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 ةعبارلا ةعبطلا ةمدقم

 دمحم «نيملاعلل ةمحر ثوعبملا ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآو

 نم ءازعألا ةوخألا يديأ هتفقالت باتكلا اذه نم ىلوألا ةعبطلا رودص دعب

 0 را سو اص ل ع تامل

 (هظفح ماد) ذاتسألا خيشلا ةحامس ءدب دعبو «ةئلاثو ةينا ٌةّرم ةعبط ىلإ اناعد

 بيترت عم ىرخأ دئاوفو دعاوق دعاوقلا هذهل فاضأ ةعبارلا ةيلوصألا هترودب

 هرحب انيلع اهب ضافأ ةفينم تافاضإ عم «ةدئاف وأ ةدعاق نوكي نأ هقح امل ٍديدج

 ىلع باتكلا بيترت تدعأو هلك كلذ تعمج دقو ءبضني ال يذلا رخازلا

 ٌديدجلا تفضأ لب ,ةعبطلا هذه نع ىلوألا ةعبطلا هتوح ا|ميف طّرفأ ملو ؛هرارغ

 اعم ةعبارلاو ةثلاثلا نيترودلا ةلّصحم باتكلا اذه راصف «عتاملا ميدقلا ىلإ عفانلا

 طا نسا تل لوصألا كاوود: يم دنا وفلاو هنا وقلا هذ: لإ ةيسلارع

 يتوخأل ةريسيلا ةمدخلا هذه ميدقت يف تقفو دق نوكأ نأ وجرأ «ماتخلا يف

 ةمئادلا ةّحصلاب ذاتسألا خيشلا ىلع ّنمي نأ هناحبس ىلوملا الئاس «ملعلا ةبلط

 ىلوم ا معن هْنِإ ,.مهايندو مهنيد ريخ هيفامل مئادلا دادسلاو قيفوتلاب عيمجلا ىلعو

 .بيجملا معنو

 يدادغبلا دلاخ

 ه ١8577 - ناضمر 7 4 - فرشألا فحنلا



 00 ااااا 000 1

 ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 هلآو دّمحم نيعمجأ هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعبو ..نيرهاطلا نيبيطلا

 امل درفي مل ءيعرشلا مكحلا طابنتسا ين اهب ناعتسي ةفيرظ دعاوق ةلمج هذه

 نيماضملا ىلع عالّطإلا املالخ نم نكمي ةّلقتسم ًاثوحب نويلوصألا وأ ءاهقفلا
 لحمو ءاهكرادم ىلع عالّطإلا نع ًالضف ؛ليصفتلاب اهدراوم ةفرعم وأ ءاهل ةيفاولا
 هللا ةيآ ذاتسألا انخيش ةحاس ىأترا دقو ..دجو نإ كرادملا هذه ين درلاو ذخألا

 .يلوصألا هثحب لهتسم يف اه ضّرعتي نأ - هتاضافإ تماد - يناوريألا رقاب خيشلا

 اهلعجأ نأ تببحأ دقو ؛طيرفت الو هيف طارفإ ال نايببو ؛ةحضاو ةلثمأب اهاّيإ ًانّيبم
 ّمعي يكل ,ملعلا ةبلط نم ءارعألا يتوخأ يدي نيب اهعضأو ةدرفم ةلاسر يف

 ..ةجاحلا دنع اهيلإ عوجرلاو ةدوعلا رمأ مهل ىنستيلو ءاهعفن

 خيشلا ةحامس ىلع دعاوقلا هذه نم هترّرق ام تضرع دق تنكو ءاذه

 هعبطب يل نذأ مث ؛هماهتب هتبتك ام ّرقأو ءًاروكشم هعجارف «.(هظفح ماد) ذاتسألا

 .نينسحملا ءازج ريخ ةبلطلا يتوخأ نعو ينع هللا هازجف ءهرشنو

 انقزراو .ميركلا كهجول ًاصلاخ هلعجاو ءانم ريسيلا اذه لّبقت مهلا

 .. مايه كيبن لاو كّبن ةعافش

 كَنِإ :ةيفاعو رسي يف ريدقلا انذاتسأ رمع يف ليطت نأ - مهّللا - كلأسنو

 يدادغبلا دلاخ

 ه 1147١ - رفص ةّرغ - فرشألا فجنلا



 دعاوتقلا ءامسأب سرهف .

 .ةدايزلا مدع ةلاصأ :ىلوألا ةدعاقلا

 .رابخإلا يف ٌسحلا ةلاصأ :ةيناثلا ةدعاقلا

 .ةريثكلا ةفلاخملا تمزل اذإ صحفلا بوجو :ةثلاثلا ةدعاقلا

 .ةيئازربملا وأ ةينيئانلا ةدعاقلا :ةعبارلا ةدعاقلا

 .مارحلا ىلإ بيبستلا ةمرح :ةسماخلا ةدعاقلا

 .ةكرشلل عطاق ليصفتلا :ةسداسلا ةدعاقلا

 .عوضوملاو مكحلا تابسانم :ةعباسلا ةدعاقلا

 .ةيعطقلا ةيولوألاو ىوحفلاب كّسمتلا :ةنماثلا ةدعاقلا

 .نابو رهتشال اح اتباث ناك ول :ةعساتلا ةدعاقلا

 . .فرعلاب كّسمتلا :ةرشاعلا ةدعاقلا

 .مومعلا ليلد قّلعتملا فذح :ةرشع ةيداحلا ةدعاقلا

 .مومعلا ليلد لاصفتسالا كرت :ةرشع ةيناثلا ةدعاقلا

 .نيوانعلاو ءامسألا رادم ماكحألا نارود :ةرشع ةثلاثلا ةدعاقلا

 .لالدتسالا لطب لامتحالا ءاج اذإ :ةرشع ةعبارلا ةدعاقلا

 .ةمكحلا نود ةّلعلا رادم مكحلا نارود :ةرشع ةسماخلا ةدعاقلا

 .دراولا صصخي ال دروملا :ةرشع ةسداسلا ةدعاقلا

 .توبثلا ملاعو تابثإلا ملاع نيب قباطتلا :ةرشع ةعباسلا ةدعاقلا



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق ءءء ممم ممم ممم ممم معمم عمل

 دّئاوفلا ءاهسأب سرهف

 .قيبطتلا يف هابتشالا ةركف :ىلوألا ةدئافلا

 .ءاضمالا دروم ليلدلا دورو :ةيناثلا ةدئافلا

 .عراشلا قاذم ةركف :ةثلاثلا ةدئافلا

 .ةيقباطملا ةلالدلل ةيمازتلإلا ةلالدلا ةيعبت :ةعبارلا ةدئافلا

 .طابنتسالا ةيلمع يف ناكملاو نامزلا رود :ةسماخلا ةدئافلا

 .غارفلا ةقطنم :ةسداسلا ةدئافلا

 .نيدلا يف هقفتلا :ةعباسلا ةدئافلا

 ؟ّصنلا ةيقفلا مهفي فيك :ةنماثلا ةدئافلا

 .قايسلا ةدحو ةئيرق :ةعساتلا ةدئافلا



 ا 000 ةدايزلا مدع ةلاصأ

 ىلوألا ةدعاقلا

 ةدايزلا مدع ةلاصأ

 نيرخأتملا ْنأ مك ؛ةميدقلا بتكلا ين اهيلع ءاوضألا طّلست مل يتلا ثحابملا نم

 ةلاصأ :انيديأب يذلا بلطملا اذه وه لقتسم ثحب يف اهودرفي مل اهيلإ اوضرعت اذإ
 .ةدايزلا مدع

 اهيف دجوت ةياور هجاوي نايحألا ضعب يف ةيقفلا نأ ثحبلا اذه نم دارملاو

 ةصيقنلا وأ ةدايزلا هذه ىلع بترتتو ءاهلقنت يتلا رداصملا نع ةصيقن وأ ةدايز

 .(مهنم ذخأي نيبناجلا ّيأب ةيقفلا راتحيو «ةيهقف راثآ

 نيب حّجرم كانه نكي مل اذإ اميف يرجي روكذملا ثحبلا ْنأ حضاولا نمو
 نيلقانلا ددع نأ الثم ضرف ول امك «ةدايزلا لقانو ةصيقنلا لقان نيب يأ «نيلقنلا

 اطبض رثكأ ةدايزلا لقان نأ ضرف وأ ؛ةصيقنلل نيلقانلا ددع نم رثكأ ناك ةدايزلل
 دعي يذلا ينيلكلا خيشلا وه الثم ةدايزلا لقان ناك ول امك .ةصيقنلا لقان نم

 ينيلكلا خيشلا لقن مدقي انهف ءيموطلا خيشلا وه ةصيقنلا لقانو ءاطبض رثكأ

 .قافتولاب يسوطلا خيشلا لقن ىلع

 عيمج نم يواستلا ناكو نيبلا يف حّجرم كانه نكي مل اذإ اميف مالكلا امّنإو

 !!؟ةلاحلا هذه لثم يف هيقفلا لعفي اذامف «نيلقنلا نيب تاهجلا

 ؛ةصيقنلاو ةدايزلا نيب نارودلا دنع ةدايزلا مدع وه لصألا َّنأب لاقيدق
 اهعقوم يف تعقو دق ةدايزلا نأ وه -(ةدايزلا مدع لصألا) نم- دوصقملاو
 .ةدئاز تسيلو بسانملا



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق ءءء ءءء ءءء ومعلم معهم ممم هم ممم ٠١

 :كلذ ىلع الاثم برضنلو

 مرحملا أطخ نع ةرافكلا باب يف ؛بيذهتلا» يف ثنتث يموطلا خيشلا ىور
 لجر نع لكل هللا دبع ابأ تلأس :لاق «ريصب يبأ نع هدنسب طورشلا هيدعتو

 .مرحم وهو هريفاظأ نم ارفظ ملق

 ."”ةياورلا ...ةرشع غلبي ىّتح ماعط نم ّدم ةميق رفظ لك يف هيلع :لاق

 اهل رخآ القن ركذ هنأ الإ هلئاسو يف يلماعلا ٌرملا خيشلا اهلقن ةياورلا هذهو

 :لاق ثيح ءقودصلا خيشلا نع

 يبأ نع بائر نب يلع نع «بوبحم نب نسحلا نع هدانسإب قودصلا هاورو

 . ”هاعط نم دم هيلع :لاق هنأ الإ .هوحن ريصب

 خيشلا لقن يف (ةميق) ةملك تدرو ثيح «نيلقنلا نيب افالتخا دجن انهف

 . كن قودصلا خيشلا لقن نع ةدئاز يهو يسوطلا

 هرفاظأ نم ارفظ ّصق نمل ةرافكلل عفدلا ْنِإف ءيهقفلا اهرثأ امل ةدايزلا هذهو
 سكعلا نوكي امنيب «ماعطلل ال ةميقلل نوكي يموطلا خيشلا لقن ىلع مرحم وهو

 !!؟ماقملا يف مدقن نيلقنلا ّيأف ..قودصلا خيشلا لقن ىلع

 .ةدئاز تسيل (ةميق) ةملك نأ يأ «ةدايزلا مدعوه لصألانأب انلقاذإف

 لوعملا وه ثنتث يسوطلا خيشلا هدافأام نوكي ءبسانملا اهعقوم يف تدرو يه لب .

 .ماقملا يف هيلع

 !؟ال وأ تباث وه له ءلصألا اذهل كردم ةّمث له :لأست دق انهو

 :كلذل هوجولا ضعب ركذت نأ نكمي :باوجلا

 ةدايزلا تبثأ وهف ءاهدوجو يف حيرص همالك ةدايزلا لقان نأ :لّوألا هجولا
 سيلو اهدوجو مدع يف رهاظ همالك ةصيقنلا لقان |منيب ءاهدوجوب انربخي هنأكو

 )١( ثيدح .طورشلا هيدعتو مرحملا أطخ نع ةرافكلا باب "7:5 ماكحألا بيذبت 054.
 ) )1ثيدح «رافظألا صق دمعت اذإ مرحملا نأ باب 2177 :17 ةعيشلا لئاسو ١.



 0 1 1-01010010 بببد . ةدايزلا مدع ةلاصأ

 ءام ببسل ةباتكلا نم تطقس اهّنأ الإ ةدوجوم تناك ةدايزلا لعلف ءهيف اًصن

 حيرصلا نيب ضراعتلا دنعو «رثكأ ال اهدوجو مدع يف اروهظ دّلوي رادقملا اذهو

 .حيرصلا باسحل رهاظلا لّوأيو رهاظلا ىلع حيرصلا فرعلا مّدقي رهاظلاو

 هذهب سيل هنأ عم ءاهدوجو يف حيرص همالك ةدايزلا لقان ْنأب انملس :هيفو
 حيرصلا ميدقت نم - ةروكذملا ةدعاقلا نأ الإ .امزج اهدوجوب عطقلا نم ةباثملا

 مالكلا اهلحم نأل ؛ماقملا يف يرجت ال - حيرصلا باسحل رهاظلا ليوأتو رهاظلا ىلع

 امنإ ءالقعلاو فرعلاف .نيصخش نم رداصلا مالكلا ال دحاو صخش نم رداصلا

 رخآلاو حيرص امهدحأ دحاو صخش نم رداص مالك مهءآج اذإ اهب نولمعي

 نم رداص مالك وه اندنع يذلا اهنيب هرهاظلا ىلع حيرصلا نومّدقي انهف رهاظ

 الف ءرخآلا ريغ امهدحأ مالكو .«قودصلا خيشلاو يموطلا خيشلا) نيصخش

 .ةروكذملا ةدعاقلا يرجن

 خيشلاف .كلذك دحاو صخش نم رداص مالك وه اندنع يذلا :تلق نإ

 رداص مالك وهف تع قداصلا مامإلا نع نالقني امنإ قودصلا خيشلاو يسوطلا

 ةيفرعلا ةدعاقلا هذه قيداصم نم دروملاف .نيصخش نم سيلو دحاو صخش نم

 .حيرصلا باسحل رهاظلا ليوأتو رهاظلا ىلع حيرصلا ميدقتب لوقت يتلا

 رداصلاف «نيمالك سيلو دحاو مالك وه هع مامإلا نع رداصلا نإ :انلق

 ةصيقنلاو ةدايزلاو ءاهنود نم مالكلا وأ ةدايزلا ىلع لمتشي يذلا مالكلا اًمإ وه

 ول اميف يرجن ةروكذملا ةدعاقلاو .«قودصلاو ىسموطلا) نيملعلا لقن يف تلصح

 ول امك«ةرهاظ ةيناثلاو اهاعّدم يف ةحيرص امهدحأ 52 مامإلا نع ناتياور انتءآج
 ةحيرص ةياورلا هذهف ؛«(ليللا ةالص كرتت نأب سأب ال) :لوقت ةياور الشم انءآج

 يف ةرهاظ هذهو «(ليللا ةالص لص) :لوقي رخآ مالك انءاجو .بوجولا يفن يف

 دعب ليللا ةالص بابحتساب لوقنو حيرصلا ىلع رهاظلا لمحن انهف .بوجولا
 نامالك اندنع دجوي الف «ليبقلا اذه نم سيل انماقم نكلو «نيليلدلا نيب عمجلا

 .ماقملا يف ةروكذملا ةدعاقلا قّبطت الف «ةدايزلا وأ ةصيقنلا اًمإ وه رداصلا لب

 .ةصيقنلا ةيحان نم اهنم فعضأ ةدايزلا ةيحان نم ةلفغلا ْنِإ :يناثلا هجولا



 اا 1 1001010107 * ١

 :لوقيف نيرخآلا نع هلقني يذلا مالكلا ضعب ىسنيو لفغي ةداع ناسنإلاف

 هعمو «لئاقلا هلقي ملام الك هدنع نم ديزيف لفغي ال هنكلو دعب لاق اذام تيسن

 .ماقملا يف بسانملاو قفوألا وه ةدايزلا بناجب ذخألا نوكي

 ّنظلاو .عطقلا سيلو ّنظلا وه ماقملا يف هجولا اذه هديفي ام ةياغ ْنِإ :هيفو

 .ائيش قحلا نم ينغيال

 ةدايزلا بناجب ذخألا ىلع ترج ةريس دجوت هّنأب لوقلا تدرأ نإ ءمعن

 مهملاف .مدقتملا ليوطتلا ىلإ هعم جاتحن الو ,.حيحص مالك اذهف ؛:ةصيقنلا نود

 فعضل ىه ذخألا ةتكن تناك ءاوس «ةدايزلا بناجب ذخألل ةريس اندنع دجوت

 اننا سم هجرك تالة الجب هوك دبا انج وهو اهريغ أ ةذاضزلا يقاتل للملا
 نود نم ةصيقنلا بناج نع ةدايزلا بناج يف ةلفغلا فعض ىوعد ىلع راصتقإلا

 ىتح ةّجحب سيل ّنظلاو ءانفلسأ امك ّنظلا ىوس ديفي ال وهف ةريسلا ةميمض
 .ماقملا يف هيلع ليوعتلا نكمي

 وزوج مج ةمئألا نإ :لاقف خلا تاوجب ههجرولا اذه نع تانك بوو
 ال هعمو «ةداع ةصيقنلاو ةدايزلا هيف لصحت ىنعملاب لقنلاو .مهنع ىنعملاب لقنلا

 تاالامتحا دجوت لب ءاهلقن نع ةلفغلا فعضب ةصيقنلاو ةدايزلا رمأ رصحني

 ىلع داهتعإلا فعضي هعمو «ىنعملاب لقنلاك ةصيقنلاو ةدايزلل أشنم نوكت ىرخأ
 .روكذملا هجولا

 ناصخش امه ِهكيِع مامإلا مالكل لقانلا ناك ول اميف متي باوجلا اذه :هيفو

 وبأو ةرارز امه هايم مامإلا سلجم يف رضاحلا ناك ول امك ءادحاو اصخش سيلو

 نم ّدم ةميق هيلع هرفظ ّصق ول» :لاق 52 مامإلا ّنأب ةرارز انل لقنو ريصب
 نم دم هيلع هرفظ ّصق ول» :لاقو همك مامإلا نع ريصب وبأ لقنو ؛«ماعط
 «ليبقلا اذه نم سيل انماقم نكلو «ىنعملاب لقنلا ىوعد قدصت انهف ««ماعط

 صخش وه - قودصلاو يموطلا - نيملعلا دنع جت مامإلا لوقل لقانلاف

 نع بوبحم نب نسحلا :اضيأ دحاو روكذملا لقنلا يف امهدنسو ءريصب وبأ :دحاو

 .ريصب يبأ قح يف ةروكذملا ىوعدلا يرجت ال هعمو «ريصب يبأ نع بائر نب يلع
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 !!؟ ريصب ابأ نكي مل اذإ نذإ ةصيقنلاو ةدايزلا أشنم وها :تلق نإ

 نسحلاك .هدعب ءاج نم امّْنِإو ريصب وبأ وه سيل ةصيقنلاو ةدايزلا ًأشنم :تلق

 مه ءالؤهفءقودصلا خيشلا وأ يسوطلا خيشلا وأ بائر نب يلع وأ بوبحم نب

 نم ىلع روصقم ىنعملاب لقنلا نأل ؛ىنعملاب نولقني الو ظافلألا ّصن نولقني نم

 لقني الو هنع ظافلألا لقني وهف هدعب ناك نم اًّمأو ِهَكع مامإلا سلجم رضح

 نأ يأ :ةلفغلا وه - اهّلحم يف نكت مل اذإ - ةدايزلا أشنم ْنِإ :ثلاثلا هجولا
 نارمأ وه ةصيقنلا أشنم اهنيب هيلع ائيش فاضأف مّلكتملا مالك نع لفغ لقانلا

 نأ :ىنعمب «ىنعملا يف ةاواسملا داقتعا وأ ءراصتخإلا :امهو ,؛ةلفغلل ةفاضإ نارخآ

 وأ ءالعف ةلفغلا وه صقتنلا اذه أشنم نوكي نأ امِإ هعمس مالك نم صقني يذلا

 يتلا ةملكلا نأب هداقتعا وه أشنملا نوكي وأ راصتخإلا بلط وه هأشنم نوكي

 .اهفذحيف اهنود نم هلقني امل ةيواسم يه لب .دارملا ىنعملا يف رثؤت ال اهفذح

 لصأ اندنع دجويف -ةصيقنلا وأ ةدايزلا يف ءآوس- ةلفغلا وهأشنملا ناك اذإف

 نأ ىلع نونبي ءالقعلاف «ةلفغلا مدع ةلاصأ وهو روكذملا رمألا يفني يئالقع
 نولبقي ال انه نمو ؛لفاغب سيلو همالكل تفتلم وهف ام مالكب ملكت اذإ ناسنإلا

 اذإ اّمأو .تفتلم ريغو الفاغ ناك هّنأب رخآ ناسنإ ٌّقح يف ءوسب ملكت نم راذتعا

 ىفني لصأ اندنع دجوي الف ىنعملا يف ةاواسملا داقتعا وأ راصتخإلا وه أشنملا ناك

 در ل ةنصرقنلا يتاح لع ذامزلا يتاح ءةقب انه سود ةديروكلملا نب اتق

 بناج يف نيرخآلا نيأشنملا فالخب يئالقع لصأب هعفد نكمي هيف دحاو أشنم

 > .(مهيفنل لصأ دجوي ال ذإ ؛ةصيقنلا

 امهّبأو نيتلفغ لؤح رودي ناك مّدقتملا نايبلا نأ .هقباس نع نايبلا اذه قرفو

 (منيب هفعضأ هبناج يف ةلفغلا تناك نمب ذخأنف ماقملا يف ىرخألا نع فعضأ
 يف هعفد نكمي ءيشانملا ّيأو ةصيقنلاو ةدايزلل ءيشانملا نع رودي انه مالكلا

 .اهعفد نكميو لقأ هئشآانم نوكت يذلا بناجلاب ذخأتف نيبناجلا
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 ةاواسملا داقتعا وأ راصتخإلل مالكلا ضعب فذح يف ءيشانملا هذه :ال وأ

 نيصخس خدع مامإلا نع لقانلا ناك ول |ميف روصتت امنِإ لوقنملاو فوذحملا نيب
 هلك مامإلا نع ريصب وبأ اهلقن ةدايزلا نأ انضرف ول امك ءادحاو اصخش سيلو
 ةرارز ناك ةيصقنلا لقانو ««ماعط نم دم ةميق هيلع :مامإلا لاق» :لاق ثيح

 ةرارز نأب لوقن نأ نكمي انهف .(ماعط نم لدم هيلع :مامإلا لاق» :لاق ثيح
 .ءاوس همدعو اهدوجو نأ روصتل وأ راصتخالا بلط لجأل (ةميق) ةملك فذح

 دارأ وأ دازف لفغ هنأ هقح يف روصتن الف ريصب وبأ وهو ءادحاو لقانلا ناك اذإ امأ

 .ةصيقنلاو ةدايزلا :نيبلطملا الك هنم ققحتي مل هنأل ؛مالكلا نم صقنأف راصتخإلا

 .ةصيقنلا وأ ةدايزلا اّمإ ءدحاو رمأ وه ققحتملا لب

 ناك ول امك ءريصب يبأ نع لقانلا ٌّقح يف هرّوصت نكمي ىنعملا اذه معن
 ةلفغ ةدئاز ةملك فاضأ امهدحأ نوكيف ءريصب يبأ نع نالقني ناصخش كانه

 نكلو ءاهفذحف دارملا ىنعملاب ٌرضتال اّئأ هداقتعال وأ اراصتخا اهفذح يناثلاو «هنم
 باتكلا - لصألا ذخأي لب ربخلا يف فرصتي ال ًةداع لقانلا نأب ليلق لبق مّدقت
 راصتخالل ابلط هنم ةظفل فذحمي هنأ ال هنع لقنيو ريصب وبأ هل همدقي يذلا -

 مامإلا نعع رشابملا لقانلا يف روصتت امّْنِإ ةدايزلا وأ راصتتخإلاف «ةاواسملا داقتعا وأ

 .هدعب يذلا يف سيلو خيي

 يبأ نع دّدعتملا لقانلا وهو- ةضيقنلاو ةدايزلا هقح يف روصتي نمف ؛هيلعو

 يف درو نمو ءلوصألا نم اهصوصنب ظافلألا لقني هّنأل صقني الو ديزيال -ريصب

 لقان هنأل كلذ هنم قّقحتي ال -ماقملا يف ريصب وبأ وهو- ةصيقنلاو ةدايزلا همالك
 .روكذملا هجولا متي ال يلاتلابو .دحاو

 دجوي ةلفغلاو ةلفغ اَّلِإ اهلقني ال ةدايزلا لقان نأ هجولا اذه يف ركذ :ايناث
 زم: ظقف ةلقنلا يبس سبل اهلفدق ةدائولا لقات نإ لوقت اكو ةانهشل لضأ
 ًانايحأ ةدايزلا ىعدتسي هسفنب وه ىنعملاب لقنلاف «ىنعملاب لقنلا اهببس نوكيدق

 ١ نرخ اناعأ ةصشلاو
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 لصألاب اهيفن نكمي ىّتح طقف ةلفغلاب ةدايزلل أشنملا رصحني ال ؛هيلعو

 .هظاحلب لصألا قيبطت نكمي ال رخآ أشنم دجوي لب مّدقتملا

 ءيشانم كانهف .حيحص اذهو .ةلفغلاب رصحني ال ةصيقنلا أشنم نأ ركذ :اثلا

 روكذملا مالكلا نيب ةاواسملا داقتعاو ءراصتتخالا بلط :اهنم ةصيقنلل ىرخأ

 .مالكلا لقانلا صقنيف فوذحملاو

 يف لاحلا وه امك نيروكذملا نيأشنملا يفنل لصأ دوجو مدع ىوعد نكلو

 نيأشنملا يفنل لصأ دجوي لوقن لب «ةمات تسيل ةلفغلا مدع ةلاصأب ةلفغلا يفن

 .مالكلل لقان ّيأ مالكب ذخألا اننكمي ملالإو نيروكذملا

 صقنأ هّنأ لامتحا يأ «نالامتحإلا ناذه هّقح يف دري مالكلل لقان لك نإف
 نيب ةاواسملا داقتعا ببسب صقنأ هنأ وأ ءراصتخإلل ابلط هلقني يذلا مالكلا نم

 !!؟نيلامتحالا نيذه ّدرن فيكف .,فوذحملاو روكذملا مالكلا

 نيلامتحإلا نيذه در يف ءالقعلا هب لمعي ىئالقع لصأ دوجو نم ٌدبال

 دوجو عم لقان ّيأ مالكب ذخألا اننكمي لالإو هابتبشالا مدع ةلاصأ همسنلو

 !!هريغ مالك لقني ناك اذإ ةقثلا مالك ةيّحح ىلع ينبن اننأ لاحلاو «نيلامتحالا نيذه

 هيفن نكمي ًاشنملا اذهو دحاو أشنم نم أشنت ةدايزلا نأب انمأس :اعبار

 ال ءىشانملا هذه ضعبو «ءىبئانم ةّدع امل دجوت ىتلا ةصيقنلا فالخ .لصألاب
 ةدايزلا يفني يذلا روكذملا لصألا له :لاؤس انهاه نكلو ءاهيفنل لصأ دجوي

 !!؟دمتعي ال وأ اهيفنل ةريسلا ىلع دمتعيوه

 اهدحول ةريسلاف «ةدايزلا هذه ىفن يف ةيئالقعلا ةريسلا ىلع دمتعي ناك نإف
 مل نإو «ليوطتلا اذه لك ىلإ جابتحن ال هعمو «هنايب يتأيس امك «لقتسم ليلد يه
 ةدايزلا يفني يئالقع لصأ دوجو ْنأل ؛مزجلا ديفي ال وهف ةريسلا ىلع دمتعي نكي

 ال ةصيقنلاو ةدايزلا نيب رمألا راد ول اميف هيلع ءالقعلل ءانبو ةريس دوجو نود
 .ماقملا يف مزجلا ديفي
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 ةدايزلا ْنأو «ةدايزلا مدع ىلع ءانبلا يف ةيئالقع ةريس دوجو :عبارلا هجولا

 ىنعملا اذهو ؛ةصيقنلا نيبو اهنيب رمألا رودي نيح بسانملا اهعقوم يف تعقودق
 ةدعاق نع هتلاسر يف ثتنث ناهفصألا ةعيرشلا خيش تاملك نم هتدافتسا نكمي

 يف) :وأ .«نمؤم ىلع) :ةملك ةدايز اهتاياور يف تدرو ةروكذملا ةدعاقلاف ءررضال

 ةمّلسملا ةدرطملا ةدعاقلا ىلع ًءانبو) :هّصنام بناجلا اذه يف ثتتث لاقف «(مالسإلا

 عقاولا يف اهدوجوب مكحو؛ةصيقنلا ىلع تمدق ٍقيرط يف تسب تتبث اذإ ةدايزلا نأ

 وأ ًاراصتخا وأ ًانايسن عقو امّْنِإ طوقسلا نأو ءاهنودب ىور نم ةياور نع اهطوقسو
 ىلع رارضاالو ررضاال» هلوق وه ةرمس ةّيضق يف تباثلا نأ ركذ امم جتتيف ...امهوت

 ىهتنا .'”(نيدّرجم امه ال (نمؤم

 عم مغانتي هنأ دعبي ال (ةمّلسملا ةدرّطملا ةدعاقلا ىلع ًءانبو) :هريبعت نِإف

 .كلذ ىلع ةيئالقعلا ةريسلا

 اهعقوم يف تعقو اههئأو «ةدايزلاب ذخألا ىلع ةيئالقع ةريس داقعنا نإ :هيفو
 0 يملا ا ا و رح ريما

 وأ لقانلا صخش نع رظنلا ضغب خب اهب انذخأ رخآلا لقنلا نود ام لن يف ةدايز

 بعصي ةروكذملا ةريسلا لثم نإ..ماقملا يف تاحججرملا ةظحالم وأ نيلقانلا دّدعت

 .ماقملا يف اهب مزجلا

 : ماقملا يف لاقي نأ ردجألاو

 ضعبف ءرخآ دروم نع دروم قرتفيدقف .دروملا ةظحالم نم دب ال هنأ

 ارطس قرغتستو تاملك ةدع نم نوكتت اهيف ةدئازلا ةلمجلا نوكت دق دراوملا

 هسفنب اذه ْنِإف ؛ةريغص ةملك وأ فرح رادقمب تسيلو ءرطس فصن وأ ءالماك

 هبتشا دق ةليوطلا ةرابعلا هذه لثم ْنأ دعبل ؛اهب ذخألاو اهتيناقحل احّجرم نوكي
 ذخألل ًايئالقع ًاحّبرم نوكي اهوطو تاملكلا دّدعت سفن ْنِإف ءاهلقنف لقانلا اهيف
 ناك ةصيقنلل لقانلا |هنيب ءًادّدعتم ناك ةدايزلل لقانلا نأ ضرف ول اذكهو ءاهب
 .ةدايزلا فرطب ذخألل احّجرم دعي اضيأ اذه ْنإف ؛ادحاو اصخش

 )١( يناهفصألا خيشلا - ررضال ةلاسر -: ١6.
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 ؛ليبقلا اذه نم تاحججرم دوجو ضرف ام ىتم هنأب لوقلا نكميف ؛هيلعو
 اهتأوءابب ذخألاو ةدايزلا ميدقتب لبقن اننإف هلكاش امو يعونلا ّنظلل ةبجوم

 .بسانملا اهعقوم يف تعقو

 ةريس اذكه لثم دوجوب -ةريسلا نع مّدقتملا مالكلا نم- دارملا ناك اذإو

 ةضاضغاالو .ءلوبقم ءىش اذهف .تاحججرملا دوجو دنع ةدايزلاب ذحخألل ةيئالقع

 تاحّججرملا مادعنا ةلاح يفو ءاهنيب ليصفتلاو دراوملا ةظحالم يغبتي يلاتلابو ؛هيف
 .ةيحانلا هذه نم هيف فقوتنف ءضراعتلا دراوم نم دروملا نوكي

 ْنِإَف :يعونلا ّيظلل ةثروملا تاحّجرملا هذه ةّيجح ىلع ليلدلا ام :تلق نإ
 نانئمطالا ةّيجح لجأل ةّيجحلاب لوقن ىتح ىصخشلا نانئمطالا ديفت ال هذه

 لمعلا ضفرت تنأو اهب ذخأت فيكف يعونلا ٌنظلل ةثروم يه لب يصخشلا

 !؟ليلدب الإ هب لمعلاو يعونلا نظلاب

 ام ىتم ءالقعلا َّنأ ينعي ءلكشلا اذهب ةدقعنم ةريسلا ّنأب يعّدا نإ :تلق
 ام قبط ىلع اوراس كاذ وأ بناجلا اذه ين ليبقلا اذه نم تاحّجرم اودهاش

 اذهو ءضيرعلا اهضرعب ةدايزلا ميدقت ىلع ةدقعنم ان ال تاحججرملا هيضتقت

 .ةّيجحلا ديفي ةريسلا نم ردقلا

 ففي



 صخشلا اذه ناكو ؛هرفس نم ادئاع اديز ىأر هّنأب صخش انريخي امدنع

 .سح نع رابخإ هنأل؛انيلإ ةبسنلاب ةّجح هربخ نوكيو هريخب ذخأن نحنف «ةقث 4
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 داع دق اديز نأ ىلع لدي اذهو «ةحيبذ نورتشي ديز لهأ تيأر :لاق اذإ امأ

 نم ديز ةدوعب قلعتي اميف هيلع دامتعإلا نكمي ال رابخإلا اذه لثمف .هرفس نم

 نعال ٌسح نع نوكي يذلا وه ةّجحلا ربخلاو .سدح نع رابخإ هنأل رفسلا

 .سدح

 م ذإ ؛سدح نع مأ ٌسح نع ناك رابخإلا له يردن ال نايحألا ضعب يفو

 !؟ةلاحلا هذه لثم يف لمعن اذامف ..مالكلا يف ةحضاو سدحلا وأ ٌسحلا ملاعم نكت

 وه كلذ يف دنتسملاو ءٌسح نع رابخإلا نوك يضتقي لصأ دوجوب لاقيدق

 كرابخإ له هل لوقن الف ريخب انربخأو ءاج ول صخش ّيأ ْنإف «ةيئالقعلا ةريسلا
 ااسقملا نأ ليغ ني اذنه ايار يشي دعا ننس وعدا سوما هه
 ةدوجوم تناك لب ةديدج تسيل ةريسلا هذه نإ ثيحو ءّسحلا ةلاصأ ىلع نونبي

 .اهنع ٌعدر دري مل ثيح اهؤاضمإ تبثيف ًامزج ُطاَمِش ةمئألا نمز يف
 نوكي يتلا دراوملا نم دروملا نوكي نأ طرشب نكلو هب ملسن بلطملا اذهو

 دراوم نم ناك دروملا ْنأ ضرف اذإ امأ ءًابيرق ًائيشو هب اًدتعم ّسحلا لامتحا اهيف
 سحلاب لمعلا ىلع ةروكذملا ةريسلا ذاققلا يارجل يوزن كش ساخنا

 ليلد - مولعم وه امك - ةريسلا ّنأل ؛لمأت لحم يه ٌسح نع لن لسقنلا ّنأو
 .هيف نقيتملا ردقلاب ذخؤي يّبللا ليلدلاو ءيّبل
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 لامتحا ناك اذإ اميف يأ «ةلمجلا يف نكلو ءاندنع ٌلوبقم روكذملا لصألاف
 .سدحلا ىلإ دانتسالا تارامألا نم حلي ملو هب ًادتعمو اهيجو ٌّسحلا

 حوضول كلذب حّرصي مل نإو هانلق يذلا ىنعملا اذه ديري هب لاق نم لعلو

 .امبر بلطملا

 :سحلا ةلاصأ تاقيبطت ىدحإ ىلع هيبنت

 اموهو .ءّسحلا ةلاصأ تاقيبطت ىدحإ ىلإ هب ريشن هيبنت انهاه دجويو

 يف لاسرإإلادرو دقف ,«هيقفلا» هباتك يف كتنث قودصلا خيشلا ليسارم نم درو

 ىرخأو ؛(يور) :ناسلب ةرات تاياورلا ركذي وهف ءريبك لكشب روكذملا باتكلا

 ةّجح يه له قودصلا خيشلا ليسارم نأ ين مالكلا عقو دقو :(20(لاق) :ناسلب

 نكلو «ليسارملا ةّيجح مدع يضتتقت ةّيلوألا ةدعاقلا نأب فارتعالا دعب ءال وأ

 تانايبلا ضعب كانهو .هليسارم ةيجحب لاقي دق قودصلا خيشلل ام ٍةَيص

 .اهدنع فقوتلا ديرن ّسحلا ةلاصأب

 خيسشلا ْنِإ :لاقي نأب كلذف ٌسحلا ةلاصأب طبترت ال يتلا تانايبلا اَمأ

 يف نيفنصملا دصق هيف دصقأ ملو) :هّصن ام هيقفلا هباتك ةمّدقم يف ركذ قودصلا

 هيف دقتعأو هتحصب مكحأو هب يتفأ ام داريإ ىلإ تدصق لب هوورام عيمج داريإ

 جرختسم هيف ام عيمجو .هتردق تلاعتو هركذ ٌسدقت بر نيبو ينيب اميف ةّجح هنأ

 ىهتنا .""(عجرملا اهيلعو لوعملا اهيلع ةروهشم بتك نم

 ليسارم ةيجح ىلع امهم كّسمتلا نكمي ناترقف دجوت ةرابعلا هذه ىمف

 :نتل قودصلا خيشلا

 يهف ؛.(هتحصب مكحأو هب يتفأام داريإ ىلإ تدصق لب):هلوق :ىلوألا

 ىه - السرم ناك ولو ىّتح -هيقفلا هباتك يف هركذ ثيدح لك نأ هنم دافتسي

 .اثيدح )3١6٠( غلبي هيف ليسارملا ددع «ليق ام ىلع اثيدح (5977) ىلع لمتشي هيقبفلا باتك )١(
 [777 صء.ذاتسألا خيشلا ةحامسل «ةيلاجرلا دعاوقلا يف ةيديهمت سورد :عجار]

 .7 ١: هيقفلا هرضحي ال نم )030



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق ءءء ءءء ءءء وم معمم همم مم "و

 نكمي هعمو«ةربتعم هذه هتداهش نوكتف «ّْنفلا خيش هنأ ابو .هدنع حيحص

 .هباتك يفهركذام لكب ذخألا

 لوعملا اهيلع ةروهشم بتك نم جرختسم هيف ام عيمجو) :هلوق :ةيناثلا

 ةلوقنم - اهنم ةلسرملا ىّتح - تاياورلا هذه لك نأ هنم دافتسي؛(عجرملا اهيلعو

 .اربتعمو الوبقم هلقنام لك نوكي هيلعو«ةربتعمو ةروهشم بتك نع

 .ّسحلا ةلاصأ :انمالك لحمب هل ةقالع ال نايبلا اذهو

 :هلصاح نط

 مالكلا ةبسنب مزجلا ىلع ّلدت اهّئإف «ةيناثلا فالخب «هلئاق ىلإ مالكلا ةبسنب مزجلا
 .الوأ اذه .هلئاق ىلإ

 .هنع هرودصب امزاج نكي ملام ائيش همامإ ىلإ بسني ال يمامإلا نأ :ايناثو

 باتك يف ليسارملا نم درو ام نأب دافتسي ضعب ىلإ نيتمدقملا نيتاه ٌمِضبو
 قودصلا خيشلا مزج لحمل ءاهب ذخألا نكميو ةّجح يه (لاق) ناسلب هيقفلا

 .""(يور) ناسلب درو ام نود هتك مامإل ىلإ اهتبسنب

 .ءٌسحلا ةلاصأ نع انثحبو انمالك لحمب طبتري ال كلذك روكذملا نايبلاو

 ةّحصب مزاج لقانلا ْنأو ةبسنلاب مزجلا ىلع لدي (لاق) ةملكب ريبعتلا نإ
 ةّيجحلا تابثإل يفكي ال رادقملا اذه نكلو «يناشلا نايبلا يف ركذ امك «ةبسنلا

 ةّجح نوكي صخش لك مزج نأ الإ ًامزاج ناك نإو قودصلا خيشلا نأ رابتعاب

 دعاوقلا يف ةيديهمت سورد ].ةيلوصألا هتارود ضعب يف ثننث ىئوخلا ديسلا ليصفتلا اذه راشخا )١(
 [ ةيلاجرلا



 اا 0 ا ا رابخإلا يف ٌسحلا ةلاصأ

 نيدّلقم انسل نحنو «هل ًادّلقم ريغلا ناك اذإ الإ هربغ ىلع ةّجح نوكيا الو هيلع
 .اهيف انفقوتل همزج ئشانم ىلع انعلطا ول انلعلو قودصلا خيشلل

 ةيحانلا هذه نم ةلكشملا ىلع بلغتن ىّتح ةميمض ٌمض ىلإ انجتحا انه نمو

 نع وأ ٌسح نع نوكي نأ نيب هرمأ رودي يمزجلا لقنلا اذه نإ
 ةّجح ىّسحلا لقنلاو ٌسح نع ُلقن هنأ تبثن ةيئالقعلا ٌسحلا ةلاصأبوءسدح
 .(لاق) ناسلب ةدراولا ليسارملا هذه ةّيجح كلذب تبثتف

 مزجلا لحم ىلع دمتعا قباسلا نايبلاف .حضاو هقباس نع نايبلا اذه قرفو

 نايبلاو .هريغ نود هبحاص دنع ةجح نوكي لقنلا اذه انلق نكلو «لقانلل ةبسنلاب

 .روكذملا مزجلا تابثإل يئالقعلا لصألا ىلإ دنتسا ريخألا

 ّنأب مزجلا نكل.«ماقملا يف ّسحلا ةلاصأ قيبطت نكمأ ول هيجو اذه :تلق نإ

 نع رتاوتم لقن كانه ناك ول |ميف تبثي سدح نعال سح نع وه لوقنملا
 .روكذملا لصألا قيبطت نكمي ىّتح ماقملا يف رتاوت دجوي ال هنأ لاحلاو .موصعملا

 !!؟هريغ نود طقف قودصلا خيشلل لقن وه اهنإو

 دحأ نع لقني 4 قودصلا خيشلا ناك ول اميف هيجو لاكشإلا اذه :تلق

 نكمي انهف ؛هريغ نود هدحو هيلع رصتقا دق لقنلاوءلسرم لكشب ُهاَّيِش ةمئآلا

 ناك ول نكلو «ماقملا يف رتاوتلا مادعنال ٌسح نع لقنلا اذه لوبق بعصي لوقن نأ
 قودصلا خيشلا لقن يف اك .ىرخألا ةسردملا نم هيلي يبنلا نع السرم لقنلا

 هلوق عم) :هيقفلا يف ركذ هّْنإف ءرارض الو ررض ال ةياورب قلعتي |ميف هلي يبنلا نع
 ةسردملا ين دوجوم ءيش نع لقن دق وهف «''"(«مالسإلا يف رارضإ الو ررض ال» هات

 هظاحلب ٌسحلا ةلاصأ لوبق نكميف «مهدنع هرتاوت دعبي ال لقنلا اذهو .ءىرخألا

 .ةيحانلا هذه نم

 )١( ةعيشلا لئاسو ١5 :75 هيقفلا هرضحي ال نم «(تيبلا لآ) 5: 5 "7.
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 لقن يه ةيمامإلا ةداعنأل انتايورم يف رتاوتلا اذه روهظ مدع ببس :تلق

 .مهريغ نود طقف طلَيغ ةمئألا قيرط نم وِ, يبنلا نع ىوريام ظفحو
 نع هدورو مدعل انتايورم يف - (مالسالا ين) ديق يأ - ديقلا اذه دجن ملاذهلو

 ىرخألا ةسردلملا يف ارتاوتم درو هنأ لامتحا يفني ال اذه نكلو ء.ُهاّيِ انتمئأ قيرط

 .مهنع هلقنو روكذملا رتاوتلل دنتسا دق كءتث قودصلا خيشلا نأو

 نع لقنلا اذه ةّحص تابثإل كتتنث ديهشلا ديسلا هب كَسمت دق نايبلا اذهو

 وه له (مالسإلا ين)ديقلا اذه ّنأب مالعألا نيب مالك عقو دقف ءو#َي يبنلا
 ديهشلا ديسلا ركذف .طقف قودصلا خيشلا هلقنب ٌصتخا ثيح !؟ال وأ ٌةوجوم

 ."”روكذملا لقنلا ةيجح تابثإل نايبلا اذه كتن

 تءاج يتلا قودصلا ليسارم ةّيجح انل تبثي فوسف روكذملا نايبلا ٌمتولو

 ةمئألا نع لوقنملا نود ع ىبنلا نع نوكت نأ طرشب نكلو «(لاق) ناسلب

 يذلا «يناثلا نايبلا يف اهنع قودصلا ليسارم ةّيجح ةرئاد قيضتس يلاتلابو ؛ هاه
 ةمئألا نع وأ ويل يبنلا نع ناك ءاوس ؛«(لاق) ناسلب درو ام لكل ةيجحلا مّمع

 .ليسارملا قلطمل ةّيجحلا مّمع يذلا لّوألا نايبلا ةرئاد نع قيضت لب هامش

 تاشقانم دجوتو ٌسحلا ةلاصأ نم ةدافتسإلا قيداصم نم ةدحاو هذهف

 :ليبق نم ءٌسحلا ةلاصأب اهل ةقالعال روكذملا قادصملا لوح ىرخأ

 يه لب لقانلا مزج ىلع ٌلدت ال (لاق) ةملك نإ لوقي نأب لئاقل نكمي هنأ

 رظنب ربتعم قيرط دجوي ناك هّنأ ضرف اذإف «ربتعم ٍقيرط دوجو عم ىتح مءالتت
 نأ ظاحلب «(لاق) ةملكب رّبعي نأ هل ٌمصي -هريغ دنع اربتعم نكي مل نإو- لقانلا
 ٌحصيف ةّجح لوقنملا اذه نوكي يلاتلابو «ةربتعملا قرطلاب دبعتلا زّوج دق عراشلا
 مزجلا يف نكلو ؛مزجلا يف ةرهاظ ةملكلا هذه نوكت هعمو ؛(لاق) ةملكب ريبعتلا
 ذإ ؛هساسأ نم نايبلا اذه لطبي فوس ٍذئنيحو ؛«يدّبعتلا وأ ىّسحلا نم ّمعألا
 كسمتلا نكمي ال يلاتلابو ؛هريغ دنع اربتعم نوكي ال دق ام صخش رظنب ربتعملا

 .روكذملا لقنلاب

 )١( يرئاحلا مظاك ديسلل لوصألا يف ديهشلا ديسلا تاريرقت - لوصألا ثحابم :رظنا - 5: 007.
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 مزجلا ىلع ىّتح لدن ال (لاق) ةملك نأب :كلذ نم رثكأ لاقي نأ نكمي لب
 درو امل اقبط كلذ لقنأ يننأ :اهدافم ةرمضم ةملك وأ ةرابع دجوت لب ءيدبعتلا

 وه دوصقملاف «(يبنلا لاق) وأ (قداصلا لاق) لوقأ امدنع انأف «ثيدحلا بتك يف

 ءاوس .هلقني امل لقانلا مزج ىلع ةلالد ال يلاتلابو.ثيدحلا بتك يف ءاج ام ىلع

 ! يدبعتلا وأ يّسحلا مزجلا

 يف قودصلا خيشلا ريبعت ْنأب مّدقتملا قادصملا يف ىرخأ ةشقانم دجوت امك
 لدي يذلاو ؛(5 هلوق عم) :وه دراولا امّنِإو .(لاق) ةملكب نكي مل دروملا اذه

 هذه نم فقوتيدقف هعمو «ىرخألا ريباعتلا نود (لاق):ةملك وه اّنِإ مزجلا ىلع

 ةيورغص ةشقانم هذهو «لقنلاب مزجلا يف روهظ روكذملا ريبعتلل نوكي الف «ةيحانلا

 .سسحملا ةلاصأب طبترتال

 ةمئألا دحا مأ 9 يبنلا وه له ,(ِ/2) ب دوصقملا يف شقاني دق اضيأو

 .يبنلا نود ابلاغ ةمئألل نوكي روكذملا ريبعتلاف هايل

 واللي يبنلا نع قودصلا خيشلا اهلقني يتلا ةقباسلا ةياورلا ةئيرقب ءمعن

 ."”ضيأ لَم يبنلا وه اهدعب يتلا ةياورلا يف دوصقملا نأب لوقلا نكمي

 رظنلا ضغب- ٌسحلا ةلاصأب قلعتي اميف هلوق ديرن يذلا نإف .ناك امفيكو
 ناك ول |ميف حمصي ةروكذملا ةلاصألا ىلإ دانتسالا ْنأب -ةيبناجلا تاشقانملا هذه نع
 ءرفسلا نم ٍديز ءيجم نع رابخإلا يف امك «ةداع ةسوسحملا اياضقلا نم وه لوقنملا

 ىلع دعاسي هسفنب وهو ءسوسمحم ٌءيِش نع رابخإ اذهف ءرطملا لوزنب رابخإلا وأ
 نع وأ ٌسح نع لقني لقانلا ْنأب انككش ول اميف روكذملا لصألا ىلإ دانتسإلا
 :رتاوتلاك ةردان وأ ةداع ةيسح تسيل رومأ نع رابخإلا يف هفالخب اذهو ءسدح

 لقنلا دنتسم ّنأب لوقلا بعصي هعمو ءادج ةليلقو ةفولأم ريغ ةرهاظ وه:رتاوتلاف
 لحم روكذملا دروم لا لثم يف ٌسحلا ةلاصأ قيبطت نوكي يلاتلابو ءٌسح نع وه اهيف

 .لمأتو لاكشإ

 هعمو ؛(مالسإلا يف رارضإ الو ررض ال :هلآو هيلع هللا بص هلوق عمو) :اذكه هيقفلا يف دراولا :لوقأ )١(

 .ةعيشلا لئاسو نع وهف هالعأ نتملا يف لقنلا اّمأو «ةروكذملا ةشقانملا يفتنت
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 لب «ماقملا يف سحلا ةلاصأ قيبطت نكمي ال هنأ يعن نأ ديرن ال انه نحنو

 لحم اهيف ٌسحلا ةلاصأ قيبطت نوكي دراوملا ضعب ةردن لحمل هّنأب لوقلا ديرن

 اهقيبطت نم نقيتملا ردقلاو «ةيئالقعلا ةريسلا وه ّسحلا ةلاصأ دنتسم ْنأل ؛لاكشإ
 الف ًةردان ةرهاظ تناك اذإ اًمأو ةفولأم ةرهاظ ٌسحلا هيف نوكي يذلا دروملاوه

 .اهل ءالقعلا قيبطتب مزجن

 قّلعتم ْنأ :يهو «ةيضق ىلإ ريشن روكذملا لصألا يف مالكلا متخن نأ لبقو

 نوكي ىرخأو ءٌسحلا هب قلعتي نأل ًالباق نوكي يأ ءايسح نوكي ةرات ربخلا
 بحت نانا هل نككلو اسد نوكي ةفلاثو :اهشدح

 رطملا نأ صخش ربخأ ولف ءرفسلا نم ديز ءيجمو رطملا لوزن لّوألا لاثمو

 هب قلعتي نأ نكميو ٌسحلا هب قلعتي نأ نكمي روكذملا رابخإلا لثمف لزن دق

 انكمي سده وقوأ يح ةعرابخإلا اذه نأب انكشولو:انضيأ سانا
 ءىبش هيف ٌسحلا ىلإ دانتسالا ْنأل ؛ٌسح نع هّنأ تابثإل سحلا ةلاصأ ىلإ دانتسإلا

 .هيجو

 يف يعرشلا مكحلا نع رابخإلاك -ًايسدح الإ نوكي ال يذلا- يناثلا امأو
 رمأوه اذك ةينالفلا ةلاسملا يف يعرشلا مكحلا ْنأب لوقلا َنِإف ؛ةيعرشلا لئاسملا
 ةلاصأ عوضوم نع اجراخ نوكي رابخإلا نم عونلا اذهو ءايّسح سيلو ّيسدح

 .امزج سحلا

 ةلادع نع رابخإلاك -ةّيسح هراثآ نكلو ًايسدح نوكي يذلا- ثلاثلا امأو

 (ةيملعألا)و (داهتجالا)و (ةلادعلا) رومألا هذهف ,هتيملعأ وأ هداهتجا وأ ديز

 !؟اهنع انربخي نم رابخإب ذخأن فيكف .ةسوسحم ارومأ تسيل

 انتكمي ةلادعلاف«ةّيسح اهراثاق ءاهراثآ ةيج نوف نوكي اه ذخألا نإ
 هتافرصت اندجو ام ىتمف «هتافرصتو هلاعفأ لالخ نم صخشلا دنع اهزارحإ

 يف ةخسار ةيفيك اهّنأب ةلادعلا انرسف ول |ميف اذه «ةلادعلاب هيلع انمكح ةطبضنم

 نع رابخإلاف تابجاولا لعفو تاّمرحملا رودص مدعب ةلادعلا انرسف اذإو ءسفنلا

 .هتيملعأ وأ نالف داهتجا نع رابخإلا يف لاحلا كلذكو ,.حضوأ نوكي اهيف سح
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 طابنتسا يف هتردق نع فشكت ىتلا هنع ةرداصلا راثآلا لالخ نم وهامْنإ

 .كلذ يف هتعاربو ةيعرشلا ماكحألا

 ةّجح اهيف رابخإلا نوكيو ءاضيأ ةّيسحلا رومألاب قحلت رومألا هذه لثمف

 سدح نع وأ ٌسح نع رابخإلا نوك نيب اهيفرمألا راداذإو ءٌسح نع رابخإلاك
 .سسحلا ةلاصأ ىلع ىنبي
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 ةيلاثلا ةدعافلا

 ةريثكلا ةفلاخملا تمزل اذا صحفلا بوجو

 وأ ةءاربلاب مكحلا لبق '”ةيمكحلا تاهبشلا يف صحفلا بجي هنأ مولعملا نم

 ءال وأ مارح وه له نيخدتلا مكح نعام صخش انلأس ولف ءام دروم يف ةّيلحلا

 لوقن هدجن مل نإف مكحلاب قطنلا لبق ة ةمرحلا ليلد نع صحفلا انيلع بجيانهف

 .اذكهو «ةحابإلا ةلاصأل لالح وه

 ؟ ")ةيعوضوملا تاهبشلا يف صحفلا مزلي له نكلو

 تاهبشلا يف صحفلا موزل مدع ىلع ءاهقفلا نم عامجإ كانه نوكي داكي

 ةعست يبتمأ نع عفر» : هيَ, هلوقك «ةءاربلا ةلدأ قالطإب اكسمت «"” ةيعوضوملا

 .*'(نوملعيال امو ...ءايشأ

 ىلع يجراخلا ليلدلا ّلد دق ةيمكحلا ةهبشلا يف صحفلا بوجو «معن

 يف مالكلا مامتو «قالطالاب كّسمتنف كلذ ىلع لدي ملف ةّيعوضوملا يف اًمأ.هموزل

 .© ةيلمعلا لوصألا يف ةءاربلا ثحابم نم هّلحم

 مكح ناك اذإ اميف هابتشالا وه يأ ءام رمأب قلعتملا مكحلا يف كشلا وه :ةيمكحلا ةهبشلا نم دارملا(١)
 .اذكهو ءاسجن وأ ارهاط ءابحتسم وأ ابجاو وأ ءامارح وأ الالح امإ ءىش

 نأ وأ ءاسجن مأ ارهاط يمامأ يذلا بوشلا اذه ناك اذإ اميف كّشلا وه :ةيعوضوم ا ةهبشلا نم دارملا (1)
 .اذكهو.لخ وأ رمخ كاذ وأ لئاسلا اذه

 :.4794 صال ج « ىقثولا ةورعلا ككلسمتسما» يف

 ."594 1:١6 ةعيشلا لئاسو (4)
 نايرج مدع :وه «قالطإلاب كسمتلل ةفاضإ«ةيعوضوملا تاهبشلا ْق صحفلا بوجو مدعل ركذي امم( 6)

 حابصم» يف يئوخلا ديسلا هب حّرص اى) ةيمكحلا تاهبشلا يف صحفلا بوجول تركذ يتلا هوجولا

 -.صحفلا موزل مدع نم ةيعوضوملا تاهبشلا دراوم ضعب يف درو ام ىلإ ًافاضم«(١٠0 : ١ «لوصألا
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 نأ نكمي هنأ - - للسن يراصنألا خيشلاك- نييل نييلوصألا ضعب ركذ نكلو

 صحفلا مدع ناك اذإ اميف كلذو ؛ةيعوضوملا تاهبشلا نم دراوملا ضعب ينثتسن

 اذهب ةدعاق غاصت نأ نكمي هظاحلبو «ةريثكلا ةفلاخملا ققحت ىلإ يدؤي اهيف
 ققحت ةيعوضوملا ةهبشلا يف صحفلا مدع نم مزل ام ىتم هّنِإ :لاقيف لكشلا
 .صحفلا بجو ةريثكلا ةفلاخملا

 :كلذ ىلع ةلثمألا ضعب

 ءال وأ عيطتسم هنأب ناسنإلا كشي ةداع :جسحلا يف ةعاطتسمالا ةلأسم - ١
 ةفلاخملا ققحت كلذ نم مزليف ةءاربلا ةلاصأ لجأل صحفلا كرتررق ول انهو
 ةعاطتسالا زرحي ملهنأل جحلا هيلع بجيال ةنسلا هذه يف هنأ ظاحلب «ةريثكلا

 يناثلا صخشلا اذكهو «ةئلاثلاو ةيناثلا ةنسلا يف اذكهو ء.صحفلا مدع ببسب

 «سانلا دنع ةريثكلا ةفلاخملا وصح كلذ نم مزليف سماخلاو عبارلاو ثلاثلاو

 ال ىتح ليبقلا اذه نم ٍدروم يف صحفلا بجو انه نمو «هلوبق نكمي ال اذهو
 .ةريثكلا ةفلاخملا عقت

 ةدئاز لاومأ هدنع له ملعي ال ناسنإلا ناك اذإ :سمخلاو ةاكزلا ةلأسم -

 ىتح ةقباسلا ةنسلا يف سّمخملا لاملا رادقم نع ةدئاز وأ ةنوؤملا رادقم نع

 تبثي ال صحفي مل اذإف ةدايزلا دوجو لصأ يف كش هدنع دجوي انهف ءاهسمخي

 الو ةيناثلا ةنسلا يفالو ةنسلا هذه يف سمخلا هيلع بجيال يلاتلابو «ةدايزلا دوجو
 ,ارلاو ثلاثلاو يناثلا صخشلا ىلع سمخلا بجيال كلذكو ءاذكهو ةشلاثلا

 طورشم ةاكزلا بوجوف «ةاكزلا بوجو عوضوم يف يرجي ءيشلا سفنو ءاذكهو
 اذل ,مالكلا سفن يتأيف ءال وأ باصنلا رادقم لاملا غلب له كشيف باصنلاب

 .ةريثكلا ةفلاخملا لصحت ال ىتح صحفلا بجو

 ُكشو ام ةقطنم ىلإ ناسنإلا رفاس ول :ريصقتلل ةبجوملا ةيعرشلا ةفاسملا -“

 يلع لهف) :اهيف دراولا ةرارز ةحيحص :لثم .قرفلا مدعل ةيعوضوملا تاهبشلا قلطم ىلإ هنم ىدعتيف-
 يف عقو يذلا ٌكشلا بهذت نأ ديرت (ّنِإ كّتكلو ءال» :لاق ؟هيف رظنأ نأ ءيش هباصأ هنأ يف تككش نإ

 ١. ثيدحلا ؛هيلع ةساجنلا دورو ملعي ىتح رهاط ءىش لك نأ باب 7 :؟ ةعيشلا لئاسو («كسفن
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 صحفي مل اذإ انهف «ةالصلا يف ريصقتلا هيلع بجوت يتلا ةيعرشلا ةفاسملا هغولب يف

 نوكي اذكهو «هتالص يف رّصقي نل وهف ةفاسملا عطق مدع باحصتساب لمعو

 ثلاثلاو يناشلا صخشلا لاح اذكهو .عبارلاو ثل”اثلاو يناثلا رفسلا يف هلاح

 .ةريثكلا ةفلاخملا لوصح مزليف ...عبارلاو

 يراصنألا خيشلا لاق «ماقملا يف اهركذ نكمي يتلا ةلثمألا ضعب يه هذه

 عوضولملاب ملعلا ناك اذإ هنأ صحفلا بوجو يف لاقي نأ نكمي يذلا ٌمث) : كتقت

 مزل صحفلا لمهأ ول ثيحب صحفلا ىلع اريثك فقوتي فيلكتلا هب طونملا

 ."2(صحفلا رابتعا ءالقعلا مكحب انه نّعت ًاريثك فيلكتلا ةفلاخم يف عوقولا

 ! ؟كلذ ىلع ليلدلا وه ام :لأست دق نآلاو

 :ةيتآلا ةثالثلا ةلدآلاب كلذ ىلع ٌلدتسي دق :باوحجلا

 دجحأل لاق ةسردملا ريدم ْنأ ضرف ولف «ءالقعلا ةريس :لّوألا ليلدلا
 كرتي نأ رومألا صخشلل لهف «(سردلا اذه يف ءالضفلا مركأ) :صاخشألا
 .ءالضفلا نم بلاطلا اذه نأ يف كشأ انأ :لوقيو لصألا يرجيو صحفلا
 ل ةسردملل ءاج وأ ةزوحلل ءاج امدنع هنأ ىنعمب «يتعنلا مدعلا بحصتسيف

 مدعلا بحصتسييف ال وأ الضاف راص له هنأ يف كشأ نآلاو لضفلاب افصتم نكي
 .«عبارلاو ثلاثلاو يناثلا بلاطلا ين لالا اذكهو «لضفلاب هفاصتا مدع يأ«يتعنلا

 صحفلا كيلع هل نولوقي مأ كلذ ءالقعلا وأ ةسردملا ريدم هنم لبقي هارت لهف

 !!؟قفتا فيك لصألا قّبطت نأ كل سيلو مهنم لضافلا ةظحالمو

 .روكذملا دروملا لثم يف صحفلا موزل ىلع ترج دق ءالقعلا ةريس نإ

 نأ ىرت الأ) :اهيف ءاج بناجلا اذه يف ثتثث ملاعملا بحاصل ةرابع انهاهو
 ةدارإ يضتقي .«اممرد الشم ةعامجلا هذه نم ديشر غلاب لك طعأ» :لئاقلا لوق

 ملعلا قبس نم ىلع راصتقالا ال .نيفصولا نيذه عمج نّمع صحفلاو لاؤسلا

 ."”(هيف (مهعامتجاب

 )١( لوصألا دئارف 7: 555.
 ) )1"ا :ةودلا ملاعم
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 راضحإب ىلوملا رمأ ول اهب ليثمتلا ضعب نع ثتتث مظعألا خيشلا لقن دقو

 موزل ىلع ترج دق ةيئالقعلا ةريسلاف ارانيد مهنم دحاو لك ءاطعإ وأ دلبلا ءاملع

 ًاملاع نكي لَدِلَو منيح مهنم ٍدحاو لك نأب باحصتسالا نايرج مدعو صحفلا

 .""هموزل ىلع ةيراج ةريسلاو صحفلا مزلي لب

 اهيف حّرص يتلا ثّانث مظعألا خيشلا تاملك نم دافتسي ام :يناشلا ليلدلا

 ةريثك ةفلاخت يأ نع نكلو ..ةريثكلا ةفلاخملا هكرت مزلتسا اذإ صحفلا موزلب

 اذهف ءامزج يعرشلا مكحلل ةريشكلا ةفلاخملا اّنِإ !؟مظعألا خيشلا ثدحتي

 .صحفلا موزلب هنم - صلختلا - يصفتلا يغبني اروذحم لشمي هسفنب

 :هلصاحو كنت نيناوقلا بحاص نم رهظي ابر ام :ثلاثلا ليلدلا

 دوجولاب سيلو طرشلل يعقاولا دوجولاب ةطورشم ماكحألا هذه ْنأ
 «ةمولعملا ةعاطتسالاب ال ةّيعقاولا ةعاطتسالاب ٌطورشم ٌجحلا بوجوف «يملعلا
 ةّيقب اذكهو «ةمولعملا ةفاسملاب ال ةيعقاولا ةفاسملاب طورشم رصقلا بوجو اذكهو

 .صحفلا كاذنآ مزليف يعقاولا طرشلاب ًاطورشم بوجولا مادامو «ةلثمألا

 دوجو ىلع اهبوجو فقوتي |مّنِإ ءيش دوجوب ةطورشملا تابجاولا) : كنت لاق

 نيهنا نقم طورشم ال لطم لعلا لإ سلق ءانهورحوب مناقل نعال ظرفللا
 لوقي نأ هنكمي ال لاملا رادقمب هملع مدعل جحلا ةعاطتسا ردقب هلام نوك يف كش
 هنأ ملعيل هلام ةبساحم هيلع بجي لب ءيش لع بجي الو عيطتسم ينإ ملعأ ال ينإ

 لهلاملا اذه نأ يف ةبساحملا دعب كش ول معن ءال ٌدقاف وأ ةعاطتسالل ٌدجاو
 ىهتنا ."”(ظئنيح بوجولا مدع لصألاف ال مأ ةعاطتسالا يف هيفكي

 )١( لوصألا دئارف 557:7.
 )١( :لوصألا نيناوق 85١.
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 :ةلدألا هذه ىلع ّدرلا

 :ٍلي ام ةثالثلا ةلدألا هذه ىلع دريو

 موزل ىلع ةيئالقعلا ةريسلا داقعنا ملسن :لّوألا ليلدلا ىلإ ةبسنلاب امأ

 :قرفلا هجوو «قرافلا عم سايق وه تايعرشلا ىلع كلذ سايق نكلو ء.صحفلا

 كوكشملا ءيشلا نع ةءاربلا ةدعاق) :اهامس ًٌةدعاق انل لعج دق عراشلا نأ

 ءالقعلا دنع دجوي ال ثيحو «.ءالقعلا دنع ةدوجوم تسيل يهو «(لوهجملاو
 ةدلبلا هذه نم ملاع لك طعأ) :ينرعلا ىلوملا لاق اذإف ةروكذملا ةدعاقلا لشم

 بسحب - هنم مهفي .(ملعت ال ام كننع عفرو) :هلوقب كلذ نرقي ملو (ًارانيد
 اذهو ءروكذملا صحفلا كرتل ةءاربلاب كّسمتلا زوجي الو صحفلا موزل - فرعلا
 نم قلطم اهليلدو «ةءاربلا ةدعاق انل عراشلا لعج دق هْنِإف تايعرشلا يف هفالخب

 .صحفلا يرجن الو هقالطإب كسمتنف ةيحانلا هذه

 حبق ةدعاق يهو«ةيلقعلا ةءاربلاب ىّمسي ام ءالقعلا دنع دجوي هّنِإ :تلق نإ

 عرشلا دنع ةتباث ةءاربلا لوقت اذاملف «ةتباث ةيئالقع ةدعاق يهو «نايب الب باقعلا

 !؟ءالقعلا دنع تبنت ملو طقف

 ءاهقالطإب كّسمتلل ةلباق ةيظفللا ةّلدألاو ّيظفل ٌليلد ةّيعرشلا ةءاربلا :تلق
 لب صحفلا دعب اهب دّيقي مل ««نوملعي الام يتما نع عفر) :لاق منيح لوملاف
 ةءاربلا ىلإ ةبسنلاب هفالخب اذهو «هقالطاب كّسمتنتف ةيحانلا هذه نم ّقلطم همالك

 ةّيلقع ةّيضق يه لب ءاهقالطإب كَّسمتي ىّتح ًايظفل ًاليلد تسيل اهنإف ةّيلقعلا
 ردقلاو .طقف نقيتملا ردقلاب اهيف كسمتي ةيئالقعلاو ةيلقعلا اياضقلاو «ةيئالقعو
 لبق امل كلذ توبث اّمأ صحفلا دعب ام وه نايب الب باقعلا حبق ةدعاقل نقيتملا

 .مالكلا لّوأ وهف صحفلا

 ةفلاخملا موزل نم دوصقملا وه ام هنأ :هّدريف يناثلا ليلدلا نم هركذ ام اّمأو

 !؟اريشك
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 كلذ نم مزلي فوس يريغ صحفي ملو انأ صحفأ ملول هنأ :هبداري لهف

 !؟يريغ ةفلاخمب وأ يتفلاخمب ام لامجإ ملع لصحيف أمتح اندحأ ةفلاخت

 عطقب انأ ينم ةريثكلا ةفلاخملا لوصحب يلامجإلا ملعلا :وه دوصقملا نأ وأ

 وأ ةيضاملا ةنسلا يف وأ ةنسلا هذه يف انأ صحفأ مل ول هنأ ىنعمب ءيريغ نع رظنلا

 !؟ ًامزج ىنم ةلصاح نوكتس ةفلاخملاف ةيلاتلا ةنسلا يف

 ٌححلا ةهج نم ام ينم ةريثكلا ةفلاخملاب ملعأ ينأ :ىرخأ ةغايصب لوقن وأ

 !؟ىرخأ ٍةهج نم وأ .صحفأ ملول سمخلا ةهج نم وأ .صحفأ ملول اهيف

 نيبو ينيب دّدرم ّلامجإ ملع اذه نإ :هّدريف لّوألا وه دوصقملا ناك نإف
 ؛ازّجنم سيل روكذملا يلامجإلا ملعلا لشمو ءيريغ وأ انأ اّمإ هفارطأو ءيريغ

 يف لإ هّجوتملا فيلكتلاب الع دلو اذإ اميف ًازّجنم نوكي امنإ يلامجإلا ملعلا ْنِإف
 فّلكم انأو ء.سجنتم يمامأ نيءانإلا دحأ ْنأب تملع ول امك ؛هفارطأ وأ هيفرط
 رخآ ءام نع ثحبلاو اعم |ببانتجا لع بجي انهف ءسجبتتملا ءاملاب أضوتلا بنجتب

 «يريغ سبالمو يسبالم سجنتب الشم يلامجإ ملع كانه ناك اذإ امإ .ءوضولل

 لثمف «يئالتبا لحم نع جراخ وهف ,ةعامج انأ هفلخ يىلصأ ال ريغلا كلذو

 ءالعف يل هجوتم سبالملا ريهطتب مكحلا نوكيالو ازجنم نوكي ال روكذملا ملعلا

 امك ءبوشلا ريهطت موزل نع ةءاربلا يرجتف يودبلا كشلا قيداصم نم وه لب
 ال هّنِإف ينم ةعطق هيف ايأر اذإ نيقيدصلا نيب كرتشملا بوثلا ةلأسم يف لاح اوه

 .فيلكتلاب زجنم يلامجإ ملع ةفلاخم كلذ نم مزلي الو ءلسغلا |هيلع بجي

 هفلخ يىلصي ناك ول امك ؛هبحاصل ءالتبا لحم نيقيدصلا دحأ ناك اذإ معن

 نإ :لوقيف ءقيدصلا اذه دنع فيلكتلاب يلامجإ ملع لكشتي انهف ءالشم ةعامج
 نأ زوجي الف بنجلا وه ىبحاص ناك نإو ءلسغلا ّلع بجيف بنجلا انأ تنك

 . ""ازّجنم روكذملا ملعلا لشم نوكيف ..ةعامج هفلخ يلصأ

 رمألا) :يلامجإلا ملعلا ريثأت يف ةربتعملا رومألل هركذ دنع ”لوصألا دئاوف” يف كتنث ينيئانلا خيشلا لاق )١(
 وه ملاعلا صخش ناك يأ ءملاعلا صخشب قلعت هل ام لامجإلاب مولعملا فيلكتلا نوكي نأ :ثلاثلا
 نيصخش نيب اددرم لامجإلاب مولعملا فيلكتلا ناك اذإ يلامجإلا ملعلل رثأ الف .فيلكتلاب بطاخملا
 - نم لك قح يف ىرجت ةبانجلا مدع ةلاصأ نإف  كرتشملا بوشلا يف نيصخشلا نيب ةددرملا ةبانجلاك .



