
 هفيلأت خيراتو .هناونعو «باتكلا ةبسن

 باتكلا ةبسن *

 لوبقلا نم يقل دقو .هئّللا## ميقلا نبا مامإلا بتك رهشأ اذه انباتك

 ىلع تَعَمِجَأ دقو .قبس امك هتافلؤم نم رخآ باتك هقلي مل ام ةروريسلاو

 نم مهبتك يف هنع نورداصلاو «مجارتلا بتكو «ةيطخلا هخسن لك هيلإ هتبسن

 لثم «هتافلؤم نم باتك ريغ هيف ميقلا نبا رّكُذ دقو .مهريغو فلؤملا ةذمالت

 هيف ٌرشنو ءاهريغو «ةداعسلا راد حاتفم»و «ماهفألا ءالج»و «ننسلا بيذهت»

 ةريثك لورخأ دهاوشو .هتارايتخاو ةيميت نبا مالسإلا خيش هخيش لاوقأ هتداعك

 .هيلإ هتبُسِن يف كشلل الاجم عدت ال هتاحيجرتو هبولسأو فلؤملا جهنم نم
 .لئاط الب ليوطت ةيضقلا هذه ئلع مالكلاف

 باتكلا ناونع

 يف يدفصلا هامس دقو .هتمدقم يف فلؤملا هّمسي ملف ,باتكلا ناونع امأ

 ليذلا» يف بجر نباو (”74 /5) «رصعلا نايعأ»و 717/١( /7) «يفاولا» هيباتك

 ين) (دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» :(17/5 /ه ) «ةلبانحلا تاقبط ئلع

 .(فيرحت (دابعلا نيد» :يفاولا ةعوبطم

 وهو لاق 5٠( 5 /7) «ةنماكلا رردلا» يف رجح نبا ظفاحلا هل مجرت املو

 عئادبو «نيعقوملا مالعأو ءيدهلا :فيناصتلا نم هلو» :هتافلؤم ركذي

 .«...ردقلاو ءاضقلاو «نيرئاسلا لزانم حرشو «نيتداعسلا قرطو «دئاوفلا

 مظعم ةيمست يف هعينص نم رهاظ وهو .راصتخالا باب نم «يدهلا» :هامسف

 .مامتهالا مدع نم ءيش هعم ودبي دقو «ميقلا نبا بتك
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 راد ةخسن الإ روهشملا ناونعلا ئلع ةقفتم اهنإف ةيطخلا خسنلا امأو

 ريغ ةميدق ةخسن ىهو «((بم) اهزمر ىتلا (ثيدح -715) ةيرصملا بتكلا

 ريخ يده نم انغلب اميف داعملا داز» :اهناونع ةحفص يف ءاج دقف .ةخرؤم

 نوكي وأ .باتكلا خسن ضعب يف اذكه هامس هئّلل## فلؤملا لعلف ««دابعلا
 .اهكلام أ ةقطسنلا بتاك نم افرصن

 لك ىبنلا يده نم لوألا رفشلا من 0/7 يبس

 :اًضيأ ا/ا/7 ةنس ةبوتكملا اسينام ةخسن نم ىناشلا ءزجلا ةيادب فو

 نم يناثلا دلجملا رخآ» :هتمتاخ يفو .««يوبنلا يدهلا نم يناثلا ءزجلا»

 .ةخسنلا هذه نم لوألا ءزجلا انيلإ لصي ملو .«يدهلا

 ةبوتكملا ديزياب ةخسن : نم يناثلا ءزجلا نم ناونعلا ةحفص ةص اولع ءاجو

 اًضيأ ئّمسملا ِدِِكَي دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نم يناثلا وزجلا» : 71 هيف

 .«يدهلاب

 ناونعلا وم (ْهلَي يبنلا يده) وأ (يوبنلا يدهلا) نوكي نأ دعبي الو

 .اًراصتخاو اًروجت اهضعب علطم يف كلذ

 اًنايحأو ءلماكلا همساب اًنايحأ هنومسي مهف انباتك نم نولقانلا امأ

 (داعملا داز» اًنايحأ هاَّمس «يراسلا داشرإل يف الثم ينالطسقلاف «هنورصتخي

 «يوبنلا يدهلا» :ةدحاو ةرمو 3٠١(. /9 .”ا/6 ,”55 555 /8.1946/5)

 نبا ظفاحلا هامسو 1 57 //8) طقف «يدهلا» : نيترمو .(3 6 0)

 يف هلثمو  «يوبنلا يدهلا) )١11١/"117(: «حتفلا» نم دحاو عضوم يف رجح
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 هنم لقن اذإ اذكهو .«يدهلا» :عضاوملا رئاس ينو  يتوهبلل «عانقلا فاشكا

