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 ثوحبلاو تاساردلل نيع زكرم اهانبتي راكفأ وأ تاهاجتا
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 يلامجإلا ريسفتلا جهنم



 و 1 ا

 : نيع زكرم فادهأ نم

 ىنعي ؛ةرصاعم لة يركفلا تاسار دلل "نيع"'زكرم

 لولحلل لصؤي نألواحيو .يمالسإلاعقاولاتالعافتب
 . .رصاعملا ناسنالا تالكشم هاجت تاحرتقملاو

 ةراضحلاةيلباقب ةخسارةيؤرنمقلطنيوامك

 بسانتي ج ذومث ميدقتوةايحل ا ةدايق ىلع ةيمالسإلا

 هلوصأ نع عطقني نأ ريغ نمرصعلاتاجايتحاعم
 . .4تياوثو هتافلطتمو

 ةيفاقثمومهوةيثحب جمارب نمضزكرملا ىعسي

 يعولازيزعتل ء.اهريدصتو ثوحبلا ةباتكل تارودو
 ةشقانموراكفألاو ةفاقثلااياضقب يعامتجالا

 يف ةليصأ ريغ ميقل ديستلاو فلختلا حيراطم
 ..عمتجملا

 ريشبتلاب ءانتعالا هحيراطموأزكرملافادهأنم سيل

 ةيفئاططوهمويلا ثدحيام نأنمؤيو.يفئاطلا

 نوتأ يف ناسنإلاو نيدلا لك رييجتل ىعست ةيسايس
 قلطنت تاسارد نم عنامثئالو ..ةئيند حلئاصم ةكرعم

 ناسنإلاتاكرتشمب ناميإلاو شياعتلا يف حماستلانم
 ةيملعلاةناصرلابظافتحالعمرخآلاءاغلإنود م(

 ..اهطورشو

 نمّقلطنت ةيمالسإالالولحلانأزكرملانمؤيامك

 نم سيسأتلا لواحت يهف اذهلو ,:ةبسانملااهرودج
 تازيحتلالك نع أأديعب :ةصلاخ ةيمالساتاقلطنم

 . .ةطيحملا

 2-2 يلامجإلا ريسفتلا جهنم



 ةمدقملا

 محلا نّمْحرلا هللا مب
 هلإ بيبح نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلا

 نيرهاطلا نيبيطلا هتيب لهأ ىلعو دمحم مساقلا يبأ نيملاعلا

 تايآلا تناكف «هلوزنب ًانرتقم ناك ين :ارقلا صنلا ريسفت نإ

 ءاهريغ ىلإ لَقَتنُي مث ءاهمهفو اهظفح ىلإ رشابي ىتح لزنت نا ام
 ءانتعالا ىدم نيبتي كلذبو .ميركلا نآرقلا عيمج يف لاحلا اذكهو

 اذهو «ريسفتلاو .ظفحلاو ,نيودتلا ثيح نم ينآرقلا صنلاب قئافلا

 .كلذل ةرياغملا تاوعدلا نم ريثكلا ُدريَس

 ةيعرشلا ماكحألا ىلع ةنمضتملا ةيعيرشتلا تايآلل ناك دقل

 ددحتو «نيفلكملا لاعفأب قلعتت اهنأ كلذ ءربكأ مامتهاو رثكأ ةيانع

 .ًايورخأو ًايويند مهريصم

 نآرقلا تادارم حيضوتب (ةلذئََم) مركألا يبنلا مامتها ناك دقل

 نآرقلا تايآ كلذ ىلع تلد ءًادج ًاحضاو هصوصن ريسفتو «ميركلا

 تيبلا لهأ ةمئأ نعو «( هلي 2) هنع ةدراولا ثيداحألاو «ميركلا

 .( هه
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 ا جهنم

 يلامجإلا ريسفتل 2-2

 مهي َلَر ام ساّئلل َنْيبتِل ركذلا َكِيلِإ اَنلرْئََو)) :ىلاعت لاق

 .(48) ةيآلا ءلحنلا ةروس ((نوُرَكْفتَي ْمُهَّلَعَلو

 ندعو قحلاب كاننج نإ ٍلثَمب كنوتْأَي الو)) :ىلاعت لاقو

 ,(”؟8) ةيآلا ,ناقرفلا ةروس ((اريِسْفَت

 ةيلخدم نم اهل امل ءًاحضاو عيرشتلا تايآب مامتهالا ناك دقلو

 .ءازجلا فرعُي اهلالخ نمو «لمعلا ددحي اهنمو «نيفلكملا لاعفأ يف

 .يصاعلا نم عيطملا زيمتي اهبو

 .ينآرقلا صنلا يف تابآلا زربأ نم دعت ماكحألا تايآ نإ

 ام لكو ءاهب نايتإلا ةيفيكو ؛ةيعرشلا ماكحألا ددَحت اهلالخ نمف
 بتك يف ًاريبك ًامامتها تايآلا هذه تيقل دقف كلذل ءكلذب قلعتي

 ةيهقف ريسافت يه ىلوألا ريسافتلا نا لوقلا نكمي لب ءريسفتلا

 .اهريغ نم رثكأ ماكحألاو تاعيرشتلاب تمتها

 يف حيحصلا جهنملا ددحن فيك :وه يروحملا لاؤسلا نكل

 ؟ماكحألا تايآ ريسفت

 ددع :ب قلعتت ةقبسم تاماهفتسا ةدع ىلع ينبم لاؤسلا اذه نإ

 ةيفيكو ءاهريغ نم ماكحألا تايآ ديدحت ةيفيكو .ماكحألا تايآ

 ميسقت ةيفيكو .ماكحألا نم يداشرإلاو يولوملا نيب ام زييمتلا

 .يعضولاو يفيلكتلا راطالا نمض ماكحألا



 فيلأتلا يفو حرطلاو مهفلا يف ًاتوافت قلخ - هريغو كلذ لك

 نمض وأ «ةلقتسملا بتكلا يف ماكحألا تايآ يف اوفلأ نم دنع

 .ةماعلا ريسافتلا

 اهيف طقس يتلا تابقعلا ىلوأ نم دعي يجهنملا للخلا نإ

 نوريسي يذلا جهنملا اوددحي مل مهنأ كلذ ؛ماكحألا تايآ وفلؤم

 يفرعم للخ ىلإ ىدأ هرودب اذه ماكحألا تايآل مهريسفت يف هيلع
 نوددشتملاو «هل نولقانلا هيف ةلب نيطلا دازو ءءارقلا هيف عقو .حضاو

 ؟!جهنم هنأب اونظ نمم هنع عافدلا يف

 ول جهنملا ءانب يف ةدمتعملا سسألا يف للخلا كلذ دعب يتأي

 تايآل هريسفت يف ًاجهنم راتخا دق نيمدقتملا نم ام ًادحأ نأب انملس

 نمو ءاهيلع موقي نأ نم دب ال ًاسسأ جهنم لكل نا ذإ  ماكحألا

 ؛ماكحألا تايآ حرشو ديدحت يف دادمتسالا رداصم اهنمض

 ماملإلاو «ريسفتلا ىلع ةيلباقلاو «ةكرابملا ةنسلاو ءميركلا نآرقلاك

 ةيفيك ةفرعمو ءريسفتلا دعاوقب ماملإلاو «ةيبرعلا ةغللا دعاوقب

 عون ديدحت ىلإ ًافاضم ءكلذ لكاش امو ؛لاوقألا نيب حيجرتلا

 .كلذ ريغ مأ ,نراقم مأ ءيفصو وه لهو «عبتملا ساسألا جهنملا

 اجهنم
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 اجهنم

 يلامجإلا ريسفتل

 (ينابملا) حيضوت مدع- للخ نم مدقت ام ىلإ فاضي مث

 تايآ ريسفتب ةقلعتملا لئاسملا يف ءارآلل رسفملا حرط يف ةدمتعملا

 .اذاملو .كلذ لصح فيكو ؛ماكحألا

 ةلدألا جزم لالخ نم ةلدألا حرط يف حضاولا طلخلا ؛ًاريخأو

 كلذكو «ةيباطخلا ةلدألا عم ةيلقنلا ةلدألا جزمو «ةيلقنلا عم ةيلقعلا

 عم يدئاقعلا حرطلا جزمو ؛يدئاقعلا حرطلا عم يهقفلا حرطلا جزم

 انوعدي امم ءفلؤملا لبق نم حضاو زبيمت ريغ نم يقالخألا حرطلا

 !؟ اذاملو كلذ ثودح ببس نع ةريثك ماهفتسا تامالع عضو ىلإ

 ريسفت يف يجهنم باتك عضو ىلإ اناعد- مدقت امم كلذ لك

 نع دعتبيو .ةحضاو ةيجهنم سسأ ىلع موقي .ماكحألا تايآ

 يف فلأ نم اهيف عقو يتلا ءاطخألا نم ريثكلا بنجتيو «طلخلا

 دقلو ءكلذ يف ناكمإلا ردق راصتخالا ةاعارم عم ماكحألا تايآ

 :وه طقف دحاو جهنم ىلع يقيبطتلا وأ يلمعلا لاجملا يف اندمتعا

 هلمعتسا ءساسألاب ينآرق جهنم وهو ؛(يلامجإلا ريسفتلا جهنم)

 .صاخ لكشب ماكحألا تايآلو ءامومع تايآلل هضرع يف نآرقلا

 عضو لجألو ؛ءاطخألا نم ريثكلا بنجت ليبس يف كلذ لك
 نود ماكحألا تايآ ثحابم ىلع زيكرتللو ءنيصر يملع باتك



 ءاملع نم صاصتخالا يوذل ةنكمم ةدئاف ربكأ قيقحتلو ءاهريغ

 .ملع بالطو

 ريسفتلا جهنم ةيهامو ةقيقح باتكلا اذه يف انلوانت دقل

 نمض كلذو هب قلعتي ام لكو ماكحألا تايآ ريسفت يف يلامجإلا

 صتخت ةيرورضو ةمهم تاقيبطتب هانعبتأ .جهنملا اذهل يرظن روصت

 .مهملا جهنملا اذهب

 ةوطخلا عضو ليبس يف وأ جهنم عضو ليبس يف كلذ لك

 يفو «ةماع ةينيدلا تاساردلا تالاجم يف جهانم عضول ىلوألا

 لوألا ردصملا نا كلذ ءصاخ لكشب ميركلا نآرقلا ريسفت لاجم

 عضوو ردصملا اذهب مامتهالا انيلعف ,ميركلا نآرقلا وه عيرشتلل

 يف نإف .هيفو هنع ةباتكلا ىلع عيجشتلاو «هب قيلت يتلا تاساردلا

 تاذو «ىزغم تاذ انتاسارد نوكت ىتحو «ةرخآلاو ايندلا ريخ كلذ

 روطتت تاودألاو ,روطتي رصعلا نإف ؛ةجاحلا بكاوتو ءىودج

 انيلعف روصعلا لكل قلَخ ميركلا نآرقلاو ءروطتت كلذك ماهفألاو

 ءطقف ٍدحاو يفلؤمب وأ ,جهنمب وأ .ناكمب وأ ءرصعب هديقن ال نأ

 موي ىلإ همولع بضنت نلو ال يذلا باتكلا وه ميركلا نآرقلاف

 .ةمايقلا

 اجهنم

 يلامجإلا ريسفتل
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 اذه لبقتي ناو «ةرفغملاو وفعلا ىلاعت هلأسن ءفاطملا رخآ يف

 .قيفوتلاو نوعلا دمتسن ىلاعت هنمف ءعضاوتملا دهجلا

 ةيملاعلا تدلل ةمكتلاو

 فلؤملا

 ١ه



 باتكلا اذه تازيم

 «هتباتك بابسأ مهأ يه تناك ةمهم تازيم باتكلا اذهل نإ

 :يه يتلاو تازيملا هذه لوانت نم انل دب الف اذهل

 لصأ نع باتكلا جرخُت ةيبناج ثحابم يأ ركذ مدع-١

 ءامسأ عوضوم باتكلا يف ركذن مل نحنف .هل صصخملا هعوضوم

 ءامسأ ركذن ملو .فيلأتلا يف مدقألا ركذن ملو .ملعلا اذه

 كلذ ربتعن اننأل ؛سرادملا تافلؤم ركذن ملو «ةروهشملا تافلؤملا

 .باتكلا اذه اهلجأ نم بتُك يذلا فدهلاو ةياغلا يف رضي

 .هثحابم يف طرفملا ليوطتلا مدع ىعار باتكلا اذه نإ"

 مدع)ب هنع ريبعتلا نكمي ام وأ «ةداعلا قوف ةدايز يأ ركذ مدعو

 .بلاطملاو ثحابملا لوانت يف (حاحلإلا

 لوانت لالخ نم ؛ةحورطملا تارابعلا يف ةلوهسلا ةياعر '"

 «ًالامعتسا رثكألا تارابعلا لوانتو ؛ملعلا اذه يف ةلوادتملا تارابعلا

 نس الاوت هسألاو

 ريسفتلا جهنم) وهو الأ ءطقف دحاو جهنم ىلع انزكر 4

 ذإ ,جهانملا يقاب لوانتن ملو (ماكحألا تايآ ريسفت يف يلامجإلا

 اجهنم

 يلامجإلا ريسفتل
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 بتكلا اهلحم سيلو ءاهيلإ عوجرلا نكمي ةصاخ ًابتك اهل نأ

 .اذه انباتكك ةيسردلا

 نم ؛ةنيعم بتكل وأ ام باتكل حورش وأ حرش لوانت مدع 8

  ًاضيأ- كلذف ؛اهتايبلسو اهتايباجيإو اهتازيمو اهجهانم لوانت لالخ
 .هب ةصاخلا هبتك هل

 تايآ تلوانت يتلا بتكلا يف هتيطغت متت مل ام ةيطغت 1

 هم ةيسحب لك كحبلا ةظراخت لك ىلإ ةزاشألا لالخ نم .ماكحألا

 ركذ عم ؛ةحورطملا تايلاكشإلا ركذ نع ةلفغلا مدع

 حرط نود نم تايلاكشإ وأ تالؤاست ةراثإ مدع ةاعارم عم ءاهلولح

 .اهل ةبسانملا لولحلا

 عم «ةدوجلا ةاعارم رابتعالاب رظنب انذخأ دق باتكلا اذه يف ل

 ال ذإ رخآلا كرتو امهدحأ ةاعارم نكمي الف ,ىودجلا ةاعارم

 .ًاقلطم كلذ نود ةدئاف الو لماكت

 رخآ ىف تناك ىتلا تاقيبطتلا باب ىفو- باتكلا اذه ىف-4

 يأر يأ ,.ةسمخلا ةيمالسإلا بهاذملا ءارآ انركذ_- باتكلا

 ىلع انزكرو «ةعبرألا بهاذملا يأرب ًانراقم ىمامإلا بهذملا

 .عابتألا ةليلقلا وأ ةيدرفلا ءارآلا ركذ نود ءارآلا نم روهشملا



 ريسفتلا جهنمل ةفورعملا ةينامثلا تاوطخلا ركذب انلسلست ٠

 ليصفتلا امأ ءتاوطخلا يف رسيلاو ةلوهسلا ةاعارم عم «يلامجإلا

 اندروأ دق ذإ ءقمعأ تايوتسمل ثحابلاو ئراقلل كورتمف اهيف

 يفو ءءارآلا نم دكأتلا يف اهيلإ عوجرلا هنكمي يتلا رداصملا

 .كلذ دارأ ول عسوتلا

 يلامجإلا ريسفتلا جهنم
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 اجهنم

 يلامجإلا ريسفتل 2

 ثحبلا تاحلطصم مهأ حيضوت ين ديغمت
 يف ةمهملا تادرفملا كيكفتل ضرعتنس ةمداقلا روطسلا يف

 .(ةيحاتفملا تاملكلا) حالطصا (ًايملع)اهيلع قلطي يتلاو ءثحبلا

 تاقايسلا بسحبو ناكف ؛مولعلا حيتافم يه تاحلطصملا نوكل

 ناونع تادرفم ضعبب فيرعتلل ًاصاخ ًاثحبم جردن نأ ةيملعلا

 .دارملل ًاحيضوتو «سبلل ًاعفد ءاهنم مهملا صوصخلابو «ةساردلا

 ناب لجأ نمف نان ةدغ لمحت امومع-تادّرفملا نا كلذ

 مهأل ثحبلا ضرعتيس «ةساردلا هذه اهانبتت يتلا تاحالطصالا

 تاملك ركذ نم دب ال كلذ لبقو نكل «ناونعلا يف تاحلطصملا

 .حلطصملا ملع خيرات نع ةزجوم

 اهرامث مولعلا تاحلطصمو ءاهتاحلطصم مولعلا حيتافم)ف

 لك زيمتي هبام ناونعو ةيفرعملا اهقئاقح عمجم يهف .ىوصقلا

 قطنم ىلإ ناسنإلا هب لسوتي كلسم نم سيلو .هاوس امع اهنم دحاو

 ماقم ملع لك نم موقت اهنأكل ىتح «ةيحالطصالا هظافلأ ريغ ملعلا



 نيماضمو هتاذ ملعلا رواحم الإ هتالولدم تسيل لاودلا نم زاهج

 ."'(لاوقألا قيقحو فراعملا نيقي نم هردق

 ةيبرعلا ةغللا يف ناتفدارتم (حالطصا)و .(حلطصم) ىتملك نإ

 نأل ««قفتا) ىنعمب (حلص) هرذجو (حلطصا) نم ناتقتشم امهو«

 ىلع ام صصخت باحصا قافتا ىلع لدي حالطصالا وأ حلطصملا

 ثارتلا بتكل انعوجر دنعو .ددحم موهفم نع ريبعتلل همادختسا

 نع ُمنَي ًامادختسا(حالطصا)و (حلطصم)موهفمل نأ دجن يبرعلا

 لفحي يفرعملا لاجملا ناك اذإف .صاخ لكشب ةدرفملا هذهب مامتها

 عمو« ميركلا نآرقلا نا لهف (تاحلطصملا)و(ميهافملا) دوجوب

 ال هنا مأ؟(تاحلطصم)و( ميهافم) ىلع يوتحي ًايوامس ًاباتك هنوك

 ؟هب ةصاخلا(هتاحلطصم)و(هميهافم) هل نا لهو ؟كلذ ىلع يوتحي

 احيضوت ناكفالا ردق هنع ةنادتالا تحبلا"لواكيشس هاذه

 .افيرعتو

 يغبني يتلا ةيحاتفملا تاملكلاب ينآرقلا صنلا لفحي)

 ةينآرقلا تادرفملا يف قيرفتلا نكمي دح يأ ىلإ نكل. اهفاشتكا

 ديدجلا باتكلا راد ءيدسملا مالسلا دبع «تايناسللا يف ةيسيسأت ثحابم )١(

 .غ" ص م٠ 2١ ط «نانبل - توريب .ةدحتملا
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 عيمج نيب هيلع قفتم وه امم...حلطصم وه امو موهفم اهنم وه ام نيب

 ولا يعن يما يما حل لس ولاا

 نإو هانعم يف فلتخي ال يذلا حلطصملا ليبق نم يه ةينآرقلا

 امهالك حلطصملاو موهفملا نإف ًامومعو...هانعم نع ريبعتلا فلتخا

 ظفلل يوغللا مادختسالا نازواجتي امهالكو. صنلا يف يحاتفم

 ىلع قفتي دق ينآرقلا ظفللافب صاخ ين :آرق ىنعم ىلع نالديو

 طبضني ال وأ. ًاحلطصم نوكيف ىرخأ ةدرفم هفدارت الو هفيرعت

 ددرتي وأ« ًاموهفم نوكيف هانعم يف ىرخأ تادرفم هكراشتو هفيرعت

 ةعبرأ ىلإ ةينآرقلا ةدرفملا تالامعتسا فصن نأ نكمي هيلعو

 مادختسالا يف كلذو :ًايوغل ًاظفل لوألا فنصلا يف ةدرفملا نوكت»

 وأ يلصألا اهعضو يف ءاوس ينآرقلا قايسلا يف ةدرفملل يوغللا

 يناثلا فنصلا يف نوكتو. ءاعدلا ىنعمب ةالصلاك ءيزاجملا

 لدت الو فيرعتلا ةيدحو ةلالدلا ةطبضنم يهو :ًاينآرق ًاحلطصم

 فنصلا يف نوكتو .يعرشلا اهانعمب ةالصلاك ءاهريغ ةدرفم اهيلع

 فيرعتلا ةطبضنم ريغو ةلالدلا ةحوتفم يهو :ًاينآرق ًاموهفم ثلاثلا

 ظفلك ءىرخأ تادرفم هيلع لدت دق كرتشم ىنعم ىلع اهتلاحإ عم

 يربدتم رظن يف ةددرتملا ةينآرقلا ةدرفملا ًاريخأ يتأتو .ىوقتلا



 يدح ًاحلطصم وأ فيرعتلا طبضنم ريغ ًاموهفم اهنوك نيب نآرقلا

 .ناميإلا ظفلك ءفيرعتلا

 يعولاو «ةينآرقلا تادرفملا عزوتت تالامتحالا هذه نمض

 يف مهست نأ نكمي يتلا اهتسارد ةيجهنم يف يساسأ اهنيب قرفلاب

 .حلطصم وه امو موهفم وه امو يوغل مادختسا وه ام ىلإ اهفينصت

 ةيحاتفملا هتاملك لالخ نم ينآرقلا صنلا يناعم فاشتكا يلاتلابو

 .""(زجعملا هقسانتو ةلماكتملا هتينب يلجت يتلا

 نآرقلاب ةصاخ ةينآرق(تاحلطصم)و(ميهافم) كانه نإف نذإ

 .كلذ نم عسوأ وه ام دوجو نم ولخلا مدع عم« ميركلا

 فرعُت نا دب ال يأ. اهنم دحاو لك فرعُت نا انه دب ال

 يذلاامو.اهب دارملا امو« ةينآرقلا(تاحلطصملا)و (ميهافملا)

 ًايعيرشتو ًايفرعم اهنم هديفتسن

 ةلجم« ةيجهنم ةبراقم :ةينارقلا تاحلطصملاو ميهافملا« نمحرلا كيع« ىللح 000

 رى 41 ص(ءم 5٠١5 /ه 60 ءاتش ,('"*6 ددعلا « ةعساتلا ةنسلا . ةفرعملا ةيمالسإ
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 .""(موهفمل | تامسو صئاصخ ةباثمب يه ةيئزج ٍنتعم

 :يفآرقلا حلطصملا فيرعت يف ايناث

 :اهنم تافيرعت ةدعب ينآرقلا حلطصملا فرُع دقو

 نآرقلا يف ظفللا نوكي نأ هب دارملا ):ينآرقلا حلطصملا ١

 معألا ظفللا ىنعم نوكيف. ظفللا يناعم نم نيعم ىنعم ىلع ًايئاج

 رثكأ هل نوكي وأ« ماعلا ىنعملا اذه نم ءزجب نآرقلا يف صخ دق

 ىف ظفللا اذهل ةلمعتسملا ىه تالالدلا دحأ نوكتف ةيوغل ةلالد نم
 ."”(نآرقلا

 يف هلامعتسا هبسكأ يذلا ظفللا كلذ هنإ):ينآرقلا حلاطصملا ١

 ناسللا يف هل يتلا ةلالدلا ىلع ةدئاز ةصاخ ةلالد ميركلا نآرقلا

 ؛ةلماشلا ةينآرقلا ةياورلا نمض صاخ موهفم هل كلذب راصف« يبرعلا

 ريسفت يف ديدجتلا جهانم نم اهعقومو ةيحلطصملا ةساردلا, دمحم. يزوبلا )١(

 .ريسفتلا لهأ ىقتلم عقوم.(ثحب)ميركلا نآرقلا

 راد «ريسفتلا لوصأو نآرقلا مولع يف تالاقم «ناميلس نب دعاسم ءرايطلا (5)

 ١. 77 ص« ضايرلاه١ 2١1570 طءعيزوتلاو رشنلل ثدحملا



 تاحلطصملا نم ًاحلطصم موهفملا كلذ نع ريبعتلا كلذب راصو

 1 رقلا

 يذلا بكرملا وأ« درفملا ظفللا كلذ):ينآرقلا حلطصملا '"

 نآرقلا ءاجف« ةلالدلا يف دئاس قاطنو لوادتم يوغل ىنعم هل ناك

 قباسلا مادختسالا عم ةقالع هل تناك ءاوس. ديدج ىنعم يف هفظوف

 ةديدج ناعم نع هيف رّبعو. نكت مل وأ (ًارياغت وأ ًاقيضت وأ ًاعيسوت)

 ."”(ًامكارتو ًاقمع رثكأ

 ءامسأو يناعملا ءامسأ لك ):يهف ةينآرقلا تاحلطصملا امأ 4

 ةبكرم مأ تناك ةدرفم« ميركلا نآرقلا يف اهنم ةقتشملا تافصلا

 (ةودن). ةيمالسإلا تاساردلا يف يملعلا ثحبلا تايولوأ« دهاشلا« يخيشوبلا )١(

 ركفلل يملاعلا دهعملا عم نواعتب ايلعلا ةيمالسإلا تاساردلا يجيرخ ةيعمج اهتمظن

 ةديرج يف ترشن و 2م١١07/4/1٠7 برغملا« طابرلاع بادآلا ةيلك. يمالسإلا

 اهعقومو ةيحلطصملا ةساردلا ) ثحب نع ًالقنءم١/04/1١٠0٠ يف )1١15( ددعلا ةجحملا

 ىقتلم عقوم. يزوبلا دمحم :دادعإع (ميركلا نآرقلا ريسفت يف ديدجتلا جهانم نم

 :ريسفتلا لهأ

 .5ط. تاعوبطملل فراعلا« ةينآرق ةيوغل اياضق « مظاك ريمألا دبع . دهاز (؟)

 «توربب  1257ه/15٠١1١١مءص 51١9-525١.
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 ىلع مأ« ةحيرصلا ةيمسألا ةروصلا ىلعو« ةديقم مأ تناك ةقلطمو«

 . (ةيفسالا لوزن ىلا ةلعتلا ةزوسلا

 :ينآرقلا حلطصملا تاميسقت يف اثلاث
 نوصتخملا اهركذ هب ةصاخ تاميسقت ينآرقلا حلطصملل نإ

 ميسقتلا ١ :امه ينآرقلا حلطصملا عاونأل نيميسقت زربأ نإ):وهو

 ميسقتلا يأ حلطصملا لكشت يتلا ةيوغللا تايلآلل ًاقفو متيو: ينفلا

 .(ةيريبعتلا تاودألا) ظحلمب

 هيناعم ىلع حلطصملا ةلالدل ًاقفو متيو: يعوضوملا ميسقتلا "

 ."' ...(حلطصملل يركفلا نومضملا)

 نود « ةفرعملا ةينآرقلا تاحلطصملل يخيرات مجعم وحن « دهاشلا« ىخيشوبلا 000

 ." ص « ةعبط نود « خيرات

 «؟ط « تاعوبطملل فراعلا « ةينآرق ةيوغل اياضق « مظاك ريمألا دبع « دهاز (؟)

 صءم وريب دا موو ا او هاا تكرس



 . الوأ

 ثحبلا تاحلطصم مهأ

 : ريسفتلا :

 ةملك ءارلاو نيسلاو هافلا: رسف):(ه؟ة6ث) رسزاف قنا لاق

 لاقي« ُرْسَقلا كلذ نم و. هحاضيإ و ءيش نايب ىلع لدت ةدحاو

 اجلا نين فيلل تسال وي: ل ووو و ءىشلا تاَسقا

 وةك

 ىنعملا ٌراَهْظِإ: ٌرْسَقلا) :(ه470ت)يناهفصألا بغارلا لاقو

 ةَروُراَق اهب يمس« ٌةرِسْفَت: لْؤَبلا هنع ْئبْنُي امل ليق هنموع لوقعملا

 ُصَمْخ اميف لاقي دق ُيِسْفَنلاو« رْسَّقلاك ةَعلابُملا يف ُريِسْفَنلاو ءاملا
 د اميفو« اهبيرَغو ظافلألا أ

 هٌرِسفي ءيشلا رّسَق نايبلا: ُرْسَقلا) (ها/١١ت)روظنم نبا لاقو

 ٌرْسَقلا...هلثم ٌريِسْفَتلاو« هنابأ: ُهَرَسَق و ارق مضلاب“ هرُسْفَيو رسكلاب»

 3قط «نانبل - توريب .ىبرعلا ثارتلا ءايحا راد «سراف نبا .ةغللا سيياقم مجعم )١(

 .418 ص. م

 . 57” ص «ىناهفصالا بغارلا ,نآرقلا ظفلأ تادرفم (')

 اجهنم
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 ركل نحال ا رقلا تتحتاك نيحبقتلاو و يحطخملا قشحشكا

 يسلك كك وعمانملا لإ هيينفلا رظن فنلاويجاكشكلا

 ٌرَسَقو. ُهَحّضو: ًارْسَق ُهرَسَق ءيشلا َرَسَق٠:طيسولا مجعملا يفو

 ءيشلا َرَّسَق ِهيْمَرَم ىلع هب َلِلَتْسَيل ضيرملا لْوَب ىلإ َرَظْنِ بيبطلا
 يوطنت ام حّضو و اهَحَرَش: ميركلا نآرقلا تايآ َرَسسقو. هحضو

 .""(ماكحأ و رارسأو ناعم نم هيلع

  ظحلن(ريسفتلا) ىنعم لوح نييوغللا ءارآ يف نعمتلا دنع

 امه يتمانبا نيم زور انزع

 .تايفخملا فشك و. تالمجملا حرش و حيضوت ١

 .عيضاوملا يف ليصفتلا قيرط نع دارملا ىنعملا فشك -"

 الف(رسف)ةدرفم ىنعم حرش يف ةبيرغلا ظافلألا ىلع زيكرتلا امأ

 يأ« ةغلابملا نم عون يأ؛(ليعفتلا) نم ريسفتلا ناو كلذ« هيلع ليلد

 ىلإ ضعبلا باهذ فالخ اذهو« ةيلج ةروصب هفشك و ىنعملا راهظإ

 .ةديعبلاو ةبيرغلا يناعملا

 ىكط «نانئبل توريب «تاعوبطملل ىملعألا ةسس وم .روظنم نبا «برعلا ناسل )١(

 . ”7١77 ص «ىناثلا دلجملا م6

 اخى ص «تايزلا دمحا .طيسولا مجعملا عرف



 ام ةفرعم عوضوم نا نايب):وهف حالطصالا يف ُريسُفَتلا امأ

 لب اهب ًاملسم طقف سيل ئدابم يف وأ اهب ملسم قئاقح يف نمضتم
 نا كلذ . ""(ةيرورض ماكحأ ىلإ ةدنتسم يأ ةحضاو ًاضيا يه

 . "”(نايبلا و حرشلا):وه ُريِسْفتلا

 يناعمب ناسنإلا فرعي يذلا ملعلا كلذ):وه ريسفتلا ملعف

 اهجهانمو. اهسسأو. اهرداصمو« ةينآرقلا تايآلا دصاقمو

 "اهدا 18ه اععو#

 ةياغ وأ ةدئافو. فدهو« عوضوم ريسفتلا ملعل نوكي كلذبو

 ريسفتلا ملعل ىتأتت لب« ةيعرشلا مولعلا عيمج لاح كلذ يف هلاح

 .ىلاعت هللا باتكل ًامداخ ًاملع هنوك هريغ ىلع ةيلضفأ

 )١( ط « عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل ءابق راد «ةبهو دارم «يفسلفلا مجعملا ١ ةرهاقلا ء -

 ءرصم ١9498 ص ام 75١١.

 .358/ ص «قباس ردصم .طيسولا مجعملا ةفز

 وبأ مشاه و يقرزألا دمحأ بيرعت . ءيئاضرلا يلع دمحم ءنآرقلا ريسفت قطنم (*)

 ء ناريإ مق ءه «(١471621١ رشنلا و ةمجرتلل يملاعلا ىفطصملا زكرم . نيسمخ

 .75 ص

 اجهنم
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 حيضوت هنم دصقي, ةيمالسإلا مولعلا نم»:ملع نآرقلا ريسفتف
 و ٍرارسأ و دئاقع نم هتايآ هيلع توطنا امو ميركلا نآرقلا يناعم

 ."!يماكحأو: مَكِح
 ًانيقي اهب صاخلا اهانعم(ريسفتلا)ةدرفمل نأب حضوتي مدقت امم

 ةعس نيب هصيخشت يف ءارآلا تددعت عساو ىنعم كلذ عم هنكل»

 مادختسا ظحلن نا اننكمي ًامومعو) .دبيقتو قالطا نيبو« قييضتو

 ةراتو(رّسفملا لعف) اهب داري ةرات ذإ. ناعم ثالثب(ريسفتلا)ةدرفم

 ميركلا نآرقلا تايآ حرشو حيضوتل عضو يذلا(باتكلا)اهب داري

 ." (ريسفتلا ملع اهب داري ةراتو“

 وأ يحالطصالا وأ يوغللا ىنعملاب ناك ءاوس ريسفتلا نإف «معن

 .نايبلاو فشكلا ىلع لدي هنإف يعرشلا وأ يفرعلا وأ ينآرقلا

 :ةيآلا اناث
 : 5 م0 - 0 :
 .ناعم ةدع اهلو « ةيآ عمج :تايا :ةغللا يف

 3١. ص «يئاضرلا يلع دمحم «نآرقلا ريسفت قطنم (')

 .157ص «١ج «ريبكلا مجعملا (*)



 ةمالعلا وأ «""ةتباثلا ةمالعلا وأ «2"”ةمالعلا يه :ةغللا يف ةيآلاف

 :: كاع هلو وعن “هني كلاعلاءادلل لق انهم ةلعلو:."'ةرهاللا

 0و عير لكب َنوُنبتَأ)

 تفس هقول ةزيعلا عتب ةنآلا قاتو :ةناحف هللا كابآو

 "5 فعولا

 يه) :ةبآلا :(هه5١ ت) يناجرجلا لاق دقف :حالطصالا يف امأ

 وأ تناك ةليوط ءاهعاطقنا ىلإ ضعبب اهضعب لصتي نآرقلا نم ةفئاط
001 8 3 
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 .ءا/ل" ص ٠١ ج «ةغللا يف طيحملا )١(

 .758ص «ةيوغللا قورفلا مجعم 020

 ٠١١. ص «تادرفملا 23١ ص .طيحملا طيحم (؟)

 .7١٠؟ضص «تادرفملا )0

 28 )١78(. ةيآآلا ءىارعشلا (6)

 جا .طيحملا سومافقلا 35/7 ص اج «برعلا ناسل ل7" ص «رينملا حابصملا 5(

 .3 7ص ٠ حج «سورعلا جات 27ص

 .؟" ص «يرفعجلا هقفلا ظافلأ مجعم (0)

 توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحا راد «يناجرجلا دمحم نب ىلع فيرشلا «تافيرعتلا (6)

 7 ص م "٠ لاط «نانبل
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 اينأل ةيآ ةبآلا ةيديش)ةسبآلا :(81/1:غي) ىوظتم قنا: لاقو

 ."'(نآرقلا فورح نم ةعامج

 عاطقنا فيقوتلاب ملع نآرقلا نم فورح ةفئاط) :يه ةيآلا نإ

 يذلا مالكلا نعو «نآرقلا لوأ يف اهدعب يذلا مالكلا نع اهانعم

 .""(اهريغ يف اهدعب يذلاو اهلبق يذلا نعو «هرخآ يف اهلبق

 دق يمالسإلا حلطصملا يفو) :يركسعلا ىضترم ديسلا لوقي

 ةروس ظافلا عم ةلممح وأ ءابنألا جاغم نم ةزحفم :(ةىآلا) نوكت

 نم ًامكح نيبت هللا بتك نم ًالوصف وأ ًالصف وأ ددعلاب ةنيعم ةينآرق

 يمالسإلا حلطصملا يف ةيآلا ىنعم نإ :لوقن الو .هتعيرش ماكحأ

 ىلإ ةيآلا يناعم نم هانفرع ام اذه :لوقن لب «هانركذ امب رصحني
 يف ةيآلا يناعم نم اهريغ مويلا دعب انفرعي ثحبلا لعلو «مويلا

 يمالسإلا حلطصملا يف كرتشم ةيآلا ظفل ًاذإ .يمالسإلا حلطصملا

 ةئنيرق امنود مالكلا يف كرتشملا ظفللا لمعتسي الو ناعم ةدع نيب

 .” ةوصتملا نقتل وع

 )١( ص «لوألا دلجملا ,ىقيرفألا روظنم نبا ءبرعلا ناسل ٠٠١.