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق ل... م مهم م

 كسمنتي نأ ديري ال هنأ :شعتث يراصنألا خيشلا نع ًاعافد لاقي دق نكلو

 ٌكشلا ىلإ هعجرم اذه ْنِإ لوقت ىّتح يلامج الا ملعلاب رّبعي ل وهف يلامجإلا ملعلاب
 رظنلا عطقب - اهناونعبو اهسفنب ةريثكلا ةفلاخملا نأب لوقلا ديري وه لب «يودبلا
 نم وأ ينم تردص ءاوس «عرشلا اهضفريو ةلطاب يه - يلامجإلا ملعلا نع

 اذهب ةفلاخملا نأب انل نيأ نم :لأسنف هدهوصقم وه اذه ناك اذإ :لوقن

 .هب عمسن لو ءعرشلا نم ليلد هيلع دجوي ال اذه نإ

 ةريثكلا ةفلاخملا اوصحب يلامجإلا ملعلا يأ) يناثلا وه هدوصقم ناك اذإ امأو

 لكشم هنكلو ىربكلا ثيح نم ةيجو ٌءيش اذهف :(يريغ نع رظنلا عطقب انأ ينم

 :نايبب .ىرغصلا ثيح نم

 ةبسنلابف .ضرعلا وحنب وأ جيردتلا وحنب نوكت نأ امإ انه ةدوصقملا ةفلاخملا

 هذه يف ينم ةفلاخملا وصح اّمِإ يه ىنعمب .جيردتلا وحنب نوكتف جحلا ىلإ
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 نوكت دقو «ةّيجيردت ٌفارطأ هذهو ءاهدعب ىتلا ةنسلا يف وأ ةيتآلا ةنسلا يف وأ ةنسلا

 وحنب ءاوس - ةفلاخملل يلامجإلا ٌملعلا اذهو .ةّيعفد فارطأ هذهف رخآ ٍءىش يف

 نكلو ءايوربك حيحص ٌءيش وهو ءازّجنم نوكيو هب ملسن - ضرعلا وأ جيردتلا

 .ىرغصلا يف وه مالكلا

0 

 ةقلتذ حق معنا مو ال وأ الس الا را دكوب نهي اه نوما نأَب 2 هذه

 دجوت ال دقف «ةعبارلا وأ ةئلاثلا وأ ةيناثلا ةنسلل كلذ يف كشأس ينإ لاق نم نكلو

 ضراعم الب نيصخشلات

 قروب نانلنو نول ال ضار عن: قشر ادب يصح ملا ةناكجيمسملا ينكر دنا .معن

 :" لوصألا دئاوف ] .(خلإ ...ةعمجلا ةالص ريغ يف رخآلاب امهدحأ ىدتتقا اذإ ام :اهنمو...دراوم
 84١[



 ذر 0 ةربثكلا ةملاخملا تمزل اذإ صحفلا توجو

 ءاهمدعو ةعاطتسالا لوصح يف كشلا نع الضف الصأ اهنيح لاومأ يدنع

 لاومأ -اهنيح- يدنع دجوي ال دقف ءسمخلاو ةاكزلا عوضوم يف لاحلا كلذكو

 !!؟ ةاكزلا وأ سمخلا قحتست اّنأ كشأ ىّتح الصأ ةدئاز

 .دراوملا لك يف ةحضاو تسيل ةريثكلا ةفلاخملا عوقوب يلامجإلا ملعلا ىرغصف
 نكلو ءصاخشألا ضعب ٌقح يف وأ «دراوملا ضعب يف ةحضاو يه نوكت دق معن

 قح يف ىرغصلا تمت اذإ :لوقن هيلعو «ةّيلكلا ةدعاقلا بوث اهئاطعإ مزلي ال اذه

 .صاخشألاو دراوملا

 موزل نم كتتنث يّمقلا ازريملا هدافأ ام وهو - ثلاثلا ليلدلا نم ركذ ام امأو

 :هّدريف - يملعلا دوجولا ال يعقاولا دوجولاب ةطورشم ماكحألا هذه نأل صحفلا

 طرش ناك ءاوس ءصحفلا بوجو مدع يف ةيحانلا هذه نم قرف دجوي ال هنأ

 طرشلا ناك اذإ هنأ هتياغ «ةيعقاولا ةعاطتسالا وأ ةعاطتسالاب ملعلا وه بوجولا

 ىلإ ةجاح نود نم اهيف ُكشلا دنع بوجولا يفتتي انهف ةعاطتسالاب ملعلا وه

 بوجو الف ملعال هّنإ ثيحو ملعلا وه بوجولا طرش نأل ؛ةءاربلا ءارجإ
 ىلإ جاتحن انهف«ةّيعقاولا ةعاطتسالا وه طرشلا ناك اذإ ام هفالخب اذهو ءامزج

 .بوجولا تبثي دق يلاتلابو اعقاو ةعاطتسالا دوجو لامتحال ةءاربلا ءارجإ

 .هظاحلب ةءاربلا يرجنف

 ةعاطتسالاب ملعلا وه ٌجحلا بوجول طرشلا ناك ءاوس «نيريدقتلا الك ىلعف

 .ةيحانلا هذه نم صحفلا بجي الف «ةّيعقاولا ةعاطتسالا وه ناك وأ

 ففي



 ةعبارلا ةدعاقلا

 ةيئازريملا وأ ةينيئانلا ةدعاقلا

 يناهنم ةدافتسالا ناكملابف تمت ول ةدعاق كتنث ينيئانلا ازريملا خيشلل

 .ةريثك دراوم

 مزالمو هتباثمب وه ام وأ ًايمازلإ امكح ىلوملا عّرش ام ىتم هنأ :اهنومضمو

 اموأ لوانتلا ةمرح مزالت اهنكلو ًايفيلكت ًايمازلإ امكح تسيل اهّئإف ةساجنلاك - هل

 يدوجولا ناونعلا كلذ قيداصم نم هنأ يف كشن درف دوجو ضرف ول ةلاحلا هذه

 .اهمدعب مكحن لب هل ةصخرلا توبثب مكحن الف ءال وأ ةصخرلا هل تتبث يذلا

 ىنثتسا مث ًادحأ لع لخدُت ال هدبعل ىلوملا لاق اذإ مب كلذل كتتتث لثم دقو
 هلزوجي الف ال وأ ءاقدصألا نم هنأ ملعي لو درف يف ٌكّش ولف .هئاقدصأ كلذ نم
 ١ ."2لوخدلاب نذألا

 اهيلع ًاليلد مقي مل _كنتنث وهو «ةروكذملا ةدعاقلا نومضم راصتخاب وه اذه

 يذلا ىنعملا اذه توبث يف ةيفرع ةمزالم كانه نإ لاقو ءفرعلاب كّسمتلا ىوس
 .هيلإ انرشأ

 «تارمثلا ضعب اهيلع بتر امك «ةددعتم دراوم يف ةدعاقلا هذه قبط دقو

 : :كلذ نم ةلمح ركذن انه نحنو

 هتقال دقو ال وأ رك وه له يردنالو ءام انيدل ناك هنأ ضرف ولام -أ

 ؟هيلع مكحن اذامف ..ةساجن

 لوصألا دئاوفو 2.١145 :7 - يئوخلا ديسلل ينيئانلا ققحملا ثحب تاريرقت - تاريرقتلا دوجأ :رظنا )١(
 .5/5 :7- يمظاكلل ينيئانلا ققحملا ثحب تاريرقت -
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 هنأ :كلذ يف هجولاو ءسجنتلاب يأ ,ماصتعالا مدعب هيلع مكجن ثتتنث لاق

 .اهب لعفني وهف ةساجنلا هتقال ءام لك :لوقي لّوألا ,ناليلد انهاه اندنع دجوي
 اذإ :(يناثلا ليلدلا وه اذهو) لوقي يصيخرت مكح هنم ينثئتسا دق مكحلا اذهو

 .ءيش هسجني ال رك ردق ءاملا غلب

 اذهو ءّركلا وهو يدوجو ناونع ىلع تبصنا دق - ظحالن امى - ةصخرلاف

 مدع ةلاح يف يأ - آلإو .روكذملا صيخرتلا قيبطتل هزارحإ نم ّدب ال ناونعلا

 .نيبلا يف صيخرت ال - ناونعلا زارحإ

 كانه نكت مل اذإ |ميف ينيئانلا خيشلا هلوقي امّنإ مالكلا اذه نأ حضاولا نمو
 ةيّركلا تابثإ ناكمإلابفآلإو .اهمدعو ةيزركلا تابثإ يفاهب ناعتسي ةقباس ةلاح

 - ًالثم - ءاملل ةقب ةقباسلا ةلاحلا تناك ول امك «باحصتسالاب سججنتلا مدع يياتلابو

 ةيّركلا يأ - ناونعلا اذه لاوزب انككش مث ًاليلق ًائيش هنم انذخأ دقو ةّيركلا يه

 تناك ول اميف لاحلا اذكهو .ءباحصتسالاب ةيّركلا ءاقب تابثإ اننكمي انهف ؛هنع -
 ةقباسلا ةلاحلا لهجن انك اذإ اميف وه مالكلا امَّنِإو ..ةيّركلا مدع يه ةقباسلا ةلاحلا

 انك اننكلو ,مدعلاو ةيّركلا :نيتلاحلاب ملعن انك وأ ءاهمدعو ةيّركلا ثيح نم ءاملل
 ؛ةساجنلا وأ ةراهطلا وه له مكحلا نع ٍذئايح ثيدحلا يتأيف ءامهنم مدقتملا لهجن

 .هسفنب اهغاص يتلا ةدعاقلل هنم اقيبطت ةساجنلاب ثتنث مكح دق وهو

 نوكي يك هتجوز وأ هتخأ اهئأ ملعي ملو «دعُب نع ًةأرما صخش ىأراذإ - ب
 هذه ىلع ًءانب هّنِإ ..كلذ هل زوجي الف هنع ةيبنجأ ةأرما اّنأ وأ ءازئاج اهيلإ رظنلا

 «؛ناليلد انهاه اندنع هنأل ءاهيلإ رظنلا ةمرحب مكحلا مزليو كلذ زوجي ال ةدعاقلا
 -274..ْمِهِراَصِبأ ْنِم اوضْعَي َنيِنِمْؤُمْلل لق) :ىلاعت هلوق لشم وهو - امهدحأ ل 207 َ 2 هو و م 9

 نع ينوكسلا ةقثومك - يناثلاو «ةأرما لك ىلإ رظنلا ةمرحب ًايمازلإ امكح تبث
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 يناثلا ليلدلا اذهو ءامهيلإ رظنلا زّوجو ةجوزلاو مراحملا ىنثتسا دق - ")(هتنب

 وه بسانملا مكحلا نوكي زارحإلا مدع ةلاح يفو ؛هزارحإ مزلي يدوجو ناونع

 مريخ :رونلا((١)

 .7 ثيدحلا ؛حاكنلا تامّدقم باوبأ نم ٠١ 5 بابلا «174:15 ةعيشلا لئاسو (1)
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 ' .""رظنلا زاوج مدع

 امد ةأرملا تأر ول امك «ةدعاقلا هذه اهيف تقّبط يتلا ةلثمألا نم ًاضيأو - ج

 تسيل وأ «(ةيضيحلاب اهيلع مكحي ىتح) ةيشرق اهنوك يف تكشو «نيسمخلا دعب
 مزلي ةروكذملا ةدعاقلا ىلع َءانب هنإف .(ةضاحتسالاب مدلا اذه ىلع مكحيف) ةيشرق

 ضيحت ةأرما لك : لوقي امهدحأ «ناليلد اندنع دجوي ذإ ؛ةضاحتسا هنوكب مكحلا

 ةيشرقلا َّنِإ ا دل دع نول كل ناسا تكل

 لمعت نأ امل زوجي ال - ال وأ ةيشرق انأب - ةأرملا تكش اذإف «("”نيتس ىلإ ضيحتت

 ىتثتسملا يدوجولا ناونعلا زارحإ يأ ؛ةيشرقلا زارحإ دعب الإ روكذملا ءانئتسمالاب
 .مدقتملا مكحلا نم

 هنأ وأ .هنم لكألا زوجيف هماعط هنوك يف كشو ام ًاماعط ناسنإلا ىأر اذإ -

 .هنم لكألا زوجياال ةمدقتملا ةدعاقلا ىلع ًءانب هْنإ .هنم لكألا زوجي الف كلذك سيل

 ئرما لام لحيال» :ٍلّعيك هلوق وهو ماع امهدحأ «ناليلد اندنع دجوي هنأ ببسلاو
 اذهف ."”(هنم سفن بيط نعاللإ» ليقف ءسفنلا بيط ةلاح هنم ينثتسا دقو ؛«ملسم

 لمعلاو ةروكذملا ةدعاقلاب ذخألا ىلع ًءانب ءاج دق روكذملا مكحلا نأ :لأست دق نكلو )١(
 ل ل ل ل

 ؟ الع

 ماقملا يف ليصفتلا مزلي هن :الئاق لؤاستلا اذه نع ةقباس ةرضاحم يف ذاتسألا خيشلا ةحامس باجأ
 زوجي الف مراحملا نم اهنوك يف كش اذإ ام نيبو ءرظنلا زوجيالف ةجوز اهنوك يف كش اذإام نيب

 .رخآ ريدقت ىلع زوجيو ريدقت ىلع
 لاقيو ةكوكشملا ةأرملا ىلإ راشيف كلذك اهنوك مدع باحصتسا يرجيفةجوز اهنوك يف كش اذإ ام
 اهعم ةيجوزلا ققحن * مدع باحصتسا يرجيف كسشي نآلاو ةجوز نكت مل الثم ةنس نيرشع لبق هذه

 مراحملا نم اهنوك يف كش اذإ امأو ..اهيلإ رظنلا زوجي ال يلاتلابو ,ملعلا عوضوم يف كلذب لخدتو
 اهنوك يفنيو يلزألا مدعلا باحصتسا يرجي ةيلزألا مادعألا يف باحصتسالا نايرج ىلع ءانبف
 يف باحصتسالا نايرج راكنإ ىلع ًءانب امأو ءاهيلإ رظنلا زاوج مدعب مكحي يلاتلابو ءمراحملا نم
 ىهتنا .رظنلا زاوجب مكحلاو ةءاربلا لصأ ىلإ عوجرلا بسانملاف ةيلزألا مادعألا

 رظناف ..لكشلا اذهب حيرص ٌصن دجوي الف الإو «تاياورلا نيب عمجلا نم دافتسي امّنِإ ىنعملا اذه (؟)
 :7 ةعيشلا لئاسو ءضيحلا باوبأ نم ءضيحملا نم سأيلا دح باب يف ةدراولا ثيداحألا كلذ يف

 ٠/.

 :(جع) ةجحلا مامإلا نع بصغلا نم ١ بابلاو .5 مقر لافنألا نم 7” بابلا لئاسولا يف دراولا (")
 الد :بصغلا نم ١ بابلا لئاسولا كردتسم يفو ««هنذإ ريغب هريغ لام يف فرصتي نأ دحأل لحيال»
 - ه9 يبنلا نع 37 : :5 يناكوشلل  راطوألا لين يفو .««هنم سفن بيط نعألإ | ملسملا لام لحي
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 ناوئعلا زرمي مل هنأ ثيحو «(سفنلا بيط وهو) يدوجو ناونعل تبث دق صيخرتلا
 .ةيكلملا كوكشملا ماعطلا اذه نم لكألا زوجي الف روكذملا

 همّسق هل لاقو هريغل آلام صخش عفد ول ام ًاضيأ ةلثمألا هذه نمو - ه

 عفدلا زوجي ال ءال وأ ريقف هنأ ام صخش نوك يف كشلا عم انهف «ءارقفلا ىلع

 هنم ىنثتسا دقو «ملسم ئرما لام لحي ال :لوقي ماع ليلد اندنع درو هثنأل «هيلإ

 مزلي (ريقفلا) روكذملا ناونعلا زارحإ يف كشلا دنعف «ءارقفلا ناونع لاملا بحاص

 .هنذإ نودب ريغلا لام يف فرصتلا زاوج مدع ىلع لادلا لوألا مكحلا ىلإ عوجرلا

 :ضارعألاو لاومألاو سوفنلا باب ين طايتحالل دنتسملا يه ةروكذملا ةدعاقلا

 تاملك يف ةفورعم ةيضق دجوت هنأ ىلإ ريشن يبناجلا بلطملا باب نمو

 لاومألا باب يف لصألا ْنأ نم - ووهتتملا لإ توشتلا وه ةلعلو - ءانهقفلا نفعت

 .طايتحالاوه ءامدلاو جورملاو

 ركذي مل هنأ اَلِإ ."”لئاسرلا يف شعث مظعألا خيشلا كلذ ىلإ راشأ دقو
 خيشلا نأ الإ ."”كلذ ىلع ليلد دجوي ال عقاولا يفو ءلصألا اذمل دنتسملا

 ."”ةروكذملا ةدعاقلا وه لصألا اذهل دنتسملا نأب لاقو حّرص كت ينيئانلا

 نكلو ءفرصتلا زاوج مدع وه ًالثم لاومألا يف تباثلا لوألا مكحلا َّنِإف

 كشلا عمف «نذألا دعب لاملا يف فرصتلاب صخرو يناثلا مكحلا ين ينثتسأ

 ةمرح تتبث دق هّنِإف .سفنألا يف لاحلا اذكهو .ءفرصتتلا زوجي ال نذألا يف

 ناك نمل لتقلا يف ةصخرلا تبث تققولا سفن يفو هللا مّرح يتلا سفنلا لدق
 را ا نر ل لا كا اجا فن ديس ارفاك

 .«هسفن بيطب الإ ملسم ئرما لام لحيال» :هلوق-
 )١( لوصألا دئارف :رظنا ١7/8:7.

 ىدلولا هنم نوكي هنأو .ديدش هنأب ,حاكنلا رمأ ين ديكأتلا نم درو ام ضعب كثنتث خيشلا ركذ ءمعن )١(
 ىلإ - كتعضرأ ةأرما نأ كغلب اذإف» :ِهكِظ هلوقو «ةهبشلاب حاكنلا ىلع اوعماجت ال٠: لكي هلوقك
 .قباسلا ردصملا :رظنا . «ةكلهلا يف ماحتقالا نم ريخخ ةهبشلا دنع فوقولا نإ - هلوق

 ١90. :7 تاريرقتلا دوجأ :رظنا (*)
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 كلذ يف فقوتلا يغبني هلتق لحي رفاك وأ دسفم هّنأ ام صخش يف كشلا
 .ناونعلا زرحي ىّتح

 «ةجوزلا ناونع يف ةصخرلا تتبث تبث دق هّنِإف جورفلا ىلإ | ةبسنلاب لاح ا اذكهو

 .كلذ يف ةصخرلا قيبطت زوجي ال روكذملا ناونعلا زرحي ملاذإف

 ةيضقلا هذهل دنتسم ىلع لصحن فوسف ةروكذملا ةدعاقلا ىلع ءانب نذإ

 .ءاهقفلا ضعب تاملك يف ةفورعملا

 -هيلع انرثع امبسح- ةروكذملا ةدعاقلا ْنأ :وهو ؛ءىيش ىلإ انه رظنلا تفلنو
 اهنم نيدروم يفوهو ءدراوم ةثالث يف كنتنث ينيئانلا خيشلا تاملك يف تدرو دق

 ام وأ يمازلإ مكح كانه نوكي نأ امهب ينعنو ءًاعم نيديقلا ذخأ ىلع دمتعادق
 .يدوجو ناونعل صيخرت مكحلا اذه نم ىنثتسي نأو «همزالي

 .7/15 :7 لوصألا دئاوفو ١6« :7 تاريرقتلا دوجأ يف كلذ ظحالف

 )05٠( ةلأسم يف ىقثولا ةورعلا ىلع هتيشاح يف امك - ثلاثلا دروملا يف هنآآلإ
 رصنعلا ركذ ىلع رصتقا - ةورعلا نم حاكنلا باتك ةيادب يف ةروكذملا لئاسملا نم
 قيلعت سفنف ءيدوجو ناونعب تبث صيخرت كانه ناك املك :لاقو .طقف يناثلا

 يدوجولا ناونعلا كلذ زارحإ موزل ىلع لدي يدوجولا ناونعلا ىلع صيخرتلا
 .صيخرتلا توبث يف

 :اف حيضوتو ةدعاقلا ىلع قيلعت

 يك هيلإ ريشن لوقلا اذهو) لاقي دق «ةدعاقلا هذه ىلع قيلعتلا ماقم يفو

 نأ ديرن الو ءمات لكشب ةدعاقلا هذه نم كنتث ينيئانلا خيشلا دوصقم ىلجتي

 يدوجولا ناونعلا زارحإ موزل نم كنت هركذ ام نأب : (هيلع ًالاكشإ هلّجسن

 ناونعل تبث ام ىتم مكحلا نإف« :ملسم رمأ وهام دروم يف ةصخرلا قيبطت لجأل

 كسمتلا روذحم مزليألإو مكحلا كلذ قيبطتل ناونعلا كلذ زارحإ مزليهنإفام
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 .نييلوصألا دنع عنم لحم وهو «ةيعوضوملا ةهبشلا يف ماعلاب

 ال هنإف ءال وأ ملاع هنأ ام صخش يف كش دقو ءملاعلا مركأ :ليق اذإهنإف

 ناونعلا وأ عوضوملا زارحإ بجي لب .هعوضوم تبثي ال مكحلا ْنأل .هماركإ زوجي
 .مكحلا قيبطت ىلع ةمدقتم ةلحرم يف

 ءانعلا مشت ىلإ جاتحيالو «مّلسم رمأ وه بناجلا اذه يف ثتتث هدافأ ام نذإ
 .لاقيدق اذكه ..ةدعاق ناونعب هتغايصل

 دو يعل اع نسال عيضلا لاين دامب

 اوشا ماما له نم جر دنهل ؛ةيموضولا هلا يف والاب كاشن نا

 .ضرملا بسح ةصخرلا هل تتبث :بث يذلا يدوجولا

 :هلوق ّمث ءًادحأ لع لخدتال :ىلوملا لوق وهو .كثتنث هركذ يذلا لاثملا يفف

 ملاذإف ..يئاقدصأ يلع لخدت نأ كل زوجي :هنم دوصقملا نوكي« ءاقدصأألإ

 . كتقنث ينيئانلا خيشلا هدافأ ام ىلع قيلعتلا ماقم يف لاقي دق اذكه

 قيلات نق قش كانه :لوقيو بيجي رجب نأ ينيئانلا خيشلل نكمي لباقملا يف نكلو

 :يدوجولا ناونعلا لع صيخرتلا قيلعت نم دارملا فرعلا مهف وهو ءركذ ام ريغ

 نم مهفي فرعلا ْنإف -ًالثم- ةيّركلل يدوجولا ناونعلا زارحإ مدع ةلاح يف هنإف

 كّسمتلا باب نم سيل ىنعملا اذهو «ةساجنلاك اهمزاليام وأ ةمرحلا توبث كلذ

 مومعب كّسمتلا اهيف زوجيالو ةيعوضوم ةهبشلا نإ لاقي يك ءمكحلا مومعب
 سجن ءاملاف  ةيّركلا ناونع يأ - صيخرتلا تبثي ملاذإ هنأ مهفي فرعلا لب «ماعلا

 .رهاظ وه ( ماعلاب كسمتلا ريغ اذهو .هل ةساجنلا ةاقالم دنع

 .ةروكذملا ةدعاقلا حيضوت يف هلك اذه



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق ءءء ءءء ءءء ءءء ممم ومع ممم مه معمم ع

 كتنث ينيئانلا خيشلا عم ةشقانملا

 يذلا دروملا يف هنأ مّلسن نحن :لوقن لسن ينيئانلا خيشلا ةشقانم ماقم يفو

 ةبونلا نأو .ماصتعالاب مكحن ال - الثم ةيّركلاك - يدوجولا ناونعلا هيف ةزرحيال

 ةراهطلا لصأ ىلإ - ةيّركلا كوكشملا ءاملل ةساجنلا ةاقالم ةلاح يف امك - لصتال

 ينيئانلا خيشلا عم اهيف قفتنو اهب مّلسن ةيضقلا هذه ْنِإف .ةراهطلا باحصتسا وأ
 يأ ؛ةروكذملا ةدعاقلا يه كلذ ةتكن نوكت نأ نكمي امك لوقن اننأ الإ ءكتث

 هزارحإ موزل فرعلا هنم مهفي يذلاو .ءيدوجو ناونع ىلع صيخرتلا قيلعت

 ًارومأ ةتكنلا نوكت نأ نكمي كلذك . كثتنث هركذ امك ةروكذملا ةصخرلا قيبطتل
 هيعدي |ميف ةتكنلا رصح ناكمإ مدع ينعي يذلا رمألا .هركذ ام ريغ يه «ىرخأ

 ؛لوألا لاثملا ىفف ف ءاهركذ يتلا ةلثمألا عيمج يف هتظحالم نكمي ىنعملا اذهو

 امك سيجنتلاب مكحلا َّنإف ؛:ةساجن هتقال دقو ةيركلا كوكشلملا ءاملا لاثم وهو

 مدع باحصتسا لجأل ًاضيأ نوكي «ةروكذملا ةدعاقلا لجأل نوكي نأ نكمي
 امّنِإو ,ةدحاو ةعفد ءامسلا نم لزني ال وه ذإ «ًاليلق دجوي ةداع ءاملا نإف «ةيّركلا

 ىلإ ةّلقلا لّوحت يف انككش اذإف ءةّلقلا ىه ءام لك ةيادبف .تارطف لكش ىلع لزني

 ةهج نم يأ «ةهجلا هذه نم سّجنتلاب مكحن اذهبو ةّلقلا كلت انبحصتسا ةرثك
 .ةيركلا مدعو ةلقلا باحصتسا

 ناك ول امك ءروكذملا باحصتسالا يرجي ال دراوم لا ضعب ين هنإ :تلقاذإف

 هركذ اميف دنتسملا رصحني انهف «(ةقباس ةلاح هل دجوت ال يأ) ةعاسلا قولحخم ءاملا

 . كش ينيئانلا خيشلا

 تابثؤل نادنتسم دجوي لب ءرخآ دنتسم ًاضيأ دجوي ةلاحلا هذه يف :ٌتلق

 دجوي نأ لبق ءاملا اذه نإ :لاقي نأب «يلزألا مدعلا باحصتسا نكمي هّنإف

 مدع ّنأ يف ٌكشن قّقحت نأ دعبو «ًادوجوم ةيركلا فصو الو ةدوجوم هتاذ نكت م
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 مدعلا كلذ بحصتسنف ال وأ دوجولا ىلإ لدبت له (هدوجو لبق هل تباثلا) هتيّرك
 .دوجولا لبق تباثلا

 دقق روكذملا مومعلاف «ةيعوضوملا ةهبشلا يف ماعلاب كسمت اذه نإ :لاقي الو
 ةاقالمب سجنتي ٌركلا ريغ ءاملا :اذكه ليلدلا حبصأو ةيّركلا ناونع هنم جرخ

 !؟ماقملا يف ماعلاب كسمتلا نكمي فيك «ةيّركلا يف كشلا عمو ؛ةساجنلا

 ال هّنإف .هل ىنعم ال رمأ ةلأسملا هذه يف ةيلوصألا ينابملا ميكحت نإ :لوقن انإف

 انني ةساجملا يمال هيركلا كركجلا هباجتي ءالقعلا مكح نإ لوقن نأل ىنعم

 ال نييلوصألا ْنأل كلذو يلزألا مدعلا باحصتساب وأ ماعلا مومعب كسمتلا نم.

 .هل ىنعم ال مالكلا اذه نإ ..|مهتّيجح ىلع نونبي

 يف ءالقعلا دانتسا يفاني ال لوصألا ملع يف ةّيجحلا ىلع ءانبلا مدع ْنِإف
 .نيروكذملا نيأشنملا دحأ ىلإ ةساجنلاب مهمكح

 يف مكحلا دنتسم َّنِإ لوقي نأ كختنث ينيئانلا خيشلل نكمي ال هنأ :ةجيتنلاو
 دجوي هّْنإَف .ةدعاق لكش ىلع هتغصو هتيعّدا يذلا يفرعلا روهظنا وه سيجنتلا
 : و ع ٍِ 4 ع

 ىوعد حصت اال هعمو ؛مكحلل ادنتسم نوكت نأ حلصت رخآ تالامتحا اضيأ

 .اهصوصخب ةروكذملا ةدعاقلا ىلإ دانتسالا

 .لوألا لاثملا ىلإ ةبسنلاب اذه

 انّنإف ءال وأ ةجوز اهّنأ كوكشملا ةأرملا لاثم يأ ؛هركذ يذلا يناثلا لاثملا اّمأو

 اذه َّنِإ .اهتيجوز كوكشملا ةأرملا براقي وأ رظني نأ صخشل زوجي ال هئأب ملسن

 نوكي نأ نيعتي ال نكلو «يفرعلاو يعرشتملاو يئالقعلا انّسحب هب ملسن ىنعملا
 دانتسا لمتحي لب «ةمدقتملا ةدعاقلا نم كت هيلإ راشأ ام وه كلذ يف دنتسملا

 تاونس رشع لبق ةأرملا هذه ْنِإ لاقي نأ نكمي هنأ ىنعمب .باحصتسالا ىلإ مكحلا
 ناونعلا كلذ لّدبت له ٌكشن نآلاو ءاهيلع دقعلا لبق يأ .ةجوز نكت مل - ًالشم-
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 .ةبراقملا ةمرح تبثت ِ تبثت كلذبو «ةيجوزلا ةقالعلا ققحت مدع بحصتسنف ال وأ

 لبق ةيتخألا مدع باحصتسا ىلإ دانتسالا نوكي ال تخألا ناونع يف ,معن

 تباثلا ةيتخألا مدع ىلإ دانتسالا نوكي امّنِإو .كلذ لكاش ام وأ تاونس رشع

 ءاهتاذ دوجو دعبو ءافصوو ًاتاذ ةمودعم تناك اهدوجو لبق يهف ءاهدوجو لبق

 مدع يأ .فصولا مدع بحصتسنف ءال وأ ةيتخألا فصو دجو له هنأب كشن

 .ةيتخألا

 . كنت هركذ ام سيلو ءاذه وه لاثملا اذه يف دنتسملا لعلف

 لحم لاشملا اذهف «ةّيشرقلا يف ٌكشلا وهو .هركذ يذلا ثلاثلا لاثملااّمأو

 قلعت دق صيخرت هيف دجوي ال هّنإف .ةروكذملا ةدعاقلا قفو قيبطتلا يف لاكشإ

 ةأرملا :ناولعب 0 لوألا «نايمازلإ ن(كح دجوي امنإو .يدوجو ناوشنعب

 يف مكحلاف «نيتسلا ىلإ ضيحت ةيشرقلا :ناونعب يناثلاو .نيسمخلا ىلإ ضيحت
 .رخآ نم ًاصيخرت امهدحأ سيلو يمازلإ وه ًاعم هنم ىنثتسملاو ىنثتسملا

 هذه يف مكحلا دنتسم نوكي نأ نكمي هْنِإ :لوقن كلذ نع رظنلا ضغبو

 ةدعاقلا بسح ىعّدملا روهظلا وه سيل نيتسلا نود نيسمخ ىلإ ضّيحتلاب ةلأسملا
 .لزألا ذنم تباثلا ةيشرفلا مدع يأ «يلزألا مدعلا باحصتسا وه امّنِإو «ةمدقتملا

 انهف ءال وأ هل كلم هّنأب هيف كش يذلا ماعطلا لاثم وهو «عبارلا لاثملااّمأو
 ةجاح الو .باحصتسالا وه لوانتلا ةمرحب مكحلل دنتسملا نوكي نأ لمتحي ًاضيأ
 زبخ ةعطق يمامأ ناك ول امك «"”يتعنلا مدعلا باحصتساب كّسمتن لب يلزألا ىلإ انب

 .قوسلا نم ماعطلا يرتشا ينأو .كلذ لكاش ام وأ ةعرزم كلمأ ال ينأ ضرفو

 وأ يلاكلم راص هنأب نآلا كشأ انأو ءامزج يكلم نكي م ًاقباس زبخلا اذه نإ :لوقأف

 ءمودعم ديز: :لاقي نأك «تايهاملا نم ةّيهام ىلع مدعلا لمحي ةراتت :لوقن يتعنلا مدعلاب دارملا حيضوتل )١(
 دوجولا بلسل ًاديفمو ةّيهاملا ىلع ًالومحم هنوكل كلذو «يلومحملا مدعلاب روكذملا مدعلا لشم ىمسيو

 ديز: :لاقي نأك .هعوضوم نع تعنلاو هضورعم نع ضرعلا يفني ثيحب مدعلا نوكي ىرخأو ءاهنع

 هقرفو ؛ةصقانلا سيل دافم وهو ءام تعنب عوضوم لا فاصَتا يفن ينعي هنأل يتعن انه مدعلاف «ملاعب سيل

 نم ىرتشملا زبخلا لاثم يف امك «ةقباس ةبتر يف ههوجو نع غورفم عوضومب قلعتي هنأ يلزألا مدعلا نع
  .هالعأ هيلإ راشملا .ءقوسلا
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 .هدوجو دعب تباثلا هتيكلم ماع بحصتساف ءآل

 اهبحاص اضرب تككشو ريغلل اكلم زبخلا ةعطق تناك ول اميف لاحلا كلذكو
 ام ةرتف لبق تباثلا هاضر مدع بحصتساف .فرصتلاب

 باحصتسا نكمي لقأ الف يتعنلا مدعلا باحصتسا نكمي ملاذإف ءاذه

 .يلزألا مدعلا

 .ءارقفلا ىلإ هعفدا ليقو الام صخش يطعأ اذإ ميف وهو ءسماخلا لاشملا اّمأو
 باحصتسا ءارجإ نكمي ال هنأ مآ سن انهف ءال وأ ريقف هنآب ام صخش يف كسشو

 ًاريقف هنوك يف كوكشملا - صخشلا اذه َّنِإ لوقن نأ اننكمي ال يأ « ؛يتعنلا مدعلا

 نكمي ال باحصتسالا اذه نإ ههرقف مدع بحصتسن مث ءًاقباس ًاريقف نكي ل -

 |ميف ًاينغ ريصي امّنإو ءرقفلا يه ناسنإ لكل ةقب ةقباسلا ةلاحلا َّنأل كلذو ءانه هءارجإ

 .كلذ لكاش امو ثرآإلاو ةراجتلاك «ةدذعتم بابسأب دعب

 رقفلاب هضاقتنال ماقملا يف هءارجإ نكمي ال يلزألا مدعلا باحصتسا كلذكو

 نم كتتث هدافأ ام متي نأ نكمي لاثملا اذه يف نذإف ..صخشلا دوجو دعب

 يثرعلا روهظلا ىوعد ىلع لكشتسن هسفن تقولا يف اننكلو «ةروكذملا ةدعاقلا

 .روهظلا اذهل ًادنتسم نوكت نأل حلصت ةريثك دهاوش دجنىل انّنأ ذإ ؛ةدعاقلا هذه

 ىوعد بعصي هعمو ؛لاثملا ذه وهو ءدحاو دهاش دجوي رمألا يفام ىصقأ لب

 .روبزملا روهظلاب مزجلا

 وهنوكيدق دنتسملا ْنِإ :لاقيو شقاني نأ نكمي لاثملا اذه يف ىّتح لب

 نييلوصألا ءانب مدعو ..ريقفلل الإ لاملا عفدت ال :لوقي يذلا ماعلا مومعب كّسمتلا
 .ليلق لبق هيلإ انرشأ امك .هيلإ ءالقعلاو فرعلا دانتسا لامتحا يفني ال كلذ ىلع

 :ركذ ام ةصالخو

 تانبثمو دهاوش ىلإ ةجاحب يهو .ةدعاق ىعّدا دق كمت ينيئانلا خيشلا َّنأ
 ال امإ يهف «ةروكذملا ىوعدلا تابثإل ةحلاص اهّلك نكت مل اهركذ يتلا ةلثمألاو
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 تاالاتحا دجوت ثيح .- عبارلاو ثلاثلاو يناشلاو لوألا لاشملاك - ًادبأ

 سماخلا لاثملاك - يك بي ب وولا يو

 .ةدعاقلا هذمل يفرعلا روهظلاب مزجلا ىوعد اهعم بعصي اهتردنل اهنكلو «-

 .هل تبثم ال شتت هدافأ ام َّنأ :ةجيتنلاو

 ؟اهب ذخألا مدعو ةدعاقلا هذهب ذخألا نيب قرفلا ةلاح نع لأست دقو

 ءال وأ رك وه ةساجنلل يقالملا ءاملا اذه نأب كشلا ةلاح يف هنأ :لوقن

 نأل كلذو .ةساجنلا وه مكحلا نوكي ةروكذملا ةدعاقلاب ذخألا ىلع ًءانب هنإف

 مكحيف ضرفلا يف مودعم وهو ةيّركلا ناونع زارحإ ىلع دمتعي ةراهطلاب مكحلا
 نأك ءرخآ ًائيش عجرملا نوكي اهراكنإو اهب ذخألا مدع ىلع ًءانب امأو «ةساجنلاب

 .ةراهطلا يضتقي وهو «يلمعلا لصألا وه نوكي

 فق



 ةسماخلا ةدعاقفلا

 مارحلا ىلإ بيبستلا هةمرح

 ءاضيأ مّرح هيلإ بيبستلاو ٌمّرحم مارحلا لعف نأ ثنث يئوخلا ديسلا ركذ

 هيلع مرحي مى فلكملاف ,مرحم هيلإ بيبستلا كلذك ؛مارح سجنتملا ءاملا برشف

 .""كلذب ملعي

 .مّرحم مارحلا ىلإ بيبستلا ْنأب هجولا نع كّتاث يئوخلا ديسلا انلأس اذإو
 (سجنلا برشت ال) سفن نم مهفأ يفرع ناسنإك ينإ :لاقو فرعلا ىلإ انلاحأل

 .هتساجنب لهاج ىلإ هميدقتب هبرش ىلإ بّبست الو تنأ هبرشت ال هنأ

 ةرشابمك ٌمارح مارحلا ىلإ بيبستلا ةمرح نأ هانعم اذهف بلطملا اذهء انلبق اذإو
 .مارحلا

 :لهاجلا ةيحان نم ةيعرشلا ماكحألا

 ًاحيضوت مّدقن هذه هاوعد ىلع كتتتث يئوخلا ديسلا ليلد ركذن نأ لبقو

 :لهاجلا ةيحان نم ةيعرشلا ماكحألا لوح

 ملاعلاب مكحلا ّصتخي امنإو ءاعقاو هّقح يف مكح كانه نوكيا ال ًةرات لهاجلاف

 ةمرحب مكحلا اذه ْنأب انه اهركذن ةظحالم عم ..7707” :7 - يئوخلا ديسلل - ةراهطلا باتك :رظنا(١)
 يراصنألا خيشلا مهنم ؛ءءاهقفلا نم ةلمج هانبت لب هطقف كتنث يئثوخلا ديسلا هب درفني ال بيبستلا

 ىلع ةلادلا ةقّرفتملا رابخألا نم ريثك ةدعاقلا هذه ىلإ ريشيو) : «بساكملا# يف الئاق حرص يذلا لكس

 ا ةورخ ١ بساكملا ](تامّرحملا يف عوضوملا وأ مكحلاب لهاجلا ريرغت ةمرح
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 .اعم ملاعللو هل الماش مكحلا نوكي ىرخأو .طقف

 ةسّجنتم ةءابعب لص نم نإف ؛ةلوهجملا ةساجنلا يف ةالصلا :لّوألا لاثمو

 تفتلا ول اميف هتالص ةّحص ىلع تلد دق تاياورلاف .ةسّجنتم اّنأ لهجي وهو

 .20 ةالصلا نم ءاهتنإلا دعب ةساجنلل

 «ةالصلا نالطب عوضوم يف ذخأ -روكذملا دروملا لثم يف- ةساجنلاب ملعلاف

 روذحم كلذ نم مزلي الو ءطقف ةساجنلاب ملاعلاب صتخي نالطبلاب مكحلاو
 يفاديق ملعلا ذخأ دق انه هنأل ؛اهب نيملاعلاب ماكحألا صاصتخاو بيوصتلا

 اذهو «ةالصلا نالطبب مكحلل ًاعوضوم ذخأ ةساجنلاب ملعلاف .مكحلا عوضوم
 .©)بب نيملاعلاب ماكحألا صاصتخاو بيوصتلا روذحم هيف سيل

 -هيف اديق ملعلا ذخأ نمم يأ- ليبقلا اذه نم ناك مكحلا نأ انضرف اذإف
 ٌتمّدقو ةالصلا داراو تفيض ءاج ولف ءًامّرحم هيلإ بيبستلا نوكي ال ذئنيحف

 مارحلل بيبست ال ذإ ؛هيف روذحم ال اذهف ؛هتساجن لهجي وهو ًاسّجنتم ًابوث هل
 .مالكلا لحم نع ٌجراخ اذهو .ةحيحص نوكت فوس هتالص نأل ؛لطابلاو

 لمشيامم مكحلا ناك يأ «يناثلا طمنلا نم دروملا ناك اذإ |ميف مالكلا امنإو

 اريصع الثم تمدق ول امك ,هتوبث يف اديق ملعلا نوكي الو ءاعقاو لهاجلاو ملاعلا

 ةمرحلاف «ملعلا اهعوضوم يف ذخؤي مل سّجنتملا ريصعلا ةمرحو ,فيضلل ًاسّجنتم
 كلذ لثم يف زوجي لهف هب ملاعلا وأ مكحلاب لهاجلل ءاوس ءًاعقاو ةتباث نوكت
 !!؟زوجي ال وأ مارحلا ىلإ بيبستلا

 ةمرحك مارحلل بيبستلا ةمرحو ؛كلذ زوجي ال :كتنث يئوخلا ديسلا لاق

 نأ مث ءامايأ لجر بوث يف ِّلص لجر يف هلي هللا دبع يبأ نع ءمساقلا نب صييعلا ثيدح يف مك )١(
 541/ :* ةعيشلا لئاسو ] .هتالص نم ائيش ديعي ال :لاق هيف ىلصيت -ال هنأ هربخأ بوشثلا بحاص

 [ (تيبلا لآ)
 هناحبس هللا لب .هسفن يف تباث مكح دجوي ال هنأ هب داري - ةرعاشألل بوسنملا وهو - بيوصتلا ()

 لب ,.مكح لمهاجلا ٌقح ين نوكي ال نأ همزال اذهو .دهتجملا يأر هيلإ ىّدأ ام قبط ىلع همكحأشني

 لوحفلا داشرإو :46 :" لوصألا دئاوف :رظنا . طقف اهب نيملاعلاب ةصتخم ةيعقاولا ماكحألا نوكت
 -:51١. يناكوشلل -



 ا ]1 ا مارحلا ىلإ بيبستلا ةمرح

 :ءاربجتلا ريكابملا

 :ةيتآلا ةثالثلا هوجولا هذه بيبستلا ةمرح تابثإل كن زربأ دقو

 .ينرعلا مهفلا :لّوألا هجولا

 هنم مهفي مالكلا اذهف ء(دحأ مويلا ٍّلع لخدي ال) :همداخل ىلوملالاق ول

 نوكي نأ هل زوجي ال امك «هالوم ىلع وه لخدي نأ مداخلا اذهل زوجيال هنأ -افرع-

 .هيلع رخآ صخش لوخد يف اببس

 اهنم مهفي فرعلاف .«سجنلا برشت ال) :ةرابعلا هذه انتثآج ول |ميف هلثمو

 برش يف اببس نوكت نأ كل قحي ال امك «ةرشابم تنأ هبرشت نأ كل زوجي ال هنأ

 داجيإلا :هنع يهنملل نيداجيإلا ةمرح يهنلا اذه نم مهفي فرعلاف .هل كريغ

 .يبيبستلا داجيإلاو .ءيرشابملا

 . لهاجلا ٌقح يف ةمرحلا توبث :يناثلا هجولا

 مل سّجنتمو مّرحم بارشلا وأ ماعطلا اذه ّنأب لهجي يذلا ناسنإلا اذه ّنإ
 نم مكحلا عفري الو زّجنتلا عفري عفرلا ثيدح نإف ءأعقاو هنع ةمرحلا عفترت
 نيملاعلاب ماكحألا صاصتخا كلذ نم مزلل ساسأ نم هعفري ناك ول ذإ؛ساسأ

 ءطقف زّجنتلا وه عوفرملا لب «"”هّلحم يف لّصفم وه امك بيوصتو لطاب اذهو ءابب

 تنأو .هلاح ىلع قاب ّيولوملا ضرغلاو ءاهلاح ىلع ةيقابف ةّيضوغبملاو ةمرحلا اّمأ
 ىلوملا لع تّوف دق نوكت لهاجلا ىلإ سججنتملا بارشلا وأ ماعطلا كميدقتب

 .اعرش ٌمّرحو ءالقع ٌحيِبق ىلوملا ضرغ تيوفتو .هضرغ

 يف ءازجإلا :ثحبم «1417/ : رفظملا لوصأ بلاطمب رفظلا :انباتك عجار بلطملا اذه ىلع فوقولل )١(
 .انيقي أطخلا فاشكتا عم ةرامألا



 ا ااا 000000 5:

 .سجبنتملا ماعطلاب يرتشملا مالعإ موزل :ثلاثلا هجولا

 هعاب ول |ميف يرتشملا ملعُي نأ عئابلل ّدبال هنأ تاياورلا ضعب يف درو دق
 نمل هنّيبو هعب» :ةياورلا يف ءاج ثيح ءالثم سجنتملا نهدلاك ءاسجنتم اماعط

 .نومضملا اذهب ىرخأ ثيداحأ تءاج هلاونم ىلعو «"00هب حبصتسيل هارتشا

 ول هنآل مارح تنينفتلا نأب هنم دافتسي «(«هارتشا نمل هنيبو» :هاَتِكي مامإلا لوقف

 نأب لئاق لوقي ْنأ لامتحال ؛ماقملا يف ديؤمك هجولا اذه ركذ كتتث هنكلو

 . "”هرحم مارحلا ىلإ بيبست لك نأب ميمعتلا اهنم دافتسي الو ةّصاخ ةّيضق هذه

 :هيفو

 ال) :همداخل ىلوملالوق لاثمب ءاج دق وهف :لّوألا هجولل ةبسنلاب امأ

 ىلوملا نأ اهنم فرعلا مهفي ةيصوصخ لاشملا اذه يفو «(مويلا دحأ لع لخدي

 وأ همداخ ءاوس ؛هيلع لخدي نأ ادحأ ديري ال وهو ءالثم مويلا اذه بعتم

 ةرشابم برشلا ةمرح هنم مهفي ال .«سجنلا برشت ال) :لاثم يف نكلو .هريغ

 !!؟هب دوصقملا وه نم (برشت ال) باطخ نأل ؛اعم ابيبستو

 .(برشت ال) هل لاقي ىتح برشي مل بّبسملاف .بّبسملا هب دوصقملا ناك نإ

 ! ازاجم الو ةقيقح ال .هيلع قبطني ال يهنلا اذه لثمف

 ؛كتنث يئوخلا ديسلا مدخي ال اذهف ءبرشلل رشابملا هب دوصقملا ناك نإو

 ! ىعدملا تابثإل رشابملا نود بّبسملا ديري هنأل

 ءامهب حابصتسالل نيسجنلا نمسلاو تيزلا عيب زاوج باب «48:17 (تييبلا لآ) ةعيشلا لئاسو(١)

 .5 ثيدح

 00 ةراهطلا باتك :يف لسيف ىئوخلا ديسلل ةئالثلا هوجولا هذه عجار ()



 1 1 ] ] ز ] ]ز]ز]ز 101 مارحلا ىلإ بيبستلا ةمرح

 بّبسملا ىلع يهنلا اذه قيبطت ديري ال كمت يئوخلا ديسلا نإ :لاقيدق

 سجنلا برش نأب لوقلا ديري وهف ءاثلاث امش ديري لب ءانه رشابملا ىلعالو

 .دحأل هبرش يف اببس نوكت الو ةرشابم تنأ هبرشت الف «ىلوملل ضوغبم

 ةنيرق ىلإ جاتحي لاعفألل ةقلطملا ةيضوغبملا زارحإ نكلو .هيجو اذه :انلق

 ءاهدحول ةيجراخلا ةنيرقلا نع ةدّرجملا يماونلا نم دافتست الو .ةيجراخ

 يونا يل يا زفر ا ا يب
 :ةيجراخ ةّلدأو نئارق نم تديفتسا دق ءابيبست وأ ةرشابم ءاوس ءاقلطم انزلا

 .اهسفن ةدّرجملا يهاونلا نم سيلو

 ديسلا هحرط ول |اميف ىعاملا نم ٌصخأ ثلاثلا قشلا اذه نوكي .هعمو

 .ماقملا يف كتنث يئوخلا

 .حيبق ىلوملا ضرغ تيوفت نأب ملسن نحن :هّدريف ءيناثلا هجولا امأو

 :نايبب ءصقانلا ضرغلا نود لماكلا ضرغلا هنإ

 سفنف ءاسجن بارشلا وأ ماعطلا اذه نوكب ًالهاج ناك اذإ صخشلا نإ

 ناكو هتجرد نم لّلقيو فعضُي مل ول ذإ ؛كالملا ةجرد نم فعضُي لهجلا اذه

 فلكملا ىلع ىلوملا لعجي نأ ٌكشلا ةلاح يف بسانملا ناكل هلاح ىلع ًايقاب كالملا

 ! ةراهطلا ةلاصأ ال طايتحالا ةلاصأ

 لشثم تيوفتو «لهجلا نيح صقني ضرغلا نأ ىلع دهاش هسفنب اذهف

 تيوفت حبق وه تباثلا لب .تبثي مل ءيشلا اذهف حيبق هنأو روكذملا ضرغلا

 .طقف لماكلا ضرغلا



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق ل. /'”ك17111 ]1 ] ] ز]ز ]1 1 06,

 اهنم جورخلاو ةصاخ دراوم هذه :لوقنف .ثلاثلا هجولا ينهدافأ امامأو

 .لكشم ٌءيش ماع ٍنوناقب

 . "”كلذ بعصيف

 ففي

 ا ل ا و ل ا ا ا

 [؟١:8١ ىقئثولا ةورعلا كسمتسم ] ىهتنا .(ةّيلك بيبستلا ميرحت ىلع ليلد ال) :هصن



 ةسداسلا ةدعاقلا

 ةكرشلل عطاف ليصفتلا

 :نيتيسيئر نيتهج نم نوكي ةدعاقلا هذه نع ثيدحلا

 .اهكردم يف :ةيناثلا ,ةدعاقلا نومضم يف :ىلوألا

 ةدعاقلا نومضم يف :ىلوألا ةهجلا

 .ناعوضوم اندنع ناك ول هنأ :ةكرشلل عطاق ليصفتلا ةدعاق نم دوصقملا

 نكمي ال ةلاحلا هذه لثم يفف «رخآ مكح يناثلل تبثو .مكح امهدحأل تبث دقو

 .لؤألل يناثلا عوضوملا مكحالو «يناثلا عوضوملل لوألا عوضوملا مكح تبثي نأ

 .هصوصخب دحاو عوضوم ىلع نامكحلا عمتجي نأ نكمي ال كلذكو

 أوُلِسغاف ةالّصلا ىلإ ْمُتْنق اًدِإ ومآ َنيذّلا يأ اي)» :ىلاعت هلوق :كلذ لاثمو

 نإو ِنيَبْعَكْلا ذي فلج ْمُكِسوُؤَرِب اوُحَسم َْسْناَو ٍقِففاَرلا َلِ !إْمُكيِئَأَو كموجَو
 أ طئاَمْلا َنُم مُكنّم ٌدَح أ ءاحجْوَأِرْفَس َلَعْوَأ ىَضْرَت مُتُك نإَوأوُرَهْطا بنج منك

 .2«ايط اديِعَصاوُمَكَيِتَف ء ءاَم اوُدِجت ْمَلَق ءاسنلا ْمَتْسَمآل

 ا ا

 اوُمَمّيَتَق ءاَما ود لَ :تلاق يه ذإ ؛هل دقافلا ٌّقح يف مّميتلا بوجوو ءءاملل

 امك «ءاملل دقافلا قح يف تشي ٍثيال ءوضولا بوجو نأ هنم مزلي اذهو «4اَّيَط اديِعَص

 ا وم كا دن ع تبثي ال ًاضيأو ؛هدجاول تبثي تبنثي ال مّميتلا بوجو نأ

 )١(المائدة: <
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 َّنِإف هصوصخب دقافلا ٌقح ين وأ هصوصخب دجاولا ٌّقح يف - مميتلا بوجوو
 نيبو .- ءوضولا هيلع ّنأو - ءاملل دجاولا نيب ةميركلا ةيآلا يف دراولا ليصفتلا

 .مكحلا يف كارتشالا لامتحا - ليزي يأ - عطقي :- مّميتلا هيلع َنأو - هل دقافلا

 .عامتجالا وحنب مأ لدابتلا وحنب ًءاوس

 مك ُماَيّصلا ُمُكَلَع بِك أوثمآ َنِبلا اجيأ اي :ىلاعت هلوق :رخآ لاشم

 اع واوا مج م الع بِك
 ى ٠ يث

 ةيذف هنود سذلا لغو أ يأ نم ةَّدِعَق رَمَس َلَع وأ ًا ضير مُكدم

 .2« نيكس ٌماَعَط

 رفاسملا قح يف ءاضقلا تبث دق هنأ دجن ةميركلا ةيآلا هذه يفف

 نيحلو موصلا ليجي يدلاردعلا خيشلا ٌقح يف ةيدفلا تتبث تحلو «نضتيرلاو
 خيشلا نأ همزال - عوضوم لكل مكح توبث يأ - ليصفتلا اذهو .ةقشمب

 هقح يف تبثي ال- ديد د اكسلا ليغ لاورصقلا هاجت نس نكت رك ريبكا

 ّنإف ءءاضقلا نم هنّكمت مغر «ةيدفلا هيلع لب ءءاضقلا بوجو يأ ؛كلذ

 ضيرملاو رفاسملا - نيلّوألا نيعوضوملا نيب ةميركلا ةيآلا يف دراولا ليصفتلا

 موصلا لّمحتي يذلا ريبكلا خيشلا هقادصم يذلاو - ريخألا عوضوملاو «-

 رفاسملا قح يف ةيدفلا توبث لامتحا يأ ءلامتحالا اذه يفني «- ةقشمب

 يف - عامتجالا وحن ىلع - نيمكحلا توبث - ًاضيأ - يفنيو امك «ضيرملاو
 .ةمّدقتملا ةثالثلا تاعوضوملا هذه نم عوضوم لك ٌّقح

 ةدعاقلا كردم يف :ةيناثلا ةهجلا

 «يئالقعلا مهافتملاو «يفرعلا روهظلا ىوس ةروكذملا ةدعاقلل كردملا سيل

 اهنم اومهفل ءالقعلاو فرعلا ىلع - موصلا ةيآ - ةمدقتملا ةيآلا انأرق ول اننإف

 مكحب يّدعتلا زاوج مدع .عوضوم لكل مكح توبث لالخ نم اومهف يأ ءكلذ

 )١( :ةرقبلا 21817 185.



 ا 01011 ببببب ةكرشلل عطاق ليصفتلا

 لح يف نيمكحلا نيب عمجلا زاوج مدع كلذكو ءرخآ عوضوم ىلإ نّيعم عوضوم

 ةّيجح ىرحألاب وأ ,يفرعلا روهظلا ىوس سيل ةدعاقلا هذهل دنتسملاف

 اهتاسايق ىتلا اياضقلاب هبشأ اهّلعلو ؛كردملا ةحضاو ةروكذملا ةدعاقلاف ءروهظلا

 اهل نييلوصألاو ءاهقفلا ثحب مدعل ببسلا وه كلذ نوكي نأ لمتحيو ءاهعم

 ففي



 ةعباسلا ةدعاقفلا

 عوضوملاو مكحلا تابسانم

 ةدعاقلا نومضم :ىلوألا ةهجلا

 عم لماعتن نأ اندرأ اذإ اننكلو ,نّيعم عوضوم ىلع مكحلا بصنيدق
 دوجو لجأل هنأ الإ ءأقّيض - لماعتلا اذهل ًاعبت - عوضوملا نوكي امّبرف ظافلألا

 عوضوملا ةرئاد عّسوتت عوضوملاو مكحلا نيب فرعلا ناهذأ يف ةزوكرم تابسانم

 لجأل نكلو ًاعساو ظفللا نوكيف رمألا سكعني دق ًانايحأو ءيظفللا هقيض مغر

 .ًاقّيض حبصي تابسانملا كلت

 ناهذأ يف ةزوكرم .همكحو عوضوم لك نيب ةنّيعم تابسانم كانه نذإف

 ينعي يذلا رمألا ؛هتعسوت ىرخأو عوضوملا قييضت ًانايحأ يضتقت دق ءفرعلا

 .اهقبط ىلع ليلدلا مهف موزل

 لكؤيال ام لاوبأ نم كبوث لسغا» :ناسلب ةدراولا ةياورلا :كلذ لاثمو
 ,20(همحل

 نيلاؤسلا حرطن انه اهو .(كبوث)و (لسغا) يتملك دجن ةياورلا هذه يمف

 .:نييلاتلا

 ءامك ةفاضملا لئاوسلاب نوكي نأك «قلطملا ءاملا ريغب لسغلا يفكي له :لؤألا

 ؟ال وأ الشم لاقتربلا

 دارفأ رئاس ىلإ ىدعتي هنأ وأ .بوشلاب ٌصتخي روكذملا مكحلا له :يناغلا

 )١( ةعيشلا لئاسو ":  1٠6مايه تيبلا لآ ةسسؤم قيقحت .7 ثيدحلا ء,تاساجنلا باوبأ نم 8 بابلا .



 ااا 9 عوضوملاو مكحلا تابسانم

 ام وأ «ءابقلا وأ ,ةءابعلا وه لوبلا هباصأ يذلا 95 ضرف ول اك «سبالملاو شامقلا

 ؟بوشلا مساب افرع ىّمسي ال امم كلذ لكاش

 لاؤسلا ىلإ ةبسنلاب - لوقلا نكميف ؛ظافلألا عم رياستن نأ اندرأ ولاننإ

 ًالماش نوكي ظاحللا اذهب وهو «ةياورلا يف ًاقلطم درو دق (لسغا) ظفل نإ - ل لوألا

 مكحلا نكمي يلاتلابو ءفاضملا مأ قلطملا ءاملاب لسغلا كلذ ناك ًءاوس ءلسغ لكل

 .فاضملا ءاملاب لسغلا ةيافكب

 لسغلا رابتعاب مكحن عوضوملاو مكحلا تابسانم ةظحالم دنع اننأألإ

 وبه نمل معلا نم ضرشلا نأل قلت ذوب «فادقلا نوذ قتلظملا ءانملا ضروس

 هتفاثكو هتجوزل لجأل - فاضملا ءاملاو .بوشلا نع ةراذقلا ةلازإو ريهطتلا ىوس

 ءاملا صوصخب لسغلا رابتعاب مكحلا نوكي اذل ؛اهديزي لب ةراذقلا ليزيال -

 .نيعتملا وه قلطملا

 ةيثيحلاب حرصت ملنإو ةياورلا َنإف ؛يناثلا لاؤسلا ىلإ ةبسنلاب لاحلا اذكهو

 لالخ نمو .- فرعلا نأ الإ هيلع مكحلا لعج نيح عوضوملا يف ةظوحللا

 - عوضوملل ةيصوصخ دوجو دعبتسي - عوضوملاو مكحلا تابسانم ةظحالم

 نوك راهظتسا بجوي داعبتسالا اذهو هب مكحلا صاصتخا بجوت - بوشلا
 ينعي امم ءلوبلل يقالملا قلطمل ليثمتلا لجأل وه اهّنِإ بوشلا ركذ نم ضرغلا
 .بوشلا مساب ًافرع مسي مل نإو لوبلا هبيصي شامق لكل مكحلا ميمعت

 رثألا َّنأ يف باطخلا روهظ هأشنم ماقملا يف ةيلاثملل روكذملا راهظتسالاو
 بوثلا نيب ًاقرف هظاحلب فرعلا دجيال يذلا رمألا ءسيجنتلا وه لوبلل يعرشلا

 .لوبلا هيقاليام رئاس نيبو

 هنأ الإ ءادحاو عوضوملا نوكي نأ نايحألا ضعب يف ضرتفي دق :رخآ لائم
 مغرلا ىلع ءًاقيض نوكي رخآ مكح ظاحلبو ءاعيسو نوكي ام مكح ظاحلب
 ءارشلاو عيبلا ةمرح يف هدجن ىنعملا اذهو «-عوضوملا ةدحو يأ - هتدحو نم

 هل زوجي ال يأ ءكلذ هل زوجي ال فكتعملا َّنأ ىلع صنلا لد دقف ءفكتعملا ىلع
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 ةيلمعل ىدصتي ال فكتعملا نأ انضرف ول نكلو «"”هفاكتعا لاح ءارشلاو عببلا
 ؟كلذ هل زوجي لهف .هنع الدب ًاصخش لكوي اهّنِإو هسفنب ءارشلاو عيبلا

 فكتعملا ةسرامم وه هنع يهنملا ْنأ رابتعاب ءزاوجلاب مكحلا نكمي هن

 ةباينلاب صخش رمألا كلذ سرامي نأ اّمأ .هسفنب ءارشلاو عيبلا ةيلمعل

 .هزاوجب مكحلا نكمي اذل ؛هتمرح ىلع ليلدلا لدي ملاذهف .هنع

 هنع الدب ًاصخش لّكوو «هراد عيبي ال نأ رذن دق فكتعملا نأ ضرف ول نكلو

 ؟كلذ هل زوجي لهف «يراد عب :هل لاقو ,كلذ يف

 يدصتل دروملا اذه يف ةيصوصخ ال هنأ مهفي فرعلا ّنأل الك :باوسجلا
 نود نم «لقنلا مدع وه انه رذنلاب دوصقملا امّنإو ءعيبلا ةيلمعل صخشلا سفن

 .همدع وأ كلذ زاوج يناهمدع وأ هذه ةرشابملا ةلأسمل ةيصوصخ

 يي بيساو وو ب سوبا

 .")دراوملا فاللتخاب فلتخت

 «بيطلا مشي ال فكتعملا» :لاق لل رفعج يبأ نع ةديبع يبأ نع هدنسب :كتنث ينيلكلا خيشلا ىور )١(
 نم ٠١ بابلا 567:٠١ ةعيشلا لئاسو .«عيبي الو ءيرتشي الو «يرامي الو .ناحيرلاب ذذلتي الو

 .١ثيدحلا «فاكتعالا باتك باوبأ

 رمخلا تمّرخ» :ليق ول امك ءالشم باطخلا ءاوجأ نم ةدافتسم نوكت يتلا دراوملا ضعب , يفف )١(
 هب ظافتحالاو ةضواعملا نم ةفلتخم تايثيح هل رمخلا وهو انه عوضوملا نأ دجن ؛«اهراكسإل

 0 يم و با الإ كلذ ريغو
 تاطانملا ةفرعم نم ةدافتسم ى دراوم يف امهنيب .ىرخألا تايثيحلا نود راكسإلا بجوي يذلا

 نأ دج ل ءاسنلا 4ْمكَناَه 0 :ىلاعت هلوق يف امك «يفرعلا نهذلا يف ةزكترملا
 َنأ الإ كلذ ريغو ملكتلاو سمللاو رظنلاك ةريشك تايثيح هل تاهمألا وهو ةمرحلا عوضوم

 اهيلع بصنا يتلا ةيئيحلا نأ راهظتسا بجوأ ماقملا يف رومألا هذه ةيبوبحمب ملعي ناك امل فرعلا

 هذه اهيف ىعارت يتلا دراوملا ةيقب يف لاح ا اذكهو . .اهريغ نود حاكنلا ةيثيح يه ةمرحلاب مكحلا

 .ةروكذملا دراوملا فالتخاب اهيف مكحلا فلتخي يتلاو «تابسانملا
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 .ةدعاقلا كردم :ةيناثلا ةهحلا

 :ةيلاتلا ةيالغلا هوجولاب ةدعاقلا هذمل لالدتسالا نكمي

 :يفرعلا روهظلاب كّسمتلا :لّوألا

 ةيلومشلا وه «خلإ ...لاوبأ نم كبوث لسغا» :42 هلوق رهاظ نأ :بيرقتب
 هذه نوكتف .عوضوملاو مكحلا تابسانم نم هانركذ امل ًاعبت شامق ةعطق لكل
 هيضتقت ام قبط ىلع روهظ ظفلل دقعنيف ءظفللاب ةلصتملا ةنيرقلا ةباثمب تابسانملا
 .روهظلا ةّيجح باب نم  كاذنآ اهب ذخؤيو «ةنيرقلا هذه

 .ةرواحملا بيلاسأ ين يعونلا دهاعتلاب كّسمتلا :يناثلا هجولا

 ماعلا لامعتسا وأ ؛ماعلا ةدارإو مالكلا يف ٌصاخلا ظفللا لامعتسا َّنأ :بيرقتب
 .ةفراعتملا ةرواحملا بيلاسأ نم وه - (كبوث)و (لسغا) يف امك - صاخملا ةدارإو

 دقو «ةرواحملا يف ةفراعتملا بيلاسألا هذه قفو همالك حرطي ملككملا َّنأ ثيحو
 (مب ذخأن نأ مزلي ةجيتنلابف .بيلاسألا كلت هيلمت امب ذخأي نأ عماسلا ىلع بجو

 عماسلا - نيفرطلا الك نم يعونلا دهاعتلا مت ثيح «تابسانملا كلت هيضتقت
 .ةرواحملا يف ةجرادلا بيلاسألا كلت ىلع - مّلكتملاو

 .ديدج هقفب جورخلا نم "”يصفتلا :ثلاثلا هجولا

 ديدج هقفب انجرخل عوضوملاو مكحلا تابسانمب ذخأن ملول اننِإ :بيرقتب

 لب - ًالثم - ةءابعلا نود بوثلا صوصخ لسغ مزلي يلاتلاب ذإ ؛ةبيرغ جئاتنبو
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 لب «نامزلا كلذ يف دوجوملا بوثلا صوصخب روكذملا مكحلا صاصتخا مزلي

 .بطاخملا بوث صوصخب

 مكحلا تابسانم لالخ نم لإ اهؤاغلإ نكمي ال تايصوصخلا هذه ّنِإ
 !!ةبيرغ جئاتن ىلإ لوصولا وأ ؛طابنتسالا ةيلمع ليطعت مزليآلإو .عوضوملاو

 ا

 ب يري ميعم وع داو ووو يبا ألا

 وه طانملا حيقنتب ريبعتلاف ؛دحاو حلطصم اهنم دوصقملاو .ظافلأ ةعبرأ هذهف

 لوبلا نم كبوث لسغا لاققي امدنع يأ ءمكحلا ةتكن طانملا نم دوصقللا نأ رابتعاب
 بوشلا ناونع صوصخ وه سيل لسغلا بوجوب مكحلا ةتكن نأ مهفي فرعلاف

 مهلا هيكل ك0 يقرون يتعبك ميكي نذإ فرعا يتاللا لطم وه انو
 .بوثلا ناونع ةيصوصخ يغليو .هكالمو

 مكحلا يف بسانملا َّنأو ءعوضوملاو مكحلا تابسانم لجأل الإ كلذ سيلو

 ةرات عوضوملاو مكحلا تابسانمب ةنيرقلا هذه نع ريبعتلا مص انه نمو

 ..ةعبار ةيلاثملا لع لمحل ابو «ةثلاث ةي ةيصوصخملا ءاغلإبو .ىرخأ طانملا حيقنتبو

 .دحاو ّىنعم عيمجلا نم دارملاو

 طانملاو .بئاوشلا نم هتصلخ يأ ؛ءىشلا تحقن :لاقي ءزبيمتلاو بيذهتلاو ةيقنتلا وه حيقنتلا )١(

 بايثلا اهيلع قّلعت نأ نكمي ناصغأ تاذ يأ «طاونأ تاذ ةرجش لاقي «قيلعتلا عضومل مسا

 هكالمو مكحلا ةتكن يأ - ةّلعلا هب داريو طانملا قلطي ماقملا يفو . .اهلئامح ةطساوب فويسلاو

 فاصوألا رئاس نع مكحلا ةّلع زييمت وه طانملا حيقنتف ..اهب مكحلا عراشلا ةطانإل كلذو ؛-
 .باطخلا يف ةروكذملا تايثيحلاو
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 ىرخأ ةرابع الإ يه تسيل ءانريغ دنع ةدوجوملا سايقلا ةركف نإ :لاقيدق

 وه طانملا حيقنت يأ - روكذملا ريبعتلا نأ هتياغ ءاندنع تساثلا .طانملا حيقنت نع

 اهحور تناك امدعب سايقلا ةركف نحن ركنن اذالف ..سايقلا نع بذؤم ريبعت
 دروم نع ىذعتي امنإ رخآلا فرطلا ذإ ؛ةركفلا هذه لالخ نماندنعةتباث

 يذلا - بوشلا ناونع نع ىدعتن نحنو «سايقلاب هنع رّبعيو هريغ ىلإ صنلا
 .نينثإلا نيب قرافلا وه امف «طانملا حيقنتب كلذ نع رّيعنو - صنلا عوضوم وه

 !؟اندنع طانملا حيقنت ةركف لوبقو انريغ دنع سايقلا راكنإ ّمتي اذامل ىرحألاب وأ

 كَّسَت وه اهم كّسمتلاو ءروهظلا لع دمتعت طانملا حيقنت ةركف نإ :باوجلاو

 ال ام لاوبأ نم كبوث لسغا» :ليق اذإف ءامزج ةّجح وه يذلا يفرعلا روهظلاب
 .بوثشلا ناونع صوصخ اال شامقلا قلطم ةدارإ يف روهظ كانه ناك ,.«همحل لكؤي

 ىلإو ءروهظلا ىلإ دنتسي امّنإ شامقلا قلطم ىلإ يّدعتلاو ميمعتلاب كّسمتلاف

 .روهظلا ةيجح

 يبنلا ىلإ ءاج ًالجر ّنأ يور :يلاتلا لاثملا ركذن ةركفلا هذه حاضيا ةدايزلو
 :لاق .ىلهأ ىلع تعقو :لاق ؟كلام :لاقف !هللا لوسر اي تكله :هللاقو خل

 .2) فغتس او قدصت

 مكحلا صتخي له نكلو ءلجر لئاسلا نأ ضرف دق روكذملا ثيدحلا يف هْنِإ

 ؟هلهأ ىلع عقو لجر لك ىلإ ىدعتي وأ هب

 لجر للك ىلإ ىدعتي لب كلذ يف لئاسلا لجرلل ةيصوصخ ىرياال فرعلا نإ
 ابّنأ يأ «ةيلاثمللا لجرلا ةملك نم مهفي وهف .ناضمر رهش راهن يف هلهأ ىلع عقو

 .لجرلا قلطم وهف مكحلا عوضوم اّمأو «ماقملا يف لاثمك تركذ

 .ناضمر رهش راهن يف يلهأ تعقاو يأ ,يلهأ ىلع تعقو :ب دارملاو ٠١7. :4 يفاكلا يف ةياورلا رظنا )١(
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 .هل ًالهأ اهنوك اهيلع عقو يتلا ةأرملا يف ةيصوصخلا فرعلا ىريال اذكهو

 .اضيأ انزلا هب قحلي لب

 ...ةجح وه يذلا يفرعلا روهظلاب كّسمتلا دودح زواجتي ال انه يذدعتلا نذإ

 نأ نكمي له انهف للشثم بلا يف ابرلا مرحي هنأ لع صنلا لد اذإ ام فالخب اذهو
 تبثيف ءاليكم هنوك يه ربلا يفابرلا توبث ةتكن ْنأ ةجحب ليكملا قلطم ىلإ ىّدعتن
 سيلو ّنظلا لالخ نم مكحلا كالمل جارختسا اذه ّنأل ؛الك ؟ليكم ّلك ين ابرلا

 .يفرعلا روهظلاو فرعلا لالخ نم

 اذإف اليكم هنوك يه ميرحتلا ةتكن نوكب ّنظلا وه انه اندنعام ىصقأف

 .ائيش ٌّقحلا نم ىنغي ال وهو «ٌنْظلا ىلإ ًادانتسا كلذ ناك اهيلإ اندنتسا

 روهظلاب كّسمتلا ىلإ اهحور يف عجرت يه - ظحالن |مك - طانملا حيقنت ةركفف

 حضاو قرافلاو ..نظلاب كسمتلا ىلإ اهحور يف عجرت سايقلا ةركف |نيب «يفرعلا

 يف ةيصوصخلا ىري له فرعلا َّنأ يأ ؛قيداصملا يف فالخلا لصحيدق معن
 يذلا لجرلا يف ةدراولا ةمّدقتملا ةياورلل ةبسنلاب ضرف ول امك «ال وأ دروملا اذه

 يأ «ةيادبلا نم موصلل ًايوان نكي مل ًاصخش ْنأب ناضمر رهش راهن يف هلهأ عقاو

 - مزجي صخش بر انهف «لعفلا اذه هنم لصح دقو «راطفإلل ادّمعتم ناك هنآ

 اذهل ةيصوصخ ىريال فرعلا نأ - سايقلا ىلإ رمألا عجرألإو مزجي هنأ دكؤنو
 صخشلا اذه ىلإ روكذملا مكحلاب ىّدعتيف «طانملا حيقنت ةركف ةّيمامت ىريو رمألا
 صخشلا ىلإ مكحلاب ىدعتي الف ؛:ةيصوصخلا لمتحي رخآ صخسش اهنيب ءًاضيأ
 .نوكذملا

 هيلع قبطنت يذلا قادصملا صيخشت يف فالتخالا يأ - ةلأسملا هذه نإ
 .دراوملا رئاس يف ةيراج يهو .ءرخآ بلطم - ةركفلا

 يف نينثا نيب ًافالخ ههدصب دجت دق ءامزج ةّجح وه يذلا ًالثم روهظلاف

 .هيفني رخآلا |(نيب ,نّيعم ّىنعم يف ظفللا روهظب مزجي ًاصخش ىرتف ءدحاو دروم
 .اذكهو
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 ,'"”طانملا جيرخت نيبو طانملا حيقنت ةركف نيب حضاو قرف دجوي :ةصالخلاو

 «مالكلا يف دراولا صاخلا ناونعلل ةيصوصخ ىري ال فرعلا نأ ينعي طانملا حيقنتف

 طابنتسا ةلواحم ينعي طانملا جيرخت |منيب ءيفرعلا روهظلاب ًاكَسمت اهب كّسمتلا نوكيف

 لّوألا وه ةّجحلاو ءّنظلاب كّسمتلا ىلإ هحور يف عجري يذلا «ٌنظلا وحنب ةّلعلا

 .يناثلا نود

 فق

 تابثإ يف داهتجالاو رظنلا هادؤم نوكي نأ ودعي ال ذإ ؛سايقلا نع رخآ ريبعت وه طانملا جيرخت )١(
 .701 :" - يدمآلل - ماكحإلا :رظنا .هتّيلع نود هيلع عامجإلا وأ صنلا لد يذلا مكحلا ةّلع



 ةنماثلا ةدعاقفلا

 ةيعطقلا ةيولوألاو ىوحفلاب كّسمتلا

 ةدعاقلا نم دوصقملا :ىلوألا ةهجلا

 ءام عوضوم ىلع نّبعم مكحب ّصنلا مكحي دق هنأ ةدعاقلا هذه نم دوصقملا

 كلذو ءّصنلا يف دراولا عوضوملا ريغ ءرخآ عوضومل مكحلا توبث مهفي فرعلاو

 درفلا ىلإ فيعضلا درفلا نم - ًالشم - مكحلا ةيدعتك ؛ةيعطقلا ةيولوألا وحنب
 برضلا ةمرح هنم مهفي هّنإف «”4َفأ امه لّمتالَ» :ىلاعت هلوق يف امك يوقلا

 وه اهَّنِإ ميرحتلا كالم ْنأ روكذملا مكحلا يف ظحالملا ذإ ؛ةيعطقلا ةيولوألا وحنب

 يزال ل هديع برا قرأ برغل ل رهردمالبللا
 دق هّنِإف «"”هبقر قتعا هلهأ ىلع مئاصلا عقو اذإ :لوقي يذلا ّصنلا هلثمو

 ةيولوألا وحنب تباث وه هلهأ ريغ ىلع عقو نميف روكذملا مككحلا توبث نأب لاقي
 .اذكهو: ةيعطقلا

 وحلب ةزرحم نكت نأ ّدبال ةروكذملا ةبولوألا َّنأ ىلإ ةراشإلا يغبنت انهو
 ا يو ا ارا

 ."”ةجحب سيلوهو «ّنْظلاب كّسمتلا

 .77 :ءارسإلا()

 .يناكلا نع ةمدقتملا ةياورلا نومضم )١(

 هظفح) ذاتسألا خيشلا هيلإ راشأ امك ىوحفلاب ةيعطقلا ةيولوألا هذه نع ربعي دق :لوقأ (0)

 بحاص خيشلا كلذ ركذ امك ةقفاوملا موهفمب اهنع ربعي دق ًاضيأو ,ةدعاقلا ناونع يف (هلل

 وهو «ةقفاوملا موهفم يه ىوحفلا ةلالد َّنأ مهحالطصا نم دوهعملا» :لاق .كثتتنث رمهاوحلا

 -ىنعملا رابتعاب روكذملا يف هنم ىلوأ روكذملا ريغ يف مكحلا نوك يأ «ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا



 0 1 1 1 1 ةيعطقلا ةيولوألاو ىوحفلاب كّسمتلا

 ةيعطقلا ةيولوألا ىلإ دانتسالا هجو :ةيناثلا ةهجلا

 اذه يفو ..ةيعطقلا ةيولوألا ىلإ دانتسالا اذهل ىنفلا هيجوتلا نع لأست دقو

 :ةيتآلا ةثالثلا هوجولا ركذن نأ نكمي لاجملا

 يفرعلا روهظلاب كّسمتلا :لّوألا هجولا

 5 و 1 0 ص

 فأل ةمرح يف ًارهاظ نوكي :"”4ّفأ اَمَُش لقت القل :ىلاعت هلوق لثم َّنِإف
 و و

 .طقف فآلا ةمرح يفارصحنم نوكياالو ءامهوحنو متشلاو برضلاك .دازامو

 3 .ىفخي ال مى ةجح روهظلاو

 عطقلا ةيجحب كسمتلا :يناثلا هجولا

 و

 برضلا ةمرحب عطقن فوسف فألا ةمرحب انعطق دق انمد ام هنأ ىنعمب

 .روهظلا

 ةرواحملا بولسأ ةركفب كّسمتلا :ثلاثلا هجولا

 هنم مهفيو نودألا يف مكحلا ركذي نأ ةرواحملا يف ةلوادتملا بيلاسألا نم

 .ىلوألاب ىلعألل مكحلا

 وأ ءاهنع عدري مل عراشلا َّنأ ثيحو «ةرواحملا ماقم يف ةيفرع ةقيرط هذه نإ

 يذلا رمألا ءاهنع تكس دقو ةقيرطلا هذه رياغت ةقيرط هل نّيبي مل عرشلا ْنِإ :لق

 ءاضمإ تبثي اذهو ؛مهتارواحم يف سانلا ةيقب هيلع ام همالك يف كلسي هنأ هنم مهفي

 58٠. :8 مالكلا رهاوج :رظنا .«مكحلا نم دوصقملا-<

 )١( :ءارسإلا *77.



