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 ها أذ

 جهله ا سم
 .نيلسرملاو ءايبنآلا متاخ ىلع مالسلاو امر 5 بر هلل دمحلا

 مهئادعا ىلع ةنعللاو ,نيمايملا ةادبلا هلأ ىلعو .نيملاعلل ةمحر ثوعبمملا

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح هلو : نيعمجا

 ةيفاقثلا ىقتلا ةسسؤم ةملك

 .ةيمهألا يف ةياغ اعوضوم لوانتي باتك « ميركلا ئراقلا اهيأ كيدي نيب

 ةلادعلاو ,ةاواسملاو ةنطاوملا ئدابمو ,بعشلل ةعورشملا قوقحلاب طبتري هنوك
 تاريغتملا لظ يف ةصاخ ,ديشرلا مكحلاو ةلودلل ةيدايسلا رطألاو .ةيعامتجالا

 ةيبرعلا ةقطنملا يف .ةيعمتجملاو ةيسايسلا ةحاسلا ىلع , ةيكيتاماردلا ةعراستملا

 ةمظنأ عم .ةيعرشلا ةيقوقحلا ةقالعلا ءاسرإل .اهبوعش تاعلطتو .ميلقإلاو

 .اهيف مكحلا

 يتلا .يجيتارتسإلا قفألا تاذ «ةّمهملا ةيويحلا تاعوضوملا نم وهف

 ضال دقعلا ةعيبطو ,ةطلسلاو مكحلل ةيعرشلا رداصم ءارقتسال صلخت

 ةينوناقلا رطألا قفو ,بعشلا ىلع ةطلسلا هذه ةسرامم مكحي يذلا .يسايسلاو

 1 .اهل ةيعرشلاو
 ادانتسا .عوضوملا اذبل ةماعلا حمالملا نع هتاروصتو هاؤر فلؤملا حرطي

 ةنامألا موهفم دعي ثيح ,سدقملا صنلا نم ةءاضتسإو .يمالسإلا ركفلا ىلا

 ةيعرشلا ةيعجرملا وه ,مكحلا ةيلوؤسمو ةلودلا ءانبل اهسيسأت يف ءاهقيداصمو

 .ابل ةلؤخملا تايحالصلاو «ةلودلا ةدايسو مكحلا يف ةيقوقحلا رطألل



 نأتتلا ةعدقق

 ةرورضب هناميو .هتامامتهاو هعقومو ,فلؤملا اهب ضهني يتلا ةيلوؤسمللو

 بعشلا هقفت نإو .,اهتيعرش لوصأو اهتطلس دودحو ةلودلا تايلوؤسم نايبت

 ميهافملا هذه رشن يف ضهن دقف ,عورشم قحو بجاو وه ةيلوؤسملا هذهب
 ىرج دقف .ةيلبقتسملاو ةنهارلا اهتيمهألو ,ةلسلستم تارضاحم نمض ,ىؤرلاو

 ناونع قفو .يقطنملا اهبيترت و اهتيجهنمو اهريرحت ةداعإ دعب ,باتك يف اهنيمضت

 . بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا حمالم'

 ركشلاب هجوتت اهنإف «باتكلا اذه رشنل ةيفاقثلا ىقتلا ةسسؤم ردابت ذإو

 ءادبإو ,هتيجهنمو هصوصن تاريرك نم .هدادعإ يف مهاس نم لكل ,ليزجلا

 :ةعابطلاو جارخإلا لامعأ نع الضف ,ةيعوضوملاو ةيلكشلا تاظحالملا

 بلاط دمحم خألاو ؛ يلحلا مثيه روتكدلا ألا ؛ نيلضافلا ركذلاب صخنو

 .بيدألا

 .ءاطعلاو جاتنالا نم ديزملل .اعيمج انقفوي نأ ,ىلاعتو كرابت هللا لاسن
 .ىلاعتو كرابت هللا نمو ,ءاعمج ةريخلا ةيناسنإلاو .نيملسملاو مالسإلل ةمدخ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو .دادسلاو قيفوتلاو نوعلا

 ةيفاقثلا ىقتلا ةسسؤم

 جه ١515 لوألا عيبر



 وي 46©©

 مرقت

 بعشلاو ةلودلا نبب ةقالعلا ملاعم

 ريشرلا ملحن ) تاسوقم ي ميسارو

 مكاحلا نيب ةقالعلا مكحي يذلا ,.يعرشلاو ينوناقلا راطإلا يف ثحبلا دعي

 رفوتل .ةقّمعملا ةساردلا تابلطتم نم .بعشلاو ةلودلا نيب وأ «موكحم او

 يف ءاوس «ةققحتم وأ ةنكمن ,ةددعتم تارايخو تالامتحا ىلع ,اهتاجرخم

 .يجيتارتسإلا قفألا تاذ «ةّمهملا ةيويحلا نيوانعلا نم وهف .بولطملا وأ عقاولا

 دقعلا ةعيبطو ,ةطلسلاو مكحلل ةيعرشلا رداصم ءارقتسإل صلخت يتلا

 قفو .بعشلا ىلع ةطلسلا هذه ةسرامم مكحي يذلا ,يسايسلاو يعامتجإلا

 دقعلاو ةيالولاو ةزاجإلاو نذإلاو ةلاكولا يهو .ابل ةيعرشلاو ةينوناقلا رطألا

 يف ,دقعلا كلذ طوقسب .اهتيعرش ةطلسلا دقفت ثيح ,ضيوفتلاو فنأتسملا

 .ةينوناقلا رطألا هذه جراخ

 نم ةيعمتجملا تائيبلاو بعشلا نيبو «ةهج نم ةلودلا نيب ةقالعلا لكش ْنِ
 اهيلا زكترت يتلا «ةطلسلاو مكحلا ةيعرشل يعجرملا راطإلا دعت «ةيناث ةهج

 ءاهقيداصمو ةنامألا موهفم دعي ثيح .اهتاسسؤمو ةموكحلاو ةلودلا ةيلعاف

 ةيفرعلاو ةيعرشلا دودحلا نايبو :«مكحلا ةيلوؤسمو ةلودلا ىلع اهطاقسإو



 ةيعرشلا ةيعجرملا وه .ابل ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا تاءاضإ يف «ءابل ةيئالقعلاو

 ةلوخملا تايحالصلاو «ةلودلا ةدايسو مكحلا ةيعرشل ةيقوقحلا رطألا نايبتل

 .ابمل
 ملاعم ديدحت يف ,ةينارقلا رئاصبلا ىلا دنتسي ,باتكلا اذه يف ةساردلا جهنم

 .ةميركلا '"ةنامألا" ةيآ لالخ نم ,هعوضوم ةدحو يفو ,ثحبلا عوضوم داعبأو

 هقفلا يف ,دئارلا جذومنلا نع الضف ,اهيف لمأتلاو ثحبلا يف قمعتلا بلطتي امن

 مادختسإو .ةسايسلاو مكحلا ةرادإو ةلودلا ءانب لاجم يف ,يمالسإلا ثارتلاو

 ىلع ةيميقلا ةموظنملا تاطاقسإو .هتينهمو هتهازنو هتماقتسا نمضي امب ,شيجلا

 .هتايكولسو هئادأ

 اهرطأو اهدودحو ,ةحلسملا تاوقلا تايلوؤسم نايبل .باتكلا فرصنيو

 .هداسف وأ مكحلا حالص تايعجرم نم اهنوك ,ةلودلا ةريسم يف ةينوناقلا

 ىؤرو تاروصت حرطل .باتكلا اهيف لصفتي .ةيثحب ةبراقمو ريظنت نمض

 ةيركسعلا ةسسؤملا ةدايق ماهم دانسإو ,ةيركسعلا ةطلسلا ءادأ تايلآل .ةيجهنم

 تارورضلا نمض .هدصاقمو لدعلا موهفم نمضي امبو ,لثمألا لكشلاب .اهيف
 .تاطلسلا نيب لصفلاو .ةينمألاو ةيسايسلاو ةيعمتجملا

 ةيعرش طقست ,مكاحلا ةنامأ تطقس نإف .هميسق درطي .موهفمك ةنامألا نإ

 اوم .ةمالاو بعشلل ةلكوم اهنكل .ىلاعت هلل يه ةدايسلا ةيعرشف .همكح

 .ةيلوؤسملا هذهب بعشلا هقفت نإو ,دقعلاو لحلا لهأ وأ .ىروشلا لكشب

 لصأ ىلع تسسأت يتلا ,ةساردلا هذه دصاقم نموهو ,قحو بجاو وه

 ملاعم' موسوملا .,باتكلا اذه ناك هتيمهألو .هعوضوم يف تيقلأ تارضاحن

 . ديشرلا مكحلا تاموقم يف ةسارد ,بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا



 لرُل) لصنلا

 ةقالعلا يف اهعقومو ةنامألا

 بعشلاو ةلودلا نيب





 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف اهعقومو ةنامألا

 ميركل ل5 ل ىلاعاو تاسيس ايزل

 اهلُهَأ لإ تتنمألا أودّوَن نأ محكوم هَ أ َّنِإ مير ِلْفَيك ناين #

 . ( كييك[ لارا وكت أيتن رلنكت

 نيوانعلا نم «موكحم او مكاحلا نيبو «بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا دعت

 دقو ءدودحلا دعبأ ىلإ ريطخلا ىجيتارتساإلا قفألا تاذ «ةّمهملا ةيويحلا

 ثحبلا بجي «ةريثك رئاصبو ةديدع تاءاضإ ؛ةروكذملا ةميركلا ةيآلا تنمضت

 هذه ىلع ةمكاحلا ةيقوقحلا ةينوناقلا رطألا فاشكتسال ؛ اهيف ربدتلاو اهنع

 مكحلاو ةطلسلل ةيعرشلا رداصم نايبتسالو ءاهيلإ زكترت يتلاو «ةقالعلا

 .ةلودلاو

 اهفادهأو ةساردلا ةياغ

 ةقالعلا ةعيبط ىلع ءوضلا ءاقلإ ىه ءاهفادهأو ةساردلا نم ةياغلا نإ

 ةقالعلا هذه مكحي نأ بجي يذلا يلماكتلا لكشلاو ؛بعشلاو ةلودلا نيب

 مكحلا وأ ةطلسلا ةيعرش رداصم نايبو ؛«ماعلا يعرشلا ينوناقلا اهراطإو

 .ةفيرشلا ةيآلاب اداشرتسا ءاهليعفت تايلآل ةزجوملا ةساردلا عم ؛«ةموكحلاو



 لوألا لجفلا

0) 

 لوألا ثحبملا

 ةينآرق رئاصب

 ةنامألا ءادأب يهلإلا رمألا يف تاءاضإ

 :ىلوألا ةءاضإلا

 دك كمْ هَلأَّنِإ + :ىلاعتو هناحبس هللا لوق يف هابتنالا بذجي امم نإ

 كلذو ؛ هتغيص نود ءديدشلاو دكؤملا اهلكشب ءرمألا ةدام مادختسا وه

 لوقك كلذو «بلطلا ىلعو ةيبولطملا ىلع دكآلا اهتلالد رمألا ةدامل نأل

 نويد هدست نآب كرما" وأ. "ةسردملا ىلإ هيبهذت :نآي كرما" نبال مهدحأ

 :هل لاق ول اميف ءفعضأ لكشب نوكت ةلالدلا هذه نأ الإ « ”كيلع سانلا

 .كلذ ىلإ امو ؛« ةسردملا ىلإ بهذا

 ىَلِإ ٍِتاَناَمَألا اوُدَأ' : ىلاعتو هناحبس هللا لوقي نأ «نكمملا نم ناك دقلو

 . كرمي هَمَأَّنِإ # :لاق هنأ الإ ,"اَهِلْهَ
 ,ىوصقلا ةيمهألا ىلع تلدل تمدختسا ول «رمألا ةدام نأ لصاحلاو

 بوجولا وأ ةيمتحلا ةرورضلاو «بولطملل ةديدشلا وأ ةغلابلا ةيمهألا وأ

 .هب ٌرومأملا وحن رومأملا ثاعبنال «ديكألا

 4“( َّنِإ ل ب «ةميركلا ةيآلا أدتبا «ىلاعتو ناحبس هللا نأ دجن كلذ ىلإ ةفاضإ
 نأ نكمملا نم ناكو .#4 َمُكَيُمأَي هَل َّنِإ 2 :همسا لج لاقف «ةيديكوتلا



 ظ بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا ُْق اهعقومو ةنامألا

 نومضملا دكؤت ,# َّنِإ ]+ ّنكل ,"اهِلْهَأ ىَلِإ ٍتاَئاَمَألا اوُدَت ْنَأ ْمُكَرُمأ" : لوقي

 .رثكأف رثكأ مالكلاو ةلمجلاو «لولدملاو

 :ةيناثلا ةءاضإلا

 ىلع ؛عيمجلل ماع #* كرمي َهَلأَنِإ 8 يف باطخلا نأ وه رهظتسملا نإ
 يتأيس امم «طقف ماكحلاب صاخ باطخلا نأ نم «ضعبلا همهوت ام سكع

 .هيف ليصفتلاو هحيضوت

 نيدلا لاجرلو راجتلل ؛نيموكحمللو ماكحلل هجوم باطخلا اذه ْنِإ

 ريمضلا نأل كلذو ءذيملتللو ذاتسألل «سانلا ةماعلو نييعماجلل « مهريغلو

 .عيمجلل ماع 4( مكرمأَي + يف
 فلكم «ءارزولا سيئر وأ ةلودلا سيئرف ؛ عيمجلل ماع باطخلاف هيلعو

 ؛هقنعب ةنامأ ةطلسلاو «ةنامأ مكحلا نألو ءاهلهأ ىلإ تانامألا يدؤي نأب

 سلجم وأ باونلا سلجم سيئر كلذكو ءاهلهأ ىلإ ةنامألا هذه يدؤي نأ هيلعف

 .ناملربلا وأ ىروشلا وأ بعشلا
 ,هيديب ةنامأ «ذيمالتلاو ةبلطلا ْنإف ؛ ةسردملا ريدم ىلإ ةبسنلاب لاحلا اذكو

 بألا كلذكو ."ينبا ىلع كتنمتئا" : لاحلا ناسلب  ةسردملا ريدمل لوقي بألاف

 بزحلا سيئرو «هتريشع ىلع نمتؤم ةريشعلا خيشو «هدالوأ ىلع نمتؤم
 :تاباقنلا ءاسؤرلو «ءارزولل ماع ًاضيأ باطخلاو ؛هبزح دارفأ ىلع نمتؤم
 .اذكهو «,تاداحنالاو

 نأ هيلعو ءاهيلع نمتؤملا ةنامألا يدؤي نأ هيلع ناسنإ لك ْنِإ : عماجلاو

 يه الف «عيمجلل لماش ىنعم اهنم دافتسي ةيآلا هذهف ءاهقحب ةنامألل يفي



 لوألا لجفلا

 ل نالباقم نايأر امهو ءًاضيأ ماكحلا نع ىأنمب يه الو :ماكحلاب ةصاخ
 .هلوقن

 :ةثلاثلا ةءاضإلا

 هللا لوقي نأ نكمملا نم ناك ذإ ؛ عراضملا ةغيصب لعفلا مادختسا يف يه

 ءردصملا مدختسي نأ ىنعمب ,'هَناَمَألا ٍءاَدَِ ْمُكَُمأَي هللا نإ" :ىلاعتو هناحبس

 ممم : هَمأَنِإ © «ةيردصملا نأب ردصملا عراضملا لعف مدختسا العو لج هنكل
2 

 ديفي عراضملا لعفلا نأ يه ؛ةملكلا هذه يف ةقيقدلا ةتكنلا وأ 3 ْنِإ

 لعف اذهف و رمش نعل ديز :لوقن ةراتف «ةموميدلا ديفيو «ةيرارمتسالا

 .رارمتسالا ىلع لدي ال يضاملا لعفلاو «ضام

 نكلو «ةرمتسم لعفلل ةيسفنلا ةلاحلا ْنأ ىلع لاثملا اذه لدي ال هيلعو

 ىلع لدت « عراضملا ةغيصب ضغبيف «"ارمع ضغبي اديز نإ" :مهدحأ لاق ول

 .ةيسفنلا ةلاحلا يف ةيرارمتسالا

 ناكو « عراضملا ةغيصب ةغيصب أضيأ درو ةفيرشلا ةيآلا يف رخآلا لعفلا نأ امك

 ديفيس ناك نإو كلذو ,"ْمُكَرَمأ هللا َّنِإ' :ىلاعتو هناحبس لوقي نأ نكمملا نم
 فمر ل اد اذا ياساتر وفر« هناي ربا ه1 ةحعلا سنت لاب

 ةلالدلا ديكأت يف غلبأ وه ؛ ثودحلاو ددجتلا ىلع هتلالدل عراضملا لعفلا نكل

 .بولطملا ىلع

 ةنامألا موهفم يف قارغتسالاو مومعلا

 :ةعبارلا ةءاضإلا



 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف اهعقومو ةنامألا

 ىنعملا نايبل اهدنع فقوتلا يغبني ام يهو «تانامألا ةملك لوح رودت

 عمج «ةفيرشلا ةيآلا يف * تتمأْلا نأ كلذ «تانامألاو ةنامألا نم دارملا

 ."ماللاو فلألا" لأب ىلحم
 عاونأ فلتخم ديفتو «قارغتسالاو مومعلا اذه ىلع ديفت تانامألاف

 ةنامأ نوكت دق ةنامألا نإف «ةنامألا دارفأ ةفاكو ءاهفانصأ ىتشو «ةنامألا

 امدنع «هل هيدؤي نأ نمتؤملا ىلعف الام رخآل مهدحأ ملس ول امك  ةيدام

 .هتقو وأ هنيح نيحب

 «قيدصل وأ صخشل هنبا ملس ابأ نأ ول امك ؛ةيونعم ةنامألا نوكت دقو

 وهف «ملعملا وأ ريدملا كلذكو «ةنامألا هذه ةياعر نمتؤملا ىلعف «هرفس ةرتف

 .اهتياعر قح «ةنامألا ةياعر هيلعو «ةنامأ ذيمالتلا ملتسي

 معأ يه ءانه اه ةنامألاو «هقنع يف ةنامأ اهنإف «مكاحلا ديب ةطلسلا اذكو

 بعش وأ ةمأ ةنامأ اهنأل ؛ ةيصخشلا ةيونعملا ةنامألا نمو «ةيداملا ةنامألا نم

 يديأب ةنامألا هذه تملس دقو - ةيوئعمو ةيدام داعبأ نم هنمضتت ام لكب -
 .كلذ هبشأ ام وأ ؛ناملرب وأ «ةمكاح ةئيه وأ «:ةموكح وأ «مكاح

 .يفرعلا قدصلا ةلالد يف كش الو ءضيرع ضرع ابل ةنامآلا نإف هيلعو

 ةيلقنلا ةلدألا يف ةطلسلاو مكحلا ةنامأ
 ىلع قلطت ةنامألا نأ ىلع «ةفيرشلا تاياورلاب لالدتسالا نكميو

 .ةنامألاب ةطلسلا نع ترّبع دقو ةريثك يهو ءاضيأ (مكحلا)
  هتالو دحأل هل ةلاسر يف 292نينمؤملا ريمأ لوقي تاياورلا ضعب يفف

 ةَلاَمَأ َكِقُنَع يف ُهَنِكَلَو ِةَمْعْطِب َكَل َسْيَل َكَلَمَع ّنِإو»  ةغالبلا جهن يف تدرو



 " لوألا لجفلا

 ِةَقيِئَوب لإ َرِطاَخُن اّلَو ةِّيِعَر يف تاتفت نأ َكَل َسْيَل ,كَقْؤَف ْنَمِل ىَعْرَتْسُم َتْنَأَو

 . «هِناَّرْخ ْنِم َتْنَأَو لَجَو َّرَع هللا ٍلاَم نم ٌلاَم َكِيَدَي يِفَو
 رثأتست نأ كل سيل «كتسائرو كتيالو وأ «كتموكحو كلمع نأ ىنعمب

 ب ا ا ياا اهب

 نأ كل سيلف « «عيّرلا ةَتبِن ٍلبإلا ةَمْصِخ ةَمْضخ ِهَّللا َلاَم َنوُمّصْحَي» : دلل هلوقكو

 لمعلا اذه نكلو ءروصقلا ينبتو ,زونكلاو رئاخذلا نزختو «هنم معطتست

 .ةنامأ كقنع يف  دالبلاو دابعلل ةرادإلاو ةسائرلاو ةيالولا وهو

 ويمأ ل وق «ريثألا نبال ”خيراتلا يف لماكلا" يف تدرو ؛ىرخأ ةياور يفو

 هَإو ,مترّمأ نم الإ ءقح هيف دحأل سيل اذه مكرمأ نإ سانلا اهّيأ» :2نينمؤملا
 نوكي «سانلا هبختني نم ْنأ ىنعمب . (يعم مكل ام حيتافم اَّلِإ .مكنود يل سيل

 فرصتي نأ هل الو ؛«مبلاومأل اكلام سيل هنكلو «يهنلاو رمألا يف قحلا هل
 سانلا ةدارإ فالخ كلذ نأل ؛ روجلا نيطالس لعفي امك كلاملا فرصت اهيف

 .مهتيلوتو
 ْنم َساّنلا اوفِصْنَأَف» :82#لوقي ءاضيأ ةغالبلا جهن يف ؛ ىرخأ ةياور يفو

 . قَمَأْلا ءاَلُكَوَو ةّبِع عدلا ٌناَّرْخ مَنِ ؛مهجْئاَوَحل اوُربَصاَو مُكِسُفْنَأ

 نزاخلاو «ةيعرلا نازخمب ماكحلا هفصوب دج ةحنا و ورا

 ,هنزخ اميف نوخي ال نأ نزاخلا ىلعو :(نيمأ) ليكولا كلذكو :(نيمأ)

 .هيف لكو اميف نوخي ال نأ ليكولا ىلعو « سانلاو ةمألل

 ليكو وه ؛ يلاولا نأ ينعت ىقَمأْلا الكود يهو ةحيرصلا ةرابعلا نأو

 «يأرلاب دبتسي نأو «هتاوهشو هئاوهأب مهيف رّمأتي نأ هل قحي الو «ةمألا



 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا ْق اهعقومو ةنامألا

 ؛« تاماركلا قحسيو ,قوقحلا رداصيو «بيذعتلاو نجسلاب مهب لكني نأو

 .هلكوم عم اذه لثم لعفي نأ هل قحي ال ليكولا نإف ,«لاومألا بصتغيو

 (تانامألا) ةيلومش

 :ماللاو فلألاب ىلحم عمج ةميركلا ةيآلا يف تانامألا نأ :لصاحلاو
 عمجت يأ ةنامأ لمشت امك ؛ةموكحلاو مكحلا ةنامأ لمشتو «مومعلا ديفتف

 وأ دعينا وأ ةدلييسعب ىقعتب وأ هةكاك رشلا نيهاةكرش قا ,تاعمجتلا نم

 وأ ةينيسحلا وأ ةسردملا وأ ةبتكملا ريدم هتفصب «ناسنإلا اهيلع نَمتْؤأ «ةبتكم
 نأ نمتؤملا ىلع «تانامأ اهلك هذهف «كلذ ريغ وأ ةعماجلا وأ ةيملعلا ةزوحلا

 ش .اهقح ءادأب مزتلي

 ؛ ةموكحلا لمشت ال ةنامألا نأ نم ضعبلا هروصت ام نذإ حيحصلا ريغ نمف

 ةلالدبو ءاهريغو ةروكذملا تاياورلا ةلالدب « مكاحلا قنعب ةنامأ ةموكحلا نأل

 .سبل نودو كش نود «يفرعلا قدصلا

 كلإ تلا ودوم نأ كرمي هَللَنِإ © ءاضيأ ةفيرشلا ةيآلا قايس ةنيرقلو
 هنم دافتسي امم «ةعامجلا سفن ىلإ باطخلاف . سيال َنْيَب مَُمكَح اًذِإَو اَهِلهَأ

 «مكحلاو ؛ةموكحلا رمأ : لمشت تانامألا ّنأب «قايسلا ةنيرقب هنم رعشتسي وأ
 .لمأتف «ناطلسلاو «ةطلسلاو

 لمشت ال تانامألا نإ :هلوقب «بناجلا اذه نم فرطتملا يأرلا اذه نإ مث

 تانامألا نإ :هلوقب ءرخآلا بناجلا نم فرطتملا يأرلا هلباقي «ةموكحلا

 نأو «طقف ماكحلل باطخ وه «ةيآلا يف دراولا رمألا نأو «ةموكحلاب ةصاخ

 ىلع هليلدو «ناطلسلاو ةطلسلاو ةموكحلاو مكحلا ةنامأ اهب دارملا تانامألا
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 .ةموكحلا نع ثدحتت ةيآلا نأ ينعي امم ؛# مَتْمْكَح اَذِإَو # ةيآلا ةيقب كلذ

 ءالؤه ىأترا اذإو «نيرسفملاو نييلوصألا ضعب هركذ دق راهظتسالا اذهو

 ةنيرقب ءارصح ماكحلا ىلإ هجوم ,# ْمهَمأَي م : هناحبس هلوق يف باطخلا نأ

 .ةموكحلا يه ةروكذملا ةنامألا نأ ىلع ةنيرق هذهو ؛#( مَتْمكَحاَدِإَو

 .هبناوج ضعب تحضتا دقو «مات ريغ راهظتسالا اذه نأ رهاظلا نكلو

 (تانامألا) ةيلومش ىلع ةلدأ
 مومعلا ديفي وهف «ماللاو فلألاب ىلحم عمج تانامألا نِإ :ًالوأ

 .قارغتسالاو

 يلهو ةيوقفلاو يقاتل ةنادأللا يرعب ةعلو ان ره قدنصت ةنافأل نإ. ايان
 .ةيعونلاو ةيدرفلا ةنامألا

 ال قايسلا نأ ةظحالم عم «مومعلاب حّرصت ءاندنع تاياورلا نإ :أفلا
 نإف ؛ نييلوصألا ىنبم كلذ ىلعو :؛مومعلا وأ قالطإلا ةضراعم ىلع ىوقي

 .روهظ هل ناك ول ؛تاروهظلا فعضأ نم قايسلا

 ؛اهحزحزي نأ عيطتسي ال قايسلاف ؛ ,ةقلطم وأ ةماع ةظفل كانه تناك اذإف

 نأ ىلع اليلد نوكي فطعلا اذهف !ماقملا يف تاياور كانه تناك ول فيكف

 وه فطعلا نأ يأ ءاهب رصحنت تانامألا تسيلو «تانامألا نم ةموكحلا

 .ماعلا ىلع صاخلل فطع
 ,اهريغو ةموكحلل ميمعتلا ىلع تاياورلا نم لادلا ليلدلا ىلإ نآلارشنلو

 ؛نايبلا عمجم نع القن «فيرشلا يفاصلا ريسفت يفف ٠ ءاهب صيصختلا ىلع ال

 لك يف «ةفيرشلا ةيآلا هذه نإ) :2قداصلا مامإلاو 802 رقابلا مامإلا نع
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 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف اهعقومو ةنامألا

 هدابع تانامأو «هيهاونو هرماوأ :هللا تانامأو «تانامألا نم ةنامأ نَمتؤأ نم

 . (هريغو لاملا نم ًاضعب مهضعب نمتأي اميف
 ,ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ؛ تانامألا نم نأ كلذ نم رهظيو

 نأ بعشلا ىأر اذإ هنأ ىنعمب ءاهقح ةنامألا هذه يدؤي نأ ناسنإلا ىلعو

 نع «ةيملسلا لئاسولاب ءركنملا نع ىهني نأ هيلعف ءرّبجتو ىغط دق مكاحلا
 قرطلا فلتخمو «يملسلا يندملا نايصعلاو ؛«تابارضإلاو تارهاظتلا قيرط

 .يملسلا جاجتحالا يف ةفورعملا

 , هيهاونو هرماوأ : يه «هللا تانامأ» نأب حرصي يله مامإلا نأ دجن اذكهو

 .هدابع تانامأو

 سانلا قوقح لك نإف «سانلا قوقح ىلع نمتؤأ دق مكاحلا نأ بير الو
 :ناسحإلاو لدعلا ؛هقنعب يتلا تانامألا نمو .اهيدؤي نأ هيلعو «هتمذب

 .ىلاعتو هناحبس هللا امهب رمأ نيذللا

 ,مهيف نسحي نأو «ةيعرلا يف لدعي نأب وه ءاهقح ةنامألا هذه ءادأو

 لاملا نم ًاضعب مهضعب نمتأي اميف هدابع تانامأو» : لوقي كلذ دعب مامإلاو

 .(ةريعو

 ريدقت يأ ىلعو «لاملا ريغو لاملا نم مومعلا يف صن مامإلا ةرابعف

 .لاملاب ةصاخ تسيل ةنامألاف

 رمأ» : 2ةمئألل باطخلا نأ تاياور ةدع فيرشلا يفاكلا يف درو ( معن

 رئاس يف ةيراج يه مث « هيلإ يصويو هدعب يذلا مامإلا ىلإ يدؤي نأ مهنم لك

 . «(تانامألا

 حرصت ةياورلا هذه لب «ميمعتلا تاياورو ةياورلا هذه نيب يفانت الو



 لوألا لبفلا

 نأشب حرصت اهنأب ميمعتلا تاياور ىلع ديزت يه «معن .اضيأ ميمعتلاب

 .قالطإلا ىلع تانامألا مهأ ركذبو ؛لوزنلا

 نمل حيرص ٠ ؛ يبلإ اهيف رمألا نأ , ةفيرشلا ةيآلا يف ةفيطللا تاراشإلا نمو

 وأ ؛ ةيروهمجلا سيئر وأ اكلم نوكي نأ نيب هيف قرف الف « سانلا نيب مكحي

 بزح سيئر وأ ؛ناملربلا يف ابئان لأ رينو ةةانوبلا سيئر وأ ءارزولا سيئر

 مأ ,ملعملاو مألاو بألا ىتحو «ةكرش وأ ةسسؤم نست فا ,ةباقن وأ داحتا

 :كلذ ريغ

 اهيدؤي نأ «مهرمأ يعرتسا نيذلا ءالؤه قوقح يف مكح اذإ رومأم مهلكف

 .ةلماش ةماع ةفيرشلا ةيآلا نأل كلذو ؛ هوجولا لضفأ ىلع

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ًابطاخم :يهَلا لوسر لوقي «ةفيطل ةياور يفو

 .6كطظفلو كظحل يف نيمصخلا نيباوس» : 892 بلاط

 دنع نامصخلا رضح اذإ « يمالسإلا هقفلا يف ء ءاقلا بناؤآ ةهادق قيح

 هتارظن نوكت نأب «هتارظنب ىتح ةلادعلاو ةاواسملا امهنيب يعاري نأ «يضاقلا

 هرثآ ول «ةمظعلاو داستتسالاب مهدحأ ٌسحي ال يك ؛ ةيواستم امهيلك ىلإ

 .همصخ ىلع هتارظنب

 جرحيو ءرخآلا فوختي ال يكو ؛لطابلا ذخأم كلذ هذخأيو حجبتيف

 ةجردلا هذهبو «لدعلا ةماقال كلذ ىلإ هّبني ؛«#لوسرلاف ؛ هتجحب جلجلتيف

 .ىبلإلا لدعلا يف ةقدلا نم

 ال مكاحلا نأ ذإ ءكلذ فالخ وه ةيمالسإلا اندالب يف لاحلا نأ ريغ
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 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا ف اهعقومو ةنامألا

 عفر نم سانلا ةماع 0 ال ىرخأ ةهج نمو «هئارزو نيب ىتح يواسي

 ةلكشم مهنم دحاولا درفلا تهجاو اذإ ؛هيلإ مهتامالظ

 لوئسملا ىلإ ةمالظلا ابو

 يف لاحلا وه امك ءاذفنتم ايوق مصخلا ناك اذإ فيكف « سيئرلا وأ مكاحلا وأ

 اهيف مهل يتلا كلت وأ «مهوبوسحمو مهئابرقأ وأ ماكحلا اهكلمي يتلا تاكرشلا

 .!؟ىربك ةمهاسمو ىلوط دي

 ضعب تّمع يتلا تاضافتنالا ءانثأ «ةريخألا ثادحألا تفشك دقو

 .كلذ نم بناوج « ةيبرعلا لودلا

 اهرداص دق وأ «بعشلا لاومأ نم تارايلملا مكاحلا بصتغا ثيح

 ىتش عاونأب هيلع قيض وأ نجسلا يف ضراعم لكب ىقلأو ءاهيف فرصتو
 . «عيبّرلا َةتبِن ٍلبإلا ةَمْصِخ ًةَمْصخ ِهّللا َلاَم َنوُمَصْحَيِ» : 2 مامإلا ريبعت بسحبو

 سيئر دض ىوكش اوعفري نأ سانلا داحآ عيطتسي ال اندالب يف دجن اذكهو

 ىواس امل اوعفر ولو .ةيئاضقلا ةئيبلا سيئر ىلع وأ ؛هماقمب وه نم وأ ةلودلا

 مامأ ءارزولا سيئر وأ ةلودلا سيئر نيبو «ةمالظلا بحاص نيب يضاقلا

 نيدحرلا ومو نينمزملا ىنمأ دوعف اهكاق ناك اع سكش ىلع علا
 .الف بلاط يبأ نب يلع

 ةلود ربكأل ىلعألا سيئرلا وهو  همصخ عم ةرم نم رثكأ رضح ثيح

 . يضاقلا دنع .رصعلا قطنمب 'روطاربمإلا"وهو «مويلا كاذ ملاع يف ةلود ىوقأو

 ريغص ًايبص ناك امدنع 2 ىبتجملا نسحلا مامإلا نأ .خيراتلا انل لقن دقو
 وأ ةلمج اهيف «ةقرو امهنم لك بتك دقو «نايبص هدنع مكتحا :«نسلا

 .هنسحو طخلا لامج يف ةقباسمك « لمج ةعومج



 لوألا لمفلا

 هذه يف ىتح «مكحلا يف الداع نوكي نأ ؛242نينمؤملا ريمأ مامإلا هاصوأف
 كلئاس هللاو «مكح اذه نإف ؛ مكحت فيك رظنا «ينب اي» :هل لاقو «ةيضقلا

 . «ةمايقلا موي هنع

 ظخلا لامحب هقلعتل «ةيمهألا نم ةريبكلا ةجردلاب نكي مل رمألا ْنأ عم
 امهم مكح لك ىلع «ةمايقلا موي بساحي ىلاعتو هناحبس هللا ّنكل «رثكأ ال

 .ناك

 رثكأ امهدحأ بحيوهو «نالفط مهدحأل ناك ول هنأ كلذ قيداصم نمو

 هناحبس هللا نإ لب ءرخآلا ىلع هزّيمي نأ يف قحلا هل سيل هنإف ءرخآلا نم

 هيلعو « قحلا ريغب هينبا نيب زيم ول ”ةمايملا وي كلل ىلع ساجخيس ؛ىلاعتو

 .سايقملا وه اذهو ءاِلْدَعلاِب اوُمَكَحَت ْنأل ؛هقح قح يذ لك يطعي نأ

 ماكحلا ىلع ةباقرلا قح عيرشت

 :ةسماخلا ةءاضإلا

 رمألاو مالكلا اذه نأ «ةفيرشلا ةيآلا يف ىرخألا ةليمجلا رئاصبلا نمو

 قح عيرشت ىلع «ةيفرعلا ةيمازتلالا ةلالدلاب لدي «ىلاعتو هناحبس هللا نم

 انل فشكت «ميركلا ينآرقلا مالكلا يف ةقدلا نأو «مكاحلا ىلع سانلا ةباقر

 .ةفيرشلا ةيآلل يفرعلا مهفلا ةنوعمب كلذ

 نوكي نأو ءاهلهأ ىلإ تانامألا ءادأب رمأ دق ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإف

 ؛مكاحلا اذه ىلع ةباقرلا قح نيرخآلل نإف ؛لدعلاب ًامكح ناسنإلا مكح .
 ؛ مهنيب لدعي نأب مكاحلا ىلاعتو هناحبس هللا رمأ نيذلل يأ «سانلل قحلا اذهو

 .لدعي ال وأ ؛همكح يف لدعي ناك نإ اوئيبتسي ىتح
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 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف اهعقومو ةنامألا

 اوضمغأ وأ «هتباقر نع ةوقلاب مهنويع مكاحلا ضمغأ نإ : كلذ فالخبو

 .مهقحب اوبلاطي نأ اونكمتي نلف ٠ انبج وأ السك مهنيعأ مه

 ؛ كلذ ىلع ةيفرعلا ةلالدلاب لدت ةيآلا هذه نأب لاقي دق هنإ : لصاحلاو

 م ,«كلذ عيرشت مزلتسي ءاذه عيرشت نأ ىنعمب

 ياه ةَميلَط مبيد كير الو ناك اووي نومؤل
 7” 4 كودي رول لإ اوعَجَر اًدإ مهموم اورذنسلو ِنِسِيلَأ

 يف ولو ةيوغللا تمزل الإو ءرذحلا موزل رييرللا نع زل اذه عيرشتف

 نأ همزلي ام نإف «نيرخآلا رذني نأب مهدحأ رمأ ول هللا نأ مهفي هنمو .ةلمجلا

 لوقو و اذنالا ةعواطم قيودتملا ىلع
 لإ تملا ودوم نأ َمُكَرمْأَي هَل َنِإ + ةفيرشلا ةيآلا يف كلذك رمألاو

 نأب لوقلا نكمي ثيح .ه#4 ِلَّدَعلأ أوُمْكَحَت نأ ساتلأ َنْيَب مّسمكَح اَدِإَو اهله
 مديح يباب يي رع يووم

 .اهلهأ ىلإ تانامألا ءادأب همازتلا ىدم اوريل «مكاحلا

 نمتؤملا ىلع ةباقرلا يف سانلا قح عرشي مل ول عراشلا ّنِإ :ىرخأ ةرابعبو
 ال»و ءررضلا يفو ررغلا يف عاقيإلا مزلتسي كلذ نإف ٠ ا

 . (ماَلْسِإْلا يف َراَرِض لَو َرّرَض

 ىلع لدتسن نأ اننكمي «ةيفرعلا ةيمازتلالا ةلالدلا هذه نع رظنلا عطق ولو

 هناحبس هللا نم رمأ هجوت درجمب هنإ :لوقلا نم وحنلا اذهب سانلل ةباقرلا قح

 يهنلاو فورعملاب رمألا ةلدأ نإف «سانلا نيب مكحلا يف لدعلابو «ةنامألا ءادأب

 .اروف ماقملا لمشت ءركنملا نع
 نإ و + ةيماوتلالا ةلالدلاو ةروكنملا ةظساولا مده: ىإ ةحاحس ال كلل كتعبو
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 لوألا لجفلا

 « كش نودب بجاو «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نآل ؛ ةيفرع تناك

 .امهب ىلاعتو هناحبس هللا رمأ لقو «نافورعم ةنامألا ءادأ امك لدعلاو

 رمألا بجيف بجسنف رف ءامهيوجوو امهنسحب لقتسا دق لقعلا نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه

 ا ياا روع

 هال حتا دإ ينو و قريلاب الا هينيع ضني

 ل ,هملظ اهيف يفخي ة ةريثك اقرط مكاحلل

 «هقللز ءاقسإ جره كمتيو اناودعو اهلل ىناذلا قيةعومع ]عي هقويف

 .مهريغو ءالقعلاو ءاملعلا لبق نم هيلع سانلل ةباقرلا قح كانه نكي مل اذإف

 هلا َنِإ و «فورعملاب رمأي نأو ءركنملا اذه مامأ فقي نأ دحأ عيطتسي الف

 ناسنإلا ناك اذإ «نسحلا ةياغ يف لب ةنسح ةظعوم اهنإ ىنعمب .#( رطب اَجِن



 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف اهعقومو ةنامألا

0 

 يناثلا ثحبللا

 ةطلسلا ةيلعفو مكحلا ةيعرش رداصم

 ثحابم ةدعل يساسأو يحاتفم ثحب وه « ةفيرشلا ةيآلا هذه يف ثحبلا نإ

 .عوضوملا يف
 ةيعرشو «(ةطلسلا ةيعرش ردصم) ديدحت : ةسيئرلا ثحابملا هذه نمو

 نأ مأ «بعشلا وه ردصملا مأ ؛ىلاعتو هناحبس هللا وه ردصملا لهو ؛ةموكحلا
 : ؟ضعبلا هب لاق امك كيرشتلاب وأ رهاظلا وه امك ايلوط امهالك وه ردصملا

 .ةمداق ثحابم يف يتأيس و

 ذإ «(ةطلسلا ةيلعف ردصم) لوح اضيأ ثحبلا عقي ىرخأ ةهج نمو
 اهطلستو اهتيلعف يف دنتست ثيح «ةيعرش الب نكل ةيلعف ةطلسلا نوكت دق
 ةرحلا ةدارإلاب وأ ءامهنم جيزملا وأ «قلطملا عانتقالا وأ «قلطملا طغضلا ىلإ

 .كلذ ريغ وأ ؛ هريغ وأ يعامتجا دقع ربع نيفرطلا نيب ةكرتشملا

 اديلو:«لاعق هللا ءاشنإ اقحال صيحمتلاو ثحبلاب ذخأيس ام اذهو

 لوألا فلاب

 موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلل ةتسلا ةينوناقلا رطألا

 ,موكحملاب مكاحلا ةقالع مكحي يذلا ينوناقلا راطإلا يف ثحبلا نإ

 نم موكحملا نيبو مكاحلا نيب ةبسنلا نايبو «ةقالعلا هذبل ةينوناقلا ةغيصلاو

 وأ ةنكمن ةددعتم تارايخو تالامتحا ةشقانم بلطتي «ةيقوقح رظن ةهجو
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 لوألا لجفلا ظ

 اهراطإو اهلكش وه امو «ةمئاقلا ةيلاحلا تاموكحلا يفأ ءاوس «ةققحتم

 (عقاولا) يأ تاموكحلا اهيلع نوكت نأ يغبني ام يف مأ «يرظنلا ولو ينوناقلا

 .(بولطملا)و

 نوكي دقو «ةرات يجراخلا عقاولا ضارعتسا يف عقي دق ثحبلا نأ ىنعمب

 .امهيلك يف لضفألا نايب مث نمو « ىرخأ ةرات نوكي نأ نكمي ام يف

 ةلاكولا

 :موكحملاب مكاحلا ةقالع يف لوألا لامتحالا

 ,(هرومأ ةيشمت) يف «بعشلا نع ليكو مكاحلا نأ ىنعمب (ةلاكولا)

 حلاصمب ضوهنلا يفو «لطابلا لاطبإ يفو قح لا قاقحإ يف يأ «يفرعلا ريبعتلاب
 ريفوت يفو «دالبلا راهدزاو رارقتساو لالقتسا ىلع ظافحلا فو «بعشلا
 « سانلا داحآل ةميركلا ةايحلا صرفريفوت يفو «هل ةيعرشلاو ةيرطفلا تايرحلا

 .ةلاكولا ةغيص يه «ةقالعلا يف ةينوناقلا ةغيصلا نأ ينعي اذهو

 نذإلا

 : يناثلا لامتحالا

 مكاحلل نذأ دق بعشلا نأ ىنعمب «(نذإلا) ةقالع يه ةقالعلا نوكت نأ

 ةماقإ وأ «ةدهاعم وأ يلود دهع ماربإ نم «تافرصتلا نم ةلسلسلا هذهب

 مأ ةيلخادلا ةسايسلا يف أ ءاوس ءاهريغ نمو (« برح نالعإ وأ ,حلص

 فاشل

 ةراجإلا



 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا 5 اهعقومو ةنامألا

 :ثلاثلا لامتحالا

 اريجأ نوكي مكاحلا ْنأ ىنعمب ؛(ةراجإلا) ةقالع يه ةقالعلا نأ وه

 ءارآ بسح «رثكأ وأ كلذ نم لقأل وأ «تاونس سمخل وأ عبرأل «بعشلل

 اهمدقي «ةنيعم تامدخ ءازإب ءانيعم ابتار يفوتسي مكاحلاو «مهقافتابو سانلا

 ديدج دقع

 :عبارلا لامتحالا

 , (افنأتسم ًادقع) نوكي نأ ءبعشلاب مكاحلا ةقالعل ةينوناقلا ةغيصلا يف

 دقع وه امنإو «ةلاعج وه الو «نذإ وه الو «ةلاكو وه الو ةراجإ وه الف
 .روصلا ضعب يف اهب مازتلالا نكمي ىرخأ ةغيص يهو « فنأتسم

 ةيالولا

 :سماخلا لامتحالا

 نأ ىنعمب «(ةيالولاب ةقالعلا) وه نيفرطلا نيب ةقالعلا ةيهامو ةيعون يف

 ردصم نم امإ «يئالو يرابتعا طيلست ةقالع «موكحملاب مكاحلا ةقالع نوكت

 نيموكحملا نم يأ «يلخاد ردصم نم وأ «سدقألا عراشلا لثم يجراخ

 .موكحملا ىلع مكاحلل ةيرابتعا ةيالو يه ةيالولاف «مهيلع مكاحلل

 هل اليكو هلعج ولف «لكوملا ىلع ةيالو ليكولل دجوي الف ,ةلاكولا امأ

 بحاص وه كلاملا ْنِإ لب ءرادلا كلام ىلع ةيالو ليكولل سيلف «هراد عيبل

 دق هنأل ؛ريثأتلاو رارقلا هديبو «ليكولا ىلع قوفتملا وهو مكاحلا وهو رمألا
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 لوألا لجفلا

 .هنم اهبحس يف قحلا هلو «ةنيعم دودح يف ليكولل ةيحالصلا حنم

 ضيوفتلا
 :سداسلا لامتحالا

 :ماكحلا نم ةاغطلا ةصاخبو «هيلإ ضعبلا نكري يذلا وهو يوغا

 سراميف ء انام ايو ةموكحلا رمأ مهيلإ نضال نطيوفلا نوغدي بح

 كلذ عم مكاحلا ىعدا نإف .هيلإ ةمألا ضيوفت ًامعاز «هتطلس دبتسملا مكاحلا

 اذه ناك الإو «سماخلا لامتحالا وه هادؤم ناك .؛ةمألا ىلع (يلو) هنأ

 . سداسلا لامتحالا

 ىري لب هل بعشلا ضيوفت دنع فقي ال .ماكحلا نم نيدبتسملا ضعب نأر يغ
 ضيوفتلا هحنم يعدي دقو لب  سماخلا لامتحالا يأ هل (ةقلطملا ةيالولا)

 ثيح ءرمقلا وأ «سمشلا :ك كلذو هروظنم يف ىمسأو ىلعأ ردصم نم

 .ةفلختملا ممألا ضعب كلذب دقتعت

 نوكتف «ىلاعتو هناحبس هللا نم ةرشابم ضيوفتلا مكاحلا يعدي انايحأو

 .دبعلا ىلع ىلوملل ام لثم بعشلا ىلع ةيالولا مكاحلا اذبل
 ,سانلل تناكو ةيلوتلا وأ ضيوفتلاب (ةيالولا) تناك اذإ :لأسنل نآلاو

 .؟مكاحلل اهديلقتو مهسفنأ نع اهعزن مهل لهف

 : انه زجونو ليصفتب اقحال بيجنس
 ؛مهسفنأ ىلع نوطلسم سانلا نأ حيحص ؛ كلذب مايقلا سانلل زوجي ال
 ا ربا يحل

 ك وهف «هنع طاقسإلل لباق ريغو «ناسنإلل قحتسم مزال قح يه يأ
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 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا ٍِق اهعقومو ةنامألا

 هتيرح نع لزانتي نأ ناسنإلل زيجي ال عراشلا نأو «ةهجلا هذه نم (مكحلا)

 نأ ىف قكلاندل نا ور ةيبقنا ىلغ ةرقلولا :بحاض »| هدم «يشنلا نستوريكل
 . اهرتقهلا روض ذل كللذق يريقل اهنوي

 هذه قفو « مكاحلا عم لماعتت بوعشلا نمريثكلا نإ :ًادج بيرغلا نكلو
 ماكحلا عنصي يذلا وه اذهو «ىلوملا عم دبعلا لماعت : قطنملا اذهو ةروصلا

 .مهبوعش قوقح ةرداصمو «دادبتسالا ةيضرأ مهل رفويو «ةاغطلا

 نأ مكاحلا رودقمب ناك امل «ةقيرطلا هذهب مكاحلا عم سانلا لماعت الولو

 .ةفورعملا جذامنلا نم ؛هتلكاش ىلع نمو نوعرف لثمك « ىغطي

 مولظملا ةمجمج يف نانسألا قد

 : خيراتلا قمع نم ةملؤملا ةيلاتلا ةثداحلا مكيلإو

 باشلا لصوأ دقو «ناريإ كولم دحأ دنع املظتم رضح دق اباش نأ ركذي

 لوصولا نم ةداه .نونكمتي هل ىنانلا نأ ذإ .«ةعلاب ةيوعضب ةكللملل ةنيفت
 نأ بجي يذلا تقولا يف «عيمجلا قوف هسفن ربتعي هنأل ؛ كلملا وأ سيئرلل

 .رثكأ ال هبعشل امداخ كلملا نوكي

 هتياكح هل درسو «كلملا لإ باشلا كلذ لصو لاح ةيأ ىلعو

 هنوك «باشلا نم ابضغ طاشتسا نأ الإ ةيغاطلا كلملا ناك امف «هتمالظو

 , كلملل نيبرقملا دحأ نم ىكتشاو أرجت هنإ مث «هتلباقمل هيلع لخدو ءأّرجت دق

 اهقد مث ءاهلك هنانسأ علقو «باشلا كسمب دالجلا كلملا رمأ ء«هلك كلذل

 .ةليقثلا ةقرطملا مادختساب سار ىف وخا دعب ادعو

 ا



 لوألا لجفلا

 ,ثلاثلا نسلا قد دعب باشلا ىضق ؛هسأر ىلع اهقدو نانسألا علق دعبو

 دعب ىتح باشلا بيذعت رارمتساب رمأ «هتوسقو هدقح ةدش نم كلملا نكلو

 .تّيملا دسحلاب كلذ اولعف دقو «هتافو

 مكاحلل سانلا طيلست جئاتن نم وه امنإ .ههابشأو يجمبلا رارقلا اذه

 ؛«قلطم لوقب رمألا ّيلو نوكيف ؛مهيلع ةيالولا هايإ مهليوختو «مهيلع
 .ديبعلا مه سانلاو ىلوملا وه حبصيف

 املظتم هاتأ لب «هتبيغب الو هروضح يف ال «؛كلملل ئسي مل باشلا اذهو

 .ًايشحو ًايساق هب ليكنتلا ناكف «طقف

 الو باشلل سيلو «سانلل كلاملا وه هسفن ربتعي كلملا كلذ ناك دقل

 نأ الو لب هدنع دحأ نم اوكتشي نأ الو لب «هيلع اوجرخي نأ سانلا رث

 .رمألا يلو وهو ىلوملاو مكاحلا هنأل ! هئاقلب فرشتلا اولواحي

 اذكهو ءركفي كلملا ناك اذكه ءضرألا يف هللا لظ وه ؛يهانلارمآلا وه

 0 و وا وا
 لح ا م كيب م 42غ < 14

 مم ع ل دف فيوم دويل نب ا همه حر 2 7
 أعيمس نك هلل نإ هب حظِعَي وعل | 7-2200 نيل يي 2 او
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 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف اهعقومو ةنامألا

00 

 ثلاثلا ثحبملا

 عوضوملاب ةقالع تاذ ةيهقف ةلئسأ ىلع تاباجإ

 يمالسإلا نيدلا يف نيجسلا قوقح

 لاؤسلا

 .؟هقوقح يه امف قوقح هل تناك اذإو .؟مالسإلا يف قوقح نيجسلل له

 :باوجلا

 )لؤي دلاولا ديسلاو «ةريثك ىمالسإلا نيدلا يف نيجسلا قوقح نإ

 رشع سماخلا يف «فرشألا فجنلا ةئيدم يف لمت يزاريشلا ينيسحلا يدهملا نب دمحم مامولا دلو )1(

 نآرقلل ظفاحلا ,دهاجملا دهتجملاو ء«دهازلا ملاعلا هدلاو رجح يف لت ىبرت .ه7417١/ ماع لوألا عيبر نم

 ةساتلا قاوخو ف 1125 1 ماع ضاق 501ر5 ىلإ حم رجا نذل: ير روقلا يلوم ا رع حلا كلا

 ؛ ةسدقملا ءالبركب ةيملعلا ةزوحلا يف عجارملاو ؛ءاملعلا رابك دي ىلع ةينيدلا مولعلا متت ادن ىقلت دقو .رمعلا نم

 ءالبرك يف اماع نيعبرأ نم رثكأل جراخلل هسيردت ُسْدَق لصاو .نيرشعلا غلبي املو داهتجالا ةجرد غلب ىتح

 ىفخت ال بابسأل سيردتلا لطع ثيح ءه517١ ماع ىتح نيتسدقملا دهشمو مقو «تيوكلاو ؛ةسدقملا

 ةدايقو ةيعجرملل لثأقت ىدصت .ءالضفلاو ءاملعلا نم ةئامسمخلا براقي ام هسرد رضحي ناكو « عيمجلا ىلع

 ماظنلا لقت عراق .هرمع نم نيثالثلاو ةثلاثلا يف ناكو ءها١٠8/١١ ماع لست هدلاو ليحر دعب ةيملعلا ةزوحلا

 دالب ىلإ ةسدقملا ءالبرك ةنيدم نم ةرجهلل ه هرطضا ام ؛مادعإلاب مكحلا هيلع ردصف ؛ قارعلا يف يتوغاطلا

 ءه484 ماع تاريإ ىلإ رجاه مث 3 «نيئس عست اهيف ماقأ ثيح ؛«تيوكلا ىلإ اهلمو 2,/ىها٠ ماع 0

 ١ نينثالا موي ليدت فوت .رابكلا يد 0 نم رارصإب كلذو .ةسدقملا مق ةنيدم يف رقتسا ثيح

 ةسمخو ةنس نيعبسو ةسمخ هرمع ناكو :م١١٠٠ ماع لوألا نوناك ١ا/ قفاوملا عه ءاع لاوش

 نيب ام باتك ةئامثالثو بفلأ نم رثكأ لقت يزاريشلا مامإلا كرت نيرلاو ملعلا ةمدخ د هانت نفسو ريحا

 ؛نيلماعلا ءاملعلا نم ًالايجأ ىبرو «ةينيدلا تائيبلاو ةيريخلا تاسسؤملا نم ًافالآ لك دن كرت امك ٠ طوطخمو

 عساوب هللا هدمغت .ةعيفرلا قالخألا نم ىسنت ال تايركذو ؛ ةبيط ة ةريسو .ازيمتم ايركف اجهن فلخو

 .نيرهاطلا هدادجأ عم هرشحو 2( هتمحر
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 لوألا لمفلا

 فسألا عمو ؛ةعساو قوقح يهو «قوقحلا نم اقح نيعبرأ نيجسلل ركذ

 امأ .قوقحلا هذه نم ريثكب لمعت ال « ةيطارقميدلا ىتح لب ةدبتسملا لودلا نإف

 ةيطارقميدلا لودلا امأو «قوقحلا هذه رثكأ وأ لك قحست اهنإف ةدبتسملا لودلا

 .اهنم ديدعلا قحستف

 , قوقحلا ١٠٠ج :هقفلا' ةعوسوم باتك يف ثئدلاولا ديسلا راشأ دقل

 هذه ضعب ىلإ تافلؤملا نم اهريغو مالسإلا يف نيجسلا قوقح باتك يفو
 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنمو ءقوقحلا

 ةيرحب لمعلا قح ١-

 ىلع ىربكلا ذخأملا نم نإو ؛«(لمعلا قح) :وه نيجسلا قوقح نم نإ
 , نيجسلا نجسي امدنع هنأ ام دح ىلإ  ةيطارقميدلا ىتح لب «ةدبتسملا لودلا

 لب «يدايتعا لكشب ةيفيظولاو ةيراجتلا هلامعأ ةسرامم نع هنومرحي مهنإف

 داصتقا نومطحي كلذب مهنإ ذإ ؛ فعاضم ررض اذه يفو « لمعلا نع هنوعنمي

 .لمعلا نم ءانجسلا اهب نوعنمي يتلا ةبسنلا سفنب دلبلا

 ةنهم ةيأ يف وأ : املعم أ 4 لما ناك وأ ا رات ناك نإ نيحسلا [ليف

 رثكأ هب نوّرضيف «هتفيظو وأ هتراجت نومطحي مهنإف «هونجسي امدنعف « ىرخأ

 .طقف هندب نجس وهو «ةبوقعلا نم قحتسي امن

 ؛ةريثك ةلماع يدايأ نم هنامرحب ءاضيأ دلبلا داصتقاب نوّرضي دق مهنأ امك

 ةلوازم قح نيجسلل نوكي نأ نذإ ضورفملاف « "'ةلاعف راكفأو لوقع نمو

 77ج :ةعيشلا لئاسوو « ليكت يزاريشلا مامإلل "ءاضقلا /85-05ج :هقفلا" ةعوسوم باتك عجار )١(
 .امهريغو «ءاضقلا باتك

 نا



 .هلامعأ

 نجسلا نم جرخي نأب امإ «هل حمسي نأ بجي نيجسلا رجاتلا نأ ينعي اذهو

 قرطلا قيرط نع ؛«نجسلا يفوهو كلذ هل حمسي وأ ؛ةنيعم تاقوأ يف رجاتيل

 نولماعتملاو هيدل ءالمعلا يتأي نأ وأ «هريغو تنرتنإلاك لصاوتلل ةثيدحلا

 هير اقوا ندملا نخاو نرف داماك هنراق يدل :هعم

 فاطر بكترا ول «ملعملا وأ ةزوحلا ذاتسأ وأ ةعماجلا ذاتسأ كلذكو

 نأ بجيف «ءادألا ىلع رداق هنأ عم هنيد ءادأ يف لطام نأك «هنجس بجوتسا

 ؛هدنع اوسرديو هيلإ اومدقي نأ ةبلطلا دارأ اذإ «نجسلا يف تاعاق مهل رفوت

 وأ «نجسلل دوعي مث اهيف سّرديل عماجلا وأ ةعماجلل بهذي نأب هل حمسي وأ
 .كلذ هبشأ ام

 تاططخملاو ميماصتلا دادعإو تاساردلا ةئيهتب ةمزلم ةيمالسإلا ةلودلاو

 تسيل قوقحلا هذهو «قوقحلا هذه بعوتست ثيحب نوجسلا ءانبل ةيسدنبلا
 .انيجس ناك ولو ناسنإلا قوقح ميمص نم يه لب «تاحارتقا درج

 وأ هتراجت ةلوازمو ةسرامم تاناكمإ «نيجسلل رفوت نأ ةلودلا ىلع نإ

 ,هلمع ناكم ىلإ باهذلاب امإ «هسيردت وأ هتكرش ةرادإ وأ هتعنص وأ هتعارز

 .هنجس يف وهو امإو

 ًايموي هلهأب ءاقتلالا قح -؟

 نم هومرحي نأل هجو الف «هلهأب ءاقتلالا قح «نيجسلا قوقح نمو
 .هب اوقتلي نأب ًاضيأ قحلا مهل نيجسلا لهأ نأ امك « كلذ

 ؛انايحأ رثكأ وأ ةنس ةرتف ىضمت دق ةيروتاتكيدلا لودلا يف نأ بيرغلاو
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 لوألا لبفلا

 امك ؛هتيؤر نم هلهأ نومرحيف «هلهأ ةلباقم نم اهيف نيجسلا نكمتي الو
 .هلهأ ةيؤر نم هومرح

 فرغ نجسلا يف ةلودلا هل ينبت نأب «ةلودلا ىلع نيجسلا قوقح نمو

 ىلع بجاو قح اذهف .مبل كلذ نكمأ هدنع تيبملا هلهأ دارأ اذإ ثيحب

 نيب نجسلا نم جورخلاب هل اوحمسي نأ بجي دق لب «نسحتسي لب ةلودلا
 حمسمي نأب تاياورلا يف امكو «2#نينمؤملا ريمأ عنصي ناك امك « ىرخأو ةرتف
 . "كلذ يف ةعمجلا مايأ هل

 نكمي ملاعلا يف لصاحلا يجولونكتلاو يملعلا روطتلل رظنلابو نآلاو
 .ةيضقلا هذه ىلع درت يتلا تالاكشإلا ةجلاعم

 ىلإ باهذلا وأ «لمعلل جورخلاب نيجسلل حمس اذإ هنإ :لاقي هلعل ذإ

 .برهيس هنإف ؛ةعماجلا

 عضوو ةلاحلا هذه جلاع دق يجولونكتلاو يملعلا روطتلا نأب :لاقيف

 يطعيل ؛هدي يف راوس عضو :لبسلا هذه نمو ءاهيلع ءاضقلاب ةليفكلا لبسلا
 ثبيسو «ءاهزواجتي ال نأ هل ةددحم لا ةيفارغجلا ةقطنملا زواجت ول «ةنيعم ةراشإ

 ؛ هتقحالم نم نونكمتيف « ةقطنملا زواجت ول ةطرشلل ةيكلس ال تاراشإ راوسلا
 ثيدح اذهو «ةيافك يسفنلا عزاولا يف ناك نإو ؛ىرخأ ةيملع لبس كانهو

 .هلحم يف هكرتن لوطم

 مالسإلا نيناوق تقبط ول «ةيمالسإلا ةموكحلا يف هنأ ةملكب زجونو

 نوكت «ةيملعلا قرطلا هذه نودب ىتح «ءانجسلا بوره ةبسن نإف « ةقيقح

 717ج :ةعيشلا لئاسوو « لثثت يزاريشلا مامإلل "ءاضقلا 84-0ج :هقفلا" ةعوسوم باتك عجار )١(
 .امهريغو ء«ءاضقلا باتك

 نس



 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا ْى اهعقومو ةنامألا

 .ادج ةليئض

  ينطولا داصتقالا عفنتس ام قوقحلا هذه ةاعارم نأ رمألا يف ليمجلاو اذه

 يعرشلا قحلاو يفطاعلاو يناسنإلاو ينيدلا بناجلا نع رظنلا عطق عم

 .يئالقعلاو

 هوساوي ادب ؛ًايداصتقا ةلأسملا انسرد ول اننإف

 راهنتسو « ميكس ياايمر منيا ماسيس كلغ انإإ هانم زينيت

 ةانب مهو ,دالوألا درشتيسو «داسفلا عقنتسم ىلإ رجنت وأ ةلماك لئاوع

 .لبقتسملا

 يفو «يحصلا بناجلا يف لاومأ نم ةلودلاو بعشلا فلكيس اذه مكو

 كلذ فلكيس مكو ؟ةميرجلا ةحفاكم لقح يفو «ةيحصلا ةياعرلا بناج

 .؟ةيسفن دقع نم نوناعيس مكو «نيجاسملا ءالؤه لئاوع
 ؛هحارس قلطي امدنع  هقوقح ظفحت مل اذإ اميف  نيجسلا اذه نإ مث

 .يعامتجالا ماظنلا هجوب ةتوقوم ةلبنق ةباثمب نوكيس

 ءاضيأ ةيئالقعلا قوقحلا نم دعت قوقحلا هذه نأ دجن عسوأ راطابو

 مهسفنأو مهلاومأ ىلع نوطلسم سانلا» نإف .كلذ لوقن ةعرشتمك انسلف

 .ةيعرش يه ام ردقب ةيئالقع ةيلقع ةدعاق يه ؛ ""مهقوقحو

 دقانلاو ضراعملا سيلو  يقيقحلا مرجلا نجسي نأ هل يضاقلاو مكاحلا نإ

 ءاضيأ (هقوقح نجسي) نأ هل قحي الو ءطقف هدسجب  نيركفملاو رارحألاو

 .ىلاعت هللا ءاش اذإ مداق باتك يف رثكأ ًاليصفت يعدتسي ام كلذو

 )١( 77ب 777”ص ؟ج :راونألا راحب عجار 7.
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 يناثلا لصفلا

 ةقالعلا يف ةينوناقلا رطألاو ةنامألا

 بعشلاو ةلودلا نيب





 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف ةينوناقلا رطألاو ةنامألا

 ةمدقملا

 نم «موكحملاو مكاحلا نيب «بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف ثحبلا دعي

 مكحلا ةينبو راسم يف «يجيتارتسإلا ريثأتلا تاذو «ةيويحلاو ةمهملا ثوحبلا

 .هحالصو هتيعرش ريدقتو «ديشرلا
 ىلإ دنتست يهو « ةنامألا ءادأب يولوملا رمألا أدبم ىلع ةقالعلا هذه زكترتو

 ؛ةقالعلا هذه لامعإ يف «ةينوناقلا رطألا لكشت يتلا «تارايخلا نم ةعومجم

 سانلا نيب مكحلا يلاتلابو ؛ةلودلا وأ مكاحلا ةيحالصو ءاهتيعرش سيسأتو

 .ةفيرشلا ةيآلاب المع ؛«لدعلاب

 ةياغلا

 ؛ةنامألا ءادأب يولوملا رمألا ةسارد ىلإ لصفلا اذه يف ثحبلا فرصنيس

 ,موكحم لاو مكاحلا نيب ةقالعلا سيسأت يف هرثأو «هملاعمو هموهفم نايبو

 ؛ةيقوقحلا ةينوناقلا تارايخلاو رطألا نايب مث «لدعلاب سانلا نيب مكحلاو

 .اهدودحو اهداعبأب فيرعتلاو «ةقالعلا هذه اهيلإ زكترت يتلا



 عنانلا لجفلا

 )0ع

 لوألا ثحبملا

 ةينآرق رئاصب

 ةنامألا ءادأ يف يولوملا رمألا موهفم

 ةيآلا يف كرمي © ةملك يف ليصفتلا ضعب قباسلا لصفلا يف ىرج

 نايبل ثحبلا يرجيس ءةساردلل الامكتساو ءاهقاطنو اهينابمو «ةميركلا

 6 رمأ مأ ايولوم ًأرمأ هنوك ةهجل 4 َمُكَدْمَأَي + يف دراولا رمألا ةعيبط
 هنأ يارب :ةفيرشلا ةيآلا يف روكذملا رمألا نأ رهظتسملا

 9 ؛ هتّيولوم ماقم ًالمعم ىلوم وه امب ءالعو لج ىلوملا نم رداص رمأ
 . ةيداشرإلاو ةيولوملا رماوألا باتك يف ؛«يولوملا رمألل فيرعتلا نم هانيضترا

 ريظن .#4 اَهِلْهَأ َكِإ تنم ودون نأ ْمهَرَمْأي د هَلأَّنِإ # ةيآلا هذه نوكتف

 ."24“ ندسْحإٍلاَو ٍلَدَعْلاي رمي هَشأَنِإ © : لوقت : يتلا ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا كلت

 نم نإ «هتيولوم نم ةرمثلا نايب بلطتي هنإف ءايولوم رمألا ناك الو
 ىنعمب .ةقفاوملاب باوثلا قاقحتساو «ةفلاخملاب باقعلا قاقحتسا :تارمثلا

 هناحبس هللا نم باوثلا قحتسي هنإف ٠ اهلهأ ىلإ تانامألا ىدأول ناسنإلا نأ

 وهف كلذكو ءريمضلاو نادجولا اضرو «سانلا ءانث ىلإ ةفاضإ ؛ىلاعتو

 ةبوقعلا قحتسيس هنإف «ةنامألا ناسنإلا ناخ ولو ؛«يورخألا رجألا قحتسي

 )١( ةروس النحل:1٠.



 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف ةينوناقلا رطألاو ةنامألا

 .هللاب ذايعلاو

 ةنامألا ءادأب رمألا ةيداشرإ ةلدأ ضعب مييقت

 رماوأك «يداشرإ كلذ يف رمألا نأ ىلإ بهذ وأ «لمتحا ضعبلا نكل
 رمألا اذهف «"ةينالفلا ةداملا لك" وأ "ينالفلا ءاودلا برشا" :هلوقب بيبطلا

 .داشرإو حصان رمأ وه امنإو ؛ايولوم سيل
 ىلإ لوؤيس اذهو ؛لقعلا مكحل ىلاعتو هناحبس هللا نم داشرإ هنإ : ما

 ال نكل احيبق لعف «رمألا اذه ناسنإلا فلاخ ولف «ةفلاخملاب ةبوقعلا مدع

 ؛ةفيرشلا ةيآلا ماتنب يأرلا اذبل لدتسي نأ نكميو ؛ هلعف ىلع بترتت ةبوقع

 .( هرب ركظعَي انها َّنإ + : ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ثيح
 :ىلاعت هلوق 7 رهظتسي امك «ةيداشرإلا يف ةرهاظ ةظعوملاو

 1 نورقملا رمألا نأ ىري ضعبلاو «ليلعتلا ماقم يف هنأكو ء[هب ُمكظعَي

 .يداشرإ ةلعلا

 ةدرفملاو قادصملا ثيح نم هتحص ىرن ال يناعلا لامتحالا اذهو

 افيو 4 ةيلكلا ةدقاقلاو ماعلا راطإلاو يلكلا ثيح نمو «ةيجراخلا

 .ىربكو ىرغص هيف شقانم يأرلا اذه : ىرخأ
 : كلذ حيضوتو

 اهب رمأ دق ؛ةيولوم اهنوك وه ىلوملا نم ةرداصلا رماوألا يف لصألا نإ
 نإ :ب اهنع باجيف ؛#( هوب ٌركْظِعَي ام هلأ َّنِإ # ةنيرق امأو ءىلوم وه امب هللا
 ناك اذإ ىلوملا نأل ؛ناعمتجي امهف «يولوملا رمألا عم ىفانتت ال ةظعوملا

 انفك تاقلعتملا يف دسافمو حلاصم نم ةعبانو ةرداص هرماوأ تناكو ؛اميكح



 وعناثلا ليلا ظ

 .ةيورخأو ةيويند ةدئاف اهيف تناكل  ةيمامإلا يأر وه

 موصلا ةضيرف اذكو ؛ ةيورخأو ةيونيد ةدئاف اهيف ةالصلا نإف اذه ىلعو

 «ةيورخأو ةيويند ةدئاف هيف لدعلا اهو ,ةيورخأو ةيويند ةدئاف اهيف

 .ةيورخأو ةيويند ةدئاف هيف ناسحالاو

 : لوقن لب
 ؛« تقبس يتلا ةظعوملا ىلإ اريشم 4( دب ركع مِنَ هلا َنِإ © :ىلاعت هلوق نإ

 ةحلصم نع فشكت اهنوك ةهجل «يداشرإلا رمألاب اهنم يولوملا رمألاب بسنأ
 .ةيورخأ

 بيبطلا نإف «ةيداملا عفانملا يف ةداع مدختست ال , ةظعوملا و كظعأ نإف

 نأب كحصنأ" :لوقي لب «'ءاودلا برشت نأب كظعأ" :ضيرملل لوقي ال
 . ءاودلا برشت

 لكشب بسانتت يتلا يهو ؛ةيورخألا نوؤشلا يف مدختست ةداع ةظعوملاف

 لب « هب مكحصني امعن هللا نإ : هللا لقي مل ايئدبمف ؛ىلوملا نأش عم ربكأ

 .( دوي ركع انهما نإ : لاق

 ريشت اهنأل ؛ يداشرإلا رمألاب اهنم يولوملا رمألاب بسنأ ةظعوملا ةدامف
 ءاضرأ كلذ ىلع ةيقرتلا ةيييخلا نئاقلا نرخ بندكتو « ىورخألا بتناك لإ
 .ةيويندلا دئاوفلل يفنلا مدع عم

 نأ ضرتفنس :ىربكلا ىربك ةيحان نم امأو «ةيوربكلا ةيحانلا نم اذه

 ىلع بترتت يداشرإلا رمألا اذه نأ يفني ال اذه نكل ؛يداشرإ انه رمألا

 اهفلاخ ول يتلا ةيلقعلا تالقتسملا نم هنأل كلذ ؛ ةبوقعلا هب رومأملا ةفلاخم

 .اهب مكح لقعلا نأل ةبوقعلا قحتسي ؛ناسنإلا



 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف ةينوناقلا رطألاو ةنامألا

 امكاح نأ ولف .مارحو حيبق ملظلا نأو « بجاوو نسح لدعلا نأ ىنعمب

 م رب ا هسا سادس امنع هنا ءملظ

 .ةبوقعلا قحتسيس لكلاف ؛هراج ملظ ًاراج وأ ءهجوز ملظ ًأجوز وأ « هنبا

 ٠ عرشلا هب رمأي مل نإو ىتح  ناسنإلا هفلاخ ول لقعلا هب لقتسا ام نإف

 لقعلا لقتسي مل اذإ ةبوقعلا قاقحتسا بترتي ال امنإ «ةبوقعلا هيلع قحتسي

 ا ا اا الب (« ءيشب

 فلاخ اذإ ىلوألا : : نيتروص يف ةبوقعلا قحتسي ب ناسنإلا نإ : رخأ ريبعتبو

 نأل كلذ ؛ ةحيرصلا ةيعطقلا ةيلقعلا رماوألا فلاخ اذإ ةيناثلاو «عرشلا رماوأ

 ةهج نم لقعلاو «ةهج نم عرشلا «ناسنإلا ىلع ىلاعتو هناحبس هلل ةجحلا

 .ةينأث

 درو دقو «ةبوقعلا قحتسا ةجحلا كلت وأ ةجحلا هذه ناسنإلا فلاخ اذإف

 ةجحو «ةرهاظ ةجح :نيتجح سانلا ىلع هلل نإ)» :فيرشلا ثيدحلا ف

 27 (ةنطاب

 وه ةنطابلا ةجحلاو 2غةمئألاو لسرلاو ءايبنألا مه ةرهاظلا ةجحلا

 لقعلاب ناسنإلا ىلع جتحا دق ماد ام ىلاعتو هناحبس هللا نإف هيلعو «لقعلا

 ولو «لقعلا هب هرمأي ام فلاخي نأ ناسنإلل قحي الف «ةيلقعلا تالقتسملا يف

 .باقعلا ق قحتسا فلاخ

 اهنوك ثيح نم هنأو «ةيداشرإ ةيآ ةفيرشلا ةيآلا هذه نأ اكوا

 دق «هلقع نأ ثيح نم نكل :ةبوقعلا ملاظلا ناسنإلا قحتسي د ال «كلذك

 ثيدحلا ردصم وأ دنسب قلعتم وهو ,شمابلا جردي» ١؟ح لهجلاو لقعلا باتك ١9 ص جن : يتاكلا 2230(

 . نيتجح سانلا ىلع هلل نإ' فيرشلا
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 عنانلا لجفلا

 .باقعلا قحتسي هنإف ٠ ,ملظلا ةمرحبو ملظلا حبقب مكح

 لالدتسالا اذه ىلإ جاتحي ال هنأ ىنعمب «نادجولا هب دهشي امث اذهو

 نادجولا ذإ «هناظم يف هليصفت يذلاو «هيلإ ةراشإلا ترج يذلا «ىيلقعلا

 ملظ اذإ ناسنإلاو «ةبوقعلا قحتسي «ةنامألا ناحااذإ ةناسالا نإ كلذب مكحي

 .ةيوقعلا قحتسي

 :«بهاذملا لكو نايدألا لك يفو «تاعمتجملا لك يف ةيلاتلا ةقيقحلا دجن اذلو

 ؛نادمو ضوفرم ملظلا نأب نومكحي اعيمج مهدجن هل نيد ال نم ىتحو
 ملظ ول ًاملاظ نأ) : ةيضقلا لصأ نكل «ملاظلا وه نم ديدحت يف فلتخي دقو

 .ةيهيدب ةيلقع ةيضق ًاذإ ةيضقلاف « (ةبوقعلا قحتسي وهف
 يف ربدتلا نم نأ ىلإ صلخي هنكل « ”ليوط بناجلا اذه لوح ثيدحلاو

 وه امب ىلوملا نع هرودص ىنعمب ؛يولوم اهيف رمألا نأ نيبتي «ةفيرشلا ةيآلا

 .هتيولوم ماقم ًالمعم ىلوم
 , بولطملاب ٌلخي ال هنإف «ًاضرف ًايداشرإ ًارمأ ناك هنأب انملس اذإ كلذ عمو

 يرابلا نم ةجح وه يذلا «لقعلا هب مكح دق ؛ًايمتح ًايمزج ًارمأ هنوك

 مكح ىلإ ًادشرم ناك أ ءاوس ؛هب حرص امدنع عرشلا ْنأو «ىلاعتو هناحبس

 .دوصقملاب لحي الو رضي ال هنإف ءاسسؤم مأ ؛لقعلا

 نعو ةيداشرإلاو ةيولوملا طباض نع ثيدحلا لصفت 'ةيداشرإلاو ةيولوملا رماوألا" باتك يف انلصف(١)
 .ضوتقنلاو دودرلاو ةلدألا



 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا 5 ةينوناقلا رطألاو ةنامألا

0( 

 يناثلا ثحبلملا

 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف ةينوناقلا رطألا

 ٍق مسرت ىلا «بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا لكش ىإإ ةراشإلا تقبس

 دبال :ةناردلل لامك نازح بعشلا و. ةلودلا نين ظيارتلا ةيعونو فاه كرك

 نم ةقالعلا هذه راطإو , موكحم اب مكاحلا ةقالعل ةينوناملا ةغيصلا نايب نم

 .ةينوناق وأ ةيقوقح رظن ةهجو
 : ةديدع لقحلا اذه يف تالامتحالا ْنِإ

 :لوألا لامتحالا

 ةرادإو «دالبلا نوؤش ريبدت يفو «رومألا رييست يف اليكو مكاحلا نوكي نأ

 ؛ةلاكولا ةقالع يه «موكحملا نيبو مكاحلا نيب ةقالعلا نإ : يأ .دابعلا نوؤش

 ةكلمملا نوؤش ريبدت ىلوتي نأ يف «سانلا لبق نم ليكو وه مكاحلا نأ ىنعمب

 .دلبلاو

 : يناثلا لامتحاللا

 سانلا نأ ىنعمب «ةينوذأملا ةقالع موكحم او مكاحلا نيب ةقالعلا نوكت نأ

 ريغو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا مهنوؤش يف لضفألاب «ىنسحلابو

 .ةيعرشلل أشنملا وه ءرخآ ردصم يأ وأ سانلا نذإو «كلذ
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 عنانلا لبفلا

 :ثلاثلا لامتحالا

 رخآ ريبعتب و «سانلل ريجأ مكاحلا نأ ىنعمب «ةراجإلا يه ةقالعلا يف

 ءاقل ةرجأ نوطعيو «تاكرشلا يف نوفظوملا مدختسي امك «مهدنع فظوم

 مهلك ءالؤه «ءارزولاو ءارزولا سيئرو ةلودلا سيئر اذكف ؛ هب نوموقي لمع

 ءدحأ هركذي مل اممف (ةلاعجلا) لامتحا امأو .ددحم بتارب سانلل نوفظوم

 .توبثلا ملاع ىلع هضرف نكمأ نإو ءادج دعبتسم وهو

 :عبارلا لامتحالا

 هفنادبم هقع وه ل «ةلاكو ذلو ةراجإ ذل اه اكس اذقهح نوكي نأ
 .يعامتجالا دقعلاب هيلع حلطصي دق فنأتسملا دقعلا اذهو

 :سماخلا لامتحالا

 ؛كلملا وأ مكاحلل اهقوقح (تبهو) دق سانلا نأ ىنعمب «(ةببلا) وه

 .ةطلسلل اهتاورثو اهتاكلتممو اهرئاصم تبهوو

 :سداسلا لامتحالا

 ةمألا ىلع يلو وهو «ةمألل ىلوم وه مكاحلا نأ ىنعمب «ةيالولا وه

 ديبعلا ةلزنمب ةمألاف «دبعلا ىلع هتيالو يف ديسلا لثم هلثم ءاهنوؤشل كلامو

 . "”يلولا وهو ؛ىلوملا وه مكاحلاو

 ناكو «رييغتلا ضعبو فذحلاو ةفاضإلا ضعب عم ةقباسلا تالامتحالا انركذ اننأ ىلإ هيونتلا يرورض 6
 .اهنيب ةمكاحملا متتلو اهتسارد متتل طاقنلا سوؤرل ركذ ةداعإ نم دبال



 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا ُْ ةينوناقلا رطألاو ةنامألا

 موكحملاو مكاحلا نيب ةلاكولا دودح يف ةبراقم

 : ىه اهدودحو ءاهدودحب ديقتي نأ سيئرلا وأ مكاحلل

 ةلاكولا دودح يف فرصتلا -أ

 قحلا هل سيل مكاحلا نأ ىنعمب .ةلاكولا ةرئاد دودح يف فرصتلاو كرحتلا

 نأ يف ؛ اصخش سانلا ضعب لكو ول امك كلذو ءدودحلا هذه زواجتي نأ يف

 تلق اذلا اسمي د نأ هل سيلو ءدحلا اذه يف مهنع ليكو وهف ٠ مهل اراد عيبي

 اهمدهب موقي نأك :رخآ وحن ىلع اهب فرصتي نأ وأ ءاهرجؤي نأ هل سيل امك

 .طقف هتلاكو دودح يف ليكو وهف ءاهناكم ىرخأ ينبيل

 : ىرخأ ةرابعبو

 فرصتي نأ هل قحي ال هنأ ينعي «سانلا لبق نم ًاليكو مكاحلا نوك َّنِإ

 : ةيلخادلا نوؤشلا يف وأ ةيلودلا تادهاعملا يف «ةلاكولا دودح ىلع ًادئاز

 .اهريغ وأ ةيداصتقالا

 ؛مهنأش حلصي اميفو ؛مهحلاصم يف طقف رادقملا اذهب سانلا هلكو دقف

 قلطنا مأ «ةيصخشلا هحلاصم ىعار ءاوس «ةرئادلا هذه جراخ يف فرصت اذإف

 .هتايحالص دودح جراخ كرحت دق ذئدنع نوكي هنإف «ةيركف تاداهتجا نع

 دودح جراخ يف فرصتي نأ هل قحي ال هنأ «ليكولل لوألا دحلا نإف هيلعو

 ةطلس ةيأ هل تسيل هنأل ؛ نئاخ وهف كلذ لعف اذإو ؛«ليكوك هتايحالص

 .لكوملا نم ةعبان ةيحالصلا امنإ «ةيتاذ ةيحالصو



 عنانلا لجفلا

 مكاحلا ليكولا لزع قح -ب
 ليكولا نأ امك «هلزعي نأ عيطتسي لكوملا نأ وهف «ليكولل يناثلا دحلا امأ

 سانلا بختتا اذإف ءزئاج دقع ةلاكولا نأل كلذو ؛ ليقتسي نأ عيطتسي

 ناك «ةلاكولا دقع وه دقعلا اذه نإ انلقو ءالثم تاونس عبرأ ةدمل مكاحلا

 اولوخي نأ مهل نكمي امك ةرشابم سانلل نكمي «تالامتحالا ةيواز نم هنإف

 عم ةلاكولا دّقع ماربإ ىنعمب ؛كلذ نئقي نأ "ناملربلا" باونلا وأ ةمألا سلجم

 اضيأ هتلاقتسابو «لزعني ةمألا لزعب وهف اذه ىلع ءانبف «مهمكحيل صخش

 .هتلاكو ىهتنت

 (مكاحلا يأ) ليكولا لزع ىلع ةرداق ةمألا نإف ؛ينوناقلا راطإلا اذه يفو

 نوكي نأ ةرورضلاب سيلف .ريصقت وأ روصق نم رربم نودب ىتح « تءاش ىتم

 ةرادإ يف ليكو مهدحأل ناك ول امك كلذو «هنم ةنايخ رودصل ليكولا لزع

 هلزعي نأ ءاش ىتم هل لب «ةلاكولا يف هعم رمتسي نأ هيلع بجي ال هنإف « هلامعأ

 .زئاج دقع اهتاذ دح يف ةلاكولاف ءرمألا ىهتنيو

 مكاحلا تارارق ضقن قح -ج

 ةرئاد جراخ فرصت ول ليكولا نأ وه «ةلاكولل رخآلا دحلا وأ راطإلا

 ادقع دقعلا ناك اذإ هنإف «ىلوضف امإو لطاب امإ فرصتلا اذهف « هتايحالص

 ةنآرارق كلذ هيب ىناقلا ذاجأ اذا و قيلك ولا ةزاحإ ىلع ف وقوم هناقا الويظف

 .حصي الف الإو دقعلا حص ؛ةيلخادلاو ةيلودلا هدوهعو هدوقعو

 ,ةينمألا تاقافتالا :دحلا اذهو راطالا اذه قيداصمو تادرفم نمو
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 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا ف ةينوناقلا رطألاو ةنامألا

 تاموكحلاو نيدبتسملاو ةاغطلا نم ريثكلا اهدقعي ذإ «ناكمب ةيمهألا نم يهو

 نود نمو «سانلا عم ةيفافش نودبو «ةيرامعتسالا ىوقلا عم ةيروتاتكدلا

 يف ةنايخ دعت اهلك هذهف .ةيركسعلا وأ «ةينمألا ةي ةيقافتالا هذه دودحب مهمالعإ

 .هلاعفأ هلكوم نع يفخي نأ قحلا ليكولل سيل ذإ «ةنامألا

 داريتسالا يف ةيراجتلاو ةيداصتقالا تايقافتالا : قيداصملاو تادرفملا نمو

 :انارطأو اهزو اهونو انك وامك هريدبضتلاو

 رثكأ ةروصلا حضتتو « ةيملعلاو ةيفاقثلا تايقافتالا :تادرفملا نم نأ امك

 اهاضرب هتنبا جيوزت يف وأ «هراد عيب يف اصخش مهدحأ لكو ول اهب لثمن نأب

 .رخآ ءيش يأ يف وأ . اعط

 فعضلا طاقنو تايصوصخلا هلكوم نع يفخي نأ يف قح ا ليكولل سيلف

 فرصت يأب املع لكوملا طيحي نأ هيلعف ؛ ؛ عنصي ام ىلع رتستي :ب نأ وأ «ةوقلا وأ

 هب امطار اك وللا نوكي ذل نأ ست انك  ةلاكولا ةرئاد يف هب موقي

 امدنع «نوناقلاو لقعلا مكح فالخ .هلاعفأ ءافخإ نأ حضاولا نم ذإ

 .اههبشو ةلاكولا باب راطإ يف نوكي

 ب ا حضاولا نمو

 نوملعي الو ءاهتقيقح سانلا ملعي ال «ةدبتسملا تاموكحلا يف ةصاخ لودلا

 رخآلا ينمألا د عم ينمألا لوئسملا اهمربأ دقو ءاهدودحو اهداعبأ

 مربم قافتا هنأ ساسأ ىلعو ءرخآلا ريزولا عم عافدلا ريزو وأ ؛ هلباقي يذلا

 .نيدلبلا نيذه نيب

 يتلا  تامملا نودح نالإ ع كرحتي نأ هل قحي ال ليكولاف هيلع

 لماعت وأ ءدهع وأ حلص دقع ىرجأ ليكولا نأ ضرف ولف « لكوملا هل اهحنم
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 عنانلا لجفلا

 اذه نإف «مهملع نودبو «سانلا اضر نودب ىرخأ ةلود عم «يداصتقا

 .هتايح الص ة ئاد جراخ يف وه دقعلا

:3 

 الإو «ةزاجإ ىلإ جاتحيف «ةيلوضفلا لمحتي ناك اذإ «ًايلوضف نوكي-١
 .اذفان نوكي الف

 .تاعاقيإلاك ةيلوضفلا لمحتي مل اذإ ءديق الب ًالطاب نوكيو-؟
 هلكوم ىلع داسثتسالا ليكولل قحي ال -د

 نأ هل قحي الو عيطتسي ال ليكولا نأ «ةلاكولا يف رخآلا دحلا وأ راطإلا

 ىتحو «ةدبتسملاو ةيروتاتكدلا تاموكحلا لعفت امك «لكوملا ىلع دسأتسي

 نع جرخت اذهب يهف «سانلا ىلع تدسأتسا اذإ اهنم ةيطارقميدلا يعدت يتلا

 عوضوم ةلاحلا وه امك «ةلاكولا همسا دقعلا ناك أ ءاوس «دقعلا كلذ ةرئاد

 .فنأتسملا دقعلا مأ «ثحبلا

 نأك لكوملا ىلع دسأتسي نأ ليكولل قحي ال «ًاضيأ يعامتجالا دقعلا يفف
 وهو « "ةصاخلا وأ ةماعلا كقوقح رداصأ" وأ 'كنجسأ الإو ينعطأ" :هل لوقي

 .ةاغطلا قطنم

 هنأب : هليكو هل لوقي يذلا رادلا كلامب كسمتلاب رثكأ ةروصلا حضتتو

 وه هنوؤش اهربتعي هنأكو ! لكوملا نوؤش يأ «هنوؤش يف لخدتلا قح هل سيل
 !!هب ةصاخلا  ليكولا يأ

 رادلا هذه عيبي نأ يف قحلا هسفنل ًاحنام «هراد نوؤش يف لخدتلا نم هعنميف

 نإو ءالثم اهتميق فصنب ناك نإو ءاهاري ةميق ةيأبو ءررقي فيكو ءاشي نمل
 وأ ةلاكولا دودحب ديقتلاو ةمكحلاو فاصنإلاو لدعلاب هبلاطو ؛كلاملا لخدت
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 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف ةينوناقلا رطألاو ةنامألا

 اماع ادهتنإو نيكل و ىلا هةدهي قوس لك ولا نق ةيقناكيللا:كقعلا
 .اهبوعش عم اهلماعت يف ةدبتسملا تاموكحلا لاح وه

 يزارلا بيذعتو يكلملا عاملا

 عمو سانلا عم ةاغطلا لماعت طمغ ىلع يخيراتلا دهاشلا اذه مكيلإو

 « نيملسملا ذاقنإل رييغتلا ةسرامم باتك يف «؛ك>دلاولا هلقن دقو «تاءافكلا

 :وخو

 بيبطلا « ايركز نب دمحم" وهو ءاملعلاو ءابطألا زربأو رهشأ دحأ نإ
 ةلداعم ىلإ هيف قرطتو «ءايميكلا ملع وأ بطلا يف هلعل ًاباتك بتك «فورعملا

 ليوحت لثمك ءرخأ رصنع ىلإ رصانعلا ضعب ليوحت ةيفيكل «ةقيقد ةيملع
 تهد ىلإ نياحتلا

 ضعب دقتعي ثيح ؛هءارو سانلا نم ريثك ىعس يذلا يخيراتلا لمألا اذه

 ىلإ لوحتي نأ ساحنلاك رصنعل نكمي «ةيرظنلا ةيملعلا ةيحانلا نم هنأ ءاملعلا

 .رخآ عوضوم وه «ليوحتلا اذهل تايلآلا رفوت نكل ؛بهذلاك رخآ رصنع
 ةدام نأ نيبت ةيواميك ةلداعم ؛هباتك نمضض دق ايركز نب دمحم بيبطلاف

 مث «ةددحم ريداقمبو ةصاخ ىرخأ ةيوايميك داومب تجزم ول ةنيعم ةيواميك

 ساحنلا بكرم نإف «ةيواميكلا داوملا كلتب جزمو «باذ ىتح ساحنلا رهص
 ."يكلملا ءاملاب' ةدالا تيّمس دقو « بهذ ىلإ لوحتيس

 هاعدتساف «كلملا وأ مكاحلا دي ىلإ لصو ايركز نب باتك نأرمألا يف مهملاو

 .بهذ ىلإ ابل وحيل «ساحنلا نم نانطأ مالتسا هيلع ضرعو «كلملا اذه

 امولع تسيلو «ةيرظن همولع نأب :ايركز نب دمحم بيبطلا هل لاقف



 عنانلا ليفلا

 تاناكمإ ىلإ جاتحي لمعلا اذه ْنأو ءًالمعم كلمي ال هنأو «ةيلمعم وأ ةيربتخم

 .ةيبيرج ةيلمع ةربخو

 ًايلمع اهتبرجت هرودقمب «ةيملع ةلداعم ىلإ لصوتي ناسنإ لك سيل ذإ
 ةلداعملا ىوتسمب ةروطتم ةزهجأ ىلإ جاتحي كلذ نأل ؛ قيبطتلل اهميمعتو

 .ةيرظنلا
 ءايركز نبال هرمأ ررك كلملا نأ الإ « حضاو وه امك يقطنم مالك اذهو

 .يكلم رمأ اذهو بهذ ىلإ ساحنلا نم نانطألا كلت لحي نأ هيلع بحي هنأب

 نأب هيدالج كلملا رمأف «كلذ ىلع رداق ريغ هنأب باوجلا ايركز نب رركف

 فلغت اميدق بتكلا تناكو . هفلأ يذلا باتكلا عم «بيبطلا اذه اوكسمي
 .اليقث باتكلا اذه ناكو  ةليقث ةيدلج ةفلغأب انايحأ

 رمأ «سانلا ءالؤه لبق نم ًاليكو هب ضرتفي يذلا «دبتسملا مكاحلا اذهف
 «فنعو ةدشو ةوقب بيبطلا اذه سأر هب برضيو «باتكلا ذخأي نأ دالجلا

 كلل ذا اره ةردضم كاشفا نخب : ةليوطاة كقلاو ةردك | زاوف

 نأ ىوس ءيشل ال «افيفك ىمعأ هرمع رخآ ىلإ شاع ؛ ةيضقلا هذه دعبو
 .دبتسملا رئاجلا مكاحلا اذه ةبغر يه تناك كلت

 ,سانلا عم اذكه لماعتت «ةيعمقلا اندالب تاموكح لاح نآلا اذكهو

 عم «مهقوقحب ةبلاطملل ةيملس ةرهاظم يف جورخلا قح ىتح سانلا ىلع رظحت
 لوفكم قح مكاحلا لادبتساو «ناسنإ لكل لوفكم قح يملسلا رهاظتلا نأ

 لوفي نأ قبولا لكوملل نوكيب الا فيكف «تاخش الا: قيذاتنس ربع .ءاضنأ
 ادعس ليكولا ةوكروب اعيش
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 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف ةينوناقلا رطألاو ةنامألا

 موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلا يف نذإلل ينوناقلا راطإلا

 لبق نم "انوذأم" مكاحلا نوكي نأ وهف «يناثلا لامتحالا وأ يأرلا امأ
 .دالبلا ةرادإ يف بعشلا

 نذإلا امأ ءدقع ةلاكولا نإف «فيطل قرف وه نوذأملاو ليكولا نيب قرفلاو

 : ينعي اذهو « عاقيإ وهف
 طرتشي ال نذإلا نأ نيح يف ءابل ليكولا لوبق طرشب دقعنت ةلاكولا نإ- ١

 وأ «يراد يف سلجت نأب كل نذآ" :لاق ول كلاملا نأ ينعي كلذو كلذ هيف

 يك «"تلبق" :لوقي نأل ةرورض ال نوذأملا نإف :"يراد عيبت نأب كل نذآ

 .نوذأملا لوبق نودب ىتح (نذإلا) حصي لب «لغعفتي وأ نذإلا زجنتي

 الإ ءاليكو حبصي ال هنإف « "يراد عيبت نأ يف كتلكو" : كلاما لاق اذإ امأ

 .لعفب وأ لوقب كلذ لبقي نإ

 طقسي ال هنإف «"نذإلا اذه لبقأ ال" :لاق ول نوذأملا نأ يناثلا قرفلاو- ؟
 هلف ؛ عانتمالا دعب لبقو ؛هضفر نع لدع ول ىنعمب .عاقيإ هنأل ؛ نذإلا اذه

 .ادوجوم نذإلا ماد ام قحلا

 هرودقمب دعي ملو «ةلاكولا تطقس ؛"لبقأ ال" :لاق ول هنإف ةلاكولا يف امأ

 .هل ةلاكولا لكوملا ددج اذإ الإ ءاهلبقي نأ

 ةلاكولا قرع نم قدا ةقرم افرع دعت (ةيوذأرارب#
 ؛نيعرشملاو نيننقملا طاسوأ يف ةحورطم ريغ «ةداع ةغيصلا هذه نإ

 :ةيروهسلا نسبكو ساعه قاضيا راك اذه ةنئاردل نيفقملا وعدن اهكلو
 لك يفو ؛مهضعب وأ مهلك «كلذ هبشأ ام وأ ؛ناملربلا سيئر «ءارزولا سيئر

 .ريغ ال نينوذأم اونوكي نأب ءاهضعب يف وأ اياضقلا



 عناثلا لجفلا

 ةنيعم تايحالص اوسرامي نأو «طقف ةمألا نم (نذإ) مهل نوكي نأ ىنعمب

 ةغيصلا عم كرتشت «بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف ةغيصلا هذهو «ريغ ال

 .ةحضاو ةكرتشم مساوق يف «ىلوألا

 موكحملاو مكاحلا نيب ةراجإلل ينوناقلا راطإلا
 نم "اريجأ" مكاحلا نوكي نأ ىنعمب «ةراجإلا وه ثلاثلا لمتحملاو راطإلا

 .سانلا لبق
 : يهف ةراجإلا دودح امأو

 .هاركإلا عم دقعنت الف «نيفرطلا نم اضرلا هيف طرتشي دقع ةراجإلا- ١
 ال اهدنعو «ةراجإلا دقعنت الف «ةراجإلا ىلع اهركم نيفرطلا دحأ ناك ولف

 .فرصتلاب ريجألل قح
 نم اريجأ هنوك مكاحلا نأ نيبتي «ماكحلا ىلع ةلداعملا هذه قيبطت دنعو

 « مهنم يعوط اضر نود مهيلع هسفن ضرفي نأ عيطتسي ال هنإف «سانلا لبق

 ؛اهركم ناك اذإف ءام غلبم ءازإ هريجأتب بغري يذلا رادلا كلام لثمك كلذو
 .ةلطاب نوكتو ؛ةراجإلا هذه عقت ال

 فالخب «سانلا رايتخاو عوطو اضر نع الإ عقت ال ةراجإلاف هيلعو

 مكاحلا ميمكت ةلالدب ءبعشلا اًضر نود اهماكح مكحي يتلا ؛ةدبتسملا دالبلا
 لامعأ مّيقت يتلا ةزحلا ةفاحصلا دوجو مدعو «نوجسلا ءالتماو «هاوفألل

 دعب مكاحلل مهطاقسإ ةلالدبو «رارمتساب هدقتنتو «دئاقلاو سيئرلاو مكاحلا

 نوكر نأ هيف يح اتولا نأ وه ةراعقلل رككلا كلا وأ ناطؤلاوع#
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 ظ بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا ىف ةينوناقلا رطألاو ةنامألا

 :ةماخ س  دجاو

 ِنَم َرْيَح كرِإ + :لوقت ذإ «ةفيرشلا ةيآلا هيلإ تراشأ ام طئارشلا نمو
 ءام لمعل يفرح لجر راجئتسا ضرف يفف « "”4( يملا ُِوَْلا َتَرَجَْسْس
 : نوكي نأ يغبني

 .لمعلا ىلع ىوقي نأ يأ ءايوق -أ

 .ناقتإب هزجنيل ًانيمأو -ب
 نوكي نأ ةرورضو «مكاحلا مييقت ةينآرقلا ةدعاقلا هذه قفو يرجيو

 هنوك مث ءالوأ دابعلا ةرادإو دالبلا ريبدت ىلع ىوقي نأ ىنعمب ءايوق لعفلاب

 .ايناث انيمأ

 اذهو «بعشلاو مكاحلا نيب ةقالعلا ددحتتو «ةراجإلا عقت راطإلا اذهبف

 ال ءاضيأ ةيقبملا ةلعلا وحنب طورش يه «(ةنامألاو ةءافكلاو ةوقلا) نأ ينعي

 .طقف ةثدحملا ةلعلا

 ديدجتب الإ يموكحلا فرصتلا هل قحي الف «نيطرشلا دحأ مكاحلا دقف ولف

 :وه ,مكاحلا ةراجإو ةيداعلا ةراجإلا نيب قرفلا نأ ىلع «سانلا عم هدقع

 (ًالثم هسبالم ةطايخك) هلامعأل رجؤي نأ هل ةيصخشلا نوؤشلا يف رجؤملا نإ
 نإو  ةيئاهفس نكت مل ام ةدقعنم ةراجإلاو «ءفكلا ريغ وأ نيمألا ريغ

 الإ حصي الف مكاحلا راجئتسا امأ - حضاو وه امك ةنايخلا ريجألا ىلع مرح

 رئاصمب طبترا امن هلثل لومشلا نع ةفرصنم ةراجإلا ةلدأ نوك «نيطرشلاب

 .ةريطخلا نوؤشلا نم اهنإف «ةماعلا مهقوقحو سانلا

 .؟51 : صصقلا ةروس 21(
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 عناثلا لجفلا

 موكحملاو مكاحلا نيب ةيالولا راطإ

 نيب ةقالعلا ةغيص نوكت نأ كلذو «ةيالولاوهرخآلا لامتحالا وأ راطإلا

 نيب ةقالعلل ىرخألا ةغيصلا يه كلتو .ةيالولا وه اهراطإو بعشلاو ةلودلا

 .موكحملاو مكاحلا

 سانلا نأو « سانلا ىلع ةيالو يوذ مهسفنأ نوربتعي ةاغطلا نأ بيرغلاو

 مهتنسلأب كلذ اولاق اذإو «سانلا لبق نم ءالكو مهنإ نولوقي الو « مهل ديبع
 .مهفقاومو مبلاعفأب اوبذك دقف

 ؛ اليكو هسفن ربتعي ال دبتسملا مكاحلا نأ دجن تارارقلاو لمعلا ةلحرم يف ذإ

 .مهقوقح رداص املو « "سانلا 'هيلكوم ىلع دسأتسا امل الإو

 نآلا هنإ) :لاقو « سانلل ةرتف لبق جرخ يذلا ةيغاطلا مكاحلا كلذ لثمك

 نآلا 2«سانلا اهيف مهفي نكي مل «ةنس نيعبرأ وأ نيثالث دعب «!(مهمهف دق

 دق نآلا) :لوقي «نافوطلا هءاجو نمزلا هزواجت نأ دعبو سانلا هيلع راث دقو

 .(! مكتمهف

 بضغ ججأت لبقو ؛«نافوطلا مهفرجي نأ لبق نوبلاطم ماكحلا ءالؤه نإ

 يا ا ا لا املا ؛« سانلا

 .ةراجإلا ىضتقمب وأ ةلاكولا ىضتقمب اولمعي نأ وأ «سانلا نيبو مهنيب

 مكحلا يف يكاليمابلا جذومنلا

 ةقيرطلا ىلع ماكح اناومغ مه ةيمالسإلا دالبلا ماكح نأ بيرغلاو

 : لوقن كلذل احيضوتو :رخآب وأ لكشب (ةيكاليمابلا)

 جذومنلا اذبل ارصاعم لاذ قوقل املك عامتجالا ءاملع ركذي



 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف ةينوناقلا رطألاو ةنامألا

 نم برقلاب عقت يكاليماب ىّمست دالب يفف  فيطل لاثم وهو  مكحلا يف
 كلذ نع ةيانك ءاوف' ىمسي صخش اهمكحي يذلا نأ دجن «نوريماكلا

 ةطلسلا هيف دسجتتو «هلإلل لثمت هنأ امك حاورألل الثمت ربتعي يذلا مكاحلا
 .اعم ةيويندلاو ةينيدلا

 سيئر اهنم لكلو « غناغ اهومسي ةقطنم لك «قطانم ىلإ مسقم دلبلاو

 يهو « هتيهولإو هتيكلم تامالع يف «ةيئادبلا ةروصلا ىلجتتو « عاطم دبتسم

 «ةشكرزم سبالمو جاتو ءرهاوج كانهو ةصنم كانهو «ةيكلم ةفحم وأ ةلظم

 يف اهنكل «يكاليماب ةدلب يه هذهف « حاورألاب هطابترا ىلإ زمرت ةنيعم اصعو

 ٍَ .ةلودلا روهظ لبق ام دهع ىلإ عجرت ةقيقحلا

 "يكاليمابلا" جذومنلا نع اريثك فلتخت ال ةيدادبتسالا دالبلا نأ ةقيقحلاو

 رظانملا ريثكلا كلانه نكل «ةنرصعلاو رهاظملاو شوترلاو «رييغتلا ضعب عم

 اهنم هل نكي مل يتلا «يلاملا هديصرو هتايكلمو مما روس لثم ءابل

 ؛ةمخفلا ةهرافلا روصقلا اذكو « ةيالولل رهظمو نايغطلا اذبل رهظم وهو
 ضارعتسالاو ؛ةيركسعلا ةيحتلاو ءرمحألا طاسبلا :لثم ءايربكلا مئالعو

 ىمست يتلا دالبلا يف ىتح ظحالت يتلا «ةيركسعلا ىقيسوملاو «يركسعلا

 .ةيطارقميدلاب

 كلتل ةيرصع لئادب اهلكو «2ةميدق ةيلقع سكعت «2ةميدق رهاظم هذهف

 ةطرشلاب «حاورألاو اصعلا تلدبتسا دقو «ةميدقلا 'ةيكاليمابلا" ةيلقعلا

 فراصملا يف ةدصرأب رهاوجلاو جاتلا لدبتساو :؛يفانملاو نوجسلاو ةيعمقلا

 .اهريغو ةيرسيوسلا

1١ 



 جالا لمفلا

 ةدبتسملا ةمظنألا يف ةمكاحلا اهسفن يه «ةميدقلا ةيلقعلا نإ : لصاحلاو

 ءدرفلا مكح وه دوجوملا لب « تاسسؤم ةلود تسيل اهيف ةلودلاو «ةرصاعملا

 وه يذلا رادقملاب الإ «يندملا عمتجملا تاسسؤمو ةيروتسدلا تاسسؤملا بايغب

 .هرايتخا نع جراخ

 موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلل ىرخألا ةغيصلا يه هذه نأ دجن اذكهو

 يتلاو «ةددعتملا اهفايطأو اهناولأو ةفلتخملا اهغيصب «(ةيالولا) ةغيص يهو
 ؛ مهل ديبع سانلا نأو «سانلا ىلع ةيالو يوذ مهسفنأ ةاغطلا ربتعي اهبجومب
 .كلذ ريغب اوحرص اذإ ىتح

 92 بلاط يبأ نب يلع نيدحوملا ىلومو نينمؤملاريمأل ةملكب انمالك متخن
 ؛ْمِهِجْئاَوَحِل اوُريصاَو مُكِسُفَنَأ ْنِم َساَّنلا اوُهِصْنَأَف» : ةغالبلا جهن يف لوقي ثيح
 . 20وِقّمْيَأْلا ُاَرَفُسَو ِةَمأْلا ءاَلَكْوو ّيِعَرلا ُناَّرْخ ْمُكَنِإق

 .مهباقرل اكلامو سانلا ىلع ًايلو سيلو نيمأ مكاحلا نإف , 2"”«ُةَئاَمَ

 موكحملاو مكاحلا نيب فنأتسملا دقعلا راطإ

 ةلودلا نيب ةقالعلا يف ءرخآلا لامتحالا وأ راطإلا وه «فنأتسملا دقعلا

 ءاش نإ «مداقلا ثحبلا يف ؛هب ليصفتلل هؤاجرإ يرجيس ام وهو «بعشلاو
 .ىلاعت هللا

 هيدا رقلا هبل هك لدعلا . اديمحت اكتفوينأ قامو هنادي ةلا لأم

 .جارخلا ىلع هلامع ىلإ لفهل باتك نمو ١0مقر :لئاسرلا «ةغالبلا جهن )١(

 .ناجيبرذأ لماع سيق نب ثعشأ ىلإ ذهل باتك نمو مقر :لئاسرلا ؛ةغالبلا جهن ”(؟)
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 ظ بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا ِق ةينوناقلا رطألاو ةنامألا

 اَدِإَو رم - 00 رمي هلَنِإ © :ىلاعت لوقي ثيح «ةميركلا

 ب كوي اكن هلأ نإ لذا أومُكْحَ نأ سال نيب مّسَمَكَم

 ةضإ

 ثلاثلا ثحبملا

 عوضوملاب ةقالع تاذ ةيهقف ةلئسأ ىلع تاباجإ

 ةيطارقميدلا براجتلا يف قافخإلاو ةيسايسلا تاكرحلا

 :لاؤسلا

 ةيناملعلا بازحألا تقفخأ دق «نيملسملا دالب اهتشاع ةريرم براجت لظ يف

 لهف ءًايلمع ةيطارقميدلاو ةيرحلا ميق ديسجت يف ؛«ءاوس دح ىلع ةيمالسإلاو
 .؟جهنملا يف مأ ةلكشملا نمكت جهانلا يف

 :باوجلا

 بازحألل نكمي له :وه ءرخأ لاؤس ىلإ اندوقي هرودب لاؤسلا اذه
 مأ ةيناملع مأ تناك ةيمالسإ «مكحلا ىلإ لصت يتلا ةيروثلا تاعامجلاو

 .؟ىروشلاو مالسإلا مكح ققحت وأ «ةيطارقميدلا ققحت نأ اهريغ

 اذإف «لبقتسملا ةأرم وه يضاملاو ءاهروذجب فرعت ءايشألا نإ عقاولا يف

 ةكرش ةرادإ هديب انملس اذإ لماعتي فيكو «ناسنإلا اذه فرعن نأ اندرأ

 .اقباس لماعتي ناك فيكو هيضام ىلإ رظننلف « ةنيعم
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 ٍعناثلا لجفلا

 .؟ةيدادبتسا وأ ةيطارقميد ةقيرطب لماعتي ناك له

 .؟(هلقع ىلإ سانلا لوقع عمج نم سانلا لقعأ» :ةياورب لمع لهو
 يف !2نينمؤملا ريمأو ؛جهْللا لوسر هنع لاق يذلا دادبتسالا بنتجا لهو

 اهكراش لاجرلا رواش نم» و 20(كله هيأرب دبتسا نم» : تاياورلا نم تانملا

 .؟كلذ ريغ ىلإ , ””اهلوقع يف

  ةيمالسإلا تايرحلا باتك يف « ةياور يتئام ةبارق لمتدلاولا عمج دقو

 يفو «(راحبلا) ايانث يف ةدوجوم يهو « مالسإلا يف ىروشلا باتك يفو

 يفو 2(ةعيشلا ثيداحأ عماج)و ؛(لئاسولا كردتسم) يفو ؛(لئاسولا)
 .بتكلا نم اهريغ يفو «(ةرشعلا) باتك

 يذلا اذهف « لبقتسملا نع فشكي يضاملا نأ وه ؛ لقحلا اذه يف دهاشلاو

 لجس ىلإ رظننلف «لماعتيس فيك فرعن نأ اندرأ اذإ «ةكرش سيئر راص
 امدنع (©57) ةيتاذلا هتريسو هخيرات ىلإ رظننل وأ «هتلئاعو هلهأ عم هلماعت

 .رخآ عقوم يأ يف ناك وأ ءىرخأ ةكرش وأ «ةسردمل ريدم ناك
 ؛ةيمالسإ ريغ وأ ناك ةيمالسإ «تاعامجلا وأ بازحألا هذه يضام نإ

 حيرجت نودبو «يعوضوم ثحب يف كلذو «رخآلا وه اهلبقتسم نع فشكي

 .صيقنت وأ

 لصو ول لعفلاب هنأو «هسفن فرعي نأ دارأ اذإ بزحلا اذه سفن نإ لب

 تايرحلا يطعيو «ةيطارقميدلا وأ ةيمالسإلا ىروشلا أدبمب لمعيس «مكحلل

 .هبزح لخاد يف يلاحلا هلماعت ظحالي نأ هيلعف «سانلل قوقحلاو

 .١7١مقر :مكحلا راصق ؛ةغالبلا جهن )١(

 .١1١مقر :مكحلا راصق ؛ةغالبلا جهن (0)
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 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف ةينوناقلا رطألاو ةنامألا

 .؟ةقيقح تاباختنا كانه له

 ؛عمجتلا اذه وأ ؛بزحلا اذه لخاد يف ةطلسلل يملس لوادت كانه له

 .؟ةباقنلا هذه وأ ءداحتالا اذه وأ

 ىلع همايأ لبقتسم يف لمعي ناسنإلا نأ ىه «ةماعلا ةدعاقلا نأل كلذو

 دول .ةاكيط نايس ذال تسلق“ اوهام ل ةيلع عطخام نبع

 الوئسم ؛ةكرشلا وأ ةباقنلا وأ داحتالا وأ بزحلل هئامتنا نم ًالثم ةنس نيرشع

 لوحتيس ؛ًامكاح حبصي نأ درجمب هنأ لقعي لهف ؛ يدادبتسا لكشب لماعتي

 .؟ يطارقميد ىلإ

 دوصقملاو) ؛«ليحتسم يوهاملا بالقنالا اذه نإ ل وقدم نسل اذه نإ

 .(ليحتسملل يفرعلا ىنعملا
 هقافآ فرعتو فرعي «ةعامج ةيأ وأ بزح يأ لبقتسم نأ انفرع اذإو

 ىلعو انيلع نإف «هتعامج عم يضاملا يف هلماعت ةيفيك نم «ةيلبقتسملا
 دصقأو  اهريغ وأ ةيمالسإ تناك ءاوس «بازحألا كلتل نيمتنملا نيصلخملا

 نم اوعسي نأ  ةرثك وأ ةلق اوناك ءاوس مهنم نطولل وأ مالسإلل نيصلخملا

 بزحلا لخاد «ىروشلاو ناسحإلاو لدعلا يف «مالسإلا نيناوق قيبطتل نآلا

 .ةسسؤملاو ةسردملاو ةعماجلا وأ ةباقنلا وأ

 ىذ ىأتيإَو نْدَسْحِإْلاَو ٍلْدَمْلاِب ٌْرْمَأي هلأ َّنإ 8 :ىلاعت هللا لاق دقف
 .0 4“ ف رف

 0 4( مع م و مهر 2 0

 4٠ : لحنلا ةروس 21(
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 ."» ( ألا يف َمُهَرِواَسَو # : هلالج لج لاقو
 تناك لأ ٌللألاَو ْمُهَرَصِإ َمُهْنَع ٌعَصيَو  :هناحبس لاقو

 ."4 َمِهْيِلَع

 دف 4 يو : لجو زع لاقو

 . ه3“ َنوسِفْتْمْلا سفانتَيِلف َكِلَذ فو # : ىلاعت لاقو

 نأ «ةعامجلا وأ بزحلا كلذل يعل ىلع ءاهرئاظنو تايآلا هذهف

 نأب ءريبك لمألا ذئدنعف كلذ اوعنص نإف «مهتعامج لخاد يف اهوقبطي

 لثم كلذك ءاينالقع ايراشتسا اقرشم نوكيس «ةعامجلا هذبل لبقتسملا
 .اهرضاح

 ىَفطَيَل َناَسْنإلا َّن الكا ذإ ,كايحاو نانو ىلإ وألا جاستا تبا

 .ةعونتم ةديكأ تانامض ريفوت ىلإ جاتحي كلذف 9 [ىَئْغَتْسا ُهآَر نأ

 ةيسايس وأ ةيعامتجا ةهج ةيأو ؛ ماكحلا اوبلاطي نأ ةفاك سانلا ىلعو

 ذئدنعو ةغلاب ةقدب مهوبقاري نأو ءاهسفنأ يف مالسإلا نيناوق قبطت نأ « ةلماع

 ام اوُريَُي ىّتَح مْوق اَمريَعُي ال هللا َنإ] اضيأ مهب ام همركو هفطلب هللا رّيغيس

 0 وسلا

 رس تس ص

 )١( :نارمع لآ ةروس ١69.

