
 هيف هجهنمو هفيلأت نم فلؤملا ضرغ

 يده يف داعملا داز» :هناونع نم حضاو اذه هباتك فيلأت نم فلؤملا ضرغ

 ال ِةِْكَك يبنلا يده باتكلا عوضوم نأ امهادحإ «ناتنيب ناتلالد هلو ««دابعلا ريخ

 نأ نمؤملا لع بجيف «ةمايقلا موي عفاتلا دازلا وه يدهلا اذه نأ ئرخألاو ؛ريغ

 .قيقوتلا لك ثاونعلا اذه رايتخا ق قفو. دق فلوملا نأ كلش آلو. :هياذو رع

 : هتمدقم يف لاقف .عضوم ريغ يف باتكلا ضرغب هللا همحر حرص دقو

 نم لك ئلع بجيف لَو يبنلا يدهم ةقّلعم نيرادلا يف دبعلا ةداعس تناك اذإوا

 ام هنأشو هتريسو هيده نم فرعي نأ اهتداعسو اهتاجن ٌّبحأو هّسفن حصن

 هذهو...هبزحو هتعيشو هعابتأ دادع يف هب لخديو .هب نيلهاجلا نع هب حرخي

 لِكَو هيبن ةفرعم ئلإ ةمه ئندأ هل نم اهتفرعم نع ينغتسي ال ةريسي تاملك
 )0١/١-07(. (هيدهو هتريسو

 يف لاقف « باتكلا ضرغ ركذي وهو عجر شاقنلاو ثحبلا هب دعب املكو
 هيزاغمو هتريس نم ماكحألا سابتقاو هيده ئلع هيبنتلا :دوصقملا نإ :عضوم

 ١17/6(. /7) «هيلع همالسو هللا تاولص هعئاقوو

 لَو هيده ركذ الإ اندوصقم سيلو) :مهم مالك يف رخآ عضوم يف لاقو

 هيلعو .باتكلا اذه يف هجوتلا هيلإو ءدصقلا ةلبق هنإف ءوه هلعفي ناك يذلا

 (ءيش هكرتو هلعف ركني ال يذلا زئاجلاو .ءيش اذهو ءبلطلاو شيتفتلا رادم

 )51١18/1١(.

 نم ٍدحأ ًةرصُن هب اندصق الو ءاذه انباتك عضو اذهل سيلو» :اضيأ لاقو

50 



 هتيضقأو هتريس يف كي هللا لوسر يده دّرجم هب اندصق اّنِإو «نيملاعلا

 ضقي مل نم نأ ْبَّهَف هريغل ٌدوصقم عبَف كلذ ئوس نّمضت امو «هماكحأو

 07١(. /5) (؟ِةِكَي هللا لوسر ّيده كلذ ٌٌرْضَي اذامف ءّصقانت لوكلاب

 دقف «هيف هحهنمب قلعتي ام امأ ,باتكلا فيلأت نم هضرغب قلعتي ام اذه

 نأ يعيبطلا نمو .هيف هتقيرطب ةقرفتم عضاوم يف هئانثأ يفو هلوأ يف حرص

 لئاسمو ةداملا ةعيبط ىلع هلجأ نم هباتك فلؤملا أشنأ يذلا فدحلا سكعني

 يف اًدج ةمهم ةيضق ىلإ هّبن دقو ءاهداريإ يف هتقيرط ىلعو اهدروأ ىتلا ثحبلا
 باتكلا اذه يف ضرعتن مل نحنف» :لاق ثيح ابيرقت لوألا دلجملا فصتتنم

 هراتخي ناك يذلا ِةِْلَم يبنلا يده هيف اندوصقم امنإو ءزوجي ال املو زوجي امل

 ئلع ةموادملا هيده نم نكي مل) :انلق اذإف .هلضفأو يدهلا لمكأ هنإف «هسفنل

 الو ؛هريغ ةيهارك ئلع كلذ لدي مل «(ةلمسبلاب رهجلا الو ءرجفلا يف تونقلا
 )١//7١(. «هلضفأو يدهلا لمكأ ِةِِلَي هيده نكلو «ةعدب هنأ

