُعِمِجُم

 .(7(تاومسلا ٍتوكلم ىف (ميظع ئعدُي كاذف َمَّلَعو َلِوَعَو ملع نّمف ههَمّلعُيو

 الإ هتاياغو هدصاقم الو هيناعم الو هقافآ الو هرارسأ حتفتت نل ميركلا نآرقلاف

 هعقاو يف هميلاعتو هتاياده لزنتساو ءاّدبأ هب لمعو ءاّقح هلثمتو ءاًدج هذخأ نمل

 لمعل اًيعسو «ةيؤرلا يف اًحوضوو ءردصلا يف اًحارشناو .بلقلا يف اًرون ؛يلمعلا

 .لمعلا ريخو ريغلا عفنو ريخلا

 :نآرقلل ةماعلا دصاقملا لظ يف ةمألا تاجايتحا نم قالطنالا :اًعبار

 تاجاح نم قلطني اًمئاد ءيحلا داهتجالاو ءيحلا ركفلاو ءيحلا لمعلا

 ىلع مهتاداهتجاو مهاواتفو ةمئألا ءارآ تناك اذكه ءاهنع لزعمب نوكي الو «ةمألا

 رابكلا ةمئألا ئواتفو تاداهتجا انل ظفح انتمئأو انئاملع خيراتف «خيراتلا رم

 مامإلاو «ميقلا نبا ةمالعلا هذيملتو ةيميت نبا مامإلاو ؛مالسلا دبع نبا زعلا مامإلاو

 .نيسح رضخلا خيشلاو ءيشارخلا خيشلاو «ريدردلا خيشلاو ءروشاع نبا رهاطلا

 .زارطلا اذه ناوخإو

 هل بتكت نل نآرقلا عم لماعتلاو يمالسإلا داهتجالاو يمالسإلا هقفلا نإ

 اًبداحو «ةمألا عقاو نم اًقلطنمو «ةمألا مومه نع ربعم نكي مل ام ةيلعافلاو ةايحلا

 .اهلبقتسم افرشتسمو ءاهتراضحو اهتعيرشو اهتديقع ئلع

 ناكر ريس نأ ع

 .ةيمالسإلا رانملا ةبتكم .توريب .ةلاسرلا ةسسؤم ٠١. /7" :دابعلا ريخ يده يف داعملا داز )١(

 م44 /سا1416 .قورشعلاو ةعباسلا ةعبطلا .تيوكلا

 يبحح ميركلا نارقلل يي ريسفت وحن | نآ قلل ىدصاقم ريسفت وحن

 © «© ا _ءىق

 ةلحرم يأ يف اهتابلطتمب ةيانعلاو اهاياضقو ةمألا عقاوب مامتهالا ناك انه نمو

 .يدصاقملا دهتجملاو يدصاقملا هيقفلاو يدصاقملا رسفملا تاموقم نم اهشيعت

 شيعلاب ئفتكاو هتمأ اياضقو سانلا عقاو نع لزعنا اذإ هصصخت ناك ايأ ملاعلا نإف

 ..رون بتكي ام ئلع الو «رون همالكل نكي مل ءقاروألاو بتكلا نيب

 مهتمأ مومه عم اوشاع نم الإ يئاملعلا انخيرات نم بعوتست ال ةركاذلاو

 كن انت | َكَِدَكَو # «ميركلا نارقلا ءامي ةابسلا اهل اوداعأو ءابتاونك ةعاهوضبأو

 نص هن نم وب ىِددَن ارث ُهَنلَعَج نكدلو نمي ميال الو تيبط ىِرُد 1 يِرَمَأ نم حور

 .[51 :ئروشلا] # ٍويقَتْسُم طر إىل كّنَو اكواب

 اياضقل هجالع يف هتاياغو نآرقلا يارا لع ويراعلا رِسفمْلاَو

 يه نآرقلا دصاقم نإف ءاهجاجوعال هميوقتو ءاهل همييقتو رومألل هترظن يفو «هتمأ

 ددجي وهو ددجم ةيعاد وأ حلصم نع بيغت نأ حصي ال يتلا نآرقلا ةلاسر ةصالخ

 .ةايحلا هتمأ الإ ديعيو ءهحور نيدلا اذهل

 ةيدرفلا :نآرقلا تاياغو نآرقلا دصاقمب طبضني نأ بحي ةمألا عقاو نأ امك

 .ةيسفنلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا «ةيورخألاو ةيويندلا «ةيعامجلاو

 نأ ةعيرشلا دصاقم نمو نآرقلا دصاقم نم نإف .هنع تلفني الو ..ةصاخلاو ةماعلا

 .تادجتسملا نم دجتسم اهنع تلفن الو «ةلزان لك اهتحت جردنت

 حلصي ال هنإف ءاهاياضقب هل مامتها الو «هتمأ عقاوب هل ةقالع ال يذلا ملاعلا امأ

 يتلا ةدماهلا ةثجلاك شيعي امنإو ءيدصاقملا داهتجالا الو يدصاقملا رظنلل

 .ةايحلا حورو «حورلا ةايح َدَقَف هنأل ؛اهب ةايح الو ءاهيف حور ال



 سماخلا ثكحبلملا

 يىدصامملا ريسفللا طياوض

 ميركلا نارقلل



 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن
 ا 7١ سم 4 4 ا بحجج

 :ميركلا نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا طباوض :سماخلا ثحبملا

 ئتح طباوضلا هل عضوت نأ ةيضق وأ نف لكل يسيسأتلا لمعلا هئادب نم

 يفرط الك نإف ؛نيطرفملا وأ نيطرفملا بهذم بهذي الو «ةرسي وأ ةنمي فرحني ال
 ةماقتسالاو لادتعالا ليبس ئلع انميقيو رومألا يفرط نع اندعبُي الو «ميمذ رومألا

 .اعيمج ملعلاو لمعلا طباوضب طابضنالا الإ

 نيبو هنيب نويلوصألا قّرف يذلا يحالطصالا هانعم انه طباضلاب ينعن الو

 باب نم اهعمجي طباضلاو ؛ئتش باوبأ نم اًعورف عمجت ةدعاقلا نأب ةدعاقلا
 0س

 ريسفتلا هب طبضني امب اهتاعارم بجي يتلا تاموقملاو سسألا هب ينعن امنإو
 هفئاظوب مايقلا نم هنكمي امو ءاعورشم هرابتعا لعجيو «نآرقلل يدصاقملا

 ىلع تانئتفالا نم اعون طباوضلا هذه نع اًديعب هب لمعلا نوكي ثيحب ؛ةيريسفتلا

 رابتعا طباوض نع ثيدحلا ذإ ؛ةيعبتلاب نآرقلا مولع ئلع ةيانجلا نم اًعون وأ «نآرقلا
 .هسفن يدصاقملا ريسفتلا نع ثيدحلا نع ةيمهأ لقي ال يدصاقملا ريسفتلا

 نوعضي ءاملعلاف .دصاقملا قيقحت باوضلاب ققحتلا نأش نم هنأ امك

 ىلإ لصيو هبولطم فرصتلا ققحي يك تافرصتلاو لاعفألل طباوضلاو طورشلا

 .هذوصقم

 مامتهالا قحتسي انف هرابتعاب- وهف «كلذ يف اًعدب سيل يدصاقملا ريسفتلاو

 ءاهيلع سسأتيو اهب طبضني ئتح طباوض ىلإ جاتحي -دهجلا نم ديزم لذبو

 ريسفتلل اهارن يتلا طباوضلا مهأ نمو «هتفيظوب موقيو هدوصقم اهلالخ نم ققحيو
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 ناسحإلا ميمع دمحمل هقفلا دعاوقو ,م19485١ .ه١ 5٠4 .ئلوألا ةعبطلا .ةيملعلا بتكلا
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 :يتأي ام ميركلا نآرقلل يدصاقملا

 :هكلاسمو هقرط نم افشكتسم دصقملا نوكي نأ :الوأ

 نم اًفشكتسم ينآارقلا دصقملا نوكي نأ يدصاقملا ريسفتلا طباوض نم
 .طابنتسالاو «ءارقتسالاو «ينآرقلا صنلا يهو ءافلس اهانررق يتلا هكلاسم

 .روصعلا رم الع نآرقلا ءاملع براجتو

 عاونأ عم اهيف يقتلي دق هب ةصاخ قرط نآرقلا دصاقم عاونأ نم عون لكلو

 تاعرشوملل زيقير ةاهكلاسم ةعاعلاةيكآرقلا ههصاقملل خبقبي ندكل هائرشلا
 نإو ءاهكلاسم تايآلل ئقبتو ءاهكلاسم روسلل ئقبيو ءاهكلاسم تالاجملاو
 .كلاسملا ضعب يف ةثالث وأ ناعون كرتشا وأ ءكلاسملا ضعب يف عاونألا تكرتشا
 رتشم دصقملا ئلع ينآارقلا صنلا كلسمف

 كرتشم طاستسالاو :ةروسلاو ةصاخلاو ةماعلا دضاقملا نيب كرتشم ءارقتسالاو
 ..اذكهو .دصاقملا عاونأ بلغأ نيب

 ةصاقللاو ةساعلا دصانقلا نيب اك

 .ميركلا نآرقلا دصاقم نع فشكلا كلاسم ثحبم ين كلذ انيب دقو

 اهانررق يتلا هقرطو هكلاسم نم اًرمثتسم ينآرقلا دصقملا نوكي نأ دب الو

 نم ةينآرقلا دصاقملا ءاقتساف ؛نآرقلا دصاقمب ةقالع هل نوكيال الإو ءافلس

 طبضو كلذ ةياعر ريغبو ءريسفتلا يف يدصاقملا لمعلا طباوض دحأ اهكلاسم
 .ةريثك تابارطضا عقتس طباضلا اذهب يدصاقملا ريسفتلا

 نيرسفملا ضعب هيف عقو ام اذهو .هسفن ريسفتلا يف بارطضالا :كلذ نم
 ةقالع ال تاعوضوم ةشقانمل قرطتف اهرسفي ىتلا ةروسلا دصقم نع لفغ نيح
 .يدصاقملا ريسفتلا دئاوف ثحبم يف يأيس امك ..ةروسلاب اهل

 ريسفتلا يف عقيس يذلا للخلاو بارطضالا نأ اًضيأ رارضألا هذه نمو

 وعححصب
 © © | "ره

 .هسفن نآرقلا الع ريبك رطخ اذه يفو «ميركلا نآرقلا مولع ئلع اًبلس سكعنيس

 .ةيعبتلاب همولعو

 تايآ نم نآرقلا هيوتحي امب يهقفلا لمعلا ئلع كلذك ساكعنا هل نوكيسو
 اىلع لوعي الو «طباضلا اذهب يدصاقملا ريسفتلا طبضني نأ بجي اذهلو ؛ماكحأ

 ا ا و

 يدصاقملا رسفملا تاموقمب ققحتلا متي : نأ :امنأت

 يدصاقملا رسفملا ققحتي نأ يدصاقملا ريسفتلل ةمهملا طباوضلا نمو

 مهف :تاموقملا ثحبم يف اهانركذ امك يهو ؛هيف رفوتت نأ بجي يتلا تاموقملاب
 لمعلاو ؛هب شيعلا ةدارإو ميركلا نآرقلا ريدتو ءاهتالامعتساو اهبادآو ةيبرعلا ةغللا

 لظ يف ةمألا تاجايتحا نم قالطنالاو .هب داهجلاو هميلعتو ميركلا نآرقلاب

 .نآرقلل ةماعلا دصاقملا

 اهتيمهأ نايبو اهنع ثيدحلا قبس ثيح ؛انه تاموقملا ليصفت ديزن الو
 .ميركلا نآرقلا يف يدصاقملا رظنلاو يدصاقملا ريسفتلاو يدصاقملا رسقملا

 اَرثؤ ؤمو اًلعاف نوكي نأ نكمي ال يدصاقملا ريسفتلا نأ ئلع دكؤن طقف امنإو

 .هتاموقمي نقسم 15| الإ اًطبضتمو

 يلو ايس اع مو ةةيبرعلاب اوهام سيل وسط وأ اًريسكت لفعل ذأ الو
 فتقاوملا يف بيلاسألاو ظافلألل برعلا تالامعتسا ةفرعمب عساو ملع هدنع
 دوهعم فرعي ال وهو نآرقلا عم لماعتيس فيك ..ةفلتخملا يناعملاو ةفلتخملا
 جاجتحالا رصع يف بيلاسألاو ظافلألا يناعم ىلع فقي الو ؛مهمالك ين برعلا
 نلو لضُيو لضّيس هنأ كش ال ؟ميركلا نآرقلا هيف لزن يذلا ةلاسرلا رصع يف وأ
 .اًدشار الماعت ميركلا نآرقلا عم لماعتلا عيطتسي
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 تاموقم وأ ءانبلا تاموقمب هبشأ يهف «تاموقملا ةيقب ةيقب يف كلذ لثم لقو

 الإ ء ءيشلا موقي نأ نكمي ال مزاول يهف «تائيهلاو تاسسؤملا تاموقم وأ «ناسنإلا

 ءيشلا مايق هب اموهو .حوضوب كلذ ئلع لدت :(موقم) ةملك ئنعم لعلو ءاهب

 :هنمو ءاهنوتشل عار اهب لفكتم :يأ هتأرما ئلع ماوق لجرلاو «هتماقتساو هماوقو

 :مهحدوتسمو

 .قحلا نع ليم الو هيف غيز ال يذلا ميقتسملا :يأ :(ميقلا نيدلا كلذو)

 لطابلا نم قحلا نيبت ةميقتسم :يأ ؛* (5/) َهَميَق ٌبْنُك ايف # :لىلاعت هلوقو هع ىزح _ 0 58

 روجيو «قحلاب ةميقلا ةمآلا نيد : يأ ؛4 (0)) َوَمَيَْلا نيد كلاذو © :لىلاعت هلوقو

 .ةيفينحلا ةلملا دارأ هنأل هثنأ امنإ :يرهوجلا لاق ؛ةميقتسملا ةلملا نيد نكي نأ

 .رمالا سامو ديسلا :(ميقلاو)

 (١'ههرمأ سوسيو مهموقي يذلا :(موقلا ميقو)

 موقم ناسنإلا ةيهام يف لخاد هنإف ءالثم قطانلاك ةيهاملا يف لخاد ءزج نع ةرابع

 .(27(هنودب نهذلاو جراخلا يف ناسنإلل دوجو ال ذإ ؛اهل

 روظنم نبا نيدلا لامج ءلضفلا يبأل .اهدعب امامم: :برعلا ناسل اًلثم عجار )١(

 .ه ١5١5 .ةثلاثلا ةعبطلا .توريب .رداص راد .ئقيرفإلا يراصنألا

 .م19450-ه١٠5١ .ئلوألا ةعبطلا .ةرهاقلا

 مدح ميركل نارقلل يدصاقم ريسفت وحن ١ نأ ف انته .هسلفتا وت

] © © 

 رسقملا تافرقملا دوو ةيبسأ الإ ريقي وهو: هدوجوومؤاقي ايهةقيسامو

 ةلاح مامأ نوكن نلف هريغبو «ميركلا نآرقلا يف يدصاقملا رظنلاو يدصاقملا

 .هنع ثدحتتن امب اهل ةقالع ال ئرخأ ةلاح مامأ امنإو ءيدصاقم ريسفت

 :اهريغ يلع ةيلصألاو ةيصنلا ةيئآرقلا دصاقملا ميدقت :اًثلا

 ةيصنلاو ةيلصألا دصاقملا مدقتت نأ يدصاقملا ريسفتلل ةمهملا طباوضلا نم

 م ثرمتسا لاح اهعاونأو اهنتارع لكب قآرقلا دصاقم نيب نضراعت كآانح وكي

 ضراعتلا تدي اهقرط ريغ نم اهرامسسا لاح قو ءافلس ةررقملا اهكلاسم

 9 ةفاسنلا] 040 نكس مكي هاو هللا بع دْنِعَنِم 6 :اىلاعت لاق

 ءالؤه نمو ةيساسألاو ةيلصألا هدصاقم نع نآرقلا ءانهلع هكر ل جف لقو

 5-3 0 هللا 0 0 نإ) :لاق ءروشاع نبا ين

 ناكف ا د سدو ِءَْس ّلحْل اديني بكل

 .(7١)(ةينارمعلاو «ةيعامجلاو «ةيدرفلا لاوحألا حالص هنم ئلعألا دصقملا

 2و وا يوب جيم 2

 :رومأ ةينامث

 حالصإل اتىبس مظعأ اذهو .حيحصلا دّعلا ميلعتو داقتعالا حالصإ :لوألا

 بلقلا رهطيو «ليلدلا هيلع ماق ام ريغل ناعذإلا ةداع سفنلا نع ليزي هنأل قلخلا



 ا تتم دعت تميم همم ملا10090990907777 ا © <

 ئنعملا اذه ئلإ راشأ دقو ءامهنيب امو ةيرهدلاو كارشإلا نع ةئشانلا ماهوألا نم

 أ هجاَمَل مَع ني هَل ن وذ نم َنوْعَدي لأ مهمه َبْنَع ْتَدْظَأ آَمَه © :ئلاعت هلوق

 وه سيلو :مهبيبتت ةدايز مهتهلآل دنسأف 01١١ :دوه] © يدك ُيَغ مُهوداَناَمَم كي
 .ةهلآلاب داقتعالا راثآ نم هنكلو ةهلآلا لعف نم

 «[4:ملقلا] 4 2 ٍميِظَع ٍقْلْخَلَعَ َكَّنِإَو  :ئلاعت لاق .قالخألا بيذهت :يناثلا
 هقلخ ناك تلاقف ِةِلَكَي هقلخ نع تلئس امل اهنع ملاعت هللا ىضر ةشئاع ترسفو

