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 ويارب 1 0 تدرب ها وأ تقلا

 وم ول ل ىو

 متاخو هِقْلََح فرشأ ىلع ُمالَّسلاو ةالّصلاو ُهّمَعِن يفاوي ًادمح هلل ٌدمحلا

 :دعبو «هلَسَر

 امو «يحانملا دّدعتم ءامخض اًيملع اًنارت انل اوفَّلخ دق مالسإلا َءاملع َّنإف

 «نوثحابلا هيلع فَّرعتي ملو «دعب رونلا َري مل اًطوطخم ثارتلا اذه ُمظعم لازي
 ءرصاعملا انعقاو ُمدخت يتلا ؛ةقيمعلا راكفألاو «ةقيقدلا يناعملا نم هيف ام مغر

 ءاربخلا ُضعب رّدقُيو .ةفاقثلاو «عيرشتلاو ءركفلا تالاجم يف انتمأل لبسلا ٌرينتو

 عبقت «ناونع نييالم ٍةثالث ىلع وبري مالسإلا ءاملع ثارت نم اًطوطخم ىقب ام نأ

 ةسرهف سرهفي مل اهنم ٌريثكو «ةيبقألاو قيدانّصلا ملظو «تابتكملا اياوز يف
 .اهرشن نع الضف ؛اذه انتقو ىلإ ةقيقد

 «ثارتلا اذه ميوقتل ٌدوهجلا َهَجََنَت نأ ةلحرملا هذه يف ٌمهملا نم ناكف

 .هرشنو «هقيقحت ىلع لمعلا مث ءانرصع يف هنم سانلا ٌعفني ام ءالجتساو

 نأل هللا اهقّفو دقو  رطق ةلودب ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ًةرازو نإو

 نم هّتَردصأ ام نأ ىلع _دي هللا دمحتل ثارتلا اذه ءايحإ يف مهسب ٌبرضت

 «ضرألا قراشم يف ملعلا لهأ نم َلوبقلاو اضّرلا لان دق ؛ثارتلا سئافن

 .اهبراغمو

 هللا اهقّقو دقو  رطق ةلود ٌدوهج هيلع ىفخي ال يملعلا رشنلا ةكرحل ٌعباتملاو

 ام نأ ىلع ىلاعتو هناحبس هللا دمحتل - ثارتلا اذه ءايحإ يف مهسب َبرضت نأل

 قراشم يف ملعلا لهأ نم َلوبقلاو اضّرلا لان دق ؛ثارتلا سئافن نم ُهُنَردَصأ

 .اهبراغمو «ضرألا



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | 6 |

 ديزي ام ذنم ةمألا ِثارث ةمدخ يف رطق ةلود ٌدوهج عباتملا ىلع ىفخي الو

 ةرازولا هتأدب يذلا ؛يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ٌعورشم ءاج دقو هِدوُقُع ِةَّنِس ىلع

 تفرُع يتلا ٍةَّجحملا كلت ىلع اًريسو .دوهجلا كلتل اًدادتما ؛تاونس ٌتِس ذنم

 .رطق ةلود اهب

 َجارخإ ةرازولل  العو لج هللا رّسشي ِكرابملا عورشملا اذه ةقالطنا ذنمو

 :ةرم لوأل عبطُت «ةفلتخم نونف يف ملعلا بتك تاهمأ نم ةعومجم

 :نآرقلا مولعو ريسفتلا 1

 يميلُعلا ريسفت اهنم :بتك َةَّدِع ةرازولا تردصأ ميركلا نآرقلا ريسفت يفف
 :باتكو «ةرم لوأل عبطُي وهو ؛«نآرقلا ريسفت يف نمحرلا حتف» :ب ىّمسملا
 راصتخا يف ريثنلا رَّدلا» :باتكو «غابصلا يفطل دمحمل «نيلالجلا ريسفت بيذهتا

 ٍديدج ٍرادصإ ددصب نآلا نحنو ءرصن لآ ىسوم نب دمحمل «ريثك نبا ريسفت
 ًالباقم ؛ةّيطع نبال «زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا رّرحملا» :باتكل زيمتم

 فحصملا مسر ِمْلِع يفو ءاّديج اًًيملع اًقيقحت اًَّقحمو «ةيطخ خسن ةَّدِع ىلع

 ةليقّصلا ةرّدلا» :باتكو «يليقعلل «فحصملا موسرم» : باتك ةرازولا تردصأ

 .بيبللاب رهتشملا ينغلا دبع ركب يبأل «ةليقعلا تايبأ حرش يف

 تاءارقلا يف ةرهازلا رودبلا» :باتك ةرازولا تردصأ تاءارقلا ملع يفو

 ىسيع دمحأ روتكدلا قيقحت ءراشنلا نيدلا جارس صفح يبأل «ةرتاوتملا رشعلا
 نب نمحرلا دبع لضفلا يبأل «ةعبسلا فرحألا يناعم» :باتكو «يوارصعملا

 .رتع نيدلا ءايض نسح روتكدلا قيقحت ءيْزاَّرلا نسحلا نب دمحأ

 :اهحورشو ةيوبنلا ةنسلا - 2

 :باتك لثم «بتك ةَّدع ًةرازولا تردصأ اهحورشو ةيوبنلا ةنّسلا يفو

 مامإلا دنسم ةيشاح» :باتكو «نقلملا نبال "حيحصلا عماجلا حرش حيضوتلا»

 «ينوبلاو «يعزانقلا نم لكل «كلام مامإلا أطومل نيحرشا»و «يدنسلل ادمحأ

 حرش راكفألا ٍبَحُن» باتكو «يعفارلل «يعفاشلا مامإلا دنسم حرش» :باتكو

 نب قيّدصِل «يراخبلا ةلدأ لحب يرابلا َنْوَع» :باتكو «ينيعلا ردبلل «راثآلا يناعم
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 ةفاضإ ءينيماَمَّدلا نيدلا ردب يضاقلل «عماجلا حيباصم» :باتكو «ناخ نسح

 نْنّسلا» باتك اذكو «نقتملا ديدجلا هقيقحتب «ةميزخ نب | مامإلا حيحص» ىلإ

 لوصألا عماج» باتكو «ةيطخ خسن ةدع : ىلع قّقحملا يئاسنلا مامإلل «ىربكلا

 «ناميإلا بعشل عماجلا» :باتكو ءيرزجلا ريثألا نبال «لوسرلا ثيداحأ يف

 ميساقتلا» باتكو ءصلخملا رهاط يبأل «تايصلخملا» :باتكو «يقهيبلل

 ناباتكلاو ءلوقرق نبال (راونألا علاطم) :باتكو ءناَّبِح نب بأ مامإلل «عاونألاو

 فوسو «ةرازولا اهب موقت ىرخأ عيراشم كانهو ء«ةرم لوأل نارشني ناريخألا

 . اهنيح يف اهنع ُنَلْعُي
 :هلوصأو هقفلا - 3

 ةيارد يف بلطملا ةياهن» :باتك اهنم «بتك ًةدع ٌةرازولا تردصأ هقفلا يفو

 بيدلا ميظعلا دبع روتكدلا ذاتسألل نقتملا هقيقحتب ينيوجلا مامإلل «بهذملا

 نم طسوألا» :باتك كلذكو .يمالسإلا ثارتلا ةنجل وضع - ىلاعت هللا همحر

 روتكدلا خيشلل ٍةقيقد ٍةعجارمب رذنملا نبا مامإلل «فالتخالاو عامجإلاو نئسلا

 «ةرصبتلا» :باتكو ءاّضيأ يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةنجل وضع هيقفلا هللا دبع

 عانقإلا» باتكو «يلبنحلا هقفلا يف «يتولخلا ةيشاح» :باتكو ءيمخللا مامإلل

 تارصتخملا رصخأ» :باتكو «يسافلا ناطقلا نبا مامإلل «عامجإلا لئاسم يف

 نابلب نب نيدلا ردب نب دمحمل «لبنح نب دمحأ مامإلا بهذم ىلع هقفلا يف

 ركب يبأ نب ميهاربإل «عبرملا ضور ظافلأ لحل عبتتملا ةيغب» :باتكو «يقشمدلا

 «مانألا حالصإ يف ماكحألا دعاوق» :باتكو «يلبنحلا يحلاصلا يفوعلا يشرقلا

 ةفحت حرش يف كولسلا ةحنم» :باتكو ءمالسلا دبع نب زيزعلا دبع نيدلا زعل

 ت) ينابيشلا نسحلا نب دمحمل «لصألا» :باتك اًريخأو ؛ينيعلا ردبلل «كولملا

 ةَّمِهُم ىرخأ ٌتارادصإ قيرطلا يفو ء«ةدع لوصأ ىلع اًمقحم ًالماك (ه 9

 .ىلوألا هدوهع يف يمالسإلا هقفلا لثمت

 :ةيويذنلا ةريسلا

 عماج» :ةريبكلا ةيدانسإلا ةعوسوملا ٌةرازولا تردصأ ةيوبنلا ٍةريسلا يفو

 . يقشمدلا نيدلا رصان نبال «راتخملا دلومو ريسلا يف راثآلا
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 :ديحوتلاو ةديقعلا 5

 داقتعالا» :وهو ءاّفيطل اًسيفن اًباتك ٌةرازولا تردصأ ديحوتلاو ةديقعلا يفو
 هللا امهمحر يوونلا مامإلا ذيملت راطعلا نبال «داقتنالاو كشلا نم صلاخلا

 .اهريغو «يفنحلا زعلا يبأ نب بال «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» :باتكو «ىلاعت

 :ةرصاعم تاسارد 6

 «ةيملعلا لئاسرلا نم ٍةزيمتم ٍةرصاعم ٍتاسارد رادصإ نع لفغن ملو

 ةعومجم١»و ,««باجنإلا لزاون»و ««نمزلل ةيداصتقالا ةميقلا» انجرخأف ءاهريغو

 هب رقت ام  ىلاعت هللا نذإب - قيرطلا يفو ءاهريغو ««ةيداصتقالا يغاد هرقلا

 .ةمألا لزاونو «ةنسلاو .«نآرقلا يف ةرصاعم تاسارد نم ُنويعلا

 مولعلا ةجاح) ناونعب ءاّميق اًثحب ماركلا ءارقلل ٌةرازولا ُمّدقت مويلاو

 ةيمهأ نايبب ىنعت ٌةسارد يهو ءوشي نسح روتكدلل (ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا

 . اهيلإ ةعيرّشلا مولع ةجاحو «ءاهتمظعو «ةيبرعلا ةغللا
 ةيبرعلا ةغللاب ملعلا ىلع ٌفّقوتم ةنّسلاو باتكلا َمُهَف نأ ىفخي الو

 طورش نم اًطرش ةيبرعلاب َملعلا نوُدعي  نولازي الو  ءاملعلا ناكو ءاهمولعو

 ٌءاعو يه ةيبرعلا نإف ؛ملعلا ءاعو يه ٌةغللا تناك املو ءنيَّدلا مولع يف ةمامإلا

 مولع يف ُنيواودلا ِتَنَّوُدو «ةنّسلا تءاج اهبو ءُنآرقلا َلَّرَن اهبف «ةعيرشلا

 .ةقلتخملا ةعيرشلا

 ٍفالتخا ىلع نيملسملا ةفاك عمجي يذلا ؛ٌقيثولا ظابرلا يه ةيبرعلا ٌةغللاو

 ؛ةيبرعلا ةغللا يف نعطلل مالسإلل نوئوانملا ىربنا دقو ءمهتاغلو .مهسانجأ

 ةجاحلا تناك انه نمو ءاهميلعتو اهملعت يف َسانلا اودّمزو ءاهَّلُضَق اودحجف

 ةيبرعلا ةغللا نيب ةنيتملا ةقالعلا ليصأت ىلع لمعت يتلا ةمّيقلا ةسارّدلا هذه ىلإ

 .قيفوتلا هللابو «ةيقيبطتلا ةلثمألاب اهِمْعَد عم «ةيمالسإلا مولعلاو

 ةيمالسإلا نوؤشلا ةرادإ

 هلو هلو ه2
 نع هنو نو



3-4 
 لع

 7 حر

 يرجح يونا لج
 ىيسموزا» نها> ساس
 يياييارب . 01 0 تحدد تن حأا ت0

 مالّسلاو ةالّصلاو «نايبلا همَّلع «َناسنإلا ّقَلَخ «نآرقلا مَّلع يذلا هلل ٌدمحلا
 :دعبو .هيحصو هلآ ىلعو ءداّضلاب قطن ْنَم حصفأ «ناندعلا ىبتلا ىلع

 ةيبرعلا ةخللا ىلع ٌةيماس ٌراثآ هل تناك زيزعلا هللا باتك نأ َمّرَج الف

 ىلع ّرمي مل لب «””ىحصفلا ةيبرعلا تعاضل ميركلا نآرقلا الولو «"”اهمولعو

 لاعلا دبع .د ةيوحنلا تاساردلا يف هرثأو نآرقلا - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع  :رظنا (1)

 . .د «ةيبرعلا مولع ىلع اهرثأو تاءارقلاو «م1968 ءرصمب فراعملا راد عبط «مركم

 نم يناثلا لصفلاو «م1984 ءه1404 «ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم «نيسحم ملاس دمحم

 نآرقلا رثأ :ناوئعب روزرز ناندع روتكدلل هزاجعإو نآرقلا مولع :باتك نم لوألا بابلا

 «ندرألا .مالعإلا راد م2005 ءه1426 ءا1ط ؛48 . 29 :ةيبرعلا ةغللا يف ميركلا

 .اهدعب امو «12/1 :دياعلا ميهاريإ ناميلس .د .أ ةيبرعلا ةغللا يف تالاقمو

 يرهوج رصنعب - ةينيتاللا ةصاخو  ىرخألا تاغللا نع ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا زيمتت (2)

 ىلإ اهب ىدأ ؛روطت نم ةينيتاللا ىلع ىرج ام اهيلع يرجي نأ نم نمأم يف اهعدي
 ء«يوامس نيد رخآ ةغل ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا نأ وه رصنعلا اذهو «توملاو راثئدنالا

 فالخ ىلع «تارتف ىلع :يأ ءًامجنم ًايحو نآرقلا هيف لزن يذلا تقولا يف تبتُك

 «ىرخأ تاغلب تبتُك لب «ءلصألا يف تناك امك بتكُتو نَّوَدُت مل يتلا ىرخألا تاغللا

 فرح لب ءَيِسوُنُن ةرتف يهو ؛نورق ةسمخ ىلإ ةاروتلا عم تلصو ةليوط ةرتف رورم دعبو
 ىسوم انديس ةغل نأش وه امك ءنايدألا هذهل ىلوألا تايادبلا يف يور دق ناك ام

 .- مالسلا امهيلع  ىسيع انديسو

 نآرقلا ءاقبي تيقب ؛اهب نيقطانلا بولق يف ةخسار ميركلا نآرقلا ةغل ةيبرعلا تناك املو

 دبع .د لصاوتلا ىلإ تايناسللا ىلإ وحنلا نم يوغللا ريكفتلا روطت :رظنا ...ميركلا

 .ةيبرغملا ةكلمملا «طابرلا «ةديدجلا فراعملا ةعبطم «م2010 ء1ط ؛22 : ريشع مالسلا
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 لعج ثيحب هلو دمحم ىلع نآرقلا لوزنو «مالسإلا نم مظعأ ٌثدح ةيبرعلا

 اهقْبَسل الو ءيسايّسلا اهذوفنل ال ءاهيف ًابوغرم غل ةيبرعلا ٌثدحلا اذه

 سْرَد ىلإ ةحوتفملا دالبلا لهأ ىماست ذإ ؛ةينيدلا اهتناكمل امنإو «يراضحلا

 لجأ نمو «نآرقلا ةوالت لجأ نمو «ةدابعلا قيقحت لجأ نم اهب ةيانعلاو «ةيبرعلا

 فرصو وحن نم ةيبرعلا مولع ءوشن كلذ ءارج ناكف «ةيعرشلا صوصنلا مهف

 راصو «يوق ةيبرعلل ٌنسرد هيلع َموقيل دجو كلذ لك «ةغالبو بدأو مجعمو ةغلو

 يوبنلا ثيدحلل تناك امك ."”ًايعرش ًابجاوو ةديقع ملسملا ٌسِح يف رمألا اذه

 مالسإلا ةعيرشل ناكو « 2”ةيبدألاو ةيوغللا تاساردلا يف ٌةعئار ٌراثآ فيرشلا

 نآرقلا  امهمهف نإف «كلذ عمو .يبرعلا ناسللا راشتنا يف ٌريبك ٌرود ءارغلا

 ئدابملا نمو ؛اهمولعو ةيبرعلا ةغللاب ةطاحإلا ىدم ىلع فقوتي تاب - ةنسلاو
 سورد يف ةصاخ وحنلاو «ةماع ةيبرعلا ةغللا ومَّلعتُم اهنقلتي يتلا ةيلوألا

 «يبرعلا مالكلا يف أطخلا نع ناسللا ةنايص» :يه هترمث نأ ىلوألا ةيمورجألا

 ةعيرشلا لصأ امه نيذللا ؛ًاحيحص ًامهف يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا مُهَقو

 نع ةلوزعم ةئف ةغل ةيبرعلا تيقبل وأ «ةيبرع كانه نكي مل مالسإلا الولو ءنآرقلا الول هنإ (1)

 مالسإلا نأ ريغ ءاهريغ ىلإ اهنع بغريو «ملاعلا اهيف دهزي ءاهئارحص يف شيعت ملاعلا
 اهبلطي ءأملعتو ًامامتها ةرادصلا اهل لعجو «يملاعلا مامتهالا ةرؤب ىلإ ةيبرعلا لقن

 يف لحت اهنأ كلذ ؛لصُم لك اهنقتي نأ ىنمتيو «ملسم لك اهيلع راغيو «هريغو يبرعلا

 .ةغل لكو «ناسل لك نم هيدل ربكأو لجأ يهو .هنم ناكم ىلعأ يف ملسم لك بلق
 .13 .12/1 :ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم :رظنا

 ءاط .يدامح يراض دمحم .د «ةيوحنلاو ةيوغللا تاساردلا يف هرثأو ثيدحلا :رظنا (2)

 ءدادغب ءيرجهلا سماخلا نرقلا علطمب ةيبرعلا ةنجللا تاروشنم «م1982 ءهه2

 عمجم ةلجم «نيسح رضخلا دمحم «ةغللا يف ثيدحلاب داهشتسالا :ثحبو «قارعلا

 ةيريمألا ةعبطملا «م1936 ربوتكأ ءه1355 نابعش «ثلاثلا ءزجلا «ةيبرعلا ةغللا

 جاجتحالاو «ثلاثلا لصفلا يف بدألا مولع يف ثيدحلا رئأو «م1937 «قالوبب

 :حلاصلا يحبص خيشلل ؛؟هحلطصمو ثيدحلا مولع باتك نم وحنلاو ةغللا يف ثيدحلاب

 .توريب «نييالملل ملعلا راد ؛م1986 .16 ط «333 .5



 ا ا _ 0 ديهمت

 .مكجلاو ماكحألا فاشكتسا يف ٌرّسلا وهو ؛'”اهرادم امهيلعو «ةيمالسإلا

 مولع جيراعت يف راس كلذو ؛نابضني ال ذإ ؛نْييفاضلا امهّيعبت نم امهفاشتراو

 .يملعلا ٌءْزجلا اذه هنع ٌبيجي ام ًامامت وهو ءاهمظعم وأ ةعيرشلا

 .زيزعلا هللا باتكل ءاعو نوكي ْنأل ةثعبلا لبق يبرعلا ناسللا لّمأت دقو

 يوق رثأ هل يبرعلا ماسُحلاك وهف «ةَّرْخِمْشُملا هتازيممب قلأت يبرعلا ُناسللاو

 ةلاح ظفللاب قطنلا دنع سحت ال «ةروسيم .ةحمس «ءةلهس هتايتوصو ؛ءمساحو

 جراخم رئاسو مفلاو ناسللا تالضعب ةداع ملي يذلا ؛قاهرإلا تالاح نم

 يف ام ىلع ةوالع !ةبخس ةسلس ءاملا بايسنا ٌتاملكلا باسنت لب ؛فورحلا

 صئاصخو عئاور نم اهل امو «ةلئاه ةيفرخزو ةينف تاناكمإ نم يبرعلا فرحلا
 نميه يذلا ؛هباتك َناسل ةيبرعلا نوكت نأ راتخا يذلا هللا دمحب ُحّبَسُن انلعجت

 لهأ ناسل يهو لب «نيلسرملا فرشأو ءنييَتلا متاخ ناسلو ءاهلك بتكلا ىلع

 !اندنع اذحاو الوق ةنجلا

 ىه ةغللا تناك اذإو» :ركاش دمحم دومحم رهف وبأ ريبكلا ذاتسألا لوقي

 حيحصلا نايبلا سيفن نم ترخدا دق ةيبرعلا نئارخ نإف «يناسنإلا ركفلا ةنازحن

 اهنأل ؟تاغللا رئاس هنع زجعي ام ةيناسنإلا سوفنلا نعو «ىناسنإلا ركفلا نع

 نم ةئيرب ةراتخم سوفن نم مدِقلا يف ةقرغملا «ىلوألا ةيلهاجلا ذنم تيّفص

 نبا هللا يبن ليعامسإ ءاج اذإ ىتح «ةبلاغلا للعلا نمو «ةيرزملا سئاسخلا

 هئانبأ ىلإ اهملسأو ءامركو ةعاربو ةعاصن اهدازو ءاهذخأ نمحرلا ليلخ ميهاربإ

 ىلع رّدحتت تلظف ؛ميهاربإ مهيبأ نيد ءاحمسلا ةيقينحلا ىلع وهو «برعلا نم

 هلك ىوهلا نع قطني ال ىبن نامز ّلظأ ىتح ؛ةأّربم ةافصم ةراتخم مهتنسلأ

 .ماهوألاو تافارخلا ىلع ينبم زمر الب «نيبم يبرع ناسلب هباتك اهب هللا لزنأف

 . ”«ًاريبك ًاولع كلذ نع ىلاعت ءهللا ىلإ بذك ةبسن الو «نكي مل امل ءاعدا الو

 ةعبط 4 :ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحمل ةيمورجألا ةمدقملا حرشب ةينسلا ةفحتلا (1)

 .م2008 .ه1429 ءرطق ةلودب «ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو

 .رصم «م2005 ء3ط «يجئناخلا ةبتكم «436 :رامسأو ليطابأ (2)
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 «مالكلا َنونفو .ةحاصفلا ةيصان اوكلم ًاموق نيبملا ٌباتكلا اذه ىدحت دقل

 ىتح «نايبلا ثيح نم ٌةَرحاّسشلا هّثايآ مهترهبو ءاوبأف «هلثم نم ةروسب اوتأي نأ

 .©”(ةانجسل هعرف نإو ءَقَّذَعل هلصأ نإو «ةوالحل هلوقل نإ هللاو» :"'مهلئاق لاق

 :ءازإب ناك هنإ !ءادعألا هب تدهش ام قحلاو !اهلهأو اهب قحأ وهو ؟!ال فيك

 يذلا «ميقتسملا طارّصلاو «ميكحلا ركذلاو «نيبملا هرونو «نيتملا هللا لبح#)

 عبشي الو «ءارآلا هعم ب بعشتت الو «ةنسلألا هب سبتلت الو اوهألا هب غيزت ال

 يضقنت الو نزلا ةرثك ىلع قلخي الو .ءايقتألا هلمي الو ؛ءاملعلا هنم

 37(هشاجيع

 ًايرط ًاضغ لازي الو «ةبحم الإ هديدرت الو «ةوالح الإ هثوالت هديزت الو»

 ىداعيو «ديدرتلا عم لمُي - هغلبم ةغالبلاو نسحلا يف غلب ولو - مالكلا نم هريغو

 : ٌيرهزلا لاق لب .”«ديدحلا نم ٌلقثأ بلقلا ىلع ثيدحلا ًةداعإ نأل ؛ديعأ اذإ

 . ©9(رخصلا نم ٌدشأ ثيدحلا ٌةداعإ)

 مل ؛مهف فلأ نآرقلا نم فرح لكب ُدبعلا يطعأ ول» :هللا دبع نب لهس لاق
 سيل نأ امكو ؛هتفص همالكو «هللا ٌمالك هنأل ؛هباتك ةيآ يف هللا عدوأ ام ةياهن غلبي

 ىلع هللا ختفي ام رادقمب لك ْمهْمَ امنإو .همالك مهفل ةياهن ال كلذكف ؛ٌةياهن هلل

 .©”«ةقولخم ةثدحُم ٌموهف همهف ةياهن ىلإ عبي الو .قولخم ريغ هللا ٌمالكو «هبلق
 «ةدحالمو «نيرّشبمو «نيقرشتسم نم  ميركلا نآرقلل ءادعأ ةمث نإو

 ةنيصحلا هعالق نم ةقفلملا مهتاهبش يف هوؤاج مهنأ ريغ - برعلا نم نييثئادحو

 لابنلا يوذو «ةامرلا عيمج ىلع يصعتست يتلا ةينايبلا هتعلق - كلذك هعالق لكو -

 .ةريغملا نب ديلولا وه (1)

 .21 7/2 :يليهسلل فنألا ضورلاو .«261/1 :ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (2)

 .149 /2 :هننس يف يذمرتلا هاور (3)

 .244/1 :يطويسلل نآرقلا زاجعإ يف نارقألا كرتعم :رظنا (4)

 .179 /2 :ةبيتق نبال رابخألا نويعو 2104/1 : ظحاجلل نيبتلاو نايبلا :رظنا (5)

 .237 . 236 /1 :يدحاولل ريسفتلا يف طيسبلا (6)



 4 لاَ هني لإ فكم تنك إو مشلكم أ دو فرح ارزكت ذقن
 .[46 :ميهاربإ]

 4 قَد وأ ِنَْسْوَ بان َنكف :ىلاعت هلوق ىلع ًاقلعم "”مهسأبأ لاق ىتح
 ًادقح نورطقي مهو . .ناباق نيسوقلل امنإو ءباق نيسوقلل سيل هنأ نم .[9 :مجنلا]

0 
 الهجو

 وليلق هقشتما دقو ؛قارشتسالا زومر نم هدايسأل ىدّصلا عجر الإ وه امو

 يزود قرشتسملا لاق دقف ؛مهب ُهَبْؤُي ال نايبلاو ناسللا وميدعو ءهوئيدرو قوذلا
 «ليلقلا الإ هيف ديدج الو «ةياغلل ءيدر قوذ وذ باتك هنإ» : ًالثم نآرقلا نع

 ةدام ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد يف ءاج ام وأ .0”(ديعب دح ىلإ لممو غلاب بانطإ

 مزلي ال يذلا ؛ريركتلا يف ةنيبم ةحضاو ةميظع ةيوغل ةراهم كانه سيلف» : (نآرق)

 درلاب ًاليفك ٌيملعلا ٌءزجلا اذه نوكي نأ وجرأو .“ ”(لمجلاو تاملكلا سفنل هل

 مولع ةقالع حاضيإو ء«هزاجعإ هجوأو «ينآرقلا بولسألا صئاصخ نايبو ءمهيلع

 .ةيبرعلا ةغللاب نآرقلا

 .همسا رهظي نأ نم فعضأ وهو ءهرهشن ال ىتح همسا ركذن ال (1)

 ساوقألا نم نيسوق ردق ِهلَك َىِبَّنلا ناكف :يأ» :فولخم دمحم نينسح خيشلا لاق (2)

 طوسلاو حمرلاو عارذلاب لاوطألل ريدقتلا ءاج دقو .ردقلا :باقلاو .ةدوهعملا ةيبرعلا

 :ليقو .برقأ لب نيعارذ رادقمك :هيلع ىنعملاو .ًاسوق عارذلا اومس امبرو .سوقلاو

 نوجرخي اوفلاحت اذإ ةيلهاجلا يف برعلا ناكو ءاهضبقمو سوقلا رتو نيب ام :باقلا
 امهنأك ىتح رخآلل ًاقصالم امهادحإ باق نوكيف «ءىرخألاب امهادحإ نوقصليو «نيسوق

 نأ ىلإ ًازمر كلذ نوكيف ءًادحاو ًامهس امهب نومريو .ًاعم امهنوعزني مث ءدحاو باق

 قصالي امك لك هل ًاقصالم ليربج ناكف طخس هطخسو ءرخآلا ءاضر مهدحأ ءاضر

 نايبلا ةوفص «هسفن ىلإ هّمض :ةياورب قيلأ ىنعملا اذهو «نيسوقلا نم ّباقلا ُباقلا

 .رصمب يبرعلا باتكلا راد م1956 .«ه1375 .1ط ,2366 :نآرقلا يناعمل

 .94 :قوزقز دومحمل يراضحلا عارصلل ةيركفلا ةيفلخلاو قارشتسالا (3)

 ةعوسوملا يف ةينآرق اياضق :رظناو «(نآرق) :ةدام تحت ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد (4)

 .م1987 «ريشبلا راد ط «سابع نسح لضف .د .أ ضقنو در : ةيناطيربلا
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 : يبنتملا ٌلوق موقلا يف قدصيو

 ميقّسلامهفلاَنِمهّثفآو ًاحيحص ًالوق بئاع نم مكو

- 

 :هلوقو

 لماك ينأب يل ةداهشلا يهف صقان نم يتّمذم كتتأ اذإو

 :ليق امك ًامامت قوذلا نع امأو

 الالثلاًءةملاهبًاَّرُمدِجي ضيرم ٌرُممفاذكي نمو

 ءايبنألا ىلع ٌتْلَّضُف» :لاقف «هب هللا هّصتخا ام لي تلا ركذ دقو ءاذه

 َقْلَخ حصفأ كك ناك» : ميقلا نبا لوقي . "0 . .ملكلا عم اوج ٌتيطعأ :ٌتسب

 ذدخأي همالك نإ ىتح ًاقطنم مهالحأو «ءادأ مهعرسأو ًامالك مهبذعأو هللا

 مّلكت ؛مّلكت اذإ ناكو «هؤادعأ كلذب هل دهشيو «حاورألا يبسيو «بولقلاب

 هللخت عطقنم الو ءظفحُي ال عرسم رذهب سيل اعلا ءاعب «نيبم لّصفم مالكب

 :ِةِلَ هلوق رصحلا ال لاثملا ليبس ىلعف .2 . .مالكلا دارفأ نيب تاتكّسلا
 ٌةدرفم ٌةملك مالكلا يف سيل» :لاقف ٌنئباطخلا هيلع قّلعو .'*”«ةحيصّنلا ُنْيَّدلا»
 . '*”(ةملكلا هذه ىنعم نع ةرابعلا اهب ىفوتست

 ؛ىلاعت هللا ٌّبحأ ْنَم» :هّصْنو «يبلاعثلا روصنم يبأ مالك نم ٌرهوجلا اذهو

 بحأو .«برعلا بحأ ؛يبرعلا لوسرلا بحأ نمو ّلَي ًادمحم هلوسر ّبحأ

 ةيبرعلا بحأ نمو ءمجعلاو برعلا لضفأ ىلع بتكلا لضفأ اهب لزن يتلا ةيبرعلا

 بحي نم ...» :لاقو ."*”" ..اهيلإ هتّمِه فرصو ءاهيلع رباثو ءاهب ينُع

 لضفأ ةغل :مهتغل بحي برعلا بحي نمو «برعلا بحي :ةلَك ميركلا لوسرلا

 .ملسم هجرخأ (1)

 .63/1 :داعملا داز (2)

 .يرادلا ميمت نع يئاسنلاو ,دمحأو .دواد وبأو ,ملسم هجرخأ (3)

 .138 /1 :يرابلا حتف (4)

 .ةمدقملا :ةيبرعلا رسو ةغللا هقف :رظنا (5)
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 ٌلضفأ وه ًادمحم نأ دقتعي :مالسإلل هردص هللا َّحّرَّش ناسنإ لكف .ةلزنملا بتكلا

 .«تاغللا لضفأ ةيبرعلا نأو «سانلا لضفأ برعلا نأو «ءايبنألا

 ةمالعلا انخيشلو «ةيبرعلا دعاوقو رعشلاو بدألل نوليمي ٌءاملعلا ناك دقو

 سيفن باتك «يبرعلا بدألا يف يبرغملا غوبنلا» :باتك بحاص نونك هللا دبع

 ىلإ عزني ناك ثيدحلا ةمئأ ربكأ نم جاجحلا نب ةبعشف .«ءاهقفلا بدأ» :وه

 ؛لبإلا رهظ كيلإ عطقن .ماطسب ابأ اي :هل اولاق ىتح ءرعشلا ةياورب تقولا ةيجزت
 يف مهبيجي ةبعشو !راعشألا ىلع لبقتو انعدنف كي هللا لوسر ثيدح كنم عمسنل
 يف ءوه الإ هلإ ال يذلاو انأ ءيل حلصألا ملعأ انأ ءءالؤه اي :ديدش بضغ

 نم اهيف رثكأ «ةرصبلا مدق امدنع نيصح نب نارمع ناكو !كاذ يف ينم ملسأ اذه

 !ثيداحألا نم ًالدب راعشألا ةياور

 هَّلِح يف َديشَّرلا نابحصي ينابيشلا نسحلا نب دمحمو ٌئئاسكلا ناكو

 :ديشرلا لاقف ء(اه 189) ماع نم يرلا يف دحاو موي يف ايفوت ىتح ؛هماقمو

 . ”(دحاو موي يف ّيرلا يف ٌةغللاو ُهقفلا َنِفْد»

 :اولاق ىتح ؛ةعيرشلاو ةيبرعلا نيب عمج ْنَم الإ سيردتلل رّدصتي ملو

 سّردملا هيقفلاب ىمسيٍديلب  ِسّوهُم لك سيردتلل رّدصت

 سلجم لك يف عاش ميدق ٍتيبب اولَّثمتي نأ ملعلا ٍلهأل حف
 سلْفُم لك اهماس ىتحو اهالُك  اهلازه نم ادب ىتح تلُّره دقل

 نب دمحم مامإلا ناك دقف ؛نيّذلا مولع يف ةمامإلل ًاطرش ةيبرعلاب ٌملعلا ناكو

 ثيحب ؛ةغللا يف ٌحماش لحم هل ناكو ,؛كلذ ىلع لاثم ريخ يعفاشلا سيردإ

 نع نوذخأي :بلعت لاق .”برعلا نوطب نم ًانطب هولعجو ؛”"اهلهأ هب دهش

 ىهايإ هبيدأتل يئاسكلا مظعي ديشرلا ناكو .127 :يديبزلل نييوغللاو نييوحنلا تاقبط (1)

 .73 :يرابنألا نبال ءابلألا ةهزن :رظنا

 يف يعفاشلا ىلع داقتنالا ىلع درلا : باتك (ه458ت) يقهيبلا نسحلا نب دمحأ ركب وبأ (2)

 .22/1 :ةغللا يف تالاقمو .32 :ةديرب «يراخبلا راد .ط .راكب ميركلا دبع :قيقحت .ةغللا

 .29 :يعفاشلا داقتنا ىلع درلا (3)
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 «ٌيئعمصألا هيلع أرق دقو 00

 .'20بدألاو ملعلا ىف همدقتو هس ٍرّبِك عم هنم دافتساو

 :ينوريبلا ناحيّرلا وبأ لاق ىتح برعلا ءابدألا ىدل ةيبرعلا ناكم نم غلبو

 .«ةيسرافلاب حدمأ نأ نم يل ٌريخ ةيبرعلاب ْمَتْشَأ نأل»

 اونقتي مل نيذلا ٌبرعلا نيفقثملا نإ» :ةرابعلا حيرصب نيسح هط لاق دقو

 نيهمو ٌريبك ٌصقن مهتلوجر يف لب ءبسحف ةفاقثلا يصقان درجم اوسيل مهتغل
)3 

 «ذيملتلا اهملعتي ةدام درجمك ةغللا تسيل» :عيطاشلا تنب ةشئاع لوقت

 ؛هتيموق ناسلو «هتلاصأ ىلجم اهنكلو «رخآب وأ «ىوتسمب اهيف ناحتمالا يذؤيو

 ءانبأ عم ًايركف هب بواجتيو هدادجأو هئابآ ثارتو هتمأ خيراتب هلصي يذلا

 , 40(. . هنطو 24

 :قورافلا لاق ؛ناسنإلا اهب بلثُي ًةبلثم نايبلا ةّدع ىف روصقلا اوّدع دقو

 يف ديزي ةيبرعلا ةعنص ّمّْلعَت ّنأ دارملا سيل ذإ .©”«لقعلا يف ديزت ةيبرعلا َّنإ»

 .30 :هسفن ردصملا 0

 مساقلا يبأو (ه276ت) ةبيتق نباك لئاوألا ةغللا لهأ هيلع ىنثأو .30 :هسفن ردصملا (2)

 (ه370 ت) يرهزألا روصنم يبأو (ه321ت) ديرد نب ركب يبأو (ه450ت) يفاوخلا

  هناوضر هاقلو «هناهرب هللا رانأ  يعفاَشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع ابأ تيفلأو» :هلوقب

 .ًاظافلأ مهلزجأو ءاناسل مهحصفأو .ًاملع مهرزغأو .ًانايب مهعربأو «ةريصب مهبقثأ

 تلبقأو ءانخياشم ضعب نم هلوصأ تاهمأو «هبتك طوسبم تعمسف ؛ًارطاخ مهعسوأو

 هظافلأ تناك ذإ ؛اهمهفت ىلع ةغللا ملع نم هترثكتسا امب تفنسأو ءًارهد اهتسارد ىلع

 يذلا يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا «ةنوصم نيدّلوملا ةمجع نمو «ةضحم ةيبرع

 33 :تيوكلا .فاقوألا ةرازو ,م1979 «ه1399 .1ط .هرصتخم يف ينزملا هعدوأ

 .32 :يعفاشلا داقتنا ىلع درلا يف يقهيبلا هلقنو ه4

 .ةرهاقلا ءرشنلاو ةمجرتلل مارهألا زكرم «63 :نيسح هطل مايألا (3)

 .ةرهاقلا «فراعملا راد ,م1991 .2ط «192 :ئطاشلا تنب ةشئاعل «ةايحلاو انتغل (4)

 .77/1 :يومحلا توقايل نادلبلا مجعم (5)
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 «تاماقملا ةاعارمو ء«هيف فرصّتلا ىلع ةردقلاو لوقلا ةداجإ امنإو «لقعلا

 ."”هتحاجرو .لقعلا ناونع ةملكلا مامزب ذخألاو

 فختسي رمألا ةقيقح يف وهف «ليصألا انثارتب تختسي نم ةمث نأ ٌبيجعلاو

 . 2ةيوهلاو «خيراتلاو «عمتجملاو «نيدلاو .ةمألابو ء سفنلاب

 نأو ءاهتيوهل يوق نّوكم اهتغل نأو ءاهتغل يف ةمألا هذه ةوق نأ تابو

 درجمب اهنإ لب «مالسلا ايندلا ىلعف ؛كيكشتلاو ةلءاسملل تضرعت اذإ ةيوهلا

 :لوقي مزح نبا دمحم ابأ لعج ام اذهف ءاهخيرات نم خلسنت دقف ءاهتغل زازتها

 يف مهيلع مهريغ لوخدو ءاهلهأ ةلود هطوقسب لطبيو ءاهرثكأ طقسي ةغللا نإ)»

 ةمألا ةغل ديقي امنإف « مهريغب مهطالتخاو «مهرايد نع مهلقنب وأ «مهنكاسم

 .94 :ةيبرعلا يف تالاقم (1)

 «سئابلا رصعلا اذه يف ةمألا هذهك ةوق دعب نم اهلزغ ضقن يف اهتذل دجت ةمأ فرعأ ال (2)

 ةضهنلا يف ماهسإلا نع مهزجعو «مهفارطأ سبيتو «مهدومجب اهوثحاب فتكي مل ذإ

 ىلإ اوعزف ىتح «نيرخآلا لوقع هزرفت ام غضم ءارمتساو «ةرصاعملا ةيركفلاو ةيملعلا
 : مهلئاق بهذم ىلع «هتانبل عالتقا يف سفانتلاو «؛همله يف نورابتي مهئارت

 اعفنيو رضي اميك ىتفلا قِيخ امنإف ٌرضف غفنت مل تنأ نإ
 نأش اذكهو ءرضلا يف هتاقاط لك غرفأ «عفنلا نع هادي ترصق نيح مويلا اناتف نأ ريغ

 .ءانبلاب هلوطت ال ام مدهلاب مهيديأ لوطت «ًامئاد ةفعضلا

 ئلام مكو» :ةعيبر يبأ نب رمع لوق دح ىلع «مهريغ ءيشب انيثحاب نيعأ تألتما دقل

 «مهريغ اهرصبأ يتلا ةمألا هذه ءايشأ ةيؤر نع نيعألا هذه تيمعف !هريغ ءيش نم هينيع

 يده ىلع ةفراطلا مهتاراضح اوميقيو «عادبإب ًاعادبإ اوكاحيل مهتاقاط نماوك ترجفف

 نع اندعقأ ًاراهبنا انريغ ءيشب انئيعأ ءالتما لاحتسا نيح ىلع «ةدلاتلا انتاراضح نم

 محرتم .هتمأ ثارت ىلع ئفكنم :نيلجر دحأ انحبصأف «ريكفتلا نع انلوقع لشو «لمعلا

 ينغتلا يف هلك هدهج غرفتسم «يلاوخلا اهمايأ ىلع ءاكبلا يف قرغتسم ءاهتراضح ىلع
 ؛هبيعو هصاقتنال ةصرف توفي ال «هثارتل دردزم رخآو ءاهتايركذ ىلع شيعلاو ءاهداجمأب
 يرضخلا نيمألا دمحم .د .أ ميدقت :رظنا .هعاّنُص لوقعب فافختسالا يف ًادهج ولأي الو

 راد «م2005 «1ط «7 :بيبحلب ديشر .د .أ ةفرعملا لماكتو ةيوغللا ةموظنملا : باتكل

 .يبد «ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود «يبرعلا ملاعلا
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 تتلفت نم امأو ,مهغارفو ءاهلهأ طاشنو ءاهتلود ةوق اهرابخأو ءاهمولعو
 ةمدخو .لذلاو «ةجاحلاو ,فوخلاب اولغتشاو «مهودع مهيلع بلغو ؛مهتلود

 ."”"«مهتغل باهذل ًاببس كلذ ناك امبرو ءرطاوخلا توم مهنم نونظمف «مهئادعأ
 دالب تاغل فلخت نإ» لب .2!يلومشلا فلختلا ساسأ ةيوغللا ةيعبتلاف هيلعو

 ام «دالبلا هذهل يداصتقالا فلختلا نم ءزجو رشؤم نع ةرابع ثلاثلا ملاعلا

 . ”(ةينطولا اهتدحو ةجرد عفرت نأ عيطتست ال ...تاغللا هذه تماد

 ديسلا نبا لاق «ةيبرعلا ةغللا ىلإ راقتفالا ةياغ ةرقتفم ةيمالسإلا مولعلا نإو

 ىلع ةسّسؤم «بدألا ملع ىلإ ٌةرقتفم ةيهقفلا ةقيرطلا نإ ...» : يسويلطبلا

 ش .”(برعلا مالك لوصأ

 موصخ ىربنا ؛ةيبرعلا ةغللاو ةعيرشلا نيب ةنيتملاو ةيوقلا ةقالعلا تلجت املو

 هناسلو «هتغل يف نعطلاب ىرخأو «هميلاعتو مالسإلا يف ةرم نعطلاب مالسإلا

 نم نوعضيو «ةيبرعلا نم نوضغي نيذلا لعلو» :يرشخمزلا لاق ؛يبرعلا
 نع نودعبي ال ...اهرانم نم هللا عفر ام اوضفخي نأ نوديريو ءاهرادقم

 .جهنملا ءاوس نع ًاغيزو «جلبألا قحلل ًةذبانم ةيبوعُشلا

 مهروج طرفو «مهفاصنإ ةلق يف ءالؤه لاح بجعلا هنم ىَضَقُي يذلاو

 ءاهمالكو ءاههقف ةيمالسإلا مولعلا نم املع نودجي ال مهنأ كلذو ؛مهفاستعاو

 ٌفوشكمو «عفدُي ال ُنّيِب ةيبرعلا ىلإ هراقتفا الإ اهرابخأو اهريسفت يملعو

 اهريقوت نع نوبهذيو ءاهلّصُخ نوعفديو ءاهميلعتو اهلضف نودحجي مهنإ مث

 )  )1:ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا 1/ 32.

 نم نأ هيف نيبو «ةيبرغملا ملعلا ةديرج يف هرشن «يغاروألا دمحم روتكدلل لاقم ناونع (2)

 .ةيوهلا عم ةمجسنملا مألا ةغللاوأ «ةيموقلا ةغللا ريغ ريغلا ةغل دامتعا فلختلا رهاظم

 .69 :داصتقالاو ةغللا (3)

 راد «قشمد .ط «ةيادلا ناوضر دمحم قيقحت 221 :فالخلا بابسأ يف فاصنإلا (4)

 .م1974 .ه1394 ءركفلا
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 نوغضميو .ءاهميدأ نوقزميو ءاهميلعتو اهملعت نع نوهنيو ءاهميظعتو

 .20(.. .اهمحل

 عمجي يذلا ؛قيثولا طابرلا يه ةيبرعلا ةغللا نأ ىري «رميوز» سيسقلا ناكو

 كاج» يسنرفلا ناك امك .مهتاغلو .مهسانجأ فالتخا ىلع نيملسملا نييالم

 يه برغملا يف يسنرفلا رامعتسالا تمواق يتلا ىوقلا ىوقأ نأ ىري «كريب

 تلاح ىتلا ىهف «تاذلاب ىحصفلا ةيكيسالكلا ةيبرعلا ةغللا لب «ةيبرعلا ةغللا

 ةلاصألا ترولب يتلا يه ةيبرعلا ةيكيسالكلا نإو ءاسنرف يف برغملا نابوذ نود

 بوعشلا ءاقب ىف ًايوق ًالماع ةيبرعلا ةيكيسالكلا هذه تناك دقو «ةيرئازجلا
02 1 

 . ةيبرعلا

 يف اهماكحأ غاصتو «ضايفلا اهرحب نم لهنت مولعلا هذه تئتف امو «ةيمالسإلا

 «يعرشلا صنلا مهف يف ًةدمع ًةيبرعلا تراصو ؛ةحيصفو ةلزج ةيوغل بلاوق

 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح ىدم انكردأو

 ؛نييوغللا ىلع روصقم ريغ برعلا دنع يوغللا سردلا نأ» ًافورعم تابو

 يحانم نم ريثك يف مهنوكراشي هقفلا لوصأ ءاملعو «نيرسفملاو «نيملكتملا نأل
23) 

 .٠١ .٠ .مهملع

 نكي ملو .معألا مظعم يف هانعمو «صنلا ىلع ثاحبألا هذه رادم نأل كلذو

 طابتراو «يمالسإلا هقفلا ماكحأ يف حضاو رثأ نم ةيوغللا ثاحبألل» ام ًايفاخ

 يف امهنيب ةقالعلا اهزربأ نم ؛ىتش حانم يف ةيوغللا لئاسملاب ةيهقفلا ماكحألا

 .«دييقتلاو قالطإلا يفو ءصوصخلاو موبعلا يفو «داضتلاو كارتشالا
 تفصو امب ُتأدب امنإو» :- ةيبرعلا نيطاسأ ٌدحأ وهو  يعفاشلا مامإلا لاق

 .توريب «ليجلا راد ط :18 :ةيبرعلا ملع يف لصفملا :رظنا (1)

 .304 :يدنجلا رونأل نآرقلا ةغل ىحصفلا :رظنا (2)

 «ةماميلا ةعبطم ؛1ط ؛26 :ناهبن هلإلا دبع .د «ةغالبلاو وحنلاو ةغللا يف ثوحب (3)

 .مم5

 - مولع رمتؤم ثوحب نم يدعسلا رداقلا دبع .د خيشلل ةيبرعلا ةغللاب ةعيرشلا ةقالع (4)
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 ملع عمج حاضيإ نم ملعي ال هنأل ؛هريغ نود برعلا ناسلب لزن نآرقلا نأ نم

 ءاهقرفتو «هيناعم عامجو «ههوجو ةرثكو «برعلا ناسل ةعس لهج دحأ باتكلا

 ؛2"”(اهناسل لهج نم تلخد ىتلا هبشلا هنع تفتنا (برعلا ناسل) هملع نمو

 ماكحألا طابنتسال ًايلك ًادامتعا ةيبرعلا ةغللا ىلع ًادمتعم يعفاشلا ناك كلذلو

 ام ىلع اهناسلب برعلا هباتكب هللا بطاخ امنإف» ؛ةيليصفتلا اهتلدأ نم ةيعرشلا
 .©)(اهيناعم نم رعت

 دقف ؛مكاخأ اودشرأ» :هترضحب ّنحل نم ميوقت يف رثألا يف ءاج ىتح

 نع ةمجاّنلا ءاطخألا يف رئاظن هلو ءأطخلا ةروطخل ٌريطخ ْفْصضَو وهو «!لَض

 «ةديقعلا باوبأ يف عقو امك ءاهدوصقم نع ًاديعب اههيجوتو «صوصنلا ليوأت
 دنع ٌرقتسا دقو» .دئاقعلا يف ةداع لمعتست يتلا لالّصلا ةملك لمعتست نأ بسانف

 ةغلب ئزهتسملا نأو «يحولاب ٌفختسملاك يحولا ةغلب ٌفختسملا نأ ءاملعلا

 .معنملل لهاجتملاك ةمعنلا هذه لهاجتي يذلا نأو «نآرقلاب ئزهتسملاك نآرقلا

 «ةعيرشلا مولعو ةيبرعلا ةغللا مولع نيب ةلصلا ىلع ليلد الإ طبرلا اذه امو

 .'7(اهنع ٌءانغتسالا رذعتي ةمدخ ةيناثلل ىلوألا ةمدخو

 .«فيفطت الو سخب ريغ نم هّقح هيفوي عوضوملا يف ًادرفم ًاباتك ْدجأ ملو

 يف ّيردلا بكوكلا» ك عباصألا سوؤر ىلع ةدودعملا فيلاوتلا ضعب الإ مهللا

 نم يونسإلا ميحرلا دبع ةمالعلل «ةيوحنلا لئاسملا ىلع ةيهقفلا عورفلا جيرخت

 دبع خيشلل ماكحألا طابنتسا يف ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالّدلا رثأ وأ .*”نيمدقألا

 ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب دقع .224 . 223 /1 :تاعماجلا يف ةعيرشلا -

 .م1984 .ه1396 ةنس «ضايرلا

 .51 250/1 :ةلاسرلا (1)

 .هسفن ردصملا (2)

 :بيبحلب ديشر .د .أ «تاناهرلاو عقاولا :ةيرشبلا ةيمنتلاو ةيبرعلا ةغللا» ثحب :رظنا (3)

 ةيناسنإلا ثوحبلاو تاساردلا زكرم هرشن (1) تارمتؤمو تاودن ةلسلس 6

 .م2011 ء1ط .ةدجوب ءةيعامتجالاو

  ةعماج ءريتسجام ةلاسر «ةبتاكلا ةلآلا ىلع عوبطم «يدعسلا قازرلا دبع .د هققح (4)
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 نم ريوجلا هللا دبع دجامل ةيبرعلا ةغللاب نييلوصألا لالدتساو «؟”يدعّسلا رداقلا

 بعّصلا بكرل ٌتيربناف ؛”كانهو انه ةمظتنم ريغ ًاثاحبأو :'2”نيئّدحملا

 : اهنمو «ةيساسألا ثحبلا ةلئسأ ىلع بيجُن انّلع ؛ةّمهملا هذهب عالطضالاو

 ؟ةينسلألا اهّصئاصخ يه امو ؟ةيبرعلا ةغللا ٌةميق ام

 ؟ةيمالسإلا مولعلاب ٌدصقن اذامو

 ؟ةيبرعلا ةغللاب ةيوقلا ةقالعلا تاذ ةيمالسإلا مولعلا مهأ يه امو

 ؟ةيمالسإلا مولعلاو ةيبرعلا ةغللا نيب ةقالع ًالعف كانه لهو

 ؟ةيبرعلا ةغللاو ةعيرشلا نيب ةقالعلا لوصأ يه امو

 ؟ًامكحُم ًاليصأت ًةقالعلا هذه لّصْوُت فيكو

 ؟ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح يه امو

 ؟ةيمالسإلا مولعلا لئاسم يف أعم ةجاحلاو ةقالعلا هذه ىلجتت نيأو

 مولعلا فلتخم يف يوغللا سردلا روضحل ةيقيبطتلا ةلثمألا يه امو

 ؟ةيمالسإلا
 .انه هيلع َةباجإلا ةساردلا هذه ربع ثحابلا لّمكت ام كلذ

 ةيمالسإ) نع يملاع رمتؤم يف اهتمدق ًةقرو عوضوملا ٌةيلخ تناك دقو ءاذه
  روبملالاوكب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلاب «ةيبدألاو ةيوغللا تاساردلا

 .هتاقلح لامتكا ىلع لمعلاو «هريوطت يف يدهج ىراصق ُتلذب دقو «“”ايزيلام

600 

(2, 

(3) 

4 

 رشنلل رامع راد ,م1985 .ه1405 ءاط ءداوع نسح دمحم .د هققحو ءرهزألا

 .ندرألا ءنامع .عيزوتلاو

 230 :يدعسلا رداقلا دبع خيشلل ماكحألا طابنتسا يف ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالدلا رثأ

 .دادغب «دولخلا ةعبطم «م1986 .ءه1406 ءا1ط

 «ه1432 .1ط ءريتسجام ةلاسر اهلصأو ءهريوجلا رصان نب هللا دبع دجام دادعإ

 .ةيدوعسلا «ضايرلا ءايليبشإ زونك راد م1

 .هللا ءاش نإ ثحبلا اذه نم هلاحم يف ًاديفمو ًاديفتسم اهيلع قلعأ

 اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مسق فارشإب ةيمالسإلا تاساردلاو يحولا فراعم ٌةيلك تمظن دقو

 - ةيمالسإ» :عوضوم يف يناثلا يملاعلا اهّرمتؤم ايزيلام . ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلاب
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 ثيح «تاونس عبرأ نوضغ يف ًانومضمو ًالكش ثحبلا رامتخاو «هراكفأ جضنو

 .هقوس ىلع ىوتسا ىتح ؛حيقنتلاو «ةدايزلاو «قيقدتلاو «ةعجارملل ةيفاك تناك

 هباب يف ةيملع ةفاضإ لمحي نأ وجرأ ؛هنف يف ًادرفم ًاباتك نوكي نأ لهأتساو
 .عادبإلاو «ةلاصألاب ًامسّتُم

 باب» (يبحاصلا) ب موسوملا ريهشلا هباتك يف سراف نبا ٌةمالعلا مجرت دقو
 تزجنأ انه انأو ."(ةيبرعلا ةغللا ةفرعم ىلإ ايتفلاو هقفلا لهأ ةجاح يف لوقلا

 ةيليصأت ةسارد :ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح» نع ةيفاو ةسارد

 لمكت ال مالسإلا مولع نأ مالسإلا لهأ دقتعي نأ رمألا غلب دق كلذلو ؛«ةيقيبطت

 ةديقع يهو ءاهثيدحو اهباطخ يف برعلا بيلاسأ مهفو «نآرقلا ةغل ملعب الإ
 مهلك ءراطقألا فلتخم يف راصمألا ءاملع كلاسمو «ةلدألاو ,دهاوشلا اهتديأ

 هذه ليصأت ىلع تلمع دقف ؛هيلعو ؛'2)هاوس ام نودريو «كلذ ىلع نوعمجم

 اهترصا ةيوقتو ءاهمعد عم «ةيمالسإلا مولعلاو ةيبرعلا ةغللا نيب ةنيتملا ةقالعلا

 .ةيقيبطتلا ةلثمألاب

 ؛ثحبلا تاحلطصم هيف تحرش «ماع لخدم ىلإ اذه يثحب تمسق دقو

 :يتآلا ربع اهتلوانت ؛لوصف ةرشعو

 .ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيبرعلا ةغللا نيب ةقالعلا لوصأ :لوألا لصفلا

 مولعلا ةجاح» :ناونعب حرتقم ثحبل ٌةَطِخ ٌتبتكو «اهتاقيبطتو ةيبدألاو ةيوغللا تاساردلا -

 هتلبقف ءاهرواحم دحأ يف ةكراشملل «ةيقيبطت ةيليصأت ةسارد :ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا

 ينتدعسأو .هيَنِمو هللا لضفب هزاجنإ ىلع ٌترهس يذلا ثحبلا اذه علطف «ميكحتلا ٌةنجل

 23 21 نم ةرتفلا يف ثحبلا اذه نع ًازجوم تيقلأ ذإ رمتؤملا لامعأ يف ٌةكراشملا

 .ه1431 مرحم 6 4 قفاوملا م2009 ربمسيد

 ايتفلاو ةنسلاو نآرقلاب ملعلا نم قلعتم لك ىلع بجاو برعلا ةغلب ملعلا نإ» : هتك لاق (1)

 كك هللا لوسرو «برعلا ةغلب لزان نآرقلا نأ كلذو ؛هنع مهنم دحأب ىنغ ال ىتح «ببسب

 ةملك لك نم كي هللا لوسر َةَّنَُس يف امو كو هللا باتك يف ام ةفرعم دارأ نمف «يبرع

 .50 :يبحاصلا :رظنا .«ًأدب ةغللاب ملعلا نم دجي مل ءبيجع مظنوأ «ةبيرغ

 .59 /1 :دياعلا ناميلسل ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم (2)



 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ ديحوتلا ملع ةجاح : يناثلا لصفلا

 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةنسلا مولع ةجاح :عبارلا لصفلا

 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ يمالسإلا هقفلا ةجاح :سماخلا لصفلا

 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ هقفلا لوصأ ملع ةجاح : سداسلا لصفلا

 . ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةعيرشلا دصاقم ملع ةجاح :عباسلا لصفلا

 ىلإ ةيمالسإلا تاساردلا ىف هجهانمو ىملعلا ثحبلا ةجاح :نماثلا لصفلا

 ْ ْ .ةيبرعلا ةغللا

 . ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا ةيبرتلا مولع ةجاح :عساتلا لصفلا

 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةوعدلا ملع ةجاح :رشاعلا لصفلا

 تصلخ يتلا ؛جئاتنلا ةليصح اهيف ٌتغرفأ «ةدايزو اهئسُح هللا لأسن ةمتاخو

 ةغللاو ةيمالسإلا مولعلا ضاير يف ةعتاملاو ةينضملا ةلحرلا هذه لالخ نم اهيلإ

 .ءاوس ىلع ةيبرعلا
 ةيبرعلا ةيتكملل ةيعون ًةفاضإ ىملعلا ٌءزجلا اذه لمحي نأ وجرأو

 ' ققدملا ثحابلا ظقيتي نأو ءهّرَطو هنم ٌدجملا ملعلا ٌبلاط لاني نأو «ةيمالسإلاو

 .هتروطخو ءرمألا ةيمهأ ىلإ
 «سئافن ًاررُد يل رسيت ام ٌتجرختساف «ثارتلا قامعأ يف ٌتْصُع دقو ءاذه

 .ليبسلا دصق هللا ىلعو ءاهديضنتو ءاهفصر ديجأ نأ دهجلا ىراصق ٌتلواح

 «ناطيشلا نمو يّنمف تأطخأ نإو ءناّنملا ّيلعلا هللا نمف ءهيف تبصأ نإف

 . ءاطخ مدآ ينب لكو «مدآ ينب نم ينأ يِبْسَحو
 ًامهس ئطاوخلا عم نأ امك ؛ًائطاخ ًامهس ةباصإلا بابرأ عم نإ» :ليق دقف

 . 2 ًابئاص

 دعب هّلضف انل رخّديو ؛«ةايحلا هذه يف هب َمفني نأ هالُع يف لج هلأسأو

 .آ دبع قيقحت «111 :رعشلا دقن يف عيدبلا يف عيدبلا :هباتك يف ذقنم نب ةماسأل لوقلا (1)
 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ه1407 .كط انهم يلع
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 : اهنم ركذ :ثالث نم الإ هّلَمَع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» :ِلك هيبن لوقل ؟تامملا
 قلدز

 .0 هب عفتني مّْلِع وأ

 الهأاهل ّطق ٌتنك اممَعِن ىلع  ٌهَّلِهأ تنأ يذلا ٌدمحلا كل يهلإ

 (20ةلضفلا ٌبجوتسأ ريصقتلاب ىنأك ًالّضفت ىندزت ًاريصقت ٌثددزا ىتم

 هلق ةهثه ةهعق
 هيك ”ن» ”نع

 ٌدجأ ام يالوم ىلإ وكشأ ٌُتمقو ١ اودقر دق ُنمانلاو ىجدلا ٌبوث ٌتسبل

 ٌدمتعأ ٌرّضلا فشكل هيلع ْنَمم  ٍةبئان لك يف يلمأاي :تلقو

 ٌدَلَج الو ٌرْبَص اهلمح ىلع يلام 2 اهّملعت تنأ ًارومأ كيلإ وكشأ

 ٌديهيلإْثَدُم نَمَريخايكيلإ  ًالهَتْبُم ٌلذلاب يدي ثددم دقو
 0320 ماع تان ىف م 2 5 م 0 5 5
 دري ْنَم لك يوري كدوج رخبو ةبئاخ تبتراياهندرتالف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءهبحصو هلآو «دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

 هترفغمو هبر ةمحر ىلإ ريقفلا دبعلا هبتك و

 وشي نسح لفون وبأ .د
 هب هللا فطل

 ةعيرشلا ةيلك /لوصألاو هقفلا مسق
 ةحودلا /رطق ةعماج

 هلو هلو ه2
 ايان اتاي اين

 .109 . 108 :قارولا دومحم ناويد :رظنا (2)

 .225 /4 :يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :يف يزاريشلا قاحسإ يبأل تايبأ (3)



00 
 َيرجد يول رج
 ىسموزا) يدل سس

 دوي شفشنملا رك هك 324 200

 ماع لخدم

 . ثحبلا عوضوم تادرفمب ٌفيرعت

 ئطوُن نأ ًامازل ناك «يملعلا ثحبلا روقصو «نوسرادلا هيلع جرد امل ًاقبط

 ىتح ؛اهيناعمب فيرعتلاو «هتاحلطصم كيكفت هنم انّتيغُب ؛ لخدمب اذه انميلوت

 ًامامت ؛ثحبلا حيتافم يدي نيبو «ةحضاولا ةروصلا مامأ بيرألا ئراقلا عضن

 :هيلع تحلطصا دقو .«هروصت نم ٌعرف ءيشلا ىلع مكحلا» :ةقطانملا لوقي امك

 .«ةيقيبطت ةيليصأت ةسارد :ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح»

 :ةيتآلا بلاطملا ربع هّتحلاعو

 :ةجاحلا فيرعت :لوألا بلطملا

 «تاجاحو «جاح :ةجاحلا عمجو ««جوح» :ةدام نم ردحنت ةجاحلا

 هركنأو «ةجئاح اوعمج مهنأك ؛سايق ريغ ىلع جئاوحو 2(بّنِع» :نزوب جوجو

 ."”دّلوُم وه :لاقو .ىعمصألا

 .كتمالس : يأ .كل ًاجوح ؛ةمالسلا :2جوحلا»و

 2 اا
 . © اهبلط :جّوحتو

 راد «رطاخ دومحم قيقحت 2161.160 :يزارلا ركب يبأ نب دمحمل حاحصلا راتخم (1)

 .ةرهاقلا .ثيدحلا

 .م1979 .ه1399 ط .ةيملعلا بتكلا راد «733 /1 :يدابآ زوريفلل طيحملا سوماقلا (2)
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 َلعَواَهَتلَعَو ُضيِوُدُص نٌدَبلَ اَهَيَعاوْلَمَتِلَوط : ىلاعت هلوقل ؛ةَبَرأَملا :ةجاحلا
 . 20180 :رفاغا 4(َنوُنَمحَع كفل

 ."2'هدارأو ءهيلإ جاتحا :ءيشلا ىلإ جّوحت

 ."رقتفا : ًاجوح جاحو

 مولعلا ةجاحب اندوصقم نأ ىلإ ٌصلخن «ةجاح١ يدي نيب يناعملا عومجمبو

 نم ةيمالسإلا مولعلا اهيلإ رقتفت يتلا ؛ءايشألا مكلت ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا

 مولعلا نأ اندارٌمو .اهب الإ ميقتست وأ ملست الو ءاهلئاسمو «ةيبرعلا ٌةغللا ثيح

 «ةيبرعلا يف ةربخلا ىلإ جاتحت  ةقالع هل ام دصقأ  اهمظعم وأ ةيمالسإلا

 . اهرارسأ كاردإو ءاهنْيَجل يف رحبتلاو

 :مولعلا فيرعت :يناثلا بلطملا
 .”روعشلاو «نيقيلاو «ةفرعملا وه :ةغللا يف ملعلاف

 ةعبرألا يناعملا دحأ ىلع ملعلا ظفل ءاملعلا قلطيف حالطصالا يف امأ

 : 50 ةيتآلا

 نوكي نأ امإ ةفرعملا وأ كاردإلا اذهو .هتفرعمو ءيشلا كاردإ وه :ملعلا -1

 : يتآلا قفو لاقم نم ُملست مل ةيثيدح صوصن بابلا يفو (1)

 مه كتئلوأ .مهجئاوح يف مهيلإ سانلا عزفي «سانلا جئاوحل مهقلخ ًادابع هلل نإ» »

 .«ةمايقلا موي نونماآلا

 .«نامتكلاو َّرّسلاب - مكجئاوح ءاضق ةياور يفو  مكجئاوح حاجنإ ىلع اونيعتسا» »

 .؟هوجولا ناسح ىلإ جئاوحلا اوبلطا» »

 .242/2 :برعلا ناسل (2)

 نوراه مالسلا دبع فارشإب خويشلا نم ةعامج هجارخإب ماق 203 /1 :طيسولا مجعملا (3)

 .نارهط «ةيملعلا بتكلا راد «هعبط ىلع

 .رينملا حابصملاو ءطيحملا سوماقلا يف «ملع» :ةدام :رظنا (4)

 فاشكو :«4/1 :ةفيلخ يجاحل نونظلا فشكو «135 :يناجرجلل تافيرعتلا :رظنا (5)

 يف زيجولاو «63 /1 :رينملا بكوكلا حرشو 1055 /4 :يوناهتلل نونفلا تاحالطصا

 .16 .15 :يليحرلا دمحم .د.أ «يمالسإلا هقفلا لوصأ
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 هب تبثت يذلا يعطقلا ملعلا ديفيف «هيلإ نئمطيو ءهب صخشلا مزجي يعطق ليلدب
 نأل ؛رخآلا مويلاو «هلسرو «هبتكو «هتكئالمو «هللاب ناميإلاك ةيداقتعالا ماكحألا

 ةحجار ةلالد لدي امنإو .هب عوطقم ريغ ليلدلا نوكي نأ امإو «نظلاب تبثت ال ةديقعلا

 «ينظلاب تبثتو «يعطقلاب تبثت ةيهقفلا ةيلمعلا ماكحألاو «نظلا ديفيف «هريغ ىلع

 . مولعملا روصت وأ «ءايشألا روصت يف ةينهذ ةيلمع انه ملعلاف

 لئاسم وه  ًالثم  هقفلا ملعف ءاهسفن ةكردملا ءايشألا وه :ملعلا -2

 ةعومجم وه بطلا ملعو «ةيلمعلا ةيعرّشلا ماكحألا ةعومجم وأ .هقفلا

 :لوصألا ملعو «ةضيرملاو ةحيحّصلا تاذلا نيب زيمت يتلا فراعملاو تاميلعتلا

 نم ةيلمعلا ماكحألا طابنتسا ىلإ دشرت يتلا باوبألاو دعاوقلا ةعومجم وه

 . ةيليصفتلا اهتلدأ

 ملعلا ةسارد نم ملاعلا اهبستكي يتلا ةيلقعلا ةردقلاو ةكلملا وه :ملعلا - 3

 .ملع هدنع نالف :ًالثم لاقيف «هلئاسمو

 رانلا :لثم «ليلد نع عقاولل قباطملا مزاجلا داقتعالا وه :ملعلا - 4

 ةقباطملا ةلماكلا ةفرعملا ثحبلا لصو اذإ كلذو ؛ثداح ملاعلاو .ةقرحم

 ءًاكش وأ ءًانظ وأ ءةيضرف ُنوكي هنإف الإو «ًاملع ىمسي هنإف ؛عقاولاو ةقيقحلل

 ."”ةفرعملا تاجرد ىلعأ ملعلاف «بيغلاب ًامجرو ًانيمختو ًامهو وأ

 :مولعلا فينصت :ثلاثلا بلطملا

 :يتآلا قفو «ءاملعلا بسحب كلذو ؛ةفلتخم مولعلا تافينصتو

 تناكو «لماك لكشب ةحيحص ةفرعملا تناك نإف «تاجرد ىلع عفت ءايشألا ةفرعم نإ (1)

 نإو «تاجردلا ىلعأ وهو «ملعلا» :يهف ءسكعلاو ضيقنلا لمتحت الو «عقاولل ةقباطم

 ُبناج اهيف حّجرتي نكل ءسكعلاو ضيقنلا ٌلامتحا اهيلع دريو «ةجرد َّلقأ ٌةفرعملا تناك

 حّجرت نإو «نظلا ةبلغ :لاقي ىتح نظلا توافتيو .«نظلا» :يهف ءبذكلا ىلع قدصلا

 وهو «مهولا» :يهف ءةحوجرم عقاولا عم ةقباطملا تناكو ,ءقدصلا ىلع بذكلا ٌبناج
 ناكو ءرخآ ىلع بناج حّجرتي ملو «نارمألا ىواست نإو «ةفرعملا تاجرد ىندأ

 .«كشلا» :وهف هريغل ًايواسم ضيقنلا ٌلامتحا



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | 28 |

 :وطسرأ فينصت

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ملعلا مسقي وطسرأ اذهف

 .تايعيبطلاو «تايضايرلاك :ةيرظن مولع 1

 .رعشلاو «ةغالبلاك :ةيرعشو - 2

 .ةسايسلاو ء«داصتقالاو «قالخألاك :ةيلمعو 3

 ةثالث ىلإ مسق لك فتصو ؛ةيلمعو ةيرظن ىلإ مولعلل انيس نبا فيئصت اذهو':

 :يتآلا قفو كلذو ؟ماسقأ

 .يهلإلا ملعلاو «يعيبطلا ملعلاو «يضايرلا ملعلا نم :ةيرظنلا ولعلا. 1

 .ةنيدملا ريبدتو «لزنملا ريبدتو «قالخألا :ةيلمعلا مولعلا. 2

 :نودلخ نبا فينصت

 .قطنملا .. .ركف وذ وه ثيح نم ناسنإلل ةيعيبط يهو :ةيلقعلا مولعلا 1
 .يهلإلا ملعلاو «يعيبطلا ملعلاو «يضايرلا ملعلاو

 لمشيو «يعرشلا عضاولا نع ربخلا ىلإ دنسملا يهو :ةيلقنلا مولعلا 2
 لوصأ ملعو «ضئارفلا ملعو ءهقفلا ملعو ؛ثيدحلاو «تاءارقلاو ريسفتلا

 ."”اهريغو .مالكلا ملعو ءهقفلا

 «ةيقيبطتلاو «ةقحلا مولعلا نم زرتحن ةيمالسإلا مولعلا لوقن ذإ نحنو

 .يلقع وه ام اهنمو «يلقن وه ام اهنم ةيمالسإلا مولعلا نأو «ةيناسنإلا مولعلاو

 :ةيمالسإلا فيرعت :عبارلا بلطملا

 وهو «ىلاعت هللا رمأل مالستسالا نم وهو «فينحلا مالسإلا نيد ىلإ ةبسن
 :امه نالصأ هلو ِِةلَي دمحم نيّيِبَّنلا متاخ ىلع َنِه هللا هلزنأ يذلا نيدلا

 ءجحلاو «ةاكزلاو «ةالصلاو .«ناتداهشلا :هناكرأو «ةرهطملا ةنسلاو «باتكلا

 يفسلفلا مجعملا :رظنا . . .تموك تسوغأو ءربمآو «نوكيبل ىرخأ تافينصت ةمثو (1)

 .توريب «ينانبللا باتكلا راد «100 /2 :ابيلص ليمج روتكدلل
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 باتك هب هّون امك مالسإلاو. """سمخ ىلع ٌمالسإلا ينب» :ثيدحلل ؛مايصلاو

 دبعلا نيب ةقالعلا مظنت ةديقع ؛«ةعيرشو ةديقع» :توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 ّصوصنلا ٌدمتعي جاهنم ىلع هيخأو دبعلا نيب ةقالعلا مظنت ةعيرشو «هبرو

 ولخي ال ثيحب «تادجتسملا لك باعيتسال داهتجالا باب حتفيو «تباوثلاو

 يطويسلا مامإلا فيلأتلاب هدرفأ امك ءنيِدَّدجُمو نيدهتجم نم روصعلا نم ٌرصع
 رصع لك يف داهتجالا نأ لهجو «ضرألا ىلإ دلخأ نم ىلع درلا» :باتك يف

 ددجي نم ةنس ةئم لك سأر ىلع ةمألا هذهل ٌثعبي هللا نإ» :ِِلكي هلوقو «2«ضْرَف
 . ©0«اهنيد اهل

 ؟ةيمالسإلا مولعلاب دصقن اذام

 مولعلا» :ناونعب ًاباتك فلأ يرجنفلا يقوش دمحأ روتكدلا ناك

 لك اهيف ّمحقأف ؛ةيمالسإلا مولعلل ًاعساو ًاموهفم ىنبت هنأ ريغ .”«ةيمالسإلا

 بطلا لوانتف ءنوملسملا اهنع رفسأ يتلا مولعلا لك :يأ «نيملسملا ِثارت

 ملعو ءايفارغجلاو «ةيمالسإلا ةرامعلاو لّيجلا ملعو «ءايميكلاو يمالسإلا

 مكلت لكو «نيملسملا ءاملع هجتنأ ام لكو «كلفلا ملعو ءربجلاو «تايضايرلا

 .«ةيمالسإلا مولعلا» :ناونعب ةدحاو ةلس يف اهلَعَج نونفلا

 ,””(يمالسإلا نيدلا مولع» :باتك ةتاحش هللا دبع روتكدلا فلأ دقو اذه

 ؛ميركلا نآرقلا :يه هحالطصا ىلع ةيمالسإلا مولعلا نم َةَلْمْج هيف لوانتف
 ةياعرو «ةيمالسإلا ةيبرتلاو «يمالسإلا هقفلاو «ةيوبنلا ةنسلاو «نارقلا ريسفتو
 .مكحلا ماظنو «مالسإلا ىلإ ةوعدلاو «بابشلا

 ةيبرعلاب اهلصت يتلا ةيمالسإلا مولعلا ىلع ٌتدمتعا فيلوتلا اذه يف انأو

 . هط رمع نبا نع ملسمو «يراخبلا هاور (1)

 .ةحيحصلا يف ينابلألا هححصو يقهيبلا هاور (2)

 ةثالث يف 0م1985 «ىلوأ ةعبط «ةيملعلا ةفاقثلا راد «يملعلا مدقتلل ةسسؤم ةلسلس (3)

 . ءازجأ

 .م1976 ةنس «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ط (4)
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 فلتخمو «ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةجاح يف اهُتيفلأف ءهرهصو ءبسنو «ةبيرق ةبارق
 : ةيتآلا مولعلا تدصقو ءاهرارسأو ءاهمولع

 .ديحوتلا ملع 1

 ءنآرقلا بيرغ ملعو «ريسفتلا لوصأ ملع هيف امب :نآرقلا مولع 2

 .ديوجتلاو «تاءارقلاو «نآرقلا لكشمو

 دقنتلاو «؛ثيدحلا فلتخمو «ثيدحلا بيرغ ملعك :ةفرشملا ةنسلا مولع - 3

 .ىنعملاب ثيدحلا ةياورو «ثيدحلا نتمل يلخادلا

 يهقفلا فييكتلاو «ةيهقفلا ةكلملا نيوكت هيف امب :يمالسإلا هقفلا ملع 4

 .داهتجالاو .تادجتسملل

 تاللالدلاو .داهتجالا طورشو .فالخلا بابسأك :هقفلا لوصأ ملع - 5

 . ةيظفللا

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم ملع 6

 .ةيمالسإلا تاساردلا يف يملعلا ثحبلا جهانم 7

 .ةيمالسإلا ةيبرتلا مولع - 8

 .هللا ىلإ ةوعدلا ملع - 9

 :اهصئاصخ ركذو «ةيبرعلا ةغللا فيرعت :سماخلا بلطملا

 :ةغللا فيرعت .ًالوأ

 «تاغخل :اهيف اولاقو ءةوُعُّل :اهلصأو ؛تملكت :يأ .ٌتوغل نم :ةغللا

 .اغّللا :هردصمو .ىذه اذإ :ىغلي يِفَل :اهنم ليق و .نوغُلو

 .""هيلع دوقعملا ريغ «مالكلا وه :وغللا :يعفاشلا مامإلا لاق

 , 20هنيعب وغللا وه :اغللاو

 ةعيبطلا كلذب دكأف .””مهضارغأ نع موق لك اهب ربعي تاوصأ» :يهو

 .توريب .«يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ط 2299 /2 :برعلا ناسل :رظنا كرمز

 .امهثلثي امو نيغلاو ماللا باب :سراف نبال ةغللا سيياقم مجعم :رظنا 22(

 .(اغل) :ةدام دنع طيحملا سوماقلا :رظنا «يزاريشلا فيرعت (3)
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 ىلإ ناسنإلا ةجاح ببسب تأشن ةيعامتجا ةرهاظ اهنأ ىلع ٌلدو «ةغلل ةيتوّضلا

 ءرعاشملاو «راكفألاو «ميهافملا لقنت يتلا يهف .هسنج ينب عم مهافتلاو «ريبعتلا

 ٌىعامتجا ٌرهظم ىهف «سانلا نيب بطاختلا ٌةليسو ىهو ؛ةيناسنإلا سيساحألاو

 ْ ْ ْ .'7سانلا نيب

 ىهو «ىناعملا نع ةرابعلل ناسللا ىف ةكْلَم» : اهنأ ىلع نودلخ نبا اهفرعيو
 يشل ا“ ي ١ .20«اهتاحالطصا بسحب ةمأ ّلُك يف

 ءاهشيع ةقيرطو ءاهتيسفنو «ةعامجلا ةيلقع اهتحفص ىلع ىلجتت ةآرم ةغللا

 دارفألا اهلمعتسي يتلا ةيساسألا ٌةليسولا يهو ءاهطاطحنا وأ اهّيقر ةجردو

 ةعماج 2م2010 ءه1431 ء1ط «6 :هللا دبع دايإ «تايدحتلا ةهجاوم يف ةيبرعلا ةغللا (1)

 .ةيزيلاملا ةيمالسإلا مولعلا

 مجعم اهدّدحُيو .«راكفألا نع ريبعتلل ام ةليسو» :اهنأب ةغللا «سورال» مجعم ددحيو (2)

 قطنلا ٌءاضعأ اهب موقت «سانلا نيب لصاوتلاو ةركفلا نع ريبعتلا ةفيظو» : اهنأب ؟ريبور»

 (ريبورا اهنع ثيدحلا عّسويو «ةباتكلا» ةيدام تامالع ةطساوب نيودتلا يه وأ «ملكتلا»

 تاغل ةدقعم ةعومجم حيضوت وأ «سانلا نيب لصاوتلا حيتي زومر ماظن لك» اهنأب

 ةغللا» :نع «ريبور» لوقي يفسلفلا قاطنلا يفو "خلإ ...ةزومرم ةغل «ةيحالطصا

 .«ةركفلا هبكاوت يذلا يوغللا طاشنلل يروصلا ليثمتلا «ةيلحادلا

 ةكلم ةغللاف ءهتاذ يف ديدجت وه مالك لك نأو «ةيعادبإ ةيلمع» : اهنأب يكسموشت اهفرعو

 .«ًاضيأ ناسنإلا سنؤت ةكلم يهو «ةيناسنإ
 اهنيب اميف طبترت تاقالعلا نم ماظن نع ةرابع» : يه ةغللا نأ ىريف ريسوس يد امأو

 ىتحو «ةملكلا ىلإ ةلمجلا ىلإ مالكلا نم أدبت «فالتخالاو قفاوتلا نم ةيوضع تاقالعب
 ءةدشلاو ءسمهلاو ءرهجلا :لثم ةغللا يف ةبترم ةدحو رغصأل ةزيمملا ةمسلا ىلإ يهتنت

 «ةيعماجلا ةفرعملا راد «7 :ليلخ يملحل يوينبلا ةغللا ملعو ةيبرعلا :رظنا «اهريغو

 .م1996 «؛ةيردنكسإلا

 نأ :يأ ءدارفألا نم هريغب لاصتالا ىلع درفلا دعاسي تاباجتسالا نم ماظن ةغللاف ًاذإ

 :رظنا .اهبناوجو «لاصتالا ةيلمع داعبأ ةفاكب دارفألا نيب لاصتالا ةفيظو ققحت ةغللا

 :ليلخ نيدلا مرك ىليلل اهتالكشمو «ءاهب ةطبترملا لماوعلاو اهروطت :لفطلا دنع ةغللا

 .م1993 «ةرهاقلا «نامثع دالوأ ةبتكم 6
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 اهنوك نع ًالضف .مهفقاوم راهظإو «مهرعاشمب حوبلاو ءاهئارآ نع بارعإلل
 .مهرضاحب مهيضام ٌلصيو «مهفالسأ ثارت مهل ظفحي يذلا ءاعولا

 ًاقايس ٌكلتمي يتوص ماظن :يه حالطصالا يف ةغللا نأ ىلع رقتسنو

 كلذ يف عضخي «روطتلاو ومنلل لباق وهو «هزومرو هتالالد هل «ًايفاقثو ًايعامتجا

 0 ”عمتجملا اهب رمي يتلا ةيراضحلاو ةيخيراتلا فورظلل

 :اهصئاصخ ركذو «ةيبرعلا فيرعت :ًايناث

 تماقأ يفاقثلا اهناويدب ةيبرعلا نإو «يفاقث ناويدو «يزمر قسن ةغللا نإ

 يف رصعلا اذه ةراضح قالطنال تسسأو ءاهرصع يف ةراضح َّمظعأ ًاميدق

 .©”يفرعملا اهبناج

 تامّسلا نم ريثك ىلع لمتشت يتلا ؛ةقيرعلا تاغللا ةعيلط يف ةيبرعلا انّتغلو
 . 2*دولخلاو «ددجتلا ٌنِمضيو قايحلا اهل لفكي امم «ةيوغللا صئاصخلاو

 :يطنشلا حلاص دمحمل اهنونفو ةيبرعلا ةغللا صئاصخ ىلإ لخدم :ةيوغللا تاراهملا (1)

 ةعومجم اهنأ ىلع نوثدحملا اهفَّرَع دقو اذه .عيزوتلاو رشنلل سلدنألا راد «5ط «4

 «ةينآرقلا ةيبرعلا تاجهللا نم سبتقملا» : رظنا .ةنيعم ةئيب ىلإ يمتنت يتلا تاجهللا نم

 .باتكلل ةيردنكسإلا زكرم ط .7 :نسحم ملاس نسحمل

 .13 :يغاروألا دمحمل نآرقلا ةراضح ناسل (2)

 راد ةبتكم ط 213 :رطق ةعماج نم ةذتاسألا نم ةعومجمل يبرعلا بدألا نم سبتقملا (3)

 ءاهظافلأ ةرازغ ةيبرعلا انتغل صئاصخ مهأ نم لعلو .رطق «ةحودلا «م1995 «حتفلا

 ةئمسمخو ءفيسلل مسا ٌفلأ ةمثف «ةسيفنلا تافنصملا اهيف تفنص دقو ءاهتادرفم ءارثو

 ةيحللو «ةئمعبرأ ةيهادللو «لمجلل نيعبرأو ةعبرأو ةئمتسو فالآ ةسمخو ءدسألل

 فيرشلا ىلع ًاموي لخد هنأ يرعملا نع ٌةفيرط ترهتشا ىتح ؛نينامث لسعللو «نيتئم
 نم بلكلا :ءالعلا وبأ لاقف ؟بلكلا اذه نم :لجرلا لاقف ءمهدحأب رثعف ىضترملا

 !ًامسا نيعبس بلكلل فرعي ال

 نبا ناكو ءمسا (500) دسألل ركذ رادنب نب دمحأ نإ : ليق نأ دحلل هذه فدارتلا ةرثكو

 :رظنا .ًامسا (70) بلكلل ظفحي ءالعلا وبأ ناك امك ءامسا (60) فيسلل ظفحي هيولاخ

 .م1996 .يجناخلا 6 ط ءباوتلا دبع ناضمر .د «308 :ةيبرعلا هقف يف لوصف
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 ءوشن دنعف : ةديدع ءامسأ باحسللو . . .رطملل ًامسا(70)و ءًامسا(170) :ءاملل تلعجو ت

 وهف ءامسلا نول ريغت اذإف ءباحسلا وهف ءاوهلا يف نوكتي امدنعو «ءشنلا وهف باحسلا

 اذإف ءرقعلا وهف دعب نع هدعر عمست نكلو ءهرصبت ال ءامسلا ضرع يف ناك اذإف «مامغلا

 «نرملا وهف ءاملاب ائيلم ناك اذإو «صارقلا وهف قربو دعر اذ ناك اذإف «ضراعلا وهف لظأ

 «127 .125 /2 :يبلاعثلل ةيبرعلا رسو ةغللا هقف : رظنا .بابّرلا وهف ًايفاص ضيبأ ناك اذإو

 .يرايبألا ميهاربإو اقسلا ىفطصم قيقحت «هدالوأو يبلحلا يباب ىفطصم ةعبطم «3ط

 لامجو «ةوالح :نينيعلا لامجو ءةءاضو :ةرشبلا لامجو «ةحابص :هجولا لامج يفو

 «ةقابل :لئامشلا لامجو «ةقاشر :ّدقلا لامجو «فْرَظ :ناسللا لامجو ؛ةحالم :مفلا

 .داوسلا ةديدش :يأ «ءاروحو «ءالجنو «ءاجعد نينيعللو

 ءلبَّتلاو «ميَّنلاو ءىوجلاو «ةعوللاو «قشعلاو .فلككلاو «ىوهلا :بحلا تاجردو

 .خلإ . . .مويهلاو «ةيلدّتلاو

 «قارشإو «حابصو .حبصو ءرجفو ءرحس :ةليللاو مويلا نيب ًامسا (21) نمزلا تاقوألو

 .ةمتعو «ةيشعو ء«ءاشعو «برغمو «ليصأو ءرصعو ءرهظو «ةريهظو «ىحضو
 :ةبهكلاو «ءضايبلا ىلإ برضت ةرمُح :ةبهّصلاف :ةبراقتملا ناولألا نيب زييمتلا يف اذكو

 ةرمحلا نيب :ةنكّذلاو «ةرضخ ىلإ برضي داوس :ةبهّقلاو «ةرمح ىلإ برضت ةرفص
 ءةرمحب ٌبَرْشُم ٌضضايب :ةبرشلاو ءهؤافص لوزيو هرثأ ىقبي نول :ةدمُكلاو «داوسلاو

 اهيف ةربغ :ةرحّصلاو «ةرمح هولعت ضايب :ةرفعلاو ءداوس ىندأب برشم ضايب :ةبهّشلاو
 نيب :ةسلّظلاو «ةربغلاو ضايبلا نيب :ةرمّقلاو «ةرمحلاو داوّسلا نيب :ةسبّدلاو «ةرمح

 .(نول) ةدام يف سورعلا جاتو «برعلا ناسل :رظنا .ةربغلاو داوّسلا

 ءافخلاو راتتسالا ىلع ٌلدت «ن ن ج٠ ةدامف ؟؛ةيبرعلا ةغللا صئاصخخ نم قاقتشالا أدبم اذكو

 : اهنم عرفتي امو

 .اهلالظب ضرألا رتست اهنأل ؛رجشلا تاذ ةقيدحلا :ةنجلا «

 .هرون باجتحاو «لقعلا راتتسا :نونجلا »

 .راظنألا نع ةرتتسم تاقولخم :نجلا ه

 . مصخلا تابرض نم هبحاص ٌرتسي هنأل ؛سرتلا :ّنجملا «

 .محرلا يف هراتتسال :نينجلا

 .ردصلا يف هراتتسال بلقلا :نانجلا

 .اهرتسيو ءتيملا ةثج يراوي هنأل ؛نفكلاوأ ربقلا :ننجلا
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 ءظافلأ نم اهصئاصخب عتمتت تلاز ام يتلا ؛تاغللا مدقأ ةيبرعلا ةغللا

 نع ريبعتلا يف ةعاطتسالا عم «لايخو «بدأو ءوحنو .ءفرصو «بيكارتو
 .2”ةفلتخملا ملعلا كرادم

 اهلئاضفو ةيبرعلا ةغللا ٌصاوََح نم» :ىلصوملا دواد فسوي نارطملا لاق

 «ةيعيبط ةسلس اهتارابع نإ ثيح ؛قطنملا دعاوق ىلإ تاغللا رئاس ُبرقأ اهنأ
 .©0«فّلكت و عُّبصت نود نم ديري امع ٌربعي نأ ركفلا يفاص قطانلا ىلع ُنوهي

 تغلب دقو «ةيعامجلا ةركاذلاو ,نادجولاو ,ٌركفلا يه ةيبرعلا ةغللا نإ لب

 تامكارتلا لضفب كلذو ؛ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا راهدزا رصع يف اهتعفر َّجوأ

 نم ريثأتب يرجهلا يناثلا نرقلا يف ةيركفلا ةايحلا اهتفرع يتلا ؛ةيراضحلاو ةيفرعملا

 . ©0كلذ دعب نم نومأملا ةّصاخ اهل هأيه امب مث «ديشرلا نوراهو ءروصنملا

 .م1981 .ه1401 «توريب يبرعلا باتكلا راد :7 :خورف رمع .د ةيبرعلا ةغللا ةيرقبع (1)

 «كارتشالاو «فدارتلا ثحابم «حلاصلا يحبص خيشلل ةغللا هقف يف تاسارد رظنيو

 .م2004 «توريب «نييالملا راد ط ءقاقتشالاو ءعابتإلاو .داضتلاو

 .262 /4 :ينالقسعلا رجح نبال ةنماكلا رردلا :رظنا (2)

 ةيبرعلا ةغللا اياضق نم نمض) يباشلا يلع .د .مالسإلا ةلاسرو نآرقلا ةغل ةيبرعلا ةغللا (3)

 تلجت دقو .سنوت «م1990 «مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا 266 :(ةرصاعملا

 «ةيماسلا تاغللا رئاس نع ٌزاتمت اهنإ» ؛ اهتاملك نع ًالضف اهداوم ةرفو يف ةعسلا هذه

 لمعتسملا نإ :«رهزملا» يف يطويسلا لاق ىتح ءاهتاملك ةرفوب رشبلا تاغل رئاس نعو

 دبعل اهراشتناو ةيبرعلا ةغللا روطت لماوع :رظنا (78:031313) غلبي اهنم روجهملاو

 131441 طاطنا /9 6.212 5عانعو عمات // طخ : عقوم ىلع روشنم راوح يف يلايكلا نمحرلا

 لمعتسملا برعلا مالك ةينبأ نأ ىلإ نيعلا مجعم يف يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ريشي

 .ةملك 412و .فالآ 305و ءًنويلم 12 :غلبي لمهملاو

 :لتعملاو ءةملك (6:620:000) :حيحصلا غلبي :سورعلا جات يف يديبزلاو

 .ةملك (000«6)

 .ةدام فلأ (40) :ىوح يرهوجلل ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات مجعم

 .ةدام فلأ (80) ىوح روظنم نبال برعلا ناسل مجعم

 .ةدام فلأ (60) :ىوح يدابازوريفلل طيحملا سوماقلا مجعمو
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 تبحاص يتلا ةناصحلا هذه وه ىرخألا تاغللاو ةيبرعلا نيب ٌقرافلاو
 ءومنتو .دلوت تاغللا نأ ٌملعن نحنو «ميركلا نآرقلا اهب ٌلزن ذنم ةيبرعلا

 «نهولا اهيرتعيو «ًالمهم كرتتو ًاديدج بستكتو «رثأتلاو ريثأتلا لماوعل ضرعنتو
 اهل ٌحمسي نيتم جايس يف تعضو دق ةيبرعلا نأ الإ «ءانفلاو ةخوخيشلا اهكردتو

 للع دقلو «ميركلا نآرقلا يف درو ًادحاو افرح دقفت نأ ريغ نم ديزملا لبقتب

 لك روعش ىف تراص دق نآرقلا ةغل نإ» :هلوقب ةيبرعلا دولخل 3.ان01 كف ناهوي

 ُنآرقلاو . . .«مالسإلا ةقيقح نم ٌلصفني ال ًاءزج ةليصألا هتغل تناك ًايأ ملسم
 ةنينأمط رداصملا رثكأو ءاهيضام ثاعتباو «ةغللا ةياورل لوألا عفادلا وه ٌميركلا

 ةروثأملا ةوالتلاب ءارقلا هلوانت مث «هلوزن تبحاص يتلا ةقئافلا ةيانعلل ًاقيثوتو

 ."”ههتيانعو «ةباحصلا ءالجأ ةداهشب نّودو ءعمجو «فلاس نع فلاخ اهاقلتي

 ةيماسلا ةعومجملا تاغل رثكأ نم ةيبرعلا ةغللا نأ ىلع لوقلا مزجن اذهلو

 نويلم (400) نم رثكأ اهثدحتي «ملاعلا يف ًاراشتنا تاغللا رثكأ ىدحإو «ًالوادت

 ءزاوحألاك ةرواجملا قطانملا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب «يبرعلا نطولا يف ةمسن

 .ايريترإو .«لاغنسلاو «يلامو .داشتو ءايكرتو

 ىدل ىوصق ةيمهأ ٌتاذ يهو ؛ملسم فصنو رايلم نم ديزأ ةغل يهو
 مهف يف مدقتلل ةليسوو «ةدابعلا ةغلو «ميركلا نارقلا ةغل يهف ؛نيملسملا

 .هيف هقفتلاو «هميلاعتو «مالسإلا

 «يبرعلا نطولا يف ةيحيسملا سئانكلا نم ددعل ةيرئاعش ةغل ًاضيأ ةيبرعلاو

 روصعلا يف ةيدوهيلا ةيركفلاو «ةينيدلا لامعألا نم ٌريثكلا اهب بتُك امك
 . ىطسولا

 تحبصأ ثيح ؛«ةيبرعلا ةغللا ةناكم عافترا يف مالسإلا ٌراشتنا مهسأ دقو

 ًاريثأت ةيبرعلا ترثأو «ةليوط نورقل بدألاو «ةسايسلاو «ةفرعملاو «ملعلا ةغل

 «ةيسرافلاو «ةيكرتلا لثم «يمالسإلا ملاعلا يف تاغللا نم ريثك يف ًارشابم

 .ةدام فلأ (120) :ىوح سورعلا جات مجعمو 5

 نوؤش ةدامع رشن ءط فرح .ةمدقملا :يناقلشلا ديمحل ا دبع .د ةغللا رداصم :رظنا )ن1(
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 تاغللا ضعبو «ةينابلألاو «ةيسينودنإلاو «ةيزيلاملاو «ةيدروألاو «ةيدركلاو

 . ىرخألا ةيقيرفإلا

 ةغل اهنوك ىلإ ةفاضإ «يبرعلا نطولا لود لك يف ةيمسر ٌةغل ًةيبرعلا ٌةغللاو

 ممألا ةمظنم تاغل نم ةعبارلا ةغللا يهو .ليئارسإو ءايريترإو «داشت يف ةيمسر

 .27تسلا ةيمسرلا ةدحتملا

 ٌقرعأ ةيبرعلا ًةغللا نإ» :لاق هتيمهأل هقوسن فيرظ مالك حياسلا ميحرلا دبعلو
 ةئيلم ةحجان «ةبذهم يهو خيراتلا اهرياس «ًارفن اهزعأو «ًاتبنم ةيملاعلا تاغللا

 «ةرابع اهغلبأو «ىدم تاغللا ّدعبأ تراص نآرقلا لضفبو «ةيويحلاو ةوقلاب

 يف ٌلوجي اّمع ًاريبعتو «سحلا تحت عقي امل ًاريوصت اهقدأو «ةدام اهرزغأو

 تاجالتخا ىقرأ لصت ىتح دعصتو «ركفلا تاقالطنا داعبأب طيحتل ٌعستت «سفنلا

 .م1980 ضايرلا ةعماج «تابتكملا

 .د .أ ثحب «ةدوعلا رهاظمو ةوقلا بابسأ يف ةءارق :ةيبرعلا ةغلل ةيناسللا صئاصخلا (1)

 دكأ دقو ؛رطق ةعماج «مولعلاو بادآلا ةيلك «ةيبرعلا ةغللا مسقب ذاتسأ «بيبحلب ديشر

 ةأيهم ءلاصئتسالا ىلع ةيصع اهتلعجو «ةيبرعلا ةغلل تنكم ًابابسأ ةمث نأ ىلع هتليضف

 ىف اهزجوأ ؛ةيلخادلا اهتاينبو «ةغللا ةعيبطب قلعتت لماوع ءراشتنالاو لوادتلل ةدوعلل

 ْ : يتأي اميف اهصخلن لماوع ةعبرأ
 نم ددعب درفتلاك ؛ةيبيكرتلاو ةيتوصلا صئاصخلا نم ةعومجمب ةيبرعلا ةغللا درفت. - 1

 ءانب مايقو «قابطإلا فورح نم ددعب اهدرفتو «ء ءه .خ .ح .غ ؛ع :ةيقلحلا فورجلا
 .خلإ ...فرحأ ةثالث ىلع ةيبرعلا روذج مظعم مايقو «ةتماصلا فورحلا ىلع ةملكلا

 نيب ةباتكلا ماظن ىوتسم ىلع ؛اهمولع نزاوتو ءاهلادتعاو «ةيبرعلا ةغللا ةيطسو - 2

 ةيزيلجنإلا نيب (ةغيص 15) ةديزملا لاعفألا غيص ىوتسم ىلعو «ةيعطقملاو ةيمينوفلا

 «يوحنلا ماظنلاو ءيوحنلاو يفرصلا بيكرتلاو «ةيبارعإلا تالاحلا اذكو .ةينابسإلاو

 ؟خلإ . . .لعافلاو لعفلا نيب ةقباطملاو تاملكلا نيوكتو «ةلمجلا تانوكم بيترتو

 نيب «ةيوغللا اهتموظنم رصانع نيب كسامتلا اذكو ؛ةيوحنلاو ةيفرصلا ةيبرعلا ةغللا ةنورم -3

 .خلإ . . .ىنعملاو ىنبملاو ,مجعملاو فرصلاو «تايتوصلاو فرصلاو «فرصلاووحنلا

 - يف تايوتسملا عيمج ىلع ؛يبولسألاو «يبيكرتلاو «يمجعملا ةيبرعلا ةغللا ىنغ 4
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 ,راكفألا نم ٌةركف كانه سيلو «رحبلا قمع ةقيمع ءوجلا ةعس ةعساو «سفنلا

 تزجع تايرظنلا نم ةيرظن الو ,فطاوعلا نم ةفطاع الو «يناعملا نم ىنعم الو

 . «عطاقملا ىتح ٍتامسقلا زراب «ًاقداص ًاريوصت اهريوصت نع ةيبرعلا ٌةغللا
 نأ مالسإلا ةيملاع باحر يف ثعاطتسا ةيبرعلا ةغللا نإ» : هتليضف فيضيو

 قوفتلا ىلع اهتردقو اهتنورم اهتداز دقو «ركفلا تاقالطنا دعبأب طيحتل ٌعستت

 . (ةشهدم ةايحو «ةقالخ ةقاط اهتطعأو «ءامنو «ًالعافتو «ًارولبت

 برغأ نم» :نانير تسنرإ لاق ؛مالسإلا موصخ هب تدهش ام قحلاو
 دنع ,ءيراحصلا طسو «لامكلا ةجرد غلبتو «ةيبرعلا ٌةغللا كلت تبنت نأ تاشهدملا

 ءاهيناعم ةقدو ءاهتادرفم ةرثكب اهتاوخأ تقاف يتلا ةغللا كلت ءلَحَّرلا نم ةمأ

 .ةخوخيش الو «ةلوفط اهتايح راوطأ لك يف اهل فرعي امو .اهينابم ماظن نّسُحو

 فرعن الو «ىرابت ال يتلا اهتاراصتناو ءاهتاحوتف الإ اهنأش نم ملعن داكن الو

 يف ةيمالسإلا ةفسلفلا ةمهاسم ىدم انربتعا اذإ اميس ال «ةبيجع ةرهاظ هذهو «ةبئاش

 نم لك كلذ يف هب ماق يذلا رودلاو «ىطسولا نورقلا لالخ «مالكلا ملع نيوكت

 . 2'(ةيحيسملا يركفم رهشأ ىلع ريثأت نم امهل ناك امو «دشر نباو ءانيس نبا

 اهنأب يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيبرعلا ةغللا «اريب روتكيف» فصيو ءاذه

 .ةعورو ةنورم ةيناسنإلا تاجهللا رثكأو «نتمأو «قرأو .ىوقأو ءطسبأو «ىنغأ

 قيقر ءهزاجملا بيجعو «لايخلا رحسب ضيفيو «نتافملاب رخزي زنك يهف
 اوناك ودبلا نأ رمألا يف ام بجعأو ءريوصتلا عئار ءبناوجلا بذهم «ةيشاحلا

 لك ٌدمتسا مهنمو . .ًاعبطو ةلبج جب يبرعلا رثنلا ةذباهجو «رئاخذلا هذه ةَنَدَس مه

 *”(ضيرقلا يف مهتيرقبعو «يوغللا مهءارث ءارعشلا
 هلو ةهثم هثو
 هك منك كك

 .اهبيلاسأو ءاهمظنو ءاهتاملك تاينبو ءاهفورحو ءاهتاوصأ

 .15 :حياسلا ميحرلا دبع دمحأل ةيمالسإلا ةراضحلا :رظنا (1)

 .240 :ص «.3 دلجم ءرهزألا ةلجم يف «ةيماسلا تاغللا خيرات» :هباتك :رظنا (2)

 :عقوم ىلع روشنم «يملعلا نسحلا نب سيردإل «نازوألاب الإ نازتا ال» :لاقم (3)

 طخ |1717 .2136158:141011.01 8.1305 11245005127.
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 :ديهمت

 تناك ام َةيبرعلا نأو «ًارهصو ًابسنو «ةديطو ًةقالع ةعيرشلاو ةيبرعلا نيب نإ

 «نييحولا ناسل َةيبرعلا لعج ىلاعت هللا نأ امك «مالسإلاب الإ «ةلزنملا هذه اهل

 ةعيرشلاب ةيبرعلا ةغللا ًةقالع َيلجتسن نأ لواحن لصفلا اذه يف انإف «هيلعو

 :ةيتآلا ثحابملا ربع كلذو «ةيمالسإلا

 :برعلا ةغلب ميركلا نآرقلا لوزن :لوألا ثحبملا
 «ةريثك ٍتايآ يف كلذب قي هللا حّرص دقو ؛برعلا ةغلب لزن ميركلا نآرقلا نإ

 : ةيتآلا صوصنلا اهنم

 .[12 :فسوي] « تلقح حَّلَعَل اير انف هلأ اًدإإ» : ىلاعت لاق - 1
 وأ نوفي مهَلَعَل دولا ّنِم هذ اهَرَصو اييَرَع اناء هلأ َكِلدكَو :ىلاعت لاق -2

 03 :هط] 4 كو مل ثري

 .[37 :دعرلا] 4 يع اَمكَح ُهَنْلَزَأ َكِلَدَكَو#» : ىلاعت هلوقو - 3

 َكِيلَد لع (© نيكل حورلا هب لَن (7) لعْلا بر ليل كنإوإ» :ىلاعت هلوقو -4
 .[195 - 192 :ءارعشلا] نيم ْيَرَع ِناَسلِب 89 َفيِذمْلأ نم نكمل

 تروُدِجْلي ىلا تراسل ُنَكَم ٌُظوو ١ .ةمّلعب اَمَّنِإ تولوقي مهنأ ُمَلَعت دَملَو# : هلوقو-5

 .[103 :لحنلا] * تيم ورع ُناَسِإ اًددَهو ٌيعَجَع ٍَحَمَأ هَل
 عسل رس 2

 .[3 :تلصف] #* َنوُمَلَعَي مْوَمْ اًيبَرَع اًنيرع 4 ثلا تكيف ثككج ىلاعت هلوقو - 6

 هنلإ
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 وه ل 0ّفرَحو وجا : ليا تلم اَلَل اوْلاَعَل اي ادام ُهَنلَعَج ولو :هلوق و -7 لو م هك ساس ل و خر رب اساس ح1 لاو ف دع
 كيلو مَع مهل ٌوْهَو فو ونا ف سوبتي "ل يلو كيو ىذه ايما يل
 .[4 :تلصف] © ٍدايِحَب ٍناكَم نو وداني

 اا ٌقَدَصُ ٌبَتك ادعو َةَمَحَيَو اًماَمِإ هسوُم ُبكك وب نمو :ىلاعت هلوقو - 8
 .[12 :فاقحألا] # َنيِْحْمْلِل ئَرْفْشَو أومَلظ َنِذْلأ َرْذَنَكْ اّجَرَع

 هللا باتك عيمج نأب ملعلا :هللا باتك عامج نمو» :يعفاشلا مامإلا لاق

 .'"7(برعلا ناسلب لزن امنإ

 ةغللاب تمحتلاف ؛ةيمالسإلا مولعلا فلتخم ىلع ةغلابلا هراثآ كرت ام اذهو

 ىربنا دقو .ًاعابت هلّضفن ام وحن ىلع ًاقلطم اهنع اهل ىنغ ال ىحضأو «ةيبرعلا

 ربع «فيلكتلا رارسأب فيرعتلا ناونع» ب موسوملا هتاقفاوم يف ٌئبطاشلا ٌمامإلا

 «ةيبرعلا ةغللا ملع :امه «نييساسأ نيملع نارتقا ىلع ديكأتلل ةيفاضلا هتمدقم

 الف «ةيبرع تناك اذإو «ةيبرع ةعيرشلا نإ» :- هلك  لاقو .نيدلا رارسأ ملعو
 .©0(...مهفلا قح ةيبرعلا ةغللا مهف نم الإ مهفلا قح اهمهفي

 :ةيبرعلا ةغللا ةيملاع :يناثلا ثحبملا

 اهّيقرو ءراطقألا عيمج يف ©”ةيبرعلا ةغللا ةيملاع لوح نانثا فلتخي ملو

 .توريب . ةيملعلا ةبتكملا ءهركاش دمحيم دمحأ قيقحت .240 :ةلاسرلا (1)

 .115 /4 :تاقفاوملا (2)

 ةغللا تحبصأ ةيبرعلا ةغللا نإ) :نوبول فاتسوج يسنرفلا خرؤملاو فوسليفلا لاق (3)

 تناك يتلا تاغللا امامت تفلخ ثيح ؛برعلا اهلخد يتلا راطقألا عيمج يف ةيملاعلا

 سفن عقوو ...ةيربربلاو «ةيطبقلاو «ةينانويلاو «ةينايرسلاك دالبلا كلت يف ةلمعتسم

 عيمج ةغل ةيبرعلا تيقب ةيسرافلا ثاعبنا مغرو «ةليوط ةدم سراف يف كلذك ثداحلا

 .473 :ةيسنرفلا ةعبطلا ؛12 01011122108 0عو 65©32856» برعلا ةراضح :رظنا «نيفقثملا

 يف ةينانويلا تافنصملا مهأ تبرع» :«مالسإلا هوجو» هباتك يف «راوفير جروجا لوقيو

 قاف سامحب ةيبنجألا بادآلا ةسارد ىلع برعلا تبكنا ثيح ؛نييسابعلا ءافلخلا دهع

 تايضتقمل ةيبرعلا ةغللا تعضخ دقو .ثاعبنالا دهع يف ةبوروأ هترهظأ يذلا سامحلا

 - تاجهللا ًايئاهن تلصأتساو ءايسآ ءاحنأ عومجم يف ترشتنا «ديدجلا حالصإلا
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 .تاغللا يقاب ىلع اهتالامكب اهقلأتو «صئاصخ نم هكلمت امب

 عجرت ءاهّيقرو ةيبرعلا ةيملاع نإف «فورحلا ىلع طاقنلا عضَو لجأ نمو

 :ةيتآلا لماوعلل ةلاحم ال

 .نآرقلا ةغل ٌنوكتل ؛ ةيبرعلا راتخا ىلاعت هللا نأ ىلع ٌلدت ةقباسلا تايآلا 1
 .ناكمو نامز لك يف ًاعيمج نيملسملا ةغل :يأ «مالسإلا ةغل يهف كلذلو

 دنع يوغللا ءوشنلا بتارم ىلعأ ىلع لدت تاوصأ ىلع اهئاوتحا -2

 حبصيو «تاغللا رئاس تاوصأ ظفلي نأ هعسو يف ةيبرغلاب ملكتملاف .ناسنإلا

 .تاغللا رئاس ءانبأ نم ديدعلا ىلع هتاذ ءيشلا قدصي الو ءاهئانبأ نم هنأكو

 كانهف «هبناوج لك نم دوجولا يناعم نع ربعت ظافلأ ىلع اهئاوتحا - 3
 :تاملك لثم ةيقالخألاو ةيدئاقعلا ميهافملاو «ةيحورلا ميقلا نع ُربعت ٌةينغ ظافلأ
 ومست تاملك («نيقيلا»و «ةيادهلا»و «ةريصبلا»و «قلخلا»و «قحلا»و (ديحوتلا»

 .مئاهبلا فاصم نم هب عفرتو «ناسنإلاب

 «ةليمج تانر تاذ ةليبتلا فطاوعلا ىلع لدت تاملك ىلع اهئاوتحا 4

 .بدألاو «رعشلا يف نيمث ثارت اهنم نوكتي

 لاعفألاو ء.ةسوسحملا ءايشألا ءامسأ نم ىمظع ةورث ىلع اهتئاوتحا 5

 .ةيملعلا هثوحب يف وأ «ةيمويلا هتايح يف ءرملا هباجت يتلا ؛ةعونملا

 «ىملاعلا ٌروطتلا ّبكاوت نأ اهعّسو ىف «ةيمان ةيح ةغل ةيبرعلا ةغللا 6

 ْ 1 ."”عادبإلاو ءفاشتكالاو

 :نآرقلا يف «ناسللا»و «وغللا» :يتظفل دورو :ثلاثلا ثحبملا

 ؛2”تارم سمخ ميركلا نآرقلا يف ةغللا اهنم تقتشا يتلا  وغللا» ةملك تدرو دقو

 ناسللا ةلجم «هللا دبع نب زيزعلا دبعل (رصعلا تايدحتو ةيبرعلا ةغللا» :رظنا «ةميدقلا -

 .م1986 ةنسل يبرعلا

 ءرياربف ءطسوألا قرشلا ةلاقم «ةيبرعلا ةغللا ةيملاع ءيلامجلا لضاف دمحم :رظنا ()

 راد ط :37 .36 :ليعامسإ ايركز .د ةيبرعلا ةغللا سيردت قرط :رظناو ه8

 .م1991 «ةيردنكسإلا «ةيعماجلا ةفرعملا

 ةروس :طبضلاب يهف ؛«وغل» ةدام دنع ميركلا نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا :رظنا (2)
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 قي ال يع لس لكنا كلو نع 1 واكو هع ٌرَْا وهمي ادإَوإ» : ىلاعت هلوق اهنمو
 .7لوقلا ظقس :انه وغللاب دارملاو .[55 :صصقلا] 4 َنيِِهْجْل

 نيرشعو ًاسمخ (20ةغللا ىنعمب «ناسللا» ةظمل هللا باتك يف تدرو دقو

 ةفاضإو .[84 :ءارعشلا] 4 َنخَأْلا يف ٍقْدِص َناَسِل يل لَمَجآَو#» :ىلاعت هلوق اهنم ؛ *”ةرم

 ملكتي ال هنإ ثيحب ؛قدصلاب هصاصتخا ٌديفت قايسلا بسحب قدصلا ىلإ ناسللا

 «ةلالد نم رثكأ لمحي ميركلا نآرقلا يف «ناسللا»و «وغللا» يظفل دوروو .هب الإ

 .نآرقلاو ةغللا نيب ةقالعلا ةيميمصب ٌةَنِذْؤُم اهنأ اهنم

 :داضلاب قطن ْنَم حصفأ ِةكي َيِبَّنلا :عبارلا ثحبملا

 عماوج يتوأ دقلو ,ةداضلاب قطن نم حصفأو ؛ًايبرع لع ْيِبّنلا نوك

 :ىلاعت لاق ,'00هعم هلثمو «نآرقلا ٌتيتوأ ىنإ الأ» :ةكَي هلوقل كلذو ؛ملكلا

 ناقرفلا ةروس «(3) :ةيآ نوئمّؤملا ةروس «(89) :ةيآ ةدتاملا ةروس «(89) :ةيآ ةرقبلا -

 .(55) ةيآ صصقلا ةروس «(72) ةيآ

 «توغل دقف ءبطخي مامإلاو «ةعمجلا موي تصنأ :كبحاصل تلق اذإ» :ُكِلك هلوق ليلدب (1)

 .يراخبلا هجرخأ

 نميف نّسلأو ءرّكذ نميف ٌةنسلأ عمجلاو «ءانثلا وهو ؛لَّوُقِملا ناسللا» :هديس نبا لوقي (2)

 .ةغل :يأ ءٌّنْسِل موق لكل :لاقي «ةغللا :ُّنْسّللاو .275 /12 :برعلا ناسل :رظنا ؛ْثْنأ
 .امهثلثي امو نيسلاو ماللا باب «374 /5 :ةغللا سيياقم مجعم :رظنا

 لآ ةروس :طبضلاب يهو ؛«ناسل» ةدام دنع نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا :رظنا (3)

 ةيآ ميهاربإ ةروس «(78) ةيآ «ةدئاملا ةروس «(46) ةيآ ءاسنلا ةروس «(78) ةيآ نارمع

 ةروس ء(97 :«50) :تايآ ميرم ةروس 116(«2 «103 .«62) :تايآ لحنلا ةروس «(4)

 .84 .13) :تايآ ءارعشلا ةروس .(24 «15) :تايآرونلا ةروس «(27) ةيآ هط

 «(19) ةيآ بازحألا ةروس «(22) :ةيآ مورلا ةروس «(34) ةيآ صصقلا ةروس (5

 ةروس ؛«(11) ةيآ حتفلا ةروس «(12) ةيآ فاقحألا ةروس «(58) ةيآ ناخدلا ةروس

 .(9) ةيآ دلبلا ةروس «(16) ةيآ ةمايقلا ةروس «(2) ةيبآ ةنحتمملا

 ينإو «شيرق نم ينأ ديب داضلاب قطن ْنَم حصفأ انأ» :يه حصت مل ةياور انه ىورتو (4)
 .210/1 :يطويسلل رهزملا نع اركب نب دعس ينب يف ُتأشن

  :لاقو 2665(2) (2664) مقرب يذمرتلا دنع هوحنو (4604) مقرب دواد وبأ هجرخأ (5)
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 م كدي ' هاك ني هل لي مت تبع ومو ِناَسيِي الإ ٍلوُسَت ني اَنْ اًمو»
 تكناَسإي ُهَيَرَمَم اَمَّنِإَه» : ىلاعت لوقو .[4 :ميهاربإا 4 مق لايت ري اك

 .©0ةقنسلا تءاجو «باتكلا 0 يلا يأ - اهئاسلبو»

 لَ ناك دقف «لوقلا ٌةغالبو «ناسللا ًةحاصف امأو» : ضايع يضاقلا لاق

 «عزنم ةعاربو «عبط ةمالس «لهجُي ال يذلا عضوملاو ءلضفألا لحملا كلذ

 يتوأ .ءفلكت ةلقو ءٍناعم ةحصو «لوق ةلازجو ءظفل ةعاصنو «عطقم زاجيإو

 لك يف بطاخي ناكف «برعلا ةنسلأ مّلُعَو ,مكحلا عئادبب ٌصخو ءملكلا عماوج

 ْ . 2!(اهتغالب عزنم يف اهيرابيو ءاهتغلب اهرواحيو ءاهناسلب اهنم ةمأ

 لجو «هيناعم ٌددع رثكو ؛هفورح ددع لق يذلا مالكلا وه» : ظحاجلا لاقو

 ءطسبلا عضوم يف طوسيملا لمعتساو .«فلكتلا نع هّرنو ء«ةعنّصلا نع

 نيجهلا نع بغرو «يشحولا بيرغلا رجهو ءرصقلا عضوم يف روصقملاو

 ٌفحُح دق مالكب الإ ملكتي ملو ؛ةمكح ثاريم نع الإ قطني ملف ؛يقوّسلا
 هيلع هللا ىقلأ يذلا مالكلا وهو .قيفوتلاب رّْسّيو «دييأتلاب ّدشو «.ةمصعلاب
 .ماهفألا نْسُح نيبو «ةوالحلاو ةباهملا نيب هل عمجو «لوبقلاب هاّشغو «ةبحملا
 مل «هتدواعم ىلإ عماسلا ةجاح ةلقو «هتداعإ نع هئانغتسا عم «مالكلا ددع ةلقو

 مالكب سانلا عمسي مل . . .ةَّسُح هل ثراب الو ؛مدق هب تْلز الو «ةملك هل طقست

 مركأ الو ؛ًابهذم لمجأ الو «ًانزو َلدعأ الو ءأظفل دصقأ الو ءًاعفن معأ طق

 يف نيبأ الو ,ىنعم حصفأ الو .ًاجرخم لهسأ الو .ًاعقوم نسحأ الو «ًابلطم

 . ”7(قلَو همالك نم ىوحف

 برعلا ٌحصفأ ًاشيرق» نأل كلذو ؛شيرق نم قي هللا هراتخا لي َىِبَّنلا نإو

 .(13)و (12) مقرب هجام نباو .حيحص نسح -

 .53 :ةلاسرلا (1)

 .44/1 :ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا :رظنا (2)

 .44 /2 :ظحاجلل نّيبتلاو نايبلا (3)
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 راتخاو «برعلا عيمج نم مهراتخا ىلاعت هللا نأ كلذو ؛ةغل مهافصأو ,ةنسلأ

 مهمالك يف دجت ال كنأل» ؛ةليبن دصاقمل كلذ ناكو ."(236) ًادمحم مهنم

 ةسكسكك الو .دسأ ةشُكْشَك الو «سيق ةفرُجَع الو «ميمت ةنعنع - شيرق :يأ -

 . ©0(سيقو دسأ رسك الو «ةعيبر

 .©*ًايويع ةرورض تسيلو «ةيوغل صئاصخ فاصوألا هذه نأ انه ظحالملاو

 دق شيرق تناكو ؛اهتغلب ِةِلَك ىبّنلا ثدحتو «شيرق ةغلب نآرقلا لزن دقل

 سانلل نذأو «نيرجاتم وأ «نيّجاح اهنوتأي اوناك نيح برعلا تاجهل تفصتسا

 . *”.هتاجهلب هوؤرقي نأ

 :برعلا يناعمل نآرقلا يناعم ةقفاوم :سماخلا ثحبملا

 رهاظل ٌمئالم هللا باتك ٌرهاظو «برعلا يناعمل ٌةقفاوم هللا باتك يناعم نإ

 لوصأو «ةيبرعلا ةغللا يف نوققدملاو نوققحملا هدّكأ ام اذهو ؛برعلا مالك
 «صاخلاو ماعلاو ءراصتخالاو زاجيإلا نم اهيف امل كلذو ؛اهسرادمو ريسفتلا

 . ©”برعلا مالكو ,برعلا ةغل اهب تدرو امك ًامامت

 ٌحصي الف «ٌرمتسم ٌفرع مهناسل يف برعلل ناك نإف» :يبطاشلا مامإلا لاقو

 يف يرجي نأ ٌحصي الف ٌفرع ةمث نكي مل نإو «ةعيرشلا مهف يف هنع ٌلودعلا

 ملع يف ضوخلا دارأ نمل دب ال» : ًاضيأ لاقو .«برعلا هفرعت ال ام ىلع امهمهف

 لاح اهتاداع يراجمو ءاهلاوقأ يف برعلا تاداع ةفرعم نم ةنّسلاو نآرقلا

 يف ٌعقوم اهب لهجلا نأل لك هلوسر نم نايبلاو «هللا دنع نم ليزنتلا

 .210/1 :يطويسلل رهزملا :رظنا (1

 .هسقن ردصملا (2)

 راد ط «15 :يوازمحلا داشر دمحمل تاحاصف ةحاصفلاوأ ةثادحلاو ةيبرعلا :رظنا (3)

 .م1982 «توريب «يمالسإلا برغلا

 .52 :يناقلشلا ديمحلا دبعل ةغللا رداصم :رظنا (4)

 22 ط رقص دمحأ قيقحعت «21.20 :ةبيتق نبال نآرقلا لكشم ليوأت 452.51 :ةلاسرلا :رظنا (5)

 .ه1405 «توريب ءركفلا راد 7 /1 :يربطلل نايبلا عماجو .ه1393 ةرهاقلا.ثارتلا راد
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 ."”«ةفرعملا هذهب الإ اهنم ٌجورخلا رّذعتي يتلا ؛تالاكشإلا

 نآرقلا هب لزن يذلا فرعلاو «ةداعلاو «ةغللا» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 كلتبف «ظافلألا كلت عامس دنع لَك لوسرلا نم اهنومهفي ٌةباحصلا ناك امو «ةنّسلاو

 .20(كلذ دعب ثدح امب ال ءهلوسرو هللا مهبطاخ فرعلاو «ةداعلاو ءةغللا

 :ناسنإلا ىلع ًاردق يفضي ناسللا :سداسلا ثحبملا

 : ةيتآلا صوصنلا قفو ناسنإلا اذه ىلع ًاردق يفضت ًءادأ َناسللا هللا لعج دقل

 يف امع ةنابإلاو «قطنلا تاودأ نم ناسنإلل هبهو امب هناحبس نتما دقل »

 .19 8 :دلبلا] « َِنََمَشَو اناَسِلَو © نبيع هل لمي دل : ىلاعت لاق امك ءسفنلا

 لاق نيح .«ملقلا وهو «يظخلا نايبلا ةادأب ناسنإلا ىلع ّنتما كلذكو ه

 هَل لع ىذا 9 كالا كيو أرثا © لي 11م ننال لع (3) ّقَح ىلا َكيَر نأ : ىلاعت
 .[5 5 :قلعلا] 4 لمي رَلاَم نسل َرَلع ©)

 .[1 :ملقلا] # َنوُرْطَسم اَمَو َِْقْلاَو تاه : هلوق يف هنأشب ًاهيونت هب هللا مسقأ أمك ه

 .تينرتنإلاو «رتويبمكلاو «ةعبطملا : يف ُلّثمتي انرصع يف ملقلاو
 لزنأو ءمهتلاسرو .مهسفنأ نع َنوُنَيَبُم مهنأب ُهَلُسُر ىلاعت هللا َحَدَم اذلو »

 .[35 :لحنلا] 4ُنيِيْلأ ٌمكبلأاَلِإ للا َلَع لَهَفط : ىلاعت لاقف «ًةنيبم ًابُتُك مهيلع

 .[189 :رجحلا] « ُتِيَْلأ ٌريذَّتلَأ انأ تَوِإ ٌلُقَوم : ىلاعت لاقو

 لضم مط تييشإ همم ناس الإ ٍلوُسَر نِماَنلَسرَأ آَمو» :هلوسرل ىلاعت لاقو
 . [4 :ميهاربإ] © ْمِيكَحْلَأ ُرِيْرَمْلا َوْهَو دآم نم ىِدْهَيَو ُةَقَم نم ُدََأ

 ميم ةرنيألاب توئمزب ال <سيزلا دينو دَلإ كهكإ» :هلوقب نيرفاكلا هللا مذو »
 . [22 :لافنألا] 6# َنوركَتْسُم مهو ةركنم

 . [18 :ةرقبلا] :# َنوُمِحَي ال َمُهَف مع مكب ع2 :نيقفانملا نع لاقو »

 .62 2 :تاقفاوملا (1)

 .126 77 : ىواتفلا عومجم 22(
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 لَم هلأ بَرصو :لاّمف .مومذمو «دومحم : سانلا نم نيعون نيب نراقو ©

 .[76 :لحنلا] © وقيس طر َلَع َوْهَو لدَمْلأي ٌرُمأَي نََو وه ىِوَمَي لَه ِريَج
 هبلق ؛هيرغصأب ءرملا :اولاقو «ناسللا َنأش ُبرعلا مّظع نأ بجع الو »

 وهو نطابلا وضعلا :نيريغصلا نيوضعلا نيذه يف ناسنإلا ةميق :يأ .هناسلو

 ءرهاظلا وضعلاو ءركفيو «لقعيو ءزيمي هب يذلا لقعلا وأ ءداؤفلا وأ .«بلقلا
 .ملكتيو ءربعي هب يذلا ءناسللا وهو

 «لهاجلا نم ملعتملا الو «يبغلا نم ُئكذلا ُناسنإلا ٌفرعي الو »
 ىتح ملكت :هسيلجل مهُضعب لاق اذهلو ؛مالكلاب الإ قمحألا نم ميكحلا الو
 يف (ىمْلس يبأ نب ريهز» :ميكحلا ةيلهاجلا رعاش ًاميدق هنع رّبع ام اذهو !كارن

 :لاق نيح هتقلعم

 مككتلا يف هصْنْقَت وأ هتدايز بجعم كل «ٍتماص نم ىرت ْنئاكو

 مدلاو محللا ٌةروص الإ َقْبَيملف هداؤف فصنو «ٌفصن ىتفلا ُناسل

 نع هب نوربعيو هب نوبطاختي ناسل وأ ةغل ىلإ ةمأ ّلك هللا ىده دقو ه

 ٌفالتخا ُنآرقلا ربتعاو ءضعب عم مهضعب هب مهافتيو «ةايحلا يف مهضارغأ

 ُقَلَح ءهْيَياَء نِمو## :ىلاعت لاق امك ءنوكلا اذه يف ىلاعت هللا تايآ نم ةيآ ةنسلألا

 .[22 :مورلا] # َنيِيِلدعْْل تنل َكِلَد يف َّنِإ يول مكين فلو ِضَرَأْلاَو ِتْوْمَّسل

 مهنع مهفي امك ءهنع اومهفي ىتح هموق ةغلب هلسر نم ٍلوسر لك ثعب امك
 . [4 :ميهاربإ] « مل بعل -ِهِمّوَف ٍناَسِلِب الإ ٍلوُسَر نِاَنْلَسرَأ آمو» : ىلاعت لاق

 يشرقلا يبرعلا هللا دبع نب دمحم لي هلسر متاخ ىلاعت هللا ثعب دقو «

 رخآ نمضتي يذلا «نآرقلا» ةسدقملا هبتك رخآ هب لزنأ امك ؛برعلا هموق ناسلب

 .رشبلل ةعرشملاو «ةملعملاو «ةيداهلا «هللا تاملك»

 . "يوضع ًاطابترا مالسإلاب ًةطبترم ٌةيبرعلا ٌةغللا تناك اذهلو

 - «5 4 :ص يواضرقلا فسوي خيشلل نيفقثملاو نييمالعإلا نيب ةعئاش ةيوغل ءاطخأ :رظنا (1)
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 :هتادأ ناك نآرقلا ناسل :عباسلا ثحبملا

 مل «ىب لزن يذلا ناسللا هلزنأ باتك يأ يف ركذي مل ىلاعتو كرابت هللا نإ

 نآرقلا ناسل نأل :باوجلاو ؟اذامل :لءاستن دقو .ميركلا نآرقلا يف كلذ ِتأي

 ٌقَّبحلا مهيلع تماقأو «نيدحاجلاو «نيفلاخملا ترهق ىتلا هتيآو هتادأ ناك

 نآرقلا حبصأ انه نمو «ةجاجللا نع اوعطقناف مهتسلبأو «ةداجلا مهتمزلأو

 ىلع ىدتعيو «رخآلا نع امهدحأ كفني ال ؛ةدحاو ةقيقح هناسلو «ُميركلا

 ملعلا رئاخذ نم باتكلا يف ام انل ُنيبتسيو ءرخآلا نعطُي ثيح نم امهدحأ

 . 2”هناسلب ًةقيثو انتلص تماد ام ةفرعملاو

 :ةيبرعلا ةغللا ظفحب ني هللا لفكت :نماثلا ثحبملا

 اهئاشنإ ىلع ىضم نإ مهفلا ىلع ٌقلغتست ةيبرعلا ريغ نم ىرخألا تاغللا نإ

 مجاعملا اهريسفتل عضوتو «خيراتلا تافلخم نم حبصتف «دحاو نرق لب «نانُرَق

 . فحاتملا تاينتقم نم ٌدعُت اهنإف «نورق ةعبرأ وأ ةثالث ّتنب تناك اذإ امأف «ةيكيسالكلا

 كو هللا نأل ؛ىرخألا تاغللا اهتفرع يتلا ةبرغلا هذه ةيبرعلا انّتغل فرعت مل

 نحن اًنِإ :هلوق يف ميركلا هباتك ظفحب دعو نيح اهدولخو ءاهظفحب لفكت دق

 امب ةيبرعلل ًاظفح هباتكل هللا ظْفِح ناكف ؛[9 :رجحلا] * َتوُظِفَحل ْلاَِإَو ٌرْكِذلأ اَنلَِ

 .ددجتلا ىلع ةردقلاو «ةنورملاو «ةبوصخلا صئاصخ نم اهيف عدوأ

 «ةيبرعلا ةغللا الإ باتك اهدلخ ةغل اهخيرات لوط ىلع ةيناسنإلا فرعت ملو

 .'2هزاجعإ وأ «نآرقلا ٌةزجعم كلتو

 /2/10 :خيراتب يواضرقلا ذيمالتل لوألا يملعلا ىقتلملا شماه ىلع انل تمدق قاروأ 5

 ةيبرعلا ةغللا عمجم يف ةرضاحم خيشلا همدق ثحب هنأ ةقرولا هذه لصأو ..مم0

 .م2004 :ماع «ءسرام يف «ةرهاقلاب

 60 :ددعلا :قحلا ةوعد ةلسلس «16 :ليوطلا قزر ديسلا .د مالسإلاو يبرعلا ناسللا (1)

 .ةمركملا ةكم «يمالسإلا ملاعلا ةطبار عباطم ,م1986 .ه1407 لوألا عيبر

 ةرهاقلا . ماصتعالا راد ط «44 :نيهاش روبصلا دبع .د «ةينقتلاو مولعلا ةغل ةيبرعلا (2)

 .م1986 ه1406 .2ط
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 الب ركذ الو ؛«ًاركذ١ ميركلا نآرقلا تمس ةيآلا نأ يه ٌةقيقد ٌةظحالم ةمثو

 مامأ ءاملعلا دوهج فقوتت ملو ءركذتي هب ام لقعلل مدقيو ءركذُيو ركذي ناسل
 طروت اميف تافلؤم اوبتكو «ةرهاظلا هذه ءاملعلا دصر لب ؛تأشن ىتلا ةيماعلا

 فّلَت ًابتُك اندجوف ؛صاوخلا مأ ماوعلا نم اوتاكأ ءاوس ءءاطخأ نم هيف سانلا
 : لثم ةماعلا نحل يف

 .يئاسكلل ةماعلا نحل

 . يديبزلل ةماعلا نحل

 .خلإ . . ."”صاوخلا ماهوأ يف صاوغلا ةرد

 جنفرإ لوقي ؛برعلا ريغو نيقرشتسملا نم نيفصنملا فارتعاب كلذ ناكو

 رعت تارييغت نم اهيلع أرطي نأ نكمي امو «ةعونتملا روذجلا هذه نإ) : 18

 لجأ نمو «عمجأ ملاحلا يف ىمظعلا تاغللا ىدحإ ةيبرعلا لعجت رصحلا ىلع

 .2200.. .مّلعَت نأب ةريدج يهف اذه

 «اتوسنيم» ةعماج نع ردص ء«ةيبرعلا ةغللا نع هل باتك يف هتحش رونأ لوقي

 ةيملاعب عتمتت ةيبرعلا ةغللاو ىطسولا روصعلا ذنم» :م1969 ماع ةيكيرمألا

 لك هب تيظح يذلا ىوتسملا سفن ىلع ىمظعلا ملاعلا تاغل ىدحإ اهنم تلعج

 ىلإ اذه ىزعي الو .«ةيسورلاو «ةينابسإلاو «ةيزيلجنإلاو «ةينيتاللاو «ةينانويلا نم

 رودلاو :خيراتلا يف اهلغشت يتلا ةناكملا ىلإ ًاضيأ لب بسحف اهب نيقطانلا ددع
 . ©0(هيف هتبعل يذلا

 يف ةيبرعلا ةغللا لواطت نأ ٌعيطتست ةغل نم ام» : موابنو رج فاتسوج لوقيو

 ةيحورلا اهتلزنم تسيلو «ةيئاهنلا هللا ةلاسر لمحتل تريتخا يتلا ةليسولا يهف ءاهفرش
 ةعسلا امأ «نايبو ؛ةوق نم تاغللا رئاس يف هللا عدوأ ام ىلع اهب ومست يتلا اهدحو يه

 .36 .35 :مالسإلاو يبرعلا ناسللا :رظنا (1)

 مأ ةعماج «ةيبرعلا ةغللا دهعم رادصإ «18 :ةميعط يدشر .د ةيمجعملا سسأآلا :رظنا (2)

 .ةمركملا ةكم 2« ىرقلا

 !لاقم نمولخت ال ثيداحألا هذهو 216 :هسفن عجرملا (3)
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 ةغللا يهاضت ةغل اهتعس ىلع اهيف ٌدجي ال تاغللا عيمج عبتي نمو ءحضاو اهيف رمألاف

 . '”(«تافدارتملا ىف ةشهدملا اهتورث ىلإ توصلا ٌلامج فاضيو «ةيبرعلا

 انموي ىتح ُنيدتل ىحصفلا ةيبرعلا نإ) :كف ناهوي يناملألا قرشتسملا لوقي

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا نادلبلا عيمج يف ثماق دق اهنأ يهو «يملاعلا اهزكرمب اذه

 ثارتلا توربج نهرب دقل .ةيندملاو «ةفاقثلا يف مالسإلا ملاع ةدحول ًايوغل ًازمر

 ىحصفلا ةيبرعلا ةحزحز اهب دصقي ةلواحم لك نم ىوقأ هنأ ىلع دلاخلا يبرعلا

 ظفتحتسف «لئالدلا ئطخت ملو «ٌرداوبلا تقدص اذإو ءرطيسملا اهماقم نع

 . 2”«ةيمالسإلا ةيندملا ةغل يه ثيح نم ديتعلا ماقملا اذهب ةيبرعلا

 دق يملعلا جاهنملا نإ) :لاق نيح قدصب كلذ نع «نوينسام» حصفأ دقو

 ةراضحلا يف ةيبرعلا لالخ نمو «ةيبرعلا ةغللاب «ءقلطنا ام لوأ قلطنا

 نأ «ةيفوصلاو «ةيسفنلاو «ةيلدجلا اهتميقب تعاطتسا ةيبرعلا نإ ...ةيبروألا

 عئادب لقنل ةصلاخ ةادأ ةيبرعلا ةغللا نإ .يبرغلا ريكفتلا ىلع ةوقلا عباط يفضت

 دمحم خيشلل ًابيكرتو ًادارفإ ةغللا ءارثإ يف اهرودو يبرعلا ملاعلا يف ةيوغللا عماجملا («1)
 نوؤشلا ةرازو ,ثيدحلا رصعلا يف ةيبرعلا ةغللا ةيمنت نمض) 182 181 :مامش

 .(م1978 «سنوت «ةيفاقثلا

 :اهنم «ىرخأ تاداهش ةمثو .302 :يدنجلا رونأل نآرقلا ةخل ىحصفلا (2)

 ةغللا باعيتسا ىدم كردي نأ ءرملا ىلع لهسيو» :ةيبرعلا نع مويغ ديرفلأ قرشتسملا لوق »

 «ةلوهسو ءرسي لكب ملاعلل ةيملعلا تاحلطصملا عيمج نع ريبعتلل اهعاستاو «ةيبرعلا

 دراودإل «سوماقلا دم ةمدقم :رظنا .(مسالاو لعفلا لامعتسا ةلالد رييغت يف ددعتلا دوجوب

 .43 ص «2 ددعلا «5 دلجملا ءدروملا ةلجم ءريمألا باهولا دبع ةمجرت «نيل

 رخآ بعش دجوي الف «نيصلا انينثتسا اذإو» :رشيف تسجوأ يناملألا قرشتسملا لوق «

 اهتادرفم قيسنت ىلإ هتجاحب ركبملا هروعشبو ءهتغل مولع بتك ةرفوب راخفلا هل قحي

 تسغوأ «يخيراتلا يوغللا مجعملا ةمدقم :رظنا «برعلا ريغ دعاوقو لوصأ بسحب

 .ةرهاقلا «ةيبرعلا ةغللا عمجم تاروشنم ءرشيف
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 رصنعلا وهل ًايلود ةيبرعلا ةغللا ةايح رارمتسا نإو «ىلودلا ناديملا ىف ركفلا

 .7«لبقتسملا يف ممألا نيب مالسلل يرهوجلا

 :راعشألا دشانتو «ةيبرعلا ملعتل ةوعدلا :عساتلا ثحبملا

 نيملسملا نم برعلا ريغ اميس ال «راعشألا دشانتو ةيبرعلا ملعت ةرورض

 برعلا نم ىجري امك «فيحصتلاو نحلل ايدافت ةيبرعلا ةغللا ملعت مهنم ىجري

 نم ؛راعشألا دشانتو لب «ةيبرعلا مولع نم علضتلاو ملعتلا يف مدقتلا ءاحصفلا

 ملعتب بيهت راثآو تاياور تدرو دقو ؛ مهتقيلس ةمالسو « مهتحاصف ةنايص لجأ

 : هل باطخلا نب رمع لاق :لاق ملسم يبأ ةياور اهنم ؛اهلامهإ مدعو «ةيبرعلا

 .22)(.. .ةءورملا نم ديزتو «لقعلا بّبشت اهنإف ؛ ةيبرعلا اوملعت

 .©0(. . .نآرقلا نومّلعتت امك ءنحللاو «ةنسلاو «ضئارفلا اومّلعت» : ًاضيأ هنع يورو

 دجسم يف رعشلا دشني تباث نب ناسح امنيب :لاق بيسملا نب ديعس نع

 . . .كنم ريخ وه نم هيفو ءهيف تدشنأ :لاقف ِِللَت هللا لوسر

 :لاقف ءرعشلا داشنإ نوهركي ًاسانأ نإ : ًاضيأ بيسملا نب ديعسل ليقو

 ©. .ًايمجعأ اكن اوكسن

 :ءاحصفلا برعلا نم نحللا رودص راكنتسا :رشاعلا ثحبملا

 نحل لجرل هلك َيَِنلا لاق ؛ءاحصفلا برعلا نم نحللا رودص راكنتسا يفو

 زيزعلا دبعل «برغملا يف بيرعتلا ةصق»وأ (رصعلا تايدحتو ةيبرعلا ةغللا» :لاقم :رظنا (0)

 يحيسملا سرادلا :نويئسام سيول» :رظناو «ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع روشنم «هللا دبعنب

 :ددعلا «ةيمالسإلا ةوعدلا ةيلك ةلجم «حيوسلا نودعس ةمجرت «يناسويلوجل «مالسإلل

 .442 441 :ص ,م1987 ةنسل «(4)

 .13 :نييوحنلا تاقيط (2)

 .هسفن ردصملا (3)

 .16 :قباسلا ردصملا (4)
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 .2”(لض دق هنإفا :ىرخأو «لض دقف» :ةياور يفو '”«مكاخأ اودشرأ» :همامأ

 .هنحلل اوعمتساو «سلجملا اورضح نم ىلإ ٌفرصني رهاظ وه امك مالكلاو

 يف نحللا نأل كلذ ؛ ًادج ةريبك ٌةلالد لمحت ٌيثيدحلا ٌّصنلا يف ةرابعلا هذهو

 يقاطن يف الإ لاقت ال «لض دقف» ظفل نأل ؛دئاقعلا ىلع ةمتاقلا هلالظب يقلي ةيبرعلا

 خيرات يف دئاقعلا ٍيفارحنا ةماع نإف ءارقتسالابو ؛ اهتداج نع ٍفارحنالاو ةديقعلا

 .ارج ٌملهو ءصوصنلل ئيسلا ليوأتلاو ءاهيف نحللاو ةغللا ببسب ناك ؛مالكلا ملع

 :اهيفو ؛يرعشألا ىسوم يبأ نم ٌةلاسر قورافلا رمعل تءاج دقو ءاذه

 .ًاطوس هبتاك ٌبرضي نأ ىسوم ابأ رمأو ءرمع بضغف . . .ىسوم وبأ نم»

 .(هءاطع رخؤيو

 نحليل لجرلا نإ :ًارعاش اهيف ناكو «ةفوكلا يضاق يبضلا ةمربش نبا لاق

 «قالخأ هيلعو برعيو لاب بوث :يأ  ًاقالخأ هيلع نأكف «نكدألا رجلا هيلعو
 , 27 هكرألا دخلا هيلع نأكف

 ًادمعتم بذك نم عم ثيدحلا يف نحل نم لخدي له :رشع يداحلا ثحبملا

 ؟ِدللي َيِمَّنلا ىلع

 يف نحلي نم ىلع ثيدحلا ملع ٌروقصو «ةيبرعلا ُناسرف هاشخي ام ىشخأو

 وهو ؛54 /1 :لامعلا زنك :رظناو ءدانسإلا حيحص :لاقو ءادردلا يبأ نع مكاحلا هاور (1)

 نيدلا رصان دمحم خيشلا لاق ؛فيعض هنأ قحلاو ؛ةغللا ءاملع ىدل لوادتم ثيدح

 يبأ نع هيبأ نع دعس نب هللا دبع نب دعس نع «439 /2 :مكاحلا هاور ؛فيعض :ينابلألا

 «. . .لي هللا لوسر لاقف «نحلف أرق ًالجر ِهلك هللا لوسر عمسا :لاق هيَ ءادردلا

 دعس نب هللا دبع نإف ءالك :لوقأو .يبهذلا هقفاوو ««دانسإلا حيحص» :لاقو ءهركذف

 اوركذي ملو «هنبال اومجرت مهنأ عم هل اومجرتي ملو «فورعم ريغ يليألا وهو دعس دلاو
 .315 /2 :ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس :رظنا .ملعأ هللاو ؛هيبأ نع ةياور هل

 اذكو «8 /2 :ينج نبال صئاصخلا يفو نييوحنلا بتارم يف يوغللا بيطلا وبأ اهداز (2)

 .96 :يرابنألل ةلدألا

 .فراعملا راد .ط «ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم قيقحت «13 :يديبزلل نييوحنلا تاقبط (3)
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 نإ» :ٌييعمصألا لاق ؛ًادمعتم هيلع بذكي نم ةلمج يف هلوخد ِةِكَ َىِبَّنلا ثيدح

 لوق ةلمج يف لخدي نأ وحنلا فرعي مل اذإ ملعلا بلاط ىلع ٌفاخأ ام فوخأ

 نكي مل ِةب هنأل ؛«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم يلع بذك نم» لكي بنل

 . "هيلع َتبذك «هيف تنحل و «هنع َتيور امهمف «نحلي
 يلع بذك نم» : للك ىبّنلا نع يور» :- هلك - ينيرتنشلا ركب وبأ لاقو

 هنأل ؛هيلع بذك دقف ِةكَي هثيدح ىف نحل نمو ««رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم

 «دّمعتمب سيلف ءنحللا هب ذصقي مل نإف :ليق نإف ءنحلي نكي مل هيك

 باتك ةءارقل ضرعت مث «بارعإلاب لقتسم ريغ هنأ ملع دق نم لك نأ :باوجلاف

 «بذكلا دمعت دقف ءامهدحأ ىف نحل ىتم هنإف ع هللا لوسر ثيدحوأ «هللا

 . 2”(عئارذلا ةيامحب ٌلوقي نم دنع رمألا دّكأتيو

 :0)ةقالعلا هذه روطقتو تاحلطصملاب ةعيرشلا ةقالع :رشع يناثلا ثحبملا

 ملو «مالسإلا لبق ٌلامعتسا اهل قبسي مل ةيمالسإ تاحلطصم كانه نإ

 :نيمسق ىلإ مسقنت تاحلطصملا هذهو ؛اهب ٌبرعلا ملكتت

 ركذ «ةبهلاو ةيطعلا ىهو (ةزئاجلا) ظفل لثم :ةدرفم تاحلطصم :لوألا

 107 :ثيدحلا مولع يف حالّصلا نبا ةمدقم (1)

 .91 90 :بارعإلا لئاضف ىلع بابلألا هيبنت (2

 .36 :يدعسلا رداقلا دبع .د .ماكحألا طابنتسا يف ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالدلا رثأ :رظنا (3)

 :ةيتآلا ةداجلا تالواحملا يف «تاحلطصملل ىربك ةيمهأ نومدقألا راعأ دقو .7

 نب دمحأ مشاه يبأل «ةيبرعلا ةيمالسإلا تاحلطصملا يف ةنيزلا» :باتك اذهو - 1

 نم :لاقف ؛هيلع قيلعتلا يف كرابملا نزام روتكدلا قدصو (ه322 ت) يزارلا نادمح

 مالسإلاو ةيبرعلا نيب امل ًارظن ؛هنيد ةمدخ ةنيزلا يف ةيوغللا هتلواحم ءارو نم» دارأ هنأ

 .112 :يوغل يعووحن :رظنا «ةقيثو ةلص نم

 باب» :هامسو ءًاصاخ ًاباب دقع «يبحاصلا» :سيفنلا هباتك يف سراف نبا اذهو - 2

 .ةيمالسإلا ءامسألا دصقيو «ةيمالسإلا بابسألا

 .«رهزملا» هباتك يف ًاضيأ يطويسلا ةمالعلا اذهو - 3

 - يف دحاولا دبع يلع روتكدلا اذهف ؛اهسفن ةكسلا ىلع نيئثدحملا ضعب راس دقو -4



 | 53 | ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيبرعلا ةفللا نيب ةقالعلا لوصأ :لوألا لصفلا

 ءودعلا لزان شويجلا ءارمأ نم ًاريمأ نأ اهلصأو «ةيمالسإ ةملك اهنأ» يطويسلا

 ربعي لجرلا ناكف ءاذكو اذك هلف رهنلا اذه زاج نم :لاقف رهن مهنيبو هنيبو

 .20(كلذب زئاوج تيمسف ؛ةزئاج نالف :لاقيف «ًالام ذخأيف َرهنلا

 نم ىلع قلطُت «هفنأ فتح تام» ةلمج لثم :ةبكرم تاحلطصم : ىناثلا

 هللا لوسر اهب ملكت نم لوأ نأ يبلاعثلا نع ٌيطويسلا لقن دقو «لتق الب تومي

 نم ةيبرع ةملك ٌتعمس ام١ :لاق هنأ هو قيتع نب هللا دبع نع درو ثيح ٌكلِك

 امو «هفنأ فتح تام» :لوقي هتعمسو هلك َىِبَنلا نم اهّتعمس دقو الإ برعلا

 َيِمَح نآلا» :ِِلَك هلوق ةبكرملا تاحلطصملا نمو .©”«هلبق برع نم اهتعمس

 قش ىلع ؛رئصلا» ظفل قالطإو «برحلا دادتشا ىلع قلطت اهنإف *”0ٌُسيطولا

 ىلع «ةرامزلا» ظفلو «26«بابلا رئص نم ٌرظنأ انأو» :ةشئاع لوق ىف بابلا

 لكف «ثرإلا ىف ةفورعملا ةيضرفلا ةلأسملل ©”(ةيردكألا» ظفل كلذكو «ةينازلا

 «ةيبرعلا ةغللا يف مالسإلاو ثيدحلاو نآرقلا رثأ» :ناونعب ًاباب دقع «ةغللا هقف» هباتك -

 روغثلاو يضاقلاو يلاولاو نينمؤملا ريمأو مامإلاو ةفيلخلا :تاحلطصملا مكلت نم ركذو

 .خلإ .. .ةرامعلاو

 ةبتكم «م1970 ءه1390 ط «يوغل يعو وحنا هباتك يف كرابم نزام روتكدلاو 5

 روطت» :ناونعب ةيمالسإلا تاحلطصملاب ًاصاخ ًالصف دقع ثيح ؛قشمد «يبارافلا

 .«ةيمالسإلا ظافلألاو ةلالدلا

 .301/1 :يطويسلل رهزملا (1)

 :يأ «سفنلا عباتتب هفنأ نم هحور تجرخ :هفنأ فتح تام ىنعمو 4300/1 :رهزملا (2)

 . فيعض وهف ؟نعنع دقو «قاحسإ نبا هب درفت رثألاو .لتقي مل

 .(1775) مقرب ملسم هجرخأ (3)

 .13 4 :يئاسنلا ننس (4)

 «ةقيقش تخأو ّدجو مأو ٌجوز َتيملا تري نأ يهو :ضئارفلا ملع يف ةيردكألا ةروصو 5(

 نوكيف «ةقيقشلا تخألل ءيش ىبي ملو .سدسلا ٌدجللو «ثلثلا مأللو .فصنلا جوزللف

 دمحأل ,«كسانلا ةدعو كلاسلا ةدمع :رظنا .ةيردكألاب تيمس كلذلو ؛اهردك دق ٌّدجلا

 .ةرهاقلا «ةماقتسالا ةعبطم «م1948 .ه1367 .ط .146 :يرصملا بيقنلا
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 :ءامسلا لهأ ٌةغل اهنأل ؛ةيبرعلا وهز :رشع ثلاثلا ثحبملا

 تاغل نع اهب ُثدرفنا ٌةزيم يهو «نيملاعلا بر نم ٌيقوت ةيبرعلا ةغللا نإ

 :سراف نبا لاق ؛©"”نآرقلا اهب ظفح ًايحو تناكو ءءامسلا ةغل اهنأل ؛ملاعلا

 هب ضراعي وأ لباقي وأ ءىهاضي نأ نم عفرأو ىلعأ  هؤانث لج هللا مالك نإ»

 «ناسلو ةغل لك قلاخ «ىلعألا يلعلا مالك وهو .كلذك نوكي ال فيكو «مالك

 «ّضاتعال هلقن ٌديرم دارأ ول يذلا مالكلاب نوتأيو «ءاميإ نوئموي دق ءارعشلا نكل

 نيأف» :- هلك - لاق ىتح ”(ظفللا نم ريثكو «لوقلا نم طوسبمب الإ نكمأ امو
 . 0!(؟برعلل ام ممألا رئاسل

 عم سلاج ًاموي انأ امنيب» :لاق هنأ مثكأ نب ىيحي نع يكح دقو ءاذه

 تفتلي ال وهو ءًاراقوو «ةبيهو ءاّيز سانلا عربأ ىتف رادلا لخد ذإ نومأملا

 نوكي نأ ولخي ال اذه «ىيحي اي :لاقف «نومأملا هيلإ رظنف ءهسفنب ًاباجعإ
 :نومأملا لاقف «ءيوحن وه اذإف .هنم كلذ فرعتي نم ثعب مث ءًايوحن وأ ًايمشاه

 ةلزنم ةمهلا ولعو «سفنلا ةزع نم هلهأب غلب دق وحنلا ملع نأ تملعأ «ىبحي اي

 . 200هبدأ هب ضهن هبسن هب دعق نم ىيحي اي ؟مهفرش يف مشاه ينب

 يف يرستف «نحلي نم نورقتحي ةاحنلا نأ ىلإ هّدرم وهزلا مكلذ مظعم ّلعلو
 نب مساقلا هلاق امل ًاقبط ؛سفنلاب زازتعالاو ءرخفلاو ؛ةهبألا نم عون هقورع

 هريغ يف ٌدوجوم اذهو» ؛«يغب هرخآو «لغش هلوأ» :وحنلا ملع قح يف ةرميخم

 ناك نإو .اهوركم ناك نإو «ساثلا ضعب يف «هريغو «هقفلا نم .«مولعلا نم

 ةغللا ملعتل وه امنإ وحنلا نأل ؛لاحم اذهف ؛لحي ال اميف زواجتلا يغبلاب ديري

 ءاهبيكارتو ءاهتينبأو ءاهتاوصأو ءاهظافلأ يف فيقوت ةيبرعلا نأ سراف نبا ىريو («1)

 - هنآك  ّدع دقو ءضورعو بارعإ نم اهمولعو ءاهطخو ءاهتباتك لب ءاهنايب بيلاسأو

 .113 2112و «15 .6 :يبحاصلا :رظنا .ًافيقوت سايقو لوصأ نم هركذ ام

 .19 6 :يبحاصلا 22(

 .21 220 :هسفن ردصملا (3)

 .263 /1 :مكحلاو لاثمألا يف مكألا رهز (4)
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 امك ءءامسلا لهأو «ةنجلا لهأ مالكو هلي َيِبَنلا ةغل يهو ءنآرقلا اهب لزن يتلا

 . '7«ةيبرعلا ءامسلا لهأ مالك» :نايح نب لتاقم لاق

 :ةعيرشلا يف كلذك ناك ةيبرعلا ةغللاب ملعلا رادقمب :رشع عبارلا ثحبملا

 الف «ةيبرع تناك اذإو «ةيبرع ةعيرشلا نإ :يبطاشلا قاحسإ وبأ لوقي
 ام طمنلا يف نايس امهنأل ؛مهفلا قح ةيبرعلا ةغللا مهف نم الإ مهفلا قح اهمهفي

 مهف يف ئدتبم وهف ةيبرعلا مهف يف ائدتبم انضرف اذإف .زاجعإلا دوجو ادع

 ةجرد غلبي مل طسوتملاو .ةعيرشلا مهف يف طسوتم وهف ًاطسوتم وأ «ةعيرشلا
 اهيف ناكف «ةعيرشلا يف كلذك ناك ةيبرعلا يف ةياغلا ةجرد ىلإ ىهتنا نإف «ةياهنلا
 .ةّجح نآرقلا اومهف نيذلا ءاحصفلا نم مهريغ و ةباحصلا مهف ناك امك (ةّجح

 نم لكو «مهنع ريصقتلا رادقمب ةعيرشلا مهف نم هصقن دقف «مهوأش غلبي مل نمف

 .«ًالوبقم اهيف هلوق ناك الو ءةَبُح دعي مل همهف رصق

 :مومذملا فالخلا ببس ةيبرعلا نع قورملا :رشع سماخلا ثحبملا

 عازن الب يدوي  ميركلا نآرقلا ناسل  ةيبرعلا ةغللا قطنم نع قورملا نإ
 ةمالعلا ىنعملا اذه دكأ دقو ؛نيملسملا نيب مومذملا فالخلا بوشن ىلإ

 قطنملا حارطا نأ ركذ ثيح ؛ءاملعلا فالتخا بابسأ لوانت نيح يطويسلا

 «ةبيجعلا بابسألا مكلت نم ناك نانويلا ةفسالف قطنم ىلإ ماكتحالاو .يوغللا

 ناسل مهكرتل الإ ءاوفلتخا الو «سانلا لهج ام» :هلوق طبضلاب هترابع ٌصنو
 .0(سيلاط وطسرأ ناسل ىلإ مهليمو «برعلا
 :ةلملا ناسل ةيبرعلا ةغللا :رشع سداسلا ثحبملا

 نم تايعرّشلا يه اهلك ةيلقنلا مولعلا لوصأو» :نودلخ نبا ةمالعلا لاق

 .30 .29 : باّتكلا ةعانص :رظناو .(14) .151 /7 :نآرقلا لئاضف : ةبيش يبأ نبا فنصم (1)

 .115 /4 :يبطاشلل تاقفاوملا (2)

 ءه1416 ء1ط .15 :يطويسلل مالكلاو قطنملا ينف نع مالكلاو قطنملا نوص (3)

 .توريب «ةفرعملا راد م6



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | 56 |

 .©7(ةلملا ناسل وه ىذلا ىبرعلا ناسللا

 :مالسولا راعش يبرعلا ناسللا :رشع عباسلا ثحيبيملا

 اودع مهنإ ثيحب ؛حلاصلا فلّسلا ءاملع نم ٌةَّلجلا هيلع ّجَرَد ام اذهو

 نإ) :ةيميت نبا مالسإلا ُحيش لاق ؛مالسإلل ًاريبك ًاراعش ةيبرعلا ةغللاب ملكتلا

 اهب يتلا ممألا رئاعش مظعأ نم تاغللاو .هلهأو مالسإلا ٌراعش ىبرعلا ناسللا
 . 20(نوزيمتي

 :ةعيرشلا ةفرعمل لصأ ةيبرعلا ةغللا ةفرعم :رشع نماثلا ثحبملا

 : ريثألا ٌنبا ةمالعلا لاق

 ةرهطملا ةعيرشلا دورول ؛ثيدحلا ةفرعمل ّلصأ امه بارعإلاو ةغللا ٌةفرعم»
 . ©0(برعلا ناسلب

 :مولعلا عيمج ىلإ ةاقرم ةغللا ملع :رشع عساتلا ثحبملا

 عيمج ىلإ ٌةاقرمو مَّلُس ةغللا ملع نإ» :يلازغلا دماح وبأ مامإلا لاق

 ةغللا ملعف «مولعلا ليصحت ىلإ هل ليبس الف «ةيبرعلا ةغللا ملعي ال نمو ؛مولعلا
 و4 ع و ع

 .'*”(لوصألا لصأ

 :ِهلَ هيبن ةنسو هللا دارم مهفل ةيبرعلا ةغللا ٌةرورض :نورشعلا ثحبملا

 يذلا ءيشلا كي هلوسرو هللا دارم مهفل بزال ًةبرض تحضأ ٌةرورَّضلا هذه

 نم ٌملعي ال هنأل» : يعفاشلا مامإلا لاق ؛اهمولعو ةيبرعلا ملعت ىلإ نيملسملا رطضي

 عامجو ؛ههوجو ةرثكو .برعلا ناسل ةعس لهج ٌدحأ باتكلا ملع لمجج حاضيإ

 .©0«اهناسل لهج نم ىلع تلخد ىتلا هبُشلا هنع تفتنا هملع نمو .اهقّرفتو هيناعم

 .ه1274 «ةرهاقلا «ةيريمألا ةعبطملا «213 :نودلخ نبا ةمدقم (1)

 .519 /1 :ميقتسملا طارصلا ءاضتقا (2)

 .ه1403 .توريب . ركفلا راد «37 /1 :ريثألا نبال لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج (3)

 .ه1324 ءةرهاقلا .قالوب ط 2.17 /1 :ىفصتسملا (4)

 .50 :ةلاسرلا (5)
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 نأ دهشي ىتح هدهج هغلب ام برعلا ناسل نم ملعتي نأ ملسم لك ىلعف» :ًاضيأ لاقو

 , "0(هللا باتك ولتيو «هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال

 ىلع نيعي امم اهب انبطوُح يتلا ةيبرعلا ٌةفرعمف» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 نم ةيبرعلا ةغللا سفن نإف» : ًاضيأ لاقو .20(همالكب هلوسرو هللا َدارُم هقْفن نأ

 الإ مهفي الو «ٌضْرَف ةنسلاو باتكلا َمُهَق َّنإف «بجاو ٌضْرَف اهتفرعمو «نيدلا

 .بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال امو «ةيبرعلا ةغللا مهفب

 .ةيافكلا ىلع بجاو وه ام اهنمو «نايعألا ىلع بجاو وه ام اهنم مث

 نع ءروث نع «سنوي نب ىسيع انثدح :ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور ام ىنعم اذهو

 يف اوهقفتف «دعب امأ : قو يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك :لاق ديزي نب رمع

 نع رخآ ثيدح يفو .' *'«يبرع هنإف ؛نآرقلا اوبرعأو «ةيبرعلا يف اوهقفتو ؛ةنسلا
 نم اهنإف ؛ضئارفلا اومَّلعتو «مكيُيِد نم اهنإف ؛ةيبرعلا اومّلعت» : لاق هنأ هيو رمع

 جاتحي ام عمجي «ةعيرشلا هقفو «ةيبرعلا هقف نم هند رمع هب رمأ يذلا اذهو .(مكيُيِد

 .هلاوقأ هقف ىلإ ٌقيرطلا وه :ةيبرعلا هقفف ءلامعأو لاوقأ هقف هيف نيدلا نأل ؛هيلإ

 . *”(هلامعأ هقف ىلإ ٌقيرطلا وه : ةئسلا هقفو

 ققحم . ركاش دمحم دمحأ خيشلا قلع دقو :168(4) (167) :ةرقف .48 :ةلاسرلا (1)

 اهناسلب لزن يتلا ةمألا نأل ؛ليلج يموقو «يسايس ىنعم اذه يف :لاقف . باتكلا

 نيب اهبادآو اهتاداع رشنو ءاهناسل رشنو ءاهنيد رشن ىلع لمعت نأ بجي ميركلا باتكلا
 اهتلبقو ءدحاو اهنيد :ةدحاو ةمأ ةيمالسإلا ممألا هذه نم لعجتل ؛ىرخألا ممألا

 نم 49 :ةحفص ةيشاح :رظنا 2«. ..ةدحاو اهتيصخش تاموقمو «ةدحاو اهتغلو «ةدحاو

 .ىلوألا يبلحلا ىفطصم ط «ةلاسرلا

 ةبتكم .ط «هنباو مساق نب نمحرلا دبع بيترتو عمج .116 /7 :ىواتفلا عومجم (2)

 .ه1404 «ةمركملا ةكمب ةئيدحلا ةضهنلا

 .(30534) :نآرقلا لئاضف يف ةبيش يبأ نبا هاور (3)

 ةنسلا ةعبطم «يقفلا دماح دمحم قيقحت 207 . 206 :ميقتسملا طارصلا ءاضتقا (4)

 .ةرهاقلا «م1369 .2ط «ةيدمحملا
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 بارعإ» :نآرقلا بارعإل ةيعادلا راثآلا ضعب ىلع ًاقلعم ةيطع نبا لاق

 ."”«عرشلا يه يتلا هيناعم موقت كلذب نأل ؛ةعيرشلا يف ّلصأ نآرقلا

 :هتليسو تناك ةغللاو ,ةمألا رّيغ نآرقلا :نورشعلاو دحاولا ثحيملا

 يف «ةعونتم نيدايم يف «نآرقلا ةمدخ يف ىلوطلا ٌديلا ةيبرعلا ءاملعل ناكو

 ملع نإ . . .هزاجعإو هتغالبو «هظافلأو هتينبأو (هتاءارقو هيناعمو «هطبضو همسر

 يف ًةروصحم تيقبلو «نأش ةيبرعلل ناك الو «تناك ام ْنآرقلا الول ةيبرعلا

 اهلهأ يقبلو «ةيندملاو ةراضحلا ةايح نع ةبزاعلا اهتريزجو ةلحاقلا اهئارحص

 نونعيو «ثيغلا لزانمو ءرطقلا عقاوم اهلجأ نم نوعبتتي «مهئامعنو مهئاش ىلع
 «كالفألاو «لزانملاو «ءاونألاب ملع نم ةطيسبلا ةايحلا هذهب طبتري امب

 «مهباسنأ ةفرعم ىلإ اذه نوزوجي ال ءاهبوبه تاقوأو «حيرلاو «جاربألاو

 «بطخلا لاجتراو «رعشلا لوق الإو «مهلاعفب حدمتلاو ,مهباسحأب رخفلاو

 مهبراجت اهيلإ مهيدهت «لاثمأو مكح نم ًافتن الإو «كلذ نم اوداجتسا ام ظفحو

 :ىلجتي ٌراهنو «يلجني ليل «كلذ ءارو مهل ٌمه ال «ةايحلا يف

 297برعلا ةمأ ءاوس 2”!ةمألا هذه رّيغ نم ناحبسف «ةروركم ةيكلف ةرود ىف

 .م1972 «ةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم «260 :يرفيج رثرآل نآرقلا مولع يف ناتمدقم :رظنا (1)

 .14/1 :ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم (2)

 مهئابآ ثرإ نم ثرإ ىلع اهتيلهاج يف برعلا تناك» :سراف نبا لاق امك نوكتل اهرّيغ (3)

 تلاح مالسإلاب . هؤانث لج . هللا ءاج املف «مهنيبارقو ؛مهئاسنو ءمهبادآو .مهتاغل يف

 ىلإ عضاوم نع ظافلأ ةغللا نم تلقنو ءرومأ تلطبأو «تانايد تخسنو ءلاوحأ

 «لوألا ٌرخآلا ىفعف «,تطرش طئارشو «تعرش عئارشو «تديز تادايزب ءرخأ عضاوم

 ةلحر يف شاعملل حدكلاو حابرألا بلطتو «براجتلاو تارواغملا دعب . موقلا لغشو

 زيزعلا باتكلا ةوالتب . ةرسايملاو «ةرقاعملاو «ديصلاب مارغإلا دعبو «ءفيصلاو ءاتشلا

 يف هقفتلابو «ديمح ميكح نم ليزنت «هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا
 راصف .مالسإلا ءادعأ ةدهاجم يف مهداهتجا عم وكي هللا لوسر ننس ظفحو ءْد هللا نيد

 - «هقفلا قئاقد يف اوملكت ىتحو «نكي مل نأك هيلع اوؤشنو «مهؤابآ هيلع أشن يذلا



 ةيمالسالا ةعيرشلاو ةيبرعلا ةغللا نيب ةقالعلا لوصأ :لوألا لصفلا

 ."”همألا نم مهريغ وأ

 لوصألا يوذ نم ةمدخب ةيبرعلا تيظح مالسإلاب :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 :ةيمجعألا

 ءةمدخ نم هب تيظح امب ٌةيبرعلا ٌةغللا طْحَت مل نآرقلاو .مالسإلا الول

 ءاعمج اهيف رظنلا ىلع لايجأف لايجأ عباتتو ءاهلئاسم بيوبتو ءاهمولع نيودتب
 اهل ًاديجمتو ءاهنآرق زاجعإو ءاهلامج هجوأ نع ًاثحبو «ًاديعقتو ءًافيلأتو

 لوصأللا يوذ اهئانبأ نم امنإو «ةيبرعلا قارعألا يوذ اهئانبأ نم سيلو «ًاميظعتو
 نأ فورعملا نم ذإ ؛ةيبرعلا ريغ ىلوألا وأ مألا مهتغل تناك نمم ةيمجعألا

 مهتغل تراصف «ةيبرعلا اولحتنا ةيمالسإلا بوعشلا ءانبأ نم ليلق ريغ ًاددع

 نايبو «ةيبرعلا ديجمت يف اوبتكو ؛مألا مهتغل اورجه لب ءاولسانتو «مهناسلو

 قايسلا اذه يف انلو «ةيبرع ةبيلص نم ملق هبتكي مل ام اهل بصعتلاو ءاهلضف

 : لثم نم مهريغو ةيبرعلا ءاملع نم ةرهمجب

 نود امب يحولا ليوأتو .ةعيرشلا ملع نم امهريغو ثيراوملا باوبأ ضماوغو -

 هيلع اوؤشنو «هوفلأ امع هقيفوتب بيرقلا نمزلا يف كئلوأ لقن نم ناحبسف . . .ظفحو
 .رقص دمحأ قيقحت «83 .78 :يبحاصلا :رظنا «هانركذ يذلا اذه لثم ىلإ «هب اوذغو

 ًاصرحو ءاهيف ةبغر اهنوملعتي ةيبرعلا ىلإ اهلك ممألا تلبقأ» :متاح وبأ لاق امك ًامامت (1)

 . ءايبنألا رئاس ىلع ِِكَ#ك دمحم لضف مهل نيبيل ءاهيف هللا هنابأ ًالضفو ءاهل ةبحمو ءاهيلع

 نيد رهظيلو «مهيلع ةجحلا دكأتتو «مهدنع هتوبن تبثتو . نيعمجأ مهيلع هللا تاولص

 ِنيِدَو ئَدْكهْلاي هلوُسَر َلَسْرَأ ىلا ٌرُهظ : ىلاعت هلوقل ًاقيدصت «نيد لك ىلع مالسإلا
 ُفِصَن انبهذولو .[33 :ةبوتلا] 4َنْوِرْتْمْلا رك ْوْلَو هلك نبذل َلَع َُرهظِل ّيَحْل
 ردق ىلع كلذ نم ركذن انكلو ءانلبق دحأ هطعي مل ام لوانت نع انزجع اهّلك ٍتاغللا

 ناك ذإ ؛برعلا ةغل لضف داريإل ةبحم هنم انملع امب ملكتنو «ةقاطلا رادقمو «ةفرعملا

 ءايبنألا عيمج ىلع كي دمحم لضف زاربإو «للملا رئاس ىلع مالسإلا ةليضف راهظإ هيف
 نأل ؛هللا دمحب ًازراب «هللا ةمعنب ًارهاظ كلذ ناك نإو . مالسلاو ةالصلا مهيلع . لسرلاو

 «ضئارفلاو «ماكحألاو «يبرع عئارشلا نايبو ءيبرع نآرقلاو «يبرع مالسإلا نيد

 .75 :ةنيزلا باتك :رظنا .«ةيبرعلاب ننسلاو
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 .(ه255 ت) ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع يبأ

 .(ه322 ت) يزارلا متاح يبأو -

 .(ه377ت) يسرافلا يلع يبأو -

 .(ه395 ت) سراف نب دمحأو

 .خلإ . . .(ه414 ت) يديحوتلا نايح يبأو -

 ةداشإلا نع قارعألا كلت مهعنمت ملو «ةيبرع ريغ قارعأ نم ًاعيمج اوناكو
 مهنأ الإ عقاد مهل سيل ءًاميدقتو ًاليضفتو «ًاميظعتو اهل ًاديجمت ةيبرعلاب

 لئالدو ءمظنلا ٌرسو «نايبلا هجوأ نم هيف ام اوأرو «نآرقلا اوؤرق ءنوملسم

 نأل ؛ًاثبع اهرايتخا نكي مل باتكلا اذهل تريتخا ةغل نأ اوأرو «زاجعإلا

 لك ءاهتمسقو ةمحرلاب صتخا .رمألاو قلخلا يذ «نيملاعلا بر نم رايتخالا
 ٌةغلابلا ٌةمكحلا هل ءءاشي ام راتخيو ءءاشي ام قلخي «رادقمو ةمكحب هدنع ءيش
 .20كلذ ىف

 ةغللا نيب ةقالعلا ٌلصفم ربدتلل ٌةوعدلا :نورشعلاو ثلاثلا ثحيملا

 :ةعيرشلاو
 لصحي فيكف .ربدتلل ميركلا نآرقلا ءارق وعدت ةريثك صوصن تدرو دقل

 هتاذ ٌّدح يف وه ربدتلاب ٌرمألاف ؟!ةيبرعلا ةغللا ةرطنق ىلع رورملا ريغب نآرقلا رّبدت

 مكلت نمو ؛ةعيرشلاو ةغللا نيب ةقالعلا تمسر انه نمو .ةيبرعلا ملعتب رمأ

 : صوصنلا

 « بألا اونو رْكَدَتلَو .هيتب- أوبن كرم كَل ُهَنلَرَأ ُبتكإ» :ىلاعت هلوق »
 م

 .[29 :ص]
 0 ويوا ض هل ع حل هس و مس

 .[24 :دمحم] «* آَهُلاَمَقَأ ٍبوُلُق لع ْمَأ َناَءَرْفْلأ َنوُرَبَدَي القأ#» : ىلاعت هلوقو »

 :ةياغلاب ةليسولا ةقالع ءةعيرشلاو ةيبرعلا :نورشعلاو عبارلا ثحبملا

 ءاعولا نيبو «ةياغلاو ةليسولا نيب ةمئاقلا ةقالعلا نع انلؤاست لالخ نم

 نم ةعيرشلاب مامتهالا نأو «ةعيرشلاو ةغللا نيب ةقيثولا ةلصلا نّيبتت «ىوتحملاو

 .16 /1 :ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم (1)



 ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيبرعلا ةغللا نيب ةقالعلا لوصأ :لوألا لصفلا

 نع ًاديعب ةغللا ةسارد نأو !ةليسو ريغ نم ةياغلا كاردإ ةلواحمب هيبش ةغللا ريغ

 ةقالعلل هنم ٌديكأت حيضوتلا كلذ يفو «ةياغ اهلعجو ةليسولل ليوحت يه ةعيرشلا
 مهف يف ًاثدتبم انضرف» اذإ :لوقي يبطاشلا ةمالعلا نإف كلذلو ."”امهنيب ةديطولا

 «ةعيرشلا مهف يف طسوتم وهف أطسوتم وأ «ةعيرشلا مُهَف يف ئدتبم وهف «ةيبرعلا
 ناك ةيبرعلا يف ةياغلا ةجرد ىلإ ىهتنا نإف «ةياهنلا ةجرد غلبي مل طسوتملاو

 ةقالع هسفن اهيلع ّصن امك ىهو «ةيدرط امهنيب ٌةقالعلاف .©0(ةعيرشلا ىف كلذك
 ْ . ©0«ةليسولاب دصقملا»

 :ةيوحنلا لئاسملا يف ةيبرعلاب ةعيرشلا ةقالع :نورشعلاو سماخلا ثحبملا

 باوبأ مظعم يف ٌَمالكلا نوريو» :لاقف يرشخمزلا هللا ٌراج حّرص دقو

 - انه  بارعإلاب ٌدوصقملاو .””«بارعإلا ملع ىلع ًاينبم اهلئاسمو هقفلا لوصأ
 لجأ نم َعِضْو وحنلا نأكو ؛وحنلا ملع يف ةرهاظ ىلجأ هنأل ؛وحنلا ملع وه

 .بارعإلا

 فيلوت يف قبّسلا بصق يونسإلا ميحرلا دبع نيدلا لامج ةمالعلل ناكو

 . 0”«ةيوحنلا لئاسملا ىلع ةيهقفلا عورفلا جيرخت ةيفيك يف يردلا بكوكلا» :باتك

 ظفل ىف ةيبارعإ ةكرح ٌَرييغت نأ فيك ظحال ؛بارعإلا ىوتسم ىلعف

 ةعيرشلا مولع رمتؤم ثوحب «ةيبرعلا ةغللاب ةعيرشلا مولع ةقالع» ةشرامح دعسأ قيفوت (0)
 حلاص .د ءاجذومنأ يبطاشلا . هليوأتو يعرشلا صنلاو «221 2181/1 :تاعماجلا يف

 .36 :ص :127 ددع ؛ةمألا باتك «36 :يعوبس

 .115 /4 :تاقفاوملا (2)

 ةيملعلا بتكلا راد «2ط «يفاشلا دبع دمحأ حيحصتو طبض :501 /2 :ماصتعالا (3)

 .م1991 «توريب

 .8 /1 :لصفملا حرش (4)

 ىلع هب لصحو .«خسن ينامث ىلع هلباقو ,يدعسلا قازرلا دبع خيشلا هقيقحتل ىربنا (5)
 دمحم .د هققحو ءرهزألا ةعماجب ةيبرعلا ةغللا ةيلك نم زايتما ريدقتب ريتسجاملا ةجرد

 .ندرألا ءنامع «عيزوتلاو رشنلل رامع راد «م1985 ءه1405 ء1ط ءداوع نسح



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | 62 |

 سيلك هنولأ ٌتِلَتك وقتالاو ٍتاَوَذلاَو سياتل بسيط :ىلاعت هلوق يف «ًاوكَلُْلاط

 يف درو ثيحب .8 : رطاف] © ٌروُشَع ٌريِزع َهََّأ أ ترو ًاؤككثلا وِواَبص بع نم هلأ ىَسحي اَمَثِإ
 ئرُق يتلا ؛ةءارقلا ذوذشب ًاعطق مكح دقو ؛ةيلعافلا ىلع ًاعوفرم ةرتاوتملا ةءارقلا
 فوخلا رضح ةيآلاب دارملا نأل كلذو ؛ةيلوعفملا ىلع بصتلاب ظفللا اذه اهيف

 فوخلا رّضَح دوصقملا سيلو «ةرتاوتملا ةءارقلا هيطعت ام وهو ءءاملعلاب هللا نم

 ملع ىلع ةيمهأ يفضي اذهو .2'”ةذاشلا ةءارقلا هب يحوت ام وهو ءاملعلا نم هللاب

 .هنم بارعإلا امّيِس ال وحنلا

 يف ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا خوسر ىلع ٍدحاو ٍلاثم قوسب يفتكنو
 يف هنكمت ىضتقمب ةيهقفلا عورفلا عيرفت ىلع هتردق ةمث نمو ىقفلاو ةيبرعلا

 :هلوق اهنم ركذأ ؟هباب يف رابكلا ىلع يفخ امو هراوغأ هربسو .طبضلاب وحتلا

 ديبعلا ٌعيمج هبرضف «؛ٌرُخ وهف كَّبَرَض يديبع يأ» :رخآل ٌصخش لاق ول
 .(!ارارحأ مهعيمج حبصأ

 الإ قتعي مل عيمجلا برضف ؛رُخ وهف ُهَتِبَرَض يديبع ّيأ» :لاق ولو
 راتخُي ةدحاو ةعفد مهبرض نإو ءبرَّضلا بّثرت نأ مهنم لوألا نيعتيو ءمهنم
 نأ وهو : يوحن مك ىلع نيمكحلا نيذه نيب ٌقرفلا ماق دقو ءمهنم دحاو

 وهو ماع لعاف ىلإ دنسأ هنأل ؛ماع ؛ًرخ وهف كبرض يديبع ّيأ» :هلوق يف لعفلا
 نإف (رح وهف هتبرض يديبع ّيأ» :هلوق امأ .مومعلا ىلع ةلاد يأو «يأ ريمض

 وهف يأ ريمض امأ «باطخلا ءات وهو «صاخ لعاف ىلإ ٌدنسم هنأل ؛صاخ ّلعفلا

 .“20هنم ءزجلاك هنأل ؟هلعافل ًاعبت صصخيو ٌممعي لعفلاو ءهب لوعفملا ريمضلا

 دحاو يأف .مهنم ٍدِبع ّلُك ًةفص حبصأ ىلوألا ةلمجلا يف برضلا نأكو
 صصخ دق برضلا نإف ةيناثلا ةلمجلا يف امأ «قتعأ ةفصلا هذه هنم تلصح

 ؛هراتخي دحاو يأ ىلع وأ ءمهنم لوألا ىلع برضلا عقوأ هنأكف ؛ بطاخملاب

 بيترت ةلاح يف نيعتي لوألا نأ الإ مهنم ٍدحاوب ٌصخي هنإف ىب صصخ امك هنأل

 .118 :حلاصلا يحبص خيشلل ةغللا هقف يف تاسارد :رظنا (1)

 .653 :يردلا بكوكلاو 214/1 :شيعي نبال لصفملا حرش (2)
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 ملع يف نيققحتملا نم ةلقلا الإ هل ُهبتني ال ٌقيقد ٌقيرفت اذهو .طقف برضلا

 همدق خوسرو .«سيفنلا ملعلا اذه رحب ِةََبل يف مامإلا اذه ٌضوخ الولو ."'وحنلا

 .©!اهرئاظنو «ةلأسملا هذه هقفب ملأ امل هيف

 يف اهبحاص ىلع ةيقادصملا يفضت ةيبرعلا :نورشعلاو سداسلا ثحبملا

 :ةرخآلاو ايندلا

 ةريبه نبا دنع ٌتنك» :لاق «ملاس نب ةبيتق ىلإ هدنسب يدادغبلا ٌبيطخلا ركذ

 :لاقف ةيبرعلا ٌرُكِذ ىرج ىتح ُثيدحلا ىرجف ءريمألا
 «ةدحاو امهتءورمو «دحاو امهبسَححو «دحاو امهنيد نالجر ىوتسا ام هللاو -

 .نحلي ال يذلا ةرخآلاو ايندلا يف امهلضفأ نإ «نحلي ال رخآلاو نحلي امهدحأ

 .هتيبرعو «هتحاصف لضفل ايندلا يف لضفأ اذه «ريمألا هللا حلصأ :ٌتلق

 ؟اهيف لضف هلاب ام ةرخآلا تيأرأ -

 هنحل هلمحي ُنحلي يذلا نإو ءهللا هلزنأ ام ىلع هللا ّباتك أرقي هنإ :لاق

 :ٌتلق :لاق ءهيف وه ام هنم جرخيو «هيف سيل ام هللا باتك يف لخدي نأ ىلع

 . 2”(ريمألا َقَدَص

 ةغل مهف يف توافتلا نم الإ ثيدحلاو نآرقلا يف فالتخالا لج ناك لهو
 !؟(”باطخلا يف اهننسو برعلا مالك يراجم نع اهفرص تالواحمو «ليزنتلا

 :ةعونتم ةعيرشلاو ةيبرعلا نيب ةقالعلا :نورشعلاو عباسلا ثحبملا

 ةقالعلا ٌنمكتو ءاهل ًماصفنا ال ةقيثو ةقالع ةيبرعلاو ةعيرشلا نيب َةقالعلا نإ

 .40 :يدعسلا رداقلا دبع.د «ماكحألا طابنتسا يف ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالدلا رثأ (1)

 .14/1 :لصفملا حرش (2)

 ةبتكم رشن «ناحطلا دومحم .د قيقحت «26 /2 :عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا (3)

 .م1983 ءه1403 «ضايرلاب فراعملا

 «49 :ةدامح قوراف روتكدلل اقيقحتو افيلأت ةيمالسإلا تاساردلا يف ثحبلا جهنم (4)

 .م1995 ه1416 «1 ط «طابرلاب ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم
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 يف ةقالعو «ةيغالب ٌةقالعو «ةيوغل ٌةقالعو « ةيوحن ٌةقالع كانهف ءةمج جاون يف

 . "”ةماعلا دعاوقلا ضعب يف ٌةقالعو «تاحّلطصملا

 مهتخل نع نيملسملا لزع ىلع رامعتسالا ميمصت :نورشعلاو نماثلا ثحبملا

 :ةيبرعلا

 ةيبرعلا ةمألل يرامعتسالا ودعلا ةسارش ىدم يف نآرقلا ةغل ٌةميق رهظتو

 تالمح ةلسلس يف ةداوه الب نآرقلا ةغل نع انْحْلَس ىلع هميمصتو «ةيمالسإلاو

 :«نآرقلا ةغل ناسل» :باتك يف ءاج .موي دعب ًاموي لشفلاب ءوبتو تءاب ةروعسم
 نييبوروألا ٌدوهج ُثفتاكت ةياغلا هذهل ؛نآرقلا ةراضح ناسل نع نيملسملا لزع»

 ةقطنم يف انلو .يلاهألا ريصنتو «يضارألا لالتحا راعش تحت مهعسوت نابإ

 لصف لاجم يف اسنرف ربدت امل تابثإلا دهاوش نم ريثكلا يبرعلا برغملا
 ذم كلذو ؛'"اهّلحم ةيسنرفلا لالحإب هتغل ةيحنت قيرط نع مهنيد نع نيملسملا

 :يدعسلا رداقلا دبع خيشلل ماكحألا طابنتسا يف ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالدلا رثأ :رظنا (1)

 .دادغب «دولخلا ةعبطم «م1986 ءه1406 ء1ط 0

 يف يبرعلا برغملا ةقطنمل اسنرف اهتْنَّس يتلا ةّسايّسلا نع اهب سأب ال تاباتك كانه (2)

 : اهيذفنموأ ءةَسايَّسلا هذه يططخمل ًالاوقأ اهضعب نم فطتقن «ةيسنرفلاو ريصنتلا لاجم

 ةيبرعلا ادع ام ربربلل ءيش لك اومَّلع» :رئازجلا يف ميلعتلا نع ٍلوؤسم يركسع لوقك »
 ىقتلملا راد ,«38 :يدعس نامثعل «ةبراع برع :غيزامألا ربربلا :رظنا «مالسإلاو

 .م1998 «توريب ءرشنلاو ةعابطلل

 انكرت اذإ» :مهدحأ لاق برغملا ربرب اسنرف لجأ نم نييسنرفلا حافك نع مالك يفو »

 اهتسايسو اسنرف :رظنا «نيملسم نوريصيس مهنإف «ةيبرعلا نولمعتسي ربربلا ءالؤه
 .19 :- هلك - يرصانلا يكملا دمحمل ىصقألا برغملا يف ةيربربلا

 لماوع نم لماع ةيبرعلا نإ» :لاق برغملا يف يركسعلا مكاحلا يطويلل ةيرود يفو «
 روطن نأ انتحلصم يضتقت امنيب «نآرقلا ةطساوب اهميلعت متي ًةغللا هذه نأل ؛مالسإلا رشن

 ةيسنرفلا ةيميلعتلاو ةيوغللا ةّسايّسلاو ةينوفكنارفلا :رظنا «مالسإلا راطإ جراخ ربربلا
 .م1993 «طابرلا .ط .86 :يريغدولا يلعلا دبعل برغملاب
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 ."0(م1830 ماع رئازجلا ىلإ اهلوخدب ةقطنملا لالتحا يف تعرش

 ليصألا» :أدبم فظوت يبرعلا برغملاب ةيغيزامأ ةكرح دوجو ىلع ًةوالع
 ٌةليخد دل اهنأ ىلع ةمألا ةيوه نم ةيبرعلا لاصكتسا ءارج نم «ليخدلا ٌدرطي

 .يبرعلا لدب ينيتاللا فرحلا اوراتخا ةيغيزامألا ةباتك يف ىتحو «ةيزاغو

 نم ىلوأ ةثادحلا» :أدبم ىلع مهِفْرَع يف نيينوفكنارفلل ةبسنلاب رمآلا اذكو

 .ءيش لك يف ةيبرعلا مادختسا عنمل ؛«ةلاصألا

 اهنطو يف ةيبرعلا ةيحنتل ؛ًاثيثح ًايعس ىعست ةريثك تاهّجوت عم هسفن رمألاو
 .ارج ملهو «ةيزيلجنإلا وأ «ةيسنرفلاب امإ اهضيوعتو «ةيويحلا روغثلا مظعم نم
 :ةيوهلاو ةيبرعلا ةغللا :نورشعلاو عساتلا ثحيملا

 تانوكم ةلسلس يف لوألا ماقملا يف ُحَرْذتو «ةيوهلل ًةعدبم ٌةغللا ربتعت

 اهتطساوب يتلاو ءاهيف ركفت يتلا طامنألا يطعت اهنإ «يتايوهلاو يعجرملا راطإلا
 ملاعلاب انتاقالعل ًالكش يطعت اهنكلو «ًاجراخ انيقبت ةادأ تسيل اهنإ .ملاعلا ينبن

 .انتاوذ نيوكت نم اننككمتو ءانب طيحملا

 لكل ىنعم يطعي نأ نكمي  ةقالع لك ٌُساسأ وه يذلا  ٌيوغللا ظاشنلاف

 امك .ءاهتطشنأو «ةيعامتجالا انتايح ءانبل لاعفأ نم هب موقن وأ ءهب ثدحتن ام

 ىلع ةيوغلويسوسلا تاساردلا تعمجأ كلذلو ؛ساسألا نم اهَضْوَقُي نأ نكمي

 «ةغللاب قرعلاو ٌسنجلا طلتخي ثيح «ةيوهلا تانوكم زربأ ٌدحأ يه ةغللا نأ

 «ةيسنرفف ًايسنرف نإو «ةيبرعف ًايبرع نإ ؛هتغل ىلإ ًابلاغ يرشبلا نئاكلا ُبَسْنْيو
 ةلمعلا يهجوك نامزالتم ةيسنجلا وأ نطولاو ةغللاف . . .ةيلاطيإف ًايلاطيإ نإو
 ءاهتانوكمو ةيوهلا ةموظنمب لالخإلا نود امهنيب لصفلا نكمي ال «ةدحاولا

 . 2”يجيردتلا يشالتلا ىلإ يّدؤملا عايّضلا يف طوقسلاو

 رادلا ,م2010 .ه1431 ء1ط .88 . 87 :يغاروألا دمحمل نآرقلا ةراضح ناسل «1)

 .توريب «نورشان مولعلل ةيبرعلا
 «2 :بيبحلب ديشر .د .أ ًاجذومنأ برغملا . ةيوهلا لاؤسو يوغللا ددعتلا ثحب :رظنا (2)

 - «ثاحبألل يبرعلا زكرملا همظن يذلا يبرعلا نطولا يف ةغللاو ةيوهلا رمتؤمل مَّدقم تحب
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 ةبترم ىلإ ٌةيوغللا ٌةلأسملا َعَقْرُت نأ بجي ؛كيكفتلل ةيوهلا ضرعت ال ىتحو
 تاموكح ةيضق ربتعت نأو «ةمألل ىربكلا ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا اياضقلا

 ءاهتسايس ٌحلصت يتلا ةلودلاف .نيصصختمو نيمتهم ةيضق ال بوعشو

 حالصإ يف ركفت الو ءاهتسايسو ءاهتراجت ٌحلصتو ءاهميلعتو ءاهداصتقاو

 .ككفتلل هتيوه ضّرعُي دلب يه ءاهتاغل ديشرتو «ةيوغللا اهعاضوأ

 ْ .20لالحمضالاو

 لصأ ىلع مئاق نْيِد ةغل ةيبرعلا هذه نإ) :يعفارلا قداص ىفطصم لوقي

 ؛هتحاصفب هزاجعإ ىلع نورخآلاو نولوألا عمجأ دقو «ميركلا نآرقلا وه دلاخ

 .20(قدنزتي لهاج وأ «لهاجتي قيدنز نم هب َلْفَح ال نم الإ

 هتغلو مهنآرق نع نيملسملا اولزعي نأ مهل َنّيِد ال نيذلا ٌضعب لواح دقو

 «ةينآرقلا ةلمجلا كْرَت هيلع حرتقاو «هبولسأ يعفارلا ىلع مهّضعب باع ىتح

 ًاحاحلإو «ةراثإ رثكألا ةلئسألا نم تايوهلا لاؤس نوكي نأ دكؤملا نمو ءاذه .م2012 -

 .بوعشلا تاكرحتو دودحلا ءافتخاو «تافاسملا سمطو «ةملوعلاف .البقتسمو لاح

 ةيوقتو ءاهتوحصو «تايلقألا روهظو «يندملا عمتجملا تاسسؤم مكحتو ءاهمحالتو

 لك . . .تاراقلل ةرباعلا تاكرشلاو تاسسؤملا روطتو «ةينقتلاو ةيراجتلا تالدابملا

 ٌمضِخ يف .رييغتلا حايرل ٌَةَضْرُع مهلعجو «ةهجاولا ىلإ تاعمتجملاو دارفألا جرخأ كلذ

 ىلع ءايوقألا اهيف ضرفيو «تايوهلا فدهتست يتلا ىربكلا رطاخملا ترهظ لازلزلا اذه

 ةيغب ٠. .مهتغلو «مهساسحإو «مهتايح طمنو ءمهتافّرصتو «مهريكفت قرط ءافعضلا

 .تايوهلاو «ةيفاقثلا تايصوصخلل ةرمدملا ةيملاعلا ىضوفلا هذه تادئاع نم عافتنالا

 «فرعلاو «ةغللا ذختتو .مهتمأوأ «مهتاوذ اهب سانلا فرعي يتلا ٌةيفيكلا يه ٌةيوهلاف

 عيطتست ءاهُمُهَف ءىسأو «تلمهأ اذإ ًايمادص ىحنمو ءاهريبدت نسحأ اذإ ًايلماكت ًايددعت

 جيسنلل قيزمتو «كيكفت لماع ىلإ لوحتت نأ نكمي امك «ةيمنتو ديحوت لماع نوكت نأ

 .1 :هسفن عجرملا :رظنا .ةدحوملا ةغللا ةداع هسسؤت يذلا ؛يعامتجالا

 .توريب «يبرعلا باتكلا راد م1983 .ءه1403 .8ط .18 :نآرقلا ةيار تحت (2)
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 ءنآرقلا ةغل ىلإ هبحاصي يذلا يقاّرلا بولسألاو «ةيلاعلا ةغللا اهب نونعيو

 «ةيبرعلا ءابدأو «برعلا ءاحصفو «هباحصأو ٍكك هللا لوسر قطنمو .«هبولسأو

 ةراشو ءانتنسلأ ىلع ٌةوالح وه ءانبولقل ةايحو ءانلوقعل رون وه امك نآرقلا اذهف
 : اننايبو انتقطنم يف لامك

 ٌملاس فنألاو نيعلا نيب ةللجو 2 مهريدأو ملاس نع يننوريدي

 لمعلا نع انوفرصيل انولتاخ امك «هنايبو نآرقلا ةغل نع انوفرصيل اننولتاخي
 ىلإ ةوعدلاو .ةّجوعملا ةنكللاو «ةيمجعألا ةناطرلا ءارو قايسنالاو «هتوالتو هب

 تمسرو ءاهّيزب ُتّلحت نإو «ةيبرع ريغ ةغلو «ةيبرع فرحأب تاحفصلا دّوسن نأ
 .""اهتايحو ةغللا هذه ّرس وه نآرقلاف .اهمسرب
 :ةيبرعلا ةغللا ٌةدوع :نوثالثلا ثحبملا

 مولع ةغلو «ميركلا نآرقلا ةغل ٌلازت الو تناك ةيبرعلا ةغللا نأ َمّرَجال

 .اهدومصو ءاهتوق ىلع ليلد اهل ُلاكُت يتلا تارماؤملا لكو «ةيمالسإلا ةراضحلا

 «فلختلا نم ٍةمكحتسم ٍتاقلح دعب» :بيبحلب ديشر روتكدلا لوقي

 دوعتو ءاهتيفاع ديعتست ةيبرعلا ةغللا تأدب «عجارتلاو «ةيعبتلاو «رامعتسالاو
 ىلع اهب فارتعالا زرحتو «هلك ملاعلا يف راشتنالاو لوادتلا لاجم ىلإ ايجيردت

 . ©2(تايوتسملا ىلعأ

 ةيبرعلا هذه نإ» :يعفارلا لاقو «21 . 20/1 :دياعلا ناميلسل ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم (1)

 تدعأ اهنأل ؛ُثومت الو ٌمرهت الف ءاهيلع ًادلاخ اهبابش لعجي يرحس لصأ ىلع تينب

 مث نمو لَك هلوسر ةنسو هللا باتك :نيميظعلا نيضرألا نيرينلل ًارئاد ًاكلف لزألا نم

 وأ ءذخأي نأ غيلبلا اهعم كلمي ال «رحسلا ةذخأ اهنأك ءاوهتسالا نم ةبيجع ةوق تناك

 .31 :نارقلا ةيار تحت ءاعدي

 ريغ 6 :ةدوعلا رهاظمو ةوقلا بابسأ يف ةءارق :ةيبرعلا ةغلل ةيناسللا صئاصخلا ثحب (2)

 : يتأي اميف ىلجتت ةدوعلا حمالم نأ يصقتلاب هتليضف ركذ دقو ءروشنم

 :ًايبرع :ًالوأ

 ءايريتيريإو «داشتك ةيقيرفإلا لودلا نم ددعو لب «ةيبرع ةلود (22)ل ةيمسرلا ةغللا يهف

 - «ةيبرعلا اهماسقأب ةعماج (197) ددعلا زواجتو «ةمسن نويلم (400) نم ديزأ اهثدحتيو
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 .ءورقملاو «عومسملا مالعإلاو «يبرعلا باتكلا راشتناو

 : ايقيرفإ :ايناث

 ءاينيغو ءراوفيد توكلاو .وساف انيكروب يف ءارمسلا ةراقلا نم ةيبرغلا ةهجلا يف اميس ال

 «يتوبيجو ءايناتيرومو .داشت يف ةزيمتم ةناكم أوبتتو .. .لاغنيسلاو «يلامو .رجينلاو

 ةيسنرفلاب نيملعتملا ددع ةيبرعلل نوديجملا قافو «يمالسإلا نيدلا ببسب ؛رمقلا رزجو

 ةغللا  لاغنيسلا :يأ . دلبلاب سردتو !لاغنيسلاو ءاينيغو ءرجينلاو «يلام نم لك يف

 غلب (2000) ماع لبقو «ةعماجلا ىلإ يئادتبالا نم ةيميلعتلا تاسسؤملا لك يف ةيبرعلا
 يف (م1999) رشن عالطتسا يفو «ةيمومعلا ةفيظولا يف (1223) ةيبرعلل نيسردملا ددع

 ةغللا روضح :ثحب اذه يف :رظنا .ةيرايتخا ةغلك ةيبرعلا نولضفي (9081) نأ راكد

 «يمارد يركب ديسلل ءارحصلا بونج ةعقاولا ةينوفكنارفلا ايقيرفإ نادلب يف ةيبرعلا

 .ةيناسنإلا ةيريخلا ةسسؤملا يف «ةيقيرفإل يميلقإلا لوؤسملا «راشتسملا

 :ًايمالسإ : ًاثلاث

 فصنو رايلم ًايئزجوأ «ًايلك ةيبرعلا ثدحتيو «ةلود (57) يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم مضتو

 موقتو .مهنيد رومأ اهب نوملعتيو ؛مهنآرق اهب نولتيو «مهتاولص اهب نوميقي «ملسم
 كلذ نمو ؛ةيبرعلا ةمدخ يف ريبك دهجب ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا

 ميلعتل ًاجمانرب ةعباسلا ةانقلا تقلطأو «ةيبرعلا ةغلل تارمتؤم رطْوُت تتاب يتلا ؟؛ايزيلام

 .ايكرتو «ناريإو «ناتسكابو ءدنهلاو ءايسينودنإ يف اذكو «يغناب ةنيدم يف ةيبرعلا ةخللا

 ةمصاعلاب (اسكات) ةفاقثلاو مولعلل ةيبرعلا ةيكرتلا ةيعمجلا  ايكرت :يأ . اهب تسسأت دقو

 نيكمتلا لجأ نمو «يكرتلا بعشلا يف يمالسإلا لغلغتلل ؛ًاعساو ًاباحرت تيقلو «ةرقنأ
 «خيراتلاو «نسلألاو «بادآلاو «ةيبرتلا تايلكب ةيبرعلا سيردتل ماسقأ ةمثو .ةيبرعلل

 يف :رظناو .ةلاككيريكو ءاينوكو «مورضرأو «لوبنطسإو «ةرقنأب مولعلاو ءايفارغجلاو

 يقح دمحمل «مويلاو سمألا نيب ايكرت يف ةيبرعلا ةغللا ميلعت :ثحب رامضملا اذه

 .(ةرقنأ . يزاغ ةعماجب ةيبرتلا ةيلك يف رضاحم) نيشتوص

 ١ :ًايلود :ًاعبار

 تارمتؤملا يف لوادتلل ًايمسر ةدمتعم ةيملاع تاغل ّتس نيب نم ٌةيبرعلا ٌةغللا ّذَعُت

 - سلجمو «ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نم لك اهتناكمب فرتعيو «ةيلودلا قئاثولاو
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 :لصفلا ةمتاخ

 ةعيرشلاو ةيبرعلا ةغللا نيب ةقالعلا لوصأل لصفلا اذه يف ٌتضرعت دقل

 مهناسلو «ةحيصفلا برعلا ٍةغلب لزن ميركلا نآرقلا نأل كلذو ؛ءاّرَغلا ةيمالسإلا

 قطن ْنَم ٌحصفأ  عزانم ريغ نم وهو «ّيشرُف ٌيبرع لَم َيِْنلا نأو «نيبملا
 يناعمل امامت ةقفاوم نآرقلا يناعم نأو ءمِلكلا َمماوج يتوأ دقلو ءداضلاب

 ةلاسرلا هذه صئاصخ نم  هتيبرع :يأ  نآرقلا ناسل َرْكِذ نأ امك «برعلا

 !ةسدقملا بتكلا يف ّيوامس باتك يأ ناسل ٌرْكِذ ذري مل ثيحب ؛ةمتاخلا

 تاب كلذل ؛ ليزنتلا مكحم ظفحب ةيبرعلا ةغللا ظفحب كي هللا لّفكت دقو | اذه

 ةَّنُسَو , ىلاعت هللا باتك مهفل َروسجلا دمت اهنأل ءامدعاوقو ةيرلا ملت 00

 . ىلوأ باب نم ةيبرعلا يف ذو ءامهيف نحللا راكنتساو لب ؛«

 ةرخآلاو ايندلا يديعص ىلع اهبحاص ىلع ةيقادصملا يفضُت يهف ءانه نم

 نأو «ةعيرشلا يف ُمهفلا ُثوكي ةيبرعلا يف مهفلا رادقمبو ءاهب ةطاحإلا رادقمب

 ىف ةيبرعلا دوجو ىف ّرِّسلا اذهو «ةليسولاب ةياغلا ةقالع ٌةّيدرط امهنيب ةقالعلا

 كلذ عمو «ةبوؤدو ٍةَّداَج تاالواحم ربع اهلاصئتساب يراضحلا عارّصلا ىمرم

 ؛نيرشعلا تاغللا نيب سماخلا زكرملا لتحتو. . .وكسينويلا ةمظنمو «يلودلا نمألا -

 ةدحتملا ممألا تصّصخو «ةيبرعلا ةغلل ًايملاع ًاموي ةنس لك نم سرام 1١( صصخ دقو

 .تسلا تاغللا نمض اهتيمهآل ةيبرعلا ةغللاب لافتحالل ةنس لك نم ربمسيد (18) موي

 اهفاشتكا دعب ةيجيتارتسا ةغل ةيبرعلا ةغللا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تربتعا دقو ءاذه

 نأ تاسارد ترهظأ دقو ؛ةيبرعلا ةفرعم يف ًاديدش ًاصقن يناعي يكيرمألا عمتجملا نأ

 (11) ثادحأ دعب اميس ال .(م2002) ماع نيترم فعاضت ةيبرعلل نيملعتملا َدَدَع

 نييسامولبدلا نم ددع ةوعد نع باقنلا ةيربع ةيفحص رداصم تفشك دقو «ربمتبس

 ةغللا ديجي ةدحتملا ممألا يف " ليئارسإ" ل ديدج ريفس نييعت ةرورض ىلإ «نييليئارسإلا»

 ةزهجأ ةمدخل ؛دوهيلا نم ٌريثكلا اهملعتي ةيناث ةيمسر ةغل اهنوك نع ًالضف «ةيبرعلا
 .تارباخملا
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 َرهاظم ةمث نأ امك ءاهسفن يف اهتوق ٌبابسأ لمحت اهنأل ؛اهيمحي بر ةيبرعللف

 .دصقلا ءارو نم هللاو «ةدايرلاو عاعشولل اهتدوع

 هم ةهكو ةهكو
 تيه ©ثي9 «”يم



 0ك
 يلج ينياللىع
 ىصسموز) ندا سكس
 ريبايويابب . انجح 0 كاحب تا ت1.