 ص «يوفكلا ؛تايلكلا (؟) 57١.

 ص .يركسعلا ىضترم ديسلا «ةيمالسإلا تاحلطصملا (؟) ١٠١4 ٠١6.



 نآرقلا نم رادقم يه :ةيآلا) :روشاع نب رهاطلا دمحم لاق

 :ىلاعت هلوق لاخدإل ًاريدقت ولو يلوقف ًاقاحلإ وأ ًاريدقت ولو بكرم

 ريدقتلا ذإ (رجفلاو) وحنو «ناتماهدم امه ريدقتلا ذإ (ناتماهدم)

 نم روسلا حتاوف ضعب لاخدإل :ًاقاحلإ يلوقو .رجفلاب مسقأ
 .""(...تايآ فحاصملا يف اهرثكأ دع دقف ؛ةعطقملا فورحلا

 تارابعلاو تاملكلا ةعومجم :يهف ةينآرقلا تايآلا امأ

 ًامقر لمحت يتلاو «افيقوت اهرخاوأو اهلئاوأ ةصخشملاو ةعطقملا

 اهعومجمب لكشتو «نآلا ةدوجوملا ةفيرشلا فحاصملا يف ًاصاخ

 "وي لا ووتنلا

 :ماكحألا انلاث

 عورفلا ىلع قلطت تايعرشلا يف ماكحألا نإ) :ماكحألا

 ."”(ةعبرألا لوصألا نم ةطبنتسملا ةيهقفلا

 .رخآل رمأ تابثإ وهو ءمكح ٌعمج) :اهنأب ًاضيا تفّرُعو

 ءاملاو «ةقرشم ريغ وأ ةقرشم سمشلا :انلوق لثم بلس وأ ًاباجيإ

 )١( ص .١ج ءروشاع نب رهاطلا دمحم «ريونتلاو ريرحتلا 7/4.

 للم تيبلا لهأ بهذمل ًاقبط يمالسإلا هقفلا ةعوسوم (1)

 ةفإ ص ١« ج «ةفيلخ ىجاح «نونظلا ْفشك كك 9

 رع هلا ج 5
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 لاعفأل تبثي ام :انه ماكحألاب دارملاو .نخاس ريغ وأ نخاس

 وأ ,ةحايإ وأ ,ةهارك وأ ؛ةمرح وأ ءبدن وأ ءبوجو نم نيفلكملا

 .”(نكاطبدوأ فاسفاوأ ةعيط

 فلكملا لاعفأب قلعتملا عراشلا باطخ) :وه مكحلا نأب ليقو

 ."'(عضولا وأ ريبختلا وأ ءاضتقالاب

 هومسق)دقف تايثيحلا فالتخاب مكحلا تاميسقت نعو

 .يعضولا مكحلاو يفيلكتلا مكحلا ىلإ هميسقت :لوألا :تاميسقتب

 صيخرتلا وأ رجزلا وأ ثعبلا يعادب رداصلا ءاشنالا وه :لوألاف

 ةقشمو ةفلك هقيداصم بلاغ بسحب هيف نأل ؛يفيلكتلاب هتيمستو

 ةسمخلا ماكحألاب ىمست ةسمخ ماسقأ ىلإ مسقيو «رومأملا ىلع

 ةهاركلاو ةمرحلاو بابحتسالاو بوجولا :يهو ةيفيلكتلا

 مل ًاشنم لوعجيم مكح لك ؛يعضولا مكحلا يأ :يناثلاو ...ةحابالاو

 )١( ط «قارعلا- دادغب «ةبطرق ةسسؤم «ناديز ميركلا دبع .هقفلا لوصأ يف زيجولا 7

 ص مال 4.

 )١( «ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم «ينازاتفتلا نيدلا دعس ةيشاح عم بجاحلا نبا رصتخم

 7٠١ صءاج اه 140 ءاط



 هتيمستو ...اهوحنو ةيجوزلاو ةيكلملاك ءيفيلكت مكحب نكي

 .""(يفيلكتلا مكحلل ًاعوضوم ًابلاغ هنوكل ؛يعضولا مكحلاب

 ةيفيلكت ٌماكحأ :اهضعبف «ةعونتم ةيعرشلا ماكحألا نا امك

 اهضعبو «ةيسيسأت ٌماحأ اهضعب ناو امك «ةيعضو ٌماحأ اهضعبو

 نمل ماكحألا تايآ ةرئاد ةعس كلذ نم نيبتيل «ةيئاضمإ ٌماكحأ

 .اهيف ثحبلا ديري

 :ماكحألا تايآ اعبار

 «ةرصاعملا تاحلطصملا نم دعي ماكحألا تايآ حلطصم نإ

 ميدق مادختسا يأ دجوي ال ذإ ءنورصاعملا ءاملعلا اهمدختسا يتلاو

 .ثحبلا ديق حلطصملا اذهب ءامدقلا دنع اهل لامعتسا وأ اهل

 يتلا تايآلا) :يه ماكحألا تايآ :لوقنف اهفيرعتل انئج ول امأ
 ." (ًايعرش ًامكح اهنم هطابنتسال هيقفلا ضرغب قلعتت 000

 )١( مق «عيزوتلاو رشنلل يداهلا راد ,ينيكشملا يلع خيشلا «ءلوصألا تاحالطصا -

 ص ها477 ىلط «ناريإ 17١.

 اج «ةيعيشلا فراعملا ةرئادو 5 خف ص "كج «ىربكلا ةيمالسإلا فدراعملا ةرئاد 64ه

 .3/ ص
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 قلعتت يتلا ةيهقفلا ماكحألا نمضتت يتلا تايآلا) :يه وأ

 ."'(مهارخأو مهايند يف دابعلا حلاصمب

 ."'"(ةيلك تاعيرشت نمضتت يتلا تايآآلا) :اهب داري وأ

 ىلع تلمتشا ةيآ لك ىلع) :قلطي ماكحألا تايآ حلطصم نإ

 ين ةويعلا ايوب يور تيك يع جرح ع
 .”"(ةلفاعم وأ تناك ةدابع ةةيهقفلا ضكلا

 :ةمهم تاظحالم

 اهنأب ماكحألا تايآ ىلع ًانمض تمكح تافيرعتلا ضعب نإ ١

 اذهو ءليصافت اهيف دجوي ال هنأكو «ةماعلا تاعيرشتلا بعوتست

 د ءارآلا تددعتو «هيلع قفتي مل لدج لحم عوضوم

 .277 ص 25 ج «يبهذلا نيسح دمحم ,نورسفملاو ريسفتلا (1)

 رصاعملا ركفلا راد «ينيقلس دمحم ميهاربإ «يمالسإلا هقفلا لوصأ يف رسيملا (؟)

 .87/7/ ص م8١٠٠ «نانبل - توريب

 رشنلاو عبطلا ةسسؤم «ةفرعم يداه دمحم «بيشقلا هبوث يف نورسفملاو ريسفتلا (©)

 219 ص 7 جا ها477 7 ط «ناريإ  دهشم «ةسدقملا ةيوضرلا ةناتسآلا يف

 يمالسإلا هقفلا راد هللا بح رديح .رصاعملا يمالسإلا هقفلا يف تاسارد :ظ (4)

 ق6 ص 6 ج ,م١5 06 31 ط «ناريإ مق «رصاعملا



 ذخأت نأ لواحت تافيرعتلا نإ)ف ميسقتلا ىلع ةظحالملا "1

 ةقلعتملا تايآلا جرخت كلذب يهو .هقفلا وأ ماكحألا ناونع

 يف ًانايحأ قلطي دق هقفلا ذإ ؛ةماع ةيكولسلا وأ ةيقالخألا اياضقلاب

 ًايملع ًافقوم يطعت يتلا تايآلا ىنعمب هانذخأ اذإو «قالخألا لباقم

 ريسفتلا جهنم ."' (اهيف ينآرقلا صصقلا ضعب لخدت دق ذإ ,عسوأ ناونعلا راص

 7 نم دصقي ال هنأ رهاظلا) نأ كلذ ,«تافيرعتلا ىلع ةظحالملا '*

 5 طورشلا ىلع اهرفوت مدعل ؛صاخ يحالطصا ىنعم فيراعتلا هذه

 ملعلا اذه يسسؤم نم لئاوألا يدصت مدعو .فيرعتلل ةيقطنملا

 ىلإ ةراشإلا وه هركذ نم نيرخأتملا فده نأ رهاظلا لب «هنايبل
 ةليخلا يف اهانعم

31 

 ىمالسإلا هقفلا راد هللا بح رديح «رصاعملا ىمالسإلا هقفلا ىف تاسارد )١(

 ١ للك ص 06ج م١ ١6 ىلاط «ناريإ - مق «.رصاعملا

 ىفطصملا زكرم «ينسحلا يروفغ دلاخ «نراقملا نآرقلا هقف ةساردل ماع لخدم (؟)

 .23 ص ها 256 ١ ّط «ناريإ- مق «قيقحتلاو تاساردلل ىملاعلا
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 ةيمهألاو ةقيقحلا ثيح نم اهب داري امو ماكحألا تايآ

 نم ميركلا نآرقلا يف درو ام ماكحألا تايآب دارملا نإ

 نم كلذ ريغو يهاونلاو رماوألا نمضتت يتلا ةينآرقلا تايآلا

 .اًيعرش ًامكح نمضتت يتلاو «تابآلا

 ماكحأ ىلع ؛نآرقلا ماكحأ قالطإ ءاملعلا دنع فراعت دقلو

  ماكحألا تايآب دارملاف .ةيهقفلاب ةفورعملا ؛ةيعرفلا «ةيلمعلا نآرقلا

 اهيلع لدتو ةيهقفلا ماكحألا نيت يتلا تايآلا :يه- قالطإلا دنع

 .ًاطابنتسا وأ ًاصن

 ةيسازاللاو تفنيد ةانعي قوردنملا ل ةويحتملا رعت خف

  نآرقلا ماكحأ لعج نم ءاملعلا نم كانه نكلو .قالطإلاو

  يهقفلا بناجلاب ةصتخم ريغ- ةينآرقلا تايآلا نم ةجرختسملا

 ةيكولسلاو ةيداقتعالا ماكحألا ةيهقفلا ماكحألا عم لخدأ لب طقف

 .ةيقالخألاو

 دب ال ةمهم ةزيمب زيمتي يمالسإلا عيرشتلا و هقفلا خيرات نأ

 و ريسفتلا خيراتب طبتري هخيرات ْنإ) :يه و الأ اهل تفتلي نأ ثحابلل

 : نييساسألا نيردصملا نم هتدام دمتسي يمالسإلا هقفلاف « ثيدحلا



 مزلي كلذ ءوض يف و .امهنيب لصفلا نكمي ال اذل و «ةنّسلا و باتكلا

 و نآرقلا لوزن خيراتب ماملإلاو «يمالسإلا هقفلا خيرات نودي نمب

 فراعملا نايب فدهتست ةفئاط يف :ًايعوضوم هتايآ فينصتو «هبابسأ

 دض مهداهجو مهتريسو ءايبنألا صصق ضرعتست ىرخأو «ةيلقعلا

 ىحر اهيلع رودت يتلا ةيعرشلا ماكحألا نّيبت ةثلاثو ءنيكرشملا

 .""(هقفلا

 ىلإ جاتحي اهنع ثحبلاف ءاهب قلعتي امو ماكحألا تايآ نع امأ

 ينآرقلا صنلا نا كلذ «ينآرقلا صنلا مهف ؛اهدامع ةمهم تامدقم

 دب ال ,ماسقأ وأ ءتاموظنم وأ ,تايلك ىلع هلخاد يف يوتحي

 .حيحصلا لكشلاب اهمهفو اهتفرعم سرادلل

 كانه نأب دجن ينآرقلا صنلا نومضم ليلحت انلواح اذإ نحنو

 :يه ىوتحملا لكشت ةيساسأ تاموظنم ةثالث

 يذلاو «ةايحلاو دوجولاو نوكلل يدئاقعلا روصتلا :اهادحإ

 .مالكلا ملع وأ «ةديقعلا ملع اهنع أشن يتلا ةديقعلا تايآ هلكشت

 )١( ص « يناحبسلا رفعج « هراودأ و يمالسإلا هقفلا خيرات 3 .
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 اهلكشت يتلا ؛ةليضفلل ةيميقلا ةيقالخألا ةيرايعملا :ةيناثلاو

 اهنع عرفتو «قالخألا ملع اهنع جتن يتلا قالخألاو داشرإلا تايآ

 .نافرعلاو فوصتلا ملع

 كولسلا دعاوق عضو يذلا يعيرشتلا نومضملا :ةنلاثلاو

 يتلاو ؛مارحلاو لالحلا ةدعاق تحت يلودلاو ءيعمتجملاو .يدرفلا

 كلذ جهنم مث ؛يمالسإلا هقفلا مث ,ماكحألا تايآ ملع اهنع جتن

 . ""ةقفلا لويط ا ئمسملا ةققلا

 ناو «تايلك وأ تاموظنم ثالث كانه نا انل حضوتي كلذب

 تايلكلاو ء«تايلكلا عمجت ةموظنملا نأل .حصأ تايلكلاب اهتيمست

 :يه ةينآرقلا تايلكلا هذهو ,دعاوقلا نوكتل عمتجت

 :ةيدئاقعلا تايلكلا ١

 نآرقلا نا كلذ «ةيدقعلا تايلكلا يه ةينآرقلا تايلكلا لوأ نإ

 ىتحو تلزن ةيآ لوأ نم دئاقعلا تايساسأ ىلع ىوتحا دق ميركلا

 هيلع قلطُي هنأ الإ ؛هيف زيح ةيدقعلا تابآلل تناك نإف «هتيمامت

 .تاعوبطملل فراعلا دهاز ريمألا دبع ,ماكحألا تايآ ريسفت يف تارضاحم )١(

 1 صايم 4 ١ ط .نانبل - توريب



 ةملكب ردصم يدقع يلك مكح):يه ةيدقعلا تايلكلاف :اقلظُي
 .""(لك

 ةيداقتعالا لوصألا ؛ةيدقعلا تايلكلاب انه دوصقملا)ناو امك

 يهف «نيدلل ةيلوألا تازكترملا لثمت يتلا يهو «ىربكلا ةيناميإلا
 .""(لقنلاو لقعلا يفو ةرطفلا يف ةيلوأ

 باتكلا نم يكملا مسقلا يف لمأتملا نإ)ف لاثملا ليبس ىلعو

 ميهافملاو تاروصتلل هسيسأتو ,يدقعلا ءانبلا هيلع بلغي هنأ ظحلي

 هدعاوقو هلوصأ يف مالسإلا ضرعت يتلا ةماعلا ةيلكلا ةيمالسإلا

 هذهف «دوبعملا ةفرعم يه ةديقعلا يف ىربكلا ةيضقلا نأل ...ةعماجلا

 اهيلإ لصوملا قيرطلاو ءاهرهوجو اهرسو اهبلو ةديقعلا روحم يه

 ."'"(نآرقلا وه

 لوقلا :يناعم لمحي ددصلا اذه يفو ميركلا نآرقلا نإ

 يدقعلا ركفلا لكشت يف «ةيعجرملاو «ةدايقلاو «ةمامإلاو ءلصفلا

 نود «خيرات نود «فيس لآ كرابم نب هللا دبع «ةيدقعلا تايلكلا ملع ليصأت 000

 .١137ص هام «ةعبط

 1/0 ص «ىنوسيرلا دمحأ «ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيساسألا تايلكلا )١(

 ."9 ص «يفيرح نسحلا ميركلا نآرقلا يف ةيعرشلا تايلكلا ءنسحلا ,«يفيرح ()
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 يركفلا عجرملا هنوك ةينآرقلا ةيدقعلا تايلكلا نم قلطنملا

 1 قرسلاو

 ءانب لجأ نم كلذو ءاينآرق ةيساسألا رومألا نم ربتعي كلذ نإ

 دعت ةمهملا ةيدقعلا اياضقلاك اهقرطو ةفرعملاف ءًايمالسإ دارفألا

 دق ميركلا نآرقلا دجن كلذل ءاهنع ًاعرفتم دعُي اهادع امو ءساسألا

 .كلذ يف ةيدقعلا لئاسملا رصح

 :ةيقالخألا تايلكلا "

 ربعملا ةيسفنلا لاصخلا نع ةرابع):يه قالخألاب دارملا نإ

 ققحت نم قالخألا يف دب الف .رمتسملا يلمعلا كولسلا ةطساوب اهنع

 يسفنلا بناجلاف .يلمعلا بناجلاو «يسفنلا بناجلا :نيبناجلا نيذه

 بناجلاو .هتدئافو هتميقب عانتقالاو قلخلل ينطابلا خوسرلا نمضتي

 ةبغرلاو هتبحمو قلخلاب ناميإلل ةيلعفلا ةرمثلاو ةمجرتلا وه «يلمعلا

 تاينمت درجم قالخألا نوكت هرمتسم يلمع ققحت نودبف .هيف
 عنصت درجم قالخألا نوكت ءيسفن قلعتو عانتقا نودبو «تاءاعداو

 قا رهاظتو

 ص «ىئازريم ىلع فجن «ةيفرعملا نآرقلا ةيعجرم ةفسلف .ىلع فجن «ىئازريم )١(

0" 

 ١ ١. 7ص «ىنوسيرلا دمحأ «ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيساسألا تايلكلا 00



 ةسمخ ىلع سسأتي ينآرقلا يقالخألا يوبرتلا ماظنلا نإ

 .دهجلاو «ةينلاو ءءازجلاو «ةيلوؤسملاو «مازلإلا):يه ةمهم رصانع

 .""(اهيمارمب ةيعاو ةيقالخأ ةيرظن لكل ةسيئرلا ةدمعلا يه مكلتو

 لوألا دعاوق نأب نيملعلا نيب قالخألا ءاملعو نوناقلا ءاملع زيمي)و

 ةكورتم اهنإف هثدابمو يناثلا ملعلا دعاوق فالخب «ةيذيفنت ةنامض اهل

 اميف فالتخاو شاقن دروم اذه ناكو ."' (يقالخألا ناسنإلا ريمضل

 .قالخألا ةفسلف بتك هب تلفكت «مهنيب

 :(ةينوناقلا) ةيعيرشتلا تايلكلا

 هدعاوقو عرشلا لوصأ يه :ةيعرشلا وأ ةيعيرشتلا تايلكلا نإ

 عرشلا صوصن نم ةمولعم يهف .هماكحأ تينُب اهيلع يتلا ةماعلا

 فلتخي الو «ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعم وأ .ةدضاعتملاو ةرفاظتملا

 ."”(دبأ ءاملعلا اهيف

 دبع :قيلعتو قيقحتو بيرعت زارد هللا دبع دمحم ؛نآرقلا يف قالخألا روتسد )١1(

 860 ص , م1998 -ه1418 ٠١ ط «نانبل - توريب ؛ةلاسرلا ةسسؤم ؛نيهاش روبصلا

 دمحم .ماكحألا تايآ ةساردل ةيرظنلا ئدابملا نآرقلا هقف ءيلع دمحم «يزايأ ()

 0١١. ص ؛يزايأ ىلع

 .7١ص «يفيرح نسحلا ,ميركلا نآرقلا يف ةيعرشلا تايلكلا ()

 لابجالا زيسفتلا ينم
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 ئدابملا) :يه اهنأب اهل انرشأ يتلا ةيعيرشتلا تايلكلاب داريو
 ةجردلاب يهف «ةيلمعلا ماكحألل ةجتنملاو ةنمضتملا ةيلكلا دعاوقلاو

 هجاتحي امو يرشبلا لماعتلاو كولسلا طبضل دعاوق تعضو ىلوألا

 .""(طورشو دويقو ةحابإو باجيإو ميرحتو ليلحت نم

 صوصنلا حوضو لالخ نم ةحضاو ةيعرشلا تايلكلا نإ

 ًاينيد كلذ ةرورضل ًافاضم ؛كلذ نايبل ترثكت يتلا ةيعرشلا

 .ًايمالسإو

 قوقح نم ءدابعلا لاعفأب قلعتت ةيعيرشتلا تايلكلا نإ
 ءرشبلا ينب لكل لماشلا يهلإلا روتسدلا نمض ةننقم «تابجاوو

 صاخ نينقت دروم كانه نا ىلإ ًافاضم ؛ماعلا ةعاطلا دروم نمض

 .ىرخألا ةيوامسلا نايدألاب

 ةيلك دعاوقو ًاماكحأ تايآلا ضعب تنمضت دقف مومعلا يفو

 تايآ ضعبو «ةيعرف ًاماكحأ تنيب ىرخأ تايآ تدرو نيح يف
 مكحلاب ىمسي ام وأ ءلقعلا مكح ىلإ داشرإلا اهيف درو دق ماكحألا

 ماكحألا تلوانت تايآ كانه تناك عونلا اذه لابق يف ءيداشرإلا

 )١( ص «ينوسيرلا دمحأ «ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيساسألا تايلكلا 17١6.



 يأ ءايولوم رخآ ًاعيرشت وأ ايهن وأ أارمأ نمضتت يتلا يهو «ةيولوملا

 .هناحبس ىلوملا نم يقيقح رابتعاو لعجب

 ماكحّ لا تايآ ضارغأو فئاظو

 فرعتلا نع ًالضف ؛ماكحألا تايآل نوكي نا نيقيلا نم

 يتلا يه ةريبك ةيمهأ لتحت ضارغأو فئاظو ؛اهتساردو اهيلع

 قلعتت ينتلا مولعلا لمجم يف اهب مامتهالا ةلحرم ىلإ اهتلصوأ
 .عيرشتلاب

 :نيتهج نم هترورض ماكحألا تايآ نع ثحبلا دمتسي) ذإ

 يتلا هتاملك يف قيقدتو هناحبس هللا مالك نع ثحب وه ةهج نمف

 نع قرتفي ال ةهجلا هذه نم ثحبلاو .لهجلا تاملظ يف اهب رانتسي

 امع ثحب وه ىرخأ ةهج نمو .اهيواسي لب ةيريسفتلا ثاحبألا ةيقب

 دنتسي نينكر هيقفلل نإف «طابنتسالا لاجم يف هب طبتريو هيقفلا مهي

 لهأو هيبن ةنسو لجو زع هللا باتك :روكذملا لاجملا يف امهيلإ

 ."”(راهطألا هتيب

 هلامجإ نكمي ام ماكحألا تايآ فئاظوو ضارغا مهأ نم نإ

 :يه رطاقن ةدع يف

 )١( ص ١1ج «يناوريإلا رقاب ءماكحألا تايآ ريسفت يف ةيديهمت سورد ١١.
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 تاعيرشتلاب قلعتي ام لكو ؛مارحلاو لالحلا ةفرعم ١

 .يداشرإلاو يولوملا كلذب لخديو  ًاصوصخ  ماكحألاو

 كلذ رودو ءفراعملاو مولعلا نيب يفرعملا لخادتلا ةفرعم 1

 .تاعيرشتو ماكحأ ىلع ةيوتحملا ةينآرقلا تايآلاب دارملا مهف يف

 ءناسنإلل تايساسالا مسر يف صنلا رود ةفرعم

 نع كفنملا ريغ- ًامومع- يعيرشتلا لاجملا يف صوصخلابو
 .يكولسلا لاجملا

 نأ كلذ «ةيريسفت ةفيظوب مايقلاو .ريسفتلا ملعب ماملإلا 54

 لكو ريسفتلا ةفرعم ىلإ ثحابلا رجيس ةيآلا يف مكحلا نع ثحبلا
 .هب قلعتي ام

 قيرط مسر يف ةريبك ةيلخدم اهل ةمهم مولع ىلع عالطالا

 ملعكو «ةغالبلاو ءوحنلاو «ةغللا مولعك ءينآرقلا صنلا مهفل

 هذه نأل «ةمهملا ةيدئاقعلا لئاسملا ىلع عالطالا كلذكو ءلوصألا

 ةلحرم يفو ءصنلا مهف ةلحرم يف ًأدج ةديفم  اهريغو مولعلا

 ءاطعاو تاروصتلا مسر ةلحرم يف كلذكو «هنم زونكلا جارختسا

 .ةيئاهنلا جئاتنلا

 حضويو «عيرشتلا ةيمهأ انل نيبيس ماكحألا تايآ ةسارد نإ 1

 نم ةيهلإلا ةعاطلاو ةدابعلا ققحت يف ةيمهأ نم ةيعيرشتلا ةبنجلل ام



 ,ناسنإلا ةايح يف ةعيرشلاو عيرشتلا ةيمهأ ىفو .ءبناج

 .رخآ بناج نم ملسملا ناسنإلا ةايح صوصخلابو

 قيرطلا ناسنإلا ميلعت يف ًامهم ًارود ماكحألا تايآل نإ -'

 حيضوت يلاتلابو .ةيادهلا قيرطو «ةاجنلا قيرط وهو .حيحصلا

 هذه ةفرعمل امو «ةرخآلا ىف كلذكو ءايندلا ىف هل ةنسحلا رومألا

 .ةاجنلاو ةيادهلا قيرط مسر يف تايآلا

 يفو .ميركلا نآرقلا يف تابآلا هذهل ةيمهألا ءاطعإ نإ لا

 ايندلا يف ناسنإلل اهتيمهأ ىلع ليلد ربكأ وهل ةيثيدحلا صوصنلا

 وأ زوفلا ددحي اهبو «ةفلاخملا وأ ةعاطلا ددحت يهف ةرخآلاو

 .نيبملا نارسخلا

 ةيسفنو ةيداصتقاو ةيعامتجا فئاظو ماكحألا تايآل نإ 4

 ميجحت وأ اهفئاظو رصح نكمي الو «ةيزاجعإو ةيقالخأو ةيدئاقعو

 ةيعيرشتلا ميهافملا دودح دنع ماكحألا تايآ فقوتت ال)ف ءاهرود

 يف اهتياغ ةققحتملا باوثلاو باقعلا وأ «مارحلاو لالحلاب ةقلعتملا

 رع هلا ج 5
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 هللا هديري امم هتاموقم دمتسي ملاع وأ ةمأ ةماقإ ىلإ كلذ دودح

 لاك

 ىداعتت يهو ءاهتقيرطو اهيولسأ يعيرشتلا مكحلا ةيآل نإف
 يعيرشتلا صنلا نأ كلذ ءاهدصاقمو اهليلادم يف ةيعيرشتلا ةفيظولا

 «ءىصحت ال ةريثك تاصاصتخاو فراعمو مولع عيف رفاوتت ينآرقلا

 .ىرخألا ميركلا نآرقلا تايآ نيب نم حضاو بولسأب ضرعتو

 اهنمو ءيوبرتلا اهنم «ةريثك ًاضارغا ميركلا نآرقلل نإ ٠-

 دصقب تءاج دق اهنوك اهل كرتشملا عماجلا نأ الإ ؛يعيرشتلا

 هللا باتك يف ةيدجلا تادارملا نم (يميلعتلا ضرغلا)ف .ميلعتلا

 .ءاعمج ةيرشبلا ةياده وه كلذ ءارو نم ساسألا فدهلاو «ىلاعت

 يعيرشتلا ضرغلل ةفاضإلاب ,ماكحألا تايآ يف ٌحضاو يلج اذهو

 فدههلا عم مئالتي وهو ادج حضاو يميلعتلا ضرغلا نإف ءاهيف

 .ميركلا نآرقلل يلكلا

 .ءيضقنت الو ىنفت ال همولعو ميركلا نآرقلا فراعم نإ معن

 داعبألا كلت ىلإ (ِهْلشَ) بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ راشأ دقلو

 .هحيباصم أفطت ال ًارون باتكلا هيلع لزنأ مث)) :هلوقب ةيهانتماللا

 .١١ص ءمظاك مائو «ةينف ةسارد ميركلا نآرقلا يف ماكحألا تايآ (1)



 ملعلا عيباني وهف ؛هرعق كردي ال ًارحبو هدقوت وبخي ال ًاجارسو

 .نوحتاملا اهبضني ال نويعو «نوفزنتسملا فرخ زل اردو .هروحبو

 ."”((نودراولا اهظيغي ال لهانمو

 ماكحألا تايآ ددع

 (5555)و )6٠٠١( نيب ام حوارتت ميركلا نآرقلا تايآ ددع نإ

 ءزج اهدع وأ ةلقتسم ةيآ اهضعب دع يف فالتخا عم «ةينآرق ةيآ

 سيلو «ةيآ ةعطقملا فورحلا دع وأ «ةيآ ةلمسبلا دع وأ «ةيآ نم

 يف ةصيقن وأ ةدايز دوجو يف فالتخالا نم ئشان فالتخالا اذه

 نآرقلا تايآل ةروهشملاو ةفورعملا ةيئاصحإلا نكل «ميركلا نآرقلا

 تفلتخا دقلف ؛ماكحألا تايآ امأ «ةينآرق ةيآ (1175) :يه ميركلا

 يف ءارالا لامجإ نكميو ماكحألا تايآ ددع ديدحت يف ءارآلا

 :يه طاقن ةدع

 ةينارق ةيآ ٠٠ وه ماكحألا تايآ ددع نا-١

 00 ةيآ 006١ نم رثكأ اهنأ "1

 )١( مقر ةبطخلا «ةغالبلا جهن ) ١98 .