 بحاص راتخا» :اولاق مهريغو يوادرملاو «عدبملا»و (عورفلا» يف حلفم انبا

 مل «دازلا» ىلإ هورصتخا ولو .هوحنو «يدهلا بحاص ركذاو «يدهلا

 نومضم نئلع هتلالدل «يوبنلا يدهلا» وأ «يدهلا» ظفل اورثآ نكلو ءاودعبُي

 .هصاتخلا

 (داعملا داز» هبشي اًياتك فلّؤملا فيناصت نم بجر نبا ظفاحلا ركذ دقو

 متاخ يده يف ءادعسلا لزانم لإ نيرفاسملا داز» وهو ؛.هعوضومو هناونع يف

 عيرأ يف (داعملا داز» نأو ءدلجم يف هنأب هدعب حرص هنأ الولو .«ءايبنألا

 داز» ئلع مالكلا ضعب يتأيسو .دحاو باتكل نامسا امهنأ مهوأل تادلجم

 .باتكلا ءانب ثحبم يف «نيرفاسملا

 هفيلأت خيرات *

 ريغ «داعملا داز ئلع ةلاحإ ميقلا نبا تافلؤم نم انيلإ لصو اميف دجن مل

 )١1657/١(, (دواد يبأ ننس بيذب#ت» اهنم .هل بتك ةدع ئلع هيف لاحأ هنأ

 اًضيأ راشأو )77/١(« «ماهفألا ءالج»و 5١١(.« /5) «ةداعسلا راد حاتفماو

 هتين ىلإ (175 /7) رخآ عضوم يف راشأو .(707* /5) «نيكلاسلا جرادم» لإ

 قرطلا» باتك هنأ رهاظلاو ؛نئارقلاو تارامألاب مكحلا يف باتك دارفإل

 نم هفيلأت نمز فرعن يذلا ديحولا باتكلاو .دعب اميف هفلأ يذلا «ةيمكحلا

 ةكمب ال"”” ةئس هفلأ دقف ««نئسلا بيذبت» وه ديدحتلاب ةروكذملا بىتكلا

 .1/7' 7 ةنس دعب (داعملا داز» لا نوكي نذإ .هرخآ يف ركذ امك ةمركملا

 .برقأ ديدحت ئلع نيعي ثَّدَح لإ ةراشإ باتكلا ىف اندجو اننكلو

 هب يضرو ّدهعلا مهضعب ضقتن اذإ ةمذلا لهأ نأ ركذ فلؤملا نأ كلذو

 ل



 لوقلا اذهسو» :لاق مث ءاًعيمج نوّرْغُي :حلصلا لهأ مكحك مهمكحف نوقابلا

 0 ا

 نأ هللا عافد الول- داكو بتراتم اوقرحأ ادع - مظعألا مهعماج قرح اومارو

 اوضرو هوّرقأو هيلع اوؤطاوو ئراصنلا نم ملع نم كلذب ملعو دلع كرتسي

 .ءاهقفلا نم هرضح نم رمألا يلو مهيف ئتفتساف .رمألا يلو هب اومِلْعُي ملو هب
 يضر وأ هوجولا نم ٍهجوب هيلع ناعأ وأ كلذ لعف نم دهع ضاقتتاب هانيتفأو
 راص لب ءريسألاك هيف مامإلا رّيخُي الو ءاّمتح لدقلا هّدح نأو هيلع ّرقأو هب
 4*١177(. /) ةمذلا لهأ ماكحأ يف هلثم ركذو ١177(« /7) اًدح هل لتقلا

 هيلإ راشأ يذلا ثدحلا اذه نمز ةفرعمل خيراتلا بتك ئلإ انعجر اذإف

 دقو ”7١7(: ص) يبهذلل «ربعلا ليذ» رظنا ./4 ٠ ةنس عقو هنأ انملع فلؤملا

 لا

 لاح  هفيلأت يف ذخأ يأ  هفلأ هنأ باتكلا ةمدقم يف فلؤملا ركذ دقو

 و .هتهج ىلإ رشي ملو «رفسلا
 .هتمجرت يف بجر نبا ظفاحلا هذيملت ركذ امك ةريثك تارم جح دقو 2

 .«كلذ لمتحي ؟٠1784 ةنس دعب فلأ باتكلا نأ ةلالد ةثداحلا هذه ىطعت لهف

 - قأيس امك  باتكلا ءانب نم رهظيو .اقحال فلؤملا هفاضأ امم هنأ لمتحيو

 هل ترقوتو رقسلا اصع اىقلأ نأ دعب ةفلعقس تارثف ق هلمكأ قلوملا نأ
 .رداصملاو بتكلا

 ا



 هتاعوضومو باتكلا ءانب

 :ةيتآلا ماسقألا ئلع يوتحي ةيلاحلا هتروص يف باتكلا

 .(05-ه )١/ فلؤملا ةمدقم ١.

 هترشاعمو هبرشو هلكأو هسابل يف هيدهو كلَ يبنلا ةريس يف لوصف ."؟

 .هتالماعمو هئارشو هعيبو «هيشمو هبوكرو هسولجو ههابتناو همونو «جاوزآلل

 9 هذين /1) هيطشو هتركسو همالكو ءاهعبا وتو ةرطفلا «ةساحلا ءاضقو

 .(00:-6 /1؟) مث (187- )١/ 7٠/8 تادابعلا يف ديو هيده .'"“

 ىلإ هتبتاكمو ثوعبلاو ايارسلاو يزاغملاو داهجلا يف دلك هيده .؛

 .(65-6/81 /”) مهريغو كولملا

 6-5١75(. /5) بطلا ىف هك هيده .