 0 لااا 1

 .2 )ل عراشلا

 .ةثالثلا هوجولا هذهل لوبقم ءىش ةيعطقلا ةيولوألاب كّسمتلا نذإ

 :رظن تفل

 باعت يف لمعتست دق (ىوحفلا) ةملك َّنأ ىلإ رظنلا تفلن انهو
 ىنعمب يأ «مدقتملا ىنعملاب اهنولمعتسي ةرات مهف «ىنعم نم رثكأ يف ءاهقفلا

 حتف نم ريظن اذهو «لاحلا روهظ ىنعمب اهنولمعتسي ىرخأو «ةيولوألا
 أضوتلا زوجي ةلاحلا هذه لثم ىفف ءًالثم ةيزعت سلجم داقعنا لجأل هراد باب
 تاقفارملا يف ةجاحلا ءاضق كلذكو «ةيزعتلا ناكم بنجب دوجوملا ءاملا نم

 5 .«.كلذب حرصي ملرادلا بحاص نأ لابخاو .ناكملا كلذ يف ةدوجوملا

 روضحلا يف نذأ دق وه ذإ ءىرخألا تافرصتلا هذه لثم يف نذألاب حّرصي

 لشم زيوجت دافتسي ىوحفلاب هنإ لاقي اذه مغر نكلو .ءبسحف ةيزعتلل
 انه (ىوحفلا) نم دصقيو ءرادلا بحاص نذإو ىرخألا تافرصتلا هذه

 هذه لم نذاي.هثآ رادلا بحاص لا رهاظ نأ ىأ :لاخلا رهاظ دهاش
 .ةيئزجلا تافرصتلا

 ىوحفلا َّنإف ءروهظلا ةّيجح وه ىوحفلل يناثلا ىنعملا اذهل ةّيجحلا دنتسمو
 وهو .روهظلا ةيجح باب نم ةجح نوكتف لاحلا رهاظ نع ةرابع تمادام
 صوصخب ذخألا ىلع دقعنت مل ءالقعلا ةريس َنِإف ءاّيلاح وأ ًاّيظفل هنوك نم معأ
 .يلاحلا روهظلا نمو هنم ٌمعألا لمشت يه امّنِإو بسحف يظفللا روهظلا

 .هنم موهفملاو مالكلا نومضم وهو ءىوحفلل ثلاث ىنعم ًاضيأ كانهو

 ةيآ يف امك ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلاب - ثلاثلا هجولا اذه يف هيلإ راشملا - ىنعملا اذه نع ٌريعي دقو (1)
 يف امك «ىندألا ىلع ىلعألاب هيبنتلاب هنع رّبعي - هل سكاعم - رخآ دروم كانهو ,ةمّدقتملا فيفأتلا
 يدؤي يذلا نإف 4 :نارمع لآ 4َكْنَلِإ هدَوُيِراَطنِقيُهْنَمأَت نإ ْنَم ٍباَتِكلا له ْنِمَول :ىلاعت هلوق

 نيدروملا الك نوكي ىنعملا اذهمو . .ةرذلا وهو ىندألا يدؤي ىلوأ قيرط نمف «راطنقلا وهو ىلعألا
 .ةدعاقلا هذه تحت نيلخاد
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 .اذك ًافرع هنم موهفملا نأ هنم دصقيو ءاذك مالكلا ىوحف َّنإ لاقيف

 ىبلعمو «لاحلا دهاشو .ةيولوألا .ىمهو .ةملكلا هذهل ةثالث ناعم هذهف

 ةيجحل يناثلابو .ةمدقتملا ةثالثلا هوجولل ةجح لؤألا ىنعملاب ىهو ..مالكلا

 .هانعم يف ًارهاظ نوكي مالك لك نأ كلذو ؛ًاضيأ روهظلا ةّيجحل ثلاثلابو ءروهظلا

 هيف ةّجح وهف .هنم مهفي ىنعملا اذه ناكو ءنّيعم ىنعم ىلع لدي ظفللا ناك اذإف

 .روهظلا ةيجحل

 فتق



 هعمساتلا ةدعاشفلا

 نابو رهتشال ًاقح ًاتباث ناك ول

 ركذت مل يهف ةروكذم تناك نإو «نيمدقتملا تاملك يف ركذت مل ةدعاقلا هذهو

 دعاوقلا نم يهو «نيرخأتملا ىدل اهامعتسا لوادت امّنِإو .حيرصلا لكشلا اذهب

 .طابنتسالا ةحصب سفنلا ةنينأمط هل ثروتو هيقفلا اهم نيعتسي ىتلا ةفيرظلا

 ضعب رضحتسن انه نحنو «ةددعتم ةروكذملا ةدعاقلا لامعتسا تالاجمو

 و ءرصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهركذن يتلاو ءتالاجملا كلت

 ديلا عفرت نكلو «نّيعم ينعم يف رهاظ يظفل ليلد دوجو ضرتفي نأ - -أ

 ليبق نم كلذو .ةدعاقلا هذبب ًاكَسمت ءرخآ ّىنعم لع سخر وود ادخ نع
 رهاظ ّنِإَف "0 (ِمِيِجّرلا ٍناَطْبّلا َنِم للاب ُذَِتْساَقَنآْرُّْلا ترق ادق :ىلاعت هلوق

 نكلو . .ميركلا نآرقلا ةءارق دنع ةذاعتسالا بوجو وه 4ُذِعَتْساَف» :ىلاعت هلوق

 هيقفلا نأ كلذ ؟اذامل . .الك :باوجلا ؟روكذملا روهظلا قبط ىلع هيقفلا يتفي له

 نأ ةهج نم بابحتسالا ىلع هلمحيو بوجولا ين روهظلا اذه نع هدي عفري امن
 مهمزلي ءاهقفلا ذإ ؛ةعّرشتملاو ءاهقفلا نيب اهرمأ رهتشال ةبجاو تناك ول ةذاعتسالا

 ةروكذملا ةيضقلا نإف «ىوتفلا هذه مازتلالا مهمزلي ةعّرشتملا نأ امك ءكلذب ءاتفإلا

 مزليو ,ميركلا نآرقلل مهتءارق دنع ًاءاسمو ًاحابص نونمؤملا اههجاوي ةيئالتبا ةيضق
 نم ًادحأ دجن ملانّنَأ لاحلاو . .اهرمأ يف ءاتفإلا رهتشيو اهظاحلب لاؤسلا رثكي نأ

 مازتلالا نم وحنلا اذه ىلع تسيل ةعرشتملا ةريس َّنأ امك ءكلذب ينفي ءاهقفلا

 ميركلا نآرقلا ةءارق دنع ةذاعتسالاب

 )١(التحل: 48.
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 ؛نابو رهتشال ًاقح ًاتباث ناك ول ةميركلا ةيآلا رهاظ نم دافتسملا بوجولاف

 لمحيو روكذملا روهظلاب كاذنآ هيقفلا مزتلي الف «هيفن ىلع ليلد هراهتشا مدعو
 .ةروبزملا ةتكنلل بابحتسالا ىلع هيف مكحلا

0 

 ًأوَمِصنَأَو هَل أوُعِوَتساَق ٌنآْرَقْلا ىِرق اَذِإَو) :ىلاعت هلوق اذه ريظنو

 بوجو يأ .بوجولا وه ةميركلا ةيآلا رهاظ ّنإف .274َنوُمَعْرُي رب ْمُكَلَعَ

 نم دارملا َّنأ ةظحالم عم ءميركلا نآرقلا ةءارق دنع تاصنإلاو عامتسالا
 بسحف ملكتلا مدع وأ توكسلا وه سيل ماقملا يف تاصنإلاو عاتسالا

 .هتءارق دنع نآرقلا ىلإ سفنلاو نهذلا هيجوت وه لب

 ١ ردكم وا هيفي مردلب 1 تاسنالاو عاد يرجو <ىتعلا ادعو

 نأ - توكسلا ىلإ ةفاضإ - همزلي نآرقلا ءرق ول هنأ لمتحي عّرشتم دجويال ذإ
 هيلع تسيلو ءًامزج لمتحم ريغ ءىش هّنإ | .هّلكب نآرقلا ىلإ ًاهَج اهججوتم هنهذ يقبي

 .ءاهقفلا ىوتف الو لب .,ةعرشتملا ةريس

 فشكي هراهتسشا مدعف «نابو رهتشال ًاّمح ًاتباث ناك ول روكذملا بوجولاف
 .همذع نع

 تاياورلا ضعب يف درو دقف ؛مارحإلل لسغلا ةلأسم ًاضيأ كلذ ةلئثمأ نمو

 اذهب ذخأتن له نكلو «"”لسغلا ركذي ةيفيكلا كلت ةلمج يفو ؛مارحإلا ةيفيك نايب

 ةلأسم يه ةروكذملا ةلأسملا ّنأل كلذو .الك باوجلا ؟بوجولاب مكحنو روهظلا

 ًاروهشم روكذملا مكحلا راصو «نابو رهتشال ًاقح ًاتباث بوجولا ناك ولف «ةيئالتبا
 اا وا و ايدو

 .بابحتسالا ىلع هلمحنو بوجولا يف هروهظ نع

 )١( :فارعألا 4*,.

 مارش تاوبا نم رارخاولا ينيك بايع كورت نسبلاو لايك اوال ملا :هلكع هلوق يف اك (0)
 ١١:4. ةعيشلا لئاسو :«8 ثيدحلا
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 اضمإ :ةروكذملاةدعاقلا اهيف لمعتست ىتلا تالاجملا كلت نمو -ب

 قلانقيف ةروهطظلا كنشمتلا لع ءالتغلا ىدل ةريس دنجوت هتف :ةيالقعلا ةريشلا

 وأ ةريس هل تناكل ةريسلا هذهب يضتري ملول عراشلا َّنأ :ةريسلا هذه ةّيجح تابئثإ
 راهتشا كلذ نم مزليو «ةرواحملاو مهفتلاو ميهفتلا ماقم يف ةرياغم ىرخأ ةقيرط

 هيلع امل ةرياغم ىرخأ ةقيرط راهتشا مدعو «ةيئالتبا ةلأسملا نأل .ةروكذملا ةقيرطلا

 .اهئاضمإو ةيئالقعلا ةريسلا هذهب عرشلا اضر نع فشكي ءالقعلا

 نكلو ؛نّيعم مكح اهّقح يف رهتشا دق ام ةلأسم َّنأ ضر اذإ -ج
 هذهب كّسمتلا نكمي هنإف «هتبثي وأ مكحلا كلذ يفني يظفل ّصن دجوي ال

 ليثمتلا نكمي ىنعملا اذهو ةلأسملا هذه يف روكذملا مكحلا.تابثإل ةدعاقلا

 نم دفتسن ملاننأ ضرف ول هْنِإف .ال وأ ةمزال يه له ةراجإلا ةلأسمب هل

 ال "”4ِهوُقُعْلاب أوُقْوَأ» :ىلاعت هلوق َّنأ انلقو «ةمزال اهنوك يظفل ليلد ّيأ
 يادوب تيه نأ انورا نكلر: كلذ نفي هتاوا هيد ملا نكد

 :لوقنو كلذ ىلع ٌلدتسن نأ ناكمإلابف ءرخآ

 يأ - ةلأسملا هذه َّنأ بو «ةراجإلا موزل ةعّرشتملاو ءاهقفلا نيب فورعلما َّنإ
 موزللا ثيح نم اهمكح نوكي نأ مزلي يهف «ةيئالتبا ةيضق - ةراجإلا ةلأسم

 ءاهقفلا نيب حضاولا مكحلا وه سيل زاوجلا نأ ثيحو ءاأحضاو زاوجلاو

 يأ - الإو ؛موزللا وه يعرشلا مكحلا نوك نبع فشكي ىنعملا اذهف ؛ةعّرشتملاو
 ًائيش ناكو ,ةعّرشتملاو ءاهقفلا نيب نابو كلذ رهتش هال -زاوجلاوه مكحلا ناك ول

 .موزللا وه مكحلا نوكيف ءكلذك سيل هنأ بو ءًامولعم

 :ةدعاقلا هذه ةّيجح ىلع ليلدلا

 لاؤسلا يتأي نكلو ..ةروكذملا ةدعاقلا قيبطتل تالاجملا ضعب ناك مدقت ام

 ؟اهتيجح نع

 نانئمطالا وه ةروكذملا ةدعاقلا ةّيجح ىلع ليلدلا َّنِإ :لوقن بناجلا اذه ينو

 )١((المائدة: ١



 508 01 1 هه نابو رهتش . هال ًاقح اتباث ناك ول

 ةمزال ةراجإلا نوكب ًانايحأ عطقلا لب نانثمطالا هل لصحمي هيقفلا َنِإف ؛عطقلا وأ

 ةججح عطقلا وأ نانئمطالا ْنَأ ثيحو ءًابجاو سيل مارحإلل لسغلا نوكوأ الشم

 اهسفنب يهفآلإو ؛عطقلاو نانئمطالا ةيجح ةهج نم ةدعاقلا هذه ةيجح تبثتف

 .عطقلاو نانئمطالا نم هثروت اهب ةربعلا لب ءاهب ةربع الو ةجح تسيل

 :مدعلا ليلد ليلدلا مدع ةدعاقو ةدعاقلا هذه نيب ف رغلا

 ةدعاقلا هذه نيب قرفلا ام :لاقيف لاؤسلا اذه نهذلا ىلإ رطخي دق انهو

 ينالفلا ءىشلا نأ نايحألا ضعب يف ركذي هّنإف 4 ليلد ليلدلا مدع ةدعاقو

 اهنم دصقي -مدعلا ليلد ليلدلا مدع ةلعاق يأ- ةدعاقلا هذه 9 :باوجلاو

 ىلع ليلدلا مدع ّنأل .لالح وه لاقي هتمرح كوكشملا ء ءيشلاف «ةءاربلا صوصخ

 .ةءاربلا تابثإل صاخ ةروكذملا ةدعاقلا لاجمف ءاغَقاو اهمدع ىلع ليلد ةمرحلا

 ىفف «ةءاربلاب ّصتخت ال ىهف «نابو رهتشال ًاقح ًاتباث ناك ول :ةدعاق اًمأو

 نم صنلا رهاظ رييغتل اهب انكَسمت دق هنأ ظحالن -ًالثم- اهقيبطتل لوألا لاجملا

 ىلإ ميركلا نآرقلا عاتساو تاصنإلا بوجو نم يأ ؛«بابحتسالا ىلإ بوجولا
 لاثملا يف لاحلا اذكهو «ةءاربلا نع يبنجأ حضاو وه امك اذهو «ءكلذ بابحتسا

 .ثلاثلا

 .نيتدعاقلا نيب حضاو قرفلاف

 :ثراوتملا زاكترالا ةدعاقو ةدعاقلا هذه نيب قرفلا

 .ماكحألا ضعب تابثإل دراوملا ضعب يف اهب ناعتسي دق ةيناث ةدعاق كانه

 نإ لوقن كلذ ريغو فاكتعالاو موصلاو لسغلاو ةالصلاو ءوضولا باب يف ًالثمف

 !!؟ةيدابع اهنوك ىلع ليلدلا وه ام نكلو ..ةيدابع رومأ يه رومألا هذه

 اهيتدابع تابثإ قرط دحأ نكلو .كلذ ىلع ّلدت ةياور دجن نأ بعصلا نم
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 انه ءاهقفلا مهب دصقأو - ةعّرشتملا ناهذأ يف زكترملا ذإ؛ثراوتملا زاكترالا وه

 اذهو «ّيبرق رمأ وه ءوضولا نأ .كلذ ريغ وأ تاياورلا نع رظنلا عطقب -
 مهلبق نيذلا هثراوتو«مهلبق نيذلا ءاهقفلا نع نيرصاعملا ءاهقفلا هثراوت زاكترالا

 أشنم دجوي الو ليي موصعملا نمز ىلإ لصن ىتح اذكهو «مهوقبس نيذلا نع
 دراوملا هذه ةيدابع تبثن كلذبو «ةراهطلاو ةمصعلا ندعم الإ رمألا اذه ىقلتل

 موصلا وأ ةالصلا وأ ءوضولا دارأ اذإ ةبرقلا دصقب نايتإلا فّلكملا ىلع مزلي هعمو

 .اهوحنو فاكتعإلا وأ

 لثم يف ةبرقلا دصق رابتعا هلالخ نم انتبثأ يذلا ثراوتملا زاكترإلا اذهو

 .(نابو رهتشال ًاتباث ناك ول) ةدعاق نيابي رخآ ءيش وه «دراوملا هذه

 نوكي اهيلإ لصوملا قيرطلا نأ الإ .ةجيتنلا ثيح نم ناقفتي دق امه ءمعن
 ةيدابع عوضوم يف (نابو رهتشال اتباث ناك ول) :ةدعاق قبطن نأ اندرأ اذإف ءافلتخم

 نوكي نأ مزليف «ةيئالتبا ةلأسم يه ءوضولا ةلأسم ّنِإ :لوقن ءًالثم ءوضولا

 بوجولا مدع وه مكحلا كلذ ناك ولو ءًاحضاو ةبرقلا دصق ثيح نم اهمكح
 ةبرقلا دصق بوجو تبثنف .سكعلا وه روهشملا نأ لاحلاو ءروهشملا وه ناكل
 .ءوضولا يف

 ثراوتملا زاكترالا يف هنع فلتخي ءوضولا ةيدابع تابثإ يف قيرطلااذهف

 ةلأسملا ةيئالتبا ذخأي ال ثراوتملا زاكترإلا قيرط ْنِإف ؛روكذملا رمألا تابثإل

 دوجو وهو طقف ينادجو رمأ ىلإ دنتسي وه لب «؛هاعذم تابثإ يف ايساسإ ارصنع
 زاكترالا أشن نيأ نم :لؤآستلا اذه هظاحلب حرطيف .ةعّرشتملا دنع زاكترالا

 .هاعدم ىلإ لصي ىّتح اذكهو ..ةّلع الب لولعم دجوي نأ نكمي ال هّنأل ؛روكذملا

 .(نابو رهتشال اتباث ناك ول) :ةدعاق نع فلتخي رخآ ٍءىش نم قلطني وهف

 زاكترالاف ,يئالقعلا زاكترالاو يعرشتملا زاكترالا نيب انه ةقرفتلا يغبنيو
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 ةيعرشلا اياضقلاب صتخي مهزاكتراو ؛ةعّرشتم مه |مب ةعّرشتملا ىلإ رظان يعرشتملا

 ناهذأ يف زكترملا نإ لوقن نأ ٌحصي ال الثم ءوضولا ةيبرق عوضوم يفف ءطقف
 مهل طبر ال - ةعّرشتم مه (هب ال - ءالقع مه اب ءالقعلا ْنأل ؛كلذ ءالقعلا

 يف هفالخب ءطقف ةيعرشلا اياضقلاب صاخ يعّرشتم زاكترا وه لب «هتينو ءوضولاب
 .ءالقعلا ناهذأ يف ةزكترم ةّيضقلا هذه نإف .(كلم زاح نم) :لوقت يتلا ةيضقلا

 عراشلا نإ ثيحو «ةنيعم ةعيرشب طبترت الو«ءالقعلاو لقعلا دوجو ذنم ةدوجومو
 اموي هنوقبطي ءالقعلا نأ لامتحال .هنع عدري لو روكذملا زاكترالا نع تكس دق

 .ءاضمإلا ىلع لد عدرلا مدعف «يعرشلا لاجملا 2

 ففي



 ةرشاعلا ةدعاقلا

 فرعلاب كسمتلا

 دراوم دجوت لباقملا يف نكلو .,فرعلا ىلإ دراوملا نم ريثك يف ءا ةفلا عجري

 يتلا دراوملا كلت ىلع فرعتن نأ ديرن انه نحنو «هيلإ عوجرلا اهيف 5 درا

 .""اهريغ نع اهزّيمنو هيلإ عوجرلا اهيف زوجي

 :فرعلا ىلإ عوجرلا اهيف زوجي يتلا دراوملا

 :ظافلألا ياعم صيخشت :لّوألا دروملا

 ىلإ عوجرلا اننكمي انهف .هنم دوصقملاب مزجن ملو ءام ةياور يف ظفل درو اذإ

 .دارملا صيخشت يف فرعلا

 هنأ هلاح رهاظف فرعلا ىلإ ًامالك هجّجوي منيح ملكت نأ :كلذ يف هجولاو

 ىلع ٌلدتسملا يظفللا روهظلاك يلاحلا روهظلا نأ ثيحو .فرعلا همهفي ام ديري

 ىلإ عوجرلا ةيجح كلذب تبثيف عراشلا لبق نم ةاضمملا ةيئالقعلا ةريسلاب هتيجح
 .روكذملا دروملا يف فرعلا

 وه :فرعلا نم دارملا َّنأب ثحبلا مامخ يف (هللا هظفح) ذاتسألا خيشلا ةحامس نم ةراشإلا يتأتس )١(
 فرعو ؛ماع فرع :نيمسق ىلإ مسقني وهو .سانلا اهيلع يتلا تازاكترالاو كولسلا عومجم

 كّسمتلاك .ىرخأ نود ةئفب صاصتخا نود نم سانلا ةّماع هيلعام لّوألا نم دارملاو ءصاخ
 هتقناعمو مداقلل فوقولاك .ىرخأ نود ةئف هيلع ام يناثلا نم دارملاو . .ةقثلا ربخو روهظلاب

 :اهارتخت]



 :نيتيضقلا نيتاه ىلإ رظنلا تفلن نأ ديرن انهو

 ءطقف يقباطملا لولدملا ديدحت ىلع رصتقي ال فرعلا ىلإ عوجرلا َّنأ :ىلوألا
 لاوبأ نم كبوث لسغا» :ِهَتَِِط هلوق لثم يفف .,كلذ نم ّمعألا ىلإ هادعتي امّنإو

 نم ةءابعلاك بوشلا ريغ ىلإ مكحلا ميمعتل فرعلا ىلإ عجرن «"""همحل لكؤيال ام
 مكحلا تابسانم ةنيرق ىلإ ادانتسا ةشرفألاو ةيناطبلاك سوبلملا ريغو لب «سوبلملا
 ءاغلإو طانملا حيقنت باب نم نوكي |مَّنِإ فرعلا ىلإ روكذملا غوجرلاو .عوضولملاو

 ىنعملا مكح ميمعتل لب ءيقباطملا ىنعملا صيخشتل سيلو .ءبوشلل ةيصوصخلا
 لاح رهاظ ذإ ؛ًاضيأ ةّجح وه عوج را اذهو ءىرخألا شامقلا ءاحنأ ىلإ يقباطملا
 نأ مولعملا نمو «ةرواحملا بيلاسأ هيضتقت هيضتقت ام بسح موهفملا ديري هنأ ملكتملا

 .ةرواحملا بيلاسأ نم ءزج يه عوضوملاو مكحلا تابسانم

 هتفلاخم مغر مّلكتملل دوصقملا ىنعملا صيخشت يف فرعلا ىلإ عجرن دق ًاضيأو
 تردص يذنلا يعامتجالا طيحملاو ةئيبلا باسحلا يف انلخدأ ول |ميف كلذو علل

 مدع ةلاح يفو «ليللا ةالص يلصي نآب رذن ًاصخش ّنأ ضرف ول امك .ةلمجلا هيف

 روكذملا صخشلا نأ ضرف اذإ هنإف «غلبم اذكب ءارقفلا ىلع قدصتيس هنإف هتالص

 وأ قّدصتلا هيلع بجي لهف ؛ «ليللا ةالص ٌلصي ملو يلايللا نم ةليل يف ضرم دق

 بسانملا 5 لاقيدقف «ةيوغللا اهيناعم ىوتسم ىلع ظافلألا انرياس اذإ اننِإ !؟ال

 يتلا ةيعامتجالا ةئيبلاو طيحملا انظحال اذإ اننكلو .هقح يف قّدصتلا توبئ وه

 اذه مهرذن لثم يف نودصقي ةداع سانلا َّنأ انملعو صخشلا اذه اهيف شيعي
 اننإف .كلذ لكاش ام وأ ضرم اهيف نوكي يتلا ةلاحلا هذه ريغ يف قّدصتلا ءادأ

 .قدصتلا بوجو مدعب مكحن دق

 نينو ىفراطلا ىتعملا صيخبصت تان نم ركب 1 فرعا لإ عويجرلا ادهن
 هطيحمو هتئيب ظاحلب ملكتملا دوصقم صيخشت باب نم لب طانملا حيقنت باب
 .يعاْتجالا

 مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم قيقحت ١. ثيدحلا .تاساجنلا باوبأ نم 8 بابلا «4 ٠5 : ةعيشلا لئاسو )١(
 .مالسلا



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق 000.006 هه عه هه عع عه هه معمم ٠

 دق مالكلا نم دوصقملا ىنعملا صيخشت يف فرعلا ىلإ عوجرلا نأ :ةلمجلابو
 ال وأ يوغل يقباطم لولدمل اصيخشت هنوك نم ٌمعأ نوكي

 موهفملا وه ام صيخسشتل ةمّجحح وه من فرعلا ىلإ عوجرلا نأ :ةيناثلا ةيضقلا
00 

 اا ور ب ب رو هرم ت1 رانا

 :اهلصاح

 نمشي الو اذه اسنامز ىف ظانلالا نيم دريصقلا نيكس انت قريغلا نأ
 ىلإ عوجرلا لكشي دق هعمو ؛هل هترصاعم مدعل نامزلا كلذ ينموهفملاوهام

 وأ ةنس فلأ لبق نم انيلإ ةدراولا صوصنلا نم ظافلألا ليلادم مهف يف فرعلا
 !؟قباسلاو يلاحلا نيفرعلا نيب دوصقملا فالتخا لامتحال ءديزي

 ىّمسي يئالقع لصأ كانه دجوي :لوقن لاكشإلا اذه نع باوجلا يفو

 ظفلل يناعملا نم ّىنعم رّيغت يف كش ام ىتم هّنأ :هلصاح «ةغللا يف تابثلا ةلاصأب
 .رّيغتلا اذه لوصح مدع ىلع ىنبي هّنإف هظافلألا نم

 رمأ وه ظافلألا يناعم يف رّيغتلا لوصح نأ روكذملا لصألل أشنملا ّلعلو
 لوصح مدع ىلع ءالقعلا ينبي هئطبو هتردن لجأل وهو ردان وأ ءادج ءيطب

 .مهملا رمألاب سيل - لصألا اذهل أشنملا ةفرعم يأ - روكذملا بلطملا نأ آلإ .رّبغتلا
 دنع ظافلألا يناعم يف رّيغتلا مدع ىلع ءالقعلا ءانب يأ ؛ةجيتنلا وه مهملا امّنِإو

 .اهيف كشلا

 :اهنم .,تاهّبنملا نم ةلمح ةظحالمب لصألا اذهل لالدتسالا نكميو

 انهتحل اطوو ةنيميدلقلا ييقكلا نتا ويفر ادع تن بح نق ةااشتنللا ريس دا ك1

 ذحخألاو - افرح وصلا رعجلا + نيواودو ةغالبلا جهنو يربطلا خي دراتك -

 موي اهقيبطت لمتحي ةريسللا هذه نأ تيحو هفيلأتلا رصغ ىف ةمووهتملا اهرهاوظب
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 .اهئاضمإ ىلع لدي اهعدر نع توكسلاف ؛ةيعرشلا صوصنلا ىلع ام

 مهئإف .هاّيط نيرخأتملا ةمئألا باحصأ نم ةعربشتملا ةريسب كّشسمتلا - ب

 ٌلديوهو مايه نيمدقتملا ةمئألا نع ةرداصلا صوصنلا رهاوظب نوكّسمتي اوناك
 ا ا ا ع ورع

 ٌرشتم مهنوك مدع مزليألإو لي
 هين ةّئسو «هللا باتك ىلإ عوجرلاب انترمأ دق ةيعرشلا صوصنلا نإ - ج

 رمأ رشعتل اتباث يئالقعلا لصألا اذه نكي م ولف همه ماركلا هنيب لهأو لل

 اذإف «هنم دارملا صيخشت عرف وه ام ٌصنب لمعلا َنأل ءرداصملا هذه ىلإ عوجرلا

 .اضيأ ًارّذعتم هب كسمتلا رمأ ناك .هرودص رصع يف هنم دارملا صيخشت رّذعت

 رّدعتل :طابنتسالاو داهتجالا باب ّدس همزال روكذملا لصألا مدع َّنِإ - د
 ..ءاتفإلا ىلع ةردقلا مدع يللاتلابو .ظافلألا يناعم نم هيقفلا ىلع دارملا صيخشت

 .ًامزج لمتحم ريغ رمأ وهو

 ىلع لادلا ؛يئالقعلا لصألا اذه ىلع ةعبرأ تاهبنم هذه َّنأ :لصاحلاو
 ..ظافلألا يناعم يف رّيغتلا مدع

 :كا ردتسا

 ا تا ع ع ياوعا
 ل ا ل و ا ع نئارق
 ىنعمب (ْنْظلا)و «نيفرطلا فواعت عمت اديس اهنامؤ نق( كلا نإف .(نظلا)و

 تارشؤملا نكلو ؛مزجلا ةجرد ىلإ لصي نأ نود رخأآلا ىلع نيفرطلا دحأ ناحجر

 ينانويلا قطنملا ةسارد ببسب لصح دق ديدج ءيش وه روكذملا ىنعملا نأ ىلإ ريشت
 اذه اوحلطصا نيذلا مه نويقطنملاف ؛ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا ىلإ هلوخدو
 اذلو .ةّيعرشلا صوصنلا ىلع ةيقطنملا تاحلطصملا مّمعن نأل ىنعم الو «ىنعملا
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 نوقلطي ملعب سيل ام ّلكف ملعلا فالخب ٌكشلا نورسفي ةغللا لهأ َنأ دجن
 ىلإ ةبسنلاب اذكهو «نيفرطلا يواست ةلاح ىلع نورصتتقي الو كشلا ناونع هيلع
 ةغللا يف اهّنكلو مزجلا ال ناحجرلا ىنعم اهنم نوديري ةقطانملا َّنإف ؛ّنرظلا ةملك
 هذه لمعتسا دق ميركلا نآرقلا ْنأ ظحالن لب «نيقيلاو ملعلا ىلع ىّتح قلطت دق
 ."”اضيأ نيقيلاو مزجلا دروم يف ةملكلا

 ةلاحب ٌصتخي يناعملا يف رّيغتلا لوصح مدع ةلاصأ ىلإ عوجرلا نأ :ةصالخلاو
 ] .رّيغتلا لوصح ىلع دعاست نئارق دوجو مدع

 : كسستُم قئادحلا بحاص ىلع درلا

 تلد دقف«لحلا يف ةمامح لتق اذإ مرحملا ةلأسم يف كلذ ركذ دقو فرعلا ةّيعجرمب
 ؟ةمامحلا نم دصقي اذام هّنأب ءاهقفلا نيب ٌمالك عقو دقو «ةاش هيلع نأ ىلع ةياورلا

 ناك ام دوصقملا نأ وأ «"ءاملا ”ٌبعتو ””ريده اهل ناك ام اهنم دوصقملا له
 !؟«”اهقنع ف ٌقوطاهل

 ام كرتن نحن :هيف لاق ًامالك ثتتث كرادملا بحاص ركذ لاجملا اذه يفو
 اذإو.هب ذخأن ةمامح هنأ هيلع قدص امف فرعلا ىلإ بهذنو ةغللا لهأ هيلإ بهذ

 .هكرتن هيلع قدصي ىل

 :اهنم ركذن ,ميركلا نآرقلا نم ةددعتم عضاوم يف درو دق نيقيلاو ملعلا دروم يف ْنْظلا لامعتسا )١(

 :ىلاعت هلوقو «47 :ةرقبلا 4َنوُعِجاَر هبل ْمْكتَأَو ْمِسيَر اقم مكتأ َنونْظَي َنيِذَلا# :ىلاعت هلوق
 :ص ةروس ©ُهاَنَتف نأ ُدوَواَد ٌنَظَو# :ىلاعت هلوقو «48 :تلصف 4« صيت نم مك اًماونَظَو# |

 - نازيملا ريسفت :رظنا ..اهريغو ٠١ :ةقاحلا 4ةيباَسِح ٍقاَلُم نأ ُتنَدَظ نإ # :ىلاعت هلوقو 5
 7 .ةمّدقتملا دراوملا نايب يف - ىئابطابطلا ديسلل

 :لضاوتم وخلي هعنتري ىأ ةكوص رئاؤي ردو «ةوضلا اوت ويده (؟)
 .ريفاصعلاو جاجدلاك ةرطق ةرطق هراقنمب هذخأي الو صم ريغ نم هبرشي يأ :ءاملا بعي (1)
 فقأ مل :لاقو ءباحصألا نم عمجو خيشلا ىلإ كرادملا يف لوقلا اذه بسنو) :” قئادحلا ” يف لاق (4)

 [؟4:16١ ةرضانلا قئادحلا ] .(ةغللا لهأ مالك نم انيلإ لصو اميف هيلع
 [ قباسلا ردصملا ] .امهريغو ةركذتلاو ىهتنملا يفكتنث يلحلا ةمالعلا هيلإ بهذ (5)



 11 فرعلاب كّسمتلا

 مل نإ يفرعلا ىنعملا ىلع لمحلا بوجو دعاوقلا هيضتقت يذلاو) :كتنث لاق

 ريب

 .ةلأسما هذه يف (ةماحلا) نم

 :الئاق قئادحلا بحاص هيلع ٌقلعو

 وأ) اذه نأ مهضعب لوقي دقف ؛ميلاقألا فالتخاب فلتخي دق فرعلا نأ :ًالّوأ
 نأ نكميالو .ةماححب سيلاذه لوقيدقف رخآلا ضعبلا امأو .ةماه '”(هذه

 اًفلتم نوكي يذلا) فرعلا ىلع (ةطبضنم رومأ يه يتلا) عراشلا ماكحأ لّوحن
 .(طبضنم ريغو

 نكلو «هتاصيخشت يف طبضنمو ٌّقفتم فرعلا ْنأب انضرتفاو انلّزنت ول :ًاينا

 سيلو هاي ةمئألا رصع فرع ىلع وه (مّنإ رادملا نأل ؛هيلإ عجرن ال كلذ عم

 هفرعن مل نإو.هب انذخأ هاي مهفرع انفرع اذإف ٍذئئيحو ءناكمو نامز لك فرع

 ايس

 :نيمّدقتملا نيفيرعتلا ركذ دعب كرادملا يف هطبس لاقو) : )22 قئادحلا اق

 هبييح سوس بو سوسو وا

 فرعلا ...مّدقت ام نم عضوم ريغ يف تفرع دق كنإكألّوأ) هيف :لوقأ

 .هيلع هلهأ لمعي فرع ميلقإ لكلف ءّدع ين هل ةياجم الو ّدح يف هل طابضنا ال
 ,ملاعلا راطقأ يف سانلا عيمج فرع فرعت هنكمي وأ عالطإلا يعدي يذلا اذ نمو

 يذلا فرعلاب طانت فيكف ءاهيف رّيغت ال ةنّيعم ةطوبضم ٌرومأ ةّيعرشلا ماكحألاو

 !!؟تفرعام ىلعوه

 داريإلا يف لوعملا اهيلعو عجرملا يه يتلا رابخألا نم دافتسملا نإ :(ايناث)و

 .1"71/ :8 - ٍلماعلا دمحم ديسلا - ماكحألا كرادم )١(

 ريثملا حابصملا يف امك ] اضيأ هاشنا ىلعو مامحلا ركذ ىلع قلطت (ةمامح) ةملك نأب ةظحالملا يغبني (1)
 .اهيف ريكذتلاو ثينأتلا ريمض لامعتسا ٌمص انه نمو ؛[ممح : :ءاحلا فرح ؛«يمويفلل
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 مايل مهفرع ىلإ يئزج يئزجو مكح مكح لك ين عوجرلا بجي هنأ وه رادصإلاو
 فوقولا بجو الإو.هب ذخألا بجو ءىش كانه تبث نإف ميغ مهنع درو امو

 ىهتنا ."'"(طايتحالا لحاس ىلع

 ىلإ عوجرلا مدعب هيف حّرص يذلا لوألا هّدر يف هركذ ام وه همالك يف ٌمهملاو

 .(مدقت ام نم عضوم ريغ يف تفرع دق كنإ):هلوق ظاحلب ودبي امك وهف ,فرعلا

 .انيديأب يذلا دروملاب ّصتخي الو دراوملا عيمج يف يرسي شتتث هنم لاّيس مالك هنأ

 وه مزاللا َنأب هيف ءاج يذلا يناثلا باوجلا يف هركذ ام ىلعًالّوأ قّلعنلو
 نم دافتسملا وه كلذ نأب لاقو ءفرع لك سيلو هاي ةمئألا فرع ىلإ عوجرلا

 موزلب لوقت رابخا وأ ٌربخ اذكه لشم دجوي له - اعقاو - يردنالو «رابخألا
 هيلع انعلطال ناك ولو ,كلذ دعبتسملا نم هْنِإ !!؟ارصح مايه مهفرع ىلإ عوجرلا

 تيبلا لهأ رابخأ يف عساولا عالطإلا بحاص وهفءهسفن كتتنث قئادحلا بحاص

 !! ماش

 ةتكنل لب .كتتث هدافأ امل سيل نكلو ةلاقملا هذهب ملسن نحن :لوقن كاذ عمو

 يف ةفولأملا ميهافملا قفو مّلكتي وهف مّلكتي منيح يفرعلا ناسنالا ْنأ :يهو «ىرخأ
 نوكت يتلا ميهافملا قفو ال - هنم مالكلا وأ ّصنلا رودص رصع يف يأ - هرصعع

 الو ةتكنلا هذهب نيعتسي نأ هناكمإب ناك كت وهو «ةليوط ةّينمز ةرتف دعب ةفولأم
 .رانبخألا ىلإ عوجرلا عوضوم ىلإ جانحي

 هسفن وه اننامز يف ىنعم نم دوجوم ام نأب تبثن نأ اننكمي كاذ عم اننكلو
 ةغللا يف تابثلا ةلاصأ لالخ نم كلذو . هاه ةمئألا رصع يف دوجوملا ىنعملا

 .ةعبرألا تاهّبنملاو هوجولاب اهيلإ ةراشإلا تمدقت يتلا لقنلا مدعو

 سيل فرعلا (هنيب ةطبضنم عرشلا ماكحأ نأب لّوألا هباوج يف هركذ ام اّمأو

 دريف .هيلإ عجرن فيكف ةيعرشلا ماكحألا رّيغت هنم مزلي اذهوءافلتخمو اطبضنم

 :هيلع
 يب

 )١( ةرضانلا قئادحلا ١0: 77١.
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 يعرشلا مكحلا لب ,ءيعرشلا مكحلا فالتخا بجوي ال فرعلا فالتخا نإ

 :نايبب ..ميهافملا نود طقف قيداصملا يف رّبغتلا نوكي هتياغ ًادحاو ىقبي

 0 ل 0-3 لل نحف علل ا تاو
 نامز نم فلتخي دق هقادصم نكلو ءطبضنم دحاو ٌموهفم اذه نإف «ةدايز هلثمب

 ليكملا نم ٍناكم وأ ٍنامز يف ءىشلا نوكي دقف «ناكم ىلإ ناكم نمو نامز ىلإ

 الف كلذك نوكي ال رخآ ٍنامز وأ ٍناكم يف اهنيب ءابرلا هيف ققحتيف نوزوملاو
 رخآ ناكم يف عابيو نزولاب ام ٍناكم يف عابي دق الثم ضيبلاف ءابرلا هيف ققحتي

 وه امك ٍقاب وه لب رّيغت وأ فلتخا دق يعرشلا مكحلا ْنأ ينعي ال اذهو «ددعلاب
 .رثكأ ال قادصملا ىلع موهفملا قيبطت يف وه فالتخإلا امّنِإو

 دحاو ٌمكح هنإف «"”4ةوق نم متعطتسا ام مه اوّدعأو# :ىلاعت هلوق هلثمو

 عوردلاو فويسلا دادعإ لالخ نم نوكي نمزلا كلذ يف ةّوقلا دادعإف ءٌطبضنم
 تارئاطلا دادعإ لالخ نم نوكيف اننامز يفاّمأ كلذ لكاش امو ماهسلاو ليخلاو

 فلتخا دق يهلإلا مكحلل ىنعملا كلذ نأ ينعي ال اذهو «كلذ ريغو تاباّبدلاو

 .طقف قيداصملا يف لصح فالتخالا نأ هتياغ ءدحاو وه لب طبضني ملو

 :ىلاعت هلوق يف ةجوزلا ىلإ ةبسنلاب فورعملاب ةرشاعملا عوضوم يفاذكهو
 ىفتكي دق نامزلا كلذ يف فورعملاب ةرشاعملا ذإ ؛"”#فورعملاب نهورشاعو#

 ةرشاعملاف نآلا اّمأ ,ةنسلا يف نيبوث وأ ابوث اهل يرتشيو تيبلا يف ةفرغ ةئيهتب اهل

 .ةنسلا يف نيبوث وأ بوثب يفتكي الو ةقش وأ ٍتيب ىلإ جاتحت دق فورعلملاب

 ةرشاعملا مكحف آلإو ءهطقف قادصملا يف فالتخا وه فالتخإلا اذه نإ

 نأب ةلصلا تناك نامزلا كلذ يفف ءمحرلا ةلص ًاضيأ كلذ ةلثمأ نمو
 ءًاينوفلت مهب لصّتت نأب كلذو لهسأ تراصف نآلا اّمأ ء.محرلا تيب ىلإ بهذت
 ىلإ جاتحي دق لاخلا وأ معلا نباف ةبارقلا ةجرد بسحب فلتخي رمألا اذهو

 )١( :لافنألا ةروس 5١.
 ملح :ءاسنلا ةروس()



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق مع ءءء مم وة ممم هه معمم عمم 6

 ينوفلتلا لاصتالا نوكي ال دقف نادلاولا اّمأ ءرهشلا يف ةدحاو َةّرم هب لاصتإلا

 .مهترايز نم ٌدبال لب ًايفاك

 سيلو .طقف قيداصملاو تاقيبطتلا يف ٌفالتخا وه - ىرت امك - هلك اذهو

 الو ًاطبضنمو ًادحاو ىقبي موهفملا لب ءعرشلا نم دافتسملا موهفملا يف ًافالتخا
 .كتتث هركذام مزلي ال يلاتلابو .هيف فالتخا

 تالاكشإلا دحأ نم نأل ؛رّيغتملاب تباثلا طبر ةلكشم لحنت - اضيأ - اذهمو

 نايدألا ةمتاخ وه مالسإلا نأب نولوقت : مكنأ وه مالسإلا ىلع ضعبلا اهدروي يتلا

 اذه بكاوي فيكف «رمتسم رّوطت يف ملاعلا نأ لاحلاو ؛هدعب ةعيرش الو نيد الف

 ابسانم اعيرشت نوكي ثيحب ةروطتملاو ةرّيغتملا ملاعلا عاضوأ (مالسإلا) تباثلا

 !!؟متاخلا نيدلا وه نوكي نأ نكمي ال هّنِإ..اه

 هلالح نأو «رّيغتت الو ةتباث ماكحأ يه مالسإلا ماكحأ نأ ٌحيحص :باوجلاو

 مكحلا اذه تاقيبطت نأ الإ ؛ةمايقلا موي ىلإ مارح همارحو ةمايقلا موي ىلإ لالح
 اللا ل يعرشلا

 موهفملا ثيح نم وه« «ةوق نم متعطتسا ام مه اودعأو 9: هيلإ ةراشإلا تمدقت

 نامز لك يف ةيرشبلا هيلإ جانحت نوناق وهو «ةمايقلا موي ىلإ رّيغتيال دحاو ءىش

 .هنايب مدقت : امك رخآ ىلإ نامز نم فلتخت هقيداصمو هتاقيبطت نأ الإ .ناكمو

 اذكهو .#فورمعملاب ٌنهورشاعو# :ىلاعت هلوق ىلإ ةبسنلاب لاحلا اذكهو
 ةدايز عم هلثمب عيب اذإ نوزوم وأ ليكم لك) :يعرشلا مكحلل ةبسنلاب لاحلا

 .(ابرلا لصحي

 ؛ةنمزألا لك هماكحأب لمشي لماش نيدوه مالسإلا نأب :مّدقت امم لّصحتف

 تفر ماعلا و روما رومات و حملا ع اعلا ىلا يو رجلا يما رجول
 .ناكمو نامز لكل ةمئالملا قيداصملا قيبطتل لاجملا
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 ةينمضلا طورشلا ديدحمن :يناثلا دروملا

 نِإف ءينمضلا طرشلا ديدحت وه فرعلا ىلإ اهيف عجري يتلا دراوملا نم
 طارتشاك اينمض نوكي دق ىرخأو .دقعلا يف ركذيو هب حّرصي دق ةرات طرشلا

 يف ركذي ال هيلع نيفرطلا ينابتو هحوضول هّنإف «ةلماعملا يف نبغلا وأ بيعلا مدع
 .كلذب فرعلا ءاضقل تباث هنأ الإ .دقعلا

 رايخ يف دنتسملا ىلإ «بساكملا» يف كتنث مظعألا خيشلا ضّرعت ام ةبسانم يفو

 ,"”ررضلا يفن ثيدح هّنأ ىرخأ يف لاقو ؛عامجإلا وه دنتسملا نأ ةّرم لاقف «نبغلا

 نآلا انسلو . .نوبغملا ٌقح يف ررض ىلع لمتشي ةينبغلا ةلماعملا موزل نأ ىوعدب

 لوقن اننكلو ,مدعلاو ةّحصلا ثيح نم روكذملا لالدتسالا ىلع قيلعتلا ددصب

 نم دوجأو رصخأ وه ثلاث ليلد ىلإ دنتسي نأ ثتاث خيشلا ناكمإب ناك هنإ

 ريصيف «ءينمضلا طرشلا ةركفب كشمتلا وه ليلدلا اذهو .ءنيمدقتملا نيليلدلا

 |مهف ؛نيلقاع امادام نيدقاعتم لك نأ ذإ ؛طرشلا فّلخت 2 رايخ دراوم نمدروملا

 ةلماعملا ةينبغ مدعف «نينوبغم انوكي ال نأ ىلع ءارشلاو عيبلا ناطرتشيو نادصقي

 ىلإ ةبسنلاب لاحلا اذكهو .هحوضول هب حّرصي ال نكلو ءاهنمض طرشلاك ذوخأم
 نانيابتم نادقاعتملاف .ينمضلا طرشلا ةركف لالخ نم تباث وهف ءبيعلا رايخ

 .بيعلا مدع ةطيرش ةلماعملا ىلع مادقإلا ىلع

 جوزلا ٌّقح َّنِإف ء.اهجوز تيب يف ةجوزلا لمع ةلأسم ًاضيأ ليبقلا اذه نمو

 جورخلا مدع :يناثلاو .شارفلا قح :لوألا «نيئيش يف رصحني امنِإ هتجوز ىلع
 سبالملا لسغت وأ ماعطلا هل خبطت نأك كلذ ىلع داز ام اّمأو .هنذإب الإ تيبلا نم

 فرعلا ءاضقب لاقي نأ نكمي نكلو ءاهيلع هل ًاقح سيل اذهف ءتيبلا فّظنت وأ
 ًافراعتم ىنعملا اذه نوكي دقو . .كلذب حاكنلا دقع ءانثأ ينمض طرش دوجوب

 قطانملا هذه يف جاوزلا ىلع مدققي نم نأ ىنعمب «فايرألاو ىرقلا يف هيلع ًاملاستمو

 اذه نوكي نأ اّمأو ءنيمّدقتملا نيقحلل ةفاضإ رومأألا هذه هجاوز دنع دصقي ِهّنِإف

 .مالكلا لَوَأ وهف «ندملا يف فراعتملا وه ىنعملا

 )١( يراصنألا خيشلل - بساكملا باتك :رظنا - 0: 0168 ١71.
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 قادصملا ديدحت :ثلاثلا دروملا

 قادصملا تابثإ وه فرعلا ىلإ اهيف عوجرلا ٌمِصي د يتلا دراوملا نم ًاضيأو

 نمو ٌرِشاَعَول :ىلاعت هلوق لثم يف امك اذهو ؛كلذ ىلإ عرشلا ضّرعت مدع ةلاح
 رمأدق ىلاعتو هناحبس لوملا نأ دجن ةميركلا ةيآلا هذه يفف ."”4ٍفوُرْمملاب

 .فورعملاب ةرشاعملا هذه ةيفيك ىلإ ضرعتي مل هنكلو ,فورعملاب ةجوزلا ةرشاعمب
 هذه ديدحت نأ دجن انه نمو «فرعلا ىلإ بلطملا لاكيإ ينعي اهيلإ هضّرعت مدعو

 ةليبق نمو لب «نامز ىلإ نامز نمو «ناكم ىلإ ناكم نم فلتخي دق ةرشاعملا

 لا ل ل يا
 اهل ر فوتت نأو .ًالثم اهدحول ةقش * اهل نوكت نأ فرعلا ىضقب ةي اذه اننامز يف نكلو

 .كلذ لكاش امو ةلماك تامزلتسملا

 ٠ نم مُتْمَطَتْا ام مُهاوُدِعَأَو9 :ىلاعت هلوق يف ىنعملا اذه لثم دجن ًاضيأو

 ليخلاو فويسلا درجم ىلع رصتقي ناك قباسلا نامزلا كلذ يف دادعإلاف ,74ةوُق

 ىتحو لب ةبابدلاو ةرايطلا لمشي وه نامزلا اذه يف (هنيب ءاهوحنو حامرلاو
 .دجو نإ يوونلا حالسلا

 فرعلا نوؤش نم قادصملا ديدحت نوكي اهلاثمأو دراوملا هذه ينانهف

 .هتاصتخمو
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 ةيفرعلا ةيمازتلإلا ليلادملا ديدحت :عبارلا دروملا

 يف امك «ليلدلل ةيفرعلا ةيمازتلإلا ليلادملا ديدحت وه فرعلا ىلإ هيف عجرياممو

 .بالقنالاب رمخلا ةراهط ىلع لدي ةقباطملاب هّنإف ًالخ اهءالقناب رمخلا ةراهط ليلد
 نإو ءانإلا نود رمخلا ةراهطب مكحلا ذإ ؛عبتلاب ءانإلا ةراهط ىلع ينرعلا مازتلالابو

 انضرتفا اذإ رمخلا ةراهطب مكحلا ةيوغلل ءافرع ضوفرم هنأألإ ًالقع ًاهيجو ناك
 .ءانإلا ببسي ةيضرعلا ةساجنلاب سجنتيس هنأ

 )١( :ءاسنلا ةروس 518

 )١( ا :لافنألا ةروس
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 عببتلاب ءانإلا ةراهط هنم فرعلا مهفي بالقنالاب رمخلا ةراهطب مكحلاف

 ةلالد يه ةروكذملا ةلالدلاف ..رمخلا ءانإ ةراهطب ءاهقفلا مكحياذلو ءًاضيأ
 .فرعلا نم اهديدحت اندفتسا دق ليلدلل ةيمازتلإ

 كولسلاو ةريسلاو ةداعلا ديدحت يف عوجرلا :سماخلا دروملا

 ةداعلا ديدحت يف هب ةناعتسالا وه فرعلا ىلإ اهيف عجري يتلا دراوملا نمو

 مكحلا طابنتسا يف لخد امل يبتلا لئاسملا ضعب تابثإل ةريسلا وأ كولسلا وأ

 لالخ نم ةقثلا ربخ وأ روهظلا ةّيجح تابثإ ًالثم اندرأ اننأ ول امك ءيعرشلا

 كَّسمتلا ىلع تدقعنا دق اننامز يف ةريسلا ّنِإ :لوقن انّنِإف ::رصاعملا ةريسلا
 ىرحأ ةمّدقم كلذ ىلإ مضن مث هيف كشال اًمماذهو «ةقثلا ربخب وأ روهظلاب

 اذه نإ :لوقنف .نامزألا فالتخاب ةداع فلتخت ال ةيفرعلا قاوذألا ْنأ ظاحلب

 لدي عدرلا مدعو ؛هنم عنمو هنع عدرل عراشلا دنع ًاّيضرم نكي ملول كولسلا
 .ةقثلا ربخب لمعلا ةّيجح وأ ءروهظلا ةّيجح تبثت كلذبو ..ءاضمإلا ىلع

 .فرعلا ىلإ عوجرلا اهيف زوجي يتلا دراوملا ضعب يه هذه

 :فرعلا ىلإ عوجرلا اهيف زوجي ال يتلا دراوملا
 نمو .فرعلا ىلإ عوجرلا اهيف زوجي ال دراوم دجوت هنأ ثحبلا لّوأ يف انركذ

 :دراوملا هذه

 موهفملل هديدحت دعب قادصملا ديدحت يف هيلإ عوجرلا :لؤألا

 ظفل درو ول اك ؛موهفملا ديدحت يف فرعلا ىلإ عجرن دق نايحألا ضعب يف
 يف ةيناث هيلإ عجرن نأ زوجي ال انهف «هانعم ديدحت يف فرعلا ىلإ انعجر دقو صاخ

 ماكحألا نيم ةلمج هيلع بترتت موهفم وه يذلا ؛.(توملا) موهفم ًالثمف
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 .هانعم ديدحت يف فرعلا ىلإ عجرن ءاهريغو نفدلاو ليسغتلا بوجوو ثرالاك
 وه بلقلا تومف ”تيلعلا درج ماع ينفي سرا ا باح دع نرخ رعب

 نم ىلإ تصنن لق انيق ةقرخا نع قاسإلا يدوفت وتاذإاّمأو . .ناسنإلا توم

 انّنِإ !؟- ءابطألا فرع يف يأ - انفرع يف ًانّيم ٌدعُي اذه نإ - ًالثم ءابطألاك - لوقي

 وو هع و ا اواو او

 ةيعرشلا صوصنلا نإف ماعلا فرعلا نم - توملا موهفم يأ - موهفملا ديدحت

 ا ةهجوم يه

 ناك فرع يأ نم قادصملا ديدحتب اذه دعب مزتلن الف «غامدلا نود بلقلا تومب

 ةلاح يف يأ - ةلاحلا هذه لثم يف يغبني لب ,موهفملل ًماعلا فرعلا ديدحت فلاخي

 رخآ ىلإ لصي ىّتح ناسنإلا اذه ةايح ىلع ةظفاحملا - ةكرحلا نع غامدلا فقوت

 .كلذ لكاش ام وأ هتوم يف عيرستلا مدعو ءأيئاقلت طوشلا

 اننإف .ءوضولا باب يف نيديلاو هجولا لسغب رمألا ًاضيأ ليبقلا اذه نمو
 ءاملا بص ينعي هنأ فرعلا لوقي انهف ءلسغلا موهفم ديدحت يف فرعلا ىلإ عجرن

 كلذ ناك الإو ءوضعلا ىلع تارطقلا نايرجل ًالباق نوكي وحنب ةرشبلا مامت ىلع
 ءاملا نايرجب  فرعلا ديدحت بسحب متي ًالثم هجولا لسغف .ًالسغال ًاحسم

 امو ءالوط نقذلا ةياهن ىلإ رعشلا صاصق نيب ام يه يتلا ؛هئازجأ عيمج ىلع
 ءاملا لصوي مل ًاصخش ْنأ ضرف ول نكلو ..ًاضرع ىطسولاو ماهبإلا هيلع تراد
 يف فاك هّنأ فرعلا لوقي دق انهف ءالشم ةربا سأرك ههجو ىلإ ةريغص ةعقب ىلإ

 الو .فرعلا ىلإ عجرن ال ةلاحلا هذه لثم يف انّنِإ هجولل لسغلا قادصم قيقحت
 صوصخ يف هب ذخؤيو ةّجح همالك نوكي امنِإو .كلذ يف ةّجح همالك نوكي

 .قادصملا نود موهفملا ديدحت

 دجوو «ًالثم ًاربش ؟ا/ رادقمب دّدخ اذإ هّنإف ّركلا ىلإ ةبسنلاب لاحلا اذكهو
 ..ٌركوه لوقيو فرعلا لهاستي دق انهف «ةرطقب رادقملا اذه نع لقي ناك ءام
 ذخألا دعب قادصملل هديدحت يف فرعلا لوقب ذخؤي ال ًاضيأ دروملا اذه ىفف
 رسما نيد

 هديدحت يف فرعلا ىلإ عوجرلا نوك نع يأ .كلذ يف هجولا نع لأست دقو
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 ! ؟قادصملل هديدحت يف كلذك نوكي الو .ةجح موهفملل

 نجح نأ ذإ ءيناعلا نود لّوآلا يف ليلدلا دوجول عمجري كلذ نإ :باوجلاو

 إف ةرويوالا حلال ىس هبعت تبث امنإ موهفملا ديدحت يف فرعلا ىلإ عوجرلا

 نوكيف «ةيفرعلا ميهافملاو يناعملا همالكب دصقي هّنأ يفرع ملكتم لك لاح رهاظ

 وه يذلا «يلاحلا روهظلا اذه ىلإ ًادانتسا ةّجح ظافلألا ةلالد يف فرعلا مهف
 ىو تنل

 .ةجح

 ديدحت نود اهديدحتو ميهافملل فرعلا صيخشت يف متي |ّنإنايبلا اذهو

 ديدحت يف فرعلا ىلإ عوجرلا نوكي ال انه نمو .هنع يبنجأ وه ذإ ءقادصملا

 ريع ا تو ميم لدادلا ةردجر مدع يحج نادم

 ..قيداصملا نود ميهافملا صيخشت يف ةجح فرعلا نأب :نييلوصألا نيب ةلوادتملا

 ناكل ةونبال زال نا نايل دل ا دردعو نه دبلا قرشا ام وس كتل ى كتشسلا نيل

 نع اهؤوشن لمتجحي يتلا تاداعلا ضعب يف هيلإ عوجرلا 0

 نم تأشن اّنأ لمتحي سانلا ىدل تاداعلا نم ةداع نايرج ضرف اذإ
 نم كلذو .ِهكِيَِط موصعملا رصعب اهلاصتاب مزجُي نأ نود نم حماستلاو لهاستلا
 ني ليفاغتلا وأ لاقط الا عيفرءارخلاو عيبلا يل نياقلا ىلئاخت ني هولا هارت ان ليف

 ءيظفللا دقعلا نود ةاطاعملا وحنب ةلماعملا ءارجإ وأ ءنمثملا وأ نمثلا طبض نود
 لثم نإ .هَتِط موصعملا رصعب اهاصتاب مزجن ال يتلا تاداعلا نم كلذ لاشمأو
 انإ ةريسسلا نإنف .ةيفرعلا ةريسلا وأ «فرعلاب اهتيجح تابثإ نكمي ال تاداعلا هذه

 اهؤاضمإ فشكتسي ثيح «ة52 موصعملا رصعب اههاصتا ةهج نم ةجح نوكت
 .امل هعدر مدعو ءاهنع موصعملا توكس نم

 ناسحتتسالا وحن ىلع تاعوضوملا ضعب ديدحت يف هيلإ عوجرلا :ثلاثلا دروملا
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 يف تعرزو كلذ دعب تحقل مث ةأرما نم ةضيوب تذخأ اذإ ام ليبق نم
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 !؟ةيناثلا ىلإ وأ ىلوألا ىلإ دلولا بسني له انهف «ةيناث ةأرما محر

 نم نّوكت دق هنأ رابتعاب ىلوألا ىلإ هباستنا ىري فرعلا ٌنأب باجيدق
 .اهتضيوب

 لاشمأ يف فرعلا رظن ةّيجح ىلع ليلدلا مدعل ةشقانملل لباق كلذ َنأ الإ
 .كلذ

 موهفم ديدحت يف هيلإ عجري نأك ,موهفملا ديدحت يف هيلإ عوجرلاب سأب ال ءمعن
 .مألا يه نوكت تدلوأ نم لك نأ فرعلا لاق ولف .حيحص ءيبش كاذف ألثم مألا

 تمدقت دقو «موهفملا ديدحت باب نم يأ «بابلا اذه نم هيلإ عوجرلا زاج انهف
 :ةيناثلا مأ ىلوألا يه له «مألا نَم يردأ ال لاق ول هنأ آلإ ,هتّيجح ىلإ ةراشإلا

 .ةججحب سيل ديدحتلا اذهف ..ةيناثلا اهّنأ نسحتسا وأ «ىلوألا اّْنأ نسحتسا ينكلو

 ديدحتن صوصخ يف فرعلا ىلإ عوجرلاب تبث ليلدلا امنإو ؛هيلع ليلدلا مدعل
 عجري نأ نود نم ناسحتسالا وأ قاوذتسالا ةلاح يف هيلإ عوجرلا اّمأ ,ميهافملا

 .هتيجح ىلع ليلد دجوي الو هب ةربع الف ,موهفملا ديدحت ىلإ كلذ

 ليلدلا مدعل .فرعلا ىلإ عوجرلا اهيف زوجي ال يتلا دراوملا لمجم وه اذه
 :انهلع

 :فرعلا ميسقت

 نم دارملا :لوقنف «ماقملا يف هماسقأو فرعلا نم دارملا ىلإ ريشن نأ يقب

 ىلإ مسقني وهو «سانلا اهيلع يتلا تازاكترالاو كولسلا عومجم وه فرعلا

 .صاخ فرعو ماع فرع :نيمسف

 نود ةئفب صاصتخا نود نم سانلا ةّماع هيلع ام ماعلا فرعلا نم دارملاو

 .ةقثلا ربخو روهظلاب كسمتلاك ىرخأ

 هتقناعمو مداقلل فوقولاك ىرخأ نود ةئف هيلع ام صاخلا فرعلا نم دارملاو
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 .اهارتحا

 رادملا دراوملا ضعب يف نوكي دق هنأ ظحالن دراوملا نم مدقت ام حاضتابو

 .صاخلا فرعلا ىلع رادملا نوكي دق رخآلا اهضعب يفو ,ماعلا فرعلا ىلع

 عوجرلا مزلي ليلدلل ةيمازتلإلا ليلادملا وأ ظافلألا يناعم صيخشت يف ًالثمف
 همهفي يذلا ىنعملا ظفللا نم ديري هنأ ملكتملا لاح رهاظ نأل ماعلا فرعلا ىلإ

 .ماعلا فرعلا ىلإ عوجرلا مزلي ًالثم نيلاجملا نيذه يف هن

 دنع الثمف ءصاخلا فرعلا ةظحالم مزليف ةينمضلا طورشلا لثم يفامأو

 ء.اهجوز تيب يف ةجوزلا ةمدخ موزلب مكحلا زوجي هنأ دجن فايرألاو ىرقلا لهأ

 يف صاخلا فرعلا ْنأل كلذو ؛جاوزلا دنع ينمض طرشك ىنعملا اذه نوكيو
 مهفرع ءاضتقا مدعل كلذب مكحُي ال مهريغ دنع (هنيب ؛ىنعملا اذه ققحي مهطسو

 .هب صاخولا

 ٌّنَهو ٌرِشاَعَو :ىلاعت هلوق لثم يف فرعلا ىلع ةلاحإلا دروم يف رمألا اذكهو

 ةنمزألا فالتخاب اهقادصم فلتخي فورعملاب ةرشاعملا ْنإِف .2” 4يفوُرُعملاب
 .ناكمو نامز لك يف صاخلا فرعلا ةظحالم مزليف ةنكمألاو

 ؟فرعلا زرحُي فيك

 ؟كاذ وأ رمألا اذه ىضتقي فرعلا ّنأب زرحُي نأ نكمي فيك :لأست دق انهو

 :كلذ زارحإل ناقيرط دجوي :لوقن

 انل لصحي ىّتح فرعلا دارفأ نم كاذ وأ درفلا اذه نم لاؤسلا :لّؤألا

 .ةنيعملا ةيضقلا ىلع فرعلا يأر رارقتساب نانئمطالا

 هتاذ دّرجي نأ دعب يفرعلا هنادجو ةظحالمو هسفنل هيقفلا ةعجارم :يناشلا

 ببسب وأ «كاذ وأ ملعلا اذهل هتسارد ببسب اهيلع ةئراطلا ةصاخلا ضراوعلا نع
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 ءروكذملا دّرجتلا لثم لوصح نكمأ اذإ هّنِإف ءكاذ وأ صانخلا طسولا اذهل هتشياعم

 هنادجو ةظحالم لالخ نم فرعلا هيضتقي امب هيقفلل مزجلا لوصحب لوقلا نكمأ

 .يفرعلا

 متحتي يذلا فرعلا نم دوصقملا سيل هنأ ىلإ ماقملا يف ةراشإلا يغبنت نكلو

 ةيضق نع لئس ول بيجي فيك فرعي ال يذلا جذاسلا فرعلا وه هيلإ عوجرلا
 |ميف زّيميو ةيفرعلا اياضقلا فرعي يذلا جضانلا فرعلا هب دارملا امّنِإو «ةيفرع

 نم دصقي وهف ًايفرع ًاجوضن ًاجضان ناك اذإ ملكتملا نأ هانركذ اميف هجولاو
 .هلاثمأ همهفي ام اهب ملكتي يتلا ظافلألا

 :ةريسلاو فرعلا نيب قرفلا

 ؟ةريسلاو فرعلا نيب قرافلا نع لأست دق اريخأو

 كولس دوجو اهيف ضرف دق ةريسلا ْنِإف «ةريسلا نم ٌمعأ فرعلا ْنِإ :لوقن
 نم ٌمعأ وه لب ءكلذ هيف ضرفي مل فرعلا اهنيب «كرتلا وأ لعفلا ىلع يجراخ

 .طقف كولسلا بناج هيف ظحلي ملذإ ؛اذه

 .سكع الو فرعلل قادصم يه ةريس لك نأب :لوقلا حمصي انه نمو

 عجري ِهّنإف ءاهصيخشت اندرأ ول ظافلألا يناعم لثم يف رثكأ قرافلا ّلجتيو
 يك كولسلا ليبق نم تسيل يه ظافلألا يناعم ْنإف «ةريسلا نود فرعلا ىلإ اهيف

 .ةريسلا ىلإ اهيف عجري

 فبقي



 ةرشع ةيداحلا ةدعاقلا

 موهعلا ليلد قلعتملا فذح

 لبق نكلو ؛مومعلا ىلع لدي قّلعتملا فذح ةدعاق ةفورعملا دعاوقلا نم

 ثالشلا طاقنلا هذه ىلإ رظنلا تفلن «ةروكذملا ةدعاقلا نع ثحبللا يف لوخدلا

 :ةتآلا

 ةملك ًأرقت نأ ,ةدعاقلا نا ونع ةءارق ةيفيك يف ردجألا ن نأ :ىلوألا ةطقنلا

 هفذح نوكي يذلا فوذحملا نِإَف «ماللا رسكب يأ اعلا مسا وحنب (قّلعتملا)

 اهتءارقو .-اهحتفب- قلعتملا ال .-ماللا رسكب - قلعتملا وه اهّنِإ مومعلا ليلد
 .عئاش طلغ ماقملا يف حقفلاب

 مكحلا تابسانم ضقت ل اذإ مب صتخي انه ثحبلا نأ :ةيناثلا ةطقنلا
 درب كلا ورعب وأ ارم لعمل ناك كو جامل نعت وسمر

 ْمُكْيَلَع تَمّرُخ) :ىلاعت هلوق يف ًالشم لاحلا وه امك ؛مومعلا ةدارإ لامتحال
 مكيلع مرح عوضوملاو مكحلا تابسانم ةنيرقب دوصقملا َنِإف مكنه
 .قلعملا قطماال بكتاومأ حاكن

 كسمتلل ًالباق قلعتملا هيف فذح يذلا دروملا ناك اذإ :ةثلاثلا ةطقنلا
 ةدعاقو «قالطإلا :نيرمألا الكل ًاقادصم ناك نأب ءًاضيأ قالطإلاب هيف
 لحم نع هجارخإو هؤانثتسا يغبني روكذملا دروملا لثم ْنِإَف .قّلعتلا فذح
 انك ول ىّتح قالطإلا ةكربب تباث دروملا اذه لشم ين مومعلا ّنأل مالكلا
 دروملا لثمب داهشتسالا نكمي الو ؛مومعلا ىلع قلعتملا فذح ةلالد ركنن

 )١(النساء: 77
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 ذإ ؛ةدعاقلا هذه ةيناقح ىلع  مومعلاب نادجولاب هيف رعشن يذلا .روكذملا

 نود قالطإلا وه مومعلاب ينادجولا روعشلل أشنملا نوكي نأ لمتحملا نم

 .ةروكذملا ةدعاقلا

 ٌلدتسي دق ِهّنِإف '"”4ًاروُهَط َءاَم ِءاَمَّسلا َنِم اَمَْرنَأَو» :ىلاعت هلوق :كلذ لاثمو
 بوسنملا وه مى - تابعلا الا كلذ قب ست علال يطب عم

 نأل وأ ,"”هومعلا ىلع لدي قّلعتملا فذح نأل امأ كلذو .-"”يلحلا ةمآلعلا ىلإ

 قالطإلا نم دافتسيف فاضملا عئاملا ريغب دّيقي مل هنأ ثيحو «دييقتلل لباق روهطلا

 .مومعلا

 :نيتدعاقلا نيب قرافلا

 فذحو قالطإلا :نيتدعاقلا نيتاه نيب قرافلا نع لأست دق كّلعلو

 !؟لوهيفلاو ةفسلا لئغ اع الدب اهقرك دعو قتلعلا

 :نييلاتلا نيقرافلا ركذن نأ نكمي لاجملا اذه يفو

 كلذ نأ آلإ ءًامزج فوذحم ءىش دجوي قّلعتملا فذح ةدعاق يف هنأ :لّؤألا
 نود نمو .ددعتملاو دحاولا موهفملا نيب وأ ءقيضلاو عيسولا نيب دّدرم فوذحملا

 .9(هسفن بيطب الإ ملسم ئرما لام لحي ال» هلك هلوق لثم يف ًالثمف

 هنأل ءلاملا سفن ىلإ بسنت نأ نكمي ال ةّيلحلا نأل ؛امزج فوذحم ءيش دجوي

 وهاب, فصتي يذلا اهّنِإو .«ةمرحلا وأ ةّيلحلاب فصتت ال نايعألاو ءنايعألا نم

 ٠ .58 :ناقرفلا )١(

 رهاوج :يف ثنتث رهاوجلا بحاص خيشلا هدافأ ام رظنا ءضعبلا دنع حضاو لّمأت ةبسنلا هذه يفو (0)
 11 ا ١ مالكلا

 ءاذكو اذكل وأ سجنتملا ندبلل وأ ةسجنتملا بابثلل ًاروهط : -ةميركلا ةيآلا ين- لقي مل هنأ ثيح (0)

 سجدت اذإ هّنإف «قرملاك فاضملا ءاملا لشم ّىتح مسج لكل رّهطم ءاملا نأ هنم مهفي فذحلا اذهف

 .قلعتملا فذح ىفتقمب رطملا هباصأ اذإ رهطي هن هّنإف

 .هرداصم ىلإ ةراشإلا تمدقت(0)



 0 مومعلا ليلد قّلعتملا فذح

 .رخآ ءىش وأ فّصتلا وأ كلمتلا نيب ةدّدرم انه ىهو «لاعفألا

 لمتحي ديق كانه اهّنإو ءًامزج فوذحم ءيش دجوي الف قالطإلا باب يفاّمأو
 .همدع لمتحيو .هدوجو

 ةدعاق يف اّمأ ءديقلا اذ عّونيو فّنصي قالطإلا باب يف ديقلا َّنأ :يناثلا قرافلا
 ةبقرلا موهفم ىلإ ةبسنلاب نمؤملا ديق ًالثمف .كلذك سيل رمألاف قلعتملا فذح

 .ةنمؤم ريغو ةنمؤم :نيعون تاذ اهلعجيو ةبقرلا عوني

 ةياور يف رّدقملا َّنأ ضرف ولف ءكلذك سيل رمألا قّلعتملا فذح ةدعاق يف اهنيب
 «ةدحاو ةّيلح ىقبت يه لب «ناتّيلح ةّيلحلا نأ ينعي ال اذهف ,كّلمتلا وه (لحي ال)
 ةئلاثو .فرصتلا ىرخأو ؛كلمتلا نوكي ًةرات وهف ؛ًايئاد قّلعتملا يف دّدعتلا نوكيو

 ءافوذحم هنوكب مزجت الو .موهفملل ًاعّونم ديقلا ناك ام ىتم هنأ :لصاحلاو
 اذهف هفذحب مزج ناكو ءًاعّونم دّيقلا نكي ملام ىتمو «قالطإلا طباض وهاذهف

 .مومعلا ىلع لدي قّلعتملا فذح ةدعاق باب نم

 اَنَنَرْنَأَو) :ةمدقتملا ةميركلا ةيآلا لاثم انذخأ نإ ,نيقرافلا نيذه ظاحلبو
 قلعتملا فذح ةدعاق باب يف لخدت اهّنأ اندجو :«4ًأروُهَط َءأَم ٍءاَمَّسلا َنِم