  (0ص ١2ج .يرويسلا دادقملا «نافرعلا زنكو 3 ص 5 ج «يلازغلا «ىفصتسملا 6

 ةيدو ص .ىلحلا ةمالعلا «لوصولا ئدابمو

 اجهنم

 يلامجإلا ريسفتل تك
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 ا ع وة عسا اهنإ 3“

 ا ه7 ونعمل هذي ١21 ناوشلاب اهنا

 انك

 نأ ىري ناك هنأ ةفرعم يداه دمحم خيشلا سرد نع لقنو ل

 . ءاحنالا نم وحنب ماكحأ تايآ يه ميركلا نآرقلا تايآ مامت () 5 ' عار ويارب وح كلا

 .ةينارقاةيا 1 اهنأ دق

 ."'ةيآ 787١ نم برقي ماكحألا تايآ ددع نا-٠

 .غ05 ص «يناهفصالا «ةيورغلا لوصفلاو «505 ص «ينوتلا لضافلا «ةيفاولاو )١(

 .197 ص 27 ج «ةعيشلا يرسفم تاقبط )١(

 .؟" ص «نآرقلا ماكحأ يف ناسحلا نامجلا (؟)

 ءيواطنطلا ءميركلا نآرقلا ريسفت يف رهاوجلاو «(4غ٠ ص 4 ج .يطويسلا ءناقتإلا (4)

 .,” ص اج

 .19 ص «0ج ءهللا بح رديح ءرصاعملا يمالسإلا هقفلا يف تاسارد (0)

 ١19. ص «0ج هللا بح رديح ءرصاعملا يمالسإلا هقفلا يف تاسارد (5)

 .07 ص .يدبيملا ركاف دمحم «ةيهقفلا تايآلا يف قيقحتلا (0)

 .48 ص :؟ ج «تيبلا لهأ بهذمل ًاقبط يمالسإلا هقفلا ةعوسوم (4)



 ا 4 اهناذأا

 تايآ نأب لئاقلا يأرلا نإف روهشملا يأرل انئج ول اننا الإ

 ةسردملا يف رهشألا يأرلا وه ربتعي ةيآ (2020) يه ماكحألا

 امأ ءصاخ لكشب ةيعيشلا ةسردملا يأر يفو ءًامومع ةيمالسإلا

 توافت اهلالخ نمو ةنيعم تايثيحل ةرظان اهنإف ىرخألا دادعألا

 .روهشملا ددعلا ىلإ سايقلاب ةرثكو ةلق نيب ام ددعلا

 ماكحألا تايآ ددع يف فالتخالا بابسأ
 ددعت انل نيبت ,ماكحألا تايآ ددع يف ءارآلا اندروأ نأ دعب

 بابسأ نيبن نأ دب الانهو .ددعلا يف قافتالا مدعو ءارآلا

 .ءاملعلا دنع ماكحألا تايآ ددع يف فالتخالا

 ضعتب ىلإ هدرم ماكحألا تايآ ددع يف لدجلا اذه) نإ

 دمتعا له باسحلا نأ ىلإ ىرخأو «ةيباسحلاو ةيئاصحإلا تايلمعلا

 ىلع ةلاد ةيآلا نوك دمتعا وأ يهقف عوضوم وه ةبآلا عوضوم نوك

 ميركلا دبع .هقفلا لوصأو ,”0ه 7” ص «فالخ باهولا دبع «هقفلا لوصأ ملع )١(

 لخدملاو 6٠ ص «ء.توتلش دومحم «ةعبرشو ةديفع مالسإلاو هدر ص «ناديز

 .127 ص ءروك دم مالس دمحم .يمالسإلا هقفلل

 ١١. ص ؛يديزلا نيسحلا نب دمحم ؛ماكحألا تايآ حرش يف مارملا ىهتنم (؟)

 ريسفتلا جهنم
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 وهو- ةثلاثو ءيهقف ريغ اهقايسو اهعوضوم ناك ولو يهقف عوضوم

 مهف يف ًايرذج ًارييغت ضرفت ةينيدو ةيركف تاقلطنم ىلإ  مهألا
 .""(ميركلا نآرقلا نم هقفلا ةحاسم

 ةهجل ضعبلا اهعمجف ءباسحلا ناك ثحبلا ةهج بسحبف

 فالتخالا عقو كلذبو ءاهيلإ رظنلا يف رخآلا هسكاع امبرل ةنيعم

 ىلإ رظنلا ثيح نم يأ ؛ًايوهج ًافالتخا هيمسن نا نكمي يذلاو

 ةدوسسلا ةنيعفلا

 نم كلذ ريغ وأ ءباسحلا يف لخدي مل رركتملا ناك امبرلو

 نم رركتملا نأ ضرعلا اذه نم ودبي يذلا) نإف ءرظن تاهجو

 يف لخدو «نيلقملا باسح يف لخدي مل نومضملا يف تايآلا

 مل ينآرقلا صصقلا ايانث يف للخت ام ناو ؛نيعسوتملا باسح

 لوع امبرو «نيعسوتملا رابتعا يف ظحولو «نيقيضملا دنع هل تفتلُي

 تناك ام لفغأو .مكحلا ىلع ًاحيرص صن ام ىلع نوقيضملا

 عسوت امبرو ءىضتقم وأ ةراشإ وأ ةيحيملت هنع ريبعتلا تاودأ

 ." (ةيدئاقعلا ماكحألا لاجم يف لخدي ام ىلإ نوعسوملا

 )١( ص «6ج ؛هللا بح رديح «رصاعملا يمالسإلا هقفلا يف تاسارد 1

 7 ص .دهاز ريمألا دبع ,ماكحألا تايآ ريسفت يف تارضاحم (؟)



 نع ةدراولا تاياورلا ضعب نإ) :هللا بح رديح خيشلا لوقي

 دقو .' (ةبسنلا نايب ةيلمع يف تبرطضا ًاضيأ يه هلع تيبلا لهأ

 :يهو كلذ يف تاياورلا نم ةلمج دروأ

 (ِةْلقل) نينمؤملا ريمأ تعمس :لاق «ةتابن نب غبصألا ربخ يفف

 «لاثمأو ننس ثلثو ءانودع يفو انيف ثلث :ًاثالثأ نآرقلا لزن) :لوقي

 ." "((ماكحأو ضئارف ثلثو

 لزنأ)) :لاق هنأ (ِهْلََح) نينمؤملا ريمأل رخآ ثيدح يفو

 «بيغرتو ءرجزو «رمأ :فاك فاش اهلك فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا

 ." ((لثمو ءصصقو «لدجو «بيهرتو

 بيغرتلا انلعج ولو) :هلوقب هللا بح رديح خيشلا قلع مث

 نآرقلا فصن نم رثكأ راصل ماكحألا لاجم نم بيهرتلاو

 .*”(طقف ماكحألا يف هاعبس الإو ًايماكحأ

 .177 ص «؟ج «ينيلكلا ءيفاكلا (؟)

 .4/ ص 40 ج .يسلجملا ءراونألا راحب (")

 3١,. ص 6 ج هللا بح رديح «رصاعملا ىمالسإلا هقفلا ىف تاسارد (4)

 2 يلامجإلا ريسفتلا جهنم
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 ةعبرأ لزن نآرقلا نإ)) :لاق هنأ (ِةْلكَم) قداصلا مامإلا نعو

 امربخ عبرو ,ماكحأو ننس عبرو «مارح عبرو «لالح عبر :عابرأ

 .""((مكنيب ام لصفو ؛مكدعب نوكي ام أبنو مكلبق ناك

 :يه كلذل تالامتحا ةثالث هللا بح رديح خيشلا ركذي مث

 لامتحالا .مكلا بسحب وه امنإ دراولا ميسقتلا نإ :لوألا لامتحالا)

 باسح ىلع يأ .ددعلا ىلع موقي امنإ دراولا ميسقتلا نإ :يناثلا

 اناك امنإ عيونتلاو ميسقتلا نإ :ثلاثلا لامتحالا ...تايآلا ددع

 ." (باتكلا يف ةجلاعملا نيوانعلا ةظحالمب

 :يه مدقت ام ىلع تاظحالم ةدع كانه نكل

 ." 'مكلاو ددعلا نايب تاياورلا هذهب داري ال١

 مكحلا «بيهرتلاو بيغرتلاو رجزلاو رمألا نم دافتسي امبر -"

 نم يأ ؛ماكحألا ةلدأ نم نآرقلا تايآ رثكأ ريصيف ءاضيأ يعرشلا

 .”'ماكحألا تايآ

 .177 ص .؟ج «ينيلكلا ءيفاكلا (1)

 1 ص .0 ج .رصاعملا ىمالسإلا هقفلا ىف تاسارد )0

 .47 ص «يروفغ دلاخ ءنراقملا نآرقلا هقف ةساردل ماع لخدم (")



 نأ :يهو اهلالخ نم تاياورلا هيجوت نكمي هوجو كانه -'

 نم دارملا نأ وأ «"'”عيونتلا ىلإ ةرظان اهنأ تاياورلا نم دارملا

 ."'يفرعلاو يوغللا ىنعملاب وه روكذملا مكحلا نأ تاياورلا
 ماكحألا تايآ ريسفت يف نيرسفملا فالتخا بابسأ

 ريسفت يفو ءًامومع ينآرقلا نأشلا يف ثحابلاب يرحلا نم
 بابسأب ًالامجا ولو طيحي نأ ؛صاخ لكشب ماكحألا تايآ

 نكميو ؛ماكحألا تايآل مهريسفت يف نيرسفملا نيب ام فالتخالا

 :يه يتلاو فالتخالا بابسأ مهأ ركذ ًامومع- انل

 هرثأ يهقفلا رسفملا بهذمل نإف :يهقفلا رسفملا بهذم ١

 بهاذملا نع صوصخلابو «ريسفتلا فالتخا يف حضاولاو غلابلا

 .ىرخألا ةيهقفلا

 يدقعلا رسفملا بهذمل نإف كلذك :يدقعلا رسفملا بهذم "1

 .ريسفتلا فالتخا يف حضاولا هرثأ «(يدئاقعلا)

 ريسفتلا فالتخا يف هرثأ رسفملا رصعل نإف :رسفملا رصع

 «تايلاكشإلا .تاثدحتسملاو تادجتسملا .مهفلا :ثيح نم

 ©٠١. ص «يروفغ دلاخ «نراقملا نآرقلا هقف ةساردل ماع لخدم ()
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 ةماعلا عاضوألا ,تامزألاو لكاشملا ؛مولعلا ءتارثؤملا ؛«تايطعملا

 .كلذ لكاش امو

 يف حضاولا رثألا لوزنلا بابسأل نإف :لوزنلا بابسأ -4

 دنع لوزنلل ًاببس دجتف ؛ماكحألا تايآ يف نيرسفملا فالتخا

 ببسل ًاحيجرت دجت دقو «ىرخأ ةفئاط نع فلتخي ةفئاط وأ بهذم

 ضعي كينع لوزتتلا بيس ةنانع دعت دقو: رخا دحأ حرب أل

 ةرورض ىلع ريسفتلا فقوتو «نيرخآ دنع لوزنلا نأشب ةيانعو

 .ًارج ملهو «نيرخآ دنع كلذ فقوت مدعو «لوزن ببس دوجو

 ةينآرقلا تاءارقلل نإف :ريسفتلا فالتخا يف اهرثأو تاءارقلا

 (عبس) نم رثكأ ىلإ لصتل تعسوتو ضعبلا دنع تددعت يتلا

 يف ًاغلاب ًارثأ كلذل نإف .مهريغ دنع ةدحاوب ترصحنا وأ «تاءارق

 .ماكحألا تايآ يف ريسفتلا فالتخا

 ضعبلا دنع قايسلاف :ريسفتلا فالتخا يف هرثأو قايسلا 1١

 ةدعاق هدعي ضعبلا نإف كلذك و ,مكاح ريغ مهريغ دنعو .مكاح

 .كلذب لبقي ال مهريغو «ةمهم ةيريسفت
 دوجو ةيلامتحا نإف :خوسنملاو خسانلا دوجو ةيلامتحا

 نم كانهف ؛ريسفتلا فالتخا يف غلابلا رثآلا اهل خوسنملاو خسانلا

 لبقي ال نم كانهو ميركلا نآرقلا يف خوسنمو خسان دوجوب لوقي



 عون يفو اهددع يف هدنع تايآلا تفلتخا خسنلاب لاق نمو ؛كلذب

 .اهيف عقاولا خسنلا

 مومعلا درومل نإف :صوصخلاو مومعلا دوجو ةيلامتحا

 ءنيرسفملا فالتخا يف غلابلا رثألا ميركلا نآرقلا يف صوصخلاو

 هلعج ضعبلاو .خسنلا درومب هقحلأ ضعبلاف هيف فلتخا دقو

 .هضفر ضعبلاو «هب لاق ضعبلاو ءًالقتسم

 زاجم دوجو ةلأسمل نإ :زاجملاو ةقيقحلا دوجو ةيلامتحا 4

 فالتخا يف حضاولا رثألا هب دارملا وه امو ؛هعون وه امو نآرقلا يف

 «صاخ لكشب ماكحألا تايآ يف ريسفتلا فالتخاو ءامومع ريسفتلا

 ًازاجم هلعج نم كانهو ءنآرقلا يف زاجم دوجوب لقي مل لكلاف
 حلطصم هيلع قلطأو يداعلا زاجملا هبشي ال ميركلا نآرقلاب ًاصاخ

 .(ين ا رقلا زاجملا)

 لامجإلا ثحبمل نإف :ريسفتلا فالتخا يف هرثأو لامجإلا ٠

 ريسفت يف صوصخلابو «ريسفتلا فالتخا يف حضاولا رودلا نييبتلاو

 .ماكحألا تايآ

 فالتخاو ءفذحلاو «كارتشالا ) :اهنم ًابابسا لامجالل نإ

 ةرثك مدعو .فانئتسالا و فطعلا لامتحاو هريمضلا عجرم
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 عطاقلا ريركتلاو ءلوقنملا بلقو «ريخأتلا و ميدقتلاو «لامعتسالا

 .""(رهاظلا يف مالكلا لصول

 نإف :ريسفتلا فالتخا يف امهرثأو دييقتلاو قالطإلا ١

 .ماكحألا تايآ ريسفت فالتخا يف حضاولا رثألا دييقتلاو قالطإلل

 :يه ماسقا ديقملاو قلطملل نإف

 ديقملا و قلطملا نوكي نا وهو :مكحلا و ببسلا داحتا أ

 ."'مكحلا و ببسلا يف ًادحتم

 قلطملا مكح ناك اذإ : مكحلا فالتخا و ببسلا داحتا- ب

 ." هيلع قلطملا لمحي مل , ديقملا مكحل ًافلاخم

 مكح نوكي نا وهو : مكحلا داحتا و ببسلا فالتخا

 / تلت انيودف تسلاو ندعو دنتنلا ب قلطولا

 قلطملا فلتخي نا وهو :مكحلا فالتخا ببسلا فالتخا 4

 .”'ببسلاو مكحلا يف ديقملاو

 )١( ص «.ناقتإلا ءيطويسلا 508 509 .

 . ص اج ءماكحالا .يدمآلا ١5 ص «4 ج «نايبتلا ءيسوطلا (؟)

 ١10١. ص ءلوصولا ئدابم «ةمالعلا ,يلحلا (©)

 ١875. ص ءلوصولا ئدابم «ةمالعلا ءيلحلا ()

 .5 ص ا" ج .طيحملا رحبلا ,يشكرزلا (0)



 مأ ءطقف رهاظ دوجو نا ذإ :ينآرقلا نطابلاو رهاظلا ةلأسم ١

 ناك ؛ءميركلا نآرقلا يف نطابو رهاظ دوجو مأ ءطقف نطاب دوجو

 .ريسفتلا فالتخا يف ريبكلا رثألا اهل

 مكحملا ثحب نإف :اهب دارملاو ةهباشتملا تايآلا ديدحت 1١

 ثحب صوصخلابو ءًادج ةمهملا ثوحبلا نم دعي هباشتملاو

 .هباشتملاب دارملا ديدحت يف فالتخا نم عقو امو «هباشتملا

 تايآلا ضعب نأ ىلإ ءاملعلاو نيققحملا رثكأ بهذ دقلو

 يف هباشتملاو مكحملا دوجو يأ «ةهباشتم رخآلا ضعبلاو ةمكحم

 لآ ةروس نم ةعباسلا ةيآلاب كلذ ىلع نيلدتسم «ميركلا نآرقلا
 ”"ةادع

 ةيريسفتلا ثيداحألل نإف :ةدراولا ةيريسفتلا ثيداحألا 5

 ةسردم كانه نإف «ريسفتلا فالتخا يف رثأ ةسردملا بسحبو

 .ثيداحألا ةمكاحم يف (رابتعالا مدعو رابتعالا) أدبم تنبت ةميدق

 نا مث ءثيداحألل (يعابرلا ميسقتلا) تنبت ةثيدح ةسردم كانهو

 نع درو ثيدح لك لبقي نم دجوي ذإ يريسفتلا دنسلا أدبم كانه

 سدقي نم كانه نا وأ .مهسيدقتب دقتعي هنأل كلذو ةنيعم ةعامج

 78ص «نآرقلا ريسفت قطنم .ىلع دمحم «ىئاضرلا )١(
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 لكاشملا نإف يلاتلابو ءًاحيحص اهيف ام لك ربتعيو ةنيعم ًابتك

 ةيريسفتلا ثيداحألاو ءًامومع انل ةلوقنملا ثيداحألا يف ةدوجوملا

 كلذو ؛نيصر يقيقحت جهنم ىلإ جاتحتو ًادج ةريثك صاخ لكشب

 ةلاح ببس امم «هعفاودو هتاياغ هلو ءريثك ثيداحألا يف عضولا نأل

 .ةيثيدحلا رداصملاو بتكلا لك يف ماعلا كيكشتلا نم

 دق ةلأسملا هذهو :ماكحألا تايآ ددع يف فالتخالا 6

 .فالتخالاب تببست يتلا لئاسملا نم دعت يهف اذل ءاقبسم تحضو

 .ماكحألا تايآ ريسفت يف فالتخالا بابسأ نم مهم ببس وأ

 يف لاكشالا عقو دقف :ماكحألا تايآ زييمت يف فالتخالا ١7

 يه ةيولوملا ماكحألا نا لهو ؛ماكحألا تايآ زييمتو ةفرعم ةيفيك

 ةدارملا يه ةيهقفلا ماكحألا نا لهو «ةيداشرإلا لمشت مأ ةثوحبملا

 .ةيقالخألاو ةيدئاقعلا نم اهريغ لمشت نا نكمي مأ

 ددعتلاو عونتلا ثيح نم ماكحألا تايآل ةمهم تامس

 نم عقو امو ءبناج نم ماكحألا تايآ عونتو ددعت نإ

 وه ةناييسأ مهأ دحأ ناك ؛اهددع ىلع قافتالا مدع ىف فاللتخا

 نيب ام هركذ يف ددعتلاو ءنآرقلا يف مكحلا ضارعتسا يف عونتلا

 نأ انل نكمي انهو .فورظلا هتضتقا ٍديكأت نيب امو .بولطم ٍراركت



 يتلاو ماكحألا تايآ يف ددعتلاو عونتلا بابسأ مهأ نم ةلمج نيبن

 :اهنم
 ديفي ام اهنمو ءًارشابم ًامكح ديفي ام ماكحألا تايآ نم نإ ١

 .رشابم ريغ قيرطب ًامكح
 رخألا ضعبلاو ءًادحاو ًامكح ديفت ماكحألا تايآ ضعب نإ "

 .رثكأ اهضعبو «نيمكح ديفي
 لبقي ال اهضعبو ءصيصختلل ةلباق ماكحألا تايآ ضعب نإ -'"

 .صيصختلا

 «يعيرشتلا عوضوملا يف ةينآرقلا ةيآلا يف دوجوملا عونتلا -4

 ةيدئاقع اياضق هعم ركذي اهضعبو ءطقف مكحلا ركذي اهضعبف

 .ًالاثمأو ًاصصق هعم ركذي اهضعبو «ةيقالخأو

 «ةيعيرشتلا ةلأسملا حرشتو نيبت ماكحألا تايآ ضعب نإ 4

 ًالامجإ اهحرطي اهضعبو ءاهنم ةدافتسالا نكمي ةدعاق يطعي اهضعبو

 «ةيلوصأ دعاوق اهنم دافتسي ماكحألا تايآ ضعب نإ

 دعاوق اهنم دافتسي اهضعبو «ةيهقف دعاوق اهنم دافتسي اهضعبو
 .ةيقالخأ ةيكولس دعاوق اهنم دافتسي اهضعبو «ةيدئاقع
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 اهضعبو ءطقف مكحلا سفن نيبت ماكحألا تايآ ضعب نإ

 .هتاياغو هفادهأ هعم نيبت

 اهضعبو ؛ءيولوملا مكحلا لوانتت ماكحألا تايآ ضعب نإ ل

 .طقف يداشرإلا مكحلا لوانكت

 ؛موصعملاب ةصاخ ًاماكحأ تنيب ماكحألا تايآ ضعب نإ 4

 .رشبلا يقابب ةقلعتملا ماكحألا نيب اهضعبو ءمامإ وأ يبن نم

 .ةقباس ممأل ًاماكحأ تنيب ماكحألا تايآ ضعب نإ٠

 اهضعبو «ميركلا نآرقلا لوزن يرصاعمل ماكحألا نيب اهضعبو

 يلاتلابو ءماودلاو ةيرارمتسالاو ةيلبقتسملاب مستت ماكحأل ضرعت
 .ةيئاضمإ ًاماكحأو ,ةيسيسأت ًاماكحأ ميركلا نآرقلا يف نإف



 ةمكاحلا تايعجرملاو ماكحألا تايآ

 الاثم ةيخيراتلا ةيعجرملا
 قلعتملاو ,ميركلا نآرقلا يف ماكحألا تايآ عوضومل نإ

 «صنلا ةيعجرم كانهف ؛ةمكاح تايعجرم ةدع يهقفلا داهتجالاب

 ةيعجرملا رود نع ملكتن نأ دب ال انهو «خيراتلا ةيعجرم كانهو

 ةيعجرملل نإف ,ماكحألا تايآب دارملا مهف ىلع ريثأتلا يف ةيخيراتلا

 :يهو اهروصت نكمي سسأ ةدع ةيخيراتلا

 :ىلوزنلا بيترتلا ةيمكاح :لوألا ساسألا :آلوأ

 قفو ميركلا نآرقلا تايآ بيترت يأ يلوزنلا بيترتلل نإف

 مهفو ؛«(خوسنملاو خسانلا) مهفو ءاهمهف يف ًامهم ًارود- اهلوزن
 ةيناث تايآ كانهو ءىلوأ تايآ وأ ةيآ كانهف «(صاخلاو ماعلا)

 ءاملع مالك بسحبو هنأ الإ ءلوزنلا بيترت يف ةثلاث تايآ كانهو

 :امه نيبيترت ميركلا نآرقلل نإف مالسإلا

 ةينآرقلا تايآلا لوزن بسحب بيترتلا وهو :يلوزن بيترت ١-
 ناقد
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 .(هلِيَم) مركألا يبنلل بسني بيترت وهو :يعمج بيترت -

 نم ينالفلا عضوملا يف ةينالفلا ةيآلا عضوب رمأي ناك (ُْيَرَم) هنإف

 .ةينالفلا ةروسلا

 ىلإ هيف عوجرلا نكمي هيف نيعم ٍردقبو - يلوزنلا بيترتلا نإ

 نأ الإ «ةيآلا لوزن نامز ىلع فرعتلل  ًاقلطم ال ةيخيراتلا قئاثولا
 ةيفيكو ءرودصلا تابثاك همامأ فقت يتلا تابقعلا نم ريثكلا كانه

 .تايورملا يف ضراعتلا دوجوو «لقنلا

 :لوزنلا بابسأ ةيمكاح :ىناثلا ساسألا :ًايناث

 نآرقلا تايآ مهف يف ًاريبك ًارود لوزنلا بابسأ ةفرعمل نإف

 وه مهم لاؤس انه زربي نكل .ماكحألا تايآ صوصخلابو «ميركلا

 ؟لوزن ببس ةيآ لكل له
 نآرقلا تايآ لكل سيل هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقل :باوجلا

 لوزملل اياها ماكحألا تايآ لكل سيلو «لوزنلل ًابابسأ ميركلا

 .اهب ةصاخ

 ميركلا نآرقلا ةيمكاح نإ :يهو ءًادج ةمهم ةظحالم انه نكل

 نم لوزنلل بابسأ دوجو اهيلع رثؤي نلو «لوعفملا ةيراسو ةيقاب



 مهفلا نود ةيآلل يخيراتلا مهفلا يف عفنت لوزنلا بابسأ)ف .همدع

 ."'(ريسفتلا يف ال قيبطتلا يف عفنتو ءاهل يلالدلا

 :نامزلا ةيمكاح :ثلاثلا ساسألا :ًاثلاث

 مزاللا نمف ؛ميركلا نآرقلا لوزن رصع ةفاقث :انه اهب دصقنو

 تايآ عم لماعتيو لمعي نمم ,(رسفملا)و «(هيقفلا) دنع نوكي نأ

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا عاضوألا نع ةفرعمو ةيخيرات ةفاقث ماكحألا

 ءيجم دعبو لبق صوصخلابو «ةيبرعلا ةريزجلا هبشل ةيداصتقالاو

 يتلا تافارحنالا ححصيل ءاج ميركلا نآرقلا نأ كلذ «مالسإلا

 عم قفاوتت ةيناسنإ تاعيرشتو نيناوق اهناكم عرشيل ؛:ةدوجوم تناك

 ةينآرقلا تايآلا نم مهفي نأ ناسنإلل نكمي ال اذهل) .ناسنإلا ةمارك

 نايدألاو ,تايآلا هذه هيف تلزن يذلا عمتجملا ةفاقث مهفي مل ام

 .فارعألاو ,تاداعلاو ءتادقتعملاو «ةدوجوم تناك يتلا

 يطعيو ."' (ربكأ ًاحوضو يطعي طيحملا اذه مهفف .ءسوقطلاو

 امم ءاهب قلعتي ام لكو عاضوألا كايا نعام ابل اووفت

 .ماكحألا تايآ نع مهثحب يف ثحابلاو رسفملا مدخي

 )١( ص 04ج ءهللا بح رديح ءرصاعملا يمالسإلا هقفلا يف تاسارد 117.

 .118 ص «0ج هللا بح رديح ءرصاعملا يمالسإلا هقفلا يف تاسارد (؟)
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 ماكحألا تايآ يف فيلأتلاو فينصتلا جهانم
 ددعت دق ماكحألا تايآ يف ةباتكلاو فيلأتلاو فينصتلا نإ

 فنصف ةنيعم ةهج ىلإ ًارظان ناك تافنصملا نم عون لكو «عونتو

 :يهو جهانملا كلت رهشأ ركذن نأ نكمملا نمو ءاهقفو
 :ميركلا نآرقلا عمج ةقيرط قفو فيلأتلا جهنم :ًالوأ

 نآرقلا يف تايآلا بيترت قفو ماكحألا تايآ فينصت يأ

 عيمج قافتا عضوم وه يذلاو ءانيديأ نيب دوجوملا ميركلا

 ريسفتلا) نمض لخدي فينصتلا نم عونلا اذهو .نيملسملا

 جهنملا) قفو ريسفتلاب ىمسيو .ماكحألا تابآل (يئيزجتلا

 ماكحألا تايآ لوانتي جهنم وهو) .ميركلا نآرقلا تايآل (يلسلستلا

 امو ةحتافلا ةروس لوانتيف .ءفيرشلا فحصملا يف اهلسلست بسحب

 تايآلا لسلست بسحبو ةرقبلا ةروس ىلإ لقتني مث ,ماكحأ نم اهيف

 ىلع ًايرج ؛ماكحألا تايآ نم قبسألاف قبسألا لوانتي ثيح ءاهيف
. 5 0 00 
 : (ةماع ةروصب نيرسفملا جهنم

 )١( ص «دهاز ريمألا دبع ,ماكحألا تايآ ريسفت يف تارضاحم /



 :ميركلا نآرقلا لوزن بيترت قفو فيلأتلا جهنم :ًايناث

 اذه دمتعيو «ةينآرقلا روسلاو تايآلا لوزن بيترت قفو يأ

 جهنم وهو «ةينآرقلا روسلاو تايآلل (يخيراتلا بقعتلا) ىلع جهنملا

 يجيردتلا لوزنلا)و «(خوسنملاو خسانلا) دراوم مهف ىلع دعاسي

 نأشب ةدراولا ثيداحألا مهفل)و ؛«اهلوزن ماكحأ تجردت تايآل

 .(ةيدعبلاو ةيلبقلا ثيح نم تايآلا

 :ةيهقفلا باوبألا قفو فيلأتلا جهنم :ًاثلاث

 ًامومع ماكحألا تايآ تافنصم يف رهشألا وه جهنملا اذه نإ

 ماكحألا تايآ عمج ىلإ راصيف ءصاخ لكشب ةيمامإلا ةعيشلا دنعو

 امك .خلا...جحلاو ,موصلاو «ةالصلاو «ةراهطلا :ك هقفلا تاون قف

 بابلا لخاد هلوانتت وأ هنع ثدحتت ام قفو تايآلا عضوتو

 كلذكو ,ثيداحألا بتك تراس جهنملا اذه ىلعو .ثوحبملا

 ريالا عم ةلمخت تراجي اهتم هاطت ىلع ةدلفعلا لئاسرلا

 .داشرالاو ةظعوملا بتك وأ «ةيعوضوملا

 :عوضوملا قفو فيلأتلا جهنم :ًاعبار

 ةقيرطلا عبتي وهو ءيعوضوملا ينآرقلا هقفلاب ىمسي ام وهو

 ًاباب عمجي دق ددحمو نيعم عوضوم رايتخا لالخ نم ةيعوضوملا

 ينآرقلا هقفلا ةسارد دك ,كلذ نم رثكأ عمجي دق وأ ءأدحاو ًايهقف

 ا جهنم

 يلامجإلا ريسفنل
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 وأ ,ةطلسلاو ةموكحلا هقف وأ ءيرسألا ينآرقلا هقفلا وأ ءيداصتقالا

 «تالخدملاو دراوملا عونتو ,تاجاحلا عسوت نإ .خلا...مالعألا هقف

 نأ بلطتي «ةايحلا ىحانم لك ىف تاعرتخملاو تاعارتخالا ةرثكو

 لهسيس اذهو «(اهتاعوضوم) بسحب صخشتو عيضاوملا زكرت

 .اهمهفو ءاهحرشو ءاهلوانت

 عيرشتلا تاعوضوم دحأ عضي يذلا جهنملا وه) جهنملا اذهو

 ؛ًاعيمج اهتلالد ًاللحم .هيف ةدراولا تايآلا لك هيف عمجي ًاروحم

 .""(عوضوملا كلذ يف ةلماكتم ةينآرق ةيرظن ىلإ لصوتيل
 صاالختسا هيمسن نا ىرحألاو ,ىهقفلا ريسفتلا نا) :ليق كلذل

 جذومن الإ وه ام ؛ميركلا نآرقلا نم ماكحألا تايآ ءاصقتسا وأ
 ." (...ميركلا نآرقلل يعوضوملا ريسفتلا جذامن نم 00 م : . هلأ ل

 ىلع نيودتلا ةقيرط نإف ؛ماكحألا تايآ يف نيودتلاو فيلأتلا يف

 امه (عوضوملا) قفو ىلع نيودتلا ةقيرطو «(هقفلا بوبأ) قفو

 )١( ص .دهاز ريمألا دبع ,ماكحألا تايآ ريسفت يف تارضاحم 8

 ١7. ص ءريغصلا نيسح دمحم .ميركلا نآرقلا ريسفتل ةماعلا ئدايملا (؟)



 نم ريثكلا امهيفو ؛ةدئاف رثكألاو .ىودج رثكألا ناتقيرطلا

 .ةيفرعملاو ةيعونلا تافاضالا

 ميركلا نآرقلا يف ماكحألا تايآ ةفرعم طباوض

 ةفرعم اهلالخ نم نكمي يتلا طباوضلا نم ةلمج كانه

 طباوضلا)ب اهتيمست نكمي طباوضلا هذهو .ماكحألا هع

 لاثملا ليبس ىلع - (ةينييعتلا طباوضلا) نع فلتخت يهو «(ةيريبعتلا

 تايآ نم اهنوك ددحو راشأ يذلا وه يثيدحلا صنلا نوك يف-

 .ماكحألا

 عبتت نم نوصتخملا اهدافتسا دق اهركذنس يتلا طباوضلا نإ

 كلت راركت عم صوصخلابو .ظافلأ نم اهيف درو امو ماكحألا تايآ

 مكحلا نكمي الو ؛مات ريغ ًاءارقتسا دعي كلذ لك نا الإ .ظافلألا

 ةيئاصحالا نا لب ءاقلطم فلختلا مدع نم ةعناملا ةيمامتلاب هيلع

 .ماتلا ريغ ءارقتسالا ناك اهتادأو «ةيلك تسيلو ةيبلغأ

 .ةمات ةيئارقتساو ةيرصح تسيل تامسلاو ملاعملا هذه نإ)ف

 ةيريبعت ةيبولسأ رهاوظك ءاهراركت يف ةيبلغأ تامس يه امنإ
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 مكح ىلع ًارصح اهتلالد يف ةيبلغأو ؛ماكحألا تايآ صوصنل
 .""(يعيرشن

 تايآ تصخش ىتلا (ةيريبعتلا طباوضلا) نم ةلمج كانه نإ

 :يهو ينآرقلا صنلا يف ماكحألا

 امهتاقتشمو (مّرحو ءلحأ) اتظفل اهيف تدرو ةيآ لك نإ ١

 .ماكحألا تايآ نم يهف

 ."'((اًيرلا ّمررَحَو َعْيبْلا ُّللا لَحَأَو)) :ىلاعت لاق

 (ىَهن) ةظفلو ءاهتاقتشمو (رَم مأ) ةظفل اهيف درو ةيآ لك نإ 3

 .ماكحألا تايآ نم يه- بلاغلا يف  اهتاقتشمو

 يِذ ءاتيإو ناَسْخِإْلاَو لّدَعْلاِب رم هَّللا َنإ)) :ىلاعت لاق
 هه

 مُكَّلَعَل مُكّْظِعَي يي كما ءاشْخفلا نَع ىَهْنَيَو ىَبرُْلا
 0 (نورك ذت

 عراضملا لعفلا وأ «(لعفأ) رمألا غيص اهيف درو ةيآ لك نإ -'

 بئانلا وأ ءلعفلا بلط ىلع لادلا ردصملا وأ ءرمألا مالب قوبسملا

 )١( ص «دهاز ريمألا دبع ,ماكحألا تايآ ريسفت يف تارضاحم 6

 .(؟1/0) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)

 .(40) ةيآلا ءلحنلا ةروس (*)



 كلذ نإف «ءلعفلا بلط ىلع لادلا لعفلا مسا لامعتساو هلعف نع

 .ماكحألا تايآ نم دعي

 .""((باقرلا برضف اورفك َنيِذّلا مَنِ اذإف)) :ىلاعت لاق

 وأ ؛.(ىصو) وأ .(بتك) ظفل نم ةيآلا هب تردص ام 4

 .ماكحألا تايآ نم دعي كلذف امهتاقتشمو (ضرف)

 "5 ا م اَناَنِك)) :ىلاعت لاق
 سا
2 

 راضُم ريغ نيد وأ اهب ىصوُي َةَّيِصَو ٍدْعَب نِم)) :ىلاعت لاقو

 6 ص ةللاو وللا نم هَيَصَو

 .((هللا نم ةضيرف)) : كاع لاقو

 :ةيبوجولا (ىلع)ب ًانورقم (صاصتخالا ءال) هيف لمعتتسا اننم

 .ماكحألا تايآ نم كلذف

 .””((تيبلا د جِح ساثلا ىَلَع ِهَّلِلَو)) :ىلاعت لاق

 )١( ةيآلا ءدمحم ةروس )4(.

 ةيآلا ء ءاسنلا ةروس (؟) )*3١(.

 )*( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )؟١(.

 )4( ةيآلا «ةبوتلا ةروس )5.
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 ىلع لد ام وأ ,حاجنلاو حالفلا ىلع لدي امم ةيآلاب نرتقا ام-1

 «نارسخلا ىلع لد ام كلذكو «ءانثلا وأ «ةيبوبحملا وأ «ةيبولطملا

 نم كلذ نإف «تابوقعلاو ؛ءازجلاو ءبقاوعلا ميخوو ؛كالهلاو

 .ماكحألا تايآ

 ."!((نوُحِلْفُت ْمُكْلَعْل)) :ىلاعت لاق

 ني رِساَخْلا نإ لق هنود ْنِم متئِش اَم اوُدّبَعاَف) :ىلاعت لاقو

 َوُه كِلِذ الأ ٍةَماَيِقْلا مْوَي مِهيِلْهَأَو ْمُهَسْفْنَأ اورِمَخ َنيِذْلا
 ."”((نيبُمْلا نارْسخْلا

 9 مُكيِدِيَِب اوُقْلَت الو هللا ليبَس يف اوُقِفْنَأَو)) :ىلاعت لاقو

 ."”((هرينيْحُمْلا بحي َهَّللا نإ اوُنِسْحَأَو ةكلهتلا

 ةلالد ىلإ عضولا ةلالد نع بيلاسألا نم جرخ ام ا

 وأ راكنإلا ىلإ ةيقيقحلا هتلالد نع ماهفتسالا جورخك «لامعتسالا

 .ماكحألا تايآ نم كلذ نإف ريرقتلا

 ."'((نوُهَتْنُم متْنَأ ُلَهَف)) :ىلاعت لاق

 )١( ةيآلا ءجحلا ةروس )0/7.

 )١؟( ةيآلا ءرمزلا ةروس )١6(.

 .(196) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (*)



 عراضملاو .هتاقتشمو (ىهن) لعفلا لشم .يهنلا غيص لا

 .ماكحألا تايآ نم كلذ نإف ءلحلا يفنو «ةيهانلا الب قوبسملا

 اوُئرَت نأ هكَل لحي اَل اوُنَمَآ َنيِذّلا اَهيَأ اي)) :ىلاعت لاق

 ."”((اًهرك ءاَسّنلا

 تايآ نم دعت اهنإف .فكلا بلط ىلع ةلادلا لاعفألا ءامسأ 4

 .ماكحألا

 الو ّنطَب اَمَو اَهنِم َرهَظ ام شاول اوُبرْقت الو)) :ىلاعت لاق
 ْمُكّلَعَل هب مُكاصو ْمُكَلَذ قَحْلاب اَلِإ ُهّللا مَرَح يتلا سْفَللا اوُلتقت

 دن ا

 امو (حانجلا يفن) يف ةكرابملا ةينآرقلا تايآلا يف درو ام-٠

 .ماكحألا تايآ نم دعي  ًامومع- هنإف .هلكاش

 ّجَح ْنَمَف هللا رئاعش ْنِم ةَورَمْلاو افصلا َنِإ)) :ىلاعت لاق

 عّوطت ْنَمَو اّمهب ْفّوَطَي نأ ِهْيَلَع حانُج الف َرمتغا وأ تبل
 ."!((ميِلَع ٌركاش َهَّللا نإف ارْيخ

 )١( ةيآلا «ةدئاملا ةروس )41(.

 ةيآلا ءءاسنلا ةروس (؟) )18(.