 ١. /5)و (597 - /5) هماكحأو هتيضقأ ىف ِةِْللَي هيده 6-1١ 07(.

 جاتحي ام اذه ؟هيف عرش امدنع فلؤملا رّدق امك باتكلا ءاج له نكلو

 :لوقنف «لّمأتلاو رظنلا ضعب ئلإ

 نع ينغتسي ال ؛ةريسي تاملك هذهو» :هلوقب هتمدقم فلؤملا متخ

 رطاخلا اهاضتقا .هيدهو هتريسو دلي هيبن ةفرعم ئلإ ةمه ئندأ هل نم اهتفرعم
 باوبأ اهل حتفت ال يتلا ةاجزملا ةعاضبلا عم ءهرّجبو هرجع ئلع دودكملا

 .ةماقإ ال رفس لاح يف اهقيلعت عم ,نوسفانتملا اهيف سفانتي الو ؛ددسلا

 .فرقفم بآتكلاو .رذمرلش تقرفت دق ةمهلاو ؛ةبعش هنم داو لكي بلقلاو

 .«...دوجوم ريغ هتركاذم ملعلا باب حتفي نمو

 و



 يوني ناك هدا فلؤملا نأ ىلع ةلالدلا حيرص «ةريسي تاملكا) :هلوق
 0 ااا

 ةريس ىف ئلوألا لوصقلا بتك امل هنأ ودبيق .بتكلا نعدحبلاو لابلا تعشت

 ريبكلا رصتخملا» اهمهأ ةدودعم بتك الإ هيدي نيب نكي مل هيدهو كي ري
 مالسإلا خيشل «ةينامرقلا»و ؛:ةعامج نبا نيدلا زعل اهي لوسرلا ةريس يف

 صق لصف امأ .هباودو هحالسو ٌةْلَك يبنلا سبالم ركذ نمضتت ةدعاق يهو
 هذق يلا يع نال ةدييصأا» نك !له يق دمنعأ ىثلا (141 /13 براغلا

 ناتخب قلعتت «ديهمتلا» نم ةرقف )١//51( يف داز اذكهو .دعب اميف هفاضأ

 ئرخأ تادايزو (48-90 )١/ ةملس مأ جاوزب قلعتي ام هلثمو .ٍيكَي يبنلا

 .انتاقيلعت يف اهيلع انهبن

 اوبأ بتكلا هل تلصحو «ئئونلا هب رقتسا امل فلؤملا نأ رهظي نكلو

 هجهنم ىلع طّسبتيو عسوتي نأ الإ لاّيسلا هملقو ريزغلا هملعو داّقولا هنهذ
 لملم ملكتنيو هبلاوقألا يربو هللعالا ناقانيو اهبساذملا لقتل هشورعملا

 هتطخ منع اًيلك اًداعتبا دعتباو ؛باتكلا ءانب فلتخاف ؛راثآلاو ثيداحألا

 غلب تح لاطتساو ذتما ذإ اًرصتخم اًباتك نوكي نأ ةيئلا تناك امنيبف .ليلوألا

 نأ لومأملا ناك اذإو ؛هتمجرت يف هريغو يدفصلا ركذامك «رافسأ ةعبرأ»

 فالتخال ضرعت ريغ نم ديو يبنلا يده نم تبثو حص ام ئلع هيف رصتقي
 هقفلا يف لّوطم باتك نم اهنأك هباوبأ ضعب حبصأ «لاوقألا ةمكاحمو ءاهقفلا

 .ةزاقملا

 لاق .يوبنلا بطلا مْسِق :باتكلا ةطخ رّيغت ئلع ةلدألا حضوأ نمو
 «ةيمحلا :ةثالث بطلا لوصأو» :لوألا مسقلا لوصف ضعب يف هئّدلِ# فلؤملا
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 يف هتمألو هل ئلاعت هللا اهعمج دقو .ةرضملا ةداملا غارفتساو .ةحصلا ظفحو

 وهو ...هلوصأو بطلا دعاوق يه ةثالثلا هذهو ...هباتك نم عضاوم ةثالث

 تايآلا عم هلك مالكلا اذه داعأ دقو )1١79/١-17١(. «ميحرلا فوؤرلا

 دنع هتين يف ناك ولف «عبارلا دلجملا يف يوبنلا بطلا مسق يف اهب لدتسا يتلا
 بطلا يف اًدرفم اًباتك نوكت نأ حلصت ةريثك الوصف صصخي نأ فيلأتلا ءادتبا

