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 تامكحلملاو ةيالولا ةمومأ سفن

 ميركلا نارقلل

 هتامكحم ريدتست اهيلع نآرقلا بطق ةيالولا

 دنسلا دمحم خيشلا هللا هيآ ذاتسأللا ةهحامس ثوحب
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 ٠+١ بكمحم .دنس :ةلئزوأ ديدي

 هتامكحم ريدتست اهيلع نآرقلا بطق ةيالولا .ميركلا نآرقلل تامكحملا و هيالولا ةمومأ ريسفت :ناونع

 ىناصجلا نسحم فيلأت :روآديدي مان راركت
 .1797 م 177١ ه7 .قداص .نارهت :رشن تاصخشم

 .صال9١ :ىرهاظ تاصخشم

 والم-وعع-مع.ع-وال-؟ :لاير6١..١.٠ :ءاهب

 اييف :ىسيونتسرهف تيعضو
 سيونريز تروصب :تشادداي

 ىبرع :تشادداي

 نف  ريسفت :عوضوم

 ىسانش شور - نف - ريسفت :عوضوم

 ىنارق مولع  نارق :عوضوم

 هدنسيون  ,نسحم .ىناصجلا :هدوزفا هسانش

 8291/86 / س9 تالوا7947 :هركنك هدر

 791/17١ :ىيويد هدر

 79412417 :كردم هرامش

 .ميركلا نارقلل تامكحملا و ةيالولا ةمومأ ريسفت :باتكلا

 .ىناصجلا نسحم خيش :فلؤملا

 .ق ه7 ىلوالا :ةعبطلا

 تعيرش :ةبعطملا

 ةخسن ٠٠٠١ :هيمكلا

 وا/م_و؟8عنعغ.ع-ةال-” :كمدر

 رشنلا و ةعابطلل قداصلا ةسسوم :رشانلا

 ىديجملا قوس .بيان جاح قاقر ورسخ رصان عراش. نارهط - ناريا
 )و ا سوس عععع



 جو <«

 ميدمد

 لاقت جبنا

 لصحي ام عم بكاوت مولع هيف ميركلا نآرقلا َّنأ بير الو ٌكشال
00 

 ل م ل يا
 مهرهطو زجرلا مهنع هللا بهذأ نيذلا قطانلا نآرقلا لهأ نع لزعمبو

 نيلوألا نم لام وأ غاز نَم لكو «نيرهاطلا هلآو لوسرلا مه ؛ًاريهطت
 وه |[ى ة2تيبلا لهأ ةمئأ ةسردم يحولا ةسردم نع ا

 الإ ددزي مو ههيتلا ءارحص لخدو ّلَض ْذق هاندجو خيرأتلا عبتت نمل حضاو

 .كلهأو كّلّمو .قحلا ةداج نع ًادْعُب

 مولعلا نم ملع يأ يف ةيبلسلا ةيملعلا ةفصلا َّنأ حضاولا نمو
 تافصلا نم رطخأ يه خلا ... ريسفتلاو دئاقعلاو عورفلا هقف يف ةصاخو

 .ةيبلسلا ةيلمعلا

 :يريسفتلا انجهنمب فيرعتلا

 ا

 تاعوضوملا قلطم ثحبي ال نآرقلا يف تاهباشتملا نع ًالضف تامكحملا



 تايكيلاو :نالولا فوفأ رينفتا ساس صم 1

 نآرقلا تاكحم ىلع فقيو عبتتيو ثحبي اَّنِإو ميركلا نآرقلا اهثحب يتلا
 هيلع ينتبت يذلا يماسألا لكيهلاو يرقفلا دومعلا يه تاىحملا نأل

 ميركلا نآرقلا ةطراخ

 لهأ ةمئأو ةييَيمركألا يبنلاو ميركلا نآرقلا ٌتَحو دَّكأ :يناثلا رمألا
 لكب ناقتإ هيدل لصحي ال نقتملا نإف .تامكحملا ناقتإ ىلع 242 تيبلا
 .ايئايقلت نآرقلا ليصافت

 َكِلَع لأ 50 :ىلاعت هلوقب كلذ يلع دكأف مب دركلا نآرقلا اّمأ 0

 ناكر 14 يب فاواقنل رخو باتكلا ١ ل اك تانآ هنم باككلا
 2, . 74 يخ يك لل ني لطف اتنكحأ

 صيَرُيو اب لمعي ال ةهباشتملا تايآلا نأ مالكلا اذه نم :مهفي الو

 نم لك رثألا هيلع بتريو ة ةّجححو زئاج ةهباشتملاب لمعلا اَّنإو ءالك ءاهنع
 .كلذب ههباشت عفرو مكحملا ىلإ هباشتملا عاجرإ طرشب نكلو "74 ابر ٍدنِع
 دع ذاتكنمو مكحملا نع لزعمب هباشتملاب محلا نع كيق :تاناوولاو

 كانهف ةجح  هباشتملا كاذنآ ِهّنإَف مكحملا ىلإ هب لمعلا عجرأ اذإ ام فالخب

 و04 طا يووم لاعتهلوق :اهنم هباشتملا مسق نم ةريثك تايآ

 ْتلاّسف ءاّم ءاَمّسلا نم لّزنأ ا و "74 كبر ءاجو ف 4 داّصرملابل كبر نإ ف

 .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(

 ١. ةيآلا :دوه ةروس (؟)

 .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس (")

 .؟5؟ ةيآلا :ةمايقلا ةروس (:)

 .5 ةيآلا :رجفلا ةروس (5)

 .77 ةيآلا :رجفلا ةروس (5)



 10 ءاننيأ الا ين يلع نودقوت امو اما 0 0 لمتحف اهرَدَه 1 5

 هللا الر و 7 لا انأف لابو نحل هللا ُبرض كلك هلم دز عام
 0 ىلع لكلا دو و" "4 مهرأ قون

 تسيل هباشتملا َّنأ قأيس لب ةبماشتملا ةينآرقلا تايآلا نم كلذ ريغو
 ةيآلا نومضم نوك وه ةدمعلا لب «ةلالدلا لامجإ يهو طقف ةيتابثإ هتطباض

 نيدلا دعاوق ماظنو ةموظنم يف ةينادلا بترلا نمو ةيعيرفت ةيليصفت ةلأسم
 يو و عر او اون ودع
 سيل .ىلاعت هلوقك ةينآرقلا تامىحملا ىلإ عاجرإلاب الإ هب لمعلا حصي حصي

 نإ و“ ةرذ لام مليا هلل نإ » و "ربل يساوي هك
 م

 .اهريغو 0 4 اهيف بنر ال بال ةعاّسسلا

 ىلع ٌلُدَيو ريسفت ىلإ جاتحي ال حضاو وه اى مكحملا َنأل كلذو
 الو ًاصيصخت الو ًاليوأت لمتحت ال ةيعطق ةحضاو ةلالد هنم دوصقملا ىنعملا

 - ثحبلا لالخ هللا ءاش ْنِإ يتأيس |ى  هتطباض تّسيل مكحملا لب ءاخسن

 نومضملا ةبتر ظاحلب ةيتوبث ىه هتلالد يف ةدمعلا لب «طقف ةيتابثإو ةيلالد

 ماظن يف ةيتوبث هتطباض مكحمملاف .ةعيرشلاو نيدلا دعاوق ةموظنم يف

 اوللضُي ْنَأ ضَرَم مهبولق يف نيذلل ًالاجم كرتن الو «نيدلا دعاوق ةموظنمو

 )١( ةيآلا :دعرلا ةروس /ا١.

 )١( ةيآلا :حتفلا ةروس ٠١.

 )*( ةيآلا :مورلا ةروس 717.

 ):( ةيآلا :ىروشلا ةروس ١١.

 ) )5ةيآلا :ءاسنلا ةروس 5٠.

 ) )5ةيآلا :رفاغ ةروس 04.



 تايكتخل او ةينالولا فومأ دكيمفلل كونا دبكات دوو م م تم /

 .فيرحتلاو ليوأتلاب اونتفُيو

 لهأ ةمئ نب ا وعول هذهف هيلعو

 لاق :لاق «ةَقَدَص نب ةدعسم نع . يت ياارب :الوأ

 بطقو «نآرقلا بطق تيبلا لهأ انتيالو لعج هللا نإ  :ة!هللادبع وبأ

 نيبتسيو بتكلا تهؤن اهبو نارقلا مكحم ٌريدتسي اهيلع ءبتكلا عيمج
 3 نايألا

 .نانس نبا نع «هيبأ نع ميهاربإ نب يلع نع بوقعي نب دمحم :ًيناث
 ناقرفلاو نآرقلا نع ةِقاهللادبع ابأ تلأس  :لاق «هركذ نمع هريغ نع وأ
 مكحملا ناقرفلاو باتكلا ةلمج نآرقلا :ةٌغ:لاقف ؟دحاو ءيش وأ نائيش امهأ
0000 

 وو

 دّمحَت نع ,نوميم نبا نيسحلا نع ؛نارهم نب قازرلادبع نع قاحسإ نب

 ريغب ميظعلا نآرقلا يف اوملكت ًاسانأ َّنِإ- :لاق 32م رفعج يبأ نع ملاس نب

 تال ُهنم باتكلا َكِيِلَع لن يذلا َوُه 0

 نم تاعوسملافهقيآلا 4 د 0 موو يوك
 تاقيياتلا دف ل و «تابماشتملا

 32021111 جد

 .نآرقلا لضف باب 8ح ءال8ص .١ج «يشايعلا ريسفت )١(

 )١( ص «7ج «يناكلا ؛ح « 5ص «؟7ج «نآرقلا ريسفت يف ناهربلا  55١ح١١.