 )١61(. ةبآلا «ماعنألا ةروس ةرفإ
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 مكْنَت ىَّنَح ْدْعَب نم ُهَل َلِحَن الف اَهََّلَط ْنِإَف) :ىلاعت لاقو

 نأ اًنظ نإ اَعَجاَرتُي نأ اَمهْيَلَع حاج الف اَهَمَّلط نإف ريغ عوز

 .""((َنوُمَلْعَي مقل اهني دللا ةودخت قلتو هللا دول امي

 دعب هنإف :ةيطرشلا لمجلا نم ميركلا نآرقلا يف درو ام-١

 .ماكحألا تايآ نم

 ُهَلوُسَرَو هللا عِطُي ْنَمو هللا ُدوُدُخ َكلت)) :ىلاعت لاق
 َكِلْذَو اًهيِف نيدلاخ ُراَهنأْلا اهتْحَت ني يرجت ٍتاَنَج ُهَلِخُْي
 هَلِخْدُي َُدوُدُح َدَعَتَيو هَلوُسَرَو هللا صْعَي ْنَمَو * ٌميِظَعلا ُروُفلا
 .”'((نيهُم باَذَع ُهَلَو اًهيف ادلاخ اًران
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 )١( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١1808(.

 )١؟( ةيآلا «قرقبلا ةروس )39:0(.

 .(15)- (17) تايآلا ءءاسنلا ةروس (*)



 ماكحألا تايآ نايبو ريسفت يف ةماعلا جهانملا
 نا الإ ءبيلاسأو قرط ةدع ماكحألا تايآ نايب جهانمل نإ

 ةيفيك نم ةدمتسم يهو «ةيسيئر جهانم ةثالث وه اهنم روهشملا

 ميركلا نآرقلا جلاعي ةراتف ,ماكحألل ميركلا نآرقلا ةجلاعم

 يتلا ةماعلا دعاوقلا ركذ لالخ نم هيلك ةروصب هب ةدراولا ماكحألا

 ميركلا نآرقلا جلاعي ةراتو ,ماكحألا عيرفت يف ساسألا نوكت

 كلذ لالخ نمو .ةيلامجإ ةروصب ةراتو «ةيليصفت ةروصب ماكحألا

 :يه ةثالث ماكحألا تايآ نايب جهانم نا نيبتي

 ةماعلا ئدابملاو دعاوقلا ركذي نأ وهو :يلكلا نايبلا جهنم ١

 ميركلا نآرقلا يف تدرو دقلف .ماكحألا عيرفتل ًاساسأ نوكت يتلا

 ليصفت ال «(ةيلك دعاوق) ةئيه ىلع تءاج يتلا ماكحألا نم ةلمج

 عيرفتل ًاساسأ نوكت يتلا ةماعلا ئدابملا ركذ ةروصب تتأ يأ ءاهيف

 لدعلاب رمألاو .,"”ىروشلاب رمألا :كلذ ةلثمأ نمو ءاهنم ماكحألا

 ةبوقعلا نوكو 0 وي بنذ نع ناسنإلا لاؤس مدعو ا مكحلاو

 )١( ةيآلا .نارمع لآ ةروس )169(.

 )١( ةبآلا ءءاسنلا ةروسو «(40) ةيآلا ءلحنلا ةروس )08(.
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 ريخلا يلع نوانعلاو "يقل لام نانوح ةلاششو« " ةيفرحتلا نكن

 قيض الو جرح الو «””تامازتلالاب ءافولاو «“ 'ةمألل عفن نم هيف امو

 .كلذ لكاش امو «"”تاروظحملا حيبت تارورضلا ناو «"”نيدلا يف

 قلعتي امو ماكحألا ركذي نأ وهو :يليصفتلا ريسفتلا جهنم 1

 قلعتي ام لكل ضارعتساو ءيليصفت حرشبو «ةيليصفت ةروصب اهب
 ةروصب ماكحألا تايآل ميركلا نآرقلا ضرعت وهو .ةثوحبملا ةيآلاب

 ماكحأ :كلذ ةلثمأ نمو ءاهيف لامجإ ال اهسفن يف ةحضاو ةلصفم

 نم كلذ ريغو «"”حاكنلا يف ءاسنلا نم تامرحملاو «"””ثيراوملا

 .ميركلا نآرقلا يف ةيليصفتلا ماكحألا

 )١( ةبآلا ,ماعنألا ةروس )274(.

 .(2):ةيآلا ئرؤشلا ةووس (0)

 )١184(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟")

 .(؟) ةيآلا «ةدئاملا ةروس (4)

 )١(. ةيآلا «ةدئاملا ةروس (6)

 .(186) ةيآلا «ةرقبلا ةروسو «0/8) ةيآلا .جحلا ةروس (5)

 )١78(. ةيآلا ةرقبلا ةروس (0)

 )١١(. ةيآآلا ءءاسنلا ةروس (8)

 .(04)- (5؟) تايآلا ءءاسنلا ةروس (9)



 ةروصب ماكحألا ركذي نأ وهو :يلامجإلا ريسفتلا جهنم 1

 نييبت ىلع زكري يلامجإ جهنم وهف ءليصفت يأ نود نم «ةلمجم
 عوضوملاب قلعتملا مكحلا ةجيتن نييبت وأ ,مومعلا هجو ىلع مكحلا

 نود نم وأ «تاببسملا وأ بابسألل ليصفت نود نم ثوحبملا

 تايآ ميركلا نآرقلا ضرع دقلف .ًاقلطم ةيبناجلا ثحابملل ضرعتلا

 يذلا (هللْلَم) مركألا يبنلل اهليصفت كرتو ةيلامجإ ةروصب ماكحألا

 ميركلا نآرقلل نيبملا ىلاعت هللا هلعج

 مهيَلإ لت اَم سائلل نيل ركذلا كِل انَلْْنَأَو)) :ىلاعت لاق
 )رو م ةسودع ه معة
 ." ((نوركفني مهلعلو

 هده فيتو" ةةليضلا ةناثاب نلاست هاجس دا ةقلف

 مل ىلاعت هنكل ,ميركلا هباتك يف- ًامومع- اهتاقوأ ركذو ءاهبجوأو

 ءاهناكرأ الو ءاهتيدأت ةيفيك الو .ةالص لك تاعكر ددع نيبي

 مركألا يبنلا قتاع ىلع ناك اذهو ءاهطئارشو ءاهطورشو ءاهئازجأو

 ددع هلآ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص نيب دق ذإ ,(َهليبَم)

 :(ُهئَْبَح) لاق ذإ .هلاعفأ لالخ نمو «هثيداحأ لالخ نم تاعكرلا

 )١( ةيآلا ءلحنلا ةروس )44(.

 .(ةكر ةيآلا ءرونلا ةروس )0

 اجهنم
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 ذإ ءجحلا كسانم يف كلذكو ؛"'((يلصأ ينومتيأر امك اولص))

 نم كلذ لكاش امو «' '((مككسانم ينع اوذخ)) :(هللَم) لاق

 ةمئألا كلذ يف هقحلي هيلع همالسو هللا تاولص (هلاعفأ)و ؛(هلاوقا)

 يبل ناسل ىلع يهلإلا صنلاب مهيلإ راشملا (ةلِْإم) نوموصعملا

 صاصقلاو «' 'ةاكزلا :ركذ يف لاحلا كلذكو .(هلْْْيَم) مركألا

 تانآ نم دلل كاش امو "ايزل ةسرخو عيبلا ةيلحو 7 ةفربتلاو

 .ةكرابم ةينآرق

 ”ج «يلاثللا يلاوعو «(7747 67008 ,710) مقرب هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ١١". ص "ج «ينيلكلا ,يفاكلاو 6 ص

 هجرخأ دقو «(ص) يبنلا ةجح نايب يف ليوطلا رباج ثيدح نم ةعطق وهو (؟)

 ءلوقعلا فحتو «40" ص ١2ج «ينيلكلا «يفاكلا ((15917) مقرب هحيحص يف

 ١". ص «ينارحلا

 .(65) ةيآلا ءرونلا ةروس ()

 )١1/8(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس ()

 .(*8) ةيآلا ,ةدئاملا ةروس (6)

 .(؟ا/ه) ةيآلا «ةرقبلا ةروس 5(



 ماكحألا تايآ رسفم طورشو تايساسأ
 نم دب ال ,ماكحألا تايآ نايبل ةماعلا جهانملا انيب نا دعب

 نيبن نأ دب ال ذإ .ماكحألا تايآ رسفمل ةيساسألا طورشلا نايب

 :يه يتلاو ماكحألا تايآ رسفم طورش

 :ةيلهألا ١

 طورش نمو ؛ماكحألا تايآ ريسفت هنكمي ال لهؤملا ريغ نإف

 .ماكحألا تايآ يف ثحبلل هل ةلهؤملا ةيملعلا ةجردلا وه ةيلهألا

 تافلؤملاو بتكلاب ةطاحالاو ,عالطالا ةعسو ؛ةمكارتملا ةربخلا عم

 ىلعو ءًامومع ريسفتلا جهانم ىلع عالطالاو ؛ماكحألا تايآ يف

 كلذ لك نود نم ءصاخ لكشب ماكحألا تايآ ريسفت جهانم

 ًافوخ ؛ماكحألا تايآ ريسفت لاجم يف ضوخلا نكمي ال اهريغو

 ديلقت :امهو ءامهيلك يف وأ نيروذحم دحأ يف عوقولا نم

 .يأرلاب ريسفتلاو ءنيرخآلا

 عماج) باتك ةمدقم يفو (يناهفصألا بغارلا) نأ ًالثم دجنف

 :يهو رسفملا جهنمو ريسفتلاب ةصاخلا طورشلا رك ذ «(ريسافتلا

 .ةغللا ملع وهو «ظافلألا ةفرعم :لوألا

 ريسفتلا جهنم
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 .قاقتشالا وهو ءاهضعب ىلإ ظافلألا ةبسانم :يناثلا

 فيراعتلاو ةينبألا نم ظافلألا ضرعي ام ماكحأ ةفرعم :ثلاثلا

 .وحنلا وهو ,بارعإلاو

 .تاءارقلا ةفرعم وهو «ليزنتلا تاذب قلعتي ام :عبارلا

 حرشو «تايآلا اهدنع تلزن يتلا بابسألاب قلعتي ام :سماخلا

 (ةلظام) ءايبنألا ركذ نم روسلا اهيلع يوطنت يتلا صيصاقألا

 .رابخألاو راثآلا ملع وهو «ةيضاملا نورقلاو

 دهش نّمعو (ُهليْيلَم) يبنلا نع ةلوقنملا ننسلا ركذ :سداسلا

 وأ لمجمل نايب وه امم هيف اوفلتخا امو هيلع اوقفتا نمم يحولا
 .ننسلا ملع كلذو .مهبمل ريسفت

 .ءصوصخلاو مومعلاو .خوسنملاو خسانلا ةفرعم :عباسلا

 .هقفلا لوصأ ملع وهو ءلصفملاو لمجملاو «فالتخالاو عامجإلاو
 يتلا ثالثلا تاسايسلا بادآو «هبادآو نيدلا ماكحأ :نماثلا

 وهو ءاهيف ةلادعلاب كسمتلا عم ةيعرلاو براقألاو سفنلا ةسايس يه

 .دهزلاو هقفلا ملع

 ميسقتلاو ةيقيقحلا نيهاربلاو ةيلقعلا ةلدألا ةفرعم :عساتلا

 وهو ,كلذ ريغو «تانونظملاو تاللوقعملا نيب قرفلاو .,ديدحتلاو

 .مالكلا ملع



 .ملع امب لمع نم هللا هثروي ملع كلذو «ةبهوملا ملع :رشاعلا

 لمعيلف يندارأ نم :ةمكحلا تلاق' :ِهلشَع نينمؤملا ريمأ لاقو

 متت الو ءرسفملل ةلآلاك يه يتلا مولعلا ةلمجف «'ملع ام نسحأب

 ىوحنلاو «قاقتشالاو .ةغللا ملع :ةرشعلا هذه يه ءاهب الإ ةعانص

 ملعو .ماكحألا ملعو .هقفلا لوصأو ؛ثيدحلاو «ريسلاو ؛تاءارقلاو

 اهلمعتساو ةرشعلا هذه هيف تلماكت نمف .ةبهوملا ملعو «مالكلا

 ""هيأرب نآرقلل ًارسفم هنوك نع جرخ
 ل لا ل

 .هايؤر يف درجتيف أبلاقو ًابلق ميركلا نآرقلا عم اهيف جزتمي ةصاخ

 ردانلا لب ؛ليلقلا نم كلذو «زيحتو ةعزن لك نم نآرقلل هريسفتو

 .نيرسفملا نيب
 امف «نآرقلا نم ًالوأ هبلط زيزعلا باتكلا ريسفت دارأ نمف

 يف رصتخأ امو ءرخآ ناكم يف رّسَف دقف ءناكم يف هنم لمجأ

 نم هبلط كلذ هايعأ نإف .هنم رخآ عضوم يف طسب دقف ءعضوم
 ام ةكرابملا ةنسلا نمو .هل ةحضومو «نآرقلل ةحراش اهنإف «ةئسلا

 مهنإف هيحو ةمكارتو ههلغ قازَحتو .(هلْيَم) يبنلا تيب لهأ هلاق

 .41- 9 ص «ريسافتلا عماج ةمدقم ءبغارلا ,يناهفصألا (1)
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 لوق :يه ةنسلا نأ كلذ ؛ريبخلا فيطللا ملع ةبيعو «رينملا جارسلا

 .هريرقتو .هلعفو .موصعملا

 يف اهدروأ ريسفتلل ًاطورش يناحبسلا رفعج خيشلا ركذيو امك

 :يها مولعلا هذهو ءزاجيإب اهركذن (ةيريسفتلا جهانملا) هباتك

 .ةيبرعلا ةغللا دعاوق ةفرعم ١

 .تادرفملا يناعم ةفرعم 1

 .نآرقلاب نآرقلا ريسفت

 .تايآلا قايس ىلع ظافحلا 4

 .نيملسملا عامجإو ةحيحصلا ثيداحألا ىلإ عوجرلا

 .لوزنلا بابسأ ةفرعم 1

 .مالسإلا ردص خيراتب ةطاحإلا-'٠

 .ةّيندملا نع ةّيكملا تايآلا زييمت -

 .ةيآلا لوح ةحورطملا ءارآلا ىلع فوقولا 4

 ."”يأرلاب ريسفتلا نع بانتجالا- ٠

 )١( ص «ةيريسفتلا جهانملا «رفعج «ىناحبسلا 70 - 460.



 :جهنملا ديدحت ١"

 تايآل هريسفت يف رسفملا هعبتيس يذلا جهنملا ديدحت نإ

 طلخلا نع داعتبالا ثيح نم ًادج ةريبك ةيمهأ هل ماكحألا

 ثيح نمو «عبتملا جهنملا تاوطخ ةفرعم ثيح نمو ءيجهانملا

 يأ نا كلذ .ىرخألا جهانملا نع عبتملا جهنملا تازيم حيضوت

 .هابقع دمحت ال يفرعم للخو طلخ ىلإ يدؤي فوس يجهنم طلخ

 تءاجو ءطلخلا ءاج كلذ نمو «ةلاحم ال لبقتسملا يف رهظيسو

 .بكرملا لهجلا ىتحو لب ؛مادهلا دقنلا ءاجو .تاهبشلا

 ةرورض ىلا ةراشإلا انه نكميف يريسفتلا جهنملا ةيمهأ نع امأ

 هب قلعتت ةمهم رومأ نايب لالخ نم يريسفتلا جهنملا ىلع رفوتلا

 يك

 نم ةيريسفتلا ةيلمعلا ةسرامم بوص ةرشابم رسفملا هجوت أ

 ةينآرقلا تايآلا عم لماعتلا ةقيرط هل ددحي ًانيعم ًاجهنم هذاختا نود

 نأل ةريثك ةيركف تافارحناو ءاطخأب هعقوي فوس اهنم دارملا مهفو

 يه ملاعملا حضاو جهنم ىلع ةدنتسملا ريغ ةيريسفتلا ةلواحملا

 .ةلوبقم جئاتن ىلا لوصولا اهنم ىجري الو ةيثبعو ةمظنم ريغ ةيلمع
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 ريغ ىلع رئاسلاك ةريصب ريغ ىلع لماعلا) :(ع) قداصلا مامإلا لاق

 دي أل قر رطل قف دل | ةع رس دوال وييق اعلا

 نإو ريسفتلا يف اهبانتجا رسفملا ىلع بجي جهانم دوجو- ب

 ديس رلايروقاك هجم د ىلا نايحألا ضعب يف تدأ

 ثيح (ُهلدلَل :ك[م) يبنلا نع درو ام اهنم ةريثك ثيداحأب هنع يهنلا درو

 نإف اذهلو ."'((أطخأ دقف باصاو هيارب نآرقلا يف لاق نم)) :لاق

 يكل اهنع يهنملا ريغ ةيريسفتلا جهانملا ىرحتي نأ رسفملا ىلع

 .ةرمثم ةيريسفتلا ةيلمعلا نوكت
 «ةيريسفتلا ةيلمعلل يفرعملا عاستالا مدقت ةلقرع بنجت  ج

 رسفملا مادختسا ىلع يبلس لكشب رثؤي جهنملا نادقف نأ كلذ

 ناك ول ىتحف .ريسفتلا حلاصل اهفيظوت ةيفيكو ةيلبقلا هتامولعمل

 ىلا يدؤي جهنملا داقتفا نأ الإ ةعساو ةيفرعم ةيفلخ كلتمي رسفملا

 .يفرعملا مكارتلل لثمألا مادختسالا مدعو ةيثبعلا

 رّسفم لك ةقيرط نييبت وه رّسفم لكل يريسفتلا جهنملا نإ د

 اهيلع دمتعي يتلا ةليسولاو ةادألاو ءميركلا نآرقلا ريسفت يف

 )١( ص 2" ج .ةمكحلا نازيم «لكمحم «يرهشيرلا ة5١غ.

 "لك ثيدح )2 6غج .يذمرتلا نئس «يذمرتلا 00



 لقعلا ذخأي رسفملا نا لهف .«تايآلا وأ ةيآلا هجو نع رتسلا فشكل

 سفن ىلع نآرقلا تايآ ريسفت يف دمتعي وأ «لقنلا وأ ريسفتلل ةادأ

 .امهريغ وأ ءامهيلك ىلع وأ ؛ةفيرشلا ةنسلا ىلع وأ ميركلا نآرقلا

 هيّمسن ام وه ؛تايآلا ماهبإ عفرل ًاحاتفم ذختُي ام نإف ةلمجلا يفو
 .نآرقلا ريسفت يف جهنملاب

 ةّيريسفتلا تامامتهالاو تاهاجتالا نع ثحبلا ةيمهأ  ه

 ناك امهم هريسفت يف رّسفملا اهب ّمتهي يتلا ثحابملا اهنم دارملاو

 ةداملا حاضيإ ىلإ هجتي ةراتف «تابآلا ريسفت يف هتقيرطو هجهنم

 نم اهيلع ةضراعلا اهتروص ىلإ ىرخأو «ةغللا ثيح نم ةينآرقلا

 ةعبارو ءيغالبلا بناجلا ىلإ هجتي ةثلاثو «ءانبلاو بارعإلا ثيح

 بناجلا ىلع همامتها بصي ةسماخو ؛ماكحألا تايآب ينتعي

 ةعباسو «ةّيقالخألا ثاحبألاب ّمتهي ةسداسو ءيصصقلاو يخيراتلا

 نوكلا نع ةثحابلا تايآلاب ّمتهي ةنماثو ؛ةيعامتجالا ثاحبألاب متهي

 ,ةيداقتعالا هتايآو نآرقلا فراعمب ٌمتهي ةعساتو «ةعيبطلا ملاعو

 ريسافتلا نأ كلش الو .ةردقملا نم يتوأ امبسح عيمجلاب ةرشاعو

 نيرّسفملا قاوذأ فالتخال امإ مامتهالاو هاجتالا ثيح نم ةفلتخم

 ريغ وأ ,مهفورظو مهتائيب فالتخال وأ ,مهتالّمؤمو مهتاءافكو

 .لماوعلا نم كلذ

 ريسفتلا جهنم
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 :ظافلألا يناعمب ماملإلا

 .مهفلاو باعيتسالا يف ةريبك ةعس رسفملا يطعيس كلذ نإف

 ًاضيا مهم ظافلألا تاريغتو تالدبتو تالوحت خيرات ناو امك

 يف ًاللخ ببسيس نيعم خيراتب ديقملا ظفللا ىنعم ىلع دومجلاف
 ةميدق ظافلأ ىلع رسفملل ةرصاعم يناعم طاقسإ كلذ نمو «مهفلا

 ةيآلاب ريسلا يف ًاطخو ًاللخ ببسيس كلذو ءدحاو ءيش اهنأب هنم ًانظ

 ىنعمب ددحملا ظفللا نكل «ةلباق يناعملا تامومع معن ءاهاغتبم ىلإ

 ىلع ليلد نود نم هعيسوت نكمي ال نئارقلا وأ قايسلا همكحي

 يناعم دجوت يزاجعإ يغالب صن هنوك ميركلا نآرقلا يفو ءكلذ

 .اهتفرعمو اهل تافتلالا نم دب ال ةيوناث يناعمو «ةيلوأ

 هيلإ جاتحي رخآ ءيش انهو) :ةّينغم داوج دّمحم خيشلا لوقي

 ةمّلقم يف نورّسفملا هركذ ام لك نم مظعأو ّمهأ وهو رّسفملا

 .العو لج همالك مّهفتل ىلوألا ةزيكرلاو ساسألا هّنأل مهريسافت

 نلو ءاهكردي ال نآرقلا يناعم نأ وهو ...هيلإ راشأ نم رأ ملو

 .هقامعأ يف اهّسحي نم الإ اهتمظع فرعيو ءاهتقيقح ىلع اهكردي

 انهو ؛همحلو همدب اهب هناميإ طلتخيو .هلقعو هبلقب اهعم مّلسيو

 انأو تماصلا نآرقلا كاذ“ :ِةلَشَع نينمؤملا ريمأ لوق يف ّرسلا نمكي



 ةقوثوم رداصم ىلإو «ةربخ ىلإ جاتحي اذهو ."'(قطانلا نآرقلا

 ذإ ءاهنع لقنلا حصي ىتح ظافلألا يناعم حيضوت يف اهيلع دمتعي
 روذجب ةصتخم مجاعملا لك تسيلو .حيحص لقنلا قلطم سيل

 .ةينارقلا تاملكلا روذج صوصخلابو تاملكلا

 ةسارد ىلإ جاتحي ميركلا نآرقلا يناعمو ظافلأ ةسارد نإ

 يتلا ةيمهألا طعي مل ام وهو «ةينآرقلا (تاحلطصملا)و «(ميهافملا)

 عضوو ةينآرقلا (تاحلطصملا)و «(ميهافملا) لالخ نمف ءاهجاتحي

 نم ريثكلا زاربإو ءءاطخألا نم ريثكلا ىلع ءاضقلا نكمي اهل سوماق

 تناك رتشملا

 اهل ْعِبتي يتلا ةيفرعملا هتموظنم نع موهفم يأ لزع نإ)ف
 .هنع ربَعُي يذلا حلطصملا نيبو هنيب عاطقنا ثودح ىلإ يدؤيس

 .يقيقحلا هنومضمو حلطصملا ظفل نيب نيابت ثودحل يدؤيسو

 ."'(ئطاخلا ليوأتلل يدؤملا« مهفلا مدعو ,ءسبللا عقي كلذبو

 انيلعف ؛ًايخيرات ثحبلا نوكي امدنع ةيمهألا متحتتو زكرتتو
 أطخلا نع دعتبنل ؛ةيثارتلاو ةيخيراتلا ميهافملا كلت مهف ناقتإ اهنيح

 .ةمّدقملا ١. ج ءفئشاكلا ريسفتلا ,داوج دمحم «ةينغم )١(

 7١5. ص «ىباتعلا ثيل «ةيفرعملا تاودألا (؟)

 اجهنم
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 .يملعلا ثحبلا نم ةدارملا ةيفرعملا ىودجلا ققحتت يكل« سبللاو

 هذه سسأ نايب ةيئارتلاو ةيخيراتلا ميهافملا يف ثحابلا ىلعف)

 روصعلا رم ىلع اهتالامعتسا روطت مث نمو ءاهلوصأو ميهافملا

 تينب يتلا ميهافملا كلت ىلع ةئراطلا تالوحتلا فشكي نا هنكميل

 لصأ ةعباتم نإ .هدعاوقو نوناقلا لوصأ وأ دئاقعلا لوصأ اهيلع

 لحارم ثحابلل فشكي ضفرلا وأ لوبقلاو لوحتلا مث قالطنالا

 ." '(ميهافملا كلت روطت

 :يوغللا بيكرتلا هقفب ماملإلا

 يتلا تادرفملا نم اهلكاش امب ةدرفملا ةقالع لالخ نم كلذو

 ىوحنلا دعاوق طبض رسفملا ىلع متحي اذهو «(ةلمج) اهعم نوكت

 قلعتي ام لكو «ةيغالبلا ةلمجلا نوؤشو «اهب قلعتي امو تالالدلاو

 بتك كانهو «(ةغللا هقف) ؛يوغللا بيكرتلا هقفب دارملاو .كلذب

 دق ًابتك كانه ناو امك هب قلعتي امو ةغللا هقف نع تبتك دق ةريثك

 .كلذ لكاش امو ةغللا وحن نع ًالضف ؛كلذك ةغللا ملع تلوانت

 )١( ص «يعيبرلا ميرك نسح «يفرعملا ثحبلا 6.



 :ةيعضولا ىنعملا تالوحتب ماملإلا

 عضولا لاجم نم ظافلألا يناعم تالوحتب ماملإلا رسفملا ىلع

 .(يقيقح) ىنعم كانهف «(يلامعتسالا) وأ (يمجعملا) ناكأ ءاوس

 ىنعم ىلإ ةلدألاو نئارقلا ةطساوب يقيقحلا ىنعملا اذه لوحتي دقو

 النيك كلذ لكب ماملإلا رسفملا ىلع متحتي انهو «(يزاجم)

 .يقيقحلا ىنعملاب يزاجملا ىنعملا هيلع طلتخي

 :ينآرقلا قايسلا ةلالد ةفرعم 1

 يف رود نم ينآرقلا قايسلا ةلالدل ام دصر لالخ نم كلذو

 .بيكرتلل وأ بكرملل ددحم ىنعمو «ةدرفملل ددحم ىنعم ءاطعإ

 هب ةمئاق ةيرظن هلو ,مهم قايسلاف .عومجملل وأ لكلل رخآ ىنعمو

 اهنيب طلخي ال نا اهانبتي نم ىلعو ءاهسساو اهطورش اهل ءاهتاذ دحب

 .ةفلاخم تايرظن نم اهريغ نيبو

 ةلالد دارملا ديدحت ىلع رّسفملا نيعت يتلا رومألا نم نإ

 هلمهأ نمف ؛ملكتملا دارُم ىلع ةلاّدلا نئارقلا مظعأ نم اهنإف ,قايسلا

 ةدراوعلا نت رت تا اطل ىف دقو تالا ور هنأ ني هه عاوفلت

 ىلع ةلالدلا يف رثؤت امنإ قايسلا ةلالد نأ ىلإ ةراشإلا نم دب الو

 يف لاحلا وه امك ءاهفالخ ىلع اهنم ىوقأ ةنيرق مقت مل ام دارملا
 .ريهطتلا ةيآ
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 .'"((ميركلا ٌرِيِزَعْلا تنأ َفْنِإ قد )) :ىلاعت هلوق ىلإ :رظنأ

 زيزع صخشل ميركتلا وه دارملا نأ لامتحا يتأي (عطقلا) اذه عمف

 انل حضوتيس (اهقايس) لماكب ةلماك ةيآلا انأرق ول نكل ؛ميركو
 لدي تايآلا قايس نأ دجنف .رخآ ءيش انل نيبتي وأ .كلذ سكع

 :ىلاعت لاق .(ريقحلا ليلذلا) ميركلا زيزعلا نم دارملا نأ ىلع

 نم هِسأر قؤف اوُبص مت * مِيِحَحْلا ءاَوَس ىلإ ُهوُلَْغاَف ةوذخ))

 .""( ميركلا ٌريِزَعْلا تنأ كن ْقُذ *ميِمَحْلا ٍباَذَع

 ميهفتلا ماقم يف ءالقعلا ةريس نايرج يف قايسلا ةّيَّجح نمكت

 يف ةقيرطلا هذه نع عراشلا عدر مدع عم ؛هتاعارم ىلع مهافتلاو

 ةقيرطلا هذه ريغ ىرخأ ةقيرطل هعارتخا مدعو ؛همالكل سانلا مهف

 ةقيرطلا هذه ىلع هسفن عراشلا نايرج لب ؛ءالقعلا اهيلع ىرج يتلا

 تايرظنلا ىلع عالطالا رسفملا ىلعف .هدارم لاصيإ ماقم يف

 مكاح ريغو ء«ضعب دنع ٌمكاح وهف «قايسلا نأشب رظنلا تاهجوو

 ًالماك ًاماملإ بلطتي اذهو «نيرخآ دنع نيب نيبو ءرخآلا ضعبلا دنع

 )١( ةبآلا .ناخدلا ةروس 44.

 .4-48ا/ تايآلا .ناخدلا ةروس (؟)



 مث .هتيمكاح ىدمو «هدراومو «هتاميسقتو «قايسلاب قلعتي ام لكب

 .لماكلا عطقملاو «ةلمجلاو «ةملكلا ىلع هتريسمو هنايرج

 :ةيريسفتلا نئارقلاب ءانتعالا

 ىلإ ءيش عمج يهو «ةنيرق عمج) ةغللا يف نئارقلا نإ
: 

 لعاف رثأ هل ناكو «مالكلاب طبترا ام لك) :يه حالطصالا يفو

 مالكلاب ًالصتم ناكأ ءاوس ؛مّلكتملا دارم مهفو مالكلا باعيتسا يف

 خنس ريغ نم مأ ظافلألا خنس نم ناكأ ءاوسو .هنع ًاعطقنم مأ

 ."”(ظافلألا

 ميهفتلا ماقم يف دمتعم يئالقع بولسأ نئارقلاب ةيانعلا نإ

 لَبِق نم مّلكتملا دارم مهف فدهب «تافاقثلا عيمج دنع مهافتلاو

 دقو .ةيناث ةهج نم مهناهذأ ىلإ هدارم لاصيإو ةهج نم نيبطاخملا

 فتحملا نئارقلا عيمج ةاعارم ىلع مهنيب اميف ءالقعلا ةريس تماق

 نألو .همالك نم يّدجلا هدارمل مهمهف ةّيلمع يف مّلكتملا مالك اهب

 ماقم يف مهبولسأ ىلع ًايرج برعلا ةغلب لزن دق ميركلا نآرقلا

 ظافلأ تادرفم و 6-2/17ص «(َنَرَق) ةّدام .0 ج «سراف نبا «ةغللا سيياقم مجعم )١(

 .5537-158ص «(َنّرق) ةّدام ءنآرقلا

 .45-47ص «يبجرلا ,ميركلا نآرقلا ريسفت جهنم يف ثوحب (')
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 .ددصلا اذه يف ىرخأ ةقيرط عرتخي مل هّنألو ؛مهافتلاو ميهفتلا

 ثحبب ةيانعلا ةرورض كلذب ديفتسن ءاهقفو ىرج لب ءاهنع عدري ملو

 .ميركلا نآرقلل لضفأ مهف يف نئارقلا

 هنم فشتسي «نئارقلل يحالطصالا فيرعتلا يف لّمأتملا نإ

 :يه '' "ةّدع تاظاحلب اهماسقنا

 يف لعاف رثأ هل :ديق ةلالدب) ةفراص نئارقو ةنّيعم نئارق- أ

 .(ملكتملا دارم مهفو مالكلا باعيتسا

 مالكلاب ًالصتم :ديق ةلالدب) ةلصفنم نئارقو ةلصتم نئارق - ب

 .(هنع ًاعطقنم مأ

 خنس نم :ديق ةلالدب) ةّيظفل ريغ نئارقو ةّيظفل نئارق- ج

 .(ظافلألا خنس ريغ نم مأ ظافلألا

 عالطالا دعب «ةيريسفتلا نئارقلا ثحبم يف ثحبي كلذ لك

 داري اذامو «نئارقلا يه ام ةفرعمو ,ماع لكشب نئارقلا ثحبم ىلع

 .اهلمع ةيفيك و ءاهب

 .178-ةا/ص «يبجرلا ءميركلا نآرقلا ريسفت جهنم يف ثوحب )١(



 :اهب قلعتي امو لوزنلا بابسأ ىلع عالطالا

 «ريسفتلا زئاكرو تايرورض نم دعي لوزنلا بابسأ ةفرعم نإ

 اهيف دجوي يتلا تايآلا يف لوزنلا بابسأب ماملإلا رسفملا ىلعو

 ىلع يوتحت ميركلا نآرقلا تايآ لك سيل هنأ كلذ ءلوزن بابسأ

 «لوزنلا نأش ىلإ لقتني لوزن ببس دوجو مدع عمو «لوزنلا بابسأ

 لك ءصاخ لوزن ببس كانهو «ماع لوزن ببس كانه ناو امك

 .اهب قلعتي ام لكو لوزنلا بابسأب ةطاحالا بلطتي كلذ

 لوزنب ةلصلا تاذ لماوعلا ةعومجم يه :لوزنلا صئاصخ نإ

 لوزنلا ناكمو «لوزنلا رصع ةفاقثو «هنأشو لوزنلا ببسك «يحولا

 لماوعلا هذه نوك نم يتأي لوزنلا صئاصخ ةاعارم ةّيّمهأو .هنامزو
 يحولا نوك ةهجل «تابآلا ةلالد ىلع ًاريبك ًاريثأت اهل ًابلاغ-

 مهف يف ةلصتم ةنيرق لّكشت كلذب يهف .ةئيبلا كلت يف لزن ّينآرقلا
 .تابآلا

 ةّيسايسلا عاضوألا عومجم يهو :لوزنلا رصع ةفاقث امأ

 يتلا فراعملاو دئاقعلاو ديلاقتلاو تاداعلاو ةّيفاقثلاو ةّيعامتجالاو

 .يحولا لوزن تقو سانلا نيب ةدئاس تناك

 .لوزن نأش كانهو «لوزن بابسأ كانه نا كلذ نم حضوتيف

 نمو ءًامومع رسفملا نم جاتحي كلذ لك ءلوزن صئاصخ كانهو

 رع هلا ج 5
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 قيرطلا اهنأل ءاهب ماملإ ىلإ صاخ لكشب ماكحألا تايآ رسفي
 .يريسفتلا هلمع يف ساسألاو لوألا

 :ماكحألا ثيداحأ ىلع عالطالا 4

 ثيداحألا يف نإف «ماكحأ تايآ ميركلا نآرقلا يف ناك نإ

 مركألا يبنلا هلاق امب قلعتت يهو ءكلذك ماكحأ ثيداحأ دجوت

 .(هلْذلَم) هلاعفأب قلعتت وأ ,ةنيعم ماكحأ يف ثيداحأ نم (ُهلْيلَم)

