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 7١٠١ - ١/51 ةنسل ةيقارعلا ةفاقثلا ةرازو - قئاثولاو بتكلا راد يف عاديإلا مقر

100-1221211 212 3 

 8م 190.5535 13125 0

 .فلؤم - ةرجهلل 10١ «هللا دبع ؛يلمآلا يداوج

 / تازكترملاو سسألا يف ةسارد ةيناملعلا

 هعجار ؛ ينادمحلا لخاد ميدقتو ةمجرت ؛ يلما يداوج خيشلا هللا ةيا ملقب

 .يجرعالا يلع روتكدلا هل مدقو هطبضو

 .ىلوألا ةعبطلا

 مالسلا هيلع نيسحلا مام الا زكرم ؛:ةسدقملا ةينيسحلا ةبتعلا : قارعلا ؛ءاليرك

 .ةرجهلل 7٠٠٠١ / ١54١ ؛نيثحابلا ةياعرو تاطوطخملا ميمرتل

 .مس 15 ؛ ةحفص ٠

 .(الا/5؛ ةسدقملا ةينيسحلا ةبتعلا)

 .(9 ؛ نيثحابلا ةياعرو تاطوطخملا ميمرتل مالسلا هيلع نيسحلا مامالا زكرم)

 ١(. ؛ ةمجرتم بتك ةلسلس)

 .(7-108؟١6 تاحفصلا) رداصملا ةحئال ءشماوه نمضتي

 .ةيبرعلا ةغللا ىلا مجرتم صنلا

 .ةيناملعلاو مالسالا

 .يمالسالا داصتقالا

 .ةيلامسأرلا

 .مجرتم - لخاد ؛ينادمحلا

 .ححصم - يلع ؛يجرعألا
 ميمرتل (مالسلا هيلع) نيسحلا مامإلا زكرم «(قارعلا :«ءالبرك) ةسدقملا ةينيسحلا ةبتعلا

 .ةردصم ةهج - نيثحابلا ةياعرو تاطوطخملا

 ةينيسحلا ةبتعلا ةبتكم يف رشنلا لبق ةسرهفلا تمت
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 1 ةل6لقوه بو هَعَحِبَر
 كو ؟ انا

 نيثحابلا مباعرمو تاطوطخملام يمرتل نسلم امإلا كم



 ةهظوفحم قوقحلا عيمج

 ةسدقملا ةينيسحلا ةبتعلل

 ىلوألا ةعبطلا

 مم ها

 مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا زكرم - ةسدقملا ءاليرك :قارعلا

 نيثحابلا ةباعرو تاطوطخملا ميمرتل

 رظن ةهجو نع رّبعت باتكلا اذه يف ةروكذملا ءارآلاو راكفألا نإ :هيونت

 هسدقملا ةينيسحلا ةبتعلا رظن ةهجو نع ةرورضلاب رّبعت الو اهبتاك





 ا
 عجارملا ةمدقم

 «نيرهاطلا نيّيطلا هلآ ىلعو ءدّمحُم ميركلا ّيبنلا ىلع مالّسلاو ةالّصلاو

5 
 اهتاهاجتا دّدعت عم يهو «ّيمالسإلا ركفلل مئادلاو .هجاوُا دنلا ةّيناملعلا ٌدعتف

 ٍنْرقو ءِةَّوق نم اهيف ُهُدت اي ؛ةّيمالسإلا ةّيرظنلا ىلع للعتست نأ ٌلواحت ةرصاخملا

 يفوتست ةّيملع قئارطب «ةّيركفلا اهتازكترُمب حيطيو «ةّيفرعملا اهتينب دقني ٍديحو

 ىلإ دنتست ةهجاوملا هذه يف ةّيمالسإلا ةّيرظنلا َّنإو ءاهتاقلطنُم يصقتستو ءاهّقطنم
 هيلع فلتخي الو ءفّلختي الو .فلتخي ال وه ذإ ؛مّدقت لك ساسأ ِهّنأل ؛لقعلا

 .(انمأ اقعلا لالدتسالا ٌدجبل باتك اذه يف كّنإو) ناّدنلا

 ّيملعلا دقنلا ٌسرام دق :ةلئتذّلمآلا خيشلا ًةحامس ّنأ ُدَِت باتكلا اذه يف

 ؛باّلخلا ُهركف ّلمعأو ءركفلا اذهل ةضرتمُلا ينابملل ةّيعوضوم لكبو «ّيركفلاو

 ليدبلا «ليدبلا ٍداجيإب ءاَّنبلا َدقنلا سرام ءاهسيلاوك نم ىراوت امو ءاهركف ٌدهف

 نع .يحولا وهو «لقعلا سأل هيف رصتنا ٍدقلو هاوس اه نمؤم لك نع يفاخلا

 .يركفلا ٍقطنملا قيرط

 دهتُْمو «ٌيعيش ملاع نم بابلا اذه يف ةردانلا بتكلا نم وه باتكلا اذه نإ
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 وهف كلذ َعّمو ئراقلاو «عّبتملا ىلع ىفْخت ال يتلا ةّيملعلا هتردقم عم فّلؤملاو يقف
 .«رصتخملا باتكلا اذه هب ٌحمسي ام لالخ نمو هّنأ اَلإ..» :لوقيف ؛عضاوتي

 قيضي ام اًريثك ناك وهف هراصتخا عم هّنأل ؛هنم اًمضاوت اّلِإ مالكلا دجأ امو

 ةّيلاكشإلا رّجفو .هناكرأ فلتخم نم لكشملاب طاحأ دق وهف ؛ّفرعملا هلومحم نع

 وهف ؛هذر عاطتسُي ال اًيلحتو ءاهلاًضاضتفا دعي وهف هذه لاحلاو «ةّيزكرملا اهترؤب نم

 اًسيسأت -مهّقح سانلا طمغن ال يكل -لّثم دقو «هب ىهتناو «لقعلا نم أدب دق

 .ٌقبس نمل «ةعّسومو «َةَقَّمعم ٍةغايص ٍةداعإ عم ءايفرعم

 يف صم انأو هدعأ ٌداتسأ هتمجرتب ماق دقف ٌدهملا باتكلا اذه مجرتُم نع ام

 .مجرتملا هغلبي ام ةياغ ةمّيقلا هشماوهو «هتمجرت تناك ذإ ؛اهسالحأ نم نونف اذكه

 ؛نيّيفْرَحلا نيمجرتملا ريسم ري ملو ءابيدأ اًمجرتُم هذه هتبجرت يف ناك هَّنَأ نع اًلضف

 ماد «نينهتمملا بيلاسأو ءثّدحتلا ٍتاماقم ٌفرعو ءةغّللا ّلهأ سباع دق وهف

 دي كاهل اند و

 خيشلا هّلقن ام ُتقّثوو هَلاظمو «ّيرعلا ّصنلا تعجار دقف ؛يلمع نع ام

 ٌتمقو «ةّيوغللا ةيحاّتلا نم ّصنلا ةعجارُم ىلإ ٌتْدُعَو ءبلغألا ىلع رداصم نم

 وجرأ «ىرخأ نم هُنيلاج َنيبتستلو «ةهج نم مالكلا مهي ؟هتينب ضعب ليكشتب
 .يلمعب تقفو دق نوكأ نأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 يجرعألا سابع لع .د

 ه١ 554١ نابعش ١7 فرشألا فحنلا



 و و 0

 مجرتملا َةَمدقم

 َنيرهاّطلا هِلآو هدم ٍقلَخلا ِفَرُْش أ لَع ْمالَّسلاو ٌةالَّصلاو

 ف

 اّنيِب ,قمدتحم ةّيراّصح ةكرعم يف اههنيب ام يف ٌراكفألاو «فراعملا كباس

 ...نادجولاو «ناهربلا عبشت *ت يتلا ةركفلا ٌفيلَح صَنلا

 ٍنورظظلا فّلتخم عم ُحجسنتو «هاولأو عقاولا لاكشأ عم ُفّيكتت يتلا ةركفلا
 كالا وووفلا نع اقر «تاسبالملاو

 ٍتالاكشإلا عيمج نع ُبيجتو «ةبلُص ضْرَأ نم ٌقِلطنت يتلا ةركفلا

 ...قرعملا حرسملاو «ّيركفلا ٍدهشملا اياوز َعيمج ءيضنو «ِتاداريإلاو

 !!حير ىنْذَأب طقست يتلا ةّشهلا ةركفلا ال

 ءبشحو اهي لوقُعلا عانقإو «ناهربلا ًةماقإ راكفألا ٍقيوُست يف ٌمهملا ّسيلو

 لولحلاو «تاجلاعملا مّدقُّتو «عقاولا اهْنم رّسفن نأ كلذ ىلع َةوالَع ٌمهملا اَّنإو

 دكفلا سيكو .ةّيعاّتجالاو .ةّيداصتقالاو «ةّيسفّتلاو «ةّيكولّسلا ٍتافارحنالل

 ركفلا لب ؛ًةبئاغ ىرخألا ٌةوجولا ىقُبتو «ةقيقحلا َّنم اًهجو يري نم ّوه ديدّسلا



 تازكترملاو سشألا ف ةسارد ةّيناملعلا

 ٌحيحَّصلا ٌركفلا وه «ةّيحوّرلاو «ةّيداملا ناسنإلا تاجاح نيب ةنزاوملا دجوي يذلا

 ٌدوجوم هَّنأ ىلع ٍناسنإلا عم لّماعتلاف ؛انتاعمتجم يف اًكولّس هّدِخّتن نأ يِغبني يذلا

 ىمشأ ةّيناسنإ ًءايح كانه ّنأل ؛هّقحب ٌفاحجإ ةّيناويحو «ةّيتابن ًةايح شيعي ٌّيّدام

 .قلاخلا نع ةفيلخ هفيصوب ُهرود سرامُي اهبو «ربكألا ٌفدهلاو «ةياغلا يه

 هتاجاحو ءّيّداملا هنايك لهاجت ٌةلواُحو .دّرجم ٌدوجوم هَّنأ ىلع هعم لماعتلا اك
 .حيحّصلا راسملا نع ٌفارحنا «ّيعفنلا هّسحو «ةّيويِنّدلا

 اهَحرتجلا يتلا ةّيناسنإلا تاجلاعاو «ةّيرشبلا تارّوصتلا نيب ٌريبك قرف كانّهو

 َنيبو «ةّيداصتقاو ةّيعاتجاو ةّيسايس ٍفورظ ًةجيتن روصُعلا رم ىلع ناسنإلا

 .هِقولخمل ٌينيوكتلا دعُبلا فرعي ْذِإ ؛نايدألا لالخ نم قلاخلا هلإلا هرّوصتي ام

 يف ىوصقلا هتياغو ءدوّشنملا هلاك ىلإ هديب ذخأت ةّينوناق ةموظنم ْنم هيلإ ٌحاتحي امو
 ملعيو هب ملعأ وهف (ةووخألاو وبدلا هتداعس قيقحتو «هسفن رورش نم هريرحت

 .يّداملاو «ٌيحوُرلا هئانب عم مجسنتو .هتاذل حلصُت يتلا جماربلاو .جهانملا

 حرسم نع نيّدلا ةحازإ وه نوُيبرغلا اهبكترا يتلا ةحدافلا ءاطخألا ّنمو

 اوماق ْذإ ؛ساَّنلا سوفن نع ىّتح هّلصف لب ؛عامتجالاو ةسايّسلا نع هلصفو «ةايحلا

 يوم نع ٌةولصف يذلا ناسنإلا ةنملع ىلإ ةلوصُو عمدجملا تاسلئؤم ةنملعب
 .هحلاصمو .هتاوهش نع ثحبي ايدام ا هولعجو «ةّيناسنإلا

 باتكلا اذه

 ٠  0ُْس 0 م - 0 2

 بصي هلع لمآ يداوَج هللا دبع هللا ةيآ خيشلل ئراقلا يزيزع ٌباتكلا اذه

 عدبأ دقو ءاهنالطب ىلع ةلدألا ميدقتو ءاهروذجو ءاهسسأو يالغلا ةسارد ف
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 ْ مجرتملا ةمدقم

 ف ديرفلا ةيرلصأ ةطاسوب اهتانهو ءاهتاروع يفشكو ءاهبياعم نايب يف قلع خيّشلا

 نيّدلا رظن ةهجو حْرطب ُباتكلا ّينُع اك ءاهناكرأو ءاهمئاعد ضيوُفتو ءاهدينفت
 نيبو ٌناملعلا ٌركفلا هحرطي ام نيب ةنراقم ٍتاسارد َدقعو .هلصافم نم ريثك يف

 .ةّينيدلا تاحورطألا

 .ةّينيّدلا ةموكحلا موهفمو ةّيناملَعلا موهفم لّوألا لصفلا يف لوانت ْدقف
 ةّينالقعلاو ,ةّيوملعلا َنم ةّينامْلَعلا روهظ تاّيفلخ يناثلا لصفلا يف حّرشو

 رواحملا كلت نم لك ىلإ نه ربا نصل دّّتلا مهي هجوم «ةئوناسنإاو
 عم .اهيلع ّدرلاو «ةّيناملَعلا ٍةَلدأ طب يف ًعرشيل ؛ثلاثلا لصفلا ىلإ لقتنا مث

 .اهاطبإو ساّنلا ةحلصم عم ةّينيّدلا ماكحألا ضْراعت ةهبش حرط

 ؛سماخلا لصفلا ًءاج امنيب «ةّيناملعلا نالطُب ةّلدأ وانت عباّرلا لصفلا ينو
 ٌلوانت دقو «ةّيناملعلاو ةّينيّدلا ةلوّدلا ديعص ىلع ةنراقم ٍتاساردل سسؤيل

 :ام* ءنيروحم

 .ِناّينيَدْلا داصتقالاو «ةّينالقعلاو ءِناَّينالعلا داصتقالاو «ةّينالقعلا

 :مّيَقلا ٌتاتكلا اذه هب زامنا ام ّمهأو

 :هترطف ىلإ ناسنإلا عوجُرو «ةّينيّدلا ةموكُلا نيب ٍةعيدب ٍةقيرطب ُطبّرلا ١.
 لّثمي ةلادعلا ّطسب َّنِإو ءال صْقَأ اًمده لّثمي كلذ َّنإو «هّيناسنإو
 «ّيونعملا ِدعُبلاِب ٌماتهالا ةّينيَدلا ةموكُلا ٍتابجاو نمف ؛اًطّسوتم افده

 اك فعلا وبك ركفلا تاق رختتألا"ةيعتا ومو «منخجلا ىف نونا ةعاشإر

 عابشإ ىلإ لوصولاب ىوس مدبم ال ةّينامّلَعلا ًةموكحلا نإف ؛كلذ لابق يفو
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 تازكترم لاو سسألا ذ ةسارد ةّيناملعلا

 يف ّيونعملا دعُبلا ٍلتق يف ٌمهسّتو ,تاّذلملاو ءتاوهَّشلا ٍقيِقَحتو ءدّسجلا

 .ناسنإلا

 ءااطبإو «ةّيوناسنإلاو «ةّينالقعلاو «ةّيوملعلا نم ةّيناْلَعلا ةّلدأ دقن ١.

 مدع ىلع ليلّدلا ميدقتو «ةّيئيّدلا ةحورطألا حلاصل اهضعب ريسفتو

 تنك زر ةيرك نادكحت كلل ةلادمو رعود ألا ولعل صراف

 لقعلا ٍةقطنم ديدحت كلذكو «هدنع فقن نأ ضرتفي الف ؛قئاقحلا نع انل

 .نيناوقلاو ,ماكحألا ّنم

 ةايح لا كرتعم يف نيّدلا لوخد عم ٌُبسانتي اًريسفت سّدقملا موهفم ريسفت .*

 .هتيسدق باهذ نم ٍفوَنلا مدع عم مجالا ةّيدرفلا

 ةينالقعلا تارغث فشكو «ةّينيدلا ةّينالقعلا نع ةركتبُم ةيؤر ميدقت .5

 .ةّينيدلا ةموكحلا يف سائلا ءارآ ةّيعقوم مسر كلذكو «ةّيناّْلَعلا
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 لوألا لصفلا

 اع ُىدايم 3 34 0017

 يكلو ؛ثحبلل ةّيروصتلا ئدابملا ّنم ٍنيعوضوم ىلإ لصفلا اذه يف ٌريشنس
 نها ف نركف نأ دب ال ةمواقلا :تروحسنلا ق:لوختلل ا فاح هغراقلا فرك

 ىلع رثكأ فّرعتن ىتحو ««ةّينيّدلا ةموكحلا)و «(ةّيناْلَعلا) نع َةّماع ولو «ٌةركف

 عوضوم يف ّيوينبلاو «ّيرهوجلا دعُبلا ىلع موُهفملا حرش ّلبق زكرنس ءاهتقيقح
 ْ .ةّينيدلا ةموكحلا

 لصف) :اَهّئأ ىلع ٍتاجعملا يف تفرع ٌةّيبرغ ةملك (ةّينالَعلا) مسيرالوكس

 نع نيّدلا لصف)و «(ةّيعاتجالا رومألا نع نيّدلا لصف)و «(ةسايّسلا نع نيّدلا

 .©"(اينَّذلا

 سيماوقلاو مجاعملا يف تدرو (نويسازيرالوكس)و (مزيرالوكس) نع ةروكذملا يناعملا 7

 :ةدئاف نم ةّيلامجإ ةروصب اهلقن ولخي الو «ةّيبرغلا
 ّيجيردتلا رّرحتلاو لاصفنالا ةلاح نع رّيعت ةدرفم (560الا100[3123) نويسازيرالوكس

 .ةيقيزفاتيملا ميهافملا ةطلسو نيدلا نع (ةّيعامتجالا تاسّسؤملا)و (ّيعامتجالا لمعلل)

 -؛(نويسازيرالوكس) هنع ربعي يذلا راّيتلا ءوض يف :نويسازيرالوكس ةملك حرش يف ءاج
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 تازكترملاو سُسألا ف ةسارد ةّيناملعلا

 ضعبلا اهضعب لوُط يف عقت  ؛ةَلقتسُم ةروصب ْثركُذ يتلا ةثالّثلا يناعملا هذه

 نع للحتت تأدبو ءاجيردت اهضعب نع كاكفنالاب ةفلتخملا ةي ةيعامتجالا تاسّسؤملا تأدب-

 «ةريثك دراوم يف اهريسم دّدحت لب ءاهدشرت تناك يتلا ةضورفملا ةّينيَّدلا بلاوقلاو دويقلا

 تاميظنتلاو تاّياّعفلا نم ةعساو ةحاسم يف ّيعامتجالا لمعلا ناك «لوحتلا اذه عوقو لبقو

 ةّيئاضقلا حئاوللا ةيصخشلاو ةّيعاتجالا تاقالعلا «ةرادإلا ءلمعلا) :ل ةلماشلا ةيناسنإلا

 ءاروام تاحورط عم اقباطمو اقفاوم ««ةايحلا نوؤشو .يوادتلا ءبعللا «ةطلاخملا

 .ةعيبطلا

 ةموكحلاو داصتقالاك ةّيعاتجالا تاسّسؤملا كلت ىف .ىوبتبلا :زيضوعلاو ”اناعلا قواك إ

 اهضعب نع ةّكفنم رومأ ربتعت يتلا «ةرسألاو ةّحصلاو هيفرتلاو ميلعتلاو ةلادعلاو قالخألاو

 ناك اذلو «نمانلا ةايح يف ةّيئارواملا ميهافملا ةّيمكاح ةرداغم نمضت اًضيأ ءام ٌّدح ىلإ ةّلقتسمو
 .ايندلا نع نيدلا لاصفنا ةيؤرب فرعي

 ةرهاظ» :لوقن ءايندلا نع نيدلا لاصفنا ةيؤر وأ نويسازيرالوكسلا فيرعت اندرأ اذإو

 ةّينيَدلا تاسّسؤملاو ةّينيَّدلا تاطاشنلاو ٌينيدلا نادجولا نم ّلك اهتاباسح نم طقست

 ةنلقعو ؛ٌيعاتجالا لمعلا ماظن نم نيدلا درط ىنعمب ؛ةّيعاتجالا ةّيمهألاو رابتعالا نع

 اب صتخت يتلا لتاسملا ةطلسو ذوفن نم جورخلاب كلذو «عمتجملا لمع يف ةّيساسألا ةطشنألا

 1١-١759(. 76ص «نيدو كنهرف) .«ةعيبطلا ءارو

 ايندلا ىلإ هبسحب رظني «ريكفتلا نم طمن ىلإ ريشي د اعلا :(56ءالا3أ500) مسيرال وكس

 ّنأب داقتعالا» :مسيرالوكس فيرعت يف اولاق : نيالا قع اقفل ةرفار نقش رهنلا روقألاو

 اهدانتسا نم رثكأ ةّيملعلا تايطعملا ىلإ دنتست نأ بجي ةيعامتجالا رومألاو ميلعتلاو نيناوقلا

 :(تييرأل ركزت ةمئاك لذ دروبك نيوفاق :ك .ر) .«نيدلا ىلإ

 ةملكل لداعل ماللا نوكسو نيعلا رسكب (هنالولا) ةملك ةءارق ىلع قيطتي فيرعتلا اذهو

 ؛ملعلا نم ةقتشم ةّينإلعلا ةدرفمف ةءارقلا هذه ساسأ ىلعو ءةّيبرعلا ةغللا يف مسيرالوكس

 ةّينيذلاو ةّيقالخألا ةفرعملاب دقتعي ال نم ّنالعلاو «ةّيوملعلا ىلإ ةوعد اهيلإ ةوعدلاو

 ةيعيبطلا مولعلا يف ةيبيرجتلا فراعملا ريياعمب اًسايق اهل عضخي الو

 ديكأت ىنعمب ؛(اَع) نم ةقتشم اهّدعو (ةّينامَلَعلا) ءماللاو نيعلا حتفب (ةّينامْلَعلا) ضعبلا أرق

 نود ؛تالاجملا عيمج يف ّناسنإلا لقعلا ةّيلالقتساو هتّيروحمو ناسنإلا رود ىلع ةّيناّْلَعلا

 -.(117-78/ص «ةّينالعلل ةّيفسلفلا سسألا :ك .ر) .ةّينيّدلا ةفرعملا ىلإ ةجاحلا

١5 



 | ةُماع ئدابم/ / ْلَوألا ٌلصفلا

 نع دءاو

 ةرادإ نيناوق نأ تين اذإف ؛رخألا ٍيناعملل اًدقن لعب ءاهنم 9 كلقنف اذلو ؛رخآلا

 ىلع ٌرداق نيدلا نأ فارتعالا بجيف ؛ةّينيّدلا ميِلاعَتلا ف قم اينّدلا نوؤش

 - 5 0 0 ع 7 8 0 5 2

 ٍ نع نيدلا لاصفنا ىوعد تلطبأ اذإ اك «ةيسايّسلاو «ةيعاتجالا نوؤشلا ةرادإ
 :رخآلا ياعملا لظبتف ؛ةسايّشلا

 ةّينيدلا ةموكحلا ُءازجأ

 ريغ «ّينيدلا ٌّيعاتجالا ِءاضَملا يف (ةّينامَلَعلا) مسيرالوكسلا ةيرظن تعاش

 ُموقي اهّركرمو ةّيرظنلا ٌرهوج ْنَأ ىلإ اندوقي ءاهميهاّممو ءاهيِزاعم يف َقيقدَّتلا نأ
 يناليخالا دوجُو َعم ركفلا اًده يرّظنم نأ ةجرّد ىلإ ةينيّدلا ةموكحلا ضفَر لع

 ساسأ ّلع ةَموكحلا سيسأت نوضفري ةّينالَعلا دودٌحو يفيرغتو َةّلدأ يف مُهّنب

 1 وع

 .اهمايق مَع ةرورَص لع نوقفتيو «ٌينيِد

 ٍتازكترْملاو ةّيناملَعلاةقيقح اَمٌدح ىلإ ٌييضتس ٌةمداَقلا ٌتاحاضيإلاو ٌثاناونعلا

 :حَضْؤأو «ٌقدأ ٍةروُصب ٌةقحاللا ٌعيضاوُملا حرطُتسو «ةّينيّدلا ةموكُحلل ةّيرظنلا

 سسأو روذج يف نوفلتخي امّبر «ةّيناملعلل نيرّظنملا َّنأ ىلع رَّشؤي ةءارقلا يف فالتخالا اذهو-

 الإ ءرخآ ءيش يأ وأ ةّينالقعلا وأ ناسنإلا ةيروحم وأ ةّيوملعلا :ىلإ دنتست اهنوكب «ةّيناَلعلا
 عاعجألا رومألا ف ىيدلا لاضتلا وهو: ها عماجلانمألاو اهرهوج لوح نوقفتم متأ
 .ةينوناقلاو ةّيسايسلاو

 .(مسيرالوكس) يهو ةيناثلا ةدرفملا لوح رودت باتكلا انه ترعب نأ فرعن نأ بجيو

 دقتعي يذلا ركفلا وه هنم دوصقملا نإ ءايندلا نع نيدلا لزع ةركف نع انعمس ا(لكو'

 ةدرفم حيضوت ناك نإو ءايندلا نع نيدلا لزع جتني يذلا جهنملا سيلو ءرمألا اذهب
 ةمداقلا ثوحبلا لّمكتتسو ءمسيرالوكس ةدرفم مهف يف ةدئاف نم ولخي ال نويسازيرالوكس

 .ةّيعاتجالا رومألاو ايندلا نع نيدلا لزع بهذمو نويسازيرالوكس موهفم دقن
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 تازكترم او سسألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا

 ءازجألا

 - 3 0 5 ع ها ني طي ا
 دحاو لك فيرغعتو «نيّدلاو ؛ةموكُحلا :نيأزج ْنم ةّينيدلا ةموكُلا بكرتت

 و ع تالا 86 ٠ ٠ ب 1 6

 ٍناعم اًهلف ةموكُلا اًمأف ؛حالطصالا ٍةفرغم يف ٌديفُمو مهم نيأزجلا نيِذه نم

 :تافيرعتلا هذه نم دحاوب ىفتكن «ةّدع ٌتافيرغتو

 ب و 6. 2 مث 0و ء »و 7 و
 لمعتو «يهنتو ءرمأت «ماعلا عمتجملا ىوتسم ىلع ةمجسنم ةدايق :ةموكحلا»

 .«اهتطلس

 7 8 2 1 4 5 <26 و مى نت ؟ع 58

 الإ ؛فادهألاو جهانملا بسحب ةيرارمتّساو ءالكش ةموكحلا ذختت نأ نِكميف
 5 / 0 © 4 0 و 7 3 ع

 :اهفيرعت ف تءاج ىتلا ةيتآلا ٍناكرالا رفاوت نم دب ال هنأ

 و غد د
 .اهتطلس لامعإو ةّيرمآلاو «ٌماجسنالا

 3 ٍِ 0 2 8 ع ٠ 2 أ 2( ٠

 «ةيجراخلا تاسايسلا مسرب ةثالثلا ٍناكرالا هذه بسحب ةينعم ّىه كلذكو

 .نمألاو «ماظنلا ٍطْسبو ءءاضَقلاو «ةّيلَخاَّدلاو

 ٌفيرعت ٌدجوي الو «ٌبْعص ّرمأ ةعنام «ةعماج ةَقيرطب ُهَفيرعت نإ ُنيّدلا اّمأو

 نيّدلا يفيرعت لع ٌراصتقالا اضفألا ّنمف ؛ملاَعلا يف ٍنايدألا ٌيمج هيلع ٌقْفَتت ٌمماج

 قيمالسإلا ٍنيِناوَقلاو ,ماكخألاو «ميلاعّتلا ةعومجم ّلع ًةرظن انّيقلأ ولف

 !لوقلا انكمي

 2 و 0 0 د سا 0 2 ا

 .تاررقملاو .نيناوقلاو «قالخألاو .دئاقعلا ّنم ةعومجم ْنع ةرابع َنيّدلا نإ)

 2 2 - 5 نى: و - و ه

 .«ةرخآلاو ءايندلا ٍةَداعَس قيقح و ؛عمتجملاو .درفلا ٍنوؤش ةرادإل تنس

 ا حب كف نبك ةفم الا ه1
 .يفيرعتلا َةَعَس تابثإل ةيلقنلاو «ةيلقعلا ةلدألا قأتسو

 لي



 ش ةّماع ئدابم / / لوألا لصفلا

 اًضيأ هّنإف ؛ّيمالسإلا نيّدلل تبث ْول ُهالعأ ف فيرعُتلا نأ :ّيهدبلا ّنمو

 يف ةّيوامَّسلا ٍناي دألا عيمج ةدحو ببسب ؛ىرخألا ةّيوامَّسلا ٍنايدألا ّلع ٌقبطنيس

 .مالسإلا وه هللا دنع يقيقحلا نيذلاف ؛ساسألا تيعف نم اهتيب ٌرايتما الو ءرهوجلا

 هقفلاو قالخألاو ءنيناوّقلاو ءدئاقَعلا يف ٌةدحاو ةّماعلاو «ٌةليصألا ةطوطخو

 .ةّيعرفلا رومألا يف ُمقي ُديحَولا فالتخالاو 74 كَما هَئاَدْنِع تييلأَذإل
 ٌةَعْرْش مُكَنم اَنَلَعَج ّلُكْل# ؛(ةعيرّشلا)وأ «(جاهنملا) اهْنع ربعي يتلا ةّيئزجلاو
 #0 اجاينفو

 ؛اَدّدعتُم سيلو ءّدحاو هللا دنع ُلوبَقمْلاو «لوقعملاو «ٌىعقاولا ُنيِدلاف اّذِإ

 هّنإَف ؛ةّيلإلا ٍنايدألا ىدخإ ىلع ٌفيرغعت ّقبطنا اذإف ؛نايدألاب ُديِبعَتلا ٌحصي الف

 سرخألا ةّيلؤلا ناندألا لع قي

 ٍنايِدَألا يفيراعت يف ةدوجوملا ٍتافالتخالا ٌعاجْزِإ يِغبني كلذ ىلع ًءانبو
 ةفَّرحُملا ٍنايدألا نيب ٍةفاسّكاو هِقْرَملا ىلإ ٍليبَلا اذه ْنِم تناستلا اوكا هوو نفع

 ةحصو «ةّيعقاو مّدع نع ٌفشكت يتلا ةفاسملا كلت ؛ةيعقاولا ن نايدآلا نيبو (ةمئاقلا

 يي يي

 رئاد قييضتو 3 "يذلا

 ءازجألا طابترا

 اهمأزج َّنيِب طابترالا ةسارد ْنم دب ال ةّينيَدلا ةموكُحلا ىنعم َمهْفن يكل 03

 )١( :ةيآلا .نارمع لآ ةروس 19.

 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس (؟) /5

 ) )9.هعورفو نيدلا لوصأ يف قيدصتلا ىنعمب نيدتلاف «نيدتلا نع فلتخي نيدلا

 ل



 تازكترملاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ىذللا يذلا نوكتقم نينتاوم فاو: طامرالا نأ ودنيوبب(ةموكشاو نيذلا)

 ..ةموكحلاو ءنيَّدلا نع ةروكذملا ِتايرّتلا يف قيِقدَّتلا نمو ءاّمحال يتأيس

 ريرمت يف ٌةَمهم ٌةلزنم َكِلذك اخو نيا يف الجاف اًرثأ ةموكحلل ّنأ ٌكشال

 ىلع اًروصقم سيل «ةموكُحلا ىلإ نيّدلا ٌرظنف اذهو ؛عمتجملا يف ٌينيَّدلا فقوملا

 اهرابتعاب لب ؛بسحو «فادهألا ضغب ىلإ كويص ل يركب ناعما

 «ّيدرفلا ٍديِعَّصلا ىلع العلا هِفادهأ نم ريثك قيقحت هنودب ّنكمُي ال اًيويح اًرمأ
 .ٌيعاتجالاو

 ةساسألا ٍفادهألا ٍلينل ًةادأ اهنوكو .ةموكحلا ةلدسو 9 خصضاولا نه

 ىرَي نيّدلا ْنأل ؛اهتّيمهأ نم لّلقُْي ال .القتسُم اًقده تسيل اهتاذ ٌدحب اَّئأو :نيّدلل

 اهل ٌدَجوي الو «ةّيعاتجالاو «ةّيدرفلا ٍفادهألا ىلإ ٍلوصّولل ٌديحولا ٌقيِرَّطلا اهئ

 .ضرَعلا اذه ٍقيقحت يف هل ٌنكسُي ليدب

 ميلاعّتلا يف ّيويحو ءاًدج مهم عجل ةرادإو «ةموكُحلل ةّيلمعلا ٌةميِقلاف هاذ

 اًيشماهو ءايضرع اًرمأ ّنوكي ْنأ ْنم ركأو «ةّينيدلا

 رشم لإ رانا ةيايقلا ومركز ويلا نهب طايترالا مهمل يفكيو

 ضم اذه ناك اكو :ةقيبطتو «؛نيذدلا جيورت فق وكمل ةجتنت يذلا ة ةدئافلا

 طابترالا نأ اهتم حصني ةجرت ىلإ روبل ًطابترالا خرقا الباب ءاقيقد

 :تويصتو فور «نيوع طاقرا ايف

 ٍنيلصَأ ةسارو نم اَنلَّدب ال «ةموكُلاو نيد نيب طابترالا ٌةيهاَم كلردُت يكلو

 :امهو ءنيِّيساسأ

 * و



 ْ ٌةَماع ئدابم/ / لوألا ٌلصفلا

 .ةّينيوكتلا ةّيرلاو ,رايتخالا ّقح :يناّثلاو «ٌةقلطملا هللا ةّيمكاح :لّوألا

 نوكت ال هتموكحو «عمتجملا ةرادإ ّنأ ٌنيَّدلا ىريف ؛ٌةقلطُلا هللا ُةّيمكاح اّنمأ

 . 74ه مْكَحْلا نإ دوجّؤلا اَعل ٍقلطُملا ريدا ءريِدُملل اّلِإ

 ٍةرّشابم ٍةروّصب هللا مهَراتخا َنيِذِلا َكِيلوأل عمتجملا ةدايِق رمأ كلذك غوسيو

 .ةيإلا ةموكحلا ةدايق يف ةرشابم ِريغو

 ةّيواّسلا ميلاعَتلاو «نيناوقلا نم الا فكي لصألا اذه ققحت ءوض يفو

 دمتست ةموكح ٍءاوِل َتْحَت نوُشيعيو «ناسنإلل ةّيعقاولا صلاصلا مت يتلا

 .هميلاعتو ءِنيّدلا ّنم اهتاداشرإو ءاهتاسايس

 ىلع اًريجم ّسيلو اًنيوكت ارح ناسنإلا قلخ ةّينيوكَتلا ةّيرحلاو «رايتخالا 5

 نيّدلا لصأ يف اركإ الق ؛هريغ وأ «هللا ةّيمكاح ْتّناك ءاوس ؛دحأ ةّيمكاَح ٍلوبَ

 بي َناك نو ؛ةّينيّدلا ةموكحلا يف ضْرف الو ءرّبج الو «"”4 نبأ ىف ءاواَلا#ٍ
 .ةّيطإلا ةّيمكاحلاو ءِنيَّدلا ٌلوبق اًعرش ٍناسنإلا ّلع

3 

 ّيهو ةمّلسمْلا ةّينارلا ةَنّسلا لع نتبم ةّينيّدلا ةموكحلا ةّيضورفم مدع نإ موس 3
 70 ل وسدؤغؤ.ب رجم 0 ا ا 0س #5 رك و

 ٌقَحٍ وقيام ريع هللا إل مييديأب اًطوبق لعجي هّنإف ؛ةمعن هدابع ىلع معنأ اذإ هللا
 0١ فنار ام أور

 7 0 00 و . نهي ظ 5 5 5

 مهدادعتساو سائلا ٍةبغرب طبّتري عمتجملا يف ةّينيذدلا ةموكحلا تيبشتف اذل
 مودتو موقت (نإو ءارارمتسا الو ءاليكشت ال ءاضرف ضرفت ال ةموكحلا هدذهو ًِ 2( م 2 0 :

 )١( :ةيآلا .ءفسوي ةروس 4١.

 ) )5:ةيآلا «ةرقبلا ةروس 705.

 )**( :ةيآلا ءدعرلا ةروس ١١.
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ٌعباَت همدع ْنِم ةّيوامَّسلا ريتاسّدلاو «نيناوَقلا قيبطت كلذكو ءساّلا ةدارإب

 .مهرايتخاو «مهتبغرب اهؤاقبو «ةموكحلا ٌةدالو ٌطبترت نم مهو .مهدارإل

 شيم و سدا طايل وة شبل ةّينيدلا ةموكحلا يف َناكم الو

 ُبي كلذ يف مهئارآ ٍذخأو ءساّنلا ىلإ ماكتحالا دّرجمب ُهَنَأ َرّوصتن يكل ؛سّنلا

 يهب وبس هير ماوس ي يام يرعب

 ؛ماكحلل نوكي ال يكل ؛ٌديِحولا ٌروحملا يم مهئاعانقو «ساّنلا ءارآ تسيل يني ةّينيدلا

 ةّييذلا وكلا نأو ؛مهياهجوتل عوضخلاو ,ساّئنلا ءارآ ٍةعباتم ىوس ةداقلاو

 امك ّنآو «رباع وحنب ولو ا ةّيلوؤسم ال ّسيلو «مهتاعانقو «ساّنلل ةعبات

 .ةّيطا رامستلا كارلا كايركشلا قا يغح

 ,ةموكُحلا ٍنييعت يف سائلا ٌروَد يِغلت ال ين ةّينيذلا ةموكحلا :ىرخأ ةرابعبو

 ئروش مُهرَمأو# :لاثمأ هين آرقلا ٍتايآلل اَقبِط لب ؛اهرارمتساو ءاهليكشتو

 يِعارُتو ةّيئارجإلاو «ةّيذيفنتلا ّدراوم نم اًريثك رابتعالا رظنب ٌذخأت 104 م

 :ةّيذيفنَتلا بصانُلا نم ريثك نييعت : لثم عمتجملا ةرادإ نم مهّمقاومو ءسّنلا ًةدارإ

 ٌلافغِإ يِغبني ال اهُسفن ةموكحلا هذه نكلو ءّلمعلا ةموكُلا ريسم ٌديدحت كلذكو

 .هويلاعتو «نيذلا يرحت نم عباتلا حلا ريسَم يّرحت يف مهل ءِسبئّرلا اهرود

 :ةّيرورّضلا طاقثلا ضْعب ىلإ ٌةراشإلا يغني انهو

 .اًرصح هللا ٌمكح نيّدلا ١.

 .بسحو ؛هتدارإ ْنم ئشني هللا ٌمكح ١.

 .هتردقو «هللا ملع ىلإ ٌةدنتسُمو ٌةميكح ةّيهإلا ةدارإلا .*

 )١( ةيآلا .ءىروشلا ةروس 74.
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 | ٌةّماع ئدابم/ / لوألا لصفلا

 .اليلَد ىّمسي ّىهلإلا مكحلا نع فشاكلا .4

 .ّلقن ّنامزو «ٌلاقع ىلع ٌمسقني ٌينيّدلا ليلّدلا ..

 .نيّدلا لباقُم يف ّسيلو ءلقّتلا لباقم يف لقعلا .5
 .اهئءاظم يف نيم يم يرايعم للا «لقعلا ليلذلل 3 ع

 ةّيئالقعلا ةنينأمطلا وأ «َيِضايِرلا عطّقلل اًديِفُم ناكأ ءاوس ةّينيد ٌةَّجح
7 4 8 3 

 نيالا, اعوضرم . صيخشت طينأ يتلا دراوملا عينج ىلإ كلذ يرسيو

 ساّنلا تاىامُت َّنإف ؛فافش لعن ُليِلَد اهيلع ٌدجوي ال يتلا دراولا كلذكو

 ةّيلقعلا مهتالالدتسا َّنِإف كلذكو ؛ةّيعرش ٌةّجح نانئمطالاو .مطَقلا يف ةيلقعلا

 يتلا يجر ةاغزار تاما بارع يغ و طرف 1 !يسولاو

 ؛ةزيغو

 فادهألا

 اهب ٌلّضوتُي ًةادأو ةليسو "'ةّينيَّدلا ةموكلا يف عمتجملا ةرادإو ٌةدايقلا لت
 0 2 2 و 50 ٍِ

 .نيذلا فادهأ نع القتسُم اهفده ّسيلف ؛نيدلا ىلإ

 يف اهريثأت ىدَمب اهّميق ُدّدحتت لب ؛ةَلقتسُم ٌةميق ا سيل ةموكحلا ْنِإ :ىنغمب

 جري ام عم اهتميق ىّواس «3ة2نينمؤملا ريمأ نإف ؛ةموكحلا مبيقت ددص يفو
 يذلاو ..» لاظلا نم يحل اهبف ذخؤُيو «ٌدعلا اهلظ يف مق ا زنعلا فنأ نم

 .رخآلا لوط يف امهدحأ عقي ءطّسوتمو ٌيئاغ :نافده ةّينيدلا ةموكحلل )١(

 فر



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ءرصاّنلا دوجوب ؛ةّجحلا ٌمايقو .رضاحلا ٌروضح الول ءةمسّنلا ًأربو دبحلا نلف

 اهلبح ُتيِقلَأل مولظم بغسالو ,ملاظ ٍةظك ىلع اوراقي الأ ءاملعلا لع هنا ذخأ امو

 نم يدنع َدهزَأ هذه مُكاينُد مُثيفلألو ءاهّوأ سأكب اهّرخآ ٌُثيقسلو ءاهيراغ ىلع

 '""«زنع ةطفع

 يناغلا فدهلا

 ٌدوخأملا فّدلا اذهو «هتّينارونو ءناسنإلا ٌومس يف لّدمتي ّيئاغلا ةموكللا ٌفده

 هّينيّدلا ةموكحلل ٌُساسألا ُضرَعلا وه نآرقلا لوزُتو ءىمسألا ةلاسّرلا يده ْنم

 ندب رتل ( َلِإ تسلل ني َساَنلأ خم َكِيلإ هنأ بَبِحح ٌرلا» مالسإلا يف
 ."74 ٍديِك رِرَمْلا طْرص َكِإ مهي

 ةعاشإل ةمئالخلا فورّظلا ٌدادعإ ين يلا ةموكحلا لع بي ءساسألا اذه لع ٠

 تافارحنالا عاونأب ةلثمتملا تالا نم هذاقنإو ءٌناسنإلا عمتجملا ف وحلا

 كلت: :ةقاكملاو ءيسواس ولاب هلخالاو هةفتلا ءاوهألا ةثاولوتةيدقعلاو:ةثركفلا

 عمتجملا دارفأ جارخإل ةبسانملا فورألا ةئيْبت ةموكحلا ىلع بحي يتلا تاّلّظلا

 .ّقحلا ميقتسملا طارّصلا ىلإ مهاخدإو ءاهنم

 ؛لقعلا ةيكزتو «ةدارإلا طبضو «ةّينيعلا ملاعلا قئاقح دوهشو هردّصلا حرشَّنِإ

 :ةرابع يف نّمضتملا نيّدلل ىلعألا فده لا روهّظب ٌةليفك سفّنلاب ةيحضتتلاو .حوّرلاو

 .0(ِةَقاَسملا ٌبيِرَق كيلإ َلِجاَرلا َنِإ»

 )١( :ةبطخلا .ةغالبلا جن 7

 ) )1:ةيآلا ,ميهاربإ ةروس ١.

 ) )9.يلاغثلا ةزمح يبأ ءاعد «نانجلا حيتافم
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 1 ةّماع ئدابم/ / لوألا لصفلا

 طسوتملا فدهلا

 لاق ؛ةّينيَّدلا ةموكحلل طّسوتملا فدهلا دعي عمتجملا يف ةلادعلا طْسبب ماّتهالا
 هس دل م وب راس اس 2 22 سو رس 2 حالم

 موقيل تاريِمْلاَو بتكلا مهعم انو ٍتََسِبْلاِب اَنْلْسَر انْلَسَرَأ دَمَل# ىلاعت هللا 9
 ةح

 ورع سد ا مس رعد س1 م02 د م

 ."0 ٌديِدَس ٌسأبويف ديِدحلا انلزنأو طَسِقْلاِب سال

 ةّيعطقلا طورّشلا َّنم نيّدلا ةداّقو «ءايبنألا عيمج ُفده يهو ةلادعلا طسب

 همن نأ نكميالل مودي ذإ يذلا ةموكشلل قئاغلا قنخا ولت ةئمدقلاو

 لُماكُتلا قيرط يف ةيناملظ بجحلا رثكأ َملّلظلا َّنأل ؛ةبولطملا ةّينارونلا ىلإ وصولا
 صورا

 :لاكلا فيولا هكيذلااةموكتل) وخأ فادغأ نإ يذلا فوصلا تراشأ

 نايم 2 1 تامركت او قنك ل ةايدألا لغ وويلحلا ١١" تاقؤلذتلالا لح

 .ههتعاطإ مدعو «تيغاوّطلا

 .ةروكذملا فادهألا راطإ يف اهانْعم ُبستكتو «قّقحتت فادهألا وذهو

 4م كو

 م 7

 اهققحتتو فادهألا لثمت
 ضرأ ىلع اهيلجتو «ةّينيدلا ةموكحلل ةطّسوتملاو «ةيئاغلا فادهألا لثمت ع 2 7 0 1 7 وق

 نيدلاب مهكسمتب اهودِجْوَأ نيذلا اهُدارفأ عمتي ةلضاف ٍةنيدم ىلإ ىضفي عقاولا

 .اهتاريخب نومعنيو ءاهدوجو ةكربب

 .؟6 :ةيآلا ءديدحلا ةروس )١(

 7١11. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (6)

 .77 :ةيآلا «ةبوتلا ةروس (*)

 .75 :ةيآلا ءلحنلا ةروس (5)
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ققحت ٍتارمث ىلع ٌلصحتس «ّيقّرلاو «ةلادّعلا ٌلظ يف شيعت يتلا بوعُشلا نإ

 :اهنمو «نيدلا ينادهأ

 .ةّيّرحلاو نمألاو «ةّيداصتقالا ةيمنّتلا

 ققحت وحن ىطلا تحي ءلدتعُمو «رهاط عّمتجم دوُجوبو «رومألا هذه ّلظ يفو

 عمتجملا يأ هنكمي «ةرطفلا عم مغانتلابو ةّيقيقحلا ةّيرحلا نم ةدافإلابو «هللا ةدارإ

 .مهدوجو نع اهتحازإو ون لاو عشا فرش ةحارلطلا دوثلا وي هيقشلا رع

 .ةسّدقملا هللا تاذ نم بارتقالاو

 داصتقابو «ةايحلا يف اًرهم اًطرش دعت يتلا ةنينأمّطلا ىلإ نولصي نمألا مومُعبو
 ةجاحلاو «ةقافلاو «حيبقلا َرِقَقلا ةبيّطلا مهتايح نع نوُفني لاّمفو «رمثُمو «ٌرقتسُم

 .يبنجألا ىلإ

 ثدرو يتلا ةلضافلا ةنيدملا ليكشت يف ةّينيّدلا هتموكحو مالسإلا ٌةرظن

 ايندلاب ٌحْضْي ل نيّدلا َّنأ ىلع رؤي مهلا لصألا اذه ىلإ '”ةَّدع تايآ يف اهفاصوأ

 نَم اثم سيل» :غ قابلا مامإلا لاق ءايندلا ىلع ًةرخآلا مّدق ملو ؛ةرخآلا لجأ نم

 .""”«هايندل هترخآو هترخآل هايند كرت

 هالو باه جار دار :تايآلا «ةرقبلا ةروس يف ةميهاربإ ءاعد يف )١(

 .هسفن فّلؤملل ٠ 5 :ةلضافلا ةنيدملا فاصوأ مسق «هيقفلا

 .7/ بابلا ءا/” /١١/ :ةعيشلا لئاسو (')
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 | ةَماع ٌىدابم/ / لوألا ٌلصفلا

 ةّمهملا طاقثلا ٌرربأ

 .هللا ةفيلخ ناسنإلا ١.

 يف ُتعدوأ ءايشأ ةصلاخلا ةّيلإلا دصاقملاو «ةليصألا ةّيناّيرلا فراعملا .؟

 .ناسنإلا ةرطف

 دهر اعلا كلت نئافد ةراثإ يف لّثمتت ئايبنألا اهيٌةؤي يتلا يحولا ةّمهَم 1

 ناسنإلا يف اهعدوأ هللا ةنامأ رومألا كلت نأ :ةركفلا هذه لاصيإو ءةهج

 .ىرخأ ةهج نم ءضرألا يف هتفيلخ هفصوب

 ةّيرظّنلا ٍتاكردملا ىلإ ىرخأ ةّرم عوجّرلا ساسألا ناسنإلا ةّيلوؤسم .4
 نم ةنامألا كلتب فارتعالاو «ةهج نم هنطاب زنك يف ةعدوملا ةّيلمعلاو

 .ىرخأ ةهج

 ةيرشبلا ّنأب يضقت . :ن يتلا ةحيحّصلا ةّيعطقلا نيهاربلا هذه عيمج ةجيتن نإ .6

 ءاغلإ ة ةتوكلم ة ةغبص تاذ ةحلاّصلا ةّيناسنإلا دصاقملا نأَف ةّيْطِإ ةغبص امل

 ّىقطنملا لقاعلا مّلعتملا درفلا ةكراشم لْعجو «لقّتلاو لقعلا نيب ةفاسملا

 .ةّيعوضومو «ةّينوناق «طبنتسملا

 ىلإ ةجاحب ّينيَّدلا ةموكُحلل ّيرظنلا نيوكّتلا صوصخب ُةانركذ ام نإ .”
 يفتكن ءثحبلا عوضوم نع َدعبتن ال يكل ْنكلو «رثكأ حيضوتو «حرش
 ْ 00 ٍردقلا اذهب

"/ 









 يناثلا لْصَملا

 0 و 4

 ةّيناملعلا روهظ سسأ

 «تاّيفلخ عّبتت نم امل دب ال ءاهتلدأو «ةفلتخُملا ٍلاوقألا ضارعتساب ءدبلا لبق
 0 د 5 174 0 7 511 1 9

 سملت نأ كش الو «اهب مهبيحرتو «برغلا يف اهعرعرتو «ةينالعلا روهظ تائيبو

 ريشنس اذل ؛دهشملل ةّيخيرات ًةءارق اثم يعُدتسي اهنؤكت فورظو هّينامَلَعلا روذُج

 ٌمصعلا كلذ ؛ةّيبروألا ةضهّنلا رصع يف هي ياللا ةدالو يف ٌمهاس يفرظ لك ىلإ ةياد

 .(اينذلا نع نيّدلا لصف) ةركفب ءاج يذلا

 ضل دون و 0 ع ه- ل 2 7

 مييقت ىلع ةردقلا ام دح ىلإ ئراقلل يطعي عبتتلاو «ليلحتلا نأ يهدبلا نم

 و 0 0 ع 0

 «عمتجملا اذه نوكي ْنأ نكمُي له :هّنأ صيخشتو «ّيمالسإلا ٌينيَّدلا طيحملا

 .؟ال مأ اهئاقتراو َةينامَلَعلا ءوشُل ٌةح اص ٌةئيب طيحملاو

 ()(ملعلا ةلاصأ) ةّّيوملعلا .أ

 كلذ 0 ءظوحلمو ءجيرس رّوطتب 0 يبروألا ةضهّنلا رصع ناك

 .(رلبيك)و .(ويليلاغ) عم ءايزيفلاو «موجنلاو «تاًّيضايّرلا لوقُح يف رّوطَتلا

 عير ام يف كاذنآ ةدئاّسلا تاداقتعالا يف ةريبك ٍتارييغتب ابوحصم ناكو

 .561عماتدرمل )١(
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ٌثيح ؛هتّمق ىلإ لصو (م17/71/-1747) (نتوين) روهظبو «ةّيسمَّشلا ةموّظنملاب

 تاًّيضايّرلاو «ةلتكلاو نزولاو «ةبذاجلا ةّوقلا يف هدي ىلع ْثَنَت يتلا تافاشتتكالا

 .ةّيمهألا نم تناك '”اهريغو «ةفسلفلاو ءءايحألا ملعو «ةّيئوضلا ءايزيفلاو

 .ديدّسلا َنّييرغلا مامتهال اطعدانمذإ :ناكمي ةعشلاو

 نإ لب ؛نيذدلا هَ ةلوقم مم ٌداَصَتلا ةلكشُم روهُّظ ىلإ ًةيادب ملعلا رّوطت ٌّدؤي مل

 اسم (ّئاد ٌدَكؤي ناك «ةّيملعلا ٍتافاشتكالا يف رفوألا مهَّسلا يِذ نتوينك َءاملع

 اًضعب َّنأ ٍةجرد ىلإ ٌعاضوألا ٍتَءاس ىَّبح ٌتقولا يضمي مل نكلو «ةعيبّطلا ءارو ام

 ."”ملعلا لوسر هرابتعا ىلع اًدوُبعم نتوين ذل
 عضوم ُملعلا ٌراصو ؛«نيذدلاو لعل كات قايّسلا اذه يف ضعب ّنمآو

 ْ .ةّينيذلاو «ةّيونعملا لئاسملا مهلامعإ عم ةايّحلا يف مهدامتعا

 يتلا (سالبال) ٌتاعانق «ّيملعلا روطتلا لوح كاذنآ لعفلا ٍدودر ةلمج نمو

 ةفيطلا َّنأ «نتوين تارٌرصت ىلإ دانتسالاب ٌدقتعي ناك ُدقف ؛ءالُجلا لوبقب ٌثيظح

 ءاقداه اًماظِن ماعلا سيل :هتّيرظنل اًقبط ْذِإ ؛"ٌةلوهجمو «حوُرلا ّنم ٌةيلاخ ٌةموظنم
 ّوه لب ؛ىطسٌؤلا نورقلا يف ُدئاَّسلا ٌداقتعالا ّوه |ى ةّيِإ ةيانعو ةئيشمل اًعضاخ
 يسمن | ةعيبطلا قوق نم فوم

 ٌبجيف ؟ثداوحلا عيمج ىلع ٌةمكاح ٌةيعيَِطلا ُللِعلا ٍتناك اذإ :ىرخأ ةرابعبو

 سيل نكلو «نآلا ٌدحل ّيملع ٍريسفتب ظحت مل يتلا لئاسملا يف ْغارَملا علم ذئنيح

 .ةعيبطلا ٍتاقالَع يف رثكأ ٍثحبلاب لب ؛بيَعلاب لّسوتلاب

 .(نتوين رصع) عبارلا لصفلا ملع خيرات :باتك عجار رثكأ عالطالل )١(

 .اانمعاوكهدوأ (؟)
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 ةّيفيكو ءايندلا نع نيِّدلا لصف ةركف ٌةحئار ةمّدقتملا عيضاوملا نم عشت

 يذلا ٌراهبنالا كلذ ءاهب ٍناسنإلا راهبناو «مولُعلا روطتب ةعانقلا هذه طابترا

 ةايحلا ّنم هتّيعجرم داعبتساو ءِنيَّدلا روضُح ةّلق ىلإ فاطكا ةياهن يف ىَدأ
 .ةيعاتجالا

 ببسب ٌرهظ «ةئيشملاو «هللا نع لقتسُم ةعيبَّطلا ىلإ رظن ّلك َّنِإ :ىرخأ ةرابعبو
 هتارّشؤم ُلَّوأو ءنامّزلا كلذ يف ِراّظنلا تانعو طا و ةفارا يف ّيملعلا رّوطتلا

 .""اينّدلا نع نيّدلا لصف ٌةركف ةحضاولا

 َرظَنلا ٌمزلتست -اهنم ةروهشملا ىّبح -ةّيملعلا ٌتارّوطتلا له :انه لاؤسلاو

 .؟ةعيبطلا ىلإ ٌلقتسملا

 مّيدَقلا ٌناسنإلا نكي :اَِئاَق نيّدلا ةأشن نع ٌتَدحتو «هلايخ نم ضعب جسن

 ُبسني ناك اذل ؛ةّيعيبَطلا ٍبابسألاو «للعلا ةفرعم ُهل ّنستي لو «َملعلا فرعي

 ةعيبطلا ًءارو اَم لماوعو للِع ىلإ اهِعوقو يف دي هل نيببل يتلا ةيعيِبَطلا رهاوظلا

 هوب انوع !(لرتيا هللا ذلكم ٌلوقي ناكف ؛ىلْغأ دوجوم نم ةئشان اََنأ دقتعي ناكو

 َلْزالَّزلاو ءٌلويسلا ٌدجوي يذلا وهو ءفوسكلاو ءيفوسُخلا ةرهاظل ٌبّبسملا

 .ثداوتلا نم اهَّريغو

 ةّيفيكو ءاهيابسأو ةّيعيَِّطلا رهاوّظلا كلت للع ْتفشتكا ديدجلا ملعلا ءيجمبو
 .سوسحمو (ٌينيعو ضحب دام رغاوطلا كلت للع 93 ناسنإلا مهفو ءاهريثأت

 لهج نم ٌيشان ٌمهو ةعيبّطلا ءارو ام ىوَقب داقتعالا نأ اوُمهف ةركفلا كلت ْنمو
 ْ كالو يطل للعلا مالا

 )١( :نيدو ملعو «(نتوين رصع) عبارلا لصفلا ءملع خيرات بتك نم لتسم 1/٠-4ل7ا!.
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 تازكترم او سسألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا

 تاز لكو ةقيقحتةل نبل «ةئعيبطلا ةومألا ىذعتااه لكؤبيدلاَو هللا اذإ

 .لئاسملا هذه ٍةَّحِص مدع ٌرثكأ انفرع املك «ةّيبيرجتلا مولُعلاب انتفرعم

 ةّيوملعلا دقن

 سيل وهف ؛ّيخيراتلا لامتحالاو ءسدحلا ةبترم زواجتي مل يوملعلا فقوملا

 :ةيتآلا طاقنلا ىلإ ةراشإلا انه ٌيرورَضلا ّنم ْنكل «ّىقطنملا ثحبلاب اًريدج

 :ةّيداملا للعلا ٌرود ١.

 هلاع ٌدجوي الو «ةّيعيبَطلا رهاوّظلا ثودُح يف ٌرثأ ال ةّيداملا للعلا َّنأ ٌكشال

 يل لاو وواخبلاو ءحايرلاو «مويغلا َّنأ ٌرّوصتي يذلا اذ نمف ؛كلذ ٌركنُي نيد

 .ٍتابوركيملا ةجيتن ضارمألاب مسجلا ٌةباصِإ ٌركنُياذ نمو ؛رطملا ثودُ يف *أ امل

 .؟ىرخألا لماوعلاو ءايرتكبلاو
 و 7 5 5

 يف رومآلا كلت ةيببس ركذ ىلع ُهليِبنتيِبل - ١ لها تاياورو «ذآرقلا رصتقي

 لوصح يف ةّيدام ٌللع كانه َنوكت نأ اّلِإ ىبأ هللا َّنأ حّرُص لب ؛"رهاوّلظلا داي

 802 لكلا رهاوطلا

 يف حبلا رود لإ ريشأ ك١ :ةيآلا هرجحلا ةروس 4 مَ ول حليل َنْلَسَرَأَو 9 :ىلاعت هلوق يف )١(

 هه لمتلا سري لرد ردو َضراْلاَ توما َقَلَح ىِرَلأهَمأ # : :ىلاعت هلوق يفو «تاتابنلا حبقلت

 هن يف طا يبس ىلإ يشأ 77 :ةيآلا ,ميهاربا ةروس 4 ْهْكَل اقدر ِتّرمَّتلا نم وب َحَرْخَأَم

 ريف حكيرلا لسن َقِرأهَنأَو » :ىلاعت هلوق كلذكو «هكاوفلاو ليخنلاو راثلاو بوبحلا عاونأ

 لوصح ىزعو «ضرأألا باصخإ ىلإ راشأ 4 :ةيآلا ءرطاف ةروس © يم ركب لإ هفَسف اباَحَم
 .حايرلاو باحسلل رطملا

 .189 ١/ :يفاكلا . «ابسابسأب اّلإ رومألا يرْجي نأ هللا ىبأ» :ةظاقداصلا مامإلا لاق (7)
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 ةّيناملَعلا روهظ ُسُسْأ / / يناثلا ٌلصفلا

 0 ا ا و رو ع

 لع انّتاروصت ّينبن ْنأ ُبِجِي له ْنكل هللا ّيقلات لوب مدعو ٍرمَكْلاب ايم ٌلقَتعي

 .؟ساّنلا َنِم ماعلا ٍتادقتعُم ساس

 ماهفألاو «تافارُلا لح للا رك نأ جوت مولا ةدطتف ؛ْنْذِإ

 جذاّسلا ٍناسنإلا داقتعا نإ ؛ةئيذلا ميقلاو ؛ِنيّذلا لحم لِي نأ ال «قطوُلغمل

 ةّمني ةّينيدلا ميلاعّتلاب ٌطبَر ُهل سيل ؛ةّيدام ريغ ٍللِع ْنِم شنت ةّيميبَّطلا رهاوظلا َّنأب

 ءاهّدوجو لكوي نإ «بسحف ةّيّداملا للعلا ٌركني سيل هللا نيد نأل اقلط
05 

 ّلع ٌنيّدلاف ؛ةيقيقحلا ةلعلا يفني ال ٍللولا كلت ةوجو ْنأ ريع ءاهيفرعم مورو

 ؛ةَلقتسم ُديغو ٌةبيرَقو ٌةطيسو ّللع اهّمأ دّكؤي ةّيعيبَطلا ٍللِعلاب هفارّتعا شماه
 وأ «لفّطلا قلخ يف ءألاذ .بألا ةطاسَو َتيْأَر اذإ كن :ىلإ كٌدشرُي ٌنيدلاف

 اهَمأل ؛طئاسّولا َكلتب قّلعتت الف ؛عرّزلاو ِتاتاََّلا ٌومن يف حاّلَملا ةطاسَو َتيأر

 ُتاَّذلا هو «ةّيئاغلاو «ةّيئاهّْتلا ةّلعلاب قّلعتو «ةّدعم ُللِع وح راسو

 (عي) نوما ْميءَرفَأ (0) َنوُفَيصت الولف مُكَتَفلَح ُنَحح# :ىلاعت لاق ةسّدقملا ةّيهإلا

 نأ 057 توُرحح ام ُميَمَْأأم :ىلاعت هلوقو ."”4 وفِي نحت مآ :ُهَفْلَح أ

 "74 َنوُهَكَفَترْسلطَف املطح هنئلعجل هان ول (29) َنوُعررلانححْمأ :هتوعرزت

 ِرَصِق نم رّذحي هنكل ءاهدوجو ئاد ٌدَكؤي لب ؛ةّيداملا ًطئاسَولا ُنيّدلا ركنُي ملف
 .اهي قلعتلاو ءاهيّلع رنا

 ابيإ

 ا

 .6-094ه1ل :تايآلا ,ةعقاولا ةروس )١(

 .56 -51 :تايآلا ,ةعقاولا ةروس (؟)



 تازكترم لاو سسألا ف ةسارد ةّيناملَعلا

 :ٌّقحلا ةلاسرو ملا ٌرْثأ .'

 ٌفاشتتكا َّنأ نيِح يف ءضغبلا نم نيّدلا ٍلُهاجَت ىلإ ّيملعلا ٌرّوطتلا ىَدأ
 ؛هناكزأ ةيوُقت يف ُمِهسُي لب ؛نيّدلا فيِعضت ىلإ يّدؤي ال طقف سيل ةّيداملا للعلا
 .دوجؤلا ماظن لع ةمكاح ا نيناوّقلاو «للعلا ةفرعمل مهلا ءَلَّوألا ىلا َّنأل

 فِقت ري ٌقِئاقح ٌدوجو ّوه ةعيبّطلا تاقالَع يف ماظنلاو ماجسنالا ٍفاشّتكاو

 .اهدادُعإب ٌموقت يتلا يه ؛ةّيعيبَطلا رهاوظلا فلخ

 لب ؛ةّيداملاو ةّيرهاّظلا ثداوحلاب اًرصحنُم سيل قلخلا هلاع كِلذ ىلع َءانب

 نيوكتلا هلاع ليي ءةرطّتلا هذهبو ؛ةرّثؤمو ةطبترُم ٌءارْجَأ ُهل «ٌءيظع ٌماظن ُهلّكشي
 .هماجسناو ءدوجولا مظَن ىلإ

 اهتقيقحو للعلا ةّيهام لع لغتي اعلا هانْمب ُملعلا ناك ْول «ّرخآٍديِعص ّلع
 ًةعساو ثناك نو للعلا ًةلسلس َّنأ فشتكال ءرهاوَّظلا ٍفْشك ّلع لغتشي اك

 يللا علم ديف ىلإ ٍةدنتسُم َريَغو «ةّلقتسُم َنوُكت ْنأ ٌنكمُي ال دادتمالا

 ةلقتسُم ةهج هةّيوق ةهج ىلع ٌرّكعتتو «ةتباث ٍةطحمب ّلصّت ْنأ دب ال ةطبارتملا
 .ٍدنَس ىلإ حاتحت الو .تادوجوملا ةّيقب نم ٍةزانمو

 هذه َراثآ نتوين ّسمل دقو ءايناكمإ الو ايدام اًدوججوم تسيل :ٍةبضتقُم ةرابعبو

 ةيبذاجلا نوناقل نكميال» :لوُقي ذإ ةّيملعلا هتاراكتبا لالخ ْنم رهاوّظلا يف ةهجلا

 .20غهللا ىعدت ايلع ةوق ىلإ ءوجللا تود ةيسمشلا ةعومجملا ماظن تيبثت
 ريغو «ةّيئاهن ِةَلع ىلإ ةّيعيبَّطلا رهاوّظلا ةجاح مّدع ّلع ٌةلالد ملعلا يف ٌسيلف

 ىلإ لصي فوسف هملاعلا ماظن ماجسنا ىلإ ران اذ ققدم ا فصلا كاعلا لب ؛ةّيدام

 )١( :لسار راكفأ هديزكرب :باتك عجار 01.

77 



 ةّيناملَعلا روهظ ُسُسُأ / / يناثلا ٌلصفلا

 .هيلع ٌموقي يذلا ّوهو «ماجسينالا اذه دّيش ْنم وه هللا نأ
 2 و ه- 0 2 5

 ٍةفرعم ىلإ ًةليسو كلذ لعجيو «"”ةفرعملاو «ملعلا اًرارم ٌدُكوي ُميرَكلا ُنآرُقلا
 ماجسينالا ٍةَقد ىلإ ةلوصوو كاّيفرعمو هاّيملع ناسنإلا ٌجوضن نأ َريَغ اعلا ٍقلاخ

 هوعن ركشو «ةنم بّرقتلاو «هللا ةفرعم ىلإ هّدوقي نأ ّلدب ءملاَعلا تادوجوم يف
 .همعن دوحجو «هاحبس هب رفكلا ىلإ هب ودحي

 5 نة م 5 0 2
 ِتَسَيْلَِب مُهّلَسُر َمُهَنَءاَجاَّمَلَف# :هاعّرصو «ملعلا ٍءارسأ يف ىلاعت هللا لاق

 74 نوي .ديأ ناك ام مهب كفيل نيه دن امير
 ةلدألا هع ةلماخ ءايبنألا ةطاسوب ءالؤه لع 1 يحولا نأ ىنعمب

 دارك لإ مهب ىَدأ ؛هب مهجرفو «مهولعب مهّرورغ نأ الإ ةعطاَّسلا َنيهاربلاو

 ةفارخلا ىلإ هتبسو هللا ءايبنأ مالك نم مهتيرخسو ةنع مهئانغتساو «ىحولا

 5 و

 .ةروطسالاو

 يركتُمو «هِتلاسرو «ملعلا ةّيهام َمم ىفاتتي هملعب ةَباجعإو ءٍناسنإلا ٌرورغ نإ
 ٌرون ملعلا ًةقيقح ْنأل ؛مهراكنإ مم َمءالتي ال ٍءيش لوح اوعضومت دق نيّدلا

 508 2 5و 2
 ركتب اهّركني نأ ال .هلالخ نم اهثادجوو .قئاقحلا ةيؤر ٍناسنإلا ىلع بجي

 و

 .رورعو

 ءانغتسالا ىوعد نأ ِةَقباَّسلا ةيآلا يف # أوحرّف# ةدرفُم ْنم حضاو وه اك أ 6 ا اا ا وار هيي واللا هو 5
 ىلإ دنتست لو «ةّيتاذلا لويملاو ءِتاَلا ةلتاخم ىلع ةمئاق ىّوَعد ةّينيذلا ميلاعتلا ٍنع نإ 10017 2 َ 5 يف ص 5 26 يي 2 ّ

 :ةيآلا نظف ةزوستةرفابم ريقو ةرشانم ةروصب عوضوما اذه: لع هيآلا تايآلادكوت (9)
 :ةيآلا «توبكنعلا ةروس ,«4 :ةيآلا .ارسإلا ةروس ١-5151 :تايآلا .ةرقبلا ةروس «

 4١. :ةيآلا ءلحنلا ةروس 54 :ةيآلا ءسنوي ةروس «74 :ةيآلا ,مورلا ةروس ١

 .87 :ةيآلا ءرفاغ ةروس (؟)
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 تازكترملاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ةمكيلاو «ميركلا نقلا نم طاقن دع جتتتسا نكمُي يلع و لقعو «يملع ليلد

 :ءالؤه ريكفت لباقُم يف ةّيهإلا

 .ةّيملعلا هراكفأب ميكا ملاعلا ةميق ١.

 .ةّينهذ تادوجو «ةّيملعلا راكفألا ."

 ةّينيع ٌتادوجو ملاعلا ملع اهب قّلعتي يتلا ءايشألا .*

 الاو «ةيجراخلاو ةّيئيعلا تادوجوملل اهتقباطمب ةفرعملاو «ملعلا ةميق 5

 ٌدعتو ءال ًةميق ال ّيجراخلا عقاولا نع ةلصفنملا ةّينهذلا رومألا نإ

 مج 0 و ةينيعلا عئاقولا نع «ةعب هرآلا رومألا هذه ةظحالمب هللا باتك انريخي

 ٌحَبَشل# عضختو «هل دجستو ةّيدحألا ةسّرقملا تاّذلل حبست امّمأو 1 ِّ رع

 ."#7 ٍضَردْلاَو ِتومَسلا يف نم دج هلو # هلوقو "#7 ٍضْرأْلا فاَمَو

 باصي اذامل هل دجستو «هلل حبست دوجولا ملاع يف تادوجوملا عيمج تناك اذإف

 .؟رّبكتلاو «ةجاحلا مدعب ٌرعشيو "هللا هاجت رورُعلاب «قئاقحلاب ملاعلا ناسنإلا

 ّلدب عوضخلاو ءعضاوتلا حور تبي «ةموُلعملا قئاقحلا ةميق أشنم يف ةقدلا نإ

 الو هجم نوفشتكي |نيح مَّئأ ٌساَّنلا فرعيو «ّيملعلا راهبنالاو «ءاليٌملاَو هرورغلا
 .نوعضاوتيو «نورّحتيس مَّنإف ؛ملاعلا اذه اياوَّز نم ةيواز يف تالومجملا نم

 .دوجولا ماع باحر يف رثكأ نوعضخيو

"0 

 فآ : ١ 8

 )١( :ةيآلا .ةعمجلا ةروس ١.

 ) )1:ةيآلا ءدعرلا ةروس ١6.
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 ةّيناملَعلا روهظ ُسْسْأ / / يناثلا لصفلا

 :ةّيرشبلا مولعلا ةّيدودحم .*«

 نوُفرتعي ءالُعلاف ؛ةنم لصي مل اًمع رظّتلا ٌضغ «ملعلاب رارتغالا لماوع نم
 .تالوُهجملا نم سق فِشكت ْنأ ثَعاطتسا ءصاصتخا لك يف ةّيرشبلا مولُعلا نأ

 تايطعملا ءىرخأ هج نمو ءٌتاسنإلا اهيلإ لّصوت يتلا تامولعملا ٌفاعضأ اأو
 ةلباق تاّيضرف اهْنم ٌريثكو «ةنّيعتمو هةتباث سيل اهدراوم نم ٍدروم يأ يف ةّيملعلا
 ةيدامتم نينس ٌةَمَّلسم ٌءاملعلا اهّضرف يتلا تامولعملا رثكأ امو لدا ونوع

 ةّيرظن) حضاولا اًناثمو «ّيملعلا رابتعالا نع تطقس نمّْزلا نم ةّدم دعب نكلو

 دعب ترّخبت مث هةَّدع اًنورق ساّنلا ٍلوقع لع ثرطيس يتلا (ةأيهلا يف سوميلطب
 .كلذ

 اهانركذ يتلا اهقمعو «لكاشملا ٍديقعت نم ديزت ءاملعلا نيب تافالتخالا اًضيأ

 يف (ّيسال ءاهيلع اًقفّتم ًةدحاو َةّيرظن ةّيرشبلا ٍةفرعملا ةحاس يف ٌدجت داكت الف ؛افْنآ

 تافالتخالا هذه ءمولُعلا نم اهريغ نم رثكأ انه انّمهت يتلا ةّيناسنإلا مولعلا لاحم

 .برغلا يف اًبيحرت ةّيفرعملا ةّيبسنلا ةركف ثقال ذإ ؛ةّيمهألاو قمعلا نم ٍةجرد ىلع
 ناسنإلل فيك هلك اذه عم ءمهدنع اًيلستو ءاّراصنأ رثكألا ةركفلا اهّلعلو

 ةلجع عفد يف دامتعالاو «ةّيوامسلا ميلاعتلا نع ءانغتسالا ؛ملعلا اذه ىلإ دانتسالاب

 .؟بسحو «هيلع هتايح

 .؟تباث ريغو «لزلزتمو «نمآ ريغ قيرط ىلع دمتعي فيك

 ٍتسيلأ ؟ملعلا كلذ لثم نهر ءهيدل ءيش نمثأ وهو .هرمع عضي فيك
 .!!؟ةنمآ ةدعاق لضفأ اهْنم حيحّصلاب ٍداقتعالا دنع ةّيوامسلا ميلاعَتلا
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 تازكترملاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 األ ؛ةدودحم ةّيرشبلا مولُعلا َّنإف «ةمّدقتملا تالاكشإلا نع رظّنلا فرصبو

 ّنم ريثك نع اًباوج كلمت ال اهّنكلو .هلاوحأو «ملاعلا اذه عاضوأ َجِلاعت نأ نكمي

 :لاثملا ليبس ىلع اهم يتلا ةلئسألا

 .؟ملاعلا اذه رمأ لوؤيس فيك -

 .؟توملا دعب عقي اذام -

 .؟بارُثلا يف دسجلا نفد دعب حوّرلا بهذت نيأ -

 .؟هب حوّرلا طبترت فيكو «خزربلا ام -

 .؟هللا ءاقل ىنعم امو «ثعبلا لصحي فيك -

 .؟داّنلا ام ءةّنجلا ام -

 ايفن اهّنع ةباجإلا ملعلا رجعي , يتلا تاماهفتسالاو «ةلئسألا ّلكو .خلإ

 ايست نم نم انف: طق ةلقنالا كلب نع ححتلا ةبنإلا نيمو

 دايتعالاو ءاينّدلاب اًرشابُم اًطابترا ٌطبترت يتلا ةرخآلا ةقيقح ٌلافغإ ٌنكمي له

 ءايندلا لع هرظن يف رصتقما ّيّداملا ملعلا ىلع بسحو «ناسنإلا ةايح مسر يف
 :ةةعيطلاو

 ةطاحإلا مدعلو اهنوؤشو ءاينّدلا لوح ملعلا مكح َّنأ فرعن اًليلق تافتلالاب

 ٌمكح ةقيقح |مهكاكفنا مدعو اًرابتعا ةرخآلاو ءاينّدلا كاكفنا ىلإ رظّتلاب ةرخآلاب

 .لحاو لعب وذو «صقان
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 ةّيناملعلا روهظ ُسْسُأ / / يناثلا ٌلصفلا

 مدقت ام ةصالخ

 .ةفشتكملا لئاسملا نم عسوأو «رثكأ ةّيرشبلا مولعلل ةفشتكلا ريغ لئاسملا ١.

 .ةّينانئمطا ةميقب ىظحت الو ٌةتباث تسيل ةفشتكملا لئاسملا .؟

 .ملعلا هيلإ لّصوت ام يف ةدمتعُم ةّيرظن دجوت ال .”

 .اهنم عسوأو «ةّيرشبلا مولعلا ةرئاد نع ةجراخ ةرخآلا ةقيقح .

 .ةلقتسُم ةروصب ٌيويند جمانرب عضو مولعلا هذهل نكمي ال نذإ

 2 رضا .
 مولعلا نع يضاغتلا نإف ؛أطخ لمع ةّيداملا مولعلا ىلع ءافكنالا نأ |مك معن

 ةمدخ يف ناك ول ةيلاع ٍةميق اذ ُملعلا ًنوكي نأ نكمي ْذِإ ؛ًاطخ لمع اًضيأ ةّيرشبلا -أ ع 0 ى سام

 «لمعلا ٌسابل شاعملا ّينيدلا عقاولاو «ةّينيّدلا جهانملا ناسبلُي لقعلاو ملعلا ءنيّدلا

 .جتنمو ءروطتمو «ميلس عمتجم سيسأتب ةليفكلا لماوعلا ناحيتيو

 ٌدسبو «هميلاعتو نيّدلا ةمدخ يف نوكي ملع نم ًةدافإلا ساّنلا عيطتسي كلذك
 ام ةميق رثكأو ءلضفأ ةروصب «ّيقّرلاو ءمدقتلا نم ٌلحارم ىلإ نولصي هتارغ 7 ِء ع ا ا 1 0 نإ هش

 .هباتعأ ىلع نوعرطصملا ءّيّداملا ملعلاب نورهبنملا هيلإ لصو

 نم ةلصاحلا تابلطتُملل اًقبط ةّيهقفلا َماكحألاو «َنيناوقلا هديلوتب نيدلاو

 نوكيس لب ؛مولعلا روطت نع اًعنام نوكي نل «ةّداجو ةلاّعف ةروصب مولعلا عّسوت

 .مولعلا كلت اًدّيؤمو ءادتس

 4 هذ

 هقفلاب ملعلا ةفالع

 ؛امهّنيب طابترالا ٌحيضوت ُبجي ؛مولعلا َّنم ٍنافنص ةّيبيرجّتلا مولعلاو «هقفلا
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 تازكترم لاو سُسألا  ةسارد ةّيناملعلا

 .؟ةّيبيرجّتلا مولُعلا بنج ىلإ ُةقفلا لمعي فيك :ىنعمب

 . ؟اهنم ديفي فيكو

 :نولوقي ذإ ؛ةّيبيرجّتلا مولعلل حبات هقفلا نأ ءاملُعلا ضعب يعّدي

 .ماكحألل نايب هقفلا ١.

 .ةّيبيرجتلا مولعلا ةطساوب ماكحألا ٌتاعوضوم

 يفتني هئافتنابو «مكحلا دّلوي نم وه عوضوملا َنأل ؛عوضوملل ٌعبات مكحلا ."
 رخؤمو هل عبات وهو ةّيلعلا هذه ببسب هيلع مّدقم عوضوملاو ؛مكحلا

 مهو ؛ةبرجّتلا ءاملع عبتي ةيقفلاو «ةديدجلا مولعلل ٌعبات هقفلا نذإ «هنع

 .اهروحمو «ةايح ا لئاسم ساسأ نودّدحي نم

  3م٠ 1 ع

٠. 