 ."ص 7 ج .نآرقلا ريسفت يف ناهربلا (؟)



 اا
 ةنجلاب رمأي رخآو رجاز نآرقلا نإ :لؤتي ةفعم حا لاق تكا ابطهللادبع يبأ

 هب لمْتُيو هب نمؤيف مكحملا اًمأف هباشتمو مكحم هيفو ءرانلا نع رجزيو

 يف نيزلا اماذإ» :هلوق وهو هب لمعي الو هب نمؤيف هباشتملا ع

 هلل الإ ةلوأت ملي انو هلو ءاغتسأو ةكسفلا ءاؤتبأ ُهنم ةَئاَش ام نوُعبف خر مه وأ

 نوكسارلا نم لا :لأق ه4 اًنير دنع نم لكدب ا نور هلا ف خمرا
 » ."'”جلعلا يف

 :لاق ةكاهللادبع يبأ نع لجر نع ينادمحلا دّمَُم يبأ نع :ًاسماخ

 ءتباثلا :خسانلا :لاق «هباشتلاو مكحملاو خوسنملاو خسانلا نع هتلأس

 "ضعي يضع ةيقو علا ق1 وهي نخل ام :مكحملاو ,ىضم ام خوسنملاو

 نارقلا نإ :لوقي دل ا! هللادبع ابأ تعمس :لاق ءريصب يبأ نع :ًاسداس

 اًمأو هب نيدنو .هب لمعنو هب نمؤنف مكحملا امأف «هباشتمو مكحم هيف

 ."”هب لمعن الو هب نمؤنف هباشتملا

 خسانلا نع يل العلا هّللادبع ابأ تلد :لاق ةَقَدَص نب ةدعسم نع : :ًاعباس

 خوسنملاو «هب لومعملا تباثلا :خسانلا :لاق ؟هباشتملاو مكحملاو خوسنملاو

 .(*!هلهاج ىلع هبتشا ام هباشتملاو .هخسن ام ءاج مّ هب لمُعُي ناك دق ام

 يعادلاو هللا باتك وه ًايلع ّنأو ريدغلا موي هيَ يبنلا جاجتحا يف :ًانماث
 ىلإو هتاىكحم اورظناو .. هتايآ اومهفاو نآرقلا اوربدت سانلا رشاعم .. :هيلإ

 )١( ص 27ج «يمقلا ريسفت ؛ا/ح .4ص .”7ج .ناهربلا ريسفت 550 .

 .19ح 77ص 947ج .راونألا راحب ؛١ح 86 ص .١ج «يشايعلا ريسفت )١(

 .١71ح 0787 ص :97ج «راونألا راحب ؟5ح ,817 ص .١ج .يشايعلا ريسفت (؟)

 ” 7” ح ,77ص .47ج .راونألا راحب ؛ا/ح 287 ص .١ج .يشايعلا ريسفت (:)



 تايكسلاو :قالولا قوما ريعتفلل توون ومما هع دع م ١

 الإ .هريسفت نع مكل حضوي الو .هرجاوز مكل نيبُي نل هللاوف ؛ههباشتم

 ."' ؟هيليب دخا انأ قذلا

 لّبِق نم هيلع هيبنتلاو هيلإ تافتلالا يغبني ماه ّرمأ كانه :ثلاثلا رمألا

 لوصألاو عورفلا هقف مولع صخألابو مولعلا لك يفو صاصتخا لك لهأ

 -:هلصاحو خلا ... و دئاقعلاو ريسفتلاو

 ةنريتعي هنفا رطأالا ىمارتم ودنتي ًاقيمعو اديعيب يضاقتلا قضوا نإ

 لو هربارطو دارت رضا دومخلا كتيب ملا مزز ميزكلا نآرقلا
 ع ل 0 يب دوب و يوجب

 ا

 ميهاربإ نب يلع نع بوقعي نب دمحم ينيلكلا خيشلا هاور ام :ًالوأ

 .ةنيذأ نب ٌرمع نع ينايلا رمع نب ميهاربإ ةض ميغ ةناذاح معنا نع

 رب ب و وع ينو يااا حام

 قاقشلاو غيزلاو هيف عزاتناو ؛يأرلاب قمعتلا ىلع "بكت عيرأ لع ولغلاو

 هنع رسحنت ملو «تارَمَعلا يف اقرغ الإ ددزي مو قحلا ىلإ بني م قّمَعَت نمف

 )بيرم رمأ يف يوبي وهف هنيد قرخناو ىرخأ هتيشغ الإ ٌنتف

 نب غبصألا نع هدانسإب لاصخلا يف قودصلا خيشلا اور ام اناث

 17 137 نصوح لئاسولاب 7 ؟نض ع ىسرطلا عاجلا 00

 .هبعشو رفكلا مئاعد ؛937١ باب 7/5 - 77/7 ص .”7ج «ينيلكلل ينفاكلا لوصأ )١(
 . 7ص لاتف نبال نيظعاولا ةضور ؛؟57١ص .لوقعلا فحت



 .""”خلا ... بعش ةعبرأ ىلع وتعلاو :ةْغنينمؤملا ريمأ نع ةتابن

 ل لطابلاب قّمَعَت نَم ... راصقلا ة2/نينمؤملا ريمأ تاملك نم :ًاثلاث
 (5) يو
 5 > نسم

.- 

 روحملا وه مكحملا نأ : :نّيبتي اهريغو تاياورلا هذه عومجم نمو

 تارّمَع يه اهليصافتو ليصافتلا وه يذلا هباشتملا اّمأو «قحلاو دومعلا

 ةكراتم اهب لاغشنالا َبََّبَسو - ليصافتلا  اهيلع فكع اذإ جيرمو ةنتفو

 .ةيروحملا تاكحملا

 لهأ ةمئأ أ نع ةدراولا تاياورلا اذكو ةينآرقلا تايآلا َّنِإ :تلق نإ

 ىلع َنآرلا نو رد لذأ ١) :يلاعت هلوقك ءلّمأتلاو ربدتلاب رمأت ةيطتيبلا

 هيف اوُدَجَول هللا ريع دع نم ناكلو نقلا نور د دي الفأ ظ و "”4 ايلانقأ كر
 40ه م

 ةروص يف ضيضحتلا نايب ماقم يف ةكرابملا ةيآلا َّنِإ حيحص :ُتلق
 (ةيآلا بيقع ةيآلاب لّمأتلا دعب لّمأتلا و ءربدتلا دعب ربدتلاو «ماهفتسالا

 ليصافتلا ىلإ دادشنالاو لاغتشالا َنَأل وه قمعتلا هذ ل ميلا نكلو

 نإ ءارج ملهو تايئزجلا تايئزجو ليصافتلا ليصافت يفو اهب ضوخملاو
 تاهاتملا يف ضوخلا هانعم اذهو .غيزلا ىلإ يهتني هيف بير ال اًمف اذه لثم

 يهو ةمكحملا تايآلا ىلإ عوجرلاب الإ ليصافتلاب قئاقح ا كيدل مظتتت الو

 .777ص .قودصلل لاصخلا(١)

 )١( ص .يطساولا يثيلل ظعاوملاو مكحلا نويع 107 .

 الك ةنألا كن ووش(
 .85 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (:)



 ةاويضكتحماو :فالولا ةىوسأ قئايييشلت دعونا لو طوع ومزود دعو عب ١

 .مألاو روحملا

 وأ نآرقلا تايآب ًاصتخم سيل ماكحإلا لباقم غيزلا نأ حضاولا نمو

 ملع يأ يف ميظع يركف جهنم وه امّنإَو «خلا .. . وأ نيعم ملع وأ تاياورلا
 يقوتلاو رذحلاب الإ غيزلا  هنم وجني نأ ثحاب يأل نكمي الو مولعلا نم

 يف مهأ يه يتلا ةّيلصألا رواحملا نع اهليصافتو ليصافتلاب لاغشنالا نم

 ةمومألاو ماكحألا تايآب كّسمتلا وه يذلا ديدشلا نكرلاو ملعلا ناينب

 ليصافتلا يف لوخدلا نع ميركلا نآرقلا َرَبَع اذلو .ةدمعلا يهو

 .غيزللو هباشتملل عابتا وه اهليصافتو

 وه ليصافتلاب لوخدلا نع يهنلا بابسأ مهأ دحأ نإ :ةصالخلاو

 نع كلفغي ًاراهغنا ليصافتلا ليصافتو ليصافتلاب لاغتشالا ةرثك ّنأل
 وأ ًاريخ يوينبلا دومعلا ناك ءاوس ةّيوينبلا ةدمعألاو مألا يه يتلا رواحملا

 ةَدْمَعو ةموظنملاو ماظنلا ساسأ وه يوينبلا دومعلا ناك اذإف هيلعو ءاّرش

 بجوي امث ةيمارتم ليصافت يف تلخد نذإ كْنِإف اهتكرت تنأو ريخلاو قحلا
 هللاب ذايعلاو_رشلاو لطابلا ريسم كولسو تاراسملا يف تاهابتشالاو هبشلا

 هلعل سكعلاب وأ رعشي ال ثيح نم لطابلل رواحملا ليصافت فيظوتو -
 ليصافتلاو تايئزجلا يف لوخدلا نكلو ةرخن ةماظع يوينبلا دومعلا نوكي

 اذإ ةيباجيإلا تايئزجلاو ليصافتلا هذه نيأ. هنأ الإ تايباجيإ اهيف ناك إو

 انهو عساو نوب امهنيبو «ريخلا نايبتل تفّظُو ول ام ّرشلا نايبتل تَفَّظُو
 .ميركلا ثحابلا دنع ةنزاوملا عيضت فوس

 ءاوس تايئزجلا دمحي م ِهّنِإف ميركلا نآرقلا ىلإ انعجر ول اذه لجألو
 ةيركف ةوق اذ نوكت نأ كنم ديري ميركلا نآرقلا انو ًاّرش مأ ًاريخ تناك



 قلطم بلط ّنِإف ,رئاصبلا لهأ نمو صاخ يركف ماظن كلمتو ةزيمتم
 ةفرعمو ملعلا وه مهمل اَّلِإو ةنسلاو باتكلا يف حودمم ريغ ٌّرمأ ملعلا