 هذهلو «(وشت) :يموضعملا ةمئألا كيداخأ اهب قحلي كلذكو

 تايآ ريسفت يفو ءًامومع ريسفتلا يف ةريبك ةيمهأ ثيداحألا

 .صاخ لكشب ماكحألا

 :ةقباسلا تاساردلا ىلع عالطالا ٠

 تايآ لوانت يتلا ةقباسلا تاساردلا ىلع عالطالا رسفملا ىلع

 نإف ءيلمعلا قيبطتلا ثيح نمو ريظنتلا ثيح نم ماكحألا

 نم كلذ يف امل ءاهنم دب ال ةرورض ةقباسلا تاساردلاب سانئتسالا

 ةفاضالا ديري نمل ديصرو «ةباتكلا يف ةدافإو ءأطخلل بنجت

 .كلذ يف عادبالاو

 :نآرقلا ىلع ضرعلا ١

 كلذ ريغ وأ .ثيداحألاب وأ ءلامعألاب ًاديقم ضرعلا سيل

 تادجتسملا ضرع نم دب ال لب ءاهيف ميقسلا نم حيحصلا ةفرعمل



 «ينآرقلا صنلا ىلع ةديدج تايرظنو تايلاكشإو عئاقو نم

 ددجتتو روطتت ةايحلا نأل ,مومعلا ثيح نم ولو اهمكح فاشتكال
 .تادجتسملا صوصخب يلمعلا عقاولا جاتنتسال عسوتلا نم دب الو

 رسفملا ىلعو .ًاقلطم ناكم وأ نامزب دحي ال ميركلا نآرقلا نأل

 نمو مالسإلا تباوث نم تباث مهأ نأ ةفرعم ئراقلاو ثحابلاو

 هيلع ضرعلا نإف اذل «ميركلا نآرقلا وه ةيريسفتلا ةيلمعلا تباوث

 :امه نيرمأ لالخ نم روصتلا نكمم

 لكو «بتُك ام هيلع ضرعيف :يمييقتلا ضرعلا :لوألا رمألا أ

 .رادجلا ضرع هب برضي هفلاخ ام

 ال ىتح هيلع ضرعيف :يميوقتلا ضرعلا :يناثلا رمألا- ب
 .ميركلا نآرقلا ةيحور نع رسفملا جرخي

 نآرقلا ىف ةدوجوملا ىرخألا زونكلا ىلإ تافتلالا

 :ميركلا

 :ةيدئاقع تايلك هيفف ءطقف عيرشت باتك ميركلا نآرقلا سيل

 ,ةيملع تاراشإ هيفو .ةيزاجعإ تايلكو ؛ةيقالخأ تايلكو

 مولع يف اهنم ةدافتسالا نكمي سسأ هيفو «ةيعامتجاو «ةيداصتقاو

 دعاوقلا يهو ؛(ماكحألا تايآ) عوضوم ديفتو «عيرشتلا ديفت ةمهم

 اهجارختسا نكمي يتلاو ؛هتايط يف ةدوجوملا ةيلوصألاو ةيهقفلا

 5 يلامجإلا ريسفتلا جهنم
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 ال يك .؛كلذل تافتلالا رسفملاو ثحابلا ىلعف ءاهنم ةدافتسالاو

 زونك نم ميركلا نآرقلا يف ام ملعيو مهفي يكو «لبسلا هب عطقتت

 .ةريثك ةيف رعم

 :رسفملا اهيلع ريسيس ىتلا ةيريسفتلا ةطخلا عضو ١

 ريسيس يتلا ةيريسفتلا هتطخ نيبي نأو ءعضي نأ رسفملا ىلع نإ

 ركذن نأ انه نكميو ءاهتاوطخ حاضيإ هيلع مزاللا نم نإو ءاهيلع

 :اهنم يتلاو ةيريسفتلا ةطخلا تاوطخ زربأ

 ديدحت لالخ نم :ريسفتلا نم ةبولطملا فادهألا ديدحت أ

 يتلا ةفاضإلا امو ؛هنم ديري اذامو ؛هريسفت ءارو نم فادهألا

 ديدحت كلذكو ءريسافتلا يقاب نع هريسفت تازيم يه امو ءاهفيضيس

 ريباعتلا ىلحأبو :ةروص ىلجأب يهلإلا باطخلا لاصيإ ةيفيك

 .ةنكمملا

 يتلا قرطلا ديدحت لالخ نم :لمعلا تاراسم ديدحت تف

 .فادهألا قيقحت يف هدعاستس

 :فادهألا قيقحتل ةمزاللا تاردقلاو تايناكمإلا ةسارد  ج

 يتلا لحارملا ةفاكل ةيذيفنت ةطخ يأ :ةيذيفنت ةطخ عضو- د

 .هفادهأ قيقحت لجأ نم رسفملا اهيلع ريسيس وأ اهعبتيس



 ريفوت نود نمف :ةيريسفتلا ةطخلا تابلطتم ريفوتو نيمأت  ه
 لمعلا ريصم نوكيس ةيريسفتلا ةطخلا تابلطتمو تامزلتسم عيمج

 .لشفلا وأ ليوطلا رخأتلا

 ةيلمع نم ءاهتنالا دعبف :ةيريسفتلا جئاتنلا ميوقتو مييقت و

 ىلع ءلصف وأ ثحبم وأ بلطم لك نم ءاهتنالا دعب وأ «ريسفتلا

 نمو «ريبخ ىلع هضرع لالخ نم وأ «ًآلوأ هسفنب هلمع مييقت رسفملا

 يف ساسألاف .كلذ ىلإ جاتحي ناك نإ هحيحصتو هميوقت مث

 عم قفاوتيو «ميركلا نآرقلا ةلاسرو حور عم مجسني هنوك ؛ريسفتلا

 .ةيساسألا هئدابمو هتاياغو هفادهأ

 ريسفتلا جهنم
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 ماكحألا تايآ ريسفت ين يلامجإلا ريسفتلا جهنم
 يف رسفملل ىلوألا ةوطخلا ربتعت جهنملا ديدحت ةرورض نإ

 هيلعف ؛ماكحألا تايآ ريسفت يف ةحيحصو ةتباث ىطخب ًاثيثح ريسلا

 لك ىلع ةلثمألا نايبو ؛جهنملا تاوطخ حيضوتو ؛جهنملا رايتخا
 نمف ءمدقت ام لك نم ىودجلا حيضوتو «جئاتنلا ءاطعا مث ,ةوطخ

 .ةديفم وأ ةحيحص ةوطخ يأ رابتعا نكمي ال ىودج نود

 باعيتسالا ثيح نم ةديفملا جهانملا نم ربتعي جهنملا اذه نإ

 هتيمست نكمي جهنم وهف ءفحجملا ريغ راصتخالاو «لخملا ريغ
 يف صوصخلابو ,جهانملا نم هريغ عم ةنراقم «(عنتمملا لهسلا)ب

 جهنملا اذهل تايباجيا ةدع ركذن نأ نكميو .ماكحألا تايآ ريسفت

 يه
 .ملعلا بلاط ىلع لهس جهنم وهف ءسيردتلل حلصي هنأ ١

 ةلوهس لكب هجئاتن يطعيو «ةلوهسب هتاوطخ نيبتت ءدقعم ريغو

 .رسيو

 تارضاحملا ءاقلإ لاجم يفف «ىرخأ تالاجم يف ديفم هنأ "

 وهو ءأدج ةلهس هتاوطخ نإف ,ةجهنمملا ةيداشرإلاو ةيوعوتلا



 «سيردتلا لاجم يف ديفم وه كلذك و «هيلإ نيعمتسملا بذجيس

 .ةباتكلا لاجم يفو ءظعولا لاجم يفو

 قيرط كلاسل ةحيحضلاو ىلوألا ةيساسألا ةزيكر لا لثمن هنأ *

 ةحيحص ةيجهنم تاوطخ قفو هقيرط مسر يف كلذو .ريسفتلا

 ٍنآ يف ًايقيبطتو ًايرظن ًاجهنم دعي جهنملا اذهف «ةجتنمو ةديفمو

 .يريظنت هنم رثكأ يقيبطت جهنم وهو .دحاو

 مهف ىلع ةيعرشلا مولعلا بلاط دعاسيس جهنملا اذه نإ 4

 (لوصألا) سردو ؛(هقفلا) سرد يف هيلع ترم بلاطم

 .ةينآرقلا ةلدألاو ءميركلا نآرقلاب قلعتت دراوم يف صوصخلابو

 ًاحضاو ًاروصت هل عضيو ؛يلالدتسالا هقفلا يف هديفيس كلذكو

 .اهب قلعتي ام لكو ماكحألا ثيداحأل

 رثكأ نأ كلذ ءرصعلا تابلطتم عم قفاوتي جهنملا اذه نإ 0

 َتْلُم دقف ؛:ةرصتخم تاباتكو «ةديفم ةرصتخم ةمولعم نوديربي ءارقلا

 ةجيتنلا يطعي جهنملا اذهف ؛ةلوطملا بلاطملاو ةريبكلا بتكلا

 .ةديفملاو ةعفانلا ةلدألا ىلع مئاق راطإبو ءرسيو ةعرسب

 تت يلامجإلا ريسفتلا جهنم
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 ماكحألا تايآ ريسفت ين يلامجإلا ريسفتلا جهنم تاوطخ

 ريسفت يف يلامجإلا ريسفتلا تاوطخ مهأ نايب نم دب ال

 .همهف يف ًادج مهم هتاوطخ ىلع فرعتلا نا كلذ ؛ماكحألا تايآ

 .قيبطتلاو لمعلا لاجم يف هاطخ ىلع ريسلا يف يلاتلابو «هباعيتساو

 تايآ ريسفت يف يلامجإلا ريسفتلا جهنم تاوطخ مهأ نإ

 :ئه ماكحألا

 :لوزنلا ببس ةفرعم :ىلوألا ةوطخلا

 ناش نيبامو «لوزنلا يبس ةيباه قيرفتلا نم نبال انهو

 :لوقنف ,لوزنلا صئاصخو «لوزنلا

 ةبيجم رثكأ وأ ةيآ هلجأ نم تلزن ام) :وه :لوزنلا ببس ١

 ةلعلاو يعادلا ببسلا) :وه وأ ."'(همكح ةنيبم وأ هل ةيكاح وأ «هنع

 ." «اهنأشب نآرق لوزنل ةبجوملا
  ةروس وأ ةيآ نآرقلا لزن يذلا رمألا) :وه :لوزنلا نأش "7

 ."'(هرابتعا عضاومب ًارابتعا وأ ًاحرشو ًانايب هنأش جلاعتل

 ١54. ص هراطعلا دواد .نآرقلا مولع زجوم )١(

 10١ ص ١2ج «ةفرعم يداه دمحم «ديهمتلا صيخلت (0)



 ةيآ هيف تلزن يذلا صاخلا عوضوملا وه :لوزنلا صئاصخ

 ةاكزلاك ماكحأ وأ مكح نم هب قلعتي ام نعو هنع ثدحتت ةينآرق

 .داهجلا وأ موصلا وأ ةالصلا وأ

 لوزنلا ببس ةفرعم بابسأ مهأو ةيمهأ لمجن نأ انل نكميو

 :يه طاقن ةدعب

 بابسألا ىلع فرعتلا يف ةيمهأ لوزنلا ببس ةفرعمل نإ أ

 ًايعيرشتو ءايخيرات اهب قلعتي امو ءاهلجأ نم ةبآلا تلزنأ يتلا

 .ًايكولسو ءًايدئاقعو

 يف رسفملل نيعم ربكأ دعي لوزنلا بابسأ ىلع فرعتلا - ب

 .يوحنلاو «هيقفلل كلذك و «هريسفت

 (يكملا) ديدحت يف ةيمهأ لوزنلا بابسأ ةفرعمل- ج

 .(يندملا)و

 لوأ) ةفرعم لالخ نم ةروسلاو ةيآلا لحمو ناكم ةفرعمل- د

 .(لزن ام رخآ)و (لزن ام

 .ثحابم نم كلذب قلعتي امو خوسنملاو خسانلا ةفرعمل  ه

 )١( ص ١2ج «ةفرعم يداه دمحم «ديهمتلا صيخلت 10

 ريسفتلا جهنم
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 تاعيرشتلاب قلعتي اميف ةيهلإلا ةمكحلا دراوم ىلع فرعتلا- و

 .ماكحألا تايآ دراوم مهأ دحأ يه يتلا

 «لوزن بابسأ ىلع نآرقلا تايآ لك يوتحت ال :ةظحالم

 نأش ىلإ ئجلي دقو ؛ىلع ماكحألا تايآل ةبسنلاب لاحلا كلذكو

 ىلع فرعتلل خيراتلا وأ ءثيداحألا وأ ءلوزنلا صئاصخ وأ «لوزنلا

 .اهنم دارملا

 :ةيآلا ظافلأ ىناعم ةفرعم :ةيناثلا ةوطخلا

 :ىهو ةمهم ثحابم ةدع دنع فوقولا نم انه دب الو

 :يوناشلا ىنعملاو يلوألا ىنعملا :لوألا ثحبملا
 ظفللا ىنعم :وهو ,ةقيقحلاب ىمسيو :يلوألا ىنعملا-١

 ظفللا) :وهف .ماعلا نهذلا هلمعتساو .همهف يف كرتشا يذلا يقيقحلا

 اذه ىلع لامعتسالا يف رقأو ءيلصألا هعضوم يف مدختسملا

 ةملكلا ىوتحم ظبر) :هب ذازيف ةلمجلل لوألا ىتعملا امأ ." "(عضولا

 فق بو .' '(عمتجمل | ىف ةغللا ةفيظو ليثمت يأ «ةيجراخلا قئاقحلاب

 00 ص ١2ج «يطويسلا نيدلا لالج ءاهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا (1)

 دلجم .ركفلا ملاع ةلجم ,دمحأ ىيحي «ةغللا ليلحت يف هرودو يفيظولا هاجتالا )١(

 3/0 ص .ما84 24 ددعلا ”'



 ىنعملا نا يأ «(ماقملا)لاحلا قايسب ةدرفملا لاصتا لالخ نم كلذ

 .«بطاخملا لاح :هيف ددحتي مل ام مهفي ال صنلل لوألا وأ ماعلا

 .مالكلا عوضومو «ملكتملا لاحو

 ىلع فيضأ يذلا يفاضالا ىنعملا وه :يوناثلا ىنعملا 1

 ًافالتخا ةراتو ءًايئزج ًافالتخا ةرات اهتلالد فلتخات «هل قباس ىنعم

 ءاهتابث ىلع ىقبت ال تادرفملا يناعم نأب نويوغللا ظحال دقف

 ىوتسم ىلعو «ةدرفملا ةملكلا ىوتسم ىلع اهتلالد لدبتت لب

 نوكي انهو .(يلقعلا زاجملا) اهيلع اوقلطاف «ةلمجلا يف بيكرتلا

 نم هضرفي امل كلذو «يناعملل ةيلعاف رثكألا هجوملا وه قايسلا
 ىنعملا رهظمتيو .لامعتسالا يفو مالكلا يف ةدئاف رثكأ ىنعم

 .ميمعتلا :اهمهأ تاروهظ ةدع يف نييوغللا دنع يوناثلا

 .يلالدلا لاقتنالاو .صيصختلاو

 يلوألا ىنعملا ىلع ًالاثم برضن نا نم دب ال انهو :لاثم

 :يوناثلا ىنعملاو

 حانُج ُمُكيَلَع سيل ضر يف متبرض اذإو)) :ىلاعت لاق

 نإ اورفك َنيِذّلا ْمُكَنتْفَي نأ ْمَتْفِح نإ ةالصلا نم اورصْقَت نأ

 رع هلا ج 5
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 ."'((اًنيِبُم اَهدَع ْمُكَل اوُناك نيرفاكلا

 اهانعم ةفرعم اهيلع انيرجأ نإف ؛((ْمَتْبرَض)) ةظفل انذخأ ولف

 :انل نيبتي يوناثلا اهنعمو يلوألا

 دقو ؛ءبرضلا لعف يأ ءبرضلا هب دارملا :يلوألا ىنعملا أ

 .ًالثم ضرألا ىلع مدقلا برض هب دارملا نأ ردابتي

 .رفسلا وه ةيآلا دارم بسحب اهب دارملاو :يوناثلا ىنعملا - ب

 .يوناثلا ىنعملاو يلوألا ىنعملا نيب ام قرفلا حضوتي انه نمو

 ىلع ةبترتملا ةجيتنلاو .دحاو لك نم دارملاو .دحاو لك ةلالدو

 .دحاو لك

 :اهتالالدو اهيناعم حسوتو ميركلا نآرقلا ظافلأ: يناثلا ثحبملا

 :ميركلا نآرقلا اهعنص ةديدج ظافلأ ١

 .ةاكزلا «ةينابهرلا «ليترتلا .نويراوحلا ,منهج «ةيلهاجلا) :لثم

 «ةرافكلا ءصاصقلا ءقوسفلا «ناقرفلا «نباغتلا «ةماطلا .تحسلا

 .(قافنلا

 :ةديدج تالالد ميركلا نآرقلا اهيلع ىفضأ ظافلأ "

 )١( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )03١١(.



 ,ةقاحلا ءبازحألا .جحلا ميحجلا «لتبتلا ,مميتلا «ةمألا) :لثم

 .نوئباصلا ؛طابسألا ءتبسلا ءدوجسلا ءعوكرلا ءمسقلاو فلحلا

 ثيغلا ءباذعلاو باقعلا ءفارعألا ؛مايصلا ؛ةالصلا ؛ةخاّصلا

 «ةعراقلا ءباتكلاو نآرقلا .زوفلاو حالفلا ءبلقلاو داؤفلا ءرطملاو

 .(نازيملا .دجهتلا ,حتفلاو رصنلا ,نودحلي

 نأل ءبيكارتلا ركذ نود ظافلألا ركذ ىلع انه انزكر دقو

 ةصاخ ثحابم يف سردت نا نكميو «صاخلا اهدروم اهل بيكارتلا

 «بيكارتلاو لمجلا قايس كانه نال «(قايسلا) ثحبم اهنمو ءاهب

 .ثحبلل بسنألا لحملا وهو

 :اهدعب امو اهلبق امب ةيآلا ةقالع :ةثلاثلا ةوطخلا

 :امه نيوحنب روصتي ةقالعلا هذه يدحت نإ

 يف اهلبق امب ةقالع اهل ةيآلا نأ يأ :ةيعضوملا ةقالعلا ١

 ول ًالثمف ءاهسفن ةروسلا نم هسفن عضوملا يف اهدعب امبو ءعضوملا

 ةفرعم نم دب الف .ةسمخ مقر ةيآلا يه ةثوحبملا ةيآلا تناك

 ةيآلاب اهتقالع ةفرعمو ءاهلبق يتلا ةيآلا يهو ةعبرأ مقر ةيآلاب اهتقالع

 .اهدعب يتلا ةيالا يهو ةتس مقر

 ,كرتشم عماج كانه نوكي نأ وهو :ةيعوضوملا ةقالعلا -'"

 تايآ نم ةيآ ةقالع كلذ لاثمو «تايآلا عمجي دحاو عوضومو

 اجهنم
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 اهتقالعو ءاهلبق روس وأ ةروس يف ةدوجوملا تايآلاب  ًالثم ةالصلا

 .اهدع روسو زو ةدوصرم تانآب

 تايآو ةثوحبملا ةيآلا لبق تايآ دوجو طرتشي ال :ةظحالم

 انهو «ةريخألا يه نوكت امبرلو .ىلوألا يه نوكت امبرلف ءاهدعب

 ةقالع وأ ؛ةيعوضوملا ةقالعلا وهو «ةقالعلا نم رخآ عون ىلإ ئجلن

 نآرقلا يف ةدوجوملا نيودتلا ةقالع نع فلتخت يتلا لوزنلا ةيقبسأ

 .ميركلا

 :هب داري امو ةيآلا دروم يف :ةعبارلا ةوطخلا

 وأ «ةينآرقلا ةيآلا هل تقيس يذلا ضرغلا نع ثحبلا وهو

 دارملا نع ثحبلا كلذكو «كلذ يف ةكرتشملاو ةهباشملا دراوملا

 .كل لكاش امو .ظعاومو .ربعو ,ماكحأ نم كلذب قلعتي امو ءاهب

 نم نإف «ةيآلا ءىجم نم (ةمكحلا دروم)ب هتيمست نكمي ام اذهو

 اذل ؛ةثوحبملا ةبآلا ءيجم ءارو ةغلاب ةمكح كانه نوكت نأ نيقيلا

 نم هل امل ءكلذ حيضوتو «هيلإ ةراشإلاو .هنع ثحبلا نم دب ال

 يف زيكرتلا نوكي نا ىلع ,يدئاقعلاو يعيرشتلا لاجملا يف ةيلخدم

 ءاهيف (مكحلا) دروم وأ ««يعيرشتلا) ةيآلا دروم ىلع ةوطخلا هذه

 نع جرخي الو ءثحبلا رادم نع ثحابلا جرخي ال ىتح كلذ

 :هل ةموسرملا ةيجيتلا



 :ثوحبملا دروملا نأشب ةدراولا ءارآلا :ةسماخلا ةوطخلا

 ىدأ ءبهاذملاو سرادملا فالتخاب تاريسفتلا فالتخا نإ

 ,ماكحألا فالتخا ىلإ يلاتلابو .تاريسفتلا فالتخا ىلإ

 ثحابلا ىلع نإف انهو ؛ماكحألا تايآب اهنم ةقلعتملا صوصخلابو
 فرعتلل «ًالامجإ ولو ءارآلا هذه ركذي نأ ماكحألا تايآ ريسفت يف

 ىدمو ؛كلذ أشتمو «فالتخالا نابسأ ىلعو ءامومعغ ءارآلا ىلع

 ةيمامإلا ةسردملا يف ءارآلا نأشب امأ .هعم لماعتلا ةيفيكو «هتاريثأت

 ضرعتن نلو بلغألاو رهشألا يأرلا ركذن باتكلا اذه يف اننإف

 لب ؛ةيمامإلا ةسردملا ءارآ لكل قرطتن نلو «ةرهش لقألا ءارآلل

 .طسبملا طيسبلا رفسلا اذه هيضتقي امل رهشألا يأرلاب يفتكنس

 :ال مأ ماكحألا تايآ نم ةيآلا له :ةسداسلا ةوطخلا

 هذه نكل .طقف ماكحألا تايآل قرطتيس ثحبلا نأ نيقيلا نم

 رثكم نيب ام ماكحألا تايآ ددع يف فالتخالا ببسب يتأت ةوطخلا

 تايآ نم ةثوحبملا ةيآلا نوك ىلإ ريشي نأ ثحابلا ىلعف اذل ءلقمو
 ال رمأ وهو «ةيمامإلا ةسردملا قفو صوصخلابو ءال مأ ماكحألا

 .ةدئاف نم ولخي

 اجهنم
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 :ةيآلا ىف ةدافتسملا ماكحألا :ةعباسلا ةوطخلا

 ًالامجإ ةيآلا نم ةدافتسملا ماكحألا عيمج ركذ نم دب ال انهو

 نوكت انهو ءاهب قلعتي مهم يعيرشت مكح يأل لافغا ريغ نم

 نم اهريغ نود ةيمامإلا ةسردملا يأر قفو ىلع ةدافتسملا ماكحألا

 :ئرخألا نينرادملا ىفاب

 :ىرخأ دراوم نم ةيآلاب قلعتي ام :ةنماثلا ةوطخلا

 :ىلاتلا لكشلاب اهروصت نكمي دراوملا هذهو

 .تدجو نإ ةيآلا ىف ةيدئاقعلا اياضقلا داريإ أ

 يلامجإلا ريسفتلا جهنم

 .تدجو نإ ةيآلا يف ةيقالخألا اياضقلا داريإ ب

 .تدجو نإ ةيزاجعإلا اياضقلا داريإ - ج

 .تدجو نإ «ةيملعلاو «ةيفارغجلاو «ةيخيراتلا :دئاوفلا ركذ د

 ةيهقفلا اياضقلا ىلإ ةراشإلا وأ سيسأتلا يف ةيآلا رود ركذ_ ه

 تدعو: نإ ةيلوصألاو

 وأ ةيهقفلا دعاوقلل سيسأتلا يف رود نم ةيآلل ام داريإ 7

 .تدجو نإ ةيلوصألا
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 :ناتمهم ناتظحالام

 تاوطخل ئضقألا ةذعلا ىه ةزوكذملا تاوطخلا نإ ح١

 امبرلو كلذ نم لقأب ةجيتنلا ليصحت نكمملا نم اذل ,جهنملا



 كلذ سيلف تاوطخلا لك متت ملول اذل «ثالث وأ نيتوطخب

 ريسفتلاب صتخت يه يتلا ىصقألا تاوطخلا اندروأ امنإ ءللخلاب

 ققحتي دق يذلاو «ةدئافلا دروم باعيتسا عبتت ةجيتنلاو ءيلامجإلا

 .تاوطخلا لقأب

 ةقحلم ثحابم ةفاضإب ةصتخملا ةريخألا ةوطخلا هذه نإ ١

 ةوطخ يهف ءاهراصتخا نكمملا نمو ءاهب عسوتلا نكمملا نم

 ةنتسانلا نع ريس هكا طق | [١ هيفا ةوطس كيو اوك
 اهاندروأ اننكل ءاهنع ءانغتسالا نكمملا نمف تايليمكتلا امأ ءطقف

 ىلع هعيجشت صوصخلابو ؛ءبلاطلا ىلع دوعت ةدئاف نم اهب امل

 .فيلأتلاو ةباتكلا
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 ماكحألا تايآل يلامجإلا ريسفتلا جهنم ين ةمهم تاقيبطت

 ةراهطلا :
 ميجا نئ نمحنارلا وللا ع

 اوُلِيْغاَف ٍةاَنَّصلا ىَلِإ مْمُق اذإ اوُنَمآ َنيِذَلا اَهّبَأ اَي))

 كلب أو مكسور اوختاو قفارتلا ىلإ كيب مكون

 ىَلَع ْوَأ ىضْرَم منك نو اوُرَهْطاف ابنُ متنُك نِإو نيَبْعكلا ىلإ
 ملف ء ِءاَسَنلا ُمُتْسَماَل وأ طئاقلا َنِم ْمُكَنِم دَحَأ ءاَج وأ رفَس
 “و

 مُكيِدْيَأَو مُكِهوُجْوِب اوُحَسْماَف اًبيط اديعص اوُمّمْيتف ءاَم او ول يي و

 مكر هطُبل ” ديري نكلو جرح ْنِم مُكْيَلَع عجيل هللا ُديِرُي اَم ُهْنِم

 .""((نورُكشت كَل كل همن ميل

 :لوزنلا ببس ةفرعم :ىلوألا ةوطخلا

 اتا اووف ماورجناااالا وز ييحشماا كيل ىلع

 ناك (َهلْقرَم) هنأل هل ةصخر (هللَْْزَم) يبنلا ىلإ تلزن دق ةكرابملا

 )١( ةيآلا «ةدئاملا ةروس )5(.



 صاخ وه ءوضولا امنإ هملعأف ءءوضو ىلع وهو الإ ًالمع لمعي ال

 ."'لامعألا رئاس نود ةالصلا ىلإ مايقلاب

 :ةيآلا ظافلأ ىناعم ةفرعم :ةيناثلا ةوطخلا

 داري يناثلا ىنعملا يفو ؛مايقلا نم يلوألا ىنعملا يف :متمق ١

 متدرأ وأ «مونلا نم متمق اذإ :يأ .ةالصلا لاعفأ ةيدأت ىلإ هجوتلا هب

 "الا مايقلا

 دضعلا لصفم :هيناعم نمو «هب دارملا يف فلتخا :قفارملا "

 .عارذلا نم

 يف ئتانلا مظعلا :هيناعم نمو «هب دارملا يف فلتخا :نابعكلا -'

 عمجم يف مدقلا رهظ يف نائتانلا نامظعلا امه :ليقو .قاسلا لفسأ

 .نيمدقلا اتبق امه وأ ءقاسلا لصفم

 ىنعملا يفو .دعبلا ينعت ةبانجلا يلوألا ىنعملا يف بكا

 .لسغلل بجوملا ثدحلا اهب دصقي يوناثلا

 .اورهطتف يأ :اورهطاف

 )١( ص .دهاز ريمألا دبع ,ماكحألا تايآ ريسفت يف تارضاحم 194.

 ٠١8. ص «ربش هللا دبع ريسفت (1)
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 يفو «ضرألا نم ضْفَخنُملا وه يلوألا ىنعملا يف :طئاغلا 1

 .سجن نم ناسنإلا نم جرخي ام هب داري يناثلا ينعملا

 ىنعملابو ءسمللا و سملا نم يلوألا ىنعملاب :متسمال

 .عامجلا هب داري يناثلا

 هب داري يناثلا ىنعملابو ءدصقلا يلوألا ىنعملاب :مميتلا ل

 .ةيبارتلا ةراهطلا

 .ضرألا هجو :ديعصلا 4

 تءاج ةدئاز انه (نم)و ءقيضو ةدش نم :جرح مدا

 .ديكوتلل

 :اهدعب امبو اهلبق امب ةيآلا ةقالع :ةثلاثلا ةوطخلا

 :ةيعضوملا ةقالعلا ١

 ءافيإلا بوجوو «(دوقعلا) عوضومب ةدئاملا ةروس تأدتبا دقل

 ةمعطألا نم كلذب قلعتي امو ماعنألا نم تاللحملا تنيب مث ءاهب

 اهنم قلعتي ام صوصخلابو رئاعشلا ةيمها تنيب مث «ةحابذلاو ةللحملا

 ديصلا عوضوم تجلاعو هب قلعتي امو .(جحلا) وهو مارحلا رهشلاب

 .ىوقتلا ةلأسم ىلع تجرع مث .ءكسانملا نم لالحإلا سايقم هنوك

 ةلأسمل تقرطت مث «حئابذلا نم تامرحملا ةروسلا تنيب اهدعبو

 نم ىلاعت هللا هلحأ ام تحضو مث «ةيمالسإلا ةلاسرلا لامكو لامكإ



 انثحب ةيآ تقبس يتلا ةسماخلا ةيآلا يفو «ناسنإلا ينبل تابيطلا

 يف امأ ,مهنم جاوزلا كلذكو «باتكلا لهأ ماعط ىلإ ةيآلا تقرطت

 ركذ بوجول ةيآلا تقرطت دقف انثحب ةيآ يلت يتلا ةعباسلا ةيآلا

 نأب «ىوقتلاب هيلع ناو ,ناسنإلا ىلع اهب ىلاعت هللا معنأ يتلا معنلا

 .ىلاعتو هناحبس هللا ىقتي

 :ةيعوضوملا ةقالعلا-"

 5 يلامجإلا ريسفتلا جهنم

 ." 'ةراهطلا ةيبوبحمب قلعتت تايآ ب
 7 كاكياسلا كفوا | نع

 :هب داري امو ةيآلا دروم ىف :ةعبارلا ةوطخلا

 :ىه ةمهم دراوم ةدع ةكرابملا ةيآلا هذه تءاج دقل
107 

 ةيآلا «لافنألا ةروس نم )١١( ةيآلا ,ناقرفلا ةروس نم (48) ةيآلا :تايآلا يهو )١(

 .ءاسنلا ةروس نم (4)

 .ةبوتلا ةروس نم )٠١( ةيآلاو «ةرقبلا ةروس نم (777) ةيآلا (؟)

 نم )١46( ةيآلاو «ةدئاملا ةروس نم (40) ةيآلاو «ةبوتلا ةروس نم (؟58) ةيآلا (6)
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 نم كلذب قلعتي امو «لاعفأ نم هب قلعتي ام لكو :ءوضولا ١

 .ةالاومو بيترت

 ةبراقم دبع نضوتصخلابو «ثدحلا نم كلذكو:لسغلا-ا

 .ةيآلا دروم يف امك ءاسنلا

 مدع دنع وأ «ءاملا نادقف نيح يعيرشت دروم هنوك :مميتلا -'"

 .همادختسا ىلع ةردقلا

 ةفص نأ ىلع دكأ دق ىلاعت هنوك :رهطتلاو ةراهطلا ةيمهأ 5

 .ةراهطلا فصوب ةنورقم نينمؤملا

 :ثوحبملا دروملا نأشب ةدراولا ءارآلا :ةسماخلا ةوطخلا

 00 وعرب اتيستاولا نا هلرقنرألا

 ,ةدئاز ليقو ءضيعتبتلل اهنأ ليقف «ءابلا يف لوقأ تدرو دقف

 له نكل مكسوؤرب حسملا اوقصلا :لاق هنأف- قاصلإلا ديفت ليقو

 :"'لاوقأ كلذ يفف هيضتقي ال وأ باعيتسالا كلذ يضتقي

 .ًاطايتحا سأرلا عيمج حسمي :ةيكلاملا يأر- أ

 ىف تارضاحمو "5 ص «ةينغم داوج دمحم .ةسمخلا بهاذملا ىلع هقفلا :رظني (0)

 .195- 196 ص «دهاز ريمألا دبع ؛,ماكحألا تايآ ريسفت



 حسملا مسا هيلع عقي ام لقأ ضرفلا :ةيعفاشلاو ةيمامإلا - ب

 .نقيتملاب اذخأ

 أضوت هنأ (هلثلل ا2م) يبنلا نع يور هنأ ةسمامالا لادخسا كفو

 ناتلسغ :ءوضولا نأ سابع نبا لوقب اولدتساو هيمدق ىلع حسمو

 .ناتحبسمو

 حسمو أضوت (ُهللييلَم) هنأل .سأرلا عبر حسمي :ةيفنحلا ج

 .عبرلا نم بيرق سأرلا ةيصانو «هتيصان

 سأرلا عيمج حسم بجي :ةلبانحلا د

 ةيآلا مهف نع ئشان امهلسغ وأ نيلجرلا حسم يف فالخلا)نإ

 لاق قيبف' ءاهيضنو نحرألا ضفخب عرق ثيعن.::ةةلئاملا ةووس قفا

 اهبصن لاحو سوؤرلا ظفل ىلع اهرج لاح لجرألا فطع حسملاب

 ىلإ بهذ نمو .ًالحم بوصنم ًاظفل رورجم لك نأل ؛لحملا ىلع

 تبصنو ؛سوؤرلل اهترواجمب تضفخ لجرألا ظفل نا :لاق لسغلا
 .””(...يديألا ىلع ًافطع

 :يهو هدنع فوقولا نم دب ال رومأ انهو

 ءريبكلا ريسفتلاو 7”2 ص «ةينغم داوج دمحم «ةسمخلا بهاذملا ىلع هقفلا )١(

 373١. ص اج «ىلماعلا رحلا .ةعيشلا لئاسوو ل11 ص جا «يزارلا
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 ةعبرألا بهاذملا تزاجأ :هلكاش امو لئاحلا ىلع حسملا ١

 لاقو «نيلجرلا لسغ نع ًالدب باروجلاو نيفخلا ىلع حسملا
 ."'زاوجلا مدعب ةيمامإلا

 نيديلاف هجولاب ءدبلا ؛ةيآلا تركذ ام بسحب :بيترتلا -"

 دنع ءوضولا ةحص يف طرشو بجاو وهو «نيلجرلاف سأرلاف

 بجي ال :ةيكلاملاو ةيفنحلا لاقو .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيمامإلا

 هجولاب ءاهتنالاو نيلجرلاب ءادتبالا زوجيو «بيترتلا

 ةيفنحلا لاقو «ةلبانحلاو ةيمامإلا دنع بجت يهو :ةالوملا '"

 اذإ ةالوملا بجت امنإ :ةيكلاملا لاقو «ةالوملا بجت ال :ةيعفاشلاو

 ئضوتملا هبنت

 .((ءاّسّنلا ْمتْسَماَل وَأ)) :ىلاعت هلوق :يناثلا

 م)_ 6)

)6( )( 

 )١( ص «ةينغم داوج دمحم «ةسمخلا بهاذملا ىلع هقفلا /".