 )١( :فارعألا ةروس /ا١6.

 ) )5:تارجحلا ةروس ٠١.

 ) )1:نيففطملا ةروس 5”«.

 ) )60:قلعلا ةروس 51-/.

 ) )1ةروس الرعد:١١.



 ثتلاثلا لصفل)

 نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ
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 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 ةمدقملا

 بعشلا نيبو ؛ةهج نم ةموكحلاو ةطلسلا نيب ةقالعلا ةيهامو ةيعون ْنِإ
 ةيعرشل يعجرملا راطإلا دعت «ةيناث ةهج نم سانلا ةماعو عمتجملا تائيهو

 ءاهتاسسؤمو ةموكحلاو ةلودلا ةيلعافل زكترملا يهو «ةطلسلاو مكحلا

 لكشت يتلا «ثحبلا دروم ةميركلا ةيآلا نم لدتسم كلذ ينابمو ليصافتو

 يف قمعتلا بلطتي امث «ناونعلا اذه يف ثوحبلل دشرملاو هجوملاو ماعلا راطإلا

 .اهيف لمأتلاو ثحبلا

 ةياغلا

 عيمج نم اهقيداصمو ةنامألا موهفم نايب « لصفلا ثحابم نم ةياغلا

 ةيعرشلا دودحلا نايبو «مكحلا ةيلوئسمو ةلودلا ىلع اهطاقسإو ؛هوجولا

 يف ؛«مكحلاو ةلودلا ةيعرشل ةيقوقحلا رطألاو ءابل ةيئالقعلاو ةيفرعلاو
 ةدايسلا تالامتحا قيداصم يف ثحبلاو «ابل ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا تاءاضإ

 ةلئسأ ةلمج ىلع ةباجإلا عم ؛مكاحلل ةلوخملا تايحالصلاو «ةلودلل

 .ثحبلا عوضوم سمالت ؛ةيهقف
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 نلاثلا لمفلا

)0( 

 لوألا ثحبملا

 ةينآرق رئاصب

 ةنامآلل يظفللا موهفملا

 لوق يف اهب رومأملا 8 تئَمأْلا ل ةملك يف ربدتلاو ثحبلا ىلإ ًادانتسا

 انل نيبت .( اهِيهأ كِإ عملا أودوم نأ مرمي هَل م: ناتو ةنادوست»ةللا

 قو الوتس اردت ها ايهيكر ناك | هاوس مكاحلا قنع يف ةنامأ وه مكحلا نأ

 .ةلودلا يف عقوم يأ

 امهل ثلاث ال نادض ةنايخلاو ةنامألا ١-

 :ىلوألا ةءاضإلا

 ,ءيشلا اهدض عم مستقت يتلا ظافلألا نم "ةنامألا" ْنأب ملعلا يغبني
 اذإو «هميسق درطي هنإف قبطناو ققحت اذإ موهفملا اذهو ةظفللا هذه نأ ىنعمب

 .اروف هلحم لحيس «ةنايخلا وهو رخآلا هدض نإف عفترا

 ةنايخلاو ةنامألا نيب ةقالعلاو «ةنايخلا اهلباقم يف ةنامألا نإ ءرخآر يبعتبو

 ناونع ءىش ىلع قبطنا ولف ءامهبل ثلاث ال نيذللا نيدضلا ةقالع ىه

 1 .نامتئا كلانه ناك اذإ اميفو ؛ ةنامألا

 ةنامألا ىلع ظفاح ول ًانيمأ نوكي نأ امإ «ةنامألا هديب يذلا ناسنإلا اذهف
 نادض امه نذإ اناخ نوكيف كلذ فال وكري نأ اهنإو «ايطورقي لامهو



 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 اهيل ةلاثال

 وأ ةسردملا ريدم كلذكو :نئاخ وهف انيمأ نكي مل اذإ مكاحلا نإف هيلعو
 انيمأ نوكي نأ امإ وهف .داحتالا وأ ةباقنلا وأ بزحلا سيئر وأ ةكرشلا ريدم

 هبعش «هتريشع «هترسأ «هتذمالت «هتيعر قوقحو قح نم هيف نمتؤأ اميف
 عفترا ليللا اذإ ءأمامت راهنلاو ليللاك كلذو ءانئاخ نوكي نأ امإو .هنطو وأ
 .سكعلاب سكعلاو «هناكم راهنلا لحي

 كلانه سيلو «نيمأ وه امإو  هللاب ذايعلاو  نئاخ وه امإ صخشلا اذهف
 ققحت ول اميف ءلصحي ال اذهف «نيب نيب صخشلا نوكي نأب «ءىطسو ةلاح
 .اهمدعو ةكلملا ليبق نم انهف «ءيش ىلع ةنامألا ناونع

 تارايلملا وأ نييالملل ةلماشلا « ىمظعلا ةرئادلا هنإف «ةنامأ مظعأ مكحلاو

 : ةيئانثتسا ةريبك ةنامأ يهف ءاهقيداصمو (ةنامألا) تادرفم نم تانويلرتلا وأ

 ناسنإلا وعدي اذهو :؛نيلوئسملاو لوئسملاو «نيمكاحلاو مكاحلا قنع يف عقت
 .ةنامألا هذه عون ناك امهم «هتنامأ يف طّرفي ال نأ

 ةنامألا عاونأ -؟

 :ةيناثلا ةءاضإلا

 دقو «ةيصخش نوكت وأ «ةيونعم نوكت دقو «ةيدام نوكت دق ةنامألا

 مكحلا ةنامأو ؛ةلماش نوكت دقو «داعبألا نم دعب يف نوكت دق «ةيعون نوكت

 .ةيلومش هتنامأ يه « مكاحلا ديب

 « تافلاحتلا ىلعو « نطولا ةسايس ىلع «دلبلا داصتقا ىلع نيمأ وه ىنعمب

 ,ةيجراخلا ةسايسلا ىلع نيمأ وه امك «ةيلخادلا ةسايسلا ىلع نيمأ وهو
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 ,يساردلا يوبرتلا يميلعتلا جهنملا ىلع نيمأ وه امك ءاهنع لوئسم وهو
 .هل اجتنمو باهرإلل ةنضاح نطولا كرتي ال نأو «ينطولا نمألا ىلعو

 ؟فرصت نيأف :ةنامأ (بئارضلا) -#

 :ةثلاثلا ةءاضإلا

 مرمي هاَنِإ # :ىلاعت هلوق نم تانامألا يف قيداصملا زربأ ضعبل قرطتت

 .كولملاو ماكحلا اهعّيض يتلاو «# اَهِلْهَآ حلِإ تتم ودون نأ

 مالسإلا يف بئارضلل سيل هنأب حضاولاو ؛بئارضلا وه لوألا قادصملا

 سمخلا الإ مالسإلا يف ةبيرض دجوت ال .مالسإلا يف ًاعرش ةمرحم يهو « عقوم
 يعمو ؛مهريغ ىلع جارخلاو ةيزجلا وأ «نيملسملا ىلع ةاكزلاو

 "ةيمالسإلا ةلودلا 5١٠-١1١١ج :هقفلا" باتك يف ؛كدلاولا ديسلا كلذ

 سي , ةسايسلا 5١٠١-8١٠١ج :هقفلا" باتكو

 .ةيهقفلا مهبتك يف ماظعلا ءاهقفلا هركذ امكو «هقفلا
 ؛دالبلا نم ريثكلا يف ةظهاب بئارض كانه دجن نأ ادج فسؤملا نم نكلو

 ول «سانلا نم تذخأ يتلا ةبيرضلا هذهف .اهرك ىأ اعيوط ساكلا ومدكوت

 هيه راتنلا نفق« نريقو اذ يسال ةعورشت هنا علا وأ مكاحلا نأ ضرف

 يهف «مكاحلا ديب ةنامأ نوكت بئارضلا هذه ْنإف ؛ ةبيرضلا ةيعرش نم فقوملا

 .سانلا حلاصم يف فرصت نأ بجيو « سانلا نم تيبج دق

 وأ تاروثلا وأ تاضافتنالا هذه للعو بابسأ مهأ نم ًادحاو لعلو

 رهظ يتلا «ةيمالسإلا دالبلا نم ريثكلا يف «ةفلتخملا ةيريهامجلا تاكرحتلا

 نأ وه ءدامرلا تحت ًاران نوكي دق اهنم ريثكلاو «حطسلا ىلإ اهنم ريثكلا
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 ؛هلاومأ ىلع ءانمأ هناوعأو هءارزو ىري الو ءانيمأ مكاحلا ىري ال بعشلا
 رص لدور تاو ا تاس ير دج وعر ؛ هئامد ىلعو

 : لثم ٠ اعيش بئارضلا ةلداعم) نع نوملعي ال الشم . سانلا نإف ؛كلذ

 ءاهفرص باوبأ يف ةيفافش كانه تسيل ذإ «(بئارضلا)» فرصت نيأ-أ
 يلصف وأ يرهش ريرقت ليبق نم «سانلا ةماعل حضاو ءيش كانه سيلو

 قفو «هليصافتو هلوصفو فرصلا باوبأ نع «سانلا ةماعل نلعي يونس وأ

 .قئوم لكشبو داوملاو تاتيقوتلا

 ؛بئارضلا نم دراولا رادقم عوضوم يف ةيفافش كانه تسيل هنأ امك-ب

 نأش يف رارقلا ذختي نمو فيكو « طبضلاب لصت نم ديبو ءاهليصحت لبسو
 .؟اهتادرفم

 « سانلا لاومأ هذهف ء[تاَناَمألا اوُدّوَت نأ 0 هللا نإ : ةميركلا ةيآلا يف

 ءاهلهأ ىلإ اهءادأ اهيلعو «ةموكحلا ديب ةنامأ يه ءاهريغ مأ تناك ةبيرض

 ؛مهيلع قفني نأ بجي امو «نوجاتحي ام داعبأ فلتخم يف «سانلا ةماع مهو

 هناحبس هللا نذإب «ةيتآلا ثوحبلا نمض القتسم كلذ ليصفت يرجيسو

 .ىلاعتو

 ةنامأ (رارسألا) -4

 :ةعبارلا ةءاضإلا

 :دالبلا رارسأو ةيعرلا رارسأ وه «تانامألا قيداصم نم رخآلا قادصملا

 وأ ةيعامتجالا وأ ةيداصتقالا نطولا رارسأ عيبي نأ لوئسملا وأ مكاحلل سيلف

 .ةيرامعتسالا تاموكحلا ىلإ ؛ةيركسعلا

 ا



 لالا لسفلا

 ةيبرعلا لودلا يف تاموكحلا دض تاضافتنالا بابسأ نم رخآلا وه اذهو

 ْنأو «ةموكحلا هذه عئنصت ام ملعت ال سانلا نأل ؛اهريغو ةيمالسإلاو

 لب ىرخألا لودلل ىتح لب «ةيرامعتسالا لودلل رارسألا هذه نع فشكلا

 .سانلا يضري ال ةفيلحلا لودلل ىتح

 يف الإ «ةيصخشلا هرارسأ نم ّرس ىلع هريغ علطي نأ ضفري ناسنإلا نإف

 ىلع بجاولا نمف ءصخشل هرسب حابأ اذإ هنإ مث ءاهب حمسي يتلا دودحلا
 دودحب ديقتلاو «نامتكلاو رارسألا ىلع ةظفاحم اب ديقتي نأ ءرسلا هل حيبأ نم

 ءوض ىلع ؛ هيلع هنمتئا يذلا ربخلا عم لماعتيو «هل تلّوخ يتلا تايحالصلا

 .اهدودح نمضو تايحالصلا كلت

 ,ةيداصتقالا رارسألا رطخأ نم ًاريثك نأ «ةيمالسإلا انلود يف بيرغلاو
 ةفلتخملا تاسسؤملاو تارازولا يف اهريغو «ةيعامتجالاو ةيركسعلاو

 نيمئاقلا ةمذب بعشلا تانامأ يهو «داعبألا ىتش يفو اهنم ةينمألا ةصاخو

 اهماظنل اقفو «ةلودلاب نيطبترملا ىربكلا تاكرشلا ولوئسم مهنمو ءاهيلع
 يديأب عقت ءاهلك لقن مل نإ رارسألا رطخأ نم ريثكلا ؛ يسايسلا يداصتقالا

 .بناجألا

 تارامإلاو رطقو نيرحبلاو ايبيلو ةيدوعسلاو قارعلا يف كلذ ىلع لاثمكو

 نم نيرخآلا عم «نيلوئسملا يطاعت دودح اهيف سانلا ملعي له ءرصمو

 .نيرمعتسملا عمو ءابرغلاو بناجألا

 .؟ةساسحلا زكارملا يف دجوي ايبنجأ اريبخ مكو
 .؟رارقلا ذات زكارم ق:دحوي اينتجأ ارادت مكو
 ءاملعلا نم سانلا صاوخل ىتح لب «سانلا ةماعل مولعم ريغ هلك كلذ نإ
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 رئاشعلاو  بازحأ ةمث تناك نإ  بازحألاو ءاهجولاو تاعماجلا ةذتاسأو

 هذه ىدل ةيفافشلا بايغل الإ هلك كلذ امو  ناملرب ةمث ناك نإ  ناملربلل ىتحو

 .تاموكحلا

 ةفرعمب ساسألاب نوينعملا مهو «رارقلا باحصأ مه سانلا نإف هيلعو
 .اهيلع مهتظفاحم رادقمو «ةنامألا ىلع مهماكح نامتئا رادقم

 سانلا نأب راذنإ وهو « مكاحو لوئسم يأل «يقيقح ريذحت مالكلا اذهو

 ىتح «بناجألل نطولا رارسأ عيبي هنوك «ههجوب نوروثيو نوضفتنيس

 مكاحلا ةيلوئسم ىلإ ةفاضإ هلك اذه !هلهأ نمو هنم نطولاب فرعأ اوحبصأ

 24 نوع مَن هوُشقو + : : ىلاعت لاق ءرابجلا مقتنملا دابعلا بر مامأ

 0 اميكح ناك اذإ  ناسنإلا ىلع ديكألا يعرشلاو يلقعلا ب بجااولاو

 نأو هل هبتنا ىتم أطخلا ىفالتي نأ ءريدم وأ ريزو وأ مكاحك ةيلوئسملا عقوم

 مهلبحب هلبح لصي نأو «سانلا يفو سانلا نم نوكي نأو «سانلا ىلإ دوعي

 .دادبتسالا ةلسلسب الو ءرامعتسالا لبحب ال

 دض اهيوعش تراث يتلا «ةفلتخملا دالبلا هذه يف ةيلاتتملا رذنلا هذه نإ

 مهيطاعت ةيفيكو «مهلاوحأ اوريغي يكل ؛ ماكحلا رئاسل ةيافكلا اهيف ءاهماكح

 عمتجملا تاسسؤم عمو «بئارضلاو سانلا لاومأ عمو «نطولا رارسأ عم

 .اهريغو رئاشعلاو تاباقنلاو بازحألاو يندملا

 ةيعرشلا دودحلاب تمزتلا اذإ ةموكح ةيأ عم ةلكشم سانلل تسيل

 دودحب اومزتلا اذإو «ماكحلا كئلوأل ممألا اهتحنم يتلا «ةيئالقعلاو ةيفرعلاو

 .؟5 :تافاّصلا ةروس )١(



 نلاثلا لجفلا

 مكَرَمأَي هاَنِإ # :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ذإ «مهل تحنم يتلا تايحالصلا

 .4( اَهِلَمَأ لإ تملا ودوم نأ

 مكو «رارقلا ذاختاب درفتلاو ء«دادبتسالا عم ةلكشملا لك ةلكشملا امنإ

 هللا لاومأ مهمضخو «ءايربألاب نوجسلا المو «قوقحلا ةرداصمو «هاوفألا

 تاولص هيلع) نينمؤملا ريمأ لاق امك « عيبرلا ةتبن لبإلا مضخ سانلا لاومأو

 .2 (هتايحتو همالسو هللا

00 

 يناثلا ثحبللا

 (بعشلا)و (ةمألا)و (ةدايسلا) نع

 «(بعشلاو ةمألا) نعو (ةدايسلا) موهمم نع ثيدحلا 58 نأ لبق ديال

 مكحي يذلا ينوناقلا راطإلا نع ثدحتي يذلا قباسلا ثحبلا لمكن نأ

 مكاحلا نيب ةقالعلل ةينوناقلا ةغيصلا يأ «بعشلا نيبو ةموكحلا نيب ةقالعلا

 .موكحملاو

 لق دإ عةددعتم ا ءارآلاو لاوقألاو تاالامتحالا ف ثحبلا ىرج دقو

 نم ءالكو مه ةلودلا يف نولوئسملاو مكاحلاف .ةلاكولا يه ةغيصلا نأب :لاقي

 دالبلا ةرادإ يف مهلوخت يتلا ةلاكولا دودحب اوديقتي نأ مهيلعو « سانلا لبق

 .دابعلاو

 .ةيقشقشلاب ةفورعملا يهو اللللهل ةبطخ نمو "مقر :بطخلا ؛ ةغالبلا جهن 21(

 الك



 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 ةقالع يه , موكحم او مكاحلا نيب ةقالعلاو ةغيصلا نأب :لاقي دقو

 ةنيعم تايلوئسم ءازإب «سانلل نيعم بتارب ريجأ وه مكاحلاف ؛ةراجإلا

 .اهب موقي نأ هيلع
 .ةينوذأملاو نذإلا ةقالع يه « موكحم او مكاحلا نيب ةقالعلا نأب :لاقي دقو

 ةقالعلا نوكت نأ ىنعمب «فنأتسملا دقعلا ةقالع يه ةقالعلا نأب : لاقي دقو

 .فنأتسم ثدحتسم دقع نم ةعبان طباوضلاو دودحلاو تايحالصلاو

 ةدوهعملا ةفولأملا ةيدقاعتلا لاكشألا نع فلتخم دقع وه دقعلا اذهو

 هنأل كلذو فنأتسملا دقعلا ةيعورشمو ةيعرش يف شاقنلا يغبني الو .اقباس

 اوُفْوَأ : ىلاعت لاق دقف «ةيلقن نمو ةيئالقع نم ةلدألاو تاقالطإلا هلمشت

 .© [دوقُعلاب

 هيلع قبطنا دق مادام ؛نيمأتلا دقع لثم فنأتسم دقع لكو ءدقع اذهو ْ

 اهنأو «تالماعملا ظافلأ يف ةيعرشلا ةقيقحلاب لوقن ال انمدامو ءدقعلا ناونع

 ادوُقُعلاب اوُهْوَأأ نإف «ًافرع هيف لمعتسملاو ةغل هل عوضوملا اهانعم ىلع ةيقاب

 عفني «سانلاب مكاحلا ةقالع يف (فنأتسملا دقعلا) ب مازتلالا نأ رهاظلاو

 .ةفراعتملا دوقعلا يف ةربتعملا طورشلا ضعب نم صالخلا يف

 ةيوضاملا ءاهليصفتو اهضعب يف فالتخا ىلع «دوقعلا يف طورشلا نم نإف

 باجيإلا نيب ةالاوملاو «لوبقلا ىلع باجيإلا ميدقتو «لوبقلاو باجيإلا يف

 .كلذ هبشأ امو «ةيبرعلاو ءزيجنتلاو «لوبقلاو

 في



 ةلاثلا لمفلا ظ

 دوقعلا يف اهضعب وأ اهلك ؛ طورشلا هذه زواجت ةحصب لوقلا نكمي هلعلو
 فيفخ رابتعالاو رابتعا هنإف ءاهريغ ىلع افرع اهؤانب ناك اذإ .ةفنأتسملا

 .لمأتف «ربتعملا ديب وهو «ةنوثلا
 «سانلا داحآ اضر ىتح « فنأتسملا دقعلا زواجتي نأ ةحصب :لاقي دقو

 ةيلقألا ىلع ىتح همكح ذوفنو مكاحلا باختتا يف ةيرثكألا اضر ةيافك ىنعمب

 دوقعلا يف هلثم مازتلا نكمي ال امم ءنآلا يراجلا وه امك «هل ةبختنملا ريغ

 .لمأتف «ةلاكولاو ةراجإلاك «ةفراعتملا

 .هقفلا نم هناظمل هكرتنلف رخآ لاجم لئاسملا هذه قيقحتلو

 ؛بتارم ًاضيأ ةيالوللو «ةيالولا ةقالع يه ةقالعلا نأ رخآلا لامتحالاو

 نذإب ثلاثلا ثحبملا يف هركذ يرجيسو ءاهدودحو اهعبنم نيبتل «لاوقأ اهيفو
 .ىلاعت هللا

 ؟يه نملو ؛مكحلا يف (ةدايسلا) موهفم
 اهتيهام قيقحم ةهجل ءًادج مهمو يساسأو يسيئر ناونع (ةدايسلا)

 .(ةمألا) نم وأ (بعشلا) نم ةعبان اهنأ ديدحتو ءاهدودحو

 فنأتسملا دقعلا مأ ةراجإلا مأ ةلاكولا ةقالع يه ةقالعلا نأب انلق أ ءاوسف

 ةطلسلا ءاطعإ ردصم وه نم :وه هسفن ضرفي يذلا لاؤسلا نإف ءاهريغ مأ

 .؟ليوختلاو

 وه نمف :ذئدنع لأسيف :(ةلاكولاب) يه امنِإ ةموكحلا نإ :انلق ول الثمف
 -  .؟(ةمألا) وه لكوملا وأ «(بعشلا) وه لكوملا له «لكوملا

 ,كاذ الو اذه ال ىرخأ ةهج وه لكوملا نأ وه رخل لامتلا كالاتهو
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 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 .ىلاعت هللا نذإب هركذ يتأيس « عبار يأر كانهو «ىلاعتو هناحبس هللا وهو

 نمو ريجألا وه نمف ؛«(ةراجإلا) ةقالع يه ةقالعلا نأب :انلق ول كلذكو

 .؟امهريغ وأ (ةمألا) وه وأ «بعشلا وه رجأتسملا له ءرجأتسملا وه

 ؛(فنأتسملا دقعلا) وأ «(نذإلا) يه ةقالعلا نإ :انلق ول لاحلا كلذكو

 .؟دقعلا افرط امه نمف « كلذ ريغ وأ (ضيوفتلا) وأ

 دقعلا ىرجأ يذلا رخآلا فرطلا نكل «لوألا فرطلا يه ةموكحلا نأل

 .؟ةمألا وه وأ «بعشلا وه له ؛«ةموكحلا هذه عم

 .؟ةمألل يه مأ بعشلل يه له (ةدايسلا) :رخآ ريبعتبو

 نايفانتت ال «نيتسردملا وأ نيتيرظنلا نيتاه ْنأ ىلع هيبنتلا يرورضلا نمو
 .ىلاعتو هناحبس هلل يه ةدايسلا نأ ىلإ نوبهذي نيذلا ؛نييبلإلا دقتعم عم

 الب كلذك وه امك هلل يه ةدايسلا نأب مزتلي نأ ناسنإلل نكمي هنأل كلذو

 اهلكوأ ةدايسلا هذه نأب . ليلدلا هيلإ هقاس اذإ  هسفن تقولا يف مزتليو ءكش

 الثم مه ,ةصاخ ةلثل اهلكوأ وأ «(بعشلل) اهلكوأ وأ (ةمألا) ىلإ ىلاعت هللا

 .كلذ ريغ وأ  (ديلقتلا عجارم ىروش) وأ .«(دقعلاو لحلا نلهأ)

 اذهو «ةيبلإلا ةدايسلا نيبو «نيتركفلا نيب أدبملا ثيح نم يفانت ال نذإ

 . ”ىلاعت هللا نذإب اقحال يتأيس ثحب

 ؟ةمألاو بعشلا نيب قرفلا وهام

 .؟(ةمألا) نيبو (بعشلا) نيب قرافلا وه ام لءاستن ةيادبلا يف

 ةدايسلاف « سانلا داحأ ىنعي (بعشلا) نإف «ريبك قرافلا نإ :باوجلاو

 .ىلاعت هللا ءاش اذإ يناثلا ءزجلا يف مالكلا ليصفت يتأيس )١(
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 نلانلا لبفلا

 نوكلتميو «ةدايسلا نوكلتمي نم مه ا رج يح سلا

 هيدي ىلع يرجت يذلا «مكاحلا باختنا ربع «مهريصم ريرقت يف قحلا

 مهريصم ريرقت يف سانلا قح نأ ىلإ «اديكأتر يشن نأ انه يرورضلا نمو
 هلزنمل ةبسنلاب ناسنإلا قحك هنإ : لوقن ناهذألا ىلإ كلذ بيرقتلو .يهيدب رمأ

 وأ ميمصتلا يف رييغت نم « هتيب يف فرصتلا يف قحلا كلتمي هنإف «هلمع لحم وأ

 .كلذ ريغ ىلإ «راجيالا وأ عيبلا وأ ثيثأتلا

 يعرشلا هقح ةرداصم ينعي هنإف «هتيب يف قحلا اذه نم ناسنإلا بلس اذإو

 يهف ؛كلذ يف ىتح لخدتت نآلا تاموكحلا نأ بيرغلاو ؛يلقعلاو يفرعلاو

 ,مهنذأتسي نأ الإ «هتيب يف ةيلخادلا ةسدنبلا يف هقح ىتح ناسنإلا بلست

 ؛ةيفاضإ بئارض عم انايحأو «دويقو دودحبو «ةتيقم ةيطارقوريبو نيتور ربع
 ةيناسنإلا «ةيلقعلا «ةيرطفلا «ةيهيدبلا تايرحلا فالخ ىلع هلك كلذو

 .ةهادبلاب ناسنالل ةتباثلا «ةيعرشلاو

 سفنتلا نم سانلا تعنم ام ةموكح نأ انروصت ول امب كلذ ةعاشب حضتتوا

 ,كلت وأ ةقيرطلا هذهب حلا وأ «مهتويب نم ةيلامشلا فرغلا يف الثم

 ىلإ لخدت نأ كل قحي ال هنأب ارارق تردصأ وأ «قيمعلا ريفزلاو قيهشلاك

 هذه نم ةبارغ رثكأ وه ام اندالب يفو .تارم سمخ نم رثكأل مويلاب كتفرغ
 .اهيلع اننيعأ انحتف اننألو ءاهرركتل اهيلع اندتعا اننكل «ةلثمألا

 تايهيدبلا نكل « مهريصم ريرقت قح نوكلتمي سانلا نأ تايهيدبلا نمو
 .مادقألا تحت اهنم ريثكلا قحسي «ةاغطلا نمز يفو «نمزلا اذه يف

 اذه نولكوي نيذلا مه «سانلا داحأ نأ ينعي بعشلا نإ :لصاحلاو



 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 ةيحالصلا بعشلل نأب انلق نإ «ةيالولا هنوحنمي وأ هنورجأتسي وأ مكاحلا

 .اهنم تاجرد حنمي وأ «هسفن ىلع ةيالولا نيرخآلا حنمي نأ يف قحلاو

 فرط يه نوكتو «ةمألل ةدايسلا نوكت نأ وهف رخآلا لامتحالا امأو

 .دقاعتلا

 ةماعلا حورلاك يهو « ةيونعم ةيصخش يه «ةيرابتعا ةيصخش :(ةمألا)و

 .ةقحاللا بوعشلاو ةقباسلا بوعشلاو بعشلا اذه مسج يف ةلايسلا

 هذه يف نآلا نودوجوملا سانلا داري ال «(ةيمالسإلا ةمألا) لوقن امدنعف

 ءاوناك نيذلا «سانلا ريهامجو « سانلا عيماجم ةملكلا هذهب داري امنإو ءدالبلا

 .لبقتسملا يف نوتأيس نيذلاو ءنودوجوم نآلا مه نيذلاو

 دوصقملاف .ًالثم يرصملا بعشلا وأ ؛يقارعلا بعشلا :لوقن امدنع اننكل
 : لوقن امدنع امنيب «دلبلا اذه يف يشمي يذلا ءرضاحلا يحلا بعشلا اذه هب

 يضاملا طبرت « ةيرابتعا ةيصخش ىلإ «ينوناق ىنعم ىلإ ةراشإلا نوكت «ةمألا
 .لبقتسملاب و رضاحلاب

 دوجوملا ليجلا اذه طقف هب دارملاف بعشلا امأ «لايجألا محالتت ةمألا يف

 .ةرصاعملا ةثالثلا وأ ناليجلا ناذه وأ ؛ًايلاح

 ةلئاعلا لوقت: اهنلنعف + (ةلئاغلا) وهو. :«ةيتطوتل] رخآ الاعب مكلإو
 ارصح دصقن ال اننإف «ىوقتو ملع ةلئاع يه وأ ءاضيب يدايأ تاذ ةينالفلا

 .زمر ةلئاعلا نأل ؛ ةلئاعلا هذه نم ءايحألا

 مهنم نيضاملا ؛ماع لكشب اهيلإ ريشنف «ةسدقم ةلئاع كلانه نوكت دقف

 :ةريرش ةلئاع كلانه نوكت دقو «هللا ءاش نإ نوتأيس نيذلاو :«نيدوجوملاو

 .ةيداع ةلئاع كلانه نوكت دقو

 ١م



 نلاثلا لجفلا

 ,ىه امب ةلئاعلا وه دارملا نإف «ةينالفلا ةلئاعلا ةرابع قلطن امدنع اننإ

 .مهنم ءايحألا صوصخ ةدارإ ىلع ةنيرق كانه نكت مل اذإ كلذو

 ءام ةكرشل نيعملا مسالا وأ ؛(ةلجسملا ةيراجتلا ةمالعلا) : ىرخأ ةلثمأ

 كلت لك نإف ( ىنالفلا بزحلا وأ « ةنيعملا ةريشعلا وأ ؛ ةريهشلا ةكراملا وأ

 ةيقوقحلا ةيصخشلل ريشتو , لبقتسملاو رضاحلاو يضاملل زمرت نيوانعلا

 .ةيرابتعالاو ةينوناقلاو

 + نساثلا نم نيام قتدنس ةنراغعا ةيصخش. ىلإ ومرت ةمآلاق اذإ

 نوتأيس: نيذلاو ؛نآلا نيرضاحلاو «نينسلا فولأ لبق اوشاعو اوناك نيذلا

 .لبقتسملا يف

 ؟بعشلاو ةمألا نيب قرفلا جئاتن يه ام

 له «مكاحلا نيبو سانلا نيب دقاعتلا يف قباسلا لاؤسلا ىلإ دعنل نآلاو

 .؟ةمألا لثمي مأ بعشلا لثمي مكاحلا اذه

 ماعلا كلسملا ناكو ؛عمج هيلإ بهذ دقو ؛«حورطم نيلامتحالا الك

 اديه دمحت تالا رقغدلا بلغات :نآلا:اينآ ةةمألا ةدا بهدم وق انياب
 .بعشلا ةدايس

 .؟نييأرلا نيب قرفلا اذه جئاتن يه ام :وهو ديدج لاؤس زربي انهو
 توتافقلا ءاملع نأ تن, : ادن ريك قرقلا نإ وقنا كلذ نع ةباحتالا

 نع ضخعمتت ةديدع جئاتن اوركذ دق «روتسدلا ءاهقفو «يروتسدلا نوناقلاو

 .نييأرلا نيذه نيب

 لزعلا ال بصنلا اهلف ةمألا امأ ءلزعلاو بصنلا بعشلل - ١

 م



 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 يذلا وه بعشلا اذه نأ كلذ ىنعم نإف «بعشلل ةدايسلا نأب :انلق اذإف

 .ةمكاحلا ةئيبلا وأ ؛ةموكحلا هذه وأ «مكاحلا اذه بختتي

 نأ عيطتسي هنأ نوكت ةجيتنلا نإف «بختني يذلا وه بعشلا ناك اذإف

 هضوف نم وه وأ هل نذآلا وه وأ هريجأ وه وأ هليكو هنأل ؛ مكاحلا اذه لزعي

 .فنأتسم دقع يف هيلع هعم دقاعت وأ مكحلا

 ريغ وأ ضوفت وأ لكوت يتلا يه اهنأو «ةمألل ةدايسلا نأب :انلق اذإ امأ

 ْ .كلذ

 ال ةمألل ةلثمم تحبصأ «ةمكاحلا ةئيبلا هذه وأ مكاحلا اذه نأ ينعي اذهف

 ةئيبلا وأ همكاح لزعي نأ نم نكمتي ال اهنيح بعشلا نأ ةجيتنلاو «بعشلل

 .ةمكاحلا

 .؟ةيادبلا نع اذام نكل

 يف ديسجت اهل « ةلاحلا هذه يف ةمألا نأكو « بعشلا باختنا نم يه «ةيادبلا

 بعشلاو «ةمألا مساب اقطانو «ةمألل اناسل هرابتعا قيرط نع «بعشلا اذه
 اذإف «بعشلا قوف يه يتلا «ةمألا اولثمي يك ماكحلا ءالؤه بختنا دق

 .قالطإلا ىلع مهلزعي نأ عيطتسي ال بعشلا نإف «ةمألا نع نيلثمت اوحبصأ

 ديدحت نوكتس بعشلا ةمهم نإف :؛ةمألل ةدايسلا تمادام هنإ : لصاحلاو

 نيلثمملا ىوتسم يأ  مهاوتسم عفترا «ةمألا اولثم اذإف .ةمألا نولثمي نيذلا

 يهتنت انهو «بعشلا ىوتسم قوف ةمألا ىوتسم نأل ؛رثكأ  نيبختنملاو

 .جئاتنلا نم ةجيتن هذه اذإ «بعشلا ةيحالص

 ىنعمب «ةيقوفلا ةيالولا ىلإ بهذي يذلا يأرلا «ةركفلا هذه هباشي امو

 ذذ



 :نلاثلا لجفلا

 ةلعلا وحنب سانلا | باختنا ىلإ مكاحلا جاتحا ول ىتح ذإ ةيبلالا وأ ةيوامسلا

 زا نع اتا وأ ديكو. نحسأ دق قركر نقلا ةلعلا وحسمولا ةلزإ مةلالخلا

 اذه ىلع سانلاف «ىلاعتو هناحبس هللا ءافلخ نعو هللا باون نع وأ ؛ ىلاعت

 .هلزع نم نونكمتي ال

 ةلعلا يف لوحتلا اذه ىلع يلقع الو يعرش ليلد ال هنأ حضاولا نمو

 نوحنتي مث ٠ ؛ يبلإلا بصنلل اببس سانلا نوكي فيكو «ةيقبملا ةلعلاو ةثدحلا

 !!يبلإلا لزعلا قح مهل نوكي الو «ةرملاب ًابناج
 .ىلاعت هللا نذإب يناثلا ءزجلا يف هل قرطتن ليصفت قحلا اذه يف مالكللو

 ؟ةمألا ةبخنل وأ ,باختنالا قح بعشلا داحآل -؟

 داحآ نأ ينعي اذه نإف ءبعشلل ًاريجأ وأ ًاليكو نوكي مكاحلا نأب :انلق اذإ
 نم «بعشلا نم دحأ ىنثتسي نأ نكمي الو «باختتالا يف قحلا مهل «بعشلا

 .باختنالا يف ةكراشملاو قحلا

 عيمجل نوكي اهدنعف «ةطلسلا أشنمو ةدايسلا بحاص وه بعشلا نوكيف

 لكل نوكيو «باختنالاو ةكراشملا يف قحلا  هدادعت لماك بسحو . هدارفأ

 هتاءافكو هتاردقو «هاوتسم ناكو «هتقبط تناك امهم دحاو توص صخش

 .هريثأتو

 ةطلسلا ردصم ناك لب «ةطلسلا ردصم سيل بعشلا نإ :انلق اذإو

 ةلعلا وحنب «ةمألا باون مه نم ددحي نأ طقف هل بعشلاو ؛ةمألا وه يقيقحلا

 .ةيقبملا ةلعلا وحنب ةيحالصلا هل تسيلو «ةثدحملا

 ةرورض ال هنإ : يه ةجيتنلا نأب يروتسدلا هقفلا ءاملع ضعب لوقي انه ظ
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 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 طقف مهنم ةبخنلا لب «باختنالا ةيلمع يف بعشلا داحأ عيمج كرتشي د نل

 عاب

 «بئارضلا نوعفدي نيذلاو «ةورثلا باحصأ مه مهضعب دنع ةبخنلاو

 ةمألا حور نودسجي يذلا مه ءالؤه نأل ؛ ةيلهألاو ةءافكلا باحصأو

 .ةماع بعشلا سيلو «ةمألا حور ديسجتل ةيحالصلا مهلو

 يمازلإف ةمألا باختنا امأ ءزئاج بعشلا باختنا -*

 اهلصاحو ؛(ةيمازلإلا ةلاكولا) وأ «(ةيليثمتلا ةدايسلا) وه رخآلا جتانلا

 امك ٠ ابجاو نوكي باختتنالا نإف «ةمألا نع ًاليثمت ليثمتلا نوك ةلاح يف هنأ

 رمأ وه باختنالا نإف بعشلا نع ليثمتلا ناك اذإو ءرصاعملا ملاعلا لود يف

 .هوطقسي نأ مهل «سانلا قوقح نم قح وه يأ ءزئاج
 : ىرخأ ةرابعبو

 لوألا ةطلسلا عبنم وه ؛بعشلا نوك ةلاح يف هنأب :نوناقلا ءاهقف لوقي

 امك ؛باختنالا يف هقح طقسي نأ عيطتسي اذه ىلع ناسنإلا نإف :ريخألاو

 سيلف ءابجاو ايمازلإ اقح سيل هنكل «باختنالا يف كراشي نأ يف قحلا هل

 .اهكرتي نأ مرجب سيل وأ روظحمب
 ةبخنلا مهو نيبخانلا نإف ؛تاطلسلا ردصم يه ةمألا نأب انلق ول نكل

 بجاو اذهف «ةمألا يلثمت باختنا يف مهعمجأب اوكراشي نأ مهيلع (بجي)

 الو «ةيرابتعا ةيصخش اهلو «بعشلا قوف ةيراس حور ةمألا نأل ؛ مزلم

 يف طرفي نأ درفلل نكمي ذإ «ةمألا قح يف طرفي نأ بعشلل وأ ةبخنلل نكمي

 .ةمألا قح نع ىلختي نأ هنكمي ال نكل ؛هقح نع ىلختي نأو «هسفن قح



 - كلاثلا لمفلا

 ةباقرلا قح - 4

 نإف «بعشلل ةدايسلا نأ ىلع ءانب ذإ «ةباقرلا قح وه عبارلا جتانلا

 .ريغ ال هل ءالكوو بعشلل نولثمت مهنأل «هيلثمت ىلع ةباقرلا قح بعشلل
 ؛ مهيلع ةباقرلا قح بعشلل سيل هنإف «ةمألل ةدايسلا نأ ىلع ءانب امأ

 وأ «ةينوناقلا ةيصخشلا كلت يأ «ةمألا يهو ىلعأ ةهجل نولثمت مهنأل

 .ايلعلا ةيقوقحلا

 ةيباختنالا رئاودلا قراف -ه

 بختنت «ةيباختنالا رئاودلا نإف «تاباختنالا يف ىلجتي رخآلا قرفلا

 : اهناكس هده كيحب هم ءابل ةنقاردللا ةدقرلا قفو. فيلما نف ادده ذاع
 .يباختنالا ماظنلا يف صصخملا ددعلاو

 ؛ طقف ةيباختنالا هترئاد لثمي بختنملا نإف بعشلا ةدايس أدبم ىلع ءانبف

 .اهب صاخ وهف هوبختنا اهناكس نأل

 يف باختنالاو ءاهلك ةمألا لثمي بختتملا نإف «ةمألا ةدايس أدبم ىلع امأو

 .ماع لكشب ةمألا باون ديدحتل «طقف ةثدحم ا ةلعلا وحنب ناك هترئاد

 نع نيلثمت نونوكيو «هلك بعشلا ىلع نوُمسي نذإ نوبختنملا ءالؤهف
 ىلع ًاذفان نوكي مهتوصو «هلمكأب بعشلا ىلع مهمكح ذفنيف «ةمألا
 .ارصح مهرئاود نع نيلثمت نونوكي «بعشلا مهبختنا نيذلا اميف « عيمجلا

 بعشلا ةدايس وأ ةمألا ةدايس لوح ثحبلاو شاقنلاو لاجسلا اذه نإ

 ام «نينسلا تائم هلعلو تارشع قرغتسا ءامهنم لك نع ةزرفملا جئاتنلاو

 : اهنم «ةديدع بابسأل هدنع فوقولا بلطتي
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 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 مهسفنأ ةرارق يفو ءايلع ةهجل نيلثمم مهسفنأ نوربتعي «ةداع ةاغطلا نإ

 نوكت دق ايلعلا ةهجلا هذهو ءايلع ةهجل لب بعشلل نيلثمم مهسفنأ نوربتعي ال
 .(ةمألا) نوكت دقو ؛(هلإلا)

 ؛تاهاشلاو ةنعارفلاو ةرطابألاو ةرساكألا ىركذ ةاغطلا ييحي اذلو

 ءايحإ ىلع زكرت يتلا ءرصم يف ةيرامعتسالاو ةيدادبتسالا ةسايسلا لثمك

 يف سيل «حضاوو حيرص لكشب مهمجاهي ميركلا نآرقلا نأ مغرب ؛ةنعارفلا
 ." 4( امه َدوَْحو َنمَهو وعرف ثإ © : ىلاعت هلوقك ءرثكأ لب دحاو ناكم

 لثمن هنإ لوقي نأ ديري هنأل ؛ ةيهاشنهاشلا ييحي ناك يذلا هاشلا اذكو

 «بعشلا لثمث سيلو «ةيقوقحلا صحا ينخيراتلا دادتمالا تاذ «ةمألا

 . هيمن بفيثلا ياه لنات هيكحوساراذأو

 لب «ضعبلا هأترا امك يرظن ثحب درجم سيل ينوناقلا ثحبلا اذه نإ

 كلت نويحي «ةاغطلا ءالؤه نأ حضاولا نم نإف ؛يعقاو يلمع ثحب وه

 ةبرق امنإو «بعشلا ىلإ ةبرق الو «ىلاعتو هناحبس هلل برقتلا ةينب سيل «رثأملا
 ةدايس أدبم قفو مكاحلا نوناقلا عضي ذإ «مهتاطلس سيركتلو «مهئاوهأل
 بسح باختنالا نإف كلذلو «هتمدخ هيف ضرتفي يذلا «بعشلا قوف ةمألا

 .قح هنم رثكأ «ةفيظوو بجاو وه «ةيرظنلا هذه
 هثحب نوكي دق «معن يدب سا يبل

 ماكحلا نآل كلذو «يقيقح ةح يعقاو ثحبب اندالب يف هنكل «دالبلا ضعب يف ًايرظن

 :بعشلا سيلو ةمألا ةلثم اهسفن ربتعت «ةكلاملا ةرسألاو

 ./ : صصقلا ةروس 2
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 كلانلا لجفلا

 ةرسألا هذه لماعتت اذكه «هلإلل نيلثمت مهسفنأ ماكحلا ضعب ربتعي امك

 وأ ًاباون وأ ءالكو مهسفنأ نوري مهنأل ؛ كلذ وأ مكاحلا اذهو ؛كلت وأ
 قوقل ةيصخششلا كلف (ةمآلا)' لبق نس وأ لافت هللا لبق وه نيم اباكح
 عضخت ال نذإ مهتايحالصف «بعشلا اذه ىلع ةنميهملا «ةماعلا ةينوناقلا

 .مهل بعشلا اهددحي يتلا دودحلل

 « يسنرفلا روتسدلا نم ةثلاثلا ةداملا يف نييسنرفلا نيعرشملا ْنأ لقن دقو
 ةدايسلا نإ) وه يقيفوت لح ربع «نيتضقانتملا نيتملكلا نيب اوعمجي نأ اولواح

 نيضيقنلا نيب عمجلا لالخ نم «(بعشلا يف رقتست «ةمألا ةدايس يأ «ةيموقلا

 .ةدحاو ةغيص يف

 بعشلا ةدايس نوربتعي  لقألا ىلع مهنم امسق وأ .روتسدلا ءاهقف نكل
 ؛ةمألا ةدايس ةيرظن نع يلخت عقاولا يف وه وأ «ضيقنلا يفرط يف ةمألا ةدايسو

 .ةغايصلا هذهو ريبعتلا اذهب نكل

 ةدايس يأ «ةيموقلا ةدايسلا عضخت ال هنإف «روكذملا نوناقلا بسح هنأ امك

 يف ةصاخو :ىلعألا ةيالولا لثمت اهنأل ؛ بعشلا لبق نم ةباقر ةيأل .ةمألا

 .نيناوقلا ةيروتسد ىلع ةباقرلاو ءاتفتسالا

 ةمألا ةدايس ةيرظن جئاتنل انمييقت

 يذلا قيرفتلا اذه نأ ىرنو «مات ريغ هلمجمب مالكلا اذه نأ رهظتسن اننإ

 : ةيلاتلا تاهجلل كلذو «مات ريغو هلحم ريغ يف نوناقلا ءاملع هركذ

 ةلثمم تحضأ اهنأ ضرف ول «ةهجلا هذه وأ صخشلا اذه نأ ةهجل :ًالوأف

 .بعشلا وأ ةبخنلا ةطساوب اهتنيع دق ةمألا نأو «ةمألا لبق نم
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 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 ةيرابتعالا ةيصخشلا تاذ  ةمألا نإ لاق نم :وه «لؤاستلا عضوم نكل

 سفن لبق نم هلزع ةيناكمإ الب «ةقلطم ةطلس اهلثمم تطعأ دق . ةيقوقحلاو
 .؟هبختنا يذلا بعشلا وأ «ةبخنلا

 ةباقرلل بعشلا وأ ةبخنلل قح يأ الب «ةطلس هتطعأ دق ةمألا نأب لاق نمو

 .؟ هيلع

 طقف تاءافكلا ضعبل اهيلثمم باختنا قح تطعأ دق ةمألا نأب لاق نمو

 ةماع قحل ٌةرداصم ينعي امم ؛سانلا ةماعل سيلو  ًالثم ةبيرضلا عفدت يتلاك د
 .سانلا

 «بولطملا ىلع ةرداصم وه مهاعدمو «؛مالكلا لوأ وه هلك كلذ نإ

 ةيصخشلا تاذ ةمألا قى « بئاغ ىلع مكح وه دإ .ليلد الب ىوعدو

 .(ةسوململا ريغ نكل «ةيقوقحلا ةيرابتعالا
  بعشلا ةدايس ةيرظن ىلع ءانب ىتح  ةاغطلا ضعب لوقك الإ اذه لهو

 .ةباقر نودبو لزع الب ةمئاد ةطلس مهاطعأ بعشلا نأب

 ,هفقاومو هتارارق لك نع ضار بعشلا نأ ةاغطلا نم رخآ ضعب ءاعدا وأ

 ْ !!بذعيو نجسي ضرتعي نمو
 ال باختنالا ةيحالص هلك بعشلل نوكت نأ ةمكحلا ىضتقم نإ :ًاينا

 وأ ينوناق قح يأب ذإ .ةباقرلا قح هلو «بصنلاك لزعلا هلو «طقف هضعبل

 اهليثمت ةيحالصو ةمألا 0 ؛يئالقع وأ يلقع
 [ييعتفلا ةارفأ نم نيذوحولا صعبا رح

 دارفأ لك يف ةمألا 55 نسجت نأ يضتقت ةمكحلاو لقعلا-أ

 بوعشلاو «نآلا ةدوجوم تسيل ةقباسلا بوعشلا نأل كلذو ؛ بعشلا
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 ةلاثلا لبفلا ظ

 ةفاك هلكلف ءدوجوملا وه يلاح لا بعشلا نكل ءًاضيأ ةدوجوم تسيل ةقحاللا

 .كلذ ىلإ امو «ةباقرو «لزعو «بصن نم «ةمألا قوقح

 نوكت نأ :"روسعملاب طقسي ال روسيملا" نأ ةيلقعلا ةدعاقلا يضتقتو-ب
 يف قحلا سانلا ةماعل نوكي نأو ءهضعب سيلو ةيحالصلا مهل بعشلا ةماع

 .كلذب م وقت نأ ةمألل نكمي مل ثيح ؛ةباقرلاو لزعلا

 يف «مهلاومأ يف «بعشلا اح يف فرصتي نأ ديري مكاحلا نإ-ج

 .مهسفنأ يفو «مهضارعأ

 مهضعبل قح ال وأ ؟هلزع يف وأ ؟هيلع ةباقرلا يف مبل قح ال لاقي فيكف
 ”مهقوقحو مهسفنأو مهلاومأ ىلع نوطلسم سانلا نأ عم .؟هباختنا يف

 .ةيعرش يه امك ةيئالقعو ةيلقع ةدعاق

 ؛ةمألا لبق نم ًاليكو مكاحلا لعج يذلا وه "اضرف" بعشلا اذه نإ مث
 باختنا درجمب لوحتي فيكو .؟ةأجف بعشلا تايحالص صلقتت فيكف

 .؟لامشلا ىلع رفص ىلإ مكاحلا

 نوناقلا ءاهقف اهّبتر يتلا جئاتنلا كلت ىلع ىرخألا ذخأملا ضعب كانهو

 يرحي هيلإ انرشأ يذلا مييقتلاو دقنلا اذهو ,ةمألا ةدايس أدبمب مازتلالا ىلع

 .(الثم هيقفلا ةيالوك) ةيالولا وأ ءضيوفتلا ةيرظنب مزتلي نم ىلع هريفاذحب

 ةلعلا وحنب  هيقفلا يلولا باختنا قح هل بعشلا نأب لوقلا حصي ال ذإ

 نأب لوقلا حصي الو «ةيقبملا ةلعلا وحنب هلزع يف هل قح ال نكلو  ةثدحملا

 فورعملاب هرمأ يف هل قح الو «مكاحلا هيقفلا ىلع ةباقرلا يف هل قحال بعشلا

 .هلعف ول ركنملا نع هيهنو
 ؛ هباختنا قح  طقف ةبخنلا يأ  سانلا ضعبل نأب لوقلا حصي ال امك



 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 .يناثلا ءزجلا يف ىلاعت هللا نذإب هلصفنس امن ءاهريغلو ةقباسلا ةلدألل

 ةمألا لبق نم ناك أ ءاوس «مكاحلل ةلوخملا تايحالصلا نإف هيلعو

 وأ ةلاكولا هذه نإف «ةيمازلإلا مأ ةيليثمتلا ةلاكولا قفو ءاوسو ءاهريغ مأ

 وأ ةلكوملا يه ةمألا نوك نيب قرف الو «ليكوتلا دودحب ةديقم ءاهرئاظن

 .بعشلا وأ «هيلإ ةضوفملا وأ مكاحلل ةرجأتسملا

 ؛ةقلطم تسيلو ةطورشم ةلاكولا هذه نوكت نأ ةمكحلا ىضتقم نأو

 هنأو «فلاخ اذإ مكاحلا لزعي نأ يهو «تركذ يتلا طورشلاب كلذو

 مهتاحومطو مبلامآ دسجيو «هل نيبختتملا سانلا ءارآ لثتمي نأ هيلع بجي

 : ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ثيح ؛ كلذ ريغو ءابقارم نوكي نأو مهمالحأو

 نيب ُمُتُمَكَح اَذإَو اهلْهَأ ىلإ تاَناَمَألا اوُدَوَت نأ مكرم هللا ْنِإ ! رص ِقانن ين #

 .(اًريِصَب اًعيِمَس َناَك هللا َّنِإ ْمُكَظعَي اًمعن هللا َّنإ ٍلْذَعلاب اوُمُكْحَت ْنَأ ساّنل
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 ثلاثلا ثحبملا

 ةيهقف تاراسفتسا يف ثحابمو تاباجإ

 هيقفلا ةيالو يف ةيهقفلا ءارآلا

 :لاؤسلا

 .؟هيقفلا ةيالو يف مكيأر وه ام

 :باوجلا



 ةلاثلا لمفلا

 ءاهقف نيب روهشملا نإف زاجيإبو ,فارطألا يمارتم هيقفلا ةيالو يف ثحبلا

 يأ .هيقفلل ةقلطملا ةيالولاب اولوقي مل مهنأ  خيراتلا رم ىلع  ةيمامإلا ةعيشلا
 دودح ىلإ روهشملا بهذ لب ؛هيقفلل ةقلطم ةيالو ال هنأ وه روهشملا يأرلا نأ

 لاومأ ىلع ةيالولا لثم «ةيبسحلا رومألا يف ةيالولا يهو «ةيالولل ادج ةقيض
 :فللذ يك ا امف 0

 .ةقلطملا هيقفلا ةيالوب نولوقي نيذلا ,ةيلقألا يأر وهو رخآ يأر كلانهو

 ,تاحرو ىلع اهيا قالظألاو
 ةقلطملا ةيالولاب لوقي نم نيب .ماسقأ ىلع ةقلطملا ةيالولاب نولئاقلا مث

 اهنأ ىنعمب ,ةيرابتعا ةئيبل ةاطعم ةيالولا هذه نأ لوقي نم نيبو ,دحاولا هيقفلل

 يه رخآ ريبعتب ةيالولاف .,عجارملا ءاهقفلا ىروش يهو .ةيرابتعا ةئيبل ةلكوم
 .ءاهقفلا ىروش ةيرثكأل

 .نينمؤملا لودعلل يه ةيالولا نأ وه .هيقفلا ةيالو يف ءارآلا نم رخآلا يأرلا

 .دهتجما هيقفلل ةيصوصخ الو
 ءاحنأ ىلع لصفم نيبو ,تبثمو فان نيب .اهيف ةددعتم ءارآلا نإف هيلعو

 ْ / .لبقتسملا يف هللا ءاش نإ ثحبتسو .تاليصفتلا نم

 يمالسإلا نوناقلا يف شيجلا عقوم

 :لاؤسلا

 .؟هتايحالص دودح يه امو «ةيمالسإلا ةلودلا يف شيجلا عقوم وه ام

 :باوجلا

 .ةيطارقميد مأ ةيمالسإ تناكأ ءاوس .ةلودلا يف شيجلا عقوم يف ثحبلا
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 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 ةيويحلا ثحابملا مهأ نم دعي «هتايحالص مجح وه امو .ةينيد مأ ةيناملع

 رخآ لاؤس ةفاضإ نم دبالو .ةيقوقحلاو ةينوناقلا ةهجولا نم .ةيجيتارتسإلاو

 .؟شيجلا دييحت نكمي فيك :وه
 .دالبلا هذه يف شيجلا نأ مولعملا نمو .ادج ساسح عقوم هعقوم نألف

 ,سانلا تاموكحلا لبكت هببسب يذلا ,فيخملاو عزفملا ناونعلا نوكي ام اريثك

 .ءانعلاو قيضلا دشأ يف مهعقوتو (مهايرع دابهو

 ةهجاوم يف يعيبطلا هعقوم شيلا لتحي  ةردان اهلعل انايحأ هنأ ريغ

 .ةعورشملا مهقوقحب نيبلاطملا نينطاوملاو سانلا برض يف ال «جراخلا ءادعأ

 تاجاجتحالا نم .دايحلا ىلع 2دالبلا ضعب يف اريخأ شيجلا فقو امك

 .بعشلا قوقحب ةبلاطملا تابارضالاو ةيملسلا

 نم ةيفاو تاسارد دجأ مل فسأللو .دودحلا دعبأ ىلإ مهم ثحب وهو

 ىلاعتو هناحبس هللا نذإبو ,كلذل قرطتت ةيمالسإلا ةينيدلا رظنلا ةهجو

 :ةقوقلاوةينوئاقلا ةيحادلا نم اليعتم للا نه فحلا ىرحس

 .ىرخأ ةهج نم سانلا عمو ,ةهج نم مكاحلا عم شيجلا ةقالع نع يأ

 .ةينيدلاو ةيلقعلا رظنلا يتهجو الك ربع

 .؟روهظلا رصع شيعن له
 :لاؤسلا

 .؟حيحصلا

 .رصمو سنوت : لثم 210
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 لاثلا لجفلا ظ

 :تااوجلا
 رودعللا ريع نم يه لب دج ةبعص عقلا يف لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا نإ

 نأ نوري سانلا نم ًاريثك نأ وه ؛«لؤاستلا اذه أشنم نوكي دقو ءاتاتب رشبلل

 نم رثاكتت ةيعيبط ثراوكو .ىواهتتو طقاستت تاموكحو ,يرجت اثادحأ كانه

 يرحت ةفلتخم ثداوحو ,كلذ ريغو "يمانوست"و ريصاعأو تاناضيفو لزالز
 .تاعامجو صاخشأ دوعص نع ًالضف .ةريثك نكامأ يف

 درو هنأب زاجيإب لوقن نكل .فارطألا يمارتم ًاضيأ لقحلا اذه يف ثيدحلاو

 ا اا : ةفيرشلا ةيآلا يفو « ''"(نوتاقولا بذك» : :ةاوولا ف

 يهو ةعاسلا نأ يأ 2047 وه الإ اقول اهلي قر دنع اهم امَّتِإ لق اهنَسوم نأ

 .وه الإ اهتقول اهيلجي ال ةمايقلا موي
 سانلا هملعي ال ,ةئرظتنملا يدهملا دمحم لآ نم ذقنملا روهظ نإف كلذك

 وه امك  تامالعلا هذهو ,تامالع كلانه امنإ .هددحي نأ صخش عيطتسي الو

 لقأ وأ .,ةنس فلأ لبق تثدح دق اهضعب .ثودحلا ةيجيردت  تباثو حضاو

 ؛ لبقتسملا ف ثدحتس اهضعبو .ةنمزألا هذه يف تثدح امبر اهضعبو ,رثكأ وأ

 ؟ىتم نكل
 .لوصحلا ةيجيردت اهنأ مولعملا نأ الإ « ملعأ هللا

 روهظلا تامالع ةيجيردت يف ةمكحلا

 .7"ح تيقوتلا ةيهارك باب "58ص ١ج :يفاكلا )١(

 .141/ :فارعألا ةروس (1)



 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 روهظلا تامالع لعج نأ .ىلاعتو هناحبس هللا ةمكح نم نإ :لوقن انهو

 .رثكأ وأ لقأ وأ ةنس نويلم ىدم ىلع عزوتت امبر اهنأ ىنعمب ,ثودحلا ةيجيردت
 .كلذ نم رثكأ امبرو لقأ امبر ,ةنس ةئامسمخو فلأ ةدم ىلع امبر ,ملعأ هللاو

 :اههوجو نم نوكي دق ,تامالعلا ةيجيردت يف ةمكحلا نإو

 نوكي نأ دارأ .سوفنلا يف لمألا ةوذج أفطت ال نأ دارأ هللا نإ :اهدحأ

 ثدحت ةجردتمو ؛ةريثك ةددعتم تامالع عضو كلذل ,رئامضلا يف اّيح لمألا

 .ىرخأو ىرتف نيب
 ,سوفنلا يف ددجتي لمألا نإف تءاج وأ ,ةمالعلا ءيجم ناوأ برتقا اذإف

 هسفن برقي نأو .لضفأ لكشب هسفن بذهي نأ لواحيس لكلا نإف هددجت عمو
 يصاعم نم دعتبيو .هناحبس هللا ةعاط نم برتقي نأو .ىلاعت هللا ةاضرم ىلإ

 .ىلاعتو هناحبس هللا

 .رثكأف رثكأ نيلسرملا ديس ةعيرش نع عافدللو .نيدلا ةمدخل لمعي نأو

 ىلاعت هللا لجع) رظتنملا ةجحلا مامإلا مهيضتري نيذلا نم وه نوكي ىتح

 مهددعو نويراوحلا مهو «هراصنأو هناوعأو هدونج يف (فيرشلا هجرف
 مهدعبو هفالا ةرشنغ مهو راصنألا مهدعبو اهتكلا تاغ ةثالثو ةئامثالث

 .سانلا ةماع يف ثدحي ال هنإف ,لمأ ناسنإلل نكي مل اذإ امم سكعلا ىلع

 باغ مهدحأ نأ ولف :يتآلا لاثملاب كلذ حضتيو .ؤيهتلاو دادعتسالا كلذ

 رورمبف .ىفتخاو برح يف باغ ول امك .ةرملاب هنع ربخ تأي مل اذإف .هنبا
 اذإ امم سكعلا ىلع هيلع بلغيس سأيلا نإف ,ةمالع ددجتت مل اذإ نامزلا

 .هيلع روثعلاب لمألا هل ددجتيسو ,يح هنبا نأ فرعيس هنإف ,ةمالع تنأ



 "نلاثلا لبفلا

 ىلإ برستي سأيلا داكي ةجيتن نود ثحبلا نم ىرخأ ةرتف يضم دعب مث
 ةعبارو ةثلاثو ةيناث ةمالع تءاج ىتح سأيي داك ام هنكل «ىرخأ ةرم هسفن

 .سوفنلا يف ةدقوتم ىقبتس لمألا ةلعش نإف .اذكهو

 ىلع نأ زاجيإب انه لوقن امنإ .هناظم نم بلطي ليصفت ثحبلا اذبلو

 حلصي هللا نإ» : ةياورلا يف امك هنأل ؛ امئاد روهظلل ًادعتسم نوكي نأ ناسنإلا

 . ©)(ةعاس يف ئيدهملا رمأ

 دق يتلا ,نمزلا نم ةرتفلا ينعتو ,ةيوغللا ةعاسلا يه اهب دارملا ةعاسلاو

 هني لاعتو ةئاحس هللا نذل 4 لقأ وأ رثكأ وأ موي ةروكت نق وأ ةنئاق نوكت

 .دجهتلاو ةدابعلاو عرضتلاو .هيلإ عاطقنالا هديبع نم ىأر اذإف .رومألا ديلاقم

 .هتاحفن نم ةحفنب مهلمشي هلعلف ,سانلاو نيدلا ةمدخو «سفنلا بيذهتو

 .ةماع سانلل ةمهم ةيبلإ ةظعوم انهو ,جرفلا لجعيف

 هللا نأل ؛ ")”جرفلا كيلول لّجع مهللا» : ءاعدلا امئاد ًارقن نحن اذلو

 لجألا نم برقي دق هنإف .دادعتسالاو دادعإلا انم ىأر ول ىلاعتو هناحبس

 ع .,تابثإلاو وحنا حول يف بوتكملا

 حالصإلل ةريشع وأ ةعامج ىلإ ًاليكو وأ ًاملعم ثعبي نأ ديري مكاح لثمك

 يطعيس مكاحلا نإف ,ةبلطتم ةعلطتم ةفهلتم ةريشعلا كلت تناك اذإف .مهنيب
 هلعلو « ةيولوألا ىطعت ال فوسف ةلساكتملا ةلقاثتملا ةريشعلا امأ ,كلذل ةيولوأ

 هين الرخ يري امدتع نيس دعب ممل هقيورأ اليكو نأ املج هيلا كعب
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 ظ تاسسؤئملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 ةاغطلا ةهجاوم يف سانلا ةيلوئسم

 :لاؤسلا

 دض «ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا يف يريهامجلا دملا تاجوم يمانت عم
 .؟ لقحلا اذه يف سدقملا عرشلا هلوقي امع لؤاستلا يرجي ةاغطلا

 :باوجلا

 ةيلوئسمب قلعتي هنإف .فارطألا يمارتم اضيأ لاؤسلا اذه نإ عقاولا يف

 ةلالدب .اعرشو القع ةتبا ةريبك ةيلوئسم يهو .ةاغطلا ةهجاوم يف سانلا

 رمألا بوجو ىلع ةلادلا ةرتاوتملا ةفيرشلا تاياورلاو .ةميركلا ةينآرقلا تايآلا

 لعلو ةريثك .تاياورلاو ةميركلا تايآلا هذهو ,ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 .فولألا وأ تائملا غلبي اهعومجم

 ئدلا نكدملا هارملا سنلؤ» "”«ركنملا نع نهنتلو فورعملاب نرمأتل» :اهنمو

 ا يذلا ركنملا 00 «بسحف نييداعلا دارفألا نم ردصي

 .ابيرخت رثكأو .| مناتةاو .اركن دشأ هنأل ؛ نلوأ لكش ةوقلاو ةنكملا يلوأو

 )١( :دعرلا ةروس ١١.

 ::كيهللا لوسر نع يور دقف .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف ةرتاوتملا تاياورلا نم يهو 6
 داق: مك رابخب وعدي مذ ؛مكرارش مكيلع هللا نطلسيل وأ ٠ :ركنملا نع نوهنتلو فورعملاب نرمأتل» : لاق هنأ

 نأ (هيلع هّللا ناوضر) ناميلا نب ةفيذح نعو .494ص ”ج : : يناربطلل طسوألا مجعملا (مهل باجتسي

 ثعبي نأ هللا نكشويل وأ ءركنملا نع نوهنتلو فورعملاب نرمأتل :هديب يسفن يذلاو» : لاق ؛ لي يبنلا

 يورو ١1١6. ٠ 1ص ؟ج : يبهذلل ظافحلا ة ةركذت ؛مكل باجتسي الف هنوعدت مث ؛هدنع نم اباذع مكيلع

 رقوي الو «مكريغص محري ال نم مكيلع هللا نثعبيل وأ « ءركنملا نع نوهنتلو فورعملاب نرمأتل» :اضيأ

 . ا8ا/ص ؟ج : : يدنهلا يقتملل لامعلا زنك «(مكريبك
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 ةلتلا فلا

 نهنتلو فورعملاب نرمأتل» ف .داسفلا اهيف اورثكأف دالبلا يف اوغط نيذلا مهنإف

 (مكل باجتسي الف نوعدت مث مكرارش مكيلع هللا نطلسيل الإو ,ركنملا نع

 .هللاب ذايعلاو

 يهنلاو فورعملاب رمألا وه ,ةاغطلا ةهجاوم يف بجاولا نإف هيلعو

 قرطبو .مالعإلا لئاسوب :ةيئالقعلاو ةيعرشلا لبسلا فلتخمب ,ركنملا نع

 : لب ,تابارضإلاو ةيملسلا تارهاظملاو ماصتعالا : لثم .يملسلا جاجتحالا

 .اهريغو .يملسلا يندملا نايصعلاو

 ا .ىلاعتو هناحبس هللا اضر ىخوتي نأ كلذ لك يف ناسنإلا ىلعو

 ورتك اق (8) دلل يف أوَعَط نذل 2 ةاغطلا ءالؤه ةهجاومو .نيمولظملا نع
 0 ا 224( ٍِباَّذَع طوس َكِيَرْمِهِيلَع َّبَصَف (9) َداَسَفْلا اف

 .ىلاعتو هناحبس يرابلا

 ةيئالقع وأ ةيلقع ,ةنكم ةقيرط ةيأب مهل ىدصتي نأ ناسنإلا ىلع بجيف
 ةكبشلا قيرط نع ,ثوحبلاو تاساردلاو تالاقملا قيرط نع ؛ ةيفرع وأ

 يرجيف ,ةصلخم ةهج ةيأ عم ,ةيلودلا تاقادصلا قيرط نعو .ةيتوبكنعلا

 .توغاطلا اذهو ةيغاطلا اذه مامأ سانلا فقي نأ لجأل ؛ نواعتلا

 كلوب اناا اوقع قرط رع انعبا مكاحلل يدصتلا نوكي دق امك

 ةدايقلاو ةيوقلا تاسسؤملاو ,ةيريهامجلا ةوقلا هدنست يذلا .يقيقحلا راوحلاب

 امثير ةلطامملاو سانلا عادخ هنم داري يذلا راوحلا سيلو ؛ةيروشلا ةميكحلا

 مكاحلا دوعي مث .,تارهاظتلاو تاجاجتحالا فعضتو ,سامحلا ةوذج وبخت

 1-11 :رجفملا ةروس )0غ(



 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 .ةيعرشلا ريغ هتاطلس سراميل ,ديدج نم

 فلختلا عبني نيأ نم

 :لاؤسلا

 ةيسايس :ةريثك بناوج يف «عيرذ فلخت نم ةيمالسإلا تاعمتجما يناعت

 .؟لحلا وه امو ؟ببسلا وه ام ءاهريغو ةيعامتجاو ةيداصتقاو

 :باوجلا

 نع فيدخل نو. .نتامسحو ىجينارتاو .اذج مهم اضيأ لاؤسلا اذه
 ثيدح ؟لحلا وه امو ؟رمتسا ملو ءأشن نيأ نم ,ةمألا هذه فلخت بابسأ

 | .ليصفت ىلإ جاتحي ليوط
 اذهب لوك ينكلا نه كردعلا ازوعك ,ةوركفملاو ةماعلا نم شكلا فو

 هافرلاو ةيرحلاو ناميإلا ملاعل ةديدجلا ةغايصلا باتك :اهنم ,عوضوملا

 رييغتلا ةسرامم" باتكو ؛"نيملسملا ضاهنإ ىلإ ليبسلا" باتكو ,"مالسلاو

 باتكو ,(هيلع ىلاعت هللا ةمحر) دلاولا ديسلل ةثالثلا هذهو « "نيملسملا ذاقنال

 .هريغو يبكاوكلل "دادبتسالا ةعيبط

 لهاجلا ناسنإلاف ,(لهجلا) وه فلختلل أشنم لوأ نإ :راصتخاب ريشأو

 لبس ىلإ هدشري رونلا اذهو ,رون هملع ملاعلا ناسنإلاو ,فلختم هتعيبطب

 اريثك (هيلع ىلاعت هللا ةمحر) دلاولا ديسلا ناك كلذلو .زاهدزالاو مدقتلا
 0 ل هع وزر » كلا 5 ,

 دشرلاو 0 4 :هدشر هرَبِإ اسيئاء دقلو + : ةفيرشلا ةيالا هدذهب دهشستسي ام

 .دشرلا قيداصم نم وه يركفلا

 )١( :ءايبنألا ةروس 0١.
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 نلاثلا لجفلا

 دحاول اهاطعأ ةميظع ةيطعك (دشرلا) ركذي ىلاعت هللا نأ رمألا يف تفلملاو

 نأ ىلع كلذ لدف «هدشر ميهاربإ ىتآ ىلاعت هنأب حرصيو « هئايبنأ مظعأ نم

 وهو «تافصلا رئاس ماوق هب نإف ؛ رشبل ىطعت ةيبلإ ةيده مظعأ وه (دشرلا)

 .اياطعلا رئاس مهل هئاطعل ببسلا

 يذلا .# آَنْئاَء دَقْلَو # يف عمجلا ريمض مادختسا تفلملا نم نأ امك

 نأ عم .(تيتآ دقلو) :ىلاعتو هناحبس هللا لقي مل ذإ ,ميخفتلاو ميظعتلا ديفي

 ميخفتلا ديفيل ؛ 4 آَنْياَ 2 عمجلا ريمض مدختسا لب .ىتآ دق يذلا وه هللا
 .ميظعتلاو

 «لضفألاف لضفألل اهنم تاجرد ىطعت .ةيبلإ ةنمو ةحنمو ةيطع يهف

 . لضملا يف مهلزانم بسح ىلع

 نورت اذلو .لهجلا وه فلختلل ربكألا ساسألاو لوألا ببسلا نأ هيلعو

 ىلع سانلا ايقبي نأ ىلع امهالك نادضاعتي .دادبتسالاو رامعتسالا نأ

 دالبلاو ةيمالسإلا دالبلا يف فحصلاو تايئاضفلاو تاعاذإلاف .مهلهج

 سانلل قوسي هبزحو مكاحلا يأر نأ ىنعمب .دحاو هاجنا اههاجتا ابلاغ ةيمانلا

 قئاقحلل هريوزتبو هتلدأب

 وأ اوثدحتي يكل مبل لاجم الف نورخآلا امأ ,هاوفألا ةممكمف ةضراعملا امأ

 .سانلا ةماعل قئاقحلا اوفشكي وأ .مهريمض يف اّمع اوبرعي وأ .اوقطني

 ديزملاو .ملعتلاو ةفرعملاو ملعلا وه .فلختلا لاوزل يقيقحلا حاتفملاف هيلع

 رسلا يف ىلاعتو هناحبس هللا ىوقت ىلإ ةفاضإ .ملعتلاو ةفرعملاو ملعلا نم

 ولو # : ىلاعت هللا لوقي كلذلو يه ا ا نامل
 نكنلو ضرالاو هلمسَسلا نم ٍتنكَرَ مهيلع انحدفل اوتو أوُنَماَ ترفل لهأ
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 عبارلا لصفلا

 تاحاسمو ,لدعلاب مكحلا رئاود

 بعشلا قوقح





 بعشلا قوقح تاحاسمو «لدعلاب مكحلا رئاود

 ةمدقملا

 نيبو ةلودلا نيب ةقالعلا نع «ةميركلا ةيآلا ءوض ىلع ثحبلا مدقت

 ؛«بجاولا وه امو قحلا وه امو «ةقالعلا هذه نوكت نأ يغبني فيكو «بعشلا

 يتلا ءدويقلاو دودحلاو طباوضلاو ؛بوعشلاب لودلا ةقالعل راطإلا وه امو

 .ةقالعلا هذه مكحت
 :ةعساولا تايحالصلا ىلع بوعشلا فرعت ةرورض نيبي كلذو

 لئاسولاو تاردقلا ىلعو :؛تاموكحلا اهكلتمت يتلا ةلئابلا تازايتمالاو

 عمق يف  اهنم ةدبتسملا ةصاخو تاموكحلا اهمدختست يتلا ةعونتملا لبسلاو

 نيب ةيقوقحلا ةقالعلا طبض وه بولاطملا يلاتلابو «هقوقح باصتغاو بعشلا
 .موكحملاو مكاحلا

 ةياغلا

 مكحلا) ب يبلإلا رمألل يفرعلا موهفملا نايب يه «ثحبلا نم ةياغلا ْنِ
 (لدعلا قيداصم) يفو ,(سانلا ىلع مكحلا دودح) يفو ,(سانلا نيب لدعلاب
 ةرداصملا هنع ةبولسملا قوقحلا نم «هتفرعم بعشلل يغبني ام حاضيإو .اهيف

 نع ةباجإلل قرطتلا عم «ةموكحلا هذه قطنمو «ةدبتسملا ةموكحلا حلاصل
 .عوضوملاب ةلصلا تاذ «ةيهقفلا ةلئسألا



 عبارلا ليفلا

00 

 لوألا ثحبملا

 مس ©© 

 ةينآرق رئاصب

 (سانلا نيب)و (سانلا ىلع مكحلا) نيب قرفلا
 اهضعب ىلإ ريشن « ةميركلا ةيآلا هذه يف ةينآرقلا رئاصبلا نم ةعومجم كلانه

 : ةلاجعلا هذه يف

 :ىلوألا ةريصبلا
 د( ِلَرَعْل أومْكَحَت نأ سال َنْيَب مسَمكَح اَدِإَو # :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي

 ةملكب ءاج ىلاعت هنأ يأ «(سانلا ىلع متمكح اذإو) همسا لج لقي مل هنكل
 .؟كلذ يف هجولا وه امف «(ىلع) ةملك نود (نيب)

 .؟نيتملكلا نيب قرف ةمث لهو

 .؟سانلا نيب ةموكحلا دودح يه ام مث

 فلتخت «(سانلا نيب) ةموكحلا نإ :زاجيإب لوقن كلذ ىلع ةباجإلا يفو
 يهف « ىلعأ ةبترم يه سانلا ىلع ةموكحلا نأل ؛ (سانلا ىلع) ةموكحلا نع

 لبق نم امإ ء«صخشلا اذبل ةلوعجم ةيالو وأ «ةيقوف كلانه نوكت نأ يضتقت
 ؛ةيحالص تاذ ىرخأ ةهج ةيأ وأ «ةمألا لبق نم وأ «ىلاعتو هناحبس هللا .

 ةيالو «ةيالولا ضيوفتل ةيحالص تاذ اهنأب تمعز يأ ةموعزم وأ ةيقيقح
 .صخشلا كلذ ىلإ وأ «ةهجلا كلت ىلإ «هيلإ سانلا



 بعشلا قوقح تاحاسمو «لدعلاب مكحلا رئاود

 ةيالولا نطبتسي «سانلا ىلع ًامكاح مكاحلا نوكو «سانلا ىلع مكحلاف

 كلذ ناك نإو «مهقوقحو مهتايرح ضعب سانلا بلست نأ اهنوؤش نم يتلا
 .قحلاب اضرف

 مهلاومأ ىلع نوطلسم سانلا) نأ يف كش ال هنإ :كلذ حيضوتو

 وأ مهتايرح مهبلسي نأ عيطتسي يذلا نم نكل ؛«ةماع ةدعاقك (مهسفنأو

 .؟اهضعب وأ مهقوقح وأ ءاهضعب
 هناحبس هلإلا قلاخلا : يهو «ةيقيقح ةيحالص اهل يتلا يه ةهجلا كلت

 ؛ عراشلا اهاضمأ ول ءالقعلا رظن يف كلذل ةيحالصلا ابل نم وأ «ىلاعتو

 كلذل لعجت ةهجلا كلتف «مهمعزب عراشلا اهضمي مل ول ىتح مهدنع وأ

 .سانلا ىلع ةيمكاح «ةئيبلا هذبل وأ ءصخشلا

 نيب) ةموكحلا امأ ءايلع ةيقوف ةبترم يه سانلا ىلع ةموكحلا نإف هيلع

 يتملك ظاحلب اذه «ةيقوفلا موهفم اهيف دجوي ال ذإ ءاهنم ىندأ ةبترم (سانلا
 ىتح ةيالولا نم ةبترم بلطتي مكحلا ناك نإو ءامه امه امب (نيب) و (ىلع)
 .لزانلا هقادصم يف

 ىلإ ايضارتف «عازن امهنيب ثدح نيصخش يف ىلجتي كلذ ىلع لاثملاو

 مكحي يذلا ناسنإلا اذه ىلعف «(ميكحتلا يضاق) ب هقفلا يف ىّمسي ضاق

 .لدعلاب مكحي نأ (سانلا نيب)
 دحأف «هيلع ىعدمو يعدمو «هيلع ىكتشمو يكتشم كلانه ناك ولف

 اضر عم «يضاقلا ىلإ ىوعدلا عفري «مهتملا وأ يعدملا وه يذلا نيفرطلا

 .نينثالا نيب مكحي يكل هسفن يضاقلا اذهب رخآلا فرطلا

 وأ نيفرطلا يضارت اهقلطنم نوكي دق «سانلا نيب ةموكحلاف نذإو



 عبارلا لبفلا

 ؛ مكاحلل اهيلع ةهج بصن اهقلطنم نوكي دقو .ةلزان ةيالو هذهو « فارطألا

 .هل وأ هيلع موكحملا نم ةدمتسم ةموكحلل هتيحالص نوكت الف

 ةموكحلا ةبترم نم « ىندأ ةبترمو ىوتسم يف يه « سانلا نيب ةموكحلا نذإ

 . سانلا ىلع

 (رابتعا) نإف ؛ (تايحالصلا)و (رابتعالا) :نيتهج نم (ىندأ) يه مث
 «بوصنملا مكاحلا وأ يصضاقلا رابتعا نم ىندأو لقأ ميكحتلا يصاق

 نأ الثم لاقي دق ذإ لقأ كلذك مكاحلا وأ ميكحتلا يصضاق تايحالصو

 يضاقلا مكح ضقن امهل سيلو ؛«ميكحتلا يضاق مكح ضقن نيفرطلل

 .ةيصصختلا ثوحبلل كرتي هريغو كلذ يف ليصفتو لمأت ىلع « بوصنملا

 (نيب مكحلا) نم (ىلع مكحلا) يف ةيولوألا
 (نيب) ةدرفم مادختسا نم ةمكحلا هجو يف ربدتلا وه «كلذ نم دصقملاو

 لب «(لدعلاب اومكحت نأ سانلا ىلع متمكح اذإو) :لقي ملف ؛(ىلع) نود

 .إ ساتلا نب 32 < اَذِإَو # :لاق

 مكاحلاب قلعت امدنع لدعلاب رمألا نإ :. كلذ ىلع باوجلا يف لاقي امبر

 بولطملا ناك اذإ يأ « سانلا ىلع مكاحلاب قلعتي ىلوأ لكشبو هنإف « سانلا نيب
 الو ءايوق ًاضيوفت كلتمي ال يذلا وهو «لدعي نأ (سانلا نيب مكاحلا) نم

 مكاحلا) نم بولطملا نإف «رابتعالا نم ةديدش وأ «رابتعالا نم ةظيلغ ةبترم

 رثكألا تايحالصإلا وذ وهو ملظيو ىغطي نأل برقألا وهو  (سانلا ىلع
 .لدعي نأ ىلوأ لكشب  ربكألا رابتعالاو

 هيلإ يصوأ دق «سانلا نيب مكاحلا صخشلا اذه ناك اذإ : ىرخأ ةرابعبو



 بعشلا قوقح تاحاسمو «لدعلاب مكحلا رئاود

 أاوكَحَع نأ سانا نب مسَمكَح اَذِإَو #5 «لدعلاب ًاحيرص ارمأ رمآو «ةيبلإ ةيصوب
 .؟(سانلا ىلع مكح)و سانلا ىلع ًامكاح ناك ول فيكف © ٍلْدَعْلَا

 الف :ىلاعت هلوق ريظن كلذو «لدعلاب ارومأم نوكي ىلوأ لكشب هنإف

 لعفي نأب فيكف منغ اهتم عيوب فأ لوق ناك اذإذ 7 اا

 ىتحو «(هللا حمس ال) امهيلع هدي عفري نأب !كلذ نم رثكأ وه ام ناسنإلا

 .فأ لوقي نأ نم أوسأ وهف ؛ كلذب هعورش درجمب

 ةبترملاب فيكف «لدعلاب اهيف هللا رمأ دق ىندألا ةبترملا نإ : لصاحلاو

 .! ىلعألا

 سانلا نيب مكحلا ةرئادو قاطن

 :ةيناثلا ةريصبلا

 نيب ةموكحلا ةرئاد يه ام :لأسي دق ذإ ؛ اهقاطنو ةموكحلا ةرئادب قلعتت

 :؟ نسانلا

 .؟مهتملاو مهتملاو هيلع ىعدملاو يعدملا دودح يف ةقيض ةرئادلا له

 يف «ضرأ وأ «ثرإ وأ لام يف فالتخا يف « سانلا ةماع نم اناك اذإ اميف

 .؟اهتيكلم نيفرطلا دحأ ىوعد

 قاطن وه .# لدي اومْكَحَت نأ سياتل نيب مُسَمَكَح اَدِإَو 2 قاطن نإف ؛ الك
 .ةديدع قيداصمو نيوانع لمشت ةلمجلا هذه نإف ء عساو

 صخشو سانلا ةماع نم صخش نيب ةدوجوملا تاعازنلا ناونع اهنم-أ
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 كلملا وأ ةلودلا سيئر نيب يضاقلا مكح ول ام ءاضيأ قيداصملا نمو-ب

 ىوكش عفر « سانلا ماوع نم صخش نيبو «ريبك لوئسم يأ وأ دئاقلا وأ
 :ءارزولا نييئر ىلع وأ كللملا' نأ نسسئرلا ىنلغ

 يضقي دق هنإف ,ناصخش هعجاري امدنع يضاقلا نأ ءظحالملا نأ كلذ

 ةوقلا ةفك نكت مل ول يأ ؛ سانلا ةماع نم نافرطلا ناك ول «لدعلاب امهنيب

 اذ فرطلا اذه ىري امدنع «ةاضقلا ع نم ًاريثك نكل :نيفرطلا دحأ حلاصل

 و اعمطوأ نوه هي كلذو هحاعل يعملو «ماقمو ةلزنمو ةناكم

 .البقتسم هنم هديري ءيش وأ يلاح ءيش

 هل لماش ماع رمأ ؛[ِلدَعلاب اوك نأ سائلا َنْيب ْمُتْمَكَح اذ نأ لاخلاو

 موو ع ع وع كراس مدس لب ناك نيس يك

 .يواعدلاو اياضقلا نم طامنألا كلتو ؛تافالتخالا

 (نيتريشع نيب) وأ (نيبزح نيب) ثدحي يذلا عازنلا ًاضيأ كلذ لمشيو-ج
 عازن عقي ام ًاريثك ذإ ءصخشو صخش نيب طقف سيلو «(نيتئيه نيب) وأ
 دعاقملا وأ بصانملا عيزوت يف ىتح «نيبزح وأ «نيتريشع نيب فالخ وأ

 وأ :ةقلاجتملا ضوقلا:وأ تناوحألا ةيردتاغا يه تو ام ارقكو...ةةيزازولا

 .ةموكحلا يف ةفلاحتملا ريغ وأ ةفلتؤملا

 ؛الوأ ةليذر دعي ًايقالخأ , عازنلا اذه لثم نأ نع رظنلا عطق عم كلذو

 نيذلا سانلا نأ ذإ ؛ اناث ًايريهامج مهطقسي عازنلا اذه نأ نع رظنلا عطق عمو

 ةيأ وأ ةمألا سلجم ءاضعأ وأ «نيلوئسملا وأ ءارزولا وأ ماكحلا ءالؤه اوبختنا

 اوعزانتي يكل سيلو «بعشلاو نطولا اومدخيل مهوبختنا «ىرخأ ةهج



 بعشلا قوقح تاحاسمو «لدعلاب مكحلا رئاود

 !هوثراوت ثرإ اهنأك و ءصصحلا ىلع

 نكي مل نإ . تاعازن اذكه لثم يف نوكي ام ًاريثك هنأ نع رظنلا عطق عمو

 .اثلاث ًاضيأ ةهجلا هذه نم مرحم وهف «سانلا قوقح قحس . نايحألا لك يف
 (ءاضقلا) ىلإ اوعجري نأ ةعزانتملا فارطألا هذه ىلع مزاللا نأ لصاحلاو

 بسانتت ام ةعيرس ةينمز ةرتفب و «ةيفافشب لدعلاب مكحي نأ يضاقلا ىلعو
 مهذوفن مادختسا اولواحي نأ نود اوعضخي نأ فارطألا ىلعو ؛ةيضقلا عم

 .لداعلا ءاضقلا ريس ةلقرعل

 نإ ثيح ؛ ةيبسن ةيطارقميدب عتمتت : يتلا دالبلا نم ريثك يف هدهاشن ام وهو

 فلتخم رمألا ةدبتسملا دالبلا يفو «نينس وأ ًارهشأ قرغتست اهيف عزانملا ةيضقلا

 ,عوضولاءاضاي هلاجووك ء الصأ اهيف نومضملا اذه دجمن الف ٠ اماق

 ءاضقلا مامأ عفارتي ءامكاح ًابزح وأ اكلم وأ ًادئاق وأ ًامكاح اندجو ىتم ذإ

 .؟ةضراعملا نم وأ سانلا ةماع نم صخش لباقم يف

 ,تاموصخلا عاونأ ةفاك يف لصفلا يه هتمهم ؛«يضاقلا نأ لصاحلاو

 طامغنألا تاذ تاموصخلا ىتح لب «ةدودحملا 0 تاموصخملا طقف سيل

 ,رمألا يف تبيل يضاقلا ىلإ اهعاجرإ بجي ًاضيأ اهنإف , عازنلا نم ةماعلا

 .قحلاب لمعي نأ ديري نم يضاقلا ناك اذإ «يضاقلا مزحب رمألا يهتنيو

 ينيدلا رطخلاو ةاضقلاو ءاضقلا ةيعقوم ةيساسح ىلإ ريشن نأب سأب الو
 ؛ لطابلاب مكح اذإو «رانلا نم ةرفح افش ىلع (يضاقلا) نأل ؛ مهب فنتكملا

 .سيئرلاو مكاحلاب فيكف ٠ منهج ران يف هب راهنا

 ريفش ىلعو «تيرفع فك ىلع ٠ ةيصخشلا اياضقلا يف يضاقلا ناك اذإو
 ديلا معاززولا نمر ذاق وأ م كللملا وأ ةيروهسللا سيكو هقنكف 4 ؛ منهج
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 عبارلا ليفلا

 ريصم ددحتي نيذلاو «سانلا نم ريثكلا رئاصم مهتدهعبو مهتمذب نوكت

 نإ «ةيطارقميدلاب ةامسملا ىتح وأ ةدبتسملا دالبلا يف ءاوس «مهتارارقب دالبلا

 تس لاك

 ثدحت يتلا تاعازنلاو تافالخلا (مسح) ىلع ديكأتلا يرورضلا نمو

 هبشأ امو ءزكارملا ضعب وأ تاسسؤملا ضعب وأ تائيبلا ضعب نيب انايحأ
 كلذو ؛ فيوست وأ ريخأت وأ ةلطامم وأ ءاطبإ نود ةيفافشو ةعرسب «كلذ

 ءامدلا يصاصمك نوشيعي نيذلا ءركعلا ءاملاب نيديصتملا مامأ بابلا قالغإل

 .تاعازنلا ىلع

 يف دهاشي ام وه كلذو «ةميمنلاو ةمهتلاو ةبيغلا باوبأ قالغإل ًأضيأو
 سيئر نيب وأ «نيتريشع وأ نيبزح نيب وأ «نيتئيه نيب عازنلا عاونأ فلتخم
 عم ةحاجولا ىدو يوغلا ني نيب وأ «ريقفلاو يرثلا نيب وأ «هيسوؤرمو ةكرشلا

 يضارألا كلمت دق ناك أ ءاوس قباسلا مهريبعت بسح يعاطقإلاو فيعضلا

 ,هكالمأو هضرأ ف نيماعلا ييعرارلا نيبو «لطايب وأ قى ؛ عرازملاو

 .[لذَعلاب اوُمكحت نأ سائلا َنْيب ْمُتْمَكَح اَذإ] «نذإ بجاولاف

 لطابلاو قحلا نيب نوماحملاو نوراشتسملا
 نم يف كلذك رمألاو «مهسفنأب (ةاضقلا)و (ماكحلا) ىلإ ةبسنلاب اذه

 مهلمشي ذإ «(يماحما)و (راشتسملا) لثم ؛هوجولا نم هجوب ةيضقلا هب طبترت

 ودون نأ مرمي هَللأَّنِإ # :ىلاعت هلوق مهلمشي لب ؛ "”ةفيرشلا ةيآلا كالم

 امكاحب نسبا يمال و ناسيا نإف ؛!لذدَعلاب اك نأ ساّنلا َنْيب ْمُتْمَكَح اَذإَو :ىلاعت هلوق يهو )١(

 لدعلاب مكحلا بحي امكو ءاضيأ ىماحلاونانشملا لمشي لب ءطقف مكاحلاب رصحني ال لدعلا بوجو نكل
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 بعشلا قوقح تاحاسمو «لدعلاب مكحلا رئاود

 -4 رم و

 (ةاماحم او ةلاكولا) اذكو «2(ةنامأ) (ةروشملا) نإف .“' اهله لإ تنلمألا
 ع

 .ةنامأو ةيلوكسم 6

 ريثكلا ةداع مهل عفرت نيماحملا نأ كلذ ؛ ًادج ريطخ (نيماحملا) عضو نإ

 لباقم يماحملل قحي ال نكل ؛لطاب اهضعبو قح اهضعب يتلا اياضقلا نم

 ناك نإ هيف لكوتي يذلا ٌفلملا نع عفادي نأ  ًاريبك ناك امهم  يداملا ءارغإلا
 .الطاب

 ةقيقح كلذب نومزتلي نيذلا ءرايخألا نم نيماحملا ضعب فرعأ يننإو

 يف ليكوتلا هيلع ضرع هنأ مغر ,هقزر يف كراب دق هللاو ,لدعلاب مكحلاب

 اودع ققرطلا نط هقكلا + ادانج ا ةلئاظ«لاؤمأ لئاقم لطابلم
 «فلملا عجاري نأ ةيادبلا ذنم صرحي « مزتلملا يماحما اذه نأ هركذ ريدجلا

  ةيضقلا هيلع ضرع يذلاو  هليكوتب بغارلا صخشلا عم قحلا ىأر اذإف

 .هنع يماحم او هليكو نوكيو « هنع ةباينلاب عفارتيل ةيضقلاب لكوتي نأ لبقي

 ءايئاهن رذتعي كلذك تسيل ةيضقلا نأ «هيزنلا يماحملا اذه ىأر اذإو

 هللا كراب دقو « عضخي ال هنكل «ةريثك طوغض هيلع سرامت دق هنأ نم مغرلاب

 .هتيرذ يف كرابو هتايح يف ىلاعت

 اهحيشب نع ار ذإ «طانملاو سايقملاو كالملا يه طقف لاومألا تسيلف

 حتفني هنأ ةهجل  هنومسي امك  يحاتفنالا يماحماك ءرثكأ لاومأ ىلع لصحيي

 .هتايح يف ةكربلا هنم بلسي هللا نكل ؛ لطابلا ىلع

 دقو «ةداعسلا معط ًادبأ قوذتي الو ءاميحج ةيلئاعلا هتايح نوكت دقو

 .ةروشملاب ملظلاو ةاماح اب ملظلا مرحي كلذك «ملظلا مرحيو
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 عبارلا لبفلا ظ

 نع نوفرحنيو ؛«بردلا نع نوطشي هللا حمس ال وأ ؛هدالوأ هيلع بلقني

 دقو «لالض وأ ةملظ ناوعأ وأ قارس وأ نيبارم وأ ةلتق ىلإ اولوحتيل «ةداجلا

 .هترخآو هايند دقفي هدجن كلذبو :«كلذ هبشأ ام وأ «ةريطخ ضارمأب نولتبي
 ءاطعإ بنجت مهيلع بجي ثيح :(نيراشتسملا) يف امامت كلذك رمألاو

 تعقو اذإو «قحلا ىلع نكت مل اذإ كلذ مهنم بلطت ةهج ةيأل ةروشملا

 .لطابلا قاقحإو قحلا لاطبإ قيرط يف ةروشملا

00 

 يناثلا ثحبملا

 ةلودلا قوقح

 اكلامو اديس لوحت يذلا مداخلا (ةموكحلا)

 لوح انثحب راطإ يف ءأدج ةرطخ ةقيقح ىلإ جرعن «ةقباسلا ثحابملل ةمتت
 : يهو «ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا هذه

 هكلتمت يذلا «لئابلاو ريبكلا ريثأتلا ىدم نوفرعي ال ًابلاغ سانلا نإ
 اهل ةلودلا نأ نوملعي سانلا نإف .دالبلاو دابعلا رئاصم يف مكحتلا يف ةلودلا

 امو ةوطس ابلو ةناكم ابلو  ةبيه لعفلاب ةلودلل تناك اذإ  ةبيه اهلو ريثأت
 يحانمو «مهنوؤش ةفاك يف ةلودلا لغلغت قمع نوملعي ال مهنكل .كلذ هبشأ

 .مهتايح

 اهنأو ءدابعلاو دالبلا نوؤش يف ةلغلغتم ةلودلا نأ ةقيقح فرعن يكلو
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 بعشلا قوقح تاحاسمو «لدعلاب مكحلا رئاود

 لثملا مكل برضن «(مداخلا) نوكت نأ لدب بعشلا ىلع (ديسلا)» تحبصأ

 .يتآلا

 ؛ (ةمدخلا) دودحب مزتلي نأ هيلع نإف « هلزنمل ًامداخ مدختسا مهدحأ نأ ولف
 كلذكو «ةيتيبلا تاجاحلا نيمأتل الثم قوستي نأ هيلع نأ يف رصحنت يتلاو

 اذه اندجو ول ييرغلا نم سيلا و [ نكلا فتالتنت نيفآتل انني هتكعيسا ول

 (ديسلا) وه هنأكو «هلهأو تيبلا ريصم يف مكحتي حبصأ «قئاسلا وأ مداخلا

 !(مدخلا) مهو

 يف تيبي نأك «ةمولعم فيضلا دودح نإف ؛(فيضلا) يف لاحلا كلذكو

 تينلا ف فرضنا هل نييلو.دةسعم هوداح قال جك« زاس ةنيعلا ةفرقلا

 ضرفي لب «تيبلا بر لهاجتيو «ءيش لك يف مكحتي نأو «بغري امك
 .هتاباسحو هكالمأ يف هتافرصت نع ائيش ملعي ال يك ارجح هيلع

 بصاغ ىلإ فيض وأ مداخ درجم نم لوحت دق ؛ فيضلا وأ مداخلا كلذ نإ

 .تيبلاو رادلل

 ىلإ اوفاضأ ذإ ريثكب اوسأ لب «ليبقلا اذه نم مه نودبتسملا ماكحلا

 امك ؛دالبلا ريصم لك يف مكحتلاو قحلا ةرداصمو «تاورثلا بصغ كلذ

 تامادعإب رارحألاو ءايربألا لتقو «يشحولا بيذعتلاو نوجسلا اوثدحتسا

 ! ةيّرس تالايتغاب وأ ةينلع
 اوفرع سانلا نكل ءرّمعم هسفن ىمسأ يذلا كلذ لاثملا ليبس ىلعو

 ريمدتب الوغشم ناك دقل . .(رمعملا) ال (رمدملا) هنأو «نمز دعب هقمع يف يذلا

 كلذكو «حطسلا ىلع طققف كلذ نم ءيش رهظ نآلا ءاماع 57 لاوط دالبلا

 .اهبرغو ةيمالسإلا دالبلا قرش يف ةاغطلا رئاس
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 عبارلا لجفلا

 .؟(ةلودلا) يه ام «يعيو فرعي نأو ناسنإلا كردي نأ يرورضلا نمف

 .؟ اهتايحالص يه امو

 .؟ اهتاردق يه امو

 .؟اهريثأت لئاسو يه امو

 .؟سانلا ىلع اهترطيس تاودأ يه امو

 .؟ اهقوقح يه امو

 .؟اهيلع سانلا قوقح يه امو
 اليل كهتنت يتلا هقوقح يف طرفي نل فوس كلذ فرع اذإ ناسنإلا نإف

 امبر يتلا سانلا نم ةبلاغلا ةبسنلا لمشي اذهو ءالصأ ملعي ال وهو اا

 .مهعومجم نم /1994ر99 ىلإ لصت

 .؟تاطلسلا ركفت فيك ةفرعم «(ةفرعملا) وه لحلا حاتفم لوأ نإ

 .؟لماعتت فيكو

 .؟تاردق نم هكلتمت يذلا امو

 ؛ةريثك اقوقحو تايحالص اهسفنل يعّدتو ءاريبك ًاريثأت كلتمت ةلودلا نإ

 ؛راهن ليل تايحالصلاو ؛«قوقحلا كلت ةسراممو ذيفنتو ليعفتب موقت يهو

 .دابعلاو دالبلا ةنيفس دوقت اهدجن «قوقحلا كلت نع اهتاروصت بسح ىلعو
 تاموكحلل ةدودحم اللا قوقحلا يف ةبراقم

 ءاهسفنأل دئاقلاو كلملاو مكاحلا وأ 2"”لودلا اهيعدت يتلا قوقحلا نإ

 نوكيل ىعست يهف ةيطارقميدلا لودلا امأ ءارهجو أرس اهسفنأل قوقحلا هذه يعدت ةيدادبتسالا لودلا (1)

 اوناكل «يندملا عمتجملا تاسسؤم طغضو ؛سانلا ةباقر اهيلع نكت مل ولو اهل اهنم رثكألا بيصنلا ابل

 .امامت ةيدادبتسالا لودلاك
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 بعشلا قوقح تاحاسمو .لدعلاب مكحلا رئاود

 .قلطم لوقب (فرصتلا قح)-١

 .قلطم لوقب (كلمتلا قح)-"؟
 .قلطم لوقب (نينقتلا قح)-"

 .قلطم لوقب (مازلإلا قح)-5
 .قلطملا لوقلا براقي ام وأ «قلطم لوقب (ةبوقعلاو ءازجلا قح)-
 ةلئاه تاطلس ءاهئاسؤر اهكلمو تاموكحلل دجن نأ بيرغلا نم سيلف

 قحو «كلمتلا قحو «فرصتلا قح لالخ نم ؛ لوقحلا هذه لك يف ًادج

 .ةبوقعلاو ءازجلا قحو «نينقتلا قح نع عرفتي يذلا «مازلإلا قحو «نينقتلا

 فرصتلا عنم قح -أ

 يفو «يضارألا يفو «ةيعيبطلا تاورثلا يف (فرصتلا نم عنملا قح)

 مهسفنأل نأ نوربتعي ماكحلا نإف .سانلا ةايح يحانم فلتخم يفو «لاومألا

 يف «لابجلا يف :رامثتسالاو فرصتلاو ةزايحلا نم نيرخآلا عنم يف اقح

 .ءيشو ءيش فلأ يفو «راحبلا يفو «نايدولا يف «تاباغلا

 داطصت نأ وأ «ةلودلا ةقفاوم نود ةكمس داطصت نأ عيطتست ال كنإ ىتح

 زوحت نأ وأ «هايملا وأ وجلا وأ ضرألا يف تاحابملا رئاس زوحت وأ «تاباغلا نم

 .ةلمهملا راوبلا يضارألا

 نأ يف قحلا لك اهلف يه امأ «كلذ يف اهقح سانلا نم بلست لودلاف

 ! ءاشت امتقو «ءاشت امك «ءاشت ام لعفت

 كلمعل هلا قح -ب
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 عبارلا لجفلا

 اهلك ةماعلا تاورثلاف «(كلمتلا قح) اهسفنل نأ ةلودلا ىرت كلذ قوفو

 .ابل كلم اهلك زونكلاو نداعملاو زاغلاو طفنلاو ءابل كلم

 اكلم اهلمكأب نداعملاو ةيعيبطلا تاورثلا لعج يذلا نم :لأسن اننكل
 .!؟ةلودلل

 ؛ هللا دابع مهو سانلا لاومأل ةيكلاملا اهسفنل نأ ةلودلا ىرت قح يأبو

 هدابعل هضرأ يف ىلاعتو هناحبس هللا اهقلخ نداعملا هذهو «هللا ضرأ هذهو

 .!؟سيئرلا وأ دئاقلا وأ كلملا وأ مكاحلل أكلم اهلعج يذلا نمف

 هللا لزنأ ام فالخ ىلع كلمتلا قح اهسفنل نأ ىرت ةلودلا نإ «معن

 اهلعج «ضرألا هذه قلخ يذلا نأل كلذو ؛ ةمكحلاو لقعلا فالخ ىلعو

 .سانلل
 ُثاَد ُلْخَتلاو ةَهكدم اف () ِماَنَلِل اَهَعَصَو َضْرأْلاَو © :ىلاعت لاق

 004 راكألا
 ." 44 اًعيِج ٍضرأْلا نام مكلََقلَخ )+ : ىلاعت لاقو

 ةداقلاو كولملاو ءاسؤرلاو ماكحلل سيلو ؛(مكل)و (مانألا) ل ضرألاف

 .نييروتاتكيدلاو نيدبتسملاو

 تاعانصلا كلذكو «ةماعلا تاورثلا رئاسو نداعملا نإف كلذ ىلعو

 نم اهريغو «تاراطملاو ديدحلا ككسو « بلصلاو ديدحلا لماعمو «ىربكلا

 .اهل اهتيكلم ةلودلا يعدت ءاهريغ وأ ةيعيبطلا دراوملا

 مأ !بعشلا مأ !ىلاعت هللا !كلذ لك اهكلم يذلا نمو «ةبسانم ةيأب نكل

 )١( :نمحّرلا ةروس ٠١١-1١١.