 وأ لوصألا وأ عورفلا ملعب ًاصاخ اذه ّسيلو مهألاف مهألاو ةمومألا
 .مولعلا لك يف بولطم وه (َّنإو خلا ... وأ مالكلا وأ ريسفتلا

 يلاعم بحي ّلَجَو َّزَع هللا نإ .. ة2/ قداصلا مامإلا نع َدَرَو اذلو
 .(ضغبي) ىوريو ''”اهفسافس هركيو رومألا

 .رومألا يلاعأ نم نيأ اهنأ اَلِإ قئاقح رومألا فسافس تناك ْنِإو

 طيرفتلا مزلي ثيحب تايئزجلاب ثارتكألا مدعل ىوعد هذه تسيلو
 ءيشب نواهتي ال ذإ ؛كيلع رمألا هبتشي الف كلذك رمألا ّسيِل اهب نواهتلاو

 ."" "4 ابر دنع ْنَم لك» نيدلا يف
 اهيلوت ىتلا ةّيمهألا رادقم َّنأ ىلإ تافتلالاو ل 55 هنأ الإ

 اذإ هّنأل «لقألاو عيضولا ءيشلل ةيمهألا ةجرد سفنب ل ميظعلا ءيشلل

 .طلخو طبخ هيف رمألا راص امههنيب تيواس

 ميظعتلاو ةجردب ىلاعت هلل ميظعتلا نأ فينحلا يمالسإلا اننيد يف اذلو

 ريمأ ءايصوألا ديس ميظعتل ةثلاثبو .ءىرخأ ةجردب لكم ركألا يبنلل
 تاوذ يقابل ةتوافتم تاجردب اذكهو ةقنِبلاط يبأ نب يلع نينمؤملا

 . اه ةرهاطلا نيموصعملا

 ركذ مث 27ح ةراجتلا تامدقم باوبأ نم 50ب ءالا”ث ص 7١ج «لئاسولا )١(

 ءيش لك نم ءيدرلا  :فاسفسلا  :حاحصلا بحاص لاق :لئاسولا بحاص

 .ريقحلا رمألاو
 .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(
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 يواست نيبو ثارتكالا لصأ نيب زييمتلاو تافتلالا نم ٌدبالف هيلعو

 ًافيرعت سيل هّنِإَف ةاواسملاب لدعلا فَّرَع نَم اذلو ؛اهنيب ةنزاوملاو ثارتكالا

 ْنذِإ .هقح قح يذ لك ءاطعإ  :لدعلل حيحصلا فيرعتلا اَّنإو ءًاقيقد
 .ميركلا ثحابلا ىدل ًادج ةمهمو ةيرورض ةنزاوملا

 هديؤي ال ملع لك» 22 نينمؤملا ريمأ تاملك راصق ضعب يف َدَرَو اذلو

 0 ل اقع

 :لقع واب نوحي ىلع يف ربخ الو: رعاشلا لودو

 جرحت دقف يملعلا ثحبلا جئاتن ىلع ًارطخ لكشي لقع الب ملعلا َنإف

 مم سطل :لقعلا نيزاومو دعاوقب ةطبضنم ريغو ةيبلس 0

 دكه «ملعلا نب 000 اّنإو ملعلا قلطم مهملا سيلف

 دكؤي امدنع !ًذكهو ,ةريصبلا ذفان مهألا مهما ّنإو ةمهم ةريصب لك سي

 إف "74 ىلا ةوزعلاب كسا دف ىقثولا ةورعلاب كسمتلا ىلع نآرقلا

 وه اهنم مهملاو قثوألا يأ ىقثو قرخاو# ةقيثو اهنم ةريثك ىّرع كانه

 كانه نكلو ةورع وه لسرُم لكو ىلاعت هللا ءايبنأ نم يبن لك َنإف ىقثولا
 لوسر دّمحُم متاخلا وهو اهب كّسمتلا ىلع ميركلا نآرقلا دكأ ىقثو ةورع
 هلسرو ىلاعت هللا ءايبنأ ىقابو ةنميهملا ىه ةكيهْللا لوسر ةمومأ لعجيف ُةييممْللا

 147١. /يدمألل مكحلا ررغ()
 .705 ةيألا :ةرقبلا ةروس (6)



 تاجردلاب راصبإلا ةرورض ىلع دّكؤت تاياورلاو ميركلا نآرقلا ْنذإ
 ال فوس اهليصافتو ليصافتلا يف لوخدلا نآل تائحملاب كسمتلاو

 ضعب ّلعلو ةغلابلا هتيادهو نآرقلا ماكحإ ىلإ اهّبحاص رِصْنُي الو يدتبم
 لصألاو ًالصأ عرفلا لعجيو لاخلا هيلع هبتشي ليصافتلا يف لخدي نم
 حيحصلاو «ةيفرعم ةثراكو ةفرعملاو ملعلل ٌملَظ ريبعتلا ّحَص نإ اذهو اعرف

 نايك نفرق نأ ثحابلا دارأ اذإف ًاعرف عرفلاو ًالصأ لصألا لعج وه

 .ةبولقم ةنزاوم هذهف عرفلل ةياعر لصألا

 ىلع لب ءاهب ثرتكي ال تايئزجلاو عرفلا نأ مَّدقت امم مهفي الو
 ىوتسمب عرفل ةياعرلاو ثارتكالا ةجرد ىلإ ال هنأ الإ اهب متبُب سكعلا
 .ًاعرف عرفلاو ًالصأ لصألا لج املالإو لصألا

 ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم نإ :لوقأ ةريخأ ةلمكبو ماتخلا يفو

 نم اهمهلتسن نأ انئتف ام ىتلا ةريصبلا وه تابءاشتملا نع ًالضف تامكحملا

 يف تاكحملا فشتكا اذإ الإ ةريصب اذ ريصي ال رّسَْاَّنأو 80 تيبلا لهأ

 رصْنُت نأ مهملاو زيزعلا اَِّإو ارّسَقُم حبصت نأ زيزعلا نم سيل َنأل ؛نآرقلا
 كشرع نم ْزعلا دقاعمب كلأسأ نإ مٌهَلل» َدَرَو امك ,تايآلا تامحم مهفتو

 َّنإو كشرع نم زعلا كلأسأ نإ َمُهَّللا لقي لو «كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو

 كلأسأ اَّلإو علا قلطم كلأسأ ّسيلو زعلا دقاعمب كلأسأ ينإ ٌمُهْللا :لاق

 ىهتنم كلأسأ لب كباتك نم ةمحرلا كلأسأ ّسيلو كشرع نم زعلا دقاعمب

 ّسيلو ؛مظعألا ميظعلا كمساب كلأسأ ين َمُهَّللا» اذكهو ءولعلا يأ ةمحرلا

 مظعألا مظعألا كمساب كلأسأ ا(َّنإو ميظعلا كمساب كلأسأ طقف
 يه هيل تيبلا لهأ ةيالو ةموماو تاىحملاف هيلعو - ىلعألا  مظعألا
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 ال تاىحملاو ةمومألا ةفرعمب الإ نيدلا مظن ةفرعم متتست الو نيدلا مظُن
 يف يفكي ال ِهَّنإف نآرقلاو نيدلل مكارتم يعومجم درج ةفرعم درجمب
 يف مهملا سيل هنأ انل فشكي اذهو «نيدلا يف ةبولطملا ةيادهلا ىلإ لوصولا

 هتقبطو ليلدلا ةيئاوقأو ةّيمهأو ةّيعون مهلا اَّنإو ليلدلا دوجو نآرقلا
 دوجو لصأ نم مهأ اََئإَف نآرقلا رظن يف تاقبطلا نمض يف هتجردو
 درجم ال اهتاقبطو نآرقلا يف تامكحملا يصخي نأ عطتسي نم ريصبلاف «ليلدلا

 نوعلا دمتسن هللا نمو ءادج ةبعص ةمهم هذهف .تامكحملل ةيلامجإ ةفرعم
 .ديدستلاو

 مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملاريمأ انالومراوج نم

 فرشألا فجنلا

 دنسلا دمحم

 ه١/574١ عيبر0

 ما



 0 لوألا لصفلا )
 1 هللا يف انج ٠

 نآرقلا يف تامكحملاو *تيبلا لهأ ةيالوو ةمومأ جهنم

 .هللا هظفح دنس دمحم ذاتسألا خيشلا ةحامس ملقب ميدقت. ١

 .همدقم .؟

 .ملع لك خيرات نع هتطوت ."

 .هنتيوعصو ريسفتلا ملع . :

 .ميركلا نآرقلا يف تامكحملاو ةهنيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم .ه

 .نارقلا تامكحم ريسفت يف تامكحملاو ةتيبلا لهأ ةيالوو ةمومأ جهنمب فيرعتلا .5

/ 
١ 





 تامكحملا ىلع 251تيبلا لهأ 3ّيالو ّنمومأ جهنم

 تاهباشتملا نع الضف نارقلا يف

 .ةمدقم.ا١

 .ملع لك خيرات نع ةئطوت .؟

 .هتيوعصو ريسفتلا ملع ."