 :هلوقب هنع ّحصفأ «يميلعت ّيوبرت ضرغ لجأل هبنيو ليطيو لّصفي دقو
 .ةاجزم ملعلا نم هتعاضب يذلا ٌرِغلا ملعيل اهتلدأو اهِذَحأم ىلع انهّبن امّنإوا

 هٌعاب ملعلا يف رٌصَق نّمم ناك اذإ هّنأو ؛هدنع ام ءارو رخآ اًئيش كانه نأ

 نع رّمش نَم رذعيلف «هعارذ هرامث ينج نع ٌرصاقتو «ليلّدلا فلخ فْعَضو
 لكب اهيلإ مكاحّتلاو ءاهميكحتو كي هللا لوسر راثآ لوح ماحو «همزع قاس

 ١(. 55 /0) .(ةّمه

 ةقيرطو تاعوضوملا قايس يف باتكلا ماسقأ يف هجهنم ملاعم امأو
 :ةيتآلا روطسلا يف اهيلإ ريشنف «ليلحتلاو داريإلاو ضرعلا

 لكي يبنلا ةريس يف ذبنب هتمدقم دعب هللا همحر فلؤملا هحتتفا لوألا دلجملا
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 هيدي نيب نكت ملو هِي هيده نايب باتكلا نم يلصألا ضرغلا ناك املو
 اهيف فلتخا يتلا عضاوملا قيقحت لع هنيعت رداصم  رفسلا ةلاح يف وهو

 عضاوم يف الإ بنطي ملو «ةريسلا لوصف يف لوقلا زجوأ -ةريسلا باحصأ

 ءامسأ حرشو «حيبذلا ثحب لثم «لبق نم هخيش وأ وه اهيلع ملكت دق ةليلق

 ةغايص يهو «ةيوحن ةلأسم يف دمحأ مسا حرشي وهو  هتلاطإو هِدِلَي يبنلا
 .لوعفملا ئلع عقاولا لعفلا نم ليضفتلا مسا

 امل لب ,يدهلا لوصفو ةريسلا لوصف نيب هللا همحر فلؤملا لصفي ملو

 لقنو ««ةريسلا رصتخم» يف ةعامج نبا قسن ئلع ديكو يبنلا سبالم لصف دقع

 لكي هيده ركذ ئلإ هسابل ركذ دعب هعم قاسنا -هخيشل «ةينامرقلا» باتك نم
 هتايح نم ئرخأ نوؤش يف هيده ركذ ئلع رمتسا مث «هبارشو هماعط يف

 .هتازجعمو ِةْللَو يبنلا ةفص اضيأ ركذي ملو .ِةيكَي هتافو ركذ نع لهذو «ةيمويلا

 عاونأ ليصفت ئلإ هئاكبو ِةِْلَي يبنلا ةيشم ركذ دنع درطتسا دقو .قبس امك
 . ءاكبلاو يشملا

 يف هيده ركذف ««تادابعلا يف كي هيده يف لوصف» ب لوصفلا هذه عبتأو

 هل رسيت امدنع لوصفلا هذه بتك هنأ ودبيو .ةالصلا يف مث مميتلاو ءوضولا

 يف هارن يذلا باضتقالا اهيف دجن الف ءرداصملا نم ددع ائئلع لوصحلا

 ءاملعلا لاوقأ لئاسملا ضعب يف ئىصقتسا دقو .ةقباسلا لوصفلا

 وهام حجرو اعيمج اهشقان مث ءضعب ئلع مهضعب مهدودرو مهتاجاجتحاو

 ةالص يف تونقلا ثحب يف لعف امك ؛فورعملا هجهنم بسح «هدنع حجارلا

 ةياغ ةعمجلا صئاصخ ركذ يف بنطأ دقو .نآرقلاب ينغتلا ثحبو رجفلا

 ةصاخلا ئلع مالكلا ضافأ مث .ةصاخ نيثالثو اّنالث اهنم ركذف .بانطإلا
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 ثحبم قرغتسا دقو .ةعمجلا موي يف ةباجإلا ةعاس يهو «نيرشعلا