 يناثلا لصفلا

 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ديحوتلا ملع ةجاح

 :ديهمت
 امم ؛ًايوق ًاروضح ةيمالسإلا ةديقعلا لئاسم يف ٌةرضاح َةيبرعلا َةغللا َّنإ

 ءامسألاب اهنم قّلعتي ام اميس الو «ثحابملا ضعب قيقدت يف اهيلإ َجوحأ
 ةمالس نإ» :دياعلا حلاص .د .أ لاق ؛ًاهيزنت قو هللا تاذب ٌقيلي امو تافصلاو

 ةغللا ليوأت يف فارحنالا نأل ؛ةيبرعلا ةغللا مهف يف باوَّصلا نم ٌعبنت دقتعملا

 ّرم امك  هنع ءاج كي َىِبَنلا نأل كلذو ؛"”«ةديقعلا يف لالّضلاو غيَّزلا ىلإ يدوي

 دق هنإف ؛مكاخأ اودشرأ» :برعلا نم نحل نم قح يف لاق هنأ  ًابيرق انعم

 ٌحيرص وهو ؛دئاقعلا لثم ةريبكلا رومألا يف الإ ٌلمعَتْسُت ال «لض» ةظفلو 7”َلَض

 ئيسلا ليوأتلاو «ةيبرعلا يف نحللا ببسب تناك ةفرحنملا دئاقعلا مظعم نأ يف

 .ةراعتسالاو ءزاجملا ةرثكب هللا دارم نع جورخلاو «ةيعرشلا صوصنلل

 «هنيعب نيّدلا وه ةيبرعلاب ملعلا :لوقي ناك ءالعلا نب ورمع ابأ نأ يوُر دقو
 اودبع دق ىراصنلا ٌتيأر ينأل ؛قدص :لاقف «كرابملا نب هللا دبع كلذ غلبف

 (يّيبن تنأو ميرم نم كّندّلو انأ» :ىلاعت هللا لاق .كلذب مهلهجل َححصيسملا

 ضيوعتو «ءابلا ميدقتو ماللا فيفختبف «يّينُب تنأو كتدلو انأ» :لوقي هوبسحف
 .©!(|اورفك ةحتفلاب ةّمضلا

 .25 :ميركلا نآرقلا يف ةيوغل تارظن (1)

 .هجيرخت قبس «فيعض ثيدح (2)

 .71/1 :يف كرابملا نبا مالكو «54 53 /1 :يومحلا تروقايل ءابدألا مجعم :رظنا (3)

 . رصم « ىبلحلا ىسيع ةبتكم .ط 02
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 ةيبرعلا ةلاحضل ؛قارعلاب سانلا نم ٌددع قدنزت نأ يف ُبيجعلا ٌّرَّسلا اذهو

 ةغلب مهلهجل نآرقلا ليوأت نم ريثك يف ُنمانلا أطخأ امنإ :يرهزلا لاق» ؛مهدنع

 :لوقي دمحأ نب ليلخلا ٌتعمس :لوقي ّيعمصألا ٌتعمس :ديبع وبأ لاق .برعلا

 مِهمْلِع ةّلقل ؛قارعلاب ٌقدنزت نم ةماع :لوقي ينايتخّسلا بويأ ابأ تعمس

 . "”(ةيبرعلاب

 هديحوت ٌنوكي نأ «هتافصو هئامسأ يف ىلاعت هللا ديحوت يف :كلذ ىلع لاثم

 تافصلاو ءامسألا ظافلأ فيرحتك .ٌليدبتلاو ٌرييغتلا وهو ؛فيرحت ريغ نم

 هاًّمس امم ؛اهانعم فيرحت وأ «ةيبارعإلا تاكرحلا رييغت وأ ,ناصقن وأ «ةدايزب

 لامعتسا هب ٌُدهعي مل دساف ىنعم ىلع ظفللا َلُمَح وهو ؛ ًاليوأت نيعدتبملا ٌضعب

 :ءاسنلا] 4اًميِلكَحَت ىَسوُم هلأ َمُلكَول :ىلاعت هلوقل مهضعب فيرحتك ؛ةغللا يف
 هللا ملك يذلا وه ىسوم نأ :يأ 'ًاميلكت ىسوم هللا ملكو» اهتءارقب .4

 . لجو زع هللا نع مالكلا ٍةفص يفن ءاغتبا ؛ةلالجلا ظفل بصنب !سكعلا ال
 كل ل قار علم ل وه سم 24 2 - 0 :
 َناَك ولو نارا َنووَيَدَتي الْفأأم : ىلاعت لاقف ءربدّتلل اناعد ميركلا نآرقلا ْنِإ مث

 اَنْ ُهَتْلعَج نإ : لئاقلا وه .[82 :ءاسنلا] 4 ارْيَك اًمَلِيْخَأ ِهِف أوُدَجَو هلأ ِرْبَع دنِع ْنِم

 ناك ولو» :ٌيرعشألا نسحلا وبأ لاق .3 : فرخزلا] « وْلِقَعَت ْمُكَلَعَل اًييَرَع

 ففانعمس اذإ هيناعم فرعت نأ الو فرّيدتن نأ نكمأ امل برعلا ريغ ناسلب نآرقلا
 «هوعمس اذإ برعلا هقرعي امنإو ءهنسحي ال برعلا ناسل ٌنسحي ال نم ناك املف

 . ””«مهناسلب هنأل ؛هوملع امنإ مهنأ ىلع

 نحنو» :يسيرملا ىلع هٌّدر يف يمرادلا ديعس نب نامثع ُدقانلا ظفاحلا لاقو

 .123 :يزارلا نادمح نب دمحأ متاح يبأل ةيبرعلا ةيمالسإلا تاملكلا يف ةئيزلا «)

 ء1ط «ينميلا ثوحبلاو تاساردلا زكرم «ينادمهلا هللا ضيف نب نيسح قيقحت ؛«4

 .م1994 ها 5

 «ناقرفلا راد .ط «19 :نيساي ميعن .د .هضقاون «هناكرأ «هتقيقح :ناميإلا باتك :رظنا (2)

 .ندرألا ءنامع 2م1999 .ه9

 .107 :يرعشألا نسحلا يبأل ةنابإلا «3)



 | 73 | ةيبرعلا ةفللا ىلإ ديحوتلا ملع ةجاح :يناثلا لصفلا

 اهومتذختا يتلا ؛تازاجملا هذه برعلا تاغل نم ىلاعت هللا دمحب انفرع دق

 «تازاجملا للعب تافصلا قتاقح هللا نع اهب نوفنت .لاهجلا ىلع ًةطولْغَأَو ًةسلد

 فرصن نكلو ؛بلغألا ىلع برعلا مالك نم برغألل مكحُي ال :لوقن انأ ريغ
 ٌبهذملا وه اذهو «برغألا اهب ينُع هنأ ناهربب اوتأي ىتح بلغألا ىلإ اهيناعم
 ْ .'7(برقأ فاصنإلاو لدعلا ىلإ يذلا

 :ةيتآلا ثحابملا لالخ نم َعوضوملا انقرط دقو ءاذه

 :ديحوتلا ملع فيرعت :لوألا ٌثحبملا
 يهو كه هللا تافص نم ٍةفص مظعأب هلاغتشال ؛ديحوتلا َّمْلِع هيمسن

 ٌءامدو لب ءريثك ٌدادم اهيف لاس مالكلا ةفص نأل ؛مالكلا ملعو «ةينادحولا

 ام وهو ربكألا ٌهقفلاو ؟ال مأ ٌقولخم نآرقلا له ءلدج اهلوح مدتحاو «ٌةريثك

 ءهقفلا لوصأ نم ًازارتحا نيدلا لوصأ و «هيلع هللا ةمحر ةفينح وبأ هيلع َجَرَد

 ةديقعلا ملع وأ .ةيمالسإلا دئاقعلا :هيماسأ نم ًاضيأو «نيّدلا عورف نمو

 .ةيمالسإلا

 ,عمّسلاو « «لقعلاب ةملسملا ةيهدبلا قحلا اياضق ةعومجما : : يه ًاذإ ةديقعلاف

 ًاعطاق اهتحصب ًامزاج هردص اهيلع ينثيو ؛هبلق ناسنإلا اهيلع ٌدقعي ةرطفلاو

 ."”(اهفالخ ىري ال ءاهتوبث و اهدوجوب

 .855 /2 :يسيرملا ىلع درلا (1)

 ؛م1982 ءه1402 قورشلا راد «3ط .23 :يرئازجلا ركب يبأ خيشلل نمؤملا ةديقع (2)

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيناميإلا دئاقعلا نع جاجحلا نّمضتي ْملع وه مالكلا ُملع» :لاقف نودلخ نبا هفرعو

 فلَّسلا بهذم نع تاداقتعالا يف نيفرحنملا ةعدتبملا ىلع درلاو «ةيلقعلا ةلدألاب

 .400 :نودلخ نبا ةمدقم :رظنا «ةنسلا لهأو

 داريإب ةينيدلا دئاقعلا تابثإ ىلع هعم ردتقُي ملع» :لاقف يجيألا نيَّدلا دضع هفرعو

 «لمعلا نود داقتعالا سفن هيف دصقي ام :دئاقعلاب دارملاو ءهبشلا عفدو «ججحلا

 ءاملع نم هجرخن ال هانأطخ نإو مصخلا نإف هلك دمحم نيد ىلإ ةبوسنملا ةينيدلابو

 .32/1 :يجيألل فقاوملا :رظنا «مالكلا
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 :"”رومأ ةتس مظتني ةديقعلا ٌموهفم و

 ةفرعملاو ءايلعلا هتافصو ءىنسحلا هئامسأب ةفرعملاو «هللاب ةفرعملا 1

 .ةعيبطلاو نوكلا يف هتمظع رهاظمو «ةوبنلا لئالدب

 نم هيف امو ءروظنملا ريغ ملاعلا وأ «ةعيبطلا ءارو ام ملاعب ةفرعملا - 2

 هدونجو سيلبإ يف لَّثمتت يتلا رشلا ىوقو «ةكئالملا يف لّثمتت يتلا ريخلا ىوق

 .حاورأ وأ ٌنِج نم ملاعلا اذه يف امب ةفرعملاو «نيطايشلا نم

 ريخلاو «لطابلاو قحلا ملاعم ديدحتل اهلزنأ يتلا هللا بتكب ةفرعملا - 3

 .حيبقلاو نسحلاو «مارحلاو لالحلاو ءرشلاو

 ةداقو «ىدهلا مالعأ اونوكيل مهراتخا نيذلا ؛هلسرو هللا ءايبنأب ةفرعملا 4

 .قحلا ىلإ َقّلَخلا
 ةنجو .«باقعو باوثو ءءازجو ثعب نم هيف امو ءرخآلا مويلاب ةفرعملا 5

 .رانو

 .ريبدّتلاو .قلخلا يف نوكلا ماظن هيلع ريسي يذلا ردقلاب ةفرعملا 6

 زيمتيو . ٠ .ةينيقبلا ةلدألا نع ةيئيدلا دئاقعلاب ملعلا وه» :ينازاتفتلا نيدلا دعس اهفرعو »

 رودصك «نيدلا نم ًاعطق ملع ام :يأ ؛مالسإلا نوناق ىلع هيف ثحبلا نوكب يهلإلا نع

 ىلإ ءءانفلاو مدعلاب ًافوفحم ملاعلا نوكو ء«ءامسلا نم كلملا لوزنو «دحاولا نع ةرثكلا

 .11.5 /1 :دصاقملا :رظنا «ةفسلفلا نود ةلملا هب مزجت امم كلذ ريغ

 هل َتبثت نأ بجي امو «هللا دوجو نع هيف ثحبي ملع ديحوتلا» :هدبع دمحم خيشلا لاقو »

 تابثإل ؛لسرلا نعو هنع ىفني نأ بجي امو ءهب فصوي نأ زوجي امو «تافص نم

 ّقحلي نأ عنتمي امو «مهيلإ ّبسني نأ زوجي امو «هيلع اونوكي نأ ٌبجي امو .مهتلاسر
 ةيمالسإلا ةديقعلا :يف فيرعتلا اذه دييأت :رظناو .4 :ديحوتلا ةلاسر :رظنا «مهب

 .25 :راصن راتسلا دبع دمحم .د اهتاليوأتو اهلوصأ

 ٌداقتعا اذهف» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو .9 . 8 :قباس ديسل ةيمالسإلا دئاقعلا :رظنا (1)

 هللاب ناميإلا :وهو «ةعامجلاو ةنّسلا لهأ ةعاسلا مايق ىلإ ةروصنملا ةيجانلا ةقرفلا

 ةديقعلا :رظنا "هرشو هريخ ردقلاب ناميإلاو توملا دعب ثعبلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو

 .129 /3 :ىواتفلا عومجم نمض ةيطساولا
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 :ةيمالسإلا ةديقعلاو ةيبرعلا ةغللا نيب ةقالعلا ُهْجَو :يناثلا ثحبملا

 ٍناسللا باعيتساب الإ اهتقيقح ىلع مهفُّت ال ةيمالسإلا ٌةديقعلاف ءْنْيَم ريغ نم
 ىلع «دئاقعلا اياضق ةفرعم خاتفم وهو ؛هدعاوقو هلئاسم ىلع ةرطيسلاو «يبرعلا

 نم دمتسُت ةديقعلا تاعوضوم نألو .عظنت وأ طارفإ ريغ نم حيحصلا وحنلا

 َيِبْنلا ىلإ تفيضأ يتلا ةرهطملا ةنّسلاو «نيبم يبرع ناسلب لزنأ يذلا باتكلا

 ةموهفم ةديقعلا ٍرواحم ْمظعم تناك كلذلو .داضلاب قطن ْنَم حصفأ ٍةِككَي ناندعلا

 ىلع تيقبف .ًاقلطم ةمجُعلا مهيلإ ٌللستت مل نيذلا ؛نيعباتلاو ةباحصلا ليج ىدل

 .حلاصلا فلّسلا ةبقح ّرعو ؛نورقلا ريخ لالخ كلذو ؛اهئافصو اهتءارب

 ؛ماكحألا لئاسم نم ريثك يف ٌةباحّصلا عزانت دقا :ةيزوجلا مِّيَق ُنبا لاق

 يف اوعزانتي مل هللا دمحب  نكلو .ًاناميإ ةمألا لمكأو «نيملسملا ٌتاداس مهو

 ام تابثإ ىلع مهلك لب .لاعفألاو تافصلاو ءامسألا لئاسم نم ةدحاو ةلأسم

 مل :مهرخآ ىلإ مهلوأ نم ةدحاو ةملك ةيوبنلا ةنّسلاو ءزيزعلا ٌباتكلا هب قطن

 اهنم ءيشل اودبي ملو «ًاليدبت اهعضاوم نع اهوفرحي ملو .ًاليوأت اهومسي
 . "”(اهزاجعإو ءاهرودص يف اوعقوي ملو .ًالاثمأ اهل اوبرض الو .ًالاطبإ

 «ىلاعت هلل ًافاصوأ نّمضت دق ميركلا نآرقلا نإ» : هططخ يف ٌيزيرقملا لوقي

 نع اورسفتسي ملو «مهيودبو مهيورق ةماعب برعلا نم دحاو دنع لؤاستلا رثت ملف

 .هيلإ امو ءجحلاو «مايصلاو «ةاكزلا نأش يف نولعفي اوناك امك اهددصب ءيش

 نع كي هللا لوسر لأس ًايباحص نأ فلّسلا راثآو «ثيدحلا نيواود يف دري ملو

 عيمجلا ٌةملك تقفتا امنإو «لعف ًةفص وأ «تاذ ًةفص اهربتعا وأ ؛هللا تافص

 ءعمسو «ةدارإو «ةايحو «ةردقو ءملع نم ىلاعت هلل ةيلزأ تافص تابثإ ىلع
 (2)(مالكو ءرصبو

 هسفن ىلع ىلاعتو هناحبس هللا هقلطأ ام و  اوتبثأ اذكهو» :ًاضيأ لاقو

 .ةرهاقلا . ىقشمدلا رينم ةعبطم .55 /1 :نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ 00

 نيدلا ييحم قيقحت «يرعشألل نييمالسإلا تالاقم :رظناو .يناثلا ءزجلا ءططخلا (20)

 .ماإ 9 «ةرهاقلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم «2ط «.14 /1 :ققحملا ةمدقم «ديمحلا دبع
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 قوم اوتيثأف «نيقولخملا ةلثامم يفن عم «كلذ وحنو «ديلاو هجولا نم ةميركلا

 ليوأت ىلإ مهنم ٌدحأ كلذ عم ضّرعتي ملو «ليطعت ريغ نم اوهزنو «هيبشت الب
 دحأ دنع نكي ملو ...تدرو امك تافصلا مهعمجأب اوورو ءاذه نم ءيش

 مهنم دحأ فرع الو هللا باتك ىوس ىلاعت هللا ةينادحو ىلع هب ٌلدتسي ام مهنم

 .©”(ةفسلفلا لئاسم الو «ةيمالكلا قرطلا نم ًائيش

 هذه ىلاعت هللا لزنأف ؟هيداننف ٌديعب مأ «هيجاننف انبر ٌبيرقأ :ِهكَك َِبَّنلا لُس

 يل اوُيِحتْسَيلك ناَعَد اَذِإ ِعَّدلآ َةَوْعَد ُبيِجُأ ُتيِرَف ْنِإَف نَع ىداسبع كلاس اًدإَو# :ةيآلا
 دو هبر ةيهام نع لي لئُس نيح اذكو .[186 :ةرقبلا] « تروُدُشَرَي ْمُهَّلَمَل ىل أوُنِمُؤْيلَو

 هلأ () دل ُهََّأ وه ٌلك# : صالخإلا ٌةروس تلزنف ؛باوجلا رظتناف هتفصو
 .[4 -1 :صالخإلا] «ذَحَأ اًرُفُك مل يي ْمَلَو (0 ذوب لَو ذيج مل © دَمصَصأ

 هئاباجإ تناكو «عيمجلا لوانتم يف دئاقعلا ضْرَع يف نآرقلا ٌةغل تناكو

 باعيتسالو ءاهتيافكل ؛ىرخأ ليصافت نع اهدعب اولأسي مل «ةحضاو ةعنقم
 ٌةَمْجُع برعلاو ةيبرعلا يف تراص امل نكل «ةيوغللا تالالدلاو يناعملل برعلا

 ٌةفسلفلا تناك تاديقعتو «ةديدج بلاوق يف ةديقعلا لئاسم ضرعل رطضا

 .ىلوألا ةجردلاب اهنع ةلوؤسملا انيلإ اهللست يف ةينانويلا

 :ةّحلم ةيبرعلا ىلإ ددحوتلا ملع ةجاح :ثلاثلا ثحيملا

 ةيبرعلا ةغللا يف اهتلزنم ةلدألا ليزنت ىلع ُموقي َميِلَّسلا دقتعملا نأل كلذو

 ٌدوعي دقو ؛هدوصقم نع ٌّصَّنلاب ىأني يجراخ فرصت وأ «ليطعت وأ «ليوأت نود

 ' !ناعتسملا هللاو ءضقنلاو «لاطبإلاب هيلع

 ةيبرعلا لهاجت نم ريذحتلل نينقتملا ءاملعلا نم َةَّلجلا لمح ام اذهو
 ؛ديحوتلاو ةديقعلا لئاسمل نّمضتملا اميس ال ءيعرشلا صنلا مُهَف يف اهدعاوقو

 نع داحو ءاهيف دصقلا نع ةعيرشلا لهأ نم لض نم رثكأ» : ينج ُنبا لاق

 .181 180/4 :هسفن ردصملا (1)
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 ةغللا هذه ىف هفعض ءهّملح ٌفختساو ء«هاوهتسا امنإ ءاهيلإ ىلثملا ةقيرطلا

 ١ .؟)«ةقيرشلا ةميركلا
 :لوقي دمحأ نب ليلخلا تعمس :لوقي يعمصألا تعمس» :ديبع وبأ لاقو

 مِهِمْلِع ةلقل ؛قارعلاب قدنزت نم ةماعا :لوقي ينايتخّسلا بويأ ابأ ثعمس
 . 20«ةيبرعلاب

 ةغلب مهلهجل ؛نآرقلا ليوأت نم ريثك يف ُسانلا أطخأ امنإ) :ٌيرهزلا لاقو
 . 7(برعلا

 «ةضفاّرلاو «ةئكجرملاو «ةلزتعملا ٌدجت اذهلو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 «ةغللا نم هولوأت امو «مهلوقعمو مهيأرب نآرقلا نورّسفي «عدبلا لهأ نم مهريغو
 ةمئأو «نيعباتلاو «ةباحصلاو هلك َىِبَنلا ثيداحأ ىلع نودمتعي ال مهدجت اذهلو

 امنإو «مهراثآو فلّسلا عامجإ ىلع الو َةّنَّسلا ىلع ال نودمتعي الف ؛نيملسملا

 «ةروثأملا ريسفتلا بتك ىلع نودمتعي ال مهدجتو «ةغللاو لقعلا ىلع نودمتعي
 يتلا مالكلا بتكو .؛بدألا ٍبْنُك ىلع نودمتعي امنإو ءفلَّسلا راثآو ءثيدحلاو

 بتك يف ام نوذخأي امنإ ءًاضيأ ةدحالملا ٌةقيرط هذهو ءمهسوؤر اهتعضو
 نوتفتلي الف راثآلاو ءثيدحلاو نآرقلا ٌبتك امأو .ةغللاو بدألا بتكو ةفسلفلا

 ءّملعلا ٌديفت ال مهدنع يه ذإ ؛ءايبنألا صوصن نع نوضرعي ءالؤه ءاهيلإ

 . 2”(هباحصأو دي يَا نع راثآ الب مهمهفو مهيأرب نآرقلا نولّوأتي كئلوأو

 :ةديقعلا هب تغيص يذلا ٌبولسألا :عبارلا ثحبملا

 :ةيويحلاب ٌراتمي ٌصاخ ٌبولسأ ٌةيمالسإلا ٌةديقعلا هب تغيص يذلا ٌُبولسألا
 ٌلّثمتت ال يتلا ةريبكلا قئاقحلاب ءاحيإلا .ءاحبإلاو «ةرشابملا ةسمللاو عاقيإلاو
 ةيناسنإلا ةنونيكلا ةبطاخمب زاتمي امك «ةرابعلا اهب يحوت نكلو «ةرابعلا يف اهلك

 .245 /3 :ينج نبال صئاصخلا (1)

 .124 :ةيبرعلا ةيمالسإلا تاملكلا يف ةنيزلا :رظنا (2)

 .123 :هسفن عجرملا (3)

 .119 /7 :ىواتفلا عومجم (4)
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 يف هدحو ركفلا بطاخت الو ءاهيف ةفرعملا ذفانمو ءاهتاقاطو ءاهبناوج لكب

 .يرشبلا نئاكلا

 «ةرابعلا يف ةقيقحلا ّرصحت نأ ٌلواحت يه ذإ ؛رخآ ٌبولسأ اهلف ةفسلفلا امأ

 «ةرابعلا قوطنم يف ّرصحنت نأ ٌليحتسي اهل ىّدصتي يتلا ةقيقحلا ٌعون ناك املو
 لاجملا نم ربكأ اهتعيبطب يه قئاقحلا هذه نم ةيساسأ بناوج نأ ىلع ًالضف
 «طيلختلاو «ديقعتلا ىلإ ًامتح يهتنت ةفسلفلا نإف «ءيرشبلا ركفلا هيف لمعي يذلا

 هنأل ؛ةفسلفلا بولسأب ةيمالسإلا ةديقعلا ضرعُت نأ ٌروجي ال انه نمو «فافجلاو

 بناوج نم دحاو بناج ىلع اهرصقيو .اهءاحيإو ءاهعاعشإ ئفطيو ءاهلتقي

 . ةيناسنإلا ةنونيكلا

 ثحابملا لك يف فارحنالاو «صقنلاو «فافجلاو «ٌديقعتلا ودبي انه نمو

 بلاقلا اذه يفو ءاهتعيبط ىلع بيرغلا بولسألا اذهب ةديقعلا ضرع ٌلواحت يتلا
 ةطاسبلاب ّمِسَّنُم ةيمالسإلا ةديقعلا نايب يف نآرقلا كلسمو ءاهنع ٌقيضي يذلا

 فالتخا ىلع ؛سانلا تايوتسم ةفاكل ًارسيم ًالهس اهكاردإ ٌلعجي «حوضولاو

 كلت فالخب «عانقإلاو ريكفتلا نم هتقاط بسح لك ٌذخأي «مهرطفو مهكرادم
 كردي ال ذإ ؛تاحلطصملاب ةئلتمملا ةدقعملا ةيمالكلاو ةيفسلفلا بيلاسألا

 ."”سانلا نم ليلقلا الإ اهتايوتحم

 :ةيبرعلا دامتعاو تافصلا ليوأت نع فقوتلا :سماخلا ثحبملا

 امإ ليوأتلا نأل ؛«فلّسلا جهنم وه تافصلا لاجم يف ليوأتلا نع ثفقوتلاو

 يف ةيعفاشلا مامإ لاق ؛ةيبرعلا دعاوق نع اهب جورخلا وأ «ليطعتلا ىلإ يضفي
 ءاهلبقن نأ نآرقلا يف ةهباشتملا يآلا يفو» :جيرس نبا سابعلا وبأ هتقو

 «نيهبشملا هيبشت ىلع اهلمحن الو «نيفلاخملا ليوأتب اهلوأتن الو ءاهّدرن الو

 رمعل «هللا يف ةديقعلا :رظناو 6 :بطق ديسل يمالسإلا روصتلا صئاصخ :رظنا ()

 .43 :رقشألا
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 ةغلب هتافص نع مجرتن الو ءاهفيكن الو اهرسفن الو « صقنن الو اهيلع ٌديزن الو

 .27...حراوجلا تاكرحب الو «بولقلا رطاوخب اهيلإ ٌريشن الو «ةيبرعلا ريغ

 يلقعلا ليلدلا نيب ام ّلح يف هرودو يوغللا جهنملا :سداسلا ثحبملا

 :تالكشم نم يلقنلاو

 اهريغو تافصلا لكاشم يف هتوعد زّكرو «ةبيتق نبا ةّمهملا هذهل ىربنا دقو

 نع رظنلا فرصب ؛ اهتالولدمو ةغللا ىلإ ماكتحالا يف مالكلا ملع لكاشم نم

 ةخّمضم ةعئار ٌةوعد كش الب هذهو !اهنم جرخم ال ةيدوأ يف مالكلا ءاملع ناميه

 .لمألاب

 هيدل تحضّنا له :لاؤسلا اذه لبق نمو ؟ةبيتق نبا اهب ىفو له نكل

 ؟اهتايضتقمو ءاهداعيأ

 يف صوصنلا نيب ضراعتلا اياضق هاجت هيلع بجاولا ضعبب ىفو هنأ نظأ

 ىيحي روتكدلا يفالخ ىلع نكلو «ثيدحلا فلتخم ليوأتو نآرقلا لكشم ليوأت

 لوصأب نيثبشتم لصفلا اذه َلالخ هضعبب ٌموقن ام اذهو .”لغرف نسح مشاه

 روجيد يف هئاتلا ليوأتلا نع ًاديعب «نايحولا اهب لزن امك ءىحصفلا ةيبرعلا انتغل

 . امهرون نع ىأنمب

 :ديحوتلا ةملك حرش :عباسلا ثحبملا

 ديحوتلا ٌءاملع شقان ««هللا الإ هلإ ال» نأ ةداهشب ديحوتلا عوضوم يفو

 لوقيف «ةفيصحلا ةيبرعلا ةغللا هيلمت ام قفو ًامامت تابثإلاو ىفنلا اياضق ّضعب

 ةرادإ ط .«64 :ةيزوجلا ميق نبال ةيمهجلاو ةلطعملاوزغ ىلع ةيمالسإلا شويجلا عامتجا (1)

 .ه1351 ةرهاقلاي ةيرينملا ةعابطلا

 اذه :لاق ىتح ءاهدعب امو 247 :ةيمالسإلا ةديقعلا ءانبل ةيجهنملا سسألا :هباتك يف (2)

 عجرملا :رظنا .هب ٌمزتلي مل يوغللا جهنملا ىلإ اعد امنيح ةبيتق نبا نأ ىلع لاد هلك

 .255 :هسفن
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 اذهل اهتدافإ له :نكل. . .» :(هللا الإ هلإ ال ىنعم) :باتك ىف ىشكرزلا ًةمالعلا

 .©9«؟رخآ هلإ ةكرش يفن ٌديفت امنإ اهنأ وأ «يعرش وأ يوغل عضوب تابثإلا
 ريغل ةيهولألا ىفن ىلع لدت «هللا الإ هلإ ال١ ةملك نأ ءاملعلا نيب فالخ ال

 تابثإ ىلع ُلدت اهنأ يف مهنيب فالخ ال امك ؛يوغللا اهعضوب ىلاعت هللا
 عضوب وه له تابثإلا اذهل اهتدافإ نأ يف فالخلا نكل «ىلاعت هلل ةيهولألا

 ؟ةراشإلا وأ ةقيقحلا ةقيرطب هيلع اهتلالد له :ىرخأ ةرابعبو .يعرش وأ يوغل
 «ةيمازتلا ىلاعت هللا ريغل ةيهولألا يفن ىلع ءانثتسالا ةلالد نأ ىلإ ٌةيفنحلا بهذف

 دوصقملا نأ ىلع ةلادلا نئارقلاو ةراشإلاب ىلاعت هلل ةيهلإلا تابثإ ىلع هتلالد نأو

 ىلع هيلع اهتلالد نأ ىلإ ينالقابلا يضاقلا بهذو .ديحوتلا وه ةداهشلا ةملكب
 .'©ةيوغل ةلالد اهنأ ىلإ ٌروهمجلا بهذو .ةرورّضلا ليبس

 :ىنسحلا هللا ءامسأ ثيدح يف «ءاهاصحأ» ىنعم :نماثلا ثحبملا

 ًامسا نيعست و ةعست هلل نإ) : لك هللا لوسر لاق :لاق هيللض ةريره ىبأ نع

 . ©”(ةنجلا لخد اهاصحأ ْنَم ادحاو الإ ةئم

 ءاهانعم حرشو ««اهاصحأ» فيرعت يف ديحوتلا ءاملع ٌتارابع تفلتخا دقو

 نايب يف اهيناعم ضعب يطعأو «ةيبرعلا ةغللا ٍبْلُص نم دمتسُ اهلك ءارآ ىلع
 ْ :يتآلا قفو ةريثك لئاسم يف اهدعاوقو ةيبرعلل ديحوتلا ملع ةجاح ىدم

 ةياورلا هدضعتو «ٌيراخبلا هراتخاو ؛اهّدعو اهظفح :يأ ءاهاصحأ »

 ءطقف اهضعب ىلع راصتقالا نودب اهءافيتسا :ينعتو (اهظفح نم» :ىرخألا

 . ءانثتسا ريغ نم اهب هللا وعديف

 : يغاد هرقلا نيدلا ييحم يلع د.أ قيقحت «يشكرزلا نيدلا ردبل هللا الإ هلإ ال ىنعم «1)

 .اهدعب امو 4

 طوطخم .يجيفاكلا ناميلس نب دمحم ةمالعلل .ب /14 ىق :ةداعسلا راونأ حرش عجار (2)

 هقيقحت يف يغاد هرقلا نيدلا ييحم خيشلا نع «ةصاخلا نيدلا مجن خيشلا ةبتكم يف

 .(1) :مقر ةيشاحلا 285 . 84 :يشكرزلل «هللا الإ هلإ ال١ : ىنعمل

 .(2677) :مقرب ملسمو «(6410) :مقرب يراخبلا هاور (3)



 [20 :لمزملا ةروس] ه(هوْصَح َلْنَأ َمِلَع#» :ىلاعت هلوقك .ةقاطإلا اهنم دارملا ©

 .اهاضتقمب لمعلا :اهانعمو ءااوصحت نلو اوميقتسا» : هلك هلوقو

 :يأ .ةاصح وذ ُلْجَر :ٌبرعلا لوقت ؛اهيناعم عيمجب ةطاحإلا :اهانعمو »

 .اهيناعمب طاحأو ءاهلقع :اهاصحأف .«لقع

 :ةئداه ةشقانم وحن :تافصلاو تاذلا نيب :عساتلا ثحبملا

 مالكلا اهعم ادغ ىتح ٌتاجيرختلاو ًءارآلا اهيف ترثانت يتلا اياضقلا نم

 تافصلا ةيضق يهلإلا هيزنتلا ىنعمل ةنيابتملا تاروصتلاو «كراعملل ًةعساو ًةحاس

 نأ دعب ميركلا نآرقلا حور نع دعبلا نأ رهظيو «تاَّذلاب اهتقالعو «ةيهلإلا
 وه «عساولا اهانعمب ةيمالسإلا ةفاقثلا جيسن يف اهرثأ ةدراولا ةفاقثلا تثدحأ

 . .جئاتنلا هذه ىلإ يمالسإلا ركفلاب ّلَصَو يذلا

 ديدحت ىلع ٌموقي نيملكتملا ىدل تافصلا ةيضق ةساردل ٌئعيبطلا لخدملاو

 اهب دارملا نأ وأ «تاذلا نع هموهفم يف لقتسم يقيقح ىنعم اهل له ةفصلاب دارملا

 !ًاددق قئارط بهاذملا تعّروت انهو ؟تاذلا نع دضلا يفن :يأ «يزاجم ىنعم

 أطخلا اذه يف تافصلا ٌةافُن تعقوأ يتلا يه يوغللا عادخلا َةيلمع نإ
 نأ يغبني ؛ةيهلإلا تافصلا ىلع ظافلألا ةلالد نأ ىلإ اوهبتتي مل مهنأل ؛ميسجلا

 فلاخت ىلاعتو كرابت قحلا تاذ نأ امكف «هيلإ راشملا راطإلا يف اهيلإ َرَظْنُي

 ؛ كرتشملا ظفللا درجم ىلإ مم عجري ال هيبشتلاف .هتافص كلذكف «نيقولخملا تاوذ

 ىلإ عجري لب «ىرخأ ةرات نيقولخملا ىلعو «ةرات (هللا» ىلع قلطي يذلا

 طقسي ةيبشتلا نإف «ةروصتم وأ ةددحم ريغ ةيهلإلا يناعملا تناك املو «ىنعملا

 ىلع تافصلا ةدايزب لوقلا نم يهلإلا هيزنتلا ىلع ذئئنيح فوخ الو ءامامت انه

 . اهنع جراخ ٍر ٍرمأل تسيلو «ةعيبط نم تافصلا نأل ؛تاذلا

 «ةلّظعملا عادخ نع ماقملا اذه يف ةغللاب ةمسجملا ةهبشملا عادخ لقي الو

 اذهو «قئاقحلاو تايفيكلا يف كارتشالا هيف ُمزلي يظفللا كارتشالا نأ اونظ دقف

 ."”نيقولخملا لاعفأو «هللا لاعفأ كلذ ىلع َسماقي نأ نكميو «لقاع هب لقي مل

 - اهدعب امو 334 :راصن راثسلا دبع دمحم .د اهتاليوأتو اهلوصأ ةيمالسإلا ةديقعلا (0)
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 رصانعلا يف لثمتي هتافصو هللا ءامسأ يف تباث جاهنم حلاصلا فلسللو .ديدش فرصتب

 :ةيتآلا

 . فلّسلا ٌُبهذمو» :ةمادق نبا لاق ؛اهيف لقعلل لاجم ال «ةيفيقوت هتافصو هللا ءامسأ »

 هتايآ يف هسفن اهب فصو يتلا هئامسأو ىلاعت هللا تافصب ناميإلا . مهيلع هللا ةمحر

 :ليوأتلا مذ :رظنا .«اهنم صقن الو ءاهيلع ةدايز ريغ نم «هلوسر ناسل ىلعو «هليزنتو

 ام) :ةمادق نبا لاق .تيوكلا «ةيفلّسلا رادلا ءه1406 ء1ط ءردبلا ردب قيقحت 1

 .183/1 :دئاوفلا عئادب :رظنا 2. . .يفيقوت تافصلاو ءامسألا باب يف هيلع قلطي

 «تافصلا ثيح نم رابتعاو «تاذلا ثيح نم رابتعا :نارابتعا اهل ىنسحلا هللا ءامسأ ©

 رابتعالابو ءو هللا وهو ءدحاو ىّمسم ىلع اهتلالدل ؛ةفدارتم لوألا رابتعالاب يهف

 .نصاخلا هانعم ىلع اهنم دحاو لك ةلالدل ؛ةنيابتم يناثلا

 اي هوُعَدَم ىنتلل ةاسألا يو :ىلاعت لاق امك ءىنسح اهلك قو هللا ءامسأ »

 هئامسأ ىف ٌنسحلاو .[180 :فارعألا] 4نوُلَمَمَي أنك ام َنْورْجُيَس ههيِنَمْسَأ دف توُدِحْلُ

 ؛هريغ ىلإ هعمج رابتعاب نوكيو «هدارفنا ىلع مسا لك رابتعاب نوكي ىلاعت
 .لامك قوف لامك رخآلا ىلإ مسالا عمجب لصحيف
 «ميلعلاو ءريصبلاو «عيمسلاو «يحلاك دبعلا ىلعو هللا ىلع قلطت يتلا ءامسألا »

 لهأ ٌلوق اذهو» :ميقلا ٌنبا لاق «دبعلا يفو هللا يف ةقيقح يه ءاهوحنو .«كلملاو

 «امهيف ةقيقح امهنوك نع امهجرخي ال امهيف نيتقيقحلا فالتخاو .باوصلا وهو «ةنسلا

 ١/ :دئاوفلا عئادب :رظنا هب ٌقيلي ام اهنم دبعللو «هلالجب ٌقيلي ام اهنم ىلاعت برللو

6. 

 2 سم معسل

 نزلا اورذو

 كلذ توبث :اهدحأ :رومأ ةثالث تنمضت ٌدعتم فصو ىلع تلد نإ قو هللا ءامسأ »

 اهمكح توبث :ثلاثلاو ءَدي هلل اهنّمضت يتلا ةفّصلا توبث :يناثلاو ءْدِِو هلل مسالا

 تابثإو «هل ةفص عمسلا تابثإو .هلل ًامسا عيمسلا تابثإ نمضتي عيمسلاك ءاهاضتقمو

 ٌدعتم ريغ فصو ىلع هللا ءامسأ تلد نإو .ءيش لك عمسي قي هنأ وهو هاضتقمو همكح

 ةفص ةايحلا تابثإو هل ًامسا يحلا نّمضتي «يحلا» همساك :نيلوألا نيرمألا تنّمضت

 .هل

 نم درو امو ءهوجولا نم هجوب اهيف صقن ال .لامك تافص اهلك َكِو هللا تافص »

 - ىفنت الو ءًاقلطم ًاتابثإ هل تبثت الف «لاح يف ًاصقنو «لاح يف ًالامك نوكي ام تافصلا
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 :(ةيربخلا تافصلا) ةهباشتملا صوصنلا :رشاعلا ثحبملا

 : لثم «ىلاعت هللا تاذب قّلعتت يتلا صوصنلا مكلت
 3 *ج +2٠0 جمرعس روم سو بي ميمو م

 .[10 :حتفلا] 4 ميِيديأ َقوُف هلأ دي هلا توعيابي امنإ كتوعيابي تيذلا نإ »
 ذه

 .[75 : ص] 4 نيالا نم تنك مَأ َتربكَتْسأ ٌفَدَيب_ُتَقلَح اَمِل َدجَْش نأ َكَحَنم اَم ُسِِإيَي لاهم © 5 0-010

 .[27 26 :نمحرلا] # واكدْلاَو لكل وذ َكْيَر ُهبَو قبو (و) ناك الع نم لؤج ٠
 .[19 :ناسنإلا] # اروكَش الو رج يسم ديو ال هَل ِهْجَوِل كدعظ اًنإ 2 »

 .[14 :رمقلا] © َرْيْك ناك نمل ُهآَرج اير ىجت» »

 .[188 :صصقلا] نمي ِهَلإَو كلل هل هج الإ ُكِلاَم ِءْيَس لك ه

 .٠ » :هط] © وتس شرما لع نحيل 5[.

 .[122 :رجفلا] « اًكَص اَهَص ُكآَمْلأو ٌكّيَر ةَجو» »

 رث ملس تايآلا ىلإ ةهباشتملا تايآلا درت نأ الاوٌملسألا ٌجهنملاف

 ءؤ هسفنل اهتبثأ ثيح ءًالامك نوكت ىتلا لاحلا ىف كي هل ٌثبثت امنإو ؛ًاقلطم ًايفن هنع -

 .ًاصقن نوكت يتلا لاحلا يف عنتمتو
 هللا تاولص . لسرلا» :مالسإلا خيش لاق .«تابثإلا يف ليصفتلاو يفنلا يف ٌلامجإلا »

 تابثإو « لصفم يفنب اوؤاج مهؤادعأو « لمجم يفنو « لصفم تابثإب اوؤاج . مهيلع

 .69 :ةيواحطلا ةديقعلا حرشو 7 /6 :ىواتفلا عومجم :رظنا «لمجم

 سيلو ءرخآلا مسالا ريغ هّصخي ىنعم مسا لكلو «ةمولعم ناعم اهل هتافصو هللا ءامسأ ©

 ٌرسْلا اذهو ؛ةيفيكلا ةلوهجم تافصلاو ءامسألا كلت نأ الإ ءطقف تاذلا وه مسالا ىنعم

 :ربلا دبع نبا لاق .«فيك الب تءاج امك اهورّمأ» :نولوقياوناك فلّسلا مظعم نأ يف

 ناميإلاو «ةنسلاو نآرقلا يف اهلك ةدراولا تافصلاب رارقإلا ىلع نوعمجم ةنسلا لهأ»

 :هلك اذه يف :رظنا .145 /7 :ديهمتلا :رظنا «ةدودحم ةفص هيف نودجي الو ءاهب

 يف ىلثملا دعاوقلاو 4182/1 :دئاوفلا عئادبو «26 /5و «4/3 :ىواتفلا عومجم

 يف ةديقعلا تايآل يغالبلا هيجوتلاو 246 :نيميثع نبال ىنسحلا هئامسأو هللا تافص

 «248 . 45 :يويلعلا فسوي «يرجهلا نماثلاو عباسلا نينرقلا يف ةيغالبلا تاقلؤملا

 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج .90 . ةيعماجلا لئاسرلا ةلسلس «م2008 «ه1429 .1ط

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا «ةيمالسإلا
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 يذلا ىنعملا ىلع تافصلا هذهب تءاج يتلا ظافلألا هذه لمح عم «'' '"ةمكحملا

 اهّرمن نأ ىلعو «ليطعتلاو فييكتلاو «ليثمتلاو هيبشتلا نع ةيهلإلا تاذلا هزني
 «نيعلاو «ديلاو «ءاوتسالا نم كه هللا هتبثأ ام ٌرقن تابثإلا يفف ؟؛تءاج امك

 َسْيَل :أرقن يفنلا يفو .تايآلا اهب تقطن امك ًامامت . .ءيجملاو ءهجولاو
 ىلع ءاج ام باب نم يهو .[11 :ىروشلا] «(ُنيِصَبا غيب رك َوْهَو ف ولدك

 «بجاو هب ُناميإلاو ءلوهجم ُفيكلاو «مولعم ءاوتسالا :سنأ نب كلام ناسل

 ثيح نم تافصلاب ميلستلا عم طقف فيكلل ٌضيوفتلاف . . .ةعدب هنع ٌلاؤسلاو

 . قلك هلامكو هلالجب نيلي امب كلذ ّلكو ؛ليوأت ريغ نم اهدوجو

 ةسمخلا مهلوصأو ٌبسانتي امب صوصنلا هذه ليوأت ىف اوقرغأ ةلزتعملاو

 نيعلاو «ةمعنلا يه :اولاقو «ديلا اوركنأ !اهولطعو زاجملا لامعتسا يف اولغو

 نيذلا ؛مالعألا ةمئألا اميس ال حلاصلا ُفلَّسلا هيلع جرد ام لصألاو

 ام اذهف .ضرألا عوبر يف مهبهاذم ثرقتساو «مويلا ىلإ لوبقلاب ةمألا مهتقلت

 هللاو» :لوقي «ربكألا هقفلا» :باتك يف هيلع هللا ةمحر  ةفينح وبأ مامإلا هررق

 ُهَّللأ وه لكإم ؛هل كيرش ال هنأ قيرط نم نكلو ءددعلا قيرط نم ال دحاو ىلاعت

 نم ءيش ههبشي الو ءهقلخ نم ءايشألا نم ًائيش هبشي ال 1 : صالخإلا] # ٌدَحَأ

 ردقيو ءانملعك ال ملعي «نيقولخملا تافص فالخب اهلك هتافصو . ..هقلخ

 هلو . . .انمالكك ال مّلكتيو ءانعمسك ال عمسيو ءانتيؤرك ال ىريو ءانتردقك ال

 نم ىلاعت هللا هركذ امف «نآرقلا ىف ىلاعت هللا هركذ امك .ءسفنو هجوو دي ىلاعت

 وأ هتردق هدي نإ) :لاقي الو «فيك الب تافص هل وهف سفنلاو ديلاو هجولا ركذ

 ةقفاوملا تايآلا نأ يعدي بهاذملا باحصأ نم دحاو لك نإ» :يزارلا رخفلا لوقي (1)

 اهليوأت نم دب الف «ةهباشتم همصخ لوقل ةقفاوملا ىرخألا تايآلا نأو ؛ةمكحم هبهذمل

 هذهو .ةرهاقلا . دمحم نمحرلا دبع ةعبطم :«1ط .169 /7 :بيغلا حيتافم «كلذ بسح

 !ناعتسملا هللاو «ةلكشملا
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 هتفص هدي نكلو «لازتعالاو ردقلا لهأ ٌلوق وهو «ةفصلا لاطبإ هيف نأل ؛هتمعن

 .©"7«فيك الب ىلاعت هتافص نم ناتفص هاضرو هبضغو «فيك الب
 هتبثأ ام ُثابثإ اهتمئأو فلّسلا ةقيرط نأ ملع دقو» :©'ةيميت نبا خيشلا لوقي

 .ليطعت الو فيرحت ريغ نمو «ليثمت الو فييكت ريغ نم تافصلا نم ىلاعت هللا
 داحلإ ريغ نم تافصلا نم هتبثأ ام تابثإ عم «هسفن نع هافن ام نوفني كلذكو

 فتايآو هئامسأ يف نودحلي نيذلا َّمَذ ىلاعت هللا نإف «هتايآ يف الو ءهئامسأ يف ال

 ام َنوُرَجُيَس -وهلمسأ ف كروُدِحْلب نأ أورو ابي ةوغدأت ىلا ةامنألا وص : ىلاعت لاق امك
3 

 َنَفَأ الع َنْوَمَح ال ان ف َنوُدِحْلُ َنِدلأ ّقإ» :لاقو .[180 :فارعألا] * َنوُلَمَعي أنك

 :تلصف] # ُريِصَبَنوُلَمَك امي ُهَنإ مت امو ْذَمنيِقْلا موي انما هاي نم م ُْيَح ِرآَدلأ يف قلب
 «ليطعت الب اههيزنتو «هيبشت الب تافصلاو ءامسألا تابثإ ُنَّمضتت مهتقيرطف .0

 .[11 :ىروشلا] 4 ريا ميول وهوى ولدك َسْيل : ىلاعت لاق امك

 نأ ررق يذلا ؛بالك نب ديعس نب هللا دبع بهذمك ىرخأ بهاذم ةمثو
 ؛يرعشألا نسحلا وبأ اهنم دافتساو .”'هريغ يه الو ءوه يه ال هللا تافص

 «قلاخلاك لاعفألا تافص تاذلا ريغو .دوجولاك تاذلا نيع يه تافص ررقف

 اههّبش دقو ...ةردقلاو «ةدارإلاو «ملعلاك ريغ الو نيع يه لاقي ال تافصو

 اهلطع دقو ءدوهيلاو ىراصنلا دئاقع نم هيبشتلاو ةعيشلا ةالغ نم ٌموق اهمّسِجو

 .ًاددِق ٌقئارط اهيف ُسانلا قرفتو !مهتطخ ىلع مهرياسو «مهبكاو ْنَمو «ةلزتعملا
 ةيعرشلا صوصنلل ديدّسلا مهفلاب يدقعلا اهدشرل دوعت نأ ةمألا هذهل ٌحلصألاو

 هذه لوانت ىف ةنيصرلا ةيبرعلا ةغللا اهحاتفمو «تافصلاو ءامسألا ىف

 ْ .ديحوتلا ملع نم تاعوضوملا

 نايب يف ةّجحلا) :هباتك يف يناهبصألا يميمّتلا مساقلا وبأ ٌمامإلا لوقي

 ىلعو «هرهاظ ىلع ظفللا لّمح نم نإ» :(ةنسلا لهأ ةديقع حرشو ةّبحملا

 .ه1324 «ءةرهاقلا . ةيرماعلا «2ط .فرصتب 3 . 2 :ةفينح يبأل ريكألا هقفلا (1)

 .مأ 9 .ةرهاقلا مامإلا ةعبطم 6 5 : ةيرمدتلا ةلاسرلا :رظنا 22(

 .225 /2 :يرعشألا نسحلا يبأل نييمالسإلا تالاقم :رظنا (3)
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 ءزاجملا ىلإ ةقيقحلا نع هب لدع هلّوأت نمو .هتقيقح ىلع هلمح ةغللا ىضتقم

 . 20«ىلاعت هللا تافص ىلإ زاجملا ةفاضإ زوجي الو

 رصن وبأ لاقف «ميلسلا جهنملا ىلع عامجإلا لضفلا لهأ ٌضعب ىكح دقو

 هلل نأ ىلع اوعمجأ :تافّصلا يف مهلوق حرش :سداسلا بابلا» :يذابالكلا

 ًاديو .ًاهجوو .ًارصبو ًاعمس هل نأو ...اهب فوصوم وه ةقيقحلا ىلع ٍتافص

 اهنأ اوعمجأو ءهوجولاو «يديألاو ءراصبألاو ءعامسألاك سيل «ةقيقحلا ىلع

 , 20(ءازجأ الو «ءاضعأ الو «حراوجب تسيلو هلل تافص

 اوقرغأ نيذلا ؛مالكلا لهأ ىلع ّلمحي ربلا دبع نبا مامإلا لعج ام اذهو

 ةيتوبثلا تافّصلا عم لماعتلا يف اميس ال «هللا دارم نع جورخلاو ليوأتلا يف

 عيمج نم راثآلاو هقفلا نلهأ عمجألا :لاقف ؛غيزو عدب لهأ مهربتعاو «ةيربخلاو

 تاقبط يف عيمجلا دنع نودعي الو «غيزو عدب لهأ مالكلا لهأ نأ راصمألا

 ءزيملاو «ناقتإلاب هيف نولضافتي ءهيف هقفتلاو ءرثألا لهأ ءاملعلا امنإو «ءاهقفلا
 . ©0(ههفلاو

 :(ه 179 ت) ديز نب دامح

 يذلا ثيدحلا «ليعامسإ ابأ اي :لاقف ديز نب دامح يرسلا نب رْشب لأس

 . ةءاشي فيك كلذ لك ّقح» :لاق «ايندلا ءامسلا ىلإ كي هللا لزني» : ءاج

 :(ه 187 ت) ضايع نب ليضفلا

 عالطالا اذهو «ةاهابملا هذهو ءكحضلاو لوزنلا اذه لك :ليضفلا لاق

 نأ ءاشي امكو «.كحضي نأ ءاشي امكو . ىهابي نأ ءاشي امكو «لزني نأ ءاشي امك

 يداه عيبر دمحم قيقحت «446 /1 :ةنسلا لهأ ةديقع حرشو ةجحملا نايب يف ةجحلا (1)

 . يلخدملا

 «3ط .يواونلا نيمأ دومحم قيقحت .48 . 47 :فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا (2)

 .ةرهاقلا «ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا هه 2

 .942 /2 :هلضفو ملعلا نايب عماج (3)

 .302 /3 :ةنابإلا يف ةطب نبا هاور (4)
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 لوزي برب رفكأ انأ :ٌئمهجلا لاق اذإف .,فيكو فيك مّهوتن نأ انل سيلف «علطي

 .©”«ءاشي ام لعفي برب نمؤأ لب :لقف «هناكم نع
 :(ه117 ت) يعباتلا ةكيلم يبأ نبا

 وأ ةدحاوأ هللا دي نع ةكيلم يبأ َنبا ٌتلأس» :يحمجلا رمع نب عفان لاق

 (20(ناتنثا لب :لاق ؟ناتنثا

 :(ه 328 ت) يرابنألا ركب وبأ هرصع يف ةغللا مامإ

 : ىلاعت هلوق نم ىلاعت هلل نيعلا ةفص تابثإ يف لاق هنأ يرهزألا هنع لقن دقو

 .[37 :دوه] 4 فرم م ًاوملظ َنِدلا ىف نبك او انو انني د َكْلفْلا عضو

 نيعو :لاق «نيعلا هب ٌديري :نيعألا :رثألاب رابخألاو لقنلا ٌباحصأ لاق»

 ام وأ ؟يه فيك :َلوقي نأ ًادحأ عسي الو ءاهرهاظ نم رثكأب رسفُت ال هللا
 , ©0(؟اهتفص

 :(ه 370 ت) يورهلا يرهزألا روصنم وبأ هرصع يف ةغللا مامإ

 هلوق دنع لوقي يورهلا يرهزألا روصنم ابأ هنامز يف ةغللا مامإ يعم لّمأتو
 هلأ َلِإَو ذل َىنيْدَو دَكِكلاَو راَتكلا ني لك هلأ هاي نأ لإ نووي لها :ىلاعت
 يردن ال انأ الإ ,برعلا مالك يف ٌفورعم ٌمامغلاف» .[210 :ةرقبلا] 4 زومأْلا مج

 الو هب نمؤن نحنف ءهنم للظ يف ةمايقلا موي كتف هللا ينأي يذلا مامغلا فيك فّيكن

 40( هللا تافص رئاس كلذكو «هتفص

 :(ه 150 ت) تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ مامإلا

 «نيقولخملا تافصب ىلاعت هللا ٌفَصوُي ال» :ةفينح وبأ مظعألا ُمامإلا لاق

 «ةعامجلاو ةنّسلا لهأ ٌلوق وهو .ءيفيك الب هتافص نم ناتفص هاضرو هبضغو

 امك هفصنو «هباوث هاضرو «هتبوقع هبضغ :لاقي الو «ىضريو بضغي وهو

 .203 /3 :ةنايإلا يف ةطب نباو «17 :دابعلا لاعفأ قلخ يف يراخبلا هاور (1)

 .286 /1 :يسيرملا ىلع هدر يف يمرادلا هاور (2)

 .205 /3 :ةغللا بيذهت (3)

 .246 /3 :ةغللا بيذهت :رظنا (4)
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 ءرداق يح ءدحأ ًاوفك هل نكي ملو «دلوي ملو دلي مل ءدمص دحأ :هسفن فصو

 ."”(هقلخ هوجوك سيل ههجوو

 هركذ امف «نآرقلا ىف ىلاعت هللا هركذ امك سفنو هجوو دي هلو» : ًاضيأ لاقو

 «فيك الب ٌتافص هل وهف سفنلاو ديلاو هجولا ركذ نم نآرقلا ىف ىلاعت هللا

 .ردقلا لهأ ٌلوق وهو «ةفصلا َلاطبإ هيف نأل ؛هتمعن وأ هتردق هذب :لاقي الو

 .'20(لازتعالاو

 ء1ط .298 :سيمخلا دمحمل ةفينح يبأ دنع نيدلا لوصأ نم ًالقن .56 :طسبألا هقفلا (1)

 .ضايرلا «يعيمصلا راد . ه6

 ءملسملا راد ه.ه1414 ء1ط .37 :سيمخلا دمحم .د .هحرش عم ربكألا هقفلا (2)

 .ضايرلا

 ىلإ قرشملا نم مهلك ءاهقفلا قفتا» :(ه 189 ت) ينابيشلا نسحلا نب دمحم لاق »

 ةفص يف ِةِكَي هللا لوسر نع تاقثلا اهب ءاج يتلا ثيداحألاو نآرقلاب ناميإلا ىلع برغملا

 دقف ؛كلذ نم ًائيش مويلا رسف نمف .هيبشت الو ء.فصو الو ءريبغت ريغ نم كك برلا

 نكلو ءاورّسفي ملو ءاوفصي مل مهنإف ,ةعامجلا قرافو هِي َىَِنلا هيلع ناك امم جرخ
 دق هنأل ؛ةعامجلا قراف دقف مهج لوقب لاق نمف ءاوتكس مث ةنسلاو باتكلا يف امب اوتفأ

 .432 /3 :يئاكلاللا هاور «ءيشال ةفصب هفصو

 هجولاو ديلا تايثإ» :(ه 493) يودزبلا دمحم رسيلا وبأ هرصع يف ةيفنحلا خيش لاقو »

 كاردإ نع زجعلاب لصألا لاطبإ زوجي الو ءهفصوب هباشتم ؛هلصأب مولعم ءاندنع قح
 مهلهجل لوصألا اوّدر مهنإف ءهجولا اذه نم ةلزتعملا تلض امنإو «فيكلاب فصولا

 قيقحت .93 :يراقلا يلع المل ربكألا هقفلا حرش :رظنا «ةلطعم اوراصف ؛تافصلاب

 .توريب «سئافنلا راد ءه1417 .1 ط ءراعشلا ناورم

 اوتبثأ ةعامجلاو ةنسلا لهأو» :(ه 494 ت) يسخرسلا سابعلا وبأ ةمئألا سمش لاقو »

 اوزوجي ملو «ةيفيكلا وهو هباشتملا وه اميف اوفقوتوءصنلاب مولعم لصألا وه ام
 .93 :قباسلا ردصملا «كلذ بلط يف لاغتشالا

 هللا فصوي يذلا اضرلاو بضغلا نإ» :(ه 1014 ت) يفنحلا يراقلا يلع الملا لاق »

 نع نآرقلا فرص نإف ...ةقيقح امهنم لك ناك نإو ءدبعلا هب فصوي امل فلاخم هب

 6 :ربكألا هقفلا حرش .(«مارح بجوم ريغب هتقيقحو هرهاظ
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 :(ه 179 ت) يحبصألا سنأ نب كلام مامإلا

 ترإ# :ىلاعت هلوق ريسفت يف ءاوتسالا ةقيقح تابثإ يف ةروهشم هترابعو

 راما َلَيْل يقي رمل لع اهوتسأ من وَ َةَنِس يف َصْرأْلاَو ٍتْومَّسلأ َقلَح ىِّلآ هَل يَ
 بر ُهَّلا َكَراَبَي متألاو لفل هل الأ يرئأب تحَسُم موجُدلاَو ٌرمَصْلاَو سمّشلاَو اًدنَح ُدِلظ
 .مولعم ٌءاوتسالا» :ُهنيك لاق ؟ءاوتسالا نع لئّس املو .[54 :فارعألا] «نيِبِلدعْل

 . (ةعذب هنع ٌلاؤسلاو «بجاو هب ناميإلاو «لوهجم ففيكلاو

 لجر ءاجف «سنأ نب كلام دنع انك» : ىيحي نب ىيحي لاق ٌةيناث ٌةياور هلو

 قرطأف ؟ىوتسا فيك .[5 :هط] « ئوتْسأ ٍشرَمْلا َلَع نحيل #» هللا دبع ابأ اي :لاقف

 ريغ فيكلاو ءلوهجم ريغ ءاوتسالا :لاق مث ءءاضحرلا هالع مث .هسأر كلام

 هب رمأف «ًاعدتبم الإ كارأ امو «ةعدب هنع لاؤسلاو «بجاو هب ناميإلاو «لوقعم

 00 ىو أ
 . 20 "جرحي ل

 :(ه 204 ت) ىعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلا

 ءامسأ ىلاعتو كرابت هللا :باجأف هللا تافص نع يىعفاشلا ٌمامإلا لْيَس

 هناحبس هللا رابخإ كلذ وحنو . . .لي هيبت اهب ربخأو ءهباتك اهب ءاج .تافصو

 مد تل ُهلولعم هلأ دي دولا ٍتااَقَوإَ» :هلوقب نيدي هل نأو «عيمس هنأ انايإ ىلاعتو
 /# جبس لل 7 207 7-5 هت آ - 0 أ

 يناعملا هذه نإف .[64 :ةدئاملا] َتَديِيلو كاني فب قي ِناَطوسنم هادي ْلَب اولا ا اعل

 دراولا ناك نإف ءاهب هيلإ ربخلا ءاهتنا دعب الإ دحأ اهب لهجلاب رفكي الف «ةيورلاو

 يف ئرقملا نباو «119 :داقتعالا يفو «515 :تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلا هاور (1)

 نيذلا ؛نيرخأتملا ءانثتساب جاهنملا اذه ىلع ةيكلاملا نم ٌهلجلا جرد دقو .311 :همجعم

 :رشاع نبا مهلوق صخل امك ؛ةديقعلا يف ةيرعشألاو كولسلا يف فوصتلا نيب اوعمج

 كلاسلادينجلا ةقيرط يفو كلام هقفو يرعشألادقع يف

 نع ينغلب دقو» :ربلا دبع نبا ظفاحلا هنع لوقي (ه 191 ت) مساقلا نبا لاثمأ دجن !نكل

 «هللا نم كحضلا نأل كلذو ؛«كحضي هللا نأ» ثيدحلا ةياورب ًاسأب ري مل هنأ مساقلا نبا

 .152 /7 :ديهمتلا :رظنا «هدابع نم نوكي ام ةهج ىلع سيل هنم بجعتلاو لزنتلاو
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 هعماس ىلع ةنونيدلا ٍتبجو عامسلا يف ةداهشلا ماقم مهفلا يف ٌموقي ًاربخ كلذب

 هذه تبثي نكلو هدي هللا لوسر نم عمسو نياع امك هيلع ةداهشلاو ءهتقيقحب

 ءوِلَمك سلو :لاقف هركذ ىلاعت هسفن نع كلذ ىفن امك ؛هيبشتلا يفنيو «تافصلا

 . 2011 :ىروشلا] *« رص ٌعيِعّسل روش

 حتف يف رجح نبا هنم ًاءزج ركذ دقو «283 /1 :يعفاشلا ةمجرت يف ةلبانحلا تاقبط (1)

 نم ريثك راس دقو .يعفاشلا بقانم يف متاح يبأ نبا ىلإ هازعو 407 /13 :يرابلا

 .تافصلا عم لماعتلا يف ميوقلا جاهنملا اذه ىلع ةيعفاشلا

 هشرع ىلع ٍلاع» : كك هللا فصي وهو لوقي :(ه 264 ت) يعفاشلا ينزملا مامإلااذهو «

 عمتجا لاعفأو تالالاقم هذه . . .» :لاقو .«. . .هقلخ نم هملعب ناد وهو هتاذب هدجمم يف

 ةودق نرعباتلا اهب مصتعا هللا قيفوتبو .ىدهلا ةمئأ نم نولوألا نوضاملا اهيلع

 ؛نوزغ لامج قيقحت «ها5 ء1ط ,89 75 :ينزملل ةنسلا حرش :رظنا 2. . .اضرو

 .ةيوبنلا ةنيدملا «ةيرثألا ءابرغلا ةبتكم

 ثيداحأ قاس نأ دعب «ةنسلا حرش» هباتك يف لوقي يعفاشلا يوغبلا مامإلا اذهو «

 اهرارمإو ءاهب ناميإلا بجي .عمسلا اهب درو «ىلاعت هلل تافص اهرئاظنو هذه» : تافصلا

 ىلاعتو هناحبس يرابلا نأ ًادقتعم «هيبشتلا نع ًابنتجم «ليوأتلا نع ًاضرعم ؛اهرهاظ ىلع

 َسْيَل## : ىلاعت لاق ؛قلخلا تاوذ هتاذ هبشت ال امك ,قلخلا تافص هتافص نم ءيش هبشي ال

 ءاملعو «ةمألا فلس ىضم اذه ىلعو .[11 :ىروشلا] #«ٌُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا وهو ٌءْيَش ِهِلْئِمَك

 ملعلا اولكوو «ليوأتلاو ليثمتلا نع اهيف اوبنجتو «ميلستلاو لوبقلاب ًاعيمج اهوقلت ءةنسلا
 .1712163 /1 :ةنسلا حرش :رظنا .فلّشلا راثآ قاس مث ءاقو هللا ىلإ اهيف

 نم ةلمج رُكِذ دعب لوقي (ه 303 ت) يعفاشلا يدادغبلا جيرس نبا سابعلا وبأ مامإلا اذهو «

 اهلوأتن الو ءاهّدرن الو اهلبقن نأ :نآرقلا يف ةهباشتملا يآلا يفو هيف انداقتعا» : تافصلا

 ةيآلاو «هرهاظل ربخلا ملسنو .. .نيهبشملا هيبشت ىلع اهلمحن الو «نيفلاخملا ليوأتب

 ءةدحلملاو «ةيمهجلاو «ةيرعشألاو «ةلزتعملا ليوأتب لوقن الو ءاهليزنت رهاظل

 «ليثمت الب نمؤنو «ليوأت الب اهلبقن لب «ةفيكملاو «ةيماركلاو «ةهبشملاو .ةمسجملاو

 اهليوأت ءاغتباو «ةنس مهب لوقلاو ءبجاو امهب ناميإلاو «ناحيحص ربخلاو ةيآلا لوقنو

 286 :جيرس نبا سابعلا يبأل (نيدلا لوصأ يف ةبوجأ هيف ءزج) :رظنا «ةقدنزو ةعدب

 .174 :ةيمالسإلا شويجلا عامتجا يف ميقلا نباو .«208 :ولعلا يف يبهذلاو
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 :(ه 241 ت) لبنح نب دمحأ مامإلا

 :لاق ؟ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعت هللا ُلزني :هللا دبع ىبأل تلق :لبنح لاق

 بضغو ءاذه نع ثكسا :يل لاقف :لاق ؟اذامب مأ هملعب هلوزن :تلق ءمعن

 ,"”0فيك الب يور امك ٌتيدحلا ضمأ ؟اذهلو كل ام :لاقو ؛ًاديدش ًايضغ

 :(ه 279 ت) يذمرتلا ىسيع وبأ مامإلا

 ٍدحاو ٌريغ لاق دقو» :تافصلا يف هننس يف يذمرتلا ىسيع وبأ مامإلا لاق

 «تافصلا نم تاياورلا نم اذه هبشي امو ءثيدحلا اذه يف ملعلا لهأ نم

 ُتاياوُرلا تبثت دق :اولاق ءايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت برلا لوزنو
 «كلام نع يور اذكه ؟فيك لاقي الو ءمهوتي الو ءاهب نمؤيو ءاذه يف

 اهوّرمأ :ثيداحألا هذه يف اولاق مهنأ .كرابملا نب هللا دبعو «ةنييع نب نايفسو

 امأو !ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم ملعلا لهأ ٌلوق اذكهو .فيك الب ٌثءاج امك

 . © «هيبشت اذه :اولاقو «تاياورلا هذه ثركنأف ٌةيمهجلا

 :(ه 280) يمرادلا ديعس نب نامثع ظفاحلا

 معزو «هللا لوزن يسيرملا ركنأ امل «يسيرملا ىلع درلا» :هباتك يف كلذو

 «نايبّصلاو ءاسنلا ججح نم ًاضيأ اذهو» :هيلع قلعف ءهتمحرو هرمأ لزني امنأ

 . 7”«نايب هدنع سيل ْنَمو

 يعّدملا يسيرملا اهيأ كل لاقيف» :يسيرملا تاليوأت ىلع درلا يف لاق دقو

 مهتّمرب ةلبانحلا نإو ؛اذه .453 /3 :يئاكلاللاو «242 /3 :ةنابإلا يف ةطب نبا هاور (1)

 نبا مالسإلا خيش لاثمأ نم نيثدحملاو نيمدقألا نم ةديقعلا يف جهنلا اذه ىلع اوراس

 خيشلا ةحامسو «باهولا دبع نب دمحم خيشلاو .ةيزوجلا ميق نبا رابلا هذيملتو ( ةيميت

 دقو ءريثك مهريغو «ديز وبأ ركبو «نيربج نباو «ينابلألاو «نيميثعلاو ءزاب نبا

 نم رثكأ ةديقعلا لاجم ىلع تزكر يتلا بتكلاب ثيدحلا رصعلا يف تابتكملا تألتما

 .اهريغ

 50/3 :يذمرتلا ننس )2(

 .214/1 :يسيرملا ىلع درلا (3)
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 هللا نع انلقعو .تأرق امك َنآرقلا انأرق دق :نطابلا يف ٍِففَتْنُم تنأ امل رهاظلا يف

 هب فصو امب هانفصوو ءهسفن نع ىفن ام هللا نع انيفن دقو «ءيش هلثمك سيل هنأ

 تفصو ام فالخب هتفصوو ءهسفن هب فصو امب هفصت نأ تيبأو ءهدعن ملف هسفن

 .(هسفن هب

 «مالكو «ءسفنو ءهجوو «نيديو ءرصبو ءعمس وذ هنأ هباتك يف هللا انربخأ

 الب هفصو امك هسفن هب فصو ام عيمجب انمآف «هتاومس قوف هشرع قوف هنأو

 نأ تيعداف «فييكتو «.ججحلا نم ٍتايامعب عمجأ اهلك هنع تنأ اهتيفنو .فيك

 نأو ءهايإ توّضلا كاردإ :هعمس نأو «ءسفني فصوي ال هنأو ءهلك :ههجو

 نويعب كيلإ رظنت يتلا مانصألاو «ةراجحلاو «لابجلاك ناولألا ةدهاشم :هرصب

 ناقولخم همالكو هملع نأو «هروتقمو هعسوم هاقزر :هيدي نأو ءرصبت ال
 وه ام لثم هنم شرعلا قوف نأو «ةثدحم ةقولخم ةراعتسم هءامسأ نأو «ناثدحم

 ءاذك يف برعلا لوقكو ءاذك يف سانلا لوقك هتافص يف هنأو «نيلفاس ٌلفسأ

 شحوأ فييكت يأف ءاهلثم ريغب ًاليثمتو ءاهلكش ريغب ًاهيبشت لاثمألا هل برضت
 تالالضلاو «لاثمألا هذهب ىلاعت هللا نع اهريغو تافصلا هذه تيفن اذإ اذه نم

 .'"”(تالضملا

 :(ه 310 ت) يربطلا ريرج نبا مامإلا

 امف :لتاق انل لاق نإف» :لاقف اهدعب قّلعو ء«تافّصلا نم ًةلمج قاس دقو

 كي هللا باتك اهضعبب ءاجو «تركذ يتلا تافصلا هذه يناعم يف ٌباوَّضلا

 ؟ِهلَي هللا لوسر اهضعبب ءاجو ءهيحوو

 نم ٌفرعن ام ىلع اهقئاقح َتبثن نأ :اندنع لوقلا اذه نم ٌتاوصلا :ليق

 ويك سيل :لاقف هؤانث لج هسفن نع ىفن امك هيبشتلا يفنو «تابثإلا ةهج
 انركذ يتلا يناعملا هذه لك تبثنف .. .[11 :ىروشلا] « رص ٌعَِسلَأ َوْهَو ءىَت

 «دشرلا ةبتكم ء«ه1418 ء1ط «ىعملألا ديشر قيقحت .428 /1 :ىسيرملا ىلع درلا (1)

 . ضايرلا
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 «تابثإلا ةقيقح نم لقعي ام ىلع ليزنتلاو باتكلاو رابخألا اهب تءاج اهنأ

 .نذأ يف ٍقرخب ال «تاوصألا هؤانث لج عمسي :لوقنف هيبشتلا هنع يفننو

 ينب راصيأ هبشي ال رصبب صاخشألا رصبي كلذكو .مدآ ينب حراوجك ةحراج الو

 نادي نكلو ؛ةحراج تسيلو عباصأو نيميو نادي هلو .مهل حراوج يه يتلا مدآ

 ينب حراوجك ال هجوو ءريخلا نع ناتضوبقم ال .قلخلا ىلع معنلاب ناتطوسبم

 ظ .مدو محل نم يتلا مدآ
 نع رَّشك كلذ نإ :لوقن الو ؛هقلخ نم ءاشي نم ىلإ كحضي :لوقنو

 ."”«ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك طبهيو .باينأ
 :(ه311 ت) ةميزخ نيا ظفاحلا

 كلذ نمو «ةقيقحلا ىلع اهلمحو ءْكِك هللا تافص هنّمض (ديحوتلا) باتك هل

 هذه يفو» :لاقف «لوزنلا ةفص قيقحتو «©!نيديلاو «'“*”هجولا ةقيقح تابثإ

 انيبن انربخأ يذلا ايندلا ءامس قوف كه هللا نأ :حصو .تبثو «ناب ام رابخألا

 «ىلعأ ىلإ لفسأ نم لزن :لوقي نأ برعلا ةغل ىف ٌلاحم ذإ ءهيلإ لزني هنأ هل

 ."”«لفسأ ىلإ ىلعأ نم لوزتلا نأ باطخلا يف ٌموهفمو

 :(م386) يكلاملا يناوريقلا ديز يبأ نبا دمحم وبأ مامإلا

 «ةنسلألا هب قطنت ام باب» :يف ةلاسرلاب روهشملا هباتك لوأ يف امّيس ال
 ديجملا هشرع قوف هنأو» :لاق «تانايّدلا رومأ تابجاو نم ٌةدعفألا هدقتعتو

 , 50(هملعب ٍناكم لك يف هنأو ءهتاذب

 .145 .141 :نيدلا ملاعم يف ريصبتلا (1)

 بتكلا راد ءه1412 ط .«ساره ليلخ دمحم قيقحت .23 . 22 :ديحوتلا باتك :رظنا (2)

 .توريب «ةيملعلا

 .84 .83 :قباسلا عجرملا :رظنا (3)

 .126 . 125 :قباسلا ردصملا (4)

 «1 ط «يلع دمحم ثراولا دبع قيقحت 273 /1 :يوارفنلل يناودلا هكاوفلا :رظنا (5)

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ه8
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 :(ه 395 ت) هدنم نبا ظفاحلا

 «ىلاعت هتافصب هسفن حدتما قه هللا نأ كلذو» :هيف ءاج (ديحوتلا) ٌباتك هل

 اميف كي هللا ًدارم نّيبو ِةلَي ىفطصملا هب قدصو «كلذب هحدم ىلإ هدابع اعدو

 «برعلا دنع ًاموهفم كلذ ناكو .هتافصو «هئامسأو ءهسفن رْكِذ نم هدابعل رهظأ

 .27«. . .اهليوأت ىلإ جاتحم ريغ

 :(ه 422 ت) يكلاملا باهولا دبع يضاقلا

 موي ءيجي هللا نأو» :يناوريقلا ديز يبأ نبا لوق حرش ددصب وهو لاق
 كاَنَص اَفَص ُكَمْلاَو َكّير هو : ىلاعت هلوقل ؛اذهو» :«ًافص ًافص كلملاو ةمايقلا

 ءاج» :هب ًدارملا نإ :لوقي نم لوقل ىنعم الو .ًايئاج هسفن تبثأف .[22 :رجفلا]

 نع مالكلا ُفْرَص َبََجَو كلذ هيلع لاحتسا اذإ سيل نكلو ...«كبر رمأ

 دنع الو ءاندنع بجي ال دهاشلا درجمب بئاغلا ىلع ءاضقلا نأ لجأل ؛هتقيقح
 . ©0(هولاق ام لطبف «ملسم

 :(ه 463 ت) يكلاملا ربلا دبع نبا ظفاحلا

 ٌّقََح نمو» :هيف ءاج (ديهمتلا) ٌسيفن ٌباتك هل «سلدنألا ءاملع نم وهو

 ليبس ال ذإ ءزاجملا هب ديرأ هنأ ةمألا قفتت ىتح هتقيقح ىلع لمحُي نأ مالكلا

 ىلإ ىلاعت هللا ٌمالك ُهَجوُي امنإو ,كلذ ىلع الإ انبر نم انيلإ لزنأ ام عابتا ىلإ
 غاس ولو «ميلستلا هل بجي ام كلذ نم ْمنمي مل ام ههوجو نم رهظألاو رهشألا

 بطاخي نأ نع نو هللا لجو «تارابعلا نم ءيش تبث ام عّدم لكل زاجملا ُءاعّذا

 «نيعماسلا دنع هانعم ٌحصي امم ؛اهتابطاخم دوهعم يف برعلا همهفت امب الإ

 ءرارقتسالاو «ءيشلا ىلع عافترالاو ءولعلاو .موهفمو ةغللا يف ٌمولعم ٌءاوتسالاو
 . ©)(هيف نكمتلاو

 .7 /3 :هدنم نبال ديحوتلا (0)

 دمحم دمحأ قيقحت «ه1424 ءا1ط .320 . 319 :يناوريقلا ديز يبأ نبا ةديقع حرش (2)

 .تارامإلا .ثارتلا ءايحإو ةيمالسإلا تاساردلل ثوحبلا راد « فيس رون

 .131 /7 :ربلا دبع نبال ديهمتلا (3)
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 ةنسلا ُلهأ» :لاقف كلذ ىلع فلَّسلا ًعامجإ - هتك  ٌّربلا دبع نبا ىكح دقو

 ءاهب ناميإلاو «ةنسلاو نآرقلا يف اهلك ةدراولا تافّصلاب رارقإلا ىلع نوعمجم
 «كلذ نم ًائيش نوفيكي ال مهنأ الإ ءزاجملا ىلع ال ةقيقحلا ىلع اهلمحو

 ءاهلك ةلزتعملاو ؛ةيمهجلاو «عدبلا لهأ امأو «ةروصحم ةفص هيف نودحي الو
 نم نأ نومعزيو «ةقيقحلا ىلع اهنم ًائيش لمحي الو ءاهركني مهلكف «جراوخلاو

 امب نولئاقلا هلاق اميف قحلاو «دوبعملل نوفان اهتبثأ نم دنع مهو «ةبشم اهب ٌرقأ
 .0”2هلل دمحلاو «ةعامجلا ةمئأ مه هلوسر َةَّنّسو هللا باتك هب قطن

 :(ه 671) يكلاملا يبطرقلا هللا دبع وبأ مامإلا

 :فارعألا] «ِشّرمْلَأ َّلَع نرتشأ متو :ءاوتسالا ةقيقحل ةتبثملا ةيآلا ءوض يفو

 يفنب نولوقي ال - هُو  لَوألا ْفَلَّسلا ناك دقو» : نك - ٌئبطرقلا لاق 4

 قطن امك ىلاعت هلل اهتابثإب ةفاكلاو مه اوقطن لب كلذب نوقطني الو ٠ ءةهجلا

 اولهج امنإو «هتاقولخم مظعأ هنأل ؛كلذ ٌدحأ ركني ملو .هلسر تربخأو «هباتك

 . 200. . .هتقيقح مّلْعُت ال هنإف ؛؟ءاوتسالا ةيفيك

 :(ه748 ت) يبهذلا نيدلا سمش ظفاحلا

 «زاجملا ىلإ ٌدرت ٌتافصلا تناك ولو ...» :هيف ءاج (ولعلا) ٌتاتك هلو

 ةقيقح ٌدوجوم وهف «فوصوملل ةعبات ٌةفصلا امنإو هللا تافص نوكي نأ لطبل

 نوكت نأ مزل ؛ريظن الو هل لثم ال ناك اذإف «ًازاجم تسيل هتافصو «ًازاجم ال
 . ©)«اهل لثم ال

 نإف «هللاو قدص» :لاقف يبهذلا نيدلا سمش ظفاحلا هيلع قلع دقو .145 /7 :ديهمتلا (1)

 ىلإ بلسلا كلذ هادأ مالكلا زاجم ىلع اهنم درو ام لمحو «تافصلا رئاس لوأت نم

 ةيمهجلا لثم :لاق هنأ ديز نب دامح نع لقن امك «مودعملا هباشي نأو .برلا ليطعت

 ال :اولاق ؟برك اهلف :ليق .ال :اولاق ؟قاس اهل :ليق .ةلخن انراد يف :اولاق موقك

 .250 :يبهذلل ولعلا .«ةلخن مكراد يف امف :ليق .ال :اولاق ؟ونقو ٌبطر اهل :ليق

 يف ينعي  ءاوتسالا نأ يف كلام مامإلا مالك قاسو 2140/7 :نآرقلا ماكحأل عماجلا (2)

 .ةعدب هنع لاؤسلاو ,لوهجم فيكلاو «مولعم  ةغللا

 فلّسلا ءاوضأ ةبتكم ء«ه1416 «1 ط ءدوصقملا دبع فرشأ قيقحت 2239 :ولعلا (3)

 .ضايرلا
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 :(ه 840 ت) ينميلا ريزولا نبا مامإلا

 لهأ نم ٌةعامج اهيناعم يف ملكت هنأ ُملعا» :هتافص و هللا تافص نع لاق

 دارملا نأ داقتعاو «هيبشتلا مدع اهيف ةمصعلاو «حضاو اهرثكأو ءريسفتلاو ملعلا

 ."”(ىلاعت هللا الإ هتقيقحب طيحي ال يذلا ؛ اهيناعم لمكأ اهب

 :(ه 845 ت) يزيرقملا نيدلا يقت ةمالعلا

 سانلا ىلإ ًالوسر ِةِكَك هيبن برعلا نم َتَعَب امل ىلاعت هللا نأ ْملعا» :لاق

 هباتك يف ةميركلا ُهَّسْفَن هب فصو امب ىلاعتو هناحبس مهبر مهل فصو ؛ًاعيمج
 ملف .ىلاعت هّبر هيلإ ىحوأ امبو «نيمألا حورلا ِةكَي هبلق ىلع هب لزن يذلا ؛زيزعلا
 امك ؛كلذ نم ءيش ىنعم نع مهيودبو مهيورق مهرسأب برعلا نم ٌدحأ هلأسي

 رظنلا نعمأ نمو ...حجحلاو «مايصلاو «ةاكزلاو «ةالصلا رمأ نع هنولأسي اوناك

 نم طق دري مل هنأ ملع ةيفلّسلا راثآلا ىلع فقوو «يوبنلا ثيدحلا نيواود يف

 «مهتاقبط فالتخا ىلع - نيو - ةباحصلا نم دحأ نع ميقس الو «حيحص قيرط
 هناحبس برلا فصو امم ءيش ىنعم نع ِةِكَي هللا لوسر لأس هنأ ؛مهددع ةرثكو

 ىنعم اومهف مهلك لب هلي هيبن ناسل ىلعو «ميركلا نآرقلا يف ةميركلا هسفن
 نم اوهّرنو «هيبشت الب - قو - اوتبثأف «ءتافصلا يف مالكلا نع اوتكسو «كلذ

 مهعمجأب اوأرو ءاذه نم ٍءيش ليوأت ىلإ مهنم ٌدحأ ٌضّرعتي ملو «لبطعت ريغ
 2 ..تدرو امك تافصلا ءارجإ

 :(ه 1270 ت) يسولآلا دومحم ةمالعلا

 بهذم ةقيقحل ٌدهشي يالوم اي :تلقف» :(بارتغالا بئارغ) يف لاق

 :ىلاعت هلوق هيزنتلا عم ءاهرهاوظ ىلع اهؤارجإ وهو «تاهباشتملا يف فلّسلا

 رشبلا ريخ مهتيريخب َدِهَّش نيذلا ؛ةثالثلا نورقلا عامجإ 47 ىو ئِك سبل
 عم رهاظلا ىلع ءاقبإلا :ثلاثلا . . .بهاذم ةثالث تاهباشتملا يف نإ ...ِكي

 فارشإب ءاملعلا نم ةعامج قيقحت 2166 :ىنميلا ريزولا نبال قلخلا ىلع قحلا راثيإ (0)

 . توريب .ةيملعلا بتكلا راد ها403 1 ّط «رشانلا

 .188 /4 :يزيرقملا ططخ (2)
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 نأو «هيزنتلا داقتعا عم رهاظلاب لوقلا :مهضعب لوق ىنعم وهو «مزاوللا يفن
 ىلع ةلادلا همزاول يِفَن عم هرهاظ دارملا كلذ يف لاقيف «ءيش كي هلثمك سيل

 قلاخلا ءاوتسال ال ءَقلَخلا ءاوتسال مزاول اهنأ ىوعد ىلإ كلذ ٌعجريو «ةيمسجلا

 اهنإف «ةرخآلا يف ىلاعت هللا ةيؤر يف ةيديرتاملاو ةرعاشألا لوق ٌريظن وهو ءًاضيأ
 ةيؤرلا مزاول نم وه امم امهوحنو «ةيمسجلاو «ةلاقملا نم اهمزاول يفن عم نوكت

 .'”(دهاشلا ىف

 :يواضرقلا فسوي خيشلا

 هللا ىلإ ٌفيضت يتلا ٌصوصنلا» :- هللا هاعر - يواضرقلا فسوي ٌحيشلا لوقي

 «بضغلاو «ةمحرلا :لثم «ةيسفن تالاعفنا رشبلا يف يه تافص ىلاعت

 تايآب تتبث دقو ءاهوحنو ,بجعلاو «ةريغلاو «حرفلاو «ةيهاركلاو «ةبحملاو

 امك «ىلاعتو هناحبس هلل تافّصلا هذه تبثن :ةحيحّصلا ةنسلاب وأ «زيزعلا نآرقلا

 لك نونئمطم نحنو هلي هلوسر ناسل ىلع وأ «هباتك يف ءهسفنل اهتبثأ

 ٌةنيب اهنأل ءاهيف فقوتن الو «هيلإ ةجاح ال ذإ «ًاليوأت اهل سمتلن الو «نانئمطالا
 .اهيف فلّسلا ُفقوم اذهو ؛ىنعملا ٌةحضاو

 وأ .هسفن ماعنإلا وأ «ماعنإلا ةدارإ :اضرلاب دارملا :َلوقن نأل يعاد الو

 وأ «باوثلا ةدارإ :ةبحملاب وأ .هسفن ماقتنالا وأ «ماقتنالا ةدارإ :بضغلاب

 لعفي امك «ةردقلا ةفص وأ «ةدارإلا ةفص ىلإ تافصلا هذه ٌدرنل ءهسفن باوثلا

 ءاضرلاو «ةمحرلا هل تبثن ةدارإلا َكق هلل انتبثأ امكو ...نيملكتملا نم ٌريثك

 .20(...كحضلاو ءبضغلاو

 :هتافصو هللا ءامسأ يف فدارتلا ةلأسم :رشع يداحلا ثحبملا

 تناك دقو «دحاولا ىنعملل ظافلألا دّدعت : ىنعيو «ةيوغل ٌةرهاظ ٌُفدارتلاو

 يف عبط .387 .384 :بايإلاو ةماقإلاو باهذلا يف بابلألا ةهزنو بارتغالا بئارغ «1)

 .ه1327 «دادغب ىف ردنباشلا ةعبطم

 .155 .154 /4 :يواضرقلا خيشلل ةرصاعم ىواتف :رظنا (20)
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 يف اميس ال ؛ةنسلا لهأو ةلزتعملا نيب ةديقعلا تاعوضومب ةلّصلا ةديدش

 .ةيهلإلا تافصلاو .ءامسألا

 ٌمالعأ يهف ءتافصو ٌمالعأ هللا ءامسأ نأ ةلأسملا يف لصفلا ٌلوقلاو

 يهو «يناعملا نم هيلع تلد ام رابتعاب ٌتافص يهو «تاذلا ىلع اهتلالد رابتعاب

 ةنيابتمو هَ هللا وهو دحاو ىّمسم ىلع اهتلالدل «تاذلا ثيح نم ةفدارتم كلذب
 .'"”صاخلا هانعم ىلع امهنم دحاو لك ةلالدل ؛تافصلا ةهج نم

 :يوغللا سردلاو لازتعالا بهذم :رشع يناثلا ثحبملا

 نم بدألل ام اوكردأ ءاملعو «نيركفمو «نيفقثم لازتعالا ٌلاجر ناك املو

 نودّوزتيو «هنوسردي هيلع اوُبكناف «لوقعلا ريونتو «ةفاقثلا لامكإ يف ليلج رثأ
 كلذو ؛ةلحن ءاسؤرو «ةلاقم ًةاعد اوناك مهنأ هيلع مهتبثو «هيف مِهبّغر دقو «هنم

 نم نونكمتي امهبو .نايبلا ىلع ةردقمو «ناسللا يف ةحاصف ءيش لك لبق ٌبلطتي

 .ةغالبلا بابرأو «بدألا ةمئأ مهنم ناكف «نيفلاخملا ماحفإ و «موصخلا ةجاحم

 :مهتغالب ٌفصي يراصنألا ناوفص لاق

 رماع نب لاله يح نم قدشلا الو مهرابغ شي ُنابحس ناك امو

 ميلعلا لعج نم مهنمف «تافصلا نم هتنمضت ام نود ءامسألا هلل اوتبثأ دقف ةلزتعملا امأو «1)

 الب ميلع :لاق نم مهنمو «تافدارتملا ةضحملا مالعألاك ريصبلاو عيمسلاو ريدقلاو

 نم هنَّمضتي ام نود مسالا اوتبثأف ءرصب الو عمس الب ريصب عيمس ؛«ةردق الب ريدق .ملع

 ٌحيش ٌدريو .8/3 :ىواتفلا عومجم نمض يهو «18 :ةيرمدتلا ةلاسرلا .تافصلا

 كدت ال تادماجو ًامالعأ تناك اذإ ءامسألا نأ مولعم» :لوقيف ةلزتعملا ىلع مالسإلا

 ءمسا نود مسا يف دحأ دحلي الف ءمسا نود مسا نيب اهيف قرف نكي مل ؛ىنعم ىلع

 امنإو ؛هئامسأ نم ريثكب هللا ةيمست نع عنتمي دق لب «مسا نود ًامسا لقاع ركني الو

 مسالا زيمتي امنإو «ىأوسلا نود ىنسحلا ءامسألا هل هللاف ًاضيأو .اهضعب نع اوعنتما

 ىلع لدت ال يتلا تادماجلا مالعألا ةلزنمب تناكولف «هانعمب ئيسلا مسالا نع نسحلا

 قيقحت 2140 :ةيناهفصألا ةديقعلا حرش :رظنا .(ىأوسو ىنسح ىلإ مسقنت ال «ىنعم

 .ضايرلا «دشرلا ةيتكم ها422 .1ط « رصن نب ديعس
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 لفغد خيشلاو راخنلا قطاّنلا الو

 لحكم طْمَر نولعألا ةلاقلا الو

 طخاس و ضار "”نيفجلا نم عمجب

 هكالتماو «ةغللا يف هنكمت نم ءاطع نب لصاو مهسيئر و مهخيش غلب دقو

 ءارلا يف ةغثل هب تناك ذإ ؛هبطخ يف ءارلا بنجت عاطتسا نأ ةغالبلا ٌمامِز
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 هحبسف .٠

 رطاخلاب مهناميإ اولو اذإ

 رئاشعلا نيب حلصلا يف اوقطن اذإ
. 20 8 .222 
 رضاحملل مهؤار ترحخر دفو

 ظحاجلا ناكو .©”سانلا حصفأ نم داؤد يبأ نب دمحأ ةاضقلا يضاق ناكو
 بدألا ٍلوصأ مهأ نم نيبتلاو نايبلاك هتافلؤم يف ةيبرعلا ةمئأ مظعأ نم

 :باتك بحاص «بدألا يف هنامز ةردان داَبَع نب بحاصلاو ,©”يبرعلا

 .ميمتو ركب :نافجلا

 .38 /1 :نيبتلاو نايبلا

 :رعاشلا راشأ هيلإو

 هفرصت يف ًاحمق ربلا لعجيو

 هلعجي لوقلا يف ًارطم قطي ملو

 :لاق ىتح هرعشب درب نب راشب بجعأو

 اولفح دق ماوقألاو لوقلا اوفلكت

 رطملا نم ًاقافشإ ثيغلاب داعف

 بطخ نم كيهان ًابطخ اوربحو

 بهللاب ٌفحح امل نيقلا لجرمك

 بيطخلا دمحأل دادغب خيرات :رظنا .ءارعشلا تاقبط ىف ىعازخلا لبعد هركذ

 .م1930 ه1349 «ةرهاقلا ط .143 /4 :يدادغبلا

 ظحاجلا نامثع وبأ :اهيفو (ظحاجلا) ةمجرت دنع ءابدألا مجعم يف ةيفاو هتمجرت دجتو

 ىكح ملكت نإ «نيرخأتملاو نيمدقتملا هردمو «نيملكتملا خيشو «نيملسملا بيطخ

 «ملقلاو ناسللا نيب عمج ...لدجلا يف ماظنلا عراض رظان نإو «ةغالبلا يف نابحس

 لصفو ةمكحلا يتوأ دقل ...مظنلاو رثنلا نيبو «بدألاو يأرلاو ملعلاو ةنطفلاو

 .م1938 ه1357 «ةرهاقلا ط ,«97 /16 :يومحلا توقايل ءابدألا مجعم . . .باطخلا



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | 100 |

 «شاقنلا ركب وبأو ءينامرلا ىسيع نب يلعو «يفاكسإلاو «ةغللا يف «طيحملا»

 ."”ريثك مهريغو «ميدنلا نباو .يدنكلا ركب وبأو

 : يلازتعالا دقتعملا ةمدخل ةيبرعلا لالغتسا

 :هباتك نم ّرشع َسداسلا ءزجلا لعج يذلا ؛رابجلا دبع يضاقلا ىربنا دقو

 هيف ٌدنتسا دقو «ميركلا نآرقلا زاجعإب ًاًصاخ (لدعلاو ديحوتلا باوبأ يف ينغملا)

 هباشتما :هباتك ىف هّلَعَف هسفن رمألاو «لازتعالا ةمدخ ىف ةيغالبلا اياضقلا ىلع

 ْ ْ . 27(نآرقلا

 تكتلا يف هتيمهأ ىلع «فاشكلا» هباتك فلأ يذلا يرشخمزلا هللا راج اذهو

 لهأ نم هفلؤم نأ الإ ...» :نودلخ ٌنبا هنع لاق امك هنأ ريغ «ةيغالبلا

 يف هل ضرعت ثيح «ةدسافلا مهبهاذم ىلع ٌحاجحلا يتأيف ءدئاقعلا يف لازتعالا

 نآرقلا نم اهسابتقا دنع عدبلا لهأ دئاقع ديؤي»و .””0ةغالبلا قرط نم نآرقلا يآ

 نم تجرختسا» :لوقي ينيقلبلا ًمامإلا لعج يذلا ٌرّسلا اذهو ."«ةغالبلا هوجوب

 .'©(شيقانملاب ًالازتعا فاشكلا

 نإ» :(نآرقلا زاجعإو نايبلا يف يلازتعالا ىحنملا) :باتك بحاص لوقي

 عم ضراعتم هرهاظ ام ثيدحلا صوصنو «نآرقلا يآ ضعب يف اودجو ةلزتعملا

 ًاريسفت اهريسفتو صوصنلا كلت ليوأت يف اودهتجا مهنأو .مهدئاقعو مهلوصأ

 اهرهاظ نع ظافلألا فرص نولواحي اوناك ليوأتلا اذه يفو «ءمهبهذم قفاوي

 ضعب رابتعا ُنكمي انه نمو ...رهاظلا ءارو ىرخأ يناعم اهءاطعإو ءبيرقلا

 ؛عيزوتلاو رشنلل ةيلهألا «1ط ,228 . 222 :هللا راج يدهزل ةلزتعملا :باتك :رظنا (1)

 .م1974 «ةرهاقلا

 حاتفلا دبع ديس روتكدلل رابجلا دبع يضاقلا راثآ يف نارقلا ةغالب :باتك :رظنا عسوتللو 22(

 .رهزألا ناديم «نآرقلا راد ةعبطم «يبرعلا ركفلا راد ؛نيشال

 .440 :نودلخ نبا ةمدقم :رظنا (3)

 .553 :هسفن ردصملا (4)

 .1236 /2 :يطويسلل ناقتإلا (5)
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 ةغللا يفو ,؛ثيدحلاو «نآرقلا يف زاجملا سردل ةرشابم عفاود لازتعالا لوصأ

 . '17(ةماع ةيبرعلا

 :كلذ ىلع ةلئمألا نم

 ,عوضوملا يف نيجذومنأ مدقأ ينكل ءعوضوملا يف ٌةضيفتسم ٌةلثمأ يتأت

 :يتآلا قفو ؛يرشخمزلل يناثلاو ءظحاجلل لوألا

 :هنم ةياغلاو ءربخلل ظحاجلا ميسقت :لوألا جذومنألا

 ربخلا ٌماسقأ لعجف «لازتعالا هّتفآو «نايبلا راف 7””ظحاجلا ىربنا دقل

 : ةثالث

 .قدص وهف ءداقتعالاو عقاولا قفاو ام :اهلوأ

 .بذك الو ٍيقدصب سيل وهف ءرخآلا فلاخو امهّدحأ قفاو ام :اهيناث

 .بلك وهف ءامهفلاخ ام :اهثلا

 ٍدحاوب ةريبك ةّقشم الب هطبرن يثالثلا ميسقتلا اذهل ظحاجلا َرايتخا نأ ٌقحلاو
 .نيتلزنملا نيب ةلزنملا وهو ؛ةسمخلا ةلزتعملا لوصأ نم

 دقتعملا ةمدخل ةيغالبلا ةدعاقلا ةفلاخمو يرشخمزلا :يناثلا جذومنألا

 :يلازتعالا

 قوبسملا هيلإ دنسملا ميدقت نأ يف نييغالبلا روهمج عم ٌقفتي ّيرشخمزلا نإ

 . ©”صاصتخالا ديفي «يلعفلا دنسملا ىلع يفنلاب

 رايتخال ٌرطضيف ؛يلازتعالا هدقتعمو ٌضراعتت نيح هيدل ٌراهنت ًةدعاقلا ّنكل

 لالخ نم كلذ ٌةظحالم يتأتو ؛يلازتعالا دقتعملل ةمدخ ؛فسعتلا عم رخآ

 «فراعملا ةبتكم «172 :ديز وبأ دمحأل نآرقلا زاجعإو نايبلا يف يلازتعالا ىحنملا (1)

 .م1986 ءا1ط ءطابرلا

 سورعو «حاتفلا بهاومو ءدعسلا رصتخم) «182 181/1 :صيخلتلا حورش :رظنا (2)

 .نانبل «توريب ءرورسلا راد .ط ««يقوسدلا ةيشاحو «حارفألا

 .396 /1 :صيخلتلا حورشو «53 /2 : حاضيإلاو «127 .124 :زاجعإلا لئالد :رظنا (3)
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 َكِلَدَك انه أور امك مهتم ًاَربَتََ رك اَنل كأ ول اوُعبتأ َنبِذَلا َلاَمَدم : يتآلا ينآرقلا صنلا
 .[7 ' قب < راكأ خي يجرب مهاد ةرع ترسخ قفل هلأ ظبي ماسالا سر

 : ىلاعت هلوق يف ميدقتلا ًةدئاف نأ  نييغالبلا ةماع هيلع ّجَرَد امك  لصألاو

 نيجراخب .ةّصاخ ءالؤه امو :هانعمو ؛ صاصتخالل يه # رانا َنِم َنيِجِرَحِب مه امو

 نم مهجورخ نكمي - ًالثم  رئابكلا باحصأك مهريغ نأ ينعي اذهو «رانلا نم
 نأ نوري مهنأل ؛ةريبكلا بحاص يف ةلزتعملا يأرب ٌمدطصي لوقلا اذه نكل ؛رانلا

 نأب ءافتكالل - يرشخمزلا :يأ  هرطضا امم «رانلا ىف دّلَخُم ةريبكلا ّبكترم

 .عضاوملا نم ريثك يف هسفن ًاضقانم "”ديكوتلاو ,ةيوقتلل انه ميدقتلا نم ةدئافلا
 ىحنملل راصتنالا ليبس يف كلذ لك .اهيلع عمجملا ةيغالبلا ةدعاقلاو ًارفانتمو

 !يلازتعالا يدقعلا

 ؟ةردقلاو ةمعنلا اهب ُداَرُي َكَع هللا دب له :رشع ثلاثلا ثحبملا

 ةغللا قطنمب نوجوجحم مهنكل ؛ةماع ةلوأتملاو ٌةلزتعملا هيلع ّجَرَد ام اذه

 تلح اي دمت أكمام يَ لَ :ىلاعت هلوق يف كلذو ؛اهدعاوقو «ةيبرعلا

 ىنعم ركذ نأ دعب ٌئشكرزلا ةمالعلا لاق .[75 :ص] * َنلاَْلأ َنِم َتنْكَم تركت كدي

 هلوق ريسفت يف يوغبلا لاق» :هيف فالخلا ركذو ءَقك هللا ىلإ ةفاضملا اديلا»

 سيل هنأ ىلع ٌليلد «ديلا» يف ةينثتلا ىلاعت هللا قيقحت يف قدي , ٌتَقَلَح امل» : ىلاعت

 (2)(هتاذ تافص نم ناتفص امه امنإو ؛ةردقلاو «ةمعتلا ىنعمب

 قرفلا َلاوقأ دروأ ثيح «يربطلا مامإلا نيرسفملا ُحيش هيلع هّبن ام اذهو

 ىلع مهدر هوجو نايب عم ؛ةنسلا لهأ يأر ىلإ صلخ مث ءو هللا يدي يف
 ىرحأو :اولاق» :- هثأك  لاقف ؛هدعاوقو ءيوغللا قطنملا نم ًاقالطنا نيفلاخملا
 هلأ دي دولا ٍتلاَفَو#» :ىلاعت هلوق يف هللا دي نإ :نومعازلا لاق امك ناك ول كلذ نأ

 .212/1 :فاشكلا :رظنا 0

 ىلع ديلا ةفص يف يوغبلا نع يشكرزلا ةمالعلا هركذ امو .214 /2 :يشكرزلل ناهربلا (2)

 ةنسلا لهأ يأر ىلع هب ٌلدتسا اميف يوغبلا بقعتي مل هنأل ؛ًاضيأ هيأر وه «ةقيقحلا

 .هيلإ بسن اميف يرعشألا نسحلا يبأ مهسأر ىلعو «ةلوأتملل ًافالخ «ةعامجلاو
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 لب :ليقل ؛هتمعن ىه .[64 :ةدئاملا] «6ِناتطوُشبم هدي لب اا اَوِْلَو دل لع لوم
 ءاج كلذبو ةرثكب ىصحُت ال هللا ةمعن نأل ؛هادي لب :ٌلقي ملو «ةطوسبم هدي

 ال هم َتَممي أودت نِإَو ٌةوْشْلْأَس اَم ٍلُكح نب مكدَتاَءَو :ىلاعت هللا لوقي «ليزنتلا

 نيتمعن تناك ولو :اولاق 4 : ميهاربإ] 4 دانك ولَظَل ننال كن ًاهوُسع

 .نيتاصحم اتناك

 ءأطخ هنم كلذف ؛ةريثكلا معنلا ىنعمب نيثمعنلا نأ َناظ َّنلَط نإف :اولاق
 .هسنج عيمج نع دحاولا ءادأل دحاولا ظفلب عيمجلا جرخت دق برعلا نأ كلذو

 1-12 :رصعلا] « ٍرْنُش ينل َنَسضإْلآ َّنِإ ( ٍرْضْلاَو :هركذ ىلاعت هلوقك كلذو

 « اًريهظ وير ٌلَع زولك َنكو مهيب الو همطتي ا املأ برود نم َتوُدبَيَوإط :هلوقو
 .هنيعب ناسنإ نكامألا هذه يف رفاكلاو ناسنإلاب دري ملف :لاق .[55 :ناقرفلا]

 نكلو «رافكلا عيمجو «سنإلا عيمج هب ينُع لب ؛رضاح هيلإ ٌراشم رفاك الو
 «ساّنلا يديأ يف مهردلا رثكأ ام :ٌبرعلا لوقت امك هسنج نع ىَّدأ دحاولا

 .اورفك نيذلا ناكو :هانعم «رْفاكْلا َنكوَ# :هلوقكو

 نينثا نع الإ يّدؤي الو ءسنجلا نع يّدؤي الف ءمسالا ينث اذإ امأف :اولاق

 ام :لاقي نأ برعلا مالك يف أطخو :اولاق .امهريغ نودو عيمجلا نود امهنايعأب

 :اولاق .مهيديأ يف مهارّدلا رثكأ ام :ىنعمب .سانلا يديأ يف نيمهرُدلا رثكأ

 :اولاق .امهنايعأل نينثا نع الإ اهمالك يف يدؤي ال ينث اذإ مهرّدلا نأ كلذو

 ؛مهيديأ يف مهاردلا رثكأ امو «سانلا يديأ يف مهرّدلا رثكأ ام :لاحم ريغو

 «ٍناَيطوستم ُهاَدَي لب## :ىلاعت هلوق يفف :اولاق .عيمجلا نع يدؤي ّدحاولا نآل

 ريغ هنأ نم انفصو ام عم ءىصحُت ال ِهّمَعِن نأ هدابع همالعإ عم .[64 :ةدئاملا]

 نم لوق أطخ نع ئبني ام ؛عيمجلا نع نايدؤي نينثا نأ برعلا مالك يف لوقعم
 (هللا دي» نإ :لاق نم لوق ةّحصو «ةمغعُنلا :عضوملا اذه يف (ديلا) ىنعم :لاق

 ًءاملعلا هب لاقو هِي هللا لوسر نع ٌرابخألا ٍترهاظت كلذبو :اولاق .ةفص هل يه

 0 ”«ليوأتلا لهأو

 .285 /1 :ىمرادلا ضقن :رظناو «641 /4 :نايبلا عماج )1(
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 سيلو ...» :- هيلع هللا ةمحر  يرعشألا نسحلا يبأل ٌسيفن ٌمالك ةمثو

 اذك ٌتلمع» :لئاقلا َلوقي نأ باطخلا لهأ ةداع يف الو «برعلا ناسل يف ٌروجي

 ؛ةمعنلا «ٌَقَديِرإل :ىلاعت هلوق ىنعم نوكي نأ لطب «ةمعنلا :هب ىنعيو «يديب
 !يتمعن هيلع يل ىنعمب «يدي هيلع يل : لئاقلا َلوقي نأ ُروجي ال هنأ كلذو

 نع عفودو اهيف ناسللا لهأ ىلإ عجري ملو «ةغللا لامعتسا نع انعفاد نمو

 نم الإ ةمعنلا ديلا نأ يف قّلعتي نأ هنكمي ال ناك ذإ «ةمعنلا ىنعمب ديلا نوكت نأ

 ديلا تبثي ال نأو ءاهتهج نم نآرقلا رّسفي ال نأ همزل ةغللا عفد اذإف «ةغللا ةهج

 سيلف «يتمعن هقدر :ىلاعت هلوق ريسفت يف عجوُر نإ هنأل ؛اهلبق نم ةمعن
 َلوقي نأ ةغللا يف سيلف ةغللا ىلإ عجور نإو «نيقفتم ىعّذا ام ىلع نوملسملا

 هل دجي نلو .هنع هانلأس ثلاث ٍهجو ىلإ أجل نإو «يتمعن ينعي يديب :لئاقلا
 ,20ةاسس

 ؟4ريتأي اهب لاول :ىلاعت هلوق يف ٍديل عمج ديألا له :رشع عبارلا ثحبملا
 ةلزتعملا هلعتفا يذلا لاكشإلا نع ٌيرعشألا نسحلا وبأ باجأ دقو

 نم ىنآرقلا صنلا ىلإ اودنتساو ؛ىلاعت هلل ديلا ةفص اولوأت نيذلا ؛ةيمهجلاو

 ءالؤه لتعا دقو :ةلأسم :- ِهدي لاقف « ٍدْيتَأب اًهَسْيَب ةاو» :تايراذلا ةروس

 : اولاق .[47 :تايبراذلا]  َنوُحِسوُل انو ريب اَهَسَيَب ةَاَوأ» : ىلاعت هللا لوقب ٌةلوأتملا

 :ىلاعت هلوق ىنعم نوكي نأ ىلإ ريصملا بجوف هيلع ًءانبو ؛ةؤقلا :ديألا

 !يتردقب «َقَديل

 نم اهمهأ :هوجو ةدع نم ٌدساف ٌليوأت اذه نأ ,عوضوملا يف ءاوّسلا ٌةملكلاو

 ءِديَأ ادي" عمج نأل ؛ديلل عمجب سيل «ديألا» نإف ءاهدعاوقو ةيبرعلا ةغللا ةهج

 .[75 :ص] َقَدَيِ ٌتَقَلَح امله : ىلاعت لاق امنإو «يدايأ ةمعن يه يتلا «ديلا» عمجو
 . جرت اهب ةَئلاوإط : هلوق ىنعم «ٌقَديرإ : هلوق ىنعم ّنوكي نأ كلذب لطبف لل لح يل ميس

 .106 :يرعشألل ةنابإلا (1)

 . ضايرلا «ديؤملا ةبتكم ء«ه1413 «4ط «نويع دمحم قيقحت «108 :يرعشألل ةنابإلا :رظنا (2)
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 قلخ» :هلوق ىنعم نأ :ةيمهجلا ٌضعب معزو» :ديحوتلا يف ةميزخ ُنبا لاقو

 وهو . ًاضيأ ليدبتلا نم اذهو «ةوقلا يه ديلا نأ معزف (هتوقب : يأ (هيذيب مدآ هللا

 ٌقرفي ال نمف ءديلا ال «برعلا ةغلب (ديألا) ىمسُت امنإ ةوقلاو «برعلا ةغلب ٌلهج

 «سؤرتلا ىلإ هنم ٌجوحأ بيتاتكلا ىلإ ميلستلاو ميلعتلا ىلإ وهف ديألاو ديلا نيب

 . "27(ةرظانملاو

 :ديأ» :لاقف (ديأ) باب ناسللا ىف دروأ روظنم َنبا نأ ًانايب رمألا ديزي اممو

 ةوق :ينعي «يدآب تلدبت نأ نم :ُحاّبعلا لاق «ةوقلا :ًاعيمج دآلاو دْيألا

 .هتوقب :يأ .هديأب رومت نأ نم اهكسمأو : نفذ يلع ةبطخ يفو .بابشلا

 .[17 : ص] 6# ْتآَوَأ هني يذلا اذ ديواَد ادب ردو ووش اَم َكَع ريض » : كو هلوقو

 .يوقو دتشا اذإ ؛ًادّيأ ديئي دآ :ديز وبأ .رمألا ىلع هدّيأ دقو ...ةوقلا اذ :يأ

 سْدْقْلا أ جري كدي ذِإ 6 :ىلاعت هللا لاق «هتيوق : يأ هتديأ ٌردصم :ٌدييأتلاو

 يأ أ «تحضدي ذإ» ئرقو ..0 :ةةئاملا] ٌدَيح و دهتلا ىف سال لك

 اهب ءامساو#9 :ىلاعت هللا لاقو» :(يدي) باب :حاحّصلا راتخم يف لاقو

 وهو «ةوقب :يأ «ٍْيَبآِبام :ىلاعت هلوق :تلق «[47 :تايراذلا] 4 َنوُعِسوُمل اَِإَو ديب

 «لادلا باب هعضوم لب «ءانه ركذيل ديل ًاعمج سيلو 2( يوق اذإ ؛ديئي دا ردصم

 نم ًادحأ فرعأ الو ءردصملا ىنعمب ديألا يف ةيآلا هذه ىلع ٌيرهزألا ّصن دقو

 . "”(دي عمج اهنأ نم ٌيرهوجلا هيلإ بهذ ام ىلإ بهذ ريسفتلا وأ ةغللا ةمئأ

 :دو هللا ةيؤر :رشع سماخلا ثحبملا

 «ةيجسلاو ةرطفلا ىلع اهعم لماعتن انلعجت ٌةحيرص ٌصوصن ةيؤرلا تابثإ يف

 هب هللا ٌُنيدن يذلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ ٌبهذم وهو ؛عطنت الو .«فلكت نود

 :يتأي ام صوصنلا مكلت نمو ؛زايتماب اهيلع ةدهاش اهدعاوقو ةيبرعلاو

 .87 :ديحوتلا (10)

 .(ديأ) ةدام :برعلا ناسل :رظنا (2)

 .(يدي) باب :حاحصلا راتخم :رظنا (3)
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 .[22 :ةمايقلا] 4 ُةرِضَت ذِي جوه

 .[143 :فارعألا] كلي ٌرظنأ نر َيَرَلاَث» : لَم ىسوم انيبن ٌلاوسو »

 . ًاليحتسم سبل ًائيش هبر لأس دقف هتمصعلو

 .ىري نأ نكمي رونلاو .[35 :رونلا] «ضَيأْلاَو توسل ُرْون هنأ ©

 ٠ نيففطملا] 6 َنويوُجَحل ذِي وي مهي نَع مَنِ | ةلك» : 5[.

 ةليل كَ هللا لوسر انيلع جرخ :لاق ريرج نع مزاح نب سيق ٌثيدحو »
 يف نوماضت ال ءاذه نورت امك ةمايقلا موي مكبر نورتس مكنإ» :لاقف ردبلا

 .ردبلا ةليل رمقلا : يأ .2”«هتيؤر

 يف ةلزتعملا دش ؛ةيؤرلا تابثإ يف ةحيرّصلا صوصنلا دورو نم مغرلا ىلع
 مهنألو «هيبشتلا ىلإ يّدؤت اهنأ ةعيرذب ؛ةرخآلاو ايِنَّدلا يديعص ىلع اهراكنإ

 اهلوصح يف نوطرتشيو «يئرملاو يئارلا عاعش ٌلاصتا يه ةيؤرلا نأ ىلإ اوبهذ

 اهْؤَمَت مهنإف اذهلو «دوجوملاب الإ قّلعتت الو «ملعلا ءارو ٌكلاردإ ٌةيؤرلاف .ةيئبلا

 كردي َوْهَو رصبَألا ُهُكرْرُت ال»» :ةيآلاب مهلوق ىلع اودهشتساو «ةلاحتسا يفن

 ٌقحلا َنوكي نأ يفنت ةيآلا نأ اولهجو .[103 :ماعنألا] « ريل ُثيَِللأ ٌوُه َوُهَو رصيد

 ةطاحإلا ليبس ىلع هل «راصبألا» ةديقملا ةيناسنإلا ةلآلل كاردإ لحم هناحبس

 صوصُتلا مامأ لاكشإ يف اوعقو دقو ءاهددصب نحن يتلا ةيؤرلا ريغ ٌةلأسم هذهو

 لإ © ُهرِضأ ِذيبوي ريق :ىلاعت هلوق اهتمدقم يفو ءاهتالالد يف ةحيرّصلا ةيعرّشلا

 ىتح اهقانعأ يف ّيللاو ءاهليوأت ىلإ اوؤجلف ؛[23 22 :ةمايقلا] 4 ٌةَرِظاَن ا

 تسيل «ىلإ» :اولاقف اهولوأو .ًازاجم اهوربتعاف ,مهتلحنو «مهتديقعو ىشامتت
 .ةرظتنم يأ :ةرظانو ؛ءالآلا نم ٌّقتشم وهف (مَعِنا هانعم مسا لب ءرج فرح

 عون يه يتلا ٌةيبلقلا ٌةيؤرلا ةيآلا يف ةيؤرلاب َدارملا نإ :اولاقو !ةيؤرلا رظن سيلو
 هنأ ىلع [35 :رونلا] هِضّيأْلاَو ِتوْكَسل رون ُهَلْأأ : ىلاعت هلوق اولوأتو «ملعلا نم
 .ضرألاو تاومسلا رّونم
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 :هلالجب قيلي امب ىلاعت لل هجولا تابثإ :رشع سداسلا ثحبملا

 ةغللاب لالدتسالا اولواحو «ىلاعت هلل «هجولا» :ةفص ٌةلزتعملا ركنأ دقل

 .[27 :نمحرلا] « واَركاْلاَو ٍلَكَطَل وذ كير ُهَجَو يَسيَوأ» : ىلاعت هلوق نع اولاقف «ةيبرعلا

 توعنملا ٌبرلل وه * ٍاَركإْلاَو ٍلكَكَل وذ َكْيَر ُهْعَو قَببَو## : هلوقب فصولا نأ اومعزو

 . قو هلل ةفّصلا تابثإ ةلاحتسالا ةجرد ىلإ اودعبتساو ءهجولا ال ماركإلاو لالجلاب

 تناك .ًاعوفرم ةيآلا كلت ىف هجولا ناك املو» :ةميزخ نبا ظفاحلا لاق

 يوذ اياومهفتف # راركآلاو ٍلَكَكَل وذ َكْيَر ُهَعَو قيَو#» :لاقف ؛ةعوفرم هجولا ةفص
 اوكرتتف اوظِلاغت الو .برعلا باطخ يف ٌموهفم وه يذلا ؛نايبلا اذه اججلا

 نأ ال للا تافص نم ةفص هللا هجو نأ ٌةلالد نيتيآلا نيتاه يفو ءليبّسلا ءاوس

 .20(.. .ةيمهجلا ةلطعملا تمعز امك «هريغ ههجو نأ الو .هللا وه :هللا َهَجَو
 01 مر هع 53 . و 8 5 عبس هس

 ,ههجو الإ كِلاَه ِءَْىَش لك :ىلاعت هلوق يف هجولاب دوصقملا ام :ليق ول نكل

 ٌقيلي ال امع ىلاعت هللا هيزنتل ؛هتاذ ٌتلقل [88 :صصقلا] وعجم ِهِنلِإَو ْيَدْل هل

 هلالج لج هللا تاذ :يأ !هجولا ءانثتساب ءىيش لك ىلع راس ٌكالهلاف ؛هلالجب

 .تومي ال يذلا ىحلا
 ورب ب 24 ىلإ شم عكر 5 53 0 .٠

 دير ال هلأ ِهَبَوِ كمي اًمِإو» :ىلاعت هلوق لثم يف باوثلا ىنعمب هجولا ُدري دقو
 .[9 :ناسنإلا] # اركش الو هآَرَج

 ؟ةيؤرلا يفنل دييأتلا «نل» ديقت له :رشع عياسلا ثحيملا

 كلذو ؛ديبأتلا ديفت «نل» نأ ىلإ ةيلازتعالا ةلختلا وذ ٌُيرشخمزلا بهذ

 ًاراصتناو «ةرخآلاو ايندلا ىف ًادبأ هللا ةيؤر ىفنل ءبوقعي سفن ىف ةجاح لجأل

 ىَموُم َآَج اَمْلَوإ» :ىلاعت هلوقب هلالدتسا ىف كلذو !ةيبرعلا ةغللا قرخ بهذملل

 رقكشا و لبا لإ دظأ كلو بو كل ل6 كلل زاخأ هور بر لك همر هملول
 ؛هيف ام ٍيفّسعتلا نم هيف اذهو .[143 :فارعألا] (قِنرَت ٌفْوَسَف .هَاكحَم هي حاس ب وس

 :ةيتآلا تالالدتسالل

 .23 22 :ديحوتلا (0)
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 ومع 0 00 ا هه ثا 00 مسح صل 5 5

 ترد فِإ يوقف ادحأ ٍرَسْلا نِم نيت اَمِإَف انيع ىِرَفَو ىيرْشأَو كف :ىلاعت هلوقل ٠

 مفنلا كك صخ فيك ظحالو .[26 :ميرم] # ايس َمَوَيلأ ملك ْنَلق اًمْوَص ِنَمَيلِ

 !ديبأتلاب لوقلاو « ضراعتم وهو  مويلاب

 :ةرقبلا] © نيياظلاب ملع ُهّنأَو ميديأ ْتَمّدُه امي ادب ُهَوّنَمَسِي نلو## :ىلاعت هلوقو » - ب مور ويمر ها وك ع اممم نع أ س4 وه سم 0-7 0 5 .٠

 ديكأتلا ىلإ تجاتحا امل «ةلزتعملا ركذ امك ؛ديبأتلل ٌةديفم تناك اهنأ ولف .5
 ةحي

 . «اذبأ#9 : هلوقب

 .[91 :هط] «« ىسوُم ان مجري ٌّقَح نرفع هيلع حرب نل اولاد :ىلاعت هلوقو » 000 ا 1 ١

 .ديبأتلاب ٍلوقلا عم ضراعتي وهو ءىسوم عوجرب يفنلا ديق هنأ ظحلنو

 :ةلزتعملا ليوأت ريغ يضتقت ةيبرعلا دعاوق :رشع نماثلا ثحبملا

 :لاق نك هللا نأل ؛برعلا ةغلب ٌلهاج اهيعّدي ىوعد هذه١ : ةميزخ ُنبا لاق

 اذه يف ًامومُضَم هجولا ركذف 0127 :نمحرلا] 4 والو ٍلَكَلَل وذ َكْيَر ُهَبَو قب

 كبير :هلوق ناك ولو ءهجولا ةفاضإب ءابلا ضفخب برلا ركذو ءًاعوفرم عضوملا
 ةءارقلا تناكل ؛عضوملا اذه يف برلا ركذ ىلإ ًادودرم 4 ِواَإْلاَو ٍلَكْشَل وذ كير ُهَجَو

 .27.. .ًاضوفخم ماركإلاو لالجلا يذ

 :شرعلا ىلع هللا ءاوتسا :رشع عساتلا ثحبملا

 ٌلصألاو 22 ةيوغللا هيناعم دحأ ىلع ءاليتسالاب ءاوتسالا اورَّسف ًةلزتعملا نإ

 وهو .فييكت نود كي هللا قح ىف ءاوتسالا ةفص ٌتابثإ وه ةغللا هل ٌدهشت يذلا

 ْ . 5”فلّسلا نم ةّلجلا ٌبهذم

 ام :لاقف لجر هاتأف «يبارعألا نبا دنع ٌتنك :يناهبصألا دواد لاق »

 وه :ىبارعألا نبا لاقف .[5 :هط] 4« ئَوَتْسأ ٍشْرَمْلا َلَعُنَحَبلا#» : كي هلوق ىنعم

 ُنبا لاقف !ىلوتسا هانعم امنإ هللا دبع ابأ اي :لاقف ءربخأ امك هشرع ىلع

 .ةرهاقلا «ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ط 21 :ةميزخ نبال ديحوتلا باتك (1)

 .211 2157 :نييمالسإلا تالاقم :رظنا (2)

 .290 .211 :هتالاقم يف يرعشألا نسحلا وبأ مهنع هلقن دقو (3)



 | 109 | ةيبرعلا ةغللا ىلإ ديحوتلا ملع ةجاح :يذاثلا لصفلا

 هل نوكي ىتح ءيشلا ىلع ىلوتسا :لوقت ال ٌبرعلا ؟كيردي امف :يبارعألا

 :ةغباتلا لوق تعمس امأ .هيلع ىلوتسا دقف َبَْلَع امهيأن .ٌداضم

 © ”دمألا ىلع ىلوتسا اذإ داوجلا قبس هقباس تنأ نم وأ كلغ ١ الإ

 نع يهنلاو «ةيفيكلا لهجو .ءاوتسالا ىنعم ٌةفرعم وهو .ٌجهنلا اذهو »

 َلَع ُنمَيلا# كلام مامإلا ليس امدنعف «حلاصلا فلَّسلا جهنم وه اهيف ثحبلا

 عفر مث ءءاضحرلا هتذخأو .«كلام قرطأ ؟ىوتسا فيك .[5 :هط] © ئَوَنْسأ ٍشْرَمْل

 ؟فيك :لاقي الو ء.هسفن َفَصَو امك #« ئوتْسأ ٍشْرَعْلا َلَع ُنَحَيلا#© :لاقف هسأر
 ا

 !هوجرخأ «ةعدب ٌتحاص تنأو ءعوفرم هنع فيكو

 يكلاملا يبطرقلا يربقلاب فورعملا راّصحلا يِبيجّتلا ركب وبأ مامإلا لاق »

 .249 /2 :برعلا ناسل (1)

 ثيدح 141 :يبهذلل رافغلا يلعللولعلا رصتخم :رظنا «يبهذلا هححصو «يقهيبلا هاور (2)

 ةياور يفو .م1991 ءه1412 .2ط «يمالسإلا بتكملا «ينابلألا هرصتخا (131) مقر

 هب ناميإلاو «لوهجم ٌريغ هنم «ءاوتسالاو ءلوقعم ريغ ُفيكلا» :لاق هنأ كلام نع

 :هلوقو «(132) :مقر ثيدح 141 :ولعلا رصتخم :رظنا «ةعدب هنع لاؤسلاو .«بجاو

 ههقفت ىنعم برعلا ةغل يف هل نإف «هانعم هنم مولعملاو ءمولعم :يأ «لوهجم ريغ»

 نع اوكح نيذلا نم ًاريثك نإف اذلو ءهمجرتيو ءهرّسفي نأ ملاعلل نكميو «هيعتو «برعلا

 ىلع ٌدرلا يف لاق هنأ نوركذيف «ىنعملاب هنع اهنولقني «ةقباسلا هتلاقم كلام مامإلا

 «ةعدب هنع لاؤسلاو ءبجاو هب ناميإلاو ءلوهجم فيكلاو «مولعم ءاوتسالا» :لجرلا

 «مولعم ءاوتسالا نإ :لوقلا نيب ةقيقحلا يف قرف الو .219 /2 :يبطرقلا ريسفت :رظنا

 يم لوألا ٌفلَّسلا ناك» :أك يبطرقلا لوقي .دحاو امهانعمف «لوهجم ريغ هنأ وأ

 امك ىلاعت هلل اهتابثإب ةفاكلاو مه اوقطن لب «كلذب نوقطني الو «ةهجلا يفنب نولوقي ال

 شرعلا ٌصخو «ةقيقح هشرع ىلع ىوتسا هنأ دحأ ركني ملو .هلسر تربخأو «هباتك قطن

 لاق .هتقيقح ملعت ال هنإف «ءاوتسالا ةيفيك اولهج امنإو «هتاقولخم مظعأ هنأل كلذب

 اذكو «ةعدب هنع لاؤسلاو ءلوهجم ُفيكلاو . ةغللا يف :ينعي . مولعم ًءاوتسالا :كلام

 :رظناو .219 /2 :يبطرقلا ريسفت «فاك ٌردق اذهو ءاهنع هللا يضر ةمّلَس مأ تلاق

 .188 . 187 :رقشألا ناميلس رمع روتكدلل هللا يف ةديقعلا
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 دنع هانعم امنإ .[5 :هط] © ئوتسأ ٍشرَمْلا َلَع ْنحَرلآ#© :ىلاعت هلوقو» :(ه406 ت)

 ؛ةلزتعملا هتنظ يذلا ؛كلملاو «ةبلغلاو ءرهقلاو «ءاليتسالا ريغ ىلع ةنسلا لهأ

 نود زاجملا ىلع هنإ :لوقي مهضعبو ؛«ءاليتسالا ىنعمب هنإ مهلوقب لاق نمو

 هلوقب ةقيقحلا ىلع هنأ ًاضيأ نيب كلذكو ...» :لاق نأ ىلإ «...ةقيقحلا

 هركذ َدارفإ نوفصنملا ىأر املف .[122 :ءاسنلا] اق هلأ َنِم ُفَدَصَأ نمو : ىلاعت

 ءءاوتسالا ةفصب هصيصختو ءهضرأو هتاومس َقّلَخ دعب هشرع ىلع ءاوتسالاب
 .هشرع ىلع ءاوتسالا ةفصب اورقأف «هوحنو ءاليتسالا ريغ انه َءاوتسالا نأ اوملع

 فييكت نع اوفقوو «هليق يف ٌقداَّصلا هنأل ؛زاجملا ىلع ال ٍةقيقحلا ىلع هنأو

 ."”«ءايشألا نم ءيش هلثمك سيل ذإ ؛هليثمتو «كلذ

 ؟ءامسلا يف هللا لهو ولعلا ةفص :نورشعلا ثحبملا

 «مالكلا ءاملع دنع عازن لحم تناك اولعلا» ةفصل رخآ ٌحذومنأ اذه

 ليصأتو !هللا قح يف ةينيألا نع لاؤّسلا زاوجو ءدي هلل اهتبسن يف اوفلتخاو

 َبَّرَض يملّسلا مكحلا نب ةيواعم نأ دواد يبأ ننسو «ملسم حيحص يف ةلأسملا

 ًامدان كك لوسرلا ىلإ ءاجف مدن مث «همانغأ ىلع ظافحلا يف اهريصقتل ؛هل ةيراج

 .ءامسلا يف :تلاق «؟هللا نيأ» :اهلأسو لكي ٌلوسرلا اهبلطف ءاهقاتعإ يف هنذأتسي

 . 20(ةنمؤم اهنإف اهقتعأ» :لاق .هللا لوسر تنأ :تلاق «؟انأ نمف» :لاق

 ليلدب ؛مهريغو «ةرعاشألاو «ةلزتعملاك مالكلا ءاملع ضعب ةفصلا هذه ىفن

 ةلطعملاو ءامنص نودبعي ةهبشملا :ليق ىتح ءاقلظُم ةهجلا هيوحت ال هللا نأ

 ىلع مهدعاسي مل اممو !!جراخ الو ءامسلا يف ال :مهلوقل ؛ًامدع نودبعي

 دعاوقل اقبط !ءامسلا يف هللا نأب تبثملا ثيدحل مهمهف مَدَع ولعلا ةفص تابثإ

 ء«ه1424 .1ط .111 :سيدقتلا ساسأ ضقن يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هنع هلقن (1)

 عامتجا يف ميقلا نباو .ةرونملا ةنيدملا ءمكحلاو مولعلا ةبتكم «شيودلا ىسوم قيقحت

 «دشرلا ةبتكم «قتعملا داوع دبع قيقحت «ه1426 «4ط .156 :ةيمالسإلا شويجلا

 .ضايرلا
 .(3892) :مقرب دواد وبأو (537) :مقرب ملسم هجرخأ (2)



 |1111| ةيبرعلا ةغللا ىلإ ديحوتلا ملع ةجاح :يذاثلا لصفلا

 عفرنو «هنع سبللا ليزنو ءهٌحرشن نحنو ءعوضوملا يف ةعيرشلاو ةيبرعلا
 :يتأي ام قفو لاكشإلا

 اذهو ءولعلا :يأ ءومسلا نم ءامسلا نأو «ىلع» ىنعمب ب (يف) لمعتست »

 :ىلاعت هلوقب هيلع ٌلدتسن كلذو ؛ةيبرعلا ةغللا يف ةاصح يد ىلع ىفخي ال رم

 :رعاشلا لاق ؛لخنلا عوذج ىلع : يأ 4 عينج ينتشر
 ”"”عدجأب الإ ُنابيش تسطع الف 2 ةلخن عذج يف يدبعلا اوبَّلَص مهو

 ىف ىنعمب سيلو .هولعل ءامسلا ىلع :يأ ؛ءامسلا ىف هللا» ىلاتلابو

 ْ !ءامسلا مرج لخاد : يأ .ةيئاعولا

 ؟وه ءامس يأ يف ءًاقابط تاومس عبس ةمثف الإو

 ِةَمَيِقْلا َمْوب حض اًكِمب ُضَردْلاَو نق ل هلأ وذم امد :ىلاعت هلوق لمأتو

 تاومسلاف .[67 :رمزلا] * وكرت اًمَع َلَعَيَو لحب ديس تكَيوطَم ٌتاَوَّسلَو

 يسد ميو : ىلاعت هلوق كلذك لمأتو ؟اهيف وكي فيكف :هتيسبب تايوطم

 درجم ناك اذإ .[255 :ةرقبلا] 4مل نعل وهو امهظْنِح وي الو ضيا توسل
 يذلاف !ًاريبك ًاولع كلذ نع ىلاعت ؟كو هللاب فيكف تاومسلا نم عسوأ هيسرك

 اذهو ءومّسلا نم ءامسلا نأو ءىلع ىنعمب «يف» نأ ةيبرعلا ةغللا دعاوقو ٌميقتسي

 .انركذ امك ىربكلا مالسإلا ٌدعاوقو قيلألا

 : اهنمو ؛ءيشب سيل اهليوأت تابف «هولع ىلع ةدهاش ةريثك صوصن ةمثو

 0 : رطاف] ه(ضُخقْرَ ملأ ُلَمَصْلَاَو ُبيَطل ٌرلَكْلا دعصي هلإ#» ه
 و

 لآ] «اوردك َنِدَلا رم َكْرَهمَو لإ َكَعْفاَرَو كليووَتُم ّْنِإ حسم ُهَمأ لاَ ذِإإ#» »

5-4 

 م ْن ِهأَمَّسلأ يف نّم

 .[158 :ءاسنلا] * اًميِكَح اًريِزَع ُهّلأ َناكو هَ

 م مثنمأ مَ (©) رومت م اَدإَف َصْرَأْلا مكي فييخي نأ 0

 .[17 -16 :كلملا] * ٍريِذَن قب َنوملَعَتَس نلت انه ابا ْمُكَدَلَع َلِس

1 

 ه1373 «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد «426 :ةبيتق نبال نآرقلا لكشم ليوأت :رظنا (1)

 .رقص دمحأ ديسلا قيقحت م4
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 ٠ :فارعألا] 4ولَسلأ بوبا ل منَ ال اع أربْكَحَسأَو نياك أويَدَك تيل إم 40[.

 » جراعملا] © ٍةَنَس َفَلَأ َنيِسْمح هراَدَقِم نك مري ف دّيلِإ حورلاو ُةكِيلَمْلا ريو : 4[.

 » أك ةّلإ َهَلإ ل هََأ ورنا نأ ءوِداَبع ْنِم ني نم لع ورم ْنِم جورلاب ةكيلملا لرب

 لحنلا] *« نون : 2[.
 سم هل و رم 00 عمم روم 7 ريغ سا اس اس ل رح ا

 .٠ اهوح نمو رفا 1 رِزَنْلَو هيدي ني ىِذَلا َقْدَِصَم كرام هنأ كلر هتك اذموو# «

 :ماعنألا] 92[.

 اسر خ رس جل هموعم و معمم مرر

 . 8 : ماعن ال1 * ريل مكحلا وهو ءودابع ٌقوف رهاقلا وهو#» ©

 .[150 :لحتلا] 4 دي مْ ام َنوُلَعَفَيَو مهفوف نم مُر نوابه
 1 : ىلعألا] *4 َقلَح ىلا َكْيَر ينأب ارفأ#» ©

 .[23 :أبس] ه(ُْريَّجْلا ُنَعْلا رهو» ه

 وأ ٍباََح ىآرو نم وأ او ال ُهَمَأ ُهَمْلَكُم نأ رسل نك امون ٠

 .[51 :ىروشلا] 4 ةبكحت اقع هَ 6 ام ِفِنْذِإب

 1 :رمزلا] * كلل زي درعا هلأ نم بلككل أ ليز م ٠

 : اهنم ؛ىصحت نأ نم رثكأف ةيثيدحلا صوصنلا صوصخب امأو

 ."”(ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا» ©

 «ًارفص امهّدري نأ هيدي هيلإ عفر اذإ هدبع نم يحتسي هللا نإ) »

 هللا ينجّوزو «نكيلاهأ نكجّوز» : 56 ّيِبّنلا تاجوز ىدحإ بنيز لوقو »

 (””«تاومس عبس قوف نم
 «ءيش كقوف سيلف رهاظلا تنأو» :ةيعدألا نمو

 سمس ا عم كاو 3

 ويف الوش ل

 م عاما

0 

4 

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو (1569) :مقرب يذمرتلا هاور (1)

 ١/ :كردتسملا يف مكاحلا هححصو ءهجام نباو «يذمرتلاو «دواد وبأو ءدمحأ هاور (2)

 .(1635) مقر بيهرتلاو بيغرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو 675

 .(2566) :مقرب يذمرتلا ننس حيحص (3)
 .(2713) :مقرب ملسم هجرخأ (4)



 ينيتأي ءءامسلا يف نم نيمأ انأو ينونمأت الأ» :ِةِلَك هلوق نيحيحّصلا يفو »

 . "”(ءاسم حابص ءامسلا ربخ

 يفو «ءاعُّدلا دنع ءامَّسلل مهراصبأو مهيديأ نيملسملا عفر ىلع ٌةوالع »

 . ةضيفتسم ثيداحأ بابلا

 دق مهللا» :لوقي وهو ءامسلا ىلإ هسأر عفر هلي َيِبَّنلا نأ تبث ثاذكو ه

 . تغلب دق مهللا تغلب

 «ىلاعت هلل ةيقوفلا تبثت يتلا صوصنلا» :يواضرقلا فسوي حيشلا لوقي

 يف ةريفولا ةريزغلا صوصنلا هب تءاج امل ءهسفنل ىلاعت هللا اهتبثأ امك اهتبثن

 انكلو «ىلاعت هللا فاصوأ نم هيلع تلد ام تبثت صوصنلا هذه لك.ةنّسلاو نآرقلا

 امب ال ءيِفلَّسلا جهنملا ءاملع نم نوققحملا هب هرسف امب تابثإلا اذه ُرّسَفْن

 .©0(ةلبانحلا ةالُغ ضعبو «ةيرهاظلا ةيوشحلا نم نويحطّسلا همهفي

 :ناكم لك يف هنأب ةمهوم صوصن ريسفت :نورشعلاو دحاولا ثحبملا
 اممَلَعَيَو َُرَهَجَو ٌمُكَيِ ملعب ٍضْراْلا ِفَو توْمَسلا فُهَلأ ٌوُهَوإ» :ىلاعت هلوق يف »
 .[3 :ماعنألا] © َنوُم

 ٌةلمجف اذه ىلعو ؛ضرألا يفو تاومسلا يف ٌدوبعملا ُهلإلا وه :يأ »

 هل ءاَمَسلا ىف ىلا ٌرُهَو :ىلاعت هللا لوق هنيبيو هل ٌدهِشيو ءربخ وأ لاح معي

 تاومسلا ىف ذ نم هلإ وه : : ىنعمب .[84 :فرخزلا] * ٌميِلَعْلا ُمِل 1 َوْهَو هل ٍضْرَأْلا فَ

 م نكي اكََف هدأ الإ هلا اميف ف َناَكول» :ىلاعت هللا لوقو .ضرألا يف نم هلإو
 ٌءالَّضف هب لاقو لب ءفلّسلا نم ُهّلجلا لاق هبو .[22 :ءايبنألا] # َنوُفوي مَع ٍشْمْلا ِبَر ِب

 «لاوقألا لضفأ يدنع اذهو» :ةيطع نبا لاقو «يشكرزلاو «يبطرقلاك ةرعاشألا

 . *”(ىنعملا ةلازجو ءظفللا ةحاصفل ًازارحإ اهرثكأو

 .(1064) :مقرب ملسمو (4351) :مقرب يراخبلا هجرخأ (1)

 .(1905) :مقرب دواد وبأو «(1739) :مقرب يراخبلا (2)

 .تيوكلا ؛ملقلا راد م0009 هها430 كط 2156 4 :ةرصاعم ىواتف 23(

 .6/6 :زيجولا ررحملا (4)
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 هل ءاَمَسلا يف ىِرَلأ َوُهَر» :ىلاعت هللا لوقب اوُُجتحا نإف» : ربلا دبع نبا لاق

 كلي ل فو توسل هَ رشوو» :هلوقبو 4 ٌميلَعْلا ميكَلَل وهو دك ٍضرَأْلا يفَو

 ميني مُثيداَع ندا نيبو كسي لعجي نأ ُهّل ىنعإ» : ىلاعت هلوقبو 4 وبيك مَ ديو مره

 هسفنب ناكم لك يف هللا نأ اومعزو .7 : ةنحتمملا] هن دع أَو هَ هدو

 سيل هنأ ةمألا رئاس نيبو مكنيبو اننيب فالخ ال :مهل ليق ؛ىلاعتو كرابت ءهتاذو

 حيِحّصلا ىنعملا ىلع تايآلا هذه َلْمَح بجوف ؛هتاذب ءامّسلا نود ضرألا يف

 هلإ ضرألا يفو ءءامسلا لهأ نم دوبعم هلإ ءامسلا يف هنأ كلذو «هيلع عمتجملا

 ٌدهشي ليزنتلا ٌرهاظف ءريسفتلاب ملعلا لهأ لاق كلذكو ءضرألا لهأ نم دوبعم

 دعاس نم هب سانلا دعسأو .طقاس كلذ يف ٌفالتخالاو «ءشرعلا ىلع هنأ

 دق ٌقافتالاو ٌعامجإلاف لِ ٍضْرألا ِفَوإ# :ىرخألا ةيآلا يف هلوق امأو ءرهاظلا
 . ”(هللا ءاش نإ ٌعطاق هنإف ءاذه ٌرّبدتف ء.ضرألا لهأ نم ٌدوبعم هنأب دارملا نيب

 مُكّرِس ملعي هللا وه : يأ «ٍضراْلا فَو ِتومَسلا يف هللا ٌرهو# :ىلاعت هلوقف ه

 هلأ لق# :ىلاعت هلوق هل ٌدهشيو هنيبي اممو ءضرألا يفو تاومسلا يف مكرهجو
 تقولا نأو .[6 :ناقرفلا] 4 اح اروُفَع َناكح ُهَّنِإ ٍضْرَألاَو ِتوَْمَسلَا يف ّنتِلأ ُمَلْمي ىِنَلأ

 :يأ .هدعب امب قلعتي ِضْرَأْلا ٍفَو» :هلوقو «ِتْومَّسلَ يف# :ىلاعت هلوق ىلع ّمات
 يشكرزلا فصو يذلا وه ةيجوتلا اذهو ءضرألا يف مكرهجو مُكَّرِس ملعي

 لهأ ىلع ًاريثك ةعدتبملا هقلطي م) فصو اذهو «ةمّسجملا نم مهنأب هباحصأ

 .هبانتجا يشكرزلاب ىلوألا ناكف «ًاناتهبو ًاروز ةنسلا

 كلملا ةروس تايآ يف «ءامسلا» ىنعم قيقحت يف ميقلا نب ا ضاخ املو ه

 . 20(هفيرحت يف اوذخأ ىنعملا اذه ٌةيمهجلا مهفت مل املو» :هلوق ىلإ صلخ

 ؟قولخم نآرقلا له :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 ىدل ةيوغللا تارابتعالا ضعب ىلع «نآرقلا قلخ» ةلأسم تسسأت دقو

 .133/7 :ديهمتلا (1)

 .130 /1 :دئاوفلا عئادب :رظنا (2)
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 « ولِقَْت ْمُكَحَلَعَل اير انف ُهَنلََج اَنإ#» : ىلاعت هلوق اولوأت مهنإ ثيحب ؛ةلزتعملا

 .[3 :فرخزلا]

 يف ةلزتعملا ُنسأر رابجلا دبع يضاقلا لاق .قلخ :«لعج» ىنعم نأ ىلع

 قولخم وهو ءهيحوو ىلاعت هللا ٌمالك َنآرقلا نأ وهف كلذ يف انبهذم امأو» :هنامز

 :يتأي امب قلعن «يوغللا اهلحمو «يعرّشلا اهباصن ىلإ ةلأسملا ٌدرلو ."2”(ثدحم

 «قلخلاو ءرييصَّتلا :اهنم «ةريثك ناعم ىلع ةغللا يف «لعج» :ةدام درت »

 ءيشلا ىلع مكُحلاو .داقتعالاو «ةيمسّتلاو ءلوقلاو «لابقإلاو ءءاشنإلاو

 «لعف نم ّمعأ وهو ءاهلك لاعفألا يف ماع ظفل وه :ليقو .اهريغو «ءيشلاب

 .2"امهتاوخأو «عنصو

 :ىنعمب ناك اذإف «موزللاو ةيدعتلا ٌفلتخت يناعملا مكلت فالتخال ًارظنو

 اذإو «داقتعالا»و «ةيمستلا» ىنعمب ناك اذإ اذكو «نيلوعفم ىلإ ىّدعت (رييصتلا»

 نأب لوقلا ٌقالطإ ٌحصي الف «هيلعو .ٍدحاو ٍلوعفم ىلإ ىّدعت «قلخلا» ىنعمب ناك
 .برعلاو «نارقلا ةغل يف ةلمعتسملا تالاحلا عيمج يف 'قلخلا) ىنعمب «لعجلا»

 َقَلَخ ىلا هني ُدَمَحْلاط :ىلاعت هلوق لثم يف قلخ ىنعمب «لعجا) درت دقف »

 .[1 :ماعنألا] « تدي برب اوُيَفَك نأ مث ٌرولاَو تفظلا لمَ َسْرالاَو ٍتاونَمَشل
 َممَسلأ ُمُكَل لَعَجَو انيس سوُمَلَم ال مكينه وب ْنَم كحيل هئأَو» :يلاعت هلوقو
 .[78 :لحلا] 4 توُركَدَن كَم ةَديِقالاَو ٌردصاْلاَو

 هلأ َلَمَج ام :ىلاعت هلوق لثم يف «قلخ» ىنعم ريغ ىلع «لعج) ةدام درتو

 4[ مهيركاَو ٌبْذكْلا هلأ لع نوري أوررَك يذلا ّنكلَو راح 15 ولو الو َوَمْلَس الد َوَرَي أم
 اذكو !ةبئاس الو ةريحب نم هللا قلخ ام :ًاعبط ينعي الو .[1103 :ةدئاملا] 4 َنَوِقْمَي

 سانلل ٌقلاخ ينإ : ينعي الف .[124 :ةرقبلا] 4ماَمإ سساّنلل َكلعاَج نإ َلاَقط : ىلاعت هلوق

 ةبتكم ء«ه1384 ء1ط «نامثع ميركلا دبع قيقحت .528 :ةسمخلا لوصألا حرش (1)

 «يمجع ريغ ًايبرع هانقلخ :يأ ...» :ةيآلا ددصب يرشخمزلا لاقو .ةرهاقلا .رهزألا

 .230 /4 :فاشكلا :رظنا

 .110/11 :برعلا ناسلو «.196 :تادرفملاو «373 /1 :ةغللا بيذهت :رظنا (2)
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 هيِعْضَأ نأ وسوم وأ لإ ائيسْرََوال :ىلاعت هلوقو .ًامٌدقتم ناك ميهاربإ قلخ نأل ؛ًامامإ مصر عم كه

 ترا سو ِاَجَو كيل آر نإ َرَحح او فاحت الو بلا ف يق هلع تف اذ
 هدري نأ ىسوم مأ َدَعَو هللا نأل ؛نيلسرملا نم هوقلاخو :ينعي الف .[17 :صصقلا]

 !لمأتف «ريثك نآرقلا يف هريغو اذه لثمو «ًالوسر كلذ دعب هلعجي مث ءاهيلإ
 «نيلوعفمل ىدعملا «رييصَّتلا» ىنعمب لعجلاو» :يسولآلا ٌةمالعلا لاق »

 ٌقوذ هابأي هنأل لب ؛نآرقلا َميظعت يفاني هنأل ال ءدحاول ىدعملا قّلََجلا ىنعمب ال

 مهراكنإ ناك امو ءًاقولخم هنوك ديكأتل ٌقسي مل َمالكلا نأل ؛هيف ملكتملا ماقملا

 ىلع ادراو الصفم ايبرع انارق هنوك تابثإل قوسم وه لب «هيلع اهججوتم
 هلوق هب نذّوي امك ؛ًازجعم هنوك كردو «هيف ام مهف مهيلع ٌرسعي ال «مهبيلاسأ

 رظنلا نم هيف امب اوطيحتو «هومهفت يكل :يأ *تولقََت ْمُكَلَمْلط :ىلاعت
 هجورخب ةقطانلا دهاوشلا نم هنّمضتي ام ىلع اوهقفتو «قئافلا ىنعملاو «قئارلا
 . ”«ةيلكلاب مكراذعأ عطقنتو «كلذ يف ةمعنلا ٌّقح اوفرعتو ءرشبلا قوط نع

 ؟ليلقلل يفن هللا نع ريثكلا ملظلا يفن له :نورشعلاو ثلاثلا ثحبملا

 لطي كَ اَمَو هتف أس ْنَمَو سفن اسلم ٌلِ نما : ىلاعت هلوق يف كلذو
 ريثكلا ملظلا يفن ٌديفت ةغلابملا غيص نم ٌةْعيّصلا هذه له .[46 :تلصف] # ِديَِحَل
 قفو برعلا لامعتساو «ةيبرعلا دعاوق ءاعدتساب هيلع ٌبيجن ام اذهو ؟ليلقلا َنوُد

 :يتآلا

 مِلظي ال هنأ َّنإإ» :ىلاعت هلوق يف ملظلا لصأ يفنب َمَّرَج دق ىلاعت هللا نإ »

 هلوقو .[140 :ءاسنلا] # اًميِظَع ارم ُهَنْدَل ني ٍتَوُيَو اَهْفِعْنَكُي ٌةَئَسَح ُكَب نإَو ورد َلاَقِْم

 .[144 :سنوي] © َنوُمِلظَي ٌمَهَسْفَنَأ َساَنلآ َّنكلَو انيس سان ُمِلظَي ال هلأ نإ : ىلاعت

 امنإ ٌملظي يذلا نأل ؛ةرورّضلاب ليلقلا ملظلل يفن ريثكلا مْلُظلا يفن نإو »
 زوجي نم قح يف هَعْمَن ةدايز عم ريثكلا ملظلا كرت اذإف «ملظلاب هعافتنال ملظي

 . اكرت رثكأ هعفن ةلق عم هليلقل ناك ءرضلاو عفنلا هيلع

 . 5 : يناعملا حور )00
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 سيل :يأ ءزاّربو ءراّظعك ءبسنلل «مالظ» نأ هدافم ؛رخآ ةيجوت ةمثو

 اشلا لوق هنمو ؛ًالصأ ملظ هيلإ ٌبسني الو ءملظ يذب
 لاّبنب سيلو فيس يذب سيلو هب يننعطيف حمر يذب سيلو

 . لبن يذب : يأ

 ؛يفنلا يف ةظفللا هذه ثلمعتسا اذإ َبرعلا نإ» :ديدحلا يبأ نبا لاق »

 نم كل ٌركذأ نأ تعش ولو ءطقف «لعاف» ةظفلب نونحي ام الإ اهب نونعي ال مهنإف
 يف الإ اهولمعتسي نأ لق مهنإف تابثإلا يف امأف .اهتركذل ةريثكلا ةلثمألا كلذ

 :© عاشلا لوق كلذ ىلع ةلثمألا نمو :''”«ريركتلاو «ةرثكلا

 ٍلفرأ موقلا ٍدفرتسي ىتم نكلو ةفاخم عالّتلا ٍلاَلححب ٌتسلو

 ؟ءيش هللا ىلع بجي له :نورشعلاو عبارلا ثحبملا

 هيلع بجي هللا ن نأ مهمعز يف - ًايوغل ًالالدتساو ًالقع ةلزتعملا ْمِهَو دقل

 ريغو حلاص :نيلعف نيب ًاريخم ناك اذإ حالّصلا بوجو .حلصألاو حالّصلا لعف
 حلصأو حلاص :نيلعف نيب ًاريخم ناك وأ ءحالَّصلا ّلْعِف هيلع ُبجيف ءحلاص

 .حلصألا لعف هيلع ٌبجيف عهنم

 «فلكملا فّلك اذإ هنإو» :رابجلا دبع يضاقلا هنامز يف ةلزتعملا ُسسأر لاق

 «2ط «ةلنابط يوديو «يفوحلا دمحأ قيقحت «248 :رئاسلا لثملا ىلع رئادلا كلفلا (1)

 . ضايرلا «يعافرلا راد هه 4

 وهو «لولحلا نم :لالحو 229 :هئاويد يف هتقلعم نم وهو «دبعلا نب ةفرطل تيبلا (2)

 نع ٌّضفخناو «ءاملا ليسم نم عفترا ام يهو «ةعلت عمج :غالتلاو «ناكملاب لوزنلا

 يب لحي نأ ًافوخ عالّتلا يف لزنأ ال :تيبلا ىنعمو «ةناعتسالا :دافرتسالاو «لابجلا

 نأل ؛ًاليلق عالتلا لحي دق هنأ ديري الو .يب ناعتسا نم نيعأ كلذ عم ينكلو ؛فايضألا

 نألو ؛لاح لك يف لخبلا يفن ىلع كدي اذهو .ٍدفرأ ٌموقلا دفرتسي ىتم :هلوق هعفدي كلذ
 اقبلا يبأل نآرقلا بارعإ يف نايبتلا :رظنا .ةرثكلا ةدارإب لصحي ال حدملا مامت

 رحبلاو ءرصم ؛ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد «يواجبلا يلع قيقحت .316 /1 :يربكعلا

 .86 /3 : يشكرزلل ناهريلاو .431 /3 :طيحمملا
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 ملآ اذإ هناحبس هنأو «ةلاحم ال هبيثُي هنإف ءفلك يذلا هجولا ىلع فلُك امب ىتأو

 :ًاضيأ لاقو ءبجاوب ًالخم ناك الإو «هعفانمو ؛هحالصل هّلَعَف امنإف ءمقسأو

 ةلزنمب ناكل نوكي ام لك فلكملا بنجُي نأ نم دب الف .فّك اذإ ىلاعت هنأ ملعأ

 .'”(فيلكتلا قا يف فطللا ٌلعفي الأ

 اونبو ؛هيلع اوُجَرَد ام ليصأت يف ةعنقملا ريغ تارربملا ّضعب اوقاس دقو

 ءةنسلاو باتكلا نم ناّصن كلذ نمو ؛ةيبرعلا ةغللا رهاظ ثيح نم ًامهف اهيلع

 :امه

 نذل نم اًنمَصتنَأَف تسيل رهوُماَج موق لِ المر َكِلَق نم السر دَفْلَوأل : ىلاعت هلوق .٠

 .[47 :مورلا] 4 َنيِمؤُمْلا ٌرَضَناَنَلَع اًفَح تناك ْأوُمَرَْ

 ىلع هللا ٌقح ام يردتأ» :هل لَك َىبَّنلا لوق نيح هنو ذاعم ٌثيدحو »

 00,0641 ىلع دابعلا ٌقَح امو ءدابعلا

 هللا ىلع متحلا َبوُُجُو سيل نيصنلا نم حئاللا ٌبجاولا اذه نأ قحلاو

 كّسمتو ...» :رجح نبا ظفاحلا لاق .هالُغ يف لج هنم لْضَف وه امنإو « كو

 ملعلا يف مَّدقتو «لامتحالا مايق عم هيف مهل كسمتم الو «هرهاظب ةلزتعملا ٌضعب

 : اهنم . . .ةبوجأ ةدع

 ٌبرلا ًناسحإ نأل ؛ريدجلا وأ «تباثلا قّقحتملا انه قحلاب دارملا نأ »

 .هبّذعي ال نأ ةمكحلا يف ريدج هاوس ًابر ْذختي مل نمل

 .هدكأتو ءهققحت يف بجاولاك هنأ دارملا وأ »

 بجي الو» :ٌئحوتفلا راَّجنلا ٌنبا لاق ."”«ةلباقملا ليبس ىلع ركذ وأ »

 مهنم «ةنسلا لهأ رثكأ دنع ًاعرش الو ءًالقع ال ء«ءيش ىلاعتو هناحبس هللا ىلع

 .همركو «هتمحرو ءهلضفب َعيطملا ٌبيثي لب ءهن#و دمحأ مامإلا

 :ةيلوصألا ةلزتعملا ءارآ :رظناو .723 :نآرقلا هباشتمو «133 :ةسمخلا لوصألا حرش (1)
1 112. 

 .(2856) :مقرب يراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم (2)
 .(6500) :مقرب 4 /11 :يرابلا حتف (3)
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 .ًاعرش هيلع ٌبجي هنأ انباحصأ نم ةعامج مالك ىنعمو :حلفم نبا لاق

 .هدعوب راثلا نم نيدحوملا ٌجارخإ اوبجوأ اذهلو ؛همركو هلضفب

 :مورلا] َنيِنِمّوُمْلا ٌرَصَن اََلع اًفَح تاكو :ىلاعت هلوق يف يزوجلا نبا لاقو

 .ةنسلا لهأ نع ةيعفاشلا ٌضعب هركذو ءوه هبجوأ ًابجاو :يأ .7

 دعولا دّرجم ىلع ًادئاز ًاقاقحتسا ٌتبثي سانلا رثكأ :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 ىلع هللا ٌقح ام يردتأ» : هل للي بلا لوق نيح هلو ذاعم ثيدحلو «ةيآلا هذهل

 ."7(؟هللا ىلع دابعلا ٌّقَح امو .دابعلا

 (2”(ههدعاوق نم ٌةدعاق يهو ؛حلصألا ةياعر هيلع بجي ةلزتعملا دنعو

 :هلوق يف رعاشلا رد هللو

 ٌمئاضهيدل ٌىْعَس الو الك ٌبجاو ٌقَحهيلعٍدابعلل ام

 (©0هماَّسلا ٌميركلا وهو هلضفبف اومَعُنوأهلدعبف اوبَذُع نإ

 ليصحت ةياغ ىلإ رظتني وأ ماعلاب لمعُي له :نورشعلاو سماخلا ثحبملا
 ؟صّصخملا

 اهتقالعل ؛انهاه اهاندروأ اننأ ريغ «ىلوألا ةجرّدلاب ٌةيلوصأ ٌةلأسملا هذهو

 ًاقالطنا ؛مهلوصأ ضعب ىلع ةي ةيمالكلا قرفلا ضعب ٌلالدتسا ثيح نم دئاقعلاب

 :نييلوصألا نيب ٌرهاظ ُفالخلا اذهو ؛ةيبرعلا ةغللا نم

 .هب لمعلاو «همومع ُداقتعا ٌبجي هنإف «ماعلا ٌصنلا درو اذإ :ٌةفئاط تلاقف

 دروأ دقو ءصّصخملا دري ىتح همومع داقتعا ىف فّفوتي لب :نورخآ لاقو
 رمأ ىلع ةلأسملا هذه اونب ةئجرملا نم ٌةفئاط نأ ني  ٌيرعشألا نسحلا وبأ

 هللا لبق نم ثدرو اذإ رابخألا يف ةئجرملا فلتخاو : هلك  لاقف «يدئاقع

 .مومعلا اهرهاظو «هناحبس

 .(2856) :مقرب يراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم (1)

 .517 .515/1 :رينملا بكوكلا حرش (2)

 .236 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :رظنا (3)
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 لاومأ نيلكآلا ُبَّذعُي هنأ هناحبس هللا نم ٌربخلا ءاج اذإ :ٌةفئاط تلاقو
 : كيك هللا لوقل ؛مهباذع يف انفقو «رئابكلا لهأ نم مههابشأو ًاملظ ىماتيلا

 امْتِإ ئرفأ ِدَثَف هلأ ُكِرْشَش نَمَو 233 نمل َكِلَد نوم ام ٌرفََيَو وب َكَرْش نأ ُرْفْمَي ال ه هلأ نإ

 قداصلا ميكحلا ّربخي نأ ٌرئاج :ٌةقرفلا هذه ٌتلاقو .[48 :ءاسنلا] « اًميِظَع

 نوكيو «ءانثتسالل لعفي ال نأ هلو «لعفي نأ هل نوكيف ءهنم ينثتسي مث ءربخلاب

 مه ءالؤهو ءًابذك الو «ةغللا يف ًاركنتتسم كلذ نوكي الو «لعفي مل نإو «ًاقداص

 .ةرهاظ ءانثتسالا نأ نومعزي نيذلا

 اع اهجرخمو «تءاج اذإ ٌرابخألا نأ فقولا لهأ نم ٌةفئاط ُتمعزو

 رابخألاو ءهلك نآرقلا عمسي ملو «ًاديعو وأ ءًادْعَو ربخلا ناكو ءعماَّسلا اهعمسف

 ءاج نيذلا ةفّصلا كلت لهأ عيمج يف ربخلا نأ َملعي نأ هيلعف ءاهيلع عمتجملا

 .كلذ فالخ ىلع َنوكي نأ زوجي دقو «هيف كش ال ماع ديعولا مهيف

 برضو «دزألا ءاجو «ميمت ونب ءاج :ةغللا يف اودجو مهنأ ٌةفئاط ُثمعزو
 امنإو «دزألا ضعب ءاج امنإو «ميمت ٌضعب ءاج امنإو «نجسلا لهأ ٌريمألا

 نأ انزجأ ماع هجرخم امم نآرقلا يف رابخألا انعمسو «نجسلا لهأ ضعب برض

 انزجأو «ديعوب هناحبس هللا مهركذ «ةقبط لك لهأ نم صاخلا يف اهانعم نوكي

 وفعيو «مرج ىلع هناحبس بذعي نأ مهدنع زوجي سيلو . .. ًاماع كلذ نوكي نأ
 ."”امرج هنم مظعأ وه امع

 :روهمجلا بهذم وه ةلأسملا يف قيقحتلا

 هحّجر امك ءروهمجلا بهذم وه ًافنآ ةروكذملا ةلأسملا يف ٌقيقحتلاو

 ريغ نم هب لمعلاو مومعلا داقتعا ٌبوجو وهو ؛هتركذم يف يطيقنشلا ةمالعلا

 لمعلا ٌُبجيف ؛مومعلل ٌعوضوم طفلا نأل ؛صّصخم نع ثحبلا ىلع فقوت
 .همومع ٌداقتعا زوجي ال :ليقو «هب لمع صّصخم ىلع علطا نإف ءهاضتقمب

 ؛هدوجو مدع نظلا ىلع بلغي اثحب صّصخملا نع ثحبي ىتح هب لمعلا الو

 ىتح هب لمعلا بجي رهاظلا نأ انمَّدق دقو «صيصختلل ّلمتحم ثحبلا لبق هنأل

 .228 . 225 /1 :يرعشألا نسحلا ىبأل نييمالسإلا تالاقم :رظنا (1)
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 امك ٍدارفألا عيمج لومش يف رهاظ ٌمومعلا نأ كش الو ءهنع فراص ٌليلد دجوي

 اذ ةخب ال

 عجر يرعشألا نسحلا ابأ نأب لوقلا حيجرت :نورشعلاو سداسلا ثحيملا

 :هتايح رخآ يف

 :ةيدقعلاو «ةيركفلا هتايح ىف لحارم ثالثب يرعشألا نسحلا وبأ ّرم دقل

 عجرو «هرمع ّمَظْعُم اهيف ٌتَكَم يتلاو ؛لازتعالا ةلحرم :ىلوألا ةلحرملا

 . ًادحاو ًالوقو «يفالخ الب اهنع

 تبثأف ؛بالك نباب رثأت ثيح ؛ةيبالكلا ةقيرطلا ةلحرم : ةيناثلا ةلحرملا

 ءملعلاو «ةايحلا يهو ؛يناعملا تافصب ىّمسُت يتلاو ؛عبّسلا ةيلقعلا تافصلا

 هنوك ىهو ةيونعملا تافصلاو ,مالكلاو .رصبلاو .عمسلاو «ةدارإلاو .ةردقلاو

 ةيربخلا تافصلا لوأت امك ًاملكتم ًاريصب ًاعيمس ءًاديرم «ًارداق ًٌاملاع :ًايح

 . كلذ وحنو .مدقلاو «نيديلاو «هجولاك

 تابثإ يف ىلثملا مهتقيرطو فلَّسلا بهذم ىلإ هعوجر ةلحرم :ةثلاثلا ةلحرملا

 ؛ هيبشت الو «فييكت ريغ نم «تءاج امك اهرارمإو «ةيربخلا اهيف امب اهلك تافصلا

 . 2!هرمع رخآ ىف اهفَّنَص دقو (ةنايدلا لوصأ ىف ةنايإلا) هباتك ىف ثلثمت دقو

 يف ريثك نبا ظفاحلا مهنم فلّسلا ءاملع نم ُةّلجلا ةريخألا ةلحرملا دّكأ دقو
 !(ءالبنلا مالعأ ريس) :نيباتك يف يبهذلا نيدلا سمشو «2”(نييعفاشلا تاقبط)

 .218 . 217 :ىطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذم (1)

 قيقحت .210/1 :ريثك نبال نييعفاشلا ءاهقفلا تاقبط :ثالثلا لحارملا تابثإ يف :رظنا (2)

 .ةرهاقلا «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم ها413 ط « مهنيز دمحم .دو ءمشاه رمع دمحأ د

 .قباسلا ردصملا :رظنا (3)

 فيلاوت ةعبرأ يرعشألا نسحلا يبأل ُتيأر :تلق» :ءالبنلا مالعأ ريس :باتك يف لوقي (4)

 امك رمُث :اهيف لاقو «تافّصلا ىف فلَّسلا بهذم دعاوق اهيف ركذي «لوصألا ىف

 قيقحت 2.86 /15 :ءالبنلا مالعأ ريس «لوؤُت الو نيدأ هبو لوقأ كلذبو :لاق مث «تءاج

 .توريب «ةلاسرلا ةسسؤم هه 1413 .9 ط «يسوسقرعلا دمحمو طوؤنرألا بيعش
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 دومحم ةمالعلاو «2”(ىواتفلا عومجم) يف ةيميت نباو .'"'(شرعلا باتك)و

 (23 (بايإلاو ةماقإلاو باهذلا يف بابلألا ةهزنو بارتغالا بئارغ) يف يسولآلا

 . مهريعو

010) 

227 

000 

 ٌةقرف ةيبالكلا نأ (نييمالسإلا تالاقم) يف يرعشألا نسحلا وبأ نيب دقو

 «ه324 ةنس تامو ء«ه 260 ةنس يرعشألادلو» :شرعلا باتك يف يبهذلا لاق

 اهيف نوفلاخي ءايشأ يف ثيدحلا باحصأ قفاوو «بات مث ًايلزتعم ناكو . آي  ةرصبلاب
 لَقَت هنأ نم هنع هانركذ ام وهو «هنولوقي ام رثكأ يف ثيدحلا ٌباحصأ قفاو مث «ةلزتعملا

 :لاوحأ ُثالث هلف «كلذ عيمج يف مهل ٌقفاوم هنأو «كلذ ىلع مهعامجإ

 .ايلزتعم ناك لاح.1

 . ضعبلا نود ضعب يف ًاينس ناك لاحو.2

 شرعلا باتك :رظنا «هلاح نم هانملع يذلا وهو «ًاينس لوصألا بلاغ يف ناك لاحو.3

 ءاوضأ راد ء«ه1420 .1ط «يميمتلا ةفيلخ نب دمحم قيقحت «203 . 202 :يبهذلل

 .ضايرلا ءفلَّسلا

 ٌديملت هنإف «بات مث ةلزتعملا ةذمالت نم ناك نإو يرعشألا نإ» :مالسإلا خيش لوقي

 ثيدحلا ّلوصأ يجاّسلا ايركز نع ذخأو «بالك نبا ةقيرط ىلإ لامو «يئابجلا
 امك هرمأ رخآ كلذو ؛ىرخأ ًارومأ دادغب ةيلبنح نع ذخأ دادغب مدق امل مث .ةرصبلاب

 .228 /3 :ىواتفلا عومجم :رظنا .(مهبتك يف هباحصأو وه هركذ

 .. .فلخلا ةَّلجأ نم دحاو ٌريغ هيلإ بهذ بهذملا كلذ نأش ةلالجلو ...» :لاق

 «ليلجلا بهذملا كلذ ىلإ عوجرلا هرمأ ّرخآ نإف «يرعشألا نسحلا وبأ مامإلا مهنمو

 وه يذلا «ةنابإلا» :هباتك يف لاق .تادقتعملا عيمج يف فلّسلا هيلع ام ىلإ عوجرلا لب

 هللا باتكب كسمتلا اهب ُنيدن يتلا انتنايدو هب لوقن يذلا» :ليوط مالك دعب هتافلؤم ٌرخآ

 كلذب نحنو «ثيدحلا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا نع يور امو كَ هيبن ةّنُّسو «ىلاعت

 فلاخ نملو «نولئاق . ههجو ىلاعت هللا رّضن . لبنح نب دمحأ هيلع ناك امبو «نومصتعم
 يف مَّلَع دمحأ مامإلاو ؟ال فيكو ةديقعلا ٌئفلس هنأ يف ٌرهاظ وهو «نوبناجم هلوق

 هيلإ عجر ام ريغ ةرعاشألا هيلع ام نأ اذه نم ملعُيو «ثيدحلا ةمئأ نيب نم ...كلذ

 ام اوعبتاو «عجر امك اوعَجَر مهتيلف «حلاصلا فلّسلا عابتا نم هرمأ رخآ يف مهمامإ

 .386 . 385 :بارتغالا بئارغ :رظنا .«عبتا
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 ىلإ اهنع هعجارتو «مهتقيرطل هتقفاوم مدع دكؤي امم ؛ثيدحلا باحصأل ةنيابم
 .قحلاو «باوَّصلا

 ةبسن َراكنإ اولواحو «نورخأتملا ةرعاشألا هنع ّلقني ال يرعشألا نأ امك

 هيلإ بتكلا ةبسن ٌدُكَؤي امم ءاملعلا لحاطف نم ٌةلث اهنم لقن دق نكل «هيلإ هبتك
 بذك نييبت" :باتك يف ركاسع نبا اولقن نيذلا نمو ؛ةنابإلا باتك اميس ال
 اولعلا» باتك يف يبهذلاو «تافصلاو ءامسألا» باتك يف يقهيبلاو «يرتفملا

 .ريثك مهريغو «ةيزوجلا ميق نباو «ةيميت نباو

 نب دمحم دماح وبأ نيدلا لامك يضاقلا مامإلا هيلإ انبهذ ام دكأ دقو

 نسحلا يبأ نع َبِذلا» :هباتك يف (ه 659 ت) يعفاشلا يرصملا سابرد
 لوصأ نع ةئابإلا» باتك نأب ...ناوخإلا رشعم اوملعاف» :هيف لاقف «يرعشألا

 اميف هرمأ هيلع رقتسا يذلا وه يرعشألا نسحلا وبأ مامإلا هْفَّلأ يذلا ةنايدلا
 ّنمب لازتعالا نع هعوجر دعب ىلاعتو هناحبس هللا ٌنيدي ناك اميو ءهدقتعي ناك

 ءاهنع عجر دقف ءهيف ام فلاخي امم نآلا هيلإ بسنت ةلاقم ّلكو .هفطلو ءهللا

 .'”(اهنم ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ أربتو

 اورُكذي مل يرعشألا نسحلا يبأل اومجرت نيذلا ًةرعاشألا نأ ظحالملاو

 ءركِفلا يف هرمأ هيلإ لآ ام مهلهج ببسب امإ كلذو ؛هتايح نم ةريخألا ةلحرملا

 ْنَم ىلع ةّسح مِلَع نمو «يفانلا ىلع مّدقم تبثملا نأ «هل ًاعبت نوكيف «ةديقعلاو

 .ملعي مل
 :يرعشألا نسحلا يبأ ىلع ةرثؤملا اهتيصخش اهل تناك ةلحرم لك

 ةيصخشلا تناك «ٌتلاط دقو «لازتعالا ةلحرم ؛ىلوألا ةلحرملا نأ كش ال

 .هرصع يف ةلزتعملا سأر ؛يئابجلا يلع يبأ ةيصخش يه ةرثؤملا

 . بالك نبا ٌةيصخش هيف ثرثأ دقف ةيناثلا ةلحرملا امأو

 يف نيعبرألا عم ةعوبطم 7 :سايرد نبال يرعشألا نسحلا يبأ نع بذلا ةلاسر 2010

 ءكط «يهيقفلا رصان نب يلع .د قيقحت «يورهلا ليعامسإ يبأل ديحوتلا لئالد

 .ه4
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 ءانرظن ىف ٌةمهملا ىهو بفلَسلا بهذمل هعوجر ىف ٌةريخألا ةلحرملا امأو

 لهأ دقتعم ذخأ هنعو ءيىجاّسلا ىيحي نب ايركز ظفاحلا ةيصخش هيف ترئأ دقف

 ةمتأ نم ناكو» :لاقف يجاّسلل «ءالبنلا مالعأ ريسا) يف يبهذلا مجرت دقو َةنّسلا

 دمتعاو «تافّصلا ىف فلّسلا ةلاقم يرعشألا نسحلا وبأ هنع ذخأ «ثيدحلا

 .2”(فيلآت ةّدع يف نسحلا وبأ اهيلع

 هدويعم نع ثحبلا يف 8 ميهاربإ كش له :نورشعلاو عباسلا ثحبملا

 ؟قحلا

 يذلا كلفلا اذهب نارودلا يف للك - بطق ديس ٌُريبكلا ٌذاتسألا مهو دقو

 «كش هارتعا هنأب - نمحرلا ليلخ  نيدحوملا مامإ فصو دقف ؛هنع هلاثمأ هزنن

 دقو «ميهاربإ سفنل ٌةروص اهنإ» :لاقف ؛قحلا هدوبعم نع ثحبي وهو هرواسف

 .. .مانصألا نم هموقو «هوبأ هدذيعي امل  مزاجلا راكنإلا لب  كشلا اهرواس

 ريغ ٍةروُص يف هترطف يف هدجي يذلا قحلا ههلإ ًنوكي نأ نم ّسئي نأ املف

 امم ءيش يف هّدجي نأ اجر هلعلف «مانصألا كلت نم ًامنص «ةيعاو الو «ةّكردُم

 ىري ةرم لوأ هذه تناك امو .موجنلاو «بكاوكلا ىلإ ةدابعلاب هموق هيلإ هّجوتي

 «لبق نم قطني مل امب هل قطني  ةليللا - بكوكلا نكلو ءابكوك ميهاربإ اهيف

 , 20(هملاع محزيو ىهلاب لغشي يذلا مهلا عم ٌّقفتي امب هرطاخ ىلإ ىحويو

 خيش يِجاّسلا ناكو» :(ولعلا) باتك يف يبهذلا لاقو .198 /14 :ءالبنلا مالعأ ريس (1)

 :رظنا «ةنِّسلا لهأ تالاقمو ثيدحلا يرعشألا نسحلا وبأ ذخأ هنعو ءاهظفاحو ةرصبلا

 ةيلبنح نع ذخأ دادغب مدق امل مث» :يرعشألا نع ةيميت نبا لاقو .205 :(ولعلا) باتك

 :ًاضيأ لاقو .«مهبتك يف هباحصأو وه هركذ امك هرمأ رخآ كلذو «ىرخأ ًارومأ دادغب

 ذخأ «ثيدحلاو ةنّسلا لهأ نع هتالاقم يف يرعشألا هيكحي يذلا ةنّسلا لهأ بهذمو»

 نع ذخأ وهو ءهتقو يف ةرصبلا ملاع «هيقفلا يِجاَّشلا ىيحي نب ايركز نع هتلمج

 خيش يِجاّسلا ىيحي نب ايركز ناكو» :ةّطب نبا لاقو .2.. .مهريغو «دامح باحصأ

 .123 :سيسأتلا ضقن :رظنا «ةنِّسلاو «ءثيدحلاو «هقفلا هنع ذخأ يذلا يرعشألا

 .1140 1139 /2 :نآرقلا لالظ يف :رظنا (2)
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 ؛صنلا ريسفت يف ٌقحلا ُهجولا
 يدئاقع عوضوملا نأل ؛ّصّنلا هيجوت يف ُباوّصلا بطق ديس تاف دقل

 ءهيآ بيلقتو ِءٌّصّنلا يف بقاثلا رظنلابو ؛ءايبنألا ةمصعب قّلعتي «ىلوألا ةجردلاب
 ةيآلا اورّسِفُي مل ريسفتلا ءاملع نأ ىلع ًةوالع «هلالظ يف ديس هركذ امل َهَجَو ال

 ةهج ىلع ميهاربإ انديس مالك اولمح امنإو ؛هسفنب همهفو ديس هيلإ َصْنَج امب
 نأ مهيري نأ دارأ وهف ءموجنلاو بكاوكلا ةيهلإ نوعّدي مهنإف ؛هموقل ةرظانملا

 نأ ُنكمي ال ةصقان ىلاعت هللا نود نم اهنودبعي يتلا ٌموجنلاو ّبكاوكلا كلت

 ءةايح الو ءأتوم مهل كلمت الو ءرومألا ٌمامز كلمت ال اهنأل !!ًادبأ ةهلآ نوكت

 لوصولا ىلإ مهب جّردتلا باب نم  ةطاسب لكب مهل هترظانم تناكف «ًاروشن الو

 ."7هلعأ هللاو ءاشاحو ءًاكش ك2 هنم كلذ نكي ملو «قحلا ىلإ

 :لصفلا ةمتاخ

 ةغللا ىلإ ةيمالسإلا دئاقعلاو ديحوتلا ملع ةجاح ىدم انحضوأ انلعل

 ِهَجَو ىلع جيرعتلاو ؛ةريثكلا اهلئاسمو ةديقعلا تاحلطصم حرش يف ؛ةيبرعلا
 «ةيبرعلا دعاوقل ةحلملا ديحوتلا ملع ةجاحو «ةيبرعلا ةغللاو ةديقعلا نيب ةقالعلا

 ىنعم حرشو «ميركلا نآرقلا يف ةيمالسإلا ةديقعلا هب تغيص يذلا بولسألاو

 نم» :ٍثيدح ىنعم ركذو «يفنلاو تابثإلا يف ةغللا ىلع فقوتملا ديحوتلا ةملك
 اهيفن وأ «تافّصضلا تابثإو «ةنجلا لخد  ىنسحلا هللا ءامسأ :يأ  اهاصحأ

 مهل تناك مالكلا ءاملع نم ةريثك ًاقرف نأ نايبو «ةمكاحلا ةيبرعلا دعاوقلاو

 «صوصنلا رهاوظ نم صّلمتلل «ةلزتعملا رارغ ىلع ةغللا مولع يف تالوص
 صوصنلا ىلع انَمَّلَعو ءاهدصاقم نع اهجارخإو ءاهليوأت ةلواحمو ءاهتحارصو
 تاهبشلا ضعب درو «ةيبرعلا ةغللا هيضتقت امو «تامكحملا ىلإ اهّدرل ةهباشتملا

 .كَِو هللا ةيؤر لثم اهيف ديدَّسلاو «هيجولا يأرلا ركذو «ةغللا ثيح نم ةلعتفملا

 انركذو .فيكلا ضيوفت عم اهريغو «ءاوتسالاو «هجولاو ءولعلا تافص تابثإو

 ةروس نم (81 .76) ةيآ دنع ريثك نبا ريسفتو 24367 .355 /9 :يربطلا ريسفت :رظنا (1)

 .ماعنألا
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 «ليصأتلا لجأ نم اهضعب دنع انفقوت امك ءتافّصلا ضعب ىلع ةيقيبطت ةلثمأ

 انْجَّرَع امك ءحلصألاو حالّصلا هللا ىلع بجي له :ةلزتعملا ةلوقم ىلع انجّرعو

 ليصحت ةياغ ىلإ رظتني وأ «ماعلاب لمعُي له :يه «ةيدئاقع ةيلوصأ ةلأسم ىلع
 ىدمو «هتايح ةلحر يف يرعشألا نسحلا يبأ ةلأسم تققح دقو ؟صّصخملا

 تشقان «ةريخألا هتلحرم يف ةعامجلاو ةنّسلا لهأل ميوقلا حْهَّنلا ىلع هرارقتسا

 هللاو ؟قحلا هدوبعم نع ثحبلا يف 14 ميهاربإ ُكَش له :ةلأسم يف بطق ديس

 .دصقلا ٍءارو نم

 هثم هثو هلق
 دن 59



00 
 يرجل يجينا رج

 ىصسموزل) نيا ستس)
 ايار ايايايثب . 111 0 كاب تب م7

 ثلاثلا لصفلا
 ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح

 :ديهمت

 ةغللا نيقلتو «ميركلا ٍنآرقلا مهفل أشن يبرعلا وحنلا نإ» :ٌلوقلا نكمي

 هذهو :«'”(مالسإلا يف اولخد نيذلا ؛ماوقألا نم اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا

 لصف ٌرسعيل هنإ ىتح ؛اهيخآتو «ةيبرعلا مولعو «نآرقلا مولع مزالت نايبل ةلواحم
 «عفاودلاو «فيلأتلاو «نيوكتلاو «خيراتلاو ءةأشنلا ىف ءرخآلا نع امهدحأ

 ينغتسي ال ثيحب «نيتم قيثو ا نبيكم 34 امهنيي راص ىتح ءدصاقملاو

 ىهتاملك لالخ نم «.هنع هئائنغتسا رّذعتو ءهقش ىلإ لك راقتفال 0

 حيحص ٌمُهَف ققحتي الو '(ةيملعلا ةايحلا يفا «ةيلمعلا مهيراجتو *مهتافلؤمو

 «11 :ريشع مالسلا دبع .د لصاوتلا ىلإ تايناسللا ىلإ وحنلا نم يوغللا ريكفتلا روطت (1)

 ملع ملعت تارمث نم نأ دهاشلاو .طابرلا «ةديدجلا فراعملا ةعبطم م2010 ءاكط

 ثيدحلا مُهَفو «ميركلا نآرقلا مُْهَفَو «يبرعلا مالكلا يف أطخلا نع ناسللا ةنايصوحنلا

 ييحم دمحمل :ةيمورجألا ةمدقملا حرشب ةينسلا ةفحتلا :رظنا .ًاحيحص ًامهف يوبنلا

 .رطق ةلودب .«فاقوألا ةرازو ةعبط 24 :ديمحلا دبع نيدلا

 ةبتكم 2«م2010 ءا1ط .12/1 :دياعلا ناميلس .د .أ ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم :رظنا (2)

 .ضايرلا «دشرلا
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 يف مجري نأ ريسفتلا ليبس» :مهلوق يف رسلا وهو ؛اهبيلاسأو اهيناعم ءاهتيئبأو

 .©”(ةغللا لهأ ىلإ هظافلأ ريسفت

 نم طبنتسم ىنعم لك نأ يهو «ةمهم ةدعاق نييلوصألا ٌضعب ررق دقو

 . ”ءيش يف نآرقلا مولع نم سيلف ؛يبرعلا ناسللا ىلع راج ريغ نآرقلا

 مولعلا مظعم يف «ةيبرعلا ةغللا ثحابمب رخاز نآرقلا مولع نأ قحلاو

 «تاءارقلاو «هتمجرتو «هلكشمو «نآرقلا بيرغو ءريسفتلاك هلئاسم ىف ةيوضنملا

 نيب ةيميمحلا ةقالعلاو لصتي امب هيلع قيلعتلل ىعسن ام وهو ؛اهريغو «ديوجتلاو
 انتاليصفت قفو ؛ةيبرعلا ىلإ مولعلا هذه ةجاح ىدمو «نآرقلا مولعو ةيبرعلا ةغللا

 :ةيتآلا ثحابملا ىف

 :نآرقلا مولع فيرعت :لوألا ثحبملا

 فئاوط نع ةرابع هانعم نأ ةدافإل ؛«نآرق» ظفل ىلإ «مولع» ظفل فيضأ دقل

 .نآرقلاب ةلصتملا فراعملا

 ملع لك ٌلومش دارملا نأل ؛دارفإلاب ال مولع» عمجلاب ظفللا ناك انه نمو

 لمشي وهف يلاتلابو «ةعونتملا هيحاون نم ةيحان يأ نم ميركلا نآرقلا يف ثحب
 ءظافلألا بيرغ ملعو «ينامثعلا مسرلا ملعو «تاءارقلا ملعو ءريسفتلا ملع

 ملعو .هباشتملاو مكحملا ملعو «خوسنملاو خسانلا ملعو ءزاجعإلا ملعو

 ةلصتملا مولعلا نم كلذ ريغ ىلإ ؛لاثمألا ملعو ء«زاجملا ملعو «بارعإلا

 . ةريثكلا تافئصملا اهل اودرفأو «اهثحب ىف ءاملعلا عسوت ىتلاو ؛نآرقلاب

 ًاملع نوسمخ نآرقلا مولع نإ» :(ليوأتلا نوناق) يف يبرعلا نبا مالك لمأتو

 . 000نآرقلا ملك ددع ىلع ءملع فلأ نلوعبسو ملع فالآ ةعبسو ةئمعبرأو

 ةعبط :م1957 .ه1376 ء1ط .10/1 :يمساقلا نيدلا لامج دمحمل ليوأتلا نساحم (1)

 . يبلحلا ىسيع

 .63 /1 : يمساقلل ليوأتلا نساحم (2)

 .رصم ء1ط «128 /2 :نآرقلا مولع يف ناقتإلا :رظنا (3)



 |1291 ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 يف ةخسار مدق هل تناك نم الإ نآرقلا مولع يف بتكي مل :يئاثلا ثحبملا

 :ةيبرعلا

 اورّدصت نيذلا نأ انل نيبت «نآرقلا مولع ةدام يف عجارملاو رداصملا عبتتب

 امم ؛اهنونف نم اوعلضتو «ةيبرعلا مولع يف ةخسار مدق مهل تناك هيف ةباتكلل

 :اهنمف «ةعونتملاو ةفلتخملا هتاعوضومب ةطاحإلا ىلع مهدعاس

 .(ه204ت) يعفاشلا سيردإ نب دمحم يبلظملا مامإلل نآرقلا ماكحأ ه

 .(ه309ت) نايزرملا نب فلخ نب دمحمل نآرقلا مولع يف يواحلا »

 .(ه330ت) ديعس نب ميهاربإ نب يلعل نآرقلا مولع يف ناهربلا »

 .(ه330 ت) يناتسجسلا ركب يبأل نآرقلا بيرغ »

 .(ه388ت) يوفدألا يلع نب دمحمل نآرقلا مولع يف ءانغتسالا »

 .(ه430 ت) يفوحلا ديعس نب يلعل نآرقلا بارعإ ©

 «نآرقلاب قلعتت مولع يف ىبتجملاو نآرقلا بئاجع يف نانفألا نونف »

 .(ه597ت) يزوجلا نبال امهالك

 .(ه665ت) ةماش يبأل زيزعلا باتكلاب قلعتي اميف زيجولا دشرملا »

 .(ه660ت) مالسلا دبع نب ٌرعلل نآرقلا زاجم »

 .عباسلا نرقلا يف يواخّسلا نيدلا ملعل ءاّرَقلا لامج »

 .(ه794ت) يشكرزلل نآرقلا مولع يف ناهربلا »

 نيدلا لالجل نآرقلا مولع يف موجنلا عقاوم نم مولعلا عقاوم »

 .(ه824 ت) ينيقلبلا رمع نب نمحرلا دبع

 مامإلل امهالك ءريسفتلا مولع يف ريبحتلاو «نآرقلا مولع يف ناقتإلا »

 .(ه911 ت) يطويسلا

 .يرئازجلا رهاطل نآرقلا مولع يف نايبتلا »

 .(ه1367 ت) يناقرزلا ميظعلا دبع دمحمل نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم »

 .زارد هللا دبع دمحم خبشلل ميظعلا أبنلا »

 .نيشال ىسوم روتكدلل نآرقلا مولع يف ناسحلا ئلآللا »
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 .ةمالس يلع دمحم خيشلل نآرقلا مولع يف ناقرفلا جهنم »

 .حلاصلا يحبص خيشلل نآرقلا مولع يف ثحابم »

 .خلإ. . .ناطقلا عانم خيشلل نآرقلا ولع يف ثحابم

 ؟ةيبرعلا مولع ىلإ ةجاحلا تأدب فيك :ثلاثلا ثحبملا

 نياَنْلَسَرأ اموت :ىلاعت لاقو ..[5 :ءارعشلا] نب يَرع ٍناَسِلي# : ىلاعت لاق

 ٌريِرَعْلَ ٌوُهَو داعي نم ىِد ٍدَهِيَو هآَمَي نم هَل ٌُلِضِم مط تبخل وهو نسيب الإ ٍلوُسَر

 مهنأل ؛هيناعم نع لاؤسلا ىلإ لوألا ُفّلَّسلا جتحي ملو .[4 :ميهاربإ] *« ٌمِيِكَحْل

 هلثم برعلا مالك نم هيف امعو «هيناعم نع مهملعب اونغتساف «ناسللا برع اوناك

 ليوأت نم ريثك يف ُسانلا أطخأ امنإل : يرهزلا لاق «صيخلتلاو هوجولا نم

 جاتحا ؛ماوعألا يلاوتو «مايألا رورم عمو . ””«برعلا ةغلب مهلهجل ؛نآرقلا

 نأل ؛ننّسلاو نآرقلا يف ةبيرغلا ظافلألا يناعمو «ةيبرعلا ةغللا مّلعت ىلإ نوملسملا
 مه ممألا نم مالسإلا لهأ رثكأو «ضرألا راطقأ عيمج يف رهظ دق ٌمالسإلا

 . لكَ هببن ةنسو ىلاعت هللا مالك مهفل ؛ اهمولعو ةيبرعلا ملعتل ةّسام ةجاحلاو ( مَجَع

 «برع موق هب نوبطاخملاو ءميركلا نآرقلا لزن» :ٌيرهزألا روصنم وبأ لاق

 اوؤشن يذلا مهمالك ةغيصو .مهناسلب د هلزنأ «عراب مُهَفو « لضاف تايب ولوأ

 نوُنُق نومهفيو «هباطخ َهْجَو نوفرعي «هب اوبّردتف «هب قطنلا ىلع اولبجو «هيلع
 نيدّلوملا ةجاح .هظافلأ بيرغو .هلكشم مّلعت ىلإ نوجاتحي الو ؛هماظن

 «هلاثمأو «هبورض مهفي الو ؛هملعي ىتح برعلا ناسل ملعي ال نميف نيئشانلا

 . .اهمهقي ىتح هيلاسأو .هقرطو

 ىنِغ ال ىتلا ههوجو عيمجو ةييباشتمو ءهضماغو :باتكلا لمجمل ناي ةفرعم

 تاغل ةفرعم نم «نوجاتحم هيلإ نحن امع كلذب اونغتساف ءهنع ةمألابو مهب

 اهب يتلا ةحيحصلا ةيبرعلا مّلعت يف داهتجالاو ءاهيف رحبتلاو ءاهفالتخاو .برعلا

 .نايبلا دروو «باتكلا لزن

 .124 123 :متاح يبأل ةنيزلا (1)



 | 1 ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا حولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 باطخ بور ةفرعم ىلإ هملعتب لصوتي ام ملعت يف ّدهتجن نأ انيلعف

 ةهبشلا انع يفتنتل «ليوأتلل ةحضوملا «ليزنتلا لمجل ةنيبملا ننّسلا مث «باتكلا

 ءاوهألا يوذ سوؤر ىلع مث .داحلإلاو غيزلا لهأ ءاسؤر نم ريثك ىلع ةلخادلا

 َديِك هللا باتك ىف اومّلكتو اوؤطخأف ؛ةلوخدملا مهئارآب اوُلّوأت نيذلا ؛عدبلاو

 .2”«اوُلضأو اوُلِضف «ةبقاث ةفرعم نود «ةيمجعلا مهتنكلب

 اميف ةماعلا ةيافكب موقت يتلا ةّصاخلا ىلع نإ» :- هك  ٌئيعفاشلا لاقو

 مامت اهب يتلا ؛اهتاغلو .«برعلا ناسل ملعت يف داهتجالا مهنيدل هيلإ نوجاتحي

 نم نيرّسفملا ليواقأو «راثآلاو ةنسلاو باتكلا يف ام ةفرعم ىلإ لصوتلا

 لهَج نم نإف «ةيبرعلا تابطاخملاو «ةبيرغلا ظافلألا نم «نيعباتلاو ةباحصلا

 «باتكلا ملع لمج لهج اهبهاذم يف اهنانتفاو ءاهظافلأ ةرثكو برعلا ناسل ةعس

 هنع تلاز ءاهيف ريسفتلا لهأ هلّوأت ام َمهَفو ءاهبهاذم ىلع فقوو ءاهملع نمو

 .©«عدبلاو ءءاوهألا يوذ نم اهناسل ٍلْهَج نم ىلع ُةلخادلا هّبشلا

 :ةيبرعلل هتجاحو ريسفتلا ملع :عبارلا ثحيملا

 هنّيبن ام كلذو ءاهمولعو ةيبرعلل ةجاح نآرقلا مولع رثكأ نم ريسفتلا ّمْلِع نإ

 :يتالا قفو

 :ريسفتلا فيرعت

 الوإ» :ىلاعت هلوقل ؛نايبلاو فشكلا :ينعتو «(رسف» ةدام نم :ةغل ريسفتلا

 .[33 :ناقرفلا] * ابْنَ ّنَسْحََو ّقَحْلاِب كلن اّلِإ ٍلَدَمِب كيو

 هيبن ىلع لزنملا كي هللا باتك هب ُفرعي ّمْلِع وه ٌريسفتلا :حالطصالا ريسفتلا

 .همكحو .هماكحأ جارختساو «هيناعم نايبو هِي دمحم

 :هدادمتسا

 تامولعم ىلع هفقوتو «ريسفتلا ملع اهنم ٌديفتسي يتلا ٌداوملا مكلت :يأ

 ةسسؤملا «:ةعامج قيقحت (ةمدقملا) «4/1 :يرهزألا روصنم يبأل ةغللا بيذهت (1)

 .ةرهاقلا «ساتكلل ةماعلا ةيرصملا

 .(ةمدقملا) 25 /1 :هسفن ردصملا (2)
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 نيودت ناقتإ ىلع ًانوع نوكتل ؛هيِنّوَدُم دنع ملعلا كلذ دوجو ىلع اهدوجو قباس

 ,«فيرصتلاو .وحنلاو «ةيبرعلا ةغللا ملع اهّمهأ نم ًءاملعلا َرَكَذ دقو .ملعلا كلذ
 .©9)نايبلا ملعو

 .مهتغل بدأو «مهمالك نم برعلا دصاقم ٌةفرعم هب ُدارملاف ةيبرعلا ملع امأ

 كلذ نودبو «هيناعم مهفل ًاقيرط ةيبرعلا هذعاوق تناكف ؛يبرع مالك َنآرقلا نإف

 «يبرعلا ناسللا مولع عومجم ةيبرعلا دعاوقب ينعملاو .مهفلا ءوسو .طلغلا عقي

 .كلذ ريغو «نايبلاو «يناعملاو .ءوحنلاو .فيرصتلاو «ةغللا ٌّنَف يهو

 راهظإل ٌةليسو امهنأل ؛ريسفتلا ملعب صاصتخا ٌديزم نايبلاو يناعملا يملعلو
 راهظإو يناعملا ليصافت نم تايآلا هيلع لمتشت امو «ةينآرقلا ةغالبلا صئاصخ

 لئالد ملع :ميدقلا يف نايّمسُي ناملعلا ناذه ناك كلذلو ءزاجعإلا هجَو

 .زاجعإلا
 ام ركذ اميفو» :(حاتفملا) باتك نم ثلاثلا مسقلا ةمدقم يف ٌئكاكسلا لاق

 ىلإ ٌرقتفم ؛همالك سّدقتو «هناحبس ميكحلا دارم مامتإ ىلع فقاولا نأ ىلع هّنَُي
 ىطاعت نمل ليولا لك ليولاف ءراقتفالا لك (نايبلاو يناعملا) نيملعلا نيذه

 .«لجار اهيف وهو ءريسفتلا

 اذإ «نيملعلا نيذه فرعي مل نم َّنأل ؛ريفنت ليولا لك ٌليولا :- هك  هلوقف
 ناك ًاردان باصأ نإو ءًابلاغ أطخأ هفئاطل جارختساو ؛نآرقلا ريسفت يف َعَّرَش

 . 2'هيلع همادقإ يف ًاتطخم

 :برعلا ةغلب لزن يذلا نآرقلا ريسفت عوضوم
 نآرقلاف «برعلا ناسلب ًالصأ لزنأ يذلا نآرقلا عوضوم يف ٌلختشي ٌريسفتلاو

 ةغللا يف ٌعسوتلا مزل «هرارسأ نع ماثللا ةطامإو «هيناعم نع فشكلا لجأ نم

 رابخأو ءراثآلا ملع نم ريسفتلا ملع دادمتساف الإو «عوضوملاب ةقالع هل ام انركذ (1)

 .ارج ملهو «تاءارقلا ملعو ءديحوتلاو «ةديقعلا ملعو ءهقفلا لوصأو .«برعلا

 ,غ01406 .2ط .43 :كعلا نمحرلا دبع دلاخ خيشلل هدعاوقو ريسفتلا لوصأ :رظنا (2)

 .توريب « سئافنلا راد م06
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 لزن نآرقلا نأ ٌملعاف ءريسفتلا امأو ...» :نودلخ ُنبا لوقي ؛اهمولعو ةيبرعلا

 يف هيناعم نوملعيو «هنومهفي مهلك اوناكف «مهتغالب بيلاسأ ىلعو «برعلا ةغلب
 ديحوّتلا نايبل ؛تايآ تايآو «ًالمج ًالمج لزني ناكو «هبيكارتو هتادرفم
 برعلا ةغل يف نآرقلا لزن املو .20...عئاقولا بسحب ةينيّدلا ضورفلاو

 ةيوغللا مهتقيلسب ٌبرعلا همهف دقو «ةحضاولا ةنيبملا ةغللا مكلت «حاحقألا

 لاقو «ِنيِبْمْلأ ٍبتِكَلََو 9 مح# :ىلاعت لاق ؛هيناعمو هازغم اوكردأو «ةليصألا

 . 4 تش 2 ثيم تكمأ كتكا» : ًاضيأ

 ؛مهلاوقأو «ةنسلاو نآرقلا يف صوصنلا بسحب َنورّسفي ُةباحّصلا ناكو
 ءاهب اوّصتخا يتلا لاوحألاو نئارقلا نم هودهاش امل كلذب ىردأ مهنأل

 لهأ مهف ؛ٌةغللا ُتيح نم" نآرقلا نورّسفي مهنإف - ىرنس امك  «ًانايحأو

 :ةيميت نبا لوقي ؛فالخلا ةَّلق يف ٌرسلا اذهو .”«هدامتعا يف كش الف «ناسللا
 يف ناك نإو وهو .ًادج ًاليلق نآرقلا ريسفت يف ةباحّصلا نيب عازنلا ناك اذهلو»

 ناك املكو .مهدعب ام ىلإ ةبسنلاب ليلق وهف ؛ةباحّصلا نم هنم رثكأ نيعباتلا

 . ©”(رثكأ هيف نايبلاو ءملعلاو «فالتئالاو «عامتجالا ناك ءفرشأ ٌرصعلا

 : نيببسل ٌلقأ ةباحصلا يف ريسفتلا يف عازنلا نوك هجو» : نيميثع نبا ٌةمالعلا لاق

 سانلا مهفأ اوناكف ؛ريغتت مل يتلا مهتغلب َلزن نآرقلا نأ :لوألا ببسلا

 .«مهدعب نسلألا ترّيغت مث .هل لضفأو «هيناعمل

 برعلا لخادو «لوألا ليعرلا نم ىلوألا ًةقبطلا كلت ٌتضم امل نكلو»

 .ه1274 ةنس ءرصم ط ,2214 :نودلخ نبا ةمدقم (1)

 .183/2 :ناقتإلا (2)

 .توريب ؛«ةيرصعلا ةبتكملا ط 214 :ةيميت نبال ريسفتلا لوصأ يف ةمدقم (3)

 ءمهدعب نم نوعباتلا ءاج مث . . .مهدصق ةمالسو «مهيف ءاوهألا ةلق :يناثلا ببسلاو (4)

 «مهنمز يف حوتفلا ترثك لب «يناثلا ببسلا يف الو «لوألا ببسلا يف ال صقن لصحف

 دهع يف كلذو .وحنلا فيلأت لوأ ناك امك . نسلألا تريغتو «يمجعلاب يبرعلا طلتخاو

 .14 :ةيميت نبا ةمدقم ىلع يوهز لآ رينم نب ينادلا قيلعتو حرش :رظنا .هنيَذ يلع
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 يناعملاو بلاطملا مهف ىصعتساو «ىلوألا ٌةليصألا ٌةغللا كلت تبهذو .مجعلا
 ءوحنلاو ةغللا يف ثحبلاو شيتفتلا ىلإ ةجاحلا تسمأو ءعضاوملا ضعب يف

 ٌرضحتسن نأ مزل «ريسفتلا بتك تفنصو «ةبوجألاو ةلئسألاو تاشقانملا ترجو

 . "72. . .اهتلثمأ و ءاهجذامن نيبنو «ةبعّصلا عيضاوملا هذه ةيلامجإ ٍةروصب

 :نآرقلا عيمج ليوأت هجوأ ٌدحأ ٌةيبرعلا

 : ةثالث هجوأ ىلع نآرقلا عيمج َليوأت نإ :ٌيربطلا ٌةمالعلا لاق

 . .هملعب هللا رثأتسا يذلا وهو ءهيلإ لوصولا ىلإ ليبس ال :اهدحأ

 . .هتمأ رئاس نود ِةِْلَك هيبن هليوأت ملعب هللا ٌّصخ ام : يناثلا هجولاو

 كلذو ؛نآرقلا هب َلَّرَت يذلا ناسللا لهأ دنع هملع ناك ام :اهنم ثلاثلاو

 ذهو .©”مهلبق نم الإ كلذ ملع ىلإ ْلَصوُي ال «هبارعإو هتيبرع ليوأت ملع
 .هبادآو «ريسفتلا طباوضل اقبط ليزنتلا مكحم يف ةعساش و ةبحر اهّتحاسم

 :ريسفتلا طورش نم طرش اهرارسأو ةيبرعلا ةغللاب ٌملعلا

 يحبصأالا سنأ نب كلام مامإلا نع (ناميإلا ٍبَعْش) يف يقهيبلا ىور
 . (ةلاكن هتلعج الإ نآرقلا رّسفي برعلا ةغلب ملاع ريغ لجرب ىتوأ ال» :لاق

 باتك يف مّلكتي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي دحأل لحي ال :دهاجم لاق

 .برعلا تاغلب ًاملاع نكي مل اذإ ؛هللا
 ناسل ةهج نمف نآرقلا ّمُهفت هت دارأ نم» : يبطاشلا قاحسإ وبأ ةمالعلا لاق

 يلا هذه ريغ نم هِمْهَف بّلطت ىلإ ليبس الو ءمهفُي برعلا

 ء(3)
 هنأ

 «ةيمالسإلا رئاشبلا راد ط 250 . 49 :يولهدلا هللا يلول ريسفتلا لوصأ يف ريبكلا زوفلا (1)

 .م1987 .2ط ؛توريب

 .93 . 92/1 :يربطلا ريسفت (2)

 يف كلامو ىتقي فيك :هقح يف ليق هتناكمل يذلاو «ةنيدملا ملاعو ةرجهلا راد مامإ (3)

 .ةبيهلاو «ةيمهألا نم ًاردق ريسفتلا نأش يف همالك ىلع يفضُي امم !؟ةنيدملا

 .63 /1 :يمساقلل ليوأتلا نساحمو «160 /2 :يشكرزلل ناهربلا :رظنا (4)

 .رصمب ةيراجتلا ةبتكملا .1ط :«64 /2 :تاقفاوملا (5)
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 لجرلا !ديعس ابأ اي :نسحلل تلق :لاق قيتع نب ىيحي نع ديبع وبأ جرخأ
 نب اي ٌنسح» :لاق ؟هتءارق اهب ميقيو .قطنملا َنّسُح اهب سمتلي ةيبرعلا ملعتي

 .“0(كلهيف اههجوب ايعيف ةيآلا أرقي لجرلا نإف ؛اهمّلعتف ءىخأ

 يف ليقلا نم هب أدبن ام لوأو» :يربطلا ريرج نبا نيرسفملا ٌحيش لاق

 اهادع ام لبق اهميدقتو «ىلوأ اهب ةيادبلا ىتلا بابسألا نع ةنابإلا :كلذ

 سبللا ٌلخدي اهلبق نم ىتلا ىناعملا نم نآرقلا ىف اًّمع نايبلا :كلذو «ىرحأ

 هوجو فيراصتب هتفرعم مكحتست ملو «ةيبرعلا مولعلا ةضاير ٍناعَي مل نم ىلع

 .'2!(ةيعيبطلا ةقيلسلا نسلألا قطنم

 :رسفملل ةيرورضلا مولعلا

 5  يطويسلا ةمالعلا اهحرّشو ءٌرّسفملا اهجاتحي يتلا مولعلا دع دقو

 ؛اهثيدح أدب اهبو .ةيبرعلا مولعب لصتت اهمظعم نأ ظحالملاو ؛ ناقتإلا يف

 بسحب اهتالولدمو ظافلألا تادرفم حوش كري اهب نألا ؛ةغللا : اهدحأ

 باتك يف مّلكتي نأ رخآلا مويلاو هللاب ٌنمؤي دحأل لحي ال :دهاجم لاق ءعسولا

 دقف ءاهنم ريسيلا ةفرعم هقح يف يفكي الو .برعلا تاغلب ًاملاع نكي مل اذإ هللا

 .رخآلا دارملاو «نيينعملا دحأ ملعي وهو ءًاكرتشم ٌظفللا ُنوكي

 دب الف «بارعإلا فالتخاب فلتخيو ريغتي ىنعملا نأل ؛وحنلا :ىناثلا

 . هرابتعاب

 نمو :سراف ٌنبا لاق «غيصلاو ةيئبألا فرعُت هب نأل ؛فيرصتلا :ثلاثلا

 تحضتا اهانفرص اذإف ؛ةمهبم ًةملك ًالثم دجن نيحف «مظعملا هتاف هملع هتاف

 .اهرداصمب

 فلتخا نيتفلتخم نيتدام نم هقاقتشا ناك اذإ مسالا نأل ؛قاقتشالا : عبارلا

 .حسملا وأ ؛ةحايشلا نم وه له حيسملاك ؛ امهفالتخاب

 .179 /1 :نآرقلا مولع يف ناقتإلا (1)

 .م1969 فراعملا راد ءركاش دمحم دومحم قيقحت 27/1 :يربطلا ريسفت (2)
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 لوألاب ُفَرْعُي هنأل ؛عيدبلاو نايبلاو يناعملا :عباسلاو سداسلاو سماخلا

 ثيح نم اهّصاوخ يناثلابو «ىنعملا اهتدافإ ةهج نم مالكلا بيكارت صاوخ
 ؛مالكلا نيسحت هوجو ثلاثلابو ءاهقتاقحو «ةلالدلا حوًضُو بسحب اهفالتخا

 دب ال هنأل ؛رسفملا ناكرأ مظعأ نم يهو «ةغالبلا مولع يه ٌةثالثلا ٌمولعلا هذهو

 .2”هولعلا هذهب كردي امنإو ءزاجعإلا هيضتقي ام ةاعارم نم هل

 ؟رسفملا ىدل مولعلا هذه رفاوت ٌةدئاف يه ام

 (2!يتأي اميف ُلّثمتت رسفملا ىدل مولعلا هذه رفاوت ًةدئاف نإ

 ميركلا نآرقلا ظافلأل يقيقحلا مهفلا 1

 .عيدبو «نّسح نم نآرقلا يف ام ىلإ لوصولا -2

 .ةيآلا ريسفت يف ةفلتخملا لاوقألا نيب ٌحيجرتلا 3

 .ةيوغللاو «ةيوحنلا دعاوقلا ىضتقمب ماكحألا ضعب طابنتسا -4

 .زاجملاو «ةقيقحلا ىلعو «فدارتلاو « ظافلألا نم كرتشملا ىلع فوقولا -

 :ةيبرعلا ةغللاب ملعلا طارتشا يف ٌرُسلا

 هنأ ىنعمب «هيف َةَمْجُع ال هنإو «يبرع هنإو .برعلا ناسلب لزن َنآرقلا نإ
 اهنأو ءاهيناعم بيلاسأو ءةصاخلا اهظافلآ ىف برعلا دوهعم ناسل ىلع لزنأ

 ماعلا هب داري ماعلابو «هرهاظ هب داري ماعلاب بطاخُش : اهناسل نم هيلع ترطف اميف

 ريغ هب داري رهاظلاو «صاخلا هب داري ماعلابو ءهجو يف صاخلاو ءهجو يف

 مالكلاب ملكتتو .هرخآ وأ .هطسوأ وأ ءمالكلا لوأ نم فرعُي كلذ لكو .رهاظلا

 امك «ىنعملاب فرعي ءيشلاب ملكتتو ؛هلوأ نع هرخآ وأ «هرخآ نع هلوأ ئبنُي

 لوزنلا بابسأو .هقفلا لوصأو «نيدلا لوصأو .«تاءارقلا ملع يه مولعلا يقاب نأ ىلع (1)

 وهو «ةبهوملا ملعب اهمتخو «ثيداحألاو هقفلا ملعو «خوسنملاو خسانلاو .صصقلاو

 ذم ْمُكحُفَلَميَو هللا اوُفَّتاَوإ» : ىلاعت هلوقل ؛ملع امب لمع نمل ىلاعت هللا هثروي ّمْلِع

 .[282 :ةرقبلا]

 رداقلا دبع خيشلل ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا يف ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالدلا رثأ :رظنا (2)

 .78 :يدعسلا
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 مساب ةريثكلا ءايشألاو «ةريثك ءامسأب دحاولا ءيشلا يمستو «ةراشإلاب فرعُي

 قلعت نم الو «يه هنم ءيش يف ٌباترت ال ءاهدنع فورعم اذه لكو ءدحاولا
 ."”اهمالك ملعب

 ملعتل ةجاحلا ٌسسمأ يف - ىضم ٍتقو يأ نم رثكأ - مويلا اننأ يف ٌرسلا اذهو

 يف يرهزألا ةمالعلا هركذ ام هللا باتك عم لصولا مامتل ؛اهتاغلو «برعلا ناسل

 ٍنايب ولوأ ءبرع موق هب نوبطاخملاو «ٌميركلا نآرقلا لزن» :لاقف (ةغللا بيذهت)

 .هماظن هوجو نومهفيو «هباطخ هوجو نوفرعي هب اوبّردتف . . . عراب مهو «لضاف

 نّيبو «نيئشانلا نيدلوملا ةجاح ؛هظافلأ بيرغو هلكشم ملعت ىلإ نوجاتحي الو

 لمجمل نايب ةفرعم نم هيلإ ةجاحلا ىسع ام هباحصأ نم نيبطاخملل ِةِكي ََِنلا
 نم نوجاتحم هيلإ نحن امع كلذب اونغتساف . . .ههباشتمو ء.هضماغو «باتكلا

 يتلا ؛اهتاغلو برعلا ناسل مّلعت يف داهتجالاو ءاهيف رحبتلاو «برعلا ةغل ةفرعم
 .«باتكلا يف ام ةفرعم ىلإ لّضوتلا ُمامت اهب

 :مهجهانمو ةسردملا هذه مالعأ

 نمّزلا عمو «ةعيرّشلاو ةغللا ناسرف سِجاه تاب نآرقلا يناعم نع ٌتحبلا نإ

 دعُيو «نمزلا ربع اهملاعمو ءاهتاموقم تحالو «ةسردملا هذه ٌلصافم تلكشت

 ؛ةيملعلا هسلاجم يف «بابلا اذه يف ًادئار ليلجلا يباحصلا سابع نبا ٌّقحب

 ريسفتلا) باتك يف ءاج ؛برعلا ناويدو «ريسفتلل ًاموي صّصخ هنإ ثيحب

 ةيوغللا ةقيرطلا عدبأ يذلا وه» : هيو سابع نبا ةيصخش نع (نورسفملاو
 :مهنمو ؛كلسملا سفن هدعب ءاملعلا نم ٌةَّلجلا جهن دقو .2«نآرقلا ريسفتل

 :يبضلا بيبح نب سنوي :ًالوأ

 (ريغصلا يناعملا) :باتك امه ؛هسفن جاهنملا ىلع نيباتك فلآ دقل >>
 . (ريبكلا يناعملا)و

 .66 . 65 /2 :هسفن ردصملا (1)

 عباطم م1 ه1381 .1ط 275 /1 :يبهذلا نيسح دمحمل نورسفملاو ريسفتلا 22(

 .رصم  يبرعلا باتكلا راد
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 :(ه206 ت) برطقب فورعملا ءرينتسملا نب دمحم ىلع وبأ :ًايناث

 .ءيش هنم انيلإ لصي مل
 :(ه207) ءارفلاب فورعملا ءدايز نب ىيحي ايركز وبأ : ًاثلاث

 نآرقلا بارعإ لكشم ريسفت) ب هّمَسَو دقو (نآرقلا يناعم) :باتك فلأ

 . (هيناعمو

 :©”فيلأتلا يف ءارفلا جهنم صخلم

 ىلإ يدَّوُي دق صنلا يف ييرحت ّيأ نأل ؛هتوالتو ينآرقلا صنلا طبض »

 ًءارفلا ّمتها كلذل ؛هنم ٌدارُي ام لماك هتيدأت مدع وأ هماهبإ وأ «ىنعملا فيرحت

 «تاءارقلاب ديدشلا همامتها قيرط نع اهجلاعو ءةلأسملا هذهب هريسفت ىف

 ثيح «تاءارقلا كلت هاجت ًاحضاو ًافقوم ذختا دقو «ًايوحن ًاهيجوت اههيجوتبو

 ديو ميدي مهيب تونر : ىلاعت هلوق يفف ءاهيلع ّممجملا ًةءارقلا لّضفي ناك هنإ

 يمّلٌسلا نمحرلا دبع يبأ ةءارق ّلقني .[2 :رشحلا] «ِرَصتَْل لوك أورَتعَف َنيِنِمْوُمْل

 دقو .*”ءارقلا اهيلع عمجأ يتلا فيفختلا ةءارق لضفي هنكلو «َتْوبِري ديدشتب

 نم أئيش ريغت الو ءباوّصلل ةقفاوم اهاري هنكلو .دحأ اهب أرقي مل ةءارق ٌنسحتسي

 «ةرفملا و كير نإ مَا الإ شحم والا رك وبي ندا :هلوق لثم ؛ ىنعملا
 «َر يك ىلع ًافطع «ٌَشِحوَفْلاَو حتفب اهوؤرق ءارقلا ةماع نإف .[32 :مجنلا]

 ٍدوجول ؛اهيلإ 4رِباَبَك ةفاضإ ىلع ٌرجلاب اهتءارق ّنسحتسا ءارفلا نكلو
 ًةزئاج تناك نإو يهو «””ًاعمج امهنم ةدحاو لك نوك يف امهنيب بسانت
 . *”اهب أرقي مل ًادحأ نأ الإ ديبرعو

 .ريسي فرصتب 89 88 :ماكحألا طابنتسا يف ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالدلا رثأ :رظنا

 «51 50 :ينيوجلا يواصلا ىفطصم.د ريسفتلا يف جهانمو «143 /3 :نآرقلا يناعم (2)

 .رصم «رشنلاو ةعابطلل ةيردنكسإلا ةكرش ط

 راد ط «183 :يناقلشلا ديمحلا دبع .د ةغللا ةياورو «52 .51 :ريسفتلا جهانم (3)

 .رصم ءفراعملا

 .183 :ةغللا ةياور (4)
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 ةكلملا كلت نإف .ةيوحنلا تاسارّدلا يف ليوط عاب اذ ءارفلا ناك امل ©

 :ىلاعت هلوق نم «ٌتيِوطَمإ8 بصن ىري هنأ كلذ نمو «هريسفت ىلع تسكعنا

 ًاربخ «ءهيمي :هلوق نوكي نأ ىلع «لاحلا ىلع «ةوْيِبيِ ٌتوظَم تمس
 ."”هريغ نم ٌدوجأ بارعإلا نم هجولا اذه لعج مث «تاومسلل

 ةيغالبلا هوجولا ضعب ىلإ راشأ دقف ؛يغالبلا بولسألا بناج ٌلفغي مل ©
 زاوج ركذي .[4 :تايداعلا] * اَمَقَن هي َنْرئأَت :ىلاعت هلوق لثم ؛رادتقاو ءّوعارب ّلكب

 يف ريمضلا نأل ؛ًةحارص هركذي مل نإو قايسلا نم موهفم ٍءيش ىلع ريمّضلا دْؤَع
 مث ءعضوم نم الإ ُراثُي ال َرابغلا نأ رابتعاب ؛يداولا ىلع دئاع هبا هلوق

 :ردقلا] 6 ِرَدَقَلأ ِهَِِل يف ُهَنلَْنَأ آّنإ# : ىلاعت هلوقك ؛ىرخأ ِتايآب كلذ زاوجل دهشتسي

 ُلَّوَأ اهنأل ؛ةيآلا هذه لبق ٌركذي ملو «نآرقلا ىلإ «ُهَتَلَرنَأأ# ريمض داع ثيح .[1

 . ةلقتسم ٍةروس

 لادبإلل ضرعتو ءًايوغل ًاريسفت ظافلألا نم ريثك ريسفت ىلع صرح »
 ٍرجاو ٍماَصط لع َريَصَت نل ئَسوُمدَي ْمُثُق ذِإَول :ىلاعت هلوق رّسف نيح برعلا دنع يوغللا
 :ةرقبلا] 4اَهِلَصَيَو اَهِيَدَعَو اَهموفَو اَهنَِتِقَو اَسلَقَب ْنِم ُسِيَأْلا تان اَنل جي كير اَل وأ
 ٌةيورم ٌةءارق يهو ؛4اَهمُفَر اهتءارق زاجف ءءاف ءاثلا بلق ٌريجت ٌبرعلا َّنأل .1

 .“”دوعسم نبا نع

 :(ه 209 ت) ةديبع وبأ :ًاعبار

 ريسافتلا ةلمج نم وهو ؛(نآرقلا زاجم) ب همسو يذلا هباتك يف كلذو

 .هب نصاخ جهنم هلو «ةيوغللا

 :نآرقلا زاجم يف ةديبع يبأ جهنم صخلم

 : ةيتآلا طاقنلا ربع باتكلا يف هججهنم ُصّخلتي

 «ىنعملا ءادأ يف نّئفتو «ريبعتلا يف عونت نم نآرقلا يف ءاج ام نايب ©

 .425 /2 :نآرقلا يناعم :رظنا (1)

 .425 /1 :نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا (2)
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 نع عمجلا ظفلب هيف رّبع امو ءعمجلا ماقم مئاقلا درفملا ركذو ءيفذحلاك

 .؟"”بولسألا ّصخي امم كلذ وحنو ءدرفملا

 داهشتسالاو «يوغللا ىنعملاب اهريسفتو «تادرفملا ضعب قيقحت «

 .رعشلا نم برعلا نع درو امب اهريسفتل

 2©”ريخأتو ميدقت هيف امب ملكتف ءًاظوحلم ًامامتها يغالبلا بناجلاب ّمتها »

 .ةيغالبلا تاعوضوملا نم كلذ ىلإ امو «ةراعتسالا نع ثدحتو «هيبشت هيف امو

 «بولسألاب ٌنّلعتم َكارتشالا نأل ؛ىظفللا كرتشملا نايب ىلع صرح ه
 ثاحبألا يف اهثيدح نع ًالضف ءًاداضتم ًاظفل لمحت يتلا تايآلا يف ملكتو

 . "”ىرخألا ةيوغللا

 :(ه311 ت) جاجزلا قاحسإ وبأ : ًاسماخ

 ريسافتلا ٍةَلْمج نم ناكو «(نآرقلا بارعإ) هيلإ بوسنملا باتكلا يف
 .باتكلا يف هكلس ٌصاخ ٌجهنم هلو «ةيوخللا

 : (نآرقلا بارعإ» يف جاجزلا جهنم صخلم

 . اهنيب حيجرت الب نكل ءاهلوانتي يتلا ةيآلا يف ليق ام ضرع دقف

 ىف لُخدتلا نود ءارآلا ٌدروي هنإف ؛ةيخيرات ةصقب ًةقلعتم ُةيآلا تناك اذإ »

 تقوم ُفقي هنإف ؛ءايبنألا دحأ ةمصعب سمي اهّضعب ناك اذإ الإ ءاهيف حيجرتلا

 ."”ليوأتلاو «ّدرلاب عافدلا

 رّسفي يتلا تايآلا نيب قيسنتلا ةاعارم عم ؛نآرقلاب نآرقلا رّسفي ام ًاريثك »

 . 57رخآلا اهضعب

 .140 :ةغللا ةياورو 270 :ريسفتلا يف جهانم «1)

 .77 :ريسفتلا يف جهانم (2)

 .90 . 89 :ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالدلا رثأ :رظنا (3)

 .100 .99 :ريسفتلا يف جهانم (4)

 .101 :هسفن عجرملا (5)
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 هوجولا نم ريثك ىلع هّبنو «ٍلامج نم هيف امو «ينآرقلا بولسألاب ٌمتها »
 ."”اهريسفتل ضرعتي يتلا تايآلا اهلمحت يتلا ؛ةيغالبلا

 :نآرقلا ريسفت يف نايبلاو يناعملا ىلع ٌزيكرتلا

 «حاتفملا» :هباتك ةمدقم يف يكاكّسلا ةمالعلا ىنعملا اذه ىلع دّكأ دقو

 «ىلاعت ميكحلا دارم مامت ىلع تفقاولا نأ ىلع هبني ام انركذ اميفو» :لاقف

 .راقتفالا لك «نايبلاو يناعملا :نيملعلا نيذه ىلإ رقتفم ؛همالك نم سّدقتو

 .©”«لجار امهيف وهو ء«ريسفتلا ىطاعت نمل ليولا لك ليولاف
 :«نآرقلا مظَن» :هباتك يف ظحاجلا لاق :روشاع نب ٌرهاطلا ٌةمالعلا لاقو

 يف عرب لجر الإ ؛باتكلا قئاقح نم ءيش ىلع ّصوغي نأ دحأل نكمي ال»

 . ظحب مولعلا نم اذخآ نوكي نأ دعب ناييلاو يناعملا :نآرقلاب نيصتخم نيملع

 ."«اهداّقو ةحيرقلا ٌلعتشم ءاهداقنم ةعيبطلا لسرتسم كلذ عم وهو

 :ةيبرعلاب لهجلا ببسب ريسفتلا يف عدبلا لهأ لالض ةماع

 نأ نم ثيدحلاو نآرقلا ريسفت يف دب ال١ :ةيميت نبا مالسإلا ٌحيش لوقي

 ٌةفرعمف «همالك ٌمهفي فيكو «ظافلألا نم هلوسرو هللا دارم ىلع لدي ام فرعي

 كلذكو «همالكب هلوسرو هللا دارم هقفن نأ ىلع ُنيعي امم اهب انبطوخ يتلا ةيبرعلا
 ؛ببَّسلا اذهب ناك عدبلا لهأ لالض ةماع نإف ؛ يناعملا ىلع ظافلألا ةلالد ٌةفرعم

 نوكي الو «هيلع لاد هنأ نوعّدي ام ىلع هلوسرو هللا مالك نولمحي اوراص مهنإف
 .'©(كلذك رمألا

 :ةيبرعلا ةغللا لامهإ ةجيتن ةيقيبطت ةلثمأ

 يتلا ةيبرعلا ةغللا تادرفم مكلت «بارعإلاو ءفرّصلاو ءوحنلاب ملعلاف

 .90 :ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالدلا رثأ :رظنا (0)

 .162 :مولعلا حاتفم (2)

 .189 .188 :بيرقب حبصلا سيلأ (3)

 . توريب «يمالسإلا بتكملا م71 22ط .1 :ناميإلا 24
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 اهنمو «ةعينش طالغأ يف ُعقي ريسفتلل ىّدصت نم الإو «ىنعملا مهف اهيلع ٌتقوتي
 :ةيتآلا ةلثمألا ىلع

 اومّلعت» :هلوقب يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ ُبتكي هِيفَد ٌقورافلا اذهو »

 ىرخأ ةبسانم يف هل بتكيو .«ّيبرع هنإف نآرقلا اوبرعأو «مكنيد نم اهنإف َةيبرعلا
 مظعيو ءهبضغ ٌدتشيو .«أطوس كّبتاك معّنق» :هبتاك هيف أطخأ ٌباتك هنم هدرو امدنع

 موي نيالا لإ ةووُسَرو هلأ بِي ُتدَأَوظ :ةءارب ةروس ةيآ أرقي ًايبارعأ عمس امدنع هريكن

 ءاهلوسرلا يف ماللا رجب [3 :ةبوتلا] وسر ٌنيكِرُْمْل نم ءىرب هلأ نأ ريكحألا يأ

 ربت فيك «يبارعأ اي كحيو :رمع هل لاقف .هنم هللا ئرب امم ءيرب انأو :لوقيو

 ةنيدملا ىلإ ٌتمدق دقف «كئباحصأ هينملع ام كاذ :يبارعألا لاقف ؟هللا لوسر نم

 لاقف .ينم اهّتعمس امك ةيآلا هذه كباحصأ ضعب ينأرقأف «نآرقلاب يل ملع الو

 لاقف .ماللا ىلع ةمضب «هلوسرو» يه امنإو .كلذك تسيل اهنإ :رمع هل

 ئرقي ال نأب كلذ دعب ٌرمع رمأف .هنم هلوسرو ُهللا ئرب امم ءيرب انأو :يبارعألا

 .ةيبرعلاب ٌماملإ هل نم الإ َنآرقلا

 بدكم ّتوأ ف جيلمإي يانأ َّلُك أوُمدَن نيل :ةيآلا أرق مهدحأ َّنأ ثدح ه
 نأ ىلع اهمهفف .[71 :ءارسإلا] 4 اليت َنْمَلَطي الو ْرهَبَتِحح َنوُءرْفَي كهوف هوس
 لاقف «مهتابآ نود مهتاهمأب ةمايقلا موي نوعدي َسانلا نأو «مأ» عمج «مامإلا»

 ىلع عمجت ال «امأ» نإف ,فيرصتلاب هلهج هبجوأ ُطَلَغ اذهو» : '"'”ٌيرشخمزلا
 .ناعتسملا هللاو .«مامإ)

 : قاقشنالا] * ِقَّبَط نَعاَقبط نكرم :ىلاعت هلوق يف ةينطابلا ٌريسفت كلذ نمو »

 نم ليبس نكلستل :يأ «ءايبنألا دعب ءايصوألاب ردقلا ةراشإ هنإ :اولاق 9

 .ءايبنآلا دعب ةمئألا يف ردقلاب مكلبق

 َرَل ارك اودادْزَأ يش أورقك يم اَوُنَم!ء مش أورفك َمُثاوُمَمَء َِذَلا نإ :ىبلاعت هلوقو »

 يف ُتلزن ةيآلا هذه َّنِإ :اولاق .[137 :ءاسنلا] 4 ًاليِبس ْميِدَيِل اَلَو مل َرْغَل هلأ يك

 مث «يلع ةيالو مهيلع تضرع ثيح «ًالوأ َيِبتلاِب اونمآ نامثعو رمعو ركب يبأ

 .ةيآلا هذه ريسفت دنع فاشكلا ريسفت :رظنا (1)



 [143 | ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 نم ةعيبلا ذخأب ًارفك اودادزا مث ءّيِبَّلا توم دعب اورفك مث ءّيلعل ةعيبلاب اونمآ
 . "”ةمألا لك

 مأ ًةشئاع يه :اولاق .[167 :ةرقبلا] * َينِمْؤُمْلِل ىَرْتْشَو ىَدُهَو ِهْيَدَي تبي اَمّل

 .ةمطافو «ّىلع :اولاق 2119 :نمحرلا] # نايلي ٍنَرحَبْلا يرم## :ىلاعت هلوقو ©

 ءنسحلا :اولاق 2122 :نمحرلا] امتنا امتي جع» :هلوقو »

 . نيسحلاو

 اهيف اودعبأ يتلا ؛ةينآرقلا صوصُنلا ضعب ريسفت يف ٍةفوصتملا ٌةالغ اذكو ه
 َبَر مهب َلاَق ُدَو» : ىلاعت هلوق كلذ نمو ؛دعبتسملا ليوأتلا ىّمسُم يف َةَعَجّنلا

 ايي .هعتمأك رك نمو َلاَد ليلا ووين هاب متي نما نم ٍتَررَشلا نم مله َقدزأَو اني ادب اذه ٌلَمجا
 بر :ٌميهاربإ لاق ذإو :اولاق .[126 :ةرقبلا] © ُرِمْلأ سيو ٍراَثلَآ ٍباَذَع لِ هيض

 «سفنلا تافص ءاليتسا نم انمآ ادلب بلقلا مرح وه يذلا ءهردصلا اذه لعجا

 تارمث نم قزراو «هلهأ ةيندبلا ىوقلا نج فطختو «نيعللا ودعلا لايتغاو

 هللا دَّحَو نم #ٌريآلا واو هلي مهتم َنَماَء نصف هراونأو همكح وأ «حورلا فراعم

 نيذلا نم ًاضيأ بجتحا نمو :يأ #«َّرَثَك سّو## :لاق ءداعملا ملعو ءمهنم

 ملعلاب مهباجتحال ؛نيعلا ماقم ىلإ يقرتلاب هذح نوزواجي الو ءردّصلا اونكس
 ةلزانلا ةيلكلا تامولعملاو «ةيلقعلا يناعملا نم ًاليلق هعتمأف ءردصلا هؤاعو يذلا

 نامرحلا ٍران باذع ىلإ هرطضأ مث «هب نوشيعت ام رْدَق ىلع حوُرلا ملاع نم مهيلإ

 .”ههنامرحب مهملأتو «مهناصقنب مهبيذعتل ؛مهريصم ريصملا سئبو ,باجحلاو

 هلوق ريسفتل رّدصت مهدحأ ركذأ «نييراشفنخلاو ملعلا فاصنأ ٌريسفت هنمو »

 ظفل رسفف .[36 :ةمايقلا] *# ىّدْس كري نأ ُنْضِإْلا ُبَسْحأأو :ةمايقلا ةروس نم ىلاعت

 ىلع ةيوغللا مجاعملاو «ةلحك :ىنعمب لاقف ءدوسألا نوللا اهنأ ىلع «ىدس»

 .روهال «م1979 ءه1399 .1ط «65 : هللا راج ىسومل ةعيشلا دئاقع دقن يف ةعيشولا :رظنا ()

 .57 /1 :ىمتاحلا ىبرع نبال ةيكملا تاحوتفلا :رظنا (2)
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 ظفللا هيلع هبتشا هنكل «ةفيظو ريغبو .ًالمه :ينعت ءىدس كلذ فالخ

 .هفورح يف سناجتملا

 سياتل ِهدَلِإ ©) ناكل قللَم ©) نياكلأ تري ُدوُمَأ لق :ىلاعت هلوق يف

 ىطاعت ًاَئِسُم ًاخيش نأ ًاضيأ ركذأو [4 -1 :سانلا] « ساحل ساَوُسَوْلا ْرَس نم ()

 ؛هطورشو ريسفتلا دعاوقب ةطاحإ ريغ نم هللا تويب نم تيب يف نآرقلا ريسفت
 وه :لاق «نياّنلآ هنلِإ8 :ىلاعت هلوق غلب املو «سانلا ةروس رّسف نأ ثدحف

 ةبسانملا نأ ىلع ًةوالع «ٌسناجتملا ظفللا هيلع سبتلاو «سانلا ىهلي ْناطيَّشلا
 .سانخلا ساوسولا ناطيّشلا نم هللاب ةذاعتسالا ددصب تناك

 نأو مالسإلا يف نعطلل رّدصت نيرصاعملا نييناملعلا دحأ نأ َتَّدَحو »

 هلوق دنع كلذ «تادابعلا لاجم يف ىتح ؛اهقح اهفوي ملو «ةأرملا ملظ ّمالسإلا

 قع جم يك نم يأ ريس نكح تو الاحر َْوأب حل سياتل ىف لَو : ىلاعت
 نوُّبَسْحُي نيذلا ءالؤه قمحأ امف ءءاسنلا نود لاجرلا ركذ :لاق .[27 :جحلا]

 دعاوقب ملعلا ثيح نم مهف «مالسإلا هاجت نيفقثملا ةمزأ نم هذهو !ةفاقثلا ىلع
 - .نرويمأ اهرداصم نم ةيمالسإلا مولعلاو ريسفتلا

 ليعّرلا دنع هانعم ناك «باّيزلا ٍفَوإ#» :ةاكزلا فراصم يف ىلاعت هلوق »

 ىلع هلمحو .مهدايسأ رماوأ تحت نوُشيعي اوناك نيذلا ديبعلا كئلوأ ؛لوألا

 عم ضراعتي لمح ؛مهريغو «نيياكوكلاو «شيشحلا ىلع نينمدملاو «ىراكّشلا

 ؛ديدجلا يناثلا ىنعملا ىلع هلمح نم لك أطخأ كلذلو ؛ءادتبا ظفللا عضو

 ءهنع ىهنو «هب رمأ ام لك يف هعيطيف ءهديسل ًاعيطم ّنوكي نأ امإ دبعلا نأ ةّبحب

 يف اهعيطيف .هئاوهأو هتاوهشل ًاعيطم نوكي نأ امإو «ميدقلا يف ٌعضولا ناك امك
 ريرحت نم اونكمتيل ؛مهل ةاكزلا عفد ٌروجيف ءهاوهل ٌدبع ًاذإ وهف ءهب تحوأ ام لك

 ."'مههتكلم يتلا مهتاوهشو مهئاوهأ ةقبر نم مهسفنأ

 ةيلك ىلإ ةمدقم ةروشنم ريغ ةلاسر «ًاجذومن روجنالس :مالسإلا يف لاملا تيب :رظنا «1)

 مامإلا نع (9 : ايزيلام . ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلاب «ةيناسنإلا مولعلاو يحولا فراعم

 .109 . 108 :ىهقفلا فالخلا طبض ىف هدوهجو ىبطاشلا



 [145 | ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 ضعب ىدل ينادجولا يلقعلا لعافتلاب «يلا» ةملك ترس دقل .
 ةيليوأتلا ١ تاحطّنملا هذه ىلع درلا ىف ؤ نيثحابلا ضعب لءاستو .“ 34 ”نيرصاعملا

 ٌيلقع لعافت نع ةرابع جاوّرلا دقع دعب نيجورلا نيب عقي يذلا ٌّسملا له : هلوقب

2 
 ؟ ”تحب ٌينادجوو

 يف نبل نّي لمَ هنأ َلَمَج اًنإ» :ىلاعت هلوق نع ًالئاستم لاق نم ركذأو »
 اذاملف «ةأرملا ىلإ ىتح ُفرصنت ةيآلا ٌنومضم نأ ًاّجتحم .[4 :بازحألا] يذْوَج

 لهجو !يروكذ نآرقلا ٌباطخف ءهيلعو !؟ةأرملا نود لجرلا ركذب راثئتسالا

 ؛ىثنأ وأ ًاركذ نوكي دق «صختشلل انتغل ىف ٌفرصنت لجرلا ًةملك نأ نيكسملا

 ٌنوكي لهو :©”(ركد لجر ىلوألف يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» : يلي هلوقل
 لجرلا نأ وهو ؛ةمكحو ىزغم هل ركذلاب هُدارفإف «كلذ عمو ؟ىثنأ لجرلا

 قايس نم ُمَهُفُي امك ةأرملا امأ ءدحاو بلق ىوس هفوج يف ّلمحي نأ ٌنكمي ال

 نع ًالضف ءاهنينج بلقو «ًالوأ اهبلق «ءبلق نم رثكأ اهفوج يف لمحت دق ةيآلا
 اًمإ# :هنايب يف زجعملاو «ميكحلا همالك يف ىلاعت لاق كلذل ؛رثكأو نيمءوتلا

 .[14 :بازحألا] «ةفْوَج يف ِنَيَبْلَق نم لحرب هلأ َلَعَج

 :نآرقلا بيرغ ةفرعم يف :سماخلا ثحبملا

 :ةيبرعلاب هتلصو بيرغلا ملع ٌةيمهأ
 «ةبيرغلا نآرقلا ظافلأ ثيح نم ةيبرعلا ةغللاب ُلِصَّتي ءنآرقلا مولع نم اذهو

 اوسمتلاو ءَّنآرقلا اوُبرعأ» :ةياوٌرلا هذه ىنعم حرش يف ُئطويّسلا ظفاحلا لاق

 بارعإلا هب دارملا سيلو ؛هظافلأ يناعم ةفرعم :هبارعإب دارملا» :”هبئارغ

 .22ط ءاهدعبي امو 255 /1 :مساقلا وبأ دمح جاحل «ةيناثلا ةيمالسإلا ةيملاعلا :رظنا (1)

 .توريب ءمزح نبا راد م6

 دمحم نب ديعس «يعرشلا صنلا عم لماعتلا يف امهرثأو يناكملاو ينامزلا دعبلا (2)

 .ندرألا «سئافنلا راد ,م1999 ءه1420 .1ط .145 :ةوارهوب

 . اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ باب ؛ضتئارفلا باتك يف ملسم هجرخأ (3)
 «يبرع هنإف ؛نآرقلا اوبرعأ» :دوعسم نبا لاقو .يقهيبلاو «مكاحلاو «ةبيش يبأ نبا هاور (4)
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 سيلو ...» :يعفارلا ىفطصم ذاتسألا لاق «©"«ةاحنلا دنع هيلع حلطصملا

 ءهعيمج اذه نع هزنم نآرقلا نإف «ةذاش وأ «ةرفان وأ «ةركنم اهنأ اهتبارغب دارملا

 ثيحب «ليوأتلا يف ةبرغتسم ًةنسح نوكت يتلا يه :انه ةبيرغلا ًةظفللا امنإو

 نم هوّدع اميف ةبارغلا أشنمو « 2”(سانلا رئاسو ءاهلهأ اهب ملعلا يف ىواستي ال

 هوجو نم هجو ىلع ةلمعتسم نوكت وأ «ةقرفتم ٍتاغل نم كلذ نوكي نأ بيرغلا

 ىنعم ىلع ةنيرقلاب لد دق ظافلألا قايس وأ . . .بيرغلا جرخم اهجرخي «عضولا

 هَعَمب انْيلَع َنإإ» :ةمايقلا ةروس نم ىلاعت هلوقك .«ظافلألا تاذ نم مهفي يذلا ريغ

 ناكو .هب لمعاف هانيب اذإف :يأ .[18 17 :ةمايقلا] كنافه اَدَو (2) ناو

 نونيبتسي مهنأآل ؛«نآرقلا بارعإ) بيرغلا اذه مهف نوّمسي - نيو - ٌةباحصلا

 ا ."اهنوصلخيو «هيناعم

 ملعلا نم َقّلعتم ّلك ىلع ًابجاو برعلا ةغلب ٌملعلا» سراف نبا لعج دقو

 نآرقلا نأ كلذو ؛هنع مهنم ٍدحأب ءانغ ال ىتح ؛ببسب ايتفلاو ةنسلاو نآرقلاب

 تو هللا باتك يف ام ةفرعم دارأ نمف .يبرع كك هللا لوسرو «برعلا ةغلب ٌلزان

 نم ْدذجي مل .ءبيجع مظَن وأ ء.بيرغ ملك لك نم لي هللا لوسر َةَّنُس يف امو
 ٠ . "”(ًَذب ةغللاب ملعلا

 :ًاضيأ لاقو ؛هظفح َنومّلعتت امك نآرقلا بارعإ اوملعت» :باطخلا نب رمع لاقو -

 تلأس :لاق قيتع نب ىيحي نعو «نآرقلا نوملعتت امك ةنسلاو ضئارفلاو نحللا اومّلعت»

 لاقف «هتءارق اهب ميقيو ءقطنملا اهب سمتلي ةيبرعلا مّلعتي ٌلجرلا :تلقف ءنسحلا
 كلذك ناك املف .اهيف كلهيف ءاههجوب ايعيف «ةيآلا أرقي لجرلا نإف ءاهُملعتف :نسحلا

 ءرعشلا نم حضوأ ًاليبس كلذ ىلإ اودجي ملو «ةيبرعلا ملعتب مهسفنأ سانلا ضار

 .124 :متاح يبأل ةنيزلا باتك :رظنا .(...اهومكحأو ءءارعشلا نيواود اوظفحف

25. 