 ...ةباحصلا ةصاخ هلب برعلا ةماع همهف دق دصقملا اذهو ...نآرقلا

 َكَيلِإ انلَْنَأ اَنِإ # :ئلاعت لاق ؛ةماعو ةصاخ ماكحألا وهو عيرشتلا :ثلاثلا
 َكْيلإ آَنْلْرآَو # ٠١6[« :ءاسنلا] * ُهَّللأ كنرأ امي نياّنلأ َنْيَب مكَحَمِل حلايب بتكلا ماوس  هيمصعتح حز 5: هي سس رع م دم هم ضاعت وو جو اع ع تا ع نيخاوم
 امي مهيب مكححأت ِهَيلَع اًنوْيِهَمو بتكحلا نم ِهْيَدَي يب امِل اق دصْم ّقَحْلاِب بتكلا مس م هجرس م صر طحن سر همس لاس 0-2 تم 507 حرس سس تنل رجا نع ا ا خا يو فز

 ل ا ل ل

 .بلاغلا يف ايلك اعمج ماكحألا عيمج نآرقلا عمج دقلو «[ 548 :ةدئاملا] # ُهَّنلأ لن

 ...مهملا يف ايثزجو

 ةمألا حالص هنم دصقلا نآرقلا يف ميظع باب وهو «ةمألا ةسايس :عبارلا

 اًعيِمَج هللا بحي اوُمِصَسَعَأَو # :هلوقب ةعماجلا نيوكت ئلإ داشرإلاك اهماظن ظفحو

 ويمن محمص كيوم ني لآ آد منك ذإ كلَ هَل َتَمَعي اويكو افرك ال
 ٠١7[. :نارمع لآ] * اهم مُكْدَقنَأقِراَنل نم َوَرْفَح اَهَس لع مدكو اناوخإ 2 ا كس د 2 # كس د رخل 20 ا رك ل

 :لاق ؛مهلاوحأ حلاصب يسأثتلل ةفلاسلا ممألا رابخأو صصقلا :سماخلا

 نلوم نم َتدحح نو نافل اًذنه كَل ندَسْوأ آميصصَقلا َنَسَحأ َكَيلَع عَن ْنَحَخ »
 4٠[. :ماعنألا] 4 َةِدَسَقَأ ْمُهسَدُهِبف هللا ىده َنِذَلا َكِيَلْوَأ © 17 :فسوي] 4 تيلفينغلا ِِع 00 ب رم هل د و لا م - - 5 7

 .[4 © :ميهاربا] # ره اَنْلَعَم فَ مكحل تََبَو# :لاق مهيواسم نم ريذحتللو

 دس ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن
 كنذلا# ©«

 .ةيناثلا ةمدقملا يف اهيلإ انرشأ انكو «ميلعت اهلالخ يفو

 يقلت ئلإ مهلهؤي امو «نيبطاخملا رصع ةلاح بساني امب ميلعتلا :سداسلا

 ملع غلبم كلذ ناكو «رابخألا ملعو عئارشلا ملع كلذو ءاهرشنو ةعيرشلا

 يف لالدتسالا ةحصو لوقعلا نازيم ةمكح ميلعت كلذ ئلع نآرقلا داز دقو

 قوي 8 :لاقف ةمكحلا نأشب هون مث ءرظنلا ئلإ هتوعد يفو نيلاضلل هتالداجم نينافأ
 7 -ٍ هنا تا 4 هم ترع ه ا صج هور ع ا ا

 1519 :ةزقملا] 7 ارك ارح ىقنوأ دَفَف ةمكححل تدوم نمو 0 نم ةمححلا
 - رص

 ئلإ نييمألا نويع هب تحتفناو «فراعملا نويع هنم تسجبنا باب عسوأ اذهو

 عامسأ قرطي مل ءيش كلذو «ملعلا ةدئاف ئلع رركتملا هيبنتلا هب قحل دقو «ملعلا

 ...لبق نم برعلا

 دعولا تايآ عيمج عمجي اذهو ريشبتلاو ريذحتلاو راذنإلاو ظعاوملا :عباسلا

 .بيهرتلاو بيغرتلا باب اذهو «نيدناعملل ةلداجملاو ةجاحملا كلذكو «ديعولاو

 قيدصتلا ذإ ؛لوسرلا قدص لع ةلاد ةيآ نوكيل نآرقلاب زاجعإلا :نماثلا

 هظفلب ةزجعم هنوك عمج نآرقلاو ,يدحتلا دعب ةزجعملا ةلالد ئلع فقوتي

 .[*8 :سنوي] © ءوِلْمَوَروُسِاونَأَف ْلَق# :هيف عقو يدحتلاو هانعمب هلجأل يدحتمو
 .هحوضوو لاحلا ئضتقم روهظ يف لخدم لوزنلا بابسأ ةفرعملو

 .كلذ نم ضعب (نيدلا مولع ءايحإ) يف يلازغللو ..يئارقتسا هيلإ غلب ام اذه

 هباتك يف ئلاعت هللا دارم نم هدصقي ام وأ هيلإ لصي ام نايب :رسفملا ضرغف

 دصاقم نم دارملا حضوي ام لك نم ظفللا هابأي الو ئنعملا هلمتحي نايب متآب

 امك اًعيرفتو اًليصفت دصقملا مدخي وأ ؛مهف لمكأ همهف هيلع فقوتي ام وأ «نآرقلا
 عقوتل وأ ءءافخ هب ناك نإ كلذ ئلع ةجحلا ةماقإ عم «ئلوألا ةمدقملا يف هيلإ انرشأ

 وي
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 ىلع فرعي نأ كلذ يف رسفملا دئار ناك مرج الف ءلهاج وأ دناعم نم ةرباكم

 .(17(هلجأل ءاج امم نآرقلا دصاقم لامجإلا

 صني امب نآرقلا نم اهيلع للدو ميركلا نآرقلا يف ةيلصأ ةينامث دصاقم هذه

 نوكتل ؛(ريونتلاو ريرحتلا) نم رخآ عضوم يف نيرخآ نيدصقم فاضأ مث ءاهيلع
 دصاقم نم نأ ئلع) :لاقف «ةلماك ةرشع هذنع ةيلصألاو ةماعلا نآرقلا دصاقم

 :ةيرخآ ةيرمأ نآرقلا

 فلتخمل هتارابع باوبأ حتف يضتقي كلذو «ةمئاد ةعيرش هنوك :امهدحأ

 .نيرخآلاو نيلوألا ماكحأ هنم ذخؤت لئتح «نيطبنتسملا طابنتسا

 «ثحبلاو «بيقنتلاب «ةمآلا هذه ءاملعو «ةعيرشلا هذه ةلمح ديوعت :امهيناثو

 ةحلاص ةمألا ءاملع تاقبط نوكت تح «ةلدألا تاصيوع نم دصاقملا جارختساو

 ىلع نيرداق اونوكيف «عيرشتلا نم هدصقمو عراشلا عيرشت مهفل نامز لك يف
 لوانتلا لهس بولسأ يف عيرشتلا مهل غيص ولو «ةيعيرشتلا ماكحألا طابنتسا

 .("7(ةدحاولا ةعلاطملا يف مهراظنأ نيب ام ئلع فوكعلا اوداتعال

 عاونأ ئلع اهتايوتحم لمتشت اهنإ) :لاق ةحتافلا ةروسل هريسفت ماقم يفو
 عيمجب هفصول اًعماج ًءانث هللا ىلع ءانثلا :عاونأ ةثالث يهو «نآرقلا دصاقم

 ثعبلا تابثإو «ةيهلإلاب هدرفت تابثإلو صئاقنلا عيمج نع ههيزنتو «دماحملا

 4 2 بيل ِر يتيم #8 :هلوق ىلإ 4 مدنَكلا» :هلوق نم كلذو ءءازجلاو
 طْص 9 :هلوق نم ديعولاو دعولاو .# ُدَحَبَت َكََّيِإ# :هلوق نم يهاونلاو رماوألاو

 نآل ؛اهل تالمكت اهريغو .هلك نآرقلا دصاقم عاونأ يه هذهف ءاهرخآ لإ * َنِل

 .راصتخاب ."84-71/ ١/ :ريوئتلاو ريرحتلا ()

 .١ة,كر/" :ريوتتلاو ريرحتلا (0)
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 لصحي كلذو نيرادلا حالص يهو «ةيلصألا هدصاقم غالبإ نآرقلا نم دصقلا

 .يهاونلاو رماوألاب

 هدوجو بجاولا هللا هنأو رمآلا ةفرعم اىلع ىهاونلاو رماوألا تفقوت املو

 .تافصلا نعم قيقحت مزل قلخلا قلاخ

 .(1)(عاونألا هتاه ئلع ةلمتشم ةحتافلاو ءديعولاو دعولا ققحت

 رسفملا اهب طبضي نأ بجي يتلا يه ةيصنلاو ةيلصألا دصاقملا هذهف

 دنعو «ةيولوألا حنمو حيجرتلا دنعو .رظنلا يف هيلع لوعيو «هريسفت يدصاقملا

 مامتهالاو رظنلا يف مامتهالاو ةيولوألا ءاطعإو ءرهاظلا ضراعتلاو محازتلا

 رسفملل طبضي طباضلا اذهف ؛اهريغ لامهإ مدع عم اهريغ ىلع ةيلصألا دصاقملل

 ةدحو ميركلا نآرقلا ميقيو «ميركلا نآرقلا يف يدصاقملا هرظن ةماقتسا يدصاقملا

 .اهنيب فالتخا الو اهيف ضراعت ال «ةطبارتم ةقستم ةدحاو ةكسامتم

 :دصاقملا نم اهنود ام الع ةمكاح نآرقلل ةماعلا دصاقملا نوكت نأ :اًعبار

 اهربتعي نأ بجي يتلاو يدصاقملا ريسفتلا يف كلذك ةمهملا طباوضلا نم

 ميركلا نآرقلل ةماعلا دصاقملا لعجي نأ هلمع اهب مكحيو يدصاقملا رسفملا

 دصاقم وأ ةصاخ دصاقم تناكأ ءاوس ءدصاقملا عاونأ نم اهنود ام ئلع ةمكاح

 .فورحو تاملك دصاقم وأ تايآ دصاقم وأ روس

 نارسقلا هصضاقم نغاروثدحت نورآ ءاسلع كاقهو #1 /5 :ريوكلاو ريرحتلا )١(

 ديشرو .يعاقبلاو :مالسلا دبع نبا زعلاو «يلازغلا دماح وبأ :مهنم ءنآرقلا تاعوضوم وأ

 تابثإ يف نوبراقتم مهلكو ,مهريغو ءيواضرقلا فسوي انخيشو «يلازغلا دمحمو ءاضر
 .ميركلا نآرقلل ةيلصألا دصاقملا

 ب



 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن يسبح

 فن ( فق

 مث «ينآرقلا طيقنتلاو ينآرقلا لكشلاو فورحلا دصاقم ةبتر نم ءادتباف

 تاعوضوملاو تالاجملا دصاقم مث ءهروسلا دصاقم مث «تابآلا دصاقم

 ةموكحم دصاقملا نم عاونألا هذه لك نوكت نأ دبال .ةصاخلا دصاقملا وأ

  ينآرقلا صنلاب نيقيب ةتباث دصاقم يهو «ميركلا نآرقلل ةماعلا دصاقملاب ةطوبضمو

 ةيلصأ دصاقم هتاذ تقولا يف يهف «ةماع دصاقم اهنأ ئلإ ةفاضإلابف ءرشابملا

 هنودام ىلع اًطباضو اًمكاح نوكي نأ بجي تافصلا هذه هل امو «ةيصن دصاقمو

 .اهعاونأو دصاقملا بتارم نم

 تاعوضوملل وأ ةصاخ دصاقم طبنتسن وأ ئرقتسن نأ روصتي ال هنإف مث نمو

 نوكت نأ بجاولا لب «نآرقلل ةماعلا دصاقملا عم ةضراعتم نوكت مث تالاجملاو
 الصأ روصتي الو ءتاعوضوملاو تالاجملا دصاقم ئلع ةمكاح ةماعلا دصاقملا

 تاللاجملا دصاقم) ةصاخلا دصاقملاو ةماعلا دصاقملا نيب ضراعت ثدحي نأ

 ؛اهتماقإو ئلوألا نيوكت لإ ةياهنلا يف اندوقتس ةريخألا نآل ؛(تاعوضوملا وأ

 .هسفن ميركلا نآرقلا نم اهيلع صوصنم ئلوألا نأ نع اًلضف

 يتلا ةروسلا دصاقمب ةموكحم نوكت نأ بجي تايآلا دصاقم كلذكو

 يهو الإ روسلا نم ةروس يف ةيآ دجوت الف «ةماعلا نآرقلا دصاقم ةياهنلا يف نّوكتس

 زاجعإلا نم عون اذهو «هنيوكتو هزاربإ يف بصتو «ماعلا ةروسلا دصقم ققحت
 يهلإ بيترت روسلا لخاد تايآلا بيترت نإ ذإ ؛هزاربإو هنع فشكلا بجي ديدج

 .اًيقيفوت المع سيلو يحولا ةطاسوب ءاج

 ةمركحمو ةق شع نوكت نأ ديآل طيظنتلاو لكشلاو تاملكلا دصاقم سفنو

 يتلا ؛ةروسلا دصاقمب اهرودب مكحت يتلا كلت ءاهل ةنوكمو تايآلا دصاقمب

 .ةماعلا ميركلا نآرقلا دصاقم نيوكتو قيقحت يف بصت

 يمس ميركلا نارقلل يب د | 3! هك ىدصاقم ريسفت وحن
 © «© اديه

 :هلك نآرقلاو روسلاو تايآلاو تاملكلا نيب قاستالا ققحتي نأ :اًسماخ

 -هسفن تقولا يف- ةرمثو ةليصح وهو ءاّمهم اًطباض طباضلا اذه ربتعي
 رسفملا ققحتو ءررقملا هكلسم نم دصقملا رمثتسا اذإف ءاعيمج ةقباسلا طباوضلل
 يه ةيصنلاو ةيلصألا دصاقملا تناكو .ريسفتلا ذه تاموقمب يدصاقملا

 نيب قاستالا نإف دصاقملا نم اهريغ ئلع ةمكاحلا يه ةماعلا دصاقملاو «ةمدقملا
 .اًيئاقلت ققحتي عاونألا هذه دصاقمو هلك نآرقلاو روسلاو تاملكلا

 ةدحاولا ةلمجلاو ةدحاولا ةعطقلاك ةعومجم يف ميركلا نآرقلا ناك اذإو

 للظتي نأو ءوحنلا اذه وحني نأ رسفملا ئلع بجي هنإف اًطبارتو اقسانتو اكسامت
 ,هكسامتو نآرقلا سانت هريسفت قف زرييف«قستلا اذنع قفو. ريسي نأو :لظلا اذبب

 :روسلاو تايآلا ةبسانمب ملعلا ةدئاف نع ثدحتي يهو يشكرزلا مامإلا لاق

 طابترالا كلذب ئوقيف ضعب قانعأب اًدخآ اهضعب مالكلا ءازجأ لعج :هتدئافو)

 .ءازجألا مئالتملا مكحملا ءانبلا لاح هلاح فيلأتلا ريصيو

 ..هتقدل عونلا اذهب نيرسفملا ءانتعا لق دقو

 فئاطل رثكأ :هريسفت يف لاقو «يزارلا نيدلا رخف مامإلا :هنم رثكأ نممو

 نوكي الئل ضعبب هضعب طبتري نأ مالكلا نساحم نم :ةمئألا ضعب لاقو
 .ةريزغ هدئاوفو مهنم ريثك وأ نيرسفملا ضعب هلمهي عونلا اذهو ءاعطقنم

 نآرقلا يآ طابترا :(نيديرملا جارس) يف يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا لاق

 ملع ينابملا ةمظتنم يناعملا ةقستم ةدحاولا ةملكلاك نوكت ئتح ضعبب اهضعب

 .هيف انل نوب هللا حتف مث ةرقبلا ةروس هيف لمع دحاو ملاع الإ هل ضرعتي مل ميظع
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 نيبو اننيب هانلعجو هيلع انمتخ ةلطبلا فاصوأب قلخلا انيأرو ةلمح هل دجن مل املف

 .0١2(هيلإ هانددرو هللا

 دحاو ربخو دحاو ظفلك هنإ) :ةعيرشلا ردصم نع يسلدنألا مزح نبا لوقيو

 ."'(ضعب ئلع هضعب ينبمو «ضعب لإ هضعب فاضمو «ضعبب هضعب لوصوم

 بوجوو ديجملا نآرقلا ةيئانب ىلإ ةقرشم تاراشإ قالطإ يبطاشلا مامإللو

 ةرشع ةشثلاثلا ةلأسملاب قحلم لصف يف ْمْدإْويي هلوق كلذ نمو ءضعب لىلإ هضعب در

 :ليصفتلا ئلع ةلدآلا نم

 بسحب دحاو مالك هروص عيمج نأ ئلع رظنلا يف ذخآم نآرقلل لهو)

  !؟هسفن بسحب ال دابعلا باطخ

 هنأ كلذو ...رابتعاب الو هجوب هيف دعت ال دحاو مالك هسفن يف هللا مالك نإف

 رخخأ عضوم ريسفتب الإ مهفلا قح هانعم مهفي ال هنم اًريثك نإ ئتح

 ديقم الثم تايرورضلا عاونأ نس هيف هيلع صوصنم لق نآلو «يرعلا ةروص وأ

 نأ ةلاحم الف «مهفلا يف ضعب ئلع اًفقوتم هضعبف كلذك ناك اذإف «تايجاحلاب

 ءاًضعب هضعب نيبي

 :قيقحت .يشكرزلا رداهب نب هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب .5"7 :نآرقلا مولع يف ناهربلا )١(

 :هتاكرشو يبلحلا ئبابلا ئيسيعل ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد. ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم
 .م -/١961 ه ١/5 .ئلوألا ةعبطلا