 ةخسن انيديأ نيبو ««يوبنلا بطلا» ناونعب دعب اميف لعفلاب درفأ دقو) يوبنلا
 ىلإ راشأل (ةنس نيثالثو عبسب فلؤملا ةافو دعب يأ 8 ةنس ةبوتكم هنم

 بطلا ئمسي نأ نكمي ام نأ رخآلا رمألاو .ةدحاو هذه .عضوملا اذه يف كلذ

 ةطخلا بسح ِهكَو يبنلا يدهب قحلي نأب اقيلخ ناكو  ةقيقحلا يف يوبنلا
 .يوبنلا بطلا مسق يف هدروأ ام عبر زواجتي ال  ئلوألا

 داز» ناونعب هل رخآ اًبياتك فلؤملا ةمجرت يف بجر نباركذ دقو

 داعملا داز» لبق هركذ ««ءايبنألا متاخ يده يف ءادعسلا لزانم ئلإ نيرفاسملا

 «ئرت امك نومضملا يف نيناونعلا نيب قرف الو .هب الصتم (دابعلا ري ىده يف

 نبا حرص دقف .مجحلا يف نافلتخم امهنكلو هٌدْديَو يبنلا يده يف امهالكف

 لهف .تادلجم عبرأ يف داعملا دازو ,دحاو دلجم يف نيرفاسملا داز نأب بجر

 ان ريغ ةرمآ نم ريدتسا ةثأ فاقكلا لاطعسا ام دعي كرذدأ ةسفثافقلؤملا

 اهيلإ مضنت نأ لبق ئلوألا ةدوسملا ىه وأ ؛دحاو دلجم يف هرصتخاف «لبقتسا

 اذه يواخسلا ركذ دقو .برقأ يناثلا لعل ؟ةيضقألاو بطلاو يزاغملا باوبأ
 باتك ميقلا نبالو» :لاقف ١555(. ص) (رردلاو رهاوجلا» يف رصتخملا

 .«هنم رصخأ رخآو هل ريظن ال يوبنلا يدهلا

 فل”ؤملا هلصقام اييأ ظحالل («سوماقلا» بحاض يدابازوريفلا نأكو

 نه ١



 اًباتك عنصف .دعب اميف عسوتلاو لوطلا نم باتكلا هيلإ راص امو ةيادبلا يف
 !هيلإ رشي مل نإو اذه انباتك نم ذوخأم هلجو ««ةداعسلا رفس» هامس اًرصتخم

 يف ةفلتخملا هماسقأ تنّوُذ باتكلا نأ رهظي .ةطخلا ريغت ئلإ ةفاضإلاب

 ئّدأف ءاًضيأ ةفلتخم تاقوأ يف تارقفو لوصف هيلإ تفيضأ مث «ةتوافتم ةنمزأ

 دقع هنأ راركتلا ةلثمأ نمو .نايحألا ضعب يف فالتخاو ريثك راركت لإ هلك كلذ

 بنعلا ةيمست نع لَك يبنلا يبن ريسفت يف الصف (5 17/- 417) يناثلا دلجملا يف

 ثحبلا ئلإ رشي ملو (5 51/-055) عبارلا دلجملا يف هيلع ملكت مث ءاّمرك

 هذه انترشنل نيعجارملا دحأ حرتقا دقو .لبق نم هرّسف هنأ يسن هنأكف «قباسلا

 .ةرركتملا لئاسملل ٌُسرهف باتكلا رخآ يف دّرفُي نأ راركتلا ةرثك ئأر امل

 نإ )١/ ١15١(: بوكرلا ىف ِةِْيَي هيده يف هلوق :فالتخالا ةلثمأ نمو

 باودلا لصف يف ليلق لبق ركذ دق هنأ عم «ةدحاو ةلغب هدنع ناك هنأ فورعملا

 باتك نع اًرداص لصفلا اذه يف ناك هنأ كلذ ببسو .لاغب عبرأ )/13١(

 ئلع دمتعا بوكرلا يف لي هيده قايس يفو «ةعامج نبال «ريبكلا رصتخملاا
 .مالسإلا خيش هخيش مالك

 دعي فلؤملا لعج هضييبتو هيف لمعلا تقو توافتو باتكلا لوط لعلو

 يف راشأ امك ءابب ءافولا نم نكمتي مل يتلا ثحابملاو لوصفلا ضعب ةباتكب
 ىلإ عضوم يفو «(2787 )١/ 257١ ةيوبنلا صئاصخلا دارفإ ىلإ عضوم
 ةنيعلاو (577/7) ةبرشألاو ةمعطألا ئلإو «(518/7) ِمَلَّسلا ماكحأ

 .اهئافيتسا نود عويبلا ئلع مالكلا ءانثأ يف باتكلا ائهتناو 6.8/50

 ةروكذملا ماسقألا يف تاعوضوملا بيترت ئلإ ةيتآلا روطسلا يف ريشنو
 .تاظوحلملا ضعب عم باتكلا نم
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 ىلإ دابعلا رارطضا اهيف فلؤملا نّيبف (27-4 )١/ باتكلا ةمدقم امأ *