 .113/2 :ناقتإلا (1)

 .رصم ءاط 2.71/2 :برعلا بادآ خيرات (2)

 .72.71/2 :هسفن عجرملا (3)

 .49 :يبحاصلا (4)
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 جاتحيو ...ةيرورض رّسفملل نفلا اذه ٌةفرعم» :يطويّسلا ةمالعلا لاق

 ٌفورحلاف ءافورحو ءالاعفأو ءءامسأ :ةغللا ملع ةفرعم ىلإ كلذ نع ٌفشاكلا

 ءامسألا امأو ؛مهبتك نم كلذ ذخؤيف ءاهيناعم ىلع ةاحنلا مّلكت اهتلقل

 :اهنمو «ديسلا نبا» :باتك اهربكأو «ةغللا ملع بتك نم ذخؤتف .لاعفألاو

 «حاحّصلا»و «زازقلل «عماجلا»و ؛هديس نبال «مكحملا»و «يرهزألل «بيذهتلا»

 نمو «يناغاّصلل «نيرحبلا عمجملاو «يبارافلل «عرابلا»و «يرهوجلل

 «يطسقرّسلا»و «فيرظلا نبا»و «ةيطوقلا نبا باتك» لاعفألا يف تاعوضوملا
 ١ 3 !«عاطقلا نبا» : باتك اهعمجأ نمو

 :بيرغلا بتك لالخ نم ةيبرعلا مولعو نآرقلا مولع مزالت

 يناهفصألا ُبغارلا لاق ؛ يبرعلا مجعملا َساسأ لثمت نآرقلا بيرغ بيك َّنِإ
 «هتدبزو برعلا مالك بل يه نآرقلا ظافلأ» :نآرقلا ظافلأ تادرفم مجعم يف

 .مهمكحو مهماكحأ يف ءءامكحلاو ءءاهقفلا ٌدامتعا اهيلعو «همئاركو «هتطساوو

 ظافلألا ادعو اهادع امو «مهرثنو مهمظن يف ءاغلبلاو «ءارعشلا َقاَّذَُح ٌعزفم اهيلإو

 ةفاضإلاب «ىونلاو ءروشقلاك اهيلإ ةفاضإلاب اهنم تاقتشملاو ءاهنع تاعرفتملا
 .'2!(ةطنحلا بوبل ىلإ ةفاضإلاب «نبتلاو «ةلاثحلاكو «ةرمثلا بياطأ ىلإ

 :هتمدقم يف لاق ؛ةبيتق نبال (نآرقلا بيرغ» باتك انيلإ َلَصَو دقو اذه

 مل «نيملاعلا ةغللا باحصأ بتكو «نيرسفملا بتك نم ظبنتسم اذه انباتكوا
 دعب «مهيناعم ريغ انئارآب هنم ءيش يف انفلكت الو «,مهبهاذم نع هيف خرخن

 اذهو .0!«ةيآلا ةّصقب اههبشأو «ةغللا يف ليواقألا ىلوأ فرحلا يف انرايتخا

 .“'ةيبرعلا مولعو نآرقلا مولع نيب يخآتلا وأ «ًمزالتلا دّكؤي

 .114/1 :ناقتإلا (1)

 راد «يلشعرم ميدن قيقحت «ةمدقملا :يناهفصألا بغارلل نآرقلا ظافلأ تادرفم مجعم (2)

 .م1972 .ه1392 «يبرعلا بتاكلا

 «ه1378 «يبلحلا ىسيع ط ءرقص دمحأ قيقحت «4 :ةبيتق نبال نآرقلا بيرغ ريسفت (3)

 .ةرهاقلا م8

 .55 /1 :دياعلا ناميلس .د .أ ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم (4)
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 ًالصأ وهو «نآرقلا ظافلأ بيرغ ريسفت» باتك يزارلا ركب يبأ نب دمحملو
 ءءارفلاو ءجاَجَّرلا بتك لثم ءريسفتلا بتكو «ةيوغل رداصم نم عّرتنم
 بحاص يورهلا ديبع يبأو «زيزع نباو ءيرشخمزلاو ,ءيرهوجلاو «يرهزألاو
 .'”(نيبيرغلا)

 فيلأتلا ىلع مهتلمح يتلا ٌةياغلا تناك مجاعملاو ٍةغللا يف اوبتك نيذلا نإو

 ناويد» همجعم علطم يف يبارافلا ميهاربإ وبأ لاق ؛هيآ حاضيإو «نآرقلا ةمدخ يه

 نمل ّبط نم لمع هيف ٌتلمع ًاباتك . . .ىلاعت هللا قيفوتب تأشنأ دقو» :«برعلا

 «هيلع ْمحاَزُأ مل فينصتب ًاقباسو «هيلإ قبسأ مل ٍفيِلأت ىلع ًالمتشم ءّبح
 يف بدألا لهأ ءاملع نم ريراحّتلا هركذو «ةغللا هذه نم َلِمعْتْسا ام هتعدوأو

 «نآرق يف ىرج امم «تدروأ يتلا ةينبالاو «تلثم يتلا ةلثمألا قفاو امم « مهبتك

 .ةردان وأ ءلثم وأ .عجس وأ ءزجر وأ ءرعش وأ «ءثيدح وأ «ةنّس يف ىتأ وأ

 ّيبرع ٍناسلب سدقلا حور عم ِةكَذ لوسرلا ىلإ ىلاعت هللا هاحوأ يحوف ْنآرقلا امأف

 يف دابعلا حلاصم هيف ًالّصفم .هللا ليزنتو .هللا لوقو ؛هللا مالك وهو «نيبم

 الإ هيناعم كاردإو «هملع ىلإ ليبس الو «نورذيو نوتأي امم «مهشاعمو مهداعم

 . 200. ..ةغللا هذه ملع يف رحبتلاب

 :نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةيبرعلا لئابقلاو بارعألا رود

 .هسفن ناسنإلا كرادم رصق ىلإ عجرت امإ يهف «ةبارغلا ٌبابسأ تعّونت دقلو

 ؛ ظافلألا حيصفب ةربخ هل ْنَم دنع ةفولأم يهف نآرقلا ظافلأ امأ .هتئيب ةبارغ وأ

 لئابقلا تاغل نم ىفطصا امك «شيرق ةغل نم ىلاعت هللا هافطصا ّباتكلا اذه نأل

 . ًاعابت اهركذن ٌةيقيبطت ٌةلثمأ ةمثو ؛اهيف ام حصفأ

 نم ؛ةميلّسلا ةيبرعلا ةغللا رداصم نم ًاردصم يداوبلا يف ٌبارعألا ناكو

 «ةبئاش ٌةيأ هّتغل بوشت نمع ّدخألا نوشاحتي اوناكف» ٌةبتاش اهبوشت نأ ريغ

 ءه1417 ء1ط ءىليجحلا نمحرلا دبع .د قيقحت «48 /1 :يزارلل نآرقلا بيرغ ريسفت (1)

 .مم6

 .ةرهاقلا «ه1395 ءرمع راتخم دمحأ .د قيقحت 273 . 72/1 :ىبارافلل برعلا ناويد (2)
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 دْعُبَو .مهتنسلأ ةحاصفل ؛ةيدابلا برع نع الإ نوذخأي نوداكي ال اوناك كلذلو

 ءمهريغب مهكاكتحا ةلقو «مهتلْرُعو «ةيمجعألا تاغللاب رثأتلا نع مهتاجهل

 ىلإ نوعمتسيف ؛اهريغ وأ ؛ةراجتلا يف ندملا ىلإ بارعألا ءيجم نوبقرتي اوناكف

 ام لك مهرؤف نم نونّودُيو ءةغللا نوؤش فلتخم يف مهنوشقانيو «مهثيدح

 ."7(ةشقانملا هذه هيلإ مهدشرتو «ثيدحلا اذه هيلإ مهيدهي

 :ريسفتلا يف مهرود ىلع ٌةيقيبطتلا ٌةلثمألا
 :لاقف «[31 :سبع] َّبآَو ةَهكَفَو© :ىلاعت هلوق نع لئُّس ركب ابأ نأ يور »

 .ملعأ ال ام هللا باتك يف تلق انأ نإ ؟ينلقت ضرأ يأو ؟ينلظت ءامس يأ

 دق ٌةهكافلا هذه :لاقف «ربنملا ىلع اهسفن ةيآلا قورافلا رمع أرقو ه

 !!رمع اي ٌفلكتلا وهل اذه نإ :لاقف .هسفن ىلإ عجر مث ؟بألا امف ءاهانفرع

 ىتح «تاومسلا رطاف ام :يردأ ال تنك :لاق هن سابع نبا نعو »

 ! !اهتأدتبا انأ :لوقي .اهتْرَطَق انأ :امهدحأ لاقف «نامصتخي نايبارعأ يناتأ

 :يتأي ام ةرشابملا ةلثمألا نمو

 .ءانغلا : يأ 2161 :مجنلا] «َنوُدِوَسب »

 .هروتسم : يأ .[15 :ةمايقلا] «ةَريِذاَعَمم »

 ٠ ليح : يأ .[11 :ةمايقلا] «دزوو» .

 .ٌولَوللا راغص : يأ .[22 :نمحرلا] « ٌتاَحرَمْلآَو وع .٠

 .بر : يأ .[125 :تافاصلا] تعب ٠

 .نامع ةغلب ىكله :يأ .[18 :ناقرفلا] «اًيوبم ©

 . ليذه ةغلب ًاحسفنم : يأ .[100 :ءاسنلا] «امعرم#» »

 ٠ سبع ةغلب مكصقني ال : يأ .[14 :تارجحلا] « كتي ال» .

 .نزاوه ةغلب اوملعي ملفأ : يأ .[31 :دعرلا] 6# ستي ْملفَأل .٠

 .170 :يفاو دحاولا دبع ىلع روتكدلل ةغللا هقف (1)
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 :برعلا ناويد رعشلا

 يف هوسمتلاف «نآرقلا نع ينومتلأس اذإ :هلوق سابع نبا نع ةمركع ىور
 ْ 1 ."”برعلا ناويد َرعّشلا نإف ؛رعّشلا

 ىف هوسمتلاف نآرقلا بيرغ نع ىنومتلأس اذإ» :لاق هنأ ًاضيأ هنع ءاجو

 ْ ْ . 2”(برعلا ُناويد رعشلا نإف ؛ رعّشلا

 نآرقلل ّمهملا ٌردصملا لّكشي يلهاجلا رعشلا نأ ةرورّضلاب ينعي ال اذهو

 نأ ةّلعل ؛رعشلاب نآرقلا فرحأ نم يفخ ام ريسفت باب نم وه امنإو .ميركلا

 .برعلا ناويد رعشلا نأو «نآرقلا ناسل ةيبرعلا

 .قرزألا نبا لئاسمب َفِرُع ام اهنم ؛ًادج ٌةريثك ٌةلثمأ ةمثو

 :يلهاجلا رعشلا نم نآرقلا بيرغ سامتلا ىلع ةيقيبطت ةلثمأ

 نبا ةمألا ربح نيب ًاعئار ًاراوح نآرقلا مولعو بيرغلا ُبتك انل تور دقل

 .قرزألا نب عفانو سابع

 :لاق ءهيبأ نع «دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبعو «جرعألا نب ديمح ىور

 نع هنولأسي «سانلا هفنتكا دق «ةبعكلا ءانفب سلاج هن سابع نب هللا دبع انيب
 يذلا اذه ىلإ انب مق :ريمع نب ةدجنل قرزألا نب عفان لاقف «نآرقلا ريسفت

 كلأسن نأ ديرن انإ :الاقف هيلإ اماقف ءهب هل ملع ال امب نآرقلا ريسفت ىلع ئرتجي

 هللا نإف «برعلا مالك نم ةقداصمب انيتأتو ءانل اهرسفتف هللا باتك نم ءايشأ نع
 تأدبف ءامكل ادب امع ينالس :لاقف «نيبم يبرع ٍناسلب َنآرقلا لزنأ امنإ ىلاعت

 : 2”يتآلا قفو ٌةبوجألاو ٌلئاسملا

 : جراعملا] # َنرِع ٍلاَمَتلا ٍنَعو نيم نعإ» :ىلاعت هلوق نع ينربخأ :عفان لاق »

 .175/1 :ناقتإلا (1)

 .1757/1 :هسفن ردصملا (2)

 ركب وبأ اهنم ًابناج ركذو «175 . 157 /1 :ناقتإلا يف زاجيإب يطويسلا مامإلا اهل ضرع (3)

 نب عفان لئاسم ناونعب تعمجو «يناربطلاو ««ءادتبالاو فقولا) باتك يف يرابنألا نبا

 .. ىلاعت هللا اهمحر . عئطاشلا تنب ةشئاع .ةد .أ قيقحتب تعبطو «قرزألا
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 ؟كلذ برعلا ُفرعت لهو :لاق «قافرلا قلح :نوزعلا :سابع نبا لاقف .7

 :لوقي وهو صربألا نب ديبع تعمس امأ «معن :لاق

 انيزع هربنم لوح اونوكي ىتح هيلإ نوعرهي اوؤاجف

 011 : تافاصلا] يال نط ني مُهتَقَلَح اًنإاط :ىلاعت هلوق نع ينربخأ :لاق »

 لوق تعمس امأ «معن :لاق ؟كلذ برعلا ٌفرعت لهو :لاق ءقزتلملا :لاق

 :ةغبانلا

 بزال ةبرض ّرَّشلا نوبسحت الو هدعب ّرش ال ٌريخلا نوبسحت الف

 اًماَدنَأ هلأ نود ني ٌدِخَّنَي نم ساَّنلأ مو :ىلاعت هلوق نع ينربخأ :لاق »

 ٌفرعت لهو :لاق «لاثمألاو هابشألا :لاق .5 :ةرقبلا] 6 هلأ تشك مب

 :لوقي ةعيبر نب ديبل لوق تعمس امأ «معن :لاق ؟كلذ برعلا

 لَعفءاشامريخلاهديب هل د الف ملادمحأ

 .[154 :رمقلا] © ِرَجَتَو ِتّنَج يف َنيِييلأ َنإإ#» :ىلاعت هلوق نع ينربخأ :لاق »

 تعمس امأ «معن :لاق ؟كلذ برعلا ٌفرعت لهو :لاق ءهقّسلا :رهنلا :لاق

 :لوقي ةعيبر نب ديبل

 اهءارو ام اهنود نم ٌمئاق ىرُي اهقتف ثرهنأف يفك اهب تكلم

 جهتي ملْصأَ اَمْنِإ وأ اضن صوم ني َفاَح َنَمَه : ىلاعت هلوق نع ينربخأ :لاق ه

 يف ليملاو روجلا :فنجلا :لاق .[182 :ةرقبلا] © ٌرميِحَت ٌُروُمَع هَل َّنِإ ِهَبَلَع مَنِ لَ

 نب يدع لوق ٌتعمس امأ «معن :لاق ؟كلذ برعلا ٌفرعت لهو :لاق «ةيصولا

 :ديز

 اروزو ًافنج هنيتأي ام نيتأت اهتاوخأ ىف ُنامعن اي كمأو
 عااوس سل لس يا وح ع وسرت 0 ِ ا :

 أولَدِب امو رظنني نم مهنمو :هبحن ىَضق نم مهن 0 : ىلاعت هلوق نع ينربخأ :لاق ه

 برعلا ٌفرعت لهو :لاق هل ردق يذلا هلجأ :لاق 3 :بازحألا] اليد

 :ةعيبر نب ديبل لوق تعمس امأ :لاق ؟كلذ

 لطابو ٌلالض مأ ىضقيف ٌبحنأ ُلواحي اذام ًَءرملا ٍنالأست الأ
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 امأ ءًارداق :لاق .[85 :ءاسنلا] «ائيِقُّم## :ىلاعت هلوق نع ينربخأ :لاق »

 :يراصنألا ةميمأ لوق تعمس

 اتيقم هتءاسإ ىلع ٌتنكو هنع سفنلا ٌثففك ٍنْعِض يذو

 * افورعَم الوم اوُلوُمَت نأ لإ ادي َّنُهوُدِعاَوُت اَل#» : ىلاعت هلوق نع ىنربخأ :لاق »

 :سيقلا ئرما لوق تعمس امأ .عامجلا :رسلا :لاق .[235 :ةرقبلا]

 يلاثمأ َّرّسلا ّنسحي الأو ٌتربك يننأ مويلا ةسابسب ثمعز الأ

 امو :لاقف .[17 :قاقشنالا] * َنَسَواَمَو ٍللاَو» :ىلاعت هلوق نع هلأس »

 : عمست ملأ ؛عَمَج
 اقئاس ندجي ول ٍتاقِسوتسم

 كت ِكّْير َلعَج ده فرخ الأ احن نِماَهسَداَنقظ :ىلاعت هلوق نع ينربخأ :لاق »
 :ًالئاق دشنأف «لودجلا :وه ّيرّسلا :لاقف .[24 :ميرم]  اًيِرَس

 ارهره ّيرَّسلايف ٌخمياذإ اروزأ جلادلا ىرتًاملس

 ُيعدلا وه :لاق .[13 :ملقلا] © ٍمِيَِر كِل َدَعب لع :ىلاعت هلوق نع هلأس

 :ناسح لوق تعمس امأ ءقَّصْلملا

 ٌعراكألا ميدألا ضرع يف َديز امك ةدايز لاجرلاهاعادت ٌمينز

 ةدشلا :لاقف 9 :ةمايقلا] * ِقاَّسلب قالَ ٍتّيئلو» : ىلاعت هلوق نع هلأسو »

 :هدشنأف ءةدشلاب

 ارّمش ُبرحلا اهقاس نع ترّمش نإو 2١ اهَّضع ُبرحلا هب تّضع برحلا وخأ
 «ضرألا :لاق .[14 :تاعزانلا] * ِةَرِهاَنلَأب مه ادام :ىلاعت هلوق نع هلأسو »

 :تلصلا يبأ نب ةيمأل دشنأو

 رحبو ةرهاس محل اهيفو

 :ميركلا نآرقلا يف لئابقلا تاغل :سداسلا ثحبملا

 ريسفت لفسأ تعبطو «مالس نبال تبسن ةليلج ةلاسرل ٌناونع اذه نأ قحلاو

 .«ميركلا نآرقلا يف لئابقلا تاغل» :اهناونع نيلالجلا
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 :نآرقلا ف لئابقلا تاغل ىلع ةيقيبطت ةلثمأ

 : ةرقبلا ةروس يف »

 .ةنانك ةغلب لهاجلا :ةيفسلا «ةاهتشلا َنَماَء آنك نأ اراث» :ىلاعت هلوق -

 .ئبط ةغلب ٌحيصي :قعني 4ُنِهنَي ىلا ٍلئَدكام : ىلاعت هلوقو -
 . جحذم ةغلب عامجلا :ثفرلا «َتَقَر الق :ىلاعت هلوقو -

 :نارمع لآ ةروس يف »

 .ليذه ةغلب تاعاسلا : ءانآلا «ِنّبلأ نا :ىلاعت هلوق -

 :ةدئاملا ةروس يف »

 .ناليع سيق ةغلب قيضلا :جرحلا «جْمَح نم : ىلاعت هلوق -
 :فسوي ةروس يف

 .نامع ةغلي بنعلا : رمخلا 4«: ٌدِمَعأ» : ىلاعت هلوق -

 :فهكلا ةروس يف »

 .معثخ ةغلب بذكلا :ططشلا (اًطَطَّس# :ىلاعت هلوق -

 : ص ةروس يف »

 .ناليع سيق ةغلب ُنوعلملا : ٌميجرلا 4مِحَرإ# :ىلاعت هلوق -

 :رفاغ ةروس يف »

 شيرق ةغلب َبَجَو :قاح «ياّدعْلا ُءَوْس َنْوَعَرِف ٍلاَ َفاَجْوظ :ىلاعت هلوق -
 .نميلاو

 :ق ةروس يف »

 . تومرضح ةغلب ءايعإلا :ُبوغللا «ٍبْوَُل نياَمَسَم اَمَوإ» :ىلاعت هلوق

 :نآرقلا تادرفم :عباسلا ثحبملا

 ًارظن هدئاوف هل «يدارفإلا ريسفتلاب هيلع حلطصي ءريسفتلا نم ٌبْرَض وه
 ىف برعلا لامعتسا ىلإ ىناعملاب ةدوعلاو .نآرقلا ظافلأب هباحصأ ةيائعل

 تادرفماا :باتك يف يناهفصألا بغارلا ةمالعلا فيلأتلاب هدرفأ دقو ؛ مهناويد

 «لقن - ريسفتلا :يأ هيف دري مل ام امأو» :يطويسلا ٌمامإلا لوقي ««نآرقلا ظافلأ
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 ةغل نم ظافلألا تادرفم ىلإ رظنلا :همهف ىلإ لصوتلا قيرطو ؛ٌليلق وهف
 بغارلا هب ينتعي اذهو «قايسلا بسحي اهلامعتساو ءاهتالولدمو .برعلا
 ريسفت ىف ةغللا لهأ ىلع ًادئاز ًاديق ركذيف ««تادرفملا» : باتك ىف ىناهفصألا

 ْ .27(قايسلا هاضتقا هنأل ؛ظفللا لولدم

 :(ه 210 ت) ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأل نآرقلا زاجم :نماثلا ثحبملا

 ىلع ديكوتلل ؛هباب يف سيفنلا باتكلا اذه فيلأتب ةديبع وبأ ةمالعلا ماق دقو

 «تالولدملاو ءبيكارتلاو ءظافلألا يف نآرقلاو برعلا مالك قافتا

 يف مهقئارط ىلع ءاجو «برعلا ةغلب لزنأ امنإ َنآرقلا نأو ءتالامعتسالاو

 ناسلب نآرقلا لزنأ امنإ :اولاق» :باتكلا ةمدقم يف لاق امك ًامامت مالكلاو ٍنايبلا

 نم اَنَلَسُرَأ مو :ىرخأ ةيآ يفو «نآرقلا نم ةيآ يف كلذ قادصو «ٍنيبم يبرع

 ٌريِرَعْلا وُهَو ْءآََعَي نم ىِدَهَيَو َكَي مهل ٌلِضْبم مل نيش هيو ٍناَسِلِب اّلِإ ٍلوُسَر
 هلك َيِبَنلا ىلإ هيحو اوكردأ نيذلا الو فلَّسلا جتحي ملف .[4 :ميهاربإ] * ٌمِيكَحْلَ

 .صيخلتلاو هوجولا نم هلثم برعلا مالك يف امم هيف امعو «هيناعم نع اولأسي نأ

 بيرغلا نمو «بارعإلا هوجو نم يبرعلا مالكلا يف ام لثم نآرقلا يفو
 .20(يناعملاو

 نع ريبعتلا يف نآرقلا اهلمعتسي يتلا بيلاسألا :زاجملاب ةديبع وبأ ينعيو
 يتلا ؛دعاوقلا ضعب عم ًاقيقد ًاقافتا قفتت ال ٌبيلاسألا هذه تناكو ءهضارغأ

 يذلا ؛ةيبرعلا بولسأ عم ٌقفتت تناك نإو «يقطنملا يلقعلا رظنلا ىلع دمتعت

 ًاريبك ًاءزج نأ كلذ ؛ةحيحصلا ةيبدألا راثآلا نم هدهاوش عبتتو ءهنع نايبلا يغبني

 ءرج كلذ ءارو نم يقبو «نينقتلل ةاحنلا هعضخأف «سايقلا هيلع يرجي ةغللا نم

 يتلا هبشلا دري ةديبع وبأ ءاجف ؛يسايقلا لكشلاو يضايرلا رظنلا اذه لبقي ال

 سيياقم ىلع يرجي ٌءيش اهنأ ىلع ةغللا ىلإ نورظني نم دنع نآرقلل ضرعت
 .ةيلقع وأ «ةيقطنم

 .183 7/2 :هسفن ردصملا (1)

 .ةرهاقلا .ه1390 .2ط «8 /1 :ىنثملا نب رمعم ةديبع ىبأل نآرقلا زاجم (2)
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 نب لضفلا ىلإ لسرأ :لوقيف ؛باتكلا اذهل هعضو بابسأ يكحي وهو
 .دادغب ىلإ ٌتمدقف «ةئمو نينامثو نامث ةنس هيلإ جورخلا يف ةرصبلا ىلإ عيبرلا
 هسلجأف «ةئيه هل «باّتُكلا يز يف لجر لخد مث . . .يل نذأف «هيلع ٌتنذأتساو
 ؟اذه فرعتأ :هل لاقو «يبناج ىلإ

 .ال :لاق

 .هملع نم ٌديفتسنل ؛هانمدقأ ةرصبلا لهأ ٌةماّلع اذه :لاق

 دقو «ًاقاتشم هيلإ تنك ينإ :يل لاقو ءاذه هلعفل هظّرقو «لجرلا هل اعدف

 ؟اهايإ كفرعأ نأ نذأتفأ ءةلأسم نع تلأس

 .تاه :تلقف

 داعيإلاو ٌدعولا ٌعقي امنإو « ِنيطْبَّشلا ٌسوُمر ُهَنَك اهُعَلَطِم : كو هللا لاق :لاق

 !فرعي مل اذهو .هلثم فرع امب

 ئرما لوق ٌتغمس امأ ؛مهمالك ردق ىلع َبرعلا هللا مَّلك امنإ :تلقف
 :سيقلا

 ٍلاوغأ باينأك قْرُرةنونْسمو 2 يعجاضُم يفرشملاو ينلتقيأ

 هب اودعوأو ء«مهلوهي لوغلا ٌرمأ ناك امل مهنكلو .طق لوغلا اوري مل مهو

 ٌعضأ نأ مويلا كلذ نم ٌتمزعو «لئاسلا هنسحتساو «كلذ لضفلا نسحتساف

 ٌتعجر املف «هملع نم هيلإ ُجاتحي امو .ههابشأو اذه لثم يف نآرقلا يف ًاباتك
 . ”زاجملا : هّنْيَمَس يذلا يباتك ٌتلمع ةرصبلا ىلإ

 بولسأ ىلإ نآرقلا ىلع ةدراولا هبُشلا ٌدر يه ةديبع يبأ ٌةلاسر تناك دقو

 ىلع هيناعم عيونتو «ةيبرعلا بيلاسألا ىلع صنلاب ًاينعم نآرقلا ريسفت مث .برعلا
 ىطاعتف «نيققحملا دنع ٌةناكملا هذه هل تناك ءانه نم ؛بيلاسألا مكلت ىضتقم

 .داجأو «دافأف «ةيبرعلا بيبالتب ٌكسام وهو نآرقلل

 ديمحلا دبعل «ةغللا رداصمو ءنومأملا راد ط «159 158 /19 :ءابدألا مجعم :رظنا (1)

 .25 :ىناقلشلا
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 :ةيقيبطت ةلثمأ

 اذهف ء[16 :ص] * ُداَرُب ارب هَل اذه نإ يَيَهِلاَ لع اوُِرْصَو أوشن هن لدلا نطو ه

 رمضأو «مهلعف ىلإ رصتخا مث «مهْي آلتلا قاطو :هزاجم ءريمض هيف ٌرصتخم
 . كلذ وحن وأ ءاوشما نأ اودانت وأ ءاوصاوتو «ءهيف

 ريغ هزاجم :لاقف 7 :ةحتافلا] 4َنيَلاَسي أضل الو مهلَع يبوُضعَمْلا ريغ» ٠

 لّثمتو ؛مالكلا ميمتتل ةدايزلا فورح نم "ال"و «نيلاضلاو مهيلع بوضغملا

 1 صوحأللا تيبب

 لفاغ ريغ ٌبكاد عاد وهللو هّبحأ الأ وهللا يف يننيحليو

 . "”هّيحأ نأ وهللا يف يننيحليو :ىنعملاو

 ام الََمَم َبِرْضصَي نأ يختي ال هلل نإ» : ىلاعت هلوق يف «ام» ةدايز ىلإ راشأو »

 أومَكح َندَلآ اَّمأَو و ْمهّيَز نم نم ّنَحْلأ ُدَّنَأ رومَلْعُي أوُبَماَع حِدِرَلآ امك ًاَهَتْوَم اَمَه ةَضوُمَي

 1 هيل وأن هب ىِدْهَيَو اريك .وب ُلِضْب اَلَمَم اًددَهب ُدَلَأ داَيأ 19م تروق

 ينايبذلا ةغباّتلا لوق يف هدهاش عبتتو «[26 :ةرقبلا] * َنيِقِسَْل

 يقف فصنو انتماّمح ىلإ انل ٌمامحلا اذه ام تيل الأ ثلاق

 امو كل ار ب فقل لاو ميم للا ف دخلا كلل : ىلاعت هلوق يفو »
 ميت 7 و آلا وْوْيْلاَو وللاب َنوُِموْلاَو وكلا َْوْؤُمْلاَو ركض َنيِمِيِفْلاَو كب نم مل 7

 وبأ نيبف «ةيآلا هذه عم قفتت ال ةاحّتلا ٌدعاوق تناك ذإ «[162 :ءاسنلا] * اهظَع اً

 بصنلا ىلإ عفرلا نم جرخت ٌبرعلا» :لاقو «برعلا بيلاسأ عم ٌقفتت اهنأ ةديبع

 :قيرخ لوقب لثمت و ؛عفرلا ىلإ دعب ٌدوعت مث «مالكلا رثك اذإ

 رزجلا ةفآو َةالَعلا مكس مه نيذلا ىموق ندعبي ال

 ©0رألا دقاعم َنوِبُِيَطْلاو ككرتعم لكب نيلزاَنلا

 .25 /1 :نآرقلا زاجم :رظنا (1)

 .24/1 :نآرقلا زاجم (2)

 .142/1 :نآرقلا زاجم (3)
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 اهثحبي ةيضق ٌمبصي نأ لبق يريرقتلا ًماهفتسالا ةديبع وبأ شقانو »

 َتقَلْيَر لاق ُدإَول :ىلاعت هلوق لثم يف نآرقلا يف ءاج ام اهنم ركذ نيح ؛نويغالبلا
 نو ََمِدلا ُكِفْنَيَو ايف ُدِسْفُي نم اهي ُلَمْحتَأ اَولاَق ٌةَميِلَح ٍضْرَأْلا ىف ٌلِعاَج ْنِإ كتل
 ىلع تءاج :لاقف «[30 :ةرقبلا] 4 مَ اَلاَممَلْعَأ هِّْإ َلاَ كَل ُسّدَُتَو َكِدَحب ُحَيَمت
 َتكلُيَر َلاَق دِإَو :ىلاعتو كرابت لاقو ءاهّبر ٌمهفتست مل ةكتالملاو «ماهفتسالا ظفل

َ 

 متو ؛لعفتس كنأ هانعم نكلو «[130 :ةرقبلا] «ةَفيِلَ ٍضْرَأْلا ىف ٌلِعاَج ْيِإ ٍدَكِبتلَمِْل

 :ناورم نب كلملا دبعل ريرج لوقب

 حار َنوَطُب نيملاعلا ىدنأو اياطملا ّبكر ْنَمّريخ ْمَثسلأ

 سيل ؟اذك لعافلا ّتسلأ :بْنْذلا ىلع مالغلا برضت تنأو ٌلوقتو :لاق
 )ا .

 .2020 ريرفت نكلو . ماهفتساب

 :(ه207 ت) دايز نب ىيحي ءاّرفلل نآرقلا يناعم :عساتلا ثحيملا

 هبْرَق نم مغرلا ىلع «ةفوكلا يف يئاسكلا باحصأ رهشأ نم ناك
 هباتك ءارفلا عضو «يرصبلا يّبضلا بيبح نب سنوي نم هراثكتساو «نييرصبلاب

 .ليلق نمزب هتافو لبق ؟نآرقلا يناعم»

 نب رمع نأ - تسرهفلا يف ِميِدَّنلا نبا بسح  باتكلا عْضَو ببس ناك و

 اذه َّعْضَو ءاّرفلا ىلإ بلطف «لهس نب نسحلا ريزولا ىلإ ًاعطقنم ناك ريكب

 هيف هرضحي الف نآرقلا نم ءىشلا دعب ءىشلا نع هلأس امبر ريزولا نأل ؛باتكلا

 , 20هيلإ عجري ًاباتك كلذ يف لمع ةءاَرفلا نأ ول ٌدويو «باوج

 وهو ؛اهنم لكشأ ام امنإو ءاهلك تايآلا ريسفتب ْمزتلي مل ءارفلا نإ ٌثيحو

 باتكلا يفو «هيناعمو نآرقلا بارعإ لكْشُم ريسفت» :هئامسأ نم نأ يف ِّرّسلا

 ىف ةبيجع ٌةقدو «ةفيطل ٌتاراشإ ظافلألا ضعبل ىمجعملا بناجلا ىلع ةوالع

 . اهريغو نآرقلا بارعإو «برعلا بولسأ مهف

 .34/1 :نآرقلا زاجم (1)

 .ةينمحرلا ط 299 :ميدنلا نبال تسرهفلا (2)
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 : ءاسنلا] 4وَديَمُم جورب يف مك ولو ُثَومْلا كك أونْوكت امَنْيَأأط :ىلاعت هلوق يف ه هال ادو 0
 شبكأو «ةغّبصم بايثب تررم» :كلوق لثم عمج نم ناك ام دّدشي :لاقف 8

 نم دحاولا تدرفأ اذإف «عمج يف ٌقرفتم َلعفلا نأل ؛ديدشتلا ءاجف ؛«ةحّبنم

 .فيفختلاو ديدشتلا هيف زاج ءرثكيو ءدحاولا يف ُدّدرتي لعفلا ناك نإف ؛كلذ

 دق َلعفلا نأل ؛ديدشتلا زاج «قزمم بوثو ءججشم لجرب ؛ٌتررم :كلوق لثم

 ةدرتي ال حبذلا نأل ؛حبذم :لقت الو «حوبذم شبكب :لوقتو «رثكو هيف دّدرت

 ٌةَيِواَح َىِهَف ٌةَمِلاَظ هو اَهنكَلهَأ ٍةِيْرَق ني نيكَف# :ىلاعت هلوقو «قرختلا دّدرتك
 نأل ؛ديدشتلا هيف زوجي 5 :جحلا] 4 ٍديِشََم ٍرَصَقَو ْةَكَطَعُم ٍرْثيَو اهِشورع لع

 . "”ددرتيو «ٌلواطتي وهف ءانب ديدشتلا
 ءاّرُقلا عمتجا :لاق «[2 :ةحتافلا] (َنيئلعْلا يو هِي دما :ىلاعت هلوق يف » 0

 نم مهنمو  ّدمحلا  :لوقي نم مهنمف ؛ودبلا لهأ امأو  ٌدمحلا عفر ىلع

 (دمحلا» لوقي هنإف بصن نم امأف .- هلل ٌدمحلا  لوقي نم مهنمو  ٍدمحلا  لوقي

 ردصملا ناكم حلص اذإف هللا دمحأ :لوقي نأ هلئاقل ردصم وه امنإ ءمساب سيل

 برم اورق نيا متل اديه : ىلاعت هلوق كلذ نم .بصنلا هيف زاج لعفي وأ لعف
 نأ مالكلا نم هلثم يف اهناكم حمصي «[4 :دمحم] «َّقابولا اوُدشَف روحت 1دإ هََّح اقل

 اَنَسَتَم اَمْدَجو نَماَلإ َدْمأَت نأ هلأ َداَصَم َلاَم» :هلوق كلذ نمو .باقرلا اوبرضاف :لوقي

 ذوعن :مالكلا نم هلثم يف لوقت نأ حلصي :[79 :فسوي] « توُمَِلَل اد آَنِإ همَدنع
 كاعرو «هللا كاقس :هناكم زوجي «كل ًايعرو .كل ًايقس : برعلا لوق هنمو «هللاب
 نسلأ ىلع ثرثك ٌةملك هذه :لاق هنإف «دمحلا» نم لاَّدلا ضفخ نم امأو .هللا
 نم دحاو مسا يف ّعمتجي نأ مهيلع لقثف ءٌدحاولا مسالاك تراص ىتح برعلا

 ناعمتجت دق نيترسكلا اودجوو «ةمض اهدعب ةرسك وأ ةرسك اهدعب ٌةمض مهمالك

 امأو .مهئامسأ نم لاثملا ىلع نوكيل لادلا اورسكف «لبإ» لثم دحاولا مسالا يف

 .277 /1 :نآرقلا يناعم :رظنا (1)
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 عمتجي يذلا ؛برعلا ءامسأ نم رثكألا لاثملا اودارأ مهنإف ؛ماللا اوعفر نيذلا

 .2”(بّقْعلا»و (مّلحلا» : لثم لثم «ناتمضلا هيف

 :(ه 276 ت) ةبيتق نبال نآرقلا لكشم ليوأت :رشاعلا ثحبملا

 ءهرظن رثك نم نآرقلا َلْضَف ٌفرعي امنإو» :هباتك ردص يف ةبيتق نبا لاق دقو

 هب هللا ٌصخ امو «بيلاسألا يف اهنانتفاو .برعلا ٌبهاذم ّمهَفو .هملع عستاو

 «ةضراعلا نم تيتوأ ةمأ ممألا عيمج يف سيل هنإف «تاغللا عيمج نود اهتغل

 يف هصهرأ امل هللا نم ىصيّصخ برعلا هتيتوأ ام ءلاجملا عاستاو «نايبلاو

 لعج امك .هملع هلعجف «باتكلاب هتوبن ىلع ليلدلا ةماقإ نم هدارأو «لوسرلا

 (2!«هيف ثوعبملا هنامز يف امب رومألا هبشأ نم نيلسرملا نم يبن لك ّمّْلِع

 ؛مهيلع ًادمتعم ؛برعلا تاغلو ءهيقباس لاوقأ نع ٌردصي ةبيتق نبا ناك دقو

 ريسفتلا نم كلذ ًاطبنتسم «نآرقلا لكشم ليوأتل ًاعماج باتكلا اذه تفلأف» :لاق

 ىلع علظم مامإل ًالاقم هيف ملعأ مل ام ًالماحو ءحاضيإلاو حرشلا يف ةدايزب

 نأ ريغ نم «ناكمإلا قيرطو ءزاجملا عضوم دئاعملا يرأل ؛برعلا تاغل

 . 0'(ليوأتب هيلع يضقأ وأ «يأرب هيف مكحأ

 :لاقف ءاذه هباتكب مهانع نيذلا ءالؤه فصوو «ةكرعملا هسفنب ىلوت دقو

 َّمَدِلَظ اوعبتاو ءاورجهو ءهيف اوغلو ءنودحلم نعطلاب هللا ٌباتك ضرتعا دقو»

 مث .[7 :نارمع لآ] وي هنو فلا عن هني هتف ام َُِيَض مْيَر موك فَي
 اولدأو .فالتخالاو ءمْظّنلا داسفو نْحّللاو «ةلاحتسالاو «ضقانتلاب هيلع اوضق

 يف هبشلاب ٌتضرتعاو ءّرغلا ثدحلاو هرْمَغلا فيعضلا تلامأ امبر للعب كلذ يف

 . *«رودصلا يف كوكشلاب ُتحدقو «بولقلا

 .م1955 .ه1374 .بتكلا راد ط غ4 . 3/1 :ءارفلل نآرقلا يناعم (0)

 «ةرهاقلا «ثارتلا راد «2ط ءرقص دمحأ قيقحت 212 :ةبيتق نبال نآرقلا لكشم ليوأت (2)

 .م1973 ها 3

 .23 :نآرقلا لكشم ليوأت (3)

 .23 :هسفن ردصملا ()
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 اوضرتعا نيذلا ؛ةدحالملا حَجبُح ىلع ةبيتق نبا هيف ُدري ٌسيفن ٌباتك وهو
 ٍَئْميْلا هاِيبأ هنو هَبَعَم ام َوعِسام :اوغتباو ءاورجهو ء«هيف اوغلو «نعطلاب هللا ّباتك
 كلذو «سبتلا اذإ :رمألا لكشأ نم :ٌلكشملاف «[7 :نارمع لآ] ولون عتب

 فلتخم نع ةباجإلل هباتك سّركف ٌسابتلا اهنم ادبو ءثلكشأ رومأل ٍرَوُص ضرعب
 .تالاكشإلا

 مهف نيب ةقالعلا َهْجَو كاردإلا ًمامت ٌكردي ةبيتق نبا نأ وه ٌمهملا ٌرمألاو

 ءاهرارسأو ءاهمولعو «ةيبرعلا ةغللا دعاوق نم ًاقالطناو .ةيبرعلا ةفرعمو نآرقلا
 ىلع نآرقلا يناعم هيجوت يف - هن  ذخأ مث «نينعاطلا ءالؤه ٌججح دْنَقُي ذخأ

 تاملكلا لوصأ لوانتو ؛لوقلا يف مهتقيرط ىلعو ءٌبرعلا هينعت يذلا هجولا

 : اهنمو «برعلا بيلاسأ يف ثّدحت دقو ؛يناعملا فورحو

 .(«ضبق» فكلابو ««صبق» عباصألا فارطأب ضبقلا ©

 ."مضخ» مفلابو «مضقا نائسألا فارطأب لكألاو »

 ناك اذإف ««نيطب» ةقلخ نطبلا ميظعللو ,«نطبم» صيمخلل برعلا لوقت »

 .«نوطبم» نطبلا ليلعلو ء«نطب» موهنمللو .«ناطبم» ليق لكألا ةرثك نم

 :نآرقلا لكشم ليوأت ىلع ةلثمأ

 خيي مث نابت َراَدْكْلا بحي ِثَح لَكَ : ىلاعت هلوق ىنعم ام :ٌةدحالملا لاق »

 الإ ًآَئيدل هيل امو نوصل ني ةرِفْغَمَو ديِدَص ُباَدَع ةيآلا فو اَمئطُح نكي اًرهصُم هر
 ةبيتق نبا مهّدرف ؟نينمؤملا نود رافكلا ٌصخ ملو 20[.0 :ديدحلا] «(رورخْلا علم

 .هرفك بحلا ىقلأ اذإ َعرازلا نأل ؛عاَرُّزلا مه رافكلا نأو «يمجعملا هجولا ىلإ

 .هترفك دقف ؟؛هتيطغ دق ءيش لكو «هاطغ :يأ

 ىو ملأ ل فتش مثإ» : ضرألاو ءامسلل ىلاعت هلوق يف اولاقو »

 ؟امودعم ٌبطاخي فيك 1 :تلصف] 6 َتيعبأَط اَنَيّيَأ اَلاَ امرك وأ اًعْوَط اَيبَأ ٍضْردلإَو

 :هتقان نع ثدحتي رعاشلا لوقب الثمتم مهباجأف

 ينيدو ًادلبأه نيد اذهأ ينيضو اهل ُثردأ اذإ لوقت

 ينيقي الو يلع يقبيامأ ٌلاحتراو لج رهدلا ّلكأ
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 ىضقف «لالكلاو دهجلا نم لاح يف اهآر هنكلو ءاذه نم ًائيش لقت مل يهو

 .“"”ركذ يذلا لثم تلاقل لوقت نمم تناك ول اهنأب اهيلع

 باب وه ءدحاو باب ىلإ اهبلاغ يف ٌعجرت هبّشلا نم ٌةقدانزلا هركذ ام لكو
 اهنّئّسو «باطخلا يف برعلا قئارط ىلع راج نآرقلا يف ام لكو «نايبلاو ةغللا

 :هلوق يف ةبيتق نبا هررق امك .ًامامت كلذ ريغ هرهاظ ناك نإو «لوقلا يف
 لهأ بهاذم نم بهذم ىلع نوكت نأ نم ٌفورحلا هذه ولخت تسيلو»

 ١ (2)(بارعإل 1

 :نآرقلا هباشتم :رشع يداحلا ثحبملا

 نم ةّلجلا هدرفأ دق ؛نآرقلا مولعو «ةيبرعلا ةغللا يف عوضوملا ةيمهألو

 : ةيتآلا فيلاوتلا اهنمو ؛ةغالبلا مولع يف ءاملعلا

 .(ه189 ت) ىئاسكلا ةزمح نب ىلع نب نسحلا ىبأل نآرقلا هباشتم - 1

 نب هللا دبع ركب ىبأل نآرقلا تايآ ىف ظفللاب ريبعتلا هباشتم ىف ةلاسر 2

 .(ه316 ت) دواد يبأ نباب فورعملا «يناتسجسلا يدزألا ثعشألا نب ناميلس

 .(ه336 ت) ىدانملا نب رفعج نب دمحأ نيسحلا ىبأل نآرقلا هباشتم 3

 هللا باتك ىف تاهباشتملا تايآلا نايب ىف ليوأتلا ةرغو ليزنتلا ةرد 4

 .79 . 78 :نآرقلا لكشم ليوأت :رظنا (1)

 ءاهيناعمو برعلا ظافلأب لزن نآرقلا نإ» :هلوقب هدكأو .57 .56 :هسفن ردصملا (2)

 ضامغإو ؛ءيَّشلا ىلإ ةراشإلاو «ديكوتلاو ةلاطإلاو ءراصتخالاو زاجيإلا يف اهبهاذمو
 «يفخ امل لاثمألا برضو ءاهضعب راهظإو ءْنِقَّللا هيلع رهظي ال ىتح يناعملا ضعب
 لضافتلا لطبل ؛لهاجلاو ملاعلا هتفرعم يف يوتسيل ىتح ءًافوشكم ًارهاظ ُنآرقلا ناكولو

 اذه ىلعو» :لاقو .86 :هسفن ردصملا .ارطاوخلا تتامو «ةنحملا تطقسو «ىسانلا نيب

 ءابطخلا مالكو ء«ءارعشلا راعشأو «نيعباتلاو هتباحص مالكو هلي هللا لوسر مالك لاثملا

 ٌرقيو ءمدقتملا ملاعلا هيف زيمتي يذلا ؛فيطللا ىنعملا هيف يتأي دقو الإ ءيش هنم سيل

 .87 :هسفن ردصملا :رظنا «زّريملا باقثلا هنع روصقلاب
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 وأ «ءىفاكسإلا بيطخلاب فورعملا «.هللا دبع نب دمحم هللا دبع ىبأل زيزعلا

 ْ .(ه420 ت) يرلا بيطخيب

 ينامركلا ةزمح نب دومحم مساقلا يبآل نآرقلا هباشتم هيجوت يف ناهربلا 5

 .(ه505 تر

 يبأل باتكلا هباشتم نييبت يف بالطلاو ظافحلا ةياغو باترملا ةياده 6

 .(ه643 ت) يواخّسلا دمحم نب يلع نسحلا

 ليعامسإ نب نمحرلا دبعل نآرقلا هباشتم نم لكشأ امل نايبلا ةمتت -7

 .(ه665 ت) ةماش يبأب فورعملا .يسدقملا

 ظفللا هباشتملا هيجوت يف ليطعتلاو داحلإلا يوذب عطاقلا ليوأتلا كالم 8

 .(ه708 ت) يطانرغلا ريبزلا نب ميهاربإ نب دمحأ رفعج يبأل ليزنتلا يآ نم

 نب رمع نب ميهاربإ قاحسإ يبأل ظافلألا هباشتم يف ظافحلا ةركذت - 9

 .(ه732 ت) يعفاشلا يربعجلا ميهاربإ

 نب دمحم هللا ديع يبأل يتاثملا نم هباشتملا يف يناعملا فشك 10

 .(ه733 ت) ةعامج نياب فورعملا ؛يعفاشلا يومحلا ميهاربإ

 يراصنألا ايركز ىيحي يبأل نآرقلا يف ٌسبتلي ام فشكب نمحرلا حتف -1

 .(ه926 ت)

 ديرملا ةيغب :وه رخآ مسا هلو «هباشتملا نم نآرقلا يف امل هباّتلا ةفحت 2

 ت) يدوهمّسلا ىعفاشلا ىندملا ىنسحلا ىلع نب رمعل .ديجملا نآرقلا ظفح ىف

 ١ 1 ْ 1 .( ه7

 .(ه1287) يطايمّدلا يرضخلا ىفطصم نب دمحم خيشلل ةموظنم - 3

 .(ه1344 ت) نيدباع ريخلا يبأل ريركتلا يف ريرقتلا -

 .دنهلا ءاملع نم ريثثنأ بوبحم دمحم ظفاحلل تاهباشتملا زنك 5

 نب يلع نب دمحم .د ميركلا نآرقلا يف يظفللا هباشتملا ةغالب نم - 6
 .7لماصلا دمحم

 .ضايرلا «عيزوتلاو رشنلل ايليبشإ راد م2001 ءه1422 ءاأط (1)
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 :تاهباشتملا تايآلا نيب يظفللا فالتخالا هجوأ

 مولعو ةيبرعلا ةغللا ملع نيب ةيوقلا ةقالعلا نع ٌفشكي ٌمهم ٌبلطم اذهو

 يف باضتقالا نم ءيش عم اهدصرن ؛ميركلا نآرقلا هباشتم لالخ نم نآرقلا

 :7ةيتآلا رصانعلا

 دعب الإ هانعم كردي الو ءاهب قطنلا نكمي ةيوغل ٍةدحو ٌرغصأ وهو :لوألا

 «دحاو فرح يف نيتيآلا نيب فالتخالا ٌرصحني دقف كلذ عمو .هريغب نرتقي نأ

 نأ نكمي امم هريغ نود هرايتخا نع ثحبلا ىف رظنلا ٌرادم ٌفرحلا اذه نوكيسو

 «ةيآلا تاملك ةيقب نع لزعمب هيلإ رظنلا وأ هيف ثحبلا نوكي نلو ءهلحم لحي

 .هرايتخا ٌرِس نايب ىلع ُنيعي امم كلذ نأل ؛هنع ثّدحتت يذلا عوضوملاو

 :ىلاعت هلوق ىف نيتيآلا نيب فالتخالا ىف نآرقلا ىف ةيتآلا ةلثمألا لمأتو

 ؟كلذ يف ٌرسلا امف ىرت.فارعألا ةروس يف #الكق»و ؛ةرقبلا ةروس يف 4و

 :نيصنلا يف ةيغالبلا رارسألا ءالجتساب رظنلا عساو ةغللا ءاملعلو

 امرك الو اَمتَِي ٌتَيِح ادعو هن الكو هنا َكُجَوَرَو تأ نكشأ مدي انلوَوإَم : ىلاعت هلوق »
 .[35 :ةرقبلا] * َنلَطل نم انوْكَسم َحَّتلَأ واه

 ارق الو امس تح اَدَعَر هنو الو نش ُكجْوَرَو تأ نُكَسأ مداَكيإ» : ىلاعت هلوقو »
 .[19 :فارعألا] نوط نو انكم حسا وه

 ىلاعت هلوق يف امك ةملكلا ةغيص ريغت يف ْنوكي فالتخالا هجوأ نم : يناثلا

 نوح اد َىاَده عَ نَمَه ىَدُه تي مُكدََتَْي ا اع اهني أوطبقأ القط :ةرقبلا ةروس يف
 مُكُضعِب ايدج اسهْنِم اطِمَأ لال :هط ةروس يفو 38[2 :ةرقبلا] نوري ْمُهاَلَو ْمِهلَع

 اس هس سار 020 ا لا 020 م مسا 5075 ا 00 28

 دقف 123[2 :هط] * قْشَي الو ٌلِضي الق َىاَدَه عبَنأ مق ىده قم مكسب اَمِإَف ٌقدَع ٍضعِبل

 ماعنألا ةروس يف اضيأو ؟رسلا امف «عبتا :هط يفو «عبت :ةرقبلا يف لعفلا ءاج
 . وري مهل : فارعألا يفو «5رب مَن م رخوهودم ءوكر

 . 30 :لماصلا يلع نب دمحم .د ؛ميركلا نآرقلا يف يظفللا هباشتملا ةغالب نم :رظنا (1)

 . فرصتب 5
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 قزأو انماء ادب اذه ُلعَجا َبَر معهن لام دإَوإ» : ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوقك رخآ عضوم

 ِباَّدَع د ةهُرطْصَأ مث اليل هع اق دك نمو د َلاَد بألا وؤيلاو هَلَأِب مُهتو َنَماَ نم ٍتدرَشلا َنِم هَلْ

 ميِهْربإ ل ام داوم :ميهاربإ ةروس يف ىلاعت هلوقو .6 :ةرقبلا] 4 ُرِمْلا سيو ِراَتلَ

 هلوق لثمو .[35 :ميهاربإ] # َماَنَضَأْلا َدْبْتَ نأ َنَبَو نْبْمْحَأَو انماء َدَلَبْلا اًذئه ْلَمْجَأ َيَر

 مس هني طوتشل مزح نجلا نم كري اَِإَوج : :فارعألا ةروس يف ىلاعت
 َكَنَعَرْني اًمإوإ#» :تلصف ةروس يف ىلاعت هلوقو «[200 :فارعألا] * ٌميِلَع

 .[136 :تلصف] « ٌمِيِلَعلأ ٌعيِمَسلَأ َوُه نإ هَ ْذِهَتْسأَف مْزَك نب امل

 0 اهعمجو عضوم يف ةملكلا دارفإ فالتخالا هجوأ نم : عبارلا

 اه اّلِإ راكلأ اَمَّسَسَم نأ أوُفاَئَو :ةرقبلا ةروس يفف «تادودعمو ةدودعم لثم

 َتَوُمَلَعَت ال ام هَّشَأ َلَع َنوُلْو م :هدهع ُهَّمأ َكِلُج نم اَدْهَح هلأ َدنع مدع نم ًدوُدْفَم

 يف مَهعَو باووُدعَم اما هَل ُراَتلأ انسيمت نآ أواه رحب َكِلَد## : ىلاعت هلوقو .[80 :ةرقبلا]
 ءانه ةدرفم «ٍةَدوُدَعَت8 تءاج اذاملف .[24 :نارمع لآ] * توفي أواكاَن مهيد

 .؟«ْضةوُدَمَتال كانه ةعومجمو
 0 يوم يف ةملكلا ركذ فالتخالا هجوأ نم : سماخلا

 اوهننأ نذل َنْوكَيَو هنذي نوكتال قع َهوُليَقَول :ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوقك رخآ
 5 .لافألا ةروس يف ىلاعت هلوقو «[193 :ةرقبلا] * َنيِلَطلا َلَعاّلِإ َنوُدُع اََ

 ذ دم كل زتيو نايم تصنع ”ركََو و اناَقَ مُكَّل لحجم هنأ اوُقَنَت فكك نإ اوُنَماَء تمل

 اذاملف «ةرقبلا هبآ يف ذرب مل (ئاكس» ظفاف .[29 :لافنألا] * ريِظعْلا ٍلْضَعْل

 ؟ةرقبلا يف ركذُي ملو لافنألا يف ركُذ

 : ىلاعت ءارق لثم ىرخأ ةملكب ةملكلا رييغت فالتخالا هجوأ نب : سداسلا

 .[10 : :ةرقملا] 4 دودي أوك اي ادي أ ْتاَدَع ْمُهَلَ أَضَرَم هلأ مُهَداَرَف ٌضَرَك مِهِبوُلُك ىفإ»

 ف 3

0 

 هنو ادقنقنا وإ تكرم ىلإ أو أنتأ ابن هرعت ٌمهَكَََل : ىلاعت هلوقو
 7 كح ملع 5 ًّّ ورضع ركع اتنكثأ 27 ٌتَسَحَبأَ هجين ٌَكاَصَعَي بِرْضَأ أ

 ظفلو ؟ىلوألا يف تل ٌةملك تدرو اذاملف .[160 :فارعألا] 4« َمُهْيَرْشَت

 ؟ةيناثلا يف # تسحب د دينا 00
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 يف مدقي دقف ٌريخأتلاو ٌميدقتلا ثيح نم لمجلا وأ ةلمجلاب ُلِصَتِي : عباسلا

 َدَيَرَقْلا هِذَه أوُنْمدآ اَنُق دإَو© : ىلاعت ءلوق كلذ نمو ؛ىرخأ ةيآ يف ًارخؤم دريو ةيآ

 ياسو [كتتيطت كل لة أوو ١ دجس تباتلا اوُنْخْدأَو اَدَعَر ٌمْئِس ُتْيَح اهنم أوُنُكَت

 اراك م سما د اكس عي يا : ىلاعت هلوقو .[58 : ةرقبلا] 4 َنيِدِسْحُمْل

 راس طيقيبخ كل ريت اًدكش بابا اواو دلك اُوَو شلش ُتْيَح اَهْنِ
 .[161 :فارعألا] 4 َنيِسْحُمْلَ

 :يظفللا هباشتملا ةغالب ىلع جذومنأ

 هلوق نيبو .[18 :ةرقبلا]  َنوُعِحَي ال َمُهَقَ يع مكب عدو :ىلاعت هلوق نيب ُهِباَسَّتلا

 رهف يع مكب 2 كديَو عم الإ عمي الا نب ىلا لدنك اوُرَمَك نيا لكمو» : ىلاعت

 اله ب ة ةرمو «توُمحيرب الم ب ةرم ينآرقلا صَنلا ربعف 71 :ةرقبلا] * َنوَُقْمي ال 7

 ؟كلذ يف ِّرّسلا امف #َنُْنَقَحَي

 نع ةيناثلاو «نيقفانملا نع ثَّدحتت ىلوألا ةيآلا نأ ٌئيغالبلا ٌرَّسلاف

 ىلئعمو «هب اوسّبلتو «مهمالسإ اونلعأ مهنأ نيقفانملا ىف ٌلصألاف «نيرفاكلا

 عامس نع امص اوراص مهبولقب هوقراف املو ءءدبلا يف ناك ام ىلإ ُدوعلا عوجرلا

 مهنأب هللا مهفصي نأ بسانف ؛قحلا ةيؤر نع ًايْمُع «هب قطنلا نع ًامْكُب «ريخلا

 .ةفرعم لعب و ءدمع نع هوكرت يذلا ىدهلا ىلإ نوعجري ال

 نع ثدحتت يتلا ةيآلا يف #«َنوُمِحَي ال»ف ةلصاف نوكت نأ ٌحصي الو

 ماقم َبّسانو «هيلإ اوعجري ىتح ًالصأ مالسإلا اولخدي مل مهنأل ؛نيرفاكلا

 ةريصبلا لهأ نم اونوكي مل مهنأل «توأَيَتَي آل :ىلاعت هلوق نيرفاكلا

 ًاليبس لضأ مهف ٠ اهل لقع ال يتلا متاهبلاب رافكلا ةيبشت َدَرَو هنألو «ناميإلاو

 هاري وأ «هنذأب هعمسي امم :باوبأ ةثالث نم دبعلا ىلإ لخدي ىدهلا نأل ؛ ؛اهنم

 . ةثالثلا َباوبألا نورفاكلا قلغأ دقو «هبلقب هلقعي وأ «هنيعب

 ؟اهبيترت ٌرِس ام

 ًايقْلَح ناك اذإ هنأل ؛ممصلا َميدقت نأل كلذو ؛ىمعلاو مكبلاو ممَّصلا :يأ

 نم لصاحلا ؛بلقلا ىمعل لماش ليق امك هنأل ؛ىمعلا ريخأتو «مكبلا مزلتسي
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 ٌلوقعم هنأل ؛رخأتم ىنعملا اذهب وهو «ةرهاظلا ساوحلاو تارصبملا قرط
 ,©20فرص

 ُبيجي مث .قحلا ةوعد ًالوأ عمسي هنألف ؛هل لَّئمملا لاح ةهج نم امأو

 220 صبتيو كلذ لمأتي مث «فرتعيو

 ؟رخآ ماقم يف اهبيترت فلتخا اذامل

 ةروس نم ىرخأ و بأ بيترت عب ةرقنلا يف تش يعل تسترن فلتعا

 وه هيف ٌرسلاو ؛قباسلا بيترتلا سكع هنأ ظحالملاو «اًكُضَو انكَيَو اًييغ# : ءارسإلا

 هيفو «ةمايقلا موي نع ثدحتت اهنأ ملعنف ءاهقايس ىف اهدرون ءارسإلا ةيآ نأ

 ًاسأر مهّلاوحأ تبلقناف ء.مههوجو ىلع رانلا يف نوبحسيف ءالؤه عاضوأ بلقنت
 ِدْبَي نمَو# :ىلاعت هلوق لمأتو «ديدجلا عضولا مؤالتل ؟بيترتلا ريغتف .بقع ىلع

 اين مههوجو لع مقل موب مهَرْسحو وزود نم هلْ مَ دَحج نه ليي سو دمهم وهم هَل
 7 : ءارسإلا] © اًيِعَس مهد تح اَلُكَح ةَيَهَج هوت اَدُسَو اكو

 ؟فطع نود ةرقبلا نم ٌتافصلا تءاج اذامل

 نيقفانملا يف ُثالثلا ٌتافصلا تءاج ةرقبلا ةروس نم نيعضوملا يف

 مهضعبو .مصألاك مهّضعب نأ ىنعملا ناكل ٌفطعلا ءاج ولو «نيرفاكلاو

 تافصلا نيب تءاج ةفطاعلا واولا نأ ظحلن انكل .ىمعألاك مهضعبو «مكبألاك

 .ًادارم سيل ٍتافصلا َعامتجا نأل ؛ءارسإلا ةيآ يف

 :نآرقلا بارعإ :رشع يناثلا ثحبملا

 حلطصم لالخ نم ٌةيوق ةيبرعلاب هتقالع َّنأ امك ,.ىفخت ال نفلا اذه ٌةيمهأو
 روصعلا ذنم نييوغللا ٌراظنأ دش دقو «ميركلا نآرقلا ةمدخ يف وهو ؛بارعإلا

 ٌدرسم ةمثو ؛اهمولعو ةيبرعلا ةغللا راهدزاو «ةيمالسإلا ةراضحلا وهز نم ىلوألا

 : يتآلا قفو نفلا اذهب تينع بتكل

 .«ةروس نيثالث بارعإ) باتك .هيولاخ نبا ©

 .1717/1 :يناعملا حورو :«380 /1 :يواضيبلا ريسفت ىلع باهشلا ةيشاح :رظنا (0)

 .اهسفن ةقباسلا رداصملا (2)
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 .(«نآرقلا بارعإ» باتك هل (ه 286 ت) دربملا ديزي نب دمحم «

 .«نآرقلا بارعإ) هل (ه 206 ت) رينتسملا نب دمحم برطق »

 .(ه 291 ت) ىيحي نب دمحأ بلعث »

 .(ه 395) سراف نبا«

 . (نآرقلا بيرغ بارعإ يف نايبلا» : ساتك هل(ه577 ت) يرابنألا نبا لامكلا ©

 .«نآرقلا بارعإ يف نايبتلا» :باتك هل (ه 616 ت) يربكعلا ءاقبلا وبأ »

 بارعإ يف «تايرفسلا لئاسملا» :باتك هل (ه 761 ت) ماشه نبا«

 .نارقلا نم عضاوم

 .(طيحملا رحبلا» :باتك يف (ه 745 ت) يسلدنألا نايح وبأ »

 .«ميركلا نآرقلا بولسأل تاسارد» : باتك يف ةميضع قلاخلا دبع دمحم .د.أ ©

 نم مهنمف «نآرقلا بارعإ لوانت نيح نونيابتي نييوحنلا نأ ظوحلملاو
 «ةلاحملا لب «ةضرتفملاو ةنكمملا بارعإلا هجوأ نم ٍددع ربكأ عمجل ٌدشحي

 ءردقب الإ لاوقألا داريإ يف عستي الف ءدصقلا ىلإ برقأ ًاقيرط ُكلسي نم مهنمو
 ءدصقلا ققحتو «بيكرتلا ةماقتساو «ىنعملا ةحصب عاستالا اذه طبري نم مهنمو

 ةيغالبلا بناوجلا ٌةاعارم يرورَّضلا نم ذإ ؛نآرقلا نايب ىلإ ٌبرقأ اذهو

 يفكي الف «بارعإلا يف ةنكمملا هجوألا ركؤو «يوحنلا جيرختلا دنع ةيبولسألاو

 هبلطت ىلإ ةجاحب ةاحنلا رمأ وهو «يوحنلا جيرختلا ةماقتسا بارعإلا ةحصل
 هجوأ ىلع تايآلا جيرخت نيح نوثحبي مهتيلو «هنع ةلفغلا مدعو «هنع ثحبلاو

 ىفتكي الف «ًانايب اهاوقأو «ةحاصف اهعفرأو «ةغالب هوجولا ىلعأ نع بارعإلا
 يغبني الف «ءارعشلاو بارعإلا مالك يف هانلبق نإ يذلا ناكمإلاو زاوجلا درجمب

 . هللا مالك يف ُهَلّبقتن نأ انل

 ىلع اهضعب حيجرتو «بارعإلاو جيرختلا هجوأ نم رثكتلاب َلاغتشالا َّنِإ مث
 يف سرد ىلإ َبرقأ هب ُموقن ام لعجيو ««نآرقلا يناعم» نع انلغشي دق ضعب

 . ""نآرقلا برعُي وهو «نآرقلاب لصتي داكي ال «بارعإلا

 .73 /1 :دياعلا ناميلس .د .أ ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم (1)
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 :نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا :رشع ثلاثلا ثحبملا

 ٌديدش وهو «هتاءادتباو هفوقوب ىنعي «نآرقلا لوح فيلأتلا نم ًانف كانه نإ

 ةيظفللا ةعنصلاب وأ ءدارملا ىنعملاب لصتي هنأل ؛يوغللا سردلاب طابترالا

 .2”ٌةيعرش ٌماكحأ هيلع فقوتت دقو ءيوحنلا مكحلاو .بدألاو

 اذهو ؛ميركلا نآرقلا اوُمَّدَح ةيبرعلا مالعأ نم ٌةفئاط نفلا اذه يف زّرب دقو

 : مهضعبل ٌدرسم

 ءادتبالاو فقولا حاضيإ» :باتك هل (ه 328 ت) يرابنألا نب ركب وبأ »

 .(قك هللا باتك يف

 .«فانتئالاو عطقلا» :باتك هلو (ه 338 ت) ساحنلا رفعج وبأ »

 وحنلا ءاملع نم ةرهملا الإ هيف قلأتيو هنقتي ال نفلا اذه نأ ىلع اونهربو
 ملاع «ةءارقلاب ملاع ّيوحن الإ مامتلاب موقي ال» :دهاجم لاق ؛ريسفتلاو

 .©76«صصقلاب ملاع «ريسفتلاب
 الإ ىردي ال لكشم هنمو «هانعم ٌموهفم ٌحضاو وه ام فقولا نم َّنِإ مث

 نيأ يرديف «ةغللاو ةيبرعلاب ملعلا لهأ هملعي ام هنمو «ليوأتلاب ملعو «عامسب
 ب080 فيتأي فيكو ؟مطقي

 ,ةيوغللا يناعملاو «ةيبرعلا ىلع ُلوعي ناك نآرقلا فوقو يف فلأ ْنَم لُكو

 .74/1 :ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم (1)

 ةرازو «رمعلا باطخ دمحأ .د قيقحت 294/1 :ساحنلا رفعج يبأل فانتئالاو عطقلا (2)

 ىلع عالطالا نفلا اذه بلطتي دقو .م1978 .ه1398 «.دادغب ء1ط «ةيقارعلا فاقوألا

 نيب قيرفتلا فانتئالاو فقولا ةفرعم يف راص دق» :ساحنلا رفعج وبأ لوقي «,ىرخأ نونف

 دقفتيو «هب هبلق لغشيو «هؤرقي ام ّمهفتي نأ َنآرقلا أرق اذإ نآرقلا ئراقل يغبنيف «يناعملا

 نوكي نأو ءاهريغو ةالصلا يف نيعمتسملا مهفي نأ ىلع صرحيو «فانتئالاو عطقلا

 .97 /1 :هسفن ردصملا :رظنا .«ًانسح هؤادتبا نوكي نأو «هيبشوأ نغتسم مالك دنع هفقو

 98 / :هسفن ردصملا (3)
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 ءارو ام ىلإ راظنألا تفلو «ةيبرعلا مدخ ٌعئار لمع اذه نم ناكو «ىنعملا مامتو

 . يظفل وأ يونعم ٌرِس نم ملكتملا فقو

 ىدل ةصاخ «ةرخأتملا روصعلا يف هب ٌةيانعلا ترصق دق ملعلا اذه نإ مث

 ىنعملا مهف يف ةصاخ «ريبك ةيمهألا نم ردق ىلع ملع وهو «ةيبرعلا بالط

 عماسلا ٌرعشت ةقيرطب ًاصقان ناك وأ «ًالماك فقولا ناك نإ ئراقلا فقو ةقيرطب

 .ئراقلا اهيلإ دمعيو «دارملا ىنعملاب

 وأ ءسّبَل وأ «طلتخا ىنعم نم مكو «ئراق ةفقو ببسب حال ىنعم نم مكو

 ام َمّهفتي نأ نآرقلا ئراقل يغبني» :مهلوق ىنعم وه اذهو «ةفقو ببسب ىّمْع

 امنإ هنأل ؛«فقولا» باب يف ةيبرعلا لهأ هسردي ام ىلع ٌدئاز ٌرمأ اذهو .«هؤرقي

 ." ”كلذ ءارو اميف ثحبي الو «هيلع فوقوملا ظفلل ةيظفللا ةروٌّصلاب ىنعي
 :ةينآرق فئاطل :رشع عبارلا ثحبملا

 : ةينآرقلا فئاطلل لخدم ٌربدتلا

 لاقف ؛اهفئاطلو اهزونك جارختساو «هتايآربدتل وعدت ةينآرق صوصن تدرو دقل
 : ص] « بألا أوو َركدتلَو ديوب ُكْزَم َكَلإ هَل ٌبتكإ» : ص ةروس نم ىلاعت
 .[24 :دمحم] # آَهّلاَمَقَأ ٍوُلُق َلَع ْمأ تامل َنوُريَدَيي الكأ## : ىلاعت هلوقو .9

 .©ءيشلا رخؤم وهو «ربّدلا نم ٌدوخأم وهف ؛ٌلمأتلاو ٌركفتلا وه :ربدتلاو

 رخاوأ ظحاليو ءاهيف هركفو هلقع لَمْعُي نآرقلا تايآ يف َرظانلا ٌنأكو»

 «ةفيطللا تاكنلاو «ةقيقدلا فئاطللاو «ةيفخلا يناعملا :يأ ءاهتاملك ىناعم

 . 20(يداعلا ناسنإلا اهظحالي ل يتلا

 باتكلا تايآ رّبدت نود ٌلوحت يتلا لافقألا عوضوم ىلإ ُنآرقلا تفل دقو

 .75 /1 :ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم (1)

 سيياقم مجعم :رظنا «هلبق فالخب ءهفلخو ءهرخآ وه :ءيشلا ربد" :سراف نبا لاق (2)

 .324 /2 :ةغللا

 راد م2004 ,.ه1425 ؛3ط .13 :يدلاخلا حالص.د .ت «ةينارق فئاطل :رظنا (3)

 .قشمد ءملقلا
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 مكلت ضعب كردنف انبولق ىلع هللا ختفيل ءاهاشاحتن نأ لجأ نم ؛زيزعلا

 هْفْلَح نم الو هيدي نيب نم ّلطابلا هيتأي ال هللا دنع نم هنأل كلذو «رارسألا

 يذلا وهو « ميقتسملا طارّصلا وهو ءميكحلا ٌركذلا وهو «نيتملا هللا لبح وهو»

 قلخي الو «ءاملعلا هنم عبشي الو «ةنسلألا هب سبتلت الو «ءاوهألا هب غيزت ال

 ىتح هتعمس ذإ نجلا هتني مل يذلا وهو .هبئاجع يضقنت الو «درلا ةرثك ىلع

 1 :نجلا] د آر كر كلم وي انما ديلا لِ ىدْبَي ((9) ابي انا اَنَعِم اَنِإ ف : اولاق

 هيلإ اعد نمو َلَدَع هب َمكَح نمو ّرِجُأ هب لمع نمو «قَدَص هب لاق نم .2

 .“" ”«ميقتسم طارص ىلإ يِده

 اهب هل ةيارد ال نم ُمرحي دقف ءاهرارسأو ةيبرعلا ةفرعمل ًادهج ٌبلطتي اذهو

 نآرقلا ناسل ةيبرعلا ٍداز ريغب اهيلإ ليبسلا امف «هتايآ رّبدت يف «ينابرلا حتفلا نم

 بهذم ّمهفو ؛هملع عسّناو «هرظن َرْثَك ْنَم نآرقلا َلْضَف فرعي امنإو» ؟ميركلا
 ©!(تاغللا عيمج نود اهتغل هب هللا صخ امو «بيلاسألا يف اهنانتفاو «برعلا

 لاق ىتح ؛نايبلا ةيصان كالتماو «برعلا بيلاسأ قّوذت ربدتلل لخدملاو

 ملع فرعف «برعلا مالك فرع نم نآرقلا لضف ُفرعي امنإ) :- نك - بيقنلا نبا

 باتكلا اذه يف رظنو «كلذ ملع اذإف ...نايبلا ملعو «ةيبرعلا ملعو «ةغللا

 «نايبلا نونفو ةحاصفلاو ةغالبلا نم هيف  هناحبس هللا هعدوأ ام ىأرو ءزيزعلا

 يتلا ةعصاّنلا ةغالبلاو «بابللا لصفلا لوقلاو «باجعلا بجعلا هيف يتوأ دقف

 «(3071) مقرب نآرقلا ميلعت يف ءاج ام باب «نآرقلا لئاضف باتك يف يذمرتلا هجرخأ (1)

 لَك يبنلل هعفر ثيح نم ثيدحلا اذه ثيدحلا ءاملع نم ةلجلا فعض دقو ءاذه

 ىراصقو» :ةيزوجلا ميق نبا لاق .هنيَذ بلاط يبأ نب يلع ىلع هفقو اوححص نكلو

 وهو «هعفر يف مهّضعب مهو دق هند يلع نينمؤملا ريمأ مالك نم نوكي نأ ثيدحلا اذه

 .5 :ريثك نبال نآرقلا لئاضف :رظنا «حيحص نسح مالك

 الف نآرقلا امأف» :ةيميت نبا مالسإلا ٌحيش لاق .12 :ةبيتق نبال نآرقلا لكشم ليوأت (2)

 يذلا ٌتاوصلا وهو ءروهمجلا دنع ردقي مل مأ اهيلع ردق ءاوس «ةيبرعلا ريغب هؤرقي

 .462 /1 :ميقتسملا طارصلا ءاضتقا :رظنا «هيف بير ال
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 هتوالت دنع سوفنلا يف ٌعقي كلذلو ...باوبألا اهنود قلغُتو «بابلألا ريحت

 ءعامسألا هذلتستو «ةيشخ سوفنلاو «ةبيه ٌبولقلا المي ام ةعورلا نم هعامسو

 امب ةملاع «ةمهاف ريغ وأ هيناعمل ةمهاف تناك ءاوس «عابطلا نينحلاب هيلإ ٌليمتو

 . 1 7(ةنمؤم وأ هب ءاج امب ةرفاك «ةملاع ريغ وأ هيوتحي

 امب مولعلا المأ نإ :لوقي ؛هللا باتك ربدت نع ٌفيطل ٌمالك يرشخمزللو

 ٌفطلي تكن بئارغ نم «حراوقلا بابلألا ٌرهبي امب اهضهنأو «حئارقلا ٌرمغي

 هيطاعتل متي ال يذلا ريسفتلا ملع ءاهكلس قدي رارسأ تاعدوتسمو ءاهكلسم

 ؛(نآرقلا مظن) :باتك يف ظحاجلا ركذ امك ءملع يذ لك هيف رظنلا ةباجإو

 لهأ ّرب نإو ملكتملاو ,ماكحألاو ىواتفلا ملع يف نارقألا ىلع زّرب نإو ُهيقفلاف

 (20 هلا نبيا نم ناك نإو رابخألاو صصقلا ظفاحو «مالكلا ةعانص يف ايندلا

 ىحنأ ناك نإو ُيِوْحَّنلاو ءظعوأ يرصبلا نسحلا نم ناك نإو ظعاولاو .ظفحأ

 كولسل دحأ مهنم ىدصتي ال «هييحل ةوقب تاغللا كلع نإو ٌيوغللاو «هيوبيس نم

 يف عرب دق لجر الإ قئاقحلا كلت نم ءيش ىلع صوغي الو «قئارطلا كلت

 «ةنوأآ امهدايترا يف لّهمتو «نايبلاو يناعملا املع امهو «نآرقلاب نيّصتخم نيملع

 فئاطل ةفرعم يف ٌةمه امهناظم عبتت ىلع هتثعبو «ةنمزأ امهنع ريقنتلا يف بعتو
 نم ًاذخآ نوكي نأ دعب «هللا لوسر ةزجعم حاضيتسا ىلع صرحو هللا ةَبُح

 ملع يف ًاسراف هيلع درو «درو «هيلإ عجّرو ءًانامز عجر لق «تاعجارملا

 ءاهداقنم ةعيبطلا لسرتسم كلذ عم ناكو «باتكلا ةلمح يف ًامدقم «بارعإلا

 ًاهبتنم ءاهنأش فظل نإو «ةبحملل ًاكاّرد سفنلا ناظقي ءاهداٌّقو ةحيرقلا لعتشم

 اذ ًافّرَصَتُم «ًايفاج ًاظيلغ الو «ًايساج ًاّرك ال ءاهناكم ىفخ نإو «ةرمزلا ىلع

 .توريب «سئافنلا راد «م1979 ء5ط «7 :ميقلا نبال نآرقلا مولع ىلإ قوشملا دئاوفلا (1)

 :لاقيف ؛لثملا هب ٍبَرَضُي «ءاغلبلا دحأ «ىلالهلا ةرارز نب سيق نب ديز نب بويأ وه (2)

 /1 :نايعألا تايفو :رظنا .ه84 ماع فسوي نب جاجحلا هلتق ««ةيّرقلا نبا نم غلبأ)

 .توريب «رداص راد « سابع ناسحإ .د قيقحت «2255 . 0
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 فيك ملع دق «ركفلا ٍتانب حيقلتب ضير ريغ ًاضاترم ءرثنلاو مظنلا بيلاسأب ةبرد
 عقوو «هقياضم ىلإ عفُد املاط ءفصرُيو ءمظنُي فيكو ءفَلَّوُيو «مالكلا بَنِي

 0. !(هقلازمو «هضحاضم يف

 يهتنت الو ءدرلا ةرثك نم ٌقلخي ال يذلا هللا مالك ىلإ ًادودشم ينارأ

 مهضعب رَجَه اهقوذتلو ؛ةغالبلا ٌلاحر تح هدنعف 4ع ةَسكِحِإل «هبئاجع
 اودقعو «ٌرهبلاو ءٌتهبلا مهلان دقو «ءاسنخلاو ديبل نع لقن امك «ًامامت ٌرعشلا

 رارغ ىلع يرجهلا يناثلا نرقلا يف ٌةذباهجلا هيلإ تفتلاو «هدادرت نم الإ مهتنسلأ

 ىلع ٌقلغتسا ةيآ ببسب كلذو ؛«نآرقلا زاجم» :باتك يف (ه207ت) ةديبع يبأ

 نب لضفلا سلجم يف كلذ ناكو ءاهيف هيبشتلا ْمُهَف بتاكلا ليعامسإ نب ميهاربإ

 :تافاصلا] « ِنيِطْيَّشلا ٌسوُمُر ُهَنَك اَهُعَلَط#» : ىلاعت هلوق يهو .ه188 :ماع عيبرلا

 ةيعوضوم ةدحو يف نكل «هيناعم فئاطلو «ءهنايب عئاور نم جذامن مكاهو 5

 .بدألا نسح اهنم نيمهلتسم ءالإ سيل
 :ةينآرقلا فئاطللا ىلع ةيقيبطت ةلثمأ

 :فطلتلاو بدألا نسح

 4 اَدَصَي ابابش هَل دج َنآْلا عمي نَمَه حمّل َدِحََعَم اهي ُدْعَفن اَكاَنأَرإ© :ىلاعت لاق »

 هللا عم ًابدأت«ديِرأ» : هلوق يف لوهجملا ىلإ رشلا ةدارإ تبسن دقف .[9 :نجلا]

 دمر هك م دان :هلوق يف ةحارص هللا ىلإ دشرلا ٌةدارإ تبسُن امنيب «ىلاعت

 .ٌةحاصفلاو ءٌةغالبلا هيلإ وعدت يذلا ؛لاحلا ىضتقم ةاعارم ىهتنم اذهو

 ْنَأ ثدراتإم : الك ىسوم عم هتصق لوأ يف 2 رضخلا ءابنأ يف ءاجو ه
 امنإو «آَمْلَبَي نأ َكّير داراق# :ةثلاثلا يفو هكاَمُهَلِدَبَي نأ ائدرأَف : ةيناثلا يفو 4
 الإ اهيف ةدارإلا دنسي مل نأب بدأتف ءبيع ةظفل اهنأل ؛ةدارإلا يف ًالوأ درفنا

 . ًافنآ ميهاربإ بدأت امك «هسفنل

 رشبلا لعف ميدقت ىلإ ىرت الأ «ًاريثك نآرقلا ةحاصف يف ُدرطي عزنملا اذهو »

 .[5 :فصلا] «َنيِقيَتلا َموَقْلأ ىرَهب ال هو مهبول هلأ عا اوعاَر امل :ىلاعت هلوق يف

 .توريب «ةفرعملا راد ط 216 1 : يرشخمزلل فاشكلا (0)



 |1773| ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 م م 08

 :ةبوتلا] * ٌميِحيلَأ ُبآَوتلَأ َوُه هس َّن | أوو هيلع ب ّرُش» : ىلاعت هللا لعف ميدقتو

. 8 

 د هم ام هر وع برو هع ' هه ره

 اًهيِرْخَْسَسو اَمهَّدْسأ اَعْلِي نأ كير دارافإ# :ىلاعت هلوقو» :ريثك نبا لاق »

 نأل ؛ىلاعت هللا ىلإ ةدارإلا دنسأ انهاه .[82 :فهكلا] كلير ني ٌةَمَحْياَمُْهَدَك

 امير اَمَهْلِدُي نأ ادراك : :مالغلا يف لاقو ءهللا الإ هيلع ٌردقي ال ملحلا امهغولب

 ل :ةنيفسلا يف لاقو «[81 :فهكلا] 4 امن ٌبّرفَأَو هكر ُهْنَم اًريَح

 :فهكلا] هاب يم لك دُخ أي كَم مَآ َناكو اً أ ُثدرَأَه ربل يف َنوُلَمْحَي َنيكسَمِل

 ُملْعْلا اًمأَوظ :ةيناثلا يف ٌرِضَحلا لاق امنإو» :ةيطع نبا لاقو ."''ولعأ هللاف 9

 يأ  هاور دق ناك لمأ هنأل ؛# اَرْيُكََو اًئِْقُط اَمُهَفِحْري نأ آسيِشَحَف ِنيِمْؤُم هاَوبأ َناَكَم

 ىلع ةيشخلا ىنعم يف هيف ملكتو «نوحلاصلا هباحصأو وه  ركفتو «هيف رظن
 ؛ ىلاعت هللا ىلإ ةثلاثلا يف ةدارإلا دنسأ امنإو ءامهل ليدبتلا ىنمتو «نيدلاولا

 اذه ُدارفإ َنَّسَحَف ,بويغلا نم بيغ «ليوط نمزلا يف فنأتسم رمأ يف اهنآل
 هللا هملعأ يذلا كلذ ًاضيأ دارأ دق ٌرضخلا ناك نإو ؛ىلاعت هللا ركذب عضوملا

 هللاو ءرصقملا انمهف بسحب ةرابعلا هذه ٍةحاصف هيجوت اذهو ءهديري هنأ ىلاعت
 . 2”«ملعأ

 ممن ةلكَضلا يَ َّنح افيو ىَدَه اًميّزه :ىلاعت هلوق لمأت لب »

 0 0 :فارسعألا] تود يأ كريس نأ نش دمة وكلا

 َدأ ىَدَه ْنَث مُهْنِمَم توما أوِنَمَ جاو هلأ أوُدبَعَأ فتم أ ال وأ لك ىف دعب دوو

 نيزكذلا بع س6 تنك اراك سلا ايس اَكَطلا كَم تَنَح نت مهند
 ةقاح اهلعجف ةلالّصلا امأو «هالع يف لج هسفنل ةيادهلا بسنف .[36 :لحنلا]

 . مهيلع
 ىلاعت هلوق يف متلو كلا فالح ىلع وك إ سلا ةيسن يف اذكو و

 .[53 : لحنلا] نوح بو نصل ُهُكَقَم اذ وش هنأ نه َوَمْنَي ني مُثكي اًموو»

8 

 هه

6 

 .رطق ةلودب ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ةعيط «1430 /3 : ريثك نبا ريسفت (1)

 .رطق ةلودب ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ةعبط «651 .650 /5 :زيجولا ررحملا (2)
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 ميز لا طرِص © ميلا رول اهو : ىلاعت هلوق يف هسفن رمألاو

 .[7 6 :ةحتافلا] نيالا او مَع بوُسْمَْلا ريغ ْمهئلَع َتْدَصنَ
 ّيسدقلا ثيدحلا كلذ يف هقلخ عم ّبدألا اذه كك هللا لمعتسا دقو ه

 ءمكرخآو مكلوأ نأ ول «يدابع اي . . .يسفن ىلع َملظلا ٌتمّرَح ينإ) :روهشملا

 . يكل يف كلذ داز ام مكنم لجر بلف ىقنأ ىلع اوؤاج ءمكّنجو مكسنإو

 :لقي ملو «دحاو لجر بلق ة رجفأ ىلع اوؤاج . .) :لاق «كلذ دض ركذ املو»

 .فطلتلاو «بادآلا نساحم نم وه كلذ لك ؛ (مكنملا

 .اننازحأ ءالجو ءانمومه باهذو ءانبولق َعيِبر َنآرقلا لعجا مهللاف

 :نآرقلا ظافلأ نيب ةقيقفد قورف

 : عطس و 4 علت نيب*#»

 ار هيلع ملص رَل ام ليو َكْشْبَأَس َكِنيَو نب ُقاَر اًذَه لاه : ىلاعت لاق

 تناك املو .[82 :فهكلا] «اْبَص هََلَع عِش ل ام ُلِوأَت كلذ [78 :فهكلا]

 ءسفنلا ىلع ةيوق هلت ىسومو رضخخلا انديس نيب تعقو يتلا ةثالثلا ٌثادحألا

 انديس نأكو ءرادجلا ءانبو ؛مالغلا لثَقو «ةنيفسلا قْرَخ لثم «ٍةلهو لوأل ةيساق

 :ظظفل يف لصألا ىلع ءاتلا تتبثأ اهتدشو اهتوقل كانهف ؛اهلمتحي مل ىسوم
 . ليقثلا ّيسفنلا مهلا كلذ عم ٌقايسلا قفتيل ؟ # عطتس#

 ؟كلذ يف ٌرّسلا امو «مِليمَد : ظفل نم ءاتلا فذح يف وه َلاكشإلا نكلو

 «ةثالثلا ثادحألا ةعيبط ذ ىسومل رضخلا انُديس َلَّلَع امدعب :باوجلاو
 قرخ دقف ءرضخلا فّرصت يف باوصلا َهَْْجَو َنِّيَبو ءاهدصاقم نع فشكو

 ناك يذلا ؛رابجلا كلملا نم اهذاقنإ وهو ؛يحالصتسا ٍنَسَح دصقل ؛ةنيفسلا

 اذهو ءاهنع فرصنيو ءاهيف دهزي اهقرخب لعلو ءًابصغ ةديج ةنيفس ّلك ٌذخأي
 ىنب دقو ء«هرفك نم ناحلاصلا هاوبأ حيرتسيل ؛مالغلا لتق دقو .لصح يذلا

 .هتحت نيميتي نيمالغل ازنك ّرتسي نأ لجأ نم ؛ثلاثلا ثدحلا يف رادجلا

 كلذبو ؛هردص حرشنيو «سردلا ٌبعوتسي ىسوم انديس لعج امم اذكهو

 «سفنلا تففخ قايسلا ففخ امل ؛ءاتلا تلاز هيلعو «ليقثلا يسفنلا ُهّمَه لاز

 .عِلش# لعفلا فورح يف ءاتلا نم ظفللا ففخو
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 : «اشلطتشا »و 4ارخكسأ» نيب ©
 َنوُهَفْني نوداكي ال اَمْوَف اههنوذ ني َدَعَو دس نب لب اذإ ةًوح#» : ىلاعت هلوق يف كلذو

 اتي لعب نأ لع اح كل لَ لهم تلا ىفةد ينم عجأتو عجم نإ يتلا اذه اول 9 ل

 فام َلاَق اان .هلعج اد وح أوشن لاق ٍندِدَصلا نيب واس اد وح ٍريِدَخا َرَبُو نوثا (©9) اَدَس ص

 .[97 - 3 :فهكلا] 4 ابق ره اوهلطتسأ امو ةورهظ + نأ اوُعطسَأ امم (©) اًرِظِق هِي فَ

 ءرادجلا دوعصب قّلعت هنأل ؛4ًأاوُعنطَسأ# : لعف فورح نم ءاتلا تففخ دقفا

 ءةفخ و «ندبلا يف ٍةقاشر ىلإ ٌجاتحي ٌلعفلا اذهو ءهيلع زفقلاو فقّلستو

 نأ وهو ءانه قايسلل «ًاوعلطسا 9 لعفلا فورح ففخت نأ بسانف «ةراهمو

 حاتحي ال ماقملا اذهف «نيمسلاو «نيدبلاو «يوقلا فالخ ىلع .رادجلا اورهظي

 !لعفلا يف ةفخ ىلإ جاتحي ٌرادجلاف ءرادجلا قلستل مهيلإ

 هقشو «هبقنب رمألا قّلعت امدنع «اوُعلطَتَسا## اهلصأ ىلع ت تتيثأ اهنكلو

 ءةدشو ؛ةقشمو «ٌدكو ءدهجو «ةوق ىلإ ُحاتحي ٌلعفلا اذهو ؛هطسو يف رفحلاو

 .بقنلاو «رفحلا َةَفَّشَم عم اهبسانتل ؛لعفلا فورح يف ءاتلا تتبثأف

 :دسحلاو مسجلا نيب ٠

 كلذو ؛دسجلاو مسجلل نآرقلا لامعتسا نيب ؛ ًاقيقد ًاقرف ةمث نأ ظحالن

 نآرقلا يف نيترم مسجلا لمعتسا دقو ؛مدآ ينب :ب نم ءايحألل مسجلا لامعتساب

 :يتآلا قفو ميركلا
 ٌعضيلاَو للا ىف هب هاو مُكَسِيِلع هدم هنأ َّنِإ َلاَث8 :ىلاعت هلوق ©

 نع انه ثيدحلاو .[247 :ةرقبلا] «ميلسع - ٌعِسو هَل هدو كاني م هكَلُم ِقْوْي ُهَّللَو

 ينب ىلع أكلم َنوكيل  ةايحلا ٍديق ىلع وهو  هليهأت لجأ نم تولاط انديس

 . ليئارسإ
 ا يب لول خت أوفي نو مم ةفئاستأ كنسي م مهتم اًدإَوم : :ىلاعت هلوقو »

 .[4 [4 :نوقفانملا] 6 نو د ع لا يع عب حيض لع َنَسَح مس رم

 !مهلاكشأو ؛مهماسجأب نونعي فيكو !ءايحأ ْمُهو نيقفانملا نع انه ٌتيدحلاو

 يف «دسج» ةدام نآرقلا لمعتسا دقو ؛ةدماهلا ةنجلاو ندبلا وهف ٌدسجلا امأو

 :يتآلا قفو كلذ تدافأ عضاوم
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 اوَرَي ْرْلَأ راوخ هل اذسَج الَجِع مهل نم ءودََب نم ئسوم ْمْوَق ذختاوإ» :ىلاعت هلوق »
 3 4 1 29 31 2 م 2 هم بام . 0 00

 . [148 :فارعألا] * تيلتط أَوؤاكَو هودتأ البس مربي الو ُمُهْملَكُي ال هنأ

 سوم ُهَلِإَو ْمُكحْهَلإ اذه اولا ٌراَوْح هَل ادَسَج اَلَجِع ْمُهَل َجَرْخَأَتا :ىلاعت هلوقو »
 َكِْمَي الو الف مهَيلإ مجرب الأ َنْوَر الفأ (©) ىتَف

 مهاعدو «ليئارسإ ينبل بهذ نم هديب ٌيرماَّسلا هعنص ام وه نيتيآلا يف لجعلا

 . هتدابع ىلإ

 0 هم ]آ وك

 اذهو .[89 88 :هط] *«اًعْفَن الو اًرَض

 ا آ 2 00لا

 .[34 : ص] « ّبآَنأ م اَدَس ءوَيِيُ كَعاْقاو َنَمِلْس اَنَكن َدَعَِوو : ىلاعت هلوقو »

 ندلي نهلك ةأرما نيعبس ىلع فوطي نأ ىلع ْة886 ناميلس انديس مسقأ ام كلذو

 نهنم ةدحاو الإ ُدلت ملو هللا ءاش نإ لقي مل و هللا ليبس يف ٌدهاجي ًاسراف

 .ةدماه ةثجو انكاس «ادسج وم هيسرك ىلع ىقلأف «هيقش دحأ ًاطقاس ًاتيم ًادولوم

 2 ساص مس 6 2000 م2 صار 0 مم 000 5

 نإ ٍرَكْزلَأ له اولَسسف مِهنلِإ ىو الاجر اَلِإ كلَ اَنْلَسرَأ امو## :ىلاعت هلوقو »

 - 7 :ءايبنألا] 4 ني أونأَك امو ماَعْطلا َنولُكحَأي ال اًدَسج ْمُهَتلَعَج اَمَو () تروملَص ال رس

 ملو «ةايحلاب ٌضبنت ةكرحتم ماسجأ يوذ ءايحأ اوناك ءايبنألا نإ «ةيآلل ًاقبطو .8

 !ةدماه ٍداسجأ َدَرَجُم اونوكي

 :سأكلاو بوكلا نيب »

 .[14 :ةيشاغلا] * ٌةَعوُضْرَم ٌباَءَأَوإ» : ىلاعت هلوقل ؛ ًاغراف ناك اذإ ب وكلا لمعتسُي »

 ناك اَأَك اه َنْوَفْسْوإ» : ىلاعت هلوقل ؛أبعم ناك اذإ ُلمعتسيف «ءسأكلا امأو »

 .[17 :ناسنإلا] © الحير اَهُجَرِم

 :ميكحلا بولسألا :رشع ثلاتلا ثحبملا

 ريغب بطاخملا يقلت» :هنأ ىلع َميكحلا َبولسألا يكاكّسلا ةمالعلا فّرع
 :لاقف ًانايب ٌئنيوزقلا ٌبيطخلا هدازو .2)(بلطتي ام ريغب لئاسلا وأ ...بقرتي ام

 هنأ ىلع ًاهيبنت «هدارم فالخ ىلع همالك لمحب ؛بقرتي ام ريغب بطاخملا ىقلت»

 .ه1403 كط ءتثوريب «ةيملعلا بتكلا راد *7 : مولعلا حاتفم 000



 |1177 ةيبرعلا ةفللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 هنأ ىلع ًاهيبنت هريغ ةلزنم هلاؤس ليزنتب بلطتي ام ريغب لئاسلا وأ ءدصقلاب ىلوألا

 . 20( مهملا وأ «هلاحب ىلوألا

 ىف ةلاسر» :ناوئعب (ه940 ت) اشاب لامك ُنبا فيلأتلاب هدرفأ دقو ءاذه

 يلع نب دمحم روتكدلا اهققح «تاقرو عضب يف «ميكحلا بولسألا نايب
 .'27لماصلا

 «ميكحلا بولسألا ىّمسمل ناكرأ ةثالث ٌصالختسا نكمي ؛ركذ ام ىلع ءانب

 ٠ يه

 .بيجمو لئاس نيفرط نيب راوحلا دوجو ه

 .بقرتي ام ريغب باوجلا وأ «ةتكنل هريغ ىلإ باوجلا نع لودعلا ه

 .لئاسلا لاحب ىلوألا ةاعارم »

 :ةنسلاو نآرقلا نم ةيقيبطت جذامن

 ؛هللا باتك نم اهرّرُذ ةجرختسم ءميكحلا بولسألا نم ةعئار جذامن مكيلإو

 يتوأ يذلا لذ ىفطصملا ةنسو هفْلَح 0

 يبدألا ثارتلا نيعم يف اهرّفقت اذكو .داضلاب َقَطَن ْنَم حصفأو «مِلكلا عم

 : يتآلا بيترتلا قفو رخاف طمس يف ٌمظتنتل 0-0

 ُشْهأو اهل اَوُكَوَنَأ َاَصَع هي َلاَف ©2) ئسوُمتي َكِيِيِعَيِب كلي اًمَوإ# :ىلاعت لاق »

 ىلامت هللا لاس فيك لمات 1 .[18 17 :هط] 4« يَ ُبِراَكن اَبف لَو ىوَنَع َكَعاَجي

 نأ يفكي ناكو ؟* نمومني كنبمَس كك َعَلْلَي امو :هلوقب هدي ىف اًمع ىسوم انديس

 :لاقو «هيلإ دنسملا انهاه ركذ هنكلو ءااصع) :باوجلا يف ىسوم انديس لوقي

 تاذلا ةرضح يف مالكلا ةلاطإ يف ٌبحلا وهو .هدصقي ضرغل ؛4َىاَصَع َ#»

 .94/2 :حاضيإلا (1)

 بولسألا نايب يف ةلاسر قيقحت عم ةيليلحت ةيغالب ةسارد ميكحلا بولسألا :رظنا (2)

 راد ء«ه1422 .1ط .لماصلا يلع دمحم روتكدلل ءاهتساردو اشاب لامك نبال ميكحلا

 .ضايرلا ءايليبشإ
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 اَركَرَنأ» :لاقف ءاهنع لأسُي مل هاصعل ًافاصوأ ركذو ؛كلذ ىلع داز لب ءةيلعلا

 00 أ برام ايف لَو :هلوقب كلذ بقع مث «ىَّنَع َكَعاَ ُشْصَأَو اً
 سلو عَسْاَو الإ ُتَقوَم لالا نع كَ 295 :ىلاعت هلوق »

 و اسيا نم تمويل أونَأَو ُكَعَّمأ ِنَم م ريل كلو اهروهط نم َتوُمَبْلأ أ وأ

 5 ؛لمعلا هب قلعتي امب ٌباوجلا عقوف .[189 :ةرقبلا] + ترمي ْمُكَلَم

 ًاقيقد رهشلا لوأ يف ودبي ّمِلا :لالهلا نع لاؤسلا نم لئاّسلا هدصق امع

 :لاق مث 1؟ىلوألا هتلاح ىلإ ٌدوعي مث «ًاردب ريصي ىتح ئلتمي مث «طيخلاك

 لوأت ْنَم ليوأت ىلع ًءانب .[189 :ةرقبلا] 4اهروُه نِم َتوُيمْلا أُوَأَم نآب ٌريْلا سْيَلَو#

 يف َلاؤسلا اذه نأ باوجلا ةلمج نم ناكف ؛ىنعملا اذه يف تلزن اهلك ةيآلا نأ

 رومألا هذهب ملعلا ال ,ءىوقتلا وه امنإ ربلاو ءاهروهظ نم تويبلل نايتإ ليثمتلا

 .2”هيلإ رجت الو «فيلكتلا يف ًاعفن ٌديفت ال يتلا

 َنيِيوأْلاَو ندوه ريح نم مق آمل نو شفني ادام كتولَسِيو :ىلاعت هلوقو «»

 دقو .[215 : 4 د بك كاك رع ناعم نو زيا ناو كت تل

 .فرصملا نايبب اوبيجأو .نوقفني ام نايب نع اولأس

 اَذَه شنو أوقوذ (2) ونفي ِراَثلا لع م موي (2) نيا موي ني َنوُلََي» :ىلاعت هلوقو »

 «ِنينلأ موب تايم : اولاق اولأس نيح مهو .[14 2 : تايراذلا] توم وب مك كِل

 يفشي ام باوجلا يف َّنأل ؛مهدارم ريغب مهمالك َّنْلدَ «ةلاحإلاو ّمكهّتلا اودارأ
 .”(مهمكهت عْفَو

 كي لِ (©3 اهو ني تأ مذ © اهسرم نبأ ِةَحاَنْلا ٍنع َكَبوُلَسَب# :ىلاعت هلوقو ه

 : تاعزانلا] 4 اه ينحل اربي ار مم مُمَك (©) همسي نم رون تأ آمَنِإ © اهم

 «1978 .«3ط .112 :نيشال حاتفلا دبع .د «نآرقلا بيلاسأ ءوض يف يناعملا :رظنا (1)

 .ةرهاقلا «فراعملا راد

 روهشم قيقحت 45 . 44/1 :يبطاشلل تاقفاوملا باتك نم ةسماخلا ةمدقملا :رظنا (2)

 .ةيدوعسلا «نافع نبا راد .ه1417 .1ط .ناملس

 .345 /26 :روشاع نب رهاطلل ريونتلاو ريرحتلا (3)
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 هنأ اهملع نم يفكي ذإ ؛ينعي ال امع لاؤس اذه نع لاؤسلا نإ : يأ .[46 -2

 «؟اهل تددعأ ام :لئاسلل لاقف ؛ةعاسلا نع ِلَي لعُس كلذلو ؛اهنم َّدْب ال

 امع هبجي ملو «ةدئاف هيف امم اهب قلعتي ام ىلإ هلاؤس حيرص نع ًاضارعإ
 ,20لأس

 عقوم («اهاركذ نم تنأ ميف) :هلوقو ...» :روشاع ُنبا ٌةمالعلا لوقي

 نم ةعاسلا نع مهلاؤس لاح نم ٌرهظي ام رابتعاب ةعاسلا نع مهلاؤس نع باوجلا
 نم ٌباوجلا اذهف ؛ءازهتسالا هب مهتدارإ نع رظنلا فّرَصو ءاهتقو نييعت ةدارإ

 ام ريغب لئاّسلا يقلت نم وهو ءرهاظلا ىضتقم فالخ ىلع مالكلا جيرخت

 :هلوق نومضم وهو «كلذ ريغب ّمتهي نأ هب ىلوألا نأ ىلع هل ًاهيبنت «بلطتي

 . © "«ميكحلا بولسألاب ىّمسُي ام اذهو اهي نم ُرِنُم َنآ آمّنِإل
 اي :لاقف لكك َىََنلا ىتأ ةيدابلا لهأ نم ًالجر نأ فيرشلا ثيدحلا نمو »

 ام :لاق «؟اهل تددعأ اذام !كليو» :لاق ؟ةمئاق ًةعاسلا ىتم «هللا لوسر

 ىنعملاو .©70تببحأ نم عم كنإ» :لاق «هلوسرو هللا ٌبحأ ينأ الإ .ءاهل ٌتددعأ

 مايقل دادعإلا قفأ يف «ريخلا نم راثكتسالل كتيانع فرصت نأ كب ىلوألا نأ

 .لئاسلا لاحل ٌةاعارم هيف اذهو «ةعاسلا

 ٌُبكرن انإ .هللا لوسر اي :لاقف ل َيِبَنلا لأس ًالجر نأ ةريره يبأ نع »

 ؟رحبلا ءامب ًاضوتنفأ ءانشطع انأضوت نإف «ءاملا نم ليلقلا انعم لمحنو ءرحبلا

 ماعط نع ْلأسي مل ٌلئاسلاو .0هتتيم ّلحلاو ءهؤام ٌروهطلا وه» :ِلَي لاق

 نم باب» :هحيحص يف يراخبلا دقع دقو .معنب هبيجي نأ يفكي ناكو ءرحبلا
 نم كلذو» : يبرعلا ُنبا لاقو .ملعلا باتك نم «هلأس امم رثكأب لئاسلا باجأ

 «راطوألا لين» يف ٌيناكوشلا اذكو .”يذوحألا ةضراع يف «ىوتفلا نساحم

 .45 /1 :قباس ردصم تاقفاوملا (0)

 .95 /30 :قباس ردصم ريونتلاو ريرحتلا (2)

 .(2639) مقرب ملسمو 6167(«2) مقرب يراخبلا هجرخأ (3)

 .(386) هجام نباو (332) يئاسنلاو (69) مقرب يذمرتلاو (83) مقرب دواد وبأ هجرخأ (4)

 .يبرعلا باتكلا راد ط .89 /1 :يذمرتلا حيحص حرشل يذوحألا ةضراع (5)



 ةيبرعلا ةفللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح |180]

 قئاقح نع فشاكلا» يف يبيطلا نيدلا فرشو «مالسلا لبس» يف يناعئنّصلاو

 .«نئسلا

 :لاقف ؟ٌةاجنلا ام :تلقف .هللا َلوسر ٌتيقل :لاق هَ رماع نب ةبقع نع »

 نع ناك لاؤسلاف ."؟”«كتئيطخ ىلع ِكباو .كتيب ٌكْعسيلو .كناسل كيلع كلما»

 .ىلوألاو ٌمهملا هنأل ؛ ؛ اهببس ليصفت نع ٌباوجلا ءاجف «ةاجنلا ةقيقح

 ؟بايغلا نم ٌمرحملا سلي ام ل هللا لوسر لئش رمع نب هللا دبع نع « ١

 هسم ابوث الو .سنربلا الو .تاليوارسلا الو .صيمقلا سبلي ال» :لاق

 نكلو «مارحإلا ةلاح يف هسبل ٌروجي امع ناك لاؤسلاو .20(سرو الو «نارفعز

 وهف «لوألل ًافالخ ٌدودعم ٌليلق هنأل ؛هل هسبل زوجي ال ام نايب ىلإ لدع باوجلا

 .بانطإ ةدايز هدادعت يفو « ريثك

 :يمالسإلا ثارتلا يف ةيقيبطت 3 ةلثمأ

 يفتكأ ءَجذامن اودرس دقف ءةغالبلا مالعأو ءءامكحلا ثارت امأو »

 : يتأي ام رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنمو ءاهمهأب

 !نوبّرقملا قبس :لاق ؟قبس ا هل لاقف لجر هلأس حاير نب لالب نأ ه

 «ينم ٌربكأ وه :لاقف د هللا لوسر مأ ٌربكأ تنأ : هنللط سابعلا ليسو وى

 .ِةلكَع يِبَنلا عم بدأتلا يف ةياغ وهو «ةلزنم ٌربكأ كي ََِّنلا نأ :يأ «هنم ُنسأ انأو

 لاق «يناسغلا ةليقب نب حيسملا دبعل هلم 5 ديلولا نب د دلاخ ةرواحم لّمأتو »

 هذه كتيحت نع هللا انانغأ دق : دلاخ لاق !كلملا اهيأ ًاحابص ْمعنأ : ةليقب نبا

 ؟َتجرخ نيأ نمف :لاقإ ىبأ رْهَظ نم :لاق ؟خيشلا اهيأ كرثأ ىصقأ ني ا نمف

 ؟تنأ ميفف :لاق !ضرألا ىلع : :لاق ؟تن تنأ مالعف :لاق !ي يمأ نطب نم :لاق

 .(890) 581 /2 :ينابلألا خيشلل ةحيحصلا ةلسلسلا (1)

 .(1542) : مقرب يراخبلا هجرخأ (2)



 [181 | ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 نع كلأسأ ينإ طق مويلاك ٌتيأر ام :دلاخ لاق !دحاو ٍلجر نبا :لاق ؟تنأ

 .كل ادب امع َلَسَف «تلأس امع الإ كتأبنأ ام :لاق .هريغ يف وحنتو ءيشلا

 ءهلُّجِر يف ةوسنلقلا سبل «ربعلا ابأ» ًالجر ىأر هنأ لكوتملا نع يك »

 ٌىلع :لاقف ءًاصيمق هلاورسو «ًالاورس هصيمق لعجو ؛«هسأر ىلع ٌفحلا لعجو

 !نينمؤملا ريمأ اي ''”ةقفنع لب ءال :لاق ؟ٌبراش تنأ :لكوتملا لاق !ةلثملا اذهب

 يلجر يف لعجا :لاق .سراف ىلإ كيفانو .مهدألا كلجر يف ٌعضاو ينإ :لاق

 ٌءام لب ءال :لاق ؟موثأم كلتق يف ينارتأ :لاق .لجار ىلإ ينفناو .بهشألا

 . هَلَصَوو «لكوتملا كحضف .نينمؤملا ريمأ اي لصب

 : باجأ .مهدألا ىلع كنلمحأل :ديقلاب هل ًادعوتم يرثعبقلل حاجحلا لاق أ

 مهدألاب دارملا نإ : ٌجاجحلا لاقف - سرفلا :يأ  مهدألا ىلع لمحي ريمألا لثم

 !ًاديلب نوكي نأ نم ريخ ًاديدح نوكي نأل :باجأف .ديدحلا وه

 ناك ًاقرفتمأ :لاق ؟نآرقلا ٌتعمجأ :جراوخلا نم لجرل ُحاَجحلا لاق »

 ؟هظفحتفأ :لاق !هيلإ رظنأ انأو هؤرقأ لب :لاق ؟ًارهاظ هؤرقتأ :لاق !هعمجأف

 !هظفحأف هرارف تيشخأ :لاق

 ٌريمأ :لاق ؟ديعس تنأ :هل لاقف «ةيواعم ىلع ةرم نب ديعس لخد »

 .ةرم نبا انأو «ديعسلا نينمؤملا

 ؟مجستفأ :لاق !رأفلا ضرقي امنإ :لاق ؟رعشلا ٌضرقتأ :مهدحأل ليقو »

 كفلخ :لاق !كتبق لخدأ نأ يل نذئا ءاذه اي :لاق !ةمامحلا عجست امنإ :لاق

 .ناطلس نم اهيلع يل ام :لاق !سمشلا ٌرَح ينقرحأ دق :لاقف .كل ٌعسوأ

 .ءيش اهنم يل سيل هللاو :لاق ؟نينسلا نم كل مك :رخآل ليقو »

 :لاق ؟تنأ مك نبا :لاق !مظع :لاق ؟كّنِس ام اذه اي :لاق .هلل اهلك ُنونسلاو

 !ينلتق ءيش ّىلع ىتأ ول :لاق ؟كيلع ىتأ مك :لاق !ةأرماو لجر :نينثا ُنبا

 ؛ةقفنعلا :ةلفغملا :بلعث لاق «ةأرماوأ ءًالجر ناسنإلا هجو ىف تبني رعش :ةقفنعلا (1)

 نيبو اهنيب ىلفسلا ةفشلا تحت اهناكمو ءاهنع نولفغي سانلا نم ًاريثك نأل كلذب تيمس

 .159 /2 :يزوجلا نبال ثيدحلا بيرغ :رظنا .نقذلا



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح 182[

 ىعار اي :لاقف «لجر هب ّرمف ءاصع هدي ىفو ًامنغ ىعري ٌةئيطحلا ناك »

 نافيّصلل :لاق !فيض ينإ :لاق .ملس نم ُءارْجَع :لاق ؟كدنع ام !منغلا

 . اهتددعأ

 :لاق ؟كمأ ةّيحأ :لاق .دحاو لجر نبا :لاق ؟تنأ مك ُنبا :لفطل ليق »

 .ةأرما اهنكلو «برقعب الو ةيحب يه ام

 مك :اهجوزل تلاقف ءاهْنِس يف ةريغص ودبتل اهسأر َرْعّش ْتَّصق ةأرما نإ »

 . ينيع يف ترغص :اهل لاق ؟ترغص ةنس

 تافّرصت ىلع يرجت ةمكحلا نأو «ميكحلا» ىنسحلا هللا ءامسأ نمف »

 ءدصاقملاب لوقلا ىلع ءانب عرشي ال ٌتبعلاف ءاهتّمرب ةعيرشلا جيراعت يف عراشلا

 :رثألا يف امك نمؤملا نأو «ةناطفلاو ةمكحلا مهقح يف بجت امم ءايبنألا نأو

 انو اجَكم ارح وأ ذم ةمحححلا تب نمو داك نم ةعفصحلا قط نلف سيكا

 مسقا مهللاف للا ٌةفاخم ةمكحلا سأرو 9 :ةرقبلا] « بلل أولو هَل ٌرَكَدَي

 ؛كتنج هب انغّلبت ام كتعاط نمو «كيصاعم نيبو اننيب هب ٌلوحت ام كتيشخ نم انل

 .ةرخآلاو ايندلا بئاصم انيلع هب نّرهُت ام نيقيلا نمو

 ةيبولسألا ةيحانلا نم امهنيب قرفلاو ءيندملاو يكملا :رشع سماخلا ثحبملا

 :ةينايبلاو

 قيرفتلا يف " ”ينامزلا دعبلا ٌةاعارم وه نآرقلا ءاملع ىدل روهشملا لوقلا نإ

 لبق لزن ام وه ّىندملا َنآرقلا نأب كلذ ؛ميركلا نآرقلا يف يندملاو يكملا نيب

 :امه «نارخآ ناطباض ةمثو (1)

 لزنملاك اهيحاوضب لزن ام اهيف لخديو «يكم وه ةكمب لزن ام :يأ .يناكملا دعبلا 1

 يف لزن ام لك اهيف لخديو «يندم وه ةنيدملاب لزن امو ء«ةيبيدحلاو «تافرعو ءيىنمب

 1 .علسو ءدحأو ءردبب لزنملاك اهيحاوض يف ًاضيأ ةئيدملا

 ٌباطخف ؛ةنيدملا وأ ةكم نم نيبطاخملا صاخشألا ةاعارموأ .باطخلا بولسأ - 2

 فورعم ةكم لهأ باطخو #ْأُنَماَء تِدَلأ اًهُيَأَي#© :ىلاعت هلوقب ٌفورعم ةنيدملا لهأ

 . شالا اهيانيج



 |183 | ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 وه امك «ةنيدملاب وأ ةكمب لزن ءاوس «ةرجهلا دعب لزن ام وه يندملاو .ةرجهلا

 .رافسألا نم رفسبو «عادولا ةََبَح ماع وأ .حتفلا ماع ٌرمألا

 يككم وه ام نيب ٌءاملعلا اهراثأ يتلا قورفلاو طباوّضلا ٌمهأ يه امف ىرت
 نآرقلا مولع ةقالعب ةيوق ةقالع اهل نأل ؛ةينايبلاو ةيبولسألا ةيحانلا نم يندمو

 ءاهدعاوقو ةيبرعلا رارسأ ىلإ ةجاحلا ىلع موقي اهءالجتسا نألو ؛ةيبرعلا ةغللاب
 00 يتأي اميف اهّلمجن

 ةرارحو ءاهزاجيإو روسلاو تايآلا ٌرَصِق يكملا نآرقلا ىلع ُبلغي »

 .ىلوألا ٍةلهولا نم عماسلل ٌرهظي يذلا وأ ءزرابلا يتوّصلا اهسناجتو ءاهريبعت
 امب اهدّدجتو لصاوفلا هذه ٌرصق كلذكو «ةينآرقلا لصاوفلاو عَجّسلا ةرثك ٠

 ةضورعملا فقاوملاو «تايآلا اهل ضرعت يتلا روّصلا وأ ,.عوضوملا عم بسانتي

 .روسلا نم ةروس لك يف
 .ةيندملا تايآلاب تضروعع ام اذإ «لاثمألاو .هيبشتلاو ءمسقلا ةرثك .

 .ةماع ٍةفصب ديكأتلا بولسأو «تاملكلاو لمجلا ضعب راركت كلذكو

 ةايحلاو ةكرحلا َقّلََخو «ميسجتلاو يسحلا لييختلاب ٌةينغ ةيكملا ٌتايآلا »
 هعبتي امو «هثادحأو ةمايقلا موي نع ثّدحتت نيح ةّصاخبو «ءايشألا ىلع راوحلاو

 ةنجلا باحصأ نيب راوح نم يرجي امو «رانلاو ةنجلا فاصوأ ركذ نم

 .«تايآلاو روسلا رثكأ لوط اهيلع بلغيف ٌةيندملا ٌتايآلا امأ .ريعّسلا باحصأو

 .ةلسرتسم ةّيخرف اهلصاوف امأ .ئداهلا يعيرشتلا اهبولسأو

 :ميركلا نآرقلا ةمجرت :رشع سماخلا ثحبملا

 ىّلجتي هيفو «نيبم يبرع ناسلب لزنأ هنوك يف زيزعلا باتكلا اذه َّرِس نإ
 مامأ نحنف ؛ىرخأ ةغل ىلإ هتيبرع قاطن نع انجرخ اذإو ؛هروص لكب زاجعإلا
 نأل ؛سدقملا نآرقلا ةفص هنع علخي ءرشبلا ريسفتو ءرشبلا مهفو ءرشبلل مالك

 .ًاعيمج ىنعملاو ظفللا ىلع قلطُت امنإ نآرقلاب ًةيمستلا
 ةحتافلا ةروس يناعم أرقي نأ يّلصملل زاجأ هنأ ةفينح يبأ نع يور ام ىتحو

 .33 . 32 :نآرقلا مولع يف لوصف :رظنا (0)



 ةيبرعلا ةقللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح |184 |

 نسحي ال نم ةالص حيحصتل هنم ًاداهتجا َنوكي نأ ودعي الف «ةيسرافلا ةغللاب

 ٍدهع ثيدح هفصوب اهب حيحّصلا قطنلا ىلع ٌردقي ال هنأل ؛ةيبرعلا ةءارق

 اوركذو ." "لمعلا اذهب ًاعدتبم ئراقلا نوكي ال نأ هطارتشا ىنعم اذهو .مالسإلاب

 اذه مسي مل هنإف .داهتجالا اذه نع ْعجري مل مأ عجرأ ءاوسو .هاوتف نع عجر هنأ

 . ًانآرق ةيسرافلاب ءورقملا

 : اهءازإ نيمجرتملا ةمزأو «ةيبرعلا ةوقل ؛ةمجرتلا مامأ تابقع

 نقتي مل يذلا ءرملا ىلع ُرّذعتي هنأ ٌعقاولا» :ةسوس ميسن دمحأ روتكدلا لاق

 ءهومسو «ىهلإلا ناقرفلا اذه ًةناكم كردي نأ ءاهبادآب علطي ملو «ةيبرعلا ةغللا

 .©”(ةرهبملا تازجعملا نم هنِّمضتي امو

 نم ءيش ىلإ هّلقني نأ ىلع مجارتلا نم ٌدحأ ٌردقي ال١ :ةبيتق نبا ٌةمالعلا لاق

 ةاروتلا تمجرُّتو «ةيمورلاو ةيشبحلا ىلإ ةينايرّسلا نع ليجنإلا لق امك «ةنسلألا

 عاستا زاجملا يف عستت مل ٌمجعلا نأل ؛ةيبرعلاب كك هللا بتك رئاسو روبزلاو

 . برعلا

 و نم َتَضاَحَت اًمِإَو :- هؤانث لج  هلوق َلقنت نأ تدرأ ول كنأ ىرت الأ

 يتأت نأ غطتست مل .[58 :لافنألا] * َنيِدَلل بحي ال هلأ نإ ِكَوَم لع ْمِهَيِلِإ ُدِبََ ُهئاَبِح

 لصتو ءاهعومجم طظسبت ىتح «هتعدوأ يذلا ىنعملا نع ةيدؤم ظافلألا هذهب

 َتفخف ءٌدهعو ةنده موق نيبو كنيب ناك نإ :لوقتف ءاهروتسم ٌرهظتو ءاهعوطقم

 . ©”«ءاوتسا ىلع ضقنلاب ملعلا يف مهو تنأ َنوكتل

 سانلا عيمج دهتجا ول» :هلوق ءامكحلا دحأ نع (باتكلا ةعانص) يف ءاجو
7 

 ءاوردق ام .[45 :رمقلا] 4 ريدا َنوُلْوْيَو ممل مرهيَس## اومجرتي :يأ  اولقني نأ

 مولعو «ةرهاقلا «يبرعلا ركفلا راد ط 2584 :ةرهز يبأل نآرقلا :ىربكلا ةزجعملا (1)

 .374 :روزرزل نآرقلا

 .71 :ةسوس ميسن دمحأ .د ؛مالسإلا نع اولاق :رظنا (2)

 .17 :سراف نبال يبحاصلاو 21 :ةبيتق نبال نآرقلا لكشم ليوأت :رظنا (3)



 |[185 | ةييرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 2 08 74 42د وكموم# ب 0 7 مم و

 ٌيووُلا لع ْتْوَمْسَأَو رمأْلا فو هاما ٌصيِعيَو لأ هامسنبو كءآم ىلا ضرك ٌلِيِقَوي :اذك
 - ذم هه 310

 ْذِيَأَف ُهئاَمْح ٍمْوَق نم َتَهاَحت اًمِإَو :كلذكو .4 :هرها 4 يمل ِرَوَمْلِل 537 1

 يذلا راصتخالا نم هيف امل .[8 :لافنألا]  َتيِل بحال هَنَأ نإ 7001

 : ىلاعت هلوق مجرتملا مج -رتي فيك «لجأ .20«ثيثك هلثمو .نآرقلا زاجعإ نم وه

 امل يتلا طْبَّضصلاب ٌةبآلا يهو .4 : رجحلا] # َنرَشَمْلا نع ضرْعأَو رمْوناَمي عَدَصأَ 0

 اذه ةحاصفل ٌتدجس :لاق ؟تدجس مل : لكس املف ءدِجس .ٌيبارعأ اهعمس

 . 2!مالكلا

 :ىلاعت هلوق يف «متأإ#و «لمكأإ نيب هتمجرت يف َقّرفي نأ مجرتمل ىنأو
 .[3 :ةدئاملا] نيد َمَلْضاْلا كَل ٌتيِضَرَو قمن حيلَع ُتْمَمَو ديد مل تلم موي ءرم رع

 .[10 :أبنلا] "74 امال َل انلَعَجَو : ىلاعت هلوق يف 4اًاَِإ مجرتم مجرتيس فيكو

 :نيقرشتسملا ضعب تافارتعا

 : لسير كاج يسنرفلا ٌقرشتسملا
 ءٍلاع توصب ىّلْثُيو أرقُيِل لزنأ دقف هبولسأ ىف نآرقلا ٌةعور تناك امل»

 «ةيقرشلا ةيساسحلاب ةعبشملا ةقيقدلا هقورف نع ربعت نأ ةمجرت هيأ عيطتست الو
 ّومسو هتوقو هلمج قّوذت نم َنّكمتتل ؛اهب بتك يتلا هتغل يف هأرقت نأ بجيو
 ٌرخزت ثيح «سفنلا يف ًارثؤم ًارحس عوجسملا سرجلا وذ هرثن قلخيو ءهتغايص
 هناطلس نأ ركني نأ دحأ ٌعيطتسي الف ءةراضن ٌرَّوُصْلا حّموتتو قوق ٌراكفألا

 لالجب ًامهلم ناك ِةِلي ًادمحم نأب انراعشإ يف نامهسي يحورلا هومسو «ّيرحّسلا
 . 20(هتمظعو هللا

 :بج نيكسور ردنسكلأ نوتلماه ريس يزيلجنإلا ٌقرشتسملا
 يه امك «يساسأ لكشب هتمجرت ٌنكمي ال َنآرقلا نأ ٌعقاولاو ...» :لوقي

 .73 :باتكلا ةعانص (1)

 .86 /14 :يناعملا حورو 4149 /2 :ناقتإلا :رظنا (2)

 .32 :ميركلا نآرقلا يف ةيوغل تارظن :رظنا (3)

 .30 :ةيبرعلا ةراضحلا (4)



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | ١186

 ةغللاب نآرقلا نونكم نع «ريبعتلا ناكمإلاب سيل ذإ ؛عيفرلا رعشلل ةبسنلاب لاحلا

 وأ «زاجم وأ ,فطع الك نأل ؛هلاثمأو هروص نع َربعي نأ نكمي الو «ةيداعلا

 كلذك نآرقلاو «ئراقلل ىنعملا قثبني نأ لبق ًاليوط سسردت نأ بجي «ةيوغل ةعارب
 اهرحسب َُدِعُت اهنأل ؛هديدحت نكمي ال بّنرم عيدب ٌمظنو ؛ٌةوالطو ؛ٌةوالح هل

 ٌليوأت نأ ىف كش الو «هميلاعت ىّقلتل نآرقلا ىلإ ىغصي يذلا صخشلا راكفأ

 ىلإ يقنلا بهذلا ٌلوحيو ءههّرشي نأ الإ ٌُنكمي ال ىرخأ ةغل ىلإ نآرقلا تاملك

 21700 .ر اخف

 :دلوبوك نيليفإ ةيزيلجنإلا

 ملقلا هل عيطتسي ال ٌرمأ هبولسأ َعيدبو «نآرقلا َلَمج نأ ٌعقاولا» :لوقت

 هب معني امو «هتعورو هلامجب ةمجرتلا ّبهذت نأ ررقملا نمو ءًافيرعت الو ًافصو

 . ©”«بتكلا نم هريغ يف هدجت ال يظفل سرج نم

 :وردن ال مور ٌيزيلجنإلا

 ةغل ىلإ ةيعاقيإلا هتقاط لماكب نآرقلا ةمجرت ةمهم نأ نم ببسب» :لوقي

 ٍتقو ىتح فرعن مل اننإف «ملعلا ىلإ ةيرعاشلا ٌممجي لجر ةيانع ٌبلطتت ىرخأ
 عقاولاو «ينآرقلا يحولا حور نم ًائيش فقلتت نأ تعاطتسا ًٌةديج ةمجرت بيرق

 لصألا لامجب ظافتحالا نع اوزجعي مل لئاوألا نيمجرتملا نم ًاريثك نأ

 تلعج ةجرد ىلإ ؛مالسإلا ىلع دقحلاب نيمعفم كلذ ىلإ اوناك لب .ءبسحف

 يف نآرقلل ةنكمم ةمجرت لضفأ ىتح نكلو «ضرغلاو لماحتلاب ٌءونت مهتامجرت
 هجولا ىلع ءرسآلا يسرجلا روسلا عاقيإب ظفتحت نأ ٌعيطتست ال بوتكم لكش
 تاملك ةعور نم ائيش كردي نأ ٌيبرغلا عيطتسي سيلو ءملسملا هب اهلتري يذلا

 .©©”(ةيلصألا هتخلب ةلترم عطاقم عمسي امدنع الإ اهتوقو نآرقلا

 .30 :مالسإلا يف ةثيدحلا تاهاجتالا (1)

 .111 : هللا نع ثحبلا (2)

 .36 :برعلاو مالسإلا (3)



 |187 | ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 :ميركلا نآرقلل ةمجرتلا عاونأ

 «ةيفرحلا ةمجرتلا :ناعون نآرقلا ًٌءاملع هيلع جرد ام ىلع نآرقلا ةمجرت َّنإ

 :يتالا قفو ؛ةيونعملا ةمجرتلاو

 :نآرقلل ةيونعملا ةمجرتلا أ

 سيل ٌةيريسفت ةمجرت اهنأل ؛هب سأب ال ةمجرتلا نم ٍبْرَّضلا اذه يف رمألاو
 ؛ٍتادرفملا ٍةاعارم ريغ نم ىرخأ ةغلب مالكلا ىنعم نع ربعي نأب كلذو ؛الإ
 . بيترتلاو

 مجرتملا مُهَف نع ٌةرابع ةيونعملا ٌةمجرتلاو» :اضر ديشر دمحم ةمالعلا لاق
 نوكت ال ذئنيحو «نيرسفملا نم همهف ىلع وه دمتعي هاسع نم مُهَف وأ «نآرقلل
 همهف يف ئطخي ؛نآرقلل لجر مُهَف يه امنإو ؛نآرقلا يه ًةمجرتلا هذه
 اهسأر ىلعو «ةماعلا ريسفتلا دعاوقل ًةيعارم ٌتماد ام اهزاوجو .20(. . .بيصيو

 . ًاعم نيتغللا يتيصان نم نكمتلا
 : يه .ظورش كلذ زاوجل طرتشُيو

 دب الف اذه ىلعو «هنع اهب ينغتسي ثيحب نآرقلا نع ًاليدب لعجت ال نأ »

 .هل ريسفتلاك ّنوكتل ؛ةمجرتلا هذه هبناج ىلإو «ةيبرعلا ةغللاب نآرقلا ّبتكي نأ

 اهنم مجرتملا نيتغللا يف ظافلألا تالولدمب ًاملاع ٌمجرتملا نوكي نأ »

 .قايّسلا بسح هيضتقت امو ءاهيلإو
 .نآرقلا يف ةيعرشلا ظافلألا يناعمب ًاملاع ّنوكي نأ »

 نوكي ثيحب ءاهيلع نومأم نم الإ ميركلا نآرقلل ةمجرتلا لبقت الو »
 . 2'هنيد يف ًاميقتسم ًاملسم

 :نآرقلل ةيفرحلا ةمجرتلا - ب
 لكب ًةطاحإلا ٌدحأ ٌعيطتسي الو «ًاقلطم نكمم ريغ ةمجرتلا نم َعونلا اذه َّنإ

 .18 :نآرقلا ةمجرت ةلأسم (1)

 ةكلمملا ,«ه1430 .«يزوجلا نبا راد «2 ط «37 :نيميثع نبال ريسفتلا ىف لوصأ (2)

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح |1868|

 اهيمسيو «هبيترتو همظن يف لصألا ةاكاحم الو «ىنعمو ًاظفل نآرقلا بناوج

 مامت ٍةيواسم ٍةمجرتب يتأي نأ ٌدحأ ٌعيطتسي الو «ةيواسملا ةمجرتلاب ضعبلا

 ةمجرت ةيناكمإ مدع ىلإ ىهتناو «ٌنئبطاشلا ٌمامإلا هلوانت ام اذهو .ةاواسملا

 ."7نآرقلا

 :يغالبلا زاجعإلاو نآرقلا بولسأ :رشع سداسلا ثحبملا

 «ةينآرقلا نايبلا ةعورو «ةغالبلاب ةقالع اهل تاعوضوم انه َريثن نأ ٌلواحن

 ناسللا وميدعو «هوئيدرو قوذلا وليلق هلاق امو ءانيلع زيزعلا باتكلا ُنََح اذهو
 وذ ٌباتك هنإ» :ًالثم نآرقلا نع يزود قرشتسملا لاق دقف ؛هب ُهَبْؤُي ال نايبلاو

 ٌدَح ىلإ لممو غلاب ٌبانطإ هيفو «ليلقلا الإ هيف ٌديدج الو «ةياغلل ءيدر ٍقوذ
 كانه سيلف» :(نآرق) ةدام ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد يف ءاج ام وأ .2”(ديعب

 تاملكلا سفنل هل ٌمزلي ال يذلا ؛ريركتلا يف ةنيبم ةحضاو ةميظع ٌةيوغل ٌةراهم
 نآرقلا بولسأ يف زاجعإلا هجوأ نايبو «هيلع ٌدرلل ىعسن ام اذهو .”(لمجلاو
 :ةيتآلا بلاطملا لالخ نم

 :ىنعملاب ءافولاو ظفللاب ُدصقلا :لوألا بلطملا

 أبنلا» سيفنلا هباتك نم زارد هللا دبع دمحم ريبكلا ذاتسألل ناونعلا اذه َّنإ

 ًةديصق متيأر له :مالكلاو رعشلا دقنب ءاملعلا ٍلَس» :هرخآ يف ٌلوقي ”(هيظعلا

 .. .؟عئار مظنو «عماج ظفلو ءعصان ىنعم اهلج وأ اهلك ًةلاسر وأ

 تايبأ يف الإ ةداجإلا ًةبترم اوغلبي مل ءارعشلا َعربأ نأ ىلع مهتملك ثعمجأ دقل

 «ثغلاو ءءيدرلاو ءطسوتملا كلذ ءارو نم مهل ناكو .ةدودعم دئاصق نم ةدودحم

 .نيبأ مهيف رمألاو «ءابطخلاو ٍباَّنكلا يف اولاق كلذكو .هركتسملاو

 .ه1341 «ةيفلّسلا ط 45 /2 :تاقفاوملا :رظنا (1)

 .94 :قوزقز دومحمل «يراضحلا عارصلل ةيركفلا ةيفلخلاو قارشتسالا (2)

 ةعوسوملا يف ةينآرق اياضق :رظلاو «(نآرق) :ةدام تحت ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد (3)

 .م1987 «ءريشبلا راد ط .ءسابع نسح لضف .د .أ ضقنو در :ةيناطيربلا

 .107 .105 :ميظعلا أبنلا (4)



 |[ 189 | ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 عقرتف ريغب امهمامت ىلع ناتياغلا ناتاه ٌعمتجت فيك ىرت نأ كّرس نإف

 ةجاح ىلع رّدُق دق ًانايب دجت ميركلا نآرقلا نم تكش ثيح ٌرظناف «عاطقنا الو

 يدؤي «ريتقتلا ةصمخمب الو «فارسإلا ةمختب هيف ٌسحت الف «ريدقت نسحأ سفنلا

 اهنع ٌبيرغ وه امم ءيش اهبوشي ال ةيقن ؛ةيفاو ةيقن ةروص ىنعم لك نم كل
 كلذ لك «ةيلامكلا اهقحاولو «ةيلصألا اهرصانع نم ءيش اهنع َذشي ال «ةيفاو
 ةملك لك يفو «ىنعملا ةزهجأ نم ٌزاهج هنم ٍةلمج ّلُك يفف .هاقنأو ظفل زجوأ يف

 نم هتاملك عاضوأ يفو «هردقب ءزج هنم فرح لك يفو .هئاضعأ نم وضع هنم

 ةلمجلابو «هتادأب ىنعملا مظتني يذلا ؛ةايحلا رس هتايآ نم هلمج عاضوأو هلمج

 .ىرتت عئادبو «ةيلاوتم نساحم - ينالقابلا لوقي امك - ىرت

 تاملكلا نم كفك هتصحأ ام دعو ,فحصملا نم َتئش ثيح كدي ْعَض

 ام ةبسن رظناو «نيتفدلا نع ًاجراخ هراتخت مالك غلبأ نم اهتّدع صخأ مث ءادع

 ءاهطقست نأ ٌعيطتست ةملك مك ْرظنا مث «كاذ ىلإ يناعم نم مالكلا اذه هاوح

 ءاهطقست نأ عيطتست ةملك يأو ؟هلئاق ضرغب لالخإ نود مالكلا اذه نم اهلدبت

 ءةظفل هنم تعزُن ول :؟”ةيطع نبا لوقي امك ىلاعت هللا ٌُباتكف ؟كانه اهلدبت وأ

 : ىلاعت هللا هفصو امك لب دجوت مل اهنم نسحأ هظفل ىلع برعلا ناسل ريدأ مث

 . 1 :دوه] ري كح َّنْدَل ني تل كن مثلَ تك كنك رتا»

 :نآرقلا يف راركتلا عم بيلاسألا عونت :يناثلا بلطملا

 «ةديدج ةيرط ةرابعب ةرم لك ميركلا نآرقلا يف ثرركت يتلا ٌبلاطملا ٍتءاج

 «لوقعلاو ناهذألل عتمأو «سوفنلا يف رثكأ ّمْفَو هل نوكي ىتح ؛ديدج بولسأو

 ددريو رركي نأ هقح نم ًائيش ناكل تارابعلاو ظافلألا داحتا عم راركتلا ناك ولف

 ضوخو ء«ريكفتلل ةاعدم بيلاسألا عونتو «ريباعتلا فالتخا عم هنكلو ءبسحف

 , 20 طاخلا عامجتساو «لقعلا

 لثم «ةدحاو ةّرم الإ يتأي ال ام هنمو ؛ ينآرقلا صصقلا راركت راركتلا نمو

 .29/1 :زيجولا ررحملا (0)

 .98 :يولهدلل ريسفتلا لوصأ يف ريبكلا زوفلا (2)



 ةيبرعلا ةقللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح 190 |

 هيلإ وعدت ام بسح ًارركتم يتأي ام اهنمو ءفهكلا باحصأو «نامقل ةّصق
 لب ءدحاو هجو ىلع رركتملا اذه ُنوكي الو ,ةحلصملا هيضتقتو «ةجاحلا

 يف ةصقلا بناوج ضعب ركذو «ةدشلاو نيللاو ءرصقلاو لوطلا يف ٌفلتخي

 ْ :راركتلا اذه يف ةمكحلا نمو .رخآ نود عضوم

 . اهب ةيانعلا ىلع لدي اهراركت نأل ؛ةصقلا كلت ةيمهأ نايب »

 .سانلا بولق يف تبثتل ؛ةصقلا كلت ديكوت »

 ًابلاغ ةدشلاو زاجيإلا ٌدجت اذهلو ءاهب نيبطاخملا لاحو نمزلا ةاعارم «

 .ةيندملا روّسلا يف ىتأ اميف سكعلاو «ةيكملا روسلا يف صصقلا نم ىتأ اميف

 هجولا كاذو ءهجولا اذه ىلع صصقلا هذه روهظ ىف نآرقلا ةغالب نايب «

 1 .لاحلا هيضتقت ام ىلع

 ٌصصقلا هذه يتأت ثيح ؛ىلاعت هللا دنع نم هنأو «نآرقلا قدص روهظ
 . '2”ضقانت نودب ةعونتم

 :يوغللا زاجعإلا :ثلاثلا بلطملا

 لزنت رثإ ؛لوألا دهعلا يف مالسإلا موصخو ءادعألا هب ثدهش ام اذهو

 ءاج ةريغملا ّنب ٌديلولا َّنأ *”سابع نبا ىور دقف ؛ِِلي دمحم انيبن ىلع يحولا
 لاقف هاتأف «لهج ابأ كلذ غلبف ءهل َّقر هنأكف ؛نآرقلا هيلع أرقف لي تل ىلإ

 ًادمحم تيتأ كنإف ءهكوطعيل ًالام كل اوعمجي نأ نوديري كموق نإ «مع اي :هل

 هيف لقف :لاق ءالام اهرثكأ نم ينأ شيرق تملع دق :لاق .هلبق امل ضرعتتل

 لجر مكيف ام هللاوف ؟لوقأ اذامو :لاق «هراكو هل ٌركنم كنأ كموق غلبي ًالوق

 هلوقل نإ هللاو ءنجلا راعشأب الو .هديصقب الو «هزجرب ال «ءينم رعشلاب ملعأ

 هنإو «هلفسأ قدغم «ءهالعأ رمثمل هنإو «ةوالطل هيلع نإو «ةوالحل لوقي يذلا

 لوقت ىتح كموق ىضري ال هللاو :لاق «هتحت ام مطحيل هنإو «ىلعُي امو ولعيل

 «نآرقلا مولع يف ثحابم :رظناو .60 . 59 :نيميثع نبال ريسفتلا يف لوصأ :رظنا (1)

 .319 . 318 :ناطقلا عانمل

 .لئالدلا يف يقهيبلاو ءههححصو مكاحلا هجرخأ (2)
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 «هريغ نع هرثأي ءرثؤي ٌرْحِس اذه :لاق ركف املف هيف ركفأ ينْعَدَف :لاق «هيف
 .[11 :رثدملا] اًدِسَو ُتَفَلَح ْنَمَو ٍفرَدإم : تلزنف

 ُبرعلا زجع دقو «خماشلا دوطلاك ًاخسار ينآرقلا ٌراجعإلا َّلط دقو

 ءاظافلأ مهمالك ننس نع خرخي مل هنأ نم مغرلا ىلع «هتضراعم نع ًءاحصفلا

 ةوالحو «هترابع ةوالطو ءهفورح قاسُنا يف هنكلو ًابولسأو «ًابيكرت و ءافورحو

 لمجلا يف نايبلا ناولأ يف لاحلا تايضتقم ةاعارمو «هتاملك سرجو «هبولسأ

 فيرعتلا يفو .فذحلاو ركّذلا يفو «تابثإلاو يفنلا يفو «ةيلعفلاو ةيمسالا

 بانطإلا يفو «زاجملاو ةقيقحلا يفو «ريخأتلاو ميدقتلا يفو «ريكنتلاو

 ٌّصَّنلا يفو «دييقتلاو قالطإلا يفو .صوصخلاو مومعلا يفو ءزاجيإلاو
 اهمامأ زجعت يتلا ؛ةورذلا غلب هرئاظنو اذه يف نآرقلا ّنكلو ...ىوحفلاو

 ."”شبلا ىدل ةيوغللا ةردقلا

 يف هللا نس كلتف' نآرقلا زاجعإ مامأ ًالالجإ فقن نأ ىلع انلمحي ام كلذو

 اناعذإ الإ اهرارسأ ىلع فوقولاو ءاهب ملعلا كديزي ال «هيديب اهعنصي يتلا هتايآ

 اهب ملعلا لَصَف نإف «قلخلا تاعانص كلذك الو ءاهنع زجعلاب ةقثو ءاهتمظعل

 نوعرف ٌةرحس ناك انه نمو ءاهيلع ةدايزلا ىلإ قيرطلا كل حتفيو ءاهنم كنكمي

 © - كيب - نوراهو ىسوم برب نينمؤملا لّوأ مه

 :عاقيإلا :عبا ارلا بلطملا

 ءزجعملا ينفلا ُبولسألا هيف ُلَّدمتيو «لماك ينايب ٌراجعإ ميركلا َنآرقلا َّنِإ
 «ةيبرعلا ننس ىلع ٌريسي َنآرقلا نأل . . .زجعملا عاقيإلا هيف دجوي نأ نم َّدُب الف

 :رصانع ِةَّدع نم فلأتي عاقيإلاو ...ريبعتلا يف اهبيلاسأو

 .ةدحاولا ةملكلا يف فورحلا جراخم نم

 .ةرقفلا تاملك نيب تاعاقيإلا قسانت نمو »

 .تاملكلا يف ّدملا تاهاجتا نمو «

 .274 :ناطقلا عانمل نآرقلا مولع يف ثحابم 1«6)

 .81 :زارد هللا دبعل ميظعلا ًابنلا (2)
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 .تايآلا يف ةدرطملا ةلصافلا ةياهن يف ّدملا تاهاجتا نم مث »

 ."!”هتاذ ةلصافلا فرح نمو ه

 :ميركلا نآرقلا بولسأ لامج :سماخلا بلطملا

 ةيلهاجلا ءارعش ضعب كرت يف ببَّسلا ناك «هلوزن نيح ىلاعت هللا َباتك َّنِإ
 هل تملستساو لب .هتءارقو نآرقلا ظفح ىلع فاكتعالاب هوضّرعو ءرعشلا مظن

 ةيدأت يف هبولسأب نيرهبنم «ءناكم لك يفو «نامز لك يف ةغالبلا ٌنيطاسأ

 وهف ءاهفورح نيب الو اهظافلأ نيب ٌرفانت ال «ةيوغل غيص يف اهزاربإو «يناعملا
 ٌعنقم هبولسأف ءهفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا ؛ٌرجعملا ُباتكلا

 ذإ 2و علا لامجي زاتماف «روصملا ئرابلا ٌةمكح هيف تَّلجت «ٌعتممو

 «ةبيجعلا هبيكرت ٌةفلأ ىفخت الو ءهيناعم تفصر امك ًامامت هينابم تفصر

 ؛اهضعب نع تءانتو .فورحلا جراخم تدعتبا نإو ؛هظافلأ نيب بواجتلاو

 كّرَحُيو «عامسألا يعرتسيو «بابلألا ًةدئفأ ٌبلخيو «لرقعلا ٌرهبي هلعج ام اذهو

 ٌتامّسلا مكلت هيف تعمتجا دقو «باتكلا اذه ىلإ ناسنإ لك يف لابقإلا ةيعاد

 :ثالثلا

 .عمسلا يف هعْفَو لامج 1

 . ىنعملا يف لماكلا هماجسنا

 .ىرخألا ظافلألا تالالد ةداع هل عستت ال امل هتلالد عاسّنا -3

 ٌعمتجت مل اهنكل ؛ةقيشرلا برعلا بيلاسأ يف ًايثزج تدجو اهنأ لصح نإو
 .ميظعلا باتكلا اذه ىلع قنورلا اذه يفضي امم ؛مهمالك يف اهلك

 مولعب ًاحّلستُم نوكي نأ ثحبلاو ةساردلاب نآرقلا ىطاعتي نمب ٌريدجف
 .ةيلاعلا هتغالب قّوذتو «نآرقلا بولسأل ديدّسلا مهفلا ىلع هفعست ىتح ؟ةيبرعلا

 :نآرقلا يف وشحلا يفن :سداسلا بلطملا

 يضتقي هنأ ريغ ءاهمهأو ءزاجعإلا دفاور مظعأ نم َّذَعُت دئاوّرلا ةيضق نإ

 .2039 /4 :بطق ديسل نآرقلا لالظ يف «1)
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 متي ال ٌتالالد اهل تناك امنإو ءالإ سيل ةاعدم دئاوز اهنأ نم دكأتلل رظنلا ماعنإ

 نم «ميكحلا رخذلاو زيزعلا باتكلا اذه بحاص هللا نأل ؛اهنود نم ىنعملا
 7 صضقانت يأ ءردل ةيفاك ةفص يهو ,«ميكحلا» ىنسحلا هئامسأو ءايلعلا هتافص

 نينا قل ف ير ان اهابي بوس بس َقلَح ىلا :ىلاعت لاق «ىنعم ريغب ةدايز

 ناو : لج هب قطن امك قحلاو .[3 :كلملا] 4 ِروُلُف ني نر ْلَه َرَصِلا عراف بوقت

 باتك يف ّدجن نأ نكمي الف ءهيلعو 8 : رمزلا] وي مهل جوي ى رار

 ءطقف نييزتلاو قيمنتلا لجأل تءاج اهنأ وأ ءاهنع ٌءانغتسالا ٌنكمي ًاثبع ًةملك هللا

 ُدجن ال اننأ امك «ةدايز الو ماحقإب ُفَصوُت ال اهعضوم وه كاذ امنإ ةملك ّلكف

 .ًاقلطم اهَّدسم ٌدسي ام ةيبرعلا مجاعملا يف دجوي ال هنأ مزجن لب ءًارركم ًامالك

 : 1 7ةيئآلا تايآلا كلذ ىلع ةلثمألا نمو

 إم هدأ ذأ ورجل هي دل دنت يول َتَسق مم :ىلاعت هلوق »

 نم طبي اَمَل اهتم َّنَِو آَمْلآ هن جرم ُنَفَنَس امل اَهنم َّنِإَو راهْنَأْلا هني ُدَجَقَتَي اَمَل َةَراَجْفْل
 ينْعُت ىلوألا ةلمجلا نأ اومعز .[74 :ةرقبلا]  َنوَُمْسَت اَمَع ٍلِفَصِب ذأ اَمَو هلأ َةَيَسَح

 بولق ةوسق نع ُثَّدحتت ةيآلا «ةقيقد ةفيطل ةيضق انه نأ قحلاو .ةيناثلا نع
 اهنم رّجفتي ام ةراجحلا نمف «ةوسق ٌّدشأ يه لب ؛«ةراجحلاب اههبشتو «دوهيلا
 دعب ءاملا اهنم حرخي ام ةراجحلا نمو «ءيش اهل ٌتدحي نأ نود ريثكلا ُءاملا

 يهو «لوألا فْنَّصلا نم مكبولق نكت مل اذإف «نيعونلا نيب ناَّئشو ءاهقّقشت

 نأ نكمي يتلا يناثلا فنّصلا نم نوكت الفأ «ٌةمكحلا اهنم ٌرجفتت يتلا ُبولقلا

 نع امهادحإ ينغت ال ناتلمجلاف «ةّجحلا هغمدت نأ دعبو «ةجلاعم دعب يدتهي

 .ىرخألا

 سومر اوه الو 0, ده نم َرَسْيَتْسأ اق حرِصْحأ نو ني ةريغلاو جفت اوميَأَوإِ» : ىلاعت هلوق » راهحب ع 100 0 0 4 2 22 مسمر نصل ع سود 1

 155 قص رأ ْةَكَدَص وأ ٍراَيِص ني ٌةَيِذيَم ءوبيأَر ني ىذأ وب وأ اًضيِرَم مد نك نق دلي ُىَدَخ لي َّنَح
 لا ل و " 2م 00 00 ا ا ا و

0 

 مثعجر اذإ ٍةعبَسو يطل يف ٍمأيأ حلت مايِصَ دي ل نف ىذه َنِم ٌرْسيَس ام جلا ىلإ ةرمعلاب عمت نم متن ه4رومم 2 دوم اس ع < ا ءاوم لأ سرور يم مج ير

 نسح لضف .د .أ نآرقلا يف فذحلاو ةدايزلا يفن هن يف نايبلا عئاورو نائملا فئاطل (1)

 .ندرألا «سئافنلا راد . م0 ها 430 ءا1ط .اهدعب امو 27 :سايع
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 ٍدَّس َهَّسَأ نأ اَومْلْعَأَو هَل اوفو مارخلا دس فراح هلهأ نكي مل نس سل َكِبَد هلك ٌءَرَكَع كلب

 اهل ىنعم ال «ةلب6 ُةَرَتَع كت» :ىلاعت هلوق نأ كلذ .[196 :ةرقبلا] «ٍِباَّتِهْل

 : نيهيجوتب هيلع ّذَرُي اذهو مثمر اَدِإ ٍةَعْبسو يل يف رأي وكت ماَيصح دعب

 رييختلا مّموتي ال ىتح اهب ءيج دمك ٌهَرَتَع كلي :ىلاعت هلوق نأ :امهلوأ

 نأب اذه ٌللعي امبرو .هدلبو هلهأ ىلإ حاحلا ّعَجَر اذإ ةعبسو ءٌجحلا يف ةثالث نيب

 هذه ٌدجوت الو ءمئاّضلا ىلع ربكأ ءبعو ءرثكأ ٌةقشم هيف جحلا يف موصلا

 ةعبسلا ماقم جحلا يف ةثالثلا موقت نأ نكميف ءهتيب ىلإ جاحلا عجر اذإ ةقشملا

 .مهولا كلذ يفني نأ ٌميركلا نآرقلا دارأف «لهألاو نطولا ىف

 نيمئاّصلا كئلوأ رطاخل بييطت 6ك ٌهَرَكَع َكْنَت#م : ىلاعت هلوق :امهيناث

 ءربكأو رثكأ يدهلا مدق نم َةبوثم نأ نونظي نيذلاو .يدهلا نودجي ال نيذلا

 لع - المجلات لف ءاهرجأو اهيار يف ماع اهنأ ني نأ ناحسس هل درا

 و
 دي

 0ع نم رثكأ

 أ دنع ْنِم ادله َنوُلوَُي مث مدي بتكلا َنوُبْنكَ َنيِدَلِل لِي و :ىلاعت رقع

 :ةرقبلا] © دوبي امي مُهَّل ُتَوَو بِي تنك امي مُمَّل ُلْيَف الِلِ 3 ليف امَمَّث ءوي أورتْسيِل

 عيرقتلا نم ةملكلا هذه يف َّنِإ :باوجلاو ؟ديلاب الإ ةباتكلا نوكت لهو 9

 هذه نأ رّوصت يهف ءهُفْصَو نكمي ال ام كئلوأ ىلع ةّبحُحلا نمو «خيبوتلاو
 دقو .اهورشاب نيذلا مه لب .ءبسحف اهنع نيضار اوسيل مه مهيديأب ةباتكلا

 نم كئلوأ عم رمألا سيلو «هبتك يذلا وه نوكي الو .ريمألا ٌباتك َلَصَو :لاقي

 عدبأ امف «ةيلعف ًةرشابم ٌةباتكلا اورشابو «مهيديأب اوبتك نيذلا مه لب «ليبقلا اذه

 !هتاملك نم ةملك لك هيدؤت يذلا ىنعملا عورأ امو !ينآرقلا مظنلا

 اَنْ ْممأ الإ هَبحاَنيٌريِطَي ٍرط الو ضل يف وَبََد نيمو : ىلاعت هلوق »
 :هلوقب ةدايزلا اومعز ثيح .8 : ماعنألا] « تورس وت لإ دش هون ند يككلا

 رئاطلا نأل «ِهّيَحاَتِي :هلوقبو «كلذك الإ ُنوكت ال ةبادلا نأل ؛ «ٍضْرَأْلا ىف

 ءاط «ةوطع ميهاربإ قيقحت .13 :ليزنتلا تايآ بئارغ نم اهتبوجأو يزارلا لئاسم (1)

 .رصمب يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم



 | 5 ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 ىلع باوجلاو .ةدايز ٌةهبش هلوح ًموحت نأ نم ٌديعب وهو هيحانجب ٌريطي امنإ
 نوكي ام ميمعتلا كلذ لمي امكف «ميمعتلا ديفت امنإ «ِضْرَأْلا فا» نأ نيتهبشلا

 ةملك تءاجف ءاهنطاب يف نوكت يتلا كلت كلذك لمشي هنإف ؛اهقوفو ضرألا ىلع

 هيف لاق دقلف «َِيَحاَنَيي ٌريِطَيظ هناحبس هلوق امأو .هلك كلذ ّمعتل «ٍضْرَأْلا ٍف»
 ةكرحلا وذ هب دةوصقملا نأ مّهوتي ال ىتح ةغيصلا هذهب ءاج هنإ :نومدقألا

 َمِلو .زاجملا مهوتل ًايفن هتقيقح ىلع ءاجف «سرفلا ٍتراط :لاقي امك «ةعيرسلا
 ةمأ ريغل ًاناريط كانه نأ مويلا ىرن نحنو «زاجعإ ٌةحفن كلذك ةيآلا يف ُنوكي ال

 .لايجألا بقاعت بسح ؛ىنعم نم رثكأ تدأ دق ٌةملكلا نوكتف ءريطلا

 ْمُهَقَرَر اَمْامَرَحَو ِوْلِع ِريَعب انهَمَس ْمُهَدَلَوأ اَلَمَم َنِلا َرِيَح دق :هناحبس هلوق »
 هلوق نأ اومعزف .[140 :ماعنألا] © تدَتَهُم اك اَمَو اوف دق وَهأ َلَع َةَريَفأ ُهَّلل

 ٍرْيَغِبم هلوق نأ باوجلاو !كلذك الإ هفَّسلا ُنوكي ال ثيح ةدئاز « لع ريع

 نع ةرابع وه يذلا ؛هفسلا ىنعم نع فلتخت «ليلدو ةّجُح ريغب : يأ ه«ِوْلِع
 .ًاذإ ةدايز الف «لقعلا يف فعض

 يع توم (©2) توُقلخي ْمُهَو ايس نوفل ال هلأ نود نم َنْوْعَدَي اوال : ىلاعت هلوق »
 :هلوق ةدتاف ام اولءاست ثيح .[121 - 20 : لحنلا] # ََْمي َنآَيَأ كوني اَمه عَ
 مسق :نامسق تاومألا نأب ٌباوجلاو ؟كلذك تاومألا َّنأ عم 4َِتَت دع

 ٌةايح مهل سيل رخآ مسقو «حور هل ْنَم لك مهو «توملا لبق ةايحلا مهل تقبس
 متي ال ىنعم يدؤي اعل ع9 :هلوقف ءاهنوعدي يتلا ُمانصألا هذه يهو «قتبلا
 .دعب اهقوذت نلو «لبق نم ةايحلا ّمعط ْقّذَت مل مانصألا هذهف «هنودب ُمالكلا

 ىف امل مم اكو هس ٌمُدْحَأَت  ْمُومْلا يلا وهال هَل هه : ىلاعت هلوق »

 كو مهمل اَمَو مهيأ َنيَباَم لمي وذ الإ ههه ٌمَمْقي ىِذَل او نم نضر ىف اهو توسل
 سم ل رم 2 أ رار هك همر ا ا ا 2 22 02 1 - م 7-2 ا

 علا َوُهَو امُهظْفِح .هدوُي الو ضْراْلاَو تاومَسلا هيك َعِسَو آش اَمي الإ هول ْنِم ِءَىَنه قوطي

 دعب مونلا ٌةدئاف ام :نولوقي ةيحطسلا ةرظنلا ٌباحصأف .[255 :ةرقبلا] * ٌميِظَعْل

 .رثكألا ىلإ لقألا نم ٌحّردتلا ٌدصقملاو ؟ةنسلا يفن

 :نارمع لآ] «# َتيِحِنَصلأ َنِيَو الهكَو ِدْهَمْلا ف سانلأ مِلكِيَو#» :ىلاعت هلوقو

 ةراشب اهيف نأ قحلاو ؟#ِدَهَمْلأ يف#» :هلوق دعب «(ُالْيهكَر» :هلوق ةدئاف امف .6
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 نأ ىرخأ ةهج نمو «ةهج نم اذه .ةلوهكلا ةلحرم ىلإ لصيس هنأ نم ميرمل
 ام ىلع سانلا ملكي لهكلا ناك اذإف ءءاوس ةلوهكلا ةلاحو دهملا ةلاح يف همالك

 .دهملا ةلاح يف وه كلذكف «حيحصلا قطنملاو «ميلسلا لقعلا هيضتقي

 بكل أوثوأ َندلا يكس ُهَلأ َدَحَأ دِإَوإ» :نارمع لآ ةروس نم ىلاعت هلوق »

 «تروُرْدَي ام َىْمْج اليو اَنَم .وب أرتْشأَو مِروُمُظ ءآَرَو ُهوُدَبَنم .ةاوشكت الو نيد هليل
 الو سّنلب هيل بنتكلا أوثوأ ندا َىَكِم ُهَمأ َدْحَأ ٌدإَو#نارمع لآ ةروس (187)

 :نارمع لآ] « ترون اَم سْفّج الب اكن وي أورئْشآَو مِجروُمْظ ُءآرَو هوُدَبَسَم ةيوكت
 نأ :ٌباوجلاو «هوُمتْكَت الوإ» :هلوق نع ينغت «ساّنِإ هني :ةيآلاف .7

 تءاج «هبومُتْكَم الوإ» :ىلاعت هلوق نإو ء«ًاضرغو ىنعم نيتلمجلا نم لكل

 ءيشلا نيبي دقف «ماودلا هيف طرتشي ال نايبلا نأ كلذ ديكأتلل نككت ملف ءةسسؤم

 امنإ «هّومتكَت الوإ» :هناحبس هلوقف ءدعب اميف هنع ىضاغتي نكلو ءةلهو لوأل
 .لاوحألاو «تاقوألا عيمج يف نايبلا اذه رارمتسا ىلع لدي

 نلَع ريَعب ٌنكيَبلا ْوُدْفيو هللا تلي تورُفكَي نا ّنإإ# :ىلاعت هلوقو »
 .[161 :ةرقبلا] * ٍمِيِلأ ٍباَدَصِي مُهَرْفَبَم ساّئلأ تري طَسِقْلاِب توُرُأَي تررلا توُُمْفَيَو
 نوكي ال ِنيَيِبَنلا َلْثَق نأل ؛اهل ًةرورض ال « وَ ِرْيَعِب َنَتيبلا توُمَقَيَو» :اولاقف

 يأ نود نيِيبَّتلا نولتقي مهف .كئلوأل عينشت ةدايز اهيف نأ باوجلاو !ًادبأ ّقحب

 نولعفي سانلا ّضعب ىرن نحنو «قح ريغب لتقلا كلذ نأ نوملعي مهو .غّوسم

 مهنأ نوملعيو ءمهتميرج نولعفي مهف كئلوأ امأ «قح هنأ نيمهوتم أطخلا

 .كلذ يف قح يأ نود اهيلع نومدقي

 :نآرقلا يف فذحلا يفن :عباسلا بلطملا

 نأ قحلاو «ميركلا نآرقلا يف فذحلاب اولاق نيذلا ةاحنلا نم ٌةبخن ةمث نإ

 نمو .امهيلك ىنعملاو قايسلل ٌلامهإو ؛مظنلا نأشل ٌنيوهت وه فذحلاب لوقلا

 هللا باتك هزنن ريدقتو نيمخت درجم وه امنإ ءاذك وه فوذحملا نأ ءالؤه ىردأ

 مالك نإو .هتناتمو مظنلا لالجو «هتراضنو نآرقلا بولسأ ٌقنور ىقبي ىتح ؛هنع

 .ةروصو .ًابيكرتو «ىنعمو ءبولسأ هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال هللا
 :ةيتآلا صوصنلا لالخ نم بابلا يف ةلثمألا ضعب ىلع رصتقنو

 لأ

2 

 مذ
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 بارعإ بحاص لاق .[6 :ةحتافلا] « َميَِنَسَمْلا طَرَصلا انيهأ# :ىلاعت هلوق »
 ىلإ اندها» :ريدقتلاو (ىلإ) وهو ؛ًافوذحم ًافرح ةيآلا هذه يف نإ :”نآرقلا

 نأب انّدمي ينآرقلا مظنلاو ةيبرعلا ةغللا ربس نإف هللا ناحبسو .«ميقتسملا طارصلا

 هلو «ىلاعت برلاب ٌةيادهلا قّلعتت نيح اميس الو «نايبلا يف ةياغ نآرقلا بولسأ
 .[10 :دلبلا] * ِنْيَدَجَتلَأ ُهَنْيَدَمَووم : اهنم رئاظن

 اطرص َكَيِدْبَيَو َكَتَلَع هُهَتَمْي ربو َرَخََت اَمَو َكْيَد نم َءَّدَصَت اَمُهَنَأ َكَل َرفَحِْل## :هلوقو

 .12 :حتفلا] «# اًمقيَسُم

 َمو'ِدَميَو ٍلْضَعَو ُهَنَم َةَمَحَم ىف د ْدْيسَم .وي أوُمصصلَو هلآ أونَماَء تيا امنا : هلوقو
 .[175 :ءاسنلا] « اًميِفَتَسُم اطرص هَل

 ّلَعَو نومي اء آم لع َكريَصَلَو اَنلْبْس اًنسَدَه ْدَكَو هلأ َلَع لكون لأ 11 اًموز» :هلوقو

 .[12 :ميهاربإ] * َنوُطَرَمْلا كوت هَل

 : ىلاعت هلوق لثم (ىلإ) ركذت ىلاعت هللا ريغل لعفلا ٌدانسإ نوكي نيح نكلو
 دب ىدبَب او ُهَنلَعَج نكلَو مالا الو ُبَكِكْلا اَم ىرّدن تنك اَم انت ْنَي اعمر َكَنِإ آنس َكِدكَرل
 .[2 : ىروشلا] © ويِقَتْسُم رطص لِ ىِدَبل كَ اداب نم آل نم

 .[4 :جحلا] * ٍريِعَتلا ٍباَذَع َكِإ بِي ُهْلِضُي ناد هالو دن هلَع بيكم : هلوقو

 لن لإ موده ل نو ني (©) ودبي اا اَمَه مُهوو أول أ اهرشخلا» :هلوقو
 .[24 22 :تافاصلا] 4 َيوُبوُعْسَت مهي تتر © ميل

 قل َلِإ اكيَبَي نم ريكس ني ْلَه ُلقإ# :لاق ٍدحاو صن يف ىلاعت هللا نأ ٌُبيجعلاو

 كيك كل اق نهتم نأ الإ عزي ال نمآ ميم كأ ْنَحآ ّيحلأ لإ كبي سه قلل ىبي هَل ل
 «ىلإ يدهي نم» (ىلإ) تبثأ ءاكرشلاب رمألا قلعت امل .635 :سنوي] « توك
 .«قحلل يدهي» هلل هب قلعت املو

 «َنِروْؤُم منش نإ ٍنوُماََو مهمات الك ”ةأبلزأ تويم نطل لَ اَمَنإط : ىلاعت هلوق »
 نكلو .«مهوفاخت الف «ليلدب «هئايلوأب فوخي» ىنعملاو :اولاق .[175 :نارمع لآ]

 .106 /1 :نآرقلا بارعإ (1)
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 'فّوخ» نإو 4مُهوُفاَت الث ليلدب «هءايلوأ مكفوخي» ىنعملا نوكي نأ مهتاف
 .فذحلاب لوقلا ىلإ ءوجللا ريغبو ءاهسفنب نيلوعفملل ىدعتت

 :نآرقلا يف ةدايزلا يفن :نماثلا بلطملا

 اذإ فورح اهرثكأو  "”ةاحنلا ٌرثكأ اهيلإ حنج يتلا  دئاوّرلا ةملك نإ

 ىلإ نورخآ بهذو ءًائيش ىنعملا ٌديزت ال اهنأ ىلعو ءمات مالكلا يقب تطقسأ

 ًابدأت ءاملعلا نم ةمث نأ ىلع «ةيبولسأ ةرهاظ اهنأو ,بولسألا اهب ٌحلمتسي هنأ

 يف نوكي نأ اوضفر ””ءاملع دجو لب .ةدئاز لدب ٌةَّلِص اهومس هللا باتك عم

 فرحأ اهنأب عئبني ىنعم هل ًاريسفت ترسف فيكو ءاهنم ٌةلثمأ هذهو .دئاوز نآرقلا

 :يتآلا قفو ةدئاز ريغ

 :(ءابلا) فرح ةدايز يفن

 ترتنَيَو هلل تلي كروكي اوك زنا َكِلَد هَل لو ربَصعب آبو : ىلاعت هلوق
 .[161 :ةرقبلا] 4 كروُدَتْنَي أوناَكِحَو أوَصَع ام َكِلَد ّقَحْلأ رعب َنببل

 ىدعتي ال قحتساو «(«اوقحتسا» ىنعمب تتأ «اوؤاب» نإ : 2وهضعب لاقو

 ءابلاف هللا بضغ اوقحتسا امنإو هللا نم بضغب قحتسا :لاقي الف «ءابلاب

 اذهبو ءطقف هيلع لمحت ىتح اوقحتساب طقف رسفت ال «اوؤاب» نأ باوجلاو .ةدتاز

 الإ هب لقي مل هنأ هسفن رحبلا بحاص ركذو «كلذ ىلع ينُب يذلا مكحلا ٌراهني

 نأل ؛قايسلا يف ٍناعمإلا لالخ نم ُدّدحتي ىنعملاو .”نييوغللا نم قرو وبأ

 معنأ ثيح 4 ىسوم عم مهجورخ دعب ليئارسإ ينب نع ثّدحت َئنآرقلا ّصنلا

 حرش يف شيعي نباو «نايح يبأو .شفخألاو .نآرقلا يناعم يف ءارفلا لاثمأ نم (1)

 .مهريغو ءجاجزلاو «نآرقلا بارعإ يف ءاقبلا يبأو «ءلصفملا
 نم رحب نبا ملسم يبأو «يزارلاو ءيربطلا لاثمأ نيرسفملا نم ريثك يأر وهو (2)

 جات نمحرلا دبع خيشلاو ءزارد هللا دبع دمحم خيشلاو ءهدبع دمحم خيشلاو «نيمدقألا

 .ريثك مهريغو «نيثدحملا نم
 .236 /1 : طيحملا رحبلا (3)

 .236 /1 :هسفن ردصملا (4)
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 رشف ذإَوإ» :اولاقف «كلذ ىلإ امو ءىوُلَّسلاو ءّنملاو «مامغلا ليلظتب مهيلع هللا

 اَهِنكَّنِقَو اَِلَقَب ْنِم ُسْرَأْلا تت اَنم ال َجرْخي كير ان ٌعْدأَك داو ماك َلَع َريْصَن نأ ئسوُمَي
 ام مُكحَك نو اًرَضِم اوُطيْمآظ :مهل ليقف .[61 :ةرقبلا] ك؛اَهِلَصَيَو اَسَدَعَو اه
 نم مَهْفُي يذلا ُقايْسلاف ولأ َنْي بَصَعِي آبو :لاق مث .[61 :ةرقبلا] (ٌمْتلَأَس
 اوعجر :يأ ءاهناكم يف ثءاج ًاذإ ءابلاف .بضغب نيبوحصم اوعجر :ةيآلا

 !ةدايز اهنوك يف ىنعم الو 2( ”ةيحاصملل ٌءايلاف هيلعو ؛هللا نم بضغب نيبوحصم

 ص

2 

 :(ماللا) فرح ةدايز يفن

 نما ُلَمجيأ اَوُلاَ َةَيِلَخ ضال يف ٌلِعاَج نإ ِةَكِبلَمْلِل كير َلاَق ْدإَو» : ىلاعت لاق
 « َنوُمَلَس ال ام ْمَكَعَأ نإ لات كَل ُسِدقْنَو َكِدْنَحِب ُحَيِْش ُنَكَم َهَمْدلا ُكِفنَيَو ايي ُدِسْفُي
 «ريهطتلا وه ّسيدقتلا نأ :قحلاو .ةدايز ماللاف «ءكسّدقن :ٌريدقتلاو .[30 :ةرقبلا]

 نأ ليوأتلا اذه ٌنسحي يذلاو :'2©كلجأ نمو ؛كل انلاعفأو انسفنأ ٌرهطُن :يأ

 اَوْلَث© :مهلوق ةلباقم يف ءاج 4ك ُسّدَقُتَو َةِدْحب حيي ُنَكَو» :ةكئالملا لوق
 :نيرمأ اوركذ دقف 4هآَمِزلأ َكِفْسَيَو ابق ُدِسْفُي نَم اَبيِف ُلَعَحجتَأ

 هذه ٌةكئالملا َلَباقف ءككرشلا هسأرو ضرألا يف داسفإلا :لوألا رمألا

 هلالجب ُقيلي ال امع ىلاعتو كرابت هللا هيزنت يف ٌذعبلا وهو «حيبستلاب ةيصعملا
 ىلاعتو كرابت هللا نإف كلذل ؛ًايلوأ ًالوخد كلذ يف كرشلا لخديو «هناحبس

3 

 .هب َكَرْشَي نأ ٌرفغي ال

 هلباقم يف اوركذو «مئارجلا ٌعشبأ وهو «ءامدلا كفس :يناثلا رمألاو

 .هللا لجأ نم انسفنأ رّهطن :يأ ءريهطتلا وهو سيدقتلا

 . 20ةدايزلا رّوصتت ال ىنعملا اذه ىلعو

 :(نم) فرح ةدايز يفن

 رف جب ميرهس ح2 لس ويمر طا صااس هس ا ال مسول . 8 9
 «# لح َنولَمَعَت امي و مكيايس نم مكحنع ٌرْهكُيَو## :ىلاعت هلوق

 0 :نايبلا عئاورو نانملا فئاطل 00

 .174/2 :يزارلا ريسفت (2)

 .119 :نانملا فئاطل (3)
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 نأ قحلاو .ةدايز (نم) فرحف ءمكتائيس مكنع رفكي :ريدقتلاو .[271 :ةرقبلا]

 ؛اهدحو ةقدصلا درجمب كت ال انيس كانه نأل ؛ضيعبتلل انه (نم) فرح

 إو يه اًنِعِنَق ِتَقَدَص أ اوُدُْث نإإ» :ىلاعت هلوق يف اهسفن ةيآلا هيلع ٌلدت ام وهو

 ع اجب لك هو أظِنايَس ني مُكحَع ُدْيَكْبَو ْمُكَل رح َوُهَف هرَقُْشْلا اَهُوتوَو اهوُهَحُ
 تائيس كانه نأ ٌديفت ةنسلا يف صوصن دوجو ىلع ةوالع .[271 :ةرقبلا] *# ٌيِح

 .ةقدصلا الو «ةالصلا اهرّمكت ال

 :(نع) فرح ةدايز يفن

 1 موس يع ص ل الع
 ُباَذَع مبيع وأ ةَنَنِ ْمُهَبيُِم نأ ءورسأ ْنَع َنوُفِلاَحي َنِدلا ِرَدَحََم» :ىلاعتهلوق

 لاق ناك نإو «ةدايز (نع) فرحف «هرمأ نوفلاخي :ريدقتلاو .[63 :رونلا] «ٌّميل

 :يربطلا لاق ؛ًاقلطم ةدايز سيل فرحلا نأ ّلصألاو «©”ةغللا ءاملع ضعب هب

 هنع نوربديو «هرمأ نع نوذولي نيذلا رذحيلف :مالكلا ىنعم نأل (نع) تلخدأو)

0 

 ريذحتلا وهو «ينايب ضرغو «ةقيقد ةتكنل ميركلا ةيآلا يف (نع) ءيجم نإ
 نأ نكمي اذهف «هرمأ نوفلاخي :لوقن امنيح اننأل ؛قد امهم رمأ يأ ةفلاخم نم

 : ينعي هنأكف ءهرمأ نع نوفلاخي :لاق امدنع نكلو «نأشلا تاذ ٌرومألا لمشي

 نودب متي ال ىنعملا اذه .ةلمُنأ دّيِق ولو رمألا اذه نع اوحزحزتي نأ يغبني ال

 . ©”ةدايزلاب  مهنع هللا افع موق اهفصو يتلا ةملكلا هذه

 :(3) فرح ةدايز يفن
 ُملَكَم هك ُهْنَكَصَو و امرك كهل نسخ ندب سن هلآ اَنْيَّضَوَو : ىلاعت هلوق هم ع > 03200 جي 200 01010 ا سو هه سس -

 لأ َكَنمَع َكَّنََعَن ع 3 نأ ف 2 وأ بر لاق 42 2 ليو هد ََّ 07 أ مب ادا هي 2 َولَظ ور 3 ذو

 2477 /6 :طيحملا رحبلا :رظناو «نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأو .شفخألا هب لاق (1)

 .286 /4 :يشكرزلل ناهربلاو «84 /2 : يربكعلل نمحرلا هب ّنم ام ءالمإو

 .243 /18 :يربطلا ريسفت (2)

 .144 .143 :نانملا فئاطل (3)
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 َنِم َقِاَم َكِيلِ تنم نإ َئَيَرُد ىف ىل ٌحِلَصأَو ُهلَضَر اًحِلص َلَمَعأ َنَأَو َىَدِلَو 1ََعَو َكلَع َتَمَفأ
 .[15 :فاقحألا] * َنيِملّنَمْلَ

 :ىلاعت هلوق ىلع ًاسايق ةدايز (يف) فرحف ؛يتيرذ يل حلصأ :ريدقتلاو

 ىف تغرس اواك ْمُهَنِإ هةج :هجيور هل اَنحَلْصَو ىحي هل انِبْمَوَو هل انيس
 .[90 :ءايبنألا] # َتيِعسلَخ لا ماكسو وو ابْعَو اَنوْعَدُيَو تاريخا

 اهربك دعب اهتئيهت انه  جوزلا ٌحالصإف ؛نيتيآلا نيب ناتش :"”باوجلاو

 لعجت نأ ىنعملا نكل «يتيرذ يل ٌحلصأ :ليق ول كلذكو «ةدالولاو لمحلل

 يف يل خبَسأَو» :ةيآلا يف كلذك رمألا سيلو .حالصلل ًاعقومو ًالحم ةيرذلا

 اهرومأ لمشي ةيرذلا هذه َنأش حالَّصلا نوكي نأ ةيآلا ىنعم نأل ؛ قير

 :هلوق :(نيلالجلا ىلع لمجلا) يف ءاج !رمأ نود ًارمأ ٌصخي ال ءًاعيمج

 .مهيف ًاخسار «يتيرذ يف ًايراس َحالَّصلا يل لعجا» :يأ قيد يف ل حيَسآَوط

 ةلزنم لزن وه وأ «يتيرذ يف يب فطلا : يأ «فطللا ىنعم ديفيل (يف) ب يدعو

 ءهل فرظلاك مهنوكو ؛مهمف حالشلا نايرس ذيفيل (يف) ب يا مث «مزاللا

 «©0(بهيف هنكمتل

 :(فاكلا) فرح ةدايز يفن

 هلأ ذه َّنَأ لَك اهِشوُرْع َلَع ُهَي ةيواغ ّ> هو َةَي

 4 9 9 مني كن ل تن ل

 ل ل تل انحل كرثخست ا 0 ل هلأ لإ ْرظنأَو يامل ةكياَ

 .[9 :ةرقبلا] © ٌرِيِدَق ِءْىَش نك ع هس َّنأ ملَعأ لاَ

 ىنعمب فاكلا» :هدبع دمحم خيشلا لاق امك امنإو ءةدايز تسيل انه فاكلاف

 :زجارلا لوق كلذ ىلع دهاوشلا نمو مسا يهف ؛لثم

 .147 :نانملا فئاطل (1)

 .129 /4 :نيلالجلا ىلع لمجلا (2)
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 :رعاشلا لوقو !بئاذلا دربلا بح لغم ايانث نع :يأ

 لُثُفلاو ٌُثيزلا هيف بهذي ٍنْعّطلاك | ٍطَطَش يوذ ىهني نلو نوهتنتأ
 ءيجم اوركنأ نيذلا ؛نييرصبلا بهذمل ًاراصتنا ٌةدئاز اهنأ لالجلا معزو

 الإ نآرقلا ةغالبب قيلي ال امك «ميقتسي ال :ىنعملا نكلو «لثم :ىنعمب فاكلا

 نإو ءاهيلع هقيبطت ةلواحمو «نآرقلا يف ةيوحنلا مهبهاذم ميكحت نإ .لوألا ىلع

 كلذ لثمل َدِجَو وحنلا ناك اذإو «ىلاعت هللا ىلع ةريبك ةءارج ةغالبب كلذ لخأ
 .©!(دجوي مل هتيلف

 :(واولا) فرح ةدايز يفن

 ”رخ رهو انيك أوهَكك نأ صو كَل هك َوْهَو لاتقل ْمُكتِلَع بيكا» : ىلاعت هلوق
 .[216 :ةرقبلا] 4 تريل ال شنو ْملْسَي هاو كَل رس وهو اني أبيت نأ يَسعَو كَل
 قحلاو .مكل ٌريخ وه ًائيش اوهركت نأ ىسعو :ريدقتلا «ةدئاز واولا نأ اومعزو

 :2"ظفللا اهب لمجيو «ىنعملا اهب نادزي لاحلا واو يه هذه نأ

  اهدعب يتلا ةلمجلا اولعج اهتدايزب اولاق نيذلا نألف :ظفللا ثيح نم أ

 4اكيَع» : ىلاعت هلوقل ًةفص اهولعج - «مُكحَل يح َرْهَرل :ىلاعت هلوق : ينعأ
 واولا انفرع امو «ديكأتلل هتفصو فوصوملا نيب لحدت واولا هذه نإ :اولاقو

 اوباع كلذلو «ةاحنلا رثكأ هدر كلذلو ؛ٌحوجرم ٌبهذم وهو ءظق ديكأت فرح

 اَلَو الإ يرق نياَكَلْمأ آموإ» :ىلاعت هلوق ريسفت دنع لوقلا اذه يرشخمزلا ىلع
 .[4 : رجحلا] © ٌموُلَعَم باك

 مهل ًاريخ هنوك ةلاح يف ءيشلل مهتهارك نألف :ىنعملا ثيح نم - ب
 .داهجلا ىلع ّثحلا يف غلبأو «ميركلا ُنآرقلا هدصقي ام ىلع ٌلدأو «غلبأ

 :(ءافلا) فرح ةدايز يفن

 قحلاو ؛ةدايز ءافلا فرح نأ ىلع .[3 :رثدملا] * ْرَبكَم َكّيَرَو##© : ىلاعت هلوق

 .48 /3 :رانملا ريسفت (0)

 .158 :نانملا فئاطل (2)
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 لوخد يفو» :"”زارد هللا دبع دمحم خيشلا لاق امك «ةيغالب ًاهجوأ اهدوجول نأ

 «صيصختلا ىلع َّلَد نإو لوعفملا مدقت نأل ؛ليلج ةغالبلا نم َّرِس انه اه ءافلا

 كبر :ىلوألا :ناتلمج امهف اهعم امأو «ةدحاو ةلمج ءافلا نودب مالكلا َّنكلو

 ًاضيرحتو ًاثح دشأ ةيناثلا هذهو .ْمّظَع كبرف ًائيش ًامظعم تنك نإ : ةيناثلا. ْمظَع

 .ىلوألا نم

 ةهج نم اهتيزم نكل .ًاضيأ ةدحاو ةلمج ءافلا عم ُمالكلا َنوكي نأ ٌحصيو

 امهم :ليق هنأك ءريدقتو ضرف لك ىلع هب ٌرومأم ريبكتلا اذه نأ ىلع ءافلا ةلالد

 مأ كونداهأ ءاوسو «كوعاطأ مأ كوصعأ ءاوس :يأ ءْمظَع كبرف ءيش نم نكي

 رب كح هلأ لأ َمْوُلاَك ذِإ ورده ّقَح هلأ اوِرَدَق امَو» :هايإ الإ ْمُظعت الف «ءادعلا كوبصان
 00 2020 2 ا 3 هس 72 هما سم

 2010 سيم :هتولعجي َساَّنلِل ىدُهَو 2 دب ج ىِلأ ّبتِكْل لَ نم ل وَ ني
 مسام رس جر ده 2

 آب 5و يَ اَولَم لَم رشم ارك
 ل مريجس ير

 دوم ولي
 .[91 :ماعنألا] # َنْوُبعْلي ٌمِهْضْوَح يف مهَرَد مث هلأ لف : م

 :(مأ) فرح ةدايز يفن

 م لو 0000

 7 وق .[52 :فرخزلا] نيم ُدَكَي الو ُنِرِهَم َوْه ىِرلأ اذه نم ٌرْيَح نأ مآ :يلاعت هلوق
 ناكف «ةهدحاو ديز وبأ هلاق» :دربملا لاق (مأ) فرح ةدايز ةيآلا ىف نأ اومعزو

 .ريخ انأ نورصبت الفأ :هانعمو «ةدئاز (مأ) :لوقيف «مهبهاذم ٍفالخ ىلإ ٌبهذي

 (2)(ةدئاز ()مأ) نوفرعي الو ؛؟نويوحنلا الو نورسفملا هفرعي ال اذهو

 ةميركلا ةيآلا ىف امأتملا نإ ثيحب ؛'”فئاطللا ثحاص ًانايب َرمألا دازو
 يف ع 8 839 يل رم

 دقو ءهرخفو نوعرف يلاعت نع انئّدحت ةيآلا نإ ذإ ؛ًادبأ ةدايزلل ىنعم رّوصتي ال

 رهْتَألا ِهِذَدَهَو َرْسِو ُكلُم يل َسْيلأ ِرْرَمَي لاف ءدِمْرَم ىف ُنْوَعَرِف ئدابَوإ» :هموق يف ىدان

 :فرخزلا] 4 ُنيي ُداكَي الو ُنيِهَم وه ىذا اذه نم يح أنأ تأ (©) َنوُرُِي الق وح نم جت
 لب :يأ «(لب) ىنعمب يهو «ةعطقنملا (مأ) ةاحنلا اهيمَسُي يتلا يهو .[52 -1

 .43 :زارد هللا دبع دمحم .د ًاثيدح نيعبرأ حرش ةنسلا زونك نم راتخملا 1)

 .296 /3 :بضتقملا (2)

 .191 :نانملا فئاطل ىف سابع نسح لضف .د .أ (3)
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 هتحت نم يرجت راهنأ نمو .ءكلم نم هل ام وهو ءرمأ نع ٌبارضإ وهف .ريخ انأ
 . 2 ىسوم نم ًاريخ هنوك وهو ءرخآ رمأ ىلإ

 نوكيو ؟ورمع مأ كدنع ديزأ :كلوقك ؛ةلصتم نوكت نأ يرشخمزلا َرَّوَجو

 سانلا ٌدحأ لوقي امك كلذو .هنم ريخ انأ يننأ نورصبت مأ نورصبت الفأ :ىنعملا

 ؟اذكو اذك كل تلق امنيح عمست مأ عمست الفأ :رخآل

 :(ال) فرح ةدايز يفن
 ادني ُميقَأ الع : ىلاعت هلوقو .[1 :ةمايقلا] 4 ِةَميِقلا روي ْميقَأ الط :ىلاعت هلوق

 اذه ٌيرشخمنلا درو .نيتيآلا يف ةدايز (ال) نإ :موق لاقف .[1 :دلبلا] 4 ِدَيَبْل

 :تارابتعال كلذو ؛©2ديدس ريغ ٌتاوج هنأل ؛هب اوؤاج ام ضتري ملو .لوقلا

 : اهنم

 .”"اهتدايز يفاني ةرادّصلا يف اهئيجم نإ
 .متمعز امك رمألا سيل ءال :ليق هنأك ؛فوذحم مالكل ًةيفان اهنإ :ليقو »

 .فوذحملا ىلع ليلدلا مدعل ؛نيققحملا ضعب دنع ٌلوقلا اذه َدَرَو

 يف هنع عفادو «يزارلا هراتخا يذلا وهو ؛هسفن مسقلل ةيفان اهنإ :ليقو »

 ينكلو «سفنلا كلتو «مويلا كلذب مكيلع مسقأ ال :لاق هنأك» .بيغلا حيتافم

 تنك نإف ؟توملاب ثقرفت اذإ كماظع ٌعمجن ال انأ بسحتأ :مسقم ريغ كلأسأ

 يبأ ٌرايتخا ٌلوقلا اذهو .كلذ َلعفن نأ ىلع نورداق انأ ُملعاف ءكلذ ٌبسحت

 :رخأ هوجو ىلع لوقلا اذه ريدقت نكميو ؛ٌحصألا وهو ءملسم

 اذه تابثإ ىلع ءايشألا هذهب «ْمِنَأ5 "ل98 :لوقي ىلاعت هنأك :اهدحأ

 .ءايشألا هذهب هيلع ْمَسْفُي نأ نم ّلجأو مظعأ تولطملا اذه نإف ءبولطملا

 .هنأش ميخفتو ءهيلع مسقملا ميظعت مالكلا اذه نم ٌضرغلا نوكيو

 اذه تابثإ ىلع ءايشألا هذهب «ُميقُأ آل# :لوقي ىلاعت هنأك :اهيناثو

 لثمب هتابثإ لواحي نأ نم ىرحأو ىوقأو «ىلجأو رهظأ هتابثإ نإف ءبولطملا

 .163 /4 :فاشكلا (1)

 .ديمحلا دبع نيدلا ييحم «دمحم فسوي نبا قيقحت 2249 /1 : ماشه نبال ينغملا 22(
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 فيك : يأ .[3 :ةمايقلا] # َُماَظِع محي نَلُأ ننال ُبَسْحأإط :هدعب لاق مث ءمسقلا اذه

 .""!؟هداسف روهظ عم دسافلا رطاخلا اذه هلابب رطخ

 ٌةءارق هذهو ءاهتحتف تعبشأ «ءادتبالا مال اهلصأ (ال) نإ :2'ليقو »
 يف اذهل ٌدهشي ام برعلا مالك يف نإف ؛ةيناث ةهج نمو .ةهج نم اذه «ةيعبس

 «يطيقنشلا ينكجلا نيمأ دمحم ٌةمالعلا هلقن لوقلا اذهو ؛ءادتبالا مال عابشإ

 ةياورو «لبنق ةءارق يه» :لاق مث «مهضعب ةءارقو .«برعلا مالكب هل دهشتساو

 . ©«يتبلا

 :(9!) فرح ةدايز يفن

 مكب مه اكديَو ةعالإ عمن الا ني ىلا لَك اوُرَعَكح نا ُلَكمَوط : ىلاعت هلوق
 وه :مهدنع ريدقتلاو (الإ) ةدايزب موق لاقف .[171 :ةرقبلا] 4 َنوُلقَمَي ال َمُهَف ٌىَنَع

 .ءادنو ءاعد عمسي اال امب قعني

 اوبهذ ام نأل ؛نيرسفملا ٌةماع هيلع ّجَرَد امو ء«ّصنلا دوصقم نع ٌديعب اذهو

 يعاد لثم نأ كلذو ؟(الإ) فرح ةدايز يفني ديدسلا ىنعملاو ؛ديدس ريغ هيلإ

 ام كردت ال اهنكل ءاهب حيصيو «مانغألا ىعري يذلاك ناميإلا ىلإ اورفك نيذلا

 ام هقفت نأ نود ًاتوص الإ «عمست ال ىنعمب .ءادنو ءاعد الإ هنم ٌعمست الف «لوقي

 !اقلطم ةدايزلا روصتب ةجاح الف «هيلعو «نايبلا يف ةياغ ةيآلا .لوقي

 :(ال)) فرح ةدايز يفن

 5/1 09 توخِيضُم ُنَحح امن اَولاَف ِضرَأْلا يف أوُدِسْنُ ال َمُهَل َلو اًدإَو8 :ىلاعت هلوق

 آنك نيون اَوْلاَف شاّتلآ َنَماَع آمك أوي! ْمُهَل َلِج اَدِإَو 9 توفي ال نكل دودي مه معن

 .[13 -11 :ةرقبلا] © َنوُمَلَعَي ال نككو ُكاَهَفّسلأ مه ْمُهّنِإ لأ هآَهمشلَأ َنماَء

 ءاملع دنع ديكأت ةادأ يهو «2(الإ) فرح ةدايز اومعزي نأ بيجع رمأ

 كلت ُتبهذل تفذح ول ثيحب ؛اهدعب ام ققحت ٌديفت اهنأ اهتدئافو ؛يناعملا

 .215 /3 :يزارلا ريسفت (1)

 .219 :نانملا فئاطل (2)

 .ضايرلا عباطم ,«ه1375 ء«1ط .283 :باتكلا تايآ نع بارطضالا ماهيإ عفد (3)
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 نينمؤملا اومهتاو «حالصإلا اوعَّذا نيذلا دوهيلاو نوقفانملاف «ةعيدبلا ةدئافلا

 ."”نيفصولا نيذهب نوقحألا مهنأ ةميركلا ةيآلا دكؤت ؛هفَّسلاب

 :(ام) فرح ةدايز يفن

 وح نياوقنأل بلقلا دعاك تحك كو هَل ديلي محامي :ىلاعت هلوق

 # نيكي ةوتمْلا بحي هلأ َّنإ هلأ َلَع ْلَكَوتَم َتْرع او دل يف ْمُهَر ِواَسَو مط َرْفَغَتْساَو ْمُنَع ْفَعَأَ

 نأ ٌباوصلاو ؛رورجملاو راجلا نيب (ام) فرح ةدايزب اولاق .[159 :نارمع لآ]

 :ناهجو هيفو «ٌةركن لب «ةديزم تسيل اهنأ يناثلاو» لمجلا ٌحيشلا لاق امك (ام)

 .ةمحر ءيشبف :يأ «ةمحرب ةفوصوم اهنأ : امهدحأ

 «ناسيك ع نبا نع يكم هلقن ءاهنم لدب ةمحرو «ةفوصوم ريغ اهنأ : يناثلاو

 ءاهنم لدب ةمحرو «ةفوصوم ريغ ةركن اهنأ هريغو شفخألا نع ءاقبلا وبأ لقنو
 . ©”ةيماهفتسا اهنأب يزارلا لاقو لب .”(لادبإلاب َنّيَب مث .مهبأ هنأك

 :(نإ) فرح ةدايز يفن

 آمَه ٌةدِيْفَأَو اًرصِبأو اًعْمس هَل اَنَلَعَبَو ديف َمُكَنُكَم نإ آَميِف مهتم ْدَتَلَو8 :ىلاعت هلوق

 ام مهب َقاَحَو ِهََّأ ِتتياَِب َنوُدَسْحي أوك ذإ ٍءْىَس ني مهتَدِيفَأ الو مهردصبأ الو مهعمم ْمُهْنَع قف

 هيلع ُدَرُي اذهو !ةدايز (نإ) فرح نإ : اولاقو .[26 :فاقحألا] © َنوُءِرَبَتْس م مهب أك

 هوجو نم

 :ريدقتلا ٌريصيو «ىنعملاب ّلخي ثيحب ظفللا ثيح نم ٌميقتسي ال هنإ »
 ٌنيكمت نوكيف .هيف مكانكم يذلا لثم يف : يأ «هيف مكانكم اميف مكانكم دقلو»

 ٌريذحت وه ٌدوصقملا نأ ريغ ًاعطق ٍدارم ريغ اذهو «داع نيكمت نم ٌرثكأ شيرق

 . ًانيكمت رثكأو ءةوق دشأ مهنأ عم ًاداع كلهأ هللا نأ نم شيرق

 وأ لوصوم مسا (ام) نوكت نأ وه ةميركلا ةيآلا هب ميقتست يذلا ىنعملا »

 !ًاضيأ اهتدايزب لاق نمم ةبيتق نبا نوكي نأ بيجعلاو 224 :نانملا فئاطل (1)

 .329 /1 :نيلالجلا ىلع لمجلا (2)

 ثيح نم ال «ةيبارعإلا ةعنصلا ثيح نم زئاج ريغ كلذ نأب نايح وبأ هيلع در دقو (3)
 .97 /3 :طيحملا رحبلا :رظنا .ىنعملا
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 وأ «هيف مكنكمن مل يذلا يف ًاداع اّنَكَم دقلو :ىنعملا نوكيف .ةيفان (نإ)و «ةركن

 .هيف مكانكم ام ميظع ءيش يف
 ٌلامج اهيف َنوكيل انه تريتخا دقو «ريثكو ٌروهشم ةيفان (نإ) ءيجمو »

 مكانكم دقلوا : لاقي الف ءًاعم ناتملك َعمتجت ال ىتح (ام) ةملك نع لدُعف « عاقيإ

 ٌولعو .نآرقلا ٍةمظع ىلإ ُرظناف .نيترواجتم نيترم (ام) ركذتف .«هيف مكانكم ام اميف
 .2هيف ظافلألا رايتخا ةقدو «هريبعت ةعورو «هتعنص عيدبو «هنأش

 :©)ميركلا نآرقلا عمج :رشع عباسلا ثحبملا

 :ديهمت

 يف ًاَنَوَدُم وأ ءدحاو فحصم يف ًاعومجم لوألا رودلا يف نآرقلا نكي مل

 رودص يف ًاقرفمو ,فحصلا يف ًاعَّرَوُم ناك امنإو ءنآلا وه امك لماش باتك

 ةّسام ةجاح يف اوناك ام مهرهظأ نيب ًارضاح ِهِيلي يِبّنلا ناك املو ءلاجرلا

 هدوجوب مهنأ وه رخآلا يعادلا ناكو .«نايسنلاو ةعيضلا هيلع اوشخي ملو «هعمجل

 مهيلع َلزنأ ام نأ نوملعي اونوكي ملو «رارمتساب يحولا َلوزن نوبقرتي اوناك ُه
 هلاقتناو لَك هتافو دعب الإ كلذب اوملع امو .هلك نآرقلا وه ةظحللا مكلت يف

 ءيش باهذ نم فوخلا ناك امنإو ءانومأم هنم سيل ام ريوزت ناكف «هبر راوجل

 : هذ ركب يبأ دهع ىلع لوألا عمجلا

 ركب يبأل ٌةفالخلا تدهع .ىلعألا قيفرلل ِةلَي ىفطصملا لاقتنا دعبو

 ارقلا نم ٌةَّلجلا اهتيحض بهذو «ةدرلا ُبورح اهنم ٌنتف ٌتعقوو «قيدصلا
 ؛ًايباحص نيعبسلا ىلإ ٌددعلا غلب دقو «ةماميلا ةكرعم يف طبضلابو .ظافحلاو

 اوهبنتو «ةباحصلا رابك لغش هسفن رمألاو «نآرقلا عمج ىلإ ًةجاحلا تحلأف

 .241 :نانملا فئاطل (1)

 «بسانم فرصتب .122 .116 :يمالسإلا هقفلا خيرات :انباتك يف ثحبملا اذه :رظنا (2)

 .روطسلا هذه ةباتك ىتح عوبطم ريغ وهو
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 عقوف ؛ةايحلا تاظحل نم ةظحل يأ يف ةمألاب قدحي نأ نكمي مهاد ٍرطخل

 :ةحيحصلا ةياورلا هذه قفو لوألا عمجلا

 ركب وبأ ّيلإ لسأأ :لاق تباث نب ديز نأ هدنسب هحيحص يف يراخبلا ىور

 يناتأ رمع نإ : : هنلَص ركب وبأ لاق .هدنع باطخلا نب رمع اذإف «ةماميلا لهأ لتقم

 للا ٌرحتسب ب نأ ىشخأ ينإو ءنآرقلا ءاّرقب ةماميلا موي ٌرحتسا دق ّلتقلا نإ :لاقف

 تلق .نآرقلا عمجب ب ّرمأت نأ ىرأ ينإو «نآرقلا نم ٌريثك بهذيف «نطاوملاب ءارقلاب

 ملف «ريخ هللاو اذه : رمع لاق ؟هلو هللا لوسر هلعفي مل ًائيش لعفت فيك :رمعل

 ىأر يذلا كلذ يف تيأرو «كلذل يردص هللا حرش ىتح ينعجاري رمع ٌلزي

 ٌتبتك تنك دقو «كمهتن ال لقاع باش لجر كنإ :ركب ىبأ لاق :ديز لاق .رمع

 نم لبج َلْقَن ينوفّلك ول «هللا وف ؛هعمجاف نآرقلا عبتتف كي هللا لوسرل يحولا
 نولعفت فيك :تلق ءنآرقلا عمج نم هب ينرمأ امم يلع ّلقثأ ناك ام لابجلا

 ينمجاري ركب وبأ زي ملف ءريخ هلل وه :لاق !؟ِِللَي هللا لوسر هلعفي مل ًائيش

 ٌتعبتتف «- انهو - رمعو ركب يبأ ردص هل حرش يذلل يردص هللا حرش ىتح
 ةروس رخآ ٌتدجو ىتح «لاجرلا رودصو فاخّللاو بسعلا نم هعمجأ َنآرقلا

 0 ةبوتلا
 0 موس 2 دس عر

 سرح رع ام ِهَملَع 2 كيش ني 1 د هاش 4 دع © /َهرُيَقَتي

 7 الإ هَل 1 هنأ كوسَح لكم أولت ني (7) دي ومر ننس يملا مُكحِيبَع

 يبأ دنع ُفُْحَّصلا تناكف «[129 7 ,ةيرعلا] < ميلا شرس تف لو

 سانلا مظعأ :لاق يلع نع هدنسب فحاصملا باتك يف دواد يبأ نبا جرخأ

 باتك عمج نم ٌلوأ وه ؛ركب يبأ ىلع هللا ةمحر ءركب وبأ ًارجأ فحاصملا ىف

 . هللا

 ؟نآرقلا عمجل تباث نب ديز قيدصلا راتخا اذامل

 صرحأ نم ناك لب .مهبهاومو لاجرلا ريداقمب سانلا ملعأ ركب وبأ ناك
 هرايتخا عقو انه نم ؛بسانملا ناكملا يف بسانملا لجرلا عضو ىلع ةباحصلا
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 لاصخو «ةنسح بقانم نم ّلجرلا هب زيمت امل ؛عزانم الب تباث نب ديز ىلع

 لجرلا يف ةيتآلا ٌصئاصخلا لمأتو «هنارقأ يف ًاردان الإ هريغل فونت مل «ةميرك
 : هتقلأو «هتعمل يتلا

 ءمالسإلا ناضحأ يف عرعرتف ءهرمع نم ةرشع ةيداحلا نبا وهو ملسأ

 قحلا يف يباحي نكي مل يذلا ركب وبأ هنظ اذكو ؛هقالخأب قلختو ءهبدأب بدأتو
 .ادحا

 . هبتكف هيلإ ثعب حولا لزن اذإ ناكو هِي َىَِنلا نمز يف يحولا ٍباَّنُك نم ناك -

 اي) :هل لاقف «ةينايرّسلاو دوهيلا تاغل ِهِل َيِبّنلا نم رمأب مّلعت نمم ناك -

 امف ءهتملعتف :لاق «يباتك ىلع مهنمآ ام هللاو ينإف ؛دوهي باتك يل مّلعت «ديز

 «مهيلإ بتك اذإ لَك هللا لوسرل ٌبتكأ تنكو «هتقذح ىتح رهش ٌفصن يل ىضم

 :لاق ءااهملعتف» :لاق ءال :لاق ؟؟ةينايرسلا ملعتأ» :ِةِلك ىِبّنلا هل لاقو

 ملعيو «هللا باتكل ًاطايتحا سانلا رثكأ ناك اذهو «ًاموي رشع ةعبس يف اهُتملعتفا

 . مهَطَطُح مهفي و .مهركم أرقيو «دوهيلا ايابخ
 يف دعس نبا جرخأ دقو ء.ههوجوب مهملعأو «نآرقلل سانلا ًارقأ ناكو -

 رمع ناك ام :لاق راسي نب ناميلس نع خيراتلا يف ركاسع نباو «تاقبطلا

 .ءاضقلاو «ةءارقلاو «ىوتفلاو «ضئارفلا يف ًادحأ ديز ىلع نامّدَقُي نامثعو

 نب ٌديز يتمأ ٌضرفأ» :لي ُنِبَّنلا لاق ىتح ضئارفلاب ةباحصلا َملعأ ناك -
 .«تباث

 نم نوظفاحلا ملع دقل :سابع نبا لاق ء«ملعلا يف نيخسارلا نم ناكو -

 .ملعلا يف نيخسارلا نم تباث نب ديز نأ ِةِكَي دمحم باحصأ

 : عمجلا اذه تازيمم

 يف قرفت امل ٌعمجلا ٌديز هب ماق يذلا لمعلا ناك دقف «فلس ام ىلع ءانب »

 تناك َنآرقلا نأل ؛طيخب اهطبرف ةقرفتم ًاقاروأ دجو نمك هلمع هبشأف .فحصلا

 .لوألا رودلا يف هعمج ٌرداوب

 امنإو «تبتّتلا يف ةدايز ظفحلا دّرجمب نوفتكي عمجلا اذه يف اونوكي مل »

 يف ءافتكالا مدع يف ٍديز ُلْعِف ناك امك ًامامت «ًابوتكم هنودجي ام ىلع اودمتعا



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | 2106|

 وه

 ًاعبط ظافحلا نم ناك دقو ءهظفح ىلع «فكوُسَر ح1 ٌدَّقْل» : صنلا لقن

 ةميزخ دنع اهدجو ىتح ؛ٌّصنلا اهيلع بتك يتلا ٍةيلصألا ٍةعقرلا نع ثحب هنكلو
 .يراصنألا

 نم مهعيمج ةباحّصلا هرقأ لب «هيلع اوفلتخي مل عمجلا اذه نإ مث »

 .توبثلا يعطق ارتاوتمو ءايوق اعامجإ ناكف ءراصنألاو نيرجاهملا

 : هيض نافع نب نامثع دهع يف يناثلا ٌعمجلا :ًاينا

 ىّلجتو «لوألا ردصملا ىلع ٌديدج أرط دقف ؛نيروُثلا يذ دهع يف امأو

 ىلع اهعيزوتو «ةريثك حسن يف هخسنب نامثع دشارلا ةفيلخلاو مامإلا رمأ يف كلذ
 ةيشخلا وه عمجلا اذه ىلع لمح يذلا رهاظلا َبَّبَّسلا نكل «ةيمالسإلا راصمألا

 :يتآلا قفو نآرقلا ةءارق يف نيملسملا فالتخا نم

 نب ةفيذح نأ» :هن# كلام نب سنأ نع هدنسب هحيحص يف يراخبلا ىور

 عم ناجيبرذأو ةينيمرأ حتف يف ماشلا لهأ يزاغي ناكو  نامثع ىلع ّمدق ناميلا

 ريمأ اي :نامثعل ٌةفيذح لاقف «ةءارقلا يف مهُفالتخا ًةفيذح عزفأف  قارعلا لهأ

 دوهيلا فالتخا باتكلا يف اوفلتخي نأ لبق ةمألا هذه كردأ ؛نينمؤملا

 يف اهخسنن فحّضلاب انيلإ يلسرأ نأ ةصفح ىلإ نامثع لسرأف «ىراصنلاو

 نب ديز رمأف «نامثع ىلإ ٌةصفح اهب تلسرأف «كيلإ اهّدرن مث .فحاصملا
 نب ثراحلا نب نمحرلا دبعو «صاعلا نب ديعسو «ريبزلا نب هللا دبعو «تباث
 اذإ :ةثالثلا نييشرقلا طْهَّرلل نامثع لاقو .,فحاصملا يف اهوخسنف ؛ماشه

 َلزن امنإف «شيرق ٍناسلب هوبتكاف نآرقلا نم ءيش يف تباث نب ديزو متنأ متفلتخا
 ىلإ فحصلا نامثع در فحاصملا يف فحّصلا اوخسن اذإ ىتح اولعفف «مهناسلب

 يف نآرقلا نم ٌهاوس امب رمأو ءاوخسن امم فحصمب قفأ ّلُك ىلإ لسرأف .ةصفح

 .«قرحي نأ فحصم وأ «ةفيحص لك

 نكت مل ةيدرف ٌتاباتك اهنأل ؛فحاصملاو فحّصلا قرحب ُنامثع رمأ امنإو

 ىلإ ةبسنلاب نيملسملا ناهذأ يف ًةلبلب اهؤاقبإ ثروأ امبرو «نيملسملا عامجإب
 ّمَض دق ءدحاو فحصم ىلع مهعيمج نيملسملا لمحي نأ دارأف «لبقتسملا
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 انو ةشئاع ةديسلا تلئَّس دقلو «و ةباحصلا عامجإب ميركلا نآرقلا تايآ عيمج

 . "”(هللا مالك فحصملا يتفد نيب ام :تلاقف نآرقلا نع

 ءةمركملا ةكم :يهف فحاصملا اهيلع تعزو يتلا قافآلا نع امأو

 .نيرحبلاو «نميلاو «ةفوكلاو «ةرصبلاو «ماشلا دالبو «ةرونملا ةنيدملاو

 ةمولعملا يهو .,فحاصملا هذه نم ةخسن :هسفنل نامثع ظفتحا دقلو

 «خسن سمخ ليق ءراصمألا عماوج يف اهتيقب لعج مث ««مامإلا فحصملاب»

 «نوؤرقي ءارقلا اهيلإ عجري عجارم تلظو ؛«ةريثك خسن :ليقو ءاهنم عبس :ليقو

 .ربيغت الو ليدبت ريغ نم نولقنيو ءنوظفحيو
 ىلإ «(ه25) ةنس نم ءادتبا نينس سمخ عمجلا يف ةيلمعلا تقرغتسا دقل

 تعزوو «ةريثك خسن يف ًاخوسنمو ًالماك ًاعمج ًاعومجم ُنآرقلا ناكف «(ه30)

 .قافآلا ىلع

 ؟فحاصملا خسن يف نامثع ةّطخخ يه ام

 : يتآلا قفو هِقلَؤ نافع نب نامثع انديس لبق نم َةعبتملا ةطخلا َلزتخن نأ نكميو

 .ميرك نآرق هنأ نم ققحتلا دعب الإ ءيش بتكي ال -

 يبأ دهع يف تبتُك يتلا فحصلا نع ُلْقَت ةياهنلاب يه ةيلمعلا هذه نإ

 .ةَي يتلا هب ىصوأ ام قفو ىلع نآرقلا بيترت ةيلمعو ءركب
 .ةريخألا ةضْرَعلا يف رقتسا هنأب ملعلا دعب الإ ءيش بتكي ال

 .ةوالت حسني مل هنأ نم دكأتلا دعب الإ ءيش بتكي ال -

 نأ ىلع اوعمجأ دقو «ةباحصلا عمج ىلع هضْرَع دعب الإ ءيش بتكي ال -

 .ناصقن الو ةدايز ريغ نم .نارقلا وه مامإلا فحصم يف ام

 مأ «هوباتلا# :لثم «شيرق ةغلب هوبتك نآرقلا نم ءيش يف اوفلتخا اذإ

 ناسلب لزن هنإف ؛4ُتوُباَتلاام هوبتكا :لاقف نامثع ىلإ ُفالخلا عفرف 4ُثوُباَتلأ»
 .شيرق ةجهل يف برعلا ُتاجهل ْثَدَحَو دقو .شيرق

 ءه1404 ء1ط .«(61 :نخلا ديعس ىفطصم روتكدلل هلوصأو هقفلل ةيخيرات ةسارد (1)

 .ةيروس «عيزوتلل ةدحتملا ةكرشلا ماا 4
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 .ةرتاوتم ريغ ةءارق بتكت الو «ةرتاوتملا تاءارقلاب ىفتكُي -

 .ةدحاو ٍةروصب مسري تاءارقلا هوجو هيف ٌفلتخت ال يذلا ظفللا -

 ًالمتحم طخلا يف همسر نكميو «تاءارقلا هوجو هيف ٌفلتخت يذلا ظفللا

 «اهرشنن فيك#و «اوتبثتفإلو 4ْتيتق» :لثم دحاو مسرب بتكي اهلك اهل
 .4(اَمّرْنُت تّيحإ»و

 طخلا يف همسر نكمي الو ؛تاءارقلا هوجو هيف فلتخت يذلا ظفللا

 مسرب ىرخأ ةخسن يفو ءهوجولا ضعب قفاوي مسرب ةخسن يف بتكي اهل ًالمتحم

 #هينب ميهاربإ اهب ىصوأو#و وين ِهِزَب معِهْزِإ آبي نّصوَوإ» : لثم ءرخآلا هجولا قفاوي

 . نال اك نم كرب ٌتَنَج لاطو < « ردهتألا اَهَنَخ كرمت ٍتَّنَج حطاطو

 تايآ نأب كلذ ؛عيرشتلاو هقفلا يف ٌميظع ٌرثأ نيودتلا اذهل ناك)و اذه -

 ةيعطق اهلك تراصو «ةهفاشمو ةباتك اهلْقَن رتاوت نيودتلا اذهب نآرقلا يف ماكحألا
 أرطي ملو ءاهتاور ديناسأو ءاهتياور يف دوهجلا ءانع نوملسملا يفُكو ءدورولا

 . 20(فالخ يأ دعب اميف ةيحانلا هذه نم

 ظفحو لب «هيف ةدايزلاب وأ ءهنم صقنلاب عايّضلا نم نآرقلا صن ظفح لب -

 ىلاعت هللا ٌةيانع تناكو ءردقب يرجي ءيش ّلكو ؛هتءارق ةقيرط يف فالتخالا نم

 يف بارطضالا نم ةمألا ةمصعل فطلب هللا دي هيف فرصتتو «عمجلا اذه بقرت

 اهبر باتك يف فالتخالل اعفدو «ةقباسلا ممألا يف ىرج امك ايلعلا اهتيعجرم
 لك ثتعسو يتلا ةمحرلا نم ناك هللا قيفوت نكلو «ىراصنلاو ٌدوهيلا ٍتفلتخا امك

 ٌهَمَياَلِإ كَتَلَسٌيأ امو :ةمحرلا لوسر اهيف ثعتبا يتلا ةمألاب ةمحرلاو «ءىش
 07 : ءايبنألا] < ملص

 .[19 :رجحلا] 4 َنوُظِفحلل ُمآاَنِإَو َرْكْذلا اَنلَرت ُنحَع نإ : ىلاعت هلوقو

 :ينامثعلا فحصملا مسر :رشع نماثلا ثحبملا

 ىدل ريثك ٌدادم اهيف لاسف «ةيبرعلا ةغللاب ةيوق ةقالع هل مسرلا َعوضوم نإ

 .62 :هلوصأو هقفلل ةيخيرات ةسارد (1)
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 طخلا دعاوقل ةجاحلا ٌسمأ يف ديعّصلا اذه ىلع مهلعج امم «نآرقلا ءاملع

 .اهريغو ةيئالمإلا دعاوقلاو «يبرعلا

 ٌةباتكلا هيلع تناك امل ًاقداص ًاجذومن انمامأ عضي ُينامثعلا ٌمسرلا اذهو»

 كلت يف ُنمانلا ناك نيح «لوألا يرجهلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ٌةيبرعلا

 رثكأ ناكو .فحصملا يف هنودجي امو مهتباتك نيب قرفب نوسحي ال مايألا

 ام لك يف يفحصملا ّمسرلا نوقفاوي مهعابتأو نيعباتلا نم مهقفاو ْنّمو ةباحصلا

 ٌءاملع رهظ نأ ىلإ كلذ ىلع رمألا رمتساو ؛ًاثيدح الو ًانآرق نكي مل ولو هنوبتكي

 مهتسيقأ ىلع اهونب طباورو طباوض نفلا اذهل اوسسأو «ةفوكلاو ةرصبلا

 يحالطصالا وأ يسايقلا طخلا ملع اهوّمسو «ةيفرصلا مهلوصأو «ةيوحنلا

 .عبتملا طخلاب فحصملا ّمْسَر اومسو «عرتخملا

 مسرلا نيب ةقالعلا ةقيقح ِمُهَف يف باوصلا ٌجهنملاو قحلا ٌفقوملاو

 ؛رهدلا نم ٌنيح اهيلع ىتأ ةيبرعلا ةباتكلا نأ وه ؛يبرعلا ءالمإلاو يفحصملا

 يتلا شوقنلا كلذل ٌدهشت «ينامثعلا مسرلا يف اهدجت يتلا ةروصلاب بتكت تناك

 نورقلا يف ةيبرعلا ةباتكلا مادختسا عاستا نكلو «لوألا يرجهلا نرقلا ىلإ ٌعجرت
 ًاديدحت رثكأ ةباتكلل دعاوق ىلإ حوضوب ًةجاحلا رهظأ دق ىلوألا ةيرجهلا

 نم ةيبرعلا ةباتكلا يف ودبي ام ليمكت ىلإ لوألا نرقلا ذنم ُسانلا هجتاف ءًاطبضو

 هذه يف ةيبرعلا ءاملع مهسأو «دعاوقلا ددعت نم اهيف ام ديحوت ىلإو ءصقن
 هذه نكل ,ءعوضوملا اذه يف ًابتكو لئاسر نينسلا رورم عم اوفلأو «ةكرحلا

 مسر يف هيلع يه امع اهب ذعتبت مل ؛ةيبرعلا ةباتكلل ةيديعقتلاو ةيليمكتلا ةكرحلا

 . 27(ةمثألا فحاصملا

 :هيف تافلؤملا رهشأو ينامثعلا مسرلاب ءاملعلا ةيانع

 مولعو ةيعرشلا تاساردلا نيب اوعمج نيذلا نآرقلا ءاملع نم ٌددع َّجَرَد دقو

 دقو «هتفلاخم ٌروجت الو .ءفحصملا هب بتُك يذلا ؛طخلا ةسارد ىلع ةيبرعلا

 ط 2736 .730 :دمحلا يرودق مناغ .أ «ةيخيرات ةيوغل ةسارد :فحصملا مسر :رظنا (1)

 .م1982 ءه1402 ماع ةيقارعلا ةيروهمجلاب ةينطولا ةنجللا
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 ءدحاو فحصم يف هعمج ءانثأ هب بتك فرح لك نع ةيفاو ةبيط ًاضورع اومدق
 ىلع ةنيعملا تامالعلا نم اهريغو ءلكشو ءطقن نم خسنلا اذه ىلع أرط امو

 يف هب ٌثءاج ام وحن ىلع فحاصملا طبض ىلإ ضعب ىربناو .هديوجتو هتءارق
 زرب دقو اذه .نيودتلا رصع يف فحصملا ُحَسُن ترشتنا ىتح ؛مامإلا فحصملا

 ٌتافلؤم ترهظف ءهدلب فحصم يف درو ام ىور مامإ راصمألا نم رصم لك يف

 :لاثملا ليبس ىلع اهنمو ؛طبضلاو مسرلاب تينَع ةريثك

 ت) يبصحيلا رماع نب هللا دبع ماشلا مامإل هلوصومو نآرقلا عوطقم 1

 .(ه8

 يئاسكلل ةرصبلا لهأو «ةفوكلا لهأو ؛ةنيدملا لهأ فحاصم فالتخا - 2

 .(ه189 تن

 ت) يناهفصألا ةتشأ نب هللا دبع نب دمحم ركب يبأل ءررحملا باتك -3

 .(ه360 رصمب

 .(يناهفصألا ركب يبأل) ًاضيأ هل فحاصملا باتك - 4

 .(ه437 ت) يسلدنألا بلاط يبأ نب يكمل فحاصملا ءاجه 5

 نب نامثع ورمع يبأل راصمألا لهأ فحاصم موسرم ةفرعم يف عنقملا -6

 .(ه444 ت) ينادلا ديعس

 .(ينادلا ورمع يبأل) ًاضيأ هل فحاصملا طقن يف مكحملا 7

 ت) يبطاشلا فلخ نب ةريف نب مساقلا مامإلل '"ةيئارلا ةديصقلا -8

 .(ه590 ةرهاقلاب

 نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل ليزنتلا طخ موسرم يف ليلدلا ناونع - 9

 .(ه721 ت) ءانبلا نباب ريهشلا يشكارملا نامثع

 نيسح يحلا دبع روتكدلل «هطقنو فحصملا مسر» نع ةلاسر 0

 .م1975 ماع «فيرشلا رهزألاب «هاروتكدلا» ةيملاعلا ةداهش اهب لان يوامرفلا

 عنقملا لئاسم اهيف مظن يتلاو «دصاقملا ىنسأ يف دئاصقلا بارتأ ةليقع» ةامسملا يهو (1)

 .تاملك تس اهتلمج ةريسي ًافرحأ هيلع دازو «ىنادلا ورمع ىبأل
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 يرودق مناغ.أ .ت «ةيخيرات ةيوغل ةسارد :فحصملا مسر 1

 . "”دمحلا

 تلاز ام ىتلا ثاحبألاو «تافنصملاو «تاساردلا نم اهريغ ىلإ ...