 عسوب ناك مث «ةْرْوَي يبرعلا نبا هركذ يذلا دحاولا ملاعلا اذه وه نم يردأ الو

 بهذي مث ةلطبلاب مهفصوو قلخلا يف حدق نود هيلع هب هللا حتف ام مدقي نأ يبرعلا نبا

 اذهو «قلخلا هبتكي امل لماك ءارقتساب مقي مل وهو ءوحنلا اذه ئلع هسفنل ىكزملا بهذم

 يذ لك قوفو ءاياقب سانلا يف مكو ءايابخ انياوزيلا ف كف ةقلخلا نم دحلأ ةنكم يق سبل

 راد عفاش دمحم دمحأ قيقحت 8/8” 7 ل ا

 *١9/17. 7:ط توريب ةديدجلا قافآلا

 يمسح ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن |نآرق اقم ريسفت وحن
 © © هيي

 .2217(رابتعالا اذهب دحاو مالك هلك نآرقلاف ءدحاو مالكف «,كلذك وه ام

 رهاوج) هباتك يف يرامغلا نع دروأ امدعب ءالعلا وبأ دمحم نب لداع .د لوقيو

 رظٌتلا ةَداَعِإ نأ بير اَلَو) :لاق ءفارعألاو «ماعنألاو «ةدئاملا :روس قسانت (نايبلا
 اًباوبأ لمأتملا ئلع حتفت -ديجملا نآْرَقْلا روس رئاسلو- اّهَّل ةينأتملا ةَءاَرِقْلا يِف
 نآْرَقْلا ةدُحَو رِهظُي يِذَّلا ءمّكحملا طبارتلاو بسانتلا نم ةّياَهِن اَلَو اَهَل رصح ال
 .(7(ةَعاّسلا مايق َلِإ ءنيلقثلل ًةريخألا ةيهلإلا ةملكلا ِهراَِْعاب «ةيلكْلا ميركل

 جرخت ال روسلا نإف «هلك نآرقلا يف ةدحولاو قسانتلاو كسامتلا نوكي امكو
 ؛ربكألا نوناق ئلع رغصألا نوناق جرخي الأ يقطنم رمأ وهو «نوناقلا اذه ئلع
 ةمجنملا ةليوطلا ةروسلا أرقتل كنإ) :زارد هللا دبع دمحم ةمالعلا لاق اذهلو

 تعمج نابملا نم اًعازوأو ءاًوشح تيشح ناعملا نم اًناغضأ لهاجلا اهبسحي

 ةديبغوبأ ؟قيقحت .يبطاشلاب ريهشلا ىئسوم نب ميهاربإ . ؟00-ا/5 /5 :تاقفاوملا )١(

 1431 /ه١51١/ ئلوألا ةعبطلا .نافع نبا راد .ناملس لآ نسح نب روهشم

 نب لداع روتكدلل ثحب .175 :روسلاو ميركلا نآرقلا تايآ بسانت يف رردلا حيباصم (؟)
 تا“ هيلا سا 78 :دذعلا .ةروقملا ةئيدملاب ةيمالسألا ةعماجللا :ءاللغلا وبأ دمحم

 هتاَمِلَك كسامتو ِئاَرْجَأ طبارت نم غلب ميِرَكْلا نآْرقْلا نإ) :هتمدقم يف لاق ه0
 هروسو هتايآو نآْرقْلا ظافلأف ءرخآ مالك يأ هيف هينادي ا ءاًديرف اغلبم هروسو هتايآو هلمجو

 ةمخف وأ ؛ةسناجتم ًةبذع ةقيقر َةَسِلَس اهارتف ءضعب قانعأب اهضعب ذخآ ,ةكسامتم ةقناعتم

 اًسرج ..ةبواجتم ةيخآتم هناَمِلَك نأ اَلِإ :ةعونتم ةّرْثَك هنأ نم مغرلا ئلَعو «ةفلآتم ةلزج
 لوقا لع رص ناضألاب دخلا هاوس اهات هلعج اكو هلك ذعر ءاتنقتو اًهاقيإو
 ماكحإلا اذه فرعي . رمزلا] * 50 نوف لب مُهَلعَل جوع ىِ َرَغايرَع انا # :راكفألاو
 لذاخت اَلَو كككفت اَلَف ءهيِف حِضاَوْلا بسانتلا يِف نعمت نم لك نآْرّقْلا يِف طبارتلاو
 ىَلِإ دئاقع ىَلِإ .عيرشت نمف .ةعوتتم ةَفلَدْخُم تاغوضوملا امي يضاعف 3 لؤاحتاالو
 يِتَلا ةقيقدلا راّرْسَأْلا نم رس ٌوُه بسانتلا اّذَهَو .لْلِإ ... فضو لإ هدب لإ ءصّصق

 .(هزاجعإو ميرّكْلا نآْرَقْلا ةّمظَع اب ئلجتت
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 سسأ ئلع ةيلكلا دصاقملا نم تينب دق ةكسامتم ةينب -تربدت ول- يه اذإف ؛اًوفع

 عورف اهنم ةبعش لك نم دتماو ءلوصفو بعش اهنم لصأ لك ئلع ميقأو ءلوصأو

 ناينب يف ةينفأو تارجح نيب لقتنت امك اهئازجأ نيب لقتنت لازت الف ؛لوطت وأ رصقت
 ميسقتلا يف عاضوألا ركانت نم ءيشب سحت ال «ةدحاو ةرم همسر عضو دق دحاو

 نيب ئرت لب «قيرط ىلإ قيرط نم جورخلا يف لاصفنالا نم ءيشب الو «قيسنتلاو

 ماضتلا ةياهن دحاولا سنجلا داحآ نيب ئرت امك «ةفلألا مامت ةفلتخملا سانجألا

 امنإو ءاهسفنأ يناعملا جراخ نم رمأب ةناعتسا الو ةفلكت ريغب كلذ لك .قاحتلالاو

 كيري «هئانثأو هعطقمو ضرغ لك علطم يف ديهمتلا فطلو ةقايسلا نسح وه

 .(2)(اًةلتؤم فلتخملاو :الصتم لصفنملا

 دصاقمو ءاّمومع اهتركفو دصاقملا الإ ةليسوو ًةادأ كلذ نايبل ضهتني الو

 حيسفلا رظنلاو عيسولا قفألا يه ةينآرقلا دصاقملا نإف ؛اًصوصخ ميركلا نآرقلا

 .ةيعوضوملا ةدحولا هذه هلالخ نم ققحيو «نانئمطاب رسفملا هتحت حبسي يذلا

 رظنلا نيب ةقالعلا تاهج مهأ ائيبم لومزاب رمع نب دمحم .د لوقي اذهلو
 ةصاخ ةروسلل يعوضوملا قسانتلا قيقحتو «ميركلا نآرقلل ةيلكلا دصاقملا يف

 ءميركلا نآرقلا ماظن قيرط نآرقلل ةيلكلا دصاقملا نأ اًئيبم ةماع نآرقلاو

 ةيلكلا دصاقملا ئلع فوقولا) :لوقي «ةروسلا ماظن ئلإ قيرطلا وهو
 ميظعلا نآرقلل وأ ةروسلل يعوضوملا قسانتلا ةساردب قلعتي ميركلا نآرقلل

 :يلاتلا يهو «ةددعتم تاهج نم ءامومع

 هروس عيمج قسانتل زاربإو ءةروس ةروس ميركلا نارقلا قسانتل زاربإ هيف -

 ئنتعا .زارد هللا دبع نب دمحم ةمالعلل .184 :ميركلا نآرقلا يف ةديدج تارظن ميظعلا أبنلا )١(

 رشنلل ملقلا راد .ينعطملا ميهاربإ ميظعلا دبع .د .أ :هل مدق .ةيلضف ئفطصم دمحأ :هب

 .م0١٠١5 -ها 5775 ةققحمو ةديزم ةعبط .عيزوتلاو

 0 ل سبيس حج اس ا اسس سيري يبست يس انسب ب د سس

 23د تحس

 تهيب وو “بسسس “حبيب

 كيا جلا 1052

- < 
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 «ةروسلا تاعوضوم طبري يذلا ماظنلا زربي ثيح «ةيلكلا هدصاقم عم

 يتلا ةيلكلا دصاقملا عم اهماظنب تاعوضوملا هذه قاستا ةيفيك زربي امك

 .ميظعلا نآرقلا اهيلإ فدهي

 فذديع يذلا ساسألا روحملا ىف رظنلا ةيعوزشم 'لإ سايبألا ريقعي -

 ىلإ .دوقيس ضربشلا اذع ةفرعم نآل ؛ةددعتملا ايناعربشرم ةميركلا ةروسلاهبلإ

 هتاياو هروس ددعتب نآرقلا عيمجل ناك اذإو ءميركلا نآرقلل يلكلا دصقملا

 ةروسلل نوكي نأ ئلوأ باب نم هنإف ءاهيلإ دوعي ةيلك دصاقم هتاعوضومو

 طبتري «هيلع لدت ضرغو فدهو روحم ةددعتملا تاعوضوملا تاذ ةدحاولا

 .ةيلكلا ميركلا نآرقلا دصاقم عم

 هذه ةفرعم وه هقيرط نآرقلا روس يقاب نيبو ةروسلا قسانت نيب طبرلا -
 قيرط نآرقلل ةيلكلا دصاقملا نإف يلاتلابو ءميركلا نآرقلل ةيلكلا دصاقملا

 .(10ةروسلا ماظن ىلإ قيرطلا وهو «ميركلا نآرقلا ماظن

 ةصاخلاو ةماعلا نآرقلا دصاقم رسفملا لثمت اذإ :نانئمطا لكب لوقن انه نمو

 الف .هتاعوضوم قسانتو نآرقلا ةدحو هدي الع تققحت روسلا دصاقمو ةيئزجلاو

 تابارطضا الو تاضقانت الو تاذوذش الو تاءوتن نآرقلا عم هلماعت يف رهظي

 ةدحو رسفملا دي ئلع نآرقلا ودبي ةينآرقلا دصاقملاب امنإو ءنيضع نآرقلا ودبيف

 .ماجسناو طبارتو كسامت يف ةدحاو ةعطقو ةدحاو

 .لومزاب ملاس نب رمع نب دمحم دادعإ .7 1-5” :ةينآرقلا ةروسلا يف يعوضوملا قسانتلا )١(

 احل و اس



 سداسلا ثكحبملا

 يدصامملا ريسمتلا دئاوف

 ميركلا نارقلل



 هج رت امس دنع

 .ةرهاقلا-قوربقلا راد ءبطق ديس.؟؟57//91نارقلا لذلظ ق(1)

 مح ميركل نارقلل يدصاقم ريسفت وحن |نآرق اقم ريسفت وحن

 © © ا _- #

 :ميركلا نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا دئاوف :سداسلا ثحبملا

 لكل اًقلطنم نوكي نأ بجي جهنم اذهو «ةدئافو دصقم مكح لكلو «ةياغ رمأ لكل

 ..ىلاعت هللا باتك عم ملسملا لاح نع اضف «ملسملا نع اللضف ؛ةايحلا يف ناسنإ

 نأ ئلوأ باب نمف ؛ملسملا لاح هيلع نوكت نأ يغبني ام وه اذه ناك اذإو
 .ئلاعت هللا باتكب لغتشملاو ملاعلا لاح اذه نوكي

 يغبني ٌتاموقم مالسإلل يدصاقملا مهفلاو يدصاقملا رظنلل ناك اذإو
 يف هاجتالاو جهنملا اذه دصاقم امف ءاّيدصاقم نآرقلل ضرعتي نميف اهرفاوت
 ؟هيظعلا نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا لامعإ تاياغ امو «نآرقلا عم لماعتلا

 :ةيلاتلا روطسلا ىف هنع ةباجإلا لواحن ام اذه

 :ِِلكَك هلوسرو لولاعت هللا رمأل الاثتما :الوأ

 رمأل لاثتمالا وه ميركلا نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا نم ققحم دصقم لوأ نإ
 ٍردِعّنم َناَكَوَلَو َناَءَرفْلا َنورَدَدَتي الفأ #9 :ئلاعت هلوق افلس انلقن دقو «ربدتلاب ئلاعت هللا 4 ا اا اا م 5

 لس ل 36
 نورس الفأ # :هنأش لج هلوقو .[ءاسنلا] * اريك ثقف هارت ئارق

 .هريغو يبطاشلا مالك انلقنو .[دمحم] 4 20 آهلاَمَقَأ ٍبوُلق لع مأ ترم

 :ةواشغلا ليزي نآرقلا ربدتو) :ةريخألا ةيآلا ريسفت يف لالظلا بحاص لوقي
 صلخيو «بولقلا شيجتسيو .رعاشملا كرحيو .رونلا بكسيو .لكفاونلا حتفيو

 ميسر ل هس لاخلا تسر 9 0 1 5 57 ٠
 4 َهّلاَمَقَأ بولق لع مأ# «رينتستو قرشتو اهب ضبنت حورلل ةايح ئشنيو «ريمضلا
 قالغتساك مهبولف قاللغتسا نإف ؟ووقلا نيبو اهنيبو نآرقلا نيبو اهنيب لوحت ىهف

 .(1)(!رونلاو ءاوهلاب حمست ال يتلا لافقألا



> © 
 !:نارق اقمريسفتوحن

 ميركلا نآرقلل يدص ريسفن وحن دانت

 هل عشخيو ءاريثك نآرقلا عم يكبي ناكو ءاهتاوخأو دوه هتبيش لكي انلوسرو

 ار دنع ف 1 كف 1 5 8 -

 ال ف ير أ دوي ٍذيِمْوَي (2/) اًديِبَس هكلّؤتم َلَع َكِب 0-7 0

 .؟ءاسنلا] 4( اكييد انومثكي الو ضر م 10-5 لوسرلا

 ياا ف طوول افق ديب الفت تلج يع ديرو سعى

 .«ىلع أرقا» :ِةَِكَي هللا لوسر

 ؟لونأ كيلعو هكيلع ارقآ هللا لوسز اي ةاتيلزتف

 .(«يريغ نم ةعمسأ نأ بحأ نإ معنا :لاق

 2 5 نا 00 0 3 6

 ٍةَمَأ لك نم اًَّسِجاَذِإ َفِْكَف 9 :ةيآلا هذه لإ تيتأ ليتح ءاسنلا ةروس تأرقف

 .# اَديِبَس ءالُؤكه ّلَع كب اَنَعِحَودِيِهَّس

 .(نافرذت هانيع اذإف ..«نآلا كبسح)» :لاقف

 روعشلا عومجم ئلع ةلالد عمجأ لعف ال) :روشاع نبا رهاطلا ةمالعلا لوقي

 لئالد هيف عمتجم روعش لع ةلالد هنإف كي هللا لوسر ءاكب نم ةلاحلا هذه دنع

 نينمؤملا قيدصتو ميظعلا دهشملا كلذ يف هايإ هللا فيرشتب ةرسملا ىهو :ةميظع

 قحل ام لع فسألاو هتطساوب مهل تزجنأ يتلا تاريخلا ةيؤرو غيلبتلا يف هايإ

 نامجرت ءاكبلاو هتيصعم ئلع مهمدن ةدهاشمو هبيذكت ئلع باذعلا نم هتمأ ةيقب

 17و هفسأو سدو ةحعو

 ٍقدلَيْخأَو ٍضرأْلاَو ٍِتوُمَّسلَ ِقَلَح فك # :ميلاعت هلوق دنع ِةِكَو ىبنلا وكبو
 11٠[. :نارمع لآ] 4(: ٍبَبْلَْلا لود نمل ِراَتلاَو لجل مس + هرم 4 تا ايس و

 .ةيسنوتلا ةعبطلا .5 /6 :ريونتلاو ريرحتلا )١(

 9 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفتوحن اتا ف اقم ,دسفت وحن
 ا هه 6

 :ريمع نب ديبعل تلاقف «ةشئاع ئلع ريمع نب ديبعو انأ تلخد :لاق ءاطع نع

 .انروزت نأ كل نآ دق

 .ابح ددزت اًّمغ ْرَز :لوألا لاق امك همأ اي لوقأ :لاقف

 .هذه مكتناطر نم انوعد :تلاقف :لاق

 .كَك هللا لوسر نم هتيأر ءيش بجعأب انيربخأ :ريمع نبا لاق

 دبعتأ ينيرذ ةشئاع اي» :لاق «يلايللا نم ةليل ناك امل :تلاق مث تتكسف :لاق

 .«يبرل ةليللا

 .كرس ام بحأو ؛كبرق بحأل ينإ هللاو :تلق

 .يلصي ماق مث رهطتف ماقف :تلاق

 .هرجح لب ئتح يكبي لزي ملف :تلاق

 هتيحل لب ئتح يكبي لزي ملف ئكب مث :تلاق

 «ةالصلاب هنذؤي لالب ءاجف ءضرألا لب ئتح يكبي لزي ملف ئكب مث :تلاق

 ؟رخأت امو مدقت ام كل هللا رفغ دقو يكبت مل هللا لوسر اي :لاق يكبي هآر املف

 اهأرق نمل ليو ٌةبآ ةليللا يلع تلزن دقل ءاًروكش اًدبع نوكأ الفأ» :لاق

 .(17(«اهلك ةيآلا 4 ٍضَرَأْلاَو ٍتَْمََلَآ ِقَلَح ىنَّنِإ# :اهيف ركفتي ملو

 .نآرقلا ربدتت نأ :ِةِكَي هلوسر يدهو «ملاعت هللا يده نم نإف ..اذكهو

 بابلا يه اهئوض يف ةءارقلاو اهنع ٌرودصلاو اهباعيتساو نآرقلا دصاقم مهفو

 (يبنلا قالخأ) يف خيشلا وبأ هجرخأو ءملسم طرش ئلع حيحص هدانسإو «نابح نبا هاور )١(

 1 از سدو ريا ربج ىو هعمل روحي اوخم



 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن وجحجح

 ©«6 هنفلا"