 .تاهباشتمملا نع الضف نآرقلا يف تامكحملا ىلع ةتيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم . ؛

 ميركلا نآرقلا يف تامكحملا ىلع ةةةتحيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنمب فيرعتلا . ه

 .تاهباشتملا نع ًالضف

 :هيفو

 :ةهمدقملا : الوأ

 نم نآرقلل ام ةقحلا فراعملا يف علضتلاو ةريصبلا يذ ىلع ىفخي ال

 هرابتعاب هريغو ملسملا مهيف اهب هريغو رشبلا ةايح ميظنت يف ىمظع ةيمهأ
 عبتا نإ ميركلا نآرقلا لفكتي اذلو ؛ةلماك ةيشيعملا مهرومأل مظنم روتسد

 ةمالسو دغرب شيعلاو داهطضاالاو ملظلا نم ةيلاخلا ةنمآلا ةايحلا_هنوناق رشبلا

 .نيرادلا

 نم ةفئاطو قزم لك يف نوصتخملاو نوثحابلاو ءاملعلا ىربنا اذلو

 تاملك نع ضومغلا ةلازإو فشك يف قيقدتلاو ثحبلا نيملسملا فئاوط

 ءاملع نيب نم ناكو «ةريثك يناعم نم هنمضتت ام جارختساو اهرسيتو نآرقلا

 نف يف قبسلا بصق مهل ةيمامإلا ةعيشلا ورسفمو ءاملع «نيملسملا يرسفمو



 تايضكتحلملاو ةنكلولا اوم أ لناس شت انو اا هون وداع يم وة وومل ف

 يف 220نيموصعملا ةمئألا مايأ مدقتم نمز ذنم زيمتملا مهرودو ريسفتلا

 صوغلاو نآرقلا ريسفت يف خلا ... سماخلاو عبارلاو ثلاثلاو يناثلا نرقلا

 مامإلا نم لاؤسلاب ينارقلا صنلا يناعم ءالجتساو هيناعمو هميهافم راحب يف

 نايبو هضماوغ نع فشكلاو نآرقلا ريسفتب ماتهالا اذه ةجيتنو هكا موصعملا

 ةريثك ريسافت .ريسفتلا ماع ءاسأ تغزب همّكِحو هماكحأ جارختساو هيناعم

 -:ريسفت اهنم

 .يفعجلا ديزي نب رباج ريسفت - ١

 .يفوكلا تارف ريسفت - ؟

 .دوراجلا بأ ريسفت -'"

 .يمقلا ريسفتب فورعملا ميهاربإ نب يلع ريسفت- 5

 .ليوأتلا سئافنب فورعملا ىضترملا فيرشلا ريسفت-4
 .يسوطلا خيشلل نايبتلا- 7

 .يسربطلا خيشلل نايبلا عمجم -'

 .ًاضيأ يمربطلا خيشلل عماجلا عماوج 4

 .يغالبلا داوج دمحم خيشلل نمحرلا ءالآ-14

 .يئابطابطلا نيسح دمحم ةمالعلا ديسلل نآرقلا ريسفت يف نازيملا-

 ْ .يئاور ريسفت «نآرقلا ريسفت يف نايبلا هل اذكو

 .يراوزبسلا ىلعألادبع ديسلل نمحرلا بهاوم_- ١
 .يزاريشلا مراكم رصان خيشلل لثمألا- 7



 00007 ريسفتلا يف انجهنم :لوألا لصفلا

 يقاب نع ًالضف ةيمامإلا ةعيشلا يرسفمل ةميقلا ريسافتلا تارشع ىلإ

 0 يما جهانملا نيب نم ريل نآرقل يف تاىحملا ةمومأو
 ةدراولا تاياورلاو ةفيرشلا هسا ثيداحأو ميركلا نآرقلا تايآ نم دافتسملا

 0 قيقحتلا لجأل وه 852تيبلا لهأ ةمئأ ىدهلا ةمئأ نع
 َنَسَحْلَو يحلب كلما ٍلَكَسك فلبوتأ الو لف :ىلاعت لاق «تاملكلل ةقيقحلا يناعملا

 .ًاليصفتو ًانايب يأ .274 بْنَ

 ع ددع أ نابي بيف نداهتجاو اندهجو هفيبو ةياغ 0

 هنزو ,ريسفتا ١ نأ حضاول نم ٠ َّنأل 000 نو ةيئيدحلاو

 جارختسالا يف ةلواحملا ةدايز ةدافإ يناثلا يف اّمأ .فشتكاو فشكو

 ةدايز نم ًاقالطنا درجملا لعفلا نم ّصخأ ديزملا لعفلا ناك اذلو ؛فشكلاو

 .يناعملا ةدايز ىلع لدت ينابملا

 لالخ نم ةملكلاو ةكرابملا ةيآلا كلت يف قحلا وه ام نايب دعبو

 لع اهانقبط نفلا كلذ ُْق ةعبتملا ةحيحصلا نيزاوملاو دعاوقلا لامعتسا

 .لطابلا ليزيو قحلا رهظيل ةميركلا تايآلا يف ةملكلا كلت لامعتسا دراوم

 ىلع ةجحلا ليصحتل ةدهمم دعاوق يهو ميركلا نآرقلا ريسفت يف ةريطخلا

 )١( ةيآلا :ناقرفلا ةروس 7.



 تاوكعلا و فالولا ةةومأ ويمقل ىودم هدوم وا "1

 هقبط ْنِإ نوناقكو رشبلا ةيادهل ةلزانلا هتايآ نم يحولا دارم فاشكتسا
 |مك «ميقتسملا هطارص مستري هبو لامكلاو داشرلا قيرط مهب كلسي رشبلا

 هلحم يف هنّيبْئس امل ًافاضم 274 ٌةُْمِتأق امِِقَمَسُم ىِطرص ادم َّنأَو إن :ىلاعت لاق

 .ريسفتلا ملع نيبو ةيريسفتلا دعاوقلا نيب قرفلا نم ىلاعت هللا ءاش نإ

 مدعي هعيرف لئابمو كعارت رعد لا هوقو هلوحب ضرعتنس كلذكو

 :ةماغ عا وقو ضايزك ةروضرةف ةليظؤو نيسقللا

 ةيآ ذاتسألا انخيش ةحامس اهب رّيت ىتلا قيقحتلا يف ةقدلا هذه رثإ يفو
 ريمأ ءايصوألا ديس ةرواجم ةكربب «هتاضويف تماد ينارحبلا دنس دمحم هللا
 تاكنو ةقح فراعمو ةعمال قئاقح تحضتا ةكبلاط يبأ نب يلع نينمؤملا

 .مهيلع تهيتشاو نيرسفل رثكأ ىلع تيفخ ف ةسيفنو ةفيرش فئاطلو

 ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يقاب شيمه - دارملا نأ اذه نم مهفي الو

 اولصوت ام نوروكشم مه ا(إو ؛تامكحملاو ةيالولا ةمومأ جهنلانرايتخاب

 جهانملا يقاب نأ ىلإ هيلع هيبنتلا دون يذلا نأ الإ مهيعاسم هللا ركشو هيلإ

 ميركلا علاطملاو ثحابلا ةجاح نم نكمم ردق ربكأ يبلت ال ةيريسفتلا

 قدص دجن ناعمإب هتربدت اذإ | تامكحملا ةمومأ جهنم ؛راتخملا جهنملا فاداخي

 .ةقيقد ةيثحب ةيملع بلاطم نم هب عتمتي ال لوقأ ام

 )١( ةيآلا :ماعنألا ةروس ١61.



 ثحبلا طخ

 ىلاعت همساب

 ثوحبلا عومجم وه باتكلا اذه َّنأ ميركلا ثحابلا ىلع ىفخبي ال
 هلظ ماد  دنسلا دمحم هللا ةيآ ققحملاو عرابلا ذاتسألا ةحامس اهاقلأ يتلا

 هفرشت دنع فرشألا فجنلا يف ةينيدلا مولعلا ةبلط نم عمج ىلع - يلاعلا

 انفرشتو فرشألا فجنلا يف ةْظنبلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ةرواجم

 ىلإ تبسلا نم ليصحتتلا مايأ ةليط ريسفتلا سرد «كرابملا هسرد روضحب

 نم اناطعأو هتحامس اهب لضفت ىتلا ةصاخلا تاسلجلا نع ًالضف ءاعبرألا
 .داهق ءاوتضالا طلق دقو هز ردعنلا و ةقاقأؤلاو رووا ةءارقو يملا هلق
 ةكرابملا تايآلا ريسفت رحب مضخ يف لوخدلا لبقو ةقّمعملا ثوحبلا

 رّسفملاو ثحابلل اهنع ىنغ ال يتلا دعاوقلا ىلع هروسو ميركلا نآرقلل
 ةيريسفتلا دعاوقلا لامعإب يملعلاو يقيقحتلا سفتلا وذ حجانلا ميركلا

 تاكن نم اهيلع توطنا ام نايبو ...و ةيوحنلاو ةيوغللاو ةيغالبلاو ةمهملا

 اهلثل تافتلالاو اهيلع هيبنتلا ىلاعت هركشنف ريثكلا ىلع تيفخ دق ةيفخ

 تامكحملاو ةيالولا ةمومأ راتخملا انجهنمل ةيساسألا ةنبللا ةباثمب ربتعت يتلاو
 .ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا نم هريغو

 ةمّيقلا ثاحبألا هذه ريرقتل ٌتَقِفَو نأ نع ىلاعت هللا ننم نمو
 0 وصلو يس لق نر قررا جو تنتدلاو

 نايب عم ملع لك خيرات نع ةئطوت هيف َنّيب دق لّوألا لصفلا ناكو
 .خلا ...و « ةيبرعلا ةغللا ظفح يف ميركلا نآرقلا رودو ريسفتلا ملع ةبوعص



 تاروصكح لاو ةنكلولا قوما يمنكم اماما 2"

 .نيهاربو ةلدأ ,نآرقلا ميلعت يف ذي 8ٍا١تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلاو

 ما ا د ب يس يصب

 ا ا ءانلعسا نر

 ةمومأ جهنم نيبو قا ةمئألاو هيي وسرلا ةيالوو هللا ةيالو نيب ةقالعلا

 جمهانملا يقاب نع ةيالولا ةمومأ جهنم زايتما نايب عم .تامكحملاو ةيالولا

 ركذو .نراقملا ثحبلا ةيمهأ نايب ىلع فوقولا عم .ىرخألا ةيريسفتلا

 .خلا...و هل جيهانملا ىلع تاذخاؤملا

 يظفللا ماظنلا  :ةثالثلا ةمظنألل يلامجإ نايب مث ةمدقم نايب ىلإ هيف

 .ةدج ىلع
 .تافتلالا ةدعاق «ةيناثلا ةدعاقلا :سماخلا لصفلا

 .ةراج اي ىعمساو ىنعأ ٌكايِإ :ةدعاق «ةثلاثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 .ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا  :ةعبارلا ةدعاقلا :عباسلا لصفلا