 ةّحص يف َمالكلا َّنأ الإ «ةيناّثلاو «ىلوألا هيتمّدقم يف ٌحيحص لالدتسالا اذه
 ىنعمب تسيل بتكلا رثكأ يف ةروكذملا مكحلل عوضوملا هيلع َّنأل ؛ةئلاَلا ةمّدقملا

 دوجوب هّنأل كلذ ؛عوضوملل ٌلولعم ٌمكحلاو ؛مكحلل ةّيلعاف ٌةَّلع عوضوملا َّنأ

 داجيإل ةَّلع نوكي اًلثم ٌرمخلا عِراَّشلا لعجل ٌلاجم ىقبي ال ؛عوضوملا َنم ةّيَلعلا هذه

 تلزم ماك دلل نع دج مشل يرش نرخ أ لعل نع فيرا

 "74 هال مْكَحْلاِنإل ىلاعت هلوقك «تايآلا ُضعب
 .ةلعافلا ةّلعلا ال «ةلباقلا ةّلعلا يه ؛ةروكذملا ةَّلعلا نم دارُذاف ْنذِإ

 عون نم سيل نكلو «ٌةَّلع اًضيأ وه يأ ؛مكحلا قّلعتُم ىلع اًضيأ كلذ ٌقُدِصيو

 يف ناسنإ وأ ءٌرمخ نكي ملول :مكحلا قّلعتمل ةّيلعلا نم ٌعون وه لب ؛ةّيلعافلا ّلعلا

 )١( :ةيآلا ءفسوي ةروس 5٠.
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 ةّيناملعلا روهظ ُسُْسَأ / / يناثلا ٌلصفلا

 .قايّسلا اذه يف ةلوعجم ةمرح الف ؛ملاعلا

 ّنكلو ؛مكحلا قّلعتمو ؛عوضوملل ةّيلعلا نم عون توبث ىلإ ْتّدأ ةلأسملا هذه
 نم لعجيل ؛مكحلا نابلطي امه لب ؛مكُحلل همي

 .سّدقملا عراّشلا

 قّلعتمل اًلولعم سيلو عوضوملل اًلولعم سيل مكحلا :ىرخأ ةرابعبو
 نم مكحلا لعجل ةّيضرأ عوضوملاو هللا ةدارإل ٌلولعم وه لب ؛اَقلَطُم فيلكُتلا

 (قّلعتملا)و «عوضوملا) :لوقن ايفسلف اًحْرط ةلأسملا حرطن نأ انذرأ اذإ

 ةروّصلاف ؛ٌةمدعنم ٌةّداملا ٍتناك اذإف ؛(ةروّصلا) ةلزنمب (مكحلا)و «(ةّدالا) ةلزنمب

 ؛ةروّصلل ةلعافلا ةّلعلا يه َةَداملاَّنأ ينعي ال اذه نكلو ءاهضيفم نم ضامن ال

 ةيلعافلاو «ةّيعقاولا ةّلعلا يه ةروّصلا هذهو ءاهُبلطتو ةروّصلل ةلباق يه لب

 .ةّدالل

 وهف ؛مكحلل ٌنايب هنأ ذإ ؛هقفلاو «هللا وه مكُحلل ٌُساسألا ةّلعلا ؛كلذ ىلع َءانب
 ةّيبيرجتلا مولعلا كلذكو «ةّيبيرجّتلا مولعلل اًعبات سيلو ةتاحبس قحلا ةدارإل عبات

 .هيقفلاو ءهقفلا نم مكحلا بلطب مدقتت ءتاعوضوملا اهجحيقنتب

 (١1)(لّقعلا ةلاصأ) ةينالقعلا .ب

 نّوطَتلا اذه َءاَدج ءاًضعب باصأ يذلا ٌسملا ةجيتتو .ٌيملعلا رّوطَتلا َدْعِ
 كلام ؛ةدماج اًرومأ هماكحأ اوريتعاو «نيدلل هتجاَح مدع نع ضعب َنلعأ ويك ريغال

 .83هدهاأدأم )١(

 و



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ار -ةحارص-ُرخآ نضع هل ةهلغ م «ناسنإلا ًطاْشَن لشتو ءمدقتلا 3

 لح يف اهتيافكو (ةَقرعملاو ٍلقعلا ىنِغ) ىلإ نيّدلل هتجاح مدع ٌضعب ازعو
 .اهيف هّيأر ىطغأو «ُنيَّدلا ىّدِصت اى «ةّيرشبلا لئاسُم

 ةنمآ ةزيكر وهو تالا يف ةلكشُم لك لح ىلع ٌرداق ّلقعلا نأ ٍءالؤه ركذو
 .ٍلاَحج لك يف اهم ًةدافإلا ٌعيطتسن

 لئاسم ا يف نيّدلا ّنم اًياوج ٌرظتنن انك انَّنأ :اوعّدا اذكه را ةرابعبو

 ٌدَجوت الو ءاهيف رظنلا ءادبإ يف لقعلا ىلإ م مجرن كلذ دْعب انّنكلو اقباس ةفلتخملا

 رصع) مساب رشع نما ِنرَقلا ةيمست يف هد ٍريكهّتلا َنِم ِطمّنلا اذه ٌرهظُ
 .'"'”(لقعلا

 عجارُم مهَسفنأ همم اوفلكي م قاحرم ىلإ اوُلصو ءنمّزلا َنم ةّدم ّيضم دعبو

 ند كوك وب نو لعب ب اوُناك يذلا هللا دوجوب داقتعالا ةّيفيك يف ةّينيَّدلا صوصنلا

 .ةّيحيسملا ميلاعّتلا ّناكَم هوُعضوو هايعيبط اَهِإ اوُعنص

 ةيادب يف نيّدلا مم هّداضت يف لقعلل ٌحيجرت َكانُه ْنُكي 1 ِهَّنأ فرعن نأ ُبي

 ةّيقالخألا دعاوقلاو هللا دوجوب َنيِمزتلُم اوُناك ركفلا اذه داّور نم اًريثك َّنأو ,رمألا

 .يحولا نع يلاخلا َيعيبَطلا نيَّدلا ءيجمبو «جيردّتلاب ْنكلو «(نيب ساموت) لاثمأ

 "”هتحازإو «نيذلا ٍةئِطختو ,(ةّيكوكشلا) ىلإ ّلصَو ْنأ ىلإ َداصَتلا اذه دّدشت

 )١( 8و6 0[ 8ءعوومم 16 .

 )( .الا/-ا/ه :نيدو ملع :باتك عجار
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 و

 ُهُدقنو ليلّدلا ُنايب

 .يخولا ىلإ ةجاحلا مدعو «لقعلاب ءافتكالا ةركف يف ٍلالدتسا لرضفأ لعل

 ودل دو ست عنج اذعلا دأ نيزك يتلا «(ةمهاربلا ةهِبّش) هّتحرط

 .ةنع ىَّنغ يف ةّيرشبلا ٍتاعمتجملا ّلعجي نأ هل نكميو

 " 1 ا

 هئادأب لقعلا َّنأل ؛يحولاو نيّدلا ىلإ ًةجاح انب نكت مل «لقعلل اًباطُم ناك اذإف ؛هل
 يحولا نع اًينغتسُم ٌعمتجملا لعجي «هتلاسرل

 .ةودزمو لطاب لقعلل فلاخملا نيّدلاف ؛لقعلل املا َناك اذإو

 .نيّدلا ىلإ ةجاحب ٌعمتجملا سيل لقعلا دوججوب نذإ

 سيل ّاسنإلا عمتجُملا َّنأ «ةمهاربلا ةهبّشب ُلوبقلا جتني نأ نكمي رثأ لو

 .©"كلذب لَّمكتي ّلقعلا ذإ ؛ةّيداملاو ةّيوينّدلا هتايح يف نيّدلا ىلإ ةجاحب

 ّلك دود مسرو ءيحولاو «لقعلا نيب طابترالا َنيبت نإ :كلذ نع ٌباوجلا

 «َنيِدلا 35 :كلذ حيضوتو قياسا لال ديالا ِفْعَض ٍنايبي ليفك امهنم ٍدحاو

 .يخنولا ةرورضو هللا دوجو ليل دج لقملا عج 1 ماسلا هةهكلاقكو

 ”ىرخأألا ةّيدقعلا ٌلئاسُاو ِداعَلا َءوزلو

 ناسنإلا نأ ّلع لّلدت :اقعلا تاكردلا راطإ يف ٌةروكذم نان كانه كلذك

 ةهبش نييبت ليذ ديرجتلا حرش «دصاقملا حرش .فقاوملا حرش :باتك عجار ,رثكأ ةدافإلل )١(
 .ةمهاربلا

 قايس نع جراخ هتابثإو .هنع غورفم نيدلا لصأ ةّناقح ْنِإ .باتكلا ةمّدقم يف انرشأ اك ()
 .باتكلا اذه
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 صحت ِتاّيلوؤسمب ٌفّلكُم «ةّيإلا رماوألا ٌقبط هّنأو «ةقلخلا ملاع يف ىّدس كري
 «ةمظتنُم ةروصب اهم ٍةقالعلا ُءانب هيلع ُبجيف ؛ىرخأْلا ٍتادوجؤملاو «هتاذ

 نو جورُخلل ٍلقعلا ىلع دامتعالا ناسنإلل كمي ىله :ُناؤُسلا بجي انه «ةّيقطنمو
 ْ .؟كلذ ٍةدهع

 هّينيّدلا ٍناسنإلا فيلاكت ٍلاَجج يف ةّيلقعلا ٍتاكردمما ميم َّنأل ؛يْفَنلاب ُباوجلا

 ًةمعُتلا ٌركش َّنأ كردي ّلقعلا «لاثملا ليبَس ىلعف ؛ِتاّيئرُملا ٌلَّمشت الو «ةّيلك لكاسم
 كاردإ اًلقتسُم هثكمي الف ؛ركشلا ةّيفيك كردي ال هنأ َريغ .ناسنإلا لع ٌبجاو

 هماكحأو :ٌجحلاو موّصلاو قالَّصلاك ةيناَبرلا ّرماوألاو ؛ماكحألا تاّيئزج

 هلأ نعد ركع لدعلاو «ٌحيبق ملَظلا أ ةّيلك ةروصب كردي لفعلا كلذك

 هاجت الدع اهئم اّيأو «نيرخآلا َملظ مزلتسي هتاّيكولس نم ِكولس ّيأ كردي ال

 .امهييافتب قلعتي ام اًصوصخو اواو «راهقلا ةمرح ملعي ال اًلئَم وهف ؛نيرخآل

 يأ ديدحت عيطتسي ال هنأ لإ قسورلا نايتغأو ؛جيورتلا ة ةرورَص ُكردُي هنأ ّئ

 .حابُمو «زئاج اهّبأو ,مارح اهّبأو «مراحم ءاسنلا

 ؛نيرحآلاو هللاو ءهيفن هاجت هتابجاو ْنم اًريثك كردي ال ّلقعلا :لاقملا ٌةصالخُتو

 .ةّيلامجإ ةروّصب ٍتابجاّولا كلت ٌرِعشتسي لب
 و

 .ةشاعنإو «لقعلا ٌُدييأت :لقعلا هاجت ٍناتّميظو ىخولل

 :ٍنيتيتآلا ٍنيتطقنلا يف ٌكِلَذ ٌحيضوتو
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 ةّيناملعلا روهظ ُسُسُأ / / يناثلا ٌلصفلا

 ٌردابتي ام وأو «ّلقَلا اهُكردُي يِتلا ٍةرئاّدلا يف ُعَقي لقعلل يخولا ُدييأت ١.

 ٍلئاسكا يف يخولا نم ٍديدَج ديت ىلإ ةَجاح الف ؛ةدئافلا ٌميدع َدأَتلا اذه نأ رّنلل

 بابسأل َنوهبتْشيو ءنوؤطخي َساَّنلا نأ ةظحالُم ُبحي ُهَّنأ َريَغ «لقعلا اهكردُي يتلا

 .ةئبرجت هثتبثأ امو «لقعلا هيلع ٌقداصي اَم اذّهو «ةفلتُح
 ْنكل ,"”يخولا َنيِبو هيب ضّراعت الو ءاقالطإ ئطخُي ال ّيعطقلا لقعلا ْمَعَن

 الأ يغبنيف ؛كلذك ٌرمألا ناك اذإ ؟ماوَّدلا ّلع ةبترملا هذه ىلإ ُساَّنلا ْلِصِي له

 ىرّن اَنيِب ,مهؤارآ عّونتتو دّدعتت الو «ّيعطقلا لقعلل ْمِِوصُو يف ٌسانلا ةبتشي
 ؛ِءارآلا ضعب ٌداضت ىلإ ّلّصو ُثيحب ءٍناكمب ةرثكلا نم ٌروكذكا َعُوَّلاو دل

 اهبظفانت لب اهنخ زاعو

 ْنم ساّنلا ظفحي ءاهكردي يتلا ةرئاّدلا يف لقتلل يحولا دا هيلع ةاقنو

 ةّيلقعلا مهتابستكم ىلإ نوئئمطي ْمهلعيو .مهئارآ تّتشتو .مهناهذأ شيوشت

 .ةمهاربلا ةهبش ْنِم ىلوألا ةرّقِفلا ٌنالطُب حضن انه ْنِم ءاهي لمعلاو
 اًرظن ًءادبإ لقعلل نكمي ال يتلا ةرئ ءاَدلا يف ٌمتيو :هداشرإو ٍلَقعلا شاعنإ . 1

 للا ٌرَجََع يتلا ةيليصفتلا ّيئزُجلا لئاسملا درس . لّقكتي حولا ذئتبح ءاهيفالقتسم

 .هقلاخو «ٍناسنإلا َنيب ةقالعلا ٍةعيبَطب تاّيئزُجلا هذه ٌضْعِب ّصتختو ءاهكارذإ ْنع
 .اهلاثمأو «ٌجحلاو ءموّصلاو َقالَّصلا ماكخأك 0 يودع دا ابعت هلا عأو

 ىرخألا تادوجوملاو ءهِسفن ٍناسنإلاب تاّيئزجلا كلت ْنِم ء ٌرخآ ٌمسِق طبتريو

 .داهجلاو «تالماعملاو .ةرشعلا بادآو «تايّدلاو .دودحلاك .(جراخلا ملاع)

 ىرخألا ماكحألا َّنِم ريثكو «ةرادإلاو ءتاراكتبالاو ةعانصلاو «ةموكحلاو

 541١ :يربهر يحو :باتك عجار «ةدازتسالل ()

 عو/



 تازكترملاو سّسألا ذب ةسارد ةّيناملعلا

 وفدا اسنولا نوؤشب ةطبترملا

 5501110 نأ ٌحِضاوو

 .اًهيف ُهل ةيؤر ال يِيلا ةحاسّملل لقعلا ٍةَفلاخُل ىنعم ال

 بث ؛اهقبط لع يتفُيو ام ًةلأسم كردي هنأ ينغت لقعلا ةفلاُم :ىرخأ ةرابعبو

 ؛مكحلا ٌرادصإ ْمِطتسي 1 اذإ اّمأ ؛يخولا هب ءاج ام َنيبو «ةآر ام نيب فالتخا ٌلصحي

 عوضوم يفتي هّنإف ؛كلذب هفارتعا مم هتاذ نم ِةئشَّلا ِهتيِدوُدححو ءهزجع ببسب

 :ةقلاخلا

 ةّيعّتلا ماكحألاب ةطبترملا تاّيتزجلاو «تاليصقّتلا مهف لع ٍلقعل رجع نإ

 0-5 مكحلا رودص لبق اب طبترُم ءاهريغو هداهجلاو ؛موّصلاو ةالّصلاك

 ةنع ٌتكسي وأ ؛مكحلا كلذ فلات ال ّلقعلا ٌسيلف ؛ةنم مكُحلا ٍرودُص َدعب ْنكلو

 زجعي يتلا دراوملا يف ىّتح ةروكأملا ةّيئزجلا ماكحألا ّنأل ؛ةدّيؤي انو 52

 .ميكح ّلوم نع ًةرداص اهنوكل ؛ٌةبئاصو ٌةحيحص اهتقيقح ِكاردإ نع ّلقعلا

 ربع ٌمهفيو ؛ةّيلكلا اهمكحو ؛ماكحألا ًدصاقَم ُكِردُي لقعلا َّنأ يف ٌةجولا اًده

 .اهيوقيو ءاهيّدؤي يناَتلابو ءاهيف ٍةعدوُملا حلاصكا َنم اًريثك كلذ

 : يت" | وحنلاب ناك ءيْحّولل لقعلا فلاح ٍةهبْش ُباوَج نإ

 .لقعلا ةّيدودحمب ًطبترت ةّيرهاّظلا ٌتافلاَخُملاو ٌةفلاُح ٌدجوت ال ١.

 هلخخدت يف ٌةحلصم ىَري ال ءّره اهب ُفرّتعي يتلا ِيدودحم ببسبو «ٌّلقعلا .71
 رباار 9 ِ و
 .هادم نع ةجراخ رومأب
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 ةّيناملعلا روهظ ُسُسَأ / / يناثلا ٌلصفلا

 ةّيناسنإلا ةمدخ ذل لقعلا
 ةلعج ذإ ؛لقعلل ٌةغلاب ٌّيهأ عّيشتلا بهذم اًصوصخو ُمالسإلا ىطعأ

 يف كلذل ضّرعتنسو ةّيساسألا عيرشتلا ٍرداصَم ْنِم ِةَّنّسلاو باتكلا بناج ىلإ

 ٌةطقلا ؛لقعلا فيظوت ةّيفيك ىلإ ةراشإلا َنِم انهم دب ال هلا ذل فمذاقلا فوحبلا

 ُهِجاوُت يتلا ٍدقٌعلاو تالضحملا ّنم ريثك لح ىلإ اهيف ُقيقدّتلا يّدؤي ْدق يتلا ةّمهملا

 .لقعلا َنم هِتدافإ ةّيلمع يف َناسنإلا

 ؛ناسنإلا ّلقع َّنأ ءهُّسفن ّلقعلا ُدِّيؤي امو «ةسّدقُلا صوصنلا ّنم ودبي

 ضوهنلاو «ّيرشبلا عمتجملا ةمدخ يف ٍءيش لك لبق انوكي نأ ُبي ُهَركِفو
 ةثكلك ذاكأ هلو ةماَقلا يوتسُم اًدوجوم ناسنإلا سيلف ؛ةّيدوجولا هتقيقحب

 ؛رمألا ٌرِهاَظ اًذهف ؛بسحو .هلمع لَ ىلإ ٌبهذيو ءمّلكتيو .هيمدق ىلع ىّييمي

 ٌةمدخ يهو ءرهاوّظلا هذه ْنم ىلْعَأ ًةّضيرف هيلعو «ةقيقحلا يف ّلقع وه ان
 اذهب ؛ِةَحيِحَّصلا راظنألاو لوما َرِبِع طقف ٌقّمحتت يتلا ُةّيناسنإلا ٌكلت هِّيناسنإ

 هب بستكاو نمحرلا هب دبع ام لقعلا» :ةكلاق «نانجلا ُبسكُتو «هللا ُدبعُي لقعلا

000 1 

 ,ةّيناسُّتلا لويملاو ءزئارّكلا ةمدخ يف ُهَلعجو ُهَلقع فّظو ْنَم .كلذ ٍلباقُم يفو
 ُلئاذَّرلا هب ْتمَّكَحتو ةُتوهش هيلع ثرصتُلا اذإف ؛قئاقتملا ىلإ ٌلوصّؤلا هثكمي ال

 نع ٌديعب هّنكل ءاًرهاظو ءالُكش ناسنإ َوُه ْمَعن ءاًيقيقح اًناسنإ ْدُعي ملف ؛ةّيسفنلا
 ْ .ةيناسنإلا

 ءراوُملاو «مالكلا بدأ ٍلوصأ ْنع َجّرخ اًدروَم ميركلا ٍنآرقلا يف ٌدجن ال

 .ةِظاقداصلا مامإلا نع ١/ ١1١« :يناكلا لوصأ (1)
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 تازكترم لاو سُسألا ذي ةسارد ةّيناملعلا

 مه لب يعتال 6 كِتلْوأ# :لوُقي؛ةيناسنإلا ميرح ْنَع َنيجراخلا ىلإ لِصياّيح هثكل

 نابي ددصب وه لب ؛راقتحالا وأ «ةناهإلا ددصب ٌميِرَكلا نآرَقلا نكي مو 2004 لص

 .ةّيقالخألا تاكلملاو ؛نطابلا ةهج نم ناوي ءاًرهاظ «ناسنإ اًضعب نأ ةَقيَقَح

 :746 ٍروّصلأ ف ُحَمني موي# :ىلاعت هلوق ليذ يف ُمركألا نيبنلا 00

 َلّدَبَو :ةملسلا م هلل مهزّيم لق اًاتشأ يتْمَأ ْنِم ٍفانَصأ ةرشع رشح ...»

 «...ريزانخلا ةروص ىلع مهضعبو ,ةدرقلا ةروص ىلع مهضعب ْمُهَروِص

 ءاذيإ ! نم ٍلئاذّرلل ةرّوب مهذوجو َراَصف ؛اًيناسنإ اكولس ءالؤه كلسي ملف

 لك كانا اولّوحتف ؛مارتملا ٍتاوهَّشلاو «ةّيبصّعلاو .بضّعلاو «َنيِرَحَآلا

 ا

 ءطقف ءايشآلا ٌرهاوُظ كردي يذلا ٍلْقعلا اذه لْثم له :لاؤّسلا يتأي انّمو

 اذه لثم نم عّقوتن لهو ؟هتاجاح عيمجل ُبيجتسيو «ةّيرورّضلا اياضقلا ُنّمؤي

 نم وجزن له ؟قئاقحلا ٍليل ُهلقع ناسنإلا ٌمِيدختسي له ؟اًمصنُم اك لقعلا

 هئاكذ ْنِم ٌديفتسي نأ ٍةنطِفو ءاكذب عّتمتي ٌقباوس يؤ ٍناجو «(ضرألا يف ٍدسِفُم)

 ؛ و ا يلع ناسنإلا مه اذإف 88 ع وزأ ِذاقنإ ْوأ «َنيجاتحُملا ةدعاسُُل هتسايكو

 هيئيح ٍراطإ يف هلقع ْنِم دافأ هنو ءاّيلك ْبهْذت 4 ةّيناسنإلا ُةَتايح َّنأب ُمْزجلا ٌبجيف

 .هتابثإل ىعسن اَم وهو «ةّيناسنإلا

 مكحي طقف ٍلاحلا وذاه يف ءعمتجملا ةيناسنإ مدح يف ناك ام ٌبولطملا ّلقعلا

 اّلِإو ءرَخَأ طورشل اًقافو ٍدوِجّولا ملاَع ٍقئاقح ىلإ لصيو ءفاصنإب يضْقيو «ُلقَعلا

 )١( :ةيآلا .فارعألا ةروس 9/ا١.

 :ةيآلا ءأبنلا ةروس (؟) ١4.



 ةّيناملَعلا روهظ ُسُسأ / / يناثلا ٌلصفلا

 ,ِةقيقتملا ىلإ لوصؤلا نم ٌمورحم «ةّيناويحلا ٍتاكلكاب هتّيناسنإ ةخوسمملا ٌناسنإلاف
 .ةَقيَقَحلا نع ثحابلا لقعلا ىلإو

 ىلع ٌدهتعتو «ٌةفارخ َنيّدلا ىَرت يِتلا ٍتاهاجتالا َباحْضأ َّنأ ؛ٌحضتي انه ْنم

 ؛بولأطملا ٍلكّشلاب لقعلا نم ةدافإلا ْمُل ىّتستي ال احلا رييْست يف هلباقُم يف لقعلا

 نو .مهتاقاط ٌرَجفيو «ةب ولطملا ةيناسنإلا جرادملا ىلإ َساّنلا 2 وي هللا 5 نأ

 ةّيناسنإلا ُمهترطف َنوكت نأ الإ مهلا .ةّيناسنإلا عم اًدبأ ُمِجَسني ال نيدلا ًءاصقإ

 «مهزطاوب يف ٌعدوتسملا رونلا َنوُكي ْنأو ِيَلك ٍةروُصب بهذ 1و «ةيقاب ةّينيوكتلاو

 .©”ةقيقتملا ىلإ نولصي اّبر ٍظئنيح ءاًدوُجوم ٌلاز ام

 (0(ةّيوناسنإلا) ناسنإلا ٌةلاصأ .ج

 اًناض امهودعو .مهتايح يف يحولا نع اليدب ملعلاو «ٍلقعلاب ضعب ّنمآ

 لوط ىلع ناسنإلا هعضو يذلا نيا نع لئادبلا رصحنت 1و ةّيندملاو ةداعّسلل

 ىرخأو عيش ّلك ىلع اهُحجريف ؛ةّيّرحلا ٌعّرذتي ةراتف ؛ملعلاو «ٍلقعلاب خيراتلا

 ب ركفو ءرظن لك ّلع اهُمّدقيو «رومألا عيمج يف ٌمجرملا ّيِه سّنلا ةعانق َّنأ ىَري
 لك لع ةيداصتقالا حلاصملا و ةدئافلا ىرخأ اًنايحأ حّجريو ةّينيذدلا ُميِلاَعتلا اهيف

 .خلإ ...رايعم ّلك لع ةّوقلاو ةطلَسلا حجري دقو «ِةميق

 اكفأ يف ْتَدِجُو يتلا ًةريثكلا لئادبلاو «عئارّذلا كلت ّنِإ ٌلوقن ْنأ ٌنكمُيو
> 
 ةعم ناسنإلا ٌرْعشيل ؛اّيميق اليدب نكت 1 «موَي َدْعِب اًموي ٌدادزت يتلاو ءناسنإلا َ
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 اهم ذم

 .مهئارآ نيب ةنراقملاو «نيّيلقعلاو نّينالعلاو نيدلا رظن يف لقعلا لوح رثكأ حيضوتلل )١(

 .باتكلا اذه نم سماخلا لصفلا :عجار

 .اننصومصاكلم (؟)

0١ 



 تازكترم او سُسألا ل ةسارد ةّيناملَعلا

 .لقعلا حجري هلعج هؤانغتساو «ةجاتلا مّدعب دو لب ؛نيدلل هتجاح مّدعب

 ىلع ةّيداصتقالا ةحلصكلاو «ةعفنملاو َةَطلَّسلاو ءساْلا ّيأرو ةّيرخلاو مَلِعلاَو

 .نيذلا لع ةروكأملا روما كلت زايتماب ٌركفي نأ لبق َناسنإلا نأ نلنفب ؛نيدلا

 لك نع ًقيلط نوكي ىّنح ؛ةامأ انام ىري ذأ بحال رهف وتو للحب

 هل حيتب د نل ةيني ةّنيدلا ميلاعتلاب م مازتلالا أ كلذ ؛ةّيداملا ةّتايح ميديو فايلاو «ليق

 لجأ ْنم ىّمسمو ةعيرَذ لكب كّسمتيو «لّسوتيف ؟ةقلطملا ةّيّرحلا ىلع لوصلا

 .عناملا اذه ْنِم صالخلا

 رولبتو «ةّيبروألا ةضهنلا رضع يف ٍةَعرّشلا وذهب ةّيوناسنإلا ةركف ٌروطت نإ

 ديؤي «ةسرذملا وهذه ناضحأ يف ةّيناملَعلاو ملل ةلاصأو ِلَقَعلا ة ةلاَضصأ بهذم

 لثمتي ناك ٍةلحرملا كلت يرّظنمل ساسألا فدهلا نأ َيِعَّدن نأ ال ْذإ ا هان 151

 نيسُمحتملا مامتها امو :ىرخألا ٍلئاسملا ىلع اهقّوفتو ْمِهويمو «مهتدارإ ةروحمب

 .فدحلا اذه ٍقيقْحت لجأ ْنِم الإ ةيهافّرلاو «لقعلاو «مّلعلاب مُهنم

 ةيعألا ري فيلا دفع هاعااس ناتو رئاسسالا ةسرن ذره ن اك

 ضنا ةئرح روج ريوضت يف ةسردألا وذه ىوتسُفب بصنع جوي ال ذإ ؛ناكمب

 أدب ءايلاطيإ بونُج يف رشَع ثلاثا نقلا رخاَوأ ىلإ ّي وناسنإلا ةدالو خيرات ُدوُعيو

 نأ َعاطتساو ءاّيجولويديأ سايس اعباط تا مث ؛ةّيبتأ ٍةكرَح ٍلكّش ىلَع ُراّيتلا اذه

 .ايناطيربو ءاينابسإو ءاسنرفو ءايناملأك ىرخأ لود ىلإ ايلاطيإ َدودخ رعي

 :ةيوناسنإلا يفيرغعت يف ليق
 ةرابعبو «ءيش لكل اًروحم ُهلعجتو ءٍناسنإلا َمارِتْخا ُدّكؤت ٌةفسلف :ةّيوناسنإلا»

 كدر



 ةّيناملعلا روهظ ُسُّسَأ / / يناثلا لصفلا

 2 5000 هوو - 5 هَ ا ع
 اعوضوم ةئيعيبطلا هقئالعو ؛هدودحو .ٍناسنإلا حازم ذْخَتَت ٌةَفسلف :ىرخأ

204 , 

 :َنيبناج نم ٍراّيتلا اذ ٌدََتلا ُهّجوتي ءناسنإلا ٍةلاصأل ٍفيِرعَتلا اذه لع ًءانبو

 .يطارفإو «يطيرفت

 7 1 و 2

 ةّيوناسنالا 24 طيرفتلا

 اعوضومو ءاروجي ٍناسنإلا ىدذل ةعببطلا لولا واللا وهذه تعضو

 نأل 00 ةعيطلا 6 دوج اني م

 ا و ب 1 0001

 ايه

 .ةفرعملا 0 ةّيجولوديالا عفاد :اهنم .ىرخأ تاعاح اًضيأ ٍناسنإلل معن

 .خلإ ...ةدابعلا ءةقيقحلا ٌبّلط «ٍلاّكلا ٌبّلط

 نع اًلضف ةّيعيبَطلاو ّيّسحلا ٍلويْا ّلع اهتّوقب ٍبرَعلا ةفسالق َفرتعا دقو

 ِريَغ لويُملاو ءتاجاحملا هذه ُلافغإ ُلّكْشُي وحن ّلع ءاهدوجو لصأب ٍفارّيعالا

 ةفرعم يف قيمع ل طيرفت ْنع ٌفِشكيو «هتميقو .ٍناسنإلا ةّيصخشل الامهإ «ةّيداملا

 .اهعم لُّماعَتلاو «ةّيناسنإلا ِةَقيقَحلا

 قزف الق ؛ِناويحْلا ّدح ىلإ ةّيعيبّطلا هليل اهجيجرتب ٌناسنإلا ةّيوناسنإلا ٍِتّلزنأ

 ْتَسيِل عقاّولا يف ّيهف ؛ةّيعيبَطلا ٍلوياو ءقئالعلا ةيحان نم ٍناويَحلا َنيبو هه

 (1) هجنا عليو, عمعإلإلا ومعلأج 06 عطامدهموإل, العنب /611, ااةعالا |3036.

 كذؤا



 تازكترم او سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 اسأ (ةّيوناويحلا) ناويحلا ةّيروحم ةّيرظن ٌتلعج لب ؛ناسنإلا ةّيروحمب َةّينعم

 نأ لديو ترهل ع اياب ءايتاروضتو ءاهركفل

 .مهتّيناويح ريوطتب اوُدخأ ءاهب اوقتزيو «مهتيناسنإ اورّوطي

 اًيوابوطاّرمأ ءامٌهٌركذ رم نيّدللا ةّيناويحلاو ةّيناسنإلا يّماقم ْنعُمالَكلا ُنوُكيْذَ

 ىرّيس ّيدارإلا وأ َيعيبَطلا ٍتوملا َرثإ اينّدلا ٍبُجُح فاشكتاب ْنكل «ضعب ىدل
 (ًنيح ؛تاقرع يف ِئاُداَجّسلا ٌمامإلا اهَّمَّشك يتلا ًةقيقتملا كردّيو «قاّولا ٌناسنإلا

 رثكأ اَم» :ةغامامإلا ٌدرف ؟عرجصلا لقأو يا : هباحصأ دحأ ُهل لاق

 ؛«نآلا رظنا» :لاقو هك نا هلي هي مامإلا م عضو مث ؛(جيجحلا ّلقأ و ٌجيِحَّضلا

 3 اسنإ ٍةأيه ىلع مُهنممٌليلَقو ريزانحتو ةدرق مب اذإو ءجاّجُحلا ىلإ ٌرظنف

 نم ٌديثك ُهْنع ىفْخت ةّيدام ا هلويمو «ةّيعيبَطلا ِهِقئالَعل اًريسَأ ُنوُكي نم (معن
 نع ِهرّرحتب ًطونم قئاقح ا هذه كاردإو «هتّيناسنإ ٌةقيِقح اهْنمو ىلاَعلا اذه قئاّقح

 كا قئالعلاو ويدل بجحملا

 ةيعيبطلا ْمُهويُم َنومّدقي َنيِذلا ٌكِيلوأ ْنِم ٍنآرقلا ٌفِقوم ٌُصْخلتِ
 ع و أ َ سس ًَ 2

 ٌرْمأ لويملا كلت ةعباتُم نإ :يتآلا وحّنلاب ٍِناويحلا مم ةكرتشملا ةّيناسفنلا مهتابولطمو

 اًداّبع محب بوبس لويخلل ارهتسسيلا نزلا كدارأ رباع كلذك انك ضرترب

 ِنَم َتيَءَرهأ# :ىلاعت لاق هّلاو ُلالَّصلا مُهتبقاعو ْمُهاوَه ْمُهَهِإ اودَحَتاذ | هاو
 ل ل ذآ اي ايلا هدأ هلْ 2 ول ل رك 002

 ِهيِدْبَي نمف ٌةوَُسْغ ءورصب لع ُلعِجَو ءِهِب لوو عمم لع محو لع ع هَ هلضأو هوه هل ذخنا

 .274 َنوَُدَدَت الَفأ هنأ ِدَحَبْنم

 .0ح «51 باب 27551١ /557 :راونألا راحب :رظنا )١(

 .77 :ةيآلا «ةيثاحلا ةروس )1١(

 كا



 ةّيناملَعلا روهظ ُسُسُأ / / يناثلا لصفلا

 مهمات اًروجي هي ةناويَلا ٍتاوهَّشلا َنوُلعجي َنيذلا ٌكئلوأ ًةبقاع نيت ةيآلا هذه
 4 أ

 نولصيو مُهسفنُأ نوعّيضي ْمَنَأ فيك اًضيأ َنّييتو .ةيوناسنإلا ٌعابتأ لعفي اك

 َنومرحُمو «قئاقحلا مهف ىلع َةردقلا ةّيكاردإلا ُمهئاونق اهعم ٌدِقفت ٍةلحزم ىلإ

 بّبسب مهيلع هللا اهّبتك يِتلا ٍةلالَّضلا َنِمكلآو َدْشَأ ِباَذَع ّيأو «ةيادهلا نم

 .مهلاعفأ

 1 0 5 و 8

 ةهيوناسنإلا 2 طارفخإلا

 0 »َ ا
 (نيح .هتدارإو ءناسنإلا ٍةميق نازيوب لثمتي ةّيوناسنإلا يف ّيطارفإلا دعبلا

 ُرايْعملا يه هتاجاحو «هتابغر نأ ْنَعو ,ناسنإلل ٍقلطملا ٍرايتخالا نع ُتَّدحتُي
 ةنولّبقتيو «مالّكلا اذه ىلإ نوُدْشنَي اًريثك نِإف ؛ٍتارايخلاو «تارارقلا عينج يف

 دنع اهراكنإ ٌنكمُي ال ةجّردب ةيلوبقملاو ٌدادِشنالا اذّهو «ٌمِعاَرَلا هذه مُهّرسأتو

 مالكلا ٍةَحِص ىلع اًرّشؤم ٌةَبَسْفَتلا ةءاريقملا هذه ٌتلعَج دقو «صاخشألا ٍضْعب

 .مّدقتملا

 افلا ةيلوبقما وذه ّيعقاو ىّدم ىلع ٍّبصني نأ بِي ّقيقحتلا نأ يَ
 يف ريدُم لضفأ ُهَن لأ دقتعي يذلا عضاوتملا ٍةسّسْوملا ريدم ىلإ انزظن اذإو ٠ .ئسفنلا

 .هيلع ٍليمجلا ِءانلاو هل طرا حيدلا ببسي ٍنوكلا

 ايف يي ب وو عام

 0 57 ىلإ 6 .ءارطإلاو يبا أعلا م مدع انب لألف هَل 98

0 



 تازكترملاو سشألا #2 ةسارد ةّيناملعلا

 .ناسنإلا ةميِق رده يذلا ّيطي رفتلا يِطاعَتلا ةجاون ال انُه نحن عقاولا يف

 افالخ لالا نذل ؛ةيطارفإلا ةعرّتلا ةهجاوم ف نحن لب 55 : احب

 لالقتسالاب ٌمّثمتي ال قلطملا ُهانغو «هلالّقتسا ىلع ِةَقَمَتملا ةروكأملا ٍتاءاَعّدالل

 يتلا ا نم ةريغك ءاّناَدَو هك اًيناكمإ اًدوجو هنوك ببسب ؛لماكلا

 .رخآ ٍءيش ىلإ اهللع ٍةلسلس نوكٌرو «اهتاذ َنيع اهذوجو سيل

 لطم ٌينغلاو ءضْخَلا ٍدوجُؤلاب طبترت ْنأ ُبي ةّيناكمإلا ٌثادوجولا

 .ٍناكمإلا ٍناهرب يف لّصفم لكشب ٌحورشم ّوه (َك ءطابترالا اذه ٌرمتسي ْنأو

 احس حلا دوجت تاقإ قالكملا لدا زينو برجال
 نأ نونرعي نوفل كلذك تاهل اذه ناقش نود تاكوأل

 ىلإ ٍةجاحب مِهتأ َنودجي مهدوجُو ىلإ مهعوج بف ءإجلَمو دنس ىلإ ُحاتحي َناسنإلا
 فلتخي ٍدوجوم َهّيحوُرلا ٌمهّتجاح ٌنمؤيو «ةّينطابلا متروس 8 ينغ ٍدوجوم

 ل تيسر روما شا ري دس
 .ٍناكمإلا ملاع تادوجوَم ُهل ُنيِدُت يذلا هللا وه ٌدوجوملا اذه هوانتُم الو «ٌىدبأو

 ا .اهيلع دوجولا هتضافإب

 جاتحُم ريغو اًلقتسُم ءودوجو لص يف هل لاتحمل َُلاسنإلا ُنوُكي ٍلنيِح فيكف

0 7 20 2 1 5 

 ضيف ىلإ هِداجيِإ لحام عيمجو ءوهدوجُو يف حاتم وهو ءالقتسُم نوكي فيك

 هنوك عم قانتت ةّيوناسنإلا ةركف ىلع ةّينبملا هتجاح مدعو ءناسنإلا َءانْغتسا نإ

 .اًنِكمت ادوجوم

61 



 ةّيناملعلا روهظ ُسُسَأ / / يناثلا لصفلا

 ماظنلاو «ٌيعيرشتتلا ماظنلا َنيب ٍِقرَّملا ىوُعَدب ؛ءانثتسالا هوت يغني الو

 قلاب ةاقبو اًئودح ةّئنيوكُملا هتايح يف طبت رم هنأ امك َناسنإلا نأ كلذ «ٌينيوكتلا

 ضيفلاب هسفن وحّنلاب ةّيونعملاو ةّيحوُرلا هتايح يف ًطبترُم ّوه ٌكلذك .هّئاحبُس
 عيبمج يف حاتم وهف ؛اًيناكمإ ! اذوجوت هنوكلو ؛هيهاونو «هرماوأو ءٌّقحلل يعيرشتلا

 ْمَأ نيوكتلا يف ٌءاوس هنووُش ْنِم ٍنَأش ّيأل ىنغم الو «بجاَو ٍدوجوم ىلإ هنو
 :هريبدتو ءبوجؤولا بجاو ةياعر تحت َنوُكَي نأ نود ةرخآلا مأ اينّدلا يف «عيرشُتلا

 .هّللا دبع :ةدحا و ةلمج يف وه

 و معه # ر

 ةفيلكت ما قح

 ِتارّوصّتلاو ءارآلا يف ٍةفلتخم لاكشأب ٌرهظت ٍناسنإلا ةّيروحم ةّيجولويديأ

 ةملكب اًهادبتساو ءناسنإلاب ُقّلعتي ام يف (فيلكت) ٍةملك ٌءاغلِإ :ءارآلا كلت َنِمو

 نأ يذبني ال ءييدجلا رصعلا يف َناسنإلا َّنأ يأ أ يأّرلا اذ متلي ْنم يِعّدي ذإ ؛(ّقح)
 نمض يفو دعي نأ الكم يلو كبعي نأ يف حلا هل ىب ةديلاب لكم نوب

 نم يلاحلا رصعلا نأ نومي «ةّيرشبلا مهراكفأل ةينيّدلا ميلاعتلا ٍةضراعُمب مهناعيإ

 ىنغمب ءٍفيلكّتلا لحم ّقحلا لح لب ؛ليمحتو «يفيلكت ٌرصع سيل ةيرشبلا خيرات
 .اهدر وأ :هتعاطو هلل ةّيدوِبُع ٍلوبق قح ٍناسنإلل

 :ٍفيلكتلاو «ةّيدوبعلا ةقيقح حيضوت دون «ةركفلا هذه ٍةشقانُم لبق

 َّنأ نوربتعيو ءاليقث ابِع لمحت ذقف ّيدوبُعلا بقي نم نأ نيرظنملا ضعب نظي
 لكما َناسنإلا َّنأ نوُدقتعي ٌكلذكو ءاذَه مُهّقطنم ٌدّيؤي فيلكَتلل ّيوغللا ىنغملا
 رٌرصتلا اذه ءيرهظ لع حوّلت باذَعلاو ةّقشملا طاوسأو «ٍقيِضو لأ يف (ًاد

 ها/



 تازكترم او سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 داسنإلا نوّذعي اذ يالؤه رظن ي ًفطنم وُ ةيدوبعلاو ءينلكتلا نع ٌايطنالاو

 لاو هيلع ّسأب الف ؛رومألا هذه لمحت هيفنب وه ةارأ نإ ةَّمشملا ذه لمحت ين اًرُ

 ّْ .اهلّمحتي الو ءاهيلع َدّرمتي ْنَأ ِهَمح ْنِمَف

 َنيّدلا َّنأ ىلإ انّدشري «نيّدلاب ريبخ ّمهأ هفصوب ميركلا نآرقلا ٌصخفت َنأ ريغ

 ىنغمب ؛اًمامت سككلاب هلأسملا لب ؛عقاّولل هتقباطُم مدع ىَريو ءاذّهك اًروصت ضي

 قري لب ناسنإلا تاع لع القت مَ 2 ل طي بينارارولا عدي سلال

 ةّيدوبعلاب ا ناك يذلا مداسإلا يبن 500 نآرَقلا اذّهو .هلهاك لع نم َلاقثألا

 مٌهّرَمْأَي# :لاعت لاَ ءلاقثَألاو ,لالغألاو ءٍدويَقلا نم ِساّنلا ُرّرمت ُهنأِب هل

 َتيََصْلآ ْمِهَيَلع ُمَرَححَو تبْيطلا ْمُهَل 0 مادا ميو ٍفوُرَعَمْلا

 ."74 َرِهْيلَع تاكل َلَْلاَو شل عي

 اواو ع سسورملا ةَقشم هه يسال
 ءاوهألا ةدابعو اهلئابحو ةّيدوبعلا دوق مصل ف رهو «كلذب ءالتيالا نم

 بسلا ةويقلا ٌمَقري كلذك ُنيّدلا :ةّيرثلاب ىو ةّيدوبع ٌلدبتسي ْنم وهو قّيسفنلا

 َنورّيال نيِذلا معلا كئلوأ ْنِمةّيفارُحلاو ٍةلطابلا ٍتاداقتعالاو ةعْيَّسلا ٍلامعألا نع

 نم اَنلَمَيَو # :لاعت لاق ايش ىريال اًرادج ُهَّلوح ىنَي ْنمك «لبقتسملاو «يضاملا

 204 َنوُرِصْس ال مف مُهكِيَسْعَأ دس ٌدَس مفلح َنِمَواَدَحَس مهِِدَيأ نيب

 اوٌرصبأل «يحّولا ٍةكربب نيّدلا ةمكح ْنِم ِساَّنلا َنِم ُفنّصلا اذه لب و

 وحن مهتيؤُر قفأ حتفنالو ءنيَّصاَح ٍناكَمو ءِنامّرب َنيدودحت اودوُعي لو ءُمُهَماَمأ

 /١61. :ةيآلا ءفارعألا ةروس )١(

 .9 :ةيآلا ءسي ةروس (؟)

020/ 



 ةّيناملَعلا روهظ ُسُسَأ / / يناثلا لصفلا

 2 و 42 ل © سس ..6م

 مهتايح اوشاعلو .دودخلاو .دويقلا عيمج مهنع تعفتزالو .«يضاملاو «لبقتسملا

 3 َ هَ ع وو 5 1
 ٍنيمأتو «بارشلاو .ماعطلاب لرزتخت ال ىَيلا ةاَحلا كلت «نيديدج قسنو ءطمنب

 .ةيداملا تاجاتلا

 3 0 َ 43 7 م َ 7 60

 ٌققحتي ال ءتالاهجلاو «ةقلغملا تاّيجولويديألا َنم رّرحَّنلاو ءدويقلا ٌرسك معن

 .هئاحبس ٌقحلا ٍةدابعو «ةّينيّدلا ميلاعتلا عابَا رعب

 ٌببس هؤاصقإو «ةشيمهت لب ؛ةقشملا ُبِلِجي ْنم ُنيَّدلا ّسيَل ءَكلذ ىلع ًءانب
 وب  ىض 7 ١ وع 3 00

 .دويقلا مطحي هاي هتدابِعو هلل هّتعاطب ناسنإلاو «تاديقعتلاو «لكاشملا نم ريثكل
 .ةيقيقحلا ةَيَرحلا ىلإ لصيو «ةقشملا هِسِفن ْنع عفريو «لالغألاو َ ل ١ 2: د 2200

 مهفي .ةّيهلإلا ةقرعملا َمهف ْنم نأ فرعن نأ بحي (فيلكتلا) ٍةدرفُمب ٌقّلعتي |هيف

 نس ىلإ ِهِلوصُو ةبّسانمب اًلفح سوواط نبا سلا ماقأ كلذل ؛ٌففيرشت تفيلكتلا نأ
 ل ع َ نإ 0 و - 74 0 : 1 و

 تل نا ؟يفيرشتلا ماَقَم ىلإ تلصَو ىّنِإ :لوقي َناَكو .غولبلاو ,"7يفيلكتلا

 مويلا اذه لثم يفو ههدابع ةّيقبك يعم ثّدحتيو هلل ابطاخم اهعم ترص ةبترم ىلإ َ ًَ وع ! 0 0. 7 4
 هلوقو ."># ٌماَيَصلَأ مُكَحِيَلَع بِك اونماء َنيِذْلا اهيأَتي # :تايآلا كلتب تبطوخ 0 ا

 ه يوي 6 ع رن 7 38 سس يم رع 26م 1 5

 .تُمَأ مل ينأ يتداَعس ْنم 04 لكلا نسع لإ نيمكلا كولذإ َةولََصلاِوَقَأ ## :ىلاعت
 .اًنيش هللا ىّنِم بلطي نأل ةّيلهألا يل ثرفاوتو «ةّلحرملا كلت ىلإ تلصوو ِ- ١ -_ # 2 و 4-0 6 5 95 0 هه 1 6

 ءانناهْذأ نم فيلكّتلاو «ةدابعلا نع َةئْطاَحلا راكفألا ّوحمن نأ ٌبي اذه ّلعو
 تعا 5 20 1 7 5 و هي عاشر وى, ثع
 نأ فرعنلو ؛يفيرشتلا نيع هفيلكتو «ةيرحلا نيع هللا ةدابع نأ فرعن ناو

1 
 و

 ةعاط

 .(عجارملا) 4 :ةجهملا ةرمثل ةّجحملا فشك :هباتك يف هوحن ركذ )١(

 . ١/17 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)

 ./8 :ةيآلا ,ءارسإلا ةروس (*)
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 تازكّترم او سُسألا ل ةسارد ةّيناملعلا

 ىلإ اهتطاسوب لصي يتلا ةليسّولاو ءناسنإلا فرش ُببس َيِه احبس ّقحلا
 .ُهَل ةبولطملا تالاّكلا

 باقم يبل (ةيعيأل أ دثعي نأ ف قلن ناسنإلل»ا: وق نأ «ةّدقت نم ٌحضّتيو

 ّبرشأ نأ يّقح نم :لوقي نم ةباثمب لب ؛اهلُّمحت مدعو «ةَقشملا ٍلمحت يف رح ين
 ًءاوَّدلا برشأ ْنأ يّمح ْنم :ضيرلا ٍلوق وأ ءَكلِهلا ٌّمسلا َبرشأ وأ «قايحلا َءام

 .توُمَأف ؛برشأ ال ْوأ ءِتوُملا نم يجنملا

 ىلإ ٌلوُصولا ناك اذإو ءهللا رماوأب لمعلا ًةرمث ةّيقيقحلا ةايحلا قمت َناَك اذإ

 لدب (ٌيرورَصلا نم)و «(يغبني)ب ُريبعَتلا ٌبجيف ؛نيَّدلاب طقف اًطونم حالقلا

 .(يقح نم)ب ريِبعَتلا

 ءرطخحلا نم مهسفنأ ذاقنإب مهفيلكتك ءَنيَّدلاب لمعلل َنوُفّلكم سّنلا :ٌلوقن

 .كالخلاو

 لمعي نأ ٌميطتسي ْذِإ ؛ٌرايخلا اذه ُكلمي نيوكَتلا ملاع يف ناسنإلا َّنأ ٌكشال

 كالهإ هنكمي ىتح «مئارجلا عشبأ تاكترا 1 «نيوكتلا ملاع ف ءيش لك

 .؟عيرشتتلا لاغ يفر اجاذه لع نكل هيفن

 ىلع ّفّرصتي نأ ُبِجِي لب ؛هسفن كالهإ عيرْشّتلا ماع يف ناسنإلل نكمُي ال

 هللا ةدابع هيلع بِي ءهٌدوجوو ءهسيفن ّلع ٌةظفاحّلا هيلع بي كف ؛هلقع ساسأ
 (ةءانّدلاَو فلذا ةتماركو «ةتع لدبأ دقو ا ناسنإلا دعنا نأ ةركمي فيك

0 

 انآ
1 

 دال ا 3 1 5 ا جار ياسا يع

 دجوت ال :لوقي مث «ةلحرم ٍلذرأ ىلإ لصوو ءهيمدق تحت هتالاك ميم عضوو

 و أ 02

 .؟تارورضو «واونو ءَرِماَوَأ

 و
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 نازيملا 4 ةيناملعلا ةلدا

 ّيرهاظلا قيربلا ٍفالخ ىلع ةّيناملَعلا ْنَع ْثلقُّت يتلا َِّلدألا نم ديك كانه

 مهّئإَف ؛حضاو ٌُديغ ِةّلدأ نم نوُيناملعلا ُةَحرط ام َّنإف ؛عوضوملا اذهوب ُحّنمتي يذلا

 لاو ذأ اََّنأ لع اًماهوأ ىرخأ ٌةرات اوجسنو «َةف :ِّضلا تاءاعّدالاب ًةرات اوتكا

 .ةربتعم ةّيخيرات وأ يلقن وأ ,ةّيلقع سسأ ةّيأب ىظخت ال اهئأ
 :نيمسف لع ةبناملعلا ةلدأ

 ؛ادج ٌةَمهُم ٌةّلدألا كلتو «ليِلّدلا ىلإ قتري لو ءىعّدملا لصأ حرط ٌّدسق

 ةروصب ٌُسردُتس «ليصفّتلاو «لالدتسالا َمباط لمحت ال اََأ اب ْنكل «مهتَقرعم
 .ٍةمّدقم لكش ىلعو «ةرصتخ

 انيّلوُأ كلذ لجألو ؛ام ٌّدح ىلإ ٌةّيلالدتسا ٌةْغِبِص هيف ةّلدألا نم رخآلا مسقلا

 (ّبرو ءةَّدع َبناوج نم ةّلدألا ٍةساردب اًنايحأ انمقو ءاهساردبو ءاهب اًصاخ اًمامتها

 لصأ يف ةرتتسملا ةحورطملا ريغ ةلئسألل ةبوجأ لع ٌلوصحلا انّدكمي رثكأ قيقدتلاب
 ى

9 

 ٠ تت
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ةّينالعلل اليلد اهئاونعب حّرطُت ول .ةروكذملا ٍتاهبّشلا صعب نأ اًسضاو كلو

 1س هيف اهتسارد نأ لإ عر يع اماحصا اهتعتاج الإو

 ريدك زارا هنع ٌبيغيو "ملكتي نم ٌرثكأ امو ءال ةدكؤم وأ «ةّينالعلل ةدّيؤم

 ٌدعتسُم ٌُديغ هّنكلو «ةّيلمعلا ةيحاّتلا نم ةّيناْلَعلا ةركفل ُرّيحتي أ «هئارآ ٌجئاتنو

 نع يضاغّتلل اًعوسم سيل ةّينامَلَعلا ينبت مدع ىوُعد كلذلو ؛ورّيحتب ٍنارّعالل

 مهتاّيجولديأو مهراكفأ دقن مدعو «ءالؤه تارّوصت

 َنيّيناملعلا ٌءارآ

 ءمهفادهأو «مهيفاود بسحب اينَّدلا نع ِنيّدلا ٍلصَمب نولئاقلا ٌمِسقني

 همالك سبليو ءسّدقْملا عرّشلاب لدقتعي ضعبف :ماسقأ ٍةدع ىلإ ةفلتخملا مهجهانمو

 عَقِب لق فالتخالا اذه داخل راظنمب ةلأسملا ىلإ روخا نفغي ظني ءانيذ اًسابل

 اهيلإ نولّصوتي يتلا اهجئاتن يف وأ ءاهتاليصُمت يف وأ :ةّيرظّنلل ةماعلا طوطُخلا يف

 «مهدنع ةّيويح ٍةطقن لع َنوقفتمو .نوكرتشُم مهنكلو مهتالالدتسا ٍةطاسوب

 كيلإو «ةّيويندلا لئاسملاو «ةّيعاتجالاو ةيسايّسلا ٍةحاَّسلا نع نيّدلا ٌجارخإ ّيهو
 :ايندلا نع نيّدلا لضفنب َنيلئاقلا ِفئاوَّطلا ٌرهشأ

 «ٌلطاب هللا ذاعم نيّدلا َّنأب ءاّيناملع اًركف ٌُلمحي نم ٌضعب ٌدقتعي :ىلوألا ةَفئاّطلا

 يف ةّصاخو «ّيعامتجالا حرسملا لع نيّدلا ٍروهُظ ىلع ِءالؤه ٌضرتعيو ٌةروطسأو

 وأ ءلوهجكاب موُلعملا طْلخك عاتجالاو نيّدلا ًطلخ َّنأ نوريو «ةّيسايسلا لئاسّلا

 ببسب كو ةفطاخ اع وعي يِطعي ال طالتخالا اذه «لطابلاب ندا طلح

 ع

 .ةسناجتم ريغ رومأ بيكرت
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 نازيملا ب ةّيناملَعلا ةّلدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 ا
0 

 يف نونمؤي مهنكلو ءاقح ةلاودعو «نيذدلاب ءالّوه ٌفرتعي :ٌةيناثلا ةفئاطلا

 هتمهَمو «ةيقالخألاو ةّيدرفلا ٍلئاسملاب ٌرصحنُم هْنأو «هتحاَسم تيضب هسفن ٍتقولا

 ةوجو نوي كلذ نم اقالطيل ٌمهف هبسحو «عاورألا ةيكزتو سوقتلا بيج

 ةنيدلا يصوصنلا يف ةيِمَّتلاو .ةرادإلاو .داصتقالاو ةموكحلاك ماكخأ

 503 فتعسب نوُدقُي كلذكو «نيّدلاب ٍءالؤه ٌفرتعي :ٌُةئلاَثلا ٌةفئاّطلا

 َنوُد موّصعملا ىلإ دنست نأ بجي هترادإ نأ َنودقتعي مهّنكلو .عايتجالا ةرادإل

 .عمتجملا يف نيّدلا قيبطت يف حلا م وصعملا نودل َسيلف ؛هريغ

 86 نسحلا َمامإلاو «َنيِنم وما َريمأ مامإلاو «ّيبنلا نأ ٌنعَذت ٌةفئاطلا هذه

 مامإلا َّنأب ٌكلذك َنوُنِعذيو ؛مهنامز يفو «ةلاسّرلا ةأشن ةيادب يف َنّينيِد ًةداق اوُناك

 .نيذلا مانس َنيِب نولصفي مهنكل .هروهُّظ ٍفرظ يف نيّدلل ُقبطملا ّوه 6
 ممأل ؛ةيرشبلا تاعمتجملا اوريدُي نأ يني نم ْمه َنيموُصعملا نأ ىنغمب «هلفسأو

 ٌمهتبترم رابتعاب ةّمهلا كلت مُهوُد سائلل سيل ؛عمتجملا يف َةَرادَّصلا َنوُلتي

 .لفّسلا
00 

 ةلخشدتو ءرهطمو «ٌسدَقُم 0 7 َنيدلا نأب ةفئاطلا وهذه تع :ةعبا كا ةفئاطلا

 لع ُظَحالما وه امك ؛هتسادَق باهؤو ءهِينذت ىلإ يّدؤي ةّيوينّدلا روعألا ف
 .هييبوبمع دقف ةّيسايّسلاو ءةّيعاوتجالا رومألل ىّدصت نم لك ّنأب ؛خيراّتلا ىدت
 نيدلل ٍلخدتلا اذه لثمو .ةيهاركلاو (قمهتلاو ةبيرلل لمع راصو .هّمارتحاو

 :ةيرب هيلإ ظنت َساَّنلا لعجيو .هتميق نم حيو هتراهطو ءهيسادقب بهذي اَضبأ

 ِنيِدلا ٌظفحو ءاهَفْلُخ ىعسيو ءاهُبلطي نم ىلإ ةّيوينذلا درا ةطانإ بحي اذل
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ءارآلا دقت

 دق وأ ءايندلا ِنَع نيَّدلا لصق ىلع لالُدِسالا يف ىرخأ ٌءارآ كانه نوكت نق

 متلاب عرشن نأ لبقو ءاهيلع ٌبسانمٌدر كانه نوُكيس ٍئنيح ٌةديدجب ءارآ ٌرهظت
 .طارفإلل ٌبّبس لهجلا نأ :ّوهو ايلامجإ ءاَدقن ٌركذن ءاهانزكذ يتلا ءارآلل َليصُمتلا

 طارفإلاف ؛"0(ّط دم وأ طم امِإ لهاجلا» :9ِك!َنيِنموّملا ثيم َلاَق ءِطيِرْمَتلا وأ

 رومألل هيّدصتب توتي يواهسٌرثأ نا نأ راتعا يف «ةروبزما لصقل ةركف يف

 ّسيلو «ةّيوامّسلا قئاقتملا خس ْنم سيل نيّدلا رابتعا يف ٌطيرفّتلاو .. .ةيوينذلا

 فريم تينقل هفارشنا وب روطسأو فاز نان هةر ال كنان لاو رئاقحلا َنِم

 .نايّدذهو ىرغل

2 
 ىلوآلا ةفئاطلا دقن

 ةركف نكت ملف ؛ةضهثلا رضع ٍنامز ىلإ اوُعِجري ْنأ بي ِهّجوتلا اذه ٌباحصأ

 َنوعَدي .لصفلا ةركف يرّظنم َناكو ءرصعلا اذه ةيادب يف ةحورطم نيّدلا ةّيفارخ

 تّرهظ ْنكلو هريهطتو ءوحالصإو ءٍِنيَّدلا لع صرجلا عفادب ًةركفلا كلت مهيّئبت

 دعت ءاكفألا َكلت ءنّيدتلاو «نيّدلا عم مات ةَداضتُم تاعورطاو ٌثاكفأ كلذ دعب

 يف ٍفاكو «ّينغ ٌيناسنإلا لقعلاو ِةدئاَقلا َميدع .هجهانُمو ؛هتالثن لكب َنيِدلا

 يف ٍدودحّلا نيّدلا ٌروَد يِفتني ثيحب «ةّيعامتجالاو «ةّيدرفلا ِتابّلطتُملل ةباجتسالا
 نم اّلِإ "(بوعشلا نويفأ نيّدلا)و «"”(هلإلا ٌتوم) ٌثالوقم امو ءلقَعلا ٍةناعإ

 )١( :ةمكحلا «ةغالبلا جبن ١/,.

 .737 :ةفسلفلا خيرات : :باتك عجار .هشتينل نل مالكلا اذه ()

 ١١ ١. :هسفن ردصملا :سكرام مالكلا اذه (9)
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 نازيملا ب ةّيناملَعلا ةلدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 .ّيركفلا طخلا اًده ٍتازارفإ

 نأ ُبي ال .ٌيلك رمأ يف اًيقطنمو هاّيلقع ةمكحتسملا تاّيرظَتلا ءانب نأ ريغ

 ٌقيداصم ةبرجت نم لقألا ىلع دب ال ىلب ؛ٍقيداصلا نم ٍدحاو قادصم ىلع َدَِتَْي 56

 0 ةفارخ َنيدلا اودع نيذلا كئلوأ 3 0 ءّلكلا د

 ةقّيضلا اهتاّيرظنو «ةسينكلا م ّطقف ِءالؤه ٌساَعْذا ؛دحاو ٍقادصم ىلع اوًدمتعا

 هذه نأ مّلسُملا َنِوف ؛ماكحألا ذهب نيّدلا لع اوُمكح مث كاذنآ شيتتتلا مكاحتو

 .ةيلقعو ؛ ّيقطنم ٍةميق يذب تسيل ٌماكحألا

 ةقيقحلا ِنَع نوثجابلا ٌسْردَي نأ يضتقي ّيملعلاو «ّيقعلا ٌليلحَتلا 3

 ّىعقاولا ٍقادصملل اَقِبِط اوُمكحي ْنأ كلذ نم ٌمهألاو «ةربتعُم ةّدع ٌقيداصَم

 تناك نوب ةتدوهتلاو هسا نم ةّيوارشلا نابذألا نأل 4(مالشإلا) نيدلل

 ْنِم ٌمنمي ءاهويلاعت ىلإ ٍتافارٌلا للتو ءاهفيرحتب ّعطَقلا نأ الإ ةينايْحو اًنايدأ
 ةساودلاو ؛مييقتلا يف يرورُضلا َنمف ْنذإ ةّيلإلا نايدألا عيمجل ٌةآرم نوكت نأ

 .يمالسإلا نيذدلاب لثمتملا «ةفارخلا َنِم ه يلاخلا ٌىعقاولا نيّدلا ىلإ ٌعوِجّرلا

 نيهاربلا ٌةعجارُم ةفارحُو ءالطاب َنيّدلا نوٌدعي نيذلا َكِئلوأ ىلع ُبِِي َكلذك
 دوجٌوب نو ٌّرقُيو ءقح َنيّدلا ْنأب نوفرتعيس اَه مهتساردبف ؛نيدلا ةسلف يف ةدراولا ِ مى  هضءو ام و - 0 :

 يركا آرلا تت لو يييغ يشرثو له لإ اسنإلا أو ا داعم ٠ 6و
 لإ اهلي امو او ثومت اينذلا اًنئاَحاَل امم :اًدقتنُم ُمُكوق لقن دقف هذه
 004 َنوُنظياَلإ هن و 0

 092 - 1 5 1 و
 ةفئاّطلل اًَدَقَن نو نأ ٌحلصُي ميركلا ٍنارقلا درو نيفلاخملا لوق نييبت نإ

 .7 5 :ةيآلا ,ةيثاحلا ةروس )١(
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 اذل ؛ثخبلل اًدروَم َسيَل ٍنيّدلا نع عابطنالا نم عوتلا اذه ةسارد لإ ؛لوألا

 .رذقلا اذَبب يفتكن

 لئاسّلاب لحد َّنأ اوئبتعاو «ةيدابعلاو ةّيدرَفلا لئاسملاب َنيّدلا ٍءالؤه صح

 هل ناسا عدلاو ومألا يف نيّدلا ٌقيبطتو «ةّيذيفنتلاو .ةّيئاضقلاو «ةّينينقتلا

 نك انك ان رو ايرطلا ل انو نادل هاجر اوكي هه نيبعف

 :نيتهج نم هّسرد

 رومألا جورخو «نيّدلا ميلاعت ةّيدرفب نولئاقلا 000 ايلاف :لقعلا ١.

 :لثم نيناونعل ْمُهَحْرِط كلذ ُدّيؤي امو ,لقعلاب ؛هترئاد ْنع ةّيوينّدلاو .ةعابجالا

 .(نيذلا جراخ نم ةيَورلاَو «(نيدلا نم ناسنإلا لو

 ةّيعاتجالاو «ةّيدرفلا ٍتاجاحلا نيب ٌفالتخا ٌدَجوي له :ُلاَوّسلا يتأي انه

 نيذدلا ىلإ هتجاحب ٌرْعشي اعلا وة درقلا تاجاشلا قف يذلا ايلا جاتحي ٌثيحب

 اذكه 0 الق ةّيعاتجالا تاجاحلا 5 اًمأو .تاجاتلا نص عوتلا اذه نيمأت ف

 كرم لا تاجاحلا نيمأت ف نيذلا لإ ناسنإلا َةِجاَح مَع رقي رقي لقعلا أَو اخ

 .؟ةنع ٌلقَتسُم وهو .ةّيعامتجالاو

 حاتم َناسنإلا َّنأب ٌمكحي يذلا ٍلقعلا سفن نأ مّهفنسف ؛اًليلق انلّمأت ؤلف

 ,ةموكحلا يف لما هتاجاح ّنأب ُمكحي اًضيأ «ةّيدرفلا هرومأ يف بيّعلا ىلإ

 ةظوتم ةحاتا وذهب نأَو قيذلا ىلإ حاتم رخل ٍلئاسملاو ءءاضقلاو «قايّحلاو

 ميلا ُعيِمَج رابتعالا رظنب هيف ٌدخؤت ؛عماجو ؛لماكتُم ّيوامس ٍنوناق ٍدوجُوب
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 نازيملا ب ةّيناملعلا ةلدأ/ /ُثلاثلا لصفلا

 عيمج ىلع ُدوُعي ُةَقيبطت َّنأو «ةّيعم ٍةئفب ٌصتخي الو «ةّيناسنإلا ٍتادادُعِتسالاو أ

 .ةاواسملاو «ةلادَعلاب عمتجمل ا ِتاقبط

 َّنأل ؛ةّيعاتجالا رومألا يف ٍديقْحت لع رَّشؤي «ةّيعاتجالا رومألا يف َلّمأتلا َّنإ
 ُجاتحي ٍدارفألا ٍتاقالَع نم تيِثك هيف ٌجظنت يذلا قيد ٍةروّصب عاتجالا ٍرومُأ عيِظنت
 اذإ نيّدلاب نونمؤملاف اذل ؛ةّيدرفلا رومألاب سبق اَم اذإ يربك يغسو ءدهُج ىلإ
 ربل رم مب ةيالفا#ةلرقلا عيووتتق نيذلا لإ مهتجاكب نوذقعي اوثاك

 .ةيسايسلاو :ةّيعامتجالا رومألا يف ربكأ ةبسنب هيلإ ْمهِتِجاَحِب
 نوما ف اش ةدلكو .ةيعامتجالا رول دولا سجال ني نوفل مدع و

 داعبأ عيمت+ل ٌلماش نيد َّنأ تبي .لقعلا ٌسفن ُهٌصّخشي يذلا رمألا ةّيعاتجالا
 .لقعلا نبقي م سيل هد ةيدرفلا ةووشلاب ةديدجتو توؤتشو ءقاسفإلا

 لإ شام ٌعوِجَّرلا ٌبجيف ؛بهذم وأ ءٍنيد يأ ةسارد لجأل :لقتلا ."
31 

 ن5: ةضورطل هرمتار رصتوب هةنانولل ءالجتساو ,بهذملا كلذ وأ «نيدلا كلذ

 :ةلظيشاو
 و

 ؛ةّيويندلا لئاسملاب ٌمتمب م ناك ّيبنلا َّنأ ُدكت ّيمالسإلا نيَّدلا صوصُن ةساردو ع عد
 ىسوُم ْنع ٌميركلا ُنآرلا ادي يك مهتتسو «هللا ءايبنأ عيمج ةريس اذه ناك لب

 «مهناطلس نم مه زنأ لقف ؛نوعرف لآ ةيراخت ةدابلا 10 ناك دقف هللا 7

 لإ انياب ئسوُت مِهِرََب

5 

2-6 ١١ 

 نم انَدعب مث 9 :ىلاعت لاق ءناوههلاو :لذلا دقو مهأوب در ع مي دج رح ه-_ عا

 204 ابي أوُملَطَ 06
 ءٌقيدصتلا وه ىسيعل لمع ل لوأ ناك ميركلا ٍنآرقلا يف ءاج ل اقبِط كلذك

 )١( :ةيآلا .فارعألا ةروس “٠١7.
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 تازكترملاو سشألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 نم ِهْيَدَي َنْب امِلاًمَدِصُم# :ىلاعت لاق ءهداهجو ىسوُم بورخل ًءاضمإلاو

 ,#207 ٍَةرَوَتلَ

 نأ اوعاطتسا .مهداهجو مظل ماعلا ةداقلاو «ءايبنألا ةبراحُمبف «نذإ

 .ةاغّبلا ٌتيِغاوَّطلا اوُلذي نأو ءاهيراغمو «ضرألا ٌقراشَم اومُكحب

 َنيملاَّظلا ٌةبراَحُحو ملّظلا ٌةهجاوم ّمجسني ْنأ ٌنكمي فيك :لأسن ْنأ ُبِجي انهو

 ةيارقلل اومن دق نكرتلا ةداقلا نأ :ينغي كلذ: قديلا «ةظالتلا لربما
 يف كلذ اوُعضو دق مهّئأو «ةملاّظلا ةمظنألا راحينا دعب َدالبلا اوُمكحو ٌةرشابُم

 مهتالاسر تاّيولوأ

 ؟هّللا ميلك ىسومب ٌقّدص يذلا حيسملل اًقذدصُم كلذ دعب ّيبنلا ًءاجو

 ىلإ مهاعدو فيملتملا(ٌفّصلا) ةروس نم مهم ٍمسِق يف كي هللا بطاخ كلذلو

 5256 ا ال

 ورا لاَ ِهَّأَلإ ةخراصنأ نم َنحِراَوحْنل رم نبأ سبع َلاَد انك َراَصنأُ أوُنما< نيل

2 1210 
 ل

 صتخي ةّيحيسْللا نيد نم ًةريبك ًةحاسَم َّنأ هذه نآرُقلا ٍةوعد ْنِم فشكتسن
 .ىرخألا ةةرددلا را ملَّسلاو ءبرحلاو «ٍشيّعلاو «ةموكُلا لئاسمب

 يف ْمهَتودَق َنوُيراوحلا َنوُكي ْنَأ ىلإ مّهاعدو «َنيملسملا كيهْللا بطاخ ثيحب

 .ةهجاوملاو .برحلا

 )١( :ةيآلا «ةدئاملا ةروس 65.

 :ةيآلا ءفصلا ةروس (؟) ١5.



 نازيملا ب ةّيناملعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 ةارادُم مدع يف راهطألا ةّمئألاو «مركألا ّيبنلاو ٌةّرمتسملا ءايبنألا ٌةريسف ؛نذإ

 اونوكي 1 ٍءالؤه نأ ىلع ُلَلدُت «َنيمولظملا ٍقوقُح ْنع عافّدلا يف مهفوقوو ؛َنِيمَظلا

 اوثاك مَّئأو ؛مهعابتأل ةّيعاتجالا نوؤّشلاو «مهتاعمتجم تابّلطتُم ْنع ىأنمب

 اًضيأ ةّيلوؤسملا وذهو «مهتاًيلوؤسَم بلص ْنم عامتجالا نوؤّش يف لدتا نودعي

 َنوُكي يكل ؛ةّيلوؤسملا هذه نودي ْمهو ةّيوارسلاو ةّينيَّلا ميلاعتلا بسحب ىو

 لفشل كلا روما يدق نأ ىقفيافدلا لهآ ال ءاندلا تافسعتتالا ثيفأ

 0 ريبدتلاو: هةيبتكلاب يذلا :فانستال تحره و :دينتلا ةابلا هاك بح

 .اينّدلا ٍنوؤش عيمج يف نيذدلا لخدت نع ةرايق ةنيقلا ةسانكلاو

 ةثلاَعلا ةفئاطلا دقن

 يف ُدَّمجنت ةموكحلا يف ّساسألا ًةلكشُلا َّنأ ٍةفئاّطلا هذه ُباحصأ ُدِقَتعي

 ِنووّشلا ف ٍنيدلا لخدت يف سيل ٌلاكشإلا .ىرخأ ةرابعبو ءموصعملا ٍريغ ةدايق

 يّدصتلل موصعملا ٍريْغ ةيلهأ مدع يف اَّنإَو .عمتجملل ةيس ةّيسايسلاو «ةّيعاتجالا

5 

 ص

 َىطاَحلا رٌّوصتلا اذه َّنأ ىلإ انٌدوقي ةّيئاوٌرلا يصوصنلل رباعلا ِرّنلا در نإ
 ١ ذرعا دي انكر اهل رص و نبذل نسما ل ردا باحبما لوخ لإ حير
 ٌصتُحح ديغ هماكحأ قيبطتو .هغالبإب لجل ةةولخ َّنأو «دلاخ ّيمالسإلا َنيّدلا

 لوكوم قيبطُتلاو .غالبإلا ىوتسُم ىلع نيّدلا ةموُميد لب ؛َنيموّصعملا ٍنامّرب
 ُتاياوُرلا ٍتحّرص انك هتييغ نامّز يف رصعلا يلو ٍباّون ِْم ٍلودُعلا ءاهققلا ىلإ
 .ةروهتكملا ةحيديّصلا

 عيوجل ةعيرّشلل ّيلكلا َماكحألا َنوطبنتسي ٍةهج نم افلا لودُعلا ءاهقفلاو

 ا/ا



 تازكترم لاو سسألا #ب ةسارد ةّيناملعلا

 ةركلولا رارختسما ]هةر ضرخا وع عمون ةةيدلاو ب ةعياتلا تاظوتقولا

 .©0ةطبنتسملا ماكحألا كلت قيبطتب كلذو «ملسملا عمتجملا ةرادإو «ةّيعامتجالا

 ّنوكي نأ نودصقي ال 2228 نيموصعملاب اّلإ موقت م وكلا نوار

 نوُدصقي لب ؛ةمشاغلا ةطلّسلا صضرفو «نادلبلل موؤشملا لالتحالا 840 مهفده

 نأ حضاولا نمو ءنيذلا غالبإو «ةّيوامسلا ٍتاداشرإلا ٌقيبطتو ؛ماكحألا 1 رجإ

 .ماكحألا قيبطت ُفّقوت ٌمزلتسي رصعلا لو ةبيغ نامز يف ةّيمكاحلا هذه فّقو

 ٍدودُحلا ماكحأ نم اًريثك نإ ءالعِف لصح اك خيراّتلا لحارم نِم ريثك يف اهليطعتو

 و نوُد قيبطتلل ٍةلباق ديغ ءاهاثمأو «ةّينوناقلا لوصألاو تايّدلاو

 ء«صاصقلاك ماكحألا ءارجإ ة ةينيد ريغ ةهوكخ هنأ فن عقوتي الو .ةّيمالسإ

 .ةموكحلا لحد نود اهققح همت ٌنكمُي ال يتلا ٌماكحألا كلت ءدودُخلاو

 آبيغ رصعك ٍةليوط راصعأ يف اهفقوتو ؛ماكحألا ليطعت دعن نأ إف ؛ديلعو

 .اهيرص كلذ ُهينيَّدلا ٌصوصنلا ٍتفن دقو ؛اًلوبقم اًرمأ ّيدهملا مامإلا

 107 ابو ؛موُضعملا ريغ دي ىلع ةموكخلا ٍليكشت ةّيعنام مدعب َمَلسن نأ امإو
 نإ يكسو ةميمح ةقالع اهقيبطتو ,ماكحألا ذيفنتو «ةموكُحلا نيب َةقالَعلا

 ؛لقعلا ٍلب ؛بسحف هنم عنام ال سيل موُصعملا نوُد مه ْنم ديب ةموكحلا ٌليكشت

 ."””هترورّضو ءهبوجوب ِناكحي لقتل

 ةعباّلا ةفئاطلا ٌدقن
5 َ 

 ِنوّشلا يف ُهّلَدتو ءرهطُمو ٌسَّدقم صنع َنيِدلا ١ نأ ٌةفئاّطلا هذه دقتعت

 :اناقب هبقن نقل ركل ةشقفلا بآل :باتك عجار )١(

 . 41 :ٌينيمخلا مامإلا «ةّيمالسإلا ةموكحلا :باتك عجار (1)
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 نازيملا ل ةّيناملعلا ةلدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 ءةّينيدلا تاسّدقملاب ّنظلا ءوس يف ُبّبستي ٌيطاخ لمع ةّيسايسلاو «ةّيعامتجالا

 .اهسيندتو

 ٌدوعت «ِتاّيصخشلا ٌلانت يتلا ن وخلا وو نيالا لاظي يذلا َسنّدلا َّنِ

 نودبي مهترطفب ُساَّنلاو «ٌلماحّتلاو ءنايسّنلاو ءلهجلا :اهنم رومأ ىلإ اهؤشانم

 .ِتافَّصلا كلت لمحي ْنم اجت ةيهاركلاو «راجزنالا

 للع ةسارد يف ِنيّتطقُن ىلإ ةراشإلا َنم دب ال «كلذ ْنع ةباجإلا يضرعم يفو
 :نيذدلا ّنم راجزنالا بابسأو ءِسيندَتلا

 ًاشنم طبتري يذلا سدا عراَّشلا ةحاس نع ةيفتنم ةروكذملا ٍتافَّصلا ١

 قلطُما ملعلا نع ةئاحبس ّيزألا ةدوجو ّنأل ؛ىلاعتو .هّئاحبس هب ُةؤدبمو «نيدلا

 لاقي نم كير نع ُبُوَحَي اموإ# «نيوكتلا ملاع يف ٌةَّرذ هنع ٌبزعت الو «يهانتملا ريغ
 ملعلا ميرح يف نايسّنلا ىلإ ٌقيرط ال كلذك لاحم هتاذ ىلإ لهجلا ةبسنف ؟ "ورد

 0020000 204 ىَسياَلَو قر ُلِضَياَّلل يدل ٌضاح ِءيش ّلكّنأل ؛ّيمإل
 ؛هيلإ لماحتلا ةبسنب فيكف ؛َّلق امهم صقنو «بيع لك نع هزيم هللا َنأ اك

 لزنملا نيّدلا كلذكف ؛ةسّدقملا ةّيهلإلا تاذلا ىلإ رومألا كلتل ٌقيرط ال نأ انلبق اذإف
 نمو «هلل ةّيبلَّسلا تافّضلا نم اهّئأل ؛اهبب فاصتالا نع ُهزنم هةّيهلإلا ةدارولل اًقافو

 .هنيدل ةيمدعلا تافصلا

 كصتقي الف ؛نيَّدلا نع بيعلاو ءصقتلا نع ةفشاكلا تافّصلا ٍتفتنا اذإ .”
 ؛هب ةطبترما لئاسملا َّلك ٌلمشي لب ؛نيّدلا داعبأ نم ٍدعُبِب فاصوألا كلت ٌءافتنا

 )١( :ةيآلا .سنوي ةروس ١١.

 ) )5:ةيآلا .هط ةروس 67.
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 تازكترم لاو سسألا ## ةسارد ةّيناملَعلا

 نيّدلا ماكحأ نم مسق ٍدوجّوب انزرقأ اذإف ؛هلصافم نم ٍلصفم ّيأ يف صن ةن الف

 نزرقأ اذإهّأ يك ؛ديف ّصقنال اًضيأٌمسقلا اذهف ؛ةّويندلا نول ءاينذلاب اًطبترُ

 اًضيأ مسقلا كاذ نِإف ب ةيسوقطلاو ةّيدرفلا رومألاب ٌطبترُم نيّدلا سم مس دوُجوب

 ,وداعبأ عييج يف صقن ّلك نع ُهَزُم نيّدلا ٌرهوج كلذ ىلعف ؛صئاقتنلا ٍنع ٌهَّرنم
 ةّيدرفلا هماكحأ ىوتسُم ىلع َناك ءاوس ءافنآ اهانركذ يتلا ٍدراوملا يف اًصوصخو

 هماكحأ ىوتسُم ىلع تناك ءاوسو «عاتجالاب ٍةطبترْْلا هياكحأ ىوتسُم ىلع ْمأ
 ورع هياكل ما ةثوفذلا

 ايلا وضلاج يل تالت يي لسا ويقلا داب ٍنانئمطالا َنم دب الف

 نأ هناكمإب «صقنو بيع ّلُك ْنع هتراهط ببسبو ؛ةيرشبلا ةايحلاو ةفلتخملا

 ٌلُكب مهلا هذه ءادأ ىلع ٌرداق ُهنأو ءناسنإلا نوؤش عيمج يف لخدتلا ًةدهُع لمحت

 ْ .رادتقاو ةّزِع

 نخل اًرضاح نوكي اّئيح رثكأ لاجل ُمسَن دي «ليمجلا ٍنيدلا ةجو عقاولا يف

 ؛ليلحتلا اذبمو .بوُلطملاو .دوصقملا ماقملاو لزنملا ىلإ هلاصيإو ءٍناسنإلا ديب

 ةييلطاتوب ئنابسلا دا رتفما لان وبألا لوعت ياسزلا نما ادم ناسألا لوقيأل

 .نيذلا ِريَغب ٌعاّتجالا َرادُي نأ كساللا نما 1 ةاقعي لوقزب 4 ةنانيس

 3 ريس

 ةّيناملعلا ةئدأ

 :نيدلاو ةموكحلا ماجسنا مدع ١.