 .انترشن نم لوألا دلجملا نم (5-677 56) تاحفصلا اذه صئاصخلا

 باب يف لصفي مل ؛جحلاو مايصلاو ةاكزلاب صاخلا يناثلا دلجملا يفو

 «ةاكزلا اهيف بجت ىتلا لاومألا ركذ ئلع رصتقا امنإو ءاهماكحأ نايب يف ةاكزلا

 يف ةاكزلا ئلع مالكلا لاطأ امنيب .اهنم ذخؤي يذلا رادقملا يف ةمكحلا نايبو

 اهجارخإو رطفلا ةاكز يف كي يبنلا يده ركذو «اهيف ءاملعلا فالتخاو لسعلا

 حرش بابسأ نايب يف درطتسا مث .عوطتلا ةقدص يف هيدهو «ديعلا ةالص لبق

 .ةاكزلا يف مالكلا متخ هبو لَو هل لامكلا ىلع اهلوصحو ردصلا

 ملو .ناضمر يف لكَ هيده نايبو «هيف مالكلا لمجأ مايصلا باب يفو

 وأ ميغلا موي موصو ؛موصلا يف لاصولا لثم «لئاسملا ضعب يف الإ لصفي
 ءاروشاع موي مايص يف مالكلا لاطأو .رطفي ال امو .مئاصلا رطفي امو .كشلا

 يف نكي هيده نايبب مالكلا متخو .اهنع باوجلاو هيلع ةدراولا تالاكشإلاو
 .فاكتعالاو عوطتلا موص

 للك يبنلا ةجح قايس هيف فلؤملا ضرغ ناك دقف جحلا باب يفامأ

 هجحو هرمع ركذ يف اوطلغ نيذلا ماهوأ نايبو ءاهرمتعا يتلا هرمعو

 ىتلا ةروهشملا جحلا لئاسم ئلع مالكلا ئلإ اهئانثأ يف درطتساو ؛همارحإو

 كك هيده نايبب كلذ بقعو .اهتشقانمو مهججح ركذ عم اهيف ءاملعلا فلتخا

 ءركذلا يف هيدهو «ئنكلاو ءامسألا يف هيدهو «ةقيقعلاو اياحضلاو ايادهلا يف

 حبصأ ثيحب «ةفلتخملا تابسانملاو ءاسملاو حابصلا راكذأ انه عمج دقو

 .ِلَِع يبنلا نع ةدراولا راكذألا يف اًدرفم اًباتك

 هدوصقم نكي مل ريسلاو يزاغملاو داهجلاب صاخلا ثلاثلا دلجملا ينو
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 «ةريسلا بتك يف دوهعم وه ام ئلع هتافو ئلإ هدلوم نم ٍةْكَك يبنلا ةريس نايب
 .تاوزغلاو داهجلا يف هلي يبنلا يده نايب وه مظعألا هدوصقم ناك امنإو

 وهو لاق ثيح )١78/7/7( رخآ عضوم يف اًضيأ كلذ ئلإ راشأ دقو .قبس امك

 ةقلعتملا ماكحألا ٌذخأو» :ةيبيدحلا حلص نم ةدافتسملا ماكحألا نع ثدحتي

 هريِس نم ةيعرشلا تاسايسلا رومأو هلهأو مالسإلا حلاصمو برحلاب

 ئلاعت هللابو ءنول كلتو «نول اذهف ؛لاجرلا ءارآ نم اهذخأ نم اىلوأ هيزاغمو

 .«قيفوتلا

 ًادبم ناك نيح كي هثعبم نم ةيوبنلا ةريسلا ركذب أدب دقف كلذل هقايس امأ

 ركذ مث .(0 /7) «نآرقلا غيلبتو نايبلاو ةجحلاب» نيكرشملاو رافكلل هداهج

 نم رجاه ئتح «ةوعدلا ليبس يف ئذألا نم هباحصأو كو يبنلا هل ضّرعت ام
 لاتقلاب نذإلا هيلع لزن ثيح ةنيدملا لإ لَك يبنلا رجاهو ةشبحلا ىلإ رجاه

 ينس لع ةبترم ثوعبلاو تاوزغلا رابخأ قايس ئلإ هنم لصفناو .هب رمألا مث

 نم اهرابخأ نم دافتسُي ام ركذ يف لوصف دقعب اهبلغأ ئلع بقعيو ءاهعوقو
 فالخ اهيف ناك اذإ لئاسملا هذه ضعب ركذ يف ليطُي دقو «هقفلاو ماكحألا