 .ةعست رومأ يف ةيجهنم طباوض نايب ىلع لمتشيو :نماثلا لصفلا

 يلامعتسالا يظفللا لّوَألا ماظنلا طباض ركذ ىلإ انضرعت باتكلا اذه يفو

 ةراج اي يعمساو ينعأ كايإو تافتلالاو ضيرعتلا .ةمهم دعاوق ةعبرأ عم

 دمحم ذاتسألا انخيش ماقمل يمارتحاو يركش صلاخ مَّدقَأ ماتنملا ينو



 8 ا ا عم م ثحبلا طخ :لوألا لصفلا

 ىلع نيمثلا هتقول هلذبو ةصاخخ ةيانع نم هالوأ ال هللا هظفح ينارحبلا دنس
 .هٌرَد هللو باتكلا اذه لوصف نم هل همدقأ ام ةعباتمو ةعجارم

 .كرابملا رفّسلا اذه جارخإ يل رسيو يندعاس ْنَم لك ركشأو اك

 هب عفني ْنأو ميركلا ههجول ًاصلاخ اذه لبقتي ْنَأ ىلاعتو كرابت هلأسن
 انوحماسي ْنأو ةءانبلا مهدوقنب انوفحتي نأ نيلمآ ةينيدلا مولعلا ةبلط انناوخإ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو «ملقلا هب طش ايف

 يناصجلا نسحم

 ل

2/4/1 

 فرشألا فجنلا





 ىف تامكحلاو *5تيبلا لهأ ّدمئأ ّييالو ةمومأ ريسفت
 "'”يركلا باتكلا

 ""ساسألا ةغل يهو ءدعاوق اهعمج ةدعاقلا :ريسفتلا دعاوق

 تاكد عيمج ىلع قبطنملا لكلا رمألا يأ ةطباضلا وه :احالطصا ةدعاقلا

 .(©نايبلا :رّسّفلاو .هراهظإو ظفللا ىنعم نع فشكلا :ةغل ريسفتلا

 -:ريسفتلل تافيرعت ةّدع تركذ :ًاحالطصاو

 .لكشملا ظفللا نم دارما فشك :يسربطلا خيشلا هركذام :ًالوأ
 نايبو ةييَتدمحم هيبن ىلع لزنملا هللا باتك مهف هب فَرْعُي ٌملع :ًاينأث

 . همححو مارجعتساو ب 1 كو ةماكحجا جارختساو:ةيئاعتف

 .دوصقملا ىنعملا ةدافإ يف لكشملا ظفللا نع ماهمإلا ةحازإ وه :ًاثلاث

 ثيح نم زاجعإلل لزنملا ىلاعت هللا مالك نع هيف ثحبي ملع :ًاعبار
 . لاعت هدا رمز ل10

 َكِلَع لأ يسار :ىلاعت هلوقك ميركلا نآرقلا تانايب نم سيتقم ناونعلا اذه )١(

 . نارمع لآ] 4 تام رخو باكل أَنه تانكحُم سا نم باتكلا
 .سراف نبال ةغللا سيياقم مجعم (؟)

 .دعق ةدام « نيرحبلا عمجم «ناسنإ قطان ناويح ناسنإ لك :لاقي امك (*)

 .(َرَسْف) ةدام ءقباسلا ردصملا (:)

 . 7١ص ١ج نآرقلا مولع يف ناهربلا ريسفت (6)

 .نيرحبلا عمجم (1)





 ملع لك خيرات نع يَئطوَت ١

 ؟ملع لك خيرات يف ضوخلا يف ةدئافلا ام

 ةدئافو ًايعانص ًاعباط يطعي لب ءاضح ًاخّرّوُم اثحب سيل هيف ضوخلا

 ريع يطميو اعلا كلو لتامر كعاوتر اجب داعم جاب هج نيج

 يه امو .ىرخأ ىلإ ةلحرم نم ملعلا روطت ةيفيك نع ثحابلا ىدل

 .ريسملا كلذ ىلإ ملعلا تداق ىتلا رهاوظلاو تاللاحلا

 جهنملا ةفرعم انعطتسال لمأتو ةقدب نايبتلا ةجابيد انعلاط ول ًالثمف

 يملعلا وجلا نع ةحضاو ةروص انيدل لكشتتو ءيسوطلا خيشلل يريسفتلا

 جهنم ناكو ءاهنم قلطني يتلا تاقالطنالاو هك خيشلا هشيعي ناك يذلا

 ةفرعم يف ةعفان ةيديهمت تاموقم ركذ نأ :ريسفتلا يف يسوطلا خيشلا

 «ليوأتلاو ريسفتلاب طبتري امم هنوؤش رئاسو هنايب جهانمو نآرقلا بيلاسأ

 نآرقلا زاجعإ هوجو ةفرعمو .خوسنملاو خسانلاو .هباشتملاو .مكحملاو

 .خلا ... هتوالت ماكحأو

 ةغيصب مالكلا ملع لئاسمل ضرعتلا وه ريسفتلا اذه هب زاتما امم كلذك

 ىلإ ةراشإلا اهيف تءاج يننلا ةميركلا تايآلا نم ًاعضوم كرتي الو ةعيفر ةيبدأ

 .مالك طسبو ليصفتب ال ضّرعتو الإ «ةديقعلا لئاسم نم بناج

 خيشلل ريبكلا دهجلا اذه مّيقُي نأ صصختلا عيطتسي عالطالا دعبو

 اهعضو يتلا ةطخلا نايبو ءاهيلإ لّصوت يتلا تازاجنإلا ىَدَمو هيسوطلا

 .اهنم يقابلا وه امو اهنم رجنأ مكو اذه هجهنم يف ه#خيشلا



 تايضححلاو نذلولا فما نكتيبفلتت متوازن ام ومع “

 هيلع دمتعا يذلا يريسفتلا جهنملا ىلع انعلطاو انءرق ول اذكهو
 قراوفلا يه امو هتاقالطنا يه امو '''نايبلا عمجم بحاص يسربطلا خيش

 هي و بالاول ياسو دو

 .ةّيملعلا بلاطملا يف ةوقلا بناوج نم امهيباتك هب

 نر داع ةيرعلا هغللا ولعل دارج داوم تراعي دارا كاكاو

 ةيرصعلا ةيميداكألا جهانملا يف ناررقُمو «ةفاك ةّيمالسإلا بهاذملا دنع ريسفتلا

 هيرو السلا ءاهرعو ةيرعلا ةهحلا مجاعماج ل يرروخاو

 ا يد سل اوم عيب عب

 افق نيروكلا ضنا

 ا ل ا و

 :ةصالخلا

 ةيفيك نع ةريصبلا نم عون ناسنإلا يطعُي ِملِع لك خيرات َّن
 .تاراسملا فالتخا ىلإ تافتلالاو ءملعلا كلذ ين تاراسملا فالتخا

 لك «ةريصبلا نم عونو .يركفلا جوضنلاو غولبلا ناسنإلل لصحي اريخأو

 .هتازايتما ىلإ تافتلالاو ةنّراقملا لالخ نم لصحتي كلذ

 نايبلا عمجم ريسفت هل ه5 48 ةنس يفوت ءنسحلا نب لضفلا يلع وبأ :يمربطلا )١(
 ءارآب ةطاحإلاب ّصتخيو ءاهججح وأ تاءارقلاو ةغللاو بدألاب دشاح ريسفت وهو

 يسوطلا خيشلل نايبتلا ريسفت لعج دق يمربطلا خيشلا ناكو ءفّلَسلا نيرسفملا
 .عورفلاو ينابملا تادايز هيلع ىنب هالصأ هلعجف لاجملا اذه يف هل ةوسأ



 ريسفتلا ملع مبوعص-"؟

 ةبوعص ىلع ةلادلا ١ تيبلا لهأ ةمئأ نع ةدراولا تاياورلا يف ءاج
 .. يفعجلا رباج نب ليعامسإ نع هدانسإب 0 بلا هاور ام ريسفتلا ملع

 هيلع لزنأو هدعب يبن الف ءايبنألا هب متخف ةكادمح َتَعَب هللا ْنإ» القالاق

 .«هدعب باتك الف بتكلا هب متخف باتكلا
 :ةيساسأ نيلطملا كنزا ةفيرتعلا ةياوزلا هذه نآ لاقي نأ نكمي

 يتلا ةفيرظلاو اهعون نم ةديرفلا فاصوألا نم هنأ :لّوألا بلطملا

 ءايبنألا متاح ةةلكادمحم يبنلا نأ يه 28تيبلا لهأ ةمئأ ىدّشلا ةمئأ اهنيب

 0 أ الإ نيو خضاو هرهاظ اذهو .هدعب يبن الف نيلسرملاو

 يوينب يماسأ ففصو اذه نأ وهو ءرهاظلا اذه نم عسوأ ىنعم ىلإ نومري

 .ةيكطمتاخلا ةوبنب داقتعالا بناج ءانب يف ينكر

 رخآلا وه ًاضيأ هدعب باتك الف بتكلا متاخ نآرقلا :يناثلا بلطملا
 نآرقلل ريسفتلا ملع دعاوقو لوصأ ةفرعم يف ًاينكر ًايساسأ افصو هنوك يف
 .ميركلا