 ( 2ةرقبلا ةروس : 1
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 بعشلا قوقح تاحاسمو «لدعلاب مكحلا رئاود

 .!؟دادبتسالاو ةوقلا قطنم

 نإو ءاهعاونأب ةيعيبطلا تاورثلا نأ لهجي سانلا رثكأ نأ يف ةلكشملا نإ

 مهل كلم اهلك يه ءرذعو رذع فلأب ةلودلا اهتممأ يتلا ىربكلا تاعانصلا

 .اهل اقلط اكلم اهربتعت ةلودلا نكل  سانلل يأ

 ةلودلا اهارت «تايحالصلاو قوقحلا نم ةبيجع ةحاسم هذهف هيلعو

 قح لعفلاب اهنأ روصتي سانلا نم ريثكلا نأ ىتح «سانلا ملع نود اهسفنل
 .مهقح يف تسروم يتلا ليهجتلا ةسايسل الإ كلذ امو «ةلودلا

 سانلا كالمأ يف فرصتلا قح -ج

 قحي ال ثيح «(سانلا كالمأ يف فرصتلا قح) اهسفنل نأ ىرت ةلودلاو

 ولحي امك فرصتلا قح  اهنم ةيطارقميدلا ىتح تاموكحلا قطنم يف  سانلل
 :ميلماعمو عهتاكرخو ميياسإو( مهرووو ميدرامو مهتاكلتم ل يحمل

 «كلت وأ ةقيرطلا هذهب ءانبلا سانلل قحي ال :الثم «ءانبلا ةلحرم يفف

 لكشلاب الإو «قباوطلا وأ فرغلا نم ددحملا ددعلا الإ اونبي نأ مهنكمي الو

 كالمأ يف فرصتلا قح وه اذهف ءاذكه و ةيدلبلا هددحت يذلا يسدنبلا

 .ءاسم  حابص ةلودلا هسرامت يذلا « سانلا

 بعشلا ريصم ريرقت قح -د

 عوجرلا نود ىتح هلك (بعشلا ريصم ريرقت قح) اهسفنل نأ ىرت ةلودلاو
 بغرت ةيلود ةهج ةيأ عم فلاحتلا قح ابل نأ ىرت اهنأ كلذ نمو «هيلإ
 هنأب :نامكحي لقعلاو عرشلا نأ نم مغرلا ىلع ءاهعم فلاحتت نأ ةلودلا

 نود مهتاورث يفو «سانلا رئاصم يف فرصتلا قح مكاحلا وأ كلملل سيل
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 عبارلا لبفلا

 ضيوفتلا وأ نذإلا وأ ةلاكولا دودحو ؛ عرشلا دودحب ديقتلا نودو «مهاضر
 .دقعلا وأ

 نينقتلا قح - ه

 دجوي يتلا دالبلا ءانثتساب «(نينقتلا قح) اهسفنل نأ ىرت ةلودلاو
 ةموكحلا ريثأت نع لقتسملا «يعقاولا ةمألا سلجم وأ ؛يقيقحلا ناملربلا اهيف

 :نينقتلا قح اهسفنل نأ ىرت ةداع ةيدادبتسالا تاموكحلا نكل . "”اهطوغضو

 وكلا طفضل اهطاخبو الكش ووكر ناري اهف قحو اذإ «اقالربلا نأ ىتح

 .قلطم لكشب نكي مل نإ «ريبك دح ىلإ رّيسم ناملربلا اذهف «مكاحلا وأ
 مازلإلا قح -و

 ةفاك ةزواجتم «نينقتلا دعب (مازلإلا قح) اهسفنل نأ ةلودلا ىرت امك
 ,ءارزولاو تارازولا ىتحو ءاضقلا زاهجك «ةينوناقلا رطألاو تاسسؤملا

 نجسلاو مهل ليولاف الإو ءلوقحلا لك يف اهرمأ اوعيطي نأ سانلا ىلعو
 :سيدعتلاو

 .مازلإلا قحو نينقتلا قح ةرئاد :ًادج ناتعيسو نيترئادلا نيتاه نإ
 نم دبال ؛تايوقعو عناومو دودحو نيناوقو دويق دجوت (رفسلا) يف

 دبالو ءاناطلس هللا امهب لزني مل ام امهو «ةيوه وأ ةيسنج نم دبالو زاوج
 ؛«قيرطلا اذه نم وأ «ةليسولا وأ ةيفيكلا هذهبو «ةبيرض عفد دعب رفسلا نم

 نوناق فلأ ىلإ ...ةصاخ ةصخر ذخأ وأ «ةيمازلالا ةمدخلا نم ءاهتنالا دعبو

 .عنامو ديقو



 تعبتلا قوقح تاحاسمو «لدعلاب مكحلا رئاود

 .تابوقعو عناومو دودحو نيناوق ًاضيأ ةماقإللو
 طرشلا وه يذلا «(ضارتلا) لحم تلح كلذك (ةراجتلا نيناوق)و

 ؛ةراجتلا يف لخدتت ةلودلا نكل ؛ىلاعتو هناحبس هللا هرقأ دق يذلا يساسألا
 .ءيش لك يفو ياسا يداي و

 ةيطارقميدلا ةلودلا يف ىتح  بعرمو فيخم طوبطخإ اهتقيقح يف ةلودلا نإ

 الإ , اهعمجأب تايرحلا هذه حنمت مالسإلا ةلود يفف :مالسإلا ةلود سكعب .

 ناعتهللا ةنيحبو) كلاولا ديسلا نانكأ دق و. ادن ةقيضااوت رئاد يتلا تامّرحملا

 ةعيرشلا يف تامرحملاو تابجاولا ةرئاد نأ ىلإ « "”هبتك نم ديدعلا يف (هيلع

 يف ىتح  ةيعضولا نيناوقلا يف تاعونمملل ةبسنلاب تسيق ول «ةيمالسإلا
 .ةئاملاب ةسمخ نم لقأ تناكل  ةيطارقميدلا لودلا

 ىلإ ةئامثالث يلاوح يه ةيمالسإلا ةعيرشلا يف تامرحملا نإف ديدحتلابو

 0 ح نإ ؛«فولألاب ةيعضولا نيناوقلا يف اهنكل ءطقف مرحم ةئ ةئامعبرأ

 يتلا لاَلْغَألاَو ُمهَرصِإ َمُهْنَع ْعْضَيأ : :ىلاعت لاق دقلو :«فولألا ب

 .كلذ وه 8 لوسرلا ةثعب فادهأ نم ناك دقو « "1ْمهْيَلَع تن

 بيرغلاو «نوناق ىلع انوناق ديزت موي لك اهارن اننإف «تاموكحلا هذه امأ

 :ةتباكلا نيناوقلا قلخو تايرحلا تبك يف ءايناطيش اعادبإ نوكلتمي مهنأ

 مهيدايأو سانلا قانعأ يف لسالسلاو «دويقلاو دافصألاو لالغألا عضوو

 .مهلجرأو

 نوناق فلأو «2ديقو ديق فلأ ةلودلا عضت اضيأ (جاوزلا) يف ىتحو

 .بتكلا نم اهريغو «مالسالا يف مكحلا هقفلاو «ةيسايسلا هقفلاو «تايرحلا هقفلا : عجاري )١(

 .6١ا/ :فارعألا ةروس (؟)

 ١؟١



 عبارلا لجفلا

 هللا حمس دقف .دودحلا دعبأ ىلإ أطيسب جاوزلا لعج ىماعت هللا نأ عم ؛نوناقو

 باجيإلا هيف طرتشي يذلا يعرشلا جاوزلاب « اجوزتي نأ ةأرملاو لجرلل ىلاعت
 :لويقلاو

 .يسفن كُتِجّوز : لجرلل ةأرملا لوقت نأ ىنعمب
 .تلبق : لجرلا لوقيف
 .رمألا ىهتناو افلس ددحم رهم عم

 «يمسر لجس وأ رضحمبو «ةنيعم قاروأب ةأرملاو لجرلا مزلي نأ امأ

 .ةلودلا ديق كلذف ءرخأ نوناق ولت نوناقب و «نيعم نسبو

 ال ام كانهف ةرامع عيبت نأ ٌتدرأ اذإف «(ءارشلاو عيبلا) يف لاحلا كلذكو

 .!؟ةبسانم ةيأب نكل «دويقلا نم ىصحي
 رمألا يهتني اذكهو «ةلماعملا ىلع ضارتب اقفتا يرتشم كاذو عئاب اذه نإ

 .ةطاسبب

 ةبوقعلا قح -ز
 تاطلسلا افندينا افيرتخت (ةيوقعلا قحتو اهيسقنل ذأ ةلاودقلا قرت امك

 ةمارغلا وأ دلجلا وأ نجسلا نم «ءاشت امك ذفنتو «ءاشت امك تابوقعلا ننقت

 ,قلمتملاو قفانملا بّرقتو «كلذ هبشأ ام وأ عنملا وأ رظحلا وأ ءاصقإلا وأ

 نم لصفي دقو «دعبيو ىصقي هنإف «قحلا ديري يذلا «هيزنلاو ءفكلا امأ

 .روهشملا ريبعتلا بسح ىلع ةعمإ سيلو قفصي ال هنأل ؛ ةفيظولا
 ؛ةلودلا ناطلسو «ةلودلا ريثأت دودح اوفرع نإ سانلا نإف هيلعو

 يتلاو «بعشلا نم اهتعزتنا يتلا قوقحلاو تايحالصلاو «ةلودلا تاريثأتو
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 بعشلا قوقح تاحاسمو «لدعلاب مكحلا رئاود

 نوكس ىف لك ليلك «ةلودلا هذبل ةاتعلا اهدعب اومن عل قوس
 .ةديدش ةبساح عمو ةديدش ةباقربو «باتكو باسحب

 اهرّمع نملو هلل ضرألا :رطألا نم
 تايحالصلا دودح وه «ةغلاب ةقدب هديدحت يغبني يذلا نإ : لصاحلاو

 يذلا يعرشلا راطإلل لاثمكو «ماكحلا وأ ةمكاحلا تاطلسلا اهكلتمت يتلا

 « "”(اهَرَمَع نملو هلل ضرألا» :ةيلاتلا ةياورلا ىرن ؛هزواجت ماكحلل زوجي ال

 .ةنسلاو ةعيشلا دنع قاَيهللا لوسر نع ملسم ثيدح وهو

 ءاضرأ ينبت نأ تدرأ اذإف ءابل اهلك ضرألا نإ :لوقت تاموكحلا نكل

 ةليوط ةرتف دعب الإ ردصت ال يتلاو «ءانبلل ةزاجإ ىلع لوصحلا كيلع بجي
 داصتقالا) ثحبب يف هللا ءاش نإ ًاقحال هلريشنس ام كلذو «بعتلاو دهجلا نم

 .(ةلودلا يف

 ةلمعلا عافتراو ضافخنا ريثأت

 ةايح يف ةيلومشو قمعب رثؤت ةلودلا نإ فيك انل حضوي ءرخآ ماه لاثم

 ةايح روحمتت اهلوح يتلا ؛(ةلمعلا)و (دقنلا) ةلأسمب قلعتي وهو «سانلا
 «نايبنإلا هاي سقلانم سام ابنا قتلا هتيعي كح لإ رضعلا اذه: قا سمانا
 ؛ ةلمعلاب هسبالم يرتشيو «ةلمعلاب بهذلا يرتشيو « ةلمعلاب هزبخ يرتشي

 فظوملاو لماعلاو «ةنيعم ةلمع ءاقل اهلك اهعيبي وأ «ةلمعلاب هتيب يرتشيو

 .؟ح تاوملا ضرأ ءايحإ يف باب 59ص هج :يفاكلا )١(
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 عبارلا لجفلا

 بلاغ نأ بيرغلاو «ناسنإلا ةايح يف بيجع لكشب ةلخادتم ةلمعلاف

 ةايح يف ءاهتميق ضفخ وأ ةلمعلا رعس عفر ريثأت داعبأو مجحب ملعي ال سانلا

 ةلودوب + ةةطيخفم ايكيض ةوقت نأ ىلع ةزهت الكم نيضلا سون ا ذاملف

 .؟ةعفترم اهتلمع نوكت نأ ةددحم تارتف يف لواحت ىرخأ

 اذإ ةلمعلا نأل ؛ اباجيإ وأ ابلس ىنطولا داصتقالا ىلع رثؤي هنأل كلذ

 ريدصتلا ىلع ةردقلا ينعي ام ءريدصتلا حلاصل بصي اذهف « ةضفخنم تناك

 .رثكألا

 ان 8 رك ميال رتشيس ملاعلاو ؛ ضمخنم رعسب ٍقرخألا

 .اوررضت دق نييالمو ءاوعفتنا

 .؟ ةلداعملا هذه سانلا ةم ةماع ع نم رداقي نم

 .؟نوعفتنملا مه نمو

 .؟سانلا ةماع مأ ءايرثألا رابكلا نويلامسأرلا عفتني له

 حلاصل نوكيس اذه نإف ( ةعمترم ةلمعلا تباك ادإ لباقملا هاجنالا يفو

 د ا ؛ نأ نم دروتسملا نكمت ةعفترملا ةلمعلا نأل ؛داريثسالا
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 بعشلا قوقح تاحاسمو .لدعلاب مكحلا رئاود

 ارت 4 دليلا نب ضرخألا لودلاادارتق ضل نيس: 3 :واوستلاب ؟ كيسا ةلامعلا
 .ةعاضبلا نمث عافترال

 يف دقنلل ةيئارشلا ةوقلل سكاعتملا ريثأتلا اذه يف مكحتي يذلا نأ لصاحلاو

 يتلاو «ةلمعلا يف مكحتت يتلا ىربكلا ةوقلا اهنإف ؛ تاموكحلا وه ملاعلا لك

 .سانلا ةماع حلاصم ال ءاهحلاصم وه ريخألاو لوألا اهسايقم

 مهطيطخت عبني ال ءاهريغو ةيمالسإلا لودلا يف نيدبتسملا نأ ةلكشملاو

 يلودلا دقنلا قودنص ربع رامعتسالا مهل ططخي لب « مهسفنأ نم كلذ يف

 ىلع وأ «ءاهعفرت وأ ةلمعلا ةلودلا ضفختس هنم ةراشإو ةياصوبف «هريغو

 ؛ةيلود ةنيعم ةلمع هتلمعل ةيفلخلا نوكت نأب ءرارقلا ذختي مهطيطخت بسح

 ؟دبتسملا مكاحلا قطنم وه ام

 : نيتقيقح اوفرعي نأ سانلا ىلع نإ

 :ىلوألا ةقيقحلا
 .؟ مهقطنم وه امو « نيدبتسملا ماكحلا ريكفت ةقي

 دقسملا نإف .يئاردزالا قطنملاو :يئالعتسالا قطنملا وه ةداع مهقطنم نإ

 هعمجو هبحصلو «هسفنل ءايربكلا بلطي وهو «مهرقحتسيو سانلا يردزي
 فل ةفلعتلاو

 نيسكاشملا لافطألا ضعب لثمك هلثمو ؛« تحب ينانأ قطنم وه قطنملا اذه نإ

 وأ هتخأ ةصح ذخأي لب «هتصحب لفطلا اذه يفتكي ال ذإ «تيبلا يف نيينانألا

 .هاركالاو ةوقلاو ربجلاو رسقلاب «هنم ريكألا ىتح وأ «هنم رغصألا هيخأ
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 عيارلا لجفلا

 بضغ ريثي كلذب وهو حيبق هلمع نأ الإ «لفط هنأ نم مغرلا ىلعو
 امهف كلذ ناوبألا لعفي مل اذإو «هافنعي نأو ءابضغي نأ امبل قحيو «نيوبألا

 .ينالعتسالا قطنملاو «ملظلا ف ءاكرش

 ربكتسم « 2”ريبك لفطك ربتعت ةداع تاموكحلا نأ يه انكي فأما نإ

 قطنمك وهو «ةلودلا هذه قطنم اوفرعي نأ سانلا ىلعو « يلعتسمو ربكتمو
 ءامعز مهأ نم ناكو ؛رلته دهع يف يزانلا يناملآلا ةياعدلا ريزو "رلبوج"

 : لوقلاب حرصي ناكو .اينئانأ اونبنيل نيلاثلا نأ ىه هريكفت ةقيرط تناك  ةيزانلا

 .رلته هميعز تاحنلاو لاثملاب دصقيو :«(تاحنلا يديأب رجح مه سانلا نإ)

 دحأل نوحمسي ال مهو قطنملا اذهو «ةيلقعلا هذه نولمحي ةاغطلا لك نإ

 ! (دبتسملل الو «تاحنلل ال) :لوقي نأ يف

 تاموكحلا قطنمو ءدبتسملا قطنم وهو ءروتاتكدلا قطنم وه اذه نإ
 نأ بعشلا دارفأ نم دحاو لك ملعتي ىتح «سانلا (ضيورت) قطنم «ةملاظلا

 .هقحب بلاطي ال
 ؛ جاجحلا هابشأو جاجحلاو ءرلته عابتأو رلته ةموكح لثم تاموكحلا نإ

 سانلا يف اوقرزي نأ نولواحيف .(تمصأ) وه اهقطنم «مادص هابشأو مادصو

 ول ىتح «قوقحلاب ةبلاطملا نع (توكسلا ةيجيتارتسإ) لب «(تمصلا نف)

 نأ هيلع نإف :عوي كعب ًاموي هقاوقح تاقحس ول ىتحو: « مولظم.هلآي فرغ

 تكاسلا» نإ : لوقت يتلا ةياورلا سكع ىلع «تمصي نأو ,ملظلا عرجتي

 دشرلا ةلحرم ىلإ اولصي مل نيدبتسملا ماكحلا لك لب بلاغ نأل ؛ (ًاريبك ًالفط) ربتعت تاموكحلا )١(

 نيدبتسملا ماكحلا بلاغ نإ مث .مادقألا تحت مهبوعش قوقح اوقحس امل الإو ؛يركفلا جضنلاو يلقعلا
 نوربكتسي كلذ عمو ) ! هذنع ةذمالت ىتح نوحلصي ال نم تاءافكلا يف دجوي لب 2(قح تاءافك) اوسيل

 ! عيمجلا ىلع
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 بعشلا قوقح تاحاسمو «لدعلاب مكحلا رئاود

 .(«سرخأ ناطيش قحلا نع

 ىتح دورطملا دبتسملا كلذ عنم ًالثم سنوت يفف «ماكحلا قطنم وه اذه
 بابشلا لابقإب عمس امدنعو «باجحلا ىتح عنمو « ةليوط نيئس لاوط ناذآلا

 ءانبب يموكح رارق : يه ةئيبخ ةطخ نع يناطيشلا هركف قتفت «دجاسملا ىلع
 .بابشلا يوهتسي يك دجسم لك راوج ىلإ يغابمو رماقمو رماخم

 ىتح ةينيرحبلا ةموكحلا قطنمو ءرصم يف دبتسملا مكاحلا قطنم ناكو

 لاو: ةفصا) ةسايستو ؛ةيرثكألا قوقح قحسل دادبتسالا كلذ وه ءنآلا

 .(ةظيلغلا اصعلاف
 .؟هلوقت يذلا امف ريهامجلا امأ

 .؟هديرت يذلا امو

 ؛مهقوقحب نوبلاطي امنإ «عورشم ريغ وأ «بيرغ ءيشب نوبلاطي ال مهنإ

 ءالقع لك هل نعذي «يئالقع قطنم وهو ,ةطلسلل ًايملس ًالوادت نوبلطيو

 ,مهسفنأو مهلاومأ ىلع نوطلسم سانلا نأل ؛ يعرش قطنم وهو «ملاعلا

 اهرقأ يتلا (ةيلقعلا تالقتسملا) نم يهو ءاهب ملسم ةيعرش ةدعاق هذهو
 .عرشلا

 لوئسم لوأ نم اهنوديري « ةيقيقح ةيراشتسا كلانه نوكت نأ نوديري مهنإ

 ىلإ بصانملا عفرأ نم «مكاح ىندأ ىلإ مكاح ىلعأ نم «لوئسم ىندأ ىلإ
 عبرأ لك ملاعلا لود رئاس لثم سيئرلا وأ مكاحلا ريغتي نأ نوديريو ءاهاندأ

 نوثحبي سانلا قطنم اذه ءرثكأ وأ لقأ وأ ء«تاوئس تس لك وأ ؛«تاونس

 .دهاش هلك ملاعلاو ءرثكأ سيل ةعئاضلا مهقوقح نع

 قحلا ىلع ربكتملاو «سانلا ىلع يلعتسملا «دبتسملا مكاحلا نأ بيرغلاو
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 مولظملا موي» نأل ؛ هرظتني يذلا دوسألا ريصملا نع لفاغتي وأ لفغي «ةقيقحلاو

 بسحو ةرخآلا يف سيل « '”(مولظملا ىلع ملاظلا موي نم دشأ ملاظلا ىلع

 ايدل ف يحيل
 ,نيعمجأ سانلاو ةكئالملا ةنعلو راعلاو يزخلاو لذلا الإ دصحي ال ذإ

 رمعمو «يتيركتلا مادص هيلإ لآ يذلا ريصملا :ادهاش كلذ ىلع مكيفكيو

 .!راظتنالا ةمئاق ىلع ةيقبلاو ...يلع نبو «كرابم ينسحو «يفاذقلا

 بلاطنس «ماكحلا قطنم وه ام انفرعو «قحلا قطنم وه ام انفرع اذإ

 تارهاظتو تاجاجتحاب «ةيملس ةقيرطبو ءانقوقحب ةثيثح ةديكأ ةبلاطم ذئدنع
 .يملس يندم نايصعب «ةيملس تاماصتعاو «ةيملس تابارضإب ؛«ةيملس

 رداصت نلو ءدحأ مهيلع ىغطي نلف «بوعشلا اهتعو ول ةقيقحلا هذه نإ

 .ءاطبإ نود ةمكاحملل هولاحأو اروف هوحازأ الإو . .مهقومح

 «ناسنإ يأل ةملسملا قوقحلا نم نإ : اندضالا هليصتتز ذاق ركنا لاقمو

 برضي نأ جوزلل قحي ال هنأ امكف « هيلع عقاولا ملظلاو عمقلا ضفرب هقح وه
 .لافطألا برضي نأ هل قحي الو «هتجوز

 عم «ةيجاجتحالا تارهاظتلا عمقي نأ يف قحلا هل سيل مكاحلا كلذك

 ةعورشملا قوقحلاب بلاطت «ةيملس ةرهاظت يف صخش جرخ نإ هنأ دجن اننأ

 وأ «ةنخاسلا هايملا ميطارخ هيلع طلست نأ يه «ىندألا دحلا يف هتبوقع نإف

 مارح كلذ لك نأ عم «تاواربلاب برضي نأ وأ ؛عومدلل ةليسملا تازاغلا

 .اعرشو ًالقع

 )١( مقر :مكحلا راصق «ةغالبلا جهن 15١.
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 بعشلا قوقح تاحاسمو .«لدعلاب مكحلا رئاود

 ىلع ًاصخش مهدحأ عفص اذإف ءًاعرش كلذ ىلع ةمارغ ًاضيأ كانهو
 :هجولا ٌّرمحا اذإف «ةريبك ةمارغ هيلعف ءذوسا وأ ٌرضخا وأ ٌرمحاف «هدخ

 هتمارغف دوسا اذإو «ريناند ةثالث مرغي رضخا اذإو «يبهذ فصنو رانيد هتمارغ

 هلك اذه ءابيرقت ارالود يتئامو فلألا يلاوح نآلا لداعت يهو «ريناند ةتس
 .!بيذعتلا وأ ةديدشلا تابرضلاب كلاب امف «ةفيفخ ةبرضل ةبسنلاب

 ليصفت ىلإ قرطتنس و «ةديدع تامارغ كلانه ءاضيأ ندبلل ةبسنلابو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ

 , سانلا اهفرعي نأ بجي ؛ةيعرش قوقح يه سانلا قوقح نإ : لصاحلاو
 لقحلا اذه يف مالكلاو «قرطلا فلتخمب قوقحلا هذهب اوبلاطي نأ بجيو

 .ىلاعت هللا نذإب ةمداقلا ثوحبلا يف تامتت هل نوكتسو « ليوط

 ةمألاو بعشلا نيب ةدايسلا

 ثحبلا يف ىرج دقف «بعشلل مأ ةمألل يه لهو «ةدايسلا ةلأسم امأو

 دقنلا ضعب ىلإ انرشأو «لقحلا اذه يف نيينوناقلا ضعب رظن ةهجو ركذ قباسلا
 مداق ثحب يف رثكأ كلذ لصفن فوسو «كلت رظنلا ةهجو يف للخلا نماكمو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ
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 عيارلا لعفلا ظ ©

 ةصضإ

 ثلاثلا ثحبملا

 عوضوملاب ةقالع تاذ ةيهقف ةلئسأ ىلع تاباجإ

 اهتاموقمو ةلودلا موهفم لوح
 :لاّؤسلا

 ؛ ًايقيقح الدج شيعي  امدقت لودلا رثكأ يف مويلا لاز ام ةلودلا موهفم نإ
 تاقافخإ نم عبان ديكأتلاب لدجلا اذهو «ةلودلا مجحب قلعتي ام يف ةصاخو

 ؛ةلودلل اموهفم حضوأ دق مالسإلا نأ نم مغرلابو «ةيوينب تامزأو ةيلمع

 اننكل ؛خيرأتلاو عقاولا ضرأ ىلع اهروص عورأب ناسنإلا تاجاح نع ربعي

 يف ببسلا وه امف :«(ةيمالسإلا ةلودلا) لوح تاباتكلل ابييغت وأ ابايغ دهشن

 .؟ كلذ

 :باوجلا

 راسحنا نع لؤاستلا ريثي هنأل ؛ناكمب ةيمهألا نم لاؤسلا اذه نإ

 يعارلا قوقح نعو «ةيعرلا قوقح نعو «ةيمالسإلا ةلودلا نع تاباتكلا

 ,مهتابجاوو سانلا قوقحو :هتابجاوو مكاحلا قوقح نعو «مالسإلا يف

 .ايبسن ةليلق لقحلا اذه لوح تاباتكلا نأ لاحلاو

  ةيمالسإلاب تيّمس يتلا تاموكحلا نأ ىلإ دوعي كلذ يف ببسلا لعلو

 ةدبتسم تاموكح تناك  ةمرصنملا دوقعلاو باقحألا يفو ةيضاملا تارتفلا يف

 لقحلا اذه يف اوبتكي نأب ءاملعلل حمست نكت ملو «تايرحلا رداصت «ةداع



 بعشلا قوقح تاحاسمو «لدعلاب مكحلا رئاود

 .مهتسايس قفو رومألا رييست نأ تدارأ ايعيبط اهنأل ؛ مابلا يويجلا

 ةيرشبلا ةداس نم اءدب «ناونعلا اذه يف ديدعلا بتك دقف كلذ عمو

 رصم ىلع هالو امل رتشألا كلامل هبتك دهع هل الثم 292نينمؤملا ريمأ نإ ثيح
 «هريغو ةغالبلا جهن يف ةروكذم ةريثك ىرخأ بتكو لئاسرو ءاهعباوتو

 وأ ءامهقوقح وأ ؛«موكحملاب مكاحلا ةقالع نع رخآ وأ بناج نع ثدحتت

 .كلذ ريغ وأ «مكاحلا تافصاومو طورش

 نم فولألا لب تائملا كانهو «قوقحلا ةلاسر هل #هداجسلا مامإلا

 نب يلع نينمؤملا ريمأ نعو «مظعألا لوسرلا نع تدرو يتلا «تاياورلا
 ؛ءالبركب ديهشلا نيسحلا مامإلاو « ىبتجلا نسحلا مامإلا نعو «بلاط يبأ

 ءاملعلا مث «لوقحلاو بناوجلا كلت فلتخم يف ؛ةراهطألا ةمئآلا ةيقب اذكهو

 .اضيأ لقحلا اذه يف اوبتك نيذلا راربألا

 لتق امك «لتق دق ىدحتو أرجت يذلا نأل ؛ ةليلق تناك تاباتكلا نكل

 .ةةةرظتنملا بئاغلا يدهملا مامإلا ءانثتساب « مهعيمج اوُمُس وأ #©8نوموصعملا

 اهني ىلإ ةرستتم كايرخلا نآل : كودقسي نأ ناتينالا ىلغ نقي: دركلو

 نم مالقألا ةلمح متهي نأو « ىضم ام كرادتن نأ انيلعف «مويلا اذه ملاع يف

 يويحلا لقحلا اذه لوح ةباتكلاب «ءاملع نمو «نييعماج نم «نيد لاجر
 . مهما

 انل حضوي «دادبتسالا ضرمو ةيدسجلا ضارمألا نيب ةعيرس ةنراقم نإو

 ةفنصملاو ةفلؤملا ةيبطلا بتكلا نم ريثكلا كانه نإف «هترورضو كلذ ةيمهأ

 لماش ماع ضرم هنألف ؛ةدبتسملا ةلودلا ضرم امأ .ةيدسجلا ضارمألا لوح

 .رثكأو رثكأو رثكأ تاباتك ىلإ جاتحي كلذل ؛هلك ةمألا ندب يف رشتسم
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 عبارلا لمفلا

 مهتحلسأو ةاغطلا ةهجاوم لئاسو

 :لاؤسلا

 ءرانلاو ديدحلاب لزعلا مهبوعش ٌرارحأ ةاغطلا هجاو خيراتلا رم ىلع هنإ

 قارت رارحألا ءامد يه اهو «بوعشلا عمقل ةاغطلا ةحلسأ تددعت مويلاو

 ةمواقملابو حالسلاب ةاغطلا ةهجاوم يغبني ال اذاملف ءتاحاسلا و عراوشلا يف

 .؟ ةحلسملا

 :باوجلا

 اذاملوهو « هيف ليصفتلل لوطأ ةحسف ىلإ جاتحيو ءادج مهم لاؤسلا اذه نإ
 ءاننوهجاويو انوهجاو امك «حالسلابو فنعلاب نيدبتسملاو ةاغطلا هجاون ال

 .؟كلذ هبشأ امو بيذعتلاو نوجسلاو باهرإلاو حالسلاو فنعلاب

 : لوقن نحنو

 حضني هيف يذلاب ءانإ لك-١

 هبناوج ىلع حشرتت نمؤملا ناسنإلاف « حضني هيف يذلاب ءانإ لك نإ ءالوأ
 ؛ىلجتتو قالخألا كلت حضنتو حشرتت هحراوج ىلعو «ةلضافلا قالخألا

 عبتت حراوجلا نأ ىنعمب «هبلق هؤاضعأ عبتت قسافلا ناسنإلا لباقملا يفو

 .حناوجلا

 ؛«لئس ثيح لاؤسلا اذه ريظن نع ةباجإلا يف «2مامإلا لوقيو

 : 982 باجأف

 حطبأ مدلاب لاس )يتكلم املف ةيجس انم وفعلا ناكف انكلم

 .كلذ ىلع دهاش ريخ ةيركسعلا تابالقنالاو ةفينعلا تاروثلا خيراتو سابعلا ونبو ةيمأ ونب )١(

 حض



 بعشلا قوقح تاحاسمو «لدعلاب مكحلا رئاود

 حفصنو فعن ىرسألا ىلع انودغ املاطو ىراسألا لتق متللحو

 (>حضني هيف يذلاب ءانإ لكو اننيب توافتلا اذه مكبسحف

 ,ةلضافلا قالخألاو فطعلاو ةمحرلا « نمؤملا ةعيبط ىضتقم وه اذه نذإ

 يدعتلاو ءاذيإلاو ناودعلاو نايغطلا ةعيبط يه «قسافلا ناسنإلا ةعيبطو

 .تامرحلا كتهو

 لصألا وه ملسلا -؟

 :ةيملس نوكت نأ وه ؛ةيوضهنلا تاكرحلا ىف ليصألا لصألا نإ :ًايناثو

 اوُنُخْدَأ أوُئَصاَء حد اًهُيَأتَي + :ىلاعت هللا لاق دقو «ملسلا وه لصألا
 الإ هنع جرخي ال ليصأ لصألاو «لصألا وه اذه " * ٌةَّفاَ ليلا ف
 .ليلدب

 راصتنالا ةنامض ملسلا-#

 ةنامضلا دعي ءالصأ هنوك يف مالك ال يذلا لصألا اذه نإ :ًاثلا

 ةكرحلا تناك اذإ هنأل ؛ ةدبتسملا تاموكحلا ىلع بوعشلا راصتنال «ةيقيقحلا

 ؛ ةيملس تابارضإو تارهاظم يف اعيمج سانلا فتاكتو « قلطم لوقب

 دي هيدي سو يديبس

 نم ىوقأ امئاد حورلا حالس نكلو « ةث :و نينثا ءادحلاو لقي نأ هنكمب

 بعشلاف «بعشلا راوج ىلإ جيردتلاب ولو فقيس هلك ملاعلاو «ةداملا حالس

 )١( مقر صيب صيح ةمجرت "70ص 7١ج :نايعألا تايفو /70.

 7١8. :ةرقبلا ةروس (؟)
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 عبارلا لبفلا

 لين يف هفادهأو هتاعلطت ققحيس «ليصأ لصأك ملسلاب كسمتو ثبشت ول

 .هقوقح

 ةموكح جتني ملسلا قيرط نأل ؛ ملسأ هنأ الإ لوطأ قيرطلا اذه «معن

 تاموكح ةداع حتني هنإف فنعلا قيرط امأ «ةيطارقميد وأ ةيراشتسا ةيملس

 دهاش ريخ ةيركسعلا تابالقنالاو ةفينعلا تاروثلا خيراتو «ةدبتسم ةفينع

 .كلذ ىلع

 ةكرح يف يدناغ امتاهملا يدنبلا ميعزلا ءرصاعملا نمزلا نم كلذ ناهربو

 يذلا دنهلل هرامعتسا يف يناطيربلا رامعتسالا نأ نم مغرلا ىلعف ءاغارتايسلا

 ءالؤه نكلو ؛ناودعلاو ملظلا عاونأ سرامي ناك « ةنس ةئ ةئامتالث يلاوح رمتسا

 ةجرد ىلإ ءايعيبط كلذ رثإ اورصتناو ؛دودحلا دعبأ ىلإ ملسلاب اوكسمت سانلا

 جرخن انك امدنع اناصوأ دق ناك هنإ : يدناغ' هميغر ىغ نلقي ورهن ' ْنأ

 ريبك يدنبلا بعشلا ذإ ؛فولألاب ةطرشلاو نييالملاب تناكو  تارهاظم يف

 ريهامجلا برضت تناك يتلا ةطرشلا هجاون ال نأ . فارطألا يمارتم ضيرع

 دقو ءاحربم ناك برضلا نأ نم مغرلا ىلع ٠ ؛اهريغو يصعلاو تاوارملاب

 نكل ؛مهيلع درلا نم نكمتنو « مهنم رثكأ نحن انكو «هيمديو ناسنإلا حرجي
 اوكبشاف «لمحتلا مكيلع بعص اذإو ءاولمحت نأ اناصوأ دق ناك يدناغ

 ةبرضلا درتو , مكيدايأ تلفنت ال ىتح «ةوقب مكروهظ فلخ مكيدايأ

 .ةبرضلاب

 لجر كعفص اذإ» : لوقي ثيح 2 حيسملا ديسلا ةمكح رهوج وه اذهو
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 "”(رسيألا كدخ هل ردأف «نميألا كدخ ىلع كبرض وأ

 نيبو هنيب عمجلا ىضتقم ذإ «هقح نع ءرملا لزانتي نأ لوقلا اذه ينعي الو
 نمل لق : لصاحلاو ؛«(ملسلاب هقوقحب ءرملا بلاطي نأ) وه ؛تاملكلا رئ

 يقحب يتبلاطم ىلع ارصم لازأ ال يننإ :تابثو ةوقب نكلو ءودهب كبرض
 ! لعفاف ةيناث ةرم ينبرضت نأ تئش نإف «يقوقحو

 نم عومجملا ثيح نم رثكأ هتردق نوكت امئاد بعشلا نإ : كردي لقعلا نإ

 ءافلأ لكشف هنأ نزف :ناعف ؛«تاردقلا ةدودحم اهنأل كلذو ؛ ةلودلا ةردق

 «فلأ ةئم وأ «فالآ ةرشع وأ ؛ مهبانذأو مهعابتأو نيلوئسملاو ماكحلا نم

 ةيملقا «رتكأ وأ لقأ وأ «ةويلس نويعش وأ «ةونلم ةكو كلو بعقل وكن
 .؟نذإ راصتنالاو ةبلغلا

 تارهاظملاب «ةيملسلا ةكرحلاب «ملسلاب ثبشتلا وه ليصألا لصألاف

 رصتنتس هذهو «يملسلا يندملا نايصعلاو «يملسلا ماصتعالاب «ةيملسلا
 هه 00

 2 تيِقَئمْلل ةبقمْلا و ,ىلاعت هللا نذإب

+ 

 )١( ص ؟ج :ريثك نباريسفت 88.

 ك1 :دوه ةروس م





 ساخن) لصنلا

 ةيعرش يف قوقحلا ئشانم

 هلودلاو مكاحلا





 ةلودلاو مكاحلا ةيعرش ِى قوقحلا عئشانم

 ةمدقملا

 نيب ةقالعلا مكحت يتلا «تاموقملاو رطألا ةيمهأ ةقباس ثحابم يف نيبت

 ةماع قوقحلا اهيلإ زكترت يتلا ئشانملا لكشت يتلاو «بعشلا نيبو ةلودلا

 .اهب طبتري امو «لودلا يف ةيعرشلا قح اهنم تاذلابو
 نمو «ةفيرشلا ةيآلا نم ةلدتسملا ةنامألا ماكحأ ىلع ةينبم اهلمجمب يهو

 4 اًهِلهَأ لإ + ناونع اهيف لكشي يتلاو «ةقالعلا تاذ ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا
 ءاهيف ربدتلاو «قمعملا ثحبلا بلطتي ام «ةقالعلا هذه يف ساسألا ىنبملا

 .ثحبلا عوضومب ةلصلا تاذ ةلئسألا ىلع ةباجإلاو

 ةياغلا
 يف ثحبلاو ,مكحلا يف ةنامألا ةيعجرم اهيلإ زكترت يتلا رئاصبلا نايب

 اهلْمَأ يف ناونعلا ةبراقمو ءاهلهأ ىلإ ةنامألا هذه در يف مكاحلا ةيلوئسم

 ةيآلا نم ,4“' اَهِلْهَأ ل يف قلعتملاو :ةنامألا ماكحأ نايبو «هقاطن طابنتساو

 .مكحلاو ةلودلا ةيعرش يف قحلا ئشانمو «ةميركلا
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 سهانلا لجفلا

00 

 لوألا ثحبملا

 ةينآرق رئاصب

 ةيلقعلا تالقتسملاب ةنامألا در بوجول ليلعتلا ١-

 :ىلوألا ةريصبلا
 رعشم فصولا ىلع مكحلا قيلعت نإ :لوقت ةفورعم ةدعاق كانه نإ

 ودون نأ # يف مكحلا قلعتم وهو ؛#* ِتِمَأْلا © :ىلاعت هلوقف «ةيلعلاب
 وه هقلعتم نأل ؛ءادألا بوجو وهو مكحلل ةيلعلاب رعشم ؛# تمل

 ظ 4 بكتلا)
 ءاضيأ ةيلعلاب رعشم «ةيناث ةهج نم 4( اًهِلَمَأ لإ # :ىلاعت هلوق نأ امك

 .ةفيرشلا ةيآلا يف ةفيطل ةريصب هذهو ؛بوجولل ليلعتلا ةلزنمب وهو
 .؟اهباحصأ ىلإ تانامألا عجرن نأب ىلاعتو هناحبس هللا انرمأي اذاملف

 .تانامأ اهنأل الوأ :باوجلاو

 .اهلهأ مهنأل ًايناثو

 :ةنامأ اهنأل : نيهجو نم ةيلقعلا تالقتسملا نم تحضأ دق نذإ ةلأسملاف

 هناحبس هللا رمأ نأو ءاهباحصأو اهكالمو «ةنامألا هذه لهأ مه مهنألو

 .اهعم ةيضقلا ناهربف «لقعلا ةهادبل قباطم ىلاعتو

 : دج ةماه ةقيكب ىلإ نيش ( هيل لامقاهلا "ةنيعسر):كلاولا يببلا ناكو



 ةلودلاو مكاحلا ةيعرش 5 قوقحلا عئشانم

 ىلا ةدشرملا وا ءيش نع ةيهانلا وا ءيشب ةرمآلا ةميركلا ةينآرقلا تايآلا نأ يه

 .مكحلل ةلعلاك وه امب وأ «ةلع وه امب ةردصم وأ ةلّيذم ةداع نوكت ءام رما

 كلذ نع ربعي نأ نكمملا نم ناك ذإ «كلذل قيداصملا نم ةيآلا هذهو

 ؛ةنامألا ناونع مادختسا نكل «(ريغلا نم اهومتملتسا يتلا ءايشألا) ب

 هنوكف «نمتؤم هنألو «ةنامأ اهنأل اهعجرأو اهدأ ينعيو «مكحلا نطبتسي

 .اهلهأ ىلإ اهئادأبو ؛ عاجرإلاب هيلع مكحلا مزلتست «ةنامأ اهنوكو ءانيمأ
 اهوعجرت نأ مكيلعف ءاهلهأ مه اوماد امف ااًهَلْهَأ ىلإ] ب ريبعتلا دجن مث نمو

 نم لوألا عطقملاب يفتكي نأ نكمي ناك هنأ ةظحالمب رثكأ كلذ حضتيو

 ةميمض ّنكل 4# تملا ْأوُدَوم نأ هرمي هللاَنِإ # :اذكه «ةفيرشلا ةيآلا
 ؛مكحلا اذه عاجرإ ديفتو  ليلعتلا يف ديكأتلا نم ًاديزم نمضتت ااَهلْهأ ىلإ

 .قبس امك ةيلقعلا تالقتسملاب اهنع ربعي « ةيهيدب ةيلقع ةيضق ىلإ
 يأ نم وأ ؛«ناك ةلم ةيأ نم «لقاع يأ ىلع ةيضقلا هذه ضرعت امدنعف

 ءاوس ؛ ةيرق يف وأ ؛ ةيداب يف وأ نكسي ناك رضح يف ؛ةليبق وأ ةريشع وأ نيد

 ؛ ةنامأ يه تماد ام هنأ ىريس هنإف ءامهريغ مأ نوروج مأ 00 ناكأ

 .( اًهِلَهَأ كلِإ # اهعجري نأ هيلع نإف ٠ ءاهلهأ كئلوأ مادامو

 نأ مهيلعو ؛ماكحلا قانعأ ف تانامألا مهأ نم نم يه ةموكحلا ةنامأو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اقحال يتأتس يتلا ةيفيكلابو ءاهلهأ ىلإ اهودؤي

 كالملا مأ ةيلهألا مهل نم مه (اهلهأ) -"

 :ةيناثلا ةريصبلا
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 سمانلا لجفلا ظ

 ؟ةملكلا هذه ينعت اذامف «# اًهِلَهَأ # ةملك يف ةفيرشلا ةيآلا يف
 : نالامتحا كلانه

 .اهيكلامو اهكالم ؛ اهلهأ نم دارملا نوكي نأ لوألا لامتحالا

 راعتسا مهدحأ نأ ولف ءابل لهأ وه نم ؛ دارملا نوكي نأ يناثلا لامتحالاو

 روق عوف نقلل ريغ نأ انيق ايكو | اني ةناعأ هطووا وأ هتان صخش نو
 « اهيَهَأ كِإ تكامل أوُدّوَن نأ هدم هَلَأَنِإ 2 ف ءةبلاطملا دنع ؛هيلإ اهئادأب

 دقف 2 "7لوألا ىنعملا نم معأ يناثلا ىنعملا اذهو ءابل لهأ وه نم ىلإ ينعي

 .(ؤفكلا) كلذ ينعيو ءابل لهأ هنكل «ةيكلمو ةيكلام نوكت ال

 هل كلاما نإف «نيينعملا الك باعيتسال حلصت "لهأ" ةملك نأ رهاظلاو
 :هل لهأ وهف هيف قح هل امب ةقلع هل ٠ ءاضيأ قحلا وذ وهو ,هكولممب ةقلغ

 .ءيشلا كلامب اصاخ ءيشلا لهأ سيلف

 .؟مهل كلام وه لهف "ديز لهأ' : الثم لوقن امدنعف

 دقف ءام ةقلع امهعمجت هنأو :ةنيعم ةقالع دوجو نع فشكت لهألاف

 ؛اقح ةقلعلا دوداللو , طلستلا ةقلعلا نوكت دقو «كلمتلا ةقلعلا نوكت

 نأ كر أَي هللا َنإاو , 0"”2كلملا اذكو عاونأ اضأ قحلاو هل نوكي دقو

 .ىناخملا هذه عيمج ىلع قداص ؛ااهلْهَأ ىلإ تاَناَمألا اوُدّوَن

 قلطي لهألا نأب دجن اهتعجارمب ذإ ؛(ةغللا) ةعجارمب ًاضيأ كلذ فشتكن

 ةوبألا ةقالع وه ةقلعلا هذه راطإو ؛ ىتيب لهأ : لوقت اذلو ؛ هتيب لهأ ىلع

 ةيلهأ اذ نوكي دق كلاملا ذإ ؛ هجو نم صوصخلاو مومعلا يه (كلاملا)و (اهلهأ) نيب ةبسنلا نأ رهاظلا 223(

 .نوكي ال دقو اكلام نوكي دق ةيلهألا وذ لهألاو :«نوكي ال دقو الهأو

 .كلملاك (")
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 ةلودلاو مكاحلا ةيعرش يف قوقحلا ئشانم

 .كلذ هبشأ امو ةيجوزلاو
 ةقلعلا هذه راطإو «يدلب لهأ :لوقتف «دلبلا ىلإ فاضت 'لهألا" نأ امك

 نيكراشملا ىلع ينعي «ةعنصلا لهأ ىلع قلطت "لهألاو «ةددحم ا ايفارغجلا

 .يتعنص لهأ :لوقتف ؛ةدحاو ةعنص يف هل

 اضيأو «حيحص هلك ؛يتعنص لهأو «يدلب لهأو :يتيب لهأ نذإف

 .ينيد لهأ :لوقتف «نيدلا يف نيكراشملا ىلع قلطت
 فلألا يه اهتدام نأ امب يأ ؛ةملك يه امب لهألا ةملك ْنِإ : لصاحلاو

 ءاحنأ نم صاخ وحنب ءرخآ ءيشب طبتري ءيش ىلع لدت «ماللاو ءابلاو

 مهطبرت نم ينعت 4 اًهلْهَأ لإ تملا أودوت أ مهم 20 ف «طابترالا

 .ةيئالقع وأ ةيعرش ةلص اهب
 ىلع يهو .قحلا يه ةلصلا نوكت دقو «ةيكلاملا يه ةلصلا نوكت دقف

 ةيجوزلا يف مسقلا قحو «2ةعفشلا قحو ةيانجلا قحو ةزايحلا قحك عاونأ
 .قوقحلا عاونأ نم كلذ هبشأ امو «ةقفنلا قحو

 ؛اقباس كلذ انحضوأ دقو «ضيرع ضرع اهل 4# تتمَاْلا + : ةجيتنلا
 دتمت اهنأل ؛ # اًهِلَهَأ حلِإ 8 ةرئاد عاستا ىدم فشكتسن كلذ ءوض ىلعو
 . ضيرع ضرع ىرخألا يه اهلف 4 تكمل + دادتماب

 ةفيلخل ةرادإلا ةنامأ ملسي نأ هيلع «رفاسي نأ دارأ اذإ ةسردملا ريدم الثمف
 هيلع ناك ايها لوسر نأ امك ؛#4( اَهِلْهَأ لإ # ةنامألا هذه ملسي نأ ءؤفك

 يأ ؛#4 اَهِلْهَأ كلِإ © ةنامألا ملسي نأ ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاحترا برق دنع

 يبأ نب يلع ؛«نيدحوملا ىلومو نينمؤملا ريمأ وهو «هدعب نم رشبلا لضفأ ىلإ
 .ايلق بلاط
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 سقانلأ لجفلا

 هدعب اولضت ال ًاباتك مكل بتكأل فتكو ةاودب ينوتيا » :2لاق كلذلو

 , "7(ادبأ

 ةفيلخ ناك رشبلا لضفأف «ةيلقعلا تالقتسملا نم يئالقع يلقع رمأ اذهو

 ؛ (ةفراشملاب زاجملا باب نم) هيلإ هللا هراتخا مث ءاهريغو ةطيسبلا هذه ىلع هللا

 .( اَهِلَهَأ 2 يأ هدعب نم رشبلا لضفأ ىلإ ةنامألا يدؤي نأ هيلعف

 قيداصم رئاس ىلإ «ةنامأ وه ميلعتلاو «ةنامأ ةرادإلاو «ةنامأ نذإ ةموكحلا

 .ةنامألا

 ؟(اهلهأ) درفأو (تانامألا) تعمج اذامل -"

 :ةثلاثلا ةريصبلا

 تانامألا عمج دق ىلاعتو هناحبس هللاف «دارفإلاو عمجلا يف رسلاب قلعتت
 ِء ل ار جم و 2ث م عج +< 0 ع

 : لاق مث «ةنامألا لقي ملو 4( تكا أودّوُم نأ مرمي هَماَنِإ # ءاهلهأ درفأو

 :تانامأ اهنأل ؛ عمجي نأ ضورفملا نأ عم ءاهيلهأ ىلإ لقي ملو# اًهِلهَأ #

 .تالهأو ءا رو ايضلو اعف  نيلهأ

 .؟تانامألا مهيلإ ملست نم درفأو «# ِتدْمَأْلا © هللا عمج اذاملف

 .هتافو برق دنع ؛ئهتيصو ١ ب 558ص ؟١؟ج :راونألا راحب )١(

 .هتافوو كيت يبنلا ضرم باب / يزاغملا باتك 177/ص هج : يراخبلا حيحص

 لهأ اولأست ال 2 يبنلا لوق باب /ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك ١١١ص 8ج :يراخبلا حيحص

 .ةيصولا كرت باب /ةيصولا باتك / 8١ص 0ج : ملسم حيحص
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 ةلودلاو مكاحلا ةيعرش يف قوقحلا ئشانم

 .؟اهتالهأ ىلإ وأ اهيلهأ ىلإ وأ اهيلاهأ ىلإ لقي ملو

 هجولاف * تمل ودوم نأ مرمي هَلَّنِإ © لوألا عطقملل ةبسنلاب امأ

 الف «ةنيعم ةنامأ ىلإ '"فرصني نهذلا لعلف ؛ ةنامألا لاق اذإ هنأل 2"

 .ةيلومشلا ابل نوكت

 نم عونب :دهعلا مال فلأ يه ماللاو فلألا نأ ' مهوتي امير هنأ ىنعمب

 « سنجلا مال فلأ اهنوك نكيمي هنأ عم :تللز ريش ا نهد روض , هعاونأ

 هللاف , مالك دردبو كلين نودي مرمعلا يقيق لاب .رلبع ميجا تاتانالا نا

 اهتايوتسمو اهلاكشأو اهناولأ ىتشب ءاهعمجأب ينعي 4 تممْأْلَا + ءادأب رمأي

 . هلْ كل اهبتارمو
 (تانامألا) يف (ةيطابترالا)

 رطخ يذلاف ؛ ةقيقد ةطقن ىلع يوتحت يهف ؛ةيناثلا ةطقنلل ةبسنلاب امأو

 نوكي نأ  ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو  لمتحي هنأ وه :رصاقلا لابلاب

 . تنمَأْلا يف ةيطابترالل ةراشإ

 ,يطابترالا رثكألاو لقألا وه ءلوصألا يف فورعم ثحب كلانه ذإ

 وأ عوكرلا كرتو ؛ ءازجأ عست ةالصلا نم صخش ىدأ ولف ؛ةالصلا :لثم

 ًايهاس ناك ول ىتح وأ «ناكرألا ريغ يف دمع نع ءرخآ ءزج يأ وأ دوجسلا

 نم ةالصلاف ءءزج كرتب لطبي لكلا نأ 5 ؛ةلطاب ةالصلاف «ناكرألا يف

 .يطابترالا رثكألاو لقألا بجاولا ليبق

 .دارملا يف ريحتي وأ )١(

 .سنجلا (لا) يف لصألا نأ ىلع ءانب رهاظلا فالخ ناك نإو (؟)
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 يف عمجلا هجو نإ : ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو لاقي دق انه نم

 تانامألا هذه نأ ىلإ ةراشإلا وه ؛#4( اَهِلَهَأ # يف دارفإلاو 4 تنمأْلا#
 (ادحاو الهأ) بعشلا عومجم ظاحل ىنعمب « يطابترالا رثكألاو لقألا وحنب يه

 .عيمجك [تاناّمألا] ظاحل عم ؛«نيككفم يلاهأ سيلو

 , عومجملا لهألا نمو « عيمجلا تانامألا نم دارملا نوكي نأ لمتحي : يأ

 ىدأ ول مكاحلا نإ يدي دللاو .عومجما لباقم يف عيمجلا : ىدؤملا نوكيف

 ناسنإ لك نأل كلذو ؛ ًانئاخ ناكل اذحأاو الإ بعشلا دارفأ ةفاكل ةنامألا

 هقوقح ىلع ظافحلاو «هتابلطتم ةيبلت ثيح نم ؛مكاحلا قنع يف ةنامأ وه

 .ةعورشملا هتيرحو «هتماركو

 ًايئزج نوكي نأ ال (لهألا) ءزج وه «سانلا داحآ نم صخش لك نأكف
 يأو «نويلم ةئام وأ «نويلم نيسمخ مأ «نويلم نيرشع اوناك أ ءاوس ءهل

 .اوناك ددع

 دعيف «ةدحاو ةنامأ الإ اهيلاهأل اهلك تانامألا هذه ىدأ ول معاج

 ينعي اذهو ةدحاو لهأ مهنأك اهنم مهفي دق ةيآلا يف ااًهلهأ] نإف : انئاخ

 باب نم ولو اهلك ةنامألا دؤي مل وهف «ةدحاو ةنامأ دؤي مل اذإ مكاحلا نأ

 . "9ةغلابملا

 ىلومو نينمؤملا ريمأ مالك نم ام وحنب ًاضيأ مالكلا اذه دافتسي نأ نكميو
  رتشألا كلامل هدهع يف  الهريمألا لوقي « ةغالبلا جهن يف 92نيدحوملا

 ةيطابترا هتنامأو ؛هتنامأب ةنوهرم ةموكحلل مكاحلا ةيحالص نإ :وه رخآ هجوب ةيطابترالا هيجوت نكمي )١(

 وأ ةموكحلا وأ ةيالولا ةيحالص نع طقسيو «نيمأب سيلف بعشلا نم دحاو صخش قح يف ناخ ولف

 :اناهدلو ةقلابف سيلو ؛ ةقيقح اذه ىلع ةيطابترالاف ؛ ةيعجرملا
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 ةلودلاو مكاحلا ةيعرش يف قوقحلا ئشانم

 .(هّقَح تيعاتسا ِدَق ركود

 100 12 (ييبججلا) قرمالت مالك الهو «يبانلا نم دحاو لك سيب

 هفاتلا ينعيو :0"2«ريِثكْلا كماكخإل ةفاَّنلا َكِعِيبْضَتب ُرَدَعَ : ال َكَنِإَف ؛ٌرَطَب ْمُهْنَع

 نيعصلا :رومألا نم
 يف لدعلا طسب لداع مكاح نأش يف معزي دق «سانلا نم اريثك نأ مهملاف

 ةمالظ يف دحاو فعضتسم قح لمهأ ول هنأ ءايراشتسا امكاح هتفصب دالبلا

 روذعم وهو ءمثإ بكتري مل هنإف ”يدتم وو ميهللا لثللا توج ل هدحاو

 .ىركلا هنازاغإلا ١ راف هعم حماستمو

 ؛ريثكلا مكحأ اذإ مكاحلا نإ :لوقي (هيلع هللا مالس) نينمؤملا ريمأ نكل

 هللا دنع هنإف «هرظن يف ريقحلا هفاتلا رمألا كاذ نع ةيلوئسملا هنع عفري ال اذهف

 .ريثكلا هماكحإل هفاتلا هعييضتب رذعي نلو ؛«ريطخ

 ةيطابترالا يفني هنأل ؛ ءانركذ امم ابناج دكؤي 92 مامإلا نم مالكلا اذهو

 المع دع ول هلأ ضرب دق سانلا نم اريثك نإ ةفيعب«ةبكملا نأ يللا

 .ةريغتسلا كتاينوكمملا ءادآ دع 5000" نإف اهي

 بجاو كاذو ءريبك بجاو اذه :ةيسكعلا ةيطابترالا هذه نوروصتيف

 وأ «ريغصلا بجاولا ىتح ىدأ دق هنأكف «ريبكلا بجاولا لعف ولف «ريغص
 .رمألا يف ةيبلسلا ةيطابترالا مهوت يفني مامإلا مالك نكل ؛كلذ هل رفتغي

 لقأ ىلع هلمتحن وأ هرهظتسن ام وه  تانامألا ءادأ يف ةيطابترالا  اذهو

 اهلامعأو رصم ىلع هالو امل يعخنلا رتشألل هبتك كيلههل باتك نمو 07 مقر : لئاسرلا ؛ ةغالبلا جهن 223
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 سمانا لجفلا

 رمي +م و رث لع

 نأ 4 اًهلْهَأ حلا تممألا أودّوَن نأ محَرمْأَي هللا َّنِإ # ةفيرشلا ةيآلا نم ريدقت

 اقح عيض ول ناسنإلا نأ ىلإ ةراشإلل نوكي دق ءاهلهأ دارفإو تانامألا عمج

 .ًابقاعم الوئسم نوكيو ءاعيمج قوقحلا دؤي مل هنأكف «قوقحلا نم

 ةدحاو ةرم هتنهأ كنكل «ةنس نيسمخ كابأ تمدخ ول :لوقت امك كلذو

 انه مدختسن مل اننأ رهظي "هنأك" ةملك يف قيقدتلابو ءادبأ همدخت مل كنأكف

 .ماقملا يف يلوصألا حلطصملا ةيفرح

 ةعجارم ميركلا ئراقلل نكميو «ليوط ثحب دجوي (ةيطابترالا) لوحو
 ؛ ماكحألا ةيطابترا ثحب يف , 2”(ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا هقف) باتك

 الوسر الإ لسرلا لكب مهدحأ نمآ اذإف ءءايبنألاو لسرلاب ناميولا ةيطابتراو

 نيم لقووورل هلباقا «ادحتإاو اهنا ذل نأ اذحاو

 لبقي نل هللاف :ةدحاو ةيآب نمؤي ملو «ميركلا نآرقلا تايأ لكب نمآ اذإو

 .هليصفتل انقفوي هللا لعلو هب نمأ امب ناميإلا كلذ ىتح هنم

00 

 يناثلا ثحبللا

 ةطلسلا ةيعرشو قوقحلا دلوت أشنم

 ةينآرقلا ةيآلا هذهب ءايرهوج اطابترا طبترم «ناونعلا اذه يف ثحبلا نإ

 ىطعأ يذلا نمو «ةطلسلا ةيعرش أشنمو «قحلا دلوت أشنم نايبل «ةميركلا

 فلؤملل )١(
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 ةلودلاو مكاحلا ةيعرش ُْق قوقحلا عئشانم

 قحلا اذه دلوت ردصم وه ام يأ :«سانلا مكحت يكل «ةيعرشلا ةموكحلا هذه

 .قح اهل ناك نإ ةموكحلل

 دعب ناك نإو و ا يي رو وسلا نيوطحتتالو

 ئشانملا نم ءًامهوتم وأ ايقيقح أشنم نيرشعو نينثا يلاوح ىلإ  لماك ريغ
 بتك يف روكذملا نأ عم «ركذت نأ نكمي يتلا وأ «كانه وأ انه تركذ يتلا

 ئشانم ةسمخ وأ ةعبرأ نوكي دق «هقفلا بتك يفو :«يروتسدلا نوناقلا

 .ةعبس ىلإ اهلصوأ ضعبلاو

 نينثا غلبي ءهل ردصمك مهوتي وأ قحلل ًأشنمك ركذي نأ نكمي يذلا نكل

 ”يراوب «ةنالث وأ .نياشتملا هنآلا اهنع رست ا نيشسو انت ةيرشغو

 .ىلاعتو هناحبس هللا ءاش اذإ «ةمداق ثوحبل يقابلا

 : لايسو ماع لاؤسلا رهوجو

 .؟قحلا اذه دلوت أشنم وه امف «هنبا ىلع ةوبألا قح هل ًالثم بألاف
 .؟قحلا اذه دلوت أشنم وه امف «ذيمالتلا ىلع ام قح هل ملعملاو

 اضيأو «هتفاضتسا يف رادلا بحاص ىلعو فيضملا ىلع قح هل فيضلاو
 .اذكهو ؟هأشنم وه امف «هفيض ىلع قح هل رادلا بحاص

 ىلع ءوضلا ءاقلإ يف عفن نإو «طقف ةموكحلا لوح رودي انه ثحبلا نكل
 :اضيأ قوقحلا فلق قاتم

 طلست قح أشنم وه ام «ةهج نمف :ينيفرط ثحبم وه ثحبلا اذهو
 يعنلاواةيعرلا نجح انج وعام «ىلرخا ةيعجبومو " نيمرككا ىلع مكاح

 ام هريغ وأ ءامكاح مهيلع اوطلسي وأ هكا اوبختني نأ يف «سانلا وأ
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 سمانلا لجفلا

 .(0) عملا اذه براقي

 ةحيحصلا هوجولا «ةمهوتملا وأ ةيقيقحلا هوجولا نإ :باوجلا يف لوقنو

 ةيعرشل وأ ةطلسلا ةيعرشل «كاذ وأ اذه اهيلإ دنتسي يتلا هوجولا «ةفئازلا وأ

 : اهنم ركذن «ةديدع هوجو يه ,هتطلس

 (ةيكلاملا) قحلا أشنم -

 ةاغطلاو نيدبتسملا نم ريثكلا هب كسمتي ام وه :(موهوملا) لوألا هجولا

 قح وه ؛نوحرصي ال دقو ءانايحأ كلذب نوحرصي دقو ؛ خيراتلا رم ىلع
 .(ةيكلاملا)

 امكف امكف «ةيعرلل اكالُم مهسفنأ نوري «ةاغطلا نمو نيدبتسملا نم اريثك نإ

 رسقلاب اهذخأ يتلا «رادلا وأ ةعيضلا وأ ناتسبلا اذهل كلاملا هنأ بصاغلا ىري

 .هل كلم هلك دلبلا اذه نأ رئاجلا مكاحلا ىري كلذك « ءاهبحاص نم ةبلغلاو

 ةيفارغج ةعقبك ادودحم ائيش بصغي يصخشلا بصاغلا نأ وه قرافلاو

 هتيكلام دودح ىري رئاجلا مكاحلا نكل ءالثم عبرم رتم فلأ اهنإ ضرتفنل
 نييالمو «ةعبرملا تارتموليكلا نم فولألا تآئم يأ ؛هلك دلبلا دودح

 نوريو «مبل ًاديبع سانلا نوري ءالؤهف ءالثم عرازملاو لماعملاو تويبلا
 .مهل اكلم تاورثلا

 ؟بر وأ كلام وأ كلم نوعرف

 ىريو «هل اديبع سانلا ىري ناك يذلا نوعرف وه «كلذب حرص نممو

 .مكاحل اوعضخي نأ يف مهقح أشنمك ١1١(



 ةلودلاو مكاحلا ةيعرش يف قوقحلا عئئشانم

 أنأ 2 ىعذدا اذلو هل ةكولبا ييطارألا لك لب طق .تاويزثلا تيبيلو دال
 كلام وهو ؛كلاملا قوف هنأ ينعي «بر دزأ نوعا كلي: » "ه7 نعأل لعدلا يدر

 لك كيلا

 سيل ومي َلاَق ءدِمْوَه ىف ُنْوَعَرِف ىَداَنَو # : ميركلا نآرقلا يف ءاج دقو
 قطنم اذهف ؛ '” ةوزيل هذآ نق نم نرخ رونا وذكر هقولك ل

 .هناسل نع ميركلا نآرقلا هيلإ راشأ دقو «نوعرف همدختسا

 قح يأ مهل سيلو «هل ديبع سانلا نإ معزي نيدبتسملا نمريثكلا كلذكو

 سانلا نأل ؛ ةيغاطلا قطنم اذه .الثم ةيجاجتحا تارهاظم يف اوجرخي نأ يف

 نأ مهل سيلو «ةيملس تناك نإو !هدض ةرهاظم يف نوجرخي فيكف «هديبع

 .ريخألاو لوألا كلاملا وهف ءالصأ مهبل قوقح ال مهنأل «مهقوقحب اوبلاطي

 كلم ىل سّيِلأ ٍمَوَمي لاَ ومو ىف ُنوَعَرْف ئَداَتَو # : لوقت ةفيرشلا ةيآلا

 [ىَداَن] ةملكك اهتادرفمو ةيآلا هذه لوح ةديدع ثوحب كانهو 4( صم

 : اهنم بناوج لوح ثحبلا زجونسو ءرخآ لاجم اهكرتن اننأ ال4 هم و
 : كلذ يف نالامتحا دجوي ثيح [ًرْصم كلم ةملك لوح

 :لوألا لامتحالا

 مهفرع يف كلملل تناك دقو ع كلما ان" يأ ءرصم ةيكولم ىنعي

 .ةدودحن ريغ لب « ةلئاه تايحالص

 : يناثلا لامتحالاو

 يل سيلأ وأ ؟# َسَصِم كلم # يل سيلأ :ينعيو ءرصم ةيكلام اهنإ

 )١( :تاعزاتلا ةروس 75.

 6١. :فرخزلا ةروس مه
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 سفأنلا لجفلا

 ءرصم ةيكلام يل سيلأ ؛ ىعدملل قباطملا لامتحالا وهو ؛(رصم ةيكلام)

 .؟يل ةكولمم رصم نأو

 وأ يباب ينب قحب 0-0 يك ادا نم 0 ىسومو 2

 كلملا نودعي اوناك مهنأ ؛ةقباسلا فارعألا يف ًالوادتم ناك امك ًاضيأو

 .ةفيفخو ةيناد ةجردب وأ :ةلاع ةحولب اكلام

 ءاش ام كلمتي نأ يف قحلا هل نوري اوناك مهنأ يهف «ةفيفخلا ةجردلا امأ

 وأ يضارألا نم اضرأ دجو اذإ هنأ يأ «كلذ هقح نم ىري كلملا ناك وأ

 .اهبحاص فنأ ىلع امغر هكلمتي نأ هلف ءاناتسب وأ عيضلا نم ةعيض

 ؛ هتيكلال سانلا كلم (ةيلوط) ىري كلملا ناكف «ىلعألا ةجردلا امأ

 اذه ؛ هكلم لوط يف نكل كلم سانللو : ىقيقحلا كلاملا وه هسفن ىري أ

 .راج ةفيرشلا ةيآلا يف نيلامتحالا الكو

 !دالبلل مهتيكلام ىلع ةاغطلل يداصتقالا ناهربلا

 نوكي نأ لمتحيف «# تحت نم ِكرَجَخ ٌرهْنَألا ِذَدَهَو +: هلوق امأو

 تارابعب نكل :ةاغطلاو ةنعارفلا رئاس اهرئاظن مدختسيو  نوعرف اهمدختسا

 : تايرظن ثالث نم دحاو ىلع ليلدو ةلالدك  ةيراضح رثكأ بيلاسأبو ىرخأ

 :ىلوألا ةيرظنلا

 نم قرص ركهتألا هِذَدَهَو # ب دهشتسا لقو 000000 ناك هنإ

 ! هتيبوبر ىلع اليلد « هتحت نم راهنألا نايرج ربتعاف د4 يح

 ىلع هنيتاسبو هروصق انب دق ناك اذلف : هتنطيش يف ايكذ نوعرف ناك دقل
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 ةلودلاو مكاحلا ةيعرش يف قوقحلا عئيشانم

 قازرأ ىلع هتضبق مكحأ اذكهو «هيضارأ ربع هايملا ٌرمت يك «لينلا ىرحم
 .مهرئاصمو سانلا

 يضارألا يذغت تناك يتلا ؛لوادجلا وأ رهنألا نإ : نيخرؤملا ضعبركذيو

 ؛ًارتموليك نيتسو ةئامثالث ابلوط ناك ؛مهبرشم اهنم ناكو «سانلل ةيعارزلا
 ىرجما ىلع  نقيتملا ردقلا وه ةعبسلاو  رثكألا وأ ةعبسلا هروصق انب دق ناكو

 هددهو يش كام ل لاو ومي َلاَق بو «لوادجلاو رهنألا هذبل يسيئرلا

 ذخنا دقف :هرصق تحت نمو هيضارأ تحت نم يأ ؛ ا( حت نم رج ره رتهدالا

 .هتيبوبرل اليلد كلذ

 ريبعتبو «ناهربلا اذهب ىتأف «ةيهولإلا ىعدا هنأ لامتحالا اذه ديؤيو

 ! !هايملا هذه قلاخ وه هنأب ىعدي ناك : رخآ

 :ةيناغلا ةيرظنلاو

 ؛ جردتلاو ةنمزألا ددعتب لحلاو «تالامتحالا هذه نيب عمجلا ةعنام  يهو

 ةأجف ةيهولإلا عدي مل نوعرف نإف «ةفلتخم تارتف يف تناك يواعدلا نأل

 يتلا راهنألا هذه ذختا دق هنأ جيردتلاب اهاعدا لب «تامدقمو دادعإ نودو

 لاقف .ةيهولإلا هاوعد تقبس ةبترم يهو «هتيكلام ىلع اليلد هتحت نم يرجت
 ؛ ييضارأ نم جرختو « يكلم راهنألا هذه نأ ليلدلاو ءهل كلم اهلك رصم نأب

 !! يتكربيو ينم وهف ليئارسإ ينب اي متينب املكف ءاهب مكيقسأ انأو
 :ةثلاثلا ةيرظنلا

 "لوب جدع نم ناينألا نارك ردتعا نق ناك هنإب كا”: كدضألا: اهلعلاو

 يلامسأرلا ملاعلا يف ةصاخ «رصعلا ةاغط نم اريثك نكل «تاذلاب نوعرف ف فعضألا لامتحالا وهو 01(

 ! ةماعلا ىدل الوبقو اقيرب رثكأ ىرخأ ريباعتب نإو «بولسألا اذه ىلإ نوليمب يطارقميدلاو
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 سانلا لمفلا |

 انأ :لوقي ناك هنأكف «هايملا يف فرصتملاو ربدملاو مظنملاو ريدملا وه هنأ ىلع

 الإ صانم الو مكل رايخ ال نذإ «دالبلا ةرادإل ةيحالص مكرثكأ انأو ءأفكألا

 هكلم سدنهف ءايعارز اعمتجم رصم يف كاذنآ عمتجملا ناك دقو !الإو يل ةعيبتلا

 .هديب ايداصتقا ىراسأ سانلا عقي ثيحب

 ةداع ةاغطلا نأ يهو :«ثحبلا نايب يف ةقيقدلا ةتفللا فشتكن انهو

 وأ ىوعدل ةليسو «موعزملا نايعألا ىلع قحلا يأ «ينيعلا قحلا نومدختسي

  ٠موعزملا يصخشلا قحلا سيركتل
 باقر جيردتلاب كلمتيس اهكلمت اذإف «ًالوأ تاورثلا كلمتي نأ لواحيف

 .ةاغطلا قلطنم يف يعيبط لسلست وهو ءاضيأ سانلا

 ةماعلا تاورثلل ةلودلا ةيكلم

 تاورثلل اهتيكلم يعدت  اهنم ةروطتملا ىتحو  تاموكحلا نأب ىرن كلذل

 :لودلا ضعب يفو «نداعملا لثم ةورثلل ىربكلا رداصملاو «ةيداملا دراوملاو

 ديدحلا ككس لثم «ىربكلا وأ مألا تاعانصلا وأ تاكرشلا كلمتت اهنأف

 ةيراضحلا  ةيلمعلا يف «ةلودلل اكلم اهربتعتو «بلصلا لماعمو تاراطملاو

 ديرت اهنأل ؛ ميمأتلاب اهيلع نوحلطصي يتلا  رهوجلا يف ةينوعرفلاو رهظملا يف
 «مهباقرب تكسمأ دقف «سانلا داصتقاب تكسمأ يه نإف « سانلا دبعتست نأ

 .مهفونأ ىلع امغر ءابل نوعضخي اوتابو
 ءاهريغو ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةماركلا يعدتست ةيداصتقالا ةماركلا نإ

 ةيقوقحلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةلذلا مزلتست ةيداصتقالا ةجاحلا كلذكو

 .كلذ هبشأ امو

١ 



 :اضيأ لودلا رئاس عاضخإ يفو سانلا عاكرإ يف ؛ةاغطلا ةقيرط هذهو

 يك ؛ نيناوقو دعاوق ةيادبلا نم عضو سدقملا عراشلا نأ دجن اذلو «ةجاحلا

 ال نك 9 «طباوضو دودح نود ءاينغألا ديب الو «ماكحلا ديب ةورثلا زكرمتت ال

 4 اميه ضال نام محك لحج و ." 4 كتي كيلا نيود
 اَهَعَصَو َضراْلاَو و ءمكاحلل سيلو ” ه4( ِهَّنِن ٌضْرْأْلا ترو

 . 2ياهرَمَع نملو هلل ضرألا» : ثيدحلا يفو «ماكحلل سيلو 0 ِماَنَذْلِل
 اكلم ىرخألا دراوملاو نداعملاو تاورثلا نوكت ال ةيمالسإلا ةعيرشلا يفف

 ؛هل وهف ائيش هريغ نم وأ طفنلا نمو نداعملا نم جرختسا نم لك لب «ةلودلل
 .كلذ هبشأ امو صوغلا كلذكو

 ثوحب يف ابل انرشأ دقو «ةينيوكت سسأ ىلع ةينبم ةيعيرشت ةدعاق هذهو

 .اضاقن ادع ابق نرثت ايلخلو ؛ ةقباس

 كلُم يل َسْيَلأأ وعرف قطنم .:ةاغطلا قطنم وه اذه نإ :لصاخلاو
 هذهو : هتضبق تحت مهداصتقا نأل ؛ هعيطت نأ الإ سانلا ىلع امو ء[ًرصم

 .ريبدتلا وحنب وأ ةيكلاملا وحنب وأ ةيقلاخلا وحنب امإ «هتحت نم يرجت راهنألا
 هل اوعضخي نأ نذإ بجيف  ضورفلا ىندأ يف  هيديب مهداصتقا رومأ نأ يأ

 .مهتشيعم تمطحن الإ ؛مهعاضوأ تروهدت الإو «مهداصتقا قحس الإو

 )١( :رشحلا ةروس .

 ١59. :ةرقبلا ةروس (؟)

 ١7/8. :فارعألا ةروس (")

 ٠١. :نمحرلا ةروس (4)

 .؟ح تاوملا ضرأ ءايحإ يف باب 79ص هج :يفاكلا (0)
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 سهمانلا لجفلا

 اهبورح يف ىربكلا لودلاو رامعتسالا قطنم طبضلاب اذه سيلأ

 .؟ةيداصتقالا

 .؟يلودلا دقنلا قودنص قطنم طبضلاب وه اذه سيلأو

 .؟تاراقلل ةرباعلا ةقالمعلا تاكرشلا قطنم وه اذه سيلأو

 مل نإ  نيدبتسملا نم ريثك معز يف ةطلسلا ةيعرش أشنم نإ : ةصالخلاو
 هسفن دبتسملا ربتعي ذإ «(ةيكلاملا» يه  مهسفنأ ةرارق يف نيدبتسملا لك لقن

 ىلع تزكر ةعيرشلا نإف اذلو «باقرلل اكلام هسفن ربتعي مث «تاورثلل اكلام

 هدلا تركت تلات » رخل ةيآ كلذ نمو «موهفملا اذه فسن

 8 بل لأ بادي مُهَرَشَبَ ف هللا ليبَس يفاهتوفِفب الو ةَصضِفْلَاَو

 ايضا ينعي «ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلا نأ روصتي صضعبلا نإ

 نم لوأ يه ةلودلا نأ نع لفغي هنكل ءطقف ينالفلا رجاتلاو ًارمعو اديز
 .ةضفلاو بهذلا زنكي

 ةدبتسملا ةلودلا نإف «دهاش ريخ يه رصاعملاو رباغلا خيراتلا تاحفصو

 :نكلو «سانلا قانخب تكسمأ دقف ءدلبلا داصتقا تضبق نإ اهنأ

 هلل لييَبس يف [بوقق كرة بذل تركي يلو

 اهرداصم نم اهجرختسا هنأ ضرف ول اذه «” “© رييلأ ٍباَدَحِب مْهَرَسبَ
 ول كلاب امف ؛ةضفلاو بهذلا زنكي نأ يف قحلا هل سيل كلذ عم «ةيعرشلا

 .سانلا نم بصغلاب ذوخأم مارح لام نم زنكلا ناك

 ؟ماكحلا ركفي فيك ةقيقح : قئاقحلا هذه فرعن نأ رمألا يف يويحلا مهملاو

2 
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 مكاحلا اذه عم راوحلا نأ ة هيينحو :مهتاذ يف ةلصأتم ةعيبط هذه نأ ةقيقح

 هذه هنم تذخأ ول هنأ ىريو : كلام ةسفن وتعب هنأل /ةداج حقات دج سبيل

 !ءيش ال حبصأ «ةيكلملا

 !ماكحلل ةحيصن

 مهوتلا اذه نأ نورت الأ ءنوعرفب اوربتعا : نيدبتسملا ءالؤبل لوقن نحن

 يداصتقالا ربدملا وه وأ «كلاملا وأ برلا وأ قلاخلا هنأب : قطنملاو معزلاو

 يذلا وه كلذ نإ مث «سانلا تايرح ةرداصم ىلإ هقاس يذلا وه ءدلبلل

 .؟خيراتلا رم ىلع هلذأو هناطلس مطح

 نم اوملعتي نأ «مهوتلا اذه نوشيعي نيذلا ءالؤه ىلع نإف لقألا ىلعو

 ىفخت ال يتلا صقاونلاو بلاثملاب ةئلتمم اهنأ ذإ «ةيطارقميدلاب ةامسملا لودلا

 ؛ريغتي تاونس عبرأ دعب مكاحلا نكل ,سانلا ةماع ىلع لب بيبللا ىلع

 هلمع ناك ايعرش ءرخأ عقوم هل نوكيس ريغتي امدنعو ؛هريغل هعقوم كرتيو

 .مالكلا يف دهاشلا نطوم اذه سيل ذإ «ال وأ هيف

 نإف ؛ لقألا ىلع كئلوأ نم اوملعتي نأ ةاغطلاو نيدبتسملا ءالؤه ىلع

 ىلع ارت يعم ,ةيسايرلاو ةطلسلا نع نع وأ ىديتاذإ «دضيلا مكاخلا

 مكح اذإ اذإ هنأ لاحلاو مدعي ىتح قحالي وأ نجسلا عدوي مل نإ «لامشلا

 هم اهلع يقسم ةناقاد ؛ةيملس ةينالقع ةقيرطب ىحنت مث «هل سانلا باختتاب

 ةيبوبحملا هل ىقبتسو «هتاءافك بسح ىلع هقوقح هل ظفحتسو «دالبلا مالعأ

 .سانلا بولق يف
 ةقيرطب ىحنت نإ هنكل «ًارئاج ناك ول ىتح مكاحلا نإ :لوقن لب
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 سسانلا لمفلا

 نم نإ لب ؛هنم نومقتني ال فوس سانلا نإف ؛:ةمكحو عضاوتو ةعرسبو
 اذه نإو :«قفرلاو ملسلاب هعم اولماعتي نأ ةيئالقعلاو ةيلقعلا ةحلصملا

 .اضيأ ةلودلا حلاصلو « عمتجملا حلاصلو ءهحلاصل

 « فنعلاب نوثبشتيف «قطنملا اذه نومهفي ال «نوعرف هابشأو نوعرف نكل
 ال امك «ايندلا يف لابولاب الإ مهيلع دوعي ال فنعلا نكل «فنعلا نم ديزملاو

 .ةرخآلا يف لابولاب الإ مهيلع دوعي

 يهو ؛ةعيرس ةراشإب ىسوم عم نوعرف ةصق نم بناحب ركذأ نأ دوأو

 روصقلا كلت لوحو « ىسوم عم هلماعت لوحو «نوعرف لوح ةفيرط ةصق
 ةرساكلا دوسألا عضو دقف «ىسوم نم اهب نصحتي يكل ءاهانب يتلا ةعبسلا

 «قاوطألاك رصق لخاد رصق لكش ىلع ةينبم تناكو ءاهنم رصق لك يف
 عيطتسي ال ىتح «ةبردمو ةريثك ادوسأ ءرخآلاو رصق لك نيب عضو دق ناكو

 ةصق ؛هموق عم ىتح وأ هدرفمب ءروصقلا هذه محتقي نأ أرجتي الو ىسوم

 . ''هريغو يشايعلا ريسفت اهركذ ةفيرط

 :لاق «هعفر يرصملا مصاع نع .١5ح فارعألا ةروس نم ١ 77-5 ص ١ج : يشايعلاريسفت يف درو )١(

 اهيف لعجو ءاضايغو اماجآ امهنيب اميف لعج و .لل ىسوم نم اهيف نصحتي «نئادم عبس ينب نوعرف نإ
 دسألا هآر املف .ةنيدملا لخدف «نوعرف ىلإ ىسوم هللا ثعب املف :لاق .ىسوم نم اهب نصحتيل دسألا
 .هيف وه يذلا نوعرف رصق ىلإ ىهتنا ىتح ءاهباب هل حتفنا الإ ةنيدم تأي مل مث «ةربدم تلوو تصبصبت
 نذأتسا» : ىسوم هل لاق .نذآلا جرخأ املف .هاصع هعمو « فوص نم ةعردم هيلعو «هباب ىلع دعقف :لاق

 تفتلي ملف : لاق .«نيملاعلا بر لوسر ينإ» : ىسوم هل لاقف :لاق .هيلإ تفتلي ملف ؛««نوعرف ىلع يل

 بر دجو امأ :هل لاق .هيلع رثكأ املف :لاق .هل نذأتسي نأ هلأسي «هللا ءاش ام كلذب ثكمف :لاق «هيلإ

 باب نوعرف نيبو هنيب قبي ملف ءهاصعب بابلا برضو «ىسوم بضغف :لاق .!كريغ هلسري نم نيملاعلا
 ةعفترم هل ةبق يف وهو هيلع لخدف :لاق .هولخدأ :لاقف .هسلجم يف وهو نوعرف هيلإ رظن ىتح «حتفنا الإ
 تنك نإ ةيأب تأف :لاقف :لاق .«كيلإ نيملاعلا بر لوسر ينإ» :لاقف :لاق .اعارذ نونامث عافترالا ةريثك
 نيتبعشلا ىدحإ عقو دق ؛ةيح يه اذإف لاق  ناتبعش ابل ناكو ؛هاصع ىقلأف :لاق .؟نيقداصلا نم

 :لاق .انارين بهتلي وهو ءاهفوج ىلإ نوعرف رظنف :لاق .ةبقلا ىلعأ يف ىرخألا ةبعشلاو «ضرألا يف
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 ةلودلاو مكاحلا ةيعرش يف قوقحلا ئشانم

  خيراتلا وري يذلاو ؛لوألا موعزملا ةيعرشلا أشنم نإ :مالكلا ةصالخ

 .(ةيكلاملا) أشنم وه «هيلع هيحانم نم ريثك يف  ديدشلا فسألل

 نم الو «ةيلقعلا ةيحانلا نم ال «هل ساسأ الو هل لصأ ال أشنملا اذهو

 َّنِإ #. :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي .ةيئالقعلا ةيحانلا نم الو «ةيعرشلا ةيحانلا

 ./ اَهِلْمَأ لإ تتنمألا اودوُت نأ مكرم هلأ
 نأ هيلعو ءابل لهأ وه يذلا مكاحلا ىلإ ملست نأ بجي مكحلا ةنامأو

 ةنامأ يف رصق ولف «ءانثتسا نودب سانلا لك ىلإ سانلا داحآ تانامأ يدؤي

 .ههابشأو كلذ نم مكايإو هللا انذاعأ «لوذخمو لوئسم هنإف «ةدحاو

 ةض

 ثلاثلا ثحبملا

 ثحبلا عوضومب ةقالعلا تاذ ةلئسألا ىلع ةباجإلا

 (يبرعلا عيبرلا) بابسأ
 :لاؤسلا

 بخنلا نم ريثكلا نإ :رخآ ريبعتب وأ «ئجوف دق سانلا نم ريثكلا
 ءاهقوقحب ةبلاطملا يف اهيلع تمدقت دق سانلا نأب ءتئجوف دق تادايقلاو

 نم ريثكلا يف ةيملس ةقيرطب سانلا جرخ دقف «بخنلا هذه نم هيجوت نودبو
 .؟ كلذل بسانملا ريسفتلا وه امف «مهقوقحب نوبلاطي عراوشلا ىلإ دالبلا
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 سعمانلا ليفلا

 :باوجلا

 ةيعامتجا تاساردو عسوم ثحب ىلإإ جاتحت «لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا نإ

 بابسألا نم دعت « يفرعملا مكارتلاو ةيخيراتلا تاصاهرإلا نأل ؛ ةيخيرات ةيسفن

 :كلذ نإ تدآ ىلا

 نأ وهو «بابسألا هذه نم دحاو ىلإ ريشنس اننكلو «ةريثك بابسألاو

 ةفلتخملا ةفرعملا لئاسو رفوت ببسب «نمزلا رورمب مهيعو دادزا دق سانلا

 ةكبشلا ىلإ تايئاضفلا ىلإ سرادملا نم «سانلا ةماعل ةفرعملا حيتت يتلا

 .كلذ ريغ ىلإ بتكلا ىلإ ةيتوبكنعلا
 نإف «كلذ ىلإ مهتداق يتلا يه «سانلا يعو ةجرد ةدايز نأب املع

 نم فالخب «لذتسُي نأو دبعتسي نأ ضفري هنإف «يعو اذ ناك اذإ ناسنإلا

 تابجاو فرعي نمبو ؛هقوقح فرعي نمن نكي ملو «ةفاقثو يعو اذ نكي مل

 قح عاض امو «عيضتو هقوقح رداصتس ذئدنع «كلملاو مكاحلاو ناطلسلا

 .بلاطم هءارو

 دادزا دق سانلا يعو نأ نع ؛ينإلا ناهربلاب فشكت تاروثلا هذه نإ

 عجشي ام اذهو «كلذل بابسألا نم يه يفرعملا مكارتلاو تايلآلا هذهو

 .قوقحلاب ةبلاطملاو قحلا لوق ىلع سانلا
 مل امبرو ,"دادبتسالا عئابط" مساب باتك بتك «ةنس ةئم نم رثكأ لبقف

 هنيح يف رثؤي ملف «باتكلا اذه ىلع سانلا نم ريثكلا نامزلا كاذ يف علطي
 .دادبتسالا شعن يف ًارامسم ناك هنكل ءاريثك

 هجاوي هثيدح نكل «مالسإلا يف ةيرحلا نع ثدحتي ًارضاحم دجت امبرو



 ةلودلاو مكاحلا ةيعرش ْق قوقحلا ئشانم

 نكل «كلذ ريغو بيذعتلابو نجسلابو ليكدتلابو ءارسق هاوفألا ميمكتب
 ال ةملكلا هذه نأل ؛ هريثأت رثؤيو هلعف لعفي ؛لايجألا رم ىلع مكارتلا اذه

 .عيضت ال ةبوتكملا ةملكلا نأ امك « عيضت

 ارمتؤمو ةودنو اثيدحو ةرضاحمو اباتكو «كانه ةملكو انه ةملك نأل

 ايقفأ ؛ةرطقو ةرطقو ةرطق « تارطقلا لثم لماكتت «كلانهو انه كلذ ريغو

 هنع ضخمتتو ؛(يفرعملا مكارتلا) ىرن امك جتنتف «نمزلا رهن يف ًايدومعو
 .(يبرعلا عيبرلا)

 رداصم ىلع عالطإلل ؛ سانلل تحيتأ يتلا لئاسولا هذه نإ : لصاحلاو

 تاموكحلا لاكشأو ءراكفألا طامنأو «ةفرعملا ناولأ نيب ةنراقمللو «ةفرعملا

 .مهقوقحب نيبلاطم ؛ عراوشلا ىلإ اوجرخي يكل سانلا تأّيه دق «؛كلذ ريغو
 دمحم ؛مظعألا لوسرلا لوق رهاظم نم ارهظم ٌدعي اذه نإ :رخآ ريبعتبو

 نوكيام اريتكو ع '!(هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك» : ؛2 ىفطصملا

 ىتحو تاباقنلاو تادايقلاو بازحألاك ةبخنلا ىلع سانلا ئكتي نأ أطنخلا نم

 .رئاجلا مكاحلا باكر يف اوشم نيذلا ءاملعلا ضعب

 نأ نانلا نلف لي: انيق: يتلا وأ بتازحألا كلت لعق اه اريك ذإ
 اومدقت ءاولمع املك مهنأ سوململاو دهاشملا نمو «ةياورلا هذهب اولمعي

 .اولمع يذلا رادقملابو

 ةيرطفبو ةيوفعب اوقلطنا سانلا نأ يه ءرمألا اذه يف ةمهملا ةتفللا امنإ

 تاهج لواحت نأ رطخلا لك رطخلا نكل «مهقوقحب ةبلاطملل اضيأ ةفرعمبو

 .775ح نمض 70ب 7ص ا/”ج :راونألا راحب )١(
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 سسانلا ليفلا ظ ©

 ءرمألا مامزب كسمت نأو «ريهامجلا ىلعو سانلا ىلع فافتلإلا «ةنيعم

 ءارو نم كاحت ىتلا تارماؤملا ثيحو «ةيلودلا تايقافتالاو تاقافتالا ثيح

 | .سيلاوكلا
 ديزمو «ةقدلا نم ديزم ىلإو ,ةظقيلاو يعولا نم ديزم ىلإ جاتحي اذهو

 ضعب يتؤت تأدب يتلا ؛ةيريهامجلا ةيبعشلا ةكرحلا دجن امبر الإو «دصرلا نم

 رطخلا نمكم انهو «قيرطلا فصتنم يف تقرُسو تردوص دق اهنأ : لكألا

 «يدصتلاو ةباقرلاو رذحلا نم ديزملا ىلإ سانلا نم جاتحيي يذلا ؛يدحلا

 اذه لوح كرحتلاو تاباتكلا نم ديزملا ىلإ ءاملعلاو نيفقثملا نم جاتحيو

 .عوضوملا

 مالسإلا يف مكحلا لكش
 :لاؤسلا

 .؟يروتاتكيد وأ يطارقميد وه مالسإلا يف مكحلا له
 باوجلا

 7 نوكي نأ ةرورضلاب سيل ينعي راع تسيل ةمسقلا نإ

 كلذ لبق نكل .ًايراشتسا نوكي دق لب « : ايد دينا نوكي نأ وأ ايطارقميد

 ىلع دادبتسالا نأل ؛ ةفلتخم تاجرد نيطمنلا نيذه نيب كلانه نأ ىلإ ريشن

 .اضيأ عاونأ ىلعو ؛تاجرد ىلع اضيأ ةيطارقميدلاو ؛تاجرد

 نوكت دقو «ريهامحجلا ةيطارقميد نوكت دقو «بخنلا ةيطارقميد نوكت دقف

 قرطتن امبر «ىرخأ قرط ىلع نوكت دقو «ليثمتلا ةقيرط ىلع ةيطارقميد
 .كلذل
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 ةلودلاو مكاحلا ةيعرش يف قوقحلا ئشانم

 يه ال مالسإلا يف ةموكحلا نإ :لوقن «لاؤسلا ميمصب طبتري اميف نكلو
 ضعب هيلإ راشأ ام اذهو ةيراشتسا يه امنإو «ةيروتاتكيد يه الو ةيطارقميد

 ةلودلا ١١-٠١5 ١1ج :هقفلا" ةعوسوم يف ؛ك>دلاولا ديسلا مهنمو ءانمالعأ

 .ىرخألا هبتك نم ديدعلاو ,"ةسايسلا 5١٠-8١١©ج :هقفلا"و ,"ةيمالسإلا

 طمن كانهف ءايدادبتسا وأ ًايطارقميد امإ مكحلا نوكي نأ ةرورضلاب سيلف

 ؛ةريثك قورفلا حمالمو قرفلا ملاعمو «"يراشتسالا مكحلا" :همسا رخآ

 .نيقرف وأ قرف ىلإ انه اه ةراشإلا يف رصتقنو

 مالسإلا يف دادبتسا ال

 ؛ بير وأ كش ىندأ الب مالسإلا يف دادبتسا ال نأ نيئيع يذل حضاولا نم

 ٌلَدْطَأْلاَو ْمُهَرْصِإ ْمُهْنَع ٌعَضْيَو + هنأ يللا لوسر ةثعب ةفسلف نم نأل

 ."*4( َمِهْبَلَع ْتَماَكَىْلأ

 ايروتاتكيد وأ ايدادبتسا مالسإلا يف مكحلا نوكي نأ لوقعملا نم سيلف
 سيل مالسإلا يف مكحلا نأل كلذ ؛ هريغ مأ (هيقفلا ةيالو) مساب ىمست ءاوس

 كاش فوكو اذبأ ايداديتسا

 :«تائملاب ةيراشتسالاو ةيروشلاو ىروشلاو ةراشتسالا يف تاياورلاو

 :مالعألا نم ضعب اهعمج دقو  فولألاب نوكت هللا دنع ملعلاو  اهلعلو

 عمج ثيح ؛هريغو مالسإلا يف ىروشلا باتك يف ؛ظدلاولا ديسلا مهنمو

 نم ةرشعلا باتك يف اهضعب عبتتملا دجيو امك «ريثكب رثكأ يهف الإو اهضعب

 )١( :فارعألا ةروس /١01.
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 سداسلا لجفلا

 3 5 5 || ثيداحأ عماج"و يرسل 1 05 |! لئاسوو ”راحبلا"

 ايطارقميد سيلو يراشتسا يمالسإلا مكحلا

 .؟ يطارقميد وه لهف ٠ ؛ًايدادتسا مالسإلا ف مكحلا نكي د مل اذإ نكلو

 :باوجلا

 هسفن بعشلا مكحي نأ يأ أ «بعشلا ةموكح ينعت ةيطارقميدلا نإف ؛ الك

 ةيعرشلا نوكت نأو «ريغ الو بعشلا نم ةدمتسم ةطلسلا نوكت نأو « هسفنب

 .هسفنب هسفن بعشلا مكحيف «بعشلا وه ةديحولا

 كلانه امنإو «ةحيحص تسيل ىنعملا اذهب ةيطارقميدلا نإف ؛مالسإلا يف امأ

 همسا لج وهو «ىلاعتو هناحبس هللا وه اهيف ةيعرشلا أشنم نأل ؛ ةيراشتسا

 .تاطلسلا ردصم

 ةيروتاتكيد ةموكح ٌرقأ له  ةيعرشلا أشنم وه يذلا  هلالج لج هللا نكل
 .؟سانلا ىلع

 :باوجلا

 ,تافصاومو تاموقم هل ًايراشتسا اماظن ةبيغلا نامز يف ٌّرقأ انإو ءالك
 لمكأ يهو «يطارقميدلا مكحلا تافصاوم نع اهتاهج نم ريثك يف فلتخت