 ؛ةموكحلاو نيّدلا نيب ماجسنالاو ءجشاوتلا مدع ةّيناملعلاِب نيدقتعم ا ةّلدأ نم 3 8 2 34 كم 7 58 ع
 - ا و 0-5 3 و 3 5 و 0 “0 0 5 0

 كيرحتو «ةيحورلاو ةيبلقلا مهنوؤشو «سانلا دئاقعب طبترت نيدلا ةلوقم نأ ىنغمب

>, 



 نازيملا ف ةّيناملعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 «سانلا حاورأب ة 1 تييلف ؛ةموكحلا ةلوقم امأو معلا .مهفطاوع

 ريفوتو «سانلل ةيداصتقالاو ؛ةيعامتجالا رومألا مظن نع ٌةلوؤسم انو ؛مهمولقو

 . عمتجملا دارفأل يلاملاو .يدسجلا نمألا

 نيب ٍضُراعَتلا ىلإ بهذ لب ؛طابترالا مدع ىوُعَدب َنيفّرطتْلا ضعب فتكي م
 قّدشلا نم اعون مدختست اهتاّيلوؤسم عيمج يف َةلوذلا نأ معزب .ةلودلاو نيدلا

 ءرهقلاو ةّوَقلا نم ساسأ لع 2 ةموكحلا رهوج نألو ؛ةرهاقلا َةطلُّسلاو

 ءةفطاعلا م جوت لص ينل نينلا نيون اهني حس الر ةداوم الق ا ججلا

 ا :ىرخأ ةرابجبو «ةيبلقلا رعاشلاو

 م 2 تيدر اع

 نأكف 95 لئاسُلا ىلإ لولو يذلا 0 لصأ ع 007 كلذ نأ اد

 ساّلا ٌنوكي نأ ٌبجيو «ةّوقلا ىلإ ُجاتحي ال رمأ يف ةبلغلاو «ةّوقلا ٌمدختست ةلودلا

 .هنيعب دادبتسالا اَّلِإ كلذ امو «ةقلطُم ةّيرح هيف اًرارحأ

 ةّدشلا عم ٌمَءالتي رمأ يف ًةّدشلاو ةّوقلا ٍتّمدختسا اذإ ةلودلا ْنِإ :ٌرخآ ٍنايببو
 امأو ٌدلكشُم كانُم نوكت ال دقف ...ةّينمألاو ةّيعاتجالاو «ةّيسايسلا لئاسملاك
 ةّيداقتعالا لئاسملاك رابجإلاو «ةّوقلل اًدروم سيل رمأ يف ةّوقلا ٍتمدختسا اذإ
 يذلا ةّيوُه عم اًدبأ ٌمجسني ال وهو «دادبتسالل اًببس كلذ نوكيسف ؛ةّيقالخألاو

 .هتلوازم يف ةيرحلاو



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا

 ينبع لمع ٍةلودلا ّلَخدت َّنأب يحوي ؛ئىطاخلا ٍطابترالا اذه تحب كلذك
 .نيّدلا نع ساّنلا داعتباو ءاهُملي يتلا رئاسخلا نع اًلضف نم ًةدئاف ال

 روضُخلا ىلع َساَّنلا اوُريجأ اذإ َماَكَحلا َنإف ؛اّبروأ يف اًضيأ ٌةعئاش ٌةرظّنلا هذهو

 ْنِإ سانا ْنأل ؛اثبع المع اوبكترا ٍدقف ؛مهجاوزأ ريهطت ىوْعَدِب مهسئانك ىلإ

 َنيدقتعُم َريَغ اوُناك ْنإو ءسفن ٍبيِط نع اهتودصقيسف «ةسينَكلاب َنيدقتعُم اوُناك
 اًدصقم ةدابعلاو ,حاورألا ُديهّطتو «ريخلا بح ناك امهمو «ْمِهِروضُح ْنم ًةدئاف الف

 كرت ٍلئتيح ٌبجيف ؛مهجالفو «ٌمِهِريهطت يفُهل ريثأت الف ؛مكاحلل اًغّوسمو هابوُلطم
 .مينادجو ىلإ مهلاكيإو ءاّرارحأ سانلا
 ةصالخلا

 .نيدلا و ةموكشلا نيب هلا او طاقرا عيونا ا

 .ناضراعتُم اْنَّنأ ٌدجن ةقيقّدلا ةصحافلا ٍةرظنتلاب .؟

 لخدتلاو ٍدادبتسالا ىوس كلذ ْنِم لص الف ؛(ٌهَّنيب َقيفلَتلا الواح ول ٠

 ىلإ عورتلاو نيد نم عمتجملا روفن ىوس ِدادبتسالا ةجيتنامو .ئطاّخلا

 ْ ١ .نيدلا ةّيدض وأ «ةّينيداللا

 دقّنلا ٌرواحت

 روما ضب ىلإ ةراشإلا ُتلطتَت لوألا ليلذلا يار

 :نّيدتلا ىلع ةموكحلا رثأ .أ

 ءلاملاو ءنمألاو .ماظنلا طظفح يف صّخلتي ٍةموكحلا لمع نأ ٌنوعَدي نم نإ

 :ينآلا وحنلاب مُهَمالك اوُحرطي ْنأ لضفألا نم «رخآ اًئيش سيلو
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 نازيملا ف ةّيناملَعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا لصفلا

 ف اهل دقي ليتنا لوب... مالا زب ماطللا للفحل قت ةميركملا ةيرت زحف
 نع اوٌربخأ ْدقف .مهّمالك اذه ناك اذإف ؛مهدئاقعو «مهقالخأو «سانلا 06

 انما ود ا نع َدعبأ اوُناك املك .مهمالك يف اًقدِص ٌرثكأ اوناك امَلكو ءمهعقاو

 ءساّنلا ٍقالخأ يف لحدتت الأ ةموكلا ّلع ُبجيو «كلذك َعقاولا نإ :اوُلاق اذإ

 ُديغ مالك اذهف ؟ساّنلا ناميإو «عمتجملا نّيدت يف ٌةردقو ٌرْئأ ام سيّلو ,مهدئاقعو

 .اًساسأ حيحص

 يف ٍةدوجوملا ٍلاوحألاو ءعاضوألا يف َلّمأتلاو «ةقباّسلا تاموكحلا َمّبتت َنِ

 ىتحو ريتاسّدلاو نيناوقلا ةاق نال تامركتلا قاوم نأ رهظي «نادلبلا

 ٍتادقتعُم يف لاف ٌرثأ اه ٌنوكيسو ناك «ةّيعامتجالا لئاسما مم مهيِطاَعتو «مهترظن

 .مهتارابتعاو «سانلا

 ؛ياربيللا َبهذملا عَِّتت ثناك مأ «ّيكارتشا ىّحنم َتاذ ةموكحلا ِتّناك ٌءاوسو
 لئاسملاب نوُمتبيو ةّضاخ َةّيمهأ تارّرقملاو «نيناوّقلل َنوطعُي اهوّيسايس ناك ْؤأ
 00 اّيكولسو ,عمتجملا ,راكفأ يف رثؤت يهف ؛ةّيعانَّصلا ةيمنتلاو «ةّيداصتقالا

 .اًقلطُم رثأتلا كلذ ٌراكنإ نكميال

 ةموكُحلل ّلماكلا َريِثأَتلا ّنوضرفي ّينيّدلا ةموكلاب نيلئاقلا نأ مّهوَتُي دقو
 :ءايلعلا نم اذحأ ٌدجن ام اًردانو «ةّيلكلاب ٌةودرم ٌءاعَّدالا اذهو «نّيدتلا ىلع
 ٌنكمي له ْنكل ؛ةموكُحلل لماكلاو «عماجلا ّيعطقلا رثألاب نمؤي نيركفملاو

 .سانلا راكفأ ىلع لاعفلا اهرودو رك قيمعلاو «ٌيبسنلا رثألا راكنإ

 .؟ةهتادقتعُمو
 7 05 57 1 و و دن 2
 ىعَّدت ىتلا ٍتاموكُحلا نأ ٌرهظي اهاوحأو «ةفلتخملا تاعمتجملا عاضوأ عبتت نإ
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا

 تاّيقالخأ ىلع اًدج خضا و ٌرثأ اهل ةّينيَّدلا دئاقعلاو «قالخألل اهزايحنا مدع

 «خّسفتلاو «ّيقالخألا ُلالجنالا امو ؛ّيعاتجالا ّيقالخألا ِءاضفلاو ءساّنلا

 .ىوُعَّدلا وذه ٍتاكَرب ْنم الإ ءنيرَحآلا مم لْعافَتلا ٌمدعو «ةّينانألاو

 ُتَمدطصا ِدقف ؛قالخألاو ءنيّدلا نع اهتّيدايح ام ةموكُح تنلعأ ولف

 اًلضف «ةّيعاتجالا تاّيكولّسلاو ,ِتادقتعلاو «راكفألاب ٍلاكشألا نم ٍلكشب

 ؛قالخألاو نيّدلاو ءركفلا عم وأ «ّدض فوقولا ٍنع َةلوؤسَم اهّسفن ىرت نأ ْنع
 ؛عاتجالل ةّماعلا راكفألا ىلع ريثأَتلا يف اًلِعاف اًرود ّبعلت ْنَأ ّعيبطلا نم ٍذئنيح

 ّنم ريثك بذجو «هرييغتو ماعلا يعولاب ٍبْعالَتلا ىلع ٌةردقلا اهل نوُكتس لب
 .اًهحلاصل ءارآلا

 :نيّدلا بيبحت يف اهرودو ةموكحلا ب

 ٌةئاق ةموكحلا ّلمع َّنأب صّخلتي ةموكحلاو ءنيَّدلا ضّراعتل ىرخألا ىوعّدلا

 .ناضراعتُم امهو «رايتخالاو «ّيبلقلا اضّرلا ىلع ٌةئاق ُنيّدلاو «َةََلغلاو «ةّوقلا ىلع

 ءةرفنلاو ةّيوغللاو «دادّبتسالا ىوس ينُجن الف ؛اهجمدو (ُهَماغدإ انلواح اذإو

 ببسب ؛ةموكُلاو ءنيّدلا نع ةئطاخلا تارّوصتلا نع يمت ٌةرظّنلا هذهو

 ريغ وأ «ةّينيد تناك ءاوس اهلمعو «ةموكلا ماهم يف ٍةَقدب انزظن اذإ ١.

 هْنأل ؛يواستتلا ٌةبسن ْتَسيل رابجإلاو «رِهَقلا َنيبو ءاهتيب ةبسَنلا َّنأ ٌدجنسف ؛ةّينيد

 ةّيرحلاو «ٍةفطاعلا ةميدع ّيهو ةّوقلا ناسإ ىوس اهل سيل ةموكحلا َّنِإ لق ْول

 ءاهّماهم نم اهنوكب عوطقملا اهلاعفأ ْنم ريثك ٌجورخ كلذ ٌمزالف ؛لومياو نورا

 رومألا يف ةلوّدلا تاسايسك ؛اهصاصتخا ٍةرئاد نع اهيف َرِهَقلا ٌمدخَتست الو

 «عمتجم ا ءانبأ ْنم ةفلتخُملا تاقبطلا ٍلاومأ ٍظفح يف اهتاسايسو «ةّيداصتقالا
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 نازيملا ب ةّيناملعلا ةلدأ/ /ثلاثلا لصفلا

 بيس حي وص سمس

 اَّلِإ ءاهمادختسا ىلع ةردقلا اهو «ةّوقلاب عّنمتت تاموكحلا نأ كش ال

 ةّقلا مادختساب لّثمتي ساسألا ةموُكحلا لمع نأ ةركف ْنع ُفلتخي اذه نأ

 ةدّدعتم قئارطب اًجهانرب وأ ًةركف رّرمت نأ ةموكحلا ٌعيطتست كلذ ىلع ىلع ءانبو

 ؛مالعإلاب ٌلّسوتلا عيطتست قايّسلا اذه يفو هرابجإلاو «ةّوقلا ىلإ أجلت نأ نود
 ُملعي ٌعيمجلاو :ةّيفطاعلا بيلاسألا َنم ٌةدافإلا اهنكمي لب ؛ةّيركفلا تاحورطألاو

 وأ «ةليمجو ءةحيحص ٍةروُصب ام ٍدقتعم قيوست يف رْثؤت ْنأ ٌعيطتست ةموكحلا نأ

 .ةرهاقلا ةّوقلا ىلإ ِءوِجّللا نود ههيوشت
 كلذك «ىطاخ ٌرٌوصت َتِبَلَعلاو «ةّوقلا يف ةموكُملا لامعأ ٌلازتخا نأ امك .؟

 .باوصلا نع ٌديعب ةّيفطاع نيدلا تالومح عيمج رابتعا

 نم ةعومجم نيدلا «ةّيدبألا ةداعّسلا ىلإ هب يهتني ناسنإلا ةايحل جمانرب نيدلا

 سانلا نوؤش ةرادإ لجأل ْتَنَّوُد تاداشرإلاو «نيناوقلاو .قالخألاو .تادقتعملا

 عم هل حنس ال ىنعملا اذهب وهو «مه ءديأ نيب تعضوو «ةّيعاتجالاو «ةيدرفلا

 :ةضحملا ةقورااو: قفطاغلا

 ناميإلاو ءنّيدتلا نيبو ءنيَّدلا لصأ نيب طلخلا ثودح انه لمتحنو
 «ّىفطاع ٌرمأ نيّدلا سفن َنِإ اولاق مهنكلو «ةّوقلاب ضرفي ال نيدلا نأ مهدارُمو
 نّيدتلا نيب نوُطلخي ذإ ؛رظّنلاو ءيأّرلا باحصأ نم ٌديثك هيف ٌعقي طلخلا اذهو
 يف رابجإلاو ءيضرفلا نم عون ّلك يفني اًضيأ يمالسإلا نيدلاف الِإو ءنيّدلاو
 حّرص | ؛نكمت ُديغ رابجإلا لب ؛ةعيرَّشلا لوصأو «هللاب نايإلاو نيّدلا يقلت
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 تازكترملاو سشألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا

 ريغ هاركإلا نأب "74 ٍنيدلأ ىف هاو ل # :ىلاعت هلوق ليذ يف ٌيئابطابطلا ةمالعلا

 ِءىَّنِب داقتعالا ىلع لحأ لمح اننكمي الو «هللاب نايإلاو «نيّدلا لوبق يف نكمت

 / ."”هيلق ميمص نم ِهِلوِبَق ىلع هرابجإو
 عم اًماد نيلو طُلب لّماعتلا نيّدلا يجورمو :َنينمْؤُملا ىلع بجي اذلو

 مُهَو اولخد نيذلا كئلوأ وأ ؛نيّدلا ةريضح ىلإ لوخّدلا توديرُي يذلا كنلوأ

 يقاب مأ مهنم نّيدتملا ريغ ءاوس ساّنلا ةبغر دادزت يكل ؛اًكولس ُةعم لغافتلا ٍددَّصِب

 ٍةظِعْوَمْلاَو مكب كير لبس لإ عدأ #7 «موي دعب 0 نيدتلاو ءنيّدلاب نيملسملا

 54 خس ني ينو فل دحر سف
 لادجلاو «ةنسَحلا ةظعوملاو «ةمكحلاب لّسوتلاب ةيآلا وذه بسحب هّيبن هللا رمأي

 يف ةّوقلا ىلإ ءوجللا نأ نآرقلا رظن يف ينعي ام ءَنيّدلا ىلإ ساّنلا ةوعد يف نسحألاب

 ناهيإلاو نيّدلا ىلإ ساثلا ةلامتسا نوكت نأ بجيو ءاَقلطُم زئاج ُريغ هللا ىلإ ةوعّدلا

 .رمُملا راوجلاو ءّدولاو «لقعتلا ربع بسحو «هللاب

 ّيبنلا فاصوأ نم اتناك ةكيرعلا نيلو هجولا ًةقالط نأ نآرقلا ٌركذ كلذك

 هكولس اذه نكي ملول نأب رّذحيو هّلوح ساّنلا فافتلا يف ُبِبَّسلا امهو «ةزرابلا

 ةيؤرف 44 َكِلَوَحْنِ أوُصَفنْأَل بقل ظل طق َتكَولَو# هلوح نم ُساَّنلا ضفنال
 «ناميإلا ىلإ ساّنلا ةوعد يف ةقفشو هةّيحمب لمعلا بوجو ىلع ٌةمئاق نذإ مالسإلا

 .هللاب داقتعالاو

 اما

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 705.

 :نازيملا عجار (؟) 7/ 57 7.

 . ١ 6 :ةيآلا ءلحنلا ةروس (”)

 ١69. :ةيآلا .نارمع لآ ةروس (5)
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 نازيملا ذآ ةّيناملعلا ةئدأ/ /ثلاثلا لصفلا

 نإ :يهو «نيتقباّسلا ٍنيتجيتْنلا ىلإ اًفاضُم ةثلاث ةجيتن ىلإ انْلصو انّنَأ ٌُبسحأو

 ؛ٍببح بولسأب َمّدقُي نأ ُبِي نيّدلا نو «ةّرقلاب ٌةدودحم تسيل ةموكحلا ماهم
 انررقأ دق انمُد ام :ىرخأ ةرابعبو «ةبّبحم ةقيرطب َنيِدلا َمّدقت نأ عيطتست ةموكُلاف

 رمأ قيقحت وأ ءام فده ريرمت يف ةّيملّسلا قئارطلا ىلإ ًاجلت نأ نكمي ةموكحلا َنأب
 ىلع ةرداق ةموكحلاف ؛ةدعاقلا هذه نم ىّنثتسم ريغ هجيورتو نيّدلا ميدقت نإف ؟ام

 ةموكُحلا مهتبصن نيذلا نييسايّسلاو «ٌينيدلا مكاحلا ىلع بجي كلذ لجأل

 اًباطخ اومزتلي نأو «نيلو «قفرب نيّدلا رشن ىلإ اوُربني نأ «ءيش لك لبق ةّينيَدلا

 .ةنم ةمهبملا اياوّزلا ءيِضُي اًنداه

 لع نينمؤملا ريمأ اهركذي يتلا تاّيلوؤسملا ردص يف ةحيصنلاو «ةظعوملا نإ

 ةّيموكحلا هتابجاو نم يهو ؛ةّيمالسإلا ةّمألا دئاق تابجاو نم اًبجاو هفصوب

 يف غالبإلا :هّبر رمأ نم لم ام لإ مامإلا ىلع سيل» :لاق ذإ ؛ىلوألا ةجردلاب

 ءاهيقحتسم ىلع دودحلا ةماقإو ةّئسلل ءايحإلاو ؛ةحيصنلا يف داهتجالاو ,ةظعوملا

 ."0(اهلهأ ىلع نامهّسلا رادصإو

 ىلع (ًلظ َمُكحن نأ «ميهافملا كلت دوجو عم فاصنإلا نم سيل ٍةقيقحلا يف

 .ةيحيملاو «ةسينكلا ةموكح الإ اوي ل نيذلا كئلوأب نيرئاتم يلا ةموكتل
 رابجإ ددصب نيينيّدلا ةداقلا نأ رّوصتنو «ليجنإلاو قاروتلا نم ةفّرحملا بتكلاو
 ةيؤر ُموقت ٌدَقف .كلذ فالخ ٌرمألا |منيب ؛ةّوقلاب نيّدلا ضرفو «نّيدتلا ىلع ساّنلا
 بجي لب ؛نيّدلا ميدقت يف ةّوقلا مادختسا مهل حي ال عمتجملا ةداق نأ ىلع نيّدلا

 )١( :ةبطخلا «ةغالبلا جهن ٠١6 .

 ١م



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ةّينبم ةّيقطنمو «ةّينالقع ةروصب هيلإ ساّنلا بذجل ةبسانُْلا فورظلا ٌقلخ مهيلع

 .يفطّعلاو .ُبَحلا ىلع

 :ةّينيّدلا نيناوقلا قيبطتو ةموكحلا .ج
 ءباك عار يب * ا ءزا 9 نر ف

 ةرورض يف اضيأ مالك الو «عمتجم لك يف نيناوقلا دوجو ةرورض يف مالك آل

 ىلع لمعلا مدعو .هل ساّنلا لامهإ انضرتفا وأ نوناق كانه ْنَكِي مل ول ذإ ؛اهقيبطت

 نم دب الف ؛"”ىضوفلا عويشو «ةلودلاو عمتجُملا كلذ طوقُسب ٌناذيإ اذهف ؛هقبط
7 5 6 - 5 

 قوقح ىلع نيزواجتملاو نيئطاخلا لّمحمو «عمتجملا يف نيناوقلا دوست ةوق دوجو

 يه (ًيئاد ةوقلا هذه .مهقوقحو «مهتابجاوب مهيعو عفر ىلع عمتجملاو «ةموكخحلا

 .ةيركللا
 هَ هم 1 ع 5 1 ِِع 0

 اهنوعضيو «َنيناوقلا نومرتحي عمتجملا َدارفأ لعجت يتلا كلت ةمظنألا لضفأ نإ

 فّرصت عفوت نأ ريغ «رابجإو «صضرف نود مهتفاقث ءانب ءوض يف مهتايح جمانرب يف
 7 و 1 2

 «ةيضاملا تاعمتجملا عيمج يفف .هلحم ريغ يف عقوت «نيناوقلا ساسأ ىلع (ًئاد سانلا

5 ِ 7 5 0 
 ءمُظنلا قرختو «ةمكاحلا تارّرقملاو «َنيناوقلا فلاخُت ٌةعومجم دجوت «ةّيلاحلاو

 ؛فطعلاو «ةّبحملا ةغل مهفت الو ءاهيلع اّرثأ ِبّنرُث الو ةحيصنلا ىلإ عمتست الو

 دونافلا مدعو توزاعلا هوجو هود ف ماظنألا :ددصلا اذهب نيّيبرغلا نيركفملا دحأ لوقي )١(

 ةلسلس دوجو لعلو .نولعفي اذامو «نوبهذي نيأ ىلإ نوملعي ال ٌيقيقح هيت يف سانلا لعجي

 ءيش ىلك لبق طبتري عمتجملا موهفم نإ .ةيرشبلا ةايحلل ساسأ طرش «ةمظتنملا تاقالعلا نم

 طباوضلاو نيناوقلا ضعب مهمُكحت قرطلا عاّطُقو قاّرسلاو ةنصارقلا ىَّتح ءنوناق دوجوب

 ل ل يل

 :تموكحو هعماج :باتك عجار رثكأ حيضوتلل .اهل نوعضخيو مازتلالا ّدشُأ مهنيناوقب

6/. 

 هذ



 نازيملا  ةّيناملعلا ةندأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 ةّوقلا مادختساو ههيبنتلاو ءريذحتلا ىلع راصتقالا مدع ٍذئنيح ةموكحلا ىلع بجيف

 .نوناقلا ضرف يف

 دي ىلع اهقيبطت ةرورضو نيناوق دوجو ةرورض نم افنآ انركذ ال سيلو

 ةّيقالخألا لوصألا لوبقب ٌةقالع ةّرقلا ىلإ ءوجللا ٌرمألا مزلتسا ٍنإو «ةموكحلا
 لوصأألاو «قالخألل ةضراعُما تاعمتجملا َّنإف ؛ةتباَتلا ةّينوناقلا سسألاو نيّدلل
 .تاوهّشلا ىوس ةلوَّدلا نم نورظتني ال نيذلا ىَّبح وأ «ةّيلارييللاب ةنمؤملاو «ةّينيّدلا

 ءاهقيبطت ةرورضو «نيناوق دوجو موزلب نونمؤي :ةيوينذلا حلاصملاو ءتاذللاو

 ."'ةوقلاب ولو

 نع ةّماعلا اهطوطخ يف فلتخت ال نيّدلا ىلع ةمئاقلا ةموكحلا نأ ّيهدبلا نمو

 ءاهقيبطتو نيناوقلا ٌميدقت ءابولطم اًماظن ينبت يكل اهيلع بجي ذإ ؛تاموكحلا ةّيقب
 عفنت ال نيذلاو «نوناقلا نع نيجراخلا عم تاموكحلا رئاسك فّرصتت كلذكو

 يف ةّوقلا مادختساو ,ىرخأ ٍةغلب مهعم فّرصتلا بجي ذإ ؛ةّبحملاو ءّدولا ةغل مهعم

 اف ؛ةّيَلك ةروصب ىرخأو «ةّيئزج ةروصب ةرات هللا مالك يف ٌحرطي ام اذهو ؛مهقح

 تيرم نيب هلا َتَعَبم هدو َهَمُأ سال نك # :للاعت هلوق ةّيلك ةروصب ةحرط

 04 وف أوك ام داك نب يحي قا بكلامه لولو يم
 ُثدحت يتلا جرلاو ءجرهلاو «تاعارّتلا ضفل قيرط (مكحلا) ةيآلا هذهل اقبِطف

 ,ةيآلا هذه يف ُةئاحبس هللاو :نيرخآلا قوقُح طمغو «نيناوقلا نايصع ببسب
 ةّيرظن عضاو هّنأ عمف ؛تابوقعلا يف (مانتب) تاعانق ىلإ ةراشإلا اننكمي قايسلا اذه يف (1)

 تابوقعلا نوناق عضو ةرورض ىري ناك ؛هتاّيرظنل اًساسأو اًروحم ةَّدللا لعج دق هّنأو «ةّيعفنلا
 .ةّماعلا ةداعسلا نم ليلقتلا ىلإ كلذ ىَّدأ نإو ىّتح هتباتكو

 7١1. :ةيآلا .ةرقبلا ةروس (؟)

 هذ



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 تاّيلوؤسم نم «ةظعوملاو ؛ةحيصتلا ربع ناخليث نيذللا ريشبتلاو ءراذنإلا دع
 قوقح ظفحو .فالتخالا عفر يف ٍنييفاك ٌريغ نيرصنغلا نيذه نأ الإ «ءايبنألا

 قيقحت يف ديمُخاو «عفاَنلا َءيَّتلا نأ ىري ميركلا نآرقلا لب ؛عايّصلا نم عمتجملا

 رماوألاو «نيناوقلا كلتل ةموكحلا غالبإ وه نيناوقلا قيبطتو «جرملاو ءجرشا عفر
 .(مكحلا) ةملك يف ةنّمضتملا هتوقب

 ودا ةقاو اف هك لك اولا قاوزط :لاعت هلوق فرج ةزوظب هحيرظ اهو
 تاموكحلا عم كرتشت ةّينيّدلا ةموكحلاف ْنْذِإ "74... هيد يف ةفأر امد

 نيزواجتملا عم لئماعتلا يف ةنورملاو ء«يظعولا باطخلاب اهئافتكا مدع يف ىرخألا

 ةبستلاب اًعاستسُمو ءاَغّوسم اًنيش ٌدعن اذامل !!لاّسلا حدقني انّههو «نوناقلا ىلع

 .!؟ةّينيدلا ةموكحلا يف هغيستسن ال |نيب ءتاموكُلا عيمجل

 ةّوقلا ةغل مدختست ال ثناك نإو «ةّينيّدلا ةموكحلا ْنِإ :مالكلا ةصالخو

 نع اًعنام َفِقي نأ ديري نم عم ةّوقو ,مزحب ٌفّرصتت اهّئأ اّلِإ ءنيّدلا ميدقت يف

 نيدلا ٌقيوست ينغعت ال ٍءالؤه ةهجاومو «عِناملا كلذ حيزتو .هتلاسر غولُب

 زواجت نع دارفألا نيّدلا عنمي يتلا «نيناوقلل ٌقيبطت وه لب ؛ةّيرابجإ ٍةروُصب
 يف نييسايّسلا عيمجو «تاموكحلا عيمج هدّيؤت رمألا اذهو «تارارقلاو «نيناوقلا

 .ملاعلا

 ةطلّسلا نيد يفن

 «نيذدلا ٌداضتب َنيِدقتعلا نأ ىلإ ةراشإلا لوألا ليلّدلا باوج ةياب يف يبني

 نإ نولوقي ذإ ؛ةطلّسلا نيدو ةّينيَّدلا ةموكُلا نيب ٍقرفلا نع نوثّدحتي ةموكملاو

 .؟ :ةيآلا ءرونلا ةروس )١(

 م:



 نازيملا 2 ةيناملعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا لصفلا

 نيديفتسُم مهتطلُس تيبشتل اهفيظوتب نوّيسايسلا موقي ةادأو ؛ةليسو ٌحبصأ نيّدلا
 ىلإ لوصول ليسو نيّدلا ٍءالؤه ُذْخَني ّينيّدلا مهتاداقتعاو ءساّنلا فطاوع نم

 ذزوحالو .ةصاخلا هقادهأ هل ّنِإف ؛كلذ نم ٌءيرب نيّدلا نيح يف «ةّيويِنّدلا مهعماطم

 :ةطلشلا لإ ةهلعجسو ةثرفذلا فادهألا لإ لوضّرلل ةلالغعنا

 ءةموكحلا نيب طابترالا ةّيهام ىرخأ ٌةّرم حصون نأ بجي قايسلا اذه يف

 نيّدلا اذه تادرفم يف اهيلإ ريشأ يتلاو «مالسإلل ةبولطملا ةموكحلا ذإ ؛نيدلاو

 .ةيادهلا ىلإ ساّنلا نم اًريثك لصوتو «نيّدلا ةمدخ يف نوكت يتلا ةموكحلا يه

 نود نم ٍةبوعٌّصب ققحتت وأ ,ققحتت ال ؛ةريثك ماكحأ ىلع يوطني نيّدلا نإ

 ةرذقلا ىلإ سائلا لاصيإل ؛اهفّظوي ةادأ نيّدلل هيلا ةموكحلاف ؛ةموكح دوجو

 لقأب ماكحألا كلتب مازتلالاو «ةّيطإلا ماكحألاو «ةّيوامّسلا ميلاعّتلا قيبطت ىلع

 .ةبوعصو «ِةفّلكت

 .هللاب ايدابع ٍدرَملا طبر ىلإ اًفاضُم سانلاب لِصي يكل ةموكحلا ٌرمثتسي نيّدلا

 عمت ىلإ ّيعامتجالا ىوتسملا ىلع ّيدرفلا ىوتسملا ىلع ّيلإلا برقلا ىلإ هلاصيإو
 يذلا ٌلِصي يكل ةادأو «ٌليبس ةموكحلا بسلا اذه ؛هللا ىلإ بيرك لماكتمو «عيفر

 ةموكُحلل ًةادأ نيّدلا لعجي اًضعب ّنكل ءةروص نسحأب هضارغأو .هفادهأ ىلإ

 .ةيتاذ ٌرْئارغو «ٍتاياغل

 ريغ ضرغ ىلإ لوصؤلل اًيلئاسو اًرود يدؤي نأ زوجي ال نيّدلا نأ يف َبيرال
 حماطكا ىلإ لوصولل ًةليسو نيّدلا ذاختا ىلإ نوُينيَدلا ٌةداقلا َدّمع اذإف ؛عورشم
 50 «مهنيدت وتيم عفر يف مهتطلس نم ةدافإلا لري ةظلشلا وفة: ويندلا

 ةيمأ هَفصو امك نوكيس لاحلا َّنإف ؛ةّيوامّسلا ميقلاو ءميهافملا ىلإ داشرإلاو «ساّلا
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 تازكترم او سُسألا ل ةسارد ةّيناملعلا

 .ىومملاب هيف ٌلمعُي رارشألا يديأ يف اًريسأ ناك دق نيّدلا اذه ّنإف» :هلوقب نينمؤملا

 ."”«اينّدلا هب ٌبلطُتو

 نم هقوسي امو «مكاحلا هرّسفي ام هئيناوقو ءْنيَّدلا ماكحأ نوكتس ٍئنيح

 ريسألاك نييسايَّسلا يديأب نيّدلا لبقتسُم نوكيسو ءاًعقاو يه ال ؛تافيرحت

 ةفادهأو «ٌةئيماضم لّدبتتس لئنيحو كلو «رارشألا دي ةبعللاكو «هودع دي

 ةيفقاولا

 ةمدخ يف مَُّنأب روعُشلا ةّينيّدلا ةموكُلا يف َنيلوؤسلا عيمج ىلع بجي ند
 ّينيّدلا ماكحألاو «نيّدلا ةموكُح عفد يف مهفقاومو ءمهثيكفت نوكي نأو ءَنيَّدلا

 هيطتمي يذلا ّيعفنلا ةرظن ال هل مداخلا ًةرظن «نيّدلا ىلإ ممئثرظن ّنوكت نأو

 .اًبناج هكر «هاغتبُم ققح اذإف ؛ةّيوطلّسلاو :ةّيوينّدلا عماطَلا ىلإ لوصول

 :"اًيفرغ نيّدلا ةروريَص .؟

 ,ةّيوينّدلا ساّنلا ةودُح تلخد ول ةسّدقملا رومألاو «نيّدلا نأ مهُضعب معز

 ىلإ لوخّدلا َدارأ ول سّدقُملا نيّدلاف ؛ةّيفرُع رومأ ىلإ ثلّدبتلو ءاهتّيسدق ثدقفل

 امض نتلكشُم هاوس «ةيعيبطلا رومألا يف ةردابما مز َمَلستو سائلا ٍةايح

 نع ٌفلتخت اهتّيهام نوكل ؛ةسّدقُم نوكت نأ نكمُي ال ةّيوينّدلا رومألا ١..

 نأ نكمي الو وب ةّصاخ ةّيهامو «تاذ هل ءيش لكف ؛ةيهلإلاو «ةيبيغلا رومألا

 نإف ؟؛الثم ءاملاك «ناتّيهامو ءناتاذ هل نوكت نأ نكمي ال هّنأل ؛اًناذ 8 نوكي

 «ّينيد بارشو «ٌينيد ريغ ءامو «ٌينيد ءام انيدل سيلف ٍءاصاخ اًبيكرتو ءاًناذ هل
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 نازيملا  ةّيناملَعلا ةندأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 كلذ لاثمأو «ملعلاو «ةفسلفلاو «ةموكحلاو «لدعلا ةلأسمو «ينيد ريغ بارشو

 .اهتنليد وأ ءاهتينيد روصت نكمي ال كلذك

 اَّلِإو .بسحف ةسّدقُم ٌنوكت نأ نكمياال ةّيرشبلاو «ةّيوينّدلا رومألا سيل ."
 ءاهنويت ورا هن سلق لوزشم (ةغيطلا ة كان[ تلف 31 انمي ةيسذقلا نونألا

 .يعيبطلا عم جزتمي ءيش لك نأ ىنعمب ؛ةضحم ةّيويِنُدو :ةيفرع اًرومأ نّوكتسو

 لّوحتي «ّيرشبلا عامتجالا ُدري ءيش لكو ةرابغ لمحيو «ّيعيبط ىلإ لّوحتي

 عامتجالاو «ةعيبطلا ةرئاد يف انيدل سيل :ىرخأ ةرابعبو «ّيعامتجاو «ّيرشب ىلإ

 ءارو ام نم ةمداقلا حوّرلا ىتح ؛عامتجالا ًءارو امو «ةعيبطلا ًءارو ام ٌّرمأ ّيرشبلا

 .ةّيمسجلا بوث سبلت «ةعيبطلا تيب ٌلخدت امدنع ةعيبطلا

 ةّيدرفلا دودحلا ّنم ّدعبأ ّوطخي ال نأ بجي سّدقملا نيَّدلا نأ كلذ نم جتنتسن

 :اًراصتخا را ةرابعبو «ةّيتايحلاو «ةّيسايسلاو «ةّيعاتجالا تالاجملا جليو

 ةّيرشبلا نوؤُّشلاو ءنيّدلا نيب ةّيهاملا فالتخا ّنأل ؛ةَ ةيرابلا فاصل رخل

 لب ؛رومألا كلت لثم ىلع ةّيسدقلا ءافضإ نيّدلا ىلع رّذعتي طقف سيل ,ةّيوينذلاو

 .ٌيرشبو فرع رمأ ىلإ ُلّوحتيو «ُلوزتو «نيدلا ةيسدق ٌلِحمضتس

 ؛ةّيرشبلا رومألا ةننيد يف مُهَسْفنأ اودهجي ال نأ نيذلا ءاملع ىلع بجي ءانش نم

 520 يعامتجالا يدا ُمَرأتيس .ءىَدَس دوهجلا كلت باهذ نع ااضفو هّنأل

 .نيدلا ل باهذ

 دقنلا ٌرواحت

 :ةيتآلا اياضقلا ىلع فوقولا ىضتقي يناثلا ليلّدلا ىلع ٌدرلا

 /ا/



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا
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 ىري هللاو «ةّيهإ ةغبصو دعب هيف ءيش وأ «لعف لك ةسادق نيدلا ضرتفي
 أ

 دما كرو نكمل قعر هذا لشي ال هللا عيب يحن زلاعلا نومألا فيض لفن نا ور و 2ص
 .ٌسّدقُم ٌرمأ وهف ؛ةغبّصلا هذه ُهل ناك |مفيك ٍءيش لكو 774 ٌةَعَْبِص

 .هتاداشرإو ءنيّذلا ئدابّمب مهمازتلاب هللا ىلإ سانلا باسٍتنا ٌقيرط مكي هللا طانأ

 .ةّيهإلا ماكحألا ةاعارُمب كلذو ؛ةّينيد ةغبصب مهتايح نيولتب نوفّلكم ساّنلاو

 ٌرثكأ ٌقابطنالا اذه ناك امّلكو «ّلحلا نيّدلا نيناوق عم مهتاّينو ,مهلامعأ قابطناو
 اهعبتيو «ةّيدرفلا ةايحلا نوؤش ٌحبصُت اًئيشف اًئيشو ءرثكأ ةّيهإلا ةغبَصلا تناك املك

 .ةيطإو «ةسّدقُم «ةّيعاتجالا رومألا

 نيّدلا َفرعن نأ يغني ملاعلا يف ءايشألا ةّيسدق موهفم يف حيضوّنلا ّنم ٍديِزَكو

 :نيرمأ ىلإ ٌسانلا وعدي وهف ؛ربكأ ةروصب

 ناععألا لع مهعخشيو ةحييقلا لاغألا بنق ىلإ هن نيدقشعلا وعذؤرا

 .تاحلاّصلا نوُلمعي نيذلا نينمؤُملا كئلوأ رّشبي ميركلا نآرقلا كلذلو ةنسحلا

 نوبكتريو «مهنايإ ىضتقمل اًفالخ نولمعي نيذلا ال ؛اًريبك اًرجأ مُهُدِعيو

 ار ُمُهَنَأ تحصل َولَمَحَي نذل َنيمْؤَمْلاْر يبو :ىلاعت لاق «حئابقلاو ءتاقبوُملا
 0 اريك

 لعج اذل ؛اهنيسحتو «مهاياونو ,مهفادهأ حالصإب سانا ٌنيّدلا يصوي ١.

 مامتهالا ٌبصني يكل ؛ةنسحلا لامعألا لوبق يف اًطرش (ّيلعافلا نسحلا) دوج هللا

 . ١77 :ةيآلا «ةرقبلا )١(

 .9 :ةيآلا ءءارسالا ةروس )١(
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 نازيملا  ةيناملعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا لصفلا

 ؛هاجتالا اذهب ثيداحألا ٍتَءاج دقو «لامعألا كلتل ّيونعملاو ؛يحورلا دعببلا ىلع

 ."”(هللمع نم رّيخ نمؤملا ةّيناو 0( يب اَلِإ َلمعالا :اهنمو

 ريغ اهقاقحتساو 0 ايف يندلا ذه ناك اذإ لذ لعبت رتكفو

 ٌفرص ْنِإف ؛ةبوقُعلا ّقحتسي اًضيأ بنذملا ملسُلا ٍلب ؛بنذُلا رفُكب ٍطورشم

 ءةنسح لعافلا تاذ نوك اًضيأ طرتشُي لب ؛ةْنحلا لوخدل اًببس سيل نسحلا لمعلا

 َّنأ كلذ ىلع ينبني ؛ةّنجلا هلوخدل اًيضتقُم سيل نسحلا رفاكلا ٌلمعف ؛ةنمؤمو

 نسحلا)و «(َلعفلا نسحلا) :امهو «ٍنيميظعلا ٍنيفدهلا ىلإ ٌلوصولا نيّدلا حومط

 اوناك امّلكو ءٍنيفدهلا نيذه ىلإ ٍبّرقتلا هاجتاب ٌمفّدلا سانلا ىلع بجيو «(يلعافلا

 مُهامعأو ,مُطاعفأ تناك املك .مهتاّيكولسو ؛مهلاعفأ يف ِنيينَسُحلا نيذه ىلإ ٌبرقأ
 .ةسادق رثكأو «ِةّيهلِإ ةغبص َتاذ

 «قالخألاو «دئاقعلا يف ةّيهلإلا ةغبّصلا رادقم ىلع فّقوتت ٍلئنيح ءايشألا ةسادق

 كلذ حضنا اذإ ؛ٌلعافلاو «ّيلعفلا نسُلا ءوض يف ةّيعامتجالاو «ةّيدرفلا لاعفألاو

 ىلع رفاوتي لعف ّلكو ءاهتّيهام رييغتب طبر اط سيل ملاعلا يف ءايشألا ةسادق نأ مهفن
 «ءايشألا 35 سيلو «ةّيهلإلا ةغبّصلاو «ةسادقلا بستكي «نيروكذملا نيينسُحلا

 اًبيس اهتننيد نوكت يكل «ةّيوهاملا اهءازجأو ءاهتّيهام لكشي لاعفألاو ءاهْئسُحو
 . لاحم ءيش ةّيهاملا ُييغتو ؛ةّيهاملا رييغتل

 :سّدقملا تايدَم .ب
 تى

 الإ رشيتت ال يتلا ةغبّصلا كلت ؛سّدقم وهف ةّيهإو «ةيبوبر ةغبص هل ءيش لك

 .ةكاداّحسلا مامإلا نع ١/ 1/٠١ :يناكلا لوصأ(١1)

 .ةلكوهللا لوسر نع «85 :هسفن ردصملا (1)
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 تازكترملاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 هرماوأو «عرّشلا رظن يف عقت يتلا رومألا عيمجو «هللا ّنم ةلزانلا ماكحألا قيبطتب

 هيعيبط ىضتقُمب ناسنإلا اهدِجوي يتلا لاعفألا ىّبح كلذ ْنم ىنثتسُيالو ,ةسّدقُم

 .ةريبك اًدوهج اهلجأ نم ُلذبي يتلاو ةّيّداملا هتاجاحو

 هتايحل اًساكعنا لثمت يتلا هتاطاشنو «ناسنإلا لاعفأ نم اًريثك نأ ُمَهوتُي دق

 ءةسادقلا موهفم عم ةهجلا هذه نم قٌقانتتو ؛ٌةّيداع ٌلاعفأ ةّيداملاو «ةّيعيبّطلا

 انّضيأ وومألا هده. نأ دوت عركلا عاكتلاو هيأ ةرطتلا نأ ريغ اهتقنقتنو
 مامإلا لاق اك ؛ةّينيدو ةسّدقُم حبصت نأل ةلّهؤم ةّيهلإلا ةغبّصلل اهئاضتقاب

 مامإلا دازو «©"”غهللا ليبس يف دهاجملاك هلايع ىلع ٌداكلا»:قايّسلا اذه يف قداّصلا

 اًرجأ مظعأ هلايع هب فكي ام هللا لضف نم بلطي يذلا َّنِإ) :هلوقب كلذ ىلع اضّرلا

 نع اًقافعتسا اينّدلا بلط نم» :رقابلا لوق كلذكو «"”(هللا ليبس يف دهاجملا نم

 لثم ةهجوو «ةمايقلا موي كك هللا يقل هراج ىلع اًمطعتو .هلهأ ىلع اًيعسو سأّنلا

 ."”(ردبلا ةليل رمقلا

 ىتح - ةيويندلا رومألا يف لخدتي (نيح عرشلا نأ ىلإ ثيداحألا هذه ريشت

 نيب طابترالا داجيإ يف ببستي -هتوق نيمأت لجأ نم لمعلاك اهنم ةيرورضلا رومألا

 ىلإ اهّوحيو «هللا ليبس يف داهجلاك سيدقّتلاب ةعبشملا ميهافملا نيبو ؛لاعفألا كلت

 «بتررلا ىمشأ ىلإ داعملا يف َناسنإلا لصوت ُثيحب ةجرد ىلإ ةّيهإو ؛ةسّدقم رومأ
 .هللا ءاقلو .تاماقملاو ءاهعفرأو

 ةةدايعلاو ءاعدلاك ةّصاخع لاعقا لع ةتاورثلاو:ةسادقلا يفضُي ال ُنيّدلا

 )١( :ةعيشلا لئاسو 117//51.
 ) )7١/1/48:راونألا راحب 779.

 )( :ةعيشلا لئاسو ١١/١7.



 نازيملا ب ةّيناملَعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 ةايح «لاكشأ عيمج يف ٌدوجوم ةّينارونلا لّيقت دادعتساو «قّيلهأ اّنإو ءبسحو

 ينيذلا قتلا ليلّدلا نم اهانذفتسا يتلا لامعألا يف ءاوس ءاهبناوجو «ناسنإلا

 ٌتطبتّتسا يتلا لامعألا يف وأ ,ماكحألا ّنم اهريغو «ٌجحلاو ءموّصلاو ةالّصلاك

 كلت 1 ؛ةيتايحلاو لوما ةايللا يقاوكي ةطنحرلا ينيذلا «ّلِقعلا ليلدلا نم

 .ةيناووتو:«ةسدقم نوكت نأ نكمت لازغألا

 ىرخأو «ةّمهم رومأ نيب قرف ال .تاّيكولّسلاو «لامعألا نم ةمئاقلا هذه يفو

 ىلإ رفّسلاو ءهيِفَّثلاو ءبرَّشلاو ؛لكألاك اًرهاظ ةّيمهألا ةليلق لامعألاف ؛ةّمهم ريغ
 ٌنوكت نأ نكمي اهّلك «نيناوقلاو ؛ةموكُحلاك عامتجالا َلبقتسُم لكشت يتلا لامعألا

 نم ىّتأتت يتلا ةسادقلا كلذك «ٌةتوافتم اهيف ةسادقلا ةجرد تناك نإو ؛ٌةسَّدقُم

 عوضومب ًطبتري ّينيد غالب لك لب ؛نيدلا نم مسقب ٌصتحت ال يذلا ميلاعَتا

 و ةقلاسرو هنيذلا تاعالو ل رب الر رئاثلا هد لمعت نفاخ لمع وأ فاخ

 .(تاياوّرلاو تايآلا) لقنلا

 في نم ةتلقتلا ةلدألا ىوهبتي ىرتخا تثاباطقنو: «ةاغاللزةنف: عيذلا
 تاباطخلاو .ةّلدألا هذهو «(ةّيلقعلا ةّلدألا)ىّمستو «ةّيمهألاو «رابتعالاو «ةّيّجحلا

 كلذ ىلع ءانبو ؛نيدلا َنم اًمهم اًسِق لّكشت «ّناهرُّبلا لقعلا نم طبنتسُت يتلا
 ةايحلا سيدقت ةّيلباق اهيف «ةّيلقنلا نيّدلا ماسقأو ءًءازجأ اهفصوب ةّيلقعلا ماكحألا

 تايآلا) ةّيلقنلا ةّلدألل اًقبط لمعلا ْنأ امك .كلذ ىلع ًءانب ؛اهنوؤشو «ةّيرشبلا

 ٍتاف ٌصّتلاَو «لامعألا لعجي ةّيلقعلا ةّلدألاب لمعلا كلذك ءٌسّدقم ٌرمأ (تاياوّرلاو

 و
 ٍ؛اسّدقمو ءاينيد نوكي نأ ةّيلباق هيف ةّيناسنإلا ةايحلا نوؤش نم ٍنأش لكف هل و - #7 وافل 55 ا ما“ثو 5 » « 0 4 4 ٠
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 نوكو «نيّدلل ةّيلقنلاو «ةّيلقعلا نيناوقلاو ,ماكحألا نع جراخ ٌريغ هنوك ببسب

 ظن نارعإ لصاب ًطابقزا: اف سيلا «هتيذاح ريغو «ةنتقامو فقعلا ن يغور تتا
 ءدجاسملا يف لّثبتلاو «ةدابغلا يف ةسّدقُّلا رومألا نع ٌتحبلا يغبني الف ؛َنيَّدلا
 ضعبلا رّوصتي امم ٌدعبأ سّدقملا موهفم ٍتادادتما ْنأو .بسحو «سئانكلاو

 سبلت نأ نكت لاعفألا ّنم تيثكف «ةّيوينَدلا رومألا نع اًمامت اًلصفنم هنوك نم
 .ةّيبَطلا تامدخلا ميدقتو .داصتقالا ٍةلجع عفدو «ةورّثلا عيزوتك ؛ِسَدقّلا ٌصيمق

 ةلداع ةروصب زجنت نأ طرشب ةديراخلاو .لخاَدلا نمألا ظفحو «ةّيحصلاو

 اهزاجنا ّنوكي نأو ةّيصخّشلا حلاصملا ىلع ةّينطولا حلاصملا ميدقتو «ةّينالقعو

 )ا 1010000100
2 

 :سدقملا ديصر .ج

 نيتس يش لكوكب نوب اديس فلان تش لكرة مالملا تلا |
 دئاقعلا ماسقأ عيمج - يطغي ٌديصَّرلا اذهو «ينيوكت ٍديصرب ىظحي ءاَس

 اهيف رقت ةّينيّدلا َميِلاَعَتلاو ءاكحألا كلت نأ ىنعمب ؛نوناقلاو .هقفلاو ,قالخألاو

 بوثب ثرهظ يتلا قئاقحلا كلت يه ٌةروكذملا ميلاعّتلا عقاولا يفو «ةّينيوكت قئاقح

 01ر دنا بر عل قيقا وأ ةيسي نبأ اهيشب كبور راونالا

 .ةينيعلا ق قئاقح ا ٍةروُصب ّلجتل «ّي وق يقيقح لكشب

 ىوس ْنُكَن مل هتقيقحو ءدوجّؤلا ملاعل يرابتعالا 0000 «نذإ

 عيمجي دوج ماع ريف ٌةابعا نكمي ُثيحب «كلذك ىقيتسو هيكل ماظن

 ةّيرابتعا ٌتارّرقمو «ٌدعاوق هنأ ىلع نيّدلا يّقلت يغبني ال :ىرخأ ةرابعبو ءهلاكشأ
 ني

 داقتعالا يغبني لب ؛ةّينيوكت ٍةزيكرو ءِديِصَر نود نم ُترْبعاو فيلق ةنرص

 و



 نازيملا  ةّيناملَعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 ىلإ ٌديشُت قايَسلا اذه يفو مّيقو ميوق ًاشنمو «ىنْيم هل ءنيّدلا نم ٍءزج ّلك َنأب
 .ىرخألا ٍةأشّنلا يف لامعألا مّست

 ةّيذاملا بابسألا ةجيتن تسيل رمتملاو ءٍلسَعلا ٍراهنأك ةّنجلا َمَعِ نأ ىفخي ال

 هلمعو .هِقالخأو .ناسنإلا ةديقع لب ؛بنعلا ريصعو «لحنو «ٍتابنو درو نم

 هللا لاق كلذل ؛لكّشلا اذهب اهُعوصي نم رهو محتل كلت عنضي نموه بولطملا

 : يأ ؛نولمعت مثنك اهب َنوزْجت اّْنِإ :لقي لو "74 َنوُلَمَعَت ْمتدكاَم وري اَمَّنِإإ :ىلاعت

 وه نورت امو ءمّكِلامعأ خنُس نم مكؤازج :لاق لب ؛مكلامعأ ببسب نوزجت لقي 1

 .مكلامعأ ْنيع

 لامعألا كلت ٌةقيقح رهظتسف ؛صخش ةجاح ىضق وأ ءاًريخ لمع اًنمْؤم نأ ولف

 وأ ةَّيصعم لمع اذإ | «ةئجلا مَعِن لكش ىلع داعملا يف اًيعرشو اّينيد اهب رومأملا

 ياس نهر شو هاما اهدع ونلا لارغألا كلفة وط بكر ]را هبذك وأ اقذ
 نع ٌةرابع يهو «ةّيرابتعا ٍتناك نإو ةّينيَدلا ماكحألاف ؛ءاقشو باذع لكش ىلع

 .اهديصرو ءاهتزيكر لثمت ٌّقئاقح تارابتعالا كلت ءارو نأ ريغ «واونو رماوأ

 ؛ةفلتخُملا نيوكَتلا ماظن لحارم ىلإ ريشُت ,رثكأ ةروصب عوضوملا حضني يكلو
 .لقعلا «لاثملا ملاع «ةعيبّطلا ملاع :نع ةرابع دوعّصلا سوق بسح لحارملا كلتف

 ءاّماتخ ّماتلا قوفو ّماَتلا ىلإ ًءادتبا صقانلا ّنم َتمظُنو ءْتبَتُر دقو «هللا ءاقل

 يتلا ةّيعقاولاو «ةّيقيقحلا ٌةريسملا كلت ؛هللا ىلإ ناسنإلا ةريسم نّيبت لحارملا هذه

 ءاقل ىلإ َلِصي نأ ىلإ ىرخألا ولت ةدحاولا لحارملا ّيط اهيف كلاّسلا ىلع بجي
١ 
 ل

 . هللا

 )١( :ةيآلا ءميرحتلا ةروس ؛17 :ةيآلا ءروطلا ةروس ١ /.
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 تازكترم او سُسألا ذل ةسارد ةّيناملعلا

 ةلحرملا لثمت وحن ىلع ؛اهعاطقنا مدعو «قيثولا اهطابتراب لحارملا هذه زانتو
 كت «ىلعألا ةلحرملا ةقيقر ىندألا ةلحرملا لثمتو «ىنذألا ٍةلحرملا ةقيقح ىلعألا

 لّه# :ىلاعت لاق «ةملث الو «ةرغث هيف سيل اًرشابُم اًينيوكت اقيرط نّبت لحارملا
 اًئيش ْنّكي ل ًناسنإلا نأ :يأ ,74"2 اًرْوكَدَم ايس نكَي ْمَل رْهّدلأ نمنح نإ َلَع ّقأ

 اهُيأكِيا :ىلاعت لاق ءكّبر يقالم كّنأب ُهانربخأ مث ءاًروكذم ٌهانلعج مث ؛اًروكذم

 .2”(ويِقلمف احدك كير ىلإ حدك كَّنِإ نسل
 اذإو ءعطقنُم ريغ قيرط يف ققحتي هللا ءاقل ْنأ ىلإ ريشُي (حدك) ةملك يف لّمأتلا

 نيب عاطقنا كانه ناك وأ «لاثملا ملاع ىلإ ةعيبطلا ماع نم ٌدصوم قيرّطلا ّنأ انضرتفا

 ءاقل ةلحرمو «لقعلا ةلحرم نيب اعوطقم قيرطلا ناك وأ «لقعلا ملاعو «لاثملا ملاع

 .ىرخأ ًةدرفم مدختشالو «(حداك) ميركلا َُنآرقلا رّبع ال هللا

 «رخآ ِءيش ةقيقح لثمي اّمِإ هنم ىوتسم لكو ءاّمامت طبارتُم ملاع مامأ نحن «نذإ

 لوقي «لحارملا هذه نيب طابترالا وحن ميركلا نآرقلا 2 يكلو ؛هتقيقر لثمي وأ

 َتارّبدُلا) اهيلع قلطأ دقو «ىنذألا ملاعلا ريبدتب موقت ىلعألا ملاعلا تادوجوم ّنأِب

 .حّبسم نم اهلفاسو اهيلاع ناكمإلا ملاع تادوجوم ميم ربتعي كلذك «(اًّرمأ

 الخلا ٍلحارملا تادوجوملف هيلعو ؛هلل ٌتاقولحم اهلك .عئاطو ؛ملسُمو ءدجاسو

 «ىنذألا لحارملا تادوجوملل ةبسنلاب هللا نذإب يريبدتو 17 ٌفارشإ دوجولا ملاعل

 حّشلا اذهب ءايلُعلا تادوجوملل ةبسنلاب ّلولعم فّرشت اينَّدلا لحارملا تادوجوملو
 .نيوكتلا ملاع ماظنل ةفلتخُملا ءازجألاو «لحارملا نيب طابترالا ةّيوُه حضّتت

 )١( :ةيآلا .ناسنإلا ةروس ١.

 :ةيآلا .قاقشنالا ةروس (؟) 5.
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 نازيملا ب ةّيناملَعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 اذه ىلعو مكي ماعلا طيحت ة ةيتوكلملا ةغبّصلا نأ ءانركذ امم جتنتسن

 :ةّيروص ساّنلا ضعب اهّدعي دق يتلا روخأل] ف ريثك فلخ ُفقت ءساسألا

 .يهلإ لعب هيف ءيش لكو «نيّدلاف اذل ؛ةميوق ةّينيوكت زئاكرو «قئاقح ةريسيو

 ةّيقيقح ٌرومأ «يرابتعالا رهاّظلا كلذ فلخ لب ؛اهرهاوظب اًهازتخا ضرتفُي ال

 ؛تاماعدلاو ءزئاكّرلا كلت دوجوبو ءاهل ةّينيوكت ًةزيكرو ءاَديِصَر لكشت

 لب ؛هيَسادق نادقف نم فرُعلا اع هلوخدب سّدقملاو «نيّدلا ىلع ٌفوخ الف

 ؛مايقلاو ءيضرألا ىلع سولُجلاف ؛هلوح نم ءايشألا ىلع ةسادقلا ٌرشني نم وه

 دق ان الإ .ةيويند لاغفأَو ةّيدام ءايشأ اهلك .ءاملا بارشو «ماعّطلا لوانتو

 وه اذهو ؛ىرخأ ملاوعو «نيّدلاب اهطابترا ببسب ةّيتوكلمو ٌةسّدقم نوكت
 َّنأ ريغ «ملاعلا اذه يف ٌيثك باَرَتلاف ؛ضعب ىلع ءايشألا ضعب زرّيامت يف ُببّسلا
 ةيثك ءاملا كلذك ل «ضارمألل ٌحالعو ةسدقم ةنرتألا نكت

 يف ةفلتخُلا عاونألا لسانت وأ «كرابلا مزمز ءاك ٌءافش هّضعب نأ َريغ «ملاعلا يف

 ةّيرحبلاو :ةّيوارحّصلا تاناويحلاو ءاهّتيب اهيف ٌلسانتت تاتابّئلاف ؛ةعيبطلا ملاع

 ةلاسللا ىذعت قيملتسلا ةهةانثا وزني اعيح نكل اهني اه لباتص كلك
 نوكيو ,(هنيد فصن ّررحأ دقف جّوزت نقل ةقسورافتو لاا حاكتلا»

 كلت عابشإ ىلع بّترتي ىمسأ اًمده كانه َنأل هاَسّدقُم ىثنألاو ؛ركذلا ٌعامتجا

 .ةزيرغلا
 طبترت اهتأ اب نكل ؛عمتجملا فرُع نع اًلصفنُم اًئيش تسيل تاسّدقُملا هذه

 عيمج أشنم ىلإ اًقيرط دجت :ةّيرهاّظلا رومألاب لصّتتو «ةّيقيقحو هةّيطإ ئشانمب
 .ةوهلا لوسر نع ثيدح ٠١7/ 77١. :راونالا راحب )١(

 .ةللويهللا لوسر ثيدح 7١194 :هسفن ردصملا (1)
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 .ةراذق نم هب رمي ام رهطي يذلا ركلا ءاملاك «ةّيلِإو ءةسدقُم حبصتو «قئاقحلا

 .اهب سّجنتي الو
 ِِء ع 2 8-1 1 1 سا

 عم راهطألا ةمئالا كولس وهو «ناهذآلل ةركفلا بيرقتل رخا لاثم كانه

 نيكسملا ّنإ» هللا ٌلوسر نيكسملا نب نوُملعي اوناك مهّئأ امبف ؛نيجاتحملاو «ءارقفلا ا 0 5-06 1 1

 رّيقفلا نوّطعي اوناك «"”(هللا ىطعأ دقف هاطعأ نمو هللا عنم دقف هعنم نمف هللا لوسر

 هلوق نوؤرقيو ءمهسوؤرو «مهنويع ىلع اههوعضيو «مهيديأ نولّبقي مث ءمهدنع امم
 ىلاعت هللا نأ ىنعمب .#7"2 ٍتقَدَّصلأ ُدْحْأََو وِداَبِع نع ديول ُلَبَقِي وه هما نأ :ىلاعت

 ةكرابم ٌثحبصأ ةّيداملاو «ةّيفرعلا ديلا كلت ْنأو ءانيديأ نم ةقدٌصلا ذخأ يذلا وه

 .هنم نوهتني !نيحو «ءاعدلل مهيديأ نوعفري امدنع ياوناك كلذك ءكلذ ببسب

 .مهكويعو «مهّهوجو اهب نوحسمي

 ةّينيوكُتلا قئاقحلاب طبترت اهيوكلو «ةسّدقملا رومألاو َنيدلا َّنِإ :ضخملا ةدبزو

 سيل نيوكتلا ماظنل ةعبرألا لحارملا نايب نمض يف طابترالا اذه حرش ّرم دق

 نوؤشلا سدقت بجوت (َّنِإو .بسحو ؛فرعلا ماع ايو خد دنع اهتسادق دقفت ال

 .ةيفرعلا

 َ م
 :سانلا رظنو سدقملا 3

 لب ؛ةريبك ٍةميق وذ «ةّيهلإلاو «ةّينيَّدلا قئاقحلاب ساّنلا ةفرعم نأ حضاولا نم

 نيّدلا ةقيقح سائلا كردي نأ لجأل ناك ءايبنألا ثعبو ءلسّرلا لاسرإ نم فدملا
 : 2 7 5 : 1 3 1 5 ٠

 هسسفنب ىحض دهاجمو «يبن نم مكو .ميقتسملا طارّصلا ىلإ اودتهي نأو «يغبني !ك

 ١. 5 :ةمكحلا «ةغالبلا جبن )١(

 ٠١. 5 :ةيآلا «ةبوتلا ةروس (؟)
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 نازيملا ذب ةّيناملعلا ةئدأ/ /ثلاثلا ٌلصفلا

 رقما هتلاسؤووتوللا نيد ُساّنلا َمّلعتي يك اًديهش

 هللا ٌدعذإ | ؛ةَمهُم ةلأسم مهتيادهو «نيّدلل حيحّصلا ساّنلا مهف َنإف ؛انه نمو

 خسبتلاو 0 ا ا ا ا «نيذلا ىلع مهلابقإ

 ْوُنْحَدَي ٌساَّنلأ ئأَرَو (8)) ٌحَمَمْلأو هلأ ر صن اج اًدإ» ةمعّتلا هذه ىلع

 .274.... كِيَر ِدَمَحي حبس خيش 2 الوفه أ هللا نِيِد يف

 ةياده ةلأسمل ّيمالسإلا نيدلا اهالوأ يتلا ا هذه لك نم مغّرلا ىلعو

 تاسدقملاو «ةّيبيغلا نيّدلا ةميقو «ةسادقلا نبي مل «هنيدو هللا ىلع مهلابقإو «سانلا

 سّدقملا ٌةسادق سيلف ؛مهتاعابطناو «مهياهفأو ءساّنلا تارّوصت ىلع ةّيبوبرلا

 رادقوب ٌطبترت هفعضو ءسّدقملا ةّوق تسيلو .مهئارآو «سانلا رظنب قّلعتت

 ّساسألاو ءّركترملا اًدقاف سَّدقْملا سيل ءانلق اى هّنأل ؛ُهل مهتفلاحم وأ .مهتقفاوُم

 قفز سدت هنار هيلع اوهكحامب مق: نيئاثلا ووفق لع هجسنف تفوتك ىكل

 .اًيداعو ءايف رع داع «ةنع ديلا اوعفر ىتمو ءاّسّدقُم

 اَّلِإ ثسيل تاسّدقّملا َّنأ يف ةئطاخ ِتارٌّوصت نم ٌئشان ركفلا نم عوّتلا اذه
 «نيّدلا انيب .كلذ نم رثكأ اهل ٌرابتعا الو .مهماهوأو «سانلا ةّماع ٍلايخ جسن نم

 ؛مهرابدإو «سانلا لابقإ ىلعجي م ةّيوقلا هتازكترثو «سّدملا ةلزنل نبت لالخو

 ةّينايحو ٌةغبص هل ام لكو «هرابتعاو ءسّدقْملا ةميق ديدحت يف اًرايعم «مهتاداقتعاو

 .ةيهإو
 «نيسُحلا هللا دبع يبأ مامإلا ةداهش ةّيضق ىلإ ددّصلا اذه يف ةراشإلا اننكمُي انه

 حمُر ىلع فيرّشلا ُهَسأر اولمحو «سانلا ّنم ٍريثك ملظ ىلإ ضرعت ذإ .هباحصأو

 .رصنلا ةروس )١(
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 تازكترم او سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 رزقا ةدوب مهرب لو يفر راوي مالا ةةسبأالا ارقحسمو :لوزلا
 اوصقني نأ اوعاطتسا له فافختسالاو «ةناهإلا هذه لك عم نكل «مالسإلا نع

 .؟مهتميقو 520 نم َةّرذ

 ؛همد ةقارإو «هتمرُح كته ببسب ْملتُت ل نيسحلا مامإلا ةّيسدق نأ مّلسُملا نم

 كلذكو «مهرابدإو سانلا ٍلابقإب اًطبترُم سيل اهطوقسو «ةسادقلا توب َنأل
 نكي مل «لالجإلاو «مارتحالا ّنم يغني اك تيبلا لهأ عم ٌساّنلا لماعت ناك ول

 يزخب مهَسْفنأ اوطّرو دق ةعشتبلا مهتافّرصتب نوّيومألاف ؛مهِتَسادقب ٌةقالع مهلابقإل

 .ةرخآلا باذعو ءايندلا

 «نيّدلا رظَن يف ّمِهُم ةّينيّذلا قئاقحلل حيحّصلا مُهَمهفو «سانلا َدييأت نإ

 ىلعف ؛مهماهفأو مهتاروصت ىلع اًقالطإ ينتبت ال ةّينيّدلا ميلاعّتلا ةّيسدق ّنكل

 ةّينيوكتلاو «ةّيعقاولا هتازكترُم ىلإ دانتسالاب ُنيَّدلا عيطتسي «هنايب مت ام ساسأ

 ةّيهإلا ةغبّصلاو هةّيسدُقلا عباط ءافضإو هةّيفرُعلاو «ةّيوينّدلا نيدايلا ىلإ ٌلوخُدلا
 يللا اوومألا نأ مّهوت «كلذ ىلع ًءانبو «ةّيفرعلا ٍةفآ نم اًنوصم ءاقبلاو ءاهيلع

 مدع نم ئشان ٌمُهوت «ةّيويندلا نوؤّشلاب لخدتلاب ةّيونعملا اهّتغبصو ءابتول دقفت
 يفنو «تابثإ يف مهرابدإو «ساثلا لابقإ ةّيلخدم رابتعا وأ ةَلقتَسُم اهرابتعا

 راشملا نيّدلل ةّينيوكتلا تازكترملا ةظحالُمب ٌةيهاو ٌءاهوأ يهو .ةسّدمُّما رومألا

 .اًقباس اهيلإ
 س و

 سانلا ةحلصم عم ةّينيدلا ماكحألا ضّراعت ةهبش
 - 35 -2 ع 95 ٠ م س

 عمتجملا ريس ةيفيك نع ةرابع ءاّيفرع نيّدلا ةروريص ةهبش يف رخآلا ءىشلا

 1 سا ع 5 س 2 ع ها ناش 3

 رورمب هتميقو .هتيمها دقفي سدقملا نأ ىنعمب «مويلا ملاع يف ةصاخو «يرشبلا
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 نازيملا ذب ةّيناملعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا ّلصفلا

 عيطتست َة ًةسّدقْلا َميِقلا َّنِإ ءىرخأ ةرابعبو «ةّينالقعلا ٌحلاصَلا هناكم ّلحتو ءَنمَّزلا

 موقي ٍنمّزلا نم ةَدُم دعب نكلو ءام ّدح ىلإ ة ةّماعلا حلاصُكا ةهجاوُم يف َدومّصلا

 .اهّلح ةّينالقعلا َحلاصملا نوّلحيو «ميقلاب مازتلالا ىلع مهجلاصم حيجرتب ساّنلا

 ةحلصملا ميدقت ةريتو دادزت .داصتقاو ءٍقوس ىلإ مويلا ملاع لوحت ةظحالمبو

 ظافحلل سقما نيّدلل ىلؤألا َنوف ؛ةّينامّزلا اهتّيحالص نم لّلقتو «ميقلا ىلع

 يِطاعَتلا ّنم ٍنامأ يف ىقبي يكل ؛ةّيعامتجالا ةحاّسلا ىلإ دري ال نأ ؛هتسادق ىلع

 وأ «ٌيدرفلا هراطإ يف ةسّدقّملا هياكحأو هويق ىلع ًظفاحُم ّلقألا ىلعو ءيحلصُلا

 نأ بجي «هتايح ىلع ظفاحي يكلف ؛ةّيعامتجالا ةحاّسلا ىلإ دورولا ُنيِدلا َدارأ اذإ

 مييقّتلاو دقتلا يضرعم يف (ًئاد هُميلاعت نوكت نأو «ةّينالقعلا حلاصملا هيف ٌظحلت

 هَنيِب ضُْراعَتلا عفتري هياكحأ ىلع ليدعّتلاو «حرُجلا اذه ءارجإبو ؛ّيحلصملا

 .ةحلصملا نيبو

 ةهبشلا ُباوَج

 ءسّدقّملا عرّتلا ماكحأ نيب ضُراعَتلا ٌعوقو وه «َّدقت ايف زربألا ًةطقنلا ّلعل
 ةّماعلا حلاصملا حيجرتب ضراعَتلا اذه لزي مل ؤلف «ةّماعلا حلاصملا نيبو «هميلاعتو
 ريشُ ةهبّشلا هذه ىلع ةباجإلا لجألو «ٌةميخو ُبقاوع كانه نوكتس «نيذلا ىلع
 ماكحألا نيب مُحاََتلا ثحب حيضوتو ءقحلصملا ىنغم :امهو ءنيعوضوم ىلإ
 .قيبطتلا ةبترم يف ةّيمالسإلا

34 
 لمعتست ,ىرخألا ةمهبملا تادرفملاك ةحلصملا ةدرفُم :ةحلصملا ىنعم ؛لّوألا -

 بجي اذلو ؛اهنومضمو ءاهانعم ىلإ هبتني ام اًردان هل فسؤي امم نكلو «مويلا اًريثك
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 تازكترملاو سشُسألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا

 ضراعَتلا ٌموهفم اًيلج حضتيل ؛ةحلصملا ىنغم َمهفن نأ ءضّراعتلا ءاعّدا لبق

 :اهل نيريسفت ىلإ ريشُت ةحلصملا مهفن يكلو ؛رثكأ لكشب موعزملا
 دوصقم ْنِإف ؛ةحلصملا ّنم ىنغملا اذهل اًقبطو :ةدئافلاو عافتنالا قلطُم ١.

 ماكحألا ضعب قيبطت نأ :وه نيدلا ماكحأو «ةحلصملا ضّراعت ىوعد بحاص

 نم ٌرَّرضتت سانلاو «ةّيرشبلل ةدئاف رضاحلا رصعلا يف لقألا ىلع اهل َسيل ةّينيدلا

 ؛دعبتسُم ريغ ٌرمأ نيّدلاب ٍدقَتعُم ريغ ناسنإ نع مالكلا اذه َرودْص َّنأ كال

 رّوصتي وهف ؛ةّيقيقحلا اهّتميق لهجيو «ةّيلإلا ماكحألا يف ّيويحلا دعُبلا كرديال هنأ

 كالمو ةّيملع ٍةماعدو «زكترُم ّيأ نود نم تعّرَش ريتاسّدلاو «نيناوقلا هذه ْنأ

 مأ سانلا ةايحل ٍةدئاف ٌتاذ ماكحألاو «نيناوقلا هذه نأ مولعملا نم سيلو «ّيعقاو

 دنع يذلا روتصو ةقلللا هديكتو هللاب افعال ى كدي الآ اذه عوشأل

 ةسّدقْملا تاّذلا هرودص ًاشنَم َّنأب نمؤيو هللا ٍنيدب َدقتعي ْنأ درفل نكمي فيك

 ضعب قيبطت ْنأب دقتعي كلذ عمو «نيملاعلا ةحلصمل ةدلاخلا هّماكحأ لزنأ ىلاعت هّنأو

 .؟ناسنإلا ةحلصم يف ٌبصي ال ماكحألا كلت

 .بسحف ةّيطإلا ماكحألاب مازتلالا يف اًررض ىري ال سيل لجو ّزع هللا َنِ

 ءررضلا نم ناسنإلا ةاجن ساسأ ء«ماكحألا قيبطتب مازتلالاو «ناهيإلا دعي اَّنإو

 ءالتبا ٌّدشأ مويلا يهو «خيراّتلا دادتما ىلع ةّيرشبلا هتهجاو يذلا نارسخلاو

 اوليعو أوُمما يذلا اَّلِإ (0) رسخ ىتل نضل َّنِإ (0) رضصلاو# ىلاعت لاق ؛هب
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 نازيملا 4 ةّيناملعلا ةلدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 يف َعيمجلا عنقُي اغيوست لمحت ةّيهلإلا ماكحألا َميمج ْنأ عقوت يغني ال نكل

 طايترا وأ «ةّيعقاولا هحلاصمب ةّيبسْنلا ناسنإلا ةفرعم نأل ؛ةديفُمو ٌةرمثُم اهنوك

 ءاينذلا ةايح ا نع لصفني ال يذلا رمألا ةرخآلا ٍةقيقحب ماكحألا حلاصم نم مسق

 ماكحألا داحآ ين هتحلصم ريوصت نم لعجي ناسنإلا نع ةاياوز بلغأ بيغتو

 .ٍلوقعم ريغو «نكمم ريغ «ةّيعرّشلا

 ود و | ةرمث يف حوضو انه سيل يتلا دراوملا نإف ؛انه نم اها اكحألا ةرمث ىف ٌحوضو كان درا وملا ْنإف

 ّصقن نوفرعي مهنوكلو «هللاب نيدقتعملا َنِإف ؛تاهجلاو «دارفألا عيمجل ةبسّنلاب

 ميكحلا نع ةرداصلا ٌماكحألا نوقّبطي هلل قلطملا ملعلاب نونمؤيو «مهتفرعم
 ص - 2-2 5 1 2 س و
 اًضراعتُم كح نودعي ال مهف ؛مهتعفنمو .مهتحلصمل ةقباطُم اهنودعيو «قلطملا

 ؛ةّيرهاظلا هتحلصمل مهكاردإ مدع دّرجمل اًبناج ةنوعضي الو «ةّيرشبلا حلاصملا عم س 7 0 رباب 2 8 -

 باحصأ ةعجارُمب كلذو «مهئالتبا دروم يف ملاعلا ءالقع ةّيقبك نوفّرصتي لب

 .لمعلا بوث ةيعاولا مهتارظن نوسبليو «نيّصتخملاو «ةربخلا

 نيب ٍضُراعَتلا يعّدم ٌدوصقم ُنوكي ىنغملا اذهل اًقبط :ةّيوينّدلا ةعفنملا ."
 00 5 س ع - 1 4 ع 2

 نيدلا ماكحأ عم ٍةحلصملا ضراعت مدعب انملس ول ىنغمب ؛ةّيَداملا عفانملاو ةّيوينذلا

 حلاصملا ْنأو .ّيعقاو عفانمو .حلاصم تاذ ةّيملإلا َماكحألا نأو ءلّوألا ىنغملاب

 ّيعّدن نأ ٌعيطتسُم ال انْنَأ مّلسْلا ّنمف ؛ةّيناّبرلا ماكحألا عم ٌقباطتت ةّيرشبلا ةّيعقاولا

 .ةّيوينّذدلا عفانملاو .حلاصملا عم الماك اًقابطنا قبطنت ةّيوينّدلا ماكحألا نأ

 نم انل َّلب ال «ةّيوينذدلا ةعفنملا يهو «يناّثلا ىنغملاب ةحلصملا ٌسردن يكلو

 لب ؛ٍدحاو قسن ىلع سيل ةّيوينّدلا حلاصملا قيداصم نأل ؛اهانغم يف رثكأ قيقدتلا
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 تازكترم او سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ؛خلإ ...ةرباعلا ةداعّسلاو «ةّيِبسَنلا ةيهافّرلاو «ءارثلاك ؛لئازو ٌيحطس اهّضعب

 ةعانقلاو «لابلا ةحارو «لالقتسالاو «ةماركلاو «ةلادعلاك ؛تباثو «ٌقيمع اهضعبو

 نيفلتخم نيعون مامأ انّذعجت ةّيوينّدلا حلاصملا نم ٍناعوّتلا ٍناذهو «خلإ ...شيعلاب

 ميلاعّتلاب طابترالاو ءلّماعَتلا نم ٍناعون كانه نوكيس ةجيتنلابو ءةحلصملا َنم
 حلاصملا يف هيأر نع اًمامت فلتخي ةلئازلا عفانملاو حلاصملاب مالسإلا يأرو «ةّينيدلا

 عم ةقواستُم هميلاعت لعج يف اًمِزلُم هنأ نيّدلا ىري ال كلذلو ؛ةقيمعلاو «ةتباثلا

 ءابّرلا ةمرحو ءموّصلاو .داهجلاو «قافنإلا بوجوف ؛ةلئازلا ةّيحطّسلا حلاصملا

 ىرخأ ٍةهج نم نكل «ةتّقؤملا تاّذلملا عم ٌمجسنت ال مراحلا ريغ ىلإ رظّنلاو

 الف ؛ةتباّثلاو «ةقيمعلا ةّيناسنإلا حلاصملا عم ُضراعتي مالسإلا يف ٌمكح دجوي ال

 ىانتي وأ «هتّيرح فالخ ىلع وأ «ناسنإلا ةماركب شدي مالسإلا يف ٌمكح ٌدجوي

 .ٍةلادعلا عم

 نيتحلصملا اتلك نأ جنتسن هاقنآ ةروكذملا ةّيوينّدلا حلاصملا ميسقت يف لّمأتلابو

 مالسإلا ٌمتها دقو «دراوملا رثكأ يف ناتضراعتمو «ناتعطاقتم ةقيمعلاو «ةّيحطّسلا

 .اهيلع اهمّدقو «ةلئازلا ةعفنملا باسح ىلع ةقيمعلا ةحلصملاب

 يتلا تاّدلملاو ءحلاصملل اًريسأ ُناسنإلا نوكي ال نأ ًةرورض ُريّدلا ىري

 اًرهاظ هتابلطتم نّمؤتو «ةدودعم مايأل اًمهو ناسنإلا ةجاح عفرت ؛نويفألاك نوكت

 رظني لب ؛بسحف ؛لاحلا ٍنامزب قّلعتت يتلا حلاصملا ىلإ رظني ال ُنيدلا ءاينّدلا يف

 عنصُت يتلا حلاصملاب ناسنإلا رهبنيو «قّلعتي دقف ؛لبقتسملاب اهنم قّلعتي ام ىلإ

 هملعي نيدلا نأ الإ «ّيرهاظ ٍفرخّزو ؛جربز نم دابعتسالاو «رامعتسالا دي ىلع
 رسخي ال نأ لجأ نم باعّصلاو نعل تحكاناو «رامعتسالل مالستسالا مدع
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 نازيملا ل ةّيناملَعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 ,20(|ّرح هللا كلعج دقو كريغ دبع نكت ال» :نينمؤملا ٌريمأ لاق ؛هلالقتساو ؛هتّيرح

 اين ىلإ لوصولا يف ىّتح لقاعلا ٌصخشلا «مالكلا اذه ربع نينمؤملا ريمأ يصوي
 اًدبع اهيف شيعي يتلا َةَلدلا ةيهاّزلا ةايحلا ىلع ةّرحلا ةبعّصلا ةايحلا حيجرتب لضفأ

 قمعأ ةحلصم نع ثحبلا هنم يضتقت ةّيوينّدلا هتحلصم نأب ملعي ةْغاهّنأل ؛هريغل

 .ةرباع ٍةّيحطس ِةَذَلب لفّطلاك عيخني نأ ال ؛مودأو

 ٌلباقت الو ءصٌراعت الف ةّيوينّدلا ةعفنملا ىنعمب ةحلصملا ٍتناك اذإف ؛هيلع ًءانبو

 رودرا يرو رمال حار :ةولا حلاصملا ضعب ءانثتساب

 عفانملا ٌلوانتت ةّينيّدلا ماكحألا لب ؛ايندلا يف ةمئاّدلا ٍناسنإلا حلاصم ةلكاش ىلع اه

 .كيكشتتلاو «حيبقتلا ال ءبيغرّتلاو ةليباحلاب ًةقيمعلاو «ٌلالحلا ةّيوينّدلا

 .ةحلصملا نأ فشكتست «ةّيهإلا ماكحألا يف لّمأتلاب كّنأ كلذ ةجيتنو

 نيِمّدقَتْلا نيريسفتلل اًقبِط لب ؛ةضراعتم الو «ةلباقتم ريغ ةّينيَّذلا ماكحألاو

 نيّدلاب هكّسمتب ناسنإلاف ؛ٌرَّدجتمو ءٌقيمع ًطابترا امهنيب دجوي ؛ةحلصملل

 أوزبعاو# :ىلاعت لاق محا و «ُحالَفلا يهو ؛حلاصلا ىلعأ ىلإ لصي ّيمالسإلا

 نيّدلا ىلإ حيحّصلا ههُجوتبو ."04 توحي ْمُكْلَمل رْبَحْلا اولصفأو مكي
 .ةنئمطم ةرماع 2 معنيو ةيوينذلا عفانملاو .حلاصملا لاني

 ,ةحلصملا نيب طابترالا لوح ناك ءاّقباس ُهانلُق ام َّنأ ىلإ ةراشإلا ٌردجتو
 ةيَحاَتلا نم ًطابترالا اذه ٌتحبن نأ دب الو «ةّيرظنلا ةيحانلا نم نيدلا ماكحأو
 .ةّيلمعلاو «ةّيقيبطتلا

 )١( :باتكلا «ةغالبلا جبن ١".