 :بيركلا نآرقلا رينعل ىظعألا

 :هعابتاو هتناكمو نآرقلا ةميقب نيقيلاو ناميإلا ةدايز :اًيناث

 هنإف يدصاقملا ريسفتلا لالخ نم نآرقلا دصاقم ئلع ملسملا فقي امنيح

 «ةيقيقحلا هتناكم كرديو «هتمظع نم ديزم ائىلع فقيو «نارقلا اذبم اناميإ دادزي

 ةرثك لع قلخي الو ءاقح ميظع باتك هنإف ؛ميظعلا نآرقلا اذهب هنيقيو هبح دادزيو

 .هبئاجع يضقنت الو «ءاملعلا هنم عبشي الو ءدرلا

 هذه ةفرعمب هب ناميإلا ميظعتو هيف نيقيلا ةدايزو نآرقلا ةمظع ئلع فوقوللو

 .اعيمج هكولسو هحورو نمؤملا سفن الع سكعنت ةميظع ٌراثآ دصاقملا

 .هدايقناو هلاثتما (دادزي) نآرقلا دصاقم ىلع فقو اذإ هنأ كلذ نمو

 دايقنالاو لاثتمالا درجم لع «هيلع هطيشنتو هيلإ هعفدو «لمعلل هناقتإو هرارمتساو

 .تادابعلا رومأ يف ةصاخبو «ناقتإلاو رارمتسالاو

 ؛ئلوأ نوكي -صوصنلا نم دصقي- ةلعلا ئلع لدي ام) :يدمآلا لاق اذهلو

 .23)(لوبقلا ةلوهسو «دايقنالا ةعرس ببسب ؛دوصقملا نم هبرقل

 ؛لاثتمالا ئلع لعفلاب رومأملل طيشنت ةلعلاب مالعإلا ينو) :روشاع نبا لاقو

 9 (قةيكحلاب املاع ريميذإ

 ءاهيلإ طاشنلا كرحت لامعألا دصاقم ةفرعم نإ) :ينوسيرلا دمحأ .د لوقيو

 .(0(اهيف ناسحإلاو اهناقتإ ئلع ثعبتو ءاهيلع ةبظاوملاو ربصلا ئلإ وعدتو

 الإ همكح ذيفنت الع لبقيو هللا رمأل داقني وأ لثتمي ال دبعلا نأ اذه ىنعي الو

 )١( :يدمآلل ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا 7175/5

 2/7 يول و رورسصعلا (8)

 16-١5. :ةعيرشلا دصاقم اىلإ لطخدم (0)

 9 2141157 ي-

 سدح ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن ١ نأ ف ىدصاقم ريسفت :
 © «© ايه

 اذهف ِةكَي هلوسر رمأ وأ هللا رمأ هنأ يفكي امنإو ,ماكحألا رارسأ وأ دصقملل هتفرعمب
 .رارمتسالاو دايقنالاو لاثتمالل يفاك هدحو

 ؛اهب نايتإلا درجم سيلو «يناعملا هذه يف (ةدايزلا) نع انه ثدحتت اننإف اذهلو

 هذه ملعت دق نكل ,ةحلصمو ةمكح نع ولخي ال يعرشلا مكحلا نأ دوصقملا ذإ

 .21)لاثتمالا لهسيف ةمكحلا

 رمأ اذامل ملعو «هيهنو هرمأ هللا نع هقف نم) :سيفن مالك يف يوانملا لوقيو

 ترهدشا و رمآ امل اًعراسدشأ تاكو هلأ هرد ىف ريكو كلذل ظاعت ءلوبخو
 نساحم اونياع نيذلا نيقيلا لهأ هب هللا ديؤي ميظع دنج نيدلا يف هقفلاف ؛ئبن امم

 مهنيقي رونب مهل كلذ يف ئلاعت هللا ريبدت نسحو ءايشألا رادقأو اهنئاشمو رومألا
 بلقلا نأل ؛هركو ةدباكم ئلع ُهدَّبَع كلذ مرح نمو «ةنينأمطو ةريصب ئلع هودبعيل

 سفنلاو .هرض وأ ءيش عفن تأر اذإ داقنت امنإ سفنلاف هللا رمأل داقناو عاطأ نإو

 دونجلا نم امهدادضأ ئلإ ناسنإلا جاتحيف ؛تاوهشلا امهدنج ناطيشلاو

 .(0(هقفلا وهو ءامهرهقيل

 دصاقم وأ مكحلا فده فرعي يذلا دبعلا يوتسي نأ لوقعملا نم سيلف

 كلذكو .دايقنالا يفو ءلاثتمالا ةعرس يف .فرعي اال يذلا دبعلا عم نآرقلا

 ىندأ دح كانهف «هتديقع وأ دبعلا ةيدوبع يف اًحدق دعي اال اذهو «ناقتإلاو رارمتسالا

 ملع ءاوس هنع لوزنلا دحأل زوجي ال ءادألاو رارمتسالاو دايقنالاو لاثتمالا نم

 .ينازيجلا ْنسَح نب نّيَسح ْنب دمحم ." 7 :ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع هقفلا لوصأ ملاعم )١(

 .ه571١/ .ةسماخلا ةعبطلا .يزوجلا نبا راد

 نع ثدحتي امنيح (ضيفلا) يف اريثك ددرتي نعملا اذهو .7//541-158 :ريدقلا ضيف 0)

 ههقفي اًريخ هب هللا دري نم :ثيدح حرشل ضرعتي امنيح وأ «هللا نع مهفلاو نيدلا يف هقفلا

 .«هدشر همهليو نيدلا يف
44 



 تأ ف انتغ ادي

 يناعملا هذه تاجرد يف دابعلا توافتي امنإو ءاهملعي مل مأ ماكحألا دصاقم

 .هنع ثيدحلا ددصب نحن امب مهتفرعم ردقب نولضافتيو

 لقعت نأل ؛عرشلا يف ةلعلاب مكحلا توبث بلغ امنإو) :يناهفصألا لاق اذهلو

 .؟١!(ضحملا دبعتلا نم لوبقلاو دايقنالا لإ برقأ مكحلا يف ةلعلا

 نع ملكتي وهو لاق «نيلوألا ميظعت ئلع اثعاب كلذ ديعلا قيقد نبا لعجو

 للك يبنلا نمز يف مودقلا فاوط يف اًقلطم هبابحتساو فاوّطلا يف لمّرلا ة ةيعورشم

 هبابحتسا نوكيف تلاز دق (1١)سابع نبا اهركذ يتلا ةلعلا تناك نإو) :لاق «هدعبو

 لوسرلا نمز يف لعف امب ًءادتقاو اًيسأت كلذ دعب اميفو ةلعلا كلتل تقولا كلذ يف

 اهركذت يط يفو ؛ماركلا فلسلل ةيضاملا عئاقولا ركذت :ةمكحلا نم كلذ يفو هِي

 ؛ئلاعت هللا رمأ لاثتما نم هيلع اوناك ام اهنم ريثك ءانثأ يف نيبتي ذإ ؛ةينيد حلاصم

 لامعألا ٠ نما ردك نأ كلر يظي ةنكنلا هذبنو كلذ قا نمقنألا لاكيو هةيلإ ةردابملاو

 اهانلعف اذإ انأ ئرت الأ .ليق امك تسيل دّبعت اهنإ :اهيف لاقيو «جحلا يف تعقو يتلا

 لامتحا نم هيلع اوناك امو «نيلوألا ميظعت كلذ نم انل لصح اهءابسأ انركذتو

 يف اًررقمو ءكلذ لثم ئلع انل اًثعاب ركذتلا اذه ناكف «هللا رمأ لاثتما يف قاشملا

 ءانثلا وبأ نيدلا سمش 1١8/7-1١9. :بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب )١(

 ثوحبلا دهعم .اقب رهظم دمحم .د :قيقحت .يناهفصألا دمحأ نب نمحرلا دبع نب دومحم

 ةعبطلا .ةمركملا ةكم .يمالسإلا ثارتلا ءايحإ زكرم .يمالسإلا ثارتلا ءايحإو ةيملعلا

 :ما 545/155 .نلوألا

 نبا ثيدح نم يراخبلا هاور ام يه كف سابع نبا اههركذ يتلاو انه ةدوصقملا ةلعلا (1)

 ْمُهَتَمَودَفَو ْمُكيلع مدفن :هوكرشملا اناقف ةياَكْسأَر 86 لوشي ميت :لاق سابع

 :اقكرلا يبان وُسْمَي نَأَو ةالثلا طاَوْأْلا اوُلُمْرَي نأ لك ْيَِّنلا م ْمُهَرَمْأَو َبرْثَي ئّمُح

 :يراخبلا حيحص .(ْمُهْيَلَع ٌءاَقبإلا اّلِإاَهّلُك َطاَوْشَأْلا اوُلُمْرَي نأ ْمُه داي ةقتقي لَو

 .ءاضقلا ةرمع :باب .يزاغملا باتك

 | نآرقلل ىدصاقم ريسفت وحن

 © © د5 ١)

 .222لوقعم رمأ كلذو «نيلوألا ميظعت انسفنأ

 رارسألاو دصاقملاو مّكِحلا ةفرعم ةيزوجلا ميق نبا ققحملا ةمالعلا لعج لب
 :لاقف ؛لالجإلاو دمحلاو ةفرعملاو ةبحملا ئلإ لاثتمالا درجم نم دبعلا لقني اًباب
 ؛المعو اًملع اهب ناميإلل يداني اًيدانم ملعلا لئاسم نم ةلأسم لك يف مكحلل نإ)

 يعادب -نيرئاسلا لزانم بحاص يورهلا يأ- هدارم نكلو اهيعاد ةباجإ دصقيف
 درجم ىلع دئاز ردق اهتباجإف .مكحلا عرش لإ ةيعادلا مكحلاو رارسألا مكحلا

 ئلإ وعدي رمألاف .دمحلاو ةفرعملاو لالجإلاو ةبحملا ئلإ وعدت اهنإف ؛لاثتمالا
 .()(ةبحملاو ةفرعملا ئلإ وعدت تاياغلاو مكحلا نم هنمضت امو «لاثتمالا

 فدهلا نايبب ةنسلاو نآرقلا صوصن نم ريثك عفشت نأ اًبيرغ نكي مل انه نمو
 مايقلا ئىلع بترتملا باوثلاو رجألا ركذب تارومأملا يف ناكأ ءاوس ءاهماكحأ نم

 نم هيف ام كلذ يفو ءاههايتإ ئلع ةبترتملا تابوقعلاو مثإلا ركذب تايهنملا يف مأ ءاهب
 .لمعلا ين ناقتإلاو «دايقنالاو لاثتمالا يف ةدايزلاو ةعرسلا ىلع سانلا زيفحت

 ةعاطلاو عمسلاو لاشتمالا درجم سيلو «لالجإو دمحو اضرو بحب رارمتسالاو

 , دعم كلذل صرصضبلا ركذ ىف ناك امل الزوم طف

 .ءصاصقلا يف ليبقلا اذه نم صوصنلا نم اددع ينوسيرلا ىدروأ كش

 ةفورعم ةلثمأ يهو ءضيحلا ءانثأ ءاسنلا نايتإو «ةبيغلاو «ئنزلاو ءمميتلاو

 .ماكحألل ةقفارملا تاليلعتلا هذه نبك نمف) لاف مث .ةصوصنمو اهدصاقم

 بهو نب يلع نب دمحم حتفلا وبأ نيدلا يقت ١7". :ماكحألا ةدمع حرش ماكحألا ماكحإ )١(

 خيش افطصم :قيقحت .(ها/ ”٠ :قوتملا) ديعلا قيقد نباب فورعملا ءيريشقلا عيطم نب

 .م5١٠٠1 /ه577١ .ئلوألا ةعبطلا .توريب .ةلاسرلا ةسسؤم .سدنس رثدمو .ائفطصم

 بويأ ركب يبأ نب دمحم ١/ ١17. :نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم نيب نيكلاسلا جرادم )١(

 ةعبطلا .توريب .يبرعلا باتكلا راد .يقفلا دماح دمحم :قيقحت .هللا دبع وبأ ءيعرزلا

 1 1 .م 11377 /مه11947 .ةيناغلا
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 اًرفاح نوكت نأ ءررضو داسف نم هعفدت امو ؛عفنو ريخ نم هبلجت ام ئلع ةهبنملا

 ناك ميركلا نآرقلا لثمو «هتابلطتمو هتايضتقم ئلع ربصلاو لمعلا لع اًيفاضإ

 مازتلا يف اًبيغرتو اًبيبحت اهدصاقمو ماكحألا للع نيبيو «جهنلا اذه جهني يبنلا

 .؟١'(اهل سمحتلاو ءاهيلع ةبظاوملاو «ةيعرشلا فيلاكتلا

 ةينآرقلا دصاقملا ةفرعم نع اهللعو ماكحألا دصاقم ةفرعم دعبت الو

 لعجتو «ئلوأ باب نم هلك اذه ققحت ةينآرقلا دصاقملا ةفرعم نإ لب ءاهعاونأب

 ىلإ برقأو «ناقتإب هئادأ يف بغرأو «هب لمعلاو ميظعلا نآرقلل اًبح رثكأ فلكملا

 ةمحر نكلو «هدابع تنعيل ماكحألا هللا عرشي ملف ءيضرملا يقيقحلا لاثتمالا

 .ةعيرشلا عضو دصاقم نم هتاذ دحب اذهو ؛مهيلع اًريسيتو ءمهل ةحلصمو «مهب

 :ظفحلا ريسيتو مهفلا نسح :اثلا

 نارقلا مهف ميركلا نآرقلا روسل يدصاقملا ريسسقتلا لطاقم نم

 نم اًقلطنم نآرقلا يف لمأت نمف هظفح ريسيتو هباعيتساو روسلاو تاعوضوملاو

 ةدحاو ةياغو دحاو عوضوم يف بصت يتلا اهتاعوضومب ةروسلا ربدتو .دصاقملا

 نم عوضوم مهف هيلع ئّبأتي وأ ءئنعم همامأ فقي نأ هيلع بعصلا نم نكي مل
 ةروسلا تاعوضوم كلسيس هنإ ..هداريإ رارسأو «ةروسلا وأ نآرقلا تاعوضوم

 ..ةروسلا تاعوضوم لك هيلإ ريشت يذلا ريبكلا اهفده ئلإ -فسعت الب- اًعيمج

 «سانلا نيبو هعمتجم يف اًيحالصإو اًًيوعد ةروسلا نع ربعي نأ هنكمي مث نمو

 .هلك نآرقلا اذكهو

 اَمَّنِإ) :لاقف ميركلا نآرقلل مهفلا نسح قيرط اضر ديشر مامإلا ررق دقو

 ةيهقفلا ماكحألا دصاقم :انباتك يف لوقنلا هذه عجارو «97-44 :يدصاقملا ركفلا )١(

 ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ةرازو ١١4-١١١. :ةيوعدلاو ةيوبرتلا اهفئاظوو اهخيرات

 .م17١1١7 ه1 577” .ئلوألا ةعبطلا .دفاور ةلسلس نم (57) ددع تيوكلاب

 تمسي - سا وو 2117م لح

 قلل" ©« ©
0 

 يِفَو ِةاَلَّصلا يف ِهتَواَلِت يف هك ةَهْجِوَو ِهيْيَع بْضُن َناَك ْنَم هيف ُهََمَتَيَو َنآرقلا هَ رول مس هس

 ثكنة مخجل و هزت عوض نم دف ات هللا ُهَنَيي اَم اصلا ريغ

 يب اشو قفكَو ٍعوُشْحَو ِةَّرِبِعَو ّةَظِعْوَمَو َقَّمَحَرَو ئَدَهَو هِروُتَوِمَلَع ْنِم

 .ةدِرَطُم مَلاَعْلا

 هت اَم ِكْرَِب ىَلاَعَت هللا ئَوقَت ةَرطِفَو اَفَع اَهُمَرْلَيَو «ِهِريِشَْتَو ِِراَدْنِإةياَغ كلت
 , 217014 4 َنيَِتمنَل ىَدُم #3 «لاف اه َُنإَف «ةَعاطِتْسالا ِرْدَقب هب َرَمَأ اَم لْعِفَو كن ةنع

 هظفسلا هيلع لوسي ايد اقم اة ظيةررسلا أ قارظلل ري عدنا أ امك

 لك لبقو هلالظ ةمدقم يف لالظلا بحاص هبتك ام أرقي نمف «لماعتلا هيلع رسيتيو

 نآرقلل يدصاقملا مهفلا نأ كلذ ؛اهب عبشتو ةروسلا بعوتسا هنأ رعشيس ةروس

 رسييو «ةروسلا وأ عوضوملا وأ نآرقلا نعع ناسنإلل ةلماش ةروص يطعي هروسو

 هذه ميقت فيكو ءرخآلاب عوضوم لك ةلصو «نآرقلا تاعوضوم روصت هلقع ئلع
 .روسلا نم ةروس يف وأ عوضوم يف ءاوس ةيعوضوم وأ ةيئانب ةلحو تاعوضوملا

 .ظفحلاو باعيتسالاو مهفلا رسبي امم اذهو

 :نيملسملا دنع بصعتلاو نيرسفملا نيب فالخلل اُيلقت :اًعبار

 يف يدصاقملا رظنلاو يدصاقملا ريسفتلا اهققحي يتلا ةمهملا دئاوفلا نم

 قفو ريسفتلاف .هرصاحيو بصعتلا عنميو «هعفريو فالخلا للقي هنأ ميركلا نآرقلا

 نيب فلؤيو «نيدعابتملا نيب برقيو «نيفلتخملا فالتخا عفري نآرقلا دصاقم

 ةيأ ينو ملع يأ يفو لاجم لك يف يدصاقملا ركفلل ةماع ةزيم يهو «نيرفانتملا
 .ددبي الو ددجيو ؛مدهي الو ينبيو «قرفي الو عمجي ركف هنأل ؛ةلأسمو ةيضق

 لاحلا ئضتقمو تاقايسلا ةفرعم ةيمهأ نع ثدحتي وهو يبطاشلا نإف اذهلو

 )١( :(رانملا ريسفت) ئمسملا ميكحلا نآرقلا ريسفت ١/8.
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 .ديبع وبأ ئور ام وهو .هحضويو كلذ نيبي اًرثأ دروأ «نآرقلا لوزن بكاو يذلا