 . لضفأ يهو

 ةعوضوملا طورشلا نكل ؛لوفكم سانلل مالسإلا يف باختنالا قحف
 .ةيبرغلا لودلا يف طورشلا نم ًالماكت رثكأ ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مكاحلل

 طورشب بختتملا مكاحلا فاصتا ةرورض يف بير ال هنأ حضاولا نم ذإ

 لوقلا حصي الو امك ادع يشم نأ درف لك حلصي ال ذإ ؛تافصاومو
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 ةيعرشلا دلوت ئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 يمألا وأ لفغملاو هيفسلاو نئاخلا ىتح اوبختنت نأ مكلف ءرارحأ مكنأب سانلل

 .هبشأ ام وأ زيمملا ريغ لفطلا وأ

 و «مكاحلا يف رفوتت نأ بجي ةيعرش وأ ةيئالقعو ةيلقع أطورش كانه ناف
 حشرملا يف طورش كلانه دجوتف «ةيطارقميدلا لودلا يف ىتح هظحالن ام اذه

 .ناهرب وأ نايب ديزم ىلإ جاتحي ال حضاو رمأ وهو ؛ مكاحلا بصنمل هباختنال

 ديما ةينؤلاظكو ةاراكت رقكأ الظوردشت تعض وددقلا «ةيمذابألا ةفيوتشلا'اهأو

 دوعي طرشلا اذه نإ .مكاحلا يف (ةلادعلا) طارتشا اهتلمج نم ًالثمف ءاهريغ
 هللا لام مضخي نم مكاحلا نوكي نأ زوجي ال هنأ ينعي وهو كجم

 هرخوج لو ةعئاو و قاسفلا نيانلا نم دركي 9و9 عيبرلا 9 لالا مصخ

 كلذ لواغ نف وأ هكايرحلل ارذارعم :قوتحلا كيف ءةايعلل مازن

 ضرف يفكي الو «كلذ نع هعنمت ةكلم اذ هرهوج يف نوكي نأ بجي لب

 .ةيطارقميدلا دالبلا يف ًاريثك كلذ دجن امك مهلفغي دق ذإ «هيلع سانلا ةباقر

 مالسولا يف مكحلا نإ :هزجوم امنإ «لصفم ثحب ىلإ جاتحي ثيدحلا اذه نإ
 ريمأ مالك يف درو اذل «سانلل لوفكم باختنالا قح نأ ينعيو ؛« يراشتسا

 رخآ ىلإ ؛ ()(ًاعرو ًاملاع ًافيفع ًامامإ مهسفنأل اوراعخي نأ) : هلوق 282نينمؤملا

 .فيرشلا هلوق

 ءابل مامإلا رايتخا يف اهقحو ةمألا (هيلع هللا مالس) نينمؤملا ريمأ مامإلا هيجوت يف ةحيرص ةياورلا )١(

 مهمامإ تومي امدعب نيملسملا ىلع مالسإلا مكحو هللا مكح يف بجاولا» :هل ةلاسر يف اكا2لوقي ثيح
 نأ لبق «ءيشب اوءدبي الو ءالجر الو ادي اومدقي الو اثدح اوثدحي الو المع اولمعي ال نأ .. لتقي وأ
 : يلالبلا سيق نب ميلس باتك عجار . .«ةنسلاو ءاضقلاب افراع اعرو املاع افيفع امامإ مهسفنأل اوراتخي
 ةلودلا ٠ ”"-1 ١1١ج : : هقفلاو .مالسإلا يف ىروشلا باتك عجارو «نورشعلاو سمانملا ثيدحلا "05 ص

 . لت يزاريشلا مامإلل ةسايسلا 1١٠-0١١5ج :هقفلا و ةيمالسإلا
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 ذعتلا ةلأسم نم مالسإلا فق

 :لاؤسلا

 .؟هب حمسي لهو ؛«بيذعتلا مالسإلا ٌرقي له

 :باوجلا

 نأ نكمي لب ؛ةيعطقلا لئاسملا نم دعت مالسإلا يف بيذعتلا ةمرح نإ

 تاموكحلا نأ دجن  فسألل ايو نكل ؛«تايرورضلاو تارورضلا نم اهدعن

 .اهدادبتسا سّركت يكل ٠ اليضأ اهنهتم يي لدتلا كريقعا قانا

 دشأ نم ربتعيف مالسإلا يف امأ ءيساسأ ءيش وه اهيف بيذعتلا دوجوف

 ."0(روقعلا بلكلاب ولو !ةلثملاو مكايإ) : فيرشلا ثيدحلا يفو «تامرحلا

 ًالماح هنوك ؛ناسنإلا ىلع ًايقيقح ًارطخ لكشي روقعلا بلكلا نإ
 ءاروف فعسيو حلاعي مل ول هنم ةّضعب ناسنإلا ىلع يضقي دق يذلا ضرملل

 .(روقعلا بلكلاب ولو !ةلثملاو مكايإ» :هب ةلثملا نع مالسإلا يهني كلذ عمو

 دلاولا ديسلا بتك دقو ءاليصفتو ةلمج ضوفرم مالسإلا يف بيذعتلا نإ

 ١١٠ج :هقفلا" باتك اهتلمج نم «بتكلا نم ةعومجم كلذ لوح كطاضيأ

 هقفلا ةعوسوم نم قوقحلا
 ؛قالطإلا ىلع مالسإلا يف بيذعت ال نأ هتحامس نيب هبتك نم ديدعلا يفو

 اذن عوضوملا اذبل صصختس انلعلو داما يودش ل رحلا#

 .ىلاعت هللا ءاش نإ « ًالقتسم

 .50711ح ١1ب 8١١ص ذى : ةعيشلا لئاسو )١(



 سدااسلا لصنل)

 مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 ةيعرشلا دلوت ئشانمو



 مهول



 ةيعرشلا دلوت ئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 ةمدقملا

 رطألا يف ثحبلاو «بعشلاو ةلودلا نيب « ةينيبلا ةقالعلا ىلإ قرطتلا ىرج

 هذه يفرط يف ٠ (مكحتت نأ يغبني ني يتلا وأ مكحتت يتلا «طباوضلاو دودحلاو

 .ةقالعلا

 عم مكاحلا لماعت يف يغبني ام ةهجل «ثحبلا يف قمعتلل ةجاحلا نيبتو

 «بعشلا وأ سانلا وأ عمتجملا وأ ةيعرلا هيلع نوكت نأ يغبني امو «هبعش

 ,ةنامألا يف ةيلالقتسالا قئاقحلاب فيرعتلاو «ةموكحللو مكاحلل ةبسنلاب

 .عيرشتلاو نيوكتلا يملاع يف اهنم يطابترإلا ناونعلاو

 ةياغلا

 ؛نيوكتلا ملاع يف اهتاطاقسإو «ةيلالقتسالا قئاقحلا ىلع ءوضلا ءاقلإ

 ؛ عيرشتلا ملاع يف هتالالدتساو « مكحلا يف ةنامألا يف يطابترإلا ناونعلا نايبو

 .مكحلا ةيعرشو قوقحلا يف ئشانملا كايبو
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 لوألا ثحبملا

 ةيئآرق رئاصب
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 سداسلا لسفلا

 يه 'مكحلا ةنامأ" ةموكحلا ىلإ سايقلاب ةنامألا نأ يضاملا ثحبلا يف انرهظتسا

 ديزم نم دبال اذل «حرطلا اذه برغتسي دق ضعبلا نأ ثيحو « ةيطابترا ةنامأ

 .لقحلا اذه يف مهوتت نأ نكمي يتلا ةهبشلا عفد عم ءابل حاضيإ

 ؛نيوكتلا ملاع يف (قئاقحلا)و « عيرشتلا ملاع يف (تابجاولا) نإ :لوقنف

 قئاقحلا يه ةيلالقتسالا قئاقحلاف .ةيطابترا نوكت دقو «ةيلالقتسا نوكت دق

 ضعبلا ىلع اهضعب فقوتي الو «ىرخألا ةقيقحلا ىلع اهدحأ فقوتي ال يتلا

 .رخآلا

 .رخآلا ضعبلا ىلع اهضعب 2'”فقوتي يتلا يه «ةيطابترالا قئاقحلا نكل

 ىلع رخآلل امهدحأ نيباتك اندنسأ ول اننإ :ًالثم دجن نيوكتلا ملاع يفف
 ىلع فقوتم «هذه هتئيه ىلع هئاقب يف نيباتكلا دحأ نإف :8 مقر لكش

 ءاضيأ طقسيس لوألا باتكلا نإف رخآلا باتكلا انلزأ ولف .رخآلا باتكلا

 اهب طبترم ناردجلا ىلإ ةبسنلاب فقسلاك هئازجأ ضعب نإف (تيبلا) كلذكو

 ىقبيو ءاهعمجأب ةدمعألا وأ ناردجلا ليزن نأ نكمي الو ءاهيلع فقوتمو

 .اهتاق هقسلا
 :ةيلالقتسالا قئاقحلا امأو «ةيطابترالا قئاقحلل ةيبيرقت ةيفرع ةلثمأ هذهف

 ديز اذكو «ناتيلالقتسا ناتقيقح امهنإف ؛رخآلا تيبلا كلذ عم تيبلا اذهكف

 ,ناسنإلا ندب ءاضعأ سكع ءامه امه امب ناتلقتسم ناتقيقح امه ورمعو

 ,باصعألا نم ةلسلسب اهعمجأب ةطبترم يه ذإ «ضعبب طبترم اهضعب نإف
 نذإ يهف ءاهيلع ةفقوتم يهف ءاهب مكحتت يتلا خملا يف ةيدامرلا ايالخلاو

 يف امإو دوجولا يف امإ نذإ ةيطابترالاف ءًايفصو أفقوت نوكي دقو ؛ايدوجو افقوت فقوتلا نوكي دقو )١(
 .ذادف ( ةضيفلا) كموك ءةنضولا



 ةيعرشلا دلوت عئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 .هجوب ةيطابترا

 قئاقح كلانهو «ةيلالقتسا قئاقح كلانه ًاضيأ يعيرشتلا بناقل يفو

 .ةيطابترا

 ناك ادحأ نأ ولف (نيدلا) : : ةيلالقتسالا قئاقحلل ةحضاولا ةلثمألا نمو

 مهردلا رادقمب هتمذ نإف ًامهرد هل عفدف « مهارد ةرشع رادقمب صخشل ًانويدم

 ىنعمب ةيلالقتسا ةقيقح هذهف «ىرخأللا ةعستلاب ةلوغشم هتمذ ىقبتو «أربتس

 .(ةمذلا لاغتشا) لاغتشالا نم وأ ةءاربلا نم مهس هل مهرد لك نأ

 نإف .(ةالصلا) ابل ةحضاولا ةلثمألا نمو «ةيطابترا قئاقحلا ضعب نكل

 يأ «ةلطاب نوكتس اهنإف ؛ عوكرلا الإ اهئازجأ ةفاكب ةالصلا ىلص ول ناسنإلا
 . ةالصلا نم ىرخألا ءازجألا كلت ىلإ نالطبلا يرسي

 نوكت دقو ةيطابترا نوكت دق نيوكتلا ملاع يف قئاقحلا نأ لصاحلاو

 ا ال يرق اعزب العب

 دق .4( اَهِيْهَأ لِ تنام ودون نأ هم مي هلأ َّنِإ © : ةفيرشلا ةيآلا يفو

 هل ديز ةنامأ صخشلا ىدأ ول ىنعمب ةيلالقتسا (ةنامألا) نإ :ضعبلا لوقي

 نويدملا ناسنإلاو «هل رمع ةنامأ دؤي مل نإو ءرادقملا اذهب هتمذ تأربأ دقف

 نذإف ءردقلا سفنب هتمذ أربت «مهنم ةثالث نويد ددس ول «صاخشأ ةرشعل

 يه «مكحلا ةنامأو مكحلا نإ :لوقن فيكف «ةيلالقتسا قئاقح (تانامألا)

 .؟ةيطابترا ةقيقح

 : نييوتسم ىلع روصتي كلذ حيضوت
 .يقالخألا وه : لوألا ىوتسملا

 .يهقفلاو يعرشلا وه : يناثلا ىوتسملاو

١/1 



 سداسلا لبفلا

 يقالخألا ىوتسملا ىلع ةيطابترالا

 وي ال رادقملا اذهبو «ةيليزنت ةيضقلاف يقالخألا قوتسملا نلعغ اماعأ

 تانامأ نم /444ر44 تانامأ ىدأ مكاحلا نأ ول ينعي ؛لاكشإ كلانه

 ريدم ًادحاو ًاصخش ملظ وأ ؛هقح رداصو ًادحاو ًانيجس ملظ هنكل ؛ « بعشلا

 ؛ ضراعم وأ يسايس وأ لماع وأ عرازم نم «سانلا نمو ةيعرلا نم ارادم وأ

 .يقالخألا ىوتسملا ىلع ؛ةنامألا دؤي مل هنأكف

 هلمع لك نإف ٠ ,طقف مهدحأ ملظ هنكل مهقوقح لكلا ىطعأ ول هنإ : يأ

 مويلا لاوط هدلاوب راب نباب ليثمتلا هحضوي امبو «مدعلا ةلزنم لّزنم ًايقالخأ

 ول فيكف «بضغبو هدلاو ىلإ ارزش رظن طقف ةدحاو ةظحل يف هنكل «ةليللاو
 .اددهم هيلع هدي عفر

 هدلاو ةمدخ يف دهتجاو دكو دج ول ىتح ءائيش لعفي مل هنأك لوقن انه

 يأ ءائيش لعفي مل هنأكف «طشو ىغط ةدحاو ةظحل يف هنكل «مويلا لاوط

 ىلع هنأ دكؤنو «مدعلا ةلزنم لزنم فرعلا رظن يف قحاللاو قباسلا هلمع لك
 , كلك يقالخألا قاوتسمملا

 دهتجاو دجو «سانلا ةفاك قوقح ىدأول هنإف ؛ (مكاحلا) يف كلذك رمآلاو

 نأو ؛«مولظم دحاو نيجس ةلودلا ءاجرأ ةفاك يف دجوي ال يك ءاراهنو ًاليل

 ةزهجأ ىدحإ ولو قحست ال نأو «نجسلا يف يسايس نيجس كانه نوكي ال
 اوماقو « ءانب يعوضوم دقن مبلو ؛نوضراعم مهنأل نيضراعملا قوقح ةلودلا

 هدلاول ًارزش ةرظنلا نإف ؛«(طبحلا) ةلداعم ظاحلب ؛ ؛كلذك أضيأ يعرشلا ىوتسملا ىلع هنأ حضتيس لب )١(

 طرشب اهيلع باوثلا قاقحتساو اهتحصو ابلوبق يف ةنهترم ةقباسلا لامعألاف هلك قباسلا هلمع تطبحأ

 .باوثلاو لوبقلاو ةحصلا ىوتسم ىلع نذإ ةيطابترا يهف ءرخأتم
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 ةيعرشلا دلوت عئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 .فورعملاب رمألا وأ ركنملا نع يهنلا بجاوب

 لك نأو ءًائيش لعفي مل هنأكف «ةدحاو ةيضق يف ولو ملظ ول مكاحلا اذهف
 .يقالخألا ىوتسملا ىلع أضيأ اذهو ؛«ءيش ال اهنأك دعت هدوهجو هداهج

 ؛هتيب يف ًافيض مهدحأ لبقتسا اذإف ًاضيأ كلذك فرعلا يف ةروصلاو

 :ةناهإب هناهأ ةظحل رخآ يف مث ؛ةليوط ةريقنول ةفايضلا نضورف اردو ةميرتخلاو

 . "”ةفايضلا تابجاو نم ًائيش لعفي مل هنأكف ؛لوقلا نم حراجب وأ

 يعرشلا ىوتسملا ىلع ةيطابترالا
 ةريخألا ةظحللا هذه نأل ؛ كلذك رمألاف يعرشلا ىوتسملا ىلع امأو-ب

 مدخ ول قباسلا لاثملا يفف .هلمكأب هلعف ام مدهتو ءهلك يضاملا مدهت دق

 رخآ يف هنكل « :ًالثم ليللا رخآ ىلإ خامفلا لوأ نم ضرفنل ءهمأ ناسنإلا

 هوه اذهو « قيانلا لمه لطنأ كقفن «فأ ابل لاق وأ + ووش اهنلإ نظل لبللا

 .طبحلاب ىمسي

 (نيمألا) ناونع ظاحلب ةيطابترالا

 بجاو يه مكحلا ةنامأ نأب :لوقن نحنف (تانامألا) لقح يف امأو

 ناك أ ءاوس «مكاحلا اذه ىلع قدصي ال (نيمألا) ناونع نأ ىنعمب « يطابترا

 ةنامأف «ةلودلا يف رخآ زاهج يأ وأ ةطرش دئاق مأ ءارزو سيئر مأ ةلود سيئر

 ال هلعجت ءاهب لكوأو هل تلوح يتلا ةوقلاو «هديب تملس يتلا هذه مكحلا

 .(طبحلا) ةلداعمل عضخ «دلاولا ةناهإ لاثمك لاثملا اذه )١(
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 سداسلا لجفلا ظ

 .تاهجلا عيمج نم 2 مدعلا باوبأ دسب الإ نيمألا ناونع هيلع قدصي

 قلغأ ولف ؛«ءيشلل باب فلأ هل ناك ول مدعلا نأ ةظحالمب كلذ حضتيو

 ءًامودعم ىقبي ءيشلاف «ريخألا بابلا قلغي ملو أباب نيعستو ةعستو ةئامعست

 ريخألا لماعلا نكل ؛دوجولا لماوع نم نيعستو ةعستو ةئامعست دجوأ ولو

 .دجوي ال أاضيأ لولعملاف « دجوي مل
 ؛ عيرشتلا ملاع يف مأ نيوكتلا ملاع يف أ ءاوس ةيهيدبو ةحضاو ةدعاق هذه

 ؛ءيشلا دجوي ىتح اهعمجأب ءيشلا مدع باوبأ قلغي نأ ناسنإلا ىلعو

 .امودعم ىقبي ءيشلاف «قلغم ريغ ًاعَّرْشُم مدعلل دحاو باب يقب اذإ الإو
 ةنامألا قلطم يف كلذك رمألاو «(ناونعلا) يف يه انه (ةيطابترالا) نذإ

 اهنم ىدأف «ةنامأ ةئام هديب تناك اصخش نأ ولف .مكحلا ةنامأب ًاصاخ سيلو

 ناونع هيلع قلطي ال هنإف «ةنامأ رخآب ناخ هنكل «نيعستو ةعست اهباحصأ ىلإ

 نيعستو ةعست عجرأ هنأ نم مغرلا ىلع ؛نئاخ اذه :نولوقي لب «نيمألا
 .اهباحصأل اهنم ةنامأ

 لك قيقحت ىلع فقوتم (نيمألا  يرابتعالا ناونعلا) اذه : ىرخأ ةرابعب

 هنأ هيلع قلطي ىتح ااًهلْهَأ ىلإ] اهلك تانامألا يدؤي نأب ؛ للعلا كلت

 .(نئاخ) هيلع قلطي ال ىتحو ؛(نيمأ)

 ةدحاو ةرم اذإو «نئاخلا ناونع هيلع قدصي هنإف اهب ناخ ول ةدحاو ةنامأف

 دعب بوتي نأ الإ ءراب ريغ هيلع قلطي هنإف هتدلاو وأ هدلاو ىلإ ارزش رظن

 نوكي نأ بجيف «؛ةدحاو ةنايخب يفتني نيمألا ناونع نأ وه مالكلاو «كلذ

 .هيلع نيمألا ناونع قدص مدع باوبأ يأ «ةنايخلا باوبأ يأ )١(
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 ةيعرشلا دلوت ئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 .نيمألا هيلع قلطي ىتح ءدراوملا لك يف ًانيمأ

 ًالثم كلانه ناك ولف «رتويبمكلا ةعانص ملاع نم الاثم مكل برضنلو
 اذإف «بوساحلا زاهج جمارب رمدت يتلا ةكاتفلا تاسوريفلا نم عون فلأ

 عفني ال هنإف ؛ًاسورياف نيعستو ةعستو ةئامعست ىلع ىضقو ريبخلا رطيس

 اذه ثبعيس ذإ فقوتيس رتويبمكلا نإف «هيلع ضقي مل سورياف رخآ مادام

 باوبأ قلغي نأ ريبخلا ىلع بجيف ؛هلطعيو لمعلا نع هفقويو هب سوريفلا
 ىلع يضقي نأ يفكي الو « اهلك سوريف فلألا ىلع ءاضقلاب اهلك مدعلا

 .اسوريف نيعستو ةعستو ةئامعست
 ادحاو اصخش ملظ اذإ مكاحلا نإف «ليبقلا اذه نم (مكحلا ةنامأ)و

 عطقم يف *2ريمألا ةملك انلقن دقو «ةنامألا ءادأب مقي ملو نيمألاب سيل وهف

 . "0(مِهُمْلا َريثَكْلا َكماكحِإل ةفاَثلا َكِعيِيْضَتِب ْرَّدْعُت ال َكَنِإَف» هنمو «قباس

 ؛«ميظع ىلاعت هللا دنع وه ٠ « مكاحلا رظن رظن يف هفاتلا ءيشلا اذه نأ كلذو

 ماكحلا وأ سانلا نم ريثك دنع جرادلا نأ ريغ «ةريبك اهلك سانلا قوقحو

 نوري الو ؛ عرازملا تامالظ ىلإ نوغصي الف ,يداعلا وأ طيسبلا قحلا لهاجت

 .اهنع عافدلاو هتامالظ ىلإ تافتلالا يف ادب

 اريصم ءالو نح قوكلا علا رح ألا ثراحلا نب كلام ىلا 2 نينمؤملا ريمأ دهع يف ثيدحلادرو )١(

 « ميل ةليح ال نيذلا ْنِم + !يلْفُسِا ةقبطلا يف هلا هللا من١ ءاهجارخ ةيابجو اهدالب ةرامعو اهلهأ حالصتسا

 ام هلل ظفخاو: .اًرُْعَمَو اعئاق ةقبطلا هذه يق نإ «ىتمزلاو ىَسْؤُبلا ٍلَهأ َو ,نيجاتخحُملا َو نيكاَسملا نم

 لك يف مالسإلا ِفاَوَص ِتالَغ ْنِمامَسقَو بكلام تيب نم امشق مهل لَعجاَو « مهي هََح نِمكظفْح

 ال كّناق ؛ ؛ رطب ْمُهْنَع كئلَغشَي الو. .ُهقَح َتيعرتسا دق لكو «ينذألل يذلا لثم مهم يَّصقألل نإف ٠ ءدلب

 دَقَفتَو «ْمُهَل كّدخ ْرْعَصت الو ٠ ْمُهْنَعكمَه صخشُ الف مهمل ركل كماكحإل ؛ فال كعب رده
 017" مقر : : لئاسرلا ؛ ةغالبلا جهن ,«لاَجّرلا هّرقحتو ,نوُيعلا همحتقت نم ؛ ْمُهْنَم كِيلِإ لِصَي ال ْنم َروُمأ

 يبأ نب دمحم اهريمأ رمأ برطضا نيح اهلامعأو رصم ىلع هالو ال يعخنلا رتشألل هبتك ةللهل باتك نمو
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 سداسلا لجفلا

 ْرَذْعَت ال َكَّنِإف» :هلوقب اهبنم ة2مامإلا دنع ةضوفرم ةفاقثلا هذه نإ

 ضهنف «ةلودلا هذه يف ةريبك تازاجنإ ققح اذإ مكاحلا نإ : لصاحلاو

 ملظ هنكل ءاضيأ تايرحلا رفوو «ىربك ةيداصتقا ةضهن ققحو ةلودلاب

 ذأ هنأ لئردع هيلع قاطي ذاق: مالطقف اذحاو ظيسن الفا ىأ اغرا ةمزوأ انوي
 .ةيئزجلا كلت يف ًارصقم ماد ام ؛نئاخ وه لب (نيمأ) هنأو «مكحلا ةنامأ

 نوكت نأ بجي يتلا «ةرئاطلا يف ةحالملا ةزهجأ يف رمألاك كلذ يف رمألاو

 ثدحني دق وأ «ةرئاطلا طقست دقف ء«دحاو زاهج لطعت اذإف «ةميلس اهعيمج

 .رخأ عون نم كابرإ اهيف
 اذإ ودعلا نإف «ءادعألا نم دلبلا يمحي يذلا (نصحلا) يف رمألاك وأ

 دق نصحلا وأ ةيماحلا رمأ نأ لوقلا اهنيح نكمي ال هنإف «ةدحاو ةرغث نم ذفن

 الإ قبت ملو «تنقتأ دق ناردجلاو راجحألا هذه لك نأل ؛ هنيصحت مكحأ

 .ةمكحم ريغ ةرغثلا كلت

 ةهجاوم يف اهلك مدعلا باوبأ قالغإ مزاللا نإف ءحيحص ريغ كلذ

 .باقعلا قحتسالو لب ءائيش ةيماحلا عنصي مل الإو ءودعلا

 هيف ةدحاو ةطقن ريغ يف ماكحإلا يوق ناك ولف ؛«(دسلا) يف رمألا كلذكو

 عرازملا ىلع يتأت دقو «ةطقنلا هذه نم برستتس هايملا نإف ؛ةفيعض تناك

 ةيطابتراو ةيلالقتسا ةنامألا

 يه تانامألا قلطمو ؛(مكحلا ةنامأ) نأ لوقلا نكمي هنإ :لصاحلاو
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 ةيعرشلا دلوت ئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 .ىرخأ ةيواز نم ةيطابتراو :ىرخأ ةهج - نم ةيطابتراو «ةهج نم ةيلالقتسا

 ظاحلب يلالقتسا ناونع وهو «تانامألا ىلإ سايقلاب نيمأ ناونع نإف

 لقتسم لاثتما اهل ؛ ةلقتسم ةدحو يه ىرخأ ةنامأل سايقلاب ةنامأ لك نأ

 .لقتسم باوثو لقتسم باقعو
 ىلإ سايقلاب نكلو «ةيلالقتسا راظنملا اذهبو ظاحللا اذهب نذإ ةنامألاف

 لوقب (نيمألا) ناونع ققحت فقوتي يأ «ةيطابترا ةقيقح يه نيمألا ناونع

 يف هنع ربعي ام ريظن كلذو «قلطم لوقب اهلك تانامألا ءادأ ىلع قلطم

 .(لصحملاو ناونعلا) ب لوصألا

 اهتيطابت را و (ةلادعلا) يف لاوقألا

 نإف هقفلا يف ققحم وه امكو «(ةلادعلا) وهو رخآ الاثم نآلا ضرعتسنلو

 : الاوقأ اهيف

 ؛ الامشو انيمي اهنع فارحن الا نود عرشلا ةداج ىلع ةماقتسالا اهنإ : اهنم
 ةيلعفلا ةماقتسالا يفكت امنإو «(ةكلملا) دوجو لوقلا اذه ىلع طرتش

 .يصاعملا بنجتيو امئاد ىلاعتو هناحبس هللا عيطي نأو ؛عرشلا ةداج ىلع

 ةبذك بذك ولف :ىنعملا اذه وه (ةلادعلا) يف يهقفلا ىنبملا ناك نإف

 ناخ نإو «قرف ال «ةريبك وأ تناك ةريغص ةدحاو ةبيغ باتغا وأ «ةدحاو

 ؛ًادحاو اموي ولو ةديج ةرادإ ذيمالتلا ةرادإ ةنامأ يف ناخ وأ ءدحاو مهرد يف
 ةداج ىلع اهنيح هل ةماقتسا ال ذإ ؛ ةماقتسالاو ةلادعلا نع اهنيح طقسي هنإف

 . لصحماو ناونعلاك وهف «عرشلا

 بات اذإ معن «ةلادعلل سايقلاب يطابترا ناونع وه :تلق تئش نإو
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 سداسلا لجفلا

 .ةلادعلا هل عجرتف ًاحوصن ةبوت نمتؤملا
 « ةبذك بذك اذإف « 2”هنم قسفلا روهظ مدعب رهاظلا نسح :اهنمو

 نسح شدخنيس «ةوهشب وأ ةبيرب ةيبنجأ ةأرما ىلإ هللا حمس ال  رظن وأ
 ."'”ةلادعلا نع طقسيف ؛هرهاظ

 نع داعتبالاب قلطملا مازتلالاو ءاهلك تاعاطلاب قلطملا مازتلالا دنعف

 ءرمألا رهاظ يف ينعي ملعن اميف ءرهاظلا نسح ققحتي ءاهعمجأب يصاعملا
 . ةلادعلا هنع طقست ةدحاو ةيصعم بكترا رمألا رهاظ يف هنأ ولف

 (ةلادعلا) ناونع ظاحلب ةيطابترالا

 نايبل رخأ هجو اذهو ,(ًالداع) نوكي نأ 55 مكاحلا طورش نمو

 وأ ناسنإ نويلم نيسخ نم ادحتاو اصخش هلظ ول مكاذنا نإف .ةيطابترالا

 .هتنامأ دقف دق نوكي «ناسنإ نويلم فلأ نم

 ولف «ناسنإ نويلم ةئامسمخو افلأ مكحي «نيصلا مكحي يذلا ضرفنلو

 يف هملظ ًادحاو ًاصخش الإ ءاعيمج مهل ةبسنلاب اقيبطتو اجهنم لدعلاب مزتلا

 .ةلادعلا هنع طقست هنإف «ةدحاو ةيناث

 نسح شدخي اميف ءرهاظلا نسح يه ةلادعلا تناك اذإ اميف كلذو
 نع فرحني نأ نود ؛ عرشلا ةداج ىلع ةماقتسالا يه تناك اذإ وأ «هرهاظ

 . "(ةكلملا) يه تناك اذإ ىتح وأ ءًاراسي وأ ًانيمي ةداجلا

 .ةياورلا يف امك اهريغو تاعامجلاب همازتلاب هنم حالصلا روهظ عم وأ 6

 .هقفلا يف كلذ قيقحتو ,ةدحاولا ةريغصلا هشدخت الف «رهاظلا نسح ةيفرعب لاقي دقو 23

 .ةريغصلا ىلع رارصإلا وأ ةريبكلا باكترا نع اهبحاص مصعت ةكلم يه ةلادعلا (")
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 ةيعرشلا دلوت عئئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 نع طقسي ةريبكلا ًالثم لعف اذإ هنأو ءريخألا ىأرلا اذه يف ليصفت ىلع
 .طقسي اضيأ اهيلع اًرصم ةريغصلا لعف اذإو «كش الب ةلادعلا

 ملعو ؛مالكلا ملع : ءوض ىلع عوضوملا اذه لوح لصفم ثحب انيدلو
 .هناظمل هكرتن «هقفلا ملعو ؛لوصألا

 صوصخبب ةفيرشلا ةيآلا هذه راطإ يف ثيدحلا نم رادقملا اذه انه اه انيفكيو

 هيلع قدصي ال :(لداعلا) ناونعو ؛«(نيمألا) ناونع نأو « مكاحلا نع انثحب

 .تالاحلا لك يفو روصلا لك يف ةنامألاب مزتلا اذإ الإ

 ؛ةدراوو ةدراش لك يف «راهنلا فارطأو ليللا ءانآ ةلادعلاب مزتلا اذإ الإو

 هبزح ىباح الو ءاضراعم الو ًاقفاوم ال ءاودع الو ًاقيدص ملظي ملف

 الو «سانلا قوقح نم وأ سانلا لاومأ نم مهقح قوف مهاطعأف «هتعامجو

 .مهقح ضعب مهملظف ؛هل نيسفانملا كئلوأ ىداع

 اقلطم امازتلا مزتلاو «هلك كلذ لوئسملا وأ سيئرلا وأ مكاحلا لعف اذإف

 الإو هب سانلا اضر طرش ءامكاح ىقبي نأ حلصي هنإف «ةنامألاو لدعلاب

 ؛ىلاعتو هناحبس هللا مكح يف يأ «ىلاعت هللا عرش يف ةيحالصلا نع طقسي

 .اضيأ بعشلا راظنم يفو

 ل : 4( اًهَمأ 31 تكلا ودوم نأ مكرم هللا نإ 2 نإ :ةراصعلاو

 , مهلك ااًهلْهَأ ىلإ] اهلك تانامألا ناسنإلا ىدأ ولف ؛ عيمجلاب عيمجلا ةقالع

 .هتانامأ ىلع نيمأ وهف

 اَذِإَو # «نيمألا ناونع ذئدنع هيلع قدصيس هنإف «كلذب مكاحلا مزتلا اذإو

 ؛لدعلاب هاياضق لك يف مكح اذإف د( لّدَعْلاي أومُكَحَت نأ ساتلا َنْيَب مثمكَم
 قار هبي نر ؛ لداعلا ناوئع هيلع قدصي ذئدنع
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 سداسلا لجفلا

00( 

 يناثلا ثحبللا

 ةيمكاحلا قح دلوت أشنم

 ةمهوتملا وأ ةلمتحلا ئشانملا يف ةقباسلا لوصفلا ثحابم ضعب يف انثحب

 نود .قيدعلللاو ةاخطلا نوم ريتك نأ اني كزو : ةيكاتلا قلن ةلوقلا وأ

 (ةيكلاملا) قح - ١

 يذلا «هريغو نوعرفب انلّثمو «دالبلاو دابعلل اكلام هسفن مكاحلا ىري ذإ

 سانلا ىريو «هل كلم اهلك هبشأ امو طفنلاو نداعملاو تاورثلا نأ ىري

 مامإلا لوقي امك :«الوخ وأ الّوخ هدابعو الود هللا لام اوذختا» هل اديبع

 .(2وعل) نيسحلا

 ةاغطلا هيلإ دنتسي يذلاو لوقملاو مهوتملاو ىعدملا «لوألا أشنملا وه اذهف

 .ةداع

 (ةبلغلاو رهقلا) :ةيمكاحلا قح أشنم -؟

 وهو «نينيدتملا ضعب ىتحو أضيأ نوريثك هيعدي يذلاو - يناثلا أشنملاو

 ادنتسم رخآلا وه دعي أشنملا اذهو .(ةبلغلاو رهقلا) وه  ناكمب ةبرغلا نم

 انأو ؛مكترهق يذلا انأ :وه مهقطنم نإف «نييروتاتكدلاو نيدبتسملاو ةاغطلل

 .رابخألا ”١ب 0اا/لص جا :راونألا راح )١(



 ةيعرشلا دلوت عئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 .اوعيطأو يل اوعمساف نذإ «مكيلع تبلغت يذلا

 :هل ةفيلخ هنبا ديزي لعجي نأ دارأ امدنع ةيواعم قطنم ناك اذكهو

 ءاضيأ خيراتلا هتبثأ امكو تقولا كاذ يفو نآلا سانلا دنع رتاوتملا فورعملاف

 .نوجنلاو قسفلاب ا رهاع اك هنأ

 ريغو انزو رمخ برش نم «قسفلاب رهاجما وهو  هلعجي نأ ةيواعم دارأف
 ةماع نأ يهيدبلا نم ناك ثيح «ةوقلاب نيملسملا ىلع ةفيلخو ًامكاح كلذ
 ةوقلا قطنم لمعتسا كلذل ؛كلذ نوضفريس اوناك مهصاوخو نيملسملا

 .دودحم اللا فنعلاو

 هعم ناكو ربنملا مهدحأ ىقتراف «سانلا عمجو ءابطخلا ضعب اعدف

 اذه نينمؤملا ريمأ نإ :لاقو «ةيواعم ىلإ راشأو «دمغلا يف ناك هلعلو « فيس

 درجو ءاذهف ىبأ نمو ديزي ىلإ راشأو  اذهف تام نإف  ةيواعم ىلإ راشأو

 .سانلا هوجو يف هرهشو هدمغ نم فيسلا
 ©” سانلا بطخأ تنأف سلجا :ةيواعم هل لاقف

 كلذ يف ديحولا هقطنم ناك لب «سايقم يأب اقطنم كلتمي ةيواعم نكي مل

 .(ةبلغلاو رهقلاو فيسلا) وه

 ناكل ييرعلا مدور ماشا رص ديمتسل ىلعتلا ل ماكحار

 .فيسلا قطنمب رهجي هنإف اذل ٠ ناك نومألا ىلك طيس نأ معلا 0007

 ىكزأو ةالصلا هيلع) ىبتجملا نسحلا مامإلا عم هدهع يف ةيواعم نأ امك

 تحت يلع نب نسحلا هتيطعأ ءيش لك نإ الأ) ب ءًارتهتسم حّرص دق (مالسلا

 .دهعلا ةيالوب ديزيل ةعيبلا ركذ 0 8١ص 7ج :ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا )١(
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 سداسلا لجفلا ظ

 7 هو يفأ ال نيتاه يمدق

 ملظلاب ةرهاجملا نم نوعنامي الف «ةبتتسم مهتموكح نوري امدنع ماكحلاف

 دبتسملا ىأر اذإ كلذ ؛هذه هتسايس الملل مكاحلا حيبي ال دقو «ناودعلاو

 قيرط نع لواحيس ذئدنعو «رارقتسالا كلذبو ةوقلا كلتب سيل همكح نأ

 000 ل

 قطنملا اذه دض عرشلاو لقعلاو ةرطفلا

 رهقلا) وه «ةيمكاحلا قح دلوتل وأ «ةيعرشلل مهوتملا يناثلا أشنملا نأ نذإ

 فاقروأ انودج <( ةيلخلاو

 قطنم يف ال «ةّرملاب لوبقم ريغ رمأ وهو «نالطبلا حضاو أشنم وهو
 ؛ عرشلا قطنم يف الو «ءالقعلا قطنم يف الو «ةرطفلا قطنم يف الو «لقعلا
 .ةبلغلاو رهقلا قطنمب لبقي دحأ ال ذإ

 سيركتل ًاقيرط نوكي « يعرش اللاو مارحلا ّنأب لوقلا لقعي ال هنأل كلذو
 لافطألا ةقرسب هللا حمس ال  موقي نمك كلذو «يعرشكو لالحك ةجيتنلا

 دق تمد ام :لوقي مث ٠ ؛ ىفشتسملا نم ةدالولا وثيدح مهو مهفاطتخا وأ

 يف ًاجتحم ,يدالوأ مه نذإ دالوألا هيما «مكدالوأ تقرسو مكترهق

 .قحلا اذبل دلوم لماعك ةبلغلاو رهقلاب همعز

 هل ةمأ اهربتعي مث عراشلا وأ ةسردملا نم وأ اهتيب نم ةأرما فطتخي نمك وأ

 !!؟قطنملا اذه لبقي لقاع نم لهف «ةجوز وأ

 دجوي تاءاصحإلا ضعب يفف ؛كلذ رئاظن نم ريثكلا دجن مويلا ملاع يفو

 .هرابخأ ضعب ركذو يلع نب نسحلا ةمجرت : 5ص ١1١ج :ةغالبلا جهن حرش 21(
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 ةيعرشلا دلوت عئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 قيقرلا ناونع هيلع نوقلطي ال مهنكل  ءامإو ديبع يأ قر انويلم ملاعلا يف
 لب «قيقرلاك هنومدختسيو هعم نولماعتي ثيح كلذ هعقاو ناك نإو .

 .ىرخأ ظافلأو غيصب ناك نإو «مهنورتشي رتشيو مهنوعيبيو

 لودلا نم اههابشأو اكيرمأ يف مه (يرصعلا قرلا) ءالؤه نم ريثكو

 يف مهنومدختسي ذإ ؛ قيقرلا نم أوسأ مهنم ريثكلا عضو نإ لب «ةيطارقميدلا
 ؛ كلذ نمربكأ مقرلا لعلو ءاهريغو تاردخملا تاكبش يفو داسفلاو ةراعدلا

 قاقرتسالا ماظن) هّمسنلو «ةيبرغلا ةراضحلا تائيس مظعأ نم دعي اذهو

 .(عنقملا ثيدحلا

 قات نأ بانك ةزوذالطيمر ةعرتللا و .ناععالاىوأ ةلقلاو رهقلا ذك هو

 قيرط يه ةبلغلاو رهقلا لهف «ةيلود ةكبشل ىرخأ ةلود يف امهنوعيبي مث

 .؟ ةيعرشلل
 و « ملظلا عاونأ عشبأ نم هنإ لب ٠ يعرشو يلقع مارح كلذ نإف ؛ الك

 .ةجيتنلا ةيعورشمل اقيرط نوكي نأ نكمي الو :«لقعلا هتمرحب لقتسي

 !ةبلغلاو رهقلا قطنمل ةينيدو ةيرصع تادرفم

 ىلع مكحلاو ةطلسلا ملستو ؛يركسعلا بالقنالا سيلأ :لأسنل نآلاو

 .ةباغلا ةموكحو ةبلغلاو رهقلا روص عشبأ نم ةروص ؛قيرطلا اذه نع سانلا

 لقعي فيك ؟ةيعرشلل أشنم يركسعلا بالقنالا نوكي نأ لقعي فيكو
 .؟كلذ

 نأ ةلحاو اكتم أ كحلاو كلو ىلإ ةنيبغلاب اضوقوم ىمألا اذهان اك اذ

 نم دلب يأ يف «ةلماك ةموكح كلمتت نأ لبقن فيكف «ةبلغلاو رهقلاب اكلمي
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 سداسلا لسفلا

 .؟ةبلغلاو رهقلاب «برغلا وأ قرشلا دالب

 «ةرهاظلا ةبلغلاو رهقلاب نوكت دق ةرطيسلاو كلمتلا نأ حضاولا نمو

 ةبلغلاب نوكت دقو «ةيلودلا بورحلا وأ ؛ةيركسعلا تابالقنالا يف اهارن يتلاك

 ةرطيسلل ةيعرش ريغ ًالبس كلست يتلا (ةطغاضلا تاّيبوللا) ًالثمربع «ةيفخلا
 رثكأ امو «عّنقم هنكل ةبلغلاو رهقلا نم عون أضيأ اذهف «سانلا تاردقم ىلع
 لكشب عوضوملا اذه اقحال ثحبنس انلعلو «ةيطارقميدلا لودلا يف هجاور

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اليصفت رثكأ

 :هانحرط يذلا ةيعرشلل مهوتملا يناثلا أشنملا اذه نأ رمألا يف بيرغلاو

 .ةينيدلا ةموكحلا يف ىتح ةيعرشلا أشنم نيريثك دنع حبصأ يذلاو

 ةيالو) هل تناك «ةطلسلا ىلع ىلوتسا اذإ (هيقفلا) نأ ضعبلا ىري دقف

 ينعي اذهو :هوعيطي نأ ًاضيأ سانلا ىلعو ءاهقفلا رئاس ىلع ناكو ؛(رمألا
 .(ةيالولا) يف لصفلا ةملكلا ةبلغلاو رهقلل نأ

 ردقلاب  مهتيالو اودمتسا دق ةبيغلا نمز يف ءاهقفلا نأ حضاولا نمو

 نم عيمج لمشت ةباينلا ةلدأو «مامإلل ةماعلا ةباينلاو ةلاكولا نم مهل ددحلا

 ءاوس  اهردقب  ةيالولا اعيمج مهلف اذه ىلعو ءدحاو نازوب طئارشلا عمج

 .ال مأ ةطلسلا اوملتسا

 ال ذإ ءًالقن الو ًالقع ال هتيحجرأ هل بجوت ال ةطلسلل مهدحأ مالتساو

 هل نوكتل ءاهقفلا دحأل حجرم ةبلغلاو رهقلا نإ :لوقت ةدحاو ةياور دجوت
 29!ةيالولا ةيلعف هل نوكتل وأ ةيالولا

 .فلؤملل "ةيلوصأ  ةيهقف ةسارد ءاهقفلا ىروش" باتك كلذ لوح مالكلا ليصفتب ةطاحإلل عجاري )١(
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 ةيعرشلا دلوت عئيشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 !ةبلغلاو رهقلا الإ اهتيعرشل دنتسم الو تحبصأ يتلا لودلا رثكأ كنع عد

 !ةاغطلل ىوقألا حالسلا (شيجلا)

 ةساسحو ادج ةماه ةطقن دنع فقوتن نأ يرورضلا نم دجن انهو

 وه : ااا دوك نيدبتسملاو ماكحلاو ةاغطلا نإ : يهو «ةيريصمو

 مئاعد سيركت يف ءاذوفنو ًاكتف ةحلسألا دشأ نمو «ةحلسألا ىضمأ نم

 .ةحلسملا تاوقلاو شيجلا وهو الأ «ةيعرش ريغ مهتطلسو مهدادبتسا

 لوح « سانلل ديج فيقثت كلانه سيل نأ كلذ يف بيرغلاو فسؤملا نمو

 نينقت دجوي ال هنأ امك «يلصفملاو يروحم او بيهرلا حالسلا اذه ةروطخ
 ةينوناق تانامضو ءدودحو طباوض اوعضي مل نيننقملا نأ ىنعمب .ابل ديج

 ىلإ دنتسي روتاتكيدلاو دبتسملا نأ عم ءاهدييحتو ةوقلا هذه طبضل ةلماكتم
 .بعشلا عمق يف ساسألاب ةوقلا هذه

 ريغو ةيمالسإلا بتكلا نم ريثكلا تعجار يننإ  رمألا يف بيرغلاو امك
 ذإ ءًاقالطإ يفنلاب لوقأ الو «كلذ نع ثحبت ام ًاليلق اهتدجوف «ةيمالسإلا

 ةيهام ةهجل «شيجلا نع ًادج ةرصتخم ثوحب اهنكل «ةلمجلا يف ثوحب دجوت
 مدعو ءأمامت ةوقلا هذه دييحت نمضي ثيحب هبناوج ىتش نم «ينوناقلا هعقوم
 :اذبأ اهفادخسا ةءاحإ

 ربع ةردقلا زكرمت ةلكشم ةجلاعم لواح دق ويكستنوم' نأ ظحالملاو

 ةيروهمجلا ةسائرف ؛ةيئاضقلاو ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا» ؛تاطلسلا لصف ةركف

 ؛ةيناث ةهج نم ةمألا سلجم وأ بعشلا سلجم وأ ناملربلاو «ةهج نم ءارزولاو

 .ثحبلا اذه دنع لبقتسملا يف فقوتن امبرلو «(ةثلاث ةهج نم يئاضقلا زاهجلاو
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 سداسلا ليفلا ظ ©

 نع اولفغ دق  تدجو اميف  نيركفملا رئاس نأ بارغتسالا ىلإ وعدي امو
 «ريثكب كلذ نم رطخأ وه امل ةلماكتملا نيناوقلا عيرشتو ةيركفلا لولحلا عضو

 لصف عفن امل جلاعت مل ول يتلاو ؛ةردقلا زكرمتل ىوقألا ةيساسألا ةرؤبلل يأ

 هظحالن يذلا كلذو «ةحلسملا تاوقلاو شيجلا يهو الأ ءائيش تاطلسلا

 وه هل ىلوألا ةماعدلاو «هدادبتسال روتاتكدلا هيلع دمتعي ام دشأ نإ

 عقوم لوح ًالماش ًاينوناق ًاثحب دجأ مل كلذ عمو ؛(ةحلسملا تاوقلاو شيجلا)
 يه امو « شيجلا دئاق بختني فيكو ؛ينوناقلا هعضوو ؛ةلودلا يف شيجلا

 ةطلسلا ديب ةادأ ىلإ لوحتي ال نأ نمضن ثيحب «هعضول ةينوناقلا ةغايصلا

 ,ىوقلا رئاس تاردق ءاغلإلو «ءيش لك ىلع ةرطيسلا ضرغل ةيذيفنتلا

 .يندملا عمتجملا تاسسؤمو

 دعاوقلاو ةينوناقلا لولحلاو رطألا نم ةعومجم لابلاب ترطخ دقو
 ةيمهأ لقت ال اهنأ روصتأ يتلاو ؛«ةدقعملاو ةيساسألا ةيضقلا هذبل طباوضلاو

 تثدحأل ءايلمع تقبطو رثكأ ترولبتول اهنأ يف ءتاطلسلا لصف ةركف نع
 .تاموكحلا دادبتساو ةردقلا زكرمت ةلداعم يف ًايرذج ًابالقنا

 زكرمت تيتفتو «ةيروتاتكدلا تيتفتل تاطلسلا لصف ةلداعم نأل كلذو

 ةلداعمو «بناج يف ةدحاو ةهج وأ دحاو صخش يف ةردقلا سركتو

 زيكرتل لماع ربكأ وه يذلا «شيجلا دييحتل ةيلمعلا ةينوناقلا تانامضلا

 .بناج يف عافدلا ريزو وأ ةيروهمجلا سيئر صخش ديب ةردقلا

 ةغالبلا جهن يف (شيجلا) عقوم

 ليلا



 ةيعرشلا دلوت عئئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 ريمأل مالكب «يريصملاو لب يجيتارتسالا يحاتفملا ثحبلا اذه أدبنلو

 هيلعو نيلصملا تاولص هيلع) بلاط يبأ نب يلع نيدحوملا ىلومو نينمؤملا
 رتشألا كلامل هدهع يف لوقي "ةغالبلا جهن قف م مداعلا ىكزأو ةالصلا

 كيلو ِنْمَأْلا ُلَبسَو «نيدلا ٌرِعَو قاَلْوْلا ُنِبْزَو 3 ةّيِعَرلا ُنوُصُح 4 هللا ٍنْذإِ ُدوُُجْلاَف»

 .'(مهب لإ هع | ُموُقت

 مالكلا ريمأ نأ كلذ «مالكلا اذه ميكحو نقتمو يوقو مكحتسم وه مك

 طباوضو ةيروحم ارطأ انيطعي «ةمكحلا ريمأو ةحاصفلا ريمأو ةغالبلا ريمأو

 ٍنْذإي ُدوُنُجْلاَف» : طقف ةليلق تاملك يف ًادج ةيصعتسم ةلكشم لحل ةيرهوج

 شيجلل يلخادلا ماظنلا دونب نم ًايرهوج ًادنب لثمي اذهو .ةّيِعَرلا ُنوُصح ِهَّللا

 يف مهعقوم وه امو «مهتيلوئسم يه ام نيبي ذإ «شيحلا يبستنمو دونجلاو
 : مهنإ ؛دلبلا

 .مكاحلل انوصح اوسيلو (ةّيِع ةيِعَرلا ُنوُصُحِل-أ

 ةموكحلل نوصحو «مكاحلل نوصح يه ةدبتسملا لودلا يف شويجلا نإف

 هب عمقيف «هدادبتسا سيركتل مكاحلا اهمدختسي ذإ «ةيعرلل انوصح تسيلو

 ال ةلاسم لودلا كلت نوكت دقو «ىرخألا لودلا ىلع هب ىغطي وأ ء«بعشلا

 .طقف مكاحلا يف ةلكشملا لب «ةلودلا هذه عم ابل ةلكشم
 لب «ةيدو ةقالع اهنيب اميف بوعشلا ةقالع نأ دجن نايحألا نم ريثك يف ذإ

 تريثأ يتلا «لودلا نم ريثك يف ىرن ام لثم فثكم جوازت تاقالع نوكت دق

 انصح شيجلا ىري يذلا مكاحلا نم ةلكشملا عبنت امنإو ؛ ةنحاط بورح اهنيب

 نيح اهلامعأو رصم ىلع هالو امل يعخنلا رت رتشألل هبتك لهل باتك نمو 07مقر :ةغالبلا جهن (1)

 .ركب يبأ نب دمحم اهريمأ رمأ برطضا

 ما/ ١



 سداسلا ليفلا

 بورح نش يف هلغتسيف «ةيدادبتسالاو ةيوطلسلا هتاعزنلو هئاوهألو ءهل

 .يدعتلاو

 ماظنلا نع حصفي ذإ (هيلع هللا مالس) نيدحوملا ىلومو نينمؤملا ريمأ نكل
 ُدوُنُجْلاَف» «ملاظلا مكاحلا ديب ةادأ شيجلا نوكي نأ ضفري «شيجلل يلخادلا

 ىلعو «مهقوقح ىلعو «مهتابستكم ىلع ظافحلل ,ةّيِعَرلا ٌتوُصح ِهّللا ِنْذإ
 مكاحلا وأ يلاولل حلاصم ىلع ظافحلل سيلو «مهتماركو مهضارعأو مبلاومأ

 .كلملا وأ

 وأ «مهتيامحل سيلو «رثكأ ال ةالولل لامج يهو , قاَلؤْلا ُنْيَزَو) -ب

 ةيعرلا نصح شيجلاف «ةاغطلا ءالؤه يف ةدوجوملا ةيناصخشلا سيركتل

 وهف «شيجلاب نيزتي يلاولا نإف ةيعرلل انصح نوكيذإو «ةالولا نصح سيلو
 «بعشلل ةيامحل هيقبيو شيجلا رود ىلع ظفاحي نأ عاطتسا ثيح هل ةرخفم

 عمقلا يف مدختسي ال لامجلا نإف «مهل احالس سيلو ةالولا ةنيز شيجلاف

 .قوقحلا ةرداصمو نجسلاو باهرإلا يف مدختست ال ةنيزلاو

 وه يمالسإلا هقفلا يف يساسألا شيجلا راودأ نم نأ (نيدلا ْرِعَو)-ج

 عمقل مدختسا ةيروتاتكدلا دالبلا نم ريثك يف هارن امك هنكل «نيدلا زازعإ

 نيدلا زع نم اذه نيأو «نيدلا مساب سانلا قوقح قحسلو ؛نيمولظملا

 . مناك نيكفلا كعمنإ:«ةقاوقإو

 ؛ سانلا قوقح نع عفادمك مدختسي نأ بجي شيجلا نأ حض اولا نمو

 قاقحإل «مهقوقحل اسيركتو ةيعرلا قوقح نع اعافد شيجلا مدختسا اذإف

 شيجلا نوكي ذئنيحف «قوقحللو تايرحلا سيركتو «لطابلا لاطبإو قحلا

 .نيدلل أزع
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 ةيعرشلا دلوت ئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 شيجلا مدختسا اذإ امنيب «نمألا لبس مه دونجلاف ,(نْمَأْلا ُلْبْسَو)»-د

 ليبس ىلإو باهرإلاو فوخلا ليبس ىلإ لوحتيس وهف «نيرهاظتملا عمقل
 :دايعلاو ةالبلا هدأل اليسا كينأ بع قلنا نإ ايسر كو ةيروتاكك هلل

 .(اهيمارح اهيماح) : لوادتملا لثملا بسح نوكي الف

 مكاحلل اماوق سيلو ةيعرلل ماوق شيجلاف ؛(ْمهب الإ ُةيِعَرلا ُموُقت سْيَلو)-ه
 ىكزأو ةالصلا هيلع) نينمؤملاريمأ مالك لوح مالكلاو « هتيعر ىلع بئذتسملا
 .مداقلا ثحبلا يف ىلاعت هللا ءاش نإ هضعب لمكنسو «ليوط (مالسلا

 ةينوناق ةدام وأ ًادنب رشع ةعبرأ تعضو ربدتو لمأتو ريكفت دعب : اماتخ

 هتلع يف مث ةثدحملا ةلعلا وحنب شيجلا نيوكت ءدب يف ىعارت نأ بجي « ةيساسأ

 "2(يركسعلا بهذملا) يف ًايرهوج ًارييغت ثدحيسف كلذ ققحت ول «ةيقبمل
 .ةلودلل

 هتيهام ددحت يتلاو ءركسعلا ةفسلف اهيلع ينتبت يتلا سسألا هب ينعنو

 شيجلا نإف ؛ ةلودلا اهب لمعت مل ول هذه سسألا ةعومجمو «هتقيقحو
 لصف يف اهضعب ىلإ ريشنسو «دادبتساو عمق ةادأو « باهرإ ةادأ ىلإ لوحتيس

 .ىلاعت هللا نذإب رخآ باتك ىلإ طاقنلا رئاس كرتنو «تانامضلا

 ةيار عفري نمت نوكن يكل «مكلو انل قيفوتلا ىلاعتو هناحبس هللا لأسن

 .بيحن عيمس هنإ 4 اَهِلْمَأ لِ 2 تانامألا يدؤيو ءدالبلا يف لدعلا

 ميقلا لمشت يتلاو .ةيركسعلا ةديقعلا هب دصقي يركسعلا بهذملا نإف .ميهافملا يف قيقدتلا ضرغلو )١(
 قيقحتل ةحلسملا تاوقملا مادختساو ءانب ددحت يتلا ,برحلا نفو يركسعلا ملعلا ْق ةيركفلا ئدابملاو

 .ةينطولا حلاصملاو فادهألا
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 سداسلا لجفلا ظ

000 

 ثلاثلا ثحبملا

 عوضوملاب ةقالعلا تاذ تالؤاستلا نع ةباجإلا

 ةّيمألاو لهجلا ماسقأ

 :لاؤسلا

 .؟سانلا سوفن يف نكمتملا لهجلا حفاكن فيك
 :باوجلا

 هيعوو «ناسنإلا ناميإ ضوقت يتلا تافآلا رطخأ نم دعي لهجلا نإ

 .؟اهتحفاكم مث نمو ؛ ةفآلا هذه ميجحت لبس يه امف ٠ ؛ هلبقتسمو هرضاحو

 مولعلاب ًالهج لهجلا نوكي دق ذإ : ماسقأ ىلإ هميسقت الوأ يغبني لهجلا نإ

 .باسحلاو ةسدنبلاو تايضايرلا وأ ءايميكلا وأ ءايزيفلاك ةيعيبطلا

 لهجلا وأ ًالثم داصتقالابو ةسايسلابو « ةيناسنإلا مولعلاب الهج نوكي دقو

 .قوقحلاب لهجلاو عامتجالاب

 امهم لوألا طمنلا ناك نإو ءرطخألا امه لهجلا نم ناطمنلا ناذهو

 مولعلا نم لوألا بناجلاب متهت «تاعمتجملا نم ًاريثك نإف فسألا عمو ءاضيأ
 ال نكلو ؛ ةيفارغجلا وأ بطلا وأ ةسدنبلا وأ باسحلا اهيف درفلا ملعتي ذإ .طقف

 , نطاوملا نع ةيسايسلا ةيمألا عفرل بولطملا ىوتسملاب ايقيقح ادهج اهيف لذبي

 ,يلمعلا دعبلا يفو يرظنلا دعبلا يف «ةيقوقحلاو ةيداصتقالا ةيمألا عفرلو
 .ةيساسألا ةلكشملا نمكت انهو



 ةيعرشلا دلوت ئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 وأ ؛هقوقح يه ام فرعي ال هنكل ءهصاصتخا يف املاع نطاوملا نوكي دق ذإ
 ملاعك ًالثم كلذو ءاهليصحت لبس وأ اهيلع ةظفاحملا لبس فرعي ال اهفرع اذإ

 ةينوناقلا هقوقح فرعي ال هنكل ءرخآ ءيش يأ وأ بيطخ وأ سدنهم وأ بيبط
 ءانبلا ةيرحو ةراجتلا ةيرح هل نأ «ةيداصتقالا هقوقح فرعي الو «نطاومك

 بسح كلذريغو ةماقإلا ةيرحو رفسلا ةيرحو لماعملاو عناصملا دييشت ةيرحو

 ةرصاعملا لودلا يف نآلا ةلوادتملا دويقلا هذه نودبو « "”يمالسإلا ينوناقلا

 هللا ءاش نإ هل ريشنسو «قباس ثحب يف هل انرشأ امك ءاهنم ةيطارقميدلا ىتح

 .ىلاعت هنذإب اقحال كلذل صصخم ثحب يف

 تاموكحلا نإ «ةيعانصلا ةيمألا نم رطخأ ىهو «ةيسايس ةيمأ كانهو

 انه ناك ول الإ رومألاب دبتست نأو «سانلا باقر يف مكحتت نأ عيطتست ال

 لئاسمبو ةيسايسلا هقوقحب ناسنإلا ةفرعم مدع ينعي يذلاو «يسايس لهج

 يملسلا لوادتلا ةرورضو ءالثم ةيسايسلا ةيددعتلا ةلأسمب « مكحلاو ةسايسلا
 ؛ةدعاقلا ىلإ ةدايقلا نم رييغتلا ةرورضو ءالثم تاونس عبرأ لك «ةطلسلل

 .ريغصلا ىلإ ريبكلا نم
 ةفرعم اهفرعي وأ ؛هرئاظنو كلذ فرعي ال نأ ينعت ةيسايسلا ةيمألاو

 متهي الو ءاهب يلابي ال هنكل ةقيمع ةفرعم اهفرعي وأ «طقف ةيشماه ةيحطس
 .(ةيسايسلا ةيمألا) نم اهلك اهنإ ءاهب

 فلتخم يف مهقوقحب سانلا لهج ينعت يتلاو «ةيقوقح ةيمأ كانهو

 نييسايسلاو يأرلا ءانجس نم ًاريثك نإف ؟ تان نحنا وكب هس ملوقللا

 دمحم ديسلا مامولل "ةيمالسإلا تايرحلا باتكو )ع "قوقحلا اند م : هقفلا" مرر -- 00 23(
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 سداسلا لجفلا

 ابل سيل ةلودلا نأ فرعي ال دق لب «مهريغو لب نيجسك هقوقح فرعي ال

 رثكأ امو «ةيعرش تسيلو ةيناسنإ تسيل يتلاو ؛«ةمهتلا هذهب هلقتعت نأ قحلا
 .مهتلا هذه لاثمأ

 عقاو نم «نيدلا يف ماه لاثم وهو لقحلا اذه يف يلاتلا لاثملا مكيلإو

 ,ةيروتاتكدلاو ةيطارقميدلا «ةيمالسإلاو ةيحيسملا «ةيبرغلاو ةيقرشلا لودلا

 .نيّدلا يف رسعملا نجسي ال مالسإلا يف امنيب «نيدملا نجست ًاعيمج اهنإف

 ةلودلا قح نم سيلف ؛نيدلا يدؤي نأ عيطتسي الو «ًانيدم دحأ ناك ولف

 ناك اذإ اميف نجسلا مدعب همكحو عرشلا نع رظنلا عطق عمو «هنجست نأ

 ربدي فيكف نيدملا نجس نأ ذإ ءاضيأ لقعلل فلاخم كلذ :لوقن ءارسعم

 .؟ غلبملا

 ؛ هتيرح ترداصو ةميركلا ةايحلا يف نيدملا قح ترداص دق ةلودلا نإ مث

 دادسلا عقيف ردقي مل نإو « غلبملا دادس ىلع ردقأ نوكيس هنإف اقيلط كرت ولو

 تاورثلا نم اهتادراو نم ةلودلا ىلعو «مالسإلا يف لاملا تيب قتاع ىلع

 .بئارضلا نم وأ ةيعيبطلا

 ناسنإلا نجس زوجي ال هنأو «قحلا اذه فرعت ال ةداع سانلا نأ فسؤملاو

 يف سانلا نم نييالم نآلا ملاعلاب لعلو «نيدلا ءادأ ىلع رداقلا ريغ نيدملا

 .ههابشأو لطابلا رمألا اذه لجأل اونجس دق «برغلاو قرشلا

 عاونأ أوسأ نأو «لهجلا عاونأ فرعن نأ ةيساسألاو ىلوألا ةلأسملا نذإ

 ةيرظنلا قوقحلاب لهجلا يأ «يقوقحلا لهجلاو يسايسلا لهجلا وه لهجلا

 ةداجلا ىلع دالبلا ريستس ذئدنعف عفترا اذإ لهجلا اذهو «ناسنإلل ةيلمعلاو

 تايرحلاو « ةمكاحلا يه ةيراشتسالاو «ةحلاص ةموكحلا نوكتسو « ةميقتسملا

 لح



 ةيعرشلا دلوت ئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 نوقلطني مهو نيملسملا دحجن ذئدنعو ,ةلوفكمو ةظوفحمو ةنوصم قوقحلاو

 ىلع نومدقتيو «كلذ ريغ يفو راحبلا يفو ءاضفلا يف ءايعانصو ايداصتقا

 .ىلاعت هللا ءاش ام ىلإ ةمدقتملا لودلا

 لهجلا ةحفاكم لبس نم

 حفاكن نأ عيطتسن فيك :لاؤس ىلع ةباجإلل قلطنن كلذ دعبو

 لهجلا كلذكو :يقوقحلا لهجلاو «ةيسايسلا ةيمألا وأ «يسايسلا لهجلا

 .؟ يداصتقالا

 تارمتؤملا فولأ هلجأل دقعت نأو « هيلع زكرنو هثحبن نأ يغبني بناجلا اذهو

 قرش يف تايوتسملا فلتخم ىلع تاسلجلا نم فولألا تارشعو «تاودنلاو

 يف ةصصختم تاسارد زكارم سسؤت نأ بجي امك ءاهبرغو ةيمالسإلا دالبلا

 ةصاخ ةيتوبكنعلا ةكبشلاب عقاوم سسؤت نأو «لهجلا ةحفاكم لبس ةسارد

 ريكذتلاو ثحبلاو ةساردلاب ثحبلا اذه باتكلاو ءابطخلا لوادتي نأو «كلذب

 .ةراشإلاو

 نأ دبالو «لقحلا اذه يف لماشلا ضاهنتسالا نم دبال :ةلماش ةرابعبو

 اعرازم وأ ًايماحم وأ ابيبط وأ افقثم وأ ًاملاع « ىثنأ مأ ًاركذ  ناسنإ لك فرعي

 هيف نم هب مقي مل ذإ : يئافك بجاوك ًاعرش لوئسم هنأ كلذ ريغ وأ الاقب وأ

 «قحلا اذه ىلع هئابرقأو هدالوأ يبري نأو ملكتي نأ عيمجلا ىلعف «ةيافكلا

 4” دهدشير ميِهْرَبِإ ايلا دقو ؛ يركفلا دشرلاو ملعلا نم عونلا اذه ىلعو
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 سداسلا لجفلا ظ

 م

 . 72 4* َن ' ندّسْحالاَو ٍلَدَمْلاِب رم م هل نإ و "9

 ؛ تالجملا يفو دئارجلا يف وأ «ةيتوبكنعلا ةكبشلا يف بتك ناسنإ لك نأولف

 .ًاريثك فلتخيس عضولا نإف ؛قوقحلا هذه ىلع هدالوأ ىّبر وأ
 يّبري ال هنكل :«قئاقحلا نم ريثكلا فرعي سانلا نم اريثك نأ ةلكشملاو

 لوقي ال ملعملا ىرتو ءرخآ داو يف هدالوأو داو يف هارت لب ءاهيلع هدالوأ

 .كلذ هبشأ ام وأ بطخي ال وأ بتكي ال وأ «ذيمالتلل

 ةيقوقحلا ةيمألا تاذلابو «ةيمألا ةحفاكمل يساسألا ليبسلا نإ : رركأو

 ماعلا ضاهنتسالا) وه «كلذ هبشأ امو يداصتقالا يسايسلا لهجلاو

 :ةلك كلذل (ةيطاحلا تاسسؤملا نسيسات)و ؛(يلومشلا

 7 هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلكو : يه لوقب ًاعيمج لمعن نأ ينعيو
 ناسنإ لك يبريو ؛ناسنإ لك بطخيو «لقحلا اذه يف ناسنإ لك بتكي نأو «

 .ةيناسنالا ةيرطفلاو ةيلقعلا ةيهيدبلا ةيلوألا قوقحلا هذه ىلع هريغ

 رقفلا ةحفاكم يف يمالسإلا جهنملا
 :لاؤسلا

 .؟وه امو ؟رقفلا ةحفاكم يف جهنم مالسإلل له

 :باوجلا

 وه ؛لقعلاو بلقلاو سفنلاب كتفي يذلا رقفلا نع حورطملا لاؤسلا

 6١. :ءايبنألا ةروس )١(

 4٠ :لحنلا ةروس (؟)

 ." 7 نمض 70ب 78ص ا/؟ج :راونألا راحب (*)
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 ةيعرشلا دلوت ئئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مامإلا نأ ىرن نحنو «يويحو مهم لاؤس

 ةينوكلا هداعبأب ديحوتلا نع همالك يف درفت امك (هيلع همالسو هللا تاولص)

 ىدم نع هثيدح يف (هيلع همالسو هللا تاولص) درفت ؛ةيقالخألاو ةيفرعملاو

 رقفلا داك» : لاق ىتح «رقفلا هيلع ءاضقلاو هتحفاكم موزلو رقفلا ةروطخ

 هجولا داوس رقفلا»و ,©) «هتلتقل الجر رقفلا يل لثمت ول»و , 27«ًارفك نوكي نأ
 7 (نيرادلا يف

 ؛ ةيبرغلاو ةيقرشلا لودلا لك يف و لاضع ءاد رقفلاو

 اهيف: رققلا ةنسن انا د + ايقاصتقا اهدقتونآلا اروظت لودلا رثكأ يف ىتحو

 .اكيرمأ لودلا هذه ىدحإ «ةريبك

 كيرا ف اريقف قوام نوعيرأ كلل اتم: همن ةلوددلا اضع يسبح
 كلذ يف تاورثلا ةرفو عم «بيرغ مقر وهو «كلذ نم ربكأ ددعلا نوكي امبر

 .؟ ةفلختملاو ةيمانلا لودلاب كلاب امف «دلبلا

 ملعلاو «ةملؤمو ةتباكو ةقناخ ةمزأ يهو «ةيناسنإ ةيملاع ةلضعم رقفلاف

 تبتك دقو «مالسإلا يف دوجوم لحلا نكل .ايفاو الح اهل دجي مل ثيدحلا

 ؛ميركلا نآرقلا يف اهبلإ نيشا يتلا لولحلا ضعب لوح «“*” ةسارد اقباش

 خطر اهطألا ةمئألا اهركذو ,ةمظعألا لوسرلا اهمئاعد ىسرأ يتلاو

 )١( ارفك نوكت نأ تداك ةلصخ ١١ص ١ج :لاصخلا ح5٠.

 .هلاثمأ عئاور نم ةفئاط 777 ص «ةيولعلا ةحتافلا 88ص :قادرج جروج . ةغالبلا جهن عئاور (؟)

 5ف ٠1ص ١ج :يلآللا يلاوع (؟) ح5١.

 يهو ((هللا مالس هيلع) بلاط يبأ نب يلع مامإلا جهنم يف رقفلا ةحفاكم ةيجيتارتسإ' مساب ةساردلا 629

 يف ةيزيلجنإلا ةغللاب ةملكلا هذه فلؤملا ىقلأ دقو 2005 هلل 60111 : يلاتلا عقوملا ىلع ةدوجوم

 .رتسجورب ةعاق يف ه١ 571 ماع ندنل يف دقع يذلا رمتؤملا
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 سداسلا لجفلا

 .رقفلا ةلكشمل

 اذه لوح بتك دق ؛دلاولا ديسلا ةصاخ ءانئاملع نم ديدعلا نأ امك

 ١- 01ج :هقفلا" ةعوسوم لثم « هبتك ضعب يف ثحبلا اذه نّمض وأ ًابتك لقحلا

 ؛مالسإلا يف رقفلا ةحفاكمل لبسلا نم ديدعلا ركذ ثيح داصتقالا

 نع ةرداصلا ثيداحألاو «ةيولعلاو ةيوبنلا ثيداحألا ناسنإلا عجار اذإو

 ؛لقحلا اذه لوح ثدحتت يتلا ثيداحألا نم تائملا دجي :80نيموصعملا

 .رقفلا ةحفاكمل لبسلا نيبتو عضتو

 اهَرَمَع نملو هلل ضرألا :يف لحلا
 : ةئهللا لوسر لاق دقف «ثيداحألا مكلت نم دحاو ىلإ انه اه رشنلو

 مكل َقلَخ# : هلالج لج هللا لاق لبق نمو .'' «اهَرَمَع نملو هلل ضرألا»

 لبسلاو لئاسولا مهأ نم دعي لحلا وأ أدبملا اذهو ,"”4 اًعيِج ٍضَرَأْلا فام
 .ملاعلا لود نم ناك دلب يأ يف رقفلا ةحفاكمل اهحجنأو

 اهنإ «مبل هبهوو هللا هقلخ ام كالتما يف سانلا تايرح قالطإ :وهو

 ةدايعو هةمع قلد ل اهنورو اكس هللا انو انج ةلعاتو دج ليم لواط

 لعجو «ىرخأ ةهج نم كلذ ريغو نداعمو تاورثو ضارأ قلخو ؛ ةهج نم
 .مهلك كتئلوأل اهلك هذه

 ةحفاكم يف ًاذوفنو ةيلاعف قرطلا رثكأو « لبسلا لهسأ وه اذه نإ يرمعلو

 نع ىلختت نأ الإ ةلودلا ىلع امو ءًادج يعقاوو لهس قيرط وهو ءرقفلا

 .؟ مح تاوملا ضرأ ءايحإ يف باب 59ص هج :يفاكلا )١(

 01 : ةرقبلا ةروس 2
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 ةيعرشلا دلوت ئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 هللا دابع عنم نعو «ةورثلل اهراكتحاو اهدادبتسا نعو ءاهئايربكو اهتيهجنع
 .هّللا مهحنم ام كالتما نع

 ءاهئاعدا بسح ةيسايسلا ةيطارقميدلا سرامت يتلا لودلا نأ بيرغلاو

 ةيدادبتسا يه لب «تاورثلاب قلعتي اميف ادبأ ةيطارقميدلا سرامت ال اهدجن
 .ًامامت

 سانلل انقلطأ ولو «هللا دابعل اهلك يضارألا هذهو نداعملا هذه نإ

 يبري وأ عرزي وأ ضرألا نم هجاتحي ام ينبيس دحاو لك نإف «مهتايرح

 ءرملا جاتحي نأ نود نم ؛كلذ ريغ وأ لماعمو عناصم عنصي وأ ةيشام عيطق

 انباتك ىلإ جاتحي الو «ناذئتسا ىلإ جاتحي الو ؛ةصخر وأ ةلودلا نم ةزاجإ ىلإ

 لبكتي نأ نودبو ءديق فلأو طرش فلأ نودبو «ةبيرض نودبو ؛مكباتكو

 .لقحلا اذه يف ةيطارقوريبلاب هادي ديقتتو
 .! ؟ هللا دابعل هّللا لام سيلفأ

 .!؟مبلاومأ نيبو مهنيب ةلودلا لوحت ملف

 .!؟كلذ امبلوخ يذلا نمو

 نيعبرأ ةبسنب دج ةيسايق ةرتف لالخو «ةأجف رقفلا صلقتيس ديكأتلابو
 ؛يداصتقا ملاع ةئامسمخ ديشحت ىلإ رمألا جاتحي الو « ةئاملاب نيعبس ىلإ

 ."”الاضعإ الإ رمألا ديزت ال «ةدقعم ةبعص جهانم اوعضيل

 ىلإ داصتقالا ءاملع نم كلتمت يتلا ىربكلا لودلا هذه نودهاشت مكنأ ذإ

 .!؟اذامل ءادبأ رقفلا عالتقا يف عفنت مل مهجهانم نكل «هللا ءاش ام

 نوكلا هناحبس هللا ىنب يتلا ةسدنبلا رياست الو «ةرطفلا قباطت ال اهنأل

 جوارتت ءاهيلع نكسلل راد ءانبو ضرأ ءارش ةفلكت يلامجإ نم ضرألا ةميق نأب داصتقالا ءاملع ركذ )١(
 .قطانملا بسح ةئاملاب 7٠١ ىلإ ٠: نيب

 /او١



 سداسلا لجفلا

 .اهيلع

 نوعيطتسي ال مهو ؛ ًايرطف ًايهيدب ًأجهنم عضو دق ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 يذلا قيرطلا ريغ نم ءرقفلا ىلع اوضقي نأ مهاياون يف نيقداص اوناك ولو
 .ىلاعتو هناحبس هللا هعرش

 تايرحلا قالطإل تاموكحلا ةوعد

 اهريغو ؛مالسإلا مساب مكحت يتلا تاموكحلا عيمج  نآلا وعدن اننإو

 لقحلا اذه يف سانلل تايرحلا اوقلطي نأ «ةيبرغلا لودلا اذكو ؛لودلا نم

 وأ المعم عنصي وأ اتيب ينبي نأ دارأ ٌئرما يأل ؛(تاورثلاو يضارألا لقح)

 ةلودلا ىلع عقتس «ضعبلا لبق نم ئيسلا لالغتسالاو ىضوفلل اءردو

 ضوفت نأ ةلودلا ناكمإبو .بسحف رومألا ريسيتو «(فارشالا) ةيلوئسم

 لضفألا وه كلذو «يندملا عمتجملا تاسسؤمل ميظنتلاو فارشإلا ةيلوئسم

 ء«رخآلا ضعبلل ضعبلا ملظ مدع ىلعو ؛ طيطختلا نسح ىلع فرشت يك

 .ىضوفلا بنجتو «ضعبلا قح يف مهضعب رارضإ مدعو
 ةعيرذ (ةموعزملا ىضوفلا نم) ذختت ةداع لودلا نأ ءرمألا بيرغ نمو

 :نونبي سانلا اوكرتيلف «لطاب معز الإ وه امو «ءيش لك ىلع ءاليتسالل

 ىضوفلا ثودح نم فوختلل لاجم الو «فرشت يندملا عمتجملا تاسسؤمو

 .كاذنأ

 !راعسألل ةيتاذ حيحصت ةيلمعب موقي قوسلا نإ :لوقت لودلا سيل وأ
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 ةيعرشلا دلوت ئئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 .الوأ

 «معن .اعرش وأ القع اهنم عنام ال ىضوفلا قيداصم ضعب نإ :ايناث

 .بسحف ةعونمملا يه «ةرطخلاو عمتجملاب ةراضلا ىضوفلا

 ةلودلا جنحت فيك ذإ «ىعدملا عم نئابم ليلد (ىضوفلا) نإ :ًاثلاثو
 ضرفتل اهب جتحت فيكو !يضارألل ةكلاملا يه اهنأ يعدت يكل ىضوفلاب

 .!ءانبلا وأ راقعلا وأ ضرألا كلمت ىلع ةبيرضلا

 اهب ةلودلا جتحت فيك ذإ «ىعدملا نم صخأ ليلد (ىضوفلا) نإ :اعبارو

 يندملا عمتجملا تاسسؤم ربع اهيلع ةرطيسلا نكمي ىضوفلا نإ :اسماخو

 تاسسؤمو تاكرشو ةيبعش تاهج ربع :يأ «مهسفنأ سانلا نم ةعبانلا

 ةلحنا ىروش ربع وأ ةلحم ا راتخم ربع وأ «يندملا عمتجملا تاسسؤم نم ةيلهأ

 رمألاو «سانلا عم نواعتلابو «كلذ ريغ وأ اهئاملع ربع وأ اهئاهجو ربع وأ

 كش دوو دق لولخ

 نسحل ف ِ رشت نأ ةلودلا ىلع نإ : لوقن ؛انلزنتو انلزانت ول ها

 الثم رجاتلا ذخأي نأك ءرخآ صخش قح دحأ رداصي ال يكلو , طيطختلا

 فلأ ىلع ىتح لوصحلا نم سانلا ةماع مرحي امم « عبرم رتم نويلم نيرشع

 رجاتلل قح الف «كلذ ريغ وأ رجتم وأ اهيلع نكس ءانبل الثمرتم يتأم وأرتم
 .طقف هتجاحو هقح دودح يف كلذ هل لب «نيرخآلا قح عاضأ اذإ

 « الثم (دنبلا) هب تلمع ولو « طيسبو لهسو يعقاو يمالسإلا لحلا نإ

 ف دوجورتيو ,عراوشلا ف نودلوي (ناسنإ نييالم ةرشع) اهيف دجو مل

 ل



 .نوتوميو نوجوزتيو نودلوي كلانه «رباقملا يف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ مداق تقولو «هناظمل هكرتن ليصفت ثحبلا اذهلو



 عباسلا لصفلا

 تايلوئسملاو ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا





 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا تايلوئسملاو

 ةمدقملا

 ةقالعلا هذه رطأو «بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا ىلإ قرطتلا ىرج

 .بوعشلاو لودلا نيب ةقالعلا اهيلع ينتبت نأ بجي يتلا سسألاو طباوضلاو

 هةي طرب اهو ةيلاتلا ل اليصقت كحبلا بجروت ةنامألا ءاذأ نأ نينتادقو

 ؛ هتاطارتشاو ةنامألل ءادألا ىلع هطاقسإو «ةيلالدتسالا هقيداصم لالخ نم

 .ةلودلاو مكاحلا ةيعرش يف هرثأو مكحلا يف

 اهدودحو اهتايلوئسم نايب ةهجل ةحلسملا تاوقلاو شيجلا رودب ليصفتلاو

 .مكحلا ةريسم يف ةينوناقلا اهرطأو

 ةياغلا

 ءادألا اذه لاكشأ ىلع ءوضلا ءاقلإو افرع ةنامألل ءادألا موهفم نايب

 نوؤشب اهطابتراو «ةنهربملا ةيلقعلاو «ةفيرشلا ةيلقنلا ةلدألا نم هقيداصمو

 .ةلودلاو مكاحلا ةيعرشو ؛مكحلا

 هتايلوئسمو هدودحو «ديشرلا مكحلا يف شيجلا عقوم ىلع ءوضلا ءاقلإو
 .عوضوملاب ةلصلا تاذ تالؤاستلا ىلع ةباجإلاو «ةينوناقلا هرطأو هطباوضو



 مياسلا لجفلا

00 

 لوألا ثحبملا

 ةينآرق رئاصب

 ةنامألا ءادأ ةدرفم رايتخال ةقيقدلا ةلالدلا

 :ىلوألا ةريصبلا
 ةملك تالالدو راوغأو داعبأ ءةميركلا ةيآلا يف ةينآرقلا رئاصبلا نم

 اهباختنا ملكلا هذه نإف .لمأتلاو ربدتلاب اهضعب فشتكي دق يتلاو ؛(اودؤت)

 .ةلالدلا ربكأ هل عقوملا اذه يف اهؤافطصا : لقف تئش نإ لب ءاهؤاقتناو

 ؛ ةفيرشلا ةيآلا يف ىرخأ تادرفم مدختست نأ ايثدبم نكمملا نم ناك ذإ

 .اهلهأ ىلإ تانامألا اوطعت نأ مكرمأي هللا نإ :لاقي نأ لثم

 ىلإ تانامألا اوعجرت نأ مكرمأي هللا نإ : عاجرإلا ةملك مادختسا وأ
 ع

 .اهلهأ

 نأ مكرمأي هللا نإ :لاقي نأك لاصيإلا ةدرفم مادختسا نكمملا نم ناكو

 .اهلهأ ىلإ تانامألا اولصوت

  عراضملا ةغيصبو ةيدأتلاو ءادألا ةملك مدختسا ىلاعتو هناحبس هللا نكل

 يه امف :#04 اَهِلْمَأ كلِ تملا أودَوُت نأ مرمي هللا نإ # يف 4 اود

 .؟اهلالظو ةدرفملا هذه تالالد

 :باوجلاو

 امم طقف اهضعب ىلإ ريشنسو «ةريثكلا اهتالالد لب ءاهتلالد ةدرفملا هذبل نإ



 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا تايلوئسملاو

 .ثحبلا ميمصب طبتري
 اهباحصأ ىلإ هديب تملس يتلا ةنامألا عجري ةرات ناسنإلا نإ :لوقنف

 .ةنامألا بحاصل جاعزإو «ءاذيإ عم وأ «فيوست وأ «ةلطامم عم نكل

 تارتف يف اهعجري وأ ءرخأتم تقو يف اهعجري اهتقو يف اهعجري نأ لدبف
 .اهلهأ ىلإ تانامألا دؤي مل هنأ ةنامألا هديب نم ىلع قدصي انه «ةدعابتم

 ءادألا يف يفيكلا بناجلا ةياعر -أ

 : نائيش نييوغللا ضعب كلذب حرص امك هموهفم يف ذخأ دق (ءادألا) نإ

 .ةيفيكلا ةيحانلا سمالي اذهو ءايفاو ءيشلا ءاطعأ ينعيو (هتيفوت) امبلوأ

 يدؤيو يطعي ؛ءادأ نسحب يطعي ةرات ناسنإلا نأ دجن ةيحانلا هذه يف ذإ

 يتلا ةملكلا يهو .(هتيفوت) يه انه ةقيقدلا ةرابعلاف ٠ ءايفاك ايفاش ايفاو ًءادأ

 ينعي ةقيرطلا هذهب هاطعأ اذإف «ةقدب ناهذألا يف شقتنملا ىنعملا اذه مسرت

 هوو نم ادرج نظحم نأ نودبو «بعالت نودبو «لكاشم نودبو ءايفاو

 قس هاف 14 ذدئدنع لاقي ,رخآ

 ةيآلا يف 2 #4 َمِهنَلَع ب تقلا تنأ َتنُك نسبت املك # : لاننا .كلوقو

 .ايفاو اذخأ كيلإ ينتذخأ ينعي ىرخألا ةفيرشلا

 ؛ ةريبك ةلالد ابل ةملكلا هذه نإف «(دعولاب ءافولا) : لئاقلا لوق كلذكو

 ايفاو ءاطعإلا نأ ينعي ءافولا لب ءهب دعو ام ءاطعإ درجم (ءافولا) سيل ذإ
 .رخآلا فرطلا ليلغ يفشي ثيحب :ًايفاش ايفاض

 ءادألا يف يمكلا بناجلا ةياعر -ب

 (١ ةدئاملا ةروس : ١١١١7 .



 عباسلا لبفلا ظ #9

 ءادأ نأ ذإ ؛ يمكلا بناجلا سمالي اذهو ةدحاو ةعفد هؤاطعإ :امهيناث

 امهالكو  ةدحاو ةعفد وأ ةدحاو ةعفد نوكي نأ هموهفم يف ذخأ دق ةنامألا

 نم ةرملا ديفي ردصم حتفلاب ةعفّدو ءردصم مسا لادلا مضب ةعفذف «حيحص

 فصتنم يف اهلمكأب ةنامألا ملسي نأ هيلع يعبي يذلا ناسنإلا نإف عفدلا

 ,قحاللا مويلا يف اهنم امسقو رهشلا فصتنم يف اهنم امسق ملس اذإ ؛ يكل

 .ةنامألا دؤي مل هنإف «ددحملا تقولا يف ءادألا ىلع هتردق مغر

 دق معن «تقولا سفن يف ءادألا اهموهفم يف سيلف (ءاطعإلا) ةملك امأ

 .ىرخأ نئارق نم كلذ دافتسي

 بناجلاو «يمكلا بناجلا ىعار اذإ الإ ةنامألا ىدأ لاقي الف (ءادألا) امأ

 .اعم يفيكلا
 دق مهنم ضعبلا نكل «ةقيقدلا داعبألا هذبل نييوغللا رثكأ قرطتي ملو

 يف نيرسفملا رابك ضعب نأ هديؤيو ءاهلحم يف هتراشإ نأ رهاظلاو .كلذل راشأ

 .كلذ نم برقي ام ىلإ راشأ ىرخأ تايآ

 رخأ ةيآ يف ىلاعت هلوق ريسفت دنع نايبلا عمجم ديما ف السالب الغبن

 0 .(هلحم تقو ًايفاو هيلإ هيدؤي) :لوقي ؛ 4 همم َنِمُتْؤَأ ىِذَل َدَوَسلَف #

 ا ال وو اب

 .2 (فيوست الو) ريخأت ينعي

 ًافيفط ريخأتلا نوكي دق هنأ «فيوستلاو لطملا نيب قرفلا نوكي امبرو
 .لطم رخآللو فيوست امهدحأل لاقي انهف «ةلواطتم ةرتفل ريخأتلا نوكي دقو

 .7/7 :ةرقبلا ةروس )١(

 .5/417 ةيآلا ةرقبلا ةروس ١١ ؛ص 1١ج :نايبلا عمجم ريسفت )١(



 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا تايلوئسملاو

 :ةيآلا كلتك ةيآلا هذه يف مدختسا ىلاعت هللا نأ ىلع ديكأتلا ديفملا نمو

 .اديج ربدتف «(ءاطعإلا) نود (ءادألا) ةملك

 ماع رمأ ,# أودت نأ مكرم هَلأَّنِإ 2# :ىلاعتو هناحبس هللا لوق نإ مث

 رمأي امك ريدملا رمأي ىلاعت وهو .نيموكحلا رمأي امك مهرمأيف ؛ ماكحلا لمشي

 ؛ ةكرشلا سيئرو ذيملتلاو « مّلعملاو ملعملاو «فظوملاو سيئرلا رمأيو رادملا

 نأ # قرف الب اعيمج 4«( حتمي هَمأَّنِإ + ذإ .ةريشعلا خيشو ةباقنلا سيئرو

 4 قلما لإ تمل و

 بعشلاب قلعتت ىمظع ةنامأ هقنع يف مكاحلا نإف ءدهاشلا نطوم يفو

 رمأ دقو «هل تملس يتلا ةردقلا ةنامأ «ةموكحلاو ةطلسلا ةنامأ يهو ءهلك

 ْ .ةيفاو ةنامألا يدؤي نأ مكاحلا ىلاعت هللا

 اهيدؤي نأب ًاضيأ رومأم وه لب «تابجاولاب مايقلا درجم هتمهم تسيلف
 بجي ىلوألا ةظحللا يفف «مولظم نيجس دجو اذإف .ءاطبإ نودبو اهتقو يف

 «بايإو باهذو قاروألاب بعالتو ةيطارقوريب نودب «هحارس قلطي نأ هيلع

 قئاقد سمخ ىتح نجسلا يف هيلع يضمت نأ نودبو «مكباتكو انباتكو
 .ةيفاضإ

 قنع يف ةنامأ وه امك «مكاحلا قنع يف ةنامأ وه نيجسلا اذه نأ كلذ

 يف فظوم يأ قنع ينو لب ٠ ,نجسلا ريدم قنع يف ةنامأ وه امك «يضاقلا
 وأ ءاقب وأ اثودح «هلاقتعا يف ام وحنب لخد هل صخش يأ وأ ؛ناك نجسلا

 ايمو ا ركس تح

 حالصإلل ينمزلا لودجلاو ماكحلا

 ول



 عباسلا ليفلا ظ

 ةيملس تارهاظم يف عراوشلا ىلإ اوجرخ اذإ سانلا نأ فرعن انه نمو

 مكاحلا قنع يف ةنامأ يهو سانلا قوقح يه هذه نألف «مهقوقحب نوبلاطي

 لودج نمضو جيردتلابو طاسقألاب طقف (اهيطعي) سيلو (اهيدؤي) نأ هيلعف

 .ءاطبإ نودبو اروف (اهيدؤي) نأ هيلع لب «ينمز

 يف قحلا هل سيلو «ليلغلا ىفشت : ةيفاش ةيفاض ةيفاوو ةيفاك اهيدؤي نأو

 لهأ ةيرثكأ يأر رقتساول ام يهو «ةدحاو ةروص يف الإ مهللا .كلذ فالخ

 يف جردتلا ةرورض ىلع يددعت رح وج يفو ءدقعلاو لحلا لهأو «ةربخلا

 فشكت يكل «ةيسايسلا ةيددعتلاو ةرحلا فحصلا لظ يف كلذو «رييغتلا

 .فيزلا نم قحلاو بذكلا نم قدصلا

 «قحلا قاقحإ نمو «رييغتلا نم نكمتي مل ول مكاحلا نإف يأ ىلعو
 رييغتلا ىلع هنم ردقأو «هنم ىوقأ هريغ لعلف ىحنتي نأ هيلعف «لدعلا نمو

 .حالصإلاو

 ال2 يلع نب نيسحلا مامإلا ةنجلا لهأ بابش ديس همسر يذلا فدبلاوهو

 .(' (يدج ةمأ يف حالصإلا بلطل رح اغإو» ةكرابملا هتروثل
 مر م هو مع

 تناك ةنامأ ةيأ نأ ديفت # تنام ودون نأ حرم أي هَسأَنِإ :ف هيلعو

 لب ءطقف اهلصوي وأ اهيطعي الو ءاروف اهددسي نأ هيلعف «ناسنإلا قنع يف

 .ةّنم نودبو ةهجو أفيكو اّمك ؛«نسحألا وحنلاب اهلصوي

 هيلع مبل لب «مهيلع هل ةّنم الو بعشلا ىلع مكحلا ةنامأ هديب مكاحلاو

 ىرخأ ةصرفل اهكرتن ؛ءادألا ةملك لوح ةيقب مالكللو «كلذب لضفلاو ةنملا

 .202هلتقم يف لصف 24 ص 4ج :بقانملا )١(



 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيلا رودل ةينوناقلا تايلوئسملاو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 هبطب راود بيبط (مكاحلا)
 :ةيناثلا ةريصبلا

 ةنامألا ءادأ ةيفارغج

 نزوت ةملك لكو ءدودحلا دعبأ ىلإ ةقيقد اهلك ةينآرقلا تاملكلا نإ

 ساملألا يف امك «طاريقلاك كلذ دع قدأ وف امب لب «تامارغلاو ليقاثملاب

 ميركلا نآرقلا نإف الإو «بيرقتلا درج اذهو «ةميركلا راجحألا نم هريغو

 .كلذ نم قدألاب نزوي

 ةراتف «(هبسحب ءيش لك ءادأ نإ) : يهو ةيناثلا ةريصبلل قلطنن انه نمو

 نأب هربخت نأ يفكي ةراتو «ةنامألا هل ملستل هيلإ بهذت نأ ءادألا يضتقي

 سرادملا ضعب , ماظن يف دهاشن امك ٠ ءاهملتسيو يتأيل كيدل ةزهاج ةنامألا

 ةلفاحلا يفو «تيبلا باب نم لفطلا ةلفاح لا قئاس ملتسي ثيح «ةيميلعتلا

 ىلإ مهعجري مث «ةسردملا ىلإ مهلصوي تانب وأ نينب ؛لافطألا نع لوئسم

 .تيبلا

 دح ىلع نوكي دقو ؛بوجولا دح ىلع نيعونلا دحأ نوكي دقو
 نوهوتر هارظألا ناك اقرا (يييطلا) قلل ىلع ةلثمألا رهو «هيناحتسالا
 دق رضاحلا تقولا يفو «ىضرملا تويب ىلإ باهذلاب بطلا ةنامأ ءادأب

 دقو «رضاحلا لاحلا يف اذكه سيل رثكألا نكل ٠ اضيأ كلذب مهضعب موقي

 اريكلا يطرعللا ةيبهذي الا ميت خا انننلا نكلا ءارودعف مهنتك مهن وك
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 هسفن ةرارق يف الئاق ؛«توميس ضيرملا نأ ملع ول ىتح لب «ءالعتسا وأ

 .ثدحي ام هب ثدحيلف

 ءابطألا ىلع بجي  ىضرملا يه . ةنامألا كلتو ةنامأ بطلا نإ ..الك

 اذإف 4 اَِْمأ هل تملا اوُموُم نآ كمي هَلَّنإ + «ةياعرلا قح اهتياعر
 ربكت ريغ نم بهذي نأ هيلع بجي تيبلا ىلإ بيبطلا بهذي نأ رمألا ىضتقا
 .هتايح يف ةكربلا هل لعجيس كلذ نإ لب «ءالعتساو

 راد ٌبيبط» : :هفصو يف ةياورلا تدرو امك ؛عدللا لوسر دا

 ًاضيرم لعلو «ىضرملا ءيجم رظتني هتيب يف اسلاج نكي ملف ٠ '"(هبطب
 عجاري يكل ةيلام تايناكمإ هيدل دجوت ال رخآ وأ ءهضرم ناشب ملعي ال

 مكخأ ْذَق هبط ٌراَوَد بِيَِط» ء ضيرملا ىلإ بهذي نأ بيبطلا ىلعف ؛بيبطلا
 ." (ُهَمِساَوَم ىَمْحَأَو ُهَمِهاَرَم

 ةمالظ هيتأت نأ رظتني نأ مكاحلل حصي الو «ليبقلا اذه نم مكحلا ةنامأف

 نأ ال «سسحتي نأو ثحبي نأ هيلع لب ءاهلحل ىدصتي ىتح ىوكشو

 . سسجتي

 سسحتلاو يبلس سسجتلاف « سسجتلا نيبو سسحتلا نيب ريبك قرفلاو

 ام وه سسجتلا امليب هيلع سّسحتملا حلاصل ناك ام وه سسحتلا . . يباجي

 نيب أوُسَسَحَس اوبَهْذأ # : ةفيرشلا ةيآلا يف امك هيمو ع
 .© 4* ويِحَأَو فس

 .محالملا بطخ نم يهو يلهل ةبطخ نمو ٠١8 مقر :بطخلا «ةغالبلا جهن )١(
 .محالملا بطخ نم يهو لهل ةبطخ نمو ٠١8 مقر :بطخلا ؛ ةغالبلا جهن مه

 // :فسوي ةزوتن: 69
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 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيلا رودل ةينوناقلا تايلوئسملاو

 ام ىري ىتح «مهلاوحأ نع شتفيو « سانلا نم سسحتي ةرات مكاحلاف

 , هبولسأ وأ هتريس نم ريغيو لدعيل «هيلع تالاكشإو ضارتعاو دقن نم مهل

 يكل «مهتايح دقعو مهلكاشم يه امو ءاهعفريف مهتامالظ يه ام ىريلو
 .دقعلا كلت لحي

 اهريغو نمألا ةزهجأ ربع موقيف «مهيلع سسجتلاب موقي ىرخأ ةراتو

 يلعتسي يكلو ؛مهدهطضيو مهعمقي يكل ؛سانلا عاضوأ عالطتساب
 .مهفقاومو مهئارآ ىلعو مهيلع مهريغو ةطرشلاو ثحابملا طلسيو « مهيلع

 نأب «يباجيالا بناجلا يف مدختسي ثيح سكعلابف «سسحتلا امأ

 نع سسحتي ءاهلحي يكل لكاشم نم مهدنع ام ىريل مهلاوحأ علطتسي
 ميلعتلا وأ نكسلا يف مهتلكشمل لولحلا عضي ىتح ؛دلبلا يف ماتيألاو ءارقفلا

 .كلذ هبشأ ام وأ ةحصلا وأ

 .!؟كلذب تاموكحلا موقت 5

 ماكحلا بهذي نأب كلذو 4( اَهِلمَأ لإ تكنمألا ودون نأ مرمي هَمأَنِإ +
 يف ثكملاب سيلو «ةيعامتجالا ضارمألا نعو «تارغثلا نع اوشتفيو
 .ةلزاعلا راوسألاو ةقهاشلا روصقلا

 هيلإ سانلا عفر اذإ نم وه سيل ءًالداع هسفن ربتعي يذلا مكاحلا نإ
 هسفنب بهذيو ردابي نم وه لب «بسحف ىنسحلاب اهلحخل ىدصتي مهتامالظ

 عمسيل «مهتويبو «مهتاسسؤمو «مهتاكرشو «مهقاوسأ ىلإ «سانلا ىلإ
 .ةفيخم وأ ةعدار رهاظمو باجحو سارح نودو «ةرشابم مهنم

 ناك ؛92بلاط يبأ نب يلع نيدحوملا ىلومو نينمؤملا ريمأ نأ دجن اذلو

 .مهريغو نيفحجماو نيركتحملاو نيملاظلا دصريف ءاهريغو قاوسألا يف شتفي

51١ 



 عباسلا لسفلا

 ,هسفنب ماتيألا نوؤش * ىعري ناك اذكهو :؛نيمولظملا نع عفادي ناكف

 زبخلا زبخي يكل ميركلا هصخشب ىدصتيف «ككسلاو ةقزألا يف مهنع ثحبي
 ماتيألا كئلوأل «رانلاب بهتلملاو رجسملا رونتلا كاذ يف « مهل لاثملا ليبس ىلع
 20: افضلا

 رظتني نأ ةنامألا ءادأ يضتقي دقف « هبسحب ءيش لك ءادأ نأ كلذ نم رهظف

 - نايحألا نم ريثك يف كلذك وه امك . يضتقي دقو «سانلل هباب حتفي نأو

 ايموي ًالثم نوكي نأب ءسانلا يديأ لوانتم يفو سانلا ىنارهظ نيب نوكي نأ

 هسا هي باج ل 0 را وس يب 1

 ,ةزوحلا كلت يفو .؛ةعماجلا كلت يفو «ةبتكملا كلت يفو «ةينيسحلا كلت يفو

 .ةماعلا نيدايملا فو قاوسألا يف

 !زجاوح نود سانلا نيب اونوك

 ريزوو ةعارزلا ريزوو ةيلخادلا ريزوك ؛ءارزولاو ماكحلا ىلع بجاولاو
 نأو «سانلا ينارهظ نيب اونوكي نأ ؛« مهريغو ناك ول  نمألا ريزوو ةعانصلا

 «تاءافكلاو نيجتحنلاو نيمقانلاو ةجاحلا يوذو نيعجارملا ةماعب ايموي اوقتلي

 .زجاح وأ باجح نود نم

 نونواعملاو ةيراتركسلاو ةرازولا وأ ريزولا مقاط نوكي نأ مزلي امك

 تاجاحلا كلتو ىواكشلا هذه نوعباتي ثيحب «ةرثكلاو ةوقلاو ةءافكلا نم

 . اووف ءارالا و تاجر فتملاو

 سانلا ىنافتيس مكو «ذئدنع ةبوبحم ةموكحلا هذه نوكتس مك اوروصتو

 .هتقفشو هملح يف لصف 1١١-6١١ص "ج :بقانملا 6
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 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا تايلوئسملاو

 يف ًايضار ؛بعشلا لبق نم ًابوبحم مكاحلا اذه نوكيس مكو ءاهنع عافدلا يف

 .ىلاعتو هناحبس هللا دنع ايضرم اضيأو «هريمض يفو هنادجو

 ناطإ ل ةرويصلا: نم انا ادن فحم وأ اذقأ ةينظقلا هذه نإ :ةصالخلا

 سانلاو نيموكحملا عم ماكحلا لماعت نوكي نأو «موكحملاب مكاحلا ةقالع

 نيعتست يتلا ةدبتسملا لودلا سكع ىلع «ءودهو نيلبو قفربو ةرشع نسحب
 نمألاو تارباخملاو تارابختسالاو ةطرشلابو ةحلسملا تاوقلابو شيجلاب

 .سانلا عمقل كلذ ريغو ماعلا

 ءادألا لوح انثحبم علطمو ةفيرشلا ةيآلا نيب لصولا ةقلح نوكت انهو

 دقلف « ةطلسلا ةيعرش ئشانم يف هانأدب يذلا ماعلا ثحبلا نيبو « ءادألا نسحو

 :ةموكحلاو ةطلسلا ةيعرش عيشانمو «قحلا دلوت ئشانم لوح ثحبلا ناك

 .ةمهوتملا وأ ةيقيقحلا ئشانملا ضعب انركذو

0( 

 يناثلا ثحبللا

 ةيمكاحلا قح دلوت ئشانم

 قح أشنم :ةموكحلاو ةطلسلا ةيعرشل ةمهوتملا ئشانملا نم نأ قبس

 هنأ الإ قح هجو ريغ نم دالبلاو دابعلل ًاكلام هسفن مكاحلا ىري ذإ ,(ةيكلاملا)

 .كلذ نوعرف ىري ناك امك .ءاذكه هسفن ىري

 د مت ؛ اقباس ةفيرشلا ةيآلا ءوض ىلع هيلإ انرشأ امك

 ؛ مهنم ائيش مهوحنمي مهنأكف ائيش سانلل نوطعي امدنع مهدجت اذلو كلذ
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 عباسلا لجفلا

 .مكاحلا ىلع بجاو قح اهنأ لاحلاو «ةمركم اهنومسي اذلو

 اهريغو بئارضلاو طفنلا دراو نمو دالبلا تاورث نم هديب ام لك نأ ذإ

 وأ ةمركم اهتيمست هل قحي الو ؛هيلع بجاو ةنامألا عاجرإو «هدنع ةنامأ وه

 .ةيده وأ ةحنم

 أشنم وه ماكحلل ةيمكاحلا قح دلوتل مهوتملا يناثلا أشنملا نأ قبس امك

 رهق هنأل ةموكحلا قح هل نأ ىري ماكحلا نم ًاريثك نإف «(ةبلغلاو رهقلا)

 هتريس نكلو «لعفي ال مهضعب نأ الإ كلذب حرصي مهنم ريثكلاو «بلغو
 .رهاقلا انأ : لوقي هنأ ىلع لدت هتريرسو