 )١( ص «ةينغم داوج دمحم «ةسمخلا بهاذملا ىلع هقفلا /".

 )©( ص «١ج «يلماعلا رحلا ,ةعيشلا لئاسو ١١"

 "8 ص «ةينغم داوج دمحم .ةسمخلا بهاذملا ىلع هقفلا (؛)

 ص 2١ ج «يلم يشْلا لث مناع ىف ق6 لماغلا رخلا تعشلا اناسو (6)



 داري الو .(عامجلا) وهانه ةسمالملا نم دارملا :ةيمامإلا-١

 رطملا ىمسي امك هيلإ لصوتي امم هنأل ًاسمل عامجلا يمس انإو «هريغ

00 

 ديلاب سمالملاو ءاقلطم مميتي عامجلاب سمالملا :ةيكلاملا "

 .ءوضو الف الإو «ةذللا عم مميتي

 ةأرملا ندب ىلإ هندب نم ءيشب لجرلا ىضفأ اذإ :ةيعفاشلا '"

 .رهطلا ضقن هب قلعت اهريغب وأ ديلاب ءاوس

 .ديلا ريغب هضقني الو ءءوضولا ضقني ديلاب سمللا :يعازوألا 4

 .((اًبَيَط اديعص اوُمّمَيَتَ ءاَم اوُدِجَت ْمَلَق) ىلاعت هلوق :ثلاثلا

 :مميتلل ةبجوملا بابسألا يف :لوألا دروملا
 صيخرتلل امنإ «صيخرتلا يف ةلع سيل نفسلا :ةيمامإلا لاق ١

 ققحت اذإف «هلامعتسا ريسيت مدع وأ «ءاملا ريسيت مدع :امه ناببس

 مسيل غاس امهدحأ

 نا الإ مميتلا ىلإ ءوضولا نم لودعلا زوجي ال :ةيعفاشلا لاق ١

 7 ص جا «يسربطلا «نايبلا عمجم )غ0(
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 عمو ءفلتلا فوخ بجوي ضرملا نوكي نا :ةيكلاملا لاق-

 :مميتلا نكمي اذامب :يناشلا دروملا
 يشاكلاو تنمسإلاو صجلاب مميتلا زوجي :ةيمامإلا ١

 مميت نم :ليقو ؛رادجلا نم ءزج ىلع مميتلا يفكي لب ءرمرملاو

 يف ةفينح وباو ةيكلاملا مهقفاوو .هنم حص لوقصم وأ يقن رجحب

 وأ ةراجح وأ ًالمر وأ ناك ًابارت هلك ضرألا هجوب مميتلا حصي هنأ

 قيس انالقف

 ًاينثتسم (عرزلل تبنملا) تبنملا بارتلا طرتشأ :يعفاشلا -'

 ًانيع بارتلا دوجو هدنع ظحالملاو «تبنت ال يتلا ةبلصلا ضرألا

 .ةبرتلا طمن هنوك ةهج نم

 :ال مأ ماكحألا تايآ نم ةبآلا له :ةسداسلا ةوطخلا

 نم اهب امل ,ماكحألا تايآ نم دعت ةكرابملا ةيآلا هذه نإ

 .(ءوضولا) ةيلصألا ةراهطلا حيضوتو ءاهب قلعتي امو ةراهطلا عيرشت

 لسغلاو ءوضولا :وه ةيآلا عوضوم نإو «(مميتلا) ةليدبلا ةراهطلاو

 نيو



 :ةيآلا ىف ةدافتسملا ماكحألا :ةعباسلا ةوطخلا

 : 7 ا نم دافتسي لمان ل تام نا اكحأ ةدع ةبآلا هذه ٠م دافتس

 يه
 :هب قلعتي امو ءوضولا مكح ١

 نادقف مميتلا تاغوسم نم نإف :هب قلعتي امو مميتلا مكح ١

 ىتم ةيرارطضا ةراهط وهف «هلامعتسا ىلع ةردقلا نادقف وأ «ءاملا

 دق قباسلا همميت نأل ءاثدحم وأ ًابنج ثدحملا داع غوسملا لاز

 ,لسكلا اذك وة ءوضولل ءانلا رسب نققفا

 اهيف طرتشت ةتقؤم ةدابع لك ةسراممل زجم مميتلا :ةيمامإلا لاق

 يف ًارمتسم هلامعتسا وأ ءاملا رسيت مدع ناك اذإ بحتست وأ ةراهطلا

 ةدحاو ةرم اهب نايتالاب بولطملا ناك ام اهنم ىنثتسي «هلماكب اهتقو

 .ءاملا رسيت دعب وأ «هئافش دعب اهيدؤي نأ هناكمإبف ,ءاضقلا ةالصك

 .رفسلاو رضحلا يف زئاج مميتلا ناو امك

 ءاملا ةيرهطم ىلع ةميركلا ةيآلا تلد) :يناوريإلا خيشلا لوقي

 نم ةيرهطملا ىلع اهتلالد امأ .ربكألا ثدحلاو رغصألا ثدحلا نم

 اوُلِسْغاَف ٍةاَنّصلا ىلإ ْمَثْمُق اَذِإ) :ىلاعت هلوقلف رغصألا ثدحلا

 اهتلالد امأو .(طِئاَعْلا - نِم ْمُكَنِم دَحَأ اك وار لوقو .مُكَهوُجُو

 :اهنم نيعضوملف ربكألا ثدحلا نم ةيرهطملا ىلع

 يلامجإلا ريسفتلا جهنم
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 ىضتقمب لدي هنإف «(اوُرهْطاَف ابنُج مَتْنُك نإَو) :ىلاعت هلوق ١

 ةيزوكرمل ءاملاب ريهطتلا وه هب رومأملا نوك ىلع يماقملا قالطإلا
 .ًافرع ءاملا ةيرهطم

 ثيح .(َءاَم اوُدجت مل ِءاَسنلا متصل َوَأ) :ىلاعت هلوق ١

 ةسمالمب اهنع ىنكملا ةبانجلا نم رهطملا وه ءاملا نا ىلع لدي

 .ابشلا

 :ىرخأ دراوم نم ةيآلاب قلعتي ام :ةنماثلا ةوطخلا

 :يه اهنم ةدافتسالا نكمي ىرخأ دراوم ةيآلا هذهل نإ

 .((اوُنَمآ َنيِذّلا اَّيَأ َي)) :ىلاعت هلوق ١

 نينمؤملا ىدان ىلاعت هللا نأل «ناميإلا ةليضف ىلع ديكأت يفو
 .هرماوأ لعفب ىلاعت هللا ةعاطب مايقلا ناميإلا تايضتقم نم نإو «هب

 .هيهاون كرتو

 .((جرَح ْنِم ْمُكِيَلَع لعْجَيل ُهّللا ديري اَم)) :ىلاعت هلوق ١

 ,رودقملا ريغب فيلكت نم نيدلا يف لعجي مل ىلاعت هللا نإ
 تايساسأ نم تدع دق ذإ «(جرحلا عفر) ةدعاق تماق كلذ ىلعو

 قاض اذإ رمألا)ك دعاوق ةدع اهنع تعرفت دقو «ةيهقفلا دعاوقلا

 )١( ج «يناوريإلا رقاب ,ماكحألا تايآ ريسفت يف ةيديهمت سورد ١ ص 48.



 لكو «هنم زارتحالا نكمي ال امو ءجرحلا دراوم لك تلمشف «(عستا

 : جرحلل ًاعفر ىولبلا مومع ىلإ ريشي ام

 .((مكرّهطبل دب ري + ركلور) لاه هك وفاك

 اهل ام نيبت نأ دعب يحورلا بناجلا ىلع ةيمهأ نم ةراهطلل ام

 .كلذب قلعتي امو دسجلل ةيمهأ نم

 .((نوركشت مُكْلَعَل مُكْيَلَع هتمغن منيِلَو)) :ىلاعت هلوق -؛

 .همعن ىلع هركشن ناو ءانيلع همعن نيبي نا ىلاعت دارا

 اهبو ءاححا طم انهن نأل نياانزمأ اه وه ىلاعت هلل[ ركش ةضورشتق

 .انيلع قييضت وأ جارحا يأ اهيف سيلو «ةمعنلل مامتا

 ةلبقلا ليوحت ايذاث

0 

 ينل مهِحَلبق نع ْمُهاَلو ام ٍساّنلا نم ٠ ءاّهفّسلا لوُقيَس

 ىلإ ءاَشَي ْنَم يِدْهَي برْغَملاو قرثملا لِ لق اهيل اوُناَك
 ءادهش اؤنوكت اًطَتستو دع مُكاَنَلَعَج َكلذكَو * ميِقتْسُم طارص

 ةّلبَقْلا انّلَعَج اَمَو [ديهش ْمُكِيَلَع لوسترلا َنوُكَيَو سانلا ىَلَع
 هر

 ىلع ُبِلَقْنَي ْنَّمِم لوُسرلا ْعِبَتي 0 لا
 ًَس

 ُهَّللا ناك اَمَو ُهّلل للا ىدَه َنيِذَلا ىَلع اَنإ ؛ ةريبكل تناك نإو ِهِْقَع

 يلامجإلا ريسفتلا جهنم
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 بلَقَت ىرَت دَق * ميِحَر 'فوءرل سان هللا نإ ْمُكَناَميِإ عيِضْب

 نو ةرطش ْمُكَهوُجو اوُلوق ْمُكنُك اَم ْثِيَحَو مارحلا ٍدِجْسَمْلا

 ُهَّللا اَمَو مهّبر نِم ُقَحلا ُهّنَأ َنوُمَلْعَيَل باتكلا اوُنوُأ َنيِذَّلا

 ."7((َنوُلَمْعَي مَع لفاغب

 :لوزنلا ببس ةفرعم :ىلوألا ةوطخلا

 :لاق (ِهْلشَم) قداصلا مامإلا نع هدانسإب ,ميهاربإ نب يلع نع

 ثالث ةكمب (ُهبزَم) يبنلا ىلص ام دعب ةبعكلا ىلإ ةلبقلا تلوحت))

 ىلإ ىلص ةنيدملا ىلإ هترجاهم دعبو ءسدقملا تيب ىلإ ةنس ةرشع

 كلذو «ةبعكلا ىلإ هللا ههجو مث :- لاق رهشأ ةعبس سدقملا تيب

 عبات تنأ :هل نولوقيو (هِيَبَم) هللا لوسر نوريعُي اوناك دوهيلا نأ

 ءًاديدش ًامغ كلذ نم (ةهَييَم) هللا لوسر متغاف ءانتلبق ىلإ يلصت ءانل

 يف هللا نم رظتني ءءامسلا قافآ ىلإ رظني ليللا فوج يف جرخو

 دجسم يف ناك ءرهظلا ةالص تقو رضحو حبصأ املف ءأرمأ كلذ

 ذخأو ليئربج هيلع لزنف ؛«نيتعكر رهظلا نم ىلص دق ملاس ينب

 يِف َكِهْجَو ْبْلَقت افك ىرَت دَق) :هيلع لزنأو «ةبعكلا ىلإ هلوحو هيدّضعب

 )١( تايآلا ,ةرقبلا ةروس )١57( -)155(.



 (ماَرَحْلا دِجْسَمْلا رطش َكَهْجَو لوف اَهاَضْرَت َهلْبق كيلو ءامّسلا

 .ةبعكلا ىلإ نيتعكرو ء«سدقملا تيب ىلإ نيتعكر ىلص دق ناكو

 ."”(اَهِيَلَع اوُناَك يتلا ْمهِتَلْبِو ْنَع ْمُهاَلَو اَم) :ءاهفسلاو دوهيلا تلاقف

 اجهنم :ةيآلا ظافلأ يناعم ةفرعم :ةيناثلا ةوطخلا

 "'وهفرص ام :مهالو ام-١

 اناا الودع ظن ةمأ؟

 يأ ,ةهج ىلإ ةهج نم هلوحت :كهجو بلقت ىرن دق -*

 ةيؤرلا سيلو «ملعن :يأ (ىرن دق)و ءدمحم اي انم دوهشم كراظتنا

 2 يلامجإلا ريسفتل
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 دادقملا ءنآرقلا هقف يف نافرعلا زنك 4١١« ص ١2ج .يسربطلا «نايبلا عمجم )١(

 «يعيفرلا بيجم «تيبلا لهأ تاياور ءوض يف لوزنلا بابسأ 47” ص «١ج «يرويسلا

 ١3. 7ص

 .؟١7 ص «ربش هللا دبع ريسفت (1)
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 .هكاهتنا مرحي يذلا ميظعتلاو ةمرحلا يذ :مارحلا دجسملا ل

 .ةبعكلا :مارحلا دجسملاب دارملاو

 ةيطرش ةلمجلاو «متنك ناكم يأ يف :متنك ام ثيحو 9

 .(اولوف) هلوق :اهباوج

 ديدهت ةلمجلا نم ضرغلاو «لغشنم وأ ٍواسب :لفاغب هللا امو ٠

 .مارحلا دجسملا لابقتسال نيركنُملا باتكلا لهأ

 :اهدعب امبو اهلبق امب ةيآلا ةقالع :ةثلاثلا ةوطخلا

 ةيعضوملا ةقالعلا ١

 )١46( ةيآلا ل ةينارقلا تايآلا

 يتلا مهتاشاقنو ءقحلل مهلادج ىدمو دوهيلا نع ثدحتت تناك

 ًايدوهي ناك (ِةْلْش) ميهاربإ هللا يبن نأ مهلوقو «ءيش لك تلاط

 ,قح مهنيد نأب مهحجبتو ءاهل هجوتلاو ةلبقلا يف مهلادج مث نمو

 مسرت ةكرابملا تايآلاف ,مهتلبق ىلإ (ُهْلَيَم) يبنلا هجوت مهليلدو

 ةيهلإلا تاعيرشتلا تبثتو ,ةمهم ةيدئاقعو ةيعيرشت اياضقل ًاراسم

 .دوهيلا تاهبش نم مهصلختو نيملسملا ناميإ كلذب يوقت ىتح

 :ةيعوضوملا ةقالعلا "

 دروم يف ةعمتجم ةلبقلاب ةقلعتملا تايآلا نأب لوقلا نكمي

 ةرقبلا ةروس نم( )٠ ةبآلا ىتحو ١1( ) ةيآلا نم كلذو .دحاو



 كلذكو «ةرقبلا ةروس نم )١١6( ةيآلاب ةقالع اهل ناو امك «ةكرابملا

 .ةدئاملا ةروس نم (91) ةيآلا عم

 :هب داري امو ةيآلا دروم يف :ةعبارلا ةوطخلا

 :يه ةمهم رومأ ةدع ةكرابملا تايآلا يف تءاج دقل

 ةخسان ةيآلا هذه نأب لاق نم دنع كلذو «هب قلعتي امو خسنلا ١-

 .قباس مكحل

 .لابقتسالا ديدحت يف -"

 .ةلبقلاب لهجلا دراوم يف

 .ةلبقلل هجوتلا ديدحت يف -4

 :ثوحبملا دروملا نأشب ةدراولا ءارآلا :ةسماخلا ةوطخلا

 :نيلئاقلا لاوقأ نم هب قلعتي امو خسنلا دروم يف :لوألا

 اَمَنْئَأَف) ىلاعت هلوق تخسن اهنأ لاق نملو) :يسوطلا خيشلا لاق

 لقفاوتلاب ةضتختم لي ةخ وندم تسيل هعمل انلف (للا جو هتف اولوُث

 8 ."'(مالسلا امهيلع قداصلاو رقابلا نع يور امل رفسلا لاح يف

 :كلذ يف ةدراولا ءارآلاو (لابقتسالا ديدحت) دروم يف يناثلا

 ؟اهتهجل مأ ةبعكلا نيعل لابقتسالا له :مهم لاؤس انهو

 يلامجإلا ريسفتلا جهنم
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 ةبعكلا نيع ىلإ لابقتسالا نأ اولاق :ةلبانحلاو ةيعفاشلا- أ

 .ةينو ًادصق نيعلا ديعبللو .بيرقلل

 اذإ ةبعكلا ةهج لابقتسا بجاولا اولاقف :ةيكلاملاو ةيفنحلا- ب

 .ةبعكلا نيع ةباصإ الإ هيزجي الف الإو ءاهل ًادهاشم يلصملا نكي مل
 ةباصالا دصق نم هل دب ال هنإف ديعبلل ةبسنلاب اولاق :ةيعفاشلا  ج

 .ةهجلا ىلإ هجوتلا عم

 ىلع لابقتسالا ةلأسم يف مكحلا اولصف دقف :ةيمامإلا- د

 :نيوحن

 :دينجلا نباو يلحلا ققحملاو سيردإ نبا هيلإ بهذ ام :لوألا

 لابقتسالا بوجو نا :يأ «نيعتملا وهو ءًاقلطم ةلبق ةبعكلا نأ نم

 .ةيعفاشلا يأرل قفاوم وهو ةبعكلا نيع ىلإ وه
 ةلبق نيعلاو ,ديعبلل ةلبق ةهجلا نأ يليبدرألا راتخا :يناثلا

 ,ناكمإلا عم ةلبقلا يه ةبعكلاف «ةداعلا ليبس ىلع دهاشملل

 ةهجلا هضرف (ةلبقلا نع ديعبلا) ديعبلا نأ ءمعن ."'اهتهج روهشملاو
 .يزيجعتلا مكحلل عفارلا جرحلل كلذو «نيعلا ال

 2١ ص لج «يرويسلا «نافرعلا ردك ق1 ص ؛يليبدرألا «نايبلا ةدبز 000



 :ةلبقلاب لهاجلا :ثلاثلا

 ,ةالصلاب رمألل ًالاثتما تاهج عبرا ىلإ يلصي :ةيمامإلا أ

 وأ تارم عبرأ ةالصلا راركتل تقولا عستي مل اذإو ؛عقاولل ًاليصحتو

 ضعب ىلإ ةالصلاب ىفتكا عبرألا تاهجلا ىلإ ةالصلا نع زجع

 .اهيلع ردقب يتلا تاهجلا

 ملو «ةلبقلا نع ًاثحب دهتجاو ىرحت اذإ :ةلبانحلاو ةيفنحلا - ب

 .هؤطخ رهظ مث ءام ةهج ىلإ ىلصف تاهجلا نم ةهج هيدل حجرتي

 .هدنع ةحجارلا وأ ةنقيتملا ةهجلا ىلإ لوحت ءانثألا يف ناك نإف

 ."'هيلع ءيش الو هتالص تحص غارفلا دعب نيبت اذإو

 بجو نيقيلاو مزجلا قيرطب أطخلا نيبت اذإ :ةيعفاشلا- ج

 قرف ريغ نم ةحيحص ةالصلاف نظلا قيرطب نيبت اذإو «ةالصلا ةداعإ

 .غارفلا دعب وأ «ءانثألا يف كلذ نوكي نأ نيب

 :اهديدحت يفو ةلبقلا يف لاوقألا :عبارلا

 .ةينبلا سفن اهنأ أ

 ءامسلا ىلإ دادتما نم هل امب ةينبلا هيف يذلا ناكملا اهنأ- ب

 .ضرألا موخت ىلإو

 ل" ص «ةينغم داوج دمحم .ةسمخلا بهاذملا ىلع هقفلا )١0(
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 مرحلا لهأل دجسملاو ,دجسملا يف ناك نمل ةبعكلا اهنأ  ج

 .هجراخ ناك نمل مرحلاو

 ةدع ىلإ دوعي ءارآلا يف فالتخالا اذهل يدؤملا ببسلا نإ

 :يه تاينتبم

 مسق ةالص نالطب ةبعكلا نيع ىلإ هجوتلاب فيلكتلا مزال نإ أ

 ناك اذإ ةبعكلا عالضأ نم علض لك لوط نإف ءليوطلا فصلا نم
 .روكذملا رادقملا ىلع داز نم ةالص نالطب مزليف ًاعارذ (14)

 ةالص نالطب ةبعكلا نيع ىلإ هجوتلاب فيلكتلا مزال نإ- ب

 ناك نمف ءاهنم ضفخأ وأ ةكم نم ىلعأ ةعقاولا نادلبلا يلاهأ

 نمو ءهتحت عقت اهنأل ةبعكلا ىلإ هجوتلا هنكمي ال ةكم نم ىلعأ

 .هقوف عقت اهنأل ًاضيأ اهيلإ هجوتلا هنكمي ال اهنم ضفخأ ناك

 عيمجل ةلبق تسيل ةبعكلا نا ىلع لدت رابخأ تدرو  ج

 يف نمل ةلبق دجسملاو ءدجسملا يف نمل ةلبق يه امنإو «سانلا

 ."'هنع جراخلل ةلبق مرحلاو ءمرحلا

 لاوقألا حجرأو) :يناوريإلا خيشلا لوقي ةمدقتملا ءارآلا نعو

 رابتعابف لوألا لوقلا امأ .لمأتلل نالباق نارخآلاو ,يناثلا وه ةثالثلا

 مم ص جا .ىلماعلا رحلا .ةعبشلا لئاسو 000(



 تمدُه ول اميف اهلاوزو ةلبقلا مادعنا ةلبقلا يه ةينبلا نوك مزال نا

 ءانبلا نأل ديدج نم ناردجلا تديعأ ول ىتح دوعت الو ءاموي ةينبلا
 نادلبلا ةالص نالطب همزال نا ىلإ ًافاضم اذه .قباسلل رياغم ديدجلا

 ةينبلا ىلإ مههجوت ناكمإ مدعل اهنم لفسأ وأ ةبعكلا ىلعأ ةعقاولا

 فالخ هنأ رابتعابف ثلاثلا لوقلا امأو .مهتحت وأ مهقوف امإ يه ذإ

 يه نيملسملا ةلبق نأب ةيضاقلا ءنيملسملا نيب ةتباثلا ةرورضلا

 ىتح ةأرملاو لجرلاو ريبكلاو ريغصلا هفرعي كلذو .ريغ ال ةبعكلا

 يف هنوبتكيو مهاتوم هنونقليو مهتنسلأ ىلع كلذ نوددري مهنأ

 .""(مهاياصو

 ةبآلا درومب ةقلعتملا ثاحبألا ركذ دعب دارملا حضوتي كلذب

 ءاهقفلا لاوقأ رادم تناك يتلاو «ةرقبلا ةروس نم (144)

 .نيرسفملاو

 :ال مأ ماكحألا تايآ نم ةيآلا له :ةسداسلا ةوطخلا

 تايآ نم يه ةلبقلا عوضومب ةقلعتملاو ةمدقتملا تايآلا نإ ١-

 امو ؛(مارحلا دجسملا) ىلإ هجوتلا عيرشت نم كلذ يف امل ؛ماكحألا

 .ماكحأ نم كلذب قلعتي

 )١( ص ء١ج «يناوريإلا رقاب ,ماكحألا تايآ ريسفت يف ةيديهمت سورد ١7560 -171.
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 نمو .مكح ةيآ يه طقف ةرقبلا ةروس نم (144) ةيآلا نإ 1

 .ماكحألا تايآ

 :ةيآلا يف ةدافتسملا ماكحألا :ةعباسلا ةوطخلا

 عم «ةلبقلا لابقتسا بوجو وهو الأ ٌكحاو ْيساسأ ٌمكح وهو

 .فلكملا لاح حيضوتل ًاقبسم اهاندروأ نيفلكملاب قلعتت ليصافت

 .عرشلا هب لاق امم هلاح عم قفاوتملا مكحلاو

 :ىرخأ دراوم نم ةيآلاب قلعتي ام :ةنماثلا ةوطخلا

 .دابعلا لامعأ ىلع علطم ىلعتو هناحبس هللا نإ ١

 هلل دبعلا لبق نم هجوتلاب ىنعت دراوم نم هب ام ةلبقلا لابقتسا -"
 .لاوت

 .باتكلا لهأ نم (هيْدْلَم) مركألا يبنلاو ىلاعت هللا فقوم

 عم عرشلا لماعت فيكو ءجرحلا دراوم نايب ًاضيا انه نكمي -4

 .كلذ

 2 يلامجإلا ريسفتلا جهنم
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 ةالصلا رصق اثلاث

 ميِحّرلا نّمْحكلا هللا مشمبر

 نأ حانج ٌمُكْيَلَع سّْيلف ضْرَألا يف مُتُيرَص اذِإو))

 نإ اورَفك نيِذلا ْمُكَنِنِفَي نأ ْمكْفِخ نإ ٍةاَلصلا نم اورصْفت

 مهل ت تُمقأف مهيف تنك اذإو 4 ءاَنيبُم اََدَع َمُكَل اوناك نيرفاكلا

 اذإف مُهتَحِلْسُأ اوُدَحْأَيْلَو كَمَم مُهْنِم ٌةفئاط ْمُقَتَلَف ةالصلا

 وُلَصُي مل ىرخأ ةفئاط تأتلو مُكئاَرَو ْنِم اوُنوُكَيْلف اوُدَجَس

 اوُرَمَك َنيِذّلا َدَو ْمُهَتحِلْمَأَو ْمُهَرْدِح اوُدْخأَيْلو َكَعَم اوُلصَيل

 هَلِبَم مُكْيَلَع َنوُلِمَيف مكَيَعِْمَأَو مُكتحِلْمأ نع نوُلُفْفت
 مسكرا ركع روب ىذا مك داك كلم اجار دعو

 َدَحَأ َهَّللا ّنِإ مُكرَذِح اودَحَو مُكَتَحِلسَأ اوُعضت نأ ىضْرَم

 ."”((اَنيِهُم اًباَذَع نيرفاكلل

 :لوزنلا ببس ةفرعم :ىلوألا ةوطخلا

 ديري ةيبيدحلا ىلإ (ُهلْيِص ) هللا لوسر جرخ امل تلزن اهنإ ١

 ا ا ل
 هللا لوشتو هضراعت ناكف ة(هلطرخ) هللا لوس. بقتسل ًانيمك :نشزاف

 )١( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )0١1( -)03١7(.
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 ةالص ترضح قيرطلا ضعب يف ناك املف ؛لابجلا ىلع (ةِدْيَم)

 نب دلاخ لاقف «سانلاب (َهليَبَم) هللا لوسر ىلصف لالب نذأف رهظلا

 ال مهنإف ؛مهانبصأل ةالصلا يف مهو مهيلع انلمح انك ول ديلولا

 بحأ يه ىرخأ ةالص نآلا مهل ءيجت نكلو «مهتالص نوعطقي

 لزنف ؛مهيلع انرغأ اهيف اولخد اذإف ,مهراصبأ ءايض نم مهيلإ

 :هلوق يف فوخلا ةالصب (هليللَم) هللا لوسر ىلع (هلتلَم) ليئربج
 .""(ةيآلا (مهيف تنك اَذإَو)

 (هلئِلَح) هللا لوسر اولأس راجتلا نم ًاموق نأب يبطرقلا لقن 3

 اََبَأ اَي) ا ا ياس نا :اولاقف

 "كل اولوفت الو اولد وُييَتف هللا ليبَس يف ْمُتْيرِص اذإ اوُنَم َنيِذّلا

 ندا ابتلاع هو أ ا م ل

 ُهكْيلَع ُهَّللا َنَمَف لبق نِم منك كل ذك ةريثك منام هللا دنعف

 دعبو ؛مالكلا عطقنا مث : «(ريبخ َنوُلَمْعت اَمب ناك هللا كل اوت

 لاقف رهظلا ىلصف (ةهلكَم) هللا لوسر ازغ (ماعب) لوحب كلذ

 متددش اله مكروهظ نم هباحصاو دمحم مكنكما دقل :نوكرشملا

 «تيبلا لهأ تاياور ءوض يف لوزنلا بابسأ 15١. ص ١2ج «يمقلا ريسفت )١(

 .0/8 ص «يعيفرلا بيجم



 نيب هللا لزنأف ءاهرثإ يف ىرخأ مهل نا :مهنم لئاق لاقف ؟مهيلع

 ."!( ...(اوُرَفَك َنيِذَلا ُمُكَتتفَي نأ مَتْفِخ نإ) نيتالصلا

 :ةيآلا ظافلأ ىناعم ةفرعم :ةيناثلا ةوطخلا

 عاقيا وه يلوألا ىنعملا يف برضلا :ضرألا يف متبرض ١

 .رفسلا وه ةيآلا بسحب برضلاب دارملا يوناثلا ىنعملا يفو «لعفلا

 ."'مترفاس : يأ

 اذإ :يأ جرح نم مكيلع سيلف :حانج مكيلع سيلف "

 .ةالصلا نم اوصقنت نم عنام الف مترفاس

 وهو «تايعابرلا فيصنتب : يأ .اوللقت وأ اوضفخت :اورصقت

 ةدايزب اورصقت لوعفم وأ «ةالصلا نم ًائيش :يأ ءفوذحم ةفص

 .حانجلا يفن هيفاني الو ءًاصنو ًاعامجإ ةميزع اندنع رصقلاو (نم)
 تفلأ امل عابطلا نأل هلعلو (امهب فّوطي نأ هيلع حانج ال) يف امك

 مهنع ىفنف ءرصقلا يف ًاصقن نأ مهلابب رطخي نأ ةنظم ناك مامتلا

 ." 'مهسفنأ بيطتل حانجلا

 ضب ص «06 ج «يبطرقلا ريسفت )١(

 .5 ص «ربش هللا دبع ريسفت ()

 3غ ص ءربش هللا دبع ريسفت (9)
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 .هوركمب مكل اوضرعتي :اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ نإ 4

 .تقولا كلذ يف بلاغلا رابتعاب طرش وهو

 :اهدعب امبو اهلبق امب ةيآلا ةقالع :ةثلاثلا ةوطخلا

 :ةيعضوملا ةقالعلا ١

 ةروس نم )١١١( ةيآلا ىتحو (40) ةيآلا نمو ةكرابملا تايآلا

 .مهيقالت يتلا تايدحتلاو ءنيملسملا نع ثدحتت ءاسنلا

 مهرمأتو ءنيكرشملاو رافكلاو شيرق نم مهئادعأ نم صوصخلابو

 تاقوأ صوصخلابو «تادابعلا يف ىتح ودعلا نم ةطيحلاو رذحلاب

 .فوخلاو رفسلا لاوحأ يف مهل ًاصاخ ًامكح مهتطعأ دقلو «ةالصلا

 .ودعلا نم فوخلا وه فوخلا دراوم نمو

 :ةيعوضوملا ةقالعلا ١

 ىتح «ةالصلا تايآ لك عمج قفو بترتت يتلا ةقالعلا يهو

 ؛كلذ لكو ءاهطورشو ءاهدراومو ءاهماكحأ ىلع فلكملا قرعتي

 «ةالصلا لاعفأ ءتقولا «ةالصلا بوجو :ب قلعتت ةالصلا دراومو

 .ةيمويلا ريغ تاولصلا «ةيمويلا تاولصلا «ةالصلا ماكحأ

 :هب داري امو ةيآلا دروم ىف :ةعبارلا ةوطخلا

 ءةحضاو نوكت ىتح اهركذ نم دب ال ةمهم دراوم ةثالث انهو

 .ثحابم نم اهب قلعتي ام لك و اهحيضوت متي ىتحو



 :رصقلا- ١

 :فوخلا"

 :رفسلا

 :ثوحبملا دروملا نأشب ةدراولا ءارآلا :ةسماخلا ةوطخلا

 :رصقلاب دارملا :الوأ

 .(ةللم) تيبلا لهأ بهذم وهو «نيتعكر تايعابرلا لعج أ

 رصقف ء«رفاسملا ةالص نم فئاخلا ةالص رصقت ليق- ب

 .ةدحاو ةعكر ىلإ نيتعكر نم فوخلا

 فوخلا يف ىلصي نأب «ةالصلا دودح نم رصقلا :يأ- ج

 لك نع فاك صوصخملا حيبستلاف ردقي مل نإف «ءاميإ ديدشلا
 عك

 .نيتالصلا نيب عمجلا رصقلاب دارملا د

 :رصقلا مكح :ًايناث

 00 ضرفل فلاخم رفاسملا ضرف نا اندنع :يسوطلا خيشلا لاق- أ

 ناتعكر رفاسملا ضرف)) :لاق هنأ (ُهَْيَم) يبنلا نع يور امل ميقملا

000 
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 رصق ءاش نإف «ىئاّبجلا هراتخاو .ةصخر ىه :ىعفاشلا لاق ب

 .لبنح نب دمحأ لوق وهو «متأ ءاش ناو
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 يأرل هباشم وهو ءضرفو ةميزع وه :ةفينح وبا لاق- ج
 .تيبلا لهأ ةسردم

 يف يلصملا متأ نإف ءابجاو سيلو ةنس رصقلا :كلام لاق - د

 .تقولا يف ماد ام ديعي رفسلا

 :هيف ءارآلاو فوخلا دروم ىف :ًاثلا

 نم فوخلا ةالص رصق) ةيآلا يف رصقلاب ينع ىلاعت هللا نإ أ

 مهدنع رفسلا ةالص نأل «ةماقإلا ةالص نم رصقلا ال «(رفسلا ةالص

 ."'رصق ريغ مامت ناتعكر

 نم فئاخلل رفسلا يف رصقلل ةحيبم (ةصخرلا يأ) اهنإ- ب
 ."'هل رصق الف ًانمآ ناك نمف ءودعلا

 ءرفسلا :نيطرشب الإ هباتك يف رصقلا حبي مل ىلاعت هللا نإ ج
 ." "ةنس فوخلا ريغ يفو ءفوخلاو 7)

 )١( ص 02ج ءيسربطلا «نايبلا عمجم ٠١١.

 ص .دهاز ريمألا دبع ,ماكحألا تايآ ريسفت يف تارضاحم (؟) 107.