 ىتُب هتايط يف لمحي ميركلا باتكلل ًادج قيمع يملع فيصوت اذهو

 هللادبع وبأ» هّصن ام ٠١. 57 ثيدح 787 ص ينامعنلا ةمحرت يف ىشاجنلا لاق )١(

 ةلزنملا فيرش ردقلا ميظع انباحصأ نم خيش بنيز نباب فورعملا ينامعنلا بتاكلا

 نم وهوااهيف تامو ماشلا نم جرخو دادغب مدق ثيدحلا ريثك «ةديقعلا حيحص

 فورعملا هنأ ركذ ضعبلا ناك ْنِإو ه7“ ةنس ت هينيلكلا خيشلا ةذمالت ةلجأ

 .بنيز نبا نم يثاجنلا هركذام فالخ بنيز يبأ نباب



 ةتايكحملاو :نالقلا ةدومأ زكا هننتعا اب ا مصمم ف

 «قطانلا نآرقلا هَّنأو 19!نينمؤملا ريمأ قح يف َدَرَو ام هيبش اذهو أدج ةريبك

 تماص نآرقو قطان نآرق كانه .نأ د وصوصتلا نعل هكراتكأ ١

 ؟نآرقلل تمصلاو قطنلاب دارملا اف هيلعو

 يف تمصلا سفن نم دارملا نأ نم كلذ نايب يف 0 مهنع َدَرَو ام

 نع نورخآلا زجعب ادج ةريطخ ىنُب نونييُي [ئاد 840 تيبلا لهأ نأ نآرقلا

 .يرشب سيلو ينايحو نذل مهّملع نأ ىلع لدي اذهو ءاهيلإ تافتلالا

 ضيوفت الو ربج ال» اول موا وع راو

 ىلع ًاباتك لزنأ ىلاعت هللا نأ ىلع رخآ دهاش وهف 2"”«نيرمأ نيب ٌرمأ لب

 27 هئايصوأ يف نآرقلا يف ًايقاب ًالع يحولا رمأب ةفكءيبنلا هلعجف ةيعينلا
 ْ .ةرهاطلا ةرتعلا

 لهأو "”«نآرقلا عم يلعو «يلع عم نآرقلا» :ةيءهنع َدَرَو ام اذلو
 ؟ىنعملا كلذ وه مف رخآ ىنعم هل ءايصوألا يف نآرقلا إف «هتيب

 نآرقلا ةمظع ٌُسَأ يه يتلا ميركلا نآرقلا نم ايلُعلا تاماقملا ىلإ ةراشإ

 ةلزانلا تاقبطلا ليصافت لكب ةطاحإلا بجوت يتلا تاقبطلا كلتو .هساسأو

 لإ هُمُسَمَياَل ]9 ةعقاولا ةروس نم ةكرابملا ةيآلا يف [ى كيبل مهم ةّصتخم يه
 # ِتََي تيإَمم ةكرابملا ةيآلا ةراشإو «هباتك نم نونكملا وهو 4) َتوُرَهَطَمْلا

 امو © لِ أونوأ تيِذَلا## رودص صوصخ ىلإ اَّنإو رشبلا قلطم ىلإ ال

 )١( خ11 نض ١ج يفاكلا 1١1

 .”ج مكاحلل كردتسملاو دئاوزلا عمجم  طسوألاو ريغصلا يف يناربطلا هاور (0)

 820تيبلا لهأ ىلع درلا يف ةقرحملا قعاوصلا يف يمثيهلا رجح نباو ١١ 4ص
 ' .اهريغو ١١ص ةقدنزلاو



 ا 1 ]| ]|]|]|]ز]|]|]1] ]| ]| 0 ريسفتلا يف انجهنم :لوألا لصفلا

 الو مهب اَّلِإ قطنت ال تاقبطلا كلتف 4 ٍرلِعْلَا يف َنْوُحِسلاَو هَ الإ :هليوأت مكي

 مهم الإ اهنع حّصفي

 :ءايصوألا يف نآرقلا ىنعم

 بجوي ال امك ؛ليطعتلا بجوي هنأ - ضعبلا هيعدي امك اذه سيلو
 ؛نيرمأ نيب هرمأ امّنإو ءقلطم ليوطت الو قلطم ليطعت ال يلاتلابو ليوطتلا

 ليطعت ال :كلسم هيمسن ىتح ةميظعلا ةسردملا وهذه ملاعم يرقتسن فوسو

 .ةدودحملا انتءارق بسح .نيرمأ نيب ٌرمأ لب ليوطت الو

 ةسردم يف ريسفتلا دعاوقو لوصأ نع يرحتلا انيلع ًامازل ناك هيلعو
 ؛رَسَقْلا دنع ةينكرلا ةّيساسألا داوملا مهأ نم ربتْعُي يذلا 8ِتيبلا لهأ

 ا ا ا هذ

 .رخآلا فرطلا

 يتلا لوصألاو دعاوقلا كلت نيت ل نآلا ىلإ ديدشلا فسأللو هّنأ الإ

 ءاملع لبق نم ريسفتلا ملع يف ةيبنمهنع َدَرَو ام لالخ نم ءاهونيب
 ١ 3 كو 6 ري

 نم (ىلاعت هللا مهمحر) نوضاملا همدق ام رّكنُي ال ناك نإو ءمهسفنأ ةّيمامإلا

 تلذيو ؛مهيعاسم هللا ركش لاجملا اذه يف ةّينضم دوهجو ةّيملع تازاجنإ

 يف مهتايصوتو مهميلاعتو ”امبلا عأو جهنم صانتقال مهنم تالواحم

 عمو اهب جل ةمكألا نوصويو نودشري ىتلا ريسفتلا لوصأ فاشكتسا

 ىنَب ةّيمامإلا يرسفم ضعب لعلو لب لفاح ًازاجنإ زجنُي مل رمألا كلذ
 فرطلا نيبو ةّيمامإلا ةسردم ىدل ريسفتلا لوصأ نيب طلخلا ىلع رمألا

 .رخآلا



 تايكتخلاو يالولا قوما روس ام ما وعلة و ملا "ع

 ىلإ رمألا جاتحيو .رثكأف رثكأ انيلع ةّيلوؤسملا لِقثي ام اذه يلاتلابو

 ام ىطخ ىلإ فاضُي ةوطخ زاجنإ ىلع اننيعي هللا لعل «داهتجاو ّدجو دهج
 لهسلاب سيل ٌرمألاو «ةّيمامإلا يرِسَمُم نم هللا مهمحر نوضاملا هيلإ لّضوَت

 .ديدستلاو نوعلا بلطن هللا نمو



 نآرقلا يف تامكحملاو 29!تيبلا لهأ ّييالو ّتمومأ جهنم-
 نم ةعباسلا ةيآلا يف ءاج ام لالخ نم نيتمومأ ميركلا نآرقلا نب 0

 َ راو باككلا م نه 0 0 رو تيا هنم 4 كلا َكِيلَع ُلْزَأ َىِدَلاوه 9 نارمع لآ ة هروس

 ُمكْسْياَمَو هوَ ايبا ِةََشفْلا ءاَعيأ ههَبَعَساَم وعي عيد مِهبوُلم ف َنبذَل أَم هنعَعم
 .46 بتي لآ أولو المد 5050 انماء َنوُوُعي لمْلا يف َنوُحسلاَو هلا الإ + هوَ سر سماق

 14 ريع كم اا يق دلو سل

 .ىلاعت هللا ةمومأ يأ تامكحملا ةمومأ-١

 .ملعلا يف نوخسارلا ةمومأ- ١

 وبأ لاق  :لاق «ةقدص نب ةدّعسم نع هريسفت يف يشايعلا هركذ امو

 عيمج بطقو «نآرقلا بطق تيبلا لهأ انتيالو لعج هللا ْنإ» ةكاهللادبع

 نيكسيو بتكلا (بهوي) تف رت اهو نآرقلا مكحم ريدتسي اهيلع بتكلا

 ."”(نايألا

 0 4 اومعز نيذلا نيبأا 3!لاق د ْذِإ :ةيافك ةغالبلا

 .«مهمرحو اناطعأو « «(مهعضوو هللا انعفر ام انيلع ا ايِذَك ءاننود

 نم ةمئآلا نإ ىمعلا ابو .ىدملا طغت أنب .مهجرخأو انلخدأو

 .8ح 7/8 ص «١ج يشايعلا ريسفت )١(



 تاهكمحلاو ةيالولا يونا نتيوفت هنن كل الا عم ةييعم لأ

 ةالولا حلصت الو .مهاوس حلصت ال مشاه نم نطبلا اذه يف اوسرغ شيرق
1 )0 

 ." (مهريغ نم

 .ملعلا يف نوخسارلا

 مه نيذلا ملعلا يف نوخسارلا ةمومأو هلل ةمومأ  :ناتمومأ كانه

 نآرقلا بطق نأ ميركلا نآرقلا نّيَبَو 8 ةرهاطلا ةرتعلاو ُةفَكيبنلا

 لهأ ةمومأو ةيالو يه باتكلا مكحم اهيلع ريدتسي يذلا يزكرملا روحملاو

 نم ةسبتقمو ةدافتسم مسالا اذهب يريسفتلا انجهنم ةّيمست نإف هيلعو

 سيلو «نآرقلا ماظن ميسرت يف ماقملا يف ةدراولا تاياورلاو تايآلا عومجم

 ةرورض وه (َّنإوءالك مث الك يلماجمو يمالعإ ناونع درجم سابتقالا اذه
 .ىلاعت هللا ءاش ْنِإ باتكلا اذه ثاحبأ يف اهنيبنس ةيعانصو ةيملع ةيجهنم

 :مكحملا ىلإ هباشتملا عوجر ةيمهأ ىلع نآرقلا ديكأت :لّوألا رمألا

 ماظنلا لامعتسا دعاوق نم ةعبارلا ةدعاقلا يف هللا ءاش ْنِإ ضرعتنس
 ىلاعت هللا ءاش ْنِإ ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا :ىهو نآرقلا يف ىظفللا
 ةيزكرملا ةمومألا جهنمب طبتري امم وه ةدعاقلا هذه طئارش دحأ هّنآ ال
 تيبلا لهأ ةيالوو ةهماشتملا ةينآرقلا ءروسلاو تايآلل تامكحملا ةيروحمو

 يموظنم جهنم نع ةرابع تامكحملا ةمومأ جهنم نأو .تامكحملا ىلع

 )١( /ةبطخ «ةغالبلا جبن 5 ١5.