 وهو : هب ةصتخملا ىلاعتو هناحبس هللا تافص نم ةفص هسفن ىلع يفضيف

 .ةوقلاب مهيلع بلغتيو سانلا رهقي نأ يف هريغل قح الف :1”2[هداّبع َقْؤَف ُرهاقلا

 ملاعلا يف تايروتاتكدلا تاودأ مهأ نم نأ دجن ؛«قايسلاو قاسملا اذه يفو

 لالغتسا وه «هسيركتو دادبتسالا لئاسو مهأ نمو «نيحلا ىتح ميدقلا ذنم

 .ديدشلا فسألا عمو شيجلا

 افيقثتو ًانينقت «هعقومو شيجلا ةلأسم ثحبت نأ دبال هنأ ىلإ انرشأ دقو
 .ةرازغو ًاقمعو ةيلومش رثكأ لكشبو «ةقد رثكأ لكشب

 «برغلا ملاع اهلوح رودي يتلا «ةمهملا تايرظنلا نم نأ ىلإ انرشأ امك
 اهل سسأ يتلا (تاطلسلا لصف ةيرظن) ءاضيأ قرشلا ملاع يف ثحبتو
 بلاط اذه اددن ةميق كا ركت نم اهنق اه ىلع ءةيراللا كلت: ونك يعنوم

 .ىلاعتو هناحبس هللا نذإب هل قرطتن انلعل ًالقتسم ًاثحب

 )١( :ماعنألا ةروس ١4و1١.
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 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا تايلوئسملاو

 ينوناقلا عقوملا ةسارد يف قمعتلا وه  فسألا عم  هنع لوفغملا نكل

 ةيرظن نع نينقتلاو ريطأتلاو ريكفتلاو ريظنتلا يف ةيمهأ لقي ال وهو «شيجلل
 ؛ ةينوناقلا رطألاو سسألاو دعاوقلا نم ةعومجمل سسؤنسو « تاطلسلا لصف

 فيكو «شيجلل حيحصلا راطإلاو عقوملا ددحيس © اهعيرشت نأ ىرن يتلا

 .هيلع نوكي نأ يغبني

 ةحلسملا تاوقلاو شيجلا نيب قرفلا

 شيجلا :ناحلطصم كانه :لوقن  (تاحلطصملا) ديدحتلو - ةيادبلا يف

 تاوقلاب زمريو «ةيركسع ةوق ىلإ شيجلاب زمري ةداعو «ةحلسملا تاوقلاو

 .ىرخأ ىوق ىلإ ةحلسملا
 اًضيأ شيما اهنذ اه ةحتلببللاهتاوقلاب نوضقلا نع نييعتلا وه. قدألا وكل

 تاوقلا نم دعت امنإو «شيجلا نم دعت ال ةطرشلا نإف اذلو ,لك نم ءزجك

 ؛كرامجلا ةطرشو ؛دودحلا سرحو «لحاوسلا رفخ كلذك .؟” ةحلسملا

 تاوقلا نم بسحتو دعت امنإو ؛شيجلا نم بسحت الو دعت ال تاوقلا هذهف

 .ةحلسملا

 شيجلل يزاوملا يبعشلا شيجلا :ةحلسملا تاوقلا قيداصم نم نإ امك

 .ةلودلل ةعباتلا ةحلسملا قرفلا أضيأ اهقيداصم نم امك ؛ يماظنلا

 تاوقلاو شيجلل ةماعلا ةدايقلا)» :- ةمظنألا ضعب يف لاقي اذلو

 .يبرغلا ىنعملاب عيرشتلا ال «ةعبرألا ةلدألا نم طابنتسالا ربع (ريطأتلا) : عيرشتلا نم دوصقملا )١(

 .ايندم ازاهج اهرابتعاب ةلودلل ينطولا عافدلا ةموظنم قفو ءةطرشلا فينصت ىلإر يشي ضعبلا معن (1)
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 عباسلا لبفلا

 ذإ! اياب اهلطسم هل اضرأ نتيحلل نافذ رخآ بتاع ومو. ع1( ةيلطتملا
 وأ ةيوجلا تاوقلا ىلع لوطسألا قلطيو «ةيربلا تاوقلا ىلع قلطي ام ةداع

 تاوقلاب لوطسألا موهفم ددحتي دقو ءًاضيأ ةيرحبلا تاوقلا ىلعو ؛ناريطلا
 .ارصح ةيرحبلا

 ةيربلا :تاوقلاو: نتيحلا ىلع ب ليهستلا .. شيما ةملك .قلظتيم اننكل

 (ةيربلا)» تاوقلا :هب دصقنس يأ .اهعيمج يرحبلاو يوجلا لوطسألاو

 .(ةيوجلا)و (ةيرحبلا)و

 ثحبلاف «مهريغو يبعشلا شيجلاو ةطرشلا تاوق :هب دصقنس اضيأو
 قراوف نود ءدحاو تقو يف ةحلسملا تاوقلاو شيجلا لوح روديس

 هاا كا

 ةغالبلا جهن يف شيجلا دئاق تافصاوم

 هتايلوئسمو شيجلا لوحؤإلل نيدحوملا ىلومو نينمؤملا ريمأب مالكب أدبنلو
 .شيجلا هيلع نوكي نأ يغبني يذلا ينوناقلا راطإلا ىلإ لقتنن مث «هعقومو

 كلامل هدهع يف 9ا2بلاط يبأ نب يلع نيدحوملا ىلومو نينمؤملاريمأ لوقي
 : دشألا

 هناحبس هلل ًاصالخإ دشألا -أ

 : يأ ,2 «َكِماَمإَو ِهِلوُسَرلَو ِهّلِل َكِسْفن يِف ْمُهَحّصْنأ َكِدوُنْج نم ٌلوف»

 .ةحلسملا تاوقلا نم اءزج شيجلاربتعا ءرخآلا اهضعب يفو )١(

 اهلامعأو رصم ىلع هالو امل يعخنلا رتشألل هبتك لهل باتك نمو 57”مقر : لئاسرلا «ةغالبلا جهن (1)
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 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا تايلوئسملاو

 ةملكلا هذه يفو ؛ هلل مهحصنأ ناك نم شيجلل ماعلا دئاقلا وأ يلاولا لعجا

 : نالامتحا

 نم «هلل اصالخإ دشألا يأ هلل مهصلخأ :وه دارملا لوألا لامتحالاف

 .اهريغو ةعمسلاو ءايرلا بوش نع ةينلا صولخ نم
 تحت نيلوئسملل ةحيصن مهدشأ ىنعمب «ةحيصنلا نم : يناثلا لامتحالاو

 .لوألا ىنعملا رهظتسملاو «ىلاعت هلل برقلا لجأل كلذو «سانللو هدي

 هلل ًاصالخإ مهدشأ ينعي , هَّلِل َكِسْفن يف ْمُهَحّصْنَ َكِدوُنُج ْنِم لوفد

 كلذ لب «.هتاوهشلو هئاوهألو هسفنل صلخملا كلذ سيلو «ةين صولخو

 .مامإللو لوسرللو هلل صلخملا

 ًابيج ىقنألا -ب

 نإف «بلقلاو ردصلا ةواقن نع ةيانك يه بيجلا ةواقنو «ابّيَج ْمُهاَقنَأَو»

 حصي ال نمت وهو ءدقحلا هيف مكحتي وأ دسحلا هكلمتي سانلا نم ضعبلا

 .نجسل ىتح وأ ةيماحل وأ ركسعمل ادئاق وأ «شيجلل ادئاق نوكيل هباختنا

 مهاقنأو ًابلق مهرهطأ نوكي نأ :لوتسملا قح يف ةماع ةدعاق هذهف

 يف يلعتسيو ربكتسي نمع الو :دومسلاو دوقللا طبقلا نه نوكي القوا ريف

 بلقلا رهاط نوكي نأ مزلي لب ٠ ؛« كلذ ريغو دونجلا ىلعو سانلا ىلع هسفن

 :كللذ: لك نغ اذبعن

 ؛ملاعلا يف شيجلا ةداق تايصوصخو ةايح حفصتن امدنع اننأ بيرغلاو

 نوربكتمو نولعتسم «مهنم بلغألاو معألا لقن مل نإ مهنم ريثكلا نأ دجن

 .كلذ ريغ وأ نودقاح وأ
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 عباسلا لجفلا

 نوكي نأ شيجلا دئاق يف بولطملا نأ ىلع 2#نينمؤملا ريمأ دكؤي اذل

 يقنب بلقلا رهاط يمس اذالو «ةيمستلا هذه هجو يف فئاطللا نمو

 نأ ىنعمب «ةيداملا ةراهطلا ىلع ةيادبلا ذنم ةلالد ابل ةملكلا هذه نأ «بيجلا

 .ةيدام ةيفلخ اهءارو

 المي نئاخلا نيمألا ريغو قراسلاو «ناسناإلا بيج هب دصقي بيجلا نإف

 تقلطأو 0 مهاقنأ : ب كلذ نع ينك انه نمو :نيرخآلا لاومأب هبيج

 «سانلا قوقح نمو سانلا لاومأ نم هبيج ألمي ال يذلا نيمألا ناسنإلا ىلع

 .سانلا لاومأ نم ةرذ هيف بصي الو لب
 «سانلا لاومأ قرسي الو ,سانلا قوقح لكأي ال نم وه «ًابْيَج ْمُهاَقْنَأَو»

 نضتحت ةملكلا هذه نأ دجن اذلف ءاضيأ بلقلا نع ةملكلا هذهب ينك مث

 .ايونعم ابناجو ايدام ابناج «نيبناج

 يركسع لوئسم يأو طابضلا رابكو شيجلل ىلعألا دئاقلا نأ لصاحلاو

 بجي مهلك ءرخآ ناكم يأ يف اهريغ وأ ةيركسعلا تارابختسالا يف ينمأ وأ

 مهرهطأو 5 مهملسأو ءابلق مهرهطأو :اييعب ىنانلا ىقنأ اونوكي نأ

0 

 ًاملح لضفألا -ج

 , املج ْمُهَّلَضْفَأَو» :92ريمألا اهطرتشي يتلا تافصلاو طباوضلا نمو
 بطقم سيلو « سانلابو دونجلاب فأريو وفعيو حفصي .ًاحتاستم ًاميلح نوكيف

 .«بّضَقْلا ٍنَع ُئِطْبِي نمم» 8 ب ميلحلا ةمامإلا فرع دقو 0 هجولا
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 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا تايلوئسملاو

 بضغلاب لجعتسي الف «بضغلا يعدتسي ام لعفلاب كلانه ناك اذإ كلذو

 هنإف « هلحم يف هبضغ نكي مل اذإ امأ .هلحم يف بضغلا ناك اذإ ؛هنع ئطبي لب

 ىلإ رجي كلذف هلحم يف نكي مل اذإ بضغلا نأل ؛ بصنملا اذهل ةرملاب حلصي ال

 مهقوقحب نوبلاطي نيرهاظتمك ءهقحب بلاطم ىلع وأ «ءيرب ىلع هبضغ

 ةدايقل ًادبأ حلصي ال ,حيحصلا هدروم ريغ يف هبضغ كلمي ال نمف

 هنإف 2” هيلع بضغلا يف قحلا هل نم ىلع بضغلا يف مالكلا امنإ «شيجلا
 نوكت ال :رخآ ريبعتبو «ىنسحلاب ةيضقلا جلاعيل ىنأتيو «بضغلا يف ئطبي

 ةيندم هتيلقع نوكت لب «(ةيراتركسعلاب اهنع ربعي يتلاو) ةيركسع هتيلقع
 .«بّضَعْلا ٍنَع ُئِطْبي نّمِم»

 (رذعلا ىلإ حيرتسيو)-د
 ىلإ حيرتسي شيجلا دئاق نإ : ده ةلمحت ة:ر اعلا ِرْذُعلا ىلإ حيِرتْسَيَو)

 سانلا ضعب نإف .اضيأ اهيلإ حيرتسي لب «راذعألا لبقي طقف سيلو ءرذعلا

 ال هسفن ةرارق يف هنأ الإ هرذع لبقي دق «هنم رذتعا مث هاذآو صخش هملظ ول

 نم موي يف هنأل ؛ هنهذ يف ةقلاع ةيضقلا هذه لظت لب «ةحارلاو اضرلاب سحب

 .هناهأ مايألا

 حيرتسي نأ شيجلا ةدايقك ةريبك ةيلوئسم ملتسي نمم بولطملا نإ ..الك

 .(ملحلاو حفصلاو رذعلا لوبق) ةلاحلا هذبل

 ءافعضلاب فوءرلا -ه

 .لمأتف نيمسقلا نم (بضغلا نع ئطبي نمم) ةيمعأب لاقي دقو )١(
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 عباسلا لجفلا

 نأ تافصلاو طباوضلا نمو ««ِءاَيِوْقَأْلا ىَلَع وُبْنيَو ِءاَفَعْصلاِب َفأَريَو»

 نع دعتبيو (وبني)و «ةهج نم (ءافعضلاب فأري) نأ هنديدو هجهنم نوكي
 تاوقلا يف ةداع هظحالن امه سكعلا ىلع كلذو «ىرخأ ةهج نم ءايوقألا

 ولو هقوف يذلا لوئسملل عضخي ثيح «؛ةطرشلا وأ تارباخملا وأ ةحلسملا

 نم وأ «نيكاسملا نم هنود نم ىلع دتشيو «ملاظ هنأب هملع عمو لطابلاب

 .نييملسلا نيرهاظتملا

 .(ايناطيرب يف ةرأفو دنبلا يف دسأ) : يزيلجنإلا طباضلا نأب لاقي ناك ًاميدقو

 تلكأو «ةلماك ةنس ةئامثالث يلاوح دنبلا ترمعتسا دق ايناطيرب تناك دقف

 ادسأتسم ادسأ  دنبلا يف  يزيلجنالا طباضلا ناكف ءاهبعش تملظو اهتاريخ
 .ةرّمعتسم ةيدادبتسا ةموكح لظ يف سانلا ىلع

 عون دوجو ةجيتن ةرأف ىلإ دسأتسملا طباضلا لوحتي ناكف ايناطيرب يف امأ

 بازحألا نمو «يبسنلا رحلا مالعإلا نم هنم افوخ ءاهيف ةيطارقميدلا نم
 قحلا ىلع رادملا نكي مل نذإ «هزواجتي ال هدح دنع فقي ناكف :«ةضراعملا

 «مبل عضخيف ءايوقألا مه نمو ةوقلا نمكم عقي نيأ ىلع لب «لطابلاو
 .مهيلع ولعيل ءافعضلا مه نمو

 لوقي ذإ «كلذ سكعب رمأيو حصني 2مامإلا ناف اذهك عقوم يفو انه

 نأ ينعي اذهو «ءافعضلاب فأري يذلا ناسنإلا كاذ بختنا :رتشألا كلال

 دودح رفخو كرامجو ةطرش نم ةحلسملا تاوقلاو شيجلا ىلع بجاولا

 بناج ىلإ نوكي نأ «ةلودلا نايك يف حالسلا لمحي نمت اهريغو تارباخمو

 ال ؛ةموكحلا نيبو سانلا نيب رتوتو فالخو عازن كانه ثدح اذإ اميف سانلا
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 هللا نإف «ىوقألا يه ةموكحلا نأ درج «مكاحلاو ةموكحلا بناج ىلإ ليمي نأ

 هناحبس لاعتملا ردتقملا ربكتملا رابجلا كلذ اوشخيلف «ءايوقألا ىلع ىوقألاوه

 .ىلاعتو

 : تالامتحا (ٍءاَيوَُأْلا ىلَع وُبْنيَو» :282هلوق يفو

 .ءايوقألا ىلع دتشي : ىنعمب (وُبْنَي» نإت١

 .ءايوقألا نع دعتبي يأ ىفاجتي : ىنعمب-١
 يف عقيو « ماقملا يف ةحيحص اهلمكأب ةثالثلا يناعملا هذهو ءولعي : ىنعمب-'؟

 (برتقي) نأو «مهل (نيلي) نأ هيلع ذإ «ءافعضلل ةبسنلاب هعقوم أمامت اهلباقم
 الو ,ْفْنْعلا ُهزيثُي ال ْنَّممَو» «مهل (عضاوتي) لب «مهيلع ولعي ال نأو ؛ مهنم

 .(ُفْعَّضلا هب ُدُعَقَي

 ثحب يف ركذنسو «22نينمؤملا ريمأ مامإلا مالك لوح رثكأ ليصفت كانهو

 ام لكل ًايلمع هئلمامإلا (قيبطت) ىلإ ريشنسو «كلذ نع مالكلا ضعب مداق
 ماعلا دئاقلا نوكيل رتشألا كلام راتخا كلذ ىلع لاثمك  هنإ ثيح هركذ

 فيكو «ةحلسملا تاوقلاو شيجلل يأ 22نينمؤملا ريمأل ةحلسملا تاوقلل

 .ىلاعت هللا ءاشنإ مداق ثحبل هكرتن «هلك مالكلا اذهل ًارهاظ ًاقادصم ناك

 ؟ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا نوكي نأ بجي نم

 لوحو ؛شيجلل ىلعألا دئاقلا لوحو «ينوناقلا هعقومو شيجلا لوح

 نمو ؛(ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا نوكي نأ بجي نم) :ب ًادبنسو «نينقتلل

51١ 



 عباسلا ليلا ظ

 .''7 ؟هنيعي نيذلا

 ,ةيروهمجلا سيئر سفن وه «لودلا نم ريثك يف شيجلل ماعلا دئاقلا نإ

 .ناكرألا ةئيه سيئر وأ ؛عافدلا ريزو هبوني لودلا ضعب يفو

 كلذو ؛ةيروهمجلا سيئر وه لودلا نم ريثك يف شيجلل ىلعألا دئاقلاف

 ةضوفم ةيناديملا تايحالصلا لك نإف يلمعلا عق ةاولا ف امأو» ايوه ايضتم دعب

 .رشابملا دئاقلا وهف هبئانل

 قرشلا يف ملاعلا ءالقع ىلع ةمداقلا تاقلحلاو ةقلحلا هذه يف حرطنسو

 ال يكل كلذو «ةيرشبلل لضفألا يه اهنأ ىرنو «ىرخأ تارايخ برغلاو

 تاردق كلتمي شيجلل ىلعألا دئاقلا ذإ كلذو «نايغط ىلإ ةردقلا هذه لوحتت

 .؟دبتسيو ىغطي ال ملف ةلئاه

 0 هيروهمجا سر سن وه ناك اذإ بكد

 رووا ىو هما مال ما كا

 حلاصل لب « طقف بعشلا حلاصل تسيل ىرخألا تارايخلا هذه نأ ىرن اننإو

 يف دادبتسالاو ةردقلا زكرمت نأ ذإ ؛ مهسفنأب ةيروهمجلا ءاسؤرو تاموكحلا

 .هسفن روتاتكدلل ىتح فيخم سوباك وه ليوطلا ىدملا

 ينسح مث «مادصو ناريإ هاشو رلته ىلإ ةرظن «ةربعلاو رابتعالل يفكتو

 يلع نبو «ماهتالا صفق يف لازي الو هيلع هشيجو هبعش بلقنا يذلا كرابم
 ىوتكا يذلا يفاذقلا رمعمو «هلثم ةدبتسم ةفلختم ةموكح ىلإ ئجاللا رافلا

 نأ املاط .ةمظنألا ضعب يف ماعلا دئاقلا هسفن نوكي ال دق .ىلعألا دئاقلا نأ ىلع هيونتلا نم دبال )١(
 عفرأ وهو .دصقملا يف ادحاو نيموهفملا رابتعإ ىلا فرصنيس ثحبلا نكل .اهقاطنو ميهافملاب متها دق ثحبملا

 .اهعورف ةفاكب ةحلسملا تاوقلا ةدايق ةيلوئسم ىلوتي يذلا .ةلودلا ف بصنم
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 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا تايلوئثسملاو

 .ةرخآلا ران لبق ايندلا رائب

 عبرألا تاطلسلا

 :ىلوألا ةداملا

 سيئر ةحلسملا تاوقلاو شيجلل ىلعألا دئاقلا نوكي ال نأ نينقتلل حرتقن

 : نوكي لب «ةيروهمجلا
 ؛«بعشلا لبق نم بختنم ناملربلا نأ رابتعاب «(هسفنب ناملربلا سيئر)- ١

 .شيجلل ىلعأ دئاقك اضيأ هنيعيو هسيئر بختني نالربلا اذه مث
 سيئر ديب شيجلا نوكي ال يك ؛(ةيئاضقلا ةطلسلا سيئر) نوكي نأ وأ - ؟

 ,(لودلا ماظن يف ةلوادتملا ثالثلا تاطلسلا يه هذهو) «ةيذيفنتلا ةطلسلا

 نوكي نأ وه ةردقلا ميسقت ىلإ برقألا نإف ؛هديب ايلمع ءيش لك نب ًاملع
 سيئر نوكي وأ ؛بعشلا سلجم وأ ةمألا سلجم سيئر وه «شيجلا دئاق
 .ةيئاضقلا ةطلسلا

 تاوقلاو شيجلا دئاق وه نوكيل (عبار) رخآًاص خش ناملربلا بختتني وأ-*
 ةطلسلا سيئر الو ناملربلا سيئر الو ةيروهمجلا سيئر ال) .ةحلسملا

 .(ةيئاضقلا

 :اممرأ تاطلسلا نوكتل اعبار هتك نوكر نأ ليضنألا نأ رت انفإو
 ةامسملا يهو  عافدلا ةرازو ءانثتساب  تارازولاو ةيروهمحجلا ةسائر-١

 .ةيذيفنتلا ةطلسلاب
 .ةيعيرشتلا ةطلسلاب ةامسملا ةمألا سلجم-؟

 .ةيئاضقلا ةطلسلاب ىمسملا «ءاضقلا-“

 يفر



 عباسلا لجفلا

 1( ةروكتسملا ةطلتملارةعتنل و «ةحلسلا كاوقلا و قيقا: قنات

 :طورش كل .ذئدنع ربكأ لكشب ةنزاوتم ىوقلا نوكتسو

 .الثم تاونس عبرأ لك تاباختنالل شيجلا دئاق عضخي نأ : الوأ

 مهبختني نم نيب نم وه شيجلا دئاق بصنمل حشرملا نوكي نأ :ايناثو
 .ةمألا سلجم

 سلجم ةيرثكأ ةقداصم دعب الإ ةمابلا تارارقلاب درفتلا هل زوجي ال :ًافلاثو

 ةيلكلا ةماعلا ةروصلا حضتتل تامتت لب ةمتتو ةلص ثيدحللو «ةمألا

2 

00 

 ثلاثلا ثحبملا

 عوضوملاب ةقالعلا تاذ تالؤاستلا ىلع ةباجإلا

 يمالسإلا جهنلا ءوض يف ةلاطبلا ةمزأ ةجلاعم

 :لاؤسلا

 نييالم لبقتسمو رضاحل ةقناخ ةمزأ اهتفصب ةلاطبلا لوح لاؤس راثي

 ىه امف ءاهل ةريطخ ةيسايق اماقرأ تاءاصحإلا لجست ثيحو «بابشلا

 | .؟مقافتلاب ةذخآلا ةلاطبلا ةلكشم لحل لبسلا

 :باوجلا

 ةقالعلا يف انثحب ميمصب طبتري ال هلعلو «فارطألا يمارتم ثحب اذه نإ
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 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا تايلوئسملاو

 ىلإ ريشنس انه اهو .هيجو هجوب هطبر نكمي ناك نإو «بعشلاو ةلودلا نيب
 نيناوقلا ةعومجم وه «ةلاطبلا ةلكشم لحل لولحلا لضفأو حجنأو مجنأ نأ

 اهنمو «ميركلا نآرقلا يف ةنودملاو ةلجسملا ةيبلإلا ةيمالسإلا ميلاعتلاو

 : يَي ىفطصملا دمحم متاخلا يبنلا ةثعب فادهأ دادعت نمض يف  ىلاعت هلوق

 نم ةدحاو نإف ,'"”#* مهل هيلع تناك لأ لدلاَو ُمُهَرْصِإ ْمُهْنَع ْعَضْيَو#

 : اذإف سانلا تايرح قالطإ يه ةلاطبلا ةلكشم لولحلا حمتأو مهأ

 ةزايح نم سانلل يمالسإلا نيدلا اهلفك يتلا تايرحلا تقلطأ-١

 ةبسن نإف ءدقعو دويق نود (ةرئابلا يضارألا) تاوملا ءايحإو :«تاحابملا

 رقفلاو «ةلهذم ةجردب ضفخنيس مخضتلاو «ريبك لكشب ضفخنتس ةلاطبلا

 .ريبك دح ىلإ ضفخنيس
 رجاتملاو عناصملاو لماعملاو تاكرشلا سيسأت يف تايرحلا تقلطأ اذإو- ؟

 لكشب ًاضيأ ضفخنتس رقفلاو مخضتلاو ةلاطبلا ةبسن نإف ةقيقح اهريغو

 .مدعنت لقن مل نإ « لهذم

 لالغأبو لئاه تبك يف نوشيعي لودلا لك يف سانلا نأ يه ةلكشملا نإ
 موقي وأ : المع وأ هتيم كتكيدفأ مهدحأ دارأ نإف ؛ةيهانتم ال راصآو

 انباتك ىلإ جاتحيس هنإف «؛ةكرش سسؤي ىتح لب وأ «داريتسالاو ريدصتلاب
 . ىرخأ ىلإ ةرئاد نم ةثيثحلا ةعباتملا ىلإو «مكباتكو

 طورشلا ضعب نوكت دقو ءرثكأ وأ ةنس وأ رهشأ ةتس رمألا قرغتسي دقو

 تائم اوعاضأ تايرحلل ةتباكلا مهنيناوق ةمزحب مهنأ ينعي اذهو «ةيزيجعت

 )١( :فارعألا ةروس /ا١0.

5>7”0 



 عباسلا لجفلا ظ ©

 لاوط ةعباتملل اورطضا نيذلا سانلا نم نييالملل لمعلا تاعاس نم نييالملا

 .رهشأ وأ عيباسأ

 يف نيفظوملا تاقوأ نم جتنملا لمعلا تاعاس نم نييالم اوعاضأ امك

 لآملاب مهنأ امك ؛«نيجتنم الامع اونوكي نأ لدب «تايرحلل ةتباكلا رئاودلا

 .اهريغو ةيعانصلاو ةيعارزلاو ةيومنتلا عيراشملا نم فولألا تائم ةدالو اوعنم

 ريغو ةعنقملا) ةلاطبلا نم ديزملاو ءرقفلا نم ديزملا :ينعي هلك كلذو

 دييشت يف أرح ناسنإ لك ناك ول ام سكع .مخضتلا نم ديزملاو :(ةّنقملا
 مداخلا) «ةلودلا نم نذإلل ةجاح نود ةراجت وأ ةكرش وأ عنصم وأ لمعم يأ

 .(ىلومو ديس ىلإ لوحت يذلا
 نم تاحابملا ةزايح قحو ةيرح سانلا حنم دق ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 ةرامع قح مهحنمو «كلذ ريغ وأ داو وأ ةمجأ وأ ةباغ نمو رب وأ رحب

 ٍضْرَأْل ا فام مكلَّقلَخ غو 27 [اهيف 03007 لاق دقو ضرألا

 "7 * ٌمِهِيلَع تناكَى لَا لَدالاَو ٌمُهَرْضِإ ْمُهْنَع ٌعَضيَو خو" 4 اعبي
 سيسر وأ هيبننل اضرأ ىتيودناب ةاينإ لكل زاجأ دن ناهيو.هناحبس#لا نو
 يضارألا نم ضرأ ةيأ ىلع هريغ وأ ىعرم وأ ةعرزم وأ دافع وأ | كي

 نيناوق لباقم ةيار عفرت ملو «كلذب سانلل تحمس تاموكحلا نأ ولف

 «بيهر لكشب ضفخنتس مخضتلاو رقفلاو ةلاطبلا ةبسن نإف «ىلاعت هللا

 1١. :دوه ةروس )١(

 .794 :ةرقبلا ةزوس (؟)

 /١61. :فارعألا ةروس ('”)
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 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا تايلوئسملاو

 .ةءاضإلا ضعب ةراشإلا هذه يف لعلو ؛ ليوط ةيضقلا هذه يف ثحبلاو

 ةيمالسإلا تاعامجلابو عمتجملاب ءاقترالا لئاسو
 :لاؤسلا

 ام ؛ةملسملا بوعشلا ىلع قبطي يذلا موزأملا عقاولا لوح لاؤس حرطي

 ءاقترالا نكمي فيكف «ةدبتسملا ةمظنألا نادنسو ةيلودلا تارماؤملا ةقرطم نيب

 .؟عمتجملاو نيدلا ةمدخ يف اهءادأ ريوطتو «ةيمالسإلا تاعامجلا لمعب

 :باوجلا

 فيك ذإ ؛ًاضيأ فارطألا يمارتمو بناوجلا ددعتمو قيقد لاؤسلا اذه
 تاداحتاو تاباقن نم ؛ ةفلتخملا تاعامجلاو سانلاو بوعشلا ءادأ ريوطت نكمي

 ىلع ةرداق نوكتل ؛كلذ ريغو يندملا عمتجملا تاسسؤمو تايعمجو بازحأو

 :امه «نييدحتو نيرطخ ربكأل يدصتلا

 , يمالسإلا دلبلا اذه دض كاحت يتلا ةيجراخلا يأ ؛ةيلودلا تارماؤملا :ًالوأ

 .لقتسملا هبش وأ «لقتسملا دلبلا كاذ وأ

 .دالبلا يحانم ةفاك يف يرشتسملا « يلخادلا دادبتسالا :ًايناثو

 .؟ءادألا ريوطت نكمي فيكف

 يركفلا دشرلا ١-

 :ةماع ةيضق ىلإ مرصنم ثحب يف انرشأ دقو ءادج مهم ثحبلا اذه نإ
 ةيضق ىه ةماعلا ةيضقلا :ةريثك اياضق ةلمج يف «ةصاخ ةيضق ىلإ انهريشنو

 .يركفلا دشرلاو ةيعوتلاو ماعلا يعولا

 دكؤيو :زيكرتلا دشأ ةملكلا هذه ىلع :ةطدلاولا ديسلا زكري ناك دقو

 ضصغي



 عباسلا ليفلا

 الف «ماع يعو مبل ناك اذإ سانلا نإف (ماعلا يعولا) ؛ديكأتلا دشأ اهيلع

 ناقش يسامح ؛ تارماؤملا مهدض كاحت نأ ذئدنع نكمي

 نع ؛ كنبلا نم هلاومأ اوقرسي نأ نولواحي نيذلا صوصللا ططخمب فرعي نمك

 ةولو اك ةرقك ةرآ نمو نبك قرع اذإ هناق: + لقمة وبكل ةكبشلا قيرطلا

 .مبل ىدصتي نأ عيطتسي هنإف ءاوللستي نأ

 ىلإ ليبسلا باتك اهنمو ؛هبتك يف اتدلاولا ديسلا دكؤي ناك كلذلو
 هافرلاو ةيرحلاو ناميإلا ملاعل ةديدجلا ةغايصلا باتكو , نيملسملا ضاهنإ

 ىلع «هبتك رئاس يفو ؛"نيملسملا ضاهنإل رييغتلا ةسرامم" باتكو :"مالسلاو
 .يركفلا دشرلاو ديشرتلاو ماعلا يعولا

 هتوق ماعلا يأرلا نأ يهو «عامتجالا ملع يف ةدعاق كلانه : لوقي ناكو

 نأ تايداملا يف دجن امكف .تايداملا يف ليسلا ةوق نم ىوقأو دشأ تايونعملا يف

 مطحي هنإف ًايباجيإ ناك اذإ ماعلا يأرلا كلذك ءهمامأ ءيش لك مطحي ليسلا
 .ءادعألا مامأ نصحلا وهو ءدادبتسالاو تارماؤملا

 سركيو نيحلصملا هجوب فقي كلذ نم سكعلا ىلع هنإف ءًيبلس ناك اذإو
 مهخنس نم نوكيس مكاحلا نإف «ةلهج اوناك اذإ سانلا نأل ؛دادبتسالا

 .طئاحلا ضرع ةمكحلاو لقعلا دعاوقو عرشلا دعاوقل ًابراض « ًالهاج ًادبتسم

 يندملا عمتجملا تاسسؤم ريوطت - ١

 ريوطتل ةماعلا ةيضرألارفوي ؛ يملعلاو يفاقثلا ديشرتلاو يركفلا دشرلا نإ
 .؟تايلآلا ىه امو «كلذل لبسلا ىه ام نكل ؛كش نود ءادآلا

 ْ ْ :باوجلاو
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 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا تايلوئسملاو

 عمتج ا تاسسؤم عيونتو سيركتو ريثكت وه «قرطلاو لبسلا مهأ نم نإ

 7 نمل

 ترثكت املكو ءالوأ رثكأ تعونت املك يندملا عمتجملا تاسسؤم نإ
 ةردق تناك ؛ اغلاث ترذجنو تسركت املكو ها رثكأف رثكأ تدادزاو

 ,رثكأ

 ةاونلا نم أدبت ذإ «ضيرع ضرع ابل نوكيس يندملا عمتجملا تاسسؤمو

 ؛ يندملا عمتجملا تاسسؤم نم اهربتعن هذهو « ةلئاعلا يه يتلا عمتجا يف ىلوألا

 تاسسؤم ةرئاد نم ةلئاعلا جارخإ ءاربخلا ضعب لواح نإو اهمهأ نم لب

 .ةمداقلا ةلسلسلا كلت يف هدقنو همالك يتأيس امك يندملا عمتجملا

 هبشأ امو تائيبلاو ةينواعتلا تايعمجلاو دجاسملاو تاينيسحلاب رمتو

 تاسسؤم نم «هبشأ امو بازحألاو تاباقنلاو تاداحتالا ىلإ لصتو «كلذ

 .ةعونتملا اهتليكشتبو « ضيرعلا اهضرعب يندملا عمتجما

 ةزوحلا)و «ىندملا عمتجما تاسسؤم نم دعت (تاعماجلا) نإف كلذكو

 .يندملا عمتجملا تاسسؤم نم يه كلذك (ةيملعلا

 فلتخت تارشعلاب تناك نإ ىهف «2” ةيلهألا تاساردلا زكارم كلذكو

 ةبسنلا سفنب اهنأ ذإ «فولألاب تناك ول امع فلتخيو « تائملاب تناك ول امع

 (يندملا عمتجما تاسسؤم) لوح اهنم ىرخا ةلسلس تارضاحملا نم ةلسلسلا هذه دعب فلؤملا ىقلأ )١(

 تاونق يف تثب دقو «ةرضاحم نيرشع تغلب « ةيئالقعو ةيلقع رظن ةهجو نم و ةيمالسا ةرظن ةهجو نم
 .ةعابطلل دادعإلا كشو ىلع ىهو ( ةيئاضف

 .سانلا حلاصل نوكت اهنإف ةيراشتسالا دالبلا يف الإ مهللأ ؛ةلودلا حلاص يف بصت اهنأل ؛ ةيموكحلا ال )١(
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 عباسلا ليفلا ظ

 بخنلاو ءاهجولاو سانلا رصبتس اهنأ ذإ .سانلا يف يعولا بوسنم نم ديزت
 يه امو «تارغثلا يه امو ,هذفانم يه امو «رامعتسالا ططخي ءاملعلاو

 .؟ةيتاذلا انفلخت بابسأ اضيأ يه امو «لولحلا

 ,تاداحتالاو تاباقنلاو «ةصلخملا ةينيدلا وأ ةينطولا بازحألا كلذك

 ناك «ةقيقح تاباختنا اهيف تناكو ءارذجتو اعونت رثكأو رثكأ تناك املك
 ا رفدوو ا روطتم اوت ايه اميلي ؛ ىفاعم ًايعاو عمتجما

 ,ةموكحلل ةعضاخو ةليلق هتاسسؤم نوكت نأ عمتجملا ضرم مئالع نم نإ

 داحتاو :«لامعلا داحتا لثم) «ةليلقو ةنهاو تاباقنلاو تاداحتالا نوكت نأو

 ةلودلل ةعبات نوكت نأ وأ ؛(نيسدنهملاو نيماحم او ءابطألا ةباقنو نيحالفلا

 .مهنوؤشب دبتستو اهب مكحتت

 ؛ةهجو ًافيكو امك «يناملا عمتجما تاسسؤم ةدايزل رثكأ انلمع املكف

 هجو يف لضفأ لكشب ضهني نأ بعشلا اذهل نكمأ ؛اخسرتو ةرثكو اعونت
 لقأب ةاجنلا ئطاش ىلإ لصي نأو «يلخادلا دادبتسالاو يجراخلا رامعتسالا

 :ةفلس ةقيرطوو,ةتاسللا ةقيردق

 اهتافصاومو ذاقنإلا تارمتؤم

 :لاؤسلا

 ىلعأ) لحارلا يزاريشلا دمحم ديسلا ددجملا مامإلا ةحامس نأ فورعملا نم

 يف اهرودو ؛« تارمتؤملا دقع ةرورض ىلع ديكأتلا غلبأ دكؤي ناك (هتاجرد هللا

 .؟ةحورطألا هذه ملاعم يه امف ءاهنأش عفرو ةمألا لكاشم لح

 :باوجلا

 ضوح



 ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا تايلوثسملاو

 ةرربلا مالعألا ءاملعلا ىلعو هيلع ىلاعت هللا ةمحر  دلاولا ديسلا نإ

 ؛اريثك (ذاقنإلا تارمتؤم) ةيضق ىلع دكؤي ناك  ًاعيمج ةريخلا نينمؤملاو
 نم  ىرخأ ةفعضتسم ةمأ ةيأو  نيملسملا ذاقنإ نكمي ال هنإ :لوقي ناكو

 تاهج نم لظنحلا وأ مقلعلا نم ةرارم دشأ وه يذلا ءرملا يواسأملا مهعقاو

 نم ةلسلسب مازتلالاو «قرطلاو لبسلا نم ةعومجم كولس ربع الإ «ةديدع

 .(ذاقنإلا تارمتؤم) :اهمهأ نمو «لماوعلا

 : تافصاوملاو طورشلا نم ةعومجم ذاقنإلا تارمتؤمل ركذي ناكو

 ةماع نوكت نأ بجي لب «بخنلابو تايعونلاب ةصاخ نوكت ال نأ-أ

 هذه اودقعي نأ أضيأ سانلا ةماع ىلعو بخنلا ىلع نأ ينعي ؛لكلل
 ةطيلخ ىرخأو ةصاخ نيبو ؛«ةماعو ةيصصخت نيب عونتت نأ ىلع «تارمتؤملا

 يطعي يك « لهاجلا نيبو ملاعلا نيب ريبعتلا حص نإ جوازت اهيف يأ «ةعماجو

 .كدنع هدضعيو ملاعلا لهاجلا دنسي يكلو «لهاجلل هملع نم ملاعلا

 ردقم هنأبو ءرارقلا عنص يف كراشم هنأب سحأو ؛ءاودلاو ءادلا ملعت هنأل

 وأ جئاتن نم تارمتؤملاو تاعامتجالا هنع تضخعمت امع عفاديس هنإف « مرتحمو

 .تارارق وأ تايصوت

 تائملاو تارشعلاب ال اندالب يف نوكت نأ يغبني امك ذاقنإلا تارتؤمو-ب

 ءرثكأ تناك املك ذاقنإلا تارمتؤمو «ةنس لك فولألا تارشعو فولألاب لب

 تانقيلت يقلد يل تايعشا اهلكوم م اوضم قولألا تا وشعيو فولألاب
 ةيعقاو تناك «مهطامنأو مهناولأو مهحئارش فلتخم تبعوتساو «سانلا

 .رثكأ

 ضرعو «ةجرهبلل ال ءاقح ذاقنإلل تارمتؤملا نوكت نأ بجيو-ج
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 لودلا ةصاخ لودلا اهدقعت يتلا تارمتؤملا نم ًاريثك نإف ءطقف تالضعلا

 ؛ةجرهبلل تارمتؤمو «ةيلكش تارمتؤم يه «ةدبتسملا لودلاو ةفلختملا

 امو ؛«ءادلا نع ثحبت «ةيقيقح تارمثؤم تسيلو «ضارعتسالل تارمتؤمو
 .؟ ءاودلا وه

 كا لاو ؛رثكأ وأ رهشل تارمتؤملا هذه تاسلج لصاوتت نأ بجيو-د

 تارمتؤم يهف «فلأ ةئامو ناسنإ فالآ ةرشعو ناسنإ فالآ ةسمخ اهيف

 رامعتسالا لباقم يف ةكرحلا ةرتف يف «دنبلا يف ثدحي ناك امك ةيريهامج

 يي راو ا و ؛ يناطيربلا

 وه «ةليوط ةرتفل رّممؤم لك تاسلج لصاوتت نأ ةرورض يف رسلاو
 ل :ًالهس ارمأ سيل ؛دالبلا ءاجرأ يف يرشتسملا ءادلا يف ثحبلا

 داج يعمج ريكفت ىلإ جاتحي «ةيناديملا تايلآلا ةعباتم مث تاجالعلاو لولحلا

 .لصاوتمو رمتسمو
 نيعضاوتم ذاقنإلا تارمتؤم ىلع نومئاقلا نوكي نأ بجي امك-ه

 اوذفني يكل اودهتجاو اودج املكو ءرثكأ ةقيقحلا نع ثحبللو «ةقيقحلل

 ناك «تارمتؤملا كلت ءوض ىلع ةرداصلا تايصوتلا وأ «تارارقلا كلت

 .زيزعب هللا ىلع كلذ امو «ةاجنلل برقأ ةمألا تناكو سانلا

 ميو



 نماثلا لصفل)

 ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا

 شيجلا دئاق بيصنت ةطلس يف درفتلا عنمو





 ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا
 شيجلا دئاق بيصنت ةطلس يف درفتلا عنمو

 ةمدقملا

 يتلا نيناوقلاو رطألاو ؛بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا وه ثحبلا روحم
 يف ثحبلا نم رخآلا فرطلا يفو ءاهمكحتو ةقالعلا هذه يف مكحتت نأ يغبني

 ليصفت يف «اهيف [اوُدَّوُنا ةملك ىلع ءوضلا طيلست ىرج دق «ةفيرشلا ةيآلا

 وأ رايتخا يف ةمكحلاو «كلذ هبشأ امو ءاطعإلاو لاصيإلاو ءادألا نيب قرفلا

 .تاذلاب ةملكلا هذه عضو

 ةيآلا هذه يف هب رومأملاب قلعتت ءاهتفاضإ بلطتي ام رئاصبلا ضعب كلانه
 يف ىرخألا تارايخلا نع ثحبلا ليصفت يف ةرورضلا تنيبت امك «ةفيرشلا

 .تاطلسلا لصفل عسوأ موهفم قفو 2« شيجلل دئاق بيصنت

 ةياغلا

 ةلداعم ليبق نم «ةفيرشلا ةيآلا يف ةينأرقلا رئاصبلا ىلع ءوضلا ءاقلإ

 ؛ ةفيرشلا ةيآلا نم ةكرابملا ةملكلا نم رهظتست دق يتلا ؛ (لصحم او ناونعلا)

 مزلتسملا «هب رومأملاو ضارغألا نيب ةقالعلا ديدحتب «ةنامألا (ءادأب) رمأت يتلا

 بيصنتل ةحاتملا تارايخلا نايب عم «هتاققححو هطئارش يف طايتحالا بوجول

 لصفل عسوألا ةركفلاو مجسني لكشب «ةحلسملا تاوقلاو شيجلا دئاق

 .عوضوملا بلب ةقالع اهل يتلا تالّؤاستلا ىلع ةباجإلا مث «تاطلسلا

 فو



 نهاثلا لجفلا

0) 

 لوألا ثحبملا

 --7 مع ©©

 ةينآرق رئاصب

 لصحملاو ناونعلا ليبق نم مكحلا ةنامأ

 نإ #ء : ةيركلا ةينآرقلا ةيآلا يف هب رومأملا نوك رهظتسملا نإ :لاقي هلعل

 : كلذ حيضوتو «لصحمء او ناونعلا ليبق نم 4( أودت نأ ْمُحَوَمأَي هَل

 .(ضرغلا) ب قلعتي ةراتو «ةرشابم (هب رومأملا) ب قلعتي ةرات رمألا نإ
 يف ناسنإلا كش اذإف ء«ضرغلاب قلعت ول رمألا نأل ؛ريبك نيرمألا نيب قرفلاو

 ناونعلا كلذل ققحملا هب رومأملا ءازجأ نم ءزج وأ «هب رومأملا طئارش نم طرش

 يأرلا بسح ىلع (طايتحالا) وه ذئدنع نوكي ىرجملا نإف «ضرغلا كلذلو

 .لوصألا ءاملع لحاطف نم ددع كلذ ىلإ راشأ امك ءروصنملا

 وأ ةيطرش يف ناسنإلا كشف «ضرغلاب رمألا قلعت ول : ىرخأ ةرابعبو
 نارودلا قلطم يف) ذئدنع طايتحالا بجيف « ضرغلا كلذ ققح ءيش ةيئزج

 انيدل تبثو «ةرشابم هب رومأملاب قلعت ول رمألا نكل ؛(رثكألاو لقألا نيب
 وأ ءزج وه له هنإ «سماخلا يف انككش مث هب رومأملل ءازجأ ةعبرأ دوجو

 .ةءاربلا ىرحم ىرجملاف ءال

 ؛ هيف نحن ام ضرعتسن مث « يعرش لاثمب مث «ةيفرع ةلثمأب كلذ حضونلو

 .ةنامألا ءادأ ناونعب وأ «ضرغلاب قلعت دق  ْأوُدّوُت # يف رمألا نأ راهظتساب

 دئاق عقوم وه انلاثم يف لّصحملاو « طايتحالا ىرجم ىرجملا نوكي هلّصحم يفف

 فرض



 ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا
 شيجلا دئاق بيصنت ةطلس يف درفتلا عنمو

 .؟نوكي نمو «هطئارشو شيجلا
 : ةلودلا يف ذوفن يذ يأ وأ ةيروهمجلا سيئر اذكو

 دقاعتلا هب قلعتي دق (ناونع) ةيحارجلا ةيلمعلا حاجن -أ

 بيبطلا :وه «مابلاو قيقدلا يلوصألا ثحبملا اذبل حضوملا يفرعلا لاثملا

 ةيلمع ءارجإ ىلع ضيرملا عم دقاعتي ةرات بيبطلا نإف «ةيحارجلا ةيلمعلاو

 .همدعو ةيلمعلا حاجنو دقاعتلا بصم نوكي نأ نود نم « طقف ةيحارج

 الو «ةيحارج ةيلمع كل يرجأ نأ ىلع كعم دقاعتأ :ضيرملل لوقيف

 انأو .ةيلوئسملا لمحتأ الو «ضرغلابو ةياغلاب انحف تيصلو « حاجنلا نمضأ

  انويلم ةرجألا ينيطعتو ءاهسفنب ةيلمعلا يرجأ نأ ىلع كعم قافتالا دقعأ

 .تلشف مأ تحجن ءاوس  الثم

 «معن .لهاستو رصق ول ةيلوئسملا نم هيفعي ال قافتالا اذه نأ ىفخي الو

 .قافتالا ىضتقمب هيلع ءيش الف «لشف كلذ عمو هدهج ىراصق لذب ول
 يا يو ا «رخأ لاحم يهقفلا ثحبلا اذهلو

 ةرجألاو رجألا قحتسي هنإف «ةيلمعلا ىرجأ ول بيبطلا اذه نإف « لصحملاو

 ال ءاهسفن (ةيلمعلا) ىلع بصنأ قافتالا نأل ؛ تلشف مأ تحجن ءاوس

 .(ةيلمعلا حاجنو ةحصلا يهو) ةياغلاو فدبلا

 نإ :ضيرملا لوقيف «ةياغلا ىلع بصني قافتالا نأ دجن ىرخأ ةراتو

 رجألا كيطعأ ةيلمعلا تحجن اذإف «(ةيلمعلا حاجن) فدبلاب قلعتي يضرغ
 .ائيش كيطعأ الف الإو

 .رجألا ق قحتسا ةيلمعلا تحجن ولف ؛ قافتالاب مزلم هنإف بيبطلا لبق اذإف

 هقحتست يذلا غلبملا يفعض كيطعأس ةيلمعلا تحجن ول : ضيرملا لوقي دقو
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 نماثلا لجفلا

 .2'' ةيلمعلا ىلع هلذبت يذلا دهجلل

 فعضلا امأو « طقف ةيلمعلا ءارجإب قحتسي رجألا لصأ نإف لاثملا اذه يفو

 ةدئافلابو ضرغلاب رمألا قلعتل عمجم يهف ءاهحاجنب الإ قحتسي الف رخآلا

 رمألا قلعت ول اميف فلتخي رمألاف «هب رومأملاب رمألا قلعتلو «ةاخوتملا ةيئاهنلا
 ىمسي لعفلا اذهو «ضرغلا كلذ ىلإ يدؤي لعفب وأ ضرغلاب ةلماعملا وأ

 .هب رومأملا

 ناحتمالا يف حاجنلا وأ ةسردملل باهذلا -ب

 لوقي ةرات بألا نإف «(ةسردملا يف ذيملتلا) :يفرعلا بيرقتلل رخآ لاثم
 يف تحج أ ءاوس ؛ كنم هديرأ يذلا لك وه اذهو ةسردملا ىلإ بهذا :هنبال

 .ةسردملا ىلإ تبهذ ول ةبوقعلا نم صلختتس تنأو « حجنت مل مأ تاناحتمالا

 يف نبالا حجن ءاوس «ةسردملا ىلإ هنبا بهذي نأ بألا دنع انه مهملاف

 ,هسفن لعفلاب قلعت دق بألا رمأف .همهي ال اذه «حجني مل مأ ناحتمالا

 نم لفطلا نمأ كلذ لعف اذإف «(اهيف دجاوتلاو ةسردملا ىلإ باهذلا درحي)

 .ةيده نم هل دلاولا هلعج ام قحتسيو ةبوقعلا

 كحاجن مهملا لب «يفكي ال ةسردملل كباهذ نإ) :هنبال بألا لوقي ةراتو

 نمأتسو «ةيئاذكلا ةزئاجلا كيطعأس ناحتمالا يف تحجن اذإف «ناحتمالا يف

 .(ةبوقعلا نم

 وهو «تاناحتمالا يف حاجنلا وهو ضرغلاب قلعت دق رمألا نأ دجن انهو

 .ةسردملا ىلإ باهذلا نم فدبلا

 .ددحي ال دقو 2/٠١ وأ /ة٠ وأ 95 : الثم ؛ حاجنلا تالمتحم بيبطلا ددحي دقو 21

 فرك



 ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا

 عمتجملاو «ثحبلا اذبل ناقادصم امهو « نهذلا ىلإ نابرقم نالاثم ناذهو

 .ةلثمألا هذهب نوحشم

 .؟ كلذ يف ةرمثلا يه ام نكل

 يف رهظي رثألا نأ وه :- ةبوثملا وأ ةبوقعلا قاقحتسال ةفاضإ  باوجلاف

 ول لفطلا نإف .ضرغلا كلذل ققحلا يف ةءاربلا نايرج وأ « طايتحالا بوجو

 حاجنلا يف ةيبناجلا تاعلاطملا ةيلخدم لمتحاو كش هنكل «ةسردملا ىلإ بهذ

 رمأ ناك اذإ اميف «ةيبناج تاعلاطم علاطي نأب همزلي هلقع نإف ؛ناحتمالا يف

 باهذلا فرصب هرمأ قلعت ول امأ «حاجنلا وهو ضرغلاب قلعت دق ىلوملا
 .الف «ةسردملل

 هتالصحم بحت ناونع (رهطتلا) -ج
 : ميركلا نآرقلا يف لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ظحالن ؛ يهقف لاثم يفو

 0 ءاهتنلا هكتاغا نم عمت بعذ يهون 74 اورملعاو اثني ةكإت و
 هنم بناج ىلإ ترشأ لصفم ثحب يف  ينئانلا ققحم او يراصنألا خيشلا لاثمأ

 ضرغلاب قلعت دق انه رمألا نأ ىلإ  "ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا هقف' باتك يف

 .4( اورَهَطَأَم 2 وهو

 بناجلاو نميألا بناجلاو ةبقرلاو سأرلا لسغ ينعي  ءازجألا هذهو

 ؛« ضرغلل تاققحم يه كلذك مميتلا يفو ؛ءكلذكرمألا ءوضولا يفو ءرسيألا

 .اهسفن تالسغلا هذهب قلعت دق رمألا نإ انلق ول ام فالخ ىلع

 ؛لاعفألا ال ضرغلاب قلعت دق رمألا نأ ىلع اهب لدتسي ةفيرشلا ةيآلا هذهو
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 سأرلا اولسغا) : لقي ملو ,2" 4 أوُرَهَطأَف اًبْنَج مدمن + :لاق اذلو

 كش ول امك ال وأ ضرغلا اذبل ققحم هنأ ءيش يف كش اذإف ؛(ًالثم ةبقرلاو

 هلسغ بحي الف نطابلا نم اهنوك ء؛ديلا محل نيبو رفظلا نيب يتلاك «ةقطنم يف
 دق هنأ ملعي ال هلسغ نودب ذإ ؛هلسغ بجاولاف  هلسغ بجيف رهاظلا نم وأ

 .رهطتلا وهو ضرغلا ققحت

 يهقفلا ثحبلا لاجي انه سيلو «نيطمنلاو نيعونلا ىلع ةريبك ةرمثلاف
 قرافلا رهوج ىلع ءوضلا ءاقلإل ةيافكلا ركذ اميفو «ةلأسملا هذبل يصصختتلا

 .هب رومأملاب وأ ضرغلاب رمألا قلعت : نيعونلا نيب

 ةنامألا ءادأ يف طايتحالا

 اذه نم اهنأب رهظتسي دق :لوقنف ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا وحن جرعنل نآلاو
 هللا لوقي ذإ «ةنامألا ءادأبو ناونعلاب قلعت دق اهيف رمألا نإ : يأ «ليبقلا

 يف كش ولف .4( اًهلهَأ لإ تتنمألا أودّوت نأ ْمُكَرْمأَي هَلََنِإ # :ىلاعتو هناحبس

 ملعي ال ثيح «طايتحالا ىرحجم ىرجناف «ناونعلا اذه ققحتل ءيش ةيلخدم

 .هب نايتإلا مزليف «كوكشملا ءزجلاب تأي مل اذإ اميف ءادألا ققحتب

 دئاق وأ ءارزولا سيئر وأ ةيروهمجلا سيئر نأ دجن ةموكحلا ثحبم يفو
 ةطلسلا ةنامأ يهو «هقنع يف ةعدوملا ةنامألا هذه نأ يف كش ول «شيمجلا

 : الغم اعضاوتم ايبعش نكي مل ول لعفلاب اهادأ دق نوكي له: + شيجلا ةنامأو
 .كلذك نوكي نأ هيلع نإف

 1 ةدقأملا ةزوه (1)
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 :ايبعش نوكيو «سانلا طاسوأ يف دجاوتي دق لوئسملا وأ مكاحلا نإف

 يأل نكمي ثيحب سانلا ينارهظ نيب نوكيو «9ل9بارت يبأك ًاعضاوتم نوكيو
 .هيلإ لصي نأ ةملظم وأ ةياكش هيدل صخش

 نيسسحتملا نييعتو لسرلا لاسرإ درجمب يفتكي لب دجاوتي ال دقو

 مهجئاوح ىلع اوفرعتي يكل سانلا ىلإ نوبهذي نيذلا «(نيسسجتملا ال)
 لاسرإب ىفتكا ول هنأ يف يقطنم كش دجوي انهف «مهقوقح نع اوعفاديو

 .؟ال مأ ةنامألا ىدأ دق نوكي له «نيسسحتملاو نيبودنملاو لسرلا

 .اضيأ هسفنب باهذلاب طاتحي نأ هيلعو «لاغتشالا ىرجم ىرجملا نإف

 بهذي ناك ثيح ؛ كلذ لعفي 2 نيدحوملا ىلومو نينمؤملا ريمأ ناك امك
 ىلعو ؛طئاسو نود سانلا عضو ىريو ؛2'”ةقزألاو قاوسألا يف لوجتيو

 .لاثم درج اذهو «ريبعتلا حص نإ ةرشابم ءاوبلا

 أورو نأ ْمكَرَمأَي هاَّنِإ # ةنامألا ءادأب قلعت ثيح رمألا نإ :دوصقملاو

 مث هنإ «لاعفأ وأ لعفو ءرومأ وأ رمأ يف كش ولف .# اَهِلْهَأ لإ ٍتنمْأَل

 هب نايتالاو هلعف بجاولا نم نإف «ةنامألا ءادأ ناونع ققحت هيلع فقوتي

 :تاوثعلا لأ نضوقلاب قلعتلا قوما سما لاعتسا ةنامتعل اطايتحا

 ةيفوتلا نم ءافولا ىنعم نمضتي ءادآلا نإف « يضاملا ثحبلا يف انلق امكو

 ,ديعن الف يضاملا ثحبلا يف هانلصف ام اذهو «ةعفدو ةيفاك ةيفاو اهيدؤي نأب

 .طايتحالا ىرح ىرجلا نذإ

 مكملس ًاصخش نأ ولف :نهذلل ةلداعملا هذه هيف برقن يفرع رخآ لائم

 .77174/8ح ”ب 887-817 ص ١ا/ج :ةعيشلا لئاسو )١(
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 نماثلا لمفلا ظ ©

 .؟ال وأ دوصقلا يف ليخد فالغلا اذه له متككش مث نمو «ةفلغم ةنامأ
 .؟اضيأ فالغلا هل عجرت نأ «ةنامألا عاجرإ دنع بجي لهو

 .؟طقف هتايوتحم يأ فالغلا يف ام وه نامئتسالا قلعتمو دوصقملا مأ

 ةنامألا ءادأب ترمأ دق كنإ ذإ ؛ عومجملا عاجرإ وه طايتحالا ىضتقم نإ

 .؟ال وأ ذئدنع ةنامألا تيدأ لهف «فالغلا دعت مل ول كنإ يف كشي ثيحو
 .ةدعاقلا ىلع وهو لاغتشالا ىرحم انه ناك

 طايتحالاو ةاضقلاو ماكحلا

 ةيرهوجلا ةطقنلا هذه ىلإ اوتفتلا ول ٠ الودع اوناك اذإ ىتح ماكحلا نإو

 دش نك سشو 00 مهعضو نإف :(لصحملاو ناونعلا ةلداعم)

 .مهتمذ ةءاربب اونقيتي يكل طايتحالا لبس
 : طايتحالا دشأ طاتحي نأ هيلع يضاقلا نإف ءءاضقلا يف لاحلا كلذكو

 نأ هيلع نإف «هئاضق يف ريثأت يذ ءيش يف كش اذإف « منهج ريفش ىلع هنأل

 .لصحملاو ناونعلا قيداصم نم كيكشتلا اذه مادام ءاصحفو اثحب هيف طاتحي

 بعصأ ؛ةحلسملا تاوقللو شيجلل ىلعألا دئاقلاو ةموكحلا رمأ نأ ىلع

 اياضق يف ةداع مكحي يضاقلا نإ :اهنم ؛ةديدع تاهج نم يضاقلا رمأ نم

 ىلع رثؤت 7 يتلا ةماعلا نوؤشلا يف مكحيف شيجلا سيئر وأ مكاحلا امأ ؛ ةيدرف

 .نييالملا تائم ىتح وأ نييالملا تارشع وأ سانلا نم نييالملا عاضوأ
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000 

 يناثلا ثحبملا

 !نييعتلاب وأ تاباختنالاب شيجلا ةدايق

 هتدايقو شيجلا مادختسا يف ةنامألا

 «شيجلا دئاق ديب ةنامأ يه «ةحلسملا تاوقلا رئاسو شيجلا نأ انركذ

 : ةثالثلا هماسقأب شيجلا نأ انركذو ءدلبلا يف ةوق ىوقأ يه ةردقلا هذه نأو

 شيجلل ىلعألا دئاقلا قنع يف ةنامأ يه «ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيربلا تاوقلا

 وأ «ناكرألا ةئيه سيئر وأ ؛ عافدلا ريزو : هبئان دي يفو «ةحلسملا تاوقلاو

 .رخأ صخش يأ

 بساكم ظفحو «هرارقتساو دلبلا نمأ ةنامض وه شيجلا نأل كلذو

 نم ةاخوتملا فادهألا ىلإ ىلاعت هللا ءاش نإ مداق ثحب يف ريشنسو «ةمألا

 .اهمييقت عم لقحلا اذه يف ددجلا ءاملعلا ءارآل قرطتنو « شيجلا سيسأت

 بجي فيكو «ةنامألا هذه لوح 22نينمؤملا ريمأ مالك ىلإ انرشأ امك

 سيئرل اهملست نأ ديرت يتلا ةطلسلاو ةمألا ةنامأ) ؛لماك وحنب اهؤادأ

 ةزكرمتملاو شيجلا ةنامأو ءرخآ صخش يأل وأ عافدلا ريزول وأ ةيروهمجلا

 .(هيف شيجلا دئاق يف ةطلسلا

 نأ ام صخش ديب ةنامألا هذه اوملسي نأ نوديري امدنع سانلا ىلع نإو

 .ةنامألا كلت ءادأ يف لثمألاو لضفألا وه نم اوبختني نأو ءاوطاتحي

 ًادبم وه ثالثلا تاطلسلا لصف أدبم نأ ىلإ انرشأ دق قايسلا اذه يفو

 محو



 نماثلا لسفلا

 ؛ صقان هنكل هيلع تاظحالملا ضعبو هيف تارغثلا ضعب مغر  ًادج مهم
 ؛دادبتساو عمق ةادأ ىلإ شيجلا لوحتي ال يكل جالعلاو لحلا عضي مل هنأل

 .حضاو وه امك سانلا عمق يف ةادأ مهأو «ةدرفم مهأ وه شيجلا نأ عم

 ثحبملا لخدم

 .؟هنييعت بجي مأ شيجلا دئاق باختنا لضفألا له

 قلطنم نم قلطنن ةراتو « باختنالا قلطنم نم قلطنن ةراتريظنتلا يف اننأ ذإ
 حصألا هنأ ىرن ايأرو مالك انل نإف نيريدقتلاو نييأرلا الك ىلعو «نييعتلا
 نيب عمجلا وه رخآ يأر ىلإ بهذن دق لب ؛دالبلاو دابعلل حلصألاو ملسألاو

 اهيلت «حلصألاو لضفألا يه ةثلاثلا ةغيصلا هذه لعلو «باختنالاو نييعتلا

 .(باختنالا) ةروص

 : نيناونعل قرطتلا يعدتسي كلذ يف مالكلا قيقحتو

 .؟شيجلل ىلعألا دئاقلا نوكي يذلا نم :لوألا

 .؟شيجلا دئاق نيعي نم : يناثلا

 دناعلا بضع ةيروهما سيئر علطضي نأ ًادبأ حصي ال هنأ ىرن اننإ

 اذهل( اكتافوتا) ايلآ نعي هناي كرقلا ريغ ءاويم-: حفاسل:تاؤقلل ننعألا

 بصنملا اذبل هحشرتب لوقلا ربع وأ «ةيروهمجلل ًاسيئر هباختنا روف بصنملا
 .ىرخأ ةماع تاباختنا يف

 سيئرو «ةليقث اهتايلوئسم ةيروهمجلا ةسائر نأ نم قبس امل كلذو
 ايعامتجاو ًايداصتقا دالبلا عاضوأ ةفاك نع لوألا لوئسملا وه ةيروهمجلا
 حوارتت يتلاو تارازولا ةفاك نع ةجيتنلاب لوئسمو .هرخآ ىلإو ًايعارزو
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 .ةرازو نيعبرأو ةرازو نيرشعو ةعبس نيب لودلا فالتخا بسح

 هتوق ىلإ فيضن نأ لقعي الف ,ةعساو تايحالصو تاطلس كلتمي وه نذإ

 . ""عافدلا ةرازوو شيجلا ةدايق ةوق ؛« هذه ةلئابلا

 : ةيلاتلا تارايخلا دحأ لضفألا لب

 شيجلل ًاماع ًادئاق ؛"نالربلا" يباينلا سلجملا سيئر نيعي نأ امإف-١

 نع باوج « لصفلا اذه نم ثلاثلا ثحبملا يف ءيجيسو «ةحلسملا تاوقلاو

 .ضرفلا اذبل هجو ضارتعا
 تاوققلاو ىشيحلل ىلعأ وأ اهاع اذئاق ةيئاكقلا ةظلسنلا نسر نيكي وأ > ١

 .ةحلسملا

 :نفيحللا ىلعأ اذفاق خا سخي حييل واد

 نوكيل ( ةقؤلاقلا سانا هاه دا سوو ههنا تاييبفا وألا ربا ةرووض ألذ

 يف امك دمجن نأ انيلع بجوتي ال ذإ ءرخآ ًاصخش نكيلف لب «شيجلل ًادئاق
 ا شيجل دئاق نييعت يف ةدوهعملا ”رارتاقلا رسال كاع رضا

 ىلعأ ًادئاق « ”رخآلا صخشلا اذه نيعي يذلا نّم نع لاؤسلا امأو
 : يأ ةديدع غيص انهف ؛ةحلسملا تاوقلاو شيجلل

 هذه ربتعت اهريغ ريثكلا نأ ذإ .ةيسائرلا ةمظنألا يهو .اهمظعم وأ ةمظنألا ضعب هعبتت ميظنتلا اذه )١(

 ةيسائرلا ةطلتخملا كلانهو ,ةيناملربلا ةمظنألا يهو ... .و دنبلاو قارعلا لثم .ءارزولا سلجم سيئرل بصانملا

 :ةتائربلا

 ىلعأ ًادئاق ةيروهمجلا سيئر نوكي نأ ةرورص ىري نمل لوقن نأ ؛ ينابملاو ءارآلا 0 نكميو هه

 ةوقلا سيئر وأ ناملربلا سيئر هنيعي نأ بجي لب ؛(يكيتاموتأ) يعوط لكشب سيل نكل نكيلف : شيجلل

 .شيجلا ةدايق يف بئان درج ؛ةيروهمجلا سيئر نوكيل «ىرخألا تارايخلا نم امهريغ وأ ةيئاضقلا

 اهؤاربخ وأ
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 نهاثلا ليفلا

 .لودلا ضعب نآلا هيلع ريست ام وهو ؛ةيروهمجلا سيئر هنّيعي نإ- ١
 سيئر نوكي نأ ةرورض الو «(ناملربلا) يباينلا سلجملا سيئر هنيعي نأ- "

 .ةحلسملا تاوقلاو شيجلل ىلعألا دئاقلا وه هسفنب نالربلا

 دئاقلا نيعي يذلا وه نوكي أ , ةيئاضقلا ةطلسلا سيئر هنيعي وأ-"*“

 .ةحلسملا تاوقلاو شيجلل ماعلا

 رئاشعلا كلذب موقت نأ :يأ « يندملا عمتجملا تاسسؤم هنيعت نأ-4

 فلتخمب «ةيموكحلا ريغ تامظنملا رئاسو بازحألاو تاداحتالاو تاباقنلاو

 ربع وأ «تاسسؤملا كلت دعاوقل ةماع تاباختنا ربع ءاوس ءاهناولأو ابلاكشأ

 عمتجملا يف تاسسؤملا كلت ءاسؤرو ءاردم ةعومجم لالخ نم ةصاخ تاباختتنا

 .ةحلسملا تاوقلاو شيجلل ىلعألا دئاقلا .ءارآلا ةيرثكأب اونيعي ىتح « يندملا

 وه اذهو «تاطلسلا كلتل ةيزاوم ةعبار ةطلسل انسسأ دق نوكن كلذبو

 :«دحاو صخش ديب اهزكرمت نود ةلوليحلاو ةردقلا تيتفت يأ « ساسألا انمه

 : دئدنع انيدل دجوتس ذإ

 .ةيعيرشت ةطلسو -ب

 .(ابل شيجلا عضخي نأ نود نم اهلاحب ىقبت) ةيذيفنت ةطلسو-ج

 دئاق اهل عضخي «يندملا عمتجما تاسسؤم ةطلس يه ,ىرخأ ةطلسو-د

50 
 .ءاهقفلا ىروش ىلإ ةاعدلا يأر عم مجسنت ىرخأ ةغيص كانهو-ه

 ىروشو «عجارملا ءاهقفلا ىروش ديب شيجلا دئاق نييعت نوكي نأب كلذو

 دما
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 عمتجملا يف ةسسؤم مهأ يه لب .يندملا عمتجملا تاسسؤم ىدحإ يه عجارملا

 .يندملا

 ,سانلا ةماع هبختني ةيروهمجلا سيئر :ليبقلا اذه نم نذإ رمألا نكيلف

 يذلاو شيجلا دئاق مث «ةيئاضق ةطلس كانه مث «ةمألا سلجم ءاضعأ كلذكو

 ,رومألا لك بلقيو دالبلا لك ىلع نميهي نأ نكمي هنألو هعقوم ةيساسحل

 سيئرل دوعي لب «ةيروهمجلا سيئر ريغ ىرخأ ةهجل دوعي هنييعت نإف كلذل
 تاسسؤم وأ ىلعألا ءاضقلا سيئرب ًايلاح ىمسملا ةاضقلا يضاق وأ ناملربلا
 مه  ءاهقفلا  مهنأل كلذو ؛ عجارملاو ءاهقفلا ىروش وأ «يندملا عمتجما

 اعجرمو «اذالم سانلا مهبختنا نيذلاو ةمألا اضر ىلع اوزاح نيذلا

 .ايندلاو نيدلا نوؤشل

 انيلع لب «ةيضاملا غيصلا ىلع دمجن نأ حيحصلا نم سيل هنإ : لصاحلاو

 اهلضفأ اهنم اوبختني نأ سانلا ةماعلو ننقمللو «ةفلتخم تارايخ ضرعن نأ

 .مهيأر قفو

 سيئرو ةيئاضقلا ةطلسلا سيئرب لثمتملا يثالثلا عمجملا هنيعي نأ وأ-5

 نييعت يف قحلا عومجمك مهل نوكيف «ةيروهمجلا سيئرو ةيعيرشتلا ةطلسلا

 ةيروهمجلا سيئر درفتي ال ثيحب ,ةحلسملا تاوقلاو شيجلل ىلعألا دئاقلا

 :اعيمج ةثذلغلا لإ ةوهيرازقلا اننإو .شيجلل ىلعألا دئاقلا نييعت يف رارقلاب

 ةيعجرمو ةباقرلا ةيلوئسم نأل ؛ نيو انودلح ءرثكأ ذئنيح ةنامضلا نوكتف

 .يثالثلا عمجملا اذبل نوكتس ةيجيتارتسإلا تارارقلا ذاختا

 .(ديلقتلا) ب ةفورعملا ةيلآلا ربع )١(
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 نماثلا لجفلا

 سفنب يأ «ماعلا باختنالاب ىلعألا وأ ماعلا دئاقلا نييعت نوكي نأ-

 ةوقلا كلتمي هنأل ؛ ةيروهمجلا سيئر تاباختنا اهيف يرجت يتلا ةغيصلا

 :ةعمتجم ىرخألا ثالثلا تاطلسلا ىوق اهينادت ال يتلا ةبراضلا ةيركسعلا

 دوت نأ يلع ع سانلا نق: نس وفا باحتنالا فاك توك هنأ يعين
 .الثم تاونس عبرأ لك تاباختنالا

 دئاقو ,شيجلا ديب يه دالبلا نإف رمألا عقاو يف ذإ ؛ حضاو ببسلاو

 بحبي « ةيروهمجلا سيئر بختني امكف « ةيروهمجلا سيئر نم مهأ وه شيجلا
 :افأ ندي دكاق نفك نأ

 : نارايخ دجوي انهو

 ةماعلا ةدايقلل حشرتي مث .الوأ ةيروهمللا ىيكر بفن ةأ لوألا

 الإو ءاهبف هوراتخا نإف «ىرخأ ةماع تاباختنا يف ةحلسملا تاوقلاو شيجلل

 .هريغ اوبختنا

 زوجي ال :لوقن نأب ءامامت امهضعب نع نابصنملا ناذه لصفي نأ : يناثلا
 .ادبأ ةحلسملا تاوقلاو شيجلا ةدايقل ةيروهمجلا سيئر حشرتي نأ

 دئاقلا نأل كلذو ؛ قبس امك نيعتملا وه لب حلصألا وه يناثلا رايخلا اذهو

 امأ .ةصاخ تاءافكو تافصاوم هيف رفوتت نأ بجي ,ةحلسملا تاوقلل ىلعألا

 .رخأ عون نم تاءافكب عتمتي نأ بجيف ةيروهمجلا سيئر

 يف ببسلاو « يركسعلا لمعلا عم يندملا لمعلا جمد حدافلا أطخلا نمو

 نوكي نأ بجي امنيبف «ريكفتلا طمنو ةيلقعلا ىلإ دئاع يرهوجو ماه كلذ
 هنإف ء«ركسعلا اهدوقي امك دالبلا داقل الإو ؛ ةيندم ةيلقع اذ ةيروهمحلا سيئر
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 ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا

 ىلع ًامئاق شيجلا ماظن نوك ءشيجلل ًادئاق نوكي نأ حلصي ال كلذ لجأل

 دق هنوك ةيركسع ةيلقع كلتمي هدئاقو ,ةوقو مزحو مزجو تبو مراص ماظن
 حلصي ةيندملا هتيلقعب يندملا دئاقلاو ءالثم اماع نيثالثث بصانملا يف جردت

 .ةصاخلا ةمراصلا ةديدشلا طباوضلا يذ شيجلا ةرادإل ال دالبلا ةرادإل

 حلصي ال ةيركسعلا ةيلقعلا اذ يركسعلا دئاقلا نإف ىرخأ ةهج نمو

 حدافلا أطخلا نم وهو «ذئدنع ركسعلا ةيلقعب اهربديس ذإ ءدالبلا ةرادإل

 .ًامامت امهضعب نع نيبصنملا لصفب الإ كلذل لح الو «ناكمب

 هبئان نوكيو 17 ةيروهمجلا سنتر نوكي نأب لحلا نإ : مهوتي دقو

 :شيجلا ةرادإ ىوتي يذلا وهو .عافدل ريزوك ًايركسع
 ةيروهمجلا سيئر ناك ول ذإ ءادبأ ةلكشملا لحي ال كلذ نإ :لوقن نكل

 هسفن حشرو لاقتسا مث نينسلا تارشعل بصانملا يف جردت ءايركسع هرودب

 ؛ ةلودلا ةركسع رطخ فعاضتلو «ةلب نيطلا دادزال ٠ الفم رويس ةساكرل

 .!؟دالبلا لاح نوكيس فيكف «يركسع أضيأ هبئانو يركسع سيئرلا نأل

 ناك نإو سيئرلا نآل ؛ ةلضعملا لحي ال كلذ نإف ايندم سيئرلا ناك ولو

 ٌةاَءر نأ ( "رز عجطل نضال نك رو :زكرمتلل ليمت اهعبطب ةردقلا نأ الإ ا

 . "04 فتن

 ىلعألا دئاقلا ربتعاو «شيجلا ةدايق هديب تعضو اذإ سيئرلا نإف اذلو

 لكم لإ ةفاضإ اذه "7 انضم ىكطيس: هلاك + اناذ ريغفا وأ ةحيلسملا:تاوقلل

 ,./-5:قلعلا ةروس )١(

 لعفيو دودحلا لك زواجتيس عقاولا ملاع يف نأ حضاولا نم ذإ «يزمر بصنملا اذه نأب ليق ول ىتحو (؟)
 .هل ولحي ام
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 نساثلا ليفلا ظ

 شيجلا ايافخ فرعي ال ثيح يندملا سيئرلا نإ : يهو «رهظتس ىرخأ ةميظع

 هيئانادبب (ةيوعلا) نكس هلق« ةئايصوصتنو .هتاثز اوتو ةيلكتالا هتالةاعمو
 ةيجيتارتسإلا تارارقلا ىتش ىلع قيدصتلا ةلحرم يف (ًالثم عافدلا ريزو)
 .شيجلا ةدايق اهذختت يتلا

 مهنوك ,شيجلا (تالارنج) تاريثأتل عضخيس هنإف .ًايكذ اقذاح ناك امهمف

 دوك هي نع ويت ١ صقختب ريح وكو ركسملا هووحل صحاب
 .ركسعلا ريثأتل ًاعضاخ نوكيس ةهج نمو .سانلا ىلع ًايراض ابئذ

 نيلقتسم نييركسع نيراشتسم دوجو نأب لوقلا حيحصلا نم نإو

 نأ الإ .(هلاحب ىقبي ذإ لوألا ال طقف يناثلا) رطخلا اذه ةبسن صلقي « سيئرلل

 براقي ام ىلإ رطخلا ةبسن لصتل .امامت نيبصنملا لصف كلذ عم  ىلوألا نم
 .رفصلا نم

 دئاق سانلا ةماع بختتني نأب «ماعلا باختنالا يه ةعباسلا ةغيصلا نذإ

 نيلقمملا نيناثلا ةفاع بختلا اكون: ةيروتمجلا ننكر نوكسي انيك عشا

 .ةمألا سلجم وأ ناللربلا يف

 رايخلا اذه نإ لب « قيضلا (ويكستنوم) راطإب كسمتلا حيحصلا نم سيلو

 اولصي مل اذإ اميف ةمذم نم ءالقعلا ىلع سيلو ءادج مهم هرئاظنو عباسلا

 :ةيروهمجلا ةسائر تاباختنال اوسسأ امكف ؛ لبق نم راكفألا نم ةركف ىلإ

 وأ بعشلا يلثممل تاباختنا كلذ ىلإ اوفاضأف ٍفاك ريغ كلذ اودجو مهنكل

 .ناملربلا سلجم
 .شيجلا دئاقل يه ةثلاث تاباختنا كلذ ىلإ اوفيضأ : مهل لوقن كلذك

 اذإ اميف نوفرعي ال مهو «شيجلا دئاق سانلا بختني فيك :لاقي دقو
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 ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا
 شيجلا دئاق بيصنت ةطلس يف درفتلا عنمو

 .؟ال مأ ةءافك اذ ناك

 ةيوضعل وأ «ةيروهمجلا ةسائرل ءفكلا وه نم نوفرعي سانلا له :لوقنف

 .؟ةمألا سلجم

 .باوجلا وه باوجلاو
 : يللا باوجلاو

 .مهيلع نودمتعي نيذلا ةربخلا لهأ ربع كلذ سانلا فرعي :ًالوأ

 لهسي امم «©* بّحتنملا يف ةماع طئارشو رفوت موزلب لوقلا نكمي :ًاينا
 .اهيلإ فرعتلا سانلا ىلع

 ءارجإ ربعو 077©(2) ةيتاذلا هتريس رشن ربع هيلع مهفرعت نكمي :أثلا
 .كلذ ريغو «هعم ةيفحص تاراوحو ةينويزفلت تاءاقل

 وأ عبرأ لك شيجلا يف يرجت تاباختناب شيجلا دئاق ديدحت نوكي نأ-4

 مدع نمضي امب « شيجلل ىلعألا دئاقلا باختتال «تاونع ثني وأ نفك

 .ىلعألا دئاقلا وأ ةيروهمجلا سيئر ءدحاو صخش دي يف ةردقلا زكرمت

 وهو «باختتالاو نييعتلا لباقم يف رخآ ميسقو ىرخأ ةغيص كلانهو-4

 .نييعت يف ًاباختنا وأ باختتا يف ائييعت نوكي نأب «نيرمألا نيب جمدن نأ
 نييلوألا نيتغايصلا وأ نيلوألا نيدنبلا نساحم عمجت ةغيصلا هذه لعلو

 : لوقنف ءامهيف ئواسملا نع دعتبتو
 : نارايخ انه

 وأ ناللربلا وأ عجارملا ىروش وأ يندملا عمتجملا تاسسؤم نإ : لوألا

 وأ يسايسلا وأ يملعلا هخيرات وأ يفيظولا هجردت نوككو « اضرف  اذك ةداهش ىلع ًازئاح هنوكك )١(
 .اذكهو ...اذكو اذك ىلمعلا وأ يركفلا



 نساثلا لجفلا

 نيب نم نوبختني ؛ مهنم مسق وأ مهلك :ةيروهمجلا سيئر وأ ةيئاضقلا ةطلسلا

 ةرشع (نوددحي وأ نوبختني) اضرف ةئام مهو ؛ نيحشرملا طئارشلا يدجاو

 ىلع تايحالاصلا اودجاو ذإ ؛تايحالصلاو طئارشلا يدجاو نم ًالثم مهنم

 مه (سانلا) نإ وأ «ةرشعلا ءالؤه نم هدئاق بختني (شيجلا) مث «تاجرد

 .مهنيب نم دئاقلا نوبختني نيذلا

 سيئر وأ «عجارملا ىروش وأ يندملا عمتجملا تاسسؤم نإ :يناثلا رايخلا
 ءامسأ ةرشع (نوحرتقي) ةيئاضقلا ةطلسلا سيئرو ناملربلا سيئرو ةيروهمجلا

 ىلع :ءالؤه نيب نم نوبختني كلذ دعب سانلاو ءلضفألاف لضفألا ءًالثم
 هيف ترفوتو طئارشلا عمج نم ةرئادلا هذه جراخ نم باختنالا قح مهبل نأ

 .باختنالاو نييعتلا دئاوف نيب عمجت ةغيص يهو «تافصاوملا

 لصحملاو ناونعلا ىلإ ةدوع
 قيقحت :وه غيصلا لضفأ رايتخا يف هظحالن يذلا عوضوملا عماج نإو

 ِتدنَمدْل اود نأ مهم هللا نإ 59 : ةفيرشلا ةيآلا يف دراولا يبلولا لاثتمالا

 ءادأ ءارو ىعسن نحنف .# ِلَّدَْلا أوُمْكَحَت نأ ساتلا َنْيَب مثمكَح اًذِإَو اهِلهَأ كلِ

 .دودحلا دعبأ ىلإ بعص ريطخ ناونع وهو .,ةنامألا

 ىلعألا دئاقلا نييعتب هدرفمب ةيروهمجلا سيئر موقي نأ نم كلذ نيأ ذإ

 ةوقلاو ةالونلا سفر انكرشا ول اق قل اكان هريقعيو نايتس ةحباسلا كاوقلل

 .؟رمألا يف ةيئاضقلا

 قيداصم ىلعأ نم كلذ نوكيسو «دح نود دادزت ذئنيح (ةنامضلا) نإ

 نوكيس رمألا نإف «؟تاباختنا كلانه تناك ول امم هلك كلذ نيأ مث «ناقتإلا



 ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا
 شيخا دئاق بيصنت ات ةطلس يف درفتلا عنمو

 .اماكحتإو اناقتاو انانعمظا رثكأ لكذتغ

 ةجيتنلا

 اهنأب "7لوقلا لمتحي هنإف «ماقملا ىلع لصحملاو ناونعلا ةدعاق انقبط اذإ
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 .انامض رثكألا غيصلا وأ

 .(نيلصملا تاولص هيلع) نينمؤملا ريمأ مالك يضاملا ثحبلا يف انركذ دقو

 دئاقلا اذه لوح انمالك قايس يف ةيحيضوت ةماه ةفاضإ 0مل

 .ةيئانثتسا ةصاخ تافصاومو تايصوصخب ىلحتي نأ يغبني ني يذلا «ىلعألا
 0 َكِدوُنُج نم ًادئاق ايلاو هلعجا يأ - لَوَف» : :82 نينمؤملا ريمأ لوقي

 , 9(ًامْلِج ْمُهَلّصْفَأَو ابْيَج ْمُهاَقْنَأَو ,َكِماَمِإِلَو ِهِلوُسَرِلَو ِهَّلِل كِسْفن يِف
 .لههمالك لوح تاءاضالا ضعبل انرشأ

 ريمأو مالكلا ريمأ وه 292مامإلا نإ : يهو ىرخأ ةملك انه اه فيضنو
 ليضفتلا (لعفأ) ةغيص اليرفهدختسا دقو «ءاغلبلا ديسو ةغالبلا ريمأو ةمكحلا

 .شيجلا دئاق يف لمجلا كلت لك يف قلطم لوقب

 لب ٠ ءًاصلخم هلوسرلو هلل احصان نوكي نأ يفكي الف ؛ْمُهَحّصْنَأ» : : لاق ذإ

 :اضالكنإ مهرثكأو اهالغإ مهدشأ نوكي نأ ىغبني

 بيجلا يقن نوكي نأ يفكي ال ذإ ؛ بيجلا يقن لقي ملو (ُابْيَج فاقت

 اذه يف هانركذ امو رخآ ماقم هماقمو «رثكأ ربدت ىلإ جاتحي هلك ثحبملا اذه يفو ماقملا يف يهقفلا يأرلا )١(
 .تابّرقمو تالمتحمو تاحرتقمو ءارآ حرط وه امومع ثحبلا

 اهلامعأو رصم ىلع هالو امل يعخنلا رتشألل هبتك اللهل باتك نمو 07”مقر : لئاسرلا ,ةغالبلا جهن 69

 .ركب يبأ نب دمحم اهريمأ رمأ برطضا نيح

 اعوا



 نهاتلا ليفلا ظ ©

 انج مهاقنأ نوكيا نأ نتي لب «بسحت
 , طقف ًاميلح يأ ملحلا يف ًالضاف نوكي نأ يفكي الف , املج ْمُهَْلَصْفَأَو»

 .(ًاملج ْمُهَلَصْفَأ شيجلا ةدايقل بختني نأب مامولا هرمأ لب

 ةنامأ) «ةنامألا ءادأ عيطتسي يذلا وه «تافصاوملا هذهب دئاقلا اذه نإ

 .ةنامأ نم اهلقثأ امو (شيجلا .

 مالك ىلع (لصحملاو ناونعلا) ةلداعم قيبطتو ءارجإ ًاضيأ ناكمإلابو
 ْمُهاَقْنَأَو» ؛ليبقلا اذه نم رمألا نأ ىلع ؛همالكب داهشتسالا وأ 2مامإلا

 فيو ,ِرذُعْلا ىلإ حيِرتْسَيَو ءبّضقلا ٍنَع ُىِطْبِي ْنّمِم املج ْمُهَلَصْفأَو ايْيَج
 .«(ٍءاَيوُقَأْلا ىَلَع وُبْنيَو ِءاَفَعّصلاِ

 هذه لك يف لضفألا ؛ليبقلا اذه نم شيجلا دئاق نوكي نأ يغبني نذإ

 نأ درجمو ٠ ,يفكي ال ةقيقحلا يف ًاصلخم َّناسنإ نوكي نأ درجمف «تافصلا

 يقنو ءايربكلاو دسحلاو دقحلا نم بلقلاو ردصلا ميلس بيجلا يقن نوكي

 .اضيأ يفكي ال ؛ ةنايخلا نم ديلا

 نم نأو «لقحلا اذه يف طابضلا ىقنأو دونجلا ىقنأ نوكي نأ يغبني لب

 قّبط دقو «ةغلاب ةقدو طايتحا ىلإ جاتحيو ءًادج ًابعص كلذ نوكي نأ يعيبطلا
 كلام وهو هشيج ةدايقل سانلا لضفأ بختنا ثيح كلذ 22نينمؤملا ريمأ

 .رتشألا

 ظ2ً]"َئ



 ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا
 شيجلا دئاق بيصنت ةطلس يف درفتلا عنمو
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 ثلاثلا ثحبملا

 ثحبلا عوضومب ةقالعلا تاذ تاراسفتسالا ىلع ةباجإلا

 شيجلا دئاق بيصنت يف يئالقعلاو يعرشلا يأرلا

 : لاؤسلا

 بعشلا سلجم سيئرب ةحلسملا تاوقلا ةدايق ةطانإل مكحرتقم لوح

 يف رمألا هيلع ناك امل افالخ اذه سيل أ «ىلعألا ءاضقلا سلجم سيئر وأ

 ريمأ يف امك ؛(امبلآو امهيلع هللا تاولص) نينمؤملا ريمأو هللا لوسر ةلود

 .؟هشيج ىف ًادئاق ًاكلام يصن ثيح 2#نينمؤملا
 | باوجلا

 :ه2مامإلاو :يَيلوسرلا :موصعملا وه انمالك دروم سيل هنأ ىفخي ال

 مالكلا ملع يف تميقأ يتلا ةلدألا بسح ىلعو  ءامسلا لبق نم نيعم هنإف

 ةيقبو ,ة2نينمؤملا ريمأو «2لوسرلا مهو نيموصعملا نإف - لصفم لكشب

 دقو ءامسلا ةريخ مه «2ةترظتنملا يدهملا مامإلا ىلإ و نيموصحعملا

 صخش مبل ىقري الف «قالطإلا ىلع قئالخلا لضفأك ىلاعت هللا مهراتخا

 .ةحلصملاب ملعألا وه ىلاعت هللاو ء«رخأ

 نيمزتلمو نينيدتمك نحن ذإ ءروضحلا نمز يف كلذ نع انمالك سيلو

 نيدتملا ىتح وأ) ؛8#تيبلا لهأ بهذمب نيمزتلمو ؛يهْللا لوسر ةعيرشب

 <5ظظ
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 ,2 ه' ُهوُدْحَف لولا نا آَمَو + ب نمؤن ؛(ّيطقف لوسرلاب مزتلملا
 مهو َةوَكَرلا نونؤُيو ةؤلَصلا نوميقي ندا اوثما< َنيذَلأو لوسرو هلا مكّملو اَمَِإ © بو
 نكمي الو «هل ىلاعت هللا اهحنم تايحالص مامإلاو لوسرللو ,27 4“ َنوعكر

 ةالصلا ىلع اوجتحي نأ مبل نكمي ال امك ءاوضرتعي وأ اوجتحي نأ هللا دابعل

 .ةبيغلا نامز يف نآلا انمالك امنإ «جحلاو ةاكزلاو

 .؟شيجلا دئاق نيعي نأ هيقفلل له
 ؛هيقفلا ةيالوب لوقن ال ةراتو «هيقفلا ةيالوب لوقن ةرات ةبيغلا نامز يفف

 : ةنيدتملا ريهامجلا وأ نيدتملا اذه لأسن انهو «نايأرو نالوقو نارايخ امهو

 .؟هيقفلا ةيالوب لوقي ال وأ هيقفلا ةيالوب لوقي له

 :نيلوقلا ذلك ىلع رمآلا نتقاتتسو

 هيقفلا ةيالوب لوقلا مدع ىلع ءانب - ١

 ءاهقفلا روهشم وه امك «ةماعلا هيقفلا ةيالو مدعب مازتلالا :لوألا لوقلا

 ةيئزج ةيالوب اولاق لب «هيقفلل ةقلطملا وأ ةماعلا ةيالولاب اولوقي مل ثيح
 .ةيبسحلا رومألا يف ةدودحم

 ةبلاسلا باب نم نوكيس رمألا نإف «هيقفلا ةيالوب صخشلا لقي مل اذإف

 نيعي نأ هل سيلف «ةماعلا نوؤشلا يف ةيالو هيقفلل سيل ذإ « عوضولملا ءافتناب

 ؛ مهاضرل كورتم رمألا 5 « سانلا هاري امل كورتم رمألا امنإو «شيجلا دئاق

 .7/ : رشحلا ةروس 03(

 .600 :ةدئاملا ةروس (؟)



 ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا
 شيجلا دئاق بيصنت ةطلس يف درفتلا عنمو

 ادئاق هنوديري نم رايتخا مهلف ,(مهسفنأو مهلاومأ ىلع نوطلسم سانلا) ذإ
 ةيئالقعلاو ةيعرشلا طباوضلا قبط مهنطول ايماحو مهشيجل

 مكتكرش ةيامحل وأ مكلزنمل اسراح صخش باختتا متدرأ مكنأ ول متيأرأ
 .؟مكاضرب كلذ نوكي نأ بجي الأ «مكناتسب وأ

 .؟سانلا ءالؤه لكل ًاسراح نوكي نأ هب ضورفملا شيجلاب فيكف
 اسراح هسفنل بختني نأ مهدحأ دارأ اذإ هنأ ميلسلا لقعلا لبقي فيكو

 سانلا ربج نكمي نكل ؛هيضتري ال سراح ىلع هربج نكمي الف ءايصخش

 نوكي نأ هيف ضرتفي شيجل دئاقك هنوضري ال صخش لوبق ىلع مهلك
 .؟مبل اسراح

 فيكف 2هنوضري ال رمأ ىلع سانلا ربجب هل قح ال هسفن هيقفلا ناك اذإو

 .حضاو رمألاف «هيقفلا ةيالوب لقن مل اذإف ؟قحلا رخآ صخشل نوكي

 هيقفلا ةيالوب لوقلا ىلع ءانب -؟

 ةيالوب لوقي نم بطاخن انهو «هيقفلا ةيالوب مازتلالا : يناثلا لوقلا

 .؟هيقفلا ةيالو متطبنتسا نيأ نم :هل لوقنو «هيقفلا
 ينإف»و , ")(مالسإلا نوصح ءاهقفلا» : لثم «تايآلاو تاياورلا نم سيلأ

 ةاور ىلإ اهيف اوعجراف ةعقاولا ثداوحلا امأودو , ”)(ًامكاح مكيلع هتلعج دق

 الو 0 الو رو لا واس ل 2 ا )01(

 ىلإ عافترالا ةيهارك باب "5١7 ص ١7ج : يفاكلا يع ثيدحلا فالتخا باب 17ص 1 : يفاكلا ةرف

 .0ح روجلا ةاضق

 "نا
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  اهتلالد لوبق ضرف ىلع - ةيالولا يطعت تاياورلا هذه نكل , ''"«انيدح

 .طقف مهدحأل ال ةفاك ءاهقفلل

 لبق نم ميركلا هصخشب بوصنم 42#نينمؤملا ريمأ نإ :كلذ حيضوت
 ءامسلا لبق نم ميركلا هصخشب بوصنم لوسرلاو .ةرشابم هللا لوسر

 .لجو زع هللا لبق نم ابوصنم سيل نيعملا هيقفلا اذه نكلو «ةرشابم
 نكي مل «طئارشلل نيعماجلا ءاهقفلا رئاس لباقم يف دحاولا هيقفلا اذهو

 وه بصنلا نإ لب «هصخشب راهطألا ةمئألا وأ هللا لوسر لبق نم ًابوصنم
 ال ءاهقفلا ةماعل تناك ةيالو كانه تناك ولف «ءاهقفلا ةعومجم ماع بصن

 ملو هدرفمبو هدحول نمزلا اذه يف هيقفلا اذه بصن هللا لوسر نأ ول « معن

 لوسرل ناك امكف «هتارارقبو هب مازتلالا ىلإ ريصنف «ءاهقفلا رئاس بصني

 .شيجلل ىلعألا دئاقلا نيعي نأ يللا

 بوصنم صاخلا نييعتلابو مسالابو هصخشبو هدرفمب وه يذلا هيقفلا اذهف
 نشيسلل ىلعأ دانك اصخش نعم نأ هلا «هظنريمألا وأ ك5 3وسرلا لبق ند
 .اضرف هعزاني نأ رخآ هيقفل قحي الو ءًالثم

 ىرغصلا ةبيغلا نمز هيقفلا قح يف يصخشلا بيصنتلا  مهوتلا اذه نكل

 ةلدألاب الإ لدتسي ال هيقفلا ةيالوب لئاقلا نإ لب , ءاهقفلا نم دحأ هب لقي مل .