 .167 ص .دهاز ريمألا دبع ؛ماكحألا تايآ ريسفت يف تارضاحم ()



 :ال مأ ماكحألا تايآ نم ةيآلا له :ةسداسلا ةوطخلا

 رصق) مكح اهيف نأل كلذو ؛ماكحألا تايآلا نم معن

 .فوخلاو «رفسلا :امه نيدروم يف كلذو «(ةالصلا

 :ةيآلا يف ةدافتسملا ماكحألا :ةعباسلا ةوطخلا

 .رفسلا يف ةالصلا رصقت ١

 .فوخلا دنع ةالصلا رصقت ١"

 بوجو ىلع ةميركلا ةيآلاب لدتسي دق) :يناوريإلا خيشلا لاق

 ضرألا يف برضلا نأ رابتعاب ءرفسلا ةلاح هزاوج وأ ةالصلا رصق

 كل يدق ترفاشاا] تلات ةيناكوووتتلا نضر ىرعأ نع
 .فوخلا ةالص ىلإ ةرظان اهنإف «لمأتلل لباق كلذ نأ الإ ...حانج

 سيل ضرألا يف برضلاو ءفوخلا ةلاح ةالصلاب ىتؤي فيك هنأو

 ًاليلق ولو ضرألا يف كرحتلا هب دارملا لب ءيعرشلا رفسلا نع ةيانك

 ةالص ىلإ ةجاحلاو ودعلا ةاقالم ابلاغ هعم ققحتت ثيح

 ."7(...فوخلا

 يفف «ةكرابملا ةيآلل قيبطت تاياورلا ضعب يف درو دقلو

 ام ِةِلشَع رفعج يبأل انلق) :الاق ملسم نب دمحمو ةرارز ةحيحص

 )١( ج ؛يناوريإلا رقاب ,ماكحألا تايآ ريسفت يف ةيديهمت سورد ١ ص /1.
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 زع هللا نإ :لاقف ؟يه مكو ؟يه فيك رفسلا يف ةالصلا يف لوقت

 نأ حانُج ٌمُكيَلَع سين ِضْرْألا يف متيرص اذإو) :لوتقي لجو

 ًابجاو رفسلا يف ريصقتلا راصف (مُتْفِخ نإ ٍةاَلَصلا نم اوُرصْفَ

 َسْيَلَق) :لجو زع هللا لاق :هل انلق :الاق .رضحلا يف مامتلا بوجوك

 سيلوأ :لاقف ؟كلذ بجوأ فيكف اولعفا :لقي ملو (ُحاَنُج ْمُكيَلَع

 َرَمَتعا وأ تيَبْلا جَح ْنَمَف) :ةورملاو افصلا يف لجو زع هللا لاق دق

 امهب فاوطلا نأ نورت الأ «(اّمهِب َفَوَُطَي نأ ِهْيَلَع حاتُج انف

 ؟هيبن هعنصو هباتك يف هركذ لجو زع هللا نأل ء.ضورفم بجاو

 يف هللا هركذو (ةلدََم) يبنلا هعنص ءيش رفسلا يف ريصقتلا كلذكو

 ."”((هباتك

 :ىرخأ دراوم نم ةيآلاب قلعتي ام :ةنماثلا ةوطخلا

 هل هتاعارم اهنمو ءفلكملا لاحل ىلاعتو هناحبس هللا ةاعارم ١

 .ةيعرشلا تابجاولا يف ىتح ,فوخلا لاح يفو ءرفسلا لاح يف

 .تادابعلا يف صيخرتلا دراوم ىلع فرعتلا نم دب ال"

 .ىلاعتو هناحبس هللا اهب لاق يتلا جرحلا دراوم ةاعارم

 .68 ص 6 ج «يلماعلا رحلا .ةعيشلا لئاسو 000



 مايصلا اعبار

 ميجرلا خللا هللا مسي
 ىَلَع بتُك اَمك ُماّيِصلا 0 اوم نب ,ذَلا اَهيَأ اَي))

 ناك ْنَمَف ٍتاَدودْعَم اَماّيَأ * َنوُقَنت ْمُكّلَعَل مُكلْيَق نم َنيِذَلا

 َنيِذْلا ىَلَعَو رخأ هب يام سرع اضيرَم مكنم

 نأ ُهل ريح وهف اًريخ عّوطت ْنَمَف نيك ٌماَعط ٌةيالِف هنوُقيِطي

 دهش ْنَمَف ِناَعرُقْلاَو ىَدهلا نِم ِتاَْيَبو ساّنلِل ىَدُم ُنآرُقلا هيف
 نم ٌةّدعف ٍرْفَس ىلَع أ اًضيِرَم ناك ْنَمَو ُهْمّصَيلف رهشلا مكن
 اوُلِمْكَتلَو َرْسْعْلا ٌمُكِب ُديِرُي الو َرْسَيلا مكب هللا ديري رخآ مّن

 اذإو * نورك كاكاو مكانا ىلع ىَلَع َهَّللا اورّبكَتِلَو ةدعْلا

 ِناَعَد اذإ عادلا ةَوْغَد ُبيجأ بيرق يْنِإف ىَنَع يِداَبِع كلم

 هلل ْمُكَل لجأ * َنوُدُشرَي مُهّلَعل يب اوُنِيْوَيلو يل اوُبيِجَتسِيل
 سل الا مثنأو مكل ساَبِل نه مُكئاَسن ىلإ ثفّرلا ماّيصلا

 و و روز ىف الر نن6 وَ

 مُكَنَع اًفَعَو مُكْيَلَع باتف ْمُكَسْفْنَأ نون ءاتخت مثنك مكنأ ُهّللا ْمِلَع

 ىَنَح اوُبرشاو اوُلُكَو مكل ُهّللا ّبتك اَم اوُعَتْياَو ُهوُرِشاَب َنآَلاَق
  4 00و ١  5ألا 2 5 ١  3ألا 0-0 2> | ٠ 0 7 ار 0. ه 35 و هكا مل نك هل 23

 من رخفل نم :دهوس طيخل نم صيب طيخل مكل نيسي
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 يف َنوُفْكاَع ٌمثْنَأَو َمَوُرِضاَبُت الو ليلا ىلإ َماَيِصلا اوُمتَأ
 هتاَيآ ُهَّللا يبي كلذك اًهوُيَرْقَت الف هَّللا ُدوُدُح كلت ٍدِجاَسَمْلا

 0 هر يلع ِسَّنلِ

 :لوزنلا ببس ةفرعم :ىلوألا ةوطخلا

 تلزن) :وه اهلوزن ببس نأب درو ةرقبلا ةروس نم (141) ةيآلاف

 قدنخلا يف (ُهلبَبَم ْ[ّم) يبنلا عم ناكو ءيراصنالا ريبج نب تاّوخ يف

 هذه لزنت نأ لبق اوناكو «لاحلا كلت ىلع وهو ىسمأف «مئاص وهو

 ىلإ تاّوخ ءاجف «بارشلاو ماعطلا مهيلع مرُخ مهدحأ مان اذإ «ةيآلا

 ؟ماعط مك دنع له :لاقف ءاوسمأ نيح هلهأ

 :هل اولاقف «مانف أكتاف ًاماعط كل حلصت ىتح منت ال ءال :اولاقف

 ىلإ ادغ مث ءحبصأف لاحلا كلت ىلع تابف .معن :لاق «تلعف دق

 ىأر املف (ةليَبَم) هللا لوسر هب رمف .هيلع ىشغُي لعجف قدنخلا

 ." '(...ةيآلا هيف لجو زع هللا لزنأف .هرمأ ناك فيك هربخأ هب يذلا

 :ةيآلا ظافلأ يناعم ةفرعم :ةيناثلا ةوطخلا

 .ىلاعت هللا لبق نم ضرُف :بتك ١

 )١( تايآلا ءقرقبلا ةروس )187( -)/1807(.

 .48 ص «4ج «ينيلكلا ءيفاكلا (؟)



 .تارطفملا يقابو بارشلاو ماعطلا نع كاسمإلا :مايصلا "

 :يأ ؛ةيردصم امو ؛هيبشتلل فاكلاو «ضرُف امك :بتُك امك *

 ضورفملا ال ءضرفلاب ضرفلا هيبشت :دارملاو «نيذلا ىلع هبتكك

 .ضورفملاب

 .مهريغو دوهيلا نم نيقباسلا ممألا نم :يأ :مكلبق نم 4

 .ًامايأ اوموص :ريدقتلاو ءفوذحم لعفل لوعفم :ًامايأ 5
 يلامجإلا ريسفتلا جهنم

 .ددعب تاروصحم :تادودعم 1

 .رطفأ ام ردقب ةدع هيلعف :يأ :ةدجف

 :عامجلا ةلاح ةلمعتسملا ةشحافلا ظافلألا ينعتو :ثفرلا

 .عامجلا نع اهب ينك نكلو

 :اهدعب امبو اهلبق امب ةيآلا ةقالع :ةثلاثلا ةوطخلا

 :ةيعضوملا ةقالعلا ١

 ةضيرف صوصخلابو ضئارفلا نع تملكت ةيعضوملا ةقالعلا

 تحضوو كرابملا ناضمر رهش يف يه ةمولعم مايأ يف مايصلا
 .كلذب قلعتي امو هماكحأ

 :ةيعوضوملا ةقالعلا "
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 ةقلعتملا ىرخألا ماكحألا ميركلا نآرقلا تايآ تحضو

 .ميركلا نآرقلا يف مايصلا تايآ نم كلذب قلعتي امو «' 'مايصلاب

 :هب داري امو ةيآلا دروم يف :ةعبارلا ةوطخلا

 .مايصلا ١

 .مايصلا دراوم 1

 :ثوحبملا دروملا نأشب ةدراولا ءارآلا :ةسماخلا ةوطخلا

 :ضرملا :الوأ

 يف داز وأ ءًاضرم ثدحأ اذإ موصلا زوجي ال :ةيمامإلا- أ

 رزربغلاو تود فرملا نأل ةيرعلا را وأ ءةهلا ة ذك وأ هدف

 ال هذه لاحلاو ماص ولف .داسفلا يضتقي ةدابعلا نع يهنلاو ءمرحم

 وأ ءضرملا ثودح هنظ ىلع بلغي نا يفكيو .هموص حصي

 ةداع لمحتي ماد ام راطفإلل ًاببس سيلف طرفملا فعضلا امأ .هتدايز

 :ةقشملا الو «لازهلا آلو لعضلا آل نضرملا وه بجوملا نبسلاف

 «ضرملا ةدايز موصلاب فاخو ؛مئاصلا ضرم اذإ :ةعبرألا ب

 ,راطفإلا هيلع نيعتي الو رطفأ ءاش ناو ءماص ءاش نإف ءربلا رخأت وأ

 هنظ ىلع بلغ اذإ امأ .لاحلا هذه لثم ىف ةميزع ال ةصخر هنأل

 )١( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )/181(.



 حصي الو ءرطفي نا هيلع نيعتيف هساوح نم ةساح ليطعت وأ ؛كالهلا

 :رصقلا ةالص ىف ةربتعملا طورشلاب رفسلا :ًايناث

 عرشُي نأ وهو ءرخآ ًاطرش كلت ىلإ ةعبرألا فاضأ :ةعبرألا أ

 هيف يذلا صيخرتلا لحم ىلإ لصي ثيحب ءرجفلا عولط لبق رفسلاب

 رجفلا عولط دعب رفسلاب عرش اذإف .رجفلا عولط لبق ةالصلا رصق

 .ةرافك نودب ىضق رطفا ولو .رطفلا هيلع مرح

 هنم لبقي ال ةالصلا رصق طورش رفاسملل تمت اذإ :ةيمامإلا- ب

 .رفكي نأ نود ىضق ماص ولو ؛موصلا

 :شطعلا ءاد :ًاثلاث

 دعب اميف ءاضقلا عاطتسا اذإو ءرطفي نأ هل زوجي :ةعبرألا - أ

 .ةرافكلا نود هيلع بجو

 .دمب رفكي نأ هيلع بجيو ءرطفي نأ هل زوجي :ةيمامإلا ب

 :ال مأ ماكحألا تايآ نم ةيآلا له :ةسداسلا ةوطخلا

 طورشلا قفو مايصلاب ةصاخلا ماكحألا تايآ نم ءمعن

 .حيحصلا مايصلا ققحتل ةفورعملا

 :ةيآلا يف ةدافتسملا ماكحألا :ةعباسلا ةوطخلا

 ريسفتلا جهنم
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 موصلا عيرشت ىلع ةميركلا تايآلا لدت) :يناوريإلا خيشلا لاق
 ممألا ىلع تباث وه امك مهيلع تباث هنأو «نينمؤملا قح يف

 :يلي امك يه اهنم ةدافتسملا ماكحألاو «ةفلاسلا

 مايأ يف هنأو «نينمؤملا ىلع موصلا بوجو عيرشت ١

 ...تادودعم

 ضيرملا :ثالث فئاوط موصلا بوجو نم ىنثتسي "

 ...هوحنو نس ربكل ةقشمب الإ موصلا نم نكمتي ال يذلاو «رفاسملاو

 ." (...هموص هيلع بجي رهشلا دهش نم لك نإ

 :ماكحأ ةدع ىلع ةميركلا ةيآلا تلمتشا) : لوقي مث

 ...اهتحيبص يف موصلا داري يتلا يلايللا يف عامجلا زاوج ١

 طيف وي ين ألا يشل عنان ىلا ردهم لكلا نإ
 ...ركفلاب هقض رعت اه وهو «دوسألا

 .ليللا وه هيلإ هؤاهتنا بجي يذلا موصلل يناثلا دحلا نإ -'

 .«فاكتعالا مدع ةلاحب صتخي مايصلا ةليل عامجلا زاوج نإ -4

 ةهج نم عامجلا اهيف زوجي الف دجاسملا يف فاكتعالا ةلاح امأو

 7 (نخاسملا ىهتيللا

 )١( ص ء١ج «يناوريإلا رقاب .ماكحألا تايآ ريسفت يف ةيديهمت سورد 167 100.



 :ىرخأ دراوم نم ةيآلاب قلعتي ام :ةنماثلا ةوطخلا

 .ًايحصو ًايدابع مايصلا ةيمهأ ١

 .تاعيرشتلا يف تاينثتسم كانه نإ"

 ناضمر رهش يف صوصخلابو هتوالتو ميركلا نآرقلا ةيمهأ

 .كرابملا

 ثيح نم (موصلا)و (مايصلا) نيب ام قرفلا ةفرعم نم دب ال 4

 .قيداصملاو ةغللا

 اجهنم

 يلامجإلا ريسفتل

 جهلا اسماخ

 ميِحّرلا نّمْحّرلا هللا مسي

 ىَدُمَو اَكَراَبُم ةكبب يِذَلل سانلل عضو ٍتْبْب لّوأ َنإ)
 ناك ُهلخَد ْنَمَو ميِهاَرْبإ ْماََم تانّيب تايآ هيف (97) َنيِمِلاَعْلل

 ْنَمَو اًيبَس ِهَِْإ عاطَتسا ِنَم ِتْيبْلا حجج ساثلا ىَلَع هلل اًنِمآ
 139 ."”((َنيِمَلاَعْلا نَع هىنغ َهَّللا نإف َرفك

 )١( ص ء١ج «يناوريإلا رقاب ء,ماكحألا تايآ ريسفت يف ةيديهمت سورد ١150 -1194.

 .(9ا0/)_ (95) ةبآلا .نارمع لآ ةروس (؟١)
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 :لوزنلا ببس ةفرعم :ىلوألا ةوطخلا

 تلاقف دوهيلاو نوملسملا رخافت :لاق هنأ دهاجم نع يور

 ءايبنألا رجاهم هنأل ةبعكلا نم مظعأو لضفأ سدقملا تيب :دوهيلا

 هللا لزنأف لضفأ ةبعكلا لب نوملسملا لاقو .ةسدقملا ضرألا يفو

 .""ةبآلا هذه

 :ةيآلا ظافلأ ىناعم ةفرعم :ةيناثلا ةوطخلا

 هلبق نكي ملو ءسانلل ينب يأ :سانلل عضو تيب لوأ نإ ١-

 تيب لوأ ليقو «ةدابعلل عضو تيب لوأ نإ :هانعم ليقو «ينبم تيب

 .ةكربلا هنم بلطو هيف بغر

 ,ةكم نطب ةكب ليقو «تيبلا عضوم ةكب :ليق :ةكبب يذلل -"

 نم ةقتشم ةكب ليقو ءءاب ميملا لدبت برعلا نأل ةكم يه ةكب ليقو

 كلذب تيمسو قانعألا قد وهو كبلا نم ليقو «ماحدزالا وهو كبلا

 تيمسو ؛ملظب اهيف اودحلا اذإ ةربابجلا باقر كدت تناك اهنأل

 نم اهدصاق لاني امم مظعلا نم خملا كمت اهنأل ءاهئام ةلقل :ةكم

 .هكلهت يأ اهيف ملظ نم كمت ليقو «ةقشملا

 ١١7. ص «4ج «يبطرقلا ريسفت ()



 وأ اهنم ةيداملا ءاوس «ةكربلاو ريخلا ريثك يأ :ًاكرابم *

 :ةءوعملا

 نودقين: وأ ءمهتالص ةهج ىلإ هب نودتهي سانلا نأل :ىده

 ةدحو ةطساوب سانلا يدهي ليقو «هيف فاوطلاو هجحب ةنجلا ىلإ هب

 .ةملكلا

 .تاحضاو تالالد يأ :تانيب تايآ

 يفو .دصقلا وه جحلل يلوألا ىنعملا يف :تيبلا جح 1

 .ةفورعملا ةبجاولا ةضيرفلا وه يوناثلا ىنعملا

 .قاطأ نم :عاطتسا نم -/

 .هيلإ هب لصي ًاقيرط :ًاليبس ل

 :اهدعب اميو اهلبق امب ةيآلا ةقالع :ةثلاثلا ةوطخلا

 :ةيعضوملا ةقالعلا ١

 ةروس نم (9ا/)و (45) ةيآلا ىلع ةرخأتملاو ةمدقتملا تايآلا

 ركذل ًالامجإ تدروأو هب قلعتي امو مالسإلا تلوانت نارمع لآ

 باتكلا لهأ تاهبش ىلع تدر دقو .جحلا اهنمو هتابجاو

 تيبلا صوصخبو «مالسإلا صوصخبو «(ِةْشي) ميهاربإ صوصخب

 .مارحلا

 :ةيعوضوملا ةقالعلا- "

 يلامجإلا ريسفتل
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 تعمج ةددعتم تاعوضوم تلوانت دقف ةيعوضوملا ةقالعلا امأ

 .”' ندبلاو «"'هتقوو ,”"”جحلا ماكحأ : دم جملا حاول

 * 'هتامرحمو

 :هب داري امو ةيآلا دروم يف :ةعبارلا ةوطخلا

 .جحلا ١

 .مرحلا يف يناجلا "

 .ةعاطتسالا "٠"

 :ثوحبملا دروملا نأشب ةدراولا ءارآلا :ةسماخلا ةوطخلا

 :مرحلا ىف يناجلا مكح :الوأ

 هنم صتقي هنإف مرحلا يف ىنج نم هنأ ىلع ءاهقفلا قفتا- أ

 كاهتنا كلذ ةلعو ءاهنود يف ام وأ سفنلا يف ةيانجلا تناك ءاوس

 .صاصقلا نم مرحلا همصعي الف مرحلا ةمرح يناجلا

 )١( تايآلا ,جحلا ةروس )١17(  )55(, ةيآلاو (150) ةيآلا «ةرقبلا ةروسو )198(

 ةبآلاو )١95( ةيآلا ,حتفلا ةروسو «((30)و (١٠٠5)و (1949)و (198)و )/731(.

 .(191/) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟١)

 .(5) ةيآلا .جحلا ةروس (؟)

 .(40)و (95)و :(؟) ةيآلا ,ةدئاملا ةروس (4)



 هنم صتقي له هيلإ أجل مث مرحلا ريغب ىنج نميف اوفلتخا ب

 :نيلوق ىلع مرحلا يف

 هنأ ىلإ ةلباتحلاو ةفتحلاو.."''ةيفامالا ءاهقف نوهمجا نهذدا

 .مرحلا نم جرخي ىتح عطاقي نكل .هنم صتقي ال

 لتاقلا نم صتقي هنأ ىلإ ةيعفاشلاو ةيكلاملا ءاملع بهذ ١"

 .مهريغ نم وأ مرحلل نيئجاللا نم اوناك ءاوس ةانجلا نم هريغو

 مأ رمعلا ىف ةدحاو ةرم ملسملا ىلع جحلا بجي له :ًاينا

 ؟رثكألا زوجي

 ةرم ضرفلا معن :بهاذملا لك نم ءاهقفلا مظعم لاق-أ

 .ةدحاو

 يبأ ةياورل ماوعا ةعبرأب هديق نم نيملسملا ءاهقف نم- ب

 .ماوعأ ةسمخب هديق نم كانه ج

 ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع ضرف جحلا له :ًاثلا

 نم نسحلا نب دمحمو ةيعفاشلاو ةيكلاملا ومدقتم بهذ أ

 .ىخارتلا ىلع بجاو هنأ ةيفنحلا

 هةيفإ ص «١ج .«يرويسلا «نافرعلا زنك )١(
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 ضرفلا :ةيكلاملا يرخأتم ضعبو ةفينح وبأو ةيمامإلا لاق ب

 .ريخأتلا هعم زوجي الو ًاقيبضت روفلا ىلع
 :ةعاطتسالا رهاظم :ًاعبار

 ىلع بجيو «ةلحارلاو دازلا ققحي لاملا رفوت نإ :ةيعفاشلا أ

 .هبوني نم ةرجأ دجو اذإ ةبانتسالا دعقملا

 اذإ ندبلا ةوق يف نمكت نا نكمي ةعاطتسالا نإ :ةيكلاملا - ب

 دازلل ًاكلام نكي مل نإو .جحلا هيلعف دازلا دجوو يشملا ىلع ردق

 .ًاضيا بجو (قيرطلا نم) نم هتجاح بسك ىلع ردقي هنكلو

 ,(ندبلا)و ؛«لاملا) نيرمألا عومجم اودمتعا دقو :ةيفنحلا  ج

 باهذلا ةقفنو ةلحارلاو دازلا ىلع ردق نم ىلع الإ هوبجوي ملو

 .هتدوع نيح ىلإ هلايع ةقفنو «ةيلصألا هجئاوح نع ًالضف «بايإلاو
 نكمتلا وأ ةلحارلاو دازلا كلمب ةعاطتسالا ققحتت :ةيمامإلا- د

 نوكي نأب ريسملا ناكمإو هأبايإو ًاباهذ هلايع ةقفنو ءانمث وأ ًائيع اهنم
 يفو .ةلحارلا ىلع كاسمتسإلا ىلع ًارداق برسلا يلخن ًاحيحص

 ."'لاعفألاب نايتإلاو ةفاسملا عطقل ةعس تقو

 )١( ص "7 ج «يرئازجلا رردلا كئالق 8



 ةدم هلايع ةيافكب مهلوق يف ةيمامإلا نم نيرخأتملا نأ رهاظلا

 خيشلا رايتخا وه هتنس ةيافك ىلإ عوجرلاو باياإلاو باهذلا

 دجن ثيح «ةيمامإلا ءاملع يمدقتم نم ديفملا هذاتساو يسوطلا

 :يه (ةياهنلا)و «.«فالخلا)و ."'(نايبتلا) يف ةعاطتسالا رهاظم

 .ةلحارلاو دازلا دوجو ١

 .هتقفن همزلت نم ةقفن "

 ريسفتلا جهنم

 يلامجإلا 2
 وأ راقع وأ عايض وأ لام نم امإ «دوعلا نيح ىلإ ةيافكلا

 .ةفرح وأ ةعانص

 .ةمالسلاو ةحصلا 4

 .عناوملا لاوز 2 ه

 .ريسملا ناكمإ 1

 :جحلا بوجو طورش :ًاسماخ

 .مالسإلا ١

 .لقعلا ١

 .غولبلا -'*

 .ةعاطتسالا 5
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 :ال مأ ماكحألا تايآ نم ةيآلا له :ةسداسلا ةوطخلا

 كلذو .جحلا بوجو ىلع ةلادلا ماكحألا تايآ نم ةيآلا

 .هطورش رفوتب

 :ةيآلا يف ةدافتسملا ماكحألا :ةعباسلا ةوطخلا

 .هيلإ لوصولا ىلع رداقلا عيطتسملا ىلع تيبلا جح بوجو ١

 .جحلاب ةقلعتملا رئاعشلاو ىرخألا كسانملا ميظعت بوجو ١"

 روصحملا وأ رودصملا ريغ عيطتسملل دمع نع جحلا كي

 .رفك

 مل نيمكح ىلع ةميركلا ةيآلا لمتشت) :يناوريإلا خيشلا لاق

 :امهو .ءاشنإلا اهب دوصقملا رابخإلا ةغيصب لب ءءاشنإلا ةغيصب ارك ذي

 امم هريغ وأ لاتقب مارحلا تيبلا يف نيرخآلل ضرعتلا ةمرح ١

 هنإف (اَنِمآ َناَك ُهّلَخَد ْنَمَو) ةلمجب هيلإ ريشأ ام وهو ,نمألاو ىفانتي

 ًانيوكت نمآ لخادلا ناو «ةينيوكت ةقيقح نع رابخإلا دوصقملا سيل
 امنإو «ةنتفو لاتق هيف عقو مكف ءيجراخلا عقاولل كلذ ةفلاخمل

 نمألا لعج دق هناحبس هنأو «ةيعيرشت ةقيقح نع رابخإلا دوصقملا

 ...هلخد نم لكل ًاعيرشت

 ةبآلاو نحن انيلخ ولو .عيطتسملا ىلع تيبلا جح باجيإ "

 كلمي ال نم ىلع جحلا بوجو اهنم ديفتسن نا نكمأل ةميركلا



 لالخ نم ولو جحلا ءادأو رفسلا هناكمإب ماد ام ةلحارلاو دازلا

 ةعاطتسالا ريسفت ىلع تلد ةفيرشلا تاياورلا نا الإ .هوحنو ضرقلا

 دوجوو «برسلا ةيلختو «ندبلا يف ةحصلا :ةثالث رومأ عومجمب

 هللا دبع يبأ نع مكحلا نب ماشه ةحيحص يف امك «ةلحارلاو دازلا

 ." '( دلل

 نع (هلشم) قداصلا مامإلا مكحلا نب ماشه لأس دقف

 ىلخم «هندب يف ًاحيحص ناك نم)) :(ِةْلَم) هباجأف «ةعاطتسالا

 لوو داز هل «هبرس

 :ىرخأ دراوم نم ةيآلاب قلعتي ام :ةنماثلا ةوطخلا

 .مارحلا دجسملا لضف-١

 هتدابعل ضرألا يف سانلل ىلاعت هللا عضو تيب لوأ هنأ '

 .ىلاعت

 .هيف اهلمعو هراز نمل لامعألا ةكرابم

 .نيملاعلل ىده عضوم هنأ 4

 .هلضفو مارحلا دجسملا مدِق ىلع تايآلا حوضو

 )١( ص ء١ج «يناوريإلا رقاب .ماكحألا تايآ ريسفت يف ةيديهمت سورد 197 194.

 ةذرإ ص لا ج «يلماعلا رحلا .ةعيشلا لئاسو )0

 ريسفتلا جهنم
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 اهيلإ هتجاحل تادابعلا بجوي مل ىلاعتو هناحبس هللا نإ 1

 .سانلا ةجاحل نكلو

 .هب داري امو (ةعاطتسالا) دروم نع ثحبلا

 انهي مارت اهوا وو دصملا روزا روصتسملا »نوم ع فكما الآ ٌّ

 .يخارتلا ىلع مأ ةيروفلا ىلع لدي هنا اهو رمألا يف ثحبلا 4

 يلامجإلا ريسفتل
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 ةاكزللا اس داس

 ميلا قمكلا هللا مسير

 لصو اهب مهيكزُتو مُهَرّهطُت َهَق دص ٌمِهِلاَومَأ | نم ذخ))

 000 عبِمَس ُهّللاو ْمُهَل نكس كتاَلص نإ مِهْيَلَع

 :لوزنلا ببس ةفرعم :ىلوألا ةوطخلا

 لوزنلا نأش لالخ نمو نكل .لوزن ببس ةيآلل سيل
 ةضيرف اهنأو «ةاكزلا بوجو ةدافتسا نكمي لوزنلا صئاصخو

 .ةصاخلا اهطورش اهل ةبجاو

 :ةيآلا ظافلأ ىناعم ةفرعم :ةيناثلا ةوطخلا

 .(هلبلَم) مركألا يبنلل باطخلاو ءضبقا :ذخ ١

 .ضيعبتلل نمو «نيملسملا لاومأ :يأ :مهلاومأ نه

 ةبآلا قايسبو .ةقدصلا قلطم يه يلوألا ىنعملاب :ةقدص

 .(ةاكزلا) اهنم داري

 .بونذلا نم مهيقنت :مهرهطت 4

 هه
2 

 ةقدص

 )١( ةيآلا «ةبوتلا ةروس )*3٠١(.
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 ىنعملا يفف «ةلضافلا مهقالخأو مهناميإ يمنت :مهيكزت 5

 ةيلاملا ةضيرفلا يه يوناثلا اهانعم يفو ءءامنلا ينعت ةاكزلا يلوألا

 ةصووصتلا

 .مهيلع هللا يلصي نأب مهل عدا :مهيلع لصو 5

 ؟مهيلع هللا ةالصب مهل كئاعُد :يأ :كتالص نإ

 .لاملا لذب مهيلع نوهت مهسوفنل ةنينأمط :مهل نكس لا

 :اهدعب اميو اهلبق امب ةيآلا ةقالع :ةئلاثلا ةوطخلا

 :ةيعضوملا ةقالعلا ١

 دقلو «ةاكزلا ةضيرف ةبوتلا ةروس نم )*٠١( ةيآلا تلوانت

 هل امو قافنالاو ةقفنلا نع ملكتت اهل ةقحاللاو ةقباسلا كثايآلا تفاك

 يف ةيمها نم ةقدصلل امو «ةينيدو ةيداصتقاو ةيعامتجا ةيمها نم

 .تابجاولا يف صوصخلابو «حلاصلا لمعلا ةيمامت

 :ةيعوضوملا ةقالعلا "

 ةاكزلا فراصم نع تملكت دق تايآ كانهف

 ." 'ةاكزلاب ةصاخلا ىرخألا عيضاوملا تلوانت

 مس 00
 تاياو٠ع

 )١( ةيآلا «ةبوتلا ةروس )65.

 ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟) ) »)14١ةيآلا « ىلعألا ةروس :(؟11) ةيآلا «ةرقبلا ةروس

.)12( 



 :هب داري امو ةيآلا دروم ىف :ةعبارلا ةوطخلا

 ١-الزكاة.

 .ةاكزلا دراوم ١"

 :ثوحبملا دروملا نأشب ةدراولا ءارآلا :ةسماخلا ةوطخلا

 :لاومألا ةاكز طورش .الوأ

 بوجو يف طرش غولبلاو لقعلا :ةيمامإلاو ةيفنحلا لاق- أ

 .لفطلاو نونجملا لام يف بجت الف «ةاكزلا

 الو لقعلا طرتشي ال :ةيعفاشلاو ةلبانحلاو ةيكلاملا لاق- ب

 نا يلولا ىلعو ءلفطلاو نونجملا لام يف ةاكزلا بجتف «غولبلا
 نيو اي

 ريغ ىلع ةاكزلا بجت ال :ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا لاق  ج

 ىلع بجت امك هيلع بجت :ةيكلاملاو ةيمامإلا لاقو «ملسملا

 .قرف ريغ نم ملسملا

 :ةضفلاو بهذلا ةاكز :ًايناث

 اناك اذإ ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا بجت :ةيمامإلا- أ

 .يلحلاو كئابسلا يف بجت الو دقنلا ةكسب نيكوكسم

 رع هلا ج 5

 يلامجإلا 5-5
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 اوفلتخاو دوقنلا يف بجت امك كئابسلا يف بجت :ةعبرألا ب

 .بوجولا مدعب نورخآو «ةاكزلا بوجوب مهضعب لاقف ءيِلُخلا يف

 ال مأ ماكحألا تايآ نم ةيآلا له :ةسداسلا ةوطخلا

 .ماكحألا تايآ نم ةيآلا ,معن

 :ةيآلا يف ةدافتسملا ماكحألا :ةعباسلا ةوطخلا

 ,ةاكزلا ةضيرف عيرشت :وهف مكح نم ةيآلا هيلع لمتشت ام امأو

 (ةهلاَوْمأ نِم دخ) :لاق ثيح هلك تسيلو لاملا نم ةصح يهو)

 نم مهريهطت ءاينغألا نم اهذخأ بجوي يتلا مهلاومأ ذخخ :لقي ملو

 مهيّلحتو- اهفراخزو ايندلاب قّلعتلاو لخبلاك  ةمومذملا لاصخلا

 ءافعضلا ةدعاسم ةرورضب روعشلا اهنم يتلا ةبوبحملا تافصلاب

 ." (نيزوعملاو

 :ىرخأ دراوم نم ةيآلاب قلعتي ام :ةنماثلا ةوطخلا

 نيملسملا ىلعو لب .ذخألا ىلع (ةهِزَيَم) يبنلا ةيالو توبث ١

 .ةفاك

 )١( ص «١ج «يناوريإلا رقاب ,ماكحألا تايآ ريسفت يف ةيديهمت سورد 174.



 نالف ىلع لص مهللا :ناسلب ةاكزلا يعفاد ىلع ةالصلا "

 ."”نالفو

 .ءاعدلا ةيعورشم '"

 .هل يعد نمل (عفاش) هنوك يف ءاعدلا ةيمهأ 4

 رثك ص («6ج «يسربطلا «نايبلا عمجم )١(
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 سمخلا اعباس

 ٍميِحّرلا نّمْحَرلا هللا مْسِب

 لوسّرللو ُهَسْمْخ ِهَّلِل نأ ءيش نم مكمن امن اوُمَلْعاَو))

 ١ متنمآ متنك نإ ليبّتسلا نباو نيِكاَسَمْلاَو ىَماتَيْلاَو ىَبَرُعلا يِذلَو

 ِناَمْمَجْلا ىقتلا ْمْوَي ِناَقْرُفْلا َمْوَي انِدْبَع ىلع انّلزنَأ اَمَو هللا

 0 يدق ءيّش لك ىَلح هللا

 ل :ىلوألا ةوطخلا

 ل

 ِهَّللنَأَف ءيَش نم ْمُتمنَغ اَمنَأ اوُمَلَعاَو) :كلذ دعب هللا لزنأ مث

 (ليبّسلا ن نباو نيك اسَملاو ىقاشلاو ىبرفلا ىذل او:لوش لاو ةكمح

 لوسر اي :صاقو يبأ نب دعس لاقف «مهنيب (ُهْدييَم) هللا لوسر مسقف

 ؟فيعضلا يطعت ام لثم مهيمحي يذلا موقلا سراف يطعتأ هللا

 الإ نورصنت لهو .ءكمأ كتلك :(ُهِيلََم) ىبنلا لاقف

 )١( ةيآآلا «لافنألا ةروس )4١(.