 1 . مويلا ىلإ ةيراج
 مسرلا ريغب فحاصملا ةباتكل يهقفلا مكحلا :رشع عساتلا ثحبملا

 :(0ىنامثعلا

 :جرحلا مدعو قيفوتلاب لوقلا
 «يحالطصاو «يفيقوت ٌرمأ ينامثعلا مسرلاب ةباتكلا نأ ىأر ْنَم ةمث نإ

 ةماعلا ةحلصملل ًاقيقحت ةئيدحلا قرطلاب هتباتكو هتفلاخم نم عنام الو

 عنام الف ءطخلا لوصأو «ةباتكلا ٌدعاوق ترقتسا نأ دعب ةصاخ .”نيملسملل

 .*”جرحلل ًاعفرو «مهيلع ًاليهست مويلا سانلل فورعملا «فحصملا» ةباتك نم
 ؛ءارقلاب لالخإلا ةيشخو ءاهدعاوقو ةيبرعلا ةغللا يف تارابتعا ىلع ءانبف

 ةماعلا نإ» :حلاصلا يحبص خيشلا لاق ةثيدحلا دعاوقلاب فحصملا ةباتك اوصّخر

 مهل بتكي نأ بجي لب نسحيف «ميدقلا همسر يف نآرقلا اوؤرقي نأ نوعيطتسي ال

 . ””(ههرصع يف ةعئاشلا تاحالطصالاب

 يف (ريتسجاملا) ةيملعلا ةلاسرلاب مدقت دقو .دادغب ةعماجب ةعيرشلا ةيلك يف ًاسردم ناك (1)

 هتعبطو «زاتمم ةجرد ىلع لصحو «ةرهاقلا ةعماجب مولعلا راد ةيلكب ةيبرعلا ةغللا مسق

 .م1982 «ه1402 ماع ةيقارعلا ةيروهمجلاب ةينطولا ةنجللا

 قيبطتلاو يلوصألا ديعقتلا نيب حالصتسالا ةيرظن :هاروتكدلا ةحورطأ يف هتبتك ام :رظنا (2)

 ينامثعلا مسرلا مازتلا يف ةحلصملا رثأ :ثحبم يف 4441 . 427 /2 :رصاعملا يهقفلا

 ةزيمب «م2002 ماع ةيملعلا ةلاسرلا تشقون «ةثيدحلا تاحالطصالاو فيقوتلا نيب

 . ةئنهتلا عم ًادج فرشم

 .63 :ليعامسإ نابعش .د «ةثيدحلا تاحالطصالاو فيقوتلا نيب هطبضو فحصملا مسر (3)

 هطقنو فحصملا مسرو «3 :ةفق رديحل ماكحأو تاسارد :ميركلا نآرقلا عم :رظنا (4)

 .244 :يوامرفلا يحلا دبع .د

 .280 :نآرقلا مولع يف ثحابم :رظنا (5)
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 :ينامثعلا مسرلاب ةباتكلا بوجوب لوقلا

 فحاصملا ةباتك بوجو ىلإ نيرصاعملاو فلّسلا ءاهقف نم ٌريثك حنج

 ماركلا ةباحّصلاو ؛ ءكإلط نافع نب نامثع ةفيلخلا دهع يف هب تبتك يذلا طخلاب

 :يتآلا قفو كلذو ؛ًاناسلو ًابلق قدصأ اوناك مهنأل ؛كي ََنلا نع

 ىرتأ ( مويلا ًافحصم بتكتسا نم تيأرألا :هل ليق ًاكلام نأ يناّدلا ىورو

 نكلو ؛كلذ ىرأ ال :لاقف ؟مويلا ءاجهلا نم سانلا هثدحأ ام ىلع بتكي نأ

 .'”(ىلوألا ةبتكلا ىلع بتكي

 يف هل فلاخم الو» :ةرجهلا راد مامإ مالك ىلع ًاقلعم ينادلا ةمالعلا لاقو

 .«ةمألا ءاملع نم كلذ

 : لبنح نب دمحأ مامإلا

 «فلأ وأ «ءاي وأ ءواو يف مامإلا فحصم ٌةفلاخم مرحت : دمحأ مامإلا لاق

 . 20كلذ ريغ وأ

 :ةعبرألا ةمئألا بهذم

 يكح دقو .2”ةعبرألا ةمئألا بهذم وه اذه نأ كرابملا نب دمحأ ركذو

 ىلع اوعمجأ دقو» :(رشبلا ءالضف فاحتإ) يف ءاج ذإ ؛يأرلا اذه ىلع عامجإلا

 . 4”(. . .ًارارطضاو ًارايتخا هيلإ ةجاحلا وعدت اميف ؛مسرلا عابتا موزل

 .10 .9 :عنقملا 00

 .146 /4 :ناقتإلاو «379 /1 :يشكرزلل ناهربلا :رظنا (2)

 لاقو .ةليقعلا نم يربعجلا نع كلذ لقن دقو «ةيرهزألا ةعبطملا ء1غط .64 :زيربإلا (3)

 ءاجهلا ىلع ظفاحي نأ يغبنيف ًافحصم بتك نم» :ناميإلا بعش يف يقهيبلا ةمالعلا

 اوناك مهنإف ءأئيش اوبتك امم ريغي الو «هيف مهفلاخي الو .فحاصملا هذه هب اوبتك يذلا

 ًاكاردتسا انسفنأب نظن نأ يغبني الف ءانم ةنامأ مظعأو ءًاناسلو ًابلق قدصأو «ًاملع رثكأ

 .146 /4 :ناقتإلا :رظنا .«مهيلع

 .نابعش ليعامسإ .د قيقحت «319 /1 :رشبلا ءالضف فاحتإ (4)
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 :2ةيتآلا تارابتعالل ؛ينامثعلا مسرلا ريغب ةباتكلا َعنم َلَّلَع نم ةمثو

 نمو «ليدبتلاو رييغتلل ًةضرع انرصع يف ةباتكلاو ّطخلا َملطصم نإ - 1
 .همسر يف ليدبتلاو رييغتلا نم هتيامح نآرقلا سيدقت

 ةنتف ىلإ ّرجي امبر ةثيدحلا طخلا تاحلطصمل فحصملا َعاضخإ نإ - 2

 يفحصمو «كمسر نم ريخ يمسر :لاقيف «نامثع مايأ ثثدح يتلا ةنتفلاب هبشأ

 . كفحصم نم ريخ
 نآرقلا ةباتك ىلع ةمألا ٌعمجي يذلا ماعلا ٌمسرلا وه ينامثعلا مسرلا 3

 .تاتشلا اذه عمجي رمأ يف طرفن نأ انل نوكي امف ءراصمألاو راصعألا لك يف

 :ىربكلا تائيهلاو ةيهقفلا عماجملا تارارق

 هيف تدبأو ء.عوضوملل ىربكلا تائيهلاو ةيهقفلا عماجملا تضرعت دقو
 «صاصتخالا يوذ نآرقلا ءاملعو «ءاهقفلا نم ةلث ههدصب تبتكتسا نأ دعب اهيأر

 ضعبل ءانثتسا الإ ينامثعلا مسرلا نع فارصنالا مدع ىلع اهَّلج يف ترفسأو

 . أب اميف اهتيمهأل ءارآلا هذه ٌدصرنو ؛سابتقالا دنع وأ «ةيميلعتلا بتكلا ىف تايآلا

 :ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم

 :رارقلا ٌصنو «م1968 ماعل عبارلا هرمتؤم يف كلذو

 يف هذ نامثع انديس فحصم مسر ىلع ةظفاحملا َبوجَو رمتؤملا ررقي»

 ٌروجي الو «هنم ءازجأ عبط يف وأ ءلماك فحصم يف ميركلا نآرقلا عبط

 وأ «ةيميلعت بتك نمض تايآلا ضعبل كلذ ناك اذإ الإ يميلعتلا مسرلا ٌلامعتسا

 .«اهب داهشتسالا وأ «تايآلا ضعب سابتقا ضرغل

 ؛هسفن رارقلا ىلع هسفن ٌعمجملا دكأ م1970 ماعل سماخلا هرمتؤم يفو

 : هيف ءاج

 فحصملل ينامثعلا مسرلا ىلع نوملسملا ٌدمتعي نأب رمتؤملا يصوياا

 .«(فيرحتلا نم هل اظفح ؛فيرشلا

 .55 :لامك لداع دمحأل نآرقلا مولع :رظنا (1)
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 : ءاملعلا رابك ةئيه رارق

 : يتأي ام ررق ةرشع ةعبارلا ةرودلا يف (71) مقر رارق
 «ءكلض نامثع دهع يف تناك ينامثعلا مسرلاب فحصملا َةباتك نأ تبث - 1

 مهعباتو «ةباحصلا هقفاوو «نيعم مسر ىلع هوبتكي نأ فحصملا َةَبَتَك رمأ هنأو

 يتنسب مكيلع» :لاق لك يبثلا نأ تبثو .اذه انرصع ىلإ مهدعب ْنَّمو نوعباتلا

 فحصملا ةباتك ىلع ٌةظفاحملاف .«يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو

 ًالمعو «ةباحصلا رئاسو .يلعو .نامثعب ءادتقا نيعتملا وه مسرلا اذهب

 دصقب ايلاح دوجوملا يئالمإلا مسرلا ىلإ ينامثعلا مسرلا نع ٌلودعلا نإ -2

 َمسرلا نأل ؛ةباتكلا يف حالطصالا ريغت اذإ رخآ رييغت ىلإ يضفي ؛ةءارقلا ليهست

 ىلإ كلذ يدؤي دقو .رخآ حالطصاب رييغتلل لباق حالطصالا نم ٌعون يئالمإلا

 نيب ُفالتخالا عقيف ءاهصقن وأ ءاهتدايز وأ ,فورحلا ضعب ليدبتب نآرقلا فيرحت
 «ميركلا نآرقلا يف نعطلل ًالاجم مالسإلا ءادعأ دجيو «نينسلا ّرَم ىلع فحاصملا

 .نتفلا بابسأ عنمو ءرشلا عئارذ ّدسب ُمالسإلا ءاج دقو

 ريصي نأ نآرقلا ةباتك يف ينامثعلا مّسرلا مزتلي مل اذإ هنأ نم ىشخي ام - 3

 .اهقيبطت حرتقا هتباتك يف ةركف ناسنإل تنع املك ؛سانلا يديأب ةبوعلأ هللا باتك

 ءردو ءرطخلا نم هيف ام اذه يفو ءاهريغ وأ «ةينيتاللاب هتباتك مهضعب حرتقيف
 .حلاصملا بْلَج نم ىلوأ دسافملا

 :يتآلا ٌرارقلا سلجملا ذختا بابسألا هذه ىلع ًءانبو

 مسرلاب ناك ام ىلع فحصملا مسر ىقبي نأ ءاملعلا رابك ةئيه سلجم ىري
 باتك ىلع ةظفاحم «ةثيدحلا ءالمإلا دعاوق قفاويل هرييغت يغبني الو «ينامثعلا

 هللا ناوضر  فلَّسلا ةمئأو ةباحصلا هيلع ناك امل ًاعابتاو .فيرحتلا نم هللا

 .- نيعمجأ مهيلع

 :ةدجب يمالسإلا هقفلا عمجم

 قداصو «هرقأف ءاملعلا رابك ةئيه رارق ىلع يمالسإلا هقفلا ٌممجم علطا دقو

 بوجوو «ينامثعلا فحصملا مسَر رييغت زاوج مدع نم كلذو ؛عامجإلاب هيلع
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 مدع ىلع ةدلاخ ةَّبُح نوكيل ؛هيلع وه ام ىلع ينامثعلا فحصملا مسر ءاقب

 ةباحصلا هيلع ناك امل ًاعابتاو «ينآرقلا صنلا يف فيرحت وأ رييغت يأ برست
 ْ - نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر  فلّسلا ةمئأو

 تداتعا يتلا ةئشانلا ىلع هتءارق ليهستو «نآرقلا ميلعت ىلإ ًةجاحلا امأ

 ينغتسي ال ذإ ؛نيملعملا نيقلت قيرط نع ٌققحتت اهنإف «جرادلا يئالمإلا مسرلا
 ةءارق نيِئيشاّنلا ميلعت ىلوتي وهف ءمّلعم نع لاوحألا عيمج يف نآرقلا ميلعت

 دعاوق يف اهمسر نع ينامثعلا فحصملا يف اهمسر ٌفلتخي يتلا تاملكلا

 راركتو «ليلق اهددع تاملكلا كلت نأ ظحوُت اذإ اميس الو «ةجراّدلا ءالمإلا

 ملعت ىتمف ءاهوحنو (تاومسلا)و (ةولصلا) ةملكك «ريثك نآرقلا يف اهدورو

 «فحصملا يف ثرركت املك اهتءارق هيلع لهس ينامثعلا مسرلاب ةملكلا ئشانلا

 ءالمإلا دعاوق يف (كلذ)و (اذه) ةملك مسر يف امامت كلذ لثم يرجي امك

 قيفوتلا يلو هللاو .ًاضيأ ةجرادلا

 :تسلا ينامثعلا مسرلا دعاوق :نورشعلا ثحبملا

 مولعل ىطاعتي نم مزلي ءهمسر و هطخ يف ّدعاوق ينامثعلا مسرلل نأ كش ال

 اهرصح دقو ؛طخلاو مسرلا دعاوقو «ةيبرعلا ةغللا ةيارد ىلع نوكي نأ نآرقلا

 :زاجيإب اهل ضرعن تس يف نفلا اذه ٌءاملع

 :فذحلا ةدعاق 1

 نمو .« مناع ٠ .«4شاّنلأ ايات : وحن ءادنلا ءاي نم فذحت فلألا نأ :يأ

 « نمي :يظفل نمو .4َمُكَتَِأَمط :رحن ريمض اهيلو اذإ (ان» ةملك
 .خلإ . . .ٍواَع الو ْعاَب ٌريَغ## وحن صوقنم لك نم فذحتو #نحبس#و

 :ةدايزلا ةدعاق 2

 عومجملا مكح يف وأ .عومجم مسا لك رخآ يف واولا دعب فلألا دازُت

 ةموسرملا ةزمهلا دعبو م لأ أولو و «ليهإ اليطو «عهراشلُم» : وحن
 .خلإ . . .«ًاكيجّتلأ انوَُصَتلو «ةَتايطو 4و هلت :وحن ءآواو

 :زمهلا ةدعاق 3

 .«َنِمثْؤالؤ و «نَّدّْمأأ8 :وحن اهلبق ام ةكرح فرحب بتكت ةنكاس تناك اذإ
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 تبتُك دئاز فرح اهب لصتاو «ةملكلا لوأ تناك نإ ةكرحتملا ةزمهلا امأو

 ك4ادإ» أولو «َبْوَأ» :وحن ةروسكم مأ ةحوتفم تناكأ ءاوس .ًاقلطم فلألاب

 :وحن اهتكرح سنج نم فرحب بتكت اهنإف ءًاطسو ةزمهلا تناك نإو .4ِقَأْبلو
 ءاهلبق ام ةكرح سنج نم فرحب تبتُك ةفرطتم تناك نإو :4هؤرقت# 4لأم»
 .«ٍضرألا لق :وحن «تفذح اهلبق ام نكس نإو :4ٌوْلْؤْلإ» 4َِيَسط» :وحن

 :لديبلا ةدعاق 4

 اذإ ءاي مسرتو .4ةؤَيَحْلآطو «ةرككصلا» :لثم ميخفتلل ًاواو فلألا بتكُت

 .خلإ . . .«قّسأتي» 4َقَرْنَحَبط 24ّقْوَتَيظ :وحن ءاي نع ةبلقنم تناك
 : لصفلاو لصولا ةدعاق -5

 ىنثتسيو ءاهدعب تعقو اذإ 2ال» ةملكب لصوت ةزمهلا حتفب ب (نأ) ةملك نإ

 «نم» ةملكو .«ًاوُدُبَعَت ال نأ# «اولوقت ال نأ# :اهنم «عضاوم ةرشع اهنم

 «نم» ةملكو «مكَنَسَيَل َتكَلَماَم ني ءانثتساب اهدعب تعقو اذإ (ام» ةملكب لصوت

 2 هْنَع أوم اَم نصه : ىلاعت هلوق الإ «ام» ب «نعاو . ًاقلطم ٠« نم» ةملكب لصوت

 .خلإ ...4ام) ب «لك)و ءكام) ب «نأ»و

 :اهلكشو فحاصملا طقن :نورشعلاو دحاولا ثحيملا

 ةغللا نيبو همولعو نآرقلا نيب ةديطولا ةقالعلاب يشي رخآ ٌتحبم اذهو
 طقنلا نم) ماجعإلا نم َةيلاخ تناك ةينامثعلا فحاصملا نإ ثيحب ؛ةيبرعلا

 :انرظن يف نيتلعل كلذو ؛ًابيرقت لوألا نرقلا فصتنم ىلإ (لكشلاو

 .اهخسن نيح مهيدل ًافورعم نكي مل هسفن ماجعإلا نأل امإ

 ؛ماجعإلا نم مهفحاصم ٌديرجت اودّمعت دق مهسفنأ ةباحصلا نآل امإو - 2

 ."”اهيلع نآرقلا لزنأ يتلا ةعبسلا فرحألا ىلع ًةلمتشم نوكتل

 مهنم ردصلا ىلخأ امنإو» :لاقف ينادلا ورمع وبأ هب حرص ذإ ؛انرظن يف ٌحصألا وه اذهو (1)

 «تاغللا يف ةعبسلا ءاقب ىلع ةلالدلا اودارأ ثيح نم لكشلا نمو .كلذ نم فحاصملا

 ءاهنم تءاش امب ةءارقلاو ءاهب ذخألا يف هدابعل ىلاعت هللا نذأ يتلا تاءارقلا يف ةحسفلاو

 باتك :رظنا «اهلكشو اهطقن بجوأ ام سانلا يف ثدح نأ ىلإ كلذ ىلع رمألا ناكف
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 ؟لكشلاو طقنلا بابسأ يه ام

 تاحوتفلاو خيراتلا ةكرحل دصارلاو صصختملا ىدل ٌةمولعم اهنإ

 لب «يبرعلا مالكلا يف نحللا عاشف ؛مجعلاب برعلا طلتخا ثيحب ؛ةيمالسإلا

 رطضا ام اذه !عظفأ وهو «نيدلوملاو نايبصلا نيب ميركلا نآرقلا يف ًاضيأ عاشو

 نحللا ةرهاظل اسبح ؛اهلكشو فحاصملا طقنل تافتلالا ىلإ نيملسملا

 .لاحفتسالا يف ةذخآلاو «ةيشفتملا

 يبأ نم بلط «(ه 48) يلاوح يف ةرصبلا يلاو هيبأ نب دايز نأ يوُر دقف
 باتكل ةحيحصلا ةءارقلا ىلع مهدعاست تامالع سانلل لعجي نأ يلؤدلا دوسألا

 نم ءَىِرَب هلأ َنأإ» :ىلاعت هلوق أرقي ًائراق عمس ىتح دوسألا وبأ أطابتف هللا

 اذه عزفأف ء(هلوسر» ةملك يف ماللا رجب اهأرقف «[3 :ةبوتلا] ْوُسَرَو ُنيِكِرْممْل
 ىلإ بهذ مث .هلوسر نم أربي نأ هللا هجو َّرع :لاقو «يلؤدلا دوسألا ابأ ٌنحللا

 ء«فرحلا قوف ةطقن ةحتفلا ةمالع لعج ىلإ ىهتناو ,ءكتبجأ دق :هل لاقو «دايز
 بناج ىلع ةطقن ةمضلا ةمالع لعجو «فرحلا تحت ةطقن ةرسكلا ةمالع لعجو

 .نيتطقن نوكسلا ةمالع لعجو .«فرحلا

 : ةقيقد ةظوحلم

 فرحلا لكش ىلوت امنإو «فورحلا لك لكشي مل يلؤدلا دوسألا ابأ نإ

 .ةملك لك نم طقف ريخألا

 :هلكشو فحصملا طقن ىلإ تجوحأ نحللا ةثراك

 تهبتشاو «ًامئاق ةءارقلا يف أطخلا لظ ةلماك لكشت مل امل فورحلا نإ

 ءاهسفن ةاناعملا ٍترمتساو «نيئراقلا ىلع اهطقنو اهلكش مدعل ؛اهسفن فورحلا
 !ءارقلا ىلع ةثراكو ء«رهظلا ةمصاق ءاطخألا هذه لثم تناكو

 ةباحصلا نإ مث» :لاقف يرزجلا نبا ةمالعلا هددر يذلا هسفن ىنعملا وهو .3/1 :مكحملا -

 يف نكي مل ام هلمتحيل ؛لكشلاو طقنلا نم اهودرج فحاصملا كلت اوبتك امل - وو -

 ؛لكشلاو طقنلا نم فحاصملا اولخأ امنإو لَو َيِبَنلا نع َّحَص امم «ةريخألا ةضرعلا

 ةلالدب ةهيبش ءنيولتملا نيعومسملا نيلوقنملا نيظفللا الك ىلع دحاولا طخلا ةلالد َنوكتل

 .33 /1 :رشنلا :رظنا .«نيموهفملا نيلوقعملا نيينعملا الك ىلع دحاولا ظفللا
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 اهل راتخاف «ةمهملا هذهب عالطضالل يفقثلا فسوي نب ٌحاَجحلا ىربناف

 عيمج ىلع يلؤدلا دوسألا يبأ لكش مّمعف ؛.(ه80) ماع يئيللا مصاع نب ٌرصن

 نأ يه ةقيقد ةظوحلم ةمث نأ ريغ ءاهرخآو ءاهطسوو ءاهلوأ ةملكلا فورح

 . طقنلا ةئيه ىلع لاز ام ّلكلا

 نم ةلكشملا لحي مل هنأل ؛مصاع نب رصن هعنص ام ٍجاّجحلا قري ملف

 نيوكتل رطضاف «ةءارقلا يف فالتخالاو أطخلا رباد هتلواحم عطقت ملو ءاهروذج

 نم ةنجللا تنوكت «نهارلا انرصع ىف لوقن امك هتيمهأل قيرفلا لمعو ؛ةنجل

 نيبو هنيب لوحتو «ةمالسلا نم جايسب هللا باتك ظيحي ريبك لمعب موقت نأ اهيلإ

 ةطقنو «ةحتفلا ةطقن ىلإ تدمع طقنلاب لكشلا طلتخي الئلو «فورحلا ضعب قوف

 ةمضلا ةطقن ىلإ تدمعو «.نآلا ةدوهعملا ةئيهلاك اتراص ىتح اهتبحسف ةرسكلا

 طقنلا مت اذهبو «ةرئاد امهب ٌتلمكأف نوكسلا يتطقن ىلإو « ةريغص ياو اهتلعجف

 ىوريو ؛هعبسو هعبرو هثلثو هفصن اوددحو «هفورح اودع مث «.فحصملل لكشلاو

 . "”نومأملا لمع نم راشعألا نأ روهشملاو ءراشعأ ىلإ هومسق مهنأ

 .هماجعإب يبرعلا طخلا نع ماهيإلا اوعفر مهنأ ًافرش ةيبرعلا ءاملع يفكيو

 . ©ةمدخلا نم تاجردلا ىلعأ ىف نآرقلل ٌةمدخ هذهو ءهلكشو ءهطقنو

 :ميركلا نآرقلا يف ةعيسلا فرحألا :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 ٌقرط ْتَدَّدعت دقو ؟فرحأ ةعبس ىلع لزن َنآرقلا نأ ىلع ِكب ُنِبَنلا ّصن دقل

 لوزن ثيدح رتاوتب حيرصتلا ىلع مالس نب مساقلا ديبع ابأ لمح امم ؛ثيدحلا

 . ©7فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا

 270.67 :ناسحلا ئلآللا :رظنا (1)

 .48 /1 :ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم (2)

 .132/1 :ديبع يبأ مالك ىلع يناقرزلا قيلعت عم نافرعلا لهانم :رظنا (3)
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 :ةعبسلا فرحألا ىنعم يف ءاملعلا فالتخا

 نيعبرأ وحن ىلع ثيدحلا اذه ىنعم ىلع فلتخا» :ٌئطويّسلا ٌمامإلا لاق
 , 20«ةيلوق

 ىلع دّكؤن «ءاملعلا اهل ىدتها يتلا يناعملا مكلت ضعب نع ٍفشكلا لبقو

 . ©0ةعبسلا فرحألا رارقإ يف ؛ثيداحألا هذه نم ةدافتسم ًالوصأ ةمث نأ

 ءارج نم ؛ةيبرعلا ةغللا ىلإ نفلا اذه ٌةجاح اهيف ظحالملاف اهيناعم نع امأو

 :يتأي ام اهنم ٌقوسن ؛حيحصلا ىنعملا ىلع ديلا عضوو ءاهليلعت
 ؛ةرملاب ةدراو ريغ (ةعبسلا) هتقيقح نأ ىنعمب «هل ًموهفم ال ًددعلا نإ - 1

 امَنَأ ولو :ىلاعت هلوق يف امك ًامامت ةغلابملاو «ةرثكلل ٌةعبسلا نوكت ةيبرعلا يفو

 .ةيرصملا ةئيهلا ط غ40/1 :ناقتإلا (1)

 ةحراشلا لاوقألا ةشقانم دنع اهب سانئتسالاو ءاهتاعارم نم دب ال ةسمخ ًالوصأ ةمث نإ (2)

 :يهو ؛ةعبسلا فرحألا ىنعمل

 ةمآلا هذه ىلع ّقْشي رمأ هب دهعلا لوأ يف دحاو فرح ىلع نآرقلا ةءارقب مازلإلا - 1

 وهو «هنحلو «هبولسأ ىلع نيبردم ريغ «مهتاجهلو «مهتاغل يف نوفلتخم مهو «ةيمألا

 لفطلاو «ريبكلا خيشلا مهيفو .ريبعتلا لامجو ءمظنلا ةقدو «ةغالبلاو ءةحاصفلا يف ٌةمق

 ةينبم ءارغلا ةعيرشلاو «ةقشمو «جرح دحاو فرح ىلع هتءارقب مهمازلإ يفف ءريغصلا
 .ةقشملا عفدو «جرحلا عفر ىلع

 وه ؛فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لازنإ نم ّدوصقملا نأ وهو ؛لوألا لصألا ىلع ينبم - 2

 .مهفلاو «ةءارقلا يف ةمألا هذه ىلع ريسيتلا

 ٍفاك اهّلكف «ةعبسلا فرحألا هذه نم ٍفرح يأب ةءارقلا يف ًةريحتم تناك ةمألا نأ 3

 .تاياورلا ضعب يف ءاج امك فاش

 نم مهنم لك ملعت ام بسحب «ةفلتخم هوجو ىلع نوؤرقي اوناك ةباحصلا نأ 4

 لَك هللا لوسر نم اهعامس مدعل ؛هتءارق ضعب ىلع مهضعب ركنأ ىتح ِهٌوِْكي هللا لوسر

 ًاعيمج اهنأ ىلع ءاهايإ هأرقأ يتلا ةءارقلا ىلع ئراق لك رقأ دق ِهِكَي هللا لوسر نأ 5

 :ليعامسإ ركب دمحم .د .ت نآرقلا مولع يف تاسارد :رظنا .َكِي هللا دنع نم ةلزنم

 .رانملا راد ط 2
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 ممم م تيم ريب [س عل ل ند وى ذآ مس م ويوم دع 1 000

 هلأ َّنإ هلأ تملك َتَدِقَي ام ٍرْحَأ ُةَعْبَس ءوِدَعَب ْنِم ْمّدمَي ٌرحَبْلاو مل أ ةَرَجس نو ضال ى

 .[27 :نامقل] # مك 7 كي

 ا 6 الا ل

 هلأ َرْفْمَي نلف ٌةَرع نيعبس مط َرِفْعَتْسَت مَآ نإ مط َرْفْغَتْسَش رفعت ال وأ ل رونتسا» :ىلاعت هلوقو

 .[0 :ةبوتلا] «َنيِقِسَمْلأ موَْل ىدَبيال و أو .هلوسرو ِهَلَأِب ارورتك م مم كَ ع

 0 هه .رغس سو هه وسر رقبل 5 7

 هلأ لس ىف طهلؤتأ وثم نأ لَم :ةرقبل | ةروس نم ىلاعت هلوقو

 * ُمَِع غو هاو ذكي سل تيد هك وع ُهَئاَي كس يي ىف للكس ميس تن وك
 .[261 :ةرقبلا]

 يف ةرثكلا اهب داري نوعبّسلاو «داحآلا يف ةرثكلا اهب دارُي ةعبسلاف

 ؛؟فآلا يف فلآ ةعبسلا اذكو «تائملا يف ةرثكلا اهب داري ةئمعبسلاو ءتارشعلا

 .2”صضايع يضاقلاك ءاملعلا نم ٌةّلجلا هيلإ عزن ام وهو

 هلك ميركلا نآرقلا يف ةقرفتم تاغل ةعبّسلا فرحألاب َدارملا نإ :ليقو - 2

 حصفأ يهو «ةلمعتسملا هتاملك يف تاغل عبس نع جرخي ال هتلمج يف هنأ ىنعمب

 وأ .نزاوه وأ .فيقث وأ ءليَذُه ةغلب وه ام هنمو .شيرق ةغل هرثكأو مهتاغل

 انضّرعت دقو .”عبسلا تاغللا ىلع هعومجم يف لمتشي وهف «نميلا وأ «ةنانك

 اذه نم هريسفتو «ميركلا نآرقلا يف لئابقلا تاغل دصر يف تاجذومنألا ضعبل

 . لصفلا

 نم ناكو «ةدحاو ةملك يف ةيبرع تاغل فرحألا نأ ىلإ مهّضعب بهذو -3

 ديري «نيح ىتع# أرقي يلذهلاف «مهتغلب موق لك أرقي نأ ةمألا ىلع هللا ريسيت

 يشرقلاو ءزمهي يميمتلاو «هلوأ رسكب «َتوُمَلْعَت» أرقي يدسألاو ني نحو
 «ًالفط هناسل هيلع ىرج امو .هتغل نع َلوزي نأ مهنم لك دارأ ولو ءزمهي ال

 ٌريسيتلا اذه رمتساو ؛مهيلع هللا رَّسيف «ةقشملا ةياغ هيلع ّىشل ًالهكو «ًائشانو

 .ةدحاو ةءارق ىلع َسانلا هن نافع نب ُنامثع عمج ىتح

 .166 /1 :نافرعلا لهانم ىف ىناقرزلا هنع هلقن (10)

 هراتخاو «يناتسجسلا متاح يبأو «مالس نب مساقلا ديبع يبأل لوقلا اذه بسنيو (2)

 .ازيجولا ررحملا» :هريسفت يف ةيطع نباو «بيذهتلا يف يرهزألا
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 نباو ءبهو نباو «نايفس :مهنم «ثيدحلاو هقفلا لهأ ضعب بهذ 4

 ةملكلا يف تاغل عبس ةعبسلا فرحألاب دارملا نأ ىلإ يواحطلاو «يربطلا ريرج

 ءعرسأو «ءلّجعو .لاعتو «لبقأو ,ٌّمله :لثم ؛دحاو ىنعم تاذ ةدحاولا

 ةءارق هتلثمأ نمو .لابقإلا بلط ىنعم يف ٌةعبس ظافلأ هذه ءيوحنو ,يدصقو

 اوعس#و #«هيف اورم#و ِدِضأَّْسَم مُهَل هآَضأ امظ» :ًارقي ناك ذإ ؛بعك نب يبأ

 اهم تيلي يملا نففتمْلا لني مدي» :دوعسم نبا ةءارق يف ءاج امو «هيف
 ةضْرَعلاب تخسن تاءارقلا يف هجوألا هذه نإ :ليقو « شيف اًنورظأإ»و «4ئورظنأ

 .هفحاصم نامثع اهيلع خسن يتلا يهو «ةريخألا

 ةءارق نيب رياغتلا اهيف ٌعقي ٌةوجو يه ةعبسلا فرحألا نإ :"”ليقو -5

 :يتآلا قفو كلذو ؛ىرخأو

 ءريكذتلاو «ثينأتلاو «عمجلاو «ةينثتلاو «دارفإلاب ءامسألا فالتخا

 .دارفإلاب «مهتنامأل»و ًاعمج « وتم م نلوم : لثم
 هلوق لثم ءرمأو «عراضمو «ضام نم لاعفألا فيرصت فالتخا -

 ظفلبو ءءادنلا ىلع كايَرإ8 بصنب ئرق ©راَهْسَأ نب دب انو اولا : ىلاعت
 «ءادتبالا ىلع تر عفرب دعب انّبر# ئرقو .رمألا لعف ىلع دعبل
 . ًادتبملا ربخ نيعلا فّعضم ًايضام دعب ظفلبو

 آو بك ٌاَضِي الوا» :ىىلاعت هلوق لثم ؛بارعإلا هوجو فالتخا

 مضب ئرقو .«موزجم لعفلاو ةيهان ال١ نأ ىلع ءارلا حتفب ئرقف «ٌةيِهَس
 .عوفرم اهدعب لعفلاو ةيفان 2ال) نأ ىلع ءارلا

 ٍتّدَج متل َدَمآَوإ» :ىلاعت هلوق لثم «ةدايزلاو صقنلاب فالتخالا

 .«نم» ظفل ةدايزب را هتك ني ىرتل ئرقو «ُرهْنَأْلا اتت كرمت
 هلم ع

 ٍتومْلا هركس ٌتةََو» :ىلاعت هلوق لثم ؛ريخأتلاو ميدقتلاب فالتخالا

 «بيطلا نبا يضاقلاو «يرزجلا نباو «ةبيتق نباو «يزارلا لضفلا وبأ :مهنمو 210

 . مهريغو
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 ةءارقلا  اهنأ ريغ «توملاب قحلا ةركس تءاجو# ئرق دقف 4َّنَلل
 . ةينامثعلا فحاصملا قفاوت ال  ةريخألا

 ماَظيْلا لإ ْرظنأَو# : ىلاعت هلوق لثم لادبإلاب فالتخالا

 200 اج نإإ» :ىلاعت هلوق اذكو .4اهرشنن فيك# ئرقف 4اَمّرِشنُت
 .اوتبثتف# ئرقو 7

 ءميخفتلاو «قيقرتلاو «ةلامإلاو .حتفلاك ؛تاغللا فالتخا

 ٌتيِدَح َكلَتَأ لهو :ىلاعت هلوق لثم .كلذ وحنو ءماغدإلاو ءراهظإلاو

 . وما يفو «َّقَأ» يف ةلامإلا وأ حتفلاب توم
 ءمارحو «لالحو «يهنو ءرمأ نم هيف ام :ةعبسلا فرحألا نع ليقو - 6

 .لاثمأو «هباشتمو «مكحمو

 .جاجتحاو «لاثمأو .ظعاومو «مارحو «لالحو ءديعوو ءدعو :ليقو -7

 «خسانو «لّوؤمو ءّصن ءصاخو «ماعو «هباشتمو ءمكحم :ليقو -8

 .ءانثتساو «خوسنمو

 هنم دارملا فرعُي ال يذلا لكشملا نم ٌةعبسلا ٌفرحألا :ليقو - 9

 .خلإ . . .ةقيقح

 :نآرقلا يف ةعطقملا فورحلا :نورشعلاو ثلاثلا ثحبملا

 :ةينآرقلا روسلا حاتفتسا عاونأ

 ؛ةروس ةرشع عبرأو ةئم يف مالكلا نم عاونأب ٌريزعلا هباتك كك هللا حتتفا دقل

 : "”يتأي ام عاونألا مكلت نمو

 هلوقك جدملا تافص تابثب امإ كلذو ؛ىلاعت هللا ىلع ءانثلاب حاتفتسالا ©

 ئرسأ ىلا َنحْبْس» : ىلاعت هلوق لثم ؛هيزنتلاب امإو «َّةَراَبتمو 4وّني ُدَمْلَإم : ىلاعت

 . < للا َكْيَر رشا عّيمإطو ودع
 وأ «ُّيلأ اًبأتي» :ىلاعت هلوقك َىِبّنلا ءادن يف ءاوس ؛ءادنلاب حاتفتسالا »

 ناندع .د نآرقلا مولع يف لوصفو ءاهدعيب امو 164/1 :يشكرزلل ناهربلا :رظنا (1)

 . تاوريب «ىمالسإلا بتكملا مأ8 .ه1419 2كط :«(35 34 :روزرز
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 اهو كاوُنَماَء تريلا ايي نيفتكملل وأ 4 درا اًاك»و 4ُلّرلا ياي
 . «شاّتلأ

 مسقلابو «ةروس نيرشعو ثالث يف كلذو ؟ةيربخلا ةلمجلاب حاتفتسالا .٠

 ءروس ّتس يف رمألابو ءروس عّْبَس يف طرشلابو ء«ةروس ةرشع سمخ يف
 عضوم يف ليلعتلاو ءروس ثالث يف ءاعدلابو ءروس تس ىف ماهفتسالابو
 .دحاو

 نيرشعو عست يف يجهتلا فورحب وأ «ةعطقملا فورحلاب حاتفتسالا »

 .هللا ءاش نإ يتأي اميف اهيلع ٌجيرعتلا ىلوتتس ام يهو ؛ةروس

 :ميركلا نآرقلا يف يجهتلا فورح

 ةيئاجه فورحب ليزنتلا مكحُم نم ةروس نيرشعو ًاعست قو هللا حتتفا دقل

 .ءاجهلا فورح ٌفصن يهو ؛ًافرح رشع ةعبرأ اهعومجم يف تغلب ةعطقم

 .(رس هل عطاق ميكح صن) :هلوق يف مهّضعب ًاهعمج دقو

 (ق) ةروس :روس ثالث يف دحاو فرحب حتتفا ام روسلا هذه نمو ©

 . (ص)و (ملقلا)و
 (رفاغ)و (سي) و (لمنلا)و (هط) :روس عست يف نيفرحب حتتفا ام اهنمو »

 .(فاقحألا)و (ةيثاجلا)و (ناخدلا)و (فرخزلا)و (تلصف)و

 «(نارمع لآ)و (ةرقبلا) :ةروس ةرشع ثالث يف فورح ةثالثب حتتفا امو »

 (صصقلا)و «ءارعشلا)و (رجحلا)و (ميهاربإ)و «فسوي)و (دوه)و «(سنوي)و
 .(ةدجسلا)و (نامقل)و (مورلا)و (توبكنعلا)و

 . (دعرلا)و (فارعألا) :نيتروس يف فورح ةعبرأب حتتفا امو »

 . (ىروشلا)و (ميرم) :نيتروس يف فورح ةسمخب حتتفا امو »

 :ةعطقملا فورحلا ريسفت

 نآرقلا يف ةعطقملا فورحلاو روسلا حتاوف وأ «ةيئاجهلا فورحلا ىنعم يف

 هيبنتلا ٍتاودأب اهطبرب ؛ةيبرعلا ةغللاب ٌةقالع امهل نيلوق ةمث َّنأ ريغ ؛يأر نم رثكأ
 نايتإلل يدحتلا ناكف «ةيبرعلا فورحلا سنج نم فّلؤم نآرقلا نأب وأ «ةغللا يف
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 قفو ةساردلا عوضوم َنمض روسلا حتاوف ماحقإل يناعد ام وهو ؛ اهلثم نم ٍءيشب

 ١ :"”ينآلا

 :برعلا فلأ ام ريغ ىلع هيبنت تاودأ :لوألا ىنعملا

 ّبلجأ ٌنوكتل ؛برعلا فلأ ام ريغ ىلع هيبنت ٌتاودأ فورحلا هذه نإ

 اذه نم ءاهلاو ءامأو ءالأ) :لثم ءمهبولقو مهناذآل عرقأو ؛.مههابتنال

 «ةديقعلا لوصأ ىلع ًاهيبنت «حتاوفلاو ٌفورحلا هذه تءاج دقو ؛(ءالؤهو

 : قلك هللا باتك نم تاجذومنألا هذه يعم ٌلمأتو ظحالف

 . [2 1 :ةرقبلا] نق ىَّدُه هِي بر ال ُبَتكْلا َكِلَذ () ملا» »

 .[2 -1 :نارمع لآ] 4 ْمَُقلا لا َوْهاَّلِإ َهلِإ آل هلا © دلا»
 حس م. رحل وعل يم 2 يس نب صر < وم 21

 ىركذَو يب رذنلل هني جرح كِرّدص ىف نكي الف َكِيلِإ رتأ بنك 9 صحلا# ٠

 .[2 1 :فارعألا] «# َيِنِمَؤَمْلِل

 هس هس ل 2 سس و
 .[2 1 :توبكنعلا] «َنوَْتْفي ال ْمُهَواكما- اووف نأ أوكرتي نأ سانا بسحأ (ن) ملا# »

 0 م مساح م

 .2 -1 : سي] « ركشلا ٍنانمْلاَو () سا 6.

 :اهنم «ةريثك ًالاوقأ ةمث نأ ىلع (1)

 يف هللا ٌرِس وهو «هملعب هللا رثأتسا يذلا هباشتملا نم اهنأ ىلعو ءضيوفتلاب لاق نم - 1

 نايفس يأرلا اذه ىلإ بهذ دقو .ِدِ هللا ىلإ اهيف ملعلا لكنو ءاهرهاظب نمؤن ءنآرقلا
 /1 :ةيطع نبال زيجولا ررحملا :رظنا .نيثدحملا نم ةعامجو «يبعشلاو «يروثلا

38. 

 . ه5 سابع نبال بسنو كي هللا ءامسأ اهنإ - 2

 نسحلا اذكو .ملسأ نب ديز مهنم «نيرسفملا نم ٌدَّدَع هب لاقو ءروسلا ءامسأ اهنإ- 3

 .فلّسلا نع هيوري يرصبلا

 «هتافص نم ةفصو «ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا ىلع َلاد فورحلا هذه نم فرح لك 4

 :ماللاو ءيدبأ يلزأ رخآ وأ ءدحأ هنأ ىلإ ٌةراشإ : فلألاف هيَرَلاظ لاثملا ليبس ىلعف
 .ناّنم ديجم كلم هنأ ىلإ ةراشإ : ميملاو .فيطل هنأ ىلإ ةراشإ

 .خلإ ...اهب هللا مسقأ ٌماسقأ فورحلا هذه نإ 5
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 سا .12 1 :ملقلا] # نوحي كير تأ آم( دوم امم لاَ تا »

 « اح بلك [دبو بنِ ُضْرْلا ضمك اَماََْع دق ©) ٌديِعب ذخر َكِلك أ اكو اتْنم د ©
 .(4 1 :قل

 :برعلا اهب هللا ىدحت فورح اهنإ :يناثلا ىنعملا

 :نيراسم ربع ىّلجتي يدحتلا كلذو

 هنأ ٌةداعلا ترج دقو ءبتكي الو أرقي ال «يّمأ ِةِكَي ًادمحم نإ :لوألا

 اذه ٌلدف ؛بتكي و أرقي ناك نم الإ اذكه ةعطقم فورحلا هذه لثمب قطني ال

 امك ًامامت هؤرقيف «ريبخ ميكح ندل نم َنآرقلا ىّقلتي لَك هنأ ىلع ءالقعلا ىدل

 . هاقلتي

 اهب ملكتي يتلا ةيئاجهلا فورحلا نم فلؤم ميركلا نآرقلا نأ :يناشلا

 نم ءيشب اوتأي نأ اوعيطتسي ملف «ةيبرعلا فورح سنج نم فلؤم ىنعمب «برعلا
 هراتخا دقو !ًاقلطم ٌضراعم هيف نكي ملو مههوجو يف يَّدحَّتلا عفر دق و «هلثم

 .ةفراولا هلالظ يف بطق ديسو «ليلجلا هريسفت يف ريثك نبا

 :نآرقلا لاثمأ :نورشعلاو عبارلا ثحبملا

 :لثملا فيرعت
 :يأ :اذه لثم اذهو «ءيشلل ءيشلا ةرظانم ىلع لدي حيحص ّلصأ لثملا

 .1”هريظن

 عمجلاو «ىنعمو ًأاظفل هيبشلاو هبَّشلاو هبّشلاك ليثملاو لثملاو لّئملاو

 «يناعملا نم ىنعم يف هريغل هباشتملا نع ةرابع لثملا لمعتسُي دقو .. .لاثمأ

 . 2”ناك ىنعم يأ

 ءاوس ءرخآ رمأ لاحب رمأ لاح ليثمت يه ٌةينآرقلا ٌلاثمألاف نآرقلا حالطصا يفو

 .481 /4 :زيزعلا نآرقلا فئاطل يف زييمتلا يوذ رئاصب (2)
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 ٌلاثمأف «ةيانكلا قيرطب مأ «هيبشتلا قيرطب مأ «ةراعتسالا قيرطب ليثمتلا اذه َدَرَو

 ءريظنلاو هيبشلا وه يذلا يوغللا ىنعملا لصأ ىلع اهلمح ميقتسي ال نآرقلا

 «دروملاب برضملا هيبشت نم بدألا بتك يف ركذُي ام ىلع اهلمح ميقتسي الو

 ةربعلل ٌدرت يناعمل ةفلتخم روُص اهنكلو «ةفارط وأ ةبارغ اهيف نوكي نأ ظرتشي الو

 «ةنجلا ةفصك «ةيبيغلا رومألا نم همهف لوقعلا ىلع ىصعتسي ام بيرقتو ءظاعتالاو

 نأب ءهب حّرصي مل مأ لثملا ظفلب هيف حّرص ءاوس «كلذ ريغو ءايندلا ٍلاوز ةيفيكو
 .هيف امب نوربتعيو هب نوُجتحي ًالثم ٌُسانلا هذختاف «ًالاسرإ لسرأ

 دعاوقو «فاستعالاو .؛فّلكتلا نم ولخت ةيلقع ٌسيياقم ٌةينآرقلا ٌلاثمألاف

 .ناكمو «نامز لكل ةحلاصلا ةيقلخلا ئدابملل ةيلك

 عقاولا نم ةدمتسم ةيح جذامن هتايط يف عمجي ينايب ٌبولسأ ينآرقلا لثملاو

 لامعألا وأ «ةدرجملا قئاقحلل ةماع ًةسيقأ ٌجذامنلا هذه ّنوكتل ؛دهاشملا

 ُبَّثرتي يتلاو ءايندلا يف كاردإلاو ٌسحلا تحت ٌعقت ال يتلا رومألا وأ «ةبرجملا

 اذهبو ."”ةرخآلاو ايندلا يف سانلا رمأ ٌحالص اهيلع ىنبُّيو «ةيلومش ٌماكحأ اهيلع

 ةروس يف ىلاعت هلوق ىنعم رثكأ يلجني نآرقلا يف لثملا ىنعمل ماعلا قالطإلا
 4 اوك الإ نايل مك لَم ٍلَكَم لك نم ِناَمْرْْلا اًذله يف سائل انَرَص دقو : ءارسإلا

 ؟لثَملاو لثملا نيب قرفلا ام

 5 8 7 50 . ساما 0س 22( . و نا 3
 ءهبش ىنعمب لثملا نأ ىلع امهنيب قّرف دقو «' 2”امهنيب مهّضعب ٌقرفي مل

 نوكي يذلا وه رسكلاب لثملا : يزارلا رخفلا لاقد .”فصولا ىنعمب ب لثملاو

 .©©ةيهاملا نع ةجراخلا تافّضلا ضعب

 .300 . 299 :نآرقلا مولع يف تاسارد :رظنا (0)

 .فراعملا راد ط «4132/6 :برعلا ناسل :رظنا (2)

 .فراعملا راد ط 4 :رينملا حابصملا )23(

 .491/1 :يشكرزلل ناهربلا (4)
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 لثملا ناك ول هنأ ملعلا لهأ ضعب نع ''”يشكرزلل ناهربلا يف ءاجو

 : ىلاعت هلوقو 4 وْ دلو : ىلاعت هلوق نيب يفانتلا مزلل نايس لثتملاو
 ةتبثم ةيناثلاو «ةيفان ىلوألاف «ّلمَخلآ ُلَكَمْلا هيوم

 ؟لثملا ضصئاصخ يه ام

 اهبعوتسا دق ؛ةريثك ةيغالب تامسو «ةينف صئاصخب ُريمتي َلثملا نأ كلش ال
 صئاصخلا مكلت مهأ ٌُدرون ؛غيلبلا لثملل تاجذومنأ تراصف ؛ميركلا َنآرقلا

 :يهو ؛نويغالبلا اهيلع جّرع يتلا

 .ةمكحمو «ةليلق ظافلأب ةريثكلا يناعملا ةيدأت وهو : غيلبلا زاجيإلا -

 هركني ال ءهل ٍبرَض يذلا ضرغلا لثملا يدؤي نأب :ىنعملا ةباصإ -2

 ْ .برجم هنأل ؛نْيِد الو «لقع

 هكردي «ًايوق هب هبشملاو هبشملا نيب هبشلا ةجو نوكي نأب : هيبشتلا نسح 3

 .راكتبالاو «ةفارطلاو «ةدجلا ًانمضتم ليوأتلا يف فّلكت ريغ نم نهذلا

 ربعي نأ مزليف ؛تايانكلا باب نم لثملا ناك نإ ىنعمب :ةيانكلا ةدوج 4

 .ةمالسلاو «ةحصلاب ٌعقاولا اهل ّدهش دقو «ةبرجتلا اهقدص ىلع تلد ةمكح نع

 ؟صئاصخلا هذه نم نآرقلا لاثمأ ظح ام

 ؛زاجعإلا ةجرد ىلإو «ٌةينآرقلا ٌلاثمألا اهتفوتسا دق صئاصخلا مكلت لك

 «ةكْبَحلا نسحو «ريبعتلا ىف ةعاربلاو «ةوالطلاو «قمعلاو «ةقدلا نم اهيف امل

 :ةيماسلا ميقلا لك اهتحت ٌعمتجتت ةيلك ٌدعاوق تراصف ؛دولخلاو تابثلاو

 «ةحاصفلا نم اوغلب امهم رشبلا لاثمأ يف ام فالخ ىلع «ةيناسنإلا نيناوقلاو

 .روصعلا ّرَم عم رثعبتتو ىشالتت نايحألا ضعب يف اهنكل «ةقدلاو «ةغالبلاو

 :برعلا لاثمأو نآرقلا نيب ةنراقملا

 هلوقو «لتقلل ىفنأ لتقلا» :برعلا لوق نيب ةدحاو ةنراقم ىلع ٌرصتقن

 .يبلحلا ىسيع ط .490/1 :ناهربلا :رظنا (1)
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 كلذو .[179 :ةرقبلا] 4 َنوُفَتَت ْمُكَلَمل ٍببْنَألا لأي يح صاَصِْلا يف ٌكَكَوظ : ىلاعت

 ()ةيتآلا رصانعلا ربع

 «ىناعملا ترثكو فورحلا تلق املك «ّلقأ ةيآلا ىف لثملا فورح نإ - 1
 ْ ْ .زاجعإلا يف َعلبأ ناك

 ءافتنال ًاببس ءيَّشلا نوك يضتقي هرهاظ «لتقلل ىفنأ لتقلا» مهلوق نإ
 يف ٌةايحلا وهو ءهدضل ٌنّمضتم اهيف َّدّضلا نإف «ةيآلا فالخب «ٌلاحم وهو ءهسفن

 اذه يف نأب راعشإلل ؛ةايحلا ركنو ءصاصقلا فّرعو .صاصقلا يه يتلا ةتامإلا

 .هّرس لهجي الو «هردق ردقي ال ًاميظع «ةايحلا نم ًاعون مكحلا نم سنجلا
 .ريركت ةيآلا يف سيلو لا لا روك هلق معوق نا

 «لتقلا نع َعدرلا ٌديفت ٌةيآلاو «لتقلا نع عدرلا الإ ٌديفي ال مهلوق نإ

 .دئاوفلل ٌعمجأ يهف ءامهريغو يا نعو

 ٌلوصح نّمضتي هنإ ثيح نم «ًاعبت ٌبولطم مهلوق يف لتقلا يفن نإ
 ناكف ؛ىلصأ ٌدوصقم وهو «ةايحلا لوصح ىلع ٌةلاد اهنإف ةيآلا امأو «ةايحلا

 ْ .ىلوأ اذه

 ةدايزل ٌببس وه لب «لتقلل ًايفان نوكي ال هنأ عم «لتق ًاملظ لتقلا نإ -

 مهلوق رهاظف .صاصقلا وهو ءصوصخملا لتقلا عوقو يفانلا امنإو «لتقلا
 نيبو ةيآلا نيب ٌثوافتلا رهظف .ًاريدقتو ًارهاظ ةحيحص يهف ةيآلا امأو «لطاب

 .برعلا مالك

 نم هيف ام لوبق ىلإ وعدي امم ؛هتسالسو ءظفللا ةبوذع نم ةيآلا يف ام 7

 ٌرعشي هنإف ««لتقلل ىفنأ لتقلا» :مهلوق فالخب ؛راشبتساو «ةشاشبب عيرشت
 هيوتحي ام ىلإ نوليمي مهلعجي الف «ةايحلا مهيلع ظفحت يتلا ةليسولا ةعاشبب
 .ًاصاصق ءامدلا كفسب ءامدلا نقح ىلإ ةوعد نم ّلثملا

 بهذي ام لوقلا ةغالبو «ةرابعلا ةعارب نم ةيآلا يفو» :اضر ديشر لاق -8

 يف اضر ديشرو .يسولألاو «يزارلاك ةرقبلا ةروس نم ةيآلا ىدل نيرسفملا ضعب , اهركذ (0)

 .رانملا ريسفت



 | 233 | ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 نإ ةاواسملا مكح لوبق ىلع سوفنلا نطويو «ةبوقعلا يف حورلا قاهزإ عاشبتساب
 ةايح ىلع يوطنت سانلا نيب ًةاواسم اهاّمس لب ءًامادعإ وأ ًالتق ةبوقعلا مسي مل
 .؟0«مهل ٍةديعس

 :ةينآرقلا لاثمألا دصاقم

 نمو» :يناديملا ةكنبح نمحرلا دبع خيشلل (ةينآرقلا لاثمألا) يف ءاج

 هذه نمو ءهنع عرفت وأ «هب ٌلصتت ىرخأ َدصاقم ماع ٍدصقم َّلُك ءارو َّنأ مولعملا
 .ةمكحلاو «ملعلا عيباني رجفتتو «ةربعلاو ,ةظعلا ٌنماوك ثعبنت ةعمتجم دصاقملا

 ءرشابم بولسأب هب فيرعتلا داري امب فيرعتلا ّنمضتي ذ:ب نأ نايبلا يف لصألاو

 يضتقي ضرغل الإ ؛ءالقعلاو ءاغلبلا دنع ٌنوكي ال لصألا اذه نع جورخلاو

 .كلذ

 داري امب فيرعتلل ةرشابملا ريغ ةينايبلا بيلاسألا نم ٌلاثمألا تناك املو

 املو «ءاغلبلا ٌرابك اهيلإ أجلي يتلا غيلبلا مالكلا بيلاسأ نم تناكو «هب فيرعتلا
 لاثمألا برض ىلإ ٌءوجللا ناك «ثبعلا نع ةهزنم ميكحلا برلا ٌفيراصت تناك

 . ©”«هيلإ وعدي ضرغ نع ولخي ال نآرقلا يف
 :ةيتآلا ضارغألا يف نآرقلا يف لاثمألا ّدصاقم ٌرصحنو

 :بطاخملا نهذ ىلإ هل لثمملا ةروص ٌبيرقت :لوألا ضرغلا

 .[23 - 2 :ةعقاولا] 4 ِنْوكَملا ثول سكن © (©) ثيع ٌروحو#» :ىلاعت هلوق هنمو

 .[24 :روطلا] © نوم وول بكَ هَ ٌناَملِغ يع ُتوُطَيَو : ىلاعت هلوقو

 :رومألا نم رمأب عانقولا : يناثلا ضرغلا

 رجس لح دنع م هوُجُم أوُمِِقأَو ٍطْسِقْلاي َقَر مَ لقإ# :ىلاعت هلوق كلذ نمو
 17 او :ىلاعت هلوقو .9 : فارعألا] 4 َنوُدوَُ ماد انك َنبِلا هَل <تيِضلْم هود

 نَم َّلاَق ق دَفلَح َىَبَو الم ال َبَرَسَو ©) نبت ٌربسصَح َوُه اَدإَو َوَمطُم نم ُهَنْدلَ انآ ٌنكنالا

1 

١ 1١ 

 .107 /2 :رائملا ريسفتلا (1)

 .توريب .قشمد «ملقلا راد ط 39 :ةكنيح نسح نمحرلا دبعل ةينآرقلا لاثمألا (2)
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 : سي] 4 ٌمِيِلَع ٍقْلَخ لب َوْهَوْمّرَم لَو اهأننأ ىلا اهي لق 7 ٌميِمَر و مْلا يحب
.]79-7 

 هلوق كلذ نمو ؛هنم رفني ام ئواسمو «هيف ٌبغري ام نساحم ركذب كلذو

 ىف اَهُعْرفَو بَ اَهْلْصَأ ٍةَبْيَط َوَرَحََمَك هب هَ نَا برص َفْيكَرَت يملأ :ىلاعت
 هس م

 5 0 ٍ- © َدوْرَكَنَس هلع سالي لَا هلأ بِرَصَيَو و يت نذإب دل هلأ قف ( ةمصتلا

 6 4 : ميهاربإ] # ٍراَرَق نِماَهَلاَم ِضَرَذْلَا ٍقْوَف نم تن - ٍةَكيَح ٍةرَجْمم َةَثيبَح 0 5 لكك

 رذحلاو فوخلا روحم وأ «ةبغرلا وأ عمطلا روحم ةراثإ : عيارلا ضرغلا

 َمْبَس َتَسَْنَأ ٍةَّئَح ٍلَشَك و هلأ ٍلِِيَس يف مُهَلوَمَأ َنوُعِفَني َنيِذَلأ لَك 20 : ىلاعت هلوق لثم

 .[1 : ةرقبلا] 6 كلَح ٌعِساأَو ُّأَو هاي نمل ل فعلم ُهّشأَو َهَبح ُهَنأَه قابس لك يف َلباَنَس

 : مذلا قحتسي نم مذو :حدملا قحتسي نم حدم : سماخلا ضرغلا

 5 مهر 6 حر ِراَفُكْلا لع ُكَّدِشَأ دعم َنذَلاَو هما لو 4 سم :ىلاعت هلوق لثم
 6 هدمه م ور 000 ا ل ا

 عييروتلا ف مهام كل دوجسلا ِرْثَأ ني مههوُخُو يف مُهاَمِيِس اموضَِو رشا نم الْضف َنوَسب اذجس ادَجَس

١ 

 موي ظيغبل مغر خبل مارا ُبِحْضي -هقوس لع ىوَمساَف ظَلْغَتْساَف هرزاف ءهعطَس حرخُأ جوزك لجل يف هلم ٠ لغم 21 00 6 ا ا 02 آ ولكم

 .[89 : حتفلا] 6 اميِظَع ارجل ٌهرفْعَم مهم تحصل أ 217 ا

 ًاناَمْمَأ ُلِمْحت ِراَمِجْل لسمك اوي لَن را اولي نيا لكمال .:ىلاعت هلوقو
 .[5 :ةعمجلا] 4 نيل موَْلا ىِدَبي اك ُهّشأَو هَ تيب اوهَذَك َنِذَلَأ وقل ُلَمَم سني هيام مخل ر

 :ةيركفلا هتقاط كيرحتو «.بطاخملا نهذ ذحش : سداسلا ضرغلا

 هه هه ل ا 2

 نم اَعّدَصتُم هد هر لج لع اكن عار :ىلاعت هلوق كلذ نمو

 1 :رشحلا] « ورقتي ْمُهَّلَعَل يان اًيِرْيَ ُليَمْألا كو لآ بْنَ
 :ينآرقلا لثملا عاونأ

 وأ ةحّرصم :ماسقأ ةثالث ىلإ ُمسقنت ةينآرقلا لاثمألا َّنأ نيثحابلا ٌضعب ركذ

 را قفو اهل لثمن ؛ةنماك مث ةلسرمو «ةيسايق

 .304 . 300 :ةينآرق تاسارد :رظنا (1)
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 :ةيسايقلا وأ «ةحرصملا لاثمألا :لوألا عونلا

 : يتأي ام قفو هماقم موقي ام وأ «لثملا ظفلب اهيف حرص يتلا يهو
2 

 ص 30100 0

 [َمَلق ارا َدَموَمْسأ ىِذَلأ ٍلَثَمك َمهُلَثَم# :ىلاعت هلوق »

 07 :ةرقبلا] © َنوُرِصْبي ال تَمْلَظ ىف ْمُهَكَرَو 2و هروب

 ديد اهلك هلا اهحك ني ىرجي نوُّممْلا َدِعُو ل ِةَنَجلا ُلَثَتَج :ىلاعت هلوق »

 .[35 : دعرلا] 4 ْداَنلأ َنرفَكْلا ىَقُمَي وقنا كيرلا ىَُم كل اهنِظَ

 يمسي عيسم ايي زركشك .هرفن لكم ياو توتا هلل :ىلاعت هلوق »
 درد د قير رع الو يس ال نوب وكرم قرَجَس نم م دو ىرد 21 53 أك جامل دعا

 رم عم وك رويس

 نان لالا ُهَّنأ كيِرْضَنَو 16 نَم يرون هللا ىدَبَ ٍروُن لع رون نان ةسسمت زل دل تي

 .[135 :رونلا] # ٌدِيِلَع ٍءْيَس لُكَي ُدَشأَو

 اًذِإ هَوَح كام ُناَتَمَطلا ُهيَسَح ةبسحب َةَعيَقِب نارك حهلْسَعأ أو ورفع راك َنرَوٍِ :ىلاعت هلوق »

 .[39 :رونلا] * ٍباَسْفَأ عب 9 در هنو دباس 4 هلفوُف مَدنِع هلا لجو انيس هدي ل آب
 هل دس حس هل 0

 تاس .هقو نيت ٌوم قومي ديم لفي يل رتب للك دأج :ىلاعت هلوق ©

 < ني كل انقذ هلم ل كوب ذكي ل هك حمل آإ نب قو انت تكلل
 .[40 :رونلا]

 :ةلسرملا لاثمألا : يناثلا عونلا

 ليثمتلا رثكو «هيبشتلا ظفلب حيرصت ريغ نم ًالاسرإ تلسرأ دق ٌلمج يهو

 : يهو ا «ةربعلاو «ةظعلا نم اهيف امل ؛اهب
 < مير مة ل اشف َّيَح لا اولاتك نآ» :ىلاعت هلوق »

 .[92 :نارمع لآ] *# ٌميِلَع

 .[8 : مجنلا] 4 ٌةَفِشأك مّلنأ نود ياهل سيل :ىلاعت هلوق »

 نع امون قدح تق يف نع قش دوم كتل مذ :ىلاعت هلوق »
 «َنوِدّصْأ نيل هَُنإَو -هِيَت نع تدور ان ُقحْلا صحضح نعل ِزيِرعْلا ُتاَرْمأ تلا ْوَوْس ني ِهَنلَع
 .[51 :فسوي]

 * ٌمِيِمَر ىهو ملظِعْلا يحي نم لاَ هَهَقْلَح َىَنَو الَبَم ان برَصَوإ» :ىلاعت هلوق »

 .[78 :سيل
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 .[10 :جحلا] ©« ِديِجْلَل لَظِب َىَنِ َهَنأ َنأَو َكاَذَي ْتَمَدَق امي َكِلَدإ» : ىلاعت هلوق ©
 ُبلَضِق ُرَخَآل امو اَرَمَح هير قس اَمُهَدَحَل مَ نجلا ٍيِحَصيإ» : ىلاعت هلوق » ود وج ود يزو كعك عب عهد مس

 .[41 :فسوي] # ِنايَيْفََتَس ويف ىلا ُرَمَأْلا ىف -ِدِأَر نم ٌرِيَظْلا ُلُكأَدَ

 .[81 :دوه] «بيرتب ْعبْصلا نأ خصل ُمُهَدعوَم َذإ» :ىلاعت هلوق ©

 يف أوك مب لَ نم معاي له امك نوعي امو مهني لجو : ىلاعت هلوق
 ١ .[4 : أبس] 6 سم كس

 .[167 :ماعنألا] 6# َنوُمَلْعَت َقْوَسَو رَفَتْسُم رَبي ٍلُكِلا#ِم : ىلاعت هلوق »

 ولأي الإ ملا زكملا نحيا بلا َركَمَو ٍضأْلا ىف ارابُكَيَسْأل : ىلاعت هلوق »
 : رطاف] 4 ابوح هل تس دي كلو اي هنأ تشل دي نم َنيلَوَأْلا تنس اَلِإ توري ْلهَ
3 

 4 اليس ئىَدْمأ ٌرْه نمي ملأ حيو ءويطاَس لع ُلَمحي نكح ٌلثإ# :ىلاعت هلوق »
 : .84[1 :ءارسإلا]

 َرهَو يك أاوُهزكك نأ ىو مَ هك َرْهَولاَِفْلا ْمُكحِيلَع بّيكاط : ىلاعت هلوق »
 .[216 :ةرقبلا] « تروم ال رشنآو ملي أَو مك رس وهو انيَط أبت نأ همصو مُكحَل رح

 .[38 :رثدملا] 4 ٌةئِهر ْتبمكاَمي نس لكم : ىلاعت هلوق »

 :ةدئاملا] 4 َوُمْتْكَت امو دوُدم املي هَهأَو ملل الإ وسلا َلَعاَتَط :ىلاعت هلوق »

9 

 .[91 :ةبوتلا] «ٌميِحَت ٌروْفَح ُهَلَأَو لبيس نم َنيِدِِسْحُمْلا َلَع امم : ىلاعت هلوق ©
03 

 .[60 :نمحرلا] < نسضحلا الإ نسخحلا ءَرَج لها» : ىلاعت هلوق »
 ٍةَاِيِلَق قكف ني مكح هنأ اوُقَلُم مُهْنَأ توني تيذلأ َلا8َ# :ىلاعت هلوق » < تك سر د تا كم كيم عك 44 قم د 0 08

 .[1249 :ةرقبلا] «َيريصَلأ َمَم هلو هلأ ِنْذِإِب 'ةريثكح ّهَكِف تل هه ب سر عامر هي 9 ا ا سا
 7 هوم لكس 8 2 رع ع رع رس ا رع زل . . 5

 .[1 :سنوي] *# َنيِدِيْفمْلا نم كمتكو لبق تْيصع دقو نعل و :ىلاعت هلوق ه

 هش مهسأب ردح ِءآَرو نم وأ ةصحَم ىرق ىف الإ اًعيِمج مكب الن :ىلاعت هلوق ه 00 ع عوو هسس يت سيدك مغ . يرارع د طلبه خب *د نأ 3
3 

 ييرمم نا وعد رم ع

 .[14 :رشحلا] * تولَقَعي ال موق َرْمّمَأِ َكِلد قس رهيولفو اعيِج َرُهْبَسَح ٌدِيِرَص
 مويو دل أوباحبتسأ امأوُعْعس ْوَلَو ف ءاعد أوعمم ال رهوعدت نإإ» :ىلاعت هلوق ه 0 هس سم سه هام صل رس مسسو هو سس سس ور 8

 ب رح ى - 02 ا سو سدو يع

 .[14 :رطاف] * ريح ّلْثِم كتم الو مككرشب نورفكي ٍةَميقْل
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 د يد غو دى 72

 مهيدل رح اعَيْس اوناَكحَو مهيد ْأوُقَرَف ح2 ترد نيا :ىلاعتهلوق »

 .[32 :مورلا] «َنوُحَِ

 4 وُضرعُم مُهَو أَولوَتل همم وعم ولو مُهَعَمْحَل اَْح مف هَل َمِلِع ٌرلو#» :ىلاعت هلوق »

 .123[1 :لافنألا]

 روُدُقَو ٍباَوْللك نام ِناَقِحو َليثَِمَيَو بيرم نم هان اَمُهل َبوُلَمْعَيإ»# :ىلاعت هلوق »

 .[13 : اسا 4 دكا دي ليم اك د6 3 التضاد

 4 ْتَبستْكأ اَماَهيلَعَو تيس اًماَههل عش 41 [هَعسو الإ است ُهّنأ ثْلَكُم ال» :ىبلاعت هلوق »

 .286[1 :ةرقبلا]

 مل اوُهَتَأَف ِثيَِحْلا هك َكَبَجْعَأ ولو بيلو ٌتيِْلا ىِوَيْسَم ال لقب :ىلاعت هلوق »
 ةراس هس

 .[1100 : : ةدئاملا] « توفت َْلَعَت يبلألا لوأكي

 َضَحَب مُهَقيِذَِل ساّتلأ هِي ْتَبَسك اسي راو را افلا ٌرهظا» :ىلاعت هلوق »

 .[1 : مورلا] # نوم ْمُهَّلَعل اول كِل

 ! هَل اوعمتسأف ّلَكَم برص ل ها :ىلاعت هلوق »

 0 أ مهل نإو مهل أوعُمتْحبأ وَلاَ ابد ْاوُقْلك نآ هلأ نود

 .[3 :جحلا] 4 ُبوُنظَمْلاَو ٌبِاَطَل

 .[161 :تافاصلا] 4 َنوُلِمَعْلا ٍلَمْعبلَف اذه لئلا :ىلاعت هلوق »

 .[24 :صآ 4ٌمُهاَت ٌليََو» :ىلاعت هلوق »

 .[2 : رشحلا] 4 رصبدْلا وي اوُريعا» :ىلاعت هلوق »

 : ةنماكلا لاثمألا :ثلاثلا عونلا

 «ةصاخ لاح نايبل برضُت مل ٌلاثمأ يهو «ةنماكلا لاثمألاب ىَّمَسُي ام

 حّرصي ملو «نامزألا نم ٍنمز يف ثعقو ةئداح صيلختل الو «ةنيعم ةفصل الو

 ًالثم هبشي ىنعم ىلع اهنومضم لدي نكلو ءديعب نم الو بيرق نم ليثمتلاب اهيف
 اهيف ليثمتلاف ءاهظافلأب ال اهيناعمب لاثمأ اهنأ :يأ «ةفورعملا برعلا لاثمأ نم

 .ةنماكلا لاثمألاب اهومسأ اذهل ءرهاظ ريغ ٌنماك

 : لوقي ميهاربإ نب براضم نب ميهاربإ قاحسإ ابأ تعمس :ٌيدرواملا لاق
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 برعلا لاثمأ ُجرخت كنإ :تلقف لضفلا نب نيسحلا تلأس :لوقي يبأ تعمس
 : هللا باتك يف ٌدجت لهف ٠ «نآرقلا نم مجعلاو

 :عضاوم ةعبرأ يف «معن :لاق «؟اهطاسوأ رومألا ريخ» »

 لَو ٌضِراَم ال هَ ات لوُشي هن َلاَق نه ام اَنَل نيم كير ان عذأ أولاَقم :ىلاعت لاق -1

 .[68 :ةرقبلا] « َروُرَمْوُم اَمْوُنَصْفَأَف ٌكِلَذ حبب قاَوَع دعب
 لأ سْفتلا نودي الو َرَحاَء اهل هلأ مم توُعَتَي ال َنبِلاَوظ :ىلاعت هلوقو -2

 .[68 :ناقرفلا] © امان قلي َكِلَد لَسْفَي نمو كيوي الو ّنَسْلي الإ ُهَأ َمَيَح
 اموُلَم دعقتم ظسبْلا لم اهطسبت الو كقنع لإ ٌةلوُلَعم كدي ُلعْحَي الو#» : ىلاعت هلوق - 3

 .[29 :ءارسإلا] © اروسْحَت

 لَو ئدفلا كاملا هَل اوْع امل نحيل اوعدل وأ هَل اوُعْدأ ٍلثط :ىلاعت هلوق - 4

 00 : ءارسإلا] © الس كِل َنيَب خَسبأو ابي تفاح الو كنالَصب َرَهْجج

 يف معن :لاق ؟«هاداع ًائيش لهج نم» : هللا باتك يف ذجت لهف :تلق »

20 

 : نيعضوم
 نم بدلا بدك َكِدك بوك مما لو ديوي امج ل اميأفنك نو :ىلاعت هلوق -1

 .[139 :سنوي] *« تيل ٌةَبِقَع حراك كبك ظنأف هلْ

 ذإَو كَل اتوُقَبَس ام 2 041112 ني تك لك 167 :ىلاعت هلوق -2
 .[11 :فاقحألا] # ٌدِيِرَق ُكذِإ آ اذه َنوُلوُفَيَس ءوي أودَنَهَي

 ٠ معت : لاق ؟«هيلإ تنسحأ نم َّرَش ٌرزذحا» : : هللا باتك يف ٌدجت لهف :ٌتلق «

 زوو اكو رثكلا هَ اذ قَال لاي تت» : قط هلوق عضوم يف
 و رم ارح كي أويوثي نإف ويضم نم كأوسَو هَل مُهدَمْعَأ نأ آَلِإ اَوُمَصَت اَمَ و ولاَ لامي اوم

 ري الو يو ني ٍضْرذْلا يف ْرط امو َةَرْآْلاَو اْنُدلا ىف اميل ابدع َُّل ُْميِدصي أََلَوَي *
 :ةبوتلا] 74[.

 هلوق يف :لاق ؟«نايعلاك ربخلا سيل» :هللا باتك يف دجت لهف :ٌتلق »

 نحط ن 91و لب ل ني أ لَ قولا ينم تيك نر بَ طعجت 16 ذل :ىلاعت

 َنهعدَأ م (ءُرج نه ٍلَبَج لك 1َع ْنَعْجَأ م َكّيِلإ ف رفقا ا: أ ذم لى
 .[260 :ةرقبلا] 6 يكَح ٌريَِع هَل 3 َلَعَأَو اكتم َكَسبتَأَ
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 وق يف :لاق ؟«تاكربلا تاكرحلا يفا :هللا باتك يف ٌدجت لهف :ٌتلق » خخ

 ارِجاَهم تب ديب أري جيك نمو همس انك انعم ٍضرأْلا يف دي هلا ليم يف وياي نم ر## :ىلاعت
7 | 

 0 :ءاسنلا] © اًميِحَت | اروفع نأ َّنَكَم هلأ لع هرج مَكَو ٌدَمَف َتْوَلَ ُهُيِرَذي مث ولوُسَرو هَل ريكا

 َسْيَل :ىلاعت.هلوق يف :لاق ؟«نادُث نيدت امك» :هيف دجت لهف :ُتلق »
0007 

3 

 و اَكَِو أ نود نم هل دج اَلَو وي َرْجج اًءوُس ْلَمْعَي نم بتكحلا ٍلْهَآ َنَِمَآ آو ةُكَيناَمَأِ 02 7
 .[123 :ءاسنلا] * اَريِصَت

 انصب داك نإ8 :لاق ؟ نت نيلفت نيح :مهلوق هيف دجت لهف :تلق ه

 « البس ُّلَصَأ ْنَم َباَدَحْلآ َنَْرَي حرج َنُملْنَي كوَسَو أهم اَكَرَبَم كأ آَلْوَل انها ْنَع
 .[42 :ناقرفلا]

 لَه لات :لاق ؟«نيترم رْخجُج نم نمؤملا غدلي ال" :هيف دجت لهف :تلق »
 * َنيِحْيلأ ُمَحِيَأ َوْهَو اظفنح ٌرَح هم لق نم ه هيض َكَع ُهْدنِمأ آمكح اَّلِإ ِهنَلَع مُكَنماَ
 .[64 :فسوي]

 :ىلاعت هلوق يف :لاق ؟«هيلع طّلس ًاملاظ ناعأ نم» :هيف دجت لهف :تلق »

 .[4 :جحلا] © ٍرِيِعَتلأ ٍباَدَع لإ هيج ُهْلِضُب ُمّنَأف هالك نم مَن هَيِلَع بيكم

 :ىلاعت هلوق يف :لاق ؟«ةيح الإ ةيحلا ٌدلت ال» :هيف ٌدجت لهو :تلق »

 .[27 : حون] 4 اراَفَك اج الإ أدي دلي الو َكَداَسبِع أولي مهدت نإ َكّنِإ

 0 ىلاعت هلوق يف : لاق ؟«ناذآن اطيحلل» : هيفدجت لهف : تلق»

 هيلع ُهََأَو مل َنوََتَس اكيِفو َدَِْلا ْمُتَسوْحَي كلل ْاوُعَصْوَلَو الاح الإ ُكَوماَ

 ©0(ناقتإلا) يف يطويسلا هلقن امم كلذ ريغ ىلإ . . .[47 :ةبوتلا] # َنيِمِلَِطلأ

 ىلإ كنم جوحأ انأ :هل تلاقف «مهارد اهاطعأو «ةأرماب ىنز ًالجر نأ :لثملا اذه ُلصأ (1)

 «كمسلا اهيف يلقت ةالقم اهنم قرس دق ناكو  مهاردلا كنم تذخأ دقو ءعتمتلا

 تقرس يذلا يننأ نيفرعت يلقلا نيديرت نيح :يأ «نيردت نيلقت نيح :اهل لاقف  هوحنو

 .363/1 :لاثمألا عمجم يف لثملا اذه قايس :رظنا .كتالقم

 .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ط ءاهدعب امو 28/1 :ناقتإلا (2)
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 :نآرقلا يف (7بّرعملا نم عقو ام :نورشعلاو عباسلا ثحبملا

 عقو اميف بّدذهملا» :هاَّمَس عوضوملا يف ًاباتك يطويسلا ٌةمالعلا درفأ دقو

 ٌباتكلا اذه» :هقح يف هيلع هللا ةمحر لاقف .20(بّرعملا نم نآرقلا يف

 نم هيلع تفقو ام ًابعوتسم ء«نآرقلا يف تعقو يتلا ةبّرعملا ظافلألا هيف ٌثعبتت
 ىلإ ةيادهلا يف ٌعرضأ هيلإو دامتعالا هللا ىلعو .نايبلاو وزعلاب ًانورقم «كلذ
 .«دادسلا قرط

 :ميركلا نآرقلا يف ةيبرعلا ريغ ظافلألا عوقو يف ةمئألا بهاذم

 مامإلا مهنمو «نورثكألاف ؛نآرقلا يف بّرعملا عوقو يف ٌةمئألا ٍتفلتخا

 مدع ىلع سراف نباو ءركب وبأ يضاقلاو «ةديبع وبأو «ريرج نباو «يعفاشلا

 . اير مف :ىلاعت هلوقل ؟هيف هعوقو
 ل اوُناَمَل اححَأ اَناَءرد ُهَنَلَعَج ٌوِلَوإ» :هلوقو

 ظ ش
 7( لع ها رسال دوو ال جور كا عع عد ع ير

 َتيِذَلِل وه لق ُفَرَعَو ُىِيَجَأ :هنليا- تلصق الؤل اولاقَل اج
 كيتلْزأ ع َمِهَيَلَع وهو رقو ْمِهِناَذاَء ىف تونمؤي ال تيذلاو افشَو فده ْاَونَماَ مج عساس ع يع دعس رول سس سرس معا حس همر يكرس ل رو هور

 لئاقلا ىلع ٌريكنلا ٌنيعفاشلا ددش دقو .[44 :تلصن] # ٍديِصَب ٍناَكَم نم َسَوداَن

 .كلذب

 «ةيربعلاو .؛ةيسرافلاو ء.ةيطبنلاك ةيبرعلاريغ ظافلألا نم عقو ام :يأ (1)

 .خلإ . . .ةينايرسلاو

 عقوم :باتكلا ردصم «يطويسلل «برعملا نم نآرقلا يف عقو اميف بذهملا :رظنا (2)
 دعب نآرقلا يف ةبرعملا ظافلألا نم هيلع تفقو ام اذهف :يطويسلا لاقو « «قارولا

 .اذه لبق باتك يف لبق عمتجت ملو «ةعلاطملاو رظنلا ةعسو «نينس ديدشلا صحفلا

 هيلع لّيذو ءتايبأ يف ًاظفل نيرشعو ةعبس اهنم يكبسلا نيدلا جات يضاقلا مظن دقو

 هكردتسا ام ةدعو ءاظفل نورشعو ةعبرأ اهيف تايبأب رجح نبا لضفلا وبأ ظفاحلا

 .ءانإ ةدام نم امهنأل ؛ةينآو نآ ةرركملاك ةنس ًاظفل نوعبسو نانثا امهيلع يطويسلا

 ةدام نم هنأل ؛موقرم وه لب .نينيس ةدام نم هنأل ؛ءانيسو .يبوأ ةدام نم هنأل ؛باوأو

 ليذ دقو «ةظفل ةرشع عبسو ةظفل ةئم اهنودب تمتف .رافسأ ةدام نم هنأل ةرفسو .ميقرلا

 .نيتسلاب اهيلع
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 ريغ هيف نأ معز نمف «نيبم يبرع ناسلب ُنآرقلا لزنأ امنإ :ديبع وبأ لاقو
 .لوقلا ربكأ دقف ةيطبنلاب ًاباذك نأ معز ْنَمو ءلوقلا مظعأ دقف ةيبرعلا

 نأ مّهوتم مّهوتل ؛ءيش برعلا ةغل ريغ نم هيف ناك ول :سراف نبا لاقو

 . اهنوفرعي ال ٍتاغلب ىتأ هنأل ؛هلثمب نايتإلا نع تزجع امنإ ّبرعلا

 ظافلأ ريسفت نم هريغو - اهو - سابع نبا نع َدَرَو ام :ريرج ُنبا لاقو

 اهيف قفتا امنإ «كلذ وحن وأ «ةيطبنلا وأ «ةيشبحلا وأ «ةيسرافلاب اهنأ نآرقلا
 .دحاو ظفلب ةشثبحلاو .سرفلاو «برعلا اهب تملكتف «تاغللا ٌدراوت

 ةطلاخم ضعب مهتغلب ُنآرقلا لزن يتلا ةبراعلا برعلل ناك لب :هريغ لاقو

 نم صقنلاب اهضعب تريغ ظافلأ مهتاغل نم تقلعف «مهل رافسأ يف ةنسلآلا رئاسل

 يبرعلا ىرجم ْتَرَج ىتح اهتارواحمو اهراعشأ يف اهتلمعتساو ءاهفورح

 .نآرقلا اهب لزن ّدحلا اذه ىلعو «نايبلا اهب عقوو «حيصفلا

 .ًادج ةعسَّنُم برعلا ةغل نكلو «ٌةفرص ةيبرع ظافلألا هذه لك :نورخآ لاقو

 ىنعم اأو سابع نبا ىلع يفخ دقو «ةّلجلا رباكألا ىلع ىفخت نأ دعبي الو
 ْ !رطاف

 . ٌنيبن الإ ةغللاب طيحي ال :ةلاسرلا يف لك - يعفاشلا لاق

 اهنأل ؛برعلا ةغل يف ظافلألا هذه تّدِجُو امنإ :ةلديش يلاعملا وبأ لاقو

 . ظافلألا هذه ىلإ اوقبس اونوكي نأ زوجيو ؛ًاظافلأ اهرثكأو .تاغللا عسوأ

 نأب كاييَرَم اًناَءْرْق :ىلاعت هلوق نع اوباجأو هيف هعوقو ىلإ نورخآ بهذو
 ةيسرافلا ةديصقلاف ءايبرع هنوك نع هجرخت ال ةيبرعلا ريغ ةريسيلا تاملكلا

 نم ىنعملا نأب «قَرََو ني :هلوق نعو «ةيبرع اهيف ةظفلب اهنع ُجرخت ال
 عنم نأ ىلع ةاحّنلا قافتاب اولدتساو .يبرع بطاخمو يمجعأ مالكأ قايسلا

 .ةمجعلاو «ةيملعلل ميهاربإ :وحن فرص

 اهريغ يف ٌمالكلاف ,فالخ لحم تسيل مالعألا نأب لالدتسالا اذه َدَرَو

 . سانجألا عوقو نم ٌعنام الف «مالعألا عوقو ىلع قفتا اذإ هنأب هّجَوُم
 : يطويسلا رايتخا

 نبا هجرخأ ام  يرايتخا وهو  عوقولل هتيأر ام ىوقأو :يطويّسلا لاق
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 ؛ةريغملا يبأ نب رفعج نع ؛ يمشلا بوقعي انثدح كيمح نب انثدح :لاق ريرج

 رو ةمتغأ: لك تكي الالي 03 ةقلتج لو : هلوق ىلاعت هللا ذا لزنأف 00 سس ال لف رجع ور كوول سم سا صح م عرف عسل

 ع َمِهِتلَع ٌرْهَو رْفَو مهنا ف تومي ال يَا اَضِنَو ىذه اوما تدلل ره
 (نآرقلا) ةيآلا هذه دعب هللا لزنأف 0144 :تلصف] 4 ِديِعَب نام ني داني ٌكَِلوأ
 .ةيسراف «[4 :ليفلا] © ٍلّجِس ني َوَراَجحي مهيمّرَت8 :هيف ناسل لكب

 انثدح .يدهم نب نمحرلا دبع انثدح ءراشب نب دمحم انثدح :لاقو

 لاقو .ناسل لك نم نآرقلا يف :لاق ةرسيم يبأ نع «قاحسإ يبأ نع «ليئارسإ

 نع «قاحسإ يبأ نع «ليئارسإ نع هللا ديبع انثدح :هفنصم يف ةبيش يبأ ُنبا

 .ناسل ّلكب نآرقلا لزنأ :لاق ةرسيم يبأ

 يف يهو الإ ايندلا يف ّةغل سيل :لاق مهضعب نع - هتك  يبلعثلا لقنو
 .نآرقلا

 مولع ىوح هنأ نآرقلا يف ظافلألا هذه عوقو ةمكح نأ ىلإ ٌةراشإ هذهف

 تاغللا عاونأ ىلإ ٌةراشإلا هيف ٌعقت نأ َدُب الف ءءيش لك أبنو «نيرخآلاو نيلوألا
 ءاهفخأو ءاهبذعأ ةغل لك نم هل ريتخاف .ءيش لكب هتطاحإ متتل ؛نسلألاو

 نم :هريسفت يف لاقف كلذب حرص بيقنلا نبا تيأر مث .برعلل ًالامعتسا اهرثكأو

 تلزنأ نيذلا موقلا ةغلب ٌتلزن اهنأ ةلزنملا هللا بتك رئاس ىلع ٍنآرقلا صئاصخ

 . مهريغ ةغلب ءيش اهبف لزني مل :مهيلع
 نم مهريغ تاغلب هيف لزنأو «برعلا تاغل عيمج ىلع ىوتحا ُنآرقلاو

 .ريثك ءيش ةشبحلاو «سرفلاو «مورلا
 نم اَمْلَسْرَأ امو9» :ىلاعت لاق دقو ءةمأ لك ىلإ لّسرم هللط ئيئلاف ًاضيأو :تلق

 ُريِرَمْلا َوْهَو آتي نم ىدهَيَو ههه نم هلل لضم مل تين مرو ناسيا ٍلوُسَ رسم الو ل 3
 . [4 :ميهاربإ] * ٌمِيكَحْل

 ناك نإو «موق لك ناسل نم هب ثوعبملا باتكلا يف َنوكي نأ و َّدُب الف

 .وه هموق ةغلب هلصأ
 نإ :لاقف ىرخأ ةدئاف نآرقلا يف برعملا عوقول رّكَذ ينيوجلا تيأر دقو
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 «ةحاصفلا يف يبرعلا نود ظافلألا نم يبرعلا ريغو يبرعب سيل قربتسإ نإ :ليق

 «ةظفللا هذه اوكرتي نأ اودارأو .ملاعلا ءاحصف عمتجا ول :لوقنف «ةغالبلاو

 اذإ ىلاعت هللا نأل كلذو ؛اهنع اوزجعل ةحاصفلا يف اهماقم موقت ةظفلب اوتأيو

 باذعلاب مِهفّوْحُيو «ليمجلا ٍدعولاب مهبغري مل نإف «ةعاطلا ىلع هدابع ٌتَح
 ةحاصفلا ىلإ ًارظن ديعولاو ٌدعولاف ؛ةمكحلا هّْجَو ىلع هثح ُنوكي ال «ليبولا
 .بجاو

 نكامألا :رومأ يف ٌرصحني كلذو «عالقعلا هيف ٌبغري امب دعولا َّنِإ مث

 حكانملا مث «ةعيفرلا سبالملا مث «ةينهلا براشملا مث «ةيهشلا لكآملا مث «ةبيطلا

 . عابطلا هيف ٌفلتخت امم هدعب ام مث «ةذيذللا

 رمأ نم َلاقلا هكرت ولو .حيصفلا دنع مزال هب دعولاو ةبيطلا نكامألا ركذ ًاذإف

 تنك اذإ هب ٌذتلأ ال برشلاو لكألا نإ :برشلاو لكألاب اهيلع دعوو «ةدابعلاب

 ناكو ءاهيف ةبيط نكاسمو «ةنجلا ىلاعت هللا ركذ اذلف ؛ةبرك عضوم وأ سبح يف

 ءريرحلا ايندلا يف سبالملا عفرأو .ءاهعفرأ وه ام سبالملا نم ركذي نأ يغبني

 ربتعي ال ريرحلا ريغ نم يذلا بوثلا نإ مث .بوث هنم حسني امم سيلف بهذلا امأو

 .نزولا ليقثلا نم ٌعفرأ ٌفيفخلا ٌقيفصلا نوكي امبرو .لقثلاو نزولا هيف
 :مالس نب مساقلا ديبع يبأ بهذم

 ءءاهقفلا نع عوقولاب َلوقلا ىكح نأ دعب مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاقو

 ؛ًاعيمج نيلوقلا قيدصت هيف بهذم يدنع ٌباوصلاو :هيبرعلا لهأ نع عنملاو

 برعلل ُثعقو اهنكل «ءاهقفلا لاق امك «ةيمجعأ اهلوصأ فرحألا هذه نأ كلذو

 مث «ةيبرع تراصف ءاهظافلأ ىلإ مجعلا ظافلأ نع اهتلّوَحو ءاهتنسلأب اهتبّرعف
 وهف ةيبرع اهنإ :لاق نمف «برعلا مالكب فورحلا هذه تطلتخا دقو ُنآرقلا لزن
 .قداصف ةيمجع اهنإ :لاق نمو «قداص

 نباو ,يقيلاوجلا لوقلا اذه ىلإ لامو ءريرج نبا هب َمَّرَج يذلا وه اذهو

 .نورخآو .يزوجلا

 :مجعملا فورح بسحب ةبرعملا ظافلألا

 اهركذ يتلا ظافلألا َّلُك قوسن ؛ةيقيبطت َةيليصأت ٌةساردلا هذه تناك املو
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 مامإلا اهيلع داز ام اذكو ءرجح نبا ظفاحلا هفاضأ امو ءيكبسلا مامإلا

 عقو اميف بذهملا) باتك نم لوقلا ُصخلم يهو ؛مجعملا بيترت قفو يطويسلا
 :يطويسلل (بّرعملا نم نآرقلا يف

 :ةزمهلا فرح :ًالوأ

 باتك يف يوغللا متاح وبأو «(ةغللا هقف) يف يبلاعثلا ىكح :َقرابَأَو

 . ةيسراف اهنأ (ةنيزلا)

 .برغملا لهأ ةغلب شيشحلا :بألا :(ناهربلا) يف ةلديش .لاق : 4بأ#

 يف لوقي هبنم نب بهو نع هدنسب هريسفت يف متاح يبأ نبا لاق :«ىلبا#
 رشا :ليقو .(هيدردزا) :ةيشبحلاب :لاق «2آم ىلا صرأتي ليقوم :ىلاعت هلوق

 .دنهلا ةغلب

 هلوق يف :(رشعلا تاءارقلا يف داشرإلا) :باتك يف يطساولا لاق : (دلأ»

 .ةيربعلاب نكر : يأ «ضّرَأْلا لإ َدْلْخْأ# ىلاعت

 .ةيشبحلاب ررسلا اهنأ (نانفألا نونف) يف يزوجلا نبا ىكح : «كيارْاْلا

 .ةيسرافلاب خيش هانعم :ليق ينامركلل (بئاجعلا) يف :َرَداَد#

 لئابقلاك مهتغلب طابسألا :هريسفت يف يدنقرمسلا ثيللا وبأ لاق : «طابسأ#

 .برعلا ةغلب
 ُحابيدلا :قربتسإلا :لاق كاحضلا نع هدنسب متاح يبأ نبا لاق : «قربَتْسِإ

 .مجعلا ةغلب وهو «ظيلغلا
 نممو «برعم يسراف «جابيدلا ظيلغ :#قربتسإلا# :يقيلاوجلا لاقو

 .نورخآو «متاح وبأو «ديبع وبأ ةيسرافلاب هنأب حّرص

 لاقو «ةينايرسلاب بتكلا يه (داشرإلا) يف يطساولا لاق :«رافسأ#

 . يطبن وه (ريسفتلا بئارغ) يف ينامركلا

 يدهع :هانعم (نآرقلا تاغل) باتك يف مساقلا وبأ لاق :«ٌقِرِضِإ#»

 . ةيطبنلاب
 نع ريرج نبا لاقو «ةيطبنلاب زاوكألا اهنأ يزوجلا نبا ىكح : 6 بوو 5

 .ابوك ةيطبنلاب يهو ءارع اهل تسيل رارج :باوكألا :كاحضلا
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 يف ةلديش لاقو «ةيجنزلاب عجوملا هنأ يزوجلا نبا ىكح :«ٌُميِلأ»

 ْش . ةيناربعلاب (ناهربلا)

 نع «حيجن نبا نع «نايفس انثدح :هريسفت يف يبايرفلا لاق :4الإ»
 طرا لا

 ىف ىنج ُنبا لاق «ىلاعت هللا :لإلا :لاق .#ةّمذ اَلَو الإإ» هلوق يف دهاجم

 .ىلاعت هللا مسا ةيطبنلاب لإلا :اولاق :(بستحملا)

 .برغملا لهأ ناسلب ةجضن :يأ :هانإ :(ناهربلا) يف ةلديش لاق :ةلتإ»

 .ربربلا ةغلب (نآرقلا تاغل) يف مساقلا وبأ لاقو

 .ربربلا ةغلب ُهَرَح ىهتنا يذلا وه وا ٍريِحل :ىلاعت هلوق يف لاقو :«نإ#

 .ربربلا ةغلب ةراح : يأ نإ نبع نيل :ىلاعت هلوق يفو : نإ
 :هاوألا :الاق ةمركعو دهاجم نع متاح يبأ نبا لاق : هرم

 .ةيربعلاب ءاعدلا :هاوألا يطساولا لاقو .ةشبحلا ناسلب

 حّبسملا :ُباَّوألا :لاق ليبحرش نب ورمع نع متاح يبأ نبا لاق : «ُباوأ

 . ةشبحلا ناسلب

 .ةشبحلا ناسلب يحّبَس :لاق ةرسيم يبأ نع ريرج نبا لاق :«ىوأ»
 ع هر ب 20 ال رع ذعر عدم ظهر

 : يأ «نوآلا ةّيلهلجلا#» ىلاعت هلوق يف ةلديش لاق : عورخلالاو كوألا 9

 .ةيطبقلاب ىلوألا : يأ «ةرحآلا َهَلِمْلا ف :هلوق ىفو ءةرخآلا

 :ءابلا فرح : ًايناث

 نقومل

 اهرهاوظ :يأ «ٍقَرتس نم اميل ىلاعت هلوق يف ةلديش لاق : 4بِبي ا 000
 . ةيطبقلاب

 :لاق «ِريِعَب لج ىلاعت هلوق يف دهاجم نع ريرج نبا لاق : «ٍريِعبل

 لمحي ام لك :ريعبلا :روبزلا نع هيولاخ نبا لاق .ةغل يهو :لاق .رامح

 . ةيناربعلاب

 نييسراف ءاملعلا ٌضعب امهلعج ةسينكلاو ٌةعيبلا :يقيلاوجلا لاق :4ٌْيَب

 . نيبرعم
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 :ءاتلا فرح :ًاثلاث

 أَو :ىلاعت هلوق يف ريبج نب ديعس نع متاح يبأ نبا لاق : 4ارْبت»
 . ةيطبتلاب هربت :لاق #اريِتاَوَلَع ام

 اهنطب نم : يأ ابحت ني اَهسَداَنَت# :ىلاعت هلوق يف مساقلا وبأ لاق :(َتَحَت

 . ةيطبنلاب

 .بّرعم يسراف هنأ يبلاعثلاو ؛يقيلاوجلاو «كديرد ٠ نبا ركذ : # رولا ##

 : ميجلا فرح : ًاعبار

 ناطيشلا مسا :ٌتبجلا :لاق سابع نبا نع متاح يبأ ٌنبا لاق :4تبجلا#

 .ةشبحلا ناسلب رحاسلا :تبجلا :لاق ريبج نب ديعس نعو .ةيشيحلاب

 .ةبّرعم ةيسراف :مهضعب لاقو «ةيمجعأ اهنأ ىلإ ٌةعامج بهذ : 4 مَهَجل

 .ةيناربعلاب مانهك ٌبيرعت يه :نورخآ لاقو

 :ءاحلا فرح :ًاسماخ

 . ةيشبحلاب بجو : مرحو :لاق ةمركع نأ نبأ نبا لاق 0

 7 ةيجنرلا
 يف اهانعم ُفَرْعُي ال ءباتكلا لهأ ظافلأ نم ةظفللا هذه نإ :ليق : «ُةّطِح##

 . ةيبرعلا

 ًامثإ :لاق اري او َنك ُهَنِإظ :ىلاعت هلوق يف سابع نبا لاق :4بوحإ#
 .ةشبحلا ةغلب ًاريبك

 نولاّسغلا :نويراوحلا :لاق كاحضلا نع متاح يبأ ٌنبا لاق : «َتيراوَلا»

 . يراوه هلصأو «ةيطبنلاب

 :لادلا فرح :ًاسداس

 ةساردلا نأ مهضعب ركذو ؛همظن يف رَبَح نبا ظفاحلا هّذع :ٌتَسَرَد

 . ةيناربعلاب ةءارقلا

 .ةيشبحلاب ءيضملا :يردلا :ةلديش لاق : 4َرْد»
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 . يسراف هنأ :هريغو «يقيلاوجلا ركذ : # رانيد#

 : ءارلا فرح : ًاعباس

 : انعار :لاق سابع نبا نع (ةوبنلا لئالد) يف ميعن وبأ جرخأ :«اّتعّرم

 .دوهيلا ناسلب بس

 اهنأو «ةيبرعب تسيل ًةملكلا بسحأو :يقيلاوجلا لاق :«َتودَيَرلا»

 1 . ةينايرس وأ «ةيناربع

 .ةينايرس اهنأ (ةنيزلا) باتك يف يوغللا متاح وبأ ركذ :4َتوُيَبر

 هلصأو .يبرعب سيلو «يناربع هنأ ىلإ بلعثو «دربملا بهذ :4نمَبلا»
 .ةمجعملا ءاخلاب

 . رثبلا : هانعمو « يمجعأ مسا : سرلا : (بئاجعلا) يف ينامركلا لاق : شره

 باتكلا وه ليقو :لاقو .ةيمورلاب حوللا :ميقرلا :ةلديش لاق :4ميقرلا#

 .ةاودلا ليقو «مورلا ةغلب

 كيرحت وه :يطساولا لاقو ,؛بّرعملا نم يزوجلا نبا هّدع : «زمر#

 . ةيربعلاب نيتفشلا
 اثمد ًالهس : يأ كور َرْحَبلا كرتازإ» ىلاعت هلوق يف مساقلا وبأ لاق : 4اًرقر»

 .ةينايرسلاب انكاس :يأ :يطساولا لاقو .طبنلا ةغلب

 . سانلا نم ليجلا اذه مسا «ٌيمجعأ وه :يقيلاوجلا لاق :«مورلا#

 :يازلا فرح :انما

 .يقيلاوجلا اذكو .«يسراف هنأ (ةغللا هقف) يف يبلاعثلا ىكح : 4 ليبجنزلا#

 :نيسلا فرح : ًاعسات

 : يأ «ادككمم تاتا اوُنُخْداَو# :ىلاعت هلوق يف يطساولا لاق : «اَدَجَس»

 .ةينايرسلاب سوؤرلا يعنقم

 :ةشبحلا ةغلب «ٌلِجَيلا 8# :لاق سابع نبا نع هيودرم نبا لاق :«ٌلِجّتلا»

 يسراف وه :موق لاق «باتكلا :لجسلا :ينج نبال :(بستحملا) يفو .لجرلا

 . برعم
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 .نيط اهرخآو ةراجح اهلوأ «ةيسرافلاب ليجس :لاق دهاجم نع : «ٍلييِس»

 .يبرع ريغ هنأ (ةنيزلا» باتك يف متاح وبأ ركذ : «ِنيَيِسل

 وهو (هردارس» هلصأو ءبرعم يسراف :يقيلاوجلا لاق :*قدارس#
 .زيلهدلا

 ريبج نب ديعس نع .ةينايرسلاب رهن :لاق «ايِرَس# دهاجم نع :«ىرس#

 .ةيطبنلاب ًارهن 4ايرَس
 . ءارقلا ةيطبنلاب : لاق 4ةّرتَس ىرْيَبأظ سابع نبا نع :4ةَرتَسل
 .ةيمجعأ اهنأ يقيلاوجلا ركذ :َرَمَسل

 . لخلا ةشبحلا ناسلب ركسلا : سابع نبا نع «ركس#

 . يمجعأ مسا وه :ليق : «ليبسلسإلا

 .همظن يف رجح نباو ءظحاجلا هّدع : «انس»

 وه :ةلديش لاقو .يسراف هنأ (ةغللا هقف) يف يبلاعثلا ركذ : 4ٍسٌدنُس»

 . ةيدنهلاب

 أ «َناَبْلأ اَدَلاَهَدَيَس اََيلآاَو#» :ىلاعت هلوق يف ٌيطساولا لاق :«اَهَدّيَس»

 0 .طبقلا ناسلب (اهجوز)

 .ةشبحلا ناسلب نسحلا : نينيس :لاق ةمركع نع : «َنيِيِس#»

 «ةيطبنلاب لبجلا :روطلا نيس ٍروُط نيإ# هلوق يف كاحضلا لاق :«نيس#
 . ةيطبنلاب هنسح : انيسو

 : نيشلا فرح :ًارشاع

 ناسلب هءاقلت :لاق «ِراَرَحْلا ِدِجْسَسل ٌرظَسظ :هلوق يف عيفر نع :«َرظَم#
 . يشبحلا

 . ةينايرسلاب هنأ ةغللا لهأ ٌضعب ركذ :يقيلاوجلا لاق : 4ٌرْهَّس»
 .مورلا ةغلب قيرطلا هنأ :يزوجلا نباو «شاقنلا ىكح :«ٍِطرَصلا#

 . نهققشف ةيطبنلاب يه :لاق «نهرصف :سابع نبا نع :4نهرص#
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 :ليقو .دوهيلا سئانك :ةيناربعلاب اهنأ يقيلاوجلا ركذ :«ٌتّولَّص»

 . ةينايرسلا
 :ءاطلا فرح :رشع يداح

 دمحم اي كلوقك وه :لاق «هطإ :ىلاعت هلوق نع سابع نبا نع :«هط»
 .ةينايرسلاب اذكو «لجر اي :ةيطبنلاب «هط# لاقو .شبحلا ناسلب

 .ةيشبحلاب نهاكلا وه .تبجلا يف مَّدقت : «توُحطلا»

 .ةيمورلاب ادصق :اقفط :ةلديش لاق : «اقفط#

 نعو .ةشبحلا ناسلب ةنجلا مسا :ىبوط :لاق سابع نبا نع : (ٌقوط

 .ةيدنهلاب ةنجلا مسا :ىبوط :لاق جوحس نب ديعس

 :كاحضلا لاقو «ةينايرسلاب لبجلا :روطلا :لاق دهاجم نع : «َروُظلا

 .ًاروط لبجلا نوّمسي طبنلا

 . ةيناربعلاب لجر وه :ليق :«ىوطإ

 :نيعلا فرح :رشع يناث

 :هانعم (َليِرَسِإ قب َتدَّبَع نأإ» :ىلاعت هلوق يف مساقلا وبأ لاق :4َتدَّبَع

 موركلا يه : لاقف .ندع تاَّنَج نع ًابعك لأس هنأ سابع نبا نع : ننتج

 .ةيمورلاب :ندع : ليقو «ةينايرسلاب بانعألاو

 ,ةيشبحلاب مرعلا :لاق 4ورَمْلا َلّيَسأ :ىلاعت هلوق يف دهاجم نع :«ٍرمْلا#
 قثبني مث «ءاملا اهيف عمتجي يتلا ةانسملا يهو

 :نيغلا فرح :رشع ثلاث

 .كرتلا ناسلب نتنملا درابلا وه :هريغو «يقيلاوجلا لاق : #قاسغ#

 .ةشبحلا ةغلب صقن :ءاملا ضيغ :مساقلا وبأ لاق :*ضيغ#

 : ءاقلا فرح :رشع عبار

 :ليقو .ةيمورلاب ناتسب :«َسْوَدَرِفْلاا» :لاق دهاجم نع :#«ِسْوَررْفْلا#
 . ةينايرسلاب
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 .ةيربعلاب ةطنحلا يه :يطساولا لاق :#موف#

 :فاقلا فرح :رشع سماخ

 .يبرع ريغ هلصأ ساطرقلا نإ :لاقي :يقيلاوجلا لاق : 4 سيِطاّو

 .ةيمورلاب لدعلا :طسقلا :لاق دهاجم نع :ه«ّطَسِقْلآا#

 .ةيمورلاب لدعلا : ساطسقلا :لاق دهاجم نع :* ساطسقلا#

 .ةروسق ةيشبحلاب هل لاقي دسألا :لاق سابع نبا :#قَرَوسَق»

 1 .هركذ برع يمجعأ وه :ليق :4سيق#

 ريغ ةئيدر :يأ «ةَيِسَ َمُهَبوُُم اَمأَمَجَول :أرق نم ةءارق يف :4ةيسقإلا
 ةملك : يسرافلا يلع وبأ لاق .ءشوشغم :يأ يسق مهرد :مهلوق نم «ةصلاخ

 .برعلا مالك يف اهل لخد ال ةيمجعأ

 .ةيطبنلاب انباتك هانعم :مساقلا وبأ لاق : انطق

 . بّرعم يسراف هنأ مهضعب نع يقيلاوجلا ىكح :#لفقإ»

 وبأ لاق «ةينايرسلاو ةيربعلا ناسلب ابدلا وه :يطساولا لاق :*لمقلا#

 .برعلا نم دحأ ةغل يف هفرعأ ال :ورمع

 .ةيقوأ فلأ ةرشع اتنثا ةيمورلاب هنأ (ةغللا هقف) ىف ىبلاعثلا ركذ : #راطنق#

 : مهّضعب لاقو «ةضف وأ ًابهذ روث دلج ءلم ةينايرسلاب هنأ اومعز :ليلخلا لاقو
 .ةضف وأ بهذ نم لاقثم فلأ ربرب ةغلب هنإ

 :فاكلا فرح :رشع سداس

 .يقيلاوجلا لاق اذكو .يسراف هنأ يبلاعثلا ىكح :روفاك#

 .ةيطبنلاب انع حما ««انع رّمك# :ىنعم نأ يزوجلا نبا ىكح :#«رْثَك»

 . اضيأ ةيناربعلاب لبقو

 :ليقو .ةيشبحلاب نيفعض «ِنلَدِكم :ىلاعت هلوق يف عيكو لاق : «ٍنَفكل

 . بّرعم يسراف هنإ : يطساولا لاق : كم

 .ةيسرافلاب تَرْوُع : اهانعم :يقيلاوجلا لاق : «َتروُك#
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 :ماللا فرح :رشع عباس

 :يطساولا لاقو ءأاكتم جنرتلا نومسي شبحلا مالكب اكتم :ليق :4اكتن»
 .طبنلا ةغلب جنرتألا وه

 . يمجعأ هنإ :يقيلاوجلا لاق : # سوجم#

 . يمجعأ هنأ ةغللا لهأ ضعب نع يقيلاوجلا ىكح :ناجرم#

 ناسلب بوتكم :يأ ورب ٌبتِكط :ىلاعت هلوق يف يطساولا لاق : 4
 .ةيربعلا

 ناسلب :ليقو .مجعلا ناسلب ةليلق «ٍةَسْرُم :يطساولا لاق :«ٍةَسْيُم»

 .طبقلا

 . يسراف هنأ (ةغللا هقف) يف يبلاعثلا ىكح :4ُكنِمإ»

 . ةشبحلا ناسلب ةوكلا :ةاكشملا :ليق : #ةاكشم#

 حيتافم :ليقو «ةيطبنلاب حيتافملا اهنأ يزوجلا ُنِبا ىكح : (ديلاقموم

 . ةيسرافلاب

 وه :ّلاق 4 تولمَسلا ٌتوُكْلَم#» :ىلاعت هلوق يف ةمركع نع : تكلم

 .اتوكلم ةيطبنلا مالكب ُهَنِكَلَو ءكلَملا

 (داشرإلا) يف يطساولاو «(نآرقلا تاغل) يف مساقلا وبأ لاق :«ٍصّم»

 .ةيطبنلاب رارف :هانعم

 :لاق يدسلا نعو «ةيجنزلاب ةاصعلا اهنأ يزوجلا نبا ىكح :©ةأسنم#

 .ةشيحلا ناسلب ةاصعلا :ةأسنملا

 .ةشيحلا ناسلب ةئاتمم :هب رطفنم ءامسلا : سابع نبا نع :#رظتنم#

 وبأ لاقو .برغملا لهأ ناسلب تيزلا رّكَع :لهملا :ةلديش لاق :«لهملا#
 .ربربلا ةغلب : مساقلا

 :نونلا فرح :رشع نماث

 ناسلب :لاق عني هَ َّنإإل :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع : تيان
 .ماق أشن اذإ ةشبحلا
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 هلصأو .«ىسراف هنأ كاحضلا نع (بئاجعلا) ىف ىنامركلا ىكح : «ت»

 ْ ْ .تئش ام عنصا :هانعمو .نونأ

 :ءاهلا فرح :رشع عسات

 .ةيناربعلاب انبت :انده :امهريغو «يطساولاو «ةلديش لاق : «اندْه#

 .يمجعأ دوهيلاو دوهلا :يقيلاوجلا لاق :«(دوهإ»

 تذل مدل بو : ىلاعت هلوق يف نارهم نب نوميم نع : وهل
 .ةينايرسلاب ًاملح :لاق «ايْوَه ٍضيَأْلا لع َنوُسَمَي

 مله :ليقو .ةيطبنلاب كل مله كَل َتيَم سابع نبا نع : تل َتَْم
 . ةيناروحلا ناسلب كل

 :واولا فرح :نورشع

 هآرَو ناكَو##و (ناهربلا) يف ةلديش لاق :ةآَرو#

 . ةيطبنلاب

 سبيل هنأ عيبرلا يف مومشملا درولا :يقيلاوجلل برعملا يفو :«ٌةَدَرَو#
 ش . يبرعب

 .ةيطبنلاب ًاجلملاو لبجلا وه :(نآرقلا تاغل) يف مساقلا وبأ لاق : ربو

 .نميلا لهأ ةغلب وهو «لبج ال :لاق درو ال#» :ىلاعت هلوق يف كاحضلا نعو

 :ءايلا فرح :نورشع و دحاو

 «يقيلاوجلا اذكو «يسراف هنأ (ةغللا هقف) يف يبلاعثلا ركذ :4#توقاي#

 .نورخآو «يبرغملاو

 . ةشبحلا ةغلب عوجرلا :«روحلا# :يزوجلا نبا لاق : «روحيإ#

 .ةشبحلاب ناسنإ اي :لاق «شيإ# ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع :«شيإ»
 . ةيشبحلاب نوجضي :هانعم : يزوجلا نبا لاق : تودي

 .برغملا لهأ ناسلب جضني :رهصي :(ناهربلا) يف ةلديش لاق «ٌرَهَصي»

 .ةيطبنلاب :هريغ لاقو «ةيناربعلا ةغلب رحبلا هنأ يزوجلا نبا لقن :« ميل

 .ةينايرسلاب رحبلا : ميلا :ةبيتق نبا لاق : يقيلاوجلا لاقو

28 
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 «بوقعي نب اذوهي ىلإ بوسنم « برعم يمجعأ : يقيلاوجلا لاق : «دوهملا 92

 .لاذلا لامهإب برعف

 : ًاظفل 27 نمضتملا يكبّسلا ٌُمامإلا مظن

 عيب تَرُوُك هَطَّو ليبَسلَسلا

 عّم ٌقِدارُس ٌةاكشم و ٌليِبَجْنَّيلاَو

 اسمن َومِهّيِناَبَر ٌسيطارف اذك
 ٌدةَكِشاَن ٌمَيلاَو ُةَرَّوِسَف كاذَك

 اذكُدَعُي ٌسوَدرِفٌديلاقَم ُهَل

 ٌروفاك و ليجسَو ىبوط و مور

 ٌروط ٌسّدنُس ٌتاولَص قّوبَتسإ

 ٌروهشَم ُساَطسِقلاَو ٌرانيد من َق

 ٌروطسَمَو ٌروُكْذَم ِنيَلْفَك هك ِتْوَيو
 و ني

 ٌرَوَنَت هنم ٍديَرُذ نبا ىكح اميف

 : ًاظفل 24 نمضتملا رجح نبا ظفاحلا مظن
 .ت 2 - 2 ويلان يي م 8

 لأ اذك لجسلاو لهمَو مرخ تدِزَو

 عا ساه 2 © نم هلا هل
 اكتم مئهانإَّوانَظطَقَو

 بصح عَم ُهاَوَألا ٌركّسلا َو َتيَهَو

 دّزَو عم عاملا ضيغَو يرصأ نُهرِص

 هج م عع 2

 و وت ل و دل 7 ها 25

 و 2 .٠ 02 7 م
 روطسم توغاطلاَو هعّم يبوأَو

 ٌرونلا انَّسلاَو صانَم ُميقّرلا مث 3 0 ع

 : ًاظفل 42 نمضتملا يطويسلا مامإلا مظن
 م مسا عاش هوو امس وع ع
 وكلم عم نّمحرلاَو نيساي تدزَو

 ولاو هد عقل 2 5
 رمَو روحت يردَو طارّصلامن

 ارّوَو ىعلبإ اندم اقِفَط انعارَو

 يد ا ماع مصاعب لا شالا مع نام 7
 رَقَس هرمَر رفكَو طسقو دوه

 ع 070 ل وديمو 3

 ودم 2 عل 2 عا. 5# ب 2
 زمدلخاو وهَراهموف ةَئيِلَو

 هادو سمع لا م م ه 5 ا
 ابتك ىنع رافسأ مث لمفَو

 اذّك نون نمَولاَو ىوطَو ةَطِحَو

 ٌروكذَم ٍراطنقلا َعَم ٌميلأ ٌناج

 ٌروثأَم ٌباوكألاَو كِفارألاَو ء
 روطسَم ٌةاسنَملاو َنوّدُصَي نوه

 ٌروصلاَو َتدَّبَع اهِيحَت نِمَو لِ

 ٌروفوم ُموُيَّقلا اهُدِّيَسَو ةاج

 ٌريثكت َنوَيَبِر َث ًادَجُسَو

 ٌروكذَم ظابسألا ُرِطَمَتُمَو ُندَع
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 ٌروصحم ظافلألا ٍدَّدَع نِم َتاف ام انُهَق اووَر ٌتوقاي ٌقيرابأ ٌكسِم

 ٌروصقَم ٌدَّضلا يناعمل َةَرِخآْلاَو - اهنئاطَب عّم ىلوألا ٌدَع مُهُضعَبَو
 ٌريصقت ٌموقرملاَو باوأ انيس  ٍةيِتآَو نأ نمت َيِيوكُّس امَو

 ريصقُن ٌموقرملاو ٍباوأ انيس سبع نم ُهولتّي امو يديأب الَو
 :ميركلا نآرقلا يف ٌكارتشالاو ُفدارّتلا :نورشعلاو سداسلا ثحبملا

 :فدارتلا ,ًالوأ

 . "”دحاو رابتعاب دحاو ءيش ىلع ٌهلادلا ٌةدرفملا ظافلألا وه : فدارتلا فيرعت

 :فدارتلا نم ءاملعلا ٌفقوم

 مهنم ؛ميركلا نآرقلا يفو .ةغللا يف هعوقو ىلإ ءاملعلا نم ٌريثك بهذ

 .(ه217 ت) يعمصألاو «(ه206 ت) ٍبرظُمو .(ه180 ت) هيوبيس
 نباو .(ه356ت) ىلاقلا يلع وبأو «.(ه327 ت) يرابنألا مساقلا نب دمحمو

 ت) ينج نباو .(ه384 ت) يناَّمَّرلا نسحلا وبأو .(ه370 ت) هيولاخ

 يمويفلا دمحأو :«(ه672 ت) يئاطلا كلام نباو «يناهبصألا ةزمحو .(ه2

 2(ه1093) يدادغبلا رداقلا دبعو «(ه817 ت) يدابآ زوريفلاو «(ه770 ت)

 .مهريغ و

 نباو .(ه291 ت) بلعث سابعلا وبأ :مهنم «نورخآ هعوقو ركنأ دقو

 «(ه395 ت) سراف نباو ؛.(ه377) يسرافلا يلع وبأو .(ه337) هيوتسرد

 .مهريغو (ه400 دعب ت) يركسعلا لاله وبأو

 :هعوقو ٌتابسأ
 :تاغللا فالتخا 1

 ةغلب ةطنحلاو «ماشلا ةغلب حمقلا :لثم تاغللا ٌفالتخا هعوقو بابسأ نمو

 .زاجحلا ةغلب رّبلاو «ةفوكلا

 .يزارلا نيدلا رخف فيرعت وهو «402 /1 :يطويسلل اهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا :رظنا (1)
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 :زاحملا 2

 اهل حبصيو «هل تعضُو ام ريغل : يأ «يزاجم ىنعمل ةملكلا لمعتست نأك

 ءازاجم سوساجلاو «ةقيقح رصبلا ةحراج :نيعلا :لثم ؛رثكأ وأ «ناينعم

 .ًازاجم ةغللاو «ةقيقح قطنلا وضع :ناسللاو

 : يتوصلا ريغتلا

 .ذبجو بذج نيب اذكو ءتطشُف :دسأو ميمتو سيقو ء.تطشُك : لوقت شيرقف

 :هراهتشا مث لامعتسالا يف عسوتلا

 مث ءفصو هنأ مادملا لصأ نأل ؛رمخلا ىلع ةمادملاو مادملا قالطإ :لثم

 تناك يتلا فيّسلا ءامسأ يف اذكو هرمخلا ءامسأ نم ًامسا راص ىتح عاش

 .اهريغو «ٍتافص

 "ميركلا نآرقلا نم ةيقيبطت ةلثمأ
 :نظيو بسحي ©

 انس مقل يَح مح يلم انت ارَفَك نَا نسي الو : ىلاعت هلوق يف :بسحي
 .[178 :نارمع لآ] # نيه ٌباَدَع ْمَكَو مَفِ اودادرل مل لمت

 اًساهن ةنمأ علا دعب نو و مكي لأ من : ىلاعت 0 0
 تروق له هل حلا دي أب هوني يشأ يتم دمة

 ِر ن6 و نووي تكل دودي ال اك 0

 ىف مهمآ لعبد ءهوِلَصم لإ لَا ْمهلَع بيك نا در كي وم ىف مك ول لف انه اني

 رمع لآ] © ٍروُدَّصلأ ِتاَدِب هيلع يع و 5 فام َصِخَمِيلَو مكِرِرُدَص

 :قلخو رطف ©
 ًاقيِنَح كرألاو تاوعتلا ٌّرط ىرلِل َىِهْجَم ُتهَكَم ْنِإ» :ىلاعت هلوق يف :رطف

 .[79 :ماعنألا] # َتيِكرْتَمْلا مَن آَمَه

 (ةيقيبطت ةيرظن ةسارد) ةغللا ءارث رهاظم نم نارهظم كارتشالاو فدارتلا :رظنا (0)

 .ه1430 .ىرقلا مأ ةعماج تاروشنم نم «1 ط.اهدعب امو 89 :ديمحلا زيزعلا دبع .د
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 لاق مش باي نم هُهَككلَع مدا 02 للا َدنِع ئسع لَكُم توم : ىلاعت هلوق يف :قلخ

 .[59 :نارمع لآ] 4 ُنْرْكَيَف كهل

 : متكيف و رسيو نايف يدبي ©

 9و : ةدئاملا] 4 6

 # نوعي اَمَو ورم ام ُْلَعناَنِإ مُهْلْوَف َكنُرَي الث :ىلاعت هلوق يف :نلعيو رسي
 .[76 :سيل

 ؛ءاشيو ديري ©

 تي كني :ىلاعت هلوق يف :ديري
 .[108 :نارمع لآ] (َنيَِِعِْ

 هلأ َلَرَنأ آمي أورمكحَي نأ ْمُهَسْمنَأ هوي ورك اًمسنبأ» :ىلاعت هلوق يف :ءاشي
 اس جا سد ه7 و 0

 ٌباَدَع َيِرْفَكْلَو ٍبَّصَع لع ٍبَضْعِب ومآ و داَّبِع ّنِم ُهآَمَ نَم َلَع ءِوِلَضَه نِم ُهَّلأ َلْرَتُم نأ اًمْغَب

 .[90 :ةرقبلا] « ٌتريِهم

 :ريصملاو عجرملا ©

 ديف ْرْشُك اميف ْمكَدِنَب ْمُكَحَأ ْمُكْمِحَرم َلِإ رش : ىلاعت هلوق يف :عجرملا
 .[55 :نارمع لآ] «َنوُمِلبْحَت

 3 :ق] « ٌُريِصَملأ اَنَِلإَو ُتيَِو ف ُنَحاَنِإ» :ىلاعت هلوق يف : ريصملا

 :بابلآلاو ىهنلا ©

 موسم يفي وول نومهم اكلفأ مك جي لك : : ىلاعت هلوق يف :ىهنلا
 ش .[8 : هط] 4 نهّثلآ لَودَل ٍتّبََل َكِلَد يف نإ

 . 154 :رفاغ] < بلا لْوأل ئَرَكَِو ىَدُه : ىلاعت هلوق يف :بابلألا
 :كشلاو بيرلا ©

 نم َةَروُمح أَ انبَع َلَع ال امم ٍبْبَر يف مُمدُحح نإّو» :ىلاعت هلوق يف :بيرلا
 .[123 :ةرقبلا] © َنِقِدَص ْرْسُك نإ هلأ نود نّم مُكَكآَدَهس أوُعْدآَو لكم

 [توُعَداَمَم َكَس ىتِلاَنِإَو هب مُتِْسُرَأ آمي انك نإ اولاَكَمم : ىلاعت هلوق يف :كشلا
 .[9 :ميهاربإ] «ٍبيِرُم هيل

 رول و عى 0 رة
2-5 
0 
 وص د َكَجِّلَع اهولتن هلأ

 ع١ ١

. : 

 يي

 ١ اي ١  1١ا ١
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 :ةينالعلاو رهجلا ©

 نمو ِءْىَش لع ُرِدَشَي اّل وُلمَم اًدَبع اََنَم هَ برض دبع الدم هَل برض# :ىلاعت هلوق يف :رهجلا

 ال مهرس لبني دنا ويسب لَه ًارَهَجَو اري هن قف ٌوهَم اَمَسَح هذ ان ُهَكَْرَر
 .[75 :لحنلا] * َنوُمَلَعَي

 اًرِس ٍراَهَتلاَو لأب مُهَلاوْمأ توُفِفنُم تريّيلأ# : ىلاعت هلوق يف :ةينالعلا
 هس و - را 0 5 500 1 ءر مس سل ١ سل - 4 ٌْمُهْلَف ةيناَلَعَو

 تروحي مه الو ْمِهْلَع فْوَح الو ْمِهّيَر دنع ٌمُهَرِج

 .[274 :ةرقبلا]

 :ضرعأو فدص ©

 2 ( ٍتياَكِي َبَّذَك نم ُدلْظَأ َْس8 :ىلاعت هلوق يف :فدص

 .[157 :ماعنألا] (دفَصي أنك امي ٍباَدَعْلا هوس ايا نع َتوْفِدَصَي نأ
 تمد اَم ىو اَهْنَع ضع -ْيَو تب كد مم لأ نيو : ىلاعت هلوق يف : ضرعأ

 امتي كه ئَدْهلا ل مهدت نو قو ميكا فقهي ل ةدححأ موو لع عَنِ
 ظ .[157 :فهكلا] «اَدَبَأ اذ

 :ةركبلاو ةادغلاو ءيشعلاو ليصألا ©

 قدح ِلوقْلا نم رْهَجْلا َنوُدَو ٌةَميحَو اَُرَطَت كلِسْفَن ىف كلير ركْذأَوإل : ىلاعت هلوق يف
 .[205 :فارعألا] * َنِلْفَعْلأ نم كَم الو ِلاَصآْلَو

 لاَ وُلِدَ ُةَعاَنتلَأ موقت دو اكِشَعَو اًودع اَهلَع تروُصرَُي ُراَدلآ#» : ىلاعت هلوق يفو

 .[46 :رفاغ] ©« باَدَعْلأ َّنّسَأ تروَعَرِو

 .[41 :نارمع لآ] «ركنالاَو َيِئَمْلاِب ْحَيَسَو ارك َكَيَي ٌدالو# :ىلاعت هلوقو

 «اَليِصأو ةرْكسمب ُهوُحْيسَو هوقو هدْرَسْيَو .لوسوو هَل أوُمِمّوتِإإ» : ىلاعت هلوقو
 .19 :حتفلا]

 :كشلاو ةيرملا ل

 دوو

 ١ 0 واع ا

- 

 0 يلا 24 رة أ 0 --. ىلا عانس سر 5 53 .٠

 ٌدبعي اه الإ تودبعي ام ءالْؤته ديمي اَمِم ٍةيرم يف كت الق## :ىلاعت هلوق ىف :ةيرملا
 كاد دم وس ب سعة دوم كس فعس ىلا عسر
 .9 :دوه] #4 ص ريغ مهَبيِصَن مهوفومل اًنِإَو لبق نم مهؤأبا#

 ا َدَقْلَو# :ىلاعت هلوق يف :كشلا
 كو هريس َّىِضَقَل َكْيَر نم 20

 مهنإاو مهنلب ىح

 0-3 هم اس مرر ع له و سس رع «م ا 0-00

 َهَمِلظ الْولَو هيف َفِلُيَحاَف بّتكحلا ىَسوُم ان
 .[110 :دوه] « برم ُهْن كس ىفَل

2 12 - 
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 :فقثو دجو ©
 مرو غرس هرهدم ب . 8 8 5

 موُذَحَف اوَلوَت نإؤإ» :ىلاعت هلوق يف :دجو

 .[89 :ءاسنلا] « اي اَلَواَيِلَو َمُْنم
 مهي ريا اوُمْكَيَو ْملَسلَأ كَل اُْليو مولِرتعَي مل نول :ىلاعت هلوق يف :فقث 5 رب لع 0س خسر 100 هيمو عسل دعس يك 9 . 5 0 *ه .ءا رام ث

 .[191 :ءاسنلا] 4اًنيِبم اطلس ْمِيلَع كل اًنلعَج ْكيلْوأَو ْضومتفَقَت ثّيح ْمهوُلْدْفأَو ٌمُهوُدَحَت رس رعي بعو م مدد 00111 م ل هدو ع4 عش م أس 0-6

 َكَلَس د اَم مهل رْمْمُي اوُهَتنَي نإ اورتكح َنِيِزَيَِز لإ :ىلاعت هلوق يف :ىضم

 .[138 :لافنألا] < تيلرألا ْتَّنَس ْتََصَم ْدََق اودع نإ

 أ( هس َتاَح دقو -ِهي نووي الؤ» :ىلاعت هلوق يف :الخ

 0 .٠
 : جرحلاو حانجلا 6

 نم الضم ْأوُعَتْبَت نأ انج ْمُكَنَكَع ٌسْيَلظ :ىلاعت هلوق يف :حانج
 ع هَ

 .[198 :ةرقبلا] «ْمُكِيَر

 | ىلع الو حرَح عألا لع سل : ىلاعت هلوق يف :جرح

 .[61 :رونلا] «حجرحح

 :ءاروو فلخ 6

 .[66 :ةرقبلا]
 طع هر مسرع ري 2 حرع 0 0000 س00 رصاص رس حر ره 8 5 .

 وأ ٍباَح ىيآرو نم وأ اًيحَو الإ هلأ هَمْلَكُي نأ ٍرَسَل نك اموإ» : ىلاعت هلوق يف :ءارو

 .[51 :ىروشلا] 4 ٌريكحَح نع هَّنِإ ُءآَمَي ام قِنْذِإِب حوُمَف اًلوُسَر َلِسْر

 : ىظفللا كارتشالا :ًايناث

 وأ «نيينعمل ًةلمتحم ًٌةظفللا َنوكت نأ وه ٌكارتشالا :سراف نبا لاق
 رثكأ 000 يلع

 نأل ؛برعلا نييمجعملاو «ءاملعلا نم مظعألا داوّسلا مه هعوقوب نولئاقلاو

 0ر7 بر اكو 0 اساس يل ساس إو 2 0 معا هال

 اوَدِجَنُن الو ْمهوُمَندَجَو ثيح مهولسفأو

4 
 هَ

 .[3 : رجحلا] # نيو

3 

 ضرما كالو يع ينحل

 .6 :يبحاصلا 000
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 لمحت ظافلأ نم مكف ؛هيلعو .ظافلألا يناعم درس ىلع ًالصأ ةمئاق مهمجاعم

 ! ىنعم نم رثكأ

 سابعلا وبأو «يبارعألاو ,ينج نباو «يرابنألاو ؛هيوبيس هعوقوب لاق دقف
 ىلع نيثدحملا نمو ؛لمنلا عاركب روهشملا يئانّهلا نسحلا وبأو ءدربملا نبا

 تاسارد) :باتك يف حلاصلا يحبصو «(ةغللا هقف) :هباتك يف يفاو دحاولا دبع

 .ريثك مهريغو (ةغللا هقف يف

 .فلكتلا نم عونب هيوتسرد نبا هعوقو اوركنأ نيذلا نمو

 يف ٌنسحي ال هنإف ؛مومذملا ضومغلا ىلإ كارتشالا ىدأ ىتم نكلو
 .مالكلا

 :كارتشالا عوفو بابسأ

 :زاحملا 1

 ىنعملا بستكي هيبشتلا يف عّسوّتلا قيرطب مث ؛ةقيقحلا ىلع ظفللا نوكي

 لثم كلذو ؛لصألا ةلزنمب ريصتف «بلغتو رثكت ةراعتسالا قيرطبو «يزاجملا
 .ملعلاو مركلل لمعتسا مث «ءاملل رحبلا

 :تاغللا فالتخا 2

 . مسمسلا نهد : نميلا لهأ دنعو «تيزلا : برعلا ةماع دنع طيلسلا ظفل هنمو

 :يتوصلا ببسلا 3

 اهل حبصيف «ةورفلا حبصتف ءاف بلقتو «ىنغلا :ةورثلا ظفل لثم كلذو

 . ىنغلاو .ءسأرلا ةدلج :نايئعم

 :ةجاحلا 4

 .«ةموكحلاو «ةلودلاو «ةرازولاو «ةفالخلاك ةسايسلاو ةرادإلا ظافلأ :اهنمو

 .دنجلا ناويدو «ةباجحلاو

 :يفرصلا ببسلا - 5

 ةبيط ةحئار ةفورعمكو «ولدلا وه ٍبْرَغو .سمشلا بورغك برغ لثم كلذو

 .فرُع نم لوعفم مسا ةفورعمو ءفرَعلا
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 :"نآرقلا يف كرتشملا ىلع ةيقيبطت ةلثمأ

 :رْمأ »

 :ميركلا نآرقلا يف ةدراولا هيناعم نم

 مم اهلَمَأ يرطو تَرَ اور ُسْراْلا ِتَدَمأ آذإ ٌيَحإ## :ىلاعت لاق :ءاضقلا
 يل ل صرلا ص مسدس عج ع عم . / 3

 لصف كِلذك سيمألاي سغت
 00 . 9 م م 1 0 َ 7 2

 ْمَل نأك اًديِصَح اَهَتلَعجَم اراهت وأ الل نرمأ آهلتأ آَسيَلَع تورد
 سم ع 14

 .[24 :سنوي] «َدْوكَفَني ِمَوَعِل تبل

 4 تكرم اع سيو .هتنحبس ٌةوُليَعَسَم الف هلأ ٌرْمأ َنآ#» : ىلاعت لاق :ةمايقلا
 .[1 :لحتلا]

 م ِراَيَأ َةَنِس يف َسْرَأْلاَو توسل َقَلَ ىلا هَل كَيَر كدإ» : ىلاعت لاق :عادبإلا
 11 0 ا ماو د مع سس سس حس لس سه نصر نك اس خلل عر مني ب

 هم

 5-0 0 7 َ ا 7 2 لكلا سموم يس ليس +

 أ ةورماب بتاححسم موحنلاو رمقلاو سمشلاو اثيئح .هبلطت رابنلا لكلا ىسعل شرعلا لع ىوتسا

 .[54 :فارعألا] * َتيِبلعْلأ بر هلأ َكَراَي دلو ُقْلَخ م 2 اللا 42 00

 :لكألا ©

 ف ىِئْنيَو مطل ْلُكَأَي لوْ اَذدَملاَم الاول :ىلاعت لاق :ماعطلا لوانت

 .[7 :ناقرفلا] # اريِذَس ُهَعَم تكي كم هَل لأ اَلَرَل قول
99 

 ىلا

“5 3 
25 
 ا

 م

 اًناَح أونوكي نأ وسع مو نم موق رح ال أوُثماء نذل اا :ىلاعت لاق :بايتغالا
 مصاص رد لسه حرص 6 رص ص ص زر < هدر عض 00 5 ورم أ 6س 0020 78 اسر ند وحل

 ملا سقي بملأ أوربا الو كسلا ورمل الو نجني اح لكي نأ ومع ومي نم "ضي الو َمُوْنَ
 .[11 :تارجحلا] 4 َنوُمَطا مم َكَِلْوَك ني ْمَّل نمو نما َدَعَب ٌثوُمْشْل

 اما مس مى سرع 2 مس 00 ماس طر س 8 8 5 - 57

 َلِإ اهي أوُلَدُمَو لطلاب مكَمْيَب مُكلَومأ أوُطكَأَم الَوإ» :ىلاعت لاق :لاملا قافنإ
 .[188 :ةرقبلا] * َنوُمَلُعَت ْمنَأَو رْثالاب سال ٍلاوَمَأ ْنّم اًقيِرف اوُلكْأَتِل راكحلا سس 2ك ضيم سسك عمرك ه خل ؟يرا كا عا سور دوم مل

 :ةمألا ©

 مدرع اس لس 2م هم سسس ع س س

 9 . سر 6. هرم سء م اس سم مع رشا ساس 5» عم ريزرمد ”كقس . لم
 الإ هيف َفلَتْخأ اَمَو هيف أوُفْلَتْحأ امي ِساّتلأ َنَْب مكحيِل قَحْلِب بتكلا مهعم لزنأو َنيِرِذَمَو

 ا 2س

 .اهدعب امو 153 :ديمحلا ديمح نب زيزعلا دبعل كارتشالاو فدارتلا :رظنا (0)
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 93 هم 502

- 
 * ورم ذي هم رس خس حم 0101 ماراسس 1 هر 4

 تذل ُهَّلأ ىَدهَف مهنتي ايغب تيرا مهنءاج ام دعب نم هوثوأ

 .[1213 :ةرقبلا] © مِقَمْسُم طم ّلِإ ُهَمَي نم ىِدْهَي هلو <هنذإب
 # نوُلِسْرأَك ويأتي مكتب أن ةَمأَدعَب َركداَو امهم اي ىلا لاو : ىلاعت لاق :نامزلا 000 4 انك أ دعس عضم سوح ني ردم جس 0

 .[45 :فسويل

 : مامولا ©6

 سا ومد مر # اس ٍِي 5 ش 0ث ؟ رن حاس سس 8 98 تا 7

 فيس ,هبتكسص ٍقوأ نمَف هِلَمِإِب سانأ لك اوعدن مويو» :ىلاعت لاق :هب متؤملا /

 .[71 :ءارسإلا] # اليت َنوُملْظي الو مهبتكح َنوُءرَفَي تليتلؤأف

 و هم ل ل حا سرس هع سم

 مهنا أود ام بُحَححَيَو ملا ين ُنَحناَنِإظ : ىلاعت هلوق :ظوفحملا حوللا

 ّقَحْلا َنِم هيف أوَُلَتْخأ اَمِل أوُنَماَ

ٍ 3 

 ٌروُلاَو بنطلا َلَعَجَو َصْردْلاَو توسل َّقلَم ىلا هَ ُدَمَللا» : ىلاعت هلوق :داجبإلا

 .[1 :ماعنألا] * ترُلوْمَي ميري أوُرَمَك َنبدَلأ مك
 كفل نم مُكَل ٌلَعَج ُهَنلأَو#» : ىلاعت لاق :هنم هنيوكتو ءيش نم ءيشلا داجيإ

 .[72 :لحنلا] 4 يورفكي مه هلل

 4 ومع َمّيَأَو اذادنأ هب أوُنَمَجَج الف ْمْكَْل قرر ٍتررمّشلا نم وب يحك 1 ِءآَمَسل ّنِم َلَرنَأَ د»س مرتك ياس 2 2 ؟ م ةعورد ى رم 182-0000110 همس صوم سس << 1

 .22[1 :ةرقبلا]

 ِثَرََحْلا برم ادام هن أوُنَمَجَو» : ىلاعت لاق : ءىشلا ىلع ءىشلاب مكحلا
 ماس ص سا لو 2 - هك را سي اسسا ه 20 7 سا ا ملا : مك حمر دع 9 ِِ ١

 الث ْمهياكش تاك اَمَف انيكرشإ اذلهو مهمعرب هَل اذنه اولاَقف اسيِصَت نَأْلاَو
 « توُئُطْحَي ام كس ٌزِهبكَرُش لإ لِي هَ هِي تاّكح اسي هلأ لإ لس 2

 . 6 : ماعنألا]

 ٠ ميمحلا :

 يع كَم نو ربل ايف نوما دعو ىلا هيل لكَ : ىلاعت لاق :ةرارحلا ديدشلا ءاملا

 لك نم ايف ْمَلَو ُكَصُم ٍلَسع نم بلو وسب ودل رح نم أَو همم دي ل ل نم تأ نبيا
 هك رس يك ع 224 2س 2 ريس( عريس 24 6 دعي هر ملص لحرس ل خل عسل -

 ١الدنو .[15 :دمحم] # ٌرْهَءآَعَمأ َمطَقَف اميِح أَم اوفو ٍراَأ يف ُدَِح َوه نك ْمِييَر نم ةرفعمو ِتارمُثلا
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 * َج ٍقدَص لَو (©) َنيوِفَس نما امل :ىلاعت لاق :قفشملا بيرقلا

 .[100-101 :ءارعشلا]

 :ةعاسلا ©

 لو لْسْرلا َنِم ْزَعْلا أوُلوُأ رص اك زيت : ىلاعت لاق :نامزلا ءازجأ نم ءزج

 مَقلا الإ كك لهم مكب نت ني دهس الإ ألي زل توعوي ام قري ميك مل لجتتنت
 .[135 :فاقحألا] 4# َنوُقِسفْل

 [1 :رمقلا] 4 ُرَمَصْلا َّنَمنأَوٌةَعاسلأ ٍتَرفأأ» :ىلاعت لاق :ةمايقلا موي

 : ىوتسا ©

 لأي نما َنَمَك هال دو دسم َةَراَمِعَو ألا دنس مَعَ :ىلاعت لاق :يواستلا

 .[19 :ةبوتلا] * نيِيليظل لأ موصل ىدَجي ال ُهّنَو هلأ َدِع َنْوَيْنم ال هلأ لِ ف َدَهَجَم لأ ِوْوْلأَو

 .[16 :مجنلا] © نيوَتْساَف ورم رذ» :ىلاعت لاق : هتاذ يف ءيشلا لادتعا

 :برض ©

 0 :ىلاعت لاق :امهوحنو فيسلاو اصعلاو ديلاب ءيشلا برض

 ارضك بقا اوُيَمُك ترِرلا ٍبوُُك يف ىتلأَس ًاوثماَء بِلا اوي كح نأ ةكلملا ل
 2 :لاقثلا] ناي َلُك نم أوُنِرْضأَو قال
 اق

 متع م 04

 اوك نأ حاتج َرْكَيَلَع سْيلَه ٍضْرْلا يف ُمبَرَص ادِإَو» :ىلاعت لاق :ضرألا يف باهذلا

 .[101 :ءاسنلا] 4 ايي اَهُدَع كَل أونا َيِرفكْلا َّنِإ و ندا مكين نأ ُكَفِح نإ ةَلّصلأ َنِم

 امَلَس الجو َنوكَشتم ُءاكَرُش هيف المي اَلَتم ُهَّلأ بَرَص» : ىلاعت لاق : لثملا برض
 هرم نع

 .[29 :رمزلا] * َنوُمَلَعَي ال 1 هكا لب هن دل لَم ٍناَيوَتْسي ٌلَه لمي

 :نظ ©

 .[146 :ةرقبلا] © َنوُعحْر هَل ْمُبَأَو مير أاوْهَلُم مت َنوُنُطَي َنيِذَأا : ىلاعت لاق :نيقيلا

 ىف داك ِهَنلَع َرِدَْن نأ نأ َّنَطَف اًضِنَعُم بهذ ذإ ِنْوبلَأ اًدوإ» :ىلاعت لاق :مهوتلا
 5 هم 0 0 010

 ١ 67 : ءايبنألا] 4 َنيِيِِدَظلا نم تك ْقِإ كَبدَحْبَس َتنأ هَلِإ ال نأ تن 3
 0 م
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 :ىضق ©

 َنَعْلبي ام اًمدَسَحِي ِيَديوْلابَو اي الإ أوُدِبَس الأ َكّيَر ىصقو## :ىلاعت لاق :رمألا مو 00
 # اًميِرَكح ام اَمُهَّل لُكو اًمُهزهتل الو بأ آَمنَط لكَ ال امها وأ آَمْهُدََل ّركحلا َةَدْنِع
 .[23 :ءارسإلا]

 يو 0 4 2. 7-1 0 00 4 92 و ا امم :ىلاعت لاق : غارفلا

 و اَيَّدلأ ىف اناء 2200 ساكتلأ حرم ارك دك

 .[200 :ةرقبلا] «قََلَخ
 هر هل هو 20007 20

 وبكم ركن َلاَق كير اَنتِلَع ٍض فيل كمي اوَائَوَ»# :ىلاعت لاق :توملا

 .[77 :فرخزلا]

3 

-_- 

 :دعق ©

 اذ ةولّصلأ متديَص اذإنإ# : :ىلاعت لاق : :مايقلل لباقملا دوعقلا

 : نإ ةرَلَصلا اوُمِقأَك مُتكئأَمظأ ادي مُكحِروُج عَ انوش
 .[103 :ءاسنلا] « اَنِوفْوَم

 ِرَرّصلا يلو ُريَع َنيِنِمْؤْْلا َن . وُ ىو ّل» :ىلاعت لاق :ءيشلا يف لساكتلا
 07 ع 200 سوءص ساما ى. 1 2 < يد 5 20

 و هجر َنِِعفْلا َلَع ِْضْلَو مهلّوم أي نييِهمل هَ أ َلَّضَم شنو َرِهِلَوَمَأِب رمل ليس ىف وهيل

 .[95 :ءاسنلا] 4 اًميِظَع اَرجَأ َندِعفْلا َلَع َنرِهْمَلا هلأ لَصَقَو َيَسْلْل هَل َدَعَو

 * يقيس َكَطَر مندل ِقّيْيَوَعأ آم لد : ىلاعت لاق :ءيشلل دصرتلا

 .[16 :فارعألا]

 : ةباتكلا ©

 «نقنفَل ىدُه هم بال ُبتكْلا َكِلَد () دَلا» :ىلاعت لاق : طخلاب ةباتكلا

 1 :ةرقبلا]

 تكرإ َلْسْرو نأ تبلل ُهَّلَأ َبتَحك» :ىلاعت لاق : ضرفلاو ريدقتلاو تابثإلا

 .[1 : ةلداجملا] 1 ريع و َه 4

 يف الإ ْكِسْفنأ ف اَلَو ٍضْرَأْلا ىف ٍةَبيِصُم نم َباَأ آمإل :ىلاعت لاق : ظوفحملا حوللا
 0 - وه عم هس ه4 0 سم

 .[22 :ديدحلا] * ٌريَِص هلأ لع كلل ّنِإ اهأرب نأ ٍلَق ني بتك
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 :ناسللا ©

 .[28 - 27 :هط] © لوم أوُهمْفي © ِفِاَسِل ني ٌةَدَقَع لُذَعََو :ىلاعت لاق :ةحراجلا
 .[58 :ناخدلا] 4 َنوُيَكَدَتَب َحُهّلَعَل َكِناَسِلب َُبرَسي امن :ىلاعت لاق :ةغللا 70

 عضولا ©

 .[10 :نمحرلا] * ِماَنَذْلِل اًهَعَصَو ٌصَرْأْلاَو#© : ىلاعت لاق :قلخلاو داجيإلا
08 4 1 710 

 امي ُدَلَعأ هلو أنتو إ بتل هع ًلك» : ىلاعت لا لاق 0

 * ربل نطِيَّشسل ص اهتَيِرْدَو كلب اَهُديِع
 2 و 20 0

 .[36 :نارمع لآ]

 :ميركلا نآرقلا يف رئاظنلاو هوجولا :نورشعلاو عباسلا ثحبملا

13 

 :رئاظنلاو هوجولا فيرعت

 يذلا ؛كرتشملا ظفللا :هوجولاب ٌدصقيو ءريسفتلا عورف نم ٌعرف وهو
 ىنعم رشع ةعبس هل ىدهلا ظفلك «ناعم ةدع يف لمعتسي

 «داوج :لثم دحاو ىنعمب لمعتست ىتلا ؛ةئطاوتملا ظافلألا :رئاظنلاو

 .فدارتلا باب نم يناثلاو «يظفللا كرتشملا باب نم لوألا نأكو .""ميركو
 : نفلا اذه يف تافلؤملا

 ؛ةيبرعلا مولع يف ٌمساو عاب مهل نيذلا ؛ءاملعلا نم ٌهَلُث ّنَملا اذه درفأ دقل
 : 2'ههنمو

 . (رئاظنلاو هابشألا) هل .(ه150 ت) يخلبلا ناميلس نب لتاقم »

 امم نآرقلا ريسفت فيراصتلا) :باتك هل .(ه200 ت) مالس نب ىيحي »

 .(هيناعم تفرصتو هؤامسا تهبتشا

 .102 /1 :يشكرزلل نآرقلا مولع يف ناهربلا :رظنا (1)

 امم نآرقلا ريسفت فيراصتلا» باتك قيقحت يف يبلش دنه ةققحملا هتبتك ام :رظنا عسوتلل (2)

 ةكرشلا .ط :38 . 28 :(ه200ت) مالس نب ىيحيل «هيناعم تفرصتو هؤامسأ تهبتشا

 .م1980 .ه1400 «عيزوتلل ةيسنوتلا
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 هظفل قفتا ام) باتك هل .(ه285ت) دربملا ديزي نب دمحم سابعلا وبأ»

 .(ديجملا نآرقلا نم هانعم فلتخاو

 هوجولا حالصإ) :باتك هل (ه478ت) يناغمادلا نيسحلا هللا دبع وبأ ©

 .(ميركلا نآرقلا يف رئاظنلاو

 .(دارفألا) باتك هل (ه429ت) سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ .

 . (رئاظنلاو هابشألا) هل (ه429ت) يبلاعثلا روصنم وبأ »

 صصخ ثيحب (ه817ت) يدابآ زوريفلا بوقعي نب دمحم نيدلا دجم ه«

 .رئاظنلاو هوجولا ركذل رئاصبلاو زييمتلا يوذ رئاصب) هباتك نم ءازجأ

 . .يطويسلاو «ءيزوجلا نباو »

 يعلو راظلاو هوجولا نيب ةقالعلا ُهْْجَو

 مالعأ مهو «ةيبرعلاب ةيوق ةقالع مهل مهئامسأ ٌضعب انْدَرَس نيذلا ءالؤه نإ

 .خلإ . . .يدابآ زوريفلاو «يبلاعثلاو ءسراف نباو «دربملا :لثم ءاهمولع يف

 وأ ءاهتاذب ةمئاق تافلؤمب ًةلقتسم ًةيانع طمدلا اذهب اونع ةغللا ٌءاملعو

 .فدارتملاو «يظفللا كلرتشملاب لصتي ّنَف وهو .مجعملا ةدام يف اهتدام لاخدإب

 ةفرعمل ةغللا ىلإ ًاساسأ ٌرقتفي ملعلا اذه نإ :انلق ول دصقلا نع ٌجرخن الو

 اهل دهشتسي امو «نآرقلا يف ذ اهنم َدَرَو ام عبتتو ءاهتالامعتساو «تاملكلا عاضوأ

 .27سبرعلا مالك نم هب

 :ميركلا نآرقلا يف رئاظنلاو هوجولا ىلع ةيقيبطت ةلثمأ

 سمح تدرو «فسألا» :ةدامو ««فسألا» ركذ نم هللا باتك يف ام لك «

 2 مبْنَع ٌلوتَو» : 822 بوقعي ةصق يف ىلاعت هلوقك ؛نزحلا :ىنعمب نآرقلا يف ٍتارم
 هلوق الإ 0184 :فسوي] * ٌميِظَك َوْهَف نُْحْلا برم ُهاننَع تصبو ٌفسوُب لع قَسأتَي َلاَفَو

 نإف «[155 :فرخرلا] #تيجَمت فكرا دقن ُهَنِم اَنَمَمَتْنَأ اَيوُمَساَ اَمَلَف8# :ىلاعت

 اًمسسأ َنَّبصَع وو نإ وُ عج امل : 122 ىسوم ةصق يف هلوق امأ .انوبضغأ :هانعم
 5 6 هع

 نبأ لاق هَل م هرج ِديْخَأ سرب َدْحَأَو دولألا قلو كير ور ص مأ زمطيعأ كرب نم ٍنوْفْلَح اَمَسْنِب لاَ

 61 60 :دياعلا ناميلس .د .أ ةيبرعلا ةغللا ىف تالاقم :رظنا (1)
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 ٌتِمَش الذ نَنوُلدَمَي أوداكَو نوُفَعْصَتْسا َموَقْل نإ م

 . اًطاتغم : يأ «نابضغ .[150 :فارعألا]

 نآرقلا يف َدَرَو ظفللا اذهو  «جوربلا» رُكِذ نم ميركلا نآرقلا يف ام لك »
 : جوربلا] 4 لا تاذ ءمتلاوإ» :ىلاعت هلوقك ءبكاوكلا اهنإف - تارم عبرأ ميركلا

 يف مك ولو ثْوَمْلا كر د أوك امتي :ىلاعت هلوق دنع ءاسنلا ةروس يف يتلا الإ

 .ءامسلا يف ٌةعفترملا ٌلاوُطلا ٌروصقلا اهنإف 2178 :ءاسنلا] ودم جو

 انثا «ربلا» :ةملك تدرو دقو  «رحبلاو ربلا» ركذ نم نآرقلا ىف ام لك »

 ربلا» اتملكو «ةرم نيعبرأو ىدحإ تدرو (رحبلا» :ةملكو «نآرقلا ىف ةرم ةرشع

 بارتلا :ربلابو «ءاملا :رحبلاب دارُي هنإف «- تارم عبس اتدرو ناتعمتجم ارحبلاو

 ريا ف داَصْلا رهظ# :ىلاعت هلوق دنع مورلا ة ةروس يف ٍدحاو عضوم ريغ «سبايلا
 هنإف «[41 :مورلا] # نوح ْمُهَلَحل اودع ىلا صعب مُهَقِيِذ ساّنلأ ىِرب ُتَبَسك اَمِب ِرْح لَو

 .نارمعلاو «ةيربلا : ىنعمب
 :ىنعمب يهو «تارم عبس ميركلا نآرقلا يف تدرو «سخبلا» :ةدام ©

 اَسْدَجب ُكاَحي اف يَ ْنمْؤُم مَع هي انماء ىذا اًمْعِيَس امل انأَوإ» : ىلاعت هلوق لثم «صقنلا

 ني سس ٌهَوَرَسَوو» : ىلاعت هلوق دنع 22 فسوي يف الإ [13 :نجلا] «اّقَهَراَلَو

 :اولاق ريسفتلا لهأ نإف «[120 :فسوي] « تجرأ ني ديف اوناَكحَو َوَدوُدَعَم َمِهْرَد

 . مارح : ىنعمب انه (سخب)

 :وهف  نآرقلا يف ٍتارم عبس تدرو - «لعبلا7 ركذ نم نآرقلا يف ام لك ٠
 َنِهلَع ىلا ُلِْ ٌنُهَو احكضإ أاكدارأ ْنِإ َكِلَد يف نيب نحَأ َنهلومَوإ» : ىلاعت هلوقك ؛خوزلا

 تافاصلا ةروس يف الإ «[228 :ةرقبلا] 4 ْمكَح درع هلأ هَجَرد َّنِهلَع ٍلاَجَرللَو فوعْلب

 هنإف 21125 :تافاصلا] 4 َنِقِلل َنَسْحَل َوُرَدَتَو الَعَب نوعَدْنأا#» : ىلاعت هلوق دنع

 . ًامنص :يأ ءآلعب نوعدتأ :دارأ

 سرخلا وهف - تارم تس تدرو دقو  «مكبلا» ركذ نم نآرقلا يف ام لك »

 18[2 :ةرقبلا] * َنوُعِجَم ال مه نع مكب عفو :ىلاعت هلوقك ؛ناميإلاب مالكلا نع

 نآرقلا يف ام لك ءمهتنسلأ ةحص عم «ديحوتلاو قطنلا نع مكب :هب دارأ امنإ
 0-20 ءوور عمر

 موي مهرشحتو #9 :ىلاعت هلوق دنع ءارسإلا ةروس يف اًعضوم الإ ؛طمنلا اذه ىلع

 4# َنيِمِلدَطلَ ِوَوَمْأ مم م ىنلعَجج الو ءاَدَْلا ى
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 8 موم عا سدس <-ينر هجر - 020077 ر كر يد تودؤز ى 2. 5 9

 :ءارسإلا] «ارييَس ٌرهتدز تح املكح مَهَج مهو امو امكيو ايمع مههوجو لع ِةَمليقْل
 هس عي حل عي وسل

 مهدحأ ٍنيَلَجَي الثم هلأ برصو# : ىلاعت هلوق وهو ؛لحنلا ةروس ىف ىناثلاو 7

 2 و و ٠ لع رِدَقِي ال مكجبأ هوم مم 8# 2 20 04 221 09 ب وم 0

 َوْه ىِوَتْسي ْلَه ربعي تأ ال ُةِهعْيوب اَنْ هدَلوم لع نكح ٌوْهَو ءىَت
 نيذه يف امهنإف ؛[76 :لحنلا] 4 وقسم ٍطّرَص لع ٌوْهَو ِلدَعْلا ُرْمأَ و
 .مالكلا ىلع ناردقي ال ناذللا : ىنعمب نيعضوملا

 :ًاعيمج :هانعمف - تارم ثالث تدرو دقو - (ًايثجاا :نآرقلا يف ءيش لك .٠

 دنع ةيثاجلا ةروسب ىمست ةروس يف يتلا الإ ءاعيمج هانعم يِيِجلا وأ وثجلا ةدام

 : ةيئاجلا] ومنَت مُكامورم ميئأ (هتِك لإ عن وأ ]هيَ وأ كرو : ىلاعت هلوق
 . اهيتبكر ىلع وثجت : انه ظفللا اذهب دارأ هنإف 8

 ٌتالث تدرو دقو  «نابسح» ةدام :يأ ««نابسح» :نآرقلا يف فرح لك .

 نم ارْيَخ ِييْوُي نأ نر ىَسَفإ9 :فهكلا ةروس يف يتلا ريغ «ددعلا نم وهف - تارم
 : ىنعمب هنإف ؛[40 :فهكلا] «َنَلَر اًديِهَص حيض ِهآَمَسل ني اًناَبَسُح اَلَع َلِسْرو َكَِيَج
 .باذعلا

 :ىلاعت هلوقك ؛ةمادّتلا :وهف (ةرسحلا» :ةدام نم نآرقلا يف ام لك »

 درو ام الإ 130 :سي] © نمشي وب وا الإ لوسي ني مهيأ اموال َلع َةَرَسحَتيط
 :نارمع لآ] 4مووُلُف يف هَرْسَح َكِلد هلأ َلَعَجَِل 8 : ىلاعت هلوق دنع نارمع لآ ةروس يف
 .مهبولق يف ًانزح كلذ هللا لعجيل «ًانزح : ىنعمب هنإف ؛6

 ؛لطابلا :هانعمف «ضحادلا»و «ضحدلا» :ةدام نم نآرقلا يف درو ام لك ٠

 ميو دن ُهَصِاَ مهن هل بحس امِدَحَب نأ ىف حي َنيلاَوط : ىلاعتت هلوقك
 ةروس يف يتلا الإ ؛ةلطاب :يأ «[16 :ىروشلا] 4 ٌديِدَس ُباَدَع ْمُهَلَو ُبَصَع َمِهَيَعَو

 نم :يأ «[141 :تافاصلا] * َنيِضَحَتمْلا ني َناكَف َمَماَس :ىلاعت هلوق دنع تافاصلا

 .نيبولغملا

 ةصق يف ىلاعت هلوقك ؛باذعلا :وهف «زجر» :ةدام نم نآرقلا يف ام لك »
 0 نبل دنع َدهَع امي كيران ىسوُمكي أول ُدجلأ مهب مقواَتلَه :ليئارسإ ينب

 سس هدم سؤ ا رع لس ص يأس سرد سس

 يف الإ 21134 :فارعألا] *# َليِديرْسِإ قي دعم َنلِسَْلَو كل َنيِمْؤمَل ٌرْجْرلأ اَّنَع َتْفَشْك
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 ءمَنَّصلا :ينعي «[5 :رثدملا] « ْرْجَهأت َرْجلاَو# :ىلاعت هلوق دنع رثدملا ةروس

 .هتدابع بنتجاف

 ةروس يف يتلا ريغ ءكَّشلا :وهف «بيرلا» :ةدام نم نآرقلا يف ام لك »

 :[30 :روطلا] 4 ِنْوَمْلا بر هوي سرت ٌاَم َنْلوتَي أ : ىلاعت هلوق دنع روطلا
 .رهدلا ثداوح :ىنعمب «بير» انه تءاجو

 يف ام ريغ «لتقلا وهف «مكومجرياو «(مكنمجريا :نآرقلا يف املك ه

 كنا هَ ل نبل يبي قمل ْنَع تأ ٌبِماََأ لات :ىلاعت هلوق دنع ميرم ةروس

 (َكنَمُجْرَأل» :- 2  ميهاربإل ميهاربإ يبأ لوق يفو 0146 :ميرم] اكلم ِفَرُجْهَأَو
 : ىلاعت هلوق يف اّمأ «لتقلا ىنعمب ال متَّشلا : ىنعمب انه مجرلا ءكّئمتشأل : ينعي

 :فهكلا] 4بْيَعْلا امي ميك ْمُهُمِداَس ٌةَسْحَح تولوُميو مهبط ْمُهْشباَر هنت َتوُلوُقَمَس دع مم
 .ميجر :ناطيشلل ليق هنمو «نعللاو درطلا : ًاضيأ ٌمجرلاو ءانظ : يأ 2

 يتلا ريغ ءُكِرَّشلا هب دارُّيو ء.بذكلا :وهف (روز» :نم نآرقلا يف ءيش لك »

 هلل َتَو امور ِلْوَقْلا َنِم اركحنُم نول ْمَّئِإَو» : ىلاعت هلوق دنع ةلداجملا ةروس يف
 . كرشب سيلو «بذك وهف كلذلو ؛ًابذك : يأ «[2 :ةلداجملا] * ُدوُفَع ٌوْمَع

 يف ّدَرَو ام ريغ «لاملا :وهف «ةاكز» :ةدام نم نآرقلا يف درو املك ٠

 3 : ميرم] © انني تاكو ةرَكْدو انآ نب اهتعر» :ىلاعت هلوق دنع ميرم ةروس

 «لمت الو ءاولام :نم هنإف «غزت الو» .«اوغاز» :نم نآرقلا يف املك »
- 

 ريل سس سل ص لل هل وس

 از ذإَو#» :ىلاعت هلوق دنع بازحألا ةروس يف ام ريغ [10 :بازحألا] ةٌرصبألا تع

 .ثتزربو «ءثصخش :ىنعمب امنإو «تلام : ىنعمب تسيل

 داري هنإف ««انرخسو» «نورخسي» ؛«ةيرخسلا» :ةدام نم نآرقلا ىف ام لك

 َتَمَي َنوُميَفَي ْرْهْأإ» : ىلاعت هلوق دنع فرخزلا ةروس ىف ىتلا ريغ ء«ءازهتسالا :هب
 ماس أ هت آذآ اني ل لل ا اي يال 0207 مس وس -_ صر هس تتح رس هي 54 را

 م م مهضعب ٌَدْخَسل ٍتدَجَرَد ٍضْعَب قوق مهضعب انعقرو ايندلا َوْوَحْلا يف ْمُهَشيِعَم مهني انمك نحن َكَيَر

 2 3 .٠ 2 لس سس يي نس فل تس سس سس ل ل هز ام 00

 ءاناوعأ :اهانعمف «[132 :فرخزلا] # َنوَعَمْجي مَ ريَح َكْيَر ثَمحَيَو اًيرْخُس اًضَعَب

 .اًمدحتو

 ريغ «بلقلا ىف ةنينأمط :هب دارملا «ةنيكسلا» :ةدام نم نآرقلا ىف ام لك »
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 نأ هول ديا نإ مهني مهل اكد :ىلاعت لو دنع دنع نرذمل ةروس يف يتلا

 نودع ُلاَءَو سوم لاَ كرت امم ةّيَيِبَو مُكَحَيَر نّه ُتوُباَّتلَأ مكي
 : ينعي 38 :ةرقبلا] * تيِذِمْؤُم رشنُك نإ مك 2 و ةكبتكملا هلع

 .توباتلا يف تناك «ناحانج اهل ةّرهلا سأرك اًئيش

 ام الإ «دوقولاو ءرانلا وهف ««ريعسلا» ركذ نم ًاضيأ نآرقلا يف ام لك »
 :ىنعمب هنإف [47 :رمقلا] * ٍرْعْسَو ٍلَلَص يف َنيِمِرجَمْلا َنإإ» :كَي هللا لوق يف َدَرَو

 .دانعلا

 الإ «هتيرذو «هدونجو «سيلبإ وهف «ناطيشلا» :ركذ نم نآرقلا يف ام لك »
 04 ا اي

 لإ اَوَلَح اًدِإَو انماء ولاَ اوُبَماَء َِذَلآ أوُقَل اًدِإَوم :ىلاعت هلوق دنع ةرقبلا ةروس يف ام

 : لثم مهتنهك ىلإ : انه ديري [14 :ةرقبلا] © َنوُمِرْمَتسُم ٌنحاَمكِإ ْمُكَعَ اَنِإ اَولاَك ونيس

 .هيخأ رساي يبأو «بطخأ نب يّيحو «فرشألا نب بعك

 نيذلا :ينعي ب ءوزغلا يف ىلتقلا ريغ ميركلا نآرقلا يف ذ (ديهشا لك »

 منك نِإَو» :ىلاعت هلوق يف ةرقبلا ةروس يف ام الإ «سانلا ٍرومأ ىلع نودهشي
 ْرْخُك نإ للا نود ني مهآَدَهْس أوُعَدآَو وِنَثَم ني روس أَم انْبَع لع َنلَ اَمِم ٍبَْر يف
 . مكءاكرش :ديري هنإف 2123 : ةرقبلا] 4نيَِص

 نوبّدعيس نيذلا رانلا لهأ مهف «رانلا باحصأ» :نم نآرقلا يف ام لك »

 «ةكيلمالإ ر لأ بَ لعب اًبَوإ# :ىلاعت هلوق دنع رثدملا ةروس يف ام الإ ءاهيف

 . اهتنزخ ٌديري هنإف «[31 :رثدملا]

 ةدابعلا : : اهب دارملا .ةمحرو ةدابع :يهف نارقلا ىف «ةالص» لك ٠

 ِرْيَعِب ربعي مريد ني أَ تا : ىلاعت هلوق نم جحلا ةروس يف ام الإ «ةمحرلاو

 ٌتولَصَو ميو ُعِاَوَص ْتَمّرَط ضعي مهب ساّنلأ للا ٌمفَد الْولَو هَل اير أووُفَي تأ لإ َقح
7 

 « ٌديِرَع ٌكووَمَل هَل كرإ ,ةثشني نم دل هللا رصنتلو اريدك هلأ 4 ْمْسَأ اهف ركزي ُدِحِدَسَمَو

 ,مهتدابع تويب :اهب ديري دج ٌدجسمو تولَصَو ميدل :ىلاعت هلوقف [40 :جحلا]

 . ةدابعلا ٌثويب امنإ «ةمحرلاو ةدابعلا تسيلو

 :يأ  دحاو ريغ «ناميإلل عامتسالا ُمَدَع وهف نآرقلا يف «ممص» لك »
 كل طع ءرم هرم وم سما سل
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 0100 كَ متل عدوك و ورع مر 56 0-00 هوو » هل وك ” م + هو

 منوم امص 1 ذو ايم مههوجو لع مل ٍةَمليقل هلآ موي مهرشحتو ونود نم ءايلوأ حط دحت نلف ٌلِلَضي
 مس ىءومد دا سام < 4

 كب «يقيقح ْمَمَص وهف 7 :ءارسإلا] 6 وِعَس زهتدر تح املكح

 . اًئيش نوعمسي ال م ص : هانعم : يأ ' ٌيقيقح ٌيمْعو ١ يقيقح

 ناو ُهيناَرلاوم : كو هلوق الإ ُئيقيقحلا ُبيذعتلا : وهف نآرقلا يف «باذع» لك ه

 رجلا ٍرْوبْلاَو هلآ َنوِْموت مص نإ هَل هو ف قنا أ ال هلي اكن مت ل اذ

 . امهبرض وأ ءامهدلج :ديري هنإف 2 : رونلا]  َنيِِمْؤُمْلأ نم ٌةَمِيلَط اَمَدَع َدَمَ بشل

 اوُلاَمَول :ريغ «ةعاّطلا : : ىنعمب وهف (تونقلا 8 0 يف ام لك »
 116[0 : ةرقبسلا] 4 نون هل لك راو تاومَسلا يناَمهَل لب ُةمنَحِبْس دلو هَل َدَتَع
 َنونِلَف أ لكم َضرَلاَو ٍتومَلَا يف م لَو :مورلا ةروس يف ًاضيأو «نوّرقم : يأ

 .ةيدوبعلاب نورقم : ينعي 2126 :مورلا]

 امو يل دوس يف هدد ام الإ ءلاملا :وهف نآرقلا ىف (زنك» :لك ٠

 نأ َكْيَر دارأو اًكِلص اًمُهَويَأ َناكَو اَمُهَّل ذك دهس اكو ةسيَمْلا ىف نمي ِنَمَلفِل 6 ٌراَدْكْل

 عِش َرَل ام ُلِوأَت َكِلَد ُىِرْمأ ْنَع لق اك دفة نيكو اهل

 افحص :هب دارأ هنإف ؛[82 :فهكلا] اَرَبَص ِهَيَلَع

 هلوق دنع رونلا ةروس يف ام الإ بكوكلا :وهف نآرقلا يف «حابصم» لك »
 رخل و هع 7 . مو هم 200 4 ك3 44 7

 ٌةَجاَحْرلأ ٍةجاَبت يف ُحاصِل ينم ف َووَكْشيص ور لكم ضرالاو توسل رون هلأ : ىلاعت
 2 ها موع - هه سو هك 5و

 ذل ولو هى اي كي رع الو قير ال يور وكري َورَجَش نم ء دقي فرد كرك انك

 ص مدس ظرو دال غ2 5 يب حا اس دم

 هش ب مَآ و سان روك د كيِرْضَنَو 6 نم ورونل هَ ىردبم رون للع رون ران ةسسمت

 . هسفن حارّسلا هنإف ؟135 :رونلا] *# ٌميِلَع

 ةروس ىف ام الإ «جاوزلا وأ جورتلا : ىنعمب هنإف نآرقلا يف «حاكن» :لك »

 اوه اًدشَو ٌجَيَتَم مهن منا ّنِإَف َحاكَيلأ اَوْعَلَب اَذإ ّوَح ئمتِلا اولنباوإ» :ىلاعت هلوق دنع ءاسنلا
 لك أَْلَف اريَقَف ناك نَم و ٌفِفْعَتْْف امنع نك نَم و ًاوريكَي نأ اًراَديَو اًهاَمَمِإ آه اهوعأَك الو مطوع يل مرر روس 0200 ع 0 عر وسوم ع

 :ينعي «[6 :ءاسنلا] * اًبيِسح لأب قكو ملح وُدِيْضَأَ َمَلَوَم مهب متعمدا دام ٍفوعُمْلا

 .جاوزلا سيلو «ملخلا

 «ًأبنا  رابخألا :ىنعمب وهف نآرقلا يف «ءابنألا»و «أبنلا» :نم َدَرَو ام لك »
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 3 6 ل مع عم اك لي 1 8 58 م 6 .

 ال ٌمُهَف ِذِمْوَي ءاسألا مهنلع تع ٌتيِيعفإ» : صصقلا ةروس يف ْدَرَو ام الإ - ربخ :ينعي

 . ججحلا هنع ثياغ .ججحلا : ىنعمب هنإف 6 :صصقلا] 4 َنوُلَاََتي

 ةروس يف درو ام الإ «لوخذدلا : « ىنعمب وهف نآرقلا يف ادورو» :لك ه

 توني نياكلا بق هَمأ هَ َدَعَو كَم هَمَدَرو امو :ىلاعت هلوق دنع صصقلا

 اكوأو مآَصرلا ريض َّيَح ىقْنَم ال اكلت كد ام َلاَق ٌناَدوُدَت ِنيَتَأَرْم مهنود نم دوو

 : اخي ملو ءهيلع مجه : ينعي وهف 3 : صصقلا] # ٌريبك حس

 اَيَلَعَو ْتَبَسُك اَماَهَل ً[هَعَسْو اَّلِإ اسد ُدَّنأ ثْلَكُو الط : نم نآرقلا يف ءيش كلك ها

 نّي َةَعَس وذ قفل : ىلاعت هلوق الإ « امعلا نع : ينعي م6 : ةرقبلا] 46 ٌتََسَتْكَأ اَم

 دب هلأ لكجيم اهئ آماّلِإ امنت ُهَمَأ كلي 1 ذَا هلا“ آم قفلت كمر هَكَع َرِدُق سو بيحس
 . ةقفنلا : ينعي [7 :قالطلا] 46 ارش

 :دعرلا ةروس يف ام الإ .ظونقلا وهف ذ (سأي» :نم نآرقلا يف ءيش لك »

 امي مُهِصَ صن اوَرَفَك يأ لاَ عي رلى هلأ وأ د اوما تيا نيتي أو

 «[131 :دعرلا] «اَعيِمْلَأ ُفِلْخي ا هنأ َّنِإ
 و2 َ 1000

 ُدَعَو قي قَح ٌمهر راد نيام ُلحت وأ ةعراق أوعنص

 .اوملعي ملأ :يأ

 ةروس يف ام الإ ءٌدومحم :وهف (ربصلا» ركذ نم نآرقلا يف ءيش لك »
 َنْوُرَي كريو َنوُملَتَي َكَوَسَو اهَدلَع اكْرَبَص كن آَلْول انتهاء ّنَع اتي داك نإإ» : ناقرفلا

 :«ص) ةروس يف يتلاو ءدومحم ريغ :وهف 2 :ناقرفلا] 4اس َلَس ْنَم ٌباَدَمْل
 ٌدبص وهف ء[6 :صآ] 4 ُداَرُم ُهْيَنَل اذه ّنِإ رفْيَهلا لع أوُريصأَو أونا هي النا كظانإ»

 8 1 1 8 لل سا 0 7 8 8 3

 ةروس يف يتلا الإ .يكل :ىنعمب وهف «ةكلعلا# نارقلا يف ءيش لك »

 هنإف ؟[129 :ءارعشلا] * َنوُدْلَحَ مُكّلعَل عاكصم َنوُدِحَّتَتَو» :ىلاعت هلوق دنع ءارعشلا

 : ىنعمب انهو يكل : ىنعمب (مكلعلا» نأ دجنف ءنودلخت مكنأك : يأ «هيبشتلل

 .نأك : ىنعم وأ « هيبشتلا

 ةروس يف يتلا الإ .لدعلا :ىنعمب وهف «طسقأ» نآرقلا يف ءيش لك »

 نيذلا نولداعلا :ينعي [15 :نجلا] 4 اًبَطَح َمئِهَجِ أونا قطف امو : نجلا
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 ًةدام فلاخت يعابرلا ٌةدامف الإو ءظفللا ةروص رابتعاب اذه «هريغ هب نوُندعي
 .طسقأو ءطسق ؛يئالثلا

 ةروس يف اًدحاو الإ ءامَّسلا نم اًبناج :ينعي نآرقلا يف «فسك» لك »
 كلامكم ني قِك لمتلا ىذطَي امسك عزل لي ىلا هلأ مورلا

 48[0 :مورلا] 4 َنوُرشَيْسَم ره اذ ءوِداَبِع ْنِم ُهلَسِي نم دي باصأ آَدإَق وال نم جرحي َقِدوْل

 .اًعطق َباحّسلا : ينعي

 لث# :«كلملا» ةروس يف ام ريغ «يراجلا ءاملا هب دارملا «نيعم ءام» لك »

 ءاملا هب دارملا نإف 0 :كلملا] # ْنيِعّم وأمي ٌيِتأَي ف اروع 3 ههاؤَم بص نإ مدمر

 .مزمز يهو ؛ءالّدلا هلانت يذلا رهاطلا

 يف اًدحاو الإ ءال يك :ىنعمب وهف «الئل» ميركلا نآرقلا يف ءيش لك »

 هلل لف ني ون لع َهوُرِدَقَي الأ بتكلا له َرلَي الل : ىلاعت هلوق دنع ديدحلا ة ةروس

 .ملعي يكل : يأ 9 :ديدحلا] *# ميِظعْلا ٍلْضَمَ لْضَفْلا وذ ُهّننأَو ك5 نم ينوي هلأ دي َلْصفلأ أَ

 رفكلا :ىنعمب وهف «رونلا ىلإ تاملظلا» نم نآرقلا يف ءيش لك »

 َقَلَح ىلا هن ُدَمَلا» :ماعنألا لوأ يف اًدحاو الإ ناميإلا ىلإ رفكلا نم ؛ناميإلاو

 [1 :ماعنألا] * توُلوْعَي ْمَِيَر أوُرَصَك َنِذدَل رك ٌروبلاَو تدل َلَعَجَو َصْرَالاَو تومَّسل

 .راهنلا رونو ليللا ةملظ : : ينعي

 .٠ ميرم ةروس يف ام الإ ,فورعملا ٌمايّصلا : :وهف نآرقلا يف 'موص١ لك :

 مَْكْأ ْنلَف اًمْوَص ٍنَمَسلِل ترد ِّقِإ لوقف اح رسل نم نب يَ َنَْع ىّرَقَو ٍقرْشَأَو , ىبكف#

 اتمص :ينعي [26 :ميرم] * اًيِسفِإ َمْويل .