 روهط وه اّنِإو ءنيوحن ىلع نوكي ال روهطلا نأ ذإ ؛قالطإلا باب يف سيلو
 ءًامزج ماقملا يف فوذحم دجوي كلذكو ءًايئاد قّلعتملا يف نوكي ددعتلاو .دحاو

 هل قلعتم دوجو الب اروهط ءيشلا نوكل ىنعم ال هّنإف ءروهطلا قلعتم وهو

 "كارلا مهطي

 :قّلعتملا فذح ةدعاق ةلئثمأ

 ملا ٌدْيَص ْمُكَيَلَع َمّرحُخ» :ىلاعت هلوق :قّلعتملا فذح ةدعاق ةلثمأ نمو

 .ظحالف ءرهاطلا سيلو رّهطملا وه ةميركلا ةيآلا يف روهطلاب دارملا نأ ىلع ًءانب مدي امّنِإ اذهو )١(



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق 00000000000 همهم 0

 ال ديصلا نأ ذإ ؛امزج فوذحم ءيش انه دجوي هّنإف ."”4ًامّرخ ْمُثْمُداَم
 ىنعم ال ديصملاو ,ديصملا امّنِإو ءدايطصالا يأ ءيردصملا ىنعملا هنم دصقي

 قلعتي لعف وه مّرحملا نوكي نأ دب الف ؛نايعألا نم هنأل «هتاذب هميرحتل
 .كلذ لكاش امو هعيب وأ هكّلمت وأ هلكأك هب

 ةيآلا ىضتقمب- تبثي فوس هّنِإف .ةروكذملاةدعاقلا ةيمامت لعانينب اذإف

 .كلذ ريغو ةضواعمو لكأو ءارشو عيب نم ديصّلاب طبتري ام لك ةمرح -ةميركلا

 لام لحي ال» :هلَسط هلوق نم هركذ مدقت ام ةدعاقلا هذه ةلثمأ نمو

 دجوت اهك. .«ةروّرَط ءامءاسكلا ب اكو :ةميركلا ةيآلا ًاضيأو :(2...ئرمأ

 .ةريثك ىرخأ ةلثمأ

 لعل لب ؛ةدعاقلا هذه ينبت بساكملا يف كنتث مظعألا خيشلا نم رهظيو
 دسافلا دقعلاب ضوبقملا ثحبم يف ركذ دق هْنإف ,ءاهقفلا نيب فورعملا وه كلذ

 ول هّنأ ىنعمب «؛ناضلا : اهنم ءروكذملا دقعلاب ضوبقملا ىلع عّرفتت ةددعتم ًارومأ
 لتنث ركذ امك - كلذ يف دنتسملاو .ضباقلا ىلع نوكت هتراسخ نإف ضوبقملا فلت

 .ديلا لع ةدعاق وه -

 يف دنتسملاو ,ريخأتلاو كاسمإلا زوجياالو ءًاروف هّدر بجي ضوبقملا نأ :اهنمو

 هريغ لام يف فّرصتي نأ دحأل لحي ال» :لوقي يذلا فيرشلا ثيدحلا وه كلذ
 وهف يناثلا فرطلا هب نذأي مل ثيحو ءفرّضت وه ةرتف ءاقبإلا نأ ذإ ؛"”(هنذإ ريغب

 .فيرشلا ثيدحلا ىضتقمب زوجي ال

 نإ لقو شقوت ولو - همالك نم دهاشلا لحم وه اذهو - كن لاق مث

 يذلا رخآلا ثيدحلاب كسمتن نأ نكمأ ؛فّرصتلا ناونع هيلع قدصي ال كاسمإلا

 .مومعلا ىلع لدي قّلعتمللا فذح باب نم يأ «كاسمإلا كاذنآ لمشيف «(«فّرصت)

 عيمج ميرحت ىلع لدي ثيح ««هسفن بيط نعالإ هيخأل ملسم ئرما لام لحي

 .95 :ةدئاملا(١)

 .5 ثيدحلا «لاقنألا باوبأ نم ” بابلا 05١ :4 ةعيشلا لئاسو (1)



 ا 1 0 0بب اا مومعلا ليلد قلعتملا فذح

 (ىهتنا) ."”«هدي يف هنوك اهنم يتلا هب هقّلعتملا لاعفألا

 لدي قّلعتملا فذح َّنإ لوقت يتلا ةروكذملا ةدعاقلاب هكّسمت يف حضاو اذهو
 .مومعلا ىلع

 :ةدعاقلا ةشقانم

 تابثإ فةدعاقلا هذه توجع وف ءانوقنلا نيب فورسملا نأ ًاقلانس اتركذ

 فوذحملا كلذ نأ له يردنال اننكلو .فوذحم ءىش دوجوب مزجن انثأ

 هنأ ىنعمب ,ددعتم مأ .فرصتلاك دحاو ءيش وه لهو ..قيض مأ عيسو ءيش وه

 !؟مدقتملا لاثملا يف نأشلا وه امك ءاضيأ كاسمإلا فرصتتلا ىلإ ةفاضإلاب لمشي

 عيسولا وه ماقملا يف فوذحملا َّنأ تابثإ ةيفيك يف يه - ظحالن امك - ةلأسملاف
 .دحاولا درفلا نود ددعتملا هنأ وأ قيضلا نود

 لئاسولا نم وه قّلعتملا فذح سفن نأ يعّدن اننكلو ؛هيجو اذه :ٌتلق نإف
 يف قّلعتملا فذح سفن نم ديفتسي فرعلا َّنأ ىنعمب ؛مومعلا ةدافإل ةيفرعلا
 يذلا وه ىنعملا اذهو .,كلذل فرعلا مهف وه دنتسملا نوكيف ,مومعلا مالكلا
 !؟ةروكذملا ةدعاقلاب ذخألا يف روهشملا هدمتعا

 درجم اذه نكلو ءرمألاب انعدصل ىنعملا اذه مهفي فرعلا َّنأ تبث ول :ٌتلق
 انناهذأ ىلإ هقيرط ٌّقش مث «هلاثمأو يناعملا رصتخمك ةغالبلا بتك نم هانيقلت نيقلت
 ئرسما لام لحي ال» :ةلمجلا هذه لثم انضرعءولف الإو ..روكذملا نيقلتلا ةجيتن

 امك ,كاسمإلا لثمل لومشلا اهنم ديفتسي هارت له «فرعلا ىلع «خلإ ...ملسم
 زوجي ال دسافلا دقعلاب ضوبقملا كاسمإ :لاق نيح كتنث مظعألا خيشلا ديري

 !؟ةروكذملا ةدعاقلا نم مومعلا ةدافتسا ىلإ ًادنتسم

 7٠١. :7- يراصنألا خيشلل  بساكملا (1)
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 نس اه اكانبك ايو ةر اعلا هذه ةيموقرمألا هممت ال وودياللا اذنه اك نإ
 ديرن ال هسفن تقولا يف اننأ آلإ ..اهيعّدم ىلع كلذ لشثم ىوعد ىقبتو «ريباعتلا
 نأ ديرت لبةقيضلاو ضاصتخالا ق اروهظاةهلكاش امو ةلمدتا هذه نأ ىعدن نأ
 نوف نانعنإ ال ودقلا اين دقق وتلا ردقلا طعن ا حان اجب لوشن
 .روكذملا ردقلا يف اهب كّسمتن الف ءكلذ نع دئازلا ردقلا ظاحلب وه لامجإلا

 .ةعسلا يف روهظلا يعدي روهشملا نأ .روهشملا نيبو اننيب - نذإ - قراملاف

 اللوشن كيلذ نجد زانبو هع دات اهتم وقيل ردنقلا لع رصعش نيسناكب
 .هل تبثم

 لمأتلا ىغبني ىتلا ةمهملا دعاوقلا نم ىه ةروكذملا ةدعاقلا .ءلاح ةيأ ىلعو

 فق



 ةرشع ةيناثلا ةدعاقلا

 مومعلا ليلد لاصفتسالا كرت

 ,"”ةدعاقلا هذه يه مالعألا ضعب تاملك ين يرجت يتلا دعاوقلا نم

 :لاق لكي رقابلا مامإلا نع ملسم نب دّمح ةياور يف ءاج (هب اه لثمن نأ نكميو
 ملو امهنيب قّرف اهب لخد ناك نإ :لاق ؟اهّدع يف ةأرملا جوزتي لجرلا نع هتلأس»

 ."7(ًادبأهلّلحت

 «قالط وأ ةافو ةذع ىه ةّدعلا تناك اذإ ام نيب انه لصفتسي ىل نكي هنإف

 لومشلا تبثي ماقملا يف لاصفتسالا كرتبو ءلهج وأ ملع نع كلذ ناك اذإ ام نيبو

 .تالاحلا هذه نم ركذام لكل

 :راصتخاب اهنع ثّدحتلا ديرن لئاسم ثالث انهاه اندنع دجويو

 .ةدعاقلا دروم :ىلوألا

 .قالطإلا نيبو ةدعاقلا هذه نيب قرافلا :ةيناثلا

 .اهكردم :ةثلاثلا

 لزني لامتحالا مايق عم لاحلا ةياكح يف لاصفتسالا كرت :نوناق» :نيناوقلا يف يّمقلا ققحملا لاق )١(
 نم ةدعاقلا لصأ نإ لاقو نيققحملا نم ةعامج نع ديهمتلا يف هلقن ءلاقملا يف مومعلا ةلزنم

 نم ليصفتلا بلط كرت ءلاصفتسالا كرت نم دارملاو ..5؟5 :لوصألا نيناوق :رظنا .««يعفاشلا
 .لاؤس ىلع ةباجإلا دنع لئاسلا

 .4 ثيدحلا ءاهوحنو ةرهاصملاب مرحيام باوبأ نم ١7 بابلا 501:7١ ةعيشلا لئاسو (؟)
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 :ةدعاقلا دروم

 دنع ةدانع وكي ةداقلا ةروس نإ "لوقت لوألا ةلاسلا لإ ةيسنلاب اك
 بلطي مل هلع مامإلاو ءيوارلا نم لاؤس لوصح ةلاح يف يأ «قبسملا لاؤسلا

 هذه يف انّنِإ ..ام ليصفت لاؤسلا سفن يف نكي ملًاضيأو ءلاؤسلا دروم يف ليصفتلا
 .ةقباسلا ةياورلا يف كلذ مّدقت اى كيم مامإلا باوج نم مومعلا ديفتسن ةلاحلا

 اب هباجأ دق هاك مامإلاو ءاهتّدع يف ةأرملا جاوز نع لأس دق يوارلا َنِإف
 تناك ابهّنأ وأ .:ةلهاج وأ ةملاع ةأرملا هذه تناك له :هنم لصفتسي ملو هب باجأ

 ..ادبأ هيلع مرحت اهّنِإ :هل لاق لصفتسي نأ نود نم هع هنِإ ءاذك وأ اذك ةدع يف

 .مومعلا هنم دافتسي مامإلا لبق نم ماقملا يف لاصفتسالا كرتف

 بلط لصحي ملو قبسم لاؤس كانه ناك اذإ ايف صتخت ةروكذملا ةدعاقلاف

 لاؤس كانه نكي ملاذإام نود ءروكذملا مومعلا دافتسيف «هدراوم نع ليصفتلل

 هيلإ ريشنس رخآ لاد نم مومعلا دافتسي لب «ةروكذملا ةدعاقلا يرجت الف ءقبسم

 .ةيتآلا ةلأسملا يف

 :قالطإلا نيبو ةدعاقلا هذه نيب قرافلا

 نيبو ةروكذملا ةدعاقلا نيب قرافلا يهو - ةيناثلا ةلأسملا ىلإ ةبسنلاب اًمأو

 دروملا يف نوكي قالطإلا َّنِإ :لوقنف «-مومعلا ديفي امهنم لك َّنأ ظاحلب قالطإلا
 هّنِإف .قلطملا تاذ ىلع لدي يأ ءيعيبطلا ىلع لدي موهفم وأ ظفل هيف دجوي يذلا

 ..هقالطإب كّسمتلاب لوقلا نكمأ ءدّيقي لو روكذملا موهفملا لثم دجو اذإ

 «قالطإلاب كّسمتلل ذئنيح لاجم الف ,موهفملا اذه لثم اندنع نكي ملاذإامإو

 اذإ اننِإف .هقالطإب كسمتلا اننكمي ام اندنع دجوي ال ,ةمدقتملا ةياورلا لشم يفف

 :ةملك وأ ءلجر :ةملكب كّسمتن له ؟اذاب كّسمتن ,قالطإلاب كّسمتن نأ اندرأ

 ةيأب كّسمتن نأل ىنعم ال لب ؛هل ىنعم ال كلذ لك نإ !!؟اهتّدع يف :وأ ءجوزتي
 ءامل ةّيجح ال هّنِإ ءلئاسلا مالك يف يه تماد ام - قالطإلا ىلع تّلد نإو - ةظفل
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 .دجو نإ ٍهَيم مامإلا مالك يف قالطإلاب كسمتلا وه ةّيجحلا امّنِإو

 نكمي ال ىهف «قالطإلا دراوم نم دعت ال ةروكذملا ةياورلا لثمف ؛هيلعو

 .ةدعاقلا هذه دراوم نم نوكت اهّنِإو ؛هتيحان نم لومشلا ةدافتسا يف اهب كّسمتلا

 .مومعلا ديفي لاصفتسالا كرت ةدعاق دراوم نم يأ

 :نيتدعاقلا نيب ةبسنلا

 نيرا < قيقنألا نيبةلسنلا نأ اكحالل نإ تنكر هش كقولا ف نمكلو
 نوكي دروم ٌبرف .هجو نم مومعلا يه - لاصفتسالا كرت ةدعاقو قالطإلا

 نمدروملانوكيدقو «ةقباسلا ةياورلاك .ءلاصفتسالا كرت ةدعاق تاصتخغم نم

 لاق ول اى «قبسم لاؤس كانه نكي مل هنأ ضرف ول اك «طقف قالطإلا تاّصتخم

 تجوزت نم :قبسم لاؤس نود نمو «ءادتبا - ةمّدقتملا ةياورلا ين - هتيم مامإلا
 و س

 ملعلا ةلاحب مكحلا دييقت يفنل قالطإلاب كسمتي انهف ..(هنيب قرف اهتدع يف
 ..قالط وأ ةافو ةذعب ةدعلا دييقت يفنل وأ ءلهجلاو

 دروم يف - لاصفتسالا كرت ةدعاقو قالطإلا يأ - ًاعم نانثالا عمتجي دقو

 نب دمحم هلأس نأ دعب نيج مامإلا نأ ةمّدقتملا ةياورلا يف ضرف ول امك ءدحاو

 ..قّرمُت اهتدع يف ةجّوزتملا :اذكه بيجي ءاهتّدع يف ةأرملا جوزتي لجرلا نع ملسم
 هقالطإب كّسمتلا حصي موهفم دوجو ضرفل قالطإلاب كّسمتلا نكمي انه هّْنِإف

 ةدعاقلاب كّسمتلا هسفن تقولا يف ٌمصي امك «(اهتدع يف ةجوزتملا) ناونع وهو

 :ةأرملا لاح نع ملسم نب دمحم نم لصفتسي مل هاك مامإلا نإ :لاقيف ةروكذملا
 .مومعلا ىلع لدي اذهو ءليصفتلل بلط نود نم باجأو
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 : لصفلا مدعو لاصفتسالا كرت نيب قرفلا

 لصفلا مدع نيبو لاصفتسالا كرت نيب قرفلاوهام :لوقتو لأست دقو

 !!؟انايحأ ءاهقفلا تاملك يف هعمسن يذلا

 يف تدرو ةياورلا نأ ضرف اذإ هيف ًةداع لمعتسي لصفلا مدع َّنِإ :باوجلا

 ؛نيدروملا نيب اولّصفي مل ثيح ءرخآلا دروملل اهمكح نومّمعي ءاهقفلاو ٍدروم
 وأ خسفلا بجوت اهتسمخ نوكت نأ ام هّنإف «"”ةأرملل ةتسلا وأ ةسمخلا بويعلاك

 الف هبجوت اال ةثالثو خسفلا نابجوي اهنم نينثا نأ اّمأ .مهدنع هبجوت ال اهتسمخ

 نابجوي امهنأ نينثا يف ةدراو ةياور تّلد اذإف .ءكلذب لوقي نم ءاهقفلا نم دجوي
 .دارفألا ةّيقب مكحلا معي - ءاهقفلا دنع - يعطقلا لصفلا مدع ٌمضبف خسفلا

 .اولّصفي مل ءاهقفلا نأ ينعي ءلصفلا مدعب هنع رّبعي ام اذهو

 وه هاك مامإلا نإ لوقن امّنِإو ءاهقفلاب هل طبر الف لاصفتسالا مدعاتأ
 وأ ةافولا ةذعع يف جاوزلا نمع ينلأست له هل لقي ملو لئاسلا نم لصفتسي مل يذلا

 .قالطلا ةذع يف جاوزلا

 :ةدعاقلا كردم

 اهكردم َّنِإ :لوقنف «- ةدعاقلا كردم يأ - ةشلاثلا ةلأسملا ىلإ ةبسنلاب اّمأو

 .."' يمكجحو «يعضو :نيوحن ىلع وه فرعن اى روهظلاو .يفرعلا روهظلا وه
 .لّوألا ال يناثلا انهاه هنم دارملاو

 ناك ول هنأ :فرعلا لوقي ,ةدعاقلل قادصمك هان ركذ يذلا مدقتملا لاثملا يفف

 ؛ءلئاسلا نم َِط لصفتسال قالطلاو ةافولا يتدع نيب ةدعلا يف قراف كانه

 وأ محل) لفعلاو ءجرعلاو .ىمعلاو ءصربلاو«ماذجلاو .نونجلا :دقعلا خسفل ةبجوملا بويعلا يهو )١(

 .(لمحلاو ءيطولا عنمي محرلا يف تبني مظع

 .ةمكحلا تامدقم ىلإ ادنتسم يأ (0)



 ا مومعلا ليلد لاصفتسالا كرت

 .تجوزت نيح ةأرملا هذه اهيلع تناك يتلا ةدعلا عون هل دّدحي نأ هنم بلطو

 .مكحلا مومع هانعم كلذف لصفتسي ل هتيظهنأ ثيحو

 ةظفل ىلع قّبطت مل ةروكذملا ةئيرقلا َّنأ هتياغ «ةمكحلا ةنيرقب كسمت اذه َّنِإ
 ريغ ربحا هذ لع كنج [تزويلوادسلا قدلط الا نم تال ناكل الزري

 رع يايإلا جو لايطسلااارد يدنا ياا ازيد رعب

 كفي



 ةرشع ةثلاثلا ةدعاقلا

 نيوانعلاو ءاهسألا رادم ماكحألا نارود

 ءاهتاقّلعتم يف دسافملاو حلاصملا عبتت ةيعرشلا ماكحألا ْنأ يف لاكشإ ال
 لجأل امر راص رمخلا برشو ءاهيف ةحلصم دوجول ةبجاو تراص ةالصلاف

 .تاقّلعتملا ةيقب يف لاحلا اذكهو «هيف ةدسفم

 .دسافملاو حلاصملا كلت عم نارودلاب نيفلكم انسل نحنف اذه مغر نكلو

 :نيتتكنل كلذو ؛ليلدلا ناسل يف تذخأ ينلا نيوانعلا عم رياستلا انيلع اهّْنإو

 فيلكتلا نكمي ال انه نمو ؛بويغلا مآلعالإ ةداع هفرعي ال كالملا نأ :ىلوألا

 :هتري اسمن

 :كالملا ىلع هّبصي ملو صاخ ناونع ىلع مكحلا ّبص دق عرشلا نأ :ةيناثلا
 .كالملا ال ناونعلا رياسن نأ انيلعف كلذك رمألا مادامو

 :لوقن «كالملا ال ناونعلا ةرياسم انيلع بجي هنأ تملعو ءاذه تفرعاذإف

 يو

 .ةيعوضوملا

 ًارمأ ناونعلا عم ةرياسملا نوكت ال انهف «ةيقيرطلا وحنب :ب ًاذوخأم ناك اذإف
 لاقل نك نع أ فارس وا رمل كنا لج ابهر سو انا تح ياش
 وه ةقيقح مكحلا بصمف ماعلا هب ديري وهو «سلاجلا كلذ مركأ :ًالثم لئاقلا
 وهو) روكذملا ناونعلاف ءًاسلاج ًاقافتا ناك هّنأل سلاجلاب هنع ربع هنكلو .ملاعلا

 لمح اه وم نوك نأ يني ةزرباتسلا تيرا بقيرظلا يضع هسا نق ( لاخلا
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 .-ملاعلا هب ينعنو- هنع ًايكاح ناونعلا كلذ

 نكلو .؛كلذل لائم داجيإ بعصي دق تايعرشلا يف هنأ الإ .تايفرعلا يف اذه
 .©2 لصف ةكيدلا تحياصت اذإ هّنأ يف ةدراولا ةياورلا هل لثميدق

 «ةالصلا بوجول يأ مكحلل عوضوملا وه سيل ةكيدلا تاوصأ عافترا ْنِإف
 -لاثملا يف- ةيقيرطلا ىلع لمحلا اذهو ءتقولا لوخد زارحإ ىلإ قيرط وه اهّْنإو

 .ةيجراخلا ةنيرقلا نم ديفتسا دق

 :ثيدحلا يف درو اهب كلذل لّثمي دق ًاضيأو

 ثيدحلا لوح لؤآست ىرج انهف ."”"رذق هنأ ملعت ىّتح رهاط ءىش لك
 وأ ةيقيرطلا وحنب ذوخأم -ثيدحلا اذه يف- ةراذقلاب ملعلا له :هدافم ءروكذملا

 !؟ةيعوضوملا وحنب

 |منيب :ةيعوضوملا وحنب ذوخأم هنأ ىلإ مؤ قئادحلا بحاص خيشلا بهذ

 0 ةيقيرطلا وحنب ذوحخأم هنأ ىلإ روهشملا بهذ

 مداخن قئادحلا بحاص لوق ىلع ءانب هنإف .حضاو نييأرلا نيب قرفلاو

 -ًاعقاو امد وأ الوب ناك نإو - رذق همامأ يذلا ء ءيشلا اذه نأ ملعي ال صخشلا

 نسب ناهثع نع نيسحلا نب دمحم نع ىيحي نب دمحم نع هدانسإب نسحلا نب دمحم :ةياورلا صنو )١(

 فرعت :لاقف ءرمقلا الو سمشلا رت ملاذإ راهنلاو ليللاب ةالصلا نع هتلأس :لاق «ةعامس نع ىسيع
 تبواجتو اهتاوصأ تعفترا اذإ :لاق ءمعن :لاق ؟ةكيدلا : اغلا في قارعلاب ميكدتع يتلا رركلا هع

 «تيقاوملا باوبأ نم ١5 بابلا ١784 :” ةعيشلا لئاسو ..لصف :لاق وأ ءسمشلا تلازدقف

 .اهريغ اهلثمو ١« ثيدحلا

 .5 ثيدحلا .تاساجنلا باوبأ نم ١” بابلا 087 :” لئاسولا كردتسم (1)

 تملع اذإف رذق هنأ ملعت ىّتح رهاط ءيش لك» :روكذملا ريخلا رهاظ نإ : كتنث قئادحلا بحاص لاق (7)

 اذإف» :هلَِي هلوقل .فّلكملا ملع ىلإ |رظنلاب الإ اهب, فصتت الو ءايشألل تبثت ال ةساجنلا نأ ««رذق دقف

 ناكام لب ةصاخًاعقاو ةساجنلا نيعع هتقال اع ةرابع سيجنتلا سيل هنأ ىنعمب ««رذق دقف تملع
 ملعو سجن هنأب عرشلا مكح نع ةرابع وهاهنإ ءيشل ةساجنلا توبث كلذكو ءفّلكملا هب ملعو كلذك

 امنِإ سجنلا َنأب اومكح مهنإف «(مهيلع هللا ناوضر) انباحصأ روهمج هيلعام فالخ وهو «كلذب فلكملا

 ةساجنلا يف يلصملا ةالص نالطب هيلع اوعّرفو ءفّلكملا هب ملعي ملن إو اعقاو ةساجنلا هنقال مع ةرابع وه

 قئادحلا «ةيفلألا حرش يف يناثلا ديهشلا انخيش مهنع هلقن امك ًارهاظ هنع باطخلا طقس نإو ًالهاج
 . 175:١ - ينارحبلا ققحملل - ةرضانلا
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 .طقف رهاظلا

 نوكت ةساجنلا لوهجملا ءيشسلا عم لماعتلا ّنِإف ءروهشملا لوق ىلع امنيب
 زارحإ ىلإ ًاقيرط ذخأ دق ةراذقلاب ملعلاف ءأعقاو ال ًارهاظ رهاطلا ةلماعم هتلماعم
 .اعقاو ةساجنلا توبث يف ًاعوضوم ذخؤي ملو ةراذقلا

 كشلا دنع يلَّوألا روهظلل قباطملا وه 4 قئادحلا بحاص خيشلا مالكو
 روهظلا اذه نع ديلا عفر نم ّدب ال دروم للا صوصخ يف هنأ الإ ."ناونعلا يف
 (”ةيجراخ نئارقل

 وست ةوخالا قا وعلل الان نوك ىوكذلا قييدحلاف «لاجةبا لضو
 .شنث قئادحلا بحاص يأر نود روهشملا يأر ىلع ًءانب ةيقيرطلا

 :ةيعوضوملا وحنب ناونعلا دخأ

 رودي نأ ذئتيح بسانملا نمف ؛ةيعوضوملا وحنب ًاذوخأم ناونعلا ناك اذإ اّمأو

 ءًاتباث نوكي مكحلاف ًاتباث ناك اذإ ناونعلا نأ ىنعمب ًامدعو ًادوجو هعم مكحلا

 .اضيأ تباثب سيل مكحلاف كلذك نكي ملاذإو

 هيلع بت رتت - ًامدعو ًادوجو ناونعلا رادم ماكحألا نارود يأ - -رمألااذهو

 1 رصتلاا/ لاغل اةناو نيس ةهاوشل وس هلت انهي رع ةدر ياكل نم ةلخ

 .ةريثك دراوملاف

 يلوألا روهظلل قباطملا نوكي ةيعوضوملا وأ ةيقيرطلا وحنب ذوخأم هّنأب ناونعلا يف كشلا دنع يأ )١(

 باب نم نوكي امْنِإ - ةيعوضوملا ىلع لمحلا يأ - ىنعملا اذهو ؛ةيعوضوملا ىلع لمحلا وه
 .هريغ نع كاح وه |مبال ءوهوه اهب ذخؤي هنأ ناونع لك رهاظ نأ ذإ ؛روهظلاب كسمتلا

 سورد) هباتك يف (هللا هظفح) ذاتسالا خيشلا هركذ |ميف نئارقلا هذه ضعب ةظحالم نكميو (؟)

 مكحلا نوك مزال نأ :اهنم يتلاو 0/7 ةراهطلا ةدعاق ثحبم «(ةيهقفلا دعاوقلا يف ةيديهمت

 قح يف ًاعقاو سجنو «كاشلا وهو صخش ٌّقح يف ًاعقاو رهاط ًالثم مدلا نأ ًايعقاو ةراهطلاب

 .ةمث عجارف .ةعرشتملا ىدل زكترملاوهام فالخ روكذملا ي يعقاولا كيكفتلاو ملاعلا وهو رخآ
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 نم عونك عنصت يتلا ًالثم نيتالجلا ةدامف «ةلاحتسالا ةيّرهطم :لّوألا لاما

 اهيلإ فاضي نكلو «ريزنخلا ماظع نع ةرابع يه لصألا يف اهّنإ لاقي ءىولحلا
 ؟اهلكأ زوجي له ةداملا هذهف ..لكشلا اذهب ريصتف داوملا ضعب

 ةمرحلاب مكحلا بصم َّنأ رابتعاب «زاوسجلاب مكحلا نكمي ؛معن :باوجلا
 كلذ اهيلع قدصي ال ىهف نيتالجلا ةدام اّمأو ؛هماظع وأ ريزنخلا وه ةساجنلاو

 .ةمرحلاب الو ةساجنلاب اهيلع مكحن الف ءًامزج ًافرع

 تبثن فيكف ؛ةساجنلاو ةمرحلا تعفر دق ةلاحتسالا ْنأ :لأست دق نكلو

 ؟نيتالحلا ةدامل ةيلحلاو ةراهطلا

 .ةّيلحلا ةلاصأو ةراهطلا ةلاصأب اهتبثن :لوقن

 هتراهطب مكحي هّنإف .حلم ىلإ بلكلا لّوحت اذإ ام ًاضيأ ليبقلا اذه نمو

 رخآ كردمل ةّيلحلاو ةراهطلاب مكحن انه اننأ هتياغ ؛ةمّدقتملا ةتكنلا سفنل هتيلحو

 يذلا يداهتجالا ليلدلا وه كردملا اذهو «لحلا ةلاصأو ةراهطلا ةلاصأ ريغ وه

 «ةراهطلاو ةّيلحلا لع لدي اذه نإف ."ماعطلا لبق حلملا لكأ بحتسي لوقي

 .لحلا وأ ةراهطلا ةلاصأب كسمتلا ىلإ ةجاح الف« .حلم لك لمشي هقالطإبو

 كلذ وحنو «ًانينج ةفطنلا وأ دود ةرذعلا ةروريص ًاضيأ ليبقلا اذه نمو

 .ناونعلا رّيغتل ًاعبت ةّيلحلا وأ ةراهطلاب اهيف مكحن يتلا رومألا نم

 لد دق ليلدلا ْنأل .هتراهطب نومكحي ءاهقفلا ّنإف ءلوبلا راخب :يناثلا لاشملا
 .ةساجنلاب هيلع مكحلا نكمي الف «لوبلل ًاناونع سيل راخبلاو «لوبلا ةساجن ىلع
 .ةراهطلا لصأ ىلإ كاذنآ عجري لب

 ل م ا رادوو راختلا مج ربع

 يأ - ناونعلا ققحتب يه ةربعلا امّنِإو .ضارتفا درحم اذه نأ آلإ .:ةساجنلاب مكحلا

 .عدتلا راخيلا اذه ويم نوكملا لتاسسلا اذملل افرح ان رعد لوبلا ناونع

 انعضو اذإ لأسي دق هّنإف .مرصحلاو بيبزلاو شمشكلا ةلأسم :ثلاثلا لاثملا

 !؟ماعطلا سجني لهف ماعطلا يفداوملا هذه

 .ةدئاملا بادآ باوبأ نم 0 بابلا ,.519 :7"1 لئاسولا رظنا )١(
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 :نيتتكنل كلذو .ءسجني ال الك :لوقن

 بنعلا ناونعو «ىلغ اذإ ىبنعلا ريصعلا ةمرح ىلع لد دق ليلدلا نأ :ىلوألا
 ْ .مرصحلا وأ بييبزلا وأ شمشكلا ىلع قدصيال

 .-مرصخلاك - دعب نكت مل اهّنأ وأ ءقباسلا يف ًابنع تناك داوملا هذه ّنِإ معن

 ىلإ عجرنف «نيوانعلارادم رودت ماكحألا نأ ثيحو .كلذك تسيل نآلا اهئأ الإ

 بحتسي لوقي يذلا يداهتجالا ليلدلا ىلإ ىرحألاب وأ :ةراهطلاو لحلا ةلاصأ

 .©2كلذ لكاش امو «ةركاذلا ةيوقتل ةبيبز نيرشعو ىدحإ لكأ

 ًافرع ٌبنعامه بييزلاو شمشكلا َنأب انمّأسو انلّزنت ول هّنآ :ةيناثلا ةتكنلاو

 يف هجولاو ؛ةمرحلاب مكحن ال كلذ عم اننأ الإ ءيرط كاذو فاج اذه ّنأ هتياغ

 ةيصملاب هيلا سيو يتلا يستلارب امّنِإ ةمرحلاب مكحلا بصم ّنأ :كلذ
 حضاولا نمو «بنعلا لحخاد يف ةدوجوملا ةلئاسلا ةيئاملا تارذلا نع ةرابع

 ل ال اولا ول بسلا
 يجراخ ءام وه لب «يبنع ريصع هيلع قدصي ال اذه نإف ايلغو ءاملا امهيلع

 هين ةدويجولا ةلئايلا كاوذلا نه دلو نبحعلا نإ فيضأ

 .ثحبلا اذهل ةرمثلا دراوم ضعب هذه

 :تاسحنتملا باب يف ةلاحتسالا

 :امهيلإ تافتلالا ردجي ناتطقن كانه تيقب

 ةلاحتسالاو تاساجنلا باب يف ةلاحتسالا نيب ةقرفتلا يغبني :ىلوألا ةطقنلا

 لدبتت مث «ريزنخلا ماظعك ةسجن نيع انيدل نوكت ةرات هّنإف .تاسّجنتملا باب يف

 انهف ؛نيتالجلاب ىمستو اهيلإ ةيوايميكلا داوملا ضعب ةفاضإب رخآ ناونع ىلإ

 ريزنخلا سفن وأ ريزنخلا ماظع ناونع وه ةساجنلا بصم نأل ؛ةراهطلاب مكحن

 :كلذك تبل نينتالخلاو

 .ةدئاملا بادآ باوبأ نم 98 باب 075 :17 ةعيشلا لئاسو :رظنا )١(
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 .تاساجنلا باب يف ةلاحتسالل ةبسنلاب اذه

 ّنأل ءاهيف ةرّهطم تسيل ةلاحتسالا ْنِإ لاقي دقف تاسّجنتملا باب يفاّمأو
 «نيتلاحلا اتلك يف تباثلا مسجلا تاذ وه امَّنِإو ناونعلا وه سيل سيجنتلا بصم

 انعنص مث سججنت دقو ًالثم بيلح اندنع ناك ولف ءاهدعبو ةلاحتسالا لبق ام يأ

 دق بيلحلا ناونع ْنأ مغر ةراهطلاب هيلع مكحن الف «ىرخأ ةدام وأ ًانبج هنم

 ناونع وه سيل سّجنتلا زكرم نأ رابتعاب الإ كلذ سيلو نبل وأ ًانبج راصو لاز

 تباث وهو ,مسجلا تاذ وه امّنإو ءًامدعو ًادوجو مكحلا هعم رودي يك بيلحلا
 .تاسّجنتملا باب يف ةرّهطم ةلاحتسالا نوكت ال انه نمو ءًاضيأ ةيناثلا ةلاحلا يف

 تاساجنلا باب يف ةلاحتسالا نيب ءاهقفلا ضعب دنع ليصفتلا دجن انه نمو

 كلذ يف ةتكنلا تسيلو .كلذك اهربتعي الف تاسجنتملا يف اهنيبو :ةرهطم اهربتعيف

 .هيلإ انرشأام ىوس

 ةلاحتسالا ببسب هلاكشأ لكب لاز اذإ مسجلا نإ لئاق لوقي دق ؛ءلجأ
 يف ىتح ةرسهطم ةلاحتسالا نوكت انهف:لوآلا عسبلا ريغ رسخأ مسج لمصحو

 ببسب مث ةسّجنتم ةبشخ الشم انيدل تناك ول مك كلذو ءاضيأ تاسّجنتملا باب
 هتايثيح لكب لاز دق قباسلا مسجلا ْنِإ لاقي نأ نكمي انهف ءًادامر تراص رانلا
 .ةراهطلاب كاذنآ هيلع مكحنف ءرخآ ءيش وه لصح يذلاو «هلاكشأو

 الإ :تاسّجنتملا ةلاحتسا باب يف ركذي دق ليصفتلا اذه لشم َّنِإ معن
 نايعألا باب يف ةلاحتسالا نيب قراف دوجو ىلإ بسحف ةراشإلا انه اندرأ اننأ

 :ةامتجملا باسل نيكو. ةسيعتلا

 ماكحألا نأ متركذ دق ةدعاقلا هذه يف مكَنِإ :لئاق لوقي دق :ةيناثلا ةطقنلا
 دق ""”ةقباس ةبسانم يف مكتأ ألإ ءًامدعو ًادوجو نيوانعلا رادم رودت ةيعرشلا

 نأ هيقفلل يغبني ال هّنأ متركذ لب .ناونعلا نع يّدعتلا هيقفلا ناكمإب نأ ىلإ مترشأ

 .عوضوملاو مكحلا تابسانم :ةدعاقب كسمتلا ةلدأ نع ثيدحلا دنع )١(



 0 ااا 0 0000 آ

 ..ديدج هقفو ةبيرغ جئاتنب جرخأألإو أمات ًادبيقت صنلاب هسفن دّيقي

 !؟مّدقتملا مالكلا لثمو ةدعاقلا هذه نيب قيفوتلا متي فيك :لأسن انهو

 ظافلأ زواجتي نأ هيقفلل هتطساوب قحي نّبعم طباض كانه له :ةيناث ةرابعبو

 !؟اهريغ نع كلذ اهيف نكمي ىتلا دراوملا كلت زيمتت ثيحب ء«صنلا

 «ناونعلا ىلع بَّضني هنأ مكح ّلك يف لوألا لصألا َّنِإ :لوقن باوجلا يفو
 رهاظ نأ ذإ ءروهظلاب اكّسمت ًامدعو ًادوجو ناونعلا كلذ عم مكحلا نارود نوكيو
 لصألا اذه نع جرخن الو «هرادم هنارود وه ام ناونع ىلع هّبصو مكحلا قيلعت

 ..كلذ ىلع ةّصاخ ةنيرق تماق اذإّآلإ

 ةرئاد نايحألا ضعب يف عّسوت يتلا طانملا حيقنت دراوم نئارقلا هذه نمو

 نايحألا ضعب ينو ءٌصنلا يف دراولا ناونعلا ىلع رصتقت الو مكحلا عوضوم

 ةيصوصخلا مدعب فرعلا مزج ول امك «ناونعلا اهيلع لدي يتلا ةرئادلا نم قّيضت

 لاوبأ نم كبوث لسغا» :هلّك#ي هلوق يف امك «لاثملا باب نم ركذ دق هنأو ناونعلل

 ةيصوصخلا مدعب فرعلا مزجل نوكي ةءابعلا ىلإ يّدعتلا ٌنِإَف "”«همحل لكؤي الام
 .بوشلا ناونعل

 أوُثمآ َنِيِذلا اَيَأ ايف :اهيف درو يتلا مّميتلا ةيآ قييضتلا دراوم نمو
 ."”4ابيَط ًاديِعَص أوُمّمَيَتَف ءام أوُدججَت ْمَلَف -هلوق ىلإ - ٍةالَّصلا َّلِإ | ْمُثْمُق اَذِإ

 هذغةلاخحبو ها دارخاو هدانا وخر ناد ةسركلا ةبآلا قالخا دقشتات

 وه بجاولاف هدوجو ةلاح يف اًمأو .بجاولا وه مّميتلا نوكي ءاملا دوجو

 ناكو ءاملا هّرضيو ًاضيرم ناك ول فّلكملا نأ روكذملا ىنعملا مرو ةويضولا

 ظافلألا رهاوظ عم رياستن نأ اندرأ اذإ - انه بسانملاف هدنع ًادوجوم ءاملا

 ءاملا دوجو ناونع نم مهفي فرعلا نأ آلإ .ءوضولا بوجوب مكحلا وه -

 نم نكمتلا يأ .ةنكملا لب يجراخلا دوجولا وه سيل ةيآلا يف دراولا

 .لامعتسالا

 .ردصملا ىلإ ةراشإلا تمدقت )١(
 < :ةدئاملا(؟)



 ا 1 1 21 نيوانعلاو ءامسألا رادم ماكحألا نارود

 هءاملا ةومحو وهو« ةاوففلا قضوا قويعلا نأ ظحاإات ةووتكلملا ةلاخا ىفف

 .تالاحلا قلطم نود نكمتلا ةلاحب هّصخو

 وه دراوملا هذه يف فرعلا مهفب ذخألا كردم َّنأ ىلإ قبس اميف انرشأ دقو
 تابسانم) ةيناثلا ةدعاقلا يف هيلإ ةراشإلا تمدقت ام عجارف ..روهظلا ةّيجح

 .دعاوقلا هذه نم (عوضولملاو مكحلا

 فرعلا مهف اذإ اميف ءناونعلا نم اهيف ىّدعتي يتلا دراوملا ةلمج نم ًاضيأو

 قوذ ىلإ جاتحت ةمهم ةيضق هذهو . .يقيقحلا نود يئانكلا ىنعملا ةدارإ ظفللا نم

 وأ ةيانكلل عدي الو اهرهاوظ ىلع صوصنلا ذخأي دق ضعبلا َنِإف «حيحص مهفو

 نم سكعلا ىلع نوكي رخآلا ضعبلا اهنيب ..ظافلألا دصاقم يف ًالاج ةراعتسالا

 .كلذ

 يف يبنجأ لجر نميح عضو نع انلئّس اننأ ضرف ولام :كلذ لاشمو
 فشك ةلأسم نع رظنلا ضغ عم ءال وأ كلذ زوجي له ةيبنجأ ةأرمإ محر

 محر يف هقّرزيو نميحلا ذخأي يذلا وه جوزلا سفن نأ ضرف ول امك ةروعلا

 دشأ نإ) :لوقت يتلا ةياورلا لالخ نم اهميرحت نكمي هنإ :لاقيدق

 ."2(هيلع مرحي محر يف هتفطن ٌرقأ لججر ةمايقلا موي ًاباذع سانلا

 لجرل (نميح) ةفطن لك عضو ةمرح دافتسي دق ٌصنلا اذه ىلع ًءانب هّنِإ

 .روكذملا صنلا ىلإ

 وه ةياورلا هذه يف رارقإلا نم دارملا سيل هّنِإ لاقي دق لباقملا يف نكلو

 امدنع برعلا نإف ءانزلا نع ةيانك انه رارقإلاب ءىج امَّنِإو .ىقباطملا ىنعملا

 الجر :ظفل (5؟25: )١5 لئاسولا يف روكذملاو . .؟ ثيدح «ينازلا باب 416 يفاكلا ()

 .ظحالف .هنع ةياورلا انلقن يذلا ردصملا يف تبثملا وه امك .««ٌلجر» :حيحصلاو



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق هع ءءء عمم مم ممم معمم غ١

 ةياورلا هذه ىلع دامتعالا نكمي الف ..اذكه نورّبعي انزلا نع ريبعتلا نوديري

 .ةمرحلا تابثإل

 ؛لامعتسالا غيص يف عبتت نسحو قوذ ىلإ جاتحت - ظحالن امك - ةلأسملاف

 .صاخشألاو قاوذألا فالتخاب فلتخت دق يهو

 ةدئافلا باب نم هركذن ىنعملا اذهو - لوقنو انه كردتسن اننكلو

 ًادانتسا سيل ةمّدقتملا ةلأسملا يف ةمرحلاب مكحن دق هّنِإ - الإ سيل ةيملعلا

 ازاكترإ ةعرشتملا ناهذأ يف زكترملا نأ ةهج نم امَّنِإَو ؛ةروكذملا ةياورلا ىلإ
 لسانتلا ةيلمع َّنأ صوصنلا رهاوظ نم دافتسملا ةهج نم ًاضيأو ءًاثراوتم
 نم نوكيدق ةمرحلاب مكحلاف ..امهريغ نيب ال نيجوزلا نيب متت نأو دب ال

 .ةياورلا ةيحان نم سيلو ةيحانلا هذه

 © َنوُظِناَح ْمِهِجوُرُمِلْمُه َنيِذْلاَو) :ىلاعت هلوق ًاضيأ لبيقلا اذه نمو
 00 َنيِوُلَم ُدْيَغ ْمْكِإَف كما تَكَلَماَم وأ ْحِهِجاَوْرَأ َلَعَألإ

 بوجو ىلع 4نوظفاح مهجورفل» :ىلاعت هلوقب لدتسي دق ضعبلا نإف ٠  . 0-0 7 0و هه 00000 -

 دحأو قيداصم ةلمج هل جرفلا ظفح نأ ذإ ؛رظنلا نع هتروع صخشلا رتس

 .ةيحانلا هذه نم ًامزال ًارمأ رتسلا نوكيف ءرظنلا نم هظفح وه قيداصملا كلت

 ظفخ ةسيركلاةبآلا ف رولا ريسعتلا نإ لاقي دنف لحاقلا ف نّتكلو

 ات نع ةويسفتلا نإ لاو افرع ممل بهدا نيطخينا ولااكين
 رهاظ ةفلاخم اهيف زوجي يتلا دراوملا نم دعي اذهف انزلا مدع وه جرفلا

 .هريغ ىلإ هنم يّدعتلاو ناونعلا

 )١( :نونمؤملا 56.



 ١ 107010707778 نيوانعلاو ءامسألا رادم ماكحألا نارود

 َّنأ وهو «ةلأسملا هذه يف ىلك طباضب جرخن نأ نكمي انّنِإ ةجيتنلاو
 فرعلا مهف لالخ نم - تبث اذإ الإ .ناونعلا ةعباتم موزل يلّوألا لصألا
 ناونعلا نأ وأ هنم قيضأ وأ ناونعلا نم عسوأ وه دارملا َّنأ - يمزجلا
 ىلإ ادانتسا فرعلا - كاذنآ - رياسنف هرخآ ىنعم نع ةيانك هب ءيج دق

 فق



 ةرشع ةعبارلا ةدعاقلا

 لالدتسالا لطب لاهتحالا ءاج اذإ

 :مهوق يهو «ةرابعلا هذه لثم لوادت ملعلا لهأ ةنسلأ ىلع عمسن امًاريثك

 ةحلاص يه ةروكذملا ةدعاقلا نأ روصتُي دقو . :لالدتسالا لي لاتحا لا ءاج اذإ

 ةروكذملا ةدعاقلل لب« :حيحص ريغ ءيش كلذ نأ آلإ ,تالاجملا عيمج يف قيبطتلل

 .لوبقمو ءضوفرم :نالاجم

 :ةدعاقلا قيبطتل ضوفرملا لاجملا

 يف امك «نيعم ّىنعم يف ًاروهظ انيدل نأ ضرف ول ام وهف ضوفرملا اهلل اّمأ

 يف اّنكو «ةالبصلا ةماقإ بوجو يف رهاظلا ."”4ةآلَّصل ًالَّصلا ِمِقَأ» :ىلاعت هلوق لغم
 0 0 لئم نإ .بابحتسالا ىلع ةيآلا ةلالد 0 هسفن 0

 !!"”ةيجحلا نع رهاوظلا ميج
 .ةروكذملا ةدعاقلا قيبطتل لاحم ال .تاروهظلا باب يأ «بابلا اذه لثم يفف

 هذه لشم يف هّنإف ءروهظلا لصأل ًالييزم ناك لامتحالا نأ ضر اذإ معن

 اذه نأ آلإ ءروهظلاب لالدتسالا - لئنيح - لطببيو ءآلمجم مالكلا ريصي ةلاحلا

 .,/8 :ءارسإلا(١)

 روهظلا ضارتفا َنِإف «ماقملا يف ٍناث ينعم لامتحا دوجو يأ ءروهظلا طباض وه عقاولا يف اذهو (؟)
 !ظحالف ءروهظلا ال ّصنلا دراوم نم دروملا ناكآلإو ؛فالخلا لامتحا امئاد قواسي



 0000 لال دتسالا لطب لامتحالا ءاج اذإ

 لوزي ال هّنأو .تباث روهظلا نأ ضرتفن اننأل ءانمالك لحم نع جراخ ضرمفلا
 ..فلاخملا لامتحالاب

 ْمُه َنِيِذَلاَول :ىلاعت هلوقب ءروهظلل ليزملا لامتحالل ليثمتلا نكميو
 3 ْمئِإَف مجماَيَأ تكلم ام وأ ْمِهِجاَوْزَأ َلَعَألِإ © َنوُظِناَح ْمِهِجوُرُفل
 هذهب لدتسي دق هّنإف 2” َنوُداَعْلا م مه م َكِيَْوَأَ َكِلّذ ءاَرَو ىَعَتْبا ِنَمف و 2 َنيِموُلَ

 ,4َنوُظِفاَح ْمهِجوُرْفِلل :تلاق اهّتأل ةراطتلا نيم ةروحلا نس يوتحو لنعاشيآلا

 نم دارملا نوكي نأ لمتحملا نم هّنِإ لاقي نأ نكمي لباقملا يف نكلو

 يقباطملا ال ءانزلا نع هسفن ظفحب نمؤملل رمألا يأ «يئانكلا ىنعملا ةلمجلا هذه

 .ةراظنلا نع كلذ هباش امو لاورسلاب جرفلا رتس ينعي يذلا ينرحلا

 ليزي - ةبآلا نم يئانكلا ىنعملا ةدارإ لامتحا يأ - لامتحالا اذه لثم نإ
 يبواستم ةميركلا ةيآلا يف نيينعملا الك رّيصيو «يقباطملا ىنعملا يف روهظلا ىوعد

 .ةيحانلا هذه نم ةلمجم ةيآلا دوعتف «لامتحالا

 كانه ناك اذإ ام وه «ةدعاقلا هذه قيبطتل ضوفرملا دروملا َّنأ :ةصالخلاو

 ريغ ءىش اذهو «هب لالدتسالا نكمي ةّيجحلا ىلع روهظ انيدل قبي مل آلإو «ةّيجحلا

 .امزج لمتحم

 :ةدعاقلا هذه قيبطتل لوبقملا لاجمل

 انه نحنو .ةددعتم هدراومف ةروكذملا ةدعاقلا قيبطتل لوبقملا لاجملا اّمأو

 :دراوملا هذه نم ةلمح ركذن

 .هصوصخب عطقلا ىلإ ةجاحب انك ام دروم يف اننأ ضرف اذإ ام :لوألا دروملا

 )١(لمؤمنون: 7-6.



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق ءءء ءءء ممم همم عمم معمم ١١1

 لوزي فوس ةلاحلا هذه لثم يفف ؛ءعطقلل فلاخملا لامتحالا لصح اذإ هْنإف
 ةينداقعلا ةريسلا بابل هدجما يعل دهر جا لوزو ترس لاح ا و عطعتلا

 روكذملا عطقلا انيدل لصحي ملاذإف ءءاضمإلاب عطقلا ىلع ةفقوتم اهتّيجح نإف

 ؛لامتحالا اذه لثم نوكيو ؛ةّجح ةريسلا نوكت ال ٍبئنيح هّنإف .همدع انلمتحاو

 .روكذملا دروملا يف ةريسلا ةيجحب لالدتسالل لطبم «ء .ءاضمإلا مدع لامتحا يأ

 :ةشقانمو لاثم

 :هشقاننو يلاتلا لاثملا - لّوألا دروملا اذه صوصخ يف يأ - انه ركذنلو

 ةّجح هنِإ ليقف ؟ال وأ ةّجح وه له دحاولا ةقثلا ربخ َّنأ يف مالك درو
 ىلع مهتريس يف نودمتعي ءالقعلا نأ ىوعدب «ةيئالقعلا ةريسلاب كلذل ٌلدتساو

 .اه نوذخأيو تاقثلا رابخأ

 كلذو .عراشلا لبق نم اهنع عودرم ةروكذملا ةريسلا ْنأ ىعّدُي دق نكلو

 :لوقي هتعمس» :لاق .ِهلّي# هللا دبع يبأ نع ةقدص نب ةدعسم ةياور يف دروامل

 كلذو .ءكسفن لبق نم هعدتف هنيعب مارح هنأ ملعت ىّتح لالح كل وه ءيش لك

 هّلعل كدنع كولمملا وأ ,ةقرس وهو هتيرتشا دق كيلع نوكي يذلا بوشلا لثم
 .كتعيضر وأ كتخأ يهو كنحت ةأرما وأ ءأرهق عيبف عدخ وأ .هسفن عاب دق ٌرح

 ."00ةنّيبلا هب موقت وأ .كلذ ريغ كل نيبتسي ىّتح اذه ىلع اهلك ءايشألاو

 ةّجح سيل دحاولا ةقثلا ربخخ نأ ىلع لدي ؛ةنتّيبلا هب موقت : وأ» :ِها22 هلوق ّنِإ

 ابّنأ ىلع لدي ركذلاب ةنّيبلا صيصختف «فالنلا ىلع ةنّيبلا ىلع رادملا لعجااملآلإو

 .لاقي دق اذكه ..ةجحلا ىه

 :نيباوجب ىوعدلا هذه ىلع دري دق نكلو

 .هتقاثو تبثت مل ةدعسم ّنأ رابتعاب ءدنسلا ةفيعض ةياورلا نأ :لوألا

 )١( ثيدحلا ؛هب بستكي ام باوبأ نم 5 بابلا 84 :10/ ةعيشلا لئاسو 5.



 00 ا لال دتسالا لطب لامتحالا ءاج اذإ

 هب نّيبتي ام يأ .يوغللا اهانعم ةياورلا يف ةنّيبلا نم دارملا َّنأ لمتحي :يناثلا
 نوكي هب ءالقعلا لمع دعب ةقثلا ربخو ,ءيعرشلا يحالطصالا ال .عقاولاو لاحلا

 .امل عساولا ىنعملا اذهب ةنّيبلل ًاقادصم

 لالدتسالا عفد ىلعاهب جاجتحالا حلصي ال ةروكذملا ةياورلاف ؛هيلعو

 .ةلالدو ًادنس «ةقثلا ريخ ةّيجح ىلع ةريسلاب

 .ًاعم نيروكذملا نيباوجلا عفد نكمي ِهّنِإ :لوقن لباقملا يف اننكلو ءاذه

 هتقاثو تبثت مل ةدعسم َّنأ حيحص :لوقنف «لوألا باوجلا ىلإ ةبسنلاب اَمأ
 مدعف َِتِِط مامإلا نم رداص ريغو ًامتح بذاك وه هاور ام نأ ينعي ال اذه نكلو

 رودص لمتحن انمدامو ..ًاعاًضو وأ ًابذاك يوارلا نوك ينعي ال ةقاثولا توبث

 ةدعسم ةقاثو مدع ضرفل هب مزجن الو كلذ لمتحن اننإ دكؤنو - ثيدحلا اذه

 باب يف اننإف .عدرلا مدعو ءاضمإلاب عطقلا عفدل لامتحأالا اذه دوجو انيفكيف «-

 .عدرلل لامتحالا اذه لثم ورطو ؛عدرلا مدعب مزجلا ىلإ جاتحن ةريسلا ةيجح

 .رابتعالا نع ةروكذملا ةريسلا طقسي ؛ةفيعضلا ةياورلا هذه هديفت يذلا

 .دنئسلا فعض ىلإ ةبسنلاب اذه

 ام يه ةغل ةنّيبلا نأ ملسن نحن :لوقتف ؛ةلالدلا فعض ىلإ ةبسنلاب اّمأو

 ببسب (ةنّيبلا) ظفللا اذه نأ - لاهتحالا انيفكيو - لمتحن اننكلو ءرمألا هب نّيبتي
 ينيعت عضو هل لصح دق «نيلدع ةداهش يهو «ةيعرشلا ةنيبلا يف هلامعتسا رركت

 52 قداصلا مامإلا دهع ىلإ ًاصوصخ ءهيف هلامعتسا ةرثكل - ديدجلا ىنعملا يف -
 .ةروكذملا ةياورلا هنم تردص يذلا

 ال يعرشلا اهانعم يف ةملكلا هذه لاعتسا يف لاتحالا اذه دوجو عمو

 .ةريسلاب جاجتحالا نع ةعدار ةروكذملا ةياورلا نوكب لوقلا نكمي يوغللا

 .ءاضمإلاب مزجلا لصحي ال يلاتلابو

 كلذ ريسفت ناكو ءنّيعم مكح ىلع لد ًادّيعم اضن نأ ضرُف اذإ :يناثلا دروملا
 هيقفلا يتفي فوسف ءرخآ ميكحل هتمزالمب - هيقفلا رظن يف - ًارصحنم مكحلا



 ااا يا 1 ا ١١

 اذإ انهو ..ةرشابم روكذملا مكحلا ىلع ّصنلا ةلالد مدع مغر ءرخآلا مكحلاب

 لطبت ٍظئنيح هّنإف .ثلاث مكحب نّيعملا مكحلا كلذ رّسفن نأ اننكمأ هّنأ ضرف

 يباتكلا ةساجنو ةراهط ةلأسم :كلذ لاثم

 نم يباتكلا ةساجن ىلع ضعبلا اهب ٌلدتسا ىتلا تاياورلا ضعب كانهف
 يدوهيلا رؤس نع هيل هللا دبع ابأ تلأس» :لاق ؛جرعألا ديعس ةحيحص ليبق

 . 30(ل :لاقف «ينارصنلاو

 يهنلا ْنِإ !؟هرؤس نع ىبمن اذاملف ًاسجن يباتكلا نكي ملول هّنأ :بيرقتب
 !ةساجنلاب الإ يهنلا ريسفت نكمي الو .ًاسجن هنوك مزالي هرؤس نع

 يهنلا ْنِإ :لوقنو رخآ الا متحا زربن نأ ناكمإلاب نكلو ءضعتبلا لاق اذكه
 وه ابرؤسلا اذه سفن نأ لب ءًاسجن رؤسلا نوك باب نم سيل ةياورلا يف دراولا

 ("”؟بنجلاو ضئاحلا رؤس نع دراولا يهنلا ريظن كلذو .هنع يهنمو مّرحم وه

 ةزازح ىلع لمتشي وه وه (مب رؤسلا سفن امنإو ءامهتساجنب هيقف تفي ملذإ
 !ةيضوغبمو

 يف - اسجن هنوكو رؤسلا نع يهنلا نيب مزالتلا مدع يأ - اذهب انلبق اذإف

 2 كيل 5
 يباتكلا رؤس نأ ىلع يعرشتم زاكترا دوجو ىعّدا اهيقف نأ ضرف اذإ معن

 لامتحاو ؛ةساجنلاب ةيضوغبملا ببس رصحني امّنِإو ؛هيف ةيضوغبم ال رؤس وه (ب
 ةروكذملا ةياورلاب لالدتسالا متي نأ نكمي ٍنئنيحف ءًادج فيعض يسفنلا يهنلا

 روكذملا زاكترإلا لثمب مزجلا دوجو مدع دنع وه مالكلا نأ الإ .:ةساجنلا ىلع

 ١. ثيدحلا ءرائسألا باوبأ نم بابلا 774:١ ةعيشلا لئاسو )١(
 يف رظناف ؛هتراهطب مكحلا عم بنجلاو ضئاحلا رؤسب ًأضوتلا نع ىهنت تاياور ةذع تدرو دقل (')

 اهرؤس نم ءوضولا ةهاركو .ضئاحلا رؤس ةراهط باب كلذكو .ءبنجلا رؤس ةراهط باب كلذ

 .78 775:١ ةعيشلا لئاسو «رائسألا باوبأ نم



 0 لال دتسالا لطب لامتحالا ءاج اذإ

 ؛يباتكلا ةساجن ىلع ليلدك ةياورلا هذهب كّسمتلا اننكمي ال ةلاحلا هذه لثم يف هن

 اذإ :ةدعاق اهب ينعنو «ةمدقتملا ةدعاقلا هيف قّبطت يتلا دراوملا نم دروملا نوكي لب

 ةقثلا رخ ةّيجح ىلع هب ٌلدتسا ام :كلذل ناث لاثم

 ىلع رصعتقي ملو ةّصاخ تاياورب ةقثلا ربخ ةّيجح ىلع ضعبلا لدتسا

 :يرتخبلا نب صفح ةحيحص ةصاخلا تاياورلا كلت نمو ؛ةريسلا صوصخ

 ءاهأطأ مل نإ :لوقيف ءلجر نم ةمألا يرتشي لجرلا يف :لتيلع هللا دبع يبأ نع»

 ."”"اهيتأي نأب سأب الف هب قثو نإ :لاقف

 .ةقثلا رمخ قلطم ةّيجح ىلع ّلدي .«هب قثو نإ» :هلوق إف

 .ةّجح ةقثلا ربخ نوك باب نمال ةّيجحلا نوكت نأ لمتحملا نم هنأ :هيفو

 ةقث ناكو هدي يف اًمع ربخأ ديلا بحاصف «ةقاثولا عم ديلا عامتجا باب نم لب

 .ةجح كاذنا هلوق نوكيف

 اديه ,ةقانرلا ةفانق زب تنبت نودع ردع ةنتاقولا تييسإ هتاف

 ديلا بحاص رابخإ ةّيجح ىلع هب ٌلدتسا ام :ثلاث لاثم

 ضعبب ةقث نكي مل نإو ديلا بحاص رابخإ ةّيجح ىلع ضعبلا لدتسا دقف
 :تلق :لاق هتيم هللا دبع يبأ نع» :بهو نب ةيواعم ةحيحص اهنم «تاياورلا

 امو ذرجلا ذخؤيف لسعلاو نمسلا اّمأ :لاقف ءلسع وأ نمس وأ تيز ين تام ذرج

 ..هب حبصتسي تيزلاو .هلوح

 )١( ةعيشلا لئاسو 14: 75١بابلا ١١ ثيدحلا «ناويحلا عيب باوبأ نم 3



 ١١7  0000ااا 0

 ."'"«هب حبصتسيل هارتشا نمل هنّيبيو هعيبي :تيزلا كلذ عيب يف لاقو

 ةيجح ىلع ةعيشلا دنتسم يف كتانث يقارنلا خيشلا ةحيحصلا هذهب كّسمت دقو

 ."'ةقث نكي مل نإو ءديلا بحاص رابخإ

 باجيإف ةجح نكي مل اذإ ديلا بحاص رابخإ نأ :ةلالدلا بيرقتو

 ..ةدئاف البو ًاوغل نوكي ذرج تيزلا يف تام دق هنأب رابخإلا

 دق ماد ام ديلا بحاص َّنأ وهو رخآ لامتحا كانه دجوي :لوقن باوجلا يفو
 نمو ..هرابخإ قدصب نانئمطالا ثروي كلذف .هحلاص ريغ يف وه ءىشب ربخأ

 يأ .ديلا بحاص اهيف ربخي ىتلا دراوملا قلطم يف ةّيجحلا فاشكتسا نكمي ال انه

 .هحلاص يف هيف رابخإلا نوكي يذلا دروملا يف ىتح

 عئابلا ىلع رابخإلا بوجو نوكي نأ - ماقملا يف ٍناث لامتحا اذهو - لوقن لب

 .نانئمطالا لوصح ةهج وأ ءديلا بحاص رابخإ ةّيجح ةهج ريغ يه ةشلاث ةهجل

 .هعيبي نأ ديري يذلا ءيشلا بويع عيمج نايبت نمؤملا ةنامأ ىضتقم نأ يهو

 .عئابلا ىلع ءالقعلاو فرعلا لبق نم ةضورفم ةنامأ هذه َّنِإ

 لاشتمالا ةيحان نم يأ ؛ةيحانلا هذه نم وه عئابلا ىلع نايبلا باجيإ لعلف

 ..ةيئالقعلاو ةيفرعلا ةنامألاو ةفيظولا هذمل

 لطبي .هقبس يذلا لامتحالاو لب ءريخألا لامتحالا اذه دوجو عمو

 :دنيبلا بحاص رابخإ ةيجح ىلع ةروكذملا ةياورلاب لالدتسالا

 .ساسألا نم روهظلا ليزي لامتحالا ناك اذإ ام :ثلاثلا دروملا

 .76َنوظِفاَح ْمِهِجوُرُفل ْمُه َنيِذَلاَو» :ىلاعت هلوقب ًاقباس كلذل انلّتم دقو

 ١. ثيدحلا «ةمّرحملا ةمعطألا باوبأ نم 57 بابلا ١45 :7 5 ةعيشلا لئاسو )١(

 )١( خيشلل  ةعيشلا دنتسم :رظنا النراقي  ١: 701.
 )"( :نونمؤملا 6.



 1 ل لالدتسالا لطب لامتحالا ءاج اذإ

 يئوخلا ديسلاك ضعبلا هب ٌلدتسا اهب دروملا اذهل لثمن نأ نكمي ًاضيأو

 يس سر رجا ركن نع ييسر مل هي يرح رج
 سبيل ةأرما ىلع دهشي نأ دارأ لجر :2'هل2 هيقفلا ىلإ تبتك» :لاق ءرافصلا

 ؟اهمالك عمسيو رتسلا ءارو نم اهيلع دهشي نأ هل زوجي له مرحمب اه

 ."”«دوهشلل رهظتو بقنت :5 عوف

 ةا لا اع نسا ولا وهنأ لعل يومك ومالا دإ :يئوخلا ديسلا لاق

 كانه نكت ملألإو ءاههجو ىلإ يبنجألا رظن زوم ال تقولا سفن يفو ءاههجو رتس

 .اهيلع

 باب نم وه بقتنتلاب رمألا لعل : ل اا تلق نإف

 .بقنتلاب هني اهرمأ كلذلف اههجو رهظت نأ يحتست 7 ةأرملا نأ يأ .ةفعلاو ءايحلا

 ماكحألا نايب وه هع مامإلا رهاظ ٌّنإَف ءرهاظلل فلاحخم اذه :ُتلق
 .يعرشلا مكحلاب امل طابترا الو «ءايحلا بابب طبترت ىرخأ اياضق نايب ال ةيعرشلا

 نانيعلا ىقبت لب هجولا مامت رتسي ال باقنلا نإ تلق نإف :ثتتنث ركذ عن

 .نيتزراب

 رمأي هيي مامإلا ناك الإو .ةرورضلا باب نم نوكي نأ دب ال اذه :ٌتلق

 .اههجو عيمج رتسب

 0 3 ىهتنا

 هيقفلا هرضحي ال نم :يف هب حيرصتلا ةداهشب .ع5يركسعلا مامإلا انه هيقفلاب دوصقملا )١(

 ىلإ رافصلا نسحلا نب دمحم بتكو» :لاق «ةأرملا ىلع ةداهشلا باب ”١ ثيدحلا *: ٠+
 نعل ل سا د ا الإ . .«اماييل يلع نب نسحلا دمحم يبأ

 نئارقلاب فرعي ىنعملا اذهو .(جع) رصعلا بحاص مامإلا وأ هَ يداهلا مامإلا
 .7 ثيدحلا .تاداهشلا باوبأ نم 47 بابلا 5٠١:77 ةعيشلا لئاسو (؟)
 . 1 ١: (حاكنلا باتك) ىقثولا ةورعلا ينابم :رظنا (؟9)



 ١14  000ااا 00

 وه بقتتلاب رمألا نوكي نأ لمتحملا نم َّنِإ :لوقن باوجلا ماقم ينو
 انأب ةعوفدم يعرشلا مكحلا نايب مامإلا رهاظ نأ ىوعدو ء.ءايحلا باب نم

 او ميم
 مكح دجويانهف .مكحلا نايب ليبق نم يأ« ؛ليبقلا اذه نم وه اندروم نإ

 مكحلا اذه ةتكنو «ةداهشلا باب يف بقنتت نأ ةأرملل زوجي هنأ وهو يعرش

 ءايحلاب طبترت هيضق ناب 1 ل6 مابالا فابحلا رضع ةطحواي وه ىيعرتلا

 .ءايحلا يه هتتكن ًايعرش ًامكح نّيب وه لب ءيعرشلا مكحلاب اهلةق ةقالع الو
 مكح اذه نإف ,."”اهرارقإ اهبتوكس نأب ركبلا يفدرو ام ليبق نم اذهو

 .ركبلا ءايح هتتكن يعرش

 ةروكذملا ةياورلاب لالدتسالا لطبي لامتحالا اذه لثم دوجو عمف ؛هيلعو

 .كلذ ين اهروهظ لاوزل .هجولا رتس بوجو ىلع

 :ًاضيأ ركذن دروملا اذهل ةلئثمألا ةلمح نمو

 ةقيقح ةجوز ةيعجرلا ةقّلطملا نوك ىلع كنتث يئوخلا ديسلا هب ٌلدتسا ام

 .تناب دقف تهتتنا اذإ ةّدعلا نأ ىلع ةّلادلا تاياورلاب

 ءاضقنا ىلع ةنونيبلا تقّلع دق تاياورلا نإ :كلذ بيرقت يف ثنتنث لاق دقف
 يف يه ةنونيبلاو «ةدعلا ءاضقنا لبق ةنونيبلا مدع طرشلا موهفم ىضشقمو «ةّدعلا
 0 لا ءاضقنا لبق ةيقاب ةيجوزلا َّنأ ىلع ةياورلا موهفم ٌلديف «ةيجوزلا لابق

 اننك ,"200(تناب دقف» :هلكي# هلوقب ريبعتلا 9 :لوقن باوجلا ماقم يفو

 ىلإ ةراشإلا وهو رخآ ءيش عم مئتلي كلذك ,ثتنث هركذ يذلا اذه عم مئشتلي

 ةعيشلا لئاسو .اهتوكس ركبلا ناذيتسا يف يفكي هّنأ :باب يف ةدراولا تاياورلا يف امك )١(
1735. 

 ١75. :8 ةراهطلا باتك (؟)

 نع ملسم نب دمحم نع هدنسب كتنث ينيلكلا خيشلا هاور ام اهنم ةدع تاياور يف ريبعتلا اذه درو (*)

 قالط ريسفت باب 55 :1 يناكلا .«..هنم تناب دقف اهؤارقأ تضم اذإف ..» :لاق كيك رفعج يبأ
 .ةذعلاو ةنسلا



 0 اا 0 0 لالدتسالا لطب لاهتحالا ءاج اذإ

 دعبو .عوجرلا نكمي هنأ ىنعمب ؛ةيعجرلا ةقلطملا نبت مل ةدعلا ءاضقنا لبقف

 هذهب كّسمتلا نكمي ال - ًافنآ ركذ يذلا - لامتحالا اذهدوجو عمو

 .ةذعلا ءانثأ ةقيقح ةيجوزلا ءاقب تابثإل تاياورلا

 لال دتسالا لطب لامتحالا ءاج اذإ :ةدعاق كردم

 دراوملا يف اهكردم ىلإ ريشن نأب سأب ال ةدعاقلا هذه نع ثحبلا ةياهن يفو

 :لوقنف ؛ةمدقتملا

 ؛حضاو كردملاف - عطقلا ىلإ هيف جاتحن يذلا دروملا يأ - لوألا دروملا يفامأ

 لامتحالا دوجو عمو ؛عطقلا رادم رودت دروملا اذه يف ةّيجحلا نأ ضورمملا ذإ
 .عطقلا لوزي

 هيلع تلد يذلا لّوألا مكحلا نيب ةمزالملا وه مهملاف «يناشلا دروملا يفامأو

 دوجو ضرف اذإف «يباتكلا ةساجن وهو يناثلا مكحلاو ءرؤسلا لوانت مدعب ةياورلا

 مكح تابثإل اهيلإ دانتسالا نكمي ال يلاتلابو «ةمزالملا متت ال فوسف رخآ لامتحا

 .رخآ

 ضرفلا بسح ليزي لامتحالا دوجو نأ رابتعاب كلذف ثلاثلا دروملا يفاّمأو
 .ةلمجم ةياورلادوعتو ءروهظلا

 ًالامتحا نوكي نأ مزلي لالدتسالا لطبي يذلا لامتحالا َّنأ ىلإ رظنلا تفلنو

 .ىفخي ال اك «ريثأت يذب سيل هدوجوفألإو «ةيئالقع ةيلوبقمو ةهاجو هل

 فني



 ةرشع ةسماخلا ةدعاقلا

 ةمهكحلا نود ةلعلا رادم مكحلا نارود

 ةمكحلا رادم رودي ال مكحلا َّنأ :ةرابعلا هذه ملعلا لهأ ةنسلأ ىلع لوادنُي
 وه يذلا ,يفسلفلا اهانعمب ةلعلا سيل انه ةلعلاب دارملاو ..ةلعلا رادم رودي امّْنِإو

 وه اهنم دارملا امّنِإو ..عناملا مدعو طرشلاو يضتقملا :ةثالث رومأ عومجم نع ةرابع

 ًاضيأ هلجألو ءًامدعو ًاتوبث هرادم روديو مكحلا تبث هلجأل يذلا فصولا كلذ

 ناسل يف -مكحلا ةعس يأ - هتعس نع رظنلا ضغب قّيضيوأ مكحلا عّسويدق
 .هقيضو ليلدلا

 يف دسافملاو حلاصملا رادم رودت ماكحألا نأ مولعملا نم نأ :ةيناث ةملكبو
 ىلإ لوصولا نكمي ال ثيح نكلو ؛مكحلا ةّلع يه حلاصملا كلتف «تاقّلعتملا
 تزربأ ام ىتمف ؛ىلاعتو هناحبس بويغلا ملعب ةطونم اهتفرعم َنأل ؛حلاصملا كلت

 ًامدعو ًاتوبث اهعم مكحلا راد .ترهظتساو ليلدلا ناسل يف - حلاصملا كلت -

 .ةّلعلاب ةزريملا ةدسفملا وأ ةحلصملا كلت ىمستو ءاقيضو ةعسو

 ةنعسو اقلعو ادويحو منكما اها وردم نأ ةود ند عزرا اذإ انكأو

 .ةمكح يهفاقيضو

 اهيف ءاج يتلا باحصتسالا باب يف ةدراولا ةرارز ةحيحص ةّلعلا ةلثمأ نمو

 تيآص من ائيشرأ ملف ترظنف كلذ نّفينأ لو هباصأ دق هنآ تدنظ نإف تلقا
 ىلع تنك كنأل نس .ةالصلا ديعت الو .هلسغت :لاق .هيف تيأرف

 ."(ادبأ كّشلاب نيقيلا ضقنت : ةنت نأ كل يغبني سيلف تككش مث كتراهط نم نيقب

 )١( ثيدحلا ءتاساجنلا باوبأ نم 77 بابلا 457: ةعيشلا لئاسو ١.
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 ماللا نِإف «ةّلعلا نايب يف حضاو .«خلإ ..تنك كنأل» :) هلوقب ريبعتلا نإ

 ةراهطلا باب وهو ؛ةحيحصلا دروم نم ىذدعتن اذه ىلع ًءانبو ؛ليلعتلا مال يه

 نيقي ىلع فّلكملا ناك ول هك «ًآلثم ءوضولا بابك ءىرخألا دراوملا ىلإ .ةساجنلاو

 دافتسملا ةّلعلا مومعب ًاكَسمت ءءوضولا ىلع ينبي هّنإف .هضاقتنا يف ٌكشو هئوضو نم
 يف ةدراولا ىرخألا ةرقفلل ةبسنلاب ًاضيأ هلوقن ىنعملا اذهو ؛ةحيحصلا هذه نم
 .قباسلا ريبعتلا نم ةبيرق اهَّئإَف .(خلإ .. نأ كل يغبني سيلف» :ةحيحصلا

 سأب ال :اف هللا دبع يبأ نع» :يبلحلا ةحيحص ًاضيأ كلذ ةلئمأ نمو

 ."00حور هيف سيل فوصلا نإ .ةتيلا فوص نسم ناك اميف ةالصلاب

 ب 1 5 َه 5 ون
 ىلإ ىدعتيف ؛ليلعتلا "حور هيف سيل فوصلا نإ» :2# هلوق نم مهفي هنإف

 .هلكاش امو رفظلاو رعشلاك «حور هيف سيل ءزج لك

 دق ةعبرأ :02# رفعج وبأ لاق» :لاق ؛ةرارز ةحيحص ًاضيأ كلذ ةلئثمأ نمو

 "”ناقتشالاو يعارلاو يركلاو يراكملا :رضح وأ اوناك رفس يف مامتلا مهيلع بجي

 ."”«مهلمع هنأل

 نم َّنأب :ةفورعملا ةيئالتبالا ةلأسملا يف ءاهقفلا اهب كَسمت دق ةياورلا هذهو
 يف دراولا ليلعتلا وه كلذ يف دنتسملاو «هتالص يف مامتلا همزاي رذ سلا هلمع ناك

 .(مهلمع هنأل» :2# هلوقب ةياورلا

 :يبناج بلطم

 يف هتالص ّمتي يذلا نأب ءاهقفلا نيب مالك دجوي هنأ ىلإ رظنلا تفلن انهو

 لمشي هنأ مأ ءيراكملاو قئاسلاك رفسلا هلمع ناك نم صوصخ وه له رفسلا

 )١( ثيدحلا ,تاساجنلا باوبأ نم 58 بابلا 017 :” ةعيشلا لئاسو ١.