 ) )5.ا/ا/ :ةيآلا جحا ةروس
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ةيحاّتلا نمو ةّينيَّدلا ماكحألا :قيبطتلا ماقم يف نيّدلا ماكحأ ُمُحارت ؛يناثلا

 ةّيرظّنلا داعبألا كلت عيمج يف ةمجسنلاو «ةطبترلا ماكحألا نم ةعومجم «ةّيرظَتلا

 عر و 5 0 2 ع. م 2037 . 1 1

 ضعب عم مجسنت ماكحألا ضعبف ؛قيبطتلا ءانثأ يف فعضي ماجسنالا اذه نكل

5 5 2 : 5 
 نيب محاَرَتلا عقي كلذلو ؛ىرخأ حلاصم عم ٌمِجسني رخآلا اهضعبو «حلاصملا

 لع لاثمكو ءرخآلا ءارجإ نم اًعنام اهضعب ٌءارجإ نوكي وحن ىلع ؛ماكحألا

 ؛ريغلا كلم يف فّرصتلا هذاقنإ ًمزلتساو ءتوملل صخش َضصّرعت ول :كلذ

 ةمرح)و «(تؤملا رطخ نم ناسنإلا ذاقنإ بوجو) :نيمكح انهاه اندنع نإف

 اوذ ءجراخللا نع رظّنلا عطقبو ءّيرظنلا دعُبلاب امهو «(ريغلا كلم يف فّرصتلا

 «قيبطتلا ماقم يف |ههّئنأ ريغ ءامُهتيب فانت الو ءٌصّراعت الو «نيتلقتسُم ءنيتحلصم

 نيمكحلا نيذه ٍدحأ لعف ىلع الإ ٌرِدقي ال فّلكملاو .هجول اًهجو نافقي ءارجإلاو

 .ٍنيموزللا

 يف سيلو «ةعيبّطلا ملاع ةّيصوصخ يف اهنع ثحبلا ُبي لاقتلا اذه ةّلع َّنِ

 يف ثرهظل ؛ماكحألا هذه رهوج يف ةلكشُم كانه ناك ول هنأل ؛ةّينيَّذلا ماكحألا

 ماجسنالا لاك يف ّيرظنلاو «ّيملعلا ءاضفلا يف ماكحألا هذه اَنيِب ءّيرظُنلا دعا
 يف للخلا دجوي «هتاذ يف عئاّتلاو .محازتلا ببسبو «ةعيبّطلا ملاعف ؛قُسانّتلاو 7 0 َ ِ 5

 .لحاو ٍنآ يف رثكأ وأ ءنيمكح قيبطت ةّيعنام يف بّبستيو .ماكحألا كلت ماجسنا

 .رخآلا كرت ىلإ امهنم يأ لعف يّدؤي ثيحب

 نيّدلا ءاملع نأ كلذو ءمُحاَرَتلا اذهل اًلح ٌةسّدقملا ٌةعيرَّشلا تعضو دقو

 ةلماكلا مهتفرعمبو ءاهتاكالمو ءاهجلاصمو هّينيّدلا ماكحألاب مهتفرعمب

 متيو ؛رخآلا مكُحلا ىلع ٍنيمكُحلا ٍدحأ حيجرتب لع نولمعي ءنامّزلا تايضتقُمب
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 نازيملا ب ةّيناملعلا ةلدأ/ /ثلاثلا لصفلا

 دح دنع فقيو «(ّمهملا ىلع ّمهألا ميدقت) ةّيلقعلا ةدعاقلل اَقبِط ٌحيِجَرَنلا اذه

 ءاًتقؤم ىنذألا ةحلصملا وذ ُمكحلا كرتي ءساسألا اذه ىلعو «(ميدقتلاو حيجرتلا)

 .ّلْغَأ ةحلصم ىلع لمتسشُملا هل محازملا ٌمكحلا مّدقيو

 هتّيلعافو «هتّوق ىلإ عجريو ؛مُحاَرَتلا ِءاقبب روكذملا مكحلا كرت ٌةَّدم ًطبترتو
 «ىلعألا ةحلصملل دجاولا مكحلا عم للعلا ضعبل اًقبط مُحاَرَتلا ٌعفتري اًنيح

 نم لصاحلا ؛ٌيزاريشلا ازريملا ىمظعلا هللا ةيآ هب ىتفأ يذلا وكابنتلا ميرحتك

 بناجألا ذوفن نم مالسإلا نايك ظفح بوجو)و «(وكابنتلا ةحابإ) يمكح محازت
 ةحابإ) مكح ٌليطعت مت «هنامزب ملاع عجرم نع رداّصلا مكحلا اذهبو «(مهتطلسو
 .ةحابإلا مكح نكلو «روبزملا مارت ىبتسب ٍتقؤم لكشب (نيخدتلا ةّيلحو

 ٍديروت ىلع رامعتسالا عم قافتالا ءاغلإب ىلوألا هتلاح نإ فرخأ ةّرم َداع ةّيلجلاو
 .وكابنتلا

 ماقم يف ىّبح ٍةحلصم نم ولخت ال ةّيمالسإلا ماكحألا نأ «هانركذ امم نّيبتف
 مكُح ىلع مكح حيجرت ّنأل ؛ةتطاخلا تاروصتلا ضعبل افالخ ءارجإلاو «قيبطتلا
 هدا ار يحلم اذهاف هنوكلا توزر كفا ذعر ان يتعيبال رع
 فرظ يف انل دب الو ؛مِحارا مكحلا ةحلصم نم ّلقأ ٍةحلصم ىلع هرفاوتل ةدّدحم
 ةدعاق دراوملا هذه 1 ل ٍذئنيح «ًةحلصم ىلعألا مكُحلا رايتخا نم محازتلا

 ىلع بئاَّصلا ميدقت نع اهيف مالك الو «(ّمهْلا ىلع ّمهألا ميدقت) يهو ٌةُينالقع
 ةحلصملا مدعب لاقيل ؛ةحيحصلاب ةحيحصلا ريغر نمألا كناعب وأ ءبئاّصلا ريغ

 نم اًقالطنا ريسفتلاو .«فييكتلل ٌلباق اًضيأ ٌرمآلا اذهو ماكحألا 92 مك اًساسأ

 .نيناوقلاو ماكحألل عّرشُملا ةمكح



 تازكترملاو سشألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا

 وحساب أ بج :م نأ كلذ ىلع ييبنيو

 مئاعدو ءزئاكرب ٌعّتمتت يتلا عبانملا ىفصأ نيّدلا ماكحأ نأب ملعُي نأ بجيف

 ينال ةاهبلإ ةوكألاو نابع ليدصتلا يبي نقلا رونألا كنزا رو اصير ةةقنج
 يتلا تامّدقُلاب همامتهاب ٌعرَّشلاو «ّلمعلاو «ّيرظَنلا اهيدعُب يف ةحلصملا ىلع رفاوتت
 ةورخألاو ةّيويندلا حلاصملا ىلعأ دكأ دقف ؛ماكحألا نيب مح ازَتلا عفر يف اهَظَحل

 .ةدعاو ٍةرخآو «ةرومعم اينُد ىلإ قئارّطلا لضفأ ٌمسر ّمت اذهمو ناسنإلل

 (ى ةّينيَّذلا ماكحألاو «ةّيرشبلا حلاصملا نيب ماجسنالا داجيإ اواحبفا ذل

 طونم ةّيعقاولا ةحلصملا ليصحت ّنأل ؛اًعوضوم تنم هاوعد يف لكشتسملا هدكأ

 لوصوللف ؛ساسألا اذه ىلع ةمئاق عيرشتلا ةفسلفو «ةّيهلإلا ماكحألاب لمعلاب

 .هيطخت لدب ؛ةّيعقاو ةروصب هميلاعتو «نيّدلاب كّسمتلا بجي ةّيرشبلا حلاصملا ىلإ

 ممتجملا ةلضوي نوكت نأو.«عرشلا ريتاس نم ورولل ةنيرظ. نغ تحبلاو

 .هب لمعلا ٌجتيو «ةبولطملا ةروّصلاب ُهتفرعم قّقحتتل ؛ُةّوحن ًةهجّنم

 حلاصملاو «عفانملاب ةحلصملا رّسفيو «يفانتلا ةهبش ىلع ضعبلا ٌّدصي دقو

 ةّيتقولاو «ةّينآلا تاّذلملاو «عفانملا نع ثحبت ساّنلا َّنأ :اًيعّدم ةّيحطّسلا ةّيتقولا

 قاتلا فالقعم محق ةسدقلا نقلا نك 1 اذإفا ميناس لام وم اهوةحبو

 هذه ٌرمتستو «مودت يكلف ؛مهناهذأ نم اهوفذحو ءابناج مّيِقلا كلت اوهتحو

 كلت عم ًةمجسنم اهّلعج عرّشلا ةالوو «نيّدلا ةداق ىلع بجي «ميقلاو ماكحألا

 .حلاصملا

 :يتآلا وحنلا ىلع نوكي مهتاوجو

 يغبني كلذكو ؛اعقاو ىوعّدلا هذه ققحت تابثإ بجي ءعىش لك لبق ١
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 نازيملا ب ةّيناملعلا ةلدأ/ /ثلاثلا لصفلا

 نأ ال ؛صوصُخلا اذبم ٍةقيقد تانايبو ؛ماقرأ ءاطعإ يف نيّضتخملاب ٌةناعتسالا

 دجوي يتلا ٍةضهنلا رصع ةرهاظك ةيغرأت ةرهاظب ريبكلا ىعّدملا اذه ىلع ٌلدتسي
 يف فّوتت نأ ميِقلا نع ثحبلاو «لامكلا ةزيرغل نكمي «معن ءاهّدض ٌةريثك َةّلدَأ

 ؛لوزيس لماكتلا نع «ققوتلاو «دوكلا اذه نآ الإ ةقلتخ قورطل نعم ناز

 لك ٌلصأ ميقلا ٌدبن نأ ربتعن نأ نكمُلا ريغ نم ْنذإ ءقرطفلا عم ٌمجسني ال هنوكل
 .تاعمتجملا عيمجل ّيعطق هّجوتو ءساّنلا عيمج ةايحل

 حلاصملا فلخ َنوعسي عمتجملا دارفأ ّنأب اوٌرقأ نيصتخملا نأ ضرف ىلع .؟
 ءنيّدلا تاّيلوؤسم يف ٌرظّنلا مزاللا نمف ؛ةسّدقملا ميقلا ٌنولهاجتيو «ةلئازلا ةّيتاذلا

 ءالؤه عم يهاّتلاو ءلكشتسملا ةعانق ىلع ُءانبلا نيّدلا ىلع بجي لهف ؛هتداقو

 ٌقباطتت ال حلاصمو «عفانم اذكه عم ُمعاَنَتلاَو «ةّيلاعفنا ةروصب لمعلاو .دارفألا

 ضراعتتو «افنآ انرشأ (ى ةّيويِنّدلا ةليصألاو «ةّيعقاولا ناسنإلا حلاصم عم ىتح

 .؟دراوملا نم ريثك يف

 هماكحأ َّنأ فرعي «هتازكترمو «ّيمالسإلا نيّدلاب ةفرعم ىندأ هل نم نإ

 :عفانم ىلع ةّينبم اهّنأ ال ؛رابتعاو «ٍةميق ِتاذ ٍةَلقتسُم تاكالمو ءلوصأ ىلع ٌةينبم
 اًملطُم قفاوي ال مالسإلاو «رابتعاو «ٍةميق ّيأ اه سيل ؛ةّيحطسو «ةلئاز حلاصمو

 ٍلاغِشنالا ّنم َناسنإلا رّذحيو «ةّيرشبلا ةايح يف ةّيروحم ٌرومألا هذه نوكت نأ ىلع
 اهّلعجي فيكف ؛ايلُعلا حلاصملا نع ةلفغلاو «ةّيتقولا عفانملاو ءِئاذللاب تمتسملا

 ءاكتالا نم عمتجملا ُرّذحي ُنيّدلا هعرش نيناوق لّدبتو ؛هياكحأ رييغتل ةدعاق
 ةّيورخألاو «ةّيوينّدلا حلاصملا لين ىلإ مهقوسيو ةيضقلا ةةسلطقلا عفانملا ىلع
 غولبلل تاودألاو «لئاسولا ريفوتب موقيو ةّيلاعفنا ةريتوب لماعتي هنأ ال ؛ةّيقيقحلا
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 تازكترملاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا

 ومألا كلت ىلإ

 لب ؛ةّيدودحم يِضتقي نيّدلا نأ نوُيناملعلا دقتعي :ةعساولا ةكراشملا مدع .*

 َنإف ؛دادبَتسالا نم اًعون اذه نوٌدعيو ؛ةموكُ لا تارارق يف ساّنلا ةكراشم مدع

 كراشي نأ بجي «مهرظن يف ةّيعاتجالا ًةلادعلا قّبطت يتلاو «ةّدبتسُملا ريغ ةموكحلا

 ةّيعاتجالا نوؤّشلا عيمج يف اهيف سانلا مهاسي نأو «عمتجملا دارفأ عيمج اهيف

 لك يف اوكراشي نأ بجي مهتديقعو «مهنيدو «مهئامتنا نع رظنلا ضعغب ةّيرادإلاو

 ىلإ لامعألا رسيأ نم مهتاقايل بسحب اوُلِصي نأو «عمتجملا ةرادإ رومأ نم رمأ

 ٌيمسر ٍنيِد ساسأ ىلع ٌرادُت يتلا ةلوّدلا نيب «ةلوّدلا يف تاّيلوؤسملا مهأو ءرطخأ

 قيرط نِإف ؛ةرادإلا يف ٌصاخ بهذمو ةديقع ىلع ٌبصني مامتهالا نألف ؛دحاو

 رومأ يف لحدتلا ساّنلا عيمج عيطتسي الو ٌقلغُم ساّنلا ّنم ريثك ءاقتراو «ةكراشم

 :ببةقفاللا تاتو ورمل نإ كوضولازوقلللا

 ّيمسر بهذمو «نيد ينبت ةّينيَّدلا ةموكحلا ىلع بّبرتي ام ؛ىرخأ ٍةرابعبو
 زجع ىلإ يدؤي امم «ةلودلا رئاود ىلإ ةّينيّدلا تاقالعلا لخدتس ٍذئنيح ءٌصاخ

 جامدنالاو .عاضوألا كلت ةاراُُم نع ليلقلاب سيل اًقيط نولثمي نيذلا ضعبلا

 .ةيعاتجالا زكارملا نع نودعبي فوسو «مكاحلا بهذملا ةعاطإو ءاهعم

 امنيب ؛عيمجلل ةحاتملا قوقحلا نم نومرحُي كلذبو ءايلُعلا اًصوصخو «ةّيسايّسلاو
 ةمزاللا ةءافكلاو «ةيفاكلا ةردقلا مهيف رفاوتت ال نم اًضعب نأ ءكلذ لباقُم يف ٌدجن

 .«بصانملا 55 نوجّردتي ٌيرهاظلا ىوتسملا ىلع ولو «نيّدلاب مهكست ببسبو

 نوديفتسيو «عمتجُملل ةّيريصملا تارارقلا يف نولَخدتيو ؛ةلوهسب تاّيلوؤسم او

 .ةّماعلا تاناكمإلاو .ةّيسايسلاو ةّيعاتجالا صرفلا نم



 نازيملا  ةّيناملعلا ةلدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 لادبتسا ىلإ يضفي ةموكحلا يف ةّينيّدلا راكفألا ذوفن ْنِإف ؛كلذ ىلع ًءانبو

 تاّيلوؤسملاو بصانملا باهذو «َّيبلق ّيِنطاب رمأب ةّيعقاولا تاءافكلاو «تاقايللا

 نم ٌءزج اّْنأ نيح يف ؛ةّيلهألا ال ثسيل ةّصاخ ةعامج ىلإ ةّينالقع ريغ ةروصب

 .سانلا نيب ٍلداعو ء.حيحص لكشب عّروت نأ بجيو .دلبلل ةّينطولا تاورثلا

 نأ هدانا فيصل ةفيوكقلا نت لقا وق نه يملقلا : نوط

 ٌرظَنلا نوكي كلذبو «ّيمسر لكشب هلوبقو ءٌصاخ نيد ينبت مدع لقألا ىلع

 رمت يتلا ةّيروّصلا لامعألاو ةدابعلا ىلع زيكرّتلا نع الدب ةبرجتلاو ملعلا ىلإ

 ةبرجتلاو ءملعلا : ىرخأ ةرابعبو ءليلضتتلاو :روهظلا بح ىلإ اًيروعش ال سائلا

 صخش ّلك َّنِإو ءبصانملاو «تاّيلوؤسملا ىلإ لوصؤلا يف كالا يه صّصختلاو
 يف ةكراشملا ؛عفاّنلا ملعلاو «ةحجاّنلا ةبرجّتلا نم ةدافإلا ربع هنكمي عقوم لك يف

 .عمتجملل ةيرادإلاو ةّيعامتجالا رومألا

 دقّتلا رواحت

 :نيعوصوم حيضوت ىلإ ٌحاتحت ثلاثلا ليلذلا ةشقانُم

 .ةّينيدلا ةموكحلا يف ةكراشملا ةّيعقوم نييبت .أ

 .ةرادإلاو «نايإلا ةلأسم نييبتو .ب

 :ةّينيّدلا ةموكحلا يف ةكراشملا ةيعقوم نييبت .أ

 ةرادإو «ةّيعامتجالا رومألا يف ساّنلا لحدت ينعي يذلا ةكراشملا موهفم نإ
 لّبقتي اًصخش دجت ام اًردان مويلاف ؛ةّيرشبلا تاعمتجملا يف ةّمهلا ميقلا نم عمتجملا
 ةطلّسلا مامأ يديألا يفوتكم عمتجملا دارفأ فقي نأ حّجريو ءالولشم اَلْعُم اًعمتحت
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 هّجوتلا اذه نم نوديفتسي اًبيرقت لوّدلا ةداقو «نييسايسلا َعيمج دجت اذل ؛ةّيِذيفَتلا

 عمتجملا دارفأ ساسحإو «ةّماعلا ةكراشملا َّنِإ نوعّدي ام بسحب نوربتعيو ؛ماعلا

 .هطاشنو «عامتجالا ةّيلعاف يضتقي ةّيلوؤسملاب

 يف ةداقلا هيطعي ام رادقم ىلإ ءدبلا يف ٌةراشإلا صوصخلا اذهب ٌيرورّضلا نم

 ةّيفيك ىلإ هيبتا ّمث ءساّنلا ةكراشُل ةميق نم تاموكحلا ةّيقبو «ةّينيَّدلا ةموكُلا

 له :لاؤسلا اذه نع ٌةباجإلا ٌنكمي ٍذئنيح ؛ةلوّدلا ماظن يف ةكراشملا كلت نايرس

 كلت يف نيالا ةكراننم ىفراعت ةموكشلا قيقا لا نيذلل ةيسرز افران

 :ةيوكشلا

 بنممل

 ىوعّدلا ةيقادصم

 كلت «ةّيساسألاو ةّمهم ا ةّينيَّدلا ةموكحلا ناكرأ نم ساّنلا ةكراشُم َّنِإ :'"انلق

 ؛مهنود نم ٌرمتستو «رولبتت نأ اهل نكمي الو «ساّنلا معد ىلع موقت يتلا ةموكحلا

 ةّينيذدلا ةموكحلاو .هللا ةّيمكاح ققحت ناكمإ مدعب ؛ةّين .دلأ صوتا فدعا سونكو

 سيل و ءاهعم نوفطاعتي ال نمل ةّينيَّدلا ةموكُلا موقت الف ؛ساْلا ةقفاوُم نود نم

 نم ةقثبنملا نيّدلا رظن ةهجو نم ساّنلاب ةموكح ا ًطابترا نإ .اههاجت ٌةيبلق ٌلويم مه
 ةرظن سانلا ةكراشُم أدبم ىلإ نورظني نيينيّدلا ًةداقلا لعجت ةّيلقّتلاو «ةّيلقعلا ةّلدألا

 552-5--50 ةّيعامتجالا رومألا يف ساّنلا لخدت نودع ال مف ؛ةقداص

 رود ىلإ مترظنف ؛ةّينيدلا ميلاعّتلاو ؛ةعيرّشلا ميمص نم كلذ نودع لب ؛للّشلاو

 مهتيلوؤسم نأب نودقتعي لب ؛ةّيلكشو ةّيروص ًةرظن ثسيل ٌيروحملا سانلا

 .ماعلا يأّرلا ىلإ هججوتلا مهيلع ضرفت
 .لّوألا لصفلا عجار )١(
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 نازيملا  ةّيناملعلا ةلدأ/ /ُثلاثلا لصفلا

 هكولس .هفادهأ ىلإ لوصؤلل ِنّيدتُم رك نانمك. نأ 4 هرخا لسح لغ

 ةعيدخلاب لّسوتت ال اًضيأ ةّينيّدلا ٌثادايقلاف ؟بئاَّصلا ٌجهنملاو ءحيحّصلا ٌقيرطلا

 ؛ساْلا راظنأ بلجل ىرخألا تاعمتجملا ف مدختسُ يتلا رك كلت «لايتحالاو

 الأو ءساّنلا ةكراشمل اًبلط عقاولا وه ام فالخ ىلع مهسفنأ ٌراهظإ يغني الف

 .ةّيعاتجالاو .ةّيسايسلا مهتريسم يف ةّيعقاولا ريغ ىواعدلاو «بيذاكألاب اولّسوتي

 .ٍناهذألا ةدأ يف ّيسايسلا لاملا ٌمادختسا مهلزوجي الو

 ّسِْغلا نم ٌعونو ٌمومذم ٌرمأ لاملا ةطاسوب ِساّنلا ناهذأ ىلع طّلستلاف اذهل

 (ئاد ثّدحتت يتلا ةّيبرغلا لوُّدلا فارتعا بسحب منيب ةّينيَّدلا ةموكلا روظنم يف

 ُمهسيو «ةّماعلا راكفأ ىلع رّثؤي ام رثكأ نِإف ؛مهتّيرحو «ساثلا ءارآ مارّيحا ٍنع

 باحصأو اّبَّتلاو .تاكرّشلا لبق نم هّجوملا مالعإلا وه «مهيْغو ةغايص يف
 .ةورثلا

 نأو ءّينيّدلا مكاحلا رظنو «ةياعر تحت نوكت نأ بجي ةّمهم ةلأسم انهو

 نيذلا ٌرثكأ مف ؛ساّنلل ةّيعقاولا تابّلطتملا يف ةّقدلا يهو «هتياعر نم ةحاسم لتحت

 جّومتلاو «ةفلتخملا ةعوضوملا جماربلا ببسب قئاقحلا ىلإ لوصُولا نوعيطتسي ال

 مكاحلا انهف ؛لاومألا سوؤرو «ضرغم ا يبلسلا مالعإلاب َنيرْثأتم ّيعامتجالا
 ٌءاطخت نوكت نأ بجي ساّنلا ىدل بّبحمْلا هكولسو هلمع يف طقف ٌركفي ال يذلا
 راطإ يف ُهَقدص سانلل تبثي نأو «عمتجُملل ةّيعقاولا حلاصملا قيقحت يف ةتباث

 .مهيغو ىلع ةظفاحمماو ؛مهظاقيإ

 ؛هيفنو هحوُرب ةقّلعت مب ٌقلعتيو ؛هبلق قامعأ نم َساَنلا ٌبحي ّيملإلا ئاقلا

 ؛ةّيبرغلا تاعمتجملا يف امأ ءٍساَّنلا بولق يف هّبحو ؛هتناكم طحنت |نيح مت ال نإ
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 تازكترم لاو سُسألا ز ةسارد ةّيناملعلا

 ٍةميق ّيأب ءلصفلا َةملك ةّيبوبحملل ْنأو ,مهّدنع غّوسم ريغ كولّسلا اذه نإف
 ةموكحلا 3 ةكراشملل ةقيلا قوزفلا ف تالا اذه «لكش ٌىأبو «تناك

 ناكرألا نم ناك نإو «ٌينيد روظنم نم ساّنلا اضر َّنأ ىنعمب «برغلاو ةّيمالسإلا
 ةكراشُم ىلإ يهتلا ساّنلا اضر ىلإ نيّدلا ٌرظن ّنأ اّلِإ :ةموكُحلل ةتباٌتلا ةّمِهما

 رظن عم فلتخي اذهو «رهاظُتلاو ؛لّياحَتلا نع ٍراعو ءقداصو «ٌيعقاو سانلا

 .اًقيمعو ءاّيساسأ اًقالتخا ٍبْرَعلا

 ىلإ اوَعّسو «ةّيعقاولا ساّنلا حلاصم ةّينيَّذلا ةموكحلا ٌةالُؤ صخش ول «معن
 .ةقيرط لكب ءالؤه نم ةّيمكاحلا اوعزنو «ْمِهأطخ ىلع اوٌرصأ مهّنكلو ؛مهظاقتا
 ٍذئنيح «ةّيربجلا ةماقإلاو ءنجّسلاو «ديعبتلاو «ديرشتلاو «لتقلل مهوضّرعو

 فوس "4 مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغيال هللا نإ# ىلاعت هلوق بسحو
 ةثالث يقب ذإ ؛ٌيبنلل لصح [ى ؛ةّيقتلا رود ئيجيسو ؟؛ّىهلإلا ٌقيفوتلا ٌسانلا ُبَلْسَي

 ةسمخ هراد سيبح يقب نينمؤملا ريمأ هدعب نمو «ةموكُح نود نم ةّكم يف اًماع رشع

 ةيقبل لاح لا كلذكو ءروهش عضب ىوس مكحي ملف نسحلا كلذكو «ةنس نيرشعو

 يف ةّيقتلا فرظ نوشيعي اوّلظو «ةّيمالسإ ةموكح مهل قّقحتي مل نيموصعملا ةّمئألا

 .ةروكذملا راودألا عينج

 ؛ةّيملع هتهبش أشنم ناكو «ماظنلا دوجو فدهتسي ضعبلا ناك اذإ «معن

 ناك اذإ اّمأو .هتهبش عفرو «ةّلدألا ٌميدقت ةيمالسإلا ةموكحلا ةداق ىلع بجيف

 ةماح هع فذ صنلا تحف (قاحطلاوةنايعلا ةوهتلا وه ةلوذل ادعت اكو

 لل

 .ةوكو

 ١١. :ةيآلا ءدعرلا ةروس )١(
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 نازيمللا ب ةّيناملَلا ةلدأ / /ثلاثلا لصفلا

 ةكراشملا ُموزُ

 ؛مهتارايتخاو سانلا نّيدت نيب ةقيمعلا ةقالعلا ّيمالسإلا نيّدلا تامّلسم نم

 ءءايبنألل ةّيلمعلاو «ةّيملعلا ةريّسلا نم ٌريثكو «تاياوّرلاو «تاهيركلا ٌتايآلاف

 '")ةّدقلاب ققحتي ال هيف مهتبغرو ءنيَّذلل ساّنلا باذجنا نأ دّكؤت راهطألا ةمئألاو

 مهّبح يف اًقلطُم ٌرابجإ الو ؛مهرايتخاو ءساّنلا لوبقب ٌطونم نيّدلا نأ اك
 .رابجإلا نع اًديعب ةّينيذلا ةموكحلا ميدقت نوكي نأ بجي كلذك ءهيلإ مهويمو

 .رهقلاو

 ثّرحتت ال ةّينيَدلا ةموكُلا ضرف مدع ىلإ ريشت يتلا ةلدألا :رخآ بناج نم

 دعب مّْثَأ لوقن يكل ؛بسحف ةموكحلا ليكشت يف سانلا ةدارإ ةّيلخدم نع

 ؛ةياهنلا ىلإ هرماوأل عوضخلاو «مكاحلا تاداشرإ قيبطت نم مهل دب ال اهروهظ

 نأ ىلإ ريشي «ةّيلقعلاو ةّيئاورلاو «ةفلتخملا ةّينآرقلا تاراشإلا قالطإ يف ةقدلا لب

 .ًءاقبو اًسيسأت ساّنلا ةدارإ ىلع فقوتت ةّينيدلا ةموكحلا

 عم مهّدوجو لب ؛ةموكُحلا ةلجعل نيكّرحم طقف اوسيل سانلا «عقاولا يف

 نكمي ال اذل ؛اهرارمتساو ءاهئاقبل اًنامض لكشي امل مهمعدو «مهدييأتو .ةموكحلا

 مهل مسرت اهّنأو «رابجإلاو ءضرفلاو ءرهقلا ىلإ دنتست ةموكحلا كلت نأ ٌرّوصتن نأ
 .مهتبغرو «مهتدارإ ىلإ رظنلا مدعب اًقلق البقتسُم

 ةكراشملا يف يبدل

 ةكراشملا موهفم نأ ينعي ضعبلا رّوصت فالخ ىلع هانركذ ام نأ يف مّهوتُي ال

 ناك اذإ اهماوقو ؛ةموكحلا ليكشت َّنأ ةعامج ّنظي ذإ ؛ٌرصح الو «هل ّدح ال ٌعساو

 .ثلاثلا لصفلا عجار )١(

١1 



 تازكترلملاو سشألا 4 ةسارد ةّيناملعلا

 .ءيش لك يف ساّنلا ءارآ ةعجارم ٍةقث لكبو ؛نكمُلا نمف ؛ساّنلا معدب اًطبترم

 ّلحلا ٌحاتفم ساّنلا ءارآف نذإ «ةلوّدلا ةرادإ قيرط يف ةلكشُم ىقبت ال ٍذئنيحو

 ططنخلاو عمتجملا ةقيقح معي ال نم مالك اذه نكلو «عمتجملا تالكشُم عيمجل

 ةقيقّدلا لئاسملا ٌتائم كانه نأ فرعي عمتجمللاب ٌفراعلا نأ «ةكراشُملل ةّييفنتلا

 ثوحبلا نم مهتكراشمو «ساّنلا ءارآ نم ةدافإلا َنأو «عامتجالا ةرادإ يف ةدّقعاو

 طبترت ةبوعصلا هذهو «عامتجالا ملعو «ةيسايسلا مولعلا يف ةريسعلاو «ةبعَصلا

 .ال مأ ةّينيد اهنوكو «ةموكحلا عونب ًطابترا ال سيلو ؛ةكراشمْلا لصأب

 لك يف ساّنلا ةكراشم ليعفت نأ ىلع ةجئاّرلا ةّيملاعلا ةّيسايسلا ةمظنألا دّكؤت

 ّيئادتبالا رظنلا عم فلتخت ؛ةمجسنُمو «ةنقتُم ططخو «ريبدت ىلإ ةجاحب «ةموكح

 «ساّنلا ءارآ ىلإ لكوي نأ بجي عمتجُُلا ىلع أرطي ام ّلك َّنأ ىلع موقي يذلا

 .مهميكحتو

 يف سانلا ىلإ عوجّرلا متي ءبعّشلا ىلع ةمئاقلا تاموكُلا يف نأ ىوعدف ءنذإ

 ضوفرم اذهو «ةحيحص ريغ ىوعد «كلذ ريغ ءارجإ كانه سيلو «لئاسملا عيمج

 .اًيريهامج ءاًروضحو «ةّيبعش رثكأ اهّنأ يعّدت يتلا تاموكلا ين ىّتح اًضيأ

 ةكراشملا ةينب

 ؛ماجسينالا ققحت ٌةبوعص عمتجملا يف ةكراشُلا رصنع قّقَحَت مدع تالكشُم نم

 مهتارايخ نأ ريغ «ةمولعم ٌةّلدأو كيياعم مهيدل تناك نإو ءَساّنلا َّنإف ؛ماظنلاو

 مهقئالس فلتخت ام اًريثكف ؛ةميلسلا جهانملاو ةحضاولا ةّلدألل بط اًئاد نوكت ال

 ءاهيبسب مهتاوصأ اوطعأ يتلا لوألا َيِعاودلا نوضفري «ةّدع لئاسمل ةسلاب

 مهنكل «ةحيحصو «ةيفاك ةّلدألاو َيِعاوّدلا نوري مهْنأ وأ ؛ةيفاك ريغ اهنوريو
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 نازيملا ف ةّيناملعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 و نكمي ال اذل ؛ةحيحّصلا ةّلدألل اقبط مهّمقاومو «مهتارايخ نوعضي ال

 َماجسنالاو «ًةدحولا (ئاد اوعاري ْنَأو ءدحاو ٍقسنو ٍةدحاو ٍةريتوب ساّنلا تيوصت

 .مهتكراشم يف

 رانا مرو ديس يتسن نب نونا جينر ببي لانا داع

 ةّيفاقثلاو «ةّيقوقحلا عمتجملا تاسّسؤم دوعت يكل ؛ ؛مجسنُم ّيقطنم لكشب

 ىلإ َدانتسالا نأل ؛ ؛نقتمو «قيقَد ماظن ٌتاذ َةّرقتسُم اهريغو ةّينيدلاو «ةيعاتجالاو

 ]باق روت لواشم نايس ماظن نإ انةرقناة كك وم ريغو وايت تاطانقو كفار
 يريم ما يلا نووشو ةكراشملا قيطتل تلا ءاجيفالاف ركل عيرقلل

 .ةيلمع ةغبص هل ٌنوكت نأ ديرُي ماظن لكل ّيرورضو

 ٌديدحت وه ٌةمجسنُم اهلعجو «ةكراشملا ميظنت يف ّصتخُملل ٍةوطخ لَو
 .تالضحملاو ءتالكشملا ّنم ٌريثك يهتنتس ةوطُخلا هذهبو «ةينبلاو «ةّيلكيهلا

 لالخ نم ماظُتلا اذهل نكميو ؛ساّنلا ةكراشم نم ٍةدافإلا ّنطاوم فرعنسو

 يف مهئارآ فيظوت بولسأ ىلع ةءاضإلا ساّنلا ءارآ ىلإ ةيهتنملا ةموظنملا ديدحت

 نع يركف ماظن لوبق ربع متي ام ابلاغ يذلا ةينيلا ديدحتبو ؛حيحَص يقطنم راطإ

 نل لب ؛ساسملاو «نعَّطلا ىلإ ساّنلا ةكراشم ٌصضّرعتت نل اهّئيح ةماعلا ءارآ قيرط

 عيمج يف سانا ىلإ عوجّرلل ةجيتن ةّيعقاو ريغ ٍةلكشم ىلإ عامتجالا لئاسم ٌضّرعتت
 .ماكحألا

 عيمجل ططُلا عضيو ءعمتجملا اياوز نم اريثك ٌءيضي لوبقملا ّيركفلا ماظنل
 ءانبلاو «ماظَنلا ّننكل «ةّيعامتجالا ٍسانلا ةايحل ةّماعلا طوطخملا مسريو «لئاسملا
 نأ بجي عمتجملا ةرادإ ىلع ةّيلباقلا هيف نوكت يكل تاعمتجملا ىّتش يف ٌروظنملا
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا

 ,ناقتإلا ىلع كلذ ءوض يف اًلمتشُمو «قّرفتلا مدعو «ماجسنالل اًحِنام نوكي

 لزتخي الو «ساثلا ءارآ بذج يف اًضيأ اًثرم نوكي نأ كلذك بجيو .ماكحإلاو

 ٠ .هرظنو «هيأر يف راظنألاو ءِءارآلا عينج

 ةكراشملا ٌةينيو ُنيدلا

 ةرمثُم ةينبو «ماظن اذ هنوك ىلإ ريشُت ةّيعوضومب ةّينيَّدلا ميلاعّتلا ةسارد
 هحنميو ةفلتخُما ٍناسنإلا ٍةايح ٍداعبأ عيمج ٌدَدحي ماظن «سانلا كر اخا ةنيضرو

 .رهاّظلا دودحل زواجتمملا ّيملإلا يحولا نم دادمتسالاب ٌعيطتسي ٌماظن مالسإلا

 ساثلا تاجاح ءوض يف عامتجالا ةرادإ يف اهقدأو ءتاحورطألا ٍقمعأ ميدقت

 عّبمتي ال «عّيْشَتلا اًصوصخو ّيمالسإلا َنيّدلا نأ ىلإ اًقاضُم ,مهتابلطتُمو «ةّيعقاولا

 مدقت ةصاخ ةّيركف ةسردم وه (َّلِإو .بسحف ةّيئانثتساو «ةّصاخ بادآو «قالخأب

 .ةّيداصتقالاو ةّيقالخألا اياضقلا عيمج يف ةيؤر ُهل اًئيصر اًماظن اهفصوب اهّسفن

 «سانثلا َءارآ ىطعأ دق مالسإلا ْنِإف ءكلذ عمو ءاهريغو «ةّيركسعلاو «ةّيفاقثلاو

 لوبق يف ًةريبك ةميق نانّئمطالل ثروم ليلدو «ّيعطق ٍناهرب نم ةعباّتلا مهتاعانقو

 ةموكحلا ىلإ لوخّدلا ًةلاحتسا ىري ثيحب ؛عامتجالا ةرادإ يف نيّدلا اذه رظن ةهجو

 .مهمعدو .مهدييأت نود نم

 ميديو «سانلا ٍتاوصأب ةطلّسلا ىلإ لخدي ماظنلاو «ٌنيدلا اذه ءانُه نم

 .هعم مهفوقوو «مهوعدب ُهّلمعو ؛ةئريسم

 َناكم الو «ةيفاكلا ٌةنورملا هيف سيل ّيمالسإلا َنيّدلا َّنأ ٌرٌوصت ءرخآ ديعص ىلع

 «قيقد ٌريغو «ٌئطاخ ٌرّوصت ساّدلا اهمّدقي ْنَأ نكملا نم يتلا رظّنلا ٍتاهِجّول هيف
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 نازيملا ب ةيناملعلا ةئدأ/ /ثلاثلا لصفلا

 ِء ٠ 3 هما 75 4 واع 3 -

 نأ نكمي «(غارفلا ةقطنم) ىمست ةرئاد ىلع لمتشت يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلل اقبطف

 ةروبزملا ةقطنملاو «نيّدلا اذه ساسأ ىلع رادُت يتلا ةموكُلا يف ٌرود ساثلل َنوكي

 .ةّيعونمملا نم عون ّيأ اهدروم يف ةّيلقنلا ةلدألا ٍنّيبت ل يتلا لئاسملا ٌعيمج لمشت
 ِِء 3 و 5 5 ١

 ةّيموكحلاو «ةّيسايسلا «لئاسملا نم اًريثك ديدحت ءقوثولا ثروت ىتلا براجتلا

 ثيح ؛ةيمالسإلا ناريإ ف نسانلا ءارآ نم ةدافإلا 0 ادخال .«ءصوصخلا اذبم

 ةيدلا ةموكحلل زربألا فاةيسفلا

 ٍدحاو نيدل ّيمسّرلا نالعإلا ْنِإف ؛هيلإ انرشأ ام يف فاصنإلا ٍنيعب انّرظن اذإ
 نم اًنوكُمو .ةموكحلل اًماظِن هِفصوب سانلا لبق نم ةلوبقو «مالسإلا وهو ءٍددحت 2 -. سة(... و 5 4 5 س و

 ةَّيصصختشلا ةرظّنلا كلذ ىلإ اًفاضُمو ؛ةكراشملا لصأ عم ُصَراعتي ال ءاهتانّوكم
 عل نم لل هه آ 2ع و 575 5

 لوُط يفو ءساّنلا ٍلوبق دعب ىّتح نيّدلا فيظوت َنأب ٌنمؤن انلعجت هميلاعتو نيّدلل
 لب ؛عمتجملا ةرادإ يف مهتكراشُمو ءساّنلا لخدتب شدخي ال ةلوّدلا ةرادإ ةريسم

 .ٌلاثماو «ّىقطنملا اهراطإ يف ةكراشملا كلت راسم ٌعَضي

 : طاقث ةذع لإ انه نيبشت

 «نيدقتعملل ةنيضرألا ءيسهت ةينيدو يحول وبا ةموكح لك ١.

 - هل عن 4

 .مالسإلاب اًضتخم نطيل اذهو .نيدلا كلذ تازكترمب نيصتخملاو

 َريبدت نأ رّوصتي وهف ؛عيرشتلاو «نيوكتلا مغانتب دقتعي مالسإلا نأ اب .؟ 26 : 2 9 00 7 1

 ماظن نوناق ساسأ ىلع ينبم عمتجملل ةّيعامتجالاو «ةيسايسلا نوؤشلا
 7 و

١١١/ 



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 نيّدلل ةّيرظنلا ميهافملا ةسارد ىلإ ةلماش ًةوعد َعيمجلا وعدي مالسإلا 0

 .ةققحم ٍةعانقل اًقافو اهب قيدصّتلاو «ّيقيقحت ةمت بولسأب

 لسملا نمق ؛ةلماقلا هتوعد يف ءاوس دح ىلع عيمتجا عم لماعتيٌمالسإلا 5

 تيجتس الوزاترلا ءادنللا ننال ىتلا ماخااوا طشللا ذأ
 بصانملل يّدصتلا نم اًدمع اهّسفن ٌمرحت فوس «ةّيهإلا ةوعّدلل

 .ةساّسحلا ٍتايلوؤسملاو

 َنيدقتعا ىلإ اًلوكوم ناك ْنإو .ةساّسحلا تاّيلوؤسملاو .بصانملا َدانسإَنِإ .4

 ةّيرشبلا براجتتلا ّنم ٌديفي فوس هنآ اّلِإ هل ِءايفوألا ءّيمالسإلا نيّدلاب
 «ٌلدتسملا ناك ْنِإو ؛ةنهرمملا ةّلدتسلا راظنألا عيمج ىلإ عمسُيو ؛ةجتتنم

 ؛لئاقلاو ٍلوقلا نيب اًقرف كانه نأل ؛مالسإلاب دقتعي ال ٍةَبرجتلا بحاصو

 بفاصاال «يلأ ءلاويرظللا لاقت وه «ةملعلا لقانا ف ةورظم وهاني
 .كلذ ريضتا ناس ءرظنلا

 :ةرادإلاو ٌناميإلا .ب

 ةموكحلا يلوؤسمو «يريدُم نأ ٍةلأسمب ثلاثلا ليلّدلا نم ٌمسق ّصتخي

 «عِرَّشلا رهاوظ ةياعرو «ناميإلاو «تاداقتعالل اًمفو ةلاحم ال نوبختتنُي «ةّينيّدلا

 مزلي رهاظلا ىوتسم ىلع ضعبلا ٌلايتحا يضتقت اهنوك ىلإ اًفاضمو «ٌةلأسملا هذهو

 هيلعو «ةيموكحلاو «ةينطولا تاناكمإلاو «تاورّلل لداعلا ميسقتلا مدع اهنم

 .ةّينيد ٍةغبص َتاذ ةموكحلا ٌنوكت نأ ٌُبساني الف

 :نيِتلأسم ثحبن نأ بجي «ليلّدلا اذه نع ةباجالل

 .ةيمالسإلا ةموكحلا يف نيلوؤسملاو «نييرادإلا رايتخا رايعم ١.
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 نازيملا د ةّيناملَعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 ةروصب ةّينيدلا ةموكحلا يف كلذ متي لهو «ةلوّدلا تاناكمإ ميسقت رايعم .؟

 .؟ةّينيد ريياعمل اًقبطو «ةّيئاقتنا

 رايتخالاو «مييقّتلا ريياعم ىلإ لاقتنالا مث ؛ةيناثلا ةلأسملا ثحب ىلؤألا ّنمف

 .ةّينيدلا ةموكحلا يف ةرادإلل

 ؟ةّينطولا تاناكمإلا مّسِقُت فيك

 نع ثحبلا مزلي «ٌينيّدلا عمتجملا يف ُتاناكمإلا عّروت فيك ةسارد لجأل

 تايآلا ءاهّرس فشكو «ةّينيَّدلا يصوصنلا يف عمتجُلا دارفأل ةّيلامتحالا تاحَجرْما

 ةنينانلا قير لم انتل: راعمو» نايسألا ةفازكل يتجرأ | قيسولا ةرألا دعتاةسارقلا

 هذه نع ربعُيو «تاثولملاو «ثئابخلا لباقُم يف "”ةدهاجملا عم سمّنلا ةنايص وه

 هاجتاب وطخي صخش لك اذل ,"”#مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ# ى وقتلاب ةنايّصلا

 رايعم ين ىلعأو «ةمارك رثكأ ,ىقتأ صخش لكو ؛مركألاو لضفألا وهف ؛ىوقتتلا
 يف ببَّسلا اذهو «هاوقت لجألف ؛لضفألا ةلعجو ءاّدحأ هللا مركأ اذإف ؛لضفلا

 رايعمف ؛نيِمّركملا ءادهشلاو «ءايبنألاو ةّمئآلاو ءنيبّرقملا ةكتالملا حدمو «ديجمت

 للذي انفو نيل 3 رسم لف يمل و: وتلا" نبيع ذل ىلا اقفال

 ليضفتلا ًةرمث ْنأ ريغ ةورثلاو ءقعلاو «نوللاو «بيشلاو .لصألاو .بصنملاك

 .؟ةهظت نيأ ىوقّتلاب رصحنُلا

 يذلا تركنا نأ اندجول تاييركلا تايآلاانعجارول

 ىرخألاةأشّنلا ىف لجتي ام رثكأ ارتتك نيم نامهألا لاحت

 )١( :نارق رد تمارك باتك :عجار (ةيلمعلا ةعزنلا) لوح رثكأ حيضوتلل ١ 5.

 :ةيآلا .تارجحلا ةروس (؟) ١ .
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 اهنع ربعي ىتلا ةّيويندلاو ةّيَداملا تازايتمالا ْنأو 2” َنيِيمْلِل هَل تفلزأو س يروح ريررجحم اطر
- 

 نأ اًقلطُم ٌنكمي ال ."”5ُ4هلو ُبَِياَلِإيَدلا ُهويَحْلاامو# لافطأ ُبعل اهّئأب نآرقلا
 وو ا 5 و ع 5 2 3

 اهتابوعصو ءايندلا بئاصم اولمحم يذلا نينمؤملا رثكا ام اذل ؟؛ىوقتلل انمث نوكت

 ؛راهطألا ةّمئألاو «ءايبنألاك ؛مهنيدت نع اوّلختي مل و ءمهناميإو ءمهاوُقت ببسب

 نم مهَسفنأ اوُمّرح لب ؛ةّيّدامو «ةّيويند عن مهناميإو ءمهاوقت ءازإب اولاني مل ءالؤهف

 ةلاسّرلاو ءىوقتلا قيرط يف ةّيويندلا تاناكمإلاو «تازايتمالاو ءايازملا نم ريثك

 هل سيل اهنم ئشانلا ميركتلاو «ةّيلضفألاو «يونعم ٌرايتما ىوقّتلاف نذإ ؛ةّيملإلا

 سانلا نم.مهريغو «نيقّتملا نأو ءاملاومأو «ةلوذلا تاناكمإ نم ةدافتسالاب ةقالع

 .ةّيموكحلا تازايتمالاو «لاملا تيب نم مهئاطع ىلإ ةبسنلاب نوواستُم
 ع ل ع ع ِ

 زايتمالا داجبإ يف اهريثات عمو .ىوقتلا نأ انفرع نأ لعبو .ىرخا ةهج نم

 ّيعامتجالاو «ّيدرفلا ىوتسملا ىلع لضافّتلا بجوتال ءناسنإلا ليضفت يف ّىعقاولا

 اًرايتما لكشت يتلا رومألا مكح ىلؤأ قيرطب حضتتي «ةّيّداملا تاورثلا عيزوت يف

 كلت نم عافتنالا ةدايز اًقلَطُم بجوت ال تازايتمالا كلت نأ ىنعمب ؛ٌىعقاو ريغ

 .قباّسلا غوسملاو .مّهوتلا دجوي ال تازايتمالا كلت يف كلذكو «تاورثلا

 ْتّيِعوُر فيكو «ةّينيَّدلا ةموكُلا ىلع لمع جذومن ُريخ نينمؤُملا ريمأ ٌةريس
 امدنعف ؛الصأو ءانوناق هفصوب لاما تيب ميسقت يف ِساَنلا نيب ةاواسمْلا هيموكح يف

 ةيلوؤسملاك ةّيمهولا تازايتمالا فذح «ةّماعلا لاومألا ميسقتب ٌمامإلا عرش

 ,ةفالخلا يف ايلعلا هتّيعقوم ٍدوجو عمف «هسفنب أدبو «َماقملاو ءّبسنلاو ءبسحلاو

 )١( :ةيآلا ءءارعشلا ةروس 94٠.

 :ةيآلا ,ماعنألا ةروس (؟) 7.



 نازيملا ب ةيناملعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا لصفلا

 :ةيرسألو ال لاما كين نمار انيق صقشا اذا

 ءسانلا ٌماوع اهكردُي ال ٍةروّصب لاملا تيب نم هّقح نع ٌمامإلا ٌلزانتي ًنايحأ

 هيا هتابرقأ ءىرخأ ةهج نم «" 'مهرطاخ ىلع ٌةمهبُم لظتو .بّجعتلاب اهنوقلتيو

 ؛زايحناو «زييمت ىندأ ٍنود نم لاملا تيب نم مهتاقاقحتسا يف َةقبق تاس

 .هنع مهدعبأو ءهيلإ ساّنلا برقأ نيب ءاطعلا يف قّرفي ْنكي مل ثيحب

 هنم بلط |منيح (رفعج نب هللا دبع) هيخأ نبا نم هفقوم «كلذ ىلع جذومنكو

 فصو دقو ءاًديدش اّرقف يناعُيو ءاَعقدُم ناكو ءلاملا تيب نم لاومألا نم اًعلبم

 هباجأف ؛«يتفولع ضعب عيبأ اّلِإ يدنع ام هللاوف» :هلوقب هّرقفو هتلاح مامإلل

 .2(«كيطعيف قرسي نأ كّمع رمأت نأ الإ اًئيش كل دجأ ام هللاو» :ريمألا

 نم ةّيعقاولا تازايتمالا ىّتح نينمؤملا ٌريمأ فذح «ةقحاللا ةلحرملا يفو

 ةسايس تَدأ نأ دعب لاومألا ميسقت ةرئاد نم هللا لوسرل ةبحّصو ءِناهيإو ءىوقت

 ؛نيمّدقتملاو «ةباحّصلا لبق نم يلاعلا عقوتلا نم عون داجيإ يف هّلبق ةّيلاملا ءافلُخلا

 ؛رمألا اذه يف اًبباث ناكو «ةورّلا عيزوت يف ةاواسُلا قيقحت يف اًدهج مامإلا رخدي ملف

 «ّيسايسلا عقوملا باحصأ نم نوذفاثلا ٌةّراصنأ ٌقّرفت ىتح كلذ نع هِثي ثيحب

 .ريبزلاو ةحلطك ّيعامتجالاو

 هللا لام ُلاملاو هللا دابع متنأف ...» :هلوقب يلاعلا عّقوتلا باحصأ بطاخ دقف

 ٌنسحأ اّدغ هللا دنع نيقّتمللو .ٍدحأ ىلع ٍدحأل هيف لضف ال ةّيوسلاب مكنيب مّسقي

 هللا دنع امو ءاًباوث الو ءاّرجأ نيقّتملل ايِنّدلا هللا ٍلعجي مل .باوثلا ٌلضفأو .ءازجلا

 )١( :تاراغلا :عجار ”7

 ) )7:هسفن ردصملا 47.



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 زييمت ىندأ نود ةّينطولا تاناكمإلاو «ةلوّدلا ٌلاومأ مَسِقُت كلذ ىلع ءانب

 ميلاعتلل زواجت وه زييمت لكو «عمتجمل ا ءانبأ نيب ةّيوسلاب هللا دنع ّيقيقح وأ «ّيمهو
 ع

 مهؤاطعإ وأ «عمتجم وأ ءدرف نامرخ .ناك ببس ّيألو ءبحأل ّقحي الو «ةّيبّدلا

 1 .نوقحتسي امن َرثكأ

 :ٍنييرورض نيرمأ ىلإ ةراشإلا انه يغبنيو

 صاخشألا نوناق ناك نإو «ّيملإلا نوناقلا ءازإ هاون مالا لك :لوألا

 .كلذ لاثمأو «ةريخلاو «ةرادإلاو «ةءافكلا بسح اًنوافتم

 ٌلوصولا ناسنإلا أي ملاذإف ؛عيمجلل ٌروسيم «جراعملاو ءجرادملا قيرط :يناّثلا

 ؛كلذ نع لوؤسملا وهف ؛جوس كولس وأ «ىطاخ ٍداقتعا ببسب ةّيِنيَّدلا فراعملا ىلإ

 .عوضوملا اذه ىلع مالكلا يتأيسو

 نيريدملا رايتخا رايعم

 زوجي الو «ةيواستم ةروصب عمتجملا دارفأ نيب ةلوّدلا ٌلاومأ عزوت نأ بجي

 «لاملاك ٌبصانملاو .فئاظولا َعّزوت نأ بجي له نكلو ءاّدبأ زياتلاو ءضيعبتلا

 .؟عمتجملا ءانبأ نيب اًضيأ ةيواستم ةروصب تاناكمإلاو

 ٍلبقتسُعب رّكفي لقاع «مكاح لكف ؛ًةمسقلا هذه ٌلبقيال َميِلَّسلا لقعلا نأ ودبي

 باحصأ ىلإ دلبلا ةرادإ مّلسي لب ؛يواسّتلاب تاّيلوؤسملا َدنسُي نأ ٌنكمي ال «هيلب
 يملعلا صّصختلا ةراصع يهو «(ةءافكلا) كلذك ءصاصتخالاو «تاقايللا

 )١( :ديدحلا يبأ نبا «ةغالبلا جهن حرش 1/ 710.

١7 



 نازيملا  ةيناملعلا ةئدأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 «نيريدملا رايتخا يف ةّينيَّدلا ةموكملا يف روحملاو ٌرايعملا يه «ينيدلا مازتلالاو

 .ةرادإلل دارفألا باختنال اغّوسم سيل دلبلا يف شيعلا فرصو «نيفظوملاو

 اكالم ءصخشلا حدكو «ةّيعامتجالا ةلزنملاو «ةمدخلا خيرات سيل .كلذك

 ميِقلا َّنأل ؛قاقحتسالاو «قءافكلا نع رومألا هذه ُتفشك اهيف اّلِإ ؛رايتخالل

 تافلاخُملا دراوم نم رجأك نيلّهؤملا ريغ يصاخشألا ىلإ بصنملا دانسإ دعت ةّينيدلا

 ىلع ؛ايرادإ تئال ريغ صخشل ةرادإلاو ءبصنملا ٌدانسإ ٍدحأل ٌّقحي الو .ةحضاولا

 ائيمثت هّنأو «نيذلا وأ .ةموكحلا ةدعاسمب ماق هّنأ وأ «ةّيعاتتجالا هتلزنم باسح

 .ةحاّرلاو ءَةَعَّدلا عقوم يف نوكي نأ بجي اًهذب يتلا دوهجلل

 ضعب يف وه (ى «َنيضاملا ءافلخلا ضعب راصعأ يف عئاش ٌروصت كانه ناك

 «لاملا ىلع لوصحلا ينعي بصنملاو «ماقملا نأ وهو «ةرصاحملا ةّدبتسملا تاموكحلا

 ىلإ لوصولا ٌحيتي ناك نإو «ةّيلوؤسملاو .بصنملا لوبق نأ ريغ «ةّيّداملا تاناكمإلاو

 يتلا ةنامألل ٌنوبق وه لب ؛ٌدنغم هّنَأ ىلع ةّينيّدلا ةموكحلا يف هل ٌرظني ال «تاناكمإلا

 كلمع َّنِإ» :نينمؤملا ريمأ لاق «ةمايقلا َموي هيلع الابو نوكت ال يكل ؛اهٌموص بجي
 سعاقت ريسفت اننكمي كلذ ءوض يفو «"”(ةنامأ كقنع يف هنكلو كل ةمعطب سيل

 نع اًئاد نودّدرتي مت ءاهنع مهراذتعاو «ةّيعامتجالا ةّيلوؤسملا لوبق نع نينيدنْلا
 نم نوُفاخي ءالؤه ءاهيف اهوضق ةظحل ّلك نع نولأسُي فوس يتلا ةّيلوؤسملا لوبق
 مَّتَأِب مهيفنأ ةرارق يف نوٌرعشي (نيح اهنوضفري مهارت اذل ؛هللا ةنامأ ءادأ مدع

 .اه يّدصتلا يضتقي ال مهّميلكت نأ وأ ءاحل ًءامْكَأ اوسيل

 بالحتسالل تسيل ةّيعاتجالا ةّيلوؤسملاو ةرادإلا نأ ؛مّدقت امم فرعن

 )١( :ةلاسرلا «ةغالبلا جهن 0.

 ليفي



 تازكّترملاو سُسألا # ةسارد ةّيناملعلا

 ةرادإلا سوماق ف نعبلو «ٌينيذلا دّهعتلاو «ٌيملعلا صخصختلا اهّروحمو «يّداملا

 ثحبنسو هةّيَداملا ٍتاناكمإلا ّنم عافتنالل ىّنعم اهفيرعتو «ةّينيدلا ةموكحلا يف

 ققدب ةّيهإلا ميلاعتلاو ةّينيَدلا ةموكحلا يف ةّيرادإلا ةءافكلاو «ةقايللا موهفم

 .رثكأ لّمأتو

 حّرصي ؛ىلوألا ةيآلا ,ميكحلا ركّذلا تايآ نم نيتيآ ىلإ ريشن قايّسلا اذه يف

 نِيآَرَح لع ىنلَعَجأَلاَق ةايحلا رومأل يدصتلل ةءافكلا زمرب فسوي يبنلا اهيف

 ."4 يلع ٌظيِفَح فِ ِضَرَْل
 َنيِعتسي نأ اهيبأ نم بيعش ٌتنب هيف ُثبلط مالك ىلإ ريشت ةيناثلا ةيآلاو

 ىلع هب تلدتسا يذلا لال نيالا ةميقا عقتوتو ٠ ةةليعت [ نول ةناذإ لإ سوقا

 كرإ ةزجتتسا» :تلاق ذإ ءبيعش وهو هللا ءايبنأ نم يبن روضُحب ىسوم ةءافك

 . "74مل ومْلا َتَرَجْعَسْسَأ نم َرْيَح

 ةرادإلا بتارم ىلعأ يف نييرادإلا تاّيصوصخ نع ناثّدحتت ناتيآلا ناتاه

 ظافحلا ىف امانداو: رض قف شيعلا نومأل ىديضتلاو :ةزاؤولاو هةزادنشلا نم

 دالبلا يريدم نأ ُجاتنتسا يحولا ةيؤر ءوض يف نكمي اذل !بيعّش يعارم ىلع

 ءصّصختلا :امه ٍنيتيصوصخب اوعتمتي نأ بجي هاندأ ىلإ مرحلا ةّمق نم ةيمالسإلا

 .مازتلالاو

 :صصختلا ١.

 هنوكب ءٌبصنملاو «ةّيلوؤسملا لّمحت يف هتءافكو «هتقايل ىلع ُففسوي ٌلدتسا

 )١( :ةيآلا ءفسوي ةروس 660.

 .75 :ةيآلا ءصصتقلا ةروس (؟)

١7 



 نازيملا  ةّيناملَعلا ةندأ/ /ُثلاثلا ٌلصفلا

 يف ةفرعملاو «ملعلا َرْكِذ نأ نكمملا نم معن «4ٌميِع ٌظظِفَح نإ ٍةفرعمو «ملع اذ
 نم (ملعلل) ةيآلا صيصخت نكل «تاّيهدبلاو تاّلسملا نم ريدا تاّيصوصخ
 ,ةربخلا ةّيصوصُخل ّيروحملاو ءٌساسألا رودلا دكؤي ءاتركذ ٍنيِتيصوصخ نيب
 .هصاصتخا يف ةبولطم ةّيملع تاردقب عّتمتي ال يذلا لوؤسملاف ؛صاصتخالاو

 تالاجملا يف اًءوفَك ناك نإو ءصاصتخالا كلذ يف اًحجان اًريدُم نوكي نأ حلصي ال

 .مازتلالاو ءنّيدتلاو ءةنطِفلاو ءءاكذلاك ى رخألا

 ٌفعاضي فراعملاو ؛مولُعلا ثدحأب ّيمالسإلا عمتجُملا يريدم ةفرعمف اذل

 اهيلإ راشُا ةرادإلا ةلاسرو ةّمهملا زاجنإ ةردقو ؛مهتّمهم زاجنإ ىلع مُءردق

 يف ةفرعملاو ءملعلا مضه ىدمب ارش َءابُم اًطابترا طبترت (نيمألا ّىوقلا) ةرابع يف

 ناك املكف ؛اًيدرط اًبسانت حاجنلاو ؛ملعلا ٌتَسانتي ثيحب ؛بولطملا صاصتخالا

 ٌرثكأ مهحاجن ٌصرُق تناك امّلك ءبولطملا مهصاصتخا يف اًلع ٌرثكأ َنيريدما ٌملع
 .عمتجملا ةرادإ يف

 ىوعد ّنِإف ؛صّصختلاو «ملعلا ةّيمهأ ىلع ِّينيَّدلا تاديكأّتلا كلت ىلإرظتلابو

 تايوتسم ٌةيمهأ ريعت الو «نّيدتلا ىلإ رظنتو «مازتلالاب طقف ٌمتبت ةّينيّدلا ةموكحلا نأ
 ءنيّدلا رظن يف ٌصّصختلا ْنأل ؛نيّدلا عقاو عم قباطتت ال «ةّيملعلا صاخشألا

 ٌقرخو «ئطاخ ٌرمأ اهل ٍدقاف صخش ىلإ رمألا لاكيإو «ريدملل يرورض ًطرش

 ٠ .نيدلا ئدابم

 :مازتلالا 1

 ةّيصوصخلا هذهو «نيتيآلا اتلك يف ٌْتركُذ يتلا ةيناّثلا ٌةَيصوصُخلا وه ُمازتلالا

 :هينيَدلا ةموكلا يف َنيلوؤسملا نأ دّكؤت «(نيمأ)و «(ظيفح) اموهفم اهيلع لدي يتلا

١>” 



 تازكترم لاو سُسألا  ةسارد ةّيناملَعلا

 تاورث ةيامحو «ةّينطولا حلاصملا ةياعر مهيلع بجي «ةلوّدلا لصافم ةفاك يفو

 .اهثوصو ءاهيلع ةظفاحملا ُبجت مهقانعأ يف ةنامألاك اأو «ةّيمالسإلا دالبلا

 ةنامألا ٌةميق تناك امّلكف ؛ةنامألا عونل اًعبت ةّيصوصخلا هذه ةّيمهأ ُفلتختو

 ببسب نوكي ًةرات ةميقلا عافتراو ؛ىوقأ ًنوكي نأ لوؤسملا ىلع بجو املك َربكأ

 يف بجيو «ةّيبترلاو ةّيونعملا ةّيمهألا ببسب ىرخأو «ةّيداصتقالاو «ةّيداملا ةّيمهألا

 ضّرعتيس ؛كلذل افالخو ءاّمامت ًةزرحُم صخّشلا ةنامأ ّنوكت نأ ريخألا ضرفلا

 اًنايحأ ىطعُت دق :ٍلاثملا ليبس ىلعف ؛ةريطخ جئاتنو «ةميخو بقاوع ىلإ عمتجملا

 غيلبتلا ةّيلوؤسم ُهل دنست وأ ءصخش ىلإ ةعامجل ةّيفرعملاو «ةّيركفلا ةّيلوؤسملا
 ء«صاخشألا ركف ىلع ظفاحي نأ بجي «نيتروّصلا اتلك يفو ءام ٍةقطنمل ٌينيّدلا

 رمألا اذه نوكلو «مهريوطتو «مهليهأتو «مهتّيبرت يف ديو «دهنجي نأو ؛مهنّيدتو

 ةسّسؤم يف ةّيلام ةّيلوؤسم هيلإ ثدنسأ ول امم ريثكب ٌمهأ وهف «ةّيونعم ةميق اذ

 بجي ءييّدلا عمتجملا يف ةّيلوؤسم لكل ٌمزال ٌطرش مازتلالا لصأف نذإ

 ةّيمهأ عافتراب ماتهالا ىوتسم عفتري نأ بجي كلذكو «ةّيّدج ٍةروصب هب مامتهالا

 .تانامألا

 طابترا يه «مازتلالا ةّيصوصخ يف اهيلإ ٌتافتلالا بجي يتلا ةّمها ةلأسملاو

 تيب لهأ تاياور تدكأ دقو «ناهيإلاب مازتلالا يف ٌّيرهوجلا رصنعلا ةنامألا

 ذإ ؛نيمِهلا نيرصنُعلا نيذه نيب ةميمحلاو «ةلدابّملا ةقالعلا ىلع ةراهطلاو ةمصعلا

 ناهيإ ال نم» :نيقتملا ريمأ لاقو «""”(هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال” :اضرلا مامإلا نع ءاج

 )١( /ا/7 :راونألا راحب /١9.



 نازيملا ب ةّيناملَعلا ةلدأ/ /ُثلاثلا لصفلا

 ."0(هل ةنامأ ال هل

 اههْئأ ىلع رشؤي «ةنامألاو «ناميإلا يرصنُع نيب مكحتسملا طابترالا نإ
 وه «ةّيناّبرلا ةعيدولاو ناميإلا ظفح ىلإ ناسنإلا وعدي ام َنِإف ؛رهوجلا يف ٍنافلتخي ال
 عقوت اذل ؛مهعئادوو ء«ساّنلا تادوجوم ىلع ظافحلا ىلإ وعدي يذلا رمألا سفن

 .هلحم ريغ يف ٌعقوت ءصخش يف رخآلا نود امهدحأ دوجو

 ليلّدلا ىلع اًينتبم سيل «ةنامألاو «ناهيإلا نيب طابترالا نأ دجن رثكأ لّمأتلابو

 ليلَّدلا ةماقإو «ةقيثولا ةقالّعلا هذه فشك هنكمي اًضيأ لقعلا اَّلِإو .بسحف ؛ّلقنلا

 مّنِإف ؛ةحيحص ةديقعو : ناد[ هد مدل نيذلا كئلوأب نوقثي سانلا رثكأ نأل ؛اهيلع

 نم نوراتخي مهلاومأ ا ا دا ع قارس لع

 َنيمورحم اوناك نإو ءءالؤه نإف ؛ةّينيَّدلا ميقلاب اًمازتلاو ءائيد مهّرثكأ سانلا نيب

 وييسر ياحلا

 .اًنانئمطاو ةقاثو ءٌرثكأ

 عمتجملا يريدُم رايتخا طورش يف ناهيإلا َجاردإ ْنأ ىلع ليلد كلذ لكو
 ؛ّينيذلا بضعتلا ىلع ٌينبم :نوفلاخملا لوقي اك وأ هيد اطرش هنوك ىلإ دنتسيال
 .ٍءالؤه ىلع دامتعالل ٌماقعو ءساسأ ٌطرش وه لب

 يف ٌلعافو ٌساسأ نيبساحملاو ءنيبقارُما رود نأ يعّدت ةيناملَعلا تاموكحلا

 تادقتعُماو «ناييإلا ةّيصوصخ راكنإ عيطتست ال اهّنكلو «نيريدُملا زواجت نم عنملا
 تارّدقم ىلع زَواِجَّتلا نم هعنمو «ناسنإلا لاعفأ طبض يف اهرودو ةّيلخادلا

 لحم اوّلحي نأ مهنكمي ال مهلمع يف َنيعراب اوناك امهمو «نييقارْما َّنأل ءساّنلا

 .ةنامألا باب ,مكحلا ررغ )١(
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 تازكترم او سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ٌعوفكلا ريدا .كلذ ىلإ اًفاضُم ءىربُكلا تارادإلا يف اًصوصخو «ّينطابلا بيقَرلا

 ,ةقايللا ىلإ يضفُت ةّيصوصخلا هذه لب ؛ةبهّرلاو ٍفوخلاب اًئيمأ نوكي نم سيل
 هنيتاثلا فناورت ظنخل اكتم نوكيو هييدملا قطان اني لتي هيج ةءافكلاو

 .اضّرلا لايك يف وهو مههلاومأو

 ؛ملعلا بناج ىلإ ىعارُيو «ةّينيدلا ةموكحلا يف نوريدملا بختي انُه نم

 ظفح يف ْمهتءافك زارحإل كلذو «ميِلّسلا داقتعالاو «ناميإلا ةلأسم ءصّصخَتلاو

 .ةّيونعملاو ةّيّداملا تانامألا

 ٍنمض نم نإف مزتلما ريدم صيخشت ةيفيك يف ريخألا ٌعوضوملا اَمأ

 ساسأ ىلع مهزايتخا متي ةّينيّدلا ةموكحلا يف نيريدملا نأ ةحورطملا تالاكشإلا

 ؛رهاظلاب عادخنالاو ءِءايّرلا نم اًريثك َبّبس رمألا اذهو ةَّيِعرّشلا رهاوظلا ةاعارُم

 .لوبقم ُديغ ءيش ّينطابلا ّيبلقلا رمألا نيريدملا نّيدت ىلع ٌديِكاتلاف هيلعو
 ءاًحيحص اًرمأ ناك ْنِإو ىّبح نيريدملا َنّيدت نأ ىلإ ٌهالعأ لالدتسالا يشي

 «نّيدتلا نأل ؛كلذك سيل رمألا نكلو ءهصيخشت ىلإ ٌقيرط انل سيلف ؟؛ةميق اذو

 ؛ّيجراخ رثأ نود نم رّوصتي ال ّيبلقلا رمألا اذه نأ ريغ هاّيبلق ناك نإو «مازتلالاو

 تالاعفنالاو لعفلاو ؛ّينطابلا ضغبلاو ءّبحلا ديدحتو رصح اًقلطُم نكمي الف

 هللا نأ اّيس ال ءجراخلا يف اًساكعناو ءاّرثأ ا ضرفن الو ؛نطابلا ةرئاد يف ةّيبلقلا

 ؛َبذاكلا ٌرهاظتلا كلذ لباقُم يف َّمنم (ى ؛هبلق ىلع ُهّناَيِإ رصقي نأ نّيدتملل ْرْجي م

 نينمؤملا ةلمج يف فرعُي كلذبو «هتاّيكولسو «ُهَلامعأ رهظُي ءمالسإلاب دقتحُما نمؤملاف
 كرتو «ةعامجلاو «ةعمّجلا ةالص روضحك عرّشلا رهاوظب لمعلا «معن «نييقيقحلا

 رايتخالا هديب ْنَم يفتكي الف ؛نّيدتلا رهاظم نم اًسِق لكشي ءِنِلَعلا يف يصاعملا
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 نازيملا  ةّيناملعلا ةئدأ/ /ثلاثلا لصفلا

 اًيسأ نوكي الو :ةمزال ريبادتو «براجت ىلع داهتعالا نم دب ال لب ؛رومألا هذه

 نأو رهاّظلل مهتياعر ّلمعلا مهنايإ رثأ ٌقوفي نيريدُم راتخي نأو ءرهاّظلاو «ءايّرلل

 :لثم «هللاب ناهيإلا مزلتست ٍتاكلَمب اوزاتمي

 .ّبذكلا كرتي ىّتح «ناهيإلا معط ٌدبع دجي ال» :ّلع مامإلا لاق ءقدّصلا ١.
 ."00هذجو هلزه

 لمكتسيال» :ّلعمامإلا لاق ءناسنإلا ىلعةقفّشلاو فطعلاب ساسحإلا.”

 ."”(هسفنل ٌبحي ام هيخأل بحي ىتح ناميإلا دبع
 هيف نك نم ثالث" :ّيلع مامإلا لاق .بولطملا ملعلاو .لقعلاو ءربصلا .” ."

 ."”«ملعلاو ملحلاو لقعلا ؟؛هناميإ لمك

 ّيروصلا ءادألا يف ُلزتْحُي ال َنّيدتلا َّنأ ٌفرعن تافّصلا كلت يف لمأتلابو
 ٌروذحم هعم لمحي يكلو ؛كلذ ىلإ طقف رايتخالا هديب نم ٌرظني يكل ؛تادابعلل

 ٌنوكت نأ نكمُلا نم تازايتمالاو .صئاصخلا نم تيثك كانه لب ؛رْهاظَتلاو «ءايّرلا
 ةنامألاب ٌرمتسُملا فاصتتالاك ءاهيف رّهاظَتلل ىنعم الو ؛رايتخالاو «مييقتلل ًةدعاق

 .هاجلا نع ٍداعتبالاو

 نيرا رايتخا ٍةحص مدع ىلع ّينبملا لكشتسملا لالدتسا ْنِإ .ضخملا ةدبّرو
 تاناكمإل حيحَّصلا ميسقّتلا ةّحص مدعو عْرَّشلا رهاظب لمعلاو «داقتعالل اًقبط
 :تاناكمإلاو ؛لاومألا ميسقت يف ٌرايتما ال هنأل ؛هيَقِشِب ٌلطاب لالدتسا «ةلوّدلا

 )١( :راونألا راحب 1/4/ 76017.

 /1/ 1/١/ :راونألا راحب (5)
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 تازكّترملاو سّسألا ل ةسارد ةّيناملعلا

 ع و ا يو

 يف نييرادإلا ةءافكو «ةءافكلاب نوعتمتي :ب صاخشأ ىلإ ىطعَت نأ تن ةلوؤسم

 ةدورقم ًفوكت نأ دب ال لب ءبسحو يتلو «مازتلالاب ساق ال ةديدلا ةموكألا

 يذلا صْخَشلا وه قئاللا ريدملا ءَّينآ 8 تايآلا ىلع ًءانبو هّنأل ؛صّصخَنلاب

 .كلذكو «يفاكلا ملعلاب اًحّلستُمو ءاَّضتُحم ءصلاخلا هناميإو «همازتلا عم نوكي

 .ةّيدابعلاو :ةّيروّصلا لامعألا ىلع ةوالعو «نييرادإلا نييعتو «ءصيخشت يف

 عادخنالا ةّيضرف دعبت رايتخالا يف ّيعقاولا ناميإلل تارّشؤمو «ُمئالع كانُم

 .رهاّظلاب







 ٌعباَرلا لصفلا

 ءاهاتبتيو راكفألا ضعبب عطقيف ؛ةفلتُحم ٍلاوحأو «عاضوأب ناسنإلا رّئأتي دق

 ءيفنلا اذهو .ضفّرلاو «لوبقلا اذه نأ لإ .ىرخألا لئاسملا ّضعب ركنيو

 .ّلِقعلا لّمأتلاو لقعلا ريياعمل ٌعضخي مل ام اًرّثوَم سيلو «ةميق اذ سيل «تابثإلاو

 َنوكي الو «ةّيبناجلا رومألا كرتو ٌرُلا ريكفّتلا ٍقالطإ يف ناسنإلا حاجن زمرو

 .تاسبالخاو ءفورظلا ريثأت تحت اًمقاو

 ءابم َنيِلئاقلا ىلع ّيلامجإلا ّدرلاو «ةّينامَلَعلا روهظ تائيب ةسارد دعبو ءانُه نم

 يفن رواحم نم روحم ّيأ تابثإ نأ ليما نمو ءاهنالطُب ةّلدأ اليصفت ٌُسردنس

 وه نيّدلل ةبسنلاب ةّيسايسلاو ةّيعاتجالاو «ةّيوينّدلا رومألا نم ّمعألا ةّيناْلَعلا

 لصأ ركذ نع انضرعأ ءرثكأ ٌزيكرَّتلا نوكي يكلو ؛اهسفن ةّيرظّنلل ٌنالطُبو «ٌيفن
 ةّينالعلاب نيلئاقلل َةمّدقُم هفصوب هحرط مزاللا هِتابثإ تارمثو «نيّدلا تابثإ

 ةّيمالكلا ٍبّنُكلا ىلإ هيف ٌقيقحَتلا انكرتو «ةّيداحلإلا

 وكي هلل ةقلطملا ةّيكلاملا ١.

 :لئاسم حيضوت ىلإ ليلذلا اذه حاتحي

 نيضت



 تازكترملاو سُسألا ف ةسارد ةّيناملَعلا

 طابترالا «هللاب ٍطابترالا ىلإ اًفاضُم ةّيوينّدلا هتايح يف ناسنإلا ىلع يغبني .أ

 نأ رعت زك الو ةضرت نق نم ىريخألا تانوسرلاب اطاقرالا وجاك
 هذه ضعب وأ لك نع 17 ,ةّيناسنإ ةايح ايْحيو «ةايحلا هذه يف شيعي اًناسنإ

 .تاطابترالا

 ناسنإلا نأ انضرف ولف ؛تاطابترالا هذه لك نع تاّذلاب ًطابترالا زانيو

 هّنِإف ؟هِتْيوُيِم طابترالا كف عيطتسي ال هّنإف ؛طابترا لك نع هسفنب ىأني نأ عيطتسي

 ؛ةيلمعلاو «ةيملعلا هنوؤشو «ةّيدوجولا هدودحب عساو لكشب ًطبترُم «ىبأ مأ َءاش

 ىلإ دوعت زفاوحو «ةدارإو ءةّيملعلا هتاعوطقم ىلإ ٌدوعت ىؤرو هاٌراكفأ هل نأ ذإ
 ةّيمهألا نم «رومألا هذه ربع قّمحتي يذلا انتاوذب انّطابتراو «ةّيلمعلا تازجملا

 .هنود نم ناسنإلا ةايح روصت نكمي ال ثيحب ٍناكمب

 ةطبترم «ناكمإلا ماع ٍتادوجوم عيمجو لب ؛ًةعيِبَطلاو «َناسنإلا نإ .ب

 «رخآ ديعص ىلع «بابلا اذه يف ٌةريثك ةّيلقعلاو «ةّيلقنلا ةّلدألاو .هل ٌةكولممو .هللاب

 ببسبو «ةنكمُملا ٍتادوجوملا ّنِإف ؛ةنيصّرلا ةّيفسلفلاو «ةّيلقعلا نيهاربلا بسحبو

 نم ٍنَأش يفو «اهتايح تانآ نم ِنآ يف ينغتست نأ نكمي ال «ةطبار ٍتادوجوم اه:وك

 ْثسيلو «ةاقبو ءاثودح ضيفلا كلذ ىلإ ةجاتحم يهف ؛َيملِإلا ضيفلا نع اهنوؤش

 نم جتانلا قّلعتلا اذهو .هيلإ ةجاحلاو «هللاب قّلعتلا ضحم يه لب ؛اهتاذب ةلقتسُم

 يفو هّنأل ؛ةّماتلا هللا ةّيكلام ىوس ىنعم هل سيل ءاهداجيإ يف هتّيّلعو ءامل هللا قلخ

 ملاعلل ريدملا ةدحو وهف ؛هلل ةسّدقملا تاَّذلا ىلإ ضحملا تاقولخملا راقتفا ءوض

 .هلل ةّماتلا ةّيكلاملا ىنعم وه اًضيأ اذهو «هل رّدقملاو

 يفف ؛ةصاخو ةّماع ةروصب ةّينآرقلاو «ةّيلقنلا ةّلدألا اهبتدّكأ اضيأ ةركفلا اذهو
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 ةّيناملعلا نالطب ةئدأ/ / ٌعباَرلا لصفلا

 | لع هَماَوْضْرالاَو توسل كمي :قاسو اسس رت ةقاعلا كافكا 22 ف
 .04 َنوُدنلَف هَل لك ٍضْردَلاَو ِتْوُمَسلَأ ناَمُهَلا# : كي هلوقو "74و 11 ا

 #70 ِنريئفَّسَواناَسَِو(4) ٍنيييع هلل عَجيَرلَأ# :ىلاعت هلوق ةّصاخلا تاديكأتلا يفو

 .هنوؤش يف اهمدختسيو هتايح يف ناسنإلا اهب ٌعفتني ءاضعألا كلت َّنأ كش الف

 :ىلاعت لاق ءرصييو «عمسي هثلعج نم يح َمَّلا كلت نأ ميركلا نآرقلا ُركذي م

 هنأب مه ٌموتلا نم ُهرَّذَحيو «ناسنإلا رّكذي نآرقلا نأ الإ .«”4ًريِصَب اعيِهَس ُهَئْلعَبَم#

 نإف ؟ابم عافتنالاو ءاهمادختسا يف هتيرح ببسب ءاضعألا كلتل يقيقحلا كلاملا

 ّلاق .هندب ءاضعأ ىلع هلل ٌنمتْؤم ناسنإلاف ؛ٌغراف ٌيحطس ٌعّموت لالقتسالا َمُهوت
 ةعطقنُم ةيآلا يف (مأ) ةملك ْنأ ةظحالمبو 4 ٌرصباْلاَو َمَمَسلا َكِمَي َمأ# 1

 اًكلام هللا ناك اذإ ّيهدبلا نمو .راصبولاو عمشلل هذحو هللا ةّيكلام دّكؤت ةيآلاف

 لب ؛اًضيأ هل نادوعي امتإف ؛نذَألاو نيعلا يوضعل ٌعفانم يه يتلا رصبلاو ءعمسلل

 باق ودب ناسشإلا ةرجوب كر ىرخألا ءانععألا كلاموه

 َّنأ ىلع تايآلا ضعب يف ديكأتلا وهو ءكلذ ىلع رخآ ٌدهاش كانهو

 َُوَنْشأ اواَك نلوم ْهَمَلَظ اَمَو» ةقيقح ُهَسفن ٌملظ دق «بنذلا بكترم
 أومِلَظَت القإ# :ىلاعت لاق « ءسْمّنلا ملُظ نع ىرخأ ةيآ يف يهنلا وأ ,7”* توُمِيظ

 )١( :ةيآلا .نارمع لآ ةروس 1/6.