 .موصعملا نع ةماعلا ةباينلا نمز يف اننأ فرتعي وهو ءرثكأ ال ةماعلا

 : ىهتنا دق  نيصاخ ةعبرألا باونلا ناك ثيح  ىرغصلا ةبيغلا نمز نأو

 .78874ح ١١ب ١5١ ص ؟1/ج :ةعيشلا لئاسو )١(



 ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا
 شيجلا دئاق بيصنت ةطلس يف درفتلا عنمو

 ىتح فارتعاب) ءاهقفلا ةعومجمف «ةماعلا ةباينلا ءاهقفلا لكلف نآلا امأو

 مهعومجم ناك كلذك كلذ ناك اذإف «مامإلا باون مه (هيقفلا ةيالوب لئاقلا

 .طقف مهدحأل سيلو «شيجلل ىلعألا دئاقلا نييعت 0

 وه «ةطلسلاو رمألا ىلع رطيسملا وهو «ءاهقفلا نم ادحاو نإ : تلق نإ

 .هريغ ال طقف قحلاوذ

 اذهو ءًدبأ ايعرش اكالم تسيل ةطلسلا ىلع ةرطيسلاو ةبلغلا نإ : : تلق

 اضن و انجل هل تيفتسو اه انينفل انك ام

 تاياورلا نم ةعزتنم اهب لوقلا ىلع  هيقفلا ةيالو تماد ام هنأ لصاحلاو

 اهصصخت ملو «ةماعلا ةباينلا وحنب ءاهقفلا لكل اهتحنم دقو «تايآلاو

 تبثيو اهيقف لزعي نأ هل قحي ال مكحلا ىلع رطيسملا نإف ,هريغ نود رطيسملاب

 ينعت هترطيسو هيدصت نأ كلذ «مهنودرمألاب دبتسي نأ هل قح الامك ٠ : اهداف

 .!؟ةيعرشلل اكالم (ةبلغلا)و (رهقلا) ناك ىتمو ؛كلذ نم رثكأ سيلو «هرهق

 تركذو « ةيلوصأ ةيهقف ةسارد ءاهقفلا ىروش' باه نكاد كداب

 اهديدحتو ةماعلا ةباينلا كلت ءاغلإل ءاعرش الو القع اورد وعل اذه نأ

 ةباينلا يغلي نأ هيقفلل لهو « صاخ صخش يف اهنييعت ينعي «ةصاخلا يف

 .!؟ةماعلا

 ؛ كرابملا روهظلا نمز ىتح اهتيمومع ىلع ةي ةيقاب يه لب ٠ الك فلأو الك

 ةيقب ىحني نأ دحألا ةماعلا ةباينلا نامز يفو  ةبيغلا نامز يف قحي ال نذإ
 فيا

 : 2” لكدلاولا ديسلا ركذ دقو .ةماعلا نوؤشلا يف مهئارآ ذوفن نع ءاهقفلا

 ملاعل ةديدجلا ةغايصلا و مالسإلا يف ىروشلا"و ؛"ةيمالسإلا ةلودلا 1١-٠١7 ١ج :هقفلا' : عجاري )١(
 . مالسلاو هافرلاو ةيرحلاو ناميإلا

>503ً 



 نهاثلا لسفلا

 كلانه ثدح ول هنإف ,ءاهقفلاو ءاملعلا ةعومجم عجرأ دق ثيح رمألا نإ

 يأر اعرشو ايئالقعو ًالقع نوكي عجرملا نإف ؛فالتخاو مهئارآ يف براضت

 نا ٌمُهَرَمََو # :ىلاعت هلوقل اعبت عجارملا ةيرثكأ يأ «ةيرثكألا

 0 ير ااا

 تاطلسلا لصف تارايخو ةينمألا ةزهجألاو شيجلا

 : لاؤسلا

 ؛ةيلخادلاو عافدلا يترازو لبق نم رادت يهو ةينمألا ةزهجألا نع

 دقو «ةيذيفنتلا ةطلسلا سيئر هرابتعاب ءارزولا سيئر فارشإب كلذ نوكيو

 سيئر ديب ةحلسملا تاوقلا ةدايق نوكت نأ ىلإ ثحبلا يف ةوعدلا مكنم تمدقت

 افايوإ كلل بيسسألا هكل ةيولغألا انتل نتاع سكر أ «هيعتلا نبلغ
 وأ ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا نيتطلسلا لمع يف لخادتلا ةجيتن ةلودلا ةرادإ يف

 .؟ةيئاضقلا

 : باوجلا

 : فيضنو « "”ثحبلا يف هانركذ اه تحضتا دق لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا

 وأ ةيلخادلا ةرازول ةعبات ةحلسملا تاوقلاو شيجلا نوك نم عقاولا اذه نأب

ٌُ 

 .7 : ىروشلا ةروس 6م

 عجرملا سيلو ءاهلك ءارآلا طقاستت ضراعتلا دنعف «نيضراعتملا لمشت ال ةيجحلا ةلدأ نأب ليق ولو 86ه

 عروألا وأ ملعألل نكتلف  طقاستلا ال حيجرتلاب انلق نأب  ةيعجرم تناك ول لب «بلاغلاو رطيسملا صوصخ
 .كلذ هبشأ ام وأ ةيريهامج رثكألا وأ

 ريزوو شيجلل ىلعألا دئاقلا بصنم نوكي نأ انحجر ذإ ءانيلع ةرملاب دراو ريغ لاكشإلا اذه نأ ىلع 6ر9

 .تاطلسلا نيب لخادت الف «ثالثلا تاطلسلا ءاسؤر ريغ ءرخأ صخش ديب عافدلا

"0 



 ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا

 .هعابتإ انيلع ًاضرف سيل هنأ امك ءانيلع ةجح سيل عافدلا ةرازول
 ةلكشملا ءاقيل كلذو , الماكت رثكأو 0 رك ةغيص حرتفن انو

 تاطلسلا لصف يف ملاعلا ءالقع نم ريثكو ءويكسيتنوم يأرب لمعلا مغر

 وه ضورفملا عقاولاو دوجوملا عضولا نأب لالدتسالا حصي الو ؛«ثالثلا

 نوديرت ملف دحاو صخش ديب اندالب يف يه اهلك ةثالثلا تاطلسلا هذه نإ
 .؟اهوككفت نأ

 ةطلسلا هديب روتاتكدلا وأ «كلملا نإ نم لودلا ضعب يف دهاشن امك

 حصي لهف « ىلعألا يضاقلا نيعي يذلاوهو «ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا

 نأب تاطلسلا لصفب نيلئاقلا ىلعو ءويكسيتنوم ىلعو ءانيلع لدتسي نأ

 .؟تاطلسلا نوككفت ملو «كلذ ريغب نولوقت ملف ءاذكه وه دئاسلا ماظنلا

 ديب تاطلسلا سيركت نأ اندجوو «ءادلا انفشتكا اننأل :لوقن ذإ ...الك

 .تاطلسلا كيكفت ةرورض ىرن اذل ,داسفلل أشنم دحاو صخش

 يف ةيروتاتكدلاو داسفلا ساسأ وه شيجلا نأب اندجو اننإ :اضيأ لوقنو

 ا الإ يبا ةاكابا لع نع ميال يي ا

 ثدحي الو د عقاو يجراخلا عقاولا | اذه نإ :لوقتو
 وأ ناملربلا سيئر وه شيجلل ىلعألا دئاقلا ناك اذإ اميف «كابرإ يأ كلذ

 سيئر ديب شيجلا عقو اذإ كابرإ ثدحي ال امكف «ةيئاضقلا ةطلسلا سيئر

 سيئر وأ نالربلا سميئرل شيجلا ملس ول كابرإ ثدحي ال كلذك ,ةيروهمجلا

51١ 



 نماثلا لجفلا

 ىلع فرشي نأ هل ءارزولا سيئرو «هتالاجمو هلامعأ هل ةيروهمجلا سيئر لب

 ؛ةيلخادلا ةرازوو عافدلا ةرازو انعطتقا اننإ رمألا ةياغ «ةفلتخملا تارازولا

 داصتقالا ةيمنت يف هتيلوئسمك  ىرخألا ةيروهمجلا سيئر ماهمل ةقالع ةيأو

 شيجلا ةدايق ةمهمب  اهنع لوئسملا ىرخألا تارازولا فلتخمو ةعارزلاو

 .''' ةحلسملا تاوقلاو

 سيئر ديب ةزكرمتم لازت ال يتلا ةردقلا ضعب عطتقن نأ وه هحرتقن ام نإ

 اندشرتو «لقعلا هيلإ وعدي ام وه اذهو ءاذه نم رثكأ سيل طقف ةيروهمجلا
 .تاطلسلا لصفل ةيعادلا ةمكحلا سفن هيلإ

 لب «ناملربلا سيئرب رمألا صصخن ملو , ىرخأ تارايخ انركذ اننأ ىلع

 .ثالثلا تاطلسلا ةرئاد جراخ رخآ ًاصخش شيجلا دئاق نوكي نأ انحجر

 ةمزلم ةراشتساب ةيروهمجلا سيئر موقي نأ :وه رخآ ارايخ انه فيضنو

 اهئوض ىلعو «ةيئاضقلا ةطلسلا سيئرو ناملربلا سيئر عم  ًءاقبو اثودح .
 يجيتارتسا ماه رارق يأ يفرمألا اذكو « شيجلل ىلعألا دئاقلا نيعي اهبجومو

 .شيجلل ىلعألا دئاقلا هذختي

 يراجتلا لدابتلا ةيرح يف يمالسإلا يأرلا

 قفو .ينطولا عافدلل ةيجيتارتسإلا ةموظنملا همكحت ,ةحلسملا تاوقلا يف طابترالا ماظن نأ ىلإ انه راشي )١(
 لاؤسلا يف درو امك وهو ,ايندم ايسايس عافدلا ريزو بصتنم ربتعت هس ركل كح .اهتديقعو اهتلكيه

 ءارزولا يقابب ةوسأ .ارصح ءارزولا سيئرب امهطابترا ةهجل ةيلخادلا ةبيقح اذكو .ءارزولا سلجم نم ءزج
 ةدايق ىلوتت يتلا .,عافدلا ريزوب ةماعلا ناكرألا ةسائر طبترت ال نأ بانل قاكيلعو ,ءارزولا سلجم ءاضعأو

 ,امزلم سيل وهو هيلإ اهتباين وأ ,ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ةدايقلا بصنم دانسإ لاح يف الإ ,ةحلسملا تاوقلا

 هطابترا نايبو ,ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا وأ ماعلا دئاقلا بصنمب رصحنم .هتلضعمو هقاطن يف ثحبلاف

 لمأتف « عافدلا ريزو بصنمل هيف لخد الو .ينطولا عافدلل ةيجيتارتسإلا ةموظنملا قفو .هتيعجرمو
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 ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا
 شيجلا دئاق بيصنت ةطلس يف درفتلا عنمو

 : لاؤسلا

 يلحما جتنملا ظفح عفاودب «يراجتلا لدابتلا ةيرح دييقت للعت لودلا نإ
 نكمي فيكف «ةفلكت لقألا امبرو ةدوج ىلعألا يبنجألا جتنملا ةوطس نم

 امك «داريتسالا ةكرحل ةلماكلا ةيرحلا تيطعأ ول اميف ةلكشملا هذه يدافت

 .؟مرصنملا ثحبلا يف اهيلإ مكتوعد تقبس
 : باوجلا

 , ةهبشلا هذهب ةداع نوحلستي سوكملا ضرفو دودحلاو كرامجلا راصنأ نإ

 يتلا تاياورلا ةرثكل ةيهيدب لب «ةحضاو دبعتلا وحنبو ًاينيد اهنع ةباجإلاو
 "”(راشعلا) لمعو 2”(سوكملا - ةسوكملا) مرحت

 يكو «يناملعلا عنتقي يك اضيأ ةيملعلا ةباجإلا نم كلذ يف دبال نكل

 .هناميإ ىلع اناميإ نيدتملا دادزي

 :هوجو ةدع نم مالكلا اذه ىلع باوجلا :لوقنف

 :لوألا هجولا

 ةلودلا تايالوو تاظفاحم قح ف لاقي يذلا اذامف «ىضقن باوج وه

 .؟ ةدحاولا

 .؟دحاولا دلبلا قح يف مالكلا اذه لثم لاقي ال ملو
 كوكركو ةلحلاو لصوملاو فجنلاو ءالبرك نيب ةيراجتلا تالدابملا لثم

 روهال وأ ؛ةيردنكسإلاو ةرهاقلا نيب وأ ( ةثيمرلاو ةوامسلاو ةرصبلاو

 ةدام دجنملا  ندملا ابلاخدإ دنع وأ اهعيب دنع ةنيعم ءايشأ نع ةلودلا ناوعأ هذخأي ام : ىه (سوكملا) )١(

 .رشع ةدام نيرحبلا عمجم  ملاظلا رمأب سانلا لاومأ نم رشعلا ذخأ وهو ريشعتلا نم ذوخأم (راشعلا) (1)
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 نماثلا لجفلا

 ...اذكهو :؛لباكو تاره وأ ءبلحو قشمد وأ «يشاركو

 ْ] .؟انه مالكلا اذهب نومزتلي ال اذاملف

 اهلكو «ءالثم ناريإو قارعلا نيبو «تيوكلاو قارعلا نيب هب نومزتلي امنيب

 ميول ا ا مر رمل , ةيمالسإ دالب

 بئارض نود ءالثم فجنلا وأ ءالبرك ىلإ يتأت نأ لصوملا تارداصل لاجما

 ةعارزلا مطحتس . ةفسلفلا هذه معز بسح . اهنإف ء«دويقو دودح نودو

 .ءيشب زيمتم دلب لك نأل ؛ سكعلابو ةيفجنلاو ةيئالبركلا

 اهناكسب نيصلا لثم دالبلا ضعب نإف «ربكألا دالبلا يف لاحلا كلذكو

 بئارض الو «ةيلخاد دودح اهيف دجوت ال ناسنإ نويلم ةئامسمخو رايلملا
 مطحت لهف « عساشلا دلبلا اذه ءاحنأ نيب ريدصتلاو داريتسالا ىلع سوكمو

 .؟نيصلا داصتقا

 ال نأ ىغبني اهلك ةيمالسإلا دالبلا نإ : باوجلا يف لوقن اننإ : لصاحلاو

 9 هيف ةمأ نيملسملا نأل ؛ بئارضلا هذهو سوكملا هذه اهنيب نوكت

 ريبكلا يمالسإلا دلبلا لاح نأ ينعي اذهو ؛ "4 7 دة ورا

 .نيصلا لاح لل قرا عر لا ناعو هبوعش فلتخمب .
 | :يناثلا هجولا

 لعجتو ءرمعتسملاو برغلا اهعضو يتلا ةيفارغجلا دودحلاب عضخي فيك

 .؟روحماو سايقملاو كالملا يه

 ةيفارغجلا دودحلا هذه نإ امكف «ريبكلا يمالسإلا دلبلا ءازجأ اهلك هذهف

 )١( :ءايبنألا ةروس 47.
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 ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا
 شيجل | دئاق بيصنت ةطلس يف درفتلا عنمو

 ,دحاولا دلبلا ءازجأ نيب ةيداصتقالا دودحلا كلذكف ءًالقعو ًاعرش ةلطاب

 كانه تناك نإ لب ؛مالسإلا دالب نيب دودح الو ةيرامعتسا ًادودح هذه نوك

 مهريغ دالبو نيملسملا دالب نيب ,رفكلا دالبو مالسإلا دالب نيب يهف دودح

 ةيئامحلا هذه نوكت ال نأ يغبنيف «ضعب عم مهضعب نيملسملا نيب امأ

 ؛دحاولا دسجلاك مهنأل ؛ريدصتلاو داريتسالا ىلع بئارضلاو سوكملاو

 .ادحاو ادلب دعت ةيمالسالا دالبلاف

 «فورعم يئاهقف ريبعت اذهو رفكلا دالب ؛ مالسإلا دالب لابق يف عقي 2 معن

 .ليوط كلذ يف ثحبلاو

 :ثلاثلا هجولا

 , ةريبكلا دالبلا لخاد يف ثداح وه ام لثم ثدحيبس ًايعيبط ًانزاوت كلانه نإ

 ةريبكلا اهتايالوو اكيرمأ يف وأ نيصلا يف ةلكشم ثودح مدع يف ببسلا نإف

 «ةمسن نويلم "0 نم رثكأ وأ نويلم ٠١ نم رثكأ اهنم ةدحاولا مضت دقو

 2 ايلخاد ةيئامحلا طباوضلا نوعضي ال مهنأ مغر ءيشب ةزيمتم ةيالو لكو

 ححصت قاوسألا نإف داصتقالا ءاملع لوقي امكو :يعيبط نزاوت دوجو وه

 ."” اهسفنب اهسفن
 ٍ "7 ضب ْنِم ْمُهَّضْعَب هللا َقُزْري َسانلا اوُعَذ » ::عدللا لوسر لوقيو

 سول ناكسو «(ةمسن نويلم 77) ايروس ناكس مهددع براقي (ةمسن نويلم )١1 كرويوين ناكس )١(
 .(ةمسن نويلم !1؟) قارعلا ناكس ددع ىلع مهددع ديزي (ةمسن نويلم اال اينروفيلاك) سلجنأ

 .هلحم يف هليصفتو ءاقلطم ال ةلمحجلا يف ةحيحص ةدعاقلا هذه (؟)

 .55901/ح 7"7ب 4 5 6 ص 3 : ةعيشلا لئاسو 2
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 نمأثلا لجفلا ظ 4

 ةراجلا مهتدلب يلاهأ نوري امدنع ةدلب يلاهأ نأ وه قوسلا نزاوت يف ببسلاو

 لب «ًالثم هيف مهنم فعضأ مهنأل ؛ هيف مهنوسفاني ال مهنإف ءيش يف اوعرب دق
 وأ « ةعانصلا يف ىرخأو ةعارزلا يف ةقطنم عربت دقف ءرخآ ءيش ىلإ نوعمجتي

 .ةعارزلا نم طمنلا كاذو ةعارزلا نم طمنلا اذه يف

 «ةدحاولا ةلودلا يف ةريبكلا تاظفاحملا يف يعيبطلا نزاوتلا ثدحي امكو

 برغملاو سنوتو نادوسلاو رصم نيب دودحلا تحتف ول ثدحيس كلذك

 .ايسينودنأو ناريإو ايروسو نانبلو ناتسناغفأو زاجحلا دالبو نيرحبلاو
 :عبارلا هجولا

 ةيداصتقالاو ةيفارغجلا دودحلا ءاغلإ نأ كلذ لك عم  ضرف ول هنأ وه

 اهلمحتي ال ثيحب دالبلا ىدحإ يف ىربك ةيداصتقا ةزه ثدحيس «ةدحاو ةعفد

 «تقوب تقؤم يرارطضا يوناث ناونع ةلزنمب نوكيس كلذ نإف ؛يلاهألا

 .اهردقب ردقت تارورضلاو

 دودحلا هذه ةلازإل  ًالثم ةنسك - ينمز فقسو ينمز لودج عضو بجبيو

 داجلا طيطختلا يرجيو « جيردتلاب وأ كلذ دالبلا تلمحت ول اميف ةنس دعب ةعفد

 ةعارزلاو ةعانصلاو ةراجتلا تارازوو تاعماجلاو تاساردلا زكارم نواعتب

 .ةيلاقتنالا ةرتفلا هذبل اهريغو

  طاشنو ةمه لكب ةيداصتقالا ةضهنلا يف اومهاسي نأ ًاضيأ سانلا ىلعو

 مهل نوكت ال يك ةيفافش لكب ينمزلا فقسلاو ةينمزلا لوادجلا مهل حضوتو

 .ؤطابتلا وأ لساكتلل ةعيرذ ىقبت ال يكو «ةجحلا

 ةعوسوم يف (هيلع ىلاعت هللا ةمحر) دلاولا كلذ نع ثيدحلا لصف دقو

 ىلع (ةيامحلا) نأ رهظي كلذبو «هريغو "داصتقالا 1١-١٠١8 1٠ا/ج :هقفلا"
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 دونب نم نوكت نأ زوجي الو «2ةتقؤم ةيامح يه اهيلإ رارطضالا ريدقت

 لبقتسملل كرتت ةمتت ثحبلا اذبلو ؛«نوناقلا داوم نم ىتح الو ,روتسدلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ





 مساتلا لصنلا

 ةنامألا ءادأ يف ةينآرقلا رئاصبلا

 ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 شيجلا لمع يف





 ةنامألا ءادأ يف ةينآرقلا رئاصبلا
 شيجلا لمع يف ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 ةمدقملا

 ةلودلا نيب «ةيقوقحلا ةقالعلا نم ملاعملا ضعب «ةقباسلا ثحابملا يف تنيبت

 ؛ةقالعلا هذه يف مكحنتت نأ يغبني يتلا رطألاو دودحلاو «بعشلا نيبو

 يذلا امو ءاهرودو اهعقومو «بعشلا نيبو ةلودلا نيب ةطيسولا تاسسؤئملاو
 ةقلعتملا رئاصبلا يف «ةساردلاو ثحبلا ةيمهأ نيبتو «هيلع نوكت نأ يغبني

 مهفلا ةهجل ةصاخ ءاهنم ةمهوتملا سيلو «ةيعقاولاو ةيتوبثلا تاّيمسملاب

 .ةاواسملا لباقم يف لدعلا موهفمل حيحصلا

 شيجلا نع «ةساردلا نم يناثلا ءزجلا يف ةساردلاو ثحبلا يرجيس امك

 ءوض ىلعو «ةميركلا ةينآرقلا رئاصبلا لالخ نم ؛ةلودلا ةطراخ يف هعقومو
 عرشت يتلا «ثحبلاب ةقالعلا تاذ تاياورلا ضعبو «ةفيرشلا ةينآرقلا ةيآلا

 هتقالع يف هكولس ةعيبطو «ينهملا هءادأو هعقومو شيجلا رود دودح نئقتو

 .درفلاو عمتجمن او ةلودلاب

 ةياغلا

 نايبو «ةمهوتملا تايّمسملاو «ةيعقاولا ةيتوبثلا تايّمسملا نيب قرفلا حاضيإ
 ,ةحلسملا تاوقلاو شيجلا ةماقتسا نامض يف «ةينمألاو ةيعمتجملا ةرورضلا

 ىلع ءوضلا ءاقلإو « يفيظولا ءادألا يف ةيدايحلل طقف سيلو « ةينهملا اهتهازنو

 .ةيدايحلاو ةهازنلاو ةماقتسالا هذبل تانامضلا

 "ا



 عساتلا ليفلا ظ

)0 

 لوألا ثحبملا

 ةينآرق رئاصب
 , ( ِلَدَعْلاي أومْكَحَت نأ ساتلا َنْيَب مثمكَح اًدِإَو # :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي © وروص م < "< م هس حر تسر سل 3 97 5

 نكمي يتلا «ةريثكلا رئاصبلا مضخ يف ناتريصب ةفيرشلا ةيآلا هذه يف دصرتو

 ل الدينا ف١ كليات نيبو :ىندألا دحلا يف راعشتسا نيب يه رئاصبلا هذهف

 اقلطنم « ةميركلا ةينأرقلا ةيآلا يف تادرفملا ضعب ذختنسو « ماقملا ىلع ةنهربو

 .ناسنإلا ركف يف ةقيصل و ةبراقتم ناعم ريثي

 ةملك يف رئاصبلا ةيقب كرو « ناتريصب : انه هك ٍلَدَعْلاب اومْكَحح 2 يمف

 .ىلاعت هللا نذإب مداقلا لصفلا ثحابمل لدعلا

 لدعلاب مكحلل ةيتوبثلا تايمسملا ١-

 :ىلوألا ةريصبل ىلا

 ملعل ةيوغللا ئدابملا فو لوصألا ملع يف ةفورعم ةدعاق كلانه نأ يه

 ةلوعجم تسيلو «ةيتوبثلا اهتايمسمل ةعوضوم ءامسألا نإ :لوقت «لوصألا

 عقوم انل حضتي ةدعاقلا هذه ىلإ ًادانتساو .ةليختملا وأ ةمهوتملا تايمسملل

 يف يأ  ةموهفم وأ ةبوتكم وأ تناك ةظوفلم ةملكلا هذه نإو «(لدعلا) ةملك

 سمنلا) يتوبثلا ىمسملل ةعوضوم يه  يظفمللاو يبتكلاو ينهذلا اهدوجو

 .ينيعلا (يرمأ
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 ةنامألا ءادأ يف ةينأرقلا رئاصبلا
 شيجلا لمع يف ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 ةفوشكم يه يتلا « ةيقيقحلا قيداصملا نع فشكت ةآرم اهنأك ةظفللا هذهف

 لدعلا نأ ىنعمب «ةيتابثالا تايمسملل ةلوعجم ظافلألا تسيلو ؛ةظفللا هذهب

 .رمألا سفنو رمألا نتم يف كلذو «ًادبأ الدع سيل مهوتملا
 جالع وه ينالفلا ءاودلا نإ : بيبطلا لاق ول هنأ «لاثملاب كلذ حيضوتو

 هيف يذلا ءاودلل يتوبثلا ىمسملل مسا وه ءاودلا اذه نإف «يئاذكلا ضرملا

 .ءافشلا

 نأل ؛ ءافشلاو ةجلاعملا ةيصوصخل ًالماح سيل هنإف مهوتملا ءاودلا امأ
 .ةياغلل ةققحم او «:ةحلصملل ةجتنملاو ء ضرغلل ةلماحلا يه ةيتوبثلا تايمسملا

 ,عمتجملا يف ةداعسلا دلوي يذلا وه «ىيقيقحلا لدعلا نأ دجن انه نمو

 ناكو ءرمألا عقاو يف ًالدع نكي مل اذإ امأ 00

 جتنيس امنإ , عمتجملا يف ةداعسلا ققحي ال هنإف ؛ الدع هنوك مهوت نكلو املظ

 .لدعلل ةيباجيإلا جئاتنلا نود ملظلل ةيبلسلا جئاتنلا

 ةدعاقلا هذه تارمث نم

 يه «ةروكذملا ةدعاقلاو ةملكلا هذه يف هنم ديفتسنو هجتنتسن يذلا نإ

 نأ يهو ؛ جئاتنلا كلت ضعبل انه اه ريشنو ,اهلحم يف ثحبت ةديدع حجئاتن

 ةيتوبثلا تايمسملا نع ثحبي نأ هيلع «نيدتملا وأ لقاعلا فلكملا ناسنإلا

 ةملك نع هلابب رطخ ىنعم مهوت درجمب يفتكي الو ءاهققحي يكل ةيعقاولاو
 .ةيعرشلا وأ ةيلقعلا تافيلكتلا نم فيلكت عوضوم يه

 اهءارو راسو «ةملكلل يناعم هلابب ترطخ ول ناسنإلا نأ كلذ نم جتنيو

 ؛هتمذ نم فيلكتلا طوقس مدع وه لصألا نإف «عقاولا يف ابارس تناكو

 ففقإ



 عساتلا لوفلا ظ ©

 يف ارصقم ناك نإ ةبساحملاو باقعلا هيلإ هجوتي لب ؛هب يتأملاب ءازجالا مدعو
 يعقاولا فيلكتلا هتافو تامدقملا

 وأ ةكرتلا ةبجب وأ نومكلاك انعم اءاود رفتفلا همديعل لاق قولا نأ ولف
 ىنعم  ًالثم  نومكلا ةملك نم هلابب لاجف ؛(كيتويب يتنألا) يويحلا داضملا

 هفيلكتو «علقني ال ضرملا نإف ةنيبكلا ره نابل انين ربما ؛ نيعم
 .ةيوقعلا قحتسي ب كلذب وهو ء طقسي ال نومكلا ءارشب

 لثامي الف «بترتت نل فوس ءاودلا نم ةوجرملا راثآلا نإ : ىرخأ ةرابعبو
 .اءام هليخت يف بارسلا لثمك «ىقيقح ةره : ريغ ءاود هنأل ؛ ءافشلل رمألا ىلوملا

 ىمسملا وه امل فاشكتسالا يفو ملعتلا يفو فرعتلا يف ًارصقم ناك ول هنإ مث

 اشيا هينقاعسشن ال ةملكلا هذبل يتوبثلا

 ةيعقاولا ةيتوشلا قيداصملا نع ثحبن نأ انيلع بجي كلذ نم ًاقالطنا

 ,لدعلاب انرمأ دق ثيح ىلاعتو هناحبس هللا نأ هنم صلختسي امك ؛لدعلل

 .(صحعملا) انيلع بجيف

 سيئرل قحي ال امك :«لدعلا فرعأ انأ لوقي نأ «شيجلا دئاقل قحي الو

 يذلا ام ىريو « شتفيو ثحبي نأ نود :لدعلا فرعأ انأ لوقي نأ ةيروهمجلا

 قيداصم ديدحتو صيخشت يف «هؤايصوأو هلوسرو ىلاعتو هناحبس هللا هلاق

 الدع نوكيس الإو «عراشلا رظن يف ةقيقح لدع وه امو «هتادرفمو لدعلا

 .هنيعب ملظلا وه هب موقي ام نوكي دقو «ًامهوتم
 ىتح يرجي لب «لدعلا يف ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع مالكلا اذه يغبني الو

 عضولاب لوقلل ال (فشكلل) وه عراشلل عوجرلا ذإ ؛ اهمدع ىلع

 2«©<جإ/:



 ةنامألا ءادأ يف ةينآرقلا رئاصبلا
 شيجلا لمع يف ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 نايدألا لأسي نأ ًاضيأ يناملعلا ىلع

 انيد لبقي ال نمو «عرشتملا ريغ دئاقلا ناش يف ىتح ًاضيأ راج رمألا هذهو
 ناك نإو  نايدألا هلوقت يذلا ام ىري يكل ثحبي نأ هيلع نإف «نايدألا نم

 لقعلاو «نينيدتملا طاسوأ يف ةمكحلاو ملعلا اولوأ دجوي ثيح اهب دقتعي ال

 هعم فالتخا يف ناك نإو ميكحلاو ملاعلا لوق ىلإ عامتسالاب مكحي يرشبلا

 :ا ديلا كبح دم

 لدعلا عبتي نأب  هلقع كلذك هترطف هرمأت يذلا ناسنإلا اذه ناك اذإف

 فرتعي الو نيدتم ريغ  ةيعامتجالاو ةيصخشلا هتايح يف لدعلا مكحي نأو

 نونيدتملا هلوقي يذلا امع ثحبي نأ كلذ عم هيلع نإف «نايدألا نم نيدب

 يف تلكشت يتلا ةيثدبملا هتعانق رييغت ىلإ هدشري هلعلف «لدعلا قيداصم نع

 .ةيفرعملا هتموظنم نمض «هتاذ نونكم

 17 ؛ايناملع ناك اذإ ىتح ناسنإ لك نأ وهو ؛ماهو ماع ثحب اذهو
 يف هنولوقي يذلا ام ىريل ءاضبأ عيدا ىلع يفعل | هعمل قت ىظزرعت نأ

 : تايه مله: + ةلوض تناك هعفرعم نان قري ةلعلو «ريغتي هلعلف لقحلا اذه

 ةيتوبثلا تايمسملل اهمهوتي يتلا ءامسألاو «هتامولعم ضرعي نأ هيلع ًاضيأو

 اهلظ هيهوت وأ لدغ وهف الد ةمهوت يش لك سيلفا ءالقعلا رئاس ىلع

 ثحبملا اذه يف يفتكنو «لصفم ةطقنلا هذه يف ثحبلاو ءاذكهو ملظ وهف

 .رادقملا اذهب

 نييناملربلاو ءارزولاو ةيروهمجلا سيئر نأ : انمالك لحم يف جتنتسن انه نم

 يأو ةلودلا يف نيلوئسملا رئاسو ةاضقلاو «هيف طابضلا رابكو شيجحلا دئاقو

 اوعلطيل اوعسي نأ مهيلع «ةينادلا وأ ةعيفرلا ةبترملا يوذ نم ءاهيف فظوم
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 مساتلا لبفلا

 لوسرلا تاملك ىلع اوعلطيلو ؛«ثحبلا ةدام لوح ميركلا نارقلا تايآ ىلع

 ىلومو نينمؤملا ريمأ دهع اوعلاطيو اوعلطي نأو 2 ىفطصملا دمحم مظعألا

 .ةي2داجسلا مامإلل قوقحلا ةلاسرو ءرتش :شألا كلامل الليل نيدحوملا

 ىتلا قيداصملا ىه امو «قحلا نع هلوقت يذلا امو لدعلا نع تنمضت امو
 | «كالذ نم لكلا رهاظلا ةردعلا كللذكو .هعيركلا ةارقلا اهددنع

 ةاواسملا ال لدعلا -"

 مُثْمْكَح اَذِإَو # :ةفيرشلا ةيآلا يف ةقدلا ظحالن ةيناثلا ةريصبلا نمو
 سيلو لدعلاب مكحلا وه هب رومأملا نأ ثيح . 4( لَمْ أوُمْكَحَت نأ ساتلأ َنْيَب

 ةميق اهل ةاواسملا نأ نم :«نوريثكلا همهوتي ام نأ فرعن انه نمو .ةاواسملاب

 .ةيتاذ ةميق هل لدعلا نأ حيحصلاو «باوصلا بناحبي ةيتاذ

 ًاملظو ًاروج تناك نإو «ةبولطم يهف الدع تناك نإ اهنإف ةاواسملا امأو

 لدعلل ةيتاذلا ةميقلا امنإو «ةيتاذ ةميق ةاواسملل تسيلف «ةضوفرم ىهف

 .اهعضاوم يف ءايشألا عضت نأ :وهو

 ليوط امهدحأ ؛نادلو ام صخشل ناك اذإ ام ؛ ؛«كلذل حضاولا لاثملاو

 :هّذق ىلع لّصفي نأ نكمي ًأشامق ليوطلا يطعي نأ لدعلاف ءريصق رخآلاو

 .لدعلا وه اذهو ؛هتماق ىلع لصفيل راتمألا ثيح نم لقأ اشامق ريصقللو

 حضاو اذهو ءرخآلل ًايواسم ًاشامق امهنم لكل يطعي نأ يهف ةاواسملا امأ

 .ةيعامتجالا اياضقلا ةماع يف رمألا كلذكو :؛نالطبلا

 ,ةاباحملاب الو «ةاواسملاب ال [ِلْدَعلاب اوُمكَحَل نأ ساّنلا َّنْي ُمَتْمَكَح اذَو

 نأب ةالامملاب ال لدعلاب مكحي نأ سيئرلا ىلعف .ةالاوملاب الو «ةالامملاب الو

 صحا



 ةنامألا ءادأ يف ةينآرقلا رئاصبلا
 شيجلا لمع ٍٍق ةماقتساللاو ةهازنلا تانامضو

 هديب نأل ؛ ةيروهمجلا سيئر ئلامي هرودب وهو «شيجلا دئاق سيئرلا ئلامي

 .شيجلا دئاق نيع يذلا وهو ةطلسلا

 ام اهدنعف «ةموكحلا نيبو بعشلا نيب ثدحت «عازن وأ ةلكشم ةيأ يفف

 دعاوقلا مكحيو مكحي نأ وه «هتموكح فقوم نم شيجلا هذختي نأ يغبني
 لدعلا مكحيف «بعشلاو ةلودلا نيب ثداحلا عازنلا اذه يف ةيلقعلا وأ ةيعرشلا

 .ةاباحم او ةالاوملاو ةالامملا ال ءهفقوم يف

 ةعصخ ردلالاو ةمع ئنآ اههدعلا :هقاعز اقم لإ عفارت اصخش نأ ولف
 شيجلا كلذكو ءامهنيب همكح يف لدعلا مازتلا هيلعف «هنع يبنجأ وأ اضرف

 وه نم « ؛ قح لا يذ بناج ىعري نأ هيلع :ةلودلا نم اعفتنم نوكي دق يذلا

 سلم نك ف ا قحلاوذ

00 

 يناثلا ثحبملا

 هتيدايحو هتهازنو شيجلا ةماقتسا تانامض

 انركذ دقو .4( ِلَرَمْلأ أوُمْكَحَت نأ سيال َنْيَب مُسْمَكَح اَدِإَو + :ىلاعت لوقي
 .ةالاوملا وأ ةاواسملا وأ ةاباحملا وأ ةالامملاب ال «لدعلاب مكحلا ينعي كلذ نأ

 ىلع دلبلا ف ىوقألا ناتوقلا امهو ,ةحلسملا تاوقلاو شيجلاو

 ,ةفيرشلا ةيآلا هذبل اقادصم «ناتوقلا ناتاه نوكت نأ اندرأ اذإف «قالطالا

 معألا ىنعملاب  شيجلا دئاق يف اهرفون نأ يغبني يتلا تانامضلا يه امف

 كرتعملا دنعو «قرطلا فطعنم دنع نوكي ىكل  ةحلسملا تاوقلل لماشلا

 ففي



 عساتلا لبسفلا

 قحلاو لدعلاب ماكحلا لمع ةنامض «دلبلا يف نتفلاو لكاشملا ثودح دنعو

 .ةعورشملا تايرحلاو قوقحلا سيركت لماعو

 وحنبو ةثدحما ةلعلا وحنب «دعب نمو لبق نم هرفون نأ يغبني يذلا امو
 لدعلاب ًاكسمتم رفصلا ةعاس يف نوكي يكل «شيجلا اذه دئاق يف ةيقبملا ةلعلا
 «معنلا ضعب هيلع ردت اهنأل ؛ ةطلسلا بناج يلاميو يلاوي الف «ةيعرلا يف

 تسل قارنا يع تانك راما و فايع ةارملاو رجلا صل حر

 .شيجلل ادئاق هنّيع يذلا وه ناك نإو ؛ءارزولا سيئر وأ مكاحلل أكلم

 ؛ هدئاق يفو شيجلا يف رفوتت نأ ي ىغبني ءانروصت يف ةديدع تانامض كلانه

 شيجلا نأب «ايئالقع ًانانيمطا ذئدنع ثعبتس اهنإف تققحت ول تانامضلا هذهو

 ةيئاغلا ةلعلا نوكتو «دلبلا يف رارقتسالاو لدعلا نامضل ةليسوو ةادأ نوكيس

 .اهسكع ال شيجلا اهققحي يتلا يه « شيجلا دوجو نم

 : اهنم نيتنامضل « يضاملا ثحبملا يف قرطتلا ىرج دقو

 هبصن سيلو شيجلا دئاق باختنا - ١

 ؛نييعتلاب ال باختنالاب شيجلا دئاق بيصنت نوكي نأ :ىلوألا ةنامضلا

 سيئر وأ ةيروهمجلا سيئر ديب «شيجلا دئاق نييعت نوكي ال نأ كلذ ينعيو
 اروص كلانه نأ ىلإ انرشأ دقو «باختنالاب هبصنو هنييعت نوكي لب «ءارزولا
 دئاقلا باختنال شيجلا لخاد تاباختنا يرجت نأ :اهنم «باختنالل ةديدع

 :شيحلل ىلغألا

 اس دكر عكرلا ردا يق رار حاعفا ا يور اهنمو

 تاباختنالا يعدتسي ام « ؛ طقف ًادج ًاساسح وه ةيروهمجلا سيئر عقوم سيل
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 ةنامألا ءادأ يف ةينآرقلا رئاصبلا
 شيجلا لمع يف ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 تاباختنالا يعدتسي امم «بسحف ًادج ًاساسح نييناملربلا عقوم سيلو «ةماعلا

 ةحلسملا كاوقلاو نكيجلل ئلعألا دكاقلا وأ نقلا دقاق نإ'لب.: اضيأ ةماعلا
 ةطلسلا عقوم نع الو «نيعقوملا كنيذ نع ةروطخ لقي ال هعقوم كلذك

 هنأل ؛ ةيذيفنتلا ةطلسلا يف شيجلا جمد حيحصلا ريغ نم ناكف «ةيئاضقلا

 ةفكلا ليمت كلذبو «ةوق ىلع ةوق ةيروهمجلا سيئر وأ ءارزولا سيئر داز دق

 .يغبني امك ةردقلا عيزوت ققحتي ملف «ةيذيفنتلا ةطلسلا حلاصل «ةوقبو

 تاطلسلا ىلع ةردقلا عيزوت  (ويكسيتنوم) جهنم نأ ىلإ انرشأ دقو

 دادبتسالا نود ةلوليحلا يف دوشنملا فدبلا قيقحت نع رصاقو صقان ةثالغلا

 كلذو ؛؟ ةمكحو اليصفت رثكأ نوكي نأ عيزوتلا ىلع يغبني ناك لب ؛نايغطلاو

 ةطلس ربع يأ ؛ثالثلا تاطلسلا كلتل ًايزاوم نوكي عبار قش لالخ نم

 يغبني ذإ «ةيزاوم ىرخأ ىوق ةرورض لوح لبقتسملا يف ثحب انلو «ةعبار

 يف ثحبنسو «ةعبرأ وأ ةثالث تسيلو ةعبس ءانروصت يف تاطلسلا نوكت نأ

 نوكي نآب.٠ ةماقتمالاو ةهازتلل ةنامتك هذيفا «لامت> هللا ةذايب ء افعال كللذ

 .نييعتلاب ال باختنالاب «شيجلا دئاق بصنم يلوت

 هل ًاعبات وأ ةيروهمجلا سيئر نوكي ال نأ -
 نسنر ريغ. وع + نقيحلا اذناق- يحيل :قوكر- نأ -:ةيفاثلا ةنانفنطلا
 وهما

 : نيديق كلانه نإ : لصاحلاو

 ال «نييعتلاب ال باختنالاب ءصخشلا اذه بيصنت نوكي نأ :لوألا ديقلا

 ةطلسلا سيئر نم الو ؛ناملربلا سيئر نم الو ؛ةيروهمحجلا سيئر نم نييعتب
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 عسأاتلا لجفلا

 .باختنالاب نوكي امنإو «ةيئاضقلا

 ةيروهمجلا سيئر هالوتي ال نأ «ةيفاضإ ةنامض لكشي وهو : يناثلا ديقلا

 شيجلا دئاق بصنمل هسفن «ةيروهمجلا سيئر حشري نأ حصي الف «هسفنب

 .ضوفرم اذه نإف ديدج نم ًاضرف سانلا هبختني يكل ؛ اضيأ

 ىلإإ ةردقلا يف زكرمتلا لوحتي ال يكل «تانامضلا نم ديزم ريفوت يغبني ذإ
 لئاه زكرمت ىلإ يدؤي دحاو صخش يف ,نيبصنملا نيذه جمد نإف ؛دادبتسا

 .ديدش رطخ ىلع يوطني وهو «ةردقلل

 ىلعأ دئاقك هتبختنا دق سانلا نأل ؟كلذ نم عناملا امو :لئاق لوقي دقو

 .؟ةيروهمجلل سيئرك هتبختنا نأ دعب « شيجلل

 هنوبختنيو « ةيروهمجلل ًاسيئر هنوبختني نأ سانلل لهف أ نذإ :لوقن نكل
 ةطلسلل اسيئر تقولا سفن يف أضيأ هنوبختني مث !نامربلل سيئر اضيأ
 .! ةيئاضقلا

 لصف ةرورض وهو « كلذ ضفر ىلإ اعد يذلا يلصفملا لماعلاو ببسلاف

 ةدايق لصف ىوقأ لكشبو يعدتسي «ةردقلا زكرمت نود ةلوليحلل تاطلسلا
 ةنامضلا هذه ريفوت «ةيادبلا نم بجي هيلعف .ةيذيفنتلا ةطلسلا نع شيجلا

 بزتلا كا جم الافقي وزني نوقع ديس 3: ةيفرقلأ شي
 نوكت نأ يغبني امنإو «باختتالا ىلإ رمألا ليوحت يفكي الو ءرخآلا بصنملاو

 .ةددعتم تانامضو طباوض كلانه

 ًازيمتم لب ًافيظن يقوقحلا هلجس نوكي نأ -#

 شيجلل ىلعألا دئاقلاب طبترت ادج ةمهم ةنامض يهو  ةثلاثلا ةنامضلا

 كلل



 ةنامألا ءادأ يف ةينآرقلا رئاصبلا
 شيجلا لمع يف ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 لك نم افيظن يناسنإلاو يقوقحلا هلجس نوكي نأ : : يهو - ةحلسملا تاوقلاو

 .اهيزن يئانجلا هفلم نوكي نأ يفكي الو ءاضيأ ًازيمتمو لب تاهجلا

 بصنمل منستم رخآ صخش يأ يف وأ «شيجلا دئاق يف نآلا ظحالن اننأ ذإ

 دعبأ ىلإ نوققدي مهنإ ؛ ةيطارقميدلا نم عونب عتمتت :: يتلا دالبلا يف ءادج ماه

 ولو صخشل التاق نوكي ال نأ يأ ءافيظن هن يئانجلا هفلم نوكي نأ يف دودحلا

 ةعرح يكدر [ دق وكي لو. انا نوكو لو. اهراس وكي الو غووقع لق

 .يرورضو حيحص اذهو « ىرخأ
 يئانجلا هفلم نوكي نأ بجي ؛ دج اعيفر أبصنم مّستي نأ ديري يذلا نإف

 ؛اهلحم يف يهف تدادزا امهم كلذ ىلع ةيساسحلاو ءدودحلا دعبأ ىلإ ًافيظن

 .يفكي ال اذه نكل

 ةقيقح شيجلا نوكيل ؛ ةثلاثلا ةنامضلا ريفوت ةرورض ىلإ انبهذ انه نمو
 ةلكاشلا زها ةطرفم ةيساسحب فللادغ نكت نأ .هدالبلا :ق :لدعلل انفاض
 ؛ هفلم ةعجارم يرجت نأب «يناسنإلاو يقوقحلا هفلمو « شيجلا دئاقل (ةيسفنلا

 وأ هتذمالت وأ هلهأ عم هلماعت ناك فيكو ؛هتكرشو هتسردمو هتلئاع يف ىتح

 .؟هيفظوم
 وأ) «ةحلسملا تاوقللو شيجلل ًادئاق حبصيس يذلا ناسنإلا اذه نإف

 :هيفظوم وأ هبالط وأ هلهأ ملظي ناك نإ «(ناملربلا سيئر وأ ةيروهمجلا سيئر

 .؟دالبلا يف لدعي نأ هنم عقوتن فيكف

 ول عنصي فيكف ؛طقف صاخشأ ةسمخ ىلع طلستي نيح ملظي نمو
 وأ رثكأ وأ نويلم ةئامسمخ وأ نيسمخ وأ نييالم ةسمخ ىلع ةطلس يطعأ

 .؟ لقأ 6
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 عساتلا لبفلا

 اهنكل ةيئاهن نوكت ال دق هذه هتافرصتو اذه هلجس نأ حيحصلا نمو
 هنكلو «نمزلا نم ةرتفل ملظ دق نوكي نأ نكمي ذإ «تاراذنإ يهو تارشؤم

 اذه لعل ذإ ءرطخ ةمالع لكشي راذنإ اذه نكل «ماقتساو ًاقحال ىدتها
 .كلت يه (ةيسفنلا هتلكاش) ناسنإلا

 (نيملاظلا يدهع لاني ال) نع ثحب

 يف هلحم ثحبلاو ءادج مهم ثحب هنكل  يدارطتسا ثحب يف لوقن اذلو
 دهع نأ :ينعي ,"”4 َنيِمِلَظلَأ ىِدَهَح ُلاَنَي ال9 :ىلاعت هلوق نإ  دئاقعلا
 هرمع نم ةدحاو ةيناث يف ملظ ول ىتح ملاظلا لاني ال ىلاعتو هناحبس هللا

 هتلكاش نوكت دقو «هناحبس هللا دهع هلاني نأ حلصي ال اذه لثمف .طقف

 يف ةدحاو ةظحل ىتح ملظ يذلا ناسنإلا اذهف «كلت يه ةيعقاولا ةيسفنلا

 ىِدَهَع لاي اَلَلاَف يرد نِمَو َلاَ # : ةفيرشلا ةيآلا هلمشت نم وه «هتايح

 :لالدتسالا هجو

 يه (مالسلا هلآو انيبن ىلعو هيلع) ميهاربإ بلط يف ةلمتحملا روصلا نإ

 : ةعبرأ

 لاوط ةملظ اوناك نيذلا هتيرذل دهعلاو ةمامإلا بلط دق نوكي نأ-١

 2#ميهاربإ لثم ميظع يبن نع هرودص لقعي ال ام بلطلا اذهو « مهتايح

 ١. 8 : ةرقبلا ةروس 2000(

 .7١؟5 :ةرقبلا ةروس (؟)

 صح



 ةنامألا ءادأ يف ةينأرقلا رئاصبلا
 شيجلا لمع يف ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 .ىفخي ال امك
 ةرتفلا صوصخ يف ةملظ اوناك نيذلا هتيرذل ةمامإلا بلط دق نوكي نأ“ ١

 انعيأ هقاسك بالطلا اهو ب رنتع اهلي اوتاكو مهل ةمامإلا ءاطعإ داري يتلا

 500 ميهاربإ :لثم يطق سن نع ةزودص لقعي
 لباقم يف) طقف مهتايح ةرتف لاوط الودع اوناك نيذلا هتيرذل اهبلطي نأ“ م

 :هعحصو الوتخم ناك نرووبلطلا ادعو ايضا ةعبارلا ةزوضلل لومتقلا

 مل 2ميهاربإ نأ رهظُي * َنيِمِلَظلا ىدَهَح ُلاَنَي ال8 ىلاعت هللا باوج نأ الإ

 ىلاعت هللا باوجل طبر يأ كانه ناك امل الإو «ةروصلا هذه صوصخ بلطي

 .اوغل 4( َنيِمِليَظلَأ ىِدَهَع ُلاَنَي ال8 :ىلاعت هلوق ناكلو «بلطلاب
 وه دهعلاو ةمامإلاب هتيرذ لينل 2# ميهاربإ بلط نوكي نأ الإ قبي ملف- 5

 اوناك مهنكل «مبل ةمامإلا ءاطعإ داري يتلا ة ةرتفلا يف الودع اوناك نم قح يف

 ؛لودع بلطلا | تقو يف مهنأ بلطلل رربملاو «كلذ لبق ةيناث يف ولو ةملظ

 ينعي امم ءاَنيملاظلا يدُهَع ُلاَني اَل) هباجأ هللا نكل «هنع اوبات دقف يضاملا امأو

 .بات نإو ىتح ةمامإلل حلصي ال هرمع يف ةدحاو ةظحلل ولو ملاظلا نأ

 نأ «مالكلا بتك يف هريغو 2”راحبلا" يف :يسلجملا ةمالعلا لصف دقو
 عجاريلف «أدبملا هنع يضقنملا يف ةقيقح قتشملا نأ ىلع ينبم ريغ اذه

 مكر يف نوطرتشي ثيح .ملاعلا لود ضعب يف هدجن ام يفرعلا هلاثمو
 ةعدق تناك نو هةقباسدلا نوك ال: ذأ ءانطقلا نسير وأ الذي ةيوويسملا
 .اهنع بات دق ناكو

 و هيلإ بسني نأ يغبني ام و هطئارش و هتافص و مامإلا تامالع باوبأ ٠١ ؛ص 70ج :راونألا راحب )١(
 .يغبني ال ام

 ىذا



 عساتلا لبفلا

 5 دئاقل (ةيسفنلا ةلكاشلا) هاجت ةيساسحلا

 يه "14 يطا َلَعْرمْيْزُكِحْرُف + نإ :لوقن عوضوملاب طبتري اميفو
 ةقدلا دشأ ةقدلل 0 558 نيركفملا وعدن اننإف اذلو «ةماع ةطباض

 ناكرأ سيئرو « شيجلا دئاقل  يئانجلا فلملل ةفاضإ  (يقوقحلا فلملا) يف

 هتايح لاوط هنأو «ناملربلا يف باونلا كلذكو «ءارمألا طابضلا رابكو شيجلا

 4 ءايربألا و: نيف كسل او هعمل( نع اعتاد فقم ناك له: ةعألا
 .؟ال مأ ملاظلا دض مولظملا عم ناك لهو

 اريدم مأ افظوم ناكأ ءاوسو «ةرازولاب مأ ةكرشلاب مأ ةسردملاب ءاوس

 عمو ةوقلا يوذ عمو ملاظلا ىلإ ليملل رداوب هنم ودبت تناك لهو ؛ ايداع
 .؟ال مأ ةنكملا يوذ

 يأ نال كلذو ؛رطنخلا سوقان قديو راذنإ ةمالع لكشي كلذ لك نإو

 ؛ (ةيسفنلا هتلكاش) نع فشكي دق أطيسب ناك نإو ؛ يضاملا يف يقوقح ثداح
 ىغطي هلعلف (ًالثم انثحبم يف شيجلا ةدايق يف) ةوقلا شرع منست ول هنأ ينعي ام

 .دادبتسالا ىلإ دالبلا رجيو
 يف ةركفلا تناك نإو  ةقدو ًاقمع رثكأ لكشب اهسيركتو ةركفلا ديكأتلو

 ىرخأ ةقيرطب ريسي 00 نأل «حيضوتلا ديزمل نكلو تايهيدبلا نم يروصت
 ؛هلاومأ ضعب لقني نأ صخش نم دارأو «ةراجت مهدحأل ناك تناك اذإ هنأ .

 تناك اذإف : ةينيع وأ ةيدقنو ةيلام ةنامأ ورمع وأ ديز ىلإ هنم لقني نأ لثم

 .فظوم وأ يداع ناسنإل اهيطعي نأ حصي هنإف ةطيسب غلابملا
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 ةنامألا ءادأ يف ةينآرقلا رئاصبلا
 شيلا لمع يف ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 قودنصلا نيمأ نوكيو ددكرش ن امكن مكتسب نأ ررقت اذإ نكل
 يدبيس ذئدنع «نييالملاب كنبلا نم دوقنلا لاصحتسا ةمهمب لفكتيس يذلاو

 مأ ,ةفيظن هديو ائيمأ ناك لهو ءًانيرات هفلم نع قيقحتلا يف اضيأ ةسوسو
 .؟هتايح يف ةرغث كانه نأ

 (هناتسبو هتقيدح يف ًايناتسب مدختسي نأ مهدحأ دارأ اذإ :رخآ لاثم

 . اهب ةيانعلاو ةقيدحلا ةاعارمب ٠ ؛ لعفلاب ًامزتلم اناسنإ نوكي نأ ذئنيح مهملاف

 دارأ اذإ هنكل ٠ امهم سيلف ًاديعب ناتسبلا ماد امف الثم ةفيظن هنيع نوكت نأ امأ

 هنإف «هناتسب سراح نع امامت فلتخم عضولاف ٠ ايا راد هيوحكس نأ

 .ايساسأ اطرش هتفعو ةيرصبلا هتنامأ نوكتسو رثكأ هتايصوصخ يف ققديس

 هتانيو هدالوأو هلهأل ق قئاسك اصخش مدختسي نأ دارأ اذإ كلذ قوفو

 اذإ «يضاملا يف هلمكأب يقالخألا هفلم نع ققحيل ربكأ نوكتس ةرورضلا نإف
 ملظ دقو «لهاجو نوبغم وهف ققحي مل اذإو «ةفرعمو ةيمحو ةريغ اذ ناك
 .هلهأو هسفن

 :ةحلسملا تاوقلل ىلعأ ًادئاق صخش بختنُي نأ بولطملا ناك اذإ فيكف
 وأ فولألا تائمو فولألاب مهو شيجلا دارفأو شيجلا رئاصمب مكحتي يذلاو

 .لأملاب ةمألا ريصمب مكحتي انقيأو ,نييالملاب

 ةجيتنلا

 ثيح نم ال «دئاقلا اذبل صخشلا فلملا ةسارد يه ةثلاثلا ةنامضلا نإ

 هدالوأو هلهأ عم ءاضيأ (يقوقحلا هلجس) ثيح نم لب طقف يئانجلا هلجس
 عم ناك فيكو ؟ةكرشلا يف ناك فيكو ؟ةسردملا يف ناك فيكو « مهريغو
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 عساتلا ليفلا ]

 جذومنألا  دئاقلا رتشألا كلام

 ىلومو نينمؤملا ريمأ هبختنا يذلا «رتش :شألا كلام يف هدجن ام وه اذهو

 هفلم نأ ظحالن ثيح ٠ شيجلل ىلعأ ًادئاق )كلف بلاط يبأ نب يلع نيدحوملا

 ايقوقح ؛ةمقلا ةمق يف ناك هنإ لب ءًأزيمتم أيقن افيظن ناك يئانجلاو يقوقحلا

 ىلعأب هيرو ,ةلادعلا تاجرد ىلعأب الداع ناكو ءاضنأ اقذلحأو لب

 .ةيناسنإلا تاجرد ىلعأب نايك ؛ ةهازنلا تاجرد

 ىلإ تفلن يك '"”راحبلا ةنيفس نم اهؤرقن ةريهشلا ةيلاتلا ةياورلا مكيلإو

 ناك ةةرتشألا ًاكلام نأ ةيضقلا لامجإو ( ةيرهوجلا لب ةعفانلا طاقنلا ضعب

 ا ,نيط ةقدنبب وأ رجحب سانلا ةماع نم دحاو هامرف ا

 هقحلف .هل ارفغتسم يلصيل دجسملا ىلإ بهذ لب «هبتاعي ملو هبقاعي مل رتشأل هشأل
 هاقلت اكلام كل «هنم ًارذتعم رتش يشل اي

 .ةيناسنإلاو يماسلا قلخلا لكب
 :وهف اهنم مهلتسن نأ اننكمي امو ةصقلا ليصفت امأ

 دئاقلا ناك هنأ عم : ةماه ةربع انه «(قوسب ازاتجم ناك رتشألا كلام نإ)
 قايسو نئارقلا نم رهظي ذإ «هدحو قوسلا زاتجي ناك هنكل شيجلل ىلعألا

 ثيح «ةبدبد البو ةبكبك البو «نيحلسم وأ سارح الب هدحو ناك هنأ ةصقلا

 نأ أرجتي ناك الو ءصخشلا كلذ هرقحتسا امل ؛ةعامج عم كلام ناك ول

 .هب ناهتساو هب ىرزأف سانلا ةماع نم هنأ روصت لب «هبرضي
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 ةنامألا ءادأ يف ةينآرقلا رئاصبلا
 ثيحلا لمع يف ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 شيجلل ىلعأ دئاق وأ مكاح وأ كلم نآلا دجوي له :لأسنل نآلاو

 عوقولا ردان كلذ نأ دجن ؟ةبكبكلا عم ىتح لب ؟هدرفمب قاوسألا يف زاتجي

 اذكهف ءاعضاوتم ايبعش :هنوك يهو ىلوألا هتفص نع فشكت ةيضقلا هذهو
 ابناج فشتكن كلذبو «شيجلل ىلعأ ًادئاق ةل2مامإلا هبختنا نم وه صخش
 .نوكت نأ ةيمالسإلا ةموكحلا ىلع بجي فيكو «؛هلدعو مامإلا ةمكح نم

 :م
 ثيح :ىرخأ ةماه ةفيطل ةطقن انهو راكي هايج ماخ نصت اخرا

 تهذلاب يدوم انصيمقا لو «ريرح صيمق سيلو ءاماخ اصيمق يدتري ناك

 هذهو «ةشمقألا نم ةطيسبلا عاونألا نم ماخلا صيمقلاو ءريرحلاب ازرطم وأ
 مكو «ةيصخشلا هتايح يف ًاهيزنو ادهاز هنوك يهو ؛ ةيناثلا هتفص نع فشكت

 .!؟ماخ صيمق هيلع «ملاعلا يف هنوفرعت شيج دئاق

 ذإ «ةيصوصخ ابل ةداع ةمامعلا ذإ برغألا وه اذهو ,(هنم ةمامعو)

 هتمامع نكل ؛ةشمقألا رئاس نع ًازيمتم اشامق ةمامعلا شامق نوكي نأ يغبنب

 نم راتمأ ةثالث ًالثم ىرتشا هنأ يأ باني ضيمقلا موت سنقل نيم كذاك اشيا

 ردني يذلا اذه دهز يأو «ةمامع اهنم عنصو أرتم هنم عطتقاف «شامقلا اذه

 شامق سفن نم هتمامع ىرت ًاصخش مكف «نييداعلا سانلا يف ىتح هدوجو
 .؟ةيداعلا نم ىندأ اهرودب يه يتلا ,هسبالم وأ هتياص

 ,(هّيزب ىرزأف) «نييداعلا نييقوسلا سانلا ضعب ؛(ةقوسلا ضعب هآرف)

 لعف ةدر نمف ؛ءارقفلا يز ناك يزلا نم طمنلا اذه نوك « هرقحتسا أ

 (ىرزأف) «ةيناد تناك هتميقو ينادلا عونلا نم ناك صيمقلا نأ رهظي يقوسلا

 .هيزو هسبالم رقحتساو هرغصتساو هب ناهتسا : ينعي

 "مال



 مسأتلا لجفلا

 اذه نمو هب انواهت هيلع اهامر كلذ هبشأ ام وأ نيط نم (ةقدنبب هامرف)

 شيجلل ىلعألا دئاقلا رتشألا كلام نأ قبس امك رهظي ًاضيأ ةياورلا نم عطقملا
 .نوقفارم وأ ةطرش وأ سارح هعم نكي ملو هدحول ناك «ةحلسملا تاوقلاو

 نانثا هجم ناك هلأ فل كفاش لو ادع ترعب لامعا ىلع وطيقت ولا لب
 اوبرت دق اوناك مكو «نيبدؤمو نيبذهم اوناك مكف ٠ سارحلا نم ةئثالث وأ

 ' .هيلإ ارزش اورظني ملو لب ٠ هل اوضرعتي مل مهنأ ىتح 110

 كاذل ادبأ تفتلي نأ نودب ىضمو رم هنأ يأ :«(تفتلي ملو ىضمف)

 ناك هنإ :يأ ؛«هفرعي ىتح هيلإ تفتلي مل هنإ لب «(هبتاعي وأ هفنعي) فرطلا
 انه اذ «ىصخش نه وشم اهرااخأ كللز م ةحيودلا هذه ل: هسقن ىلع ١ ظن
 يدتعملا فرعن نأ بحن كلذ عم اننكلو ؛ حفصلا ىلع انينب دقو سفنلا ءايوقأ

 ءاسأ نم فرعيل لوضفلا نم عون هكلتمي ذإ ناسنإلا ةعيبط هذه ذإ :«يذؤملا وأ

 .(تفتلي ملف) رتشألا كلام امأ «هنع افع ول ىتح «هيلإ

 نوفرعي اوناك نيذلاو «قوسلا يف نيدجاوتملا سانلا ضعب يأ (هل ليقف)

 ليولا دارملا لعلو «ديدش باذع نم كل ليولا يأ (كليو) هل اولاق ءاكلاه

 .!؟ىضم دق كلامو ًايويند نوكي فيك ذإ «يويندلا سيلو يورخألا

 بضغ نوفرعي مهنأل «يويندلا باذعلاو ليولا مهتدارإ لمتحي نكل

 فرعتأ) ءاقحال مقتنيس هنأو كلامل نويع دوجو نولمتحيو مهماقتناو ماكحلا
 ىنعي «(نينمؤملا ريمأ بحاص كلام اذه :هل ليقف .ال :لاقف .!؟تيمر نمل

 .282نينمؤملا ريمأ بحاص نم دارملا وه اذه نأ ودبي يذلا ذإ «شيجلا دئاق

 يذلا يفرعملا مكارتلا يفو ينهذلا هزكترم يف نأل ؛ (لجرلا دعتراف)

 دعتراف ؛نوبذعيو نومقتني ةداع ملاعلا لك يفو شيجلا يف ةداقلا نأ «هدنع
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 ةنامألا ءادأ يف ةينآرقلا رئاصبلا
 شيجلا لمع ف ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 ؛(يلصي مئاق وهو ءادجسم لخد دقو ء«هيلإ رذتعيل هيلإ ىضمو) لجرلا
 .كلام ينعي

 هنأل ؛ (امهلبقي هيمدق ىلع لجرلا بكنا) ؛هتالص نم (لتفنا املف)

 .نيقباسلا شيجلا ةداق وأ ماكحلا اهب فرع يتلا ةديدشلا ةبوقعلا نم فاخي

 ذإ هفرعي مل اكلام نأ حضتي ًاضيأ ءانه نم (رمألا اذه ام : كلام لاقف)
 .هب موقي يذلا لمعلا برغتساف «هيلإ تقولا كاذ يف تفتلي مل

 .(تعنص امن كيلإ رذتعأ :لاقف)

 الإ دجسملا تلخد ام هللا وف ؛كيلع سأب ال) ءوده لكب ( : كلام لاقف)

 طقف فتكي مل هنإ ذإ «سفنلا ومس ةياغ نع فشكي اذهو .(كل رفغتسأل

 لخدو هلامعأ كرت نأب هيلإ ناسحإلا هيلع داز لب «هنع وفعلابو هنع فكلاب

 دل رتنعسل دحمملا

 .ًايلاثم ًادئاق رتشالا كلامك نوكي نأ يغبني شيجلا دئاق نإ : لصاحلاو

 , 'راحبلا ةنيفس" يف هركذ ام ىلإ ةيضقلا هذه ماتخ يف ريشن نأ ذبحلا نمو

 هلوق هيلع قدصي نمم ناك «ةرتشألا نأ ربخلا اذه نم رهظ دق : لتلاق

 ُمُهبْطاَح اَدِإَو ابوه ِضْرَأْلا لع َنوُسَمَي تذل نمي داَبِعَو + :ىلاعت

 مل رصم لهأ ىلإ 282نينمؤملا ريمأ بتك اذبلو ."* #4 اَمَدَلَسْأوْلاَ «نولهدجلا
 أضيأ هيلع قدصو «(هللا دابع نم ًادبع مكيلإ تثعب دقف) : مهيلإرتشألا ثعب
 . "”(هاوه بلغ نم سانلا عجشأ) :282نينمؤملا ريمأ لوق يف عاجشلا ىنعم

 .57 :ناقرفلا ةروس )١(

 .رتش ةدام :راحبلا ةنيفس (؟)

 حا



 عسأاتلا لبفلا

 يناسنإلاو يقوقحلا فلملا سردي نأ بجي ةثلاثلا ةنامضلا راطإ يفو . هيلعو

 ماكحلاو ؛ طابضلا رابكو شيجلا ةداق نأل ؛ ًادج ةقيقد ةسارد «شيجلا دئاقل

 ةيقوف  ةداع  مهتيلقع نوكت «ةصاخ ةيدادبتسالا دالبلا يف مهنوبصني نيذلا

 .ةيماقتناو ةيريمدت « ةيئالعتسا

 قحلل ال ملظلل شيجلا ديرت ةيلقع ىلع زراب لاثمك ينآلا دهاشلا مكيلإو
 : نينيل لوقي «سانلاو عونلا حلاصل ال صخشلاو درفلل شيجلا ديرت «لدعلاو

 .(ةدياحم ةحلسملا تاوقلا رابتعا نكمي ال)

 يعويشلا دئاقلاو رئاجلا مكاحلاو دبتسملا بناج يف اهديري هنأ ىنعمب

 اهبذج ىلإ وعديو «ةدياحم ةحلسملا تاوقلا نوكت نأ ضفريو «ةوقلاب رطيسملا

 ءرصعلا ةاغط أوسأ راعش وهو «ةيقوفلا ةيئالعتسالا ةيعويشلا ةيسايسلا ىلإ
 .ةبيهرلا ةيعويشلا ةيروتاتكيدلا ةمدخ يف هلك شيجلا لعج يذلاو

 يننوديري ال بعشلا نم ةرشع نم ةعست) : هلوق «مهتداق دحأ نع لقنيو

 .(يراوج ىلإ فقي حلسم وه رشاعلا نأ مهملا «مهي ال اذهو يننوهركيو
 فقت ةحلسم ةوق نأ هيفكي هنكل « هنوضفري ةئاملاب نيعست نأب فرتعي وهف

 .هراوج ىلإ
 اذكه يه شيجلا ةداق ةيلقع نإو ءادج فيخم سانلا نم طمنلا اذه نإ

 ."4( قنتسا ؛ر نأ( قطب يتلا نإ ؛ ةداع

 نأ يه ؛ةقد لكب ققحتت نأ يغبني يتلا ةثلاثلا ةنامضلا نإ : ادكؤم رركأو

 يرجيل «؛بصنملا اذبل حشرملا صخشلا اذهل ؛ناسنإلا قوقح فلم سردي
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 ةنامألا ءادأ يف ةينآرقلا رئاصبلا
 ثيحلا لمع يف ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 ةهازنلا يف ةمق ناك هفلم نأو ءهتايح تاظحلب ,هخيرات نم امامت دكأتلا
 دبال ىرخأ تانامض كلانهو «ةيئانجلا ةهازنلا يف ةمق ناك امك «ةيقوقحلا

000 

 ثلاثلا ثحبملا

 ثحبلا عوضومب ةقالعلا تاذ تالؤاستلا نع ةباجإلا

 ىرخألا بهاذملا دالب يف عجارملا ىروش
 :لاؤسلا

 وأ صخش حيشرتب ءاهقفلا ىروش سلجم موقي نأ :تارايخلا نم متركذ
 نولوقت اذامف وهو .هسفن لاؤسلا ضرفي انهو ,شيجلا ةدايق بصنمل صاخشأ

 وأ ؛ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا نم ةعيشلا ريغ نم اهتيرثكأ يتلا دالبلا يف

 .؟اضيأ ءاهقفلا ىروشل حيشرتلا رمأ لهف .؟مهريغو ةعيشلا نم ةطيلخلا دالبلا
 :باوجلا

 دئاقلا بيصنت يف يندملا عمتجملا رودل ةحاتملا تارايخلا لوح مالكلا قبس

 يهو  اهعمجأب امإ «يندملا عمتجم ا تاسسؤم نأو «ةحلسملا تاوقلل ماعلا

 ىروش سلجم لاثمك قرطتلا مت دقو « ةمهملا هذه ىلوتت اهضعب امإو  فولألاب
 ملو «كلذ لثملل يدصتلاب نولبقي مهرثكأ وأ ءاهقفلا ناك اذإ ,2"' ءاهقفلا

 )١( :هقفلاو « ةيمالسإلا ةلودلا 1١٠-١١١7ج :هقفلا" ةعوسوم ةيرظنلا هذه لوح عجاري ج٠١١0-
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 عسأتلا لبفلا

 .'""رايخ درجمك هانحرط لب كلذ حجرن

 تاباقنلاك  يندملا عمتجلا تاسسؤم ضعب موقت نأ امإ هنأ لصاحلاو

 ؛« شيجلا ةدايقل صخش حيشرتب اهلك وأ بازحألاو رئاشعلاو تاداحتالاو

 عمتجملا تاسسؤم موقت مث ؛(ًالثم نامربلاك) حيشرتلاب ىرخأ ةهج موقت وأ
 .نيحشرملا نيب نم «ةحلسملا تاوقلاو شيجلل ىلعألا دئاقلا باختناب يندملا

 صخش حيشرتب «ءاهقفلا ىروش سلجم موقي نأ :تاحرتقملا نم ناكو
 ةيرثكألا تناك ول اميف اذهو ءةحلسملا تاوقلاو شيجلل ماعلا دئاقلا بصنم

 ةماعلاو ةعيشلا نم طيلخ يه ةيمالسإلا دالبلا بلاغ نكل «ةعيشلا نم

 ءاملع نم ةماع وأ ةعيش نم نوكم دلبل ىروشلا سلجم لكشي نأ يغبنيف

 اذبل حشري يذلا وه سلجملا اذهو ءدلبلا كاذ يف هتبسن بسح لك ؛نيقيرفلا

 .طورشلل ةعماجلا تاءافكلا ضعب ؛بصنملا

 اصخش ةماع سانلا بختي مث «بصنملا اذبل ًالثم ةرشع حشري نأك
 اههش ةرفعلا نين نم ايلا »يفتح نأ وأ ةمينم

 ؛«ثحبلا قايس يف ًايئدبم اهحرط مت دقو « كلذ يف ةفلتخم تارايخلا نأ مهملا

 نيننقملا فلتخمل تارايخو تاحرتقم اهنأل ؛ تارايخلا ىدحإ ددحن نأ نود

 نم ةعومتج نييدتملل ءاوس.ةللقع افيص ىطرعت' اذل واللا تكلتع
 نوكت ىتح «ىرخألا تاحرتقملا نم ةعومجمب نينيدتملا ريغل مأ ؛« تاحرتقملا

 ىروش"و «فلؤملل "ةيلوصأ ةيهقف ةسارد ءاهقفلا ىروش"و . لت يزاريشلا مامإلل اهريغو .ةسايسلا 7
 .يدسألا نيسح رصان خيشلل "عجارملا ءاهقفلا

 ةيرادإلاو ةيسايسلا ىتحو ةينمألاو ةيركسعلا نوؤشلا يف ءاهقفلا لخدت مدع حجرن عقاولا يف اننأ ىلع 6
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 ةنامألا ءادأ يف ةينآرقلا رئاصبلا
 ثيحلا لمع يف ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 تارايخ انمدق دق نوكن يكو « تارايخلا هذه نيب نم ةعساو باختنالا ةحسف

 : انضيأ ةنيققلا ينابملا فلتخم ىلع ةديدع

 يتلا «ةقالعلا ةيهام لوح ضيرع ضرع وذ ثحبلا نأ ىلإ ريشن انهو
 ريشن نكلو ءًايقوقحو ايدقعو اينوناق ؛ةماعلاو ةعيشلا نيب نوكت نأ يغبني

 ةعيشلل نإف «نيقيرفلا نيب ةمكاحلا ةقالعلا يف «يدقع ثحب كلانهف :زاجيإب

 .تادقتعمو ءارآ مهل ةنسلاو 2500 ءارأآ

 لوصولا قيرط هنأل ؛ احوتفم نوكي نأ يغبني راوحلا باب نإ :لوقت انهو
 يف هتجحب ءالدإلا نع تبكي نأب «كاذ وأ فرطلا اذه ملظُي الف «ةقيقحلا ىلإ

 خيراتلا رم ىلع ةعيشلاو ءراوحلا ىلع امئاق جهنملا نوكي امنإو «راوحلا ةحاس
 ءاهلاكشأو اهناولأ فلتخمب ةنسلا بتك ىرن اذلو «جهنملا اذه ىلع اوراس

 ةدوجوم ةعيشلا بتك ىرن ام ًاليلق نكل «ةعيشلا تابتكم يف ةداع ةدوجوم
 .ةنسلا تابتكم يف

 لكو «عيمجلل اهناتم. ملعلاو. «احيوتتم: راوخلا:نوكي نأ نذإ: يتفنن

 / آَنِإَو + 2 4( ِنْيَدَسَّتلَأُهَسيَدَعَو 9 : ةفيرشلا ةيآلا يفو «راتخا امو ناسنإ

 . " 4« قي ٍلكَص فو ىّدُه لَم ْمُكأَّيِ
 نوكي نأ يغبني «نيدلا عورف يف « نيدلا لوصأ يف «ةديقعلا ةحاسم يف نذإ

 ؛يقوقحلا ينوناقلا راطإلا يف هلك كلذ متي نأ بجيو ءاحوتفم راوحلا باب

 الق (عن) ِنْيدَجتلآ سدو (ىر) ٍنْميئَفَسَو اناَسِلَو )نبع هَل لَمحجَملَأ 8-:ىلاعت هلوق يف ٠١. :دلبلا ةروس )١(
 8/-١١. :دلبلا ةروس# َةبقعلا محنفأ

 ملم لا ع تا راو هوه حر 00 ل م سو و > 9 أ + 5 م رش ا يوم م و

 َلَمَل مكي اَنإ سالف ٍِضرالاو توسل ري مكُفْزرَي نملق # :ىلاعت هلوق يف 14 :أبس ةروس (1)
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 عساتلا لجفلا

 :مالسإلا دلب يف ملسملا نأل ؛ بهاذملا نيب ةقالعلا مكحي نأ يغبني يذلا

 ؛«ضرعلا ظوفحمو «همد رده زوجي الو «مدلا نوقحم اينس مأ ناك ًايعيش

 اّلَتل ١ :ةياورلا يفو «ةظوفحم ةعورشملا هقوقح عيمجو ءًاضيأ لاما ظوفحمو
 باتك يف ؛دلاولا هركذ يذلا ليصفتلا ىلع ٠ "”(ملَسَم ْئرما َقَح قر

 ."داصتقالا 1١م-1 جا :هقفلا" ةعوسوم

 هفصن ًادلب نأ ضرف ولف  ثحبلا نطوم يف  ةينوناقلا ةيحانلا نم امأو
 .؟ةغيصلا يه امف «ةنس هرثكأ وأ ةعيش هرثكأ وأ «ةنس هفصنو ةعيش

 بيتك يف ىري (هيلع ىلاعت هللا ةمحر) دلاولا ديسلا نإ :لوقن باوجلا يفو

 نايبب - يه «ةقالعلا ةغيصل ماعلا راطإلا نأ نيملسملا لمش عمجن فيك

 ةموكحلا نأ يعيبطلا نمف «ةعيش ةقلطملا هتيرثكأ دلبلا ناك اذإ  هرصتخأ طسبم

 نوؤشلا يف ةيرثكألاب ءاهقفلا ىروش سلجم مكحي ذئدنعو «ةيرثكألل نوكت

 دلبلا مكحي انهف «ةنس هتيرثكأ دلبلا ناك اذإو .سانلا اضر زارحإ عم « ةماعلا

 نكلو «سانلا اضر زارحإ طرشب «ةماعلا نوؤشلا يف ةيرثكألاب ةنسلا ءاهقف

 نوؤشلا نم ةددحملا ةفئاطلا كلتب طبتري اميف مهمكح ذفني نيتلاحلا اتلك يف

 .ةماعلا

 الك ةيرثكأ نأ دلاولا ىريف «نيقيرفلاب طبتري ماع نأش كلانه ناك اذإ امأ

 سلجمو ؛مهتيرثكأب ةعيشلا ءاهقف سلجم ينعي «ىعارت نأ يغبني نيسلجملا
 دلبلا نوؤشب طبتري رمأ ىلع ناتيرثكألا تقفاوت اذإف ؛ مهتيرثكأب ةنسلا ءاهقف

 ال يتلا برحلا نوؤش لثم «نيتفئاطلا اتلك رئاصمب طبتريو «ماع لكشب

 .514875ح 57ب 447 ص ١١/ج :لئاسولا كردتسم )١(
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 ةنامألا ءادأ يف ةينأرقلا رئاصبلا
 شيجلا لمع يف ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 تادهاعملا اذكو « طقف ةنسلا ىلع وأ طقف ةعيشلا ىلع ةيبلسلا اهتاريثأت رصتقت

 هكرتن ليصفت ثيدحلا اذبلو «ريغ ال مهيأر ذفني ةلاحلا هذه يفف « ةيلودلا

 .هناظل

 ةيمدخلا تاسسؤملاو ديلقتلا عجارم

 :لاؤسلا

 ؛مهونطاومو مالعألا اهعجارم اهيفو ؛نوملسم اهبعش يتلا ةلودلا نإ

 « سمخلا عراشلا اهيف عرش يتلا مناغملا نم دعت «ةيطفنو ةيندعم ةورث اهيدلو
 اذاملف «هتاجاح ذيفنتو عمتجملا ةمدخل اهيف فرصتلاب هبئان وأ مامإلا صخو

 يف يعامتجالا لفاكتلاو نامضلا ةماقإل « قحلا اذه لالغتسا عجارملا ىلوتي ال

 .؟ةيمالسالا ةلودلا

 :باوجلا

 هتصالخو «ةمألا ةايح يف ءاملعلاو ةيعجرملا رودب قلعتي هنومضمب لاؤسلا

 اضيأ اومتهي نأ يغبنيف ؛تاوكزلاو سامخألا مهيديأل لصت عجارملا نأ
 دجاسملا ءانبب طقف اومتهي نأ سيلو «ةيمدخلا قفارملا وأ تاسسؤملا رئاسب

 ةيمدخملاو ةيناسنإلا تاسسؤملاب اومتهي نأ اضيأ مهيلع امنإو :تاينيسحلاو

 ؛ليهأتلا زكارمو «ماتيألا ءاويإ رودو «تابتكملاو تايفشتسملاك «ىرخألا
 .يريخلا ضارقإلا قيدانصو

 ةراشإلاب يفتكن نكل «ليوط رمألا اذه لوح لاؤسلا اذه ىلع باوجلاو
 : ةيلاتلا طاقنلا ربع ةبوجألا ضعبل

 مجح نع ءأدج هيف غلابم روصت مهل سانلا نم ريثكلا َّنِإ : ىلوألا ةطقنلا

 ا



 رساتلا لجفلا

 لاومألا نأل ؛ نومهوتي امك رمألا سيلف « ماظعلا عجارملل لصت يتلا لاومألا

 اغإو «كلذ ريغو بئارضلاو تاورثلاو نداعملا اهديب يتلا «ةلودلا ديب ةداع

 .سامخألا يهو «لاومألا نم ادج ةليئض ةبسن مهيديأب لصت عجارملا

 هومرتلم ومادلا لك و سمكا عوالب نييزرللا سطل لك سلا
 «نوكزيو نوّسمخي نيذلا نإ مث ءامهب ةمزتلم تسيل ةيرثكألا لعل لب «ةاكزلاب
 كلت يف فرصتي دق مهنم اريثك نإ لب «عجارملل لاومألا كلت مهلك عفدي ال

 , عجارملا يديأ ىلإ لصت يتلا لاومألا نذإ «ةزاجإ نودب وأ ةزاجإب «لاومألا

 .ءيش ال ابيرقت « ةلودلا هيلع لصحت ام ىلإ سايقلاب يه

 يف ةريثكلا مهتاماهسإو مهتازاجنإ مهل ماركلا عجارملا نإ :ةيناثلا ةطقنلا
 هذه يف يفكيو «لوقحلا هذه يف ةيفرعملاو ةيمدخلاو ةيناسنإلا تاسسؤملا لاجم

 ناك (هيلع ىلاعت هللا ةمحر) دلاولا نأ وهو دحاو لاثم ىلإ ريشأ نأ ةلاجعلا

 نم ريثكلا سسأ دقف «لوقحلا هذه يف دوهجلا ىصقأ نولذبي نيذلا عجارملا نم

 :ةيريخلا ضارقإلا تاسسؤم نمو «ةيحصلا تافصوتسملا نمو «سرادملا

 .ةرسيم طورشبو «حابرأ نودبو ابر نودب سانلا ضارقإب ىنعت تناك يتلا

 عجرم يأ ىلعو لب هيلع ءاوعش ًابورح تنش ةرئاجلا تاموكحلا نأ مغر
 ينبم كنبلاو «كنبلا اهرايخ تاموكحلا نأل  راودألا هذه لثم ىدصتي رخآ

 .يلاكلاب يلاكلا عيب لثم «ةيعرشلا ريغ رومألا رئاس ىلعو ءابرلا ىلع

 اودصت اذإ ةصاخ «عجارملا براحت ةداع ةدبتسملا تاموكحلا نإف اذل

 قيدانص نم ريثكلا سسأ «جذومنك دلاولا نإف كلذ عم نكلو ءراودألا هذبل

 ريثكلا اوسسأف ؛نيدلقملاو ءالكولاو هبحص عجش اضيأو : ةيريخلا ضارقالا

 .اهتيلاعف فلتخمب تاسسوؤملا نم ريثكلا
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 ةنامألا ءادأ يف ةينآرقلا رئاصبلا
 شيجلا لمع يف ةماقتسالاو ةهازنلا تانامضو

 يتلا تابتكملا نم ريثكلا ىلإ ةفاضإ « 2'”متايملا نم ديدعلا سسأ كلذكو

 .تاينيسحلاو دجاسملا نع الضف ةريثك ىرخأ تامدخو ,ركفلاب ىنعت

 يتلا «بتكلا ضعب يف اهنم تارشعلا ءامسأ دجي نأ ثحابلا عيطتسي امبرو

 تاسسؤملا اضيأو :«؛يزاريشلا دلاولا ديسلا نعو :لقحلا اذه نع تبتك

 .مامتهالا اذه مبل نم عجارملا نم ريثكلا اهسسأ يتلا ةفلتخملا

 ؛ةريثكب تسيل مهيديأب لصت يتلا لاومألا نأ نع رظنلا عطق عمف

 نأ دجن «راودألا هذه يف ىتح مهبراحت تاموكحلا نأ نع رظنلا انعطق ولو

 ديسلاك هللا مهظفح ًايح لازي ال نمو مهنم لحر نم 0
 هذهب اومتها «مهركذل ماقملا عسي ال عجارم مهنمو « '''هريغو يدرجوربلا
 .سانلا ناهذأ نع ةديعب ءايشأب اومتها ىتح «بناوجلا

 يي واب ا ا ا ما»

 يعارت تاسسؤم سس ؤتف «كلذ لثمل عيجشتلل ىدصتي ًاعجرم نأ «ضعبلا

 هاو رعاك هربا ينباو سر طلا يبرأ هيغل يلا ؛ريقفلا عضو

 عجارملا ضعب عيجشتب تسسأ دقف ءروكذملا لاثملا اذه طقف سيلو

 دفاوت ىلإ أرظن ؛ ةسدقملا ندملا يف هايملل تارود مهمعدب (ًاريخ هللا مهازج)

 .امهريغ يفو فرشألا فجنلاو ةسدقملا ءالبرك ىلإ ينويلملا راوزلا

 الو ؛رمألا اذهب اوماق دق عجارملا نأ «حرطلا اذه نم صلختسن هيلع

 لعل ذإ ؛تاسسوؤملاو راودألا هذه لكب مايقلا ىفوتسا دق لكلا نأب لوقن

 .ماتيألا ةياعر رود يهو متيم عمج )١(

 مهمحر) ميكحلا ديسلاو ريبكلا يزاريشلا ازريملاو يناكيابلكلا كيسلاو يرادمتعيرشلا كننسلا# مهنمو ©

 .نوريثك نورخآو (نيقابلا هللا ظفحو اعيمج هللا
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 ىه هتيولوأ نأ عجرملا صحخحشي امبر وأ «كلذل ةقاط هدنع تيل 55

 :هريغ سيلو تاسسوملا نم نيعملا طمنلا كاذ وأ « ًالثم تاينيسحلا ال سرادملا
 .اهلمكأب بناوجلا هذهب اومتها نيذلا «عجارملا نم ريثكلا كانه ناك نكلو
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 رشاعلا لصفلا

 ءادألا تانامضو لدعلا دصاقم

 ةحلسملا تاوقلل ينهملا





 ةحلسملا تاوقلل ىنهملا ءادألا تانامضو لدعلا دصاقم

 ةمدقملا

 ثحبلا ةرورض نيبتو «بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا راطإ يف ثحبلا ىضم
 يتلا تانامضلا روحم نمضو «هملاعمو لدعلا ثحب يف «ةينآرقلا رئاصبلا يف
 سيلو هتلادعو هتهازنو هتماقتسا نمضت يكل «شيجلا يف رفوتت نأ يغبني

 يف وأ «بعشلا نيبو ةموكحلا نيب فالخو عازن بشن ول اميف «طقف هتيدايح

 نم «تانامضلا هذه يف قمعتلل ةيثحبلا ةجاحلا تنيبتو «ىرخألا تالاحلا

 .ةينآرقلا رئاصبلا يف رظنلاو «ةفيرشلا ةيآلاب ربدتلا لالخ

 ةياغلا

 لالدتسالا مث نمو «هدصاقمو لدعلا موهفم نايبل ةينآرقلا رئاصبلا نايب

 ميلسلا ينهملا ءادألا ديدحتل ءاهعاونأو اهتاقايسو تانامضلا ملاعم ىلع اهنم

 ةيدايحلا سيلو «ةلادعلاو ةهازنلاو ةماقتسالا لالخ نم .ةحلسملا تاوقلل

 ثحبلا عوضومب ةقالعلا تاذ تالؤاستلا ىلع ةباجإلا مث « طقف



)0 

 لوألا ثحبملا

 ةينآرق رئاصب

 هفانصأو لدعلا ملاعم نايب يف

 لدعلا ىنعم - ١

 :ىلوألا ةريصبلا
 ينعي اذام لاؤسلا نم دبالف «لدعلاب مكحلاب ىلاعت هللا رمأ ثيح هنإ

 .؟لدعلا

 يف بصتو يقتلت اهنأ الإ « ةفلتخم ىتش فيراعتب فرع دق لدعلا نأب بيجن

 .(اهعضاوم ءايشألا عضي يذلا) وه لداعلا نإ :هفيراعت نمف ءدحاو بصم

 .(مكحلا يف روجيف ىوبلا هب ليمي ال يذلا) وه لداعلا نإ :اهنمو

 لداعلاف .اقحال ابل قرطتن انلعل لداعللو لدعلل ىرخأ فيراعت كلانهو

 ءاوهألا وأ ىوبلا هب ليمي ال يذلا وهو ءاهعضاوم يف ءايشألا عضي يذلا وه

 هتلودو هتموكح يف مأ هتكرش يف مأ هتلئاع يف ءاوس « مكحلا يف روجيف ةيناسفنلا

 .هتطلسو

 لدعلا فانصأ -

 :ةيناثلا ةريصبلا

 : ةثالث فانصأ ىلإ هفينصت نكمي لدعلا نإ



 ةحلسملا تاوقلل ىنهملا ءادألا تانامضو لدعلا دصاقم

 .مكحلا يف لدعلا وه «لوألا فنصلا

 ينغي الو «مكحلا ةيفيكو مكحلا ةقيرط يف لدعلا وه ؛«يناثلا فنصلا

 يف الداع نكي مل هنكل ؛مكحلا يف الداع ناسنإلا ناك ولف .يناثلا نع لوألا
 .الداع نكي مل «ةلادعلا كلت ذيفنتو ليعفت ةيفيكو ةقي

 راثآلا يفو «ةيرايتخالا مكحلا جئاتن يف لدعلا وه «ثلاثلا فنصلاو

 .مكحلا كلذ نع ةمجانلا «ىدملا ةديعبلا

 مكحلا يف لدعلا -أ

 ,(مكحلا يف لدعلا) هب دصقي ةرات لدعلا نإ :راصتخاب كلذ حيضوتو

 فراعتملا ىنعملاب لدعلا وه اذهو «هقح يذ لك ناسنإلا يطعي نأب كلذو

 لكل يطعي نأ يضاقلا ىلعف «صخش ىلإ ناعزانتم ءاج ولف .لوادتملاو

 « طيسب رخأ صخشو ريزو نيب عازن ثدح ول «ةلودلا راطإ يف كلذكو
 ةكرشلا وأ لمعلا يف هسيئرو طيسبلا فظوملا نيب وأ «لماع وأ عرازم لثم

 وأ «لماعلا وأ عرازملا وه ناك اذإ ىتح ءهقح قحلا وذ ىطعُي نأ بجيف

 .ةكرشلا سيئر لباقم يف يضاقلا ىلإ عفارت يذلا «طيسبلا فظوملا

 نيب «سانلا نم عاطق نيبو ةطلسلا نيب ثدحت تافالخ ةيأ يف كلذكو

 ةطلسلا نيب عازنلا ثدح ول فيكف « عمجت وأ ميظنت وأ بزح وأ ةباقن وأ داحتا

 .! بعشلا ةماع نيبو

 مكحلا ةيفيك يف لدعلا -ب

 «مكحلا ةقيرط يفو مكحلا ةيفيك يف وه « لدعلا فانصأ نم يناثلا فنصلاو



 رشاعلا لجفلا

 ريغو « ةميقتسم ريغ نوكت ةيفيكلا نأ الإ « الداع وه وه امب مكحلا نوكي دقف

 يبأ ةصق يف ًايلج انل كلذ رهظيو : لدغ كدوألا انفنأ اذهف ءءاوتسا تاذ

 هيلع) بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأو نيدحوملا ديس عم «يلؤدلا دوسألا
 .(نيلصملا تاولص

 هيجوتب وحنلا ملعل عضاولا «يلؤدلا دوسألا وبأ وه ةاضقلا دحأ ناك دقف

 نينمؤملا ريمأ ىلإ ءاجف .ءاضقلا نع هلزع نينمؤملا ريمأ نكل ؛22نينمؤملا ريمأ
 .(! تينج امو تنخ امو ينتلزع مل :نينمؤملا ريمأ اي) :ًالئاستمو ًاشحوتسم

 ثيح «ةيرحلا ةمق ظحالن انهو « سوفنلا يف ةيانجلاو لاومألا يف ةنايخلاو

 ىلعألا دئاقلا ىلعو مكاحلا ىلع جتحيو ضرتعي نأ فظوملا ناكمإب ناك

 .ةيرح لكب 2نينمؤملا ريمأ ىلع ؛ ةحلسملا تاوقلل

 نكي مل هنأ حضوي امب (مالسلا ىكزأو ةالصلا هيلع) نينمؤملا ريمأ هباجأف

 ِق 3: لعفلاب الداع ناك ىلا لب ؛هسفن مكحلا يف هيلع لاكشإ دوجو ببسلا

 بسلا لرب ناك حلاو نك مل تحس مكلالا نم لوح بانصعلا ناد محلا
 .مكحلا ةقيرط يف هلدع مدع وه

 .(”(مصخلا مالك ىلع ولعي كمالك تيأر ينإ » :82نينمؤملا ريمأ لاق

 ءاهعضاوم ءايشألا عضت مل «مكحلا ةقيرط يف تناك ةلكشملا نأ يأ

 توص هتوص ولعي ال نأ يغبنيف ملكتي امدنع يضاقلا نإ ضورفملاف

 .هنم هايشخيو هابيهتي ال ىتح «نيمصخلا
 جلجلتيف ةباهملا مهكلمتت نأ ضاق ىلإ نوتأي امدنع سانلا ةعيبط نأ ذإ

 .0ح ءاضقلا باب ”47”ص ؟ج :يلآللا يلاوع )١(



 ةحلسملا تاوقلل ىنهملا ءادألا تانامضو لدعلا دصاقم

 « مكحلا يف ناخ الو راج دق «يلؤدلا دوسألا وبأ نكي مل ةثداحلا يفف « هتجحب

 .(مصخلا مالك ىلع ولعي كمالك تيأر ينإ )

 ىلإو نييلاثم اوناك مك 292هدهع يف ةاضقلا نأ فرعن ةيضقلا هذه نمو

 سانلا اهلوح فتلا يتلا دعل) نينمؤملا ريمأ ةموكح يه هذهو ءدودحلا دعبأ

 .ةموكحلا هذه لثم ىلإ نوكت ام جوحأ يه ةيرشبلا نأو ؛نآلا ىتح

 وأ كلملا نإف ؛ةطلسلاو ةموكحلاو شيجلا يف انثحب بلصب طبتري اميفو

 لوألا رهظملا نإف «سانلا هب ضري مل اذإ «شيجلل ىلعألا دئاقلا وأ دئاقلا

 .!؟مهاضر نود ىقبي فيكف «سانلل اليكو هنوك ودعي

 ورا مكر صحا كي يا د يع كا

 مكاحلا نأو «بعشلاو مكاحلا نيب ةقالعلا ىلإ اقباس قرطتلا مت دقو

 . "”فنأتسم دقعب وأ ءريجأ وأ «نوذأم وأ «ليكو

 ىحنت ولف «مكحلا نع ىحنتي نأ مكاحلا ىلع ناك اذإ هنإ : لصاحلاو

 مل هنأ نع فشكي اذهو ءاهعضاوم ءايشألا عضو دقو ,نسحأو لدع دقف

 «سانلا نم فولألا لتقيف ةطلسلاب ثبشتيف «ةسايرلا بحو ىوبلا هب لمي

 مهئارو نمو «ةدودعم ايندلا مايأو ةلئاز ةطلسلا نأ عم ؛ةسايرلا ةوهشل

 .ديدشو ظيلغ باذع

 يفكي ال ذإ «يحنتلا ةقيرط يف ىلجتي هنإف لدعلل يناثلا رهظملا امأو

 .نوضري ال ام ىلع سانلا ربجي نأو طورشلا فلاخي نأ هل قحي الف ةروصو لاح يأ ىلعو )١(

 قلب



 رشاعلا لجفلا

 مّلس هنكلو «مكحلا نع ىحنت ول هنأ ذإ ءالدع هنوك يف مكحلا نع يحنتلا

 ؛ اهعفاوم.نومألل اعظو نسل :دلدعع نبل اذهت شيجلاو ركسعلل رمألا

 ةددحم هتمهم نأل «مكحلاو ةسايسلا اياضق يف لخدتي ال نأ بجي شيجلا نأل

 .الوأ اذه ةصاخو ةنيعمو

 ىلع ًارطخ لكشي ةسايسلا يف شيجلا لخدت نم عون يأ نأل ًايناثو
 ؛ (يجيتارتسإلا ىدملا) يقوّسلا ىوتسملا يف نمألا ىلعو ؛دلبلا يف تايرحلا

 شيجلا لخدت نأب ليختي دق (يكيتكتلا ىدملا) يوبعتلا ىوتسملا يف ناك نإو

 عمتجملا سسأ مطحي هنإف يجيتارتسالا ىدملا يف هنأ لاحلاو ؛دلبلا حلاصل وه

 ايفخ مأ ارفاس لخدتلا ناك ءاوس ,يندملا

 :كدعلاب امرأ ةيانكلا فيقع يق :مكحلا نع يحنتلا نوكي نأ بجي نذإ

 قى نماثلا ةدازال ترقألا وه: ىذلا «نالربلا ىلإ الثم رمألا ملسي نأب كلذو

 .ةماع تاباختنا يرجت نأ ىلإ «ةيلاقتنالا ةرتفلا

 ال سانلا نأل ؛ ملظو أطخ أاضيأ هبئان ديب رومألا ميلست نأ ىرن اننإ لب

 يف كلذب سانلا يضر اذإ الإ مهللا !؟هعرف وهو !؟هبئانب فيكف وه هنولبقي

 .ةيلاقتنالا ةرتفلا

 «نيرهاظتملا عمقي نأ دعب « ةليوط ةرتف دعب نكلو ىحنتي نأ :رخآ جذومن

 (تاضوافملا) ةعيرذب اعرذتمو تقولا حالسب اثبشتم ةلطامت عون دعب ىتح وأ

 ؛ لحناو دقعلا ىهتناف هعم دقعلا ةدم تهتنا مداخ لثمك هلثم نأل ؛ سانلا عم

 ىهتناو هلزعي هنإف ءدقعلا رجأتسملا خسفي «طورشلاب لخأ مداخ لثمك وأ

 .رمألا

 :(تاضوافملا» ةجح تحت مكحلا يسركب كسمتلا يف قحلا هل سيلو



 ةحلسملا تاوقلل ينهملا ءادألا تانامضو لدعلا دصاقم

 هل قحي ال ..الك «مهنع ًامغر سانلا ىلع هتاضوافم ًاضرافو هسفن ًاضراف

 .ادبأ كلذ

 يف سانلا نم اريثك نأ دجن :هقوسن نأ سأب ال يعامتجا لاثم يفو
 ءراغصلا دالوألا وأ تانبلا وأ ةجوزلاو رابكلا اا ؛ًالثم ثرالا

 دق سانلا نم اريثك نكل «هسفن مكحلا يف ملظ اذه ٠ مهتصح مهنوطعي الف

 الثم الثم ةأرملا يطعيف ءرخآلا فرطلا جع زي نأ دعبو يذؤي نأ دعب نكلو « يطعي

 .طوغضو تاللوادمو ةاكاحم دعب نكلو «اهثرإ

 ؛ قحلا يذ ىلإ قحلا لصوأ ذإ « ىطعأ ثيح لدع دقو ىطعأ دق اذه نإف

 دعب وأ «ةيهجنعب وأ ةنمب ىطعأ ذإ «ءاطعلا ةيفيك يف لدعلا عاري مل نكلو

 اضيأ اذهف «مهيلع وأ ءاهيلع لضفلاو قحلا بحاص وه هنأكل ىتح ؛ ةلطام

 ' .ملظلا نم عون وه
 اضيأ لدعلا لب ءاهرهوجو ةيضقلا تاذ يف لدعلاب ددحتي ال لدعلاف نذإ

 ذخألا ةيفيكو ءاطعلا ةيفيكو 000 مك يف لمشيل عستي موهفم

 هفالخبو ,لدع اذه ىقرُيف  ةيقرتلا قحتسي , يذلا فظوملاف «ةرادإلا ةيفيكو

 نملا عم تناك نإف «ةلداعملا نم طسق ًاضيأ ةيقرتلا ةيفيكل نكل «ملظ وهف

 .تاماقملا رئاس يف اذكهو «ملظ وهف ىذألاو

 محلا جئاتن يف .لالعلا -ج
 لدعلا نوكي دق ذإ «جئاتنلا يف لدعلا وه «لدعلا نم ثلاثلا فنصلاو

 نوكت ال نكل ءارفوتم مكحلا كلذ ذيفنت ةيفيك يف لدعلاو ءاققحم مكحلا يف

 .جئاتنلا يف  اهعضاوم ءايشألل عضو يأ  ةلادع كلانه



 رشاعلا لجفلا

 هذه لمشي ؛ماع موهفم لدعلا نأ وه «ثحبملا اذه يف دهاشلا عضومو

 .ةيعونلا وأ ةيصخشلا اياضقلا يف ءاوس ءاهعمجأب ةثالثلا فانصألا

 ٌتدَرأَف + :ةفيرشلا ةيآلا نم دهاشلاو لاثملا جارختساب كلذ حضتيو

 تظحول ول ثيح : © 4 اضع ِةَئفَس نكد ُكَِت مرو ني اهي
 هنأب روصتي دقف ؟ماتيألا ءالؤه ةنيفس رضخلا قرخ فيك هنأو ءاهتاذب ةيضقلا

 .ملظ
 اهرداصل «ةنيفسلل قرخلا اذه متي مل ول هنأو «جئاتنلا تظحول اذإ نكل

 اهدعب رضنملا حرص امك ًالدع هسفنب لعفلا اذه ناكل «رابجلا كلملا كلذ
 .ةنيفسلل ةقرخ ىدملا ةديعبلا جئاتنلاب

 ؟نآلا دودحلا ىرجت له

 :كطدلاولا ديسلا ناكو :(دودحلا) وهف تاهبشلا راثمو ءالتبالا دروم امأ

 نم ماظنلا نكي مل اذإ ام روصلا كلت نمو « ةريثك روص يف ىرجت ال اهنأب ىري

 هنيناوقل اقبطمو ؛يمالسالا داصتقالاب امزتلم ًاماظن هنوك مدع ىنعمب

 نأ لاحلاو ؛ ًالثم قراسلا دي عطقت نأب ذئدنع دودحلا ىرجت فيكف ,هميلاعتو

 .!؟قبطم ريغ يمالسإلا داصتقالا

 ةدعاق هرهظ ءارو كرتيو ةيمالسإلا دودحلا قيبطتب مكاحلا مزتلي فيكو



 ةحلسملا تاوقلل ىنهملا ءادألا تانامضو لدعلا دصاقم

 َقْرْرَي َساّنلا اوُعَذ » وأ ' ("2”(كْلَم زاح نم) وأ , 9'2(اهَرَمَع نملو هّلل م
 1 "”(ضغب ْنِم ْمُهَّضعَب ُهّلل

 روك ننتكلا ضفتي يرو وتفا :قادصم اذه سيلأ

 مكحي وهو «ًادبتسم مكاحلا ناكو ؛«ةرفوم ريغ تايرحلا تناك اذإ كلذكو

 ,دودحلا قيبطت اهنيح هل حصي فيكف «نوعرف مكح ةقيرطب هدالبو هللا دابع

 .0هللا دودح هيلع ىرجت نأ يغبني نم الوأ وه لب ؛هسفن ىلع اهقبطي مل وهو

 هدصاقم نمو «ماعلا يمالسإلا ماظنلا سسأو ينابم نم نإ : للعلا نمو

 .ةلزعنم ةيضق سيلو « عومجملا ىلإ سايقلاب ظحالي وهو ؛(لدعلا) وه
 ١٠؟-١1١١ج :هقفلا باتك يف لتدلاولا ديسلا طرشلا اذه ركذ دقو

 :هقفلا" يفو "ةسايسلا ١١8-٠١5 :هقفلا" باتك يفو 'ةيمالسإلا ةلودلا

 ببسي ال نأ طورشلا نم : فاضأو «هقفلا ةعوسوم نم 'دودحلا 41-88/ج

 نوك ةيطرش ىلإ افاضمف ؛ ؛ نيملسملا وأ مالسإلا ةعمس ثيولت «دودحلا ءارجإ

 بنس ل نأ 6-0 ةيضقلا هذه ةظحالم مزلي ٠ ؛ًاقبطم يمالسإلا ماظنلا

 .؟ح تاوملا ضرأ ءايحإ يف باب 775 ص هج :يفاكلا )١(

  ةيلالدتسالا مهبتك يف تدروو « مهتنسلأ ىلع ترهتشاو ؛ءاهقفلا اهيلع ملاست ٠ , ةيهقف ةدعاق هذه مرو

 بيذهتاو هيقفلا هرضحي ال نم و ”يفاكلا :يف اهنم برقي ام درو لب «؛ثيدح وأ ةياورب تسيل يهو

 ىلَع ّمَقَو ىّنَح ُهَعِبَت ءاريط َرَصْبَأ لُجَر ْنَع لِئَس نينمؤملا ٌريمأ نأ وهو ؛"ةعيشلا لئاسو"و ماكحألا

 .«تذخأ ام دّيللَو ثأر ام نيعلل» : لل اقف .؟هذخأف ٌرْخآ لَجَر َءاَجَف . .ةرجش

 .575161/ 7307ب 4 10 ص 7١ج : ةعيشلا لئاسو 2

 .806 :ةرقبلا ةروس (ة)

 : لئاسولا كردتسم عجار .دحلا ءارجإ ةيضق يف نومأملا عم الهاضرلا مامإلا ةياور كلذ ىلإ ريشتو (5)
 .71 980 7/8ب 7-88 ص 18ج



 رشاعلا لجفلا

 .نيملسملاو مالسإلا ةعمس ثيولت «دودحلا ءارجإ

 :دودحلا قبطت يتلاو « مالسإلا يعدت يتلا لودلا هذه ضعب نإ : لوقن لب

 ؛ لجدلا نمو بذكلا نم جيزم عقاولا يف يه ؛ مالسإلل ةيماحلا اهنأب ةرهاظتم

 اولمع الو «يمالسإلا يداصتقالا ماظنلا اوقبطي مل ءالؤه نأ دجن ةهج نمف

 ملف «يمالسإلا يعامتجالا لدعلاب اومزتلا الو «يمالسإلا يسايسلا جهنملاب

 .اهعمجأب اهب كسمتلا نيملسم اوناك ول مهيلع نإ !؟طقف دودحلاب نوثبشتي

 ةريبكلا ةيبلسلا راثآلا ةدبتسملا لودلا كلت ظحالت مل : ةيناث ةهج نمو

 نم فدبلا نإف ؛ءىرخأ ةهج نمو .اهيلع ةبترتملاو كلذ ىلع ةمجانلا ةريطخلا

 ذإ ؛ دئاقلا كلذ وأ كلملا اذه ةموكحل ةيعرشلا ءاطعإ وه لجدلا اذه ءارو

 ىمح يماح هنوك يف اعرذتم ؛هتموكح ىلع ةيعرشلا غبسي نأ كلذب لواحي
 .هدلجو ينازلا مجر وأ قراسلا دي عطق ؛ دودحلل هئارجإ ةجحب مالسإلا

 رفوي مل ملف « مهرمأ يلو وأ نيملسملاو مالسإلا ىمح يماح ناك اذإ هنكل

 .!؟لمعلا نع نيلطاعلا نم نييالملا وأ فولألا تائم «سانلل لمعلا صرف

 ضرألا» ليبق نم ' ”مالسإلا نيناوق قطتي ؛مخضتلا ىلع ضقي مل ملو

 "”(ضغب نم ْمُهَّصْعَب ُهَّللا ُقْرْرَي َساّنلا اوُعَد » ليبق نمو , ”«اهَرَمَع نملو هلل
 .! ؟اهرئاظنو

 ةلاطبلاو رقفلاو مخضتلا تالدعم نإف «تقبط اذإ يتلا نيناوقلا هذه

 .يفتخت نأ ىلإ صلقتتو صلقتت فوس
 ةثعب فادهأ نم كلذ نأ عم «مهتايرح سانلل قلطي ال اذامل :لوقن مث

 .7ح تاوملا ضرأ ءايحإ يف باب 79ص هج :يفاكلا (5)

 .779017ح 7/ب 150 ص ١ا/ج :ةعيشلا لئاسو (0)
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 رم سود ©

 لدلغألاو مُهَرْصِإ ٌمُهْنَع عَضيَو + :ىلاعت هللا لوقي ثيح يهْللا لوسر
 :ةقيقح مالسإلا ىمح يماح نوكي نأ دارأ اذإ هنإف .2 #* هيلع ع ريع تناك ىلا

 .ميركلا نآرقلا اهب حرص يتلا «يبنلا فادهأ قبطي نأ هيلعف

 نيناوقلاو سسألا يقاب لامهإو «طقف دودحلا قيبطتب ثبشتلا نذإ

 سيل وهو «هنيعب لجدلا وه ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمالسإلا

 .الداع
 ملظلا وه اذهو : همكح ىلع ةمهوتم ةيعرش غبسي يكل دودحلا يرجي هنإ

 هناطلس سركي يكل ؛ىوبلا هب لام دق مكاحلا اذهو 2هعقاو يف روجلاو

 اعرش زوجي ال يتلاو ؛رهاوظلا هذهب كسمتيف «هتيالوو هتموكحو هتطلسو

 اننا نطاوبلاو نهاوظلا تاس عرق نوني ةاهعارحتإ

 يرجي نأ هل زوجي ال ؛ مالسإلا نيناوق رئاس قيبطت نودب هنأ كلذ ينعيو

 * قيداصم نم دعي هانركذ امو ,تاهبشلاب اردت دودحلا نإف ؛ دودحلا هذه

 ءارجإ زاوج مدعب ؛«نانئمطالا ثروت هنأب لقن مل ول ءريدقت لقأ ىلع هيقفلا

 .فورظلا هذه يف دودحلا هذه

 ثيح نم لدعلا مث ءاهسفنب ةيضقلا ثيح نم نوكي نأ بجي لدعلا نذإ

 ثيح نم لدعلا مث «ةعبتملاو ةمدختسملا تايلآلاو ذيفنتلا ةقيرطو ةيفيكلا

 عوضوملا اذه لوح ثحبللو «ةيبلسلا تافعاضملا نع يقوتلاو جئاتنلا زارحإ

 .ةفيرشلا ةينآرقلا ةيآلا هذه يف رادقملا اذهب انه اه يفتكنو ء«رخآ لاحم

 )١( :فارعألا ةروس /ا١0.
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 رشاعلا لجفلا

00 

 يناثلا ثحبللا

 هتيدايحو شيجلا ةماقتسا تانامض

 شيجلا ةماقتسال تانامض

 يتلا ؛تايلآلاو طباوضلاو سسألاو تانينقتلا كلت : تانامضلاب ينعنو

 الف «ىوبلا اهب ليمي يتلا «ةطلسلا ديب ةادأ ىلإ شيجلا لوحتي نأ نود لوحت

 .لدعلاب (سانلا ىلع) الو ؛لدعلاب (سانلا نيب) مكحت

 هعضوم يف شيجلا نوكي يكل ؛ تانامضلا ىلع انديكأتو انرارصإ نإ

 مةمالا و سانلا كافر: ىلع اسوباك نوكف»هفوودعم زواجه ةلوب همي قتأللا

 ةنامضلا ىلإ نآلا لقتننو «قباسلا ثحبملا يف اهنم ةثالث ىلإ قرطتلا مت دقو

 .ةعبارلا

 شيجلل يقوقحلا فيقثتلا - 5

 شيحلا ةماقتسا تانامض نم  ةمهم ةنامض يهو - ةعبارلا ةنامضلا

 هتيدايح قوف هتلادعو لب « نيدبتسملا ديب ةيعمق ةادأ ىلإ هلوحت مدعو «هتهازنو

 كالادع شيعي ولااهفا د ارداح نوكر نأ يق نشا نأ ىوخألا اننإ يع

 شيجلا نأ ىري نممب سكعلا ىلع ؛بعشلا نيبو ةلودلا نيب ةيرهوج تافالخ
 مولظملا نع عفادي نأ يغبني شيجلا نأل كلذو ؛ دايحلا ىلع فقي نأ يغبني

 هل قرطتن دق ثحب اذهو «جرفتيو تكسي نأ حصي الو «ملاظلا نع سيلو

51 



 ةحلسملا تاوقلل ىنهملا ءادألا تانامضو لدعلا دصاقم

 يه . ىملاعت هللا ءاش نإ ًاقحال
 :هتاجرد ةفاكب ؛« شيجلل لصاوتملاو زكرملاو فثكملا (يقوقحلا فيقثتلا)

 فثكملا فيقثتلا نإف .نييداع دودج مأ 00 مأ طا مأ اوناك ةداق

 ةلمج يف هتماقتسال تانامضلا نم وه :انقوقتح نديحلل] ةرلاو ليضاوتلاو

 شيحلا ة ةقالع يأ « ةيندملا ةيركسعلا تاقالعلا صخت يتلا : اهنمو «داعبألا نم

 ال  ةيدادبتسالا لودلا يف ةصاخ  شويجلا نم ريثكلا نأل كلذو ؛ ؛ بعشلاب

 نيب ةقالعلا راطإ وه امو «سانلا عم مهتقالع دودح اهدارفأ رثكأ فرعي

 ناملربلاو « تاباقنلا نيبو زاهجك شيجلا نيبو «يداعلا ناسنإلا نيبو يدنجلا

 .بازحألاو تاداحتالاو

  ةيركسعلا تاقالعلا طباوضب ةفرعملا يهو ءادج ةيويح ةلأسم هذهو
 يسيئرلاو يرهوجلا طباضلا وه ام لقألا ىلعو !؟اهيف دودحلا يه ام «ةيندملا

 .! ؟اهيف

 سانلل مداخ شيجلا نأ وهو « نيفرطلا نيب ةطبارلا رهوحجل طقف ريشن انهو

 لثم امامت كلذو كاذ ةمدخ يف اذه نإ : ةقالعلا رهوج وه اذه ءريغ ال

 اسيئر لوحتي نأ هل قحي ال ذإ «هل لمعي نمب سراحلا مكحت يتلا ةقالعلا

 .رجأب سراح درجم وه لب «هنيناوقو هتارارق ضرفي

 سيلو عباتلا وه سانلل ةبسنلاب هنأو «هعقوم رهوج فرعي نأ شيجلا ىلعف
 ىلومو نينمؤملا ريمأ ريبعت بسحو « سانلا ءارو يشمي يذلا دوقملاوهو «دئاقلا