 فلختت فك هسمفن ثدحي لعجف ؛موي تاذ رمع الخ) :لاق ؛يميتلا مي ميهاربإ نع

 اي :لاقف ؛سابع ةوشا كيلا لسرأف] ؟[ةدحاو اهتلبقو] «دحاو اهيبنو هيكل هذه

 .[؟ةدحاو ايكاقودحاو اهتوقمألا هذس قادت

 اميف انملعو «هانأر قف نآرقلا انيلع لزنأ انإ !نينمؤملا ريمأ اي :سابع نبا :لاقف

 هيف مهل نوكيف «لزن اميف نوردي الو نآرقلا نوءرقي ماوقأ اندعب نوكيس هنإو «لزن
 .اولتتقا اوفلتخا اذإف ءاوفلتخا يأر هيف مهل ناك اذإف «يأر

 هفرعف ؛لاق اميف رمع رظنو «سابع نبا فرصناف ؛هرهتناو رمع هرجزف :لاق

 .(1)هبجعأو هلوق رمع فرعف ؛هيلع هداعأف .تلق ام ىلع دعأ :لاقف ؛هيلإ لسرأف

 هرارسأ ئلع فقوو هربدتو لوقلا عمسو رمع فقوت امنيح انه ئرت تنأف

 .رهنلاو رجزلا ئهتنا لب .فالحلا عفّرو هبجعأو لوقلا فرع مث نمو «هيزاغمو

 تم اهنم ةيصنلا ةيلصألاو ةيعطقلا ةصاخبو ةينآرقلا دصاقملا نأ قحلاو

 اهتمالسو اهدارطاو اهطابضناو اهحوضوو ابهتوبث رابتعاب ةيجحلا هذه اهل تناك

 ءامامت هيلع ء ءاضقلا لب فالخلا نم ليلقتلا يف مساحلا اهرود نوكي ضراعملا نم

 .فالخ كانه نوكي نأ - زوجي ال لب- حصي ال دصقملا رهظ ئتمف

 دصاقملا نم ةلث داجيإ نيهقفتملا مهي ام مظعأ روشاع نبا لعج اذهلو

 ليلدلا مظتنا اذإ) :لاقو .(2)لدجلاو هقفلا يف هيلإ راصي اللصأ اهولعجيل ةيعطقلا

 .فاصنإلا ةلبق اولبقتسي نأ هيف نيلداجتملا ئاع بجو يعرش دصقم تابثإ ئلع
 .(2)2)(فاعضلا تالالامتحالا اوذبنيو

 .118/5؟ :ىبطاشقلل تاقفاوملا (1)
 .مالسلا راد ةعبط ."ا/ :ةعيرشلا دصاقم (1)
 :مالسلا راذ .77/ :ةعيربشلا دصاقم 0

 يسمح ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن
 6 ا ف

 عراشلا دصاقم ةفرعم قرط يف يبطاشلا مامإلا هعضو يذلا جهنملا لعلو

 وهو «نيفلتخملا ديحوتو فالخلا مسحو لمشلا ملو ةملكلا عمج ين رثأ هل نوكي

 سامتلا :دعاوق ةعبرأ يف هجهنم لْثَمَت ثيح ؛ةينطابلاو ةيرهاظلا نيب طسو جهنم

 يال هرتاعبلا رب اضو نينار قط ربشو ييفلاورشألا شنان دستبلا

 هذهو ..(١)لعفلا ال لعفلا مدع يف يعرشلا دصقملا سامتلاو «ةيعبتو ةيلصأ

 .نآرقلا لاجم يف اهنم دافتسي كلاسملا

 نيب -مسحي مل نإ- فالخلا للقي ةينآرقلا دصاقملا يف حوضولا اذهو

 يتلا ماكحألا تايآ يف كلذكو «ئربكلا ةينآرقلا اياضقلا يف ةصاخبو «نيرسفملا

 ةينآرقلا دصاقملا تحضتا ائتمف «ةيهقفلا اهتعيبطل اًرظن فالتخالا اهيف رثكي

 ثحبلا يف اًريبك ًءانع انسفنأ لئىلع رفونس اننأ كش الف نآرقلا يف ةنيب تناكو

 .نيرسفملا لاوقأ نيب , ةريحلاو بيقنتلاو

 :قيبطتلاو مهفلا يف مكاحتلل اًرايعم :اًسماخ

 عجرُي رايعم اهنأ هريسفت يف اهعاونأب نآرقلا دصاقم ئلإ ماكتحالا دئاوف نمو
 .قيبطتلا يف مأ مهفلا يف ءاوس «هنع ردصيو هيلع لوعُيو هيلإ

 نآرقلا يف يلكلا رظنلا دنع لّوعملاو عجرملا يه ةماعلا نآرقلا دصاقمف

 نآرقلا يف يلك لماعت وأ ءيلك رظن وأ ,يلك لوانت يأف «نيرسفملا ئدل ميركلا

 رظنلا اذهل ةطباضلا يه نوكتس نآرقلل ةماعلا دصاقملا نأ كش الف ميركلا

 .لماعتلا اذهل ةددسملاو «جهنملا اذهل ةدّشرملاو «ريكفتلا اذهل ةهجوملاو

 تاساردلا ربخم .ينامحر ةبيجن .يبطاشلا مامإلا دنع فالخلا رصح يف دصاقملا را(
 :عبارلا ددعلا .رئازجلا .ةنيطنسق .ةيمالسإلا مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماج .ةيعرشلا

 .م6١٠5 سرام/ه576١رفص ٠١5-0١.
 هل
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 تاعوضوملا وأ تالاجملا دصاقم يه يتلا ةصاخلا دصاقملا كلذكو

 .ميركلا نآرقلا يف يلاجملا وأ يعوضوملا رظنلا عم اهسفن فئاظولاب موقتس

 الإ اهنع وأ ةروسلا يف ثيدحلا ين رسفملا حرسي الف ءروسلا يف كلذ لثم لقو
 رظنلا ىئهتنم يه ةروسلا دصاقم نإف ؛ةروسلا كلت دصاقم هحرست ام ردقب

 .هادعتي الو هزواجتي نأ يغبني ال رسفملا ئدل يريسفتلا

 رسفملل يغبني ةروسلا دصاقمب ةموكحملا تاملكلاو تايآلا دصاقم كلذكو

 تايآلل يليصفتلا وأ يليلحتلا ريسفتلا دنع رظنلاو مهفلل اًرايعم اهدمتعي نأ

 .ةينارقلا تاملكلاو ةينارقلا

 يتلا دصاقملا ةفرعم) :هريسفت نم ةعبارلا ةمدقملا يف روشاع نبا مامإلا لاق

 فالتخا ىلع ريسفتلا نم نيرسفملا ةياغ مكل نيبتست ئتح اهنايبل نآرقلا لزن
 ةياغلاب هيلع لمتشت ام لاصتا ريداقم ريسافتلا ةعلاطم دنع اوملعت ئتحو «مهقئارط

 رادقمو ءدصقملا نم هب ىفوأ ام رادقم كلذب اونزتف ؛رسفملا اهيلإ يمري يتلا
 نع جرخي امب نآرقلا رسفي نم نيب ةقرفتلا ىلإ لوقلا فطعني مث .هزواجت ام

 .١2)(اليصفت هيناعم لصفي نم نيبو «هنم ةدارملا ضارغألا

 دنع ةريبك ةيمهأ ةينارقلا دصاقملل نإف رظنلا ئوتسم ئلع اذه ناك اذإو

 سوسميو «سانلا ةايح دوقيل ءاجو ءمكحيل ءاج ميركلا نآرقلاف .كلذك قيبطتلا

 قفو الإ قيبطتلا دنع مكاحتلا رايعم نوكي نل انهو ُهَقْفَو مهايندو مهنيد رومأ
 .نارقلا دصاقم

 «قيبطتلا ةمالسو «ليزنتلا ةحص انل نمضت ىتلا ىه اهبتارمب نآرقلا دصاقمف

 ةدئافلا ىه هذهو «هتارمثو هدصاقم قيبطتلا رمثيو .هضارغأ ليزنتلا ققحي انه نمو
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 كاجو ةبادهو اكوق ؛سانلا ةايح يف ه هلذصاقم ققحتت ت نأ :نآرقلا نم لئيمظعلا

 .اًحالفو اًروهظو ئضرو

 :مهئارآو نيرسفملا لاوقأل اًحيجرت :اًسداس

 حيجرت هيف يدصاقملا رظنلا وأ نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا دصاقم نم
 يه يتلا ءاهسفن ةعيرشلا دصاقم وأ ةينآرقلا دصاقملا ئلإ اًدانتسا ؛ءارآلاو لاوقألا
 دصاقم ئلع ءانب حيجرتلا نوكي دقو «هنم ءزجو نآرقلا دصاقم نمض اهتقيقح يف

 ابواب ييسر كو ع

 لوح ْمكِنْوُيٌرْبغاَي ريع ايوم اول دما ايمانا اهأكي # :ئلاعت هللا لوق يفف
 فيا بست 19ه ووفقلا] # كر دي هكلمل مل ريح مكي اَهلهَأ عومي أوسم رس و2 يس رع في ع 066 ع1 هك <
 تارم ددعامو ؟نئمعألاو ريصبلا نذأتسي نمبد دوصقملا له :نورسفملا

 ؟ رثكأ مأ لقأ مأ ةثالث يه له :ناذئتسالا

 ايوب اوُلْخَدَت نأ حام كل ىَمْل 0 :لىلاعت هّللا لوق يف ناذئتسالا نم دصقملاو

 ناذعتسا ريغب اهيلع لخدي نم نمأي ال ذإ ؛ةنوكسم تويبلا نوك وه ؛ 4 َةَئْوُكَسَم ريع
 هرب نأ تويبلا لهأ بغري ال اموأ ءهيلإ رظنلا لحي ال امو «سانلا تاروع نئري. نأ
 .تورئاَولا

 مكحلا دصقم لىلإ ادنتسم هتيفيكو بدألا اذه ةعيبط سياسلا خيشلا نيبي 9--

 لبقتسي الف نذإلا رظتني نذأتسملا فقو اذإ هنأ ع ف بدألا نمو) :الئاق

 ءدهجو ءاقلثا نم :فابلا ليققسي مل موق باب تأ 1ذإ و هللا لوسو تاكو
 .روتس ذئنيح اهيلع نكي مل روّدلا نأل :اولاق ..رسيألا وأ نميألا هنكر نم نكلو
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 باوبألا ةقلغم تناك ولو ءنآلا رودلا يف كلذك رمألا نوكي نأ ىغبني نكلو

 ال ام لىلع هل حتفلا دنع هرظن عقي دقف اهلبقتسا اذإ قراطلا داق «تاذعمألا لترع

 ظ .(1)(ةيلع هعالطا تيبلا لهأ هركي ام وأ زوجي

 ؟ئمعألا نود ريصبلا قح يف مكحلا اذه لهو

 :قراط لك ئلع بجتاو ناذعشالا نأ ةيآلا رعاظزو)# سيامنلا خيشلا لاق

 ؛عمسلاب كردي ام تويبلا تاروع نم نأل ؛ءاملعلا لاق كلذبو «ايمعأ ناك ولو

 .مهل ءاذيإ مهنذإ ريغب تيب لهأ ئلع رصبلا فوفكم لوخد يفف

 ,")«رظنلا لجأ نم ناذئتسالا لعج امنإ» :ِةِلكَي هلوق نم ناخيشلا هاور ام امأف

 يئاعدا رصح وه لب «قيقحتلا ليبس ىلع هيف رصحلا سيلو ؛بلاغلا ئلع راج وهف

 .رظنلا ظفح ئلع ثحلاب ةيانعلا لامكو «ةغلابملا ئلع ينبم

 ئور دقف «هانركذ ام ئلع لدي كلذ لَك يبنلا اهيف لاق يتلا ةصقلا قايسو

 كحي ئردم يبنلا عمو هك يبنلا رجح نم ةرجح يف لجر علطا هنأ دعس نب لهس

 نم ناذئتسالا لعج امنإ ؛كنيع يف اهب تنعطل رظنت كنأ ملعأ ول» :لاقف هسأر اهب

 كلذ ئلع ديدشتلاو ةغلابملا دصقلا ناكو ءكلذك رمألا ناك اذإو «رظْنلا لجأ

 ءرصحلا كلذ نم ضرغلا ملع ِةيكَي يبنلا ةرجح ئلع علّطي ناك يذلا لجرلا

 لجأ نم ناذئتسالا نوكي دق هنأ يفن ئلع ةلالد ذئنيح ثيدحلا ين نكي ملو

 هط قيقحتو .سياسلا يلع دمحم خيشلا حرش ١05-١150. /” :ماكحألا تايآ ريسفت )١(

 ننسلا يف دواد وبأ هاور ثيدحلاو « م١٠٠٠ .ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا .دعس فوؤرلا دبع

 .(0185) مقر ثيدح ملسي ةرم مك باب « بدألا باتك « (”87/5)

 مقر ثيدح رظنلا ميرحت باب « بادآلا باتك «(1198/7) حيحصلا يف ملسم هاور (1)

 باب «ناذئتتسالا باتك - /178/1(:4) حيحصلا يف يراخبلاو )35١57/50(«

 )175١1(. مقر ثيدح ناذئتسالا
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 .2)(ناذئتسالا اهل عرش يتلا بابسألا ئوقأ نم رظنلا نأ ةدافإ دوصقملاف .عمسلا

 دّيقم ريغ ناذئتسالا نأ ةيآلا رهاظو) :لاقف ناذئتسالا تارم ددع نع امأو

 بجي مل نإو .عجر درلات بيجأ نإو .لخد نذإلاب بيجأف ةرم نذأتسا نإف .ءددعب

 .عجري نأ هيلع الف

 نهدعب هل نذؤي مل نمف «تارم ثالث ناذئتسالا نإ :ءاملعلا ضعب لاقو

 .ثالثلا ئلع ةدايزلا هل زوجي ِهَّنإف .عمسي مل تيبلا يف نم نأ نقيأ اذإ الإ .عجريلف

 :ةيناثلاو ءتيبلا يف نم عامسإل :ئلوألا ةرملا نأ :ددعلا اذه يف ةمكحلاو

 |[ وأ ءاونذأيل :ةثلاثلاو ءاوؤيهتيل

 : عم ءاسنلا لمشي هنأ مأ ءاسنلا نود طقف لاجرلا ىلع روصقم ناذئتسالا لهو

 ؟لاجرلا

 ةيآلا يف ريبعتلا رهاظو) :عيرشتلا دصقم ئلع اًدمتعم سياسلا خيشلا لاق

 كنكلو «ناذئتسا نهيلع سيل ءاسنلا نأ روكذلا ةعامجب صاخلا لوصوملا مساب

 .اًعم ءاسنلاو لاجرلا يف ةققحتم ناذئتسالا عرش اهلجأ نم يتلا ةمكحلا نأ ملعت

 دوهعملا وه امك «ءاسنلا نئلع لاجرلا بيلغت ةيآلا يف ْنِإ :ءاملعلا لاق اذهلو

 ىلع نوكي اذه ئلعو «ءادنلا اذه لثمب ةءودبملا ةينآرقلا ىهاونلاو رماوألا يف

 دق ىسانلا نإف «لوعذلا بق نذآتست نأ اهريغ ثيب لخدت نأ تدارأ آذإ ةأرملا

 .©29(هرارسأ نم اهيف ام ئلع نرهظيو «مهتويب ئلع ءاسنلا ضعب علطي نأ نوهركي

 ميركلا نآرقلا يف يدصاقملا رظنلا ناك فيك طقف دحاو لاثم يف ئرت تنأف

 )١( :ماكحألا تايآ ريسفت "/ 155.