 )"( بابلا 580 :4 ةعيشلا لئاسو ١١ .؟ ثيدحلا «رفاسملا ةالص باوبأ نم



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق ءءء معمم معمم عع معمم ١

 !؟مويلا كلذ سفن يف دوعي مث ةيعرش ةفاسمب هنكس لحم نع ةديعب

 ىنعملا اذه اهنم دافتسي - ةرارز ةحيحص - ةقباسلا ةياورلا ْنأب لوقلا اننكمي
 هلمع ناك نمو رفسلا هلمع ناك نم لمشي يذلا عساولا ىنعملا ةدارإ | يأ «يناثلا

 ؛يعارلاب ليثمتلا يه ةنيرقلا هذهو ءاهيف ةنيرق دوجول كلذو ؛ًاضيأ رفسلا يف

 ةياورلا يف هركذو ءرفسلا سيلو يعرلا هلغش نوكي مولعم وه امك يعارلا نإ
 يف هلمع ناك نمو رفسلا هلمع ناك نم يأ ؛«عساولا ىنعملا اذه ةدارإ ىلع ةنيرق

 .ًاضيأ رفسلا

 ل ل را ل داو

 ظحالي نأ ىغبني «رفسلا هلمع» ناونع ّنأ :يهو «ةياورلا هذه يف دراولا

 ءرفسلا يف ةرشك روكذملا صخشلل نوكي نأ ىنعمب هيفرصلا قدصلا هيف

 نإ ءنيترم وأ ةّرم روصخلا يف وأ .ةدحاو ةّرم عوبسألا يف رفاسي نمفألإو
 ..شسلا هلدع نأ افرع هيلع قدصي ال صخشلااذه لثم

 ال نكلو موي ّلك يف رفاسي صخشلا ناك ول هنأ ًاضيأ ليلعتلا اذه راثآ نمو

 يف متيال صخشلا اذه لثمف «ةحايسلا لجأل وأ ءجالعلا لجأل لب لمعلا لجأل
 .رفسلا يف هامع وأ رفسلا هلمع نأ هقح يف قدصي ال هنأل ؛هتالص

 نأ هيلع قدسي عذنلا قتانسلا نأ ىضرف ولالا ليلعتلا اذه وانك نم ًايقبأو
 نكلو ًاموي رفاس دق (ندملا نيب ةيجراخلا قرطلا ىلع لمعي يذلاك) رفسلا هلمع
 لثم يف هّنِإ ءًالثم ةهزنلل وأ ةرايزلل هتلئاع باحطصا لجأل لب لمعلا لجأل ال
 .لمعلا رفس اذه هرفس ىلع قدصي ال هنأل ؛هتالص يف ريصقتلا همزلي ةلاحلا هذه

 .ًامدعو ًادوجو ةّلعلا رادم اهيف مكحلا رودي يتلا ةلثمألا ضعب هذهف

 :ةمكحلا ةلثمأ

 َبِيُك أوُنَمآ َن يذلا اجيَأ اي :ىلاعت هلوق ليبق نم كلذف «ةمكحلا ةلئثمأ اّمأو
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 سا هر ى رت وى نس ا ل و وتلا ل ا و كود
 .74َنوقتت ْمُكَلَعَل ْمُكِلْبَق نم َنيِذَلا َلَع َبِيُك اك ُماَيّصلا ُمُكَيَلَع

 نوي َّنأ مزليآلإو ؛ةَّلعلا نود ةمكحلا ىلع اهلمح نم ّدب ال ةميركلا ةيآلا َّنِإ

 .ةلعلا نود ةمكحلا نايب ىلع ةروكذملا ةرقفلا لمح يغبني اذل ..لمتحم ريغ

 0 ا 8 :ىلاعت هلوق كلذ ةلثمأ نمو

 ّناَك نَمَوُهْمَصَيْلَت مضي َرهَّشلا ٌمُكَدِ َدهَش نَمَف ٍناَهُْْلاَو ىَدُشا َنَم ٍتاَنيِ اَنيَيَو سائل

 كب ديمو رشا مكي يرث رح ماب نة ٍرَفَس لع رأاضيرت
 070 < 2 مَ

 ىلع اهلمح نم ّدب ال ؛4ٌَرْسْعْلا مكب ٌديِرْيَالَو َرْسِْمْلا مكب هللا ٌديِرُيل :ةرقف نإ
 باجيإو ضيرملاو رفاسملا ىلع موصلا بوجو عفر نم ةمكحلا ْنأ نايبل يأ ؛ةمكحلا
 لمح نكمي الو ءرسعلا يف امهعاقيإ مدعو دابعلا ىلع ليهستلا وه |مهيلع ء ءاضقلا

 ؛ماصل رسيو ةلوهسب موصلا هنكمي ناك ول رفاسممل نأ م زليآلإو ؛ةّلعلا لع كلذ

 .ًاًيهقف لوبقم ريغ ءيش وهو

 ٍرْفَس َلَع ْوَأ ىَضْرَم مُسُك نإَو) :ىلاعت هلوق ًاضيأ كلذ ةلثمأ نمو
 اوُمَميتء ءاَم أوُدَجت ْمَلق ءاَّنلا مكمل ؤأ ٍطِئاَْلا نم مكنت هد ها أ

 ِمَكِيَلَع َلَعْجَيل هل هللا دري اَم ُهَنم ميد دْيَأَو ْمُكِعوُجُوب أاوُحَسن اق اَيَط اديعَص
 < رو. 4 ا 2 سل و لب رو

 ."74نوركشت ُرُكْشَت ْمُكَلَعَل ْعُكِيَلَع ُهَتَمْعِن ذ مِنيِلَو ْكَرِهطُيِل ُدبِرُي نِكَلَو جّرَح ْنم

 نمذدبال (4جَرَح ْنم م مُكَيَلَع َلَمْجَيِل هللا ٌديِرُي اَمأل :ةرقف يأ «ةرقفلا هذه نإ

 دراولا مكحلا امنيب جرحا ةلاح ريغ يف لسغلا زاوج مزليآلإو .ةمكحلا ىلع اهلمح

 ."”همدعو جرحلا يتلاحل لماش ماع مكح ةميركلا ةيآلا يف

 )١( :ةرقبلا 1417.

 )١( :ةرقبلا ١86.

 5 :ةدئاملا ("*)

 ةرقفلا دصب ةفيرشلا ةيآلا سفن يف درو مب ماملا مكحلا اذه ةظحالم كميرا :لوقأ(5)
 يفن امل تبثملا 4# ْمُكَرَهَطَيِل ُديِرُي نِكَلَّو# :ىلاعت هلوقب كاردتسا نم هالعأ ةروكذملا
 -عومجم نم يأ - هنم دافتسي امم وهو :4جّرح ْنّم مُكَيلَع َلَمْجَيل هلا ٌديِرياَم» : هللا



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق ءءء ءءء ممم ممم معمم هعمل : ١

 :نالاؤس

 :نالاؤس انهاه دجويو

 :نييكعلاب نأ ةيكش سلو ةللعاا دع نأ تانقأل قيرطلا وهام :لؤألا

 !؟ًاضيأ ةلعلا ىلع لخدت ةمكحلا ىلع لخدت امك ماللا نأ ظحالملا ذإ

 وه انيديأب ام َّنأ صخشن لو انككش ول اميف ةفيظولا يه ام :يناثلا لاؤسلا
 !؟امزج ةمكح وأ ًامزج ةّلع

 نوك صيخشتل ناقيرط كانه دجوي :لوقنف لوألا لاؤسلا ىلإ ةبسنلاب اّمأ

 ةّلع وأ ةمكح روكذملا

 روهظلاب كسمتلا :لوألا قيرطلا

 :ةمّدقتملا ةرارز ةحيحص يف «كنأل» :اه هلوق يف ماللا رهاظ َّنأ ًالثمف
 يذلاوه ةمكحلا ىلع لمحلاو ؛ليلعتلا وه .2”باحصتسالا باب يف ةدراولا

 .ةنيرق ىلإ جاتحي

 ةيجراخلا ةنيرقلاب كسمتلا :يناثلا قيرطلا

 ةنيرقل ةمكحلا ىلع اهلمحن اننأ الإ ,ةّلعلا اهرهاظ دراوملا ضعب نوكت دق
 نأ لمتحملا ريغ نم هّنإف ؛"”ةمّدقتملا موصلا ةيآ يف ًالثم لاحلا وه امك «ةيجراخ

 .هببسب ىوقتلا هل لصحت مل اذإ موصلا هيلع بجي ال صخشلا

 ناك اذإ موصلا هل زوجي هنأ لمتحملا ريغ نم هّنإف «"”رفاسملا ةلأسم يف ًاضيأو

 يف يه امّنإو ءيجرحلا مكحلا يفن ماقم يف تسيل ةميركلا ةيآلا نأ - تابثإلاو يفنلا-
 كلذكو .ءوضولا عيرشت نأ ىنعمب ءجرحلا تمزلتسا نإو ماكحألا لعج ريربت ماقم
 ةمكحو ةفيرش ةياغل ناك هّنأ الإ ًايجرح ناك نإو ءاملا نادجو مدع دنع مّئيتلا عيرشت

 .ريهطتلا ىه ةغلاب

 .ةّلعلا ةلثمأ نم مّدقتملا لّوألا لاثملا (1)
 .ةمكحلا ةلثمأ نم لوألا لاثملا ()
 .ةمكحلا ةلثمأ نم يناثلا لاثملا (؟)
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 .هل ًاروسيم

 .ةيجراخلا ةنيرقلا وأ روهظلا اّمإ اهمدع وأ ةّلعلا تابثإل قيرطلا نذإف

 وأ ةّلع دروملا نوك ٌكشلا ةلاح يف ةفيظولا - يناثلا لاؤسلا ىلإ ةبسنلاب اَمأو

 كلذ يف هجولاو ؛:ةمكحلا ةجيتن قفو مكحلا وه بسانمل َّنأ :هباوجف « - ةمكح
 وه قالطإلا نع ديلا عفرو «تالاحلا عيمج يف هتوبث وه مكحلا قالطإ ىضتقم نأ

 .ليلد ىلإ جاتحي يذلا

 ىضتقم ؛4..ُماَيّصلا ُمُكِيَلَع َبِيُك أوُنَمآ َنيَِّلا اجيأ اي :موصلا ةبآ يف ًالئمف
 ضيرملاك هيف ءانثتسالا دروام الإ عيمجلا قح يف موصلا بجي هنأ قالطإلا

 .رفاسملاو

 دق «4َنوُقَتَت ْمُكَلَعَلال :ىلاعت هلوق يهو «ةيدعبلا ةرقفلا نأ ضرُف اذإ انهف
 .ةلمجم نوكت لاحلا هذه ين يهف ؛ةمكحلل وأ ةّلعلل تدرو دق اهنوك يف انككش

 ىتح عيمجلا ىلع موصلا بوجو وهو - روكذملا مكحلا دييقتل حلصت ال يلاتلابو
 نم عنام الب مكحلا قالطإ ىقبيو « - موصلا نم ىوقتلا ةدافتسا مدع ةلاح يف

 يأب مكحلا دييقت مدع يأ ؛ةمكحلا ةجيتن يه ةجيتنلا نوكت كلذبو ؛هب كّسمتلا

 .امدعو ادوجو مكحلا هرادم رودي ديق

 يذلا امّنِإو ءرمألا لّوأ يف اهناونعبو ًءادتبا تبثت مل ةمكحملا َّنأ انه ظحالملاف

 :اهمحر علق يتلا ةأرملا ةلأسم

 له ابئأب ءاهمحر علق يتلا ةأرملا ةلأسم يف مكحلا انل حضّتي اذه لالخ نمو
 ؟ال وأ ةذع ىلإ جاتحت
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 فوخ وه ةّدعلا لعج يف ةّلعلا َّنأل «ةّدع ىلإ جانحت ال اهّنأ مهوتي دق هْنِإف
 ضرفل .روكذملا فوخلا عفتري محرلا علق دعبو «نينجلا نيوكت يف هايملا طالتخا

 هايملا طالتخا نم فوخلا ىوعدل لاجم ىقبي الف .نينجلا ءوشن ناكمإ مدع

 !؟ضعبب اهضعب

 .ةلأسملا هذه يف مهوتي دق اذكه

 ةّدعلا ّنأب لوقي ّصن اندنع دجوياال ِهّنِإ :لوقن باوجلا ماقم يف اننأألإ
 ..امدعو ًادوجو اهعم مكحلا رودي يك .ضعبب اهضعب هايملا طلتخت ال يكل تبجو

 ىنعملا اذهب مكحلا ةطانإ اننكمي الو ماقملا يف دوقفم روكذملا صنلا لثم نإ
 .ائيش ٌقحلا نم ينغيال ّنظلاو ءّنظلا نم اذهف «هيلع لدي ليلد نود نم

 ظفحتلا وه - ةّدعلا رابتعا يف يأ - كلذ يف ةمكحلا نوكت نأ دعبي ال ءمعن
 .تباث ريغ اذهف ةّلعلا وه كلذ نوكي نأ اّمأ ؛هايملا طالتخا نم

 .هب كسمتيف «هلاح ىلع ةذعلا بوجو ليلد قالطإ ىقبي ؛هعمو

 :ةلعلا ركذ هوجو

 نايحألا ضعب يف ةّلعلا ركذت دق هّنأ ىهو ءىرخأ ةيضق ىلإ ر يشن انهو
 :هلوقب اهيف رّيع ثيح ,باحصتسالا تاياور يف لاحلا وه امك «ليلعتلا ناسلب

 .(..تنك كنأل»

 هيف سيل فوصلا َّنِإ) :اهيف درو يتلا ةياورلا ىلإ ةبسنلاب ًاضيأ لاحلا وه امكو
 .ةيليلعت ةغايص اهعقاو يف يه ةغايصلا هذه لثمف ««حور

 ةغايص صوصنلا يف ةدراولا ةغايصلا نوكت ال دق نايحألا ضعب يف نكلو

 نيح هنم ركذأ ًاضوتي نيح وه لاق ؟أضوتي امدعب ٌكْشي لجرلا :هل تلق»



 0 00 مكحلا نارود

 .220كشي

 ملو «ليلعتك ركذي مل .«ٌكشي نيح هنم ركذأ اضوتي نيح وه» :#ل هلوق َنِإف
 :ةرابعلا هذه نم دوصقملا ذإ ؛كلذك ًاحور هنأ آلإ «ةيليلعت ةغايص هتغايص نكت

 .ُكشي نيح هنم ركذأ نوكي أضوتي نيح هنأل كلذو هكشب ينتعي ال نأ هيلع

 يف ءاهقفلا ضعب دنع دراولا ليصفتلا - ةلأسملا هذه صوصخ يف - دجن انه نمو

 فّلكملا َّنأ ضرف ول امك كلذو «ةقثوملا هذه يف روكذملا ليلعتلاب طبترت يتلا رومألا ضعب
 تقال لوصول كشو هنتي متاقلاد وجو لإ كلن دعب تقتل ءوظو عدا

 ةثداح اهنوك يف ٌكشو ةساجن ةطقن هءوضو دعب ىأر فّلكملا نأ ضرف ول ابك: ًاضيأو

 و سجال

 تالاح فّكملل َّنِإ :لاقو ءاهقفلا ضعب لّصف تالاحلا هذه لثم يف هن

 :هءوضو نيح ثالث

 نأشلا وه امك ؛هئوضو ءاضعأ ىلإ ًاهججوتمو ًاتفتلم نوكي نأ :ىلوألا ةلاحلا
 رظنلاب نوذخأيف كلذ يف طايتحالاو ةقدلا نم ءيش مهل نيذلا سانلا ضعب دنع

 .ءوضولا لبق مهرفاظأو مهعباصأو مهديأ ىلإ

 .ًائيش ري مل هنأ الإ ءوضولا ءاضعأ نياعو رظن هنأ لمتحي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 يه ةلاحلا هذه لعلو ؛هئوضو ءاضعأ ىلإ رظني مل هنأ مزجي نأ :ةئلاثلا ةلاحلا

 .سانلا نم ريثك دنع ةفراعتملا

 لبق هئوضو ءاضعأ نياعو رظن هنأب اهيف مزجي يتلا - ىلوألا ةلاحلا يفامأ

 نوكيف .- ًائيش ري ملو رظن هنأ لمتحي يتلا - ةيناثلا ةلاحلا كلذكو .- ءوضولا
 .ةّحصلا ىلع ءانبلاو كشلاب ءانتعالا مدع اهيف مكحلا

 لبق هئوضو ءاضعأ ىلإ رظني مل هنأب اهيف مزجي يتلا - ةئلاثلا ةلاحلا يفامأو

 )١( ةعيشلا لئاسو ١: ١/ 5ثيدحلا ءءوضولا باوبأ نم 57 بابلا /.
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 .ءوضولا ةّححص ىلع ءانبلا مدع وه اهيف مكحلاف .«- ءوضولا

 قت وم نأ ةشلاثلا ةلاحلا نيبو ةيناثلاو ىلوألا نيتلاح ا نيبب ةقرفتلا يف هجولاو

 نحسن سكذا انضر نييحوعا» تلاقو ةيدكألا سنا هوتا ويعأ يك

 ضرفل «ةثلاثلا نود ةيناثلاو ىلوألا نيتلاحلا يف قدصت امّْنِإةي دبدوب و ء«كشي

 لاجم ال هذه ةيركذألا ىوعدف .هئوضو هءاضعأ ىلإ | هرظن مدعو هتلفغب خب مزجي هنأ

 .حضاو وه (ك ةثلاثلا ةلاحلا ينام

 ففي



 ةرشع ةسداسلا ةدعاتقلا

 دراولا صصخي ال دروملا

 ةنسلألا ىلع اهركذ لوادتتي يتلا دعاوقلا نم - ًاضيأ - يه ةروكذملا ةدعاقلا

 :ةدعاقلا هذه لوبقملا لاجملا

 هّلعلو .نيدروم هل ركذنف ةروكذملا ةدعاقلا قيبطتل لوبقملا لاجملا اًمأو

 :امه نادروملا ناذهو ءىرخأ دراوم ىلع لوصحلا نكمي لّمأتلاب

 ري ا ايا اا

 ةيصوصخ ال روكذملا صخشلا نأ انمهف جراخلا نم ْوَأ .فرعلا نم اننكلو ,نّيعم

 انّنأل هصّصخي ال هنكلو ,مكحلا اذه دروم وه روكذملا صخشلا َّنِإ :لوقنانهفء.هل

 تلقا :لوحألا رفعج يبأ ةحيحص ليبقلا اذه نمو ..ةيصوصخلا مدعب مزجن

 يذلا ءاملا كلذ ين يبوث عقيف ءاملاب يجنتساف ءالخلا نم جرخأ :هلك هللا دبع يبأل

 ."0(هب سأب ال :لاقف ؟هب تيجنتسا

 ال اننكلو ءلئاس لك سيلو لئاسلا صخشلا اذه وه انه ةلأسملا دروم ْنِإ
 ةحيحصلا يف دراولا مكحلاف «لئاسلا اذهل ةيصوصخلا مدعب جراخلا نم مزجن انك

 !طقف روكذملا لئاسلا بوشب ًاًصتخم سيلو ًاّماع نوكيس

 َنّمدَحَأَك َّنْئْسَن نسل يبا ء ءاَسِناَي» :ةميركلا ةيآلا ًاضيأ ليبقلا اذه نمو
 رك علو رش ربل يبا مط لوقلاب نص 96 يَ دِيَقتا نإ ءاَسنلا

 )١( ةعيشلا لئاسو ١:  777بابلا ١7 ثيدحلا ءلمعتسملاو فاضملا ءاملا باوبأ نم ١.
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 .204 لوألا ٍةَيِِهاُجا َجْدَبَت َنْجَََتَألَو َنُكَيوبُي يفَنْرَق و 8 ًافوُرْعَم

 عوضخلا نع ّنهاهني صنلا ءاج ذإ وكلي يبنلا ءاسن وه باطخلا دروم نإ
 دنع - يبنجألا - رخآلا فرطلل ةبذاج ظافلأب ملكتلا وأ هقيقرت يأ ءلوقلاب

 ةمرح - ةميركلا ةيآلا هذه نم - ديفتسن نأ نكمي له نكلو .هعم ثيدحلا

 ؟ًاريثم نوكي لكشب اهتوصل ةأرملا قلطم قيقرت

 :ليقو ولام يبنلا ءاسن ىلإ ًاهججوتم ناك نإو مكحلا نأل هيجو ءيش كلذ نإ ءمعن

 .ةيحانلا هذه نم ّنه ةيصوصخلا لمتحنال اننأ الإ .4 ..يبنلا ءاَسْناَي)

 وحنبو ًاّماع نوكي باوجلا نأ ديب ءًاًصاخ لاؤسلا نوكي نأ :يناشلا دروملا
 .ةيلكلا ةدعاقلا

 :تلق :لاق» :ِهكِ# هللا دبع بأ نع لجر نع يلهاكلا ةياور ليبقلا اذه نمو

 تارطقلا رطقتف .رذقلا راثآ هيف ىرأو ءرّبغتلا هيف ىرأ رطملا ءام نم لع ليسي

 اذبام :لاق ؟انبايث لع فكيف هحطس ىلع أض وتي تيبلاو هنم لع حضتتيو لع
 ."2(رهط دقف رطملا ءام هاري ءىش لك هلسغتال .سأب

 لاؤسلا نأ مغر ةّيلك ةدعاق ىطعأ دق م مامإلا نأ دجن ةياورلا هذه يفف
 الثم بازيملا نم رطملا ءام ناليس وهو ٌصاخ دروم نع ناك

 :ةدعاقلا هذه ضوفرملا لاحملا

 ةرارز ةحيحص هيلإ تراشأ ام هلاثمف ةدعاقلا هذمل ضوفرملا لاجملااّمأو

 يف لحخد دقو ناذألا يف كش لجر :هلكح هللا دبع يبأل تلق» :اهيف درو يتلا

 .ىضمي :لاق ؟ربك دق ةماقإلاو ناذألا يف كش لجر :تلق ءيضمي :لاق ؟ةم تالذا

 .«..يضمي :لاق ءأرق دقو ريبكتلا يف ٌكش لجر :تلق

 "ال #7 :بازحألا(١
 .6 ثيدحلا «قلطملا ءاملا باوبأ نم ١ بابلا ١57:١ ةغيشلا لئاسو )١(



 1 ا دراولا صصخ ال دروملا

 ككشف هريغ يف تلخد مث ءيش نم تجرخ اذإ ةرارز اي» :ِاَكَِْع لوقي نأ ىلإ
 .'"0ءيشب سيل

 ةياهنلا يف ركذ ِهاَكلِي مامإلا نكلو «ةالصلا نع ناك انه راوحلاو لاؤسلا نإ
 اذهدريدق انهف ؛(...تلخد مث ءيش نم تجرخ اذإ) :لاقو ؛ةيلك ةدعاق

 جلا باب ىلع هقبطنو ةدعاقلا هذه مومعب ذخأن نأ نكمي له :لاقيف ءلاؤسلا

 ٌكش وأ .فاوطلا ةالص يف لخد نأ دعب مارحإلا يف فلكملا كش اذإ :لوقنف ًالثم
 ةًّصاخ ىقبت ةدعاقلا نأ وأ ..ءىثب سيل هكشف ؛هتالص يف هلوخد دعب فاوطلا يف

 ١ !؟ةالصلا بابب

 هذه قيبطتل انه لاحم ال هنأ ىلإ ةيافكلا يف كتتنث ينانسارخلا خيشلا بهذ

 ماقم يف نقيتم ردق دوجول كلذو .دراولا صّصخي ال دروملا ةدعاق يأ ,ةدعاقلا

 ةدافتسا نم عنمي وهو «ةالصلا نع ثيدحلا وه نقيتملا ردقلا اذهو ءبطاختلا

 ."”هومعلا

 ال بطاختلا ماقم يف نَميتملا ردقلا دوجو َنأب ركذ دق ءاهقفلا ضعب , نأ الإ

 ."”مومعلا ةدافتسا نم عنمي ال وهو .هل رثأ

 ةدعاقلا هذه قيبطتل ةضوفرملا تالاجملا نم روكذملادروملا نوكي ؛هيلعو

 .ةصاخ كس ششث ةيافكلا بحاص خيشلا يأر ىلع ًءانب

 )١( ثيدحلا «ةالصلا يف عقاولا للخلا باوبأ نم 77 بابلا 777:4 ةعيشلا لئاسو ١.

 ماقم يف نقيتملا ردقلا ءافتنا :اهتثلاث» :ةمكحلا تامّدقم يف لصف «7 141 :لوصألا ةيافك :رظنا (")

 .«بطاختلا

 دوجو»١ :الئاق .ةيافكلا بحاص هدافأ ام ىلع قيلعتلا ماقم 2 لكن ينيئانلا ققحملا ريكد (9)

 ماقم يف نقيتملا ردقلا قيداصم حضوأ نا .هل رئثأ ال بطاختلا ماقم يف نقيتملا ردقلا

 يف «ًاروهط ءاملا هللا قلخ» :كع هلوقك صاخ دروم يف قلطملاو ماعلا دورو وه بطاختلا

 ال هّنأ عم قلطملا ظفللا نم دارملا نقيتملا وه دروملا نإف ؛:ةعاضب رئب ءام نع لاؤسلا دروم
 :رظنا . «هب لاق [ةيافكلا بحاص يأ] ثتنث وه الو دحأ هب لاق ال «دروملاب قلطملا صّصخي

 .65 :5 ١« لوصألادئاوف
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 :لوقن باوجلا ماقم يفو ,ةروكأملا ةدعاقلل ةتكنلا نع لاؤسلا ىقبيو

 مدعب جراخلا نم عطقلا رابتعابف لوبقملا لاجملا يف لوألا دروملا ىلإ ةبسنلاب امأ

 ةّيصوصخ ال دروملا ْنأب عطقلا ةّيجحل ةدعاقلا ةحص تبثتف ؛دروملل ةيصوصخلا
 .هل

 اهركذ ىتلا ةدعاقلا ْنِإَف روهظلا ةّيجح رابتعابف يناثلا دروملااّمأو

 .مومعلا يف ةرهاظ - (رهط دقف رطملا هاري ءيش لك» :يهو - هبط مامإلا

 مدعي عطنلا عنف ىلإ اذه عاش ور هديغاغلا اصصغ درولا دوك ا هخفو

 .روهظلا ةيجح باب نم

 ةيصوصخلا لمتحن ثيح هّنِإف .ضوفرملا لاجملا يف هفالخب هلك اذهو

 ةلصتملا ةينيرقلل حلصي اهب مالكلا فانتكال ,مومعلا يف روهظلا دقعني الف «دروملل

 ةروكذملا ةدعاقلا ةّيجحب اهل ةقالع ال ىرخأ ةلأسم هذهو ؛مومعلا راهظتسا يف

 .قادصملا يف فالتخا وه امّنإو ءاهمدعو

 ضعب تلد دق هّنِإف ةأرملا مارحإ ةلأسم يف درو ام كلذ ةلثمأ نم لعلو
 لب اههجو يطغت ال نأ اهمزلي يأ ءاههجو يف وه ةأرملا مارحإ نأ ىلع تاياورلا

 زوجي له ةأرملا ْنأ ةلأسم ىلإ ضرعتيو حاكنلا باب ىلإ لصي |منيح هيقفلاو «"”هزربت
 نم نإ :لوقيو ليلدلا اذهب لدتسي ءال وأ يبنجألا مامأ اههجو نع فشكت نأ اهل

 باب يفدرو اموه يبنجألا مامأ اههجول ةأرملا رتس موزل مدع ىلع ةلدألا ةلمج

 ال ثيحو .كلذ اهيلع بجوأ لب ءاههجو فشكت نأ اه زوج ثيح مارحإلا

 يف لجرلا مارحإو اههجو يف ةأرملا مارحإ ّنأل بسقنتت ال ةمرحملا» :لوقت يتلا ةياورلا هذهك )١(

 ١. ثيدحلا ,مارحإلا كورت باوبأ نم 48 باب 547 1١7: ةعيشلا لئاسو :رظنا .«هسأر



 1 ه0 66 دراولا صصخي ال دروملا

 ةلاح ريغ يف فشكلا زاوج كلذب تبئيف ؛مارحإلل يأ ؛دروملل ةيصوصخلا لمتحت
 .مارحإلا

 ام لاقو ءروكذملا ىنعملا ضتري مل ثتتث رهاوجلا بحاص خيشلا نكلو ءاذه

 :هلصاح

 زوجي ال هّنَأ هتياغ ,مارحإلا ةلاح يف ىّتح اههجو رتست نأ اهيلع بجي ةأرم ان
 1 هّسمي ال وحنب اهنع هدعبت نأ اهمزليو ءاههجوب بوشلا قصلت نأ اهل

 نايب ددصب اهّنإو .كثتنث هركذ اميف ةشقانملا ددصب انسل نآلا نحنو

 يف وأ ةيصوصخلا مدعب مزجلا ةلاسم يف رخآ هيقف نع هيقف فلتخي دق هنأ

 بحاص نأ ةيحان نم هيف شقانُي دق لاثملا اذه ناك نإو «مومعلا راهظتسا

 ؛مارحإلا ةلاح يف اههجول ةأرملا زاربإ زاوجب ةيادبلا نم فرتعي مل رهاوجلا
 !..مارحإلا درومب هصّصخو زاوجلاب فرتعا هنأ ال

 ففي

 ص0 :؟9- يفجنلا نسح دمحم خيشلل  مالكلا رهاوج :رظنا(١)



 رشع ةعباسلا ةدعاقلا

 توبثلا ملاعو تابثإلا ملاع نيب قباطتلا

 هرهاظ ناكو مالكب مّلكت اذإ مّلكتملا نأ تابثإ وه ةدعاقلا هذه نم دوصقملاو

 هب ملكت ام سفن وه - هسفنو هبلق يف نماكلا يأ - ي ىعقاولا هدارمف ءأنيعم ًائيش

 ..ريغال

 هيلع بترتت يذلا مهملارمألا نأ حوضو دعب هتابثإل ىعسن اّنِإ ىنعملا اذهو
 نم ظفللا هيلع لدي ام اّمأو ءىعقاولا دوصقملا وه هقبط ىلع ريسلا بجيو راثآلا

 :لا ينل ذه ناي هه نمو يهل را آلاو ةمثق آل وهف ًانعفاو ادرعضتم نورك ذأ ةود

 !؟رخآ ًائيش سيلو يعقاولا هدوصقم وه مّلكتملا هب مّلكت ام نأ تبثن فيك

 ليلادم نيب قباطتلا ةلاصأ همسا لصأ كانه دجوي :لوقن بناجلا اذه يفو

 ربعي يتلاو - ةيعقاولا دصاقملا نيبو «- تابثإلا ملاعب اهنع رّبعي يتلاو - ظافلألا

 مهتريس تدقعنا دق ءالقعلا إف «ةيئالقعلا ةريسلا هأشنم ؛- توبثلا ملاعب اهنع

 ىلع هعم نولماعتيو همالك رهاظب نوذخأي مه أام مالكب مّلكت اذإ مّلكتمل َنأب

 مّلكت اذإ كلذلو ..ءالقعلا ىدل مّلسم ءيش اذه نإ ..هل يعقاولا دوصقملا وه هنأ

 مكح ناميإلا هرهاظ ناك وأ ءرفكلاب هيلع مكح رفكلا هرهاظ ناك مالكب ٌصخش

 ..ناميولاب هيلع

 «ةريثك هيلع دهاوشلاو .مّلسم رمأ ءالقعلا نيب ةروكذملا ةريسلا لثم داقعناف

 .توبثلا لاعو تابثإلا ملاع نيب قباطتلا ةلاصأب ًاحالطصا هنع رّبعملاوهو

 هدافأ اميف (هللا هظفح) ذاتسألا انخيش ثحابم نم هريرقت انل رّسيتام اذه

 :ةئلاثلا ةيلوصألا هترود ٌلهتسم يف كرابملا هثحب سلجم يف ةمفانلا دعاوقلا هذه نم



 ا ا ا 0 0002 ج1ج11بببب توبثلا ملاعو تابثإلا ملاع نيب قباطتلا

 ءاهنم ابناج انرضح يتلا ةعبارلا ةيلوصألا هترود نم اهاندفتسا اه تافاضإ عم

 :يهو ؛ةمفان دئاوف :ناونع تحت اهركذ رثآو ءاهنم اهنوك









 ىلوألا ةدّئافلا

 قيبطتلا ىف هابتشالا ةركف

 نايحألا ضعب يف هّنأ :هب دارملاو «ةياور وأ ةيآ يف دري مل ءيوزوح ريبعت اذهو

 يف صخشتي هنأب روصتي هنم اهابتشا هنأ الإ ىعقاولا رمألا لاثتما فلكملا دصقب

 اهابتشا هب ىتأ ام هيزجي لهف «هريغ نوكي عقاولا نكلو .هب يتأيف ينالفلا درفلا

 !!؟ال وأ

 .:كلذ ىلع ةلثمألا ضعب برضنلو

 ال هّنكلو ءام ةالص هتتاف دق هّنأب ملع فّلكملا نأ ضرف اذإ :لّوألا لاشملا
 ابهئأ ًاهابتشا ّنظو ءرصعلا ةالص وأ رهظلا ةالص وه له هتاف يذلاام ملعي

 وه هتاف يذلا نأ ىلإ تفتلا اهنم غارفلا دعبو ءرهظلا ةالص اهاونف ءرهظلا ةالص

 ! ؟ كل وأ هتالص حيحصت نكمي لهف ءرهظلا سيلو رصعلا ةالص

 يف - هنكل رصعلا لدب رهظلا ةالصب ءاج نإو هنأب لاقي نأ نكمي :باوجلا

 وأ رهظلاب ًاقّلعتم هنوك نم ّمعألا ,يهلالا رمألا لاثتما ادصاق ناك - ةقيقحلا

 ىلعو ءاهب ىتأف رهظلاب ٌرمأ وه رمألا كلذ ْنأ ًاهابتشا رّوصت هّنأ هتياغ ءرصعلاب
 .رثكأ ال قيبطتلا يف هابتشا وه هنم لصح امو ؛ةحيحص هتالص عقت ساسألا اذه

 ضرمفلا اذه ناك نإو ءوه !مب رهظلا رمأ لاثتما دصق هنأ ضرف ول معن

 رهظلا ةالص يه نوكت نأ ديقب رهظلا ةالص يىلصأ :لاق ثيحب ءاديعب اضرف

 لاقي نأ نكمي انهف ءاملاثتما دصقأ الف اعقاو رهظلا يه نكت مل اذإو ءبسحف



 ١٠ ا 000

 نمض يعقاولا رمألا لاثتما دصق هنأ ضرف اذإ اّمأو :ةحيحص عقتاال هتالص نأ
 .ةيحانلا هذه نم ةلكشم الف ءرصعلا وأ رهظلا وه تئافلا ناك ءاوس ءرهظلا ةالص

 وه تئافلا نأ ضرف اذإ :لاقيف ةيناث ةيحان نم فقوتلا لصحي دق نكلو
 ٌحصت فيكف «بيترتلا لتخا دق انهف ءاهابتشا رصعلاب ىتأ دق وهو رهظلا ةالص
 ! ؟اهابتشا اهم ءىج وتلا ةالصلا هذه لثم

 ةفورعم ةدعاق اندنع دجوت ذإ ؛ةيحانلا هذه نم ةلكشم دجوت ال :باوجلا

 نم ةدافتسملا ةدعاقلا ىهو .«سمح نمألإ ةالصلا داعتال) ةدعاق :اهمسا
 .روهطلا :ةسمخ نمآلإ ةالصلا داعت ال» :هلَكَع رقابلا مامإلا نع ةرارز ةحيحص

 نم ادحاو نيببيل ةييئرتلا لالتخاو '(دوحسلاو .عوكرلاو .ةلبقلاو .تفقولاو

 كلذ رضي ال تافتلا نود نم بيترتلا لتخاام ىتم كلذلو ءسمخملا هذه

 (نإو: -ةروكذملا ةذغاقلا يننحب - ًايعقاو [أطزش ننيل تيتاتلافةالئصلا ةكطن
 ف 2 2 5

 نأب يردي الو حبصلا ةالصل سلج ًاصخش ْنأ ضرف ول :يناشلا لاشملا

 نأب هل حضتا ّمث ًءادأ ةالصلاب ءاجف قاب تقولا نأ لّيختو .تعلط دق سمشلا
 ىتأ ول اميف يأ .سكعلا اذكهو !؟ال وأ ةداعالا همزلت لهف ءاضقلا وه بجاولا

 !؟ءادألا وه بجاولا نأ حضتا نكلو تقولا جورخ روصتب ًءاضق اهب

 هانركذام وه كلذ يف هجولاو «ةداعالا بهجت ال هّنإ لاقي نأ نكمي :باوجلا

 يعقاولا رمألا لاثتما دصق دق وهف يلصي فقو امنيح يلصملا نأب ءلّوألا لاثملا يف
 دييقتلا هضرغ نكي ملو ءايئادأ وأ ًايتاضق ًارمأ هنوك نم ّمعألا ؛هيلإ هججوتملا
 ءاجف ءادألاب رمأ وه يملإلا رمألا كلذ نأ ليت هنأ هتياغ .ءادألاب وأ ءاضقلاب

 .اهابتشا هب

 .ةحيحص نكت م هتالص نإ لاقي نأ نكمي انهف ءلاشتمالا دصقي ال وهف ّىئادأ'

 ىعقاولا رمألا لاثتما دصقي ًةداع نمؤملا ٌنإف ديعب ضرف اذه انلق امك نكلو

 .لوألا ثيدحلا «ةلبقلا باوبأ نم 4 بابلا ١7" :5 لئاسولا ()
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 يف حبصلا ةالصب نوتأي اوناك ام ٍيدلب يف سانلا ْنأ ضرف ول :ثلاثلا لاشملا
 ديدج ميوقت رهظ ةدم دعب مث .مهدنع دوجوملا ميوقتلا بسحب ةسماخلا ةعاسلا

 يف ميدقلا ميوقتلا اهيلإ دنتسا يتلا دعاوقلا نأو ميدقلا ميوقتلا أطخ مهلنّيب

 لهف «عبرلاو ةسماخلا ين ناك ةالصلا تقو نأو ةحيحص نكت مل تقولا ديدحت

 ريغ يف ةذع تاونسل اهب ءيج يتلا ةتئافلا تاولصلا حيحصتل قيرط دجوي

 !؟دجويال وأاهتقو

 تاونسلل اهب ءيج يتلا تاولصلا هذه لك ةّحصب لاقي نأ نكمي :باوجلا
 . لوألا مويلا ةالص ىدع ام اهتقو ريغ يف ةيضاملا

 لاثتما دصقي ناك تاولصلا هذه هنايتإ دنع فّلكملا نأ :كلذ يف هجولاو
 رمأ وه عقاولا نكلو هب يتأيف يئادأ رمأ هنأ ليختيو هيلإ هّجوتملا يعقاولا رمألا

 مدعلابهب ٍتأي مللّوألا مويلا ةالص نأل ؛لّوألا مويلا يف هتالص ىدعام يئاضق '

 يناثلا مويلا ءادأو لّوألا مويلا ءاضقب يناثلا مويلا يف ٌرومأم وهف تقولا لوخد

 موي لك ةالص ٌحصت اذكهو.تئافلا مويلا نع هل اءاضق بسمحي هب ءاجامو

 وهو (.كلذ هيف روصتي ال ٍدحاو موي ىدعام قباسلا مويلا نع ءاضقلا ناونعب

 ؛رثكأ ال قيبطتلا يف هابتشالا باب نم وهف ءادألا ةين نم هنع ردص امو ءءاضقلا

 .هيلإ هجوتملا ىيعقاولا رمألا لاثتما !ادصاق ناك هنأل

 :يلي اك اهيلإ ريشن ةروكذملا ةركفلاب طبترت رومأ ةلمج انهاه دجوتو

 .قيبطتلا يف هابتشالا ةركف كردم :لّؤوألا رمألا

 ةئسلاو باتكلا :ةعبرألا ةلدألا ىلإ دنتسي ْنأّدب ال كردملا نأ روصتيدق

 نأ لب ةعبرألا رداصملا هذه ىلإ جاتحن ال نحن :لوقن اننكلو ءلقعلاو عامجإلاو

 (منيح ًةداع نمؤملا نإ لوقت ةركفلاف ءاه ليلدلا ركذ نع ينغي ةركفلا هذه مهف
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 ًءادا ناك نإ يعقاولا رمألا لاثتما دصقي وهف ًالثم ةالصلاك يدابعلا لمعلاب يتأي

 رمألا ْنأب رّوصتيو هبتشي دق هنأ هتياغ هيف ٌكشالو ٌمَلسم ءيش اذهو ًءاضق وأ

 ال ءاضقلاب بلاطم هنأ لاحلاو هب يتأيف ءادألاب ٌرمأ وه هيلإ هّجوتملا يههإلا

 يأ ىلإ جاتحت الو نادجولا اهكردمو ةحضاو ةيحانلا هذه نم ةركفلاف «ءادألا

 .رخآ كردم

 ةعيبط اذ نائيشلا ناك اذإ اميف متت ةركفلا هذه نأب لاقي دق :يناشلا رمألا

 ىدارف رهظلا ةالصب نايتإلا يفامك ةدحاولا ةعيبطلا لاثمو «نيتعيبط ال ةدحاو

 ةعيبط يه لب «نيتعيبط رهظلا ةالص رّيصي ال دّدعتلا اذهف ءىرخأ ةعامجو ةرم

 هبتشا ولف ءرصعلاو رهظلا يتالص يف هفالخب اذهو «نيتقيرطب اهب ىتؤي ةدحاو

 ىتأ دق نوكي وهف ءرصعلا ةالصب ٍبلاطم وهو رهظلا ةالصب ىتأو فلكملا
 ىلع موي لك يف لجو ّرع هللا بجؤأ) :لوقي يعرشلا ّصنلا نأل ؛ةيناث ةعيبطب
 .دصقلا وه ٍةعيبط لك مّوقمو ؛عئابط سمح هذهف «"”(تاولص سمح دابعلا

 سمخ) :هلوقو ءرصعلا ةالصل موقم وه [ى ءرهظلا ةالص ةعيبطل موقم دصقلاف

 .ةفلتخملا عئابطلا ين ددعتلا يف رهاظ (تاولص

 ام ليبق نم رصعلا دروم يف رهظلا ةالصب نايتإلا ن وكي .ءكلذ انف رع اذإف

 اذه ىلإو «ةيحانلا هذه نم ةلطاب ةالصلا نوكتف «عقي ل دصق امو دصقي ملعقو
 ."”هتالك نم ةددعتم عضاوم يف ثتانث يئوخلا ديسلا بهذ يأرلا

 ماسر نمسلا اية ياي رتاج رهظلا ةالص ةعيبط نأب ملسن اَنِإ :هيفوا
 .ةعيبطلا ق ققحتت ال دصقلا نود نم ذإ ؛دصقلا عرف وه ةعيبطلا هذه ققحت ن نآي انقيأ

 هتياغ .رصعلل دصقلا هنم ققحت دق انتلأسم ضورفم يف فلكملا نإ لوقن اننكلو

 زمع هللا ضرف اع ِهَكِِط رفعج ابأ تلأس :لاق ةرارز نع :ه ينيلكلا نع القن لئاسولا يف ءاج )١(
 بوجو بايو«٠ :5 ةعيشلا لئاسو ] .راهنلاو ليللا يف تاولص سمح :لاقف ؟ةالصلا نم لجو

 [ (تيبلا لآ) سمخلا تاولصلا
 الا 20 4ص ١١ج «يئوخلا «ةيهقفلا ةعوسوملا رظنا(١)
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 :كلذ نايبو ءليصفتلا وحنب ال لامحإلا وحنب

 هنأ دّكؤملا نم !؟اعقاو دصقي ناك اذام ةالصلا ءادأل لبقأ امدنع فّلكملا نإ
 يف هتّمذب قلعتملا بجاولا ءادا يأ ؛هيلإ هججوتملا يعقاولا رمألا لاثتما دصقي ناك

 ةالصب هئيجمو ,ناونعلا اذهم الامحإ رصعلا ةالص ءادادصق وهف ء«ىلاعت هللا ملع

 ال رهظلا ةالص وه هتّمذ يف قلعتملا نأب هرّوصتل هنم اهابتشا عقو امنإ رهظلا
 نكمي اال اذهو ءرصعلا ةالصل يلامجإلا دصقلا اذهب ةحيحص هتالص عقتف ءرصعلا
 .هركني نأ كتنث يئوخلا ديسلل

 يف ربتعملا دصقلا ْنأب كنمتنث يئوخلا ديسلا لاق ول نكلو ٌةيجو اذه :تلق نإ
 .يلامجإلا دصقلا نود يليصفتلا دصقلا وه رصعلا ةالص ةعيبط ققحت

 تاولصلا ملعي ال وهو ملسأ ًاصخش نأ ضرف ولف ؟اذه كل نيأ نم :تلق
 ىتأف ام ةالص بهت رجفلا عولط دنع هنأب ملعي ناك هنكلو نيملسملا دنع يتلا

 .كلذ ءازجإ مدعب لوقي نأ هيقف لمتحي ال !!؟هيزجي ال وأ اذه هيزجي لهف ءاهب

 ءاهمسا ملعي ال هنكلو ءلاوزلا دنعام ةالص بوجوب ملع ول اميف لاحلا كلذكو

 الو كلذ هيزجي وهف ,هب نايتالا هيلع يذلا يعقاولا رمألا لاثتما دصقب اهب ىتأف

 .هتالص ٌحصت ىتح يليصفتلا دصقلا ىلإ جانجي

 بجاولا يوني ًةرات فلكملا نأب قبس ام لالخ نم انفرع :ثلاثلا رمألا
 حلطصي ام اذهو ءرهظلا وه بجاولا كلذ نأب اهابتشا لّيختيو هللا ملع ينًاعقاو

 دصصقي يأ .دبيقتلا وحنب رهظلا دصقي ىرخأو «قيبطتلا يف هابتشالا ةركفب ههّفغ
 .كلذ دصقياال ةداع نمؤملا ْنأب ًاقباس انلق دقو ءاهريغ دصقي الو يه اب اههلاثتما
 .ةّيضرفلا هذه حرطب سأب ال يملعلا ثحبلا باب نم نكلو

 دصقي ناك هنأل ؛هابتشالا رهظ اذإ ةّحصلاب مكحلا انهججو ىلوألا ةلاحلا يفف

 .ارصع وأ ارهظ هنوك نم ّمعألا ,يعقاولا بجاولا

 ناك هنأل ؛لاشتمالا عقيال انلق - دييقتلا وحنب ناك اذإ يأ - ةيناثلا ةلاحلا يفو

 .اليصفت الو الامحإ ال .ناك وحن ّيأب رصعلا دصقي ملو طقف رهظلل ادصاق
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 تنكمأ ول دييقتلا ةركف نإ :[ هدق يئوخلا ديسلل مالكلا اذهو ]لاقيدق
 ّيأب رصعلا ةالص دصقي ملهنأل ؛ةحيحص ةالصلا عقتال يأ «متركذ امك ةجيتتلاف

 اح يف ةنكمم ريغ يه دييقتلا ةركف سفن نأب لوقن نكلو ءدصقلا عاونأ نم عون

 ةينيوكتو ةيئاشنا :رومألا نم ناوحن اندنع دجوي هّنأ :كلذ ين هجولاو

 يرتشي نأ ليبق نم .ءكلذ يف روذحم الو دييقتلل ةلباق ةيئاشنالا رومألاف «ةّيجراخ

 اهنوك ناونع انهف ءساحن اهّنأ نّيبتف بهذ اّئأ ناونعب ندعملا نم ةعطق ناسنإلا
 اذإف ءريغ ال بهذلا وه عيبلاو ءاشنالا قّلعتم َّنأ ينعي دييقتلا وحنب ٌدوخأم ًابهذ
 انهف - ةيلك ال ةّيصخش ةلماعملا نأ ضورفملاو - ًابهذ تسيل ةعطقلا هذه نأ حضتا

 ءانه ةنكمم دييقتلا ةركفف .دصقي مل عقو امو عقي ملدصق ام نأل ؛ًالطاب عيبلا عقي

 باب يف ًاضيأ نكمم - ريبعتلا مص نإ - يعادلا فّلخت وأ قيبطتلا يف هابتشالا نأ امك

 كلذك تسيل اّنأ رهظف ةليمجوأ ةّيكذ اهّنأ ىلع ةأرما جوزت نمك كلذو .دوقعلا
 اذإف ءامهريغو ةراجإلاو عيبلاك رايخلا لبقي ال جاوزلا نكلو .ءيعادلا فلخت انهف
 ىلع عقو هنأل ٌحيحص عيبلاف ديلب هّنأ رهظف ًاّيكذ نوكي نأ ىلع دبغلا تيرتشا
 باب يف اّمأ طرشلا فّلخت رايخ كلف طرشلا فلخت هّنأ هتياغ دبع اذهودبعلا

 .ًادّبعت دسنم رايخلاف جاوزلا

 ةركف كلذكو «ةهيجوو ةنكمم دييقتلا ةركف نوكت دوقعلا ءاشنإ باب يف نذإ
 .اضيأ ةنكمم قيبطتلا يف ؤأ يعادلا يف هابتشالا

 رومأ يه ةيجراخلا رومألا ْنأل ؛دييقتلا لبقت ال يهف ةيجراخلا رومألا اَمأ

 برشأ) :تلقو ًائيش برشت نأ ترأ اذإ ًالثمف ؛دييقتلا لبقي ال يئزجلاو ةيئزج
 انهف .ءام هنأ دعب |ميف كل رهظف «(ًاريصع نوكي نأ ىلع دييقتلا وحنب لئاسلا اذه

 ريصع نوكي نأ ديقب لئاسلا اذه برشأ لوقتو كبرش دّيقت نأب كل نكمي له

 امِإ كنف ,.مدعلاو دوجولا نيب هرمأ رودي برشلا نأل ؛نكمم ريغ هّنِإ !!؟ٍلاقترب
 ؛لوقعم ريغ اذهف ٍلاقترب ريصع هنأ دبيقتب برشت نأ امأ هبرشت ال وأ برشت نأ

 ام ىصقأ لب دبيقتلا لبقي ال يجراخلا رمألاو ءّيجراخ ّيئزج ٌرمأ برشلا نأل

 تدرا كنأ ىنعمب ءرثكأ ال يعادلا فّلخت وه ةيجراخلا رومألا يف هلوصح نكمي
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 يعادلا انهف «ءءام هّنأ كلذ دعب نيبت نكلو لاقترب ريصع هنأ داقتعاب هبرشت نأ

 لاقترب ريصع ناك اذا الإ هبرشت ال كّنأب اجراخ دييقتلا امأ .ءفّلخت دق برشلل

 كل رهظف ملاظ هنأ داقتعاب اصخش برضت نأ تدرأ ول |ميف لاحلا اذكهو

 وه فّلختملا نوكي ملاظلا ريغ ىلع برضلا عقو اذإ انهف .ملاظب سيل هنأ دعب ايف

 عقي نأ امأعقي ال وأ عقي نأ امإ برضلا نأل ؛اجراخ دبيقتلا نود طقف يعادلا
 .اعقاو ىلكشلل كحضم اذهف ءاملاظ نوكي هبرضت نم نأ ديقب

 ام ةالص هتتاف يذلا صخشلا نإ :لوقنو انماقم ىلإ يتأن اذهء انلبق اذإف

 نكمي ال برشلاك ّيجراخو ٌينيوكت ٌرمأ وه دصقلا اذهف ءاهي نايتإلا دصقو

 نكمي ال دصقلا كلذك دّيقتي نأ نكمي ال برضلاو برشلا نأ امكف ءدّيقتي نأ
 قفلت ويه - هب رومأملا ريغب نايتإلا لاح يف - لصحي يذلاو ءاجراخ دّيقتي نأ

 اذهف ءرهظلا ةالص وه تئافلا نوكي نأب ادّيقم هدصقب يتأي نأ امأ ءهطقف ىعادلا

 .يئاشنإلا فالخب «هدييقت نكمي ال ىجراخلا رمألا نأل ؛هسفن ّدح يف انكمم سيل

 ةرمث كلذ ىلع بتر دق كتث وهو .2)”كتنث ىئوخلا ديسلا هدافأ ام اذه

 ةحيحص ةالصلا نوكتف «قيبطتلا يف هابتشالا نم وهامئاد عقي يذلا ْنأب اهدافم

 .ةيحانلا هذه نم

 :هيفو

 دعب دصقلا َّنأ هب ديرن ال دصقلا ىلإ ةبسنلاب هضرتفن يذلا دييقتلا نإ :ًالّوأ

 دجوي نأ دعب ءىشلا ذإ ؛ثتتنث هدافأ مك نكمم ريغ اذه ْنِإف «ةالصلا دّيقي هققحت

 ةدّيقم ةالصلا داجيإ وه دوصقملا لب ؛هيلع وه اع رّيغتي وأ بلقني نأ نكمي ال

 اهمفو رثبلا دجوأ ينعي «(ةّيكرلا مف قّيض) ليبق نم يأ «ةيادبلا نم رهظلاب
 هن روع ال ازغو و دف وهو حول ديضتلا نوكر انهو اقف

 دييقتلا ةركفب ملس دق ثءتث وهف ء«ءاشنإلا باب يف ثتتث هدافأ ام سفن وهو

 )١( ص ؛١7ج ؛55 ص «1١/ج ؛يئوخلا «ةيهقفلا ةعوسوملا 70.
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 اذه كتعب) :لاقيو دِّيقملا ءيشلا ىلع عيبلا عئيشني نأب كلذو «تايئاشنالا باب يف

 نأ هب دوصقملا له ؟أَّشنملا دبيقت نم دوصقملا وه مف .(بهذ هنأ ىلع ندعملا

 َدجَو اع رّيغتي ال ءيشلا نأل ؛نكمم ريغ اذهف ءالك ؟هئاشنإ ققحت دعب دّبقي أَسنملا

 اقّيضمو ادّيقم دجوي أشنملا َّنأو ءدّيقملا ىلع ءاشنإلا قّقمت وهدوصتقملا امّنِإو .هيلع

 فلكملا دصقي نأب كلذو .دصقلا باب يف يرجي هتاذ بلطملا اذهو «ةيادبلا نم

 .ةيادبلا نم اهريغ سيلو رهظلل ةالص اهّئأب ةديقم رهظلا ةالصب نايتإلا

 انهف ؛رصعلا وه تئافلا نأب فالخلا فشكتا ول ايف ةرمثلا رهظت هظاحلبو
 اذل ءالاثتما دصقي ملف رصعلا اّمأو رهظلاب اقّلعتم ناك يعقاولا يقيقحلا دصقلا

 دصقلا ناك ول اميف هفالخب اذهو ,ةلطاب - رهظلاب ةدّيقملا - ةالصلا هذه لثم عقت

 رهظلاب ءيج امنإو هللا ملع يف ةتئافلا ةالصلا ىلع لب رهظلا ىلع ًاّبصنم سيل
 .ارصع هل بسحتو ةحيحص ةروكذملا ةالصلا لثم عقتف ءاهابتشا

 نكمي ال يأ .ثتتنث هدافأ امك ةنكمم تسيل دصقلا دييقت ةركف نأ انملس :ًايناث
 وهو) كلذ ىلع ةرمثلا بيترت نم هدارأ ام نكلو ءرهظلا ةالصب دصقلا دّيقي نأ

 .عقي ال (ةحيحص رصعلا ةالص عوقو

 رصعلا دصقي ل - أطخلا وحن ىلع ولو - فّلكملا نأ :كلذ يف هجولاو
 ءريغال رهظلا ةالصب برقتلا دارأ وه لب ءرهظلاب ةدّيقم اهب ءاج يتلا هتالصب

 لاشتمالا نأل ؛ ؛ رصعلا ةالصب هنم ةّيبّرقملاو لاثتمالا عقي ال ةلاحلا هذه لشم يفو

 انو «ايكيقالاو [طقللا وحن لع ولو هديريو ناسنإلا هدقتعي ام عرفامه ةّيبّرقملاو

 برقتلا ديري الو رصعلا دصقي مل وهف ريغ ال رهظلا ةالصب نايتالا ادصاق ناك هنأ

 دّيقي ملول اميف هفالخب اذهو .هنم ةحيحص رصعلا ةالص عقتاال يلاتلابوءاهب
 ةحيحص رصعلا ةالص عقتف رثكأ ال يعادلا فّلخت وحنب هلاح نوكيو هدصق
 هدنع دجوي ال ةداع نموؤملاف الإو ءرثكأ ال يملع ثحب اذه انلق امك نكلو ..هنم

 .ادوجوم سيلف دييقتلا وحنب دصقلا اّمأ ءقيبطتلا يف أطخلا ىوس
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 اهّلعلو ءيعادلا ىلإ يعادلا ةركفب اهنع رّبعي ىرخأ ةركف كانه :عبارلا رمألا
 «هنم قبسأ اهب ٍلئاق ىلع علط ملانإف ؛ثقتنث ةيافكلا بحاص خيشلا تاركتبم نم

 نيب مالك عقو هنأب (اهترمث نايب دنع) بجاولا ةمّدقم ثحب يفركذ دق وهف

 نأ حضاولا نم ذإ ؛ةبجاو بجاولا ةمّدقم نوكل ةبترتملا ةرمثلا نع نييلوصألا
 اعرش ةمقملا بوجوب لقن ملول ىتح هنأل ؛اهل ةرمث سيل همدعو اهب نايتالا

 !!؟بجاولا ةمّدقم ثحبمل ةرمث ّيأف «ةمدقملا وذ ققحتي ىّتح القع ةبجاو يهف

 تركذ يتلا تارمثلا ىدحإو ؛ةرمثلا ريوصت يف نوّيلوصألا ريحت انهو
 ندع ريحألا دعا ةريهذاو جاز بجاولا ةمّدقم تناك اذإ هنأب ماقملا يف

 نأب لاق نمو :شقث باجأف «-بجاولا ىلع ةرجألا ذخأ زاوج مدع ىلع ًءانب
 نايحألا ضعب يف ةرجألا ذخأ بجي لب !!؟هيلع ةرجألا ذخأ زوجيال بجاولا

 مّلعملا ميلعتو بيبطلا ةبابطك «يعامتجالا ماظنلا اهيلع فقوتي يتلا نهملا يف امك
 ماظن اهيلع فقوتي نهملا هذه نإف .كلذ وحنو زابخلا ةزابخو سدنهملا ةسدنهو
 فيك ةرجألا ذخأي ملول ذإ ؛بجي لب اهيلع ةرجألا ذخأ زوجي انه نمو «ةشيعملا

 !؟ةنهملا هذه بحاص شيعي

 ّنإف ؛ةيراجيتسالا ةدابعلا ةلأسم هيجوت انيلع اذه ىلع ًءانب هّنِإ : فت لاق ّمث

 ةيلصوتلا تابجاولا يف ةرجألا ذخأ زاوجب انلق اذإو ءاهيف ٌبولطم ةبرقلا دصق

 انعنمت - ةيراجيتسالا ةالصلاك - ةيدابعلا رومألاف ءاهوحنو ةسدنه لاو ةبابطلاك

 نأ ةظحالم عم ؛كلذ هّجون فيكف ءاهيلع ةرجألا ذخخأ نم اهيف ةدابعلا ةيثيح
 يأ - ةّيدابعلا دصق نيب اهنإو .ةرجألا ذخأ نيبو بوجولا نيب تسيل ةافانملا

 !؟ةرجألا ذخأو - ةبرقلا دصق

 لب لمعلا تاذ ىلع رجأتسيال ةيراجيتسالا ةالصلا يف :الئاق ثنث باجأ

 نحنو لمعلا اذهب ةبرقلا دصقأ) :هل لوقن اننأكو .ةبرقلا دصقب هب نايتإلا ىلع

 نكلو ٌدوجوم ةبرقلا دصقف «(لمعلا اذهب ةبرقلا كدصق ىلع ةرجألا كيطعن
 دصق ىلإ ىعادلا وه ةرجألا ذخأ ريصيف .ةرجألا ذخأ وه ةبرقلا دصق ىلإ ىعادلا

 ةرجألا نأ ال .يعادلا ىلإ عاد ةرجألاف .ةالصلا لعف ىلإ يعاد وه يذلا ةبرقلا
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 .""”ةالصلا لعف ىلإ ىعادلا ىه ًءادتبا

 قزرلا بلطو ءالبلا عفدل تاولص انيدل دجوت هنأب كتتث هدافأ ام دكؤيو

 فّلكملا ىلصي له تاولصلا هذه لثم ىفف ءاهوحنو ءاقستسالاو دالوألا بلطو

 !؟ةبرقلل يلصي وأ دالوألا بلط وأ قزرلا ةعسوتل وأ ءالبلا عفدل

 للصي فّلكملا دجن نيح ءدروم لك نف لب ءكانه باجي انههب باجي اهف
 عاد قزرلا ةعسوت راصف «قزرلا ةعسوت لجأل ةبرقلا دصقيو ىلاعت هللا ىلإ ةبرق
 هذه لك ضفري نأ همزلي ىعادلا ىلإ ىعادلا ةركفب لبقي ال نمف ,ىعادلا ىلإ
 ْ .تاولصلا

 ْنِإ :لاقو ةركفلا هذه ىلع لكشأ يناوريألا يلع ازريم جاحلا نكلو ءاذه
 يعادلاو لاملا لجأل يلصت يللاتلاب كنإف ءلاملا دصق عم مئتلي ال ةبرقلا دصق

 ةقلقل دّرجم وهف ىعادلا ىلإ ىعادلا وه لاملا نأب كلوق اّمأو «لاملا وه ىقيقحلا
 .ةرجألا ذخأ يعاد عم رمألا يعاد عمتجي فيك) :هّصنام لاق ثيح «ناسل

 كلذ الإ لعفلا ىلإ ىعادلا سيلو .ناسل ةقلقل دّرجم ىعادلا ىلإ يعادلا ثيدحو
 .(ريخألا ىعادلا

 دالوألا بلط تاولص يف كيأر ام تلق نإ :مدقتملا لاكشإلل ضّرعت مث

 ىلع ًابّرتم سيلو قزرلا ةعسوت دصقب ةالصلا ىلع ٌبّنرتم رثألا نإ :تلق
 .”"رمألا دصقب ةالصلا

 اهيف ًابولطم سيل تاولصلا هذه نإ :لوقي نأ ديريوه ةيناث ةرابعب يأ
 ال ةبرقلا دصق ْنِإف «ةعسوتلاو دالوألا لجأل اهب ىتؤي ىه لب «ةبرقلادصق
 .ةعسوتلاو دالوألا دصق عم عمتجي

 )١( :لوصألا ةيافك 5؟١7.
 «يناوريآلا يلع .ةياهنلا ةياهن(0) ج١. ص١7/8.
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 هيلع تلد دقف ."”يراجيتسالا ٌجحلا عيرشت يف لاكشإ ال هنِإ :لّوألا

 تاياور نع لوقت 10 سانا سال ايل لل ا احم

 .يعادلا ةركف 1 اا امو !؟هنع ٌجحيل

 ةركفب تاياورلا هذه هيجوت راصحنا ضرف اذإ ٌمتي لاكشالا اذه ْنِإ :هيفو
 لص دعب هل عن انف هركتتدسرتخا قيرط دجوي هنا لاخلا و ىقادلا لا ىقاذلا
 .ةروكذملا ةركفلا

 :نيوحن ىلع نوكي ىملإلا ىعادلا ّنِإ :يناثلا لاكشإلا

 ال موصلاو ةالصلاب فّلكملا يتأي نأب كلذو «ةيلاع ةجردب نوكي ةرات

 هلاق امل لب رانلا نم فوخلا وأ ةّنجلا لجأل وأ ءاهب رمأ لجو رع هللا نأ لجأل

 نكل كتتج يف ًاعمط الو كران نم ًافوخ كتدبعام» :542 نينمؤملا ريمأ انالوم
 يعاد وه ةدابعلل كرحملاو يعادلا اذهف «"”(كتدبعف ةدابعلل ًالهأ كتدجو

 وحنلا نم فخأ ةجردب نوكي «ىملإلا ىعادلا نم ٍناث وحن كانهو «ةيلاع ةجردب

 رمألا يعادب سيل ةدابعلاب يتأي نأب ءسانلا نم ديدعلا لاح وه امك «لؤألا

 امهدحول رانلاو ةثجلا دوجوف ءاضيأ رانلاو ةثجلا دوجو لجأل لب هدحو ىمههإلا

 كرمي ال رانو ةنج نود نم هدحول ىمههإلا رمألا كلذكو «ةالصلا ءادأل كّرحيال

 .ةنجلاب عمطلاو رانلا نم صالخللو ةالصلاب يهلإ رمأ دوجول يىلصت

 |مههيف دجوت الف موصلاو ةالصلا امأ ءيراجيتسا جح دوجو وه اندنع تاياورلا يف لوادنملا : :ةدئاف(١)

 ِالَكط مامالا لاقف ؟ال وأ هموصو يحلا ةالصب عفتني له تيما نأ اندنع معن «راجيتسالل تاياور

 0 ةالصلا اّمأ ء[ تييملا نع ةالصلا بابحتسا باب 447 : ” ةعيشلا لئاسو ] نوعفتني معن
 ةدوجوم ةريثك تاياور هيف ْنِإف ؛يراجيتسالا جحلا وه دوجوملا امّنإو ءموصضلااذكهو هذجوي الف

 .جحلا يف ةباينلا باوبأ يف

 .ةينلا باب .١١٠ص «١ج «لوقعلا ةآرم (؟)
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 يعادلا وه بولطملا ناك اذإ اميف متي كتث يلع ازريم جاحلا لاكشإو

 ناك اذإامأ ,يهلإلا رمألا دصق عم عمتجت ال ةرجألاف «ةيلاعلا ةجردلاب يملإلا

 عقاولاو .كلذ يف روذحم الف «ةففخملا ةجردلاب ولو يملإلا يعاذلا وه بولطملا

 اذهو ةففخملا ةجردلا هذهب يهلإلا يعادلا وه انم بولطملا نأ ينعي ءكلذك وه

 .هب سأب الو هلوصح نكح

 ةقيقحلا يف كّرحملا نإف ءقزرلا ةعسوت لجأل ةالصلا ةلكشم ًاضيأ لحنتو
 ةالصلا هذه بصن لجو رع هللا نأ لجأل لب ءهطقف قزرلا ةعسوت وه سيل

 وهف ةالصلا هذبب فّلكملا يتأي امنيح يلاتلابف هناحبس هنم قزرلا ليصحتل ًاقيرط
 .هناحبس هلالخ نم قزرلا ةعسوتل ًاقيرط ةالصلا هذه لعجب يهلإلا رمألا دصقي

 .اضيأ ةالصلا هذه يف لاكشالا عفدنيف

 نيب قرف دجوي :لوقيو بيجي نأ كتتث يناوريألا يلع خيشل نكمي نكلو

 نييعادلا الك نوكي دراوملا هذه يفف ؛ةيراجيتسالا ةالصلا نيبو هومتركذام

 رمألا لجأل دبعلا يلصي امنيح هنأل ؛لجو رع هللا ةعاط يف ناّبصي نيوحنلا وأ
 ىلاعت هللا نم امه نييعادلا الكف لجو رع هللا نم يه يتلا ةّنجلا لجألو يملإلا

 ةعسوتل يهلإلا رمألل يلصي ناسنإلاف قزرلا ةعسوت لاثم يف اذكهو ؛هب ناطبتريو
 .هيلإ ناهجتيو هناحبس هب ناطبتري نييعادلا الك انهف «ىلاعت هنم قزرلا

 لقحلا يف بصي ال نييعادلا دحأ نإف «ةيراجيتسالا ةالصلا يف هفالخب اذهو

 اذهف ءلجو ّزع هللا نم سيلو ّيداع ٍناسنإ نم ةرجألا ليصحت وهو يههإلا

 ىلإ ةبسنلاب هلاح ىلع لاكشإلا ىقبي يلاتلابو .يهلإلا لقحلا يف بصي ال يعادلا
 ١ .ةيراجيتسالا ةالصلا

 .هّدر يف ناعفني ال يناوريألا ازريملا ّدر يف نيباوجلا نم ركذ ام نذإ

 ةلطاب يعادلا ىلإ يعادلا ةركف نأ نم - كتث هدافأ ام نإ :لاقي نأ ردجألاو

 راج سالا تاداعلاةلكشم نأ ىجي ال اذه نتكل و ههعم ةللاو ةهايورملا قاع
 ىلإ يعادلا ةركف ريغب ةلكشملا هذه عفدن نأ نكمي لب ءاهلاح ىلع ىقبت فوس
 ركذ هّنِإف ؛كثتنث يقارنلا خيشلا هراتخا يذلا قيرطلا اذه نم دصقأ الو «يعادلا
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 لب «ةيراجيتسالا ةالصلا يف اريتعم سيل يهلإلا يعادلاو ةبرقلا نأب "هدنتسم يف

 سيل ةبرقلا دصقف هنع هريغ ىلص اذإ اّمأ هسفن نع وه ىلص ول |ميف ربتعت يه
 هنع رجأتسملا ةالص يف ةربتعم ةبرقلا) :اذكه هترابع ّصنو ءريغلا كلذ نم مزالب

 .(ريجألا ةالص نود

 .لاكشإلا لصأ عفترا اذه ىلع انينب اذإف

 ةرورضلا ةجرد غلبت داكت يتلا ةّيعرشنملا تازكترملل ٌفلاخت اذه نأ ديب
 يلصي نأ نيب ٍقرف نود نم ةبرقلا دصق اهيف مزلي يتلا تادابعلا نم ةالصلا نأب

 .هريغ نع وأ هسفن نع ناسنإلا

 د ل ام ريغ ءرخآ باوج اندنع نحن نكلو ءاذه

 ةرجألا قحتسي ال ةيراجيتسالا ةالصلا يف ناسنإلا نأ :باوجلا اذه لصاحو

 هرجاتسا نمل بهذيو بذكي نأ نكمم ريجألا نأل ؛ دقعلا درجمب - اعرش -

 دعب نوكي ةرجألا قاقحتسا لب .دعب لصي / وهو لمعلاب تيتأ هل لوقيو
 ؛طقف ةرجألا ليصحت هلمعب دصقيال وه يلاتلابو .هللا نم افوخ لمعلاب نايتإلا
 ريغ نمو بذكلا لالخ نم نوكي نأ نكمي - انلق امك - ةرجألا ليصحت نأل

 ءلمعلاب ٍتأي ول |ميف هللا نم فوخ ا ةميمضب ةرجألا ليصحت دصقي وه لب ءلمع
 لاكشإلا عفتريف ةيراجيتسالا ةالصلا ين يهلإلا يعادلا قّقحتي ةميمضلا هذهبو
 .ةيحانلا هذه نم

 : يعادلا ىلإ يعادلا ةركفو قيبطتلا يف هابتشالا ةركف نيب طبرلا

 .يعاذلا ىلإ يعادلا ةركف انفرع امك قيبطتلا يف هابتشالا ةركف انفرع :لوقت دق

 قحلمك ةيناثلا ةركفلا تركذ ثيحب «نيتركفلا نيب طبرلا ةهج يهام نكلو

 !!؟ىلوألا ةركفلل هممتمو

 قيبطتلا يف هابتشالا ةركف نأ وه نيتركفلا نيب طابترالا هجو ْنِإ :باوجلا

 )١( ص الج «يقارنلا «ةعيشلا دنتسم 173 ١.