 رئاس يف ةفورعملا هتقيرط ئلع اهنيب حجريو نيقيرفلا ججح درويف ءروهشم

 .هبتك

 داهجلا يف ةقلعتملا ماكحألا نم دافتسُي ام نايب ئلع كلذ يف رصتقي الو

 رابخأ يف ام رْكؤو طابنتسالا نم داقولا هّلقع هب دوجي ام ّلك ركذي لب ؛هيلإ امو
 لئاسم نم اهيلع بترتي امو ةيهلإلا مكِحلاو ةدومحملا تاياغلا نم يزاغملا

 الصف دقع ثيح كوبتو نينُحو دُحَأ تاوزغ يف لعف امك «ةيكزتلاو كولسلا يف
 .ةدومحملا تاياغلاو رارسألاو مّكِحلا نم اهنم طبنتسي امل ةازغ لك دعب اًصاخ
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 «ةريسلا تاياورو يزاغملا رابخأ دقنب ةقتاف ةيانع ينع دقو ءاذه

 داريإ يف هجهنم ملاعم زربأ و .اهداضتم نيب حيجرتلاو ءاهفلتخم نيب قيفوتلاو

 :يزاغملا

 مجسنتل اهل هكبس دنع تاياورلا فلتخم نيب فّلؤي ام اًريثك هنإ -
 ةكولسم ةّداج هذهو .لصتم دحاو قايس يف لسلستتو عئاقولاو ثادحألا

 ىلع رظنا .امهريغو قاحسإ نباو يرهزلا لاثمأ نم يزاغملاو ريسلا ةمئأل
 ةييدحلا ةصققو ه(4 4-51 ١# ءارسألا ةصقل ةقايس لاشملا .اييس

 - 5*7 /7) هللا الإ هلإ ال :لاق نمل ةماسأ لتق ةصقو )6/ 67-75٠”"7(:

 دفو ربخ ؛(41/7 /7”) طبخلا ةيرس يف ربنعلا ةباحصلا لكأ ةصق «6

 69٠-01(. /7) نزاوه

 نم امهريغو «نيحيحصلا» يف درو امب يزاغملا لهأ تايورم نزاوي -

 ىف ةولاق اسيق ريسلا لهأ ريهامج ئىطخي دق اهيلع نيو ةةحيحصلا تيداحألا

 نأ يزاغملا لهأ ريهامج ركذ اًلثمف «ليصافتلا نم هريغ وأ ةوزغلا خيرات

 نب ةملس ثيدح نأل فلؤملا مهأطخف «ةيبيدحلا لبق تناك ةباغلا ةوزغ

 .(137/8-794”7 /7) ةيبيدحلا دعب ناك هنأ يف حيرص («ملسم حيحصا» يف عوكألا

 نم عبرأ ةنس تناك اهنإ :ريسلا لهأ روهمج لاق ثيح عاقرلا تاذ ةوزغ هلثمو

 ةحيحصلا ثيداحألا يف امل ربيخ دعب تناك اهنأ فلؤملا بوصتساو «ةرجهلا

 94-7١58 7/59 كلذ نلع تآلآل ذل خرم

 اًحّجرم وأ نكمأ نإ اهنيب اًقفوم اهشقاني مث ءلاوقألا ذخآم ركذيف مهنيب
 ثكم له :دوعسم نبا يف مهفالتخا يف هعينص ئرت امك .ءضعب لع اهضعبل
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 ؟ةيناث ةرم مدقو عجر مأ ةشبحلا ئلإ لوألا ةرجهلا نم همودق دعب ةكمب

 ؟ةعباسلا وأ ةسداسلا ةنسلا يف تناك له :ربيخ ةوزغ يفو ((35-74/0)

 .(311-1 ٠4 /7) ؟تناك تم عيسيرملا ةوزغ يف «7*22/)

 نحنواا :هلوقب هللا همحر هحتتفا دقف بطلاب قلعتملا عبارلا دلجملا امأ

 .هريغل هفصوو «هب ببطت يذلا بطلا يف هيده يف ةعفان لوصف ركذب كلذ عبتن

 نأو ءاهيلإ لوصولا نع ءابطألا رثكأ لوقع زجعت يتلا ةمكحلا نم اهيف نيبنو

 امنإ ٍةَِو هنأ ئلع هّبن دقو .«مهبط ئلإ زئاجعلا بط ةبسنك اهيلإ مهبط ةبسن
 اًدوصقم ءاجف نادبآألا بط امأو ءاًريذنو اًرشبمو هللا ىلإ اًيعادو ايداه ثعب