 «ةيوبنلا ةرجهلا نم ةئمعبرأو نيعبرأو عبرأ ةنس ىفوتملا ينادلا ورمع وبأ »

 ىف َوُدَعي ْدِإ رحل ٌةَرْضاَح ْتناَك ىَلَأ ٍةَصْرَمْلا ِنَع ْمُهْنَمْسَو :ىلاعت هلوق يف ركذ

 َدلدَك دهيتأت ال تبنت ال بو اًصّيش هن ب مهام مهنا ذإ تنل

 «ةدهاشملا انه  روضحلاب دارملا نأ [183 :فارعألا] 4 َنوُفَسَفَي أنام اَمي مهوُلبَ

 ءدحاو عضوم يف الإ . ةرظاح  طيوحّتلاو عنملا : : ىنعمب ءاظلاب وهو :لاق

 1 :رمقلا] © رظتحُلا ويش اوُناَكَه هدو ٌةَحْبَص َمِّلَع السر انام :ىلاعت هلوق وهو

 امو» :امأ هب لجو زع هللا انربخأ دقف «كاردأ امو» نآرقلا ىف ءىش لك .٠
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 «هريسفت ىف هلك  ٌيراخبلا هاكح اذه «هب هناحبس انربخي ملف ,.«كيردي

 ّيَلَأِي بتكلا َكَرَأ ىلا هَل :ىلاعت هلوق وهو ءاًعضوم هيلع مهّضعب كردتساو
 .[17 :ىروشلا] # ٌبيِرَف ةَعاَّسلَأ َّلَمَل َكِبِرّدي اَمَو َناَريمْلاَو

 ةروس يف ام الإ ,ةقدصلا :وهف نآرقلا يف عقو ثيح «قافنإلا» :ليقو »

 آم لَم مُهُجِبوْرَأ ْتبهَذ تلا اونا ٌمقاَعَم رافكلا لإ كسير ْنَي هين يا نإوإ» :ةنحتمملا
 وهو ءرهملا :هب دارملا َّنِإف 01 : ةنحتمملا] 4 َنْوْبمْؤُم دي ُمنَأ ىِلأ هَل أوتو امم

 .ءاسنلا ىلع اهب هللا قّدصت لصألا ىف ٌةقدص

 :ديوجتلا ملع :نورشعلاو نماثلا ثحبملا

 :همكحو «هتيمهأو «ديوجتلا ٌفيرعت

 .فوقولا ةفرعمو فورحلا ٌديوجت وهو «ًاديج ءىشلاب نايتإلا وه :ٌديوجتلا

 ٍلْيَرَول :ىلاعت هلوقل ؛هليترت نّسُح مزل «ميركلا نآرقلاب ًاقلعتم ديوجتلا ناك املو

 . «لزنأ امك نآرقلا ًارقُب نأ ٌبحي هللا نإ» :ِْلو هلوقلو التر نمثل
 ةمالسل ًالترمو ًادّوجم نآرقلا نوؤرقي لئاوألا نوملسملا ناك دقو ءاذه

 ًالوصأ تاءارقلا ًءاملع عضو « ًاجاوفأ هللا نيد ىف سانلا لخدو ءمجعلاب برعلا

 .ةزيمتملاو ةحيحّصلا ةءارقلل دعاوقو

 همكح يف لصألاو .ديوجتلا دعاوق ملعت موزل ىلع ءاملعلا ضعب َّجَرَد دقو

 :لوقي يرزجلا ٌنبا اذهف ؛ةيافكلا ضورف نم هنأ

 20 ىو ع ا: هد 005 5

 الَصَوانيلإهنم اذكهو الز نأ ةلالاه ب هنأل

 : اهتافصو فورحلا جراخم

 «تايتوّصلا ةهج نم ةيبرعلا ةغللا يف فورحلا جراخم عوضوم لخدي

 ٍفارحنا يأ نإو ء.هجرخم نم فرح لك ّجرخي نأ دب ال ةحيحّضلا ةوالّتلاو

 !أطخلاو «نحللا يف ٌعِقوُي هجرخم نع فرحلاب
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 َرْشع ةعبس ىلع يوطنت «ةيسيئر ةسمخ ىلإ ٌجراخملا هذه اومَّسق دقو
 : يرزجلا نبا ٌُمامإلا لاق ؛ ًايليصفت ًاجرخم

 ربتخا ِنَم ةراتخي يذلا ىلع رشع ةعبس ٍفورحلا ٌجراخم

 : ةيسيئرلا جراخملا

 ام حوتفملا ةنكاسلا فلألا :فرحأ ةثالثل ٌدحاو ٌجرخم هيفو :فوجلا - 1

 ؛اهلبق ام روسكملا ةنكاسلا ءايلاو ءاهلبق ام مومضملا ةنكاسلا واولاو ءاهلبق

 فورحلا وأ «ةلعلا وأ .فوجلا وأ ءدملا فورح ىَّمستو ءّدملا فورح ىهو

 .ةيئاوهلا

 :فرحأ ةتسل جراخم ٌةثالث هيفو : قلحلا - 2

 .ءاهلاو ةزمهلا هنم خرخيو :قلحلا ىصقأ ©

 .ءاحلاو نيعلا هنم حرخيو :قلحلا طسو ©

 ٌُفورح يه ٌةتسلا ٌفورحلا هذهو .ءاخلاو نيغلا هنم ُجرخيو :قلحلا ىندأ ©

 .(ةيقلحلا فورحلا) يقلحلا راهظإلا

 : ًاقرح رشع ةينامثل جراخم ٌةرشع هيفو :ناسللا - 3

 .فاقلا :ناسللا ىصقأ ©

 ."”ةاهللا ىلإ ةبسن ؛ًايوهل ىمسي امهالكو .فاكلا :ناسللا ىصقأ ©

 . ©!ةيرجشلا ٌفورحلا يهو ؛ءايلاو نيشلاو ميجلا :ناسللا طسو

 .داضلا :ناسللا يتفاح ىدحإ نم

 .ماللا :ًاعم ناسللا يتفاح نيب ام

 .نونلا :نييلعلا نيتِينَّتلا ةثل نم هيذاحي امو ناسللا سأر نيب ام

 ةثل نم امهيذاحي امو ءُهَّسَأر يلي امم هرهظ عم ناسللا سأر نيب ام

 .ءارلا :نييلعلا نيتينثلا

 .ناسللا رخآب ةكبتشم ةمحل :ةاهللا (1)
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 ؛ءاطلاو «ءاتلاو .لادلا :نييلعلا نيتينثلا لصأو ناسللا سأر رهظ نيب ام ©

 .ةيعطنلا فورحلا ىمستو

 ؛نيسلاو «يازلاو ءداّصلا :ىلفسلا.ايانَّثلا نيب نمو ناسللا سأر نم ©

 .ريفصلا فورح ىَّمسُتو

 ؛ءاظلاو «ءاثلاو «لاذلا :ايلعلا ايانثلا فارطأو ناسللا سأر نيب نم ©

 .ةيوثللا فورحلا ىّمسُنو
 :ناجرخم امهلو :ناتفشلا 4

 .ءافلا فرح هنم جرخيو :ايلعلا ايانثلا فارطأو ىلفسلا ةفشلا نطب ©

 واولا امهحاتفنابو «ءابلاو «ميملا امهقابطناب جرخيو :نيتفشلا نيب نم ©

 .ةيذملا ريغ

 ميملاو نونلا :يهو «ةنغلا ٌفرحأ هنم جرخيو ,ٌفنألا وهو :موشيخلا 5

 (نموي) وأ (ومني) :فرحأب امهماغدإ لاح نيونتلاو ةنكاسلا نونلاو «ناتددشملا

 ميملاو ءافخإلا فورح ىدل امهئافخإ لاحو «ءابلا ىدل ًاميم امهبالقإ لاحو

 .ءابلا دنع امهئافخإ ىدلو «ميملاب امهماغدإ ىدل نكاسلا

 :فورحلا تافص

 :ةداضتم ريغ تافصو «ةداضتم تافص : نيمسق ىلإ مسقنت يهو

 :ةّداضتملا تافّصلا :لوألا مسقلا

 :يهو ؛ اهنم سمخب فاصتالا فرح لك ٌمزليو ءرشع اهُدَدَعَو

 .«تكس صخش هثحف» يف ةعومجم «ةرشع هفورحو :سمهلا - 1

 .سمهلا فورح ىوس ام هفورحو :رهجلا -2

 فورح ةمثو .«تكب طق دجأ» :مهلوق يف ةينامث اهفورحو :ةدشلا 3

 .ارمع نل» :مهلوق يف ةواخّرلاو ةدشلا نيب ةطّسوتم

 .ةدشلا فورح ادع ام :ةواخرلا 4

 .«ظق طغض صخا :مهلوق يف ةينامث هفورحو :ءالعتسالا 5

 .ءالعتسالا فورح ادع ام هفورحو :لافتسالا 6
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 .(ظ  ط - ض - ص» :ةعبرأ هفورحو :قابطإلا 7

 .قابطإلا فورح ىوس ام هقورحو :حاتفنالا -8

 .«بل نم رف» :هقورحو :قالذإلا -9

 .قالذإلا فورح ىوس ام هفورحو :تامصإلا 0

 :ةداضتملا ريغ تافّصلا :يناثلا مسقلا

 :يهو ؛فورحلا ضعبل ضرعت اهل َّدض ال تافص عبس كانهو

 .«يازلاو نيسلاو داصلا» :هفورحو :ريفصلا - 1

 .(دج بطق» :اهفورحو :ةلقلقلا 2

 . نوكسلاب امهدعب ام ىلع فقوو ءامهلبق ام حتفناو ءاتنكس ءايوواو :نيللا-3

 .ءارلاو «ماللا :نافرح هلو :فارحنالا 4

 .ءارلا وه دحاو هفرحو :ريركتلا 5

 .نيشلا وه ٍيحاو يفرحل وهو : يشفتلا 6

 .داضلا اهفرحو :ةلاطتسالا 7

 :نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ٌماكحأ

 : ةيتآلا ٌماكحألا اهيرتعت نيونتلاو ةنكاسلا ُنونلاف

 ًاملع كاه يخأ» :يف ةعومجملا فورحلا دحأ لبق تناك اذإ راهظإلا ©

 .«رساخ ريغ هزاح

 :تيب يف ةعومجملا فورحلا لبق ءافخإلاو ©

 املاظ ْعَض ىقت يف دز ًابيط ْمُد امس دق ٌصخش داج مك انث اذ ْفِص

 وأ اومني» فورح يف ٍةنغب ناك ءاوس «نولمري» :فورح لبق ماغدإلاو ©

 .ءارلاو ماللا يف َةّنُع ريغب ناك وأ «نموي»

 دنع ةّنغب اهؤافخإو ءًاميم نيونتلا وأ ةنكاسلا نونلا ُبْلَق :بالقإلاو ©

 .ءابلا وه دحاو فرح

 :تيب يف ةعومجملا ةنكاسلا ميملا ماكحأ اذكو

 ظقف راهظإو ماغدإ ءافخإ ظبض نمل ٌةثالئاهّماكحأ
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 :ددملا ماكحأ

 «نوكسلل ٌضراعلا يعرفلا ٌدملاو .ناتكرح هرادقمو «يعيبطلا يلصألا ٌدملا

 .خلإ . . .مزاللا ةلصلا دم نم اهريغو تاكرح تس هيفو

 .خلإ . ..قيقرتلاو ميخفتلا ماكحأو ء.ءادتبالاو فقولا ماكحأو

 :تاءارقلا ملع :نورشعلاو عساتلا ثحبملا

 :اهتيمهأو تاءارقلا ٌفيرعت

 ملع» وهف ؛ةلزنم اهعفرأو «ًاردق ةيمالسإلا مولعلا لجأ نم تاءارقلا ُمْلِع

 ؛هوجولا نايبب ىنعُي وهف ؛''”«(هلقانل ًاوزعم اهفالتخاو نآرقلا تاملك ءادأ ةيفيكب

 ءاهتاور قيثوتو ءاهديناسأ حيحصتو ءاهطبضو ءاهظفحو .نآرقلا اهب لزنأ يتلا

 يرزجلا نبا فيرعت هنم ًابيرقو «12 :ةماش يبأل يناعملا زاربإ قيقحت ةمدقم :رظنا (1)

 فالتخا :تاءارقلا» : يشكرزلا لاق ء««رشعلا تاءارقلا يف رشنلا) باتك يف (ه833ت)

 :رظنا «اهريغو ءديدشتو «فيفخت نم اهتيفيكو فورحلا يف روكذملا يحولا ظافلأ

 اهفّرع دقو .توريب ءرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ط :«318 /1 :نآرقلا مولع يف ناهربلا

 باتكل نيلقانلا قافتا هنم ملعي ملع تاءارقلا» :لاقف يطايمدلا دمحم نب دمحم خيشلا

 ريغو «لصولاو لصفلاو «نيكستلاو كيرحتلاو «تابثإلاو فذحلا يف مهفالتخاو هللا

 يف رشبلا ءالضف فاحتإ :رظنا «عامسلا ثيح نم هريغو «لادبإلاو قطنلا ةئيه نم كلذ
 تاءارقلا فّرع ْنَم كانهو .5 : ص :يفنحلا ديمحلا دبع دمحأ ط ءرشع عبرألا تاءارقلا

 ام ىنبم نأ ءاملعلا هيلإ بهذ ام هدوصقم ناك نإو وهو «ئرقملا هيلإ بهذي ٌبهذم اهنأب
 هذه لثم نم اولعج دق نيقرشتسملا نأ الإ ؛عامسلاو يحولا وه ئراقلا هيلإ بهذ

 فالتخا هانبم تاءارقلا فالتخا نأ اوأر ذإ ءركعلا ءاملا يف ديّصلل ًائيبخ ًابرأم فيراعتلا

 فالتخا ىلع ليجانألا فالتخا نوسيقي اوحارو .مهتادقتعمو ءمهاوه قفو ءارقلا

 يف ةيمالسإلا بهاذملا باتك يف هريغو رهيز دلوج لاوقأ :رظنا) تاءارقلا يف تاياورلا

 لعلو «مهلاوقأ لثم ىلإ ٌبهذي نم مهعياش نمم اندجو دقف فسألا لك عمو (نآرقلا ريسفت

 تاءارقلا نع لاق ذإ ؛ةهبشلا هذه دعبي امو «ةقيقحلا هذه ىلجأ ام يشكرزلا فيرعت يف

 .د اهنم نيرسفملا فقومو ةينآرقلا تاءارقلا :رظنا «يحولا ظافلأ فالتخا اهنإ : اهفالتخاو

 .م1994 .ه1414 ءا1ط «قرايبلا راد .11 :نسحلا يلع دمحم
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 ملعلا اذهلو .اهب ةقلعتملا ماكحألا نم اهريغو ءاهذاشو اهداحآو اهرتاوتم زييمتو

 .ةيبرعلا ةغللا مولعب ٌةنيتم ٌةلص

 ؛ةيوغللاو ةيعرشلا تاساردلاب ٌلغتشم اهنع ينغتسي ال يتلا مولعلا نمل هنإوا

 هيف اوغبن ىتح هل مهسفنأ اوُعّرفو ءءاملعلا نم ٌريبك ٌقيرف هب ىنتعا اذهل

 . 2”(ءارقلاب اوبقلو هب اورهتشاو

 :تاءارقلا ددعت نم ةمكحلا

 ةغللا ىلإ ٌةجاحلا حولت تاءارقلا ددعت نم ةمكحلا نع ثيدحلا قايس يف
 دق تاجهللا َّنِإف ؛ةمألا ىلع ًاريسيت اهنوك نع ةوالعف «عوضوملا مهفل ةيبرعلا
 هللا لضف نم ناكو ءاهريغب جهلت نأ ٌبعصي ثيحب ةيبرعلا لئابقلا بسح ُتعّروت

 نآرقلا هللا لزنأ نأ مهتاجهلو مهنسلأ فالتخا ىلع ةيبرعلاب نيقطانلا ىلع كي

 «يناعملل طابنتسا لحم تلاز ام ُثاءارقلا هذهو .فرحأ ةعبس ىلع َميركلا

 يف ٌدجوي ال ىنعم ئراق هب أرقي فرح لك نم ظبنتست ُءاملعلا ٍلزت ملو»

 ىلإ ءادتهالا يف مهتجحمو «طابنتسالا يف ءاهقفلا ٌةَجُح تاءارقلاف .رخآلا ةءارق
 . 2©(طارّصلا ءاوس

 دحأ تاءارقلا هيجوت ناك دقو !ىفخي ال ام ىنايبلا زاجعإلا نم اذه ىفو

 ةدام مسحل ةليسوو «(نايبلا عماج) يف يربطلا ريرج نياك نيرسفملا جهانم

 . ضعب ىلع اهضعب حيجرتو ء.ءاهقفلا ٍلاوقأ يف ضراعّتلا دنع فالخلا

 :ةحيحّصلا ةءارقلا طورش

 اهيف «ةيساسأ ورش ةثالث اهيف ثعمتجا اذإ الإ ًةحيحص ٌةءارقلا نوكت هل

 ولو ةيبرعلا ةغّلِل ةءارقلا ٌةقفاوم وهو ؛ ةيبرعلا ةغللاب ةيِبْلُصض ٌةقالع هل «ساسأ طظرش

 راد ,م1999 .ه1419 .2ط .87 :ليعامسإ ركب دمحم .د نآرقلا مولع يف تاسارد (1)

 .ةرهاقلا «رانملا

 .12 :يناعملا زاربإ قيقحت ةمدقم (2)
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 ةغللا مولعب ةطاحإلاب الإ تاءارقلا يف ٌضوخلا ًاذإ ٌعوسي الف .هوجولا نم وجوب
 :"”يهف ةثالثلا طورشلا امأو ؛ةيبرعلا

 . لَك َىِبَنلا نع ًةرتاوتم نوكت نأ -1

 انديس دهع يف بتك يذلا ؛مامإلا فحصملا مسرل ًةقفاوم نوكت نأ - 2

 . هني5 نيروُثلا يذ نامثع

 .هوجولا نم وجوب ولو ةيبرعلا ةغّلل ةقفاوم ٌنوكت نأ -3
 وأ «ةذاش وأ «ةفيعض اهيلع قلطأ ةثالثلا ناكرألا هذه نم ٌنكر ّلتخا ىتمو

 .مهنم ربكأ وه نمع وأ «ةعبسلا نع تناك ءاوس «ةلطاب

 : (رشنلا) باتك نم هتموظنم يف يرزجلا نبا ٌحيشلا همظن ام اذهو

 يوحي الامتحامسرلل ناكو | يوحن َهَجَوقفاو ام لكف

 ناكرألاةتالثلاهةةهف  نآرقلاوه ًادانسإ عصو

 ٍةعبسلا يف هنأ ولو هذوذش ٍتبثأ ٌنكر لتخيامفيحو

 :هجوب ولو ةيبرعلل ةقفاوملا طرشل حيضوت

 ًاهجو هب ٌديرن ءهجوب ولو :طباّضلا يف انلوقو . . . :يرزجلا ُنبا ٌمامإلا لاق
 هيف ًافلتخم مأ «هيلع ًاعمجم ًاحيصف مأ ٌعصفأ ناك ءاوس ءوحنلا هوجو نم

 ٍدانسإلاب ةمكألا هاقلتو «عاذو عاش امم ةءارقلا تناك اذإ هلثمب رضي ال ًافالتخا

 دنع ٌراتخملا وه اذهو «موقألا نكرلاو «ٌمظعألا لصألا وه ذإ ؛حيحّصلا

 وأ ءوحنلا لهأ ضعب اهركنأ ٍةءارق نم مكف «ةيبرعلا ةقفاوم نكر يف نيققحملا
 ىلع فلّسلا نم مهب ىدتقملا ةمئألا عمجأ لب «مهراكنإ ربَتْعُي ملو ءمهنم ريثك

 .هوحنو 4 كَما الو «مكيِراَبإ# ناكسإك اهلوبق
 ناكسإ هركذ دعب (نايبلا عماج) :هباتك يف ينادلا ورمع وبأ ظفاحلا لاق

 ٌحصأ ْناكسإلاو : لاق «هل هيوبيس راكنإ ةياكحو ءورمع يبأل 4« كيلو 4 كيراَبإ»
 . «هتاور صوصن ركذامل مث .هبذخأو ءهراتخا يذلاوهو «ءادألا يف رثكأو «لقنلا يف

 .«رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا» :ميقلا هباتك يف يرزجلا نبا ةمالعلا اهيلع هبن نم لوأ 090
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 سيقألاو «ةغللا يف ىشفألا ىلع نآرقلا فورح نم ءيش يف لمعت ال ءارقلا ٌةمئأو :لاق

 ."”لقنلا يف حصألاو «رثألا يف تبثألا ىلع لب «ةيبرعلا يف

 :ىحصفلا ةيبرعلا ةسارد ف ةدمع تاءارقلا ملع

 يف اهيلع ٌدامتعالا يغبني يتلا مولعلا ىلوأ وه ةينآرقلا تاءارقلا َمّْلِع َّنِإ
 تناك ام ىلع دهاوّشلا ٌقثوأ ىه اهتاياور نأل» كلذ ؛ ىحصفلا ةيبرعلا ةسارد

 فلتخم يف «ةماعب ةيوغللاو «ةيوحنلاو «ةيفرصلاو «ةيتوصلا اهرِهاوظ هيلع
 ىنغأ يه ةذاشلا تاءارقلا َّنأب لوقلا نكمملا نم َّنِإ لب «تاجهللاو ةنسلألا

 حملي يتلاو «ةثيدحلا ةساردلل ًاساسأ ٌحلصت يتلا ةيوغللا ةداملاب تارّثلا تاروثأم

 . 2)(ةدلاخلا ةغللا هذه خيرات ًةروص ءرملا اهيف اهل

 مدعو «ةيرارمتسالابو «ةهج نم تابّنلاب ُفصتت يتلا تاءارقلا هذه نإ

 ُتظفح :ىرخأ ةهج نم هلظ يف ثشمو «ميركلا َنآرقلا ٍتبكاو اهنأل ؛عاطقنالا

 - ةيعامس اهفصوب - ةيتوصلا اهرهاوظو ءاهصئاصخ وأ «ةيبرعلا ةغللا «خيرات» انل
 ربع ةغللا هذه ساسأ وأ «نتم» ُنآرقلا ظفح نيح يف .ةيوحنلاو «ةيفرصلاو
 ىلع نآرقلا لضف نأ :يأ «باتكلا اذهل ىلاعت هللا ظفح عم ّدتمملا «اهلبقتسم»

 .دحاو تقو يف اعم لبقتسملاو خيراتلا ظفح لمشي ةيبرعلا

 يف هقاف امبر لب «ةرتاوتملا نع كلذ يف ةذاشلا تاءارقلا ٌرود لقي الو
 ماكحأ وأ ,ماكحألا يف داحآلا ثيداحأ ٌءاهقفلا لبق امكو .بناوجلا ضعب

 يف  انمَّدق امك داحآ تاءارق يهو  ةذاشلا تاءارقلا نآلا ّلبقن اننإف «هقفلا

 .ةغللا ماكحأ

 نيح دولخلاو ءدجملاو «فرشلا ةغللا هذهل بتك امك ّميركلا َنآرقلا نإ

 كلذك اهخيرات وأ اهتاروثأم دّلخ هنإف ؛ميركلا هباتك اهب لزنيل ؛ىلاعت هللا اهراتخا

 .هتاءارقو «باتكلا اذه فورحب

 .فرصتب اهدعب امو 53 :رشنلا :رظنا (0)

 .7 :نيهاش روبصلا دبع خيشلل ثيدحلا ةغللا ملع ءوض يف ةينآرقلا تاءارقلا (2)
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 نم ًاحوتفم بابلا كرت هنكلو «ءشيرق ةغل يف برعلا تاجهل ُنآرقلا دّحو دقل
 . "ةيحلا ةيناسللا اهتاروثأمل تاءارقلاو «فرحألا لالخ

 :رخآلا نع امهدحأ كفني ال نامءوت تاءارقلاو ةيبرعلا مولع

 مولع نم رثكأ وأ «ًاملع ةيبرعلا ملع ىلإ نوعمجي لئاوألا ةيبرعلا ٌءاملع ناك
 ةيبرعلا نيب نأ ٌدقتعنو ءامهريغ وأ هريسفت وأ «ةءارق نم «ميركلا نآرقلا

 ةحودنم الو ءرخآلا نع امهدحأ ٌكفني ال نامءوت امهنأكو «ةقيثو ةلص تاءارقلاو

 َمْلِع نأل كلذو .نافلتخم ناملع امهنأ نم مغرلا ىلعو ءرخآلا نع امهدحأل

 مولعو «لئاسو يهف اهمولعو ةيبرعلا امأو «ةياغ هناقتإو «نآرقلا مهفو «نآرقلا

 مجارت يف رظنلابو .لوألا ةمدخل اهب لّسوتيو «لوآلا مهف ىلإ اهب لّصوتي «ةلآ
 «ةيبرعلا يف مدقتم ةءارقلا يف مهنم مّدقملا نأ ىلإ ٌصلخن لمأتلا عم ءارقلا

 يف ةياغ يه تارابع ظحالت نأ ٌُنكميو ,فيعض فيعضلاو .طسوتم طسوتملاو
 ١ ْ :ةيتآلا تارابعلا لثم تاءارقلاو ةيبرعلا نيب عمجلل ةيلحتلا

 . 2”(وحنلا ميلعتل ردصتا -

 . ©”(وحنلا يف الو «تاءارقلا يف ال ٌدحأ هيراجي تقولا كلذ نم نكي ملو»

 .©!(لوصألاو «ةيبرعلاو «تاءارقلا يف ةعامج هب جرختوا -

 «نفلاب ًاقذاح ناكو .ةغللا يف كراشو «ةيبرعلا مكحأو ءًارهد سانلا أرقأ» -

 .خلإ ©”(. . .ينامألا زرحل لحلاب ًاميلع

 :ءارقلا صقتني ةيبرعلا يف روصقلا

 ىلع علّطن ءاهمولعو ةيبرعلا يف نيتيّرخلا ءارقلا َمجارت ٌعبتتن امدنع

 .106 105 :روزرز ناندعل نارقلا مولع يف لوصف :رظنا (1)

 قيقحت .590 :يبهذلل رابكلا ءارقلا ةفرعم :رظنا ءيسرملا دمحم نب ركب يبأ ةمجرت يف (2)

 .ةرهاقلا ء1ط «قحلا داج ديس دمحم

 .590 :هسفن ردصملا (3)

 .590 :هسفن ردصملا (4)

 .575 :هسفن ردصملا :رظنا (ه705ت) بويأ نب دمحم ةمجرت يف (5)
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 ءّدسم اهَّدسي ال ةصقنمو ء«رفتغُي ال ًابلثم ةيبرعلا يف مهفعض ناك مهنم تاجذومنأ

 ؛ةيبرعلا مولع نم علضتلاب نوصويو «كلذب نوفرتعي ءارقلا رابك لعج ام اذهو
 الإ ةيبرعلا نم نسحي مل نما : هيلع هللا ةمحر  مصاع ئرقملا ئراقلا لوقي

 ربتعيف «ةيبرعلا يف هروصق ئراقلا هب ٌُصقتني امم ناكو .'”«ًائيش نسحي مل ًاهجو
 :رصحلا ال ءلاثملا ليبس ىلع كلذ نمو ؛ةملث

 «ًايربرب ناك» :(ه685ت) يناسملتلا هللا دبع نب نسح يف نايح وبأ لاق »

 نم ًادج ريسي ٌرّْزَن هدنع «تاءارقلاب ًاروهشم ناكو «مهتناطر نم ٌءيش هناسل يف

 عم .2”«هيلع أرقي نمل كلذ لحي ءذاشباب نبا ةمدقمو ءطْعُم نبا ةيفلأك «ةيبرعلا

 .””يناسملتلل ًاراصتنا نايح يبأ ىلع در يبهذلا نأ

 . '20(تاءارقلا ىف ةفرعملا طّسوتم ناكو

 ءهيف نورباكي ةفوكلا لهأ امنإ :متاح وبأ لاق» تاِّيَّرلا ةزمح نع »

 يذ لوقو ,تهبلاو ةرباكملاب ًاميظع سانلا نم ٌلاهجلا هريص دقف «نوتهابيو

 نبا ىلع أرقت مل نجلا :لاق .«ةزمح ىلع أرقت نجلا تناك» :مهنم ماظعلا ىحللا

 ًاسيئر نوكي فيكو ؟هيلع ةءارقلاب ةزمح تّصضخ فيكف «هدعب نم نيذلاو ءدوعسم

 «فائئتسالاو فقولا عضاوم الو «كرحتملا نم نكاسلا فرعي ال وهو

 مهنأل ؛ةرصبلا لهأ اذه لثم نسحي امنإو !زمهلاو لصولاو عطقلا عضاوم الو

 . ©(ءاسؤر «ءارق «ةيبرعلاب ءاملع

 ءارقلا نيب تاّيَّرلا ةزمح ةناكمل ًارظن ؛زواجتلا نم ءىش اذه ىف نوكي دقو

 .75 :يبهذلل رابكلا ءارقلا ةفرعم (1)

 .561 :هسفن ردصملا (2)

 طعم نبا ةيفلأ حرشي نأ هيفكيو «ةفرعملا يوق لب «ةيبرعلاب ًافراع ناك هنإ» :يبهذلا لاق (3)

 .561 . 560 :رابكلا ءارقلا ةفرعم :رظنا «. ..سانلل

 .569 :هسفن ردصملا (4)

 .ةرهاقلا «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت .53 . 52 :بيطلا يبأل نييوحنلا بتارمه (5)
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 هنأل ؛ةيبرعلا يف روصق اميأ نم طايتحالاو رذحلا نم َّدُب الف ءكلذ عمو «ةعبّسلا

 ءارج نم هانقس ام انْقُس دقو .حيحص سكعلاو «تاءارقلا يف روصقلا ىلإ يضفي

 ثيحب ؛ةيبرعلا مولع نيبو تاءارقلا ملع اهيف امب نآرقلا مولع نيب ةمءوتلا نايب
 .ةيبلسلا هراثآو «هتايعادت هل يفعض يأ نإو ءرخآلا نع امهدحأ ُكفني ال

 :ةيبرعلا يف ًالوحف اوناك ءريثك مهريغو ةرشعلا مامت ةثالثلاو ةعبسلا ءارقلا

 ءارقلا مجارت ىلع ٌعالطالا ّنِإ ىتح ؛ةيبرعلاو ءارقإلا يف اوُقاف ءارقلا نإو

 امو ءءاَرُقلا مهأب ةماملإ هذهو ؛ةيبرعلا مولع نم مهعّلضت ىدمب انّدمي رابكلا

 :يتآلا قفو ةيبرعلا يف مهتناكم نم هب اولح
 :ةعبسلا ءارقلا :ًالوأ

 ةياورب رهتشا دقو ه118 قشمدب ىفوت (ىبصحيلا هللا دبع) رماع نبا 1

 ْ ْ .ناوكذ نباو «ماشه هتءارق

 دقو ه120 ةمركملا ةكمب يفوت (يرادلا ريثك نب هللا دبع) ريثك نبا - 2

 .لبنقو «يزبلا :هتياورب رهتشا
 دقو ه127 يفوت (يدسألا دوُجَنلا يبأ نب مصاع ركب وبأ) مصاع -3

 يبأ نب مصاع ءارقإلا يف قاف نممو .صفحو «ةبعش :هنع ةياورلاب رهتشا

 مصاع ناك :يبهذلا لاقو .""وحنلا نم ءيشب ناّملي اناكو ءنصيحمو ءدوجنلا

 لاقو .©0(نسح توصو .ةحاصفو «بدأو ءكّسُن اذ ناكو٠. 2*احيصف ًايوحن

 .«ًائيش نسحب مل ًاهجو الإ ةيبرعلا نم ْنسحي مل نم» :- كي  مصاع
 دقو (ه154) ةنس يفوت (يرصبلا رامع نب ءالعلا نب َناّبز) ورمع وبأ 4

 ةيبرعلا يف ًامامإ اذه ورمع وبأ ناكو .يسوسلاو «يروذلا هنع ةياورلاب رهتشا
 «ورمع يبأ ةءارق ذَُح :يمضهجلا رصن نب يلعل ةبعش لاق» ىتح «ةءارقلاو

 .49 :نييوحنلا بتارم (1)

 .75 :يبهذلل رابكلا ءارقلا ةفرعم (2)

 .76 :هسفن ردصملا (3)

 .75 :هسفن ردصملا (4)
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 نب ةمركع ىلإ ٌبتكي ورمع وبأ ناكو :متاح وبأ لاق .ًادانسإ نوكت نأ كشويف

 فرع دقو رمع وبأ ناك» :يديزيلا لاقو .""فورحلا نع هلأسيف «ةكم يف دلاخ

 ةغل نع هغلب اممو .برعلا راتخي امبو ءاهنسحأب ةءارق لك نم أرقف .تاءارقلا
 . 2”(قتو هللا باتك يف هقيدصت ءاجو هلي َيَبَنلا

 (ه156) ةنس يفوت (يفوكلا تايزلا بيبح نب ةزمح ةرامع وبأ) ةزمح - 5

 ًاريصب تاّيَدلا ٌةزمح ناكو» :ىبهذلا لاق .دالخو .فلخ :هتءارق ةياورب رهتشاو

 ةينامث تقفن ةفئأف .وحنلا نم باب ٌيلع اكشألا : ماشه نب ْتَلَح لاقو .©0«ةيبرعلاب

 , 20(هتفذح ىتح مهرد فالآ

 لغتشا مث» :شرو نع ءاجف .شروو «نولاق :هتءارق ةياورب رهتشاو (ه169)

 وحنلا يف قمعت امل ًاشرو نإ :ليق»و .”«امهيف ٌرهمف ةيبرعلاو نآرقلاب ٌشرو
 هيلع أرقأل - قرزألا بوقعي وبأ :يأ - تئج املف «شرو أرقم هسفنل ذختا

 امم ينعدتو .ًاصلاخ عفان أرقم ينئرقت نأ ٌبحأ ينإ ؛ديعس ابأ اي :هل تلق

 ءارقإل نولاق َنَّثبتو» :نولاق نع امأو «”0عفان أرقم هتدلقف ءكسفنل تنسحتسا

 ش . '””«ةيبرعلاو «نآرقلا

 ةنس يفوت (يوحنلا يئاسكلا ةزمح نب يلع نسحلا وبأ) : يئاسكلا -7

 :متاح وبأ لاقو .يرودلاو .,ثراحلا وبأ :هتءارق ةياورب رهتشاو (ه189)

 .35 :بيطلا يبأل نييوحنلا بتارم (1)

 .4 :رابكلا ءارقلا ةفرعم (2)

 .93 :رابكلا ءارقلا ةفرعم (3)

 .172 :هسفن ردصملا (4)

 .126 :رابكلا ءارقلا ةفرعم (5)

 .150 :هسفن ردصملا (6)

 .129 :رايكلا ءارقلا ةفرعم (7)
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 ةمامإلا تهتنا هيلإو» .""”مهتودق وهو «نآرقلاو ةيبرعلاب نييفوكلا ُملعأ ٌيئاسكلا

 . 20«ةيبرعلاو .ةءارقلا ىف

 :ةرشعلا مامت ةثالثلا ءارقلا : ًايناث

 رهتشا دقو (ه130) ةنس ىفوت (ئراقلا عاقعقلا نب ديزي) رفعج وبأ - 1

 .زامج نباو «نادرو نبا : هتءارق ةياورب

 (ه205) ةنس ىفوت (ىمرضحلا قاحسإ نب بوقعي دمحم وبأ) بوقعي - 2

 ْنَم ملعأ وه» :يناتسجسلا متاح وبأ لاق .حورو «سيور :هتءارق ةياورب رهتشاو

 بهاذمو ءهيهاذمو .ءهللعو .نآرقلا ىف فالتخالاو فورحلاب تيأر

 . '/”(همالك ىف ُنحلي ال ناكو» .”«نييوحنلا

 (ه229) ةنس يفوت (بلعث نب ماشه نب فلخ دمحم وبأ) فلخ - 3

 . يدادغبلاو «يزورملا : هتءارق ةياورب رهتشاو

 :ةيبرعلا يف نيعرابلا ءارقلا نم مهريغ :ًاثلاث

 «سانلا ّملعأ ناكو ءوحنلا داجأ «ءارقلا ذحأوه :رمعي نب ىيحي ©

 , 5)هذيغ وحنلاب ٌدبتسا هنأ ؛ هنو ركذي ل كلذ عمو ءمهحصفأو

 . 9'«ًايوحن ًاحيصف ينزملا رذنملا وبأ ناك» :ينزملا رذنملا وبأ »

 ًاحيصف يديزيلا كرابملا نب ىيحي ناك» :يديزيلا كرابملا نب ىيحي «

 . 70(بادآلاو «تاغللا ىف ًاعراب «ًاهّوفُم

 .121 :نييوحنلا بتارم (1)

 .101 :رابكلا ءارقلا ةفرعم (2)

 .130 :رابكلا ءارقلا ةفرعم (3)

 .131 :هسفن ردصملا (4)

 .49 :نييوحنلا بتارم (5)

 .110 :رابكلا ءارقلا ةفرعم (6)

 .125 :هسفن ردصملا (7)
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 ٍتاغلب هنامز لهأ ملعأ نم مالس نب مساقلا ناك» :مالس نب مساقلا »

 «ثيدحلاو ءهقفلا ٌفرعي ًاعماج الجر ناك» :حلاص نب دمحأ ٠

 . 0!(نآرقلاو «ةيبرعلا يف نادعس نب دمحم فنص» :نادعس نب دمحم ه

 ءرابخألاو ءرعشلاو .«تاغللا يف ىلوطلا ٌديلا هل» : يناتسجسلا متاح وبأ »

 باتك أرق دقو ءرهاملا كاذب وحنلا يف كي ملو «ىّمعملا جارختساو «ضْوّرَعلاَو

 .*(شفخألا ىلع نيترم هيوبيس

 ةئمئالث ظفحي ناك» :يلاقلا يلع وبأ لاق :يرابنألا مساقلا نب دمحم ه

 .«نآرقلا يف ادهاش تيب فلأ

 يف ٌّمامإ وهو «تاءارقلا يف ٌنّسَح ٌباتك هل» :بئاتلا بوقعي نب دمحأ »

 . ©(ةيبرعلاب ريصب «طباض .ةعنّصلا هذه
 ًاريصب «تاءارقلا للعب ًافراع رضنلا نب دمحم ناك» :رضنلا نب دمحم »

 . ©”(ةيبرعلاو ريسفتلاب
 «نييفوكلا وحنل هنامز لهأ ظفحأ نم ناك» :مسقم نب دمحم ركب وبأ »

 وه :يناّدلا ورمع وبأ لاق .اهذاشو ءاهبيرغو ءاهروهشم :تاءارقلاب مهفرعأو

 مولع يف فينصتلا نّسَح «ةغلل ظفاح «ةيبرعلاب ملاع «ناقتإلاو «طبضلاب روهشم
 . '””(نآرقلا

 .133 :هسفن ردصملا (1)

 .153 :هسفن ردصملا (2)

 .178 :هسفن ردصملا (3)

 .179 :هسفن ردصملا (4)

 .227 :هسفن ردصملا (5)

 .210 :هسفن ردصملا (6)

 .247 :هسفن ردصملا (7)



 | 287 | ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :ثلاثلا لصفلا

 .©”(ةيبرعلاب ريصب «ةءارقلاب ملاع» :رصن نب دمحأ »

 , 20(ةيبرعلاب ملاع «ةّمث) :ىناهبصألا ركب يبأ نب هللا دبع نب دمحم ©

 ٍتيب فلأ نيسمخ لاقي اميف  ٌظفحي ناك» :ةيطع نب هللا دبع ©

 . 90(نآرقلا ىناعم ىلع داهشتسالل

 . ©”(يناعملاب ًاريصب «ةيبرعلاب ًاملاع ناك" :نيسحلا نب يقابلا دبع »

 . 7”(هبارعإو ءهتاءارق :نآرقلا ملع يف ًاسأر ناك» :يكنملطلا رمع وبأ »

 يناعمب ًاملاع «ةيبرعلاو تاءارقلا مولع يف رّجبَتلا لهأ نم ناك” :يكم »

 . 90(تاءارقلا

 . ””«ةيبرعلاو تاءارقلا ىف ًاسأر» ناك :رامع نب دمحأ »

 . ©!«ةيبرعلا ميلعتلو «ًانامز ءارقإلل» رّدصت :فلخ نب ليعامسإ »

 . *”(وحنلاو بدألاب ًاملاع» ناك :يلجعلا يزارلا دمحأ نب نمحرلا دبع »

 ناكو «هنئم مالكلا مهفيو ءوحنلا ملع سردي ٌيلذهلا ناكو» :يلذهلا ل

 لئاسم يف هعجاري يريشقلا ناكو «للعلاب ًافراع «فرصلاو وحنلا يف ًامدقم
 090 ١

 .'"17(ًايوغل ًارسفملا ناك : ىميمتلا دمحم وبأ .٠

 .258 :هسفن ردصملا ()

 .259 :هسفن ردصملا (2)

 .281 :رابكلا ءارقلا ةفرعم (3)

 .287 :هسفن ردصملا (4)

 .309 :هسفن ردصملا (5)

 .317 :هسفن ردصملا (6)

 .320 :هسفن ردصملا (7)

 .341 :هسفن ردصملا (8)

 .337 :هسفن ردصملا (9)

 .349 :هسفن ردصملا (10)

 .356 :هسفن ردصملا (1)
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 ."7(بادآلاو «ةيبرعلاو «نآرقلا ءارقإل بيعش نبا رّدصتو» :بيعش نبا »

 . 20(ةيبرعلل ًاققحم» ناك :نودعس نب هللا دبع ©

 يف ماشه نب ورمع نب هللا دبع عرب» :ماشه نب ورمع نب هللا دبع »©

 .©©0(ةيبرعلا

 يف ًاكراشم «ءارقإلا ةعانص يف ًامامإ يمخللا» ناك :يمخللا ركب وبأ »
 .©40(ةيبرعلا

 ىف هريغو يرشخمزلا ىلع عرب 577 يوحنلا ئرقملا» :ثودعس نب ىيحي ©

 . ؟«ةيبرعلا 1 60

 . ©0«ةغللاو وحنلا ىف ًامامإ» ناك :ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا ه

 . ”"(ةيبرعلا نم ظَح» هل ناك : ركب يبأ نب معنملا دبع »

 ءاَّرَملا خيش يدنكلا نميلا وبأ نسحلا نب ديز ناكو» :نسحلا نب ديز »

 . ©0(«قشمدب ةاحّتلاو

 .'90(ةغللاو «ةيبرعلاب ةمات ةفرعم اذ ءةلعش ناكو» :ةلعش ه

 ةفرعم يبطاشلا يلع نب دمحم ىلإ ثهتناو» :يبطاشلا يلع نب دمحم ه

 .29)(اهبيرغو .ةغللا

 .359 :هسفن ردصملا (1)

 .398 :هسفن ردصملا (2)

 .419 :هسفن ردصملا (3)

 .425 :هسفن ردصملا (4)

 .429 :هسفن ردصملا (5)

 .435 :هسفن ردصملا (6)

 .444 :هسفن ردصملا (7)

 .467 :هسفن ردصملا (8)

 .536 :هسفن ردصملا (9)

 .542 :هسفن ردصملا (10)
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 . 290(. . .ىنامألا زرحل ّلحلاب ًاميلع «نفلاب ًاقذاح ناكو .. .ةغللا

 قلد

)22 

)23 

)24 

)25 

)6 

000 

)08 

)29 

 .575 :هسفن ردصملا :رظنا (ه705ت) بويأ نب دمحم ةمجرت يف (10)
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 ديج .ًاهّرفم .ًاحيصف يناهفصألا ٌدامعلا ناك :يناهفصألا دامعلا »
 1 .27«ةيبرعلا

 .'20(بدألاب ةفرعملا ديج» ناك :ءالعلا يبأ نب دمحم ©

 . 2”(وحنلاو «تاءارقلا ىف ٌتافنصم هل» تناك :نايح وبأ »

 «ةيبرعلاو «ةءارقلا ةخيشم يلو» :فسوي نب ركب وبأ »

 .'0(ةيبرعلاو «تاءارقلا ىف رهم» :هللا دبع نب ةحلط »

 ."7«ةيبرعلاب رصبلاو «ةءارقلا ةفرعمب فصو» :دمحم نب ليعامسإ »

 . 70«ةيبرعلا ىف ٌةعامج هب جّرخت . . .يوحنلا» : رايتخب دلاخ نب دمحم ل

 نب تاداعسلا يبأ نع ةيبرعلا ذخأ «يوحّنلا» :ةديبع نب يلع نب نسحلا »

 . 9”(يرجشلا

 ."”«ةنيدملاب ةيبرعلا عّضَو نم لوأ» :زمره نب نمحرلا دبع »
 ىف كراشو «ةيبرعلا مكحأو ءًارهد سانلا أرقأ» :بويأ نب دمحم ©

 رعلا ماكحإب َفِصْو : ميهاربإ نب فسوي »

 :هسفن ردصملا

 :هسفن ردصملا

 :هسفن ردصملا

 :هسفن ردصملا

 :هسفن ردصملا

 :هسفن ردصملا

 :هسفقن ردصملا

 :هسفن ردصملا

 :هسفن ردصملا

.-0 

,.8 

.8 

.-6 

.-07 

.9 

55 

.55 

.63 

 .54 :هسفن ردصملا (11)
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 سانلا بيطأ نم زيزعلا دبع نب دمحأ ناكو» :زيزعلا دبع نب دمحأ »

 .”(ءادأ مهحصفأو ءًاتوص

 . 2”«هنم حصفأ ًاهيقف ٌثيأر ام» : يمرجلا رمع وبأ لاق :يرونتلا ثراولا دبع »

 ةءارق هنامز لهأ ّنسحأ ناك» :يرازفلا عابس نب ميهاربإ نب دمحأ »

 ًاريبخ «توصلا بيط «ةرابعلا ٍبْذَع «نحللا ميدع ءًاهّوفم ناك هنأل ؛ثيدحلل

 . خلإ . . . 2«اهللعو «ةيبرعلا يف ًاسأر «ةغللاب

 :تاءارقلا هيجوت ف ةيبرعلا ءاملع ماهسإ

 اههيجوتو تاءارقلا عمج يف فينصتلا ىلإ دمع نم لوأ نإ :لاقي كلذلو

 نب مساقلا ديبع وبأ وهو ؛يرجهلا ثلاثلا نرقلا ردص يف ةيبرعلا مالعأ نم مّلع

 ةيبرعلا ءاملع نم فيلاوتلاو تاباتكلا هدعب ٌتلاوتو ء(ه 223ت) يورهلا مالس

 ؛انه اه لزتخُت نأ نم لوطأ ةحئاللاف الإو مهمهأل ةمئاق ٌدرسنو ؛نفلا اذه يف
 : مهنمو

 .«تاءارقلا يناعم» :باتك فيلأتب َّنَملا اذه درفأ مساقلا ديبع وبأ ©

 برعلا بهاذم ىلع اههيجوتو «تاءارقلا هوجو» :باتك فّلأ ةبيتق نبا ©
 . اهمالك يف

 .«تاءارقلا

 .«ةءارقلا جاجتحا» :باتك هل (ه316 ت) جارسلا نب ركب وبأ ©

 .«عبسلا تاءارقلا للع يف ةّجحلا» :باتك هل يسرافلا يلع وبأ »

 :باتك هل (ه 370 ت) هيولاخ نب دمحأ نب نيسحلا هللا دبع وبأ »

 .«اهللعو «عبسلا تءارقلا بارعإلا

 .«تاءارقلا يناعم» : باتك هل (ه 370 ت) يرهزألا روصنم وبأ ©

 .254 :هسفن ردصملا (1)

 .135 :هسفن ردصملا (2)
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 نييبت يف بستحملا» :باتك هل (ه 392 ت) ينج نب نامثع حتفلا وبأ ©

 .«اهنع حاضيإلاو «تاءارقلا ٌداوش هوجو

 ةجبح» :باتك هلو ؛ةلجنز نب دمحم نب نمحرلا دبع ةعرز وبأ »
 .«تاءارقلا

 هوجو نع فشكلا» :باتك هل (ه 473 ت) بلاط يبأ نب يكم »

 .«اهججحو «ءاهللعو « عبسلا تاءارقلا

 .«عانقإلا» :باتك هل (ه 540 ت) شدذابلا نبا ©

 :ميركلا نآرقلا ةمدخو ةيبرعلا ًءارثإ
 «نآرقلا ةغل ةمدخو «ةيبرعلا ءارثإ يف فيلأتلا نم ٌعونلا اذه مهسأ دقو

 مكو .هلوح رودي ًادادم هلعجو ءًاروحم نآرقلا ذختا ةيبرعلا سردل ًةفاضإ ناكو

 اهدجت مث «ةيوحنلا تالوطملا يف اهدجت نأ كيلع ّرعي «ةبزاع ةلأسم نم

 . تاءارقلا هيجوت بتك يف ةطوسبم ةروشنم

 : ضعبب ةعبرألا يوغللا سردلا تايوتسم ٌجزمت تاءارقلا هيجوت َبْنُك نإ مث
 .يتوصلا-]1

 . يفرصلاو - 2

 .يوحنلاو 3

 .يلالدلاو - 4

 ةمحللا لّْثمُت يهو «ةيبرعلا ةغللا يف ةيقيبطتلا تاساردلا ىقرأ نم ٌدعتو

 «هبتارم ىلعأ يف امهنيب يخآتلا رّوصُتو ؛نآرقلا مولعو ةيبرعلا مولع نيب ةيوقلا
 عفرو «هتمدخ ٌمورتو «سردلل ًالاجم سدقملا ّصنلا ذختتت اهنأل ءهتاجرد ىمسأو

 رّسيم يوغل لوانت لالخ نم مهفلا كلذ ريسيتو ءزجاوح نم همهفي ٌقيحي ام
 ءارآلا وأ يأرلاب سانئتسالاو «رئاظنلا ركذو «بارعإلاو ليلحتلا ٌدمتعي

 ءءاملعلا ءارآ وأ .برعلا مالك ىلع ةءارقلا يف ام جيرختو «ىرخألا
 ."”ههبهاذمو

 .72 717/1 :دياعلا ناميلس .د .أ ةيبرعلا ةغللا ىف تالاقم (1)
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 :لصفلا ةمتاخ

 ربع ٌةلصتم اهُيفلأف «نآرقلا مولعو ةيبرعلا نيب ةقالعلا هجو نع ٌترفح دقل
 اذه ىلع اوقلطأ نيح ةياغلل نيقيقد نآرقلا ٌءاملع ناك كلذلو ؛ةريثك نييارش

 انب ادح امم ؛ٌةريثك مولع وهف «نآرقلا ملع» درجم سيلو ««نآرقلا مولع» :نفلا

 هنأل ؟ةيبرعلا ىلإ ًةحلم ًةجاح ةمث نأ ىلإ انصلخف «مولعلا هذه مظعم يصقت ىلإ

 ٌنيطاسأ نفلا اذهل اوقرطت نيذلا بلغأ نأو «نيبملا يبرعلا ناسللاب لزنملا ُنآرقلا

 .زايتماب اهثاسرفو ءدودح الب ةيبرعلا
 - يهو «ةيبرعلا نم هدادمتسا يف َمولعلا هذه رّدصتي ريسفتلا ٍلوصأ ملع نإو

 «يربطلا ريرج نبا نيرّسفملا خيش بسح نآرقلا عيمج ليوأت هجوأ دحأ  ةيبرعلا

 ءرسفملل ةيرورّصلا مولعلا نمو «ريسفتلا طورش نم ظرش ةيبرعلاب ملعلا نأو

 «بيرغلا ريسفت يف ةيبرعلا لئابقلاو بارعألا ةقالعو «نآرقلا بيرغ ريسفت اذكو
 .(يدارفإلا ريسفتلا) نآرقلا تادرفم ريسفتو

 «ةينآرقلا ظافلألا ٍتالالدل ربدّتلا قيرطب فشكتست ةينآرق فئاطل ةمث نأو

 ىلع ٌقيلعتلا اذكو «ميركلا نآرقلا يف ميكحلا بولسألاب قلعتي امب نأْشلا امك

 .اهيلإ مجرتملا ةغللاو «ةيبرعلا ناقتإل ةبجوملا ةيونعملاو ةيفرحلا نارقلا ةمجرت
 ءاهلكشو فحاصملا طقنو «ينامثعلا مسرلا دعاوقو «هنيودتو نآرقلا عمجو

 ةلأسمو ءروسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورحلاو «نآرقلا يف ةعبسلا فرحألا ىنعمو

 .نآرقلا يف لاثمألا

 ملعو «كارتشالاو فدارتلا ةيضقو «هللا باتك يف بّرعملا ىلع تجّرعو

 ماكحأو ءاهتافصو «ةيبرعلا فورحلا جراخمو «تايتوّصلا ملع يف ديوجتلا
 نم ْذِإ ؛تاءارقلا ملعو .دودملاو «ءارلاو «ميملاو «نيونتلاو «ةنكاسلا نونلا

 .هوجولا نم هجوب ولو ةيبرعلا ٌقفاوت نأ اهتّحص طورش

 ةغالبلاب ّيوق لْصَو نم هل امل ؛ميركلا نآرقلا بولسأل ضرعتلا انتفي ملو
 .دصقلا ءارو نم هللاو «ةيبرعلا

 هو ةهكم ةهثو



 ضف

 ّئيَرَج١) يرتد يع

 ىسسووز) ن١ ساش)
 ايايايارالا 177 0 تالا تا تأ

 عبارلا لصفلا
 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةئسلا مولع ةجاح

 :ديدهمب

 نم ٌحصفأ ِهكي اهبحاص نأل ؛ةديطو ةقالع ةيبرعلا ةغللاو ةيوبنلا ةنسلا نيب

 «ةحاصفلاو ةغالبلا لاحر ٌتلَّكح هدنعو ءملكلا عم اوج ىتوأ دقو .داضلاب قطن

 :ةيتآلا ثحابملا ريع ةجاحلا هذه لوانتن .اهيف نحللا مدع ىلإ مزحب اعدو

 :ةنسلا مولع فيرعت :لوألا ثحيملا

 :ةغللا يف ةَّنَّسلا ٌفيرعت

 : دع هلوق هنمو ؛ةمومذم مأ تناك ًةدومحم .ٌةداعلاو ةقيرطلا ىه :ةنئسلا

 «ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو ءاهرجأ هلف ةنسح ةنّس مالسإلا يف َّنَس نما

 ."”(اهب لمع نم رزوو ءاهرزو هيلع ناك ةئيس َةنُس مالسإلا يف َّنَس ْنَمو

 :نيثدحملا حالطصا يف ةنسلا فيرعت

 ةفص وأ ءريرقت وأ ءلعف وأ «لوق نم ِةل َيِبَّنلا نع َلِقن ام : يه ةنسلا
 ع و و

 نييلوصألا دنع ةنسلاو .2"اهدعب وأ «ةثعبلا لبق ناكأ ءاوس «ةيقّلَخ وأ «ةيقلخت

 . (203) هجام نباو (2675) مقرب يذمرتلاو (2554) مقرب يئاسنلاو (1017) مقرب ملسم هاور )10

 ط 2.14 :يماطوب لآ يلعنبلا رجح نب دمحأ خيشلل ةنسلاو نآرقلاب كسمتلاب ةنجلا ليبس (2)

 عيرشتلا يف ذ اهتناكمو ةنسلا :رظناو .«ه1430 «1ط ءةحودلا . يراخبلا مامإلا راد

 .م1961 .ه1380 ء1ط .ةرهاقلا «ةبورعلا راد ةبتكم «60 :يعابسلا ىفطصم خيشلل

 ءا1ط ناتبل ءثيدحلا ركفلا راد .19 :بيطخلا جاجع دمحم روتكدلل ثيدحلا لوصأو

 .م1967 ه6



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | 294 |

 ةنْسلا ىلإ اورظن مهنأل ؛ريرقت وأ ءلعف وأ .لوق نم لك يبنلل فيضأ ام يه
 لباقي ام :يه ةَّنّسلاف ءاهقفلا دنع امأو .عيرشتلا رداصم نم ٌردصم اهنأ ىلع

 ام يه :ةاحنلا دنع ةنسلا نأ ٌبيجعلاو «ةعدبلا لباقي امو ءضرفلاو بجاولا

 تاكرحلل ٌعضخي يذلا وه َلوقلا نأل ؛طقف .لوق نم ِهلي َيِبْنلا ىلإ فيضأ

 .لّمأتف ,تافصلاو لعفلا فالخ ىلع ةيبارعإلا

 :هحلطصمو ثيدحلا مولع فيرعت

 لوبقلا ثيح نم نتملاو دنسلا ٌلاوحأ اهب فرعُي ,دعاوقو لوصأب ٌملع وه
 .؟وكلاو

 :ةياور ثيدحلا ملع أ

 مث «ةباتكلاب وأ «ظاّفحلا رودُص يف ثيدحلا ظْفِح ىلع ملعلا اذه ٌرادمو

 .ةيباتكلا وأ .ةيوفشلا غيلبتلا لئاسو نم ةليسوب هغيلبت

 : ةيارد ثيدحلا ملع ب

 ءاهعاونأو ءاهطورشو «ةياورلا ٌةقيقح هب فرعت يذلا ملعلا وهو

 . © اهب قلعتي امو «تايورملا فانصأو ءمهطورشو «ةاورلا لاوحأو ءاهماكحأو

 :ةباحصلا نم لوألا ليجلا ىدل ثيدحلا ظفح لماوع :يناثلا ثحبملا

 : ©”ثيدحلل ةباحّصلا ظفح لماوع مهأ نم

 ًارقت ال ةيمأ ةمأ برعلا نأ كلذو ؛مهحئارق ةوقو ؛مهناهذأ ءافص 1
 .ةجاحلا نيح هفعستل ؛ىوقتو ءومنتف «هتركاذ ىلع دمتعي ٌيمألاو .بتكت الو

 يوذ مهلعج ءاهلكاشمو «ةراضحلا ديقعت نع مهدْعُبو .مهشيع ةطاسب نأ امك

 دعاوقو «م1984 .«ه1404 .6ط «15 :ناحطلا دومحم .د ثيدحلا حلطصم ريسيت (1)

 «توريب 2«م1997 بتكلا ملاع «2ط .7 :مشاه رمع دمحأ .د.أ ثيدحلا لوصأ

 قيقحت .«يطويسلل يوارلا بيردتو .يبلحلا ءط «يمساقلا لامجل ثيدحتلا دعاوقو

 .ةرهاقلا ةبتكم ةعبط «فيطللا دبع باهولا دبع
 .م1966 «ةرهاقلا «ةثيدحلا بتكلا راد .2ط .40 /1 :يطويسلل يوارلا بيردت (2)

 . فرصتب 238 . 37 :رتع نيدلا رون خيشلل ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم :رظنا (3)
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 ءالوأ مه اهف ءبيجعلا ءاكذلاو ءردانلا ظفحلاب اوفرُغ كلذل ؛ةيقن ناهذأ

 ةعمّسلاب نوظفحيو «لايجألا ربع تدتماو «تلاط امهم ّباسنألا نوظفحي

 امم «كلذ ريغو ءمهبطخ نمو «ةليوطلا دئاصقلا نم مهيلإ ىقلُي ام ةدحاولا

 .ممألا نم ٍةمأل رَّقوتت مل «ةرخفم مهل هظفحو «خيراتلا مهل هلجس

 .ينيدلا عفادلا ةوق - 2

 .مالسإلا يف ثيدحلا ةناكم 3

 ؛ثيدحلا نيقلتل ةمكحلا َليبس ُكلسيو «مالكلا ِهّجوُي لَ َىِبَّنلا ناك - 4

 نكمتيل مالكلا ءاقلإ يف ىنأتي لب ءًاعباتتم ًادرس ثيدحلا درسي نكي مل ِةيي هنأل
 دقو ءادصق همالك ناك لب ,؛ثيداحألا ليطي نكي مل ِلك هنأو ء.نهذلا نم

 هّدع ول ًاثيدح ثدحي ناك» :تلاقف ةشئاع نينمؤملا مأ نيرمألا نيذه ىلإ تراشأ

 ءاذه مكدرسك درسي ِكَك هللا لوسر ناك ام" :تلاق اهنعو ."'”(هاصحأل داعلا

 ديعي ناك ِةِلَي هنأو «2”هيلإ سلج نم هظفحي لْضَف نّيِب مالكب ملكتي ناك هنكلو
 ًاثالث ةملكلا ديعي هلي هللا لوسر ناك :سنأ نعو .©”رودصلا هيعتل ثيدحلا

 .هنع لقعُتل

 كش الو .رشبلا يف اهلثم ردني يتلا نايبلا ةوق يتوأ دقف ِِل َيَِنلا بولسأ 5

 «يفطاعلاو ينهذلا ناسنإلا نايك يف يرسيو بولقلا عماجمب ذخأي نايبلا نأ

 !؟اهب فوغشملا اهل قاوذملا ةغالبلا ةدجب نبا عمتسملا اذه ناك اذإ فيكف

 لايجألل اهلقنو «تامولعملا ظفح لئاسو مهأ نم يهو ؛ثيدحلا ةباتك 6

 .ثيدحلا ءاملع هلّضف ام وحن ىلع

 :ثيدحلا بلاط بادآ نم ةيبرعلا دعاوقلا ةاعارم :ثلاثلا ثحبملا

 :ةيبرعلا ةاعارم ثيدحلا بلاط بادآ نم

 بلا دبع نبا لاق ؛ةيبرعلا ةغللا دعاوقب ةطاحإلا ثيدحلا بلط بادآ نم تاب

 .هيلع قفتم (1)

 .يراخبلا يف هلصأو «لئامشلا باتك ىف يذمرتلا هجرخأ (2)

 .لئامشلا يف يذمرتلاو «ملعلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (3)
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 باتك ىلع نوعلا نم هانركذ ام ثيدحلا مهف ىلع هب ناعتسُي اممو» :- هي -

 ءاهتراعتساو ءاهتغل ةعسو ءاهمالك عقاومو .برعلا ناسلب ملعلا وهو ءهللا

 وهف .ردق نمل اهبهاذم رئاسو .هصوصخو ءاهتبطاخم ظفل مومعو .ءاهزاجمو
 :ةيتآلا تارابتعالل كلذو ؛20(2"هنع ىنغتسي ال ءيش

 بذكلا و «ملع ريغب هيلع ٍلوقتلا نم كب َىِبَنلا ثيداحأ يف ُنحللا ربتعُي ©

 مل اذإ ملعلا بلاط ىلع فاخأ ام فوخأ نإ» :ٌيعمصألا لاق كلذل ؛هنع يهنملا

 ًأوبتيلف ًادمعتم يلع ٍبَّذَك نم» :ِلكي َئَِّنلا هلوق ةلمجج يف لخدي نأ وحنلا فرعي
 ؛هيف تنحلو «هنع تيور امهمو «نحلي ْنكي مل كو هنأل ؛«رانلا نم هدعقم

 . (هيلع تبذك

 ٍفرعي مل .ًادلقم ناك ةيبرعلا ٌدعاوق ٌبعوتسي مل اذإ ثيدحلا َبلاط نإو »

 يذلا لثم» :هثأك ةملس نب داَّمَح لاق ىتح ؛ثيدحلا ليصحتل حيحصلا ٌقيرطلا

 .«اهيف َريعش ال ٌةالخم هيلع رامحلا لثم .وحنلا فرعي الو «ثيدحلا ٌبلطي

 روتكدلا لاق ؛ًمرصحتي نأ لبق بّبزت نم ثيدحلل رّدصتي نأ ٌبيجعلاو »

 وحنلاو ةيبرعلا نم مهّذحأ ُملعي ال سانأ نم اذه دعب ٌبجعلاو» :رتع نيدلا رون
 نورّوستي مث «ٍباوَّصلا ىلع لكشلاب طوبضملا ٌمالكلا ميقي ال هنإ لب .مسالا الإ

 هقفلا يف داهتجالاو ,ثيدحلا يف ٌداهتجالا مهذحأ يعديف «يقارملا بعصأ

 يف «نيّدلاو ةنسلا كلذب ٌرصني .بابسلاو متشلاب هئاوهأل فلاخم لك لباقيو

 . © (بيرغلا هلايخو ءدسافلا همعز

 :ةمجعلل ًايدافت لصألاب هباتك ةلباقم ثيدحلا بلاط ىلع

 خيشلا ىلع ضرعلا نم َّدُب الف ؛هل ةعباتو «قباسلا بدألل ٌةميمض هذهو
 :ماشه نبال لاق ريبزلا نب ةورع نع .لصألاب هباتك ةخسن ةلباقم وأ «نقتملا

 نعو !بتكت مل :لاق !ال :لاق ؟كباتك تضرع :لاق !معن :لاق ؟تبتك

 ةعابطلا .168 :ربلا دبع نبال هلمحو هتياور يف يغبني امو هلضفو ملعلا نايب عماج (1)

 .رصم «ةيرينملا

 .232 . 231 :ثيدحلا مولع ىف دقنلا جهنم 22(
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 جرخ «ضراعي ملو خسن مث «ضراعُي ملو ٌباتكلا خسُن اذإ) :لاق شفخألا
 , 1(ًايمجعأ

 :هئادأو ثيدحلا لمحت قرط :عبارلا ثحبملا

 .هنع يورملا خيشلا :يأ ءريغلا نع هلقنو .هذخأ :ثيدحلا لّمحتب داري

 ؛هلُّمحت دعب ثيدحلا بلاطل هغيلبتو «ثيدحلا ةياور هب دارّيو ءادألا قلطُيو

 يه لّمحتلا قرطو ًازيمم ًاطباض نوكي نأ ٌتيدحلا لّمحتي نميف طرتشُيو

 «ةبتاكملاو «ةلوانملاو «ةزاجإلاو ,خيشلا ىلع ةءارقلا وأ «ضرعلاو عامسلا

 ىلإ ٌجاتحت قرطلا هذه ضعب نأ تظحال ينكلو .ةداجولاو «ةيصولاو «مالعإلاو

 يذلا خيشلا ةباتك ةقيرطو «ثيدحلا مسر :يأ ءاهب ةباتكلا نفو «ةيبرعلا ناقتإ
 : اهنمو «ثيدحلا هنع يورت

 .هدنع ًادوجوم ناك نمل هثيدح نم ءيشب ٌخيشلا بتكي نأ يهو :ةبتاكملا © ا

 بتاكلا طخ وأ «خيشلا طخ هل بوتكملا فرعيو «هنع باغ ْنَم ىلإ هلسريو

 «ةزاجإب ةنورقملا ةلوانملا يهف «هتياور يف هل نذأو «ةزاجإلاب ٌثنرتقا نإف .هنع

 نمو !هسفن عامَّسلا ىلع اهتوق مهضعب حّجر ىتح ؛ةبتاكملا درجم نم ىوقأ يهو
 «ةبتاكملاب ينثدحو ءانبتاك وأ «ينبتاك وأ «نالف انيلإ وأ ّيلإ بنك :اهغيص
 .اًرج ملهو «ةزاجإلاو «ةبتاكملاب ينربخأو «ةزاجإلاو

 هدانسإب صخش طخب باتك وأ «؛ثيدح دوجو نع ةرابع يهو :ةداجولا ©

 هنم ٌةزاجإ هل ثسيلو ؛هطخب هدجو يذلا كلذ هنم هعمسي ملو هيقل وأ .هقلي ملو
 «نالف طخب تدجو :لوقيف ؛ةياكحلا ليبس ىلع هنع هيوريف هدجو نم ىتأيف
 طخب تدجو :هللا دبع هنبا ٌلوقي ثيح ؛دمحأ مامإلا دنسم يف اذه لثم دجويو

 .ثيدحلا قوسيو «نالف انثدح :يبأ

 :ىرخأ رومرو لكشلاو ماجعإلا :سماخلا ثحبملا

 :لكشلاو ماجعإلاب نيثدحملا ءانتعا
 ٌءاملع هيلع جرد ام لامعتساو «مهبتكب مهئانتعاب نيئّدحملا ٌضعب رهتشا

 .234 :هسفن عجرملا (1)
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 «باتكلا َّميحص ةناوع وبأ ناك :نافع لاق .طيقنتلاو ماجعإلا يف ةيبرعلا ةغللا

 .©""طقنلاو مجعلا َريثك

 نم اهب اذإف «هنبا اهجرخأ بيعش بتك يف ُترظن :دمحأ مامإلا لاقو

 . اذه وحنو «ءلكشلاو ءةحصلاو «نسحلا

 ىلإ اذه ىَدأ ,كلذ هباش امو «ليكشتلاو «طيقنتلاب اومتهي مل نورخآ كانهو

 .ةءارقلا يف فيحصّتلاو «ءاطخألا

 ءًاطوقنم هباتك ناك ام .ال :لاق ؟ًاتبث ديلولا وبأ ناك له : لبنح نبا لئُس

 . "”ةبعش ٌتيدح نقتأ :ةرم لاقو .نقتم ةبعُش ثيدح يف هنكلو «ًالوكشم الو

 نوعغاري اوناك نيثدحملا نأ انيري هنأل ؛ىربك ةيمهأ عقاولا يف مكحلا اذهلو

 . ””اضيأ ثّدحملا ةباتك  ًامئاد نكي مل نإ ًانايحأ  مهمكح يف

 :ىنعم وأ ًاظفل لقنلا داسف ىلع ةرامأ بيبضتلا

 هدورو ّمص يذلا مالكلا ىلع ٌلعَجُي «ضيرمتلا :ًاضيأ ىمسي و «ٌتيبضتلا

 لثم «صقان وأ .فيعض وأ «ىنعم وأ ًاظفل ٌدساف هنأ ريغ «لقنلا ةهج نم كلذك
 ىلع َدمُيف ؛كلذ هبشأ امو «ًاذاش نوكي وأ «ةيبرعلا ثيح نم زئاج ريغ نوكي نأ

 نظي اليك ؛اهيلع مّلعملا ةملكلاب قزلُي الو ءداصلا لثم هلوأ طخ مالكلا اذه لثم

 . اص اذكه هتروصو «ًابرض

 :ثيدحلا بيرغ ةفرعم :سداسلا ثحبملا

 نم هتفرعم سانلا نم ٍريثك ىلع يفخ ام نايب نع ثحبي ثيدحلا بيرغ ملعف
 لّمكتي ىنعمب ,©يبرعلا ناسللا ىلإ ٌداسفلا قّرطت نأ دعب ِكَ هللا لوسر ثيدح

 .40 :2 /4 :يزارلاو . 48 :3 :يوسفلا خيرات (1)

 .345:1/2 :يزارلا (2)

 .341 :ةيافكلا :رظنا «383 /1 :للعلا (3)

 .8 : يمظعألا ىفطصم .د هنيودت خيراتو يوبنلا ثيدحلا يف تاسارد )4(

 .236 :ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم :رظنا (5)

 2412/2 :يناعنصلل راكفألا حيضوتو 2115 :يناتكلل ةفرطتسملا ةلاسرلا :رظنا (6)

 .113 :هحلطصمو ثيدحلا مولعو
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 دوفولا ٌبطاخي ناكو «سانلا ٌصصفأ ِةكَك ناك دقف «ةضماغلا تاملكلا ضعب نايبب

 مالسإلا يف لخدو «ٌتاحوتفلا تناك املف «هنومهفي امب مهتنسلأ فلتخم ىلع

 نأ يوبنلا ثيدحلا ىلع فّيِخ مهناسل ةمجعلا ٌبوشت ليج أشنو .مجعلا نم ٌريثك

 يف اومّلكتف ؛نيعباتلا عابتأ نم ٌةعامج ىربناف ءسانلا ضعب ىلع همهف ٌقلغتسي

 فنئنص نم لوأ ناكو «يروثلا نايفسو «سنأ نب كلام :لاثمأ ثيدحلا بيرغ

 :ثيدحلا بيرغ يف

 .20(ه210 ت) يميمتلا ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ - 1

 .(ه204 ت) ينزاملا ليمش نب رضنلا نسحلا وبأ -2

 .(ه223 ت) مالس نب مساقلا ديبع وبأ -3

 .(ه276ت) ةبيتق نبا - 4

 .(ثيدحلا بيرغ يف قئافلا) :هباتك يف (ه538ت) يرشخمزلا - 5

 .(ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا) :هباتك يف (ه606ت) ريثألا نبا 6

 .ةياهنلا ىلع يومرألا لييذت - 7

 راصتخا يف ريثنلا ردلا) :باتك يف هل (ه911ت) يطويسلا راصتخا -8

 1 . (ريثألا نبا ةياهن

 ام ءديعس ابأ اي :تلق :لاق ليلجلا يوغللا ّيعمصألا ةبالق وبأ لأس »

 ٌتيدح سفأ ال انأ :لاقف ,©”(هبقسب ٌنحأ راجلا» :ِلي هللا لوسر لوق ىنعم

 .«قيزللا :بقّسلا نأ ٌمعزت برعلا نكل وك هللا لوسر
 مث «ةبانجلا لسغ ةعمجلا موي لستغا ِنْم» :ثيدح نيِحيحَّصلا يف ءاجو »

 ىنعملا فرصنيف «لبإلاو رقبلا ىلع قلطُ ٌةنَدَبلاو .«©”ةندب برق امنأكف حار

 .27 :مشاه رمع دمحأ .د ءثيدحلا لوصأ دعاوق (1)

 .هجام نباو «يئاسنلاو «دواد وبأو «ةعفشلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)

 .هيلع قفتم (3)
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 هلف» :ظفلب قازرلا دبع فنصم يف ةياور ليلدب ؛روزجلاب ةندبلا رسفّتو «لبإلل
5 210 

 .""«روزجلا لثم رجألا نم
 ّيِبَنلا عم انك :لاق هيبأ نع «يلذهلا حيلملا يبأ نع هدنسب مكاحلا ىور »

 يف نحنو هلو َيِبَنلا يدانم ىدانف ءرطم نم شْيَعُب انباصأف ءرفس يف ٌنحنو هلي
 نع ءايدألا ٌتلأس :هللا دبع وبأ لاق .لعفيلف هلحر ىف ىلصي نأ ءاش ْنَم :رفس

 . 2 شيغبو «ةشغُب :لوقت برعلاو ءرطملا :اولاقف شيغبلا ىنعم

 ديب ذخأي لك هللا لوسر ناك :لاق ةريره يبأ نع ًاضيأ مكاحلا ىورو »

 َةَّقِب نيع قرت «ةقّزح ةقزحا١ : لوقيف « هيمدق نطاب ىلع هعفريف ءيلع نب نيسحلا

 نع ءابدألا تلأس :هللا دبع وبأ لاق .اهبحي نم بحأو هبحأف هبحأ ىنإ مهللا

 يذلا :ريصقلاو .ءىطخلا براقملا :ةقزحلا نإ :ىل اولاقف .,ثيدحلا اذه ىنعم

 اهنيع نم رغصأ ءيش الو ءريطت يتلا ةقبلا ىلإ راشأ :ةقب نيعو ءهاطخ بّرقي

 :نيسحلل لاقف «ةمطاف ةقبلاب دارأ ِلي َِبَنلا نأ ءابدألا ضعب ينربخأو ءاهرغصل

 . "”هلعأ هللاو «2قرت ةقب نيع ةرق اي)

 :ثيدحلا فلتخم ملع :عباسلا ثحبملا

 ٌناكمإ ثيح نم ؛ضقانتلا اهرهاظ يتلا ثيداحألا نع تحبي ٌملع وهو
 وأ ءاهقلطُم دييقتب امإ كلذو ؛يوغللا بناجلا ءاهنم ةفلتخم قرطب ءاهنيب عمجلا

 ملع :هيلع ٌقلطيو «كلذ ريغ وأ «ةثداحلا ددعت ىلع اهلمح وأ ءاهماع صيصختتب

 , 47ثيدحلا قيفلت

 : مهنم ةيبرعلا مولع نم عساو عاب مهل ناك نيذلا ثابكلا هيف فّلأ دقو

 .(ثيدحلا فالتخا) :باتك ىف (ه204 ت) ىعفاشلا - 1

 .193 /2 :ينالطسقلل يراسلا داشرإ :رظنا (0)

 .89 :مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم (2)

 .90 .89 :هسفن ردصملا (3)

 ملعلا راد م9 11ط 1 :حلاصلا يحبصل هحلطصمو ثيدحلا مولع :رظنا 004
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 .(ثيدحلا فلتخم ليوأت) :باتك يف (ه276 تا ةبيتق نبا -2

 .(ه307 ت) يجاسلا ايركز ىيحي وبأ - 3

 .(راثآلا بيذهت) :باتك يف (ه 310 ت) يربطلا رفعج وبأ 4

 .(راثآلا يناعم حرش) :باتك يف (ه321ت) يواحطلا رفعج وبأ - 5

 .(راثآلا لكشم حرش) :باتك يف .هسفن يواحطلا رفعج وبأ 6

 (هنايبو ثيدحلا لكشم) :باتك يف (ه 406 ت) كروف نبا -7

 .(ه597) يزوجلا نبا -8

 تالكشم) :باتك يف (م1996 ت) يميصقلا يدجنلا يلع نب هللا دبع 9

 .؟”(هئايبو ةيوبنلا ثيدحلا

 نم ةعومجمل ةضراعتملا صوصنلا نيب عمجلاو «ثيداحألا تالكشم -0

 . 2”ءاملعلا غباون

 :ةيقيبطت ةلثمأ

 ٌدوجو هرهاظ ىف ىفني يذلا «ىودع ال)» :امه ناحيحص ناثيدح »

 كلس دقو «خيجرتلاو ؛«دسألا نم كرارف موذجملا نم ٌرف» :ثيدحو «ىودعلا

 نكل ءاهعبطب يدعت ال ضارمألا هذه َبَبَس نأ :اهمهأ نم كلاسم ءاملعلا هيف

 كلذ ُتّلختي دقو ءهضرمب هئادعإل ًاببس حيحصلل ضيرملا ًةطلاخم لعج دو هللا
 نبا هكلس يذلا وه كلسملا اذهو «بابسألا نم هريغ يف امك «هببس نع

 . حالّصلا

 لك هللا لوسر لاب ام :تلاق ةشئاع ثيدح :ضراعتلا امهرهاظ ناثيدح ه

 :اهنم «ةريثك عمجلا ٌهجوأو ؛«ًامئاق لاب هنأ) :ةفيذح ثيدحو ءاطق ًامئاق

 . توريب ءملقلا راد د .ه1405 .1ط «سيملا ليلخ قيقحتب (1)

 يف مهضعبو .هحلطصمو ثيدحلا مولع تافنصم يف ثيدحلا فاالتخا عوضوم ءاملعلا

 يلول ةغلابلا هللا ةجحو «يبطاشلا قاحسإ يبأل «ماصتعالاو ءمزح نبال ماكحإلاك بتك

 .يرولهدلا هللا
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 «نينمؤملا مأ هرت مل يذلا ءانثتسالاو ءةشئاع هتأر ام وهو «لوبتلل هدوعق لصألا

 ةلبزم ناك عضوملا نإ :اهنم «بابسأل :ليقو «مايقلا ةياور ىكح ةفيذح َّنكلو

 نوكل ؛دوعقلل حلصي ال عضوملا نأل :ليقو «ماقف رذقلا نم اهيف ٌزرحتي ال

 :ليقو «هلوب نم ءيش هيلإ دري نأ نمأف ءايلاع ناك ةطابسلا نم هيلي يذلا فرطلا

 لاب :ليقو «ءيش هنم لئابلا ىلإ ٌدتري الف «لوبلا اهلّلختي ةوخر ةطابسلا نأل

 نم ًابيرق هنوكل كلذ لعفف ءتوصب حيرلا ٌجورخ اهعم نمؤي ٌةلاح اهنأل ؛ًامئاق

 نم نكمتي مل هنأكف  ةبكرلا ٌنطاب وهو  هضبأم يف ناك حرجل :ليقو «رايدلا
 .دوعقلا

 :ةغللا ف ديكأتلا ىلع لمتشملا ثيدحلا حيجرت

 رخآلا ىلع حَجرُي هنإف ءًادكؤم امهدحأ ظفل ناكو «نائيدح ضراعت اذإف

 لامتحال كلذو ؛امامت ةيبرعلا دعاوق يف لّصؤم وه امك ؛ديكأتلا نم درجملا

 نأ امك ءّدعبأ هيف نوكي وأ ءهلمتحي ال هنإف «لوألا فالخب ليوأتلا يناثلا

 ."”هنمضت يذلا مكحلا ةوق ىلع ٌليلد ديكأتلا ىلع ثيدحلا ٌلامتشا

 :كلذ يف جذومنألا

 :نايتآلا ناثيدحلا ديكأتلاب حيجرتلاو ثيدحلا فالتخا ىلع لاثملا نإ

 ةأرما اميأ» : لي هللا لوسر لاق :تلاق - ايو  ةشئاع نع :لوألا ثيدحلا

 .”(لطاب اهٌححاكنف «لطاب اهحاكنف «لطاب اهُحاكنف ءاهيلاوم ٍنذإ ريغب تحكتن
 اهسفنب ٌحأ ْمّيَألا» :لاق ِِلك َِبَّنلا نأ هذ سابع نبا نع :يناثلا ثيدحلا

 .0«اهتامُص اهُنذِإو ءاهسفن يف نذأتسُت ركبلاو ءاهيلو نم

 «205/2 :تومحرلا حتاوفو «473/4 :ماكحإلاو .313 /2 :دضعلا حرش :رظنا ()

 .239 /3 :يونسإلا حرشو

 باتك يف يذمرتلاو «(2083) يلولا يف باب «حاكنلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (2)

 .168 /2 :كردتسملا يف مكاحلاو (1102) يلوب الإ حاكن ال باب .حاكتلا

 ركبلاو قطنلاب حاكنلا يف بيثلا ناذئتسا باب «حاكنلا باتك يف ملسم هجرخأ (3)

 . توكسلاب
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 حيحصلا نأو ءاهسفن حاكنإ ةأرملا يّلوت ةحص مدع ُديفي لوألا ٌتيدحلا نإ
 هراركت يفو :لاقف «يباطخلا هركذ ام اذه ؛اهيلو هالوتي نأ اهحاكن دّقَع يف

 «يناثلا ثيدحلا فالخ ىلع ."”هلصأ نم هعفرو .هخسفل ٌديكأت ًاثالث لوقلا

 يف ةأرملا يلو دوجو طرتشي الو ءاهحاكن دقع ةأرملا يّنوت ًةحص ٌُديفي هرهاظف
 ؛لوألا يثيدحلا صنلا ىلإ لمعلا ثيح نم اوُحَنَج ءاهقفلا َروهمج َّنكل .كلذ

 نأ وهو الأ ؛يوغل رابتعال ؛ضراعملا يناثلا ثيدحلا ىلع هحيجرتب اوماقو

 .ةلالد ىوقألا لب «نظلا ىلع ُبلغألا وهو ءدّكؤم هظفل

 :ظفللا يلولدم فالتخا نايبب ٌعمجلا

 :امه نيثيدح فالتخا هتلثمأ نمو .ظفللا لولدم بسحب كلذو

 قراسلا دي عطقُت» :لاق ِهلت َيِبَّنلا نع - اَنيَْو - ةشئاع نع :لوألا ثيدحلا

 . 20(ًادعاصف رانيد عبر يف

 ٌقراسلا هللا نعل» :لاق كي َيِبَنلا نع هب ةريره يبأ نع :يناثلا ثيدحلا

 . 0)(هدي عطقتتف لبحلا قرسيو ؛هدي عطقتتف ةضيبلا ٌقرسي

 وهو ؛رانيد عبر"نم لقأ يف عطُقُت ال قراسلا دي نأ لوألا ٌثيدحلا َلدف

 ديب .ريثكلاو ليلقلا يف عطقلا نأ دافأ يناثلا ثيدحلا نأ ىلع ءروهمجلا ٌبهذم

 هركذو «شمعألا نأ ريغ !لبحلا اذكو !رانيد عبر يواست ال ةجاجدلا ةضيب نأ

 صن يف ةضيبلاب دارملا نأ '9”حتفلا يف ًاضيأ رجح نباو «©”ريسفت يف يبطرقلا

 لابحك مهارد يواسي ام اهنم لبحلا نأو ,«ديدحلا ضيب وه «قباسلا ثيدحلا

 ةنسلا ةبتكم «يقفلا دمحمو ءركاش دمحم دمحأ قيقحت «27 /3 :ننسلا ملاعم :رظنا (1)

 .ةرهاقلا «ةيدمحملا

 مك يفو .هةَفراَسلَأَو ٌقِراَسلَاَو :كك هللا لوق باب ءدودحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)

 ؟عطقي
 ع ١ .(6783) مسي مل اذإ قراسلا نعل باب ءدودحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (3)

 .162 161 /6 :يبطرقلا ريسفت (4)

 .108 /12 :يرابلا حتف (5)
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 ؛برعلا تاداع يف لوادتلاو «ةيبرعلا ةغللا هل عستت امب كلذ هبشو «ةنيفسلا

 . نيثيدحلا نيب هللا نذإب ضراعتلا لوزيف

 :يهنلاو رمألا ف فالتخالا نايبب عمجلا

 نايبلا يف هب أدبي ام ٌقحأ» :لاق نيح يسخرّسلا ةمالعلا مالك يف ٌرسلا وهو

 زيمتيو .ماكحألا ةفرعم متت اهتفرعمبو ءامهب ءالتبالا ّمظعم نأل ؛يهنلاو رمألا

 . "”«مارحلا نم ٌلالحلا

 يف نفلا اذه نأ ىلع ّلد ةيبرعلا ةغللا يف ْغيّصلا نم يَهَّنلاو رمألا ناك املو

 نيثيدحلاب كلذ ىلع لثمنو ؛ةفلتخملا ثيداحألا يف ةغللا رمأ يّصقت ىلإ ٍةجاح

 :نييتالا

 لسغلا» :لاق ِةلكك َىِبَنلا نع هنَو يردخلا ديعس يبأ نع :لوألا ثيدحلا

 .“7”«ملتحم لك ىلع ٌبجاو ةعمجلا موي
 .مهسفنأ َهَنَهَم ُنسانلا ناك» :تلاق - اني  ةشئاع نع :يناثلا ثيدحلا

 . ©”«متلستغا ول :مهل ليقف «مهتئيه يف اوُحار ةعمجلا ىلإ اوُحار اذإ اوناكو

 نأ وه ؛لوصألاو ثيدحلا ءاملعو «ءاهقفلا نم نوققحملا هيلإ َصَنَج يذلاو

 كلذو ؛بابحتسالاو بدنلل وه امنإ لوألا ثيدحلا ىف امك لاستغالاب رمألا

 . طقف ءوضولاب ءافتكالا زاوجل ةديفملا هسفن بابلا يف ثيداحألا ةيقب ىلإ رظنلاب

 ةهج ىلع ال «ةليضفلاو رايتخالا ىلع - ةبيتق نبا لوقي امك  ٌباجيإ وهو
 . 7” ضرفلا

 .11/1 :يسخرسلا لوصأ (1)

 لسغلا مهيلع بجي ىتمو «نايبصلا ءوضو باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)

 .(858) روهطلاو

 هيفو .(903) سمشلا تلاز اذإ ةعمجلا تقو باب «ةعمجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (3)

 لاق :لاق هيلو بدنج نب ةرمس نع ننسلا باحصأ هجرخأ ام اهنم ىرخأ ثيداحأ

 يبأ ننس .«لضفأ وهف لستغا نمو «تمعنو اهبف ةعمجلا موي أضوت نم» :ِهِكَي هللا لوسر

 .(357) يذمرتلا نئسو «(352)و «(130) دواد

 .181 :ثيدحلا فلتخم ليوأت (4)
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 :يأ ءٌبجاو ثيدحلا اذه ىف هلوق ّنوكي نأ ٌلمتحُي» :ربلا دبع ٌنبا لاقو

 َبَجَو :برعلا لوقت امك «ةليمجلا قالخألا ىف بجاو وأ «ةنسلا بوجو

 . "”(ًاضرف ٌبجاو كلذ نأ ىلع سيلو «كقح

 :صاخلاو ماعلا ثيدحلا فالتخا نايبب ٌعمجلا

 لوقي دقف ءرادلاو ناسللا ُئبرع ِهِكَي هللا ٌلوسرو» :يعفاشلا ٌمامإلا لاق

 ماع هجرخم ظفلب ٌّنَسيو .. .صاخلا هب ديري ًاماعو ,ماعلا هب ديري ًاماع ّلوقلا

 هنأ ىلع ٌلدتسيف «ةلمجلا فالخ هريغ يف ُنَسّيَو «هليلحتب وأ «ءيش ميرحتب ةلمج
 . ©”«مرح ام ّلحأ امب الو ءٌلحأ ام مرح امب دري مل

 ةنس يف ًارهاظ ًاماع ناك مالك لكف» :لاقف يعفاشلا ُمامإلا حرص اذهلو

 رهاظلا يف ةماعلا ةلمجلاب ديرأ امنإ هنأ ىلع لدي - يمأو وه يبأب - هللا لوسر

 .©”(ضعب نود ةلمجلا ٌضعب

 سيسم يف نفلا اذه نأ ىلع َّلد ؛ةغللا لئاسم نم صاخلاو ماعلا ناك املو
 جذومنألا لالخ نم كلذ نيبتيو ؛عمجلاو حيجرّتلا كاردإل اهيصقت ىلإ ةجاحلا

 :يتالا

 : لكي هللا لوسر لاق :لاق ه5 نيصح نب نارمع ثيدح :لوألا ثيدحلا

 يردأ الف :نارمع لاق .مهنولي نيذلا مث «مهنولي نيذلا مث «ينرق يتمأ ريخاا

 .نودهشتسُي الو نودهشَي ًاموق مكدعب نإ مث .ًاثالث وأ نينرق هنرق دعب رَكَذأ

 .*”(نمّسلا مهيف رهظيو «نوفي الو نورذنيو «نونمتؤي الو نونوخيو

 .212/16 :ديهمتلا (1)

 .54 :ثيدحلا فالتخاو «213 :ةلاسرلا :رظنا (2)

 .341 :هسفن ردصملا (3)

 دهشأ اذإ روج ةداهش ىلع دهشي ال باب «تاداهشلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (4)

 ٌةداهش ٌقبست» :هيف ءاج هيلو دوعسم نب هللا دبع نع ناخيشلا هجرخأ ام اذكو .(2651)

 .(2652) مقرب يراخبلا هجرخأ هّتداهش هئيميو «هّئيمي مهدحأ
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 الأ» :لاق هِي َىِبَّنلا نأ هني 5 ينهجلا دلاخ نب ديز نع :يناثلا ثيدحلا

 .©0«اهلأشي نأ لبق هتداهشب يتأي يذلا ؛ءادهشلا ريخب مكربخأ

 اهنأل ؛ةدومحم ريغ َلأْسُت نأ لبق ةداهشلا ءادأ نأ ٌديفي لوألا ٌثيدحلاف

 نأ لبق اهءادأ نأ ىلع صني يناثلا ٌتيدحلا امئيب .مّذلا ضِرْعَم يف ثءاج

 . ءادهشلا ريخ وه دهشتسي

 نم سيلو ًادهاش بصتني نم وأ «روُرلا ةداهش ىلع ٌلومحم لوألا :ليقف

 لبق اهب ٌدهاشلا ردابيف «ًادهاش هل نأ ٌملعي قحلا ٌبحاص ناك اذإ ام وأ ءاهلهأ

 يف كلذ فالخ ىلع يناثلاو .ذئنيح هتردابم ىلإ ةجاحلا مدعل اهبحاص اهلأسي نأ

 .ةيداعلا تالاحلا

 .نيصاخلا نيثيدحلا نيب عمجلا

 ؛ةلالدلا يف ناّضاخ امهو «ضراعتلا امهنم ادب دق ناثيدحلا ناك اذإ كلذ

 امب هل لّثمنو ؛امهدحأ لامهإ نم ىلوأ امهب لمعلا نأل ؟حيجرتلا ىلإ ُراصُي الف

 : يتاي

 بوث نم ىنملا ٌكُّرفأ ٌتنك» :تلاق - ايو  ةشئاع نع :لوألا ثيدحلا

 1 "هيف يلصيف بهذي مث قلي يلا
 ٌبيصي ينملا نع ةشئاع ٌتلأس :لاق راسي نب ناميلس نع : يناثلا ثيدحلا

 ُرثأو «ةالصلا ىلإ ٌجرخيف لك هللا لوسر بوث نم هّلسغأ تنك" :تلاقف «بوثلا
 ©!(ءاملا عقب هبوث يف لسغلا

 نأل ؛فالتخا الو «ضقانت انهاه سيل هنإ :لوقن نحنو» :ةبيتق نبا لوقي

 عقي ال ٌكرفلاو ءًاسباي ناك اذإ ِِكي هللا لوسر بوث نم هكرفت ناك - اني -
 نأ ٌروجي ال ٌبطرلاو ءًابطر هتأر اذإ هراعش يف يقب امبر ناكو «سباي ىلع الإ

 .دوهشلا ريخ نايب باب «ةيضقألا باتك يف ملسم هجرخأ (1)

 .ينملا مكح باب «ةراهطلا باتك يف ملسم هجرخأ (2)

 ةأرملا نم بيصي ام لسغو هكرفو ينملا لسغ باب ءءوضولا باتك يف يراخبلا هجرخأ (3)
(229). 
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 نب قاحسإ ينربخأ ءهكرف مث فجي نأ ىلإ هكرت ْنَم ىلع َسأب الو «كرفُي
 ."”(ينملا كرفب تضم َةَنُّسلا نأ ؛هيوهار نباب فورعملا «هيوهار

 :قلطم ٌصوصخو ٌمومع امهنيب نيضراعتم نيثيدح نيب عمجلا

 ءاعم المعتسا ءاعم المعتسُي نأ ناثيدح لمتحا املك» :يعفاشلا ُمامإلا لاق
 :نايتآلا ناثيدحلا كلذ نمو .”(رخآلا امهنم دحاو ْلطعي ملو

 تقس اميف) :لاق كي َِبَّنلا نع هن رمع نب هللا دبع نع :لوألا ثيدحلا

 . *”«رشعلا فصن حضّئلاب يقُّس امو ءرشعلا ””ًايرثع ناك وأ ,نويعلاو ٌءامسلا

 , ©(ةقدص (50 دسؤأ ةسمخ نود اميف سيل : يناثلا ثيدحلا

 ةسمخ غلبت ىتح عورزلا نم ءيش يف ٌبجت ال ةاكزلا نإ) :ةمادق نبا لاق

 ءمهعبات نمو «ةفينح ابأو «ًادهاجم الإ ؛ملعلا لهأ رثكأ ٌلوق اذه ؛قسوأ

 ٌءامسلا ٍتقس اميف» :ِهك هلوق مومعل ؛هريثكو كلذ ليلق يف ٌةاكزلا ٌبجت :اولاق

 سيل» :ّهْلي َىِبَلا لوق انلو «باصي هل ربتعُي الف ءلْوَح هل ٌربتعي ال هنألو ءارشعلا

 ام مومع ٌصيصختو «هميدقت بجي ٌّصاخ اذهو «ةقدص قسْؤَأ ةسمخ نود اميف

 . ””«هوور

 :صوصخو مومع امهنيب نيثيدح نيب عمجلا

 :نايتآلا ناثيدحلا كلذ ىلع لاثملاو

 الد : دلع هللا ٌلوسر لاق :لاق هنَض يرْذُحلا ديعس يبأ نع :لوألا ثيدحلا

 .161 :ثيدحلا فلتخم ليوأت (1)

 2264 :ثيدحلا فالتخا (2)

 . يقس ريغ نم ٌبرشي يذلا لقبلاكوأ .ةريفح يف عمتجي ءرطملا ءام نم هقورعب برشي ليخنلاك (3)

 ءاملابو ءءامسلا ءام نم ىقسي اميف رشعلا باب «ةاكزلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (4)

 .(1483) يراجلا

 .ًاعاص نوتس :قسولا (5)

 .(1447) قرولا ةاكز باب ءةاكزلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (6)

 .695 /2 :ينغملا (7)
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 ىتح رجفلا ةالص دعب ًةالص الو «سمشلا ٌبرغت ىتح رصعلا ةالص دعب ًةالص
 ."7(سمشلا ٌعلطت

 يسن نم ١ :لاق هي َىبَّنلا نع هن : كلام نب سنأ نع :يناثلا ثيدحلا

 هَلِإ ل ُهَّنأ ا : نك هللا لاق «كلذ الإ اهل ةراّثك ال ءاهركذ اذإ اهّلصيلف ًءالص

 . 2014 :هط] « ىركإإ َةَكَّصلأ ِقآَو قدام أنآ دل

 «ةضيرفلا ءاضقل زاوجلاو ةلفانلا قلطمب يهنلا قّلعتي دق امهنيب ٌعمجلاو

 اهل ناك ام وأ ءاهنع مان وأ ءاهيسن نإ فوسكلاو رجفلاك ةدّكؤملا ىتح :ليقو

 يهَّنلا لمح يذلا ؛كلامل ًافالخ ئيعفاشلا هيلإ بهذ امك «دجسملا ةيحتك ببس

 ٌبهذم وهو «ببس ريغل وأ «ببسل تاقوألا هذه ىف لفاونلا ةالص َّلُك ىلع
 . فاوطلا يتعكر ىنثتسا هنكل «دمحأ

 :ديقملاو قلطملا فالتخا نايبب عمجلا

 .نمستألا نيثيدحلا لالخ نم حضني كلذو

 باتك ٍةِِكَو هللا لوسر بتك :لاق هيليط 25 رمع نب هللا دبع نع :لوألا ثيدحلا

 لبإلا نم سمخ يف :هيفو ..ضبق ىتح هلاَمُع ىلإ هجرخي ملف ءةقدصلا
 , 30(ةاش

 لهأ ىلإ بتك كي هللا لوسر نأ :مازح نب ورمع نع :يناثلا ثيدحلا
 . *0(ةاش ةمئاسلا لبإلا نم سمخ لك يفو» :هيفو .باتكب نميلا

 لوألا ثيدحلا رابتعا ىلع امهنيب ٌعمجلا نأ ملعلا لهأ ىدل ٌبلاغلا ُيأرلاو

 نم ًازارتحا موسلا طارتشاب يناثلا ثيدحلا يف دييقتلا ىلع لمحي ثيحب ؛ًاقلطم

 .هل ظفللاو ءملسم هجرخأو (586) مقرب ةالصلا تيقاوم باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 ءركذ اذإ لصيلف ةالص يسن نم باب «ةالصلا تيقاوم باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)

 .(595) مقرب ةالصلا كلت الإ ديعي الو

 ىذغتت ةمئاسلاو .(1568) مقرب ةمئاسلا ةاكز يف باب «ةاكزلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (3)

 . اهبحاص اهفلعي الو .يعرلاب

 .395 /1 :كردتسملا يف مكاحلاو «(6525) مقرب «180 /8 :نابح نيا هجرخأ (4)
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 سيلو «لبإلا يف بلاغ رمأل ٌفصو موّسلا نأ ىري يذلا كلامل ًافالخ .ةفولعملا

 ةفولعملاو ةمئاّسلا ىف هدنع ةاكزلا بجتف هيلعو ؛ةفولعملا نم هب زارتحالل ًاديق

 1 .ًاعم
 :جردملا ثيدحلا :نماثلا ثحبملا

 :جردملا ثيدحلا فيرعت

 .رخآ ءيش ّىط يف ءيشلا لْعَج وه :ةغللا يف ٌاردإلا

 «لصف ريغ نم هب ًالصتم ثيدحلا نمض يف ركذ ام وه :حالطصالا يفو
 20د سيلو

 يف ةجردملا ثيداحألا عمجب نيصتخملا ءاملعلا نم ٌةَّلجلا ىلوت دقو

 : اهنم «ةدرفم فيلاوت
 .يدادغبلا بيطخلل «(لقنلا يف جردملا لصولل لصفلا) - 1

 .ينالقسعلا رجح نبال «(جردملا بيترتب جهنملا بيرقت) 2

 :جردملا مُكُح

 ىف نيدّمعتملا لبق نم امّيس ال «هعنم نيثدحملا ىدل همك ىف ٌرهاظلا

 نممو «ةلادعلا طقاس وهف خجاردإلا دّمعت نم :يناعمسلا نبا لاق ىتح ؛جاردإلا

 . «نيباذكلاب ٌقحلم وهو ءهعضاوم نع مِلَكلا فرحي
 «كلذ هنم رثك اذإ الإ مهللا ءهب سأب الف «ًاوهس وأ أطخ هنم ٌعقي يذلا امأ

 امك ًامامت «بيرغل ًاريسفت ناك ام نيثدحملا ضعب ىنثتسا دقو «هيلع ةَّبح وهف

 .يتأيس امك يرهزلا نع ردص

 ءةغللا يف بيرغلل ًاحرش ناك نإ جاردإلا ىلع هبني نأ ّلصألا نأ ريغ

 هودرفأ دق ثيدحلا ءاملع نم ةّلجلا نأ يف ّرّسلا اذهو ؛ةوبنلا مالك نع هل ًازييمتو

 . ملعُيل ؛فيلأتلاب

 .439 :ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم (1)

 8 :يوارلا بيردت :رظنا 020
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 :جردملا عاونأ

 : يتآلا قفو ؛دانسإلا يف رخآو «نتملا يف ٌجاردإ : هُعِضوم ثيح نم نامسق وهو

 : ثيدحلا نتم يف جاردإلا :لوألا مسقلا

 دق يوارلا نم َّجردملا َّمالكلا نأل ؛ةيبرعلا ةغللا ةيضقب ٌةقالع هل اذهو

 َنوفراعلا ٌةذباهجلا هجرختسا دقو ءهرخآ يف وأ .هطسو وأ «؛ثيدحلا ّلوأ نوكي

 .ةاوّرلا مالكو ةوبنلا مالك نيب نوزيمملاو كلك َيِبَنلا ةحاصفب

 ٍتافيرعت تناك تاجردملا ّمظعم نأ وه ةيبرعلا عم ةقالعلا يف يناثلا هجولاو

 ٌتيدحلا َّنكل ؛نايبلا نم ًاديزم تلمحو ؛نتملا يف ظافلألا ىلع ًاحورش وأ

 .ةّلِصب هيلإ ٌثمت ال يتلا ؛تادايزلا نم هولخنو «هولبرغف ٌةفرايصلا هل طاتحا

 :كلذ ىلع جذومنألا

 لوسر هب ئدُب ام لوأ» : يحولا ءدب يف - انهو  نينمؤملا مأ ةشئاع ثيدح

 لثم ثءاج الإ ايؤر ىري ال ناكف .مونلا يف ةحلاصلا ايؤرلا يحولا نم ِدِكب هللا

 وهو هيف ثنحتيف ء«ءارج راغب ولخي ناكو «ءالخلا هيلإ َبِّبُح مث ءحبصلا قلف
 . "”(هلهأ ىلإ َعزني نأ لبق ددعلا تاوذ يلايللا  دبعتلا

 وه يذلا «دبعتلا وهو» ٍءزج جاردإ ىلع هّّبن دقو «نيحيحصلا يف ثيدحلاو

 يف ينالقسعلا رجح نبا مامإلا يراخبلا حراش نم لك ؛يرعُرلا مالك نم
 . ””(ملسم ىلع هحرش) يف يوونلا مامإلاو 2 2'(حتفلا)

 :دانسإلا يف جردملا :يناثلا مسقلا

 لوقيف ضراع هل ضرعي مث «؛ثيدح ٌدانسإ ٌثّدحملا قوسي نأ كلذ نمو

 .هب هيوريف «دانسإلا كلذ نم نيعماسلا ٌضعب هنظيف ءهسفن دنع نم ًامالك

 :كلذ ىلع جذومنألا

 ٌترثك نم» :هتياور يف «ةروهشملا دهاَّزلا ىسوم نب تباث ةصق يف يور ام

 .ناميإلا باتك يف ملسمو ,عماجلا باتك لوأ يف يراخبلا هجرخأ )00(

 .17/1 :يرابلا حتف (2)

 .198/2 :ملسم حرش (3)
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 هللا دبع نب كيرش ىلع ىسوم نب تباث لخدف .«راهنلاب هُهْجَو ّنَسَح ليللاب هتالص
 هللا لوسر لاق «رباج نع «نايفس يبأ نع ءشمعألا انث» :لوقي وهو يضاقلا

 «هدهزل ًاتباث هب ديري «كلذ ركذ تباث ىلإ رظن املف «هيلع ٌثباث لخدف . . .«هك
 . "2”دانسإلا اذهب هب ثدحي ناكف «ثيدحلا دنس كلذ نأ تباث نظف .هعروو

 :فحصملا ثيدحلاو فيحصتلا :عساتلا ثحبملا

 :ةغل فيحصتلا فيرعت

 نم وهو :يفحَّصلا هنمو ؛ةفيحصلا يف أطخلا وه :ةغللا يف ٌفيحِصَنلا

 . ©"اهتءارق يف هتطخ ببسب اهظافلأ ّضعب ٌريغيف «ةفيحصلا ةءارق يف ئطخي

 :ًاحالطصا فيحصتلا فيرعت

 هلصأو «عضوملا نم دارملا ىنعملا ريغتي ىتح ٍظفللا ٌرييغت :ٌفيحصتلا

 . ©!أطخلا

 : هتيمهأ

 اميس ال «ةاورلا ضعب اهيف عقو يتلا ءاطخألا فشك يف هتيمهأ ىلجتتو

 يف وأ ظفللا يف ُنوكيو «ةيبرعلا ةغللاب ةقالع هلو .ثيدحلا نتمب لصتي اميف
 :ةيتآلا ةيقيبطتلا ةلئمألا قفو ىنعملا

 : ةيقيبطت ةلئثمأ

 يفو «ةاورلا ءامسأ يف ٌعقي يذلا ٌرييغتلا وهو :ظفللا يف فيحصت :ًالوأ

 يف وأ ءاهبارعإ وأ «تاملكلا لكش يف عقي يذلا أطخلا ببسب ثيداحألا نوتم

 .اهريغب اهرييغت وأ ءفورحلا طقن

 هفّحص .. .دجسملا يف رجتحا ِدكَي َيِبْنلا نأ تباث نب ديز ثيدح :هلاثمو »

 .2.١. .دجسملا يف مجتحا» :لاقف ةعيهل نبا

 هيف مهو دقو «ةفيعض ء«رخآ ثيدحل روكذملا دنسلاو «ليللاب هتالص ترثك نم» ةياور (1)

 .هيوري كيرش ناكو «تباث هجردأ كيرش مالك نم همسا ركذ نإ ثيح ىسوم نب تباث

 .برعلا ناسل نم «فحص)» :ةدام :رظنا 22(

 .م1987 «نانبل ةبتكم «127 :يمويفلل رينملا حابصملا (3)
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 نيذلا ِِلَي هللا لوسر نعل :لاق ةيواعم نأ ٍدنسب يدادغبلا هاور امو »

 نوققشي :لاق ةرم ًاعيكو تدهش :ميعن وبأ لاق ءرعشلا قيقشت بطُخلا نوققشُي

 . "”ءاخلاب تلقف :لاق ءرعشلا قيقشت بطحلا

 ىلع ظفللا فًحصملا يوارلا يقبي نأ : يأ : ىنعملا يف ذ فيحصت :ًايناث

 .دارم ريغ ًامهف هانعم مهف هنأ ىلع لدي ًاريسفت هرّسفي نكل «هلاح

 ىلص ةزنع نم نحن «فرش انل موق نحن» :يزنعلا ىسوم يبأ لوق هلاثمو »
 مهوتف ' ةزنع ىلإ ىلص للك َبَّنلا نأ» :ثيدح كلذب ٌديري وهو الي هللا لوسر انيلإ

 . يلصملا يدي نيب ُبَصْنُت ةبرحلا : انه ةزنعلا امنإو «مهتليبق ىلإ ىلص هنأ نيكسملا
 :ثيدح ىور هنأ ثيدحلا يف هخويش ضعب نع يباطخلا هركذ ام هنمو »

 لبق يسأر ٌتقلح ام» :لاق .*”(ةالصلا لبق ةعمجلا موي قيلحتلا نع يهنلا»

 امنإو «ءسوؤرلا ٌقيلحت ثيدحلا نم ُنيكسملا مهف ««ةنس نيعبرأ ذنم ةالصلا

 . ”هلعأ هللاو ءًاقَّلِح سانلا ٌقيلحت ُدارملا

 :ىنعملاب ثيدحلا ةياور :رشاعلا ثحبملا

 .فالخلا نم اهيف عقو امل ؛ثيدحلا مولع يف لئاسملا ٌمهأ نم اذهو

 هل نإف ءانثحب بْلُصِب لصَّني ام امأو ؛تاهبّشلا نم اهيف ريثأ امو «سابتلالاو

 :يتآلا قفو ؛ةيبرعلا ةغللا ىلإ ثيدحلا مولع ةجاحب ٌةقالع

 :ةيبرعلاب هل َمَّلِع ال نمل ىنعملاب ثيدحلا ةياور زاوج مدع ىلع قافتالا
 :اهدعاوقو

 «ملعلا يف رهمي مل نمو «ئدتبملاو لهاجلا نأ يف ءاملعلا نيب فالخ ال

 هيلع بجي يناعملا مهفو «لمجلا بيترتو .ظافلألا ميدقت ةفرعم يف مدقت الو

 «حالفلا ةبتكم هديعس تفأر دمحم قيقحت 2222/1 :يدادغبلا بيطخلل عماجلا (1)

 .م1981 ه1401 .1ط .تيوكلا

 توريب «ةلاسرلا ةسمؤم «نماضلا متاح قيقحت 28 :يباطخلل نيثدحملا طلغ حالصإ (2)

 .م7 مها7

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد ط «301 .300/2 :يقارعلا ظفاحلل ةركذتلاو ةرصبتلا (3)
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 ريبعتلا هيلع ٌمارح هنأو ءهعمس يذلا ظفللا ىلع الإ ًاثيدح يكحي الو يوري الأ

 ىلع فّرصتو «ةلاهجلاب مكحت كلذ نم هلعفي ام ُعيمج ذإ ؛عومسملا هظفل ريغب
 ."”هلوسر و هللا ىلع ٌلُوقتو «ةعيرشلا لوصأ يف ةقيقح ريغ

 نم طّلست نم بابلا ةيامحل نكل . . . :(عاملإلا) يف ضايع يضاقلا لاقو
 اذه دس بجي ءروصقلا عم ةفرعملا مهنظو «مهسوفن يف ةلهجلا طلغو «نسحُي ال

 , 2!(قافتاب مارح يناعملا ةفرعم يف لامكلا ةجرد غلبي مل نم ىلع اذه لعف ذإ «بابلا

 نأ وار لك طورش ىلإ ةفاضإلاب  ىنعملاب ثيدحلا يوار يف ظرتشُي كلذل

 نم دكأتيف ءاهدعاوقو ءاهصئاصخو «ةيبرعلا ةغللاب ةقيمع ٌةفرعم هل نوكت
 قرفيف «ةيبرعلا تالامعتسالا فلتخمو «باطخلا عقاومو «ظافلألا تالولدم

 .”هعألاو ماعلاو ءرهظألاو رهاظلاو «هريغو لمتحملا نيب

 ُتطرتشا اهنإف «ىنعملاب ثيدحلا ةياور يف ًاسأب رت مل يتلا ةفئاطلا امأ - ب

 ءةغللا مولعو .فرصلاو .وحنلاب ًاملاع يوارلا نوكي نأ :اهنم «ًاطورش كلذل

 نأ ىلع ًارداق ءاهنيب توافتلا ىدمب ًاريصب ءاهدصاقمو ظافلألا تالولدمب ًافراع

 .داضلاب قطن نم ٌحصفأ ِةئك هللا لوسر نأل ؛نحللا نم ًايلاخ ءادأ ٌتيدحلا ّيدؤي

 لاق .هنم عقي نأ ليحتسي ًانحل هيف يف يدؤملا َعضي نأ هيلع بذكلا نمف

 بذك نم» :ِلَو هلوق يف لخدي نأ ةيبرعلا فرعي مل اذإ هيلع ىشخأ» :يعمصألا

 تيور امهمف «نحلي نكي مل ِهْكَي يِبْنلا نإف «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم َيلع

 . 2(هيلع تبذك «هيف تنحلو ؛هئع

 عابتا ةياعر عم ثّدحملا ةفص يف يعفاشلا ٌلوق ّلد دقو» :يزمرهمارلا لاق

 املاع ناك اذإ ؛ظفللا نود ىنعملاب يتأي نأ ثّدحملل غوسي هنأ ىلع ؛ظفللا

 .227 :رتع نيدلا رون خيشلل ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم (1)

 .180 :عامسلا دييقتو ةياورلا لوصأ ةفرعم ىلإ عاملإلا (2)

 دوهجو «825 /3 :لوسلا ةياهن ىلع تيخب ةيشاحو «168/1 :يلازغلل ىفصتسملا (3)

 .225 :يباوجلا رهاط دمحم .د «فيرشلا يوبنلا ثيدحلا نتم دقن يف نيئدحملا

 .83-84 :حلاصلا يحبصل هحلطصمو ثيدحلا مولعو «162 :ثيدحلا مولع راصتخا :رظنا (4)
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 ىنعملا ٌليحي امب ًاملاع .هقفلاو ىناعملاب ًاريصب ءاهباطخ هوجوو .«برعلا تاغلب
 نع مهفلاب ٌزرتحي هنإف ءظفللا ُرْقَت هل زاج ةفصلا هذهب ناك اذإ هنإف .هليحي ال امو

 هل ظفللا ءادأ ناك ةفصلا هذهب نكي مل نمو .اهماكحأ ةلازإو «يناعملا رييغت

 نم ءاهقفلا ٌتثيأر اذه ىلإو «ًاروظحم هيلع هعمسي ام ةئيه نع لودعلاو ءًامزال
 0 ”نوبهذي ملعلا لهأ

 نإ يوارلا نأ ىلإ نوققحملا بهذو» :ضايع يضاقلا ةمالعلا لاق كلذل

 رهاظلا نيب قّرفيو .هدصاقم فرعيو «هيناعمو مالكلا مهفب لقتسي نمم ناك

 لمتحي مل اذإ ؛ىنعملا ىلع ثيدحلا اذهل زئاجف «صنلاو لمتحملاو .رهظألاو

 يبأو «كلام نع اذه دحاو ٌريغ ىكحو انعم ًايلج هل مهفناو «هاوس هدنع

 . ©(ىعفاشلاو «ةفينح

 مهنإف» ؛ىنعملاب ثيدحلا ةياور نم ةباحصلا ريغ َعَنَم ْنَم ٌبهذم اذهو - ج
 «ةيبرع مهتلبج ذإ «ةغالبلاو ةحاصفلا :امهدحأ :ناميظع نارمأ مهيف عمتجا

 ٌةدهاشملا مهتدافأف .هلعفو ِدِلي َيِبَنلا لوق اودهاش مهنأ :يناثلا. ةيبرع مهتغلو

 مهارت الأ «نياع نمك ربخأ نم سيلو .هلك دصقملا ءافيتساو «ةلمج ىنعملا لقع

 «اذكب ِلي هللا لوسر ىهن»و «اذكب كي هللا لوسر رمأ» :ثيدح لك يف نولوقي
 , 370؟هظفل نوركذي الو

 دمحم خيشلا لوقي .ملكلا عماوجو .هباشتملاك ًالصأ كردي اال ام-د
 عماوج امأو «هانعم حوضو مدعلف هباشتملا امأ ؟ىنعملاب هّلقن ٌُروجي ال١ :تيخب

 ءاذه .”(اهلثمب نايتإلا نكمي الف هلك هللا لوسر اهب ّصتخا دق اهنألف ؛ملكلا

 لَك هملك عماوج لقن زاوج ةيفنحلا ضعب ىلإ يسخرسلا ٌةمالعلا بسن دقو
 . ©”ةعيرشلا هقفب ملعلا ةغللاب ملعلا ىلإ عمج نمل ىنعملاب

 .530 :يزمرهمارلل لصافلا ثدحملا (1)

 .181 :عاملإلا (2)

 .10/1 :يرفاعملا يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ (3)

 .827 /3 :لوسلا ةياهن ىلع تيخب ةيشاح (4)

 .357/1 :يسخرسلا لوصأ :رظنا (5)
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 :ثيدحلا يف نحللا :رشع يداحلا ثحبملا

 يوري نمل امّيس ال ءرثكأ ثيدحلا يفو ؛ةصقنمو ٌبيع ةغللا يف ّنحللا نإ
 «ثيدحلا يف نحلي ناك نم دجو دقو «ًافنآ هانركذ ام وحن ىلع ىنعملاب ثيداحألا

 ءرمع نبا ىلوم عفانو «ةربخس نب هللا دبع رمعم يبأك نوحلملا ةياور يف لهاستيو

 . ثيداحألا نحل ٌحلصي ناك هنكل «يعازوألاو «نيريس نب دمحمو

 ْنَم» :ثيدحلا دورول ؛ هيلع ديدشتلاو «نحللا زاوج مدع رهاظلا لصألاو

 ركبم تقو يف فلّسلا ٌةريخ ظقيت دقو 2" ”(ينع ثّدحُي سيلف يثيدح يف نحل

 ىلع هدلو ٌبرضي ناك دقف نيو رمع نب هللا دبع ءالؤه ةعيلط يفو ءهعنم ىلع
 لك ىبّتلا نإف ء.نحلي نيريس نبا ناك نإ) :شمعألا ُناميلس لاق «نحللا

 ١ .7”«اوموقف «نحلي ال
 نب هللا دبعك فلّسلا ءاملع نم ٌةّلجلا هتمواقمو نحللا حالصإ ىلع جرد دقو

 .هيوهار نب قاحسإو «ينيدملا نب يلعو «كرابملا

 نأ بلطلا ةيادب يف ملعلا ٌبالط ثيدحلا ءاملع نم ًةذباهجلا ىصوأ دقو

 ةملس نب دامح حصن دقو ؛اهتغالبو ءاهفرصو ءاهوحن :ةيبرعلا ةغللاب اونعُي

 بذك نمم ٌدَعُي هثيدح يف نحلي نم نأ ىلإ بهذو ءوحنلا ملعتب ثيدحلا َبلاط
 . "”نحلي ال هنأل ؛هيلع

 «ماكحألا ليحي ام هنم نأل ؛ًانوحلم عمس ناك نإو ...» :بيطخلا لاقو
 .هليبس اذه اميف عامسلا عابتا مزلي الف ءًامارح لالحلاو «ًالالح مارحلا ريصيو
 . 9«نيثدحملا نم ءاملعلاو نيلصحملا لوق هيلإ انبهذ يذلاو :لاق

 ةغل يف هل هّجوي ال ام وهو نحللا نم ًاعون نأ ىلإ مزح نبا بهذ دقو
 مل هنأل ؛ك ّيِبَنلا ىلع ًابذاك هيوار ربتعيو «هتياور ُمرحت اذهو «ةتبلا برعلا

 .هل لصأ ال ثيدحلاو 2.526 :يزمرهمارلل لصافلا ثدحملا (1)

 .295 :يدادغبلا بيطخلل ةيافكلا (2)

 .ضايرلا «فراعملا ةبتكم .ط 30/2 :بيطخلل يوارلا قالخأل عماجلا (3)

 .23/2 :يوارلا قالخأل عماجلا (4)
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 «ًابرعم هتباتكو ؛هوحمب نحللا نم عونلا اذه حالصإ ٌبجيو ءطق نحلي
 ."”ًانوحلم خيشلا نم هعامسب ٌّمتهي الو «كلذك هب ثيدحتلاو

 :ثيدحلا راصتخا :رشع يناثلا ثحبملا

 :هتيمهأو ثيدحلا راصتخا ٌفيرعت

 عوضومب ٌةقالع هل اذهو «هتيقب فذحو هضعب لْقَن :هانعم ثيدحلا ٌراصتخا

 حابأ اهحابأ نمو «؛ثيدحلا راصتخا عنم اهعنم نمف «ىنعملاب ثيدحلا ةياور

 ٌروجي ثيح ءروهمجلا ٌبهذم اذه ىلعو «ليصفتلا هيف لصألاو ءراصتخالا

 لامتشال ؛هب قّلعتم ريغ هلقن امع ًازيمتم هكرت اذإ فراعلا ملاعلا نم راصتخالا

 فلتخت الو .نايبلا لتخي ال ءاهضعب ىلع ةفوطعم ةمات ناعم ىلع ثيدحلا

 «نيرمأ يف نيلصفنم نيربخ ةلزنمب كرت امو يور ام نأل ؛اهضعب لصفب ٌةلالدلا

 . 20خآلاب امهدحأل قّلعت ال

 ةغللا يف نوققدملا هاتؤُي بهذملا ٌريزع ثيدحلا راصتخا َّنَق نإو ءاذه

 يورملا ًالثم قلعت اذإ كلذو «ةعيرشلا دعاوقب ةطاحإلا ىلع ًةوالع «ةيبرعلا

 وحنو «ءانثتسا وأ ءرخآلل ًاطرش وأ .ًاببس وأ «ةياغ امهدحأ عقو نأب ؛كورتملاب

 ٍلالتخا نم هيلإ يضفي امل ؛رخآلا هضعب نود ثيدحلا ضعب ةياور ٌرجت مل كلذ
 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ ثيدحلا راصتخا ملع ةجاح دّكؤي اذهو ؛ىنعملا

 :هراصتخا زوجي ال امل ةيقيبطت ةلثمأ

 ّبهذلا اوعيبت ال» :لاق كك هللا لوسر نع هنيَذ يردخلا ديعس يبأ نع »

 ولف“ ”«ءاوسب ءاوس «لثمب ًالثم «نزوب ًانزو الإ ؟قرّولاب قرّولاو .بهذلاب

 بهذلا اوعيبت ال» :لثم ًاعرش غاس امل لوألا هئزج يف ثيدحلا رصتخا

 الإ" .يعرشلا مكحلا ةماقتسال ٌيرورض ًءانثتسالاف .«قرّولاب قِرّولاو ,بهذلاب

 .(ءاوسب ءاوس «لثمب الثم «نزوب انزو

 .9 :مزح نبال ماكحإلا 000

 .193 . 192 :حالّصلا نبال ةمدقملا (2)

 .ةاقاسملا باتك يف ملسمو «عويبلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (3)
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 نم» :ءزج ٌعوسي الف "7.«هيفوتسي ىتح هعيبي الف «ًاماعط عاتبا نم» :ثيدحو ه
 .«هيفوتسي ىتح" هلامكإب الإ يعرشلا ىنعملا ٌميقتسي الف «هعيبي الف ًاماعط َعاتبا

 :ىنعملاب هلالخإ مدعل هراصتخا ٌروجي امل ٌةلثمأ

 مهتّمذب ىعسيو «مهؤامد ًافاكتت نونمّوملا» :ثيدح هئنموه

 ٌروجي «ثيدحلا ٍدوصقم ىلع رثؤي ال ثيدحلا نم ٌفرطلا اذهف 2202. . .مهاندأ

 .مهاصقأ مهيلع دريو ...» :هتيقبو «هتيقب نع ًالقتسم هئزج ةياورو «هراصتخا

 .«مهاوس ْنَم ىلع ذي مهو

 :يراخبلا دنع ثيدحلا عيطقت

 هضعب ىلع هنم هراصتقاو «ةرات' باوبألا يف ثيدحلل يراخبلا ٌعيطقت امأو

 لمتشا دقل ءضعبب هضعب ًاطبترم وأ «ًاريصق نتملا ناك نإ هنأل كلذف ؛ىرخأ

 نم هئالخإ مدع كلذ عم ًايعارم كلذ بسحب هديعي هنإف «ًادعاصف نيمكح ىلع

 ؛كلذ لبق هنع هجرخأ يذلا خيَّشلا ىوس خيش نع هل هٌداريإ يهو «ةيثيدح ةدئاف

 هيلع قاض امبرو «ثيدحلا كلذل قرطلا ريثكت كلذب ٌديفتسنف ؛هليصفت مدقت امك
 هدرويف «هيف ذئنيح فرصتيف «ةدحاو قيرط الإ هل نوكي ال ثيح ؛ثيدحلا جرخم
 ىلع ًارصتقم ةراتو ءًامات ةرات هدرويو ءًاقلعم عضوم يفو «ًالوصوم عضوم يف

 لمج ىلع ًالمتشم ُنتملا ناك نإف «بابلا كلذ يف هيلإ ٌجاتحي يذلا هفرط

 لقتسم باب يف اهنم ةلمج لك ٌجرخي هنإف ؛ىرخألاب اهادحإل قّلعت ال «ةددعتم
 . 2”عيطقتلا يف هلك اذهف «همامتب هقاسف طشن امبرو «ليوطتلا نم ًارارف

 :ثيدحلا ِنتم ُدْقَن :رشع ثلاثلا ثحبملا

 :عضولا اهب فرعُي يتلا ٌنئارقلا

 «ىربكلا نيدلا دعاوقو ميركلا نآرقلا عم صنلا ضقانت اهنم ةريثك ٌنئارق ةمث

 .عويبلا باتك يف ملسم اذكو «عويبلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 باتك يف يئاسنلاو «تايدلا يف هجام نباو «تايدلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (2)

 .هدنسم يف دمحأو «ةماسقلا

 15 :ينالقسعلا رجح نبال يراسلا يده (3)
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 «ةحيحصلا ةديقعلا تايهدبل ةضقانملا وأ «ًةحيحصلا ٌةنسلا هب تءاج ام عم وأ

 َيِبَنلا اهلثمب ٌلوقي ال ٍتاغلابم ىلع ثيدحلا لامتشا وأ ءثيدحلل ٌسحلا بيذكت

 باّذكلا فارتعا وأ ,ءبذكلاو عضولاب ًاروهشم ثيدحلا يوار نوكي نأ وأ لك

 .ارج ملهو ءهسفن ىلع عاضولاو

 :ةيتآلا ةيوغللا نئارقلا ّقفو ؛اذه انثحبب ةقالع هل ام انه قوسن نكلو

 .هتفاخسو ىنعملا ةجامس ©

 .ىنعملاو ظفللا ةكر »

 : ةيقيبطت ةلثمأ - ب

 ءمِلكلا عماوج نم لي َيِبَّنلا ٌتيدح نأ مولعملا نم : ىنعملا ةجامس - 1

 حضنيو «ةميظعلا يناعملاب ضيفي «لزهلاب سيل يذلا لصفلا ليبق نم وهو

 ٌُربكأ اذهف ؛ ًافيخس ىنعملاو .ًاكيكر ظفللا ءاج نأ ٌتَدَح نإف .ةغلابلا مكحجلاب

 يف نيباذكلا دحأ ٌلوق ةيقيبطتلا هتلثمأ نمو ؛بذكلاو عضولا ىلع ٍليلد

 دقو ؛(«هعبشأ الإ عئاج هلكأ ام :ًاميلح ناكل الجر زرألا ناك ول» :تاعوضوملا

 مالك هنع ناصي يذلا ؛درابلا جمّسلا نم اذهف» :مّيقلا نبا ٌةمالعلا هيلع قلع

 . "”«ءايبنألا ديس مالك نع ًالضف ىالقعلا

 ةكيكر تتأ اهنأ ةماع تاعوضوملا يف ظالم اذهو :ىنعملا ةّكر - 2
 ةذباهجلا هلب ,حلطصملا يف ةيلوأ ثتامولعم هل نم حيحَّصلا نع هزيميو «يناعملا

 ىلع ديدشلا ديعولاب ظارفإلا ىنعملا يف ةكرلا نمو .ةيثيدحلا ةعانّصلا باحصأ

 ثيدح يف ٌريثك اذهو ءريسيلا لعفلا ىلع ميظعلا دعولاب وأ ءريغصلا رمألا

 فلأ نوعبس ٍراد لك يف «ًاراد نوعبس هلف اذك ىلص نم :مهلوقك ؛صاصقلا

 نمو .ةيراج فلأ نوعبس ريرس لك ىلع «ريرس فلأ نوعبس تيب لك يف «تيب
 نم فرغ امع وبنت اهنإف ءسدعلاو ءزرألاو ,ناجنذابلا لضف ثيداحأ كلذ

 اولكأت ال» :مهلوقكو «ةماع ةلاسرلا يدهو «ةحيحصلا ثيداحألا نومضم

 تحت يتلا ىعفألا قرع نم ءامّسلا يف يتلا ةرجملا»و «اهوحبذت ىتح ًةعرقلا

 .54 :فيتملا رانملا (1)
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 «ةكاحلا مذ ثيداحأ اهنمو .خلإ . . .«رقفلا يفني هنإف قيقعلاب اومَّتْحت»و «شرعلا

 .ةحابملا عئانصلا نم ةعنص وأ «نيغاوصلاو «ةفكاسألاو

 :ةيوبنلا ةغالبلا :رشع عبارلا ثحبملا

 ؛ةِلك هلاوقأ ةغالب نم أدبت ةيبرعلا ةغللاب يوبنلا ثيدحلا َةقالع نأ كش ال

 اهليوط ِةِكَي هنع ْتََحص يتلا ةيوبنلا لاوقألاو ءداضلاب قطن ْنَم ٌحصفأ هنأل
 انومضم «ىنعمو ىنبم ةيناسنإلا ةغالبلاو «ءيرشبلا نايبلا ةورذ لثمت ؛اهريصقو

 قئاقحو ءمكِحلا رهاوجو «ملعلا عماوج نم ثوح دقف .ًابولسأو ةركف «ًالكشو

 ام ؛هيبْسَتلا رداونو «لاثمألا بئارغو «هيجوتلا عئادبو «عيرشتلا عئاورو «ةفرعملا

 تلعج .ةغلاب ةيويحو «ةعئار ةبوذعو «ةقتاف ةلوهس عم «ميكح الو ٌمالك هوحي مل

 ٌردجأ يهو .ةيحلا ناصغألا يف ٌةراصعلا يرست امك «يرسي ًاحور تاملكلا يف

 هب هّون ام اذهو «ميكحلا ركذلا ٍروُن نم ٌسبقو «ليزنتلا نم ٌليزنت اهنأب فصوت نأ
 ."”روصعلا فلتخم يف ءاغلبلاو ءابدألا ٌرابك

 تارابعب نّيبتلاو نايبلا يف ِهِلَي همالك ُفصي وهو .ظحاجلا ٌةداهش هذهو

 :لاقف كك ىفطصملا مالك نم هؤالجتسا ٌبجي ام ضعب تفو «ةلزج ةغيلب

 ةعْنَّصلا نع لجو «هيناعم ددع رثكو ؛هفورح ددع لق يذلا ٌمالكلا وه

 عضوم يف روصقملاو .طسبلا عضوم يف طوسبملا لمعتسا «فلكتلا نع هّرنو

 نع الإ قطني ملف .يقوّسلا نيجهلا نع بغرو «يشحولا بيرغلا رجهو ءرصقلا

 رّسيو «دييأتلاب َّدَشو ,ةمصعلاب ٌفحُح دق مالكب الإ ملكتي ملو ء«ةمكح ِثاريم
 هل عمجو «لوبقلاب هاّشَغو «هيلع ةبحملا هللا ىقلأ يذلا ٌمالكلا اذهو .قيفوتلاب

 هئانغتسا عم وهو .مالكلا ددع ةلقو ماهفإلا نسح نيبو «ةوالحلاو ةباهملا نيب

 ءمدق هل تّلز الو «ةملك هل ظقست مل هتدواعم ىلإ ةجاحلا ةّلقو «هتداعإ نع

 بطخلا ربي لب .بيطخ همحفأ الو ءمصخ هل ْمقي ملو «ةجح هل ثراب الو

 ءمصخلا هفرعي امب الإ مصخلا تاكسإ سمتلي الو ء«ريصقلا مالكلاب لاوطلا

 ء4ط :22 . 21 :يواضرقلا فسوي خيشلا .د «ةيوبنلا ةنسلا ةساردل لخدملا :رظنا (1)

 .ةرهاقلا «ةبهو ةبتكم :م1998 ءه4
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 «ةبالخلاب نيعتسي الو «قحلاب الإ "'جلَقلا بلطي الو «قدصلاب الإ ٌحتحي الو
 «بهسي الو «لجعي الو «ئطبي الو ءزملي الو زمهي الو «ةبراوملا لمعتسي الو
 لدعأ الو ءًاظفل قدصأ الو ءًاعفن معأ طق مالكب سانلا عمسي مل مث ءرصحي الو

 لهسأ الو ءًاعقوم نسحأ الو ءًابلطم مركأ الو ءًابهذم لمجأ الو .ًانزو

 . 2)(ِهللكو همالك نم هاوحف نع نيبأ الو .هانعم نع حصفأ الو اجر خم

 فالخ ريغ نم وهو «ثيدحلا رصعلا يف ةيبرعلا لوحف دحأ ةداهش هذهو

 قداص ىفطصم» :ريبكلا ذاتسألا رصعلا اذه يف مالسإلاو ةيبرعلا ٌبيدأ -

 :«نآرقلا زاجعإ» :باتك يف «يعفارلا

 ةيوغللا نيتعانّصلا ةهج ىلع لك ََِنلا مالك نم هلقن مص اميف َترظن اذإلا

 بسانتم «بيكرتلا لْرَج ءعضولا مكحُم .ظفللا َدَّدسُم ىلوألا يف هتيأر «ةينايبلاو
 ءهانعمو ظفللا نيب ةلصلا حضاو «ةلمجلا ّمخف «تاملكلا فيلأت يف ءازجألا

 ةظفل الو ءابرطضم افرح هيف ىرت ال مث «قسنلاو فيلأتلا يف هبيرضو ظفللاو
 «ىنعملل ءادأ اهنم ٌمتأ اهريغ ةملك الو هيلع ةهركتسم وأ ءاهانعم ةاعدتسم

 ٌحضاو «ةلمجلا نِّيب ءضرعملا َنّسَح هتيأرو «لامعتسالا يف هّرسل ًايتأتو

 يف ةليحلا عساو «ىنعملا نّكمتم ,فصولا َديج ءدودحلا رهاظ «ليصفتلا

 ةلاحإ هيف ىرت ال مث «نايبلا عصان ءةحمللا بيرغ «ةراشإلا عيدب «هفيرصت
 اعسوت الو ءزجع نم ةناعتسا الو ءالطخ الو ابارطضا ىرت الو ءاهاركتسا الو

 00( ةآئ 5
 .””«هوجولا نم هجو يف أفعض الو « قيض نم

 ِقّمَّرلا ىلإ اهضايح نع داذو «ةيبرعلا نع حفان نمل ىرخألا ةداهشلاو

 لاقم ىف (ركاش دمحم دومحم» ذاتسألا ةّبحلا يوغللا بيدألا ريخألا

 عضوم ءافخ مث ءاهتطاسب مث «نمزلا اذه يف ةركفلا عاستا نإ» : ””فطتقملا

 .رفظلاو زوفلا :جلفلا ()

 .15 .14/ 2 :نيبتلاو نايبلا (2)

 .424 . 422 :نآرقلا زاجعإ (3)

 .115 .114 :ص م1943 ةنس ءويلوي ددع .فطتقملا (4)
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 يف ةيحلا ةقيقحلا قامعأ ىلإ ةيفسلفلا ةرظّنلا لغلغت مث ءاهيف ةيلاعلا ةفسلفلا

 عونلا وهو ءاذه انرصع يف ءاغلبلاو ذاذفألا رابك هب ٌزاتمي ام أر وه :نوكلا

 ءالؤه رعش نم ليلقلا يفو ءاهئارعش نم ليلقلا يف الإ ةيبرعلا هفرعت مل يذلا
 ءنآرقلا :امهادحإ :ناتزجعم الإ عونلا اذه نم ةيبرعلا يف سيلو «ءارعشلا

 يف ةركفلا غلبت امهدحو امهيفف ِةَِيَو لوسرلا ثيدح نم ٌّمَص ام :ىرخألاو

 ءاهب ةجشاولا قئاقحلا عيمجل اهيناعم لومشب مث ءاهظافلأو ءاهريبعتب مث ءاهسفن
 كلذ قوف مث ءرحّسلا وج يف رطعلا حورلا ةمسن اهتاملكو اهظافلأ يف اهمّشنتب مث

 ُغلبي :لوقن :اهلك يناعملا هذه نيب فطاعتلاو ؛براقتلاو «نيللاو «ةطاسبلا هلك

 وه ام هنم ُنوكيو «هتمعنو هبيط يف ةّنجلا ميسنك وه ام هنم نوكي ًاغلبم هلك اذه

 «عذلتتو «رعتست رانلاك وه ام هنم ٌنوكيو «بولقلا ٍقتالع يف يساوملا ٌّرحك

 باصعأ ةلزلزلا ّره هزهيف «مّهفتملا غيلبلا يناسنإلا ناينبلا مظتني ام اهنم نوكيو

 ءهفلخ نم الو هيدي نيب نم ٌلطابلا هيتأي ال ءًازجعم ْنآرقلا ناك اذهبو ءضرألا

 اهنود عطقتت يتلا ؛ةيرشبلا ٍةغالبلا ٌةورذ وهو ٍةلَك لوسرلا ٌثيدح ناك هلثمبو
 ."”(لاجرلا قانعأ

 :ليدعتلاو حرجلا ملع :رشع سماخلا ثحبملا

 :ليدعتلاو حرجلا ملع ٌفيرعت

 .©"اهّدر وأ «مهتاياور ٌلوبق ثيح نم ةاوُرلا لاوحأ يف ثحبي ٌملع وه

 ليبق نم يه امنإ - فيرشلا ثيدحلاو «نآرقلا  ةيساسألا مالسإلا مولعو

 : نينثا نيرمأ ةظح الم نم امهيف دب "لف «بذكلاو قدصلا لمتحي ربخلاو «ربخلا

 .(ةاورلا :يأ) ةلقنلا ةلاح ةظحالم 1

 .يناعملا مهف يف ميظعلا طايتحالا 2

 .«ةنسلا زونك حاتفم» :باتكل ركاش دمحم دمحأ خيشلا ةمدقم نم (1)

 2582/1 :ةفيلخ يجاحل نوئظلا فشكو «1 :هحلطصمو همولع ثيدحلا لوصأ (2)

 .22 :ةدامح قوراف روتكدلا ذاتسألل ليدعتلاو حرجلا يف يمالسإلا جهنملاو
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 ٌرملا يردي الف .بذاكلاب قداصلا سابتلا بجوي لوألا رمألا يف لهاسّتلاف

 . لطابلا ىلع مأ قحلا ىلع وه له
 «ميقتسملا طارّصلاو «ميوقلا جهنلا نع ّلخملا ٌدعبي يناثلا رمألاب لالخإلاو

 ."”هيكحلا عراشلا هاخوت يذلا دوصقملا ققحي الو

 :بدألاو ةغللا يف حيجرتلاو ليدعتلا

 ءهعمجب اوؤدبف «مامتها لك ًءاملعلا هراعأ يذلا يثيدحلا طاشنلا جوأ يفو

 ترهظ ؛مهطباوضو ؛مهدعاوق كلذ يف مهل ناكو . . .هبيرغ حرشو «هفينصتو
 اوؤدبف «هيلع ةظفاحمو «نيدلل ةمدخ اهنيودتو «ةغللا عمج ىلإ ةّسام ةجاحلا

 يناثلا نرقلا يف هَجوُأ طاشنلا اذه غلبو «ءكلذ يف فينصتلاو ءاهعمجب كلذك

 .ةرجهلا نم ثلاثلاو

 ّجهنملا اذه نويوغللا قبطو «بدألاو ةغللا ىلع نيئّدحملا جهنم سكعناف

 «برعلا اهب قطن يتلا ةغللا َعْمج ىلوألا مهّتمهم تناكو ءمهعوضومو قفتي امب
 مهفّحّصو .مهدادمب ةيدابلا ىلإ ٌءاملعلا لحرف ءاهيناعم ديدحتو «تاملكلا :يأ

 . ©ههنع ٌذخؤيل رضحلا ىلإ ةيدابلا برع لحرو «نوبتكيو «نوعمسي
 نم اهِلَقَت يفو ءالوأ مهتدام رداصم ديدحت يف ٌليدعتو حرج مهدنع أشنو

 ءمالكلا نم نوحلملا مهف اذإ يبرعلا نع نوذخأي ال اوناكف «ًايناث اهرداصم

 : يتآلا بيترتلا ساسأ ىلع ةقدب ةغللا عمجل مهرداصم اودّدحو

 .هفلخ نم الو ءهيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا هللا باتك 1

 .هللَ لوسرلا ثيداحأ - 2

 . "”ىلوألا ةيمالسإلا روصعلاو يلهاجلا رصعلا يف ٌةيبرعلا ٌراثآلا 3

 . ”ثيدحلا ءاملع هركذي امك «مهتاياور يف دنسلا نوركذي اوناكو

 .23 .22 :ليدعتلاو حرجلا يف يمالسإلا جهنملا (1)

 .252 /2 :نيمأ دمحأل مالسإلا ىحض (2)

 .170 :يفاو دحاولا دبع ىلعل ةغللا هقف (3)

 .133 :ليدعتلاو حرجلا يف يمالسإلا جهنملا :رظنا (4)
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 :حرجلاو ليدعتلا ٌبتارم

 بتارمل ةبسانملا تاحلطصملا ّلك ةيبرعلا ةغللا يف ثيدحلا ٌءاملع َّلَخَن دقو

 : يتآلا قفو ليدعتلا

010) 

 : ةيلضفألا ثيح نم ةيتآلا بتارملا ىلع ''”يزارلا متاح يبأ ُنبا َّجَرَد دقف

 : حرجلا ٌبتارم

 . هثيدحب ٌجتحُيف ؛تبث وأ «نقتم وأ ء«ةقث - 1

 .ةيناثلا ةلزنملا يف وهف ءهب سأب ال وأ .قدصلا هلحم وأ .قودص - 2

 . ةثلاثلا ةلزنملا يف «خيش - 3

 .رابتعالل هثيدح بتكُيف ءثيدحلا حلاص - 4

 :نيمامإلا نم لك ليدعتلاو حرجلا يف بتارملاو ميسقتلا نسح ىلع يزارلا عبات دقو

 .228 :بيرقتلا يف يوونلاو 22113 .110 :ةمدقملا يف يروزرهشلا حالَّصلا نبا

 «ينالقسعلا رجح نياو .«يقارعلا ظفاحلاو «ىبهذلا نم لك هيلع داز دقو .5

 .يواخسلاو

 :يتآلا قفو ؛(لادتعالا نازيم) ةجابيد يف بتارملا هذه دروأ يبهذلا ظفاحلاف

 .ةقث ةقثو «نقتم ةقثوأ ء«ظفاح تبثو «ةجح تبث :ةاورلا ىلعأف .1

 .ةقثا مث -

 .سأب هب سيلو ءهب سأب الو «قودص مث .

 نسح خيشو ءطسو خيشو «ثيدحلا حلاصو «ثيدحلا ديجو «قدصلا هلحم .

 .حليوصو هللا ءاش نإ قودصو «ثيدحلا

 .ثيدحلا عضي «عاضو «باذك «لاجد .1

 دحا (ه مد

 .هكرت ىلع قفتمو «بذكلاب مهتم .2

 .هنع اوتكسو ؛ةقثب سيلو .كورتم مث 3

 .هوفعضو ءًادج فيعضو «ءيشب سيلو «ةرمب هاو مث .4

 . ظفحلا ئيسو «يوقلاب سيلو «فعض دقو «فعض هيفو «فعضي م5
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 :حرجلا بتارم

 . ثيدحلا نيل - 1

 . يوقب سيل - 2
 .ثيدحلا فيعض 3

 .باّذك وأ ءثيدحلا بهاذ وأ ءثيدحلا كورتم - 4

 :نيثّدحملا ُباقلا : رشع سداسلا ثحبملا

 ٌفيرعتلا ثيح نم يبرعلا ناسللا ىلع ثيدحلا ًءاملع فقوت فيك لّمأتو
 هتجرد بسحب وار لكل ةبسانملا ًةرابعلا اوعضو ثيحب ؛ةاورلل ةيملعلا باقلألاب

 :يتآلا قفو مهتايورم ةرثكو «ةيملعلا
 وأ «ةيارد هل تناك ًامومع هدانسإب ٌتيدحلا يوري نم وهو :دنسملا ©

 .ةياورلا درجم ىلع رصتقا

 .ةيارّدلاو ةياورلا نيب َعَمَج نم وهو :ثدحملا »

 لصي ام ىور نم وه :ليقو ؛ثّدحملا نم ةجرد ىلعأ وهو :ظفاحلا »

 .هيلإ جاتحي ام ىعوو ءهيلإ

 .قيقدتلاو «ناقتإلا ديدش هنكل .ظفاحلا وهو :ةجحلا »

 «ٌءيش اهنم هتوفي الو .ثيداحألا عيمجب ًاملع طاحأ نم وهو : مكاحلا ©

 .ريسيلا الإ مهللا

 حتف نم وهو ءاهالعأو بتارملا ٌعفرأ وهو :ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ »
 «جاّجحلا نب ةبعُش لاثمأ نم ؛رابغ هل ٌقشي ال ثيحب ملعلا اذه يف هيلع هللا

 .ينالقسعلا رجح نباو ءملسمو «يراخبلاو «لبنح نب دمحأو «كرابملا نباو

 :فلتخملاو فلتؤملا ملع :رشع عباسلا ثحبملا

 . هتغيص ظفلتلاو قطنلا يف ٌفلتختو ءهتروص خلا يف قفتت ام وهو
 .ظافلألا حيحصت ىلع نيئثدحملا صْرِح يف ىّلجتي ةيبرعلا ةغللاب هتقالعو

 :نفلا اذه يف درفملا هباتك علطم يف ُئبهذلا لاق كلذلو «ةاورلا يماسأ طبضو
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 دمتعاو «كتخسن يخأ اي ْئنقتأف . . .ملقلا طبض ىلع اذه يرصتخم يف ٌةدمعلا»

 .2”«ًائيش منصت مل الإو ءطقنلاو ءلكشلا ىلع

 :نيراسم ذخأي طبضلا اذهو

 ءارلاب «مارخ»و «شيرق يف يازلاب «مازج» لثم ؛مومعلا ىلع طبضلا.1

 .راصنألا يف ءاحلا حتفو

 «نيعم باتك يف عونلا اذه نم ناك ام لثم ؛صوصخلا ىلع طبضلا2

 ضايع يضاقلا ٌةمالعلا كلذب لّمكت دقو ؛أطوملاو «نيحيحّصلا يف ام طبضك

 عنمي ىتح كلذو .(راثآلا حاحص ىلع راونألا قراشم) :سيفنلا هباتك يف يتبّسلا

 .هريغب هطلخ نم زارتحالاو «يواّرلا مسا يف مهولا

 طبضب فلّتلا ءاملع نم ُهَّلجلا ماق ثيدحلا مولع نمض نفلا اذه ةيمهألو
 : اهنم «ةدرفم بتك يف يماسألا

 ىنكلاو ءامسألا نم فلتخملاو فلتؤملا نع بايترالا عفر يف لامكإلا) »

 .(ه475 تا) هللا ةبه نب يلع الوكام نبال .(باسنألاو

 . يبهذلا مامولل (هبتشملا) »

 .ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل (هبتشملا ريرحتب هبتنملا ريصبت) ©

 :قرتفملاو قفتملا :رشع نماثلا ثحبملا
 دق دحاولا مسالا نوكي ىنعمب .ًاطخو ًاظفل قفتا ام وه :قرتفملاو قفتملا

 .مهصخش يف نوقرتفم ءمهمسا يف نوقفتم مهف ءوار نم رثكأ ىلع قلطأ
 نايبو ء«ءامسألا طبض يف ٌنمكت ةيبرعلا ةغللاب قرتفملاو قفتملا ٌةقالعو

 ىنِغ ال «ًادج مهم ٌّنف وهوا :رتع نيدلا رون خيشلا لوقي ؛خيشلل بسانملا ظفللا

 نوكي امبرو ءًادحاو ًاصخش ٌصاخشألا ّنَطُي امبرف ءسبللا نم نمألل هتفرعم نع
 وه ام حّحصي وأ .حيحص وه ام فعضيف «ًافيعض رخآلاو ةقث نيقفتملا دحأ
 ,0©2(فسعض

 .رصم ط .2/1 :يبهذلل هبتشملا (1)

 .180 :ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم (2)
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 يف فيلأتلل نيئّدحملا نم ُةّلجلا ىربنا ثيدحلا يف عوضوملا ةيمهألو
 :مهنم «بابلا

 .يدادغبلا بيطخلل (قرتفملاو قفتملا) ه

 .(ه507 ت) رهاط نب دمحم لضفلا يبأل (ةقفتملا باسنألا) »

 :كلذ ىلع ةلثمأ

 نبا ورمع وبأ مامإلا هحّصَو امك هتلثمأ مسق لكلو ؛ماسقأ ىلع يهو

 : اهنم ءحالّصلا

 . "سنأ نب كلامك مهئابآ ءامسأو مهؤامسأ تقفتا نم -1

 .©نادمح نب رفعج نب دمحأك مهدادجأو مهئابآ ءامسأو مهؤامسأ تقفتا نم -2

 .”يِنْوَجلا نارمع يبأك طقف ةبسنلاو ةينكلا يف قفتا ام - 3

 . ©”يورَسلاو *”يلُمآلاك ةصاخ ةبسنلا يف قفتملا كرتشملا - 4

 :حيحصلا مهفلل ثيدحلا ظافلأ نم دكأتلا ةرورض :رشع عساتلا ثحبملا

 ىتلا ؛ثيدحلا ظافلأ تالولدم نم دّكأتلا ةيثيدحلا ةعانصلاب لغتشملا ىلع
 رصع نم اهتالالد ٌريغتت ظافلألا نأل ؛ةرهطملا ةنسلا ىف ٌصوصنلا اهب ثءاج

 ّ . اهظافلأو «تاغللا روطتل نيسرادلا ىدل ههتشم ٌرمأ اذهو ؛رخآل

 :ةغللا روطت لماوع

 : *”فئاوط تس ىلإ اهمهأ ٌمجري «ةريثك لماوعب اهروطت يف ٌةخللا رثأتت

 يريشق يبعك يناثلاو هلي َيِبَنلا مداخ لوألا ؛ةسمخ ثيدحلا مهنم ىور «ةرشع مه 1(6)

 .يفوك سماخلاو ءيصمح عبارلاو .كلام مامإلا دلاو ثلاثلاو ءًادحاو ًاثيدح ىور

 . .يسوسرطلاو «يرونيدلاو «يرصبلاو ءدنسملا ةيوار يعيطقلا :ةعبرأ مه (2)
 .دادغب نكس «يرصب لهس نب ىسومو «بيبح نب كلملا دبع :نانثا مه (3)

 .نوحيجب لمآ ىلإ يناثلاو ؛ناتسربطب لمآ ىلإ لوألا (4)

 .ليبدرأب يناثلاو «ناتسربط نم ةيراس ةدلبل بسني لوألا (5)

 ةكرش ؛م1983 . ءه1403 ء4ط 212.11 :يفاولا دبع يلع روتكدلل عمتجملاو ةغللا (6)

 .ةيدوعسلا ظاكع
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 ءاهتاداعو ءاهمظُنو «ةمألا ةراضح ىف لَّئمتت ةصلاخ ةيعامتجا لماوع - 1

 ةماعلا اهتفاقثو «يلقعلاو يلمعلا اهطاشن رهاظمو ءاهدئاقعو ءاهديلاقتو

 .. .اهعوزنو اهنادجو ىحانمو «ةيركفلا اهتاهاجتاو

 . . .ىرخأ تاغلب ةغللا رثأتت 2

 ٌدهاعم هلذبت امو «ةغللاب نيقطانلا ٌحئارق هجتنت اميف ُنّئمتت ةيبدأ لماوع - 3

 .اهب ءاقترالاو ءاهتيامح ليبس يف اهيلإ امو «ةيوغللا عماجملاو «ميلعتلا
 .فلخلا ىلإ فلّسلا نم ةغللا لاقتنا 4

 .اهيلإ امو «ةيجولويزيفلاو «ةيفارغجلا رهاوظلا يف لثمتت ةيعيبط لماوع - 5
 ءاهتاوصأ ةعيبطو ءاهسفن ةغللا ةعيبط ىلإ عُجرت ةيوغل لماوع 6

 يف ٌرثؤت حاون ضعب ىلع يوطنت دق اهسفن ةغللا رصانع نأو ءاهنتمو ءاهدعاوقو
 1 .اهروطت

 :ةيقيبطت تاجذومنأ

 سابتلا أشنم نأ ملعا» :لاق ثيح ؛يلازغلا دماح يبأل ٌسيفن ٌمالك انه

 اهلقنو ءاهليدبتو «ةدومحملا يماسألا ٌفيرحت ةيعرشلا مولعلاب ةمومذملا مولعلا

 يهو ؛لوألا نرقلاو ءحلاّصلا ُفلَّسلا هدارأ ام ريغ ٍناعم ىلإ ةدسافلا ضارغألاب

 : ظافلأ ٌةسمخ

 .هقفلا 1

 .ملعلاو - 2

 .ديحوتلاو 3

 .ريكذتلاو 4

 .ةمكحلاو - 5

 اهنكلو «نيدلا يف بصانملا ٌبابرأ اهب نوفصتملاو «ةدومحم ماسأ هذهف

 ٌُفصتي نم ةّمذم نع رفنت ٌبولقلا تراصف «ةمومذم ٍناعم ىلإ نآلا ٍتلقن

 ."”(مهيلع يماسألا هذه قالطإ عويشل ؛ اهيناعمب

 .توريب «ةفرعملا راد ط «32 31/1 :نيدلا مولع ءايحإ (1)
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 نإف «ملعلا لاجم يف هلدبت يلازغلا ظحل ام ٌةسمخلا ظافلألا هذه تناك نإو
 اذه لازي ال مث .اهرصح ٌبعصي ىتش تالاجم يف تلدب ًةريثك ًاظافلأ كانه

 َحبصت نأ ىلإ ناسنإلا روطتو «ناكملا لدبتو «نامزلا ريغت عم عستي ليدبتلا

 وأ يفرعلا لولدملاو ءظفلل يلصألا يعرّشلا لولدملا نيب ًةديعب ُةَّقّشلا
 .دوصقملا ريغ مهفلا ءوسو .ظلغلا أشني انهو ءرخأتملا ثداحلا يحالطصالا

 نوققحملاو ٌةذباهجلا هنم َرَّذَح ام وهو .دمعتملا ُفيرحتلاو ٌفارحنالا أشني امك

 ٌرَم ىلع ةثدحتسملا تاحلطصملا ىلع ةيعرشلا ظافلألا لزنت نأ :ةمألا ءاملع نم

 يف ىرن امك ؛ةريثك ءاطخأ يف عقي طباضلا اذه عاري مل نمو ءروصعلا
 .2”انرصع

 ٌصوصنلا اهب تءاج يتلا "ريوصتلا" ةلأسم ةيحلا جذامنلا هذه نمو

 ىلإ قافتاب فرصنت ثيداحألا يف اهلولدم نكل «ةفرشملا ةَّئّسلا يف ٌةحيَحَّصلا
 هل امب ءاهقفلا هنع ربع ام يهو «سيدقتلاو ةدابعلل اهذاختاو ء«مانصألا ةعانص

 يتلا لافطألا بعُن ءانثتساب هميرحت ىلع ٌممجم اذهو ؛«مسجملا ريوصتلا نم ّلظ

 .ناهت

 .دهع اهب فلّسلل نكي مل يتلا ثداحلا ريوصتلا عاونأ ضعب ُماحقإ امأ

 ريوصتلا نأش ىف ديعولا نم ثيداحألا تالولدم هيلع ٌقبطنت امم سيلف

 دمحم ةمالعلا ُدد هللو ؛ىفارغوتوفلا ريوصتلا لثم !باذعلا دشأب نيروصملاو

 يف يفاكلا باوجلا» :ٌباتك فّلأ ذإ  ةيرصملا رايدلا يتفم - يعيطملا تيخب
 ةطشنألاو «تارضاحملل ويديفلا ريوصت اذكو .«يفارغوتوفلا ريوصتلا ةحابإ

 ةيئاضفلا تاونقلا يف ةاعدلاو ءاملعلا روهظو «ةعفانلا ملعلا سوردو «ةيفاقثلا

 الإ ريوصتلا عاونأ لك ضفري نم «ةظحللا ّدحل ملعلا لهأ نم لاز ام نكل

 !ًاقلطم اريماكلا مامأ رهظي الو ءزاوجلا وأ ؛ةيصخشلا ةقاطبلا ةرورضل

 :زاجملاو ةقيقحلا نيب ثيدحلا ظافلأ :رشع عساتلا ثحبملا

 نايبلا روص نم ّراجملا نإو «زاجملاو ةقيقحلا نيب ةيبرعلا ةغللا يف قّرفن

 .180 .179 :يواضرقلا خيشلل ملاعمو طباوض :ةنسلا عم لماعتن فيك (1)
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 ركنأ نم نيب ًأطسو ًافقوم فقن انئكلو «ةيبدألا هتميق ركنن ال «ةغالبلا مولع يف
 هججحب ىلدأو «ًاليبن هٌعفاد ناكو «ةيميت نبا مالسإلا خيشك ةرملاب زاجملا

 ليوأتلا يف الغ ْنَم نيبو «ةلطعملا مامأ ليوأتلا باب َقلغي نأ هضرغو ؛ةيوقلا

 نم مهوحن احن ْنَمو «ةلزتعملا نم صوصنلا جراخ ًاديعب حرسو «تافصلا لطعف
 . نيرصاعملا ضعب

 :زاجملا رابتعا يف طارفإلا نع ةيقيبطت ةلثمأ
 لوزن نع ةرتاوتم ثيداحأ ليوأت نم نيرصاعملا ضعب معز لثم كلذو

 رصع ىلإ ٌفرصنت اهتارابع نأ ىلع 282 ميرم نبا ىسيع حيسملا انديس
 .ةبطاق ةيرشبلا نيب حماستلاو ملسلا ةفاقثل زمري حيسملا نأل ؛نمألاو مالّسلا

 نأ ىبأت يتلا صوصنلا ٌقانعأ اًوَول نيح َةعَجْنلا اودعبأ ةلّوأتملا ءالوه نكلو

 نرسكيلف «ًالدع ًامكح ميرم نبا نلزتيل» :ّهكك هلوقب مهل فيكف !ةرملاب مهعواطت
 صنلاب زاجملل ةقالع الف ؟!2'«ةيزجلا نعضيلو «ريزنخلا نلتقيلو ءبيلصلا

 !انهاه

 ىلع ”ةكرب روحّسلا يف نإف اورّحست» :ِهِلي َيِبَنلا ٌتيدح لّوأت نم ةمثو
 ليوأتلا اذه دري ام مهأ نم ّلعلو ءرافغتسالا وه انه روحسلا َلولدم نأ

 تابجو ٌضعب دعي وهو  رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - ِهِلي بنل لوق دعبتسملا

 الف .ةكرب هلك ٌروحسلا» :ِلكي هلوقو .”(رمتلا ٌروحسلا َمُعِن» :ةيداملا روحسلا

 . 2”(ءام نم ةعرج مكدحأ عرجي نأ ولو ءهوعدت

 قيقحت «يريمشكلا رونأ ةمالعلل حيسملا لوزن يف رتاوت امب حيرصتلا :باتك :رظنا (1)

 الضف «ناسحلاو حاحصلا نم ًاثيدح نيعبرأ هيف عمج دقو «ةدغ يبأ حاتفلا دبع خيشلا

 . اهريغ نع
 ؤلؤللاو (7077) ريغصلا عماجلا حيحص :رظنا «ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم (2)

 .(95) :ناجرملاو

 .(665) :ناجرملاو ٌولؤللا :رظنا «ءسنأ ثيدح نم هيلع قفتم (3)

 .ةيلحلا يف ميعن وبأو «نابح نباو «ننسلا يف يقهيبلا هاور (4)

 .يوق دانسإب بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا ظفاحلاو ءدمحأ هاور (5)
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 :زاجملا رابتعا يف ةيطسولا

 «هدصاقم نع ًاديعب هب ىأني الو ءٌصنلا هلمتحي نيح ٌّراجملا ٌربتعن نحنو
 اذهو ؛ةيلاح وأ ةيلاقم نئارق هيلع تلد اذإ اميس ال ةقيقحلا نم ّعلبأ نوكي دقو
 .هللا ءاش نإ ةيقيبطت ةلثمأ ىلإ ٌحاتحي

 :ثيدحلا ظافلأ ف لوبقملا زاجملا رابتعا نم ةيقيبطت ةلثمأ

 :ةيتآلا ةلثمألا ربع كلذو

 "أدي ٌنكلوطأ يب ًاقوحل ٌّنكُعرسأ» :نينمؤملا تاهمأ هئاسنل كي هلوق »

 يقيقحلا لوطلا ال .ًاعبط فورعملا لذبو «ريخلا يف ديلا لوط دصقملاو
 . ©”شحج تنب بنيز هب ًاقوحل هئاسن لوأ تناكف «عقاولا هديأ دقو «'ديلل

 . *”(ةنجلا نم ٌةوجعلا» :ثيدح ه

 يف داهجلا نأ :يأ ©”فويسلا ٍلالظ تحت ةنجلا نأ اوملعا» :ثيدح ه

 .ملعأ هللاو «ةنجلل قيرط ٌبرقأ وه «هيلإ ٌرمري تفيسلا نأل ؛هللا ليبس
 ةجاح ىفو هءارو همأ كرتو ءداهجلا ىلع هعيابي نأ دارأ نمل ِةِِكَي هلوقو »

 . ةنجلل يدؤي اهرب : يأ .””«اهمادقأ تحت َةنجلا نإف ءاهُمزلا» :اهاعري نمل

 .(2453) مقرب ةباحصلا لئاضف يف ملسم هاور (1)

 يفو !؟أدي لوطأ نهتيأ نلواطتي ّنكف :تلاق ةشئاع نع اهنم تاياور تدرو دقو اذه (2)

 ؟!لوطأ يديألا يأ سايقل ٌةبصق نذخأ نهنأ :اهضعب
 ط .213/2 :يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا ءقدصتتو «لمعت .ًاعانص ًةأرما تناك (3)

 ريغصلا عماجلا حيحص :رظنا «يئاسنلاو .هجام نباو «يذمرتلاو .دمحأ هاور (4)

(4126). 

 .(1137) ناجرملاو ؤلؤللا :رظنا ء«هيلع قفتم (5)

 ٌتيدحلا بعوتسا دقو .(1249) ريغصلا عماجلا حيحص :رظنا «يئاسنلاو ءدمحأ هاور (6)

 ءةنجلا ضاير يف يّدحخ غرمأ تنك :لاقف هولأسف هناوخإ نع ًاموي رخأتف ءفلّسشلا ٌدحأ

 هنأ يف ؛يزاجملا ريبعتلا اذه هنم اومهف دقو .تاهمألا مادقأ تحت ةنجلا نأ انغلب دقف

 .ةنجلا ىلإ لوخدلا ةينب ةدلاولا ةمدخ يف ناك
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 :يرهاظلا مزح نبال يوق مالك

 رهاوظب ٌثذخأ يتلا ؛ةيرهاظلا ةسردملا ٌحذومنأ مزح َنبا نأ نم مغرلا ىلع

 مل هنإف «كلذ عمو .ًانايحأ دومجلا ٌدح ىلإ اهتيفرحب ٌتكسمتو «صوصنلا

 ٌربتعاف ءاهرهاوظ ىلع اعابت هركذن امم اهريغو صوصنلا هذه لمحت نأ ْغستسي
 :نييتآلا نيصنلا عم هرد هللو ءلاهجلا نوئبظ نم كلذ

 . (ةنجلا راهنأ نم لك «تارفلاو لينلاو ءناحيجو ناحيس» :ثيدح ه
 . ؟ةنجلا ضاير نم ٌةضور يربنمو يتيب نيبا :ثيدحو «©

 ةضورلا نأ نم لهجلا ّلهأ هنظي ام ىلع سيل ناثيدحلا ناذه :مزح ُنبا لاق

 لب .؛بذكو لطاب اذه .ةنجلا نم ٌةطبهم َراهنألا هذه نأو ءةنجلا نم ٌةعطتقم

 ءةنجلا ىلإ يدؤت اهيف ةالصلا نأو ءاهلضفل وه امنإ ةنجلا نم ةضورلا كلت نوك
 اذه :بيطلا مويلا يف لوقت امك «ةنجلا ىلإ ٌتفيضأ اهتكربل راهنألا كلت نأو

 .«ةنجلا ٌباود نم اهنإ» :نأَّضلا يف ليق امكو «ةنجلا مايأ نم ٌموي

 اهنأ ىلع ٌسحلا ةرورض نمو «نآرقلا نم ناهربلا حضوف» :مزح ُنبا لوقي
 .2«اهرهاظ ىلع تسيل

 :مولظم ثيدح

 لتاقأ نأ ٌُثرمأ» :ِهِك هللا ٌلوسر لاق :لاق روهشملا رمع نبا ثيدح وهو

 خيشلا مالك نم ىحوتسم ُناونعلا اذهو .©”(هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح «سانلا

 هانعم ةنابتسا نم َدُي ال :لاقو ««ةيودأو للع» : هباتك يف ناك  يلازغلا دمحم

 برعلا يكرشم يف ثيدحلا نأ قحلاو .ملعلا يف نوخسارلا هررق امك ؛يقيقحلا

 ءةمربم ةدهاعم اومرتحي ملو ءةايحلا قحب هلهأو مالسإلا ىلع اوّنض نيذلا

 يف ةماع «سانلا» ٌةملك تءاج اذامل :ضعبلا لءاستي دقو ..ًاذوخأم ًاقثوم الو

 ةغللا ءاملع لوقي امك «لا» نأ باوجلاو ؟«سانلا لتاقأ نأ ٌثرمأ» :ثيدحلا

 .(919) ةلأسم «231 . 230/7 :ىلحملا :رظنا (1)

 ناميإلا يف ملسمو «(25) :مقرب ناميإلا باتك يف يراخبلا هاور :ناخيشلا هجرخأ (2)

 .(22) :مقرب
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 مها مهوَتحأد كل اوم ده الآ نإ سات مه هك َلاَك َنِدَلا# : ىلاعت هلوق لمأت ؛دهعلل

 :ىلوألا سانلا ٌةملكف .[173 :نارمع ا َمَضْيَو هلأ اًنبَسَح انيس أوُلاَقَو انمي

 ناهذأ يف ٌدوهعملا وه اذهو ءرافكلا ضعب ينعت :ةيناثلاو «نيقفانملا :ينعت

 © بلو هلأ نيد يف َنوُنْعُدَي ساَّتلأ َتَيَأَرَول : ىلاعت هلوق يف ُلّمأتو .نيبطاخملا
 اوسيل انه سائلا نإ .[3 2 :رصنلا] # امنع ّناَكح مَن دف َدَسآَو كير ِدَمَحب حَيََش

 .بسحو ُبرعلا مهنإ ءًاعيمج رشبلا
 رهاظلا هعدخي سانلا نم ًاقيرف ٌثيأر :ًاضيأ يلازغلا دمحم ٌُحيشلا لاقو

 ءرشبلا ىلع ةلماش أبرح ٌنشي كي لوسرلا نأ مهوتيف «ثيدحلا اذه يف بيرقلا

 !نيتداهشلاب اوقطني ىتح مهجرحي لازي الو
 يف ىرخأ تايورم عم ميقتسي الو «هيقف هب لقي مل - انفلسأ امك  ْمُهَف اذهو

 نولتاقي مهو ءنيملسملا خيرات نع رثؤي ملو .حوضولاو ةحصلا ةياغ

 .ةدع انورق ةايحلا هجو اهب ملظأ يتلا ؛ةيرامعتسالا «تايروطاربمإلا»

 نوذختيو «يعو نود .«ثيدحلا بيذكت ىلإ َنوعراسي نيرخآ ًاسان ٌتيأرو

 «نتم وأ ٍدنسل صيحمت نود ةحيحصلا ثيداحألا ىتش ةمجاهم ىلإ ةعيرذ هنم

 ًاماهفأ نيرصاقلا كئلوأل ٌُتيأر دقو .قايسلا تايضتقم وأ ةغللا دعاوقب ديقت نودو

 .""”اهيلع بارتلا ةلاهإو ءاهتبراحم نم َّدُب ال هللا باتك يف
 ةيميت نبا مالسإلا خيشل سيفن مالك

 رمأ» :ِِلكَي هلوقو : هيلع هللا ةمحر لاقف ؛ثيدحلا عم هِفوُقُو رثإ ىلع
 . مهلاتق مرح اهولعف اذإ ثيحب ءاهيلإ مهلاتق حابي يتلا ةياغلل ركذ وه «سانلا

 ينأ :ُدارملا سيل .ةياغلا هذه ىلإ الإ لاتقلاب رمؤأ مل ينأ :ىنعملاو :لاق
 هنإف .عامجإلاو صنلا ُفالخ اذه نإف !ةياغلا هذه ىلإ دحأ لك لتاقأ نأ ُترمأ

 .©”هلتاقي مل هملاس نم نأ :هتريس تناك لب .طق اذه ٌلعفي مل

0 

 لتاقأ نأ ت

 ءاط ءرطق «ثارتلا ءايحإ ةرادإ ط «262 . 260 :يلازغلا دمحم خيشلل ةيودأو للع (1)

 .م1984 ها 4

 :ةيميت نبال مهرفك درجمل مهلتق ميرحتو :مهتنداهمو ءرافكلا لاتق يف ةرصتخم ةدعاق (2)

 .دمح لآ ريزلا مي ميهاربإ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع .د قيقحت 296 5
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 : يناعنصلا ةمالعلا ريسفت

 نم سانلا ظفلو «نوبراحملا :ثيدحلاب دارملا ليق :ىناعنّصلا ٌةمالعلا لاق
 .©2رصوصخلا هب داري يذلا مومعلا

 :يواضرقلا فسوي خيشلا رايتخا

 ةياغ يف انه مالسإلا خيش مالك ىنعم» :لاق ةيميت نبا َمالك قاس نأ دعب

 ىلع هناودعو هبرحل لاتقلا ٌقحتسي نم َلتاقي نأ ٌرومأم هنأ :نايبلاو «ةوقلا

 سيلف .نيتداهّشلاب قطُنلاب مالسإلا يف لوخدلا يهو «ةياغلا هذه ىلإ نيملسملا
 ٌرومأم وه لب ءاوملسي ىتح سانلا لك لاتقب ٌرومأم هنأ ىلع ٌةلالد ثيدحلا يف
 . ©0ةياغلا هذه ىلإ نولتاقي نيذلا لاتقب

 اذهو» :©0لاقف ؛هانتبثأ يذلا ريخألا لوقلا يف يناعنَّصلا مالك ىلع َقّلعو
 اهب دصقي «سانلا» :ظفلف «ءيدنع حّجرتي يذلا وه ريخألا يف هركذ يذلا ليوأتلا

 مهو «مهنم ةءاربلا تنلعأو ءاهلتاوأ يف ةءارب ةروس مهتركذ نيذلا «نوبراحملا»

 .[10 :ةبوتلا] # َنوُدَتمَمْلا مه كاِهَلْوَو دم اََو الإ مم ىف هوبي ال» :نيذلا

 :لصفلا ةمتاخ

 اهنيب ةقالعلا هجو نع تفشكو «ةنسلا مولع فيرعت لصفلا اذه يف تلوانت

 ؛لوألا ليجلا ىدل يوبنلا ثيدحلا ٍظْفِح لماوع نم ًءادتبا «ةيبرعلا ةغللا نيبو

 ةعورب حضني يذلا هيولسأو ٍثيدحلا نيقلت يف لب َىِبنلا جهنمو «مهناهذأ ءافصل

 .ةمُحَعلا يدافتو «ةيبرعلا دعاوق ةاعارم ثيدحلا بلاط بادآ نم تابو «نايبلا

 ظخ ةفرعمل ةداجولاو ةبتاكملا اقيرط اميس ال ثيدحلا لمحت قرط ىلع تقلعو

 ٌتقرطت امك «هنع يورملا خيشلا طخو «يبرعلا طخلا دعاوق ةفرعم مزل خيشلا

 :ةعومجم نمض روشنم «يناعنّصلاب فورعملا ءريمألا نبال رافكلا لاتق يف ثحب (1)

 .د دادعإو عمج .يفارجلا ميركلا دبع نب هللا دبع يضاقلا رايتخا "نميلا ءاملع رئاخذلا

 .163 :توريب «ثيدحلا يبرعلا باتكلا راد ةسسؤم عبط «يفارجلا ميركلا دبع دمحم

 .336 /1 :داهجلا هقف (2)

 .337 /1 :داهجلا هقف (3)
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 بيرغ ةفرعم اذكو «ءىرخأ زومرو «لكشلاو «ماجعإلا يف نيثدحملا جهنمل

 «ثيدحلا فلتخم ملع ةيمهأو «يبرعلا ناسللا ىلإ ٌداسفلا ٌقَّرطت نأ دعب ثيدحلا

 نع اهب جورخلاو هظافلأ يف اميس ال ؛ فحصملا ثيدحلاو فيحصتلا ةرهاظو

 دصاقمب ملعلا اهطرشو .ىنعملاب ثيدحلا ةياور تركذو .«ةحيصفلا ةيبرعلا

 «ثيدحلا يف نحللا زاوج ٌمدع ررقت دقو «ةيبرعلا دعاوقو برعلا ىدل مالكلا
 يلخادلا َدقنلا ٌثلوانتو «ةيبرعلا دعاوقب ةيارد هل نمل زئاج ثيدحلا ٌراصتخا نأو

 ىنعملاو ظفللا ةقرو ءهتفاخسو ىنعملا ةجامسك عضولا نئارقو «ثيدحلا نتمل

 ةيفيكو «بدألاو ةغللاب لصّتي امب ليدعتلاو حرجلا يف انّضُح دقو .ءاوس ىلع

 «حيحصلا مهفلل ثيدحلا ظافلأ نم دٌّكأتلا ةرورضك ؛ةفّرشملا ةنّسلا عم لماعتلا

 «جذامنلا ميدقتب كلذ لك ؛ثيدحلا ظافلأ يف زاجملاو ةقيقحلا ىلع انجّرَعو

 ءارو نم هللاو .تاعوضوملا فلتخمل يملعلا ليصأتلا عم «ةيقيبطتلا ةلثمألاو

 .دصقلا

 هلم ةهثم ةعم
 ن8 هن ابذن



- 
 دع

 عر

 يرض يضل رج
 ىصسموزلا) نهد) سكس
 اييايرامب رح 0 كامل ق1 31-7

 و لل

 سماخلا لصفلا
 ,ةيبرعلا ةغللا ىلإ يمالسالا هقفلا ةجاح

 :ديهمد

 يمالسإلا هقفلا ُفَّقوتي ثيحب «ةيبرعلا ةغللاو هقفلا نيب ٌةنيتم ةقالع ةمث نإ
 نآرقلا ظافلأف» :يناهفصألا ُبغارلا لاق ءاهمولعو ةغللا لوصأب ةياردلا ىلع

 ءاهقفلا ٌدامتعا اهيلعو ءهمئاركو ءهتطساوو .هتدُّبُزو برعلا مالك بل يه
 .""(مهمكحو .مهماكشأ يف ءامكحلاو

 نوبلطي مهو «ةيبرعلا ملع يف نيرصقملا لك سراف نبا باع دقو اذه

 ةنراقم لمعو «ةيعرشلا ماكحألاو ,يمالسإلا هقفلا امّيس الو «ةيعرشلا َّمولعلا

 ةماقإ يف نيدهتجملا مهيقباس نيبو «نحللا يف نيلهاستملا هِرْضَع لهأ نيب
 لاقف ؟!اذه اننامز ٌرَّضَح ول لوقي ناك اذام :تلقف «برعلا قئارط ىلع مهتنسلأ

 هنوؤرقي وأ «نوبتكي اميف نحللا نوبنتجي ًاميدق ٌنمانلا ناك دقو» :- أك

 ثّدحي ثّدحملا نإ ىتح ؛اوزّوجت دقف نآلا امأف «بونذلا ضعب مهبانتجا

 نحن امئإو ؟بارعإلا ام يردن ام :الاق اهّبُن اذإف .نحليف فّلؤي هيقفلاو «نحليف

 بهذي نم ّضعب تملك دقلو .بيبللا هب ءاسُّي امب ناّرسُي امهف «ءاهقفو نوُئَّدحُم
 ٌةقيقح ام :هل تلقف «سايقلا يف ايلعلا ةبترلاب يعفاشلا هقف نم اهاريو هسفنب
 ٌةماقإ يلع امنإو ءاذه ىلع سيل :لاقف ؟وه ءيش يأ نمو ؟هانعمو سايقلا
 ءيش ةحص ىلع ليلدلا ةماقإ موري لجر يف نآلا لقف .هتحص ىلع ليلدلا

 .201/1 :رهزملا :رظناو «6 :نآرقلا بيرغ يف تادرفملا (1)
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 ,“(”(!رايتخالا ءوس نم هللاب ٌدوعنو !وه ام يردي الو .هانعم ٌفرعي ال

 نم هيبحاص دحأو «ةفينح يبأ ذيملت ينابيَّشلا نسحلا نب دمحم ُمامإلا ٌذَعُيو

 عماجلا» هباتك نّمض دقف .وحنلا لئاسمو «هقفلا لئاسم نيب طبر نم لئاوأ

 ىف يرشخمزلا راشأ دقو :ةيوحن سسأ ىلع اهرادأ ًَةريثك ًةيهقف ٌتحابم «ريبكلا

 نسحلا نب دمحم يأر اوهقس الهو» :لاقف اذه ىنابيّشلا عينص ىلإ «لصفملا»

 يرشخمرزلا مالك شيعي نبا حرش دقو .(ناميإلا باتك عدوأ اميف هلك  ينابيشلا

 نّمض هنأ كلذو - ينابيشلا :ينعي  ةفينح يبأ مامإلا ٌبحاص وهو» :لاقف ءاذه

 ىلع ىنتبت هقف لئاسم هنم «ناميإلا» باتك يف ريبكلا عماجلاب فورعملا هباتك

 هلئاسم نمف .ملعلا اذه يف ٌةخسار ٌمدق هل نمل الإ ٌحْضَّنت ال «ةيبرعلا لوصأ

 :لاق ولو ءاوقتع ؛عيمجلا هبرضف ءٌرخ وهف كبرض يديبع يأ :لاق هنأ ةضماغلا

 ربحلا اذه ٌمالكف .لوألا الإ ٌقتعي مل عيمجلا برضف ءّرح وهف هتبرض يديبع يأ
 .©©0ةلأسملا هذه يف وحنلا مالك ىلع ٌقوسم

 هقفلا نيب لعافتلا يف رظنلا باوبأ نم ًاعساو ًاباب ينابيشلا ٌمامإلا حتف اذكهو

 نم ثلاوت مث «ةيوحنلا دعاوقلا تايضتقمب ةيهقفلا جئاتنلا قيلعتب كلذو .وحنلاو

 مامإلا دنع دوهجلا هذه ةمق ىلإ لصن ىتح وحنلاب ةرثأتملا ةيهقفلا دوهجلا هدعب

 بكوكلا» وه ًالقتسم ًاباتك وحنلاو هقفلا نيب ةقالعلا درفي ثيح .يونسإلا

 . 20(ةيهقفلا عورفلا نم ةيوحنلا لوصألا ىلع جَّرختي اميف ؛يردلا
 ع 2 هو ساو .

 ةطاحإلا لهو .هقفلا يف ةيبرعلا ةغللا ملعت مكح يف هيلجن ام اذهو

 هنع ٌبيجن ام اذه ؟ال مأ ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا يف طرش اهمولعو اهرارسأب

 :ةيتآلا ثحابملا ربع لصفلا اذه ىف

 56 :يبحاصلا 000

 .ةيرينملا ةعبطملا .ط «14 :شيعي نبال لصفملا ةبطخ حرش (2)

 ءا1ط .46 .45 :داوع نسح دمحم .د ققحملا مالك .ءيونسإلل يردلا بكوكلا (3)

 .ندرألا «نامع «عيزوتلاو رشنلل رامع راد ,م1985 .ه5
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 :هقفلا ملع فيرعت :لوألا ثحيملا

 :ةغللا يف هّقفلا أ

 «* لوم أوهمفي ((7) ِفاَسِل ني دفع لذحأو# : ىلاعت هلوقل ؛""مهفلا ٌقلطم :ةغل ُهقفلا

 . 2(نيّدلا ىف ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم» :ِهِلك هلوقو 2128 27 :هط]

 :حالطصالا يف هقفلا ب

 وه وأ .”ةيليصفتلا اهتلدأ نم بستكملا ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألاب ٌملعلا وه

 .ةيليصفتلا اهتّلدأ نم ةبستكملا ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألا ٌعومجم

 :يمالسإلا هقفلا يف ةيبرعلا ملعت مْكُح :يناثلا ثحبملا

 ىلإ نوحنجي ةيبرعلا ةغللاب ةقالعلا يوذ نيصّصختملاو ءاهقفلا ةماع يأر نإ

 نيّدلا ُرادم اهيلعو هَهَّنّسلاو نآرقلا ٌةغل اهنأل ؛اهمولعب ةطاحإلاو ءاهمّلعت بوجو

 اننأ ريغ «ًاعابت هنيبن امك ءٌبجاو وهف هب الإ ٌُبجاولا ٌجتي ال امو «ةلمجلا ىلع

 يف سراف ُنبا هنيب امك ًامامت ,يمالسإلا هقفلاب قّلعتي اميف انهاه َماهبإلا ٌمفرن

 نل ؛برعلا هتلاق ام ّلكب ةطاحإلا كلذ نم هّمزلي يذلا نإ :لوقن انسلو» :هلوق

 ُبجاولا لب «ًالوأ هانلق امك «نببنل الإ نوكي الو «هيلع رودقم ريغ كلذ نوكي

 نيب زيم نم ءاملعلا يفو ؛همالك نم ملكتملا ضرغ مهف اهنم ؛ةريثك ٍناعمب دري ةغل هقفلا (1)

 ىلإ هريغ قبس ىنعمب يتأت فاقلا حتفب (هّقف)و ءمهف ىنعمب يتأتف فاقلا رسكب (هقف)

 .ًةيجس هل ُهَقفلا راص اذإ فاقلا مضب (هّقف)و .مهفلا

 .هجام نباو «يذمرتلاو ءدمحأو ءملسمو «يراخبلا هاور (2)

 ةعبطملا «4/1 :ىفصتسملا ءرصمب حيبص ةعبطم 1 :يونسألل لوسلا ةياهن (3)

 حيقنتلا ىلع حيضوتلا «10/1 :تومحرلا حتاوف ء«ه1322 ءرصم «قالوب «ةيريمألا

 ءه1326 ءرصمب عبط .3 :لوصولا جاهنم ء.حيبص ط :«12/1 :ةعيرشلا ردصل

 بكوكلا حرش «م1938 ه1357 هرصمب يبلحلا يبابلا ةعبطم 2.147 :تافيرعتلا

 ثحبلا زكرم رشن ء«دامح هيزن .دو يليحزلا دمحم .د قيقحت .63 «41 7/1 :ريئملا

 ..01400 قشمدب ءركفلا رادب عبط «ةمركملا ةكمب ةعيرشلا ةيلكب ثارتلا ءايحإو يملعلا

 . ضايرلا «ناكيبعلا ةعبط م0
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 فّلكي نأ امأف ءةنُّسلا تءاجو ءنآرقلا لزن اهرثكأب يتلا نّئُِّسلاو ةغللا لوصأ ملع
 توعنو «عابّسلا ءامسأو «لبإلا فاصوأ ةفرعم ثدحملا وأ «هيقفلا وأ «ئراقلا

 ذاوش نم مهنع ءاج امو «يفايفلاو تاولفلا يف ٌبرعلا هتلاق امو «ةحلسألا

 . "”«الف فيرصتلا بئارغو «ةينبألا
 اومّلعت» : هيد رمع نبا لاق ؛تارمثو دصاقم ملعتلا اذهل نأ ٌبيجعلاو

 - اهو - رمعو ركب يبأ نعو ©" ؛ةءورملا يف ٌُديزتو ٠ ءلقعلا ٌتبثت اهنإف ؟ةيبرعلا

 ُمهأل َضَرَع اذهو .' *”«هفورح مّلعت نم انيلإ ٌبحأ نآرقلا بارعإ ملعت» :الاق

 مهنمو «ةيبرعلا مّلعت ة ةيضرف ىلإ اوحنج نيللا ؛ةيبرعلا ءاملعو ءاهقفلا

 يعفاشلا مامإلا يأر

 ام برعلا ناسل نم مّلعتي نأ ملسم لك ىلع ٌبجي» :يعفاشلا ٌمامإلا لاق

 . اوِضْرَف ءادأ يف هدهج هغلبي

 ٌةيبرعلاف «ةيبرعلاو مالسإلا نيب يوضعلا طابترالا ىدم ىلع انّلدي ام اذهو
 ريغب ًاحيحص ًامهف مالسإلا مُهَف ىلإ ليبس الو ءهتفاقث ءاعوو ءمالسإلا ُناسل يه

 نم نكمي ام مّلعت ملسم لك ىلع ُيعفاشلا بجوأ مث نمو ءاهتاقتإو ةيبرعلا قّوذت
 نمب فيكف ءهتفاقثو «هتئيب يف هلثمل ةحاتملا تاناكمإلل ًاقفو عاطتسا ام كلذ

 !؟(!اهماكحأو «ةعيرشلا هقف يف داهتجالا ةبترم غولب ديري

 :يدرواملا مامإلا يأر

 نم ملسم لك ىلع ٌضرف برعلا ناسل ٌةفرعم» :يدرواملا ٌةمالعلا لاقو
 , 50 (هريغو «دهتجم

 .50 :ىبحاصلا (1)

 تاقبطو :96 :يجاجزلل وحنلا للع يف حاضيإلاو «.19 /1 :ءابدألا مجعم 22(

 2 : يديبزلا

 .96 :حاضيإلا (3)

 تيوكلاب ملقلا راد ط :.34 :يواضرقلا خيشلل ةيمالسإلا ةعيرشلا يف داهتجالا :رظنا (4)

 .م1985 ها 6 قط

 .252 . 251 :يناكوشلل لوحفلا داشرإ (5)
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 :يزارلا نيدلا رخف يأر

 ؛ةيافك ٌضرف فرصلاو ءوحنلاو «ةغللا ةفرعم نأ ُملعا» :يزارلا رخفلا لاق

 اهتلدأ ةفرعم نود ماكحألا ةفرعمو «عامجإلاب ٌةبجاو ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم نأل

 امهو «ةنّسلاو باتكلا ىلإ ٌةعجار ًةلدألاو ءاهتلدأ ةفرعم نم َّدُب الف «ليحتسم

 ىلع ماكحألاب ملعلا فقوت ًاذإف .مهفيرصتو .مهوحنو .برعلا ةغلب نادراو

 امو .فيرصتلاو ءوحنلاو «ةغللا ةفرعم ىلع ُكفّفوتت ةلدألا ةفرعمو ةلدألا

 ةفرعم اذإف ءٌبجاو وهف .فلكملل ٌرودقم وهو «قلطملا بجاولا ىلع ُفّقوتي
 ٠ "ةبجاو ؛فيرصتلاو ءوحنلاو «ةغللا

 ةيميت نبا مالسإلا خيش يأر

 ٌضرف هنإو ءنيِّدلا نم ةيبرعلا ةفلا مّلعت نإ" :ةي :ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي
 باتكلا ّمُهَق َّنإف ,هباطخ نم عراشلا دارمو َةَّئُّسلاو باتكلا ٍدصاقم مهفل ٌّبجاو

 وهف هب الإ ٌبجاولا متي ال امو .ةيبرعلا ةغللا مهفب الإ نامهفي الو ءٌضرف ةنسلاو
 . 20(بجاو

 :سراف نب دمحأ يأر

 ىلع بجاولاك ةغللا ّملع َّنِإ :انلق كلذل» :سراف نب دمحأ ٌةمالعلا لاق
 ةغلب ملعلا نإ» :- هلك  لاقو .0”«مهايتفو .مهفيلأت يف اوديحي الئل ؛مّلِعلا لهأ

 ىتح «ببسب ايتفلاو ةنسلاو نآرقلاب ملعلا نم قّلعتم لك ىلع ٌبجاو برعلا
 كي هللا لوسرو .برعلا ةغلب ٌلزان َنآرقلا نأ كلذو ؛هنع مهنم دحأب ةانغ ال

 لُك نم كو هللا لوسر نس يف امو قو هللا باتك يف ام َةفرعم دارأ نمف «يبرع
 .”«ًادب ةغللاب ملعلا نم ْدِجَي مل ءبيجع مُظَن وأ «ةبيرغ ةملك

 ةعماج تاروشنم نم «يناولعلا رباج هط قيقحت ١275 /1 :لوصألا ملع يف لوصحملا (1)

 .ضايرلا ءةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا

 .207 :ميقتسملا طارصلا ءاضتقا (2)

 .رقص دمحأ ديسلا قيقحت «55 :يبحاصلا (3)

 .50 :يبحاصلا :رظنا (4)
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 : يرهاظلا مزح نبا يأر

 يف هقفتلا دصق نم ىلع ٌضْرَقَو» :يسلدنألا يرهاظلا مزح نبا ٌةمالعلا لاق

 هيلإ هتجاح هيضتقت امب ؛مولعلا رئاس نم كلذ ىلع َنيعتسي نأ انركذ امك نيدلا
 سَ رس حرس ه-

 اّلِإ ٍلوُسَر نم السر اموه# : ىلاعت لاق ودي هيبن مالكو ,.ىلاعت هبر مالك مْهَف يف

 ٌرِيِرَعْلَ َوْهَو ُدلَصَي نم ىدْهَيَو ُدَكَي 1 نم ُهَلل ُلِضم مل تح تيبس همم ِنَسِب

 َمهفيل ؛برعلا ناسلب ًاملاع ّنوكي نأ هيقفلا ىلع ضرفف. [4 :ميهاربإ] «ٌمِيكَحْل
 برعلا ٌبيترت وه يذلا وحنلاب ًاملاع نوكيو كَ َيِبَّنلا نعو ءدو هللا نع
 فالتخاب اهنع ربعي يتلا مالكلا يناعم ُمَهْفُن هبو «نآرقلا لزن هب يذلا ؛مهمالكل

 ىلع ٌةعقاولا ظافلألا يهو «ةغللا َلِهَج نمف .ظافلألا ءانبو ءتاكرحلا

 فالتخال ةعقاولا تاكرحلا فالتخا ملع وه يذلا ؛وحنلا لهَجو .«تايّمسملا

 ٌفرعي مل نمو هوكي هيبنو ىلاعت هللا انبطاخ هب يذلا ناسللا يفرعي ملف «يناعملا

 نع هللا هاهن دقو «يردي ال امب يتفي هنأل ؛هيف ايتفلا هل لحي مل «ناسللا كلذ
 كيلو لع َداوفْلاَو َرَصِباَو َعمَسلا َّنِإ دْلِع وي كَل سل اَم ُكَقَت الو : ىلاعت هلوقب كلذ د عي ةقع لو مل رم عمل موج هم ته يم

 كتم 2ع نا 60

 [36 :ءارسإلا] * الوْكسم هنع ن

 :نودلخ نبا ةمالعلا يأر

 ماكحألا ٌذخآم ذإ ؛ةعيرشلا لهأ ىلع ٌةيرورض اهتفرعمو» :نودلخ ُنبا لاق
 ةباحصلا نم اهتلقنو «برعلا ةغلب ىهو «ءةئِّسلاو باتكلا نم اهلك ةيعرّشلا

 ةقلعتملا مولعلا ةفرعم نم دب الف ءمهتاغل نم اهتالكشم حرشو «برع نيعباتلاو

 . © «ةعيرشلا ّمْلِع دارأ نمل ناسللا اذهب

 :تاحلطصملا يف ةيبرعلاب هقفلا ةقالع :ثلاثلا ثحبملا

 يف ةيمالسإلا ةيهقفلا تاحلطصملا مظعمف» :ناّسح مامت روتكدلا لوقي

 «ىعسلاو .يدهلاو .جحلاو «مايصلاو «ةاكزلاو «ةالصلاك اهريغو تادابعلا

 118 117 /5 :مزح نبال ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا (1)

 .501 :نودلخ نبال ةمدقملا (2)
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 قيرط نع ةّصاخ ةيحالطصا ناعم ىلإ ةماع ةيوغل ناعم نع لّوحم اهوحنو
 . "”(دمعتلاو ءدصقلا

 ىنعم ىلع قلطأ  رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع  ةالصلا َحلطصم نأل كلذو
 ىلع تقلطأ مث «ءاعدلا :ةغللا يف اهانعمو ؛«يعرش ىنعم ىلإ َلِقُن مث «يوغل

 كلت ٌلامتشا يهو ؛امهنيب ةقالعل ؛عرشلا فْرُع يف ةررقملا لاوقألاو لاعفألا

 قلعتي ام ىلع» مسالا قالطإ باب نم ًاعبط اذهو .ءاعدلا ىلع لاوقألاو لاعفألا

 حلطصم اذكو .2"اهبرش مّرحملاو ةمرحم رمخلا مهتيمستك هب لصتيو «ءيشلا هب
 دقو ءءامنلاو ةراهطلا اهلصأ ةاكزلاو «ةرايزلا ىلإ دصقلا ةغللا يف هلصأ ّجحلا

 . عرّشلا يف يناعملا هذه ىلع ّمعألا مظعم يف تيقب

 ءاهقفلا نيب نم ًاقلأتم هتلعج ةيبرعلا يف يعفاشلا مامإلا ةوق :عبارلا ثحبملا

 :رابكلا

 لب ءًايبرع نوكي نأ هيف ظرتشي ال ايتفلاو هقفلا ىف ّدهتجملا نأ ناك نإو

 «لصألا يبرع ناك نمم َدِجُو هنأ ريغ .برعلا ةغلو «ةيبرعلاب ًاملاع هنوكب ىفتكي
 ءاهرارسأو ءاهدعاوقو «ةيبرعلاب ةطاحإلاو «ماملإلا هتبورع ىلإ عمج دقو
 يعفاشلا سيردإ نب دمحم ربكألا مامإلا لاثمأ نم ةيعرشلا مولعلا يف هصّصختو

 ربع يمالسإلا هقفلا يف رّخبتملاو «ةلاسرلا» :هباتك ربع لوصألا ملع عضاو

 ؛ةيبرعلا يف هعاب لوطل يهقفلا طابنتسالا ةيلمع يف هند عرب دقف «مألا» :هباتك

 :نيرمأ ىلإ كلذ ًٌءاملعلا در دقو

 .ةيبرعلا يف هتلاصأ :امهالوأ

 .حاحفألا برعلا نم هعامسو «ةيلصألا اهدراوم نم ةغللا هذخأ :امهيناثو

 نع لقن دقو .©”ةغللا يف ًامامإ لب «ةيبرعلا لحاطف نيب ًاقلأتم هلعج ام اذه

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «.2ط 2322 :ناسح مامت .د اهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا (1)

 .م1979 «باتكلل

 .295 /1 :ةغللا يف رهزملا (2)

 - ةعابطلا ةرادإ ط 250 /1 :يوونلل تاغللاو ءامسألا بيذهتو 209 :لوخنملا :رظنا (3)
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 .ةعيبرو ميمت ةغلب دهشتسي امك «يعفاشلا ةغلب ٌدهشتسي ناك هنأ بجاحلا نبا

 .27(ةّجح ةغللا يف يعفاشلا مالك» :لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو

 ؟ةيبرعلا يف ًافيعض ةفينح وبأ ناك له :سماخلا ثحبملا

 عفر يلاتلابو «ةيبرعلا يف َنْحّللا ةفينح يبأ مامإلل َبَسَن يلازغلا دماح ابأ نإ
 ناك هنأل ؛ًادهتجم ْنكي ملف «ةفينح وبأ امأو» :لاقف «ةرملاب داهتجالا ةجرد هنع

 .©(سيبق وبأب هامر ولو» :هلوق لدي هيلعو «ةغللا ٌفرعي ال

 َوْحَّنلا بلط ةفينح ابأ نأ ىلع ؛يلبنحلا يبرحلا ميهاربإ كلذ ىلع هعبات دقو

 نأ دارأ ثيحب ؛هيف سايقلا بناج ُمزتلي ام ًاريثك ناكو «ةيملعلا هتايح لهتسم يف

 ملف «بولقو «بلق» ىلع اسايق بالك نم الدب «بولك» ىلع «بلك» ٌعمجي
 . ”ًابناج هنع ضرعأو ءوحنلا ةسارد نع فرصنا كلذ دنعو «هدنع ُمقتسي

 هيف نعطلل ةجحلاب ٌضهني مل ةفينح يبأ مظعألا مامإلل بسُن يذلا اذهو

 :4)ةيتآلا تارابتعالل هنييض

 ًاضيأ ظحاجلا اهاور دقف «سيبق وبأب هامر ولو» :لاق هنأ هنع يوُر ام - 1

 يبأ نع اتّحص نإ  ناتغيّصلا ناتاهو «'*06سيبق ابأب هسأر برض ولو» :ةغيصب

 ىلع ةيهقفلا عورفلا جيرخت يف يردلا بكوكلاو «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ةيرينملا -
 عوبطم «يدعسلا قازرلا دبع .د قيقحت .63 :يونسإلا ميحرلا دبعل ةيوحنلا لئاسملا

 .رهزألا ةعماج «ريتسجام ةلاسر «ةبتاكلا ةلآلا ىلع

 ء1ط مساق دمحم دمحأ قيقحت .57 :يطويسلل وحنلا لوصأ ملع يف حارتقالا :رظنا (1)

 .ةرهاقلا .ةداعسلا ةعبطم .م1976 ههه 6

 ؟هب هديقتأ ءهلتقف ةرخصب لجر سأر برض نمع لئُس نيح كلذو «471 :لوخنملا (2)

 .169 . 168 : ظحاجلل نيبتلاو نايبلا .سيبق ابأب هسأر برض ولو ءال :لاق

 ةغللا يف تاسارد :ةيبرعلاو «332/13 :يدادغبلا بيطخلل دادغب خيرات :رظنا (3)

 ط «باوتلا دبع ناضمر.د قيلعتو ةمجرت .73 :كف ناهويل بيلاسألاو تاجهللاو

 رصم «يجناخلا ةبتكم ,م1980 .ه 0

 .29 . 28 :ماكحألا طابنتسا يف ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالدلا رثأ :رظنا (4)

 .169 /2 :نييتلاو نايبلا (0)
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 وبأب» يلازغلا ةياور امأ ءمهمالكو «برعلا ىضتقم ىلع ًاجيرخت اهل نإف - ةفينح
 فورعملا لبجلا ىلع مْلَع «سيبق وبأ» نأل ؛ةياكحلا ىلع جرخت اهنإف «سيبق

 هنع كلذ لقن امك ؛فاضملا ةياكح سنوي زاجأ دقو «يفاضإ ٌبكرم وهو «ةكمب
 . "”يطويسلاو «شيعي نبا

 .2”(فراعملا رئاس يكحي برعلا ٌضعبو» :روفصع نبا لاق - 2

 ةسمخلا ءامسألا رصقي نم ةغل ىلع لمحت اهنإف ظحاجلا ٌةياور امأو 3
 :رعاشلا لوق هنمو ؛كلذ يوقي ام مهنع درو دقو .ًاقلطم

 ©هاتياغدجملا يفاغّلَب دق اهابأابأو اهابأ َّنِإ

 يف صقنلا ةغل نم َرهشأ ةغللا هذه هقفاو نمو كلام نبا َلَعَج لب ءال - 4

 :هتصاالخ يف لاق ثيح ؛ءامسألا هذه

 نسحأ ريخألا اذه يف ٌصقنلاو نههو كانك مح أ بأ

 رهشأ نهصقن نم اهرصقو رذنب وه ّييِلاتو بأ يفو

 ٌقَح يف هلاق امع ّعَجَر دق يلازغلا دماح ابأ نأب ةدافإلا نم َّدُب الو ءاذه 5

 . *”هتايح رخآ ةفينح يبأ

 ملف «بولق» ىلع «بولك» َسايق دارأ ةفينح ابأ نأ نم يوُر ام امأو -6

 ًاببس نوكي ىتح ؛ةيبرعلا ملع يف هنُكمت ةلق ىلع دي ال كلذ نإف ؛هدنع مقتسي
 ٌىنج نبا دقع دقو ؛ةيبرعلا رابكل كلذ نم ءيش لصح دقو .اهنع هفارصنا يف

 «ىنثملا ةبتكمو «توريب «بتكلا ملاع ط 2.19 /4 : شيعي نبال لصفملا حرش :رظنا (0)

 .توريب ءرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ط .153 /2 :يطويسلل عماوهلا عمهو .ةرهاقلا

 .298 /1 :روفصع نبال برقملا (2)

 حرش :رظنا ءجاجعلا نب ةبؤر :ليقو «يلجعلا ةمادق نب زجارلا مجنلا وبأ وه هلئاق (3)

 «يبرعلا ثارتلا ةنجل .ناجوك رفاظ دمحأ قيقحت 2128 /1 :يطويسلل ينغملا دهاوش

 ةعبطم «م1937 «ه1355 «2ط .7 :ليقع نبا دهاوش ىلع يواجرجلا حرشو .قشمد

 .يبلحلا يبابلا ىفطصم

 .(3) مقر وتيه نسح.د قيقحتلا شماهو 24471 :لوخنملا :رظنا (4)
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 ظحاجلا هلثم لعفو «ءاملعلا تاطقس باب» :هامس «صئاصخلا» :هباتك ىف ًالصف

 .«نحللا باب» :هامس باب تحت «نّيبتلاو نايبلا» :هباتك ىف

 ناك دقل لب «ةيبرعلاب ملاع ريغ هنأ نم هيف ليق امم ْأّربُم ةفينح وبأف ًاذإ -

 ةفّئصملا بتكلا ٌضعب هيلإ ثبسن ىتح ؛اهلوصأ يف قمعتلا نم ٍريبك بناج ىلع
 ."7(فرّصلا ىف دوصقملا نتم» :اهنم «ةغللا ىف

 يعرشلا مكحلا يف ةيبرعلا رثأ ىلع ةيقيبطت ةلثمأ :سداسلا ثحبملا

 هللا لوق ٍتيأرأ :اهل لاق ريبزلا ّنب ةورع نأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع »
 نأ ِهْيَلَع َعاَبُج الم َرَمَتْعَأ وأ َتْدلَآ ّجَح ْنَمَه ولأ راع نم ةوْرمْلاَو املأ نإ :ىلاعت

 دحأ ىلع ىرأ امف ؛98 :ةرقبلا] *6 ٌمِيِلَع كاس هَل نإ اريح َعّوطَت نَم و امهب كوي

 تناك ول اهنإ «يتخأ نب اي تلق امسئب :ةشئاع تلاقف !امهيف فوطي الأ ًاحانج

 اهنكلو «[158 :ةرقبلا] «(امهي كولي نآ هبكَع عاتج الئط :تناك اهتلّوأ ام ىلع

 اوناك يتلا ةيغاطلا ةانمل نوُلهي اوناك اوملسُي نأ لبق راصنألا نأ ثلزن امنإ

 كلذ نع اولأسف «ةورملاو افصلاب فوطي نأ جّرحتي اهل لهأ ْنَم ناكو «اهنودبعي

 يف ةورملاو افصلاب فوطن نأ جّرحتن انك انإ هلل لوسر اي :اولاقف لَك َىبَّنلا

 تلاق «[158 :ةرقبلا] 4 هَل ٍرِلَعَس نم َةورَمْلاَو امَصلأ َّنِإإف : كو هللا لزنأف «ةيلهاجلا

 فاوطلا ّعدي نأ ٍدحأل سيلف « ءامهب فاوطلا ِِلي هللا لوسر َّنَس دق مث :ةشئاع

 .©0امهب

 يف وهو همأ حبذت يذلا ماعنألا ةميهب نينج مكح يف ءاهقفلا ُفالتخا ه

 ,؛همأ ةاكذ نينجلا ٌةاكذ» :ثيدحلا اذه طبض يف ةياوّرلا ٍيفالتخا ببسب ءاهنطب

 مكحلا ٌفلتخيو .بصنلاو عفرلا :نيتياورب ةريخألا (ةاكذ» ٌةملك تيوُر دقف

 .29 . 28 :ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالدلا رثأ (1)

 2159 /1 :يطويسلل روثنملا ردلا :رظناو «دواد وبأو «يئاسنلاو ءملسمو «يراخبلا هاور (2)

 «قشمد «يلازغلا ةبتكم «136 /1 :ينوباصلا يلع دمحم خيشلل ماكحألا تايآ ريسفتو

 .توريب «نافرعلا لهانم ةسسؤمو
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 ةيزجم همأ ةيكذت ٌلعجت عفرلا ٌةياورف ءىرخألا نع امهنم ةدحاو لك يف يعرَّشلا
 .همأ ةيكذتك ًةيكذت هل ٌبجوتف بصنلا ةياور امأ «هنعو اهنع

 نيب ديشرلا نوراه ةفيلخلا سلجم ىف ٌثتدحت ىتلا فئارطلا نم ىورّيام »

 دحأو ««جارخلا» :باتك بحاص يضاقلا فسوي يبأ نيليلجلا نيملاعلا هيسيلج

 ٌبعادي فسوي وبأ ناك دقف «ئراقلا يوحنلا يئاسكلاو «ةفينح يبأ يبحاص

 وحنلا ملع وهو «هيف غبن يذلا ؛هملع نأش نم ليلقتلاب هتظاغإ لواحيو «يئاسكلا

 ةصاخبو «هيلإ سانلا ةجاحو «ملعلا اذه َةيمهأ هل ٌتبثي نأ يئاسكلا دارأف «ةيبرعلاو

 ٌلوقي لجر ءامهرمأ كيلإ عِفَُر نيلجر يف كيأر ام .فسوي ابأ اي :هل لاقف «ءاهقفلا
 (يخأ ٌلتاق اذه» :رخآلا نع هلوقو «(ةفاضإلاب) «يخأ ّلتاق اذه» : امهدحأ نع

 :يئاسكلا لاقف .اعم امهنم :فسوي وبأ لاقف ؟هنم ٌصتقت امهيأ ««نيونتلاب)

 هنإف يناثلا امأ .ىهتناو لّتق يذلا وه هنأل ؛لوألا نم ُنوكي امنإ صاصقلا .تأطخأ
 ٍتاكرحلا ببسب يعرشلا مكحلا فلتخا فيك َلَّمأتف .دعب لتقي اّملو ءدّعوتي

 .وحنلا يف ةيبرعلا رثأ ىلع لدي امم ؛وحنلا يف ةيبارعإلا

 :ةيهقفلا ةكلملا نيوكت :عباسلا ثحبملا

 :ةيهقفلا ةكلملا ٌفيرعت

 ءيشلا يف ةوق ىلع لدي حيحص لصأ «كلم» :ةدام نم ةغللا يف ٌةكلملا
 يف يهو ؛'”كلام وهف هيف فرصتلاب درفناو «هزاح :ءيشلا كلمو .ةحصو

 جاتنتسا ىلع اهب ٌردتقي ةفص» يه وأ .27سفنلا يف ةخسار ةفص :حالطصالا

 . 2”(اهذخآم نم ماكحألا

 اهفّرعو «ريبش نامثع دمحم روتكدلا ذاتسألا فيلأتلاب اهدرفأ دقو ءاذه

 يف مهسي يذلا مالكلا دصاقمل مهفلا ٌققحت «سفنلا يف ةخسار ةفص» :اهنأ ىلع

 : روظنم نبال برعلا ناسل «351 /5 : سراف نبال ةغللا سيياقم مجعم يف (كلم» ةدام عجار (1)

 .896 /2 :يمويفلل ريثملا حابصملاو 1232 : يدابآ زوريفلل طيحملا سوماقلا .«28 3

 .675 :يوانملل فيراعتلا تامهم ىلع فيقوتلاو 4296 :يناجرجلا فيرشلل تافيرعتلا (2)

 .291 /3 :ريبحتلاو ريرقتلا (3)
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 يف هئاظم ىلإ هّدرب امإ ء«ةحورطملا ةيضقلل يعرشلا مكحلا ءاطعإ نم نكمتلا
 ."7ةيلكلا دعاوقلا وأ «ةيعرشلا ةلدألا نم طابنتسالاب وأ ءهقفلا نوزخم

 .داهتجالاو «ةمكحلاو «ةريصبلا ىهف ؛اهب ةلّصلا تاذ ظافلألا امأو

 :ةيهقفلا ةكلملا تاموقم ىدحإ ةيبرعلا ةغللا ةفرعم

 «فرصو «ءوحن :نم يبرعلا ناسللا مولع ةفرعم يعرشلا ملعلا بلاطل يغبني

 ُجاتحي ةيقفلاف «مهفلا قح ةنسلاو نآرقلا صوصن مهف نم نكمتيل ؛بدأو «نايبو

 باتكلا دصاقم ةفرعمو «ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا نم نكمتيل ؛ةيبرعلا ةغللا ىلإ

 .©7امهيناعمو «ةئسلاو

 ىواتفلا نم يقوتلل ةيبرعلا ىوتسم ىلع ىوتفلا لهأ دادعإ :نماثلا ثحبملا

 :ةذاشلا

 ىواتفلا» :ناونعب عوضوملا يف سيفن ٌباتك يواضرقلا فسوي خيشلل

 دقو ©”(اهاقوتنو ءاهجلاعن فيكو ءاهبابسأو ءاهتاقيبطتو ءاهريياعم :ةذاشلا

 ةرتفلا يف ةمركملا ةكم يف دقع يذلا ىوتفلل يملاعلا رمتؤملا ىلع هتليضف حرتقا

 ةطبار نم ةوعدب «م2009 21 -17 قفاوملا ه1430 مرحم 24 20 نم

 ةهجاوم ليبس يف مهيلع حرتقا «ملاع يتئم نم ديزأ اهرضحو «يمالسإلا ملاعلا

 «ىوتفلل دهعم ءاشنإ ؛ مامز الو ماطخ الب ريست ىتلاو ةفيعّضلاو ةداَّشلا ىواتفلا

 ةيلك اهيفو «ثيدحلا هميظنت يف رهزألا هلعف ام رارغ ىلع ؛ىوتفلل صصخت وأ

 بدألاو «ةغالبلاو «فرصلاو «وحنلا :نم ةغللا مولع سردتو .ةيبرعلا ةغللا

 . ©ةيخيراتلا هلحارمو «ةفلتخملا هعاونأب ىبرعلا

 .م2008 ء1ط «ندرألا «سئافنلا راد «16 :ةيهقفلا ةكلملا نيوكت (1)

 .اهدعب امو 62 :ةيهقفلا ةكلملا نيوكت :رظنا (2)

 .ةرهاقلا «قورشلا راد 2010 «ه1ط (3)

 .اهدعب امو 150 :ةذاشلا ىواتفلا (4)
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 :ةرصاعملا تادجتسملل يهقفلا فيدكتلا :عساتلا ثحيملا

 :يهقفلا فييكتلا ىنعم

 فّرعُي يواضرقلا فسوي ٌحيشلاف «نيرصاعملا ءاهقفلل تافيرعت تدرو
 وأ ."”(ةيلمعلا ةعقاولا ىلع يعرشلا صنلا ٌقيبطت» :هنأ ىلع يهقفلا فييكتلا

 ٌداتسألا اهدرفأ دقو «©0(ربتعم نيعم لصأ ىلإ اهئامتنا نايب و ءاهريرحت»

 ةعقاولا ةقيقح ديدحت» :اهنأ ىلع اهفّرعو «فيلأتلاب ريبش نامثع دمحم روتكدلا

 دصقب ةيهقف فاصوأب يمالسإلا هقفلا هّصَخ .«يهقف لصأب اهقاحلإل ةدجتسملا
 ةهباشملاو «ةسناجملا نم ققحتلا دنع ةدجتسملا ةعقاولل فاصوألا كلت ءاطعإ

 . ©”(ةقيقحلا يف ةَّدجتسملا ةعقاولاو لصألا نيب

 :يهقفلا فييكحتلل سرامملا هيقفلا طباوض

 مهافلا «ىور امل طباضلا» وهو .داهتجالا ةجرد كردأ ْنَم وه هيقفلاف

 نأ طرشلا نأو» .”«ةنسلاو باتكلا ىلإ هيف فلتخا ام درل نسحملا ؛يناعملل

 «سانلا عاعر نع ًازيمتم ًانطف تاموكحلاو تاموصخلا لصفل ُبانتسملا نوكي

 ءاهتقيقح ىلع هيلإ ةعوفرملا ةعقاولا مهفي نأ دب الو .سايكألا نم ًادودعم
 نأو» «”(اهنم لاكشإلا لحمو «لاؤسلا عضومو ؛لاضعإلا نطاومل نّطفتيو

 .72 يواضرقلا فسوي خيشلل ىواتفلا (1)

 : اهنم ابيرقو .م1985 ء1ط «توريب «سئافنلا راد ,72 :يج ةعلقل ءاهقفلا ةغل مجعم (2)

 رادو «توريب ءرصاعملا ركفلا راد «145 :وناس بطقل هقفلا لوصأ تاحلطصم مجعم

 راد .242 :يواصلا حالص دمحمل رامثتسالا ةلكشمو .م2001 ء.1ط ىقشمد ءركفلا

 .م1988 .1ط «ةرهاقلاب ءافولا رادو .ةدجب عمتجملا

 راد م2004 ه1425 1ط .30 :ةيهقفلا هتاقيبطتو ةدجتسملا عئاقولل يهقفلا فييكتلا (3)

 .قشمد ءملقلا

 .م1975 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «49 :يدادغبلا بيطخلل هقفتملاو هيقفلا (4)

 .م1979 «ةرهاقلا «ةوعدلا راد .158 :ينيوجلل ملظلا ثايتلا يف ممألا ثايغ (5)
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 تاهمأل ًاطباض .هقفلاب ًاملاع ءكلذ لامعتسا ىف ضايتراو ٍةبْرُذ اذ نوكي

 . (7(اهديهمت نم غورفملا هعيرافتو ءهلئاسم

 ءوحن :نم .برعلا ةغلب ناعتسا» نم الإ اهيلع ٌردقي ال ةيلمعلا هذهو
 لاوقأو «ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا صوصن مهف نم نكمتيل ؛بدأو «نايبو .فرصو
 . 2”(مهفلا قح ءاهقفلا

 نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا قرط دحأ ةيبرعلاب ملعلا له :رشاعلا ثحبملا
 :اهتلدأ

 موقي يتلا يه ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا صوصن نأ مرج ال

 عاونأ يف كلذ دجأو «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ماكحألل طابنتسا لك اهيلع

 : ةيتآلا يهقفلا فينصتلا

 :نآرقلا ماكحأ بتك أ
 هللا باتك عم لماعتلاو ريسفتلا جهانم ٌدحأ وه فينصتلا نم ٌبْرَّضلا اذهو

 ٌبناجو .يهقفلا ّدعبلا يعاري ذإ ؛ميركلا نآرقلل يهقفلا ريسفتلاب ىّمسيو «ىلاعت
 دقو «ماكحألا تايآ ريسفتب ىّمسُيو «ريسفتلا ةدامل يطاعتلا يف ةيعرشلا ماكحألا

 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنم ؛جاهنملا اذه ىلع ةريثك ٌبتك تفّْنُص

 . يفنحلا صاصجلا ركب يبأل (نآرقلا ماكحأ)

 .يكلاملا يرفاعملا يبرعلا نبا ركب يبأل (نآرقلا ماكحأ)

 . يكلاملا سرف نب معنملا دبعل نآرقلا ماكحأ

 . يقهيبلا بيترت و عمجب يعفاشلل (نآرقلا ماكحأ)

 . يسارهلا ايكلل (نآرقلا ماكحأ)

 .سياسلا يلع دمحم (ماكحألا تايآ ريسفت) -

 .خلإ . . .ينوباصلا يلع دمحمل (ماكحألا تايآ ريسفت) -

 ملاع ةبتكمو ءمكحلاو مولعلا ةبتكم 278 :حالّصلا نبال يتفتسملاو يتفملا بدأ (1)

 .مم6 «توريب «بتكلا

 .117 :ىهقفلا فييكتلا (2)
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 ؛ةيعرشلا ماكحألاب ةقالع اهل يتلا ؛ةفيرشلا ٌتيداحألا ٍتدرس يتلا يهو

 : اهنم « ةريثك تافنصم ةمثو

 مامإلل (راطوألا لين) حرش هيلعو «ةيميت نبا دجملل (رابخألا ىقتنم)
 . يناكوشلا

 (مالسلا لبس) حرش هيلعو «ينالقسعلا رجح نبال (مارملا غولب)

 . ىناعنصلل

 يف ديعلا قيقد نبا حرش هيلعو «يسدقملا ةمادق نبال (ماكحألا ةدمع)

 .خلإ . . .(ماكحألا ماكحإ)

 : ةيهقفلا عورفلا بتك - ت

 ,مالعألا ةمئألا نيب نراقملا هقفلاو «ةيهقفلا بهاذملا بسح اهرثكأ امو

 .ةيليصفتلا اهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألا ظبنتست ةلمجلاب اهنكل
 : ةيبرعلاب ملعلا ىلع طابنتسالا ةيلمع فقوت-ج

 :دامتعا نم ةيفيلكتلا ماكحألا طابنتساو .ءصوصنلا مهفل ًامازل ناك كلذو

 ."”(ةنسلاو «نآرقلل ةبسنلاب صوصنلا هذهل يبرعلا مهفلاو ةيوغللا تالولدملا»

 :ةيبرعلا ةغللا هتداجإب هيقفلا ةءافك

 ةءافك ىلع ةيملعلا ريياعملا دحأ ءاهبادآو ءاهبيلاسأ :ةيبرعلا ةغللا ًةداجإ َّنِإ

 هتءافك فرعُت اهب هسّرمتو ءاهل هتداجإ ردق ىلعو «هتاطابنتسا ةحصو «هيقفلا
 يف ٌئبطاشلا ٌمامإلا هرّرقي ام وهو «'2”ةيعرشلا هتاطابنتسا ةمالس ىدمو «ةيهقفلا

 .عزانم الب لوصألا ءاملعو «تاقفاوملا

 «توريب «ليجلا راد ط «10 :يرصحلا دمحأ .د .صوصنلا نم ماكحألا طابنتسا (1)

 .م1997 .ه1417 .2ط

 .ه1416 .1ط .215 :ناميلس وبأ باهولا دبع .د يمالسإلا هقفلا يف ثحبلا جهنم (2)

 .توريب «مزح نبا رادو «ةمركملا ةكم «ةيكملا ةبتكملا ط م6
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 : ايتفلاو ةيبرعلا ةغللا

 ةجاح يف لوقلا باب (يبحاصلا) :هباتك يف سراف ُنبا ٌةمالعلا مجرت دقو

 ىلع ٌبجاو برعلا ةغلب َملعلا نإ» :لاقو «ةيبرعلا ةغللا ةفرعم ىلإ ايتفلاو هقفلا
 .©"7«ببسب ايتفلاو ةنسلاو نآرقلاب ملعلا نم قّلعتم لك

 ةعانص ْلّصحي مل نم نأ ىلع ٌدقعنم ٌعامجإلاو» :يفوطلا ٌةمالعلا لاق

 ينعن نحن :ٌلوقن انأل ؛باقعلاب دعوتي الو «ًاعرش ّمذي ال ةيبرعلا ملعو بارعإلا
 . ©«ءاضقلاو ايتُفلا دارأ نم ىلع صاخلا بوجولا هبوجوب

 :ةيبرعلا ىلإ هقفلا عورف ةجاح ىلع ةلثمأ :رشع يداحلا ثحبملا

 ةلالد عم ٌةينلا ٌقبطنت نأ طرشب كلذو ؛نيميلا يف ةينلا رابتعا عوضومب يفتكأ

 ناك نإو «مومعلا ىلع مسقلا لد ءمسقلا ةغيص يف ًاماع ظفللا ناك نإف .ظفللا

 ىف  ٌفلاحلا هاون ام ناكو ءصوصخلا ىلع ٌلد ءصوصخلا ظافلأ نم ظفللا
 وهو ءاهرثأ نيميلا ىلع ُتَئرتي هنإف هيلع ًءانبو ؛ ظفللا رهاظل ًاقفاوم  ةلاحلا هذه

 .ثنحلا دنع ةرافكلا بوجوو «ءافولا ٌبوجو

 نإف ءمسقلا ةغيص يف ظفللا هلمتحي ال ىنعم هنيمي يف ٌفلاحلا يوني دقو

 : ةريثك كلذ ةلثمأو «نيميلا يف اهل ٌرابتعا ال ةينلا هذه

 مث ءديز ةجوز ملكأ نل ءوه الإ هلإ ال يذلا هللاو :ًالئاق لجر مسقي نأ

 نم ابوره ؛ةتيملا ديز ةجوز ٌثدرأ ينإ :لوقي .كلذ يف عجاري نيحو ءاهملكي
 .ةرافكلا

 ٌتدرأ امنإ :لوقي و «لكأيف «سانلا نم نالف ماعط لكأي ال نأ مسقي نأ وأ

 قافتاب نيميلا ىف ةربتعم ريغ اههباش امو «ةلثمألا هذه ىف ةينلاف .هتيب لخدأ الأ

 ْ .©©!ءاضقو «ءاتفإ ءاهقفلا

 .50 :يبحاصلا ()

 .د قيقحت 2237 :يفوطلا يوقلا دبعل ةيبرعلا يركنم ىلع درلا يف ةيبضغلا ةقعصلا (2)

 .ه1416 «لضافلا دلاخ نب دمحم

 .ندرألا ؛مقرألا راد ط «111 :سراف وبأ رداقلا دبع .د «روذنلاو ناميألا :رظنا (3)
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 :ةيبرعلا ةغللا ف دنتسم اهل نيميلا يف ةينلا رابتعا

 ظفللا هلمتحي ءاهب قطن يتلا مسقلا ةغيص يف ُفلاحلا هاون يذلا ناك اذإ

 :يتآلا قفو كلذ ليصأتو ؛هاون ام ىلإ نيميلا ْفْرَص بجيف «قوطنملا

 : ماعلا نع صاخلاب ريبعتلا برعلا مالك يف ءاج ه

 :نالجع ينب وجهي ةئيطحلا يلهاجلا رعاشلا لوق

 ٍلَدرَح َةَّبَح سانلا نوملظي الو

 َسسانلا ملظت ال ًةريشعلا هذه نأ دارأ لب ءاهنيعب لدرخلا ةبح دري مل رعاشلاف

 . ربك وأ رغص ؛ًائيش

 : اهنمو «كلذ ىلع لدي ام تايآلا نم َدَرَو ميركلا نآرقلا يفو

 : رطاف] «ٍريِمْظَف نم توكلي اَم هنود نم ردت اول : ىلاعت لاق »
 نيب يتلا ؛ءاضيبلا ةقيقرلا ةرشقلا :يأ «ىوُنلا ةفافل :انه ريمطقلاب دارملاو 3

 ."”ربك وأ رغص «ًائيش نوكلمي ال :دارملاو .ةاونلاو ةرمثلا

 َوُمَلظُي الو *كي نم قي هَل لب مه وكينيا َلِإ رت لآ» :ىلاعت لاقو ه
 ةيانك هلك اذهو «ةرمتلا ةاون ّقش يف يذلا ظيخلا :ليتفلاو .[49 :ءاسنلا] 4 ايت
 . 27ش َساّتلآ ُمِلظَي ال هنأ نإ «هريغصتو ءيشلا ريقحت نع

 .[53 :ءاسنلا] * اَريِقَت َساّنلَأ َنوُيْؤُي اَّل اذ ِكْرمْلآ َنِم ٌتِحَت حك مآ :ىلاعت لاقو »

 .قوقحلا نوعنمي :دارملاو «ةاوَّنلا رهظ يف ةطقنلا :ٌريقنلاو

 : اهنم ؛صوصخلا هب ديرأو ماعلا اهيف ٌَرِكُذ ٌتايآ نآرقلا مالك يفو

 اًننميإ مُهَداَرك َمُهَوَمْخأم كل اوُمَبَج َدَق َساّدلآ َّنِإ ٌساَنلَأ َمُهَل َلاَك َنِدَلا# : ىلاعت هلوق »
 ظافلأ نم سانلا ًةملكو .[173 :نارمع لآ] 4# ُليِكرْلأ َمْفيَو هللا اَنْبَسَح اوُاَكَ

 .هباحصأو «نايفس وبأ» :انه اهب ديرأ نكل ؛مومعلا

 لا آَنْتاَ َدَقَم -وِلْضَه نم ُدَّشَأ ٌمُهلَتاَع آم َلَع َساَّنلآ َنوُدّسْحَي مآ :ىلاعت لاقو »

 .ةيآلا ريسفت دنع 2249 /5 :يبطرقلا ريسفت :رظنا (1)

 .248 /5 :يبطرقلا ريسفت (2)
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 للم ُيِبَّنلا وه انه سانلاو .[154 :ءاسنلا] © اًميِظَع اًكْلُم مُهَدَتاَو َدَمْكْلْلَو بتكلا مهب

 .ةلاسرلا ةمعن ىلع دوهيلا هدسح

 قري َكِدَك فكم الإ جزم ال اوُحَبْسأ اهرب نع َّلُكُر َدُتا» : ىلاعت هلوقو »
 ضرألاو ءامسلا لمشتو «مومعلا ٌديفت ءيش ٌلكف .[25 :فاقحألا] « َنيمرِجُملا موق

 .دوه موق نم ةرفكلا كالهإ وه ؛صاخ ىنعم اهب ديرأ نكل «تاقولخملاو
 :نيميلا يف ةيوغللا ةلالدلا ىلإ عوجرلا

 «ةمكحم ٌةعيرش ٌفرعلا نأل ؛ةيوغللا ةلالّدلا عم هضراعت دنع فرعلاب ُذَحْؤُي

 داعُي ذئئيحف «ةيوغللا ةلالدلا ريغ اهيلع ُسانلا فّراعت ةلالد ظفلل نكي مل اذإ نكل

 ىلإ فرصت دقو «ةيقيقحلا ظفللا ةلالد يف لصألاو .ةيوغللا ظفللا ةلالد ىلإ

 .زاجملا

 : كلذ ىلع ةلثمأ

 «ةفورعم بنعلل ةيوغللا ةلالدلا نإف ؛ًابَنِع لكآ ال :ُفلاحلا لاق ول »

 .بنعلا ةرجش ٌرمث ٌبنعلاف

 لكألا ىلع لمحي هظفل نإف «ةاشلا هذه نم لكآ ال :ٌفلاحلا لاق ولو »

 .اهدلو محلو اهبيلح نم لكأ اذإ تنحي الف ؛اهمحل نم

 :طاينتسالا ءوس ىلع ةيقيبطت ةلثمأ :رشع يناثلا ثحبملا

 نم نككمتلا ريغ نم هلوسر ةنسو هللا باتك َمهفي نأ ٌعيطتسي ال ءرملا نإ
 اهنم قل مدآ نأو «ًالوأ ْتَقِلُخ ءاوح نإ :ًاموي مهُدحأ لاق دقل .اهمولعو ةغللا

 ةماطلا هذه ببس ناكو ؛ةيرشبلا لصأ يه ةأرملا نأ ةجيتن ىلإ صلخو ءدعب

 ّساَنلأ اهمايإ» :ءاسنلا ةروس علطم أرق هنأل ؛ةيبرعلا ةغللاب قبطملا لهجلا اهرئاظنو

 ىلا هللا اونو ضو امي الاي امتد اجد اه َلَحَو وحي نيم ني يفلح ىلا كيان
 «اهجوز» ةملك نأ اهنم مهفف «[1 :ءاسنلا] 4 اًبيِقَو كَل َناك هلأ نإ ماسرَأْلاَو وب نت

 يتلا يه ةأرملاو ءًالوأ قولخملا وه ناك ولو «هرظن يف مدآ وهو «لجرلا ينعت

 نع لوقت «ًافرع لمعتسملا وه اذهو . . .«اهتجوز اهنم قلخ١» :لاقل هنم تقلُخ

 رسفت نأ ٌبجي َنآرقلا نأ لجرلا اذه لفغو .ةجوز :ةأرملا نعو «جوز :لجرلا
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 يتلا ةغللاو .لدبتلا ٌمئاد فرعلا نأل ؛يفرعلا ال يوغللا اهلولدمل ًاقفو هتاملك

 : مدآ ةصق يف ىلاعت لاق اذهلو .ًامامت لجرلاك ًاجوز ةأرملا يّمسُن 7 نآرقلا اهب لزن

 نو اؤكَم هنا رزه رتل او اثني ُثنَح اَدَعَر اهني الو نا َكبْووَو تأ كسل م اًذفو»
 :تورامو توراه نأش ىف لاقو .«كتجوزو» :لقي ملو 5 :ةرقبلا] © َنِمِلاَطل

 3 1 همس مرعم لو 2 عاب وكسب
 لجرلا ىتأ امنإو 21102 :ةرقبلا] وجور ملأ َنْيَب -هب َْوُفْرَفي اَم 7 « َنوُمَلَعَتم م

 .©”ةغللاب هِلْفَج ني
 :ةيهقفلا ماكحألا طاينتسا يف اهرثأو يناعملا فورح :رشع ثلاثلا ثحبملا

 :ةيتآلا فورحلا ىلع تاجذومنأ ٍقوسب يفتكنو

 ىلإ - 1
 ءابلا 2

 ىتح 53

 ماللا 4

 نم 45

 :يهقفلا مكحلا طابنتسا يف هرثأو (ىلإ) فرح ءًالوأ

 :يتآلا قفو كلذو

 : مايّصلا تقو :لوألا جذومنألا

 1 لبا نم ضيتأْلا طيَحْلأ كل نبي َّهَح اونرشأو اوهو#» : ىلاعت هلوق

 َكَِدَك مووَرَمت الَف هلأ ُدوُدُح َكْلَي دج ٌدِجنَمْلا ىف َنوُمكَنَع ْمُشنَأَو يرهوُرشمم ال و للا ىلإ ماَيِضلأ أومت 2

 .[187 :ةرقبلا] 4تروْفَتَي ْمُهَّلَمَل الل ويا هنأ تيب

 هئاهتنا ىلع ٌءاهقفلا عمجأ دقو «مايصلا ءاهتنا ّتقو ةيآلا تددح دقف

 اومهفو . .مايصلا هنم ٌحصي الو .هلوخدب ًارطفم ّذَعُي مئاصلا نأو «ليللا لوخدب

 ؛؟ةينامزلا ةياغلا ءاهتنا ىلع ةلالدلل «ِّلَّبَأ لوم :ىلاعت هلوق يف (ىلإ) نم كلذ

 ةيقيبطتلا ةلثمألا ضعبل ضرعتتسو 2115 :يواضرقلا فسوي خيشلل ةيعادلا ةفاقث :رظنا (1)

 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةوعدلا ملع ةجاح :لصف ءىرخألا
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 ةنيرقلا دوجول ؛اهلبق ام مكح يف لخاد ريغ اهدعب ام نأ اوررق دقف هيلعو

 :ءوضولا يف نيديلا يقفرم لّسغ : يناثلا جذومنألا

 اوُنِيْغَأَف ةرَلّصلا َلِإ ْمُثَمُك اَذإ اَوُنَماَد حلا اباكَيإ# :ىلاعت هلوق ىف كلذو
 ا حرم حاسس جرو - . درممكم ا 0 35004 0 1 مس ه6 3014

 «نييعكلا ىلإ َمُكحَلْبْيَو كيور اوحسمأو ِقفاَرَْلا لإ ْكَيِدْلَو هوي
 .[6 :ةدئاملا]

 نيبهذم ىلع نيديلا لسغ بوجو يف قفرملا لوخد يف ٌءاهقفلا فلتخا دقو

 كلذو ؟صنلا يف ةّيعملل مأ «ءاهتنالل (ىلإ) له :وه فالخلا ببس «نيزراب
 :يتآلا قفو

 نم رْفزو «ةيكلاملا نم نيرخأتملاو ةيرهاظلا ٌبهذم وه :لوألا بهذملا

 نأب اوججتحاو ؛لسغلا بوجو ىف ّلخدي ال قفرملا نإ :لوقلاب كلذو ؛ةيفنحلا

 كلذو ؛ةنيرقلا مدع دنع اهلبق اميف اهدعب ام لوخد مدع اوحجر دق ةاحنلا بلغأ

 بوجو يف لخدت الف .هنع اجراخ ناك ءيشلل ةياغ ناك ام نأ رابتعا ىلع

 .لسغلا

 «كلامو «ةفينح وبأ مهنمو «روهمجلا يأر وهو :يناثلا بهذملا

 ؛لسغلا بوجو يف ٌلخاد ٌقفرملا نإ :لوقلاب كلذو ؛ريثك مهريغو «يعفاشلاو
 :يتآلا قفو اهحّجرُن «ًاضيأ ةيوقو ةيوغل ةلدأب اوججتحا دقو

 هلوخد نوري ةاحنلا ّضعب نأل ؛اهلبق ام مكُح يف لخاد ىلإ َدْعَب ام نإ - 1

 .ديلا سنج نم قفرملاو ءهسنج نم ناك اذإ

 ؛ جذومنألا لثم هسنج نم نكي مل اذإ لوخُدلا مدعب فلاخملا يأر امأو - 2

 لعفب قلعتم فرظ (عم) نإف «ةمالسلا عم :رفاسملا عيدوت يف انلوق لثم ةيلاحلا ةنيرقلاو (1)

 نإو ءكاذه .لعفلا ريدقت ىلع رفاسملا لاح لد دقو «ةمالسلا عم رفاست :هريدقت فوذحم

 ءانهاه نم ليللا لبقأ اذإ» :ِِكك هلوق يف ٌةيوبنلا ٌةنسلا هب تدرو ًايعرش ىّنعم تدكأ ةغللا

 .يراخبلا هاور (مئاصلا رطفأ دقف «سمشلا تبرغو ءانهاه نم راهنلا ربدأو
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 نأل «ّلَْبَأ َلِإ مايل ايي َّرُثط» :ىلاعت هلوق نم مايصلا تقو يف ًافنآ هانقس يذلا

 !لّمأتف ءراهنلا سنج نم سيل ًالصأ َلِيللا

 «بكنملا ىلإ عباصألا فارطأ نم اهب دارُيو «قلظت دق ديلا نأل كلذو 3
 !قفرملا ءارو ام طاقسإل ءاج (ىلإ) ب ديدحتلاو «لخاد ٌقفرملاف هيلعو

 ْنَم َلاَق# :ىلاعت هلوق لثم (عم) ىنعمب ٌصن ام ريغ يف (ىلإ) تدرو دقو - 4

 : ىنعمب كير لإ ف مكدبَوإظ : ىلاعت هلوقو :هللا عم : يأ أ لإ ةكراكصنأ
 يفو .مكلاومأ عم : يأ «مُكِلَوَمأ لإ ْمُهَوََأ اَوهَأَت الو :ىلاعت هلوقو «مكتوق عم
 .ذوذلا عم : يأ «لبإ ذوذلا ىلإ ٌدوذلا» :رئاسلا لثملا

 «لمعلا ةياغ ءاهتنال اهنأ كلذ ٌقيقحتو» :لوقي شيعي نبال ٌفيطل مالك هيفو

 نم اعضوم ءادتبالا ٌسبالي دق هنأ الإ ءلمعلا ةياغ ءادتبال (نم) نأ امك

 ةياغلا ءاهتنا سبالي دقو «ةياغلل ءادتبا ةسبالملا كلت لجأ نم نوكيف ءعضاوملا

 :وحن كلذو «ةياغلل ءاهتنا ةسبالملا كلت لجأ نم نوكيف ؛عضاوملا نم ًاعضوم
 يف لسغلا يف نيلخاد ناقفرملا ٌُنوكي اذه ىلعف «ةفوكلا ىلإ دادغب نم تجرخ

 لإ ْمكَيِرْيَأَو كَهوُجُو اوُنِسْعَأم ةزلّصلا لإ ْمُثْمُق اَدإ اَوْنَماَح لأ اياتي# :ىلاعت هلوق
 .[6 :ةدئاملا] '”4ْنْيبْعَكْلا لإ َمُكحَلْجْرآَو مُكِسوُمرب أوُحَسَمأَو ِقِفَِرَمْل

 :يهقفلا مكحلا طابنتسا يف هرثأو (ءابلا» فرح .ًايناث

 اوُنِسْعَام ةلّصلا َلِإ َمْثَمُف اَذإ اَوُنَماَء حرا اًآتيإ# :ىلاعت هلوقب هل لّثمتو
 © ملء سم سا 0000 0 لمس ىس سم 2 أ

 .[6 :ةدئاملا] 4ِنْيَبعَكْلا َلِإ ْمُكَلْدْرَأَو ةُكسوءرب أوحسماو قفاَرَمْل لإ ْمُكَيِرْيَأَو فوجو

 ةلأسم ىلع ًَءانب ؛هحسم ٌبجي يذلا سأرلا مجَح يف ًٌءاهقفلا فلتخا دقو

 :ةيتآلا ءارآلا قفو هديفت امو (ءابلا) فرح ىف ةيوحن ةيوغل

 نع ننَّسلا يف ءاج ام هديؤي ءروهمجلا ّيأر اذهو «15 14/8 :لصفملا حرش :رظنا (1)

 «يناربطلا ةياور يفو «هيقفرم ىلع املا ٌريدي ناك) ِِلَي َيِبَنلا نأ هن5# هللا دبع نب رباج

 .«قفارملا زواج ىتح لسغ هنأ» :رازبلاو
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 نب دمحأو «كلام ٌبهذم وهو ؛سأرلا عيمج حسم بوجو :لوألا بهذملا

 : اهنم «ةيوق ةلدأب اوُجتحاو ؛"”ةيميت نبا هحّجرو «هنع حجارلا لوقلا يف لبنح

 دقو (مكسوؤر اوحسماو) دارملا نأ يه ةصالخلاو «ةدئاز ءابلا نأب - 1

 لصألاو «ةدايزلا نم نآرقلا هزنن اننأ ريغ « 2”ديكأتلل ةدئاز اهئيجم ٌةاحنلا زاجأ

 .ديكوتلا وأ ءراركتلا ال ءسيسأتلا كك هللا مالك يف

 نوقصلت مكنأ :ىنعمب «قاصلإلل ًٌءابلا ٌّنوكت نأ زاوجب اولدتساو -2

 وهو «لوعفملاب دارُي - حسملا  لعفلا قاصلإو «حسملا اذهب ًائيش مكسوؤرب
 سأرلا ٌعيمج

 مكيِريَأَو مك هوجو أوحسماقإ» :ىلاعت هلوق يف مميتلا ةيآ ىلع اهوساقو -3

 .هعيمج لب ؛هجولا ضعب حسم ىلع ُلدت ال يِهف 4ُةَنَم
 دقو ؛”ةفينح وبأ هب لاقو ؛سأرلا عبر حسم بوجو : يناثلا بهذملا

 : يتأي امي اوُجتحا

 . اهنم نوبرشي

 :يلذهلا بيؤذ يبأ لوقو 2

2 5 2 2 >" 0 8 24 

 /21 :ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجمو 293 /1 :ةمادق نبال ينغملا :رظنا (1)
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 نحن يتلا ةيآلا هذه لثم لوعفملا يف اهتدايز :اهنم «ةدايزلل عضاوم ةتس اوركذ دقو (2)

 اسم ٌقفطمم :ىلاعت هلوقو .مكسوؤر اوحسمأ : يأ 4 ةكسوء أوحسماو# :اهددصب

 يره : يأ « ِةلْخَتلأ علجم ِكْيَلِ َفّْرَهَو# < :ىلاعت هلوقو ءٌقوسلا حسمي قفط : يأ «قوشلاي

 .ّنهدلا تبنت : يأ مأ كيش كنتو: ىلاعت * هلوقو «ةلخنلا عنج

 .51/1 :نييلذهلا ناويد :رظنا (4)



 |[ 357 | ةيبرعلا ةغللا ىلإ يمالسإلا هقفلا ةجاح :سماخلا لصفلا

 . طئاحلا ضعبب :يأ .طئاحلاب يديب تحسم :لئاقلا لوقو - 3

 لداعت ةيصانلاو «هتيصان ىلع هتوضو يف حسم هنأ : ِديِيََع َيِبَنلا ثيدحو 4

 . سأرلا عبر

 تقصلاأ اذإف ديلا هتلآ حسملا نآل ؛قاصلإلا ةيآلا يف (ءابلا) تلمتحاو 5

 مامإلا ٌبهذم اذهو ؛ةدحاو ةرعش ولو حسم بوجو :ثلاثلا بهذملا

 ًاقلطم ءاج ةيآلا ىف ظفللا نكلو «ضيعبتلل ءابلا نأب ّندتسا دقو ؛©”ىعفاشلا

 وانتي ام ىندأ حسملا يف يفكيف ؛هيلعو ؛سأرلا ءازجأ نم ءزجب ديبفتلا نع
 . ًاليلق ناك ولو .ظفللا

 لئاسملا هؤشنم يلاعلاو لزانلا يهقفلا ٍيفالخلا َمعظعم نأ فيك لمأتو

 .زايتماب ةيوغللاو «ةيوحنلا

 :يهففلا مكحلا طابنتسا يف هرثأو (ىتح) فرح .ًاثلاث

 ىذأ َوه لق ٍضِِحمْلا نع كولعيَوإط :ىلاعت هلوق دنع كلذو
 امل 1ةرمأ كح ني رش ده اك نرمي يح نهر ال نحمل
 .[222 :ةرقبلا] * تريرْهطَتمْلا بيو

 ىلع اهِضْيَح ءاهتنا ةلاح هتجوز لجرلا ةرشابم مك يف ٌءاهقفلا فلتخا دقو

 :امه «نييساسأ نيبهذم ربع اهدصرنو «ةيوغل لئاسم ىلع ةينبم ؛اهلك لاوقأ

 ةدملا ءاهتنال مدلا عطقنا اذإ لاستغالا لبق اهنايتإ زاوج :لوألا بهذملا

 امب اولدتساو ؛هباحصأو «ةفينح يبأ ٌبهذم اذهو ؛مايأ ةرشع يهو «ةررقملا

 : يتأي

 عاطقنا نيح ةأرملا ىلع ُقلطت برعلاو #نرُهطَي يعط :ىلاعت هلوق يف -1
 .ثينأتلا ءات الب رهاط اهنع مدلا

 . #نرهط# هانعم نوكي نأ زوجي #َنَرّهْطَت اًدِإَق :ىلاعت هلوق امأ

 .53/1 :جاتحملا ينغمو 226/1 :مألا :رظنا (1)
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 اذهو ؛اهلاستغاو اهمد عاطقنا دعب الإ اهنايتإ زاوج مدع : يناثلا بهذملا

 : يتأي امب اوُلدتسا دقو ؛دمحأو «يعفاشلاو «كلام :روهمجلا ٌبهذم

 نرمي ٌيعا» :ىلاعت هلوق ّلدف «ينآرقلا صنلا يف نيترابع نيب ةقرفتلا - 1
 .لاستغالا بوجو ىلع تره اًدَق :ىلاعت هلوق دو «مدلا عاطقنا ىلع

 :هلصأ نوكيف 4(َنْرُهطي ع ءاطلا ديدشتب ٌةرتاوتم ٌةءارق تدرو دقو - 2

 . نرهطتي

 دارملاو «ءازجو طرش هيف «َحرٌفُوَأَم َنْرَهَط اداه :ىلاعت هلوق ىف -3

 ىلع  اهنايتإ وهو - باوجلا داجيإ َّلع دقو «ريغ ال لاستغالا :وه رهطتلاب
 .ًامدعو ًادوجو طرشلاب ظبترم ٌباوجلا نأل ؛  ٌلاستغالا وهو  طرشلا داجيإ

 :يهقفلا مكحلا طابنتسا يف هرثأو (ماللا) فرح .ًاعبار

 :يتآلا قفو هنم تاجذومنألا ضعب قوسن «هللا باتك يف ٌريثك اذهو

 :هدلاو ءازإ دلولا ماكحأ :لوألا جذومنألا

 نأ دارأ ْنَمِل نيم ِنيلَوَح َنهَدَلْوَأ َنْعِضَر ُتدِلَولَوأظ :ىلاعت هلوق يف كلذو
 م هع مع م ع 20 مني ركوب نعي رع هوه رس يو و4 36 رع ةءاسوم
 اًهِرَكَوب اَُدِلَو ٌدآَضَن ال اهَعسو الإ سفت فلكم ال فورحملاب نمموسكو نهر .هل دوُلولا لَو ةَعاَصرلا
 َّ 0 20 دوس سل 00 0 س74 م ل 4 ا ىلا أك هسسم ع 1 31 داود سيد

 اَمنَلَع حاتج الق ٍرْواَتَسَو امهم ضار نع اَلاَصِو اًدارأ َنِإَف كلذ ْلْثِم ِثراَوْلا َلَعَو ٌوِدلَوي هَل دولوم الو
 25 خا م 1 هل وي حصل ل ا ف ل ا أ 27 3

- 

 .[233 :ةرقبلا] © ٌريِصب َنوُلمعَت ا

 يمل ولولا لعو## :ىلاعت هلوق يف ماللا نأ وه ةلأسملا يف ٌيوخَنلا ٌليلدلاو

 دلاولا ىلإ ّدولوملا تفاضأ دق ٌةيآلا نوكتف ؛كلملا هبشل وأ .كلملل امإ ىهف

 ٌقحتسم-َدلاولا نأ :يأ ؛قاقحتسالل ماللا كلت نوكت دقو .ماللا هذه ةطاسوب

 ثقثبنا نيينعملا الكو ؛«كيبأل كلامو تنأ» :ِلك َىِبَّنلا ُلوق همعديو ؛دلولل
 : ةيتآلا ةيهقفلا ماكحألا امهنم

 .هدلاو ىلع ريغصلا دلولا ةقفن ثوجو »

 .هيف فرصتلا ٌقح هيبألف دلولا هكلمي ام لكو ©
 .دلولا ىلع ةقفنلا يف ٌدحأ َدلاولا ٌكراشي الو »



 | 359 | ةيبرعلا ةفللا ىلإ يمالسإلا هقفلا ةجاح :سماخلا لع

 !لمأتف .مألل ال بألل ٌبَسْنُي دلولا نأو »

 : ةينامثلا ةاكزلا فراصم : يناثلا جذومنألا

 قمل اَهيكَع نريلاو نبكسمْلَو قش ُتَكَدَّصأأ اَمَنِإ8# :ىلاعت هلوق يف كلذو

 ٌمِيِلع ُهّسأَو هلأ تي ةَصِرَه ْلِمَسلا نو هَل لبس لَو َنيِمِرصْلاَو ٍباقرلا فو ميو
0 0]. 