 ةداعس نإف ؛رمأ اميف هتعاطو «ريخأ اميف هقيدصتو «هب ءاج امو لوسرلا ةفرعم

 لك ئلع بجوف .لالضلا لهأ نم ئدهلا لهأ زيمتي هتعباتمبو :هتهج نم الإ
 هتعيشو هعابتأ دادع يف هلخدي ام هتريسو ِةِْككَييبنلا يده نم فرعي نأ ملسم

 .ئرخأ ثحابم لإ

 -ه1 )١/ خلإ ...هسابل يف هيدهو دلك ىبنلا ةريس يف لوصفلا بيترت *

)0 

 نم ناندع نأ ركذ ام دعبو هلي يبنلا بسن يف لصفب فلؤملا اهّلهتسا

 امهيلع قاحسإ ال حيبذلا وه ليعامسإ نأ تابثإ ىلإ درطتسا ليعامسإ دلو
 ةلافكو .همأو هيبأ ةافوو هِي يبنلا دلوم ركذ هسفن لصفلا اذه يف مث .مالسلا

 نم هجاوزو «ماشلا ئلإ همع عم هرفسو «هل بلاط يبأ مث بلطملا ليغ هلع

 هتثعبو «ءارح راغ يف هدبعتو «ماشلا لإ ةيراجتلا هتلحر نم هتدوع دعب ةجيدخ

 .يحولا بتارمو

 .هنضاوحو هتاعضرم يف نيلصف دعبو هِي يبنلا ناتخ يف الصف دقع مث

 .اهبتارمو ةوعدلا بيترت نايبو هيلع لزن ام لوأو هثعبم ىلإ ئرخأ ةرم عجر

 ئلع لمتشا الصفو ءاهيناعم حرشو ِةِكَييِبنلا ءامسأ يف نيلصف دقع مث

 دجسملا ءانبو «ةنيدملا ئلإ ةرجهلاو «ةبقعلا ةعيبو «.ةشبحلا ىلإ ةرجهلا ركذ

 .يوبنلا

 .هجاوزأ ؛هتامعو همامعأ .هدالوأ :قسنلا اذه ئلع لوصفلا تعباتت مث
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 هلسرو هبتك .عئارشلاب مالسإلا لهأ لإ هتك بانك همادخ .هيلاوم .هيرارس

 نم «هيذي نيب قانعألا برصي ناك ْنم ؛(ةسرح .هؤارمأ موت ذم .كولملا 0

 هتاوزعغ هقادح .هؤابطخو هوأرعش هكللذ ايلا امو همتاخو هتاقفن اىلع ناك

 .هسبالم «هباود .هثاثأو هحالس «هايارسو .هثوعبو

 ريغ ؛ةعامج نبا باتك وهو هردصم بيترتلا اذه يف فنصملا عبات دقو

 ب هك

 ركذو .ةرجهلا لصف دعب تاوزغلا ركذو «يلاوملا ركذ لبق هيف مادخلا ركذ نأ
 ةهج نمو .ِةيِيَو يبنلا بتك ةعامج نبا ركذي ملو .باودلا لبق سبالملا
 هتازجعمو ِِلِكَي يبنلا ةفص ةعامج نبا هركذ امم فنصملا لفغأ ئرخأ

 .هتافوو

 .هتايح نوؤش رئاس يف ِةَيلَلَي ىبنلا يده ركذ لإ هنم صلختيو ««ةينامرقلا» يف

 نم رّسيت ام سبلي ناك هنأ سابللا يف ٍدِِلَي هيده ركذ امل مالسإلا خيش نأ كلذو

 :ماعطلا يف هتريس تناك كلذكاو :لاق امهريغ وأ فوص وأ نطق نم سابللا

 عماج) «هريغو جاجدلا محل لكأيو ... اًدوقفم فّلكتي الو اًدوجوم دري ال

 الصف اهب لهتساو «ةرقفلا هذه هئّللا## فلؤملا ذخأف ١5(. 5 /7لئاسملا
 تعباتت مث .برشلاو لكألا يف هيده ليصفتل لي هسبالم لصف دعب اًديدج

 .هليصفت قبس امك كلذ ريغو .هلهأ ةرشاعمو حاكتنلا يف ِةِْلَي هيده يف لوصفلا

 :ةيتآلا باوبألا زيلع تادابعلا ىف كي ىبنلا يده هللا فلؤملا بتر

 لوصفب همتخو .ةرمعلاو جحلا .موصلا «ةاكزلاو ةقدصلا «ةالصلا ؛ةراهطلا
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 ىلع حسملاو ءءوضولا يف لِي يبنلا يده هندي ركذ ةراهطلا باب يف