 سيل لَو يبنلا بط نأب هلوق عمو .هيلإ ةجاحلا دنع لمعتسي امنإ ثيحب هريغل
 ىلإ راشأ ؛يحولا نع رداص يهلإ يعطق نقيتم بط وه امنإو «ءابطألا بطك

 لوبقلاب هاقلت نم هب عفتني امنإ هنإف هب ئىضرملا نم ريثك عافتنا مدع ركني ال هنأ
 ةنمزألاو ةجزمألا بسحب ءاودلا ريثأت ركني ال مث .(55 /5) هب ءافشلا داقتعاو

 .(077 /5)دئاوعلاو نكامآلاو

 ةيودألا :ةيودألا نم عاونأ ةثالثب ضرملا جلاعي ناك ِةِلَي يبنلا نأ ركذ مث

 دروأ كلذ اىلعو .نيرمألا نم ةبكرملا ةيودألاو «ةيهلإلا ةيودألاو «ةيعيبطلا

 .ثيداحألا يف تركذ ىتلا ةيعيبطلا ةيودألا يف الصف نيثالث نم رثكأ الوأ

 جالع يف هيده يف لصفب هعبتأو ءئمحلا جالع يف ِةِلَي هيده يف لصف اهلوأو
 ةلاحإلا عم هيف دراولا ثيدحلاب لصف لك لهتسيو .اذكهو «نطبلا قالطتسا

 نم رثكأ دروأ مث .هيلع ملكتي مث ءامهريغ وأ نيحيحصلا نم هردصم ئلع

 ةيودألا نمو اهنم ةبكرملابو ةدرفملا ةيهلإلا ةيودألاب جالعلا يف الصف نيرشع

 . نيعلاب باصملا جالع يف ِةَِكَي هيده يف لصف اهلوأو «ةيعيبطلا
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 ناسل ئلع ةدراولا ةيودألاو ةيذغألا ركذ يف اًليوط الصف صصخ مث

 اًمومع اهبترت يتلا بطلا بتك فالخ لع اًيئابفلأ ابيترت اهبترو كيلي يبنلا
 ربصلاو ةالصلاك اضيأ ةيناحورلا ةيودآلا مسقلا اذه يف ركذو .اًيدجبأ اًبيترت

 .اىقرلاو نارقلاو

 ثيدحلاو ريسفتلاو ديحوتلا يف دئاوفو لئاسم لوصفلا هذه للخت دقو

 نم رارفلاب رمألاو ئودعلا يفن نيب ضراعتلا عفد يف همالك وحن .هقفلاو

 :((85-/7 /5) اهب رطفلاو ةماجحلا ثيداحأ هقفو «.025-250 /5) موذجملا

 ةيانعلاو )١٠١5/5-١١8( ةحجار ةحلصم وأ ةجاحل لاجرلل ريرحلا ةحابإو

 نوك ين فيطللا رسلا نايبو )١757/5-١174(( عرشلاو ردقلا يف عبسلا ددعب

 ةباصأل نيركذملا يلع درلاو :(9795/5-5975) اع :فشتسي ال تامرحسملا

 بولقلا بطو سوفنلا ةيكزت يف عيدبلا همالك امأ .(1757-73770 /5) نيعلا

 مهلاو بركلا جالع يف ِةْكَي هيده يف هدقع يذلا لصفلا يف رظنت نأ كبسحف

 ثيداحألا ين ةروكذملا ةيناحورلا ةيودألا ةهج نايبو ءنزحلاو مغلاو

 )5875/5-35١١(.