 .10 5 ٠/ :ماكحألا تايآ ريسفت ()

 .150 / :ماكحألا تايآ ريسفت (")
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 يف وأ .مكحلا وه يذلا بدألا ةعيبط يف ءاوس «حيجرتلا ساسأو «لوقلا دامع وه

 ةةاسلا ناك وأ تادعسالا تارم ددع يف وأ «ًءاسنو الاجر مهتعيبطو هدارفأ ددع

 دصاقملا ئلإ اًدانتسا -ئرت امك- مسخ لب هيف لوقلا حّجرت لاثملا اذهف

 جهانم يف مدختسي جهنم وهو «هثيدح تاقايسو نآرقلا تادارم بسح ةينآرقلا

 .اعيمج ريسفتلا

 :هيف ةدئاف ال امل اًداعبتسا :اًعباس

 .هروسو ميركلا نآرقلل يدصاقملا 2290 هنلا نم هديفتسن : مهم لصقم اذهو

 ناك ام ءايشأ دنع نوفقيو «تايآلا نم ةيآ ليوأت يف نورسفملا فلتخي ام اريثكف

 امل هباطخ يف هدصقو نآرقلا هب متها ام دودح دنع اوفقوت ولو ءاهنع مهانغأ

 .هيف اوضاخ ام ضعب يف اوضاخ

 اوناك « ْريظْو ةباحصلا ناك اذكهو «مالسإلا جهنمو نآرقلا جهنم وه اذهو

 راد مامإف ءكلذك انؤاهقفو انتمئأ ناك دقو ءلمع هتحت سيل امب نومتهي ال اًمئاد

 هتيهارك ىكحيو «لمع هتحت سيل اميف مالكلا هركي ناك سنأ نب كلام ةرجهلا

 ريطلاو ضالاو نجلا َنِم .هدونج ننميلسِل رشحو # :ئلاعت لاق لمنلا ةروس يفف

 يذلا شيجلا ددع لوح فالخلل انه عاد كانه له ؛[٠1 :لمنلا] 4 20 َنوُعَروب ْمُهَف

 ناميلسل رخس دق ئلاعت هللا نأ ملعن نأ انيفكي هنأ مأ ؟ناميلسل ئلاعت هللا هرخس

 اولاعت هللا الإ هملع درم دونجلا ءالؤه ددع نأ الإ ءريطلاو سنإلاو نجلا نم اًدنج

 بكرم نولثمي نيعومجملا .دنجلا ءالؤه نأب رعشي ينآرقلا ريبعتلا ناك نإو «هدحو

 ؟| بك اذيشحو ءاميظَع
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 ْلْمَيلأ اهيَأكي ةلمت تلاَق ٍلْمَّتلَا واو لع ْأَوَنَأ اد ةَّوح #9 :ئلاعت هلوق اهدعب ةيآلا يفو وب ساس ص 0 اس 12 ر 28 سس

 ةجاحب نحن له :4ومني ال زْهَو ْمدونُجَو ُنمَِْس تملي ال كوكس اخد
 ئحوأ ئلاعت هللا نأ ملعن نأ انيفكي هنأ مأ ؟ئثنأ مأ اركذ ةلمنلا تناك اذإ ام ةفرعمل
 قطنم ناميلس ملع ئلاعت هللا نأو ءاهتمأ ذاقنإ يف اًببس اهلعجو هتردقب ةلمنلا هذهل

 ؟هايإ ايلاعت هللا هملع امب اهعم لماعتو «تارشحلا هذه

 .ةدئاف ريثك اذه لثمب قلعتي الو) :(ريدقلا حتف) يف يناكوشلا لاق اذهلو

 ثيداحألاو ؛:ةعوضوملا صصقلا نم ركذ املو «ةلمنلا مسال ضّرعتلاب الو
 ,21)(ةبوذكملا

 :يبطاشلا لوقي لمع هتحت سيل اميف ضوخلا ناسحتسا مدع هوجو يفو

 :ةددعتم هجوأ نم هيف ناسحتساللا مدع نايبو

 ىنعي ال امب فلكملا هقوط يذلا فيلكتلا رمأ نم ينعي امع لغش هنأ :اهنم -
 لأسي هنإف ؛ةرخآلا يف امأ .ةرخآلا يف الو ءايندلا يف ال ؛ةدئاف كلذ ىلع ينبني ال ذإ
 ريبدت يف هديزي ال كلذ نم ملع امب هملع نإف ؛ايندلا يف امأو ؛هنع يمن وأ هب رمأ امع

 ..هصقني الو هقزر

 ةرخآلاو ايندلا يف دبعلا لاوحأ هب حلصت ام نايبب ءاج دق عرشلا نأ :اهنمو -

 وهو «كلذ فالخ ئلع هنأ نظي دق كلذ نع جرخ' امف ءاهلمكأو هوجولا متأ ئلع
 ةرمث اهم قلعتت ال يتلا مولعلاب نيلغتشملا ةماع نإف ؛ةيداعلا ةبرجتلا يف دهاشم

 .«)(ويقتسملا طارصلا نع جورخلاو ةنتفلا اهيف مهيلع لخدت ةيفيلكت

 ىلع نب دمحم ٠١١. 1/5 :ريسفتلا ملع نم ةياردلاو ةياورلا ينف نيب عماجلا ريدققلا حتف )١(
 .م1١٠1/ .ه5174١ .ةعبارلا ةعبطلا .توريب .ةفرعملا راد .يناكوشلا

 .05-07 ١/ :تاقفاوملا (1)
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 ةريثك اًراثآو ةعوضوم تاياور كانه نأ اضر ديشر دمحم مامإلا ررقيو

 ندع نارقلا ف رظاقلا وأ رسفنلا فرضت امآل ؟اهداعسسا بحي لور ايامضقاو

 يِف َبِيُكاَم َرتْكَ نأ َنيِوِلْسُمْلا ظَح ٍءوُس ْنِم َناَك): هلوشي :هقايادعو ةدنعاتم

 ا اوت ميال ٍةَياَدِهلاَو هةَيِلاَعْلا ٍدِصاَقَمْلا ِهِذَه ْنَع ُهَئِراَق لَعْشَي رسمت

 اقل تاحلطتكو يِنََمْل تكنو وَلا ِدِعاَوَكَو باَرْعإْلا ِتِحاَبَب آلان

 ٍتاَطايْساَو «َنيِلوُصأْلا ٍتاَجِخَتَو هَنيِملَكتْمْلاِلَدَجب هع هفرْصَي ام اَهّنِمَ

 ىَلَع اًهِضْعَب ٍبِعاَدَمْلَو ٍقَرْفْلا ٍبَصَعَتَو «َنيِفَوَصَتْمْلا تاو ةيدلتنلا ءاَهَتْنلا

 ِتاَفاَرخ ْنِمِهب ْتَجُِم اَمَو ءِتاَاَوَرلا ٍةَرْثَكِب ُهْنَع :2ُهَتِفَلَي اهْضْعَبَو «ضعَب

 ين هوي ام َوُمِنآُْقْلا نَعَرحآ ِراَص الا ُرَْمْلاَردكَو تيارا

 ىَلَع ِةَلِهْلا يِف ٍةَئداَحْ موُلُعلا َنِم اَهرْيَعَو ةيِعيِبَطلاَو ةَيِضاَيّرلا موُلُعْلا نم ِهريِسْفت
 َنيِرصاَعُمْلا ضْعَبهدَلقَو ايو يي يَا يَهْلاَ وه يف َْكَع تاك ام

 هبُمَسُي اَميِف ُركْذَي َوُهَف َةَعِساَوْلا ٍةَريثَكْلا هِنوُنفَو رْصَعْلا اَذَه مولع ْنِم َكِلَذ ثم داَريِإب
 ِكَلَقْلا ٍموُلُع ْنِم ٍضْرَاَوِءامَسلاَك فم ةَمِلَك بسام لوط اَلوُصُف يآ َرَِْ

 .217(َنآرَقْلا هِلْجَأِل ةثلا َلَرْنَأ اَمَع اَهَئراَق َدّصَت ِناَوَيَحْلاَو ِتاَبلاَو

 هب متهي امم اهطبضو خيراوتلا نوكت نأ كلذك يفني اضر ديشر خينشلا نأ امك

 َسْيَل اَهِتَبِكْمأَو اَهِتئمْزَأَو ِهِِئاَقَو َطْبَضَو خيراّتلا َتاَدْحَأ َنآ اًراَرم اَنيَي) :لاق «نآرقلا

 .5(2)(نآرقلا ٍدِصاَقَم ْنِم

 :ةدئاف هيف امل اًجاردإ :اًنماث

 ةدئاف ال ام داعبتسا :هدئاوفو نآرقلا يف يدصاقملا رظنلا دصاقم نم ناك اذإو

 .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا 8/١. :(رانملا ريسفت) ئمسملا ميكحلا نآرقلا ريسفت )١(

 .مما15 .ةرهاقلا

 "د :(رانملا ريسفت) ئمسملا ميكحلا نآرقلا ريسفت (1)
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 دصاقملاف ؛هب مامتهالاو هيلع زيكرتلاو ةدئاف هيف ام لاخدإ يف مهسي اضيأ هنإف «هنم

 ةافصملاك ىهف .؛هجردن ال امو هجردن ام انل ددحي .ءيجهنمو يرايعم رودب موقت انه

 .كلذ ريغ وه امو «عفان وه ام نيب قّرفت يتلا

 .ةيلقعلا مولعلاب ةدافإلا نم روشاع نبا رهاطلا ةماللعلا هدروأ ام كلذ نمو

 باتتك يف يلازغلا مالسإلا ةجح اهنم رثكأ يتلا بادآلاو قالخألا عيرافت كلذكو

 دصاقملل ةمدخ هل امم مولعلا عيرافت نم ءيشب تأ اذإ رسفملا مالي الف «ءايحإلا

 ملك يابني دار رس اوأ ضر امكاةييذاسإلا رومألاب قلست ذيزب لو ةةيآرلا

 مالكلا تابثإ يف نوملكتملا هركذ امب .[174 :ءاسنلا] 459) اَميِلَكَحَت ئَسوُم ُهَّشَأ

 .كلذ يف بهاذملا لهأ هلاق امو «نآرقلا ظافلأ يف لوقلاو ؛كلذل ججحلاو يسفنلا

 بادآ نم ريثكب رضخلا عم ئسوم ةصق يف ىلاعت هللا هاكح ام رسفي نأ اذكو

 ةئامنامث اهيلع ئلمأ هنإ :يبرعلا نبا لاق دقو «يلازغلا لعف امك ملعتملاو ملعملا

 .ةلأسم

 قلخ يف ئلاعت هلوق نايب ةدايزل حيرشتلا ملع نم لئاسم ريرقت كلذكو

 ديزم وهو دصقملا ئلإ عجار هنإف «[5 :جحلا] * دكلَع قه يؤ وعلم نما# ؛ناسنألا

 .ةيهلإلا ةردقلا ةمظع ريرقت

 اهل رسفملا بلجي ةينآرقلا دصاقملل ئرخأ تازيزغعت زوشاع نبا فيضيو

 ئنعم هيلإ ئموي اهضعب نأ ئلع امإ :ةيآلا دصقمب ةبسانم اهل مولع نم ةيملع لئاسم
 اخو َدَقَف َةَمكحْلأ َنْؤُي نمو# :لئلاعت هلوق دحأ رسفي امك ام حيولتب ولو ةيآلا

 تحت كلذ الخدُم اهعفانمو ةمكحلا مولع ميسقت ركذيف «[179 :ةرقبلا] # اريك

 مامت وه سيلو اًيحالطصا املع تناك نإو ةمكحلاف 4 اريِيَك اريَح# :هلوق

 .هيلع نيعت ةمكحلا عيرافتو «توفي ال يلصألا ةيآلا ئنعم نأ الإ ةيآلل ئنعملا
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 رب هه رس

 للعنو «ةماعلا ةورثلا عيزوتو يسايسلا داصتقالا ملع نم ليصافت «[7:رشحلا]

 «لمعو لام سأر نم ةبكرملا تالماعملاو ثيراوملاو ةاكزلا ةيعورشم كلذب

 .ءاميإ ةيآلا هيلإ عيموت كلذ نأ لع

 ضرفن امك ءنآرقلا يآ ريسفتب اقلعت دشأ نوكت دق مولعلا لئاسم ضعب نأو

 ْوَل 8 :ئلاعت هلوق نعم ريرقتل عنامتلا ناهرب لثم ينآرق ليلد ريرقتل ةيمالك ةلأسم
 .[77 :ءايبنألا] < اَكَرَسَمل هما هلا ءاَمهف نك

 « كي وحلا نب لود نوب الكل :ئلاعت هلوق نم ذخأت نأ كلذكو

 اهني ءامعلاو # :ارلاعت هلوق وحن 'ينعم قيقحتل هباشتملا ةلأسم رئيرقتكو

 .حضاو ريسفتلا تاياغ نم هنوك اذهف [47 :تايرذلا] 4 ٍريَِ

 اَطاَمَو اَهَسَيَرَو اَهَسَينَب فِي مهفوف ِكَمَسلَأ َلِإ أورظني ٌرافأ # :ىلاعت هلوق اذكو
 داز ولف ةدهاشملا ةلاحلاب رابتعالا هنم دصقلا نإف «[17 :ق ةروس] 4 2 جور نم

 دق ناك ةأيهلا ملع يف نيبم وه امب اهللعو اهرارسأ نيبو ةلاحلا كلت لصفف رسفملا

 ظ 17د يفقملا هو

 مهف ئلع نيعي نأ نكمي ام لك جاردإ ذبحيف ءاضر ديشر دمحم مامإلا امأ
 تيتا 0 د و سم ف نسوا نع ا 5 3 ب

 ٍنارَقلا مهف لئاَسَو نِم ٌركذ اَم ٌرثكا نإ) :لوقيف .نارقلا ضارغأ كاردإو «نارقلا
 لا ا و 31 و : 1 ديا رو 2 - - أ ا

 نآرقلاِب ُهَّصاَخْلا ُهُدِعاَوَقَو ٍلوُصأْلا ٌتاَحاَلِطْصاَو هاَهِّْم َّدْب ال ةّيَرَعْلا ُنوُن
 1 7 - ىف ل ا ا 521010 ى هن 60 < مع 6

 ئلاعت هللا نئسَو ٍنوكلا ةفرعم كلذكَو ءىِناَعَمْلاَو وحنلا ٍدِعاَوَمك ءاضُيأ ةيرورض
 1 3 . 00 د م 01

 .("0(ِنآرقلا مهف ىلع ْنيِعَي كِلَذ - هيف

 .م١٠١٠١٠ .توريب ةعبط 797/١-5١. :ريونتلاو ريرحتلا (0)

 .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .8 ١/ :(رانملا ريسفت) ئمسملا ميكحلا نآرقلا ريسفت (؟)

 ما .ةرهاقلا

 ٍدركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن
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 يف ىملعلا زاجعإلا) ئئمسي امع ثيدحلا طبض قايسلا اذه يف يغبتيو
 لادن نايوللا 8/1 تطأ فو هو رش 07 رق هاذ يروا لقا دع يزل

 نوكي نأ يغبنيف ةينآرقلا دصاقملا ضعبل اًحيسرتو اًنيبثتو ءيناعملا ضعبل
 مولعلا تاليصفتب هوشحو يملعلا ريسفتلا يف قارغإلاف ءقارغإ الو طارفإ الب
 امبرو «نآرقلا دصاقم نع ءارقلا لغشيو «ريسفتلا قاطن نم انجرخي هنأ بير ال

 .هسفن ريسفتلا نع مهدصي

 .هيوقيو دصقملا ززعي ام اضر ديشرو روشاع نبا نامامإلا فيضي اذكهو

 هل نكي مل نإو «هينبيو مهفلا نسح يف ديفيو .هدصاقم قفو يريسفتلا لمعلا مظنيو
 امم ءاهريغو ةيبطلا ةيملعلا ةيبيرجتلا مولعلا نم ناك وأ ءريسفتلا مولعب ةرشابم ةلص

 .ناسحإلا اندرأ ثيح نم ءيسن ال ئتح ؛يملعلا ريسفتلا طورشبو ءاّيملع تباث وه

 .باوصلا وأ ةحصلا ةفص هل ةحص ال امو «تابثلا ةفص هل تابث ال ام يطعنو

 :ليزنتلاو هقفلا يف داهتجالاو ةنسلا مهفل اًديشرت :اًعسات

 ةدمعو «ةلدألا ليلدو ءبتكلا باتك ميركلا نآرقلا نأ ئلإ لبق نم انرشأ

 .هيقفلا ذخأيو ءيلوصألا دمتسي ميركلا نآرقلا نمف :١2)ةمكحلا عوبنيو «ةلملا

 نآرقلل حيحصلا مهفلا نإف مث نمو ءحلصملا هيلع دمتعيو «ةيعادلا هيلإ عجريو

 .هيلإ عجريو هيلع دمتعي لاجم لك يف انمهفل حيحصت وه ميركلا

 ةفرعم ئلع فقوتم هتاررقمو هقئاقحو ميركلا نآرقلل يقيقحلا مهفلاو

 هتناكمو هتميقو نآرقلا ةمظع ةفرعمل رخآ قيرط الو ءاهعاونأو اهبتارمب هدصاقم
 .تاملكلاو تايآلاو روسلا دصاقمو ةصاخلاو ةماعلا هذصاقم ئلع فوقولاب الإ

 .ةمكحلا عوبنيو «ةلملا ةدمعو «ةعيرشلا ةيلك هنأ ررقت دق باتكلا نإ) :يبطاشلا مامإلا لاق )١(

 ؛هريغب ةاجن الو هاوس هللا ئلإ قيرط ال هنأو ءرئاصبلاو راصبألا رونو «ةلاسرلا ةيآو

 .نافع نبا راد ةعبط ١. 5 5 /5 :تاقفاوملا .(هفلاخي ءىشب كسمت الو
 ل
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 ؛ةيوبنلا ةنسلا اهسأر ئلعو ءيش لكل انمهف ميقتسي نآرقلا دصاقم ةفرعمبو

 مولع سردي مل نم ةنسلاب لغتشي نأ زوجي الف) :يلازغلا دمحم خيشلا لاق اذهلو

 وهو ؛مالسإلل ليصألا روتسدلا وه نارقلا نإف «رفاو مهسب اهيف برضيو «نارقلا
 هب ةطونملا فيلاكتلا بتريو ؛هقوقحو هتابجاو ةمات ةقدب ملسملل ددحي يذلا

 ىلع اهلك ئغطت الو ,ئرخأ ئلع ةدابع ئغطت الف «هتايح ئلع تادابعلا عّزويو

 نارقلا نم قئاقحلا هذه ليصحت نع زجعي يذلا ءرملاو ءاهيف هناكمو ةايحلل هلمع

 ريغ نم- مالسإلل هسفن يف رقتست يتلا ةروصلاو ءرخا ءيش اهنادقف نع هضوعي نل

 كلذلو ؛ريبك فالتخا اهقحل امبرو «ناولألاو بسنلا اهيف برطضت -نارقلا

 يف ئلوألا هتناكم لتحيل ميركلا نارقلل قيرطلا اولخي نأ ئلع ةباحّصلا ةمئثأ صرح

 دعب ءيجيو ....ءيش ةرادّصلا عضوم يف همحازي الأ ئلع اوصرحو «بولقلا

 نمل ريخف «قحلا ههجو ئلع نئسلا نم ئوري ام مهف نارقلا مهف يف مدقلا خوسر
 ةالصلا هيلع هللا لوسر لاق :لوقي الف همف يف هناسل سبحي نأ نئسلا مهف نع رّصقي

 .22)(هنم دوصقملا ام فرعي ال اًثيدح قوسي مث «مالسلاو

 اذه نإف نآرقلا نم ةنسلا ناكمو «ةنسلا نم نآرقلا عضوم اذه ناك اذإو

 الإ نآرقلا مهفن نلو «ةنسلا ئلع نآرقلا مهف ميدقتل -لعفلاب سسأ وأ- سسؤي

 .هضارغأو هتاياغ ئلع فوقولاو هدصاقم مهفب

 مهف يف انددسيس هدصاقم مهفب وحنلا اذه ئلع ميركلا نآرقلا مهف ناك اذإو

 هقفلا ئلع كلذك سكعنيس اذه نإف حيحص لكشب اهيف انريكفت ميقيو «ةنسلا

 .هتادجتسمو هلزاون يفو اهيف داهتجالاو هماكحأو يمالسإلا

 فيرشلا عرشلل سيئرلا روصتلا مدقي يذلا وه ميركلا نآرقلا نأ .كلذ

 ليت ماكحأ تايآ لع يوتحي هنأو ةلدأآلا ليلدو بتكلا باتك وه امب هاياضقو

 )١( .ئلوألا ةعبطلا .قشمد .ملقلا راد .اقسلا يلازغلا دمحم .١5و ء4٠ :ةريسلا هقف ١5717ه.
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 اهل ةيهقفلا تايآلا هذهو .يهقفلا ريسفتلا لهأ هررق امك ةيآ ةئامسمخلا ئلع