 ااا 00000 ١

 نم نايحألا ضعب يف اهحّحصن ةالصلاف «لمعلا حيحصت ماقم يف اهنم ديفتسن
 يتأي ءيشلا سفنو ءاقباس ةلثمألا ضعب يف هيلإ انرشأ امك «ةروكذملا ةركفلا لالخ

 تادابعلا حيحصت اهلالخ نم اننكمأ تمت ول اهنإف ,يعادلا ىلإ يعادلا ةركف يف

 ناتلواحم اعم امهنأ وه نيتركفلا نيب عماجلاف ءاهنع لاكشإلا عفرو ةيراجيتسالا
 انايحأ ةركفلا هذبب نوكي دق يدابعلا لمعلا حيحصتف «يدابعلا لمعلا حيحصتل

 .ىرخأ انايحأ ةركفلا كلتبو

 ففي



 ةيناثلا ةدئافلا
٠6 

 ءاضمإلا دروم ليلدلا دورو

 ةايفمالا ةروس ةرن قرتغاو نييساتلا هروف ةرياةراك ىعردلا اهلذلا نإ
 :ءالقعلا هيلعامل

 هنأ ملعت ىّتح فيظن كل ءيش لك) :لوقت يتلا ةراهطلا ةدعاق :لّوألا لاثم

 ءالقعلاف ؛ءالقعلا دنع اب طبر اه سيل ةّيعرش ةدعاق يه ةدعاقلا هذهف «"(رذق

 يهف ؛كلذ نع دعبلا لك نوديعب مهو روكذملا نومضملا لثم مهدنع دجوي ال
 فرعت ىّتح لالح كل ءىش لك) :ةدعاق اهلثم اذكهو .ةديدج ةيسيسأت ةدعاق

 ١ .كلذك ليبقلا اذه نم يهف "”(مارح هنأ

 هضرعب قالطالاب كّسمتن نأ نكميف ليبقلا اذه نم مكحلا ناك اذإو

 نع ٌديعب مكحلا اذه نأ ضورمملا ذإ ؛ءالقعلا هيلع امل ٍديدحت نود نم ضيرعلا
 كّسمتتف ةيئالقعلا دودحلاب ددحتي الو دّيقتي الف سيسأتلا دروم دراووهو ءالقعلا

 .ضيرعلا هقالطإب

 :يناثلا لاثمو

 وه :لاق ءأضوتي امدعب كشي لجرلا :هل تلق) :نيعأ نب ريكب ةقثوم :الؤأ

 ىهني نأ دعب فلكملا نأ ىلع تلد دق ىهف ."(كشي نيح هنم ركذأ أضوتي نيح

 .تيبلا لآ ط «5ح ,77ب ءءوضولا باوبا «4 77ص ءالج .ةعيشلا لئاسو )١(

 .ةيمالسالا ّط 27١١ ص 250ج «ينيلكلا خيشلا «يفاكلا 68

 .تيبلا لآ ط ءا/ح «57ب ءءوضولا باوبا «7!١4ص ء١ج «ةعيشلا لئاسو (*)



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق ءءء ءءء عم عم همهم عمم ١6

 «لسغلا ةّحص يف كش وأ ؛ءءاضعألا ضعبل هلسغ يف كش هدنع لصحي هئوضو
 كشلا نيح هنم ركذأ وه ءوضولاب نايتإلاو لمعلا نيح هنأ دي مامإلا ةباجأف

 ءوضولا نم ءاهتنالا دعب كشلا اذهب مامتهإلل بجوم الف هيلعو «ءاهتنالا دعب
 . "هب ذخألاو

 َّنأو ًايتالقع ًابلطم تنّب دق ةروكذملا ةياورلا ناب لاقي نأ نكمي هنإ
 يضمت نأ ديرت يه يلاتلابو ءلمعلا جراخ هنم ًاتافتلا ّدشأ لمعلا نيح ناسنإلا
 .اديدج ًايسيسأت ًابلطم نّيبت نأ ديرت الو ةيئالقعلا ةيضقلا هذه

 مكحلا نأب ايسيسأت سيلو يئاضمإ مكح هنآب انلوق يف ةرمثلا رهظتو
 هضرعب قالطإلاب كسمتي الف ةيئالقعلا دودحلاب ددحتيو قيضتي ءاضمإلا لاح

 نومتبي ال نيح الشم ءالقعلاف ,.يسيساتلا مكحلا ين لاحلا وه امك ضيرعلا

 زارحإ لاح يف وه امّْنِإ .هنم غارفلاو لمعلا نم ءاهتنالا دعب أرطت يتلا كوكشلاب

 ةدعاقلا قبطت ال ةلفغلا لاح يفف الإو ءلمعلا ءانثأ ةّمات ةلفغ يف اونوكي مل مهنأ

 .غارفلا ةدعاقب ةامسملا ةروكذملا

 امك هضماف ىضم دق ام هيف تككش ام لك) :ملسم نب دمحم ةقثوم - :ًايناث
 .هب ىنتعي ال لامعألا قلطم يف غارفلا دعب ٌكشلا نأ ىلع تّلد دق يهف "وه

 ىرجأ هّنأب ضرف ول امك ءال وأ ايدابع لمعلا اذه نوكي نأ نيب قرف نود نم
 ءازجألا مات وه له .دقعلا ةّحص يف كش هنم غارفلا دعب مث جاوزلل ادقع

 نم ءاهتنالا دعب ءيراطلا كشلل تفتلي الو ةّحصلاب مكحي انهف ءال وأ طئارشلاو

 انككش ىرسيلا ديلا لسغ يف لوخدلا دعب هّنأب ضرف ول امك ؟لعفن اذام ءوضولا يف كشلا دنع :ةدئاف )١(
 .ءوضولا ةداعإ مزلي :باوجلا ؟مكحلا امف ءلسغلا ةبّحص يف انككش وأ -ىنميلا ديلا لسغ يف
 .قباسلا ءزجلا ةحص ىلع ينبنو ءانه زواجتلا ةدعاق قبطن ال اذا :لوقت دق

 يربجت زواجتلا ةدعاقوءادحاو ائيش دعي ءوضولا نأل ؛انه زواجتلا ةدعاق قيبطت ٌمصياال :لوقن

 .رخآلا يف لوخدلا اهنم ءزج نم ءاهتنالا قدصي ءازجأ ءيشلل ناك ول اميف
 باركولي رو يعرقل ا ا نر ا اك

 :تيبلا لآ ْط لح .7317ب 0 يف للخلا باوبا ص 28ج .ةعيشلا لئاسو 68



 ا ءاضمإلا دروم ليلدلا دورو

 .دقعلا ءارجإ

 ؟يسيسأت مأ يئاضمإ مكح وه روكذملا مكحلا له نكلو

 نم ءاهتنالا نيح ءالقعلاف «ءالقعلا هيلع امل يئاضمإ مكح هنأب لاقيدق

 مازتلالا انيلعف كلذك رمألا ناك اذإو ؛هدعب ءيراطلا كشلل نوتفتلي ال لمعلا

 .الثم ةّماتلا ةلفغلا تالاح ىلإ اهادعتن الو .عوضوملا يف ةيئالقعلا دودحلاب

 وه مكحلا اذه ْنأب لاقيدق هّنإف . "”«دوقعلاب اوفوأ# :ىلاعت هلوق :ًاشثلا

 الف كلذك ناك اذإو «ءالقعلا اهيرجي يتلا دوقعلاب اوفوا ىنعمب «ٌيئاضمإ مكح

 ول | «ةيئالقعلا طباوضلا نمض نوكت ال ىتلا دراوملا ضعبل ءاضمإلا دافتسي

 سيل دقعلا اذه لثمف ءاهضوع نييعت وأ اندم نبين ود نم ةزاعألا نك

 .هب ءافولا بجي الو هنع ةفرصنم ةيآلا نوكتف ءًايئالقع ًادقع

 اهدنع ةأرما تناك ول امك ؛محرلا راجيإ دارأ ًاصخش نأب انضرف ول اذكهو

 عضول ىرخأ ةأرما محر راجئتسا تداراو اهجوز نميحب تحقل ةضيوب

 تعضو نم ىلإ بستتني جتانلا لمخلا ْنأ ىلع - ًايهقف - انينب اذإف «هيف ةضيوبلا
 هذه لثمف ءاهسفن ةضيوبلا ةبحاص نود هتدلوأ ىتلا ةأرملا يأ ءاهمحر يف ةضيوبلا

 اهيلع لصحت يتلا ةدئافلا يهام ذإ ؛ءالقعلا رظن يف ةّيهفس ةلماعم نوكت ةلماعملا
 ءامل بستتني ال دولوملا يلاتلابو ىرخأ ةأرمإ محر يف اهتضيوب عضت يتلا ةأرملا
 ةلماعملا لثم نوكتاال يلاتلابو ءلعفلا اذه نم ةيئالقع ةرمث نودجي ال ءالقعلاف
 .دوقعلاب اوفوأل ةلومشم ةروكذملا

 مالك دجوي هتّيجحب لوقلا ىلع ءانب هّنإف .ةقثلا ربخ ةّيجح ةلأسم :ًاعبار

 ىفكي يأ ؛ةقاثولا يفكت وأ ةلادعلا ربخملا يف طرتشي له :هدافم ءنييلوصألا نيب

 !؟هحراوجب تامّرخملا ضعب لوازي ناك نإو هرابخإ يف ةقث ربخملا نوكي نأ

 )١( ةيآلا «ةدئاملا ةروس ١.



 ااا 2 1 1 1 110 ١65

 كسمتلل اّمإ كلذو ««ةلادعلا ىلإ ةجاح الب ةقاثولا ةيافكب لاقي نأ نكمي

 وهف ربخلا ةّيجح وه مكحلا ْنأ مب ينعي ءعوضوملاو مكحلا تابسانم ةتكنب

 .هتلادع عم سيلو هرابخإ يف ربخملا ةقاثو عم بسانتي

 مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيا اي## :ىلاعت هلوق يهو ءأبنلا ةيآ نأب كسمتلل وأ

 "74 نيمدان متلعف ام ىلع اوحبصتف ةلاهجب ًاموق اوبيصت نأ اونيبتف أبنب قساف
 قسافلا ريخ نم نّيبتلاب ترمأ اّنأ ةنيرقب ؛ءالقعلا هيلع امل ءاضمإلا دروم ةدراو

 متلعف ام ىلع اوحبصتف ةلاهجب ًاموق اوبيصت نأ# :اههلوقب هتللعو اقلطم هّدر نود
 .هبذخألا نكمي هلوق قدص ىلع ةلدألاو نئآرقلا تماق اذإف هيلعو «4نيمدان

 .ةلادعلا نود ربخملا يف ةقاثولا ىلع رادملا نوكيف

 له نيمّدقتملا نم روهشملا هنع ضرعأ يذلا ربخلا نأ كلذ بّترتيو

 باحصأ هنع ضرعأ اذإ ريخلاب نوذخأي ال ءالقعلا نإ :لوقنف ؟ال وأ هب ذخأن
 نوكي الف ًايئالقع هب ذخألا نكي ملاذإو ءًايئالقع نوكي ال هب ذخألاف «ّنفلا
 .يئالقع مكح ىلإ ةرظان اهّنأل ةميركلا ةيآلل ًالومشم

 :نالؤآست دجوي لاجملا اذه ينو

 !؟ءالقعلا هيلع امل ءاضمالا دروم دراو ليلدلا نأب زرحن فيك :لؤألا

 ّلك :هلوق وأ (رهاط كل ءىش ٌلك»:5/2 هلوق لئم ّنأب لوقن نأ انل فيك يأ
 نيح وه» :نلَيِبَع هلوق امنيب ءءاضمالا دروم دري ملو يّميسأت وه "”«لالح كل ءىش

 !؟ءاضمالادروم دراو (كشي نيح هنم ركذأ ًأضوتي

 .تارشؤملاو نئارقلاو روهظلا وه كلذل قيرطلا ْنِإ :باوجلا

 لجرلا) :لاقو لئاسلا لأس - نيعأ نب ريكب ةقثوم يأ - لّوألا لاثم لا ىفف
 نيح هنم ركذأ ًأضوتي نيح وه» :ِهِع مامإلا هل لاقف ؛.(أضوتي امدعب كشي

 )١( ةيآلا .تارجحلا ةروس 5.
 .تيبلا لآ ط «4ح «4 باب «هب بستكي ام باوبأ 84ص «؛١١/ج «ةعيشلا لئاسو (؟)



 00 ]  ز ةهووووءوو# ةهوةوةوةووموو ءاضمإلا دروم ليلدلا دورو

 ؛ةيئالقع ةتكنو ةيضق - رهاظلا وه [ى - لئاسلل وّمَع مامإلا هنيب يذلاف «« هل 7

 روهظلا لحمل «ءالقعلا هيلع امل ءاضمالا دروم دراو وه مكحلا اذه نأب انلق اذهلو

 نا ا

 مادام هظاحلب كشلل ةيمهأ ءالقعلا ريعي ال ىهتناو ىضم يذلا ءيشلاف «ّيئالقع

 ليلدلا يفاروهظ دلوي اذهو «يئالقع نومضم وه روكذملا نومضملاف ءىضم دق

 .ءاضمالا دروم دراو هنأب

 دوقعلا وه انه دوقعلا نم دوصقملا ْنِإف .؟دوقعلاب اوفوأ# لئن ين اذكهو
 لكف «ةّيفرعلا تاعوضوملا ىلع ًايئاد ٌبصني يعرشلا مكحلا ذإ ؛ةّيئالقعلا ةّب ةيفرعلا

 ّصنلا نوكي يلاتلابو .هب ءافولا بجي ًايئالقعو ًافرع دقعلا ناونع هيلع قدصيام

 ."”ةيئالقعلا دوقعلل ءاضمالا دروم دراو روكذملا

 نإ# -:ىلاعت هلوق وهو .هانركذ يذلا رخآلا لاشملا يف مالكلا كلذكو

 ًاموق اوبيصت نأ» : هلوقب نيبتلا موزل لّلع دقف ؛«اونيبتف أبنب قساف مكءاج
 نأل ؛ءاضمإلا دروم دراو روكذملا مكحلا نأب دهشي ليلعتلا اذه سفنف .4ةلاهجب
 .ةيفرع ةيئالقع ةتكن يه ةروبزملا ةتكنلا

 روهظلاو نئارقلا وه ءاضمالا دروم دراو ليلدلا اذه نأ زارحإل قيرطلا نذإ

 هيلع ام ىنعمب ةيئالقعلا ةيثيحلا امنإو لقعلا ةّيئيح سيل انه يئالقعلا نم دوصقملا نأ حض ةاوو(0)

 يف امك ةريسلا هب داريو قلطي ةّرمف ناقالطإ هل لوصألا يف (ءالئتعلا) ظفن ّنأل ؛ةريس نم سانلا

 دوصقملاف «ةيئالقعلا ةريسلاب ةّجح وه روهظ لك :وأ «ةيئالقعلا ةريسلاب كلم زاح نم لك :لشم
 تاينبتمو ةفاقث نم مهل مب سانلا ةيثيح امنإو «لقع وه اهب لقعلا ةيثيح سيل انه ةيئالقعلا نم
 لوادنملا بلاغلا وه اذهو ءروكذملا ءاضمالاب ةّيجحلا ةجرد تبستكاف عراشلا اهاضمأ ةريسو
 لوانتت ىتلا ةيئيحلا يأ ,ةيلقعلا ةيثيحلا هب داريو (ءالقعلا) ظفل قلطي ةراتوءروكذملا قالطإلا يف

 ١ .عانتمالاو ناكمإلاو عوقولا يبناج نم تاعوضوملا
 ةيئالقعلا دوقعلا #دوقعلاب اوفوأ# :ىلاعت هلوق ينفدوقعلاب دارملا لوقن منيح انه اندوصقمو
 نم ردصت يتلا دوقعلا يأ :ةريس نم سانلا هيلع ام ةيثيح لب لقع وه اهب لقعلا ةيئيح سيل

 ةيئالقعلا تاعوضوملا ىلع ٌبصني ًامئاد مكحلا نأل ؛بناجلا اذه ىلإ ةرظان ةميركلا ةيآلاف «سانلا
 ىدل ةفراعتملا ريغ دوقعلا نع فارصنالا روكذملا ليلدلا مزال نأب ةّرم ريغ انرشأ دقو؛ةيفرعلا
 [ هللا هظفح هنم ] .كلذ وحنو ةراجإلا باب يف لجألا ركذ مدع ضرف ول امك «سانلا



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق عموم ممم ممم ممم معمم ههه مممم ١

 .انل نّيبت امك

 اهّثأب انلقو دراوملا هذه يف روهظلا انيعّدا نإو اننأب انه رظنلا تفلن نكلو
 ال ةيئالقعلا ةلاحلا هديفت ب ماقملا اندّيقو ءسيسأتلا نود ءاضمالا يف ةرهاظ

 وه «ُكشي نيح هنم ركذأ ًأضوتي نيح وه» :هتِيِظ هلوق لثم نأب انلقو ءاقلطم
 لاح نود ةيركذألا لامتحا لاح يف غارفلا ةدعاقب ذخؤيف ةّيئالقعلا دودحلاب دّيقم

 .ةروكذملا ةدعاقلا قبطت الف ةّماتلا ةلفغلاب مزجلا

 .ٌقلطمو ماع مكح وه مكحلا اذه نأب لوقي نم يتأي دق لباقملا يف نكلو
 ال ةمكحلا باب نم وه هاي مامإلا هركذ امو «ةيئالقعلا دودحلاب ديقتي الو

 منيح هتعيبطب ناسنإلا نأل ٌكشلاب ءانتعالا مدع وه ةمكحلا نم نأ ىنعمب ءةّلعلا
 تركذ اهّنكل ةّيئالقع تناك نإو انه ةتكنلا ّنِإف .كشي نيح هنم ركذأ وهأضوتي

 لمشتف ءضيرعلا هضرع ىلع ىقبي مكحلاف هيلعو ؛ةّلعلا ال ةمكحلا باب نم
 .ةّماتلا ةلفغلاب مزجلا لاح غارفلا ةدعاق

 لوقي دقف .(وه امك هضماف ىضم ام لك) :وه يذلا يناثلا لاثملا يف اذكهو
 نأ الإءوه امك ىضم ام ءاضما يأ ,كلذك مهتلاح تناك نإو ءالقعلا ْنأب لئاق
 هيلعو «ةيئالقعلا ةلاحلاب دييقتلا ال دّبعتلا باب نم مكحلا اذه ركذ هك مامإلا
 ين مكحلا مف ..تافتلالاو ةيركذألا لاحب ديقتي الو ةّماتلا ةلفغلا ةلاح لمشي وهف

 !؟ةلاحلا هذه لغم

 فرطلا ىعَدا اذإف «نادجولا ىوس انه مكح دجوي ال لوقن عقاولا يف
 هيلع هيلمي ام لّمحتي وهف روكذملا لوقلا لثم ىلإ هدوقي هنادجو نأب رخآلا
 .اننادجو انيلع هيلمي ام نحن لمحتن اى ؛هنادجو

 !؟اهل طباوض ال ةمئاع ةّيضق ىلع ةلاوح هذه :لوقت دق

 رهظتسي رخآلاو ائيش رهظتست تنأ يأ ءاذكه همكح تاروهظلا باب :لوقأ

 ةينادجو ةلأسملا تمادام ءنيفرطلا دنع روهظ نود روهظب ذخألا مزليالو «هريغ

 .قيقدتلاو تافتلالا عم ددبتي اجذاس اروهظ تسيل يأ ءامهدنع

 دروم ًادراو ليلدلا نوك يأءمكحلا اذه كردم وهام :يناثلا لؤاستلا
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 !؟كلذ نم رثكأ ال ةّيئالقعلا دودحلاب ددحتيف ءاضمالا

 مزليف ءرثكأ ال ءاضمالا دروم ليلدلا دورو انضرف دق انمدام هْنإ :باوجلا

 لوقي نأ ديريال وهف ءءاضمالا ىضتقم وه اذه ّْنأل ؛ةّيئالقعلا دودحلاب دّدحتي نأ
 .ةّيئالقعلا دودحلا هديفت امم رثكأ ًائيش

 فيي



 ةنلاثلا ةدّئافلا

 عراشلا قاذم ةركف

 انما كالؤ نايسيشل وأ نغم ةووس قاس مكعح تايثإل ناجحا كتبك هك
 .هل ايفان وأ مكحلل ًاتبثم ًاليلد قاذملا لعجُيف ءعراشلا وأ عرشلا قاذم هيضتقي

 تناك نإ وهف «هلاومأ يف فرصتتا هنم حصياال هيفسلا َّنأ لاثملا ليبس ىلعف
 ىلإ هيف دنتسا دقق ىنعملا اذهو «ةلطاب هنم عقت ةراجإلاف ءاهتراجإ دارأو ًالثم راد هل

 اًهيِف ْمُهوُقُرْراَوًاماَيِق ْمُك هلل َلَمَج يلا ُمُكلَوْأ ءاَهَفُسلا أون 1 :لابك لوف
 هيفسلا ىلإ لاومألا عفد نع يهنلا نِإَف «”4ًافوُرْعَمَأل ْوَق ْمُهأوُلوُقَو ْمُهوُسْكاَو

 ..كلذ هباش امو ةراجإ وأ عيب نم هنم ةرداصلا دوقعلا ةحص مدع ىلع لدي

 .حضاو اذهو

 هسفن ةراجإ ديري وه لب هلام ةراجإ ديريال هيفسلا نأ ضرف ول نكلو
 ةحيحص عقت ةراجإلا هذه لثم لهف ءآلثم ءانب لماعك لمعلل هسفن رّجؤي نأك
 !؟ال وأهنم

 هلاومأل هتراجإ نأ ىلع مهقافتا مغر ءاهقفلا نيب مالكلل ًالحم عقو اذه نإ

 .هلاومأ نم لام يف ًافرصت سيل فرصتلا اذه نأ وه روكذملا فالنلا أشنمو «ةلطاب

 وه لاومألا يف هفرصتف .هل لاملا عفد نع تبمن دق - ةمدقتملا - ةميركلا ةبآلاو

 عقي ىتح هلاومأ نم لام يف ًافرصت دعي ال هسفنل هراجيإ نأ حض ذاولا نمو «لطابلا
 ةيالا نكلو لاويبأ انتا وأ كلاوضأ كنس قفا قنا جف نأ كن اق كانك

 هراجيإ ةحصب مكحي دق اذه ىلع ًءانب هّنِإ ءلاومألا هذه لثم نع ةفرصنم ةميركلا

 ه :ءاسنلا(()



 000000 000101012121211 2262م د4 عراشلا قاذم ةركف

 دهاشلا دروم وهو «رامضملا اذه يف بلطم كسمتسملا يف كنت ميكحلا ديسللو
 دافتسملا نأل .هسفنل هيفسلا ةراجإ نالطبب مكحلا نكمي :لاق هّنإف «هنايب ديرن |ميف

 ةيالولا تلعج يتلا 4..ءاَهَقَّسلا اوُنْؤنالَو# :ىلاعت هلوق يهو - ةيالولا ةيآ نم
 ال هنأ حضاوو «هيفسلا ةحلصم ىلع ظفحتلا وه اهيف ةّلعلا نأ - هيفسلا ىلع ريغلل

 .هسفنل هراجيإ وأ هلام ةراجإ دروم نيب يأ «نيدروملا نيب قرف

 .""عرشلاو فرعلا قاذم هيضتقي يذلا وه اذهو :لاق مث

 كانهف ءتابحتسملاو تابجاولا ىلع ةرجألا ذخأ يف لاقيام كلذ ةلثمأ نمو

 وأ ناذألا وأ ءاضقلا وأ ءاتفإلا ىلع ةرجألا ذخأ زوجي له هنآ يف ءاهقفلا نيب مالك

 !؟ةبحتسملاو ةبجاولا رومألا نم كلذ لكاش ام

 يف هنأ دنتسملا نم ةراجإلا باتك يف كنتنث يئوخلا ديسلا ركذ لاجملا اذه يفو

 امك ةيناجملا ةفص ىلع هنم لمعلا رودص موزل عرشلا قاذم نم ملع دروم لك
 ءاتفإلا يف كلذك وه لب ؛تيملا زيهجت يأ ءزيهجتلا يف كلذ دعبي الو «ناذألا يف

 (ىهتنا) ."”هيلع ةرجألا ذخأ زوجي الف ...ءاضقلاو

 "”عراشلا قاذم ةركفب كنثكسمت دق - ًاضيأ - انهف

 )١( ديسلل  ىقثولا ةورعلا كسمتسم :رظنا الحكيم  17: 17.

 .71/8 :(ةراجإلا باتك) ىقثولا ةورعلا دنتسم :رظنا (1)
 ميكحلا) نيملَعلا نيذه لبق مالعألا تاملك يف (عراشلا قاذم) حلطصملا اذهل لامعتسا دجوي لهو ()

 !؟(امهدق يئوخلاو
 مدقأ وه يعالطا بسحبو «ةدّدعتم دراوم يف كنتنث رهاوجلا بحاص تاملك يف كلذ اندجو معن

 ا ل ل
 سجنب وأ رهاطب اًرك همامتاب رهطي

 :(ءيش هسجني ال دك ردق ءاملا غلب اذإ) قالطإل رهطي هنأ ثختن ىضترملا ديسلل بسنت ىوتف كانهف

 ءاملاب مامتإلاب لوقلا ىلع اميس داعبتسالا ىلإ ًافاضم اذه لك) - :شتت رهاوجلا بحاص لاق انهو

 قاذم يف لّمأتملا عطقي داكي لب ًءام تراصو تكلهتسا اذإ ةساجنلا نيعب مامتالا هنم دعبأو سجنلا

 .عرشلا قاذمب انه ناعتساف ١ : 16١[« مالكلا رهاوج ](همدعب ٍمرشلا

 يقالملا اّمأ ةهبشلا فارطأ بانتجا بجي لاقف «ةروصحملا ةهبشلا فارطأ ةلأسم يف ركذ ًاضيأو

 عم اميس ءاهوانت يف كشلا يضنقي اًنع تامومعلا ىقبتف) : :هلوقب كلذ لّثعو ءالف فارطالا ضعبل

 7١7:١[.- رهاوجلا ](ةساجنلاو ةراهطلا ىلإ ةبسنلاب عراشلا قاذم نم هتّيفورعم
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 ..ةسائرلل ةأرملا يلوت ليبق نم ىرخأ ةلثمأب هذه قاذملا ةركفل لثميدقو

 !؟ال وأ ًاعرش كلذ اهقح نم لهلأسُيدقف

 عرشلا قاذم نإ :لاقيو ةروكذملا ةركفلاب كسمتي دق لاجملا اذه يف هن
 ةمامإ الو ءاضقلا اه ّضري مل - عرشلا يأ - هّنإف .كلذل ةأرملا ىدصتت ال نأ وه

 موقتو ءردخ ةبحاص نوكت نأ - نكمأ |مهم - امل دارأ لب ,«- لاجرلل - ةعامجلا

 لثمة ةأرملا ىلوتت هت اال نأ عرشلا قاذم نأ مهفي كلذ عومجم نمو «لافطألا ةيبرتب

 ةمق يف نوكتو لاجرلا ىلع ةسيئر ريصت ثيحب ةمهملاو ةساسحلا بصانملا هذه

 .مرهلا

 ءاَسّنلا َلَع َنوُماَوَق ٌلاَجّرلا#ل :لوقت يتلا ةميركلا ةيآلاب كسمتن م نإ اذه
 نكسلا دارأ ول هّنأ ىنعمب «ةأرملا ىلع ةموميق لجرلل نأ اهنم دافتسي يتلاو «*

 قّلعتي اميف رمألا بحاص وه هنأل .,كلذ يف هعباتت نأ ةأرملا ىلعف ,نّيعم دلب يف
 ةطلسلاو ةيالولا اه نوكت نأ ةأرملل ضري ل عرشلا َّنأ انملع اذإف ..تيبلا نوؤشب
 !؟دالبلا ةسائر يلوت ةلأسمب فيكف «تيبلا ةلأسم يف

 ةركفب كسمتلا اننكمأ ّبرف «ةميركلا ةيآلا نم ىنعملا اذه دفتسن ل اذإ هنإ

 .روكذملا ىنعملا تابثإل قاذملا

 ؟ال وأ ةيكزتلا يف باصنلا دح ةغلاب اهئأ ةفرعمل ةشوشغملا مهاردلا ةيفصت بجي له هنأ ركذو-
 ةيفصتلا بهجت ةلاحلا هذه لشثم يفف هرادقم ملعن ال نكلو باصنلا ّدح اهيف نأ انملع اذإ :لاق

 رخآ ىلإ ١47:16[.. رهاوجلا ](عرشلا قاذم نم هلثم يف بوجولا ةّيمولعم ةرورض) :هلوقب للعو
 .اهيلإ راشأ يتلا دراوملا
 ثيح هيقفلا حابصم يف كننث ينادمه ا اضراغألا هب نيعتسيو حلطصملا اذه لمعتسي هاندهاش نمو

 ىوعدلا هذه نأ يرمعلو) :ةرابعلا هذه ركذف تيما ليسغتو تاومألا ماكحأب طبترت ةلأسم ركذ
 قاذمب سنأتساو تاومألا ماكحأ يف عبتت نم لك اهب فرتعي هّلعلو باوصلا نع ةديعب ريغ مهنم
 اهتفرخز زوجي له هنأو دجاسملا نييزت ةلأسم يف ًاضيأ ركذو ١7١[. :4 هيقفلا حابصم](عرشلا

 1 ا 0 ع م رو و :هّصنام ل 0

 [ هللا هظفح هنم ] .[792 5 : ؟ هسفن ردصملا جالا اجي رخل

 )١(النساء: 575.
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 هتوهش ريشي نأ لجرلل زوجي ِهّنإف .ةوهشلا ةراثإ ةلأسم ًاضيأ كلذ ةلثمأ نمو

 رّوصت وأ ةصق ةءارق لالخ نم كلذ هل زوجي له نكلو ؛هتجوز لالخ نم

 !؟كلذ لكاش ام وأ روصلا ضعب ةيؤر وأ رومألا ضعب

 الجر - صخشلل زوجي له لأسّي دق هّنإف «ءءانمتسالا ةلأسمل ةبسنلاب اذكهو

 رومألا ضعب ةيؤر وأ ريغلا عم ثيدحلا لالخ نم ءانمتسالا - ةأرما وأ ناك

 ؟كلذوحنو ةريشملا

 ةركفب كسمتي دقف آلإو وهف كلذ ةمرح ىلع يظفللا ليلدلا لد اذإ هن
 وه عرشلا قاذم َّنأ مهفي ةعيرشلا ءاوجأ شيعي نم َّنِإ :لاقيو عراشلا قاذم
 هذه جراخ رمألا اذه نوكي نأ اّمأو ءطقف ةجوزلا لالخ نم ةراثإلا زيوجت

 لالخ نم ةيسنجلا ةجاحلا عابشإ عرشلا زوجي نأ لمتحُم فيك ذإ ؛زوجي الف ةرئادلا
 عدتمالا ليفع لف لاحلابو ةروكللا ةيوزلا لواخ نيءانروا كترويعلا يور

 عراشلا قاذم نإ ..قيرطلا اذه نم ةيسنجلا ةجاحلا عابشإ رقتسيو ؛جاوزلا نع

 !امزج كلذك سيل

 ماع ليلد انيدل دجوي ال هّنإف «ةنّيبلا باب ًاضيأ كلذ ةلثمأ نم لعلو

 ةيملعأو تقولا لوخدو ةلادعلا تابثإ لثم دروم لك يف ةّجح ىه ةنّيبلا :لوقي

 اّمأ .ةدودحم ىرخأ دراوم ىلإ ةفاضإ ءاضقلا باب يف تبا كلذانإو «صخشلا

 نولوقي مه ذإ ؛ءاهقفلا ىوتف هيلع يه (مك «دراوملا عيمج - يف كلذ تبثن فيك

 !؟دراوملا عيمج يف ةجح ةنيبلا

 ءاضقلا باب لالخ نم هن :لاقيف ؛عراشلا قاذم ةركفب كسمتي دق هنإ

 يف سيلو دروم لك يف ةنّيبلا لوبق ىلع وه عرشلا قاذم نأ مهفي دراوملا ةيقبو

 .ةدودحملا دراوملا هذه صوصخ

 ةروكذملا ةركفلاب كسمتلا يف هجولا



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق ءءء ءءء عمم ممم ممم همم ممم عم معمق ١4

 يف هجولا نع ثحببن نأ انيلع «قاذملا ةركف نم دوصقملا انفرع نأ دعبو

 :لوقنف .ةروكذملا ةركفلاب كّسمتلا زاوج

 ىلع مكحلا يف ء را ا ا م الا

 لمعلا اذهب ماق ًانالف نأ انربخيو صخش يتأي دق ًانايحأف ءضعبلا مهضعب

 وم ل يطل يللا سلول كل لع صلو

 امك «ةريسلا هذه. انتفرعم ىلإ ًادانتسا .ةعرسب نومضم نم هب ءاج امو ربخلا كلذ
 ريخلا اذه َّنإ :روفلا ىلع لوقتف ًالئاس در دق ًانالف َّنأ صخشلا اذه انريخأ ول

 اَنإف .هاياجسو هلاصخ فرعنو روكذملا صخشلا فرعن انثأل .حيحص ريغو لطاب
 ءطق ًالئاس دري ال يئاطلا متاحك هءاطع يف هنأ اندجوو .هانربخو هانرشاعدق

 .اذكهو ءاتاتب حيحص ريغ روكذملا ربخلاف

 لك - ةلكشملا نكلو «ةيئالقع ةيضق «قاذملا ةركف يأ «ةيضقلا هذه نذإف

 لصح ول هْنإف .ةمأسم يهف ىربكلا اّمأو .ىرغصلا تابثإ يف يه - ةلكشملا
 باب نم ةمّجح كلذ ناك ءاذه وه يئاذكلا دروملا ين عراشلا قاذم َنأب مزجلا

 عطقلا لهسي له هنأو ؛ةيورغص - انركد اك ىقبت ةلكشملا نأ الإ .عطقلا ةّيجح 7

 !؟ال وأ ءروكذملا قاذملاب

 هذه نم مهفالتخا وه ىوتفلا يف ءاهقفلا فالتخا بابسأ دحأ لعلو

 رخآلاو .هقبط ىلع يتفيف عراشلا قوذب عطقلا هل لصحي دق ضعتبلاف ؛ةيحانلا

 لوقلا فيصح نم نوكي دق انه نمو «يتفي الف روكذملا عطقلا هل لصحي ل

 اذه ّنأل .هيقفلا ىدل اهيلع دامتعالا ليلقتو «ةروكذملا ةركفلا زاربإ صيلقت

 هتساح ىلع ناسنإلا دامتعاب هبشأ وهو نازيم الو هل طباض ال ًاباب حتفي دق رمألا

 !!ةسداسلا

 :عراشلا قاذم ةركف نم برقت ةثالث تاحلطصم

 يه يه نكت مل نِإف ءعراشلا قاذم ةركف نم برقت ةت ةثالث تاحلطصم كانه
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 ىه ةروكذملا تاحلطصملاو «ةبراقم اهبنوك نم لقأ الف

 ةعيرشلا حور :لوألا حلطصملا

 يا ولا يي را ار سل

 اذه نِإف ءنجلا نم ّيح مه ماوقألا ضعب , نأ ابنومضم يف درو يتلا ةياورلاك

 اَيااَي) :ىلاعت هلوق نم دافتسملا ةعيرشلا حورل فلاخت هنأ ىعّدي دق نومضملا
 كَمْ اوَُاََتِل لابو ابوُعُش ْمُهاَنْلَعَجَو ىّننَأَو ٍركَذ نم مُكانََح نإ سانا
 .تاياورلا نم اهرئاظن وأ ةيآلا هذه رئاظنو "04 ْمُكاَقْنأ ه هللا َدْنِع

 ةياورلا هذه ٌدر ام ةبسانمب هّنِإف .ىنعملا اذهم كنت ديهشلا ديسلا حّرص دقو

 ."”ةعيرشلا حورل ةفلاخم اهّئأ ركذو

 اهنوك نم لقأ الف ءعراشلا قاذم اهسفن يه نكت مل نإ ةعيرشلا حور ةركفف

 .اهنم ةبيرق

 عراشلا ضرغ ضقن :يناثلا حلطصملا

 وأ اذك لوقن نأ مزلي هّنأ وهو «ىنعملا اذهب مالك نايحألا ضعب يف ركذيدق

 مب هل لثمي دق ىنعملا اذهو ؛عراشلا ضرغ ضن مزلي فوسف ألإو اذكب مكحن
 هعفدي نأ ديري وهف ءسمخلا نم ةداسلا مهس ىلإ ةبسنلاب ًانايحأ ضعبلا هب موقي
 .يماعلا كلذ ىلإ هرودب هعفدي ديسلا اذهو ةداسلا دحأ ىلإ هيطعيف يف .يسماعلا ىلإ

 عفدلا ناك ألإو ءكلذ هباش ام وأ ةقادص وأ ةبارق ةلص ةيأ هب هطبرت ال يذلا

 ىلع فرصي نأ ديسلا نوؤش : نم نأ ذإ ؛يماعلل ال ديسلل يأ ؛هّلحم يف روكذملا

 زئاج ريغ روكذملا فرصتلا نإ لاقي دق ةلاحلا هذه ٍلئم يف انهف ؛هئاقدصأو هئابرقأ

 اهنم دفتسي مل ةيعرشلا صوصتنلا َّنأ ضرف ول ىّتح ؛ءعراشلا ضرغل ًاضقن هيف َّنأل

 ١7. :تارجحلا()

 .777 :!/ - يمشاهلل ردصلا ديهشلا ثحب تاريرقت  لوصألا ملع يف ثوحب :رظنا (")



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق ههه معمم عمم ممم همهم ١

 .لاملااذه كلمت دق ديسلا ْنإف .ةحيحص اّنِإ لاقي امّبر لب «ةقي ةقيرطلا هذه نالطب

 ةمذ تأرب دقو .هريغ وأ ىماعلا اذه ىلإ هفرص يف ٌّقحلا هل نوكي هكّلمت دعبو

 ٠ .نيبلا يف ةلكشم الف ؛عفادلا

 يف هنآ الإ ؛كلذ يف روذحم نوكي ال دق «ظافلألا عم لماعتن نأ اندرأ ول هْنِإ

 ّنإف ؛عراشلا ضرغ ضن ىلإ يدؤت اهّئأل ةضوفرم ةقيرطلا هذه نإ لاقي لباقملا
 .«ةداسلا نم ءارقفلا ةجاح دس روكذملا مهسلل هعيرشت لالخ نم دارأ دق عراشلا

 نود ماوعلا ةجاح دس ىلإ يدؤت اهّنأ يأ .كلذ سكع ىلإ يدؤت ةقيرطلا هذهو

 نأب كرابملا هسرد سلجم يف ةرم كنتنث يئوخلا ديسلا نم انعمس دقو ..ةداسلا
 .عراشلا ضرغ ضقن ىلإ يدؤت اّنأل «ةزئاج ريغ ةروكذملا ةقيرطلا

 ةعيرشلا دصاقم :ثلاثلا حلطصملا

 ريغ نم اهّلعلو «ةديدجلا مالقألا ضعب هتلوانت ديدج ريبعت وه ريبعتلا اذهو
 0 ا وا

 ةميمضلا لباقم فرطلا كلذ يف ةدايزلا نوكت يك نيفرطلا دحأ ىلإ ءيش مض

 .ابرلا نم صلختلا متي ب كلذبو ؛ةروكذملا

 24 بيرل ابلالا ةنالجل يضرك [ةرارل انابيلا يور

 0 وويل وا وا

 .روكذملا دصقملل ةفلاخم هيف نوكي اهوحنو ةقيرطلا

 لقأ الف «عراشلا قاذم ةركف نيع يه نكت مل نإف «ةثالث تاحلطصم هذه

 هدرون ةروكذملا ةركفلا ىلع ًاقباس هاندروأ يذلا قيلعتلا سفنو ..اهنم ةبيرق يه

 :لوقنوانه



 0 عراشلا قاذم ةركف

 وه اذه ّنأب مزجلا يف يأ ءىرغصلا يف وه مالكلا نأ الإ ءعطقلا ةّيجح باب نم
 قرطلا كلت لالخ نم لاومألا عّمِجَت مدع وه اهدصقم لعلف «ةعيرشلا دصقم

 حورو عراشلا ضرغ ىلإ ةبسنلاب مالكلا اذكهو ؛ةيعرش ليح اهيف سيل يتلا
 .ةعيرشلا
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 ةعبارلا ةدّئافلا

 ةيقباطملا ةلالدلل ةيمازتلإلا ةلالدلا ةيعبت

5 ً« 
 لئاسرلاك - ةميدقلا بتكلا يف اهيلإ ضرعتلا لمهأ يتلا ثاحبالا نم

 نم مغرلا ىلع ,دعب نم ىتح اهيف هيلإ رشي ملذإ ءروكذملا ثحبملا -ةيافكلاو

 :ليبق نم «هقفلا نم ةفلتخم تالاجم يناهنم ةدافتسالا

 نأ ضرف ول نكلو جرح ال ةدعاقل طقاس هبوجو ّنِإف ءيجرحلا ءوضولا - أ

 نإو هبوجو نأل باجيإلاب باجي دق ؟ًاحيحص عقي لهف هب ىتأو فّلكت فّلكملا
 وهو - يقباطم :نيلولدم رمألل نِإف «كالملاب هحيحصت نكمي هنأ الإ أطقاس ناك

 .يناثلا طوقس مزالي ال لوألا طوقسو «- كالملا وهو - يمازتلاو ,.- بوجولا

 ةلالدلل ةيمازتلإلا ةلالدلا ةيعبت مدع ىلع ينبم انه ءوضولا ةّحصب مكح اف

 حيحصت نكمي الف ةيعبتلاب انلق اذإ اًمأو .طوقسلا ماقم يف ةّيجحلا يف ةيقباطملا

 .ماقملا يف روكذملا ءوضولا

 .دجسملا يف ةساجن دوجو ضرف ول ام كلذو «ةمح ا زملا ضرف يف ةالصلا - ب

 ؟اهحيحصت نكمي لهف «ةالصلاب لغتشا لب اهتلازإب لغتشي ل فلكملاو

 كلذو «بّترتلا ةركف ريغ رخآ قيرطب اهحيحصت تابثإل كّسمتي دق انهف
 وهو «أتباث ةالصلاب رمألا ناك دجسملا يف ةساجنلا لصحت نأ لبق هّنأ ىعّدي َّنأب
 ةلالدلا ةيناثلاو .بوجولا ىلع ةقباطملاب ةلالدلا ىلوألا ءناتلالد هل - رمألا يأ -

 ةمحازملا ببسب ةّيجحلا نع ىلوألا ةلالدلا تطقس اذإف «كالملا ىلع مازتلإلاب



 0 ةيقباطملا ةلالدلل ةيمازتلإلا ةلالدلا ةيعبت

 ةروكذملا ةالصلا حيحصت نكمي كلذبو ؛طقست مل ةيقاب ةيناثلا ةلالدلاف «ةلازإلاب

 ةيمازتلإلا ةلالدلا ةيعبت مدعب لوقلا ىلع نتبم - ظحاللن امك - وهو .كالملاب

 ْ .ةيجحلا يف ةيقباطملا ةلالدلل

 ليلد ٌلدو هبوجو ىلع ٌصاخلا ليلدلا لد دق ًانّيعم ًائيش نأ ضرف اذإ - ج
 .ةضراعملل ةمرحلاب وأ بوجولاب هيلع مكحلا كاذنآ نكمي الف هتمرح ىلع رخآ
 ؟الثم ةهاركلا وأ بابحتسالاك ؛ثلاثلا لامتحالا يفنب مكحلا نكمي له نكلو

 نوكي اهراكنإ ىلع ًءانبو .كلذ نكمي ال طوقسلا ماقم يف ةيعبتلا ىلع ًءانب هْنِإ

 .انكمم

 ىلع لدي ليلد تبث اذإ هّنإف :ةعمجلا ةالصب هل ليثمتلا نكمي ىنعملا اذهو

 0 ع اهتمرح لاع رخآ ليلدو ءاهيوجو

 مازتلإلاب لد دقف دقف نةقاطلاب بوجولا لع لد اح للا يلف« الكب

 ا ل رايس وع اليك سلا

 .ةيمهألا ةحضاو ثحبلا اذه ةرمثف ؛هيلعو

 :ةلأسملا هذه يف يلوصألاو يقطنملا ثحبلا نيب قرفلا

 انأب :لاقيو لكشي دق هنأ ىلإ ريشن ثحبلا ميمص يف لوخدلا لبق نكلو

 نكت مل اذإف «ةيقب ةباطملا ةلالدلل ةعبات يه ةيمازتلإلا ةلالدلا نأ قطنملا يف انأرق دق

 ىلع ظفللا ةلالد نأ ذإ ؛ةيمازتلإلاةلالدلااهه اع دجوت الف ةيقباطم ةلالد كانه

 له لاقيو انه ككشي فيكف هعمو ؛هانعم سفن ىلع هتلالد عرف يه هانعم مزال

 ؟ال وأ ةيقباطملا ةلالدلل ةعبات ةيمازتلإلا ةلالدلا





 0 ةيقباطملا ةلالدلل ةيمازتلإلا ةلالدلا ةيعبت

 ىلوألا ةلالدلا تطقس اذإو «ةّيجحلا ليلدل لومشم امهنم لكو «كالملا ىلع ةلالدو
 .اهنع ةيناثلا طوقس كلذ نم مزلي الف ةّيجحلا نع

 ةقضقشحل 0 ايف وه .نيعم مزال هل ءيش نع ربخلا نإ فال | ةضاشال ه نإو

 .اهنع يناثلا ربخلا طوقس هنم مزلي ال ةّيجحلا نع لّوألا ربخلا

 ؛كالملا وه هل مزال دجوي مك بوجو دجوي ءوضولاب رمألا باب يف ًالثمف

 ٍةالَّصلا َلِإْمُثْمُف اًذِإأوُنَمآ َنيِذّلا اَيَأ اّي) :ىلاعت هلوق يهو - ةميركلا ةيآلاو
 ِ ِ 97 : 5 9 7 هو 01

 نيرمأب تربخأ دق يهف بوجولا نع تربخأ (منيح - 724 ..ْمُكَهوجُو أوُلِسْغاف
 ملاذإف .كالملاب تربخأ اهّنأ :ةيناثلاو .بوجولاب تربخأ اهنأ :ىلوألا .نيتيضقو

 ىقبيف ««ررضال» :لثم صاخلا ليلدلا دوجول كلذو لّوألا ربخلاب ذخألا نكمي

 .هنع ديلا عفرل هجو الو يناثلا ربخلل ًالماش ربخلا ةّيجح ليلد

 ينيئانلا خيشلا دوصقم ْنأ ىلإ ةراشإلا دون .كلذ ىلع قيلعتلا ركذن نأ لبق
 امّنإو كتتث هيلع لاكشإلل سيل انه هركذن ىنعملا اذهو - روكذملا هيجوتلا يف

 :نيلامتحا لمتحي - رثكأ ال هنوصقم حيضوتل

 نع ربخ امهدحأ .ءدحاو ريخ ال ناربخ انيدل دجوي هنأ ىعّدي نأ :لّوألا

 نكمي ىل اذإ ةّيجحلا ليلدو «يمازتلإلا لولدملا نع ربخ رخآلاو «يقباطملا لولدملا

 .يناثلا ظاحلب هنع ديلا عفر زوجي الف لّوألا ىلع هقيبطت

 يف ددعتلا اهّنِإَو ءًاددعتم سيلو دحاو ربخلا نأ هدوصقم نوكي نأ :يناشلا

 ديلا عفرل هجو الف ىلوألاب ذخألا رّذعت اذإو «ناتلالد هل دحاو ربخ وهف «هتلالد

 .ةيناثلا نع

 )١( :ةدئاملا ” .

 )( لوصألا دئاوف :رظنا 5: 06/.



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق ءءء ءءء ممم هه ممم همهم معمم ١

 ًادصاق سيل وه مادامو «كالملا نع ربخي نأ دصقي ال بوجولا نع ربخي يذلاو
 .يمازتلإلا لولدملا ىلع  ًافرع  قدصي ال ربخلا ناونعف هل

 يناشلا لامتحالا ىقبي اهنيب «لّوألا لامتحالا ىلع دري دق لاكشإلا اذه لثم نإ
 .روكذملا لاكشإلا نم نمأم يف

 : ةّيعبتلا ةلأسم يف يناثلا لوقلا

 نع طقس اذإ يقباظملا لولدملا َّنأو ةّيعبتلاب لاقي دق لباقملا يف نكلو ءاذه
 .نانايب دجوي بناجلا اذه يفو ءاهنع يمازتلإلا لولدملا طوقس مزلي ةّيجحلا

 .(امهدق) ديهشلا ديسلل يناثلاو يئوخلا ديسلل امهدحأ

 عوقو نع ربخأ ول صخشلا نأ :هلصاح ام لاق دقف يئوخلا ديسلا اّمأ

 وه نكلو .هسّجنت نع انربخأ دق مازتلإلاب وهف ءألثم نّيعم لئاس يف لوب ةرطق
 نود ةّصحلا وه يمازتلإلا لولدملاف ..لوبلا نع هبّبسملا ةساجنلا نع انربخأ دق

 سيلو لوبلا ببسب ةساجنلا ىهو ةساجنلا نم ةصاخلا ةّصحلا يأ ءىعيبطلا

 يواسم ءيش وه يمازتلإلا لولدملا َّنأب انلبق يأ ءاذهب انلبق اذإف :ةساجنلا يعيبط
 بدك ههلغاس وسلا د هيلع ةاكب - مزكق منع نعأ نسيتو يتقئاطملا لولدملل

 هطوقس مزلي يلاتلابو يمازتلإلا لولدملا بذكب عبتلاب ملعن نأ يقباطملا لولدملا

 ")(صخلم ىهتنا .هبذكب ملعلا لجأل ةيجحلا نع

 يه - ظحالن امك - نايبلا اذه يف ثنتث اهيلإ دنتسا يتلا ةمهملا ةيضقلاو

 نايبلا يف نيكرلا نكرلاف ءًايواسم هنوك ىلإ ّمعأ هنوك نم يمازتلإلا لولدملا ليوحت
 انملع ام ىتم يعيبطلا نم نوكي ليوحتلا دعب هْنِإف .ةيضقلا هذه وه روكذملا

 مزال وه اذه نإف «يمازتلإلا لولدملا بذكب ملعن نأ يقباطملا لولدملا بذكب

 .معأب سيلو ًايواسم يمازتلإلا لولدملا نوك

 )١( هقفلا لوصأ يف تارضاحم ,7798 :" لوصألا حابصم :رظنا : 77.



 1 ةيقباطملا ةلالدلل ةيمازتلإلا ةلالدلا ةيعبت

 :نيتمّدقم ىلإ هلح نكمي روكذملا نايبلا نإ :تلق تئش نإو

 .ٌمعأب سيلو واسم وه ًايئاد يمازتلإلا لولدملا نأ :ىلوألا

 بذكب انملع دنع كلذ ىلع بترتيف ًايواسم يمازتلإلا لولدملا مادام :ةيناثلا
 .يمازتلإلا لولدملا بذكب ملعلا يقباطملا لولدملا

 كتنث هدافأ ام ةليصح وه اذه

 :ًالاجم نيتمّدقملا اتلك يف لمأتلل ْنِإ :لوقن اًنكلو

 ببسلا باب يف متي امْنِإ ٌمتول كت هركذ ام نأ رابتعابف :ىلوألا ةمّدقملا امأ

 نكميف «بّبسم ةساجنلاو ببس ةرطقلا نإف «ةساجنلا عم لوبلا ةرطقك «بّبسماو
 ينعنو ؛ةّصاخلا ةّصحلا وه لب ةساجنلا قلطم وه سيل بّبسملا نأ كاذنآ يعّدن نأ

 نايبلا متي الف بّبسملاو ببسلا باب نم دروملا نكي مل اذإ اًمأو «ةّيلوبلا ةساجنلا اهب
 لدي مازتلإلاب هّنِإف ةعمجلا بوجو ىلع نيربخلا دحأ لدول امك كلذو ءروكذملا

 بوجولا توبث سيلو «ةيببسلا باب نم دروملا سيل انهف .بابحتسالا يفن ىلع
 نيدضلا دحأ تبث ام ىتمو .ناذض امه اهّْنِإو ءبابحتسالا ءافتنال ببسلا وه

 نكلو «بابحتسالا ءافتنا وه ةعمجلا بوجو مزالو ءرخآلا دضلا كاذنآ يفتني

 .بابحتسالا تاذل ءافتنا وه لب بوجولا توبثب ديقملا ءافتنالا وه سيل

 .جرحلا وأ ررضلا ببسب ىفتنا دق ءوضولا بوجو نأ ضرف ول اذكهو
 :كالملل ًاببس وه سيل روكذملا بوجولا نأ الإ ءكالملا وه يمازتلإلا لولدملاف

 انين ةةيوتضولا ييملا وسبح كالثلا تي ازقالا لتنال ة]4 ىستكعلاب رمال لح
 0 ًاضيأ - ةلاحلا هذه يفف ل بوجولا - يقباطملا لولدملا

 ءةّضاخلا ةّصحلا وه نوكي ًاببسم ناك اذإ يقباطملا لولدملا نأ نم كنتنث هركذام متي

 .ظحالف ءابّيسم ال ًاببس يقباطملا لولدملا ناك اذإ اميف متي روكذملا ىنعملا امّنإو

 «بّبسملاو ببسلا يف ىّنح متي ال كقنث هركذام َّنأ :كلذ نم رثكأ لوقن لب
 يف هجولاو ءابّبسم يمازتلإلاو ًاببس يقباطملا لولاملا ناك ول ىّتح مديل هنأ ىنعمب
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 .ءيثلا تاذ داجيإ يضتقي لب ةصاخلا ةصحلا داجي -! يضتقي ال ببسلا نأ وه كلذ

 له ؟بّبسملا وهام نكلو ءهتوم ىلإ كلذ بّبست رانلا يف صخش يق اذإ هن

 ال توملا تاذ وه بّبسملا نإ ؟رانلا يف ءاقلإلاب دّيقملا توملا وأ .توملا تاذوه
 .ةصاخلا ةصحلا

 ال اذه ّنكلو .رانلا ببسب توملا لصح لوقن ريبعتلا ماقم يف نحن ءمعن

 .ةّضحلا داجيإ ىلإ تبّبس دق يه رانلا َّنأ ينعي

 بيبستلا لصحي نأ دعب يأ «ةّيببسلا جئاتن نم يه ةّصحلا نأ :رخآ ريبعتبو
 تاذ ىضنقت رانلاف ةّيببسلا ةلحرم يفاَمأ ءرانلاب دّيقملا توملا لصح لوقن نحن
 .ًاحضاو نوكي نأ يغبني بلطم اذهو ..رانلاب دّيقملا توملا سيلو توملا

 :«نيللاو: بسلا باب يف متي وهف مت نإ ىلوألا ةمذقملا يف كنت هدافأامنذإف

 باب يف ىّتح ٌمتيال وه لب ,بابحتسالاو بوجولاك نيدضلا باب يف ٌمتيالو
 .ليلق لبق هيلإ انرشأ امك بّبسملاو ببسلا

 هس سرس سارع حل ارق تنباو ايسر

 امك ممأ زل هو تولا تاذؤع بي أ يمال وال نع ري ره

 .ىلوألا ةمدقملا ىلإ ةبسنلاب اذه

 مزالي يقباطملا لولدملا بذكب ملعلا نأ كب نأ ثتتث ركذ دقف :ةيناثلا ةمدقملا اَمأو
 ملا صح ود يح اذه لوتنحنو ؛يازتإلا لولدلا بذكي لعل
 نع ةّيجحلا لوزت (هّبرف «ًايئاد كلذكرمألا سيل نكلو «يقباطملا لولدملا بذكب
 ليثمتلا نكمي ىنعملا اذهو ؟تارحا و ةيدكب ماعلا نود نم يقباطملا لوثدملا

 ىلع لدي رخآلاو ؛ةبجاو ةعمجلا ةالص ْنأ ىلع لدي امهدحأ ناربحخ درو ول اميف هل

 نأ نكمي ال نكلو ءاهيابحتسا ءافتناوه |مهيلكل يمازتلإلا لولدملا ٌنِإف «ةمّرح اهنأ
 .«بوجولا ىلع ّلادلا ريخلا بذكب ىرحألاب وأ بوجولا بذكب ملعن نحن لوقن
 لمتحن تقولا سفن يفو ء.ضراعمدوجول ةّجحب سيل وه لوقن نأ حيحصلا لب
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 ..قداص هنأ

 ملعلا كلذ نم مزلي ىتح يقباطملا لولدملا بذكب ملع دجوي ال نذإف

 ةضراعم دوجو ةلاح يف يأ «ةلاحلا هذه لثم يف لب ؛يمازتلإلا لولدملا بذكب

 طقسي اهّنإو «ةّيجحلا يف ةيقباطملل ةعبات ةيمازتلإلا ةلالدلا نوكت ال نيليلدلا نيب
 ىلع يمازتلإلا لولدملا ىقبيو .ةضراعملا لحمل يقباطملا هلولدم يف نيربخلا نم لك

 .هظاحلب ةضراعم الو هبذكب انل ملع ال ذإ ؛هتيجح

 نيب ةضراعملا دراوم يف ٌمتيال وه ذإ ؛ىعاملا نم ٌصخأ كتتنث هركذاهف

 .ةضراعم دوجو نود نم بذكلاب انملع اذإ مب صتخيو نيليلدلا

 :هلصاحو «ريرقتلاو ةقلحلا يف ثتتث ردصلا ديهشلا هدافأ اموهو :يناثلا نايبلا

 .هساوح يف ربخملا صخنشلا هابتشا داعبتسا يه ةقثلا ربخ ةّيجح ةتكن نأ
 دق نوكي نأ ديعبلا نمف رانلا يف لخد ًاديز دهاش دق هّنأب صخشلا ربخي امنيحف
 وأ ءلخد يذلا وه ًارمع نأ لاحلاو ديز لوخد ًاهابتشا هل حالو هرصب يف هبتشا

 .ديعب روكذملا هابتشالا نإ ..اهيف لخدي ملو رانلا بنج نم ٌرم دق ناك اديز نأ

 ققحتب مكحلا ًاضيأو .هققحتب مكحلاو ربخلا اذهب ذخخألا ٍلئتيح اننكمي هداعبتسالو

 ..كلذك هتوم ققحتبو .ديز قارتحا

 داعبتسا ةهج نمآألإ كلذ سيلو اهققحتب مكحن ةثالثلا رومألا هذه نإ
 .هساوحب صخشلا هابتشا

 انل فشكتا دق ربخملا صخشلا نأ ضرف اذإ :لوقن اذه حاضتابو

 لئنيحف .رانلا يف ديز لوخد يف هرابخإ يف هبتشا دق هنأ انملعو .هأطخ
 - هتومب الو «- يمازتلإلا لولدملاوه يذلا - ديز قارتحاب مكحن ىل اذإ
 رخآ هابتشا ققحت ينعي ال كلذف «- يناثلا يمازتلإلا لولدملا وه يذلا

 لوخدلا لصأ هب ىنعنو «ىقباطملا لولدملا وه يذلا لوألا هابتشالا رياغي

 كحل لات بجرمالق رخآ ةاهشا:كتلذ نيه, عزوتي آل ءاقاانمو مءزانلا ى
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 ظاحلب ةيجحلا تفتنا امك لب ؛يمازتلإلا لولدملا ظاحلب هرابخإ ةيجحب

 ةّيجحلل بج وملا ذإ ؛اضيأ ىمازتلإلا لولدملا ظاحلب ىفتنت ىقباطملا لولدملا
 مكحلا نم مزلي ال هنأ انركذ دقو .سحلا يف هابتشالا داعبتسا وه انركذ اهك

 مزل ول هنأ معن ..رخآ هابتشا ققحت يمازتلإلا لولدملا ظاحلب ةّيجحلا مدعب

 كلذو ؛نييضرع اناك نيربخلا نأ ضرف ول امك رخآ هابتشا ققحت يأ - كلذ

 نإف «ربخا ريحت ريغ وأ نصضخشلا سف سو نيكي اف نضصخحشش ريغ نأك

 ةّيجحلاب مكحن ٍذئنيحف - رخآ هابتشا ققحت ينعي رخآلا ةّيجح مدعب مكحلا

 .رخآلا ريخلا ظاحلب

 لوط يف وه يناثلا ْنأ يأ نييلوط ناربخلا ناك اذإ ام نيب ليصفتلا يغبني نذإ

 مزليال ثيح - نييلوطلا يفف ..نييضرع اناك اذإ امنيبو .هيلع عّرفتمو لوألا
 يفاّمأو ,ةّيجحلا نع لوألا طقس اذإ يناثلا طوقسب مكحنف - رخآ هابتشا ققحت

 هتّيجح ىلع يناثلا ىقبيف - رخآلا هابتشالا اذه لثم ققحت مزلي ثيح - نييضرعلا

 .اهنع لوألا طوقس دنع

 لوط يف يأ «يلوط رابخإ وه يمازتلإلا لولدملا نع رابخإلا نأ ثيحو

 طقسي ةّيجحلا نع لوألا طوقسبف هيلع عرفتمو يقباطملا لولدملا نع رابخإلا
 .اضيأ اهنع يناشلا

 ."7كتنث هدافأ ام حيضوت اذه

 :لوقن قيلعتلا ماقم يفو

 ايمو وادم يشب اقذلط | ريتا ةةدصح لن 1 ىو ةننانأ اقر نحت
 ىلع رخآلا ىقبي ةّيجحلا نع امهدحأ طقس اذإ ثيحب «ىمازتلإلاو ىقباطملا

 رابخإلا ةّيجح ىلع لدي هنأ يأ ,ةيحانلا هذه نم قيض هنأ ضرتفن وأ ,هتّيجح

 قالطإ الو ىقباطملا لولدملا نع ةّيجحلا طوقس ةلاح يف يمازتلإلا لولدملا نع

 )١( ةثلاثلا ةقلحلا نم لوألا مسقلا «575 :7 لوصألا ملع يف ثوحب :رظنا ١: 5/.
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 لولدملا ةّيجح مدع دنع يمازتلإلا لولدملا ظاحلب ةّيجحلا ىلع هتطساوب لدي هل
 .ىقباطملا

 هبشأ كت هدافأ ام نوكيف روكذملا قالطإلا لثمدوجو انضرف اذإ هّنإ

 ةتكنلل ىنعم ال قالطإلا اذه لثم دوجو ضرف دعب ذإ ؛صنلا لباقم يف داهتجالاب

 .هابتسشالا رركت مزلي ال هنأو ءاهيلإ راشأ يتلا

 اذه نع انيفكي كلذف «قالطإلا اذه لثم دوجو مدع انضرف اذإ اّمأو

 يمازتلإلا لولدملا ظاحلب ةيجحلا نع ربخلا طقسي :ةزجوم ةرابعب لوقنف ءليوطتلا

 دوجو مدعل ةّيجحلا نع يمازتلإلا لولدملا طقسي يأ ءيضتقملا يف روصقلل كلذو

 .ةّيجحلا نع ىقباطملا لولدملا طوقس دعب هتّيجح ىلع ليلدلا

 الو نمسي ال ءىش نع ثحب وه اهنع ثحبلاو ةتكنلا هذهب ثبشتلا نذإف

 !!ةروكذملا ةتكنلاب ثبشتلا نع كلذ

 بذكلاب انملع اذإ ام يف مني وهف ّمتول هركذ ام َنأ ىلإ ًافاضم اذه
 ملعلا نود نم هتّيجح مدع ةلاح معي الو ءيقباطملا لولدملا ظاحلب هابتشالاو

 بوجو ىلع ليلدلا لد ول هّنِإف .ضراعتلا دروم يف ًالثم لاحلا وه امك ؛هبذكب

 .هبذكب ملع نود نم ةّجحب سيل امهنم ّلكف «هتمرح ىلع رخآ ليلد ٌلدو ءيش
 نأ دعب هنأ يهو .كتنث اهيلإ راشأ يتلا ةتكنلا يرجت ال ةلاح لا هذه لثم يفف

 لولدملا بذكب مكحلا نوكي الف لقانلا هابتشاو يقباطملا لولدملا بذك حضتا
 فشكني مل هّنأ رابتعاب يتأي ال اذه لشم نإ ..رخآ هابتشا ققحتل ًابجوم يمازتلإلا
 ةّيجحلا ليلد نأ رمألا يفام ىصقأ لب «ىقباطملا لولدملا ظاحلب نيبلا يف هابتشا

 هاذا دف انتك علعلا لجأل ل ةضررانلا لعن اهم يلمسب نأ نكنيأل

 ذإ ؛ىعاملا نم ّصخأ وهف ٌمتول ثتنث هركذ يذلا هيجوتلا اذه :ةلمجلابو
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 الو ؛ههابتشا فاشكنا نم ئشانلا يقباطملا لولدملا ةّيجح مدع ةلاحب صتخي وه
 .ةضراعملا باب 2 لاحملا وه م .هابتشاالا فاشكنا مدع ةلاح 2 يرجي

 :ةّيجحلا نع ةيمازتلإلا ةلالدلا طوقس تابثإل هب كسمتلا نكمي يذلا ليلدلا
 تابثإل نيمّدقتملا نيينايبلا ريغ رخآ نايبب كسمتلا ماقملا يفردجألاو :لوقن

 نايبلاو ءاهنع ةيقباطملا ةلالدلا طوقس دنع ةّيجحلا نع ةيمازتلإلا ةلالدلا طوقس

 :وه روكذملا

 يّبل ليلد اهّنأ ثيحو «ةيئالقعلا ةريسلا وه تارامألا ةّيجحل مهملا كردملا نأ
 دوجو ضرف ةلاح يف نقيتملا ردقلا ىلع راصتقالا مزليف ءقالطإ هل دجوياالو

 نوذخأي مهّئأ وه ءالقعلا ةريس نم هب مزجن يذلاو ..قيضلاو ةعسلا يف كش

 ضرف ول اّمأ ءيقباطملا هلولدمب ذخألا ضرف اذإ |ميف ربخلل ةيمازتلإلا ليلادملاب
 دوجول وأ ههابتشا فاشكتنال اَمإ - يقباطملا لولداملاب نوذخأي ال مّْئأ ةلاح يف

 كشن ادّنِإ ؟يمازتلإلا لولدملاب نوذخأي مهارت لهف .«-ىرخأ ةتكنل وأ ةضراعملا

 ذحخألا وهو ؛نقيتملا ردقلا ىلع راصتقالا مزلي هذه كشلا ةلاح ينو .ءكلذ يف

 مدع ةلاح يف اًمأو ءهطقف يقباطملا لولدملا ةّيجح ةلاح يف يمازتلإلا لولدملاب

 .يمازتلإلا لولاملاب ذخؤي الف يقباطملا لولدملا ةّيجح مدع يأ .هتّيجح

 دعب ةيمازتلإلا ةلالدلا ةيجح مدع تابثإل هب كّسمتن يذلا نايبلا نذإف

 قيرطلا اذهو ,ىضنقملا يف روصقلا ةركف وه رابتعالا نع ةيقباطملا ةلالدلا طوقس

 ابل ًاليلد ماقملا يف دوجوملا ليلدلا ماد ام ذإ ؛دّبعمو ريصق قيرط وه لالدتسالا يف
 ذخألا وه نقيتملاو ء.نقيتملا ردقلا ىلع هيف رصتقُي .قيضلاو ةعسلا يف ٌكشلا دنعف

 .ةّيجحلا نع يقباطملا لولدملا طقسي ملام يمازتلإلا لولدملاب

 ةريسلا نإ لوقي نأ ديري هنأكف ءاذه وه كنتنث ديهشلا ديسلا دوصقم لعلو

 :ةّيجحلا نع يقباطملا ربخلا طوقس دنع يمازتلإلا ربخلاب لمعلا ىلع ةدقعنم ريغ

 .هابتشالا رركت موزل مدع يه ةروكذملا ةريسلا ةتكنو

 نع ةيقباطملا ةلالدلا طوقس دنع هّنأ ىهو ةيئاهنلا ةجيتنلا تحضتا اذهبو
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 .انركذ اك ةريسلا داقعنا مدعل اهنع ةيمازتلإلا ةلالدلا طقست ةّيجحلا

 ةيدالتسلا ةريسلا نأ :(لويضألا ىتقحت)ق ءاج اك تعدت نأ ييرغلا نمو
 نع يقباطملا لولدملا طوقس دنع يمازتلإلا لولدملاب كّسمتلا ىلع تدقعنا دق
 ءرخآ ءيش هرارقإ نم مزلي ناكو ءيشب ٌرقأ نم ٌنِإف رارقإلا باب ظحالف .ةيجحلا

 .يمازتلإلا لولدملاب مزلي يقباطملا لولدملا يف هرارقإ نالطب حضتا اذإف

 7 شش ركذ اذكه

 اقح لهو ؛مالكلا اذه ةحص ىدم يردن ال نحن :لوقن قيلعتلا ماقم ينو

 الو رارقإلا بابب ٌصاخ وهف انمَّلس ول نكلو ءرارقإلا باب يف كلذك رمألا نأ
 َّمسلا برش ًانالف نأ انربخأ ًاصخش َّنأ ضرف ولف .مكبابب فرعلاو .هريغ معي

 نأو ّمسلا برشي مل هنأ حضُتا كلذ دعب نكلو «هربق أيهيو تامدق هنآ همزالو

 يمازتلإلا لولدملا نأ باب نم هتومب مكحن ىقبن لهف «هرابخإ | يف هبتشم ربخملا
 سك ىلع يمه ةيفرعلا تاهتنلاو ًامزج ةريسلا هذه لشم دجوت ال ءالك ؟ةجّجح

 .امامت هركذام

 ففي

 )١( يناحورلا ديسلا ثحب تاريرقت  لوصألا ىقتنم للحكيم  7: 78/8.



 ةسماخلا ةدئافلا

 ذدعابنتسالا ةيلهع ِق ناكملاو نامزلا رود

 ىلإ هيلع يهام ىلع ةرمتسم ةّيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ نأ يف لاكشإ ال
 ليبق نم ؛تاياورلا ضعب كلذ ىلع تلد دقو ءاهيلع امو ضرألا هللا ثري نأ
 لالحلا نع هلي هللا دبع ابأ تلأس» :ةرارز ةحيحص ليذ يف يناكلا يف ءاجام
 موي ىلإ ًادبأ مارح همارحو ةمايقلا موي ىلإ ًادبأ لالح دّمحم لالح :لاقف «مارحلاو
 .'0(ةمايقلا

 ؛رارمتسالا تابثإل ةدعاقلاب كّسمتلا انيفكي تاياورلا نع رظنلا عطقبو

 ينامزأ ٌقالطإهل يلاوحأ قالطإو يدارفأ ٌقالطإ هل امك مكح لك ليلد

 ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اذإ اونمآ نيذلا اببأ ايف :ىلاعت لوقي منيحف ءاضي

 ماعلا اذه يف اوعسا لقي مل وه ذإ ؛ينامزأ ٌقالطإ هيف ذاذهف ."”#هللا ركذ 6

 هلومش ينعي قالطإلا اذه ىضتقمو ءاذك نامز ىلإ وأ ىرغصلا ةبيغلا نامز ىلإ وأ

 .نامزالا عيمجل

 قالطالاو «تاياورلا :ن نيهجول ةمايقلا موي ىلإ نارمتسم مارحلاو لالحملا نذإ

 .مكح لكل ينامزألا

 يف ناكملاو نامزلا رصنع نذإ رثؤي فيك لاقي دقف اذهب انملس اذإو
 !؟ماكحألا

 .7ح ليذ «37٠؟ص 7 ج يف ًاضيأو .688ص .١ج «يفاكلا )١(

 .4 :ةعمجل ااةروس()
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 موصلاو ّجحلا بوجو رارمتسا يف امك ةّماعلا هطئارشب هرارمتسا كلذب ينعنف
 بوجولا اذهف «غولبلاو ةردقلاو لقعلا يه يتلا ةماعلا هطئارشب الثم ةالصلاو
 طورش وأ صاخ ٌفرظ كانه ناك اذإ كلذكو .طئارشلا هذه رارمتساب ٌرمتست
 امك ًارمتسم صاخلا فرظلا كلذ مادام ٌرمتست يهف ماكحألا هذهل ةّصاخ
 .هل لثمثس

 ليه تيبلا لهأ تاملك ضعب يف نامزلا ريثأت ةركف ىلإ ةراشإلا تدرو اهّبرو
 .ضفرلاو لوبقلا يف مهنيب ٍفالتخا ىلع ءاهقفلا تاملك ضعب يفو

 ريمأ مكح نم )١1( ةمكحلا يفدرو ام حوضوب نامزلا ريثأت هنم مهفي اًمف

 اورّيغ ١ 9 لوسرلا لوق نع ِهَكيِي لئس» :«ةغالبلا جب” رخآ يف ِهاَكيِط نينمؤملا
 نيدلاو كلذ هلآو هيلع هللا لص لاق امْنإ :ليج لاقف » دوهيلاب اوهّبشت الو بيشلا

 انهف «”«راتخا امو ٌئرماف "”هنارجب برضو "هقاطن عسنا دقو نآلا امأف "لق

 (هيلع ثحلاو باضخلا بابحتسا وهو) مكحلا طانأ دق هاي مامإلا نأ دجن
 نوملسملا رثك اذإو ءبولطم باضخلاف ةلق نوملسملا ناك املاطف ؛نامزلا ةلأسمب

 .هفرظ رارمتساب مكحلا رارمتسا هانعم اذهو عفتري روكذملا بابحتسالاو ثحلاف

 ثيح .كننث قودصلا خيشلا كلذ ىلإ راشأ نّممف :ءاهقفلا تاملك يفاّمأو

 نيكرشملاو نيلسملا نيب قرفلا » هلآو هيلع هللا لص ىبنلا لاقو) :هّصناملاق

 هلآو هيلع هللا لص هنع لقن دقو هئادتباو مالسالا لّوأ يف كلذو «مئامعلاب ”ّلحتلا
 .© (("طاعتقالا نع ىهنو لحتلاب رمأ هنأ ًاضيأ فالخلا لهأ

 ةدئافلا عمجم» يف ثنتث يليبدرألا خيشلا تاملك نم كلذ دافتسي 2 7

 .نوليلق نينيدتملا نأ ىنعي :لق )١(
 حبصا هنأو ةوقلا نع ةيانك ينعي مازحلا عستا ينعي مازحلا نع ةيانك باتكك قاطنلا :هقاطن عستا (1)

 .هتعامجب ءولمت

 .هتماخض نع ةيانك ضرالا هنارجب برض لاقيف «ريعبلا قنع :نارجلا (9)

 .6 :5 ةغالبلا جبن (5)

 .قنعلا ىلع ةماعلا ضعب ةرادإ وهو كنحلا وه لاقي ّلحتلا (6)

 .كنحلا لازنإ نود نم سأرلا ىلع ةمامعلا لماك عضو ينعي طاعتقالا (1)
 . 177ص .١ج .قودصلا ءهيقفلا هرضحي ال نم 0
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 ِءيش ةيّلكب لوقلا نكمي الو) :هّصن ام ءام ٍةبسانمب لاق ثيح «ناهربلاو
 ةنكمألاو نامزألاو لاوحألاو تايصوصخلا فالتخاب ماكحألا فلتخت لب“

 تايتئزجلا ىلع قابطنالاو تافالتخالا هذه جارختسابو ٌرهاظ وهو صاخشألاو

 عفرو مهيعس هللا ركش ءاهقفلاو ملعلا لهأ زايتما فيرشلا عرشلا نم ةذوخأملا

 ىهتنا .""(مهتاجرد

 نامزألاو لاوحألاو تايصوصخللا ةظحالم هيلع هيقفلا نأ ىنعي اذهو

 يعرشلا مكحلل هطابنتسا دنع مي و ةنكمألاو

 .ةلمجلا يف نامزلا ريثأت عم نولعافتي مّْئأ مهنم رهظي ءاهقفلا ءالؤهف

 كلذب ينعأو ءاهلوبق مدعو ىوعدلا هذه ّدر مهضعب نم رهظي لباقملا يفو

 ةّداملا ليذ يف «ةلجملا ريرحت يف حّرص يذلا ثتث ءاطغلا فشاك نيسح دمحم خيشلا
 :كلذ ىلع اًدر لاقف «(نامزألا رّيغتب ماكحألا رييغت ركني ال) :اهيف درو يتلا "4

 .تاعوضوملا رّيغتب ماكحألا رّيغت مدع ةيمامإلا بهذم لوصأ نم ْنأ تفرع دق)
 :عيمجلا ٌقح يف ٌدحاو هللا نيدو .مكحلا رّيغتي الف صاخشألاو نامزلاو ناكملاب اَمأ

 معن ؛كلذك همارحو ةمايقلا موي ىلإ لالح دّمحم لالحو ءليدبت هللا ةنسل دجت ال

 رطحو رينز وح نمش اا و ا راو صخشلا ٌقح يف مكحلا فلتخي

 رّيغت ىلإ عجرت اهلكو ةفلتخملا تالاحلا نم كلذ ىلإ امو ّىنغو رقفو ٍرفسو

 ىهتنا."”(مكحلا رّبغتيف عوضوملا

 تالاح كانهف ؛هيلإ تافتلالا يغبني ليصفت دجوي :لوقن لاحلا قيقحتلو
 نوكت نأ يغبني هذهو اهيف ناكملاو نامزلا ريثأت ةهاجو ىلع اهيف قافتالا يغبني

 نأ نكميال يأ اما سكعلا ىلع ىرخأ ٌتالاح كانهو «مالكلا لحم نع ةجراخ
 ثالث تالاح انهف ءّدرلاو ذخألل ةلباق تالاح كانه ْنأ امك «نامزلا ريغتب رّيغتت
 .ةدحاو ةلاح سيلو

 .مكح ينعي انه ءيش ةملك نم دوصقملا )١(
 . 47ص أ" ج «ليبدرألا ,ناهربلاو ةدئافلا عمجم (')
 .7 ةةداملا ليد 7 : ص ء١ج «ءاطغلا فشاك ؛.ةلجملا ريرحن وف
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 :دراوم اهلف «ىلوألا ةلاحلا ىلإ ةبسنلاب اّمأ

 كلذ ناكو .نّيعم موهفم ىلع مكحلا عراشلا ٌبص اذإام :لوألا دروملا
 فالتخاب فلتخيو رثأتي امم قادصملا ناكو .هقادصم دّدحي م هنآ لإ ءًاحضاو موهفملا
 طابنتسالا ةيلمع يف ناكملاو نامزلا يلماع ةظحالم نم دب ال انهف «ناكملاو نامزلا

 .روكذملا رابتعالاب مكحلا ةغايصو

 :كلذ ةلثمأ نمو

 َنوُبهْرُت ٍلْيْحلا ٍطاَبر نِمَو ةَوُق نم مث 9 َطَبْسا ام مُهودِعَأَو9 :ىلاعت هلوق -أ
 لابق ةوق لك دادعإ تبجوأ دق ةميركلا ةيآلا ْنِإَف 274 ْكودَعَو هللا ودع و هب
 فلتخي هدجن قادصملا نأ الإ ءءافخ هيف دجن مل ةوقلا موهفم انظحال ًاذإو ,ودعلا

 دادعإ قادصم ناك قباسلا نامزلا يفف .ناكم ىلإ ناحم نمو نامز ىلإ نامز نم

 اذه اننامز يفو .كلذ لكاش امو ليخلاو حامرلاو فويسلا ةئيهتب لثمتي ةوقلا
 .اهوحنو خيراوصلاو تارئاطلاو تابابدلا ةئيهتب لّثمتي قادصملا حبصأ

 ٌدصتي ملو ,قادصملا دّدحي ل نيح ميركلا نآرقلا نأ روكذملا لاثملا يف ظحالملاف
 .؛فرعلا ىلإ ةيحانلا هذه نم رمألا لكوأ دق هنأ هانعم اذهف ؛هسفنب كلذ نايبل

 نامزلل دوعيف ؛ناكملاو نامزلا فالتخا بسحب هديدحت فلتخي دقق فرعلاو
 .طابنتسالا ةيلمع يف ريثأت ناكملاو

 ةرشاعملا قادصم َنِإف ."”4ٍفوّرُمملاب ٌنُموُرِشاَعَو9 :ىلاعت هلوق - ب
 اذه اننامز يف منيب ءآلثم ةجوزلل ةفرغ ةئيهتب ققحتي دق نامزلا كلذ يف فورعلملاب

 .هيقفلا ىوتف ىلع هريثأت كرتي نامزلا فالتخا نأ ينعي اذهو «رخآ لكشب ققحتي

 يي ير ل ٌتاَمَدَصلا اَمّْنِإ» لاحت هلرزو دع
 ةميركلا ةيآلا هذهف "74مل ليَ يو َنيِمراَمْلاَو بالا ينو ْمُجْيوُلُ ِةَمَلوْلاَ

 5١. :لافنألا(١)

 :ءاسنللا(() 1١9.