 ءالع باتك ئلع هذه بطلا لوصف مظعم يف هنن #6 فلؤملا دمتعا دقو

 رداصم لئلع ةلاحإلا يف ءاطخأ تعقوف :قأيس امك يومحلا لاّحكلا نيدلا

 ثيداحألا ئلع رصتقي مل مث .روكذملا باتكلل اًعبت اهظافلأو ثيداحألا

 اهيف حصي مل يتلا ةيبطلا تادرفملا ضعب ئلع اًضيأ ملكت لب .ةحيحصلا

 سفركلاو ناجنذابلاك ءيوبنلا بطلاب اهل ةقالع الف قلي يبنلا نع ثيدح
 كلذ عمو «ةعوضوم اهيف ةدراولا ةثالثلا ثيداحألا نأب حّرص دقو .ثاركلاو

 .(05957/5-048) اهعفانمو اهّصاوخ ركذ
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 ماكحألاو ةيضقألاب نيقلعتملا سداسلاو سماخلا نيدلجملا يفو

 ةقيرط ىلع ئرج دقف .هثحابم متي ملو عويبلا مث اهعباوتو قالطلاو حاكنلاو

 وأ تايآلا هتحت قوسي مث لصفلل نونعي ثيح «؛ثحابملا مومع يف ةدحاو

 ركذ ئلإ امإ لصفني مث ءاّبلاغ اهتجردو اهيجّرخم نايب عم بابلا يف ثيداحألا
 ةلأسم ركذ ئلإ لصفني وأ ءبيطيو ليطي دقو «ثيدحلا وأ ةيآلا نم دئاوفلا

 ةباحصلا لاوقأب ائدتبم بهاذملا ركذيو بابلا ىف فالخلا لئاسم نم

 للديو شقانيو قيرف لكل جتحيو ءمهريغو ةعبرأآلا ةمئآلا مث فلسلاو

 لئاسملا نيب قورفلاو طباوضلاو دعاوقلا ئلإ هبنيو فعضيو ححصيو

 اهلعجيو اهمكحو ةعيرشلا رارسأ ئلإ هبنيو ءاهّرسو ةلأسملا فرح ريرحتو

 نايحأ يف قوسي دقو .هنم ةسيفن ةتفل يهو ءراتخملا لوقلل حيجرتلا نئارق نم

 كلذ لك يف هضرغو «ئراقلل حيجرتلا كرتي لب حجري الو نيقيرفلا ةلدأ ةريثك

 .اًرارم هب حّرص امك الإ سيل ِةِْتَم يبنلا يده

 ميقلا نبا» هباتك يف هللا همحر ديز وبأ ركب ةمالعلا انخيش ملكت دقو ءاذه

 يف ميقلا نبا دنع فيلأتلاو ثحبلا ةيجهنم نع ( 86-1718 ص) «ةيزوجلا

 صئاصخلا كلت نع ثدحت ءارقتسالاو عبتتلا دعبو .هتافلؤم مومع

 دامتعالا :يهو ءابناج رشع ينثا يف هتافلؤم اهب تزيمت يتلا ةزرابلا تامسلاو

 ئلع مهنع هللا يضر ةباحصلا لاوقأ ميدقتو «ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا ئلع

 دارطتسالاو «رايتخالاو حيجرتلا ةيّرحو ءلومشلاو ةعسلاو .مهاوس نم

 للعب ةيانعلاو ءعيرشتلا ةمكحو ةعيرشلا نساحمب مامتهالاو ءيبسانتلا

 نسساحاي ةقايثلا رغاشملاو ةيويحلاو «لاذلدتسألا هوجوو ماكحألا

 ةرهاظو «قايسلاو بيترتلا نسحو «هنايبو هيولسأ يف ةيبذاجلاو ؛هعمتجم

 .راركتلاو لاهتبالاو ةعارضلاو عضاوتلا

 لف



 .هلوصف عيمج يف ًةزراب صئاصخلا هذه دجن «داعملا داز» يف انرظن اذإو

 دشحيو ةنسلاو باقتكلا يلع دمتعي ةلأاسم ىأ فلؤملا ثحييام دتعف

 وأ اعامجإ هولاق ام ميظعتو ةباحصلا لاوقأ ركذ ئاع صرحيو ءامهصوصن
 .هيلع جورخلا مدعو مهفالخ مارتحاو ,فلاخم هيف مهل فّرعُي ملو اًراهتشا

 .نالاثملاو لاثملا هل رّكذُي نأ نم حضوأ اذهو

 ثحابم نم ريثك يف رهاظ وهف لومشلاو عابشإلاو باهسإلا امأ
 لئاسملا هذه طسب عضوم اذه سيل هنإ لوقي دقف كلذ عمو «باتكلا

 ةلأسم :ثلاثلا دلجملا يف اهيف لاطأ ىتلا ةيهقفلا ثحابملا نمو )4/06١(.