 00 1 ]ز]ز ]ز]ز]ز]ذ] ]زا ريسفتلا يف انجهنم :لوألا لصفلا

 اذهف يلاتلابو ًائيشف ًائيش زكرمتتو ربكت رئاود يف ةيزكرم رواحم هلو دّخوم
 ةدعاق لك ىلع هلالظب يفضُي فوس تاىحملا ةمومأل ريسفتلا جهنملا

 ةثالثل ةمظنألا نم ماظن يأ يف لصأ لصأ لك ىلعو ريسفتلا يف ةدعاق
 يقأيس [ى دعاوق نم هيف امو نآرقلا يف يظفللا لامعتسالا ماظن ءاوس :ةيتآلا

 وأ ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ وأ تافتلالا وأ فيرعتلا ةدعاق نم هليصفت

 يف وأ نآرقلا يف يناعملا ماظن يف وأ ؟..... وأ ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا

 مولع بتك يف ريسفتلا ملع دعاوق نع ةدعاق يأ نيب انراق ولف قئاقحلا ماظن

 بابسأ وأ يئيزجتلا ريسفتلا وأ يعوضوملا ريسفتلا جهنملا ىلع نآرقلا

 دعاوقلا عم اهكبسو اهتغايص فيكو نآرقلاب نآرقلا ريسفت وأ لوزنلا
 ةكاتيبلا لهأ ةيالوو تامحملا ةمومأ جهنم يف اهكبسو اهتغايصو
 .اريبك ايوينب افالتخا فلتخت دعاوقلا كلت ةسدنهو ةعيبط اندجول

 ىلع حوتفم بابلا ناك ْنِإو ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاقف
 ريسافتلا ةيقبك انسلو طورشم هَّنَأ الإ تاكحملا ةمومأ جهنم يف هيعارصم
 ةيآ ريسفت يف رسفملا ذخأي نأب ميركلا نآرقلل ةيوحنلاو ةيبدألاو ةيوغللا
 اّلِإ ةطباضو ديق يأ الب ءارآلا هيف لقنيو يداحأ دْعُب وأ يبدألا دعبلا
 رح دا مرلعلا وع ارق ةلظعخل» نحت ةةيوهسدألاو ةكلل 3ع ارق: ظيازيم

 جهنم ىلع دّكؤي نآرقلاف - لخدتلا رادقم وه امو ةيآلا ريسفت يف اهتلاخدو
 2 ءمرق 2و وه دع ل -

 ٌرْحآَو باتكلا مأ نه تنمكت تيا هن بنتكلا َكِيَلَع َلََأ ىلا وه 9 |ئاد تامكحملا 027 -ٍ 020 0# ا هس اسس حد سس مل م 7 . ١
 0 و أ ناي عع شوب كرف 62 ف ل رس ده نع 0(

 - ١

 نا ا ري . ال ءءء 2
 6# ٍةَنَنْفْلأ اعتب هنمهَبَمَمام ملي غير مهيولف ىف َنيِذَّلا امأف تلهبلشتم

 نوُمييَمإ» تاهباشنملا عابتا نع ىبخو تامكحملا عابتا ىلع دّكأ نآرقلا ند

 .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(



 تامححلاو ىيالولا نيمومأ 5 0 نا

 هّنإف تائحملا ىلإ عوجرلا فاالخب يل تسوي تتش اه يأ

 ديننا اهتفد انف تاكل طابا ثا لإ: ةلضررلا طئارزلا لح فرقو

 :ٌلاؤس ميركلا

 طقف يه تابباشتملا تايآلا ىلع ميركلا باتكلا يف ةمومألا َّنأ له
 ؟اهريغ اهعم دجوي مأ تامكحملا تايآلل

 7 َإ :هليوُأَت مَعَ 4 + امو 3 كلذ نع ةكرابملا ةيآلا بيجت :باوجلا
 ."" 144 والا ف َنوُحِسرلاَو

 ديب سيل اذهو «مكحملاب هباشتملا طبري يذلا وه هليوأتب ملعلا ىنعمو

 راو يخو اهلك لووك كحل ع كات حوت او ارمي كحل

 ٌتايآ هيف نآرقلاو نآرقلا ربع هملع ُلِسِرَي ىلاعت هللاف ملعلا يف نوخسارلا

 هبشملا ماهبإو لامجإ ىلاعت هللا عفري ْنأ لجألو «تاهياشتم ىرخأو تامكحم

 عفرت اهدرفمبو اهدحول سيل تائحملا نأ الإ «تامكحي تايآ لعج

 ىلاعت هلصوأ ىىلإلا ميلعتلا اذهو هللا نم ميلعتب لب «هباشتملاو هابتشالا

 هابرقو هع يبنلا مهو نيلقثلا ربع ينعي ملعلا يف نوخسارلا ربع رشبلا

 قيرطلا مهو ملعلا يف نوخسارلا ملع مث هللا ملع يه ةيروحملاف هيلعو

 .انيلإ لصي يذلا بدتنملا

 .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(

 .ا/ ةيآلا :نارمع لآ ةروس (0)



 0 131118 ريسفتلا يف انجهنم :لوألا لصفلا

 رثكأ يف ظفللا لامعتسا يف ةيبدآلا دعاوقلا يف يبدألا ريسفتلا كلذك

 يوحنلا دعُبلاو يفرصلا دعُبلا يف روهظلل تاغايص ةَّدِع أشْدُت نأ ناكمإلاب
 .خلا ... و يقاقتشالاو يغالبلاو

 و

 دذعت تا 0 يظفل 0 ةكرابملا ةيآلا 2 0 د ناحل اذه

 عم مجسني الو قيرطلا عطقي هنأ الإ نيزاوملا ىلع ناك ْنإو لامتحالا

 اذكه لصح اذإ هيلعو ةدحاولا ةيآلا وأ ةدحاولا ةلمجلا يف لاودلا ةعومجم

 .هلحم يف كلذ حضتيس امك « تاقبط اهل تاىحملا نأو نآرقلا تاركحمل

 ةمدعتاك نإو د تالا 0 5 رذجي ع 0 نآ رثلاو 17

 الو لَ ال هباشتملل بلا 51 ا ميركل نآرقلا اكو 55-6

 .نيرخآلا ىلع بذكت

 ةيآلا هذه عبتأ نأ اهدحول ةهباشتملا ةيآلاب كسمتسملا لاق اذإو

 ركفلل تاتش ببسي اهدرفمبو ل :هل انلق

 بتكلا ٍضْعَبِب َنوُيِمْؤَمْفَأ 9» :ميكحلا ركذلا تايآ لكب كسمتلا مدعو

 .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(
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 لالض اذه ضعب نود باتكلا ضعبب ناهيإلا امأف ."14 ْضعَبِب وُرْمْكَكَو

 .يموظنم يعومجم ناهيإ نم دبال اذلو ؛ةيامعو

 يف تأشن ىتلا ةفرحنملا ةيداقتعالا بهاذملا باحصأ ظحالن اذلو

 جهنم ةاعارم مدع اهببس ةئطاخلا ريسافتلا باحصأ اذكو نيملسملا قرف
 هابتشالاو هباشتلا اذه عقو املالإو تامكحملاو غي :تيبلا لهأ ةيالو ةموما

 ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا يف ىساسأ طرش اذه ربتعيو «قّرِفلا ددعتو

 :قرخأ روسو تايآ يف ىرخأ تالاهتحا عم ءداضتي ال ءنأ طرشب نكلو

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس 60.



 يناثلارمألا

 ّنيبرعلا ّدغللا ظفح يف ميركلا نآرقلارود

 ةيبرعلا ةغللا ىلع ًظفاح يذلا نأ يبرعلا بدألا مولع يف حضاولا نم

 نآرقلا سفن وه اهتمظعو اهتلازجو اهتوقو ىرخألا رشبلا تاغل نيب نم

 .لهسلا رمألاب سيل وهو «ميركلا

 ٌدَحَوُم ميركلا باتكلا اذه دجن ًانرق رشع ةعبرأ نم رثكأ رورم دعب

 ايوغل وأ ايملع مالكلا اذه ناك ءاوس ةنيعم ةغل ءانبأ نيب ميهفتلاو ماهفإلا يف
 ةيبرعلا ريغ ىرخألا ةغللا عاونأ يف ام ًاباتك انأرق ول ام فالخب ؛مولعلا يف

 ةبوعصلا نم دجن ةغللا سفنب نآلا هأرقن نأ نيبو ءأنرق رشع ةعبرأ لبق

 كلت نيني... اهتلاوسو اعوقو اهتناعم لغ ةغللا كلت :ظفاخت نأ ناكمي
 «ملاعلا يف ةوق ربكأ ةغللا هذه باحصأ ناك ولو «ةرصاعملاو ةقباسلا ةرتفلا

 نيسمخلا لثم ىتحو لب «نينرقلاو نرقلاك تسيل ةرتفلا تناك ول ىتح لب
 ادع اهيناعمو اهتازيممو اهصئاصخ نم ريثكلا دقفت ةغللا نأ دجنف ةنس

 اهتموميدو ةيبرعلا ةغللا ظفح يف ميركلا نآرقلا رود يف هيلع وه ام سكعلا
 .رضاحلا انموي ىلا اهتيويح ىلع ظافحلا يف اهرارمتساو

 ةبصخ ًاضرأ نآرقلاو ميركلا نآرقلا نم ةابتتسم بدألا مولع نأ الع
 :لاثمأ عسوت يف ةغللا مولع تلاز الو .دعاوقلاو مظنلا يف هنم ةدافتسالل
 .خلا ... ةغللا تحنو ةغللا هقف

 ةغللا هيلع تينُيو ترعرت ميظع رودو نأش هل نآرقلا ريخألاب
 ينايحو نايني - نآرقلا هّنأل سكعلا سيلو «بدألاو ةغللا مولعو ةيبرعلا

 .خلا... يه





 مالسلا مهيلع تيبلا لهأ يالو ّةمومأ جهنمب فيرعت-4

 :ك4م دعم

 جهانملا نيب نم راتخملا جهنملا ةيوهب فيرعتلا ًادج يرورضلا نم

 ريسفت يف هب١تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم وهو الأ ةددعتملا ةيريسفتلا