 :ةيآلا .ةرقبلا ةروس (؟) ١١5.

 )”'( :تايآلا ءدلبلا ةروس /-4.

 ) )5.؟ :ةيآلا .ناسنإلا ةروس

 ١". :ةيآلا ءسنوي ةروس (0)

 .77“ :ةيآلا ءلحنلا ةروس (5)
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 تازكترملاو سُسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ىنعم الف ؛هدنع نم هسفنو «ناسنإلا ةّيوُه ثناك ولف ؛"”4 مكنش نيف

 لكو ءاهّبكتري ةليذر لكو «هسفن يف ٌهفّرصتي فّرصت لك ذا ؛ٍظئنيح سفنلا ملّظل

 اقادصم نوكت ال هتيوُه يف اهدجوي خلإ ...ءايرو ءِدّسحو ِرَبِك نم ةئيس ٍةَكَلم

 ,هنذإ نود نم ِهلاومأ ىلع زواجتلاو «رخآلا ٌقح يف ٌفّرصتلا وه ملظلا لب ؛ملّظلل

 ءانفّرصت تحت تعضو يتلا ةيوُهلاف ؛هلاومأو صخشلا سفن ٌقح يف فّرصتلا ال

 ءوسو «هللا لبق نم اهيلع ٌنمتؤم ناسنإلاو ءانيديأ يف هل ٌةنامأو هلل كلم يه

 .ٌملظ اهب فّرصتلا

 اذإو .هفّرصت تحت عضو ام كلمي الو «ةنامأ هسفنو «ناسنإلا ةّيوه تناك اذإف

 باب نم وهف ؛ةظحل لك يف هفّرصت تحت ةعقاولا ءاضعألا ىلع بسحو ءاّئيمأ ناك

 .هيلإ عجرت اهّْنأِب ءاعّدالا هنكمي الو ءىرخألا تادوجوملل اًكلام سيل ىلوأ

 يذلا صخَّشلا ْنأ يهو «ّيئالقُعلا فرُعلا نم ةدّيؤملا ةّيلقعلا ةدعاقلا .ج

 يف ّقحلا هل سيل اَلِإو ,كلاملا ةزاجإ نم هل دب ال ريغلا كلم يف فّرصتلا ديري

 يف نمأتسمللا ةزاجإ ليصحت نم َّنب الف ؛هيدل ةنامأ ٌءِّقلا كلذ ناك نإو ؛فّرصتلا

 كلاما وه هللاو ؛هسفن ةّيوُه ىلع ٌرقؤم ناسنإلا َّنأ تبث اذإ ءكلذ ىلع ًءانبو .كلذ

 ءاحنأو ءهسفن يف ناسنإلا ُةفّرصتي نأ ديري فٌّبصت ّلك َنإف ؛ةيوملا هذهل ّيقيقحلا

 اضرب َنرتقي نأ دب ال «ةّيلمعلاو «ةّيملعلا هنوؤش نم ةدافإلا كلذ عبتبو ءهدوجو
 :قلظملا ةوع ولا كلان

 ؛ىرخألا تادوجوم لاو «ءايشألا ىلع ٌقداص ةيولوألا ةدعاق بسحب اذهو

 ىلع ءايشألا ةّيقب يف ةّيكلاملا مّهوت َّنأل ؛ّىحلإلا نذإلا ىلإ اهب ٌطابترالا جاتحي ذإ

 )١( :ةيآلا «ةبوتلا ةروس 71.
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 ةّيناملعلا نالطُب ةلدأ / /ٌعباّرلا لصفلا

 ىلع اهيف ٌلقتسملا ف ّبصتلا مهول دوجو الو ,دوجوم ريغ ناسنإلا ةّيوُه فالخ

 .قالطإلا

 ٌءايبنألا اهب ءاج يتلا يهاوّتلاو «رماوألا عابّتاب ًطونم يملإلا نذإلا ذأ .د

 ماكحألا ةعاطإ نم هل ٌدب الف هللا نذإ لاصحتسا دري نمف ؛نيّدلا راطإ يف لسّرلاو

 .هلاعفأو «هلاوقأ يف ٌعجرملا اهلعجو «ةّيعرشلا

 ٌدحأ فوخلا مفر َّنأ (ه177 ت) ّيسوطلا هجاوخلا ربتعا راطإلا اذه يفو
 ةرابع ىلع اًقيلعت (ه/77 ت) محلا ٌةماّلعلا بتك دقو «ةئعبلا نسُح ىلع ةّلدألا
 يف فّدصتلا َّنأو هريغل كولم هنأ «ّلقعلا ليلّدلاب ملع دق» :اًلئاق ّيسوطلا ٍققحُلا
 ."7(فّرصتلا نسح ملعي مل ةثعبلا الولف ؛حيبق هنذإ ريغب ريغلا كلم

 ةّيكولمم ىلإ «ةثعبلا نسُح ةّلدأ ضارعتسا يف ديرجتلا حرش يف ريشي معن
 نيّدلاو «ّبنلا ةثعبو «للاعلا عيمجل ٌةلماش ةروكذملا ةّيكولمملا نيح يف «ناسنإلا

 .ملاعلا ءازجأ رئاس يف فّرصتلا ىلإ كلذك نارظان ّيوامسلا

 :هسفنب اًطابترا ّققحي يكلو .َناسنإلا نأ ُملعن «ةفلاّسلا عبرألا اانا نمو
 نذإلا ىلإ حاتم .ىرخألا تادوجوملاو ءايشألاو .هسنج ءانبأ نم نيرخآلاو
 :كلاملا نذإ ىلإ اهيف فّرصتلا جاتحي ٌةكولمم اهعيمج َماسقألا كلت نأل ؛ّيملإلا
 َّنأ له :يتآلا لاؤّسلا حرطن نآلاو «ةعيرّشلا ىلإ هتجاح انعم نذإلا ىلإ ةدجاعسو
 ؟تاطابترالا كلت ميظنت يف لخدتلا يف ٌقحلا اهل سيل َعامتجالا ريدُت يتلا تاموكحلا
 ءضعبب مهضعب ساّنلا طابترا ميظنتب نأش ال سيل ٍةموكح رّوصت نكمي له
 ٠ .؟ةيعاتجالا تاقالعلابو .ىرخألا ءايشألابو

 )١( :داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشك 477 .
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 تازكترللاو سشألا ل ةسارد ةّيناملعلا

 ؛يفتلاب ةلئسألا هذه نع ٌباوجلا نوكي ةموكلا تابجاو ىندأ يف لٌمأتلابو

 ىلع طبترت يتلا ِساّنلا لامعأ ىلع اًيميظنتو هّيباقر اًرود يّدؤت ةموكح لك ّنأل

 ُميظنت كلذكو ههتّيوُهي هطابتراو ناسنإلا فّرصتك ءاهنم ّيعامتجالا دعُبلاب ّلقألا

 ٍناسنإلا ةقالَع ميظنتو «طابترالا نم ِناّثلا مسقلاب ةّصاخلا ةّيعاتتجالا تاقالعلا

 نيمأت لجأ نم تاموكحلا ىلع بجي انه نم «ىرخألا ءايشألاو ءتادوجوملاب
 نإف اّلإو ؛نيّدلا عم ًةمجسنُم نوكت نأ هللا نم نذإلا ذخأو «ةعيرّشلا ضرغ
 .ةّيعامتجالا ةرئاذلا يف امّيس ال ,نكمم ٌريغ نذإلا اذه ٌليصحتو «َنيمأت

 ءاضإ > 1©

 ٍتاروصت قّلعتلاو ةّيكولمملاك مسقلا اذه يف ةدراولا تادرفُلا ضعب ل

 اذه نأ ريغ ؛ناسنإلا ةّيرح عم ضراعتي تادرفملا هذه َموهفم َّنأب مّهوتيو «ةتطاخ

 هتيدوبعو ناسنإلا ةّيكولمم نأل ؛طقف مّموتملا نهذ يف ٌدوجوم ٍجْداَسلا ٌرّوصتلا

 ءةروص لضفأب ناسنإلا قلخ يذلا هللاف ؛ةّيعقاولا هتّيدوبعو «هتّيرح ٌمزلتست هلل

 املا نيم سيلتانل باطلا نع وهو وفرعم زارع ملعب

 ققحت ىوس ٌدصق هل سيل لب ؛ٍةعفنم ىلع لوصحلا ةيكولمملا ىضتقُمب لمعلاو

 يي لا هذهو «ٌّلعتلا اذه نأ ىلإ اًفاضم .ةيعقاولا ناسنإلا حلاصم

 لامكلا «هللا ريغب قّلعتلا عاونأ لك نم َناسنإلا ُرّرحت لب ؛ ل نال

 .لالغتسالاو «راعتسالاو .دادبتسالل خوْضُرلا نم هعنمتو .ضحملا

 «مهتاقاط اورجفي نأ «ميلعلا مهقلاخ مهتعاط لالخ نم هللاب نونمؤملا عيطتسي

 ؛ةّيدوبعلا ىضتقُم نم جورخلا |هنيب :ةّيلمعلاو «ةّيملعلا بتارملا ىلعأ ىلإ اوُلصي نأو

 ل



 ةيناملعلا نالطب ةلدأ/ / ٌعباَّرلا ٌلصفلا

 .مهجلاصم قيقحتل منولغتسي صاخشأ ةّيدوبع يف ٌعوقولا هانعم .هلل ةّيكولمملاو

 .عادخلا وأ ءرهقلاب مهترطف نوثّوليو

 ةقيقح مّلعتو «هلل ةّيكولمملاو «ةّيدوبعلا قمُع ٌرارحإ ءيش لك لبق بجي «هيلعو

 ,عادخلا اهّلحم لحي «ةقيقحلا ُففشكي ال ٍظافلألا رهاظب ءافتكالا َّنِف اَّلِإو ءفراعملا

 .ةليخلاو

 ةّيرطفلا ةّيندملا ."

 :لئاسم حيضوت ىلإ ٌليِلَدلا اذه ُجاتحيو

 سائلا طق ىلا هللا ترطف# هتقلخب ُتنرتقا ىتلا ةرطفلاب ٌنَّدمتم ناسنإلا .أ
 ْ 0 ع

 اذهو ةّيهلإلا ةرطفلا ىضتقُمب مهقوقح مرتحيو «نيرخآلا عم نواعتي وهف

 :يدعس رعاّشلا لوقي «ناسنإلا ةرطف يف ٌدوجوم ةّينيّدلا ةّيندملا نم عيشانلا ٌنواعتلا

 دحاو ندعم نماوقِلخ دق ةدحاو مهؤاضعأ سانلا

 ”ءاضهألاةيقب بيصأ اًموي وضع ىكتشا اذإ

 ثيداحألا ضعب ٌنومضم ُلْثمي هنوك نع رظُتلا ضغبو ءرعّشلا اذه ُنومضمو
 ىضتقُمبو «ناسنإلا ّنأل ؛ةّيناسنإلا ةرطفلل ّىعطق مزال هنأ اّلِإ «ةفيرّشلا َةّينيَدلا

 ةيحان نم .مهرورسو مهجرفل حرفيو «مهئاقشو «سانلا نرخ نزحي «هترطف

 ةهركي ام مهل ٌةركيو ؛هيفنل هّبحي ام نيرخآلل بحي هترطف ىضتقُمب ناسنإلا ىرخأ

 ٠٠١. ةيآلا ,مورلا ةروس )١(

 .2...ىّمحلاو رهّسلاب ءاضعألا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا ... :ّيبنلا لوقل نيمضت )١(
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 تازكترملاو سشألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا

 ال» :يبنلا كلذب حّرص امك ناميإلا مزاول نم اهم |ى ةّيصوصخلا هذهو .هسفنل

 مزاول نم كلذك يهف ؛"”(هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح ناهيإلا ءرملا لمكتسي
 » :ىلاعت هلوق نم رهظتسُي ام اذهو «نايإلا ىلع ٌروطفم ناسنإلا نأل ؛ةرطفلا

 ال ةّيئاسنإلا ةّيرطفلا ةّيندملاف اذل "74... ىل هلأ ٌتَرْطِف اًمِيِنَحِنرِل ٌكُهَجَو مَقَأَ

 اهجلاصم ىلإ تعس نإو يهف ؛اهيلع ةراغإلاو «نيرخآلا قوقح بلس عم مجسنت

 باسح ىلع اهجلاصم ىلإ ُلِصت ال اهتأ ريغ ةّيَداملا اهتاجاح ٌبساني اهب ةّيوينّدلا
 اهئإف ؛اَقلطُم نيرخآلا قوقح ىلع ىّدعتت ال اهنوك ىلع ةوالعو «نيرخآلا حلاصم
 مشن ل توُرئْؤيَو# اهقوقح باسح ىلع َنيرخآلا ٍتاجاح نيمأت ىلإ ىعست
 ةميلّسلا هترطف عم هّلامعأ قباطتت يذلا ٌصْخّشلا ."74 ٌةَصاَصَح ب َنَكْوكَو

 كناعق وتو ةّيويند عفاود مّ نوعلا ميدقتو «نيرخآلا هتدعاسمل هعفاود نوكت ال

 «عفاوّدلاب عنقي الو «ةّيبوِبّرلا هاجتاب (ًئاد ةّيهإلا ةفينحلا هّترطف ٌُمّميتت لب ؛ةّيدام

 ّيقيقحلا هتايح ءامو «ةّيعقاولا هتلاض نع ثحبي وهف اذل ؛ةّيَداملاو ةّيويندلا اياطعلاو

 :ىلاَعت لآق «هريغ مأ «هسينج ءءانبأ ًةدعاسم لعفلا كلذ ناك ءاوس هّلعفي لعف ّلك يف

 4 اوشا ةريؤذْز لِما نو كسل انإ>
 كرتمُملا روعشلاو «ةكراشماو «مُهافتلاو «ةنوُعملا ميدقت نم ٌةانركذ ام ّلكو

 هروابست ىلا ةميللا و طقللا هد كالا وها رلتلا ندي ىرحألا يوم لار هراقؤلاو
 .ةّينيذلا ةيندملا اهياحر يف

 )١( :ةيآلا «راونألا راحب 7٠١.

 :ةيآلا ,مورلا ةروس (؟) ٠١.

 :ةيآلا ءرشحلا ةروس ('؟) 9.

 .9 :ةيآلا .ناسنإلا ةروس (5)



 ةّيناملعلا نالطُي ةلدأ / / ٌعِباّرلا لصفلا

 ٍدحاو قسن ىلع ةظوفحم ٌرمتست اهْنأ (ةرطفلا) ةملك نم ضعبلا مهفي دق .ب

 هِتاَذ يف ةسورغم اهنوك ببسب ؛ناسنإلا رمع ةياهن ىلإ ٌءيش اًهاطي نأ نود نم
 اهمنأل ؛لماك لكشب بيرختتلاو ءررّشلل اهُضّرعت ةرطفلا تاّيصوصخ زربأ نم اهني
 ةّصاخو «ةٌرمتسُم ةياعر ىلإ جاتحت «بولطملا ٌرثألا جننت يكلف ؛ةساّسحو «ةفيطل

 اوثولي ال نأب ّساّنلا ىلاعت هللا يصوي اذل ؛ةّيهلإلا ةعيدولا هذه بحاص نم ةيعاوو

 .مهطوقس ىلإ كلذ يّدؤيل ؛ةزيرغلا خسوو «لويملا رابغو ءعبَطلا بارت مهترطف

 داهتجالاو .ذجلاب مهيلعف ؛تاثّولملا كلتب تثّولت اذإ ةرطفإلا نأ ىلإ مههّجويو

 نَم حلف َدَم# ٍةرهاط ٍةميلس ٍةرطف ربع حالفلاو «حالّصلا ىلإ اولصيل ءاهتلازإل
 .204 اَهْنَّسَد نَم َباَحَدَقَو (5) اَهكَي

 .ةرطفلا ثّولت نييبتل (اهاّسد) ةلمج نم ىلاعتو هئاحبس هللا لمعتسا دقف

 ءيش ءافخإ ىنعمب (وسد) نم ذوخأم ليعفتلا باب نم ٍضام ةلمجلا هذه لعفو

 عيمج تاوذ يف ةّيهلِإ ةعيدو ناسنإلا ةرطف ْنأ ىنعمب «(نفّدلا) ٍءيش نطاب يف
 :مهلامهإو مهتلفغ ةجيتن ُنْفدُت اهّنأ ريغ .ىصححت الو دعت ال ٌةنسح ٌراثآ اهل «ساثلا

 ىوس ناسنإلا ةّيناسنإ نم ىقبي ال ىتح ؛ةّيلك ةروصب اهّراثأآ بهذتف ؛مهيصاعمو
 ءعبطلا هيضتقي ام هتقيقح نكلو «ناسنإ ةروص هّئروص نأ يأ ؛هرهظمو .هلكش

 اذه هّئاحبس هللا فصو دقو «تاناويحلا اهيف هعم كرتشي يتلا ٌرئارغلاو «لويملاو
 لب مدلك َكِيَلْوُأ» :ىلاعت ّلاق ؛ناويحلا نم ّطحأ وأ «ناويح لاب ساّنلا نم َعونلا

 ناويحلا نم ٌنودأ ةجردب نيفرحنملا نيَلاَضلا طاطحنا ٌببس دوعيو «"”4 ٌلَضأ مه - 0 8 م 0

 )١( ه-4 :تايآلا ءسمشلا ةروس ١.

 ) )1.1ا/4 :ةيآلا .فارعألا ةروس
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 قوهّشلاو «كاردإلل ةبسّنلاب لايخلاو ءمهولا ىضتقُمب فّرصتي ناويحلا نأ ىلإ

 هّنكلو «لمعلاو ءّيرظَنلا لقعلاب متمتيف ناسنإلا اَمأ ؛ةراثإلاو .بضغلاو

 .ناويحلا رم ٌةبتُر نودأ كلذ لجأ نم وهف ؛اهاضتقُمب لمعي ال

 طاطحنالا نم ىوتسملا اذه ٌدجن فسألا عم انّنإف ؛رصاحملا ملاعلا ىلإ ٌرظنن نيحو

 ةّيناسنإلاو «ةّيهإلا ةرطفلاب ٌّمتهي نأ لدبو «مويلا ٌناسنإ نإف ؛قباَّسلا يف ناك اك

 هلهج ةعباتمو «هلويمو «هتاوهش عابتاب كلذو «ةّيناّبرلا ةعيدولا كلت نفدي حار

 طوطخلا يف اًصوصخو «هترطف رهاظم ّبلغأ يمن دقف ؛ةّيلمعلا هتلاهجو يملعلا
 يذ ُديغ ٌرمأ مهعم لصاوّتلاو «ساّنلل ةدعاسملا ميدقت َّنأ ىري هنأ ةجردب ةّيعاتجالا

 نيرخآلا ّنأب رعشيو «ءيش لبق هسفنب رّكفي هّنِإ ءاًررضو «ٌةراسخ هّدعي لب ؟ةدئاف
 ةعفنملاو «ةيهافّرلا يف هيدل ٌئدابملاو «ُديقلا لزتحت هل ٌليثم ال لكشب ُهنع َءابرُع

 ىلإ ٌلصو سائلا نيب نواعَتلاو ءمُهاَّتلاو ءلصاوُملا بح نإ ةقلطُم ةّيدرف ةروُص
 قيقحت رادقمب صاخشألا اع ءاّيروص اًرمأ داع ثيحب فعّصلا نم ةجرد

 عبطلاب صاخشألا نيب ُمُهاََتلاو ءلصاوتلا رّثأت دقل «ةّيتاَذلا مهجياطمو ؛مهفادهأ

 هجاوي (ةرسألا) ةّيعامتجا ةسّسؤم رغصأ ليكشت اهعم حبصأ ٍةجرد ىلإ ّناويحلا

 عم ىشاعتي يذلا رمألا هّترطف ىضتقُمب رداق ُريغ صخّسلا َّنأ ىنعمب ؛ةّدع ٌلكاشم

 .ٍةكرتشُم ةيجوز ةايح يف ٍدحاو يفقس تحت صخش عم ٌسيعي نأ درفلا لويُم

 ع عمتجملا ةيندم ًةدعاق لّكشت يتلا ةرسألا ةسّسؤم يف َهمّرألا نإ

 ةميخولا بقاوعلاب مهولع عم نوناقلاو «عامتجالا ءاربخ ّنأ ٍةجردب ٌةرَّذجتُمو

 مه لب ؛كّكفتلا كلذ عفر نع نوزجاع مهئإف ؛ةسّسؤملا هذه كّكفت ءارو نم

 ّيعانّصلا مّدقتلا ٌرمع ّلاط املك ثيحب «ةمّزألا مقافت ةريتو فاقيإ نع نوزجاع
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 ةّيناملعلا نالطب ةئدأ/ / ٌعباَرلا لصفلا

 ةريثك ٍتافيصوتب اهوفصو يتلا ةّيخيراتلا ٌراودألا تبقاعتو «ملاعلا يف ّيملعلاو

 فأل دقو ةفايروب# سأل هوا موت ذوق لكل هدو ارم

 «فنعلاو .باصتغالاو .يذعتلاو «نييعرّشلا ريغ لافطألاو .لثحتلاو «قالّطلا

 ديعَّصلا ىلعو «عسوأ ٍرئاد يف ةرطفلا ثّولت جئاتنةسارد انذرأ اذإ «ىرخأ ةهج نم

 ودا نم موي دعب موي ملظلا دادزيذإ دج ةريطخ اًعاضوأ ةجاونس اننإف لولا

 نوقلطتال اوناك قو ةقضتسلا لودلا#كلت نآو»ةفعملا لوذلا لغ ةتوقلا

 .رامححتساو «رامعتسا نم لبق يذ نم ٌرثكأ يناعت اهْنأ الإ (ةرمعتسُم) مسا اهيلع

 لولا نيب ةيسايسلا تاقالعلا نأ ة ةجرد ىلإ ةيوقلا كولا دابعتساو ءرامثتساو

 اهُمكحي يأ ؛4 كتسأ ممول َحلذأ دوو ٍراعِش ىلع ٌةمئاق ةفيعّضلاو «ةّيوقلا
 ءارآ ةرداصُم يف ىربُكلا لوُدلل ٌّنحلا ءاطعإ يف لّثمتي شاعملا هّلاثمو ,باغلا ْنوناق

 .اهح اصم لجأ نم تا ماتهالا مدعو «لوّدلا ٍتارشع
3 

 نوبهذي ام ًةداعو «ةميلس ٍةرطفب نوعتمتي َساّنلا َّنأ وه ُهَلوق ديرُت امو

 ءاهسيندتب كلذو ؛ّىعاتجالا اهدعب يف اًصوصخو «ةيهلإلا ةعيدولا كلت رهاظمب

 ريغ ةراسخ ىلإ يلودلا عمتجم ا ىّتح لب ؛مهتاعمتجمو ,مهسفنأ ضيرعتو ءاهثيولتو
 ام اذهو «لاذتبالاو ءنَّطلل مهتّيندم نوضرعي ءىرخأ ةرابعبو «ضيوعتلل ٍةلباق
 .رضاحلا انرصع يف رثكأ دّسجتي

 ٌةرطفلا هذهو «ناسنإلا ةرطف ىلع اًئيصر ءانب ٌّينبم عمتجملا َماوِق نأ انفرع .ج
 دعب اًموي ثيولتلا اذه ريث أت روهظ ىلإ ىَدأ امم ناسنإلا ٍديب ثيولتلل تضّرعت اًضيأ

 نأ هدبلا ّنمف ؛دارفألا ةيندمو ؛عمتجُملا ىلع ٍظوحلمو «قيمع ٍلكشبو «موي

 )١( :ةيآلا .هط ةروس 55.
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 تازكترملاو سشألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا

 هذهو لولح داجيإ ىلإ ةجاحب ؛ىرخأ ٌةّرم ةرطفلا ىلإ عوجّرلاو ؛ثّولتلا اذه عفر
 ةثردقو قيلعي ةلامتنالاو ةتاحييس للا لع ذا دعالا توؤروم نك راع ولذلا

 :ْنأل كلذو ؛ةقلطملا

 هلاصتاو هترودٌكو تمل نم ناسنإلا جارخإ ىلع رداقلا ٌديح ولا ادبملا .

 ُكَُهَنا# ضرألاو تاومّسلا ٌرون «هللا وهو «تاّدلاب رونلا وه «رونلا ىلإ

 .204 روثلأ لإ تمُلظلاَنِي مُهجرْخُي اوُنَماَء حبلا

 ةّيناسنإلا ةرطفلا نع داعتبالا ىلإ يضفث يتلا تائّولملاو ءتاملّظلا لك .؟

 نانلا طفح ىلوو نضخلا ةوجولا هللا نع داعتبالاب ام ٍلكشب ا

 نيذلا ٌكئلوأ اذلو ؛ةرطفلا رسم نع اوُطش ا ,قلطُلا لاكلاب هني

 ان ويصحو «تادابعلا ربع مدعم ةّيهإلا ِتاَّذلاب ةقالعلا نوُميدُي

 مهتراهط ىلع ام ّدح ىلإ َنْوَقْبَي «طابترالا اذه ىلع نوظفاحيو «ةالّصلا

 ءاآَمحَمْلا نع ىعْنَس ةوككّصلا كرإ# :ىلاعت لاق «ةّيرطفلاو «ةّينطابلا
 ا 2 ملأَو

 اذهو «ةدوعلا ريسمو «ٌيئاهنلا دصقملاب ّيعولا ٌمزلتسي ةرطفللا ىلإ عوجّرلا ."*

 ثيح ؛دوجولاو «ناسنإلا ٍقلاخ قيرط نع الإ متي ال تاّذلاب يعولا

 هقولخمل ةّيدوجولا داعبألابلاع ٌةّئاحبس وهف ؛ءايبنألا َربِع هغالبإ يرجي
 قطا ملعي ىلاعت وهف هيلعو «ةّيفخلاو «ةرهاظلا هاياوز فرعيو

 .هئايشأ ىلع ظفاحي يكل ؛ناسنإلا اهكلسي يتلا َميِلاعَّتلاو ,جيهانملاو

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس /701.

 ) )1:ةيآلا .توبكنعلا ةروس 56.

١ 



 ةّيناملعلا نالطب ةلدأ/ / ٌعباَرلا لصفلا

 .ةدوقفملا ةّنورث عجريو «ةليصألا هتاينتقُمو

 عوجّرلاو «ةرطفلا ظفح ىلاعتو هّناحبس هللا طانأ دقف "”ةرطفلا ةيآل اَقبِط .4

 «نيّدلا تاداشرإب كّسمتلاو .هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا عابتاب اهيلإ

 نأ هيلع بجيف ؛ةّيهإلاو «ةّيناسنإلا هترطف ىلع ًظافحلا دري نمف ؛هرماوأو

 نم جرخي ال ْنأو «هتاميلعتو ءنيذلا ٍداعبأ عيمج عم ةمكحتسُم ةقالع َميقي

 ناسنإلا ةرطف يف ٍناتدوجوملا ةّيناسنإلاو ةعيرّشلا اههّنأل ؛ةعيرّشلا ميرح

 فانت الف ؛ضُراعتو الو ءامهئيب تفاهت الو ءٍدحاو قلاخ نع ٍناترداص

 ةعيرّشلا لفغت مل كلذكو «ةرطفلا عم ةعيرّشلا ميهافم نم موهفم ّيأ نيب

 اًرظن رظنن امدنع كلذلو ؛ةّيناسنإلا ةرطفلا داعبأ نم د ةيمالسإلا

 يه ةعيرشلا َّنأ فشكتسن «ةرطفلاو «ةعيرّشلا نيب طابترالا ىلإ اًقيقد
 مهيب ٌديحولا ٌقرفلاو «ةّينيوكتلا ةعيرّشلا يه ٌةرطفلاو «ةّينيودتلا ةرطفلا

 .عيرشُتلا باتكو «نيوكَتلا باتكب قلعتلا يف

 لّكشت نم يهو «ناسنإلا ةرطفل ةّيعطقلا داعبألا نم ّيعامتجالا دعبلا ١.

 .هتيندم

 ةرودّكلاو ءثّولتلا ىلإ ٍتاقوألا نم ريثك يف ناسنإلا ٌةرطف ضّرعتت .؟

 ساثلل نوكي نأو «ةنّيعم ةياقوو «جالع ىلإ اهيلع ةظفاحملل جاتحتو

 .مهتّيناسنإ ىلإ عوجّرلل ٌحيحصو «ٌحضاو ٌقيرط
 «سنذدلاب ءايبنألا الخ ام نيلتبُملل ّناحوّرلا جالعلا اذه صيخشت ."'

 ع :ةيآلا ,مورلا )١(



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 .ةيدوجولا ناسنإلا داعبأ عيمجب «لماكلا مهيعو مدعو .خسولاو

 ملاع ٍتلاخ نع ٌردص مالسإلا نأل ؛ةّيم ةّيمالسإلا ةعيرّشلا رع الإ نوكي ال

 .لماك لكشب ُهعم قباطتي يذلا ٌجهنملا وهف ؛ناسنإلاو ءدوجولا

 دعبلا ٌةّيمتح ةّيمالسإلا ةعيرّشلاو «َنيّدلا نأ ركّذلا ًةفنآ تامّدقملا نم جتنتسن

 هل مسرتو .ةقيفدو .ةلماك ةروصب هتّيندم نيبت ىنعمب ؛ناسنإلا ةرطفل يعامتجالا

 ةّيناملَعلا ركف عم ىفانتت ةجيتنلا هذهو «صخشمو ا راطإ يف اهاياوز عيمج

 عفرب ركفلا اذه حيحصت ّْنكميو «نيّدلل ّيسايسلاو «ّيعامتجالا ٍدعَبلا نع لفاغلا

 .راهبنالا ةلازإو لمعلا

 ةلماّشلا ةََيِبويّرلا .*

 ةرددملا ىتعمب ةنلجفلا هللا تافضص وم ةتويزلا و «ستشقلا للا ءا نأ نها ثو)

 اهيدعُبب ةّيبوبرلا ةفص نأ ىلع ةدّدعتلا نيهاربلاو ءتايآلا ّنم ريثكب لدتسيو «يرملاو

 احبس هيف ةّيقلاخلا راصحنا ىلإ دوعي اذهو «هللاب ٌةّصتحم ّيعبرشتلاو «ّينيوكتلا

 بر هلل دمحلا# ىلاعت هّلوق اًضيأ ٌلديو "74 َضالاَو توست َقَلَس ىلا َْيَرَدِإ اة
 ىلإ تادوجوملا َميمج قوسي ِةقلطملا هتّيبوبر ةكرببو هُنَأش لج هللا َّنأ ىلع «نيملاعلا

 ةيبوبر ةّيمهألو «ةّيدوجولا هّيعس رادقمب ٍقولخم لك ىلع ضيفيو ءاهب قئاللا املاك

 ميركلا نآرقلا يف ةّرم نيسمخو «ةئامعست نم رثكأ اهب هللا فصُو دقف هللا

 نيّمسق ىلع نومسقني هللا ةّيبوبر يركنُم نإ
 ءملاعلاو «ضرألاو «ءامّسلا ٌقلاخو دوجولا ُبجاو هللا َّنأب نوّرقي ٌمسقف

 )١( :ةيآلا ءسنوي ةروس 7.



 ةّيناملعلا نالطُب هدأ / /ٌعباّرلا لصفلا

 .دوجولا ملاع ٌرَبدُم ىلاعت ِهّنأب نولبقي ال مهّنكلو «ناسنإلاو

 اًولع كلذ نع هللا ىلاعت هدوجو لصأل مهيفن عبتب ىلاعت هتّيبوبر نوفني ٌمسقو
 ا .اًريبك

 مسقلا ىلع ٌدريو ءنسحألا لادجلاب لّوألا مسقلا ىلع دري ميركلا نآرقلاو

 لادجلا نع ٌفلتخي نآرقلا ةحرطي يذلا لادجلا َّنأ ريغ ؛ناهربلا ةماقإب يناثلا
 لب ؛مصخلا تامّلسمو «تالوبقم ىلع افرص هيف دمتعي يذلا قطنملا يف عئاشلا

 ءاَضيأ اهتّيلوقعم يعارُي لب ؛بطاخملا ىدل تامّدقملا ةّيلوبقمب يفتكي ال نآرقلا

 :هماحفاو هتاكسإل ؛هَّفعضو ّيركفلا مصخلا ّرْجعع ّلغتسا ُهَنَأ رّوصتُي ال يكل

 ؛(نسحألاب) فصوي لادجلا نم عونلا اذهو ءةموسرملا هفادهأ ىلإ لوصولاو

 .ةرطفلاو «ٍقطنم او ءلقعلا نم موعدمو «ٍنيتلوبقم ةروصو ةّدام نم نّوكتي ُهّنأل

 .مصخلا ىدل لوبقمو

 هللا قلخ نع ثّدحتي نيركذملا نم ٍلّوَألا مسقلا عم ِهِلادج يف ٌميركلا نآرقلا
 َنألو ؟مكقلخ ْنم مُهَأسي ثيح ءمصخلا ىدل ٍلوقعمو «لوبقم ٍرمأب نيعتسيو
 يذلا وه هللا َنأب نوقرتعي «ٍقلَخلا ةرهاظ مامأ نيزجاع نوفققي متاثمأو «ءالؤه
 مّتررقأ اذإ :هّلاحبس لوقي اذه مهفارتعا دعبو «"”ىرخألا تادوجوملاو ؛مهقلخ

 يو و ب يو وبا

 يف هللا ريغ ىلع اودمتعت نأ يف ّقحلا مكيطعُت مكتّيقولخم الو "4 ىّدس كري نأ نسف
 اووي ب يع

 .ميكحلا ركذلا تايآ نم اهريغو ٠7 :ةيآلا ءفاقحألا ةروس 21 :ةيآلا ءرمزلا ةروس :عجار )١(
 ." :ةيآلا «ةمايقلا ةروس (1)

١ 5 7/ 



 تازكترم او سُسألا ل ةسارد ةّيناملعلا

 مكبر هّنإف ؛ٌديحولا مكفلاخ هللا نأ ىف ؛"74ْجَفَلَح ىلا يَيَرْأوُدْبْعأ ُساَّنلأ

 ىلإ تكي هللا ريشي انه نمو ؛مكتيبرت لفكتي نم وه مكقلخ نم نأو ؛اًضيأ مكيّبرمو

 لج هتّيبوبرل ضّرعتي مث "74 ٌمِلَع هَ لحي وهو وَ لك َقاَحول الو ةقلخلا ةلأسم
 ."4 ودفعت توت لك ُنليك وهال هَلإ ل كفه كِل هنأش

 نولوقي اع هللا ىلاعت هللا دوجول نوركنْلا مهو «يناثلا مسقلاب قّلعتي ام يفو
 مهل حرشي ّمث ؛اَلَّوُأ ةقلخلا لصأ ىلإ مهّراظنأ تفلي هّناحبس هّنإف اًريبك اًولع

 مكقلخي ل هللا نإ :لوقي ةقلخلا عوضوم يفف ؛تريفاو يد تول مهتجاح

 هذه يف 94 كلم نم َنيذَلاَوحَفلَح ىلا كلذك مكقالسأ ٌقلخ اهّلِإو ءبسحو
 انأ :يهو هديحوّتلا ةلأسمب ميركلا نآرقلا ماّتها ٌّنمع نبت ٌةفيطل ٌةراشإ ةطقثلا

 امهالك ةباتكلاو ملقلا لاقي اًنايحأو «تبتك انأ لوقأ اًنايحأو «ملقلا ةنوعمب ٌتبتك

 نأ الإ ءاهبّيسمو «ةباتكلا لع ّلدت تناك نإو ثالثلا لمُجلا هذهف ؛يدي لعف نم

 ةثلاثلا ةلمجلا حوضوو «ىلوألا ةلمجلا نم رثكأ اهتحارصو «ةيناثلا ةلمجلا حوضو

 نيع يف اًنايحأ هّنإف ؛هنأش لج هللا كلذك «ةثلاثلاو «ةيناثلا نيتلمجلا ةلمجلا نم رثكأ

 .حّرصي يكلو ءانايحأو «ىرخأ ةّدعُم للع ىلإ بطاخملا تفلي هلولعم ىلإ هتراشإ
 ؛هيلإ ىرخألا هل ةّدعملا للعلاو :لولعملا ًةقلخ بسني ءهل ئقلاخلا ديحوتلا دّكؤيو

 ؛نيضاملا طّسوتب مكقلخ هللا نأ ال 4 مكِبَق نم َنيِلاَوْحَفَلَح ىِنَل# هلوق يف اّك
 سيل ٌمألاو .بألا لمع نأل ؛دالوألا قلخ يف اًهس نيدلاولل نأ ٌرٌوصت بجي الف

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 7١.

 ٠١١. :ةيآلا ,ماعنألا ةروس (؟)

 ٠١7. :ةيآلا «ماعنألا ةروس (')

 .؟١ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (5)
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 ةّيناملعلا نالطُب ةندأ/ / ٌعِباّرلا لصفلا

 هللا وه ّيقيقحلا قلاخلاو ءناكم ىلإ ٍناكم نم ةفطنلا لاقتناو (ءانمإلا) ىوس
 هباطخ يف كلذكو "74 نفل ٌنْحَت مَ :ُهَبوُقلَك ْدْسأ (00) َنوُبماَم ُميَمَروأ#

 روذبلاو ءّبحلا ىطعأ نم متنأ نونظت ال مكنأب مهريذحتو «نيعرازُملل هّئاحبس

 متسلف ؛ةعرزملا ىلإ رخآ ىلإ ٍناكم نم روذبلا نولقنت طقف متنأ لب ؛ًةايحلا ةدماجلا
 د ريع 2م رام ع ار حد حر

 ُموقي نم وه طقف قلطملا ماعلا هللا ."”4 َنوُعرَرلا نحكم هومر سَ نيعرازب

 ةّيح ةتبن ىلإ اهّوحي نم وهو «ةتيملا ةّبحلا ىلع ةايحلا ةضافإ يهو «ةعارزلا ةّيلمعب
 .ءارضخ

 ةجاح نايب ىلإ لقتنا ءاهّتقيقح نّيبو «ةقلخلا ةلأسم هللا تبث نأ دعبو

 ّينيوكتلاو «ّيعيرشتلا نيدعُبلا يف ةّيهإ ةّيبوبر ةيادهو «ةيبرت ىلإ تاقولخملا

 اَمَلَسرَأ مك » هلوقو 74 ُدِسَحْلا عملو ه هاو هلأ لإ ءارَقُفْلا مشنأ ضآنلأ هيي

 بَتِكْلا ْمُكُفَسَو ْمُْكِنُيَو ايا ْمحيلَع اوني ْمُكحنَم الوُس ْمُحِف
 نايب يف دّكؤي ا ميركلا ُنآرقلاف ؛4 نول أونوَُت ْمَلاَم مُكَسَلُمُيَو َةَمكسْفْلَو
 :تادوجوملا قلخ يف كرش ةبئاش ّلك يفنيو «ديحوُتلا لصأ تادوجوملا ةقلخ

 نيب ةّيمهألا يف ٌقرف الف ؛كيهيف اهريبدتو ءاهتّيبوبر ٌراصحنا اهسفن ةجرذلاب دكؤي
 .امهلاثمأو «ةّيبوبرلاو «ةّيقلاخلاك ةفلتخملا هعورف نيبو .ديحوّتلا لصأ

 ٌةّمهم ةلأسم ناسنإلاو «ملاعلا نوؤُش عيمجل اهباعيتساو «ةّيبوبرلا ةّيلومش نإ
 ثيحب باعيتسالا نم ةجردب يهو ؛تاياوّرلاو .تايآلا ناسل ىلع ٍةرفوب تءاج

 .0-04/ :تايآلا ,ةعقاولا ةروس )١(

 .514 :ةيآلا «ةعقاولا ةروس (1)

 ١6. :ةيآلا ءرطاف ةروس (*)

 ١6١. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (5)
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ّينيدلا نأّشلاف ؛ةّيداملاو «ةّيمسجلاو ةّيسفتلاو ؛ةّيحوّرلا ناسنإلا داعبأ َعيمج يطغت

 لخاّدلا ةّيساسألاو «ةّمهملا ناسنإلا نوؤش نم دحاو ّيملإلا ّيعيرشتلا ريبدتلا وهو

 .ٍليلد ىلإ جاتحي هجورخو «ةّيلومّشلا هذه يف
 ىلإ افاضُمف ؛ةّيويندلا رومألاب لخدتي ال َنيَّدلا ْنأب دقتعي نم ءكلذ ىلع َءانب

 لصأ يفن وأ «ةّيبوبرلا يفن ىلإ همالك عجري دق «َيوِبّرلا ديحوتلا عسب ديكألا ِهكش

 ةّيفيكو «ةّيهلإلا ةيبوبرلا ةّيلومش ةسارد لجألو ؛ةّيبوبّرلا يفنل مزاللا هللا دوجو

 ةرورض تبثي يذلا ةييوبرلل ّيعيرشتلا ِدعْبلا ديكأت يغني ّيناْلَعلا عم اهيفانت
 :ةيتآلا طاقنلا ةيمهأ يتأت اذل ؛ءايبنألاو ءلسٌّرلا لاسرإ

 ةٌوبنلا مدع نأ نع ةرابع ةّوبنلا لصأ ةرورض ىلع نيهاربلا نم اًدحاو ْنإ ١.

 نايبو «ةّيرورض ةّماعلا ةّوبنلاف ؛ةّيعطق هللا ةمكح نألو ؛هللا ةمكح مدع مزلتسي

 ,ريخلاب ناسنإلا رمؤُي نأ ةمكحلا يضتقت :يتآلا وحّنلاب ياَثلاو «مّدقّلا نيب مزالتلا

 ٌصيخشت سانلا عيطتسي الو ءرورّشلاو دسافملا نع ىهنُيو ءحلاصملاو «ةليضفلاو

 مهلاك ىلإ مهوصو مدع ىلإ كلذ يذؤيسو ؛ٍةّمات ةروصب مهدسافمو .مهحلاصم

 اّلِإ نوكي ال يمهّنلاو «رمألا اذهف ؛هغولب لجأ نم تادوجوملا تقل يذلا ٍدوشنملا

 .ناّيرورض ةّوبنلاو «ٌيحولاف ؛هيلعو ,يحولا ربع

 حاورألا بيذهت جمانرب يف داسفلا نع يهنلاو ريخلاب ٌرمألا رصحني ال .؟

 لمشي لب ؛هللا عمو ءهيفن عم صخّشلا تاقالع ميظنتو ءسومّنلا ةيكزتو

 نم عونلا اذهو ءٌيجراخلا ملاعلاو «ةعيبطلاو ءنيرخآلا عم ناسنإلا طابترا

 انظحال ول انّنأ ىنعمب ؛يهاوتلاو ,رماوألا يف ةعسوتلا نم عونل ٌبجوم لومّشلا

 نع فلتخت فئاظوو ءِتاّيلوؤسم لّمحتي فوسف نيرخآلا عم صخشلا دوجو

 ل



 ةّيناملعلا نالطب ةلدأ/ / ُعِباَّرلا ٌلصفلا

 نيناوق ىلإ ٌجاتحم عامتجالا ْناسنإف ؛اًدرفنُم ناك ول ايف تاّيلوؤسملاو .فئاظولا

 «عمتجملا دارفأ نيب تاقالعلا ع ددحتو «تافالتخالا عفرت ةلماشو «ةنقتم

 ربكأ ٍةجردب ّمهأو .دقعأ ةّيعاتجالا نيناوقلاو ,تاقالعلا ديدحت نأ ملعلا عم

 يف َناوتي مل نيّدلا نأ اىكف ؛ناسنإلل ّيدرفلا دعُبلاب لصّتت يتلا ماكحألا نم

 ّيعامتجالا ىوتسملا ىلع كلذك «ّيدرفلا ىوتسملا ىلع نيناوقلاو ,ماكحألا ةباتك

 عامتجالا داعبأ ٌمضوأو «نيناوقلا عضو ٌدشأ اهيلإ ناسنإلا ةجاح نوكت يتلا

 .ةفلتخملا

 .بسحو «ةّيدرفلا نوؤّشلا يف يهاوثلاو «رماوألا ٌقيداصم ققحتت ال .*

 نورا فوك كامب كيال هذ[ انشا ةطاسسال روتانا رهظعت انو
 ضعب ىلإ رظن ىندأبو «هّنِإف ؛ةّيعاتجالا رومألا يف عرّشلا ماكحأ قيبطت ةدهع نم
 «عرّشلا رماوأ نم اًريثك نأ فشتكن «ةّيعاتجالا تاقالعلا يف عرّشلا ماكحأ

 .دودتلا ةماقإو ,عافذلاو .داهجلاك «ةيهلإ ةينيد ةلود دوجوب الإ ققحتت ال هيهاونو

 .مهافتلا نسح ساسأ ىلع ةّيلودلا تاقالعلا ميظنتو «تايدلاو ءصاصقلاو

 .اهريغو «لالذإلاو ءطّلستلا ضفرو «ّيِملَّسلا شياعتلاو

 يتلا سدقألا َعرَّشلا نع ةرداّصلا ّيهاوتلاو «رماوألا ْنِإ :ضخملا ةصالخخو

 ,ةّيدرفلا رومألاب ًةرصحنُم تسيل ةّماعلا ةّربنلا ناهرُب ىلع ًءانب اهُعالبإ بجي
 متي الو ءاهّلكأ عرّشلا ماكحأ يتؤت يكلو ؟؛ةّيعاتجالا ٌرومألا كلذك يطغت لب

 ماظّنلا شاعنإل ؛ّيمالسإلا عمتجملا يف ةّينيد ةموكح ليكشت نّيعتي ؛اهّليطعت
 .ةّيهلإلا دودُحلا ةماقإو «ةّينيّذلا ماكحألا قيبطتو ّيعامتجالا
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 تازكترم لاو سسألا # ةسارد ةّيناملعلا

 ةرخآلاو ايندلا طابترا .5

 :طاقن ىلإ حاتحي ليلذلا اذه نييبت

 هذ عال هلو ةقرمتع رن نادت هك اوما ذل نوط اقز الا ةقاوخ

 نم دعت يتلا ناسنإلا دولخ ةلأسم اًصوصخو «ناسنإلا دوجو كلذكو ءاينّدلاو

 .نيذلا ثالعن

 هللا فطلب كلذو اّيدبأو ءاّدلاخ اًدوجوم َناسنإلا ةّينيّدلا ٌميِلاعَتلا ٍتَّدع دقل

 عّتمتي «تاونس ةَّدع دعب ىنفيو «ىبي يذلا هندب نم فالخلا ىلع وهف ؛هيلع هنمو

 ةّيصوصخب هعّتمت ببسب ناسنإلاو «ءانفلاو ءلاوزلا فرعت ال يتلا حوّرلا دوجوب

 .274 ُثوُمَي اَل ىِرْلاَيَحلا# :هلوقل اًيَلجتو هللا ةايحل اًرهظم ّدعي ؛ةّيدبألاو «دولخلا

 قوفت «ةعّسلاو ءاقبلا نم ٍردق ىلع اهماودو «ةّيناسنإلا حوّرلا ةايح نإ
 سمَّتلأ اًدإإ# سمّشلا هيف ُمِلظُت يذلا وبلا أي ذإ ؛وكلا ماظّنلا ةعومجم لك

 ضرألا عيمج نوكتو ,"74 َتَرَدَكَنَأ موجنلا اذِإَو# ٌموجنلا ٍتفاهتتو "#7 َتروْك

 مو ُهُحَضَِق ايم ٌضرالاَو# هنيميب تاّيوطم تاومّسلاو «هئاحبس هتضبق ف

 يف ناسنإلا وه ناسنإلا نأ ريغ 294 ونيس تي تتيوطم تومَّسلاَو َةَمِْلا

 خيراوتلا ماتخو «نوكلا ةياهنب ٍللخ يأ هدوجوو :هيقيقح ىلع رطي ال ؛مويلا كلذ

 .ةيرجهلاو «ةيداليملا

 )١( :ةيآلا .ناقرفلا ةروس /0.

 ) )6:ةيآلا ريوكتلا ةروس ١.

 :ةيآلا ةريوكتلا ةروس.(9) ١ .

 ) )5:ةيآلا ءرمزلا ةروس /51.
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 ةّيناملعلا نالطب ةئدأ/ / ٌعِباَّرلا ٌلصفلا

 ءاينّدلا نع ليحّرلاو ءتوملاب عطقني ال ٌّدحاو طخ ّيدبألا ناسنإلا دوجو ّنإ

 هتقيقح طابتراو ءهتدحوب ٌرضي ال .ىرخألا رومألاو ءٌيَّداملا سابللا رّيغتو

 هرخآو .ناسنإلا ٍلّوأ نيب ةقالع ةرخآلاو انّدلا ةقالع :ىرخأ ةرابعبو .كسايتملا

 .ٍةدحاو ٍةلمعل ٍناهجو ةرخآلاو اينّدلا «عقاولا يف «ةدحاو ٍةريسم يف

 ناسنإلا ٍلامعأ مستو ءاهفاشكناو «نطاوبلا روهظ ملاعوهو :ةرخآلالاع .ب

 ىّتح هيلع هِلامعأ لك ىصُخت ناسنإلا ىلع موي يتأي فوس هّنإف «4ْيتَليَ
 يف هدوجو ةقيقحو «هتّيهام ينبي ؛هلامعأب هّنأل ؟ةريبك الو «ةريغص اهنم َرداغي ال

 ّلك يف ةباتكلاو لاعفألاو لاوقألاو ءقالخألاو .تادقتعُلا لمح َّنأو «لبقتسملا

 ,ةّيداصتقالاو .ةّيموكحلاو «ةّيتايح او «ةّيسايسلاو «ةّيعاتجالاو «ةّيدرفلا رومألا

 ةقيقح هسفنل ٌمنصي ناسنإلا عقاولا يف «ءانبلا اذه يف اًرود يدؤت «ةّيفاقثلاو

 ملاع يف اًمامت فّشكتت ةقيقحلا هذه نأ اَلِإ ءلاعلا اذه يف اهكاردإ عيطتسي ال

 .ةرخآلا
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 هنكل «هيلإ هّجوتُي الو «نيدايملا ضعب يف ناسنإلا لمعل ةّيمهأ ذحأ ريعي دق

 هفقاومو «ةّيدابعلاو ةّيدرفلا هلامعأ لب ؛اهنع ٍلوفغمب سيل هلامعأ عيمج نأ ملعيل

 فقاوم ءرظنلل ءادبأ مأ اًنوكس فقاوملا هذه تناك ءاوس ةّيعاتجالا ةحاّسلا يف

 اهّلك اهريغو «ةّيسايسلا لئاسملا يف ةفلتخملا هفقاومو «ةلدتعُم مأ تناك ةدّدشتم

 .اهتاصرع يف رهظتسو «ةرخآلاب ةطبترُم

 ءةجرّدلا هذه ىلإ هتبقاعو «هلبقتسُم يف ةرّثؤم ناسنإلا ٌلاعفأ ناك اذإ .ج
 «ٌصاخ ىّوتسمب رمألا اذه ٌصتخي الو ءاًريغص ناك امهم لعف َّيأ اهنم ىنثتسُي الو

 )١( :ةيآلا .قراطلا ةروس 9.
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 تازكترملاو سُسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 |نيح يلتبُي ال يك ؛لمعي فيك فرعي نأ هيلع بجي ذئنيح ؛هتايح نم دّدحُم ٍنأشو

 اهل ٍلامعأب مايقلا يهاوثلاو ءرماوألا راطإ يف هيلع بجي «ةّيدبألا هّتايح هل ضرعُت
 الا ليك كالذاو زهجلا هجر داع لإ عاتي ىف ىرخألا ةأشتلا يف ٌةميق
 لعفي اذام همّلعي ن راض ديوس ةجاحب وهو ؛ةّيورخألا ٍتاروهظلا ين

 ماع خنُس نم دوجومب ّصتخت ال ٌةطاحإلا هذهو ةّيعامتجالاو «ةّيدرفلا رومألا يف

 غالبإ هلسر ىلع بجي اذل ؛سدقألا تاّذلا الإ سيل وه لب ؛دودحملا ناكمإلا

 .ةّيرشبلا تاعمتجملا ىلإ اهاصيإو ؛هتلاسر
 لإ ايذلا ماع نم هلفاثو: «ترحلا دعب ةايحلا تتامو, ةناستإلا قلاختاذإ

 فقالخأو ءهراكفأو .ةدئاقع رهظت فيك فرعي يذلا ديحولا وه «ةرخآلا ملاع

 عيطتسي يكل ؛ناسنإلا ىلإ لصت نأ بجي ةفرعملا هذهو .«توملا دعب هلامعأو

 ىلع ةفرعملا هذه رصتقت الو «ملاعلا كلذ يف َةبّيَط ًةايح ىبحيو ءبسانم رثأ كرت

 يف هللا اهّلعج ةّيلمع فيلاكتو تامازتلا كانه لب ؛ةيبرّثلاو .قالخألاو .دقتحملا

 عضوو .لخدت لجو رع وهف ؛ةفاك ةّينوناقلاو «ةّيهقفلا عورفلا يف ناسنإلا ةدهع

 عرف لك نآل ةدايصتقالا و ةنفيعلا وب هةيوكلل اوهةلمانلا وقتما نع اع ووزشت

 .ةدوهعملا هئاروهظ هلو ءساّلا لاعفأ نم ةحاسم لتحي رومألا كلت نم مسقو

 قيبطت «ةّيلمعلاو «ةّيملعلا هنوؤش عيمج يف ناسنإلا ىلع بجي قلطنملا اذه نمو

 .ةيهإلا تاداشرإلاو «تامازلإلا

 .قالخألاو .داعملا لئاسم يف ّيلإلا داشرإلا ىلإ ٌجاتحم ناسنإلا نأ كف

 .ةّيداصتقالاو «ةّيراجتلاو ةّيقوقحلا نيناوقلاو ءدعاوقلا يف كلذك ءسُّتلا بيذمجو

 «يلزألا ناسنإلا يدعُبب ٍيفراع ِدشرُم ىلإ جاتحم «ةيئازجلاو «ةيندملاو «ةيركسعلاو
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 ةّيناملعلا نالطب ةئدأ/ / ٌعِباَّرلا لصفلا

 ّلكب طاحأ يذلا هللا وهو ءاّديعب ناك امهم لبقتسملاو .يضاملاب ريبختو# يدنألاو

 َلاَم# اًديعب ناك ْنِإو ءيضاملاب ٌملعي يذلاو «"74 يلع ِءَىَس لكي همآَو# -

 َكلََسي9 ٍلبقتسُملا ملعيو "”# ٍبْمِك ىف قَد امنع َلَعاي) ل (00)' كوألا نورفلا لايام

 "74 مدني اَهُمْلِعاَمَّتِإ لق ٍةعاَملأ نع ص

 نم ناسنإلا ينل ارب رع لوكا و ندخل مزحعلا ردا ءاكتموإ

 ءانفلاو لاوزلل قيرط ال يذلا ناسنإلا كلذ ؛هيف ٍلزألاو ءدبألا يهمل يعو نود

 .دّقعمو ليوط لبقتسمو ءاّدج ٍديعب ضام نم هّتايح لّكشتت يذلاو ؛هتقيقح يف
 رابتعالا رظنب ذخألا نود نم ّساسأ الو «هتايحل ىتعم ال يذلا ناسنإلا كلذ

 .داعملا ةلاسف

 اينُد نيب ٌقيمعلا ًطابترالا ام ّدح ىلإ حّضوي لمعلا رثأ يف اًلامجِإ ركذ ام ّنِ
 ةّيداحأ ٌةرظن هتايحو ٍناسنإلا ىلإ ةّيناّلَعلا ٌةرظن |منيب ءهِتّيدبأو هتمايق نيبو «ناسنإلا

 ةلباق ريغ اهلعجيو ؟؛هابتشالاو أطخلا ىلإ اهُضرعي مت ؛ةدّدحم ٍةيواز ىلع ءوضلا طّلست

 ٍتالضعم نع يكحت لب ؛ةّيداع ءاطخأ نم تسيل ةّينامَّلَعلا ءاطخأ نإ دامتعالل

 .ًةعيظف ٍتايعادتو «جئاتن اهزارفإ يف كش ال يتلاو «ّفرعملا ماظنلا يف ةّيوينب

 (ةّينيّدلا صوصنلا) ٍلقّنلا ىلإ عوجّرلا .
 سا 2 5 0 و و 01

 صوصنلا ةعجارم ءبهذمو «نيد لك ةسارد اهلالخ نم متي يتلا قئارطلا نم

 نم ّدب ال نآلاو ,هباحصأ ريسفت يف ٌرظْنلاو ,ةطساو ٍنود نم نيّدلا كلذل ةليصألا

 )١( :ةيآلا .تارجحلا ةروس ١5.

 ) )0:تايآلا .هط ةروس 07-0١.

 ) )9:ةيآلا .بازحألا ةروس "51.
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 تازكترم او سّسألا ل ةسارد ةّيناملعلا

 :ةيودللا نومألا ف ةرار هقايشناونيذلا ووغ رع

 اًماكحأو ةّمج لئاسم اندجول ةّينيّدلا صوصنلا ىلإ يفاصنإب انرظن ول
 :لثم ءاهريغو «ةّيسايسلاو «ةّيداصتقالاو «ةّيعاتجالا رومألاب ةّصتخم ةضيفتسُم

 ةّيفيكو «تاريزعتلاو ءصاصقلا «تابوقعلا ٌنوناق ءدودُحلا ماكحأ ١.

 .اهنع وفعلاو ءاهقيبطتو اهتابثإ

 «كيلمّتلاو «ةدئافلاو «ةكارّشلاو ةّيراجتلا تالماعماب ةطبترملا نيناوقلا .؟

 .كلذ لاثمأو

 ةطبترلا جماربلاو «نيرخآلا ملظ مدعو ءملّسلاو ءبرحلا يف اياصولا .*

 .سانلا رئاس عم مهتاقالعو هيد نق يلح تاقالعب

 ةةروشلاك قرتشنلا ةةيحكلا :ةانلتاو, ةطبت را" كناوانيشترالل اوان اتسزولاا

 ةايح نع عافّدلاو «عمتجملا دارفأ نيب ٍةلادعب دراوملا ميسقت ةرادإو

 عيضاوم يف ىرخأ ماكحأو «ةلادعلاو «نمألل ةعساولا ةرئاّدلاو ءنيرخآلا
 نس

 جا ©

 ٠ ىرسص

 مكحلاو ؛تاداشرإلاو ءماكحألا هذه عيمج نع ضاعغإلا ٍلدعلا نم لهف

 .؟اهنع هتوكسو ءاينذلا نع نيدلا لضفب

 ؛لخدت اذإو ءايندلا رومأب ّلَحدتي نأ بجي ال نيّدلا َّنأ يعّدي نم ًاطخ ّلعلو

 ةّيعامتجالا رومألا يف اًرظن دي ل َنيِدلا َنأب معزي نم ًةأطو تفخأ «كلذل ٌةّيمهأ الف

 قئافدلا ركأ قاقلا نأل هنن ير كسفلا وة فشلا و قد لا وون نفقا

 .العف دوجوم وه اع هينيع ضمغأو «ةّيَلكلاب ةريثكلا ةّيجراخلا



 ةّيناملعلا نالطب ةلدأ/ / عِباّرلا لصفلا

 نم ريثكب ٌةلفاح تاياوُرلاو ,ِتايآلا نم ريثك يفو «ةّينيَّدلا صوصنلا ؛معن

 ال ةّييَدلا لئاسملا دودح َّنأ يعّدي نمو «ةّيدرفلا ةودحلا ٌرواجتت يتلا لئاسملا

 حام ا ذل ضووصلا مجاري نأ يفكي «قالخألا بيذهت راطإ نع جرخت

 .هاوعد ًاطخ فشتكيل ؛ةرباع

 لئاسملا ىلإ ةرظاّنلا تاياوُّرلاو ءتايآلا ليس راكنإ نع ٌضعب زجع انو
 نيّدلا لخدت مدع ةهبش جرخأ «ةعّونتملاو ةفلتخُما اهداعبأ يف ةّيشيعملاو «ةّيوينذلا

 صوصنلا ٌرثكأ وهو ميركلا نآرقلا ىلإ عوجّرلاب هنأ ىعدأو «هاربُك نع اينّدلا يف
 عمتجملا ملعت وأ ؛:ةموكلا ليكشت ىلإ َنينمؤملا وغدت َةيآ دجن ال ًةلاصأ ةّيمالسإلا

 لوانتت يتلا تايآلا نم اًريبك اًددع فداصن انّنَأ الإ ءاهسييسأت ةقيرط ّيرشبلا

 .ةّيونعملا رومألاو ءسفتلا بيذبتو ةيقالخألا لئاسملا

 :روصتلا اذه باوج يف لوقت

 ٍناسل ىلع ّرمأ كي هللا نذل ءميركلا نآرقلا يف ُلَيحت ال ّي ةّينيذلا لئاسملا نإ ١.

 ُهَنَع مكبنأمو هوُدَحَف لورا سناء آمو# هيهاونو يبنلا رماوأب مازتلالاب باتكلا

 لب ؛ ؛حيحص ريغ يبنلا مالك نم ّيملِإلا يحولاب طبتري اهب ٌءافتكالاف 4 نس

 وأ ءيحولاب طبترلا مسقلاب ناك ءاوس .هيهاونو هرماوأ عيمجب لمعلا نم دب ال

 ٍقيرط نع مركألا ّيبنلا ىلإ هللا نم لصو انو ءنآرقلا يف دري مل يذلا مسقلاب
 .ّيوبنلا ماهلإلاو «يسدقلا ثيدحلا

 لب ؛ءاًضيأ ّيوبنلا ثيدحلاب ًةّصتحم تسيل ةّينيّدلا يهاونلاو «رماوألا كلذكو
 .نآرقلاب ٌءافتكالاف ؛نيَّدلا اذه نم اًفرط لّكشت اًضيأ #2 راهطألا ةّمئآلا ثيداحأ

 )١( :ةيآلا ءرشحلا ةروس /٠

 6ا7/ ١



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 سانلا اهيأ اي» :هلوقب كلذب ّيبنلا حّرص ا لالضلا نم تيبلا لهأ مولع داعبتساو

 لهأ يترتعو هللا باتك :يدعب اولضت نل اهب متذخأ نإ «نيلقثلا مكيف تكرت دق نإ

)١() . 

 ةّمهملا ةّينيّدلا رداصملا ّنم (سايقلا ال) ّناهربلا لقعلا نأ ىلإ ةراشإلا ٌردجتو

 نيّدلا ٌرداصم ٌتسيلف ؛كلذ ىلع ًءانبو ؛ليصفتلاب اقحال هنع ثّدحتنسو ءاَضيأ

 ّيبنلا نع ةرداّصلا ثيداحألاو «ٌةّيوبنلا ُهّنّسلا لب ؛ميركلا نرد رع

 ءاهُميكحت بجيو «نيّدلا رداصم نم اهلك «َناهربلا لقعلاو ,تيبلا لهأ ةريسو

 .نيذدلا ىلع ماكحألا رادصإ يف اهّواتفتساو

 ةيلقحلا نيمازرلا انلفغا و «ىرخألا ةعيّدلا ودانفلا نعاتلا انضمغأ ولو ."

 ةطبترملا ةدّدعتملا تاياوّرلاو ءاّيعاتجاو ءاّيسايس عمتجملا ةدايق ةرورض ىلع
 هللا مالك ديكأت انيأرل ؛بسحو «ميركلا نآرقلاب انيفتكاو «ةدايقلاو «ةموكملاب

 ةروصلا اّمأف ؛ةرشابم ريغو «ةرشابُم ةروصب ةموكحلا ليكشت ةرورض اًضيأ

 يَحلاب بككلا َكْيِِإ ان َنإ ل :ءايبنأللو «مركألا لوسّرلل ىلاعت هّلوقف ؛ةرشابملا
 هذه يف ةّيمكاحلا :"74 اًميِصَح َنيِنََِإ نكت اََو دا َكنَرأ ام سال اَنْيب يحتل

 يف ةرهاظو «ّيئاضقلا مكحللو «ّيموكحلا ٌيئالولا مكُحلل ًةلماشو ٌةقلطم ةيآلا

 هماكحأو .مركألا لوسّرلا ةموكح نإ لاقُي دقو «ةّيئاضقلاو «ةّيسايّسلا ةّيمكاحلا

 رمأب ال ءهلقعو «هركفل ًةجيتن ةموكحلل هسيسأت َّنِإو «ّيصخّشلا هِغوبن نم ةعبان

 ةماعلا بتك يف ثيدحلا نومضم لقن دقو 1١17/77« :ةمامالا باتك «راونالا راحب )١(

 «١ج «راونألا تاقبع :ك.ر «ثيدحلا دنس ىلع عالّطالل .رتاوتم لكشب (ةّنسلا حاحّصلا)

 ١5. :نيلقثلا ثيدحل نيج ّرخملاو ةاورلا ءامسأ

 ٠١60. :ةيآلا ءءاسنلا ةروس (1)
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 ةّيناملَعلا نالطُب ةلدأ / /ٌعِباّرلا لصفلا

 هّنأل ؛ةقباّسلا ةيآلا يف مالكلا اذه ٌلطِبُي ميركلا نآرقلا ّنكل ؛يحولاو ءنيّدلا نم

 مكحلا ىوتسُم ىلع ءاوس مهل كتدايقو «ساّنلا نيب كّمكح نإ ّيبنلا اهّبأ :لوقي

 هللا كارأ امو ,يحولا بسحب َنوكي نأ بجي ّيئاضقلا وأ «ّيموكحلا ّيئالولا

 عقاولا فاشكنا بسحب (تيأر |مب) :لقي لو 4 هلأ َكئَرأآَم سان اَنيَب مُكَحَتِلل

 نيب مكُحلل ُهلكّيبنلا ةوعد يف ةيآلا لوزن ساسأ َّنأ امك هرومألل كصيخشتو ءَكل

 ليكشت موزل ىلع ليلد ةّيصخشلا هتفرعمب ناك وأ ءيحولل اًقبط ناك ءاوس ساّنلا
 .ءاضقلاو مكحلاو «ريبدتلا ماظن

 لعجو .مكحيو ؛ةتموكح سّسؤي نأب لوسّرلا ىلاعتو «هّئاحبس هللا ّرمأ «نذإ
 دي ىلع ةموكحلا سيسأت ْنأ ينعي ٌرمألا اذهو ؛ةموكحلا كلت اًروحم يحولا

 .هتّيعملأو هلّقعتو ءوغوبنب طبتري الو «هتّوبن ةّيصوصخب ًطبتري الع ئبنلا

 هّنإف ؛هللا باتك يف ةموكحلا ةرورضل ةرشابملا ريغ ةراشإلاب ًطبتري ام يفو

 ليكشت موزّلب قلعتي ؛تايآلا ّنم ريثك ىوحف نأ ٌفرعن نآرقلا يف ٍلّمأت ىندأبو
 لاثمكو ,يحولا تاميلعت بسحب ٌينيّدلا عمتجملا ةرادإو «ءايبنألا نمز يف ةموكُلا

 ّقحلاب ساّنلا نيب َمُكحيل ؛ضرألا يف هل ةفيلخ ِةينَدوواد هللا لعج «كلذ ىلع
 14 يَ ب نياَنَن يمد ضال ٌةَمبلَ َكَكلَحج اَنْ اَدت

 ةتفيلخ لماكلا ٌناسنإلا وهو هللا هَلعج ذإ ؛اًضيأ ةئَمدآ يف كلذ درو دقو

 اًملف ؛”4ةَميِلَح ٍضْرأْلا يف ُلِعاَج نإ َةَكِيتلَمْلِل كيم َلاَك ْدِإَو# ٍضرألا يف
 دسفُيو «ًءامّدلا ٌكفسي ضرألا يف ُةَقالختسا ديرت نم ّنأب هللا ىلع ةكئالملا ضرتعا

 )١( :ةيآلا ءص ةروس 7.

 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟) ٠7٠١.
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 تازكترملاو سشألا ف ةسارد ةّيناملعلا

 رو

 .204َنوُمَلَعَت ال اَم ُمَلعَأ ةّْفإإل :ةئاحبس لاق ءضرألا يف
 هتفالخ ٍتايضتقُمب المع ضرألا يف هللا ةفيلخ لماعتي فيك :لاؤس روثي انهو 7 ع * لو مو 5

 له ؟ءامّدلل نيكاَفَّسلاو ءنيدسفلا عم ةقباّسلا ةيآلا هتدّدح يذلا قحاب مكحلا يف

 .؟ةحيصتلاو «ةظعوملاب مّدلا كفسو ءُداسَملا َلَباَقُي نأ نكمُي

 :ةديفم نسحألا لادجلاو ؛ةمكحلا ىلإ ةوعّدلاو «ةظعوملا تاودأ نوكت دق
 ' 5 ٠ 7 . . 1 3 ٠

 عم صوصخ ابو ءفورظلا لك يفو «عيمجلا عم ةيدجم ريغ بيلاسآلا هذه نكلو

 ةراغإلاو «لتقلا داتعا يذلا ٌنوعرفك ضرألا يف داسفإلاب ةكئالملا مهْيفصو نم

 ةّوَقلا ٌمادختسا بجيو ءاّئيش عفنت ال ءالؤه عم ًةظعوملا نإف ؛مّدلا ٌكفسو
 ريازرب
 .مهعم

 انْلرَأَو تهبل اَمَلُسَر اَمْلَسَرَأ دّقل# :هلوقب نيفنّصلا نيذه ىلإ هللا ٌراشأ

 أب هم ديل اَلوَأَو ينفي شان متِي تاريبلاو بتكلا ممم
 نسحألا لادجلاو «ةمكحلاو .ةظعوملا لهأ ىلإ انلسرأ انّنأ ىنغمب "74 ٌديِدَس

 هيف يذلا ديدحلا انلزنأو ءطسقلاب اوموقيل ؛نازيمللاو «باتكلاو ؛«تازجعملا

 ٍةماقإ ىلع ةقيرطلا هذه ًءايبنألا مهربجي يكل ؛نيرّبجتملاو ةاغطلل ٌديدش ٌسأب

 .لسفلا

 .ينورعملاب رمألاو .ةظعوملاو .فيقثتلا ىلع ْصتقت ال هللا ةفيلخ ٌتابجاوف
 ربا نر 1 7 1 ,

 «نيدسفملاو «َنيكاَمّسلا نتف ةرئان ٌءافطإ ةّيساسألا هتابجاو نم لب ؛ركذُلا نع يهّنلاو

 نم هللا ًءايبنأ ّضاخ اذل ؛رادتقالاو «ةدايقلاو «ةفالخلاب اّلِإ جنت ال ةّمهملا هذهو

 ٠٠١. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١(

 .76 :ةيآلا ءديدحلا ةروس (1)



 ةّيناملعلا نالطُب ةلدأ/ / ُعِباّرلا لصفلا

 يحولا ىلع ةمئاق ةّيبعش ةموكح سيسأتو ءاهرّرحتو «تاعمتجمللا راصتنا لجأ
 قيرط يف ةداهشلا فرش لان مهّضعب د زل الخلاو ةتيقسنلا عم 01

 بّبستتل نكت مل ةحيصنلاو «ةظعوملا ْنإف اَلِإو ءدجو لمكأ ىلع ةيناثلا هتّمهمل هئادأ

 ؛ةفلتُم ٍتارابعب نآرقلا هيلإ َراشأ يذلا رمألا ؛ءايبنألل لتقلاو «ةاناعلا هذه ّلك يف

 هيأ َنوُدَفَت مله :هناحبس هلوقو 74 ّقَح ريمي آبل َنوُلَممَيَو# :ىلاعت لاق

 حريككسأ مُكشنأ وج ال امي لوس ر ثءاج امككَفَأ# :لئاق نم َّرع هلوقو "”4 هنأ
 4 َوُلدقن ًعيِرْوَو مبَدكاَميِرَمَ ََّ رع 2س

 لقّتلاو نيَّدلا نيب يواسّتلا مهو

 ىلإ عوجّرلاب انمزتلا اذإ انْثأب «ةقباّسلا ثوحبلا حرط دعب ضعب رّوصتي دق

 فوسف ءاهريغو «ةّيسايسلاو «ةيداصتقالاو «ةينوناقلا لئاسملا عيمج ف نيدلا

 ؛شيعلا لئاسم نم اًريثك ٌةجاون ىنعمب ؛اهدروم يف صن دجوي ال لئاسم انفداصت
 ةّيلكلا طوطخلا ال تاّيئزجلا فاًصوصخو ةّيسايسلا رومألاو «ةّيلودلا تاقالعلاو

 ُكلتمي ال َنيّدلا ّنأب انيدل ًةعانق لّكشي ام ؛تاياوّرلاو «تايآلا امل ضّرعتت مل يتلا

 ةّيفرعم ةّيعجرم نع ثحبلا بجيو ءٍناسنإلا تاجاح عيمج نيمأت ىلع ةّيلباقلا
 .اهريغو ؛ملعلاو لقعلاك صققنلا اذه ٌدسل ىرخأ

 ءانرصع يف ةلوادناو ءةجئارلا تاهبّشلا نم دعت يتلا ل َحرط
 ٍلهجلا نم ئشان ريبك |طخ نع ٌُفشكي تاسارّدلا نم ةريبك ةحاسم تلغش يتلاو

 )١( :ةيآلا .نارمع لآ ةروس ١١١7.

 ) )0:ةيآلا .ةرقبلا ةروس 4١.

 ) )5:ةيآلا «ةرقبلا ةروس /41.
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 : هو ةروهشمو«ةقوم لاسم, قإ ةزانض الا رءابغتالاوءاطقلا اذه ملت يووويألا
 .ءارآلا نم ريثك ىلإ لوصولا اهبل لقعلاب ةناعتسالابو «ناسنإلا ٌعيطتسي

 ءارآلا كلت ؛تاياوّولاو ءتايآلا ىف ةرشابم ةروصب اهيلإ ْدَكُ هب ل يتلا فقاؤولاو

 نم ريثك نم ليلقّتلاو «ةّيشيعملاو ةّيداصتقالا ساّنلا لكاشم ّلح اهربع متي يتلا

 بتي لقعلا رصنع نم ةدافإلا نأ ىلإ اًفاضُم ؛عمتجُملل ةفلتخملا تاقبّطلا لكاشم

 لصحت يتلا ةّيعاتجالا عاضوألا رارقتساو «ةّيويندلا ةايحلا ريبدتو ؛لولُخلا داجيإ

 ةلحلحو ةديدجلا تاينقتلاو ,مولعلاو مالسإلل ةّيميقلا لوصألا عم قياطّتلا ةجيتن

 .ةّيلقعلا ردابعلا ندع نع ضامغإلا نم ةئشاّنلا عمتجملا تالضعُم

 يتلا لوبصألا ني قيفلتلا جيت وولجعتا نقلا: راظناو تا ريذتلا هذه
 ٍةلصفنم ريغ ْتسيل «ةّيرشبلا ةّيركفلا تايطعملاو «ةديدجلا تاينْقَتلاو ؛مالسإلل

 بجيو اذه «""اهنم أرجتي ال ٌءزج يه لب ؛بسحف هي روامسلا ميلاعتلاو «نيذلا نع

 ةّوق نم ةئشانلا لولحلاو ,ريبادتلا جارتجا يف يرشبلا عمتجملا ةيؤر نوكت ال نأ

 ٌنوكت نأ دب ال لب ؛نيَّدلا نم ةدافتسما نيماضملا نع ةّلقتسُم « يناسنإلا لقعتلا

 .ةّينيدلا راظنألا نع ةحضاو ةجحبو ًةعرفتمو ةذوخأم

 .مداقلا لصفلا يف يتأيس عوضوملا اذه ليصفت )١(
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 سماخلا لصفلا

 ةنراقم تاسارد

 5 5 و ند 1 ِِع صم 2 2

 هذه داعبأ ضعب ةسارد ىْغِبني «ةينالعلا نالطب بابسأو «ةلدأ ةسارد دعب

 ءنيّدلا فدهتست ٍتالاكشإو ءتالؤاست زرفت يتلا ُداعبألا كلت «قمْعب ةّيرظنلا

 :امهو ؛رامضملا اذه يف نييساسأو ءنيَّمِهُم نيثحب ٌراتخنس اذل ؛ةّينيّدلا ةموكحلاو

 ةّيناملَعلا داعبأ عيمجل ّيريربت رصنعو «ةّيساسأ ٍةماعد نم لثمت اهب ةّينالقعلا
 5 8 و

 .ركفلا اذهل سوملمو «صخشتم حملم زربا هفصوب ()داصتقالاو .ةفلتخملا

 ةرظنلاب هتنراقمو «ةّيناملَعلا ةرظْنلا ءوض يف نيعوضوملا نيذه يف ثحبلا لعلو

 فالتخالا ًةوجو انل زربيو راّيتلا اذه ٍدقنل رخآ اًباب انل حتفي ةّيمالسإلا ةّينيدلا

 .ىرخأ ٍداعبأ يف ّىنيدلا ركفلاو «ةّينامَلَعلا نيب

 ةّينالقعلا :لّوألا روحملا

 ّينيدلا ةموكحلاو «ّناملعلا ركفلا نيب ٌيَّدج لكشب ةحورطملا لئاسملا نم
 7 نس 1 س و ع

 مهعابتإ ىلع نوُيناملعلا دّكؤي ذإ «لقعتلاو ءركفتلا يرصنع ىلإ رظنلا ةلأسم
 مهفالخ رس ْنَأ نوّدعي ءكلذ نم رثكأ لب ؛ُهل اًراصنأ مهّسفنأ نوّدعيو .ّلقعلا

 .(داصتقالا :يناثلا روحملا) ناونعب ايلات هركذيسو )١(
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ةغايص ىلإ نوعسيو «ةّيعقاولاو ّقطنملاو «ّركفلا مهعابّتا يف نمكي ء.مهموصخ عم

 بصعتلا نع مهتارّوصت اودعبي يكل ؛ّنالقع ساسأ ىلع مهنيهاربو .مهتلدأ

 ةيجوت ىّبُش قئارطب نولواحيو «ءايشألل ةّيئي ةيرجتلاةرظنلاو «فاححجالاو :ومعألا

 ةلزنم فيعضت نع نيلوؤسملا مهنوك يف ةّينيّدلا ةموكحلا يرظنم ىلإ ماهّتالا عباصأ

 ةّينالقعلا ٌحيضوت ٌُباتكلا هذه هب ٌحمسي ام ردقب انيلع بّجوتي ام ؛ركفتلاو «لقعلا

 ةّينالقعلا نع اهِفالتخا ةيواز نييبتو «ةّينيَدلا ةموكحلا ٌراصنأ اهب دقتعي يتلا

 يكلو ؛رّكفتلاو «لقعتلل نيراّيتلا نم لك اهيطعي يتلا ةميقلا حضتي يك ؛ةّيناْلَعلا

 مّلسملا نمو« ٌقدأو «ٌمعأ ىوتسُم يف نيحاتجلا نيذه نيب ٌقورفلا كلذك حضن

 راظنألا ةقيقح ةفرعم ىلإ دّهمي د ءاهروذج ىوتسم يف ةّيركفلا لكاشملا ةفرعم نأ

 .اهنم ًةدئاف ال رومأب لاغشنالا لدب

 ةّيناملعلا ةّينالقعلا .أ

 ةّينالقعلا حمالم ىلإ ةراشإلا نم دب ال «ةّينيّدلا ةّينالقعلا ٍنييبت يف ءدبلا لبق

 :تناغاتقلا ىف ءاوسااوسبل «ةّنايلعلا ةثرطنلاب نيدقتعملا نأب انزكذ اك ةئالعلا

 فارتعالاك ؛لئاسملا نم ريثكل ةبسنلاب ةعّونتُم ةّيركفلا مهتاهاجتا نإو ءتارّوصتلاو

 عم هركذنس ناونع لك قباطتي دقف ؛ةفلتخّما ة ةيركفلا سرادملاب داقتعالاو «نيذلاب

 رت نالاو« ةيرخألا نينالعلا ناكنأ عم قباطتي الو «نييناملعلا ضعب راكفأ

 تقلا يكلقملا يكاسوب قلما مخل

 نييبت ءوض يفو «ةّيناّلَعلا يرّظنم نم اًريثك نإ :ةتباث ق قئاقح ٍدوجو مدع ١.

 داس ريختلا نأ نودقتعيو اقلط قئاقحلل اثرت. جنوب الا عل دعتلا ةلاج



 ةئراقُم ٌتاسارد / / سماخلا لصفلا

 ةقيقحلا َناونُع لمحي ٌرمأ دجوي الو ىملاعلا يف ةّيساسألا رومأآلا يف ىتح ٌراجو

 يات رمل اذه رطل و هديفاتلاو ويسألا يرتب لخدتللل ا ةيفاح نوكأ

 زجع (و «ةضقانتملاو ةلباقتملا ةرثكتملا قئاقحلا لوبق “لاثملا ليبس ىلع اهنم ؛نيفلتخم

 :ةيرظن لكل تاموكحلا يئبتف اذل ؟؟بجي ال امو بجي ام ميدقت نع ةعباتلا ةقيقحلا

 لك نم اًدياحم اًمقوم ٌلْخّنت نأ بجيو «ةلوقعم ٌُريغ ٌةلأسم ّيقيقحو ءٌصاخ راّيتو
 .نوناقو .ةدعاق

 ةقلطُلا ةّيدايحلا نم َىشاَنلا ًعارفلا ٌدسي ٌءيش كانه سيل َنأب ءالؤه ٌُدقتعي

 ضارتتعالا ىلع نورداق مهيلثممو ءّسانلا نأو «سانلا اضرو «ةّماعلا ءارآلا ىوس

 رثكأ يف ىّتح مهرظن ءادبإو ءرضاحلاو يضاملا يف ةلوبقملاو ةّيساسألا لئاسملا ىلع

 اهٌذيفنت ةموكحلا ىلع بجيو «ةّمات ةروّصب اهرييغتو «ًةهادب ناسنإلا قوقح لئاسم
 .شاقن يأ نود نم اًنوناق اهفصوب

 رومأ ىلع يوطني ناك نإو «ملاعلا نأب ضعب دقتعي :قئاقحلا مهف ةّيناكمإ مدع ."