 .هباحصأ نيب ةمسق «ردبب (ُهليَِيَم) هلا لوسر سمخُب ملف :لاق

 نَع َكَنوُلَأْسَي) :هلوق لزنو ءردب دعب سمخلا ذخأي لبقتسا مث
 .ةروسلا لوأ يف كلذ بتك دقف ءردب برح ءاضقنا دعب (ٍِلاَقنأْلا

 ."'(برحلا ىلإ (ُهلَلَم) يبنلا جورخ هدعب ركذو
 :ةيآلا ظافلأ ىناعم ةفرعم :ةيناثلا ةوطخلا

 .ةبستكملا ةدئافلا قلطم ينعت (مْنَع) :متمنغ ١-

 يف فلتخا دقو .ماحرألا نم ةبارقلا يوذ :ىبرقلا ووذ 1

 يبنلا ىبرق مه مأ ,مهماحرأو نيملسملا ىبرق مه له .مهب دارملا

 .هماحراو ( هدم )

 مهب دارملا نا :لاوقأ ةثالث ىلع مهيف ءاملعلا فلتخا دقو

 مهب دارملا نا وأ ءبلطملا ونبو مشاه ونب مهب دارملا وأ ءاهلك شيرق

 .ةصاخ مشاه ونب

 .غولبلا لبق ريغص وهو هوبأ تام نم متيلا :ىماتيلا -'*

 يذلا جاتحملا وهو «ةقدصلا هل لحت يذلا وه :نيكاسملا 4

 .ينغلا هب ضهني امع ةجاحلا هنكست نا هنأش نم

 ريسفتلا جهنم
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 هجرخأ ليبسلا نآل ؛هرفس يف عطقنملا رفاسملا :ليبسلا نبا 5

 نبا قلطم وه لهف ؛كلذب دارملا يف فلتخا دقو .رقتسملا اذه ىلإ

 .مشاه ينب ىماتي مه مأ ؛ليبسلا
 نيملسملا نيب هيف قرف ىلاعت هللا نأل ءردب موي :ناقرفلا 1

 .نيرفاكلاو

 :اهدعب امبو اهلبق امب ةيآلا ةقالع :ةثلاثلا ةوطخلا

 :ةيعضوملا ةقالعلا ١

 قلعتي امو سمخلا ةضيرف تنيب دق لافنألا ةروس يف تايآلا

 .(ءيفلا)و ؛(لافنألا) :امه نيمهم نيينآرق نيحلطصم نمض اهب

 .كلذ تحضو دق لافنألا ةروس يف ةيعضوملا ةقالعلاو

 :ةيعوضوملا ةقالعلا"

 (لافنألا) كلذكو (ةمينغلا) تايآ لكب ةدقتملا ةيآلا ةقالع

 ةضيرفلا هذهب قلعتي امو (سمخلا) عوضوم حضوت (ءيفلا)و

 .ةمهملا ةيمالسإلا

 :هب داري امو ةيآلا دروم يف :ةعبارلا ةوطخلا

 «نسوكلا 1

 نيم ا دنا زها



 :ثوحبملا دروملا نأشب ةدراولا ءارآلا :ةسماخلا ةوطخلا

 :برحلا راد مئانغ :الوأ

 قافتاب سمخلا اهيف نإف ,برحلا راد نم ةذوخأملا مئانغلا

 ."'عيمجلا

 :ندعملا :ًايناث

 اذإ ندعملا نم (ةئملاب )٠١ سمخلا جارخا بجي :ةيمامإلا أ

 وهو «ةضفلا باصن وأ «ارانيد نورشع وهو ءبهذلا باصن هنمث غلب

 .كلذ نود اميف سمخ الو ,مهرد اتئم

 سمخلا بجي لب ءندعملا يف باصنلا ربتعي ال :ةيفنحلا - ب

 .هريثك و هليلق يف

 نود ندعملا ناك اذإ :ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا_- ج

 يأ رشعلا عبر ةاكزلا هيفف باصنلا غلب اذإو هيف ءيش الف باصنلا

 .ةئملاب نانثا

 :زاكرلا :ًاثلاث

 رابتعاو سمخلا بوجو يف ندعملاك زاكرلا :ةيمامإلا ا

 .باصنلا

 ارك ص «ةينغم داوج دمحم «ةسمخلا بهاذملا ىلع هقفلا )١(
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 ءباصنلا هيف ربتعي الو ءزاكرلا يف سمخلا بجي :ةعبرألا- ب

 .سمخلا بوجو ىف ءاوس هريثك و هليلقف

 :ناجرملاو ؤلؤللاك صوغلاب رحبلا نم جرخي ام :ًاعبار

 دعب ًادعاصف ًارانيد هتميق تغلب اذإ سمخلا هيفف :ةيمامالا أ

 .فيلاكتلا جارخإ

 .غلب ام ًاغلاب هيف ءيش ال :ةعبرألا ب

 < يلامجإلا ريسفتلا جهنم

 :هلايعو ناسنإلا ةنس ةنوؤم نم لضفي ام :ًاسماخ

 ةنس ةنوؤم نع لضفي ام لك يف سمخلا بجي :ةيمامإلا لاق

 .هتدئاف تلصح وحن يأ نمو «هتنهم تناك امهم هلايعو ناسنإلا

 لمعلا وأ ةفيظولا وأ ةعارزلا وأ ةعانصلا وأ ةراجتلا نم تناكأ ءاوس

 هتنس ةنوؤم نع داز ولو ءاهريغو ةبهلا نم وأ كالمألا نم وأ يمويلا

 .هسمخ جرخي نأ هيلعف هلداعي ام وأ دحاو شرق

 :لالحلاب طلتخملا مارحلا لاملا سمخ :ًاسداس

 طلتخا مث «مارحلا نم الام ناسنإلا باصأ اذإ :ةيمامإلا لاق

 نأ هيلعف هبحاص وه نمالو مارحلا ردق ملعي ملو «لالحلا لاملاب

 .يقابلا هل لح لعف اذإف هللا ليبس يف هلك هلام سمخ نم جرخي

 مارحلا ملع اذإ امأ هرثكأ وأ سمخلا نم لقأ مارحلا ناكأ ءاوس

 هرادقم ملعو ؛مارحلا نيع لهج اذإو «تاذلاب هدري نأ هيلعف هنيعب
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 .لاملا عيمج قرغتسا ولو ءصوقنم ريغ غلبملا جارخا هيلعف هغلبمو

 مهقح غلبم ملعي ملو .مهنم سلتخا نيذلا صاخشالا ملع اذإو

 نا :ةملكبو .ةحماسملاو ةحلاصملا قيرطب مهيضري نا هيلعف هرادقمو

 لاملا رادقمب لهجلا عم يدجي امنإ لاملا عيمج سمخ جارخا

 ."'هبحاصبو مارحلا

 :ملسملا نم ًاضرأ ىمذلا ىرتشا اذإ :ًاعباس

 ىلع بجو ملسم نم ًاضرأ يمذلا ىرتشا اذإ :ةيمامإلا لاق
 .اهسمخ جرخي نا تاذلاب يمذلا

 :ال مأ ماكحألا تايآ نم ةيبآلا له :ةسداسلا ةوطخلا

 قفو سمخلا بوجو ىلع ةلادلا ماكحألا تايآ نم ةيآلا ,معن

 .ةحيحصلا هطورش

 :ةيآلا يف ةدافتسملا ماكحألا :ةعباسلا ةوطخلا

 ةضيرف عيرشت ىلع ةميركلا ةيآلا لدت) :يناوريإلا خيشلا لاق

 حضاو رادقملا اذهو .مهسأ ةتس ىلإ هميسقتو مئانغلا يف سمخلا

 «مئانغلا نم دوصقملا يف عقو فالخلا امناو .فالخ هيف عقي ملو

 دقو ؟دئاوفلا قلطم وأ برحلا مئانغ صوصخ اهنم دارملا لهف

 .ا/ىا/ ص «ةينغم داوج دمحم .ةسمخلا بهاذملا ىلع هقفلا )١(

 5 يلامجإلا ريسفتلا جهنم
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 ىقبي ال اذه ىلع ءانبو ءبرحلا مئانغب صاصتخالا انريغ راتخا

 ةيمامإلا نيب فورعملا نا نيح يف لقي وأ اننامز يف سمخلل در

 .""(ةدئاف لكل ميمعتلا

 امأف ...) :(22ِ) رفعج يبأ نع رايزهم نب يلع ةحيحص يفو

 دئاوفلاو مئانغلاف ...ماع لك يف مهيلع ةبجاو يهف دئاوفلاو مئانغلا

 ." ((...اهديفي ةدئافلاو ءرملا اهمنغي ةمينغلا يهف هللا كمحري

 :ىرخأ دراوم نم ةيآلاب قلعتي ام :ةنماثلا ةوطخلا

 رييست يف سمخلاك ةيداصتقالا ضئارفلاب مالسإلا مامتها ١

 .ةيمالسإلا ةلودلا بجاو اهنوك اهيف ءارقفلا ةلاعا ىفو ةلودلا نوؤش

 ماع لكشب ماحرألا نم ىبرقلا يوذب مامتهالا

 .(هليلَم) مركألا يبنلا ىبرق صوصخلابو

 عيسلا انماث

 ميِحّرلا نّمْحّرلا هللا مس

 يذلا موُقَي امك الإ َنوُموُقَي ان اًبرلا َنوُلُكْأَي َنيِذَلا))
 د

 َلْثِم ْعِْبْلا مَنِ اولاق مُهَنَأِب كلذ سَمْلا َنِم ناطْيَشلا ُهُطَيْخَتَي

 )١( ص ء١ج ؛يناوريإلا رقاب ؛ماكحألا تايآ ريسفت يف ةيديهمت سورد 186.

 ةركدا ص اج .ةعيشلا لئاسو 00



 ِهّبَر نم ٌةَظِعْوَم ُهءاَج ْنَمَف اًرلا مرَحَو َعْيْبْلا ُّللا لَحَأَو اًيرلا

 ٌباَحْصَأ كئلوأف َداَع َْمَو هّللا ىلإ ُهْرْمَأو فلس اَم ُهلف ىّهتناف

 ."”((نودلاخ اًهيِف مه راثلا

 :لوزنلا ببس ةفرعم :ىلوألا ةوطخلا

 ىلع هل ناك ةريغملا نب ديلولا نا) :اهلوزن ببس يف ركذي

 ."”(تلزنف ملسأ نأ دعب اهب ةبلاطملا دلاخ دارأف ءابرلا نم اياقب فيقث

 :ةيآلا ظافلأ يناعم ة ةفرعم :ةيناثلا ةوطخلا

 :هب'دارن ىوئاتلا ىنعملا :لكألا نم لوألا قتعملا :ةولك أيد

 .ابرلا نوذخأي

 .هسنجب يوبرلا ةلدابمب ةلصاحلا ةدايزلا :ابرلا "

 ٍهِجو ىلع برضلا :طبختلا لصأو «هعرصي :يأ :هطبختي

 .مظتنم ريغ

 ةحافا رد عوتاخلا عملا زو سمللا لوألا نتلا# يملا 4

 .نونجلا :طبختلا ةئيرقب

 )١( ةيآآلا ,ةرقبلا ةروس )71/0(.

 557 ص "5 ج «يسربطلا «نايبلا عمجم ةفإ
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 :اهدعب امبو اهلبق امب ةيآلا ةقالع :ةثلاثلا ةوطخلا

 :ةيعضوملا ةقالعلا ١

 ناك مالكلا نا حضتي اهدعب يتلاو اهلبق يتلا تايآلا نيبت نمو

 يف قافنالا لضف نعو ءففعتلاو رقفلا نعو ءاهلضفو تاقدصلا نع

 ناو «ىوقتلاب ىلاعت هلل ةيدوبعلاو ةعاطلا طبرت مث «ىلاعت هللا ليبس

 .باسحلا موي يف ىلاعت هللا ىلإ ةعجرلا

 :ةيعوضوملا ةقالعلا "

 ةيآلاب صوصخلابو .دوقعلاو عيبلا تايآ عم اهل ةقالع كانهف

 .ةدئاملا ةروس نم )١(

 :هب داري امو ةيآلا دروم يف :ةعبارلا ةوطخلا

 .عيبلا ١-

 .ابرلا -؟

 :ثوحبملا دروملا نأشب ةدراولا ءارآلا :ةسماخلا ةوطخلا

 «ةحضاو ًاصوصخ (عيبلا) ةلأسمو ءاقلطم (دوقعلا) ةلأسم نأ امب

 .(ابرلا) وهو ؛لاكشإلا عقوم ىلإ لقتنن كلذلف
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 :ابرلا ققحت طورش :ًالوأ

 ناك اذإ نزوي وأ لاكي ام لك يف ابرلا ققحتي :ةيمامإلا- أ

 تاياورلاب تبث ًاصوصنم هيلع ًاسيقم وأ هيلع ًاصوصنم ًادحاو سنجلا

 .(ةلء) تيبلا لآ نع ةدراولا

 يأرل قفاوم وهو ء«سنجلا داحتا طرش اودروأ :ةيفنحلا - ب

 .ةيمامإلا

 عيب زوجي الف (ديدجلا يف) ًاسنج ًاموعطم هنوك :ةيعفاشلا- ج

 .سكعلا الو ءزبخلاب قيقدلا

 اورشف:هبو ءاسنج ابلاغ نشيعلل ار خادم ًاتاتقم هثوك :ةيكلاملا- 5

 .مسمسلاو نخدلاو ةرذلاو زرألا يف ةمرحلا

 ةيناثلاو «ةيفنحلل ةقفاوم :ىلوألا :ناتياور ةلبانحلل :ةلبانحلا  ه

 .ةيلوكأملاو ليكلا يه ةلعلا نا

 :ابرلا دقع مكح :ًاينا

 لطاب ابرلا دقع نإ :ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيمامإلا أ

 ةلماعملاو هجوب حصت ال ابرلا ةقفص نإف ءلاحب زوجي ال خوسفم

 ىلإ هذخأ ام در نيلماعتملا نم لك ىلع بجيف ًاقلطم ةلطاب ةيوبرلا

 .هكلام
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 وهف هيلعو .هفصوب دساف هلصأب زئاج ابرلا عيب نا :ةيفنحلا ب

 حصي ةدايزلا تطقسا اذإف ءابرلاب نرتقم هنأل .هفصوب عونممو عبب
 .عيبلا

 :ال مأ ماكحألا تايآ نم ةيآلا له :ةسداسلا ةوطخلا

 قلعتي امو ؛عيبلا درومب ةصاخلا ماكحألا تايآ نم يه «معن

 .عيبلا دقع صوصخلابو ءدوقعلا نم كلذب

 :ةيآلا يف ةدافتسملا ماكحألا :ةعباسلا ةوطخلا

 :نيمكح ىلع ةميركلا ةيآلا تلد) :يناوريإلا خيشلا لوقي

 ةيآلا قالطإ نم ءاهقفلا دافتسا دقف ...ابرلا ةمرحو «عيبلا ةيلح

 مدع تابثإل هب اوكسمتف «ةفلتخم تالاجم يف هظاحلب ةميركلا

 يف كسي يتلا طورشلا نم كلذ لكاش امو ةيبرعلاو ةيوضاملا رابتعا

 فرصلا عيب ةحص تابثإل هب اوكسمت امك .دقعلا ةغيص يف اهرابتعا

 لكاش امو ةيلوتلاو ةعضاوملاو ةحبارملا وحنب عيبلاو ةئيسنلاو ملّسلاو

 ."'(...عيبلل ةروصتملا ءاحنألا نم كلذ

 :ىرخأ دراوم نم ةيآلاب قلعتي ام :ةنماثلا ةوطخلا

 .بونذلا رئابك نم ىلاعت هللا مرح ام ليلحت نإ ١

 )١( ص ؛١ج ؛يناوريإلا رقاب ,ماكحألا تايآ ريسفت يف ةيديهمت سورد 50/8 -717.



 هبشلاو ءدسافلا سايقلاب مهلطاب ريربت وه نيلطبملا بأد نم "

 .ةلطابلا

 تالوكأملا نم مرحملا اعسات

 ميجرلا نّمحرلا هللا منسي
 مُكاَنْقْرَر ام ِتاَبّيَط نم اوُلُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهّيَأ اي)

 ةنيملا ْمُكْيَلَع مرح اَمْنِإ * َنوُدَبعت ُهاّيِإ منك نإ هل اورُكشاَو
 غاب ريغ رطضا ِنَمَف َِّللا ٍرْيعِل هب لأ اَمَو ريزنخلا محو َمدلاَو
 هيلع ملإ الف ٍداَع اَنَو

0410 

 :لوزنلا ببس ةفرعم :ىلوألا ةوطخلا

 صئاصخو لوزنلا نأش يف ثحبُي اذل ءلوزن ببس كانه سيل
 :ةيفهدقتملا ةريقيالا ريسفتل لوزنلا

 :ةيآلا ظافلأ يناعم ةفرعم :ةيناثلا ةوطخلا

 00 مس 42 م
 1 ((ٌميِحَر ٌروُفَع َهّللا نإ

 .ةرهاطلا اهب داري انهو «ةبيطلا ءايشألا :تابيط ١

 .ةيعرش ةاكذ ريغ نم حورلا هتقراف ام يه :ةتيملا -"

 )١( تايآلا «ةرقبلا ةروس )7/١( )107/7(.

 اجهنم

 يلامجإلا ريسفتل 5

165 



 2 يلامجإلا ريسفتلا جهنم

166 

 توصلا ىنعمب لصألا يف لالهإلا نإ :هللا ريغل هب لهأ ام

 هب لهأو ,توصلا قلطم يف لمعتسا مث «لالهلا ةيؤر دنع جراخلا

 .هللا ريغل حبذ "أ :هللا ريغل

 .ربجملا ءرطضملا :رطضا ؟

 .ةذللا غاب ريغ وأ .طارفإلا يف غاب ريغ :غاب ريغ

 .هعوج دس نع داع الو .ريصقتلا يف ٍداع الو :داع الو"

 :اهدعب امبو اهلبق امب ةيآلا ةقالع :ةثلاثلا ةوطخلا

 :ةيعضوملا ةقالعلا ١

 مالسإلا نيب ةنراقم نع ةقحاللاو ةقباسلا تايآلا تملكت

 نم تابيطلا تنيب مث «رافكلاو نيملسملا نيب , ةنراقم نعو «رفكلاو

 .رافكلا هلكأي ناك امم تابيطلا ريغو «لكأملا

 :ةيعوضوملا ةقالعلا ١"

 «تالوكأملا نم تامرحملا تركذ ةريثك تايآ كانه نإ

 ةيآلاو .ةدئاملا ةروس نم (*) ةيآلاو «ةرقبلا ةروس نم )١0( ةيالاك

 .ماعنألا ةروس نم )١1١1( ةيآلاو ءلحنلا ةروس نم (115)

 :هب داري امو ةيآلا دروم ىف :ةعبارلا ةوطخلا

 .تالوكأملا نم للحملا ١

 .تالوكأملا نم مرحملا "



 :ثوحبملا دروملا نأشب ةدراولا ءارآلا :ةسماخلا ةوطخلا

 :اهتيفيكو اهب قلعتي امو ةرورضلا :ًالوأ

 .هقمر كسمي ام ردقب مرحملا لوانت رطضملل :ةيمامإلا أ

 .عبشي ىتح رطضملا لكأ زاوج ىلإ كلام بهذ :ةيكلاملا - ب

 نم دتمي ةرورضلا تقو ناو «ةحابم تحبصأ رارطضالاب ةتيملا نأل
 .هدوجو ةلاح ىلإ توقلا مادعنا

 ؟عافتنالا لمجم مأ لكألا ةتيملا يف مرحملا له :ًايناث

 .طقف لكألا وه امنا مرحملا نا :ةيرهاظلا أ

 .عفانملا هوجو رئاس لمشي ميرحتلا نا :ةيفنحلاو ةيمامإلا - ب

 :ال مأ ماكحألا تايآ نم ةيآلا له :ةسداسلا ةوطخلا

 صوصخلابو ,ةمعطألاب ةصاخلا ماكحألا تايآ نم معن

 تايآ يفو «نيتمدقتملا نيتيآلا يف تنيب يتلاو ؛:ةمرحملا ةمعطألا

 .ةهباشم ةينآرق

 :ةيآلا يف ةدافتسملا ماكحألا :ةعباسلا ةوطخلا

 :يلي ام ةمرح ىلع لدتو) :يناوريولا خيشلا لوقي

 فسح كامات( صوف ةمملا هع ةوصقملا نونو ةعملا]

 ...ةيعرش ةيكذت نود نم هحور تقهز ام قلطم لب «هفنأ
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 ًاضيأ سفنلا يذ ريغ نم هتمرح قالطإلا ىضتقمو .مدلا '

 ,ةمرحلاو ةساجنلا نيب قرفف ,مرحمب سيل هنأ ال رهاط وه هتياغ

 قلطمل ةتباث ةمرحلا نا نيح يف ءطقف سفنلا يذ مدل ةتباث ةساجنلاف

 قصتلملا وهو حوفسملا ريغ مدلا كلذ نم ىنثتسُي لجأ .مدلا

 ...حوفسملاب ...مرحملا مدلا دبيقتل ةيلحلاب موكحم هنإف  محللاب

 .ريزتخلا محل *

 ركُذ يذلا ناويحلا ىرحألاب وأ هللا ريغل حوبذملا ناويحلا 4

 ."'(...هللا ريغل لهأ امب هنع ربعملا هللا مسا ريغ هيلع

 :ىرخأ دراوم نم ةيآلاب قلعتي ام :ةنماثلا ةوطخلا

 .ًايحصو ًاينيد ىكذملا ماعطلا لكأ ةيمهأ ١

 .هب ةصاخ دعاوق عرشلاب هل تعضو يذلاو ةرورضلا دروم "

 تالماعتلا نم تامرحملا ارشاع

 ميِحّرلا نّمْحّرلا هللا مسي

 تاصسلألاو ريلاو رتخلا ام [:اوما نيرذلا اهنا ان))
 وو يوه ى فيقرر م ل

 * َنوُحِلْفَت مكلعل هوتتجاف ناطيشلا ِلَّمَع نم 'سْجر ُمالْزَأْلاَو
 مدخلا ىف ءاضْغَبْلاَو ةوادعلا َمُكَنيَب َعِقوُي نأ ناطْيشلا ديري اَمْنإ

 )١( ص ء١ج ؛ماكحألا تايآ ريسفت يف ةيديهمت سورد 115-5١4



 متْنأ لَهف ٍةاَلصلا نَعَو ِهَّللا رْكذ ْنَع ْمُكَدصَيَو رِسْبَمْلاَو
 51و

 :لوزنلا ببس ةفرعم :ىلوألا ةوطخلا

 َكَنوُلأْسَي) رمخلا نأشب لزن ام لوأ نا :اهلوزن ببس يف ركذ

 يف :يأ (ساّن فار ريك من امهف لق رجعو رئَخلا نع
 دوجول ضعبلا اهكرتي ملو سانلا ضعب اهكرت تلزن املف ,مهتراجت
 ةانعلا اوشن ال) تلون ءاهمتا كل ذو يشتم: ةعنات# ا ولاقق ةفقتملا

 انلغشي اميف انل ةجاح ال :اولاقو سانلا ضعب اهكرتف (ىَراَكُس حتْنأَو
 تلزن ىتح ةالصلا تاقوأ ريغ يف سانلا ضعب اهبرشو «ةالصلا نع

 راص ىتح ًامارح تراصف (ُماَْزأْلاَو ُباَصْنأْلاَو ُرِِيمْلاَو رْمَحْلا اَمّنإ)

 ."'(رمخلا نم دشأ ًائيش هللا مرح ام :لوقي مهضعب

 :ةيآلا ظافلأ ىناعم ةفرعم :ةيناثلا ةوطخلا

 «ةأرملا رامخ هنمو «رتس اذإ ءيشلا رمخ نم ذوخأم :رمخلا ١

 هيطغت يأ لقعلا رمخت رمخلاف «هرمخ دقف ًائيش ىطغ ءيش لكو
3 

 .هرثتس و

 )١( ةيآلا ,ةدئاملا ةروس )940( -)4١(.

 .185 ص ؛5ج ؛يبطرقلا ريسفت (0)
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 جنرطشو درن نم ءيش لك ليقو ؛مالزألاب رامقلا :رسيملا "

 .رسيملا نم وهف

 تناك اهنأل كلذب تيمس ءبصُ اهدرفم «مانصألا :باصنألا

 .ةدابعلل بصنت

 اهيلع نولعجيو اهنوليجي ماهس يهو ,حادقلا :مالزألا 4

 رومأ وأ رفسلا دنع اهب اولءافتي يكل ؛(لعفت ال) (لعفا) تامالع

 .رامقلل اهنوليجي اوناك دعب اميفو ءىرخأ
 :فيشلا وأ هزاذقألا وأ :ةدلا: وأ «طخشلا :نسخو دف

 :اهدعب امبو اهلبق امب ةيآلا ةقالع :ةثلاثلا ةوطخلا

 :ةيعضوملا ةقالعلا ١

 يتلاو اهلبق يتلا تايآلاب ةكرابملا ةيآلل ةيعضوملا ةقالعلا نإ
 قيقحت ةيفيكو «رماوألاو تاعاطلا حيضوتو نييبت دروم نمض اهدعب

 يتلاو ءاهب لماعتُي يتلا ءايشألا نم تامرحملا نييبت عم ؛كلذ

 .نيتمدقتملا نيتكرابملا نيتيآلا اهتدروأ

 :ةيعوضوملا ةقالعلا ١"

 باصنألاو رسيملاو رمخلا ةمرح نع ةيكاحلا تايآلا نإ

 ةروس نم (1)و )١177( ةيآلا :اهنم «ةريثك اهلكاش امو «مالزألاو



 )١١6( ةيآلاو «ةدئاملا ةروس نم (91)و (40)و () ةيآلاو «ةرقبلا

 .ماعنألا ةروس نم )١11( ةيآلاو ءلحنلا ةروس نم

 :هب داري امو ةيآلا دروم ىف :ةعبارلا ةوطخلا

 نمكلا د

 .رمخلاب تقحلأ يتلا ىرخألا تامرحملا "

 :ثاوحملا ةرؤملا ناش ةكراولا ءازآلا::ةسفاخلا ةوطخلا

 ؟ال مأ ةسجن رمخلا له :ًالوأ

 .سجنلا يهو ءسجر اهنأب اهفصو هنا :يسوطلا خيشلا- أ

 يلامجإلا ريسفتلا جهنم

 ."'فالخ الب مرحم سجنلاو

 :ةرهاط اهنأ :ةيفنحلا يرخأتم هعمو «ةيعفاشلا نم ىنزملا- ب

 .اهبرش ىلع دراو ميرحتلاو

 ؟تاركسملا عيمج لوانتت رمخلا ةظفل له :ًاينا

 يقدم ال امأ «هكاركسملا تاسع يكل هارملا ؟ةسامألا 1

 هتبقاع تناك ام (ِةلام) تيبلا لهأ قيرط نم ملع دق هنأل امإو هيف

 ." مكحلا يف هل واسم وهف راكسإلا يف رمخلا ةبقاع
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 يذلا ءينلا بنعلا ءام نم ناك امب صاخ رمخلا :ةيفنحلا ب

 نم لقعلل ةرماخم هيف دجو ام امأ ."”دبزلاب فذقو دتشاو الغ اذإ

 .هبرش ًامارح ناك ناو ءارمخ ىمسي ال عونلا اذه ريغ

 :ال مأ ماكحألا تايآ نم ةيآلا له :ةسداسلا ةوطخلا

 رمخلا ميرحت ىلع ةلادلا ماكحألا تايآ نم ةيآلا ءمعن

 .«سجر) ةظفل نمض تعمج يتلاو ؛هل ةلكاشملا ىرخألا دروملاو

 :ةيآلا ىف ةدافتسملا ماكحألا :ةعباسلا ةوطخلا

 :رمخلا ميرحت مكح :ًالوأ

 تلزن ةيآ رخآ يهو ءرمخلا ميرحت ةميركلا ةيآلا تدكأ دقل

 :"'تارامإ ةعستب هنأش يف

 نم رمخلا ةيآلا تلعج دقو ؛ةدكؤملا امنإب اهريدصت ١-

 .سجرلا تاروصحم

 .اهبانتجا بوجو يف مانصألا ىلإ رمخلا فيرشلا صنلا مض ١"

 نم ةرورض اهبانتجا نأب ررقي امب ًاسجر ةيآلا اهتمس

 .نضراعلا ةوجعرل ةضلقلا

 )١( ص ء؟ج ءصاصجلا .نآرقلا ماكحأ 457

 . 50” ص «دهاز ريمألا دبع ,ماكحألا تايآ ريسفت يف تارضاحم (؟)



 هنم يتأي ال ناطيشلاو ءناطيشلا لمع نم رمخلا ةيآلا تلعج 4

 .ًاقلطم هل عايصنالا مدعب رمألا عم ًانورقم رشلا الإ

 الف ءاهفاصوأ عيمجل لماشلا اهبانتجإب رمألا ىلع ةيآلا تصن

 .ركسم لك ىلع امنإ «هنيعب رمخلا نم عون ىلع صنلا يف راصتتقا
 كلذك ناك اذإف «حالفلل ًابجوم رمخلا بانتجا ةيآلا تلعج 1

 .ناوهلل ببسو نارسخو ةبيخ هيلإ نوك رلاف

 دصلاو ءاضغبلاو ةوادعلا يهو ءاهنع جتني ام ىلاعت هللا ركذ

 رع

 مأ يهف «ةالصلا نعو «ىلاعت هللا ركذ نع دصت اهنأ ل

 .دسافملا

 يلامجإلا ريسفتلا جهنم

 .نوهتنم متنأ لهف :هلوقب ديدش ديعو ةيآلا يف 4

 :ىرخألا تامرحملا :ًايناث

 :يه ىرخألا تامرحملا هذهو
 173 رسيملا-١

 .باصنألا -'؟

 .مالزألا *

 ميرحت ىلع ناتميركلا ناتيآلا لمتشت) :يناوريإلا خيشلا لوقي

 :ىلي ام
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 :يرمكلا دا

 رماقتي يتلا تالآلا امإ هنم دوصقملاو .رامقلا وهو «رسيملا 7

 بعللاو رماقتلا ةمرح تبثت نيريدقتلا الك ىلعو ءاهب بعللا وأ اهب

 بانتجا بوجو مزالي تالآلا بانتجا بوجو نأل «رامقلا تالآب

 ردقلا نا مث ....اهداجيإو اهعنص بانتجاب صتخي الو ءاهب بعللا

 ةفورعملا هتالآب بعللا ناك اذإ ام هتمرح نم وأ رامقلا نم نقيتملا

 عم ناك وأ نهر نود نم هتالآب بعللا ناك اذإ امأو ءنهرلا عم

 .هقفلا يف روكذم ٌمالك ميرحتلا يفف هتالآ نود نم نهرلا

 نوكرشملا ناك ةصاخ روخص يهو .بصنلا وأ باصنألا

 بصنلا بانتجا بوجو نم دوصقملاو .اهيلع مهنيبارق نوحبذي

 .اهيلع حبذلاو اهعنص بانتجا

 ماهس يهو .اهمضو يازلا حتفب ملز عمج يهو :مالزألا -

 ىلعو «يبر يترما :اهضعب ىلع بتك دقو رفسلل اهب لءافتُي ناك

 طلخت مث ؛ءيش ثلاثلا ىلع بتكُي الو .يبر يناهن :رخآلا اهضعب

 .هتجاحل صخشلا ىضم (يبر ينرمأ) جرخ نإف ءاهدحأ بحسُيو

 بحسلا ديعأ ؛ثلاثلا جرخ ناو ءضمي مل (يبر يناهن) جرخ ناو

 .كيدج نم



 ةرشع ىلإ مسقتو روزج ىرتشُت نا وهو ءرخآ ءيشب رسفت دقو

 ىلع كلذ بتكيو «ءبيصن الب ةثالثو ءبيصن تاذ ةعبس :ماسقأ

 نم ةصح هل تعفُد ةعبسلا ماهسلا دحأ هل جرخ نمو «ةرشع ماهس

 ةثالثلا ماهسلا دحأ هل جرخ نمو «هنم نمث ذخأ نود نم روزجلا

 .محللا نم : ءيش هل عفدُي نا نود نم روزجلا ةميق ثلث عفد همزل

 ."””(اهبانتجا بجيو ناطيشلا لمع نم سجر ةعبرألا لاح يأ ىلعو

 جنرطشلاو درنلا)) :(ةلل) نسحلا يبأ ثيدح يف ءاجو

7 

 يلامجإلا ريسفتلا جهنم

 ((رسيم وهف هيلع رموق ام لكو «ةدحاو ةلزنمب رشع ةعبرألاو

 :ئرخأ ةراوع قم ةرالاب يلعشةام» ةقباقلا ةرظشلا

 .ةيويندو ةينيد ةدئاف هيف تامرحملا لك نع داعتبالا ١

 ةيناسنإ نع مني ءانحشلاو ءاضغبلا ريثي ام لك نع داعتبالا -'

 .نيدتو
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 21 00000000000000 ةمدقملا

 01009 باتكلا اذه تازيم

 0 ثحبلا تاحلطصم مهأ حيضوت يف ديهمت

 010001111100 :ينآرقلا موهفملا فيرعت :ًالوأ

 000000 :ينآرقلا حلطصملا فيرعت يف :ًايناث

 0 ثحبلا تاحلطصم مهأ

0 

 001001111 ]| ]ز]ز]ز]1]1]1ذ 1 15 ةيآلا اناث

 000001 ا 1318 :ماكحألا :ًاثلاث

 001111 1 ] ] ] 11 ماكحألا تايآ :ًاعبار

 0 ةيمهألاو ةقيقحلا ثيح نم اهب داري امو ماكحألا تايآ

 0 ماكحألا تايآ ضارغأو فئاظو

 00000000121 1 1 1 1ٍ[ً ماكحألا تايآ ددع

 10 سس ماكحألا تايآ ددع يف فالتخالا بابسأ

 يلامجإلا ريسفتلا جهنم
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 015 ددعتلاو عونتلا ثيح نم ماكحألا تايآل ةمهم تامس

 ل ةمكاحلا تايعجرملاو ماكحألا تايآ

 0 الاعب ةةيواتلا ةيجرنلا

 00 ماكحألا تايآ يف فيلأتلاو فينصتلا جهانم ١

 0 ل ميركلا نآرقلا يف ماكحألا تايآ ةفرعم طباوض 1

 1 ماكحألا تايآ نايبو ريسفت يف ةماعلا جهانملا 7

 1 سس ماكحألا تايآ رسفم طورشو تايساسأ 35

 0 ماكحألا تايآ ريسفت يف يلامجإلا ريسفتلا جهنم

 94 .........ماكحألا تايآ ريسفت يف يلامجإلا ريسفتلا جهنم تاوطخ

 يبس :يوناثلا ىنعملاو يلوألا ىنعملا :لوألا ثحبملا

 91/ ...:اهتالالدو اهيناعم عسوتو ميركلا نآرقلا ظافلأ: يناثلا ثحبملا

 ك١ ماكحألا تايآل يلامجإلا ريسفتلا جهنم يف ةمهم تاقيبطت

 0000 ]111 ا ةراهطلا .الوأ

 1913008 ةليفلا لوحتي اوي ١

 12غ ةالصلا رصق :اثلا

 01 ا 0 دز ز ز زةزةآ مايصلا :ًاعبار

 0 ااا 0 00001 جحلا :ًاسماخ



 0507 000000 عيبلا :ًانماث

 0 تالوكأملا نم مرحملا :ًاعسات

 ِ 0000000000 تالماعتلا نم تامرحملا :ًارشاع

 000000001100010 سرمفلا

 ىلامجالا ريسفتلا جهن 5-
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