 .ةساجنلا ةلازإو لسغلا يف هيده ركذ هتافو .مميتلاو ؛نيفخلا

 ئفقو ءاهرخآ ئلإ اهلوأ نم ِةْلِكي هتالص ةفص الوأ ركذ ةالصلا باب فو

 يف هيده ركذ مث .ةرئسلاو «ةالصلا دعب راكذألاو ءوهسلا دوجس يف هيدهب هيلع

 .ركشلا دوجسو .ءئحضلا ةالصو «رتولاو ليللا مايقو ء«بتاورلا نئسلا

 .ءءاقستسالاو .فوسكلا ةالصو «نيديعلاو ؛ةعمجلاو ,نآرقلا دوجسو

 امو زئانجلا يف هيده يف لوصفب همتخو .نآرقلا ةءارقو ءرفسلا يف هتالصو

 .ةيزعتلاو اهترايزو روبقلا ةيلعت نع يهنلا نم اهب قلعتي

 دنع نيديلا لبق نيتبكرلا عضو :اهيف لوقلا ضافأ يتلا ثحابملا نمو

 نيثالثو اثالث ركذف ةعمجلا موي صئاصخو ء«رجفلا يف تونقلاو ءدوجسلا

 .ةعمجلا موي يف ةباجإلا ةعاس نييعتو )١1/ 47٠-010(« ةصاخ

 هيدهو «ةاكزلا عيرشت ةمكح الوأ هيف ركذ دقف ةاكزلاو ةقدصلا باب امأ

 يرتشي نأ قّدصتملا يبنو ءاهل لهأ وه نمل اهئاطعإو ةاكزلا قيرفت يف كي
 يف لَك يبنلا يده نِّيبو ءلسعلا ةاكز ئلع مالكلل الصف صّصخو .هتقدص
 حرش بابسأ مظعأ نم ةقدصلا نوك ةبسانمبو .عوطتلا ةقدصو ءرطفلا ةاكز

 لكك هل لامكلا ئلع اهلوصحو بابسألا هذه ركذل الصف صّصخ ردصلا

7/9 ). 

 رهش يف ِلِكَو هيده مث ,.موصلا ضرف خيرات الوأ ركذ مايصلا باب ينو
 لصفو «ةداهش وأ ةققحم ةيؤرب الإ ناضمر موص يف لوخدلا مدعو ءناضمر

 يف موصلا مكحو ؛راطفإلا يف ِةَِي هيده نّيبو ءميغلا موي موص ىلع مالكلا

 مايصو ؛مئاصلا اهب رطفي يتلا ءايشألاو ءاّبنج موصلا يف هيدهو ءرفسلا
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 كو هيدهو «ةفرعب ةفرع موي راطفإو ءاروشاع موي مايص يف اثحب درفأو .عوطتلا

 متخو . موصلاب ةعمجلا موي صيصخت ةهاركو دحألاو تبسلا موي موص يف

 .فاكتعالا يف ٌةْكَي هيده ركذب بابلا اذه

 لِي يبنلا رَّمَع ددع اًلوأ هيف ركذ ليوط باب وهف ةرمعلاو جحلا باب امأ

 ءاهيلإ عجر نأ ئلإ ةنيدملا نم جرخ نأ ذنم هتجح يف هِي هيده قاس مث

 يف اوطلغ نيذلا ماهوأ نيبو ءجحلل ةريثك ةيئزج ماكحأ ىلع اهئانثأ يف ملكتو

 دقو .هب اوُجتحا ام ئلع درو «هلالهإو هتجح ةفصو ِةِلَي يبنلا رّمع ركذ
 )51١9/7-7177(. ةرمعلا ئلإ جحلا خسف ئلع مالكلل اليوط الصف صّصخ

 ركذب همتخو «ةقيقعلاو اياحضلاو ايادهلا يف دل هيده يف اًباب دقع مث

 يبنلا راكذأ هيف عمج ءركذلا يف ِةِكَي هيده يف لصفب هبقعو .ةيظفللا يهانملا
 .باتكلا نم تادابعلا مسق متخ هبو «ةفلتخم تابسانم يف كَ

 يزاغملا مسق بيترت *

 ةجحلاب :ةديدع عاونأ هنأو مالسإلا يف داهجلا ةناكم ركذب فلؤملا هأدب

 دهاجي ئتح هداهج نكمي ال يجراخلا ودعلا نأ و ةاعسلاو بفيسلانو قايبلاو

 .هسواسوو ناطيشلا دهاجيو «ءاهتاوهشو هسفن

 امك نآرقلاب كلذو .هئثعبم لوأ نم داهجلا نم دلي يبنلا هب ماق ام ركذ مث

 اوذآو هموق هاذآف «[51 :ناقرفلا] # اًريبَك اًداَهج يب هدهجو# :ليلاعت لاق

 ىلإ ةرجهلاب هيبنل هللا نذأو «ةشبحلا ئلإ ةرجهلا ىلإ اورطضا نأ لإ هعابتأ
 .لاتقلا هيلع ضرف مث «ةئيدملا