 ) 9:ةبوتلا 5٠
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 نم قح يف قدصي نامزلا كلذ ين ريقفلا قادصمو ءريقفلل ا

 كلمي ال نم ٌّقح يف قدصي دق اذه اننامز يف امنيب .- ًالثم - رائيد ةئام كلمي ال

 .-ًالثم - رانيد نويلم

 ناونعلا ناك قباسلا نامزلا يف هّنإف ,4هللا ٍليِمَسل ناونع ىلإ ةبسنلاب اذكهو
 حتفك ةديدج ٌرومأ تثدحتسا دقف مويلا ا :ةددحم قيداصمب ققحتي روكذملا

 ىلع ةحفص حقف وأ .«بهذملا رصنتو نيدلا نع عفادت يتلا ةيئاضفلا تاطحملا

 .كلذ لكاش امو تنرتنالا

 .ةنمزألا فالتخال ًاعبت فالتخالاب ذخأت بناجلا اذه يف هيقفلا ىوتفف

 «تاساجنلا نم اهريهطتو سبالملا لسغب رمألا ًاضيأ ليبقلا اذه نمو - د
 ءاملا بصو تشط يف سبالملا عضوب لشمتي ريهطتلا ناك قباسلا نامزلا يفف

 يف سبالملا عضوت اذه اننامز يف امهنيب ءلجرلا وأ ديلاب اهكرف وأ اهرصعو اهيلع
 ىلإ ةجاح نود نم ؛كلذب موقت تالآلل كلدلاو رصعلا ةيلمع كرتتو تالاسغلا

 .ةيناث ديلاب اهكلد وأ اهرصع

 :حضاو موهفم ىلع مكحلا بصي عراشلا نأ وه مّدقت ام لك يف طباضلاو
 فالتخال ًاعبت هديدحت يف هرودب فلتخي يذلاو ءفرعلل هقادصم ديدحت كرتي نكلو
 .ناكملاو نامزلا

 ديدحت يف هيلإ عجري ال فرعلا نأ ةقباس ثاحبأ يف مّدقت دق :ٌتلقاذإف

 ديدحت يف هيلإ عجرن نآلا فيكف ؛موهفملا ديدحت يف هيلإ عجري امّنِإو ءقادصملا
 !؟قادصملا

 فلتخي ال ًاينيوكت ًاقادصم قادصملا نوك ىلإ ًارظان قباسلا مالكلا ناك :ٌتلق
 ًالثم يبطلا ربتخملاك - هريغ عم فرعلا فلتخا اذإ هلثم يفف «ةنمزألا فالتخاب

 ةيعجرم ىلع ليلدلا مدعل ؛هيلإ عجري الو هلوقب ذخؤي ال قادصملا ديدحت يف -
 قادصملا ذإ ؛ماقملا يف هفالخب اذهو «فالتخالا دنع قادصملا ديدحت يف فرعلا
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 .اضيأ ادج ديعب ىنعملا اذهو

 ىلإ يدعتلا هنكمأ ؛ةثالثلا هذهل ةيصوصخلا مدعب مزج هيقفلل لصح ول نذإف

 .ةقباسملا ءارجإ يف ةديدجلا لئاسولا نم اهريغ

 هيقفلا مزجيو .ةنيعم تاعوضوم ىلع مكحلا ٌبصنا اذإ ام :ثسلاثلا دروملا

 كلذب طيحت ةنّيعم فورظل ءاج اهّنإ روكذملا مكحلا ْنأب - نئآرقلا لالخ نم -
 .قباسلا نامزلا

 نيذلا مكنذأتسيل اونمآ نيذلا اهيأ اي :لوقت يتلا ةميركلا ةيآلا ليبق نم
 رجفلا ةالص لبق نم تاّرم ثالث مكنم ملحلا اوغلبي مل نيذلاو مكناميأ تكلم

 مكل ٍتاروع ثالث ءاشعلا ةالص دعب نمو ةريهظلا نم مكبايث نوعضت نيحو
 ترمأ دق ةميركلا ةيآلا هذهف ؛"”4*نهدعب حانج مهيلع الو مكيلع سيل
 جوزلا اهيف ٍيلتخيدق يتلا ةثالثلا تاقوألا هذه يف ديبعلاو لافطألا ناذئتساب

 !؟ طقف تاقوألا هذه دودح يف ًايراس مكحلا اذه ىقبي له نكلو ؛هتجوزب

 ءالتخا دعوم ريغت وأ ءالشم رهظلا لبق نوكت يتلا ةرتفلا يف مانن ال اننأ ولف

 !!؟ال وأ اضيأ ةروكذملا تاقوألا يف ناذئتسالا مزلي لهف هتجوزب جوزلا

 مهفن نكلو «ةددحم تاقوأ ىلع تّضن نإو ةميركلا ةيآلا نأب لوقلا نكمي

 اذهب يهو ؛(تاروع ثالث) :تلاق انف ؛ٌزئاج ٌءيش وه يّدعتلا نأب نئارقلا نم
 .اضيأ مكحلا رّيغتي ةجوزلاب ءالتخالا تقو رّيغت ول ٍفئنيحف .مكحلا ةتكن تيب

 الإ ّيبنلا تويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهّتأ ايا :ىلاعت هلوق هنم ّلعلو

 متمعط اذإف اولخداف متيعد اذإ نككلو هانإ نيرظان ريغ ماعط ىلإ مكل نذؤي نأ
 هللاو مكنم يبحتسيف ّيبنلا يذؤي ناك مكلذ ْنِإ ثيدحل نيسنأتسم الو اورشتناف

 عم لماعتلا يف ةنيعم بادآ ىلع تلد ةميركلا ةيآلاف :"”؟قحلا نم يبحتسيال

 مزلت يتلا هتايلوؤسمو ةريثكلا هلغاشم ثيح نم لب يبنلل يعامتجإلا عقاولا
 نم ءاهتنالا دنعو ؛هدنع ماعط يف ةكراشملاو هتيب ىلإ باهذلا لبق ناذئتسالا

 .68:رونلا ةروس ()

 .617 :بازحألا ةروس (')
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 رمألا اذه ْنأل ؛راشتنالاو ضاضفنالا لب هدنع اريثك ثوكملا ذبحي ال ةميلولا
 له نكلو «ةرماسملاو سانثتسإلل هنيب نوكي نأ ةماقمب قيلي الو يي يبنلا يذؤي

 عجرملا ىلإ اهتيدعت نكمي مأ طقف هيي يبنلا صخسش ىلع بادآلا هذهب رصنقي

 !!؟هدنع اريثك سانلا ثوكمب حمسي ال هعضوو ةريثك هلغاشم يذلا صخشلاو

 انه ةظحالملا يغبنت نكلو «ماقملا يف هيجو رمأ ةيدعتلا ْنأب لوقلا نكمي
 ام صخش دنع ماعطلا لوانت دعب سانلا ثوكم مدع نم روكذملا عضولا نأب

 مهثوكمو سانلا ءاقبب سنأتسي صخش كانه لعلف «دراوملا فالتخاب فلتخيوه

 دروملا لشمف .ءكلذ ين اروذحم دجي الو هيدل ماعطلا لوانت دعب ةليلق ةرتف هدنع

 .مئاد ةدحاو لاحب تسيل ةلأسملاف .هب سأب ال روكذملا

 يف هللا ةجح انالوم مساب حيرصتلا نع ىهنت يتلا تاياورلا :يناثلا لاثملا

 رمألا اذه بحاص» :ملَتي هللا دبع يبأ نع بائر نبا ةحيحص ليبق نم ؛هضرأ

 .'"0(رفاك الإ همسإب هيمسيال

 نسمحلا ابأ تعمس» -:يرفعجلا مساقلا نب دواد ةياور اهلاونم ىلعو

 دعب نم فلخلاب مكل فيكف نسحلا يدععب نم فلخلا -:لوقي ِمِِي يركسعلا

 لحيالو هصخش نورتال مكنأل - :لاق ؟كادف هللا ينلعج ملو -:تلق !؟فلخلا

 ."”(دمحم لآ نم ةّجحلا اولوق -:لانق ؟هركذن فيك -:تلق ؛همساب هركذ مكل

 امهدّيقن وأ ةنمزألا عيمج ناّسعي له |مهلاونم ىلع ناك امو نيثيدحلا نيذه نإ
 ال نحن ؟مسالاب حّرُض اذإ ةطلسلا نم اهيف رّذحُي ناك يتلا ةّينم ةّينمزلا ةرتفلا كلتب

 اذهو زوجيال (هيلع همالسو هللا تاولص) ىلوملا مسا ركذ نأ اننامز يف لمتحن
 دجوتف ينادجولا عطقلا اذهب لبقت ملاذإو «جراخلا نم لصاح ينادجولا عطقلا

 يريمحلا رفعج نب هللا دبع ةحيحص ىهو كلذ اهنم فشتسي نأ نكمي ةياور

 ىأ :لاف ؟فلدلا تيار كنا هل كتلف) -: كيد ف ضرفعلا نافع نيم نع
 نم اذه لوقأ الو كلذ نع اولأست نأ مكيلع مّرحم :لاق ؟مسالاف :تلق ...هللاو

 .غح78ب .يهنلاو رمالا باوبا .778ص(ء١ 1ج .ةعيشلا لئاسو )١(

 . ح1 8ب .يهنلاو رماآلا باوبا 9١257ص ءك1ج .ةعيشلا لئاسو 0)
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 نأ ناطلسلا دنع رمألا نإف تيم هنع نكلو مّرحأ الو لذحأ نأ يل سيلف يدنع

 اوكسمأو هللا اوقتاف بلطلا عقو مسالا عقو اذإو ًادلو فلي لو ىضم دمحم ابأ

 .'"70(كلذ نع

 لمحي يهنلا اذهف #95 ىلوملا ىلع فّوحت ةّيضق ةيضقلا نأ حّضوي اذه نذإ
 ةّينمزلا ةرتفلا كلت ىلع

 يهو ىرخأ ةياور دجوت هنأ يهو : انماقمب طبترت ةيبناج ةيضق ركذنو

 سانلا نإف ةمطافو ّيلع ركذو مكايإ» :لاق هلي هللا دبع يبأ نع ةسبنع ةياور

 . "”( امال ةمطافو ّلع ركذ نم مهيلإ ضغبأ ءيش سيل

 ةنمزألا ين اّمأ هيف فّوختي يذلا تقولا ىلع اهلمح نم ٌدبال ةياورلا هذهو

 .كلذ ين روذحم الف اهيف فّوختي ال يتلا

 عم ًايده ثعبي هنأ ىلع ةياورلا تّلد دقف ءهروصحملا ين درو ام :ثلاثلا لاشللا

 ٍلئنيح للحت اوحبذو تقولا كلذ لح اذإ ىتح ِنّيعم ٍتقو يف مهدعاويو هباحصأ

 لجر نع ِهكيي هللا دبع وبأ لاق» :راّرع نب ةيواعم ةحيحص كلذ ىلع تلد دقو
 يدملا لحمف ّجح يف ناك نإف ًاداعيم هباحصأ دعاوي :لاقف يدهلاب ثعبف رصحأ

 يتلا ةعاسلاو ةكم هباحصأ لوخد رادقم رظتنيلف ةرمع يف ناك اذإو ...رحنلا موب

 ديم مامالا نأ وه دهاشلاو ."””"لحأو رّصق ةعاسلا كلت تناك اذإف اهيف مهدعي
 عم ىتح اننامز يف يرجي مكحلا اذه له نكلو هباحصأ روصحملا دعاوي نأب رمأ

 لوقنو ةياورلاب ذخأن لهف ؟قيقد لكشب تقولا انل ددحي يذلا ليابوملادوجو

 نوكي نأ يغبتني اننامز يف هّنإ لوقن وأ هباحصأ دعاوي لب ليابوملا ىلع دمتعيال هن
 ؟الشم ليابوملا لثم ىلع رادملا

 يفكت الو ليابوملا لثم ىلع رادملا نوكي نأ اننامز يف بسانملا نم ىرأ

 .8ح.58ب ؛يهنلاو رمالا باوبا 5 ١5ص 15ج .ةعيشلا لئاسو )١(
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 يف ةنكمملاو ىلثملا ةقيرطلا اهّئأ باب نم همي مامألا اهركذ ةدعاوملا نِإف ةدعاوملا

 الف نانئمطالا لوصحل ةبجومو رسيأو لهسأ ةقيرط تدجو اذإف «ةرتفلا كلت

 فرعن امك - هقفلا لب ءٌصوفرم وهو ّصنلا ىلع ٌدومج اذه نأل ؛ةدعاوملاب ذخأن

 مكحلا رودص تبجوأ يتلا تايطعملاو فورظلا ةظحالمو قوذ ىلإ جاتحي -

 الف مكحلا نم ضرغلا يدؤت ىرخأ لئاسوو قرط تناك اذإف ؛روكذملا لكشلاب
 .تاياورلا هتركذ ام ىلع دومجلا يغبني

 .ةيوناثلا نيوانعلا : عبارلا دروملا

 لوقن نأ نكمتن ةحاسم هذهو «ةيوناثلا نيوانعلا رّيغتب رّيغتي دق مكحلا

 نأ ضرف ول اهيف ةبيرضلا ذخأ زوجي لهف ءبئارضلا ضرف ليبق نم كلذو

 !؟بئارضلا ذخأ ىلع فقوت ىمالسإلا دلبلا داصتقا

 دلبلا رايهنا نم فوخ كانه ناك اذإ مزلي لب كلذ زوجي هْنإ لوقلا نكمي

 ماظنلا ناك اذإ اّمأ .بئارضلا ذخأي ملول ماظنلا يف للخ لوصح وأ يمالسإلا

 ءامارح ةبيرضلا عفد ريصي انهف هطاقسإ يغبني املاظ اماظن نيملسملا مكحي يذلا

 .نامزلاو فورظلا فالدخاب رّيغتي هنكلو دحاو ٌعوضوم اذه نإ

 ىلع رثؤي هنأ انضرف اذإف ؟ال وأ مارح وه لهف «راكتحالا ليبقلا اذه نمو

 عفترت فوس ٍنئنيحف بلطلا نم لقأ قاوسألا يف ضورعملا راص ثيحب داصتقالا
 راكتحالا مّرحي نأ يمالسالا مكاحلا نكمتي انهف دلبلا ىلع كلذ رثؤيو راعسألا

 .ددحم رعسب عيبلا بجويو

 دلبلا نم اهجارخإ زوجي لهف ةبعصلا ةلمعلا ةلأسم وهو رخآ لاثم كانهو

 نكمي ؟ًابيصع دلبلا فرظ ناكو هب ّدتعم رادقمب جارخالا ناك اذإ (ميف ءال وأ

 اَمأ ءيوناثلا ناونعلاب ًامّرحم ريصيف دلبلا ىلع رثؤي ةلمعلا جارخإ ْنِإ لوقن نأ
 زّوجن ٍلئنيحف ةبعصلا ةلمعلا اندنع تدازو ٍدّيج لكشب دلبلا رومأ ترقتسا اذإ
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 .اهجارخإ

 الشم نوناقلاف ؟ال وأ ةزئاج ىه له نوناقلا ةفلاخم وهو رمخآ لاثم كانهو

 ةفلاخم انل زوجي لهف اهروجأ عفد مزليو ام ةقيرطب ءابرهكلا ةقرس زوجي ال لوقي
 !؟ كلذ زوجيال وأ نوناقلا اذه

 عضو نوكي نأك ءأئيش رثؤت الو ةّيبناج ةفلاخملا هذه نأ انضرف اذإ :باوجلا
 نأ ضرف اذإ امأ ءانه ةلكشم الف ناتفلاخملا وأ ةفلاخملا هيف رثؤت الو ًاًرقتسم دلبلا
 يلاتلابو ًالثم ءابرهكلا يف للخ لوصح ةفلاخملا نم مزليو ةجرح ةرتفب ٌرميدلبلا

 بسانتي مب مكحيو ٍةرتف لك يف هيقفلا اهظحلي نأو ّدبال ةّيوناثلا نيوانعلا نذإ
 .ةرتفلا كلتو

 :نامزلا ريثأت هيف ضفرُي ىذلا دروملا :ةيناثلا ةلاحلا

 لوبقم ريثأتو رود ناكملاو نامزلل اهيف نوكي يتلا دراوملا يه تناك مّدقت ام

 نم نكمي لب «ةمّدقتملا ةعبرألا دراوملاب ةروصحم تسيل يهو .طابنتسالا ماقم يف

 .ةلوبقم ىرخأ دراوم ىلع لوصحلا لمأتلا لالخ

 ماكحألا طابنتسا يف نامزلا ريثأت هيف ضفري يذلا دروملا وأ ةلاحلااّمأو

 تناك امنِإو .ةّيصوصخلاب هيقفلل مزجلا لوصح مدع ضرف اذإام وهف ةيعرشلا
 ماكحألا ضعب صاصتخاب نونظو تاناسحتسا ىلع ةينتبم ىوعد درجم كانه

 ىوعد نم كانهو انه عمسي ام ليبق نم كلذو ..ةنيعم ةينمز فورظو ةرتفب

 يه ةأرملا ةّيد نأب مكح دق مالسإلاف «ةأرملاو لجرلا نيب قوقحلا يف ةاواسملا

 ناك يتلا ةينمزلا ةرتفلا كلت ىلإ رظان وه امّنِإ مكحلا اذهو ءلجرلا ةّيد فصن

 هتيد نوكت نأ مزلي لتق ام اذإف ء«تيبلا يف ةديحولا ةلماعلا ديلا وه اهيف لجرلا

 يتلا ةلماعلا ديلا نادقف نع رخآلا فصنلاب ةرسألا ضّوعتل ةأرملا ةيد فعض

 .اهقزر اهيلع ردت تناك



 ١ ا 1 1 1 1 1 2 2 . طابنتسالا ةيلمع يف ناكملاو نامزلا رود

 ّدسب موقتو ءأضيأ ةلماع ادي ةأرملا هيف تحبصأ يذلا ءاننامز لم ين اّمأو

 يف (مهيواستب مكحلا بسانملا نمف «ًامامت لجرلا لعفي امك «ةرسألل يشيعملا لخدلا
 .ةّيدلا

 ظح لثم ركذلل ّنأب مكحلا َنِإف ؛ثرإلا ىلإ ةبسنلاب لاقي دق ءيشلا سفنو
 قفني يذلا وه لجرلا اهيف ناك يتلا ةقباسلا ةرتفلا كلت ىلإ رظان وه امْنِإ نييثنألا

 ياتو اعنا لطب نسب رح رز ىلإ حاخوا يالا ىيظ ااا هريس لد

 نمف ؛ءلجرلا قفني امك ةرسألا ىلع قفنت ةأرملا هيف تحبصأ يذلا ءاذه اننامز

 .لاقيدق اذكه ..ثرإلا يف اهيواستب مكحلا هيجولا

 تايصوصخلا ةلاخدب مزجن ال اننأ رابتعاب .حهضاو كلذ ىلع لاكشإلاو

 ةرسألا ىلع قفنت نكت لو نامزلا كلذ يف ةلماع أدي نكت مل ةأرملا نأ يأ - ةروكذملا
 ءاقلطم مكحلا مادامو ءناسحتساو ّنظ درجم كلذ امّنِإو .يعرشلا مكحلا ين -

 .وه امك هب ذخألا مزليو هقالطإ ىلع ٍقاب وهف

 يهنإت اين نامرلا ىيتانادلبو ىلا ةمدقتلا دراما لثغ دري ال ىتعلا اذه

 دق 4(2ةّوق نم مُتْنَطَتْسا ام مه أوُدِعَأَو9 :ليبق نم وه يذلا ًالثم لوألا دروملا

 ىلع ةلاحالاوه - انركذ امك - اذه مزالو «ةوقلا قادصم دّدحي مل عرشلا نأ ضرُف

 فوسف «قباسلا نامزلا يف هنع فلتخي نامزلا اذه يف فرعلا نأ ثيحو «فرعلا

 .قادصملا ديدحت يف ريثأت نامزلل نوكي

 وأ نونظلا ىلع دامتعالا باب نم سيل - ظحالم وه امك - اذهو

 ةلاحإلا مزالو ءفرعلا ىلع مزجلا وحنب لاحأ دق عرشلا امّنِإو .,تاناسحتسالا

 .هتايصوصخب نامز لك ةاعارم هذه

 ىلإ لالح لالحلا :لوقت : يذلا ةدعاقلل ةافانم هيف سيل روكذملا ىنعملا نأ امك

 .ةمايقلا موي ىلإ مارح مارحلاو ةمايقلا موي

 -ةمدقتملا ةميركلا ةيآلا يف دراولا - يعرشلا مكحلا نأ وه ةافانملا مدع هجوو
 ا عودوا ا

 .ةوقلا قادصم يف وه اهّْنِإ فالتخالا نكلو ٍةَوَ نم مُتْمَطَتْسا ام مُهْاوَُدِعَأَو»
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 .هفالتخا وأ مكحلا نع ديلا عفر ينعي ال وهو

 اهيف مزجلا لوصح اهيف انضرتفا يتلا ىرخألا دراوملا ين لاحلا اذكهو

 الثم عبرألا ةبيطلا حئاورلا عوضوم يف امك «ناكملاو نامزلل ةيصوصخلاب هيقفلل
 ةرتفلا كلت يف زرابلا قادصملا اهنوكل تمّرخ دق اهّئإف «جاحلا ىلع تمّرُخ يتلا

 هيقفلل زوجي ال  كلذب هيقفلل مزجلا لوصح مدع ةلاح يف يأ ألإو «ةينمزلا
 .اننامز يف ةثدحتسملا ةديدجلا روطعلا ىلإ اهنم يدعتلا

 نامزلا ريشأت :نيتقباسلا نيستلاحلا الك اهيف نكمي يتلا يهو :ةشلاثلا ةلاحلا

 .همدعو

 :كلذ ىلع ةلثمألا نم ةعومجم ركذنو

 هللا لص هنع فيرشلا ثيدحلا ىفف ءلسنلا ريثكت ىلع ّلدام :لّوألا لاشملا
 فققي طقسلا ّنأ ىّتح ةمايقلا يف ًادغ ممألا مكب ٌرئاكم ينإف اوجوزتا -: هلآو هيلع

 ."”(يلبق ياوبأ لخدي ىتح ال لوقيف لخدا هل لاقيف ةنجلا باب ىلع "'”ائطنبحم

 «(رابخألا يناعم» يف ءاج ام ىلع ًائطنبحم نإ :لوقن ةيبناجلا ةدئافلا باب نمو
 اذه نأكو (ءيشلل ئطبتسملا بّرغتملا :زمه ريغب يطنبحمل) نأ وه كش قودصلل

 نطبلا ميظعلا هديمفا» .ظيحلا اقاور فيرا خان تع ايفا فتقر طقبنلا
 مهمب سيل اذهو «"”هنطب خفتنت هنأك هبضع ةذش نع ةيانك كلذو (خفتتملا

 ءايشألا نمف«(ةمايقلا يفادغ ممألا مكب ٌرئاكم ينإف اوجّوزت) :هلوق وه دهاشلاو
 نكلو «هريغو ثيدحلا اذهل ةذّبحم اهّئأف لسنلا ةرثك مالسإلا ميلاعت يف اهعيولعللا
 ميدقلا نامزلا ىلإ رظان هلككاش امو ثيدحلا اذه ْنِإ لوقي نأ لئاقل نكمي له
 ةّيقب لباقم يف نيملسملا رثكي نأ يع ىبنلا دارأف نيليلق هيف نوملسملا ناك يذلا

 ْ !؟اننامز لثم لمشي الو ممألا

 ًةايح تناك نمزلا كلذ يف ةايحلا نأ وهو رخآ ءيش كلذ ىلإ فاضي دقو

 .(ًايطنبحم) رداصملا ضعب فو )١(
 .5١ح ,١1ب .دالوالا ماكحأ باوبا 58١ ةعيشلا لئاسو ()

 .يمالسالا رشنلا ةسسؤم ط 754١ ص «قودصلا «رابخالا يناعم (1)
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 عراشلا يف وأ قاقزلا وأ تيبلا يفوهو يتأي لسنلاف «ةدّقعم ريغ ةطيسبو ةيئادب

 جاتحت ةدقعم ةايحلا تحبصأ اذه اننامز يف نكلو ءلكشلا اذهب ةايحلا يضقنتو
 ءاملاو ءابرهكلا تامدخو تايفشتسملاو سرادملاك ءاذج ةريثك تامزلتسم ىلإ

 :ةايحلا ةريسم ىضمت ىّتح اهرفوت بجي يتلا رومألا نم كلذ ريغو ندملا ميظنتو

 دح ىلإ عوضوملا لصيدقف لسنلا ةيحان نم هيعارصم ىلع بابلا انحتف اذإو
 سانلا نم ةحيرش ٍذئنيح ىقبتف «سانلا ءالؤه لكل تامدخلا ريفوت هيف بعصي
 .ضعبلا لوقي دق اذكه ؛تامدخ الو ميلعت الو تايفشتسم الب

 امم يه تسيلف .درلاو ذخألل ةلباق ةّيضق يهاعقاو ةيضقلا هذه لثمف

 ءامزج كلذ اهيف ىفني امم تسيلو ءامزج ناكملاو نامزلا ريثأت ىلع اهيف قفتي
 .ةلأسملا يف نالمتحم نيرمألا الكو

 لالظ ةيار يهف ىلوملا مايق لبق جرحت ٍةيار لك ْنأ ىلع لد ام :يناشلا لاشملا
 مئاقلا مايق لبق عفرت ٍةبار لكد :هكيط هللا دبع يبأ نع ريصب يبأ ةحيحص يف امك

 ةياورلا هذه نإ لاقي دق هنإف .«"”"لجو ّرع هللا نود نم دبعي توغاط اهبحاصف
 ريغ ٍفادهأل نوجرخي تايارلا باحصأ هيف ناك يذلا نامزلا كلذ ىلإ ةرظان

 كلذ لثم ىلإ ةرظان يهف «- مهسفنأ ىلإ ةوعدلا فدبب نوجرخي يأ - ةحيحص

 وعدي لب هسفن ىلإ وعدي ال ٌصخش اذه اننامز يف جرخ هنأ ضرف ول امأ «نامزلا

 ةموكح لكشُت كلذ دعب مث سفنلا ىلإ ةوعد نود نم ملاظلا ماظنلا طاقسإل

 نأل ةياورلا هذه ل ًالومشم نوكي ال صخسشلا اذه لشثمف .هسفن بعشلا اهبختني

 لك يف ٌدوجوم وه لب «طقسي ال فورعملاب رمألاو ءفورعملاب رمألا نم وحن اذه
 اذإ ايف هب مايقلا وه ركنملا نع يهنلاو فورعلملاب رمألا ءاحنأ دحأ نمو «ءٍنامز

 لوصولاو ايئالقع اهي دتعم ٍةجردب ماظلا ماظنلا نم صّلختلا يف انحاجن انلمتحا
 .هنم عنام ال ءيش اذهف «نيريثك اياحض يطعن نأ نودب اندارم ىلإ

 )١( ةعيشلا لئاسو ١6:  7مح .57ب هودعلا داهج باوبا .
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 نايعألا نم كلذ ريغ عيب وأ مدلا عيب ةمرح ىلع ٌلدام :ثلاثلا لاشملا
 .نيريثكلا ةايح هيلع فقوتتو ةريبك ةدئاف اذ حبصأ اننامز يف مدلاف .ةسجنلا

 ةرتفلا كلت ىلإ ةرظان مدلا عيب نع ةيهانلا تاياورلا ْنِإ لاقي نأ نكمي ٍبئتيحو

 اننامز لثم اّمأ .كلذ ريغ وأ لكألاك ًالطاب ًافده اهيف فدهلا ناك يتلا ةينمزلا

 .هل ةلماش نوكت الف ةايحلا هيلع فقوتت يذلا

 .كاذ ىلع وأ اذه ىلع ينبي نأ نكميف«هيقفلا رظن عبتت ةّيضقلا نذإ

 .ينامزألا قالطالا وهو ٌحضاو هليلد اقلطم ةمرحلاب لوقلا بحاص .معن

 يف عطقلاو مزجلا يعّري نأ دب الف ءارّثؤم نامزلا نوك ىلإ ب هذي نأ دارأ نم اّمأ
 .روكذملا قالطإلا نع ديلا عفر نكمي ال مزجلا نود نمو ءكلذ

 رظان ةمرحلا ليلد ْنأب لاقي دقف .جنرطشلا ةمرح ىلع لد ام :عبارلا لاشملا
 تقولا ءاضقو وهلل ٍةليسو جنرطشلا اهيف ذختي ناك يتلا ةّينمزلا ةرتفلا كلت ىلإ

 جرخ دق وهف نهذلا ةيوقتل ةليسو هيف حبصأ يذلا اننامز لثم يفاّمأ ةيلستلاو

 اهّنأو ةمرحلا ءافتناب لوقلا نكمي انه نمو ءرماقتلاو فرتلا تالآ نم هنوك نع

 .ةددحم ةينمز ةرتف ىلإ ةرظان

 الو مهل ّقح ءاعدإلا اذه نأل ؛اهمالكب ذخأتف ناجوزتم امهئأ - ةأرماو لجر -
 !!؟ةلودلا رئاود يف جاوزلا دقع ليجستب مازل إلا اذه اذالف ءامهودعي

 ىلإ رظان وه (ناقدصيو امهودعي ال ٌقحلا) يعرشلا مكحلا اذه نإ :لاقيدق

 دوقعلا ليجست مدع نم ةدوجوم دسافملا اهيف نكت مل ىتلا ةينمزلا ةبقحلا كلت

 ريشيو ةريثك دسافم هيف ليجستلا مدعف اننامز لثم يف امأ ؛ةيمسرلا رئاودلا يف
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 .عمتجملا يف ماظنلا مدعو ىضوفلا

 ذخألل ةلباق ىهف .ةقلطم تسيلو ةيحانلا هذه نم ةيبسن ةلأسملانذإف

 .كلذ يف مزجلا يعذدن الو درلاو

 يتلا يه أطخلا لتق يف ةلقاعلا نأب لاقي |مّبرف .ةلقاعلا ناض :سداسلا لاشملا
 يلبقلا ماظنلا هيف ناك يذلا نامزلا كلذ ىلع هلمحن اذه نكلو «ةّيدلا لمحتت
 اهمكحت يتلا لودلا ضعب يف اصوصخو نآلا اّمأ ءمكاحلاو دئاسلا وه يرث ءاشعلاو
 ًاطخ رمخآ ًاصخش ٌصخسش لدتق اذإف ًادببأ يرئاشع ماظن اهيف دجوي الو ةيينالل

 يلبقلا ماظنلا ىلع هلمحن مكحلا اذه لثم نإ لاقي دق ؟ةلقاعلا ةلأسم يتأت لهف

 ةلباق ةّيضقلا هذهف«هب سأب ال ٌءيش اذه نِإف ةِّيندملا تاعمتجملا ىلإ همّمعنالو

 .ءاطعلاو ذخألل

 نكلو «ىنم يف ٌحاحلا هحبذي نأو دبال يدههاف .يدههلا حبذ : : عباسلا لاشملا

 هيف دجوي ناك يذلا قباسلا نمزلا ظاحلب ٌبجاو مكحلا اذه َنأب لاقي ابر
 .هنم نوديفتسي ال مّنإف ءالف اننامز لثم يف اّمأ .هنم نوديفتسيو ىنم يف ءارقف

 ال ءالثم هدلب يف حبذي نأ زوجيو ىنم يف حبذلا رابتعا طوقسب ٍذئنيح لوقن لهف

 «مهنادلب يف ءارقفلا ىلإ لسريو بّلعيو حبذي فوس هنأل هنم نوديفتسي مهنإ لاقي
 لهف ءالعف هنم ةدافتسالا مدع وه انمالك ضرف نكلو ةيناث ةشقانم ريصت هذهف

 !؟كلذزوجي

 .كلذ زاوجب لاقي اهّبر هّنإ

 لاق» :هّك# نينمؤملا ريمأ مامإلا نع فيرشلا ثيدحلا يف درو :نماثلا لاشملا

 كلذ تركذف ءانم دحأ هبجي ملف ؟ةأرملل ريخ ءىش يأ :ِةِلَب هللا لوسر انل

 الو ًالجر ىرت ال نأ نم ةأرملل ريخ ٍءيش نم ام :تلاقف مالسلا اهيلع ةمطافل
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 نذإ ."0(يّنم ةعضب اهّنإ تقدص :لاقف ب هللا لوسرل كلذ تركذف ءاهاري
 اذه نأب لاقي دق نكلو ءاهاري الجرالو الجر ىرتال نأ وه ةأرملل ءىش ريخ

 اذإف ءًالثم ءاسنلل ٍةبيبط ىلإ جاتحن اننامز يف هنأل ؛ًاضيأ ةينمزلا ةرتفلا كلتب ٌصتخم

 لوقن وأ ةيئاسنلا اياضقلا يف ىتح لاجرلا ىلإ يبهذا امل لوقن له ةأرملا تضرم

 !!؟الوعفم ناك ارمأ لجو ّرع هللا ىضقي نأ ىلإ كضرم ىلع بأ اهه

 هذه ىلإ ءاسنلا نم ٌةَّلْث ىّدصتت نأ نّيعتيف ةلوبقم تسيل تالامتحا هذه ّلك
 سرادملا يف لوخدلا مزلتسي اذهو .لقألا ىلع ةيئاسن ٍتابيبط نحبصيف ةّيضقلا

 .اننامز نود نامزلا كلذ ىلإ رظان مدقتملا لوقلاف

 ةمشحلا ىلع ظفاحنو ءاسنلاب ةّصاخ ةعماج ئشنن نأ ٌدبال لب ,ثانإلاو روكذلا

 اذكه ءكلذ نم رثكأ دعتن الو ماقملا يف اهماكحأ ةرورضلل ىقبتو .نكمأ امهم

 ال ضرقلا ىلع ةدئافلا ذخخأ نأ نوفرعت متتنأف .كونبلا ماظن :عساتلا لاشملا
 زوجي ال رّرقملا دعوملا يف هنيد ءافو نع ضرقلا بحاص رخأت ول ىّتحو زوجي

 ال ايمالسإ اكنب اذه اننامز يف انأشنأ اننأ ضرف ول نكلو «هيلع ةمارغ عضو

 دعوملا يف هنيدب ءافولا نع ضرقلا بحاص رخأت اذإف ءضرقلا ىلع ةدئافلا ذخأي
 !؟هل لعفن اذام ددحملا

 نم كندبلا نكمتيو ءادألاب مزتلي ىتح هيلع ةبيرض ضرف موزلب لاقيدق
 كانه نكت مل اذإ لمعلا نع فقوت الإو .نيرخآلل ةمدخلا ميدقتو هلمع ءادأ

 .اهديعاوم يف مهضورق ءادا نم نيضرتقملا مزلت طباوض

 ةلباق ةثلاثلا ةلاحلا هذه نأب اهالخ نم حضتا «ةلثمألا نم ةعومجم هذهف

 )١( ب «حاكنلا تامدقم باوباا 614 لئاسولا كردتسم ٠ ٠ل.وح؟.
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 ناكملاو نامزلا ةيلخدم حوضو نم نيتمدقتملا نيتلاحلاك تسيلو .درلاو ذخألل

 .همدعو يعرشلا مكحلا يف

 :مالسإلا لصأ ىلع نامزلا ريثأت ةهبش

 ةقيقح دجوت ال هنأ - ةديدجلا مالقألا ضعب دنع لاحلا وه مك - ىعذدي دق

 امّنإ نآلا انيدل ام لكف ؛هماكحأو مالسإلا ق قئاقح كلذ يف اب .قلطم لكشب ةتباث

 نع رخآ ًامهفو ىرخأ ةءارق رخآلا ىدل َّنأ امك هل مهفو مالسإلا نع ةءارق وه

 ثيحب مالسإلل اهيعدن نأ نكمي ةقلطم ةتباث ةقيقح دجوت الف ؛هماكحأو مالسإلا

 .هماكحأو مالسإلا نع زواجت دق نوكي اهزواجت نم نأو .ساسألا يه نوكت

 نم اهديفتسن اّنِإ مالسإلا ماكحأ ّنِإف «ةغللا ملع ىلإ دوعت كلذ يف ةتكنلاو
 ىلع لدي ظفل ٌبرف «نامزلا فالتخاب رثأتت دصاقملا ىلع ظافلألا ةلالدو ءظافلألا
 هانعم اذهو ..رخآ ٍنامز يف رخآ ّىنعم ىلع لدي هنكلو اذه اننامز يف نيعم ّىنعم

 .نامزلا رّيغتل ًاعبت لدبتلاو رّيغتلل ةلباق ةيضق يه اهيناعم ىلع ظافلألا ةلالد نأ

 «مالسإلا وه هيدل ام َّنأ يعّدي نأ دحأل نكمي الف كلذك رمألا ناك اذإو
 لوقي نأ هيلع لب .هماكحأو مالسإلل فلاح وهف هيلع وه امل فلاخم يأر لك نأو

 لوقي يذلاف ؛مالسإلا نع رخآ مهف رخآلا ىدلو مالسإلل مهف وه ّيدل ام نإ

 ًافلاخم نوكي ال ثرإلا يف مهتصح يف ةأرملا عم لجرلا ىواستي نأ موزلب - ًالئم -

 .لاقي دق اذكه

 ال مك - هساسأو مالسإلا لصأ ىلع رّثؤت يهف تمت ول ةروكذملا ةهبشلاو

 رياغي ًاهف مالسإلل انمهف ىلع ًاريثأت نامزلل نأ هانعم روكذملا مالكلا نأل ,«- ىفخي
 هذه يف ةتكنلاو .مالسإلا ماكحأ اهيلع تينتبا يتلا لوصألاو سسألا كلتهب

 ىلع ظافلألا ةلالد ْنأ نم ةغللا ملع يف ركذي ام ىلع ةينتبم - انرشأ امك - ةلأسملا

 .نامزلا رّيغتل اعبت رّيغتلل ةلباق اهيناعم
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 :ةيتآلا ةثالثلا رومألاب ركذ ام ىلع قيلعتلا نكمي :لوقن باوجلا ماقم ينو

 ءظافلألاو صوصنلا نم اهعمجأب اهدفتسن ل مالسإلا ماكحأ نأ :لوألا رمألا

 ادي ثراوتلا لالخ نم عطقلا وحنب انيدل تتبث ةريثك ةيمالسإ اياضق كانه امّنإو
 د: ةراوملا ضخي و صحلا روت رب عيرخلا ردصم نع ليج نع ًاليجو هديب
 .هبرش زوجيو ارهاط ءاملا نوك لثم لئاسمف ..ملاستلاو ثراوتلاب ناك اهتوبث نأ

 نامز لك يف مّرحم انزلاو ءنامز لك يف مّرحم رمخلاو «نامز ّلك يف ةبجاو ةالصلاو

 دالب يف ريبكلاو ريغصلا اهفرعيو .صوصن ىلإ جاتحت ال ةتباث اياضق يه ءاهوحنو
 لجأل كلذ نكي ملو ديب ادي عيرشتلا ردصم نم نوملسملا اهثراوت دقو مالسإلا

 .هدوجوو هرفوت مغر ءاهيلع ّصنلا ةلالد

 .مالسإلا ميلاعت نم مسقلا اذه يف متت ال ةروكذملا ةهبشلاف ؛هعمو

 ةلالدلا نم نيوحن ىلع ىه ةعيرشلا يف ةدوجوملا صوصنلا نأ :يناثلا رمألا
 فالتخالاو لمأتلا لبقت ال ثيحب .ةحيرصو ةحضاو نوكت هتلالد اهضعبف

 .(ّصنلا» ب ًاحالطصا هنع رّبعي يذلا وهو ءرّيغتلاو

 ول ةمذدقتملا ةهبشلاو ,ةحيرص تسيلو ةرهاظ هتلالد نوكت رخآلا ضعبلاو

 لوصحل ىنعم ال حيرصلا ْنِإف لوألا نود يناثلا وحنلا اذه يف متت يهف تت
 7 ٠ 2 .٠

 .هحوضوو هتحارص ىوعد فلخ هيف رييغتلا لوصح لب(«هيف رييغتلا

 الإ .صوصنلا رهاظ نم تديفتسا دق ماكحألا ضعب كانه :ثلاثلا رمألا
 غلبت مل نإو ةحضاو نوكت تاروهظلا ضعبف :نيوحن ىلع هرودب وه رهاظلا نأ

 .ةسكاعم ةنيرق الو اه ضراعم دجوي ال هنأ الإ .ةحارصلا ّدح

 .ةسكاعملا ةنيرقلاو ةضراعملاو داهتجالل ًالباق نوكي رخآلا ضعبلاو

 هيف ىعّدُي نأ نكمي ال هيقفلا هيلإ يهتتي ام َّنأ مّلسن يناثلا لكشلا اذه يفو
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 داهتجاو رظن لامعإ ىلإ جاتحي - انلق امك - دروملا ْنِإف ءامزج مالسإلا مكح وه هنأ

 يف هيلإ تيهتنا ام وه اذه نإ لوقي نأ هيقفلل لب كلت ىلع ةنيرقلا هذه ميدقتو
 .رومألا قئاقحب ملاعلا هللاو .ماقملا

 ةحارصلا ّدح غلبي مل يذلا حضاولا روهظلا ةلاح يف يأ لوألا لكشلا يفاّمأو
 هلوق ليبق نم «ةسكاعم ةنيرق وأ هل ةضراعم -هسفن تقولا يف- دجوت ال نكلو

 امو .("”#اوُسّسْجت اآلّو# :ليبق نمو #7. .ًاضْعَب مكضعب ب بَتْفَيآلَو# :ىلاعت
 ىنعملا اذه لب ءنمزلا رورمب ريغتت ظافلألا ةلالد نأ مّلسن اننإف كلذ لكاش

 دق ءالقعلا ةريس ْنِإ لوقن هسفن تقولا يف انّنأ الإ .يوغللا هلوقي نأ لبق هب لوقن
 كانه تناك لب هرّيغتلا لوصح ىلع تارشؤم دوجو مدع ضرف اذإ اميف ترج
 ال ةلاحلا هذه لثم يف مهّنإ .نونظلاو تالامتحالا ضعب نع ةئشان ىواعد درج

 ةفراعتملا يناعملاب نوذخأي نوقبي لب «ةيمهأ اهنوريعي الو .ىواعدلا هذهب نونتعي
 .هذه رّيغتلا ىواعدل تاصنإلا نود نم يه مك مهدنع

 ةلاح نم أشن دق رمألا اذه لعل :لوقن ؟كلذ يف هجولا نع لءاستت دقو
 ٍناعمب اهادبتساو ظافلألا يناعم رييقت نأ ذإ .يوغللا رّيغتلا بحاصت يتلا ئطبلا

 فيرس ارخأ سيل ةلرادتلا اعلا يه هوذا ناغلا هذه ميصت ةديورخا

 .ةريصقلاب تسيل ةينمز ةرتف ىلإ جاتحي وه امنإو

 لثم دوجوب مزجن انّنأ وه مهلا امّنِإو ءامهم ًائيش سيل رمألا اذه ةفرعم َنأآلإ
 نوبسنيو اهنوعلاطيو ةميدقلا بتكلا نورتشي سانلا ىرت اذلو ءاننيب ةريسلا هذه
 عراشلا نم عدر دري مل ةروكذملا ةريسلا نأ ثيحو ءاهباحصأ ىلإ اهنم هنومهفيام
 !؟ليلدلا ةّيجح مدعل طابنتسالا ةيلمع رّذعت مزليآلإو ؛اعرش ةاضمم يهف ءاهنع

 ةلالدلا دجن "4 ن ٍنيَبَتنألا ظح ُلْئِم رَكَّذلِإل :ىلاعت هلوق لثم يف انّنِإف

 دجن امك ءلجرلا ةّصح فصن يه ىنثألا ةّصح نأ ىلع روكذملا ّصنلا يف ةحضاو

 كلذكو ؛ةحضاولا هتلالدب - ٍذتنيح - كّسمتتف «ًاينامزأ ًاقالطإر ريكا صنلل َّنأ

 1 :تارجحلا(١)

 .7١؟ :تارجحلا(؟)
 ١١. :ءاسنلا 0)



 طابنتسالا يف ةعفان دعاوق

 ببسب تأشن اّنأ لمتحي ةروكذملا ةلالدلا ْنِإ لوقن نأ اّمأو ..ينامزألا هقالطإب
 ةريسلل ةفلاخم اّنأل ءانه ةعومسم ريغ ىوعدلا هذه لثمف «نامزلا فالتخا

 ىلإ نوكرلاو «ةغللا باب يف رّيغتلا لمتحم وه اب ءانتعالا مدعب ةيعطقلا ةيئالقعلا
 .هل ةّيجح ال ام ىلإ نوكر وه امّنِإ بابلا اذه يف نظلا

 .اهيلإ تافتلالا يغبني الو ءاهساسأ نم ةضوفرم ةروكذملا ةهبشلاف ؛هيلعو

 ففي



 ةسداسلا ةدّئافلا

 غارفلا ةفطنم

 تلمكأ مويلا# :ىلاعت هلوقل نيدلا لمكأ دق ٍةيَم يبنلا ْنأ يف لاكشإ ال
 !!؟هليصافت لكب نيدلا لمكأ ويلي يبنلا له لاقي دق نكلو ,"”#يكتنيد مكل

 نم هب نيرهاطلا ةمئألا اهركذ ةريثك ليصافت كانه تيقب لب ءال :باوجلا

 نم ريثكلا دجن «ةعيشلا لئاسو» باتك ىلع ةعيرس ةرظن ءاقلإبو لِي هدعب
 صضنئارفلا ةيقبو جحلاو موصلاو ةاكزلا و ةالصلاو ةراهطلا يف ماكحألا ليصافت

 . مهنع ةدراولا ثيداحألا فالآ لالخ نم ُهاَّيِغ ةمئألا اهركذ نيدلا عورفو

 مكل تلمكأ مويلا# :ىلاعت هلوق يف نيدلا لامكإ نم دوصقملا وه امف نذإ

 !؟ #مكنيد

 ةرتعلا بيصنتب نيدلا لاكإ وه دوصقملا نوكي نأب ٌدبال هّْنِإ :باوجلا

 هْنِإف لب هدعب نم ةّمألا اهيلإ عجرت نيذللا نيلقثلا دحأ اهلعجو «ةرهاطلا

 ."””نيدلا لامكإ مت لاقي نأ ٌمصي عيرشتلا يف ًاعجرم ةرتعلا لعجب

 )١( :ةدئاملا ةروس "7.

 ءمخ ريدغ موي هَ يلع نينمؤملا ريمأ بيصنت دعب نيدلا لامكإ ةيآ لوزن ىلع ةيمامإلا تقفاصت (7)
 اهلوزن يف ةنسلا لهأ نم راثآلا ةظفحو ثيدحلا ةمئأو ريسفتلا ءاملع نم ريثكلا اضيأ كلذ ركذو

 77١[ ص ١ج«ينيمألا ةمالعلل ءريدغلا :عجار ] . ةروكذملا ةبسانملاب
 مظعأ امهدحأ يدعب اولضت نل هب متكسمت نإ ام مكيف كرات ينإ ) :لاق هنأ ولم يبنلا نع تبث امك

 ادري ىتح اقرفتي نلو ينيب لهأ يترتعو ءضرألا ىلإ ءامسلا نم دودمم لبح «هللا باتك :رخآلا نم
 «ينابلألاو يطويسلل ريغصلا عماجلا حيحص رصتخم ].(امهيف ينوفلخت فيك اورظناف .ضوحلا ّلع

 ١1/75-1168[ ثيدحلا مقر

 ضرألا نيب ام دودمت لبح هللا باتك :نيتفيلخ مكيف كرات ينإ ] :هلوق وقلب هنع درو اضيأو
 ريغصلا عماجلا حيحص 1.( ضوحلا لع ادري ىتح اقرفتي نل امهنأو «يتيب لهأ يترتعو.ءامسلاو

 [طوؤنرألا بيعش حيحصت 71705 :مقرب «لبنح نب دمحأ دنسم «587 ١: ينابلألل



 طابنتسالا يف ةعفاث دعاوق ........ 000*515 ا ااا ا ”1

 .نامزلا ّرم ىلع اهنم ةدافتسالا نكمي ةماع دعاوق داش ةمئألا انل مّدق دقو

 غارفلاو جرح الو ررض الو ةيلحلاو ةراهطلاو باحصتسالا ةدعاق ليبق نم

 .دعاوقلا نم كلذ هباش امو زواجتلاو

 يمالسإلا مكاحلا لبق نم اهئلم عراشلا كرت ةحاسم كانه تيقب نكلو

 ناك مالسإلا دالب نأ انضرف ول الثمف ءفورظلاو ثداوحلا ءاضتقا بسحب

 ماظنلا ىلع ظافحلا موزل باب نمف .رايمنإلا نم يداصتقالا اهماظن ىلع ىشخي
 موزلب يتفي نأك كلذ عنمي مب يتفي نأ هيقفلا ىلع مزلي يمالسإلا يداصتقالا
 لمشي وأ ءطقف ءاينغألا ىلع اهضرفي نأب ءالثم بسانملا رادقملاب بئارضلا عفد

 .ابسانم هاري ناك اذإ لاح لا يطسوتم ىتح اهب

 ءاهيلإ عئاضبلا ضعب ريدصت ببسب ةيمالسإلا دالبلا لع فيخ ول اذكهو

 ٍةعاضب داريتسا َّنأ ضرف وأ ؛عنملاب [مكح ردصي نأ ءاهنم ةبعصلا ةلمعلا جارخإ وأ
 نأ هيقفلل نكمي انهف كلذ هباش ام وأ ملاظلل ةيوقت هيف ناك ةنّيعم ٍةلود نم ام

 ٌقح نم اهيف نوكي يتلا دراوملا نم اهريغ اذكهو .داريتسإلا اذه نم ًاعنم ردصي
 .فورظلاو تايضتقملا بسحب هباجيإ وأ حابملا ميرحت (هيقفلا) يمالسإلا مكاحلا

 لبق نم كابنتلا ميرحت ةلأسم اهنم ركذن «ةريثك قيبطتلا اذه ىلع ةيلمعلا ةلثمألاو

 لامعتسالا رطخ ءرد يف كلذ مالسإلا ةحلصم ءاضتقال؛ ثث يزاريشلا ديسلا
 ."روكذملا رطخلا لاوزب ميرحتلا اذه عفر ٌمث نمو «نيملسملا دالب نع

 ةكرش عم ةيقافتا دقع - ناريإ هاش - يراجاقلا هاش نيدلا رصان ّنأ :كابنتلا ةيضق صخلم )١(
 ةيراجتلا ةكرحلا ىلع ةيبنجألا ةكرشلل زايتمالا اذه ٌرثأو «(يناريإلا غبتلا) راكتحاب ةيزيلكنإ
 ىلع ٌرصأو ءًاعفن دجي مل ةيقافتالا دقع نع هاشلا ينث يلاهألا لواح املكو «ةيلحملا قوسلاو ةيلخادلا
 هريدصتو هعيبو غبتلا ةعارز ةروكذملا ةكرشلا ىلوتت نأ ىلع ةيقافتالا هذه صنتو ءاهذيفنتو اهماربإ

 .دنهلا يف كلذ ثدح امك م٠189 ةنسم نم ًاءدب ًاماع نيسمخ ةدمل

 نيدهتجملا زربأ نم ناكو «ناريإ يف ءاملعلا ةدايقب م١184 ماع ةيبعش ةضافتنا تعلدنا كلذ رثأ ىلعو

 نأ ناريإ ءاملع كردأو هللا همحر ينايتشآلا نسح دمحم ازريملا هللا ةبآ ةضافتنالا اوداق نيذلا نارهط يف

 ىلعألا عجرملا دييأتو معد بلطتي ةيقافتالا ءاغلإ لجأ نم ةيبعشلا ةضافتنالا حاجنل ربكأ ةصرف ريفوت
 مهنم ًابلاط مهيلع درف ,مهمعد هنم نيبلاط هيلإ تايقرب مهنم ددع لسرأف «يزاريشلا ديسلا ةعيشلل

 هبلاطي هاشلا ىلإ ةديدع لئاسر - هسفن تقولا يف - يزاريشلا ديسلا لسرأ امك. مهبلاطمل رثكأ ًاحيضوت

 ردصأ ءاهئاغلإب هعانقإ نم سئي امدنع هّنأ ريغ «(ةيقافتالا ءاغلإ يف ةيعرلل ةباجتسالا) ب اهيف
 -ّيأب مارح نتتلاو كابنتلا لامعتسا» :ميحرلا نمحرلا هللا مسب :اهصن ناك يتلاو ؛ةريهشلا هاوتف



 بسحب يمالسإلا مكاحلا ىلإ اهصيخشت عراشلا كرت ةحاسملا هذه نإ

 مساب اهتيمست تئش نإو «(غارفلا ةقطنم) :اهيلع قلطيو «تايضتقملاو فورظلا

 .ءاهقفلا نيب ةلوادتم نكت مل اهَّنأ نم مغرلا ىلع ةيمستلا هذهو .هنم عنام الف رخآ

 ال ةيضقو يلع راو لا لا ور ا ماو نأ الإ

 داصتقالا راينا ىري ِهيقف ّيأف «ةمّلسم نوكت نأ يغبني ني لب ءءاهقفلا اهيف فلتخي

 الو نيملسملا لاحب ٌرضي عئاضبلا ضعب داريتسا يربو هيلع مامأ يمالسإلا
 !!؟كلذ لوصح عنمي |مب يتفي

 وأ ٍليلد نود نم ةحاسملا هذه ءلمي يمالسإلا مكاحلا نأب انه روصتت الو

 سيل اذه لوقن «عٌّرشمب سيل وهو اهئامي فيك هّنأب لاقي ىّتح يعرش ٍدنتسم
 قيبطتب موقي مكاحلاو مالسلا مهيلع ةمئألا اهمّدق ةيّلك ماكحأ دجوت لب اعيرشت

 (”تايرغصلا ىلع ماكحألا كلت تايربك

 :اهيلإ ةراشإلا ٌدون رومأ ةلمح انهاهو

 ثالث تاكن هيفو :لّوألا رمألا

 يف نيدلا لامكإب دارملا نأب متلق اذامل :لوقيو دحأ لكشي دق :ىنوألا ةتكنلا
 ةرتعلا بيصنت لالخ نم هلاكإ وه ؟مكنيد مكل تلمكأ مويلا# :ىلاعت هلوق

 نولوقتو رمألا نوسكعت ال اذالف وتب يبنلا دعب ةّمألل ايعيرشت اعجرم ةرهاطلا

 نيأ نمف «ةرتعلا ىلإ ةجاح نود نم نيدلا لامكإ ىلإ ريشت اهسفنب ةميركلا ةيآلا نإ
 !!؟ةرهاطلا ةرتعلا بيصنتب وه نيدلا لامكإ ْنأب متنج

 .«يزاريشلا ينيسحلا نسح دمحم .هجرف هللا لجع مامإلا براح نمك ناك هلمعتسا نمو «ناك وحن-

 دقف «يناريإلا عمتجملا ىلع اهريثأت ثيح نم (ةلبنقلا) ةباثمي تناك ىوتفلا هذه نأب رداصملا انثّدحتو
 دجاسملا يف ربانملا ىلع نم تيلتو «ناريإ ءاحنأ فلتخم يف تعزو ,ةخسن فلأ ةئاوب اهخاسنتسا مت

 .تاينيسحلاو

 ىلع ىلوملل  يزاريشلا ددجملا هللا ةيآ تاريرقت :باتكل قيقحتلا ةمدقم نع راصتخاب هانلقن
 ْ ماسلا تيباع اكييلا لإ يصوم كرك ١ يردزورلا

 .مداقلا سماخلا رمألا يف .هذه غارفلا ةقطنم ءالمإ يف يعرشلا مكاحلا دنتسم نايب ىلإ ضرعتلا يتأيس )١(
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 : كلذ ىلع ناتنيرق اندنع دجوي :باوحجلا

 لك ليصافت نايبل عستت نكت مل هيَ, يبنلا ةايحف «لاحلا عقاو :ىلوألا

 ةعيرشلا ليصافت ركذ ةّمهم مّمتي نم بيصنت موزل ينعي يذلا رمألا ,ماكحألا

 درو دقف «نيقيرفلا نيب مل سمو رفاظتم ثيدح وهو «نيلقثلا ثيدح :ةيناثلا
 اذهو .هدعب نم ةرتعلاب كسمتلاب رمأ هني هنأ حيرصو حضاو لكشب هصوصن يف

 هراخلا ىلإ عوبجلا رويس نيدلا لاوكإ ادرسف ول اويغل ةوكر فاست ايرسأألا

 نأ لاحلاو لالضلا نم امصاع اهلعجو ةرتعلاب كسمتلل ةجاح يأ ذإ ؛ةرهاطلا

 01 لمتكا دق نيدلا

 وهو كلذل اقادصم ذخأتلو ءبناجلا اذه يف حضاو (هللا هظفح) ذاتسألا خيشلا ةحامس هدافأ ام )١(
 ا د ا سل نر ل 1

 39 هينا دعس نإ ب ل الع

 0 الا كلا دولا ىف رع

 لهسب مأراهتب مأ تلزث يلب ملعأ نو الإ ةبآ نم ام هللوف هلل باتك نم لولسو دهب مك
 .[ حيحص دانسإب هيوري «815 : ١ ربلا دبع نبال ملعلا نايب عماج ] .لبجب مأ تلزن

 نوضرعتي يتلا لئاسملا ىلع ةباجإلا مدع نم ةباحصلا فقوم نيب :نيفقوملا نيب حضاو قرفلاو

 ةباجإ نع ةباحصلا ماجحإ ببس وه امف ..كلذ يف يع يلع نينمؤملا ريمأ فقوم نيبو اهيلإ

 !!؟يهتلثسأ ىلع نيلئاسلا
 ةلأسملا يف تلي هللا لوسرل مهدنع ثيدح دوجو مدع وه امإ :نيتنثا ىدحإ نم ولخي ال رمألا

 نومجحي - حيحص ريغ نايب يف طروتلا ةيشخ - مهنكل ثيدح مهدنع دجوي وأ ءاهنع لوؤسملا
 ةباحصلا ذقني لب هللا لوسر دعب ماكحألل نّيبم ىلإ ةّمألا تجاتحا انه نمو ..ةباجإلا نع
 دعب ماكحألا ةّمألل نونيبي نيذلا صاخشالا وأ صخشلا اذه وه نمف .هذه مهتريح نم ةّمألاو
 !!؟ وللام هللا لوسر

 0 :لاق نيح حيرصو حضاو نايبب بلطملا اذه يلب مظعألا يبنلا حض ذوأدق

 ىلإ ءامسلا نم دودمم لبح هللا باتك :رخآلا نم مظعأ 2 م
 ](امهيف ينوفلخت فيك اورظناف ءضوحلا لع ادري ىتح اقرفتي نلو يتيب لهأ يترتعو ءضرألا
 [7 ١177-1408 ثيدحلا مقر «ينابلألاو يطويسلل ريغصلا عماجلا حيحص رصتخم
 لهأ يترتعو.ءامسلاو ضرألا نيب ام دودمم لبح هللا باتك :نيتفيلخ مكيف كرات ينإ ] :لاق نيحو

 دنسم «587 ١: ينابلألل ريغصلا عماجلا حيحص ]( ضوحلا لع ادري ىتح اقرفتي نل امهنأو «يتيب
 [طوؤنرألا بيعش حيحصت 27١765 :مقرب «ءلبنح نب دمحأ

 -هظافلأو هقرط فالتخا ىلع هحّحص يذلاو «نيلقثلا ثيدحب فورعملا .ميظعلا ثيدحلا اذهف
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 ةيسايسلا ةمامإلا :نيبصنم مالسلا مهيلع تيبلا لهأل نأ :ةيناثلا ةتكنلا

 الك ىلع الاد نيلقثلا ثيدح دعي لهو ءامهيلع لادلا وه امف «ةيعيرشتلا ةمامإلاو

 ةمامإلا نود ةّيسايسلا ةمامإلا ىلع لدي ريدغلا ثيدح نإ :باوجلا

 هذهو ,"”«هالوم ٌّنإع اذهف هالوم تنك نم» :و .(!؟ىكسفنأ نم مكب ىلوأ تسلأ»

 .ةيعيرشتلا ةيعجرملا نود ةيسايسلا ةيعجرملا عم مئالتت تاريبعتلا

 :هيف درو ثيح «نيلقثلا ثيدح نم اهتدافتسا نكميف ةيعيرشتلا ةيعجرملا اّمأ

 لإ عوجرلا مئالي ريبعتلا اذهو ««ادبأ يدعب اوّلضت نل امبب متكسمت نإ ام»
 .لالضلا يف عوقولا نم ناسنإلا مصعت يتلا مهنع نيدلا مولعو ماكحألا ذخأ

 ريثك نباو يمتيهلاو ينالقسعلا رجح نبا لاثمأ ةنسلا لهأ دنع ثيدحلا ةذباهج نم ريثكلا-
 4:56 ةيلاعلا بلاطملا :بيترتلا ىلع رظنا ].طوؤنرألا بيعشو يريصوبلاو مكاحلاو يواحطلاو
 20:18 راثآلا لكشم حرش«17:١/71 ريشك نبا ريسفت ,1:479 ةقرحملا قعاوصلا 27917 مقرب
 طوؤنرألا حيحصت - دمحأ دنسم «717/4 :4 ةرهملا ةريخلا فاحتا ١154« :7 نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 ١١١١5[ مقر ثيدح -

 نم ةّمألل اذقنم اهب كسمتلا نوكي هدعب نم ةّمألل وني يبنلا اهنّيع ةيعجرم كانه نأ هنم دافتسي

 .لالضلا

 نب دمحأ دنع دراولا ««مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ تسلأ) :ريدغلا ثيدح يف لَم يبنلا لوق ةلالد )١(
 يتلاو ؛نيزلا دمحأ ةزمحو ركاش دمحم دمحأ نم لك حيحصتو«4 ١5 ل3”: هدنسم يف لبنح

 نيملسملا ءالع لوق اهرسفي .مكحلا ذوفن ىلع «(هالوم ىلع اذهف هالوم تنك نم) :هلوقب اهبقعأ

 ا :بازحألاةروس(مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يبنلا) :ىلاعت هلوق يف ةدراولا ةيولوألا نم دارملا يف
 ءاش |مب مهيف مكحي نأ ءمهسفنأ نم هب نينمؤملاب ّقحأ# لوقي) :ةميركلا ةيآلل هريسفت يف يربطلا لاق

 :ديز نبا لاق :لاق ءبهو نبا انربخأ :لاق ءسنوي ينئثدح امك« .مهيلع كلذ زوجيف ءمكح نم

 تيضق املك امك ءزاج رمأ نم مهيف ىضق ام ؛كدبعب ىلوأ تنأ امك .مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ّيبنلا
 7١ : ١717[ يربطلاريسفت ] ىهتنا.(زاج كدبع ىلع

 ةنسلا لهأ ءاملع نم اذج ريبك عمج رّسف ةعاطلا موزلو مكحلا ذوفنب نايبلا نم ىنعملا اذهبو

 يف يزوجلا نباو .هريسفت يف يوغبلاو .هريسفت يف ريثك نبا :مهنم ,ةفيرشلا ةيآلا يف ةيولوألا

 ميقا نباو ءاافشلا هباتك يف ضايع يضاقلاوههريسفت يف ناكوشلاو ههريسفت يف يفسلاو هريسفت

 .ءيعدبلا بهذملاو ٌقحلا بهذملا نيب زييمتلا :انباتك عجار ].ريثك مهريغو««رجاهملا داز» هباتك يف

 [ ريدغلا ثيدحب ةصاخلا ةلاقملا
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 نيدلا ْنأ ىلع تلد امك «مكنيد مكل تلمكأ مويلا# ةيآ نإ :ةئلاثلا ةتكتلا

 ٌمتدق نيدلا لامكإ نأ ىلع اضيأ تلد يهف «ةرهاطلا ةرتعلا بيصنتب لمتكادق

 وه ذا ؛هلآو هيلع هللا لص يبنلا دعب ةفيلخ اك نينمؤملا ريمأ مامإلا بيصنتب

 لمكملا ءزجلا وه اهقيبطت ةياعرو ماكحألل قيبطتلاف .نيدلل لّمكملاو مهملا ءزجلا

 نييبتو عيرشتلا ٌقح نأ نايب ددصب لب «رمألا اذه ددصب انسل نآلا اننكلو «نيدلل

 تلمكا مويلا9 ةيآ نم كلذ ديفتسنو مالسلا مهيلع ةمئألا ىلإ لقتنادق ماكحألا

 نأل؛#مكنيد مكل تلمكا مويلا# ب ريبعتلا مص امل كلذ الول ذإ ؛#مكنيد مكل

 .87 يبنلا ةايح يف اهلك نّيبت مل ماكحألا ليصافت

 نيب ةمّلسم ةيضق نوكت نأ يغبني ءانفلسأ امك ءغارفلا ةقطنم نإ :يناثلا رمألا
 ةيضقلا هذه عقاو نأ الإ ءارخأتم ءاج حالطصالا وأ مسألا اذه نأ مغر .ءاهقفلا

 راشأ نمو «هيلإ انرشأ امك ءاهقفلا دنع تاقيبطتلا ضعب هلو ةعيرشلا يف دوجوم

 دوجو مدع تاالاح يف» :هصن ام لاق ثيح .ثتتنث ديهشلا ديسلا غارفلا ةقطنم ىلإ

 لئُم يتلا ةيعيرشتلا ةطلسلل نوكي ؛باجيإ وا ميرحت نم ةعيرشلل مساح فقوم
 يأ] روتسدلا عم ضراعتي ال نأ ىلع ءاح اص هارت ام نيناوقلا نم نست نأ «ةمألا
 ىهتنا .©0« غارفلا ةقطنمب نيناوقلا هذه تالاجم ىمست و «[ةيمالسإلا ماكحألا

 وأ يوناثلا ناونعلا هيضتقي |ب) :ريبعتلا لوقن نايبلا اذه ىلع ةظحالمكو

 هارت ام) ةرابع نم بسنألا وه «(نيملسملا ةايح وأ ةيمالسالا دالبلا ىلع ظافحلا

 هاجتإلا تاريبعت نم اّنأب ىحوت دق ىتلاو ,كتتنث همالك يف تدرو ىتلا (اح اص

 طابنتسا يف (ةحلصملاو حالصلا) تاملكلا هذه لئثم دروي ام ابلاغ يذلا «لباقملا
 .هتيجح ىلع يعطق ليلدال امم ,ماكحألا

 نست نأ ةيعيرشتلا ةطلسلل) :لوقن نأك هيلإ انرشأ مب انرّبع ول ام فالخب

 يطعي ريبعتلا اذه نإف ؛(يمالسإلا دلبلاو مالسإلا ماظن ىلع ظافحلا هيضتقي ام

 ةطلسلا نأ ىلع لدي هّنإف ؛ةّيعيرشتلا ةطلسلل ٌّقحلا اذه توبشل ةّيهقفلا ةّيفلخلا

 .7"7 ص ءردصلا رقاب دمحم «ةايحلا دوقي مالسإل()
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 ىلع ظافحلا بجي) :لئاقلا لكلا نوناقلل قيبطتلا باب نم كلذ عنصت ةّيعيرشتلا

 لك مكح اذهف ؛«(مهتايح ميظنتو نيملسملا ةايحو يمالسإلا دلبلاو مالسإلا ماظن

 .ماعلا نوناقلا اذهل ىرغص نوكيام عّرشن ٍةيعي رست رشت ةطلسك نحنو ملسم

 تسميلو يمالسإلا عيرشتلا يف ةوق ةطقن يه غارفلا ةقطنم :ثلاثلا رمألا

 ريغلل ةحاسم كرت مالسإلا نأ ىوعدب ضعبلا اهروصتي دق امك فعض ةطقن

 !؟هسفن عراشلا نم بسانملا ءيشلاب فرعأ ريغلا نأكو ءابسانم هاري ام عّرشي نأ

 مكاحلا وأ هيقفلل ةحاسملا هذه كرت مالسإلا لب .كلذك سيل رمألا ءالك

 .نامزلاو فورظلا تايضتقم بسحب ابسانم هاريام عّرشي نأب يمالسإلا

 ةلحرم يكاحي ادماج ىقبيالو نامزألا عيمج عم نيدلا رياستي ىّتح كلذو

 رمأ وه «ةنيعم ٍةلود نم داريتسالا باب قلغ وأ حتف ةلأسم الثمف ءاهنيعب ةينمز

 داريتسالا نأ هيقفلا هيف ىري يذلا ت تفقولا يفف .ءفورظلا تايضتقمل عضاخ

 ةوق ردصم داريتسالا ناك ام ىتمو .هعنم هيلع انهف ةيمالسإلا ةلودلا فعضي

 يف اذكهو .هزاوجب لوقي انهف نيملسملا حلاصمب رضي ال ناك وأ مالسإلا دالبل

 هيقفلاو ةملسم تايربكل عضاخ هلك اذهو ءاهنع ثيدحلا رم يتلا دراوملا ةيقب

 .اهظاحلب يتفيو طقف تايرغصلا صخشي اهنإ

 غارفلا ةقطنم ٌلدت الو» :الئاق كنتث ديهشلا ديسلا حّرص بناجلا اذه يفو

 .ثادحألاو عئاقولا ضعبل ةعيرشلا نم ٍلامهإ | وأ ةيعيرشتلا ةروصلا يف صققن ىلع

 نأل ؛ةفلتخملا روصعلا ةبكاوم ىلع ةعيرشلا ةردقو ةروصلا باعيتسا نع رعت

 تاع إو زلازل وأ انتل يدعي يذلا لكفلاب لرقلا هي ١ يبرم

 رمألا يلو ءاطعإ عم ةيلصألا ةّي ةّيعيرشتلا اهتفص ةثداح لك حنمب اهماكحأ ةقطنملل

 الثم ضرألل درفلا ءايحإف .فورظلا بسح ةّيوناث ةّيعيرشت ةفص اهحنم ةّيحالص
 تايضتتقمل ًاقفو اهتسرامم نع عنملا ٌّقح رمألا يلولو اهتعيبطب ًاعيرشت ةحابم ةّيلمع
 ىهتنا.6"6فورظلا

 .5868 ص ءردصلا رقاب دمحم ءانداصتقا ()
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 لمشت مأ طقف تاحابملا ةرئادب غارفلا ةقطنم ٌصتخت له :عبارلا رمألا