 ىدل ٌربتعم وهو «صاصتغخالا ٌديفت يوحنلا ليلدلا يف انه (ماللا) نإو

 ءارقفلاب ٌةّصتخم اهنأ : يأ 4ِهآرَْفْلِ ُتَقَدَّصلأ امن :ىلاعت هلوقف .ةاحنلا بلغأ

 يه ماللا :ليقو .هيلع فوطعملا َمُكَح دخأي فوطعملا نأل ؛مهيلع فطع نمو

 !كلملا نم ٌمعأ ٌصاصتخالاو .مهل ةكولمم اهنأ :يأ .كلملل

 مكحلاو «(ُتَقَدَصلأ اَمَنِإإ8# رصحلاو رصقلا ةادأب صاصتخالا ىنعم ىّرقت دقو

 ةصوصخم اهنأل ؛ةينامثلا فانصألا ءالؤه ريغل ةاكزلا فرص زاوج مدع ُئهقفلا

 . مهب
 :يهقفلا مكحلا طابنتسا يف هرثأو (نم) فرح .ًاسماخ

 ينم هلق نمو يح أَو ديَصلا أولئك ال أنما نيل ايي :ىلاعت هلوق لثم كلذو

 َنيكسَم ٌماَعَط ُهَرَقَك ْوَأ ةَبعكْلا علب ايده ْمُكَنِص ٍلَذَع اود وب ْمُكَّدي وَمَن نِم لق ام ُلْثَم ُءآَرَجَه ادعم 59

 وذ ٌريِزَع ُهّللأَو و دلل مقكِدَه داع ْنَمَو َفَلَس اَنَع ُهَلا اَمَع ءورْمأ َل لابو َفوُدِل اًماَيِص َكَِد ُلَدَع وأ

 .[195 :ةدئاملا] # ٍماَقِينَأ
 70 م

 تءاج 4 وَمَن ّنِم َلكق ام ُلْعَم ءاوجدإ» :ىلاعت هلوق يف (نم) نأ ُيوحَنلا ليلدلاو

 وأ ٌجحب مرحملا نأ وه ٌئهقف ٌمُكُح اهيلع ىنبنا دقو «ةاحنلا ٌةماع لاق هبو «نايبلل

 نإف ؛لبإلا وأ ءرقبلا وأ «منغلا نم ٌريظن ديصلا كلذل ناكو ًاديص لتق اذإ ةرمع

 ٌبجت الو «ةئيهلاو «ةروصلا ىف ديصلا كلذ هباشي امب ٌءادتفالا هيلع َبجاولا

 «ةيفنحلا نم ينابيشلا نسحلا نب دمحم ُلوق وهو ؛ءادفلا كلذ ةميق هيلع

 . 27ىعفاشلاو

 .198 /2 :عئاتصلا عئادب :رظنا (1)
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 :ةيهقفلا ماكحألا ىلع اهتالالدو فطعلا فورح :رشع عبارلا ثحبملا
 :اهنم «ةيتآلا فورحلا اميس ال

 .وأ-1

 .ءافلا 2

 .واولا -

 :يهقفلا مكحلا ىلع هتلالدو (وأ) فرح ءآلوأ

 تاجذومنألا اهنم ٌضرعن ةيعيرشتلا صوصنلا نم ةلمج يف كلذ ىلجتيو
 ْ :ةيتالا

 :ٌجحلا يف ةيدفلا عاونأ نيب رييختلا يف :لوألا جذومنألا

 لو َيَدَملا نم َرَسَيَسأ اه ُمْرِوَحُ َنّو اني نيمار جلت اٌمَأَو : ىلاعت هلوق يف كلذو
 ٍةَكَدَص َو رام نت يذم وأب ني ىذَأ دوي وأ اًضيِرَم يم نك نق لج ىذا هلي يح مسوي أولت
 ٍعْبَسو ّيَلْل يف ِرأَيَأ دل ُماَيِصَم ذي َّْل نه ْىَدَمل نم 1 رش حت ف يأ 15 لش ذأ

 هه نأ اويكو هَل اونو ْواَرْخأ ٍدنَسْلا ىرناح هلْمَأ كي مل سي َكِلك ليك ٌةَرَسَع كني طع اذإ
 .[196 :ةرقبلا] * ٍباَقِلَأ ٌديِدَ

 زاوج مدع :رييختلاو ؛رييختلل يهو (وأ) وه ةيآلا يف ٌيوحنلا ليلدلاو

 نم نينثا لمع نيب ٌعمجي الف «هيلعو .هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب عمجلا

 احلا نأ ىلع ٌءاهقفلا عمجأ دقف ؛هيلعو ؛ةيدف امهنأ ساسأ ىلع ءايشألا مكلت

 وأ «قدصتلا وأ «ءمايصلا نم دحاو لعف يف ٌريخم وهف ؛ةيدف هيلع تبجو اذإ

 .ةاش ّحْبَذ وه يذلا كسنلا

 :ةعتملا اهل ُبجت يتلا ٌةقَّلطملا :يناثلا جذومنألا
 هل اوصف وأ َنهوسَمت لاَ هَل أ مدل نإ كلَع عاتج الع : ىلاعت هلوق يف كلذو

 3 َننيِمَحْلا لع َ نورعمْلاِب التم أعتم ُهَرَدَ ٍريَقمْل َلَعَو ههَرَدَق عِسْوْل لع َنُهْوُعَيَمَو ضي

 .[236 :ةرقبلا]

 :نيطرشب كلذو ؛ةقلطملل ةعتملا مُكُح ىلع ٌةيآلا ِتَّصن دقو

 .ءطولاب اهّسم مدع - 1



 |3611 ةيبرعلا ةغللا ىلإ يمالسإلا هقفلا ةجاح :نسماخلا لصفلا

 .اهل رهم ضرف مدعو - 2

 نإ ولع حاج لِ : ىلاعت هلوق يف .ًافرص ًايوغل ًايوحن ناك مهلالدتساو

 أعم دهَرَدَه ريَعمْلا َلَحو ءهَرَدَق عِسول 1 لع َنُشوُعَيمَو ٌةَصيِرف هل أوُص صرفت وأ ٌنهوسمَت ل اَم سيلا مقلط

 ىلع يهف ءواولا ىنعمب (وأ) تءاج 1236 : ره 6 تيتا ع نع نول

 «نهوسمت مل ام ِةيآلا ٌمُهَف نوكيف ؛عمجلا ىلع ةلالدلا :يأ «يلصألا ىنعملا

 .ةضيرف نهل اوضرفت ملو
 الو َكِيَر ْرَحِل رصد :اهنم ءىرخأ صوصن يف واولا ىنعمب ثدرو دقو اذه

 لوق يفو .روفكلا الو «مثآلا عطت ال : يأ 0124 :ناسنإلا] اون 5 وأ اًمثا مهن مط

 نوديزيو :يأ م7 :تافاصلا] #* توُديِزَ وأ ٍقَلأ هَ َلِإ ُهنَئْلَسرََو :ىلاعت هللا

 .ددعلا اذه ىلع

 :امهنمو ؛كلذ يف مهناويدو برعلا مالك ىلإ اودنتسا دقو

 :ةغباّتلا لوق

 ٍدقف هفضن وأ انتمامح ىلإ انل ُمامحلا اذه امتيل الأ لاق

 "”دزت ملو صقنت مل نيعستو ًاعست تركذ امك هوفلأف همبسحف

 . هفصنو : يأ هفصن وأ :هلوق ىنعمو

 رحلاب سّبلت نم ُماكحأ :ثلاثلا جذومنألا

 ٍضرأْلا يف ٌنْوَعْسيَو ُهَلوُسَرَو هلأ نو 087 أوََج اَمّنِإإ#ِ» :ىلاعت هلوق يف كلذو
 0 م : َمِميِدَيَأ َمَطَقت وأ اص ضي و 2

 63 : ةدئاملا] 4 ٌكيِظَع ُتاَدَع َةَرْيأْلا يف َرُمَلَو انينُدلا ىف صر مهل كلل

 :يتآلا قفو قرطلا عاطف ماكحأ يف ٌءاهقفلا فلتخا دقو

 :تابوقع ٌعبرأ ةبارحلا ةيآ لالخ نم تباثلا

 .لتقلا - 1

 .بلصلا

 ا < يو كير 000

 و

 .35 :ةغبانلا ناويد :رظنا (1)
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 .فالخ نم عطقلا 3
 . يفنلا - 4

 «تايانجلا فالتخاب فلتخت ماكحألا نأ نايبل (وأ» ب ٌدارملا :لوألا يأرلا

 :ةبسانملا اهمئارج ىلع اهعيزوتو
 ليصفتلل (وأ) نأ يهو «ةفرص ةيوحن ةلأسم ىلع مئاق ُيأرلا اذهو »

 ش .ضرغلا اذهل ًاريثك اهلمعتست ٌبرعلاو ؛رييختلل ال

 اًفينح رسهإ دل ْلَب له ودمت نردصت وأ اًدوُ أوثوُك اوُناَكَو : ىلاعت هلوق هلاثمو »
 نوكيو !انه رييختلا دوصقملا سيلو «[135 :ةرقبلا] # َنيِكِرْشُمْلا ّنِم َنآَك اَمَو

 : يتآلا قفو ليصفتلا

 «نيتميرج ىلع ةبوقع نوكتف ءَبِلّضو لتق لاملا ذخأو لتق نمف :ًالوأ

 «لاملا ٌذُحَأ يهو «ءىرخألا ليهستل ٌلتقلا يهو ءىرخألاب تنرتقا امهالك

 يف اوفلتخاو ءروهمجلا يأر وهو ءوفعلاب طقست ال ءصاصق ال َّدَح ٌةبوقعلاف
 ا : كلذ ليصفت

 وبأ هب لاق ام وهو ؟يحلا ةبوقع َبلصلا نأل ؛لتقي مث ًايح بلصُي - 1
 .كلامو «ةفينح

 لبق َبْلَّصلا نألو «بلصلا ىلع ّلتقلا مَّدق ّصنلا نأل ؟بلصُي مث لتقُي - 2

 امنإو «لتاقلا عدرل ال تعرش ٌةبوقع ُبلصلاو هيلع موكحملل ٌبيذعت لتقلا
 .هريغ كلذب عدتريف هرمأ راهشإ

 : هتبوقعف لاملا ذخأي ملو لتق اذإ : ًايناث

 «ةفينح وبأو «يعفاشلا لاق هبو .ءصاصق ال ٌّدح يهو ,؛بلصي الو لتقلا.1

 .ةياور يف دمحأو

 لتق ءاش نإو .بلصو لتق ءاش نإ رايخلاب ًٌمامإلا نأ كلام ٌمامإلا ىريو 2

 .نيتبوقعلا ريغ يف هل رايخ الو ءِبْلَص نود
 : لتقي ملو لاملا ذخأ اذإ : ًاثلاث

 ٌةدحاو ٌةبوقع اهنأل ؛ًاعم ناعطُقُيو ءىرسيلا هلجرو ىنميلا هدي عطقت هنإف

 .يعفاشلاو «ةفينح وبأ لاق هبو



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ يمالسإلا هقفلا ةجاح :سماخلا لصفلا

 : الام ذخأي ملو لتقي ملو قيرطلا يف سمانلا فاخأ اذإ :ًاعبار

 5 :ىلاعت هلوقل ؛دمحأو «ةفينح وبأ هب لاق دّرَشُي تب دو ىفني هنإف - 1

 َهلطَقت وأ اَوييصصُم وأ اَولَّبَقَي نأ اًداَسَف ٍضْردْل ىف َنَوَعْسيَو ةوُسَرَو هلأ َنوُب اح َنَِل أ اورج

 0 عع م م مُهْلِجَرأَو مهيدي
 يف ْمُهَلَو ايدل يف ٌئْرْنِ مهل كلَ ٍضَرَأْلا م اوعي ْوَأ ٍفلِح ْنَم مُهُلِجْرأَو مهيدي
 3 :ةدئاملا] 4 ٌكيظَع ُكاَدَع ور 3

 ملو ءريزعت ّيفنلا نأل ؛يعفاشلا هب لاق ؛ريزعتلا وأ يفنلا هءازج نإ - 2

 .براحملا ةبوت رهظت ىتح يفنلا دتمي نأ هتدمو ءهعون ددحي
 ىلع ديزي ال ىتح ؛ةدمب ردقي الو «سبحلا :وه يعفاشلا دنع يفنلاو »

 .ركذ ام ىلع ديزي التل ؛ ًاليلق اهنم صقني ةنسب ليقو «ىنزلا يف ٌّدحلا بيرغت
 ىنعم وهو ءرجزلا يف ٌعلبأو طوحأ هنأل ؛ىلوأ هناكم ريغ يف سبحلاو »

 .بيرغتلا

 دنع اذكو «هتبوت رهظت ىتح سبحلا وه ةلبانحلاو «ةيفنحلا دنع يفنلاو »

 ينازلاك هيف ثدحأ يذلا ناكملا نم ىفنُيو «كلام

 :لاقو ؛نوجسلا يف ٌبراحملا سبح نم لوأ وه رمع نأ درو

 .مهيذؤيف ٍدلب ىلإ ٍدلِب نم هيفنأ الو «ةبوتلا هنم ملعأ ىتح
 : رييختلا «وأ» ب دارملا :يناثلا يأرلا

 ًارييخت صنلا رهاظل ًاقبط رّيخم نيبراحملا نأش يف ًمامإلا نأ ىنعملاو »

 .ةاحنلا هيلع جرد امك رييختلل ةيآلا يف (وأ) نأل ؛ًاقلطم

 نم ُةَيدَِف وأب ني ىدَأ ءوي وأ اًضيِرَم يد نك نّقأ» : ىلاعت هلوق رارغ ىلع كلذو ه
 .[196 :ةرقبلا] كش َوَأ ِةَكَدَص وأ ٍماَيِص

 امي مُكحْذنَِوُي نك ويسب وقل أ ُهدِخاَوِي ال :ىلاعت لوق وأ

 ٌريِرحت وأ رمت هتَوَسك ْوَأ مكيلهأ َنوُمِهْظت ام ٍطَسْوَأ ّنِم َنككَسَم َوَرَدَع ماَمظِإ هيرَفكَ 5 نمل

 نراك فقتل طقشلا قلاع ا طيس رك كي أ كلك يليق 1 دك لي

 . [89 :ةدئاملا] 4 َنوُيكَفَم كلل ويا ْمْكَل هلأ نيس

 . اهنم ًةبسانملا ةبوقعلا ىّرحتيف «تابوقع عبرأ نيب رّيخُم مامإلا نأ ىنعملاو ©

 ءدهاجمو ءبيسملا نباو «ءيعخنلاو «دوادو ءروث يبأ يأر اذهو «

 ُمدَّنَعاَمب
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 لَتْقُي لَتَق نإ هنأ الإ ؛؟كلام بهذم نم روهشملا وهو «كاحضلاو ءنسحلاو

 .باقعلا رسيأب ْذَحْؤُي لْثْقَي مل نمو ,مامإلل رييخت الو

 :يهقفلا مكحلا ىلع اهتلالدو (ءافلا) فرح .:ًايناث

 * رِصَبلأ طم َّنِ آب ْدِهَيْسَك َناْلا توا : ىلاعت هلوق دنع كلذو

 ىلع ةءارقلا نع اهريخأت وأ «ةذاعتسالا ميدقت يف ءاهقفلا فلتخاف .[98 :لحنلا]

 : يتآلا قفو ةلأسملا يف ّيوحّنلا ليلّدلا ىلع ًءانب ؛نيبهذم

 نع ٌيورم وهو ؛ةءارقلا دعب نوكي ٌدّوعتلا نأ ىلإ رهاظلا ءاهقف بهذ - 1

 نأ يضتقي ةيآلا رهاظ نأ ىلع اوُجتحاو ."'كلامو «نيريس نباو «ةريره يبأ

 تبتر دقو «ةطبار «ٌدِعَتَسأَد# هلوق يف َءافلا نأل ؛ةءارقلا دعب ذوعتلا َنوكي

 ققحتي الو 2*َّكَأَ ادم ةءارقلا وهو طرشلا ىلع  ُةذاعتسالا وهو «باوجلا
 . طرشلا ققحتب الإ ٌتاوجلا

 ؛ةءارقلا لبق نوكت ًةذاعتسالا نأ ىلإ روهمجلا نم ءاهقفلا ٌةماع بهذو - 2

 يف امك ةءارقلا ةدارإ نع هب رّبع ٌراجم تأ اَدإق## :ىلاعت هلوق نأب اوُُجتحا دقو

 ةهج نم هيلعو ؟مايقلا متدرأ اذإ : يأ *«أوُنِسْعَأ ِةولّصلا َلِإ ْمْثْمُ اًدإإ# :ىلاعت هلوق

 «ةذاعتسالاو ةءارقلا ةدارإ نيب ةطبارلا ٌءافلا هلمحت يذلا َبيترتلا نإف ءوحنلا

 ةدارإ وه ذوعتلا َبْبَس نأ ىنعمب ةيببسلا مزالت طبرلا ءاف نإ :مهلوق ىنعم اذهو

 ٌلديف «يضاملا ىلع ّلد نإو تأت ادي :ىلاعت هلوق نأ ىلع ًةوالع .ةءارقلا

 لك نإ :مهلوق يف ةاحنلا ٌريرقت اذهو ؛أرقت يأ :تأرق «ىنعملا لبقتسم ىلع

 .ىنعملا لبقتسم نوكي «طرشلا ةادأ هيلع لخدت ٍضام لعف

 :يهقفلا مكحلا ىلع هتلالدو (واولا) فرح .ًاثلاث

 1 كنق تاع ماسك تا نالت ا نإ : ىلاعت هلوق لثم كلذو
 ا

 .[3 :ءاسنلا] # اوُوعَت اَّلَأ هدد َكِلَ مكنت ْتكَلَم ام وأ ديو أر لأ مح نك رو تتر قدم

 ريسفتو 440/4 :يسولألل يناعملا حورو :4519 /5 :يزارلل بيغلا حيتافم :رظنا 0

 .53 /3 :سياسلا يلع دمحمل ماكحألا تايآ



 | 365 | ةيبرعلا ةفللا ىلإ يمالسإلا هقفلا ةجاح :سماخلا لصفلا

 يف ءاسّنلا نم هعمج ٌروجي يذلا ؛ددعلا نايبب تّصتخا يتلا ٌةيآلا هذهو

 فرح ىنعم يف ٌيوحن ىطْحُم ىلع ًءانب فالتخالا مكلذ أشنم ناك دقو ؛حاكنلا

 :نييأر ىلع اومسقناو ؛(واولا) فطعلا

 نأ يف ةيوحن ةلأسمب اوُجتحاو ؛ةوسن عْسِي عمج ٌراوج ىري :لوألا يأرلا

 ؛عمجلا قلطم ىلع تّلدو ءفطعلل مَبرَو َتَكْبَو قمم : ةميركلا ةيآلا يف واولا

 : لصحملاو

 .9 - 4 + 3 + 2 :يأ ءةعست < عابر +ثالث +ىنثم :وه

 .عبرأ نيبو .ثالث نيبو نينثا نيب نوكي ٌعمجلا نأ ىري :يناثلا يأرلا
 يف ةفرص ةيوخن ةلأسمب اوجُجتحاو ؛روهمجلا يأر اذهو ؛كلذ نم رثكأ ٌروجي الو

 ىنثم امإ ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكنا :ىنعملاو ميسقتلل نوكت (واولا) نأ

 .ًاعبرأ دارأ نمل عابر امإو ءًاثالث دارأ نمل ثالث امإو «نيتنثا دارأ نمل

 امنإو ءًاعست نوديريو ًاعبرأو ًاثالثو نينثا ًانالف طعأ :نولوقي ال ُبرعلاو
 .ارج ملهو «ةثالث نم الدب ًاعبرأو «نينثا نم ًالدب ًاثالثو نينثا هطعأ

 ماكحألا يف اهرثأو ةيوحنلا بيكارتلا ضعب ًةلالد :رشع سماخلا ثحبملا

 :ةيهقفلا

 هباتك يف ةلأسملا لوانت دق يدعسلا رداقلا دبع ّصيشلا نأب هيونتلا نم ّدُب الو

 نآرقلا تايآ نم ماكحألا طابنتسا يف ؛ةيوغللاو «ةيوحّنلا تالالدلا رثأ سيفنلا

 :ةيتآلا تالالدلا ِطّْبَضلاب يهف تالالدلا مكلت امأو .ةيعيرشتلا

 .ريمضلا ةلالد رثأ -1

 .لوصوملا ةلالد رثأ 2

 .لأب فرعملا ةلالد رثأ -3

 .اهتاوخأو ناك ةلالد رثأ 4

 .فرظلا ةلالد رثأ 5

 .ءانثتسالا ةلالد رثأ - 6

 .لاحلا ةلالد رثأ 7
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 .ةفاضإلا ةلالد رثأ -8

 .تعّنلا ةلالد رثأ 9

 .لدبلا ةلالد رثأ 0

 رمألا لعف ةلالد رثأ 1

 . طرشلا ةلالد رثأ - 2

 .ددعلا ةلالد رثأ - 3

 :ريمضلا ةلالد :ًالوأ

 طب 0 0 3 ناد :ىلاعت هلوق يف كلذو
 نك هللا نإ كيدي كيوجلب اوخسنأت اّبِط اَديِعَص اوُمَسَبتَم هام اودي ملك سنا عسسل وأ
 .[43 :ءاسنلا] 4اَروُفَع اًُهَع

 ًايوحن ريمَّضلا ةلالد ىلع ًءانب ُفالخلا اهيف أشن ىتلا ٌةيهقفلا ٌةلأسملاو

 هادجو نإو ءامَّميت ءاملا ادجي مل اذإ رفاسملاو ضيرملا نأ ىلإ مهضعب بهذف

 ٌدوعي «أوُدمَي# يف ريمضلا نأل ؛مميتلا امهل زوجي ال هلامعتسا اعيطتسي ملو

 .مالكلا يف َفْدَح الو ءامهدعب نمو «رفاسملاو ضيرملا ىلع

 ءاملا دجو اذإ ٌمّميتلا ضيرملل زوجي هنأ ىلإ اوبهذف ءروهمجلا يأر امأو

 ءرفاسملا ىلع ٌدئاع «أوُرَحَي ْمَلَقظ هلوق يف ٌريمضلا نأل ؛هلامعتسا نع زجعو

 ىضرم متنك نإو» :هريدقت افذح تنمضت دقو .طقف ةيالا يف هدعب ركذ نمو

 .(ءاملا لامعتسا نوعيطتست ال

 :لوصوملا ةلالد :ًايناث

 ومتقلط نإوإ» : ىلاعت هلوق يف كلذو
 نأو حاكَيلأ ٌةَدَقَع ءوِدَيب ىِذَلَأ أاَوُهْعي ب أ ترمي نأ * لإ ل

 .1237 :ةرقبلا] # ريض َنوُلَمَْم امي هلأ نإ ّكَمْيب َلّْضَفْلأ اٌوَسَك

 لع قفعي نأ جاوزلا ةدقع كلتما نم قَح نم نأ ةيآلا يف مكسما نايب جو

 ءاهقفلا نم ةلث هيلإ بهذ ام ىلع ٌجوزلا وه لهف .ءلوخدلا لبق قادصلا

 ؟هيدقلا يف يعفاشلاو «كلام هيلإ بهذ امك يلولا وه مأ «فانحألاك

 هك < هو يد ءدي همهم 2و 2ع

 ةَصيِف نه متضرف دقو ّنهوسمَت نأ نم نول

 ةئوُقَّتلِل وأ اَوُهَمَت

 عو 0 2

 ع د



 | 367 | ةيبرعلا ةغللا ىلإ يمالسإلا هقفثا ةجاح :سماخلا لصفلا

 هتلصو 4ْخكِيلآ ُةَدَقُع ءوِوَيِب ىذا لوصوملا مسالا يف ففالخلا أشنم نإ

 يفو .دقعلل ًاكلتمم ناك جاوزلا لبقف يلولا امأ «ٌجوزلا وهو «مات هدعب مالكب
 '”«جوزلا وه حاكتلا ٍةدقع ٌيلو» :ِةكَي هلوق يف هديؤي ام ننسلا

 ةغالبلا يف ىّمَسُي وي أ ىلإ وتل نوط نم بولسألا ربيخت امأو
 ره :ىلاعت هلوقك ؛ةبيغلا ىلإ باطخلا نمو «باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالاب

 عير امم ابي أوُحرَمَو َوَبْيْط جيرب مهب َنْيَرَجَو كد ف ٌرْثُك اذ وح ربل ريل يف ُدكنش ىِرَل

 اندم ْنِل نبأ هل َنيِصِلُْع هلأ أَوَعَد مهب طيحأ مَ أوُنطَو ناك ْلُك نو ُحَرمْلا ُمُهَداَبَو ٌتِصاَع
 .[2 :سنوي] 4 َنكَّشلا نم كروكتل ذه ّنِم

 :لأب فرعملا ةلالد :ًاثلاث

 َّلِهَأ آمَو سرح َمحَلو َمّدلَأَو َةَنِبَمْلا ْمُكحِيَمّرَح اتا :ىلاعت هلوق يف كلذو
 .[173 :ةرقبلا] © محي ٌرْوُفَع هلأ نإ ِهْيلَع َمْنِإ آلف ٍداَع اَلَو عاج َرْيَغ ٌرطْضَأ ِنَمَك وأ ِريَعِل -هب

 ؛لاحطلاو ءدبكلاو ءدارجلاو ءكمسلا لكأ مكح َنايب ٌةيآلا تنمضت دقو

 ملكتملا هفرعي ام :يأ ءينْهّذلا دهعلل 4مَداَوَُتبملاا :ىلاعت هلوق يف (لأ) نأل
 . امهنيب دوهعم وهو ,«بطاخملاو

 دبكلا امأو «2*حوفسملا :يأ ُدوهعملا ٌمدلا وهو «مدلاب قّلعتي اميف اذكو

 .نيحوفسم اسيلف لاحطلاو

 :ناك ةلالد :ًاعبار
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 ريح اوفدِصَم نأو َوَرَسنَم َّلِإ ُرِظَنَف قَرْسَع وذ تناك نإو# :ىلاعت هلوق يف كلذو

 .[280 :ةرقبلا] * َومَلْعَت مثنك نإ مكحأ ردمم رد ايور <

 ناك اهلك نويدلا ىف ةماع نيدملاب ٌدارملا نأ ىلإ ءاهقفلا ٌةماع بهذف

 .ةعيهل نبا ببسب ؛فيعض ثيدحلاو ؛279 /3 :ينطقرادلا ننس (1)

 َةَنِنْم تْوكَي نأ هَّلِإ :ةمَمظَي رِعاط لَ ارح لإ يأ آم ىف ُدمَل هَل لثإ# :ىلاعت هلوقل (2)

 هايم نه ٍراَع الو غب ٌرَْع رض ِنَمَه وب ِهََّأ ِررَسِب َّلِجَأ اًمْسي أ شجر ْهَنِإَف رين َمَحَل وأ اًءوُمْسَت

 .[145 :ماعنألا] * ٌرديِحَي ٌروُفَع

31 
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 ىنعمب ةمات اهيف «ناك»و «وُد# عفرب ةرتاوتملا ًةءارقلا ٍتءاجف «هريغ وأ ءابرلاب

 .عقو وأ ءدجو

 يذلا ناك نإ ٌدوصقملاو ؛ابَّرلا نم نيدملا هب ًدارملا نأ ىلإ نورخآ بهذو

 ناك ريصتف «يبأ ةءارق ىلع اودمتعاو «ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع اذ ابرلا هيلع

 . ةصقان

 :فرظلا ةلالد :ًاسماخ

 َلْخَّدلأَو ٍتَسوْرْعَم َّرَغَو ٍتَسوُرْعَم تح اَنَنأ ىلا َوْهَوأ : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 َرَمَكأ 1إ وِرَمَك ني أوك ولستُ غو اهيصَتُم كاملا تويز ملك امم عيل
 .[141 :ماعنألا] #4 تس َتيفرَسْمْلا بحي ال .4 هك اف الو وداحصَح َمَوَي ُهَّنَح أوُاََو

 نم ٌجرخي ام ةاكز جارخإ تقو ىلع ّصضَّنلا نم ءاهقفلا ٌضعب ٌلدتسا دقو

 ليلد ىلع ءانب ؛"”بوبحلا ةيفصتو ءرمثلاو رمتلا ٍذاذج تقو هنأ ىلع ؛ضرألا

 .«أتادإ ب قلعتم نامز فرظ «َنداَصح َمْوَي :ىلاعت هلوق نأ يف يبيكرت ّيوحن
 دعب نوكي ًالعف ًءاطعإلا امأ ءداصحلا موي ٌنوكي ءاطعإلا بوجو َقّنعت َّنِإف

 .ءاطعإلل هتيحالصو «هتيفصت

 : ءائثتسالا ةلالد

 يكمل وب نأ تل له آَمَو ريززللا ْمَلَو ْمَدلاَو ُهَبِيِمْلا يلع تمرح :ىلاعت هلوق
0 2 

 200 ١ نأَو يضل لع حيد امو ميم امال يملأ : آم د ةَسيلاَو هولا ةدوقوملاو

 هريس ل 6 مس همر هي عم م حب م وه ومو رب 2و 2 6 م

 ُتَمْكَأ َمَوَلا ٍنوسَحْلَو ْمهَوَتْحَ آلف مكييِد نم ورك َنيِدلا سبي مولا قس ُكِلَد ملدا
 ال سيكل نس موا سعب ىلع هوس ماو عم مر آس رم خش سمر و دل أ

 منوال ٍفِناَجَتَم ريع ٍةَصمخم يف ٌرطضأ ِنَمَه ائيِد ملْسِإْل مكل ٌتِيِض َتِيِضَرَو تَمْعِن 12 تدعو ُكسيد
 رع هي ل ل

 .[3 :ةدئاملا] 6 دج ثوَُعهَّأ َ

 نكل .يكذو «حبذ ام اهنم : ينثتسا ةمرحملا ماعنألا ةميهب عاونأ نم ركذ امف

 ءانثتسا هوربتعا نإف « مي اَماَلِإَل ءانثتسالا اذه نم عضاوم يف اوفلتخا ءاهقفلا

 نإو .ًازئاج حوبذملا َبارطضا ُبرطضي وهو هتاكذ انكردأ ام نوكيف ؛ًالصتم
 «ةقنخنملا نم روكذملا سنج يف نوكي ال ىّكذملا نأل ؛ًاعطقنم ءانثتسالا انربتعا

 .62 /2 :عئانصلا عئادب :رظنا .فانحآلا نم نسحلا نب دمحم خيشلا مهنم (1)
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 اهريغ نم متيكذ ام نكل «تاروكذملا مكيلع تمرح هنأ ىنعملا نوكيف .اهريغو

 .لالح وهف

 :لاحلا ةلالد

 أ أس نإ ءاَرَحْلا َدِحْسمْلا َنلْخَدَدل نحل الأ ُهآوُسَرُهَلَأ حَهَدَص َّدَقْلا» : ىلاعت هلوق
 حمم َلِلذ نود نِم َلَعَجَف أومَلَعَت مل َمِلَعَف وفات ال َنرَصُم صَقمَو عمو كس وز نيل تينمإ

 .[27 :حتفلا] # ابر

 وأ ءقلحلا بوجو ىلع ةيوحن ٍةلدأب ينآرقلا صنلاب ٌةيفنحلا ٌلدتسا دقف
 ىلاعت هلوق نأل ؛امهدحأ لعف نيب ًاريخم ٌحاحلا نوكيو ؛ّجحلا يف ريصقتلا

 ةغيصب ءاج َّلعفلا اذه نأ الإ َنُْحَنَلا» لعاف نم نالاح «نيرصقمو «نيقلحم#

 ناكو .نيرصقم وأ نيقلحم دجسملا اولخدا :ىنعمب ءرمألا هب دارملاو ءرابخإلا

 .اعبط رييختلا ىلع ةلادلا وأ ىنعمب انه واولا نأل ٌرييختلا

 : ةفاضإلا ةلالد

 ريم وب َّلِهَأ آمَو رجلا َمحَلَو مَدلاَو ةَمْيَمْلا كحك مرح ات : :ىلاعت هلوق يف

 .[173 :ةرقبلا] © ميِحَي ٌروُفَع هلل َّنِإ َُيلَع َمْنِ و ٍداَع اَلَو عاج َرْيَع َّرظْضآ نَمَه هَل

 ثدنتساو ؛ةروكذملا ءايشألا هذه نم لكألا ميرحت ىلع ٌةيآلا تّلد دقو
 امنإ) :وه لصألا يف ٌريدقتلاو ؛فاضملا فذح وه ةلأسملا يف يوحن ليلد ىلع

 .مدلاو ةتيملا لكأ مكيلع مرح

 : ةعيبر يبأ نب رمع ٌلوق هنمو ؛برعلا مالك يف ٌفولأم اذهو

 ""ينافك دق ام ٌقيتع اي يب نإ يب يذلا يبْسَح ٌقيتع يِنْمْلَت ال

 لثم ًاضيأ ليزنتلا مكحم يف ٌدراو وهو .قيتع يبأ نب اي :تيبلا يف لصألاو
 ا 0 0 6

 .ةيرقلا لهأ : يأ «[182 :فسوي] «ةَّيرَمْلا ٍلََسَو##© :ىلاعت هلوق

 ءه1384 .3ط .291 :ديمحلا دبع نيدلا يبحمل ةعيبر يبأ نب رمع ناويد حرش :رظنا (1)

 .ةرهاقلا «يندملا ةعبطم م5
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 :تعنلا ةلالد

 2 م خس ص م سا يل تي كس م دس هه . 5 .٠

 د ٍ
 وع 707 46 سور > رم

 متاع ههنإف اهمتكحي نم
 دسهّنلا اوُمتْكك اََو هيو هللا ٍقَئِْلَو هتكمأ نيو ىلا ٌدَوَْق ابعت 04 001

 .[3 : ةرقبلا] 6 يلع َنوَُمْسَت اَمي ُدَكَو َلَ

 «نيدلا يف ةباتكلاو داهشإلا ماقم مئاقلا نهرلا نأ ىلع ٌةيآلا تلد دقف

 مدعل ؛ةعاشملا نيعلا نهر ٌروجي ال ثيحب «ضبقلل ًاحلاص نوكي نأ هيف طرتشي

 .ناهرل ٌتْعَت (ةضوبقم) نأ وه ّيوحن ليلد ىلع اودمتعا دقو ؛ضبقلل اهتيحالص

 .ًالوبقم نكي مل ُتلاز نإف «صيصختلل تعنلا راص ًةركن ٌتوعنملا ناك املو
 :لدبلا ةلالد

 .٠ بياَنلآ لع لو انما“ ناك هلَحَد نمو مير ُماَقَم كني ثا هيف : ىلاعت هلوق هيفو
32 

 سا هس هع هس صص لزل

 .[97 :نارمع لآ] # َنيِهَلَمْلا عة هلأ إو ٌرفك نمو اليم هَلِإ َاطَتْسأ نم تدل ٌجِح

 ةيوُحّنلا مهتجحو ؛جحلا بوجو يف ظرش ةعاطتسالا نأ ىلع ةيآلا تلدو

 رفوت دقو «سانلا نم ضعب لدب رج لحم يف 4اطَتْسآ ِنَمم هلوق يف (نم) نأ يه
 هراتخاو ؛(مهنم) :هريدقتو «ضعبلا لدب يف ٌةاحّتلا هطرتشا يذلا ريمضلا اهيف

 .'"نورخآو «هيوبيس

 :رمألا ةلالد

 نييلوصألا ٌضعب اهلصوأ دقو ؛هقفلا لوصأ ملع يف َعوضوملا انجلاع دقو

 اوُميِقَأَو :ىلاعت هلوق لثم ةقيقحلا ىلع لمحُت دقف «*”ىنعم نيثالث نم رثكأ ىلإ
 .[143 :ةرقبلا] # نييك َمَم أوُمَكْرآَو هكا ناو وَلّصلآ

 ةيرصملا ةئيهلا «2ط «نوراه مالسلا دبع قيقحت «152/1 :هيوبيسل باتكلا :رظنا (1)

 قيقحت «103 :يسيقلا بلاط وبأ يكمل نآرقلا بارعإ لكشمو .م1977 «,باتكلل ةماعلا

 نوسمخلا لوصفلاو .دادغب ةعماج «ةبتاكلا ةلآلا ىلع عوبطم «نماضلا حلاص متاح.د

 ىسيع ةعبطم «يحانطلا دمحم دومحم قيقحت .239 :يبرغملا يطعملا دبع نب ىيحيل

 .يبلحلا يبابلا

 ةعبطم «1ط .174 :نمحرلا دبع دحاولا دبع لضاف .د هقفلا لوصأ يف جذومنألا (2)

 .م1969 ,ه1389 دادغب «فراعملا
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 :ىلاعت هلوقك ديدهتلا ىلع لمحت نأ :هلاثمو «زاجملا ىلع لمحت دقو

 : ىلاعت هلوقك زيجعتلا ىنعم وأ [40 :تلصف] 4 ُريِصَب تلم اَميدَنِ ُُتْنِس اَمأولَمَعأ»

 نإ لأ ٍنوُد نّي مُكَءآَدَهُس اوُعداَو -وِيْكَم نم ؤَروُس أوم ائوَبَع ٌلِع ال امي ٍبْيَر يف مُمدُكح نإوإ»
 وهو ؛ةقيقح بوجولا ىلع لدي قلطملا رمألا نكل .[23 :ةرقبلا] © َنيِقِدَْص رْسُد
 . ”نويغالبلاو ؛ٌةاحنلا هيلع جرد ام

 :طرشلا ةلالد

 53 محملا حكحتي نأ اَلَوَط مك ْعِطَمْسَي ْمَل نمو :ىلاعت هلوق كلذ نم

 .[25 :ءاسنلا] «ٍتوْؤُمْلا ْمُكَح'َينَف ني مُكَفَمَيَأ ْنكَلَم اَم نمِم ٍتَكِمْؤُمْل

 َجَّوزتي نأ هل لجرلا نأ ىلإ .يعفاشلا مهنمو ءءاهقفلا ٌضعب بهذ دقف

 «ةرحلا رْهَم ىلع ردقي ال نأ طرشب مارحلا يف عوقولا هفوخ دنع ةنمؤملا ةمألاب

 ُمالكلاف «ةيطرش «َعِطَتْسَي ْمَل نَمَو» هلوق يف (نم) نأ يهو «ةيوحن َةََسُح اوجُجتحاو

 :ددعلا ةلالد

 عدم جا 45 اس »يدوم ىساسوو م عمد معو مو 2 قه 1 7 5 8 .٠

 ةعبزأ ٌنهسفنأب نصيرتب اجوزأ َنورَديَو مكنم َنوُفوَتي َنيِدَلَاَو» :ىلاعت هلوق يف كلذو
 2-5 - 71 4 طع

 اني ُهَللَو فوم يهنأ ةف َنلَمم امو دْككنَلَع حاتم الذ نهج َنْدَب ذو ارْشَعَو رمش 7 7” نك تا
 .[234 :ةرقبلا] © يح َنَوُلَمْمَت

 ليللا مأ راهنلاو ليللا هب ٌدارُِي له «ارثع# :هلوقب دارملا يف اوفلتخا دقو

 اهجوز اهنع ىفوتملا نأ : يأ أعم يلايللاو راهنلا هنأ ىلإ ٌروهمجلا بهذو ؟طقف

 . اهراهن نود لايل رشعب لاق نمل ًافالخ ؛اهراهنب لايل رشعو رهشأ ةعبرأ دتعت

 تمهبأ اذإ" برعلا ىدل رشعلا ظفل نأ ىه روهمجلا ىدل ٌةيوحنلا ٌةَسَْحلاو
 2و
 مسالا يِقْلَأ اذإ» :هيوبيس لاقو .©!«يلايللا هيلع اوبلغ مايألاو يلايللا نم ددعلا ع

 .ءاعدلاو .سامتلالا نم ًازارتحا ؛ءالعتسالاب ًانرتقم رمألا نولعجي نييغالبلا نأ ىلع (1)

 .ه1335 «ةيمالسإلا فاقوألا ةعبطم .417 /1 :صاصجلل نآرقلا ماكحأ (2)
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 يلايللاب خّرؤي» :كلام نبا لاقو ."”«مايألا ركذ نع كلذب يفتكا يلايللا ىلع

 :يدعجلا ةغبانلا ٌلوق هدّيأو .2”«اهقبسل

 ©|رأجتو فيضت نأ ٌريكنلا ناكو» ةليلو موي نيب ًاثالث ثفاطف

 نيب) هلوقب كلذ ىلع هريبعتب ؛ اهمايأو يلايللا ىلع تلدو «ًاثالث ركذ دقو

 .(ةليلو موي

 :لصفلا ةمتاخ

 ُتْقَّرعف «ةيبرعلا ةغللا ىلإ يمالسإلا هقفلا ةجاح لصفلا اذه يف تلوانت

 ررقت ثيح ؛يهقفلا روظنملا يف ةيبرعلا ملعت َمُكُح ُتنيبو «ًاحالطصاو ةغل هقفلاب
 نيوكت يف ةيبرعلا ةيطرش ىلع ثدكأو «ةعيرشلا لهأل اميس ال اهملعت ٌبوجو
 فييكتلا طباوض نم اهنأو «ةيساسألا اهتاموقم ىدحإ يه لب «ةيهقفلا ةكلملا

 قرط ٌدحأ ةيبرعلاب َمْلِعلا نأ ىلإ ُتيهتنا مث .ةرصاعملا تاّدجتسملل يهقفلا

 ٍةلثمألا ىلع ماتخلا يف ٌتجّرعو «ةيليصفتلا اهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا

 ءارو نم هللاو «ةيبرعلا طرش يف لالتخالا نع جتانلا طابنتسالا ءوُس يف ةيقيبطتلا
 المع م6

 .دصقلا

 هله ةهثه ةهثو
 هي منع نع

 .563 /3 :هيوبيسل باتكلا (1)

 لماك دمحم قيقحت «120 :يسلدنألا كلام نبال دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست (2)

 م7 ه8 ءرصم ءرشنلاو ةعابطلل ىبرعلا بتاكلا راد رشن «تاكرب

 .64 :يدعجلا ةغبانلا تاويد (3)



 مقر

 يرق ) يي ىج
 ىسسموز) ن١ سكش)
 ديياويايب . رح تعامد تا ه1 01

 سداسلا لحفلا

 ةيبرعلا ىلإ هقفلا لوصأ ملع ةجاح
 هه

 :ديهمت
 سْرَّدلا نع ةريخألا ةنوآلا يف هلوح ٌةباتكلا تقفدت عوضوملا ةيمهأل

 «ةيبرعلا مولع نونقتي لوصألا ءاملع نم ًاريثك نإو «2”لوصألا ملع يف ّيوغللا

 لاق امك لوصألاو ةيبرعلا نيب ةقالعلا بلصلو «ةميقلا اهثحابمل مهّبُح عم

 نم ةلمج ٍجْرَم ىلع نييلوصألا ّضعب وحنلاو ةغللا ٌبُح لمح امك» :يلازغلا
 نم يه ًالْمُج بارعإلا يناعمو فورحلا يناعم نم هيف اوركذف ءلوصألاب وحنلا

 يف «ةيوق ِمِحّر ٌهلص لوصألاو ةيبرعلا نيب «لجأ .6'ةصاخ وحنلا مْلِع
 قلطملاو «صاخلاو ماعلاو «تالالدلا ثحبمو «داهتجالا طورشو ؛هدادمتسا

 نلو «ةيبرع ةعيرّشلا» :ينيوجلا ٌمامإلا لاق .ريثك اهريغو «كرتشملاو «ديقملاو
 ءوحنلا نم ًاناير نكي مل ام عرشلا يف رظنلاب لالقتسالا لالخ ءرملا ّلمكتسي

 . 0)(ةغللاو

 ءلوصألا نيب ةيميمحلا ةقالعلا بلصب ًاحّرَصُم يرشخمزلا هللا راج لاق

 ًاينبم اهلئاسمو هقفلا لوصأ باوبأ مظعم يف مالكلا نوريو» :بارعإلاو ءوحنلاو

 لامج ىفطصم .د نييلوصألا دنع يوحنلا ثحبلا :تاساردلاو ثاحبألا هذه نم (1)

 دنع يوغللا روصتلاو «ملاس داشر ملاس .د نييلوصألا دنع ةيوغللا تايرظنلاو «نيدلا

 ةسارد :ةيبرعلا ةغللاب نييلوصألا لالدتساو «رافغلا دبع دمحأ ديسلا .د نييلوصألا

 .خلإ .. .ريوجلا رصان هللا دبع دجام .د ةيقيبطت ةيليصأت

 .9 :ىفصتسملا (2)

 .130/1 :ناهربلا (3)
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  ءاملعلا :يأ  نودجي ال مهنأ كلذو» :ًاضيأ لاقو ."”" بارعإلا ملع ىلع

 الإ ؛اهرابخأو اهريسفت يملعو ءاهمالكو ءاههقف ؛ةيمالسإلا مولعلا نم ًاملع
 . 2”«عنقتي ال فوشكمو .عفدي ال نيب ةيبرعلا ىلإ هراقتفاو

 ًامئاد ةيوغللا دعاوقلا تلتحا» :ةيطع نيدلا لامج روتكدلا ذاتسألا لاق

 «باتكلا صوصن ريسفت يف اهتيمهأ ببسب ؛هقفلا لوصأ بتك يف ًازراب ًاناكم
 ْ , 00(اهنم ماكحألا جارختساو

 ملعب ةلص ةيمالسإلا مولعلا قثوأ نم هقفلا لوصأ نإ :انلق اذإ ولغن الو

 ملع اهنم ٌدمتسي يتلا مولعلا دحأ ةيبرعلا ةغللا َمْلِع نأ كلذو ؛ةيبرعلا ةغللا
 .*ةيوغل ٌثحابم لوصألا ملع يف ثحابملا ّمعظعم نإ لب «هقفلا لوصأ

 سفنلا ةلاطإو «ةفرص ةيوغل ثحابم ىلإ ٌقرطتلا نييلوصألا ىلع ظحول دقو
 ءاهبلصو ةيبرعلا مولع سْنِج نم رمألا ةقيقح يف يه امنإو ءاهريرحتو اهثحب يف

 وأ «تاغللا ثحابم رارغ ىلع ةغللا ءاملع ٌةماع ةساردلاو ثحبلاب اهلوانت دقو

 ءاملع نم ةرهمجب اًَذَح امم ؛ًاريبك ًاعسوت اهيف اوعّسوتو « *”تاغللا ئدابم

 .هيلعو ؛ىرخأ مولع يف ًاثحب ُتَلَيُق اهنأ ىلع ًءانب ؛مهداقتنا ىلع ””لوصألا

 دعاوقلا ىلإ تمت ال ُثحابم اهنأل مث ءلوصألا ملع يف اهيلإ يعاد الف
 سمت ال هنأب ملعلا نأ عم» :يرزاملا ةمالعلا لاق ىتح ٍةقيثو ٍةلصب ةيلوصألا

 نم ءيش يف ًايلك ًانوناق لمعتسي الو «تايلوصألا يف رظنلا يف هيلإ ةجاحلا

 .59 /1 :لصفملا حرش 000

 .توريب «ليجلا راد ط «3 :يرشخمزلل ةيبرعلا ملع يف لصفملا :رظنا (2)

 .م1987 «ةنيدملا ةعبطم «1ط «109 :يهقفلا ريظنتلا (3)

 .29 /1 :طيحملا رحبلاو «2/1 :يفارقلل قورفلا :رظنا (4)

 قرطو «بكرملا ظفللا ماسقأو ءاهماسقأو ءاهعضو ءادتباو «تاغللا لصأب فيرعتلاك (5)

 فورحو «كارتشالاو «فدارتلاو «قاقتشالاو ءزاجملاو «ةقيقحلاو «ةغللا ةفرعم

 .ريثك اهريغو يناعملا

 يرزاملاو «493 /2 :ماكحإلا يف يدمآلاو .9 /1 :ىفصتسملا يف يلازغلا رارغ ىلع (6)

 .38 . 23 /1 :تاقفاوملا يف يبطاشلاو .159 158 :لوصحملا حاضيإ يف
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 ٌةجاحلا وعدت اميف اهب سنأتسي وأ ءاهب لدتسي نأ َنمأب الو .2”(تالالدتسالا

 فرح مُكُح يف رظنلا امأو» :هسفن يرزاملا لاق امك رادقمب نكل ؛هيلإ ةيلوصألا

 ىنعم الف «نيتلأسم وأ «ةلأسم يف تايهقفلا يف اهيلإ حاتحي امنإف ةظفل وأ

 . 20(يلكلا نوناقلاك ُنوكت ال اهنأل ءانه اهلاخدإل

 :لاق ثيح (الإ) ءانثتسالا ةادأل هتجلاعم نيح كلذب ًايفو يدمآلا ناكو

 ةبسانم ال ءبدألا لهأ بتك يف ةاصقتسم «بارعإلا يف ٌةفلتخم ٌماكحأ اهلو»

 . ©(ةيبرعلا بح هيلع َبَّلَغ ْنَم هلعف دق امك ءهيف نحن اميف اهركذل

 : ةينآلا ثحابملا قفو هللا ءاش نإ بخّرلا لصفلا اذه ربع هطسب ىّلوتن ام اذهو

 :هقفلا لوصأ فيرعت :لوألا ثحبملا

 :ةغللا يف لوصألا

 اذه ناك ءاوس «هريغ هيلع ينبني ام وهو «لصأل ٌعْمَج :ةغللا يف ٌلوصألا

 ءانبناك ًايلقع وأ .ساسألا وه ّلصألاف ءهساسأ ىلع رادجلا ءانبناك ًايسح ءانبنالا

 يناثلا ىنعملا نأ ىلع َّلد تايلقعلا نم هقفلا ُلوصأ ناك املو «هليلد ىلع مكحلا

 .دارملا وه

 :حالطصالا يف لوصألا

 اهيلع ىنبُت يتلا ةدعاقلا :ةيتآلا يناعملا ةدافإل لمعتسا :حالطصالا يفو
 نمض هيلع سيقملاو «ليلدلاو .بحصتسملا رمآلاو «عرفلا لباقي امو «لئاسملا

 . سايقلا ناكرأ

 لئالد ةفرعم :هنأ ىلع لوصألا ملع يف هيلع اوجرد اميف ةيعفاشلا هفّرعو

 . *ديفتسملا لاحو ءاهنم ةدافتسالا ةيفيكو .ًالامجإ هقفلا

 راد ,م2001 ء1ط .يبلاطلا رامع .د قيقحت «147 :يرزاملل لوصحملا حاضيإ (1)

 .يمالسإلا برغلا

 .159 :هسفن ردصملا (2)

 .493/3 :ماكحإلا (3)

 .17 /1 :لوسلا ةياهن :رظناو 23 :لوصولا جاهنم يف يواضيبلا فيرعت (4)
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 يتلا ؛ةيلكلا دعاوقلاب ٌملعلا :وه ٌروهمجلا هيلع َّجَرَد يذلا فيرعتلا نكلو

 ."”ةيليصفتلا اهتلدأ نم ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا ىلإ اهب لّصوتي
 :لوصألا ملع دادمتسا :يناثلا ثحيملا

 مولعلا نم ًاملع  ءاملعلا :يأ  نودجي ال مهنأ كلذو» :يرشخمزلا لاق

 ةيبرعلا ىلإ هراقتفاو الإ ؛اهرابخأو اهريسفت يملعو ءاهمالكو اههقف :ةيمالسإلا

 . ©”«عنقتي ال فوشكمو «عفدي ال نيب
 ةيبرعلا ةغللا ملع نم هتدام ٌدمتسي هقفلا لوصأ ملع نأ هيلع قفتملا نم

 .لقعلاو «قطنملاو «مالكلا ملعو .هقفلا ملع نع الضف ءاساسأ

 «مالكلا ملعف  هقفلا لوصأ ملع :يأ  هدادمتسا هنم امأو» :ٌيدمآلا لاق

 ةيظفللا ةلدألا تالالد ةفرعم فّقوتلف ةيبرعلا ُمْلِع امأو ...ماكحألاو «ةيبرعلاو

 اهتاعوضوم ةفرعم ىلع ةمألا نم دقعلاو لحلا لهأ لاوقأو «ةئسلاو باتكلا نم

 ,دييقتلاو قالطإلاو .صوصخلاو مومعلاو .«زاجملاو ةقيقحلا ةهج نم ةغل

 هيبنتلاو «ةراشإلاو ءاضتقالاو ءموهفملاو قوطنملاو ءرامضإلاو فذحلاو

 . ©”(ةيبرعلا ملع ريغ يف ُفَرْعُي ال امم هريغو ؛ءاميإلاو
 :ةيبرعلا نيطاسأ نم لوصألا ملع ٌعضاو :ثلاثلا ثحبملا

 يف يعفاّشلا مامإلا وه هقفلا لوصأ ملع َعضاو نأ ىلإ ٌروهمجلا بهذ

 تراص يتلا ؛لوصألا دعاوق عْضَو ىلع هدعاس امم نأو ؛”«ةلاسرلا» :هباتك

 هتناكم وه نيملكتملا ةسردمو ءروهمجلا جهنم وأ «ةيعفاشلا ةقيرطب ًاعابت فرعُت

 . اهمولع رحب يف عساولا هعابو «ةيبرعلا ةغللا يف

 لئابق نم ةليبق يهو هًالْيْذُه مزلو «ةيدابلا ىلإ ةكم نم يعفاشلا ٌمامإلا جرخ

 بكوكلا حرش ؛8/1 :حيضوتلا ىلع حيولتلا «14/1 :تومحرلا حتاوف :رظنا ()

 .44/1 :ريئملا

 .3 :لصفملا (2)

 .9/1 :ماكحإلا (3)

 .ركاش دمحم دمحأ ةمالعلا اهققح (4)
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 ءاهنع ًةغللا ذخأيو ءاهمالك لك  مّلعتي ءرعشلا يف تقرعأ يتلا برعلا
 ةعساولا ةفرعملا يشرق ايبرع هنوك عم  اهنم دافتساف «برعلا ٌمصفأ تناكو

 يعمصألا نع لقنو .ةغللا يف ًةجح يعفاشلا ُمامإلا حبصأ ىتح ؛رعشلاو «ةغللاب

 «ناسللا ةحاصف ٌئعفاشلا بستكاو .""ىرفنشلا رعشو «ًالماك نييلذهلا رعش

 يمارم كردأو ءاهرارسأ مهفو ءاهعيباني نم ةيبرعلا ةغللا ذخأو «قطنلا ةدوجو

 «ةنسلاو نآرقلا يناعم مهفت ىلع كلذ هدعاسف ءاهبولسأو ءاهتارابعو ءاهظافلأ

 . 2”بولسألا يف ةناصرو «ريبعتلا يف ةوق هدافأو

 مكُح يف انعم َّرم امك «ةيبرعلا ملعتب ٌئعفاشلا ُمامإلا ىصوأ دقو ءاذه

 هيلع هللا ةمحر  لاقف ؛ةيبرعلا ةغللا ىلإ يمالسإلا هقفلا ةجاح ثحبم يف اهملعت

 . 2”(ةءورملا يف ديزتو «لقعلا ُتبثت اهنإف ؛ةيبرعلا اومّلعت» :-

 ًاكلتممو «ةيبرعلل ةينسلألا صئاصخلاب ًاطيحم ُىعفاشلا ٌمامإلا ناكو

 نأ دعبو «طابنتسالا ىف ةدعاقو «داهتجالا ىف ظرش هنأ كردأ هنأل ؛اهتيصانل

 . 2”(هقفلا ىلع ةناعتسالا الإ اذهب ٌثدرأ ام» :لاق ةيبرعلا ميلعت يف ًارمع دفنتسا

 سيردإ نب دمحم :هل لاقي شيرق نم ىتف ىلع ليذه راعشأ ثححص» :ىيعمصألا لاق («1)

 راد ءرقص دمحأ ديس قيقحت 247 :44 /2 :يقهيبلل يعفاشلا بقانم :رظنا «يعفاشلا

 نع تارضاحمو ن70 «47 :يدنجلل يعفاشلا مامإلاو .1970 «1ط «ةرهاقلا  ثارتلا

 ةيلك يف نراقملا هقفلا مولبد بالطل «13 :ناضمر برلا داج خيشلل يعفاشلا مامإلا

 .م1967 .6 «رهزألاب نوناقلاو ةعيرشلا

 ّنسحأ رأ ملف «ملعلا يف اوغبن نيذلا ؛ةغبنلا ءالؤه بتك يف ثرظن» :ظحاجلا لاق (2)

 ميلحلا دبعل يعفاشلا مامإلا :رظنا «ردلا رثني هناسل (يعفاشلا) يبلطملا نم افيلأت

 يف زيجولاو .51 /2 :يعفاشلا بقانمو .ةرهاقلا «يبرعلا باتكلا راد ط ,70 :يدنجلا

 .54 :يليحزلا دمحم روتكدلا ذاتسألل ؛يمالسإلا هقفلا لوصأ

 راد ط «161 :الولعلا ناميلس تنب ةرينم.د .ىنعملا طبض يف هرثأو بارعإلا :رظنا (3)

 .182 /1 :يقهيبلل يعفاشلا مامإلا بقانمو .م1993 «ةيردنكسإلا ءةيعماجلا ةفرعملا

 نم ليوطلا قزر ديسلا .د يلوصألاو يهقفلا هجاتن يف اهرثأو يعفاشلا مامإلا ةغل :رظنا (4)

 .38 . 34 :وكسيسإلا تاروشنم ««يعفاشلا» باتك ثوحب
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 ؟ةكلهتسم لوصألا يف ةيوغللا ثحابملا له :عبارلا ثحبملا

 نأ ودعت ال ةغللا يف نويلوصألا هثحب ام نأ ىلع ءاملعلا ضعب جرد دقل

 يه لب ؛ةفاضإلاو عادبإلاب زيمتت ملو «ةروركمو ؛ةكلهتسم ًارومأ َنوكت

 اميدق لاق .ةتحبلا ةيوغللا رداصملا ٍبْلُص نم ةخولسمو «ةلوقنم ٌتاعوضوم
 امف كلذ ٌّمَص نإف» :وحنلا ملع يرغصتسم ىلع درلا يف يرشخمزلا ةمالعلا

 «بابسألا مهنيبو اهنيب نوعطقي الو «بارعإلاو اسأر ةغللا نوقلطي ال مهلاب
 ءامهرابغ هقفلا لوصأ نم اوضفنيو ءامهراثآ نآرقلا ريسفت نم اوسمطيف
 هنإف ركنملاو فرعملا نيب قرفلا يفو ءوحن هنإف «ءانثتسالا يف نوملكتي الو

 يفو ءوحن امهنإف .دهعلا فيرعتو «سنجلا فيرعت :نيفيرعتلا يفو ءوحن

 فذحلا يفو «ضيعبتلا نمو ؛كلملا مالو «مثو ءءافلاو ءواولاك فورحلا

 مساو «ردصملاب قيلطتلا يفو «راركتلاو راصتخالا باوبأ يفو ءرامضإلاو

 لوطي امم ؛اههابشأو ءاملكو «ىتمو ءاذإو ءْنأو ءْنِإ نيب قرفلاو «لعافلا
 .""”(وحنلا نم هلك كلذ نإف ؛هركذ

 لوصألاب ةقالع هل امب ةغللا يف َلئاسم اوثحب دق لوصألا ءاملع نأ ٌنحلاو

 نبا ةمالعلا ردصت دقو ءاهيف ةغللا ءاملع عم اوفلتخا دقو «ةفاضإو ةدج هيف ًاثحب

 تالالدلا لاجم يف اميس الو «يوغللا ثحبلاب نييلوصألا دّرفت نايبل يكبسلا

 ؛ مومعلل (لكاو «ميرحتلا ىلع (لعفت الهو «بوجولا ىلع (لعفا» ةغيص ةلالدك

 اهوذخأو «نويلوصأآلا اهل ّضَّرعت يتلا قئاقدلا نم كلذ وحنو» :- هنُدَك  لاقف

 اذهف ءوحنلا ةعانص اهيضتقت ال ةّصاخ ةلدأو «برعلا مالك نم ٌصاخ ءارقتساب

 ثحابملا ضعب ٍدوجو نم عنمي ال اذهو .©(هقفلا ٌلوصأ هب لّمكت امم هوحنو

 .نويلوصألا اهيف درطتسا يتلا

 يف اونتعاو» :لاقف لوصألا ءاملع نع ينيوجلا يلاعملا يبأ ٌةداهش هذهو

 4.3 : اصفمل )1( ١

 «ةيملعلا بتكلا راد ط 8 7/1 : يكبسلا يفاكلا دبع نبال جاهنملا حرش يف جاهبإلا 22(

 .توريب صم 6
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 ةمئأ ٌلافغِإ هيف عمتجا ام كلذب مهؤانتعا َّدتشاو «ةيبرعلا ةمئأ هلفغأ امب مهنف

 مومعلاو ؛يهاونلاو رماوألا ىلع مالكلاك اذهو «عرّشلا دصقم روهظو ءناسللا

 ."”(ءانثتسالا اياضقو ءصوصخلاو

 ىلع ةيوغل لئاسم لاحأ ْنَم اهمولع فلتخم ربع ةغللا ءاملع ضعب دجو لب

 مل «صيخلتلا بحاص «ريبكلا يوغللا ينيوزقلا ةمالعلا اذهف .لوصألا ءاملع

 رمألا نوكل ٌفنصملا ضّرعتي ملو» :اولاقف «راركتلا ىلع رمألا ةغيصل ضرعتي

 بتك ىلع هلاحأ هنأل ؛رمألا لئاسم نم هريغل الو «ةرملا وأ ءراركتلل

 . ©”(هقفلا ٌلوصأ ةلأسملا هذه ىلع جاجحلا ٌلحمو» :لاقو .2”«لوصألا

 نمضتملا زارطلا» :باتك يف لوقي يولعلا ةزمح نب ىبحي ٌحيشلا اذهو

 ةطاحإلاو ءاهلاقثأو اهئبع َلْمَحو» :ازاجعإلا قئاقح مولعو ةغالبلا رارسأل

 ىلإ ٌلوكوم رخآ ٌدخأم اهل لب «ةلأسملا هذه قيقحت يف يفكت ال نايبلا مولعب
 . ©”(لوصألا ءاملع

 ءايشأ مهف يف اوقّقد نييلوصألا نإ» :لاق يكبّسلا ةمالعلا نأ يف ُرَّسلا اذهو

 مستم برعلا مالك نإف ؛نويوغللا الو ةاحنلا اهيلإ لصي مل برعلا مالك نم

 نود «ةرهاظلا اهيناعمو ء«ظافلألا طبضت ةغللا ٌبتكف «ءبعشتم هيف رظنلاو ؛ًادج

 ءارقتسا ىلع دئاز ءارقتساو «لوصألا رظن ىلإ ٌجاتحت يتلا ؛ةقيقدلا يناعملا

 . 5”(ىرغللا

 .130/1 :ناهربلا (1)

 يفاكلا دبع نب يلع نب دمحأ دماح يبآل حاتفملا صيخلت حرش يف حارفألا سورع (2)

 «ةيملعلا بتكلا راد ءه1422 ء1ط «ليلخ ميهاربإ ليلخ .د قيقحت 4558 /1 : يكبسلا

 .تاوريب

 .558 /1 :هسفن ردصملا (3)

 :ينميلا يولعلا ةزمح نب ىيحيل زاجعإلا قئاقح مولعو ةغالبلا رارسأل نمضتملا زارطلا (4)
 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءه1415 «1ط «نيهاش مالسلا دبع دمحم هعجار 4531 /1

 .7/1 :جاهبإلا (5)
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 :فرصلاو وحنلاب لوصألا ةقالع :سماخلا ثحبملا

 كاردإل ساسألا  عازن الب  هنإ ثيحب ؛ مولعلا عيمجل هلآ وحنلا ملع ّذَعُي

 بارعإلاو ءوحنلا ملع نوكي ىتح اهيناعم ىلع ةقلغم ظافلألا نأ كلذ ؛يناعملا

 ءظافلألا تالالدب قّلعتي ام لوصألا ثحابم نم َّنأ ًاملع اهحتتفي يذلا وه

 ًافالخ ؛يبارعإلا اهلحمو ءاهبارعإ ثيح نم ظافلألا ىلإ رظني ُيوحنلاف
 لب «ةيبارعإلا تاكرحلا طبض ىلع ٌفقي ال نكل ءوحنلا ىلع دمتعملا يلوصألل

 حصفأ دقو .كلذل قيرط وحنلاب ملعلا نإو ؛ظافلألا يناعم كاردإل اهزواجتي

 وحن لّثمي لوصألاو «بارعإلا وحن لثمي وحنلا نأ ىلع "2”نيثحابلا ُضعب

 .ةلالدلا

 لاوحأو «ةيبرعلا ةينبألا ةغايص ةيفيك هب فرعت ّمّْلِع وهف فرصلا ملع امأو
 فرصلاو لوصألا نيب ٌةقالعلا ىقبتو ."”ءانب الو ًابارعإ تسيل يتلا ةينبألا هذه

 «يناعملا كاردإ ليبس يف يلوصألا ىدل ًازكترم ّدَعُي فرصلا ةفرعم نأ يف

 .دهتجملا طورش نم ًاطرشو
 :يناعملاب لوصألا ةقالع :سداسلا ثحبملا

 ىضتقم قباطي يتلا يبرعلا ظفللا لاوحأ هب فرعي ٌملع وه يناعملا ٌملع

 لوصأ ملعب ٌةلص ةيبرعلا مولع قثوأ نم /”نيثحابلا نم ةرهمج هّدُعَيو «*”لاحلا

 ءديشرلا راد .ط ,«298 :نيدلا لامج ىفطصم .د نييلوصألا دنع يوحنلا ثحبلا :رظنا (1)

 .قارعلا ه0

 .ط «ةدمح وبأ دمحم .د هب ىنتعا «9 :يوالمحلا دمحأل فرصلا نف يف فرعلا اذش (2)

 ةضهنلا راد .ط .7 :يحجارلا هدبع .د يفرصلا قيبطتلاو ء«ه1420 ء1ط ءرامع راد

 .ةيبرعلا

 راد «يرديود دمحم هدهاوش جرخو هحرش «ينيوزقلل .26 :ةغالبلا مولع يف صيخلتلا (3)

 .ه1402 .2ط .توريب «ليجلا

 273 :يسوألا ليعامسإ نب سيق .د «نييغالبلاو نييوحنلا دنع بلطلا بيلاسأ :رظنا (4)

 .ةيلودلا جارعملا راد .ه1416 .2ط
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 ةرفوب هثحابم يف يوغللا سردلا روضحو «ةيوقلا ةقالعلل ًارظن ؛يمالسإلا هقفلا
 يملع نأ ملعاو» :لاقف كلذب يكبسلا نب دمحأ ٌخيشلا حّرص دقو .ريظنلا ةعطقنم
 امهيف ملكتي نيذللا ءاشنإلاو ربخلا نإف ؛لخادتلا ةياغ يف يناعملاو هقفلا لوصأ

 نوك نم يلوصألا هيلع ملكتي ام لك نإو ,ءلوصألا بلاغ عوضوم امه يناعملا

 .. .صوصخلاو مومعلاو «رابخألا لئاسمو «ميرحّتلل يهنلاو ,بوجولل رمألا

 ."”«يناعملا ملع عوضوم ىلإ عجرت اهلك
 .لوصألا ملع يف ٌةكراشم مهل تناك ةغالبلا ءاملع نم ًاددع نإو اذه

 . حيحص سكعلاو

 :مالكلا ماسقأ :عياسلا ثحيملا

 هنم بّكرتي ام ٌلقأف مالكلا ٌماسقأ امأ» :ينيوجلا مامإلل ٍتاقرولا يف ءاج
 ممسقني مالكلاو .لعفو فرح وأ «فرحو مسا وأ لعفو مسا وأ «نامسا مالكلا

 هجو نمو .مسقو ضرعو نمت ىلإ ًاضيأ مسقنيو .رابختساو ربخو «يهنو رمأ ىلإ

 .هعوضوم ىلع لامعتسالا يف يقب ام ٌةقيقحلاف .زاجمو ةقيقح ىلإ ٌمسقني رخآ
 نع ٌروجت ام :زاجملاو .ةبطاخملا نم هيلع حلطصا اميف لمعتسا ام ليقو

 , 20(ةيفرع امإو ( ةيعرش امإو «ةيوغل امإ ٌةقيقحلاو .هعوضوم

 يتلا ةيلوألا تامدقملا نمض جردني .ءفّرِص ٌيلوصأ صن ٌصنلا اذهف

 ةوقب ٌرضاح ةيبرعلا عباط نأ ظحلي هيف ٌرظانلاو «يعرشلا ملعلا ُبلاط اهسردي
 نايبل يفكي هدحو صنلا اذه حرشو .هقفلا لوصأو ةيبرعلا نيب ةقالعلا ةوقل

 نامسا هنمو «هتاقالطإ نايبو هققحت طورشو مالكلاف «نيملعلا نيب لصولا

 ريدقتب تيبلا يف :ك ؛فرحو مسا وأ ءديز ماقك لعفو مسا وأ ,مئاق دمحمك

 .هبرض :لثم لعفو فرح وأ «تيبلا يف وه

 وهو يهنلاو «مازلإلا هجو ىلع لعفلا بلط وهو رمأ ىلإ مالكلا مسقنيو

 .173/1 :حارفألا سورع (10)

 «2ط ءاهدعب امو 64 :يرتشلا رصان نب دعس .د هقفلا لوصأ يف تاقرولا حرش :رظنا (2)

 .ضايرلا ءايليبشإ زونك ,م2009 .ه 0
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 وهو رابختسالاو «بيذكتلاو قيدصتلا ٌلبقي ام وه ربخلاو «لعفلا كرت بلط
 نييغالبلاو نييلوصألا دنع روهشملا ناك نإو .ماهفتسالا وه يذلا ربخلا ٌبلط

 .هتاذل بذكلاو قدصلا ٌلمتحي ال ٌءاشنإلاف «ربخو ءاشنإ ىلإ مالكلا ٌميسقت وه

 .بذكلاو قدصلا ٌلمتحيف ربخلا امأو .ماهفتسالاو يهنلاو رمألا هيف لخديف

 َتيل الأ :رعاشلا لوقك ينمتلاف ؛مسقو ضرعو ّنمت ىلإ مالكلا مسقيو
 ءءايشألا نم ًائيش كريغ ىلع ضرعت نأك ؛ضرعلاو «ًاموي ٌدوعي بابَّشلا

 ةماع ناك نإو .اذك َّنلعفأل هللاو :كلوقك ؛مسقو ؟انروزت الأ :كلوقك

 .ءاشنإلا ماسقأ ةلمج نم مسقلاو ضرعلاو ينمتلا نوُدعي نييلوصألا

 ةقيقحلا وهو «هل عضو اميف ظفللا لامعتسا رابتعاب رخآ ًاميسقت ةمث نإو
 ةقيقح نوكي ءدسألا :لثم ةقيقح وهف هل عضو اميف ظفللا لمعتسا نإف ؛زاجملاو

 ةلالدلل هل ظفللا عضو اميف لمعتسي مل نإو «سرتفملا ناويحلا ىلع ةلالدلا يف

 تيأر :كلوقك هعوضوم نع زوجت ام وهو «ًازاجم نوكي هنإف ؛يناعملا نم هيلع
 . عاجشلا هب ديرت «لتاقي ىغولا يف ًادسأ

 .ةيفرع وأ «ةيعرش وأ «ةيوغل ىلإ ةقيقحلا اومّسقو

 ىلع سمشلاو «يلاعلا ءانبلا ىلع قلطي ءامسلا ظفلك :ةيوغللا ةقيقحلاف

 .رينملا مّرجلا

 اهنكل «ءانثلاو ءءاعدلا :برعلا ةغل يف ةالصلا ظفلك :ةيعرشلا ةقيقحلاو

 .خلإ . . .دوجسلاو ؛عوكرلاب ةصوصخم لاعفأو لاوقأ هب داري عرشلا يف

 برعلا ةغل ىف ٌةبادلاف ؛هيلع ٌنسانلا فراعت ام بسحب :ةيفرعلا ةقيقحلاو

 «ةفحازلا تارشحلاو «ناسنإلا لخديف «ضرألا ىلع بدي ام ّلُك ىلع قلطُي
 .ناصحلاو «رامحلاك عبرألا تاوذ ىلع قلطُت فرعلا يف نكل «كلذ وحنو

 : اهنم «عاونأ ىلع وهف زاجملا امأو

 «ُرِصلأ غييتلا ٌوْهَو أى ودك سلط : ىلاعت هلوقك :ةدايزلاب زاجملا
 .ةدئاز فاكلا :اولاق .[11 :ىروشلا]

 اًنّكح ىلأ َهَيرَمْلا ٍلَسسَو» : ىلاعت هلوق لثم ,فذحلا :يأ :ناصقنلاب زاجملا
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 ريدقتو «ىنابملا :يه ةيرقلاف .[82 :فسوي] 4 َنْوُفِدَنَصَل اَنإَو اهف اَنْ َىَّلأ رينو اف

 1 ْ .«ةيرقلا لهأ لأساو» :لاؤسلا

 فنصملا هل لَّثمو ءرخآ ىلإ ىنعم نم ةملك ّلْقَن :يأ :لقنلاب زاجملا
 ىلع قلطأ كلذ دعب مث .ءضفخنملا ناكملا ىلع برعلا دنع قلطُي يذلا طئاغلاب

 .ضفخنملا ناكملا يف عضوي يذلاو «ناسنإلا نم جراخلا ٍرذقلا

 ًاَمَعظَتشآ هيَ لخأ آّيأ آدإ َّيَح اَنلَظنَتأم : ىلاعت هلوق لثم :ةراعتسالاب زاجملاو
 هيلع َتْدَحَّتَل َتْنِش ْوَل لاق هَماَقَأَك ّضَقنَي نأ ُديِرُي اًراَدِج ايف ادب اَمُهوُفَيِصُي نأ ْأَبَأَف اًهَلْهَ
 ءةيحلا تانئاكلل ٌةدارإلا امنإو «هل ًةدارإ ال ٌرادجلا ذإ .[77 :فهكلا] «آَرْجَأ

 .هيف أدبو ءضاضقنالا يف عرش :ىنعمب (ديري) ةملك راعتساف

 :ءاهقفلا فالتخا بابسأ :نماثلا ثحيملا

 يأرلاو يأرلا أدبم ىري يمالسإلا هقفلا ثارت ىلع ًةرظن يقّلُي يذلا نإ

 ةراضح ترمثأ يتلا ةيضرألا ةبوصخو «ءالجب ةيهقفلا انسرادم يف ًايلجتُم رخآلا

 يواحلاك ةنراقملا ةيهقفلا تاعوسوملا يف بحرلا ردّصلا ىريو لب «ةدشار

 «يناساكلل عئانصلا عئادبو ء«يسدقملا ةمادق نبال ينغملاو ء«يدرواملل ريبكلا

 نبال راكذتسالاو ءديمحلا دشر نبال دهتجملا ةيادبو «ىفارقلل ةريخذلاو

 صلخنف ءارج ملهو . . .يناوريقلا ديز يبأ نبال تادايزلاو «رداونلاو «ربلا دبع

 بهاذملا يف ّددعتلا اذه نأو «ةمألا هذه ىلع ًٌةمعن ناك فالتخالا اذه نأ ىلإ

 اهيلع هّبَن يتلا ةلوقعملا فالخلا بابسأ هتمكح كلذ لكو «يرظفو يعيبط ٌءيش

 ءلوصألا ةدام ترثأ يتلا ةيوقلا طاقنلا دُصَر ددصب اننكل .لوصألا ٌءاملع

 هذه نم فالخلا ببس ركذنف «ةيبرعلا ةغللا ثيح نم هتجاحل تباجتساو
 :ةيوازلا

 رومأ يف نوفلتخم ميركلا نآرقلا اهب لزن يتلا ةيبرعلا ةغللا ءاملع نأ ركذنو

 يفو ءاهتالالدو ظافلألا ىنعمبو «ىنعملا ىلع لاّدلا ظفللا عضوب قّلعتت «ةريثك

 ماعلاو ءزاجملاو ةقيقحلا مهدنع رهظو «كلذ ريغو «غيصلاو «بولسألا

 اهراتخاف .ءاعاستا ةغللا بسكأ امم كلذ ريغو «فدارتملاو كرتشملاو ءصاخلاو

 ةغللا يف عقاولا فالتخالا ناكو «ميركلا نآرقلا ٌراجعإ اهيف رهظو ءهتلاسرل هللا
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 مكحلا طابنتسا يف فالتخالا ىلإو «هتلالدو صنلا مهف يف فالتخالا ىلإ ًايدؤم

 ءرجلا فورحو :ذيِبّنلاو «سمللاو «ديلاو «ءرقلاو «حاكتلا : لثم « هنم يعرشلا

 مهف ىلع قبطت يتلا ةيوغللا ئدابملا ضعب لوصألا ٌءاملع عضو دقو «فطعلاو

 .""هقفلا لوصأ ملع دعاوق يف ئدابملا هذه تلخدو «صوصنلا

 :يهقفلا داهتجالا يف مزال طرش ةيبرعلاب ملعلا :عساتلا ثحبملا

 :داهتجالا فيرعت

 .ةقشملاو «ةقاطلا وهو - حتفلاو ء«مضلاب  دهجلا نم لاعتفا :وه ةغللا ىف

 .2”يعرش مك كردل هعسو هيقفلا ٌغارفتسا وه :حالطصالا يفو

 ٌةمالعلا لاق ؛هتايلآو هطورش هيف ترفوت نمل ؛ةعقاو لكل نيع ٌضرف همكحو

 لاطبإو .داهتجالا بوجو :ءاملعلا روهمجو «كلام بهذملا :ىفارقلا

 , ©0(ديلقتلا

 :لوصألا ءاملع اهروصت امك داهتجالا طورش

 ىلع طورشلا لوأ لوصألا ءاملع ضعب ُهَلَعَج طرشلا اذه ةيمهأل ًارظنو

 .عيشلا لصحي اهب يتلا ةلآلاك ربتعُي ةغللا نم حلاص ٍردق ةفرعم نأل ؛قالطإلا

 ٌةمالعلا لاق امك ةعنصلا مامت ىلإ ٌلصي مل ةادألاو ةلآلا مكحي مل نمو

 ناك برعلا ةغلو ةيبرعلاب ملعلا لوصألا ءاملع ظارتشا نإو ."”يناتسرهشلا

 :ءاهقفلا فالتخا بابسأ يف تارضاحمو 56 .41 :فقازفزلل نراقملا هقفلا :رظنا (1)

 فالتخا يف ةيلوصألا دعاوقلا يف فالتخالا رثأ ,329 :فالخل هقفلا لوصأ +1

 زيجولا «32 :فالخلا تبجوأ يتلا بابسألا ىلع هيبنتلا يف فاصنإلا «68 :ءاهقفلا

 .86 . 85 :يليحزلا دمحمل يمالسإلا هقفلا لوصأ يف

 .458 /4 :راجنلا نبال رينملا بكوكلا حرش (2)

 .266 :لوحفلا داشرإ (3)

 هقفلا لوصأ :رظناو .م1961 ءه1381 «يبلحلا يبابلا ةعبطم 200 /2 :لحنلاو للملا (4)

 .259 :فاللخل
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 طابنتسالا دعاوق ّضعب نأل كلذو 42 نك هللا نيد ىف داهتجالل يَّدِصّنلل

 .اهنع ةحودنم الف «برعلا ةغل نم ًالصأ ةذوخأم

 نم ةيبرعلا ةغللا مولع َملعي نأ داهتجالا طرش نأ ىلع لوصألا ءاملع صنف

 «نايبرع ةنسلاو باتكلا نأل ؛بيلاسأو «نايبو .ناعمو .فرصو ءوحنو «ةغل

 ةفرعمو «ًابيكرتو ًادارفإ برعلا مالك مهفب الإ امهنم ماكحألا ظابنتسا ُنكمي الف

 ةقيقحلاو ءصوصخلاو مومعلا مكح ةفرعم هنمو ءاهبيكارت صاوخو «ةغللا يناعم
 «ةغللا بيرغو «ظافلألا تالالد مكحو ءدييقتلاو قالطإلاو ءزاجملاو

 ىلع ٌةردقلا يفكت لب «بلق رهظ نع اهل ًاظفاح َنوكي نأ ظرتشي الو ءاهوحنو
 . "اهتافلؤمو ءاهناظم نم اهجارختسا

 برعلا ناسلب ًافراع ٌنوكي نأ» :دهتجملا طورش ِهَّذَع يف يناعمسلا نبا لاق

 يف مهمالك يناعمو ء«زاجملاو ةقيقحلا يف مهباطخ عضومو «بارعإو «ةغل نم

 .©”(كلذ ريغ ىلإ ءصوصخلاو مومعلاو «يهاونلاو رماوألا

 !دهتجملا يفهرفاوت بجي ام رادقم يف ناك فالتخالا ّنكل «هيلع قفتم رمأ اذهو

 ؟برعلا ةغل نم هتفرعم دهتجملا ىلع بجي يذلا رادقملا وه ام

 َعلبي نأ اوطرتشي مل نييلوصألا ةماع نإو .هيف ٌفالخلا عقو يذلا وه اذهو

 .هيوبيسو ءدمحأ نب ليلخلاك ةيبرعلا نيطاسأ غّلبم ةيبرعلا ملع يف ٌدهتجملا
 باطخلا مهفل ِهلّهَؤُي ام ةيبرعلا نم ًاطيحم ٌدهتجملا ّنوكي نأ يفكي لب ءدربملاو

 يف مهغلبم َعلبي نأ طرتشي هنأ ىلع يبطاشلاك ءاملع ةمث نإو «برعلا ةغلب دراولا

 : يتآلا قفو ةيبرعلا مّلِع

 :ماظنلا عيدب «24 /6 :لوصحملا «4/5 :ةلدألا عطاوقو 21594 /5 :ةدعلا :رظنا (1)

 2355 /3 :جاهبإلا 437 :لوصفلا حيقنت حرش :963 /3 :رظانلا ةضور «676 2

 .180 /4 :ريرحتلا ريسيت

 ةعبطم 221 :لوحفلا داشرإو .41043 /2 :يليحزلا ةبهو خيشلل يمالسإلا هقفلا لوصأ )2(

 .397 /4 :يدمآلل ماكحإلاو « 5 : ةلدألا عطاوق 03(
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 :رادقملا ف فيفختلا طرتشا نم بهذم ءًالوأ

 «ليلخلا ةجرد ٌعلبي نأ طرت دي ال هنأ هيف فيفختلاو :يلازغلا دماح وبأ لاق

 قّلعتت يذلا ردقلا لب « ءوحنلا يف ّقمعتي نأو «ةغللا عيمج فرعي نأو «دربملاو

 دصاقملا قئاقح كردو «باطخلا عقاوم ىلع هب ىلوتسيو «ةنسلاو باتكلاب

220 
 .20 هلم

 :ةيبرعلا يف خوسرلا طرتشا نم بهذم :ًايناث

 نأ َّدُب الف» :لاق ثيح «يبطاّشلا قاحسإ وبأ مكحلا اذه داَّوُر نم ناكو

 «يمرجلاو «شفخألاو «هيوبيسو «ليلخلاك اهيف ةمئألا َعلبم ةيبرعلا يف َّعلبي

 (2!(مهاوس نمو «ينزاملاو

 دب ال ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ّدهتجملا نإ : نيسح رضخلا دمحم خيشلا لوقي

 ماكحأ يف ٌمجري نأ هلو .داهتجالا ةجرد نيغلابلا خوسر ةغللا مولع يف تسري نأ

 «ىنعم يف عازِن عقو اذإو «ةمئألا هلوقي امو «ةقثلا ةياور ىلإ اهيناعمو .ظافلألا

 قحلا ةفرعم يف عسولا لذب ذئنيح هيلع نيعت يعرش صن مهف هيلع فقوت مككُح وأ
 وأ ةيوحنلا بهاذملا دحأ ىلع َلمعي نأ هل ٌعوسي الو «فالتخالا كلذ نيب

 .”"ليلدب هناحجر هل نيبتسي نأ الإ ؛مكح ريرقت يف ةيئايبلا
 :حالطصالا ف ةحاشم الو ءطسولا يأرلا :ًاثلاث

 ْمَهْفِيَو ءحالطصالا يف ًةحاشم ال :وه ةلأسملا يف طسولا ّيأرلا نأ قحلاو
 مامإلا نيب ثيحب ؛ةتبلا امهنيب ضراعت ال نأ نيبتسنو «هقايس يف قيرف ّلك مالك

  اهناسل نم اذه لهج نمف» :لاقف ةيبرعلاب ملعلا طارتشا َبَّبَس يعفاشلا

 لهجي ام فّلكت اهملع يف لوقلا فلكتف  ةنسلا تءاجو «باتكلا لزن اهناسلبو

 :يدمآلل ماكحإلا :رظناو .ه1356 دمحم ىفطصم ةعبطم «.1ط 102/2 :ىفصتسملا (1)

 ه7 « حيبص ةعبطم 140 3

 .53/5 :تاقفاوملا (2)

 .10.9 :نيسح رضخلا ربكألا مامإلل ةيمالسإلا ةعيرشلا (3)



 | 7 ةيبرعلا ىلإ هقفلا لوصأ ملع ةجاح :سداسلا لصفلا

 نإ  باوّصلل هتقفاوم تناك ؛هتفرعم هتبثت مل امو لهج ام فّلكت نمو .هضعب

 اذإ روذعم ريغ هتطخب ناكو «ملعأ هللاو ,ةدومحم ريغ  هفرعي ال ُثيح نم هقفاو

 نأ بيجعلاو .'”«هيف أطخلاو باوصلا نيب قرفلاب هملع ظيحي ال اميف َّقطَت ام
 ءهنع ٌصيحم ال يذلا ٌقحلا وهو «هلوق اذه» :لاقف هيلع قّلع َيِبطاَّشلا مامإلا
 يتلا ةيبرعلا بلاطملا نم وه امنإ نونفلا نم هقفلا لوصأ يف فنص ام بلاغو

 هيف يفكي دقف «تامدقملا نم اهاوس امو اهنع باوجلاب اهيف ٌدهتجملا َّلّمكت

 «ثيدحلا ماكحأو «خسنلا ماكحأك ًاقيدصتو ًاروصت ماكحألا يف مالكلاك ديلقتلا

 .220(كلذ هبشأ امو

 ظرتشي ال هنأ هيف فيفختلاو» :هريغو يلازغلا مالك ىلع ًاضيأ ٌئبطاشلا قّلعو

 عقاوم ىلع هب يلوتسي يذلا ردقلا لب ...دربملاو ليلخلا ةجرد َعلبي نأ

 يذلاف ؛حيحص ًاضيأ اذهو» :لاقف .0”:هنم دصاقملا قئاقح َكْرَدو .باطخلا

 مهفلا ٌريرحت ٌدوصقملا امنإو «طارتشالا يف دوصقملا وه سيل هيف موزللا يِفُن

 َعيمج فرعي نأ يبرعلا ِطْرَش نم سيلو ء«رادقملا كلذ يف يبرعلا يهاضي ىتح
 دهتجملا كلذكف «ةيبرعلا يف ٌدهتجملا كلذكف «قئاقدلا لمعتسي نأ الو «ةغللا

 هيوبيسو ليلخلا عليم ٌعلبي نأ طرتشي ال هنأ سانلا ضعب مهفي امبرو «ةعيرشلا يف

 ًامامت ٌقفاوتم وهو .“”ضحملا ديلقتلا ىلع ينبيف «ةيبرعلا يفو ءداهتجالا يف

 باطخ هب مهفي يذلا ردقلا : ينعأ» :طرشلا اذه ًانيبم ٌئلازغلا هيلإ بهذ ام عم

 . ©7"(لامعتسالا يف مهتاداعو «برعلا

 : ةيقيبطت ةلئثمأ

 لحام ني لَنْ اكَوْوكو ةقل نوير ب تفشلَوط : ىلاعت هلوق ه
 .53 :ةلاسرلا (1)

 .57 /5 :تاقفاوملا (2)

 :يدمآلل ماكحإلا :رظناو .ه1356 دمحم ىفطصم ةعبطم ء1ط 102/2 :ىفصتسملا (3)

 .ه1347 «حيبص ةعبطم 140 3

 .56 .55 /5 :تاقفاوملا (4)

 .344 :ىفصتسملا (5)
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 هوم ىلإ ملا 2 ا. هم سم ش0 عجويم ووس اخ يم  هرمع م4 م هل م 7 + :

 نطو احنلضإ أودارأ ْنِإ َكِلَد يف نوح نأ َنملوَو زحآلا ِوْوِْلاَو هللا ّنمْؤَم نك نإ َنهِماَحْرَأ ةف هَل
 رق

 ىنعم ٌديدحتف .[1228 :ةرقبلا] 4 كح ٌديَِع هلأ جود َّنهَلَع ٍلاَجلَو ف وعلب َنلَع ىلا ُلْكِم 00 22 01

 .مايألاو ءروهشلا باسح يف يعرش مُكُح هيلع ُبّنرتي «ءرقلا»

 «ةرشبلا نسم :نم ةقيقحلا ىلع وه لهف 4هآَسّنلأ ْمَُسَمل ْوأ9 :ىلاعت هلوقو »
 ؟عامجلا نع ةيانك مأ

 .[6 :ةدئاملا] (نْيبَعَكْلا لِ مُكَلَمْنَأَو 3 سوءرب أوحسمْاو و8 :ىلاعت هلوقو »

 ىفتكيف ؛قاصلإلل يه مأ «سأرلا عيمج حّْسَم ٌبجي يلاتلابو «ةدئاز ءابلا له

 يفكيف «ضيعبتلل مأ «ةيفنحلا بهذم وه امك «عبرلا ولو سأرلا نم ٍءزج حسمب

 ؟طقف تارعش حسم

 «ِةَحضَرلا تق مُكُوعَلَو ككَعَصَرأ قل ْمُكُيَهَئَأَرط :ىلاعت هلوقو ه
 فوجلل نبللا لوصو دّرجُم وه له «عاضرلاو ٍةَعاَضَّرلا ىنعم امف .[23 :ءاسنلا]

 ؟يدنلا ماَقِيْلا وه مأ ,فنألا يف طوعّسلا وأ «قلحلا يف روُجؤلاِب

 عطل رثك نأ لهن َرْه بوشر بلآ َنوُدوُب تلا ممتمَوط : ىلاعت هلوقو »
2 2 

 مم ا

 » ميل ٌباَدَع مه هَ لوس َنوُدؤِي َنِدْلاَو سم أونما< َنِسِذلِز َهَمحَرَو َنِِمْوُمْلِل نونو هلا نمو

 .ةاكزلا فراصم نيب قيرفتلل فورحلا يناعم ةفرعمب كلذو .[61 :ةبوتلا]

 :ةلدألا نيب حيجرتلا :رشاعلا ثحيملا

 :حيجرتلا فيرعت
 ."”ةيوقتلاو ءليضفتلاو «ليملاو «لقثلا وه :ةغللا يف حيجرتلا

 ىلع نيترامألا ىدحإ ًةيوقت» وه ٌئشكرزلا ةمالعلا لاق :حالطصالا يفو

 امب رخآلا ىلع نيلثامتملا دحأل ةدايز راهظإ :يأ .©”(ًارهاظ سيل امب ىرخألا
 . ©””اقتسي هل

 .حاحصلاو «طيسولا مجعملاو .طيحملا سوماقلاو «برعلا ناسل يف (حجر) ةدام : رظنا 001(

 فشك .249 /2 :يسخرسلا لوصأ «204/2 :روكشلا دبع نبال تومحرلا حتاوف (3)

 .38 /3 :حيضوتلا ىلع حيولتلا «77 /4 :رارسألا



 | 389 | ةيبرعلا ىلإ هقفلا لوصأ ملع ةجاح :سداسلا لصفلا

 :حيجرتلا مكح

 بهاذملا ٌءاهقف قفتا دقو «ضراعتلا دوجو عم الإ ُنوكي ال ٌحيجرتلاو

 ًعامجإلا مهّضعب ىكحو .حجارلا ليلدلاب لمعلا حيجرتلا ّمكُح نأ ىلع ةعبرألا

 . 21 7هبف

 :حيجرتلا عاونأ

 رابتعاب نوكيو «نتملا رابتعاب نوكي دقو «دنسلا رابتعاب خيجرتلا نوكي

 .ليصفت عون ّلُك يفو «جراخ رمأ رابتعاب نوكي دقو ءمكحلا وهو ءظفللا لولدم

 1 :نتملا رابتعاب حيجرتلا

 .عوضوملاب ٌةقالع هل يذلا وه ثيدحلا ظافلأو نتملا رابتعاب ٌحيِجرتلاو

 حيصفلا زييمتو «مالكلا ميوقتل ؛ةيبرعلا ةغللا ىلإ لوصألا ةجاح هيف ٌرهظتو

 . حصفألاو

 :نتملاب حيجرتلا هوجو

 ماعلاو «يهنلاو رمألاك ةريثك نتملا ظفل رابتعاب حيجرتلا ةوجو نإ

 :2'اهمهأ نم ركذن ءاهريغو ءزاجملاو ةقيقحلاو ء«ديقملاو قلطملاو ءصاخلاو

 ىلع ٌحصفألا حجري :ليقو «لبق نإ كيكرلا ىلع حيصفلا ظفللا حجري ©
 .امهب ملكتي َعيلبلا نأل ؛حجري ال هنأ ٌحيحَّصلاو ءحيصفلا

 نألو ؛ماودلل هئاضتقاو يهنلا يف بلطلا ةدشل ؛رمألا ىلع يهنلا حجري »

 .رمألاب حلاصملا ٍبْلَج ىلع مّدقم يهنلا يف دسافملا َمُفَد

 .حيبم هيف يذلا ربخلا ىلع رمأ هيف يذلا ربخلا حجري »

 . لصألا اهنأل ؛زاجملا ىلع ةقيقحلا حجرت ©

 ىلإ لخدملاو «420/2 :تومحرلا حتاوف .«619 /4 :رينملا بكوكلا حرش :رظنا (0)

 .197 :دمحأ بهذم

 :يليحزلا دمحم روتكدلل ...داهتجالا .«تالالدلا ؛هقفلا لوصأ يف زيجولا (2)

8 439. 
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 .ماعلا ظفللا ىلع صاخلا ظفللا حجري »

 . ٌصخخ يذلا ماعلا ىلع ٌصصخي مل يذلا ماعلا مّدقي »

 . ظفللا مومعب ةربعلا نأل ؛ببس ىلع دراولا ماعلا ىلع قلطملا ماعلا مدقتي ©

 .ركنملا عمجلا ىلع مدقي فرعملا عمجلا »

 ىلع لمتشملا ىلع مّدقي ةيفرعلا وأ ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع لمتشملا ظفللا »

 .ةيوغللا ةقيقحلا

 .لعفلا نم نايبلا يف ٌغلبأ َلوقلا نأل ؟لعفلا ىلع لوقلا ٌحَجرُي »

 نأل ِهدّكَوُي مل يذلا رخآلا ىلع راركتلاك ديكأتلاب ٌنورقملا ُلوقلا ُحَجرُي »

 .خلإ . . .ليوأتلاو زاجملا لامتحا دعبي َديكأتلا

 :زاجملاو ةقيقحلا :رشع يداحلا ثحبملا

 ةجاحلا ٌلسمأب اوناك ةيعرش ةيوغل تاعوضوم يف اوضاخ ٍلوصألا ًءاملع نإ
 هجو ىلع ًاعابت اهُقوسن يتلا ؛لئاسملا ضعب قيقدت يف ةيبرعلا ةغللا ىلإ
 .زاجملاو ةقيقحلا :ثحب لثم ءرثكأ ةروصلا يّلجي ام ردقب ؛راصتخالا

 : ةقيقحلا أ

 ناويحلا ىلع ناسنإلا ةلالد لثم «ةغل هل َعِضُو اميف ُلمعتسملا ظفللا يه
 : عاونأ ةثالث يهو «عطاسلا مجنلا ىلع سمشلاو «قطانلا

 .افنا هانركذ ام اهيلع ٌقبطنيو «لصألا يهو :ةيوغللا ةقيقحلا - 1

 ءًاعرش هل دارملا ىنعملا يف ُلمعتسملا ظفللا يهو :ةيعرشلا ةقيقحلا -2

 .داهجلاو «جحلاو «ةاكزلاو «ةالصلا ظافلأك عرشلا وه انه  عضاولاو

 ىلع ةلالدلل اهلامعتسا ىلع ٌنسانلا قفاوت ام ىهو :ةيفرعلا ةقيقحلا 3

 دقو «ضرألا ىلع ثدي ام لكل ةغللا يف يهف «(ةبادلا) ظفل لثم «نيعم ءيش

 ةغللا يف ٌقبطني دلولاكو .عبرأ ىلع يشمي ام وأ «رفاوحلا تاوذب فرعلا اهّصخ

 .طقف رّكذلا ىلع قلطُي فرعلا يف نكل «ىثنألاو ركذلا ىلع

 :زاجملا - ب

 يف تلمعتسا اذإ ٌةملكلاو ءهاَّدعت اذإ ؛هزوجي ناكملا زاج :نم ٌزاجملاو



 | 1 ةيبرعلا ىلإ هقفلا لوصأ ملع ةجاح :سداسلا لصفلا

 ظفللا :ىحالطصالا ىنعملا اذهو .اهعضوم تّدعت دقف هل ْتَعِضُو ام ريغ

 سمشلاو عاجّشلا لجرلا يف دسألا لامعتساك «ةغل هل ْعَضْوُي مل اميف لمعتسملا

 .ةليمجلا ةأرملا نع

 ترمثتساف ؛ةيبرعلا ةغللاب ةقالع اهلف ,©ةيانكلاو "”حيرصلا ٌثوحب اذكو

 .هقفلا ٍلوصأ يف

 :هتالالدو رمألا حلطصم :رشع يناثلا ثحبملا

 ًءاملع اهيف عّسوت «ةيبرعلا ةغللا قمع يف ٌدادتما هل ام فيلكتلا غيص نم

 رمألا كلذ نمو «ةيعرشلا ماكحألا نم اهتالالد ىلع ٍبّنرتي ام رادقمب لوصألا

 .ديقلاو قلطملاو .يهنلاو

 :رمألا فيرعت

 هل ْنَم ةهج ْنِم نوكيو « ”ءالعتسالا ةهج ىلع لعفلا ُبَّلَط :وه رمألا

 .سامتلالاو .عاعدلا هب جرخو ءرمألا ناطلس

 :رمألا غيص

 ملع ٍتاليصفت ىلإ هيف اوجاتحاو ءرمألا ٌعيِص لوصألا ٌءاملع لوانت دقو

 «ةرلصلا أوميِقأ» :ىلاعت هلوق ىف «لعفا» رمألا ةغيص لثم كلذو ؛ةيبرعلا ةغللا

 ةلمجلاب وأ 4دْيَعَس ني ٍةَعَس وذ قِفَسِلإ# :لثم رمألا مالب نرتقملا عراضملا ةغيص وأ

 وأ 4 نيلي نوح َّنْهَدَلوأ نضر تاو : لثم .بلطلا اهنم ُدَّصْقُي يتلا ةيربخلا
0 

 هنأ ريغ ؟«6اَوزلا َبرَصَم ورقم َنِذْلا سيِقل ادهإ» : لثم ءرمألا لعف نع بئانلا ردصملا ضر

 لثم .ًازاجم وأ ةقيقح هيف لامعتسالا ةرثكل ًانيب ًاروهظ هنم دارملا رهظ ام وه :حيرصلا (1)

 .مكحلا هب تبثيف ؛قلاط تنأ :هلوق

 وأ ةقيقح ظفللا ناك ءاوس «لامعتسالاب ظفللا نم دارملا ىنعملا رتتسا ام يه :ةيانكلاو (2)

 ةينلاب الإ تبثي الف «قالطلا نع ةيانك وهف «يّدتعا :هتأرمال لجرلا لوق لثم ءًازاجم

 !حيرصتلل ًافالخ

 .137 /1 :يدمآلل ماكحإلا :رظنا (3)
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 ىدل رمألا ٌلديو .ًابلط ربتعُي الف الإو «ةغيصلاب قطنلا ةدارإ رمألا يف طرتشُي
 .هيلع لدت ةنيرقب الإ هريغ ىلإ ٌفرصي الو «هب رومأملا بوجو ىلع روهمجلا

 :ةيزاجملا رمألا تالالد

 مكسب تكلم اَنِم ٌبتكلا نوي ناو :ىلاعت هلوقل ؛بابحتسالاو بدنلا ©

 .[33 :رونلا] مهد قلل ٍلاَم ني مُهاََو بح حو مكمن مه
 جسم لجأ لإ دب ْمهَيَدَت اد اَنَمَء تيل اهي : ىلاعت هلوقل ؛داشرإلا ©

 . 1282 : ةرقبلا14ةوُيُقححأَ

 وير هلل َقكِلَو ,ةتنلمأ َنِمُتْؤَأ ىِرَلا ٌوَوُملَم اَمب اسمعي مكعب نأ نيل :ىلاعت هلوقلو

 .[283 :ةرقبلا] «ٌميِلَع ا نوم امي هَ كلَ ثا هد إو اَهنْمْححَي نمو هدم أويتكم

 7 ٍةقبلا] «أويرْسَأو أوُط 9* : ىلاعت هلوقل ؛ةحابإلا ©

 أوكا هللا ٍلْضَف نم أوكتبأو ٍضْراْلا يف أاورشتنأف ُهولَصلا ِتَيِضْف ادم : ىلاعت هلوقو

 .[10 :ةعمجلا] 4 َنوُحِلُْم جلع اريك هل

 «كنيميب لُكو «هللا مس !مالغ اي» :ةملس مأ نب رمعل ٍةِكي هلوقل ؛بيدأتلا ©
 . ©0(كيلي امم ُلُكو

 نإ أوسم لق وليس نع ْاوُلِضيل اًداَدَنأ هن اوُنَصَجَوظ :ىلاعت هلوقل ؛راذنإلا ©

 .[130 : ميهاربإ] * ٍراَّلَأ َلِإ َمُكَريِصَم

 يفَو ٌةككسح اكيد انا آَتبَر ُلْوُمَي نَممُهَتِمَو# :ىلاعت هلوقل ؛ءاعدلا ©

 .[201 :ةرقبلا] 4 ٍراَثلأ ٌباَدَع اَنَقَو ٌةَنصَس َوَرَْألا

 ةغللا ملع نم اهوّدمتسا ًةريثك تالالد لوصألا ءاملع ُضعب دازو ؛اذه ©

 ءماركإلاو ءنانتمالا :اهنم ءلوصألا ملع ىلع ٌرثأ اهل ناكو «ةيبرعلا

 ءراقتحالاو «ينمتلاو «ةيوستلاو «ةناهإلاو ءزيجعتلاو «نيوكتلاو .ناهتمالاو

 «نذإلاو «لثملا ةدارإو «ةروشملاو «بيذكتلاو .بجعتلاو «رابتعالاو ءربخلاو

 .خلإ . . .©”ضيوفتلاو «ماعنإلاو

١ 
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 . ملسمو «يراخبلا هجرخأ كن

 - بكوكلا حرش «357 /2 :يشكررلل طيحملا رحبلا :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع :رظنا 22(
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 :ةيبرعلا ةغللا يف رمألا تالالدل ًةيلوصأ ٌتاشاقن

 : ةيقيبطت ةلثمأ

 لئاسملا هذه نمو ؛ةيبرعلا مولع نم عّلضتو ءّدعساو ٍةربخ ىلإ ُجاتحي اذهو

 : يتأي ام ةغللاب يلوصألا اهيف ناعتساو «يلوصألا ثحبلل تعضخ يتلا

 ؟راركتلا ىلع مأ ةدحاولا ةرملا ىلع يه له رمألا ةلالد 1

 دوجوب الإ راركتلا يضتقت ال مازلإلا ليبس ىلع رمألا ةلالد نأ ٌحجارلاف

 ىنعمب «ةيبرعلا ةغللا ّلهأ هيلع َعمجأ رمألا اذهو ؛راركتلا لمتحت نكلو «ٍةنيرق

 ُحجارلا ُلوقلا اذهو ."”لبقتسملا يف بلطلا درجم ىلع الإ ُلدت ال رمألا ةئيه نأ

 ؟هللا لوسر اي ماع لكأ :هنَذ سباح نب َعرقألا لاق .«اوججحف ّجحلا مكيلع

 املو «ُتبجول معن :ٌتلق ولو ءال» :ِةْيلي لاق مث ءاثالث اهلاق ىتح تكسف

 ةغيص نم ًالوقعم ناك ول ٌراركتلا نأ وه ثيدحلا يف ٍدهاشلا لحمو. 2”(متعطتسا

 نيملاعلا ناسللا لهأ نم وهو «ءسباح نب عرقألا كلذ نع لأس امل ؛رمألا

 . 2!ةيبرعلا ىف ظافلألا ةلالدب

 ىلع الإ اهل ةلالد ال رمألا ةغيص نأ ىلع اوعمجأ ةغللا لهأ نأ ىلع ًةوالع

 هقفلا لوصأ :144/2 :يدمآلل ماكحإلا «22/2 :لوسلا ةياهن :«43/3 :رينملا -

 .خلإ .1/..219 :يليحزلا ةبهو خيشلل يمالسإلا

 ىلع ةلئمألا نمو :«155/2 :يدمآلل ماكحإلاو .25 /1 :يسخرسلا لوصأ :رظنا (1)

 تعقو املك ةراهطلا راركت بجيف 4أوُرَهطأَف اًبُنُج محم نإو# :ىلاعت هلوق ؛راركتلا

 املك ةالصلا راركت نم َّدُب الف «نيْمَّشلَأ ٍكْونُدل َةرلَصأ ٍرِقأأ#ل: ىلاعت هلوقو «ةبانجلا

 مكفوُجُو اوُلِسْغَأد ةرلّصلا َلِإ َْمْثَمُق اًدإإ: ىلاعت هلوقو ءءامسلا دبك يف ٌُسمشلا تحبصأ

 هنأل ؛ءوضولا رركتي ذإ 4ِنْيَبَعَكْلا َلِإ َمُكِلُجْرَأَو كسور, اوُحسمأو ِفاَرَمْلا لإ ُكَيِدْيَو
 .خلإ . . .ةالصلا ةحص يف ظرش

 .(1337) مقرب ءرمعلا يف ةرم جحلا ضرف باب .جحلا باتك يف ملسم هجرخأ (2)

 .317/1 :صاصجلا لوصأ (3)
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 ولو اذه ."')ددعلا ىلع لدي ام هيف سيلو ءردصملا وه يذلا ؛لعفلا بلط درجم

 هب رومأملا مالغلا لعفي نأ اذه ضتقي مل ًاعاتم يل ِرَئْشا :همالغل ُديسلا لاق

 .ًارركم

 الف «ةمولعم غيص اهريغلو «املك» لثم «ةغللا يف ةمولعم ًاغيص راركتلل نإو

 .راركتلا تاودأ نم تدرج اذإ راركتلا ىلع ندي

 ؟يخارتلا مأ روفلا ىلع يه له رمألا ةلالد - 2

 ؟يخارتلل مأ روفلل رمألا يف ميسقتلا اذهب ُملسي مل لوصألا ءاملع ّضعب َّنِ

 لوأ نع هب رومأملا لعف ريخأت بوجو يخارتلا ىنعم نم مهفلل ّقبسي نأ ةيشخ
 ىلع  رمألا ةغيص :يأ-اهنإ :لاق نمو» :ينيوجلا ٌمامإلا لاق .هتاقوأ

 ىتح ؛يخارتلا يضتقت ةقلطملا ةغيّصلا نأ هاضتقم نإف ؛لوخدم هظفلف «يخارّتلا

 ربعي نأ ٌةجولاف هدحأ دقتعم اذه سيلو «هب ٌدتعي مل رادبلا ىلع ٌلاثتمالا ضرف ول

 امهمحر  ينالقابلا :يأ  يضاقلاو «يعفاشلا ىلإ ٌوزعملا ريخألا بهذملا نع

 0 .©تقو اهل نيعتي الو .لاثتمالا يضتقت ٌةغيصلا :لاقي نأب «هللا

 روفلا ىلع لدي ال هدحو رمألا نأ روهمجلا ىدل ٌحجارلا يأرلاو

 ةيضقف ءًايخارت وأ ًاروف ناك ًالثتمم ُدَعُي ُفّلكملا هب ىتأ ىتمف «يخارتلا الو

 .ةنيرق وأ ءرخآ ليلدب ملعُت يخارتلاو ةيروفلا
 ةغيَص نأ ىلع «ةغللا لهأ عامجإب حجاّرلا يأرلا اذه ٌُباحصأ ٌلدتسا دقو

 نم نامزلا نأ الإ .هعوضوم نع ٌحراخ ٌروفلاو .طقف لعفلا بلطل تعضُو رمألا
 نم َديسلا نأ ىلع .نامز ىف الإ ٌدجوي ال َلعفلا نأل ؛لعفلا لوصح تارورض

 مهفي ال مالغلا نإف «هيلإ هتجاح َمالغلا ملعي ملو «ءيشب همالغ رمأ اذإ برعلا

 . ليجعتلا ظفللا نم

 ىلع ٌقدصي «لعفي» ربخلا نأ امكف «ربخلا ىلع رمألا سايق ىلع ةوالع
 ىلع ٌقدصي «لعفا» رمألا اذكف «لبقتسملا تاقوأ نم تقو يأ يف لعفلاب نايتإلا

 .-1 /1 :تومحرلا حتاوف عم ءروكشلا دبع نبال توبثلا ملسم :رظنا 02(

 .169 /1 :ناهربلا 22(
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 هنأ كلذو ؛هنيعب تقول نييعت ريغ نم لبقتسملا تاقوأ نم تقو يأ يف هب نايتإلا

 اذهو .ربخ يناثلاو رمأ لوألا نأ الإ «لعفي»و «لعفا» نيب ةغللا لهأ دنع َقْرَف ال

 تالالدتسالا ٌمظعم نأ ةظحالم عم هب ٌلوقلا حّجرتف ٌيوق ٌضراعم هل ُدَجوُي ال

 .ةيلوصأ ٍتاعوضوم يف ةفرص ةيوغل

 ؟هدض نع يهن ءيشلاب رمألا له .3

 ًاريخم ناك نإ امأ .ًانيعم ناك اذإ ء.هدض نع يهن ءيشلاب ّرمألا نأ لصألاف

 ةقالع اهل ٍةلدأب هل ٌلدتسي اذهو .ًالثم ةراّقكلاك رخآلا رمألا لعفي نأ ٌروجيف !الف

 نم مزلي ثيح ءروفلاو بوجولل ةديفملا رمألا ةغيص اميس الو «ةيبرعلاب ةيوق
 :همالغل ديسلا لوق ىلع ةوالع «هب رومأملا دض نع ءاهتنالا كلذل ةغيصلا ةدافإ

 !خيبوتلا ٌقحتسي دعق اذإف ءْمُق

 : رظحلا دعب رمألا .4

 :ءارآ ةثالث ىلع عوضوملاو

 .'”ةحابإلل رظحلا دعب رمألا-1

 . ””بوجولل رظحلا دعب يهنلا نإ - 2
 نم رظحلا لبق ناك يذلا ؛مكحلا ىلإ مجري رظحلا دعب رمألا نإ - 3

 تدرو يتلا رماوألا مظعم نأ ليلدب ؛ةيكلاملا ضعبو ةلبانحلاو يعفاشلا مامإلا يأر وهو (1)

 راشتنالاو «مارحإلا نم للحتلا دعب ديصلاب رمألا لثم ؛ةحابإلا مكح اهل تبث رظحلا دعب

 .خلإ . . .اهنع يهنلا دعب يحاضألا موحل راخداو «ءادنلا دنع عيبلا نع يهنلا دعب

 :ىلاعت هلوقل ؛ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا لوق وهو ؟بوجولا رمألا يف لصألا نأل (2)

 درو «قافتاب ٌبجاو ُلاتقلاف 4ٌرهوُْشدَجَو ُتَيَح َنِكِرْتمْلا اولُْمَم ملك دوَتَأْلا لش ادي

 .يجراخ ليلدب ناك بوجولا نإ :لوألا لوقلا باحصأ
 لصأ تداعأ دق صوصنلا يف رماوألا نأ ىري عبتتملاو ؛مامهلا نب لامكلا يأر اذهو (3)

 رظحلا ناك امنإو «لاتقلاو «راخدالاو ءديصلاو «عيبلا :لثم رظحلا دورو لبق مكحلا

 . ةحلصمل
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 :ةدعاقلا ليصأت يف ةيبرعلا ظح

 :اهنم «ةيوغل ةلدأب اولدتساو «ةحابإلا ٌديفي رظحلا دعب رمألا نأ لصألا

 ؛ةحابإلل رظحلا دعب «لعفا» ةغيص نإف ؛برعلا دنع يوغللا فرعلاب »

 «كبايث لسغت الو ءٌماعطلا لكأت ال :همالغل لاق اذإ برعلا نم َديسلا نأ كلذو

 ءرظحلا عفرو ةحابإلا يضتقي كلذ نإف ؛كبايث لسغاو ماعطلا لك :هل لاق مث

 ."”رمألا كلذ فلاخ ول همالغ خيبوت ديسلا نم نسحي الف

 ىلع لدي ؛رظحلا دعب «لعفا» ةغيص نم بهذلا ىلإ ةحابإلا ىنعم ردابتو »
 . 20ةقيقحلا ٌةمالع ٌردابتلا ذإ ؛هيف ةقيقح اهنأ

 :هتالالدو يهنلا حلطصم :رشع ثلاثلا ثحبملا

 :يهنلا فيرعت
 هبحاص ىهني هنأل ؛ىهن :درفم َةيْهَن ْلقعلا يِّمُسو ؛عنملا :ةغللا يف ْيهنلا

 . هلع هعلميو «باوصلا فلاخي اميف عوقولا نع

 وهو .ءالعتسالا ةهج ىلع لعف نع ٌفكلا ٌبلط وه :حالطصالا يفو

 .رمألا لباقي

 نوعلا اوّدمتسا ًاضوخ هتالالدو يهنلا عوضوم يف نويلوصألا ضاخ دقو

 : يتأي ام ىلع ْتَّبصنا مهتاشقانم مظعمو «ةيبرعلا ةغللا نيعم نم هيف

 : ةيوغللا تاشقانملا ىلع ةيقيبطت ةلثمأ

 هيلجن ام اذهو ءاهتالالد رْكذ يفو «ةرات يهنلا غيص دْصَر يف كلذ ىّلجتيو

 :يتآلا قفو راصتخالا نم عونب

 :يهنلا غيص هًالوأ

 ةيبرعلا ةغللا نيعم نم لوصألا ءاملع اهيلع ّجَرَد يتلا رمألا ُعيص ىحوتسُن

 :يتآلا قفو ىلع يهو ؛ىحصفلا

 .143 /1 :عمللا حرش .707 /2 :حلفم نبا لوصأ .93 :ةرصبتلا (1)

 .56 /3 :رينملا بكوكلا حرش .2246 /5 :ريبحتلا (2)
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 طير

 # البيس َءآَسو ُهَّسِحَف و ناك هُهَّنِإ زل اوبن الولف لثم («لعفت ال١ ةغيص «*©

 .[32 :ءارسإلا]

 مكزالاو ُباَصْْلاَو ٌريَبِمْلاَو رثتلل ان أوُنَما َندلا اماكيإ» : لثم لعفلا بانتجا بلطو »
 .[90 :ةدئاملا] 4 َنوُحِلْفت م لَم هويه ٍنطِيّتلَا ٍلَمَع ْنِي ٌسَجِ

 مكصْنومأَو ككاو كَم هئأ ُكحِتَ تمرح :لثم «ميرحتلا ظفل لامعتسا ©

 تيما كا ىلا ْمُكُئِهْمْأَو تدخلا ُتاَبَو لا تاب مكقلكو ْمكْعَسَع
 نهب مشاَكد لا مكيآسن نب مكروُجُح ىف َىَّلأ مكبر مكيآَض ُتَهَمْأَو حصول
 نه سلا مُكيآَنُأ ُلَيلَعَو ْْكحِتَع اك الم ترهب مشلح اووْكَت مل نإ

 وفَح 06 هللا تا َْقلَس دك ام اَلِإ ٍيكْتُحْلا تب اوُعَعْجَ أَو تحبك
 .[23 :ءاسنلا] # اَمِيِحَ

 بقي َنيِتأَب نأ الإ َّنَهوُمُْيَناَ 1: ضب أوبك هوست و هك ءآَن
 :ءاسنلا] # اريك ارح هِف ُهّلأ َلَعْجَيَو اني أوُهَرْكَم نأ وَصُف ٌنشوُمْتْهَد نإو فوُرعَمْلاِ

89 

 امهيف مأ ةرخآلا يف مأ ايندلا يف تناك ءاوس «لعفلا ىلع ةبوقعلا بيترت ©

 لأ بِضَعَو اف اًدِكَح ٌمَّنَهَج هٌؤاَرَجَف ادّيَعَتَم اَنِمْؤُم ْلُشُفَي نَمَوإ» : لثم ًاعم

 .[93 :ءاسنلا] 4 اًميِظَع اًباَدذَع هَل َّدَعَأَو ُهَنَمَلَو ِهَيلَع
 لمص رس رع م حرم ع 2 دهر تيروب مرا هؤعر

 لو هرج َننَص رهو دج نبش دمر أوأي ل م تنصحملا نوب ندر :ىلاعت هلوقو

 14 :رونلا] 4 تلا مه كَذَا

 َةسرَوَتلا اَنْلَرَأ اًنإ 9 : لثم ؛ةددشم ةغيصب لعفلا راكنإ ! ىلع لدي ظفل لكو ©

 امي ُراَبَحَدْلاَو َنوُييَرلاَو أوُداَه ند ولما ندا ترببيلا اني ْمْكَحَ دوو ىَدُه اف
 اوُرمْدَم اَلَو ٍنوكَحأَو ساحلأ اًوَّنَحَت اكَف َءآَدَبْش ِهَلَع أواَكَو هنأ بك نم أوظفِحُتَن

 .[44 : ةدئاملا] * َنوُرِفَكْلا ُمُه َكِيِتكْوأم نأ لأ آمي ري رك نمو الو اني قات

 .27(هقئاوب هًراج ٌنمأي ال يذلا  ًاثالث - نمؤي ال هللاو» :ِةَي هلوقو

 . حيرش يبأ نع دمحأو «يراخيلا هاور 000
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 :هبجومو يهنلا تالالد :ًايناث

 دوجوب ؛ةريثك ٍناعمل ٌفرصني هنكلو «ةقيقح ميرحتلل يهنلا ٌةلالد ٌفرصنت

 : يتآلا قفو ىلع ٍةفراص ٍةن
 كَل هلأ لحل آم ٍتبَِط أوُمرَحح ال اوثم' نا امياتيإ : ىلاعت هلوق لثم :ةهاركلا ©

 2 «ب يد

 .[87 :ةدئاملا] # َنَِتَعُمْلا بحي ال 21 ّتِإ اودنمنت الو

 تيَبَيْكَأ ام اَكلَعَو ْتَبَسك اًماَهَل همس الإ اسست هنأ فلكي الو :لثم :ءاعدلا ©
 ْظ

 تيا َلَع ةتلمح اك ارض : ! آَنَنِلَع ْلِمْمَص الو اير ااطخأ أ آسيِي نإ ١ [َنْدِخاَوُم ال اَنير
 اًرضت 07 م 2100 00222 ا

 نو انآ رفغأو انَع ٌفعأو هوي ان َهَّفاَط ال ام اليكي اَكَو ار اَنِلَبق نم

 .[6 :ةرقبلا] * بيفكلا ِوَوَمْلا َلَع

 مك ديم نإ هَ نع وكم اك اوما تح : تأ اًماكي8# :ىلاعت هلوق لثم :داشرإلا ©

 :ةدئاملا] « بلح ٌرْوُفَخ ُهَنو مَع ُهَلَأ اَمَع كَل دب ناقل لرأي ني انس اوَُسَص نإَو كَم
1]. 

 هل

 ةَرهَو مهني اجا دوي انس انَّْم ام لإ َكَبَتْيع ّنَّدَمَت م ا 0( :ىلاعت هلوق لثم :ريقحتلا ©

 .[1 : هط] 4 قبَأو ريح كير ُفْدِرَو ف مهتم ايدل | وَ

 نول ُلَمَحَي اََع اَكََع لِيَ َهَللا َكَرَسْحَت الّوإ» : ىلاعت هلوق لثم :ةبقاعلا نايب ©

 .[42 : ميهاربإ] © ٌرَصْبْأْل هيف صخشت مزيل مهو اَمَنِ

 امرا هل ادت اوك يي : ىلاعت هلوق لثم : سيفيتلا *
 .[17 :ميرحتلا] 4 َنْولَمَت

 !يرمأ ْعطْن ال :هيسوؤرم دحأل ةحلصم سيئر لوق لثم :ديدهتلا ©

 .لعفت ال :هيواسي نمل صخش لوق لثم :سامتلالا ©

 )«يسارك ٌباوّدلا اوُذِخَتت ال» :ي بلا لوق لثم :ةقفشلا ©

 :ىرخألا يهنلا تالالد :ًاثلاث

 :اهنمو «هديفت امو «تالالدلا نم روص ةشقانمب كلذو

 «يسارك اهوذختت الو «ةملاس ٌباودلا هذه اوبكرا» : ظفلب يمرادلاو ءدمحأ هجرخأ (1)
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 ؟راركتلا ىلع مأ روفلا ىلع يهنلا ُلدي له 1

 راركتلاو روفلا ىلع لدي ىهنلا نإف ؛هتلالد ىف رمألا فالخ ىلع اذهو

 تاللاح ءانثتساب «هكرت ىلع ًارمتسم ىقبي هنكل «يهنلا رودص درجمب كلذو ؛ًاعم

 تقو يف ءيش نع يهنلا لثم راركتلا وأ «ةيروفلا نع ةفراصلا ةنيرقلا بجومب

 ءرحنلا موي موص نع يهنلا :لثم ؛طرش وأ .ةفصب ًاديقم وأ ءنيعم

 .ةالصلا نع ضئاحلا

 ؟نالطبلاو داسفلا ىلع يهنلا لدي له - 2

 !لوصأللا ءاملع نيب ٍفالخ ىلع

 :يأ «هنيعل ءيشلا نع ْئهنلا ناكأ ءاوس ءًاقلطم ًداسفلا يضتقي يهنلا نإ

 «تالماعملا وأ «تادابعلا ىف ناكأ ءاوسو «هريغل وأ ءهفصول وأ «لعفلا تاذل

 «َْهْنلا ناك اذإ ام كلذ يف يوتسيو ."*ةغل ال ًاعرش هيضتقي هنأ مهدنع دارملاو

 اذهو .موصلاو «ةالصلاك يعرش وأ هرمخلا برشو «ىنزلاك يّسح لعف نع
 وهو .«ىعفاشلا باحصأ رثكأو «ةيكلاملاو «ةفينح ىبأ باحصأ ضعب ٌبهذم

 دقو ؛َنيِمّلَكَتُمْلا شضعب بهذ هيلإو «ةيرهاظلاو «ةلبانحلاو هبهذم نم رهاَظلا

 : اهنم ِةَّلدأ ىلع اودمتعا

 انرمأ يف ٌتدحأ ْنَم» : هع هللا لوسر لاق :تلاق انيك - ةشئاع نع -1

 «نيّدلا نم سيل هنع هنع ّيهنملا نأ يف ةلالدلا ُةجوو در وهف هيف سيل ام اذه

 .الطاب ناك 2 ناك امو «ًادودرم هنوك بجيف

 ْنَم كلهأ امنإ .مكتكرت ام ينوُعُد» :لاق ِهل َيِبَنلا نع ةريره يبأ نع - 2

 هقفلا لوصأ يف دمتعملا «486 /2 :لوصحملا «77 :يئالعلل دارملا قيقحت :رظنا (1)

 2217 :رظانلا ةضور «12 :يزاريشلل هقفلا لوصأ يف عمللا «175 /1 :يرصبلل

 2.165 /1 :لوحفلا داشرإ .70 :ةدوسملا «112 /1 :لوصألا يف ةلدألا عطاوق

 .12 :هقفلا لوصأ يف عمللا

 ءدودرم حلصلاف روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب ء.حلصلا باتك يف يراخبلا هجرخخأ (2)

 .(2550) مقرب
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 .هوبنتجاف ءيش نع مكتيهن اذإف :مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلاؤس مكلبق ناك

 .هنع يهنملا بانتجا بوجو دافأف "”متعطتسا ام هنم اوُتَئاَف رمأب مكترمأ اذإو

 مأ تادابعلا يف هنع يهنملا ناكأ ءاوس «هعيمج كرتي ىتح كلذل َهَْجَو الو

 يهنملا داسف يضتقي وهف «هريغل مأ ءهنع يهنملا تاذل ْئئهنلا ناك مأ «تاالماعملا

 .هنع داعتبالا بجيف ؛هنع

 باطخلا نب ٌرمع ٌتدهش :لاق فوع نب نمحرلا دبع ىلوم ديبع يبأ نع- 3
 نع ىهني يي هللا لوسر ٌتعمس :لاق مث «ةبطخلا لبق ةالّصلاب أدب رحنلا موي يف

 امأو ءنيملسملل ٌديعو ءمكموص نم مكرطفف رطفلا موي اّمأ «نيمويلا نيذه موص
 ثيدحلا يف يهنلا :لالدتسالا ٌهةجوو ©2”مككسُن موحل نم اوُلُكَف ىحضألا موي
 وهو «موص هنأل ؛هئزجل الو «هتاذل كلذ سيلو «ديعلا موي موص داسف ىلع لد

 .موصلا تاذل ٌتفْضَو وهو «ديعلا موي يف ًاموص هنوكل لب «ٌعورشم

 لالدتسالا ىلع مهراصعأ فالتخا عم ًٌءاملعلا عمجأ دقف :عامجإلا 4

 وه اذهو «ٌحصي ال ّلطاب هنأو «عرّشلا نم سيل هنع يهنملا نأ ىلع يهاونلاب
 باوبأ يف داسفلا ىلع يهنلاب اولدتسا دقف .داسفلل ًايضتقم يهنلا نوكب دارملا

 دوقع داسف ىلع اوُندتساف ءدوقعلا نم اهريغو «عويبلاو «ةحكنألاو «تايوبّرلا

 نبا جتحاو .©”«ءاوسب ًءاوس الإ ؛بهذلاب ّبهذلا اوعيبت ال» :ِكك هلوقب ابرلا

 اولدتساو «ٍتّكِرْتُملأ أوُحِكَدَن اَلَوإ» : ىلاعت هلوقب تاكرشملا حاكن داسف ىلع رمع

 سيلو «هماكحأ بلس نع ةرابع ءيشلا ًداسف نأب غل داسفلل هئاضتقا مدع ىلع

 . ًاعطق ةغل هيلع لدي ام يهنلا ظفل يف

 هب رومأملا ءازجإ ىلع لدي ٌرمألاو ء.هضيقنو رمألا دض ىهنلا نأ - 5

 لِي هللا لوسر ننسب ءادتقالا باب «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 .(1337) مقرب هيلو هريقوت باب «لئاضفلا باتك يف ملسمو «(6777) مقرب

 ءرحنلاو رطفلا موي موصلا ةيهارك يف ءاج ام باب ءموصلا باتك يف يذمرتلا هجرخأ (2)
 .(771) مقرب حيحص نسح ثيدحلاو

 .(2066) مقرب بهذلاب بهذلا عيب باب «عويبلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (3)
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 .هداسفو هتحص مدعو «هئازجإ يفن ىلع يهنلا لدي نأ ٌبجيف ءهتحص يضتقيو

 «ةغل ال اعرش ةََحّصلا يضتقي رمألا نأب ّبيجأو .هضيقنو هّدض نكي مل الإو

 .”عونمم ّةغل داسفلل يهنلا ءاضتقا َّنأ امك «عونمم ّةغل ةحصلل رمألا ٌءاضتقاف

 ّنأل ؛همزالي امب وأ ءهب ةدسفملا قّلعت ىلع لدي ءىشلا نع ىهَّنلا نأ

 ءاضقلا يفو «دسافملا نع ىهني امنإ «حلاصملا نع ىهني ال ٌميكح عراشلا

 . ©”قرطلا غلبأب دسافملا هذهل ٌمادعإ داسفلاب

 :ديقملاو قلطملا :رشع عبارلا ثحبملا
 هقالطإ ىلع قاب هنأ همكحو ءهسفن يف عئاش درف ىلع ُلدي ظفل ٌقلطملاف

 . هقالطإ نم ّدحي ديقب هعويش نم هجرخي ليلد يتأي ىتح
 يجراخ ديقب وأ ءعضولاب ًانيعم ًادرف لوانت يذلا صاخلا ظفللا وه ٌُديقملاو

 .طقف ديقلا يغلي ام لد اذإ الإ ًاديقم هب لمعلا بوجو همكحو .عويشلا نم هجرخي

 ىلع ةقبطملا دعاوقلا ىَّمسُم يف ةيبرعلا مولع نم ٌةدمتسم ثحابم هللختت
 .ةيعرشلا صوصنلا

 رخآ يف ًاديقمو ءعضوم ف ًاقلطم درو اذإ يعرّشلا باطخلا لاوحأ

 دحاو امهببسو ًادحاو ديقملاو قلطملا مكح َنوكي نأ :ىلوألا ةلاحلا

 ْمُتفَلَح اَذإ ْمُكِناَمْئَأ ُهَراَمَك َكِلَذ ماّيأ هَ ا ُماَيِصَق ْدِحَي مل نَمَقال: ىلاعت هلوقك

 نأل ؛«تاعباتتم مايأ ةثالث مايصف» اهربتعي نمل ةّداش ةءارق ىلعو .[89 :ةدئاملا]

 وهو ءدحاو امهببسو «مايأ ةثالث مايص ٌبوجو وهو ءدحاو نيباطخلا مكح

 .ديقملا ىلع قلطملا ٌلمحي ةلاحلا هذه يفف هيلعو «نيميلا يف ثنحلا

 : امهبيس اذكو .ًافلتخم ديقملاو قلطملا ٌمكح َنوكي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 الكت اَبَسَك اَمي ااَرَج اَمُهَيِدَيأ أاوُعطَفأَم ٌةمِراَسلَاَو ُقراَسلاَوأ8 :ىلاعت هلوق يف امك
 د

 اَذإ اَونَماَح تلا اماتّي» :ىلاعت هلوق عم .[38 :ةدئاملا] © ٌةيكَح ٌرَِِعُهَّلَلَو لأ َنَم 3

 : ًادح

 .165 /1 :لوحفلا داشرإ (1)

 راد .ط «145 :يئالعلا يدلكيك نب ليلخل ءداسفلا يضتقي يهنلا نأ يف دارملا قيقحت (2)

 .ينيقلّسلا دمحم ميهاربإ .د :قيقحت «تيوكلا «ةيفاقثلا بتكلا
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 ىف ُببسلاف .[6 :ةدئاملا] «ِّقْفاَرَمْلا َلِإ ْمْكَيِدْيَأَو كَهوُجُو اوُنِسْعََف ةؤلَصلا َلِإ متم

 عضومل ٍديدحت نود ًاقلطم يديألا عطق ٌبوجو مكحلاو «ةقرَّسلا وه ىلوألا ةيآلا

 ىلإ نيديلا لسغ بوجو وه ُمكحلاو «ثدحلا وه ةيناثلا ةيآلا يف ببسلا امنيب
 .ديقملا ىلع قلطملا لمحي ال لاحلا هذه يفف «قفارملا

 : ًافلتخم امهمكحو «ًادحاو ديقملاو قلطملا ببس ّنوكي نأ :ةثلاثلا ةلاحلا

 ني مكَدَم دَحَأ 1ج وأ ِرَمَس لح ْوأ صْرَت منك نو : مميتلا يف ىلاعت هلوق يف امك
 مُكيِدَْو مُكِهوُجْوي أوُحسمأف اًبَيِط اًديِعَص أوُمَسَيَتص هام اودحي ْمَلَه َسْنِلا ْمُتَسَمَل وأ طبل

 .[6 :ةدئاملا] «ِقِفاَرَمْلا َلِإ كَيِديَأَوا» :ءوضولا يف ىلاعت هلوق عم [6 :ةدئاملا] «ُهْنِ

 هذه ةلاحلاو .فلتخم امهمكحو «ثدحلا وهو «نيباطخلا ٌتبسف .«هيلعو

 .ديقملا ىلع قلطملا ّلمحي ال

 : ًافلتخم امهيبسو ءًادحاو امهمكح نوكي نأ :ةعبارلا ةلاحلا

 ىلع ةلاحلا هذه يف ديقملا ىلع قلطملا لمح يف نويلوصألا فلتخاو

 ٌلمحي :ناث لوقو .2”ةغللا ةلالدب ديقملا ىلع ٌلمحي قلطملا نإ : اهنم «لاوقأ
 .©ءامجإلاو «سايقلاك ىرخأ ةلالدب نكل «ةغللا ةلالدب ال ديقملا ىلع قلطملا

 . *”اقلطم ديقملا ىلع قلطملا لمحي ال :لاحلا هذه يف ثلاث لوقو

 :هتالالدو «ماعلا :رشع سماخلا ثحيملا

 :ماعلا فيرعت

 . *”رضَح الب ةعفد دحاو عضو بسحب هل حلصي ام ٌعيمج قرغتسي ام وه :ماعلا

 /1 :يجابيلل لوصفلا ماكحإ :رظنا .ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملا ضعب يأر وهو (1)

 .640 /2 :ىلعي يبأل ةدعلا 4418 /1 :يزاريشلل عمللا حرش 7

 ١/ :لوصفلا ماكحإ :رظنا .ةلبانحلاو «ةيعفاشلا رثكأو «ةيكلاملا يققحم ٌلوق اذهو (2)

 .402 /3 :رينملا بكوكلا حرش 8

 /1 :هاشداب ريمأل ريرحتلا ريسيت :رظنا .ةيكلاملا نم ريثك هيلعو «ةيفنحلا يأر وهو (3)

 .262 /1 :ىطيقنشلا هللا دبعل دونبلا رشنو 2

 ْ .629 /2 :طيسولا مجعملا (4)
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 :مومعلا ظافلأ

 :ىلاعت هلوق لثم :(سنجلا لآ) ةيقارغتسالا لأب فّرعملا هرفملا ه

 4 ميك ريع ُدَلأَو دَكأ ني اَلَكَت بسك اَمب امي (ءاَزَج اَمُهَيِدِأ اوعطَقَأَم ٌةَقِراَسلأَو ُفِراَسلأَو»

 .[38 :ةدئاملا]

 روهطلا وه» : رحبلا ءام نع ِةَيِكَك هلوق لثم :ةفاضإلاب فرعملا درفملا ©
 ,2170هتتبم لحلا فؤام

 نيم نيلوح ّنْهَدْلْوأ َنَعِضُْو تلو : ىلاعت هلوق لثم : لأب فّرعملا عمجلا ©
 .[233 :ةرقبلا] مالا عي نأ َداَرَأ ّنَمِل

 .[103 :ةبوتلا] : ىلاعت هلوق لثم :ةفاضإلاب فّرعملا عمجلا ©

 :كَك هلوق :لوألا لاثم :طرشلا وأ ,يهنلا وأ ءيفّنلا قايس يف ةركدلا .٠

 «« روق نو موق رسمي الإ :ىلاعت هلوق يناثلا لاثمو © ”(رارض الو َرَرَض ال»

 اب وسام 5 ءاج نإ اوما“ نَا اًبيأكي 6# : ىلاعت هلوق :ثلاثلا لاثمو .[11 :تارجحلا]

 .[6 :تارجحلا] 4 َنيِهِدَم ٌرْثْلعَ ام َلَع أوُحيَصْنَم هج امو أوُبديصُ نأ ونيف
 رارغ ىلع .«تالوأو «يتاللا ءنيذلا ءام ءنم لثم :ةلوصوملا ءامسألا ©

 ىراضبسو 106 مهن ولعب ىف نوعي امك اًمَللُع دكا لوم َنوُلكحَأي نزل نإ#» :ىلاعت هلوق
 .[10 :ءاسنلا] # اريِعَس

 ٌرَمَّس# :ىلاعت هلوق رارِغ ىلع ءامُّيأ ءيأ «نم ءام :لثم :طرّشلا ءامسأ ©

 دهس نمَف ِناَفرَمْلاَو ئَدُهْلا َنِي ٍتنْيَيَو سال ىّدُه ُناَءْرُقْلا ِهِف ٌلِزنُأ َىِدَلَأ َناََصَمَر

 مكه ديو رم ءاحيسأ يهده ٍرَهَس لع و اًضيوم لَك نمو هع ربل و
 ُْحّلَكَو ٌمُكْسَدَه ام نع َهَنلأ ارربكُتاَو ةَدِهْلأ اوليْخُتلَو رمش م مكب ُدِيِرُي الو رسل

 .[185 :ةرقبلا] « توُرْكْفَت

 هلوق رارغ ىلع «نيأو «ءاذام « ىتم ءام « نم : لثم :ماهفتسالا ءامسأ وى

 . ًاعوفرم ةريره يبأ نع هجام نب داو «يذمرتلاو «يئاسنلاو ءدواد وبأ هجرخأ 200

 يقهيبلاو «ينطقرادلاو «مكاحلاو ءةدابعو « سابع نبا نع هجام نب داو (دمحأ هجرخأ 22(

 . ًاعوفرم ديعس يبأ نع
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 ءاسابلا مهتسم اه نم ْأَوَلَح َنِذَلا ُلْثم محيي و ةسنجلا اواخدت نأ مديح يح أف :ىلاعت واسأساب دج ع 0 ا 2 3
 * ببر وَلَا رص َّنإ الأ هلأ رص يم معمم أوما َنِدَلَاَو لوس لومي َّن َّقَح اول ِهكَدَّصلأَو < 2+ مدس جا هيك ظيو وعم ير علم 2 97 يس ه4 عع رع ل

 .[214 :ةرقبلا]

 «ةبطاقو .ةفاكو «ةماعو « رسعمو  عيمعو «لك : : لثم : عومجلا ظافلأ ©

 سورس هزلي و سده ل هلا رم 2 م +4

 موي ٌكحَروْجأ تن ون امَّنِإَو تبوملا ةقي ةَقيآَذ سيفن لك :ىلاعت هلوق رارغ ىلع اهوحنو
 و هي 5 0 20 ا سرر ل ا" لل ل ذآ

 © رورُمْلا ملم ! ايدل ةزَحْلا ام راف دَفَف ةَنَجل َدَيَحل [ َلْضدَأَو ٍراَكلأ نع َحِرْحُم نَمَه ٌةَسِبْل

 .[185 :نارمع لآ]

 :مومعلا عاونأ

 نأ اورذك ينك رب دلو # :ىلاعت هلوقك :ًاعطق ًاعطق مومعلا هب داري يذلا ماعلا - ب .
 * تيمي أ ٍَّح يح ٍءْىَس َّلك ِءآمْلا ني اَنأَعَحَو امهتشننَف اًنبَر ناك َضْراْلاَو تول

 .[30 :ءايبنألا]

 يال َلَع َنِلَوإ» : ىلاعت هلوق لثم : ًاعطق صوصخلا هب داري يذلا ماعلا - ت

 .[97 :نارمع لآ] 6َنيِمّلَمْلا نع هَ نو َرْثَك نمو ًالييبم هَل َءاَطَتَسآ ِنَم تيل جِح

 هَمَلَت َنهسنَِب نبي ُتدَفلْلاَوإ»© : ىلاعت هلوق لثم :قلطملا ماعلا - ث

 .[228 :ةرقبلا] وورق

 :صيصختلاو ٌصاخلا :رشع سداسلا ثحبملا

 . 7”كلذ ىلع لدي ليلدب هدارفأ ضعب ىلع ماعلا ٌرصق وه :صيصختلا

 ا :تاصصخملا

 : 20نيعون ىلع يهو «صيصختلا ٌةَّلدأ يه ٌتاصصخملاو
 : ةلصفنملا تاصّّصخملا :لوألا عونلا

 .موهفملاو «سايقلاو «يباحّصلا لوقو ءعامجإلاو «لقعلاو «ٌسحلا :لثم
 . صنلاو

 .218 :يطيقنشلا ةركذم (1)

 ءاهدعب امو 218 :ىطيقنشلا ةركذمو ءاهدعب امو 277 /3 :رينملا بكوكلا حرش )2(

 .423 :ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع هقفلا لوصأ ملاعمو
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 الأب كلذو ؛ماعلا نود هسفنب لقتسي ام :لصفنملا صصخملاب ٌدارملاو

 .رخآ مالكب ًاطبترم ٌنوكي
 : ةلصتملا تاصّصخملا :يناثلا عونلا

 .لدبلاو «ةياغلاو ءةفصلاو ءطرشلاو .ءانثتسالا :لثم

 .رخآ مالكب ظبترم وه لب «هسفنب لقتسي ال ام : لصتملا صصخملاب ٌدارملاو

 :كرتشملا ةلالد :رشع عياسلا ثحيملا

 «لوصألا ِمْلِع لئاسم نم وهو «ةيبرعلا ةغللاب ةديطو ًةقالع هل كرتشملاو
 .اهرارسأو «ةيبرعلا دعاوق ءاعدتسا ىلإ هتجاح ىلجتت ثيح

 .رثكأف نيينعم ىلع ةلالدلل ٌعوضوملا ظفللا وه :هانعم كرتشملاو

 ةلالد هوجو دّدعت يف اهانِغ ىدم ىلع لدي ةيبرعلا ةغللا يف ٌكارتشالاو

 قالطإ يف ةنورملا ىدمو «باطخلا بيلاسأ يف ةعسلاو ىنعملا ىلع ظافلألا

 «لامعتسالا روطتو «لئابقلا دٌّدعت اهنم ةريثك هبابسأو «ةبسانمل ىنعملا ىلع ظفللا

 مدع لصألا نأو .خلإ ...يفْرْعلاو «يقيقحلا ىنعملاو ءزاجملاو «ةقيقحلاو

 ىدلو .ةيلاحلا وأ «ةيظفللا ةنيرقلاب نوكي هدورو دنع َحصيجرتلا نأو «كارتشالا

 .ةقيقح نوكيو «هيناعم دحأ ىلع لمحي قلطملا كرتشملا
 .. ةوتشملا ىلع ةيقيطت ةلئمأ

 000 رت هع 50 2 هلي ع وُلَعكَو

 3- 2 5 سم 2و سا يع هر
 0 1 ذل ُتبِح ُتْيَح ّْنِم َىَرْهْؤَأَ 0

 نامزلا ىلع قلطيو «ةغل كرتشم ضيحملا ظفلف .2 :ةرقيلا] * تيرَهطتمْل

 اوناك ٌبرعلا نأ يهو «ةيلاحلا ةنيرقلل ناكملا هب ًدارملا اوحّجرو ؛ناكملاو

 . ضيحلا نمز يف ىف ءاسنلا نوُلزتعي

 هِيَ اولَص أيما بَل اياك يبل لع َنُلَصُ ْهَنكِيِكمو هللا نإ: ىلاعت هلوق »

 «ةرفغملاو «ءاعدلا نيب ٌكرتشم ةالصلا ظفلف .[56 :بازحألا] « امنت اوُمَلَسَو

 يه ٍةيظفل ٍةنيرقل رافغتسالا انه اهب ٌداريف .ةفورعملا ةدابعلاو «رافغتسالاو

 دصقي الو «ةرفغملا اهب ُداَرُي دو هللا ىلإ اهتبسن يفو «ةكئالملا ىلإ ةالصلا ٌةبسن

 .دوجسو «عوكر نم ةدابعلا اهنم



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | 406 |

 :قوطنملا ةلالد :رشع نماثلا ثحبملا

 ٌجوحُت يتلا ؛لوصألا لئاسم نم امهتالالد رابتعا يف َموهفملاو ٌقوطنملا نإ

 .اهمولعو «ةيبرعلا رارسأ كاردإ ىلإ

 :قوطنملا ةلالد فيرعت أ

 نم دافتسملا ىنعملا وهف .قطنلا لحم يف ظفللا هيلع َّلد ام وه :قوطنملا

 .2”هب ٌقطنلا ثيح نم ظفللا
 (8)سيرص ريغو 2 حيرص ىلإ ُمسقنيو

 : يه ةثالث حيرّصلا ريغ قوطنملا عاونأو

 نم دب ال ًايرورض ًارامضإ مالكلا َنَّمضتي نأ يهو :ءاضتقالا ةلالد - 1

 :هنودب ميقتسي ال ٌمالكلا نأل ءهريدقت

 :ءاضتقالا ةلالد ىلع ةيقيبطت ةلثمأ

 ءأطخلا يتمأ نع َعَضَو هللا نإ» :ِلَي هلوقك هيلع ٌقدصلا فقوتي ام »

 . أطخلا مثإ هللا عفر :يأ .2 هيلع اوهركتسا امو ءنايسّنلاو

 اف َنُكح ىلا ةَيَرَمْلا ٍلَسْنَو» : ىلاعت هلوق لثم ًالقع هيلع ةحصلا فقوتلو ©
 .ةيرقلا لهأ :يأ .[82 :فسوي] « َنوُفِدَصَل اَنِإَو اهف اَلْفَأ يل َريِعْلاَ

 همأ ُْكِتَع تم : ىلاعت هلوق ًاعرش ظفللا هيلع فقوتي امو »
 مخ هر

 لأ ْمُكُمَهمُأَ تخْأْلا ُثاَيَو كلا ايو َمُكَدلَكَو سو حن نوح آو مُكُفاَسبَو

 .234 :يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذمو «473 /3 :رينملا بكوكلا حرش :رظنا (1)

 ىلع ناسنإلا ةلالدك ةقباطملا ةلالد لمشيو .هل ظفللا عضو يذلا ىنعملا وه :حيرصلا (2)

 ىلع ةعبرألا ةلالد لثم «ىنعملا ءزج ىلع ٌلدت يتلا نمضتلا ةلالدو «قطانلا ناويحلا

 .اهعْبَر دحاولا

 يهو ؛مازتلالا ةلالد ىَّنسُيو هل عضو ام ريغ يف ظفللا هيلع ّلد يذلا ىنعملا وهو (3)

 ةعبرألا ةلالد لثم « ًايجراخوأ «ًاينهذ ًاموزل هل مزال هاَّمسُم نع جراخ ىلع ظفللا ةلالد

 .ةيجوزلا ىلع
 .يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هححصو «(2045) : مقرب هحام نبا هاور 24
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 ني مكروُجُح ىف لأ ْمُكْئببََو متيان ُْتدَهَمْأَو ةَعصلا ترق مُكْئَوَعََو ٌكدَعَصَرَ

 كر ْقلَس دك اَماَّلِإ ِنيَكَمُحْلا نب أوُعَمْجَت أَو كبت نم َنزأ كيان
 .نهجاوز :يأ .[23 :ءاسنلا] * اًمِسِحََت اًروُهَح ناك هللا

 :ةراشإلا ةلالد - 2

 ءظفللا قدص هيلع قوتي الو ءدوصقم ريغ مزال ىلع ظفللا لدي نأ يهو

 .هتحص وأ

 :ةراشإلا ةلالد ىلع ةيقيبطت ةلثمأ
 عر 2 ا ا و آذ

 عم .[15 :فاقحألا] ه«ارهش نوثللث هكلدصفو .هلمحو#» : لفطلا نع ىلاعت هلوق «
 2 مم مج هدم | ور 0 2ص نال 58 07-0200 وك ع حسم م تس

 يل ٌركحْمَأ نأ ِنرماَء يف هُلْدَصْفَو ِنْهَو ّلَع انهو همأ هتلمح ِيدِلوِب نضال انيَّصووإ» :هلوق

 . رهشأ ةتس لمحلا ةدم ّلقأ نأ ىلع لدي كلذ نإف. [14 :نامقل] * ُريِصمْلأ لِ كيلو

 أَو كل ُتاَيل نه كَ لِ ُتعَرلآ ِراَيِصلآ هد كَل ٌليثل :ىلاعت هلوقو
 شوزن نفاد مدع اَمَعَو ْيَدلَع بكَ تشل َتْواَتَع رش عت 541 مع نول ٌثاَ
 عم ًابنج حابصإلا زاوج كلذ نم مزليف .[187 :ةرقبلا] «ّْنمُكَل ُهَّلأ بنك اَمْأْكَسَو

 .مايصلا ةحص

 : هيبنتلا وأ ءاميإلا ةلالد 3

 . مكحلا ٌهَّلِع هنأ ىلع لدي ٍفصوب ظفللا يف ملكتملا ٌدوصقم نرتقي نأ وهو

 :ءاميإلا ةلالد ىلع ةيقيبطت ةلثمأ

 . مهرب : يأ 13 : راطفنالا] 4 ريب ىتل َراَرْلا نإ :ىلاعت هلوق »

 هك ني اَلَكَت اَبَسك امي !هازج اَمْجَيِدل أَوُحطْفأَ ُهِاَسلاَو ٌثراكلاَو : ىلاعت هلوقو ه
 .ديلا عطق يف ةّلع ةقرسلا نأ : يأ .[38 :ةدئاملا] 4 ٌيكَح ريع لَو

 ضرألا ءايحإ نأ ىلع ّلدف ."(هل ىهف ةتيم ًاضرأ ايحأ نم» : كي هلوقو ©

 .كلملا َهّلع

 . ه5 ريبزلا نب ةورعو « هلو ديز نب ديعس نع ينطق رادلاو «يذمرتلاو .دوادوبأو «دمحأ هاور )0
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 :موهفملا ةلالد :رشع عساتلا ثحيملا

 :موهفملا ٌفيرعت

 ىنعملا وهو ,"”قطنلا لحم يف ال ظفللا هيلع ّلد اموه :موهفملاو

 .ةفلاخمو «ةقفاوم :ناعون وهو ؛ظفلل مزاللا ُتوكسلا ثيح نم ٌدافتسملا

 ةقفاوملا موهفم :لوألا عونلا

 ىوحفب ىَّمسُيو ؛2'مكحلا يف قوطنملا هنع ٌتثوكسملا قفاو ام وهو

 . هيبنتلابو «ىلوآلا سايق وأ .يلجلا سايقلابو باطخلا نحلو «باطخلا

 :ةيوغللا ةقفاوملا ةلدأ

 :امه «نييوغل نيليلدب ةقفاوملا موهفم ةيّجحُح ىلع اولدتسا

 ىلع لدي برعلا دنع ىندألا ىفن نأب كلذو ؛يوغللا فْرُعلاب اوّلدتسا - 1
 «ةتبلا ًائيش كلمي ال هنأ ىلع ٌليلد «ةبح ُكلمي ال نالف :مهلوقف «ىلعألا يفن

 قش :يأ - ًاريمطق الو - ةاوّنلا رهظ يف ةتكنلا : يأ - ًاريقن ُكلمي ال نالف :هلوقو

 . ًاقلطم مهاردلا كلمي ال هنأ ىلع لدي  اهيف يتلا ةرشقلا وأ «ةاونلا

 ديز ءاطعإ نع هاهني نيح هديس نم مالغلا َماهفتسا نوحبقتسي برعلا نإ
 طاريقلا يف امل كلذو ؛ًاطاريق هيطعأ له :َلوقي نأ مالخلا نم ٌنسحي الف «ةبح

 .تايحلا نم

 ةيظفل موهفملا ةلالد نأ ىلع ةوالع - 3

 :ةقفاوملا موهفم ىلع ةيقيبطت ةلثمأ

 َكَدَنِع نمي اَنِإ اَمَسَحِ نوب ال انس الأ كْيَو تتم :ىلاعت هلوق »
00 000 

 * اًميِرَكح لَو 2100 امُهرل الو ِفَأ آَمنَط لكن الق اَمُهالِك وأ آَمْهدَأ ربكحلا

 .1056 /3 :حلفم نبا لوصأ «431 /2 :رصتخملا نايب «147 :لوصولا ىهتنم :رظنا (1)

 :رظنا «قوطنملل ًاقفاوم همكح ناكو «قطنلا لحم ريغ يف ظفللا هيلع َلد اموه وأ (2)
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 هلب ءمتّشلاو بابّسلا ميرحت نم ىلوأ فيفأتلا ميرحت ةلالدف .[23 :ءارسإلا]

 .باطخلا ىوحف وأ ءيولوأ موهفم ىّمسي اذهو .برضلا

 اك منوي ىف نوكأ امتإ امنا ئتبإا لوم ولحس نا نإ :ىلاعت هلوق ه
 ميرحتل واسم ميتيلا لام لكأ ميرحت ٌةلالدف .[10 : ءاسنلا]  اريعَس تسمو

 .باطخلا نحل وأ .يواسملا موهفم ىّمسُي اذهو «هقارحإ

 : ةفلاخملا موهفم : يناثلا عونلا

 .باطخلا ليلد ىمسيو «مكحلا يف ٌقوطنملا هنع ٌتوكسملا فلاخ ام وهو

 نومهفي ةغللا ًءاحصف نأ ةيبرعلا ةغللاب هتقالعو. هتاقيبطت بسحب عاونأ ىلع وهو

 وأ .طرشلا نودب مكحلا ةافتنا فصو وأ «طرش ىلع مكحلا ٍقيلعت نم

 .'"'”فصولا

 2©2”ةلمجلا يف ةفلاخملا موهفم ةّيجحب لوقلا ىلع نييلوصألا ٌروهمجو
 ١ .هعاونأ ضعب يف نوفلتخيو

 ىلع هعضوب لد ظفللاف «ةيعضو ٌةلالد ةفلاخملا موهفم ًةلالد نإ :اولاق دقو
 نب مساقلا ابأ نأب اولدتساو .'هب قوطنملا مكحل ٌفلاخم هنع ٌتوكسملا نأ

 مهلامعتسا برعلا نع ىكح «برعلا ةغلب ٍسانلا ملعأ وهو «ريبكلا يوغللا مالس

 .«هتبوقعو ءهضرع لحي دجاولا ّنيل» :ِِلكي هلوقب ًادهشتسم ؛باطخلا ليلدل

 .504 . 503 /3 :رينملا بكوكلا حرشو «209 . 208 /2 :رظانلا ةضور :رظنا (1)

 .136 /31 :ةيميت نيال ىواتفلا عومجم :رظنا (2)

 يناعمسلا رايتخا وهو :«15 /4 : يشكرزلل طيحملا رحبلا :رظنا «ةيعفاشلا دنع هجو وهو (3)

 «ةيعرش ةيفرع ةفلاخملا موهفم ةلالد نأب لاق نم ةمث نأ ىلع .19 /2 :ةلدألا عطاوق يف

 ٌلوق وهو «ةيلقع اهتلالد نأب لاق نمو «ةيعفاشلا دنع هجوو «ةلبانحلا دنع لوق وهو

 .ةيعفاشلا دنع ًاضيأ

 ءرجحلاو «نويدلا ءادأو .ءضارقتسالا باتك يف ضيرمتلا ةغيصب يراخبلا هاور (4)

 له نيدلا :باب ءءاضقلا باتك يف دواد وبأو .لاقم قحلا بحاصل باب «سيلفتلاو

 .03623) مقرب هب سبحي
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 "يجاوب سيل هنأل ؛هتبوقعو هضرع لحي ال مدعملا ّيل نأ ىلع لدي اذهو

 :ةفلاخملا موهفم ىلع ةيقيبطت ةلثمأ

 . '2ةاكرلا منغلا ةمئاس يف» : هلع هلوق يف :ةفّصلا موهفم ©

 َنْعَصَي َّقَح َنِتلَع اوهفْلَم لح تلو نك نإوإ» : ىلاعت هلوق لثم :طرشلا موهفم ©
 0 هل ضرس مسام نإَو بوحي كتي أور 2 روجأ ّنهوناَ ل َنْعَصيأ ني ّنُهَلَخ

 .[6 :قالطلا]

 اس دس ع هب 2 م اش جسر
 رع ايو كن حد اوم لج اهل اًهَمَّلَط نإ : ىلاعت هلوقل :ةياغلا موهفم ©
 ٍمَوَعِل اهَيِبُم هلأ دوُدَح َكْنتَو هلأ دوُدَح اَميقي نأ اآَنظ نإ آعَجاَرَي نأ آَميِبَلَع حاتج الم اَهَقْلْط نإ 93 2غ تي يأ 0011 سا 2 0 لمس سس هنن

 .[230 :ةرقبلا] ؟َنوُمَلْعَي

 رهو هَل وعبر أوأَي ل م ٍتنصخمْلا نمر َبّداوإَ» : ىلاعت هلوقل :ددعلا موهفم ©
 .[4 : رونلا] 4 تفل مه كِل ادة مَ اوبل الو هَ نت

 20(تاينلاب لامعألا امنإ» :ِةثكَي هلوق لثم :رصحلا موهفم ©

 9 : حتفلا] 55 0 0 : ىلاعت هلوق لثم : : 4 بقللا موهفم بل

 1 . 450 /2 :رصتخملا نايب «268 /3 :حضاولا ,«21 /2 :ةلدألا عطاوق :رظنا ()

 ةقدص يفو» :هظفلو «هلَذ ركب يبأ باتك نم (1454) :مقرب هانعمب يراخبلا هجرخأ (2)

 دقف «لاؤس ىلع ًاباوج َدَرَو هنأل ؛صنلا يف ٌموهفم ال هنأ اوركذ دقو .«اهتمئاس يف منغلا

 هنم مزلي ال  موّسلا يهو  نيتفصلا ىدحإ ركذ نإو ؟ةاكز ةمئاسلا منغلا يف له :لئس

 بلاغلا نأل ؛بلاغلا جرخم تجرخ ةفص اهنأ وأ .ىرخألا نع هيفنو مكحلاب اهصيصخت

 كَْمَعم ثأر كفا ملصتأ كإع كسخ» :ىلاعت هلوق لثم ءًامئاس ناك
 ٍةَعصَرلا تري مُكْفَوَحأَو كفرا ىلا ْمُكحْئَهَمُأَو نُقل ُثاَنبَو لا ُتاَبَو ٌُكُكَلَكَ
 0 د دووم لا مُكَيآَسْي ني مكروُجُح ىف قل ُْطْنَبَبََو كيا تهم

 أوُْعَمْجَت ناو َْمُكِبِكْسأ نم نا كيان ُلِئلَعَو كحَتع حدُج الك جرهي رُشْلَعَم
 نأل ؛[23 :ءاسنلا] « اًمِيِحَت اًوُشَع نك هللا ترإ َْقَلَس ْدَق اَماَّلإ ِنَبِكْمْمْلا تن رس ل ا

 !صنلل موهفم الف ءاهمأ جوز رجح يف ةبيبرلا نوك َبلاغلا

 . هيو باطخلا نب رمع نع هيلع قفتم (3)
 - «سايقلا باب دس ىلإ يضفي هنأل ؛حيحصلا وهو «نورثكألا هركنأو» :ةمادق نبا لوقي (4)
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 :اهؤافخو ظافلألا حوضو :نورشعلا ثحبملا

 «نيملكتملاو نيبطاخملل ةهّجوم تاملكو ظافلأب دري ٌميرشتلا نأ َمَرَج ال

 تناك يتلا ةيمسرلا هتغل ىلإ مالكلا ٌدرمف «ةيمالسإلا مولعلا نع انثيدح ناك املو

 ةيمالسإلا نيناوقلا ىوتسم ىلع ىتحو لَو هيبن ةنسو هللا باتكل ًءاعو

 «ئراقلاو عماسلا ىدل ىنعملا ةحضاو نوكت دق ظافلألا هذه َّنِإف «ةيروتسدلا

 نيرسفملا رود يتأي طْبَّضلاب انهو «ةلالدلا ةمهبمو «ىنعملا ةيفاخ نوكت دقو

 حاحلإب مهجوحي يذلا ءيشلا ؛حيحصلا مهفلاو ءةحيحصلا ةءارقلل حارشلاو

 .اهتالالدو ءاهدعاوقو ءىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب ةعساولا ةياردلا ىلإ رارصإو

 :يتآلا قفو ةلالدلا حضاولا ريغ مث ءحضاولا نع ثدحتنو

 :ةلالدلا حضاولا ظفللا :ًالوأ

 :ةلالدلا حضاولا ظفللا ٌفيرعت -أ

 مهفيو «يجراخ رمأ ىلع فقوت نم هتغيص سفنب هنم دارملا ىلع لد ام وه
 هيلع لد يذلا ؛مكحلاب لمعلا بوجو همكحو «ةغيصلا نم هنم دارملا مكحلا

 . ليلدب الإ ليوأتلا لمتحي ام لوؤي الو ءَةْعيَّصلا وأ ظفللا

 ."”"رهاظلا :يهو «ةعبرأ ةلالدلا حضاولا َبتارم نأ ىلع ٌةيفنحلا ّجَرَد

 ةضور :رظنا «اهريغ يف هنايرج عنمت ابرلا يف ةتسلا نايعألا ىلع هصيصنت نإو -
 ذإ «صنلا لالخ نم هب ثيلدأ يذلا لاثملا يف اميس الو .225 . 224/2 :رظانلا

 .ًالوسر ْهكَي دمحم ريغ نوكي الأ هنم مهفي ال

 ملو «ةيجراخ ةنيرق ىلع فقوت ريغ نم هتغيصب هانعم ىلع لدي يذلا ظفللا وه :رهاظلا (1)

 .خسنلاو صيصختلاو ليوأتلا لمتحيو «قايسلا نم ةلاصأ دوصقملا وه هنم دارملا نكي

 يمالسإلا هقفلا لوصأ :«157 :لوحفلا داشرإ «163/1 :يسخرسلا لوصأ :رظنا

 .317 /1 :يليحزلل
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 ميسقت يف روهمجلا ًةقيرط نأ ىلع .””هكحملاو 20 سفملاو ."2”صنلاو

 : ةيقيبطت د ةلثمأ - جا

 .[275 : ةرقبلا] اتا لعمال لأنو : ىلاعت ككوق : صنلاو رهاظلا ©

 كد! ومو أطيل نوح ةحأأ حب تكردلا» :قايسل | 86 ةمرحلاو لحلا يف ٠ عيبلاو

 « أدب لكي ميلا ان اول ْمُستَِي كلك يلا ني ُنطيَشلا ةطّبحَتي ىلا ْمْوَي
 .[275 :ةرقبلا]

 نيم هور ةلبَش ةْميْ أوي ل مث تانصخملا نومي ندا : ىلاعت هلوق :رسفملا ©

 ىنزلاو هناَرلا9» : ىلاعت هلوقو .[4 :رونلا] 4 دل مه كوابل أو او هَ
 رْخآْلا ٍمَوَمْلاَو هللأب نوهت ع 6 نإ هلأ نيد يف فأر اب مدح أ اكو لج نو مينو رج ل تل

 ظفل «ةئم١و «(نينامث) :نيتملكلا الكف .2 : رونلا] 4 َنِِمْؤُمْلأ نم هَ 2 لساني ع

 يع جاسر هس

 ل 9 ردّقِيَو وِداَبِع ْنِم ُءَمَي نَمِل َقْوَرلا طسشب 21 : ىلاعت هلوق لثم :مكحملا ©

 هنُمضتلو «صنلا تاذ نم هّماكحإ ناك ثيح ؟62[4 :توبكنعلا] # يلع ِءْيَش لك َهَنَأ

 .قالخألاو لئاضفلا تاهمأو «ناميإلا لوصأو «نيدلا ىف ةيساسألا ماكحألا

 لمتحيو «هقايس نم ةلاصأ هنم دوصقملا هانعم ىلع هتغيص سفنب لدي يذلا ظفللا وه :صنلا (1)

 :رظنا .ةلاسرلا دهع يف خسنلا لبقيو ءرهاظلا لامتحا نم لقأ ًالامتحا صيصختلاو ليوأتلا

 .318 /1 :يليحزلا ةبهو لوصأو :«149 /1 :حلاص بيدأل صوصنلا ريسفت

 «ليوأتلا لمتحي الو «ةحضاو ةلالد مكحلا ىلع ُلدي يذلا ظفللا وه :رسفملا (2)

 .صنلاو رهاظلا نم ًاحوضو رثكأ وهف ةلاسرلا دهع يف خسنلا لبقي هنكلو ءصيصختلاوأ
 .ةقباسلا رداصملا :رظنا

 ٌدوصقم وهف «ةيعطق ةحضاو ةلالد هانعم ىلع هتغيصب لد يذلا ظفللا وه :مكحملا (3)

 ناك نإ ًاصيصخت الو ًاصاخ ناك نإ ًاليوأت لمتحي الو ؛هلجأل مالكلا قيسو «ةلاصأ

 .حوضولا تاجرد ىلعأ وهف ًاخسن لمتحي الو ءًاماع
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 :ةلالدلا حضاولا ريغ ظفللا :ًايناث

 : ةلالدلا حضاولا ريغ ظفللا ٌفيرعت

 «ضراعل وأ ؛هتاذل ءافخ مكحلا ىلع هتلالد ثيفخ يذلا ظفللا وهو

 دقو .داهتجالاب ءافخلا ٌلوزي دقو «يجراخ رمأ ىلع هنم دارملا مهف فقوتيو

 ."”عراشلا نم ِ نايبب الإ هلاوز رذعتي

 :ةلالدلا حضاولا ريغ ظفللا ماسقأ

 :يهو «بتارم ةعبرأ ىلإ ةلالدلا حضاولا ريغ غ ٌةيفنحلا مسق دقو اذه

 ءروهمجلا فالخ ىلع :«'هباشتملاو «"”لمجملاو :«”لكشملاو «2”يفخلا

 .هباشتمو « لمجم :نيعون ىلإ هومسق دقف

 : ةلالدلا حضاولا ريغ ىلع ةيقيبطت ةلثمأ

 مب ءاَدَج اَمُهَيِدْيَأ أوُعطْفاَف َهَق ةراَّسلاَو ٌقِراَسلاَو# : : ىلاعت هلوق : يفخلا لاثم ©

 وه قراّصلل رهاظلا ىنعملاف .[38 :ةدئاملا] ُميِكَح ٌريِزَع ُهّللاَو هللا َنُم ًالاكت اًبَسك

 ريسفتو «حضاولا ريغ مهبملا :يأ؟ مهبا ةدام طيسولا مجعملا نم ةبيرق تافيرعت :رظنا (0)

 .312/1 :يليحزلا لوصأو 4229/1 :صوصنلا

 ضعب ىلع هانعم قابطنا يف نكلو «هانعم ىلع هتلالد يف رهاظلا ظفللا وه :يفخلا (2)

 مجعملا يف «يفخ» ةدام :رظنا .داهتجاو رظن ىلإ ٌجاتحيو ءءافخو ضومغ عون دارفألا

 ريسفتو «167 /1 :يسخرسلا لوصأو «طيحملا سوماقلاو «برعلا ناسلو «طيسولا
 .336 /1 :يليحزلا لوصأو ,«230 /1 :صوصنلا

 نم َّدُب الو «هنم دارملا ىلع هتغيصب لدي الو «هانعم يفخ يذلا ظفللا وه :لكشملا (3)

 رداصملا :رظنا .ةيجراخ ةئيرقبوأ «لمأتلاب الإ هانعم كردي الف «هنم دارملا نيبت ةئيرق

 . يفخلا فيرعت يف ةقباسلا

 الإ هنم دارملا مهفي الو «ظفللا سفن يف ببسب هنم دارملا يفخ يذلا ظفللا وه : لمجملا (4)

 . اهسفن رداصملا : رظنا .هنيبت ةيلاحوأ «ةيظفل ٌنئارق ٌدجوت ال هنأل ؛هردصأ نمم راسفتسالاب

 ةيجراخ ٌنئارق دجوت الو «هنم دارملا ىلع هتغيص ٌلدت ال يذلا ظفللا وه :هباشتملا (5)

 /3 :رينملا بكوكلا حرشو ءاهسفن رداصملا .هرّسفي ملف هملعب عراشلا رثأتساو «هنيبت
 .اهريغو .363 /1 :ىفصتسملا .169 :لوحفلا داشرإ «5
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 ضعب دارفألا ضعب ىلع هتلالد يف نكل .هلثم زْرِح نم ةيفخ هريغ لام ْذْحَأ
 .هبحاص نم ٍةلفغو ٍةراهمب هريغ لام ٌدخأي يذلا (رارطلا) لاشنلا لثم .ضومغ
 .ىتوملا نافكأ قرسي يذلا ُنْساَّلا اذكو

 يف اوُدَهِنَجَو اوُيجاَم َنِسِدَاَو اََماَء را َّنِإإ#» :ىلاعت هلوق :لكشملا لاثم ©
 ٍءرقلا ظفلف .[228 :ةرقبلا] 4 ٌيِحَت ُرْوُمَح ُهَلاَو هللا تَمْحَي نوي َكِيلْوُأ هَل ليس

 !لاكشإلا عقوف ضيحلاو رهطلا نيب ٌكرتشم
 « اًعوُلَه َقِيُح َنَسنإلا َنإإو :ىلاعت هلوق يف عولهلا ظفل :لمجملا لاثم ©

 .[22 19 :جراعملا] # احم ُرْيَمْأ ُهَّسم اَدإَو© : كو هنيب مث .[19 :جراعملا]

 ىمستو .«ميركلا نآرقلا يف ةعطقتملا فورحلا لثم :هباشتملا لاثم ©

 «قسع مح ملا ؛ملعلا لهأ دنع لوق ىلع روسلا حتاوفو يجهتلا فورحب
 .خلإ ...ن ءق ءص

 :يناعملا فورح :نورشعلاو دحاولا ثحبملا

 :يناعملا فورح ةيمهأ

 ةيبرعلا ةغللا ٌروضح اهيف ىّلجتي يتلا تاعوضوملا رهظأ نم ٌعوضوملا اذهو
 .اهرارسأو ةيبرعلا دعاوقل ةساملا لوصألا ةجاح ىلع لدي امم «ةفاثكو «ةوقب

 مالك ةلمج نم اهنأل ؛اهيلإ ٌيلوصألا جاتحا امنإو» :يشكرزلا ٌةمالعلا لوقي

 .2"«اهيناعم فالتخا بسحب ةيهقفلا ٌماكحألا ٌفلتختو .برعلا

 :ةيبرعلا ةغللا يف فورحلا ماسقأ

 : يه ماسقأ ةثالث ىلإ ةيبرعلا ةغللا يف ٌفورحلا مسقنت

 .2”ينابملا فورح :لوألا مسقلا

 .””يناعملا فورح :يناثلا مسقلا

 .253 /2 : طيحملا رحبلا (0)

 .لوصألا يف لخدت الو «ركب ةملك يف ءارلاو «فاكلاو ءابلا : لثم ةملكلا اهنم ىنبت يتلا يهو (2)

 - ءاهتاذ يف ىنعم ىلع ُلدت ال يهو «ينابملا فورح نع اهب زيمتت ناعمل تعضُو يتلا يهو (3)
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 . "!لعفلاب ةهبشملا فورحلا :ثلاثلا مسقلا

 :يناعملا فورح ٌماسقأ

 هقفلاو ءهقفلا لوصأب ٌةقالع اهل يتلا يه يناعملا ٌفورح تناك املو

 كلذو ؛نافنص اهمهأ يففانصأ ىلع اهلمجمب يهو ءاهعم ُفوقولا مزل ؛يمالسإلا
 ءرجلا فورحو .فطعلا ٌفورح يهو «لوصألا ٌءاملع هيلع َّجَرَد ام بسح

 :يتآلا قفو .ءطرشلا تاودأو «فرظلا ءامسأو «ةفاضإلاو

 :فطعلا فورح نع ةيقيبطت ةلثمأ :لوألا فنصلا

 يهو ؛مالكلا يف ًالامعتساو ًالوادت فطعلا فورح رثكأ فرحلاو :واولا ©

 هلوقك (وأ) :ىنعمب وأ «ةئفدتلاو ٌدربلا ءاج :انلوقك «عم» ىنعمب اهنم :ٍناعم ىلع

 ف نو عيد َتلتَو قم سيلا نم مكل باط امأ حكت ىلا يف اولِقن الأ فج ْنإَوِ : ىلاعت
 لوقك «بر» ىنعمبو .[3 : ءاسنلا] 4 وُ الأ هدأ كِل دي تكلم اَم وأ َةَديوم اور الأ

 : رعاشلا

 ٍدامر يف ٌحفنت تنأن كلو ثتءاضأاهب تَحخفن ول رانو

 -1 :رصعلا] © ٍرْيْخ يت نسال َّنِإ 2 ٍرَصَحلاَوإ : ىلاعت هلوقك «مسقلا» ىنعمبو

 لجأ لجأ تق رك نيلي ني ْمَقْلَخ ىلا ٌرْهإ» : ىلاعت هلوقك «فانكتسالا» ىنعمبو 2

 وهو ديز ءاج :لثم «لاحلا» ىنعمبو .[2 :ماعنألا] 4 نورس ْرْثَأ وُ ٌمدنِع ّئَسُم

 لثم ؛يركذلا وأ يونعملا ءاوس «بيقعتلاو بيترتلا» ىنعمب يتأتو :ءافلا ©

 ىنعمبو .[36 :ةرقبلا] «( هيف انك امم اَمُهَجْحََ اَهتَع ُنطيَشلا مهلا :ىلاعت هلوق

 ُباَوَنلا وه هَ هْيلَع باق تلك فيَ نم مداَء قلق :ىلاعت هلوق لثم «ةيببسلا»و «واولا»

 .37 : ةرقبلا] 4 ميل

 كلذل ؛لوصألا ةدامب ةيوق ةقالع اهل هذهو ءرجلاو .فطعلا فورحك اهريغ يف لب

 .هقفلا لوصأو «هقفلاو ءوحنلا ملع يف ُسردت ًالصأ يهو ءانفلسأ امك هلئاسم يف اهوجردأ

 نإ :يهو «ربخلا عفرتو ءأدتبملا بصنتف ؛ةيمسالا ةلمجلا ىلع ّلخدت يتلا يهو (1)

 .وحنلا ملع اهّلحم هذهو .خلإ .. .لعلو ءنكلو «نأك :اهتاوخأو
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 : ىلاعت هلوق لثم «واولا» ىنعمب لمعتست دقو ؛ يخارّتلا عم بيترتلل :مث ©

 :سنوي] # توُلَعَفي اَم لع ٌديِبَس د هلم ةهفج اَنْ ] مني ىلا بَكْرِ

 ديهش هللا نأل ؛يخارتلل مث ةقيقحب لمعلا رذعتي الإو ءواولا ىنعمب انه مث .6

 .كلذ دعب ديهش وه امك ؛هيلإ عوجرلا لبق مهِلَعِف ىلع
 ِضرَْلا يف ْمْسِِْل مك لكإ» :ىلاعت هلوق لثم «رييختلل وأ ءكشلل نوكتف :وأ ©

 هلوق دنع نيميلا ةرامك يف امك رييختلا يفو .[113 :نونمؤملا] # َنيِنِس هَدَع

 رحت وأ ْرُهْثَوَك وأ مُكيلِهَأ َنوُمِمت ام ِطَسْوأ نم نيك "م َوَرَكَع مامطإ هنردقكف # : ىلاعت

 دك يسب وْ ًاوطَفَحَأَو ٌمُسْفَلَح اًذِإ ْمُكَيِمَيأ هر َكِلَذ ِواَّيَأ ِةَحلَت ُهاَيِصف ْدَجي دل مق َةَبك

 ءميسقتلاو «قيرفتلاك ةريثك ٍناعمبو .[89 :ةدئاملا] 4َنوُرْكَشَم لعل وي مهل هَل نب

 ,ماهبولاو «عيونتلاو ءليصفتلاو «لب فرحك ؛بارضإلاو .الإو «ىلإ ىنعمبو

 .خلإ .. . ىتح ىنعمبو
 .[5 :ردقلا] 4 ْرجَْلا كَم ٍّبَح َه مكس :ىلاعت هلوق لثم ةياغلل :ىتح «

 .ءانثتسالاو «ليلعتلاو «فانئتساو «ءادتباو هرج فرح لمعتسُتو

 .كاردتسالا ىنعمب :نكل ©

 مدلج باذن ج وب َنوُلوُعي مآ## :ىلاعت هلوق لثم بارضإلاو فطعلل :لب ©
 للام كين 61 ماهر

 .[70 :نونمؤملا] # َنوُهرَك ّيَحْل مراكأو يقحلاب

 و

 ريرح

 كلان

 وه الإ َهَلِإ 1 ها : ىلاعت هلوق لثم يفنلا ىنعم اهيفو «ةفطاع نوكت :ال ©
 أ دنع ُمَهْنَي ىلا اذ نم ُضْرَأْلا يف انك ٍتاوكَسلأ نيام ماكو هكر مدحت ال مولا

 5 َمِسَو ءآَض اَمي اَّلِإ ويل نم ٍءْنَكه َنوُطحي الو مهمل اَمَو مهيأ يَ ملي "هيد 0 1 رعي ع

 .[255 :ةرقبلا] * ٌميِظَمْلا لعل ٌمُهَو افاق 21 1و قيقا, توعكلا

 لَ كير ْذإ دم اَلأ كَم ام لَم : ىلاعت هلوقك ةديزم لمعتست دقو
 . [12 :فارعألا] © ِنيِط نم دَُتَقلَكَو ران ني يقل

 . ًاعيش لمعت ال دقو «سيل لمع لمعتو «ةبصانو ةيهان لمعتو

 :رجلاو ةفاضإلا فورح نع ةيقيبطت ةلثمأ : يناثلا فنصلا

 ّلِإ ْمثَمُق اذإ اَوُنَماَء حلا ماكي :ىلاعت هلوقك قاصلإلل نوكت :ءابلا .
 [6 :ةدئاملا] © ُّكِسوُءرب أوحسمأو ٍقفاَرَمْلا لإ ْمُكَيِديأَو كَهوجو اوُلِسْعَأَ ِءلَصلا
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 « َتوُرِصَبس "ل تسملظ ىف َمهْكَررَو مهروس ُهَّللا بهذا يدا نوكت دقو

 . مهرون بهذ : -[17 :ةرقبلا]

 "ب يادار مصر ل هس رز ماس اس هس

 نت مهو اما عاكس مهن وجد امدَحَأ الكذإ : ىلاعت ا ةيببسلاو
 موس

 هلأ تاك اَمَو اَنِهْغَأ ْنَم مُهنِمو حضرألا هب اكَنَسَح نك رُهْنِمَو ٌهكْيَضل هند

 .هبلذ ببسب : يأ .[40 :توبكنعلا] * لل لش انك كا هم

 مَ تلي ٍتَبَِط لعام اَوُداَع تلا َنَي ِولظِقظ : ىلاعت هلوقك ليلعتلاو
 .[160 : ءاسنلا] # اريده لأ ٍلِيِبَس نع ٌمِهدَصِي

 ّقَحْلاب لوسرا كا ده ساّنلأ ابكي يا اقل عما يعرب ةيحاصملاو ا

 * اًميكح اهلَع هللا َنكَو ٍضراْلاو ِتومَسلا ىف ام هن َّنِإَف أورفكَت نإَو ْمُكَل اريح أوُنِم ان نم

 .قحلا عم : يأ 0 :ءاسلا]

 (©) َدِحِبْضُم مولع َنوُرمل كدإَوظ : ىلاعت هلوقك نامزلل «يف» ىنعمب ةيفرظلاو
 لو :ىلاعت هلوقك ناكملا وأ .[138 -7 :تافاصلا] *« تاق الأ لأب

 03 : نارمع لآ] 4 َنوُْكَدَم كَل هل اهنا لو شو ردي هللا خي
 .اهلدب : يأ (معنلا رمح اهب ينّرسي ام» :ةِيلَم هلوق لثم ةيلدبلاو

 1 :ةرقبلا] ه؟ِنُْصَتاَك َىَتِإَو اليل انت تاتي أورئْتَت الوإ» : ىلاعت هلوقك ةلباقملاو

 .[59 :ناقرفلا] «اريِبَخ ءيِب ُلَكَسم : ىلاعت هلوق لثم ةزواجملاو

 راطنقي ُهَنَمأَت نإ نم بتِكلا ٍلْهَأ َنِيَّوإ#» :ىلاعت هلوقك «ىلع» ىنعمب ءالعتسالاو
 هر م هر مس ساس اس حر

 نسل أَلاَ َرْمْتَأِ َكِلَد [مياَك ِهَِلَع تمد اَماَلِ َكَيلِإ هوو اَّل ٍراَميدي ُهَنَمَأَت نإ نم مُهَنِمَو َك 0

06 

 .[75 :نارمع لآ] # َتوُمَلَعَي ْمُهَو بْذَكْل دل قع جوبر زببس نيل 1

 ٌدَقو# :ىلاعت هلوق وحن «ىلإ» ىنعمب ةياغلاو ءاذك نلعفأل كاب وجت مسقلاوأ

 .[100 :فسوي] «ِنَجَسلأ نم ِنحرْخأ ْذِإ نب َّنَسْحَ

 ِكِيلَع طِقَسُض ِةََّْتلا عي ِكّيلِإ َىِرُمَوإ# :ىلاعت هلوق وحن ةدئازلا يهو ديكوتلاو

 .[25 :ميرم] # انج اًبطر

 « نين َلَعاَلِإ ٌهَريِكَل اََِإَو َوولَصلاَو ٍرَضلأب اَيْساَوإ» : ىلاعت هلوقك ةناعتسالاو

 .[45 :ةرقبلا]

 .[16 :ناسنإلا] *© اريجْفَت اَهئورَجَفِي هلأ ُداَبع اهي ُبَرْمَ اًئَيَعم : ىلاعت هلوق وحن ضيعبتلاو

 يد

 6 امك

 معاقل
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 ملأ َلَع ٌتَوَئَسأَو## : ىلاعت هلوقك ًايسح ءالعتسالل وهف :ىلع © دعب ليفو يو
 سس حي“

 .[44 :دوه] # َتيِمليظلأ وعلل

 تك و الميم لإ [اطتسأ نم تلا خيل لع ميو : ىلاعت هلوقك ًايونعم وأ

 ومات الوإ» :ىلاعت هلوقك «عم» ىنعمبو [97 :نارمع لآ] «َنيِمَللَمْلا نع نوع هلأ َّنِإَ

 ىرخأ ناعمبو ؛مكلاومأ عم : يأ .[2 :ءاسنلا] 4ايي وح نك ُهَنِإ ُكِلوََأ لِ مك
 «ةيمسالاو «كاردتسالاو ءةيفرظلاو ءليلعتلاو «ةزواجملاو .ضيوفتلاك

 .ءابلا ىنعمبو .«طرشلاو

 © مهرلا تبع :ىلاعت هلوقك ةيناكملا وأ ةينامزلا ةيفرظلا ىلع ّلدي :يف ©

 مولتن دل هل كدي عضب ف( ةذيفتسم ذه هدب ل مشتل َّقْدَأ ف

 .نامزلل ةيناثلاو ناكملل ىلوألاف .[4 2 : مورلا] * َنوُسِمْؤَمْلا حر فَي نِسَمْويَو دْسَب

 هو مسام َلَتِط : ىلاعت هلوق هنمو «ءالعتسالل «ىلع١ ىنعمب لمعتستو

 ٍلَْشلأ عوُذَج يف متلصْألَو فل نم كَل جنو و يد رعت حمم رخل مُكَمْلَع ىلا ماكل َُإ
 0 ذآ وح

 .[71 :هطل # قبو اباذع دس انيأ نملعنلو

 -دِيْنَت نع ندور َدَقلَو هيف تمل ىذا كلم تلاق#» ىلاعت هلوقك ليلعتلاو

 .[32 :فسوي] © َنِرْعَْصل نم اَنْوكَيَلَو َّنَتَجْسل ةرما آم لفي مل نيَلَو صمت
 ىنعمو .ضيوعتلاو ." . ”«ةره يف رانلا ٌةأرما ٍتلخد» :ِةلكَي هلوقك ةيببسلاو

 .عمو ءنمو .ىلإو .ءابلا

 الموب رن ىلا نحس : اعت هلوقك ةقيقح ةياغلا ءادتبال يهو :نم ©

 ميما وه نإ ان“ نو ديرب لوح انكركب ىلا اًصنألا دس لإ ركل دما تت
 .[1 :ءارسإلا] 4«

 .[105 :ةيوتلا] 4 مل يس ّواخ ثكس كلَ لإ مهكع صو ا موكل مْ ُةَكَدَص مت نم ْط : لثم ضيعبتلل لمعتستو
 : انباتك يف ثيدحلل انجيرخت : رظناو عهجام ٠ نباو «دمحأو «ملسمو «يراخبلا هجرخأ ©

 .ةدجو بلاطلا ةبتكم ط «صافقألا يف ريطلا سبح مكح يف صاوغلا ةرد#
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 «روزلا تلوم اوبنَسْحلَو نقولا نه ضبا أوبنيَتْجاَتا# :سنجلا نايبو
 0 : جحلا]

 ف ههريغ لإ نم كل اَم هلأ اوُدبعأ ِمْوَمَي َلاَقف مِِموَق كلِ اًحوُن اَنْلَسرَأ دل :دييكوتلاو
 .[159 :فارعألا] « ٍميِظَع روب ٌباَدع َمُكِكَع فاح

 «ٌقرفكْلاب طبي هلو بوَمْلأ َرْدَح ٍقِعوّصلأ َنِم مها :خ مَعَ َنوُنَمجِ : ليلعتلاو 2 دسءم 4 در 6 سهر عم ماير رس يس حس يس 5 مك لا ل
 .[19 :ةرقبلا]

 ه4 ل ساس ءم و مام مب عار 2 هر 7 -

 ىف ايدل ةؤَيَحْلأ مم اَمَم ةَرِْحأْلا مايد ةزَيَصْلاِب مْكيِضَرَأا»ل :لدبلاو
 030 02 00 1 5 .٠

 ء«لصفلاو .مومعلا صيصنتو .ةياغلا ءاهتناو .[38 :ةبوتلا] «ٌليلَق الإ َةَرْخآلا

 .نعو ءىلعو « دنع ىنعمو ح يف ىنعمو «ءابلا ىنعمو

 ُْكَآ ل :ىلاعت هلوق لثم ًاناكمو ًانامز ةياغلا ءاهتنال لمعتسي :ىلإ ©
 ءم م طع ملل ة4 ويم راس يوك 301 2 رع عرس سرس 00-2 نوم هموم
 َتواَسْع ْرْثَُك مكن ُهَلأ ْمِلَع َّنُهَل ُساَبِل مُسَأَو مل ُساَيِل نه َمكَيآَي لإ ُتَفَرَأ ِماَيصلآ دب

 يد هور ررومر ةلررعللر رسب ورد 00 م ف رع سس و ل هل ةحو له ل م ءذ هم

 وح اوبرشاو اولكُو م هلأ بنك اَمأَوعَسبَأَو نهورْشي نلف دع اَهَعَو م دلع باس مكحسفنأ

 3202 رار سل تدل ع و ساس لص مد خ24 طعور هم 2 ا 24 راسك حم »ب هم سم مج

 مْسنَأَو كَشوُرْشْبت الو ٍلَتْلا ىلإ ماَيِصلأ أومَيَأ مث ِرِجَملا نِم دوسألا طيخملا نم ٌضيِبَأْلا طيحلا دك َنَيِبتي
 1 ردعم تم

 ْمُهّلمَل ساَّنلِإ وديا ُهَّنأ َتيَبُي َكِلَدَك اًهوبرْفَت الق هلأ ُدوُدَح َكْنَي ٌدِجَمْلا ف َنوُيكْنَع . 02 02 0 -_ 1 ع 21 ا . 1 م

 .[187 :ةرقبلا] «* ترْوْفَتَي

 مهنه ىَسيِع ّسَحأ اًملفإ# :ىلاعت هلوق لث ؛ةبحاصملل «عم» ىنعمب لمعتستو

 انأي ْدَهْسأَو آب اَنَماَء هلأ راصتأ ْنَحَح توبراوَحْلا تلات هلأ َلِإ ةعراتصتأ ْنَم َلاَق َرْفُكْلا

 .ةياغلا ءادتباو .[52 :نارمع لآ] *# تروُمِلْسم

 ْمُكَلَو» :ىلاعت هلوقك كلملاو صاصتخالا يف ةقيقح يهو :ماللا ©
 اك ميا مكس دو نبل داك ني ْذلَو ىرهك لكي ل نإ محبو َدَرَع ام ُتَصِ
 نُكحَي م نإ شكرت امم عيبا كرْهَلَو ينم وأ آهب تيصوب ْةِّبصَو دب ام نكسر
 8- آهي كروُصُو ْةّبِصَو ِدَمَب اي ٌمْكحَر امم نمثل نول دلَو َمُكحَل َناَكح نإ دلو مَ

 مر حم اس هال د دع ل 4 098 000 0 ا هم اسر كل ََ 7” ما

 ا 2 رِحاو لكل نا وأ حأ هلو ةأرمأ وأ ةلدح ثرود لجر تراك نو يد وأ

 11 مع دس س سلم عاكشم# ةوكمر هم رس كنج 7 أ ااحخ 5 سدس

 وأ امي نصوي َوِيِصَو دعب نم ثلثلا ىف ءاكرش مهف كلذ نم اوناك نإ سدشلا
 72 ما اوه# هيام را ها 2 ع رم |

 .,.[12 :ءاسنلا] # يلح ٌميِلَع هلل هلأ نم ةّيِصَو ٌراكَصَم َريَغ نيد
 3 -_ 2 ا
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 هبشو «صاصتخالاو «كيلمتلاو «ةبقاعلاو «قاقحتسالاو «ليلعتلل لمعتسُتو

 . نعو نمو دنعو يفو ىلعو ىلإ ىنعمو «ديكوتلا قلطمو « يفنلا ديكوتو .«كلملا
 امك ءرج فرح ًاضيأ يهف ءاهنع ثيدحلا فلس امك ةفطاعلل يهف : ىتح ©

 .[5 : ردقلا]  ِرجَفْلا لَم ّقَح َىه ٌملَس :ىلاعت هلوق يف

 :فرظلا ءامسأ نع ةيقيبطت ةلثمأ :ثلاثلا فنصلا

 ىنعمب يتأتو «نيئيش نيب ةنراقملل مسا يهو (عما :يه فورحلاهذهو »

 .[15 :حرشلا] 4 م رْثْلأ َممَنَِق» : ىلاعت هلوق يف امك (دعب»

 .ورمع لبق ديز ءاج :انلوقك ءميدقتلا ديفي فرظ وهو :لبق ©

 ِدقَب ْنْي مُكتْنَمَب مث :ىلاعت هلوقل ؛ريخأتلاو بيترتلل ٌعقي ٌفرظ يهو :دعب ©
 :ىلاعت هلوق لثم عم ىنعمب يتأت دقو .[56 :ةرقبلا] 4 َنوُرْكَدَت ْمُكحَّلََل مُكيْوَم
 ل .[13 :ملقلا] * ٍمينَر كِل َدَعَب لع

 يدنع نالفل :يلوق لثم «نيعلاب رارقإلاو ةرضحلل فرظ يهو :دنع ©

 .نيعلاب رارقإ وهف «باتك
 : طرشلا فورح نع ةيقيبطت ةلثمأ : عبارلا فنصلا

 َكلَس َدَق ام مُهَل َرمْثُي أوُهَتنَي نإ أورَفَكم َنِسرَيِل لف :ىلاعت هلوق لثم :نإ ©
 .[138 :لافنألا] « تيلوأْلا ُتَّدْس ٌتََصَم ْدَقَق أودوعي نإَو

 مُكَسَم اًدِإَوإ#© :ىلاعت هلوق لثم ؛نمزلا نم ًابلاغ لبقتسي امل فرظ :اذإ ©

 :ءارسإلا] 4 اوك كنا اكو ضرع يأ لإ كدت نهي الِإ َدوُعَدَم نم َلَص بلا يف شل
 .[20 :هط] « صنم ٌةَيَح َهاَدَِم اَهنَفْلَآَمآ :ىلاعت هلوقك ةأجافملل نوكتو .7

 .[1 :ليللا] < تفي اَدِإ ٍلَّئَو :ىلاعت هلوق لثم تقولا درجملو

 . عراضملا لعفلا اهب ٌمزجي طظرش يهو :ىتم ©

 .ماهفتسالل :فيك ©

 :اهدعاوقو ةيبرعلاب ةلدآلا ٌطابترا :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 ناسلب لزن ٌميركلا ْنآرقلاف «ةيبرعلاب ةقالعلا هجو هل ةلدألا لك نأ قحلاو

 عامجإلاو «ةيوبنلا ةنسلا اذكو «ةيبرعلاب ةنيتملا هتقالع نع هّمولع منت «نيبم يبرع
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 لصألا نم مكحلا ٍةيدعت يف ةراتخملا هتاحلطصمو سايقلاو «يتوكّشلاو حيرّصلا

 «يباحصلا لوقو «حالصتساو .«فرع :نم اهيف فلتخملا ةلدألاو عرفلا ىلإ

 : يتآلا قفو انه باحصتسالا ليلد ىلع ٌرصتقن انكلو .انلبق نم عْرَشو

 :باحصتسالا ليلد

 أجلي ليلد ٌرخآ وه حالطصالا يفو «ةبحّصلا دع ةغللا يف ٌباحصتسالاو

 ام ىلع ناك ام ءاقب لصألا» ةدعاق هتلزتخا دقو ؛يعرشلا مكحلا كردل ةيقفلا هيلإ

 ىف ّلصألا»و «ةءاربلا ةّمْدلا ىف لصألا» :اهنم ىرتت دعاوق اهنع تقثبناو «ناك

 ةغللاب ظبترم ٌليلدلا اذهو ؛«كشلاب ٌلوزي ال نيقيلاب تبث امو «ةحابإلا ءايشألا

 :ةيتآلا دعاوقلا قفو ىنعملاو ٌةغايصلا ثيح نم ةيبرعلا

 «رييغتلاو لقنلا مدع لصألا وأ ءاهامسم يف ةغيصلا لامعتسا لصألا -1

 .لصألا فالخ لقنلاو

 .لصألا ٌفالخ زاجملاو «ةقيقحلا لصألا -2

 .رامضإلا مدع لصألا وأ ءلصألا فالخ رامضإلا - 3

 . لصألا فالخ كارتشالاو «كارتشالا مدع لصألا 4

 . لصألا فالخ لامجإلاو ءلامجإلا مدع لصألا- 5

 . لصألا فالخ ىلع فدارتملا 6

 .دييقتلا مدع لصألا 7

 .ريخأتلاو ميدقتلا مدع لصألا - 8

 :ىلع ظفللا لمح يغبني :يفارقلا نيدلا باهش لوقي قبس ام ىلع ءانب

 «كارتشالا نود دارفإلاو .صوصخلا نود مومعلاو ءزاجملا نود ةقيقحلا»