 يف ةداهشلا لضف يفو هيف بيغرتلاو داهجلا لضف يف ثيداحألا قاس مث

 هللا ليبس



 ميسقت يف هيدهو ءوزغلاو داهجلا يف ديو يبنلا يده لمجم ركذ مث

 يبسلاو ئراسألا يفهيدهو :لودلغلا يف ديدشتلاو ءلفنلاو مئانغلا

 .كلذ ئلإ امو ةموتغملا ضرألاو نيكرشملا ديبغو سيساوجلاو

 ذخأو «رافكلا لسر ةلماعمو حلصلاو نامألا ين هيده يف الصف دقع مث

 ةدحاو ٌةَو يبنلاب مهردغو ةنيدملاب دوهيلا لئابق هيف ركذف «هيلإ امو ةيزجلا
 عم ثالثلا تاوزغلا هذهو) مهءالجإو مهايإ لدي ىبنلا لاتقو ءئرخألا ولت

 .(يزاغملا نم اهعضوم يف ةرصتخم اهداعأ مث انه ليصفتلاب اهركذ دوهيلا

 .ربيخ لهأ عمو شيرق عم هحلص اًضيأ ركذو

 ماوِق وهو ««راصتخالا هجو ئلع هثوعبو هيزاغم قايسا يف الصف دقع مث
 لئئلع تاوزغلا هيف ركذ ؛هيثلث نم اًوحن لثمي هنإف .هلوصف ربكأو ءزجلا اذه

 .ماكحأو دئاوف نم اهتصق نم دافتسي ام ركذب اهرثكأ بقعيو ينمزلا اهبيترت
 .ةيهل الا مكحلا نم اهيف امو

 ,كوبت نم هئيجم دعب ٌةِْلَك يبنلا لإ برعلا دوفو مودق يف الصف دقع مث

 كولحلا ئلإ 255 يبنلا بتك يف لصفب متخو .هقفلا نع مهصصق يف ام ركذيو
 .ءاسؤرلاو

 ردصم وهو  (رثآلا نويع١ يف امم هيلع يقب هنأ عم ءمسقلا اذه ىهتتني هبو

 ىبا نب ىلع ةيرس : _ريخألا فصتلا يف اميساال ةركذو امه ريك ىف بقلؤملا

 يفوت يتلا) ماشلا ئلإ ديز نب ةماسأ ةيرسو «عادولا ةجحو «نميلا ئئلإ بلاط

 بتك ركذ دعب سانلا ديس نبا اهركذ ةثالثلا ثادحألا هذهف .(ِِكَي ىبنلا اهنع

 دنع تادابعلا مسق يف عادولا ةجح ركذ قبس دقو «كولملا ئلإ ِكَي يبنلا

 .نيتيرسلا ئلإ رشُي مل هنأ الإ .فلؤملا
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 بطلا مسق بيترت *

 .ضرم :قاعوت ضرملا نأ الوأ هيف ركذ ةمدقمب )18 فلؤملا هأدب

 ئلإ هناحبس دشرأ دقو .نآرقلا يف روكذم امهالكو «نادبألا ضرمو بولقلا
 مث .يده لمكأ كلذ يف ِةِْللي لوسرلا يدهو «هدعاوق عماجمو بطلا لوصأ

 هلهأ نم ضرم نمل هب رمألاو هسفن يف يوادتلا ِِكَي هيده نم نأ نّيب
 ةلالدو «ءافش هل لزنأ الإ ءاد نم هللا لزنأ ام» :هلوق ئلع ملكتو «هباحصأو

 ال هنأو يوادتلاب رمألاو بابسألاب تاببسملا طبر ئلع هريغو ثيدحلا اذه

 ةيودأآلاب :اهدحأ :عاونأ ة ةثالث ضرملل ِةَِكَ هجالع نأ ركذ مث .لكوتلا ضقاني

 نيرمألا نم بكرملاب :ثلاثلاو «ةيهلإلا ةيودألاب :يناثلاو «ةيعيبطلا
 :ماسقأ ةثالث لع ةمدقملا دعب لوصفلا تءاج كلذ ئلعو

 .ةيعيبطلا ةيودألاب جالعلا يف - ١

 نمو اهنم ةبكرملاو «ةدرفملا ةيهلإلا ةيناحورلا ةيودآلاب جالعلا يف -؟

 .ةيعيبطلا ةيودألا

 لَك يبنلا ناسل ىلع تءاج يتلا ةدرفملا ةيذغألاو ةيودألا ركذ يف -"

 . مجعملا فورح ىلع ةبترم
 نم ةعفانلا ةيلكلا اياصولاو ريذاحملا يف لوصفب مسقلا اذه متخو

 .ءايطألا اياصو

 ماكحألاو ةيضقألا مسق بيترت *

 نّيبو ؛ماكحألاو ةيضقألا يف ٍةِكَي هيده يف لوصفب سماخلا دلجملا أدب

 هيده ركذ ضرغلا امنإو «ماعلا عيرشتلا ركذ ضرغلا سيل نأ (6 /5) هلوأ يف

 يف هيده ناك فيكو ؛موصخلا نيب اهيف لّصف يتلا ةيئزجلا تاموكحلا يف
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 ةقرسلاو انزلاك ةفلتخملا دودحلا اياضق ئلإ هيف ضرعتو .سانلا نيب مكحلا