 ءوض يف نآرقلا مهف نأش نمو ءاًعيمج يمالسإلا هقفلا باوبأ ين ةمكاح تادادتما

 كلذل نوكيس مث نمو «ماكحألا تايآ ئلع كلذ سكعني نأ اهررق يتلا هدصاقم

 تايآب ميركلا نآرقلا ةماقإو «ةيهقفلا ماكحألا مهف يف ديدستو ديشرتو ريثأت

 هيلإ عجري هيقفلاو دهتجملل الئومو اًعجرم ام عوضومل هدصاقم ءوض يف هماكحأ

 .هيلع لوعيو هنم قلطنيو هنع ردصيو

 ءوض يف هماكحأ تايآو ميركلا نآرقلا مهف نأ -اًضيأ كلذ دعب- هارأ يذلاو

 يف ةديدج ةيجهنم انحنمي امبرو «يمالسإلا هقفلا مهف ددجي فوس نآرقلا دصاقم

 دشرتسي مل ثارتلا بتك يف ةمئاق تالاكشإ انل لحيو «ةيهقفلا ماكحألا لوانت

 اهنمامأ قيرطلا رصقي فوس هنأ امك «ةيهقفلا هتاعوضوم يف نآرقلا دصاقمب اهضعب

 .لزاونلاو تادجتسملل ةيعرش ماكحأل لوصولا يف

 ريسفتلا ريغ رخآ يثحنب عورشم ةباتك ئلإ وعدأو توعد اذه لجأ نم

 اهدصاقم طابنتساو ماكحألا تايآ تاعوضوم يف ثحبلا نمضتي ءيدصاقملا

 هل نوكيس عورشم اذهو «ميركلا نآرقلا يف اهعبتتو اهرصح لالخ نم اًيعوضوم

 ديشرتو «ةيوبنلا ةنسلل مهفلا ديدستو «ميركلا نآرقلل مهفلا ديدجت يف ظوحلم رثأ

 ديوجتو ءاهتاعوضومو ماكحألا تايآب ةقحلملاو ةقلعتملا هقفلا تالاجمل مهفلا

 .اهل ةعباتلا تادجتسملاو لزاونلا يف داهتجالا

 :اهل اًطبضو نآرقلا نع ةقثبنملا مولعلل اًديدجت :اًرشاع

 .همهف نسحو «زيزعلا باتكلا ةمدخل تأشن مولعلا نم اريثك نأ مولعملا نم

 بلقلا يفو «نآرقلا مولعو «ةيبرعلا ةغللا مولع كلذ نمو «هتاياغو هتاياده ةيلجتو
 رم هفافض ىلع تعرعرتو نآرقلا لوح تتبن يتلا مولعلا هذهو «ريسفتلا ملع اهنم

 ؛اهفئاظو مييقتو ءاهراسم ميوقتو ءاهيف رظنلا ةداعإ بجوي امب ةدع نورق اهيلع

 اه
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 اهتاياغ ققحتو ءاهفئاظو يدؤتو ءاهطاشن ددجتو ءاهتيفاع مولعلا هذه ديعتست يك

 .اهدصاقمو

 ءاهيلإ ماكتحالاو ,مولعلا هذه دصاقم عفر لالخ نم الإ اذه نوكي نلو

 نإف ءاهيلإ مولعلا دصاقم مكاحُت نأ بجي يتلا هسفن نآرقلا دصاقم اهسأر ئلعو

 ةعجارم ىلإ جاتحت يهف الإو ءاهبب ناك ضعب ئلإ ملسي اهضعبو جزامت امهنيب ناك
 .اهدصاقم ققحتو اهتفيظو يدؤت يك ؛حيحصلا اهناكم يف اهفص ةداعإل

 ةيلجت ئلع مقت مل اذإ نآرقلا ةمدخل تأشن يتلا ةغالبلاو ةيبرعلا مولعف

 هزاجعإ نايبو .هكبسو همظن ةقيرطو «هتاريبعتو نآرقلا بيلاسأ يف ةمظعلا بناوج
 .اهلوانت ةيجهنمو مولعلا هذه يف رظنلا داعي نأ يغبنيف ءيوغللاو يغالبلا

 ةيلجت ئلع نآلا اًمئاق نكي مل اذإ ءريسفتلا ملع مولعلا هذه نم بلقلا يفو

 عجاري نأ يغبنيف «ةمألا اهنم ديفت يك «هراونأ زاربإو «هتاياده نايبو ءنآرقلا دصاقم

 .هتفيظو ماهلتسال هديدجت ئلع نوصصختملا موقيو ملعلا اذه ءاملعلا

 ؛يعوضوملا ريسفتلا ئلإ رصعلا اذه يف ريسفتلا ءاملع نم ريثك هجتا اذهلو

 ميركلا نآرقلا نأل ؛ثيدحلا رصعلا مئالي هجو ئلع نآرقلا زاجعإ زاربإل كلذو

 عوضوم لك نألو «ملاعلا نهذ ىلع دري نأ نكمي ام تاعوضوملا لومش نم هيف
 .ةلماك هيف نآرقلا ةيؤر نوكت هعمجن نيح

 نآرقلاو ءرصعلا اذه يف ةمألا ةجاح ةيبلت ريسفتلا اذه دئاوف نم نألو

 .(١)ةماع ةيناسنإلاو .ةصاخ نوملسملا هديري ام لك ةيبلتب موقت ةعستم هتاعوضوم

 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن
 كب |

 موقت اضيأ اهنإف ءاهيف مامتهالا بناوج ددحتو ءاهديدجت يف مولعلا هذهل اًمكاح

 نأ هقح نم ام هنم مدقتو «هراسم ددحت يهف «مولعلا هذه نم ملع لكل اطباض

 اميف قيضتو «هيف عسوتلا بجي اميف عسوتتو .رخأتي نأ هقح نم ام رخؤتو «مدقتي
 ءءايحإلا هقح نم ام ىيحتو «لامهإلا هقح نم ام لمبو «هيف قييضتلا يغبني

 ..هتحت لمع الو هيف ةدئاف ال ام دعبتو .فادهألاو تاياغلا مدخي ام لخدتو

 مدختو «مولعلا ددجت ءاّمَكَح اهلعجن نيح ةينآرقلا دصاقملا نإف اذكهو

 كك
 يدصاقملا رظنلاو يدصاقملا لماعتلا نم اهينجن يتلا دصاقملا مهأ نم هذه

 لمأتلا ربع اهيلع فوقولا عيطتسن ئرخأ دصاقم كانه لعلو «ميركلا نآرقلا يف

 .عوضوملا اذهل ينأتملا رظنلاو ربدتلاو
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 ميركلا نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا عوضوم يف تافاوطتلا هذه نم انل نيبت

 عونلا اذه اهيلع سسأتي ةيسيسأت ةيؤر مدقي نأ ثحبلا اذه لواحو «ميركلا

 ريسفتلا عاونأب هتاقالع حيضوتو «هانعم نايبب هريسفتلا نم هاجتالاو جهنملا وأ

 عضوو «هتاموقم ديدحتو «هعاونأ ركذو ءاهنم يدصاقملا ريسفتلا ةلزنمو ءئرخألا

 ةماع نآرقلا مولعب نيلغتشملل ةمهم دئاوف يهو «هتاياغو هدئاوف ةيلجتو .هطباوض

 رفن «ميركلا نآرقلل يدصاقملا ريسفتلا عورشم «عورشملا اذهل موقي نأ يقبو

 ةلزنملا هذبب مهفّرشو «ميظعلا نآرقلا اذه ةمدخ ئلع ئلاعت هللا مهماقأ نيذلا نم

 اهل ققحي امو ءرصعلا اذه يف اهتلاسر مدخي ام ةمألل اومدقيو «ةناكملا كلتو

 .اعقوت ال اعقاوو «ءاعدا ال ةقيقح «نيملاعلا ةداهشلا ةلزنمل اهديعي امو «ةدايرلا

 رخآب- ثحبلا اذه يف ريصقت نم عقو امع رذتعأ الإ ماتخلا اذه يف كلمأ الو

 ؛(يفاو دحاولا دبع يلع .د قيقحت ١7١7. /7) هتمدقم يف نودلخ نبا هركذ ام

 نارمعلا ةعيبط ينعي- هلئاسم نم انيفوتسا دقو) :-!هلوق عورأ امو «لاق ثيح

 ركفب هللا هديؤي نمم اندعب قأي نم لعلو .هل ءافك هانبسح ام -هيف ضرعي امو

 .هيف ملكتي امو هلوصف عيونتو ملعلا عضوم نييعت هيلع امنإو «هلئاسم ًءاصحإ نفلا

 متنأو ملعي هللاو ءلمكي نأ لإ اًئيشف اًئيش هدعب نم لئاسملا نوقحلُي نورخأتملاو

 .ها .(نوملعت ال

 ..تاحلاصلا متت هتمعنب :د ىذلا هلل دمحلاو
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 © © اى

 عجارملا مها

 .ينامحر ةبيجن .يبطاشلا مامإلا دنع فالخلا رصح ين دصاقملا رثأ ١.
 .ةنيطنسق .ةيمالسإلا مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماج .ةيعرشلا تاساردلا ربخم
 .م6١٠1 سرام /ه١ 575 رفص .عبارلا ددعلا .رئازجلا

 نب لمحم حتفلا بأ خيدلا : يت .ماكحألا ةدذمع حرش ماكحألا ماكحإ “ا

 ه577١ .ئلوألا ةعبطلا .توريب .ةلاسرلا ةسسؤم .سدنس رثدمو ءئفطصم خيش
 .ما 6 /

 .ةديدجلا قافآلا راد .يسلدنألا مزح نبا .ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا .”
 .ه٠5١ 5 .نىلوألا ةعبطلا .ةرهاقلا .ثيدحلا راد ةعبطو «توريب ."ط

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مالسلا راد .ئوح ديعس .ريسفتلا يف ساسألا '

 .م9/85١ .ها١ 5٠65 .ئلوآلا ةعبطلا .ةرهاقلا

 نب ميهاربإ نيدلا نيزل نامعنلا ةفينح يبأ بهذم ئلع رئاظنلاو هابشألا .
 .م9/05١1 .ه١ 5٠6 .ئلوألا ةعبطلا .ةيملعلا بتكلا راد .ميجن

 هل مدقو هصن طبض .يبطاشلا ئسوم نب ميهاربإ قاحسإ يبأل .ماصتعالا .”
 .ط.د .ديحوتلا ةبتكم .ناملس لآ نسح نب روهشم هثيداحأ جرخو هيلع قلعو

 ايدل هك

 .ليجلا راد .دعس فوؤرلا دبع

 ةعبط .ةتاحش هللا دبع .د .ميركلا نآرقلا يف اهدصاقمو ةروس لك فادهأ ./

 .م ١91/5 .ةرهاقلا .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 .ةيناثلا ةعبطلا .يوامرفلا ىحلا دبع .د .ىعوضوملا ريسفتلا يف ةيادبلا .4

 .ما1141/7/ - ه1



 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن 8 كلنا انارقلل ىدصاقم ريسفت وحن

 رداهب نب هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب .نآرقلا مولع يف ناهربلا .

 ىسيعل ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت .يشكرزلا
 .م 19617 - ه 1717/5 .ئلوألا ةعبطلا .هتاكرشو يبلحلا ئبابلا

 ءانثلا وبأ نيدلا سمش .بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب 1

 دهعم .اقب رهظم دمحم .د :قيقحت .يناهفصألا دمحأ نب نمحرلا دبع نب دومحم

 ةكم .يمالسإلا ثارتلا ءايحإ زكرم .يمالسإلا ثارتلا ءايحإو ةيملعلا ثوحبلا

 .م19877/ه05٠5١1 .نلوألا ةعبطلا .ةمركملا

 ةعبطو «ةيسنوتلا ةعبطلا .روشاع نبا رهاطلا دمحم .ريونتلاو ريرحتلا .1
 ما تق # كوري

 ةعبطلا .ةرهاقلا .قورشلا راد .بطق ديس .نآرقلا يف ينفلا ريوصتلا . ١

 .م١٠١١ 5 .ه١ 570 .ةرشع ةعباسلا

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .(رانملا ريسفت) ئمسملا ميكحلا نآرقلا ريسفت .4

 .مما .ةرهاقلا .باتكلل

 .يدلاخلا حاتفلا دبع حالصل قيبطتلاو ةيرظنلا نيب يعوضوملا ريسفتلا 16

 .م7 ١7 .ه١ 577 .ةثلاثلا ةعبطلا .سئافنلا راد

 .م19/7 .ه7٠5١ .ئلوألا ةعبطلا .مساق

 هط قيقحتو .سياسلا يلع دمحم خيشلا حرش .ماكحألا تاي ريسفت. 7

 .م١١٠5 .ثارتلل ةيرهزأآلا ةبتكملا .دعس فوؤرلا دبع

 ملاس نب رمع نب دمحم دادعإ .ةينآرقلا ةروسلا يف يعوضوملا قسانتلا .

 دونا سنا ل وعزات

 .يوانملا فوؤرلا دبع نيدلا نيز .فيراعتلا تامهم ئئلع فيقوتلا .4

 .م114:0-ه١٠15١ .ئلوألا ةعبطلا .ةرهاقلا .بتكلا ملاع

 27” حست مس دش

 ٍدركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن
 2ع 2

 © «© ةهطس#

 ريمس ماشه :قيقحت .يبطرقلا هللا دبع وبأ .نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠".

 ١ مآ 7

 كراش ثحبب .ينوسيرلا دمحأ .د .ميركلا نآرقلا دصاقم يف ةمألا دوهج ١.

 دوهج) :ناونعب همولعو ميركلا نآرقلا يف نيثحابلل لوألا يملاعلا رمتؤملا يف هب

 لوألا ئدامج ٠١-١١-١1 مايأ .(همولعو ميركلا نآرقلا ةمدخ يف ةمألا
 .ةيبرغملا ةكلمملا  ساف ةنيدمب م١١١7 ليربأ ١5-١0-١5 قفاوملا ه١ 7

 .ةلاسرلا ةسسؤم .ةيزوجلا ميق نبا .دابعلا ريخ يده يف داعملا داز .”

 ه1418 .نورشعلاو ةعباسلا ةعبطلا «هتيوكلا .ةيفاللسإلا راثملا ةبنكم توري

 ما

 .ىنيوزقلا هجام نبا .هجام نبا ننس .:

 :ناهجسلا ةواد رب .هوادن نأ وتب 1

 .كابح نبا مامإلا .نابح نبا حيحص 7

 .جاجحلا نب ملسم مامإلا .ملسم حيحص .

 .ها577١ .ئلوألا ةعبطلا .ةعيبرلا دمحم .د .روسلا دصاقم ملع .4

 وللا

 مآ ١ ا/ .ه١ 57/7 .ةعبارلا ةعبطلا .توريب .ةفرعملا راد .يناكوشلا يلع

 .يداهلا راد .ينوسيرلا ذمحأ .د .هلئاوفو هدعاوق يدصاقملا ركفلا 01

 .م1١٠1" .ه57١ 5 .ئلوألا ةعبطلا .توريب

 .ةرهاقلا .قورشلا راد .بطق ديس .بطق ديس .نآرقلا لالظ يف ١”.