 ,(ه 4-58 4 5 /*) ؟هيف ٌدحلا هيلع ماقُي له مرحلا ئلإ ئجاللا يناجلا
 ةلأسمو 7٠0-508(: 5 /7) الضافتمو ًءاسَن ضعبب هضعب ناويحلا عيب ةلأسمو

 زاوجو 1١6-9/11(« /7) ةالصلا ّمتأ اهتماقإ رفاسملا ئون اذإ يتلا ةدملا

 ةريثك كلذ ئلع ةلثمألاو .(5"87-/177 /7) منغلا ةلاض يف طقتلملا فّرصت

 .باتكلا تادلجم عيمج يف

 لاوقألا ركذي نأ دعبف ءعضاوم يف نيب وهف رايتخالاو حيجرتلا ةيرح امأو

 ١55.1( 547 /0) يفامك «ئراقلل رايتخالا كرتي جاجحلاو ةلدآلاو

 هذه يف بهاذملا ريرحت اذهف» :(555 /0) يف لاقو «(194/5١١6١58)و

 ٌفاصنإلاو َملعلا ٌرثآ نم ئلع  ئفخي الو ءالالدتسا اهريرقتو ءالقن ةلأسملا

 .«حوجرملا نم َحِجاَّرلا  لاوقألا نم هيلع ينبني ام ةرصنو َبصعَتلا بناجو

 ءافطصالا ركذ دنع باتكلا لوأ نم حضاو وهف دارطتسالا امأو

 دقو «برطيو ديفي امب درطتسا ةصرف دجو اذإ باتكلا مومع يفو «رايتخالاو
 ةيهقفلا لئاسملا ضعب ركذب تاوزغلا رابخأ قايس ءانثأ اًنايحأ درطتسي
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 فالخ ركذ دنع ةظيرق ينب وزغ ركذ يف لعف امك ءاهيف ءاملعلا فالخو

 ينب يف الإ رصعلا مكنم دحأ نيلصي ال :ِِكَي يبنلا لوقب لمعلا يف ةباحصلا

 نيب حجري ذخأو ءبوصأ ناك امهيأ يف ءاهقفلا فالتخا ركذف ««ةظيرق

 .ةوزغلا ربخ ئلإ دعب داع مث «نيلوقلا
 .باتكلا يف ريثك اذهف اهمكجو ةعيرشلا نساحم ركذب مامتهالا امأو

 ركذو فالخلا فارطأ ركذ دنع ةريثك اًنايحأو ءادتبا اًنايحأ فلؤملا هركذيو

 ةعيرشلا رارسأل قفاوم هراتخا يذلا مكحلا نأ اهنم لعجيو «تاحجرملا

 سراهفلا نمض اهمكحو ةعيرشلا رارسأب صاخلا سرهفلا رظنُيو .اهمكحو

 .ةيبلعلا

 يف ةلأسملا رركتت دقف «باتكلا نم عضاوم يف رهاظ وهف راركتلا امأو

 يف لصافلا دعب عم رركتت دقو «نيفلتخم نيناكم يف دحاولا دلجملا

 ةيضقأ ركذ نيح سماخلا دلجملا يف حضاو اذهو «ةفلتخملا تادلجملا

 ءاهيلإ امو مئانغلاو داهجلا لئاسم ضعبب قلعتي اميف هماكحأو ِةِِللَي يبنلا

 ليحي هارنف ءيزاغملاب صاخلا دلجملا يف ليصفتلاب اهركذ قبس دق نوكيو

 ثيدحلا ئلع مالكلاو رفسلا يف ميدقتلا عمج ةلأسم كلذكو .عسوتلل هيلإ

 دلجملا يف اهداعأ مث )5٠5-5١8( لوألا دلجملا يف اهركذ دقف «هيف دراولا

 يف ةينلا طارتشا ةلأسمو .(586 -57417) كوبت ةوزغ دئاوف نمض ثلاثلا

 ثلاثلا دلجملا يف اهركذ ءاهتيانكو اهحيرص قاتعلاو قالطلا ظافلأ عيمج

 يف راركتلل ئرخأ ةلثمأ كانهو .(557) سماخلا دلجملا يف مث (/5)

 .باتكلل ةيملعلا سراهفلا يف رظنت ثحابملاو لئاسملا
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