 ضعب ركذ مث (2 3٠١ -0 /65) اهريغو سوساجلاو رحاسلا لتقو طاوللاو
 ضعبو اهفالتخا ئلع لاومألاو مئانغلا ةمسقو يزاغملاو حوتفلا يف هماكحأ

 ماكحألا هذهو 1١١-١175( /6) ريسلاو يزاغملا ماكحأو داهجلا لئاسم

 ريثك وهو «ريسلاو يزاغملاب صاخلا ثلاثلا دلجملا يف ليصفتلاب تقبس

 .مسقلا اذه يف هيلإ ةلاحإلا

 دقع مث (5//117-110) هعباوتو هتيضقأو حاكنلا ماكحأ ئلإ قرطت مث

 لئاسم يف ذخخأ مث ١177-/17/7(: /5) ءاسنلا نم تامّرحملا يف اًليوط اًدحبم

 )1١1/8/5-559(. ةيجوزلا ماكحأو مُّسَقلاو ددعتلاو ءطولاب قلعتت

 يعدبلا قالطلا ين عّسوتو «قالطلاو علخلا ماكحأ ئلإ لصفنا مث

 قلعتت لئاسم ىلإ مث .(5:065 571٠١- /65) ةدحاو ةملكب ثالثلا قالطلاو

 5٠5-097(. /5) دلولا قاحلتساو ناعللاو ءاليإلاو راهظلاو قارفلاب

 يف هب قحأ نم دلولا يف لي همكح فلؤملا ركُذ سداسلا دلجملا فو
 .ةناضحلا يف نيوبألا نيب دلولا رييخت ةلأسم ئلع مالكلا يف عسوتو «ةناضحلا

 ةقفن ال هنأ نايب يف انه عّسوتو ءتاجوزلا ىلع ةقفنلا يف كي همكح ركذ مث

 نعاطملا ركذ يف لاطأو ءسيق تنب ةمطاف ثيدح ىف امك لونكُس الو ةتوتبملل

 دقع اهنم ءاهتنالا دعبو .اهنالطب نّيبو اهيلع در مث ثيدحلا اذه اهب نِعّط يتلا

 ةعاضرلا يف ِةَِِي همكح يف اليوط الصف مث «براقألا ةقفن بوجو يف الصف

 عاضر يف همكحو ءاهنم مّرحملا ردقلا يف همكحو «مرحي ال امو اهب مرحي امو
 ىلع مالكلا لّصفو .ددعلا يف ِةِِلَي همكح ركذ مث ؟ال مأ ريثأت هل له ريبكلا

 اهتشقانمو نيقيرفلا ةلدأ ركذ عم راهطألا وأ ضيحلا يه له «ءورقلا» ريسفت
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 ةسيآلا ةدعو «ةَّمألا ةدع يف لوصف بابلا اذه يفو .ضيحلا اهنأ حيجرتو

 دادتعاو «ةعلتخملا ةدعو «ءقالطلا ةدعو «ةافولا ةدِعو ءضحجت مل ىتلاو

 دادحإ يف و هللا لوسر مكحو ءاهجوز هيف يفوت يذلا اهلزنم يف اهنع قوتملا
 لوسر مكح ركذب بابلا اذه متخو «ةّداحلا اهبنتجت يتلا لاصخلاو «ةّدتعملا

 .(5 117١-18 /5) ليوط لصف يف ءاربتسالا يف ديو هللا

 هعيب مرحي ام ركذب هأدب «عويبلا يف ِلِكَي هماكحأ ركذ :باتكلا باوبأ رخآو

 رهمو رونئسلاو بلكلا نمث يف لَو همكح مث «مانصألاو ريزنخلاو ةتيملا لثم

 لحفلا ٍبْسَع عيب يف هلي همكح مث «ماّجحلا ةرجأو نهاكلا ناولحو ىغبلا

 .هدنع سيل

 .عرضلا يف نبللا عيب هروص نمو «ررغلا عيب ب لصفب مسقلا اذه متخو

 يف نبللا نيبو هنيب قرفلا ركذو رهظلا ئلع فوصلا عيب ئلع هرخآ يف ملكتو

 .«مكحأو ملعأ هللاو .فوصلا فالخب رد هبلح املك ثودحلا عيرس نبللا نإف

 نأ ئراقلا الإ لّيخيو .ةحض داو ةمتاخ نود ساتكلا ىهتني لصفل هلا اذبمو

 عقاولاو .ةمات ريغ نوكت دق انيلإ تلصو يتلا خسنلا نأو «هرخآ نم طقس اًئيش

 ءاهتياهن ىلع ةقفتم اهنكلو ءانايحأ اهنيب اميف فلتخت انيديأ نيب يتلا خسنلا نأ

 يردن الف «قبس امك فلؤملا ئلع ةءورقم ةخسن نئلع اهضعب تلبوق دقو

 .هئاهتناب نذؤت ةبسانم ةملكب هباتك هلل فلؤملا متخي مل اذامل
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