 همهف ةّحصب عطقلا عيطتسي ال اًدحأ ّنأ الإ ءاهنع رظّنلا ٌضاغإ نكمي ال ةّيقيقح
 ؛هساسأ ىلع كّرحتلاو ؛هنادجو نكمي اًحضاو اًرمأ تسيل ةقيقحلاف ؛ةقيقحلا نع

 يعّدي نم ىوعد لطبُت ةّمج لكاشمو «تاماببا ىلع يوطني اهيلإ لوصولا قيرط لب
 ةّيفازُج ىوعد ؛ةعامج وأ ءصخش ّيأ نم ةقيقحلا ةفداصم ىوعدف ؛اهب ملعلا ققحت

 مهنأل «ةّيلكلا ةدعاقلا هذه نم اهورّظنمو «ّينيَذلا ةلوذلا ىنثتسُت الو «ٍةحيحص ريغ

 اهورطؤي نأ مهل ٌدب الو هاّيهلإ اًيقيقح اًميرطو ءاّجهنم مهتموكحل اوضرفي نأ ٌدب ال
 يرشبلا مهفلا يف أطخلا ًأدبم عم اذه مجسني ال |نيب ؛؟ةيموكح واونو ءرماوأب

 طق اوعّدي مل «ملاعلا قئاقحو نيّدلل مهمهف يف أطخلا ةّيلباق ىلإ اوتفتلا ولف ؛قئاقحلل
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 «نيذلا سانسأ لع لمعتوا : ردنا نادم روش ميموكح نأ

 ةّماع ءارآب ىلوألا ةطقتنلا يف رم ناك (ى ةلأسملا هه ع قو كلذ ىلعو

 مهنقلتو ءأطخلا يف عوقولا ةطرَو نم ةلوّدلا ييوؤسم صّلخت نم يه ابّئأل ؛سانلا

 مهفو عقاولا بيوصت يف نيلوؤسملا دعاست «ةّماعلا ءارآلا كلذكو «مهتابجاو

 بجي لب ؛ةّصاخ ةقبط يف ٌرصحني نأ نكمي ال ةقيقحلا مهف نأ ىنعمب ؛ةقيقحلا

 .ساثلا عيمج ىدل ُةنع ثحبلا

 نوؤش يف عرّشلاو «لقعلا نيب كيكفتتلا :عرّشلا نع لقعلا لالقتسا رابتعا .

 رطألا نضعج ل دال كادر يتلا فرخ ألة العلا كازا هرم ةنوكقلا

 ءأدبملا ثيح نم ةلوبقم ةّينيَّذلا ةموكحلا ٍتناك نإو «ةيوّرلا هذه يف تايوتسملاو

 «لولُخلا حارتجاو .مكحلا ىلع ةردقلا هيف لقعلل يذلا ةموكحلا مسق َّنأ ريغ

 لباقم يف َعقي نأ لدب هنأ فسؤملا نمو «نيذدلاو «عرَّشلا ةرئاد نم ًةداع جراخ

 .عرشلا لباقم يف عضوي «لقنلا

 راسملا ؛عمتجملا ةرادإو هةّينيَدلا ةموكحلا يف ناّيساسأ ناراسم كانُهف

 .لوصألا ُنيّدلا عضي ّيجولويديألا راسملا يفف ؛ّيجولويثيملا راسملاو «ّيجولويديألا

 ّيجولودوثيملا راسملا يفو «عمتجُملل ةماعلا طوطخلا مسريو «ةّيلكلا ينابملاو

 تاطلّسلا لصفو ءساّنلا ءارآ نم ةدافإلاك ؛عمتجملا نوؤش دّدحتت «ّيجهنملاو

 نع اًمامت نالقتسم ناراسملا ناذه «عمتجملا ةّيندمب طبتري امم اهريغو ءثالتلا

 نإ لصن(نالقفس) ةنلك قف قيقدتلابو ةرضقانقو افآنك هني نجوي الود رويقع

 نم ٌدعيو ؛ةموكحلا َّنم َنالقعلا مسقلا ةّينيد مدعب ٌدقتعي ةّيرظنلا هذه بحاص ّنأ

 .ةحاسملا كلتو ءمسقلا اذه يف نيّدلا لخدت ّىقطنملا ريغ
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 ةتراقُم تاسارد / / ُسماخلا ٌلصفلا

 و

 اهيلإ ةراشإلا ِتت ىتلا ىرخألا رومألا نم :هقفلا ةطلُّس ىلع لاكشإلا .؟
 ِِء ِ 1 ع . : ًِ

 تباوثلا ساسأ ىلع اهليكشت ديرأ اذإ ةموكحلا نأ يه يناثلا مسقلا يف ام ٌدح ىلإ

 .ةّصاخ ٍةعامج لبق نم اًحورطم نيّدلا نع اًنّيعم اًمهف ىنبتت فوس اهئإف ؛ةّينيدلا
 نم نوكت ام ابلاغ ىتلا ةعامجلا كلت تاروصتو دئاقع ضرف ىوس ىِنعي ال اذهو

 8 5 و

 رصحني ال نأ بي نيّدلا نأ نوري تاعانقلاو ءراكفألا هذه يلماح نإ

 «نيدلل نيدلا لاجر فيرعت نأ نودقتعيو «نينيعم صاخشأب وأ « صحشب

 ْنِإف ؛بسحو .هقفلاب لزتحُت ال نيّدلا نأل ؛اًعِنام اًعماج سيل ضحم ّيهقف فيرعت
 - 1 ِع 2 ع

 .هحمالمو ««هقفلا ريياعم نع ةيلاخ الثم قالخالاك ىرخأ اًداعبأ هل

 ع 7 57 7 : ١

 ريذحتلاو ءرومأب بيغرتلا هيف متي يذلا ّيقالخألا نيدتلا نإ ّرخا بناج نم
 : ا ٍ

 ءوفعلاو ,نسحلا لوقلا يف بيغرتلاو «ةنايخلاو .بذكلا نم رذحلاك ؛ىرخأ نم

 ؛ّىهقفلا نّيدتلا فاصم يف ٌهْحرط نكمي «ةلادعلاو ار اقمار از واعتلاو
 ع َ 5 50

 نرتقت ةريثك لئاسم هقفلا يف نآل ؛ىرخأ ٍتايصوصخو «ايازمب هيلع قوفتي لب
 ةموكُحلا نإف انه نمو ؛كلذ نع لجت قالخألا ةحاس انيب .يفوخلاو «ربجلاب 9 5 0 000

 ِِء 5 7 5 6 هه له 0 5 97
 راصنا ةدعاق عيسوت يف اًببس نوكت «هقفلا نم رثكأ قالخألا ىلع لغتشت يتلا

 .نيدلا

 ساّنلا اضر نإ ؛ةروكذملا ينابّملل اًقبط :ةّينيدلا ةموكُحلا يف سانلا شيمه .4
 ةّيهلإلاو «ةّينيّدلا ةرظنلا عم ضراعتيّرمألا اذه نألو ؛ةيناملعلا ةينهذلا يف ايلع ةميق م م ع 3 سالو (سوا ىلع ف 5 8 .٠

 مدطصت ساّنلا ءارآ ةميق نأ نوّدعي ءاهتّينالقعو ّيناملَعلاب نولئاقلاف ؛ةموكحلا يف
 قفو لّكشتت ىتلا ًةموكحلا َّنأ نودقتعي ذإ ؛هفلاختو «ّينيدلاو «ّيمالسإلا ماظنلاب

١ 8 



 تازكترملاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 تاءالمإل نيعضاخ ءٍةضحم ٍةروّصب نيعبات اهيف سانلا نوكي ةنّيعم ةّينيد ريياعم

 مسر يف نوشمهم مهف ءاَقلطُم رظنلا ءادبإ يف قحلا مهل سيلو «نينّيعم دارفأ وأ ءِدرف

 اّلِإ كلذ سيلو ؛مهلبقتسُم ديدحت يف ظح مهل سيلو «هتارارق عنصو «ماظُتلا ةينب
 .ةموكحلا ةينيد ببسب

 ةّينيدلا ةينالقعلا ب

 ةّينيَدلا ةموكحلل روظنملا ّفرعملا جهنملاو «ةّينيّدلا ةّينالقعلا ىلع َفّرعتن يكل

 اياضقلا ذخؤت يذلاو يرظنلاو «ّيرعملا دعبلا :نيدعب نيب كيكفتلا نم دب ال

 عمتجم ا لئاسم ىلإ هلالخ نم رظنُي يذلاو «ّيقوقحلاو «ّلمعلا دعُبلا رخآلاو

 .قيبطتلاو «ٍلمعلا ةيواز نم

 :ةّينيّدلا ةموكحلل ّفرعملا دعُبلا ١.

 ٌرصنعلا وهو «نيذلا يأرل ةّيقيقحلا ةفرعملا ىلع ٌماتهالا ٌبصني دعبلا اذه يف

 تيبثت ىلإ نيدهاج نوعسي هورّكفمو «نيدلا ءاملع «ةبختنلا ةموكحلا يف ّمهألا
 ؛داعبألا عيمج يف باختتنالل ّيعقاولا ىنعملاب بختتنملا نيّدلا وه مالسإلا نأ :ةركف

 ةّينوناقلاو «ةّيفاقثلاو ؛ةّيسايسلاك ةفلتخملا ةّيموكحلا نيدايملا عيمج يف ٌحرطُي مث
 .اهريغو «ةيركسعلاو

 تسيل ةّيفرعملاو ةّيملعلا ةيؤّرلا نأ ىلإ انّدشري ملاعلا تاموكح ىلإ َرظْنلا نإ

 بجي «عمتجملا ةرادإل هنيعب طخ ىّئبتت ةموكح ّلك لب ؛ةّينيّدلا ةموكح لاب صحم

 هنِإف ؛ام لب يف اًيداصتقا وأ ءاّيسايس اًبهذم انضرف ولف ؛ةيؤّدلا هذه نم ديفتست نأ

 ل



 ةَئراقُم ٌتاسارد / / ُسماخلا ّلصفلا

 ءنيَضتخمْلاب ةناعتسالا نم َّدب ال ,ةموكحلا دودح يف اعقاو اًقيبطت قبطُي يكلو

 مهفده قيقحت لجأ نم ماكحلاو «ةداقلل نوكتس ٍذتنيحو ؛اهداعبأ ديدحتل ءاربخلاو

 ٌرمألا كلذك ّيقيقح ٍدحاو طخ يف ريسملا اهلالخ نم مهُنكمي ٌةقيمع ٌةيؤر روظنملا

 جهنمو ءطخبب عامتجالا ةرادإو ةموكُملا ةيطغتب نيّدلا موقي ذإ ؛ةّينيّدلا ةموكحلا يف
 ةموكحلا هاّنبتت يذلا ُنيّدلا َفّرعُي نأ بجي كلذ ىلعو ءدّْعّصلا عيمج ىلع دحاو

 .لمعلل اًنازيم نوكي نأو «ةلماكو ٍةقيقد ةروصب

 لقعلا ىنعم لوانت نم ًءادتبا ٌصيحم ال .ثوحبملا عوضوملا حيضوت لجألو

 ةلزنمو ةيئامحلا ثحب ىلإ ةراشإلا مث ؛لقعلاو يذلا نيب ةقالعلاو «نيدذلا ف

 موقنس فاطملا ةياهن يفو «ماهفألا ضعب ةسادقو «ّفرعملا دعبلا يف ةماعلا ءارآلا

 يف ٍلاكشإ نع ةباجإلاو ؛هيرظنمو ّقرعملا دعُبلا يّصتخم لوح ٍتاحيضوت ميدقتب
 .قايّسلا اذه

 نيّدلا يف لقعلا ىنعم
 ٌةادأ ُهْنأل ؛ءيش لك لبق لقعلا نع ثحبلا بجي ّقرعملا دعُبلاب طبتري ام يف

 تاحالطصا ىلع رفاوتي ناك نإو لقعلا «ّيفرعملا دعُبلا ةينب نوؤش عيبج هيلإ عجرت
 :نيعماج نيرمأ تحت عقي هنأ الإ «ةمح

 ةّيرظنلا رومألا طقف ثحبي ؛حالطصالل اًقبط لقعلا اذهو :ّيرظنلا لقعلا ١.

 نم عونلا اذه تحت جردنيو ءاهمدعو «لئاسملا ضعب دوجو ىلع مكحلاب يهتنيو
 اذه جئاتنو ءركفلل ةفلتخملا ّلحارملا لّكشت يتلا ٌسحلاو «لايخلاو ءمهولا :لقعلا
 ةّوبنلاو «هللا دوجو تابثإ نإ «قئاقح ىلع عمجت يذلا ٌينيوكتلا ٌقحلا وه لقعلا
 .ٌيرظتلا لقعلا يف ثحبُت يتلا رومألا نم ؛اهريغو .داعملاو

 ا/ا١



 تازكترم لاو سسألا ه- ةشاوذ ةّيناملَعلا

 ,ةّيلمعلا رومألا نع شّتفي ؛حالطصالل اَقبط لقعلا اذه :ّلمعلا لقعلا .؟

 ٌيرابتعالا ٌقحلا وه لقعلا اذه جئاتنو .(زوجي ال امو زوجي ام) خنُس نم همكحو

 ىلا ةزاوملا نيف دبو ناكمإلا ردو هتتكلال] لدحت نا يق وتم لع مم قالا

 .ّلمعلا لقعلا تحت بضغلاو «ةوهّشلا نم لك جردنتو «ٌلمعلا لقعلا يف ثحبت

 لقعلا يفف ؛اًفنآ ةروكذملا لحارملا نم ٍةلحرم يف ٌفقوتلا لقعلل نكميو

 نكمي امك «همهو وأ ءهّسح ىلع صخّسلا ٌركف رصتقي نأ نكمي ءالثم ّيرظنلا
 .بضغلاو «ةوهشلاب بوشملا لقعلاب لّسوتلا ؛همزعو هتدارإ صيخشتل صخشلل

 لقعلا قدص نأ ريغ «لقعتلا وأ رّكفتلا قدص نإو ءروّصلا هذه نم ٍةدحاو ّلك يفو

 ؛لايخلاو ,مهولا ىلع طّلستلاب تاّيلكلا كردي رظَتلا لقع نوك ىلع قبطني ّىعقاولا
 اذه ىلع ةوهشلاو بضغلا كرتب ةدارإلاو «عفاودلا ميظنتب لمعلا لقع وأ ءّسحلاو

 عضوبو ؛«ٌّيعقاولا ضحملا لقعلا وحن ةّيساسأ تاوطخ ٌوطخي نأ لقعتملل نكمي
 لقعلا ىلإ لوصولاو «ةرعولا ٍقرطلا نم ةاجنلا هنكمي «ةقلخلا ريسم يف لقعلا كلذ

 .ىندحلا تبيعلا

 فلتخت (ى «ّيرظنلا لقعلا نع فلتخت ةّيرظنلا ةمكحلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 عم يرظنلا لقعا نأ وه حبحصلا ريتلاف ؛لمعلا لقعلا نع ةيلمعلا ةمكح ا
 لقعلاو «ةّيلمعلا ةمكحلا وأ «ةّيرظنلا ةمكحلا ىلإ اًعجار ناك ءاوس ءركف لكب

 ناك وأ «ةّينيوكتلا قئاقحلا ىلإ اًمجار ناك ءاوس «ةدارإو مزع لكب ّينعم ّلمعلا

 .ةيرابتعالا قوقحلا ءادأ ىلع مزعلاو .فاصّنالا ىلإ اًعجار

 لقعلاو نيذلا لالقتسا ٌمدع

 طابترالا كلذ نايب دعب ذإ ؛لقعلاو ءنيّدلا نيب ٌظانتمو ٌّقيثو ًطابترا كانه

 /ا١



 ةئراقُم ٌتاسارد / / سماخلا لصفلا

 .رخآ لكشب طابترالا ىنعم حضتيسو ءاّوغل المع اههّئيب كيكفتلا ىحضيس

 ديعص ىلعف ؛ٌلمعلاو .ّيرظنلا هيقش يف لقعلا ةّيمهأ ٌحرطي ةهج نم نيّدلا

 لني نهلحي ضال نمو ٍتاوكس سقس اها :للعت هللا لاق «ّيرظَتلا لقعلا
 .204 أمل ِءْىَش لكي طاحُأ دم هلأ َّنأو بده ويش لم لع هانا اوملعتل ديب لا

 نوك نمو «ملعلا َةبّيرم ساثلا غولب ةيآلا هذهل اَقِبَط نوكلا قلخ َفده نإ

 هتادوجومو «ملاعلا تانئاك عيمج ةياغْنأ ملعن رّكفتلاو ءركفلاب ينعم ّيرظّتلا لقعلا

 نم ةحيحّصلا ةدافإلاب طونم ةقلخلا نم فدهلا ىلإ ساثلا غولب نأو هب ةطبترم

 ءملاعلا ٍتالوهجم فشك ىلإ نولصي ّيرظنلا لقعلا نم مهتدافإبو «ركفتلا ةّوق

 .هقئاقحو

 اَلِإ ىنإلاو نك ٌتَلَحاَمَو# :ىلاعت لاق «ّلمعلا لقعلا ديعص ىلع اّمأو

 نما قلع ندا ضدنابلا نأ ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا ةعدقف "14 وز ل

 اَلِإ ٌققحتت الو ءحيحّصلا عفاّدلاب طوس ةذاسلا نافا سوح ةه ةهو سقألاو

 حيحّصلا عفادلا َداجيِإ ْعِطتسي مل اذإ ناسنإلا ْنأ ىنعمب ؛ٌلمعلا لقعلا ةباوب ربع

 ةيلاع فادهأ مسرو ءتاّيّداملا يطخت ىلع اًرداق نكي مل اذإو ءهسفنو «هتاذ يف مّيقلا

 ؛انُه نم ءبئاَّصلا موهفملاو ءحيحَّصلا ىنْعملا قفو رجت مل هتّيدوبع نإف ؛هلاعفأل

 هنود نم سانلاو ءاهفادهأ هاجتاب ريست ةّيقطنم ةقلخلا لعجي نم وه لمعلا لقعلاف

 فده نع نوُشيو .ةقحلا ةدابعلاو ةبئاّصلا ةدارإلاو ؛مزعلا َداجِيِإ نوعيطتسي ال

 2 همت و لمعلا لقعلا ةّيعمب راص اذإ ّيرظنلا لقعلا نأ روصت يغبني ال معن «ةقلخلا

 )١( :ةيآلا ءقالطلا ةروس ١7.

 ) )1:ةيآلا .تايراذلا ةروس 05.
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 نيعوتلا نيذه نم عون ّلك َّنأل ؛ٌداضّتلاو ضّراعتلا لصح «ةقلخلا نم ٌفدهلا
 تابثإ ْنأو «نيتبثُم نيرمأل ضراعّتلا ضرف نكمي الو «قوبث ٌرود ُهل لقعلا نم

 ..يفّنلاو .رصحلا ئاد يف رخآلا عوقو ينعيال امههدحأ

 هميلاعت يف ركذي «لقعلل ٌةميق هجنم ىلإ اًفاضمو نيّدلا ىرخأ ٍةهج نمو
 عفاوّدلا رايتخال حيحَّصلا جهنملاو «ةقيرطلا ملعيو «ريكفتلل ةحيحّصلا ةهجولا

 ةلوهجملا قئاقحلا فشك ىلإ هدشرأ لب ؛لقعلا ٌكرتي مل كلذ ىلع وهف ؛زفاوحلاو

 .ةحيحّصلا جهانملاو «قئارطلا حيضوتو «نييبتب

 نأ يهو ءادج مهم ىرخأ ةهج ىلإ هّجوتلاف ؛طابترالا نم ةهج ةظحالم دعب

 قع رعلا ةةفاظتلا ةلدألا نم ةوانم حم ردسنلا نيف برحيل: دل يقلق

 : طاقث ةعبرأ حاضيإب ةميقلا هذه تبثتو

 .هللا مكح «ةعيرشلا روحم ١.

 .هللا مكح هنع ردصي يذلا ديحولا ردصملا «ةّيهلإلا ةدارإلا .؟

 .هللا ةدارإ نع ةفشاك ةّيعرشلا ةّلدألا .*

 :نيمسق ىلإ مسقنت ةيلقنلا ةّلدألاو «ةّيلقن وأ «ةّيلقع اّمِإ ةّيعرشلا ةّلدألا .

 .ةنسلاو «باتكلا

 تاودأ نم ُهَنحَت جردني امو «لقتلاك لقعلا نأ ةعبرألا طاقنلا هذه ةجيتنو

 رتاوتملاو ءدحاولا ربخك ةنسلا تحت جردني ام كلذكو «ةئسلاو ,باتكلاك

 ةّيفشاكلاو ءةّيجُحلا ةفصب زاتمت .اهريغو هةّيئاوّرلاو «ةّيئاوتفلا ةرهشلاو ,عامجإلاو
 ٌةَجح ريتعملا لقتلاك ضحملا ّلقعلا نأ حضّتي كلذ نمو ؛هيكحو هللا ةدارإ نع
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 ةئراقُم تاسارد / / سماخلا لصفلا

 لباقم سيل لقعلا ْنأ كلذك حضّتيو «ةّيعرشلا ةّلدألا ة ةيقب نع قّرفي الو هلل

 .لقع ليلد لك نومضمو ءلقّتلا لباقم يف لقعلا لب ؛هنع اًلقتسم سيلو «نيدلا

 .ينيد ىّوتحم وه يلقن وأ

 امهريماضم لاصفنا مدعو هذه نيّدلاب لقعلا ةقالع ىلإ ٍةَقدب انرظن اذإف

 .يجولويديألا نيراسملا نيب كيكفتلا ةحص مدع اًدّيج مهفن ةّيعقاولا

 معزلا نكمي الو «ةّيناملَعلا ةّينالقعلا يف امهيلإ ةراشإلا تمت نيذللا ّيجولدوثيملاو

 نيب قرافلا َّنأل ؛لقعلا هلاق ام ّيجولدوثيملاو ؛عراّشلا هلاق ام يجولويديألا نأ

 «ٌلقعلا اهقبط ىلع يتفُي يتلا لئاسملاو هةّينيَّدلا صوصنلا نم ٌدخؤت يتلا لئاسملا

 نود نم لئاسملا نم نيعونلا نيذه نم لكو ءاهتّينيدو اهتّيعرش لصأ يف سيل
 ريتعُملا لقتلا َّنأ اك :ىرخأ ةرابعبو «هئاضمإو «عراّضلا دييأتل ٌةروم زّيات ىندأ

 ةّيلوصأ مأ ةّيهقف تناك اّيأ هنيماضمو «هللا ةّجح اًضيأ ميلسلا لقعلاف ؛هللا ةّجح

 ءانه نم «ّلقنلا ليلّدلا نيماضم نيبو ءاهتيب ٌقرف ال ةّيدّبعت مأ تناك ةّيلّصوت

 نم طفت يتلا م نيب ةّيمالسإلا ةيسايسلاو «ةيعاتجالا ٍلئاسملا ف ٌقرفال

 اهعيمجو «ّناهربلا لقعلا اهُررفي يتلا جئاتتلا نيبو «ةّينآرقلاو «ةّيئاوٌرلا صوصنلا
 .ّيعامتجالاو «ّيسايسلا ماظّتلا يف ةلخاد

 ريش ىلا لئاسملاب صتخي ال ّيمالسإلا ّيمايسلا ماظنلا :ىرخأ ةرابعبو

 تاراشإلا نم ةحاسملا كلت لب ؛ةرشابُم ةروصب ةّيلقنلا صوصتنلا يف اهيلإ
 ءاهغ لالدتسالا ةّحصب ةّينيّدلا صوصنلا جعت يتلاو .لقعلا َربِع ةلصاحلا ةّيعرشلا

 .اًضيأ ّينيدلا ماظّنلا ميلاعت نم دعت اهيلع دانتسالاو

 : لئاسملا ضعب ىلإ ةراشإلا نم انه دب الو
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 تازكترملاو سشألا ف ةسارد ةّيناملعلا

 لمع ىلإ مكحلا ميسقتو «نيّدلا لباقم يف سيلو «لقنلا لباقم يف لقعلا ١.

 .ذيلقنو «لقع ىلإ مّسقي لب ؛حيحص ريغ ٌيعرشو

 ةطورشم لقّتلا ةّيَجح نأ امك طوبا ةطورشم لتعلا ةحح.

 .طورشب

 .سايقلل يح لوو ةخح لقعلا نأل «ىنانقلا ني اقعلا

 ؛هقفلا لوصأ يف تنّيب دقف «هقفلا يف ركذت نأ لبقو «سايقلا ةّيجح مدع .5

 مكح دق نامزألا رباغ ذنمو هنأل ؟قطنملا ّنف يف كلذ لبق تنّيَب لب

 عجري ملام اًريتعُم سيل ّيقطنملا ليثمّتلا وهو «ّىهقفلا سايقلا ْنأِب ةقطانملا

 .ناهرثلا ىلإ

 ٌرمألا اذه ٌمالسإلا ىلوأ دقو «ّيمالسإلا نيّدلل ةتباّثلا لوصألا نم ٌةيناَقلا
 ؛ةّيناقحلاو «ةقيقحلا ىلإ نيّدلا يف ّيساسأو «ٌدهم ءيش لك بسن ٌثيحب َةريبك ًةيانع

 فصو |ى "04 َيَلَكِن دو ئدهلاب هلوُسَر َلَسْرَأىِدْلاَوُه # قحاب هئيد هللا فصو دقف

 ّتعنو ("74 َنحْلًابَكَْلَسَرَأ آَّنِإ 9 ةقيقحلا ساسأ ىلع عم ركألا ّيبنلا ٌلاسرإ
 ع هر م ام 5 ل عم مور # 0 38 ٠

كلاَلَّرَم# :هلوقو 204 حل اوهو# قحلاب هتادرهمو قحلا لوزن
 24 َقحلاببت

 :هلوقو 4 نموا َكِلَدل ٍةقيقح لا ىوس ديعولاو «دعولاو «داعملا يف َري مو

 )١( :ةيآلا فصلا ةروس 9.

 ) )1:ةيآلا ,ةرقبلا ةروس ١١9.

 )*( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 94١.

 ) )5:ةيآلا «ةرقبلا ةروس ١1/5 .

 ) )6:ةيآلا ءأبنلا ةروس 79.
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 ةَنراَقُم ٌتاسارد / / سماخلا لصفلا

 ضرأللاو «تاومّسلا ٌّقلخ ّنأب هّئاحبس هللا دع كلذك .224 ّىَحْلا د حولا برعَفَو

 :ىلاعت لاق ءايفازج المع سيلو «ةقيقحلا ساسأ ىلع ٌمئاق فده ا اذهو .ٍفدهل

 َسراْلاو مسلح امو # :ةئاحبس هلوقو ١4" ّقَلَكِي َضْواْلاَوتومّسلأ َقَلَخ»
 نع تيب اينامو

 ٌتجزتما دق «ةقيقحلا بلطو «ةّيناقحلا نأ نع فشكت تاديكأتلا هذه

 ةّينالقعلا نأ ينعي امن ؛مهكيكفت اهعم نكمُي ال ةجرد ىلإ نيا ّيمالسإلا نيّدلاب
 وهو) قيرّطلا اذه ىوس غيوست ام سيل «ةّينيّدلا ةموكحلاو ةدوهعملا ةّيمالسإلا

 رومألا لوح مهراكفأ ٌعضومتت نأ بجي نيِنّيدَتملاو .نينمؤملا ّنأو «(ّقحلا ٌقيرط
 ملاعو «قلخلا يف نورّكفتي نيذلاك ؛مهتايح يف اًقلطنُم اهوُذحَتي نأو «ةقحلا ةّيقيقحلا

 رابتعا ءوض يف ٍدوجولا ميلاعت نوذختيو .لجو ّزع هللا ةقيقحب نولّمأتيو دوجولا

 ٍفَلَيْخأَو ٍضْرَأْلاَو توما ٍقَلَحِكإ مهيوؤش يف مّ اًروتسد ىنعم يذ ماعلا
 هو

 لأ
 و

 مهب وُنَج َلَعَوا د وعفو امنت هللا نورك ذي ندا 28) بنبل الا لول بَل راَهملأو ِلَي ع هت آد ك ور ل هس 02 وي 2-2 م رك 2 7-2 هلا
 هه ص

 يملا

 ٌباَّدَعاَنِقَف َكَنَحْبْس اللونب اذه َتَقَلَخاَم اني ٍضراْلاَو ٍتاوُمَّسلأ ٍقََح ف َنوَرَكَحَفَسيَو

 يوطني ِهّنأ بير ال «ّقحلا ةّيروحم لصأ ىلع ديارنا ميركلا نآرقلا َديكأت َن
 نأ ريغ ؛لصألا اذهل ّيعقاولا نييبتلاب طقف ىلجتت زومرو «رارسأو ءمكح ىلع
 ىلإ ةراشإلا وه باتكلا اذه هب ٌحمسي يذلا ليلقلاو (ةينالقعلا ثحبب قلعتي ام

 .9ا/ :ةيآلا «ءايبنألا ةروس )١(

 .7 :ةيآلا «نباغتلا ةروس (1)

 ١. 1 :ةيآلا «ءايبنألا ةروس رف

 ١19٠-111. :تايآلا .نارمع لآ ةروس (4)

 /ا/ا١



 تازكترملاو سّسألا ذ ةسارد ةّيناملعلا

 ناكمإو «ةتباث قئاقح دوجو :امه حلا ةّيروحم لصأل ٍنييمتحو ءنيرورَض ٍنيمزال

 .ابم رفظلا

 ةّيناملَعلا ةّينالقعلا نم لاكشإلل اًدروم اًعقو نيذللا نيمزاللا نيذه حيضوت

 .ةّينيدلا ةّينالقعلا يف روكذملا لصألا ىنعم ريسفت ام ٌّدح ىلإ هنكمي

 قحلا ةّيروحم مزاول

 ةتباث قئاقح دوجو :لوألا

 ملاع يف لئاسم دوجوب ٌرارقإلا وه «قحلا ةّيروحم مزاول نم لوألا مزاللا

 ال سيلو ةتباثو ,دوجولا ةّيعطق لئاسم ؛نهذلا جراخ ةدوجوم لئاسم ءدوجولا

 َملع ءاوس ٌيقيقحلا اهدوجو يف ٌديدرت ال ىنعمب مهكاردإو «نيرخآلا مهفب طابترا

 ةّيروحم لصأ ُهزرفي يذلا ًةهادب رومألا رثكأ نم اذهو ءاوملعي مل وأ ءنورخآلا هب

 .ةّينيذلا ةينالقعلا لكشيو «قحلا

 مكئاينب نوسّسؤي مّئِإَف ؛اقباس انلق (ى ؛ةّينالعلاب مكاللا لباقُم يفو ٠ 5 / 0 5 ٠ 0س 017 2

 قئاقحلا عيمج ءالؤه طبري ذإ ؛ةتباثلا ةّينيعلاو ةّيقيقحلا رومألا راكنإ ىلع ٌّيرظنلا
# 

 كاردإ ىلع قئاقحلا لوبق يف نودنتسي :ىرخأ ٍةرابعبو ءمهاضرو ةّماعلا لوبقب

 .مهاضرو سانلا ةّيرثكأ لوبق أدبم نع جراخ ٍءيشب نودقتعي الو ءصاخشألا

 2” نييتانوبلا نوناطسفؤوملا ةمهفلق وأ نوع دف ةوخأما قونارلعلا وكف نإ

 يّرحتلا يأ ؛تالوهجملا نع ثحبلا يف ةّيرطفلا ناسنإلا ٍلويم عم ضراعتي

 لادبتساو ةتباثلا قئاقحلا لوبق مدع :امه نيّيساسأ نيّيَّنبم لوح رودي انه ّيناملعلا ركفلا )١(

 :لاثمأ ءنيّيئاطسفوسلا ءارآ يف ناَروهشم نابّلطملا ناذهو «ةّماعلا ةّيلوبقملاب ةّينيعلا قئاقحلا

 .(ساروكوتورب)و (سايكرك)
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 ةَتراقُم ٌتاسارد / / سماخلا ٌلصفلا

 ىلع تال وهجملا فشك يف دمتعي ناسنإلا نأ ىنعمب «ّيركفلاو «ّلقعلا صخفتلاو

 هلوح نم رومألاو «هطيحم مهف ىلإ ىعسي هتدالو ٌذنم وهف ؛يرطف لكشب هركف
 ةايح يف اًدبأ فقوتت ال يتلا ّلَقعلا صّخفتلا نم ةّيلمعلا اذهو ؛هركفو «هلقع ربع

 .ةّيعاتجالاو ةّيدرفلا تايوتسملا يف هتاطاشن نم اًريثك لمشت ناسنإلا

 ةرّيغتم قئاقحلا نأ وأ ؛ملاعلا يف ةتباث ٍةقيقح دوجو مدع انرّوصت اذإ انيب

 ىنعم نذإ وه |مف «ماعلا سانلا قفاوت ءوض يف طقف ةلصاح اهّمأو «ةّمات ةروصب

 ةتباث قئاقح دوجوب نمؤي ال نيكاكشلاك ناسنإلا ناك اذإف ؟ةّيلقعلا ةطشنألا هذه

 ؛اًبسانُم اليدب اهل دجي وأ «لايخلاو مهولا ساسأ ىلع رومألا عم لماعتيو «ملاعلا يف

 يف ُلاكشإلا اذه ءرومألا كلت فشك يف هتايح نم (ّسِق وأ هّرمع ضقي م هن

 ٌراصنأ مهْئأب مهيعز يفرظ يف مُهنم عقي «ٌقئاقحلا نولهاجتي نيذلا نييناملعلا مالك
 .خيراتلا دادتما ىلع ركفلاو «لقعلا

 ولو «ّيعقاولا ىنعملاب ةتباَثلا ةقيقحلا لوبق مدع ًةركف انذخأ ول :ىرخأ ٍةهج نم
 ٌلمشيس مكحلا اذه َّنإف ؛اهلكاشم ضعب نم برهاب كلذ اهب نودقتعملا غّوسي م

 نوكب لالدتسالاو «ةّماعلا ءارآلا هزرفت ام رابتعا مدع ىنعمب ةماعلا ءارآلا

 لالدتسالا َّنأل ؛ٍةميق اذ سيل ءعمتجملا ةرادإ يف هب لمعلا بجي ءُساَنلا ٌهديري ام
 .؟ةتاسأ هل يقل

 كانه ّنِإف ؛ةّينيَّدلا ةموكحلاو ءنيّدلا اهانبتي يتلا ةّينالقعلا يف اَمأ

 بسانم فقوم كيكشتلا له :لوقي ثيح ,(نهوك لراك) مالك يف دوجوم ام ٌدح ىلإ اذه )١1(
 «ةتباث ةقيقح دوجو مدع مهدصق ناك اذإف ءفقوملل انتءارق ىلع فوقوم اذه ؟يطارقميدلل

 لبق ةّيطارقميدلا يفني فقوملا اذه نِإف ءءاوس ٌدح ىلع لطاب اهدوجو ىلع تاءاعّدالا لكو
 .اهنع اًعفادم نوكي نأ

 يح



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 امتاعونممو «هتابجاو نيعتو «عمتجملا ةلصوب دّدحت ةّيعطق الوصأو «ٌقئاقح

 ةقيقحك ؛قئاقحلا صيخشت يف ةّمهلا ٌذدحش مهيلع بجي ةلوّدلا يلوؤسم نإ

 مهفقاومو ,مهياكحأ يف ًءاطخألا اوبكتري ال يكل ؛ساّنلل ةّيعقاولا حلاصملا

 .مهتارارفو

 ٌريغتم اَّلّدبتم اًرمأ سيلو «ٌتباث ّيدوجو ّرمأ «ةّينيّدلا ةينالقعلا يف ةقيقحلا نإ

 هنأ الإ .ةّيمهأو ءٍةميق اذ ناك نإو «مهتاعانقو «ساثلا ءارآ ىلإ عوجّرلاو ءنيح لك يف

 :هستن قالا فدك بع ةانإلاةرهدتلاو « تسلا لع زهتنأ نكنيأل

 يف طقف ةّيدرفلاو «ةّيعاتجالا قئاقحلا لزتخيو ءساّنلا مومع راكفأب ّيفتكي نأ ال

 تيوصَتلا لبق ذإ ؛عمتجملا ةفاقث َنوكت نأ بجي وحّنلا اذه ىلع «ةّماعلا راظنألا

 ملّظلاو .لدعلاو «حبقلاو .نسحلاو ءباوصلاو ءأطخلا كاردإ بجي «ءىش ىلع

 ةقيقحلاب رفظلا ناكمإ :يناثلا
 أطخلا ةّيناكمإ ةلأسم «ةّيناّلَعلا ةّينالقعلا يف ِةّيَدجب ٌتحرُط يتلا لئاسملا نم

 ,نلقعتلا هراسم يف اًقيقد ناسنإلا ناك امهم ىنعمب ؛ناسنإلل ةيلقعلا تاادرخما ف

 نإ هقيقحتو ءهثحب جئاتن يف ةباصإلا ةّيعطق ٍةروصب ءاعّدالا كلذ عم هل ٌنكمي ال

 ّنم ةحيرش ةيؤر موقت ثيحب ةجرد ىلإ ةروكذملا ةّينالقعلا روظنم يف أطخلا لامتحا

 ٍرومأو «ةتباث ةقيقح دوجوب نمؤن نأ نكمي ناك نإو هنأ ىلع ةّيناّلَعلاب نيدقتعملا
 رّسيتي الف ؛ًئاد ةريثك َعناومو «لكاشمب مدطصي اهيلإ لوصولا نأ امب نكل ؛ةّيعقا

 ىوعدف «نذإ «ةّيعقاولا حلاصملاو «ةّيقيقحلا رومألا ةفرعم ىلإ لوصولا ناسنإلل اّدبأ

 ىوعد «ةّينيَّدلا ةموكُلا يرّظنم ٍلَبَق نم حرطي يذلا ةقيقحلاو «قحلا ةّيروحم

 لاح



 ةَئراقُم ٌتاسارد / / سماخلا ٌلصفلا

 «مهتاحورطأو .مهئارآ ىلع دامتعالا نود تاموكُحلا ةداق ىلع بجي هّنأو «ةّيراعش

 لوبقو .مهتعجارمو «سانلا مومع ءارآ ىلإ تاصنإلا نّيعم صخش يأر وأ

 لح اهفصوب ناك ّنِإو ؛عمتجُملل ةّيفرعملاو ةّيساسألا لئاسملا يف ىّبح مهتاهّججوت
 .ةعجارملا هذه قيرط يف ٌليقارع اوُعَضي ال نأو «ىنذألا ٌدحلاب

 ؛سانلل ّلقعلا يّرحتلا يف اًضيأ ٌقيقدّتلا بجي «ةالعأ ةركفلا نع ةباجإللو

 ةقيقحلا دوجو نأ نع فشكت ةّيرطف ةروصب مهيف ةدوجوملا ةّيلقعلا مهّئريس نإ

 اذإ قئاقحلا نأل ؛تالوهجملا يفشك لجأ نم مهدوهج يف اًعوسم سيل هتاذ ٌدحب

 هّنإف ؛اهبلط يف اًدهاز اهيلإ لوصولا نع اًسعاقتم ناسنإلا ناكو «ٌةدوجوم تناك

 ةّيلقعلا مهتاّيرحت يف ساّنلاف نذإ ؛يّرحتلاو صّخفتلا ةّيلمعب اًيعم نوكي ال فوس

 ملع نع اهيلع نولصحي دقو «ةياغ ىلإ ٌلوصولا نودصقي «ةّينالقعلا مهتايّصقتو

 ؛هّئميق هلو ٌحيحص رمأ «ناسنإلل ّينالقعلا ثحبلاو ءىّصقتلا نإ انلق اذإو ءاًنايحأ

 .راكنإلل ةلباق ريغ ملاعلا يف ةّيعقاوو «ةّيقيقح رومأ دوجوب انناهيإ ىلإ اًفاضُم «نذإ

 .ابم رفّظلاو ءاهيلإ لوصّولا ٍناكمإب ٌفرتعن نأ بجي

 ىلإ لصيو أطخي دق ِهّنإف ؛ّناسنإلا لقعلا تازرحم أطخ ٌراكنإ انعسوب سيلو
 يفو «ةقيقحلا ىلإ لوصولا ناكمإ مدع ينعي ال كلذ نأ ريغ «ةحيحص ريغ جئاتن

 اهدمتعي يتلا ٌّينالقعلا ىّببتت ءأطخلا كلذل لح دوجو مدع ضرفُت يذلا تقولا

 ديدحتو «عقي يذلا أطخلا حيضوت انه مزليو «هتجلاعمو ءأطخلا اذه لح «نيّدلا

 بنيد ةّينالقعلاو «ةفرعملا يف أطخلا ةلضعم لح نإ هِهَّلح ىلإ قيرطلا مث .هتّيعقوم

 يف ةقيقحلا ةيروحم نو يذلا ةموكتلا يف حلا ةّيروحم ىود َتبثي نأ نكمي
 .ةحيحص ٍةروصب اهتهجو نييبت بجي لب ؛ةفرص ىوعد سيل ةموكحلا
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 تازكّترملاو سّسألا  ةسارد ةّيناملعلا

 مهفلا يف أطخلا ٌعقوم
 فشكب ىنعُي نأ بجي ةّينالقعلا يف ّنحلا ةّيروحم لوح ّرم (ى ناسنإلا ٌلقع

 ناسنإلا ىلع بّجوتي «قئاقحلا ىلإ لوصّولا َدعبو «ةّيعقاولاو «ةّيقيقحلا رومألا

 رومألا يف نم (ًسِق عقي يذلا هلمع ة ةقباطما لإ ىعس ناو هاك ان هناح ةقارط

 .ةّيلقعلا هِتاز رحم عم «ةّيعاتجالاو ةّيسايّسلا

 «ليثمّتلاو «ءءارقتسالا :ةثالث قئارطب لثمتي ّنالقعلا ناسنإلا راسم نإ

 ٍةقالَع دوجول ؛َنيِقيلاو «ّملعلا جتني يذلا ٌديحولا قيرطلا وه ناهربلاو «ناهربلاو

 ةدافإلاب ناسنإلاو «نيقيلا ىلإ ناسنإلا اطر ةجيتنلاو «تامّدقملا نيب ةيرورض

 «ًءادتبا هدنع ةحضاولا ةّيملعلا هتليصح بيترتو «راسملا اذه يف 01

 هجئاتنب ةناعتسالا ةقحاللا تاوطخلا يف هنكمي كلذك «تالوهجملا فشك عيطتسي

 .ىرخأ ٍتال و هجم فشكو «ةيلقعلا

 «ةجيتنلاو ءتامّدقملا نيب ناهرُبلا ببسب دجوت يتلا ةّيرورُضلا ةقالعلا نإ

 فاعلا مدعف ؟ةيلقعلا جئاتتلا عيمج يف فالتخالاو .«يفّلختلا مدع بجوت

 مدعو «ئدابملا ضافخنا عم مدعنتو ءلوزت نأ نكمي ال ةلّصحتملا ةجيتنلا نأل

 نذإ ؛رخآ ٌءيش اهّلح لحي نأ نكمي الو «ةدحاو (ًئاد ةجيتتلا َّنأل ؛فالتخالا

 رّكفملا مصعت ةنمآ ةينبو ماظن وه لب ؛هابتشالاو أطخلا هيرتعي ال ناهرلا راسمف

 .هِطورشب مزتلا اذإ يف أطخلا نم
 راسملا كلاس ىلع هابتشالاو ءأطخلا صيخشت يف ٌريكرّتلا بجي ءانه نم

 مايا 0 حلل هب اًنايحأ ا لشوتيدق كالا نذل ديلا

 لايحب



 ةَتراقُم تاسارد / / ُسماخلا ٌلصفلا

 ٍلاخخ ةّينالقعلا قيرطف كلذ ىلع ًءانبو ؛ةحيحص ةةجيتن ىلإ ٌلصي ال اذلو ؛تامّدقملا

 للواتساب عجري طخ نع اموصعم لل ائظن مسري اهلا «قازما نم
 هتهجاومو «ليثمتلا بجش ةّيضق اّمأو ,ناهرلا سفن ىلإ ال ناهربلا راسمل كلاّسلا

 ؛نيقيلا ليصحت مول دراوم يف صقانلا ءارقتسالا بانتجاو ّىهقفلا سايقلا وهو

 نكميف ؛نانئمطالا ثروي اهب ام ٍدروم يف َدْيَتسا اذإو ءظوحلمو «ٌحضاو وهف
 يف نكمي اى ؛نانّئمطالل ةثروملا ةّيلقعلا ةّلدألا ضعب ىلع دروملا اذه يف ٌدامتعالا

 .ةّيلقنلا ةّلدألا ضعب ىلع ٌدامتعالا دروملا كلذ

 أطخلا جالع ٌقئارط

 ىلإ ةيّدؤملا قئارطلا ةسارد نم ّدب ال هابتشالاو ءأطخلا عقوم ةفرعم دعب

 ال ل ا م
 ريغ ةقيقحلا ليصحت يف ٌهدوهج َّنأب اًئاد رّوصتي نأ بجي ال لّفعَبْما ّْنأو «ةقيقحلا

 نم يفني ال ناك ْنِإو وهف ؛هراكفأ يف هابشالاو ءأطخلا دوجو ٍلامتحا ببسب ؛ِدَ

 عجارتي الو «ىناوتي ال هنأ الإ ,ةّيركفلا هتايطعُم يف هابّتشالاو ءأطخلا ّناكمإ جراخلا

 هتازرُُم ىلع يفضي ؛اقئال اَقَقُت حبصي نأ ىلإ حيحّصلا لفعتلا ىلإ فحّزلا نع

 ةرّركملا ةعجارلاب هجئاتن حيحصت ىلإ ىعسي هّنكلو ءاهيلع دمتعيو دميق ةّيركفلا
 .ةينالقعلا هبيلاسأل
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 لدبف ؛ًأطخلاو للَّزلا نم هراكفأ ٍةنايصل ٌقئارط كانه ّنأ مهف اذإ لمعلا نإ
 ىلإ اًئاد ىعسي ؛ريكفتلاو «قيقحتلا يف ٌّرثأ الل سيل ؛ةلوقعم ريغ ٌقئارط كلسي نأ

 :يتآلا وحنلا ىلع أطخلا جالع قئارطو ءاهميمرتو «هراكفأ حيحصت

 ىلإ اًدنسُم ناك ءاوس أطخلا نأب ٌضعب رّوصتي دق :طورشلا سقف ١.
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 تازكترم لاو سُسألا ل ةسارد ةّيناملعلا

 لقعتلا ةّيملع لصأ نأ ذإ ؛ةدئاف يذب سيل ناهربلاو ءكولّسلا ىلإ مأ كلاسلا

 انلصوي اَنمآ اًماظنو «ًانب ةّينالقعلل نأ ملعُي أطخلا نطوم ليجستب |منيب «ةرطاخت

 أطخلا للستل نانئمطالا ىلع ثعبي ٌرمأ كانه نكمي مل ولو ةحيحص جئاتن ىلإ

 صيخشتل ٌناكم هعم ىقبي الو ءبوصو .بّدح لك نم راكفألا ىلإ هابتشالاو
 ّلقألا ىلع وأ «ةئطاخلا راكفألا ّنم اهزييمتو عقاولل ةقباطملا ةحيحّصلا راكفألا

 ناهرُبلا وهو رّكفتلل نمآ ماظن دوجو كاردإ نإ ءاّبعصو اًدقعم اًرمأ كلذ نوكي

 عيطتسي ماظنلا اذه ءوض يفو هنآل ؛ةقيقحلا ىلإ لوصولل ناسنإلا يف لمألا ثعبي

 0 ىلإ لوصولل ةمزاللا طورّشلا قّقحيو «هيف عقو يذلا أطخلا ىلع رّشؤي نأ

 ةخؤت مل يتلا طباوُضلاو «طورّشلا وأ ءأطخلا نطاوم صيخشتبو «ةحيحّضلا

 .ركفتلاو ؛لقعتلا راسم ليدعتب موقي «رابتعالا

 راسملا لوط يف ةلفغلا مدع ؛ةحيحص جئاتن ىلإ لوصولل لقعتملا ىلع بجي اذلو

 هر مارقلا نأ كنفاؤلف هةر وهل دامب, ىتنع طور ةلاورجظن وخل نع
 يف ّيقيقحُتلا يلقعتلا هّلمع ناك الكف ؛ةجيتتلا ةّحص يف رَّشاَما ألا ُهل ةمزاللا

 ضفخنا املك «ةقيقدو ؛ةحضاوو «ةحيحص ٍةروُصب اهبيترتو «تامّدقّملا رايتخا

 .رفّصلا ىلإ اًنايحأ لصي دقو .هجئاتن يف هابتشالاو ءأطخلا لَّدعُم

 .هركف يف ناهرُبلا طباوض يف صْخّشلا قيقدت دعب :ريياعملا لع ضرعلا .؟

 .دعاوقلا ةعجارم ءاهتّحص ىلع نانئمطالا لجأ نم هيلع بجي «جئاتّتلا بسكو

 ريياعملا رود تامولعملا هذه يّدؤت ذإ ءاًملس ةعوطقملاو ةمّلسُلا تامولعملاو

 .ةبئاصو «ةحيحص جئاتن ىلإ لوصولا يف لّفعَتْلا دعاست «ةمّوقملا

 ةّيلوألا ئدابملا يه ةّيعطقلا ريياعملاو «تامولعملا كلت نم ُلّوألا عوّتلا
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 ةنراقُمم تاسارد/ / سماخلا لصفلا

 .فلتخت ال اهنوكلو «ُثامولعملا هذهو ءركفلا تاّكَُم اهل لاقُي يتلا ناهربلل

 .جئاتنلا رابتخا يف ًةديج ريياعم َدعُت .فّلختت الو

 يهو ؛ةمّلسملا ةّيلقّتلا لوصألا نع ٌةرابع ريياعملا نم يناثلا عوّنلا اّمأو

 .نودهتجملا اهيلع قفّتي يتلاو «ةسّدقّملا ةّيلقنلا صوصنلا نم ٌةذوخأملا تامولعملا

 ةربتعملا تاياوّرلاو «ةّينآرقلا ٍتاكحملا نم لّكشتتو ءَنيّدلا يف رظّنلا باحصأو

 قايّسلا اذه يفو «(ةّيلقّتلا تاكحّلا) اهيلع ٌقلطُت نأ نكميو ءَنيَّدلا ةّمئأ نع

 ٌتياَم# :ىلاعت هلوق ٌقيداصم مه 840تيبلا لهأ ةّمئأ نأ ةظنَقداَصلا مامإلا دعي

 هلل ّينيودتلا باتكلا نإ انه نم ؛74 لهل يف َنوُحِسُدلاَو ... بككلا أَنه تمكَح

 ٌينيوكتلا باتكلا كلذك «تابهباشتُمو ءٍتاكحم ىلع يوطني (ميركلا نآرقلا)

 تايآلا ٌعاجرإ بجي امك ؛مالسلا مهيلع ةّمئألاو «ءايبنألا مهو .ٌتامكحم هيف ملاعلل

 راكفأ ٌعاجرإ بجي ءأطخلا نم َناصُت يكل ؛تامكحّللا تايآلا ىلإ تابماشتملا

 ضعبل ةخساّرلاو «ةمكحملا راكفألا ىلإ هباشتلاو ءأطخلا لمتحت يتلا صاخشألا

 بجي كلذك ةحيحّصلا جئاتنلاو «ةقيقحلا ىلإ ٌلوصولا حاتُي يك ؛صاخشألا

 .هللا لاجر ةّنسو «ةريس ءوض يف نيرخآلا ةنسو «ةريس رابتخا

 ٌلاكشإ

 عيطتسي وهف ؟ ؛ةحيحَّصلا فراعملا ٍلين ىلع ثحابلا ناروكذملا ناقيرطلا دعاسُي

 فّرعتلا هنكمي كلذكو «ناهربلا طورشو «طباوض صُخفتب يلعتلا وراسم مييقت
 ريياعم ىلع ةّيلقعلا هجئاتن ضرعب :ةّينيقي جئاتن زارحإو «ةلمتحملا هئاطخأ ىلع

 دوجو لاهتحا عم نيقيرّطلا نيذه دوجو عم نكل ؛لقّتلاو «لقعلا تامكحتو
 .ا/ :ةيآلا «نارمع لآ ةروس )١(
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 تازكترملاو سُسألا  ةسارد ةّيناملعلا

 ناسنإلا ءاقب ةقيقح راكنإ نكمي ال همقسو ركفلا قع ويقل يرخلأ قئارط

 راكفألا حيحصت ىلع ةردّقلاب هروعش عم وهف ؛نايحألا نم ريثك يف همهف يف اًفاش

 :لاؤّسلا ىقبي هعمو .هِسفن يف ءاطخألا يف عوقولا رطخ يفني ال هنأ الإ هتاذ يف

 ىلع ةمئاقلا هلامعأ رابتعاو .هراكفأ ٌبيوصت أطخلا لامتحا عم ناسنإلل ىنستي فيك

 كيلا نع نيعيربغ ناسألا ناك اذإ :ىرتخا ةزايعيو ةةفيقللا نادرو اهساننأ

 هتايح دعي فيكو ءاهيلإ نكسيو «ةقيقح هتاكردُمو «هتافاشتكا دعي فيك «ديدرتلاو

 .؟كشلاب ةبوشملا هتارّوصت عم ّقحلا ةّيروحم ىلع ةمئاق

 لاكشإلا ٌباوج

 ةّيقيقحلا ةّيعطقلا ةفرعملا ىلإ لوصولل ُنيّدلا اهدّكؤي يتلا قحلا ةّيروحم ْنِ
 لذب اًئيمأ اًثحاب نأ ولف ؛هتقايلو ءصخشلا ةردقب طبتري كلذل لوصولا َّنأ دّكؤت

 هراكفأ جئاتن ربتخاو «.ناهربلا طورش صخفتو .لقعتلا راسم يف هدوهج عيمج

 لِصي ملو «هتفرعم يف عطقلا ىلإ لّصوتي م هّنأ ريغ ةّيلقّتلاو «ةّيلقعلا تاكحّْلاب

 راسم نم خرخي مل كلذ عمو «هلامتحاو هنظ ىلع دمتعي نأ نكمي هّنإف ؛نيقيلا ىلإ

 .قحلا ةّيروحم

 دعت يتلا َنانثمطالا ريغ َّنظلاو :ةنامطلاو ءنيقيل ندي ليرغللا تبي وعن

 «قالخألاو هدئاقعلا يف اًلقتسُم اهنم ٍةدحاو لك تّنَحُب د دقو «ةفرعملا ٍتالاح نم

 .نوناقلاو «هقفلاو

 تاذ ةّينيقيلاو ةّيعطقلا فراعملا نأ ىلإ انّدْشِرُت ّقحلا ةّيروحم نأ امك «عقاولا يف

 تاّيفلخو «تاراسم اهّدَضعت يتلا قئارّطلا ْنأ ىلإ انُدشرت كلذ عبتبو ءهّنِإف ؛ةميق

 ةحصب ناسنإلا ْنظي امدنع نأ يأ ؛ةّينظ اهتلالد تناك نإو «ةديفُمو «ةريتعم ةيعطق
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 ةئراقُم تاسارد / / سماخلا لصفلا

 ىلع ّنظلا اذه أكّتي ثيح نكلو .عطقلا نع فلتخي ناك نإو ءّنظلا ْنِإف ؛قيرطلا

 نأ مّهوتو .عطقلا ٌراظتنا حيحّصلا نم سيلف ؛عطقلاك ٌربتعم وهف ؛ّيعطق ٍدنسم

 يننبملا يلا راسملا ّيط لب ؛ةّيعطقلا ةفرعملا ىلإ لوصولا يف طقف ٌرصحنم ّقحلا
 .قحلا ةّيروحم هعم لمحيس «نيقيلا ىلع

 نأل ؛ةّيبيرجتلا مواعلا ين ةعحا هولا هذه سفن نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 اولصي مل اذإ اّمأو ,مهنيقيب ءقيب اوُلمع نيقيلا ىلإ اوُلصو اذإ ةّيبيرجّتلا مولعلا باحصأ

 ىلع «(ةيضرف) اهيلع نوقلطي يتلا ةّيبظلا تارّوصتلل اًقبط نولمعي نيقيلا ىلإ
 نم لضفأ ةدّدُم ٍةقطنم يف ةعارّزلا ْنأب نوّيداصتقالا صخشبي امدنع «لاثملا ليبس

 ىلإ لصي مل ناك نإو ءصيخشتتلا اذه نإف ؛ةّيداصتقالا ةيحاّتلا نم عناصملا ءانب

 مهّيديأ نوعفري ال مهن أ اّلِإ ؛ةئملاب نينامث ىلإ اونّمح دق ّنفلا يصتخم نأو «ةئملاب ةئم

 ةبسن ىلإ ميوصو مدعب نوملعي مهْمأل ؛ةئملاب نيرشعلا يف أطخلا ٍلامتحال كلذ نع
 ؛ةراسخلاو ءررَّضلا ىلإ اوضّرعتل اذه مهانْئمطاب اولمعي مل ول مهْنأو «ةئملاب ةئملا

 لصاحلا نانئمطالاب نوفتكيو «ّنظلاب ٌّيعطقلا لقعلا مكحب نولبقي اذل

 بلل

 ةّينيَدلا ةموكُحلل ٌقرعملا راطإلا يف كلذ عبتبو «ةّينيّدلا ةينالقعلا يف كلذك

 ديلا ّمفرت نأ نكمي ال «ةئمب ةئم رّسيم ٌريغ قئاقحلا ةفرعمو «نيقيلا ٌليصحت ناك اذإ
 ركفتلاو ,ركفلا ةّقك تناك املك لب ؛ةّيئالقع ريغ ةكرح يف قيقحّتلاو ءصخخفتلا نع

 «كلذب ٌلمعلا بجي هّنإف ؛رثكأ لقعلا هاجناب ّنظلاو «لاهتحالا ةلصوب ثناكو «لقثأ
 اهنوكل لب ؛ةّينيّدلا ّنحلا ةّيروحم نع لاصفنالا ُبجوت ال طقف سيل ةقيرطلا هذهو

 .ةقيقحلاو .ّنحلا ةّيروحم اهعم لمحت اهْنإف ؛ٌلقنو لقع ريهظب عتمتت

 /ما/ ١



 تازكترملاو سشألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ٌقفرعملا دعبلا ىف ةّماعلا ءارآلا ةّيعقوم
 5 5 عا 4 و

 نأ بجي نوركفملاو ءركفلاو «لقعلا ىه ٌفرعملا دعبلا تاودأ نإ اقباس انلق امك

 التلال ةيخلا ةاراو صوضللاو «ينكلا ةعجا لنموه كلل ماو دلع

 لخدالو «ةّيقيقحو «ةحيحص دعاوق قفو ةموكُلا ٌريست يكل ؛مهراكفأ حرط يف

 تاّيئزج يف ةموكحلل ماعلا راطإلاو ؛ماظنلا لكش ٍديدحت دعب ساثلل ةّماعلا ءارآل

 .ةّيناهربو «ةّيملع لئاسم ٌدعت يتلا ةفلتخملا داعبألاو «لئاسملا ديدحتو «ماظُنلا
 - س هه ًِء

 يف ّيمايس ىحنم وأ ءّيركف واجتا ىلع سانلا ٌقفاو اذإ :ىرخأ ٍةرابعبو
 نم نر نأ بجي هاجنالا اذه تايئزجو .مزاول نأ مولعملا نمف ؛ةموكحلا

 تاّيئزج عيمج عجرت نأ ال ؛ةقيقد ةروّصب هقيبطتب نانئمطالا لصحي يكل ؛نيَّضت

 ءارآلا ىلإ ةجاحلا مدع ةلأسم نأ بسحأو «ةّماعلا ءارآلا ىلإ ِّّزكلا رمألا اذه لئاسم

 ءاهتابثإل لال دتسا ىلإ َجاتحت نأ نم حضوأ «ةّيناهربلاو «ةّيملعلا رومألا يف ةّماعلا

 نأل ؛ركفلا باحصأ ةريس يف كلذ دّيؤي ام ّدجن نأ نكمي ةّماع ةروضبو هّنأ اّلِإ

 فشكو «ةّيملعلا اياضقلا يف ةّماعلا راكفألا ىلإ ًأجلي#لاع دجوي ال هنأ حضاولا نم

 حلاصملاو «نيدلا دصاقم ةفرعم ؛انه نم «هتاقيقحتو «هتاسارد فيثكتب هلوهجمو

 مدعو ؛نيّصتخملاو رظّنلا باحصأ قيقدتو «قيقحت ىلإ ُجاتحت عمتجُملل ةّيقيقحلا

 .لّمأت ىندأب ٌحضاو دراوملا هذه يف ساثلا ءارآ ىلإ ةجاحلا

 ةميقو ةيمهأ نم طحلا اذبأ ينعي ال ةموكحلا يف ّرعملا دعبلا دوجو «معن

 لكلا رايتخالا «عقاولا يف لب ؛نييحطّسلا ضعب موتي (ى عمتجُملل ةّماعلا ءارآلا

 ةساردل ٌعضخي نأ دب ال ,ةموكحلل ّيماسأ ماع ماظن لوبق ىلع ّينبم عمتجُملل
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 ةئراقُم ٌتاسارد / / ُسماخلا لصفلا

 ؛رّكفملاو «ملاعلا نأ ٌلافغِإ نكمُي ال هّنأ ريغ ءنيّضتخملاو «ءاملعلا لبق نم ةّيملع

 «عمتجملا تايضتقُمب افراع نوكي نأ بجي «ةحيحصو هةنقتم هؤارآ ًنوكت يكلو

 هذهو ؛مهبلاطمو ءساّنلا ءارآ ىلع برق نع علّطمو «هتاجايتحاو «هلكاشمو

 ؛هتارّوصتو «هئارآ ةغايص يف بسحو ةديفم تسيل «ساثلا ءارآب ةيارّذلاو «ةفرعملا

 نامّرلا ارصنع راص كلذلو ؛هصيخشت يف ةرمداو ةّمهملا ناكرألا نم يه لب

 لاوحأو ءعاضوأب فراعلا ريغ دهتجملا َّنأو ءلاّعفلا داهتجالا ناكرأ نم ناكملاو

 «ساثلا بلاطم يه امو «عامتجالا اهنم يناعي يتلا لكاشملا يه امو هعمتج

 وأ «لقّتلاو ءلقعلا ساسأ ىلع ةّينبم ةديدس ءارآو «ةبئاص ٍتاعانق ءانب هنكمي ال

 :ساّنلا ىلإ عوجّرلاف نذإ «تاعانقلا هذه ةّيلعاف ىلإ نانئمطالا نكمي ال لقألا ىلع

 صيخشت يف ٌيرورض ٌءيش ؛مهبلاطم ىلع فوقولاو «مهئارآ نم ةدافتسالاو

 دارفأ نم ٍدرف لك راكفأ نأ ينعت ال ةرورُضلا هذه نكل ؛عمتجُملل ةّيعقاولا حلاصملا

 نيَضتخملا ىلإ جات ُديغ ِهّنإو ةّيعقاولا هحلاصم صيخشت يف اًئاد ةحيحص عمتجملا
 ةّينيَدلا تاناقسمالا ىلع ًءانب عاّتجالل ةيعفاولا حلاصملا نأ ةّصاخبو «ءاملعلاو

 نع ُفشكي ةرخآلا ةقيقح ىلإ رظّتلا لب ؛ةّيوينّدلاو ةّيرهاظلا رومألا يف لزتحت ال
 ريغ حلاصملا كلت َّنألو «رابتعالا رظنب ةذوخأم ةّيعامتجاو «ةّيدرف ٌحلاصم كانه نأ

 .ةسرامو ؛ةكنح لهأ نيركفمو ءاملع ىلإ ةجاحب يهف ؛ةرتتسمو ةرهاظ

 ماهفألا ضعب ةّيسدُق

 َضعب ّنأو «ةقيقحلا ىلإ لوصولا ناكمإ «(ّقحلا ةّيروُُح) ثحب يف انفرع نأ دعب
 ريغ ءامكحلاو «ءاملعلا مهف نأ ىوعد ةّيباوص مدع حضّتي عقاولا ىلإ لصت ماهفألا

 ةيرشبلا ماهفألا عيمج نأ ىوعد نالطب حضتي كلذكو «ةّيلك ةروصب سدقُم
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 امدنع ةّيهلإلا قئاقحلا نأ رّوصت ىلإ أطخلا اذه ٌروذج ٌدوعتو «ةكوكشمو «َةَئّولُم
 اهبيصي ال قئاقحلا (نيب ؛لوفألاو ءطاطحنالا ىلإ ضّرعتت ّيرشبلا مهفلاب مدطصت

 نيناتاو «قئاقتخلا لانك, ىكل ققرت ماهقألا لبا بيقلا ةسوامت قة[ لظلاو قدا

 ؛يعسلا لالخ نمو ةّيتوكلملا ناسنإلا حور :ىرخأ ةرابعبو ؛كلذب ةّيناروثلا سوبل
 لصت «ةلاهجلا تاّلُظو ءبُجَُحلا ّيط دعبو «قئاقحلا لينل ُهَلذبت يتلا ديهجلا دهُّجلاو
 .هيزنتلاو .سيدقتلا صيمق سبلت مث نمو ةّيسدقلاو «ةيناروثلا ةقيقح ىلإ

 القعتم ْنَكِي مل هّنإف ؛لاثملا ليبس ىلع ّيراصنألا ْخيّشلاك هيقف ىلإ انرظن ولف

 ءاركفم ْنكي ملو «ناريإ بونج يف ةقطنم ىلإ يمتني هنوكل ؛ةّيهقفلا فراعملل

 ٌتَّدحتي يكل ؛اًنّيعم الكشو ءاّهجو ك كلعميو:ءاضاخخ اصايل نيلي ةقوكل ؛اًهيقفو

 حورب رّكفي ءاهقفلا يقابك هيقفلا اذه ناك اّنِإو «ةّيهقفلا قئاقحلا ةّيضرأ نع

 ةضايّرلاب ثجرع حورلا كلت ّنأ ىنغمب ؛ِنَدبلا ريبدتب ةقالع ال سيل ةيتوكلم
 .حوّرلا يقرتف ؛قئاقحلا كاردإو مهفل تقفو ٍذئنيح ةّيشرع ٌثراصو «ُثقتراو

 .اهلينو «قئاقحلا مهف يف ٌساسأ لماع اهدوعصو

 ريثك يف ناسنإلل ةّيتوكلملا حولا ءاقترا ىلع سّدقملا عرّشلا يف ٌديكأتلا ءاج

 ٍكِيِلم َدنِع ِقَدِص ٍدَعفَم يف (80) ربو ِتَّنَج فَنِقيْلأَّنِإ 8 :ىلاعت لاق ءنطاوملا نم
 #37 ررتعم -_

 مت

 نأ ىلع صوصنلا هذه ّلدت «"”(هللا شرع نمؤملا بلق) ةياوّرلا يف ءاجو

 ةراهطل ةمزاللا طئارّشلا تققحت ولو ءذعصتو «يقترت مهّسوفنو «سانلا حاورأ

 )١( :تايآلا ءرمقلا ةروس 5 00-6.

 :راونألا راحب (؟) /0/ 59.



 ةئراقُم تاسارد / / ُسماخلا لصفلا

 .نكمملل ةّيدوجولا لحارملا ىلعأ يف رّرقتل ل

 ةروّصلا يف ٌرغتل ريغتلاو لّوحتلا موزلك ةمّلسم ةّيلقع ةّلدأ كانه ءىرخأ ٍةهج نم

 ةدرجملا حورلاب كاردإلاو ءركفتلاو .لقعتلا صاصتخا ىلع لدت كاردإلل ةيداملا

 .مسجلا رود نأو ل ل ا لدتو «ناسنإلل ةيداملا ريغ

 حوّرلاب قّلعتي لّقعتلا ساسأو .دادمإلاو دادعإلا ىلع رصتقي كاردإلا يف غامّدلاو

 .ةيديرجتلا ىوقلاو .درجملا

 حاورأ نأ ىنعمب ؛ىوعّدلا ةّحص تبثت ٍنيتروكذملا ٍنيِتمّدقملا نيب قيفلتلا نمو

 نم عوّتلا اذهب قّلعتي كاردإلاو .ةّيدوجولا بتارملا ىلعأ ىلإ يقترت ةرهاطلا رشبلا
 يأ ؛قئاقحلا مهف ىلإ ٌلصي ةيلاعلا ةلحرملا هذه يف ناسنإلا ٌركف نذإ ؛حاورألا
 .ةّيضرأ ةّيعيبط ةّيّدام نوكت ةّيتوكلملا قئاقحلا نأ ال ءايتوكلم اكردم حبصي

 كئلوأب ميركلا نآرقلل ةيلاعتملا قئاقحلا َمهف ككيهللا طبر ددّصلا اذهبو

 ةمزاللا اهتراهطو .مهسوفن ةهازنب اوكردأو ءحورلا ةراهط ىلإ اولصو نيذلا

 ن) نونكت بتكيف 5 مي لدن :ىلاعت لاق ,قئاقحلل ّيسدقلا ب
 يتلا ايلْعلا ةبترملا نأ ىنعمب ؛ٌةظوفحم بتارملا ّنكل (204 َنووَهَلُمْلااَلِإ هُمُّسَصَي

 ىهف ؛نودألا وأ ةطّسوتملا ةبترملاو «هللا ءايلوأو «ءايبنألاب ٌصتخت ,ةمصعلاب نرتقت

 .نيرخآلا بيصن نم
 ىلإ جاتحي هب ملعلاو «ةيلاعلا هتاجردو هلحارم يف مهني يللا يحولاف نذإ

 جس ال بلطملا اذهو ؛حوُّرلا ةراهطو ءسفّنلا بيذهتب لصحت ةءافكو ةقايل

 تاملظ عم ًطلتخت يرشبلا مهفلا ىوتسُمب نوكت يكلو «قئاقحلا نوك مهوت عم

 ./94-الال :تايآلا «ةعقاولا ةروس )١(



 تازكترم لاو سسألا ذ ةسارد ةّيناملعلا

 :ةيلاعلا اهتبتُر نم اهزنت اهوهف نم مزلي قئاقحلا ال هنأل ؛رذكتتو ءبوشتو «ةّداملا

 قئاقحلا ىلإ لوصولا ةّيلباق اهيف ةردكلا ماهفألا الو «ةّيناملظلاو .ةرودكلاب اهثّولتو

 ٠ .ةيلاعلا

 ىلإ ٌدوعي كلذ نأ انفرعل ؛ةروكذملا ةركفلا لوصأ انسرد ول رخآ بناج نم

 .مولعملا ةقيقح ْنأ ىنعمب ؛(ملاعلاو مولعملا) :امهو «ةفرعملا نم ِنيِدعُب ةفرعم مدع

 ةرطفلا يهو ؛ماعلا ةقيقح فرعت مل كلذكو ؛ةحيحص ٍةروصب فرعُي ل هرهوجو

 .هسفنو هحورو «ةيرشبلا

 نأ روصتل هّْنأل كلذ «يِغبني (ى ةقيقحلا وأ ؛مولعملا ةفرعم مدعب قّلعتي (ف

 ىلع تلزن يتلا ظافلألا يه «ناسنإلا اهُّمهفي يتلا ةّيملعلا قئاقحلاو «فراعملا

 ِبُهشلا طوقس هبشي اهوزنو ءيحولا ربع ةيلقع نيهاربو «ةيلاع قئاقح لكش

 ءرهاوظ فرص ةعومسم وأ ةبوتكم تناك ءاوس ظافلألا هذه [نيب ءضرألا ىلإ

 كلتل تاراشإو «مئالع طقف ظافلألا ءكلذ نم ىقرأ ءىيش ةّيملعلا قئاقحلاو

 لوصولا فّقوتي ءىمسأ ملاع يف ةرّرقتم ةّيدوجو رومأ نع ةرابع اهّلصأو «قث اقحلا

 ءبهُّشلا طوقس وأ ءرطملا طوبهك اهزنت نوكي الو «حاورألا ةراهط ىلع اهيلإ

 .كزاينلاو

 ناسنإلا ةقيقح تفرع ول هّنألف ؛يغبني (ى ملاعلا ةفرعم مدعب قّلعتي ام اّمأو

 مهف قوف ءيش ةفرعملا ةقيقح نأب ملُعل ؛هكاردإو همهف ةّيلآو هترطفو ملاعلا

 «نمؤملا جارعم ةدابعلاو ةالصلا نأ ّدعن امك ٍذئنيحو ؛ميهافملاو ءظافلألا ضعب

 ورب لاح لّقعتلاو ٌنكفلا نأ ّدعن كلذكف ؛هتاذو ءهجورب طير امو

 5 قرع
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 ةنراقم ٌتاسارد / / سماخلا ٌلصفلا

 سول قئاقحلا انكردأ اذإ كلذ ىلع ًءانبو

 تع مهفلا نأو نيدلاك ةسدقم ةبئاّصلا ىوتفملا نأب نعل فوسف ؛هكاردإ

 ب قئاقحلا لانت ةّيرشبلا ماهفألاو «كاكفنالل دوجو ال ّنأل ؛ةقيقحلاك ٌهّرنم

 .ةسّدقُملا اهتلزنم سفنب ّيرشبلا مهفلا ىلإ يتأت قئاقحلاو «ةّيسدقلا ةبترملا كلت

 .ةهج نم ّيروضحلاو ءيلوصحلا ملعلا نيب توافتو .فالتخا كانه معن

 ىوتسم زيامتو ؛ىرخأ ةهج نم هريغو ءموصعملا نيب ٌفالتخاو ءزايتما كانهو

 ظوفحم «قلخلا يقابو «مالسلا هيلع مامإلاو هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا ةفرعم

 نم ٌرفاو ٌمهس اهل «عقاولل ةقباطملا ىوتفلاو ءحيحّصلا مهفلا ّنكل «هيف ٌفالخ الو

 ىطخملا نع بيصملا زييمتو ءأطخلا نع ٍباوّصلا ٌصيخشت ناك ْنِإو ؛عقاولا ٍةّسادق

 ءملاعلا ةدهع يف سيل

 هذهو ؛ةبئاّصلا ماهفألا بناج ىلإ ةئطاخ ماهفأ كانه هّنَأ يف لاكشإلا نأ الإ

 ةّيناكمإ مدع ببسبو ماهفألا هذهو ةهّرئُمو «ةسّدقُم نوكت نأ نكمُي ال ماهفألا

 ةسادق ٍةّصاخبو «ةحيحّصلا ةّيرشبلا ماهفألا ةسادقب ٌبِهذُت فوسف ؛اهديدحت

 .نييحلإلا ءاكلاو «ءاهقفلا ىوتف

 :لوقن ةيلاكشإلا هذه نع ةباجوللو

 ءارآلا ُرّرضت ءاَقلطُم ٌمزلتسي ال ءءارآلاو «ماهفألا ضعب باوص مدع ١.

 ليمحت متي اذالو ءرخآ يهف ىلإ مهف اطخ يرسب اذامل «عقاولل ةقباطملا ةحيحّصلا

 ول معن ؟اهتّيسدق مدعب مكحيو ٍةَحيحَّصلا ماهفألا ٌعيمج ىفنتل ؛رخآ مهف ىلع مهف
 ءارآلا نوكت انيح نكلو «ةيارّسلا نكمأل ءاوس ٌدح ىلعو ٌةدحّتم ٌءارآلا ٍتناك

 نمو .باجيإلا ىلإ بلَسلا نم أطخلا ةيارس ميلس لقع ّيأ لبقي الف ؛ةتوافتم
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ؛نيضيقُتلا عامتجا عانتما ةّيهيدب ىلع ًءانبو .سكعلا ىلع لب ؛بْلَّسلا ىلإ باجيإلا
 دوجوب ٌيلامجإ ٌملع ٌدقعني «ةروّصلا هذه ينو ءاًحيحص نوكي نييأر لك نم اًيأر َنإف

 .اهضعب ةّيسدقب ٌملع انيدل نوكيس ةجيتنلا يفو «ةبئاص ءارآ

 فالتخالا ديدحت كلذكو ءزجنألا ريغ نع زجنملا يلامجإلا ملعلا حيقنت معن

 ثحب يف حورطملا ّيلامجإلا ملعلا نع عطقلا ثحب يف حورطملا ّئامجإلا ملعلا نيب

 هتيفيكو .طايتحالا موزّلب ىوتفلاو «قّقحملا لوصألا قتاع ىلع عقي لاغّتشالا

 نم ثّدحتي ال اًدّلقم وأ ءادهتُُم ناك ءاوس عّرشتملا ناسنإلاو «عرابلا هيقفلا ديب

 .ىواتفلا نم لامجإلاب مولعملا ةسادقب شدخي الو ءلوصألاو دعاوقلا ميكحت نود

 ةّينيدلا ماكحألا عيمج ربتعي الو ءاهريغو «ةّيريسفتلاو «ةّيمالكلاو «ةّيهقفلا ءارآلاو

 .ةيداعو «ةّيفرع اًراكفأ

 ؛ةيارّسلا نم ةوركذ ام دّيؤي ال ةئطاخلا نم ةبئاّصلا ءارآلا ديدحت مدع ْنِإ .؟

 ؛اهتّيسدق مدعب لوقلا نكمي «ىواتفلاو ءارآلا ةّحص ملعيي ال (نيح :ّلاقي يكل

 يأّرلا نييعت نع هلاؤسو «ةفرعملا يف اًضتحم ّنوكي ْنأ ضرتفي كلذ حرطي نم ّنأل

 لصأو «هلوخد نيح يف ؛ةّيهقفلاو «ةّيملعلا ثوحبلا هضوخب طول بئاصلا

 .نذإ ؛هعقومو هصّصخت نع جورخ «قحلاو حيحّصلا يأّرلا ديدحت لوح هلاؤس

 .حقنتي ال |نيح لوقي يكل ؛بئاَّضلا يأَّرلا ٍديدحت ددص يف سيل ةفرعملا ّصتُم

 ؛حيحصلا ريغ نع بئاّصلا يأّرلا ديدحت عيطتسأ ال ينأل :ديدّسلا يأّرلا دّدحتي الو

 نم أطخلا نع ٍباوَّصلا صيخشت ّنف َنأل ؛ءارآلا عيمج ةّيسدقو «ةّحص مدعب مكحأ

 ,ةّيجراخلا فراعملا نم ةفرعملا ملع ّنفو «ةمّدقتلاو «ةّيلخاّدلا فراعملاو ؛مولعلا
 س ل ع

 .ةرخأتملاو
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 ةئراقُم تاسارد / / سماخلا لصفلا

 مكحلل غّوسم ماهفألاو ءءارآلا ضعب باوص مدع ال :عوضوملا ةصالخو
 ءاهديدحت مدع الو .ماهفألا و .ءارآلا عيمج ةسادق مدع ىلع ةّيلكلا ةبلاّسلا وحنب

 ,راظنألاو «ىواتفلا ضعب ٌباوَص عوطقملا نم لب ؛كلذ يضتقي اهصيخشتو

 ةّيوامسل ةجيتن ءاًقباس رم ام بسحب سيدقّتلا اذهو «عقاولل اهتقباطمو ءاهتّيسدقو
 نيدهتجم سوفنو «حاورأ ةراهط ببسب ةّيسدقلا قئاقحلا اهيلع ضيفأ يتلا ماهفألا

 لردع

 ٌقرعملا دعُبلا ءاربخ

 ةّيناهربلاو ةّيملعلا لئاسملا يف ءاربخلاو ءنيّصتخملا ىلإ ةجاحلا حيضوت دعب

 ءاريخف ءرثكأ ليصافت ضرع لاجملا اذه يف بسال نم «©”تاهبشلا ىلع ٌدرللو

 :نيمسق ىلع نومّسقي ةموكحلل ّقرعملا دعبلا
 دعبو مهصّصخت بساني ابو «ٌمسقلا اذه لمعي :عوضوملا حيقنت ءاربخ ١.

 ؛وكحلا اهيلع لمحتي يتلا عيض ذاوملا صيخشتو «حيقنت ىلع تاسارّدلاو «قيقحتلا

 ةسارّدلا دعبو ءالثم داصتقالا ءاربخف ؛نيرخآ نيّصتخم ةدهعب كلذ نولكوي مث

 ءابّرلا ىلإ يّدؤت ضرقلا حنم وأ «عاديإلا يف ةّينالفلا قب ًةقيرّطلا َّنأ نودّدحي ءصحفلاو

 يف ٌصاخ جمانرب ينبت َّنأب ثحبلاو ةسارّدلا دعب ةّيَبطلا مولعلا ٌءاربخ دّدحي وأ

 .ناسنإلا مسج يف ررَّضلا ثودح وأ «نينجلا طاقسإ يف ٌريثأت هل سيل لسنلا ديدحت

 يكل ؛مهتنامأ ٍتوبث ىلإ افاضُم ؛ملعلا نم رفاو ظحب , مسقلا اذه عمتي نأ بجيو

 .ٍدمتعُمو .حيحص بولسأب ماكحألا ٍتاعوضوم صيخشت مي

 رداصملا نم ماكحألا طابنتسا ىلع مسقلا اذه لمعيو : :مكحلا حيقنت ءاربخ ."