 نود ليصأتلا ىلعو ءدييقتلا نود قالطإلا ىلعو ءرامضإلا نود لالقتسالاو

 .ديكأتلا نود سيسأتلا ىلعو ءريخأّتلاو ميدقتلا نود بيترّتلا ىلعو «ةدايّرلا

 نود يفرعلا ىلعو «يلقعلا نود يعرشلا ىلعو ءْحْسَّنلا نود ءاقبلا ىلعو

 ."7(كلذ فالخ ىلع ليلد لدي نأ الإ «يوغللا

 - «ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ط ءدعس فوؤرلا دبع هط قيقحت «2 :لوصفلا حيقنت حرش (1)
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 :ىنعملا ةيلجت يف اهرودو ٌةنيرقلا :نورشعلاو ثلاثلا ثحبملا
 يف هيلع انَجَرَد ام قفو لصألا ىلع مالكلا َلمحي نأ يغبني َمَّلكتملا نإ

 ىدل مالكلا فرصتف ةنيرق أرطت دق نكل ,باحصتسالا ليلد نم قباّسلا ثحبملا

 : ةنيرقلا نم نيعون ىلع ٌبصني اذهو ؛رخآ ىنعم ىلإ بطاخملا

 ءدوصقم ٌريغ ّيقيقحلا ىنعملا نأ ىلإ ةراشإلل ؛'”ةفراص ةنيرق - 1

 ٌديفي ال ةقيقحلا ىلع لمحلا نأ بطاخملا ُفشتكي ةنيرقلا هذه ىلإ ءوجللابو
 .رذعتم وأ . حوج رم هنأ وأ « ىنعم

 نم ٌعونلا اذه ىَّمسُيو .عماسلل مّلكتملا دارم ٍنايبل ؛ 20ةيداه ةنيرق - 2

 .©7(ةقالع) ةيبرعلا ةغالبلا يف ةنيرقلا

 :مهافتلا غولب وه ةغللا عْضَو نم ٌةياغلا

 ءهيلعو ؛هل ملكتملا دارم نايبو «عماسلا داشرإ وه مالكلا نم ّضرغلا نإو

 ؟عماسلل هدارم ملكتملا نيبي فيك -

 ؟ملكتملا دارم عماسلا فشتكي فيكو -

 ٍفالخ ىلع ناك نإو ؛بجاو حجارلا ىلإ ريصملاو» :ًاضيأ يفارقلا لوقيو .م1973 «ةرهاقلا -

 كلذكو .هيلإ ريصملا َبَجَو ليلّدلاب حجر اذإو ؛ءلصألا ٍفالخ ىلع ٌراجملا نأ ىرت الأ .لصألا

 :يفارقلل ماكحإلا :رظنا «لصألا فالخ ىلع يه ينلا رومألا رئاسو ءرامضإلاو ء.صيصختلا

 .ةيروس «بلح «م1967 «ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم «ةدغ وبأ حاتفلا دبع قيقحت 2

 . ءاغلإلا ةنيرق ًاضيأ ىمستو (1)

 .لامعالا ةئيرق ًاضيأ ىمستو (2)

 رادملا راد .1ط .98 :يلع سنوي دمحم .د يمالسإلا بطاختلا ملع :رظنا (3)

 ةنيرقلل «ةقالعلا» حلطصم ٌمادختسا نأ انه ظحلن نأ انب ٌقيقحو .م2006 ؛يمالسإلا

 ٌءزج الإ يه ام ؛دوصقملا ىنعملاو «يقيقحلا ىنعملا نيب ةقالعلا نأل ؛قيقد ريغ ةيداهلا

 .ىرخألا لماحملا :يأ «ريغلا ةمحازم عفدت يتلا» ةنيرقلا نم عونلا اذه نم
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 :ةباجإلا يف ةسمخلا ئدابملا

 :ةيتآلا ةسمخلا ئدابملاب لّسوتلاب الإ ىتأتي ال كلذو

 . ملكتملا نايب -1

 .ملكتملا قدص - 2

 .لامعإلا-3

 .ردابتلا 4

 .باحصتسالا 5

 : ملكتملا نايب :لوألا أدبملا

 ملكتملا ٌراهظإ وه نويلوصألا لوقي امك ًامامتف «ملكتملا ٍنايب أدبم نع امأف

 ملكتملا نأ تابثإل ججح ٌعبرأ يرصبلا نيسحلا وبأ دروأ دقو ؛عماسلل دارملا

 :هدارم ةفرعم هعماس نم ٌديري
 هنإ :انلوق نم ّلوقعملا نأل ؛انل ًابطاخم هنوك ضقتنا انماهفإ ّدصقي مل نإ - 1

 . انماهفإ ّدَصَق هنأ الإ كلذل ىنعم الو ءانوحن باطخلا هّجو دق هنأ انل ٌبطاخم

 ًاباطغ هنوك يضتقي هرهاظ َّنأ عم لاحلا يف انماهفإل ٌدصقي مل ول هنألو - 2
 نوكيف «لاحلا ىف انماهفإ َدَصَق دق هنأ َدقتعن نأب انارغأ دق ناكل .ءلاحلا ىف انل

 هنأ هيف اودقتعي نأب مهارغأ دقف مهتغلب ًاموق ٌبطاخ ْنَم نأل ؛لهجن نأ َدَّصَق دق

 .هب هونع أم هب ىنع لق

 ماهفإ باطخلا يف ةدئافلا َّنأل ؛ًاثبع ناكل انماهفإ ٌدصقي مل ول هنألو - 3

 . بطاخملا

 برعلا ٌةبطاخم زاج باطخلاب انماهفإ ًدصقي ال نأ زاج ول هنألو - 4
 ىلوأ كلذ لب ,بطاخملا ماهفإ بجاو ٌريغ ناك ذإ ءاهنسحي ال وهو «ةيجنزلاب

 . 2”هانعم ٍداقتعا ىلإ هوعدي رهاظ يبرعلا دنع اهل سيل ةيجنزلا َّنأل ؛زاوجلاب

 ط «سيملا ليلخ قيقحت «316 /1 :يرصبلا نيسحلا ىبأل هقفلا لوصأ يف دمتعملا (1)

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد م3
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 :ملكتملا قدص : يناثلا ًادبملا

 ٌقدصلا نأ :يأ ,'2"بذكلا نود قدصلا يه َةغللا» نأ ُيفارقلا دّقأ دقو
 نأ لجأ نم اذهو ؛رمألا اذهب نييلوصألا ةيانع تَّلقو ؛ةغللا يف ةلّصأتم ٌةمس

 ام قدَّصلا ىلع ملكتملا مالك لمحن نأ َّمزل ؛ميلس وحن ىلع اهتفيظو ٌةغللا يدؤت
 .هفالخ ىلع ليلد كانه نكي مل

 :لامعإلا :ثلاثلا ًادبملا

 وأ مالكلا َلامعإ هب اودارأو «ةغللا يف أدبملا اذهب نويلوصألا ىنتعا دقو

 ةفلتخم ٌقئارط مهل ثناكو ؛هنم ةياغلا نع ثحبن وأ «ىنعم هلّمحن نأ وه ظفللا

 لمح نإ» :ةدعاقو '2”(هلامهإ نم ىلوأ مالكلا لامعإ» ةرهتشملا ةدعاقلا اهنم

 . ””(هئاغلإ نم ىلوأ ٍةدئاف ىلع مالكلا

 كلذ ؛اهيناعمل ةيدؤم َلاود هنأ ىلع ملكتملا مالك ّلك لمحن انلعجي اذهو

 نأ ىلع دكآ ٌليلد دجو نإف .©”لصألا فالخ ليلدلا نع لولدملا فّلخت» نأل
 ءاغلإ بنجتل ؛زاجملا ىلع تلمح) ةيقيقحلا اهيناعم يف لمعتست مل ظافلألا

 ىلع مالكلا لْمَح نيب براضت ثدح ولو .©”:دارم نود ظفللا كرتو «مالكلا

 ٌضرتفي لصألا نأل ؛ىلوأ سيسأتلا ىلع لمحي هنإف ءديكأتلا ىلع وأ «ءسيسأتلا

 ىدل نامالك ُبراضتي نيح اذكو «©”(هانعم َديفي نأو ءهاضتقم ٌنقحي ظفللا» نأ

 يزارلل ةبسنلاب امأو .ةرهاقلا ء«ه1344 «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ط ,24/1 :قورفلا (1)

 ىلع هلمح ٌدوصقملا نأ ملع «بذكي ال ملكتملا نأ نظ وأ ملع اذإ هنأ ىلإ ريشي هنإف

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد ,م1988 ط 2140 /1 :يزارلل لوصحملا :رظنا .زاجملا

 مالك لامعإ ةيلمع نع فقوتيسف «بذاك ملكتملا نأ ملع نإ َعماَّسلا نأ رهاظلاو

 !ملكتملا

 .ت اد «ثارتلل ماشلا راد ط .142 :يطويسلل رئاظنلاو هابشألا :رظنا (2)

 .143 :هسفن ردصملا (3)

 .279/2 :يدمآلل ماكحإلاو ,«248 :يفارقلل حيقنتلا حرش :رظنا (4)

 .ةرهاقلا «ةيريخلا ةبتكملا «ه1306 ط .322 /1 :ينازاتفتلل حيولتلا ةيشاح :رظنا (5)

 .132 :يفارقلل حيقنتلا حرش :رظنا (6)
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 ٌنُمضتم هنأل ؛صخألا ىلع ِهُلْمَح ىلوألاف ءرخآلا نم صخأ امهدحأ عماّسلا
 ىرحأ نيليلّدلا لامعإ» :ةدعاق ىف نويلوصألا هدَّكَف امك نيمالكلا لامعإل

 1 .«ىلوأو

 :ردابتلا :عبارلا ًادبملا

 ٌردابتي امو ءميلس لمح ححجرأ دّدحت يهو ؛«ىلوأ ردابتلا» يه ٌةدعاقلاو

 داعبتسال كلذو ؛ملكتملل ًاقباطم نوكي نأل ٌحجرألا وهو «نهذلا ىلإ ٌقبسيو

 رظنلا فرص اذإ ؛مالكلا نم اهطابنتسا نكمي يتلا ةدودحملا ريغ ٍتاجاتنتسالا

 .ملكتملا ٍدّضَق نع
 :ةيتآلا تارابتعالل كلذو

 نم ىلوأ ةقيقحلا نأل ؛لوصألل قباطملا لمحلا وه ردابتملا لمحلا - 1

 .نهذلا ىلإ ٌقبسأ يهو ءزاجملا
 . عضولل قياطملا لمحلا وه ردابتملا لمحلا - 2

 .ًاعقوت رثكألا لمحلا وه ردابتملا لمحلا 3

 .ةقالع ىوقألا لمحلا وه ردابتملا لمحلا 4

 ٍةنيرق عم هوجولا نم هجو ّيأب ضراعت اذإ رهاظلا ىلع لمحلا لمهيو
 :اهنمو ؛ةفراص

 .ةداعو ًالقع : رهاظلا ىلع ّلمحلا رذعت اذإ - 1

 يف يرجي امع ملكتملا تاضارتفا عم رهاظلا ىلع لمحلا ضراعت اذإ -2

 . يجراخلا ملاعلا

 .ىرخأ ةيظفل ةنيرق عم رهاظلا ىلع لمحلا ضراعت اذإ - 3

 نأ ملعي ملكتملاو «ملكتملا اهنع ربعي يتلا ةيضقلا ملعي ٌعماسلا ناك اذإ - 4

 . "اهب ملعي َعماَّسلا

 ىلجتت ىرخأ تالاح لوصألا ءاملع ثحب دقو «110 :يمالسإلا بطاختلا ملع :رظنا (0)

 : اهنم يفرحلا ىنعملا داعبتسال ؛ةيبلطلاو ةيطرشلا لمجلا لثم ةصاخ تالاح يف

 .لعفلاب دوجوم هعضو يذلا طرَّشلا نأ ملكتملا ملع اذإ 1
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 :باحصتسالا : سماخلا أدبملا

 «يتباس ٍثحبم يف «ةيبرعلا ةغللاب اهتقالعو ٍةلدألا باب يف هل انّضّرعت دقو
 : يتأي ام ةاعارم عم «ناك ام ىلع ناك ام ءاقب لصألا نأ هّتصالخو

 .غوسمب الإ عرفلل لصألا نم لقتني ال - 1

 . عرفلاو لصألا نيب ٍةقالع ٍدوجو ٌةرورض - 2

 . لصألا ىلإ عوجرلاب عرفلا ريسفت نكمي - 3
 دعاوقل ءوجللا لحلاو .ءضعب عم اهضعيب ٍلوصألا ٌضراعت ٌنكميو - 4

 .خلإ . . .حيجرتلا

 :ةيبرعلاب اهتقالعو ةيهقفلا دعاوقلا :نورشعلاو عبارلا ثحبملا

 «ةرملا ةدعّقلاو ءًادوعق ٌدعقي دَعَق :نم ٌةذوخأم يهو ؛ةدعاق عمج ٌدعاوقلا

 .2”تادعاقو «دعاوق :عمجلاو «ةدعاق ةأرملاو ءدوعق عمجلاو «ةئيهلا ةدعقلاو

 ٍكايِلَم دنع ٍقْدِص ِدَمْقَم فا :ىلاعت هلوقل ناكملا يف ٌرارقتسالاو ُتوُُتلا اهلصأو
 ني َدِعاَوَمْلا مسه مهر دِإَو# :ىلاعت هلوقل ؛سسألا يهو .[55 :رمقلا] © ِرِرتَمَم

 ىلامتا هلوقو .[127 :ةرقبلا] * ٌميِلَْا ٌعيِمَسلَأ َتنأ َكّنِ ا تاني ليسشإت تيل

 ْفَمَّسلَأ ْمِهَلع َّرَحَف ٍدِعاَوَْلا ب ترث رتب ُهَنأ ّقأق ْرِهِلْيِي ني تَرَ َّر رك دي#»

 .[126 :لحنلا] * َنوُرْعْش ال ُثْيَح نم ُباَدَعْلَأ ٌمُهَدَتَأَو رهقوت

 . *”«اهتايثزج عيمج ىلع ةقبطنم ٌديلك ٌةيضق» : يه ةدعاقلا حالطصالا يفو

 تايئزج ماكحأ ىلع ةوقلاب اهلامتشا ثيح نم ةيلك ةيضق» يه وأ

 . ©0(اهعوضوم

 .عنتمم هعضو يذلا طرشلا قيقحت نأ ملكتملا ملع اذإ - 2 5

 .هبلط قيقحت عانتما مّلكتملا ملع اذإ -

 رينملا حابصملاو «يدابآ زوريفلل طيحملا سوماقلاو «برعلا ناسل يف (دعق) ةدام :رظنا (1)

 . يمويفلل

 .219 :يناجرجلل تافيرعتلا :رظنا (2)

 .48/4 :يوفكلل تايلكلا :رظنا (3)
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 فّرعت دنع تايئزج عيمج ىلع ٌقبطنم ٌىلك ٌرمأ» يه :ُيوناهّتلا لاقو

 ,2170هنم اهماكحأ

 ةحاسم ًالتحمو «ةيمالسإلا مولعلا رئاس نيب هناكم أوبتي ًاملع تراص املو

 اهمسو راص .يهقفلاو يلوصألا ِثارْثلا يفو «ةرصاعملا تايرظنلا يف ةعساو

 ةيروتسد ةزجوم صوصن يف ٌةيلك ٌةيهقف ٌلوصأ» اهنأ ىلع ًابقلو ًاملع اهرابتعاب
 .2”(اهعوضوم تحت ٌلخدت يتلا ثداوحلا يف ةماع ةيعيرشت ًاماكحأ نّمضتت

 غوصم «يعرش ليلد ىلإ ٌدنتسم ْىَلُك ٌمُكَحا : يه لاق يكورلا دمحم حخبشلاو

 وأ «دارطالا ليبس ىلع .هتايثزج عيمج ىلع قبطنم «.ةمكحم ةيديرجت ةغايص

 . ©”«ةيبلغألا

 :دعاوقلا ف بتكلا مهأل تبق

 : يه ةيهقفلا دعاوقلا يف بتكلا مكلت ٌمهأو

 .يشكرزلا مامإلل (دعاوقلا يف روثنملا) 1

 .ةشهدلا بيطخ نبال (يونسإلاو يئالعلا دعاوق نم رصتخم) 2

 .مالسلا دبع نب زعلل (ىرغّصلا دعاوقلا) 3

 . يسيرشنولل (كلام مامإلا دعاوق ىلإ كلاسملا ٌحاضيإ) - 4

 . يكلاملا يرقملا ةمالعلل (ٌدعاوقلا) 5

 .روجنملل (بختنملا جهنملا ٌحرش) 6

 .1176 /3 :نونفلا تاحالطصا فاشك :رظنا (1)

 ةماع ةيعيرشت ًاماكحأ نّمضتي يهقف ّلصأ» :هنم ًابيرقو .947 /2 :ماعلا يهقفلا لخدملا (2)

 ىلع روتكدلل ةيهقفلا دعاوقلا «هعوضوم تحت لخدت يتلا اياضقلا يف ةددعتم باوبأ نم

 .49 :يودنلا

 وه ًافيرعت هسفنل غاصو «نيسحاب بوقعي روتكدلا هبقعت دقو .48 :يهقفلا ديعقتلا ةيرظن (3)
 :نيسحابل ةيهقفلا دعاوقلا :رظنا «ةيلك ةيهقف اياضق اهتايئزج «ةيلك ةيهقف ةيضق اهنأل»

 لمتشت ةيلك ةيلمع ةيعرش ةيضق» :اهنأ ىلع اهفرع مث ؛ريبش دمحم روتكدلا هبقعتو .4
 .18 :ةيلكلا دعاوقلا :رظنا «اهعوضوم تايئزج ماكحأ ىلع ةوقلاب
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 . يكبسلا نبال (رئاظنلاو ةابشألا) -7

 .ليكولا نبال (رئاظنلاو ةابشألا) - 8

 .يئالعلل (بهذملا دعاوق يف بهذملا عومجملا) - 9

 . ينصحلا ركب يبأل (ٌدعاوقلا) 0

 .بجر نبال (دئاوفلا ريرحتو دعاوقلا ٌريرقت) 1

 .خلإ . . .ميجن نبال (ةيفنحلا بهذم يف ةينيزلا دئاوفلا) 2

 :ةيبرعلا ةغللاب ةيهقفلا دعاوقلا ةقالع

 ىلع صرحلا نم ًءادتبا ةيبرعلا ةغللاو دعاوقلا نيب ًةيوق ٌةقالعلا ٍتناك دقل

 ام قفو «ةعناملا ةعماجلاو «ةبسانملا ةغايّصلاب فيرعتلا طبض ءاّرَج نم ؛اهفيرعت

 . افنآ هيلع انجّرع
 تلخادتف «ةيبرعلا مولع يف ٌريبك عاب مهل ناك دعاوقلا يف اوبتك نيذلا نإ مث

 تفرع ّبَّتُك اهنمو ؛ًادج ةبراقتملا وأ ءدحاولا ىمسملا يف ٌُتاحلطصملا

 رثكأ يف ضعبلا اهضعب عم هبتشت يتلا ةيهقفلا قورفلا مكلت يف ءرئاظنلاو هابشألاب
 ٌقورفلا مكلت يهف رئاظنلا امأو .مكحلا يف يواسّتلا ىلإ اعد امم ؛هوجولا

 ؛ًادحاو ًاهجو ناك ولو هوجولا ضعب يف ضعبلا اهضعب عم هبتشت يتلا ؛ٌةيهقفلا
 .مكحلا يف فالتخالا يضتقي امم

 «يعفاشلا يطويسلا مامإلل رئاظنلاو هابشألا يف تافلؤملا زربأ نم ناكو

 . يفنحلا ميجن نباو

 نع هيف ثحبُي١ ًاملع راصو «ةيهقفلا قورفلاب تفرُع تافّئصم يف ًاضيأو
 ةفلتخملاو «ةروّصلا يف ةهباشتملا ةيهقفلا لئاسملا نيب اهبابسأو فالتخالا هوجو

 ثيح نمو ءاهب ٌةلص هل امو ؛هوجولا كلت ىنعم ٍنايب ثيح نم :مكحلا يف
 ءاهروطتو ءاهتأشنو ءاهعفد هوجوو ءاهطورش نايبو ءاهداسفو اهتّحِص

 ."”(اهيلع ةبترتملا دئاوفلاو ءتارمثلاو ءاهتاقيبطتو

 .25 :نيسحاب بوقعي روتكدلل ةيلوصألاو ةيهقفلا قورفلا (1)
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 ««قورفلا» سيفنلا هباتك يفارقلا نيدلا ٌباهش اهيف َبَتك ْنَم زربأ نم ناكو

 .مهريغو ؛يقشمدلا لضفلا وبأو «يسيرشنولاو

 يف اهنإ ثيحب ؛ةيهقفلا دعاوقلا رداصم ةهج نم تناكف ةيوقلا ةقالعلا امأو

 تجسنف ؟؛ةيلك دعاوقو «ةماع ئدابمب ءاج هنأل ؛هللا باتك ىلع ثدمتعا ٍةلمجلا

 هلي تلا نأل ؛ٌةفَّرشملا ةيوبنلا ةنسلا اذكو .تانيبلا تايآلا ءوض يف دعاوقلا

 راثآ نمو. © ”«ملكلا حبت :افم ٌتْيِطْعَأ» :ًاضيأ لاقو ©" ”«ملكلا عماوجب ٌتْنِعُب١ :لاق
 يف امّيس ال لئاسولا كالتما عم صوصنلل ءارقتسالابو ءنورقلا ريخ ةباحّصلا

 .ةعناملاو «ةعماجلا طباوّضلاب اهماستاو «ةدعاقلا ةغايص نسحل ةيبرعلا ةيصان

 :ةدعاقلا لصأ رابتعا يف فالتخالا ٌببس

 ىف نيثحابلاو «نأشلا اذهب نيمتهملا ىدل ٌةمولعم فالتخالا ٌبابسأ َّنِإ
 ْ .نراقملا هقفلا اميس ال «ةيهقفلاو ةيلوصألا تاسارّدلا

 يهو «ةيمهألا ةياغ يف ةلأسم ىلع يكورلا دمحم روتكدلا ذاتسألا هّن دقو

 هذه نمض اوجردي مل ؛هبابسأو «يهقفلا فالخلل مهلوانت يف َءاهقفلا أ

 ٌمهأ نم هنأ نيح يف ءدوصقم رشابم حضاو لكشب يهقفلا ديعقتلا بابسألا

 . ©اهلك فالتخالا َبابسأ ٌلداعي هنإ لب «فالتخالا بابسأ

 :اهنم ءمكحلاو ماكحألا نم ًاررد هعماوج نم ذخو .ايؤرلا باتك يف يراخبلا هاور (1)

 .ةحيصنلا نيدلا »

 .مهطورش ىلع نوملسملا

 .اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا

 .ركنأ نم ىلع نيميلاو يعّدملا ىلع ٌهنيبلا
 .ىون ام ئرما لكل امنإو «تاينلاب ٌلامعألا امنإ »

 .هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ ٍنْسُح نم

 .خلإ ...رارض الو َرَرَض ال »

 .26 :ليزنتلا طابنتسا يف ليلكإلا3) (2)

 .247 :يهقفلا ديعقتلا ةيرظن :رظنا (4)
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 «فالخلا بابسأ رُكذ يف ةيوق ةيبرعلا ةغللاو ديعقتلا نيب ٌةيوق ٌةقالعلاو

 يف فالتخالا ىلإ عج ريف .ةدعاقلا لصأ رابتعا يف مهفالتخا ببس يف امّيس ال

 كومو قدما حِين :ىلاعت هلوق يف دراولا يوغللا كرتشملا

 يحي ٌروُفَع هللا َّنإ هلع مْنِإ لق َةِداَع اَلَو ْغاَج ريح ٌراغْض ِنَمَه أ بعل -هي ّلِمأ آ اَمَو يرحل
 .[173 :ةرقبلا]

 : نيينعم لمتحي غاب ٌرْيَع# : ىلاعت هلوقف
 .ةيصعم رفس ال ءةعاط رفس هرفس يف ٍداع الو غاب ريغ :لوألا

 .مّرحملا لكألا هلوانت يف داع الو غاب ريغ دارملا :يناثلاو

 ظانُت ال ٌصَحُّرلا) ةدعاق اوطبنتسا لوألا ىنعملا ىلع اولمح نيذلاف

 كلت طابنتسال َهَْجَو ال :اولاق يناثلا ىنعملا ىلع اهولمح نيذلاو (يصاعملاب

 ."”ةدعاقلا

 :يوغللا كردملا تاذ ةيلوصألا دعاوقلا يف ةيبرعلا ةغللاب لالدتسالا

 يف ةيوغل ةلأسم يف ًاّيلقع ًاليلد دروأ نم لك ىلع يفارقلا ٌةمالعلا ركنأ دقلو

 اهباب انتلأسمو «ةيلقعلا ماكحألا هباب اذهف» :لاقف ةيعرشلا دعاوقلا ىّمسم

 ىلع ًاضقن تاغللا الو «تاغللا ىلع ًاضقن درت ال تايلقعلاو «ةيوغللا عاضوألا

 برعلا ناسل ةهج نمف « ””همّهفت دارأ نمف» : ٌئبطاشلا لاق اذهلو .©200تايلقعلا

 ةعجتلا داعيإ ىدأ الإو .4!«ةهجلا هذه ريغ نم همهف بلطت ىلإ ليبس الو ( مهقي

 .عرشلا ٍدوصقم نع قورمو «ريبك ٍداسف ىلإ هيف
 نود ةيوغللا ةقيقحلا هنم ٌمهملا هقفلا لوصأ يف ٌءاملعلا ثحب» :يفارقلا لاق

 نم كلذ ريغو . . .راركتلل رمألاو «بوجولل رمألا :انلوقي دارملا يهو «اهريغ

 .83 :ريبشل ةيلكلا ةدعاقلاو ,.248 . 8 :يكورلل هسفن عجرملا 41)

 .ط ءرصن يولع دمحم قيقحت .93 /2 :يفارقلل مومعلاو صوصخلا يف موظنملا دقعلا (2)

 .ةيبرغملا ةكلمملا / «ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو تاعوبطم نم .ه6

 .ميركلا نآرقلا مهفت :يأ (3)

 .102/2 :تاقفاوملا (4)
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 اذإ ىتح هقفلا لوصأ يف ٌةمهملا يهو «ةيوغللا ةقيقحلا نوديري امنإ ءثحابملا
 .©7(ةنّسلاو باتكلا اهيلع لمح ترّرقت

 دعاوقلا تابثإ ىلع ةيهقفلا عورفلاب لالدتسالا ©ءاملعلا نم ٌةلث ضفر دقو

 اذهو .يوغل كردم تاذ ةيوغللا ةيلوصألا دعاوقلا نأل كلذو ؛ةيوغللا ةيلوصألا

 اهل تابثإ عورفلاب ةيلكلا دعاوقلا هذه ٌتابثإ نإو «عرشلا نم ال ةغللا نم ٌبلطي
 لاق اذل ؛ماكحألا ضعب يف ةغللا ىضتقم ٌفلاخي دق عِراَّشلا نأ ىلع اهتوبث عرفب

 كلسم نع ٌباهذ تايلكلاو دعاوقلا ءانب يف مالكلاو ةلثمألاب ٌقلعتلا» : ينيوجلا

 صيصختلا نم ٍتاهج ىلع اهيف رمألا لمح ٌنكمي ةلثمألا ًداحآ نِإف ؛ليصحتلا

 .”(لوصألا دقع يف اذه لثم اذإ ٌرمتسي الف .ظبضنت ال

 :ةيلوصألا دعاوقلا تابثإ ف ةيبرعلا ةغللاب لالدتسالا طباوض

 ٌعجرمو .لوصألا ءاملع ةماع ىدل هيلع قفتم ٌليلد ّيبرعلا َناسللا نإ

 نأ يغبني رمألا اذه َّنأ ريغ «ةريثك ٍتاحيجرتل ٌعَبْهَمو ءلوصألا ضعب ليصأتل

 :ةينآلا بلاطملا قفو ةيساسأ طباوضب طاحّيو .ينمأ جايسب جيسي

 :لقنلاب ةغللا توبث :لوألا بلطملا

 ىلع ليلدلا ًموقي نأ ىلإ تاغللا ءافتنا لصألا نأ ىلع نويلوصألا ٌّصن دقو
 .©"اهتابثإل هريغ ٌقيرط الف .«برعلا نع لقنلاب ٌتبثت ةغللا نأ اونيبو .0اهتاثإ

 . 4 :لوصفلا حيقنت حرش قلدز

 «ناهرب نباو «يلازغلاو «يناعمسلاو «ينيوجلاو «يزاريشلاو «يجابلا لاثمأ نم 22

 .ريثك مهريغو .روكشلا دبع نباو «يفوطلاو «يقارقلاو

 .248 /1 :ناهربلا (3)

 .فرصتب اهدعب امو 77 :ريوجلا هللا دبع دجامل ةيبرعلا ةغللاب نييلوصألا لالدتسا :رظنا (4)

 65 : ىفصتسملا 6.2602 : صيخلتلا 5(

 2265 /1 :صيخلتلا 9 /1 :ناهربلا 6 : ىفصتسملا 2265/1 :ةدعلا :رظنا (6)

 - 8 :لوصفلا حيقنت حرش 2369 /2 :يدمآلل ماكحإلا 6/2 :رظانلا ةضور



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | 432 |

 ةدعاقلا ُتابثإ ّنكمأ يوغللا لوقنملا يف ترفاوت نإ ريياعملا نم ةلمج ةمث نإو

 :يهو ؛هب ةيلوصألا

 : جاجتحالا رصع يف ًايبرع هب لدتسملا نوكي نأ - 1

 َنوكي نأو «برعلا دالوأ نم َنوكي نأو «ًايبرع هناسل َنوكي نأب كلذو

 نمم هن يسرافلا ناملسف «"”برعلا «ةريزج يهو «برعلا ضرأ يف هنكسم
 اولخاد نيذلا ءاملعلابو «مهناسلك هناسل حبصأو «ّبرعلا طلاخ هنأل ؛هلوقب ٌحتحي

 .يعفاشلا مامإلاك ٍِفْرَعلا ِمُهَمَك مهمهف راص ىتح ؛مهمالك اوعبتتو ءّبرعلا

 يرجهلا يناثلا نرقلا فصتنم ٍلوقنملاب جاجتحالل نويوغللا ددح دقو اذه
 . ©0ةدملا هذه زواج ٍلوقنمب حتحي الف .هلبق امو

 .©' هدهع يف ةدوجوملا ةلالدلا ظفللا ٍةلالد فالتخا دنع هيلع ٌلّوعملاو

 :لوقلا لئاق مسا ةفرعم - 2

 كلذ ٌنوكي نأ ةيشخو «لوقلا ةيبرع ىلع ديكأتلا يف هتهاجو هل ظرش اذهو

 #”هتيبرعب قثوي ال نمل ٌرعشلا

 2413/1 :لوسلا ةياهن «178 :نييقطنملا ىلع درلا «482/2 :ةضورلا رصتخم حرش -

 1 .39/1 :تاقفاوملا

 .11/1 :برعلا لاوحأ ةفرعم يف برألا غولبو «454 /1 : ميقتسملا طارصلا ءاضتقا :رظنا (1)

 .81 :ةغللا يف رعشلاب جاجتحالا (2)

 ةياهن «451 /2 :موظنملا دقعلا «211 :لوصفلا حيقنت حرش «180/1 :عمللا حرش (3)

 هتداعو «ملكتملا ةغلب ٌنوكت امنإ باطخلا ةلالد» :ةيميت نبا لاق .258 /1 :لوسلا

 ءهرصع ضارقنا دعب نورخآ موق هثدحأ حالطصاو ةداعو ةغلب ال هباطخ يف ةفورعملا

 لاقو .123 /7 :لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد «هتداعو هتغلب مهبطاخ نيذلا رصعو

 لزن نيذلا ؛برعلا مهو نييمألا دوهعم عابتا نم ةعيرشلا مهف يف دب ال١ :يبطاشلا

 يف هنع لودعلا ٌّحصي الف ؛رمتسم ٌفْرُع مهناسل يف برعلل ناك نإف «مهناسلب ْنآرقلا

 .131/2 :تاقفاوملا «ةعيرشلا مهف

 مل نم ةمث نأ ىلع .110/1 :رهزملا «123 :حارتقالا «456 /2 :فاصنإلا :رظنا (4)

 - أتيب نيسمخب ٌجاجتحالا طقسل هلاق ام مص ولو» :لاق ىتح ماشه نباك لوقلا اذه ضتري
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 :لوقنملا ةحاصف - 3

 رثكأ يف رادو .«برعلا ةنسلأ يف هّلامعتسا َرْثَك ام وه برعلا دنع ٌحيصفلا
 يفاني ًاحبقتسم هنوكل موظنملاو روثنملا ضعب نويلوصألا در دقو .""'مهتاغل

 حبقتسم وه امف «حيصفلا ىلع ٌةيراج مهيأر يف برعلا ًةغل نألو ؛ةحاصفلا

 ريغ ةغللا نأ ىلع ٌةرامأ ءالؤه دنع حابقتسالا دوجوف .مهمالك نم ُنوكي ال
 نّمضتي ام ليوأتلا قرط نم نوققحملا هدر امم» :ينيوجلا ٌمامإلا لاق .ةيبرع

 ةفرعم َّنِإو اذه .22ىحصفلا ةغللا نع ىأنت ةكيكر ةهج ىلع عراشلا مالك َلْمَح
 نيذلا مهف ءاهب نيفراعلا ةغللا لهأ ىلإ هيف ٌعجري برعلا ةغل نم بلاغلا حيصفلا
 , ©0هريغو حيصفلا نيب نوزيمي

 : هلئاق ىلإ لوقلا توبث - 4

 «بذكلا نم ٌريثكو قدّصلا نم ٌريثك اهيف تالوقنملا» :ةيميت نبا لاق

 ةاحنلا ىلإ ٌعجرن امك ,؛ثيدحلا ملع لهأ ىلإ اذهو اذه نيب زبيمتلا يف ٌعجرملاو

 نم وه اميف ةغللا ءاملع ىلإ عجرنو «مهريغ وحنو برعلا وحن نيب قرفلا يف
 ملع لكلف .«كلذ ريغو بطلاو رْعشلا ءاملع كلذكو «ةغللا نم سيل امو ةغللا

 ّ . 7”(هب نوفرعُي ٌلاجر

 :هانعم يف ةقيقح برعلا نع ٌلوقنملا نوكي نأ :يناثلا بلطملا

 ؛ةيلوصألا ةدعاقلا تابثإل يفاك ريغ نيعم ىنعم ءازإب ام ظفل قالطإ ٌتوبث

 نع وه امنإ يلوصألا ثحبو :©زاجملاو ةقيقحلا اهّلخدت تاقالطإلا نأل

 :حارتقالا «ةلوهجم نيسمخو ءاهلئاق فرع دق تيب فلأ هيف نإف ؛هيوبيس باتك نم -

 يتلا ةدملا قفاوو ءهيف ليق يذلا تقولا فرع اذإ ّرعشلا كلذ نأ وه قيفوتللو ه7

 مكلت زواجت اذإ امأو ؛هب دَْعُي لئاقلا فرعُي مل نإو هب جاجتحالل ةغللا لهأ اهدّدح

 .هب ٌّجتحي الو .حرطي لئاقلا ةفرعم مدع عم ءاهيف كش وأ «ةدملا

 .131 7/1 :برعلا بادآ خيرات 277 /1 :رئاسلا لثملا «244/1 :دمتعملا :رظنا (1)

 .356 /1 :ناهربلا (2)

 .131 :1 :برعلا بادآ خيرات (3)

 .77 :ةنسلا جاهنم (4)

 .204/1 :ناهرب نبال لوصولا (5)
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 هعوضوم يف ٌلمعتسملا ظفللا يهو «ةيوغللا ةقيقحلا :يأ :"”يوغللا عضولا

 نم ٌمهفي نيعم ىنعمل برعلا دنع ًاعوضوم ٌظفللا نوكي ثيحب .2”يلصألا
 .©0ةنيرق نود ظفللا قالطإ

 :توبثلا يعطق برعلا نع ٌلوقنملا نوكي نأ :ثلاثلا بلطملا

 احن دقو .ةيلوصألا ةدعاقلا تابثإل نييلوصألا ٌضعب هركذ طباض اذهو

 نم َّنأ ىلإ ””نورخآ بهذو :”تاغللا نم ءيشب عطقلا ٌّحصي ال هنأ ىلإ مهُضعب

 لكي لوسرلا نايب عم انب ةجاح ال نحنو» :مالسإلا ٌحيش لاق .هب ٌعطقي ام تاغللا

 ةغلب لزن نآرقلاو «نآرقلا لوزن لبق ةغللا فرعن نأ نآرقلا نم هب هللا هثعب امل

 «ٌةباحّصلا مهو «هب ديرأ ام اومهف دقو .ًابرع اوناك هب اوبطوُح نيذلاو «ءشيرق

 انب ّقبي ملف ٠ الا ىهتنا ىتح نيعباتلا ىلإ انعمو نآرقلا اقفل اهب باحضلا من

 (©”(نآرقلا رتاوت ٍقيرط ريغ نم ٌةغللا كلت اندنع ٌرتاوتت نأ ىلإ ٌةجاح

 : يوغللا فرعلا ةاعارم :عبارلا بلطملا

 ؛ ىنعم يف بيكارتلا وأ ظافلألا ضعب لامعتسا ٌعويش وه يوغللا فرعلا

 . ”7ةنيرق نود نم قالطإلا دنع ناهذألا ىلإ ردابتملا وه ُنوكي ثيحب

 دنع ةيوغللا ةقيقحلا رابتعا مدع ىلإ نييلوصألا نم دحاو ٌريغ راشأ دقو

 .18 /4 /تاقفاوملا «658 /2 :رظانلا ةضور (1)

 .267 /1 :يدمآلل ماكحإلا 2549 /2 :رظانلا ةضور «172/1 :ةدعلا (2)

 .20 :لوصفلا حيقنت حرش «251/1 :ناهربلا (3)

 /2 :فشاكلا رظنا «يناهفصألاو «391 390/1 :لوصحملا يف يزارلا لوق وهو (4)

 .235 :لوصألا دئاوز :رظنا ءيونسإلاو «5

 :45 /3 :لوصألا سئافن يف يفارقلاو «396 /2 :ماكحإلا يف يدمآلا ٌلوق اذهو (5)

 /2 :ةلسرملا قعاوصلا يف ميقلا نباو «103 :ناميإلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيشو

 .401/4و .28 /1 :تاقفاوملا يف يبطاشلاو ءاهدعب امو 2

 .103 :ناميإلا (6)

 :ماعلا يهقفلا لخدملا .220 :يفارقلل ماكحألا نم ىواتفلا زييمت يف ماكحإلا :رظنا (7)

 .37 :نيسحابلا بوقعيل ةمكحم ةداعلا ةدعاق 87 /2
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 عْضَو نم ىّقلتي روهظ لك :ينيوجلا لاق .يوغللا ٍفرعلاك عنامب اهتلباقم
 لاقو .""عنام ْعنمي مل ام هب لمعلا بوجو اندنع ٌتبثي يذلا وهف ؛ناسللا

 خسان فرعلا نأل ؛ةغللا ةلالد ىلع ٌةمَّدَقُم فرعلا ٌةلالد» :يفارقلا نيدلا ٌباهش

 لوقلا ىلع ©”عامجإلا يك دقو .2!(خوسنملا ىلع مَّدقم ٌحسانلاو «ةغلل

 ةيلوقلا ًةداعلا نأ لاكشإ ال» :ٌيونسإلا لاقو «ةيلوقلا ٍتاداعلاب مومعلا صيصختب
 : يتآلا قفو هطباوض هل اذهو .*”«(مومعلا ٌصصخت و .-.

 لوزن نمز ٍفرعلا ٌدوجو ذإ :ىعرشلا باطخلا نمزل فرعلا ةنراقم 1

 فالتخاب ُبيغتت دق ظافلألا تالالد نأ كلذو ؛هرابتعال ساسأ رش ىحولا
 ءهنع رخأتملا كلذكو «يعرشلا باطخلا ىلع مدقتملا ٌفرعلاف ؛هيلعو .راصعألا

 نأ هلوسرو هللا مالك مُهَف يف طلغلا بابسأ مظعأ نم» :ةيميت نبا لاق .ربتعم ريغ

 كلذب ىلاعت هللا مالك ٌرّسفي نأ ديريف ءثداح حالطصا ىلع ّلجرلا أشني

 . ©'(اهداتعا يتلا ةغللا كلت ىلع هلمحيو ؛حالطصالا

 ٌحالطصا وهو «ٌصاخ ٌفْرُع هيفو :ةغللا لهأ نيب ًاماع ٌفرعلا نوكي نأ - 2

 لهأ حالطصاك ؛نيعم ىنعم يف ام ظفل لامعتسا ىلع ةصوصخم ةفئاط

 نأ وهو ماع فرعو .ةيفرعلا ةقيقحلاب ىّمَسُيو ءنونفلا باحصأو ؛تاعانصلا

 ٍةبادلا ظفلك .نيعم ظفل قالطإ دنع نيعم ىنعم ةغللا لهأ رثكأ نهذ ىلإ ٌّقبسي

 .ةصوصخم ٍةميهب ىلع هلامعتسا بلغ مث «ضرألا ىلع بدي ام لكل َعِضُْو

 ردابتملا وه نوكي ثيحب ؛لقنلا ٌّدح ىلإ فرعلا لامعتسا ةبلغ ّلصت نأ - 3

 يلصألا يوغللا عضولا ىلع فّرعلا ميدقت يف ءاملعلا ٌمالكو :ظفللا قالطإ دنع

 .251/1 :ناهربلا (1)

 .211 :لوصفلا حيقنت حرش (2)

 حتاوف :رظنا «توبثلا ملسم يف روكشلا دبع نباو «317 /1 :ريرحتلا ريسيت :رظنا (3)

 .345 /1 :تومحرلا

 .534/1 :لوسلا ةياهن (4)

 .7 /6 :لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد «107 /12 :مالسإلا خيش ىواتف :رظنا (5)
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 هنم ُردابتي مل ظفللا قلطأ اذإ ثيحب ؛لقنلا ّدح ىلإ َّلَصَو يذلا ٌفرُعلا وه امنإ

 .يفرعلا هانعم ريغ

 ةقيقحلا نأ امك ًامامت :يعرشلا رابتعالا يوغللا فرعلا فلاخي ال نأ 4

 ٌديفت رظحلا دعب عرشلا رماوأ ٌمظعم نأ لثم «ةيوغللا ةقيقحلا ىلع ٌةمدقم ةيعرشلا

 .بوجولا وه يذلا يوغللا عضولا ىلع مدقيف «ًايعرش ًافرع راصو «ةحابإلا
 :ىعرشلا رابتعالا ٌةاعارم : سماخلا بلطملا

 ىنعملا ٌفلاخي ةعيرشلا ةلدأ نم َديفتسا ظفلل ىنعم وه ىعرشلا رابتعالا

 عيرشتل باطخ نيب ٌضراعت عقو اذإو .ظفللا كلذ ةلالدل يفرعلا وأ يعضولا

 ٌجرخت ٌةلالد درت نأ ىلإ ظفللا رهاظب ٌلمعن نحنف» :ليقع نبا لاق فرعلاو ةغللاو

 ام الإ ةيوغللا عاضوألا ريرقت لصألا» :ةمادق نبا لاقو .(17(يعرش مكحتب هنع

 . 20(ىعرّشلا لامعتسالا هنع انفرص

 :ةيبرعلاب تطبترا يتلا دعاوقلا ضعب

 نمو ءاهّتغايص ثيح نم ةيبرعلا يف ٍةدوج ىلإ ٍةجاح يف دعاوقلا ٌمظعم نإ
 «ةدرطمو ةيلك نوكت ىتح ؛حيحصلا زارتحالا لجأ نم اهل ةطباضلا ُدويقلا ثيح
 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنمو

 . ©0لوبقم ةغللا بجومب ريسفت لك :ةدعاق - 1

 لَك هيبن ةنسو هللا باتك نم مِلَكلا ضعبل ًاريسفت ْذجن مل اذإ انأ :ىنعملاو

 ةغللا دعاوق ىضتقم ىلع هانرّسف  مهنع هللا ناوضر  ةباحصلا لاوقأ نم الو

 .261/3 :حضاولا (1)

 .658 /2 :رظانلا ةضور (2)

 قيقحت .9 /1 :يوغبلل ليزنتلا ملاعمو .221 /2 :يرصبلا نيسحلا يبأل دمتعملا :رظنا (3)

 لوصحملا .م1996 ءاط ءسلطأ راد ,ةيدوعسلا .ءضايرلا «نيرخآو رمنلا دمحم

 /2 :راجنلا نبال رينملا بكوكلا حرش 53/4 :يدمآلل ماكحإلاو .436 /5 :يزارلل

 .160 /2 :يشكرزلل ناهربلاو 8
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 اميف اذكو «هيف ةربتعم اهدعاوقو «ةغللا هذهب لزن ٌميركلا َنآرقلا نأل ؛ةيبرعلا

 . داّضلاب قطن نم حصفأ ِهِلَي ىفطصملا نئسب قّلعتي
 نم ٌةءولمم قاقتشالاو ءفيرصتلاو ءوحنلا بتك ٌعيمج» :يزارلا لاق

 نكمي ال هنأ َعازن ال هنإف «ةسيقألا كلتب ذخألا ىلع ٌةمألا تعمجأو «ةسيقألا

 .©"”«نيناوقلا كلتب الإ رابخألاو نآرقلا ريسفت
 لجر لخد :لاق هنأ هيَ سابع نبا هاور اميف يباحّصلا ٌلوق همعديو ءاذه

 هللا لاق ءثلثلا نع َّمألا ناّدري ال نيوخألا نإ :لاقف هلو نافع نبا نامثع ىلع

 قنا قَد ةسي كدي يتلا دع ذي يذل دكا الأ :كيصؤي» : ىلاعت
 «قذشلا اَمبْنَي رو ْلُكِل ِهْبَوِلَو فصلا اَهَلَع ًةَدِحو تك نو دي ام اك َّنُوَلَ
 : 5# نافع نب ُنامثع لاقف ءةوخإب اسيل كموق ناسلب ناوخألاف .[11 :ءاسنلا]
 .27(سانلا هب ٌتراوت ءراصمألا يف ىضمو يلبق ناك ام ّدرأ نأ ٌعيطتسأ ال»

 يف ةيبرعلا ةغللاب ٌّيتحا نامثع ىلع لخد يذلا َلجرلا نأ وه دهاشلا لحمو

 هيلع ٌركني ملف «ةيبرعلا دعاوق ىلع هريسفت ىنب هنإ ثيحب ؛ةميركلا ةيآلا ريسفت
 ٍنآرقلا ٌريسفت نأ ىلع انيدل حدقنا امم ؛اهدعاوقو ةيبرعلاب َلالدتسالا نامثع

 .ةباحصلا دنع ٌربتعم ةغللاب

 . ”يبرع ٍناسلب لزنأ َنآرقلا نأ ىلع ءانب ؛ ًاضيأ لقعلا هيلع ٌدهشيو لب

 لاثملا ليبس ىلع اهنم ةينآرقلا صوصنلا ضعب ىلإ رظنلا ةدعاقلا تاقيبطت نمو
 نأ نط لحي اَلَو وو مَن ّنهسشنأب سس ُتفطمْلاَو أم : ىظفللا كرتشملا ىف رصحلا ال
 مع 76 جا مويس ل 2 ينل 2-4 عروب ورد © يرجع رمل 24 مامر 2 2 سيك 1 ويم ملص لس د هر حر

 ًاكارأ ْنِإ َكِلَد يف َنهيَر نأ َنبلوُميَو آلا وْوْلاَو هلل َنمْؤُم نك نإ َنهماَحْرَأ ف هنآ ّنلَح ام َنئْمْكي
 2 طر سس 2 ساو رس جي. ىلا م صر 000 م و

 [228 :ةرقبلا] # ْمكَح ريع ُهَللَ ةَجرد َّنْهَلَع ٍلاَجَرلِلَو فورعْلاِب َنلَع ىِرلَأ ُلْثم ّنَطَو احنلْضإ

 وأ رهطلا امإ ؛نيلوق ىلع ءرُّقلا ىنعم ريسفت ىف ٌءاهقفلا فلتخا ؟ءرقلاب ٌدارملا امف

 نأ وهو ؛ةيبرعلا ةغللا ىف رابتعا ىلع ًءانب ؛ رهطلا هنأب لوقلا امهرهشأو «ةضيحلا

 .463 /5 :يزارلل لوصحملا (0)

 .227 /6 :يقهيبلل ىربكلا ننسلاو «372/4 :مكاحلل كردتسملا (2)

 .158 /2 :راجنلا نبال رينملا بكوكلا حرش :رظنا (3)
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 ءاتلاب «ةَمَلَتل ةيآلا يف ءاجف ؛ثينأتلاو ريكذتلا يف ًدودعملا ٌفلاخي ةلقلا َدَدَت

 ءركذملا وه رهطو ءرّكذم دودعملا نأ ىلع ٌلدف ؛«ٌوَورْف# دودعملاو «ةطوبرملا

 !لمأتف ءركذمب تسيلو ثنؤمف ًةضيحلا امأو
 صيصختلا ليلد دري ىتح همومع ىلع ماعلا لمحُي :ةدعاق 2

 ىلع ٌلمحُي هنإف ماع صن هلي هيبن نس يف وأ كو هللا مالك يف درو اذإ كلذو

 الإ ؛اهريغ نود هسنج نم ًادارفأ ٌصخي الو ءهل ٌحلصي ام ٌعيمج لمشيو همومع

 : يتأي ام هتلثمآأ نمو .صيصختلا ىلع ليلد َدَرَو اذإ

 هذ سابعلاو - اني - ةمطاف تءاج هبر راوجل لقتنا امل ِي َيِنلا نأ ©

 هللا ْمُكيِصوُي» : ىلاعت هلوق مومعب نيّلدتسم كو هلل لوسر نم امهئثاريم ناسمتلي
 َكَرَت اَم اَنْلُث َّنُهَلَف نْي ٍنيَتْلا قوق ءاَسن َّنُك نإ ٍنْيننَألا طَح ثم ِركَذلِل ْمُكدالوُأ يِ

 ٌلوسر ٌتعمس» : ركب وبأ امهل لاقف .[11 :ءاسنلا] ُفضُنلا اَهَلَف َةَدِحاَو ْتَناَك نإَو

 .200(.. .ةقدص هانكرت ام «ٌتَروُن ال» :لوقي يلي هللا

 ٌرمودَجَو ُتَيَح َنكرتُمْلا أولثقأت لَ دوت علمت ادب :ىلاعت هللالوق »

 اوُلكَ ةرَكَل اَوَناَو ةوَلَّصلآ ْاُماَقَأو أوُباَت نإ ٍلَصْرم َّك مهل أوُدعْتاَو ه مهورصح دورصحأو رهوذحو

 اذه مومعب ةباحصلا ُضعب لمع دقو .[5 :ةبوتلا] 4 ُميِحي ُرْوُمَع هلل َّنِإ ْمُهَلِيِ

 هللا لوسر نأ هك رمع ُنبا هاور امب هَل َىِبَنلا نم صيصختلا ءاج مث ءّصنلا

 ءءاسنلا لْثَق نع ىهنو .«كلذ ركنأف ةلوتقم ًةأرما هيزاغم ضعب يف ىأر هلك
 َ , ©نايبصلاو

 .ةداعلا ةلالدب كرتت ةقيقحلا :ةدعاق 3

 نأ :ةدعاقلا ىنعمو ««ةمكحم ٌةداعلا :مألا ةدعاقلا نع ٌةعرفتم ةدعاق يهو

 يقيقحلا ظفللا ناك اذإ نكل ءًالصأ هل َعِضُو اميف لمعتسملا وه يقيقحلا ظفللا

 ىلإ راصيف ؛ةداع وأ .ًاعرش ًاروجهم حبصأ هنوكل وأ «هرذعتل لمعتسم ريغ

 !ىوقألاو برقألا نكل ؛يزاجملا ىنعملا

 .هيلع قفتم (1)

 .هيلع قفتم (2)
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 :ةدعاقلا تاقيبطت نم

 فرعلا نأل ؛روفصع سأر لكأب ثنحي الف ءًاسأر َلكأي ال نأ فلح ولف »

 .قاوسألا يف لكألل عابُي يذلا ماعنألا سأرب سأرلا ٌصخ

 مل ام نيتاسبلا نم داسفلا اهيلإ عراستي يتلا رامثلا طاقتلا ٌزاوج :اهنمو »

 .""”عنملا ةلالد دجوت

 ءاهب ٌدقعني ترجأو «تبهوو «ءتعبك :دوقعلا ىف : يضاملا غيص : اهنمو ©

 «ةغللا لهأ ٍِفْرُع ىف لاحلل ًاباجيإ تلعج اهنأل ؛ًاعضو ىضاملل تناك نإو
 22 ء

 ."””عرشلاو

 .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا

 ىلع ّلمحُي هنإف كب هيبن ةَّنُس ىف وأ كَ هللا باتك ىف ٌّصنلا درو اذإ كلذو

 .هلجأ نم َدَرَو يذلا ببسلا نع رظنلا ٌضغب هل حلصي ام َميمج ٌلمشيو «همومع

 نأ ٍلَْق نم ٍةَبَقر رحم ولاَ اَمِل نووي مث ماسي نم َنوُرهَظُي َنْاَوإ» :ىلاعت هلوق ©

 ا دقو .[3 :ةطاجملا] رح نلت امي أ دب ترم كل أتت

 مومعب ب ةربعلا عاقل ًاقادصم ؛هتجوز رهاظ ملسم لكل ةماع ةرافكلا هذه نأ

 .ببسلا صوصخب ال ظفللا

 هلك ينل ىتأف َةَلْبُق ةأرما نم باصأ ًالجر نأ هيو دوعسم نبا ٌتيدحو ه

 َنْبِسْدَي تنسَ َّنِإ ٍلَيَلأ َنَم اًهَلُدَو ِراَلا قرط َءرلَصلا يِتأوإ» :هللا لزنأف ءهربخأف

 ؟هذه ىلأ هللا لوسر اي :لجرلا لاقف .[114 :دوه] *« تكلل كو َكِلد ٍتاَكِيَّسلَ
 . ””(وهلك ىتمأ عيمجلا :لاق

 .167 :اقرزلا دمحأل ةيهقفلا دعاوقلا حرش (1)

 .301 :ونروبلل هقفلا دعاوق حاضيإ يف زيجولا (2)

 .يراخبلل ظفللاو هيلع قفتم (3)
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 :لاق ؟ةصاخ هل اذه هللا َيبن اي :موقلا نم ُلجر لاقف :ملسمل ةياور يفو

 . '17(ةفاك سانلل لب»

 ببسلا نع رظنلا ٌضَعِب نآرقلا ظفل مومعب حّرص ِةِلب َىَِنلا نأ ٍدهاشلا لحمو

 .'20هتركذم يف يطيقنشلا ةمالعلا لاق امك ءهلجأ نم لزنأ يذلا

 .لاجرلا باطخ مومع يف نلخدي ءاسنلا :ةدعاق 5

 اذه يف ةلاحم ال نلخدي ًءاسنلا نإف ؛ريكذتلا ةعيصب ٌباطخ درو اذإ كلذو

 فّرَعو برعلا مالك يف ٌُداتعملا اذهو ؛ليلدب الإ هنم نجرخي الو .ءباطخلا

 نم ٌنجهتسي لب «ريكذتلا ٌبناج اوبْلغ ثينأتلاو ريكذتلا عمتجا اذإف ؛ةيبرعلا

 لوصحل كلذو ؛تانمآ مكؤاسنو «نونمآ متنأ :ًالثم ةيرق لهأل لوقي نأ يبرعلا

 ٌةضيرف ملعلا ُبلط» :ةيثيدحلا ةياورلا تناك كلذلو .لوألا لوقلاب ءاسنلل نمألا

 يف اهنُمضتل ؛«ةملسمو» ةدايز لمحت يتلا ةياورلا نم ٌحصأ «ملسم لك ىلع

 .لوألا

 بوجولل ةنيرقلا نع يراعلا رمألا :ةدعاق 6

 نئارقلا نع ًادرجم لي هيبن َةّنُس يف وأ كو هللا باتك يف ٌرمأ درو اذإ كلذو

 ٌّصنلا اذه لالخ نم هب رومأملا لعف ٌبوجو يضتقي قايسلا رهاظ نإف ؛ةفراصلا

 مص نأ ءورمأ نع َنومِلَحب َنبِدلأ ِرَدَحَلَم : ىلاعت هلوقب ةدعاقلا لصؤتو ؛ ًاساسأ

 .183 :رونلا] هِيَ ٌباَدَع َجبَبِصحم وأ ُهَنَنِف

 ىلع هللا بَّنر امل بوجولل ٌرمألا نكي مل ولو" : : لوصألا ملاعم يف ءاج

 .”«ميلألا باذعلا وأ «ةنتفلا ةباصإ هتفلاخم

 ٍَلأ» :ىلاعت هلوق هنمو ؛ صاع هنأب ًارمأ فلاخ ْنَم ةغللا ّلهأ فصو دقو
 «ينتيصعف ًامزاح ًارمأ كترمأ :رعاشلا لوقو .3 : هط] © ىِرُمَأ ٌتْيَصَعفَأ تعبت

 رمأب هدبع رمأ اذإ ٌديسلا نأو ءعنتمم بوجولا ريغ يف كلذو ؛ّمذ مسا ٌنايصعلاو

 .ملسمل ظفللاو هيلع قفتم (1)

 .372 :يطيقتشلل هقفلا لوصأ ةركذم :رظنا (2)

 .406 :ينازيجلل هقفلا لوصأ ملاعم (3)
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 ّرمألا نأ الولو ,باقعلا هقاقحتساو ههّمْذب ةغللا لهأ نم مكحلا َنَّسَح هفلاخف

 ."”كلذك ناك امل بوجولل

 روفلا ىلع لمحي رمألا قلطم 7

 ُمزلي هنإف «لعفلا لوصح تقول نئارقلا نع ًادرجم ٌرمألا درو اذإ كلذو

 ةضيفتسم صوصنلاو ؛روفلا ىلع هيلإ ةردابملاو لب «لعفلا لاثتما فلكملا

 .[133 :نارمع لآ] :ىلاعت هلوق هنم «كلذ ىلع ةلالدلل

 قَحْلأ نم 11ج مَع ْمْهَآوهَأ َعَّيَت اكو هَل َلَرَأ امي مُهَتبَي متحد : ىلاعت هلوقو
-_ 

5 
 ع 3 22000 م مي

 مدنا آم يف ٌخَولَببِل نكلَو هَدِحو ُدَمأ ْمُكَلَمَجل ُهَّنأ آس ْوَلو ًاجاَهْنِمَو ٌهَعْري مك اَنَلَعَج نحل

 .[148 :ةدئاملا] ك(َدْوُنِتْخَت هيف َرْثُك امي مَدِيِبف اًعِسيَج ٌمْكْمِجَرم هلأ لإ َتريَحْلا أوفيس

 . 200. . .ملظملا ليللا عطقك ًانتف لامعألاب اورداب» :ِيكي هلوقو

 رظحلا لبق هيلع ناك ام ىلإ مكحلا دري رظحلا دعب رمألاو - 8

 .مارحإلا ةلاح رظحو ءًاحابم ناك ديصلا لتق لثم «ًاحابمف ًاحابم ناك نإف

 انهن

 رشا اََو هريس اوي ال انما" نَا (مكك» : ىلاعت هلوقل ؛لالحإلا دنع هب رمأ مث
 ملل اذِإَو انوضيو ََْو نم الْضَم نوني مارا تيل َنيِنَ 51و َدهكَمْلا اكو ىذا ل مارك
 را لع وثوم أودعت نأ روازخلا دما ِنَع مودم أ مَ كَ كمر جي اكو أراكم
 نإو .[12 :ةدداملا] 4 املا ديس هَ َنإ هَ اومَنأَو ودل ثلا عَن الو وَقاَ
 ُترهط نإف ؛ضئاحلا ىلع رظحت اهنكل «ةبجاولا ةالصلا لثم «ًابجاوف ًابجاو ناك

 :ىلاعت لاقف ؛مرحلا رهشألا ةلاح رظح نيكرشملا ُلاتق اذكو .بوجولا اهل داع

 مهل اوذئئاو موشح مود رموُشَجَو تح َنكرذمْلا اوثثفأ ملل زينلا علشت اًدّي»
 4 ٌديِحَت ُدوُفَح هلأ نإ هَلْ اوُلَدَص كلا ايا ٌةرلَصلا اوُماَقأو اوباَت نو ّرَصْرم ّلُكح
 .[5 :ةيوعلا]

 راركتلا يضتقت ال قلطملا رمألا ةغيص :ةدعاق 9

 اذهلو ؛راركتلا ٌديفي ال رمألا َقَلظُم نأ مهفارعأو برعلا ةغل نم ملم دقو

 و د

 .406 :ينازيجلل هقفلا لوصأ ملاعمو «167 /2 :يدمآلل ماكحإلا :رظنا ()
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 هلي َِبَّنلا نأ عم .جحلا راركت نع هلاؤس سباح نب عرقألا ىلع لكي َيِبَنلا ركنأ

 .داضلاب قطن نم ٌحصفأ هنأل ؛رمألا قلطأ

 ميرحتلل يهنلا قلطم :ةدعاق 0

 هنع مكتيهن ام» :ِةِلك ٌيبتلا لاقف ؛ةفراّضلا ةنيرقلا نم درجت اذإ كلذو

 مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإف .متعطتسا ام هنم اولعفاف هب مكترمأ امو «هوينتجاف

 "”(مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو .مهلئاسم ٌةرثك

 ةقيقح عنتمملاك ةداع عنتمملا 1

 ٌهداعلا» :ةدعاق اذكو «كشلاب لوزي ال نيقيلاب تبث ام» :ةدعاقل ٌةعبات يهو

 . "ةمكحم

 . باطخ باتكلا :ةدعاق 2

 ٍدارم ىلع اهب لدتسي ٌةلدأ يه امنإو ءاهتاذل دصقت مل ظافلألا نأل كلذو

 .ملكتملا

 داسفلا ىضتقي ىهنلا :ةدعاق 3

 ىلع ٌلديف .0ُةَر وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :ِلَي هلوقل كلذو
 .مراحملا وأ «ليلحتلا حاكنك هنع يهنملا داسف

 دييقتلا ليلد ُمقي مل ام هقالطإ ىلع قلطملا لمحي :ةدعاق 14

 ٌروجي الو ؛هقالطإ ىلع ىقبي ًاقلطم ةنسلا وأ باتكلا نم دراولا مكحلا نإف

 .ليلدب الإ دييقتلا ىوعد
 مكحلاو ببسلا داحتا دنع ديقملا ىلع ٌقلطملا لمحي :ةدعاق - 5

 امنه : ىلاعت هلوق يف ةرقبلا ةروس نم ًاقلطم كو هللا همّرح يذلا مدلا هلاثمو

 ٍاَعاَلَو غياب ريح ٌرظضأ مص هَ ريع -هب لأ آَمو رمرنخلا محو مَدلآَو َهَندَمْلا ُمُكِتع يَ
 .[173 :ةرقبلا]  كيِحَي ُرْوُفَع هلل َّنِإ هلع مْنِإ لق

 ٌدِجأ هَل لق :هلوق يف ًاحوفسم نوكي نأب ماعنألا ةروس يف كو هللا هديق دقو

 .هيلع قفتم (2)
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 يزني َمْحَل ْوَأ اًموُفْسَم اَمَد وأ َةَنِيَم تكي نأ اّلإ هُهَمْمظَي ِوِعاَط لع امّرَحم َنلِإ حوُأ آمن

 يحي روُفَح كير َّنِإَ راع لَم ريع ٌرلْمأ نم بهم رمل له امسي نأ شم كن

 .[5 : ماعنألا]

 ناتتيم انل ْتَّلِحُأا :هلوق يف ديقملا ىلع ٌقلطملا لمح لي ُنِبّنلاو
 .'”(لاحطلاو ٌدبكلاف نامدلا اًمأو ...نامدو

 فرعلا ىلع لمحي قلطملا 6

 نمف. ©فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذُُح» :دنهل ٍةِكَي هلوق كلذ نمو

 هنيمي يف ثنحي مل جاجدلا وأ كمسلا لكأف «مويلا اذه ّمحللا لكأي ال نأ فلح

 محل نيبو «ماعنألل ُفرصني يذلا ؛محللا نيب زيمت يتلا فارعألا مظعم ىدل

 .كامسألاو ءرويطلا

 هلامهإ نم ىلوأ مالكلا لامعإ :ةدعاق - 7

 نأل كلذو ؛©0يوغللا هاضتقم بسح ًاديفم ًامكح هؤاطعإ :ةدعاقلا ىنعمو

 هلمحو «مكح هيلع ٌبترتي ال ىنعم ىلع هلمح ناك اذإ ءالقعلا نع َرداَّصلا ّمالكلا

 ؛ديدج مكحل ديفملا ىنعملا ىلع هلمح ٌبجاولاف ءمكح هيلع بترتي ىنعم ىلع
 . ©تنكمأ ام ءاغلإلا نع ْناَصُي ءالقعلا مالك نإو «ءاغلإو لامهإ كلذ فالخ نأل

 ءعوضوملا اهنم ؛رصانع ةدع نم بّكرتت اهنأ دجن ةدعاقلا للحن امدنعو

 نم يعرشلا دوصقملاو «مكحلا طانمو لكلا مكحلاو «ملكتملاو مالكلا وهو

 .ةدعاقلا

 :نامسق وه ملكتملا رابتعابف ؛عوضوملا صوصخب امأو

3 

 .ينطقرادلاو «ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو ءهجام نباو ءدمحأ هاور (1)

 .يراخبلا هجرخأ (2)

 ىلإ ةمدقم «ريتسجام ةلاسر يف .شومره ىفطصم دومحم ةساردلاو فيلأتلاب اهدرفأ دقو (3)

 ةيعماجلا ةسسؤملا لبق نم توريبب تعبطو «ضايرلاب دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج
 .عيزوتلاو رشنلاو تاساردلل

 .1002 /2 : ماعلا يهقفلا لخدملا (4)
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 يف زجعملاو هُو هلوسر ىلع لزنملا ىلاعت هللا مالك امإ :لوألا مسقلا

 «ىنعم الو اهيف ةدئاف ال يتلا ةلمهملا ظافلألا نع هزنم هنأو .هتحاصفو هنايب

 .""اهعضو نم ةمكح الو

 .نايبلاو «ةحاصفلا يف نوتوافتم سانلاو «سانلا مالك وأ :يناثلا مسقلا

 عوضوملا ىلع انجّرع دقو ؛زاجمو ةقيقح ىلإ هتلالد رابتعاب مالكلا اومسقو

 .ماقم نم رثكأ يف

 :ةدعاقلا نم دوصقملا

 مالك ٌحيحصتو ءلامهإلا نم مالكلا ٌةنايص :ةدعاقلا نم ًدوصقملا نإ
 ةلجلا ىربنا كلذلو ؛ىعرش رثأ هيلع بترتي يذلا ىنعملا ىلع هلمحو «ءالقعلا

 1 :يتأي ام طارتشاب هتنايصو «هطبض لجأ نم فلّسلا نم

 .ررض عفد وأ «عفن بالتجا يف امإ ؛هيلإ وعدي عادل ٌُمالكلا نوكي نأ -1

 . حيبق :يأ ءرجه هل ببس ال امو «نايذهف هل يعاد ال ام امأ

 يف ناك اذإ امأ .هتصرف ةباصإ هب ىّحوتيو ءهعضوم يف مالكلاب يتأي نأ -2

 ؛نايذه وهف مالكلا نم عفني ال امو ءهب عافتنالا عقوم ٌعقي الف «هنيح ريغ

 .رجُحو
 اذإف ءّدح هل سيل ُمالكلاف «هتيافك ردقو هتجاح ردق ىلع هنم َّرصتقي نأ -3

 .هرذهو هطلغ رثكو «ةدتاف الب أاوشح ناك مالكلا هناسلل ناسنإلا قلطأ

 نع ٌمجرتي ناسنإلا ناونع ٌناسللاف ءاهب ملكتي يتلا طافلألا ٌريختي نأ - 4

 .'هلوصحم نع نهربيو «هلوهجم

 امب ملكتلا نأل ؛ًائيش هب ينعي الو ءيشب ىلاعت هللا ملكتي نأ زوجي ال هنإ» :يزارلا لاق (1)

 نآرقلا فصو ىلاعت هللا نألو ؛ىلاعت هللا ىلع لاحم وهو «ءصقن وهو «نايذه ديفي ال

 /1 :يزارلل لوصحملا :رظنا .«هانعم مهفي ال امب لصحي ال ًانايبو ءافشو ىده هنوكب

5 386. 

 ميقلا نباو «ةيميت نبا بتك نم لوصألاو دعاوقلا ةفرعمب لوصولا قيرط :رظنا (2)

 - نع ربخي رهاظو «نايبلا نسح هب رهظي ناسللا» :ءاغلبلا ضعب لاق دقو .154 :يدعسلل
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010 

 : 27ةدعاقلا تاقيبطت

 اذإف ءءارقفلا ىلع مث «يدلو ىلع يتيب ٌتفقو : ٌصخش لاق اذإ- 1

 ديفح دلو هل لب «بلص دلو هل نكي مل نإو «هيلع لمح بلص دلو هل ناك
 هل نكي مل اذإ نكل «هلامعإ نكمأ دقو «مالكلا َلمهي الئل ؛ًاضيأ هيلع لمح

 .ءارقفلا ىلإ عيرلا فرصو ءاذه همالك لمهأ ًاقلطم دلو

 هنإف اهرمث نم لكأف «ةلخنلا هذه نم لكأي ال نأ صخش فلح ول - 2

 . اهنم دلوت ام ىلع لمحف ءاهنيع لكأ ىتأتي ال ةلخنلا نأل ؟؛ثنحي

 «برح لبط هل ناكو «لبطب كل تيصوأ :رخآل صخش لاق ول -3

 .برحلا لبط ىلع لمحي ءوهل لبطو
 ةرثكل ؛حصي مل ؛يتنب لقي ملو «ةمطاف كتجوز :صخش لاق ول - 4

 .ةيعفاشلا دنع زاوجلا هجو هيفو «مطاوفلا

 فلأب ىرخأ ةرم ىصوأ مث «ريخلا هوجو يف رانيد فلأب ىصوأ ول- 5

 ٌةيصولا :ةثرولا لوق ٌلبقي الو «نيفلأ ةيصولا ربتعت ريخلا هوجو يف رانيد
 ةيناثلا ةرملا ىف همالك َلامعإ نأل ؛ىلوألا نيع ةيناثلاب دارأو ءرانيد فلأ

 ْ .ديكأتلا ىلع هلمح وأ ؛هلامهإ نم ىلوأ

 .لمهي مالكلا لامعإ رذعت اذإ :ةدعاق 8

 .ةقيقحلا مالكلا يف لصألا :ةدعاق - 9

 .زاجملا ىلإ راصي ةقيقحلا ترذعت اذإ :ةدعاق 0

 .«باوجلا هب دري قطانو «باطخلا هب لصفي مكاحو «بئاغ نع ئبني دهاشو «ريمضلا

 سنؤمو «نزحلا هب ىقني ٌرعمو «قئاقحلا هب فرعي فصاوو «ةجاحلا هب كردت مفاشو

 ٌثرحي عرازو «نسحلا ىلإ وعدي نيزمو «حيبقلا نع ىهني ظعاوو «ةشحولا هب ٌبهذت
 حرش نيقيلا جاهنم :رظنا .«عامسألا قنوي مهلمو «ةئيغضلا لصأتسي دصاحو «ةدوملا

 . 282 :ةيلكلا دعاوقلا نع .459 . 451 :هداز ناخل «يدرواملل نيدلاو ايندلا بدأ

3. 

 .«251 :اقرزلا دمحأل ةيهقفلا دعاوقلا حرشو «53/1 :رديح يلعل ماكحلا ررد :رظنا

 .284 . 283 :ريبش دمحمل ةيهقفلا طباوضلاو ةيلكلا دعاوقلاو
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 .ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلا وأ .سيسأتلا مالكلا ىف لصألا :ةدعاق - 1

 وأ ًاصن دييقتلا ليلد ْمقي مل ام هقالطإ ىلع يرجي قلطملا ةدعاق - 2

 .ةلالد

 .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا ةدعاق 3

 .باوجلا ىف داعم لاؤسلا :ةدعاق - 4

 ."”ربتعم بئاغلا يفو ءوغل رضاحلا يف فصولا :ةدعاق 5

 قّلعتي ال ام نيبو مكحلا هب قّلعتي ام نيب همالك يف عمج نم :ةدعاق - 6
 .”رخآلا نود مكحلا هب قلعتي امب ةربعلاف ؛مكحلا هب

 :لصفلا ةمتاخ

 طبضو «ةيبرعلا ةغللا ىلإ هقفلا لوصأ ةجاح لصفلا اذه ربع ٌتجلاع دقل

 نم لوصألا دادمتسا نأو «ناكمب ةوقلا نم اهنأ ءالجب حالف ءامهنيب ةقالعلا

 يعفاشلا مامإلا) لوصألا ّعضاو نأ ىلع «هقفلاو مالكلا ملع بناج ىلإ ةيبرعلا

 بابسأ لصولا تاقلح نم ْنِإو .اهلوحفو ةغللا ةذباهج نم ناك (ه204 ت

 طورش نم ًاطرش تاب ةيبرعلاب ملعلا نأو «ةغللا ةهج نم ءاهقفلا ٍفالتخا
 ظفللا حيجرتك نتملا رابتعاب ةلدألا نيب حيجرتلا ىلع تجرع امك «داهتجالا

 زاجملاو ةقيقحلا ٌعوضوم اذكو «حيصفلا ىلع حصفألاو «كيكرلا ىلع حيصفلا
 تاحلطصم ىلع ًةوالع «ةيبرعلا ةغللا مولع نم دمتسم همظعم «نييلوصألا دنع

 اذكو ءاهتالالدو كرتشملاو «ديقملاو قلطملاو ءصاخلاو ماعلاو ءيهنلاو رمألا

 ةجاح ىدم امو «ةحضاولا ريغو ةلالدلا ةحضاو ظافلألاو «موهفملاو قوطنملا

 لبقف ءادوس يهو «لاير فلأ ةئمب ءاضيبلا ةرايسلا هذه كتعب :ًالثم عئابل لاق ولف (1)

 نأل ؛فصولا فالتخاب هخسف يف هل رايخ الو «يرتشملل ًامزال دقعلا دقعنا يرتشملا

 اذإ اميف ٌفلتخي مكحلاو ءاهيلإ ةراشإلاو «ةرايسلا روضحب وغلي ءاضيبلاب اهل ُهَفْضَو
 !اعبط ةبئاغ ةرايسلا تناك

 .ًاعبط تيملا سيلو «يحلاب قلعتت ٌةيصولاف ءتيمو يحل هلام ثلثب ىصوأ نمك (2)
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 ليلد اهنم ةلدألا يف اهروضحو .يناعملا فورح عوضوم يف ةيبرعلا ىلإ لوصألا

 .باحصتسالا

 ءمالكلا دصاقم يف اهتاقلعتمو نئارقلاب ةقالعلا هجو نع ٌتفشك اذكو

 لصفلا اذه ٌتمعد دقو «ةيبرعلا ةغللاب اهتقالعو «ةيهقفلا دعاوقلا ىلع تجرعو

 .ليبسلا ْدْصَق هللا ىلعو «ليصأتلا عم ًاليبس هيلإ نكمأ ام ةيقيبطتلا ةلثمألاب

 000 هله هلو
 ان اماذي نم
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 ىسمورم) نيد سلس)
 اليا لاراب  [ك١1 0 كالا ت1 21-1

 عباسلا لصفلا

 ةيبرعلا

 ةعيرشلا دصاقم ملعو «ةيبرعلا ةغللا نيب ةديطو ةقالع ةمث نأ كش ال

 ثحابملا ربعو «ىلاعت هللا ءاش نإ لصفلا اذه ىف هيّلجن ام كلذو «ةيمالسإلا

 :ةيتآلا

 :ةعيرشلا دصاقم فيرعت :لوألا ثحيملا

 «فاصنإلاو «لدعلاو «مازتعالاو ءهجوتلا :ينعت ةغللا يف ٌدصاقملا

 ملهو «قيرطلا ةماقتساو «برقلاو لهسلاو « طيرفتلاو طارفإلا مدعو .طسوتلاو

 .ارج

 يه :ةماعلا عيرشتلا ُدصاقم» :هلوقب دصاقملا روشاع نبا ٌةمالعلا فّرع
 ءاهمظعم وأ ءعيرشتلا لاوحأ عيمج يف عراشلل ةظوحلملا مكحلاو يناعملا

 نع عيرشتلا ولخي ال يتلا يناعملاو «ةماعلا اهتياغو «ةعيرشلا فاصوأ اذه يف

 رئاس يف ةظوحلم تسيل ؛مكحلا نم ٍناعم ًاضيأ اذه يف لخديو ءاهتظحالم
 .'""«اهنم ةريثك عاونأ يف ةظوحلم اهنكلو ءماكحألا عاونأ 00 5 3 مكاو .

 ؟ةيئزجلاو ٌةّصاخلا نيأف ةماع ٌدصاقم هذه

 .183 :ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم (1)
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 :ةعيرشلا دصاقمب ُدارملا» :هلوقب ّدصاقملا ٌفّرعُي ىسافلا لاّلع ٌةمالعلاو
 . "”"«اهماكحأ نم مكح ّلك دنع ٌعراشلا اهعضو يتلا رارسألاو ءاهنم ةياغلا

 َعراشلا نأ َتبث دق هنأل ؛ةماعلا تايلكلاو دصاقملا اهب ٌدصقي :اهنم ةياغلا

 .اهليلقتو دسافملا ءْرَدو ءاهريثكتو ءحلاصملا َبلج ٌدصاق

 اهب دصقي :اهماكحأ نم مكح لك دنع عراشلا اهعضو يتلا ٌرارسألا

 . ةيثزجلاو ةصاخلا دصاقملا

 ةظوحلملا مكحلاو يناعملا» : اهنأ ىلع ةعيرشلا ّدصاقم ُتفّرع دقو ءاذه

 ؛ اهماكحأ نم مكح لك دنع وأ ءاهمظعم وأ .عيرشتلا لاوحأ عيمج يف عراشلل
 .2”«نيرادلا يف ٍدابعلا ةحلصمل

 لج ىدافتو « ””تافيرعتلا عورأ نيب عمجلا راتخملا انفيرعت ىخوت دقو

 . اهيلع ةظوحلملا تارغغلا

 :ةيبرعلا ةغللاو دصاقملا نيب ةقالعلا ٌةجو :يناثلا ثحبملا

 نإو ءاهيناعمب ظيحت كلعجي اهيف ُلُعوتلاو ءدصقملا حاتفم ةيبرعلا ةغللا نإ
 ءاهيناعم ناونع» ظافلألا تناك :ينج ُنبا لاق ءرارسألاو يناعملا يه ّدصاقملا

 اهريبحت يف اوغلابو ءاهوبترو ءاهوحلصأ ءاهيمارمو اهضارغأ راهظإ ىلإ ًاقيرطو
 ىلع ةلالدلا يف اهب بهذأو «ءعمسلا يف اهل عقوأ كلذ ٌنوكيل ؛اهنيسحتو
 , **(دصتقلا

 نينافأبو «ةيبرعلا ةغللا مولعب ٌةفرعملا» : روشاع نب رهاطلا ًةمالعلا لوقي

 .3 :اهمراكمو ةعيرشلا دصاقم (1)

 قيسنتلاب تمدق ةيملع ةرود ناونع تناك ءوشي نسح .د ةعيرشلا دصاقم ملع يف ةمدقم (2)

 .ةوعدلا ةرادإ فارشإب «م2009 ماع ءرطق ةلودب فاقوألا ةرازو عم

 دمحأ خيشلاو ءروشاع نب رهاطلا خيشلاو «يسافلا لالع خيشلا تافيرعت اميس ال (3)

 . ينوسيرلا

 بتكلا راد ةعبطم «2ط ؛راجنلا يلع دمحم قيقحت 2216 . 215/1 :صئاصخلا (4)

 .م1955 .ه1374 «ةرهاقلا ةيرصملا
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 .هدصاقم نّيَبتو .نآرقلا يناعم مهفل لوألا لخدملا «باطخلا بيلاسأو «لوقلا

 يلوصألا ركفلاو يوغللا ركفلا نيب ٌةيوقلا ٌةقالعلاف ." "هماكحأ طابنتساو

 لئاسو ىدحإو «ريكفتلا تايلآ ىدحإ ةيوغللا ةفرعملا نأ يف لّثمتت يدصاقملاو

 صنلاب دجوي دق يذلا ؛ضومغلا وأ سبللا ًةلازإ ٌنكمي اهبو «طابنتسالا

 . ©هدصاقم ىلع فوقولا وأ «يوغللا

 نسلألل اهيف لخدم ال «ةيبرع ٌةكرابملا ًةعيرشلا» :لوقي ٌئبطاشلاو
 . ©7(ةيمجعلا

 جارختسا مامأ لوألا قئاعلا دعي ةيوغللا مهفلا تاودأب ٌلهجلا راصو

 ١ .ةيعرشلا دصاقملا كاردإو ءماكحألا

 «ةعيرشلا يف رظانلا ىلع نأ» : يبطاشلا قاحسإ يبأ دصاقملا خيش بسحو

 نوكي ىتح كلذ نم ءيش يف مّلكتي ال نأ ءًاعورفو ًالوصأ ءاهيف مّلكتملاو

 وأ «برعلا غلابم هيف ًاغلاب «برعلا ناسلب ًاقراع هنوك يف يبرعلاك وأ :ًايبرع
 اظفاح نوكي نأ ٌدارملا سيلو . . .هيوبيسو «ليلخلاك «نيمّدقتملا ةمئألا غلابم

 نإو «ةلمجلا يف ًايبرع همهف ريصي نأ ٌدارملا امنإو .مهعمجك ًاعماجو «مهظفحك

 .”«ديلقتلا نآرقلا يناعم مهف يف هبسحف «كلذ ْغلبي مل

 :ةيبرعلا ةغللاب هتيانعو يبطاشلا قاحسإ وبأ :ثلاثلا ثحبملا

 ٌمدق هل تناكو «تاقفاوملا» :هباتكب يبطاشلا قاحسإ وبأ ٌةمالعلا قلأت

 راد ط ء.1ط .29 :يواسيملا رهاطلا دمحم ةساردو قيقحت «ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم (1)

 .م1998 ؛.يملعلا جاتنإلل رئاصبلا

 .46 :اجذومن يبطاشلا «هليوأتو يعرشلا صنلا (2)

 .ةرهاقلا «يبرعلا ركفلا راد 64/2 :تاقفاوملا (3)

 لوصألا ملع ةأشن يف ةءارق :مالسإلا يف ةطلسلا ةيلاكشإو يلوصألا ركفلا :رظنا (4)

 «يبرعلا بختنملا راد «ء1ط .472 :ريغصلا ديجملا دبع .د «ةعيرشلا دصاقمو

 .م 4

 .118 .115 /4 :تاقفاوملاو «473/2 :ماصتعالا (5)
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 :وه تاقفاوملا ناونع يف ّلصألا ناك كلذلو ؛نيدلا رارسأ ملع يف ٌةخسار

 ةعيرشلا دصاقم ملع يف اخوسر هداز اممو .«فيلكتلا رارسأب فيرعتلا ناونع»

 هفلأ ام ليلدب «ةيبرعلا ةغللاب عساولا هّملع ؛دصاقملا خيش عزانم الب ناك ىتح

 ىلع ةيباجيإ ٌراثآ ةيبرعلا ةغللاب ةزكرملا ةيانعلا هذهل تناكو ؛هسفن رامضملا يف
 :يتآلا قفو ةيبرعلا يف هتبتكم درسمو ءدصاقملا ملع

 : ةيبرعلا لوصألا-1

 :كلام نيا تيب حرش دنع ةيفاشلا دصاقملا يف ةرم لوأ يبطاشلا هركذ

 انكسي نأ ينبملا يف ذ لصألاو

 :لاق مث .يلامعتسالا لصألاو «يسايقلا ٌلصألا عضوملا اذه يف لوانتف

 ريغ ىف باتكلا اذه ُرْكِذ دّدرتيو ««ةيبرعلا لوصألا ىف ٌةطوسبم ٌةلأسملا هذهو»

 نم هنأ ىلع يتكبنتلا ركذ دقو .دوقفم باتكلا اذهو ؛ةيفاشلا دصاقملا نم عضوم

 .دصاقملا نم ةيلوصألا هئارآ نم ًاريثك جرختسن نأ نكمملا

 :قاقتشالا ملع يف قافتالا 2

 كلذك يبطاشللو «هتايح يف فلتأ هنأ يتكبنتلا ركذ دقو ءهقباس ّلثم وهو

 .قاقتشالا نع ددرتي ثيدح ةيفاشلا اي

 : 7ةيفاكلا ةصالخ حرش يف ةيفاشلا دصاقملا -

 نم ىناثلا ءزجلا ىف دصاقملا نع ضيفتسملا هثيدحل ؛دصاقملاب هاّمسو

 : هتيفلأ ردص يف كلام نبا ةلاقمل يناثلا ٌببسلاو .«تاقفاوملا» : سيفنلا هباتك

 ةّيوحماهبوحنلادصاقم | ُهَِيفْلَأ يف هللا ٌييعتسأو

 ءدصاقملا ءاول عفر نم قاحسإ يبأ هاجتا عم ًامامت ٌمجسنم ٌناونعلا اذهو

 هسفن رمألاو .فّلكملا دصق :يناثلاو ءعراَّشلا دصق :نيمسق ىلإ اهمسق دقو

 «يمالسإلا ثارتلا ءايحإو «ةيملعلا ثوحبلا دهعم ؛ىرقلا مأ ةعماج نم ٌقيرف ماق دقو (0)

 «شماطق نمحرلا دبعو «نيميثعلا ناميلس نب نمحرلا دبع :مهو «باتكلا قيقحتب

 «ىتيبثلا ديع نب دايعو «دياعلا ميهاربإ نب ناميلسو ءانبلا ميهاربإ دمحمو ( ىقت ديسلاو

 .م2007 .ه1428 .ىلوألا ةعبطلا
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 نبا دصقم مث « عضو اميف عضاولا دصق :امهو «ةصالخلا هحرش يف هيلع راس

 .هترايع نم كلام

 (17تاداشنإلاو تادافإلا 4

 نم ًةلمج قاروألا هذه كل ٌتعمج» :هلوقب اذه هباتكل يبطاشلا مَّدق لقو

 نم يباحصأو «مالعألا انخويش نع هتيقلت امم «تاداشنإلاب ةعوفشملا تادافإلا

 «لوقنملاو لوقعملا يف ننفتملا قيوشت كلذب ٌُثدصق ؛ماهفألاو لبّتلا يوذ

 ةددعتم ٌتادافإلا هذهو 2. ..لوقعلاو حئارقلا جئاتن نم ديزتسملا ةرضاحمو

 «ةغالبلا ىف اهضعبو «فرصلاو ءوحنلا بناج بلغيو ءاهعوضوم بسحب

 .بدألاو «ةغللاو

 :ةيبرعلا ةغللاب هتيانعو روشاع نب رهاطلا دمحم خيشلا :عبارلا ثحبملا

 عازن ريغ نم هنأ ٌقحلاف «يبطاشلا دعب بطقلا اذه ىلع ٌصرحلا اذاملو

 مهللا ؛ يبتاشلا ىلع دلاع هذعب ب سانلا لكو ' ةيقيقحلاو ةيعونلا ةفاضإلا بحاص

 ناركن نود رابكلل رابكلا دقن هدقتنا نأ دعب يهل تيح نم ادا لب «هباتك
 2 ع

 نيودتلاب نفلا اذه درفأ يذلا ذفلا لجرلاو» :روشاع نبا ةمالعلا لاقف ؛هريشع

 مسقلا يف هزاربإب ينُع ذإ ءيكلاملا يبطاشلا ىسوم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ وه

 «هقفلا لوصأ ىف فيلكتلا رارسأب فيرعتلا ُناونع» : ىّمسملا هباتك نم ىناثلا

 ليوطت ىلإ هلئاسم يف حّوطت هنكلو «دصاقملا باتك» ب مسقلا كلذ نونعو

 .دوصقملا ٌضرغلا هنم لصحي مل ثيحب دصاقملا نم تاّمهم نع لفغو .طلخو

 دصقأ ال نكلو «هتامهم لمهأ الو .هراثآ ىفتقأ انأف .ةدافإلا دج دافأ هنأ ىلع

 . 2)(هراصتخا الو ءهلقن

 .«ه1403 ماع ىلوألا هتعبط تردصو .نافجألا وبأ دمحم خيشلا باتكلا ققح دق (1)

 | .ةلاسرلا ةسسؤم نع م3

 راد ؛م1999 .ه1420 .1ط .يواسيملا قيقحت .124 :ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم (2)

 .ندرألا «سئافنلا
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 مل «ةعونتمو ةريثك ٌبتك روشاع نب رهاطلا دمحم مامإلا خيشللف «هيلعو
 دصاقم ملعب ًانيتم ًالصو اهل نأل ؛ةيبرعلا ةغللا يف فيلآت نم هتبتكم ّلخت

 ىدم ةفرعمل انه اهقوسن نحنو «دارملا ققحو ءداجأو اهيف دافأ يتلا ؛ةعيرشلا

 ىلعو ءاهيف امب ةيمالسإلا مولعلا ىلع اهتكرتو «ةيبرعلا ةغللا ىلع عالطالا لضف
 دعب ىناثلا بطقلا روشاع نبا ةمالعلا اهيف ٌلْثمي ىتلا ؛ةعيرشلا دصاقم اهسأر

 ْ ْ :اهنمو ؟يبطاشلا

 :باضتقالا حرش 1

 بدأ ىلع ًاحرش هبحاص هعضو «يسويلطبلا ديسلا نبال وه ٌباضتقالاو

 .هقيقحتو «هحيحصتو «هحرشل روشاع نبا ٌحيشلا ىربنا دقف .ةبيتق نبال بتاكلا
 هّدعي «بتاكلا بدأ» ّباتك نأل ؛تاهمألاب هتيانع نع عبني اذهو ؛هيلع قيلعتلاو

 : يتآلا قفو بدألا بتك يف ةعبرألا لوصألا نم نودلخ ُنِبا

 .ةبيتق نبال بتاكلا بدأ ©

 .دربملا نبال لماكلا ه

 . ظحاجلل نيبتلاو نايبلا »

 .يلاقلا يلع يبأل يلامألاو »

 :لامعتسالا بئارغ 2

 هيلع ٌرثعي ملو ءاهبيلاسأو ءاهتاقاقتشاو «ةغللا ملع يف ْكاَش الب وه
 .20دعب

 :كرتشملا ظفللا 3

 .سداسلا اهدلجم يف ةرهاقلاب ةيمالسإلا ةيادهلا ةلجم هل اهترشن ٌةلاقم يهو

 : ةيبرعلا يف باتكلا ءاطخأ - 4

 . ©”رئاصبلا هترشن لاقم ىلع اهيف در ٌةلاقم يهو

 فراعملا ةرئاد :رظنا .هتمجرت يف روشاع نبا زيزعلا دبع دمحم .د هديفح اهركذ (0)

 .46 1990 /1 :ساركلا .ةيسنوتلا

 . رئازجلا ءاملع دحأ يواوزلا ىلعي يبأل ناسللا حالصإ :ناونعب «6 : ص ؛84 :ددع رئاصبلا (2)
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 «باسنألا ةرهمج» ةعبط يف ةيبرعلا ةغللا يف فيراحتو ءاطخأ حيحصت - 5

 قلنا

)02 

000 

04 

 :ذخآم ةثالث ىلع اهيف فقو

 . طبضلا يف أطخب وأ «فيرحتلاب تينُم تاملك »

 .ءامسألا يف ةلكشم وأ «ةحوجرم هوجو »

 .ةلفغ وأ «لامهإ نع ةئشان صاقنأ »

 . "7ةرثكلا ىنعمب «لك» ظفل لامعتسا :ةلاقم 6

 :ةغالبلا مولع يف خيشلا تافلؤم

 .'2ةباطخلاو ءاشنإلا لوصأ :باتك - 1

 . ©7ةغالبلا زجوم :باتك - 2

 . يناجرجلل زاجعإلا لئالد ىلع يلامألا - 3

 . ””يتوكلايسلا ةيشاحب لوطملا ىلع قيلعتلا - 4
 :بولسألا يف خيشلا تالاقم

 .ةأرملا ىلإ باطخلا هيجوت يف برعلا رعش نم ةقيرط - 1
 .ةلازجلا - 2

 .79 . 76 9 /2 :ةنوتيزلا ةلجملا :رظنا

 حاصفإلا ىلإ ملعتملاب غلبي نأ هفيلأت نم هفده ناكو .1921 .1920 م9 ماع ردص

 عاطتسي ام نسحأب ماهفإلا ليبس كولس ىلإو «قيرط برقأ نم ًالوق وأ ةباتك هدارم نع
 .ريبعتلا نم

 .نينس رشعب هقباس رودص دعب :يأ «م1932 ماع باتكلا اذه رهظ

 دومحم خيشلا رعاشلا بيدألا ًاقيقحتو ًاسيردت حاتفملا ىلع لوطملاب ىنتعا نمم ناك
 «لوطملا سرد دجلا روشاع نب رهاطلا دمحم خيشلا اذكو «ةنوتيزلاب اهسردو ؛ودابق

 ىلع يتوكلايسلا ميكحلا دبع ةيشاح ىلع ديياقت :يقيرفألا ثيغلا» قيلاعت هيلع بتكو

 .يتوكلايسلا ةيشاحب لوطملا ىلع قيلاعتب خيشلا مهسأ دقو «لوطملا
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 : ةيبدألا خيشلا راثآ

 .ىشعألا ةديصق قيقحت - 2

 .ةسامحلا ناويد نم عطق - 4

 .'"”ةغباتلا ناويد 5

 (2)ورب نب راشب ناويد 6

 . ””يبنتملا ناويدل يشرقلا حرش - 7

 . “© يرعملا ءالعلا ىبال دمحأ زجعم ىف تاعجارم 8

 . 5”يزيزعلا عماللا يف تاعجارم 9

 .©”ِجارّسلا نبال هيناعم لكشمو يبنتملا تاقرس قيقحت 0

 ناويدل هحرش يدي نيب ىقوزرملا اهعضو ىتلا ةيبدألا ةمدقملا حرش -1

 . (0ةسامحلا

 نبا حرش ىلعو «ناقاخ نب حتفلل (نايقعلا دئالق) ىلع قيلعتو حرش -2

: (8) 
 . هل روكز

00 

02) 

)23 

)04 

,25 

,6 

000 

 ىذا

 .م1976 ءرئازجلا /سنوت عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا :هيلع ْتقّلعو ءهتحرشو ءهتعمج

 ةينطولا ةكرشلا «عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا ءءازجأ ةعبرأ يف هقيلعتو خيشلا قيقحت
 .م1972 ؛عيزوتلل ةيرئازجلا

 . طوطخم

 . طوطخم

 . طوطخم

 .م1970 ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا .ط

 .م1978 ءايبيل/سنوت «م1958 سنوت .ط

 .م1989 ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا .ط
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 مولع نم ناير نوكي نأ دب ال دصاقملا ملع يف ضئاخلا :سماخلا ثحبملا
 :ةعيرشلا

 ٌرظني نأ باتكلا اذه يف رظانلل حمسي الو ...» :يبطاشلا ًةمالعلا لوقي

 ءاهلوصأ :ةعيرشلا ملع نم ناير نوكي ىتح ؛ديفتسم وأ ءديفم رظن هيف

 .""«بهذملل بصعتلاو ديلقتلا ىلإ دلخم ريغ ءاهلوقعمو ءاهلوقنم ءاهعورفو

 ءاهمولعو «ةيبرعلاب ًاطيحم ًاسوماق نوكي ىتح ةعيرشلا ملع نم ناير نوكي الو
 نيبطقلا ىدل هانيأر امك دصاقملا ملع ناقتإ ىلإ لخدملا وهو ؛اهرارسأو

 .امهيلع هللا ةمحر «روشاع نباو «يبطاشلا ةيدصاقملا ةسردملا يف نيريبكلا

 :دصاقملاب لوقلا ىلع ءاذب عرشي ال ثبعلا :سداسلا ثحبملا

 لكَ هيبنو ىلاعت هللا مالك هلب «برعلا مالك ىلع ىتح ةدرطملا ةدعاقلا رثأو

 هرابتعا يف تارابعلا دوجأب فصوف ءًاقلطم ةمكحلا ىَّمسُم نع ٌكفني ال يذلا

 هريبدت يف نسحملا وهو «ىنسحلا هللا ءامسأ نم ميكحلاو .دصاقملا ةلاسرل

 وهو «رودقملا ةمكحب ميلعلا ءرومألا قئاقحب «ريبخلا وهو «هريدقت يف فيطللا

 يف ةمكح ّلكو ءاهعفانمو ءاهّصاوخ ٌملعيو ءاهعضاوم يف ءايشألا ٌعضي يذلا

 .هتمكح راثآ نم يه دوجولا

 ىلإ ًالصوم نوكي ىتح ةمكح ُمالكلا نوكي ال” :ةيزوجلا ميق نبا لوقي
 لمعلاو «عفانلا ملعلا ىلإ ًادشرم نوكيف «ةعفانلا بلاطملاو ؛ةدومحملا تاياغلا

 ةحلصم ٌدصقي مل هب ٌملكتملا ناك اذإف «ةبولطملا ةياغلا لصحتف «حلاصلا

 اهبابسأ ىلع مهتلالدو .«مهتداعس ىلإ مهلاصيإ الو ءمهاده الو «نيبطاخملا

 لسرأ الو ءاهلجأل ملكت الو ء«ةدوصقملا ةياغلا وه كلذ ناك الو ءاهعناومو

 نكي مل ؛اهلجأل باقعلاو باوّتلا بصن الو ءاهلجأل بتكلا لزنأ الو «لسرلا

 ًاريبك ًاولع كلذ نع قِك هللا ىلاعتو .200...ةمكح همالك الو ءًاميكح

 .78/1 :تاقفاوملا (1)
 .419 :ليلعلا ءافش (2)
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 اَماَنَيَرل :ىنعم ريغ نم الو .ًاثبع ءايشألا ٌلعفي ال ميكح هناحبس هنأ لصألاو

 .[191 :نارمع لآ] ؛ِراَثلأ َباَدَعاَنِقَف َكَمنحبَس الطب ادله َتَقَلَخ

 !ةعيرشلل مده ةتحبلا رهاوظلا عابتا :عباسلا ثحبملا

 «ةعيرشلل ٌّمْدَه ههجو ىلع رهاوظلا عابتا» :يبرعلا نبا ركب وبأ يضاقلا لاق

 . © "(عضوم ام ريغ يف هانّيب امبسح
 ذإ رخل ةَرضاَح تناك ىلا ٍةسْرَقْلا ِنَع َمُهْلَمْسَو# :ىلاعت هلوق ريسفت دنعو

 ال وبس ال َمَيَو اعيش مهتتس َموَب َمُهئاَنِ' ٌرِهَتَأَت ذإ ِتْبَسلأ ف تروُدتَي
 .[163 :فارعألا] * َنوُفَسَفَي أوناك امي مُهوُلَب َكِلَدَحح ٌمهِيتَأَت

 ديصلا نأل  دوهيلا : ينعي  اوكله امنإ :انؤاملع لاق» :يبرعلا نبا لاق

 سفن ءيشلا ببس سيلو «ديصلا ببسب يتأن لب «ديصن ال :اولاقف ؛مهيلع مرح
 قلطملا رهاظلاب ذخألا نم هللاب ٌدوعنف !هنع انيهن ام نيع بكترن ال نحنف «ءيشلا
 . 20(ةعيرشلا ىف

 قاحسإ وبأ لاق .تاهاتم ىلإ ىضفت دق دصاقملا نع ًةلفغلا كلذلو ْ

 . ””(عرشلا دصاقم رابتعا نع ةلفغلا دنع نوكت ام ٌرثكأ ملاعلا لَ نإ» :يبطاشلا

 :ماهفإلل ةعيرشلا عضو :نماثلا ثحبملا
 ًةموهفم ةعيرشلا َنوكت نأ دب ال هنأ مسقلا اذهب يبطاشلا ةمالعلا ٌدصقيو

 كلذو ؛فيلكتلا نم دوصقملا مهف فلكم لكل ىنستي يك ؛نيفلكملل ةحضاوو

 :نيرمأ ىلإ عجري
 نألو ؛نيبم يبرع ناسلب تءاج يأ «ةيبرع ةكرابملا ةعيرشلا هذه :امهلوأ

 اير انضم :ىلاعت هلوقل ؛برعلا ناسلب الإ ٌنوكي ال صوصنلل ّميلسلا ّمهفلا
 همهفت دارأ نمف «برعلا ناسلب لزن َنآرقلا نألو .# نيت ورع ناسي :ًاضيأ هلوقو
 .ةهجلا هذه ريغ نم همهف بلطُي نأ ليبس الو .مهفي برعلا ناسل ةهج نمف

 .29 /1 :نآرقلا ماكحأ (1)

 .331 . 298 /2 :نآرقلا ماكحأ (2)

 .170/4 :تاقفاوملا (3)
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 ىرجأ وهف «كلذك اهّلهأ نألف ؛ةيمأ ةكرابملا ةعيرشلا هذه نأو :امهيناث

 مهيلع لّرنَملا لاح ىضتقم ىلع ةعيرشلا ليزنت نأ ىنعمب «حلاصملا رابتعا ىلع
 .ميكحلا عراشلا اهدصقي يتلا حلاصملا ةياعرب قفوأ

 ؟,ةيمأ ةعيرشلا» :يبطاشلا لوق ىنعم :عساتلا ثحبملا

 وهف «كلذك اهّلهأ نأل ؛ةيمأ ٌةكرابملا ةعيرشلا هذه» :يبطاشلا ُمامإلا لاق

 .""(حلاصملا رابتعا ىلع ىرجأ
 ٌجاتحت ال :يأ» :لوقيف ؛ةلوقملا هذه حرش زارد هللا دبع ةمالعلا ىلوتيو

 ,ةينوكلا مولعلا يف لغلغتلا ىلإ اهيهاونو اهرماوأ فرعتو ءاهمهف يف

 :كلذ يف ةمكحلاو «كلذ ىلإ امو «تايضايرلاو

 .ةرطفلا ىلع نويمأ ٍةكَك لوسرلا نم اهاّقلت اهرشاب نم ةعيرشلا نإ :ًالوأ

 «مهريغو برع نم قلخلا روهمج تعسو امل كلذك نكت مل ول اهنإف :ًايناث

 ىلإ ةجاتحملا اهيهاونو ءاهرماوأل لاثتمالا روهمجلا ىلع ٌبعصي ناك هنإف
 سانلا روهمجل روسيم ريغ امهالكو «ًايناث اهقيبطت مث «ًالوأ اهمهفل ةيملع لئاسو
 .فيلكتلا ماكحأب قلعتي اميف هلك اذهو «مهريغو برع نم مهيلإ لسرملا

 .روهمجلا مهف نع قدي ام اهنمف «ربعلاو ظعاوملاو «مكحلاو رارسألا امأ

 ناك امل الإو ءروهمجلل ةفوشكمو «ةلوذبم ةيفيلكتلا ماكحألا لك تسيل هنأ ىلع

 . 2!(نودلقم مهريغو نودهتجم ٌصاوخ كانه

 :هلوق يف يعفاشلا ٌمامإلا هيلع جرد ام عم ًامامت ُمجسني انه يبطاشلا مالكو

 كلت يف ام لقأف «عورفلا ةبعشتم ءلوصألا ةعمتجم يناعمل عماج مسا نايبلا»

 .هناسلب نآرقلا لزن نمم اهب بطوُخ نمل ٌنايب اهنأ ةبعشتملا ةعمتجملا ىناعملا
 . 300هدنع ءاوتسالا ةبراقتم

 ٌةرابع هيلع تَّلد ام ىلع لدي ؛ةيمألاب ةعيرشلا يِبْطاَّشلا فصوو ءاذه

 .53/2 :تاقفاوملا (1)

 .53 /2 :تاقفاوملا ىلع زارد تاقيلعت (2)

 .اهدعب امو 35 :ةلاسرلا (3)



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | 460 ١

 ًادئاز ىنعم ّلمحي ةيمألا فضَو نأل كلذ ؛اهنع لدع هنكلو «يعفاشلا مامإلا

 ءمهفلا ماجسنا وه ؛دئازلا ىنعملا كلذو «يعفاشلا هدارأ يذلا كلذ ىلع

 .""اهنع ليملا مدعو .ةرطفلا عم هقفاوتو

 :دصاقملا نع فشكلا كلاسم :رشاعلا ثحبملا

 ؟عراشلا دصاقم فرعت اذامب :يأ «ةعيرشلا دصاقم تابثإ قرط وأ

 .ةعيرشلا دصاّقم ىف روشاع نب رهاطلاو «تاقفاوملا ىف ىبطاشلا اهلوانت

 نيب ةعيرشلا دصاقم نع فشكلا كلاسم» ىف راجنلا ديجملا دبع روتكدلاو

 ريمألا ةعماج نع ةيمالسإلا مولعلا ةلجمب لاقم «روشاع نب رهاطلاو يبطاشلا

 يبرعلا ركفلا يف لوصف» باتك ىف هرشنو «رئازجلا «ةنيطنسق «رداقلا دبع

 دصاقم نع فشكلا قرط» :ةلاسر يف ميغج نامعن روتكدلا اهدرفأو ««يمالسإلا

 .(«ةعيرشلا

 رمألا لعجي دصاقملا نييعت يف أطخلا نأل ؛ةريطخلا لكاشملا نم ربتعت

 .ىلاعت هللا هدارأ ام ريغ ىلع يرجي

 دصاقم ىف ثحابلا ىلع» :رمألا اذه ةروطخ ٌرعشتسي وهو روشاع نبا لاق

 لهاستلاو هايإو «يعرش دصقم تابثإ يف َتبثتلا ديجيو «لمأتلا ليطي نأ ةعيرشلا

 ةلدأ هنع عّرفتت رمأ ؛يئزج وأ يلك ٌنيعرش ٍدصقم َنييعت نأل ؛كلذ يف عرستلاو

 .”(ميظع رطخ هيف أطخلا يفف «طابنتسالا يف ةريثك ماكحأو

 :يهاونلاو رماوألا

 سيلف يهاونلاو رماوألا يف دصافقملا عوقول ْنطفتي مل نمو» :ينيوجلا لاق

 ىنعمب «ةيبرعلا ةغللا لئاسم نم يهنلاو رمألاو .'”«ةعيرشلا عْضَو يف ةريصب ىلع

 : يكنزلا حلاص .د .أ انليمزل «يهقفلا فالخلا طبض يف هدوهجو يبطاشلا مامإلا :رظنا (1)

 .ةرهاقلا «مالسلا راد ,م2010 .ءه1431 ء1ط «2

 .177 :ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم (2)

 .205 /1 :ناهربلا (3)
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 ءامهتالالدو «يهنلاو رمألا غيصب ةعساو ةربخ ىلع نوكي نأ يدصاقملا مزلي

 !أامامت ةيبرعلا ةغللا ىلإ لوصألا ةجاح يف انعم َّرَم امك

 دوجو دنع لعفلا ٌعوقوف ؛كرتلا ُبَلَط وأ ءلعفلا ُبَلَط وه :يعرشلا ٌرمألا

 .كرتلا بلط اذكو «عراشلل دوصقم رمألا

 َةركَرلا أوثاكو وَلَصلا اوُميِقَأَو :ىلاعت هلوق يف ةاكزلا لعفو ةالصلا لعف بلط

 .[43 :ةرقبلا]  َنيِدكرلأ مم أوُعكْرأَو

 طع تنك كو مهل تدهن ومحو اميل : ىلاعت هلوق يف ىروشلا لعف بلطو
 000 047 رم رة هو . دري رسام سوك ه همس و ل 0304 ور وو

 لع ٌلكَوَتَف تقرع ادي يدل يف ْمُهْرِواَطَو حل ٌزيْغَتْساَو ْمْيَع فعل كِلْوَح ْنِ اوصف فلا طلع

 .[159 :نارمع لآ] 4 َنياكَوَتمْلا بحي هَ َّنِإ هَل

 .[32 :ءارسإلا] البيس َءآَسَو هَّسِحَف ّن نك هن لأ اونَرقَت لو ىنزلا كرت بلطو
 راب جسم هدم س»ءم و

 يف ءآَصْعِبلاَو وكلا كي م1 خططا هيرانتإٍ :رسيملاو رمخلا كرت بلطو

 .191 :ةدئاملا] 4 َنوُتنُم مَآ لهم وصلا نو هَ و نع مَدُصَيَو رنين ربك

 فرعي نأ هتعيبط نم سيل ةعيرشلا دصاقمب ملعلا كلاسم نم ُكلسملا اذهو

 «قالطإلا هجو ىلع اهب فرعي نأ ٌليفك هنكل «نييعتلا هجو ىلع دصاقملا هذهب

 دصقمل نمضتم يهلإ بلط لك َّنأ رابتعا ىلع يلمج ملع هتطساوب ٌلصحيف

 ىلع دصاقملا فرعت نم لاقتنالل ىرخألا كلاسملاب ناعتسُي يلاتلابو .يعرش
 .نييعتلا هجو ىلعو «ًاليصأتو ًاقمع اهنع ثحبلاب لامجإلاو قالطإلا هجو

 :دصاقملا تابثإ يف يهاونلاو رماوألا دويق

 :نيدبق كلسملا اذهل ٌئبطاشلا َّمْضَو

 : نييئادتبا يهنلاو رمألا نوكي نأ :لوألا ديقلا

 دصقلاب امهب يتأ دقو ءابرلاو ىنزلا نع يهنلاو ةاكزلاو ةالصلاب رمألاك

 وأ رمأل ًاديضعتو ًايعبت هدورو :يأ «يناثلا دصقلاب ال «ءادتباو ةلاصأ لوألا

 هلأ يو َلِإ اَوَعَسأَن َةَعْمْجْلا ِوْوَي ني ووصل وُ اَذِإ | اوما َنلأ اياك :هلاثمو ؛ ؛يهن
 ٌدمأ هللا رُكذ ىلإ يعسلاف [9 :ةعمجلا] « َنوُمَلعَت رمد نإ كل يح كل ميل أوُرَدَو

 رمألا ٌديضعت هب َدِصُق يعبت ْرمأ « هيل اوردو» امنيب «لوألا دصقلاب يئادتبا

 نع يهنلا نأل !عيبلا عنم ىلإ عراشلا دصق ىلع هب ٌلدتسي نأ ٌحصي الف «لوألا
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 لبسلا لك عطقب ؛يعَّسلا رمأل ًاديكأت ءاج امنإو «ةّصاخ عيبلاب قّلعتي مل انه عيبلا
 نع يهنلا دصقملا لاقي الف .هسفن عيبلاك ةزئاج تناك نإو «هليطعت ىلإ ةيدؤملا

 .ةعمجلا ةالص ىلإ يعَّسلا ققحت لجأ نم عيبلا نع يهنلا لب «قالطإب عيبلا

 :امهب ًاحرصم يهنلاو رمألا َنوكي نأ : يناثلا ديقلا

 هنأل ؛ًاينمض ُنوكي يذلا ؛يهنلا وأ رمألا جارخإ هب دارأ نييحيرصت امهنوكو
 ءرمألل ديكأتلاو ءديضعتلا ليبس ىلع يناثلا دصقلاب الإ ًادوصقم نوكي ال ًاضيأ

 . حيرصلا يهنلا وأ

 «بجاو وهف هب الإ ُبجاولا حتي ال ام باب نم ًابولطم ُنوكي ليبقلا اذه نم

 رمألا وأ «يناثلا يعبتلا دصقلاب دوصقملا وأ دصاقملا ال لئاسولا نم وهف

 نم لصاحلا يهّنلا اذكو «هّدضب رمأ ءيشلا نع يهنلا» ةدعاق نم لصاحلا

 .الإ سيل ةيديكوت هذهف ء«(هدض نع يهن ءيشلاب رمألا» :ةدعاق

 .ينْمِض رمأ اهب مايقلاو «هتامزلتسم ذخأب رمألاو «.حيرص ّجحلاب رمألا هلاثم

 ةياعر ةملكلا لولدم زواجتو «قايسلا ىضتقم :رشاعلا يداحلا ثحبملا

 :دصقمل

 ٌلصَّتت سايقمو «ةيوغللا هتادحوو «صنلا ٌرصانع هيف ٌمظتنت ماع ٌراطإ ٌقايسلا

 عومجم ىعرت ؛ةيلوادتو ةيوغل ةئيبو «طبارتتو ءاهنيب اميف لمجلا هتطساوب
 ."”ىراقلل صنلا اهمدقي يتلا ؛ةيفرعملا رصانعلا

 نم اهعقوم يف ةيآلا قايس ةاعارم» :يواضرقلا فسوي ٌحيشلا لوقي

 قايسلاب ةيآلا طبرت نأ ٌبجيف «ةيآلا نم اهعقوم يف ةلمجلا قايسو «ةروّشلا
 وأ «ىنعم ديفتل ًارج ّرجت مث ءاهدعب امو اهلبق امع ٌعطقُت الو «هيف ثدرو يذلا
 . '20(دصاق هدصقي ًامكح ديؤت

 :ددعلا ةمألا باتك ةلسلس :27 :عردوب نمحرلا دبع .د صنلا مهف يف قايسلا جهنم (1)

 .رطق «فاقوألا ةرازو «ه1427 ءمرحملا «1

 .238 :ميظعلا نآرقلا عم لماعتن فيك (2)
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 :لوألا جذومنألا

 ةناكم رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ْذُحَ ؛ءاملعلا نم ُةَّلجلا هيلع ِهّن ام اذهو

 ناك اذإ مهيلإ ءيش ةبسن مدعو «مهردقب ٌقيلي امب مهفصوو «مهتمصعو ءءايبنألا
 وير نهب امي نأ لول اي َّمَهَو وِ ْتِّمَه ٌدَقْلَوظ :ىلاعت هلوق كلذ نمو !ًاحداق

 لّوط» .[24 :فسوي] 4 َنِصَلْمُمل ائواَب ْنِم مَنِ ءاَمْحَفْلاَو هسا ُهْنَع َفِرَصَنِل ٌكِدَكح

 زوجي ال ام 4 فسويل مهّضعب بسنو (َنْيَّمِهلا» نيذه ريسفت يف نورسفملا
 لب «ةتبلا اهب مه هنم ٌمقي مل 592 فسوي نأ هراتخأ يذلاو .قاّسُفلا داحآل هتبسن

 للا كمصع نأ الول َتفراق دقل :ٌلوقت امك «ناهربلا ةيؤر دوجول يفنم وه

 عانتما ىلع ليلد موقي ال ناك نإو ءاهيلع مدقتم الول ٌباوج نإ :لوقت الو

 روهمج لوقت امك «هيلع هلبق ام ةلالدل فوذحم الول باوج نإ :لوقت لب «كلذ
 ىلع ملاظ تنأ هّلوق لدي الو .تلعف نإ ملاظ تنأ :برعلا لوق يف نييرصبلا
 انرهط دقو .برعلا مالك هيلع ٌدعاسي ال فلَّسلا نع يور يذلاو .ملظلا توبث

 .27(تايآلا قاسمو «برعلا ناسل هيلع لد ام ىلع انرصتقاو ءاذه انباتك

 : يناثلا جذومنألا

 قر َنِإ اهو َمِحَر امال ءوشلأب ةَواَمَْل َسْنَنلا َّنِإ نت نبأ آمرإ» : ىلاعت هلوق دنع
 سيلو ءزيزعلا ةأرما مالك نم هنأ يضتقي ٌقايّسلاو 3 :فسوي] 4 مح ٌرْوُفَع

 كلذ يف هروضح مدعو كغ بنلا مالك عاطقنال ٍةَلع نم رثكأل هلت فسوي انديس

 ثّدحتت سفنلا نإف ؛يسفن ئربأ تسلو :ةأرملا لوقت» :ريثك ٌنبا لوقي ؛نابإلا

 الإ :يأ «يبر محر نم الإ ءوسلاب ٌةرامأل ٌسفنلا نأل ؛هتدوار اذهلو ؛ىنمتتو

 «قيلألاو ءرهشألا وه ٌلوَقلا اذهو «ميحر روفغ يبر نإ «ىلاعت هللا همصع نم

 «هريسفت يف ٌيدرواملا هاكح دقو «مالكلا يناعمو ءةصقلا قايسب بسنألاو

 ىلع فينصتب هدرفأف - طك  ةيميت نبا سابعلا وبأ مامإلا هرصنل بدتناو
 . 20(ةدج

 :ءاملعلا نم ةعومجم ةيانعب .536 /1 2146 /9 2258 /6 :نايح ىبأل طيحملا رحبلا (1)

 .م1992 .ه1412 ةعابطلل ركفلا راد ءاط «ليمج دمحم يقدصو ديعج ريهز

 .ةيآلا هذه ريسفت يف ريثك نبا ريسفت :رظنا (2)
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 :دصاقملا يف داهتجالا قلازم ىلع ةيقيبطت ةلثمأ :رشع يناثلا ثحبملا

 ام قفو ؛اهدعاوقو «ةيبرعلا ةغللاب لهجلا ىلإ قلازملا مكلت مظعم ٌدرمو
 :ثحبملا اذه يف اعابت هقوسأ

 رمأ امنإ 3ك هللا نأ نم "هللا فلخ دمحأ روتكدلا هيلإ َحَنَج ام لثم »

 ريمضلا يف «نيملسملا نيب ال باتكلا لهأ نيب هللا لزنأ امب ّمكحي نأ كك ةلوسر
 رم ل

 ّمُهَءآَوَهَأ َمِّيَت اََو ها لأ امي مهني مكحأ نوط :ىلاعت هلوق يف مهيلإ وعي يذلا

 ِضَحَبِب مهم نأ ُهَّلَأ دير : انا ملم اولي دك كِل هم َلْرَأ آم ٍضْعَب نع كلوُتِتْنَي نأ ْمُهَرَّدَحََو

 .[49 :ةدئاملا] © َنوُفِسَمَل سرّ ني ارك َّنِإَو يو

 ماع ةقرسلا دح ليطعتب ةيعرشلا صوصنلل هيض رمع انديس ليطعت ىوعد ه
 اومهفي ملو «ةعيرّشلا ليطعتل ًالخدم نييناملعلا نم نوضرغملا هذختا ؛ةعاجملا

 . 2غ رمع داهتجا

 ؛ةاكزلا فراصم دحأ مهبولق ةفلؤملا مهسل ًاضيأ هل ؛لض هليطعت ىوعدو »

 ةكوش ٌتيوقو ءمهمالسإ ّنَسَح دق مهنأل قحلا لب .ةعيرشلا ليطعتل الخدم نوكيل

 680 هيملسملا

 !!هللا فلاخ دمحأ هيمسأو (1)

 ءمكحلا ءارجإل بسانم ريغ فرظلا ناك امنإو «ةقرسلا ّدح قوي مل هنأ قحلاو (2)

 دودحلا اوؤردا» :وه ًارثأ ةمث نأ ىلع ةوالع .ًامدعو ًادوجو هتلع عم رودي مكحلاو

 . سمخلا نم قرس دق لجرب يتأ هنأ بلاط يبأ نب يلعل عقو امك ًامامتو ««تاهبشلاب

 نإ :لاقو ءّىلع هعطقي ملف .. لتاقملا سأر يقت ةذوخلا تحت عضوي ام . ًارفغم . ةمينغلا

 .212/10 :قازرلا دبع فنصم :رظنا «ًابيصن هيف هل

 ليطعت هنأ ىلع.رمع عينص مهف» :سيفن مالك . هيلع هللا ةمحر . يلازغلا دمحم خيشلل (3)

 ّصنلا نأل ال ٠ ؛مهلوانتي ال ّصنلا نأل ؛ةاكزلا نم ًاموق مرح ٌرمعف ؛غلاب أطخ :صنلل

 ؛نيقوفتملا ةيلطلل ٌصّصخ تاعماجلا ىدحإ يف ًايلام ًادامتعا نأ ُبَه .هدمأ ىهتنا

 مهنامرح ّدَعُي لهف ,مهتافاكم سمألاب نوفرصي اوناك ْنَم ٌضعب رامضملا يف فّلختف

 ءاطعإ رمع ضفر دقو .فرصلا طورش اولمكتسا نم هنم فرصي قاب هنإ !؟دامتعالل ءاغلإ

 - دعبأ . . .مهرورشل ًابتجت وأ «مهبولقل ًافيلأت «لبق نم هنولاني اوناك ام ودبلا خويش ضعب
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 «مهريغو «نيلتاقملا نيب مئانغلا ميسقت ةيآ ًاضيأ هن ام هليطعت ىوعدو ©

 . قارعلا ٍداوَس يف اميس ال

 ؛دحألا موي ىلإ اهتبطخو ةعمجلا ةالص رييغتل نيرصاعملا نم دهتجا نمو
 «تايعطقلا َقَّرَخ ٌداهتجا هنأ لمأتف ؛ةبروأو .ءاكيرمأ يف ةزاجإلا ٌةرتف اهنأل

 لَو م امي مَُتي مكَعأ أد :ىلاعت هلوق يف ةغللا لوصأو
 مهرذحأو مهءاوهأ عينت ردو مهو او لَ رع داب وامل سو

 7 -_ مم ع 391

 ّنِإَو مهيد ضع بص نأ هم ُديُر انآ جمل اَوَلَي نإ كل هَ لأ آم ضْعَب نع . ةلوُنَتْفَي نأ

 موي)» : ىلإ ّصَّنلا رييغت نوكي ال ىتح ؛[9 :ةعمجلا] * َنوُفِسفَل ساّئلأ نم اريك 00 ل لا ا

 !!«دحألا

 هقف نود اهموحل ليلحتل ؛ريزانخلا ةيبرت يف يفلعلا رييغتل اعد نمو ه

 . ميركلا نآرقلا اهب مّلكت يتلا ؛ةغللاب

 لصفلا ةمتاخ

 «ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةعيرشلا دصاقم ملع ةجاح لصفلا اذه يف تلوانت دقل

 نأو .يدصاقملا ريكفتلا تايلآ نم باطخلا بيلاسأو «ةيبرعلا ةغللا مهف نأو

 نم يبطاشلا قاحسإ يبأ رارغ ىلع هئارثإ يف نيمهسملاو «نفلا اذه يعضاو

 ةيبرعلا نيطاسأ نم اوناك ؛ نيرصاعملا نم روشاع نب رهاطلاو «ىمادقلا

 رامغ يف ضوخلا زاوج ّمَدَع انّيبو ءرامضملا مكلذ يف تافنصم مهلو ءاهمولعو

 لوقلا ىلع ًَءانب ٌعَرْشُي ال ثبعلا نأو «ةيبرعلاب ةطاحإ ريغ نم دصاقملا
 ًالصأ وه ةعيرشلا ٌّعْضَو نأو «ةعيرشلل ٌمْدَه رهاوظلا عابتا نأو ءدصاقملاب

 ةيبرعلا نإو .كلذك اهلهأ نأل ؛ةيمأ اهنأ يف ٌرّسلاو «ةيبرع ةعيرشلا نأل ؛ماهفإلل

 :نيديقب يهنلاو رمألا يف ةعيرشلا دصاقم نع فشكلا كلاسم يف ىّلجتت

 يف يعرش ٌبلطم اهنأ ىلع قايّسلا ةيرظن ىلع انجّرع امك ؛ةيحيرصتلاو ةيئادتبالا

 ىلإ اوبهذيل ؟نيعامطلا لئابقلا لاجر نم ٌةنفح فلأتي مالسإلا ىقبي رصيقو ىرسك ةميزه -
 ةيفاقثلا ةدحولا روتسد :رظنا ؟!؟نيملسملا رئاس نم مهريغك ةايحلا اوضفر نإ ميحجلا

 .ةرهاقلاب «راصنألا راد ط «45 . 44 :نيملسملا نيب
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 داهتجالا قلازم ىف اميس ال ؛ةيقيبطت ةلثمأب لصفلا ٌتجّوت دقو ؛يدصاقملا رظنلا

 .دصقلا ءارو نم هللاو .دصاقملا نع ةيبرعلا بايغ ةجيتن

 هلو هام ةهثو
 ©هي* ن5 نع



- 
 عع

 حك

 يلج .يريلإل رج
 ىصسمورد) ندا ىتس)
 ييارابارل 1177 ىكار تا تأ 0

 نماثلا لصفلا
 يف هجهانمو يملعلا ثحبلا ةجاح

 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسالاتاساردلا

 :ديهمت
 ملاعلا يف ةعيرشلا تايلكو ءايلعلا ةيمالسإلا تاساردلا َبَعش نإ

 ةرتاكدلا نع ًالضف ٌبالطلا اهب لفكت ةيملع ثاحبأ مايق نع ثرفسأ «يمالسإلا

 يف يرقفلا دومعلل ةلكشم ُثاحبألا اهب بتكُت يتلا ةغللا تناكو «ةذتاسألاو

 .نيسرادلاو نيثحابلا يدي نيب تايولوألا مَّلُس يف اهُعْضَو ّمزل كلذلف ءزاجنإلا

 ربع هلوانتن ام اذهو «يملعلا ثحبلا يف نيصرلا جهنملا تارقف نم تتابو

 :ةيتآلا ثاحبألا

 :جهنملا فيرعت :لوألا ثحبملا
 :ةغللا يف جهنملا

 «ٌحضاولا ٌقيرطلا :ٌجاهنملاو ءْنِّيب حضاو :يأ «جهن قيرط» :برعلا لوقت
 .2"”هيقتسملا قيرطلا :جهنلاو

 :حالطصالا يف جهنملا

 ةيغُب ةيسح وأ ةينهذ تايلمع ةدعل ةمّظنم ٌةطخ» وه ًاحالطصا جهنملا

 حيحّصلا ميظنتلا ن١ :وه وأ .©”(اهيلع ةنهربلا وأ «ةقيقح فشك ىلإ لوصولا

 .«جهن» :ةدام حاحصلا راتخم اذك «برعلا ناسل يف «جهن» :ةدام :رظنا (1)

 ةفاقثلا راد رشن «يواقرشلا هللا دبع دمحم .د :8 :ةيرظنلا يملعلا ثحبلا جهانم (2)

 .ةيبرعلا
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 اهب نوكن نيح ةقيقحلا نع فشكلا لجأ نم اَّمِإ «ةديدعلا راكفألا ةلسلسل

 . "”«نيفراع اهب نوكن نيح نيرخآلل اهيلع ةنهربلا لجأ نم امإو «نيلهاج
 :اهمولعو ةيبرعلا ملعتب يملعلا ثحبلل دادعإلا :يناثلا ثحبملا

 :ًاقلأتم اهبحاص ٌلعجت ٌةعانص ةيمالسإلا تاساردلا يف ةيملعلا ثوحبلا ٌةباتك

 : ءايشأ ةثالثب لصحي ملعلا : اولاق كلذل ؛ةسرامملاو سرمتلاب بستكت ةراهمو

 ظْفِح ىلإ كلذ هاعد ةيبرعلاب ملكتلا هسفن فّلك نم نإف ءهب لمعلا :اهدحأ»

 .ملعت عرشلا ىضتقمب اهيف لمعيل تالكشملا نع لأس نمو ءوحنلا
 .هميلعت ىلإ ىعدأ ناك سانلا ملع اذإ هنإف «ميلعتلا :يناثلا

 نم فينصتلا نم نكمتي الو «ءثحبلا ىلإ هجرخي هنإف ؛فينصتلا :ثلاثلا

 . ©!(هيف فنص يذلا ملعلا كلذ روغ كردي مل

 «بيترتلا عم رايتخالاو «ءاقتنالا نْسُح وه :فيلأتلا يف رادملا هيلع يذلاو

 نم ّدشأ مالكلا ٌرايتخا :ءاملعلا ٌضعب لاق .بيرقتلاو ,بيذهتلاو «بيوبتلاو

 . 0هلّضَق دئارو ءهلقع دفاو ءرملا ٌرايتخا :اولاقو ءمالّسلا تحن

 :يملعلا ثحبلا ناكرأ نم ٌبولسألا :ثلاثلا ثحبملا

 ىف ٍديعب ٌدَح ىلإ ٌبولطم هلامجو «ىملعلا ثحبلا ناكرأ ٌدحأ ّبولسألا نإ

 مدقت يتلا ٌثوحبلا َبَتْكَُن نأ بجي هنإ بوقعي ليمإ .د لوقي «ةيبدألا ثاحبألا

 يف ٌدومحم وهو .””(ليمج بولسأب بدألا يف ةصاخو «بدألاو ةغللا يف
 .ىرخألا ةيملعلا ثاحبألا

 دهعم ضايرلا .ط .«12 :رضخ حاتفلا دبع .د ,«يبرعلا ملاعلا يف يملعلا ثحبلا ةمزأ (1)

 .م1981 .ه1401 ةئس ةرادإلا

 «ةفرعملا راد «توريب ١273/1 :يلبنحلا بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا (2)

 .رشنلاو ةعابطلل

 ضئاقنلا ررغو ةحضاولا صئاصخلا ررغ» :باتك شماهب ةَسايَّسلاو بدألا نيع (3)

 . يبتكلا يحيلملا يلع دمحم ةبتكم ءرصم ءط «4 .3 :«ةحضافلا

 - ةعبطم «بوقعي ليمإ .د ءثحبلا ةيجهنم وأ ًاثحب بتكت فيك :60 :ثحبلا ةيجهنم (4)
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 بولسألا» ّدمتعي نأ ثحابلا ىلع نأ ىري - ُهندَك  راكف يدشر روتكدلاف

 ىلع نومضملل ةيمهأ يطعي» لوألا نأل ؛«يبدألا بولسألا» بّنجتيو «يملعلا

 . "0(تاملكلا ةرفو باسح

 ؛ًافنآ هانطبض ام قفو ىلع ةيبرعلا ةغللاب ىنعت ٌةيعرشلا ٌمولعلا تناك املو
 حيتافم كلتمي يذلا نإو .لهاست ريغ نم ًائيصر ٌبولسألا نوكي نأ ُمزلي هنإف
 مولعلا بلاطب ٌحبقي مكو ءاهنئازخ نم ريثكلا ةلاحم ال ُكلتمي ةيبرعلا ةغللا

 .ةيبرعلا طباوض هيف ٌرواجتي «كيكر بولسأب عرشلا يناعم نع ٌربعي نأ ةيعرشلا

 «ةحيصفلا ةلهسلا تارابعلا رايتخا ىلإ ةجاح ثوحبلا ٌرثكأ ةيهقفلا ٌثوحبلا»

 يف ةدوصقملا يناعملا كاردإ ئراقلا ىلع لهسيل ؛ةقوشملا ةيبدألا بيلاسألاو

 يف هنونف ىلع عالطالاو «بدألا بتك ةءارق يه اذه ىلإ ةليسولاو .رْسّيو حوضو
 ديلوتو «ظفللا ةحاصفو «كبسلا نسح ثحابلا ٌداتعيل «ةثيدحلاو ةميدقلا هرداصم

 .20(فّلكت ريغ يف بولسألا عيونتو .راكفألاو يناعملا

 نع كينغ هليلق ناك ام مالكلا ٌنسحأو» :«نيبتلاو نايبلا» يف ظحاجلا لوقي
 نم هاّشغو «ةلالجلا نم هسبلأ دق كو هللا نأكو «هظفل رهاظ يف هانعمو «هريثك

 ًافيرش ىنعملا ناك اذإف «هلئاق ىوقتو ؛هبحاص ةين بسح ىلع ةمكحلا رون

 «لالتخالا نع ًاهيزنو «هاركتسالا نم ًاديعب عبطلا ميحص ناكو .ًاغيلب ظفللاو

 .ةميركلا ةبرتلا يف ثيغلا عينص بولقلا يف عنص .فلكتلا نع انوصم

 ةفصلا هذه ىلع اهلئاق نم ثذفنو «ةطيرّشلا هذه ىلع ةملكلا تلصف ىتمو

 بولطمف بولسألا ٌلامج امأ» :يروبجلا ىيحي .د لاقو .م1986 «نانبل ءسرب سورج -

 برغلا راد .53 :صوصنلا قيقحتو ثحبلا جهنم «ةيبدألا ثاحبألا يف فارسإ ريغ نم

 .توريب «م1993 ءاط ءيمالسإلا

 ءراكف يدشر روتكدلل تايمالسإ ةلسلس نم راوحلاو ةيجهنملا يف 256 :ةيجهنملا يف (1)

 «ةيناثلا ءط «برغملاب لعشملاو ءةرهاقلاب ةبهو ةبتكم عيزوت ءطابرلا لادكأ ةعبطم

 .مم3

 .214 :ناميلس وبأ باهولا دبع .د .«يمالسإلا هقفلا يف ثحبلا جهنم (2)
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 اهميظعت نم هعم غنتمي مل ام «دييأتلا نم اهحنمو «قيفوتلا نم هللا اهبحصأ
 . '27(ةلهجلا لوقع هنم اهمهف نع لهذي الو «ةربابجلا رودص

 بولسأب نوكت ىتح هتباتك يف ةةبتتي نأ ةيمالسإلا مولعلا يف ثحاب َّلُك ىلعو
 راصتخاب يتآلا قفو ةيغالبلاو «ةيئالمإلاو «ةيوحنلاو «ةيوغللا ءاطخألا نم ميلس
 :ديدش

 نم ّدُبال ةباتكلا لبق لب .ًابيرق هانركذ ام اهنمو :ءاطخألا نم ةمالسلا -1

 «فرصلاو ءوحنلا بتكو «مجاعملا ةراشتساو «بولسألا ةماقتسال ثيرتلا

 .ةياهنلا يف هيلإ نئمطيو «ةغللا رداصم هدكؤت ام الإ لّزنُي ال نأو «ةغالبلاو

 ةظحل نم ٌعرسأ بلقلا ٌةظحل» :لوقي (ه296ت) زتعملا ٌنبا وه اهو

 ءركفلا ةيدوأ قامعأ نم ًةضئافلا يهف :ًالاجم عسوأو «ةياغ دعبأو «نيعلا

 دهاشلا نازيملاو ءهرضح امو باغ ام نيب ةعماجلاو «بقاوعلا هوجول ةلمأتملاو

 . رض امو عفن ام ىلع

 لقاعلاف «تبتك اذإ ديلاو «قطن اذإ ناسللا ىلع مالكلل لمملاك ٌبلقلاو

 «ةنيز نسحأ يف يساوك ةظافلأف ءاهيدبي مث «هبلق نم مالكلا َيْشَو يناعملا وسكي

 لامكتساو ءاهضراعم نييزتب ءاهب ةيانعلا لبق يناعملا راهظإب لجعتسي لهاجلاو
 , 20(اهنساحم

 ةيوغللا ءاطخألا نم هزنتت نأ يغبني ةيمالسإلا ٌمولعلا نأ يف ّرّسلا اذهو

 .تيقملا فيحصتلا نمو «ةعئاشلا ءاطخألاو لب «ةشحافلا

 لامعتساب كلذو ؛لمجلاو ظافلألا راركت ّبنجتي نأ :زاجيإلا- 2

 ريبعتلا ًامئاد ًةياغلا نإف «ىنعملا باسح ىلع اذه َنوكي ال نأ ىلع «فدارتملا

 ردق ربكأ ةغايصب ريبعتلا يف ٌريكرتلا وه ٌضرغلاف ."”حوضوو «ّةقدب ىنعملا نع
 بالطلا ٌدحأ بتك دقو .تاملكلا نم نكمم ردق لقأ يف ؛يناعملا نم نكمم

 .تاد «نانبل ءركفلا راد «يبودنسلا نسح قيقحت «107 .106 /1 :ظحاجلل نيبتلاو نايبلا (1)

 .283 7/2 :قباس عجرم يدادغبلا بيطخلا (2)

 .54 :صوصنلا قيقحتو ثحبلا جهنم 23(
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 اذه نإ» :ًالئاق «دهعلا ةيالو» يف نودلخ نبا يأر دقني يبلش دمحأ روتكدلل

 :روتكدلا لاق 2. . .ًادج ةريثك ٌبتك هيف ُثبتك دقو .كئاش ٌعوضوم َعوضوملا

 ملو فقوتف ءًادج ةريثك اهنأب اهفصو يتلا بتكلا هذه ّضعب يل َدّدعُي نأ هتلأسف

 . 2”(اهينعي نأ نود ؛ًادج ةريثك١ بتك هنأ ودبيو «بجي

 نم نكمم ٍدلع ربكأ نع رّبع ام اهعفرأ نم لب «ةيبدألا بيلاسألا نم
 تاساردلا بلاطل يغبني يتلا ٌةدعاقلا يه هذهو !تاملكلا نم ٍددع لقأب يناعملا

 ءاملع نأ ٌدجي ِثارَّثلا بتك يف رظانلاو .هثوحب يف اهب َمزتلي نأ ةيمالسإلا

 زاتمي لامجإلا ىلع ثارتلا بتك ُبولسأف «كلذب ًامازتلا رثكأ اوناك فلَّسلا

 باهسإلاو «لالخإ ريغ يف راصتخالا عم هلمج ٌصارتو «هظافلأ ةقدو «هتلازجب

 ىضتقمل مالكلا ةقفاومو «ماقملا وه كاذو اذه طباض امنإو «لالمإ ريغ يف

 نكت مل اذإ يفكي دحاولا ليلدلاو ديكأتلا ىلإ رمآلا ٌجاتحي ثيح ديكأتلاف «لاحلا

 ."ًاعاقيإو ًابيكرت ريباعتلاو ظافلألا يف ٍلامج عم اذه !كش عضوم ٌةركفلا

 تاملكلاو بيرغلا َبّنجتيو ؛ةحضاولا تاملكلا لمعتسي نأ :حوضولا 3

 اممو «ةكلهتسملاو ةزهاجلا تارابعلا َبْنجتي نأ هيلع امك «ةروجهملا ةيمجعملا
 ؛ميقرتلا تامالعب ةناهتسالا مدعو «ةبعصلا تاملكلا لكش حوضولا ىلع ٌدعاسي

 نأو «جئاتنلا زاربإو ءاهتارقف بيترتو «ةيعرشلا هتدام ضرع يف ًاعراب َنوكي نأو

 لكو «تاغلابملا ىشاحتيو ءاهب مّلسم ئدابم ىلع نيهاربلا داريإ نم ٌرثكي ال
 يف ٌحوضولا» :وه بولسألا لامجو «بولسألا لامج يف يوضني كلذ
 تاملكلا نوكت نأو ءِكْبَّسلا يف ةناتملاو ءريبعتلا يف ةسالسلاو .راكفألا

 «ةحضاو ةعّوَتُم «ةريصق لمجلاو تارابعلاو «لامعتسالا ةسونأم .ةحيصف

 .©”(عاقيإلاو سرجلا ةنسح ءاهنيب اميف ًايوضع ًاطبارت ةطبارتم «ةرصتخم

 .99 : احب بتكت فيك (1)

 «ىلوألا ط ,.124 :يراصنألا ديرف روتكدلل ةيعرشلا مولعلا يف ثحبلا تايدجبأ (2)

 .برغملا ءاضيبلا رادلا «ةديدجلا حاجنلا ةعبطم «م1997 ءها 7

 .60 :ثحبلا ةيجهنم (3)
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 تادارطتسالا نم هتركف ىلخي نأ ثحايلاب ٌنسحيو :دارطتسالا ىفن .4

 ًةليوط تناك نإو «باتكلا ةيشاح يف نكتلف ًايرورض كلذ ناك نإو «ةليوطلا
 مئامض َةَّدِع نم َجَّرَح الو ءثحبلا وأ بابلا ماتخ يف ةقحلم «ةميمض اهلعجيلف
 . ""اهلوصأو ءةركفلا مامت ءارقلل رينتو حضوت

 :ميقرتلا تامالعو ماجعإلاو لكشلاب صنلا طبض :عبارلا ثحبملا

 ةيشخ نوثّدحملا مه تافّتصملا هيف عضوو «بابلا اذه مامكأ قتف نم لوأو

 اذه رّوطت مث .اهديناسأو «ةيوبنلا ثيداحألا نوتم يف فيرحتلاو فيحصتلا عوقو

 :ةيتآلا بتكلا كلذ نمف .ماسج تافلؤم هيف ثلمتكاو «مايألا عم ملعلا

 .(ه382ت) هللا دبع نب يركسعلل «نيثّدحملا تافيحصت» 1

 ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا يبأ مامإلل «نيثدحملا فيحصت» -2

 .(ه385تر)

 .(ه388ت) يباطخلا دمحم نب دمح مامإلل «نيثدحملا أطخ حالصإ» -3

 .(ه387ت) الوكام نب رصن يبأ ريمألا باتك اهمهأ نمو -4

 يناعمسلا ميركلا دبع دعس يبأ مالسإلا جاتل «باسنألا» باتكو -5

 .(ه488ت)

 نب يلع نسحلا يبأ نيدلا زعل «باسنألا بيذهت يف بابللا» هرصتخمو -6
 ْ ْ ْ .(ه630ت) يرزجلا ريثألا

 رجح نبا ظفاحلل «هبتشملا ريرحتب هبتنملا ريصبت» :باتك اهقدأو 7
 «ةبسنلا هبتشم» باتك ممتو كردتساو هيف موق يذلا وهو .(ه852ت) ينالقسعلا

 . (ه748ت) يبهذلا نيدلا سمش ظفاحلا مامإلل

 يراخبلا يحيحصبو كلام مامإلل أطوملاب ضايع يضاقلا يِنُع امك - 8

 ىلع راونألا قراشم» :هباتك يف امهيف ءاج ام ِطْبَض يف ةقئاف ةيانع ملسمو

 .(؟راثالا حاحص

 .روكذم عجرم .54 :ةيمالسإلا تاساردلا يف ثحبلا جهنم (0)



 | 473 | ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا تاساردلا يف هجهانمو يملعلا ثحبلا ةجاح :نماثلا لصفلا

 ةفرعمو لاجرلا ءامسأ طبض ىف ىنغملا» :كلذك بابلا اذه يف ركذيو - 9

 يدنهلا يلع نب رهاط دمحم خيشلا ثّدحملل «مهباسنأو مهباقلأو ةاورلا ىنك

 ."”رصتخم عوبطم وهو .(ه986ت)

 .هلاكشإ نم هّلكشو «هماجعتسا نم ُعنمي ّطخلا ٌماجعإ :اولاق ىتح

 :تاطوطخملا قيقحت :سماخلا ثحبملا

 :قيقحتلا ٌفيرعت

 اهئافيتسا نم تبثتلا نكمي ىتح ؛تاطوطخملاب ةصاخ ٍةيانع ٌلْذب وه

 برقأ هنتم نوكيو «هفلؤمل باتكلا ةبسن ٌحصت ثيحب «ةنيعم تامولعم طئارشل
 . طوطخملا ٌبحاص اهكرت يتلا ةروّصلا ىلإ

 :قيقحتلاب موقي نميف اهرفوت بجاولا طورشلا

 امدنع اميس ال عازن ريغ نم اهدعاوقو ةيبرعلا ةغللاب ٌملع لوألا ظرشلاف

 :27يهو ؛باضتقاب قوسن طورشلا هذه مامتو «ةيبرعلا ةغللاب ظوطخملا ٌنوكي
 .بيلاسأو ًاظافلأ «ةيبرعلا ةغللاب ًاملاع نوكي نأ - 1

 .ةيخيراتلا اهراوطأو ةيبرعلا طوطخلا عاونأب ملع ىلع َنوكي نأ - 2

 .سراهفلاو تابتكملا ملعب ةيفاك ةيارد ىلع َنوكي نأ - 3
 .بتكلا رشن لوصأو «تاطوطخملا قيقحت دعاوقب ًافراع نوكي نأ - 4

 . طوطخملا عوضوم يف ًاصّصَخَتُم نوكي نأ - 5

 :عجارملاو رداصملا يق :سداسلا ثحبملا

 «تاقبطلاو «مجارتلا بتكو «ةصاخلاو «ةماعلا ٍتاعوسوملا بناج ىلإ

 رداصملا هذه مهأ نيب نمو «ةصصختملا تالجملاو «تاّيلوحلاو «تايرودلاو

 .ةيوغللا سيماوقلاو ءمجاعملا :عجارملاو

 .قباس عجرم 53 . 52 :ةيمالسإلا تاساردلا يف ثحبلا جهنم :رظنا (1)

 .115 :ةرظانملاو راوحلا بادآو ثحبلا جهانمو «34 :ةيرظنلا هجهانمو يملعلا ثحبلا : رظنا 22(
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 .ًاقاقتشاو «ًاحرش يئاجه بيترت يف ظافلألا ٌممجت يتلا يه مجاعملاو

 :27ةيتآلا ماسقألا ىلإ مسقنت مجاعملا هذهو ءًالامعتساو

 :ظافلألا مجاعم ©

 .يدابا زوريفلل «طيحملا سوماقلا»و هروظنم نبال «برعلا ناسل» :لثم

 دمحأ نب ليلخلل «نيعلا مجعم»و «يزارلا ركب يبأ نب دمحمل حاحصلا راتخمو

 .يديبزلا ىضترملل «سورعلا جات»و «يديهارفلا
 : يناعملاب ىنعُت مجاعم ©

 .هديس نبال «صصخملا»و «يبلاعثلل «ةغللا هقف» : باتك :لثم

 :ةيبرعلا ةغللا ىلع ةليخدلا ظافلألا مجاعم ©

 برعلا مالك يف اميف ليلعلا ءافش)و «يقيلاوجلل «بّرعملا» :باتك :لثم

 عماجملا نع ثردص مجاعم ةبتكملا يفو .يجافخلا نيدلا باهشل «ليخدلا نم

 نم يهف «ةيروسو ءرصمب ةيبرعلا ةغللا عمجم :لثم يبرعلا ملاعلا يف ةيوغللا
 .يمالسإلاو يبرعلا ثارتلا نويع

 :لصفلا ةمتاخ

 ثحبلا ٍناكرأ دحأ هرابتعاب بولسألا ىلع لصفلا اذه ىف ٌثزكر دقو

 برعلا بيلاسأ لهج ٌتحابلا ٌعَسَي الف «ةيمالسإلا تاساردلا يف يملعلا

 بولسألا ءاحيتساو «بدألاو ةغللا ةفرعم ُمزلي امم ؛ةقينألا مهتارابعو «ةقيشرلا

 نم ةمالّسلا لجأل كلذو ؛بتكلا فيلأتو «ءثاحبألا زاجنإ ىف نيصّرلا

 مزلي امك «دارطتسالا يفنو «ةرابعلا حوضوو «لخملا ريغ زاجيإلاو ءعاطخألا
 دامتعا ىلع ًةوالع «ميقرتلا تامالعو «ماجعإلاو ءلكشلاب ٌّصَّنلا طبض

 اذكو .يملعلا ثحبلا يف ةيوغللا سيماوقلاو مجاعملاك «عجارملاو «رداصملا

 ءاهروطتو «ةيبرعلا طوطخلاو «ةيبرعلاب ٌملعلا طَرَتْشُي يملعلا ثارّثلا قيقحت ىدل
 .دصقلا ءارو نم هللاو

 ءا1ط :92 .91 :يرابلا دبع هللا جرف .د ةرظانملاو راوحلا بادآو ثحبلا جهانم (1)

 .ةرهاقلا  ةيبرعلا قافآلا راد . م4
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 ةغللا ىلإ ةيمالسإلا ةيبرتلا مولع ةجاح
 1 هيبرعل 2 ١
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 :ديهمت
 نأل كلذ ؛ًابيرغ ًارمأ سيل ةيمالسإلا ةيبرتلا مولعب ةيبرعلا ةغللا ظبر نإ

 ةغل تناكو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألل ايلعلا ٌةيعجرملا ىه َةيمالسإلا ةموظنملا

 ةيفيكو «ةيبرعلا تارقف نانّمضتي ميلعتلاو ةيبرتلا نأ كش الو «ةيبرعلا ةيعجرملا
 ثحابملا ربع هجلاعن ام اذهو ,.حضاو جهنم ربع لايجألاو لافطألل اهنيقلت

 :ةيتالا

 :ةيبرتلا فيرعت :لوألا ٌثحبملا
 : يه ناعم ةثالث هل ةغللا يف ةيبرتلا ىنعم لصأ

 .امنو ءداز :ىنعمب وبري ابر - 1

 . عرعرتو أشن : اهانعمو «ىفخي يفخ :نزو ىلع ىبري يبر - 2

 .رمألا ىلوتو ءحلصأ :ىنعمب ءدمي ءّذم :نزو ىلع ٌبري ٌبر -3

 «مامتلا ّدح ىلإ ًائيشف ًائيش لفطلا ءانب ةيلمع :ىينعت ةيبرتلا ءحالطصالا يفو
 ."0لامكلاو

 :ةيمالسإلا ةيبرتلا رداصم :يئاثلا ثحبملا

 اهرداصم نم اهلئاسوو ءاهجهانمو «ةيمالسإلا ةيبرتلا قئارط ةفرعمب كلذو

 «فاقوألا ةرازو تاعوبطم نم +27 .:ديوس رون دمحمل لفطلل ةيوبنلا ةيبرتلا :رظنا (1)

 م0007 12ط .رطق ةلودب
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 مظعمو «يمالسإلا ركفلاو «يمالسإلا هقفلاو هِي هيبن ةَنّسو ؛هللا باتك ةيلصألا

 نحنو .ٌبجاو وهف هب الإ ٌبجاولا متي ال امو ؛ةيبرعلا ةغللاب تبتُك مولعلا هذه

 يف ةيلصألا رداصملا ىلإ ًاعاملإ تناك امنإو ءطقف يبرعلاب بوتكملاب ٌديقتن ال

 ًاردق لقي ال ةيبنجألا تاغللا يف ةيمالسإلا ةيبرتلا نع بتُك ام الإو ءعوضوملا

 .ةيبرعلاب بتك اًمع

 ؟ةغفللا لفطلا بستكي فيك :ثلاثلا ثحبملا

 ءءاكبلاو ءكحضلا :لثم ىناسنإلا كولسلا رهاظم نم ًارهظم ٌةغللا ٌربتعُت

 لقصت اهنكلو «لفطلا ىف ةخسار ةغللا َروذج نإ ٌتيح «ةعاجشلاو «فوخلاو

 ةعامج نيب أشني مل اذإ لفطلا نإ ىتح ؛عمتجملاب كاكتحالاو «باستكالاب

 الإو ؛هيف اهتيمنتل ةراهم ىلإ ٌجاتحت «لفط يأ يف ٌةنماك يهف قطني الف «ةقطان

 .هب طيحملا عم هلعافتو هومن ربع رهظت اهنإف

 ومن لمتكا اذإ الإ متي ال ماع لكشب  ةغللا مّلعت نأ هيف كش ال اممو
 نم َّدُب ال امك ء«درفلا ىدل ةيلضعلاو «ةيبصعلا ةجسنألاو «ةيوضعلا ةزهجألا

 ."”هلعتلا قيرط نع كلذو ؛اهجضن لامتكا ىدل قطنلا حراوج بيردت

 .هناوخإو «هيدلاو نيب هلزنم نم ءاوس .ةاكاحملاو ديلقتلا لفطلا ٌةعيبطو

 ىلع صرحلا نم َّدُي ال كلذلف ؛ىعامتجالا هطيحمو .هتسردم ىف وأ «هتاوخأو

 ديعص لك ىلع ةدعاسملا ميدقت اذكو ءرخآلا عم ةيلصاوتلا هعمس ةساح ةمالس

 بناج ريوطتو «ةيوغللا ةورثلل ءاعولا اهنأل ؛هتركاذ ةيمنتل هطاشنو «هئاذغ يف

 ًاريثك رّوطتي ال هسفن ىلع يوطنملاو لوجخلا نأل ؛لفطلا ىدل ةيلعافلا

 .هريغ عم ثيدحلا ةحاتإل ةعرسب مَّدقتي يذلا وه ٍةيباجيإب ٌكراشملاف

 :2!يتأي ام ةاعارم نم َّدُب ال ةبرجتلابو

 مايقلا ٌعيطتسي ال هنأ الإ «ريبعتلا ىلع ةردقلاب ْدّوَرُم وهو لفطلا دلوي - 1

 .139 :ىسيع نب يفنحل «يوغللا سفنلا ملع يف تارضاحم (1)

 .م1975 ء1ط .ةيرصملا ولجنألا ةبتكم 225 :ةيطع لاونل يوغللا سفنلا ملع (2)
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 ةنيعم ةجرد ىلإ مالكلاب ةصاخلا ةيلخادلا ةزهجألا لصت نأ دعب الإ ؛ةيلمعلا هذهب

 . جضنلا نم

 يتلا يه اهمّلعتي يتلا ةغللاو ؛نيعم ٍتقو يف مالكلا لفطلا ملعتي 2

 .هب نيطيحملاو «هيوبأ نم اهعمسي

 «ملعتلاب قّلعتيف ُبيردتلا امأ ءومنلاب قّلعتي وهو «ٌئيساسأ ظرش ٌجضنلا - 3
 يتلا ؛ةنيابتملا طاشنلا بيلاسأ يف امهنيب لصفلا نكمي الو «نامزالتم امهالكو

 .ملعتلاو «جضنلا نم لك نيب لعافتلل ةجيتن ةقيقحلا يف يه يتلاو ءدرفلا اهيّدؤي

 :لفطلا دنع ةغللا ومن :عبارلا ثحبملا

 : يتأي امب طورشم - انفلسأ امك  لفطلا دنع ةغللا ومن نإ

 .ةيلضعلاو ةيبصعلا ةجسنألا ضعب جضنو «ةيوضعلا ةزهجألا لامتكا 1

 .©”هلعتلا قيرط نع اهّومن لامتكا دنع قطنلا ءاضعأ بيردت -2

 لحارملاب رمي لفطلل يوغللا ّىمُّتلا نأ ىأر دقف «ثريف» ذاتسألا امأو

 :20ةينآلا

 . سولجلا هتعاطتسا لبق ام ىلإ لفطلا ةدالو ذنم يهو .دهملا ةلحرم 1

 .مالكلا أدب دق نوكي ةلحرملا هذه يفو .سولجلا ةلحرم 2

 وبحلا نأل ؛ام ًائيش لفطلا ملاع عستي ةلحرملا هذه يفو ءوبحلا ةلحرم - 3

 .هسلجم نم دعبأ ىلإ هلقني
 .ملاع ىلإ لفطلا لقتني ةلحرملا هذه يفو «ةدعاسمب ريسلا ةلحرم - 4

 .بحرأ

 .لزنملا دودح يف هدحو ريسلا ةلحرم 5

 .لزنملا جراخخ ريسلا ةلحرم 6

 ةينطولا ةكرشلا ط 4140 :ىسيع نب يفنح .د «يوغللا سفنلا ملع يف تارضاحم (1)

 .ما0 .رئازجلا «عيزوتلاو عبطلل

 .ةرهاقلا ما 3 «فراعملا راد ط 40 :نارعسلا دومحم 3 ؛عمتجملاو ةغللا )2(
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 ةبسنلاب لحارملا ٌمهأ نم ٌةلحرملا هذهو ؛ةسردملا ىلإ باهذلا ةلحرم 7

 .ةغلل

 ةغللا ومن ةساردل يثالثلا ميسقتلا ىأر دقف «سربسي» يكرمندلا ملاعلا امأ

 :"”لفطلا دنع

 .حايّصلا ةلحرم 1

 . ةأبأبلا ةلحرم 2

 .ملكتلا وأ «مالكلا ةلحرم 3

 :لفطلا ىدل يلخاّدلا ٌعفادلا :سماخلا ثحبملا

 كلذ ءارج نم دقفيف ةغللا مّلعت نم فدهلا ةداع كردي ال لفطلا َملعتملا نإ

 ةباتكو ًالوق يوغللا ريبعتلا تاراهم باستكا ىلإ هودحي يذلا ؛يجراخلا عفادلا

 يذلا ؛حضاولا فدهلا نأ ديكأتلا ىلإ ةجاح الو .داهتجاو دجو «ةبغرو «قوشب

 .كرحملا يلخادلا عفادلا هنيع وه ملعتملا كاردإ نمض عي

 ةبغرلاو قوشلا ةراثإ يف كلذب قفخأف ءدالوألا نيملعتملا مامأ ةيلجلا فادهألا

 «تاباقعلا نع ةئشانلا ةيجراخلا عفاودلا مادختسا ىلإ اجلي ؛ةيلحادلا

 ًاتعبمو ««ًاليقث» ًائبع ملعتملا دنع ملعتلا ٌحبصي دئدنعو .تاديدهتلاو «تآفاكملاو

 .ةيئاغبب َةيلآ اهلماكب ةيميلعتلا ةيلمعلا ودغتو «مّلعتي ام هركو هرجضلاو مأسلل

 سكعلاب لب «هل هنم ةدئاف ال ًاهرك دلولا هيلع ُهَّركي يذلا يلآلا َملعتلا نإ

 ترهظأ لاجملا اذه ىف ثدقع ىتلا ثاحبألاو .ضغبلاو «روفنلا هسفن ىف دّلوُي
 ٌدجي ال امم ًامّلعت ذلأو «ءلهسألا ؛ملعتملا كاردإ قاطن يف ُعقت يتلا ةداملا نأ

 ةقالعلل ةسارد ركفلاو ةغللا نيب ةقالعلا :رظناو «41 :قباسلا عجرملا «103 :سريسب (1)

 ةفرعملا راد ط «78 - 77 :دامح نمحرلا دبع دمحأ .د «ةغللاو ركفلا نيب ةيمؤزللا

 .م5 «ةيردنكسإلا « ةيعماجلا
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 ىف ةسيئرلا ٍتاوطخلا ىلوأ ىه ىتلا ةبغرلا دّلوُي كاردإلا اذه نأو «ىنعم نم هيف
 ١ 0 .©”هيحصلا مّلعتلا ةيلمع

 :يوغللا لفطلا ءانب :سداسلا ثحيملا

 .ًايفطاعو .ًايقالخأو ءًايعامتجاو ءًايدابعو «ًايدقع ءانب لفطلا ءانب نم ّدْب ال

 هللا رطف يتلا هترطفو بواجتي امب ًايركفو «ًايملعو «ًايحصو :؛ًايمسجو «ًايسفنو
 :اهنم «ةريثك سسأ يركفلاو يملعلا ءانبلا ىّمسم يف لخديو .اهيلع ةبطاق َسانلا

 نم مسقل لفطلا ظفحو «لفطلا يف هبادآو ملعتلا بح سرغو «ملعتلا يف هّمح

 ءفكلاو «حلاصلا سردملا رايتخاو ءامهظفحب ةينلا صالخإو «ةنسلاو نآرقلا

 لفطلل ةبتكم نيوكتو «ةيملعلا هلويم قفو لفطلا هيجوتو «ةحلاصلا ةسردملاو «هل

 ىلإ «هيلع باش ءيش ىلع بش نمو .«فرحلا نامدإو «باتكلا بح لجأ نم
 .ريثك كلذ ريغ

 ةغلو «ميركلا نآرقلا ةغل «ةيبرعلا ةغللا لفطلا ناقتإ : سسألا هذه ٌمهأ نم نإو

 ٌةيمهأ رهظتو ءاهلك مولعلا ٌحاتفم اهنأل ؛ةيوهلا لثمت يتلا ةغللا «ةفرشملا ةنسلا

 : ةيتآلا رصانعلا لالخ نم ىحصفلا ةيبرعلا هنيقلتو «لفطلا ىدل يوغللا نيوكتلا

 ؛ اهناقتإو لب ءاهيلع لافطألا ةئشنتو «ةيبرعلا ةغللا ميلعتب كي ِْبَنلا ىنتعا ©

 ءادف لوبق ىلع ِةِْكَو هصرح ةدش نع يزاغملاو ريسلا بتك هتلقن امب كلذ رهظيو
 ٌريسألا ناكو «نيملسملا لافطأل اهتباتك ناقتإو «ةيبرعلا ةغللا ميلعتب ردب ىرسأ

 . 2”ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا ةباحصلا نايبص نم ةرشع ميلعت درجمب هسفن يدفي

 :رظنا (0)

 0. 870 طقتأ 220181عا, آعمتطللق 1[ عمأاال ج20 2ءععوممقلا ا, آ0920310105. 81ه الولع

 10132110 217عقؤر 0

 ء1ط «12 :ينارعش ةراّبك نامأ .د «ةيمسرلا توريب سرادم يف ةيبرعلا ةغللا ميلعت نع

 | .م1

 («(1) مسق 14/2 :دعس نبا تاقبطو «92/2 :يليهسلل فنألا ضورلا :رظنا (2)

 .297 . 296 /2 ,.127 249 /1 :يناتكلا يحلا دبعل ةيرادإلا بيتارتلاو



 ةيبرعلا ةفللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح 480 |

 فيكو هلي َيِبّنلا ةأشن عبتت ىلع يزاغملاو ريسلا ٌبتك تجرد دقو »

 عاضرلا نم ِكَي همأو ركب نب دعس ينب ةليبق نم ةيدابلا يف عضارملا هل ثسمتلا

 .ةيبرعلا يف ناسللا ةحاصف ٌباستكا مكجلا ةلمجج نم نأو ؛ةيدعّسلا ةميلح

 ًاداعتبا «مهدالوأل ٌَعضارملا اوسمتلي نأ برعلا نم نيرضاحلا دنع ٌةداعلا ٍتناكو

 ناسللا اونقتيو « مهباصعأ ٌدتشتو ,مهماسجأ ىوقتل ؛رضاوحلا ضارمأ نع مهل

 يبرعلا ناسللا دعس ينب ةيداب يف لك هللا ٌلوسر مّلعتو ."”مهدهم يف َيبرعلا

 لوسر اي : كلذ ركب وبأ هل لاق املئعف «قلخلا ٌحصفأ دعب اميف حبصأو . حيصفلا

 تعضرأو «شيرق نم انأو ينعنمي امو» لَك لاقف !كنم ٌحصفأ تيأر ام «هللا

 , 20(! ؟دعس ىنب ىف

 ىلع مهتئشنتو ء«مهئانبأ ةيبرت يف ءابآلا نم ٌدَدَع ةنسلا هذه ىلع راس دقو «

 ملعتل ؛ليذه ٍةليبق ىلإ ريغص وهو جرخي يعفاشلا مامإلا اذهف «ةيبرعلا ناقتإ
 ّبصق لانو «ةيبرعلا ةغللا ًةدمع ًاقدصو ًاقح ناكف ؛اهجراخمو اهلوصأب ةيبرعلا

 ٌتجرخ ينإ مث» :هسفن نع ٌنيعفاشلا لوقي .ةيمالسإلا مولعلا نم ٍددع يف َقّبَّسلا

 ٌحصفأ تناكو ءاهعبط ذخآو ءاهمالك مّلعتأ «ةيدابلا يف ًاليذه تمزلف ءةكم نع

 . 2”(مهلوزنب لزنأو . مهليحرب لحرأ « ةنس ةرشع عبس مهيف تيقبف :لاق «برعلا

 «لابتلاب َنومُْرَي ةيبص ىلع ّرمي هنيلَذ قورافلا رمع نينمؤملا ٌريمأ اذهو «

 ٌموق اننإ !نينمؤملا ٌَريمأ اي :لوقيف «ًعوفرملا ٌبصنيف «همالك يف مهّدحأ ئطخُيف

 يلإ ّبحأ .مكيمر يف مكأطخ نإ :لوقيف ءأطخلا اذهل رمع بضغيف «نيملعتم

 . مكتغل يف مكئطخ نم

 ةلودب فاقوألا ةرازو تاعوبطم «55 :يروفكرابملا نمحرلا يفصل موتخملا قيحرلا (1)

 . رطق
 .ط «ةثيدحلا بتكلا راد «ليكولا نمحرلا دبع قيقحت «88 /1 :يليهسلل فنألا ضورلا (2)

 ةرازو تاعوبطم «52 :يبالصلا دمحم ىلع روتكدلل ةيوبنلا ةريسلا :رظناو .ه7

 «4ط «قشمد ءملقلا راد «61 60 :يلازغلا دمحمل ةريسلا هقفو ءرطق ةلودب فاقوألا

 .م1989 ه9

 .284/17 :يومحلا توقايل ءابدألا مجعم (3)



 | 481 ةيبرعلا ةفللا ىلإ ةيمالسإلا ةيبرتلا مولع ةجاح :جساتلا لصفلا

 «ليخلا بوكرو «ةيامرلاو ٌةحابّسلا مكءانبأ اومّلع :قورافلا ٌرمع لاقو ه

 .رعشلا نم لمجي ام مهوؤرو

 .مهتنسلأ ٌبذعت ٌرعشلا مكدالوأ اوور :نينمؤملا مأ ٌةشئاع تلاقو ه

 ديعب ةيدابلا ىلإ اهدالوأ جارخإ يف برعلا ةرضاح ٌةقيرط ترمتساو ه

 نب كلملا دبع ةملك يف كلذ رهظ دقو ؛مهدالوأ عم ءافلخلا لعف امك «مالسإلا

 نم ّلجر كلملا دبع نب ديلولا ىلع َلَخَد ذإ ؛ديلولا هنبا نحل نيح ناورم
 ام :لاقف «ٌيدوهيلا ٌنالف :هل لاق ؟ٌكَئتخ نم :ٌديلولا هل لاقف ءشيرق فارشأ

 . .نالف نب نالف وه «نينمؤملا ريمأ اي ينتخ نع ٌلأست امنإ كلعل :لاق ؟لوقت

 . "”ةيدابلا همزلن ملف هل انّيح ديلولا يف انب ّرضأ :ناورم نب كلملا ُدبع لاقو
 ءملعلا نم ٍنونُق نع هفشاكف «ةيواعم ىلإ هدلوب ثعب ًادايز نأ ىوريو »

 .ائيش هنم ٍورأ مل :لاقف ءرعشلا هدشنتسا مث «هنع هلأس ام لكب أملاع هلجوف

 هيوريل ٌقاعلا ناك نإ هللا وف !؟رعشلا هيّورُت نأ كعنم ام :دايز ىلإ ةيواعم بتكف
 .لتاقيف هيوريل ْنابجلا ناك نإو ءوخسيف هيوريل ٌليخبلا ناك نإو ءرييف

 لبق نم يبرعلا ناسللا يف ةعئاّشلا ءاطخألا تلحفتساو «ُنحللا رثك املو ه

 طْبَض اوررقف ؛كلذ نولوؤسملا لمتحي مل «ةمداقلا لايجألاو «دغلا ٍلافطأ

 ةروطخ ىلع هنو بلاط يبأ نب يلع انديس هّبنف ءاهل دعاوقلا عضَّوو «ةيبرعلا
 ملع أشنف يبرعلا وحنلا دعاوق ّمَضَو يلؤدلا دوسألا يبأ نم بلطو ءعضولا

 .وحننلا

 ءهدلو لجرلا ةسايس باب :اهنمضو «ةسايسلا» :باتك انيس ُنبا بتك دقو ©

 رَجّرلا ةياور َّنأل ؛ةديقعلا مث ءزجرلا ّطفحي نأ يغبنيو» :يتأي امب ىصوأف
 ليق ام رعشلا نم راتخي نأ ىلع تخأ هنزوو ءهرصقأ هتويب نع ذإ ؛رسيأ هظفحو

 «نيدلاولا رب ىلع هنم ثح امو «لهجلا ٌمذو ملعلا حدمو «بدألا لضف يف

 ملأو «نآرقلا ظْمِح نم ُيبَّصلا غرف اذإف «فيضلا ىرقو «فورعملا عانطصاو
 .«هدادعتساو «هتعيبط مئالي ام ىلإ ٍذئدنع رظن «ةغللا لوصأب

 .480 /2 :هبر دبع نبال ديرفلا دقعلا (0)



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | ١482

 أدبي نأ هجولاف ميلعتلاو ٌُبيدأتلا غلب اذإف» :يدرواملا نسحلا وبأ لوقيو ©

 يف اهب َبطاخو «هباتك اهب هللا لزنأ يتلا اهنأل ؛ةيبرعلا ةغللا عم نآرقلا ميلعتب

 بتكلا تفلأ اهبو ءهتنس ٌدِكَي هللا لوسر غلب اهبو ىهتلم ضتئارفو «هنيد عئارش

 يتلا كوكصلاو مهلئاسر بتكُت اهبو «ةيلزهلاو «ةيدجلاو «ةيمكحلاو «ةينيدلا
 ناك الإو .ءاهملعت نم ةلملا هذه يف ئشانلل دب الف «مهنيب قئاثو هللا اهلعج

 ."”«للملا يف ًاصوقنم «نيدلاب ًالهاج
 :لوقيف ؛ةخللا مّلعت يف جهنملاو ٍجردّتلا ىلع يدرواملا ةمالعلا دكؤيو ©

 لهسألاو ءاهبتك نم فخألاف فخألا ىلإ ّدصقي نأ «ةغللا ميلعت يف ةجولاو»

 رداتلاو ءيشحولا بيرغلاب دالوألا لغشي الأو ءاهتافنصمو اهتافلؤم نم لهسألاف

 نع هّلغشي امم كلذ نإف ؛ضورعلا نيواودو ءوحنلا قئاقدب الو «ىبنجألا

 يف هرمع ناسنإلا ىنفأ اذإف ءاهتفرعم ىلإ ًادصق ظافلألا مّلعتت امنإو :يناعملا
 «ءابدألا لثم ةعانص هلعجي نمل كلذ َنوكي نأ الإ «يناعملا هتتاف ظافلألا مّلعت

 ىلإ ةغللا ملعت ىلع ةناعتسالا يف ٌجاتحيو «نبيوحتلا نم نيملعملاو «نيبدؤملاو
 ىورت نأ :كلذ ريبدت يف ٌحيحصلاو .اهرابخأو ءاهمايأو «برعلا راعشأ ةياور

 «نيدلاو ءديحوتلاو «ةمكحلا تّمض يتلا ةيمكحلا راعشألا ظفحيو «ملعيو ؛هل

 أشنيل ؛قالخألا مراكمو ءدوجلاو «ةعاجشلاو ء«دهزلاو ء«ملعلا ىلع ثعبلاو

 يف هل عمتجيف «ةداع اهداتعيو ءاءوشن حدامملا لين ةبحمو «لئاضفلا ةفرعم ىلع

 «بيرغلا نم ريثكو «مالكلا نم لذتبملا ةفرعمو «نايبلاو «ةحاصفلا ةدئاف كلذ

 . 2”ةلضافلا يناعملا ىلع فوقولاو

 ءذيمالتلا راغصل ةصاخ ةسردم ءاشنإ ىلإ روشاع نبا ٌةمالعلا وعديو »

 «نايبلاو ء«ةحاصفلا نم تاغللا نم ةغلل سيل ام ةغللا هذهل نأ عم» :ًاضيأ لاقو (1)

 لامتحاو «فيراصتلا ةرثكو :«ناذآلاو عامسلا يف ةوالحلاو «ناسللا ىلع ةوالطلاو

 هذه هابشأو «ةرثكلاو ةلقلا نيب فورحلا طسوو «ظافلألا ةعسو ءةيوحنلا سيياقملا

 كولملا ناك اذهلو ؛ ًاعضوم كلذل تناكل ًابدأت تديفتساو ؛ًالمج تملعت ول ام لاصخلا

 .«هتنيز سلاجمو :؛هتلفح تاقوأ يف اهلمعتسي مهنم ًاريثك نإف ؛ اهنوملعتي مجعلا
 .ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو رشن ءرضخلا دمحم قيقحت .168 :كولملا ةحيصن :رظنا (2)



 | 483 | ةيبرعلا ةفللا ىلإ ةيمالسإلا ةيبرتلا مولع ةجاح :عساتلا لصفلا

 نم ةغللا هذه نوئفب ذخألاو ءاهيلع نّرمَّتلاو 2( ىحصفلا نيقلتب اهيف نوبّدؤي

 ينابم يف هب جرختلاو «نآرقلا ةسارد يف قمعتلا عم لئاسرو .ءبطخو .راعشأ

 .ىناعملا تافرصتو ,ظافلألا

 ىنعملا ىلع ظفل لك قيلعتو ءزاجملاو ةقيقحلا صيحمتو «ةبسانملا تادرفملا

 مهأ زاربإو ءاهئايحإ ىلع نيعي «عفانو «يلمع قيرط كلذ يفو .هل بسانملا

 ."”اهصئاصخ

 :ةءارقلا ةراهم :عباسلا ثحيملا

 نع اوئّدحت» دقو اذه .بستكت اهنأ ىلع ةءارقلا ةراهمب نويوبرتلا ىنُع دقل

 ةردقلا لثم «ةلوبقم ةءارق عنصل اهنم ديالو «ةءارقلا لالخ نم قّقحتت ٍتاراهم

 ًاحيحص ًاقطن اهقطن ىلع ةردّقلاو «فورحلا نيب زييمتلاو «نيعلا كيرحت ىلع

 يف تاملكلا جْمَدو ءتاملك يف فورحلا ٍجْرَمو «ًايتوص ًاليلحت ةملكلا ليلحتو

 . 20(ةلامجإ صنلا مهف ىلع ةردقلاو «ةيفيظولا ٍتادرفملا ةفرعمو «لمج

 ٍتاراهملاك «ةغللا مّلعت يف ةيساسأ ةراهم اهرابتعاب ىنعي يوبرتلا نإ

 ةءارقلا ميلعت بيلاسأب اونُع انه نمو «ةباتكو مالكو مهفو عامس نم ىرخألا
 , 2)اهتقيقحو ءاهعاونأو «ةءارقلا فادهأ ةساردو .ئدتملل

 ءانبو ءاهل ئدتبملا باعيتسا ىلع ءانبو ءاذه ىلع ًءانب ةءارقلا أومسق دقو

 ىرخألا تاراهملا ةمدخل هب مهست امو «ةيوبرت فادهأ نم هققحت ام ىلع

 : اهعاونأ نم اوركذف ءاهقيقحتو

 .270/1 :ةجوخلاب بيبحلا دمحم خيشلل ءهروشاع نب رهاطلا دمحم مالسإلا خيش (1)

 .رطق ةلودب فاقوألا ةرازو تاعوبطم نم 1

 يلع .د «مهريغل اهنع ةيبرعلا ةغللا ءانبأل ةءارقلا ميلعت قئارط فلتخت له :ثحب :رظنا (2)

 :هئالمزو رطاخل ةينيدلا ةيبرتلاو ةيبرعلا ةغللا سيردت قيرط :رظناو «33 . 32 :يمساقلا

141 . 

 .107 :يلوخلل ةيبرعلا ةغللا سيردت بيلاسأ (3)



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | 484 |

 ةفرعمب ءرخآلا دعب ًادحاو ءاجهلا فورح ٌميلعت يهو :ةيفرحلا ةقيرطلا

 . نيس (س)و ءاب :(ب) لثم همسا

 لثم ءًاحوتفم ًاتوص اهقطنب ةغللا تاوصأ ٌُميلعت يهو :ةيتوّصلا ةقيرطلا

 .خلإ ٠. «نم ( نص ميلعت يف لاقي نأ

 ةيتوصلا عطاقملا ةطساوب ةءارقلا مّلعت ىلع ٌدمتعتو :ةيعطقملا ةقيرطلا

 متت اهنأل ءّدملا فورح ةفرعم ىلع ُموقتو «ثيدحلا ةغللا ملع هرّرقي ام ىلع
 .توصلا ءادأ دعب عطقملا

 فورحلا مّلعتي مث «ًالك اهرابتعاب ةملكلا ملعتب اهيف أدبي :ةملكلا ةقيرط 4

 . اهتنوك يتلا
 اهقطني ملعتملا مامأ ةريصق المج مّلعملا ضرعب كلذو :ةلمجلا ةقيرط 5

 مث «ةهباشتم لمج نيب ةنراقم لمعت مث .تارم ملعتملا هدعب اهديعيو ؛مّلعملا

 .يئزجلا ليلحتلا ةيلمع ىلإ ملعملا لقتني

 ةمدقتملا قرظلا نيب عمجلا ىلع اهانبم ٌةقيرط يهو :ةيعمجلا ةقيرطلا 6

 ."”اهايازم ذخأو ءاهتايبلس يفالت لجأ نم

 :ةيرهجلا ةءارقلاو ةتماصلا ةءارقلا نيب :نماثلا ثحبملا

 : ةتماصلا ةءارقلا

 اهلو ءعوضوملاو ىنعملا باعيتساو «مهفلا :ةتماصلا ةءارقلا فادهأ نم َّنِإ
 دعب الإ ٌُنوكت ال ةيرهجلا ةءارقلا ةداجإ) نإو .ىملعلا نيوكتلا وه هجو نم ٌةيمهأ

 ءحيحّصلا ٍقطْنلا لثم ؛ةيفاضإ ٍتاراهم ىلإ ُجاتحتو «ةتماصلا ةءارقلا ةداجإ

 عم تاراشإلاو ءهجولا ريباعت ماجسناو «ةفقولا نْسحنو «ءادألا ةدوجو

 . 20 "ةءارقلا

 يلع .د «مهريغل اهنع ةيبرعلا ةغللا ءانبأل ةءارقلا ميلعت قئارط فلتخت له :رظنا (1)

 :هئالمزو رطاخل ةينيدلا ةيبرتلاو ةيبرعلا ةغللا سيردت قيرط :رظناو «135 :يمساقلا

8 . 

 .189 :ديجملا دبع زيزعلا دبعل ةيبرعلا ةغللا (2)



 | 485 | ةيبرعلا ةفللا ىلإ ةيمالسإلا ةيبرتلا مولع ةجاح :عساتلا لصفلا

 : ةيرهجلا ةءارقلا - ب

 ىلإ هؤرقن يذلا ىنعملا لقنو «نيرخآلا ماهفإ يه ةيرهجلا ٍةءارقلا َضَرَغ َّنِإ
 مهفلا نم ًاديقعت ٌرثكأ يهف هيلعو «ناسنإلا هؤرقي امل ُيوفش ٌريسفت اهنأكو ءانريغ
 لصوت ةادأو ٌةليسو» اهنأل ؛روهمجلا ةهجاومو ء«ءاقلإلا ةراهم يمنتو ءتماَّصلا

 ,ماهفتسا نم «بولسألا عون نع تاريبعتلا قيرط نع «مالكلل يبدألا قوذتلل

 «سامتلاو ءرجزو ءءاجرو «ءاعدو ( يمنو ءبجعتو «خيبوتو «ريرقتو ءراكنإو

 ."7(كلذ ريغو

 ام ئراقلا فشتكي ذإ ؛مّلعتلاو ميلعتلا ةيلمع يف ةيرورض ًةيرهجلا ًةءارقلا نإ
 ةءارقلاو ءاهيفالتو اهجالع َلواحيل ءاهلالخ نم قطنلا يف ءاطخأ نم هيدل
 ءاهتفص قيقحتو ءاهجراخم نم فورحلا ءادأو «قطنلا ناقتإل ةليسو ةيرهجلا
 بيردتلا لالخ نم اهليثمتو .«يناعملا نع ريبعتلاو ءعادألا ةداجإل ةليسو يهو

 . ©”كلذ يف نسحتلا ىلإ يدؤت يتلا ؛ةسرامملاو

 ىف ةيرهجلا ةءارقلا دصاقم نييوبرتلا نيسرادلا ضعب لزتخا دقو ءاذه

 ْ : 2”ينآلا قفو ؛ةيعامتجاو «ةيسفنو «ةيصيخشت : ةثالث

 ذيملتلا ىدل فعضلاو ةوقلا نطاوم ىلع ٌنمَّردملا فقي نأ :ةيصيخشتلا - 1

 اهتافص .«تاوصألا ىف كلذ ناك ءاوس .ءلامكلا ىلإ ههّجويف «ئراقلا

 ْ .ةيوغللا ءاطخألا يف مأ ءاهجراخمو

 زجاوح كلذب ًايظختم «هئالمز مامأ ًارهج ةقثلاب روعشلا :ةيسفنلا - 2

 .سفنلاب ةقثلاو ءةعاجّشلا نم ًةيوق ًةنحش هيطعت ذإ .ءفوخلاو «لجخلاو هدّدَرَّنلا

 ءمهعم ثدحتلاو ءروهمجلا ةهجاوم ىلع ةبردلا :ةيعامتجالا -3

 .135 :نايلع داؤوف دمحأ .د اهسيردت قئارطو اهتيهام ةيوغللا تاراهملا (1)

 رطاخل ةيئيدلا ةيبرتلاو ةيبرعلا ةغللا سيردت قرطو «134 :نايلع .د ةيوغللا ثاراهملا (2)

 .101 :هئالمزو

 ةغللا سيردت قرطو «192 .191 :ةقانلا سنويل ةيبرعلا ةغللا ميلعت تايساسأ :رظنا (3)

 .178 :ةيبرعلا ةغللا يف تالاقمو 2101 :ةينيدلا ةيبرتلاو ةيبرعلا
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 فطاعتلاو .مهنم يأرلا ذخأو «نيرخآلا رعاشم مارتحا اذه يفو «لعافتلاو

 . يأرلا ءادبإ هنم بلطتت يتلا ةماعلا فقاوملا ةهجاومو ءمهعم

 :ةلوبقملا ةءارقلا تافص :عساتلا ثحبملا

 :©0ةيتآلا تافصلا نع ٌةلوبقملا ٌةءارقلا ُكفنت ال

 يف ةقدلاو «هتفصو فرحلا جرخم قيقحتب قطنلا يف ةمالّسلا قيقحت -1

 . كلذ

 نم هقحتسي ام فرح ّلك اهيف ىَطْعُي «ةنزتم ٍةعرس ىلع ٌةءارقلا ّنوكت نأ - 2
 .نمزلا

 .يناعملا فالتخا بسحب ًافلتخم «ىنعملا نع ًاربعم ٌءادألا نوكي نأ - 3

 .لوألا نودب يناثلا ليحتسي ذإ ؛رّبعملا ءادألا َقَمحيل ؛هؤرقي امل مهفلا 4

 :اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ميلعت :رشاعلا ثحبملا
 مامتهالا يرورضلا نم لعجت اهتيناسنإو «ةيمالسإلا ةوعدلا ًةيملاع نإ

 امأ .ةماع ةفصب ىرخآلا ةيبنجألا تاغللاو .ةصاخ ةفصب ةيبرعلا ملعتو ميلعتب

 نويلم ةدايزو ةئمثالث ىلع وبري امل مألا ةغللا اهنأ ىلإ ةفاضإلاب يهف ًةيبرعلا ٌةخللا
 .ةقباّسلا لوصفلا يف هانحضوأ امك نآرقلا ٌةغل يهف «برعلا نيملسملا نم

 ًاضيأ مهم وه لب ءاهب نيقطانلل طقف ًامهم سيل ةيبرعلا ةغللا مّلعتو
 لك ىلع ٌضرف هتءارقو نآرقلا َليترت نأل كلذو ؛(”اهريغب نيقطانلا نيملسملل
 َرَسَي امأوشافإ# :ًاضيأ لاقو .[4 :لمزملا] اهتز َنارُْا لبر : ىلاعت لوقي ؛ملسم

 نوي نورَحاَءو هلأ ٍلْضَم نم نوني ٍضّراْلا يف َنوبِرْضَي َتورحاَو ضد سم ُنوْكَيَس نأ َملَع نادل نم
 .[20 :لمزملا] ذم َرتَي اَمأوُمقأَت هلأ لبس يف

 سسأ ىلع ًموقي نأ بجي ٌلاجم اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ٌميلعت نإ»

 ةغللاو «189 . 180 :ةقانلا دومحم .د ىرخأ تاغلب نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت :رظنا (1)

 .189 :ديجملا دبع زيزعلا دبعل ةيبرعلا

 2307 . 306 :روكذم دمحأ يلع .د ؛هتاقيبطتو هلوصأ ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم :رظنا (2)

 .توريب «حالفلا ةبتكم ,م1987 ه1407 ء1ط
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 ,ةداج ةلواحم لكل لاجملا هيف ُعستي ءًايبسن ٌديدج َناديم وهو .ةسوردم ةيملع
 ةغللا ميلعت ٌلاجم اههجاوي يتلا ةداحلا تالكشملا ىدحإو .ةفداه ٍةسارد لكلو

 ٌةيبلاغف .نيلهؤملا نيّصتخملا نيملعملا رْفوت مدع يه ؛اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا

 مل ؛ةيبنجألا دالبلا يف اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا سيردتب نوموقي نيذلا نيملعملا
 . 20(فاك ٍردقب يفاقث وأ ,ينهم وأ ,يوغل دادعإ مهل رفوتي

 ةغللاف .اهتدجوأ يتلا ةراضحلاو ةفاقثلا لالخ نم الإ مّلعت ال ةيبرعلا ةغللاو

 ِتدٌكأ دقلو «يراضح ِثارتل ءاعوو ٍةيندم نع ٌريبعت الإ يه ام عسوألا اهانعمب

 نل اهملعتي يتلا ؛ةغللا ةراضح ٌمرتحي ال يذلا سرادلا نأ ةيناديملا تاساردلا

 نأ تدّكأ امك .دوهج نم لذب امهم ةغللا هذه ملعت يف ٌمدقتي نأ ٌعيطتسي

 ةراضحلا اوبحأ نيذلا كئلوأ مه ةيبرعلا اوداجأ نيذلا ؛بناجألا نيسرادلا

 . 2”(ةراضحلا كلت تلمح يتلا ةغللا عم اوفطاعتف «ةيمالسإلا

 :ةيبرعلا ميلعت بيلاسأ سيردت :رشع يداحلا ثحبملا

 نأ يغبني هنإف ءًاسدقم ًايموقو .ًايمالسإ ًابجاو ةيبرعلا ةغللاب ٌةيانعلا تناك اذإ

 نوزخملاو «ميقلا لقن متي ةغللا قيرطب هنإ ثيحب ؛ميلعتلا ناديم يف ىّلجتت
 لايجألا كلذكو ءدافحألاو ءانبألا ىلإ دادجألاو ءابآلا ثارتو .ةمألل ىفاقثلا

 «ةددعتم لاكشأب ميلعتلا لاجم يف ةيبرعلا ةغللاب ٌمامتهالا لّثمتيو ؛ةمداقلا
 : ©اهنم

 بولسأبو «لكشلاب ةطوبضم ميلعتلا بتك رئاس يف ةيبرعلا ٌةغللا نوكت نأ ه
 . مهتامامتها ٌققحيو «ٌذيمالتلا هفلأي «غاستسم لهس

 2.15 :روكذم دمحأ يلع .د ءاهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا يملعم دادعإ جمارب ميوقت (1)

 ءه1405 ءوكسيسيإلا تاروشنم «طابرلا «ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا

 .م5

 .138 :قباسلا عجرملا (2)

 ةلاكو رشانلا ءانم فرصتب «26 25 :ديسلا دومحم.د «ةيوبرتلا ةغللا اياضق يف :رظنا (3)

 .تيوكلا «تاعوبطملا
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 نأو «مهحرش ءانثأ يف ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب نوملعملا ثدحتي نأ »

 . ىحصفلا ىلإ ةيماعلا نم مهب ٍلاقتنالا ةيغب ًائيشف ًائيش مهتذمالت يديأب اوذخأي

 تادجتسم ىلع عالطالا نم ةغللا يملعم نيكمتل ًةيبيردت ٌتارود ماقت نأ »

 ةيبرعلا ةغللاب ةيتادتبالا ةلحرملا ىف ىسردملا طاشنلا ٌبورض َنوكت نأ »

 لئاسولاب هزيزعتو «طاشنلا اذه ناولأ ٍةيمنت ىلإ نوملعملا دمعي نأو ءىحصفلا

 .هنم فدهلل ةققحملا

 يذ نطاوملا ءانب ثيح نم ةيبرتلل ةماعلا فادهألا ةغللا ٌجهانم ققحت نأ »

 .هتيموقو «هنيدب ٌرتعملا ءهسفن يف حيحَّصلا «لاعفنالا نع ديعبلا يملعلا ريكفتلا

 نم ريذحتلاو «ةيبرعلا ٌءادعأ اهعبتي يتلا بيلاسألا ٍِفْيَزر نع فشكلا »

 .ةيداعملاو «ةفئازلا مهططخ

 ذإ ؛ىحصفلا ٌفاصم ىلإ اهب ضوهنلل ةليسو ةيماعلا ىف ُتحبلا نوكي نأ »

 ردقلا اذه ىلع ٌركتري نأ يغبنيف ءىحصفلاو ةيماعلا نيب ةكرتشم ًارومأ كانه َّنِإ
 ىلإ ةيماعلا نم سلّسلا لاقتنالل ةيئادتبالا ةلحرملا يف ٍذيملتلا ميلعت يف كرتشملا
 . '؟”ىحصفلا

 ءامنيسلاو «نويزفلتلاو «ةعاذإلا يف مدقت يتلا ةيفاقثلا داوملا نوكت نأ »

 ةينورتكلإلا عقاوملاو «تالجملاو ءفحصلا يف رشنت يتلا وأ ءحرسملا يفو

 .©7ضومغلاو «ديقعتلا نم ٍلاخ طيسبو لهس ىبرع بولسأب «لافطألاب ةصاخلا

 يتلا تائفلا نيب اهميلعت ىلع عّبشيو «ةيبرعلا ةغللا رشن ىلع لمعي نأ »

 نم ٌضوفرم ٌّرمأ اذهف .ىحصفلل ًانارجهو «هتاذ يف ًافده ةيماعلا يف ُثحبلا نوكي نأ امأ (1)

 !ةديعبلا هيمارم ةروطخل ؛هساسأ

 ء«فحصلاوأ «ةعاذإلا يف ءاوس ةيوغللا ءاطخألل ةبقارم ةمث نوكت نأ دب الو (2)

 دري ام ذخأي ئراقلاو ٌعمتسملا نأل ؛حيحصتلا ىلإ دمعي نأو «ءبتكلاو «تالجملاو

 .باوص هنأ ىلع هيلع
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 بناجألا نيبو «يمالسإلاو يبرعلا نطولا يف شبعتو «ةيبرعلا ةغللا ملكتت ال

 .ةروطتم ةيرصع بيلاسأو لئاسوب ميلعتلا اذه َّمتي نأو ءاهمّلعت يف نوبغري نيذلا

 :بدألا سيردت :رشع يناثلا ثحبملا

 ٌجاتنِإ وهف «ةغلب ةايحلا نع ٌريبعتلا وهو «ةليمجلا نونفلا ٌديس وه ُبدألاو
 «تاداعلاو «نوناقلاو «نيدلاو «ةيسايسلاو «ةيع هجالا اظنلاو ةئيبلاب رثأتي

 ام قيقحت ىلإ ماعلا ميلعتلا لحارم يف ماعلا هانعمب بدألا سيردت ٌفدهيو
 : 20 ىلي

 ىلع ةردقلا مهباسكإو «ةيبدألا صوصنلا ةءارق ىلإ ذيمالتلا ٍلويم ةيمنت ©

 ىلإ كلذ مهعفدي ثيحب ؛مهومن لحارم يفالتخاب ٌفلتخت ةجلاعم اهتيءلاعم

 .ةدلاخلا ةيبدألا راثآلا نع ثحبلا

 ريبعتلا روُصو «بيلاسألاو تادرفملا ىف ةلثمم ةيوغللا ةورّئلا ةدايز »

 نيبو ءىرخأو ةظفل نيب زييمتلا نم اهدعب ًذيملتلا ٌنكمتي ثيحب ؛ةفلتخملا

 تاعادبإلا نم هريغ نيبو «ةيلك ةروصب يبدألا جاتنإلا نيب مث «هريظنو بولسأ

 درف نم فلتخي وهو «قوذلا هردصم نفلاو «نف بدألا نأ نم ًاقالطنا ةيبدألا

 .رخآل

 (ةيلقعلا لامعألا) حاورألا لعجت يتلا لامعألا عومجم مسا وه يبدألا نفلا :ليقو (1)

 ةصرف بتكلا كلت حبصت ةيواميكلا تايلمعلا ءارجإو «ةيقنتلاو غبدلا دعبو «ةملاس ةعيط

 لغاشملا يف ًاعيمج اهنوقفني يتلا مهتايح نم تاظحل عضب اهيف نوسركي نيبلاطلل
 نومأم اهب عافتنالا لاجمو «مهسفنأ تاذ ىلإ عوجرلا تارمث اونجي يكل ؛ةيجراخلا

 يمينغ دمحم ةمجرت «13 :رتراس لوب ناجل ؟بدألا ام :باتك :رظنا .هيف َرَطَح ال

 .م1972 «ةيرصملا ولجنألا :ةرهاقلا «لاله

 ءاط .12.11 /1 :اطع دمحم ميهاربإ .د «ةينيدلا ةيبرتلاو ةيبرعلا ةغللا سيردت قرط (2)

 .ةرهاقلا «ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم «م1987 .هه7



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح | 490 |

 جاون نم هيف ام لمجأ ىلع هنم ٍفوقولا دعب «يبرعلا ثارتلاب ذيملتلا طبر ©

 .قلُخلا بيذهتو .ظفللا اقيسومو «سولسألاو ةركفلا لامجك . . .ةفلتخم

 ٌدوعي عمت لمجأو .اهيلع ةجهبلا ٍلاخدإب اهميعدتو «ذيمالتلا سوفن كش .