 !؟تامّررحملاو تابجاولا

 لمشت الو ءطقف تاحابملا ةرئادب ٌصتخت غارفلا ةقطنم ْنِإ لاقي دق :باوجلا
 .رييغتلا لبقي يذلا حابملا فالخب «ةتباث ماكحأ اهّئأل ؛تامّرحملاو تابجاولا

 تايحالص اهل عستت يتلا غارفلا ةقطنم دودحو» :كتنث ديهشلا ديسلا لاق

 يعيرشت صن دري مل لمعو طاشن ّيأف «هتعيبطب اعيرشت حابم لعف لك ...رمألا يلو

 وأ هنع عنملاب ةّيوناث ةفص هئاطعإب رمألا يلول حمسي هبوجو وأ هتمرح ىلع لدي
 نير ا ب يب يس يس

 سيلف ًالثم ابرلاك ماع لكشب اهميرحت ًاعيرشت تبث يتلا لاعفألا امأو .ًابجاو
 قانفإك هيوجوب ةعيرتشلا تنكح مهذلا لسفلا نأ انك هيررعألا نيفألا لو نحت نك

 ةضورفم رمألا يلوأ ةعاط نأل هنع عنملا رمألا يلول نكمي ال هتجوز ىلع جوزلا

 حابملا طاشنلا ناولأف «ةَم ماعلا هماكحأو هللا ةعاط عم ضراعتت ال يتلا دودحلا يف

 ىهتنا ."”«غارفلا ةقطنم لكشت يتلا يه ةيداصتقالا ةايحلا يف اهتعيبطب

 :ةديفملا ةلثمألا ضعب ىلإ رظنلا تفل نكمي انهو..قباسلا ردصملا(١) .
 ءالثم سمخلاك بئارضلا ضعب ضرف ليبق نم «رمألا يلو نم ردصت يتلا ةيئالولا ماكحألا : اهنم

 حابم ءيش وه لبءلصألا يفابجاو سيل عفدلاف «يئالو مكح وه هعفد نأ ىلع اءانب سمخلا نإف
 .كلذ ىلإ عّيشتلا بهذم ةجاح رابتعاب ةّينمز ةرورضل هب مِزَلَأ نكلو

 .يئاآلولا مكحلا ىلإ | ةرظان يه مادام سمخلا تاياور ْنأب لوقيو ضعبلا ضرتعيدقانهو

 ردص ناذللا اهاّيطاض رلا وأ مظاكلا مامإلاف هت ردصأ يتلا ةهجلا ةياهنب يهتني يئالولا مكحلاو

 ًاّيعرش امكح مكحلا اذه نكي ملذإ ؛مكحلا اذه دمأ يهتني تي [مهتافوبف ءسمخلا بوجو |مهنع

 .انفلسأ امك ّيئالو ٌمكح وه امنإو ًايهإ
 اننكلو «سمخلا عنام نعطو مذ ىلع لدت ٍتاياور دجوت هنآب ةلأسملا هذه نع بيجأ دق :لوقن

 نككمتي هيقفلاف ّيئالو ٌمكح وه سمخلا عفدنأب انملس ول ىّتح هْنِإف كلذ نعرظنلا عطقب لوقن

 0 ا ا ا ا ا وع ول

 عقاو وه امك (سمخلا) يملا دروملا اذه دوجوي وه امن عيشتلاو ةّيعجرملا ءاقب نإ ءسمخلا الول

 .انئادعأ ىتح كلذب فرتعا دقو «لاحلا

 يي ا | رات سمح تادارو أي ضرتحلا ءركذ اذ
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 تامّرحملاو تابجاولا لمشت غارفلا ةقطنم نأب لوقلا نكمي نكلو ءاذه

 ٍةنس يف ّجحلا نأ ضرف ول هّنِإف ّجحلا كلذ لائمف :تابجاولا ةرئاد يف اَّمأ
 مالسلا مهيلع تيبلا لهأ بهذم عابتأ ىلع ةناهمو ةّلذم بجوتسا نينسلا نم
 ركب اس يكسب ليال نزلا لإ لح يحي دم ابو هوجو يضرقرأ

 عمي نأ يمالسإلا مكاحللف ءادج ّيوق لاا ةيريشلا ةناضا ناي ءانطألا ريك

 لك بيصي نأ ديري ال مالسإلا ْنأب ملعن انأل ؛ةنسلا هذه يف ٌجحلل باهذلا نم
 ةزعلا ْنِإف ةناهإلاو ةلذملا مهبيصت تيبلا لهأ ةسردم عابتأ نأ وأ «ءابولاب دالبلا

 .نينمؤمللو هلوسرلو هلل

 امك - انودع نيبو اننيب برح عوقو ضرف ول امك :تامرحملا ةرئاد يف اّمأو
 دق ءايربألا نم ةعامج تويب مده ىلع فقوتي راصتتنالاو -0لعفلاب نآلا يه

 اهمده ناك نإو اهمدهب رمأي نأ مكاحللف هل ةعيرذ اهذختاو ٌودعلا اهب نّصحت

 .يوناثلا ناونعلاب ًابجاو حبصأ هنكلو يلّوألا ناونعلاب ًامارح

 .تامرحملاو تابجاولا ةرئاد ىلإ تدتما غارفلا ةقطنم نذإ

 - ةقلطم ةقباسلا هترابع تناك نإو - كتتنث ديهشلا ديسلا نأ لمتحا انأو

 انفرع يتلا تامّرحملا كلت تامّرحملا نم دصقي هنكلو هلبقيو هانركذ اب مّلسي
 .ابرلاك كلذ لبقت ال اهّئأ جراخلا نم

 يرجي ابرلا لثم يف ىتح هْنِإ لوقن انكلو ءريغ ال ىنعملا اذه ىلإ ٌرظان وه نذإ

 نأ نكميف ةّيوبرلا ضورقلا ىلع مالسإلا دالب ظفح فقوت اذإف «هانلق ام هيف
 ىلإ رطضا اصخش نأ ضرف ولف «ةّيدرفلا تالاحلا يف ىتح لب .هزاوجب مزتلن

 .ًاضيأ ٍئنيح هزاوجب مزتلنف ابرلا الإ هل رخآ قيرط الو برشملاو لكأملا

 ندملا ضعبو لصوملا اولتحا نيذلا «نيقراملا شعاودلا عم برحلا مايأ ثحابملا هذه ءاقلإ ناك(١)
 لك ّبهف يئافكلا داهجلا ىوتف :ةئفذ يناتسيسلا ديسلاب ةلثمتملا ايعلا ةيعجرملا تردصأف ةيقارعلا
 .نيقراملاءادعألا ىلع رزؤملا رصنلااوقّقح ىّتح تاسّدقملادلب نع ٌبذللابابشوابيش قارعلا لهأ
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 يف ٌّنحلا اذه هل يمالسإلا مكاحلا ْنأ ىلع ليلدلا وهام :سماخلا رمألا
 اعبت امرحم وأ ابجاو حابملا ءيشلا لعجي نأ يف ليلدلا وهام يأ ..غارفلا ةقطنم

 !؟دراوملا فالتخال

 اي :ىلاعت هلوق وه دنتسملا نأب :كلذ نع كتث ديهشلا ديسلا باجأ

 مل تنث هنكل «"”6#مدكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ

 رمألا يلوأ - فصولا اذه تابثإ نأ وه ةلالدلا هجو لعلو «كلذل ابيرقت ركذي
 دارأو ًاحابم ءيشلا ناك اذإ ام هنم دوصقملا نوكي نأو دب ال يمالسإلا مكاحلل -

 ول امك كلذو «ةّينمزلا ةرتفلا اهيضتقت ٍةحلصمل هتمرحب مكحي وأ هبوجوب مكحي نأ

 يف رمألا يلوأ نم وهف .كابنتلا ةمرحب مكحي وأ ًالثم عافدلا موزلب مكحي نأ دارأ

 زع هللا لبق نم اهمكح نّيبملاو ةموسرملا ةحاسملا اّمأ .هتعاطإ بجتف ةحاسملا هذه

 .اهيف فرصتي نأ هل سيلف لجو

 قالطإلا لحمل ُماَّييغ نيموصعملا ريغ لمشي ال روكذملا ليلدلا نكلو ءاذه

 قالطإلا يف انانبم عم ةصاخ ءموصعملا عم الإ بسانتيال وهو «ةعاطإلا موزل يف
 ءًاعقاو دّيقملا هنم ديرأ اذإ ًافرع ًانجهتسم نوكي نأ وه هداقعنا طرش ّنأب انلق يذلا
 مالسلا مهيلع ةمئألا وه رمألا يلوأ نم دوصقملا نإ لاقو مّلكتملا رهظ ول انهو
 .ديقت ملاذامل هل لاقي الو كلذ هنم نجهتسي الف

 .لكشم رمألا ةالو نم نيموصعملا ريغ يف ليلدلا اذهب كسمتلا نوكي هعمو

 ظافحلا يه يمالسإلا مكاحلا ةفيظو تناك امدعب هْنِإ :لاقي نأ ردجألاو

 هبشأ امو ةّيميلعتلاو ةيعاتجالاو ةيداصتقالا اياوزلا لك نم مالسإلا دالب ىلع
 ىلإ ةبونلا تلصول (موصعم) ّيمالسإ مكاح كانه نكي ملول ثيحب .كلذ
 نأ لمتحي ال ذإ ؛مالسإلا دالب ىلع ظافحلا ين نيفقثملاو نيعاولا نينمؤملا لودع

 اذإو «مالسإلا دالب يف ىضوف رومألا ريصتو رمألل لو الب ةيمالسإلا دالبلا كرتت
 ةلالدلابف «ةيمالسإلا دالبلا ىلع ةظفاحملا هيلع بجي يّدصتملا اذه نأب انملس

 داريتسالا عنم هل ٌىحي هنأ ىنعم |مف «ةيوغللا مزلي الإو هتعباتم بجت ةيمازتلإلا

 )١( :ءاسنلا ةروس 089.
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 ىلع بجي الو - هموزلب انلق يذلا - مالسإلا دالب ىلع ظافحلل ةنيعم ةلود نم

 !!؟هتعباتم نيملسملا

 .ةياور وأ ةيآ أ ىلإ ةجاح نود نم احضاو رمألا نوكي ةيحانلا هذه نم نذإف

 ىلع ةظفاحملا هتمهم ماج هوجو مورد انضرف نأ دعب :ىرخأ ةرابعبو

 0 ا وبا وما

 ةلودلاف ؛هعيطنو هءارو ريسن نأ انم مزلي هّلك اذهب انمّلس اذإف ءبسانملا لكشلاب

 ىلع مزلي ةيمازتلإلا ةلالدلابف سانلل ءاملاو ءابرهكلا ةئيبت الثم اهمزلي ناك اذإ

 لوهجم ةعيرذب عّرذتلا مهل قحيالو ءامل ءاملاو ءابرهكلا روجأ دذست نأ سانلا

 كل هئيبت يتلا يه ةلودلا نكل ٌحابم ءاملا نأ ٌحيحصف .كلذ هباش ام وأ كلاملا

 يف ماعلا ماظنلا رمتسي ىتح روجألا ديدست كيلع انه نمو .كتيب ىلإ هلصوتو

 .ماظنلا لتخيو ىضوفلا لحت هفالخبو ءعيمجلل تامدخلا ريفوت رسيتيو ةلودلا

 ةعيرشلا دصاقم نيبو غارفلا ةقطنم نيب قرفلا وهام :سداسلا رمألا

 .غارفلا ةقطنم ناونعب ماكحأ عّرشُت غارفلا ةقطنم يفف ؟ةلسرملا حلاصملاو

 مّرحيف .ةعيرشلا دصاقم نم اّنأ ىلع اماكحأ ردصي ةعيرشلا دصاقم بحاصو

 !؟ةنيعم ةهج يف لاومألا عمتجت ال نأ باب نم ابرلا ةجيتن اهتجيتن ةليسو لك

 ةيلك ىربك دوجو ضرتفيف ءًايمزج مكحلا نوكي غارفلا ةقطنم ين :باوجلا

 ىربك هذهف (تالاجملا ىتش - ى نوعا ذيج لع هلدياكلا مرر رت بج

 ةسدنه لاو بطلا نوسردي ةّلئ ىلإ جاتحن) :وحن ؛اضيأ ةّيمزج ىرغصلاو «ةّيمزج

 ىرغصلاو ةّيمزج ىربكلا تناك اذإف ءأضيأ ةيمزج ةّيضق هذهف «(كلذ لكاش امو
 ةسارد بوجوب مكحيف ءلاكشإ الب ةّيمزج نوكت نأ دبال ةجيتنلاف .كلذك تناك

 .ادبأ انه ّنظلل عابّتإ دجوي الو ءكلذ وحنو ةسدنهلاو بطلا

 فرعت فيك ذإ ؛ُي ّيمزج ءيش دجوي ال هنإفءةعيرشلا دصاقم يف هفالخب اذهو

 00 0 ل _ مزجلا وحنب - ةعيرشلا دصقم
 ال ةّلعلاف ءاندنع ةلوهجم اهتاكالمو ماكحألا للعف ّنظلا وه كلانهام صقأف
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 ٍلئنيحو ءطرشلا وأ عناملا مدع نع لفغي دقف علطا ولو «لقعلا اهيلع علطي

 نم ٍدروم يف مزج لصح ول معن .اهتاكالمو ةعيرشلا دصاقمب مزجي نأ نكمي

 .مزجلا لوصح مدع يه ةداعلا نكلو ؛كلذب انمّلسل دراوملا

 .ركذ امو غارفلا ةقطنم نيب قرافلا وه اذه

 تباثلا نيب طبرن فيك هنأ وهو ٌلاكشإ وأ ٌلؤواست كانه :عباسلا رمألا

 دقف .«ةمايقلا موي ىلإ ةيقابو ةتباث يه - فرعن امك - ةعيرشلا ماكحأ نإف ؛رّيغتملاو
 يلالح سانلا اهيأ :نيِْب لوسر يدج لاق» :هلوق همك رقابلا مامإلا نع ءاج

 ين لجو ّرع هللا مهنيب دقو الأ «ةمايقلا موي ىلإ مارح يمارحو .ةمايقلا موي ىلإ لالح
 هل هللا دبع ابأ تلأس» :ةرارز نعو «“' !«يتريسو يتنس يف مكل امهتنيبو .باتكلا

 الو هريغ نوكي ال ةمايقلا موي ىلا ادبأ لالح دمحم لالح لاقف ؛مارحلاو لالحلا نع

 جاتحت ائيش عدي مل ىلاعتو كرابت هللا نإ» :ِهلَكي رقابلا مامإلا نععو ,"”(هريغ ءيجي

 هيلع لعجو ءًأّدح ٍءيش لكل لعجو .هلوسرل هنّيبو ؛هباتك يف هلزنأ الإ ةمألا هبلإ
 .2(ًادح ّدحلا ىّدعت نم ىلع لعجو .هيلع ٌلدي ًاليلد

 موي ىلإ ريغتت الو ةتبا يه - ثيداحألا هذه ىضتقمب - ةعيرشلا ماكحأف

 ةمئالم ماكحألا هذه نوكت فيكف «رمتسم دّدجتو رّيغت يف يه ةايحلا |هنيب«ةمايقلا

 !!؟ةايحلا تاريغتم بعوتستو ةنمزألا لكل

 :ةفلتخم ءاحنأ ىلع مالسإلا ماكحأ ْنِإ :لوقن باوجلا ماقم ينو

 ٌجحلاو موصلاو ةالصلا بوجو لشم دبألا ىلإ رّيغتلا لبقي ال :لوألا وحنلا
 لعقلاو انزلا ةمرحو ةاكزلاو سمخلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 ٍلئاقل نكمي الو دبألا ىلإ ةّرمتسم ماكحألا هذه نإف .كلذ لكاش امو ملظلاو

 ٌحضاو باوجلا َّنإف ؟ماكحألا هذه رمتست فيكف تروطت دق ةايحلا َّنِإ لوقي نأ

 .ع تيبلا لآ ةعبط 2.١19 ص .7ا/ج «ةعيشلا لئاسو )١(

 ١9. ثيدح .سيياقملاو يارلاو عدبلا باب 208 ص ١2ج «يفاكلا (0)

 ١١. ثيدحلا .,ديدحتلا باب ١75١« ص الج «يفاكلا رف



 جاتحي [ئاد ناسنإلاف .ةيرطف ةيزيرغ ةجاح يه ماكحألا هذه ىلإ ةجاحلا نأل

 كلذكو ءكلذ ريغ وأ موصلا وأ ةالصلا لالخ نم لجو ّرع هللاب طابترالا ىلإ

 لاني الرش شيره ناو يربلا لتقو ةقرسلاو ملقا يتافلار لكلا ةمرح
 ىنغتسي نأ نكمي ال هنإف مونلاو بارشلاو ماعطلا ريظن اذهو نامزلا فالتخاب

 نأ ناسنإلل نكمي الو ةيزيرغ ةجاح يه ماعطلا ىلإ ةجاحلا نِإف ناسنإلا اهنع

 .مون وأ بارش وأ ماعط نود نم شيعي

 لالخ نم لجو رع هللاب طابترالا ىلإ جاتحن ال نحن :لئاق لوقيدق انهو

 رارسأ نم ريثكلا ناسنإلا فشتكاو نامزلا رّوطت دقف «تادابعلاو سوقطلا هذه

 !!؟ هناحبس هتردقو هتمظع نع اهيلع لصح ىتلا ةفرعملا هذه لالخ

 ءاهدحول لجو زع هللاب طابترالا لثمتال ةفرعملا هذه :لوقن .حضاو هباوجو

 يذلا لجوزع هللاب طابترالا اذه دّسِجت تاقلح ةلسلس نم ةقلح يه لب

 ةمظعلا يلجتو ناميإلا خوسر يطعي اهب نوكلا اذه رارسأ يف رّبدتلاو ركفتلاب أدبي

 يتلا ةيدابعلا سوقطلا هذه ربع ناميإلا اذه قّمعتي مث ةيرشبلا سفنلا يف ةيمإلا
 موصلاو ةالصلا لالخ نم ايفرظو ايونسو ايموي هّبرب ناسنإلل لاصتالا ددجت

 .اهوحنو ججحلاو ةاكزلاو

 هل ةيرورض ةجاح لكشت ىتلا تادابعلا هذه نم هل صيحم ال ناسنإلاف

 تاساردلا هتتبثأ امك - ناسنإلا يف ىحورلا دعبلا ذإ ؛برشلاو لكألا ىلإ هتجاحك

 .هيف يداملا دعبلا نع فلتخي ال -22”سفنلاو راثالأ ىملع يف ةرصاعملا

 تباثلاو رّبغتملا نيب طابترالاو نامزلا رّيغتب رّبغتلل ةلباق ماكحأ :يناثلا وحنلا

 اذهو .اهيف دبعم دوجو نم اهفاشتكا مت ةيرثأ ةنيدم لت مل هنأ ىلإ راثآلا ملع يف تافاشتكالا ريشت )١(

 ةجاح يه ةيدابعلا سوقطلا ةسرامو ةدابعلل ناسنإلا ةجاح ْنأ ىلإ حيرصو حضاو لكشب فشكي

 روعشلا نأ ةرصاعملا تاساردلا تدكأ سفنلا ملع ينو ءاهنع يلختلا ناسنإلل نكمياال ةخيتفار

 باتكلا ىده ىلع تايهلإلا :رظنا .ةيرشبلا سفنلا داعبأ نم عبارلا دعبلا وه يحورلاو ينيدلا
 ١7. ص ١ج «يناحبسلا خيشلل ءلقعلاو ةنسلاو
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 اودعأو# :ةميركلا ةيآلاب ًاقباس هلانلثم امك «ماكحألا نم وحنلا اذه يف لصحي

 نامزلا كلذ ين *ةّوق نم# ىلاعت هلوق قادصمف ©” 4ةّوق نم متعطتسا ام مه

 سرفلاو سوقلاو مهسلاب لثمتي قادصملا ناك اقباسف ءاننامز يف هنع فلتخي

 مكحلا دجن انهف .. اهريغو تارئاطلاو تابابدلاب لثمتي مويلاو ءفيسلاو حمرلاو

 لاثم اذهف ءرّيغت قادصملا نكلو (ءادعألا ةهجاومل ةوقلا دادعإ موزل وهو)اتبا

 .مالسإلا يف ريغتملاب تباثلا طبرل

 قادصمف , 2” «*فورعملاب ّنهورشاعو# :ىلاعت هلوق ءاضيأ ليبقلا اذه نمو

 قادصم اقباسف «رضاحلا اننامز يف هنع فلتخي قباسلا نامزلا يف فورعملاب ةرشاعملا

 ريفوتب قدصي اذه اننامز يف نكل ؛ةطيسب رومأب ققحتي دق فورعملاب ةرشاعملا
 .ىرخأ تامزلتسمو ةقشو لقتسم نكس

 نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنِإ# :ىلاعت هلوق ءاضيأ ليبقلا اذه نمو

 هللا نم ةضيرف هللا ليبس ينو نيمراغلاو باقرلا ينو مهبولق ةفّلؤملاو اهيلع نيلماعلاو

 ينو# :و .#ءارقفلل# :ىلاعت هلوق وه هيف دهاشلا عضومو ."”4 ميكح ميلع هللاو
 ةقادصم رّيغتي «(ءارقفلا) ناونع اذكهو (هللا ليبس يف) ناونع ْنِإف هللا ليبس
 الثم لافطألا ميلعتل ةسردم ءانبب لشثمتي ناك ًاقباس هللا ليبس نإف «نامزلا رّبغتب

 ملعن ةيئاضف ةانق حتفب نوكيف اذه اننامز يف اّمأ .كلذ لكاش امو رسج ءانب وأ

 نامزلا كلذ يف ريقفلاو ,مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ميلاعتو ماكحأ سانلا اهيف

 اذه اننامز يفاّمأ ءلاملا نم نّيعم ٌرادقم وهو هتنس توق كلمي ال نم وه ناك

 «كلذ ريغو ًانويزفلت الو ةرايس الو ًاتيب كلمي ال نم ىلع قدصي ريقفلا ناونعف

 . نامزلا رّبغتب ريغتي قادصملا نكلو تباث مكحلا دجن انهف

 ةعيرشلا يف رّيغتملاب تباثلا طبرل قيداصم اهلك اهوحنو ةلئثمألا هذهف
 هّنأو نامزلا ةلأسم ىلع دكؤت ةّيعرشلا صوصنلا ضعب اندجو لب «ةيمالسإلا
 ةملكلاك ءرومألا ضعب عم يعرشلا يطاعتلا يف نامزلا رّيغت ظحالي نأ يغبني

 5١. :لافنألا ةروس )١(
 18 :ءاسنلا ةروس(0)

 .55 :ةيوتلا ةروس (8)
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 مكبادآ ىلع مكدالوأ اورسقت ال١ :لوقي نيح ِهلَكيط نينمؤملا ريمأ انالومل ةيبهذلا

 .""(مكنامز ريغ نامزل نوقولخم مهنإف

 ةحاسم اضيأ كرت وهف «ةنباث اماكجأ عّرش امك مالسإلا نإ :ثلاثلا وحنلا
 ضرف ولف «ةايحلا ماظن ظفح موزل ناونع تحت اهئلمي نأ يمالسإلا مكاحلل غارف

 نوناق ىلع وأ ءيرابجإلا دينجتلا ضرف ىلع اذه اننامز يف فوت ةايحلا ماظن نأ
 ضرفي نأ يمالسإلا مكاحلل نكميف ءرفسلا زاوجو ةّيسنجلا ىلع وأ «ةريشأتلا

 نكل ةمايقلا موي ىلإ ٌتباث مكح اذهو «ةايحلا ماظن ظفح باب نم رومألا هذه
 .نامزلا فالتخاب فلتخي هقادصم

 .(ررض ال) ةدعاق لشم ,ءعرشلا اهدجوأ ةّماع دعاوق كانه :عبارلا وحنلا

 اورطضاامو.هيلعاوهركتساام يتّمأ نع عفر) ةدعاقو «(جرح ال) ةدعاقو

 ةدعاقو .ةّيلحلا ةدعاقو .(رذعلاب ىلوأ هللاف هيلع هللا بلغ ام) ةدعاقو «(هيلإ

 لك يف اهقيبطت يرجي يتلا ةّماعلا دعاوقلا نم اهوحنو«ةءاربلا ةدعاقو «ةراهطلا

 ةيودأ وأ ةشمقأ كانه نأ ضرف ولف ؛لاح نود لاحب ديقتت الو نامزو فرظ

 برشن ال وأ شامقلا لسغن نأ مزلي لهف ةيمالسإلا دالبلا جراخ نم انيتأت

 سيل يتلا - ىرخألا رومألا اذكهو مهلبق نم سّججنتم هنأ لامتحال ءاودلا

 !؟-موحل اهيف

 .ةّيلحلا وأ ةراهطلا لصأ اهيف يرجي اهّلك لب ءالك

 قح يف يرجيالو نيملسملا ّقح يف يرجي ةراهطلا لصأ نإ :لئاق ّنلوقيالو
 !؟نيملسملا ريغ

 لعل ذإ ؛نيملسملا ريغ ٌّقح يف ةراهطلا لصأ نايرج نم عنامال :لوقن انف
 نإف ؛ةراهطلا لصأ يرجي ال اذامل إنيحف .هوسّجني ل مهل يذلا شارفلا اذه
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 !!؟نيملسملاو مالسإلاب دّيقي مل ةراهطلا لصأ

 ناسنإلا قلحي ملاذإ جرحلا مزليام ٍدروم يف هنأ انضرف ول لاحلا اذكهو

 ةيحللا قلح هل زوجي لهف ءررضلا هنم مزلي وأ .كلذ لعفي مل اذإ سبحي وأ «هتيحل
 ىطعأ يتلا دراوملا نم تارشعلا اذكهو .. كلذ هل زوجي معن لوقي عرشلا ؟

 اهتالاح فلتحم ىلع ةايحلا تارّيغتم عم مئالتي هتلعج ةريبك ةنورم اهيف مالسإلا

 .اهتاعونتو

 :رومأ ةلمج ىلإ رظنلا تفلن ماتخلا يفو

 ةبكاومو روطتلاو ملعلا عم ىفانتي ال امك مالسإلا ْنِإ لوقن :لّوألا رمألا

 ةينآرقلا صوصنلا كلذل دهشي امك عادبإلاو روطتلاو ملعلا نيد وهف «ةيندملا
 .مولعلا فلتخم يف صصختتلا ىلع سانلا ثح يف هاي نيموصعملا ةريسو ةيوبنلاو

 رطألاو «ةيقالخألا طباوضلا نمض كلذ لك نوكي نأ وعدي هسفن تقولا يف هّنأ الإ
 نأ كقح نم تنأف ؛ماعلا ماظنلا لتخيف نيرخآلل ةيذأ وأ اررض بّبست ال يتلا
 ءايربألا ىلع اهيمرتو ةيرذ ةلبنق عنصت نأ كقح نم سيل نكلو «ةرذ ملاع نوكت

 نكلو «ملعلا يف ةيلاعلا بتارملا ىلإ لصتو مّلعتت نأ اهقح نم تنبلاو ءسانلا نم
 .ةيمالسإلا قالخألاو فافعلاو باجحلا طباوض نمض كلذ نوكي نأ بجي

 يذلا ديلقتلا كلذ ءنيرخآلل ىمعألا ديلقتلا ضفري مالسإلا :يناثلا رمألا

 لودلا دلقت نأ كل ّقحي تنأف ؛كدالبو كسفن رارقتساو كتباوثو كتتيوه كدقفي

 ةروطتم لحارم ىلإ مهلوصو ةيفيكو .مولعلل مهسيردت ةعيبط يف ةيمالسإلا ريغ
 مهذوذشو مهافارحنا يف مهديلقت كل زيجي ال هنكلو «يملعلاو ينقتلا بناجلا يف

 وأ .ءكتلوجر كدقفت يتلا رعشلا تاصق يف مهدلقت نأك ءيقالخألا مهبّيستو

 ضوفرم هلك اذهف ..لوبقم ريغو لجخم رهظمب كرهظت يتلا سبالملا يف مهدلقت
 .هب لبقي الو مالسإلا يف

 مكحلا ةفلاخم كل زيجت ةّماع دعاوق عّرش مالسإلا نأب انلوق :ثلاثلا رمألا
 يلَّوألا مكحلا فلاخيف هتيحل ناسنإلا قلحي نأ زيجي يذلا جرحلا دروم يف اى لوألا



 ةحفاصم نكمأ ولف ءمكحلا اذه قيبطت يف لهاستلا هانعم سيل «قلحلا ةمرحب

 ةرشابملا ةسمالملاب اهتحفاصم كلزيجي الف ام دروم يف باجح ءارو نم ةأرمإ

 هللاو .ناسنإلا نم عروو ىوقت ىلإ جاتحي همدعو جرحلا صيخشتف «جرحلا ةّجحب

 .كلذ ىلع هبيسح وهو ناسنإلا بلق يف اب فراعلا

 رّيغتلا نأ يهو ءاقباس اهيلإ انرشأ ةلأسم ىلع ديكأتلا ديعن :عبارلا رمألا

 ةتباث يهف ماكحألا اّمأ ءطقف قيداصملا يف رّيغت وه اّنِإ ةعيرشلا يف هانركذ يذلا

 دّمحم لالح نأب درو امو «قيداصملا رّيغت نيب ةافانم دجوت ال هعمو «ريغتت الو

 ةعيرشلا يف تباث مكحلاف «ةمايقلا موي ىلإ مارح همارحو ةمايقلا موي ىلإ لالح وَ
 .ريغتي يذلا وه قادصملا نكلو

 فني



 ةعباسلا ةدئافلا

 نيدلا ىف هففتلا

 .ةيعرشلا ماكحألا يف هّقفتلاو نيدلا يف هّقفتلا نيب ٌقراف دجوي هّنِإ :لاقي امّبر
 قدصي الف ءاهوحنو هقفلاو ريسفتلاو دئاقعلا لمشي عسوأ ٌناونع نيّدلا يف هّقفتلاف
 نيصلو طل ييرعلا اكن ريحني راك انيس دا و داك دل صدقا ع
 يف ذوخأملا نإ ثيحو ءىرخألا باوبألا ضعب وأ ًالثم دئاقعلا باب يف ٌةقفت هل

 نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف# :لوقت يتلا ةميركلا ةيآلا

 نيدلا يف هقفتلا ناونع وه "”4نورذحي مهّلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو
 ديلقتلا عجرم ىلع يغبنيف ءطقف ةّيعرشلا ةّيهقفلا ماكحألا يف هقفتلا ناونع سيلو

 اهيف ملعألا نوكيو نيدلا مسا اهيلع لمتشي يتلا مولعلا ةّيقبب ملم نوكي نأ
 .لاقيدقاذكه ..طقف طقف ةّيعرشلا ماكحألا يف ًاهيقف نوكي الو هديلقت حمصي ىّتح

 :باوجلا

 مالك اهيف دجوي لب «ديلقتلا زاوجل دنتسملا يه ةميركلا ةيآلا تسيل :الوأ

 «ةريسلا وهو كلذ يف مهم دنتسم اندنع دجوي امّنإو «هيلإ ريشنس ةيحانلا هذه نم
 عجرت سانلاف .هصاصتخا يف لك صاصتخالا لهأ ىلإ عوجرلا تزاجأ ةريسلاف

 بحاص هنأل راجنلا ىلإ عجرتو ؛هنف يف صاصتخا بحاص هنأل بيبطلا ىلإ
 يذلا هنف يف صاصتخا بحاص وه كلذك هيقفلاو ءاذكهو «هنف يف صاصتخا

 هذه نم هيلإ عوجرلا زوجيف ؛هيعرشلا اهتّلدأ نم ةيهقفلا ماكحألا طابنتسا وه
 ال صاصتخإلا توبث نم ردقلا اذه ىلع تلد دق - ةريسلا يأ - يهو «ةيحانلا

 .بولطملا تبثيف ءعراشلا نم اهنع عدر تبثي مل ذإ ؛ةاضمم ةريس يهو رثكأ

 ا يول ةروه (1)



 تدافأ اذإ هبوجوو ديلقتلا زاوج ديفت يه ةميركلا ةيآلل ةبسنلاب :ايناث
 دفي ملوأ ملعلا - رسكلاب - نيرذنملا راذنإ دافأ ءاوس يأ ءاقلطم رذحلا بوجو

 .اهنم هدفتسن ملرادقملا اذهو ءرذحلا - حتفلاب - نيرذنملا ىلعف ملعلا

 كلذ دفي ملوأ ملعلا راذنإلا دافأ ءاوس يأ «راذنإلا قلطم تدافأ يه معن

 رذحلا بوجو اّمأ .مهموق ىلإ اوعجر اذإ راذنإلا نيدلا ين نيهقفتملا لع بجيف

 .اهنم هتدافتسا نكمي الف -ملعلا راذنإلا دفي ملول ىتح يأ - اقلطم

 قلطم اهنم دفتست ملو راذنإلا قلطم ةيآلا نم تدفتسا اذامل :تلق نإ

 !ا؟رذحلا

 راذنإلا ةيحان نم ةيآلاف ؛:ةميركلا ةيآلا يف دراولا ريبعتلا سفنل :تلق

 كّسمتتف ؛ءيشب دّيقي وهو ءرمأ دجوي انهف .*مهموق اورذنيلو# :تلاق
 اذهف .«؟نورذحي مهلعلا :تلاق رذحلا ةيحان نمو «ةيحانلا هذه نم هقالطإب

 نود لاح يف رذحلا لوصح ديفت (لعل) ةملكو «قالطإ الف هيف رمأ ال ريبعتلا
 .ملعلا مهل الصحي امدنع نورذحي مهّلعل يأ ءلاح

 دّلقملا ىلع بجي ديلقتلا يف هّنأل ؛ديلقتلا ةلأسم نع ةّيبنجأ ةيآلا هذهف نذإ

 .ملعلا هل لصحي ملنإو ًادّبعت يتفملا هلوقي ام لبقي نأ يماعلا

 دئاقعلا باب يناّمأ ,ةّيهقفلا ماكحألا باب يف الإ زوجي ال ديلقتلا نإ :ًاثلا

 ضعب يف معن «تاملسملا نم اذهو ًادهتجم صخش لك نوكي نأ مزليف كلذ ريغو
 ال وهو ٌملع وه لب ًاديلقت سيل اذهف نيرخآلا مالك نم ملعلا هل لصحي تالاحلا

 لوقن ٍئتنيحف اذهب انلبق اذإو ءديلقتلا زوجي الف ملعلا هل لصحي مل اذإ اّمأ هب سأب

 بجي يأ .*نورذحي مهّلعل ...مهموق اورذنيلو# :تلاق منيح ةميركلا ةيآلا نإ

 دروم نوكت يتلا يه اهتإف ؛ةّيهقفلا ماكحألا باب يف نكلو ًادّبعت رذحلا مهيلع
 .ديلقتلل ًادروم تسيل يهف كلذ ريغو ٍدئاقع نم ىرخألا رومألا اّمأ ءديلقتلا
 عجرم ةّيدجاو رابتعا ةميركلا ةيآلا نم ديفتسن نأ نكمي ال ساسألا اذه ىلعو

 ال هقفلا رومأب رصحني رذحلاو ديلقتلا نأ ضرف امدعب ىرخألا مولعلا ىلإ ديلقتلا
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 .اهنم رثكأ

 زاوج طرش نكلو ةّيهقفلا ماكحألاب رصحني ديلقتلا نأ حيحص :تلق نإ
 هقفلا يف يأ- نيدلا يف ًاهقفتم عجرملا نوكي نأ ةّيهقفلا ماكحألا يف ديلقتلاو لمعلا

 يف هيلإ عوجرلل ازّوجم نوكي يذلا وه هقفلا ريغو هقفلا يف ههقفتف «- هقفلا ريغو
 .ةّيهقفلا ماكحألا

 .هنم رذحأ نأ مزلي هب ُترِذَنأ مف ءرِذنأ مب هنإ ؟نوكي مب رذحلا نإ :تبلق

 يف هقفت [ب وه راذنإلا نإ ؟راذنإلا نوكي مب لوقنو راذنإلا ىلإ لؤاستلا لقننو

 نيدلا يف هب هقفت |مف «نيدلا يف هقفتلل ًاقادصم نوكي ام وه راذنإلا قّلعتمف «نيدلا

 ةيحان نم رذحلا بجي يلاتلاب راصف «هنم رذحلا بجي يذلاوهو هبرذني يذلاوه
 رصحنتف هب ِهَّقَمُت مب نوكي راذنإلاو «راذنإلا قّلعتم يه اهّئأل ةّيهقفلا ماكحألا
 نأ وه ديلقتلا عجرم يف مزاللا نأ تبثيف ؛ةّيهقفلا ماكحألاب نيدلا يف هقفتلا ةرئاد
 رذحلاو كلذب وه هراذنإ نأل ءرثكأ ال ةّيهقفلا ماكحألا يف ًاهيقفو ًادجاو نوكي

 ."”كلذ نم رثكأب نوكي نأ مزليال

 ففي

 راذنإلا قّلعتم مادام :لاقيف (هظفح ماد) ذاتسألا خيشلا ةحامس هركذ امل رخآ نايبب باجي نأ نكميو )١(
 نيدلا مولع نم اهريغ نود ريسغلا نم عابتإلاو ديلقتلا لحم يهاهتأل ؛ةّيهقفلا ماكحألا وه
 رصحل هجو الو كلذ يف لخد هلام لك طابنتسالا تامّدقم يف لخديف ءاهوحنو ريسفتلاو دئاقعلاك

 هل نوكت ايندلا يف صاصتخا ّيأك «طابنتسإلل ةمّدقمك طقف نيدلا مولع وأ دئاقعلا مولعب هقفتلا
 وه الثم بطلاف .هيف ناقتإلا ةجرد ىلإ صاصتخالا بحاص لصوت اهنأ الإ هنع ةجراخ تامّدقم

 بطلا بتك نأل ؛ةيزيلكنالا ةغللاب ملم نوكي نأ هيف صصختلا ديري نمل يغبنيو يصصخت ملع
 .هقفلا اذكهو ؛ملعلا اذه نع ةجراخ يه ةيزيلكنالا ةغللا نأ لاحلاو ,ةغللا هذهب يه اهبلغأ
 مولعك ةياغلا هذه ىلإ ةلصوملا مولعلا نم ةلمج نقتي نأ هيلع ةيهقفلا ماكحألا طابنتسا دارأ نمف

 «طابنتسالا نم نكمتي ىتح ءاهريغو .لاجرلا ملعو ةياردلا ملعو هقفلا لوصأو قطنملاو ةيبرعلا
 صرحت تامّددقملا نم ردقلا اذهو .رثكأ ال هلمع ىلع هنيعي يذلا ردقلاب اهنم هذخأ نوكي نكلو
 دمحلاو داهتجالا ةجرد ىلإ لوصولا يف نيبغارلاو نيسرادلا عيمجل هريفوت ىلع ةيملعلا تازوحلا

 .بناجلا اذه يف ضعبلا هدروي يذلا لاكشإلا هعم يفتني امم هلل



 :ةيلاتلا رومألا ةظحالم هيلع ىغبنيف ام ًاَّضن هيقفلا هجاو اذإ

 فلتخي (ّبرف ؛انرصع يف سيلو رودصلا رصع يف ّصنلا رهاظب ذخألا :ًالّوأ

 روهظلا كلذب ذخألا وه انيلع مزاللاو ءرودصلا رصعو انرصع نيب روهظلا
 ناك منيح هلكيِط مامإلا نأ رابتعاب ؛حضاو ءيش اذهو ءرودصلا رصع يف تباثلا

 يف ةفراعتملا بيلاسألاو رهاوظلا قبط نارواحتي |مهف لأسي لئاسلا ناكو ثّدحتي

 .اننامز يف سيلو رودصلا رصع يف ّصنلا رهاظب ذخألا انيلعف نامزلا كلذ

 هسفن روهظلا وه نآلا همهفن يذلا روهظلا نأ تبثن فيكو :لأست دقو
 !؟رياغت دجوي هلعلف .هب ذخأن ىّتح رودصلا رصع يف ًاتباث ناك يذلا

 ّصنلا رودص رصع يف روهظلا ىلع رادملا نأ لبقن نحن :ىرخأ ةملكبو
 !؟اهروهظ صخشن فيكف ةرتفلا كلت شعن مل نحن نكلو

 ةناعتسالا وه ّصنلا رودص رصع يف روهظلا صيخشتل قيرطلا :باوجلا
 بسحب وأ ءأقباس لقنلا مدع ةلاصأب هنع رّبعي ام وأ .ىرقهقلا باحصتساب
 ين لصألا اذه نع مالكلا مّدقت دقو «ةغللا يف تابثلا ةلاصأب رصاعملا ريبعتلا

 .ةّمث عجارف «ةمدقتملا دعاوقلا نمض .فرعلاب كّسمتلا :بلطم

 ماعلا فرعلاو ةغللا طباوض قفو همهفيو ّصنلا أرقي نأ هيقفلا ىلع :ًايناث
 فرع يف وأ ام دلب يف هلعلف ؛ةّصاخلا ةئيبلاو صاخلا طيحملاو ٌصاخلا مهفلا قفوال
 ةملك يف امك ماعلا فرعلاو ةغللا يف هانعم نع فلتخي ىنعم ظفلل نوكيام
 يف نكلو «مزجلا ال ناحجرلا ىنعم اهنم داري ةقطانملا حلطصم يفف ءالشم (ّنظلا)
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 لمعتسا دق ميركلا نآرقلا ظحالن لب «نيقيلاو ملعلا ىلع ىتح قلطت دق ةغللا

 .'""هنم ةديدع دراوم يف نيقيلاو مزجلا دروم يف ةملكلا هذه

 .نيفرطلا يواست ىلع ةملكلا هذه قلطت قطنملا يفف (كشلا) كلذكو

 كشلاو لامتحالا لمشت يه ظاحللا اذهبو ءملعلا فالخ اهب داري ةغللا يف اهنيب
 .ملعلا فالخ يه - ةيقطنملا - تاحلطصملا هذه لكف ؛يقطنملا ىنعملاب ٌّنظلاو

 فرعلاو ةغللا طباوض قفو همهفي نأ ّصنلا أرقي نيح هيقفلل يغبني هيلعو
 (”صاخلا فرعلا ال ماعلا

 ريسي الو ّصنلل ةيقباطملا ليلادملا عم لماعتي نأ هيقفلا ىلع يغبني :ًاثلا

 حجري نأ نكمي ًانايحأ نكلو «ةنيرق ىلإ جاتحيف اهريغ ىلع لمحلا اّمأو ةّيقباطملا

 لمتشت ةعساو ةغل ىه ةيبرعلا ةغللا نإف ؛ةيانكلا وأ زاجملا ةدارإ هيقفلا

 ؛يقباطملا ىنعملا ةعباتم وه يلَوألا لصألاف ,كلذ ريغو ةراعتساو ٍةيانكو زاجمو

 دوجو نود نم يلّوألا لصألا اذه نع هيقفلا جرخي دق تالاحلا ضعب ين نكلو

 نسحب هيلع حلطصي ام ىلإ جاتحي اذهو «ةيانكلا وأ زاجملاب ذخأيو ٍةحضاو ةنيرق

 ةيانكلاو زاجملاب ذخأت كلعجي نايحألا ضعب يف ميلسلا قوذلا ىضتقمف «قوذلا

 .ةحضاو ةئليرف دوجو مدع مغر

 ما ورانا يب يوم ب يد ور جد هس

 7 :ىلاعت هلوقو «47 :ةرقبلا «4َنوُعِجاَر ِهْيَلِإ ْمُنَأَو ْمِهيَر اوَقَلّم مهتأ َن َنوُنْظَي َنيِذّْلا» ىلاعت هلوق
 0 نيف ةروبم 4ةانك انآ دوُواَد لطَو) 0 :تلصف :4 ص نّم مك اَم اوُنَظَ
 ديسلل - نازيملا ريسفت :رظنا ..اهريغو ٠"« :ةقاحلا (4ةيِباَسِح ٍِقاَلُم نأ ُتدَتَظ نِإ» :ىلاعت هلوقو

 .ةمدقتملا دراوملا نايب يف - يئابطابطلا
 تقلطا يتلا ءاوجألا فرعن نأ انيلعف «ةنيعم ةملك نايب يف ام دروم يف تاياورلا تفلتخا اذإ ءمعن (0)

 | .يناعملا هذه نيب عمجلا ةلواحم مث ءاهانعم نايب يف فالتخالا ببس ةفرعمو ةملكلا هذه اهيف

 رخآلا اهضعب يفو ءلطر ةئاتتس يواسي ٌركلا نأ تركذ تاياورلا ضعبف ءالثم (ّركلا) ةملك يف
 ٌركلا رادقم باب ١1748:١« ةعيشلا لئاسو :دظنا] لتطر اضامو فلا قواسي كلا نأ تركذ

 نع فلتخي ىقارعلا لطرلاف «هنم دارملاو ّركلا ىنعم نايب يف تاياورلا تفلتخا انهف «[ لاطرالاب
 !!؟تاياورلا هذه هدصقت لطر ّيأف «يندملا لطرلا نبع فلتخي يكملا لطرلاو ءيكملا لطرلا
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 :كلذ ىلع ةلثمألا ضعب برضنلو

 هللا دبع يبأ نع ملاس نب يلع هاور يذلا ثيدحلا يف درو ام :لوألا لاشملا

 مرحت محر يف هتفطن ّرقأ ًالجر ةمايقلا موي ًاباذع سانلا ّدشأ َنإ» :لاق هت قداصلا

 .يعانطصالا حيقلتلا ةمرح ٍثيدحلا اذه نم دافتسا ءاهقفلا ضعب ْنِإف «"”«هيلع

 .ةيبنجأ ةأرما محر يف عضيو لجر نم نميح ذخؤي نأ وهو

 ,ةروكذملا ةيلمعلا يف ةروعلا فشك يف يه انه ةمرحلا ةهج َنأب لاقي دقف

 لئاسولاب هنأ ضرتفنلو ةروعلا فشك ةلأسم نع رظنلا ضغنل :لوقن اننكلو

 نم وه جوزلا نأ ضرتفي وأ «ةروعلل رظنلا ىلإ ةجاح الب ءىشلا اذه متي ةئيدحلا

 هذه لهف .هتجوز محر يف هعضيو ّيبنجأ لجر نم ًانميح ذخأيف كلذ لعفي

 !؟مارح وأ ةزئاج ةيلمعلا

 0 ا يحل

 وأ ةقحاسملا وأ طاوللا وأ انزلا ناونع هيلع قبطني ال وهف ءًاضيأ ازئاج نوكيس

 لصأ هقح يف يرجيف ةروكذملا نيوانعلا دحأ هيلع قبطني ملاذإو .كلذ ريغ

 .زاوحلا تِبثي تبثيو ةءاربلا

 سانلا ّدشأ ّنِإ) :تلاق ةياورلا نأ ةهج نم ةمّرحم ةيلمعلا هذه نأب لاقي دق

 اذاملف ةمّرحم نكت مل اذإف «(هيلع مرحت محر يف هتفطن ٌرقأ ًالجر ةمايقلا موي ًاباذع

 .مارح يعانطصالا حيقلتلا نذإف !!؟اباذع سانلا ّدشأ صخشلا اذه نوكي

 حيقلتلا ٌمتول |ميف قدصي ىنعملا اذه نإ :ريخألا لوقلا ىلع دري نكلو
 ذحخوت نأب كلذو ؛محرلا جراخ حيقلتلا مت ول اميف قدصي الو .محرلا لخاد

 كلذ دعب عضوت مث محرلا جراخ ةيعانصلا بيبانألا يف نميحلاب حقلتو ةضيوبلا

 ةرتف هيلع تضم اذإ ًاصوصخ «ةفطن هنأ هيلع قدصي ال اذهف «ةأرملا محر يف
 اهلمشت ال ةياورلا نأب لاقي نأ نكمي ةلاحلا هذهف ءيعانصلا بوبنألا يف ةينمز

 محر يف ةرشابم نميحلا قيرزت ةلاح لمشت امنإو ءاهل ةيقب ةيقباطملا ةلالدلا بسحب

 !! ةّيبنجألا ةأرملا

 .(تيبلا لآ) 7١48:7٠7١ ةعيشلا لئاسو )١(
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 تاياورلا عم لماعتي ال يذلا - هيقفلل نكمي هّلك مّدقت ام لابق نكلو

 ىنعملا (هيلع مرحي محر يف هتفطن ٌرقأ) ب دوصقملا سيل :لوقي نأب - ادماج الماعت

 ةيبنجأ ةأرمإ محر يف نميحلا عضو وهو «هل ةيقباطملا ةلالدلا وأ .هل يقيقحلا

 .انزلا نع ةيانك وه روكذملا ريبعتلا لب

 دنتسملا لب «ةنيرق ىلإ عوضوملا جاتحيال لوقأ ؛كلذ ىلع ةنيرقب ينبلاطت دقو
 قوذلا بحاصو «قوذلا فالخ انزلا نود ةياورلا يسفتف ءريغال قوذلاوه

 اذه تضفر اذإو «ةقيلسلاب ىنعملا اذه فرعي اهبيلاسال هتفرعمو ةيبرعلا ةغللا يف

 ىنعملا ةدارإ لمتحي امكف «ةيحانلا هذه نم ةلمجم ةياورلا نوكت لقأ الف ىنعملا

 ىلع اهب لالدتسالا نكمي ال يلاتلابو ءاضيأ انزلا ةدارإ لمتحي ءاهنم يقباطملا

 .يعانطصالا حيقلتلا ةمرح

 هذه لوقأ لب ءيعانطصالا حيقلتلا زاوج ىلإ كلذب يهتنا نأ ديرا الو

 اندنع دجويو .يعانطصالا حيقلتلا ةمرح تابثإل اهب كّسمتلا نكمي ال ةياورلا

 عراشلا نإ لاقي نأ وهو يعانطصالا حيقلتلا ةمرح هلالخ نم تبثن رخآ كردم

 روكذملا قيرطلاو «ةداتعملا ةفولأملا ةّبعرشلا قرطلا لالخ نم الإ باسنألا ديريال
 .بولطملا تبثي كلذبو ءاهنم سيل - يعانطصالا حيقلتلا -

 مهجاوزأ ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو# :ىلاعت هلوق :يناشلا لاشملا

 مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف نيمولم ريغ مهّنإف مهناريأ تكلم ام وأ

 - ةيقباطملا اهتلالد ظاحلب - ةميركلا ةيآلا هذه نم دافتسي دقف ."2”#نوداعلا

 لحمل ءنيرخآلا جورف ىلإ رظنلا ةمرح :يناثلا .جرفلا ظفح موزل :لّوألا :نامكح

 !؟موزللا تبثأ نيأ نمف «حدم قايس ةيآلا قايس نكلو :لوقت دق

 ,#نوداعلا مه كئاوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف# :تلاق ةميركلا ةيآلا :لوقأ

 .ل-ه :نونمؤملا(١)



 1 01 ل ا واو و و عاج لا !؟ّضنلا هيقفلا مهفي فيك

 .موزللا ديفي اذهو ءعرشلا دودح ىّدعت دق كلذ يف فلاخملا نأ ينعي اذهو

 لب .نيمكحلا نيذه نايب ددصب تسيل ةميركلا ةيآلا :لوقن اننكلو ءاذه

 لاصتالا ْنأو ءانزلا ةمرح نع ةيانك وه جرفلا ظفحو ءانزلا ميرحت ددصب يه
 دودح ىلع ايذدعتو اءادتعا نوكي هادعامو «طقف جوزلا عم نوكي لالحلا يسنجلا

 ظ .عرشلا

 ينرعلا مهفلاو قوذلل بسانملا وه اذه لب .ءكلذ ىلع ةئيرق دجوت ال :لوقأ

 ةيحانلا هذه نم ةلمجم ةيآلا نوكت لقأ الو .برعلا ةغالب يف ريبعتلا بيلاسأل
 .اهم لالدتسالا ةيحالص نع طقستف

 ؛ةيعرشلا صوصنلل ةيقباطملا ةلالدلاب ذخأي نأ هيقفلا ىلع يغبني :ةصالخلاو

 اذهو «ةيئانكلاو ةيزاجملا يناعملاب ذخأي نأ هل يغبني نايحألا ضعب يف نكلو

 .حضاو وه اهك ةيراهظتسا رومأ يه رومألا هذه نأل ؛

 :ىنعملاب لقنلا اوزّوج دليل ةمئألا

 ّصنلا ظافلأ عم يشامتي نأ هيقفلا ىلع امك يهو ةيضق ىلإ ريشن انهو
 هءارو ريسي نأ هيلعف ٌمّرحم ناونعلا اذه نأب تبثأ اذإ ّصنلاف ءيدّبعت لكشب

 ًابْبحم ًائيش سيل ظافلألا عم ةرياسملاو دّبعتلا نوكي دق ًانايحأ نكل .هب دّبعتيو
 تدرو هّنإف ؛ىنعملاب لقنلا انل اوزّوج مالسلا مهيلع انتمثأ نأ ىلإ تافتلالا دعب

 يبأل تلق) :ملسم نب دمحم ةحيحص ليبق نم ءكلذ زاوج ىلع لدت تاياور

 الف هيناعم ديرت تنك نإ :لاق ؟صققنأو ديزأف كلننم ثيدحلا عمسأ :هلكي#ي هللا دبع

 عمسأ ينإ -:لتي# هللا دبع يبأل تلق) :دقرف نب دواد ةياور اهلاونم ىلعو «"”(سأب
 [دّمعتتق] دّمعَتَف -:لاق ؟ءيجي الف كنم هتعمس امك هيورأ نأ ديرأف كنم مالكلا

 .(تيبلا لآ) 8١ :7ال ةعيشلا لئاسو )١(



 0 ا 000 ضر

 ."2(سأب الف :لاق ءمعن :تلق ؟يناعملا ديرت :لاق ءال :تلق ؟كلذ

 باحصتسالا باب يف ةلكشم انأرق دق :لوقن كلذ ىلإ تافتلالا دعبو

 هدافم ثحب ىلإ تهتنا - هنايلغ ىلع بيبزلا ةمرح قيلعت لثم يف امك - يقيلعتلا
 ةلكشملا هذه ببسو ..نكمي ال وأ هنايرج نكمي له يقيلعتلا باحصتسالا ْنأب

 ةقّلعملا ةمرحلل وأ ةّيبيبزلا ةلاح ىلإ ةّيلعفلا ةمرحلل نوكي له باحصتسالا ْنأب
 !!؟نايرجي ال نيرمألا الك نأ لاحلاو «نايلغلا ىلع

 ىتح نيبلا يف ةيلعف ةمرح الف ءدعب لغي مل بيبزلا نآلف ةّيلعفلا ةمرحلا ام
 تسيلو يعرشلا ليلدلا نم ةعزتنم يهف ةقّلعملا ةمرحلا امأو . اهباحصتسا نكمي
 ؛(مارح ىلغملا يبنعلا ريصعلا) :لئاقلا ليلدلا نم ةعزتنم يه ذإ ؛ اعرش ةلوعجم

 وه يعازتنالا رمألاو .(مرح بيبزلا ىلغ نإ) :لوقي اطورشم ارمأ هنم عزتننف

 ..ةيلقعلا نود ةيعرشلا رومألا يف يرجي باحصتسالاو ءايعرش سيلو يلقع رمأ

 !!؟انه هيقفلا عنصي اذامف

 درو له ّصنلا ظحالنو بناجلا اذه يف لّصفن اننِإ :كثتتث ديهشلا ديسلا لاق

 ةمرحلا حيحصف ريبعتلا اذه هيف دراولا ناك نإف «(مارح يلغملا ريصعلا) :هيف

 نايبب رّيعدق عراشلا نأ ضرف اذإ اًمأو :ةلوعجم تسيل اهّئأل ؛يرجت ال ةطورشملا

 ةلوعجم نوكت ةمرحلا هذهف ؛(مرح ىلغ نإ يبنعلا ريصعلا) :لاق هنأك ءطورشم

 .""اهباحصتسا يرجيف - ةطورشم تناك نإو - عراشلا لبق نم

 انلقنو ؛ىنعملاب لقنلا انل اوزّوج دق هاّيِش ةمئألا نإ :لوقن قيلعتلا ماقم يفو

 ّصنلا ءاج نإ اندنع قرفي الف .ءكلذك رمألا ناك اذإف ءبناجلا اذه يف نيتياور

 ىلغ نإ يبنعلا ريصعلا) :وحنب ءاج وأ «(مارح يلغملا يبنعلا ريصعلا) :وحنب

 مهدحأ ول انأف .ءدحاو ىنعمب امهاريو نيّصنلا نيب قّرفي ال يفرعلا مهفلاف «(مارح

 ناسنإلا) :ةقيرطلا هذهب نومضملا اذه تلقنو «(همرتحا ميركلا ناسنإلا) :يللاق

 يذلا ليصفتلاف هيلعو .نيلوقلا نيب اقرف ىري ال فرعلاف ؛(همركأف اميرك ناك نإ

 .قباسلا ردصملا(١)

 .188١ص يناثلا مسقلا .ةثلاثلا ةقلخا(0)



 اا ا ا 01010100 !؟صضنلا هيقفلا مهفي فيك

 .لّصفم ريغ يف ثتتث ديهشلا ديسلا هدافأ

 ةزئاج ةّيضق وه ىنعملاب لقنلا نأب مل سن نحن :لوقي لئاق ٌبرانهو
 كردم كلذل فيضن لب .ءكلذ مالسلا مهيلع ةمئألا زيوجت وه كردملاو ةهيجوو

 لاكشإ هجاونس اننكلو ءاضيأ كلذ ىلع ةيراج يهف ةيئالقعلا ةريسلا وهو رخآ

 اوس ما 0 ا عملا

 انزل (ركذ يذلا نومضلملا غلق ير را نا مق ءاذاعم اهتمي ىلا تكمل

 ! ! ؟ ملكك

 هّنكل ىنعملاب لقنلا هل زاج نإو يوارلا ْنِإ :لوقن كلذ ىلع باوجلا يفو
 يذلا نومضملا نم رّيغي ال ب مالكلا لقني وه ىنعمب .هلقن يف ٌنيمأ ٌصخش

 لقنلا يف نيمأ هّنأ ضرف نأ دعبف .هلقن يف ًانئاخ ناك الإو كيلي مامإلا نع ردص

 .روكذملا لامتحالا يفتني

 هبتشي هلعلف .هلقن يف نيمأ وه ىنعملاب لقانلا اذه ّنأب كل نيأ نمو :تلق نإ
 نيب ةمزالم دجوت الف .هديري الو تع مامإلا هدصقي ال ىنعم لقنيف لقنلا يف

 !؟لقنلا يف ةنامألاو ةقاثولا

 نسم هلقني اميف لقانلا مالكب ذخألا يف ةةضمئم ةيئالقع ةريس كانه :تلق

 لب ءنيرخآلا نع هنولقني ام ّصنب اهضعب بلاطت سانلا دهشن ملو ءىنعملاب مالك
 .كلذ ين نوفقوتي الو ىنعملاب لقنلا نوذخأي مهدجن

 نوذخأي الو .هدنع اوفقوت لقنلا يف ابارطضاو اشيوشت اودجو نإ مه معن

 .هنع لوقنملا ردصملا نم اودكأتي ىّتح مالكلاب

 0 يوارلا نأ :ضرتشي ال 0

 ارضخح لإ لوقا ديرثال كلذك ر بيرضألا يدنا ل



 لا 0 000101010102022بببدبد را

 فراعملا نم ائيش ديجي ًاناسنإ هضرتفن لب ءاضيأ حيحصب سيل اذهف «يداع

 .ةيلاع ةقدب سيل نكلو

 عقو ةعامجلا ةالص باب يف ِهّْنِإ :يلاتلا لاثملا ركذن هلوق ديرنام حيضوتلو

 ؟ةعامجلا كَّردُت ىتم هنأ يف ٌمالك

 ًاضيأ كردتو «مامإلا ريبكت دعب رّبك مومأملا نأ ضرف اذإ كردت اهئ :اولاق

 مل مامإلا مادام عوكرلا يف كردتو لب ءامهريغ وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةعكرلا طسو يف

 .كاذنآ ةعامجلا كردي ملالإو عوكرلا ٌدح ىلإ مومأملا لصي نأ لبق هسأر عفري

 عوكر كردأ له هنأب كش ٌَمئ ربك فلكملا نأ ضرف ول :لاؤس انهاهو
 وه امف ء.عوكرلا نم هسأر عفر دق مامإلاو عوكرلا ٌدح ىلإ لصو هنأ وأ مامإلا

 !؟انه فقوملا

 يف مامإلا كردأ هنأ تابثإل باحصتسالاب كّسمتن نأ نكمي :لاقي دق
 اذه عوكر لبق هسأرل ًاعفار نكي مل البق مامإلا نإ :لوقن نأب كلذو .هعوكر

 عفر مامإلا نأب كش عوكرلا ّدح ىلإ صخشلا اذه لوصو دنعو ءصخشلا
 كلذبو .هسأرل مامإلا عفر مدعب قباسلا لاحلا كلذ بحصتسنف كل وأ ةسأر

 .لاكشإ نود نم ةعامجلا هكاردإ تبثي

 !؟ ال وأ حيحص اذه له نكلو

 ةعامجلا كاردإل عوضوملا نأ ضرف ول ٌةيجو اذه ْنِإ :ثتث يئوخلا ديسلا لاق

 دح ىلإ لصو دق مومأملا نوكي نأ امهدحأ ءبيكرتلا وحنب نيأزج نم ًابّكرم ناك
 دعب مومألا ناك تيجو سار قريد ءابمإلا نوتكب اي نأ ربع انلاو وكذا

 ةلكشم الو يرجي باحصتسالا اذهف نيأزج نم بكرم هنأ ضرف اذإف «عوكرلا

 عوكرلا ّدح ىلإ مومأملا لوصو وهو - نادجولاب ٌتباث نيأزجلا دحأ نأ رابتعاب هيف

 .ةلوبقم ةركفلا هذه نوكتو ًاعكار هءاقب بحصتساف ال وأ عفر مامإلا عفر له

 دحاو وه امنإو نيأزج نم ًابكرم سيل عوضوملا نإ :لاقي نأ نكمي نكلو



 ا 1 1 !؟ّضنلا هيقفلا مهفي فيك

 هنأ دمي هللا دبع يبأ نع١ :اهيف ءاج يتلا دلاخ نب ناميلس ةحيحص ةنيرقب كلذو

 عكر مث هبلص ٌميقم وهو لجرلا رّبكو عكار وهو مامإلا كردأ اذإ لجرلا يف لاق
 ."”(ةعكرلا كردأ دقف هسأر مامالا عفري نأ لبق

 نأ ديري ناك يأ .ءىنعملا اذه دصقي ناك ِدِيِي مامإلا نأ ضرف ول :هيفو
 عفري نأ لبق) هلوق يف ةّيلبقلا ناونع وه دحاو طيسب ناونع ىلع ءاوضألا طّلسي
 يوارلا هّبني نأ بسانملا نم ناكل ؛هدنع امهم ةّيلبقلا ناونع ناكو «(هسأر مامإلا

 بعوتسي ىّتح ؛(لْبَق) ناونع ىلع رادملا نإ هل لوقيو - دلاخ نب ناهيلس -
 لوصو نيح ىلإ ًاعكار مامإلا ءاقب باحصتسا يرجيالو ةيضقلا هذه - يوارلا-

 .مايألا نم موي يف عوكرلا دح ىلإ مومألملا

 كغ مامإلا هدصقي ناك ولو ءلوصألا ملع قئاقد نم وه ٌبلطم اذه نإ

 نب نايلس نأ ضرتفن نأ الإ مهللا ؛هيلع ههّبنيو هيلإ يوارلا رظن تفلي ناكل
 .يراصنألا خيشلا وأ ةيافكلا بحاص لثم وه دلاخ

 يف ةدراولا ةرابعلا هذه لالخ نم ديفتسي نأ هيقفلل نكمي ال :لوقن يلاتلابو

 تاوذك بكرم ناونع ىلعوأ «ةّيلبقلاك طيسب ناونع ىلع وه رادملا ْنأب ةياورلا
 .ءازجألا

 !؟نذإ لمعلا ايف :لوقت

 :نالامتحا اندنع دجوي هّنإف ءاهّلحم اذه سيل ةيناث ةيضق هذه :لوقأ

 ٌطيسب عوضوملا نأ ةياورلا ةرابع لالخ نم تبي مل هّنِإ لوقن نأ :لّؤوألا

 ءارجإ نكمي ال يلاتلابو ءءازجألا تاوذ نم ٌبكرم وأ «-ةّيلبقلا ناونع وهو -

 .باحصتسالا ريغ رخآ ٍءىشب كّسمتنف ءىشب كّسمتت نأ اندرأ اذإو «باحصتسالا

 :نايبب .ءازجألا تاوذ وه عوضوملاو يرجي باحصتسالا ْنأب لاقي نأ :يناثلا
 .ةّيلبقلا ناونعك ًاّيعازتنا ًاناونع عوضوملا نوك وه دئاز ٍنايِب ىلإ جاتحي يذلا نأ

 .(تيبلا لآ) 787 :4 ةعيشلا لئاسو )١(



 ااا 000000 ٠"

 ٍنايب ىلإ جاتحي الو ةيعيبطلا ةلاحلا وهف ءازجألا تاوذ وه عوضوملا نوك اّمأ

 سيلو بكرم عوضوملا ْنأ ىلع لدي دئازلا نايبلا نع همي مامإلا توكسو دئاز

 اذه «ماقملا يف حبجارلا وه نيلامتحالا نم ّيأ نكلو ماقملا يف نالامتحا ناذه

 .طقف عوضولملا يف قافآلا حتف اندرأ امنإو ىرخأ ثحابمل هنايب لجؤن ام

22 



 هةعساتلا ةدّئافلا

 قفابسلا ةدحو ةنيرف

 نم ملعُي ماكحألا نم ةعومجم ىلع نايحألا ضعب يف ّصنلا لمتشيدق
 يف كسي رخآ ٌمكح اهبنج ىلإ دري دق نكلو ؛يقالخأ وأ يبدأ اهنم ًامسق نأ جراخلا

 ىلع وأ «ةيقبلاك ًايبدأ هنوك ىلع لمحي قايسلا ةدحو ةنيرقبف ءايبدأ وأ ًايمازلإ هنوك

 .ًالمجم ريصيو مازلإلا يف هروهظ لتخي لقألا
 ٌكش نكلو ءايبابحتسا ماكحألا هذه ضعب ناك اذإ ام ًاضيأ ليبقلا اذه نمو

 .ًالمجم ريصي لقألا ىلع وأ ءاضيأ بابحتسالا ىلع لمحي هّنإف رخآلا ضعبلا يف

 بوجولا ةدافتسا يف مهكلسم ىلع ًءانب  نييلوصألا نم ةعامج مزتلا دق ءمعن

 تقولا يف اومزتلا امك .بوجولا ىلع روكذملا مكحلا لمح ىلع لقعلا مكح نم

 .كلذب لتخي ال قايسلا نأب هسفن

 كلاسملل ضّرعتلا دنع ءرماوألا ثحبم نم هّلحم يف يتأي مالكلا مامتو

 .بوجولا ةدافتسا يف ةفورعملا

 تاريرقت نم ةعفانلا دئاوفلاو تاقحلملا هذه نم هنايبانل رّسيتام اذه

 لقأ ةرثادلا هديب هرّرحو ..(هللا هظفح) يناوريألا رقاب ذاتسألا خيشلا هللا ةيآ ةحامس

 نيثالثو ةئامعبرأ ةنس نم رفص نم نماثلا ين يدادغبلا دلاخ :ينافلا ًالمع دابعلا
 ةيحتلا فالآ اهف رشم ىلع ةيولعلا ةبقلا راوجب ةكرابملا ةرجهلا نم فلألا دعب

 نيبيطلا هلآو دمحم ىلع هللا لصو نيملاعلا ّبر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو ؛.ءانثلاو

 ظ .نيرهاطلا





 0000 ةعبارلا ةعبطلا ةمدقم

 ل 0 ب م حسو ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 10000000 دعاوقلا ءاسأب سرهف

 000001 1 ] ز] 1 ]1 11 دئاوفلا ءاسأب سرهف

 0 ةدايزلا مدع ةلاصأ :ىلوألا ةدعاقلا

 1 ا ل روكذملا لصألا كردم

 ل لصألا اذه تابثإل هوجو ةعبرأ

 1 ةروكذملا هوجولا ةشقانم

 0000 رابخإلا يف ٌسحلا ةلاصأ :ةيناثلا ةدعاقلا

 0000 سمحلا ةلاصأ تاقيبطت ىدحإ ىلع هيبنت

 000000 ا ًادحاو ًاعون سيلو عاونأ ةثالث رابخألا قّلعتم

 7......ةريثكلا ةفلاخملا تمزل اذإ صحفلا بوجو :ةثلاثلا ةدعاقلا

 0ع كتنث يراصنألا خيشلا اهركذ روكذملا ةدعاقلا ىلع ةلثمأ

 000 ةروكذملا ةدعاقلا ىلع ةلدألا

 ل يي ةلدآألا هذه ىلع درلا

 000000  ز زةزةزة ةيئازريملا وأ ةينيئانلا ةدعاقلا :ةعبارلا ةدعاقلا

 101 ل ع حو وو د اوت هوو موكل ةدعاقلا نومضم

 ١1 1 بلر راو ماو ما ن1 4 اهل حيضوتو ةدعاقلا ىلع قيلعت

 ل ا ا ا ينيئانلا خيشلا ةشقانم 6



 010 مارحلا ىلإ بيبستلا ةمرح :ةسماخلا ةدعاقلا

 000 لهاجلا ةيحان نم ةيعرشلا ماكحألا

 ل ا السواس دما ةثالث هوجوب بيبستلا ةمرح تابثإ

 ل ل ةروكذملا هوجولا ىلع ّدرلا

 81 ةكرشلل عطاق ليصفتلا :ةسداسلا ةدعاقلا
 6 م ولا حلاو خلان هيوستن فن1 ةدعاقلا نومضم

 ااا 000 ةدعاقلا كردم

 000 عوضوملاو مكحلا تابسانم :ةعباسلا ةدعاقلا

 00 017بب7 اا ةدعاقلا نومضم

 8 ةدعاقلا كردم

 01 ] ] ] ]1]1]ذ]1 1 دحاو حلطصمل ظافلأ ةعبرأ

 ا سايقلا نع رخآ ريبعت وه طانملا حيقنت له

 1 ةيعطقلا ةيولوألاو ىوحفلاب كسمتلا :ةنماثلا ةدعاقلا

 ا 22 ةدعاقلا نم دوصقملا

 0 1 ةيعطقلا ةيولوألا ىلإ دانتسالا هجو

 3 نابو رهتشال ًاقح ًاتباث ناك ول :ةعساتلا ةدعاقلا

 0 اا ةدعاقلا هذه ةّيجح ىلع ليلدلا

 1 مدعلا ليلد ليلدلا مدع ةدعاقو ةدعاقلا هذه نيب قرفلا

 0 ثراوتملا زاكترالا ةدعاقو ةدعاقلا هذه نيب قرفلا

 12ه يئالقعلا زاكترالاو يعرشتملا زاكترالا نيب قرفلا ٠و



 1/11 ا ا ماا م ا ا فرعلاب كسمتلا :ةرشاعلا ةدعاقلا

 0 فرعلا ىلإ عوجرلا اهيف زوجي يتلا دراوملا

 1 هيلع درلاو قئادحلا بحاصل مالك

 0 فرعلا ىلإ عوجرلا اهيف زوجي ال يتلا دراوملا

 ا فرعلا ميسقت

 ا وفل ام وو رو لاو ملام ةريسلاو فرعلا نيب قرفلا

 كي مومعلا ليلد قّلعتملا فذح :ةرشع ةيداحلا ةدعاقلا

 ا قلعتملا فذح ةدعاقو قالطالا نيب قرفلا

 00 مومعلا ليلد لاصفتسالا كرت :ةرشع ةيناثلا ةدعاقلا

 ل ةدعاقلا دروم

 0 لاصفتسالا كرت ةدعاقو قالطالا نيب قرفلا

 ا م لصفلا مدعو لاصفتسالا كرت نيب قرفلا

 ٠٠١ ...نيوانعلاو ءامسألا رادم ماكحألا نارود :ةرشع ةئلاثلا ةدعاقلا

 0 ....ةيقيرطلاو ةيعوضوملا ناونعب ناونعلا ذخأ

 1١13 دو لال دتسالا لطب لامتحالا ءاج اذإ :ةرشع ةعبارلا ةدعاقلا

 و ةدعاقلا هذه قيبطتل ضوفرملا لاجملا

 1 ل ةدعاقلا قيبطتل لوبقملا لاجملا

 ١١١ ...ةمكحلا نود ةّلعلا رادم مكحلا نارود :ةرشع ةسماخلا ةدعاقلا

 00 ةلعلا ةلثمأ



 0000 ةمكح سميلو ةلع دروملا نأ تابثإل قيرطلا

 01 اهمحر تعلق يتلا ةأرملا ةلأسم

 000 1 ]ذي ةلعلا ركذ هوجو

 0 00 دراولا صصخن ال دروملا : ةرشع ةسداسلا ةدعاقلا

 0 اا ةدعاقلا هذهل لوبقملا لاجملا

 111 ا ل ل ةدعاقلا هذمل ضوفرملا لاجملا

 0 ةدعاقلا كردم

 ١7١5 ..توبثلا ملاعو تابثإلا ملاع نيب قباطتلا :رشع ةعباسلا ةدعاقلا

 ل ا ا اي ا ةعفان دئاوف

 0 قيبطتلا يف هابتشالا ةركف :ىلوألا ةدئافلا

 1 ءاضمإلا دروم ليلدلا دورو :ةيناثلا ةدئافلا

 000 عراشلا قاذم ةركف :ةثلاثلا ةدئافلا

 ا ةيقباطملا ةلالدلل ةيمازتلإلا ةلالدلا ةيعبت :ةعبارلا ةدئافلا

 امله طابنتسالا ةيلمع يف ناكملاو نامزلا رود :ةسماخلا ةدئافلا

 اا غارفلا ةقطنم :ةسداسلا ةدئافلا

 0 وم نيدلا يف هقفتلا :ةعباسلا ةدئافلا

 ا !؟صضنلا هيقفلا مهفي فيك :ةنماثلا ةدئافلا

 1 قايسلا ةدحو ةنيرق :ةعساتلا ةدئافلا



 فئلؤملل تردص تافلؤم

 .(ءازجأ ١ ) رفظملا لوصأ بلاطمب رفظلا -

 .ةغالبلا جهن يف ةءارقلا حيحصت -

 .ةعيشلل حلاصلا فلسلا -

 .نيفلاخملا ىلع ّدرلا يف نينمؤملا ليلد -

 .(نادلجم) يعدبلا بهذملاو ٌقحلا بهذملا نيب زييمتلا -