 ةّناَّلَعلا ةينالقعلا يف ةعبارلا ةطقنلا عجار )١(
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 تازكترملاو سّسألا ل ةسارد ةّيناملَعلا

 نم اهديدحت دعب كلذو «ةروظنملا عيضاوملل ل «ةنسلا «باتكلا) ةّيمالسإلا

 زاوجب مكحلا وأ ءابتلا لإ يدي دّدحت بولسأ نم مهينمك ءلّوألا مسقلا ا

 مسقلا اذه عتمتي ند لارا اطسماو لا يحاوجما را ةقيرطلا

 عالّطا ىلع اونوكي نأو «نيّدلل ةفلتخُملا داعبألا يف ةليوط ةبرجتو «ٍةقيمع ٍةفرعمب
 دعلا يف اًمأو «ناكملاو نامزلا ماكحأو «عمتجملا لاوحأو .عاضوأ ىلع عساو

 :ةلادعلا ة كلي رفق انا ودفاع ب ولجعي نأ بف #ناوعلا

 ةّيلمعلاو ةّيملعلا تاجرّدلا كلت زرحُم يذلا صخّشلا ىلع اًينيد ٌحلطصُيو

 تارّرقملاو ,ماكحألا صيخشت ىلع ةردّقلا نم كلمي اب وهف ؛(لداعلا هيقفلا)ب

 ءازإ اهتسايسو ةموكحلا تاءارجإ ديدحتو ءماكحألا رادصإ عيطتسي ةّيهإلا

 «نيَضتخُملا رايتخا رايعم يه نْئَبلا يف ّمهألا ةلأسملاو «ةفلتخُما لئاسملاو ءاياضقلا

 طباوض قفو نوبختتُي يناثلا وأ لوألا مسقلا نم اوُناك ءاوس ءاربٌحلاف ؛ءاربخلاو

 ةمهت ةّينيدلا ةموكحلا نع ليزي نأ نكمي بلطملا اذهو َةدَّدَحُحو «ةمولعم ريياعمو

 ٍةقبط يف راص اذإ رايتخالا َكالم نأل ؛ةنّيعم ةعومجم وأ ءةّصاخ ةقبط ىلإ لويملا

 .اهديكأتو «طباوُضلا ركذ نم لئاط الف ؛ةنّيعُم

 زارحإب ضعبلا اًهاني ةحضاو ةبترم اهيف ُضعبلا شقاني يتلا ٌةهاقفلاف اذل

 يكل ؛داهتجالاو .دهجلاو لمعلا نم ةيداتم نينس ةّيلمعو «ةّيملع ِتالاك

 اورفاوتي نأ بجي لّوألا مسقلا ايفل ؛ةيلاعلا ةبترملا هذه ىلإ ناسنإلا لصي

 ةيفاك تاصّصختو ؛تاراهمب اوعّتمتي نأو «ةمزال ةّيملع تاقايلو ءتاجرد ىلع

 ةيرهاظلا تاناونعلاو «باقلألا دّرجم نأو «ةروظنملا تاعوضوملا صيخشت يف

 يف رادملا كلذك ءماكحألا تاعوضوم صيخشت ةّيلوؤسم زارحإ يف ةيفاك ريغ
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 ةتراقُم تاسارد / / سماخلا لصفلا

 رب رص رح حا را ا حملا

 .عمتجملا رومأل يّدصتلا يف يفكيال هن ةّنيدلا

 لاكش

 ام قاد ةفلتخملا ةموكحلا نيدايم يف مهرود ةيدأت لالخ نمو ةنايقنلا نإ

 ؛ةّيّدحو ةمراص نيناوق لامعإب صخلتي مهلمع نأل ؛مهنع اًرْفنُم م اعابطنا نوكرتي

 هذه سكعنتو ؛مهنع ةّيبلس ةرظن هيدل دّلوتت ءعبط نم هيلع يوطني اهب عمتجملاو
 :ّىهقفلا دعُبلا لدب نيّدلل ّيقالخألا دعُبلاب اًنعتسا ول انيب ؛نيّدلا ىلع ةرظنلا
 ةروصب دوجوم عيجشتلاو «بيغرّتلا رصنع َنألف ؛ءاهقفلا لدب قالخألا ءاملعبو

 لضفألا نم كلذ لجأ نم ؛ربكأ ةروصب نيّدلل سانلا ٌبذجني فوسف ؛ربكأ

 يكل قالخألاك نيّدلا نم ىرخأ داعبأ يف نيّصتخم ىلإ ةموكحلا نوؤش يف ٌءوجللا

 .مدعنيو ءفُعضي نأ لدب مهسوفن يف سانلا نيد ٌمكحتسي

 لاكشإلا تاوج

 حلا

 :رومأ ىلإ ةراشإلا ىضتقي ءلاكشإلا اذه نع ةباجإلل

 جاتحت ةلوّدلا ةرادإ نأل ؟بسحو «قالخألاب عمتجملا ةرادإ نكمي ال ١.

 َّنأ عم (هيقف) ّيهقف ٌصتخُم ىلإ جاتحن ةجيتتلابو ةيشتلا وه نوتاقلاو: «ةوتاق'لإ
 :هقفلاب عمتجملا َرادُي نأ بجي هيلعو ؛ةّيقالخألا لئاسملا رابتعالا رظنب غاز ةيقفلا
 .اًدرفنُم بولطملا ريثأَتلا رّبؤي ال (مهنم دحاو لكو «قالخألاو

 عيمجب ةطبترم تسيل نوناقلا قيبطت نع جتنت يتلا ةمارّضلاو «ةوسقلا . 5

 ٌحِعزنت ال سانلاو .نوناقلا نع َنيجراخلاو «نيمرجملاب صتخت لب ؛ ؛عمتجملا ءانبأ
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 تازكترملاو سشألا ف ةسارد ةّيناملعلا

 ميِلاعّتلاو «ةلادعلا قيبطتل اضرلاو «حايترالاب رُعشت لب ؛نيمرجملا عم ةّدَّشلا نم

 ءةوُشّرْلا مئارج ةيراحمك نيرخآلا قوقح ىلع يّدعتلاو ملّلظلا ةبراكع نإ ""ةّيلإلا

 ةداينقلا جروب فوقولاو»:بهلاو ةقرشلاو فاحش ا اوتالاخل و «زاكتجالاو

 ةرضحتلا تاعمتجملا ساسأ مدهي ةجيتنلابو ةرسألا ةينب مدهي يذلا بيرختلاو

 ءاهيبوصم ىلع ضررتعي قاع دجوي ال يتلا اهقيبطتو نيناوقلا عيرشت بيلاسأ نم
 هريتاسدو «نيّدلا قيبطت نع اضّرلاب سانلا روعش نإ ءاهيقّبطم ىّتحو «اهينّنقمو

 يف ةقيقحلا بلط ةعزنو «ناسنإلا ةرطف عم مءالتيو «خناستي نيدلا نوك ىلإ عجري

 ةلادعلاو ةقيقحلا تاذ لثمت يتلا نيّدلا نيناوق قيبطت ىلع ضرتعي يذلا اذ نم «هتاذ

 اذإ مرجُملا ىّتح ذإ ؛هريغو مرجملا نيب انه ٌقرف الو ؟ةرطفلا رونل ٌةحسف هبلق ينو
 قطو: ةلادعلا نيف نم معرتب الو ىراضتب ال ةيوقشلا ةرارم عم امضتلا ناك
 ةفالخ ناّبإ ٌثعقو ٍةّصقب ريكذتلا انه بسانلا نم لعل قايّسلا اذه يفو «ةقيقحلا

 ِةَقرّسلا ةمهتب 32 نينمؤملا ريمأ ىلإ قيس َدوسأ الجر ْنأ يهو 3 نينمؤملا ريمأ

 فرط لور ميدي علقو يع دك يل مامإلا ماقأف ؟نيتّرم هتميرجب ٌفرتعا دقو

 32! نينمؤملا ريمأل نيضغبملا ٌدحأ هيلع ّرم مألاب هروعشو ءهدي نم ءامّدلا ليسم

 ّعطق نم :ٌقراّسلا لأسف ؛هنم ليثلاو ةظامامإلاب نعّطلا دارأو ءءاّوكلا نبا هُّمساو

 كد
 فل  ذيف

 ع ع 9 ىلا# ِء ع س

 .هفاصوأو ريمالا لئاضف ركذب ذخأ هب بيصأ ام ةرارمو «ملآلا ةدش عم وهو

 مّلسملا نم يتلاو ءانثحب عوضوم نع ةجراخ عرشلا ىلإ ةدنتسملا ريغ ةوسقلا َّنأ ٌّكشاال )١(

 يف لكشتسملا لاكشإ نم دافتسملا نأ ريغ ءهتّمرب نيدلاو «ّيمالسإلا ماظنلا نم روفنلا بجوت

 نأ ىلإ اًفاضم :ةّيقادصملا ة ةوسقلاو ةّدشلا يف لزتخي نأ نم ربكأ ةموكحلا يف هقفلا نم ةدافتسالا

 .ةيقادصملا لئاسملا حرط ددصب تسيل باتكلا يف ةّيمالكلاو ةّيلالدتسالا ثوحبلا
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 ةَتراقُم تاسارد / / سماخلا ٌلصفلا

 نب ّلع ؛نينمؤملاب ساّنلا ىلوأو ءَنيِلّجحمْلا ّرغلا دئاقو «نييصولا دّيس ...» :اهنمو

 5 و 5 ِء

 ءاّوكلا نبا هيلع ٌدرف (2...و ميعّتلا تاّنج ىلإ قباّسلا ءىضترملا نيسحلا وبأ ؛ جلا 1

 و : يا ل

 ةَبجوأ ّقحب اّلِإ ينعطق ام هللاو ءيمدو ءيميحل هّبح طلال نو هيلع قا أل لآل
 ."00“ع هللا

 قيبطت يف ىوتسملا اذهب سانلا عيمج نوكي نأ ًةرورض كلذ نم دوصقملا سيلو : 000 * 4 .5 < .- ىو 3

 .نيناوقلا ٌصيخشت نأ ىلع ةريثك دهاوّشلاو ٌدهاش اذه (َّنإو .مهقحب دودخلا
 8 5 ل 5 ل

 ةرفنلاو «نيذلا نم زازئمشالاب ةقالع هل سيل ٌيقطنم لكشب اهقيبطتو ءاهبيوصتو

 تارّوصتلا مهسوفن نم اولازأل ةلأسملا ىلإ ٍةَقدب اوُرَظن ول َنيمرجملا ىّتحو ؛ُنم
 مهتارّوصتل ضتقم دجوي ال نيذلا عمتجملا دارفأب كنظ (مف ؛ةّيلامتحالا ةّيبلَسلا

 .ةئطاخلا

 راسة وناقلا ىلإ ةمازتقلا وه ةذشلا بيسيرو« اعارع نأ كيفااذإ :ةلوأد#
 نم ةّيهقفلا ةرادإلاو ءنيَّدلا ةحازإ بجي لهف ؛نيذلا ىلع يلاتلابو «ءاهقفلا ىلع

 ةينالقع مدع حضقتت اليلق لّمأتلاب غانا هلل و رص دّرجمل ةموكحلا ةحاس

 ٌلظتسو «ثناك نوناقلا ةّدش ىلإ عجرت يتلا تارّوصتلا كلت َنأل ؛كولّشلا اذه

 ةموكحلاب ّصتخي ال رمألا اذهو ةيحيراتلا راودألاو .روصعلا عيمج يف ةدوجوم

 ,تاماهّتالاو «ّرظلا ٍءوس ٌلكاشم هجاوت نيناوقلل اهقيبطت يف ةموكح لكو «ةّينيدلا
 جذومّتلا ,رومألا كلت عم ىهامتتو «ّقحلل َنعْذُت نأ الإ اه سيلو «تاضارتعالاو

 )١( :راونألا راحب 7/17/15٠.
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 تازكترملاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 دقو «ةمج لكاشم هجاوي ةْغناك دقف ؛ة2!نينمؤملا ريمأ ةموكح كلذل حضاولا

 «ّقحلا نيناوق طختي مل طقف سيل كلذ عمو «هباحصأ برقأ قيرّطلا اذه يف رسخ

 ميسقت يف مالسلا هيلع هتّقدك ءاهقيبطت يف ةيهانتملا ةقدلا لمعأ لب ؛اهنع ذي لو

 ْ .لاملا تيب

 ةّيفطاع داعبأ تاذ ساّنلا نم وتلا اذه تاعابطناو «تارّوصت نإ :اًينا

 ىلإ ةّينيّدلا ماكحألاو «نيناوقلا نع مهّبضغو ؛مهعابطنا نولقني مهَّنأل ؛ةّيسفن

 راسملل نادقف اذهو «هتغايصو «نوناقلا «نينقت ىوس ٌرود هل سيل يذلا نمل

 .عابطنالا اذه يف ّىالقعلا

 «نيناوقلا ةباتك لمشت ساّنلا ضعبل ةّيِبلَّسلا تاعابطنالا ّنأب انضرف ول :اًنلاث

 تاعابطنالا كلت نأ ىري رخأ ءايشأ وأ ءصرحلا ببسبو ءاًضعب ّْنأو ءاهقيبطتو

 الف ؛اهلبقتسمو «ةموكُحلا ةريسم حلاصب تسيل نّيدتلاو «ةهاقفلا نع ةّيبلسلا

 َمفد يضتقي ةموكحلا نع ءاهقُفلا زعل يواسملا نيطخاسلا اضر نأ ىسْمن نأ بجي

 .(ّيّمكلا رييغتلا) ّينيدلا عمتجملا يف ةّيهلإلا نيناوقلا ديدحت يهو «ةظهاب ةبيرض

 ميلاعتلاو ؛ماكحألا ليطعتو «(ّيفيكلا رييغتلا) هيلع وه اّرع نيّدلا فارحناو

 ىلإ عجري اًضيأ تامّدَّصلا هذه لمحت نإ .(يوهاملا ربيغَتلا) لماك لكشب ةّينيٌّدلا

 ةئطاخلا تارّوصتلا لباقم مُهلّمحَت نودقفي دقف ءاًضيأ صاخشألا 7 رح رادقم

 .نيدلا رّرضت نم بضغب مهيلإ نورظنيو «ضعبلل

 ةحاّسلا يف اهقيبطتو «ةّينيدلا ميلاعّتلاو «نيناوقلا ًةميق نأ حضتتي لّمأت ىندأب

 .لئاسملا كلت ىلإ ساقّتو َنَراقت ْنأ نم ريثكب ربكأ ةّيعامتجالا

 نم تاقشملاو «تابوعّصلا 2 راهطألا ةّمئألاو ةيطمركألا ّيبنلا لّمحت دقل

 "وو



 ةئراقُم تاسارد / / ُسماخلا ٌلصفلا

 «ٌعامتجالاو «ّيدرفلا ىوتسمْلا ىلع ٌقّبطت يكل ؛انيلإ ميلاعّتلا هذه لاصيإ لجأ

 لوسر يّدج يبيبح ينثدح دقل» :لاجملا اذه يف ةئءنسحلا مامإلا لوقي

 وأ لوتقم الإ اًنم ام هتوفصو هتيب لهأ نم اًمامإ رشع انثا هكلمي رمألا ّنِإ هيلا
 .""(مومسم

 ءنجّسلا مهتايح يف اولّمحتو ءاودهشتسا 250 ةّمئألا عيمج نِإف روهشم اك

 ٌفزن اك «نيّدلا غالبإ ٌرمتسي يكلو ؛ةةعمركألا ّيبنلا ةلاسر ىقبت يكل ؛بيذعتلاو

 ةأرُجب ٌلوقلا عيطتسنو «نيرهاّطلا ِءالؤه ةرصُن يف رارحألاو «نيدهاجملا نم ٌريثك

 ةّينيّدلا نيناوقلا نع ةفشاكلا ةّيهلإلا ميلاعتلا نم مكُحو ءثيدح لك لباقم يفو هن

 نودقعيو «لبقتسملا ىلإ نورظني اوناك نيذلا رايخألا ٌءامد ٌتلاس دق «ةّيمالسإلا
 َدشّرلا هغولبو «ميلاعّتلا كلت رون ىلإ ّيمالسإلا عمتجملا لوصو ىلع مهلامآ
 يطبنتسُمو «يعضاو داعبتساو ءًءاصقإ فاصنإلاو «لقعلا نم سيل «لامكلاو
 .ضعبلا ّنم ٍةديدس ريغ ٍتاروصت لجأ نم ةموكُحلا نعع ةّينيّدلا نيناوقلا

 ودبيو «ةموكُلا ةرادإ يف ةهاقفلا ىلع قالخألا ناحَجَر ٍةلأسم ثحب يبني 4
 قالخألا لّطعت مّهوت نم ًاشن (قالخألاب ةهاقفلا لادبتسا) ةّيرظن ٌرولبت نأ انه
 ريذحتو «نيناوقلا ميظنتب دودحم ةموكحلاو .هيقفلا لمع نأو «ةّينيّدلا ةموكُلا يف

 الو 0ةّيموكحلا نيناوقلا ميظنتب ددحتي هيقفلا لمع ال |منيب ؛مهتبقاعمو «نيفلاخُما

 ةّيلوؤسم اًقباس انركذ امك ءنيمرجملاو «نيفلاخملا ةبقاعُمب ٌدودحم ةموكحلا لمع
 لسا نمو ؛(حيحص لكشب نيّدلا ميدقت) يه ةريطخلاو .ّمهألا ةّينيذلا ةموكحلا
 نوغّلبمو «نيّدلا ىلإ ٌةاعد مه «نيمكاحو «ءاهقف اونوكي نأ لبقو ءاهقملا نأ

 71ص ؛47ج «راونألا راحب )١(



 تازكترملاو سشألا #2 ةسارد ةّيناملَعلا

 «ةنسحلا ةملكلابو «بيغرتو «ِنيلب هيلإ ساثلا ٌةوعد مهيلع بجيف ؛هماكحأل

 .ةبحمو .يفطعب , نيا ماعم مهوملعيو ؛ةحّرلاو «ةبحملا دي مهيلإ اوُطسيي نأو

 لح ىلإ نوعسيو ءمُهَجِعاول اوعمسيو «مهيلإ اوثّدحتيو دوب مهوّسلاجي نأو

 اولغشني نأو «نولوقي اب اولمعي نأو «ةّيتايحلا مهلكاشمو «ةيملعلا مهتالضعم

 .مهحصنو «سانلا ظعوب

 ميدقت يف ّيرايتخا ٌءيش ناسللا ةبوذعو .فطعلا سيل قايّسلا اذه يفو

 ةّدع نومضم وه (ى ؛كلذ يف ٌةديحولا ةليسولا وه لب ؛هريتاسد غالبإو يذلا
 مرمر نر رس

 ِبَلَقْلا ظِيلَع اَظَف تكول لَ دن هميم َةَمَحَياَمِْي 8 :ىلاعت هلوق اهنمو «تايآ

 204... فَلا يف ْمُهْرواَسَو مَ َروَْتْسأو مَع ُفَعَ كلن أوصف

 يفطاعلا دعُبلا نأ ذإ «ةفلتخلا ةموكحلا داعبأ يف لادتعالا ةاعارُم بجيو

 ءادودح هل نأ ريغ ءاَدذج مهم هميدقتو «َنيّدلا ميلعت يف نيّدلاو ؛ةموكحلل

 «قوناقلا دعُبلا كلذك ءعمتجُا عايض يف اًهافغإ بّبستي ةّصاخ اًرطأو

 نيّدلا ىلع ةميخو بقاوع يف اهيطخت بّبستي ٌةّصاخ ٌدودح هل «ٌيئاضقلاو

 .عمتجم او

 ةموكح حني ءاهداعبأو ةّينيَّدلا ةموكحلا دودح ظفحو «نيّدلا نييبت َّنِ

 ىلإ يدؤي ءاهضعب عم ةموكلل ةفلتخملا داعبألا طلخو ؛عيمجلل ٌةميلسو «ةلدتعُ

 حيجرت الف ؛اهكرادت نكمي ال بقاوعو «ةلوّدلا مسج يف ةّيناطر سلا ِددّعلا راشتنا

 :ةموركشلا دانبا نادت لك انيكم ريع كو مكمل وو: قالعتللا لعامل

 .بسانملا هعقوم بسحبو «لماك لكشب لغتسي نأ بجيو

 الد



 ةَتراقُم تاسارد / / ُسماخلا ٌلصفلا

 :ةّينيدلا ةموكحلل ّلمعلا ٌدعُبلا .'

 قئاقحلاو ءتالوهجملا فشك ةرورض ٌفرعملا دعُبلا يف ٌةجيتّتلا تحبصأ نأ دعب

 :لاؤّسلا يتأي ءبئاّصلا ركفلاو «لّقعتلا ربع ساّنلل ةّيرابتعالا قوقحلاو «ةّينيوكتلا
 دعبلا يف نوّضتْخملا لصح اذإ :؟ةلصحتسملا تايطعُملل اًقبط لمعلل ُليِبَّسلا ام

 .ةهج نم مالكلاو .ةمكحلا ربع اوعاطتساو «تايطعم ىلع يملعلاو (ٌفرعملا

 تايضتقُمو «عمتجملا لاوحأو ءعاضوأ ىلإ رظنلابو «ةيناث ةهج نم نوناقلاو هقفلاو
 قيبطت نكمي فيك ٍذئنيحف ؛(يغبني الامو يغبني ام) حيقنت اوعاطتسا «ةثلاث نامزلا

 حضوي هنوك ىلع ةوالعو «لاؤّسلا اذه ؟عمتجملا يف ةّيداقتعالا تايطحُلا هذه

 ,ةقيقح دّكؤي هّنإف ؛ةّييَّدلا ةموكُحلل ةّيذيفنتلا جماربلاو .تاسايّسلا نم اًريثك

 لح يف اًيفاك سيل اًدج امهم ناك نإو ملاعلا قئاقح فشكو «ّيرعملا دعُبلا ْنأ يهو

 ةّيملعلاو «ةّيرظنلا داعبألا ريغ ىرخأ لئاسم كانه نأ ذإ ؛عمتجملا تالضعُم

 ؛مهبلاطم ميظنتو ؛مهتالكشُم لحو ءساّنلا رومأ يف رظّنلا ةّيفيكو «دلبلا ةرادإك

 يف ٌةريبك ٌةيمهأ اهو «عمتجُملل ّيذيفنتلاو «ٌيئارجإلا ٌبناجلا ةفيظولا هذه لّكشتو
 .ةموكحلا ةيعقوم

 «سانلا قوقح ءافيتسا ةّيفيك ىلإ دوعي عمتجملل ٌيئارجإلا بناجلا «عقاولا يف

 يلوؤسم نم ديك كانهف ؛ٌّقحلا صيخشت ٍلصأ نع اًيساسأ افالتخا فلتخي وهو

 قيبطتلا راطإ يفو مهنكلو «دّيج لكشب سانلا حلاصم نوصخشبي اهلاجرو ةلوّدلا

 يمضي ام ىلإ ساّنلا ةيجوت نوعيطتسي ال مهتأ وأ ؛مهقوقُح قاقحإ يف نوُلُي
 ىلإ اًفاضمو ُبي ةّينيَّدلا ةموكُلا ةّينالقع ديسجت لجأ نمو ءانه نمو ؛مهقوقح
 .ساّتلا قوقح قاقحإل ةمزاللا ريِبادَتلا ذاحّتاو «ّلمعلا دعُبلا ٌلامعإ ّقرعملا دعُبلا

 او



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 سانلا ةكراشُمب مايتهالا

 تاهجوو «مهئارآ ةعجارم'سانلا قوقح ءافيتسا يف ةّيعطقلا بيلاسألا نم

 ىلع مهريصم ريرقتو «مهلبقتسم مسر يف اًرود سانلل نأ كش الو .مهرظن

 ىمسأ ضفر ٌينيوكتلا مهقح لالخ نم نوعيطتسي «ةّينيّدلا ةموكُلا يف مهتارّدقم

 ناعأ نفر. أ لقت ماكمب كلذكو «نيّدلا عابَّتا يهو ءاهوبق وأ «قئاقحلا

 موقت نأ اه نكمُي ال ةّينيَّذلا ةموكُحلا نأ اندّكأ املاطلو نّيدتلا وهو مهقوقح

 ريمأك موصعم درف لمكأ اهسأر ىلع ناك ول ةجردب «سانلا معد نود نم ٌرمتستو

 «حاجنلا اهل بتكي نلف ؛هتموكح نعو «ةنع سانلا ىلختو «مالّسلا هيلع نينمؤملا
 نود نم هقيبطت نكمُي ال هتايوتسُم ىلعأو «هتالاح لضفأ يف ّقرعملا دعُبلاف ؛نذإ

 .عمتجملا يف لمعلا دعُبلا

 ةّينطو تاموكح اهّنأب «ةّيطارقميدلا يعّدت يتلا تاموكحلا ٌضعب معزت دقو
 .تايعّدملا ىلإ رظّنلا نود نم ةّيلمع ةيحان نم اهتّيقادصم رابتخا يغبني نكلو «ةّيبعش

 ةدارإب ٌمتبت تاموكحلا َنم ٌليلقلا ْنِإ انلق اذإ َمقاولا ٌبِناجُنال انّلعلو «تاراعّشلاو

 رشا رابتعالا رظنب ذخأتو ءٍقار يفرعم جذومن قيقحتو «قيبطت يف سانلا

 نع فلتخت يتلا ةّينيّدلا ةموكحلا َّنِإ ءعمتجملا دارفأ ميوقت لبق قوقُحلا نم يلاعلا

 .ةّيصخشلا َنيلوؤسملا حلاصمو «تازايتماب ٌفرتعت ال يتلاو ,تاموكحا ةّيقب

 مهابقإو «سانلا لوبق نأ دعت ءاهدسجو ءاهتينب يف مهل اًضاخ اًزايتما يضترت الو

 نيّدلل سانلا عابّنا نم لصاحلا ؛ةقيقحلاو ءّقحلا تايوتسُم ىلعأ قيبطت يف طرش

 0 يل ياحب يا ابألا 0 لن رداد

 ةموكحلا يف نيدتلاو «نيّدلا لوبقو «ةفرعملا نم يلاعلا ىوتسُلا 00
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 ٌةَنراَقُم ٌتاسارد / / ُسماخلا ُلصفلا

 ةرولب دعب يأ ؛اينّدلا تايوتسُماو «بتارملا قيبطت ةّيفيك ةسارد نم دب ال هةّبيّدلا

 ديفتسن نأ بجي فيك «ماظنلل اًنكر هفصوب اًيضرم نيّدلا ةروريصو «ّينيّدلا ماظَلا

 .؟ىرخألا لئاسملا يف ةّماعلا ِءارآلا نم

 ةماعلا ءارآلا نم ةدافتسالا ٌةقيرط

 «ةَمهملا لئاسملا َنم ةّينيّدلا ةموكُملا ليكشت دعب ةماعلا ءارآلا فيظوت ةّيلآ نإ

 نم َّدب ال بلطملا اذه حيضوت لجألو ةموكُحلل ّلمعلا دعُبلل ةّيساسألاو

 .ساّتلا ٌرمأو هللا ٌرمأ :امُه نيموهفم نيب كيكفتتلا

 يف ٌصاخ مكح اهب قّلعتي يتلا لئاسملاب ةرئاّدلا هذه صتخت :هللا رمأ ١.

 بجيو «مزلي ةّيعطق ةّيهإ نيناوقو ٌماكحأ هيف يتلا ةرئاذلا يأ ؛ةّيئيّدلا صوصنلا
 ةموكُملا يف نيلوؤسملاو «نيلماعلا ىلع بجيو .ةهجلا هذهلاهتمرُ ظفح نّيِدَنْلا ىلع
 كلذ ناك داو اوسخ وءاهوودح اطدوداعألا لإ ىتذألا تقاوم قفا ةيدلا

 .ّينيدلا عمتجملا يف رومأ َءالو مهِفصوب وأ «نيّدلاب نيدقتعُم مهفصوب

 ريد اوبارللا رييغّتلاو «ليدبّتلا ةيضرأ اوحيزُي نأ بجي ِءالؤه

 كلت حرط ىلإ ىعسيف ؛ةّينيّدلا ماكحألا عم ضعبلا ةحلصم ّض راعتتا نأ نكمملا
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 ىّبح ؛صخش ّيأ نم لبقي ال ةّيهلإلا ماكحألا يف ليدبّتلاو «رييغّتلاف اذل ؛هل ٌرثأ
 اَنَعلَوَعَت آو :ىلاعت ّلاق ءرامضملا اذه يف هريصقت ٍلاح يف هللا ٌهدعّوت دق ةيكَيبنلا

 . 04يوم انعطَقل ه170) نيد انزال( 42)' لمواقأل اصعب

 ةموكحلاف ءاًضيأ يّدعتلاو ءيداّتلا ةّيضرأ ةحازإ بجي رخآ ديعص ىلع

 )١( :تايآلا ,ةقاحلا ةروس 55 -55.



 تازكّترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ىلع ىكامتت ال نأ بجي ءنيّدلا يساسأ ىلع ةمئاقلا اهتدعاقل اًرظنو ةّينيذلا

 نكمي فيكف ؛ةموكحلا ةّينيدل ىنعم ّمهأ اذهو «ةّيهلإلا نيناوقلاو ءماكحألا

 لك ىلع تيوصّتلاف ؛نذإ ؟ةّيلإلا ميلاعّتلاب أبعت الو ةّينيد اهسفن دعت نأ ةموك

 ظفحو «ةّينيّدلا نيناوقلاو ؛ماكحألا ءوض يف نوكي نأ بجي رمأ لك ذيفنتو «ٍنوناق

 .اهتمرخ

 لب ؛ميلاعتلاو ,ماكحألا نم مسقب اًصاخ سيل ةمرحلا ظفحو هّجوتلا اذهو

 ةموكحلا ةالو للعو «هّمارتحا بجيو «ةّصاخلا هتلزنم ُهل هللا ماكحأ نم مكح لك

 ةرظنلا ّنأو «ةلماش ٍةدحاو ٍةرظنب ماكحألا ىلإ اوُرظني نأ اهيلوؤسمو «ةّيمالسإلا

 رخآلا اهضعب كرتو ءاهضعبب لمعلاك ضعب نم اهضعب زييمتو ,ماكحألل ةّيئاقتنالا

 ذإ ؛لمعلا اذه ببسب ليئارسإ ينب مكيهللا خّبو دقف ؛حورطمو «لوبقم ريغ لمع

 كلذ راصف ؛جارخإلا مكح يف اوّصع مهنكلو ءمهّتحلصم لجأل ةيدفلا اولبق

 لاق «ةرخآلاو ءاينّدلا يف ّملِإلا نالذخلاو ءديدّشلا َباذعلا مهقاقختسا يف اًبس

 كلَ لقبا ٍضْعَبِب ن ورفككو بككلا ٍضْعَبِب َنوُصْؤَتْفَأ# :ىلاعت
 دب هلا امو ٍباَدعْلا ٍدَسَأ كلِ 29020 37 اَوؤيحلا نئزحالِإ مكن

 ,#00 َنوُلَمَحَت اَمَع
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 ةّيهإلا ريتاسّدلاو ,ماكحإلل عايصنالا ةرئاد ّهلإلا رمألا ٌةرئاد ءكلذ ىلع ًءانب

 ةلباق ريغ ةّيمتح ٌةرورض ةّينيَّدلا ةموكُلا يف اهويرح ظفحو ءاه ٌلماكلا مامتهالاو

 ةّيسدق يف ببّسلا وهو ءساّنلا معد ةذجوي ٌسّدقم ٌراطإ ةرئاّدلا هذهو ,شاقتلل

 «ةرئاذلا هله دوجو نم تاعمتجملا نامرح نإ «عمتجملا ف مهيلثممو «سانلا ءارآ

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 86.



 ةئراقُم تاسارد/ / سماخلا لصفلا

 تاعمتجملا كلت مهسوفن يف ناسنإلاو «ّيقالخألا طاطحنالا يف ٌثسلا وه

 تعرشو «ةرطف ةّيرشبلا لئاسم رثكأ ىتح تلمهأ ءديق ّيأب اهدّيقت مدع ببسبو

 جيورتو «سرادملا يف ةدابعلا عنمو ءمراكلاو «ٌلثملا جاوزلا زاوجك ؛نينا وقلاطحأ

 هذهو «فقاوملا كلت جئاتن ثناكو «نيِنيدَنْلا ىلع قييضَتلاو ؛ءارقفلا ملّظو داسفلا

 ًةرهاظ سيل دّيقتلا مدع نأل ؛ريطَحح ٍيفطعنُم يف ملاعلا تعضو ةجردب تاّيكولّسلا

 هعم نوكي اًجبخ ٌمسرت لب ؛نادلبلا لخاد يف ةرصحنُمو ؛ةّصاخ دراومب ةدودحم

 نأل ؛اًيرورضو ءاًعّوسُم اًرمأ اهتاورث بالتساو :ىرخألا لوذلا ٍلاومأ به

 يف اًدودح نوري ال ؛مهن «مهئادلبل ّلخادلا عضولا يف اًدح نوري ال نيذلا نيلوؤسملا

 ةرقنلاو ةةهفعبلا لوُدلا عم لُماعَتلا

 ٌصخت يتلا رومألا ىلع ساّنلا رمأ قلطُي «قيبطتلا رّيح يف :ساّنلا رمأ ."
 رادُت «ةرئاّدلا هذه يفو ءٌصاخ مازلإ اههاجت سّدقّملا عراَّشلل سيلو «مهّئايح

 لمعلاب نومزلم نولوؤسملاو ؛مهرظن تاهجوو ءساّنلا ِءارآ ساسأ ىلع ةموكحلا

 لدابتب ملسو ُةليييهيبن هللا رمأي ءقايسلا اذه يفو «مهتدارإ بسحب عمتجملا ةرادإ يف

 ئروُش مه هرم ا :ىلاعت لاق «مهنيب ايف ةروشملاب مهبيغرتو «سانلا عم ةروشملا

 اههابشأو تايآلا هذه يف لمأتلابو «"”# ٍسَذْلَا ف َمُهَرِواَسَو# :ىلاعت لاقو ١74 مْ

 هلويم هلي يبنلا ةدارإل ةعبات ةرباع ةلأسم سيل سانلا ءارآ نم ةدافتسالا نأ حضتي

 يف لصأ ةروشملا نأ تايآلا قايس نم رهاظلا لب «سانلا ءارآ ىلع عالطالا يف

 رومأ يف رابتعالا رظنب سانلا راظنأ ذخأب رومأم مركألا يبنلاو ,ةموكحلا ةريس

 لمع أدبم يه لب «ةيقالخأ ةيصو فرص سبيل ةرواشملا .ىرخأ ةرابعبو .عمتجملا

 )١( :ةيآلا ءىروشلا ةروس 8".

 )١( :ةيآلا .نارمع لآ ةروس 164.



 تازكترم لاو سُسألا ذل ةسارد ةّيناملعلا

 ماكحألاو نيناوقلا نأب ةّينامَّلَعلا ةاعد نم عمسن ام اًريثكو «ةّينيّدلا ةموكحلا هنيبت

 ىلإ يدؤي نأ هنأش نم اذهو «ةّينيّدلا ةموكحلا يف سانلا ءارآ ىلع ةيلضفألا اهل ةيهلإلا

 ؛مهرود راسحناو ةّينيَّدلا ةموكحلا باحصأ رظن يف مهنزوو سانلا ةميق لءاضت

 ةيعقوم لافغإ ينعت ال «ةّينيّدلا ماكحألل ةبسنلاب سانلا راظنأ ةيحوجرم اديب

 .عمتجملا ةرادإ يف مهءا رآ لامهإو سانلا

 .همارتحا بجي ةّينيّدلا ةموكحلا يف صخشمو فورعم عقومو نأش سانلل نإ

 ةيمهألا ءاطعإو «ةينآرقلا تايآلا نم دافتسملا مهنوؤش مارتحا نيب يفانت الو

 عمتجملا ءارآل ةميق يطعي يذلا ينيدلا مكاحلاف ءاذل ؛ةّينيّدلا نيناوقلاو ماكحألل

 يتلا مهئارآ ىلع ىذعت ولو «هللا رمأب ةميقلاو ةيمهألا هذه ىطعأ دق وهف «ةينوناقلا

 ةّيمهأ هل «هللا رمأ عبتب سانلا ٌرمأف ؛هللا رمأ ىلع دّرمت دقف ؛هعقومو هطيخُم يف ثزرب

 ةعم ٌمجسني ال لب ؛هللا رمأ عفرب ُهل ًطبر ال طقف سيل ساّثلا رمأ نم ٌطحلاو «ةّصاخ
 سة ع
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 .اضيأ

 «تاهبشلا يضعب نع ةباجإلاو «هتايدمو «سانلا رمأ ٍتاحاسم ٍديدحتلو

 لامعأ ةثالث كانه «قيبطتلاو لمعلا يف ينيدلا ماظنلل ةّيلكلا ةينبلا ةسارد يْغبني

 هذه :ةباقرلاو «نوناقلا ٌييبطتو ءنقتلا :هيَدلا ةموكحلا اهب موقت ةسيئر
 ةلقتسُم :ثالثلا تاطلّسلا ةدهغعب ةّيلعفلا ةمظنألا يف طانُت يتلا ثالّثلا فئاظولا

 نم دحاو لك يفوو «ضحملا ّيحالطصالا ال ٌيالقعلا ميسقَّتلا بسح اهضعب نع

 «رشابم ٌلخد ساّنلا رمأ ةرئادل دّدحُملا مهرظنو ساّنلا يأرل ةثالّقلا ماسقألا كلت

 .رشابُم ريغ وأ

 رمأب طبترُمو «هللاب ّصتخم نيناوقلا ّنسو ءَنينقّتلا ساسأ ّنِإف ؛نيِنقَتلا يف اّمأ

 اللول
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 مُكَحْلا نإ" :ىلاعت لاق «هب نيِنَقَّتلا راصحنا تالا فيو كلي هللا ّدكأ دقف ؟؛هللا

 جماربلا عضوو ءصيخشتلا يف سانلا رود لثمتي مسقلا اذه يفو , 20ه

 «مهتالكشم عضو يف وحلا ءالؤهل نِإف ؛مهوبختنا نيذلا مهولثمم اهذفني يتلا

 ءاهميظنت ناملربلا ىنبتي يكل ؛بعّشلا ٍلثممو باَوَنلا لوانتُم يف مهتالضعُمو

 .نيذدلا يذه يف اهيلع تيوصتلاو «نوناق عورشم ىلإ اهليوحتو

 لوؤسم ىلعأ نييعتو بصن يف قحلا سانللف ؛نيناوقلا قيبطت راطإ يف اّمأو

 عيمج يفو ءّصتخملا لوؤسملا ىلعو «ةّيروهمجلا ٌسيئر وهو «ةلوّدلا يف يذيفنت
 ,ةّيداصتقالا جماربلا قيبطت ةّيفيكو «راثتسالا تاّيولوأ ديدحتك ؛ةّيذيفنتلا هنوؤش

 ََيلوَّذلا تاقالعلا طمنو ؛عمتجُملل ةّيسايسلاو «ةّيداصتقالا ةيمنّتلا ططخو

 ةدافإلا هيلع «ةفلتخُملا تاعاّطقلاو ءتاسّسؤملا يف نيلوؤسملاو «نيريدُلا نييعتو

 .مهتاجاح نيمأت ىلإ ىعُسي نأو ءساثلا ءارآ نم

 َسِق ةّيلامجإ ةروصب انركذ يتلا ساّنلا تاّيحالص ةرئاد يف فصخملا لّمأتلا َنِ
 لالقتساب نيدقتعم لا ةّحص مدع رهظي آلا ناونُعلا يف رخآ (ًسق ركذنسو ءاهنم

 فشكيو «ّينيّدلا عمتجملا ةرادإ يف ساّنلا رود فعض ىلع ّينبملا ةسايّسلا نع نيّدلا

 سيل «ةّينيّدلا ةموكحلا ةرادإ نع عمتجملا ءانبأ دييحتب (ًئاد نوجهلي نيذلا نأ نع

 .كلذ حرط يف نودّمعتم مهْنأ وأ :ةموكُحلا ةينبب ةفرعم مهل

 ةباقّرلا ّقح
 (ةباقّرلا ٌقح) وه ءّلمعلا دعُبلا يف اًماتها ىلوت نأ بجي يتلا لئاسملا نم

 قوقحلا نم وهو ّنحلا اذه قاقحإ ْذِإ ؛ةموكحلا يف نيلوؤسملا لمع ىلع سانلل

 +ا/و ٠+ :تايآلا .ءفسوي ةروس )١(
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 عمتجملا دارفأ اضر نيمأت يف اًرراب اًرود بعلي ةّينيَّذلا ةموكُحلا يف ساّنلل ةّيعطقلا

 بيلاسأ فلتخت دقو ءمهقلازمو مهئاطخأ بنجتو «نيريدملاو «ةرادإلا ةقيرط نع

 ةاةنؤلل نيئاثلا ةسوام نم املاكشا طيس ومرات ةنلدنلا | ىويمخلا قافلاقلا

 «بازحألا سيسأت نم رضاحلا انّقو يف ةدقٌعملا روّصلاو «لاكشألا ىلإ َيِهافَّشلا

 ,ةّمهم قئارّطلا هذه لكو ؛ماعلا مالعإلاو ,تاعوبطملاو «تاَّظنْلاو «تاباقّتلاو

 .ةحيحص ٍفورظ يف تَقّبَط ول ةموكحلا لبقتسُم يف يباجيإ رثأ تاذو ةمّيقو

 لامعإ ىلإ ةفاضإلابف «مالسإلا يف قحلا اذه ةّيمهأو «ةلزنم ةفرعم ثدرأ اذإو

 اهو ؛""ةقا بلاط يبأ نب لع ةموكحو هك مركألا لوسّرلا يتّموكُح يف ّقحلا اذه

 يهو ركذملا نع يهّنلاو ءفورعملاب رمألا ةضيرف دّكؤت ٍناتزراب ناتّينيد ٍناتموكح
 ضرفلا اذه بسحبو «ّقحلا اذه ىلع ةّيساسألا ةّينيَّدلا عورفلاو ,ماكحألا نم

 ةسرامت عمتجملا ءانبأ ىلع بجي ؛مالسإلا يف ةميظعلا ضئارفلا نم ٌدعي يذلا ّحلإلا
 «ىلعألا ىلإ ىندألا نم ةفلتخملا ةطلّسلا حئارش لمع يف رظنلاو «ٌياقرلا روّدلا

 .مهتابجاو زاجنإ يف مهئادأ نيسحت يف ةديدجلا لولُخلا حارتجاو ءاهدقنو

 هتيناملعب طبترُم عمتجم لك يف ةطلّشلا دقن ْنأ ضعبلا ّدع دقف ؛اذه عمو

 ةيناعلل َنأب ءالؤه دقتعي ذإ ؛ةّيناملعلل يباحيإلا بناجلا وه اذه ّنأب نيدقتعُم
 نع نيّدلا لصفب داقتعالا يف لثمتي ّيبلّسلا اهبناجف ؛ّيبلسو «َيباجيِإ :نيبناج

 ؛نيدلا ةرئاد نم ةّيعاتجالا لئاسملاو «ةموكحلا هبجومب جرخت يذلا ةسايّسلا

 «نقتلا لحي قم عمتجملا ءانبأ نم ٍدحأ ءانثتسا مدعب لّثمتيف ؛ٌياجيإلا اهّبناج اّمأو

 ريمأ نامز يف اهتنيدم يلاو نم (هدوس) ىّمست ةأرما مّلظت ةصق عجار كلذ ىلع لاثمك (1)
 .7 7 5 /ا/ :ةعيشلا نايعأ :ك.ر «ةيواعمو 3! نينمؤملا

51 



 ةَتراقُم تاسارد / / سماخلا لصفلا

 وأ «ةمكاحلا ةأيهلا نوناق ناك ءاوس عمتجملا رومأ عيمج نأ ىنعمب ؛ةباقّرلاو

 .ةلءاسملاو دقّتلا ةّيلباق اهيف نوكي نأ بجي مهريغ وأ «نييسايَسلا

 اّنع اولفغ دقو «ةلكشملا لح يف ّىبنجألا نم ةزئاجلا نوُرظنتي ٍءالؤه نأ ودبيو

 قيبطت نيكو نقلا نع يهتلاو .فورعملاب رمألا دودح يف َلّمأتلا نأل ؛ ؛مهدنع

 ءانثتسا مدعك ةّينالعلل ّيباجيإلا بناجلا اذه عضوي نأ دّرجم سيل «ةضيرفلا هذه

 «ماهفتسالا ةرئاد يف كلذ يف ٍديق ىندأ رابتعا مدعو ءدقّتلا لاجم يف عمتجملا ءانبأ

 ىلإ الامجِإ ريشنسو «بناجلا اذه ىلع اهقّوفتو ءاهتّيلضفأ ىلإ ٌصّلخن فوس انو

 :ةّيلضفألا هذه يحاون ضعب

 ةناقارلا ىف ىباتلا نحيوهوهةاملعلا اًنياجيإ اغا ادعي ةفضوتهيلإ واشي اه نإ: ١

 قيقدّتلاب نكلو ءصقنلاو «بيعلا نم اًيلاخ ٍةلهو لّوأل ادب نإو ءنييسايَّسلا ىلع
 ةباقّرلا يف فّرع يذلا ديحولا ءىشلا نأل ؛ديقلا نم عونب ٌرعشن ةباقّرلا هذه يف

 نولصفنُم نيلوؤسملاو ءماَكُحلا نأكف ؛َنيلوؤسملا ىلع سان ةباقر وه ؛ةروبزملا

 دقّنلل اوضّرعتي نأ يغبنيو .نوهبتشيو ؛نوؤطخي نيذلا مهدحوو «سانلا ةّيقب نع
 وأ «صخشب هيبنتلاو قتلا ٍطَنُي مل ركنملا نع يهنلاو ءفورعملاب رمألا يف ادنيب

 ضعبلا مهضعب داشرإو «هيبنت نع نولوؤسم سانلا عيمج لب ؛ٍةّصاخ ٍةعومجمب
 درفلا نيب ةهجلا هذه نم ٌقرف الو ؛نيرخآلا زواجت نع توكّسلا مدعو ءرخآلا
 لوؤسم هيبنت مهناكمإب عمتجملا يف نييداعلا صاخسشألا نأ يكف ؛لوؤسملاو يداعلا
 ّيأ وأ رخآ ٍلوؤسم هيبنت هناكمإب لوؤسملا كلذك .هئاطخأ مامأ هعضوو ؛ةلودلا

 ظافحلا يف اوؤطخي نأ نكمي عمتجملا دارفأ نأ ىنعمب ؛عمتجملا دارفأ نم صخش
 تاهيبنّتلاو ؛ٌتاداقتنالا هذه نوكت نأ دب الف «ةّيعاتجالاو ةّيدرفلا قوقحلا ىلع
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 ٌمتمت ل نكلو ءبسحو هيِسَّتلاو «ةباقّرلا يرصنُعب ةّيناملَعلا ٍتّمتها .؟
 هنولوقي ام ةياغو ءاهقيبطت يف نامّضلا وهامو «ةباقّرلا هذه حاجن يف ةليفكلا قئارطلاب

 نم اهيلع اوظفاحيو مهتطلس اوّوقي يكلو ؛ماكحلاو «ةداقلا ْنأ :صوصُخلا اذهب

 مهناهذأب تقلع ةرظنلا هذه ْنِإ .مهكولس رييغت ىلع نوروبجم ءرطخلا يف عوقولا

 نأل ؛ةّيّداملا رهاوظلا قوف اع مهلاصفناو «نيّدلا تاداشرإ نع مهداعتبا ببسب

 نولب نّولتي فوس ءىش لكف ؛ةموكُحلاو «ةّيعاتجالا ةايحلا نع َدَعتبا اذإ َنيّدلا

 ذخأي نأ الإ سانلا بلاطمب مامتهالا ةّيناّلَعلا ةموكحلا ٌمكاح عيطتسي الف ؛ٌّيّدام

 نم سانلا ةباقرو «هيبنت ىلإ رظن ولف ؛ةّيّداملاو .ةّيرهاظلا حلاصملا رابتعالا رظنب

 ,ةموكُحلل ٌماَتلا لاصفنالا يهو ةّينامَلَعلا ينابمل ايفو دعي مل ِهّنإف ؛ٌيّدام ريغ ٍدعُب

 ديحولا مفاّدلاف اذل ؛ةّينالع ةموكح هتموكح دعت ملو «نيّدلا نع ةطلّسلاو

 هنأ ريغ مهل ةْيَداملا حلاصملا ظفح نع ةرابع «ساثلا ءارآل ّيناملعلا مكاحلا مامتهال

 لّسوتي دق مكاحلا نأل ؛سانلا ءارآب مامتهالل ٍفاك ريغ هدّرجمب عفاّدلا اذه نأ ودبي
 سا ا “ع ع ع 7 و ع

 سانلا نا وأ «ءايرثالا ىلإ ءوجللاو «ةليحلاو «ريوزتلاك هتموكح ةيوقتل رخأ بيلاسأب

 ءارآب ٌمامتهالا نوكيو ءانايحأ ٌرمألا سكعني دقو ءاّناد هِتْطلس ىلع ريثأتلا عيطتست ال

 َملظ اًينغ نأ ول لاثملا ليبس ىلعف ؛ةروبزملا ةموكُلا ناكرأ فيعضت يف اًببس سانا

 اذه يّدؤي لهف ؛هقح عازتناو ؛مولظملا كلذل ٌراصتنالا مكاحلا بجاو ناكو هاًريقف
 - .ً »> س 7 8 ىلا هل 9 ع ع 7

 عضي نأ نكمي ةمدقتملا لودلا يف ىتح ؟هفيعضت وأ «مكاحلا ناكرأ ةيوقت ىلإ لعفلا

 ِِع َك 4 ع ِِع

 .سانلا يأرب مكاحلا رثأت ىلع اًليلد سيل عفاّدلا اذه نذإ
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 يكلو ّيمالسإلا مكاحلاف ؛ركنُْلا نع يهّنلاو ءفورعملاب رمألا ةّيضق اَمأو

 بجي لب ءاَقلطُم هّيطلٌسو هج اصم ىلإ رظني نأ بجي ال .مهيبخو «ساّدلا رمأ ىلإ تفتلي
 اذإف ؛يداع درفك ّيمالسإلا هداقتعال اَقبِط مهتاداشرإو «ساّلا حئاصن ىلإ رظني نأ

 نأ بجي «ساّنلا قوقحل عييضت هيف رخآ صخش ّيأ لبق نم وأ «هلبق نم المع ىأر
 مأ .هتموكحو «هِتطلُس ةيوقتل اًبجوم حالصإلا اذه ناك ءاوس ؛هحالصإل ىدصتي

 نأ قيرطلا اذه يف ُهنم عّقوتي الو «ٌّنحلا ةروشملا ىلع رثألا بيترتب ٌفّلكم وهف ؛ال

 يكل ؛لياحّتلاو «ةنهادلاو «ةّيسايسلا بيعالألاو ,حلاصملاب مامتها ىندأ هل نوكي

 .ٌيعرّشلا ّيهإلا هفيلكت لثتما ٍدق نوكي

 سيل «ركنُملا نع يهْنلاو .فورعملاب رمألا ةضيرف ْنأ حضتتي ءاليلق لّمأتلابو
 كانه نوكت (نيح اهيلع قّوفتت لب ؛ةّينالعلل ّيباجيإلا رصنعلا ىلع رفاوتت طقف
 ىرخأ تاّيصوصخو ءاهقيبطتل ةنمآ ةناضو عسوأ ةصرفو ةبسانم ٌفورظ

 دل ىضووبصالا ل ةروكم

 :ةباقرلا ّقح ّنأب ٌينيّدلا ركفلا ىلع عالّطالا يف روصقلل اًرظن ضعبلا ٌدقتعي
 ةسادق ىلإ كلذ اعّيو هب لمعلا نكمي الو «ّيمالسإلا ماظنلا يف ٌدودحم دقنلاو
 رمألا ةضيرفف ؛ساسأ اهل سيلو «ةئطاخ ةرظّنلا هذه (ّنيِب «ةلوّدلا يلوؤسم ضعب

 اذه لاثيماب نوفلكم لمعلا ةيحان نم َعيمجلا نأ امك ركل نع يهّنلاو .فورعملاب
 بجاولا اذهف ؛باطخلا ةيحان نم كلذك ,ءكلذ نم دحأ ىنثتسي الو ءبجاولا

 ىّبئتسُم ريغ هيقفلا لولا وهو ةّينيّدلا ةموكح لا يف بصنم ىلعأ نأو هِدّيقم ٌريغ
 نيناوقلا مارتحاب عيمجلا مدقتي ناك ْنِإو ؛ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم
 نع رلصب اهدتع هيت مغ عيال اذهنيكلو فاوقتو .هتلادع ببسب ؛ةيهلإلا

 يملا
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 يمت لهب وه لب (ةيعف ةقيطب اضاخت يل ههنيتقو «ةحضل قبو اعتقل وأ ءأطغخ
 هيبنّتلا معن «ةءاّنبلا تاداقتتنالاو «تارظُتلا ىلع هعالطإب نوفّلكم مه لب ؛عمتجملا

 ركذملا نع يهانلاو ةكورعلاب رمآلاف ؛ةلوّدلا داع بيرختو ءيفيعضت نع فلتخي

 نع لفغي نأ بجي الو «عمتجملا نوؤش ميمرتو ؛حالصإ ٍددصب نوكي نأ بجي
 نوكيسف ؛صخش ةعمُس ةيوشت دحأ دارأ ولف احلا ظفحو «سانلا ةمارك

 نمؤملل لعج هللا نأل ؛هدئاوف نم ريثكب ربكأ .هتتيطخو ءلمعلا اذه ٌررض

 :1كاقداّصلا مامإلا لاق ءمارحلا تيبلا ةمرح نم لضفأ هتمرحو «ةميظع ةمرح
 ؛هيقفلا لولا ءيهّتلاو رمألاب بطاخملا ناك اذإف ؛(ةبعكلا نم ةمرح مظعأ نمؤملا»

 «نينمؤملا نم اًئمؤم هنوك ىلإ افاضمو هّنأل ؛رثكأ ةّيمهأ ٌبستكيس روكذملا ٌعوضوملاف
 رود لطعت ال هتسادقو «هتمرح تاّيثيح معن ةيموصعملا بئان بصنمب عّبمتي
 ملسملاو ءنمؤملا ةمرُحو «ةسادق نأ امك ؛ءاَنب اًدقن هداقتتا يف ّيمالسإلا عمتجملا

 ىلع ًءانب ؛ههيبنتو هتحيصن ّيمالسإلا عمتجملا كرت يف اًغَّوسم نوكت ال «يداعلا

 َنوكي نأ ةرورض ىلع ًةوالعو ءركدُلا نع يهّنلاو فورعملاب رمألا يف بجي كلذ
 هِساسأب نعّطلا ىلإ ضي ال لكشب ىّدؤي نأ ءعمتجملاو .درفلا حالصإ هنم ٌفدهلا

 .هلوصأو

 ةفلتخّملا بناوجلا ىلع انفّرعتو ءعوضوملا اذه ىلإ فاصنإلا ِنيعب انْظن اذإف

 فوسف ؛اهننّسو اهبادآو اهِطورّشو ءركملا نع يهنلاو ءفورعملاب رمألا ةضيرف نم

 نم مسق نع انعفاد اذإو «ةيناملعلل يباجيالا دعبلاب يمس ام ىلع اهتّيلضفأ انيدل حضتي

 انْمق وأ ,ةدوجوملا ةّينيّدلا قئاقحلا ىلع عالطالا نود نم (َياجيإلا بناجلا) ةّيناَّلَعلا

 .ريبك رظن ٍقيضب انيلتبا دقف ؛ٌينيّذلا ركفلا ىلع دعُبلا اذه لّضفت ٍةقيرطب ليلحتلاب
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 نونفلاو مولعلا ضعب ىلع اًعلَطُم «ةدّدحُم بابسأل ُناسنإلا نوكي ال دق

 يف ةديدجلا ةّيلقعلاو «ةّيملعلا قئارطلاو «جهانملا ضعب لهجي دق وأ «ةديدجلا

 نكلو «ثناك |ثيح مولعلا هذه ليصحت بجي انهف ؛ةفاك ةّيرشبلا ةايحلا تالاحم

 لمألا نوكي نأو «ةّينيّدلا ميلاعّتلا نايسنل اًبجوم ةلأسملا هذه ّنوكت نأ بجي ال
 ةفاقثب راهبنالا نم الإ أشني ال كولّسلا اذه .عقاولا يفو «ّيبنجألا ىلع اًدوقعم

 ُداصتقالا : يناثلا روحملا

 ًةداع ذإ ؛عمتجُملل ةّيداصتقالا رومألا ةرادإ ةّيفيك ةّمهملا ةموكلا لئاسم نم

 عم اًقيثو اًطابترا هل نأ مّلسُلا نم يذلا ماظَنلا اذه دعي ذإ ؛ماظن لكش ىلع مّدقُي ام

 «تاموكحلا عاونأ يف فالّتخالا تازارفإو تالق ني ركجلا يمايسلا ركفلا

 يف ًةّصاخ ّىؤر كلمت اهنوك ىلإ رظنلاب اًضيأ ةّينيَّدلا ةموكحلا «ةّيسايسلا ةمظنألاو

 ىلع ل 8 داش ّىداصتقا ماظن امل ءاهريغو «ناسنإلاو ملاعلا نع ةفلتخم تالاحي

 .َنامْلَعلا ّيداصتقالا ماظّنلا نم زّيمتي اذهبو ؛ةّيطإلا ميلاعتلا

 ءرصتخُملا ثحبلا اذه هُعسيال ةّينيَّدلا ةموكُلا يف داصتقالا سسُأ حيضوت ّنإ
 نكمُيْذِإ ؛ةدئاف نم وُلخي ال ةّيئزجلا هجمارب ضعبو ةّماعلا طوطُلا ىلإ ةراشإلا نكل
 اًفاضُم ةكالكلاو ةّييدلا ةيرظنلا مبيقتل ة ةديدج اياوز ىلع ٌةءاضإلا اهالخ نم

 تارّوصتلا ضعب ةّيحطس ٌرهظُي ةّينب هينيَدلا ةموكُلا يف داصتقالا ةريسم نايب نأ ىلإ

 حالصإو «نيّدلا نيب طابترالا مدعو ءضحم لكشب ةّينب ةئيدلا ميلاعتا ةيورخأك
 ضعب يف ةقفاوتم نيدلا يف ٌدحيرص ميلاعت كانه نوكت اهنيح «ىرخأ ةرابعبو ءاينُدلا
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 تازكترم لاو سُسألا # ةسارد ةّيناملعلا

 نمف ؛حورطملا ٌيملاعلا ٌّيداصتقالا ماظنلا عم ىرخأ ٍتاهج يف ةفلاخ و تانيحلا

 سيل «سانلل ةّيشيعملاو «ةّيداصتقالا رومألا عم هيطاعتو «نيذلا لماعت نأ مولعملا

 .اقيقدو ءاقيمع الّماعت هنوكب زّيمتي لب ؛اًجذاسو ءارباع الّماعت

 ضارعتساب موقنس «داصتقالا لاجم يف ءارآلا نيب ةنراقم َدقعن نأ لجأ نمو
 و
 ع

 يف اًجاور تاّيرظنلا رثكأ ذإ ؛ّناملعلا داصتقالا سسأل اًقباس ّرم اك ّيئامجإ

 يزاوُي اب ةّيّدلا ةموكُلا يف داصتقالا سسأ ىلإ ةراشإلا مث ةّيبرغلا ةّيلامسأرلا
 .ةروكذملا حمالملا

 يناملعلا داصتقالا

 ٌيكارتشالا داصتقالا اَّنإو ءةّصاخ ةموظنمب ٌّناملعلا ٌداصتقالا ٌرصحني ال

 نأ اب نكل ؛اًيناملع اًداصتقا ّلامسأرلا ماظتلاك ٌدعي «نيّدلل ةّيِبلّسلا هترظن ببسبو

 ؛ةّيخيرات ةيحان نم ةّيناملَعلا ةّيرظنلل ٍقادصم زربأ ّدعي ءبرغلا يف لامسأرلا ماظنلا

 .انه انثاحبأ ٌروحم نوكيسف
 لماعلا هتابلطتمو ءٌُدرفلا نوكي ةّيدرفلا ىلع مئاقلا داصتقالا نم عوّنلا اذه يف

 عفادلاو ءّسحلا نأو «ةّيداصتقالا جماربلاو «تاسايّسلا سرا ارتأت لككألا

 .داصتقالا اذه ديحولا كرحملا وه «ةّيتاذلاو «ةّيَداملا حلاصملا قيقحت يف يحلصملا

 «ةمهبُم «ريخلا عفاود اًصوصخو هيف ىرخألا تاكدحملاو .عفاودلا 5 وحنب

 يتأي «يلامسأرلا داصتقالا يف ةّيدرفلا عفاودلاو «درفلا ةّيروحم دعبو «ةّيعقاو ريغو

 هدوهج مهنم درف لك لذبي يذلا هدارفأ طابتراو ,عمتجما ماوق نع ماهفتسالا

 يف تريثأ دقو «ةّيتاذلا حلاصملا نع هيف عيمشلا تحسيروو ضع تل ا ورنألا ل

 ةقالع ةيهام نع (ليم تاروتسا) لءاست ىتح «ءسجاوم لا نم ٌريِثك قايّسلا اذه

 نذل
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 .مهنيب ٌّيداصتقالا لذدابتلا ةقيرطو «ةّيداصتقالا تاطاشنلا لاجم يف صاخشألا

 :لوقي ذإ «(حلصألل ءاقبلا)و «(عزانتلا) :لثم تاحالطصا راطإ يف كلذ 57

 «ماظنلا اذه يفو ؛ماجسنالا ىلع ال ,حلاصملا يف داضّتلا ىلع ةّيدرفلا لصأ يبا

 هب يمري نأ ام هاف ؛لاتقلاو «عازّنلا ىلإ هتناكم ٌققحي يكل ؛صخش لك جاتحي

 ."”«ءارولا ىلإ نيرخآلا يمري نأ اّمِإ .ءارولا ىلإ نورخآلا

 حرتقُمو ءرظن لك ضفرب ام ٌدح ىلإ يلامسأرلا ٌداصتقالا مسّني ىرخأأ ةيحان نم
 ,راعسألا ديدحتو «تالماعلا عون يف رخآ ٍناكم ّيأ نم وأ «ةلوّدلا نم ناك ءاوس

 ىلع مهططخو «مهُتقيرط موقتو «تاكرّشلاو «دارفألل ةّيداصتقالا تالدابملاو

 مدع ببسبو ءانُه نمو «ةطورشملا ريغو للا ني ةسفانل اووف 11 قروشلا

 ."”ةلادعب ةورثلا عيزوتو «ّيبسنلا نزاوّتلا ةياعر نكمي ال داع نضتت ةلوجو

 ّيداصتقالا َمّدقتلا ّنأ نوري نيذلا ّلامسأرلا داصتقالا يرظنم نأ ّيهدبلا نم
 وحن ٌوطخي نأ عيطتسي ناسنإلا نأ نودّكؤي «ةّيدرفلا مهتاسايس ٌلصاح برغلا يف

 ءايقيقح اًيعس ىعسي ةلاحلا هذه يف وهف ؛هتحلصمو .هسفنب ركفي امدنع مدقتلا

 رابتعالا رظنب ذخأ ول نيب «ةيهافّرلاو ّيداصتقالا ٌومنلا يف حاجّنلا لحارم يوطيو
 ىلع مّسقت فوس هلمع ًةجيتت َّنأب فرعي ناك وأ يذلا عفاوّدلاك «ىرخأ عفاود

 .بولطملا وحتلاب لمعي نل هّنِإف ؛نيرخآلا

 1ع العري مهاوهحنعب مل لأ ءأهمقلل 0أ 2عم70101 7.38 :عجار رثكأ عالّطالل )010(

 ةيكيرمألا ةنازخلا بتكم نلعأ دقف «تاءاصحإلاو تانايبلا ضعب لقن انه بسانملا نم لعل ()
 ل ا ل نأ نع ةفلتخم رداصم نم ةدافإلاب ١4177 ماع يف
 عالّطالل .ةينطولا ةورثلا نم / 7 نوكلمي اكيرمأ ءاينغأ نم /7 ١ |نيب «ةينطولا ةورثلا نم
 .7377 :داصتقا دض «ك .ر :رثكأ



 تازكترم او سشألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ةّيدرفلا ساسأ ىلع ينب ٌّناملعلا داصتقالل اًرمر هفصوب ّلاسأرلا ٌداصِتِقالاف

 لامعإ داصتقالا اذه يف ذوي مل ذإو ؛ةّيصخّشلاو «ةّيَداملا درفلا تاجاح نيمأتو

 ريغو «ةدّيقملا ريغ ةسفانُا وه هيلع بلاغلا عباطلاو «ةورثلا عيزوت يف رظنلا

 هنع ٌكفني ال ٌرمأ اهراكتحاو «ةورثلا ٌسيدكت ْنِإف ؛ةّرُخلا قوّسلاو «ةطورشملا

 .ٌمومذم ٌءىش هّنأب كلذ ىلإ رظني ال لقألا ىلعو

 ٌينيذلا داصتقالا

 نم ةعومجم وه كلذ ضعبلا مّهوت (ى ٌينيّدلا داصتقالا ّنم ٌُدوصقملا سيل

 نم ٌيشان مّهوتلا اذه َنأل ؛ةّيلقّتلا نيَّدلا صوصُت نم ةّيلك ةروصب ةذوخأم جماربلا

 «بسحو ؛(تاياوّرلاو تايآلا) لقئلاب نيّدلا دّدحي يذلا نيّدلل صقانلا فيرعتلا

 رخآلا ضعبلاو «ةّينيّدلا ميلاعّتلا نم ضعب ةّيئاوّرلاو «ةّينآرقلا صوصّنلا نيح يف

 ّينيَدلا صوصتلا ةبترم يف عقت يتلا تازرحملا كلت «لقعلا ٍتازرحُمب قّلعتي

 ُداصِتقالاف نذإ «نيّدلا لصأ نع ٍةجراخ ريغو «هّئاحبس ّقحلا ةدارإ نع يكحت

 جازتما نإ «ةّيلقّتلاو «ةّيلقعلا تازرحملا نم ةدّيشُلا ةموظنملا ىلع ٌقلطي ٌّينيّدلا

 يشن ناكملاو ءنامّزلا ىلع قبطنملا داهتجالا ءوض يف قّقحتي يذلا لقّتلاو «لقعلا

 .ةينيد ةغايص غوصمو «ةّيملعلا جئاتنلا ثدحأ ىلع يوطني اًداصتقا

 اهتايح رارقتساو ءاينّدلا حالصتسا ىلإ افاضُمو «داصتقالا اذهل اًمبط ساّنلا

 عيمج عضت لب ؛اًئاد اهركذتست لب ؛ةّيعطق ةقيقح ةرخآلا دعت طقف سيل «ةّيوينّدلا

 «ربكأ ٍدهج ىلإ جاتحي ّينيدلا داصتقالا حرش نإ ةرخآلا هاجتاب ةّيويندلا اهتاكرح

 لالخ نمو هنأ الإ ءنيّدلا يف نيّضتخملاو ءنييداصتقالا دوهج ربع متي عسوأو

 يف تحرّط يتلا راكفألا ساسأ ىلع يغبني ءرصتخملا باتكلا اذه هب حمسي ام
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 و

 :داصتقالاب طبتري ايف نيدلل لئاسر ثالث ىلإ ةراشإلا ٌاملعلا داصتقالا

 ٌرمتسملاو يدجلا ٌىعّسلا ١. ل ل ول

 نع فقوتلا مدع اهيلع مهثحيو ءّسانلا ْنيَدلا اهب يصوي يتلا رومألا نم
 ٍتاحاس يف (ًئاد هيلع بجي ناسنإلاف ؛مهتايح يف ةرباثُماو :ةدحاو ةظحل لمعلا

 ءيعّسلا ةّيداصتقالا تاجاحلا نيمأتل يعّسلا يف اهنم ٌمسق يتأي يتلا ةفلتخما ةايحلا

 ةهج نم حالّصلا ىلإ ّينيدلا عمتجملا لصي يكل ؛ةّيمئادو «ةّيَدج ةروصب لمعلاو
 ةيمهأ لكؤي هدلط يبنلا ثيدحو « يعامتجا ةهج نم ةيلاعلا هفادهأ ىلإ لصيو «ةيدرف

 ةعاّسلا تماق نإ :لاق ذإ مهتايح يف نوملسمما ُهَلْدبي نأ مزلي يذلا يعّسلاو .دهجلا

 ىلع ."”«اهسرغيلف اهسرغي ىَّتح موقي ال نأ عاطتسا نإف ؛ٌةليسف مكدحأ دي ينو

 عمتجملا يف صخش للك نأو ءاّيح مادام ىعسيو «ٌلمعي نأ ناسنإلا ىلع بجي اذه
 عرازملا لع بجوتيو .هدادعتساو .هتيلباق بساني ب لمعلا هيلع بجيب يمالسإلا

 .فيلأتلا يف قّقحلاو ؛ميلعّتلا يف مّلعملاو «عنصملا يف لماعلاو «ليصاحملا جاتنإ يف
 ٌىقيقح ا ىنعملاب اولمعي نأو ءافيكو ءاَّك مهتاّيلوؤسم ءادأ يف دهجلا لذب .ةباتكلاو

 75 -َ 2 سا اهنا ع ع َّ ًَ ب

 ميلاعتلل اقبط اورمأو ءاوعُّد سانلا نأ (ى .ىرخأ ةيحان نم «ةوق نم اوتوأ ام لكب
 ةجردب سعاقّتلاو ءلّساكّتلا نم كلذك اوعنُم «جاتنإلا راطإ يف لمعلا ىلإ ةّيهلإلا

 2200 «ٌىمالسإلا عمتجم ا ف هطاشن مدعبو .لمعلا نع لطاعلا صخشلا نأ

 191 مظاكلا ٌمامإلا لاق «ّيلإلا بضغلا وهو «ةقلخلا ماظن يف ٍديدهت ركأب هسفنل

 ءلسكلا 2/2 تيبلا لهأ تاياور تدع كلذك ."”(غرافلا دبعلا ضغببل هلل نإ

 .897 /" :لاّمعلا زنك ١7/ 5٠١:. :كردتسملا(١)

 /١١//0. :ةعيشلا لئاسو (")



 تازكترملاو سشألا ف ةسارد ةّيناملعلا

 لاق «ةرخآلاو ءاينذدلا ةراسخ ىلإ ناسنإلاب يّدؤت يتلا بويعلا حبقأ نم رجضلاو

 نم كناعنمي امئإَف رجّضلاو ءلسكلاو مك ١ اا وع با

 ."”(ةرخآلاو اينَّدلا نم كّظح

 لمعلا ةّيمهأ ءاهل لماّشلا رظنلاب دكؤت ءصوصخلا اذهب ةريثك تاياور كانه

 ٌراكنإ ضعب لواحي ؛تاديكأتلا هذه عم نكلو «ّمالسإلا نيّدلا يف هتناكمو

 بابسألا ليصحت يف سانلل ةّيعامتجالاو «ةّيدرفلا دوهجلل نيذلل ّياجيإلا عابطنالا

 «نينمؤملا نمت يتلا ةّيئاوّرلاو «ةّينآرقلا ةّلدألا كلذ ىلع نومّدقيو «ةايحلل ةّيداملا

 نيح يف ءانب قّلعتلاو ةةيوقدلا رهاظلا نع ةاعسألاو ءايندلا بلط نم مهرّذحتو

 مومذملا اينّدلا بلط نيب قرفلا ٌتيح هالعأ مّشوتلا اذه دّئفت اهلقنتس يتلا ةياوّرلا

 دّممم) ُلوقي «حودمملا ةّيتايحلا ةّيداملا رومألا ليصحتل لمعلاو «يعّسلا عم ءاًعقاو

 نب دّمحم تيقلف ةّراح ةعاس يف ةنيدملا يحاون ضعب ىلإ تجرخ :(ردكنملا نبا

 هذه يف شيرق خويش نم خيش : يسفن يف تلقف هل نيّمالغ ىلع ئكتم وهو ل لع
 ؛هيلع تمّلسو نم توندف هّتظعأل هللاو ءايندلا بلط يف لاحلا هذه ىلع ةعاّسلا

 هذه يف شيرق خايشأ نم اًحيش هللا كحلصأ :تلقف ءاًقرع بّبصتي ناكو ّلع مّلسف

 . ؟ةلاحلا هذه ىلع تنأو «ّتوملا كءاج ول فيك ءاينّدلا بلط يف ةعاّسلا

 ىلع انأو ,توملا هللاو ينءاج ول» :لاقو دناستو نيّمالغلا نع هيدي مامإلا ّلخف

 ."”(...هللا تاعاط نم ٍةعاط يف انأو ينءاج «لاحلا هذه

 مزاوللا نيمأت ىلإ يعّسلا نأ رابتعا مهوت نيب ٌديبك قرف كانه عقاولا يف

 ٠١. /55 :راونألا راحب (؟)
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 ةَئراقُم ٌتاسارد / / ٌسماخلا لصفلا

 نأ ةقيقحو داعملاب ّىعقاولا ناهيإلاو «ةرخآلل كرتو هللا رماوأ نع فلخت ةّيداملا

 ءانبأ بيغرت ىلع ةضيفتسملا تاديكأتلاو ةّيهلإلا تاعاّطلا يف ٌحردني لمعلا اذه

 ريغ ةميخو «بقاوعب اهُكرت بّبستي يتلا رومألا اًصوصخو .كلذ ىلع عمتجملا
 .ةرخآلاو ءايندلا يف كُرادّتلل ةلباق

 : طاقن ةّدع ىلإ ٌريشن انه

 رضع لكل بولطم تعادلا ملأ «قويلتتلا ماقال: نإ نعش :قوألا

 .ليجو ءرصمو

 هتجاح ىلإ رظني امك عمتجملا ةجاح ىلإ يعاّسلا ٌرظن نوكي نأ بجي :ةيناثلا

 .بسحو «هّتجاح عفر ىلع اًبصنم ُهّم|تها نوكي ال ثيحب «ةّيصخشلا

 يف ّمهلا نيب ٌقيِرفَتلا بجي يأ ؛حودمم ٌرمأ كالهتسالا يف ةعانقلا :ةثلاثلا
 يف يعّسلاو كالهتسالا يف مهلا نيبو ؛لمعلا يف نزاوتلا ىلإ يعّسلاو «جاتنإلا

 .ثحبلا ءانثأ يف رومألا هذه ٌليصفت يتأيسو «ةيهافرلاو ءٍفارسإلاو فَلا
 ةّيعفنلا سح ليدعت ."

 ُماظنلا هدّكؤي ذإ «هيف عفاودلاو ءثعاوبلا ٌروحم وه ناسنإلا يف ةيعفنلا سح

 ةّيداصتقالا هتاطاشن هّجوي يذلا ديحولا وه ّسحلا اذه نأ نودقتعيو «ّيلاسأرلا
 سيلو ءّيعقاو ريغو «ٌموهوم وهف ؛ناسنإلل ةّيعّتلا ةرئاد ريغ يف عقي عفاد لك نأو

 ّسحلا اذه ظحلي «ةّيمالسإلا ةّيلقّتلا ميلاعَتلا ىلإ رظَتلابو ,ةّصاخ ةّوقو «ةميق هل
 ةبنج ليدعت ؛ناّثلا دعُبلاو «طارفإلا ةبنج ليداعت وهو 4 لوألا دعتلا"#نيدعت نم
 .طارفإلا



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 طيرفتلا ٌيفن
 ؛رضاحلا رصعلا يف ناسنإلا يف ٌسحلا اذه ُثلمهأ ٍةعامج ٌمهأ نييكارتشالا لعل

 .دارفألا لاومأب اوفرتعي ملو «ةّيدرفلا ةّيكلملا اوفن ّيكارتشالا ماظنلا ساسأ ىلع مهف

 مهل سيلو «ةّيقيقحلا مهّروجأ ةلودلا رداصت لاّع ىلإ اولّوحت سانلاو «مهتورثو

 ٍةلوّدلا لحتدتبو ؛مهتاجاح عفر ٍرادقمب نوطعي اَّنإو «ةورّدلا ىلع لوصحلا يف حلا
 ظافحلاب الو ,مهلمعو «مهدوهج ةرمثب ال اونئمطي ملو سانلا قثي مل رادقملا اذهب

 اًقدهتسُم ناكو ءاّدبأ روهظلاب ةّيعفنلا سحل خمسي مل «ةسايّسلا هذهبو ءاهيلع
 .اًمامت

 ماظنلا نم نيأدبملا نيذه نم اّيأ لبقي ملف ؛ّيمالسإلا داصتقالا يف ام

 :نأل ؛ناسنإلا ىدل ّيعفنلا ٌسحلا ريمدت ىلإ ٍنايهتني نيذللا ّيكارتشال

 مهيلعو ءتقو عرسأ يف لاّرعلا روجأ عفد نع نولوؤسم لمعلا باحصأ الو

 ُهَرجأ ريجألا ءاطعإب 240 راهطألا ةّمئألا ىصوأ دقف ؛قوقحلا ءادأ يف اوناوتي ال نأ

 يف نولمعي اًموق ةّيلهْللا دبع يبأل انيّراكت :لاق بيعش نع» .هِقرع ٍفافج لبق
 نأ لبق مهّروجأ مهطعأ :بّتعمل لاق اوغرف الف ؛رصعلا ىلإ مهلّجَأ ناكو «ناتسُب

 .200وهق رع فني

 دحأل سيلو .يمالسإلا يداصتقالا ماظنلا ف هي ةصاخلا ةيكلملا :اًمناثو

 ٍلاَجَرلِل# هتزاجإو هنذإ نود نم نيرخآلا تاورثو «لاومأ يف فّرصتلا يف قحلا

 274 نسل اني تب ِآَسَيللَو أوت اً ثدسصت

 )١( :يفاكلا «هال /5ال :راونألا راحب 0/ 789.

 ) )1:ةيآلا ءءاسنلا ةروس 7.
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 ةَئراقُم تاسارد / / سماخلا لصفلا

 نم هتّيكلام مدع تبثي تبقي ملام لاملا كلذ مجح ناك امهم يصخش لك لاف اذل

 حرر ف ركزولا وها ةلكفاحمل هند ةّيمالسإلا ةموكحلا ىلعو مرتحت ةّينوناقلا عجارملا

 .هل ضّرعتلا ديري نم لك

 لئاسملا ىلع ةّيمالسإلا تاديكأّتلا ليس نم نيتطقّنلا نيتاهم انيفتكا ولو

 .هفيظوت ةدئافو «ةّيعفنلا ٌسح ةّيلوبقم يف مالك ىقبي الف ؛ةيداصتقالا

 يكارتشالا ماظنلا لوصأ ىلإ انرشأ (ى هنأل ؛نيذلا راظنم نم همادختساو

 لصاحل صاخشألا نانئمطا مدع وه ةّيعفنلا ٌسح فيظوت قيرط يف عنام ربكأ

 ٍلكشب سجاهلا اذه مالسإلا عفر دقو «ةّيشيعملاو «ةّيداصتقالا مهدوهج

 .هظفح وأ «لاملا ليصحت يف ناك ءاوس .درفلا دوهج مارتحا ْنإف كلذلو

 «نانئمطاب ّيداصتقالا لمعلا نورشابي ّيمالسإلا عمتجملا يف ٌصاخشألا لعجي

 .بولطملا وحنلاب مهحلاصم بسكل ٌينطابلا مهساسحإ نم نوديفتسيو

 نيذلا كئلوأ مهو «هيلإ ةراشإلا ردجت طيرفتلا روحم نم رخآ ٌقيرف كانهو
 دقف ؟ةّيداملا عفانلا بسكل يعّسلا نم َناسنإلا نمت ةّنيدلا ميلاعتلا نأ نوّدعي

 ىلع داهتعالاو «لكوتلاو .دهُرلاك ُمالسإلا اهدّكأ ةيماس ميهافمب كلذ يف اوكّسمت
 عبتبو «يداصتقالا كّرحتلا عم ُصّراعتت ميهافملا كلت نأ اوأرو ءاهريغو «هللا قزر
 ْ ةّيويندلا حلاصملا لينل ناسنإلل ٌينطابلا ساسحإلا كلذ

 اًرثأ كرت «(ةّينابهّرلا)ب فرعو .ةيحيسملا نم بّرستو شن يذلا ركفلا اذه
 ف اقلاع ّىقب ةء نآلا ىلإ ةلعلو ؛روصعلا ضعب يف ةيمالسإلا تاهيقحلا ف اعلان

 2 5 ٌبغرت ال طقف تسيل ةّينيذلا ةيلقنلا صوصنلا نأب ضعبلا ناهذأ

 صفو



 تازكترم لاو سّسألا ل ةسارد ةّيناملعلا

 ةّيوينّدلا رومألا يف ةبغّرلا مدع ىلع اًنايحأ عجشت لب ؛ٌقايحلا طاشنلاو «لمعلا

 هابتنالا بجي «ةفئاطلا هذه تارظن يف لّنأتلاو ءرظّتلا لبقو ءاهب ةطبترملا لامعألاو

 ىفتقُمب ةّينيدلا ميلاعتلا يف رُفانَتلاو «نيابتلا دوجو ٌمدع يهو «ةّيرورض ةلأسم ىلإ

 ةيبوب هلا ةحاّسلاو «ةّيإلا ريغ رومألاب ّصتخت فالتخالاو «ةرفانملا ّنأل ؛اهتّيلإ
 اًمَلْيْخَأ هيف أوُدَجَول هاري رنِعَنِم َناَكَولَو# :ىلاعت لاق ءر ومألا هذه نع ةهزنُم

 #01 اريدكص

 نأو «ةّيويندلا مهتايح لجأ نم ّدكلاو ءلمعلا ىلع سائلا ٌمالسإلا تحي

 هللا دابع يس ْنأ دّكؤيو ءلومخلاو ءسعاقّتلل قيرّطلا اذه يف الاجم اوُعَدي ال

 ميهافم عم كلذ ُصَراعتي الو «لجو ّزع هلل مهتعاطل ٌقواسم مهتشيعم ليصحتل
 يف ةّيهلإلا رماوألاب نوبطاخملا َرّيحتي يكل ؛هللا ءاضقب اضّرلاو «دهزلاو «لكوتلا

 ؛اهليدعت نوديريو «ٍلادتعالا قيرط نع ثحبلا ٍددصب اونوكي وأ «مهت :ابجاو ءادأ

 لوط يف ةموسرملا هدودح ظفح عم هب ةّصاخلا هترئاد يف هللا نيد نم رمأ لك لب

 ذإ ؛بسانُم لكشب رماوألا كلت ٌقح ًءادأ بجيو .ىرخألا رماوألاو «ميلاعتلا

 ميِلاعّتلا دودُحل قيقد مهف ىلع مهرفاوت مدع ببسبو «ضعبلا َّنأ يف ةلكشملا

 كلت نم مكح ّيأ ؛قح َءادأ نوعيطتسي ال ءال حيحّصلا كيكفتلاو «ةّيهإلا

 ا ا عبو

 ."74 بسال تح نقرر (2) ايل لعْجي هلأ ني مول :ىلات هِلوق لوزن
 كدلوأ لمشتاال ّيفإلا قزرلا ةودح نأ نع نيلفاغ ؛ةيويندلا مهامعأ اوكرت ثيح

 )١( :ةيآلا .ءاسنلا ةروس 5.