 ديجلا ٌصنلل ةبسنلاب ايؤرلا حيضوتو «ءساسحإلا ٌقيمعت وه يبدأ صن نم اهيلع
 .ةايحلاب اضرلاو «سفنلا يف رورّشلا ثعبي امب

 ٌسحللو «ىقري نأ قوَّذللو ءومنت نأ ةيبدألا تاكلملل ةصرفلا ةحاتإ »
 نم ةعومجمب ٍذيمالتلا ٍديوزتب كلذو ؛دادزي نأ ةءارقلا ٌّبحلو ءّولعي نأ ىبدألا

 ًةنمضتم «بدألا ٍلاجر نم صوصنلا باحصأ اهب ّرم يتلا ؛تاربخلاو براجتلا

 .ةيناسنالا ةايحلل قيمعلا مهمهفو «ةيبدألا مهتاعادبإ

 ابدأ نوكي ال» بدألا ْنإ ثيح «ةيوناثلا ةلحرم ذيمالتلا ىدل لايخلا ةيمنت

 ."”(ةليخألاو روصلا ضعبب اهنحشو «ةيوغللا اهتلالد نع تاملكلا جورخب الإ

 .ةيبرعلا ميقلاب يلحتلاو «ةيقلخلاو «ةيعامتجالا ميقلاب ذيمالتلا ديوزت ©

 ءميضلا ءابإو «ةءورملاو ءمركلاك ةثوروملا ايلعلا لثملا ىلع مهعبطو
 اهب انل ظفتحا ىتلا ؛ةيبدألا ناولألا قيرط ىلع كلذو «ةفعلاو ,ةعاجشلاو

 ْ . يبرعلا ُثارتلا

 :ةيعامج ةيلوؤسم ةغللا ميلعت :رشع ثلاثلا ثحبملا

 اان كيما ك<سفنأ أوف أوما َنذَلا اني :لاق ىلاعت هللا نأ يف ٌرّسلا اذهو

 َنورَمَوُ ام َنوُلعَفبَو مكرم م هنأ َنوُصَحَي ال ٌداَدِسي ٌظالِع ُهكَيَلَم الع ُهَراَجْطَلَو شساَّلَأ اًهُدوُفَو

 : ميرحتلا] 4كم ٌيَسْشنَأ أو أونا نأ ايي بولسأ لامعتساو «[6 :ميرحتلا]
 مكلك» : دع َيِبَنلا لوقو .ىلوألا ةجرّدلاب ةيعامج ةيبرتلا ةيلوؤسم نأ ةدافإل [6

 .(هتيعر نع ٌلوؤسم مكلكو ءعار

 هاوبأف «ةرطفلا ىلع ُدَلوُي دولوم لك» :ّككي هلوقل ؛نيدلاولاب أدبت ةيلوؤسملاف
 «لافطألا ضايرو «ةناضحلا رود امهيلتو «هناسّحمي وأ «هنارّصني وأ «هنادّوهي

 تاهزنتملاو ءءاقدصألاو «ناريجلا عم مهل ةحيحّصلا ةئيبلا رايتخاو «ةسردملاو

 .م1980 ءةيرصملا ولجنألا «ةرهاقلا ط «.174 :سينأ ميهاربإل ظافلألا ةلالد (1)
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 ىنبي نأ زوجي الف «نيملعملاو ةذتاسألا نيب ةسردملا لخاد ىتحو .ةراتخملا

 ريغ نم مدهلا ىلوتي يقابلا نأ ىلع ءاهب علطضا يتلا هتلاسرب اساسحإ مهضعب

 . ءانثتسا ريغ نم عيمجلا قانعأب ةطونم ةلاسر هذهف «ةرملاب ٍةالابم

 :رعاشلا لاق امك ًامامت

 ُمدهي كريغو هينبت تنك اذإ همامت ًاموي ْناينبلا غلبي ىتم

 :ةيبرعلا ميلعت يف مهتبرجتو نوبّدؤملا :رشع عبارلا ثحبملا

 ٌميظع ٌرثأ اهل ٌةلماع ٌةَف يهو ؛؟ةيبرعلا ةغللا خيرات نم ُتيسْن ٌةئف نيبدؤملا نإ

 ؛يمالسإلا عمتجملا يف ايلعلا ةقبطلا ةغل اهلعجو ءاهنيقلتو «ةيبرعلا ميلعت يف

 ءملعلا ةحلسأب ثحلست ةئف يهو «ةيهازلا هروصع يف «تاغل هيف ٌعراصتت يذلا

 ةيبرعلا مولع يف ةناكم مهل ٌمالعأ نيبدؤملا نم ناكو .ةنطفلاو ,قلخلاو .«بدألاو

 :ةيتآلا رصانعلا ىف هحضون ام اذهو .©”ةياردو «ةياور ةفلتخملا

 ؟هتلاسر ىه امو ؟بدؤملا وه نم :ًالوأ

 ءءارمألاو مهنم رابكلا اميس الو «ةيبرعلا مهدالوأ ميلعت ىلع برعلا جرد

 «نايبلاو جاجحلا ىلع ةردقلاو «ةيسورفلا ملعتل ةيدابلا ىلإ مهنوثعبي اوناكو

 يتلا  رئظلا - عضرملا نع نوثحبي اوناكو ءركبم تقو يف تاذلا ىلع دامتعالاو

 انع ةيوبنلا ةريسلا يف ةيدعّسلا ةميلح ةثداح امو .هقّلُخو لفطلا نيوكت ىف ٌرثأ اهل

 خيراتلا يف ًانامز مهدالوأ بيدأت يف ءارمألا هيلع جرد ام اذكو «ةديعبب

 .يمالسإلا

 ئشني يذلا وه ّمّلعملا نأ كلذ ؛بدؤملاو مّلعملا نيب اوزيم دقو ءاذه
 ةماعل ًاعاشم نوكيو ءرماعلا هتيب ىف وأ «ةسردم وأ ءدجسم يف ملع ةقلح

 مهعنميو» :بدؤملا ةلاسر نع ظحاجلا لاق بدألا نمف بّدؤملا امأو «سانلا

 مهتنسلأ نّدهيو «نآرقلا مهسّردبو «ةعامجلا يف ةالّصلاب مهذخأيو «ةمارعلا

 58 /1 :ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم :نمض دياعلا ميهاربإ نب ناميلس .د .أ ًاميق ًاثحب رظنا (1)

 .ثحبملا اذه ىف ًاريثك هنم ٌتدفأ دقو ءاهدعب امو
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 مهذخأيو ءرارفلا ىلع برضيو «نواهتلا ىلع بقاعيو ءزاجرألاو ديصقلا ةياورب

 .©7(ةسفانملا بابسأ نم ةلقانملاو «ةلقانملاب

 ناك لب «موقلا ةيلع ءانبأب ًاصاخ نكي مل سلدنألاب بيدأتلا نأ ريغ

 «نيبدؤم نومسي دجاسملا تاقلح يف نايبصلا نوملعي نيذلا نوملعملا

 . ًابيدأت ىمست مهتعانصو

 :بيدأتلا دصاقم : ًايناث

 تيكّسلا نباب فورعملا قاحسإ نب بوقعي فسوي ابأ بدؤملا ةمالعلا عدن

 نم ٌذَُخَو «ناذآلا هيهتشتو «بولقلاب قلعي ام بدألا نم ذَُخ» :لوقيف «ملكتي

 فيطل ىلع لمتشي ام رعشلا نم ذُحو ؛ضماوغلا عّدو «مالكلا هب ميقت ام وحنلا
 ثغلاب َّنعلوت الو «مهثيداحأو «مهليواقأو «سانلا رابخأ نم رثكتساو «يناعملا
 . ©)(اهنم

 لهأو» :- تلك لاق سلدنأآلاب ةيبرعلا ميلعت نع ٌسيفن مالك نودلخ نبالو

 نم اهميلعتو «ةكلملا هذه ليصحت ىلإ ٌبرقأ اهوملعمو سلدنألاب ةيبرعلا ةعانص

 نم ريثكلا يف هقفتلاو .مهلاثمأو «برعلا دهاوش ىلع اهيف مهمايقل مهاوس
 «ميلعتلا ءانثأ ةكلملا نم ٌريثك ئدتبملا ىلإ قبسيف «مهميلعت سلاجم يف بيكارتلا

 لهأ نم مهاوس ْنَم امأو ءاهلوبقو اهليصحت ىلإ دعتستو ءاهل سفنلا ٌعطقنتف

 ءاثحب مولعلا ىرجم ةيبرعلا ةعانص اورجأف «مهريغو «ةيقيرفأو «برغملا
 وأ .ًادهاش اوبرعأ نإ الإ ؛برعلا مالك بيكارت يف هقفتلا نع رظنلا اوعطقو

 ةعانص ٌتحبصأف «هبيكارتو ناسللا لماحم ةهج نم ال ةهج نم ًابهذم اوحجر

 يحانم نع ُثدعبو «لدجلا وأ «ةيلقعلا قطنملا نيناوق ةلمج نم اهنأك ةيبرعلا

 .هبيكارتو «ناسللا دهاوش يف ثحبلا نع مهلودعل الإ كلذ امو .هتكلمو ناسللا

 هديفت ام ٌنسحأ وهف «ملعتملل كلذ يف ٍنارملا نم مهتلفغو «هبيلاسأ زييمتو

 نيبدؤملا نيب قرفي مل ةبيتق نبا نأ ىلع .34/3 :(نيملعملا ةلاسر) ظحاجلا لئاسر (1)

 .548 . 547 :فراعملا :رظنا .نيملعملاو

 .76/1 :ءابدألا مجعم (2)
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 ناسللا ةكلم لوصح نأ بابلا اذه يف هانررق امم ملعتو ...ناسللا يف ةكلملا

 لاونملا هلايخ يف ٌمستري ىتح ؛برعلا مالك نم ظفحلا ةرثكب وه امنإ يبرعلا

 .مهعم أشن نم ةلزنم كلذب لزنتيو «هيلع وه جسنيف «مهبيكارت هيلع اوُجَسَن يذلا
 نع ةرابعلا يف ٌةرقتسملا ٌةكلملا هل ٌتلصح ىتح .مهمالك يف مهتارابع طلاخو

 ١ ."”(مهمالك وحن ىلع دصاقملا

 يف مهتقيرط فصوب جرخن نأ نكمي - دك - نودلخ نبا لوق يف رظنلابو
 :2!ينآلا يف هلامجإ ُنكمي امم ؛ةيبرعلا سرد

 وعدت ال اميف ؛عسوت ريغ نم ةغللا دعاوق نم يرورّضلا ىلع راصتقالا - 1

 . ةجاح هيلإ

 .ًاسردو ءًاظفحو «ةياور برعلا نع يورملاب ةيانعلا - 2
 «ثيدحو «ةباتكو ؛ةباطخ نم لوقلا قئارطو «مالكلا نوئفب ةيانعلا -3

 صوصنلا نم داجتسملا لاونم ىلع جسنلا ةلواحمو «ءاقلإو ءهرعش ءاشنإو

 .اهتاكاحمو «ةيورملا

 ءملع نود ِمْلِع ىلع رصتقت ال ةلماش ةرظن ةيبرعلا مولع ىلإ ٌرظنلا - 4
 .بدؤملا ىدل هريغ ىلع ّْنَق زورب عنمي ال اذهو «نف نود نف ىلع الو

 تابجومو «يناعملا تالمكم نم ةرهاظلا ٍدعاوقلا ءارو امب ةيانعلا 5

 .ناسحتسالا

 . عاديإلاب ءاهتناو «عامتسالا نم ًاءدب ةلماشلا ةيكولسلا ةيوغللا ةيبرتلا 6

 - :بدؤملا تافصاوم :ًاثلا

 «ةباطخلاو «ثيدحلا ىلع هتردقو «هبدأو «هنايب بّدؤملا يف نوطرتشي اوناك

 بابسأ ىوقأ هنوّدعيو ,هتاموقم مهأ اذه نوُذعي اوناكو «ميلسلا هقطنمو
 نسح ًايضرف اماسقو ءايضورع ًايوحن لجرلا نوكي :باتع نبا لاق» ؛بيدأتلا

 اندالوأ ٌملعي نأب ضار وهو ءرعشلل ةيوار «نآرقلل ًاظفاح ءطخلا ديج .«باتكلا

 .514 :نودلخ نبا ةمدقم (1)

 .159 /1 :ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم (2)
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 سيل «يناعملل جيرختلا نسح «نايبلا َنَّسَح ناك ًالجر نأ ولو «ًامهرد نيتسب

 راجّنلاك عاتمإ هدنع سيل ّيوُحَنلا نأل ؛مهرد فلأب ضري مل «كلذ ريغ هدنع

 ليق بابلا كلذ قيلعت نم غرف مث «سانلا َقذحأ ناك ولف باب قلعيل ىَعْدُي يذلا
 . ”(اهلك تالاحلا يف ُدارُي عاتمإلا بحاصو فرصنا :هل

 ىلع ةفيلخلا حاحلإ دعب يناثلا مزع نيح يئاسكلاو رمحألا نيب ٌراوح ىرج

 :هل لاقف ءديشّرلا دالوأ بيدأت يف لوألا يفالختسا

 .ديشرلا ٍدالوأ ىلع َكفلختسأ نأ تمزع دق :لاق

 !هيلإ نوجاتحي امب ىفأ ال ىَّلعل :رمحألا لاقف -

 نيتنثو ءوحنلا يف نيتلأسم ىلإ موي لك يف نوجاتحي امنإ : يئاسكلا لاقف -

 مهيتأت نأ لبق موي لك يف َكنقلأ انأو ءةغللا نم فرحأو ءرعشلا يناعم نم

 . مهملعتو ,هظفحتف «كلذ

 ." معن :لاقف - وا ل ل

 طورش َعمجي ال نأ سّردم لكو ءملعملاو «بّدؤملا ىلع ٌباعُي ناكو

 .96 . 95/1 :تروقايل ءابدألا مجعمو 403«2 /1 :ظحاجلل نيبتلاو نايبلا (1)

 يف ضورفملاو «ةيقالخألا ةيبرتلا نع نوبّدؤملا لفغي ملو .3 :ءابدألا مجعم )2,

 دمصلا ديعل لاق نايفس يبأ نب ٌةبتع اذهو «هلثمب يتأيو قلخ نع ىهني ال نأ بدؤملا
 مهنيعأ نإف ؛كسفن كحالصإ ينب كحالصإ نم هب أدبت ام لوأ ْنكيلا :هدلو بّدؤم

 نيبتلاو نايبلا «تحبقتسا ام حيبقلاو «تنسحتسا ام مهدنع ٌنسحلاف «كنيعب ٌةدوقعم

 «ءابدألا قالخأو ءءامكحلا رّيِس مهملعو» :ًاضيأ هلوق هنع ءاجو «73 /2 : ظحاجلل

 مهيدأو «يب مهددهتو ءءاسنلا ةثداحم مهبّتجو» :ًاضيأ لاقو «73 /2 :هسفن ردصملا

 لكتت الو ء«ءاّدلا فرعي ىتح ءاودلاب لجعُي ال يذلا يوادملا بيبطلاك مهل نكو «ينود

 «هللا ءاش نإ يرب يف كدزأ مهبيدأت يف ٌدِزو .كتيافك ىلع تلكتا دق ينإف ءيرذع ىلع

 .74/3 :هسفن ردصملا
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 دكأتلل تارظانم مهل ثدحتو «ةيساق تارابتخا نوربتخي اوناك كلذلو ؛بيدأتلا

 : ليق ىتح ؛؟سميردتلل هتيحالص نم

 سّردملا هيقفلاب ىمسي ٍديلب ِسّوهُم لك سيردتلل رّدصت

 سلجم لك يف عاش ميدق ٍتيبب اولَّثمتي نأ ملعلا لهأل نحف
 سلفُم لك اهماس ىتحو اهالُك  اهلازه نم ادب ىتح ثلزه دقل

 :بدؤملا رابتخا :ًاعبار

 تمزلو ءأشن ثيح مصتعملا عم ٍدوعقلل تركأ» :لاق هنأ ءارفلا نع يوُر

 دوعقلا بلطف .دايإ وبأ هل لاقي ٌلجر ءاج كلذ ىلع مزع املف «نيرهش نم ًاوحن
 ؟َلبقأ ديز اي :لوقت فيك :هل ليقف «ةيبرعلا يف هرادقم ام رظنيل لئّسف ءهعم

 «لبقأو :هلوق يف يتلا واولا :لاقف ؟ةمضلا هذه امف :ليق .ُلِبْقَأ ٌديز اي :لاقف

 ” تلزأو «ىنغتساف ءمصتعملا دعقم دعقأو «يضتراف

 :هدنع اهروصقو ةيبرعلا ةدوج ىلع ءانب هلزع وأ ءبّدؤملا يقرت :ًاسماخ

 دعي اميف ءافلخ اوراص نم اميس ال .دهعلا ءايلوأ مهمدخي نوبّدؤملا ناك

 ىلع اولصحو «ءاّرفلاب نومأملا نباو «يئاسكلاب نومأملاو نيمألا ناك امك

 .بيدأتلا ببسب تازايتما

 ىكحي امك ًامامت هلمع ةدوجو «هزيمتو ءهتعنص ناقتإب ىقرتي ُبتّدؤملا ناكو

 ةقبط ىلإ نيبدؤملا ةقبط نم هجرخأ ىتح ؛ديشرلا دنع ًاريثأ ناك" يئاسكلا نع
 .©0(نيسناؤملاو ؛ءاسلجلا

 :لاقف ءءيش نع  كرابملا نب ىيحي  يديزيلا لأس َنومأملا َّنأ ىوريو
 ًاعضوم واو تعض ام !كّرد هلل :لاقف !نينمؤملا ريمأ اي كءادف هللا ينلعجو ءال

 . ©"ةّينس ةيطعب هلصوو ءاذه لثم ظفل يف اهنم نسحأ ظفل يف طق

 .ءابنألاو داشرإلا ةرازو «ثوراه مالسلا دبع قيمحت 2 : ىجاجزلل ءاملعلا سلاجم كلم

 .تيوكلا م2

 .168 /3 :ءابدألا مجيعم (2)

 .83 :يرابنألا نبال ءابلألا ةهزن (3)
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 درجمل لصفُيو «بيدأتلا ةمهم نم ُبدؤملا َلاَقُي نأ ًادج نكمملا نم ناكو

 ًاموي يدهملا هاعدف .ديشرلا ثبدؤم يدهملا دنع ناك» ؛ةنطفلا مدع وأ نحللا

 «نينمؤملا ٌريمأ اي ُكتْسا :لاق ؟كاوّسلا نم رمألا فيك :هل لاقف «كاتسي وهو

 نم ُمهْفأ وه نم انل اوُسِمَتلا :لاق مث «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ) :يدهملا لاقف

 نم مدق «ةفوكلا لهأ نم يئاسكلا ةزمح نب ىلع :هل لاقي لجر :اولاقف .اذ

 نب ىلع اي :لاق هيلع لخد ةعاسف «ةفوكلا نم هجاعزإب بتكف «ًابيرق ةيدابلا

 اي كس :لاق ؟كاوّسلا نم رمأت فيك :لاق .نينمؤملا ريمأ اي كيبل :لاق «ةزمح

 . "”(مهرد فاللآ ةرشعب هل رمأو «تبصأو تنسحأ :لاق .نينمؤملا ريمأ

 ةلودلا رصان نب بلغت يبأ ملعم يودعلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ناكو

 ."امهمدان مث ؛هيخأو ينادمحلا

 لهأب ةبشأ وهو «نايبصلا ملعم يخلبلا لهس نب دمحأ ديز وبأ ناكو

 . ”"”ةّيلع ةبترم ىلإ ملعلا هعفر مث «بدألا

 نب كلام راشأ امك ًامامت ؛ايّقرتو نيِبّدؤم هوبأو فسوي ُنِب ُحاَجحلا ناك دقو

 :بيَرلا

 دايز ريفح انْرواج نحن اذإ هدهج غلبي جاّسحلا ىسع اذامف

 دايإ ديبع نم ًادبع ناك امك يسوي ٌنبا ناك ناورم ونب الولف

 يداغيو ىرقلا ٌناملغ حواري ٍةَّلذب ٌةقملاٌدِبعلاوه نامأ

 :هيف رخآ لاقو

 رثوكلاةروُسَميلعتويل  ازهلا َنامز بيلُك ىسنيأ

 640 هزألارمقلاك رخآو ىرثامًةكلفهلٌفيغر

 ..13 : ءابدألا مجعم 00(

 .240/14 :هسفن ردصملا (2)

 .54/3 :هسفن ردصملا (3)

 .5478 :ةبيتق نبال فراعملا :رظنا ءجاجحلا مسا :بيلُكو .فلتخم ملعملا زب :ديري (4)
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 :مالكلا ةراهمب ةقالع هل ءيش لك ميلعت : ًاسداس

 َريمأ نإ» :هل لاقف .هدلو ةيبرتب هيلإ دهع نيح ّرمحألا ديشرلا ىصوأ دقو

 «ةطوسبم هيلع كدي رّيصو «هبلق ةرمثو ءهسفن ةجهم كيلإ عفد دق نينمؤملا

 ريمأ َكَعَضَو ثيحب هل نكف «ةبجاو هيلع كتعاطو .ةقذصم هيف كتلاقمو

 الف «هعمسو هرظن يف داصتقالاو .هسلجم يف ةنازّرلاب ءهُرُمو «هئرقأ «نينمؤملا

 اهيعي ةعفان ةملكو ءاهايإ هذيفت ةدئاف اهيف ٌمنتغم تنأو الإ ةعاس كب نرمت

 .©(0(ةَدّسلاَف ىبأ نإف «ةنيالملاو بيرقتلاب هموقو هغلأيو « ًغارفلا ىلحتتسيف

 : نيبدؤملا تارظانم : ًاعباس

 ىلع ةردقلا يضتقت ةمهم تناك لب «ةلهس ًةعنص نكي مل َبيدأتلا نأ كش ال

 ءاهنوحرطي ءارمألا ناكو ءتحرط نإ تالضعملا ىلع باوجلاو ةرظانملا

 يديزيلا سلاجم ىف امّيس الو ؛اهنم جذامن هذهو ؛مهنيب اميف نارقألاو

 : يتآلا قفو ةيملعلا تاكنلاو «فئارطلاب سلاجملا لفحأ نم اهنإف ؛ يئاسكلاو

 يئاسكلاو «دوذمم :هل تلق ؟ٌدودمم وأ روصقم ءارشلا يف دمحم ابأ اي لوقت

 .يئاسكلا لأسف :لاق .رضاح

 .روصقم :لاقف

 .ٌىئاسكلا أطخأ :تلق

 ؟كاذ فيكو : لاق

 ؟ىرش عمجت فيكو :هل تلق

 . ٌةيرْشأ :لاق -

 ءاهلاب هعامج دودمم لك نأل ؛دودمم ءارش نأ ىلع ليلد اذه نإف :تلق

 . ةينفأو ءانفو «ةيمسأو ءامسو «ةينبأو ءانبو «ةيسكأو ءاسك :كلوق لثم

 .هرصقي وهو الإ ًايبارعأ تعمس ام :ىئاسكلا لاقف

 .73/3 :نيبتلاو نايبلا (1)
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 مهتباصأ تناك دقو .كلوح انه اه ُمهف بارعألاب عدا «ءافخلا حرب : تلق -

 .هيلع اولخدف «ةَّدعب مهنم اعدف «ٌةعاجم

 ىتح ؛رعشلا مهتدشانو ءءاحصفلا َبارعألا ُتملكف :دمحم وبأ لاق -

 ؟كنيبو اننيب اونوكي نأ ىضرت : يئاسكلل تلق مث .ملعلا يف مهبهاذم انفرع

 .معن :لاق

 ؟كارش يف اذه ٌبتكا :مالكلا يف لوقت فيك :مهحصفأل تلق -

 ."”يئاسكلا لجخف ءّدمف كئارش يف اذه بتكا هللا ناحبس :لاق -

 :رثكأو بألاك بُّدؤملا ةناكم :ًانماث
 ليق ؛رثكأو مهئابآ عم ءانبألا لماعت نيبّدؤملا عم سانلا لماعت ناكو

 ناك يبأ نأل :لاق ؟كيبأل كميظعت نم ّدشأ كبّدؤمل كميظعت ام» : رهمجرزبل

 . ””«ةيقابلا يتايح ببس يبدؤمو «ةينافلا يتايح ببس
 : 90 عاشلا لاق

 ةّررملا لهأو ىهثلا لهأ دنع  ةوبألا تح ٍبيدأتلاٌّنح نإ

 ةوبنلا تيب لهأهوُعريو َّى3 احلا اوفرعي نأ ماوقألا ٌقحأو

 : ةيبرعلا يف ٌعساو عاب مهل ناك نيذلا نييدؤملا نم جذامن : ًاعسات

 ةمئأ اوناكو ءوحنلاو ةغللاو بدألا ءامس يف ةعمال نيبدؤملا ٌءامسأ تناك

 مولع يف رابغ اهل ُقْشُي ال يتلا ةّّبحلا مهو .ىهتنملا مهيلإو «ةفرعملا ٍبَعُش يف
 مهماملإ لضفب مهل نومجرتملا اهالح يتلا ءامسألا مكلت ضعب هذهو «ةيبرعلا

 .ارج ملهو «ةغالبلاو ءرعشلاو ءوحنلاو «بدألاو «ةيبرعلاب

 ىلوألا تايادبلا بحاص يلؤُدلا دوسألا وبأ ناك :يلؤدلا دوسألا وبأ ©
 . ”هيبأ نب دايز دالوأ مّلعي ناك «يبرعلا وحنلل

 .170 .169 :يجاجزلل ءاملعلا سلاجم (1)

 .149 /10 :نايح يبأل رئاخذلاو رئاصبلا (2)

 .142 /5 :يدفصلل تايفولاب يفاولا (3)

 .35 /2 :ءابدألا مجعم (4)
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 ُبقلملا وهف ."”ناورم نب كلملا دبع ٍبدْوُم ناك :يوحنلا ملسم وبأ »

 . يوحنلاب

 ىلوتي ناك «ءاغلبلاو نيبّدؤملا نم ناك :(0 142 ت) عفقملا نب هللا دبع »

 نم يدهملا بّذأ :يماطقلا يقرشلاب فورعملا يبلكلا نيسحلا نب ديلولا »
 .لاثمألا لوح صيصاقألا ضعب مَنَص هنإ :لاقيو «سابعلا ينب ءافلخ

 حيحص هيف رظنلا َقيقد ءوحّنلاب ملعلا لهأ نم ناك١ :برح نب هللا دبع ه
 . ””(هدنع نيبدؤملا يف ًابجنم ناكو «هلئاسم ىلع سايقلا

 «لضفو «حالصإ اذ ناك» :يوحنلا كلام نب جّرفم نسحلا يبأ نب يلع ه

 .”(نيملعتملا بيدأت يف ةينو

 ًادحأ رأ ملف ءيرلاب ًابدؤم َحاّمِرّظلا ٌتيأر :ىلعألا دبع لاق» :حاّمرطلا »

 نايبصلا ٌتيأر دقلو «ءهنم هثيدح ىلإ مهعامسأل بذجأ الو «لاجرلا لوقعل ذخآ

 .'©”(ءاملعلا اوسلاج مهنأكو «هدنع نم نوجرخي

 بٌدؤي ءًايوحن ًايضورع ناك» :يوحنلا ينيدملا دمحم نب دمحأ .٠

 . ©”(ناسح راعشأ هلو «ةيبرعلا دودح ىلع مهفقيو «نايبصلا

 ءرعشلا ةعانص يف ًامدقم ناكو «ةيبرعلاب ملع اذ ناك» :ميعن نب دمحأ »

 .“””(ةلطيلُطو ءناّيجب بّدأو «ةغالبلا يف ظح هلو

 .125 :نييوغللاو نييوحنلا تاقبط (1)
 .44/3 :ظحاجلل (نيملعملا ةلاسر) ظحاجلا لئاسر (2)
 .287 :نييوغللاو نييوحنلا تاقبط (3)

 .273 :هسفن ردصملا (4)

 .328 /2 :نيبتلاو نايبلا (5)
 .104/1 :يطفقلل ةاورلا هابنإ (6)

 .265 :نييوغللاو نييوحتلا تاقبط (7)
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 ةغللاب ًاريصب ناك» :(0133 ت) يوحنلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ ©

 ."7(ةعّْتَم دجسمب بدؤي ناكو ءرعشلاو
 ًامامإ ناكو ءسوسرط ءاضق يلو «ًابدؤم ناك :مالس نب مساقلا ديبع وبأ »

 .خلإ . . .ةيبرعلا يف غبن امك «هقفلاو ثيدحلا يف

 مث «بدألا لهأب ُهبشأ وهو «نايبصلا مّلعم ناك :لهس نب دمحأ ديز وبأ »
 . ©ةئلع ةبترم ىلإ ملعلا هعفر

 ىوحنلاب ٍبّدؤُي ناك :ينالوخلا ةموئثرج يبأ نب ىسيع غبصألا وبأ »

 .”(نآرقلاو ءضورعلاو «باسحلاو
 ءرعشلاو «نآرقلاب ًابدؤم ناك» :رفصألا نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ »

 . ””(وحنلاو .؛ثيدحلاو

 .(ه 206 ت) ينابيشلا رارم نب قاحسإ ورمع وبأ »

 . يلهابلا ملسم نب ةبيتق نب ملسم نب ديعس نب رمع ةبوت وبأ ©
 .(ه 231تر يبارعألا دايز نب دمحم »

 '.(ه 202 تا) ةريغملا نب كرابملا نب ىيحي دمحم وبأ »

 . يوحنلا يدسألا دمحم وبأ »

 .ناورم نب دمحأ رهس وبأ »

 .ليلخلا ذيملت يبلهملا يوغللا لاهنملا وبأ »

 .ينابيشلا ةزمح نب نادعس نب ميهاربإ ©

 .(ه 273 ت) حصان نب ديبع نب دمحأ ةديصع وبأ »

 .(اه 8 ت) يميمتلا دالو نب ديلولا نب دمحم

 .(ه 321) ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ ©

 .290 :هسفن ردصملا (1)

 .65/3 :ءابدألا مجعم (2)

 .292 :نييوغللاو نييوحنلا تاقبط (3)

 .303 :هسفن ردصملا (4)
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 .يناهفصألا نسحلا وبأ يورسكلا يدهم نب ىلع »

 .(ه342 ت) يضورعلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ »

 .(ه 350 ت) يمقلا ةكمس نب ميهاربإ نب دمحأ «

 .(ه 368 ت) يفاريسلا هللا دبع نب نسحلا ديعس وبأ ©

 .(ه 370 ت) هيولاخ نب دمحم نب نيسحلا

 .(ه 377 ت) يويفلا يسرافلا يلع وبأ

 .(ه 401 ت) نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأ ديبع وبأ »

 .ةسامحلا حراش :(ه 421 ت) يقوزرملا نسحلا نب يلع وبأ

 . حيصفلاو «تايلضفملاو

 . بيدأ :(ه 428) يرمعملا يلع نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ »

 .(ه 510 ت) كيمدلا يبأ نبا »

 هتقو مامإ ناك :(ه 514 ت) عاطقلا نبا يدعسلا يلع نب رفعج نب يلع »

 .”بدألا نونفو «ةيبرعلا يف هدلبب
 رضخلا نب دمحم نب دمحأ نب بوهوم نب ليعامسإ دمحم وبأ »

 َحيلم ناك «قارعلاب روصنم يبأ هيبأ دعب بدألا لهأ ٌمامإ ناك :يقيلاوجلا

 عماجب ٌةقلح هل تناكو «بدألاو ةغللاب ٌةنسح ٌةفرعم هل . . .طبضلا ديج .طخلا

 . 7”ةعمج لك بدألا اهيف ئرقي ءرصقلا
 ءارقإل ردصت :(ه 578 ت) ىقيلاوجلا بوهوم نب قاحسإ نب دمحأ »

 دادغبب بدألا 600

 :مجاعألا تايبرملاو مدخلا نم رذحلا :رشع سماخلا ثحيملا

 يف أغلاب ًارُثأت ترئأت دق اهنأ ظحالي جيلخلا لود يف ةغللا روطتل عبتتملاو

 ةلامعلاو «ةصاخ ةروصب تايبرملاو مدخلا مادختسا ءارج ؛ةريخألا تاونسلا

 .280 . 279 2 :هسفن ردصملا (0)

 77 :ءابدألا مجعم 2020

 . 1 :ةاورلا هابنإ (3)
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 ءةكيكر لمجلا تحبصأ امك «ةيبنجأ ٌتاملك ًةغللا ٍتلخد دقلف «ةماع ةدفاولا

 مُهَف ىلع تايبرملاو ءمدخلاو «ةلامعلا ةردق عم ىشامتت «ةغايصلا ةفيعضو

 يف امهل ةاراجم «ةيبرملا وأ «مداخلا ىلإ اهلاصيإ دارملا تاملكلا لولدم

 ىرخأو «ةيبرع ةدرفم نم نّركتت لمجلا ضعب تدغ اذكهو .امهثيدح بولسأ

 . ”ةيزيلكنإ وأ «ةيدروأ

 نثّدحتي يئاللا تايئاصحإلا ضعب يف تامداخلا ةبسن نأ ىلع ةوالع اذه

 هلالظب يقلي نأ هنأش نم اذهو ؛ٌةرَّسكم ٌةغل يهف كلذ عمو 963 نم ّلقأ ةيبرعلا
 .لافطألا لبقتسم ىلع ةمتاقلا

 ىلع ًادج نيصيرح اوناك مالسإلا لبق ةيلهاجلا َبَرَع نأ هركذ ٌردجي اممو
 ؛يداوبلا ىلإ عضرلا مهلافطأ نوُلسري اوناك مهنإ ىتح اهب نوّرتعيو «مهتغل
 مهنإ ىتح «مهتغل مهيلع تناهف مويلا برع امأ ءىحصفلا ةيبرعلا ةغللا اوبستكيل

 .فوخ وأ ءرذح نود مهتويب ىلإ تايبنجألا تايّيرملا اوبلج

 راغصلا اهب ٌحهلي يتلا ةرسكملا ةيبرعلا ًةغللا نإ :دومحلا هللا دبع .د لاق

 ثّدحتي لفطلا تلعجو «ةيبرعلا مهتغل داسك ىلإ تدأ ؛ةمداخلا ريثأت تحت

 ؛ ليخد يوبرت بولسأو ءحضاو يبلس رثأ اذهو «مألا ةغلو ةلاغشلا ةغل : نيتغلب

 ءاهنيد)» فلتخم ثارتو «ةفلتخم تافاقثب نبلجي تامداخلا نإف ؛ةفاقثلل ةيسلاب

 نأ ال اهنم ملعتنل ةصرفلا خحيتن اننإ ثيحو ءانيدل امع (اهديلاقتو ءاهتاداع ءاهتغل

 ىدل امم ريثك يف رييغتلاو ةيبرتلا يف كراشتل ةصرف ىقلت اهنأ يف كش ال ءاهمّلعن

 .سيئرلا اهرود نع مألا داعتبا لظ يف ةّصاخ «ةفاقثو ةغل نم لفطلا

 باستكا يف ةيلاع ةجردب رثؤت ةيبرع ريغ تناك اذإ ةيبرملا وأ «ةمداخلا ٌةغلف
 يف ينمّزلا هرمع لثم يف مه نَّمع ريغصلا ُرَخأتي دق مث نمو «ةيبرعلا هتغل ريغصلا

 .د روطسلا هذه ةباتك دحل روشنم ريغ ثحب ءمدخلاو تايبرملا ليغشتل ةيعرشلا سسألا (1)

 .ةقراشلا ةعماج 220 .19 :يواسيعلا مظاك

 .63 :ص «تاملسملا ريغ تايبرملا رطخ (2)
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 لب ءاهمّلعت بجاولا تادرفملا باستكاو «ةحيحّصلا فورحلا ظفلو «ةغللا مّلعَت

 ."7"ةيبرعلا فورحلاب قطنلا هناسل ٌمِصي نأ لبق ةيبرملا ةغل مّلعتي دق

 :ةيمحعألا ٍةلامعلا ببسب ةغللا رّسكت ىلع ٌةلثمأ

 «لمهي الو ءلهمي هللا نإ) :ميكحلا لوقلا ٍدونهلا نم انتّبحأ مجرتي »

 نيدْعبو ءرْبص رْبص هللا» :يه مهمالك ةقيرطو ٌقواستت ةرسكم ٍةرابعب اهنولدبتسيف
 .2بيترت يّوسي

 .«دعوملا لسنك» :ةرابعب دعوملا ءاغلإ نع نوربعيو «

 دونهلا ٌذحأ َبِضَع نيح هنأ ّيراجت زكرمب مهضعب نع يلافطأ لقن دقو »

 كل دجوي ال تنأ ىنعمب .(خم يف ام انأ» :هل لاق برعلا لافطألا ضعب ىلع

 . «انأ» ريبعتب نكل « لقع

 تنأ :يدنهلل ينيطسلفلا لاقف «ينيطسلف خأ عم ناك ًايدنه نأ ٌبيجعلاو ه

 !دلب هيف ام تنأو : يدنهلا باجأف مم هيف ام

 تنك :هل تلقف «دونهلا ٌدحأ هب دجوي سبالملل زكرم ىلع ُدَّدرتأ تنك «

 «مالكلا َسْفَت داعأف «تئج دقل :تلقف ؟يجعت ىتم :يل لاقف «برغملل ًارفاسم

 ؟يجت ىتم ريبعتب نكل ؟تئج ىتم : ىنعمب
 يسأر تنأ اباب وأ «ينعجوي كنطب انأ اباب :لوقي «بيبطلل ٌبهذي نيحو «

 !ينعجوي كسأر وأ « كعجوي

 :لصفلا ةمتاخ

 ؛ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا ةيبرتلا مولع ةجاح ىلإ لصفلا اذه يف ٌتقرطت
 ةيلصألا اهرداصم نم اهبيلاسأو ءاهجهانمو ءاهقئارط فرعت لالخ نم كلذو

 نم حصفأ لكي َِبَّنلا ةنسو «نيبم يبرع ٍناسلب َلزنأ يذلا ؛هللا باتك رارغ ىلع

 هذه ٌمظعمو «يمالسإلا ركفلاو «يمالسإلا هقفلاو «ةرطعلا هتريسو ءداّضلاب قطن

 .ةنيصر ٍةيبرع ٍوْغلِب ٌثبتك مولعلا

 12 ددع «مالسإلا ةركفم «دومحلا هلل دبع 3 :ريذاحمو راطخأ تامداخلا باالجعتسا 0040

 . ه5 مرحم . ةيناثلا ةنسلا
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 «نكمأ ام نآرقلا ةغل هنيقلتب الإ ٌمتي ال ملسملا لفطلا ءانب نأ ىلع ًةوالع

 ريغل ةيبرعلا ميلعت ىلع انجّرعو ءهلقص ىلإ ٌجاتحي يذلا دادعتسالا هيدل نأو

 ىلع زكرت يذلا ؛بيدأتلا نف يف مهتبرجتو «نيبّدؤملا نع انثّدحتو ءاهب نيقطانلا

 ريغو ؛تاملسملا ريغ تايبرملا ٍرَطَح ىلع انقّلع اذكو ءاهمولعو ةيبرعلا ميلعت
 .دصقلا ءارو نم هللاو .ءشنلا ةيبرت ىلع ةيبرعلاب تاقطانلا

 هله هله ةهثو
 هيد هيل نع
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 :ليهمل

 ءوعدملاو يعاّدلا نيب لصاوَّنلا ةليسو اهمكحت ىلاعت هللا ىلإ ًةوعدلا َّنِإ
 تانايب ةدعاق يف جمربت نأ دب ال يهف ءاهب ٌقطني نمل ةيبرعلا ةغللا يه ةليسولاو

 يف مويلا ةاعدلا َمَجَن مكو ءبولطملا ىوتسملا ىلع هباطخ َنوكي ىتح ةيعادلا

 توفي امم ؛ةيبرعلا قمعو «ةغللا رهوج نم رفق اهنكل «ةيلكّشلا لصاوتلا ٍتاينقت
 اذه .رخآلل اهتامولعم ليصوت داري يتلا صوصنلل ديدّسلاو حيحّصلا مهفلا صرف

 اذهو !ةيبرعلا يف ًاقوذ كلتمت يتلا ؛ريهامجلاو نيوعدملا نع ًالضف ةاعدلا نع

 :ةيتآلا ثحابملا ربعو «لصفلا اذه يف هجلاعن ام

 ؟ةيمالسإلا مولعلا نم هللا ىلإ ٌةوعدلا له :لوألا ثحيملا

 بتك كلذلف ءهلوصأو .هدعاوق هل ًائف تحضأ ىلاعت هللا ىلإ ًةوعدلا نإ

 ضعب يفو ؛«ةوعَّدلا ملع ىلإ لخدملا» :باتك ينونايبألا حتفلا وبأ ٌحيشلا

 :مسق رطق ةلودب ةرماعلا انتعماج يفو «ةوعدلا تايلك» تئشنأ تاعماجلا

 ةرازوك تارازوو ؛داشرإلاو ةوعدلل زكارم تئشنأو ؛«ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةوعدلا»

 ملعلا اذه ٌماوق اهيلع يتلاو ؛هطئارش ىفوتسا َّنَملا اذه نأل ؛داشرإلاو ةوعدلا

 ؛هبيلاسأو «هلوصأ تطبضف «ةيمالسإلا مولعلا رئاس نيب حيحصلا هناكم أّوبتيل

 نم زرتحنو «ةحابسلا نفب ةفرعم ريغ نم هرحب ٌّمّضِخ يف ُنماَّنلا طبختي ال ىتح
 ةيضرملا جئاتنلاب اهيلع ٌدوعت نأ نم رثكأ ةوعدلا ىلإ ءيست يتلا تافرصتلا ضعب

 لوصأ» :ناونعب فيلأتلاب ناديز ميركلا دبع ٌحيشلا اهدرفأ دقو .ةيراضحلاو

 خيشلاو «ةيعادلا تافص» :يدودوملا ىلعألا وبأ خيشلاو ««ةيمالسإلا ةوعدلا
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 يف يواضرقلا فسوي خيشلاو «1هللا ىلإ ةوعدلا هقف» :ناولع حصان هللا دبع

 .ارج ملهو ««ةيعادلا ةفاقث) :باتك

 نأ» :كلذ يف ٌرّسلاو كو هللا ىلإ ةوعدلا نينقت ىلإ ةاعدلا ٌضعب اعدو

 «لاجم اهيف ةيئاوشعلل سيل «ةننقم ٌةوعد يهو ءاهتأشن ذنم ةيمالسإلا ةوعدلا
 ًاجذومنأ اهدجي ٍِلكك لوسرلا ٍةريس يف رظنلا ققدي نمو «بيصن اهنم طّبخّنلل الو
 «ةسوردم ريغ ةوعدلا تاوطخ نم ٌةوطخ كانه تسيلف «نينقتلاو «طيطختلل ًايلاع

 ريغ ةوعدلا ٍفادهأ نم ًافده ُتققح يتلا لامعألا نم ّلَمَع كانه سيلو
 ,20(ططخم

 :اهدصاقمو ةوعدلا ةيهام :يناثلا ثحبملا

 مهّنحو ءام ٍرمأ ىلع سانلا عمجل ُءادّنلا وهو «ءاعدلا نم ٌةذوخأم ٌةوعدلاو

 :رعاشلا لاق «ِملَّسلَأ ٍراد َلِإ أَوْعَدَي ُهَاو#َ» :ىلاعت لاق ؛هل لمعلا ىلع

 رقتنيانيف َبدألاىرتال 2 ىلفجلا وعدن ٍةاتشملا يف ُنحن
 دشّرلا ىلع مهتلالدو ءريخلا ىلع ساّنلا عمج يه :حالطصالا يفو

 لإ ومدي بأ كني كتوم :ىلاعت لاق ؛ركنملا نع مهيهنو «فورعملاب مهرمأب
 .[104 :نارمع لآ] « توحيْتملا ْمُه َكِيَلْوأَو ٍركدصْلأ نَع نوني ٍفوُرَعْملاب َنورمْأَيَو ريل

 ءافلخ نيلماعلا ءاملعلا نم مهتثروو «ءايبنألاو لسرلا ٌةمهم هللا ىلإ ٌةوعدلاو

 هللاب ناميإلا دعب لامعألا لضفأ يهو «نيقداصلا نيينابرلاو كي لوسرلا

 نم مهريفنتو «ريخلا يف مهبيبحتو .قحلا ىلإ سانلا ًةياده اهترمث نأل ؛ىلاعت
 الو ُنَسَحَأ ْنَمَو :ىلاعت لاق ؛رونلا ىلإ تاملّطظلا نم مهجارخإو هرَّشلاو لطابلا

 .[33 :تلصف] # َنِمِلْمُمْلأ نم ىَّتِإ َلاَكَو اَحِلِنَص َلِحَحَو ِهَّللا ّلِ 15 نك
 يف ِهِجَهْنَم ميكحتو ءهاده عابتاو «هنيد ىلإ ٌةوعدلا يه هللا ىلإ ةوعدلاو

 لك نم ةءاربلاو «ةعاطلاو «ةذاعتسالاو «ةدابعلاب  ىلاعت  هدارفإو ءضرألا

 سداسلا نرقلا ىلإ لوألا نرقلا نم اهتيرارمتساو اهجهانمو اهلحارم ةوعدلا نينقت (1)
 ةكلمملا «عمتجملا راد مآ 4 هاج414 كط «7 :ليكولا ديسل ادمحيم .د
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 «لطبأ ام لاطبإو .هللا ٌّقحأ ام قاقحإو ءهللا نود نم حاط يتلا تيغاوطلا

 :ةزجوم ةرابعبو .هللا ليبس يف داهجلاو «ركنملا نع يهّنلاو «فورعملاب رمألاو

 ."”أازجم الو بوشم ريغ «ًالماكتم ًاصلاخ مالسإلا ىلإ ةوعّدلا

 :ةوعدلا لئاسو مهأ لوقلاب ٌغيليتلا :ثلاثلا ثحبملا

 ٌلوق وه َنآرقلا نأل ؛هللا ىلإ ةوعدلا غيلبت يف لصألا وه ّلوقلا نأل كلذو

 يف ةليصألا ةليسولا وه ٌلوقلاف «لوقلاب كي هللا لوسر ٌعيلبت ناكو «نيملاعلا بر

 هيف َضومغ ال انّيب احضاو نوكي نأ بجي كلذلو ؛سانلا ىلإ قحلا ٍلاصيإ

 . عماسلا دنع ًاموهفم «ماهبإ الو

 بجي امك «نيوعدملا ىلإ ةبولطملا يناعملا لاصيإ مالكلا نم ّضرغلا نألو

 نأو «ًالطابو ًاقح ٌلمتحت يتلا ةثدحتسملا ظافلألا نم ًايلاخ ٌمالكلا نوكي نأ

 .ًالماك مالكلا عماسلا بعوتسي ىتح لهمّتلا لجأ نم مالكلا يف يعاّدلا ىنأتي

 حور نع دعتبيو ءهقطن يف فلكتلاو «مظاعتلاو ,.حصافتلا نع َدعتبي نأ هيلعو

 ٍةنهادم نود عامّسلا ىلإ وعدملا بيغرتل ٍلوقلاب فظلتيو ء«وعدملا ىلع ءالعتسالا

 ءراوحلاو «ةرضاحملاو «ءسردلاو «ةبطخلا :لوقلا عاونأ يف كلذو ؛قافن وأ

 ءةنسلاو «نآرقلا ةغل ةيبرعلا ةغللا ةدعب َدّوزتي نأ ىغبني هلك كلذ ىفو «لدجلاو

 ْ ْ (©0ةمكلاو

 :ةاعدلا حالس ةيبرعلا ةغللاب ةيارّذلا :عبارلا ثحبملا

 ةلماكلا هتَّدع َدعُي نأو «ةبْلُص ضرأ ىلع فقي نأ قّفوملا ةيعادلا ُمزلي

 ءميظع كلذ يف هذازو «هضرتعت يتلا تايدحتلا لك زواجتو «ةبقعلا ماحتقال

 دوزتلاو «ةيماسلا قالخألاب يلحتلاو «ىلاعت هللاب ناميإلا لثم ؛يوق هحالسو

 ةيوغللاو «ةيعقاولاو «ةيملعلاو «ةيناسنإلاو «ةيخييراتلاو «ةيمالسإلا ةفاقثلاب

 :ىلاعت لاق ؛ةريصبو ةنيب ىلعو ؛اهلوصأو ًةمغانتم ٌةوعدلا نوكت ىتح ؛ةيبدألا

 ةرازو تاعوبطم نم .ةمدقملا نم .5 :يواضرقلا فسوي خيشلل «ةيعادلا ةفاقث (1)
 .رطق ةلودب فاقوألا

 .فرصتب اهدعب امو 470 :ناديز ميركلا دبع .د «ةوعدلا لوصأ :رظنا (2)
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 4 َنكرذمْلا َنِأنأآَمَو هَل َلحِبمَو يبن مَ أَ ةَرِصب لع هلأ لإ أَرْعْدأ لس وذ لقط
 .[108 :فسويا

 ةفاقثلا نإف «ىلوألا ةجردلا يف ةيعادلل ًةمزال ٌةينيدلا ٌةفاقثلا تناك اذإو»

 «تاياغلاو دصاقملا موزل همزلت ىلوألا نكلو .كلذك هل ةمزال ةيوغللاو ةيبدألا

 اهفرصو ءاهوحنو ءاهتادرفمب ةغللاو .تاودألاو لئاسولا موزل همزلت ةيناثلاو

 ةحص لب .عماسلا يف اهرثأ ٍنْسُح نع ًالضف ءادألا ةّحصو «ناسللا ةمالسل ةمزال

 اهجُجمي دارملا هوشتو «ىنعملا فرحت مل نإ ةيوغللا ٌءاطخألاف ءًاضيأ مهفلا

 ."”(عماسلا اهنم ٌرفنيو «عبطلا

 .هنم ةريثك ءازجأ وأ «ىلاعت هللا باتكل مهظفح ةاعدلا ةبهوم لقصي اممو

 برعلا راعشأو لي رخف الو مدآ دلو ديس «داضلاب َقَطَن نم حصفأ ثيداحأو

 اذكو «ةغلاب مكِح ىلع يوتحي ناك ام اميس الو «ةيلهاجلا رعش نم ءادتبا

 رداوَّتلاو «فئارطلاو ءاياصولاو «بطخلاو «تاماقملاو «ةرئاّلا ةلثمألا
 ءًاملع قفدتيو ءًامكح رثني ًاقلفُم ًاهّوَنُم نوكيف هناسل فقثيل ؛تاحلمتسملاو

 ءاج ؛خماوَّشلاو عئاورلا نم ًةذفان همامأ حتفنتو ؛هّح فهريو .هبولسأ دوجيو

 هلع ْنَِنلا ناك دقلو .2*امكح رعشلا نمو ًارحس نايبلا نم نإ) :ثيدحلا يف

 رعاش تباث نب ناسح ناكو ؛نيردتقملا هباحصأ نم ٌديزتسيو «رعشلا ٌديجتسي

 :ِةَك هلوق هراعشو «مالسإلا ضايج نع ٍدْوَّذلا ةّمهمل هبدنو ِهِدِْلَك لوسرلا
 .«كعم سدقلا ٌحورو ْمُهَجْها»

 :نايبلا ملعت بوجو :سماخلا ثحبملا

 نايبلا نم نإ» :هلوق يف يك ىفطصملا هنع ثّدحت يذلا َنايبلا َّنِ
 هئاقلإل دادعإلاو «هئاشنإ نْسُحو «مالكلا مظنب ُنوكي ُنايبلاو .*”ًارحسل

 .114 :ةيعادلا ةفاقث (1)

 . حيحص دانسإب سابع نبا نع دواد وبأ هاور (2)

 باب «حاكتلا باتك يفو ؛«(5767) مقرب بطلا باتك يف يراخبلا هاور هيلع قفتم ()

 .(869) مقرب «ةعمجلا باتك يف ملسمو ؛(5146) مقرب «ةبطخلا
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 ربعو «ةيلهاجلا نمز ذنم ةحاصفلاو نايبلا يف سفانتت ٌبرعلا تناك دقو ؛هتءارقو

 عضارملا ىلإ مهدالوأ نولسري اوناك مهنوك يف ٌّرَّسلا وهو ؛يمالسإلا خيراتلا

 اوناكو ء"”شيرق ةيبص نم ٌعْمَج هعمو هلي يبْنلل لصح دق ٌرمألاو ؛ةحيصفلا
 ثتدفو يتلا دوفولا ُهَّصِق امو ؛مهحصفأ الإ ةماعلا مهرومأ يف مالكلل نومّدقي ال

 ٌرعشأ هرعاشو ءانبيطخ نم ٌبطخأ هبيطخل» :مهلوقو «ةديعبب اًنع يَ ِبَنلا ىلع

 اهنوذغي اوناكو ءمهيف ةقيلس مالكلا ٌنَفو ةباطخلا تناكو «7”(انرعاش نم

 ةيشخو «ةياعرلاب اهنوُدَّهعتيو .بيذهتلاو «ةسرامملاو «نيرمّتلاو «ةَبْرٌدلاِب
 . ةعيضلا

 ىدل بارتغالا نم يناعت ٌةيبرعلا تراصو «نمزلا عم ٌعضولا ريغت دقلو
 «ةيوهلاب ةغللا طبرو «تاذلا ىلإ ةحيحّضلا ةدوعلا تمزلف ؛مهسفنأ برعلا

 ةيمنتو «يقيبطتلاو يلمعلا عقاولا ىلإ فرصلا يميداكألا اهلاجم نم اهلْقَتو

 اهب ملعلا عم ايلمع اهفيظوتو «ءاقلإلاو «ةباتكلاو «ةءارقلاك ةيبرعلا يف ٍتاراهم
 :رعاشلا لاق امك ال

 ُلومْحَم اهروهظ قوفءاملاو 2امّظلااِهُّلُتُفَي سيِيلاك

 «ذيملتلا اهمّلعتي ةدام درجمك ٌةغللا تسيل» :ىئطاََشلا تنب ٌةشئاع ُلوقت

 .هتيموق ناسلو «هتلاصأ ىلجم اهنكلو ءرخآب وأ ىوتسمب اهيف ناحتمالا يدؤيو

 ءانبأ عم ًايركف هب ُبواجتيو .هدادجأو هئابآ ثارتو ءهتمأ خيراتب هلصي يذلا
 . 0”(هنطو

 ؟نحللا ةيشخ ربانملا ٌءابطخلا ُبّيهتي ىتم :سداسلا ثحبملا

 ةيمهأب يِشَي امم ؛ةعمجلا ناكرأ نم ةيبرعلا ةغللا نأ ىلع اوجرد ةاهقفلا نإ

 امنإو «ملاع ِهيقف لكل ملست نكت مل بيطخلا ةملك نإو اذه .ةيبرعلا دعاوق مّلعت

 .41 :سراف نبال يبحاصلاو «163 /1 :ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (1)

 .567 . 560 /2 :ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (2)

 .ةرهاقلا «فراعملا راد ءم1991 .2ط .192 :عئطاشلا تنب ةشئاعل ةايحلاو انتغل (3)
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 بيطخلاو «يدادغبلا بيطخلا لثم اهب اومسُوف ؛ءاملعلا نم ٌةَّلُث اهب فرع

 ينيبرشلا بيطخلاو «يزيربتلا

 نيدلا ّيزب اوُنّيزت دق موق نم ٌعمدتل َنيعلا نإو «ثزحيل بلقلا نكلو
 ذ نم ءيش مهلدي مل كلذ عمو «ةوعدلا ٍلابرسب اولبرست امبر لب «لقعلاو

 دوعص ْبِّيهتي مل بيطخ نم مكف «ةيبرعلا مولع نم مهّتنسلأ ٌمّوقي ام ناقتإ ىلع
 يبأ نب دايز تعارأو «"”ناورم نب كلملا دبع َسأر تبيش يتلا ربانملا

 نم :مهلأس نيح هباحصأ باوج ىلع ًابيقعت لاق ىتح هبلب تراطو «”نايفس
 ربانملا دوعصلا نإ ؛الك» :لاقف ءهباحصأو ريمألا :اوباجأف ؟ًاشيع سانلا ٌمعنأ

 راد يف لجر ًاشيع سانلا معنأ نكلو «تاعزف ديربلا قلحل نإو ءتاعور

 ءانئفرعي ال ؛هب تعنقو ءاهب عنق دق ةجوز هلو «ءارك اهيف هيلع يرجي ال

 . ©”(هراهنو هليل انبعتأ و «هايندو هنيد هيلع اندسفأ هانفرع نإ انأل ؛هفرعن الو

 ءيشلا مُمِنا :لاقف دايز نب هللا ديبع هنبا تباهأ يتلا يه بطخلاو

 .(«بظخلل نّرشتلاو ءدّرّبلا ةعقعق الول «ٌةرامإلا

 نأ ءاشي ام كرحّيف ءءاوشع بطخ موقلا مامأ بطخي مويلا بيطخلا نكل

 دسفُيف «كلذ سكع لعفي نأ وأ ءًارورجم وأ ًابوصنم عفري نأ هريضي ال «كرحي

 . جوجمملا هنحلب ةفيرش ٍناعم نم هعمج ام
 وأ «هنوبتكي اميف ّنحللا نوبنتجي ًاميدق سانلا ناك» :سراف نبا لاق

 ٌتّدحملا نإ ىتح اوزّوجت دقف «نآلا امأف ,بونذلا ضعب مهبانتجا «هنوؤرقي

 ضرعأ انأو يلع لجعي ال فيكو :لاق !نينمؤملا ريمأ اي ٌبيشلا كيلع لجُع :هل ليق («1)

 .135/1 :نيبتلاو نايبلا :رظنا .نيترموأ ةرم ةعمج لك يف سانلا ىلع يلقع

 نأ ُتينمت الإ ء.نسحأف ملكت طق ربنم ىلع ًاملكتم تعمس ام :هنع لوقي يبعشلا ناك (2)

 ايبلا :رظنا .ًامالك ّدوجأ ناك رثكأ املك ناك هنإف ؛ًادايز الإ ء«ءيسي نأ نم ًافوخ تكسي

 .305 /1 :نيبتلاو

 ءاط «فيض دمحأ ردب .د قيقحت 2225 . 224 :ساحنلا رفعج يبأل باّتكلا ةعانص (3)

 .توريب «ةيبرعلا مولعلا راد ه0

 .135 .134/1 :نيبتلاو نايبلا (4)
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 ؟بارعإلا ام يردن ام :الاق اهّبُن اذإف .نحليف فّلؤي هيقفلاو ءنحليف ُثّدحي

 . ”«بيبللا هب ءاسُي امب َناّرَسُي امهف «ءاهقفو نوُنَّدحُم نحن امنإو
 نم لب «ميركلا نآرقلا ءاّرق نم ريثك دقف نأ ٍلاضُعلا ءادلا اذه نع جتنو

 هعمسي ام ةغالب ببسب هلل ٌُدجسي ُئبارعألا ناك نأ دعبف «هب رثأتلا ةكلم ءهظاَمَُح
 هللا مالك ناك نأ دعيو «هتايآ نم ةيآ هعامسب نمؤيو «ميركلا نآرقلا تايآ نم

 «ةيدبألا ةايحلا ىلإو ءًايدانم هقئاقحو ناميإلا ىلإو «ًايفاش رودّصلا ءاودأل

 «ُتدسف دق ٌقاوذألا يذ يهاه «ًايداه داشّرلا قيرط ىلإو «ًايعاد ميقملا ميعّنلاو

 . 20تداك وأ ءْتَحّما دق ٌثاكلملاو

 :ةجرادلا تاجهللا ةاعد ىلع يباتع :عباسلا ثحبملا

 ىلع ةبوسحملا تاونقلا ضعب ىلإ رظنأل حيرتسأ وأ «عايذملا حتفأ نيح
 يّمَرُن الو ءنيصلخم مهبسحن نيذلا ةاعدلا ّضعب فداصأ «يمالسإلا مالعإلا

 ءاهنونقتي ال يتلا اياضقلا فلتخم يف مالكلل نورّدصتي مهنأ ريغ ءًادحأ هللا ىلع

 ضاخ نم :اولاقف ملعلا بالطب ًءاملعلا هون اميدقو «ةلِص اهب مهطبرت ال يتلاو

 الف «ةاجْرُم مهتعاضب نوكل ؛مهيلع َقفْشأف مهارأو «بئاجعلاب ىتأ ُنقتي ال اميف
 ؛ةيبرعلا ٌدعاوق نوفرعي مه الو ءَنوُنَّدَحُم مه الو .ءاهقف مه الو «نويلوصأ مه

 .56 :يبحاصلا (1)

 ءه1425 ء3ط 2.14.13 :دياعلا حلاص .د .أ ميركلا نآرقلا يف ةيوغل تارظن (2)

 عمسأ دقلا :ميقلا نبا لاقو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءايليبشإ زونك راد . م4

 «ةيلاخ ًابولق تقفاو ول نآرقلا ظعاوم تفشو «ةيعاو ًاناذآ فداص ول ناميإلا يدانم

 تنكمتو ءاهحيباصم تأفطأف «تاوهشلاو تاهبشلا ٌةيوهأ بولقلا ىلع تفصع نكلو
 اهيلع نارو ءاهحيتافم تعاضأو ءاهدشر باوبأ تقلغأف «ةلاهجلاو ةلفغلا يديأ اهنم

 دعب غصت ملف «لطابلا تاهبشو «يغلا تاوهشب تركسو ؛مالكلا اهيف عفني ملف ءاهبسك

 رحب يف تتام نكلو «ماهسلاو ةَّنسألا نم اهيف ىكنأ ظعاومب ثظعوو «مالملا ىلإ

 :ريسفتلا عئادب :رظنا .«ماليإ تيمب حرجل امو «ةوهشلاو ىوهلا رسأو «ةلفغلاو لهجلا

 .«يزوجلا نبا راد .ه1414 ء1ط ءدمحم ديسلا يرسي :عمج ,284 . 283

 . مامدلا
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 ءاهلهأ دنع الإ مهفت ٌداكت ال يتلا ةفلتخملا تاجهللاب ثيدحلل اورطضاف

 لهأ دنع ةيبرغملاو «نميلا لهأ دنع ةينميلاو ءهرصم لهأ دنع ةيرصملا ةجهللاك

 .اذكهو ءرطق لهأ دنع ةيرطقلاو «برغملا

 مهيدل ٌرمتخت ملو «ةعاضبلا مهدنع جضنت مل «هللاو ملعلا ٌفاصنأ مه

 ضّرعت دقف هناوأ لبق رّدصت نم :اولاق ًاميدقو «ناوألا لبق اورّدصتف «مولعلا

 . هناوهل

 لبق تاقاطلا ٌبصتغيو ءاهدهم يف بهاوملا ّلتقي يذلا مالعإلا حبقأ ام

 !!اهرامتخا لبق لحارملا قرحيو ءاهجضن

 نم تويبلا لخدي نأ ًادادعإ ةوعدلل دعي ملع بلاط ّلك نذأ يف اهب ٌسمهأو

 «طباوّضلاو طورشلا ءافيتسا دعب الإ يمالعإلا روهظلا لجعتسي ال نأو ءاهباوبأ
 !ظقيتف ةوعدلاو فيلأتلا يف رثأ هل ناكو «ةتبلا رهظي مل نم ملعلا لهأ نم َنإف

 رود ٌفرعأ انأو !ءايحتسا ىلعو «قيرطلا تايادب ىف ٌريست تنك نإ كب فيكف

 . ًاعبط ءادألا ىلع ةردقلا كلتمي نمو هلهأل نكل «مالعإلا

 . َمَْرْصَحَتَي نأ لبق َبّيزت :ملعلا بلاط تايبدأ يف ءامكحلا َلوق ًامئاد رّكذتو

 ءاهب علطضي نأ ملسم لك ىلع بجي «ةماع ًةلاسر ًةوعدلا نأ ملعلا عم

 اوثّدحو .ةيآ ولو ينع اوغلب» :ِهثي ََِنلا ثيدحل ؛ملاع ريغ مأ ًاملاع ناكأ ءاوس
 قلد 00 00 ١ هامش

 . (رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف ادمعتم يلع بذك نمو .جرخ الو ليئارسإ ينب نع

 يتؤث يتلاو «ةحجانلاو ةقفوملا ةوعدلا طورش رفاوت نم َّدُب الف ءكلذ عمو

 .رصعلاو ملاعلا ديعص ىلع تارمث نع رِفْسُتو ءاهلكأ

 رّبدت ىلع مئاقلاو «لمعلا لبق ملعلا ىلع ينبملا قيقدلا مهفلا» كلذ نمو

 . ©”(ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا مُهَقو ,هماكحأو ميركلا نآرقلا يناعم

 .496 /6 :يرابلا حتف :رظنا ؛يراخبلا هاور (1)

 .120 :ىناطحقلا ىلع نب ديعسل ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا ىف ةمكحلا :رظنا (2)
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 :ةقينألا ظافلألا رايتخال ةاعدم ناسللا ظفح :نماثلا ثحبملا

 ام يل نمضي نَم» :ِهِكي هللا ٌلوسر لاق :لاق - هنو دعس نب لهس نع »
 . "7" ةنجلا هل نمضأ ؛هيلجر نيب امو .هّيَيْحِل نيب

 تاس

 ةملكلاب مّلكتيل ٌدبعلا نإ» :لوقي هلي َيِبَنلا عمس هنأ هذ ةريره يبأ نع »

 يف اهب يوهي» : ظفل يفو «"قرشملا نيب ام ٌدعبأ رانلا يف اهب ُلْزَي ؛اهيف نّيبتي ام
 . 2”(منهج

 نبا حبصأ اذإ» :ِهِّلَي هللا لوسر لاق :لاق هنِلظْظ يردخلا ديعس يبأ نع .

 نإف كب نحن امنإف ءانيف هللا ِقّتا :لوقتف َناسللا رّفكُت اهلك ءاضعألا نإف مدآ

 , ة”(انحجوعا ٌتحجوعا نإو ءانمقتسا ٌتمقتسا

 ٌناسل :نولوقي اوناك» :لاق أك - نسحلا نع ,ءبهشألا ىبأ نع »
- 

 نإو «لاق هل ناك نإف ؛هبلق ىلإ عجر ؛لوقي نأ دارأ اذإف «هبلق ءارو نم ميكحلا

 ام «هبلق ىلإ ٌمجري ال «هناسل فرط ىلع هبلق لهاجلا نإو .ءكسمأ هيلع ناك

 .”(هب مّلكت هناسل ىلع ىرج

 باتكو «(6474) مقرب ءناسللا ظفح باب «قاقّرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 ءدهزلا باتك يف يذمرتلاو «(6807) مقرب «شحاوفلا كرت نم لضف باب «نيبراحملا

 مقرب 2333/5 :هدنسم يف دمحأو .(2408) مقرب ناسللا ظفح يف ءاج ام باب

 يف ىلعي وبأو 225960) مقرب 190 /6 :ريبكلا همجعم يف يناربطلاو :«(22874)

 .(7555) مقرب 2548 /13 :هدنسم

 باتك يف ملسمو «(6477) مقرب «ناسللا ظفح باب «قاقّرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)

 .(2988) مقرب ةملكلاب ملكتلا باب «قئاقرلاو دهزلا

 «(2407) مقرب ناسللا ظفح يف ءاج ام باب .ءدهزلا باتك يف يذمرتلا هجرخأ (3)

 مقرب 2302 /1 :هدئسم يف ديمح نب دبعو «((2209) مقرب 293 :هدنسم يف يسلايطلاو

 «403 /2 :هدنسم يف ىلعي وبأو 11927(2) مقرب 295 /3 :هدنئسم يف دمحأو .(979)

 .(1185) مقرب

 «271 :دهزلا يف دمحأو .235634) مقرب 2236 /7 :هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (4)

 .266 /4 :بَعُّشلا يف يقهيبلاو
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 سانلا نم ام» :لاق  ِهندك  ديبع نب سنوي نع «ةريغملا نب ناميلس ىور «©

 .©”«هلمع رئاس يف كلذ َحالص تيأر الإ لاب ىلع هنم هناسل نوكي ٌدحأ

 اَمَص ؛هلمع اًفَص نَم» :لاق ريخشلا نب فّرطم نع «عساو نب دمحم نع «©

 . '2”(هل طل طَلَخ نمو «هناسل

 كهجو نكيل :ةمكحلا يف بوتكماا :لاق هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ©

 . 0”(ءاطعلا مهيطعي يذلا نم سانلا ىلإ ٌبحأ نكت ؛ةبيط كتملكو ءًاطسب

 : هنالط بلاط يبأ نب يلع لاق :لاق يدسألا ةتابن نب غبصألا نع يوُر »
7 00 6 4 

 .'(هتبحم ثبجو «هتملك تنال نم

 ظفحأ َنوكي نأ لجرلل يغبني» :لاقُي ناك :يميتلا نايح نب ٌديزي لاقو »
 . ©7(همدق عضومل هنم هناسلل

 :مالكلا بياطأ طاقتلا :عساتلا ثحبملا

 دبعلا نيب ةقالعلا مظنت ٌةديقع ؛ٌةعيرشو ٌةديقع وهو «ةايح ُجاهنم ًمالسإلا نإ

 خيش اهفرع امك  ًةدابعلاو .هيخأو ناسنإلا نيب ًةقالعلا مظنت ةعيرشو «هبرو

 لاوقألاو لاعفألا نم هاضريو هللا هبحي ام لكل ٌعماج مسا :يه  مالسإلا

 عم لّصاوتلا يف ميقلاو بادآلا نم ةلمج ةمثف «هيلعو .©”ةنطابلاو ةرهاظلا

 نسحأ طاقتلاو ,مالسإلا بادآ مازتلاب كلذو ؛مهتوعدو ( مهعم راوحلاو «سانلا

 نوطقتلي ًاماوقأ ٌسلاجأ ينأ الول» : هنو باطخلا ُنِب ٌرمع لاق ؛هبيطأو «مالكلا

 تقحل دق نوكأ نأ ُتببحأل ءرمثلا َبيط مكذحأ ظقتلي امك مالكلا بيط

 .660) مقرب 270 :تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ (1)

 .(573) مقرب 2266 :تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ (2)

 هيقفلا يف يدادغبلا بيطخلاو «(1261) مقرب 595/2 :دهزلا يف عيكو هجرخأ (3)

 .113 /2 :هقفتملاو

 .114/2 :هقفتملاو هيقفلا يف بيطخلا هجرخأ (4)

 .(32) مقرب «60 :تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ (5)

 .ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةيدوبعلا ةلاسر :رظنا (6)
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 ديدستو «ظفللا نسحب رمألا ىلع ةلادلا صوصنلا يف هحّضون ام كلذو ."”(يبرب

 ةَنُسلا نيعم يف اذكو ءزيزعلا باتكلا نم ةريثك عضاوم يف ثدرو ثيحب .قطنملا

 : اهنمو ؛ةيعرشلا صوصنلا مهأ ٌقوسن ؛ةرهطملا
 نطيل َّنإ مَ مرني َنطِمَّلا َّنِإ نَحَأ َىِ بل اوُوُقَي ىداَبَِل لُكَوإ# :ىلاعت لاق »

 . [53 :ءارسإلا] # انيق اوُدَع نضإلل كر راك

 اًناسحإ قدلولاَو هلأ الإ َنوُدُيَْس ال لي رس نب ّقّكيِم اَنْدَحَأ ْدَِو» :قبو لاقو »

 غ ةرَكتلا أوناََو ةؤلصَصلا اوُمِقَأَو اًنَسُح ني 57 وو نيكحتسملاو ئدَصَسْلاَو َقَرْهْل ىف
 اذه َقَِي هللا لعج دقو .[83 : ةرقبلا] 6 كيووت أَ مكحنِي ايي الإ و
 باتك يف اهتنيرق ةاكزلاو ءهيف لوخدلا دعب مالسإلا ناكرأ دكآ ةالصلل ًانيرق رمألا

 اا دحأو ؛ىلاعت هللا

8 1 

 : 22 'ماعظلا لذبو 0 :لاق ؟ةنجلا

 ةقدص ةبيطلا ةملكلا» .لاق 8 يللا نع هط ةريرح يبأ نع «

 ىتح دبع ناميإ ميقتسي اال» : هلع هللا ٌلوسر لاق :لاق هن 45 سنأ نع »

 اللا

 نع ةروصم .ط .«يمظعألا نمحرلا بيبح قيقحت «416 :كرابملا نبال دهزلا :رظنا (1)

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد

 :كردتسملا يف مكاحلاو ,.(25332) مقرب 211/5 :فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (2)

 باتك يف دواد وبأو (61) مقرب 74 :درفملا بدألا يف يراخبلاو «(61) مقرب 1

 باتك «ىرغصلا هنئس يف يئاسنلاو «(4955) مقرب حيبقلا مسالا رييغت يف باب ء«بدألا

 .(5387) مقرب مهنيب ىضقف ًالجر اومّكح اذإ باب ءءاضقلا بادآ

 374/2 :هدئسم يف دمحأو :(1494) مقرب 375 /2 :هحيحص يف ةميزخ نبا هجرخأ (3)

 مصاع يبأ نباو «ماّمه ةفيحص نم 316 /2و «ءهنايب يتآلا قيرطلا نم ,(8856) مقرب

 نم مهلك (5667) مقرب 229 /3 :ىربكلا هننس يف يقهيبلاو «(37) مقرب :دهزلا يف

 «ةبراقتم ظافلأب ًاعوفرم هل ةريره يبأ نع .ماّمه نع ءرمعم نع «كرابملا نب ا قيرط

 .مالكلا بيط باب «بدألا يف ًاقيلعت يراخبلا هركذو
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 اذه نم فشتسنو“ 0 . .هناسل ميقتسي ىتح هبلق ميقتسي الو .هبلق ميقتسي

 ٌورت دعب الإ قطني الف «ناسللا ةماقتساب أدبت بلقلا ةماقتسا قيرط نأ ثيدحلا

 ٌنمْوي ناك نّمو» : هلو هللا ٌلوسر لاق : :لاق هل يودعلا حيرش يبأ نع »

 ملكتي نأ ملسملا يف ُلصألاو .©22تمصيل وأ ًاريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب

 ماقملا مكلذ يف ٌتمصلاف «نيضئاخلا عم ضوخي الو «ٌتمصيلف الإو ؛ ريخلاب

 ِطْمَر يف ِةِكَك هللا لوسر ىلع ُتمدق :لاق هذ ريخشلا نب هللا دبع نع »
 ًالضف انيلع انلضفأ تنأو ءانُدّيس تنأو ءاندلاو تنأ :اولاقف ءرماع ينب نم

 مكلوقب اوُلوق» :مهل ِِلَي لاقف ءءاّرغلا ةنْفَجلا تنأو «ًالوط انيلع انّثوطأ تنأو

 (0!«ناطيشلا - مُكّتيرجتسيو .مكنزفتسي ةياور يفو - مكنيوهتسي الو

 «ةداتق نع «ةدعسم نب يلع نع 13071((2) مقرب «198 /3 :هدنسم يف دمحأ هجرخأ (1)

 نباو «يئاسنلاو ءدواد وبأو «يراخبلا :ةمئآلا ةماع هفّعض ؛ةدعسم نب يلعو «هنع

 :نيعم نبا لاقو «يسلايطلا دواد وبأ هقثو دقف لباقملابو ءيدع نباو «يليقعلاو ءنابح

 «هثيدح لمتحُي نأ وجرأف «سأب هب سيل» :يزارلا متاح يبألو هل ةياور يفو .حلاص

 نبا ثيدح نم (10553) مقرب 227/10 :ريبكلا يف يناربطلا دنع وهو .هب ربتعُيو

 يدع نبا دنعو «هباحصأ ضعب نع نسحلا نع :41/1 :بَحُّشلا يف يقهيبلاو ءدوعسم
 .رمع نبا نع ؛288 /5 :لماكلا يف

 هراج ذوي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم باب «بدآلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)

 ((48) مقرب راحلا ماركإ ىلع ثحلا باب .ناميإلا باتك يف ملسمو «(6019) مقرب

 .(47) مقرب راجلا ماركإ ىلع ثحلا باب «ناميإلا باتك يف مِلسُمو

 باب «بدألا باتك يف دواد وبأو «(211) مقرب درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ (3)

 «ةليللاو مويلا لمع باتك «ىربكلا هننس يف يئاسنلاو «(4806) مقرب «حدامتلا ةيهارك

 يف دمحأو 10075(«2) مقرب انديسو يديس لئاقلا لوق يف رابخألا فالتخا باب

 يناربطلاو «226 /4 :ناميإلا بعش يف يقهيبلاو :(13553) مقرب 241/3 :دنسملا

 .(978) مقرب 295 /1 : طسوألا همجعم يف
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 © ”(مالكلا بيطو .ماعطلا ماعطإ ةنجلا نم مكنكمي» :ردكنملا ُنبا لاق »

 مالكلا) :ءامكحلا ضعب لاق : لاق ةشئاع يبأ نب نمحرلا دبع يبأ نع .

 حناوجلا يف ةّئنكتسملا نئاغضلا لسغي نّيَللا

 :لاذتيالاو شحُفلا نع يهنلا يف :رشاعلا ثحبملا

 ِدََف اوبس ام ٍرْيَعب ٍتَمِْؤُمْلَو َنْؤُمْلا وذوي َنِدَلاَوإ» :هناحبس هللا لوقي »

 ىذأ نم نونمؤملا اهاقلتي ام مظعأ نمف [58 :بازحألا] 4 امم منو انسه اوُلَمَسْح

 نم سيلو «ةنجهتسم فاصوأب اوتعنيو «ةيبان تارابعو «ةيران تاملكب اوفذقي نأ
 نب هللا دبع ليلجلا يباحّصلا رد هللو .ًاقلطم اهب اوفصوي نأ نينمؤملا بقانم

 . ْمْلَس مهللاف .*”(ُنشِحُفلا نمؤملا قْلُخ ْمأْلَأ» :لاق ذإ يد د

 ءًاشاخف الو «ًاباّبس ِةلي هللا لوسر نكي مل :لاق هيَ كلام نب سنأ نع

 . 1(”2؟هنيبج برت هل ام» :ةَبَتَْمْلا دنع اندحأل ٌلوقي ناكو ؛ًاناّعل الو

 ؛شحْفلاو مكايإ» :لكَي هللا لوسر لاق :لاق ايكو ورمَع نب هللا دبع نع »
 .شحفتلا الو ءشحُملا ُبحُي ال هللا نإف

 .149 /3 :ةيلجلا يف ميعنوبأو «(302) مقرب 175 :تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ (1)

 مقرب 96 :هل سانلا ةارادم يفو «(310) مقرب 178 :تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هجرخخأ (2)

(010. 

 .(325) مقرب 2184 :تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ (3)

 يفو :(6031) مقرب ًاشحاف كك بك َنَِنلا نكي مل باب «بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (4)

 .«(12296) مقرب «126 /3 :هدنسم يف دمحأو «(430) مقرب .154 :درفملا بل

 .(324) مقرب .«280 :ةليللاو مويلا لمع يف ينّسلا نب

 مقرب 579 /11 :هحيحص يف نابح غ و 22723 مقرب هدخم يف يسب هجر 252

 مقرب 243 /10 :ىربكلا نئسلا يفو :«425 /7 :ناميإلا بعش يف يقهيبلاو .(5176)

 /1 :هكردتسم يف مكاحلاو 6487(2) مقرب 24159 /2 :هدنسم يف دمحأو .(20928)

 يف دواد وبأو (6750) مقرب 27/7 :طسوألا همجعم يف يناربطلاو :((26) مقرب 5

 مقرب 331/5 :هفنصم يف ةبيش يبأ نباو «(1698) مقرب حشلا يف ٌباب «ةاكزلا باتك

(26607). 
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 ,ناعطلاب ٌنمؤملا سيل» :لاق ِهكَي َيِبَنلا نع هنو دوعسم نب هللا دبع نع »
 ©"”(ءيذبلا شحافلا الو ءناعّللا الو

 نم ناتبعش نايبلاو ٌءاذبلا» :ِِكَي هللا ٌلوسر لاق :لاق هيو ةمامأ ىبأ نع »
 «20قافّتلا بَعُش

 ىف ٌشْشحُفلا ناك ام» :لاق لي هللا لوسر نأ هيلو كلام نب سنأ نع »

 ْ (3'«هناش الإ طق ءيش

 هيعمس ينأ لكي هللا لوسر ىلع ُدهشَأ ينإ امأ :لاق اَهِي ديز نب ةماسأ نع »

 .*(ضخفتملا َشجافلا هللا بحي ال» :لوقي

 «يمامأ يبأو .ًادعاق ِلي َىِبْنلا دنع تنك :لاق هن ةرمس نب رباج نع »

 َّنإو «ءيش يف مالسإلا نم اسيل شًحفتلاو شحُفلا نإ» لكي هللا لوسر لاقف
 . ”«ًاقالخأ مهنساحأ ًامالسإ سانلا َنَسْحَأ

 يراخبلاو (1976) مقرب ةنعللا يف ءاج ام باب «ةلّصلاو ربلا باتك يف يذمرتلا هجرخأ (1)

 «(29) مقرب 57 /1 :كردتسملا يف مكاحلاو «(332) مقرب 122 :درفملا بدألا يف

 243 /10 :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو «(1814) مقرب 225 2 :طسوألا يف يناربطلاو

 .(1523) مقرب 2330/4 :هدنسم يف رازبلاو «(220929) مقرب

 دمحأو 2027((2) مقرب يِعلا يف ءاج ام باب ؛ةلصلاو ربلا باتك يف يذمرتلا هجرخأ (2)

 «17) مقرب 451/1 :هكردتسم يف مكاحلاو «(22366) مقرب «269/5 :هدنسم يف

 .(332) مقرب 2188 :تمصلا يف ايندلا يبأ نباو

 /3 :هدنسم يف دمحأو «(20145) مقرب 141/11 :هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ (3)

 يذمرتلاو «(1241) مقرب 2372 :هدنسم يف ديمح نب دبعو 12712(2) مقرب 5

 باتك يف هجام نباو «(1974) مقرب شحُملا يف ءاج ام باب ءةلّصلاو ربلا باتك يف

 .(4185) مقرب ءايحلا باب «دهزلا

 يف ايندلا يبأ نباو «(31) ةمجرت :27 /1 :ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هجرخأ (4)

 .(334) مقرب «188 :تمصلا

 99 /5 :هدنسم يف دمحأو :(25316) مقرب 210 /5 :هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (5)

 يف ىلعي وبأو 2437(0) ةمجرت 291 /6 :ريبكلا هخيرات يف يراخبلاو «(20980) مقرب

 مقرب 256 /2 :ريبكلا همجعم يف يناربطلاو «(7468) مقرب 4458/13 :هدنسم
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 فب ذّرعتأ ًاذّرعت ىنْمّلع :ِةكَي ىبنلل لاق هنأ كو ديم نب لَكّش نعو »

 ٌرَش نمو .يعمس رش نم كب ٌدوعأ ينإ مهللا :لق» :لاقف ىفكب ذخأف :لاق
 .  «يبنم رش نمو .يبلق رش نمو «يناسل رش نمو .يرصب ١ 00 هي ا 50 000

 الف مكدحأ موص موي ناك اذإو» : لي ْيِبْنلا لاق :لاق هيَذ ةريره يبأ نع »

 (2!«مئاص ؤرما ين :لقيلف ؛همتاش وأ ٌدحأ هّباس نإو .بًّكصي الو .ءثُدري

 ءاقتنا نيبو ةميظعلا ةدابعلا مكلت ِمايّصلا نيب ِةِلَي ىفطصملا طبر فيك لّمأتف
 ًالصأ َمايّصلا نأل ؛هتافآو ناسللا لئاوغ يف طوقسلا مدعو ءاهنيسحتو ظافلألا

 ,ةميمنلاو «ةبيغلاو «بذكلاب فيكف «لالح امهو برشلاو لكألا نع كاسمإ وه
 نع ٌمايصلا نأل كلذو !ىلوأ باب نم نوكي اهنع ُكاسمإلاف «نعللاو «بابسلاو

 . اضيأ ثفرلاو وغللا

 مكربخأل ٌتجرخا :لاق ِهِْكك هللا لوسر نأ ِيِلَي تماّصلا نب ةدابع نع »©

 دقو .00(مكل ًاريخ ّنوكي نأ ىسعو ءَتَعِفرَق ؛ٌنالفو ٌنالف ىحالتف ءردقلا ٍةليلب

 دنعو .(سانلا يحالتل ردقلا ةليل ةفرعم عفر باب» :هلوقب يراخبلا هيلع بوب

 نالجر ءاجف ءاهب مكربخأل ٌتجرخ يّنإو» : هنو ديعس يبأ نع هدنسب ملسم
 ٌءاحالملا نأ ٌةنسلا هذه تلد دقو ””"اهتيسنف  ناطيشلا امهعم  ناقتحي

 يمئيهلا لاقو ««تاقث هتاورو «ديج» :275 /3 :بيغرتلا يف يرذنملا لاق ..(2072) -

 .«تاقث هلاجر» :25 /8 :دئاوزلا عمجم يف

 ننسلا يف يئاسنلاو «(1551) مقرب ةذاعتسالا يف باب ءرتولا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (1)

 يفو 5444(«2) مقرب رصبلاو عمسلا رش نم ةذاعتسالا باب «ةذاعتسالا باتك «ىرغصلا

 باتك يف يذمرتلاو «(7891) مقرب (449)و ء(7875) مقرب 446 /4 :ىربكلا نئسلا

 يبأ نباو «(663) مقرب 231 :درفملا بدألا يف يراخبلاو «(3492) مقرب تاوعدلا

 «(15580) مقرب 429 /3 :هدنسم يف دمحأو 19145(2) مقرب 19 /6 :هفنصم يف ةبيش

 .(1953) مقرب 715 /1 : هكردتسم يف :مكاحلاو

 .(1904) مقرب ؟مِيّش اذإ مئاص ينإ لوقي له :ٌباب ءموصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)

 .(2023) مقرب «سانلا يحالتل ردقلا ةليل عفر باب ,موصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (3)

 .(1167) مقرب ردقلا ةليل لضف باب ءمايصلا باتك ملسم هجرخأ (4)
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 ام لك يشاحت مزلف .ريخلا نامرح يعاود نم ُدَعُت لوقلاب ةديدشلا ةمصاخملاو
 .ناسللا َة َوْفَص َركَعُي نأ هنأش نم

 ضعب نعل هيِليِض قيّدّصلا ركب ابأ كي يللا عمس :تلاق ايو ةشئاع نع »

 وبأ قتعأف :لاق «نيناّعل نوقيّدّصلا سيل !ركب ابأ اي» : لي نا هل لاقف «هقيقر

 ."”"(ةوعأ ال هللاو» :لاقف كب َيِبَّنلا ىلإ ءاجو ءهقيقر ّضعب ٍذئموي هيَظ ركب

 :مدخلاو تيبلا لهأ 0 يداحلا ثحبملا

 ٌتمدخ دقلو ...» :- ليوط ثيدح نم  :لاق هيو كلام نب سنأ نعو »

 ؟هتلعف مِل : هّتلعف ءيشل لاق الو «ٌفأ طق ىل لاق امف «نينس رشع لي هللا لوسر

 سبيل ٌمالغ انأو نينس رشع» :ةياور ىفو .2!(اذك َتلعف الأ : هلعفأ مل ءيشل الو

 :ظفل يفو «2.. .يل لاق امف .هيلع ّنوكأ نأ يبحاص يهتشي امك يرمأ لك

 ىِضُق ام وأ ,نئاك وهف رّدُق ام ُهْعَد :لاق هلهأ ٌضعب ىنمال نإف «ىنمال الو»
 .«نئاك وهف

 يف هثعبو - لجرل ه5 كلام نب ُسنأ لاق :لاق يريمُتلا دايز نع

 رظناف مالكب مّلكتت نأ َتدرأ اذإو «هنم ٌرذتعت نأ ٌديرت ٍرمأ ّلكو كايإ» :- ٍةجاح

 ريخ هنع ٌتمصلاف ؛كيلع ناك نإو .هب مّلكتف ؛كل ناك نإف ءهب مّلكتت نأ لبق هيف
600 

 .2 (كل

 كرتف «سلاج دعسو ًأطْمَر ىطعأ ِةي هللا لوسر نأ هنو د دعس نع ©

 /1 :ءاعدلا يف يناربطلاو «(319) مقرب «118 :درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ (1)

 يبأ نباو «(5154) مقرب «294 /4 :ناميإلا بعُش يف يقهيبلاو «(2082) مقرب «5

 .(689) مقرب ,«(297) :تمصلا يف ايندلا

 مقرب لخسبلا نم هركي امو ءاخسلاو قلخلا نسح تاب «بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ )2(

 مقرب ًاقلخت سانلا نسحأ ِقيِلَو هللا لوسر ناك باب «لئاضفلا باتك يف ملسمو 6038(2)

 4774(2) مقرب هلي ىَِنلا قالخأو ملحلا باب «بدألا باتك ىف دواد وبأو 2309(.2)

 .(2015) مقرب كي َيَِنلا قّلُخ يف ءاج ام باب ءةلّصلاو ربلا باتك يف يذمرتلاو

 .(431) مقرب «222 :تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ (3)
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 هلك هللا لوسر ىلإ ٌتمقف ؛ّىلإ مهبجعأ وه هطعي مل ًالجر ِهلك هللا لوسر

 ءًانمؤم هارأل ينإ هللاوف !؟نالف نع كَل ام «هللا لوسر اي :تلقف ؛هترراسف

 يتلاقمل ٌثدعف «هنم ملعأ ام ينّبَلَغ مث «ًاليلق ٌتكسف ء(ًاملسم وأ) :لاقف

 ٌتكسف «(ًاملسم وأ) :لاقف ءًانمؤم هارأل يّنِإ هللاوف !؟نالف نع َكَل ام :تلقف

 يّنِإ !دعس اي ليَقَأ) :لاق مث لي هللا لوسر داعو ءهنم ُملعأ ام ينبلغ مث «ًاليلق

 .!:ههجو ىلع رانلا يف هللا هّبكي نأ ةيشخ ؛هنم ىلإ بحأ هريغو لجرلا يطعأل

 عام

 ءظافلألا نيسحتو «تاحلطصملا ديدحت : اهنم (ةريثك نسسورد ثيدحلا ىفو

 ٌّبحأ ٌدحأ هنأ هرارقإ عم «ىلوأ مالسإلا ظفل لب ءًانمؤم هنوك ٌركني مل ثيحب

 .ةباحصلا نم سانلا

 عدأو «لجرلا ىطعأل ىنإ هللاوف ٌذْعَي امأ)» :ًاعوفرم بلغت نب ورمع نع .٠

 ىف ىرأ امل ًاماوقأ ىطعأ نكلو . ىطعأ يذلا نم ّىلإ ٌبحأ عدأ يذلاو «لجرلا

 ىنِغلا نم مهبولق يف هللا َلَعَج ام ىلإ اماوقأ لكأو «علهلاو عزجلا نم مهبولق
 رمح لَو هللا لوسر ةملكب ىل نأ ٌبحأ ام هللاوف ,«بلغت نب ورمع مهيف «ريخلاو

 (2) م5
 . معنلا

 :نيملسملا عم اهنيسحتو تاحلطصملا ديدحت :رشع يناثلا ثحبملا

 اوكعسأو الظن اوفو مَ الأهم تأ اَهيآَبط : ىلاعت هلوق يف ه
 اوهّبشتي نأ نينمؤملا هدابع ىلاعت هللا ىهندقف[104 :ةرقبلا] 4مل ٌباَدَع كلَ

 امل ةيروت هيف ام مالكلا نم نوناعياوناك َدوهيلا نأ كلذو «مهلاعفو مهلاقم يف نيرفاكلاب

 بنورويو ء«انعارا : اولوقي ««انل عمسا : اولوقي نأ اودارأ اذإف ؛ صيقنتلا نم هنودصقي

 ىلع ناكو «هتقيقح ىلع مالسإلا نكي مل اذإ باب «ناميإلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 بلق فلأت باب «ناميإلا باتك يف ملسمو ؛(27) مقرب لتقلا نم فوخلاو مالستسالا

 .(150) مقرب هناميإ ىلع فاخي نم

 .(923) مقرب دعب امأ : ءانثلا دعب ةبطخلا يف لاق نم باب «ةعمجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)

 .ةرقبلا ةروس نم ةيآلا دنع ريثك نبا ريسفت :رظنا (3)
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 اوناكنإو «ظفللا اذه نعدعُبلاِب_ي#َو _ةباحصلا نم هدابع ىلاعت هللا رمأف .“ ”«ةنوعرلا

 . ةغللا ةهج نم ميلس هانعم ظفللاو «لطابلا ىنعملا نوديريال

 ؛مّرَكلا ٌبنعلا اوّمست ال» :ِهِكي هللا لوسر لاق :لاق هنو ةريره يبأ نع »

 . ©'(ملسملا لجرلا ٌمركلا امنإف

 ,يسفن تثبخ : مكذحأ ْنلوقي ال :لاق لَك َىِبَنلا نأ - ايو  ةشئاع نع »

 . *!(تّسِقَل لقيل نكلو

 :مكذحأ ٌنلوقي ال» هلي هللا لوسر لاق :لاق هَ ةريره يبأ نع »

 ١ يتبر الو « يبر :كولمملا لقي الو « يتاتفو .ياتف : لقيلو , يتم الو « يدبع

 . هللا برلاو ءٌديبع مكلك ءيتديسو «يديس :نكلو

 هللا لوسر ناك» :تلاق انّيْوِو ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع

 . ””(مهبولقل ٌةنالتساو «مهرومأل ًةينستو «مهل ًاماركإ هباحصأ ينكُي هي

 نم مُهَرَمَأ مُهَرَمَأ اذإ ِِلي هللا لوسر ناك :تلاق ايو ةشئاع نعو »
 ام كل رفغ دق هللا نإ «هللا َلوسر اي كتئيهك انْسَل اَنِإ :اولاق .نوقيطي امب لامعألا

 مقرب «نمؤملا بلق مركلا امنإ :ِةْكك َيِبَنلا لوق باب ءبدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)
 مقرب ءامرك بنعلا ةيمست ةيهارك باب «بدألا نم ظافلألا باتك يف ملسمو :(6183)

(2247). 

 ملسمو :«(6179) مقرب يسفن تثبخ :لاقي ال باب «بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)

 «(2250) مقرب يسفن تثبخ ناسنإلا لوق ةهارك باب «بدألا نم ظافلألا باتك يف

 /6 :هدنسم يف دمحأو «(4978) مقرب يسفن تثبخ لاقي ال باب «بدألا يف دواد وبأو

 :ُسُفْللاو ءْتَنَغ :يأ ٍ؛تَسِقْلا :ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق .(24289) مقرب 1

 .«ثيبخلاو ْثْبُحلا ظفل نم ًابره َتْيََخ هرَك امنإو .نايثغلا

 يف يراخبلاو (19869) :(19868) مقرب .445 1 : هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ 3(

 ظافلألا باتك يف ملسمو «(2552) مقرب قيقرلا ىلع لواطتلا ةيهارك باب «قتعلا باتك

 .(2249) مقري ةمألاو دبعلا ظفل قالطإ مكح باب .«بدألا نم

 .119 /2 :هقفتملاو هيقفلا يف بيطخلا هجرخأ (4)
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 نإ» :لوقي مث ءههجو يف ُبضغلا فرعُي ىتح بضغيف .رَّخأت امو كبنذ نم مَّدقت
 . "”0انأ هللاب مكملعأو مكاقتأ

 : تلاقف كو هللا ٍلوسر ىلإ ميِلّس مأ ثءاج :تلاق - ايو  ةملس مأ نع »

 اذإ لسغ نم ةأرملا ىلع لهف ءقحلا نم يحتسي ال هللا نإ «هللا لوسر اي
 - اههجو :ينعت - ةملس ٌمأ تظغف .اءاملا تأر اذإ» : لك ْنِبَنلا لاق ؟تملتحا

 اههبشي مق ِكْنْيِمَي ْتَبِرَت معنا :لاق ؟ٌةأرملا ٌملتحتو ؛هللا لوسر اي :تلاقو

 يف ًةصقلا ٌصّخلي ام امّيسالو .راتخملا ٍظفللا َةّفع يعم لمأتو. 1!0”2؟ اهدلو

 .«ءاملا تأر اذإ» هلوق

 ؛ضيحلا نم اهلسُع نع كي ينل ٍتلأس ًةأرما نأ انو ةشئاع نعو »

 فيك :تلاق .«اهب يرهطتف ؛ِكْسِم نِم ٌةَصْرِف يذلا :لاق ؟لستغت فيك اهرمأف

 َرْثأ يعّبتت :ٌتلقف ّيلإ اهتبذتجاف ,«يرّهطت !هللا ناحبس» :لاق ؟اهب رهطتأ

 . ”هدلا

 :رافكلا ةبطاخم :رشع ثلاثلا ثحبملا

 لل َنِبَنلا باتك يف ءاج ؛كولملا ةلسارمو «ةيلودلا تاقالعلاب قّلعتي اميف »

 دمحم نم ءميحرلا نمحرلا هللا مسب» :حاحّصلا يف امك مورلا ميظع لقرهل

 ينإف :دعب امأ ؛ىدهلا عبّتا ِنَم ىلع ٌمالس :مورلا ميظع لْفَرِم ىلإ هللا لوسر
 َتيلوت نإف «نيتّرم كرجأ هللا ٌكِتْوي ٌملسأو .ُمَّلْسَت ْمِلْسأ :مالسإلا ةياعدب ٌكوعدأ

 .(20) مقرب ءهللاب مكملعأ انأ :ِهلي َِبَّنلا لوق باب «ناميإلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 باتك يف ملسمو «(130) مقرب ملعلا يف ءايحلا باب ءملعلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)

 يف يذمرتلاو «(313) مقرب ينملا جورخب ةأرملا ىلع لسغلا بوجو باب «ضيحلا
 .(122) مقرب لجرلا ىري ام اهمانم يف ىرت ةأرملا يف ءاج ام باب «ةراهطلا باتك

 مقرب ضيحلا نم ترهطت اذإ اهسفن ةأرملا كلد باب «ضيحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (3)
 ةصرف ضيحلا يف ةليتغملا لامعتسا بابحتسا باب .ءضيحلا باتك يف ملسمو :(308)

 يف لمعلا ركذ باب «ةراهطلا باتك «ءىرغصلا نئسلا يف يئاسنلاو «(332) مقرب كسم

 فوص نم ةعطق :ةصرفلا» :ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق .051) مقرب ضيحلا نم لسُعلا

 .«هتعطق اذإ ؛ءيشلا ٌتْصَرَف :لاقي .ةقرخ وأ «نطق وأ
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 0 راس مول مسلم ىنيرم 001 ل همي بوك »م ع 5 5 .٠

 تي الأ كني اَنَسِيَب وس ملك لإ ألاَمَت بتكلا َلْهأتَي لت ءنييسيرألا مثإ كيلع نإف

 مارك ركاب و هك سر م عير و سا كسول | يي حس نس رس 7 ل ياس وس كرسي 77 ٍ دس رهص نا لو ءب

 أولوفَف ًاَوْلَوَن نإف هللا نود نُم اباَبرأ اًضعب انضعب ْدِخَتَي الو ايش ءوي كرش الو هللا الإ دبهن
 - مو يم مو م

 . 2764 :نارمع لآ] * َوُمِلَسُم اني أودَهْسأ

 لامعتساو «ةبتاكملا يف يّفوتلا اهنمو ' :ثيدحلا دئاوف يف يووّنلا ركذو
 «مورلا ميظع لْفَرِه ىلإ» :يك َيِبّنلا لاق اذهلو ءطّرُي الو طِرْفُي الف ءاهيف عرولا

 .مالسإلا نيد مكب الإ «هريغل الو ءهل كلم ال هنأل ؛«مورلا كِلَم» :لقي ملف

 ء«طرشب ِهكَي هل نأ نم هالو وأ كي هللا ٌلوسر هالو نمل الإ ٍدحأل ناطلُس الو

 ءطقف «لقره ىلإ» :لقي ملو «ةرورّضلا هذفنت ام رافكلا تافرصت نم ٌذفني امنإو

 هنومّدقُيو «هنومظعُي يذلا :يأ «مورلا ميظع» :لاقف ةفطالملا نم عونب ىتأ لب

 ّلِإ ٌمُدأ# :ىلاعت لاقف «مالسإلا ىلإ ىعدُي نمل لوقلا ٍةنالإب ىلاعت هللا رمأ دقو

 نع َّلَص نمي ُمَكَعأ ره كيو َّنِإ نَسَحأ ىِ تلي مُهَلِددَحَو ٌةَنَسْأ َةلطِعَوملاَو ةَمكْجلِب َكَيَر لب
 هَ ان لَو هل اكوُفَم© :ًاضيأ ىلاعت لاقو «[125 : لحنلا] 4 َنيَسَهُمْلأَب مَلَعأَوْمَو لَ
 0 : هط] 6 سخي َوَأ ُركَذَتَي

 ٌمُهَنم أمل ندا الإ َُسْحأ يه ىلا اَّلِإ بكا لمآ اوني الَو» : ىلاعت هلوق ه
 «ترميتم دل ْنَكَم دو ْكْهَلِإَو اُهَلِلَو مْكحَتِلِإ َدزْنأَو انني لأ ىلا اَنَمآَ اً
 مهتلهجو مهتماع نإ لب ءرافكلا ٌعيمج اهيدهب لمشت ةماع يهو [46 :توبكتعلا]
 نم هيلع ْمُه ام نوهقفي ال مهنآل ؛ةلماعملا يف قفّرلاو «ءلوقلا يف ىنسُحلاب ىلوأ

 . ىلاعت هللا هلزنأ يذلا ٌّقحلا نوملعي مهنأ مهب ُنَظُي الو ءٍلالض

 نميلا ىلإ ًاذاعمو هثعب امل ِهِلَي َىِبَّنلا نأ هذ يرعشألا ىسوم ىبأ نع »

 .30(افلتخت الو اعواطتو ءارْفنُت الو ارشبو ءارّسعت الو ارْسَيا :لاقف امهاصوأ

 ةروس «ريسفتلا يف يراخبلاو «.(9724) مقرب ,344 /5 :هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ (1)

 (4278) مقرب .4ٌعتتَيَو انكي ماوس َةَسك لإ أَلاَمَت تكلا َلهآكي لهل باب «نارمع لآ
 .(1773) مقرب مالسإلل هوعدي لقره ىلإ لي َيَِّنلا باتك باب ءداهجلا يف ملسمو

 .1144 :يوونلل ملسم حيحص حرش :رظنا (2)

 - برحلا يف فالتخالاو عزانتلا نم هركي ام باب «داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (3)



 |[ 525 | ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةوعدلا ملع ةجاح :رشاعلا لصفلا

 ءيشلاب رمألا نيب ظافلألا هذه يف عمج امنإ هنأ '''ملعلا لهأ ٌضعب ركذ دقو
 «تاّرم َرَّسَيَي نأك تقو يف امهنم دحاو لك لعفي دق هنأل ؛هَدِض نع يهنلاو

 ىهلنيو «ًامئاد عواطتلاو «ريشبتلاو ءريسيتلاب رمأيل نايبلا اذه ءاجف ؛ةرم رسعيو

 .اقلطم اهدالضأ نع

 سعب» :لاق هآر املف ذ ولك َيِبَنلا ىلع نذأتسا ًالجر نأ اَنْيِْو ةشئاع نعو «

 .ههجو يف لكي َيِبَنلا قّلَطَت سلج املف ؛«ةريشعلا نبا سئبو ,ةريشعلا وخأ
 تيأر نيح !هللا لوسر اي :ةشئاع هل تلاق ّلجرلا قلطنا اًملف ءهيلإ طسبناو

 هللا لوسر لاقف .هيلإ ٌتطسبناو ءههجو يف َتقّلطت مث ءاذكو اذك هل تلق لجرلا

 ةمايقلا موي هللا دنع ًةلزنم سانلا رش نإ !؟ًاشحاف ينتدهع ىتم !ةشئاع اي) : هي

 . 20(هِشحُف ءاقتا» :حيحصلا يف ظفل يفو ء(هَّرَّش ءاقتا سانلا هكرت ْنَم

 هيلع ّرمف .ههجو ىّطغ دقو «هباحصأ نيب ًاعجطضم هب هنليض ءادردلا وبأ ناك »

 اذ نم : هني ءادردلا وبأ لاقف !هتبقر ظلغأ ام هنعلا مهللا :اولاقف .نيمس ٌّسِف

 نأ ٍناَّعلل ىغبني ام هنإف ؛ًادحأ اونعلت ال» :لاقف . . .هوربخأف ؟ًافنآ تنعل يذلا

 نأ هاور ام هلو ءادردلا وبأ لّثمت دقو .©0"ةمايقلا موي ًاقيَّدص هللا دنع َنوكي

 . «ءاعفش الو ءءادهش ةمايقلا موي نونوكي ال نيناعّللا نإ) : لاق كي َىنلا

 مقرب ريفنتلا كرتو ريسيتلاب رمألا باب ءداهجلا باتك يف ملسمو «(2873) مقرب -

 67 :هدنسم يف يسلايطلاو «(19757) مقرب .«417 /4 :هدنسم يف دمحأو «(1733)

 .(496) مقرب

 ملسمو :(6032) مقرب ًاشحاف لك َىِبَنلا نكي مل باب «بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)

 دواد وبأو «(2591) مقرب هشحُف ىقتُي نم ةارادم بايب «بادآلاو ةلّصلاو ربلا باتك يف

 :هدئسم يف دمحأو 4792(«2)و (4791) مقرب ةرشعلا نسُح يف باب «بدألا باتك يف

 .(20939) مقرب 245 /10 :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو «(24152) مقرب 38 6

 .ديج دنسب (377) مقرب «205 :تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ (3)

 مقرب باودلا نعل نع يهنلا باب «بادآلاو ةلّصلاو ريلا باتك يف ملسم هجرخأ (4)

(2598). 
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 ءهسفن نم ينيلوي ٌئيسوجملا :ريبُج نب ديعسل تلق :لاق نانس يبأ نع »

 كلذ وحن نع هلل سابع َنبا ُتلأس :ديعس لاقف ؟هيلع ٌدرأفأ ءئلع مّلسيو
 باتك يف بيطخلا ظفل اذه ."”(هيلع ٌثددرل ًاريخ نوعرف يل لاق ول» :لاقف

 : يل لاق ول» :مهريغو «يناربطلاو ءيراخبلاو «ةبيش يبأ نبا ظفلو «(هيقفلا)

 .«كيفو : ٌتلقل «كيف هللا كراب

 :ةعئاشلا ءاطخألا ىلع ةيقيبطت ةلثمأ :رشع عبارلا ثحبملا

 ريغ .20(يغب هرخآو «لغش هّلَّوُأ وحنلا» :هلوق ةرميخُم نب مساقلل َبِيُن »

 :لوقي ابلعث ىيحي نب دمحأ ٌتعمس» :يرابنألا نبا لاق دقف ؛هلوق نع عجارت هنأ

 ملاعلاو «يغب هرخآو «لغش هملعت لوألا :لوقيو ءوحنلا ٌبيعي ةمئألا دحأ ناك

 .ةنولأ فليم ملا ِباَوَدلََو ساّنلآ كب سرع : ًاموي أرقف ءسانلا يردزي نم هب

 :هل ليقف .8 :رطاف] © ٌروُفَح ٌربِرَع هلل ك كر اكمل وواسع ْنِم هلا ىَتح اَمَنِإ تملك

 ملع ىلع ٌتنعط ال هللاو :لاقف ؛«ءاملعلا ىشخي هللا لعجت ثيح نم ؛ٌترفك

 , 20(ًادبأ اذه ةفرعم ىلإ يدؤي .

 «مالعإلا لئاسوو «ةباطخلل نورّدصتي نيذلا ةاعدلا نم يردص قيضي مك

 لوأ نم هفنصت نأ نكميو ؛ةيبدألاو ةيوغللا ةفاقثلا يف ةعاضبلا وليلق مهو

 نإ) :لاقف ربنملا ىلع اموي مهدحأ ماق «ةجاحلا ةبطخ لهتسمو لب ؛همالك

 وحنلا تايدجبأ ملعي ال هنأ تكردأف 2. . .هب نيعتسنو «ىلاعت هدمحن هلل ٌدمحلا

 .هناسل ةلز لوأ نم يدنع هتناكم تطقسف ؛لوعفملا بصنو لعافلا عفر يف

 عفر «عفرت نأ هللا نذأ ٌتويب يف» :لاقف ثيدحلل ًاردصتم مهّدحأ ناكو »

 نأ هلا َنِذَأ توب يف# :ةيآلا ًاححصم نيرضاحلا ٌدحأ هل ىربناف ««تويب» رورجملا

 لفغملا باجأف [36 :رونلا] # ٍلاّصآلاَو ٌوُدُحْلِب اف هَل حبش همس اَبيف ٌَركحْنَو مقر

 2381 :درفملا بدألا يف يراخبلاو «(25825) مقرب «255 /5 :ةبيش يبأ نبا هجرخأ (1)

 .(10609) مقرب 262 /10) ريبكلا يف يناربطلاو «(1113) مقرب

 .29 :باّتكلا ةعانص :رظنا (2)

 .67 .66 :ينيرتنشلا ركب يبأل بارعإلا لئاضف ىلع بابلألا هيبنت (3)
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 مارح ءاهرسكت تنأو عفرُت نأ هللا نذأ :ريفنلا يف الو ريعلا يف مهفي ال يذلا

 !!يخأ اي كيلع

 «أاوثمؤُي ٌقح نيكرَتملا امك الَوه :ةيآلا أرقي وهو سانلاب مهدحأ ىلص »
 ؛«اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت الو» اهأرقف اهيف نحل هنكل «[221 :ةرقبلا]

 نل هللاو :ًالئاق ةيبرعلا دعاوق يف مهفيو «هفلخ ىلص يذلا يبارعألا ضفتناف

 ٠ . "”اونمآ نإو ىتح مهحكتن

 ءاطخألا ِةَّبَعَم يف عقو ءاهتادرفم نيب ةغللا يف زيمي نكي مل اذإ امبرو

 اسأر ىنعملا ريغتيو «ىدامتي هنكل ةّيِجَّسلا ىلعو ةقيلسلاب حت حَحَصُت يتلا ةيعبطملا

 ٌةَّيحلا» :هأرق ؟ءاد لك نم ءافش ءادوسلا ةبحلا» :ثيدحلا أرق نمك ؛بقع ىلع

 .؟ءاد لك نم ءاغش ءادوسلا

 آلا مولعب دّوزتي مل هنأ هتفآو باتك نم أرقي وهو ظعولل ىّدصت نمو »
 راصف «لجخي امب هقطنف ءركّذلا قّلِح لضف يف ًاباب أرقف «ةيلوألا ةيبرعلا دعاوقك

 !ارّكّذلا ٍقْلَح لضف باب» :نحلي وهو بابلا أرق «نيعمتسملا مامأ ةكّحض

 «ثيدحلا يف نحلف «ةعمجلا موي قّلِحلا نع يهنلا ثيدح أرق نمك ًامامت »

 هللاو !ةنس نيرشع هتناع قلحي ملف ؛ةعمجلا موي قّْلَحلا نع يهنلا نأ ّنظو

 !ناعتسملا

 :لصفلا ةمتاخ

 ؛ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةوعدلا مّْلِع ةجاح ىدم لصفلا اذه يف ُتلوانت دقف

 ْتارَّتلاو «ةنّسلاو «باتكلا نم ةوعدلا ٍدصاقم كاردإلو «برعلا ةاعّدلا اميس ال

 ٌتحضأ ةوعدلا نأل كلذو .ملاعلا يف ةيوعدلا براجتلاو «يمالسإلاو يبرعلا

 نم ؛خيراتلا ربع ٍةوعدلا لئاسو مهأ لوقلاب غيلبتلا نإو .هلوصأو هدعاوق هل ًاملع

 ريهامجلا عم لصاوتلا يف ةباذجلا اهبيلاسأو «ةيبرعلا دعاوق ةفرعم مزل انه

 «ةرضاحملاو «ةبطخلاو .ءسردلاو «ةظعوملاب ةيبرعلاب نيقطانلاو «ةيبرعلا

 مرح ام لحي هنإف ؛ًامامإ هولعجت ايل «هللا هحبق نحلي هنإف ؛ هوج رخأ :هل لاق هنأ يوريو 00

 ! هللا
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 ىلإ مهرطضي امم ؛ةاعدلا ٌحالس ٌةيبرعلا تتابو .ةرشابم ءاوهلا ربعو «ةودنلاو

 قلعتي اميف اذكو «ةيوغللا ةيبدألا ةفاقثلا اهسأر ىلع ةعونتم تافاقثب ماملإلا

 «ةيبرعلا مولعب ةياردلا اهب مايقلل طرتشي يتلا ؛ةباطخلل ردصتي نمو «ءابطخلاب

 ةاعدلا كعلوأ ىلع يباتعب لخبأ ملو ؛رابكلا ءاملعلا اهبيهت فيكو ءاهدعاوقو

 اندكأ دقو ءءاوضألا مهيلع تطّلسو «مالعإلل اوردصت دقو «ةجرادلا تاجهللاب

 «ةوعدلاو ثيدحلل نيردصتملا نيب ةعئاشلا ءاطخألا لالخ نم ةيقيبطت ةلثمأ ىلع

 .دصقلا ءارو نم هللاو

 هكق هك ةكف
 ىف هيك هيد



 ع -_-

 حق
 ّيَرَع١ جري ىج

 سيمور ةيد»> سكق»
 ييديي ردح نوح تهالهعأ تود

 [ةدايزو اهنسح هللا لأسن]

 ةسارد :ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح١ :عوضومل ٌتضرعت دقل

 ةرشعو «ثحبلا تاحلطصمب هيف تْفَّرَع ماع لخدم يف هتمّدقف «ةيقيبطت ةيليصأت

 :لوصف

 ةعيرشلاو ةيبرعلا ةغللا نيب ةقالعلا لوصأ لوألا لصفلا يف ُتلوانت

 مهناسلو «ةحيصفلا برعلا ةغلب لزن ميركلا نآرقلا نأل كلذو ؛ءارغلا ةيمالسإلا

 قطن نم ٌحصفأ  عزانم ريغ نم - وهو ؛يشرق ٌيبرع ِهِلَي ّيِبْنلا نأو «نيبملا
 يناعمل امامت ةقفاوم نآرقلا يناعم نأو ءملكلا َعماوج يتوأ دقلو «داضلاب

 ةلاسرلا هذه صئاصخ نم  هتيبرع :يأ  نآرقلا ٍناسل ركذ نأ امك «برعلا

 اذه !ةسدقملا بتكلا يف يوامس باتك يأ ناسل ٌرْكِذ ذري مل ثيحب ؛ةمتاخلا

 ًامازل تاب كلذل ؛ليزنتلا مكَْحُم ظفحب ةيبرعلا ةغللا ظفحب قو هللا لَّمكت دقو

 هيبن ةنسو «ىلاعت هللا باتك مهفل ٌروسجلا دمت اهنأل ؛اهدعاوقو ةيبرعلا ملعت

 يهف ءانه نم .ىلوأ باب نم ةيبرعلا يفو ءامهيف نحللا راكنتساو لب دلع

 ةطاحإلا رادقمب ةرخآلاو اينّدلا يديعص ىلع اهبحاص ىلع ًةيقادصملا يفضُت

 امهنيب ةقالعلا نأو «ةعيرشلا يف ٌمهفلا نوكي ةيبرعلا يف مُهَّملا رادقمبو ءاهب

 عارّصلا ىمرم يف ةيبرعلا ٍتدجاوت كلذلو ؛ةليسولاب ةياغلا ةقالع ؛ةيدرط
 لبق نم اميس ال ؛ةرصاعملا تايدحّتلا مامأ ةدماص تناكف ؛يراضحلا

 «ةيلحملا تاجهللا ةاعدو «نيينوفكنارفلا نم ةثادحلا ءايعدأو ءرامعتسالا

 !ناعتسملا

 ىلإ ةيمالسإلا دئاقعلاو ديحوتلا ملع ةجاح ىدم انحضوأ يناثلا لصفلا يفو
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 ىلع جيرعّتلاو «ةريثكلا اهلئاسمو «ةديقعلا تاحلطصم حرش يف ؛ةيبرعلا ةغللا

 ةديقعلا هب ٌتغيص يذلا بولسألاو «ةيبرعلا ةغللاو ةديقعلا نيب ةقالعلا ٍهجو

 يف ةغللا ىلع فققوتملا ديحوتلا ةملك ىنعم حرشو ؛ميركلا نآرقلا يف ٌةيمالسإلا

 - ىنسحلا هللا ءامسأ :يأ  اهاصحأ نم» :ثيدح ىنعم ركذو «ىفنلاو «تابثإلا

 نأ نايبو «ةمكاحلا ةيبرعلا دعاوقلاو ءاهيفن وأ .تافصلا تابثإو «ةنجلا لخد

 رارغ ىلع ةغللا مولع يف ٌتالوص مهل تناك مالكلا ءاملع نم ةريثك ًاقرف

 ءاهليوأت ةلواحمو ءاهتحارصو «ءصوصنلا رهاوظ نم صّلمتلل .ةلزتعملا
 ىلإ اهّدرل ةهباشتملا صوصنلا ىلع انَقّلعو ءاهدصاقم نع اهجارخإو
 ثيح نم ةلعتفملا تاهبشلا ضعب در و «ةيبرعلا ةغللا هيضتقت امو «تامكحملا

 ٍتافص تايثإو ءذق هللا ةيؤر لثم ؛اهيف ديدّسلاو هيجولا يأرلا ركذو «ةغللا

 ةيقيبطت ًةلثمأ انركذو .فيكلا ضيوفت عم اهريغو «ءاوتسالاو .هجولاو ءولعلا
 . ليصأتلا لجأ نم اهضعب دنع انفقوت امك .ءتافّصلا ضعب ىلع

 «نآرقلا مولعو ةيبرعلا نيب ةقالعلا هجو نع ٌترفح ثلاثلا لصفلا يفو

 نيح ةياغلل نيقيقد نآرقلا ٌءاملع ناك كلذلو ؛ةريثك نييارش ربع ةلصتم اهتيفلأف

 ةريثك ٌمولع وهف «نآرقلا ملع» درجم سيلو «نآرقلا مولع» :ّنَملا اذه ىلع اوقلطأ

 ىلإ ةَحلم ًةجاح ةمث نأ ىلإ انصلخف «مولعلا هذه مظعم يّصقت ىلإ انب ادح امم

 اذهل اوقَّرطت نيذلا ّبلغأ نأو «نيبملا ىبرعلا ناسللاب لزنملا ُنآرقلا هنأل ؛ةيبرعلا

 .زايتماب اهُناسرفو ءدودح الب ةيبرعلا ٌنيطاسأ نفلا
 - يهو «ةيبرعلا نم هدادمتسا يف َمولعلا هذه ردصتي ريسفتلا ٍلوصأ َملع نأو

 «يربطلا ريرج نبا نيرسفملا خيش بسح نآرقلا عيمج ليوأت هجوأ دحأ  ةيبرعلا

 ءرّسفملل ةيرورّصلا مولعلا نمو «ريسفتلا طورش نم ظرش ةيبرعلاب ملعلا نأو

 «بيرغلا ريسفت يف ةيبرعلا لئابقلاو بارعألا ةقالعو .نآرقلا بيرغ ريسفت اذكو
 . (يدارفإلا ريسفتلا) نآرقلا تادرفم ريسفتو

 ؛ةينآرقلا ظافلألا يف ربدتلا لضفب ُكَرْدُت يتلا ةينآرقلا فئاطللا ىلع انجّرعو

 هيدي نيب نم لطابلا هتأي مل «ىلاعت هللا نم حو هنأ ىلع ةنينأمط انديزي امم

 .هفلخ نم الو
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 ةيفرحلا نآرقلا ةمجرت ىلع قيلعتلا اذكو «ميكحلا بولسألا ىلع انجّرعو

 «هنيودتو نآرقلا عمجو .اهيلإ مجرتملا ةغللاو «ةيبرعلا ناقتإل ةبجوملا ةيونعملاو
 يف ةعبّسلا فرحألا ىنعمو ءاهلكشو بفحاصملا طقنو «ينامثعلا مسرلا دعاوقو

 .نآرقلا يف ٍلائمألا ةلأسمو ءروسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورحلاو «نآرقلا

 ملعو «كارتشالاو فدارّتلا ةيضقو «هللا باتك يف برعملا ىلع تجّرعو

 نونلا ماكحأو ءاهتافصو «ةيبرعلا فورحلا جراخمو تايتوّصلا ملع يف ديوجتلا

 طورش نم ذإ ؛تاءارقلا ملعو ءدودملاو «ءارلاو ميملاو نيونتلاو ةنكاسلا

 بولسأل ُضْرعتلا انّْئُمي ملو .هوجولا نم وجوب ولو ةيبرعلا قفاوت نأ اهتحص

 .ةيبرعلا ةغالبلاب يوق لصو نم هل امل ؛ميركلا نآرقلا
 اهنيب ةقالعلا هجو نع ٌتفشكو «ةنسلا مولع تلوانت عبارلا لصفلا يفو

 ؛لوألا ليجلا ىدل يوبنلا ثيدحلا ظفح لماوع نم َءادتبا «ةيبرعلا ةغللا نيبو

 ٌحضني يذلا ؛هبولسأو ثيدحلا نيقلت يف ِهلك َيِبَّنلا جهنمو «مهناهذأ ٍءافصل

 يدافتو «ةيبرعلا دعاوق ٌةاعارم ثيدحلا بلاط بادآ نم تابو «نايبلا ةعورب

 .ةمحعلا

 ؛ةداجولاو «ةبتاكملا اقيرط اميس ال ثيدحلا لمحت قرط ىلع ُتْقَّلعو
 .هنع يورملا خيشلا طخو «يبرعلا طخلا دعاوق ةفرعم مزل ؛خيشلا طخ ةفرعمل

 اذكو ءىرخأ زومرو «ءلكشلاو «ماجعإلا يف نيئّدحملا جهنمل ٌثقرطت امك

 ملع ةيمهأو «يبرعلا ناسللا ىلإ داسفلا قّرطت نأ دعب ثيدحلا بيرغ ةفرعم

 يف اميس ال ؛فّحصملا ثيدحلاو .ءفيحصتلا ةرهاظو «ثيدحلا ٍفلتخم

 «ىنعملاب ثيدحلا ةياور تركذو «ةحيصفلا ةيبرعلا نع اهب جورخلاو «هظافلأ

 ٍزاوج مدع ررقت دقو «ةيبرعلا دعاوقو برعلا ىدل مالكلا دصاقمب ملعلا اهطرشو
 «ةيبرعلا دعاوقب ةيارد هل نمل زتاج ثيدحلا ٌراصتخا نأو «ثيدحلا يف نحللا

 ىنعملا ٍةجامسك عضولا نئارقو «ثيدحلا نتمل يلخادلا دقنلا تلوانتو

 .ءاوس ىلع ىنعملاو ظفللا ةكرو «هتفاخسو

 لماعّتلا ةيفيكو «بدألاو ةغللاب لصتي امب ليدعتلاو حرجلا يف انّضخ دقو

 .حيحصلا مهفلل ثيدحلا ظافلأ نم دٌّكأتلا ةرورضك ؛ةفرشملا َهّنِّسلا عم
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 جذامنلا ميدقتب كلذ لك ؛ثيدحلا ظافلأ يف زاجملاو ةقيقحلا ىلع انجّرعو

 .تاعوضوملا فلتخمل يملعلا ليصأتلا عم «ةيقيبطتلا ةلثمألاو

 «ةيبرعلا ةغللا ىلإ يمالسإلا هقفلا ةجاح ٌتلوانت سماخلا لصفلا يفو

 امّيس ال اهمّلعت بوجو ررقت ثيح ؛يهقفلا روظنملا يف ةيبرعلا ملعت مُكُح تنيبف
 يه لب «ةيهقفلا ةكلملا نيوكت يف ةيبرعلا ةيطرش ىلع تدّكأو «ةعيرشلا لهأل
 تادجتسملل يهقفلا فييكتلا طباوض نم اهنأو «ةيساسألا اهتامّوقم ىدحإ
 ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا قرط دحأ ةيبرعلاب َمْلِعلا نأ ىلإ ٌثيهتنا مث .ةرصاعملا

 ءوس يف ةيقيبطتلا ةلثمألا ىلع ماتخلا يف تجّرعو ؛«ةيليصفتلا اهتلدأ نم

 .ةيبرعلا طرش يف ٍلالتخالا نع جتانلا طابنتسالا

 طبضو «ةيبرعلا ةغللا ىلإ هقفلا لوصأ ةجاح تلوانت سداَّسلا لصفلا يفو

 نم لوصألا دادمتسا َّنأو ءناكمب ةوقلا نم اهنأ ٍءالجب حالف ءامهنيب ٍةقالعلا

 يعفاشلا مامإلا) لوصألا عضاو نأ ىلع .هقفلاو مالكلا مّْلِع بناج ىلإ ةيبرعلا

 بابسأ لصولا تاقلح نم ْنإو .اهلوحفو ةغللا ةذباهج نم ناك (ه204 ت

 طورش نم ًاطرش َتاب ةيبرعلاب ملعلا نأو «ةغللا ةهج نم ءاهقفلا فالتخا

 .داهتجالا

 حيصفلا ظفللا حيجرتك نتملا رابتعاب ةلدألا نيب حيجرّتلا ىلع تجرع امك

 دنع زاجملاو ةقيقحلا عوضوم اذكو «حيصفلا ىلع حصفألاو «كيكرلا ىلع

 رمألا تاحلطصم ىلع ًةوالع ؛ةيبرعلا ةغللا مولع نم ٌدمتسم همظعم نييلوصألا

 اذكو ءاهتالالدو كرتشملاو ءديقملاو قلطملاو ءصاخلاو ماعلاو «يهنلاو

 ةجاح ىدم امو «ةحضاولا ريغو ةلالدلا ةحضاو ظافلألاو ءموهفملاو قوطنملا

 ةلثمألاب لصفلا اذه ٌتمعد دقو .يناعملا فورح عوضوم يف ةيبرعلا ىلإ ٍلوصألا

 . ليصأتلا عم ًاليبس هيلإ نكمأ ام ةيقيبطتلا

 ؛ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةعيرشلا دصاقم ملع ةجاح تلوانت عباسلا لصفلا يفو

 نأو «ءيدصاقملا ريكفتلا تايلآ نم باطخلا َبيلاسأو «ةيبرعلا ةغللا ّمُهَف نأو

 نم يبطاشلا قاحسإ يبأ رارغ ىلع هئارثإ يف نيمهسملاو «نفلا اذه يعضاو

 ةيبرعلا نيطاسأ نم اوناك ؛نيرصاعملا نم روشاع نب رهاطلاو «ىمادقلا
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 رامِغ يف ضوخلا زاوج ّمَدَع انّيبو ءرامضملا مكلذ يف تاَفّنَصُم مهلو .اهمولعو

 لوقلا ىلع ءانب عرشي ال تبعلا نأو «ةيبرعلاب ةطاحإ ريغ نم دصاقملا
 ًالصأ وه ةعيرشلا عضو نأو «ةعيرشلل ٌمُْدَه رهاوظلا َعابتا نأو ءدصاقملاب

 دصاقم نع فشكلا كلاسم يف ىلجتت ةيبرعلا نأو «ةيبرع ةعيرشلا نأل ؛ماهفإلل

 ىلع انجّرع امك ؛ةيحيرصتلاو «ةيئادتبالا :نيديقب يهنلاو رمألا يف ةعيرشلا

 لصفلا ٌتَجَّوت دقو ؛يدصاقملا رظنلا يف ٌييعرش ٌبلطتم اهنأ ىلع قايسلا ةيرظن
 .دصاقملا نع ةيبرعلا بايغ ةجيتن داهتجالا ٍقلازم يف اميس ال ؛ةيقيبطت ةلثمأب

 ةيمالسإلا تاساردلا يف يملعلا ثحبلا ةجاح ُتلوانت نماثلا لصفلا يفو

 يف يملعلا ثحبلا ناكرأ دحأ هرابتعاب بولسألا ىلع ٌتزكر «ةيبرعلا ةغللا ىلإ

 «ةقيشرلا برعلا بيلاسأ لهج ٌتحابلا ٌْعَسَي الف «ةيمالسإلا تاساردلا

 نيصّرلا بولسألا ءاحيتساو «بدألاو ةغللا ةفرعم مزلي امم ؛ةقينآلا مهتارابعو

 اطخألا نم ةمالّسلا لجأل كلذو ؛بتكلا فيلأتو «ثاحبألا زاجنإ يف

 صنلا طّبَض مزلي امك دارطتسالا يفنو «ةرابعلا حوضوو «لخملا ريغ زاجيإلاو
 عجارملاو رداصملا ٍدامتعا ىلع ةوالع «ميقرتلا تامالعو «ماجعإلاو «لكشلاب

 ثارتلا قيقحت ىدل اذكو .يملعلا ثحبلا يف ةيوغللا سيماوقلاو «مجاعملاك

 .اهروطتو «ةيبرعلا طوطخلاو «ةيبرعلاب ملعلا طرتشي يملعلا

 ةغللا ىلإ ةيمالسإلا ةيبرتلا مولع ٍةجاح ىلإ عساتلا لصفلا يف ٌتْقَّرطتو
 اهرداصم نم اهبيلاسأو ءاهجهانمو ءاهقئارط ِفّرعت لالخ نم كلذو ؛ةيبرعلا
 للك َىِبّنلا ةّنُّسو «نيبم يبرع ناسلب لزنأ يذلا ؛هللا باتك رارِغ ىلع ةيلصألا

 «يمالسإلا ركفلاو «يمالسإلا هقفلاو «ةرطعلا هتريسو «داضلاب قطن نم حصفأ

 ملسملا لفطلا ءانب نأ ىلع ًةوالع .ةنيصر ةيبرع ةغلب ْتبتُك مولعلا هذه مَظْعُمو

 .نكمأ ام نآرقلا ةغل هنيقلتب الإ متي ال

 ,ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةوعدلا مّلِع ةجاح ىدم رشاعلا لصفلا يف ُتلوانت دقو

 «ةيبرعلا دعاوق نم اوعلضتي نأ مهمزلي ذإ نيملسملاو برعلا ةاعدلا امّيس ال

 نم ةوعدلا دصاقم كاردإل ٌةليسو ًةيبرعلا نألو ءريهامجلا ةبطاخمل اهبيلاسأو

 ؛ملاعلا يف ةيوعدلا براجتلاو «يمالسإلاو يبرعلا ثارتلاو «ةنسلاو «باتكلا
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 ّْمهأ لوقلاب َعيلبتلا نإو ءهلوصأو .هدعاوق هل ًاملع ُتحضأ ةوعدلا َّنأل كلذو

 ةباذجلا اهبيلاسأو «ةيبرعلا دعاوق ةفرعم مزل انه نم ؛ خيراتلا ربع ةوعدلا لئاسو

 «سردلاو «ةظعوملاب ةيبرعلاب نيقطانلاو «ةيبرعلا ريهامجلا عم لصاوّتلا يف

 حالس ٌةيبرعلا تتابو . . .ةرشابم ءاوهلا ربعو «ةودنلاو «ةرضاحملاو ءةبطخلاو

 ةيبدألا ةفاقثلا اهِسأر ىلع ةعونتم تافاقثب ماملإلا ىلإ مهرطضي امم ؛ةاعدلا

 نيردصتملا نيب ةعئاشلا ءاطخألا لالخ نم ةيقيبطت ةلثمأ ىلع اندّكأ دقو «ةيوغللا
 .دصقلا ءارو نم هللاو . ملعأ هللاو .ةوعدلاو «ثيدحلل

 وشي نسح .د

 ةعيرشلا ةيلك  لوصألاو هقفلا مسق

 رطق ةعماج

 هلم هلع ةعو
 هيم هيد هع
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 1 عجارملاو رداصملا ةحئ 7 ١ | اةحئال

 .م2005 .3ط .يجناخلا ةبتكم ءركاش دمحم دومحم خيشلل رامسأو ليطابأ -1

 . رصم
 «4ط «نويع دمحم قيقحت «يرعشألا نسحلا ىبأل ةنايدلا لوصأ ىف ةنابإلا -2

 .ضايرلا ءديؤملا ةبتكم هه 3
 «ىلوألا ط ءيراصنألا ديرف روتكدلل «ةيعرشلا مولعلا يف ثحبلا تايدجبأ -3

 .برغملا ءءاضيبلا رادلا «ةديدجلا حاجنلا ةعبطم .م1997 ءهه7

 «ةيملعلا بتكلا راد ط .يكبسلا يفاكلا دبع نبال جاهنملا حرش يف جاهبإلا -4

 . توريب هه 6

 .رصم ء«1ط «يطويسلا نيدلا لالجل نآرقلا مولع يف ناقتإلا -5

 «نخلا ديعس ىفطصمل ؛ءاهقفلا فالتخا ىف ةيلوصألا دعاوقلا ىف فالتخالا رثأ -6

 .توريب «ةلاسرلا ةسسؤم 6 «ه1427 10ط

 «ةيعيرشتلا ماكحألا تايآ نم ماكحألا طابنتسا يف ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالدلا رثأ -7

 .م1986 .ها6 «1ط «يدعسلا نمحرلا دبع رداقلا دبع روتكدلا خيشلل

 .دادغب «دولخلا ةعبطم

 داوع دبع قيقحت ,«ه1426 .4ط .ميقلا نبال ةيمالسإلا شويجلا عامتجا -8

 .ضايرلا «دشرلا ةبتكم «قتعملا

 ملقلا راد ط ؛«يواضرقلا فسوي خيشلل «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف داهتجالا 9

 .م1985 .ه1406 ء1ط «تيوكلاب

 .يبرعلا ركفلا راد «لبج نسح دمحم .د «ةغللا يف رعشلاب جاجتحالا 0

 .ه1331 «ةرهاقلا .ةداعسلا ةعبط «يرفاعملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ 1

 راد «م1980 .ه1400 .1ط «يرهاظلا مزح نبال ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا 2

 .توريب «ةديدجلا قافآلا

 نيدلا باهشل «مامإلاو يضاقلا تافرصتو ماكحألا نم ىواتفلا زييمت يف ماكحإلا 13
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 2م1967 «ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم «ةدغ وبأ حاتفلا دبع قيقحت «يفارقلا

 .ةيروس «بلح

 .ه7 « حيبص ةعبطم .يدمآلل ماكحإلا

 .توريب «ةفرعملا راد ط «يلازغلا دماح يبأل «نيدلا مولع ءايحإ

 ءركاش دمحم دمحأل «ثيثحلا ثعابلا عم «ريثك نبال ثيدحلا مولع راصتخا

 .ةرهاقلا ,م1951 .ه1370 .2ط

 ء«ه1405 .1ط ءرديح دمحأ رماع قيقحت «يعفاشلا مامإلل ءثيدحلا فالتخا

 . ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم

 ثحب .«يواضرقلا فسوي خيشلل «نيفقثملاو نييمالعإلا نيب ةعئاش ةيوغل ءاطخأ

 .م2004 :سرام يف «ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجمل مدقم

 ملاع ةبتكمو .ءمكحلاو مولعلا ةبتكم ءحالّصلا نبال يتفتسملاو يتفملا بدأ

 .مأآ 566 « توريب «بتكلا

 ءرصمب ةيريمألا ةعبطملاب عبط «ينالطسقلل يراخبلا حيحص حرش يراسلا داشرإ

 .ه3

 .ه1349 حيبص ةعبطم «يناكوشلا يلع خيشلل لوحفلا داشرإ

 دهعم «ضايرلا ط ءرضخ حاتفلا دبع .د «يبرعلا ملاعلا يف يملعلا ثحبلا ةمزأ

 .م1981 .ه1401 ةنس «ةرادإلا

 «ةاقنلا لماك دومحم .د « سنوي يلع يحتف .د «ةيبرعلا ةغللا ميلعت تايساسأ

 .ةرهاقلا «ةفاقثلا راد م7

 «2ط .«ىسوألا ليعامسإ نب سيق .د «نييغالبلاو نييوحنلا دنع بلطلا بيلاسأ

 ْ .ةيلودلا جارعملا راد ه6

 .م1982 .ه1402 .1ط .يلوخلا يلع دمحم .د ةيبرعلا ةغللا سيردت بيلاسأ

 ددع «مالسإلا ةركفم «دومحلا هللا دبع .د «ريذاحمو راطخأ تامداخلا بالجتسا

 .ه1425 مرحم  ةيناثلا ةنسلا 2

 باتك «قوزقز يدمح دومحمل يراضحلا عارصلل ةيركفلا ةيفلخلاو قارشتسالا

 .رطق ةلودب فاقوألا ةرازو «ء1ط «ةمألا

 «ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم «نيسح رضخلا دمحم «ةغللا يف ثيدحلاب داهشتسالا

 «قالوبب ةيريمألا ةعبطملا «م1936 ءربوتكأ «ه1355 .«نابعش .«ثلاثلا ءزجلا

 .م7
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 «توريب «ليجلا راد ط ءيرصحلا دمحأ .د .صوصنلا نم ماكحألا طابنتسا

 .م1997 .ه1417 .2ط

 .د «ميكحتلل َمّدُق هروشنم ريغ تحب ءمدخلاو تايبرملا ليغشتل ةيعرشلا سسألا
 .ةقراشلا ةعماجب كراشم ذاتسأ «يواسيعلا مظاك

 «ىرقلا مأ ةعماج «ةيبرعلا ةغللا دهعم رادصإ ؛ةميعط يدشر .د ةيمجعملا سسألا

 .ةمركملا ةكم

 ط «لغرف نسح مشاه ىيحي روتكدلا ةيمالسإلا ةديقعلا ءانب يف ةيجهنملا سسألا
 .يبرعلا ركفلا راد

 بولسألا نايب يف ةلاسر قيقحت عم ةيليلحت ةيغالب ةسارد ميكحلا بولسألا

 ء1ط «لماصلا يلع دمحم روتكدلل ءاهتساردو اشاب لامك نبال ميكحلا

 .ضايرلا «ايليبشإ راد هه 2

 .ت د «ثارتلل ماشلا راد ط .يطويسلل رئاظنلاو هابشألا

 «ةلاسرلا ةسسؤم «نماضلا متاح قيقحت «يباطخلل نيثدحملا طلغ حالصإ

 .م1987 ءهه1407 «توريب

 «ناكيبعلا ةبتكم ء«ه1420 .1ط «ناحدسلا دهف .د قيقحت «حلفم نبا لوصأ

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .ه1406 .2ط .كعلا نمحرلا دبع دلاخ خيشلل «هدعاوقو ريسفتلا لوصأ

 .توريب «سئافنلا راد م6

 ءرمات دمحم دمحم .د هطبض «يزارلا صاصجلا يلع نب دمحأل صاصجلا لوصأ

 .ه1420 .1ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد

 ءا1ط نانبل ءثيدحلا ركفلا راد ءبيطخلا جاجع دمحم روتكدلل ثيدحلا لوصأ

 .م1967 .ه6

 ةسسؤم «م1919 «ه1414 .3ط «ناديز ميركلا دبع خيشلل ةوعدلا لوصأ

 .توريب ءةلاسرلا

 «يعيمصلا راد .ه1416 .1ط «سيمخلا دمحمل ةفينح يبأ دنع نيدلا لوصأ

 . ضايرلا
 .ه1372 «يبرعلا باتكلا راد ط «يسخرسلا لوصأ

 .قشمد «ركفلا راد ,م1986 .1ط ؛يليحزلا ةبهو خيشلل يمالسإلا هقفلا لوصأ

 ةكلمملا «يزوجلا نبا راد .هه1430 .2ط «نيميثع نبال ريسفتلا يق لوصأ

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا
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 راد «2ط «يفاشلا دبع دمحأ حيحصتو طبض «يبطاشلا قاحسإ وبأ .ماصتعالا

 .م1991 «توريب ةيملعلا بتكلا

 «يقشمدلا رينم ةعبطم «ةيزوجلا ميق نبال «نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ
 .ةرهاقلا

 ةسسؤم 2«م1983 ,ه1403 ء1ط «يبطاشلا قاحسإ وبأ «تاداشنإلاو تادافإلا

 .ةلاسرلا

 راد «لاجف دمحم هب ىنتعا «يطويسلا نيدلا لالجل وحنلا لوصأ ملع يف حارتقالا

 .ه1409 /1ط «ملعلا

 ءمساق دمحم دمحأ .د .قيقحت .يطويسلا مامإلل ءوحنلا لوصأ ملع يف حارتقالا

 .ةرهاقلا «ةداعسلا ةعبطم :م1976 .ه1396 ءا1ط

 ةنسلا ةعبطم «يقفلا دماح دمحم قيقحت «ةيميت نبال ميقتسملا طارصلا ءاضتقا

 .ةرهاقلا م1369 .2ط «ةيدمحملا

 دمحأ قيقحت «ضايع يضاقلل «عامسلا دييقتو ةياورلا لوصأ ةفرعم ىلإ عاملإلا

 .م1969 «ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم ءأط ءرقص

 ةكرشلا «م1984 .ه1408 .2ط ءروشاع نب رهاطلا ,بيرقب حبصلا سيلأ

 .سنوت «عيزوتلل ةيسنوتلا
 ءاط «يكنزلا حلاص .د .أ ءيهقفلا فالخلا طبض يف هدوهجو يبطاشلا مامإلا

 .ةرهاقلا ءمالسلا راد :.م2010 ءه1

 .ةرهاقلا «يبرعلا باتكلا راد ط «يدنجلل يعفاشلا مامإلا

 .توريب «قشمد «ملقلا راد ط «ةكنبح نسح نمحرلا دبعل ةينآرقلا لاثمألا

 يبأل «نآرقلا عيمج يف تاءارقلاو بارعإلا هوجو نم نمحرلا هب ّنم ام ءالمإ
 .عيمجلل ملعلا راد .ط «يربكعلا ءاقبلا

 دمحم قيقحت «يطفقلا فسوي نب يلع نسحلا وبأ «ةاحنلا ءابنأ ىلع ةاورلا هابنإ
 ْ ه9 «ةيرصملا بتكلا راد «ميهاربإ لضفلا يبأ

 ناوضر دمحم قيقحت «يسويلطبلا ديسلا نبال فالخلا بابسأ ىف فاصنإلا

 ْ .م1974 «ه1394 ءركفلا راد «قشمد ط «ةيادلا

 تاكربلا ىبأل نييفوكلاو نييرصبلا :نييوحنلا نيب فالخلا لئاسم ىف فاصنإلا

 ةبتكملا «ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم قيقحت «يرابنألا دمحم نب نمحرلا دبع

 / .ه1407 «توريب «ةيرصعلا

 .ةرهاقلا ءرشنلاو ةمجرتلل مارهألا زكرم ط «نيسح هطل مايألا
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 فارشإب ءاملعلا نم ةعامج قيقحت «ىنميلا ريزولا نبال قلخلا ىلع قحلا راثيإ

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد ,«ه1403 «1 ط ءرشانلا

 برغلا راد م2001 «1ط «يبلاطلا رامع .د قيقحت «يرزاملل لوصحملا حاضيإ

 .يمالسإلا

 «5ط «يمالسإلا بتكملا «ينابلألا نيدلا رصان هثيداحأ جرخ «ةيميت نبال ناميإلا

 .ه6

 .ندرألا «مقرألا راد «سراف وبأ رداقلا دبع .روذنلاو ناميألا

 «ناقرفلا راد .ط «نيساي ميعن دمحم .د .هضقاون .هناكرأ .هتقيقح :ناميإلا

 .ندرألا ,نامع ,م1999 هه 9

 .توريب «يمالسإلا بتكملا ,م1961 «2ط «ةيميت نبال «ناميإلا

 2«م1980 «ديشرلا راد «نيدلا لامج ىفطصم .د نييلوصألا دنع يوحنلا ثحبلا

 .قارعلا

 «تيوكلاب فاقوألا ةرازو رشن «يشكرزلا ءهقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا
 ْ م2 ه3

 :مهنم ءاملعلا نم ةعومجم ةيانعب ء«فسوي نب دمحم نايح يبأل طيحملا رحبلا

 .م1992 .ه1412 «.ةعابطلل ركفلا راد ء.أط «ليمج دمحم يقدصو ديعج ريهز

 «ةماميلا ةعبطم ء1ط «هلإلا دبع ناهبن .د «ةغالبلاو وحنلاو ةغللا يف ثوحب

 .م 5

 راد ء«ه1414 ء1ط ءدمحم ديسلا يرسي عمج «ةيزوجلا ميق نبال ريسفتلا عئادب

 .ماّمدلا «يزوجلا نبا

 ءه1327 .1ط «يناساكلا دوعسم ركب يبأل عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب

 .رصم «ةيملعلا تاعوبطملا ةكرش ةعبطم

 .ه1407 .1ط ءانهم يلع .آ دبع قيقحت ءذقنم نب ةماسأل ءرعشلا دقن يف عيدبلا

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد

 ءرشنلاو ةعابطلل ىقتلملا راد ءيدعس نامثعل ةبراع برع :غيزامألا ربربلا

 .م1998 «توريب

 راد ءاط .يضاقلا دادو .د قيقحت «دمحم نب يلع نايح وبأ ءرئاخذلاو رئاصبلا

 ا .توريب ءرداص

 دمحم نب ديعس «يعرشلا صنلا عم لماعتلا يف امهرثأو يناكملاو ينامزلا دعبلا

 .ندرألا «سئافنلا راد .م1999 .ه1420 .1ط «ةوارهوب
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 راد «نيشال حاتفلا دبع ديس روتكدلل «رابجلا دبع يضاقلا راثآ يف نآرقلا ةغالب

 .رهزألا ناديم «نآرقلا راد ةعبطم «يبرعلا ركفلا

 هحرشو هققح «يسولألا يركش دومحمل «برعلا لاوحأ ةفرعم يف برآلا غولب
 .توريب «2ط «ةيملعلا بتكلا راد «يرثألا ةجهب

 نمحرلا دبع نب دومحم نيدلا سمشل (بجاحلا نبا رصتخم حرش) رصتخملا نايب

 «ىملعلا ثحبلا زكرم ء«ه1406 .ء1ط ءاقب رهظم دمحم قيقحت «ىناهفصألا

 ْ . ىرقلا مأ ةعماجب

 .ت .د «نابل ءركفلا راد «يبودنسلا نسح قيقحت .ظحاجلل نيبتلاو نايبلا

 ةيلك ىلإ ةمدقم «ةروشنم ريغ ةلاسر «ًاجذومن روجنالس :مالسإلا يف لاملا تيب
 . ايزيلام  ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلاب «ةيناسنإلا مولعلاو يحولا فراعم

 «4ط «يبرعلا باتكلا راد .ط «يعفارلا قداص ىفطصمل برعلا بادآ خيرات

 .ها 4

 يدنفأ دعس ةبتكم ةطوطخم .يوسفلا نايفس نب بوقعي «يوسفلل خيراتلاو ةفرعملا
 .عوبطم وهو .لوبناتسإ (2391) مقر

 م1954 .ه1373 «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد «ةبيتق نبال نآرقلا لكشم ليوأت

 .رقص دمحأ ديسلا قيقحت

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد ط «يقارعلا ظفاحلل ةركذتلاو ةرصبتلا

 ءايحإ راد ءيواجبلا يلع قيقحت «يربكعلا ءاقبلا يبأل نآرقلا بارعإ يف نايبتلا
 1 0 ءرصم ؛ةيبرعلا بتكلا
 راد ,م1983 ,ه1403 .8ط .يعفارلا قداص ىفطصمل نآرقلا ةيار تحت

 .توريب ءيبرعلا باتكلا

 .سنوت «م1984 ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا ط ءروشاع نب رهاطلل ريونتلاو ريرحتلا

 ةعبط «ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحمل ةيمورجألا ةمدقملا حرشب ةينسلا ةفحتلا

 .م2008 .ه1429 ءرطق ةلودب «ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو

 راد .ط «يتئالعلا يدلكيك نب ليلخل .داسفلا يضتقي يهنلا نأ يف دارملا قيقحت

 .ينيقلّسلا دمحم ميهاربإ .د :قيقحت «تيوكلا «ةيفاقثلا بتكلا

 .ةرهاقلا ةبتكم ءط «فيطللا دبع باهولا دبع قيقحت «يطويسلل يوارلا بيردت
 .م1966 .ةرهاقلا ءةثيدحلا بتكلا راد .2ط « يطويسلل يوارلا بيردت

 «ناكيبعلا ةبتكم ء«ه1414 .2ط .يوعسلا دمحم قيقحت «ةيميت نبال ةيرمدتلا

 . ضايرلا
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 (ةيقيبطت ةيرظن ةسارد) :ةغللا ءارث رهاظم نم نارهظم كارتشالاو فدارتلا

 .ه1430 «ىرقلا مأ ةعماج تاروشنم نم «1ط.ديمحلا ديمح نب زيزعلا دبع .د

 ءرطق ةلودب فاقوألا ةرازو تاعوبطم نم «ديوس رون دمحمل لفطلل ةيوبنلا ةيبرتلا
 .م 2007 .12ط

 «مالس نب ىيحيل هيناعم تفرصتو هؤامسأ تهبتشا امم نآرقلا ريسفت فيراصتلا

 .م1980 .ه1400 «عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا .ط «يبلش دنه قيقحت

 خيشلا قيقحت «يريمشكلا رونأ ةمالعلل حيسملا لوزن يف رتاوت امب حيرصتلا

 .ةدغ يبأ حاتفلا دبع

 .ةيبرعلا ةضهنلا راد .ط « يحجارلا هدبع .د يفرصلا قيبطتلا

 ءريشع مالسلا دبع .د لصاوتلا ىلإ تايناسللا ىلإ وحنلا نم يوغللا ريكفتلا روطت

 .طابرلا «ةديدجلا فراعملا ةعبطم «م2010 ء1ط

 مدقم ثحب «بيبحلب ديشر .د .أ ًاجذومنأ برغملا :ةيوهلا لاؤسو يوغللا ددعتلا
 «ثاحبألل ىبرعلا زكرملا همظن يذلا «ىبرعلا نطولا ىف ةغللاو ةيوهلا رمتؤمل

 / ْ ْ ,.م2

 ءه1412 (3ط «يواونلا نيمأ دومحم قيقحت .فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا

 .ةرهاقلا «ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا

 .م1938 .ءه1357 ءرصمب يبلحلا يبابلا ةعبطم «يناجرجلا فيرشلل تافيرعتلا

 ءاط «ينارعش ةراّبك نامأ .د ءةيمسرلا توريب سرادم يف ةيبرعلا ةغللا ميلعت

 .م1

 ميلعت دهعم «ةقانلا لماك دومحم .د «ىرخأ تاغلب نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت

 .ه1405 «ىرقلا مأ ةعماج «ةيبرعلا ةغللا

 .رطق ةلودب «ةيمالسإلا نوّؤشلاو فاقوألا ةرازو ةعبط ءريثك نبا ريسفت

 .م1969 «فراعملا راد ءركاش دمحم دومحم قيقحت «يربطلا ريسفت

 «قشمد ةعماج عبط «حلاص بيدأ دمحم .د .أ يمالسإلا هقفلا يف صوصنلا ريسفت

 .م1993 ءه1413 .4ط قشمد يمالسإلا بتكملا عبط م1964 ء1ط

 «قشمد «يلازغلا ةبتكم «ينوباصلا يلع دمحم خيشلل ماكحألا تايآ ريسفت

 .توريب «نافرعلا لهانم ةسسؤمو

 «سياسلا يلع دمحم خيشلا اهيلع فرشأ «ءاملعلا نم ةنجل «ماكحألا تايآ ريسفت

 .رصم «حيبص ىلع دمحم ةعبطم «م1953 ءه1373 ط
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 «ه1378 .يبلحلا ىسيع ط ءرقص دمحأ قيقحت «ةبيتق نبال نآرقلا بيرغ ريسفت

 .ةرهاقلا م8

 .ه1417 ء1ط «يليجحلا نمحرلا دبع .د قيقحت «يزارلل نآرقلا بيرغ ريسفت

 .مم6

 سداسلا نرقلا ىلإ لوألا نرقلا نم اهتيرارمتساو اهجهانمو اهلحارم ةوعدلا نينقت
 ةيبرعلا ةكلمملا ءعمتجملا راد م1994 ءه1414 .1ط «ليكولا ديسلا دمحم .د

 .ةيدوعسلا

 ءروكذم دمحأ يلع .د ءاهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا يملعم دادعإ جمارب ميوقت

 ءوكسيسيإلا تاروشنم «طابرلا «ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا

 .م1985 .ه 5

 «ندرألا «ءسئافنلا راد ءريبش نامثع دمحم روتكدلا ذاتسألل ةيهقفلا ةكلملا نيوكت

 .م2008 ءاط

 ءريبش نامثع دمحم د .أ «ةيهقفلا هتاقيبطتو ةدجتسملا عئاقولل يهقفلا فييكتلا

 .قشمد «ملقلا راد م2004 .ه1425 ء1ط

 راد «يرديود دمحم هدهاوش جرخو هحرش «ينيوزقلل «ةغالبلا مولع يف صيخلتلا
 .ه1402 .2ط «توريب «ليجلا

 ةرازو تاعوبطم ء«ربلا دبع نبال «ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا

 .ةيبرغملا ةكلمملا «ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا

 .م1987 «قةنيدملا ةعبطم ء1ط «ةيطع نيدلا لامج د.أ يهقفلا ريظنتلا

 «ةيملعلا بتكلا راد «ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ ط «يوونلل تاغللاو ءامسألا بيذهت

 .توريب

 نماثلاو عباسلا نينرقلا يف ةيغالبلا تافلؤملا يف ةديقعلا تايآل يغالبلا هيجوتلا

 م2008 .ه1429 .1ط «يويلعلا دمحم نب هللا دبع نب فسوي «يرجهلا

 ةكلمملا «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج -90  ةيعماجلا لئاسرلا ةلسلس

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 مولعلا ةبتكم ء«ه1423 ء1ط «يهيقفلا رصان يلع قيقحت ءهدنم نبال ديحوتلا

 .ةرونملا ةنيدملا ءمكحلاو

 بتكلا راد .ه1412 ط .«ساره ليلخ دمحم قيقحت «ةميزخ نبال ديحوتلا

 .توريب «ةيملعلا
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 نيدلا ييحم دمحم قيقحت «يناعنصلل راظنألا حيقنت يناعمل راكفألا حيضوت

 .ةرهاقلا .ه1366 ء1ط ءديمحلا دبع

 .حيبص ط «ةعيرشلا ردصل حيقنتلا ىلع حيضوتلا

 .ركفلا راد «هاشنداب ريمأب فورعملا نيمأ دمحمل ريرحتلا ريسيت

 .م1984 .ه1404 ,6ط «.ناحطلا دومحم .د ثيدحلا حلطصم ريسيت

 .رطق ةلودب فاقوألا ةرازو تاعوبطم نم «يواضرقلا فسوي خيشلل ةيعادلا ةفاقث

 .ه1403 «توريب ءركفلا راد «ريثألا نبال لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج

 .ه 1405 «توريب «ركفلا راد «يربطلل نايبلا عماج

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد ط «يراخبلا مامإلل حيحصلا عماجلا

 ءه1412 ء1ط «يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت ءملسم مامإلل حيحصلا عماجلا

 .ةرهاقلا «ثيدحلا راد . م1

 .مالسلا راد .ط ءدواد وبأ ء«حيحصلا عماجلا

 دومحم .د قيقحت «يدادغبلا بيطخلل عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا

 .م1983 .ه1403 «ضايرلاب فراعملا ةبتكم رشن «ناحطلا

 تيوكلا «حالفلا ةبتكم ءديعس تفأر ذمحم قيقحت «يدادغبلا بيطخلل عماجلا

 .م1981 «ه1401 ء[اط

 رشن ء1ط «يباوجلا رهاط دمحمل يوبنلا ثيدحلا نتم دقن يف ءاملعلا دوهج

 .سنوت «هللا دبع نب ميركلا دبع تاسسؤم عيزوتو
 .ةرهاقلا «ةيريخلا ةبتكملا ,«ه1306 ط «ينازاتفتلل حيولتلا ةيشاح

 باهشلل «يضارلا ةيافكو «يضاقلا ةيانع :يواضيبلا ريسفت ىلع باهشلا ةيشاح
 .توريب ءرداص راد .يجافخلا

 حرشل لوصولا ملس :ةامسملاو ؛لوسلا ةياهن ىلع تيخب دمحم خيشلا ةيشاح -

 .ه1345 ءةرهاقلا «ةيبرعلا بتكلا رشن ةيعمج رشن «لوسلا ةياهن

 «يناهبصألا يميتلا مساقلا يبأل ةنسلا لهأ ةديقع حرشو ةجحملا نايب يف ةجحلا

 .يلخدملا يداه عيبر دمحم قيقحت

 «1ط ءيدامح يراض دمحم .د «ةيوحنلاو ةيوغللا تاساردلا ىف هرثأو ثيدحلا

 ءيرجهلا سماخلا نرقلا علطمب ةيبرعلا ةنجللا تاروشنم ,م1982 هه 2
 .قارعلا «دادغب
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 .أ ثحب «ةدوعلا رهاظمو ةوقلا بابسأ يف ةءارق :ةيبرعلا ةغلل ةيناسللا صئاصخلا

 .عبطي مل .2010 / 5 /10 : خيراتب بيبحلب ديشر .د

 بتكلا راد ةعبطم «2ط ء«راجنلا يلع دمحم قيقحت «ينج نبال صئاصخلا

 .م1955 .ه1374 «ةرهاقلا ةيرصملا

 عباطم «توتنشلا دمحأ دلاخ «ملسملا لفطلا ىلع تاملسملا ريغ تايبرملا رطخ

 .م1995 .ه 1416 .2 ط «ةرونملا ةنيدملاب «ديشرلا

 «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم «(راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا) يزيرقملا ططخ

  .ةرهاقلا

 . ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد

 تاعوبطم «ملاس داشر دمحم .د قيقحت «ةيميت نبال لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد

 .ه1401 .1ط «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج

 عماجم «يمظعألا ىفطصم دمحم .د هنيودت خيراتو يوبنلا ثيدحلا يف تاسارد

 . ضايرلا ةعماج

 راد م1999 ,ه1419 .«2ط «ليعامسإ ركب دمحم .د نآرقلا مولع يف تاسارد

 .ةرهاقلا «رانملا

 .م2004 «توريب «نييالملا راد ط «حلاصلا يحبص خيشلل ةغللا هقف يف تاسارد

 راصنألا راد ط «يلازغلا دمحم خيشلل «نيملسملا نيب ةيفاقثلا ةدحولا روتسد

 .ةرهاقلاب

 ءاط «يطيقنشلا ينكجلا نيمأ دمحمل باتكلا تايآ نع بارطضالا ماهيإ عفد

 .ضايرلا عباطم هه 5

 .م1980 ءةيرصملا ولجنألا «ةرهاقلا ط «سينأ ميهاربإل .ظافلألا ةلالد

 .ةرهاقلا .«ه1395 ءرمع راتخم دمحأ .د قيقحت «يبارافلل برعلا ناويد

 .توريب «رداص راد «يناتسبلا مرك قيقحت «ينايبذلا ةغبانلا ناويد

 ءةيفلَّسلا رادلا هه1406 .1ط .ردبلا ردب قيقحت «ةمادق نبال ليوأتلا مذ

 .تيوكلا

 ةعابطلل «ةفرعملا راد «توريب «يلبنحلا بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا
 .رشنلاو

 ةلودب «فاقوألا ةرازو تاعوبطم «يروفكرابملا نمحرلا يفصل موتخملا قيحرلا

 . رطق
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 ء1ط «يعملألا ديشر قيقحت .يمرادلا ديعس نب نامثعل يسيرملا ىلع درلا

 .ضايرلا «دشرلا ةبتكم هه 8

 يف نيعبرألا عم ةعوبطم «سابرد نبال يرعشألا نسحلا يبأ نع بذلا ةلاسر

 ء1ط .يهيقفلا رصان نب يلع .د قيقحت «يورهلا ليعامسإ يبأل ديحوتلا لئالد

 .ه1 4

 .توريب «ةيملعلا ةبتكملا ءركاش دمحم دمحأ قيقحت «يعفاشلا مامإلل ةلاسرلا

 قيقحت ءرحب نب ورمع نامثع يبأ ظحاجلل (نيملعملا ةلاسر) ظحاجلا لئاسر

 .رصم ءيجناخلا ةبتكم «نوراه مالسلا دبع

 .رصم «فراعملا راد ط «يناقلشلا ديمحلا دبع .د «ةغللا ةياور

 يسولآلا دومحمل «يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور

 .رصم «قالوب «ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا هه1301 .1ط «يدادغبلا

 ط «ليكولا نمحرلا دبع قيقحت «يليهسلل «ةيوبتلا ةريسلا حرش يف فنألا ضورلا
 .ةرهاقلا .ه1387 «ةثيدحلا بتكلا راد

 ثارتلا ءايحإ ةيعمج .ط «ةيزوجلا ميق نبال دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .م1998 .ه1418 .تيوكلا «يمالسإلا

 بتكلا راد نع ةروصم .ط «يمظعألا نمحرلا بيبح قيقحت «كرابملا نبال دهزلا

 .توريب .ةيملعلا

 ليجلا ةبتكم .فيس نانس دمحم قيقحت «يونسألا ميحرلا دبعل لوصألا دئاوز

 .ه1413 .1ط ءءاعنص «ديدجلا

 «يزارلا نادمح نب دمحأ متاح يبأل «ةيبرعلا ةيمالسإلا تاملكلا يف ةنيزلا

 «1ط «ينميلا ثوحبلاو تاساردلا زكرم «ينادمهلا هللا ضيف نب نيسح قيقحت

 .م1994 ه5

 «يماطوب لآ يلعنبلا رجح نب دمحأ خيشلل «ةنسلاو نآرقلاب كسمتلاب ةنجلا ليبس

 .ه1430 ء1ط ءةحودلا «يراخبلا مامإلا راد .ط

 .توريب «يمالسإلا بتكملا ط «ينابلألا خيشلل ةحيحصلا ةلسلسلا

 «ةرهاقلا «ةبورعلا راد ةبتكم «يعابسلا ىفطصم خيشلل عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا
 .م1961 هه1380 كط

 .ةفرعملا راد .ط «يقهيبلا ننس

 .ةيروس «ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم .ط «يئاسنلا ننس
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 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح |

 دمحمو طوؤنرألا بيعش قيقحت «يبهذلا نيدلا سمشل ءالبنلا مالعأ ريس

 . توريب «ةلاسرلا ةسمؤم ءه 1413 .9 ط «يسوسقرعلا

 .ةرهاقلا ,م1990 ءه1410 ءرانملا راد ط ءماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ةلودب .فاقوألا ةرازو تاعوبطم «يبالصلا دمحم يلع روتكدلل ةيوبنلا ةريسلا

 . رطق
 .ط «ةدمح وبأ دمحم .د هب ىنتعا «يوالمحلا دمحأل فرصلا نف يف فرعلا اذش

 .ه1420 ء1ط ءرامع راد

 .2ط .يواجرجلا ضوع معنملا دبعل «ليقع نبا دهاوش ىلع يواجرجلا حرش
 .يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم :م1937 ءهها5

 ء«ه1422 ء1ط ءرصن نب ديعس قيقحت «ةيميت نبال ةيناهفصألا ةديقعلا حرش

 .ضايرلا ءدشرلا ةبتكم
 .ضايرلا «ملسملا راد ءه1414 «1ط .سيمخلا دمحم .د ربكألا هقفلا حرش

 زكرم رشن ؛دامح هيزن .دو .يليحزلا دمحم .د قيقحت «رينملا بكوكلا حرش
 ركفلا رادب عبط «ةمركملا ةكمب ةعيرشلا ةيلكب ثارتلا ءايحإو يملعلا ثحبلا

 . ضايرلا «ناكيبعلا ةعبط «م1980 .ءه1400 قشمدب

 «1ط «يمالسإلا برغلا راد «يكرت ديجملا دبع قيقحت «يزاريشلل عمللا حرش
 .ه8

 . ةرهاقلا «ىنثملا ةبتكمو «توريب «بتكلا ملاع ط .شيعي نبال لصفملا حرش

 «ه1430 .2ط .يرتشلا رصان نب دعس .د هقفلا لوصأ يف تاقرولا حرش

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا «ضايرلا ءايليبشإ زونك م9

 طوطخم «يجيفاكلا ناميلس نب دمحم ةمالعلل .ب/14 ق :ةداعسلا راونأ حرش

 .ةصاخلا نيدلا مجن خيشلا ةبتكم يف

 تايلكلا ةبتكم .ط ءدعس فوؤرلا دبع هط قيقحت «يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش
 .م1973 «ةرهاقلا «ةيرهزألا

 «يبرعلا ثارتلا ةنجل ءناجوك رفاظ دمحأ قيقحت «يطويسلل ينغملا دهاوش حرش

 . ىشمد

 ءاط «يكلاملا باهولا دبع يضاقلل يناوريقلا ديز يبأ نبا ةديقع حرش

 ةيمالسإلا تاساردلل ثوحبلا راد .«فيس رون دمحم دمحأ قيقحت ءهه 4

 .تارامإلا «ثارتلا ءايحإو
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 ةيشاحو «حارفألا سورعو ( حاتفلا بهاومو «دعسلا رصتخم) « صيخلتلا حورش

 .نانبل «توريب «رورسلا راد قكط «(يقوسدلا

 .ه1425 .رطق ةلود ريمأ ةقفن ىلع عبط ءرطق ةلودب «فاقوألا ةرازو تاعوبطم

 .م4

 .رقص دمحأ ديسلا قيقحت «سراف نب دمحأل يبحاصلا

 راد ,م1956 .«ه1375 ء1ط «فولخم نينسح نآرقلا يناعمل نايبلا ةوفص

 .رصمب «يبرعلا باتكلا

 «ه1410 «1ط ءفيض دمحأ ردب .د قيقحت «ساحنلا رفعج ىبأل باتكلا ةعانص

 .توريب «ةيبرعلا مولعلا راد
 ءاط «يطويسلا مامإلل ؛مالكلاو قطنملا ينف نع مالكلاو قطنملا نوص

 . توريب «ةفرعملا راد ,.م1996 هه6

 دمحم .دو «مشاه رمع دمحأ .د قيقحت «ريثك نبال «نيبعفاشلا ءاهقفلا تاقبط

 .ةرهاقلا «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم .ه1413 ط «مهنيز

 .فراعملا راد «1ط ؛ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت «يديبزلل نييوحنلا تاقبط

 وبأ دمحم قيقحت «يديبزلا نسحلا نب دمحم ركب وبأ «نييوغللاو نييوحنلا تاقبط
 .م1973 ءرصم «فراعملا راد «ميهاربإ لضفلا

 .د «ةثيدحلا ةيوبرتلا تاهاجتالا ءوض ىف ةينيدلا ةيبرتلاو ةيبرعلا ةغللا سيردت قرط

 .ةرهاقلا «ةفرعملا راد 03 22ط :هؤالمزو رطاخ يدشر دومحم

 ءا1ط ءاطع دمحم ميهاربإ .د «ةينيدلا ةيبرتلاو ةيبرعلا ةغللا سيردت قرط

 .ةرهاقلا «ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ,م1987 هه7

 .يبرعلا باتكلا راد .اط ؛يذمرتلا حيحص حرشل يذوحألا ةضراع

 م1996 .2ط .اهدعب امو .مساقلا وبأ دمح جاحل «ةيناثلا ةيمالسإلا ةيملاعلا

 .توريب «مزح نبا راد

 ه1 «توريب «يبرعلا باتكلا راد ,.خورف رمع .د ةيبرعلا ةغللا ةيرقبع

 .مم1

 «ةرهاقلا ءماصتعالا راد ء1ط «نيهاش روبصلا ديع .د «ةينقتلاو مولعلا ةغل ةيبرعلا

 .م1986 .ها1406 .2ط

 «ةيردنكسإلا «ةيعماجلا ةفرعملا راد ؛«ليلخ يملحل يوينبلا ةغللا ملعو ةيبرعلا

 .ما06
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 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح |

 قيلعتو ةمجرت .كف ناهويل بيلاسألاو تاجهللاو ةغللا يف تاسارد :ةيبرعلا

 .رصم «يجناخلا ةبتكم ,م1980 .ه1400 ط «باوتلا دبع ناضمر.د

 يفاكلا دبع نب يلع نب دمحأ دماح يبأل حاتفملا صيخلت حرش يف حارفألا سورع

 «ةيملعلا بتكلا راد ء«ه1422 .1ط «ليلخ ميهاربإ ليلخ .د قيقحت «يكبسلا

 . توريب

 ةنجل .2ط «ءهيليمزو نيمأ دمحأ قيقحت ءىسلدنألا هبر دبع نبال ديرفلا دقعلا

 .ةرهاقلا ه7 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا

 ط ءراصن راتسلا دبع دمحم .د ءلخدملا :اهتاليوأتو اهلوصأ ةيمالسإلا ةديقعلا
 .ةعابطلل ىدهلا راد ,م1982 .ه1403 1

 مولع رمتؤم ثوحب نم يدعسلا رداقلا دبع .د ؛«ةيبرعلا ةغللاب ةعيرشلا ةقالع

 «ضايرلا «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب دقع .تاعماجلا يف ةعيرشلا

 .م1984 ءه1396 ةنس

 دمحأ .د «ةغللاو ركفلا نيب ةيموزللا ةقالعلل ةسارد :ركفلاو ةغللا نيب ةقالعلا

 .م1985 «ةيردنكسإلا «ةيعماجلا ةفرعملا راد «1ط ءدامح نمحرلا دبع

 مولع رمتؤم ثوحب نم «ةشرامح دعسأ قيفوت «ةيبرعلا ةغللاب ةعيرشلا مولع ةقالع
 . ضايرلا «تاعماجلا يف ةعيرشلا

 «يمالسإلا بتكملا ط ءيمظعألا ىفطصم دمحم قيقحت «ينيدملا نبال للعلا

 .ه1392 ءتوريب

 ءا1ط ءرطق «ثارتلا ءايحإ ةرادإ ءأط «يلازغلا دمحم خيشلل ةيودأو للع

 .م1984 ه1 4

 .ةرهاقلا «ثارتلا راد ةبتكم ء1ط «فالخ باهولا دبعل هقفلا لوصأ ملع

 .م1975 ءا1ط «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم «ةيطع لاونل يوغللا سفنلا ملع

 ةبتكم ء«ه1416 «1 ط ءدوصقملا دبع فرشأ قيقحت «ىبهذلا نيدلا سمشل ولعلا

 ..ضايرلا فلَّسلا ءاوضأ

 ةفاقثلا راد «يملعلا مدقتلا ةلسلس «يرجنفلا يقوش دمحأل ةيمالسإلا مولعلا

 .م1985 ءاط «ةيملعلا

 ملعلا راد ,م1986 «16ط ءحلاصلا يحبص خيشلل .هحلطصمو ثيدحلا مولع

 .توريب «نييالملل

 :ةنس «باتكلل ةيرصملا ةئيهلا .ط «ةتاحش هللا دبعل «يمالسإلا نيدلا مولع

 .ممم6
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 راد ,م2005 ء.ه1426 .1ط «روزرز ناندع روتكدلل .هزاجعإو نآرقلا مولع

 .ندرألا «مالعإلا

 ,م1948 .ه1367 ط .يرصملا بيقنلا دمحأل «كسانلا ةدعو كلاسلا ةدمع

 .ةرهاقلا «ةماقتسالا ةعبطم

 ضئاقنلا ررغو ةحضاولا صئاصخلا ررغ» :باتك شماهب ةسايسلاو بدألا نيع

 .رصم «يبتكلا يحيلملا يلع دمحم ةبتكم ءط .«ةحضافلا

 .ةرهاقلا «م1973 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ط «ةبيتق نبال رابخألا نويع

 .يسولآلا دومحمل بايإلاو ةماقإلاو باهذلا يف بابلألا ةهزنو بارتغالا بئارغ

 .ه1327 «دادغب يف ردنباشلا ةعبطم يف عبط

 .م1979 .ةرهاقلا «ةوعدلا راد «ينيوجلل ملظلا ثايتلا يف ممألا ثايغ

 خيشلل ءاهاقوتنو اهجلاعن فيكو اهبابسأو اهتاقيبطتو اهريياعم :ةذاشلا ىواتفلا
 .ةرهاقلا «قورشلا راد «م2010 .«1ط .«يواضرقلا فسوي

 ءملقلا راد ,م2009 .ه1430 .1ط «يواضرقلا فسوي خيشلل :ةرصاعم ىواتف

 .تيوكلا

 رمع نب ناميلسل «ةيفخلا قئاقدلل نيلالجلا ريسفت حيضوتب ةيهلإلا تاحوتفلا
 .رصمب «يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم .لمجلا

 «يريغدولا يلعلا دبعل «برغملاب ةيسنرفلا ةيميلعتلاو ةيوغللا ةسايسلاو ةينوفكنارفلا
 .م1993 ءطابرلا ط

 .ةرهاقلا «ه1344 «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد «1ط «ىيفارقلل قورفلا

 .توريب «ينانبللا باتكلا راد «يدنجلا رونأل «نآرقلا ةغل ىحصفلا

 بتكملا :,م1998 .ه1419 .1ط «روزرز ناندع .د نآرقلا مولع يف لوصف

 .توريب «يمالسإلا

 .م1996 .يجناخلا «.6 ط .باوتلا دبع ناضمر .د «ةيبرعلا هقف يف لوصف

 .ه1324 «ةرهاقلا «ةيرماعلا «2ط «ةفينح يبأل ربكألا هقفلا

 .ةرهاقلا «ةبهو ةبتكم ,.م2009 «1ط .يواضرقلا فسوي خيشلل داهجلا هقف

 .م1989 .ه1409 .4ط .قشمد «ملقلا راد «يلازغلا دمحمل ةريسلا هقف

 .م2004 .3ط ءرصم ةضهن ةعبطم «يفاو دحاولا دبع يلعل ةغللا هقف

 قيقحت ؛هدالوأو ىبلحلا ىباب ىفطصم ةعبطم «3ط «ىبلاعثلل ةيبرعلا رسو ةغللا هقف

 ْ ْ . يرايبألا ميهاربإو اقسلا ىفطصم
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 .م1975 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يدادغبلا بيطخلل هقفتملاو هيقفلا 2 9

 لوصألا ملع ةأشن يف ةءارق :مالسإلا يف ةطلسلا ةيلاكشإو يلوصألا ركفلا 0

 .م1994 «يبرعلا بختنملا راد «1ط ءريغصلا ديجملا دبع .د «ةعيرشلا دصاقمو

 «2ط «ةنابط يودبو «يفوحلا دمحأ قيقحت ءرئاسلا لثملا ىلع رئادلا كلفلا - 1

 . ضايرلا «يعافرلا راد هها4

 راد ,.ه1418 «1 ط «ىلع دمحم ثراولا دبع قيقحت «يوارفنلل يناودلا هكاوفلا 2

 1 . توريب «ةيملعلا بتكلا
 راد «م1979 «5ط ءميقلا نبال بوسنملا نآرقلا مولع ىلإ قوشملا دئاوفلا 3

 .توريب «١ سئافنلا

 «ةيمالسإلا رئاشبلا راد «1ط «يولهدلا هللا يلول ريسفتلا لوصأ ىف ريبكلا زوفلا 4

 ْ .م1987 2ط «توريب

 لادكأ ةعبطم «راكف يدشر روتكدلل تايمالسإ ةلسلس نم راوحلاو ةيجهنملا ىف - 5

 .م1983 «ةيناثلا ءدط .برغملاب لعشملاو «ةرهاقلاب ةبهو ةبتكم عيزوت «طابرلا

 .قورشلا راد ء1ط «بطق ديسل نآرقلا لالظ يف - 6

 :ةعومجم نمض روشنم ثحب «ىناعنصلاب فورعملا ريمألا نبال رافكلا لاتق ىف . 7

 دادعإو عمج .يفارجلا ميركلا دبع نب هللا دبع يضاقلا رايتخا «نميلا ءاملع رئاخلا

 «ثيدحلا يبرعلا باتكلا راد ةسسؤم عبط «يفارجلا ميركلا دبع دمحم .د

 .توريب

 .تيوكلا «تاعوبطملا ةلاكو رشانلا «ديسلا دومحم .د ةيوبرتلا ةغللا اياضق يف - 8

 «ةيميت نبال مهرفك درجمل مهلتق ميرحتو مهتنداهمو رافكلا لاتق يف ةرصتخم ةدعاق - 9

 .دمح لا ريزلا ميهاربإ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع .د قيقحت
 .م1979 ءه1399 ء1ط «ةيملعلا بتكلا راد «يدابآ زوريفلل طيحملا سوماقلا 0

 تايلكلا ةبتكم ,نيسحم ملاس دمحم .د «ةيبرعلا مولع ىلع اهرثأو تاءارقلا 1

 .م1984 .ه1404 .ةيرهزألا

 ءرصمب فراعملا راد عبط «مركم لاعلا دبع .د ةيوحنلا تاساردلا يف هرثأو نآرقلا 2

 .مم8

 .م1987 «ريشبلا راد «سابع نسح لضفل ةيناطيربلا ةعوسوملا يف ةينآرق اياضق - 3

 ةارزو ءرمعلا باطخ دمحأ .د قيقحت «ساحنلا رفعج يبأل فانتئالاو عطقلا 4

 .م1978 .ه1398 «دادغب «1ط «ةيقارعلا فاقوألا
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 2م1997 .«بتكلا ملاع ,.2ط ءمشاه رمع دمحأ .د.أ ثيدحلا لوصأ دعاوق

 .توريب

 .يبلحلا ءط «يمساقلا لامجل ثيدحتلا دعاوق

 راد ,ه1406 .2ط «نيميثع نبال ىنسحلا هتافصو هللا ءامسأ يف ىلثملا دعاوقلا

 .تيوكلا «مقرألا

 يلجعلا دابع نب دومحم نب دمحمل «لوصألا ملع يف لوصحملا نع فشاكلا

 «ةيملعلا بتكلا راد .ضوعم يلعو دوجوملا ديع لداع قيقحت .يناهفصألا
 .ه1419 .1ط .«توريب

 راد ,«ه1420 .1ط «يميمتلا ةفيلخ نب دمحم قيقحت «يبهذلل شرعلا باتك

 . ضايرلا ءفلّسلا ءاوضأ

 قيقحت «سراهفلاو مجاعملا ةلسلس «يديهارفلا دمحأ نب ليلخلل نيعلا باتك

 .دادغب «يئارماسلا ميهاربإ .دو «يموزخملا يدهم

 .ه1331 «دابآ رديح .ط يدنهلا يقتملل لامعلا زنك

 ميحرلا دبعل «ةيوحنلا لئاسملا ىلع ةيهقفلا عورفلا جيرخت يف يردلا بكوكلا
 ةلاسر «ةبتاكلا ةلآلا ىلع عوبطم ءيدعسلا قازرلا دبع .د قيقحت .يونسإلا

 .رهزألا ةعماج ءريتسجام

 .ه1405 .1ط ءداوع نسح دمحم .د قيقحت .ءيونسإلل يردلا بكوكلا

 .ندرألا ءنامع «عيزوتلاو رشنلل رامع راد م5

 «نانبل «سرب سورج ةعبطم «بوقعي ليمإ .د «ءثحبلا ةيجهنم وأ ًاثحب بتكت فيك
 .م6

 يملاعلا دهعملا ط ءيواضرقلا خيشلل «ملاعمو طباوض ةنسلا عم لماعتن فيك

 .يمالسإلا ركفلل

 .توريب «رداص راد ءروظنم نبال برعلا ناسل

 .60 :ددعلا ,قحلا ةوعد ةلسلس «ليوطلا قزر ديسلا .د مالسإلاو يبرعلا ناسللا

 .ةمركملا ةكم .«يمالسإلا ملاعلا ةطبار عباطم «م1986 .ه1407 لوألا عيبر

 ةيبرعلا رادلا م2010 .ه1431 ء1ط «يغاروألا دمحمل نآرقلا ةراضح ناسل

 .توربي «نورشان مولعلل

 .قشمد «ملقلا راد ,.م2004 «ه1425 .3ط «يدلاخلا حالص.د «ةينآرق فتاطل

 .(نيلالجلا ريسفت لفسأب) مالس نبال «ميركلا نآرقلا يف ةيبرعلا لئابقلا تاغل
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 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح |

 2م2010 ء«ه1431 .1ط هللا دبع دايإ «تايدحتلا ةهجاوم يف ةيبرعلا ةغللا

 .ةيزيلاملا ةيمالسإلا مولعلا ةعماج

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «2ط ءناسح مامت .د اهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا

 .مم9

 نيدلا مرك ىليل ءاهتالكشمو اهب ةطبترملا لماوعلاو اهروطت :لفطلا دنع ةغللا

 .م1993 «ةرهاقلا «نامثع دالوأ ةبتكم «ليلخ

 ةكرش «م1983 .ءه1403 .4ط «يفاولا دبع يلع روتكدلل «عمتجملاو ةغللا

 .ةيدوعسلا ظاكع

 .ةرهاقلا م3 «فراعملا راد ط «نارعسلا دومحم .د «عمتجملاو ةغللا

 .ةرهاقلا «فراعملا راد ,.م1991 .2ط .«ئطاشلا تنب ةشئاعل «ةايحلاو انتغل

 .يقابلا دبع داؤف دمحمل ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا

 ولجنألا :ةرهاقلا «لاله ىمينغ دمحم ةمجرت ءرتراس لوي ناجل ؟بدألا ام

 ْ .م1972 «ءةيرصملا

 «فراعملا ةبتكم «م1996 .ط «ناطقلا عانم خيشلل «نآرقلا مولع يف ثحابم

 .ضايرلا

 «يرزجلا ريثألا نب دمحم نب دمحمل «رعاشلاو بتاكلا بدأ يف رئاسلا لثملا

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد هه1419 .3ط .ةضيوع دمحم لماك قيقحت

 مالسلا دبع قيقحت «يجاجزلا قاحسإ نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ «ءاملعلا سلاجم

 .تيوكلا «م1962 «ءابنألاو داشرإلا ةرازو «نوراه

 نمض) ابيكرتو ادارفإ ةغللا ءارثإ يف اهرودو يبرعلا ملاعلا يف ةيوغللا عماجملا

 .(م1978 «سنوت «ةيفاقثلا نوؤشلا ةرازو «ثيدحلا رصعلا يف ةيبرعلا ةغللا ةيمنت

 .م1987 ةنسل 4((2) :ددعلا «ةيمالسإلا ةوعدلا ةيلك ةلجم

 مساق نب نمحرلا دبع بيترت و عمج «ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجم
 .ه1404 «ةمركملا ةكمب ةثيدحلا ةضهنلا ةبتكم ط ءهنبأو

 ةعبط 2«م1957 «ه1376 ء1ط «يمساقلا نيدلا لامج دمحمل «ليوأتلا نساحم

 . يبلحلا ىسيع

 هقفلا مولبد بالطل «ناضمر برلا داج خيشلل «يعفاشلا مامإلا نع تارضاحم

 .م1967 م1966 ءرهزألاب نوناقلاو ةعيرشلا ةيلك يف نراقملا

 عبطلل ةينطولا ةكرشلا ط «ىسيع نب يفنح .د «يوغللا سفنلا ملع يف تارضاحم

 .م1980 ءرئازجلا «عيزوتلاو
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 جاجع دمحم .د قيقحت .يرزمرهمارلل يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا

 .م1966 هه1391 «توريب ءركفلا راد ء1ط «بيطخلا

 نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ةعبط «ةيطع نب قحلا دبع خيشلل ءهزيجولا ررحملا
 .رطق ةلودب «ةيمالسإلا

 نم «يناولعلا رباج هط قيقحت «يزارلا نيدلا رخفل «لوصألا ملع يف لوصحملا

 . ضايرلا «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج تاروشنم

 راد ءرطاخ دومحم قيقحت «يزارلا ركب يبأ نب دمحمل .حاحصلا راتخم

 1 .ةرهاقلا .ثيدحلا

 .2ط .زارد هللا دبع دمحم .ًاثيدح نيعبرأ حرش «ةنسلا زونك نم راتخملا

 . يراصنألا هللا دبع هرشنب ينع ههه8

 دلجملا .دروملا ةلجم ءريمألا باهولا دبع ةمجرت «نيل دراودإل .سوماقلا ّدم
 .2ددعلا 5

 ء«ه1914 .4ط .يواضرقلا فسوي خيشلا .د «ةيوبنلا ةنسلا ةساردل لخدملا

 .ةرهاقلا «ةبهو ةبتكم م8

 ةنيدملاب ةيفلّسلا ةبتكملا ط «يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلل .هقفلا لوصأ ةركذم

 .ةرونملا

 .ةرهاقلا «ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم قيقحت «يوغللا بيطلا يبأل نييوحنلا بتارم

 .ه1322 ءرصم «قالوب «ةيريمألا ةعبطملا «يلازغلا دماح يبأل ىفصتسملا

 .ه1356 .دمحم ىفطصم ةعبطم «1ط «يلازغلا دماح يبأل ىفصتسملا

 ءافولا رادو ؛ةدجب عمتجملا راد ءيواصلا حالص دمحمل رامثتسالا ةلكشم

 .م1988 ءا1ط ؛ةرهاقلاب

 ةعماج «تابتكملا نوؤش ةدامع رشن «ىناقلشلا ديمحلا دبع .د ؛«ةغللا رداصم

 ْ .م1980 «ضايرلا

 .م1987 «نانبل ةبتكم «يمويفلل «رينملا حابصملا

 ,م1996 .2ط .ةشاكع تورث .د قيقحت «ملسم نب هللا دبع ةبيتق نبال فراعملا

 . رصم
 ةنسلا ةبتكم .ط .يقفلا دمحمو ءركاش دمحم دمحأ قيقحت «نئسلا ملاعم

 .ةرهاقلا «ةيدمحملا

 راد ,م1978 «3ط «نيشال حاتفلا دبع .د «نآرقلا بيلاسأ ءوض يف يناعملا

 .ةرهاقلا «فراعملا
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 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح |

 راد «يواجبلا دمحم يلع قيقحت «يطويسلل نآرقلا زاجعإ يف نارقألا كرتعم

 .توريب . يبرعلا ركفلا

 .م1974 ءةرهاقلا «عيزوتلاو رشنلل ةيلهألا «1 ط هللا راج يدهزل ةلزتعملا

 ط .«سيملا ليلخ قيقحت «يرصبلا نيسحلا يبأل هقفلا لوصأ يف دمتعملا
 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد م3

 بتكلا راد «سيملا ليلخ هل مدق «يرصبلا نيسحلا يبأل هقفلا لوصأ يف دمتعملا

 .توريب «ةيملعلا
 .ةرهاقلا «يبرعلا ركفلا راد .1ط ءةرهز يبأل نآرقلا : ىربكلا ةزجعملا

 .رصم «يبلحلا يبابلا ىسيع ةبتكم .يومحلا توقايل ءابدألا مجعم

 «ةيبرعلا ةغللا عمجم تاروشنم ءهرشيف تسغوأ «يخيراتلا يوغللا مجعملا

 .ةرهاقلا

 فراعملا راد عباطم .«2ط ء«ةعامجو سينأ ميهاربإ .د جارخإ طيسولا مجعملا

 .ةمركملا ةكمب زابلا راد عيزوت ءرصمي
 مالسلا دبع هعبط ىلع فرشأو «خويشلا نم ةعامج هجارخإب ماق ءطيسولا مجعملا

 .نارهط «.ةيملعلا بتكلا راد «نوراه

 .م1985 ء1ط «توريب «سئافنلا راد .يج ةعلقل ءاهقفلا ةغل مجعم

 رادو «توريب ءرصاعملا ركفلا راد ءوناس بطقل هقفلا لوصأ تاحلطصم مجعم

 .م2001 .1ط .قشمد ءركفلا

 .1ط «قحلا داج ديس دمحم قيقحت «يبهذلا نيدلا سمشل رابكلا ءارقلا ةفرعم

 .ةرهاقلا

 توريب «ثارتلا مولع ءايحإ راد .ط «يروباسينلا مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم

 .م1986 .ه1406 ءاط

 «3ط «يغاد هرقلا يلع .د .أ قيقحت «يشكرزلا نيدلا ردبل «هللا الإ هلإ ال ىنعم

 .م1986 .ه1406 «ةيمالسإلا رئاشبلا راد

 بحم دمحم فسوي نبا قيقحت «ماشه نبال «بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم
 .ديمحلا دبع نيدلا

 دمحم نمحرلا دبع ةعبطم «1ط «يزارلا رخفلا «يزارلا ريسفت بيغلا حيتافم

 . ةرهاقلا

 .ه1289 ءرصم «قالوب «ةيرصملا ةعبطملا «يزارلا ريسفت بيغلا حيتافم
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 ءه1407 .2ط ءروزرز ميعن قيقحت «دمحم نب فسوي يكاكسلل مولعلا حاتفم

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد م7

 .ه1403 ء1ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيكاكسلل مولعلا حاتفم

 .توريب «ليجلا راد ط «يرشخمزلا دومحمل ةيبرعلا ملع يف لصفملا

 قيرف ماق دقو «يبطاشلا قاحسإ يبأل ةيفاكلا ةصالخ حرش يف ةيفاشلا دصاقملا

 قيقحتب «يمالسإلا ثارتلا ءايحإو ةيملعلا ثوحبلا دهعم .ىرقلا مأ ةعماج نم
 نمحرلا دبعو «نيميثعلا ناميلس نب نمحرلا دبع :ةرتاكدلا ةداسلا مهو «باتكلا

 نب دايعو «دياعلا ميهاربإ نب ناميلسو ءانبلا ميهاربإ دمحمو «ىقت ديسلاو «٠ شماطق
 .م2007 .ه1428 ىلوألا ةعبطلا « يتيبثلا ديع

 دمحم ةساردو قيقحت ءروشاع نب رهاطلا خيشلل «ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم

 .م1998 .يملعلا جاتنإلل رئاصبلا راد ط .1ط .يواسيملا رهاطلا

 نيدلا ييحم قيقحت «يرعشألا نسحلا يبأل يرعشألل نييمالسإلا تالاقم

 .م1969 «ةرهاقلا «ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم «2ط ءديمحلا دبع

 ةبتكم 2,م2010 «1ط «.دياعلا ميهاربإ نب ناميلس .د .أ «ةيبرعلا ةغللا يف تالاقم

 .ضايرلا ءدشرلا
 راد ةبتكم ط ءرطق ةعماج نم ةذتاسألا نم ةعومجمل ىبرعلا بدألا نم سبتقملا

 .رطق «ةحودلا «م1995 ءمتفلا

 ةيردنكسإلا زكرم ط «نسحم ملاس نسحمل ةينارقلا ةيبرعلا تاجهللا نم سبتقملا
 . باتكلل

 ةيملعلا ةبتكملا رشن ءرتع نيدلا رون قيقحت «ثيدحلا مولع يف حالّصلا نبا ةمدقم

 .م1972 .2ط «ةرونملا ةنيدملاب

 لآ رينم نبا ينادلا قيلعتو حرش «ةيميت نبا مالسإلا خيشل ريسفتلا لوصأ يف ةمدقم

 .توريب «ةيرصعلا ةبتكملا ,م2009 «1ط «يوهز

 .ه1274 «ةرهاقلا «ةيريمألا ةعبطملا ,نودلخ نبال ةمدقملا

 .م1972 «ةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم «يرفيج رثرآل نآرقلا مولع يف ناتمدقم

 .م1961 .ه1381 «يبلحلا يبابلا ةعبطم «يناتسرهشلل لحنلاو للملا

 «1ط «لماصلا دمحم نب يلع.د «ميركلا نارقلا يف يظفللا هباشتملا ةغالب نم

 .ضايرلا «عيزوتلاو رشنلل ايليبشإ راد ,م2001 هه 2

 «نونفلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا «ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا اياضق نم

 .م1990 .سنوت
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 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح |

 بتكم «1ط «ةدغ وبأ حاتفلا دبع قيقحت «ةيزوجلا ميق نبال فينملا رانملا

 .م1970 .«بلحب ةيمالسإلا تامولعملا

 ء1ط «ءةرهاقلا «ثارتلا راد .ط ءرقص دمحأ ديس قيقحت «ىقهيبلل ىعفاشلا بقانم

 ْ ْ .م0

 ةفاقثلا راد رشن «يواقرشلا هللا دبع دمحم .د ءةيرظنلا يملعلا ثحبلا جهانم

 . ةيبرعلا

 ةعابطلل ةيردنكسإلا ةكرش ط «ينيوجلا يواصلا ىفطصم.د ريسفتلا يف جهانم

 .رصم ءرشنلاو
 «بجاحلا نبا رمع نب نامثعل لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لوسلا ىهتنم

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ه1405 ءا1ط

 «فراعملا ةبتكم ءديز وبأ دمحأل نآرقلا زاجعإو نايبلا ىف ىلازتعالا ىحنملا

 .م1986 ء1ط ءطابرلا
 ءوتيه نسح دمحم قيقحت «ىلازغلا دماح ىبأل لوصألا تاقيلعت نم لوخنملا

 ْ ْ .توريب ءركفلا راد ءه1ط

 .ه1326 ءرصمب عبط ءيواضيبلل لوصولا جاهنم
 قوراف روتكدلا ذاتسألل ًاقيقحتو ًافيلأت ةيمالسإلا تاساردلا يف ثحبلا جهنم

 ء«ه1416 2.1 ط ءطابرلاب ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم .ةدامح

 .م 5

 «1ط «يمالسإلا برغلا راد .يروبجلا ىيحي .د ءصوصنلا قيقحتو ثحبلا جهنم

 . توريب . م3

 ه1407 ءا1ط ءروكذم دمحأ ىلع .د «هتاقيبطتو هلوصأ ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم

 .توريب «حالفلا ةبتكم م7

 :ددعلا ةمألا باتك ةلسلس «عردوب نمحرلا دبع .د صنلا مهف يف قايسلا جهنم

 .رطق .فاقوألا ةرازو هه1427 مرحملا «1

 رادو «قشمد «ركفلا راد ط ءرتع نيدلا رون خيشلل «ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم

 .م2006 .ه1427 .26 ط .توريب ءرصاعملا ركفلا

 راد «اط «يبلدإلا دمحأ نب نيدلا حالصل ثيدحلا ءاملع دنع نتملا دقن جهنم

 .ءاضيبلا رادلا «ةديدجلا قافآلا

 حلاص دمحمل اهنونفو ةيبرعلا ةغللا صئاصخ ىلإ لخدم :ةيوغللا تاراهملا

 .عيزوتلاو رشنلل سلدنألا راد «,5ط «يطنشلا
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 عقوم :باتكلا ردصم .يطويسلل «برعملا نم نآرقلا يف عقو اميف بذهملا
 «قارولا

 .ةرهاقلا «يبرعلا ركفلا راد «يبطاشلا قاحسإ يبأل ةعيرشلا لوصأ يف تاقفاوملا

 .ه1341 «ةيفلّسلا ط «يبطاشلا قاحسإ يبأل تاقفاوملا

 .رصمب ةيراجتلا ةبتكملا ,.1ط «يبطاشلا قاحسإ يبأل تاقفاوملا

 نبا راد هه1«.1417ط «ناملس نسح روهشم قيقحت «يبطاشلل تاقفاوملا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا «نافع

 .قشمد ؛يبارفلا ةبتكم «م1970 .ه1390 ط «كرابم نزام .د يوغل يعو وحن

 ءدمحم نب نمحرلا دبع نيدلا لامك يرابنألا نبال ءابدألا تاقبط يف ءابلألا ةهزن

 .ةرهاقلا ءرصم ةضهن راد «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت

 :ددع ءةمألا باتك «يعوبس حلاص .د «ًاجذومنأ يبطاشلا هليوأتو يعرشلا صنلا

 .رطق .فاقوألا ةرازو هه1428 ء1ط «؛7

 .ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو رشن ءرضخلا دمحم قيقحت «كولملا ةحيصن

 راد ؛م2004 .ه1425 ؛«3ط «دياعلا حلاص .د .أ ميركلا نآرقلا يف ةيوغل تارظن

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا «ءايليبشإ زونك

 يلعو .دوجوملا دبع لداع قيقحت «يفارقلل لوصحملا حرش يف لوصألا سئافن

 .ه1418 .2ط «ةمركملا ةكم «زابلا ىفطصم ةبتكم «ضوعم

 «شيودلا ىسوم قيقحت «ه1424 «1ط «ةيميت نبال .ءسيدقتلا ساسأ ضقن

 . ةرونملا ةئيدملا ,مكحلاو مولعلا ةبتكم

 دمحم نابعش .د قيقحت «يونسألا ميحرلا دبعل لوصألا جاهنم حرش لوسلا ةياهن
 .ه1420 ء1ط «مزح نبا راد «ليعامسإ

 .رصمب حيبص ةعبطم «يونسإلل لوسلا ةياهن
 نيدلا بحم حيحصت «ينالقسعلا رجح نبال يرابلا حتف ةمدقم يراسلا يده

 .ةيفلّسلا ةبتكملا «بيطخلا

 .توريب ءرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ط .يطويسلا مامإلل عماوهلا عمه

 نب هللا دبع .د قيقحت .يلبنحلا يدادغبلا ليقع نب يلعل هقفلا لوصأ يف حضاولا

 .ه1420 .1ط «ةلاسرلا ةسسؤم «يكرتلا نسحملا دبع

 قيقحت «ةيناملألا نيقرشتسملا ةيعمج ط «يدفصلا كبيأ نب ليلخ تايفولاب يفاولا
 . ةعامج
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 ةرازو تاعوبطم «يليحزلا دمحم .داهتجالا «تالالدلا :هقفلا لوصأ يف زيجولا 011

 .رطق .فاقوألا

 بتكلا راد نع ةروصم .ط «ىمظعألا نمحرلا بيبح قيقحت «كرابملا نبال دهزلا 2

 ْ .توريب «ةيملعلا
 م1979 .ه1399 ء1ط .هللا راج ىسومل ةعيشلا دئاقع دقن يف ةعيشولا 3

 .روهال

 ةبتكم «دينز وبأ ديمحلا دبع .د قيقحت ناهرب نبال .ءلوصألا ىلإ لوصولا 4

 .ضايرلا ءه1403 .فراعملا

 تاعوبطم «ناضمر نيدلا ييحم قيقحت «يرابنألا ركب يبأل ءادتبالاو فقولا 5

 .قشمد «ةيبرعلا ةغللا عمجم

 طا // 17717177 217721130.
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 نى سمور نيد سكش)
 ايايمايخ احب .٠ رض نوالل 221 ١-0-1

 6.06م م مم  ة مة مة مم مة مة ةر مم ثمة ممم ية ييم نآرقلا مولعو ريسفتلا

 2 اهحورشو ةيوبنلا ةنسلا

 7مم منة مة نة لة ة مة م م ثمن مة مم ة يمة مب مم ةيثب هلوصأو هقفلا - 3

 7م ممن م ملة مة م امة ةة ثمة ممن ء م مة ممن رة ةنةرف ةيوبنلا ةريسلا

 نا ديحوتلاو ةديقعلا -

 نا ا ةرصاعم تاسارد 6

 نا ديهمت

 28.06.6266 666666626666666 66 0م ممل ثحبلا عوضوم تادرفمب ٌفيرعت :ٌماع لخدم

 25.6666 606626026260 26020200 ممن هن فم هي قة قة فلة فن مة ف فة ق م م يمف ديهمت

 25.0060 600601000000000 م مم بلم ثم ثيم ميبت ةجاحلا فيرعت :لوألا بلطملا

 26.6000 060000000 ء ممم ة قلن ممن مما ة مترف مولعلا فيرعت :يناثلا بلطملا

 27.0060 0600006 ة زلمة نة ممن امم ثي مث ثبتت مولعلا فينصت :ثلاثلا بلطملا

 280062600626606 م لة مة ةةة لمي قي ةلث ممتن ثم مراة مرت نودلخ نبا فينصت

 280660666060600 60 62220620000600 ة مم ةثاثب ةيمالسإلا فيرعت :عبارلا بلطملا

 306م مة م م اهصئاصخ ركذو «ةيبرعلا ةغللا فيرعت :سماخلا بلطملا

 38 ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيبرعلا ةغللا نيب ةقالعلا لوصأ :لوألا لصفلا

 0 ديهمت

 38 60066660000 ممم مة ملم برعلا ةغلب ميركلا نآرقلا لوزن :لوألا ثحبملا

 0 ةيبرعلا ةغللا ةيملاع :ىناثلا ثحبملا

 0_0 نآرقلا يف «ناسللا»و «وغللا» :يتظفل دورو :ثلاثلا ثحبملا

 420602006000000 م ملم داضلاب قطن ْنَم حصفأ لي َيَِنلا :عبارلا ثحبملا

 44.0.0 ممم لم برعلا يناعمل نآرقلا يناعم ةقفاوم : سماخلا ثحبملا

 0 ناسنإلا ىلع ًاردق يفضي ناسللا :سداسلا ثحبملا

 0 هتادأ ناك نآرقلا ناسل :عباسلا ثحبملا
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 000 ةيبرعلا ةغللا ظفحب قو هللا لفكت :نماثلا ثحبملا

 506م مم لم راعشألا دشانتو «ةيبرعلا ملعتل ةوعدلا :عساتلا ثحبملا

 50.66.6666 66060 ءاحصفلا برعلا نم نحللا رودص راكنتسا :رشاعلا ثحبملا

 ًادمعتم بذك نم عم ثيدحلا يف َنَحل نم لخدي له :رشع يداحلا ثحبملا

 516060060000000 م ل اللمة مة مة ثقة ممم يمم يمنة ةمثب ؟ِللَع ىَّنلا ىلع

 م ا ةقالعلا هذه روطتو تاحلطصملاب ةعيرشلا ةقالع :رشع يناثلا ثحبملا

 54. ل ءامسلا لهأ ٌةغل اهنأل ؛ةيبرعلا وهز :رشع ثلاثلا ثحبملا

 55م ةعيرشلا يف كلذك ناك ةيبرعلا ةغللاب ملعلا رادقمب :رشع عبارلا ثحبملا

 55 مومذملا فالخلا ببس ةيبرعلا نع قورملا :رشع سماخلا ثحبملا

 5500000 مم ممم ءءء للف ةلملا ناسل ةيبرعلا ةغللا :رشع سداسلا ثحبملا

 56.0 م م م مم م علم مالسإلا راعش يبرعلا ناسللا :رشع عباسلا ثحبملا

 56. م ةعيرشلا ةفرعمل لصأ ةيبرعلا ةغللا ةفرعم :رشع نماثلا ثحبملا

 560م م م م مولعلا عيمج ىلإ ةاقرم ةغللا ملع :رشع عساتلا ثحبملا

 56 ل كي هيبن ةنسو هللا دارم مهفل ةيبرعلا ةغللا ٌةرورض :نورشعلا ثحبملا

 5م هتليسو تناك ةغللاو «ةمألا رّيغ نآرقلا :نورشعلاو دحاولا ثحبملا

 لوصألا يوذ نم ةمدخب ةيبرعلا تيظح مالسإلاب :نورشعلاو يناثلا ثحبملا
 59... 000م 6 م م م م ل لة لة مم من هن مم مة منة ممم منة مة يم منت ةيمجعألا

 60 .... ةعيرشلاو ةغللا نيب ةقالعلا لصفم ربدتلل ةوعدلا :نورشعلاو ثلاثلا ثحبملا

 60 ةياغلاب ةليسولا ةقالع «ةعيرشلاو ةيبرعلا :نورشعلاو عبارلا ثحبملا

 61 ةيوحنلا لئاسملا يف ةيبرعلاب ةعيرشلا ةقالع :نورشعلاو سماخلا ثحبملا

 يف اهبحاص ىلع ةيقادصملا يفضت ةيبرعلا :نورشعلاو سداسلا ثحبملا

 63 0 ةرخآلاو ايندلا

 63 ل ةعونتم ةعيرشلاو ةيبرعلا نيب ةقالعلا :نورشعلاو عباسلا ثحبملا

 مهتغل نع نيملسملا لزع ىلع رامعتسالا ميمصت :نورشعلاو نماثلا ثحبملا

 64 ل000 منة نة لاء ة امة ة رة تمن مت رمية منة ممم مة نة يثثف ةيبرعلا

 65.6000 ممم مم م ملف ةيوهلاو ةيبرعلا ةغللا :نورشعلاو عساتلا ثحبملا

 67 000600600 م ممم ممم ءءء م ةيتب ةيبرعلا ةغللا ٌةدوع :نوثالثلا ثحبملا

 68.0666 202626060220000 00م مم مم ممم امم نة ممم مي ةييمتت لصفلا ةمتاخ

 ين ا ةيبرعلا ةغللا ىلإ ديحوتلا ملع ةجاح : يناثلا لصفلا

 7126200000 0م م منن زنة مة مرة ق مة مة قمم مة نة مي ميمي ثبتت ديهمت

 ا ديحوتلا ملع ٌُفيرعت :لوألا ٌثحبملا

 75 ل ةيمالسإلا ةديقعلاو ةيبرعلا ةغللا نيب ةقالعلا ُهَْجَو :يناثلا ثحبملا
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 76 م م ةّحلم ةيبرعلا ىلإ ديحوتلا ملع ةجاح :ثلاثلا ثحبملا

 0 ةديقعلا هب تغيص يذلا ٌبولسألا :عبارلا ثحبملا

 78 م م ةيبرعلا دامتعاو تافصلا ليوأت نع فقوتلا :سماخلا ثحبملا

 يلقنلاو يلقعلا ليلدلا نيب ام لح يف هرودو يوغللا جهنملا :سداسلا ثحبملا

 م ا ل تاللكشم نم

 0 ل ديحوتلا ةملك حرش :عباسلا ثحبملا

 80مم عم ىنسحلا هللا ءامسأ ثيدح يف «اهاصحأ» ىنعم : نماثلا ثحيملا

 نا ةئداه ةشقانم وحن :تافصلاو تاذلا نيب :عساتلا ثحبملا

 نع 0 (ةيربخلا تافصلا) ةهباشتملا صوصنلا :رشاعلا ثحبملا

 97 م هتافصو هللا ءامسأ يف فدارتلا ةلأسم :رشع يداحلا ثحبملا

 98 ل م عم يوغللا سردلاو لازتعالا بهذم :رشع يناثلا ثحبملا

 1020م م ؟ةردقلاو ةمعنلا اهب ُداَرُي كه هللا دي له :رشع كثلاثلا ثحبملا

 104 . ؟هيَتأب اهب لَو :ىلاعت هلوق يف ٍديل عمج ديألا له :رشع عبارلا ثحبملا

 0 ا ا قو هللا ةيؤر :رشع سماخلا ثحبملا

 107م مم هلالجب قيلي امب ىلاعت هلل هجولا تابثإ :رشع سداسلا ثحبملا

 107 م لم ؟ةيؤرلا يفنل ديبأتلا "نل» ديفت له :رشع عباسلا ثحبملا

 108م م ةلزتعملا ليوأت ريغ يضتقت ةيبرعلا دعاوق :رشع نماثلا ثحبملا

 0 شرعلا ىلع هللا ءاوتسا :رشع عساتلا ثحبملا

 1106200000000 م لم ؟ءامسلا يف هللا لهو ولعلا ةفص :نورشعلا ثحبملا

 113 ناكم لك يف ده هنأب ةمهوم صوصن ريسفت :نورشعلاو دحاولا ثحبملا

 لي ؟قولخم نآرقلا له :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 116م ؟ليلقلل يفن هللا نع ريثكلا ملظلا يفن له :نورشعلاو ثلاثلا ثحبملا

 117 60000000 مم ممم لم ؟ءيش هللا ىلع بجي له :نورشعلاو عبارلا ثحبملا

 ليصحت ةياغ ىلإ رظتني وأ ماعلاب لمعي له :نورشعلاو سماخلا ثحبملا

 0 ؟صّصخملا

 يف عجر يرعشألا نسحلا ابأ نأب لوقلا حيجرت :نورشعلاو سداسلا ثحبملا

 لس ا هتايح رخآ

 124 .. ؟قحلا هدوبعم نع ثحبلا يف َْت ميهاربإ كش له :نورشعلاو عباسلا ثحبملا

 127.260 006000006000006 ملم ةيبرعلا ةغللا ىلإ نآرقلا مولع ةجاح :كثلاثلا لصفلا

 127.000 0000 000م مة من مة ة م مة ء قة ثمة تةق مث ةث م يمة مي يتب ديهمت

 128660606066666 600060000060006 مم مب نآرقلا مولع فيرعت :لوألا ثحبملا

 129 . ةيبرعلا يف ةخسار مدق هل تناك نم الإ نآرقلا مولع يف بتكي مل : يناثلا ثحبملا
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 130غ ع م ؟ةيبرعلا مولع ىلإ ةجاحلا تأدب فيك :ثلاثلا ثحبملا

 لعزل ل ةيبرعلل هتجاحو ريسفتلا ملع :عبارلا ثحبملا

 145. .60 606606606606010 0006م مث رثب نآرقلا بيرغ ةفرعم يف : سماخلا ثحبملا

 152 206600660066600 ممم مرم ميركلا نآرقلا يف لئابقلا تاغل :سداسلا ثحبملا

 لع ا نآرقلا تادرفم : عباسلا ثحبملا

 1542 (ه 210 ت) ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأل نآرقلا زاجم :نماثلا ثحبملا

 157 ل (ه207 ت) دايز نب ىيحي ءاّرفلل نآرقلا يناعم : عساتلا ثحبملا

 159.0 ل (ه 276 تأ) ةبيتق نبال نآرقلا لكشم ليوأت : رشاعلا ثحبملا

 لير نآرقلا هباشتم :رشع يداحلا ثحبملا

 نا نآرقلا بارعإ :رشع يناثلا ثحبملا

 ل نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا :رشع ثلاثلا ثحبملا

 لل ةينآرق فئاطل :رشع عبارلا ثحبملا

 176606600060600 م لمة لمة مة للف ميكحلا بولسألا :رشع ثلاثلا ثحبملا

 ةيبولسألا ةيحانلا نم امهنيب قرفلاو «يندملاو يكملا :رشع سماخلا ثحبملا

 0 ا ل ع ةينايبلاو

 183006000020066 مم مم ممم ملم ميركلا نآرقلا ةمجرت :رشع سماخلا ثحبملا

 188.00 مم اة لم يغالبلا زاجعإلاو نآرقلا بولسأ :رشع سداسلا ثحبملا

 207 00000000 ممم مة مرة مم ةلتم ميركلا نآرقلا عمج :رشع عباسلا ثحبملا

 207.000 60000006006 ة نة ة مرة ة رقة ممم نم ةة ثمين قمة مية يثثت ديهمت

 212600606066020 00060 م مم ينامثعلا فحصملا مسر :رشع نماثلا ثحبملا

 215... ينامثعلا مسرلا ريغب فحاصملا ةباتكل يهقفلا مكحلا :رشع عساتلا ثحبملا

 2182000060 ممم م م لم تسلا ينامثعلا مسرلا دعاوق :نورشعلا ثحبملا

 22020600000606 للم اهلكشو فحاصملا طقن :تورشعلاو دحاولا ثحبملا

 22م ميركلا نآرقلا يف ةعبسلا فرحألا :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 226 ال نآرقلا يف ةعطقملا فورحلا :نورشعلاو ثلاثلا ثحبملا

 2286.200 00060000000000 م مب نآرقلا لاثمأ :نورشعلاو عبارلا ثحبملا

 24020006 مل نآرقلا يف بّرعملا نم عقو ام :نورشعلاو عباسلا ثحبملا

 264 ميركلا نآرقلا يف ُكارتشالاو ُفداَرَّتلا :نورشعلاو سداسلا ثحبملا

 2640 ميركلا نآرقلا يف رئاظنلاو هوجولا :نورشعلاو عباسلا ثحبملا

 273260062602062 66066006000 ممم مم ممل ديوجتلا ملع :نورشعلاو نماثلا ثحبملا

 277 2.0060 000606000066006 ة لبق تاءارقلا ملع :نورشعلاو عساتلا ثحبملا

 292 220060660600060 0 00م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممن لصفلا ةمتاخ
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 2 لم ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةنسلا مولع ٌةجاح :عبارلا لصفلا
 293606000060200 06020060000 مم ممم ة لمة رن ثثم ممل منن ميةييتت ديهمت

 293200206060060 0000000000 م ثمة ميبب ةنسلا مولع فيرعت :لوألا ثحبملا

 24 ةباحصلا نم لوألا ليجلا ىدل ثيدحلا ظفح لماوع :ىناثلا ثحبملا

 205 ثيدحلا بلاط بادآ نم ةيبرعلا دعاوقلا ةاعارم :ثلاثلا ثحبملا

 297 لم م م م م م م م م م هئادأو ثيدحلا لمحت قرط : عبارلا ثحبملا

 297 م م م م م م م لم ىرخأ زومرو لكشلاو ماجعإلا :سماخلا ثحبملا

 2986.000 م اممم ملء للف ثيدحلا بيرغ ةفرعم : سداسلا ثحبملا

 0 ثيدحلا فلتخم ملع :عباسلا ثحبملا

 هك جردملا ثيدحلا :نماثلا ثحبملا

 311060660066000 ملف فحصملا ثيدحلاو فيحصتلا : عساتلا ثحبملا

 312066260666606 600000000000 م م مب ىنعملاب ثيدحلا ةياور :رشاعلا ثحبملا

 3185.62 6260606 06666600600000 ممبب ثيدحلا ىف نحللا :رشع يداحلا ثحبملا

 316600000000660 م ممم م ممل ثيدحلا راصتخا :رشع ىناثلا ثحبملا

 317060620600006 00600000000000 م يبق ثيدحلا نم ُدْقَن :رشع ثلاثلا ثحبملا

 00 ةيوبنلا ةغالبلا :رشع عبارلا ثحبملا

 321062606600000 م ملم ليدعتلاو حرجلا ملع :رشع سماخلا ثحبملا

 324.062 06 060000006000000 0م ملم نيثّدحملا ُباقلأ : رشع سداسلا ثحبملا

 0 فلتخملاو فلتؤملا ملع :رشع عباسلا ثحبملا

 325 020062006060660 0000000 قرتفملاو قفتملا :رشع نماثلا ثحبملا

 36ص حيحصلا مهفلل ثيدحلا ظافلأ نم دكأتلا ةرورض :رشع عساتلا ثحبملا

 326 عم زاجملاو ةقيقحلا نيب ثيدحلا ظافلأ :رشع عساتلا ثحبملا

 36 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ىمالسإلا هقفلا ةجاح : سماخلا لصفلا

 335 260006000006006 م ممم م ممم ة ميثم الل ديهمت

 0 هقفلا ملع فيرعت :لوألا ثحبملا

 0 يمالسإلا هقفلا يف ةيبرعلا ملعت مُكُح :يناثلا ثحبملا

 3402م ل تاحلطصملا يف ةيبرعلاب هقفلا ةقالع :ثلاثلا ثحبملا

 ءاهقفلا نيب نم ًاقلأتم هتلعج ةيبرعلا يف يعفاشلا مامإلا ةوق :عبارلا ثحبملا

 00 رابكلا

 342 ل ؟ةيبرعلا يف ًافيعض ةفينح وبأ ناك له :سماخلا ثحبملا

 344 يعرشلا مكحلا يف ةيبرعلا رثأ ىلع ةيقيبطت ٌةلثمأ :سداسلا ثحبملا

 345... 00000000 ة ف ءءء ءءء رنة يبت ةيهقفلا ةكلملا نيوكت :عباسلا ثحبملا



 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح 564 |

 ىواتفلا نم ىّقوتلل ةيبرعلا ىوتسم ىلع ىوتفلا لهأ دادعإ : نماثلا ثحبملا

 346 .. 6.0666 20200262012 ه0 0من هية مم نة مم يف لم مة قيمي مقلي مة فثمف ةذاشلا

 347 600660000006 م لب ةرصاعملا تادجتسملل يهقفلا فييكتلا :عساتلا ثحبملا

 348 اهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا قرط دحأ ةيبرعلاب ملعلا له :رشاعلا ثحبملا

 30 ةيبرعلا ىلإ هقفلا عورف ةجاح ىلع ةلثمأ :رشع يداحلا ثحبملا

 352.000 م طابنتسالا ءوس ىلع ةيقيبطت ةلثمأ : رشع يناثلا ثحبملا

 353 .... ةيهقفلا ماكحألا طابتتسا يف اهرثأو يناعملا فورح :رشع ثلاثلا ثحبملا

 260م ةيهقفلا ماكحألا ىلع اهتالالدو فطعلا ٌفورح :رشع عيارلا ثحبملا

 365 ةيهقفلا ماكحألا يف اهرثأو ةيوحنلا بيكارتلا ضعب ٌهلالد :رشع سماخلا ثحبملا

 373226666 ملل ةيبرعلا ىلإ هقفلا لوصأ ملع ةجاح :سداسلا لصفلا

 373006606060000 00000 مزنة تنم نة قر اق ية ةي مررة ميتة نم ثثف ديهمت

 375666606200000 60 مة اة اء ممم ةفتت هقفلا لوصأ فيرعت :لوألا ثحبملا

 376266666000060 606000 ممم نة متم لوصألا ملع دادمتسا : يناثلا ثحبملا

 376 م ةيبرعلا نيطاسأ نم لوصألا ملع ٌعضاو :ثلاثلا ثحبملا

 378 ؟ةكلهتسم لوصألا يف ةيوغللا ثحابملا له : عبارلا ثحبملا

 ل فرصلاو وحنلاب لوصألا ةقالع :سماخلا ثحبملا

 كن يناعملاب لوصألا ةقالع : سداسلا ثحبملا

 كل مالكلا ماسقأ :عباسلا ثحبملا

 383660606066066 66660060 0066 ثرثق ءاهقفلا فالتخا بابسأ :نماثلا ثحبملا

 364 مم يهقفلا داهتجالا يف مزال طرش ةيبرعلاب ملعلا : عساتلا ثحبملا

 388.006 60 600660060620600 00600006 مم ينف ةلدألا نيب حيجرتلا :رشاعلا ثحبملا

 390206060622600 0 0000000206 زاجملاو ةقيقحلا :رشع يداحلا ثحبملا

 391606060660000 00000000 ملم هتالالدو رمألا حلطصم :رشع يناثلا ثحبملا

 396 260060600006200 0000م للم هتالالدو يهنلا حلطصم :رشع ثلاثلا ثحبملا

 401202606006000 0000م ممم ممل ديقملاو قلطملا :رشع عبارلا ثحبملا

 402660666620602 000200066 يمةرارع هتالالدو ءماعلا :رشع سماخلا ثحبملا

 404.266 606026600606060 00مم ملم صيصختلاو ٌصاخلا :رشع سداسلا ثحبملا

 405.600 660600206620006 00000000 م مق كرتشملا ةلالد :رشع عباسلا ثحبملا

 406.066 660602060200020 0 م06 ممم ملف قوطنملا ةلالد :رشع نماثلا ثحبملا

 408600006060000 000600 ه 000م0 مم متم موهفملا ةلالد :رشع عساتلا ثحبملا

 411 000000000 6مم 6م ممم منقي اهؤافخو ظافلألا حوضو :نورشعلا ثحبملا

 ل لا ا ع ع ع ع ع ع ع ع يناعملا فورح :نورشعلاو دحاولا ثحبملا
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 414606000000060 ممن مم اء مرمية مة يبت ةيبرعلا ةغللا يف فورحلا ماسقأ

 420.000 6060006 اهدعاوقو ةيبرعلاب ةلدألا طابترا :نورشعلاو ىناثلا ثحبملا

 422.060 660 60000 ىنعملا ةيلجت يف اهرودو ٌةنيرقلا :تورشعلاو ثلاثلا ثحبملا

 426. م م ةيبرعلا اهتقالعو ةيهقفلا دعاوقلا :نورشعلاو عبارلا ثحبملا

 0 ا لصفلا ةمتاخ

 448.0 م م م م ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةعيرشلا دصاقم ملع ةجاح :عباسلا لصفلا

 0 ا ديهمت

 4498 000600000000000 0مم مم مم ملم ةعيرشلا دصاقم فيرعت :لوألا ثحبملا

 450 ...060 00060000000 ةيبرعلا ةغللاو دصاقملا نيب ةقالعلا هجو :ىناثلا ثحبملا

 451060606066000 000م ةيبرعلا ةغللاب هتيانعو ىبطاشلا قاحسإ وبأ : ثلاثلا ثحبملا

 453.000 ةيبرعلا ةغللاب هتيانعو روشاع نب رهاطلا دمحم خيشلا : عبارلا ثحبملا

 مولع نم ناير نوكي نأ دب ال دصاقملا ملع يف ضئاخلا : سماخلا ثحبملا

 457... م0. م م مة مة ممم ممم ممم نم نان ةي ممن نمل يمي م مة ييبت ةعيرشلا

 457... 60660606000 دصاقملاب لوقلا ىلع ءانب عرشي ال ثبعلا :سداسلا ثحبملا

 458.000 م ع ف !ةعيرشلل مده ةتحبلا رهاوظلا عابتا :عباسلا ثحبملا

 0 ماهفإلل ةعيرشلا عضو :نماثلا ثحبملا

 459 ا... 0600000060 ؟«ةيمأ ةعيرشلا» : يبطاشلا لوق ىنعم :عساتلا ثحبملا

 460 م0060 02000000000 م مم لثب دصاقملا نع فشكلا كلاسم :رشاعلا ثحبملا

 462. دصقمل ةياعر ةملكلا لولدم زواجتو «قايسلا ىضتقم :رشاعلا يداحلا ثحبملا

 464. دصاقملا يف داهتجالا قلازم ىلع ةيقيبطت ةلثمأ :رشع يناثلا ثحبملا

 0 لصفلا ةمتاخ

 467 . . ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا تاساردلا ىف هجهانمو ىملعلا ثحبلا ةجاح : نماثلا لصفلا

 000 00 00 ديهمت

 000 جهنملا فيرعت :لوألا ثحبملا

 468 ل اهمولعو ةيبرعلا ملعتب يملعلا ثحبلل دادعإلا : يناثلا ثحبملا

 468.666 606066060600 مب يملعلا ثحبلا ناكرأ نم ٌبولسألا :ثلاثلا ثحبملا

 472 م.م مل ميقرتلا تامالعو ماجعإلاو لكشلاب صنلا طبض : عبارلا ثحبملا

 473620066066020 000006 معلمة ة يتب تاطوطخملا قيقحت : سماخلا ثحبملا

 473006060000060 م 6600006 م ملم عجارملاو رداصملا يف :سداسلا ثحبملا

 00 لصفلا ةمتاخ

 478 م ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيمالسإلا ةيبرتلا مولع ةجاح :عساتلا لصفلا
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 0 ديهمت

 0 ةيبرتلا فيرعت :لوألا ُثحبملا

 478.006 2 0000000000000 ث م مثب ةيمالسإلا ةيبرتلا رداصم : يناثلا ثحبملا

 476 0060600600000 ة ميم مي ةيبق ؟ةغللا لفطلا بستكي فيك :ثلاثلا ثحبملا

 0 لفطلا دنع ةغللا ومن : عبارلا ثحبملا

 478.000 660260600000600 م02 لفطلا ىدل يلخاذلا ٌمفادلا :سماخلا ثحبملا

 4798 200066606026666 مم ممم ممم مم مل يوغللا لفطلا ءانب :سداسلا ثحبملا

 483.266 601620266206206 60 مم همم مث مم ة متم ةءارقلا ةراهم : عباسلا ثحبملا

 484.600 000000 مم ةيرهجلا ةءارقلاو ةتماصلا ةءارقلا نيب :نماثلا ثحبملا

 486000006000000 م مم ة ملف ةلوبقملا ةءارقلا تافص :عساتلا ثحبملا

 486206006000060 0000م مل اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ميلعت :رشاعلا ثحبملا

 4872000000 6مم م م م ةيبرعلا ميلعت بيلاسأ سيردت :رشع يداحلا ثحبملا

 488.0 0 بدألا سيردت : رشع ىناثلا ثحبملا

 0 ةيعامج ةيلوؤسم ةغللا ميلعت :رشع ثلاثلا ثحبملا

 49160060000000 م م ةيبرعلا ميلعت يف مهتبرجتو نوبّدؤملا :رشع عبارلا ثحبملا

 501 2 مجاعألا تايبرملاو مدخلا نم رذحلا :رشع سماخلا ثحبملا

 503006202660600 0200020 00م مة منة نة م م ثنا م مم ممن مم ينم لصفلا ةمتاخ

 505.000 066 م م لم ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةوعدلا ملع ةجاح :رشاعلا لصفلا

 505.066 6662006206200 20060000 من مث مم منامة ممم مية يث متم ديهمت

 505.0 ع ل ؟ةيمالسإلا مولعلا نم هللا ىلإ ٌةوعدلا له :لوألا ثحبملا

 506 6.6666 666666026660006 م مثيب اهدصاقمو ةوعدلا ةيهام :ىناثلا ثحبملا

 507 ع م م م ةوعدلا لئاسو مهأ لوقلاب ٌعيلبتلا :ثلاثلا ثحبملا

 507 06606606000606 م للم ةاعدلا حالس ةيبرعلا ةغللاب ةيارذلا :عبارلا ثحبملا

 5086.660 600006060660660 6006من ثرب نايبلا ملعت بوجو :سماخلا ثحبملا

 509. ؟نحللا ةيشخ ٌربانملا ٌءابطخلا ُبّيهتي ىتم :سداسلا ثحبملا

 5112660006600 م مة ملم ةجرادلا تاجهللا ةاعُد ىلع يباتع :عباسلا ثحبملا

 513 2.0600 مم ل ةقينألا ظافلألا رايتخال ةاعدم ناسللا ظفح :نماثلا ثحبملا

 514.600 0060000 000000000 ممم مب مالكلا بياطأ طاقتلا :عساتلا ثحبملا

 517 2600060. م مم م لب لاذتبالاو شحفلا نع يهنلا يف :رشاعلا ثحبملا

 520.020 00660 ل مدخلاو تيبلا لهأ ةبطاخم يف :رشع يداحلا ثحبملا

 ا نيملسملا عم اهنيسحتو تاحلطصملا ديدحت :رشع يناثلا ثحبملا

 0 ع ع ع رافكلا ةبطاخم :رشع ثلاثلا ثحبملا
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 نساعا رافكلا ةيطاخم :رشع ثلاثلا ثحبملا

 526 ل00 عل ةعئاشلا ءاطخألا ىلع ةيقيبطت ةلثمأ :رشع عبارلا ثحبملا

 527 .... 60م م6 مما ل لمة قر ملة مة من ةةةةة قمن ممم ةيمبعف لصفلا ةمتاخ

 528 ..0060626060 606062000200064 2 006002000 م ممم ممر لمة ثم ثمة ثمة نين نا ةمرب ةمئاخ

 5385 ..60 060606620606000 0 020000600000 م ممم مم يمبم عجارملاو رداصملا ةحئال

 كا ا تاعوضوملا سرهف

 كي ٌةيفيرعت ٌةذبن

 هلو هله ه'و
 ننال اال ال
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00110 
 ةيهفيرعل هدبن

 فاقوألل ةماعلا ةراداإلا
5 

 هتناكمو هرود تبثأ دقو «ةيمالسإلا ةراضحلا ٍةريسم يف ٌةقراف ٌةمالع ُفقولا

 .هلاكشأ فلتخمب يعامتجالاو يفاقثلا لمعلاو ءةحّصلاو «ميلعتلا تالاجم يف

 ىلع ًةدهاش ُفقت تايفشتسملاو .ٌدهاعملاو «ٌسرادملاو ءٌدجاسملا تلازامو

 .ديجملا انخيرات ربع ؛فقولا ةيمهأو ةمظع

 ةماعلا ةرادإلا فدهت يناسنإلا لصاوَّنلاو ءءاطعلا نم ٍقايَّسلا اذه يفو

 ةرادإ ىلإ 2006 ةنسل 41 مقر يريمألا ٍرارقلاب اهئاشنإ نع نلعأ يتلا فاقوألل

 امب ؛ةيعرش طباوض قفَو «ةيداصتقا سسأ ىلع اهرامثتساو «ةيفقولا ٍلاومألا
 .نيفقاولا طورش قيقحتو ءاهءامن لفكي

 ةيحان نم ءاوس «يندملا عمتجملا تاسسؤم ٌمهأ ىدحإ ُفاقوألا ٌدَعُتو

 .اهب ةطانملا تاصاصتخالا وأ ءمَدِقلاو ةأشنلا

 عيونتو «فقولا قاطن ٌعيسوت َّمت ةرصاعملا ةيفقولا ةضهّنلا نم اًقالطناو
 ةايحلا يحاون فلتخم ىلع ةلمتشملا ةتسلا ةيفقولا فراصملا ءاشنإ لالخ هفراصم

 لهأل ًاعيجشت كلذو .خلإ .. .ةيعامتجالاو «ةيحصلاو «ةيوبرتلاو «ةيفاقثلا
 ًاميظنتو «ةيومنتلا ةيريخلا عيراشملا ىلع مهلاومأ فقول مهل ًاداشرإو ءريخلا
 .يراضحلا يمالسإلا عمتجملا ءانب يف ةمهاسملا ؛قافنإلاو ءفْرَّصلا ٍتاونقل

 :يهف ٌةتسلا ٌفراصملا امأو

 .ةنسلاو نآرقلا ةمدخل ُيفقولا فرصملا - 1

 .دجاسملا ةياعرل ٌئفقولا فرصملا - 2

 .ةلوفطلاو ةرسألا ةياعرل ٌئققولا ٌفرصملا - 3
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 .ىوقتلاو ٌربلل ُيفقولا ٌفرصملا - 4
 .ةيحّصلا ةياعّرلل ٌيفقولا فرصملا - 5

 .ةيفاقثلاو «ةيملعلا ةيمنتلل ٌيفقولا فرصملا -6

 لكشب ةيمالسإلا ةفاقثلاو ءيعْرَّشلا ملعلا رودب قيمعلا ناميإلا نم ًاقالطناو

 ًءاَشنإ ءاج ءاهروطتو «ةمألا مَّدقت يف ماع ٍلكشب ةيقيبطتلا مولعلاو ءٌصاخ

 يفاقثلا ءاطعلل ًاينغ ًادفار نوكيل «ةيفاقثلاو ةيملعلا ةيمنتلل يفقولا فرصملا»

 اذه تازاجنإو لامعأ راطإ يف ٍلاثم ُزربأو .هتاصاصتخا ٍقاطن نمض يملعلاو

 تاروّدلا نم ٍديدعلا ٍةماقإ بناج ىلإ «نيزيمتملل ةرمعلا ٌتالحر :فرصملا

 .ةيملعلا
 طيشنت يف ًايخيرات فقولا هب ٌضَهَن يذلا ٌمهملا ٍرْوَّدلا ىلإ ًةراشإلا ىسنن الو

 ءدهاعملاو «تابتكملاو «ءسرادملا ةماقإب كلذو «ةيفاقثلاو «ةيملعلا ةكرحلا

 .ءاعمج ةيناسنإلا اهنم ٌثدافأ ًةراضح كلذب َعنصيل ءاهريغو

 :هفادهأ نم

 .ةيفاقثلاو ةيملعلا تايلاعفلاو «ةطشنألا مغَدو عيجشت -

 ومنو «ناسنإلا يقر يف هرود نايبو «ميلعتلاب مامتهالا ىلع ثحلا

 .تاعمتجملا

 ءاقترالاو «قاطن عسوأ ىلع ةيمالسإلا ةفاقثلاو «يعرّشلا ملعلا رْشَن -

 .لاجملا اذه يف نيلماعلا ىوتسمب

 :هلئاسو نم

 «تاناجرهملاو «راوحلا تاقلحو «تاودنلاو «تارمتؤملا ةماقإ مْغَد

 .ةيمسوملاو «ةمئادلا ةيفاقثلا زكارملاو «ضراعملاو

 .ةماعلا تابتكملا ءاشنإو مُعَد -

 يف تاردقلاو «تاراهملا ةيمنتل ؛ةيليهأتلا ةيبيردتلا تاروّدلا ميظنت معد

 .ةيفاقثلاو «ةيملعلا تالاجملا فلتخم
 هلم هثو هثه
 هيم ”يع يك
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