 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن 7-5 انآ رق اغا يول
 © «© الإ

 دمحم .ريذنلا ريشبلا ثيداحأ نم ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف .”*

 .ةيملعلا بتكلا راد .مالسلا دبع دمحأ هححصو هطبض .يوانملا فوؤرلا دبع

 .يدابازوريفلا يزاريشلا رمع نب ميهاربإ نب

 ذيمالتلا نب دومحم :قيقحت .مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق ."ه

 .زرشلبب فدصلا راد .يتكربلا ناسحإلا ميمع دمحمل هقفلا دعاوق ."“

 .م1985 .ه1٠5١/ .ئلوألا ةعبطلا .يشتارك

 .ةثلاثلا ةعبطلا .توريب .رداص راد .يقيرفألا روظنم نبال برعلا ناسل ."/
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 ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا ىقت .ئواتفلا عومجم ."1

 .ةثلاثلا ةعبطلا .ةروصنملا .ءافولا راد .رازجلا رماع - زابلا رونأ :قيقحت .ينارحلا

 .م5١16ه /ه57

 هللا حتف راتسلا دبع .د انخيشل .يعوضوملا ريسفتلا يف تارضاحم ."4

 .م١٠ ١5 .للوألا ةعبطلا .لوبنطسا .ءادنلا راد .ديعس

 «يناقلاطلا مساقلا وبأ ءسابعلا نب دابع نب ليعامسإ .ةغللا يف طيحملا . ٠

 .م 19117“ /ه9١1*11 .ةيناثلا ةعبطلا .توريب

 .ديعس هللا حتف راتسلا دبع روتكدلا انخيشل .يعوضوملا ريسفتلا الإ لخدملا .5

 .طابرلابنامآلا راد -يبنؤسيرلا دمحأ .د .ةغيرشلا دصاقم نيلإ لخ ذه .5*

 تبتىيس .فكفضسسا قست 0... - تس يسم مساج 0-5-9

 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن
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 م١٠١5 .ه١ .ائلوألا ةعبطلا .ةرهاقلاب مالسلا رادو

 .يروباسينلا مكاحلا .كردتسملا .1

 روتكدلل ثحب .روسلاو ميركلا نآرقلا تايآأ بسانت يف رردلا حيباصم .4
 ١79- :ددعلا .ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا .ءالعلا وبأ دمحم نب لداع
 ها 717 ةزسلا

 .ىعاقبلا نيدلا ناهرب .روسلا دصاقم ئىلع فارشإلل رظنلا دعاصم 0

 .ائلوآلا ةعبطلا .ضايرلا .فراعملا ةبتكم .نينسح دمحم عيمسلا دبع .د قيقحت

 .ما1/ هاا 2 ف

 نّيّسح نب دّمحم .ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع هقفلا لوصأ ملاعم ..8
 .ها١ 57 ا/ .ةسماخلا ةعبطلا .يزوجلا نبا راد .ينازيجلا نسح 7

 هللا حتف راتسلا دبع ةمالعلا انخيشل .دوملتلاو نآرقلا نيب دوجولا ةكرعم .68
 نيف * ١ .ةيناثلا ةعبطلا .ليعس

 سمش دمحأ هحرش .ىلازغلا دماح يبأل .قطنملا نف يف ملعلا رايعم 5١.
 .مآ كا .ةيناثلا ةعبطلا ناقل .توريب .ةيملعلا ستكلا ناق كدا

 .د .ةيوعدلاو ةيوبرتلا اهفئاظوو اهخيرات ةيهقفلا ماكحألا دصاقم ١.
 ددع تيوكلاب ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ةرازو ةعبط .ديز وبأ روشاع يفصو

 .م١1 17 ه١ 477 .ئلوألا ةعبطلا .دفاور ةلسلس نم )

 لالدتسالا يف اهرثأ اهفئاظو اهتيجح اهطباوض ةيئزجلا دصاقملا .5
 .ئئلوألا ةعبطلا .ةرهاقلا .دصاقملا راد .ديز وبأ روشاع يفصو .د .يهقفلا
 م5١١1 /ه5

 4و



 ميركلا نآرقلل يدصاقم ريسفتوحن
 م |
 ا ىقق

 .توريب .مزح نبا راد .يدماحلا .د .ماكحألا عيرشت نم نآرقلا دصاقم .4

 .ما : هر /ها1 579 .ئلوألا ةعبطلا

 .لوبنطسا .ءادنلا راد ةعبط .ينوسيرلا دمحأ .د .دصاقملا دصاقم .ه

 مآ

 .زيزعلا دبع نيمأ ةعمج .ريسفتلا :يناثلا باتكلا .انبلا مامإلا ثارت نم . 7

 ما «6 ها 577 .نلوألا ةعبطلا :ةيردتكسإلا :ةرغدلا راد

 ناق هتاهلسولا نسع دم رويقب :ةقح .يبطاشلا مامإلا .تاقفاوملا .

 .م19191 /ه١ 51١1 ئلوألا ةعبطلا :ةعبطلا نافع نبا

 .زارد هللا دبع دمحم .د .ميركلا نآرقلا يف ةديدج تارظن ميظعلا أبنلا .4

ق .ةيلضف لئفطصم دمحأ :هب اونتعا ئرخأ ةعبطو ؛م ١9/26 .ةحودلا ةفاقثلا راد
 مد

م ةعبط .عيزوتلاو رشنلل ملقلا راد .ينعطملا ميهاربإ ميظعلا دبع .د .أ :هل
 ةديز

 .م50١٠١5-ه5575١ ةققحمو

ذ «بيرغلا يكز سيمخ نايقمر .د..ميركلا قآرقلل ىنبم ريسقت وحنا .8
 را

 مالم ن8: لوألا ةعبظلا : رهاقلا .ىصاقملا

 راد..يلازغلا دمحم .ميركلا نآرقلا روسل ىيعوضوم ريسفت وحن .

 .م١١٠١ .ه١57١ .ةعبارلا ةعبطلا .ةرهاقلا .قورشلا

 .ةميلت ماصع اهعمج انبلا نسحل تالاقم .كولسلاو ةيبرتلا يف تارظن ١.

 :قيقحت .يعاقبلا نيدلا ناهرب .روسلاو تايآلا بسانت يف رردلا مظن 1

 ما 148 موو ريرس ةييلعلا سلا زان فديملا بلاغ قاؤ لا دبع

 .ةرشع ةعباسلا ةعبطلا .ةرهاقلا .قورشلا راد :تيطق ديس . ةيدلا اذه .. 50

 مآ لا

 ميركلا نآرقلل يدص فم ريسفت وحن
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 ةيئاذ ةريسلا

 .مصاع نع صفح لإ ةدنسم ةياورب ميركلا نآرقلا ظفحي *

 نم ةعيرشلا دصاقمو هقفلا لوصأ ين كراشم ذاتسأ ةجرد ئدع لصح

 .ةحوتفملا ةمركملا ةكم ةعماج نم ذاتسأ ةجرد ئلعو «نانبل يف سلبارط ةعماج

 ىف اهرثأو ةيئزجلا دصاقملا) :ناونعب هاروتكدلا ةجرد ئىلع لصح

 ئلوألا فرشلا ةبترمب م7 ١١ ١و يلوي يف (ةيقيبطت ةيليصأت ةسارد .يهقفلا لالدتسالا
 ةلاسرلا نع عقاوملاو فحصلا ضعب تبتكو «ةرهاقلا ةعماج مولعلا راد ةيلك نم

 , .| :ثقانمو

 ةعماجب مولعلا راد ةيلك نم لوصألاو هقفلا يف ريتسجام ىلع لصح #

 نعو ءاهتشقانم نع ةيرصملا فحصلا تبتكو «(ةيقيبطت ةيليصأت ةسارد .يمالسإلا

 ةيلكلا سفنب ةيمالسإلا ةعيرشلا مسق نم (ريتسجام يديهمت) ئلع لصح *
 .م199١/ ةعماجلاو

 ةيلكلا سفن نم ةيمالسإلا مولعلاو ةيبرعلا ةغللا سناسيل ئدع لصح #

 ظ .م1941/ ةعماجلاو

 : لثم .ثيدحلا حلطصمو ةنسلا بتك ضعب يف ةدنسم تازاجإ ئلع لصح

 عسي ال ام «ةيوونلا نوعبرألا ءيمرادلا دنسم ءملسم حيحص «يراخبلا حيحص

 «ىناقرزلل اهحرش «ةينوقيبلا ةموظنملا ءىقارعلل ثيدحلا ةيفلأ ؛هلهج ثدحملا

 باتك «يداهلا دبع نبال اهحرش «حيحص يمارغ ةديصف .«يطويسلل ثيدحلا ةيفلأ

 .اهريغو «تيبلا لآ لئاضف يف نيعبرألا باتك «ةباحصلا لئاضف يف نيعبرألا



 © © ذيب" + |

 .يواضرقلا فسوي خيشلا ةليضف نم ةيعرشلا مولعلا يف ةزاجإ ىلع لصح *

 .هبتك سيردتب ئرخأ ةزاجإو

 باتكلا دحأ هرابتعاب م5١٠٠ ماع ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو هتمرك *

 ماوعأ تيوكلاب ةيطسولل يملاعلاو ءيمالسإلا يعولا ةلجم يف نيزيمتملا
 دوفول تارودلاو تارضاحملا ضعب هئاقلإل م00١0 4

 لبقتسملا ءاملع جمانربو «ةيبروألاو «ةيقيرفإلاو «ةيويسآلا دالبلا نم ةاعدلا

 .جمانربلا يف هدوهجل

 ةيثحب قاروأب ةصصختملا ةيلودلا تاودنلاو تارمتؤملا تارشع يف كراش *

 .ةمكحم

 .ةيذاتسألا تاجردل ةيقرتلا ثاحبأ يف تاعماجلا ضعب ئدل مّكحم وضع *

 .ةيملعلا ثاحبألا يف ةيلودلا تالجملا نم ددع ئدل مكحم وضع *

 .تاعماجلا نم ددع يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مولع سّرد *

 .دصاقملاو لوصألاو هقفلا يف ريتسجاملا لئاسر نم ددع اولع فرشي *

 دعاوقلاو هقفلا لوصأب ةقلعتملا تارودلاو تارضاحملا تارشع اىقلأ *

 .ملاعلا نادلب نم ددع يف ةيمالسإلا ةوعدلاو ةعيرشلا دصاقمو ةيهقفلا

 .ةيئاضفلا تاونقلا نم ددع ىلع ةينويزفيلتلا تاقلحلا تارشع هل *

 هقفلا يف تالاقملا تائم تنرتنإلا عقاومو تالجملاو فحصلا هل ترشن #

 .ماعلا نأشلاو ةوعدلاو ةيبرتلاو دصاقملاو لوصألاو

 .يدنهلا يهقفلا عمجملا وضع *

 .نيملسملا ءاملعل يملاعلا داحتالل ءانمألا سلجم وضع *

 .ةنسلا لهأ ءاملع ةطبارل ءانمألا سلجمو يذيفنتلا بتكملا وضع *

 .نيملسملا ءاملعل يملاعلا داحتالاب ثوحبلا ةنجل وضع *
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 .ةنسلا لهأ ءاملع ةطبار يف يملعلا مسقلا سيئر #

 .رصاعملا ملسملا ةلجم ريرحت ةئيه وضع

 ةنراقمو ةيدقعلا تاساردلا ريخم ةلجم ريرحتل ةيراشتسالا ةئيهلا وضع *

 .رئازجلاب ةيمالسإلا ةعماجلاب نايدألا

 .يواضرقلا ذيمالت ةطبار ف سسؤم وضع

 ةيمالسإلا نوؤشلل ئلعألا سلجملاب ةيهقفلا ةعوسوملا ةنجل وضع
 يا او

 نوؤشلل ئئلعألا سلجملاب ةعيرشلا دصاقمو هقفلا لوصأ ةنجل وضع #

 .(م70١5-1١11) ةيمالسإلا

 .نيملسملا ءاملع ئدتنمل يراشتسالا سلجملا وضع *

 .ةذتاسألا ةيقرت ثوحب يف مكحم ذاتسأ *

 .تن .نيال نوأ مالسإ عقومل يناميإو يوعد راشتسم

 .جراخلاب نيطسلف ءاملع ةئيهل يراشتسالا سلجملا وضع *

 .مويلا مالسإلا عقومل يناميإو يوعد راشتسم

 .م١٠7 5 ماع ذنم ةيرصملا ةيفسلفلا ةيعمجلا وضع *

 .م75١١1- م5١٠٠ ماع ذنم ةيطسولل يملاعلا زكرملا يف يعرش ثحاب *

 .م١٠7 9 ةيطسولل يملاعلا زكرملاب يعرشلا ليصأتلا ةدحو ريدم *

 .ينورتكيلإلا مالعإلل يبرعلا داحتالا وضع *

 .ايكرت يف ءاملعلا داحتا عرفل يذيفنتلا بتكملا وضع #

 مث ((م5١7-17؟5١01٠) ءاملعلا دادعإل ءانب دهعم ئلع يملعلا فرشملا
 .(..-؟١1١ه)



 تن يو هش

 - يمالسإلا هقفلا عمجمل ةعباتلا ةيهقفلا دعاوقلا ةملعم دادعإ يف كراش

 .ءاملعلا دادعإل ةيملاعلا ءانب ةيميداكأ ءانمأ سلجم وضع *

 نينقت عورشم) ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملل (ةرسألا ةنودم) دادعإ يف كراش *

 .(ةيعضولا ةيبرعلا نيناوقلاو يلبنحلا هقفلا ءوض يف ةرسألا صخي ام لك

 ةرازو اهيلع فرشت يتلا (يضابإلا هقفلا ةعوسوم) دادعإ يف كراش *

 .نامع ةنطلس يف ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا

 مالسإ عقوم ىلع ةيناميإلاو ةيوعدلاو ةيهقفلا تاراشتسالا تارشع هل *

 .مويلا مالسإلا عقومو «نيالنوأ

 نيتك ابو ةذكاسأل اباعك رشع ةسمخ خم رثكأل تامدقمبتك د#

 :تاملؤملا

 ةلاسر) ةيقيبطت ةيليصأت ةسارد «ىمالسإلا هقفلا يف ربجلا ةيرظن ١.

 .م1٠٠7/ ةرهاقلاب مالسلا راد هترشن .(ريتسجام

 ةرهاقلاب مالسلا راد هترشن .مالسإلا يف اهدصاقمو ةينيدلا ةيرحلا .؟

 م00

 .يريسفتلا هجهنمو هلامعأو هتايح نم تاحمل «بطق ديس لالظ يف .“

 .م١١7 4 ةرهاقلاب يبرعلا ملقلا توص راد هترشن

 .دصاقملا .طباوضلا .تافيرعتلا) ماعلا لمعلا يف ةأرملا ةكراشم .4

 هترشن .(ةنيعملا راودألا .تالاجملا .تاكراشملل جذامن .تايدحتلا .تاهبشلا

 .م١٠١١5 ةرهاقلاب تارانم ةكرش

 هترشن .ةيليلحت ةسارد «هقفلا لوصأ يف ةرصاعملا ةيديدجتلا تالواحملا .ك

 .م9١٠١5 ةرهاقلاب يبرعلا ملقلا توص راد

 ٍدركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن
 كس | 8

 © © ا مى

 .ةرهاقلاب رئاصبلا راد هترشن .يواضرقلا جهنم ين دصاقملا ةياعر .؟
 م1

 يف ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو هترشن .هيقفلا ةيعادلا ةعانص يف تاملك .

 .م١١١7 طسولا ةمآلا ةلسلاس نمض ةيطسولل يملاعلا زكرملا

 ريشبلا راد هترشن .ةديقعلا لئاسم لوانت يف يلازغلا دمحم خيشلا جهنم لا

 .م65١١7 .ةرهاقلاب مولعلاو ةفاقثلل

 ةاكشم ةكبش عقوم تنرتنإلا ئلع روشنم .ملسملا ةايح يف نآرقلا ةيمهأ .4

 ها ١ ةمالسألا

 ةكبش عقوم تنرتنإلا ئلع روشنم .ميركلا نآرقلا عم لماعتلا سسأ ١.

 .ه١ 57١ ةيمالسإلا ةاكشم

 ١. ةكولألا ةكبش لع رشن .راثآو دصاقم ..: هللا ليبس يف داهجلا ١6 7١م.

 ديص عقوم يف رشن .فرطتلاو فنعلا نم ةياقولا يف ةيطسولا ملاعم ١7.

 .ها١ 570 دئاوفلا

 ةروثلل هداهتجا ملاعم يف ةيلوصأ ةيليلحت ةسارد «رئاثلا مامإلا يواضرقلا .

 .م١١١5 اكيرمأب عيزوتلاو رشنلل ناطلس راد هترشن .ةيرصملا

 هترشن .ةيوعدلاو ةيوبرتلا اهفتاظوو اهخيرات «ةيهقفلا ماكحألا دصاقم .5

 .م7١١5 دفاور ةلسلس نمض ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو

 راد هترشن .اهدصاقم .اهطباوض .اهموهفم :مالسإلا يف ةينطولا ةدحولا .0

 .م١٠ ١6 ةرهاقلاب عيزوتلاو رشنلل دصاقملا

 اهتماقإل ةيعرشلا ريبادتلا يف ةءارق ءايعرش اذصقم ... ةرسألا ظفح .5

 .م65١١7 ةرهاقلاب عيزوتلاو رشنلل دصاقملا راد هترشن .اهرارمتساو

 لالدتسالا ين اهرثأ .اهفئاظو .اهتيجح .اهطباوض :ةيئزجلا دصاقملا . ١

 ل



 ميركلا نارقلل يدصاقم ريسفت وحن بص

 .مآ ٠١6 ةرهاقلاب عيزوتلاو رشنلل دصاقملا راد اهترشن .(هاروتكد ةلاسر)ىهقفلا

 يف رشن .ةيدقن ةيليلحت ةءارق .ةرامع دمحم روتكدلل ةيلوصألا ءارآلا .18
 ناتسكابب دابآ مالسإب ةيمالسإلا ةيملاعلا ةعماجلاب ةيمالسإلا تاساردلا ةلجم
 ع7

 رشن .اجذومنأ نآرقلا لالظ يف ءميركلا نآرقلا روسل يدصاقملا مقا ,5
 .ه١ 5765 دئاوفلا ديص عقوم يف

 لاوقأ قيقحت يف ةيلوصأ ةءارق «ليلعتلاو دبعتلا نيب ةعيرشلا ماكحأ ٠".
 .م6١١٠ ةرهاقلاب عيزوتلاو رشنلل دصاقملا راد هترشن .ءاملعلا

 يف هرثأو هدفاور ءروشاع نبا رهاطلا دمحم ةمالعلل يملعلا نيوكتلا ١".
 نع سنوت يف ةيملعلا ةودنلا لامعأ نمض رشن .ةددجملا ةيملعلا ةيلقعلا نيوكت
 .م١7 ١5 ماع روشاع نبا رهاطلا

 نمض رشن .اهدصاقم .اهطباوض .اهرصانع .ةيعرشلا ةسايسلا يف ةوقلا ."؟
 :ناونع تحت رشع ثلاثلا اهماع يف نامع ةنطلسب ةيهقفلا مولعلا روطت ةودن لامعأ
 .م1 ١١5 (يناسنإلا كرتشملا يمالسإلا هقفلا)

 ذهعملا هرشن .هديشرتو ىروشلا لمعلا طبض يف ةيلوصضأ تامدقم 1

 .م57١١7 لوبنطساب تاساردلل يرصملا

 .كيدي نيب يذلا باتكلاوهو «نآرقلا ريسفت

 دصاقملا راد هترشن .لوألا ءزجلا .ةيرصع ثادحأ يف ةيدصاقم ئؤر .0
 .م5١١7 ةرهاقلاب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 راد هترشن .كارتشالاب نادلجم .ىلازغلا دمحم مامإلا خيشلا ةيوئم "ا

 .م١7 ١1 ةرهاقلاب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل دصاقملا

 57 اسس 44ه ِ دركلا نآرقلل يدصاقم ريسفت وحن
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