 :تايآلا ءقالطلا ةروس (؟) ١-7.



 ةئراقُم تاسارد / / سماخلا ٌلصفلا

 اذل ؛ءاعدلاو «ةدابعلاب طقف نولغشنيو «ٌّيويندلا مهّيعسو ءمهّلمع نوكرتي نيذلا

 ."'"«بلطلاب مكيلع .هل ٌبجتسي مل كلذ لعف نم هّنإ١ :ةليع ئبنلا م لاق

 .ناسنإلا لخاد يف ةّيعفنلا ٌسح عناوم عفر ّيمالسإلا نيّدلا َّنِإ :ةصالخخلاو

 ضعبلا ّنَظ نإ كلذكو «ةلزنمو «ةميق شيعلا لجأ نم ةلوذبملا دوهجلا ىطعأو

 يكحيو .ءساسأ هل سيل ةّيداصتقالا تاّيلاعفلا ءادأ يف لومخلل ةيضرألا دوجوب

 ءاهدودح ِكيكفت ىلع مهتردق مدعو هةّينيَّذلا ميِلاعّتلا نع ةئطاخلا مهتارّوصت نع

 عفانملا ليصحت يف ناسنإلا اهذبي يتلا ّدوهجلا ىطعأ مالسإلاف نذإ ؛اهرئاودو

 ,عفانملا باستكال ناسنإلل ةّينطابلا لويملا مرتحا ءكلذل اًعبتو «ةريبك ةيمهأ ةيداملا

 ءلمعلا كرتو «لسكلاو سُماَّتلا ءربّصلاو لّكوتلاو «دهُزلا ىنعم مزلتسي الو

 دهّزلا يفاني ال ,كالهتسالا يف ةعانقلا عم جاتنإلا ىلإ ّيعّسلا نأ مك «كلذ لاثمأو

 .مداقلا ثحبلا يف كلذ نيبنسو «لكوتلاو

 طارفإلا ٌيفن

 دازفأ بيقرتل انروردض اسحب ناسإلا ىف ةّيعفنلا كح ذغ مالسإلا نأ عم
 ةّيصخّشلا ةّيكلملاك همزال مرتحاو «ةّيداملا عفانلا بلطو ءبسك يف عمتجمل ا

 ةّيعفنلا ٌسح ىلع دامتعالا يف طارفإلا َنإف ؛هّلبقي ملو «هيف طارفإلا ديوي مل نكل
 ينعي اذهو «ةّيناْلَعلا اهب فرتعت يتلا حمالملا ىلإ عمتجملا ةزيكر ليوحتل بجوم
 يف داصتقالا فده سيركتو .ةيدرفلاو ةيصخشلا حلاصملا يف رومألا عيمج لازتخا

 نييناملعلا ىلع ىَّبح ىفخي الو «ةّبحملاو «ريخلا ةرظن عم هتافانمو «ةّيعفنلاو «ةّينانألا

 رابتعا ضرعيس كولّسلا اذه َّنأ نوملعي مهئأل ؛تارّشؤملاو حمالملا كلت ٌلاكشإ

 )١( :راونألا راحب ١707/7١ .



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 عمتجملا قْوَس ىلإ ضرفلاب ناك ْنِإو جراخلا نم نوعسي اذل ؛رطخلا ىلإ عامتجالا

 يضفيس عمتجملا اذه نب ةسئاي ة ةقيرطب ضعبلا حّرصيو «نؤاعتلاو «مهافتلا وحن

 .ءايوقألا طّلستو «ءاقبلا لجأ نم لاتتقالا ىلإ

 يف مهل ةئطاخلا ةرظنلا يف دس دّسجتت ةّيبرغلا ةّيدرفلا ةعزّدلل ةّيسيئرلا ةلكشملا ْنِإ

 نوّمتيي ناسنإلل ةّيَداملا مهترظنب ْمُهف ؛ناسنإلا ملعب ىّمسي ام وأ ءايجولوبورثنالا

 نم نيعونلا نيذه نيمأت يف هذكو هّمه نوددحيو «ةّيناويحلاو «ةّيتابنلا ةايح لاب طقف

 ؛تابثلاك ةٌّمسج ومني يكل ؛راهن ليل لمعي نأ بجي دوجوم مهرظنب وهو «ةايحلا

 .ناويحلاك ةّيلايخلاو «ةّيمهولا َةَّذللا ققحي يكل وأ

 يتلا تاسايّسلاو «ناسنإلا نع ةّينالقعلا ريغو «ةحيحّصلا ريغ ةرظنلا هذه

 دعبلا يف لالحمضالاو صقتنلا ٍداجيِإ يف ثبّبست «هتايح يف اهقيبطت يف اهوذختا
 هتاناكمإ عيمج عم ُناسنإلا حبصأ ثيحب ؛ةّيعقاولا هترطفب رارضإلاو «ناسنإلا

 هسفن ىوس هدنع ٍءىشل ةّيمهأ الو مات اًيتاغارب اًينانأ اًدوجوم ةّيناسنإلا

 ّىتَمَهَأ َدَف ةَمياطو# :هلوقب ٍءالؤه نع ُميركلا ُنآرقلا ربع دقو ؛هتحلصمو

 ؛تابنلا وأ ناويحلا ةّيتاذ يه «ةميركلا ةيآلا يف ةروكذملا ةّيتاذلا هذه ."”4 ٌمُهَسْفنأ

 هتاجاح نيمأتو مسجلا ةئشنتو «تاّللاب ماتهالاب هتايح صخلتت ضعبلا نأ يأ

 كله طقارب اه: قو جووومألا كللق ىومب دع ولا ءيشل ةميق الو هةّيلايخلا ةيمهولا

 6 نوملعي ال ةنّفعتملا ةدسافلا ةرمثلا يف يملا دولا هبشت يتلا ةعاىجلا

 لَمْ مه هُلدو أوعّممَسو ولكي ْمُهَرَد # :الئاق ُهيبن هللا بطاخ ءمّكوح يرجي

 . "0 َنوُساعَي ٌفوَسُف

 .18 :ةيآلا ءةروس (1)
 .” :ةيآلا ءرجحلا ةروس (1)



 ةَتراَقُم ٌتاسارد / / ٌسماخلا ٌلصفلا

 ةّيويندلا تاذلملاو .ةّيتابنلاو «ةّيناويحلا :ةّيتاذلاب لاغتشالا ُهَجتني ٍءيش ّمهأ ْنِ

 نع ةلفغلاو «ةّيناسنإلا ةقيقحلاو «يلاعتملا قلاخلا نع ةلفغلا ؛ةلفغلا وه ةلئازلا

 رظنلا ضاعغإو «ةرخآلا ةقيقحو «ءضرألاو «تاومّسلاو «ملاعلا قلخ ةّيفده

 بو روم :ّلاَعت لاق :ةرخآلاو ءاينذلا قأشنل ةرتتسُاو «ةرهاظلا قئاقحلا نع

 مه لب وملاك َكِيَلْوأ أ بي نعم ال نأ مَلَو ابي َنوُرِصَبي ال نيعأ حطو ابي َنوُهَمْمي ا

 ىلإ ناسنإلا إلا ٌمالسإلا وعدي ةيِؤّرلا هذه لباقُم ينو ."4*”7 َوُلِفِنعْلا مه 5 لص

 ءادتبا هنم ل ذإ ؛ةيقيقحلا هتاذو «هتيوبم مامتهالا .هئايحإو يناسنإلا دعبلاب ماتهالا

 دعتسي مث «ةّيقيقحلا هتاذ فرعي نأو «ةّيناويحلا قوف ةّيعقاولا هتابولطم ىلع فّرعتلا

 نع فلتخي سفنلاب ٌماتهالا اذهو ءٌيناسنإلا هدعب ةيبرت يف ةبولطملا تالاىلا لينل

 ةّيقيقحلا سفنلا ىلإ لوصولل مزلي نطاوملا نم ريثك يفو هّنأل ؛ةّين ةّينانآلا ةيدرفلا ةرظنلا

 اهميدقتو ةّيناويحلاو «ةّيتابنلا سفنلا ىلإ 39 يتلا ةّيداملا حلاصملا نع لزانتلا

 ةانعم اذهو ."74 ُةَصاَصَح مي َناَكْوَلو يِضْنَأ لع توُرشْؤَيَو# :ىلاعت لاق «ريغلل

 ام :ىلاعت هلوق يف كلذ ليثمو قيام سفنلا لويم ىلع ريغلا ٍةجاح ميدقت

 يذلا راثيإلاو .ناسحإلا ةّلع ثيح ."74 ارواج وم ذي ال هلأ هجَول كَسهْط

 وه «تاياوّرلل اقبط تيبلا لهأ اهنم دوصقملاو يا كلت نع ردص

 هجو ىلإ لوصولا راثيإلاو .لاملا لذب نم اودصق مهّْئأ ىنعمب هللا هجول لوصولا
 بيذه «ةّيقيقحلا ريغ مهتاذ نع لزانتلاب نوُبحِي ٍءالؤه ؛بولطملا لاكلاو «هّللا
 ىلع ةكئالملا هتعلخ يذلا بقللا وهو ؛هللا دنع فرّشلاب اوظحي نأو «ةّيقيقحلا مهتاذ

 .1ا/9 :ةيآلا فارعألا ةروس )١(

 8 :ةيآلا ءرشحلا ةروس (0)

 .9 :ةيآلا .ناسنإلا ةروس (")
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 تازكترملاو سشألا ف ةسارد ةّيناملعلا

 ةّيدرفب ماتهالا نم ٌعون سفنلاب تامارتهالا هذه نأ حدقني دقو «27ىسيع

 نيب زرابلا توافتلا نأ ريغ «ةّيدرفلا ةعزنلا ةبشت ةهجلا هذه نم يهو «ناسنإلا

 نمؤملا ناسنإلا ٌيعس ذإ ؛نيرخآلا عم ةقالعلا ةعيبط يف رهظي نيترظنلا مكلت

 كانه لب ؛نيرخآلا حلاصم باستكا عم ضراعتي ال طقف سيل ؛هدوجو ليمكتل

 .امهتيب مّزالتلاو «قفاوّتلا نم ٌعون

 ةّيقيقحلا ريغ هتاذ حلاصم كرت يف قّقحتي ُهَلك َّنأ ىري َنمؤملا ناسنإلا نإ

 مل هّقح ءاطعإو مهتدعاسمو «نيرخآلا ةّبحم نأ ىري وهف ؛نيرخآلا عافتناو

 ةّيدرفلا ةعزّتلا يف ةلوهجم لئاسملا هذه ُتيقب نيح يف هفده ىلإ لوصولا ليبس وه

 ريغ رومأ ةّيتاذلا حلاصملا نع لزانتلاو «ةيحضتلاو «راثيإلاف ؛ةدوهعملا ةّيبرغلا

 ٌريسفت هل سيل ّيعاجلا لمعلا ىتح لب ؛مهترظن بسح ةّيعقاو ريغو ؛ةموهفم
 نم ثيح ؛نيلعفلا نيذه نيب ّقاذ فلاخت كانه (نيب ؛ةّيّداملا ةعفنملا راطإ يف اّلِإ

 دصاقملا ىلإ ةدنتسملا ريغ (ةفرّصلا ةّيداملا) ةفرّصلا ةّيعفنلا ىلإ ناسنإلا ىعدُي ةهج

 ىضتقُم نأل ؛نيرخآلا عم ّيعامجلا لمعلا ىلإ ىعدي ىرخأ ٍةهج نمو ِقِنَسَحلا
 اذهو «هوحم ىّتحو «سفانُلا رسك ةلواحمو «ةقلطملا ةسفانملا ىلوألا ةروّصلا

 .ّيعامجلا لمعلاو «نواعتلا أدبم عم مجسني ال

 ءوض يف سانلا نواعت فييكت يف ًةريبك اًدوهج نوّيبرغلا نورّكفملا لذب

 يف ةجيتن ىلإ اولصي مل مهنكل ءامهتيب ماجسينالا داجيإ ةلواحم وأ «(ةّيدرفلا) ةّيرظن

 عسشت ال ةّيدرفلا ةّيعفنلا عم هيفانت ببسبو «ةدعاسملاو َنواَعَتلا ّنأل ؛لاجملا اذه

 عمتجملا ةريتوا :لوقي ذإ ؛نيرظنملا دحأ حيرصت كلذ ىلع دهاّشلاو «مهتّيرظن هل

 .نارمع لآ ةروس نم 6 ةيآلا ىلإ ةراشإ )١(
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 ٌةَنراَقُم ٌتاسارد / / سماخلا ٌلصفلا

 ."”«ءاقبلا لجأ نم عزانتلا ساسأ ىلع ةمئاق ةيدرفلاب موكحملا

 ةّيناملَعلاو «ةّيدرفلا ماظن ريسفت هنكمي الو ءرّوصت دّرجم اذه نأ َنظُي دقو

 َنوكي ْنَأ لبقو «مالكلا اذه اندجول اَدّيج ةّيرظْنلا مئاعد انْسرد ول |نيب ؛هتّمْرب

 ٌدارفأ ناك ول ىنعمب ؛برغلا يف ةّيدرفلل ّيعطقلا مزاللاب فارتعا وه ءرظن دّرجب

 ٌصانم الف ؛ةّيصخشلاو «ةّيَداملا مهجلاصمو «ةعفنملا رايعوب طقف نوركفي سانلا

 ءساّنلا نيب ّىعقاولا نواعّتلل ٍذئنيح ىنعم الو .ىوقألا طّلستو «عُزانَتلا نم

 .نيرخآلاب ماتهالاو

 نم اًعون «عمتجملا ءاقب ىلع ةظفاحُملل ةلوّدلا لاجرو «ةساّسلا ضرفي دق

 مهتّيرظن ساسأ عم ضراعتي هنوكلو رمألا اذه نأ ريغ «ّيربجلا ّيرهقلا نواعتلا

 لاتقلاو «عزانّتلا ىقبي |نيب «عامتجالا ىوتسُم ىلع ٌٍلكشو .يحطس ٍلكشب حرطي
 اذل ؛هتّوقو ءهتّدش ىلع رثكألا ةعفنملا ىلإ لوصولل ةّيساسألا ىنبلا ىوتسُم ىلع

 011 31اب ارئاسو الأ يبو ينااار ازال يا اجلا هل نبأ ىلرقلا

 ربع اّلإ ةّبحملا هذه ققحتت الو ءمهقوقح اوُمرتحي نأو «مهعون ءانبأ عم ةّينطابو

 هفذحب نيذلاف ؛عامتجالا ةحاس ىلع هدوجو ةدالعلا ةساس ضفري يذلا نيدلا

 نيذلا ساّنلل ةميلّسلا ةرطفلاو «ٌناسنإلا دعّبلا رهظي ةثملاو ةّينانألا شمال

 يفو «ٌىقيف ّيقيقح ٍلكشب عمتجملا دارفأ نيب قيمع نواعتو «طابترا قيقحت مهزاكمإب

 ةدفانأا ةنئانم م نيرحألا اتم :لإ ضال دبف نكس ال نتج اذه ل

 .مهتعفنم ىلإ نوعسي مهف ؛مهتيناسنإ ظاحلب نيرخآلا نودعاسي لب ؛ةيداصتقالا

 نورعشي لب ؛نيرخآلا نوهجاوي ال مهّنأ ريغ ءاثيثح ايعس ةّيصخشلا مهتحلصمو

 (1) زطع لعرب مهاوهرنعب مل لاء همهم 0أ ععم0الأ نى
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 لّمأتلا يِغبني داصتقالا ىلإ مالسإلا رظن مهف لجأل ؛انه نم .مهبناج ىلإ مهدوجوب
 امنيب ؛ّىعامجلا لمعلاو .ةّيصخشلا ةعفنملا نيب نيّدلا اذه هعّجشي يذلا لعافتلا يف

 اهيلك ْنأل ؛ٍةجيتن ىلإ ٌلِصي ال ّيرغلا ّيداصتقالا ماظنلا يف نيرمألا نيذه لعافت

 ضضَراعتي رثكأ ةعفنم ىلإ لوصولل ّيعامجلا لمعلاو «ةّيَداملا حلاصملا عفادب لصحي

 اذه ققحت نكميف «ّيمالسإلا داصتقالا يف اّمأو «ربكأ ٍةعفنم قيقحتل ةسفانملا عم

 ىلإ لوصولاب اًلّثمتم سيل نيّدلا اذه يف ّيعامجلا لمعلاو «نواعّتلا ّنأل ؛لعافتلا

 :ةّينيد ةّيصو وه «ةّيّدام ةغبص اذ نوكي نأ لبقو ءرمألا اذه لب ؛ةّيصخشلا ةعفنملا

 .ةيناسنإو

 اذه ءوض يفو ءٌناسنإلا دعُبلاب نوقتري نيّدلاب مهكّسمتب عمتجملا دارفأ نإ

 «نيرخآلا ررضب نوضري الو «(مهضعب عم ةيبلقلا مهتقالع ققحتت .ءاقترالا

 ةّيداصتقالا ٍتامزألا يف مُبنودعاسيو «ةسفانلا ةرئاد نم مهئاصقإ يف نوعسي الو
 س 5 50 5 . 5 7 ا 1 9

 اليدب نواعتلا حور نوكتسو «عارّصلاو عزانتلل ةحاس ناسنإلا ةايح نوكت ال اذه

 يتلا ةفيرّشلا ةّيداصتقالا ةسفانملاب كلذ ّئضي نأ نود نم داقحألاو .تاموصُخلل
 .ةّيلعافلا ساسألا اهطرش هوانا .٠ و ً 7 0

 ؛لّدعملا ةعفنملا سحب مامتهالا ؛مالسإلا رظن يف ةّمهلا داصتقالا ملاعم نم ّنِإ

 يف يرورض هدوجوو «حيحص ريغ ٌرمأ ٌسحلا اذه ًمادعإ نأ ىري ٍةهج نم نيّدلاف

 همزاول مرتحيو .حدكلاو ءلمعلا ىلع مهيعجشتو «ةّيّداملا ةايحلاب سائلا بيغرت

 سحلا اذه وحن ّماتلا عوزنلا أطخ ىري .ىرخأ ةهج نمو «ةّيدرفلا ةّيكلمل | لصاك

 .عزانتلا دجوي يتلاو «ملاعلاو ءناسنإلا ىلإ ةّيطارفإلا ةّيّداملا ةرظنلا نم عئشاّتلا
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 ةَنراَقُم تاسارد / / سماخلا لصفلا

 .عمتجملا ءانبأ نيب قيمعلا فالتخالاو

 اًداصتقا مسري ءّناسنإلا دعبلاب َماتهالا هديكأتبو ءّيمالسإلا نيّدلاف اذل

 : طاقّنلا ضعب ىلإ ريش انه «نيرخآلا ةّبحمو .نواعّتلاو «ةعفنملا ٌسح هيف مءاوتي

.١ 

1 

 .ةيناسنإلا مولعلا نم ًءزج داصتقالا ّنف

 ٍةفرعم نود نم ٌينيعلا ققحتلاو «ّيملعلا ليلحتلا دقفت ةّيناسنإلا مولعلا

 .ناسنإلا

 .ّلَقعلا ليلحتلا نع رظنلا فرصب ناسنإلا ةفرعمل ردصم لضفأ .

 قثوألاو ,ىوقألا ناسنإلا ٍقلاخ يحو وه ةّيمكحلا ةّيرشبلا براجتلاو

 داعبأ وذ َناسنإلا نأ مالّسلا مهيلع ةرهاطلا ةرتعلاو ,ميركلا نآرقلا دعي .

 .ةينتوكلمو «ةيتابنو «ةيناويح

 ٌفاصم يف ُهْعضي يذلا ّقوكلملا دعُبلا يه ناسنإلا يف ةّيدوجو ةّيئيح ٌمهأ .

 .ةكئالملا

 لالغتسا يف فعاضملا لمعلاو ءلخّدلا ةدايز ةلواُُمو «جاتنإلاب مامتهالا .

 عمتجملا ةجاح نيمأت فدهب ءلاملا رداصم رئاسو عرازملاو عناصملاو لماعملا
5 1 1 

 راثيإو عضاوتملا شيعلاو ةعانقلا ىرخأ ٍةهج نمو ء«ةهج نم يرشبلا

 ّسق لّكشت ىتلا ةّيتوكلملا ناسنإلا ةّيثيح قاثبنال ةّيضرأ لكشت نيرخآلا
 م م

 هر لو م >و

 0004 امج اَبحَلاَمْلا توُبحتو# لثم تايآ تلزندقو «ءايبنألا ةلاسر نم امهم

 )١( :ةيآلا ءرجفلا ةروس ٠١.

 صرخ



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا

 َمَمَج ىلا :ىلاعت هلوقو 74 مشل نضالات رَحْأَو :للاعت هّلوقو
 :ةتاويطاوب ةتتافلا سفلاب 0 ىلع ةمالملا يف "”4ُهَدَّدَعو اَلاَم

 "74 ةَاَصك حو دكا حوش كَ توؤنؤبَو» :لئم تاَيآ ثلزن امك
 ويل رهو مهتم اجيوْرَأ دي 0 : لات“ هلَوَقَو

 ٌحيضوت يتأيسو «ةّيناسنإلا سفتلا بيذمت يف بيغّتلا يف 94اًيدل

 .كلذ

 ّىهإلا دصقملا ٌديكأت

 «ناسنإلا ا ىدل دوك ولا فنا اين ةبسّنلاب اًيياجيإ اًعابطنا 3 نإ 7

 رخل اني «ةعفنملا

 نيذلا سائلا يف ةّصاخبو ءٌسحلا اذه دنع فقوتلاب لبقي ال ٌّيمالسإلا نيّدلا

 كلت نم روبعلا ةرورض ىري لب ؛ةيحوّرلاو .ةيناسنإلا مهتالاك نع نوثحبي

 ةّنيدلا ميلاعتلا ْنأل ؛ايلُعلا ةّيهلإلا دصاقملا ىلإ ةّيصخّشلا عفانملاو ةّيَّداملا رومألا

 ءادأو ءموّصلاو ةالّصلاو «ءءاعدلا ربع طقف هللا ىلإ برقتي ال َناسنإلا نأ دّكؤت

 نيمأتو «تالماع اك ةّيفرع اهرثكأو «ةّيتايحلا هرومأ ّرسيأ لعل لب ؛ٌّجحلا كسانم

 ةّيحوّرلا تالاكلل ةبجومو «هللا ىلإ بّرقتلل اَلُس نوكت نأ اهثكمي شاعملا

 .ةيونعملاو

 )١( :ةيآلا ءءاسنلا ةروس ١74.

 .؟ :ةيآلا «ةزمه لا ةروس (1)

 .9 :ةيآلا ءرشحلا ةروس ()

 . ١7١ :ةيآلا ءهط ةروس (5)

 فرضي



 ةئراقُم تاسارد/ / سماخلا لصفلا

 ؛ةّيونعملا رومألاو «ةّيشيعملا رومألا نيب ًطبرت قايّسلا اذه يف ٌتاياور دجوتو

 وه وأ .9"2هللا ليبس يف داهجلاك ةّيداملا تاجاحلا نيمأت لجأ نم لمعلا اهرابتعاك

 عافتنالا ءوض يف هللا ىلإ بّرقتلا ناكمإ دّكؤت تاراشإلا هذه «"”ةرخآلل بلط

 ةطشنألا ةسراممو «لمعلا ىلإ ٌساْنلا هّبنتو «”ةّيويندلاو .ةّيرهاظلا رومألا نم

 ّناسنإلا دعبلا ةيوقت نع ةلفغلا مدعو «ةهج نم ةّيداملا ةجاحلا عفرل ناسا

 ل ٌلاَِرل :ساّنلا ّنم عوّنلا اذه يفصو يف ىلاعت لاق ؛هللا ىلإ ٍبّرقتلاو «مهم

 ةلوقم نيب ٍفانتو ءٌداضت كانه سيل هّنأل ؛( هب 4

 كل كلذ لك لب ؛هلل مهركذ نيبو ءاهب نوموقي يتلا ةّيداصتقالا ةطشنألاو «ةراجتلا

 .ٍيحاو فدهو هاجتاب

 انقر نأ بيع ناهوت ةجويانه

 بيذهت يف العلا بتارملاب ساّنلا بغري يذلا هللا نيد ْنأب ضعبلا رّوصتي ١.

 ليصحتو ةّيْداملا رومألا يف طقف مهتمه اوفرصي ال نأ مهنم ديريو ءدصاقملاو «ةّينلا

 اًريعم ايندلا ذاحتاو «ةّيناسنإلا تالامكلاب اولغشني نأو ةّيصخشلا حلاصملا

 ؛ةّيداصتقالا لئاسملا يف دارفألا ةبغر مدع يف بجوملا دجوأ هّنإف ؛هللا ىلإ بّرقتلل

 ىلإ وُعدت ال نيّدلا َميلاعت َنأل ؛ةجيتّتلا هذه فالخ يطعي انلق ام يف لّمأتلا |نيب

 هتّين ِلادبتسا ىلع هعّجشت لب ؛ةّيداصتقالا رومألا ةسرامم يف ناسنإلا ةدارإ يفيعضت

 دصاقللا نأ ٌكش ال «ةّيعيبَطلاو «ةّيمهولا هدصاقم نم بتارمب ىلعأو ىوقأ نب

 )١( :لايعلا ىلع ّدكلا بوجو باوبأ نم 77بابلا «17ج ؛ةعيشلا لئاسو :ك.ر 557.

 )١(المصدر :هسفن 5".

 .(نيدلا ةّيفرع) يناثلا ليلدلا ةّينامَلَعلا ةلدأ ؛يناثلا لصفلا عجار :رثكأ حيضوتلل (")

 .٠ا/ :ةيآلا ءرونلا ةروس (5)

0 



 تازكترم لاو سُسألا  ةسارد ةّيناملعلا

 عفاودلاو دصاقملا هب زيمتت يذلا زايتمالاو «ةّوقلاب فصتت ال ةّيوينّدلاو «ةّيداملا

 .بعصأ فادهأ ىلإ نولصي ةّيداقتعالا عفاوّدلاب ٌساَنلا نأو «ةّيبلقلاو «ةّيداقتعالا

 ةدّوزم ةّيداصتقالا ةطشنألا تناك ول اذل ؛ةّيويندلا رومألا نم ريثكب دقعأو

 .داقتعالا باحصأو ءاّجاتنإو «ًةرمث رثكأ نوكتس «ةّيونعمو «ةّيداقتعا تاّيفلخب

 ةمّيق افادهأ نومسريو «ةّيّداملا مهتاجاح عفر يف مهلمع ٌراصحنا نورياال مهْئألو

 .نيَفَعاِضُم ٍداهتجاو 55 نولمعي .مهتطشنأل

 دنع َفقوتي ال نأب ناسنإلا ىصوأ ْذق هّنألو ؛مالسإلا ْنأب ضعبلا ٌمّهوتي .؟

 ينعي اذهف ؛ايلُعلا بتارملا رابتعالا رظنب ذخأي نأو «ةعفنملا ّسحو «ةّيوينّدلا رومألا

 ىلإ ةّيضّرَعلا ةّيوناّثلا نيّدلا ةرظن ببسب هّنأو ءنيّدلا رظن يف اينّدلا ةميق طاطحنا

 ؛ّيمالسإلا نيّدلا مامتها ةرئاد نع ةجراخ ةّيويندلا رومألا مظنو «ةانبلا َّنإف ؛اينّدلا

 ريغ اهرامعإو ء«ضرألا حالصتسا نأ اهب :يهو :ةجيتن ىلإ لصن كلذ لالخ نمو

 َدارأ نمف ؛ةرخآلا نوؤش حالصإ يف ةّبصنم هتاماتهاو «نيّدلا تامامتها يف لخاد

 ءةّيوينّدلا مولعلا ىلإ ُباهَّذلا هيلع لب ؛َنيّدلا ةعجارمل موزل الف ؛اينّذلا حالص

 ٌبهذيلف ةرخآلا حالص دارأ نمو «لضفأ ةّيويند ةايح ىلع اهب َنيعتسيل «ةّيبيرجّتلاو

 .ةّينيذلا مولعلاو «نيّدلا ىلإ

 اذه عفدي نيّدلا رظن يف ةّيويندلا رومألاو ءاينّدلا ةّيعبت موهفم حيضوت َّنِإ
 دارُم ناك اذإ :وهو ءردَقلا اذهب يفتكن ّيظفللا ٍلدجلل اًيفالتو «هّنأ ريغ ءمّهوتلا

 اًبسانم الحم ةضحملا ةّيَداملا فادهألا ىري ال نيّدلا نوك اينَدلا ةّيعبت نم لكشتسُلا

 ةايشإلا كالاكلل لوسزلل ةليو نذل ناو لكلا لطم سف رت

 هْنأ ريغ ٌحيحص ُهَدارُم نإف ؛ٌقحلا نع ةثحابلا ناسنإلا ةرطفل ٍفانم اًفده اهلعجو
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 ؛اهرامعإو ءاينّدلا حالصإب نيّدلا مامتها مدعو ؛مالكلا اذه نيب طبّرلا هجو وه ام

 تسيلف ىرخأألا رومألا اًمأو .مامتهالاب ٌةريدج طقف فادهألاو ءتاياغلا نأكو

 اذه (ّنيِب فادهألا ىلإ لوصولا يف ةطساو تناك ْنِإو «لذبلاو «مامتهالاب ًةريدج

 مزلتسي ال «هتاذل اًقده سيل يذلا رمألا نأ كاردإو لّمَأت ىنذأب طقسي مهوتلا

 .هب ماّتهالا مدعو «رابتعالا نع ةطوقس

 ,ةّيناسنإلا ٍتالامكلا لينو ءنّيدتلا يف اًدج مهم ٌرود اهل اهَمَعِو ءاينذلا نإ
 معلا نع تاياوّرلا يف ربع ىّتح ؛ةرخآلا يف رهظت يتلا ؛ةّيقيقحلا بتارملاو

 :391 ٌقداَصلا ٌمامإلا لاق ؛ةرخآلا بلط يف دعاسم ٌلضفأ اهّأب ةّيوينّلا تاناكمإلاو
 ."”«اينّدلا ةرخآلا ىلع نوعلا معنا

 يف ةّيّدجلا عناوملا نم ديلا ٍتاذ ةّلقو ءرقفلاو «ةايحلا تابوعُص رخآ ٍديعص ىلع
 ٌربخلا ٌمركألا ٌلوسّرلا ركذ دقف ؛تاياوّرلا يف كلذ ىلإ ريشأ امك عمتجملا ءانبأ نّيدت
 نّددتلا ناكرأ فيعضتل بجوم همدع دعو ةّيويندلا معْنلا زمر روهشم ءاعد يف
 زبخلا الولف ؛هنيبو اننيب قرفت الو ءزبخلا يف انل كراب ّمهللا» :لاق ذإ ؛عمتجملا يف
 ."”(انّير ضئارف انيَّدأ الو انيّلص ام

 ّدعت يتلا ةّيلقنلا ةّيمالسإلا صوصنلا يف ةضيفتسملا تاديكأتلا ىلإ رظّتلابو
 نم اهمدعو ءايلُعلا فادهألا ىلإ لوصولا يف اًيرورض اّرمأ ةّيويندلا بابسألا

 نيّدلا ماهتها مدع ءاعّدال ناجم ىقبي الف ؛لامكلا ىلإ لوصولا يف عناوملا بعصأ

 تاناكمإلاو معنا ىلإ رظني ثيح اًيلمع كلذ نيّدلا ٌرهظأ امك ءاهحالصإو اينلاب
 ةّيويندلاو «ةّيَداملا بابسألا ٌليصحت ةّيَّدج ةروصب دكؤيو «ةّصاخ ٍةرظنب ةيويندلا

 )١( :ةعيشلا لئاسو ١11/ 79.
 ١1/ 81١. :ةعيشلا لئاسو (؟)
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 تازكترملاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 فادهألاو «تاياغلا ٌّفاصم يف اهعضو نم رّذحي هنأ عم ؛ةّصاخلا اهتلزنم ببسب

 .ناسنإلل ةّيتاذلا

 ءاصاخ اًماهتها اهحالصتساو ءاينّدلاب ّمتها دق نيّدلا ّنأب انفرع نأ دعبو

 ءاًرارحأ ساّنلا نيّدلا ّدع له :لاؤّسلا يتأي «ةّيويندلا بابسألا كالتما ىلع ثحو

 كولس ساثلا عيطتسي له ؟تاناكمإلاو ءبابسألا ليصحت ةقيرط يف نيقلطُمو
 .؟ايندلا نم ةدافإلا وأ ديهمّتلا يف قيرط ّيأ

 بسك يف اًضاخ اًقيرط َنيّدلل َّنأب حضّتي «لقّتلاو ؛لقعلل ٍةعجارُم ىندأب
 نيذلا همسر يذلا راطإلاو .كلذ يف اًرارحأ اوسيل سانلاو «ةّيويندلا تاناكمإلا

 .باستتكالا نيب برُقلا تابجوم فمي هنوك ىلإ اًفاضُم ءاينّدلا عم لُماعَتلا ةّيفيك يف
 «بولطملا لكّشلاب اهحالصتساو ءاينّدلا رامعإ فورظ يبي «ةّيناسنإلا ميقلاو
 .ىوعّدلا اذه ىلع دهاش ةيتآلا بلاطملاو

 ءاينّدلا عم لُماعَتلا يف ةّصاخلا هترظنو ءَنيّدلا ًةقيرط عضي ال نّيدتملاف ءاذل

 رثكأو حلصأ ايِنُد ىلإ لوصولا نأ ٌدقتعي لب ؛هرهظ فلخ ةّيوينّدلا تاناكمإلاو

 ثدحأ مّلعتب فلكم َنيّدلا ّنم رمأب وهف ؛بولسألا اذه قيبطتب ٌطونم اًظن

 ٍةحلاص اينُد ىلإ لوصولا دّدحي ال هنكل «هتايح يف اهمادختساو «نونفلاو «مولغعلا
 لقّتلاو ؛لقعلا ةعباتم ءوض يف قّقحتي اينّدلا حالص َّنأ دقتعي لب ؛كلذ يف

 ٍلعجي ل نيّدلا ٍنوك ةعيرذ نإف ؛انُه نم ةديدجلا مولعلا فيظوتو ءامهماجسناو
 ءايندلا رامعإ يف نيّدلا ماّتهاب ٌشيخت ال ءاًقده ةّيويندلا تاناكمإلاو ءايندلا

 يفني ءايندلا نم ةدافإلا يف نيّدلل ٌصاخلا بولسألا كلذكو ءاهحالصتساو

 لمألا يطعي لقنلاو «لقعلا نيب قفاوّتلاو «ةّيويندلا مولُعلاب اًرصحنُم اًضحم اًهجوت
 .اهيظنو ءايندلا حالصتسا يف
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 ةَنراقُم ٌتاسارد / / ٌسماخلا ٌلصفلا

 م و 0

 ةورثلل لداعلا عيزوتلا .“

 ؛ّيمالسإلا داصتقالا صئاصخو «حمالم نم لداعلا ةورثلا عيزوت َديكأت ْنِ

 يحاون عيمج ىلإ ةورثلا لاصيإ يف اهدهج رفنتست نأ بجي ةّيمالسإلا ةلوّدلاف

 ٍتاقبط عيمج نيب ةورثلا ٌلوادت حبتت حماربو ءتاسايس عبتت نأ بجي .دلبلا

 عفن هتردقمو ءودادعتسا رادقمب ةقبط ّلك نم ٍدرف ّلك عيطتسي ثيحب «عمتجملا

 ةعامج وأ ؛ةّصاخ ةقبط ٌكسَمت نأ ال ؛ةورثلا مادختسا لالخ نم هعمتجمو .هسفن

 ٌرقفلا نيرخآلا ٌبيصن نوكيو «دلبلل ةّيداصتقالاو «ةّيلاملا رومألا مامزب ةنّيعم

 5 و 25 5 5 ِ : 3 ه- ع

 ةورثلا سدكت نأ اندجول «ٌناملعلا ّلاسأرلا ماظنلا سسأ يف َرظنلا اتمعنأ ول

 .هاجتالا اذهب عمتجمْلا قوس متي لب ؛هل ضراعم ال طقف سيل ةنّيعم ٍةقبط ديب

 مهيدل اهب ءاينغألاو «ءاينغألا نيب ٌرودتو ءاّدودحمو ءاًحوتفم اًهاجتا هجّنت تاورثلا

 س 5 و ُُض 7

 تاقبّطلا ىقُبت ايف ؛ةلئاط حابرأ ىلع نولصحيو ةراجّتلا نونهتمي ٍةورث نم
5 ً 0 1 2 
 «ٌحدكتو دكت «تالدابلاو «تاللماعم ا هذهم ةفرعم انعلل سيلو .همورخ ىرخالا

 وكلام اهّلصحتسي يتلا ةلهذملا حابرألا ىلإ ًةبسن اًنيش يواسي ال هيلع لصحت امو 0 2 -َء يبا

 .لاومألا سوؤر

 لداعلا ريغ عيزوتلا بقاوعو راثآ

 ّيأ يف ةّصاخ ٍةقبط ديب اهسّدكتب حامّسلاو «ةورثلل لداعلا ريغ عيزوتلا نإ
 و

 :اهنم ضعب ىلإ ريشن كي رانا ءلصح ةلود

 )١( :ةيآلا ءرشحلا ةروس /.
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 تازكّترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ىلإ رظّنلا نود نم ٍةّصاخن ٍةعامج ديب ةلئاّطلا تاورّثلا سّدكت يّدؤي ام اًبلاغ.١

 ةدافإلا مدعو .دارفألا ةجاحل اًقبط تاورثلا لالغتسا مدع ىلإ مهتقايلو «مهتءافك

 عمتجمل ا مدقت نم الدبو «ىللثمو ٍةحيحص ةروصب دلبلا تاورثو «ةّيهلإلا معلا نم

 .وهللاو ءفرخرلاو ؛كالْهَتسالا وحن هجّني ءايلُعلا ةّيداصتقالا فادهألا وحن

 فارسإلا ؛ةرخآلاو ءاينّدلا عايضل بجوملا رثألا اذه ىلع ُمالسإلا ٌقلطي

 .2004 تيفرسُمْلا بحي اَل,ةكإ أَْفرخ الو :ىلاعت لاق نع ىجن دقو

 ةّرقلاو ةعفّرلاو ةلزنم ا يضتقت ءةّيتاذلا اهتّيصوصخ بسحبو «ةورّثلاو ُلاملا؟

 انزلاق ازا رللا هته توت ةورالاو هلال: ل ةدراولا تاياو لاو ةةعاحالا
 ."””(دْيألا ريغ يوقي لاملا» :لاقو ««اينذلا يف ُهَبحاص عفري لاملا» :ة2! لع

 ةرازم رضاتع لإ ةلاححصأ ل كين ةلاغلا تاقبطلا دي لالا نستكت اذإ

 تاذ تاقبّطلا عاضخإ اهنوكلتمي يتلا ةردقلاو «ةّوقلاب نوعيطتسيو «عمتجملا يف

 .مهئارآو .مهريكفت ىلع ريثأتلاو ءمهتطلَسو ءمهِؤوفُت تحت دودحملا لخّدلا

 ؛ةّيناسنإ فادهأ هيدل ٍدلب يف لّمحتي ال ةورثلا عافتراب عفتري يذلا ُديِثأَتلا اذه

 دوجو مدع ببسبو ههنإف ؛ةلئاطلا تاورثلا باحصأ ىلع َمّكحن نأ اندرأ اذإ اننأل

 مزلتسي ام اًريثك نأ ذإ :ةّيناسنإلا طباوُصلا ةّصاخبو «ةورثلا ىلإ لوصّولل طباوض

 ؛اهقحسو «ةّيناسنإلاو «ةّيقالخألا ريياعملا ىلع روبعلا ؛لاومألا هذه ىلإ لوصولا

 فيكف نذإ «نانئمطالاو «قوثولل اًدروم اوسيل ءالؤه َّنِإ لقألا ىلع ُلوقلا نكميف

 ةّيرشبلا فادهألا ىلإ عّلطنُْلا عمتجُملل ّيعامتجالاو «ّيركفلا ءاضفلا ٌميلست نكمي

 )١( :ةيآلا «ماعنألا ةروس ١ ١5.

 :موكحلا ررغ (؟) 11717-17857.
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 ةَنراقُم ٌتاسارد / / ُسماخلا لصفلا

 .َنيِقوثوم ريغ صاخشأ ىلإ ايلعلا

 دابغتسالا ٌهعم لمحي دق ءايوقألا ةورَّثلا باحصأل نانعلا ٌقالطإ انّه نم

 يف ةورثلا بلطو ايندلا بلط حور عيشيو «لخّدلا ةدودحملا ةقبطلل رامعتسالاو

 ميِلاعّتلا كلت ؛هميلاعتو ّيمالسإلا نيَّدلا ساسأ عم اًيلك ٌضراعتي امن عمتجملا

 ةعاىل دايقنالا معن هللا ريغل هتيدوبع مدعو هرايتخاو «ناسنإلا ةيرح معدت يتلا

 ءوض يفو «ناسنإلاف ؛ةّينيَّدلا ٍلوصألا عم قّباطتي ال مهلامو «مهتورث لجأل

 وأ هدف مهل اوعضي ال نأو «ّقحلا ةّيروحم نمض يف َسيعلا مّلعتي ميلاعتلا كلت
 1 .ةعامج

 ةهج نم اهل ٍلااعلا ريغ عيزوتلاو «ةورثلا سّدكت ةرهاظ ىلإ انرظن ول ١.
 ُتسيل ٍتازارفإو «جيئاتن ٌةجاون فوسف ؛عمتجملا يف ةفيعّضلا تاقبطلا ىلع اهريثأت
 ةصرف دقفت يتلا تاءافكلا لاوز ؛تازارفإلا كلت لّوأو ءانركذ امم اًرطخ لقأب

 اذإ ةورّثلاو «لاملا َّنأل ؛ةّيلالا تاناكمإلاو «ةّيداصتقالا لكاشملا ببسب ؛اهروهظ

 ريجفتل ةليسو ٌلضفأ نوكتس «مزاللا رادقملابو ؛ةحيحّصلا ةروّصلاب ْتْفرَص
 ٍةلباق ريغ دارفألا دوهجمل رارضأب كلذ مدع بّبستي ام يف «تاءافكلاو «تاقاّطلا

 .كرزادتلل

 ؛نيرّثؤم اونوكي مل ,مهدوهج ىراصٌقل مهذب عم ةءافكو «ةّيلباق نم ْمكف
 هكو «ةّيشيعملا مهتاجاح ّلقأ ريفوت مهتعاطتسا مدع ببسب ؛عمتجملا يف نيعفانو
 ٍتامدخ مّدقو «ىلعأ ٌبتارم ىلإ ٌلصول تاناكمإلا ضعبب يِظح ول نم ءامظعلا نم
 ةميخو راثآ يف ةرّمدُملا تاءافكلا هذه بّبستتس «ةقحاللا ةلحرملا يف ّمث ؛ربكأ

 كلت ؛ةّيسفنو ةّيحور ِدَقَع ىلإ لّوحتت فوسف اهيلإ تفتلي مل اذإ هنأل ؛عمتجملل

 ضر



 تازكترملاو سشألا ف ةسارد ةّيناملعلا

 نوكيو# طرف لكشب اهفراخزو-هايندلا لإ ليمي ناسنإلا نم: لعجت :ىتلا دقْعلا

 1 .اهنم ٍت ٍِتئافلا كرادتو «ةّيويندلا صئاقتلا دس هّمغو همه

 يف ةراقحلاب ساسحإلاو .ديدشلا ٍدبسحلاك ةمومذم 5 ءالؤه لتبي دق

 بقاوعلا هذه ضقت ْذِإ ؛طرفُملا بجُعلاو ءرّبكتلاو ةناستلاو وير لا باق

 :ةكةركألا ّيبنلا لوقي ؛هدوجو يف ّيهلإلا روثلا دومحو «ناسنإلا سفن ةّينالظ

 ءدَمعلا ةجلاعم متي مل اذإ ؛ىلعألا لحارملا يف كلذك ,"0اًرفك ّنوكي نأ ٌرقفلا داك»

 ةّيلج ٍتامزأو ءلكاشم هجاونس «ريقفلاو ءٌينغلا نيب فالتخالا قمع ليلذتو

 ةّيقالخألا .تافارحنالاو ءلاومألا بلسو «لتقلاو «ةقرّسلا تالّدعم ةدايزك

 «عاّتجالا نيب طابترالا كاكفنا ىلإ ىلعألا لحارملا يف رمألا يضفي دقو «ةديدّشلا

 .ةموكحلاو

 امل سيل ءاينغألا ًةورث نأب ّناملعلا داصتقالا يرظنمك ضعبلا رّوصتي دق

 سدكت رثأ ثحبب اذل ؛مهيدي يمرس روي رشا يحسم

 اذهو ءبئاص ريغ سّدكتلا ينعأ ٌرمأ وهو «نيمدعملاو «ءارقفلل ةبسّنلاب ةورّثلا

 «عمتجملا ءانبأ فلتُم نيب ةلوقعملاو :ةّيحطسلا ةّيلاملا تافالتخالا يف ٌلوبقم رّوصتلا

 .مهتيلباق يف فالتخالا عم عمتجُملا ِءانبأل يلاملا لخّدلا يواست ٌُمَقوت نكمي الو
 نأ ٌفرعن نأ بجي ٍذئنيح ؛ةورثلا يف ريبكلا ٍقرافلا يف ٌثحبلا نأ الإ .مهدادعتساو

 مهيلإ اوُدؤي ل ةلئاّطلا تاورثلا باحصأ ّنأو «ةفيعضلا تاقبّطلا قوقحل اًطمغ كانه

 ."7«ينغ هب عّتم اهب الإ يقف ٌريقف عاج ام» : القال َنينم وما ديمأ لاق .مهقوقح

 )١( :راونألا راحب /1/ /78601.

 )١( :ةمكحلا «ةغالبلا جبن /17.

5 



 ةَنراقُم ٌتاسارد / / سماخلا لصفلا

 نم ةئشانلا بقاوعلا طقف حضوت يتلا راثآلاو ءبقاوعلا هذه يف لّمأتلابو

 نار مورا ميركل نايف دجال ديالو عك ورا يكرر

 ل نوال وو :ةميركلا ةيآلا 2 حضوملا ؛عمتجمل ا ٍتاقبط عيمج يف ةورثلا

 2024 اولا

 ةّمأو ةعامجب اًدودحم ّسيل ةورثلا ةنزاوُمو «ليدعتب لكي هللا ّرمأ نأ ىفخي الو

 «بعش ّيأ نم صخش ّلكاذل ؛هِتْمٌرب دوجُولا ملاعل ٌلماش راج ٌلصأ وه لب ؛ةّصاخ

 ملسي ال فوسف هكرت اذإو «ةبيط جئاتن ىلع لصحي فوسفرمألا اذهب لمع ءبهذم وأ

 مهتأب اوعّدا ٍنإو نيملسُلا ريغ هب لمع ولف ؛ةئّيس ةّيورخأو «ةّيويند بقاوع نم
 فوس «مالسإلا عم مهكولسو «مهفقاوم نيب ةقباطملا ببسبو هّنإف نويناملع

 دق ءىرخأ ةهج نم ءمّيقلا نيّدلا ميلاعتب لمعلا جئاتنو «تارمث ىلع نوُلصحي
 ءةّيِعرّشلا ماكحألاب مهمازتلا مدع ببسب مهّنكلو «مالسإلاو «نّيدتلا ةعامج يعّدي

 5 بِقاوع ىلإ مهعمتجمو ؛مهَّسفنأ نوضّرعي «ةّينيّدلا ميلاعتلا ةعباتمو

 لمعلا ىلع مهّنحيو «ةريخألا هتّيصو يف َنيِملسُملا ة2/نينمؤملا ُريمأ رّذحي
 ٌدحأ مهمّدقتي ال نأو «ةّيعامتجالاو «ةّيدرفلا ةايحلا يف نآرقلا ماكحأو «نيناوقب

 لعف ؛"'«مكريغ هب لمعلا ىلإ مكقبسي ال نآرقلا يف هللا هللا» :ّلاق ذإ ؛اهم لمعلاب

 قيقذلا لهعلاب طبترُم هين بدلا ةموكللا دع ناياؤتي نأ ةئيذلا ةنوكللا لوسي

 ةموكخلل ّيعق ةاولا ققحتلا يف يت أت هل سيل ىواعّدلا َّنأو ءسّدقّملا عرّشلا رماوأب

 ىتبُي ام رثكأ | مورا العلاةبركشلا نع نورت ةينيا هقه سانتا: تاكانإلا

 ةّيناملَعلاب لمعلاو نيَّدلا لهاجت ةجيتن ةئّيس بقاوعب روصققلا ببسب ءالؤه

 .ا/ :ةيآلا ءرشحلا ةروس )١(

 61/ :ةّيصولا «ةغالبلا جبن (1)



 تازكترملاو سشألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ا رة 3
 ةورثلا سدكت ةهجاوُم قئارط

 ضّرعتلا مزلي «جئاتنلا ليلحتو .ةورثلا سدكت حالصإ ةرورَص ةسارد دعب

 01 ١
 يف ٍناباطخ مالسإلل ءرصتخم لكشب ةورثلا سّدكت اهب ةجاون يتلا قئارطلا ىلإ

 :كولّسلا اذهل يّدصتلا

 ةياعرب مهرمأو ةورثلا باحصأو «سانلل رشابملا مالسولا باطخ :لّوألا

 يف اًيبس «لاومألا عمجو .ةيويندلا معنلاب مهعّتمت نوكي ال نأو «نيرخآلا قوقح

 س وو ص 2 رس ريكس مر 7 ف 3 2 7 ٠

 نإ ,"#0 لباب كنب مكلومأ اولكأَم الو # :ىلاعت لاق .نيرخآلا فقوقح عييضت

 نع ىكحي «ٌنومضملا هرثأ ىلع ةوالعو «عمتجملا دارفأل رشابملا ىهإلا باطخلا

 اذه سماسأ ىلع ذإ ؛مهباختناو ءساّنلا رايتخال مالسإلا لبق نم ةاطعملا ِةميِقلا ' "ل 00 : : ل

 نلوموقيو .مهيفنأب مهتيلوؤسمو .مهيكح لع صاخشألا فرعتي «باطخملا

 مهعم لُماعَتلاو ءضرفلاو «ربجلا ىلإ ةيادبلا نم ءوجُنلا نود نم كلذ قيبطتب

 .نيمرجمك

 كلذ ىلع جذومنكو «نيرخآلا قوقح ءادأ يف مالسإلل ةريثك اياصو كانه

 دقو «"”(نمؤملا ٌّقح ءادأ نم لضفأ ٍءىشب هللا َدبُع ام» :3كقداّصلا مامإلا لوق
 1 2 س 9 9 / ع هك ع َ س و

 نمو ؛قكيهللا قوقح ىلع ٌمّدقم نيرخآلا قوقح َءادأ نأ ىرخأ تاياور تّدع

 هللا لعج» :ةظَِلع مامإلا لاق هللا قوقح ىَدأ دقف نيرخآلا ٌقوقح يّدؤي

 ىلإ اًيدؤم ناك هللا دابع قوقحب َّماق نمف ؛هِقوقح ىلع ًةمّدقم هدابع ٌقوقح هّناحبس

 . "”(هّللا قوتي مايقلا

 ١84. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١(

 ١١١. /” :يفاكلا لوصأ )١(

 .سانلا قوقح باب ؛مكحلا ررغ (©)



 ةَئراَقُم تاسارد / / ٌسماخلا لصفلا

 ميركتو «ميظعتل اًقواسم هللا يف ةّوخألا ٌقح ميظعت لعُجج ىرخأ ةهج نم
 مامإلا لاق «هنيدب فختسا ٍدقف عمتجملا دارفأ ٌقحب تفختسا نمو ءَنيّدلا

 ٌفختسا هنيدب ٌفختسا نمو «هناوخإ ٌّقح مظع هللا نيد مّظع نم» :ٍِظانَقداّصلا

 .'"7(هناوخإب

 فيلكت َعظعأ ّيمالسإلا عمتجملا يف ساّنلا قوقح قاقحإ دعي انه نم

 قوقح عييضت نم رذحلا عيمجلا ىلع بجيو «نيدلا سسُأب دقتحملا نمْؤُملا ناسنإلل
 مهقوقحو «ساّنلا لام نم مهتورث اوُعمجي ال نأو «ةليلق ثناك امهم نيرخآلا

 قوقح «لالحو ءةعورشم قئارطب لاملاو «ةورثلا عمج دعب اوسني ال نأو «ةعورشملا

 لام ٌحبصي لاما َّنأ ربتعت ال ةّيمالسإلا ميلاعّتلا ّنأل ؛هيمورحمو «عمتجملا ءارقف

 .ءارقفلا ةدعاسم يف 0 هْنأو .هلاصحتسا 2 اًدهج لزب هنأ هد اَقلطُم صخشلا

 لاك هيا رققل اود: و وتمسللا :ضيطخ لالا ره قدا :نطلالا لونج لاو

 :ةّيحتسملاو «ةبجاولا ٍقوقحلا ليصفتو "4 ٍروُتْللو ٍلََتِل وح هوم فَول :ىلاعت
 .هقفلا ةدهع ىلع عقي

 مهيلإ نوّدؤي لب ؛َنيمورحملل ملام نم نوطعي ال ةورثلا ٌباحصأف نذإ

 يف ىقُبت قوقحلا كلتو «مهيلإ لاملا لاصيإ يف طقف طيسولا ٌرود نوبعليو مهقح

 ةرابعبو «عمتجمل ا يف مورحمو «عئاج كانه مادام اًيئافك اًبجاو هفصوب ءاينغألا ةّمذ
 قو نر ةقرأ نيمات له رذاف دوغ روقنلا ءادابوتو رخل كب لالا مادام فوخأ
 عيمج نأو «(ةّمذلا ءيرب) هَسفن دعي نأ ّينغلا عيطتسي الو ؛مهيلإ ّدؤت مل ءارقفلا
 .هلام للملا

 )١( :راونألا راحب 1/5/ /7/1.

 ١9. :ةيآلا .تايراذلا ةروس (0)
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 «لاملا باحصأو «ءاينغألا قّبط ول :ةجيتتلا هذه ىلإ لصن ُهانلق ام يف قيقدتلابو

 فالتخا لصحي الف ؛هيقحتسم ىلإ ةولصوأو .ساّنلا قوقح ةيدأتب ّناّبرلا رمألا

 عمتجمل ا رّرضتي الو م ةقبط ديب ةورثلا ٌسّدكتت الو «ريقفلاو «ينغلا نيب نيهخ

 ؛ةّيمالسإلا ةموكُحلا يف ةلوّدلا لاجرو «نيلوؤسملل مالسإلا ٌباطخ :يناثلا

 يف لاومألاو «تاورّدلل لداعلا عيزوتلا يف ىوصقلا مهدوهج ٍلذبب نوفّلكُم ْمُهَف

 عمتجملا بينجت ةّيلوؤسم نولّمحتي مهْنأو ءاهريغو ءضورقلا حنمك :عمتجمل ا

 حالصإلا يف ةوطخم لّوأ ةورّثلا سيدكت نم ةئشاّنلا ةّيونعملاو «ةّيَداملا رارضألا

 يللملا فالتخالا تابّيسم روهظب اوُحمسي الو ,مهيفنأب اوؤدبي نأ وه «روكذملا

 ىلإ اوًرظني نأ بجي ذإ ؛مهمديأب

 اورظني ال نأو «ةّينطولا تاورثلاو «لاومألا عيزوت يف ءاوس ٌّدح ىلع تاقبّطلا

 اومّدقي ال نأو «عمتجملا يف حالصإ داجيإ اودارأ اذإ ةّيضيعبت ٌةّيئاقتناو ةّيداحأ ًةرظن

 ؛ىّتش راذعأو «نيوانع 7 ةّقرتملا تاقبطلل نسحألاو ءلضفألا تامدخلا

 رتشألا اًكلام ةِكءنينموُملا ديمأ وعدي قايّسلا اذه يفو «مُكتأشو ءارقفلا اوكرتيو

 ٌحلصي ال ٍتاقبط ةّيعّرلا ّنأ ملعاو» :عمتجملا ٍتاقبط عيمج ىلإ لماّشلا رظْنلا ىلإ
 ."”'ضعب نع اهضعبب ىنغالو «ضعبب الإ اهّضعب

 ةطلُس نع ةّينيّدلا ةموكملا لِصفي عمتجملا تاقبط عيمجل َلماَشلا َرظَنلا ّنِإ

 ةييكتللاو ءاهباحصأو «ةورثلا ىلإ طقف نوُرظني نيذلا لالا سوؤر باحصأ

 اهّمامتهاو ءاهّرظن ٌرّصقت ال نأ بجي ء«سانلا نوؤش عيمجب ةّينعم اهنوك ببسبو

 )١( :ةّيصولا «ةغالبلا جبن 07.
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 ةئراقُم تاسارد / / سماخلا لصفلا

 مهريغك نومورحملاو «ءارقفلاف ؛كلذ نم نيرخآلا َمرحتو ؛ةّصاخ ٍةعومجمب

 .ةيداصتقالاو «ةّيفاقثلا قوقحلا سفنب ةلداعلا ةيمالسإلا ةموكحلا ف نوعمتي

 اًصوصخو .ٍناديم ّلك يف فلتخملا ٌيئاقتنالا لُماعَتلاو ءاهريغو «ةّيعاتجالاو

 ٌبَجوتي امم ؛ةنّيعم ٍةقبط ىدل ةورثلا عمجتو «ةّيقبطلل سّسؤي ءّيداصتقالا ناديملا

 .كلذ ٌبانتجا ةّيمالسإلا ةموكُحلا يف رمألا ءايلوأ ىلع

 ىف ةفيعضلا تاقبّطلاو «نيمورحملا ةدعاسم نيلوؤسملل ةيناثلا ةوطّخلاو

 ىرخألا عمتجملا تاقبط ىوتسُم يف طقف وسيل ءالؤه نأ ؛م . ةيانعلاو «عمتجملا

 :ةمئاد ةسايس داتا ةلوّدلا لاجر ىلع ُبجي لب ؛ّيمالسإلا ُنيّدلا كلذ دّكأ امك

 يف ّيقيقحلا ؤفاكتلا ىلإ لوصّولا لجأل نيمورحملا ةدعاسم يف ٌرمتسم كولسو

 تايلوس يصوت راطإ قر هقابثلا المقرن لع تابوت هب

 لامهإ مدعب ِةْي هيجرا يوسي مط كال :ألا كلام

 ةقبطلا يف هللا هللا» :ّلاق ذإ ءْمهِقوَقح نع عافّدلاو :عمتجملا يف ةفيعُضلا ةقرطلا

 ."0(مهيف هّقح نم كظفحتسا ام هلل ظفحاو ...ىفّسلا

 ءاوس «ةفلتح : حانم يف ٌمالسإلا اهُحرطي يتلا ٌدعاوَقلا َنأ رك امم موتي دقو

 تاسايسو ع تارشؤم اّلِإ يه ام ءاهريغ وأ «ةيداصتقالا لئاسملا يف تناك

 ؛رخآ قيرط نم اهسامتلا يغبني ةّيقيبطَتلا بيلاسألاو «ةّيِذيفنَتلا قئارطلا نأو «ةّيلك

 طوطُخلا نييبت معن ءكلذ فالخ تبنت ةّيئاوّرلاو «ةّينآرقلا ٍتاديكأتلا نأ ريغ
 ةفيظو ديدحت نأ الإ «ةّيمالسإلا ميلاعتلا يف مهم ٌرود اهل ةرهاظ ةايحلل ةيلكلا

 يف هتّيلعاف مدعو ءصقتلا نع يكحي هنوك ىلع ًةوالع ٍتاّيلكلا حرط يف نيذلا

 )١( :ةّيصولا «ةغالبلا جهن “01.



 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ءانه نم «سوملم لكشب نيذلل ةّيلقنلا ةّلدألا عم ضصّراعتي .تاماهبالا عفر

 ءاهبقاوع ركذ ىلإ افاضُمو «ةّماع ةروصب ةورثلا سيدكتل مالسإلا ةضراعم عمو

 بيلاسألاو «قئارّطلا ىلإ ريتا نقف ةةرهاللا هذه يحتار لكلا ينلانبألاو

 .اهحالصإو «ةورثلا سّدكت عنم يف ةّيليصفّتل

4 
 في

 أ

 :ثحبلا عم ٌبّسانتي اي بيلاسألا كلت ضعب ىلإ انه ٌرِيش
 حلصي اهب جارخلا دقفت» ؛لاومألا مم ٌبسانتي اب بئارّضلا ضرف يف ُةَقدلا

 .""(مهاوس نمل اًحالص مهحالصو «.هحالص ْق نِإف ؛هلهأ

٠ 
 ."”(لاملا تيب نم اًسِق مّ لعجاو» ِ؛اَناَحَي ٍةفيعضلا ةقبّطلا ٌةدعاسُم .

 ."”(ٍلدع نيزاومب اًحِس اٌعيِب عيبلا نكيلو» ؛علَسلا عيب يف ٍةلادَعلا ديكأت .

 «عئابلا نم ِنيقيرفلاب فحجت ال راعسأو ...» ؛راعسألا ىلع ةباقّرلا .

 .2(هنم عنم هللا لوسر نإف راكتحالا نم عنماف» ؛راكتحالا عنم 1

 .04 ٌةَفَعسَصُم اصْصضَأ اوبل اوُلُكأت ال اونا اهيأكي 8 ؛ابرلا ميرخت ٠

 هيلع لبقأ دق يذلا اوكراش» ؛ةراجّتلاو ءلاومألا يف ةكارّشلاب ٌءاصيإلا .

 ."7(هيلع ظحلا لابقإب ٌردجأو .ىنغلل نلجأ هّنِإَف ؛قودلا

 )١( :ةّيصولا «ةغالبلا جبن *07.

 ) )0.هسفن ردصملا

 .هسفن ردصملا (©)

 .هسفن ردصملا (5)

 .هسفن ردصملا (65)

 ١7١. :ةيآلا .نارمع لآ ةروس (1)

 77١. :ةمكحلا «ةغالبلا جبن (0)



 ةتراقُم تاسارد / / سماخلا ٌلصفلا

 سيدكت ةهجاوُل نيّدلل ةّيقيبطتلا بيلاسألا َنم اًسِق لثمت قئارطلا هذه
 كانهو ؛(لقّتلا) نيّدلا رداصم ٌدحأ وه ُهنم ثذخأ يذلا ٌردصملا َّنأل ؛ةورّثلا

 لاح يفو «يرشبلا ركفلاو «ملعلا نم هعبتبو ؛لقعلا نم ٌدخؤت ىرخأ بيلاسأ

 نم ّدعتو «ةّيعرش ٌةّجح اهئإف ؛ّلقعلا نانئمطالا وأ «ٌناهربلا ٌعطقلا لصح

 ءارآلا مهفل نيعّبتْلاو ءنيقّقحُملل ٌةريبك ٌةحاسم كان كلذ لجأل ؛نيّدلا تاودأ

 ةينيّدلا صوصنلا ةعجارم نم ٌدب ال ءمهفلا اذه ٌقّقحتي يكلف عسسل

 ةّيئرلاو «ةّيلكلا طوطُخلاب 2 ةّيملعلاو «ةّيلقعلا تاديكأتلاو «ةضيفتسملا

 .ٍراطإلا اذه يف ٍةمجسنُم ةموظنم ىلع لوصحلاو «ٌّيمالسإلا داصتقالل

 ةصالخملا

 يف ّيمالسإلا ٍداصتقالل ةزرابلا حمالملا نم تاورثلل ٌلداعلا عيزوتلا ١.

 ًممصاق ٌةبرض ماهتهالا مدع ٍةلاح يف هّجوي يذلا َناملعلا ٍداصتقالا لباقُم
 | .عمتجُملل ّيونعملاو «ّيداملاءانيلل

 ةارفأ ٌمالسإلا يصوي ؛ةورّثلا سّدكت ةهجاومو ءلداع عيزوت ٍلجأ نم .7

 قرح هيب ْنم رذحلا يخوت يف ءايرثألا ةصاخبو «ءادتبا عمتجملا

 ٍةقبَطلا ٌّقح جارخإو «لاومألا نم ةعورشملا ريغ ةدافتسالاو «ساثلا

 ةّيمهألا نم اياصّولا هذهو ءاهيقحتسُم ىلإ اهعفدو ءلاومألا َنِم ةفيعَضلا

 ٍيط ديب تاورَّثلا سّدكتل رثأ ءاقب مدع ىلإ اهقيبطت يّدؤي ثيحب ٍناكمب
9 
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 قيمعلا زياتلا مده يف ةيطاخلا ةلؤدلا لاو وف يلاتلا مالسإلا ٌبْطاخم .”

 نأ بجي لكلا دعّبلا ىفف ؛ٌىئزجو لك نيباطخب ةورثلا لدعُم يف
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 تازكترملاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملعلا

 ةفرتملا تاقبَّطلا روهظل ةّيضرألا ةئيبت يف ةّيئاقتنالا مهبيلاسأب اوبّبستي ال

 ءاقترالا يف ةمئادو «ةتباث ةسايس اوجهني نأ بجي كلذكو ءاهزايتماو

 :ةلمابتلا ةلاسلا ارهتحلا« رككذلا هيودغ تاقطلا يعم فركب

 يتلا عبّسلا اياصولا ين وهف ؛مالسإلل ٌيئارجإلاو ّيئزجلا ٌباطخلا اًمأو

 .ةورُثلا ةريتو ليدعت يف ًةرشابُم رّثؤت يتلاو ءاهيلإ انرشأ

 عمو ّيمالسإلا داصتقالا ْنأ يه .داصتقالا يف ةحورطملا ثوحبلا ةجيتن نإ

 اًيرذج اًنالّتخا ةنع ٌُفلتخي «ّناملعلا داصتقالا عم ُهل ةكرتشُلا ايازملا ضعب دوجو

 يعس ٌةرورض وهو «ٌنالعلا داصتقالل عئاشلا حململاب مالسإلا ٌمتها ٍدقف ؛اقيمعو

 «هتايوتست لعأ ىف ةسقتلا شح نيناتازاطإ قف تامل افلا ل ويصشلا نآسنإلا
 .دوجولا ملاع قئاقحو «هميلاعت نيب قيمعلا طابترالا ببسبو ءتقولا سفن يف هنكل

 عقنتسُم يف عوقولاك ؛ةّيدرفلا ةعفنملا يف ماّتهالا يف طارفإلا يضراوع نع هّزنم
 مدعو «ساّنلا نيب دودحملا ريغ عُرانّتلاو «ةضحملا ةّيّماملا ةرظّنلاو ءاينّدلا ةّيروحم

 هتافالتخا ٌمهأ ٌيمالسإلا داصتقالا لّجسيو «عمتجملا ءانبأ نيب نواعّتلاو ءمُهاََتلا

 ةّيئارجإلا بيلاسألا نايبو «ةورّثلل ٌلِداعلا َميوّتلا هديكأتب ّيناملعلا داصتقالا عم
 .َكِلذل

 ًطبتري هيف مالسإلا يأر ءالجتسال ةّيلامجإلا ةساردلا نأ ىلإ ةراشإلا ٌردجتو

 َبولسأ نأب دّيؤت ةورثلل لداعلا عيزوتلا ةلأسم اًصوصخ ةّيداصتقالا لئاسملاب

 ةرظان ةمّيق اياصوب اًدودحمو كاّيلك اًبولسأ سيل ّيداصتقالا لّماعَتلا يف مالسإلا

 نم ضراعي يذلا نيدلاف ؟ةّيناملَعلا وٌرظنم مهوت (ىك ةرخآلا حالص ضحم ىلإ

 «ةيئزجلا جماربلل سّسؤي مث «ةّيداصتقالا تافارجنالا نم اًدحاو لصألا ثيح
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 ةَنراقُم ٌتاسارد / / ٌسماخلا لصفلا

 ةرظن نوكي ُثيحب ةظعوملا ىلع اًرِصتقُم ُهَعقوم نأ ىري ال .هعفد يف ةّيئارجإلاو
 محو ةثورخألا نومألا نإ ان اسك

 صاخلا اهعقومو ءاهتبتُر يف مالسإلا رماوأب ٌدخُألا عيمجلا ىلع كلذ ىلع َءانب

 نيمأتو «ةّيداصتقالا تافارجنالا نم ةّيرشبلا ةاجن يف اهدوصقم كاردإو ءاهب

 ءناسنإلا ةرطف عم ٍةقباطُم ةَموظنم داجيإ ربع ةّيرشبلا تاعمتجملا تابلطتم

 .اهب لمعلا مث ؛داصتقالا يف ةلماشلا ةلادعلاو

 باحصأو ءءاملعلا يديأب ةموظنملا هذه هيف بتكت يذلا مويلا ّيأي نأ لمأن
 َانبلا ٌةموظنملا هذه نوكتو «قيقدو «لماش لكشب ةّيداصتقالا لئاسملا يف رظنلا

 تاعك ةّيقبو «ّىمالسإلا ماظنلل ّيعقاولا
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 عجارملاو رداصملا

 سركاانارشلا ١.

 .توريب «يقاسلا راد ءرهاض لداع «ةّينالعلل ةّيفسلفلا سسألا ١.

 .ق.ه١٠5١ «توريب ءبعص راد «ٌينيلكلا ؛يناكلا لوصأ ."

 .ق.ه١ 5٠7 «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يسلجملا «راونألا راحب .

 دقن «يهاوك ميحرلا دبع ءرنكا تربار روسفربلا ءلسار راكفا هديزكرب 60

 .ٌّيرفعجلا ةماّلعلا «ةساردو

 2” ط ٠١2ج «ٌيوبتجم نيدلا لالج دّيس ,نوتسلباك كيردرف «هفسلف خيرات ."1

 .ش.ه11١/ .نارهط ءشورس

 .نارهط ءا/لج ءيروشا شويراد .نوتسلباك كيردرف ءهفسلف خيرات .

 .سش .ه111

 .ش.ه .نارهط

 ء؟ط «ةفرعملا راد «ّيمربطلا نسحلا نب لضفلا «نايبلا عمجم ريسفت.٠
 .توريسب
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 تازكّترملاو سُسألا 4 ةسارد ةّيناملعلا

.١١ 

١ 

١ 

١5 

 7و١

 «نارهط «ينك يلع ميهاربإ ءرويآ كم م.ر .«.تموكحو هعماج

 .ش.اه4

 مامإلا راثآ رشنو ميظنت ةسّسؤم «ٌينيمخلا مامإلا «ةّيمالسإلا ةموكحلا.

 .ىنيمخلا

 :توريب ا" ط «يرعلا ثارتلا ءايحإ راد ءنيُغاتملا ردص «ةيهلإلا ةمكحلا.

 1١ام.

 .نارهط ءيمزراوخ .يديجن زربيرف .نهوك لراك .يباركومد.

 1/١ ش.ه .

 «.توريب ؛ٌىملعألا ةسّسؤم الج .ديدجلا يبأ نبا .ةغالبلا جمن حرش.

 ١ 065ه.ش.

 .نارهط «دربشيب ءاناد يجرف دمحأ ,مويك كرامو يلاتا لاز ءداصتقا دض.

 .ش.ه1

 .ءيهاكشناد رشن زكرم «يهاشم رخ نيدلا ءابم .روبراب نايإ «نيدو ملع.

 . ش.ه ١57 «نارهط

 .ق.ها 5٠١ الطط .ئمالسإلا باتكلا راد «ىفقثلا لاله نبا «تاراغلا .

 .نايراصنأ ءيدمآلا ّئميمتلا دّمحم نب دحاولا دبع .مكحلا ررغ.

 .ش.ه1

 «نارهط ول حرط «يهاشمرخ نيدلا ءابم .مدايلا اجريم «نيدو كلهرف.

 .ش.ه
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 | عجارملاو ٌرداصملا

 .ش.ه 11177 ء”"ط ءاجر «ّلمآ يداوج هللا ةيأ ءنارق رد تمارك.١

 ؛توريب هللا ةمالعلاو ّيموطلا نيدلا ريصن هجاوخلا «دارملا فشك.7
 .قاه 848

 تاعلاطم ةسّسؤم «نيدلا نيز نب نسح «يناثلا ديهشلا «نيدلا ملاعم.71

 .ش.ه1١1١١ ؛نارهط «يمالسإ

 .ةوسأألا راد ,حلاصلا يحبص «نسحلا نب ّىضرلا دّمحم ؛ةغالبلا جبن 5

 .ق.ه١ 6

 .ش.ه ١1779 «نارهط 7 ط ,ءارهزلا «لمآ يداوج هللا ةيا ءيربهرو يحو.

 مق .,5ط «تيبلا لآ ةسّسؤم «ٌلماعلا ٌرحلا خيشلا «ةعيشلا لئاسو.7

 .ق.ه65

 .ش.ه ١117/8 مق «ءارسإ .لمآ يداوج هللا ةيآ .هيقف تيالو.1

 ؟ م





 تايوتحملا

 و و 00

 عجارملا ةمدقُم

 ةماع ئدابم :لوآلا لصفلا 7 0-01 7

 ةّينيذلا ةموكحلا ٌءازجأ

 ًءازجألا

 احلا لقانقوا

 فادهألا

 ّيئاغلا فدهلا

 طّسوتملا فدحلا

 اهققحتو فادهألا لَم

 ةكيملا طاقنلا در

 ةيناملعلا روهظ ٌسْسَأ :يناَثلا ٌلْصَملا

 (ملعلا ةلاصأ) ةّيوملعلا .أ

 ةّيوملعلا دقن
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 تازكترم لاو سسألا 2 ةسارد ةّيناملَعلا

 ةّيداملا للعلا ٌرود ١.

 ّقحلا ةلاسرو ملعلا ُرثأ ."

 ةّيرشبلا مولعلا ةّيدودحم .'"

 مّدقت ام ةصالخ

 ٍهقِفلاِب ملعلا ٌةَقالَع

 (لقعلا ةلاصأ) ةّينالقعلا .ب

 دقو ليلدلا ناي

 ٍلقَعلاو يحولا ٌةَقالَع

 ةّيناسنإلا ةمدخ يف لقعلا
 (ةّيوناسنإلا) ٍناسنإلا ةلاصأ .ج

 ةّيوناسنإلا يف ًطيرّْتلا
 ةّيوناسُنإلا يف ًطارفإلا

 ؟ٌفيلكت نأ

 ناري يف ةّيناملَعلا لأ :ُثِلاَتلا ٌلْصَملا

 ني ايلعلا ءاوا

 ءارآلا ُدَقَت

 لوألا ةفئاّطلا ُرقن

 ةعلالا ٍةفئاّطلا ٌدقن

 ةعباكلا ةفئاطلا دقن

 الملا

0 

7" 
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١ 

١ 

6 

0 

5 
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0١ 

0 

60 

 0ها/

5١ 
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11 

11 

174 

/١ 
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 وَ
 بي

 العلا دأ

 نيّدلاو ةموكحلا ماجسنا مدع ١.
 ةصالخلا

 دقّتلا ٌرواحع

 ٍنّيدتلا ىلع ةموكححلا رثأ .أ
 نيّدلا بيبحت يف اهُرودو ةموكحلا .ب
 ةّينيدلا نيناوقلا قيبطتو ةموكحلا .ج

 ةطلّسلا نيد يفن

 يفرغ نيّدلا ٌةروريص .؟

 دقتلا رواحت

 سّدقملا موهفم .

 سّدقملا ٌتايدَم ب

 سانلا ةحلصم عم ةينيدلا ماكحألا ضراعت ةهبش ٍ 2 ع و

 ٍةهبّشلا ٌباوَج
 دقّتلا رواحت

 ةّينيذلا ةموكحلا يف ةكراشملا ةيعقوم نييبت .أ

 ىوعّلا ةّيقادصم

 ةكراشملا موز

 5 0ا/
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 تازكترم لاو سّسألا ذي ةسارد ةّيناملعلا

 ةكراشملا يف ُئيِبدَّتلا
 وع و

 ةكراشملا ةينب
 5 0 و 1
 ةكراشملا ةينبو نيدلا

 ٌةرادإلاو ْناهيإلا .ب

 ؟ةّينطولا تاناكمإلا مّسقُت فيك

 نيريدملا رايتخا رايعم

 نها

 مازتلالا .؟

 ةّيناملعلا ٍنالطُب ةّلدأ : ٌعِباَرلا لصفلا

 لكي هلل ةقلطملا ةّيكلاملا ١.

 ةءانضإ

 ةّيرطفلا ةّيندملا .؟

 ةلماشلا رب لا

 ةرخآلاو ايندلا طابترا .5

 (ةّينيَّدلا صوصنلا) لقتلا ىلإ عوجّرلا .

 لقنلاو نيذدلا نيب يواستلا مهو

 و هد يدب راى
 ةنراقم تاَسارد :سماخلا لصفلا

 ةينالقعلا :لّوألا روحملا

 ةّينالعلا ةّينالقعلا .أ

 2 ةّينيذلا ةينالقعلا .ب



 ةّينيذلا ةموكحلل ّفرعملا دعُبلا ١.

 نيّدلا يف لقعلا ىنعم
 لقعلاو نيدلا لالقتسا مدع

 ٌّقحلا ةّيروحم مزاول

 ةتباث قئاقح دوجو :لّوألا

 ةقيقحلاب رفظلا ناكمإ :يناثلا

 مهفلا يف أطخلا عقوم

 أطَخلا جالع ٌقئارط

 ْ ٌلاكشإ

 لاكشإلا ٌباوج

 ٌقفرعملا دعُبلا يف ةّماعلا ءارآلا ةّيعقوم

 ماهفألا ضعب ةّيسدق

 ّيفرعملا دعُبلا ءاربخ
 لاكش

 لاكشإلا ٌتاوج

 ةّينيدلا ةموكحلل ّلمعلا دعُبلا ."

 سانلا ةكراشمب ماّتهالا

 ةّماعلا ءارآلا نم ةدافتسالا ةقيرط

 ةباقّرلا قح

 سد ١ ١



 تازكترملاو سشألا ل ةسارد ةّيناملعلا

 داصتقالا :يناثلا روحملا

 ٌيناملعلا داصتقالا

 ينيدلا داصتقالا

 رعتلاو يدخل يتلا وا

 ةّيعفنلا سح ليدعت .؟

 طيرفتتلا فن
 طارفإلا ٌيفن

 ّيحلإلا دصقملا ديكأت

 ةورثلل ٌلداعلا ٌميِزوُتلا .؟

 لداعلا ريغ عيزوتلا بقاوعو راثآ

 ةوردلا سّدكت ةهجاوُم ٌقئارط

 ةصالّخلا

 عجارملاو رداصملا

 تايوتحملا