 . "0,ةّيِعَرلا نوُصح ِهَّللا ِنْذإي ُدوُنُجْلاَف» : "ةغالبلا جهن" يف 22نيدحوملا

 نيح اهلامعأو رصم ىلع هالو امل يعخنلا رتشألل هبتك لههل باتك نمو 0 : ةغالبلا جهن 00

 ضد



 رشاعلا لصفلا

 شيجلل ةيئاغلا ةلعلا

 :وه شيجلا ةياغف «ةيعوضوملا ال ةيقيرطلا هل شيجلا نإ :رخآ ريبعتبو

 ىلعو ؛مهلاومأ ىلعو ؛«سانلا ضارعأ ىلع ةظفاحماو «نطولا نع عافدلا

 .ماع لكشب مهقوقح ىلعو ؛ مهسفنأ
 ؛«نطولا :سمخلا رومألا هذه ىلع ظافحلا يه شيجلل ةيئاغلا ةلعلاف

 ءادعألا تامجه لباقم يف ؛«قوقحلاو «لاومألاو ء«ضارعألاو «سفنألاو

 ودعلا كلذ ناك نإو «لخادلا نم ءادعألا تارماؤم لباقم يف وأ جراخلا نم

 .كلذ هبشأ نم وأ كلملا وأ دئاقلا وأ هسفن مكاحلا وه

 .اهيلع دونجلا فقثي نأ بجيو «شيجلل ةيئاغلا ةلعلا يه هذهف

 شيجلا رصتنا «سورض ةنحاط برح دعب :لاقي «ةفيرط ةثداح يفف

 ةضئاف ةقاطب ًالمحم ناك يذلا ءدونجلا دحأ رورغلاو بجعلا كلمت ءاهيف
 ءاملع عم ةعماجلا ةذتاسأ نم ةعومجم ىريل ناكمب رمف .ديازتم بجعبو

 نم نكي ملف .دالبلا نأش مهي رمأ يف ةيثحب ةيشاقن ةقلح يف «ةيملعلا ةزوحلا

 مهبطاخو مهيلإ برتقا نأ الإ ءرصنلا وهز نم هجادوأ ةخفتنملا يدنجلا اذه

 .(!؟ةججأتم برحلاو ةلعتشم كراعملا تناك امدنع متنك نيأ) :ًالئاق

 نيلوغشمو «ثحبلاو مالكلاب نيلوغشم اوناك مهنأو مهب اضرعم

 قدانبلاب ةيقيقحلا ةكرعملا نع اوباغ دقو «مهركفبو مهتاباتكو مهسوردب
 .تارئاطلاو تابابدلاو

 قوقح نع ًاثوحب تناك نإو ىتح !!هب نوموقت يذلا لمعلا اذه ةميق امف
 .راهدزالا لبسو «ةيرحلا تانامضو «دادبتسالا نعو «سانلا

 تكرتشا يتلا ةراضحلا كلت نحن) :هل لاق ذإ ءافيطل ًاباوج هباجأ مهدحأ
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 :( انهن عافدلل برحلا يف تنأ

 نع عافدلا وه ءدونجلا رئاسو يدنحجلا دوجو ةفسلف نأ ينعي اذهو

 .نوركفملاو ءاملعلا اهمسري يتلا ةيوهلا نعو ءدلبلا نومحي نيذلا نيركفملا

 سيلو ةيعرلا نصح وه «ةيعوضوم تسيلو ةيقيرط هتميق يدنجلا نإ
 شيجلا دوجو ةفسلف نإف .ةمكحلا نيع وه مالكلا اذهو «ةيعرلا ىلع اديس

 لافطألاو «يماحملاو يفحصلاو سدنهملاو بيبطلاو ملعملا نع عفادي نأ يه
 تازوحلا نعو ؛ةعارزلاو ةراجتلاو ةعانصلا نعو «لبقتسملا ةانب مه نيذلا

 .سانلاو قوقحلا نعو :«فايرألاو ىرقلاو ندملا نعو «تاعماجلاو

 ةغالبلا جهن يف شيجلا عقوم
 ركفلا لكو «ريخلا لكو ةكربلا لك هيف ذإ "ةغالبلا جهن“ ىلإ عجرنلو

 ٍنذإي ُدوُنُجلاَف» : (نيلصملا تاولص هيلع) نينمؤملا ريمأ لوقي «ةفرعملا لكو

 يف روسلا امك «ةيقيرط هتميق نصحلا نإ , 0'2«ِةاَلؤْلا ْنْيَرو ةّيِعَرلا ُنوُصح هللا
 اكقاعنأب هضييفف ةيضرلا ةمدلخم قود ىمانلل اكصخ نوكلا دحوم | قفا عننا

 .ةيرحلا ىلعو ةماركلا ىلعو ملعلا ىلع «سانلا قوقح ىلع

 يدنجلا فقثن نأ يغبني ام وه اذهو «مهعقوم وه اذه. هللا نذإب  دونجلاف

 انصح ىوس سيل هنأو ؛طبضلاب شيجلا عقوم اوفرعيل ؛ ضاع كارت

 ءابل اعيضمو «قوقحلل اقحاس سيلو .قوقجلا نع باع انيرزاجتو ارويستو
 . اولا ّنْيَرَو هي ٍةّيِعرلا ْنوُصُْخ + ِهّللا ِنذإب ُدوُنُجْلاَف»

 نيح اهلامعأو رصم ىلع هالو امل يعخنلا رتشألل هبتك ايللهل باتك نمو 07مقر :ةغالبلا جهت (')
 .ركب يبأ نب دمحم اهريمأ رمأ برطضا
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 رشاعلا لجفلا

 ,نمألاب أدبي مل 22نينمؤملا ريمأ نأ كرابملا مالكلا اذه يف ًاضيأ ظحالن امك
 هارت ام سكع وهو .(ةّيِعَرلا ُنوُصُح ِهّللا ِنْذإب ُدوُنُجْلاَق» ةيعرلا نصح أدب لب

 .مدقملا وهو ةيولوألا وه نمألا ربتعت اهنإ ثيح «ةيروتاتكيدلا تاموكحلا
 «مهلاومأ «سانلا ءامد ةناصح نأ انديفي 2ريمألا مالك نأ لاحلاو

 .ةيولوألا تاذ يه «مهقوقحو مهضارعأ

 نمألا لبس نإف «ةيعرلا نوصح لعفلاب اوناك اذإ دونجلا نأ فيضنو

 ةيضرلا وصف هه رمألا اذياذلا 4# ىدكملاب ىمآلا نسلو:: ايهولط فوم

 نمألاف «ةيعرلل انوصح لعفلاب اوناكف «لوألا مهرودب ةقيقح دونجلا ماق اذإف
 .كش نود رفوتيس

 ىلع بلغت دق نمألا نأ ينعي كلذف «نمألا هلك سجابلا ناك اذإ امأ

 اهنإ ثيح «ةيروتاتكدلاو ةيركسعلا تاموكحلا لثمك كلذو «سانلا قوقح

 .سانلا تايرح رداصتو «سانلا قوقح رداصت «نمألا ةجحبو نمألا ةعيرذب

 نوكي نأ يغبني الو «قوقحلا ىلع ظافحلل قيرط نمألا : ىرخأ ةرابعبو
 ,قوقحلا ةمدخ يف نمألاف .قوقحلا ميطحتو «قوقحلا فسنل ًاببس نمألا
 :رخآ نطوم يف 92 حيسملا ىسيع لاق امك «نمألا ةمدخ يف قوقحلا تسيلو

 اذه ريسفتو « 22(تبسلا لجأل ناسنإلا ال .ناسنإلا لجأل لعج امنإ تبسلا»

 .هلحم يف عجاريلف « عسوأ لاحم هل ثيدحلا

 عمتجملا ميقو شيجلا مّيق ةموظنم
 )١( سقرم ليجنإ 209 ص :(ديدجلا دهعلا) سدقملا باتكلا 7: 717.
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 ةيهامو «(شيجلا ميق)و (عمتجملا ميق) ب قلعتت انه ىرخألا ةظحالملا

 ةداع ةحضوم ريغ يهو ؛ةيرهوجو ةيلصفم ةطقن يهو ءامهنيب ةقالعلا
 عمتجملا ميق حيضوت دبتسملاو روتاتكيدلا حلاص نم سيل هنأل ؛ شويجلل

 : اهسأر ىلعو ؛ينيدلاو ينالقعلا عمتجملا ميق ة يأ « شويجلل

 ةينيد ميقلا هذه نأل ؛ ينالقعلا عمتجما ميق مهأ نم اهنأل (ةلادعلا)

 .ةيلقعو ةيرطفو

 . "4 دمك ِرِزَلأ فوم اوُبَصاَء ترد ايي » (مالسلا)و
 ُمُهَرْصِإ ٌمُهْنَع عصي عَضيو # ءاهعسوأ امو اهرثكأ مو (ةعورشلا تايرخا)و

 . ")47 َرِهّجلَع َرَهكَع تناك كى نأ َلَدْخْلاَو

 , (ىروشلاو ةراشتسالا)و (ةفرعملاو ملعلا)و (قالخألا)و جا اذكو

 .كلذ هبشأ امو

 هنوملعي ءيش لوأ وهو (ءايمعلا ةعاطلا) : ىف © فيلا ميق امأ

 « هبايإو هباهذ يف كرحتي فيك ملعتي نأو ءايفرح رماوألاب مزتلي نأب دونجلا

 « شيجلا ميق ةموظنم يه هذه ؛«(راصتنالاو برحلا)و ؛(ةنوشذلاو فنعلا)و

 .عمتجما ميق 5 ةموظنم تناك كلتو

 .؟هذه ميقلا يتعومج نيب ةبسنلا يه ام نكل

 الإ فقثي ملو ملعي مل اذإ سكعلا لب ءيدنجلل حضوي ال يذلا وه اذه
 /5١. : ةرقبلا ةروس 6

 .6١ا/ : فارعألا ةروس 223

 عون عبتن ,ةفلتخمف ةيطارقميدلا لودلا امأ ةديجنملا ةيروتاتكدلا دالبلا ف (شيحلا ميلر دوصقملا 2

 ريثكب اهيف نوهأ رمألا نإف 1 ىلعو « كلذ ريغو لودلا كلت ةداقل ةيجيتارتسإلا فادهألاو ةيطارقمدلا

 .لمأتف ءاهشويج يف ميقلا كلت ضعب دجت ال دق لب
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 رشاعلا لمفلا ظ

 سانلا راث اذإف «طابضنالاو ةعاطلا ىلع هنوبردي مهنإ ..شيجلا ميق ىلع

 2« فنعلا ىلعو طابضنالا ىلعو ةعاطلا ىلع ملعتم وه ظ ئاحجلا مكاحلا دض

 ؛ةيرحلا «ةلادعلا ميق) «ميقلا كلت نأل ؛ سانلا دض ةكرعم يف لخديس هنإف

 .هدذنع لصألا يه تسيل ؛(كلذ هبشأ امو ءملسلا ؛ ةيروشلا

 فقثيو مهفيو يدنجلا فرعي نأ يه ٠ «رفوتت نأ يغبني يتلا ةعبارلا ةنامضلاف

 لب :(ةيلالقتسا) اميق تسيل ةيركسعلا ميقلا هذه نأ ؛ ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم

 .ةينالقعلا ةينيدلا ميقلا كلت ةمدخ يف (ةيلآ) يه

 شيجلا نأ يعيبطلا نم ذإ (طابضنالا) نع هل لاقي امك هنأ ينعي اذهو

 .كلت يه ةيساسألا ميقلا نأ ملعي نأ بجي كلذك

 ةيندملا ميقلا كلت ةمدخ يف (ةيلأ) يه ةيركسعلا ميقلا هذه نإو

 ميقو عمتجملا ميق ة حجري نأ هيلعف تبراضتو تضراعت ول اهنأو «ةيلالقتسالا

 اذهو ؛ةيعوضوم اهتميق كلت نأل ؛ ةيلآلا ميقلا هذه ىلع ؛ ةعيرشلاو لمعلا

 . "”كلت ةمدخ يف اهنوك نم اهتميق دمتست اهنأ يأ «ةيقيرط اهتميق

 نوكي ال . ًالثم ةيقارعلا ةيركسعلا يف ثراوتم اذهو . ةداع شيجلا نأ ةيلاكشإلا هذه درم نإ :لاقي دق )١(

 ىرن ال اذلو .ارصح يلخادلا نمألا ىوقب طانم بجاولا اذهف .يلخادلا ن نمألا تابجاو هراودأو هماهم نم

 لود مظعم اذكو الثم قارعلا يف . ناونعلا اذه تحت سيردتلل ةدام ةيأ ةيركسعلا ةيملعلا تاسسؤملا يف

 تايسأل ءادكتسا وهف .الثم ينادوسلا شيجلا يف بيردتلا ماهم يف ةلخادلا داوملا نم تناك امديب . ملاعلا

 ؛ يلخادلا نمألا تابجاو يف شيجلا مادختسا دنع رهظت يتلا لكاشملا بابسأ نم وه اذهو . ايخيرات ةفورعم

 نمألا ىوق فالخب « يعمتجملا لماعتلا ثيح نم الو بيردتلا ثيح نمال .ابل أيهم الو ابل دعتسم ريغ هنأل

 لمعي يتلا ةبسانملا ةئيبلا تسيل اهنأل ؛ ندملا يف دجاوتلا هدسفي شيجلا نإ : ليق دقو .اضارتفا يلخادلا

 هفنع وأ !؟ ءايمعلا هتعاط وأ !؟هطابضنا دسفي له ؛(هدسفي) هب دصقي يذلا ام ةسارد يغبني نكل ,اهيف

 مدعم انوناقو اروكسد د كلذ بلطتي ىرخأ ةهج نمو .كلذ ريغ وأ !؟هدادعتساو هتقايل وأ !؟هتنوشخو

 .ارصح يجراخلا ناودعلا ءرد يف يهو .اهلجأل دعي يتلا هماهم جراخ شيجلل مادختسا يأ ىلع ةقفاوملا

 ةقفاومب كلذ نوكيو .هتدحوو هدوجو لاني دق ديدهتل اضرعم ,الثم اهيف نطولا نوكي ةحلم تارورض يف الإ
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 ةحلسملا تاوقلل ىنهملا ءادألا تانامضو لدعلا دصاقم

 جهن" يف (مالسلا ىكزأو ةالصلا هيلع) نينمؤملا ريمأ مالك يف ربدتلا دنعو

 ةيناسنإلاو ةيوامسلا ميقلا :ميقلا هذه لاثمأ ىلع زكري 2#هدجن "ةغالبلا

 :02#لوقي «ةيساسأ ةيرهوج ةميق ىهو «(ناسنإلا قوقح) ك ةينالقعلاو

 ىَرْخُأْلاَ ِةَمِلْسُمْلا ِةَأْرَمْلا ىَلَع اخُدَي ناك ْمُهْنِم َلْجَرلا نأ يِبَعَلِب ْدَقَلَو»

 عاججزيسالاب الإ هنم عبتمت ام اَهَشْعُرَو 000 هل عِتنيف هدم َدِهاَعُمْلا
4 

 نأ ؤلف .ْمَ ْمُهَل قيرأ الو ْمْلُك مُهْنم الج ام َنيِرِفاَو اوُفَرَصُنا ّمُث ماَحْرِتْسالاَو
 . "7(ًاريدج يِدْنِع هب َناَك ْنَب ًاموُلَم هب ا 0 اَذَه دعب ْنِم َتاَم ًامِلْسُم ْأَرْما

 .عيرشتلاو نينقتلا ىلإ ةجاحب ةيضق يهف .الثم عامجإلاب بعشلا يلثم

 مامإلا شيم + ىلع ًالثم قبطتي ال كلذف ؛ةيبسن ةلاح نوكت دق يهف شيلا اهبلع ىبرتي ال دق يتلا ميقلا امأ

 ؛ ةحيحص دئاقع ىلع تينب يتلا شويجلا ضعب اذكو .هوجولا عيمج نم شيج وهو .الثم 992 نينمؤملا ريمأ

 لمعلا تامزلتسم نم اهنأ نيب دق هيوبرتلا ةتامسو ةناعض: يهوح شيلا ميقب , صنلا اهيلع قلطأ ام نأل
 كري ل ل اي ام ل ا جر .يركسعلا

 ةجيتنو ,ردحنت دقو ناصت دق اهن ددملا عمتجلا يف امك اهنكل .لصألا ثيح نم يركسعلا عمتجلا يف

 مادختسا دنع عمتجملا عمق در سوم د .شويجلا ىلع بير ال ةميخو اهمادعلا
 اهدقف نإ ,ةفرعملاو 7 ملعلاو ,ةلادعلاو ةنامألاو .نيدفتلاو مارتحالاو .صالخإلاو قدصلاف .شيجلا

 نم رهظأ .شيجلا عمتجم يف ةصخاش نوكت دق ًانايحأ يهف و اذلو .لاحم ال لشافو كلاه هنإف .شيج يأ

 هتايكولس يف .هفورظو هتاقوأ ةفاك يف شويجلل ةجاح يه امك ,ةيندملا تاعمتجلا لصافم ضعب نم هاوس

 .هتايصوصخو
 وهو . الثم (ةروشملا) يف .هتاراهمو هفراعمو شيجلا فارعأ ضعب ديلقتل تحنج ,ةيندملا رئاودلا مومع نأو

 ثيدحلا نم .ناكرألا ذختت ثيح .(رارقلا ذاختاو عنص) يف سردي املع حبصأ يذلا  نكرلا لمع بل
 ميظنتلا يف اذكو ,فقوملا ريدقت ةسارد يف ةيقطنملا ةيجهنملا اذكو ,ابل اراعش .«لكوتو لقعأ» فيرشلا يوبنلا

 .ىرغصلا ناكرألا تابجاوي فرعي امب ,تابطاخملاو تالسارملاو صوصنلا ريرحت يف ةصاخو ,بيترتلاو

 نمو . .الثم ناكرألا تايلك يف اوملعتيل نيفظوملا رابك لسري الثم دنبلا اهنمو  ةيطارقميدلا لودلا يفف

 .يركسعلا عمتجملا يف اهءانبأ ىبرتي نأ صرحت .ةقيرعلاو ةميركلا رسألا نم ريثكلا ناكف ميوقلا كولسلا باب
 دقو ؛ةيلومشلا ةمظنألا ريثأتب يه تايبلسلا نإف لاح ةيأ ىلعو .ةفلتخم بابسأل هيلإ ١ ءامتتالا ثراوتتو
 كلذ ريغ ىلإ شيجلا ةداقو ةمألا ةداق تايكولس ةيعون ًاضيأو «عمتجملاو نيعّرشملا ةفاقث ةيعون ريثأتب نوكت
 .القتسم اثحب يعدتسي ام

 وزغ ربخ درو نيح سانلا اهب ضهنتسي ابلاق دقو لِههل ةبطخ نمو 717 مقر :بطخلا «ةغالبلا جهن )١(
 .اوضهني :ب ملف ةيواعم شيحب رابنألا

 لضم



 رشاعلا لجفلا

 مالكلا اذهو «هريغ مأ ناك املسم « ةناصم ناسنإلا قوقح نأ هنم رهظي ام

 *2نينمؤملا ريمأ فيقثت يف ربدتنلو .هناظمل هكرتنلف «لاقم طسب ىلإ جاتحي
 مهلا ٌبِلْجَيَو َبْلَقْلا ْثيِمُي هّللاَو !!ًابَجَع ًابَجَع اًيف» : سانلا ةماعلو دونجلل

 ةنمؤملا ةأرملا ءاذيإو قوقحلا قحسك يأ ,(ْمِهِلِطاَب ىَلَع ِمْوَقْلا ٍءاَلْوَه عاَمتْجا َنِم

 (0يْوُكقَح ْنَع ْمُكِقُرَفتَو» كلذ ريغو ةدهاعلا ىرخلألاو
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 ثلاثلا ثحبملا

 ثحبلا عوضومب ةقالعلا تاذ تالؤاستلا ةيوجأ

 ةيمالسإلا ةلودلا حمالم

 :لاؤسلا

 ايمالسإ ناك اذإو «يناملع مأ يمالسإ وه له «قارعلا يف يلاحلا ماظنلا
 .؟قارعلا يف يرجي امت ةيعجرملا فقوم وه امف

 :باوجلا

 ةيأ لمشيل لاؤسلا ممعن ؛«ءاطع لمشأو «ةدئاف معأ ةباجإلا نوكت يكل

 .؟تاكالملاو سيياقملا طباوضلا يهام : ىلإ «قارعلا طقف سيلو «تناك ةلود

 فشكي يذلا وه طباضلا نأل ؛ ةيجراخلا تانيعلا ركذلاب صصخن الو

 وزغ ربخ درو نيح سانلا اهب ضهنتسي ابلاق دقو لهل ةبطخ نمو ١17 مقر :بطخلا «ةغالبلا جهن )١(
 .اوضهني ملف ةيواعم شيجب رابنألا

 نضر



 ةحلسملا تاوقلل ىنهملا ءادألا تانامضو لدعلا دصاقم

 .اهريغ مأ قارعلا ةلود تناك ءاوس «ةقيقحلاو عقاولا ناسنإ لكل

 .؟ةيعرش ةلود هذه له

 .؟ ةيمالسإ ةلود يه له

 .؟ اهتيوه يه ام

 .؟ ةيناملع يه لهو

 .؟ة ئاج يه مأ ةلداع يه له

 .ايدومعو ايقفأ لاؤسلا ممعت

 ؛ةينيدلا ةماعلا دعاوقلل ةلودلا كلت قيبطت ىدم وه :«كلذل سايقملا نإ

 نيناوق يأ ةماعلا دعاوقلا هذهف «هسفن تقولا يف ةيئالقع دعاوق يه يتلاو

 نوكل رشؤملا يه ءاهاوسو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا مالسإلا

 | .ال مأ ايمالسإ مكحلا

 ,فصولا اذهب العف نوكت «ةيمالسإ اهنأ ام ةلود يعدت نأ درجمب سيلف

 ءاعدالا ريغي الف « يماحم وأ سدنهم وأ بيبط هنأ يعدي يذلا لهاجلا لثمك

 ؛ءاشي امك قّوسو رمزو لّبط نإو ؛وه امك عقاولا ىقبيو «ًائيش عقاولا نم
 .لاومألا فرصو قاوبألا رخسو

 نم ريغي ال ,ةيراشتسا وأ ةيطارقميد وأ ةيمالسإ اهنأب ءاعدالا درج نذإ

 نيناوق ىرن نأ «ةلودلاو ةموكحلا كلت عقاو فشكي يذلا امنإ .ًائيش اهرهوج

 مه َكِيتلْأَ هلأ لَ آمي مُكحَحيَرَّل نَمَو © ءاهيف ةقبطم ىلاعتو هناحبس هَل
 0 تروفِسُفْلأ

 .م 7 : ةدئاملا ةروس ©00
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 رشاعلا لجفلا

 ةفاك يأ «تالاجملا عيمج يف مكحلل ةيعجرملا هللا نيناوقل نوكت نأ ىنعمب

 ؛ةيمالسإلا ةيسايسلا نيناوقلاو ةيعامتجالا نيناوقلاو ةيداصتقالا نيناوقلا

 حمستو « ()(اهَرَمَع نملو هلل ضرألا» نوناق ةلودلا قبطت نأ داصتقالا يفف

 .اهرثكأ امو راوبلا يضارألا هذه رامثتساب سانلا ةماعل

 لماعم وأ نيتاسب وأ نيكاكد وأ تارامع وأ مبل نكاسم اهيف نونبيف

 لوصحلا ىلإ ةجاح نودب كلذ يف ارارحأ اونوكي نأو ؛كلذ ريغو عناصمو

 لوسر ثيدح صنب هلل ضرألا نال ؛ ةموكحلا نم ةيمسرلا ةزاجإلا ىلع

 .ظييعهللا

 ْمُهَضْعَب ُهّللا ْقْرْرَي َساّنلا اوُعَد » :رخآلا يداصتقالا نوناقلا كلذكو

 ىلع (ةاكزلاو سمخلا) الإ مالسإلا يف ةبيرض ال :نوناقو ٠ ''"(ضعب نم

 جهن يف ةروكذملا ةميحرلا ةيناسنإلاو ةيقالخألا ةقيرطلا كلتبو «نيملسملا

 .مهريغ ىلع (جارخلاو ةيزجلا)و « ةغالبلا

 ةيمالسإ اهداعبأ ىتش يف اهنيناوق له :؛ةلودلا يف كونبلا ماظن كلذكو

 عيب لثم «ىرخألا نيناوقلا نم تارشعلا يف لب ءابرلا ضبق يف طقف سيلو
 مدختست اهكونبو ؛ ةيلودلا اهتالماعم يف ةلودلا هذه لهف ٠ ؛ يلاكلاب يلاكلا

 ةئيلم قاوسألاو عر ةلطاب ةلماعم يه يتلاو . يلاكلاب يلاكلا ةقي

 نمثملاو نمثلا نم لك نوكي نأب كلذو ءاريثك اهب لماعتت كونبلاو ؛اهنم

 : يهو ؛ ماسقأ ةعبرأ ىلع عيبلا نإف الجؤم

 .انمثو انمثم ٠ ءانمثو ةعاضب نيفرطلا نم ءادقن عيبلا- ١

 .7م تاوملا ضرأ ءايحإ يف باب 775 ص هج :يفاكلا )١(

 .77901ح 7ا/ب 550 ص ١/ج :ةعيشلا لئاسو (1)

 ضف



 ةحلسملا تاوقلل ىنهملا ءادألا تانامضو لدعلا دصاقم

 اذهو : اوم توكر جمتلاو الاس ةفاضلا ةغايدأب ؛ةئيسنلا عيبو-"

 ةعاضبلاو الاح نمثلا عفد ينعيو ؛ةئيسنلا سكعب وهو ملسلا عيبو-'"

 .الجأ

 : لطاب عيب اذهو ءالجؤم امهالك نوكي نأب ؛ ؛يلاكلاب يلاكلا عيبو-

 سرامت اضيأ كونبلا نم اريثك نأ امك ؛ كلذك يه قوسلا تالماعم نم ريثكو
 .اعرش ةلطابلا هةيبارلا» ةقيرطلا هذه

 نم ةلودلا ةيمالسإ فرعي حورطملا لاؤسلا باوج ىلع ادوعو نذإ
 :مالسإلا نيناوق قبطت اهنأ ةظحالم ربعو «ةساردلاو ةباقرلا ربع  اهمدع

 اهريغو «سانلا قوقح يفو تايرحلا يفو شيجلا يفو ةعانصلا يفو ةعارزلا يف

 .؟ال مأ

 يه ةيمالسإلا نيناوقلاب اهلمع ىدمو «؛ةلودلا دصر ةيلوئسم نإ مث
 ,سانلا ةماعو نييعماجلاو نيفقثملا ةماعو باتكلاو ءابطنخلاو ءاملعلا ةيلوئسم

 مكلكو عار مكلك» : يَيهللا لوسر لوق ىضتقمب «ةينيدلا ةيعجرملا طقف سيلو
 . '”(هتيعر نع لوئسم

 هيبنتو لهاجلا داشرإو «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هتفيظو لكلاف

 ؛ ةلودلا يف للخلا نماكم ىلإ سانلا اودشري نأ نيفقثملاو ءاملعلا ىلعو « لفاغلا

 لهاجلا داشرإو «ةيئالقعلا وأ ةيناسنإلاريغ وأ ةيمالسإلا ريغ اهنيناوق يه امو

 هذهف «ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ًاضيأو «لفاغلا هيبنتو ةمألا فيقثتو

 .77ح نمض 70ب 78صا/"'ج :راونألا راحمب )١(

 ضفبإ



 رشاعلا لجفلا

 ةعيلط يف اعبط عجارملاو «ناسنإ لك اهب رومأملا «ةيهيدبلا فئاظولا نم اضيأ

 .ةيعرشلا ةفيظولا هذهب نيرومأملا

 داقنإلا تارمتؤم تايلآو فادهأ

 :لاؤسلا

 ىلع ًادج ًاريثك دكأ دق (هتاجرد هللا ىلعأ) لحارلا يزاريشلا مامإلا نإ
 يه امف ءاهنأش عفرو ةمألا لكاشم ةلحلح يف اهرودل «تارمتؤملا دقع ةيمهأ

 .؟ةحورطألا هذه ملاعم

 :باوجلا

 تارمتؤم نإ :انه فيضنو :لاؤسلا اذه ريظن ىلع ةباجإلا تقبس دق

 ؛ ةريخألا ةرتفلاب (هيلع ىلاعت هللا ناوضر) دلاولا ديسلا اهتيار عفر يتلا ذاقنإلا

 ةملك :امه نيتيساسأ نيتدرفم نم نوكتت ؛فثكمو زكرمو يوق لكشبو
 .(ذاقنإلا) ةملكو (تارمتؤم)

 ذاقنإلا ةملكو «قيرطلاو ليبسلاو ةليسولاو ةيلآلا نع فشكت تارمتؤملاف

 هذه نم فدبلا نأ ين ىنعيو »حس وتملا و هيولظملا وا ةراقلاو: فديللا نع تفك

 .ذاقنإلا وه تارمتؤملا

 , يمالعإلا جيرهتلاو « يلحملا كالهتسالا ىلإ فدهت تارمتؤملا نم ًاريثك نإف
 تارمتؤم اهنأ دجن ثيح .ةيدادبتسالا لودلا يف ةصاخو «ةمقنلا صاصتما ىلاو

 .ريدختلاو عادخلاو ليلضتلا وه اهنم فدبلاو «ةيعقاو ريغو ةيلكش

 نأ بجيو ءءاردلا نفور ءادلا نع كح ىلا يبذ ٌْ ءذاقنإلا تارمتؤم امأ

 ذاقنإ ؛ ذاقنإلا قيرط يف ءانطابو ًارهاظ ٠ ًانوعطمو ًالكش انافو النا يعن
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 ةحلسملا تاوقلل ىنهملا ءادألا تانامضو لدعلا دصاقم

 «رامعتسالا نمو تايروتاتكدلا نم ؛فلختملا يواسأملا مهعقاو نم نيملسملا

 فلتخم اهيف كراشيو «ةيقيقح تارمتؤملا هذه نوكت نأب الإ كلذ نوكي الو

 .لمعلا اذه دفر وأ «ركفلا اذه ءانغإ مهرودقمب نيذلا كنئلوأ

 نيذلا سانلاف «هدرفمب لمعلاب الو ءهدحو ركفلاب رمألا سيل ذإ

 نيناتلا وي هنق ا قنا ايهيتا رعبا اطططققا وعطور 200:3 انهن ا ةوعيامب

 نوكت دقو - ءابعألا اولمحتي نأو رودلا اذه اوسرامي نأ مهرودقمب نيذلا
 كلذ ريغ نوكت دقو «ةيناديم ةيكيتسجول ءابعأ نوكت دق وأ «ةيلام ءابعأ

 .اوكراشي نأ ًاعيمج مهيلع

 تارمتؤملا يف عبرألا تائفلا ةكراشم

 مضت نأ يغبني ذاقنإلا تارمتؤم نأ ىلع دكؤي ةضدلاولا ديسلا ناكو

 : عبرأ عيماجم وأ «عبرأ تائف

 ءاملعلا ىلإ نورظني سانلا نأل ؛ءاملعلاو نيدلا لاجر :ىلوألا ةئفلا

 .ةيعرشلل رداصمو ةداقك

 نييفحصلاو نيماحم او ةذتاسألاو نييعماجلا نم ؛نوفقثملا مه : ةيناثلا ةئفلا

 ,طقف نيفقثملاب الو ءطقف نيدلا ءاملعب موقت ال ةمآلاف .نيسدنهملاو ءابطألاو

 0 ار لا

 نيذلا نم نييعانصلاو نا ةبسكلاو راجتلا مه ؛ ةثلاشلا ةئفلا

 يف نيكراشم اونوكي نأ يغبني ا ءالؤهف « تاعانصلا ىدحإ نوسرامي

 .ذاقنإلا تارمتؤم
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 رشاعلا لبسفلا

 تاداحتالاو تاباقنلا لثم «ةفلتخملا تاعمجتلا يه :ةعبارلا ةئفلا

 .ىرخألا تاعمجتلا طامغأ فلتخمو «رئاشعلاو بازحألاو

 نم نيملسملا ذاقنإ اهنكمي ؛تنواعتو تدضاعت ول «ةعبرألا ىوقلا هذهف
 .يواسأملا مهعقاو

 امإف «تارمتؤملا يف ةداع ةدوجوم ريغ ةيلماكتلا هذه نأ ظحالن يذلاو

 ذاقناإلا تارقؤم لوح ثحبلاو «سكعلاب وأ ,« كلذ نود دوجوم حانحلا اذه

 مالسإلا ءاملع ىلعو هيلع ىلاعت هللا ةمحر) دلاولا ديسلا بتك دقو «ليوط

 .هيلإ عوجرلا نكمي "ذاقنإلا تارمتؤم" مساب اباتك (اعيمج

 يسايسلا رييغتلا نم ةيلاقتنالا ةلحرملل شيجلا يلوت تايعادت

 :لاؤسلا

 يف اميسال ءدالبلا ةرادإل شيجلل تقؤملا يدصتلا لوح يأرلا وه ام

 .؟ةيطارقميدلا ىلإ ةيروتاتكدلا نم ةيلاقتنالا ةلحرملا

 :باوجلا

 نأ ىنعمب ءايلاح اذكه وه ًاريخأ ةضهانلا دالبلا ضعب يف رمألا عقاو نإ
 فورعملاب رمألاو رييغتلا ةيار اوعفرو ءاوضرتعاو اوجتحاو اوضهن دق سانلا

 اعئاط ناك وأ ًارهق وأ ناك ًارسق سيئرلا وأ مكاحلا نإ مث ءركنملا نع يهنلاو
 .شيجلا ىلإ رومألا مامز ميلستب ماق

 يف «شيحلا ىلإ ةطلسلل يعوطلاو يرسقلا ميلستلا :نيتروصلا اتلكو

 رذع يأب شيجلل تقؤملا يدصتلا نأو «ةحيحص ريغ ةلطاب يه انروصت

 ىلإ ريطخ ةسايسلا نوؤش يف شيجلا لخدت نأل ؛ بئاص ريغ راذعألا نم

 لضلا



 ةحلسملا تاوقلل ىنهملا ءادألا تانامضو لدعلا دصاقم

 يتلاو ؛مويلا ملاع يف ةملسملا تايهيدبلا ىدحإ ضقاني اذهو ءدودحلا دعبأ

 ديب اهعقاو يفو اهلك تاطلسلا زكرمتت فيكف «تاطلسلا لصف ماظنب ىمست
 .!؟ شيجلا

 ذئدنعف ءرومألا مامز ملتسا ول شيجلا نإف ءكلذك وه رمألا عقاو نإ

 تاسسؤم الو «ناملربلا الو ء:ههجوب فقت نأ ةيئاضقلا ةطلسلا عيطتست ال

 رئاسخو تايحضت عم وأ ؛ةردان روص يف الإ كلذ ريغ الو «يندملا عمتجما

 .ادج ةريثك

 .؟اتقؤم ىدصت يذلا شيجلا ىحنتي نأ يف ةنامضلا يه ام : فيضنو
 .؟مئاد ىلإ لوحتي ال تقؤملا اذه نأ لاق نمو

 كلذ نإ «لهاجل يوون لعافم ةرادإ تايحالص ىطعت نأ لئامي كلذو

 قوقح يفو «ةيسايسلا نوؤشلا يف لهاج شيجلا نأل ؛اتاتب احيحص سيل
 نأ لثمك الإ كلذ لثم لهو «رماوأو فنعو ةنوشخ ةعيبط هتعيبطو « سانلا

 .؟شيجلا ديب ةعماجلا ةرادإ ملست

 وأ ءائيش ةعماجلا نوؤش نم مهفي ال شيجلا نأل ؛ شحاف أطخ اذه نإ
 أطخ هلك كلذ نإ ليلا كاب ذيب ةملدلا وخلا ةراإ مليت أ سبق

 يه ىرخأ تاهج كانه نإ لب اتقؤم رمألا ناك اذإ ىتح ءأطخ يف أطخ يف

 .ةيلوئسملا هذه ملستت نأب ىرحألا

 ضرف ولف ؛ةمألا سلجن وأ «ناملربلا : لاثملا ليبس ىلع تاهجلا هذه نمو

 وأ ٌرف وأ تام وأ سيئرلا لتق ول امك «رخأب وأ ببسب ةطلسلا يف غارف ثودح

 قفتم ةددحم ةحضاو ةيلآ كانه نكت ملو ءرخآ ءيش يأ وأ لاقتسا وأ لزع

 لكشب ةطلسلا ابل لقتنت ةهج برقأف ؛ةطلسلل يملس لاقتنال لبق نم اهيلع

 ضعفي



 :يقيقحلا ةمألا سلجمو بعشلا سلجم وه ؛تاباختنالا ىرجت نأ نيح تقؤم

 ةيئاضقلا ةطلسلا ىلوتت نأ «ةقحال ةجرد يف وأ «سانلا لبق نم بختتملا
 هنإف «ةحلسملا تاوقللو شيجلل رومألا ملست نأ امأ ءتقؤم لكشب ةطلسلا

 .بازيملا ىلإ رطملا نم رارفو «هنم انررف اميف عوقو



 ةهازنلا تانامضو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملا يف





 ةيركسعلا ةسسؤئملا 5 ةهازنلا تانامضو لدعلا ملاعم

 ةمدقملا

 قمعتلل ةجاحلا انل نيبتت « بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا راطإ يف ثحبلا دنع

 وكي الالدغملا هناقي متو ةعاونأو تال ابو 4( لاتعلا) ملاكم ق فععلا ن
 نكترت يتلا ةسسؤملا نإف كلذكو «ةعيرشلا دصاقمو نيدلا سسأ نم لدعلا

 ؛دالبلا يف رارقتسالاو نمألا ظفح يف «ةلودلا اهيلع دمتعتو ئيكتتو دنتستو

 ةقالعلا ةهجل «ثحبلا يف قمعتلا بلطتي ام «ةحلسملا تاوقلاو شيجلا يهو

 ةقالعلا يف ةلادعلا قيقحت نيبو «ةيركسعلا ةسسؤملا ءادأو راودأ نيب ةقيثولا

 .بعشلاو مكحلا
 تقولا يف ةريطخ نوكت دق «ةعفان يه ام ردقب ةيركسعلا ةسسؤملا نإ

 ,ةادأو ةليسو نوكت امدنع «سانلا قوقح ىلعو ةماعلا تايرحلا ىلع هسفن

 عضو بلطتي ام ؛دادبتسالا مئاعد سيركتلو ؛نيفعضتسملاو سانلا عمقل

 ةياغلاو فدهبلا ضيقن ىلإ «ةحلسملا تاوقلاو شيجلا لوحت مدعب تانامض

 ُدوُنُجْلاَف» :292نينمؤملا ريمأ لاق امك نوكي نأ لب ,اهلجأ نم تئشنأ يتلا
 . 27(ةّيِعرلا ُن وُصُح ِهّللا ِنْذإ

 سانلا لاومأ ىلع ظافحلا يه ىلوألا مهتيلوئسمو يساسألا مهرودف

 يه «ةّيِعَرلا ُنوصُح» ةملكلا هذهو ؛«مهقوقحو مهئامدو مهسفنأو مهضارعأو

 نمو «مهئامد ثيح نم «مهلاومأ ثيح نم «مهسفنأ ثيح نم «ةقلطم
 .قالطإ كلانه تاهجلا هذه لك نم «مهقوقح ثيح

 نيح اهلامعأو رصم ىلع هالو امل يعخنلا رت رتشألل هبتك لفهل باتك نمو 07 مقر :ةعدابلا جيت0)

 .ركب يبأ نب دمحم اهريمأ رمأ برطضا

 ضر



 رشع عيدابلا لجفلا

 ةياغلا

 تانامضلا نايب مث «هينابمو هماسقأو لدعلا ملاعم ىلع ءوضلا ءاقلإ

 ؛ةيعرلل ملظلاو دادبتسالاو عمقلا عنمي امب ؛نمألاو شيجلا ءادأل ةمعادلا

 ربدتلا ربع «مهيفو سانلا نيب مكحلا يف ةلادعلاو لدعلا قيقحتب هتقالعو

 .ةفيرشلا تايالاب

)0( 

 لوألا ثحبملا

 ةينآرق رئاصب

 هتدئافو هتيهامو هانعم لدعلا

 َنْيَب مسمكَح اًدِإَو اهلهَأ لإ يننمألا ودون نأ رم هَلأَنِإ # :ىلاعت لوقي

 .لدعلاب مكحلاب حيرص يبلإ رمأ وه اذهو .#( ِلَدَعْلأاومْكَحَت نأ سانلأ

 .؟ لدعلا وه ام نكل

 نإ :انه لوقنو «لدعلل فيراعتلا ضعب انركذ نأ قبس اميف ىضم دق

 ًاداضت وأ ًاضقانت فيراعتلا هذه يف ىرن ال «ىتش فيراعتب فرع دق لدعلا
 نا اهي رشا مقررعت نك اضن اهدع دك ؛ ةلماكتم يه لب ًابراضتو
 ان سرور لوعلا فاش م يلوا بجو

 يطارفإلا نيبناجلا نيب طسوتلاو لادتعالا وه لدعلا) : فيراعتلا هذه نمف

 رخأ ريبعتبو «(ينادلاو يلاعلا نيطمنلا نيب طسوتلاو لادتعالاو ؛ يطرفتلاو

 سضرفب



 ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةهازنلا تانامضو لدعلا ملاعم

 .ةيفيكلا ةيحانلا نمو ةيمكلا ةيحانلا نم لادتعالا وه : لدعلا

 و «2هناسحإ ىلع ةريمجلا بيثي يذلا وه لداعلا نإ) :فيراعتلا نمو

 .(هتءاسإ ىلع ءيسملا يزاجبي

 !''دجسملا يف اهتبطخ يف ايف ءارهزلا ةمطاف ةقيدصلا لوقت كلذ ءوض ىلعو

 ,ربكلا نع مكل ًاهيزنت ةالصلاو ,كرشلا نم مكل ًاريهطت ناميإلا هللا لعجف» :

 ًادييشت جحلاو ,صالخإلل ًاتيبثت مايصلاو ,قزرلا يف ًءامنو سفنلل ةيكزت ةاكرلاو
 . («بولقلل ًاقيسنت لدعلاو .نيدلل

 تعرش يتلا فادهألا نمو ةيئاغلا للعلا نم وأ «ةيئاغلا للعلا يه هذهف

 تافقو يعدتست تاملكلا هذه نم ةملك لكو ؛تاعيرشتلا هذه اهلجأل

 اهتبطخ يف »لوقت ذإ «ةدحاو ةملك يف وه انه دهاشلا نطوم نكل «ةليوط

 ًاقيسدت» :اهبجوأو هعّرشو لدعلا هللا لعج اغِإ : ىنعي (لدعلاو» : دجسملا ف

 ْ .''0(بولقلل

 يفو , «بولقلل ًاقيسنت لدعلا» ىلوألا ةخسنلا يف ؛ ةددعتم خسن دجوت انهو

 اكسنت لدعلا» ىرخألا ةخسنلا يفو ,«بولقلل ًانكسم لدعلا» ةيناثلا ةخسنلا

 اهأرقن ةقيرط ةيأب ينعي «ةحص هجو ةثالثلا خسنلا هذه نم لكلو ؛«بولقلل

 .عفانو ديفم لولدملا نإف

 كسندتو ةدابع لدعلا ١-

 لدعلا نأ يأ «ةدابعلا ىنعمب كسدتلاو اكسنت لدعلا» خسنلا هذه نم-أ

 )١( لثكت يزاريشلا ديسلا لحارلا مامإلل ءارهزلا هقف نم باتك نم يناثلا دلجملا عجاري .

 ةافولا دنع مبل اهلوقو كدف اهوعنم امل موقلا ىلع ايفءارهزلا ةمطاف جاجتحا 44ص ١ج :جاجتحالا )١(
 .ةمامالاب

 سضرفوا



 رشع ععدادلا لجفلا ؤ

 نأ كلذ ؛ «بولقلل اكسنت لدعلا» «ةرابعلا هذه عورأ امو «بولقلل ةدابع

 ةيلقلا خه أدبي كدعلاو: ها دعب يعتلي لدعلا

 هسا وس لال« ةميقعسم هريس تناك,« الداهن اك اذ طاستألا لقال اذ

 هنإف مثآ هبلق نم نإف «بلقلا نم أشني اضيأ ملظلاو .كلذك نوكت أضيأ
 يذؤيو ارزش رظني دق ذإ اضيأ هنيعب لب «نيرخآلا هناسل وأ هديب ملظيس

 .كلذ ريغب وأ ةداحلا هتارظنب نيرخآلا

 ىلإ جاتحي كلذ لوح ثحبملاو ءاهكسنتو بولقلا ةدابع وه لدعلا نذإ

 .بعوتسم ثحب

 ةدابع نأ امكف «بولقلل ةدابع ىلاعت هللا هلعج دق لدعلا نإ : لصاحلاو

 ءانحن الا يه نيلجرلاو رهظلا ةدابعو :ًالثم ضرألا ىلع دوجسلا يه ةهبجلا

 .بلقلا ةدابع وه (لدعلا) كلذك ؛ عوكرلا يف

 كسامتو تابث لماع لدعلا -؟

 كسمي (لدعلا) نأ ىنعمب ,«بلقلل ًانكسم لدعلا» ْنَأ ةيناثلا ةخسنلاو-ب

 ملظلا ةموكح تحت راهنت نأ وأ «داقحألاو نئاغضلل قاسنت نأ نع بولقلا

 .تاوهشلاو يغبلاو «تاملظلاو

  ةحلسملا تاوقلاو شيجلا نيبو يضاقلا نيبو مكاحلا نيب كلذ يف قرف الو

 مهتابلاطم عمو «ريهامجلا عم اهلماعت ةقيرط يف ةلداع تناك اذإ اهنإف

 نوكتس عيمجلا بولق نإف «ةيناسنإلاو ةينيدلا ةيعرشلا مهقوقحب ؛«ةعورشلملا

 هضعب دشت حاولأ ىلإ جاتحي ءانبلا نأ امكف «بولقلا 5 لدعلا نإ

 ووك



 ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةهازنلا تانامضو لدعلا ملاعم

 يذلا ام نكل «بولقلا كلذك ءاهكسمت ريماسم ىلإ جاتحت حاولألاو «ضعبب
 .!؟اهضعب ىلإ اهدشيو بولقلا كسمي

 ءاضغبلاو «دقحلاو دسحلا نم نانطأ تحت مطحتت نأ نم اهكسمي يذلا امو

 « سانلا ملظي امدنع مكاحلا نأل ؛ ملظلا هفالخبو ,لدعلا هنإ ! تاوادعلاو

 نيبو سانلا نيب نتفلاو لكاشملا أدبت انه نمو هيلع ادقح نولمحيس مهنإف
 .هب نيعفتنملاو هتعامج وأ هيزح وأ مكاحلا ةريشع

 ةباحتم ةفلآتم نوكت اهلك بولقلا نإف ؛ مكاحلا وه لدعلا ناك اذإ امأ

 لكشب ةمظنم اهارت كلذل «ةدوملاو ةوخألا كلس يف ةدوقعم اهنأك «ةبراقتم

 .يناسنإو يناميإو ينالقع

 ةمكحب مألاو تيبلا بر اهيف لماعتي يتلا ةرسألا يف لاحلا كلذكو

 اهنكامأ يف نوكت اهنأ ىنعمب ؛:ةكوسمتو ةكسامتم نوكت بولقلا لكف «لدعبو
 يف ركفي اذهف «تارايهنا وأ تابارطضاو تابلقت اهيف سيل ءاهعضاوم يفو

 باصي رخآلاو ,طابحإلاو مؤاشتلاب باصي كاذو - هللا حمس ال  راحتنالا

 .ةرقتسم ةكسامتم ةكوسمن بولقلا لب ...الك...ءايربكلاو رورغلاب

 كلسلا نع جرخ دق هبلق نأكف «سأيلاو طابحإلاب بيصأ يذلا كاذ امأ

 .كلذ ريغ وأ بلقلا يف ةطلجب باصيف «ماظتنالاو

 قيسنتو ميظنت لماع لدعلا -'9
 يأ ؛ًاميظنت ىأ اقيسنتو , (بولقلل ًاقيسدت لدعلا» نأ ةثلاثلا ةخسنلاو-ج

 «بسانتو قسانتو قيسنت اهنيب نوكيو «لدعلاب ةمظتنم نوكتس بولقلا نأ
 نيباحتمو نيفلأتم سانلا نوكي نأ بجوي لدعلا نإف .بلقلا كلذ ثعبمو
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 رشم دابا لفلا ١

 ىتش يف يلمعلا قيسنتلا ىلع ثعبي هرودب كلذو «بولفقلا نيب نيبراقتمو
 .ربادتلاو رحانتلاو عازنلا لدب «ةايحلا تالاجم

 الو «ةقسانتم نوكت نل بولقلا نإف ؛فقوملا ديس ملظلا ناك اذإ امأ

 ضفتني بلق «سكعلابو كاذ دض اذه بلق نوكي لب «قيسنت اهيف نوكي

 .طخاس هنكل خضريو ملستسي بلقو
 ةقيدصلا مالكل ةثالثلا يناعملو ظافلألا هذه نأ دجن ربدتلا دنعو

 .ةيوغللا فيراعتلا كلت اهيلع قبطنت ايل ءارهزلا

 مُشَدَكَح اَدِإَو © ةفيرشلا ةيآلا يفو اهاهمالك يف لدعلا نأ ًالثم ظحالنلف

 ىلع بيثت نأ) :ب فيرعتلا اذه هيلع قبطني «# ِلَّرَمْلاياوُمْكَحَت نأ ساتلأ ني
 سيلو «ىنسحلاب هبيثت نأ لدعلاف مهدحأ كيلع نسحأ اذإف «(ةنسح ةنسحلا

 .ةئيسلاب نسحملا يزاجت نأ

 تارهاظملا ةهجاوم يف تاموكحلا فقوم

 بلاطت تأدب بوعشلا دجت امدنع «تاموكحلا ىلع نإف كلذ ىلعو

 اهيزاجت نأ اهيلع «ةيملس تارهاظم يف عراوشلا ىلإ تجرخو ء«اهقوقحب
 مهنإ ثيح ؛ نسح رمأ وه وه امبو هتاذ دح يف سانلا لمع نأل ؛ ىنسحلاب

 .ةيعرشلا مهقوقحب نوبلاطي
 وأ مهب انل نأش الف  نيبرخملا كئلوأ كلذب دصقن ال اننأ حضاولا نمو

 دالبلا بيرخت نوموري نيذلا وأ «نييريفكتلا وأ نييزاهتنالا وأ نييوضوفلا
 .دابعلا يف ىضوفلا ةراثإو

 دلب يأ يف ةيملسلا قرطلاب ةيعرشلا مهقوقحب ةماع سانلا ةبلاطم نإو

 ضرك



 ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةهازنلا تانامضو لدعلا ملاعم

 قادصم وهو « عرشلاو لقعلا هّرقي امو نسحو عورشم رمأ يبل « يروتاتكيد
 امك نِيْحُأَو 2 :فورعملاب مكاحلا نورمأي اوجرخ مهنإف «فورعملاب رمألل

 :نجست الو ملظت الو ؛هقح قح يذ لكل عفداو « 4( َكَيإهمأَنَسْحَ
 قحست الو «قوقحلا رداصت الو ؛يأرلا رداصت الو 2«تامرحلا كتهت الو

 :قووقشلا

 لماعيو «ةنسح ةنسحلا ىلع بيثي نأ مكاحلا ىلع نإف كلذ ىلعو

 نيدبتسملا نإف «ةئيسلاب ةنسحلا نوزاجي نيدبتسملا نكل .ىنسحلاب نيبلاطملا
 ,فاصنإلاو لدعلاب ماكحلا مهتبلاطمو مبل سانلا ناسحإ نوهجاوي ةداع

 .طغضلابو باهرإلابو تبكلاب

 نيرحبلاب ًارورمو ايبيل نم اءدب ؛ ملاعلا لود نم ريثكلا يف كلذ نوظحالت
 :تالاقتعالاب ةيملسلا ةقيرطلاب مهقوقحب نوبلاطي نيذلا سانلل اهتهجاومو

 ءاسنلاو ءايربألاو ءاملعلا لاقتعايو «بيذعتلا تحت « نجسلا يف سانلا لتقبو

 .اهريغو نميلا ىلإ الوصوو « نهريغو تابيبط نم
 باهرإلاو فنعلاب ؛مهقوقحب نيبلاطملا لزعلا سانلل ماكحلا ةهجاوم نإ

 ؛هنيعب ملظلا هنإ لب ءافرعو اعرشو ًالقع ءالدع سيل بيذعتلاو نجسلاو

 .جئاتنلا أوسأب ماكحلا ىلع دوعيو ؛«ميخو هعترم ملظلاو

 هلبقتسم قرحأ عقاولا يف هنكل «رصتنا دق هنأ اينآ مكاحلا روصتي دقو

 ىلاعت هللا نإ :" ه4( َنوَُمْعَي اَمَع ٍلْفَطي ُهَلَااَمَو # ءدالبلا لبقتسم قرحأ امك
 نيدبتسملا ءالؤه نأ امك ؛باقعلا دشأ هبقاعي لب «ملاظ ملظ نع لفغي ال

 )١( صصقلا ةروس : 7/.

 :ةرقبلا ةروس (؟) ١55.

 نضرفي



 رس دانا لسفلا | ©

 ناك اذإ مههجو ءام نودقفيو « ةيعرش مهل تناك اذإ اضيأ مهتيعرش نودقفي
 امك «ةناكم مهل تناك اذإ ةيلودلا مهتناكم نودقفيو ءهجو ءام ضعب مبل

 .كلذب لتخي اضيأ اهراهدزاو اهمدقتو دالبلا رارقتسا نأ

 .هتءاسإ ىلع ءيسملا يزاجتو «هناسحإ ىلع نسحم ا بيثت نأ وه لدعلا نإ

 «شيجلا دئاق وأ «ةيلخادلا ريزو نأب ملع ول مكاحلا ىلع نإف كلذ ىلعو

 سانلا نم ادحاو ولو ملظ دق «كلذ ريغ وأ «تارابختسالاو نمألا ريزو وأ

 كلملا ىلع عقت يأ «هبساحي نأ هيلع نوجسلاب رارحألا نم ًادحاو بذع وأ

 كرتي الو «هتيلخاد ريزو بقاعي نأ ةيلوئسم هسفنب سيئرلاو دئاقلاو ريمألاو

 .هب ةحاطالاب بلاطي نأ ةجرد ىلإ روطتت رومألا

 ناك اذإف ءاهعضوم رومألا عضي يذلا وه لداعلا ميكحلا مكاحلا نإ

 ىتحو ءهب سانلا يضرو ًاؤفك ماد ام ًامكاح رمتسيسو « سانلا هبحأ كلذك

 يف هريصم نوكي نلو «هتناكم هل امركم ًاززعم ىقيس هنإف ؛هريغ اوبخعتا اذإ

 ىلع مكاحملا هبساحت : ويتم اريسأ اليلذ «ًالثم يركسعلا نجسلا ىفشتسم

 .ةريبكو ةريغص لك
 ,هتءاسإ ىلع ءيسملا يزاجي يذلا وه لداعلاو ميكحلا مكاحلا نإ

 دترت نأ لبق ةلداع ةمكاحمب ؛هناوعأ وأ هئارزو دحأ هب موقي ملظ يأ ىلعو

 هيسفانم نم تردص نإو ؛هناسحإ ىلع نسحملا بيثي هنأ امك «هيلإ ةئيسلا
 ال 2ىوقتلاو ةءافكلا هدنع سايقملاو «ىرخألا رئاشعلا وأ بازحألا نم

 .اههبشو ةيبزحلاو ةيقرعلا تاءامتنالاو تايبوسنملاو تايبوسحما

 ؛انييءارهزلا ةقيدصلا لوقت : امك «بولقلل ًاقيسنت لدعلا نوكي هلك كلذبو

 ةدابع نأ كلذ ؛ اًضيأ بولقلل اكسنتو توسل اة يركب هنأ امك

 ضو



 ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةهازنلا تانامضو لدعلا ملاعم

 عرشلا بولطمف «ليللا ةالص يلصي نأب سيلو ؛لدعلاب يه ةيقيقحلا مكاحلا

 هيلإ ةهجوتملا تابجاولا مهأب موقي نأ هنزوو هعقوم بسح مكاحلا نم سانلاو

 .لدعلاوهو

 نإف «نآرقلا ةءارق الو «ليللا ةالص ىلوألا ةجردلاب هنم بولطملا سيلف

 صولذب ليللا ةالص يلصي هنأ ضرف ول ءبحتسم هنكل نسح كلذ لك
 ءادأب يفي ال بحتسم رمأ اذهف «سانلا عادخل الو ةعمس الو ًءاير ال «ةين

 ساّتلأ َنْيَب ممكَح اًدِإَو اهِلهَأ حل تملا ودون نأ كرمي َهَلأَّنِإ © «بجاولا
 . لدملايأوتك نأ

 نسحملا ةباثإ :ةلداعملا هذهب لمعلا ائيلع بجوت ةفيرشلا ةيآلا هذه نذإ

 .(سانلا قوقح) لقح يف ؛ هتءاسإ ىلع ءيسملا ةازاجمو «هناسحإ ىلع

 نكل ءيصخشلا هقح نع وفعي نأ ًايصخش هلف ءًادرف مهدحأ ملظ اذإف

 ىلع لب ء؛هنع وفعلل لاجم الف «نيرخآلا نيلوئسملا نم صخش ملظي نأ
 .فورعملاب لمعي نأو ءركنملا عفدي نأ مكاحلا

 نيدلا لوصأ نم (لدعلا)

 ةيرشع ينثالا ةعيشلا تعد يتلا ةيلقعلا هوجولا نم اهجو فرعن انه نمو
 .نيدلا لوصأ نم لصأ لدعلا نأب لوقلا ىلإ «مهدئاقع يف مهبراق نمو

 ةوبنلاو «لدعلاو ءديحوتلا)» :يه ةعيشلا دنع نيدلا لوصأ نإف

 هناحبس هللا ةلادع يأ ؛لدعلا صخش ركنأ ول ذإ .(داعملاو «ةمامإلاو

 هناحبس هللا نأ كلذ ىنعم نوكيس ذإ ءرجح ىلع رجح رقتسي نلف «ىلاعتو
 رداصيو ءامدلا كفسيو سانلا لتقي نم نإو «ةنسحلاب ةئيسلا ىلع يزحي دق

 ورك



 قا
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 ء:امهدونجو ناماهو نوعرف لثمك «ةنجلا ةمق يف هللا هلعجي دق «تايرحلا

 جاجحلا لثمو ) 00 تريعطلخ اوك اَمُْه امه روحو نمدهو وعرف ب

 .مادصو رلتهو

 نيدهاجلاو نيحلاصلاو ءايبنألا نم ءاونسحأو اوباثأ نيذلا كئلوأ امأ

 هّللا لدعل نكنملا ةلداعم بسحف :ركنملا نع نيهانلاو فورعملاب نيرمآلاو

 لسري دق ىلاعت هللا نإف «ةئيسلاب ناسحإلا يزجي دق هللا نأب هيأرو ىلاعت

 !!نانلا نإ اعيمحت ءايتألا

 .!؟مالكلا اذهب لقاع ناسنإ مزتلي نأ نكمي لهفأ

 0 ؟نايدآلا ساسا مده مالكلا اذه مزلتسي الاو

 .!؟حلاصلا لمعلا نعو « مهحالص نع نيحلاصلا طيبثت عبتتسي الأو

 ؛ىلاعتو هناحبس هللا لدع ركنم ركنأ ولو «نيدلا ساسأ وه لدعلا نإ

 رمي هلا َنِإ # :ىلاعت هللا لاق دقو ءاهلمكأب نايدألا ساسأ ءاغلإ ينعي كلذف

 .لوقعم ريغ وهف !!ملظي وهو لدعلاب رمأي فيكف , "”4* ندَسْحِإْلاَو ِلّدَعْلأ

 ىلع نسحملا بيثت نأ) :وه ©"0لدعلل ثلاثلا ريسفتلا نإ : لصاحلاو

 .(هتءاسإ ىلع ءىسملا يزاجن و , هناسحإ

 نيب طسوألا طمنلا ةاعارمو «(لادتعالا) وهف لدعلل عبارلا ريسفتلا امأ

 طارفإلا نيب ىطسولا ةقيرطلاو ,ءاوتسالا ةاعارمو ؛ ىنادلاو ىلاعلا نيطمنلا

 .طيرفتلا نيبو

 .8 : صصقلا ةروس )١(

 5١. :لحنلا ةروس (؟١)

 .قباسلا ثحبملا يف ناريسفت ىضم دقو (”)

 لدم



 ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةهازنلا تانامضو لدعلا ملاعم

 نم لدع كلانه امك «ةيمكلا ةيحانلا نم الدع كلانه نأ ينعي كلذو
 .ىلاعت هللا نذإب ىرخأ ةصرفل هكرتن ثحبلا اذهو «ةيفيكلا ةيحانلا

000 

 يناثلا ثحبملا

 هتلادعو شيجلا ةماقتسا تانامض

 نأ سال َنْيَب ممَمكَح اَدِإَو # : ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا هذهب ةءاضتسالا دنع

 : ندع 4 ثيحلا يف لدعلا رفوت تانامضو ةقيقح ةفرعم يف د( ٍلَدَعْلَا أومْكَحَ

 ءىسملا يزاجتو :هناسحإ ىلع نيسحملا بثت نأو ءاهعضاوم رومألا عضت نأ

 .لادتعالا ىعارت نأو «هتءاسإ ىلع

 يي «شيحلا نوكي ىك ةديدع تانامض نم دبال هنأ كح

 راس ريغو لئام ريغ ((ةيعرلا نصح )) هنوك يف يقيقحلا هرود دسحي « اهيزن

 مت دقو «سانلا عمقي نأ دارأ اذإ مكاحلل بيجتسي الو «ىوبلا قيرط ىلع

 .ةقباسلا ثوحبلا يف تانامضلا نم ةعومج ركذ

 ْميحل ١ ىلع مكاحلا ةنميه لئاسو صيلقت - ©

 نأ انيله: لاو + اكلسلبس نم ةسقادلا ىهو  تانامضلا هذه نمو

 ؛ شيجلا ىلع ةمكاحلا ةطلسلا وأ « مكاحلا ةنميه لئاسو صيلقت : يه « عقاولا

 نأ «مكاحلا دبتسملا صخشلا كلذ وأ «ةمكاحلا ةهجلا كلت عيطتست ال يك
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 رشع عكدابلا لجفلا

 .داعبألا فلتخم يف مهقوقح قحسو ؛مهتبكو «رارحألاو نيركفملاو
 هنوك وهو «هلجأ نم دجوأ يذلا فدبلا فلاخي اميف شيجلا ريخست يأ

 بناج ىلإ نآلاريشنس اننكل «ةعسوم ًاثوحب يعدتسي ام اذهو « ةيعرلل انصح
 : طقف بناوحلا كلت نم دحاو

 رييغت وه « شيجلا ىلع دبتسملا ةنميه صيلقت يف ناكرألا مهأ دحأ نإف
 ديب ةبوقعلاو ةبوثملا ماظن نوكي ال نأب كلذو «ةبوقعلاو ةبوثملا ماظن ةلداعم

 وأ «هسفن ةيروهمجلا سيئر وأ «ءارزولا سيئر وأ ؛ عافدلا ريز وأ «مكاحلا

 .ةكرتشملا ناكرألا ةئيه سيئر

 ذئدنع «مكاحلا نم ةلمجلا يف وأ هلمكأب درج ول ةبوقعلاو ةبوثملا ماظن نإف

 ثدح ول اميف «هتيدايح لقألا ىلع وأ « شيجلا ةماقتسا ريبك دح ىلإ نمضنس

 .ةموكحلا نيبو بعشلا نيب عازنو عارص كلانه

 يعيبطلا نمف «مكاحلا ديب هلمكأب تابوقعلاو تار ماظن ناك ول امأ

 لدعلاب لمعي نأ تالامتحاو «مكاحلا اذبل ذئدنع يا نوكيس نسيان

 .لقأ نوكتس

 تابوقعلاو تابوثملا ماظن

 تاررقملا وأ تاصصخملاو بتاورلا ىه تابوثملا نإ :كلذ حيضوتو

 ةبتر ىلإ ةبتر نم «تايقرتلا يهو «ةيفاضإلا اياطعلاو حنملا يهو ؛ةيرهشلا

 . عفرأ

 نأب :ةيئاجفلا تالقنتلا تالقانملا ةيوقع لثم ءاضيأ تابوقع كلانهو

 عقوم ىلإ عقوم نم ؛مهريغ وأ ديقعلا وأ بيقنلا كلذ وأ طباضلا اذه لقني

 لني



 ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةهازنلا تانامضو لدعلا ملاعم

 هبصنم نم لاقي نأب «ةلاقإلا تابوقعلا نمو ؛ةبوقعلا نم عون اذهف ءرخآ
 قلل ريو

 لك نأب ىأر اذإ ؛هتجرد تناك امهم يركسعلا اذه نأ كلذ نم جتانلاو

 تابوقعلاو «تايقرتلاو حنملاو لاومألاو « تازايتمالا ؛ مكاحلا اذه ديب هريصم

 ىلإ . هللا همصع نم الإ لوحتي هعبطب يركسعلا اذه نأ يعيبطلا نمف اي

 .ريغلل ةريسم هتدارإو عبات ىلإ ضورفلا لضفأ يف وأ « عيطم دبع

 ,تابوقعلاو تابوثملا ماظن نأب ىأر اذإ كلذ نم سكعلا ىلع  هنكل

 ةعاطولاو «قلطملا عوضخلاو مالستسالا يعاود نإف «هسيئرب انهترم سيل
 ريزول ينمألا لوئسملا كلذ نم وأ «عافدلا ريزول يركسعلا اذه نم ءايمعلا

 .لقأو فعضأ نوكتس « ةيلخادلا ريزول يطرشلا كلذ نم وأ «تارباخملا

 ؟تابوثملاو تابوقعلا لوحت نمل نذإ
 اهلمكأب امإ  تابوقعلاو تابوثملا ماظن لّوحن نأ بجاولا نم نأب ىرن اذلو

 نأ تارايخلا نمو ؛ىرخأ ةهج ىلإ  اهنم رادقم لقألا ىلعو ةلمجلا يف وأ

 ىرخألا ةهجلا نوكت نأ تارايخلا نمو ؛ءاملعلا يه ىرخألا ةهجلا نوكت

 دعب هل ةراشإلا يتأتسو « ةيلحم ا ىروشلا سلاجم : تارايخلا نمو ؛نالربلا وه
 .ةددعتم تارايخلاف «ليلق

 هيلع لمعت ال مظنلا نأل ؛ ًابيرغ رظنلا ئداب يف كلذ ودبي دق نكلو
 ىلإ شيجلا لوحتي اليك «ةقيرطلا هذهب لمعت نأ ةرورض ىرن اننكلو ؛ةداع

 ذخأي نأ نم الدب نكمي هنأ ىرن كلذكو .ةيروتاتكيدو باهرإو عمق ةادأ

 دخا نآب انوناقا نبت نأ نكن ءايلعلا شيجلا بتارم نم مهبتاور ركسعلا

 ندر



 رشع عيدابلا لبفلا

 : ةيرهشلا مهتاصصخم وأ «مهبتاور ركسعلا

 ناك مالسإلا ردص يف دجسملا نإف ءالثم دجسملا ةرادإ ىروش نم -أ

 هيجوتلا ناك كانهو «تاموصخلا يف ءاضقلا ناك كلانهف ؛ ةدايقلا زكرم وه

 .ركنملا نع ىهنلاو فورحعم لاب رمألا كلانه ناكو ءداشرإلاو

 ١. ؟دجسملا كلذ دوريدي نيذلا ءاردملا وأ ءانمألا ةئيه نم (' مهتالح

 .تالحملاو قطانملا ىروش سلاجم نم مهبتاور اوذخأي نأ وأ -ب

 بالط نأ امكف «ةقطنم لك يف ءاملعلا نم مهبتاور اوذخأي نأ وأ -ج

 دونجلا ذخأيل كلذك « عجارملاو ءاملعلا نم بتاورلا نوذخأي ةيملعلا ةزوحلا

 .اضيأ اهنم مهبتاور

 .نالربلا يف كلذب ةصصختملا ناجللا ىدحإ نم مهبتاور اوذخأي نأ وأ - د

 «دجسملل ةيرادإلا ةئيبلا لالخ نم نكتلف « (تايقرتلا) يف لاحلا كلذكو

 .حضاو وه امك «ةفورعملا طباوضلا بسح هلك كلذ ًاعبط

 نيوكتلا يملاع يف ةلثمأ هلو ءاليثم كلذل نأ ركذن بارغتسالا عفرلو

 .يطارقميدلا ملاعلا نم ىتح ريظن اضيأ هلو «عيرشتلاو

 نوناقلا يف ةبوتكملا ةيروتسدلا بتكلا نإف :رصاعملا لاثملاب أدبنلو

 تناك 2 مويلا ملاع يف ةرضحتملا لودلا ىدحإ نأ انل لقنت «يروتسدلا

 .شيجلل ةبسنلاب انه حرتقا ام قفو ناملربلا يف بئانلل ةبسنلاب لمعت

 ؛ يداليملا رشع سماخلا نرقلا ىلإ رشع ثلاثلا نرقلا نم ةلودلا هذهف
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 نم ةيرهشلا هتاصصخم ذخأي ال «ناملربلا يف بئانلا نأب نوناقب مزتلت تناك

 دسجي نأ يغبني يذلا :«بئانلا اذه ىلع ةنميه ابل نوكت اليك «ةموكحلا

 نم يأ «مهسفنأ سانلا نم هبتار ذخأي بئانلا ناك امنإ لب «سانلا ةدارإ

 باونلا يف نوناقلا اذه ناك «نورق ةثالث وأ نينرق لاوط كلذو «هيبخان

 اونمض مهنأل هلعل ؛ جهنملا كلذ ىلع اورمتسي مل كلذ دعب «لوعفملا يراس

 .ناملربلا ىلع نميهت ال ةلودلا نأب

 «شيجلا وأ «ناملربلا ىلع ةمات هبش ةنميه لودلا كلتمت يتلا انلود يف امأ

 لوحتت اليك «ةنميبلا هذه صيلقتل ةيفاضإ تانامض رفون نأ ذئدنع بجيف

 .بيرخت ةادأ ىلإ

 نم يرهشلا هررقم وأ هبتار ذخأي نأ نم عنام ال بئانلا نأ امك :لوقنف

 «نيبخانلا نم هتيقرت وأ هبتار يركسعلا ذخأيل كلذك «ةنيعم ةيلآب نيبخانلا

 .الثم دجسملا اهمسا ةسسؤم قيرط نع «ةنيعم ةيلآ قبط سانلا نم
 ىلاعت هللا ناوضر) دلاولا ديسلاو «دجاسملا نع لصفم ثحب كلانهو

 اراودأ ابل نإوي «تاييستلاو ةجاسملا نوذ غب باذك نيف .ردكأ سنك (هياع

 ناتعمتجم ةرخآلاو ايندلا نإ لب «ةدابعلا درجم دجسملا رود سيلو «ةددعتم

 .دجسملا يف

 ريغتب ريغتت وأ عونتت نأ نكميو ءرثكأ سردت نأ نكمي تايلآلا هذهو

 ةلود يف نيعم فرظ يف نوننقملاو ةربخلا لهأ ىأر ول امك «دالبلا وأ فورظلا

 تابوقعلا ماظنو تايقرتلاو شيجلا بتاور نوكت نأ نسحألا نم نأ «ةنيعم

 .دجاسملاب وأ ؛«ءاملعلاب وأ «ناملربلاب ةطبترم اهريغو تالقنتو تالاقإ نم
 عمتجملا تاسسؤم نم ىرخأ تاسسؤمب طبترت نأ لضفألا نأ نوري دقو
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 وه هديرن يذلا يسيئرلا عماجلا امنإ «شاقنلاو ثحبلل ةلباق اهلك هذه « يندملا

 .ةحلسملا تاوقلاو شيجلا ىلع دبتسملا مكاحلا ةنميه صيلقت

 هناحبس لاق دقو «نايغطلا يف يساسألا ببسلا يه يتلا ةردقلا هذه

 ."2د4( فتش هاو أ (حر)) مطل نضل نإ آَلَك + : ىلاعتو

 هنم ةكرشلا سيئر نإف (تاكرشلا)وه «ةرصاعملا لودلا نم رخآ لاثم
 «نيفظوملا مادختسا متي هتقفاومبو ؛ءاردملا نييعت وأ ةرادإلا هنمو «لاومألا

 ديب هلمكأب تابوقعلاو تابوثملا ماظن نوكي نأب ةرصاعملا لودلا لبقت له نكل

 .!؟تاكرشلا ءاردم

 يف اهقطنمو ءاهناش يف ام ةبسنب لخدتتف «كلذب لبقت ال ةلودلاف ..الك

 ةرادإلاو لاومألا نأو ءابل سسؤملا وه ةكرشلا سيئر نأ حص نإو هنإ :كلذ
 ةموكحك اهنكل ءاهيف اوفظويل ًاعوط اوؤاج نيفظوملا نأ ًاضيأ حص نإو «هنم
 سيئر ىلع ضرفت كلذلو «نيفظوملا مهنمو سانلا قوقح ةيامحب ةفلكم
 .ةددحم طباوض قفو الإ نيفظوملا لصفت نأ هل قحي الف «دويقلا ضعب ةكرشلا

 ؛ ةحيحص تاكرشلا هاجت ةلودلا لبق نم ةررقملا دويقلا لك نإ :لوقن الو

 نإف « ,لماعلا كاذ ملظي ال نأ راطإ يف كلذو ؛حيحص ةلمجلا يف اهضعب نكل

 ضرفت اهنكل ثلاث فرط يهو . الثم روجألل ىندألا دحلا ضرفت لودلا
 يف هيطعي نأ يف هل قح ال هنأ ءافظوم وأ ًالماع مدختسي نأ ديري نم ىلع

 .ًالثم مهارد ةسمخ نم لقأ ةعاسلا

 ةسسؤم وأ ءاذك ةكرشل ةصاخلا ةموظنملا لخاد يف تلخدت انه ةلودلاف

 ./-7:قلعلا ةروس )١(

 وخدم
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 اهنأ امك ؛تابوقعلل وأ تابوئملل ادودح تعضوو « طباوض تعضوو ءاذك

 قح ال هنأ ررقتف ؛ةكرشلل يذيفنتلا سيئرلل ىطعي ام ىلع ًادودح ضرفت

 .ًالثم يونس رالود نييالم ةسمخ غلبم هل صصخي نأ ةرادإلا سلجم

 ةلودلا تايداصتقا نم ريثكلاب تحاطأ يتلا ةريخألا ةمزألا ف ثدح امك

 الاوعأ يليفتتلا ريدعلل نوظعي ههنا «ةمرآلا باسأ نمنأ ىيقاذإ :ةريطحللا
 اليك «نيناوق عضوت نأ بجي نذإ .ةكرشلا ةينازيم اهلمحتت ال «ةلئاه ةلئاط

 .نيمهاسملاو ءاكرشلاو سانلا ةماع ملظي

 لجرلا قلخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ دجن اننإف :؛نيوكتلا ملاع يف امأو

 تابوقعلاو تابوثملا ماظن نأ ظحالملا نكل ؛ةرسألا امهنم تنوكتف ةأرملاو

 .مألا نيبو بألا نيب ًايرطفو ًايعوط لقف وأ «ًايعيبط مط عزوتي

 هنإف ؛ ؛ًاضيأ عمتجماو نيوبألا حلاصلو لب ٠ لفطلا حلاصل وه نزاوتلا اذهو

 لفطلا ليلدت يف فرست مألا لعلف « مألا ديب ةبوثمو ةبوقع ؛«ءيش لك ناك اذإ

 ىلع ةوسقلا يف طرفي بألا لعلف «بألا ديب ءيش لك ناك اذإو «دسفيف
 .عمتجما ىلع كلذ نسكغتيو .«ءاضغبلاو دقحلا ىلع لفطلا ىبرتيف لفطلا

 ةيبلسلا ةيسفنلا ةلاحلا هذه نع سفني هنإف ءربكي امدنع لفطلا اذه نأ ذإ

 نود لوحي «ةرسألا يف يعيبطلا نزاوتلا دوجو نكل «سانلا ىلع اهسكعيو

 : ايلابأ هل وخر: وأ ادقفم لذطلا يرده نأ
 ؛هعور نم مألا ئدهتس «تانبلا وأ ءانبألا ىلع يسق اذإ بألا نإف

 نإف «مزاللا نم رثكأ لافطألا تللد اذإ مألاو .ام دح ىلإ مهبناج ذخأتو

 ال سكعلاب سكعلاو «ىنسحلاو ةمكحلاب كلذ نود لوحي نأ لواحي بألا

 .ةرورض نم رثكأ وه لب بولطم يعيبطلا نزاوتلا اذه نإ «قرف
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 رشم ةكدأبلا لجفلا

 نوكي نأ بجي ةلودلا يف رمألا كلذك «ةرسألا يف رمألا امك :لوقنو

 ىلعألا دئاقلا وه عافدلا ريزو وأ ةيروهمجلا سيئر نأ انضرف ولف ؛كلذك

 نزاوم كانه نوكي نأ يغبني هنإف « ةكرتشملا ناكرألا ةئيهلا سيئر وأ « شيجلل

 ىلاعتو هناحبس هللا هعنص امب ءادتقا « شيجلا يف ةبوقعلاو ةبوثملا ماظن يف ؛ هل

 .اهنم هلمكأب عمتجملا ينب يتلا ةيساسألا ةدحولاو ؛ىلوألا ةيساسألا ةنبللا يف

 ةقلطملا ةلودلا ةنميه لبس صيلقت : تانامضلا نم ىرخأ ةنامض نذإ هذه

 .تابوقعلاو تابوثملا ماظن يف نزاوتلا داجيإ ربع «شيجلا ىلع

00 

 ثلاثلا ثحبلملا

 ثحبلا عوضومب ةقالعلا تاذ تاراسفتسالا ىلع ةيوجألا

 ةمظنألا دادبتسا تارربمو ةيطارقميدلل ةيلهألا

 :لاؤسلا

 فلختب اهدادبتسا رربت ام ةداع «نيملسملا دالب يف ةرئاجلا ةمظنألا نإ

 رضت ةيرحلا نإف كلذبو «نورق ذنم بوعشلا هذه برض دق «يفاقثو يسايس
 .؟اهعفنت امم رثكأ بوعشلا هذه حلاصمب

 :باوجلا

 اذه نأ ىلإ ريشن  (ةهبشلا) عقاولا يف لب  لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا لبقو

 نأل كلذو ؛رارحألاو نييحالصإلا هجو يف نودبتسملا ةداع هرهشي حالسلا
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 كلذلو «سانلا قانعأ نع ةيديدحلا مهتضبق اوعفري نأب نوضري ال نيدبتسملا

 .قرطلا نم ةقيرط ةيأب مهتطلس سيركتل ججحلاو راذعألا نوقلتخي
 :ةبذاكلاو ةمهوتملا راذعألا كلت نيب نم يه «2ةعرتخملا ةجحلا هذهو

 ةيمالعالا هقاوبأو روتاتكيدلا مكاحلاف ءروتاتكيدلا ةرطيس ةموميد نامضل

 اوناك اذإ) «ةيراشتسالا وأ ةيروشلا ةموكحلل نيئيهم ريغ سانلا نأب : يعدت

 ريغ سانلا نأب :لوقي وأ «(ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلاب نيمزتلم
 .(ايناملع مكاحلا ناك اذإ) ؛ ةيطارقميدلل نيئيهم

 الو «ةموكحلل حلصألا ةفرعم ىلع نيرداق اوسيل سانلا نإ : يعدتو

 ضرفن (مهمعزب ءامكحلا ماكحلا) نحن اننإف اذل «هباختنال ةدارإلا نوكلمي مه

 ىلإ كلذو «مهحلاصمب فرعألا اننأل ؛ مهح اصم ىلع نيميقك مهيلع انسفنأ

 ذئدنع ؛«مهسفنأب مهسفنأ اومكحي يكل «ةيلباقلا مهيف رفوتتو سانلا أيهتي نأ

 !!باختتنالاب دالبلا اوريديل مهيلإ رومألا ضوفن

 ةيهاو ةهبشلا هذه نإ :لوقن نكل ؛ةداع حرطت يتلا ةهبشلا يه هذه

 تيب جسن نم تكيح اهنأك ىتح فعضلاو نهولا نم يهو ؛ ةليلعو ًادج

 ىتح وأ «فقثم ىلع وأ ؛« لقاع ىلع يلطنت دعت مل ةليحلا هذهو «توبكنعلا

 .مهنم ليلقلا الإ « لهاجلا ىلع
 تاردقم ىلع ةيعرشلا ريغ ةرطيسلا ريربتل ةعدخ هذه نأ حضاولا نم نإف

 باحصأ نأب هتميرج رربي مث ءاراد مهدحأ بصتغي نأ لثم كلذو «سانلا
 ؛«لزنملا رومأ ريبدت نف نوفرعي الو «مهل يركف دشر ال رادلا لهأو لزنملا

 .ىكذأو مهفأو مهنم فرعأ  بصاغلا يأ  هنإو

 : لوقن هلك كاذ نع رظنلا عطق عمو
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 :ا؟13ه.كل نبأ قف الوأ
 ؛ةيراشتسالل وأ «ةيطارقميدلل نيلهؤم ريغ سانلا نأب كل لاق نمو

 .!؟.ىروشلا ىلإ ةبسن  ةيروشلا ةموكحللو
 نيفقثملا رثكأ امو «ةمألا يف ءاملعلا رثكأ امف ءامامت سكعلا ىلع رمألا لب

 .مهريغو ءاردمو نييفحصو نيسدنهمو نيماحمو ءابطأو نييالملاب مهو
 عم نولماعتي مهتماع نإو «؛نوروطتم نمزلا اذه يف سانلا رثكأ نإ لب

 تاكبشو «(تنرتنالا) ةيتوبكنعلا ةكبشلا لثمك «مالعإلا لئاسو فلتخم

 ةلصتملا ةلاقنلا فتاوبلا عاونأو «كوب سيفو رتيوتك يعامتجالا لصاوتلا

 .اهريغو يسكالاجلاو نوفيآلاو يرب كالب :ك تنرتنإلاب

 تابتكملاو قاوسألا يف ةرثكب ةرفوتم تالجملاو دئارجلاو بتكلا نأ امك

 .اهريغو داب يآلاو بوساحلا ةزهجأو

 الإ هذه امو ! ؟نيلهؤم اوسيل سانلا نأب :هناوعأو ةيغاطلا لوقي نيأ نمف

 , ىوعدلا هذه يف مهتم وهف «هصرق ىلإ رانلا رجي هنإ لب «ناطلس ريغب ىوعد

 لاجما ةلودلا حسفت نأ ام هنأب دهشي لكلا نإف ؛ سكعلا ىلع ةمئاق نيهاربلاو

 تامظنمو تاداحتاو تاباقن سسؤتو «تالحو دئارج أشنت ىتح سانلل

 .كلذ ريغو «ماتيألا ةياعرلو ةيحصلا ةياعرللو يندملا عمتجملل تاسسؤمو

 هيف ترفوت «دلب يأ يف سانلا ىرن اذلو «سانلا قنخت يتلا يه ةلودلا نإ

 .اوقلطنا دق ةيبسن ولو تايرح

 سانلل ةقيقح لاجنا حسف هماظنو وه له :ىرخأ ةرم دبتسملا لأسنو
 تراصو «لعفلاب اوزجع دق سانلا ىري ىتح «ةيراشتسالل وأ ةيطارقميدللو

 .؟اهيلاع اهلفاسو اهلفاس اهيلاع دالبلا

 م



 ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةهازنلا تانامضو لدعلا ملاعم

 ديه كلا نط رفعنا :ةيقي وي ىنلاتلا نأ نمو ظرف ول < اناتو
 .!؟حلصألا مكاحلا وه هنأب لاق

 نم وأ «ةلهاجلا ةقبطلا نم مه ةداع نيدبتسملا ماكحلا دجن اننأ بيرغلاو

 لهو !!لضفألاو حلصألا هنأ يعدي هدجن كلذ عمو ءادج يداعلا ىوتسملا

 ءانيس نب يلع وبأ وأ «يسوطلا ةءافك لمحي نم نيدبتسملا ماكحلا يف دجت

 قوقحل هترداصم رربي كلذ لهف دجو ول ىتحو !!نتوين وأ «نوسيدأ وأ

 .! ؟مهاضر نودو ةردقلاب مهيلع ةرطيسلاو «نيرخآلا

 دجويو «ةيداعو ةدودحم ةداع نيدبتسملا ةفاقث نأ ملعي لكلا نإ :دكؤأو

 وه نمم فولألا تائم وأ فولألاب دجوي امك «نييالملا هلاثمأ نم دالبلا يف

 ْ !! ©9هنم أفكأ وه نمو ةفاقث هنم رثكأ وه نمو ؛هنم ملعأ

 ةلباقم وأ ةرظانم مقيلف «مالكلا اذه هراصنأ وأ دبتسملا ضفر اذإو

 نمو تاءافكلا نم «دالبلا ءاحنأ يف كلانه مك عيمجلا دهشي يك «ةينويزفلت

 وحنب دالبلا نوؤش اورّيسي نأ نونكمتي نيذلا نمو «ءاملعلا نمو نيركفملا

 .لضفأ

 اومكحي يكل ةءافكلا كلت مبلو ؛نوئيهم الوأ سانلا نإ :لصاحلاو
 اونوكي مل نإو «ةعيرشلا لبقي نمل ؛ةعيرشلا راطإ يف مهسفنأب مهسفنأ

 .هنوضتري يذلا راطإلا يفف نيملسم

 هدا لها بكشي نأ بحنفا :نعمم ريغ سانلا نأ ىضرفا ول + اناث
 اذهشايلاق عم ذإ : هكا ىنقتلاو: تاعناجا ةذتاضاو كاملعلا ناكر

 اههابشأو ةيدوعسلاو رطقو نيرحبلاو رصمو سنوتو ايبيل كولم وأ ماكح ةفاقث ضرعتسن نأ يفكيو 2غ(

 .ةعجاملا قمعو ةاسأملا مجح فرعنل



 رشه عمدابلا لجفلا

 .! ؟مهمكحي نأ بجي يذلا وه دبتسملا

 يسمو او و ب

 ءاكحلا دو ضرف رف ول مث : ةيمالسالا ةيراشتسالا وأ ةيطارقميدلاو مكب

 لوقلا اذه نأ عم  أفكألا مه لعفلاب دالبلا هذه يف نومكحي نيذلا نيدبتسملا

 وول اياب دا لا ب اولا ايدو

 لود نم ًاضرف : ةنس نيسمنخلل مكحلا ةدس يف مكاحلا ءاقب يه ةاسأملا نإ

 لب «كلذ لفكتي يلمع جمانرب نود نمو ؛ هتفاقثو عمتجماب ءاقترالل ةلواحم

 .رارحألاو نيضراعملا نجس وأ لتق وأ لايتغاو تاءافكلا قنخو

 هدونب نمف ةيلباقلا ريفوتو ةيضرألا ةعانصو يقرلل يلمعلا جمانربلا امأو

 ؛(ةيساردلا جهانملا رييغتب ءدبلا» :سانلل رومألا ضيوفت اقح ديري نمل

 قوقح نعو ةيطارقميدلا وأ ةيراشتسالا نع ثدحتتو بصت نأ بجي ىتلا

 ف لاحلا كلذكو ءاهيلع باللطلا ىبرتي يكل ,ةيددعتلا نعو ؛«ناسنإلا

 .اهريغو (مالعإلا لئاسو)

 جهانملا نإف ءامامت سكعلا وه ةيدادبتسالا لودلا يف هدهشن يذلا نكل
 دئاقللو ءدحوألا ميعزلل رمزتو لبطت ٠ ءاهريغو مالعإلا لئاسوو ةيساردلا

 إب تايعو 00

 # ل ل
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 ةيركسعلا ةسسؤملا ْق ةهازنلا تانامضو لدعلا ملاعم

 ىضوفلا رجفت ةيلامتحاو شيجلل دئاقلا باختنا

 :لاؤسلا

 تاءامتنا عونت ىلإ رظنلابو «بجاو لمتحما ررضلا عفد نإ ةدعاق بسحب

 يف ىضوفلا رجفت عقوت ةيعوضوملا نم سيلأ «ةيفاقثلاو ةينيدلا تاعمتجملا

 ىضوفلا كلت يدافت بجي يلاتلابو «باختنالا ربع شيجلا ةدايق رايتخا لاح

 :؟ نينعتلا ريغ

 :باوجلا

 لضفألا ىقبيف «ىضوفلا لصحت ال فوس هنأ ءاقباس هثحب مت امم حضتا دقل
 لومعملا ماظنلا سكع ىلع «باختنالاب شيجلا ةدايق نوكت نأ نم ركذ ام وه

 ريزو همسا هل ابئان هلبق نم بصني ةيروهمجلا سيئر نإ ثيح ء«ايلاح هب
 .هريغ وأ « عافدلا

 نأ ضرف ول ىتح «ليدبلا اذه نم لضفأ لئادب كلانه نأ انيأترا دقل

 ؛ تاباختنا شيجلا لخاد يف يرجت نأ لئادبلا نمف «بختنم ةيروهمجلا سيئر

 ىرخأللا لئادبلا نم نأ ان ركذو «شيجلل ىلعألا دئاقلا نيعي تاباختنالابف

 ؛ ةيروهمجلا سيئر نوبختني ًاعيمج سانلا نأ امك :ةماع تاباختنا ىرجت نأ

 سانلا اه « باونلا نوبختني اعيمج دالبلا نم ريثكلا يف سانلا نأ امكو

 نأ ةحص مدعو «بصنملا اذه ةروطخل ًارظن ٠ :نشيدا دئاق وشفي اعمج

 شيجلا ةوقو ةيروهمج ةسائر :ةيذيفنتلا نيتوقلا لعجنو «نيبصنملا جمدن

 .دحاو صخش ديب «ةحلسملا تاوقلاو

 لوقن الف « طباوضب ةرّوسم لئادبلا هذه نكلو «ةحورطملا لئادبلا هذه

 ايدنج اوبختني نأك ؛ ناسنإ يأ اوبختني نأ مبل نأ (شيجلا تاباختنا) يف



 رشع عكدادلا لجفلا

 حشرملا يف رفوتت نأ بجي طباوضو تافصاوم كانه لب ؛« شيجحلا ةداشل يذاع

 ةيروهمجلا ءاسؤر حيشرتل طباوض دجوت امك «شيجلا ةدايق لثم ماه بصنم

 كلت ةاعارم عم ىضوف ةيأ تاباختنالا مزلتست الو «تاباختنالا ءارجإ دنع

 سسألاو طباوضلاو رطألا

 ةسائرل حشرملل نوكي نأ مزلي لب « يمألا انالف اوبختني نأ مهل لوقت الذإ
 نوكي نأو ؛ ةفرعملاو ميلعتلا نم نيعم ىوتسم ٠ « شيجلا ةدايق اذكو ةيروهمجلا

 ةيسكحأ ةلوني اطيترمب نوكيا نأو : انتاج نوكيذلا أو ؛ افيظن يئانجلا هفلم

 لاحلا كلذكو ؛نالربلا ءاضعأ يف كلذكو كلذ ريغ ىلإ ؛ابل اليمع ةيداعم

 .شيجلا دئاق يف امام

 حشري نأ ةجيتنلاو «هبشأ امو «ةنامألاو ةءافكلا نم عضوت طباوض كانه

 ا وضعك ؛ ةحلسملا تاوقلاو شيجلا دئاق بصنمل مهسفنأ دارفألا نم ةعومجم

 ؛مهدحأ نوبختني سانلا مث ؛ طباوضلا مهيلع قبطنت نأ طرش ؛ الثم نيرشع

 .!؟كلذ نم مزلت ىضوف ةيأو : مهدحأ نوبختني شيجلا دارفأ وأ

 اهقاطنو مالسإلا يف تايرحلا

 :لاّؤسلا

 لب ريشي هؤرقنو هعمسن ام نإف « برغلا دالب يف تايرحلا ةعس نم مغرلاب

 لهف ,مويلا ةدوجوملا تايرحلا نم عسوأ مالسإلا يف تايرحلا نأ ىلع ءدكؤي

 .؟ةقلطم مالسإلا يف تايرحلا نأ ينعي اذه

 :باوجلا

 ال هنإ : لوقن راصتخاب نكل «عسوأ اماقم بلطتت ةيفاكلا ةباجإلا نإ عم
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 ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةهازنلا تانامضو لدعلا ملاعم

 نم ةملكلل امب ةقلطم ةيرح :«يئالقع ماظن يأ يفو «ةلود ةيأ يف كلانه دجوت

 وهف «ةقلطملا ةيرحلا ننقي عيرشت يأو «نوناق يأ دوجو مدع ىنعمب « ىنعم

 نأ قساف رجاف لكل زاجلو « جرملاو جربلاو ىضوفلا تمزلل الإو لوقعم ريغ
 .!رح هنأ ةعيرذب ضارعألا ىلع يدتعي وأ « سانلا لاومأ نم ءاش ام قرسي

 نم عسوأ ةيمالسإلا تايرحلا ةرئاد نأو «ةيرحلا دودح يف وه امنإ مالكلا نإ

 .اهريغ

 دمحم هب ءاج يذلا عيرشتلا بسح ىلع مالسولا ف هنأب :لوقنو

 دادتمالا مهرابتعاب 88 تيبلا لهأ اهركذ يتلا ةمتتلا اضيأو 2 ىفطصلملا

 لاق ثيح «هنم ملعلا اوقلت نيذلا مهرابتعابو ةييهللا لوسرل يعيبطلا

 ©27(بابلا تأيلف ةنيدملا دارأ نمف ءاهباب يلعو ملعلا ةنيدم انأ» :لوسرلا
 يف اهلثاميو اهعراضي ام دجوي الو «سانلل ةريبك ةيرح تاحاسم رفوتت

 .ةرضاحلا ةمظنألا

 ؛«كلذ لقعي ال لب «ةقلطم تسيل يمالسإلا نيدلا يف تايرحلا نكل

 ةدوجوملا تايرحلا نم ريثكب عسوأو لضفأ يه ةيبسنلا تايرحلا هذه نأ الإ

 ةماقإلا ةيرحو «ءانبلا ةيرح :الثم اهنمو ؛«مويلا ملاع تايطارقميد رثكأ يف

 ةيرحو «ءريدصتلاو داريتسالا ةيرحو ءرضحلاو رفسلا ةيرحو «نكسلاو

 هريغو موسر عفد نودبو ةيطارقوريب نودبو نيتور نودب تاكرشلا سيسأت

 .ارج ملهو اذكهو «تاحابملا ةزايح ةيرحو

 باتك اهنم «لقحلا اذه يف بتكلا نم ةعومجم ةِقدلاولا ديسلا بتك دقو

 + ؟(يو

 .ةتابن نبا بطخو يلع مامإلا مالك نيب ةنزاوم 7١4 ص ا/ج :ةغالبلا جهن حرش )١(



 رشع ةءدادلا لجفلا

 ةعوسوم نم تايرحلا 46١ج :هقفلا“ باتك اهنمو "ةيمالسإلا تايرحلا"

 ”مالسلاو هافرلاو ةيرحلاو ناميإلا ملاعل ةديدجلا ةغايصلا“ باتكو «هقفلا

 نكل «تايرحللو ةيرحلل رهظم هنأب يعدي يبرغلا ملاعلا نإ :ًالئاق ءاهريغو
 لكشت ال يبرغلا ملاعلا يف تايرحلا نأب دجن قيقدلا يملعلا ليلحتلا ىدل
 .ةيمالسإلا تايرحلا نم ةئاملاب ةرشع

 الف مالسإلا يف امأ «تاحابملا ةزايح ةيرح يبرغ دلب يأ يف دجت ال كنإف

 موقي نأ سانلا فانصأ ةفاك نم دحاو لكل لب ؛كلذ نود لوحي نوناق دجوي

 ريغو ةعرزم عنصو ريوستلا وأ ءانبلاب اهئايحإ ديرت ضرأ يأ «ضرألا ءايحإب
 عفد نودبو «ةلودلا ناذئتتسال ةجاح نودب ؛«كلذ يف ةيرحلا مهلف «كلذ

 .كلذ هبش وأ موسر

 ةباغلا ىلإ وأ «ءارحصلا ىلإ بهذي نأ سانلا ةماع نم دحاو لكل نأ امك

 وأ كامسألا وأ تاورثلا وأ يضارألا نم ءاش ام زوحي نأو ءراهنألا ىلإ وأ

 مدعو نيرخآلاب رارضإلا مدع وه ديحولا راطإلاو ءاهريغ وأ راجشألا

 يضقي ثيحب ءاهلك كامسألا ديص هل زوجي ال : : الثمف كلذ يف لالغتسالا

 نكل ءررض ال ةدعاق هلمشت ماع راطإ اذهف ءاهلك ةيكمسلا ةورثلا ىلع
 لعجتل تعضو يتلا «ةتباكلا ةفلتخملا نيناوقلا هذه مالسإلا يف دجوت ال

 موسر ءيش لكلو «يهانلاو رمآلا يهو «ناطلسلا يهو كلملا يه ةلودلا

 .هرخآ ىلإو ةيطارقوريبو

 ةزايحك «هضعب ىلإ قرطتلا قبس دقو «ليوط لقحلا اذه يف ثحبلاو
 .تاحامملا
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 تايرحلل ةبسنلاب ساقت ال «ةيدادبتسالا دالبلا يف تايرحلا نإ : لصاحلاو

 تايرحلل ةبسنلاب ساقت ال ةيبرغلا دالبلا يف تايرحلا مث « ةيطارقميدلا دالبلا يف

 .مالسولا يف

 نكلو «2ناسنولا حلاصل تمّرح ىتلا تامرحملا ضعب كلانه «معن

 يتلا ولا فيسملا ركن انيأ دلو ريتك رتكأ ةيعطولا مظنلا يف تامرحملا

 ناسنإلا نأب :لوقيف ,"قوقحلا ١١٠ج :هقفلا" هباتك يف نجسلا دراوم نع
 نطاوم نإف مالسإلا يف امأ ؛نطاوملا تائم يف ةيعضولا ةمظنألا يف نجسي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ يلبقتسم ثحبل هكرتن ام اذهو «ةدودحم نجسلا





 هميدهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل دي 4 ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو





 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو

 ةمدقملا

 «بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا راطإ لوح «ةقباسلا ثحابملا تصلخ

 ىلإ ةقالعلا هذه اهيلع ىنتبت يتلا سسألاو «طباوضلاو دودحلا ةيهامو

 رئاصبلاو ؛هملاعمو هفيراعتو لدعلا موهفم يف ؛ثحبلا يف قمعتلا ةرورض
 ةينآرقلا ةيآلا يف ربدتلا لالخ نم كلذو «لدعلاب مهيفو سانلا نيب مكحلا يف

 هذبل ددسملاو موقملا يهو ءراطإلا يهو «ثحبلل لخدملا يه يتلا ؛ ةفيرشلا

 .اعيمج ثوحبلا

 ةماقتسا نمضن يكل «رفوتت نأ يغبني ني يتلا تانامضلا يف قمعتلا كلذكو

 وأ عارص وأ عازن بشن املك اينلانعر اهتهازنو ةحلسملا تاوقلاو شيجلا
 ىوقأ يه ؛ ةحلسملا تاوقلاو شيجلا نأ رابتعاب «بعشلاو ةلودلا نيب فالخ

 عضوت مل ول «بوعشلا ةضهنو ممألا ةكرح برضل «نيدبتسملا ديب ةزيكر
 لوحت نود لوحت يتلا «لماوعلا نم ةلسلسل سسؤن مل ولو «تانامضلا هذه

 ىلع «ةيعرلل انصح هنوك نمو «دلبلا يف رارقتسالا ظفحل ةادأ هنوك نم شيجلا

 ُدوُنُجْلاَف» : لوقي ثيح رت رخل فايا ايم 19يابرلا ربا ربا ع

 .دادبتساو عمق ءادأ ىلإ هلوحت 20,ةّيِعَرلا ُنوُصْخ ِهّللا ِنْذإ

 نيح اهبلامعأو رصم ىلع هالو امل يعخنلا رتشألل هبتك الله باتك نمو 057 مقر ل 21(

 .ركب يبأ نب دمحم اهريمأ رمأ برطضا
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 رشع ةناثلا لجفلا

 ةياغلا

 ةماقتسال تانامضلا ةلمكتو «هيف مكحلا ةهجل هفيراعتو لدعلا ملاعم نايب

 اهمادختسا مدع نامضو «اهتلادعو اهئادأ ةمالسو « ةحلسملا تاوقلاو شيجلا

 .ةرئاجلا ةلودلا ديب عمقلل ةادأ

00( 

 لوألا ثحبملا

 ةينآرق رئاصب

 هتاقيبطتو لدعلا ملاعم

 تكيمألا ودون نأ مرمي هَلأَّنِإ 8 :همسا لجو ىلاعتو هناحبس هللا لاق
 رئاصبلاو تاءاضإلا نم .  ِلَّرَعْلاَ اومْكَحَت نأ ساَتلاَنْيَب مممكَح اًدِإَو اهِلهَأ كلِ

 ةيهام نايب ةرورض نم ةقباسلا لوصفلا يف هثحب ىضم ام لدعلا ةملك يف

 ءيشلا عضو) : هنوكك ىتش تافيرعتب فرع دق هنأ ثيح ؛ لدعلا فيرعتو

 .(رومألا يف دصقلا)و ؛(هعضوم يف

 نوكو ءرومألا يف طسوتلا ينعي وهو ءداصتقالا ةملكل رذج وه دصقلاو

 ,(هتءاسإ ىلع ءيسملا يزاجي و «هناسحإ ىلع نسحملا بيثي نأ) لداعلا

 لادتعالا ةياعر يأ «(نيطمنلا نيبو نيبناجلا نيب طسوتلاو لادتعالا) اضيأو

 طمنلا نيبو «ةهج نم طيرفتلاو طارفإلا يبناج نيب ةماقتسالاو طسوتلاو
 .ىرخأ ةهج نم لفاسلا وأ ينادلا طمنلاو يلاعلا

 ضخ



 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو

 يفيكلاو يمكلا لدعلا -

 ؛ ةيمكلا ةهجلا ينو امك لدبلا الأ يب لدعلا نر هقلذ حيضوتو
 .ةهجلا يف يأ ًايوهج لدعلا ينعي اثلاثو «ةيفيكل | ةهجلا يف لدعلا ينعي ايناثو

 .ةهجلاو فيكلاو هكلا يف لدعلا :ةث ةثالث داعبأ هل لدعلاف

 ىلع ةلثمألا ضعب , ركذب ًادبنلو «ةهجلاو فيكلاو مكلا يف بولطم وهو

 .فيكلا يفو مكلا يف لدعلا

 ماعطلاو لكألا يف لدعلا -أ

 ,ةمختلا ىتح ًاريثك لكأي ال نأ وه امك لدعلا نإف :«(لكألا يف لدعلا)
 ةمدخ نع وأ «تادابعلا نع طرفملا فعضلا هدعقي ىتح اليلق لكأي الو

 .ةيلقعلاو ةيعرشلا هفئاظوو ةيعيبطلا هراودأ رئاس ءادأ نع وأ «سانلا

 كلذك سيلو ؛طسوتملا ماعطلا لادتعاب لكأي نأ وهف «(ًافيك لدعلا) امأ
 قفني نأ لدبف «ادج قار معطم ىلإ بهذي نمك ءًادج ًارخاف ًاماعط لكأي نم
 امك لكأي نأ لدعلاف ءرانيد يتئام فرصي ماعطلا ىلع ًالثم ريناند ةرشع
 .طسوتملا ماعطلا افيكو «لادتعاب

 شيعي فيك فرعنلو «ةربعلا نم اهيف امل ةيخيراتلا ةيضقلا هذه مكيلإو
 .0"2(عيبّرلا َةَتبِ ٍليإلا ةمضخ هللا لاَم َنوُمَّضْحَي) فيكو «نودبتسملاو ةاغطلا

 يف ناكو ؛ماعطلا ىلإ يناعدف هيلع تلخد :ةيواعم فويض دحأ لوقي

 .مهمالحأ يف ىتح ءارقفلا هاري ال امب «ةمعطألا نم باطو ذل ام ةرفسلا

 هنع عمسأ ملو ءادبأ هلثم رأ مل ءادج ًاذيذل ماعطلا نم ًاعون كانه تيأرو

 .ةيقشقشلاب ةفورعملا يهو ةللهل ةبطخ نمو "مقر :بطخلا ؛ ةغالبلاجهن 20غ

 ضقرإ



 رشه ةناتلا لجفلا

 .ريفاصعلا خم نم نّوكتي ماعطلا اذه نإ :لاقف .هنع ةيواعم تلأسف ءالصأ
 امف  اهمجح رغص عم ريفاصعلا خم نوجرختسي ماعطلا ودعم ناك ثيح

 تافصويبو «قتسفلا نهدب خبطتف «ةرخاف ةميلول يفكي امب  اهخاخمأب كلاب

 ' .ىرخأ ةزيمتم
 ةميلولل ءروفصع فالآ ةرشع دايطصا ىلإ انايحأ رمألا مهب لصي ناكو

 رممع يذلا ةيواعمل ماعط ذيذل اهخاخمأ نم اوعنصي يكل كلذ لك !ةدحاولا

 تيأر ام» «نيفعضتسملا فاتكأ ىلع هكلم ىنبو «ءارقفلاو ىماتيلا لاومأب هنطب

 ىلومو نينمؤملا ريمأ لوقي امك , ""عيضم قح اهبناج ىلإو الإ ةروفوم ةمعن
 ال2 نيدحولملا

 ول ىتح «هلاومأ صلاخ نم كلذ لثم ىلع قفنأ اصخش نأول : : لوقت لب
 ابصغو ةقرس نكت ملو « سانلا لاومأ نم الو نيملسملا لام تيب نم نكت مل
 رئاج فرسم هنإف هلع نه لاخلا نلخ لضعم نق قاكو.« الاغا و اراكتحلاو

 .هلحم يف هقفني نأ هيلع ناك ذإ «لداع ريغ ملاظ

 ثرإلا يف لدعلا -ب

 لدعلا نإف ؛ًايضاق ناوخأ عجار ولف ؛«(ثرإلا يف لدعلا) :رخآ لاثم
 نمو ؛نيوخأ اماد ام رخآلاك ةيمكلا ةيحانلا نم امهنم دحاو لك يطعي نأ

 ؛ناراد تيملل تناك اذإف ءامهنيب يواسي نأ هيلع ءاض لكلا ةحاشلا

 قباطتت مل اذإ لزرع ةرورضلاب سيل اذهف ءاراذ نخآللو اراد اذبل ىطعأف

 .رادلا كلتك ةيفيكلا ةيحانلا نم رادلا هذه نكت مل نأب ) ناتيفيكلا

 .ةيولعلا ةحتافلا 87”ص :قادرج جروج  ةغالبلا جهن عئاور )١(
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 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو

 فيظوتلا يف لدعلا -ج

 رابكو شيجلاب طبتري اميفو «ءارزولابو «ةلودلاب طبتري اميف رخآ لاثم
 رباكألا نإف «يلاحلا (فيظوتلا ماظن) يف ًاملظو ًافاحجإ ظحالن اننإف «هتداق
 .نكامألا لضفأ يف هنبا فظوي «رباكألا نم ةطساو هدنع نمو

 ؛نبالا اذه تاءافك نم ةءافك رثكأ «مهنم ريثكلا لعلو « سانلا ةماع امأ

 «ملظو فاحجإ وه هلك اذه نإ «فئاظولا طسبأ نم انايحأ ىتح هنومرحي مهف

 دعا نينمؤملا ريمأ لوقي امك , 20(ةَرئألا َءاَسَأَف رئأتسا» ؛ ةرثآلا نم عون وهو

 .نامثع نع

 مئالع نم هذهو  ةلودلا يف نيلوئسملا نم ًاريثك نأ دجن ىرخأ ةهج نمو
 هذه ةرادإ سلجم يف وضع هنأ ىنعمب بصانم ةدع هل  ةيدادبتسالا لودلا

 وضعو «2ىرخأ ةكرشل ريدمو «ةكرشلا كلتل يذيفنت سيئرو «ةكرشلا
 وه ءمهنم دحاولا صخشلا لعلو «ةسسؤملا هذهو ةعماجلا هذه يف يرخف

 وأ ةكرش نيعبرأ وأ نيثالثل «ةرادإ سلجم وضع وأ فرش وضع وأ ريدم

 .ةسسؤم

 لمعلل رطضيف لمع ةصرف ىلع لصحت ال ةزيمتم تاءافك دجت لباقملا يفو
 .ملظلا ناولأ نم هلك كلذ نإ ؛هريغ وأ ةرجأ قئاسك

 اذه تاكرشلا كلت تبلطو «ةقيقح ةيطارقميد ةموكحلا تناك اذإ «معن

 يكل «ةليسو هوذختا اذإ سيل نكلو «كلذب سأب الف هتاءافكل ارظن ناسنإلا

 .ةلودلا يف بصنم اذ هرابتعاب مهفادهأ ىلإ هربع اولصي

 .نامثع لتق ىنعم يف اللهل مالك نمو 7١ مقر :بطخلا ؛ ةغالبلا جهن 600
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 رشع ةناثلا لبتفلا

 لغتسي فوس هنأل ؛ اهترادإ سلجم يف وضع نوكي نأ هنم ةكرشلا بلطتف

 مغر اهيلع  ًالثم . تاصقانملا ءاسرإو ؛ةكرشلا هذه ةناكم سيركتل هعقوم

 .ملظلا وه اذهو «فاحجإلا وه اذهف  يتأيس امك  اهنم قحألا دوجو
 وأ تاكرشلا هيلع تفاهتتو «ةءافك اذ وه وه اب صخشلا ناك اذإ امأ

 ل اه دوف افاححتإو املا هيصنم ردت نأ نود نمد هقءاقكل تادسدلا

 ارداق لعفلاب ناك اذإ «؛هعضوم يف ءيشلا عضوو «لدع اذهو هيف لاكشإ

 .اهلمكأب راودألا كلتب موقي نأ ىلع
 نأ دجن لكألا يفف «ءالتبالا ةريثك يه اهيلإ انرشأ يتلا ةلثمألا هذهو

 فلتخمو ثرإلا ةيضق يفو .افيك امإو امك امإ «لكألا يف نوطرفم ةداع سانلا
 يفو «روجلاب نوضقي ؛مهنم ًاريثك وأ ةاضقلا رثكأ نأ دجن ءءاضقلا لئاسم
 امدنع «لودلا يلوئسم نأ دجن ؛بصنملا يف وأ فيظوتلا يف ثلاثلا لاثملا

 تاراتعال ليوفل بسانلا صضخكيفلا هلأ نبل كللآن اف انيعم اهقومران ولك

 .ىرخأ ةيحلصم

 تاصقانملا يف لدعلا -د

 ؛ عناصمو لماعم ىلإ جاتحي دلبلا نإف ؛(تاصقانملا» يه عبارلا لاثملاو

 بجاولاو ءرخآ ءيش يأ وأ ئناوم ىلإ وأ « عراوشلاو قرطلا ديبعت ىلإ جاتحيو
 اهتحورطأ ةفلتخملا تاكرشلا ضرعتل «ةصقانم يف كلذ عضت نأ ةلودلا ىلع

 لاملا نم مكو ءاهرفوت يتلا تازايتمالاو «عورشملا اهب ذفنتس يتلا ةقيرطلاو

 وأ ةعارزلا ريزوك 2«صاخلا فلملا اذهب فلكملا لوئسملا ىلع نإف انهو
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 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو

 يأو ؛ لضفألا يه ةصقانم 5 ىري نأ ءرخأ ريزو يأ وأ ناكسإلا ريزو

 زاجنإ ثيح نمو ؛ةلودلا ةنازخل لقأ ةفلكت ثيح نم «لضفألا وه ضرع
 .دوجأو لضفأ تافصاومب عورشملا

 ةبسنب تناك نإو  ةيطارقميدلا لودلا ىتح لودلا بلاغ يف دهاشملا نكل

 يلاح يفخ لكشب «رخآب وأ لكشب لوئسملا اذهل مدقت يتلا ةوشرلا نأ  لقأ

 لدعلا نطاوم نم نطوم اذهو  تاكرشلا ىدحإ لبق نم «يلبقتسم وأ

 .ايلعلا ةملكلا ابلو لصيفلا يه نوكتس  ةرهاظلاو ةيسيئرلا

 بصمملاو ةدايقلا يف لدعلا -ه

 ؛يندملا عمتجملا تاسسؤم بصنم وأ ةدايق) يف ءرخآلا دعبلاو رخآلا لاثملا

 .(تاميظنتلا يفو بازحألا يفو «تاباقنلا يفو

 لعفلاب افكألا وه «بزحلا وأ ةباقنلا دوقي ناك يذلا صخشلا اذه لهف

 وه وأ دئاقلا وه ىقبي ىتح «ةلماك ةنس نيسمخ لاوط ؛ءاضعألا ةفاك نم

 .!؟ادبأ امئاد لوئسملا وه وأ سيئرلا

 ومالا نوكي نأ اردلن نكسملا نهاناك نإو كلك رهألا سيدنا كفا
 ؛ تامظنملاو بازحألا هذه يف وحنلا اذه ىلع رمألا اذامل نكل «ليبقلا اذه نم

 .!! ةينيد ريغ وأ تناك ةينيد

 ناك ذاق انا اعرتقت ةعووم ا وهو لفعل :تالاقفنلا نم لاعلان

 ريغ ناك اذإو .لدعلاب رمأ دق هللا نأل ؛ هلبقي نأ هيلع نإف ًانيدتم انبطاخم
 اذاملف «ةيلقعلا تالقتسملا نم لدعلا نأل ؛ ًاضيأ كلذ لبقي نأ هيلعف «نيدتم
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 تاباختنا كلانه نوكت ال ملف «ةزيمتم تاءافكو ؛ ةديدج ءامد تزرب دقل

 .!؟ةاخوتملا فادهألل ةعامجلا هذه لصويل ءأأفكألا زربي ىكل

 نأ ساتلا َنْيب مّممكَح اًذِإَو اهلهَأ لإ تتنمألا أودت نأ مكَرْمْأَي َهملاَنِإ #نذإ

 , "*4( ندَسَحِِلاَو ٍلدَعْلأ رمي هنأ َنإ + :ىلاعت لوقيو 4( لَمْ أومْكَحت
 ءابوجو اهب رومأملا لدعلا قيداصم نم دعت جذامنلاو ةلثمألا نم هانركذ امو

 هنأ لدعلا يف لصألا نكل «كلذ بابحتسا ىلع ىجراخ ليلد لد ول الإ

 .بجاو

 حالطصالا يف ال حالطصالا اذه يف ؛الدع ىمسي الف ءابجاو نكي مل اذإ

 ىتح لمشي معأ ىنعم اذه نإف ؛«هعضوم ءيشلا عضو ينعي يذلا ؛معألا

 ءيشلا عضت مل اذإ هوركملا لمشيو « هعصوم هتعضو دق يذلا « بحتسملا

 .هعصوم

 معأ نوكي ءهعضوم ءيشلا عضو ىنعمب ذخأ اذإ لدعلا نإ : لصاحلاو

 قح يذ لك ءاطعإ) ك ىرخأ ناعمب هنكل «هوركملاو بحتسملاو بجاولا نم

 هناحبس هللا هب رمأ يذلا لدعللو يبست ولل انواسمو ايوان نوكر دق ( نك

 .ىلاعتو

 يوهجلا لدعلا -؟

 ,الداع ةيمكلا ةيحانلا نم نوكي دق ناسنإلا نأ كلذ ىنعي :باوجلاو

 .ا» : لحنلا ةروس ©
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 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو

 ال نأ نكمي هنكل «هقح قحلا يذ ىلإ لصويف «كلذك ةيفيكلا ةيحانلا نمو

 هرهكر قتلا للضو أك ل دفئا ىتظناقلا يطق ول امك كالو: هج الذاع ةاوكي

 كلذ لعفي مل هنأ ىنعمب ؛ةيبلإ ةهج نكت مل ةهجلا نكل « مولظملا ىلإ هفيكبو
 .اهيئتري ةنيعم حلاصمل امنإو «قحلا قاقحإ لجأل الو هل

 نكتلف « ةعيفر بصانم ىلإ مولظملا اذه لصيس ءام اموي هنأ لمتحي نأ لثم

 .؟ةيوهجلا ةيحانلا نم لدع اذه له « لضفو دي هدنع هل

 هناحبس هللا اضر لجأل وأ «لدع هنأ لجأل لدعلاب مقي مل هنأل ؛ الك

 نأ هملعل لدعلاب ىضق يضاقلا اذه نأ ول كلذكو .هحلصمل امنإو ىلاعتو

 .لدعيف لزعل لدعي مل ولف «ةباقر ةئيه كلانه
 نكت مل اذإفا +( لمعلا هيو هبي ديمقي يبا ق :لالعلا: نإ < لضانللاو

 ةيقت وأ اعمط وأ افوخ تناك امنإو «ةلادعلل بحلا وأ هلل بحلا يه هيف ةهجلا

 .لمأتف ءالدع سيل ةهجلا هذه نم هلمع نإف «ًالثم
 قلعتت يتلا ةهجلا ىلع قلطي نأ نكمي لدعلا نإ :لوقن حيضوتلا ديزللو

 ِكَسَنلأ َنّيأوَل دعت نأ اوعيِطمَسَت نَلَو # :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي «بلقلاب
 لدعلاب ةكرابملا ةيآلا نم عضوملا اذه يف لدعلا رسف دقف . ">4 َمتِصَرَح لَو

 , "047 ةَديوم وت الأ فخ نِإَو 2: لوقت ىرخألا ةيآلا نأل ؛ بحلا يف يبلقلا

 .4( َمُكِضَرَح ْوَلَو كسلا َنيأوَل دك نأ اوُعيِطَمسَش نَلَو © :لوقت ةيآلا هذهو
 عيرشت حصي الف ءادبأ لدعن نأ عيطتسن ال انك اذإ قيفوتلا نكمي فيك

 .4( دوال كف نإَف + طقف سيلو «ةدحاو نم رثكأب جاوزلا

 15 املا ةروس: (1)

 هج ؟:

 ." :ءاسنلا ةروس (؟)
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 رشه عناتلا لجفلا ظ ©

 , اوت الأ فخ َنإَف + ةيآلا كلت نإ : "92 مامإلا لوقي امك باوجلاف ريل حرص نس
 ينعي « كلذ هبشأ امو «ةرشعلا يف لدعلاو «ةقفنلا يف لدعلا اهيف لدعلاب داري

 .يبلقلا يوهجلا لدعلا اهب داري الو ؛يفيكلا لدعلاو يمكلا لدعلا

 َولَو سيلا َنييأوَل دعت نأ أوُعيِطَمْسَش نلَو 2 :لوقت يتلا ةيآلا هذه امأ

 ةئام هينبا بحي نأ عيطتسي ال ناسنإلا نإف «ًابلق لدعلا اهب دارملاف 4( َمُكِضَرَح
 .كلذ نم رثكأ وأ ناتجوز هل تناك ول هيتجوز وأ «يواستلاب ةئاملاب

00 

 يناثلا ثحبلملا

 هتلادعو شيجلا ةماقتسا تانامض

 تاوقلاو شيجلا يف رفوتت نأ ىغبني ىتلا تانامضلا نم بناجل انقرطت

 ؛ةحلسملا تاوقلا كلتو شيجلا اذه لوحت مدع نمضن يكل ؛ةحلسملا

 سانلا قوقح مدهت لواعم ىلإ «مهريغو تارابختسالاو نمألا تاوق دارفأو

 ديكأتلا متو « عمتجما ةينبو ناينب مدهتو «مهتايرح مدهتو «مهقوقح قحستو

 .ةقباسلا ثوحبلا يف اهنم ةسمخ ىلع

 دينجتلا ةيلكيه يف ةثالث دونب -5

 :دونب ةثالث نم نوكتتف ةسداسلا ةنامضلا امأ

 .ةيرابجإلا ةيدنجلا ءاغلإ وه :لوألا دنبلا

 )١( ءاسنلا نم لجو زع هللا هلحأ اميف باب 757-775ص هج :يفاكلا ح١.

 نضل



 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو

 .فرتيحلاو يماظنلا شيجلا صيلقت وه : يناثلا دنبلا

 .يعوطتلا بيردتلا ميمعت وه : ثلاثلا دنبلا

 نأ اهنم لكل نكمي ناك نإو «تانامضلا نم ةنامض لكشت ةثالثلا هذهف

 :نايستحالا] اموريدحاو نا وده حض اها نكلور# ةناعتط لكشف

 يرابجإلا دينجتلا ءاغلإ -أ
 يف اذهو «سانلا ةماعل يرابجإلا دينجتلا ماظن دجوي لودلا نم ريثك يف

 سانلا نأ تاملسملا نم نألف اعرش امأ .اعرشو ًالقع نادمو «ريبك أطخ انيأر

 ذوخأم ةيعرش ةدعاق هذهو «مهقوقحو مهسفنأو مهلاومأ ىلع نوطلسم

 .ةفيرشلا ةنسلا نم اهضعبو «ميركلا نآرقلا نم اهضعب

 «مهقوقحو مبلاومأو مهسفنأ : ةثالثلا رومألا هذه ىلع نوطلسم سانلاف

 ةيرح قرخو كته وهف ؛يمازلإلا وأ يرابجإلا دينجتلا امأ .كش نود

 .ةيعرشلا ةيحانلا نم اذه ؛«هقوقحو هسفن ىلع هتطلسلو «ناسنإلا

 شيجلا مخضت ينعي يرابجإلا دينجتلا نإف «ةيلقعلا ةيحانلا نم امأو

 ناسنإ فالآ ةرشع نوكي نأ يغبني ناك يذلا شيجلا لوحتيف ؛هدارفأ ةرثكو

 ربك املكو «ناسنإ نييالم ةثالث وأ ناسنإ ينويلم وأ ناسنإ نويلم ىلإ «طقف

 عرازم هنأ امإ يدنجلا اذه نأل ؛ رثكأ دلبلا داصتقاب رضأ ؛«عسوتو شيجلا

 وأ ةسدنبلا وأ «بطلا سردي نأ ديري باش وه وأ «ةيدنجلل بهذيس

 نع لطع دق نوكيف «لقأ وأ رثكأ وأ نيتنسل ةيدنجلل بهذيس هنكل «ةاماحملا

 ْ] .ةبسنلا هذه سفنب جاتنإلا

 ةئام هسوفن ادلب روصتنل «ررضلا ةحادفو ةراسنلا مجح فرعن يكلو
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 رشع ةناثلا لسفلا

 0 وما

 ةدمل ةلطعم ةقاط نويلم نوعبرأ ينعي «ةيدنجلل ةجيتنلاب ءالؤه باهذو

 .!1 كلذ هقحلي دلبلا داصتقاب ررض أو «نيتنس

 راص دنجملا اذه نإف :ةيناث ةهج نمو «تلطع دق يتلا ةقاطلا : : الوأ اذه

 هيلع قفني نأ بجي لب «هسفنب هسفن ليعي دعي مل هنأل ؛ نيرخآلا ىلع ةلاع

 .!؟هيلع قفني يذلا نمو

 ,«كلذ هبشأ ام وأ طفنلا لاومأ نم وأ «بئارضلا لاومأ نم ةلودلا وأ هاوبأ

 ةهج نم لمعلا نع لطع دقف « سانلا ىلع ةلاع راص دق هنأ ينعي هلك كلذو

 .ةيناث ةراسخ يهو نيرخآلا ىلع ةلاع ىحضأ دقو «ةراسخ هذهو

 سيلو ؛ثيدحلا رصعلا يف يمازلإلا دينجتلا رهظ دق :لوقنف ًايخيرات امأو

 نويلبان وه رشع نماثلا نرقلا رخاوأ يف ُهْنَس نم لوأ نإو « نمزلا يف قمع هل

 .سانلا ةماع ىلع يمازلإلا دينجتلا نم ًاعون عضوو نّدق يذلا «تربانوب

 اونّتق «يسكع لعف درك أضيأ ةيناث ةهج نم ءافلحلاو «هيف أدب دق وهف

 يمازلإلا دينجتلا
 سكعلا ىلع وه لب «ناسنإلا ةرطف عم قفتي ال يمازلإلا دينجتلا نذإ

 عم قفتي ال هنأ امك «نيدلا دض وه لب نيدلا عم قفتي الو «ةرطفلا دض

 نويلبان اهثدحأ ةعدب وه امنإو «قطنملاو لقعلا عم عطاقت يف وه لب «لقعلا

 .!؟ةعدبلا هذه ةيمالسإلا لودلا عبتت اذاملف «ثيدحلا رصعلا يف

 َدْبَع ْنُكَت اَلَود ًارارحأ اوقلخ سانلا نآلف ؛ ًالوأ ةرطفلل ًافلاخم هنوك امأ
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 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو

 . "0(اًرْخ ُهَللا َكَلَعَج ْدَقَو َكِرْيَغ

 ةطلس سيركت مئاعد نم ةماعد مهأ هنأل ؛ ًايناث لقعلل افلاخم هنوكو

 .نيملاظلاو نيرئاجلاو نيدبتسملا
 مهلاومأو مهسفنأ ىلع نوطلسم سانلا نأل ؛اثلاث عرشلل ًافلاخم هنوكو

 ؛دلبلا داصتقاب رضي هنأل ؛اعبار سانلا حلاصمل فلاخم هنأ امك ؛مهقوقحو

 دقتفي هنأ ىلإ ةفاضإ هلك اذه « جتنملا لمعلا تاعاس نم نييالملا تائم عيضيو

 .ةعدتبم ةعدب وه امنإ «ةيخيراتلا ةيدنسلا ىتح

 .ةرورض رصعلا اذه يف حبصأ يمازلإلا دينجتلا نإ : لئاق لاق نئلو

 هدادبتسا ةدمعأ ميعدتل ةيغاطلا مكاحلل ةرورض وه «معن :لوقنسف

 دينجتلا تغلأ دق لودلا نم ريثكلا دجن اذلو .الف بعشلل امأ «هتيروتاتكدو

 الو بارطضا اهيف ثدحي ملو «ساسألا نم هب لمعت مل اهنأ وأ «يمازلإلا

 «فانصأ ةتس ىلإ لودلا فينصتب ماق يمنأ ريرقت بسحو «ىضوف الو للخ

 :ريرقتلا لوقي «ةيلاتلا قئاقحلا دجن

 :يمازلإ دينجت اهيف دجوي ال يتلا لودلا يه لودلا نم لوألا فنصلا

 .ليلقلا ءيشلاب سيل مقرلا اذهو «ةلود نيرشعو ثالثو ةئام يهو

 :«نيرشعو ةثالثو ةئاملا لودلا كلت نم ةيمالسإلا ةلودلا هذه نكتلف

 «نومعزي امك ىضوف اهيف تثدح الو ءاهعاضوأ لتخت مل كلذ عم يتلاو

 .يرابجإ دينجت اهيف سيل «ملاعلا لود نم ةئاملاب نيتسو ادحاو نأ اذه ينعيو

 يف طقف مدختسي هنكل ًأشيج كلتمت يتلا لودلا يه يناثلا فنصلاو

 .نيمص نم هفارصنا

 ضف



 رشع ةناثلا لجفلا

 دونجلا نأ امك «ةيركسعلا نوؤشلا يف ال . اهطاشن لاجم يهو  ةيندملا نوؤشلا

 .ةئاملاب ةعبرأ يلاوح ينعي امث «لود عبس يه لودلا هذهو «نيحلسم ريغ هيف

 وأ يعوطلا دينجتلا ليبس كلست يتلا يه :لودلا نم ثلاثلا فنصلاو

 يأ «ةلود ةرشع عبرأ .ريرقتلا اذه بسح  هذهو «يمازلإ ريغ يرايتخالا
 .ةئاملاب ةعبس يلاوح

 .!؟ءالؤه نم نحن نوكن ال ملف

 .!؟اهعضو لتخا دق لودلا هذه لهو

 اهنإ فسألا عمو  لودلا ضعب كانه «لباقملا هاجتالا يفو عبارلا فنصلاو

 ؛ ةليوط ةرتفل رمتسي هنأ ىلإ ةفاضإ « يمازلإ وأ يرابجإ اهيف دينجتلا ةيمالسإ

 يفو «ًأرهش رشع ةعبس ىلإ رمتسي الثم رصم يف ءارهش رشع ةينامث دودحل يأ
 اظيأ تنكس قولو رهشألا نم اذك ىرخأ لود يفو ءًارهش رشع ةينامث ايبيل

 عبس يهو ؛لقألا يه لودلا هذهو ءارج ملهو اذكهو ,ىرخأ لود ف

 .ةئاملاب ةعست يلاوح يأ ؛ةلود ةرشع

 اذه نمض «ةفورعملا ةيمالسإلا لودلا ضعب دهاشن «فسألا عمو

 دينجتلا .دينجتلا عاونأ ءوسأ تحت ةجردنم يهف «لودلا هذه نم فنصلا

 دينجتلل ةدوجوملا ةدملا تاجرد ىصقأبو ؛سانلا تايرحل افالخ يرابجإ

 .يفازلالا

 انه اه يفتكنو «يمازلإلا دينجتلا ءاغلإ تانامضلا نم نإ :دكؤنف دوعنو

 .رثكأ قيمعتو ليصفت ىلإ ةجاحب ثحبلا ءافيتسا ناك ناو « 2'”رادقملا اذهب

 ةمسأ ةنايصو 0 .يمازلالا دينجتلل 0 و ل
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 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو

 يماظنلا شيجلا صيلقت -ب

 نكي مل ول ىتح «يماظنلا وأ فرت حلا شيجلا صيلقت وه يناثلا دنبلاو

 بتاور عفدت اهنكل «يمازلإلا دينجتلا ةلودلا عبتت ال نأ نكمي ذإ .ايمازلإ

 «صخش فلأ رشع ةسمخ نم شيجلا نوكتي نأ لدبو ذئدنعو «ةديج

 .رثكأ وأ ؛«نويلم فصن نوكي وأ ءالثم فلأ نيسمخو ةئام مضيس

 ؛ ىرخأ تايرغم ءاطعإ ربع شيجلا ميخضتب ةطلسلا موقت دق كلذكو

 .هرخآ ىلإو تايقرتو تازايتما حنمو ؛« يحصلا نيمأتلا وأ ةايح ا ىلع نيمأتلاك

 فالأ ةرشع عقاولا يف هيفكي دق «نويلم نم هشيج نوكتي يذلا دلبلا نإ

 ءدلبلا ىلع ارطخ دادزي «مخضت املك شيجلا ناف ءرثكأ ال طقف يدنج

 ."2ه4/ وفتسأ هارد( مطل نضل َنإ + «سانلا قوقح ىلعو تايرحلا ىلعو

 دجيس هنإف «نويلم وأ نينويلم نم شيج هءارو ناك اذإ دبتسملا مكاحلا نإف

 شيج ىلإ ئكتي وهو «ملظي نأو «دالبلاو دابعلا قحسي نأ ةيفاكلا ةأرجلا

 : باوجلاو

 مهليهأتو .بابشلل ينطولا دادعتسالا نيمأتل .يركسعلا يمازلإلا دينجتلل لئادب يف ثحبلا نكمي :الوأ
 نيديعب .نيدلا وأ .نطولا يف كيرشلا ,رخآلل نيضفار ريغ نيحلاص نينطاوم اونوكيل .يعمجلاو يقالخألا
 ضعبل براجت كلذ يفو .(يندملا ليدبلا) لالخ نم كلذو ,فلعلا ةفاقثو .يرصنعلاو يفئاطلا زييمتلا نع

 فراعملا نيمأت لجأ نم ىتحو .ةيليهأتو ةيفاقث عماري لا يدنا مع لع باقل جرب دإ ,بوعشلا

 ال ,نيح اص نينطاومو ,لمعلا قوسل نيلهؤمو ,ةايحلا ة ةهجاول نيدعتسم اهنم اوجرخيف .مهل تاراهملاو

 ,ةمشاغلا ةيركسعلا ةوقلل ابطح اونوكي نأ نود .هتدحوو هرارقتساو هنمأل ةنامض لب ,عمتجملل مهيف ررض

 .ثحبملا اهشقاني يتلا

 جهانملل ًارظن ًاجراخ دهاشملا وه امك ابلاغ ققحتت ال ذإ ؛ ؛ اهتحص ضرف ىلع  تايباجيإلا كلت نإ :ايناثو
 صو ٠“ع

 كلذ لك نأ ذإ ةيدادبتسا تناك اذإ ام ال «ةيطارقميد وأ ةيراشتسا ةموكحلا تناك ول نوكت امنإ  ةعبتملا

 .دحوألا دئاقلا وأ مكاحلا بزحلا قحب قيفصتلل بصيس

 .5-7:قلعلا ةروس )١(

 ضع



 رشع ةنانلا لجفلا

 ةهجاوم ىلع اهدنع أرجي ال هنإف «طقف فالآ ةرشع هشيج ناك اذإ امأ .مهرمرع

 يكل رطضيس ذئدنعو ءارسق هل سانلا عاضخإ يف عمطي ال فوسو «هبعش

 ْ .رسقلاو رهقلاب ال لدعلاب مكحي

 :ايداصتقا دلبلا ىلع رطخ وه قبس امك ريبكلا شيجلا نأ ىلإ ةفاضإ
 .اضيأ ةيقيقح ةيسايس ةروطخ لكشيو

 فيكف «ددعلا ةليلق ةدودحم تناك اذإ شويجلا هذه نإ : لئاق لوقي دقو

 .؟نييجراخلا ءادعألا اهب هجاون

 نييجراخلا ءادعألا  ةداع  هجاوت ال «ةيدادبتسالا لودلا نإ الوأ : لوقنف

 اذه نيب بورحلا رثكأ امو «ءاقشألاو ةوخألا هجاوت امنإو ءرامعتسالا وهو

 .!!يمالسإلا دلبلا كاذو يمالسإلا دلبلا

 ؛ ةربكتسملاو ةرمعتسملا لودلا ةهجاومل ةداع مدختست مل شويجلا هذه نإ

 هذه نأ ذئدنع لآملا نوكيسو ؛لودلا كلتب ةطبترم نوكت ام ةداع اهنإ لب

 ةدبتسملا ةلودلا هذه وأ «ةيمالسإلا ةلودلا كلت براحت ةيمالسإلا ةلودلا

 ,سانلا ةماع مه «قوحسملاو ررضتملاو «ةدبتسملا ةلودلا كلت براحت

 .معزي امبسح دبتسملا اذه وه عفتنملاو
 ةينطو تامادختسا مدختست ال  ةداع  شويجلا هذه نإ :لصاحلاو

 .ةرئاج ةملاظ تامادختسا مدختست امنإو «ةيئالقعو ةيعرش « ةيقيقح

 : ملاظ ودع نم يجراخ موجبل ةلودلا تضرعت ول اميف لحلا نإ :ًايناثو
 .يتآلا ثلاثلا دنبلا قيبطت يف نمكي

 ضل



 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو

 ةقباسلا ةلكشملا لحت اذهبو «يعوطتلا بيردتلا ميمعت وه ثلاثلا دنبلا

 ةماع بردتي نأ ؛ ةيمالسإلا ةقيرطلا يه هذهو «سانلا ةماعل يعوطت بيردت

 نأ نودب ءحالسلا ىلع تاركسعملا يف وأ ؛ةماع نيدايم يف ًاعوط سانلا
 ةيقب لثم هب موقي هنإ لب «بردتملل بتار وأ ةلودلا نم فيظوت كانه نوكي

 , "9ةرحلا لامعألا فلتخمو ةضايرلا عاونأ نم سانلا اهب موقي يتلا ءايشألا

 .مهل ةحوتفملا تالاجملا نم اضيأ اذه نكيلف

 يجراخلا رطخلا ثودح ىدل 58 م نإ : الوأ كلذ ةدئافو

 . ايدام بعسل ةوك يللا فرحت اروضن نوتوكتس ىرامعتسالا

 ؛ بعشلا هب عمقيل «دبتسملا مكاحلا ديب ةلآو ةادأ اوسيل لعفلاب مهنإ :ًايناثو
 ثلاثلاو «سردتمو لاقب رخآو «بردتمو عرازم اذهف ؛هسفن بعشلا مهنأل

 ..اذكهو «بردتمو يعماج ذاتسأ وأ يعماج

 هضيع تناك عينا ذه قكولو ؛ عيحصلا يمداسإلا يتلا وه دعما

 اذهو .ةروهقملا بوعشلا قانخ نع ادج ريتك لكفي ففتا تايروتاتكدلا

 .مالسإلا هيلإ وعدي ام وه

 0 متعطتسا ا 6-5 3 ف

 . شيجلاب
 .قادصملاب ريسفت وهو . ")(يمرلا ينعي مهل اودعأ» :؛2#لوسرلا لوقيو

 .ةرصاعملا ةضايرلا عاونأ ىت 000 ل 39

 ٠. :لافنألا ةروس 6

 .١؟ح يمرلاو اهئارجإو ليخلا طابترا لضف باب 49-50 ص هج :يفاكلا (9)

 ضف



 رشم ةناثلا ليفلا

 100 ينعي كلذو , '”(ةحابسلاو يمرلا مكءانبأ اومّلع» : لاق :؛كيهنعو

 ؛ثالث يف الإ لطاب نمؤملا وهل لك» ةياور يفو مومعلا ديفي فاضملا عمجلا نإف
 لخديل لجو زع هللا نإ الأ قح نهنإف ...سوقلا نع هيمرو ,سرفلل هبيدأت يف
 هب يوقملاو :ةبشخلا لماع ؛ةنجلا . صاخشأ ةثالث يأ . ةثالثلا دحاولا مهسلاب

 . ")(هللا ليبس يف هب يمارلاو .هللا ليبس يف

 اهريغو ,"”(مالسإلا ماهس نم مهس يمرلا» :02#قداصلا مامإلا لوقيو

 ةموظنم جارختسا نكميو «ًاريثك اهدنع فوقولا يعدتست يتلا تاياورلا نم
 ءامهريغو دينجتلاو بيردتلا هاجت ةيمالسإلا ةيؤرلا نع اهنم ةلماكتم ةيركف
 .رخآ لاجن لصفملا هثحب كرتنلف

 شيجلل يبعشلا يزاوملا ةيوقت /١-
 يزاوملا ةيوقت وأ «شيجلل يبعشلا يزاوملا داجيإ يه :ةعباسلا ةنامضلا

 ىلإ يجيتارتساو دج ماه رمأ اذهو ء«رئاشعلا وهو ةرطفلاب دوجوملا يعيبطلا
 نوكت نأ بجي رئاشعلا نإف ءشيجلل يبعشلا يزاوملا ةعانص ؛ دودحلا دعبأ

 .ةحلسملا تاوقلا عم ًانمازتم :, ةحلسم

 ضراعتو ضهانت ةدبتسملا لودلاو رامعتسالا نأ دجن نأ بيرغلا نم سيلو

 «بيرختلاو ىضوفلا هنم مزلي هنأب نيلدتسم «بيهر لكشب رئاشعلا حيلست

 ”ب الا/ص 5١ج :لئاسولا كردتسم 2170177”ح 54ب 9١١ص ١١ج :لئاسولا كردتسم )١(
 .175180ح

 .17ح يمرلاو اهئارجإو ليخلا طابترا لضف باب ٠0٠ ص هج :يفاكلا (؟50(؟)

 ”ب 50١-١07ص 9١ج :ةعيشلا لئاسو :77١١7ح ه8ب ١1٠ ص 6١ج :ةعيشلا لئاسو (؟)
 .51077ح

 ضل



 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةمسسؤملل ديشرلا ءادألا غران اميضَو

 ىرخأ ةوق دوجو ديري ال رامعتسالا هءارو نمو روتاتكدلا نأ وه عقاولا نكل

 .هديب ةادأ تسيلو هل عضخت ال  رئاشعلا .

 ءاهنلا اهنعتو اهنمااف د فتاح ةعظاقم اق ويح دير ةةسمملا كولا اذإ
 عفادملا يهو «شيجلل يعيبطلا نزاوملا ىه لب كلذك تسيلف رئاشعلا امأ

 واقل نرسم طولا هر .اياتلا رع يبت

 يه راصتخاب بابسألاو ءاهحيلستو اهتيوقتو رئاشعلا معد ىلإ وعدن اننإ
 ةينب يه ةلئاعلا نأ امكف ؛ناسنإلل يعيبطلا نيوكتلا يه رئاشعلا نأل :الوأ

 ةلئاعلا سفن يه اهنإف ةريشعلا كلذك ءرشبلا يف ىلاعت هللا اهررق « ةيعيبط

 مث ءافلأ اوراصف صاخشأ ةرشع اوناك ذإ «تدتماو تعستاو تربك يتلا

 .فالآ ةرشع

 نأو «لئاوعلا يف اهثودحو لكاشملا دوجوب ناسنإلا عرذتي نأ حصي لهو

 كلذب عرذتي «مهتاجوز وأ مهءانبأ نوملظي نيذلا ءابآلا نم ريثكلا كلانه

 !؟ةلئاعلا ماظن ءاغلإو « لئاوعلا فسنل
 دشرت نأو «ىقبت نأ بجي ةلئاعلا نإ ... باوصلا بناجي كلذ ناف الك

 بجاولاف «تالاكشإو تايبلس نم يناعت اهنأ ضرف ولف ؛رئاشعلا كلذكو

 .اهرود ىغليو ءاهتحنجأ صقصقتو ىصقت نأ ال ٠ ؛ملعتو ىيرتودتشرت نأ

 :ةمأ لكلو ؛«ةضهن لكل دنسلا يه تناك رمألا عقاو يف رئاشعلا نإ

 ل يدرج وربلا كيسا ريكلا عجرلا ناو لاقلا ليس نىلعو» ماظعلا عجارمللو

 ىلع اًئكتم , سانلا ىلع رسقلاب ايبرغ اماظن ضرفي نأ «ناريإ هاش دارأ امدنع

 ةيونعملاو ةيبيغلا ةوقلا ىلإ ةفاضإ  اثكتم يدرج و ربلا ديسلا ههجاو « شيجلا ةوق

 ؛نيحلسم اوناكو نينويلم يلاوح اوناكو «.راولألا رئاشع .رئاشع ةوق ىلع
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 رشع ةناثلا لجفلا

 .امامت ةلئاعلاك ةيبلإ ةيعيبط ةبيكرت رئاشعلا نذإ «ةيغاطلا هاشلا عجارت اذل
 نإف . "24 ضب مُهَصْعَب ساّنلآ لا فد اَلْوْلَو © :ىلاعت هلوقل :ايناثو
 را اس وبلا

 عيطتسي ذإ ؛ربكألا حبارلا وه روتاتكدلا نإف «نزاوتلا اذه لتخا ام اذإو

 .سانلا ىلع ةيديدحلا هتضبق مكحي نأ ل ذئدنع

 وه رامعتسالا نأل امإ «رامعتسالاب طبترت شويجلا نم ًاريثك نأل :ًاثلاثو

 اهماكحلو «ةدبتسملا لودلل شويج ىلإ دعب اميف تلوحت مث ” ""اهعنص يذلا

 الإ ءرامعتسالا اهعنصي مل نإو اهنأل وأ ءاضيأ رامعتسالا مهب ءاج نيذلا

 علينا ءاوق قيرط نهرو هوت افلال ريعاارن] افعال نايتس ظينرف هنأ

 رئاشعلا نع ةريثك ىرخأ ثوب كانهو ءرخآ قيرط يأ نع وأ اهيلإ ةجاحلاو
 .رخآ تقول كرتت اهرودو

 بعشلا يف شيجلا جمد -

 يف شيجلا كارشإ قيرط نع «بعشلا يف شيجلا جمد :ةنماثلا ةنامضلا

 ليصفت كلذلو اهريغو «ةيعارز جماربو «ةيحص جماربو ؛«ةيمدخ جمارب
 . "!'ىلاعتو هناحبس هللا قفو اذإ « لبقتسملل هكرتن

 )١( :جحلا ةروس 5١.

 511 ]01212) بولغ توغاب نوج ريسلا «فورعملا يناطيربلا طباضلا هعنص يذلا يندرألا شيجلاك (؟)
 سرام ١7 - 189417 ليربأ )١5 كينح وبأ هبقلو ءاشاب بولغ مساب فورعملا (8380غ ©1110
75). 

 نيبستنملا مجح صيلقت ةلاح يف .شيجلا فاعضإ لوح لؤاستلا ىلع ةباجإلا يف .ثحبملا اذه يف نكمي (*)

 اهمجحل ةبسن بسحت ال ,ةيضرعتلا ىتحو ةيعافدلا اهتيلباقو .اهتوقو ةرصاعملا شويجلا ةيناكمإ نإ .هيلإ
 يتلا .اهتيلباقو اهتاردق قفو بسحت لب .ةميدق ةديقع كلتف .يمكلا اهلماعم قفو يأ .اهيلإ نيبستنملا دادعأو

 كا



 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو

 اهروطتو ةيعافدلا تاردقلاو حيلستلاو زيهجتلا ةيفيك ىلع امنإو ,مكلاو مجحلا 500 دمتعت ال

 يف حرتقملا صقنلا ضيوعتو .يجراخلا عافدلا نيمأت يف شيجلا ةيلباقل ةنامض نوكيس اذهو .يعونلا ينقتلا
 فوس يتلا ,ةيلاتملا ةردقلاب فرعي ام يأ ,عونلاو فيكلا لالخ نم ,هيلإ نيبستنملا مكو همجح يف ,ثحبملا

 بورحلا يفو .يجراخلا ناودعلاو ضرعتلا دصل اهضارغأ يف ةصصخ اهنأل .بعشلا عمق يف ةرثؤم نوكت نل

 هع يرجي ىلا ةيركسلا ةديقعلا نع "كلضف ,اهيف زيهجتلاو حيلستلا ةيعون قفو ,ارصح ةيماظنلا

 مثعطَتسا ام مهل اوَدِعَأَو 8 : ةميركلا ةيألا عم مجسنيس اذهو ,دراوملا مادختسا (ةيجيتارتسإ) قوسو

 .بعشلا سبيلو ,مالسإولاو نطولل يجراخلا ودعلل [مِهلآ ةيدئاع ثيح . : لافنألا ةروس 4 ووقف نم
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 رشع عناثلا لجفلا

00 

 ثلاثلا ثحبملا

 ثحبلا عوضومب ةقالعلا تاذ ةلئسألا تاباجإ

 يمالسإلا مكحلا ةماقإب جردتلا يف ةبراقم
 :لاؤسلا

 نم لهف «نيملسملا نم اهتيبلاغ نكي مل اذإ ةلودلا يف مكحلا ماظن لوح
 ,«كلذ ىلإ لوصولا يف جردتلا نود اوووف مالسإلا مكح ىلإ لاقتنالا نكمملا

 .؟هتايلآو جردتلا دودح يه امو

 :باوجلا

 ةمزأ «ةنمؤم ةهيزن ةئف تملتسا ول ام يف وهو ءادج ماه لاؤسلا اذه نإ

 يف ءاهعورف ةفاكب «مالسإلا نيناوق قيبطتب عرشت نأ اهيلع لهف ءرومألا
 تناكأ ءاوس «جردتلاب مأ ًاروف . قوقحلاو عامتجالاو ةسايسلاو داصتقالا
 .ةيلقأ اوناك مأ ناكسلا فصن اوناك مأ «نيملسملا نم ةيبلغألا

 سوؤرو دونبلاو نيوانعلا ضعب ىلإ ريشن لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا يفو
 : طاقنلا

 عسولا غارفتسا أ

 امو «2ةردقلاب ةطونم فيلاكتلا نإف ,دهحجلا ىهتنم لذبو عسولا عارفتسا

 فلكم ناسنإلا نإف .عقاولا نتم يف مكحلاب نيمئاقلاو ناسنإلا ةردق دودح يه

 نسكن



 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةستشؤملل ديشرلا ءادألا تاناميضو

 نيناوقلا لكل يعفدلا قيبطتلا رودقملا نم ناك اذإف «هتردق دودح بسح ىلع

 .بجاولا وه ىعفدلا قيبطتلا نوكي « ةيبلس تافعاضم نودبو

 ىوعدلاب ال  اقح ارودقم يعفدلا رييغتلاو يعفدلا قيبطتلا نكي مل اذإو
 تايصوصخ كلانه تناك اذإ الإ «سوردملا جردتلا نم دبالف  ءاعدإلاو

 .هيلع نيمئاقلا كتئلوأ وأ «عمتجملا كلذ يف ةصاخ

 ىدملا ةديعب تاساكعنالا دصر -ب

 ةديعبلاو ةطسوتملاو ةبيرقلا ةيبلسل ١ تاساكعنالا ةاعارم ىرورضلا نمو

 نم اءوس دشأ ةيبلس لعف دودر كانه تناك اذإف «نيناوقلا هذه قيبطتل ىدملا
 بابو مهملاو مهألا باب ةلداعم يف لخديس كلذ نإف «نوناقلا قيبطت دئاوف
 ناك نم لثم هلثمو ,نمزلا اذه يف دودحلا ءارجإ يف امك كلذو ؛ محازتلا

 .هللا حمس ال يناغألا عامسب وأ تاردخملاب ىلتبم نبا هترسأ يف مهدحأل

 «تيبلا نم هبوره بجوي نبالا عم ددشتلا نأ ةرسألا يعار ىأر ولف

 لوحتيو ؛ةدساف تاعامج وأ تاباصعب قحتليو ؛ةرسألا ةياعر نم جرخيف

 ردقلا ربكأ اظفاحم «مهألا يعاريس ذئنيح هنإف «داسفإلاو داسفلل ةرؤب ىلإ

 .رثكأف رثكأ نبالا ءاوتحا ىلع

 لبقتسملل دادعإلا -ج

 ؛ةيلاحلا ةردقلا دودحب للعتلا حصي ال هنإف «لبقتسملل دادعإلا بوجو

 لهاجلا ةلداعم راطإ يف كلذ لخديو «يلبقتسملا دادعإلا كلانه نكي مل اذإ

  عقاولا فلاخ ول ةبوقعلا قحتسي دادعإلا يف رصقملا نإف ءرصقملاو رصاقلا

 .بانتجالا ىلع رداق ريغ ةفلاخملا ىدل ناك نإو

 نكد



 رشع عناتلا لجفلا

 نويوضهنلاو ةاعدلاو نوركفملاو ءاملعلا دعي نأ نذإ يرورضلا نمف

 تازوحلا يف ءاوس ءاهريغو ةيداصتقاو ةيركفو ةيملع ةوق نم اوعاطتسا ام

 اهرودقمب تاءافكو رداوك ةيبرت ربع كلذو ءاهريغ مأ بازحألا يف مأ ةيملعلا

 اولعفي مل ولو «نسحأ يه يتلابو ةمكحلاب ءدلبلا يف مالسإلا نيناوق قيبطت
 .ةيبلإلا ةبوقعلاو يبلإلا بضغلا مهنع عفري الف بولطملا

 ,«ٍفاوو ٍفاك لكشب قبسملا دادعإلا ىلع رداق ريغ فلكملا ناك ول «معن

 تاءافكلاو رداوكلا دوجو مدع وأ ةيؤرلا حاضتا وأ ةفرعملا مدعب للعتلا نإف

 ةيلعفلا هتردق مث ةيدادعإلا هتردق دودح تناكو «تايلآلا رفوت مدعو ةيفاكلا

 .ةبسنلا سفنب جردتلا يف اروذعم نوكي ذئدنع ء«ريغ ال رادقملا اذهب

 دادعإلاب العف ةلوغشم يه كلت وأ ةعامجلا هذه نأ فرعن نأ اندرأ اذإو

 كلذل حضاولا رشؤملا نإف «مكحلا ىلإ لوصولا ىدل مالسإلا نيناوقب لمعلل
 :ئرتانا

 ريغ يف لازت ال يهو نآلا مالسولا نيناوقب لمعت ةعامجلا هذه له-١

 ؟ةرفوتمو ةحاتم تايرحلا لهو ؟يروش اهماظن له :الثم ؟ةوقلا عقوم
 لهو ؟مكاحلا وه درفلا يأرو دادقتالا مأ مرتحم ضراعملا عارلا لهو

 يف مهنإ لهو ؟ةيرثكألا يأر بسح ةطلسلل يملس لوادتو تاباختنا دجوت

 بزحلا نوناقل مأ ؟نيدلا ماكحأل نوعجري كلذ ريغو مهئاضقو مهتالماعم

 .؟نيدلا فلاخ نإو ةلودلا وأ ةريشعلا وأ

 تاءاقكلا ةنرتل . افي ةلامسأو, : ةعامملا هذه. تدير, لهدا
 يفو «ةيمالسإلا ةسايسلاو قوقحلاو «يمالسإلا داصتقالا يف نيصصختملاو

 عيفر صصختلا نيب تاءافكلا كلت عمجت ثيحب .اهريغو ةعانصلاو ةعارزلا
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 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو

 يف مالسولا مكحو ففقومو يأرو جهنمب ةقيمع ةلماش ةفرعم نيبو « ىوتسملا

 .؟ةعقاولا ثداوحلا ليصافت فلتخم

 بذاكلا ال يقيقحلا جردتلا -د

 يف جردتلاو رييغتلا ذختي ال نأ :يسيئر طرش وهو رخآلا طباضلاو

 نإف .لصألا ىلإ ةيوناثلا نيوانعلا لوحتت يكل ؛ ةعيرذو اراعش لمعلا جمانرب
 قبطت نأ وهف لصألا امأ ءاهردقب ردقت تارورضلاو «يوناث ناونع جردتلا

 ,ةسايسلا يفو «قوقحلا يفو «ةعارزلا يفو «داصتقالا يف ةيمالسإلا نيناوقلا

 .ةدحاو ةعفد اهريغو

 ؛ لكشلا اذهب اهقيبطت نوعيطتسي ال لعفلاب رمألا ىلع نومئاقلا ناك اذإف

 فئاز راتس ىلإ جيردتلا لوحتي ال نأ طرش نكلو «جيردتلاب اهقيبطت نكيلف

 نديد وه امك ءرهدلا دبأ ةيوناثلا نيوانعلا ىلع رارمتسالا ريربتل «بذاكو

 .تاموكحلا

 ءاملعلا نم ةلث نواعتت نأ :؛ك>دلاولا ديسلا لوقي امك كلذل قيرطلاو

 فلتخم يف ةعماجلا ةذتاسأ نم ةلثو «ةيملعلا تازوحلا نم مالعألا

 ماعلا عضولل .ةلماشو ةبعوتسمو ةقمعم تاساردب مايقلا يف ؛ءتاصصختلا

 ىلإ جاتحي يذلا امو «هتايلآو ذيفنتلا لبسلو داعبألا ىتش يف نيناوقلا لمجمو

 ديدحتل ةلماش ةساردب نوموقي يأ ؟اهلحارمو اهدودح يه امو ؟هتيجردت

 .مكحلاو عوضوملا

 ءاهقفلا ىروش فارشإ -ه

 :ءايقنلا ضروبق راق قي :اديمعس كلذ ةوكر نا شكلا ةطبالاو
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 رشع ةناثلا لجفلا

 .2“) تاراشإ درج هذه تناكو ليوط ثحبلاو

 ىرخألا ميقلا نيب اهعقومو ةيرحلا يف
 :لاؤسلا

 :(هيلع هللا مالس) بلاط يبأ نب يلع مامإلا نينمؤملا ريمأ مكح نايإ

 ؛ 2نينمؤملا ريمأ اهاغلأ يتلا حيوارتلا ةالصب مهل حمسي يك ضعبلا رهاظت

 بلاطم ىلع 92قفاو دقو 2ةيهللا لوسر دهع يف نكت ملو ةعدب اهنأآل
 ىلع ةيولوأ ةلودلا يف (ةيرحلا) يطعي نيدلا نأ ينعي اذه لهف «نيجتحلا

 .؟نيدلا ماكحأ قيبطت

 :باوجلا

 ةلاجعلا هذه يف نكمي الو :هداعبأو هتادادتما هلو « ماهو ديج لاؤس اذه نإ

 يف ةمهملا تاءاضإلا ضعب ركذنس نكلو «عوضوملا بناوج ةفاكب ةطاحإلا

 : ةيضقلا هذه يف ظحالتو ىعارت نأ يغبني طاقن ةدع كانه نإف «لقحلا اذه

 ميقلا ىدحإ يه ةيرحلا -أ

 ةقلطم ةميق تسيلو ؛ميقلا نم ةميق يه ةيرحلا نأ يه :ىلوألا ةطقنلا

 ةميقو «ىروشلا ةميقو «لدعلا ةميق لثم «ةيرحلا راوج ىلإ ىرخأ ميق كانهف
 ةيرحلا ةميقب كسمتلاو ميقلا رئاس لافغإ حصي ال اذإ «ةلضافلا قالخألا

 .ارصح

 تناك يتلا لاَلْغَألاَو ٌمُهَرْصِ ْمُهْنَع ْعْضَيَوَأ تركذ نإو ةميركلا ةيآلا نإف

 رصان خيشلل 'عجارملا ءاهقفلا ىروش"و ؛فلؤملل 'ةيلوصأ ةيهقف ةسارد ءاهقفلا ىروش" عجاري )١(
 .يدسألا

 نسل



 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو

 2 وٌ

 ُمهْيَلَع ُمُرُحيَوا : الثم ًاضيأ تركذ اهنكل ةثعبلا فادهأ نم فدهك [مهْي :]

 «ناسحالاو «لدعلا ةيآك ميقلا رئاسل تاراشإ تايآلا رئاس يفو ع0[ جل

 .اهريغو رولا أَو

 لهف ةلادعلاب ةيرحلا تحاطأ ول ذإ «نمث يأبو ةيرح اب كسمتلا حصي الو

 .!؟اهب لبقنس

 نسي نأب نالربلا اوبلاطو ةرهاظم يف الثم سانلا جرخ ولو ءادبأ ...الك
 وأ «ءامغإلا ىتح مهتاجوز برض جاوزألل قحي نأ لثم ' : مال ا رتاج اعيريقت .

 ضعب وأ «ةشحوتملا لئابقلا ضعب لثمك «ءامدإلا ىتح مهئانبأ برض ءابآلل

 .ةفلختملا بوعشلا

 لك تيلو «هفيبقاهل اغيآ لدعلا كلو مقلق نوو مننا كاذ ةيرخلا نإ
 لاج ال هنأ نوري ءالقعلا نإف «لدعلاب ةيرحلا تمدطصا اذإف «ةرربم ةيرح

 .ابل

 ميقلا نيب ةنزاوملا -ب

 .ةعيرشلا دصاقم نيب ةنزاوملاو «ةعيرشلا دصاقمب قلعتت : ةيناثلا ةطقنلا

 نأ بجيف «ةميقلا كلت عم تمحازت ةميقلا هذه نأ ول «محازتلا باب يف ذإ

 .هلجأل هريغب ىحضيل «مهألا ظحالي

 .!؟مدقملا امهيأف «ىروشلاو ةيرحلا تمحازت ول :لاثمكو

 مكاح باختنا ىلعو تاباختنالا ءاغلإ ىلع تتوص ةيرثكألا نأ ولف

 ةميق عم ةيرثكألا ءارآ مدطصت انهف «رلتهك وأ جاجحلاك وأ مادصك «دبتسم

 )١( :فارعألا ةروس /!١61.

 ا



 رشع ةناثلا لجفلا

 .؟هعنصت يذلا امف ؟اهسفنب اهسفن يغلت نأ ديرت ةيرحلا نإ : لقف وأ «ةيرحلا

 كلذكو «ثوحبلا تاهمأ نم يهو ءاهلحم يف ةثوحبم ةيلدج هذه نإ

 يف امك «ىرخألا ةيعرشلا رماوألا وأ «ةعيرشلا دصاقم رئاس يف رمألا

 .اهلاكشأو اهناولأ فلتخمب ةينيدلا فئاظولا يفو « ًالثم قالخألا

 تايلقألا فلم زرف -ج

 ,ىرخألا تافلملا زرفن نأ يغبني هنأ «قاسملا اذه يف :ةثلاثلا ةطقنلا

 نوناق مهيلع ضرفي نأ نود نم اهنيدب نيدت نأ اهل يتلا تايلقألا فلمك

 قحي ال «ةنسلا وأ ةعيشلا نم «ةملسملا ةيرثكألا نأ ينعي اذهو «مكاحلا دلبلا

 مهنيناوق ةيذوبلا وأ ةيدوهيلا ةيلقألا وأ ةيحيسملا ةيلقألا ىلع اوضرفي نأ مهل

 .الثم ةيصخشلا لاوحألا يف

 عيمجلا ىلع ًاذفان نوكي ءًالثم رورملا ماظنك «لايسلا ماعلا ماظنلا « معن

 يف روكذم ليصفت ىلع «فلتخت ةيصخشلا لاوحألا نكل ءحضاو وه امك
 :ةققلا

 مهبتك يف ثحابملا هذه نم ًاريثك  دلاولا مهنمو  ماظعلا ءاهقفلا ركذ دقو
 000 ةفادذلا

 ةلوفكم رهاظتلاو ريبعتلا ةيرح دعو

 تارهاظملاو رهاظتلا ةيرح نيب طلخ ثدحي ال نأ بجي :ةعبارلا ةطقنلا

 )١( :هقفلا و « ءاضقلا 85-80ج :هقفلا ةعوسوم يف لقت يزاريشلا مامإلا هبتك ام عجاري ج1١١-؟٠١
 0ج :هقفلا"و « ةيمالسإلا ةلودلا ١1١-٠١1 هقفلا ةعوسوم يف ثحبلا اذبل تقرطت يتلا ءاهريغو "ةسايسلا

 .فلؤملل  طوطخ#  مازلإلا ةدعاق اضيأو «هريغو يدرونجبلا ديسلل ةيهقفلا دعاوقلاو «ةفورعملا
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 هميهافمو لدجلا 0

 ,ىرخأ ةهج نم نيناوقلا ءاغلإ ةيرح نيبو ؛ةهج نم ريبعتلا ةيرحو ةيملسلا

 وه لدعلا لثم نأو :ميقلا ملس يف ًالسلست كلانه نأب انلق ول ىتح ينعي

 ملظ وأ هدلول دلاولا ملظك ؛ملظلا رربت ال ةيرحلا نأ ىنعمب ؛ةيرحلا نم مهأ

 .كلذ ريغ وأ ؛ هيعرازمل يعاطقإلا ملظ وأ « هبعشل مكاحلا

 ةيملس ةقيرطب مهئارآ نع ريبعتلا ةيرح مهل نوكت نأ يفني :ب ال اذه نكل

 لدعلا ىلعو قحلا ىلع سانلا ةيرثكأ تناكو قح ىلع مكاحلا ماك ولف

 قرطت يذلا «فورعملا يعرشلا راطإلا يف ةضراعم ةيلقأ كانه تناكو ا

 .هريغو "ةسايسلا 1٠١-٠١5 6ج :هقفلا" ةعوسوم باتك يف ؛ةدلاولا هل

 هيأر نوك نذإ «مهءارآ نع ةيملس ةقيرطب اوربعي نأ سانلا ءالؤبل نإف

 يف نكل «ةيئالقع ةدعاق يه ىتلا «مهملاو مهألا ثحابم فلتخمو «لوصألا

 .عرشلا همسر يذلا راطولا

 نس لا اي اسوا عدس ليحل

 عجارملاو ةربخلا لهأ فارشإ -ه

 ةيرثكأ ىلإ دوعي « محازتلا باب يف قيداصملا صيخشت نإ : ةسماخلا ةطقنلا

 ةذئاشأ نمو ءاملع نم « نيتفئاطلا نمو ؛نيقيرفلا نم ةربخلا لهأ سلاج

 عجارملا ىروش رظن تحنو « ةعماج

 دحلا ةماقإو وفعلا نيب يعرشلا مكحلا
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 رشم ةنأثلا لجفلا

 :لاؤسلا

 لظ يف ديلولا نب دلاخ هلعف امو «ةميذج ينب ةثداح نع راسفتسا كانه

 , ©"7هلعف نم ةءاربلاب ئمركألا يبنلا ءافتكا مهفن فيكف ؛مالسإلا ةلود

 .؟مويلا ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت يف كلذ رثأ امو «هيلع دحلا ةماقإ نود

 :باوجلا

 :راصتخاب كلذ ىلع

 نأ مكاحلل نإف :«ناج ىنج ول ىتحف «2وفعلا قح يعرشلا مكاحلل

 هلعلف «ةمكحلاب نيناوقلا هذه قبطي نأ مكاحلا ىلع نأ ههوجو نمو «وفعي

 عفنأو ىدجأ وفعلا نأ ىري هلعلو «دالبلا رارقتسال عفنأو ىدجأ وفعلا ىري

 يف دسفيو جرخي دحلا هيلع ىرجأ اذإ هلعلو «هسفن صخشلا ةفئاط ةيادبل

 .ًاعيرذ ًاداسفإ دالبلا

 ةلاكولاب وأ يبلإلا صنلاب ًايعرش ًامكاح نوكي نأ بجي مكاحلا «معن

 لصي نأو «مكاحلا يف ةبولطملا تاءافكلاو تالهؤملل ًادجاوو «ةماعلا

 الراعم وفعلا: نوكي ناباذلا «ءاهقتلا روش راقت عقو «تاناتسالاب مكحلل
 :2لوسرلا نع ةياور يفو  ًالثم هل ًاقيدص يناجلا نوكك  ةيصخشلا هئاوهأل
 (9(اوعيطي الو اوبرطضي نأ ىشخأف .مالسإلاب دهع وثيدح سانلا نإ «ليئربج ايو

 .ةيعيبطلا هرطأ هل نكلو :«يئالقع رمأ وه مهملاو مهألا ةظحالم نذإ «

 .77911ح ١٠7ب 855-77717ص 8١ج :لئاسولا كردتسم )١(

 .202نينمؤملا ريمأ لئاضف يف سماخلا لصفلا ١٠ص :رابخألا عماج (؟)

 مو



 هميهافمو لدعلا ملاعم

 ةيركسعلا ةسسؤملل ديشرلا ءادألا تانامضو

 يناسنإلا كولسلا يف ةيرحلا عقوم

 :لاؤسلا

 نكي مل نإ» :ءاروشاع موي يف ال»نيسحلا مامإلا ءادهشلا ديس لوق نع

 ناك اذإف , "0(مكايند يف ًارارحأ اونوكف ,داعملا نوفاخت ال متنكو ,نيد مكل

 ىنعم وه امف «داعملا موي نوفاخي اونوكي ملو «نيد هل نكي مل لاح يف عمتجلا
 .؟نذإ (ًارارحأ اونوكف» ةيرح ا

 :باوجلا

 :ةيلصفم ةطقن لكشي »2نيسحلا مامإلا مالك يف «ًارارحأ» موهفم نإ

 ؛ طقف بناوجلا نم بناج ىلإ رشنل نكلو ءاهيف ثحبلا لوطي قالطنا ةطقنو
 ةيدوبع نم 100 « تاوهشلا أ نم 06 ينعي (ًارارحأ اونوك) نإف

 .رئاجلا ناطلسلا

 حمس ال  قرسأ نأ يف رح انأ :لوقي نمك اثبع (ةيرحلا) ريسفت حصي الو
 .هيفظوم ملظ يف رح وأ ؛«سانلا ضارعأو سانلا تامرح كاهتنا يف رح وأ هللا

 ينعت ؛«مكايند يف ًارارحأ اونوك» يف ةيرحلا نال ؛ كلذ يف هل قحال ..الك

 ةيدوبع نم ةيرحلاو «سفنلا ىوه نم ةيرحلا ينعت «تاوهشلا رسأ نم ًارارحأ
 .هل عوضخلاو رئاجلا ناطلسلا ةيدوبع نع ررحتلاو :ىلاعتو هناحبس هللا ريغ

 يهو «ةيلقعلا تالقتسملا نم دعت ىنعملا اذهب ةيرحلا نإ :لصاحلاو

 نيدلاب نينيدتم نيملسم دلبلا ناكس نكي مل اذإف «ميقلا نم ةيقيقح ةميق
 اوناك ول امك «داعملا نوفاخي اونوكي مل مهنكل نيملسم اوناك وأ «يمالسإلا

 )١( ص 40ج :راونألا راح  0١بابلا ةيقب /71.

 قل



 رشم عننا اسفلا | ©

 2 نيسحلا مامإلا نإف ؛كلذك مكاحلا ناك وأ  هللاب ذايعلاو  ًاقاسف نيملسم

 نم ءاوهألا هذبل ًادبع نكت الو «كايند يف ارح نك لقألا ىلع :هل لوقي
 كتاوهش ىلع اهفرصتل سانلا لاومأ رداصت وأ بصغت الو «(بذبذو بقبق)

 .ةرخافلا روصقلا يف كتاذلمو

 ملظلاو ةيروتاتكدلا زئارغ نمو «تاوهشلاو ءاوهألا نم ةيرحلا نذإ

 يناسنإلا عساولا ىنعملاب ةيرحلا يه هذهو .حيحصو يئالقع رمأ دادبتسالاو

 .يلقعلاو يمالسإلاو

 اقدصو اقح دقتفيس هنإف ؛هيف مالسإ ال دلب كلانه ناك اذإ : فيضن لب
 نإف «دلبلاب ضهنت يتلا ةعانصلا يفو داصتقالا يفو ةعارزلا يف مالسإلا نيناوق

 .عادبإلا خانم تاءافكلل رفوتو , تاقاطلا ررحت يتلا يه تايرحلا

 يف ًارارحأ اونوك» :هءادهشلا ديس مالك نم نيمهلتسم مهل لوقن اذل
 راهظإ ةيرحو رارقلا ذاختا ةيرح لثمك ءاهومترفو ول ةيرحلا هذهف ؛ ''"(مكايند

 نم ةيرحلاو «ةعانصلاو ةعارزلاو ةراجتلا ةيرحو «راوحلا ةيرحو :؛يأرلا

 قحلا حلاصلو ؛«مكدلب حلاصل نوكتس «ةلضملا ءاوهألا نمو ةتباكلا نيناوقلا
 .ةقيقحلاو

 ةالصلا مهيلع) تيبلا لهأل هيف لاجملا حسف ناكم يأ يف هنأب دهشي لكلاو

 اوعفاديو مهتادقتعم نع اوبرعي يكل ©2تيبلا لهأ عابتألو «(مالسلا ىكزأو

 .مدقت قحلا نإف ةبيطلا ةملكلاو ةمكحلاب ءاهنع

 كَ َكْيَر ليس َلِإٌعَدَأ > :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي كلذلو
 وه ريسفتلا لب ءابل اريسفت سيلو (هيلع هللا تاولص) هتملك نم ماهلتسا ىنعملا اذه نأ حضاولا نم )١(

 .قبس امل وه فارصنالا نأ الإ «قالطإلاب كسمتلا لمتحيو «قبس ام

 نضح



 ةلع موج رس 2 رح

 عيطتسي «لاثملا ليبس ىلع ةيبرغلا لودلا يفو , "9 4« َةََس د َةظعوملاو

 هللا ىلإ ةوعدلا يف «رامثتسا لضفأ ةيبسنلا تايرحلا رمثتسي نأ نمؤملا ناسنإلا

 اهتاعيرفت يفو اهعورف يف «ةفاك مالسإلا نيناوق ىلإو «لدعلا ىلإو قحلا ىلإو
 .هنم ردقلا اذهب يفتكن ٠ ليوط لقحلا اذه يف ثحبلاو «ةقحاللا

 نولمعي نيذلا نم نوكن يكل ؛ اعيمج انل قيفوتلا ىلاعتو هناحبس هللا لأسن

 نيب مثمكح اَدِإَو اهِلمَأ لإ تتمألا ودون نأ كرمي هلأ نإ :ىلاعت هلوقب
 .( اريصب اعيمس ناك هّللَنِإ مي ركع اج هَل أ نإ ٍلَدعْلاي اومُكَحَت نأ ساّتلَأ

 هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 .نيرهاطلا

 )١( :لحنلا ةروس 6؟١7.

 نذل







 بعشلاو ةلوالا نيب ةقالعلا رمالم

 ميركلا نآرقلا.١

 . لثكت يضرلا فيرشلا ديسلا عمج ا2نينمؤملا ريمأ مامإلل ةغالبلا جمن .؟

 . سدت ينيلكلا بوقعي نب دمحم خيشلا «يفاكلا لوصأ .*

 . يدق يلماعلا رحلا نسحلا نب دمحم خيشلا «ةعيشلا لئاسو .4

 . لمت قودصلا هيوباب نب يلع خيشلل «ةمعنلا مامتو نيدلا لامك .ه

 . سدي قودصلا ةيوباب نب يلع خيشلل «لاصخلا .5

 . لكن يسربطلا يلع نب دمحا خيشلل «جاجتحالا .

 . ليدت يسلجب ا رقاب دمحم خيشلل راونالا راحب باتك.+

 . ليدت يسربطلا نسحلا نب لضفلا خيشلل «نايبلا عمجم ريسفت .

 ٠. يت يشايعلا دوعسم نب دمحم خيشلل «يشايعلا ريسفت .

 ١. سدت يلالحلا سيقلا نب ميلسل «يلالحلا سيقلا نب ميلس باتك .

 ينيسحلا دمحم ديسلل -ءاضقلا باتك , 5-85 ج هقفلا ةعوسوم .5

 . لمدت يزاريشلا
 ينيسحلا دمحم ديسلل «مالسالا يف مكحلا باتك «44 ج هقفلا ةعوسوم ١١.

 . لمذق يزاريشلا
 . ليت يزاريشلا ينيسحلا دمحم ديسلل ,«قوقحلا باتك 2.٠٠١ ج هقفلا ةعوسوم .4

 دمحم ديسلل «ةيمالسالا ةلودلا باتك ١١١-٠١7« ج هقفلا ةعوسوم ©٠.

 . ليكن يزاريشلا ينيسحلا

 ينيسحلا دمحم ديسلل « ةيسايسلا باتك ٠.6-١.5 ه ج هقفلا ةعوسوم .5

 . لمذت يزاريشلا
 . ليت يزاريشلا ينيسحلا دمحم ديسلل «تايرحلا هقفلا

 . سدت يزاريشلا ينيسحلا دمحم ديسلل «ةيمالسالا ةيرحلا 8

 . ليؤت يزامنلا يلع خيشلل «راحبلا ةنيفس كردتسم .8
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 .فلؤملل «ةيلوصأ ةيهقف ةسارد ءاهقفلا ىروش .

 .فلؤملل «ةيداشرإلاو ةيولوملا رماوألا .

 .قادرج جروج ةغاللبلا جم عئاور .

 .سقرم ليحنإ «ديدجلا دهعلا ءسدقملا باتكلا .

 .ناكلخ نبال «نايعألا تايفو .

 .ريثك نبال «ريثك نبا ريسفت .

 رداصملا مهأ

 ضني





 باتكلا تايوتحم

00 

 ا ا ل ا ا ل ول ةيفاقثلا ىقتلا ةسسؤم ةملك

 0 ا ااا ا ا اا ميدقت

 11 او عال تلا ع داو ضال هل هك ع تا خد هك يا نبا بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا ملاعم

 0 ]1 1 1 1ز]ز1ز ز]1ز11 لوألا لصفلا

 بعشلاو ةلودلا نيب قالعلا يف اهعقومو ةنامألا

 ا يا و ا ل نا تالا لل ا جوملا سفن تماما نإ داو ف فب قا القا نول تت ل ل ةمدقملا

 ا ا و ا و اهفادهأو ةساردلا ةياغ

 0 ا ا لوألا ثحبملا

 0 ةينارق رئاصب

 نك



 بعشلاو ةلوالا نيب ةقالعلا رمالم

 000 8 ةنامألا ءادأب يهلإلا رمألا يف تاءاضإ

 0 ل يل ا :ىلوألا ةءاضإلا

 ا ل ا :ةيناثلا ةءاضإلا

 00 ااا :ةثلاثلا ةءاضإلا

 ا يل ل ا ةنامألا موهفم يف قارغتسالاو مومعلا

 000000 :ةعبارلا ةءاضإلا

 0 ةيلقنلا ةّلدألا يف ةطلسلاو مكحلا ةنامأ

 000 ا ا ا (تانامألا) ةيلومت

 1 و عشا نوما اا سا ناو هر دوش ا (تانامألا) ةيلومش ىلع ةلدأ

 00 كظفلو كظحل يف نيمصنخلا نيب واس

 ا ا ماكحلا ىلع ةباقرلا قح عيرشت

 ااا :ةسماخلا ةءاضإلا

 00 00100 يا يناثلا ثحسملا

 00 ا ا ةطلسلا ةيلعفو مكحلا ةيعرش رداصم

 00 0 موكحمل او مكاحلا نيب ةقالعلل ةتسلا ةينوناقلا رطألا

 ا يو ل وب م ل ا ل ا رار ابل ةلاكولا

 ل :موكحملاب مكاحلا ةقالع يف لوألا لامتحالا

 10 قوما اا وقع يحتل و ودم دع اك اطتاب هللا ف احن نقول ضو وطي هوو انوش و اقم نذإلا

 0 ا ا ل ا ا :يناثلا لامتحالا

 0 ةراجإلا



 و

 ل :سداسلا لامتحالا

 1212000 مولظملا ةمجمج يف نانسألا قد

 ”0 عوضوم اب ةقالع تاذ ةيهقف ةلئسأ ىلع تاباحإ

 ا يمالسإلا نيدلا يف نيجسلا قوقح

 ا :لاؤسلا

 باتكلا تايوتحم

 1101 ا دال عاف اف عيا عا

0 



 بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا رمل ظ 00

 1 ا للا هلام بورت هوا ماتا سال تو مافاطا امل ما 1 نجا ةينارق رئاصب

 000 ةنامألا ءادأ يف يولوملا رمألا موهفم

 0 ةنامألا ءادأب رمألا ةيداشرإ ةلدأ ضعب مييقت

 اا 00010110 ا يناثلا ثحبملا

 11 ا ما خو و ع ناو بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا يف ةينوناقلا رطألا

 ا ل :لوألا لامتحالا

 0 1 1 ]ياا ا ا يح :يناثلا لامتحالا

 ااا 001 ااا ااا اا :ثلاثلا لامتحالا

 هذا مرو وراسل ملا افا و كورلا وع اجا أ جاو وجا ينو اانا 23 ه1 مم هدم :عبارلا لامتحالا

 ا ل :سماخلا لامتحالا

 ا :سداسلا لامتحالا

 ها ل ل موكحملاو مكاحلا نيب ةلاكولا دودح يف ةبراقم

 000 ]1 ]ز]ز]1]1]ذ ةلاكولا دودح يف فرصتلا -أ

 00 ]1 ]1]1ذ]1 مكاحلا ليكولا لزع قح -ب

 ا 0 0 000202011 مكاحلا تارارق ضقن قح -ج

 ا ا يزارلا بيذعتو يكلملا ءاملا

 ل موكحم او مكاحلا نيب ةقالعلا يف نذإلل ينوناقلا راطإلا

 00 ا موكحملاو مكاحلا نيب ةراحإلل ينوناقلا راطإلا

 1 ا ل ا موكحملاو مكاحلا نيب ةيالولا راطإ

 اا 0 000101017 مكحلا يف يكاليمابلا جذومنلا

 0 ل ا موكحملاو مكاحلا نيب فنأتسملا دقعلا راطإ



 باتكلا تايوتحم

 10 ثلاثلا ثحبملا

 1 عوضوم اب ةقالع تاذ ةيهقف ةلئسأ ىلع تاباحإ

 ا ا ةيطارقميدلا براجتلا يف قافخإلاو ةيسايسلا تاكرحلا

 0 اا ا ا ا :لاؤسلا

 ا ثلاثلا لصقلا

 تاسسؤملاو بعشلاو ةلودلا نيب ةيقوقحلا ةقالعلا رطأ

 ا الا وا نجوما اد نقوم طالت 4 7 و نما قسما يب يس نجل روس ف ديم ةمدقملا

 0 ةياغلا

 00 ااا لوألا ثحبملا

 ١ دم و ا ا ا ا و و ا ةينارق رئاصب

 ا ا ل ةنامألل يظفللا موهفملا

 ا امهل ثلاث ال نادض ةنايخلاو ةنامألا ١-

 ا 0 00000 : ىلوألا ةءاضإلا

 0 0 ]1 ةنامألا عاونأ -"

 0 0 0000000-ببدد ااا ا :ةيناثلا ةءاضإلا

 0000 000 ؟فرصت نيأف «ةنامأ (بئارضلا) -#

 000 0000 ا ل :ةثلاثلا ةءاضإلا

 0 0000101 ةنامأ (رارسألا) - ع

 117 ا ا مالا معامل درج خا دبا ستاك وشما داما ا وف ع وو ت :ةعبارلا ةءاضإلا



 بعشلاو ةلوالا نيب ةقالعلا رمال

 0 يناثلا ثحبملا

 ا (بعشلا)و (ةمألا)و (ةدايسلا) نع

 لا ل م ا ا ؟يه نملو ؛,مكحلا يف (ةدايسلا) موهفم

 0 ؟ةمألاو بعشلا نيب قرفلا وه ام

 000 1 ؟بعشلاو ةمألا نيب قرفلا جئاتن يه ام

 0 لزعلا ال بصنلا اهلف ةمألا امأ «لزعلاو بصنلا بعشلل - ١

 0 ؟ةيادبلا نع اذام نكل

 0000011111 زؤزؤ0 ؟ةمألا ةبحخنل وأ «باختنالا قح بعشلا داحآل -؟

 00000 يمازلإف ةمألا باختنا امأ ءزئاج بعشلا باختنا -

 1 و ف و ا ولو كتم واتا هاو ه1 وو و ا 4 ايس و فصتام دال ةباقرلا قح - 6

 0 ااا 11د ةيباحختنالا رئاودلا قراف -ه

 000 ةمألا ةدايس ةيرظن جئاتنل انمييقت

 ا 01 ا ا ا ثلاثلا ثحبملا

 ل ةيهقف تاراسفتسا يف ثحابمو تاباحإ

 1 ا ا ا كو يدا هيقفلا ةيالو يف ةيهقفلا ءارآلا

 51 وما رسام فم قوت جل 01 يمالسإلا نوناقلا ف شيلا عقوم

 0 0000000 ؟روهظلا رصع شيعن له

 1 ل ا ا ور روهظلا تامالع ةيجيردت يف ةمكحلا

 اا اا ةاغطلا ةهجاوم يف سانلا ةيلوكسم

 0001 1 ]10 اا ا فلحتلا عبني نيأ نم



 باتكلا تايوتحم

 اا ا ا عبارلا لصقلا

 تاحاسمو «لدعلاب مكحلا رئاود

 00 بعشلا قوقح

 ا م ا ةمدهملا

 00 0000و ةياغلا

 00 ا ا لوألا ثحبملا

 ل ل ل ا ا ا ا ل ا اما ب ةينارق رئاصب

 ا م و و لا (سانلا نيب)و (سانلا ىلع مكحلا) نيب قرفلا

 ا ا :ىلوألا ةريصبلا

 0 1 ؟سانلا نيب ةموكحلا دودح يه ام مث

 0 1 ا (نيب مكحلا) نم (ىلع مكحلا) ف ةيولوألا

 اكو و م اس دو وا طاطا هو ةلاورا  ةناخج طابا سانلا نيب مكحلا ةرئادو قاطن

 ا ا :ةيناثلا ةريصبلا

 ال ا سوا ووسام اج يا لطابلاو قحلا نيب نوماحم او نوراشتسملا

 00 ااا يناثلا ثحبملا

 ا ل عا وسم نا هناا اوما يوتا املا هنت ا يحن وكما ةلودلا قوقح

 اا 6 ًاكلامو ادد لوحت يذلا مداخلا (ةموكحلا)

 11 ا ام ولا ا قا سال وا خللا همام ا ون فرصتلا عنم قح -|

 اا 0 00000 كلمتلا قح -ب

 ا سانلا كالمأ ف فرصتلا قح -ج

 ا بعشلا ريصم ريرقت قح -د



 يعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا رمال ظ

 ا ااا ا ا نينقتلا قح - ه

 ا ا بم اولا طقوك دو او اا انا وقل هورفطج طم ناو ق6 قول اور نع حاط مازلإلا قح -و

 1 1 مت سا دارا بوو وسو لوول راع احا هنو فاول وت فاطم يعم ةبوقعلا قح -ز

 ااا ا اهرّمع نملو هلل ضرألا :رطألا نم

 0 ةلمعلا عافتراو ضافخنا ريثأت

 ااا يااا ؟ديكسملا مكاحلا قطنم وه ام

 000 لا :ىلوألا ةقيقحلا

 06000 ةمألاو بعشلا نيب ةدايسلا

 00 1 ] ] ] ] ]ز]ز]1]1]1]ذ]1]1 ا ثلاثلا ثحبملا

 ارا ا ا ا عوضوم لاب ةقالع تاذ ةيهقف ةلئسأ ىلع تاباحإ

 0 00 امتاموقمو ةلودلا موهفم لوح

 نأ سمسم وم سا ا ا ا حو مهتحلسأو ةاغطلا ةهجاوم لئاسو

 اا حضني هيف يذلاب ءانإ لك-١

 11 اا اورو او ل ا ونواب فطام جب ب هاف تاك حقا لصألا وه ملسلا -؟

 د ا حا اعلا 6س تا نروتن ها واظن فج موا ممتم راصتنالا ةنامض ملسلا-'

 0 رسسماخلا لصقلا

 اا ا 000101373111 ةمدقملا

 ا ا لل 1 ا ا بو حما ع اج وس نام جرا ا ف و ةياغلا

 1 ا ا وا لوألا ثحبملا



 باتكلا تايوتحم

 ال ا للا وا ايا حلا ل وسم ولا توام هان توام وبار ةينارق رئاصب

 10170010100 :.. ةيلقعلا تالقتسملاب ةنامألا در بوحول ليلعتلا ١-

 0 :ىلوألا ةريصبلا

 000000 0 0 كالملا مأ ةيلهألا ممل نم مه (اهلهأ) ١-

 ككل يو ف حط ام ال طفوا تطول ون ع فلنا ا ب هن بينما :ةيناثلا ةريصبلا

 0 ا ؟(اهلهأ) درفأو (تانامألا) تعم اذامل -

 11 ا ا اا ا و ب ا ا ع 00000 :ةئلاثلا ةريصبلا

 0 (تانامألا) يف (ةيطابترالا)

 اة ا يناثلا ثحيبملا

 0000 00002111 يا ةطلسلا ةيعرشو قوقحلا دلوت أشنم

 اق ل ل ا ل ا ا (ةيكلاملا) قحلا أشنم - ١

 ات ا ؟بر وأ كلام وأ كلم نوعرف

 0 000111 !دالبلل مهتيكلام ىلع ةاغطلل يداصتقالا ناهربلا

 |4141 وأ دس اكو جتا لل جلو ولاول اج وا ةماعلا تاورثلل ةلودلا ةيكلم

 ف ا و !ماكحلل ةحيصن

 0 ا 010100 ثلاثلا ثحبملا

 لا ل ل ثحبلا عوضومب ةقالعلا تاذ ةلئسألا ىلع ةباحإلا

 00 ا 1 ]1 151414151 1 ااا (يبرعلا عيبرلا) بتاعنا

 0 و ا مالسإلا يف مكحلا لكش

 0 مالسإلا يف دادبتسا ال

 00 ا ًايطارقعد سيلو يراشتسا يمالسإلا مكحلا

 /ا٠*



 بعشلاو ةلوالا نيب ةقالعلا مالم

 000 بيذعتلا ةلأسم نم مالسإلا فقوم

 0 00 رسداسلا لصقلا

 ةيعرشلا دلوت ئشانمو مكحلا يف ةلادعلاو ةنامألا

 1 وس ور علا و جنا وق ما انام دو وسبا ووم 313: نام وو جو لو همت ةظخفو ةمدقملا

 ا ا ا]101#171711ذ51ذ5151515 00 ةياغلا

 0 ااا لوألا ثحبملا

 1 را ما سلوا وجمل لا وقت مس هضياوت منا يو ا هوبا عك ةينارق رئاصب

 ا ا عيرشتلاو نيوكتلا يملاع يف ةنامألا ةيطابترا

 0000 يقالخألا ىوتسملا ىلع ةيطابترالا

 ا ا ا ا ا يعرشلا ىوتسملا ىلع ةيطابترالا

 00 (نيمألا) ناونع ظاحلب ةيطابترالا

 ا ل ةيطابتراو ةيلالقتسا ةنامألا

 0 ا ا اهتيطابتراو (ةلادعلا) يف لاوقألا

 ١ وق وشف و و خي وممن وخط هموم ان ل01 (ةلادعلا) ناونع ظاحلب ةيطابترالا

 ا ا ل يناثلا ثحيسملا

 1 ع انما وا رطب ارق عانق رو ا مشا اروا ةوطنا ا ندا ةيمكاحلا قح كلوت أشنم

 000 1 (ةيكلاملا) قح ١-

 0000 (ةبلغلاو رهقلا) :ةيمكاحلا قح أشنم -١؟

 اا بي ول و ابل 1 ا وس حا قطنملا اذه دض عرشلاو لقعلاو ةرطفلا

 اد ا !ةبلغلاو رهقلا قطنمل ةينيدو ةيرصع تادرفم



 باتكلا تايوتحم

 ا 000 !ةاغطلل ىوقألا حالسلا (شيجلا)

 ادا ةغالبلا جه يف (شيجلا) عقوم

 ااا ااا ااا اا ا ا ثلاثلا ثحبملا

 ١ دمر موس و مهو وا وبا طا عوضوم اب ةقالعلا تاذ تالؤاستلا نع ةباجإلا

 ل ةثمألاو لهجلا ماسقأ

 ا ا ا لهجلا ةحفاكم لبس نم

 ا ا و ل و و رقفلا ةحفاكم يف يمالسإلا جهنملا

 00 000 اهَرَمَع نملو هلل ضرألا :يف لحلا

 0 تايرحلا قالطإل تاموكحلا ةوعد

 ل اس را م لو ام جنا قل سلتا ل را وون ون هيج رسم م عغباسلا لصقلا

 هيف شيجلا رودل ةينوناقلا تايلوئسملاو ةنامألا ءادأ ماكحأو ملاعم

 ا 1 و ا ا اع يانا هلوتو علا ام حم عا اوما مط دوا نحت جحا ةمدقملا

 ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ةياغلا

 00 00 0 0-00 لوألا ثحبملا

 ل ل ةينارق رئاصب

 0 ةنامألا ءادأ ةدرفم رايتخال ةقيقدلا ةلالدلا

 إ1 ءادألا يف يفيكلا بناجلا ةياعر -أ

 0 ا و ا ف وم ءادألا يف يمكلا بناجلا ةياعر -ب

 ل حالصإلل ينمزلا لودجلاو ماكحلا

 ١ اواو وتل الا وطلاب طاق و1 نجلا وت ووسام اف 13 قر لطحن و هبطب راّود بيبط (مكاحلا)



 يعشلاو ةلوالا نيب ةقالعلا رمال

 1 ا ل جل راو وك اقرا شا وسو ل اجر رن هلا يأ هم ف را ع نو ةنامألا ءادأ ةيفارغح

 ا ا ا اانا ياسا ماجا | قب لاو جت نديم !زجاوح نود سانلا نيب اونوك

 00 0001020101 ااا ا يناثلا ثحبملا

 11 يكول الاجل الرس نو نب جا جو و ومال ياخ فاو استو امطتمم ةيمكاحلا قح دلوت عيشانم

 1 ا م ب را وبوس جد سول اوكا ةحلسملا تاوقلاو شيجلا نيب قرفلا

 0 ا 0010021 ةغالبلا جمن يف شيجلا دئاق تافصاوم

 ا و ا ا و ا ل هناحبس هلل ًاصالخإ دشألا -أ

 و ب وا حل رتلاولا رواده فما ا اال ا اول يت هما كو نم اني ىقنألا 2

 ا ل ًاملح لضفألا -ج

 0 و ل وا سس ل ل و (رذعلا ىلإ حيرتسيو)-د

 0 ءافعضلاب فوءرلا -ه

 0 ؟ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا نوكي نأ بجي نم

 0 يي ل عبرألا تاطلسلا

 ا ثلاثلا ثحبملا

 ع و ا لا عوضوم لاب ةقالعلا تاذ تالؤاستلا ىلع ةباجإلا

 ل يمالسإلا جهنلا ءوض يف ةلاطبلا ةمزأ ةحلاعم

 ا ا او و ا ةيمالسإلا تاعامجلابو عمتجاب ءاقترالا لئاسو

 ا ا يركفلا دشرلا - ١

 ا ا ل يندملا عمتحجما تاسسؤم ريوطت -؟

 11 ا لا و عطا سن عمو و لمد كاجو هد جو محلا اهافصاومو ذاقنإلا تارمتؤم

٠ 



 باتكلا تايوتحم

 ا نماثلا لصقلا

 شيلا دئاق بيصنت ةطلس يف درفتلا عنمو ةنامألل ءادألا دصقم يف رئاصبلا

 111 ا ل هوا قو انوع ف اح اطال روما اطال و ويا ا طن يقل قع يك امنا لقا جن اق اج 1 ةمدقملا

 00 اا ااا ااا ااا اا ا ا ا ةياغلا

 00 لوألا ثحبملا

 ا ا 0 01 ةينأرق رئاصب

 0 لّصحملاو ناونعلا ليبق نم مكحلا ةنامأ

 0 و 1 ةنامألا ءادأ يف طايتحالا

 0 ل ا را يس ل طايتحالاو ةاضقلاو ماكحلا

 0 00000 يناثلا ثحبملا

 ا ا ل ؟نييعتلاب وأ تاباحختنالاب شيلا ةدايق

 0 ل هتدايقو شيجلا مادختسا يف ةنامألا

 01116 ا ا ل ام لور اس ا ال يق خا ل ا ثحبملا لخدم

 811 م 1 مرام واع عا الما جاوا ايا هو اما جوا اقرا 2 لصحم او ناونعلا ىلإ ةدوع

 ا ا ةجيتنلا

 0 ثلاثلا ثحبملا

 ١ هرقل هجروا 63 ثحبلا عوضومب ةقالعلا تاذ تاراسفتسالا ىلع ةباحإلا

 ١ ا ا شيجللا دئاق بيصنت يف يئالقعلاو يعرشلا يأرلا

 ا ؟شيجلا دئاق نيعي نأ هيقفلل له

 اق را و ورا اس سن وام ع ايد هيقفلا ةيالوب لوقلا مدع ىلع ءانب - ١

 00 هيقفلا ةيالوب لوقلا ىلع ءانب -؟

١١ 



 بعشلاو ةلوالا نيب ةقالملا مالم

 ا تاطلسلا لصف تارايخو ةينمألا ةزهجألاو شيجلا

 0 و م يراجتلا لدابتلا ةيرح يف يمالسإلا يأرلا

 101 و ل ا ول لل لاعب للا اسال هل 18 او كعب اهو 16 لاق افا 3 بلو نم ل11 مق و جا ا ا عساتلا لصقلا

 ا ةمدقملا

 اا ااا ااا اا ااا اا ةياغلا

 ا 0011100 ااا لوألا ثحبملا

 5 ا ا يا م ةينآرق رئاصب

 0000000101 1 ]1 ] ] 1ز1ذ1]1 ا لدعلاب مكحلل ةيتوبثلا تايمسملا - ١

 كل و و ب اا ا يملا هولا اف يدعم : ىلوألا ةريصبلا

 0 0 ةدعاقلا هذه تارمث نم

 ا ياو هلو اعط محو وو دج من نايدألا لأسي نأ ًاضيأ يناملعلا ىلع

 ا و وو و و يك ساو قو ا وو سماوات حا ةاواسملا ال لدعلا -؟

 اا ا يناثلا ثحبملا

 00 ا هتيدايحو هتهازنو شيجلا ةماقتسا تانامض

 ا و مم وج ايام مك ا وا نايم بم هبصن سيلو شيجللا دئاق باختنا ١-

 ل هل ًاعبات وأ ةيروهمجلا سيئر نوكي ال نأ -؟

 اس هن ىدسوماوا هانا وو ةسدوتل ؤ1ا ًازيمتم لب ًافيظن يقوقحلا هلجس نوكي نأ -*

 000000000 0 (نيملاظلا يدهع لاني ال) نع ثحب

5١ 



 ل :لالدتسالا هجو

 500 شيلا دئاقل (ةيسفنلا ةلكاشلا) هاحت ةيساسحلا

 3111101 0000 ةجيتنلا

 ا جذومنألا . دئاقلا رتشألا كلام

 0 اا ااا ااا ثلاثلا ثحبملا

 0 ثحبلا عوضومب ةقالعلا تاذ تالؤاستلا نع ةباحإلا

 20 ىرخألا بهاذملا دالب يف عجارملا ىروش

 5*5 >4.......... ةيمدخلا تاسسؤملاو ديلقتلا عحجارم

 51171 رشاعلا لصفلا

 ةحلسملا تاوقلل ينهملا ءادألا تانامضو لدعلا دصاقم

 ب و و سوا و ااا ةمدقملا

 للا وام اا حي ارا نق سا عننا وق ةياغلا

 ا لوألا ثحبملا

 2107 ةينارق نتا

 00 هفانصأو لدعلا ملاعم نايب يف

 )2111 للعلا قفا

 27 لدعلا فانصأ -

 ل ا يا و ا مكحلا يف لدعلا -أ

 0 مكحلا ةيفيك ف لدعلا -ب

 1 م الا ل هم واو مكحلا جئاتن يف لدعلا -ج

 باتكلا تايوتحم

000 

 حدو



 بعشلاو ةلوالا نيب ةقالعلا رمال

 000 ؟نآلا دودحلا ىرحُب له

 0 يناثلا ثحبملا

 ا ا هتيدايحو شيجلا ةماقتسا تانامض

 وو الالعاب فجل را ل ع بع سوس جو شيجلا ةماقتسال تانامض

 0 ا ا ا ا د شيجلل يقوقحلا فيقثتلا - 5

 ا ا شيجلل ةيئاغلا ةلعلا

 000 1 ا ةغالبلا جحت يف شيجلا عقوم

 1 يي ا هيلا ع ما ا ا حام عمتجما ميقو شيجلا مَيِق ةموظ

 0 م ثلاثلا ثحبملا

 لا لا ودم احاول امن جوع سان ثحبلا عوضومب ةقالعلا تاذ تالؤاستلا ةبوحأ

 1 وا ل ا ام اا و قو و وا نو ين ةيمالسإلا ةلودلا حمالم

 0 اا 1 1 0 ا ااا ذاقنإلا تارمتؤم تايلآو فادهأ

 0000 0 00101 تارمتؤملا يف عبرألا تائفلا ةكراشم

 01 ل ا فا يسايسلا رييغتلا نم ةيلاقتنالا ةلحرملل شيلا يوت تايعادت

 ا ا 0 0 رشع ٍقداحلا لصفلا

 ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةهازنلا تانامضو لدعلا ملاعم

 ا ا ةمدقملا

 ا م ا و ل ب ةياغلا

 قل سا تسلا ب وا م ال ا ل وج ا وسما لوألا ثحبملا

 ا ا هل و و ا م ا يوم هيلا رو عج ةينارق رئاصب
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 باتكلا تايوتحم

 م وحطوا رع م ع اح و شيجلا ىلع مكاحلا ةنميه لئاسو صيلقت -ه

 1 او حفلا كا خب عنا ا عمم فمن حا ع تابوقعلاو تابوثملا ماظن

 هو ا ما ع لما لل ؟تابوثملاو تابوقعلا لّوحت نمل نذإ

 5”شه* 5 ثحببلا عوضومب ةقالعلا تاذ تاراسفتسالا ىلع ةبوحألا

 0 ل ةمظنألا دادبتسا تارربمو ةيطارقميدلل ةيلهألا

 1 و01 و ىضوفلا رجفت ةيلامتحاو شيجلل دئاقلا باختنا

 ها مالا موو قو لارا حا واسم ع ها ا عطل اهقاطنو مالسإإلا ْق تايرحلا

 252017101 1 رشع ةناثلا لصفلا

11 
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 بعشلاو ةلوالا نيب ةقالعلا رمال

 ل ل ا لوألا ثحبملا

 وا ود هياسوللا ا اا او ساس جم دنت حم ةينارق رئاصب

 01111 الا عفو سو ركام واع او رس و اوما م هديا نو عمال هتاقيبطتو لدعلا ملاعم

 1 ل ا ل اك را هوم ل يسال يفيكلاو يمكلا لدعلا ١-

 ا ل ماعطلاو لكألا ف لدعلا -أ

 ا اا ثرإلا ف لدعلا -ب

 0 ]01د فيظوتلا يف لدعلا 5

 0 تاصقانملا يف لدعلا -د

 ا ا م هوو وعامل هلا انو نوم هن سلا بصنملاو ةدايقلا يف لدعلا -ه

 ااا اا يوهجلا لدعلا -؟

 0 ا 00010 ااا يناثلا ثحبملا

 ل يا ا ا ما ل اا الا ا ب هتلادعو شيجلا ةماقتسا تانامض

 ا دينجتلا ةيلكيه يف ةثالث دونب -5

 ااا ااا ا ا اا يرابجإلا دينجتلا ءاغلإ -أ

 7 ل ا ا يماظنلا شيلا صيلقت -ب

 انا يي روش واسا وا كج و حوألاو عيئاسسو نونا با يعوطتلا بيردتلا ميمعت -ج

 11 اك نا اجا وم وو وبل يباب واما وستتم ١ شيجلل يبعشلا يزاوملا ةيوقت -

 0 و ل ل ا ل بعشلا يف شيجلا جمد -

 ا ا 1 1 ا ثلاثلا ثحبملا

 0 اا ثحبلا عوضومب ةقالعلا تاذ ةلعسألا تاباجا

 ا مو طسلاو عزام طوس داع سن وجلب مناك هاو م علمدار همس نمو عسولا غارفتسا -أ
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 ىدملا ةديعب تاساكعنالا دصر -ب

 500 لبقتسملل دادعإلا و

 .... بذاكلا ال يقيقحلا جردتلا -د

 121 ءاهقفلا ىروش فارشإ -ه

 ىرخألا ميقلا نيب اهعقومو ةيرحلا يف

 ا ميقلا ىدحإ يه ةيرحلا -أ

 باتكلا تايوتحم
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 بعشلاو ةلودلا نيب ةفالعلا مالم | 49

 فلؤملل ىرخأ بتك

 «نّيلءارهزلا ةبحمل ةيتاذلا ةميقلا نع ةسارد «اليلءارهزلا ةمطاف رون نم عاعش.١

 .عوبطم

 .عوبطم «202 يلع مامإلا ةايح ىلع ءاوضأ.؟

 .عوبطم «ميركلا نآرقلا يف لل ىلع مامإلا مساب حيرصتلا.*

 .طوطخم الن سحلا مامإلا ةايح نم.

 ديس نيب ةقيثولا ةقالعلا نع ةسارد «نيدلا عورفو ل9 نيسحلا مامإلا.ه

 .طوطخم «نيدلا عورف نم عرف عرف لك نيبو ل ءادهشلا
 .عوبطم «لايحألا ةسردم يل سجرن ةديسلا.١
 تاياآلا ءوض ىلع تارضاحم ةعومجم «تادلجم 4 ؛كولسلاو ةديقعلا ف ثوحب.

 لوألا دلجملا عبط ءفرشألا فجنلا فو ةيبنيزلا ةزوحلا ف تيقلأ ةميركلا ةينآرقلا

 .اهنم

 .عوبطم «ةينيسحلا ةضهنلا ةيروحمو ةيسدقو ةيعرش .

 َمَماوُنوُكَو © ةفيرشلا ةيآلا يف ةيريسفت ثوحب «نيقداصلا عم اونوك .
 .عوبطم «# تيقِددَّصلأ

 .عوبطم «؟ميركلا نآرقلا يف لل ىلع مامإلا مساب حرصي مل اذامل ٠.

 .طوطخم «لهجلاو لقعلا باتك لوألا ءزجلا ,فاكلا لوصأ يف سورد ١.

 .عوبطم «ةيلوصأ ةيهقف ةسارد ءاهقفلا ىروش .5؟

 .عوبطم «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا هقف ٠.

 يف ةيملعلا ةزوحلا يف يقلأ جراخلا سرد تاريرقت «ديلقتلاو داهتجالا هقف 64

 .طوطخم «,فرشألا فحبنلا

 يف ةيملعلا ةزوحلا يف يقلأ جراخلا سرد تاريرقت «مازلإلا ةدعاق يف ةلاسر .ه
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 فلؤملل ىرخأ بتك

 .طوطخم ,فرشألا فحنلا

15 

 .طوطخم ,فرشألا فحنلا يف ةيملعلا ةزوحلا يف يقلأ جراخلا

 .طوطخم «ةيبنيزلا ةيملعلا ةزوحلا يف يقلا جراخلا سرد تاريرقت «ءسمخلا هقف

 .طوطخم «نادلحب .عطقلا ثحابم لوصألا .4

 .طوطخم «نيدلا لوصأ يف داهتجالا .4

 .عوبطم «ةيداشرإلاو ةيولوملا رماوألا ٠

 .عوبطم ,"اهقيداصمو اهيناعم" ةجحلا ١.

 .عوبطم «لوصألاو هقهلل ةيقيدصتلاو ةيروصتلا ئدابملا ١

 .عوبطم ءاعانوكمو مولعلا ءازجأ ف ةلاسر .*

 .طوطخم «ةيلقعلا ماكحألا يف ةباصإلا نامضل ةيلكلا طباوضلا 4

 .طوطخم «ةعبرألا بتكلا ليسارم ةيجح .؟

 .طوطخم «جراخلا ثحبلا ٍءوض ىلع تاريرقت .تاقثلا ليسارم ةيجح .5
 .طوطخم «عرشلاو لقعلا يمكح نيب ةمزالملا ةدعاق .

 .عوبطم «ةغللاو ةفرعملاو ةقيقحلا ةيبسنو اقيطونيمرهلا دقن .8

 .عوبطم «عنتمملاو نكمملا .. ةفرعملاو صوصنلا ةيبسن .8

 يبأ نب يلع مامإلا جهنم يف رقفلا ةحفاكمو ةورثلا جاتنإ تايجيتارتسا ٠"

 .عوبطم «ل) بلاط
 .طوطخم «يمالسإلا ركفلا ةموظنم يف يندملا عمتجملا حلاعم ١*.

 .عوبطم «يركفلا راوحلا .”؟

 .عوبطم «تالاقم تناك نجسلا يف .م#

 .طوطخم هللا ىلا اوبوت ."4

 .طوطخم «حاتتفالا ءاعد حرش .»ه
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 56216 320 اطع م6021

 .بعشلاو ةلودلا نيب وأ ,موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلا يف ثحبلا حتفني

 ةيعرشلا رداصم ءارقتسال صلخيو .ةددعتم تارايخو تالامتحا ىلع

 مكحي يذلا .يسايسلاو يعامتجالا دقعلا ةعيبطو ,ةطلسلاو مكحلل

 موهفم ىلع اهطاقساو .ةنامألا موهفم دعيو .بعشلا ىلع ةطلسلا ةسرام

 ةيلقنلا ةلدألا تاءاضإ لالخ نم ءاهدودح نايبو .مكحلا ةيلوؤسمو ةلودلا

 مكحلا ةيعرشل ةيقوقحلا رطألا نايبتل ةيعرشلا ةيعجرملا وه .ةيلقعلاو
 .هتايحالص دودحو

 عوضوم ملاعم ديدحت يف .ةينآرقلا رئاصبلا ىلا دنتسي دنتسي ,باتكلا جهنم

 هقفلا يف .دئارلا جذومنلا نع ًالضف "ةنامألا 0 لالخ نم :ةداعباو ثحبلا

 زكري امك ,ةسايسلاو مكحلا ةرادإو ةلودلا ءانب لاحم يف ,يمالسإلا ثارتلاو
 .هتينهمو هتهازنو هتماقتسا تانامضو شيجلا ىلع باتكلا

 ,.همكح ةيعرش طقست .مكاحلا ةنامأ تطقس نإف ,سايقملا يه ةنامألا نإ

 راطا يف ةمألاو بعشلل ةلكوم ةبيغلا نمز يف 0 ب هلل يه ةدايسلا و

 وهو .قحو بجاو وه ,ةيلوؤسملا هذهب بعشلا هقفت نإو ,يهلالا ليوختلا

 ةلالطإ اهنم فدهلا ناك تارضاحم ىلع سسأت يذلا .باتكلا دصاقم نم

 ميقلاو ءاحمسلا ةعيرشلا راطإ يف بعشلاو ةلودلا نيب ةقالعلا ماعم ىلع

 .ةيتاسقالا