 .ميركلا نآرقلا تايآ رئاس ريسفت يف تامكحملا رودو «نآرقلا تاكحم

 ناشي: ىرلت املعلا روغتلا ةظعب ق اهانديبععأ ةقاهن دتاوف" ناي دوو
 :شقانُت يتلا تالاكشإلا وأ راثت دق يتلا ةلئسألا ضعب ىلع درلا يف ةجاحلا

 -:يهو

 لك ةفلتخم دعاوق ىلإ ىلاعت هللا ءاش نإ ضرعتنس :ىلوألا ةدئافلا
 ةيقيبطتلا طباوضلا ركذ لبقو .ةدعاقلا كلتل بسانملا هماظنو هباب بسحب
 سيلو ؟ةبسانملاو ؟اهانرتخا يتلا طورشلا يه امو ءاحل ًافيرعت يطعن ةدعاقلل

 يف نيبوغللا وأ نييوحنلا وأ ًالثم نييغالبلا روهشم وه ان ةقفاوم يرورضلاب
 .ةدعاقلا كلت

 رسما جهنمو ةريسم ىلع ًايئاقلت رثؤت ينابم ةباثمب ريسفتلا مولع دعاوقو

 .روسلاو تايآلل ريسفتلا جهانمب طبترت دعاوق اهّنأل ؛ريسفتلا تايموي يف

 ةيالولا ةمومأل يريسفتلا جهنملا زيمي ام مهأ ّلعل :ةيناثلا ةدئافلا
 ريسفت وه ام رثكأ ةيدعاوق ةعيبط يه جهنملا اذه ةعيبط نأ وه تائكحملاو
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 نآرقلاب نآرقلا ريسفت وأ يئيزجت وأ ليصفت ريسفت وه ام رثكأ يعوضوم
 .طقف ةينآرقلا نئارقلا عبتت وه يذلا

 ناك ةيالولاو تامكحملا ةمومأ ريسفت جهنم راتخي يذلا رّشفملا هيلعو

 .دحاو ماظنك ةيموظنم دعاوق ةعومجم ةاعارم امازل هيلع

 ةيالولاو تاىحملا ةم ربا جيم نع اطال هيفا :ةثلاثلا ةدئافلا

 يف ثكملا يف ةياهن دجوت له- يدعاوق جهنم نأ تفرع ام دعب - كنهد ىلإ ردابتي

 .؟ال وأ ةيريسفتلا دعاوقلا ثحب

 يريسفتلا انجهنم حور يه ةيريسفتلا دعاوقلا يف ثحبلا َإ :باوجلا

 تاتافتلا نم نيثحابلا ىلاعت هللا قفوي امو ريسفتلا رمع رخآ ىلإ هعم ةرمتسم اهنأو

 .تامكحملا ةمومأل يريسفتلا جهنملا ةعيبطو مءالنت ةينفو ةيملعو ةيعانص

 ةجلاعملا متت ال ةيآ ةيآ لك يف ةيالولاو تامحملا ةمومأ جهنم يفو

 لب ؛هتجهنم بسح لك ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يقابك بسحف ريسفتلاب
 .َّرَم اك ةيريسفتلا دعاوقلاب ريسفتلا ميعطت راتخملا جهنملا اذه يف

 بّطشُتو ىغلُت ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يف َّنأ اذه نم مهفي الو

 ال دهج نم ه هولذب ام ىلع نوروكشم مه اّنإو الك اهتيمهأ نم للقُيو
 ةيريسفتلا جهانملا كلت نأ رابتعالا رظنب ذخؤي نو دبا هنأ الإ هيلإ اولصوت

 ىتح ناك ْنِإو ريسملا طسو وأ ةيادب يه اَّنِإو فاطملا ةيابن يه تسيل
 راتخملا جهنملا اذه زيمتي امّنإو ءالك متاخلا وه سيل تامكحملا ةمومأ جهنم

 ةكانموصعملا مالك نم ةدافتسالاو رشبلا ةعس رادقمب جهانملا نم هريغ نع

 لك لحم مظعالا وه ام فشتكي اهبرو اندعب ةقحاللا لايجألل يقابلا كرتيو

 .يحولا تانايب نم كلذ



 ا ريسفتلا يف انجهنم :لوألا لصفلا

 اهديفتسنو اهصلختسن ْنَأ انعطتسا يتلا بلاطملاو رومألا ةلمج نم ًالثمف

 تامكحملل ةيالولا ةمومأو تامكحملا ةمومأ جهنم وه يحولا تانايب نم

 اذه ناو «ةيالولا يه مألا مأ َّنأو ؛باتكلا مأ اهنأب ةفوصوم تامكحملا َّنأو

 ةموظنمك رخآلا ضعبلا عم اهضعب طبترت ينابمو دعاوق هيف ىعارُي جهنملا
 نع يللختلا تاىكحملا ةمومأ جهنم رسفملا عسوب سيلف هيلعو ءدحاو ماظن

 ريسفت َّنأ هانعم اذهو «ةيآ وأ تايآ ريسفت يف دعاوقلاو ينابملا هذه عومجم

 ىلع ال ةدمعأو تافلم ىلع متاق ةيالولاو باتكلا تاىحم ةمومأل نآرقلا

 ةدحولا ىلع مئاق هّنإف يعوضوملا ريسفتلا يف مك ةيعوضوملا هوجولا ساسأ
 .رخآ دعب اذهو ةيعوضوملا

 ةمومأ ريسفت جهنم َّنَأ وه ةمهملا ةدئافلا هذه يف هتبثن ْنَأ ديرن يذلا

 جاهنم ةمئاخو رخآ وه ِهّنَأ يعدن الو ينايحو جهنم وه ةيالولاو تاحملا

 دنع ريسفتلا ءاملع ةريسم هيلإ تلصو ام اذه لوقن اَّنإو 820تيبلا لهأ
 يه هذه تسيلو «هتيانعو هللا قيفوتب هيلإ تفتلن نأ انعطتسا امو «ةيمامإلا
 هذه نأ الإ «قمتعأو دعنا انأ كشال تاقانم ىلإ ةيادبلا يه لب ةياهنلا

 اَّلإو ةيعوضوملا ةدحولا ىلع دمتعت ال ريسفتلا ملع يف ةريسملا نم ةجردلا

 طبارتو ضعبلا ىلع اهضعب رومأ ريثأت ةدحو يأ ةموظنملا ةدحو ىلع دمتعت

 .رخآلا ضعبلا عم اهضعب زئاكرو ىنّيو دعاوق

 ةدحو اهل دجوي الو ةديدع روس نم تايآب ةيامامإلا يتأي اذلو

 ةدحو يه يتلاو ةّيعوضوملا ةدحولا نم مظعأ ةدحو د هع وضرب

 .ةديدع داعبأ اهلْنإف ماظنلا ةدحو وأ دعاوقلا



 تانيكعا او ةيالؤلا قوما نيستا نون ع اس د

 :دعاوقلا ةدحوزايتما

 :رومأب دعاوقلا ةدحو زيمتت

 رخآلا ىلع اهضعب رثؤتف دحاو ضرع يف دعاوقلا نوكت ةرات :ًالوأ

 .ةيناونع ةيعوضوم ةدحو اهل نكي ملْنِإو

 . تاقبط يلوط ريثأت اهريثأتو رخآلا لوط يف اهضعب دعاوقلا نوكت :ًايناث
 .ىلاعت هللا ءاش ْنِإ دعاوقلل يلمعل قيبطتلا لالخ نم كلذ لك حضتيس امك

 وه اذه تامكحملاو ةيالولا ةمومأ جهنم ريسفت يف ةعبتملا دعاوقلا

 فيك هنأ لوقيو لأسي امدنع لئاسلل ًاباوج نوكي ضرعلا اذه يفو اهطمن

 تناك ْنإو «ةفلتخم روس نم ةديدع تايآ عمجي ةدحاو ةياور يف ةيلمامإلا

 ىدل فشكي ةلمامإلا نكلو ةيعوضوم ةدحو اهل تسيل ىلوألا ة ةرظنلاب

 فدارت اهيف دجوي ال ةدحاولا ةيآلا لعل ْذِإ ةيهام نع ئراقلا وأ عماسلا

 ةعومجم نمض يف اهعمجب ةعاءمامإلا ماق ةفلتخملا نيوانعلا مغر يعوضوم

 الو قايسلا ةدحو الو لوزنلا دروم ةقاطمامإلا ظحالي ال (ى «ةدحاو

 ةدحو الو يظفللا فدارتلا ةدحو الو ةيآلا ةدحو الو لب «ةروسلا ةدحو

 وهو ٍلقعلا ليلحتلا ةدحو الو الب ,يظفللا روهظلا يف دهاشتلا ديعص ىلع

 ريسفتلا جهانم اهيلع موقت يتلا تادحولا نم كلذ ريغالو يلقعلا فدارتلا
 يراشإلا ريسفتلاو لوزنلا بابسأ جهنمو يعوضوملا ريسفتلاك ةفلتخملا

 ةدحو «ةفلتخم تايآ نم ةيلءيتأي دق ,ريسفتلا جهانم نم كلذ ريغو يلعفلا

 دهجو ةنوؤم ىلإ جاتحيو بعص ّنإف ريسيلاب سيل اذهو ءيودحولا ماظنلا

 ةيآلا يف ىرخألا ةيريسفتلا حما يوطت نأ ىلإ 6 اذه نأل ؟ريبك

 تائحملا ةمومأ جهنم ل نسل اقناس انركذ اى هّنأل اهيعارتو ةدحاولا



 00 0 ريسفتلا يف انجهنم :لوألا لصفلا

 .اهيغلي الو ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا لمهيو بِطَتُي ةيالولاو

 رّسفملا عيمجت يف نمكت ةيالولاو تامكحملا ةمومأ جهنم ةبوعص ْنْذإ
 متحتي اذهو «راتخملا جهنملا اذه ىلإ اهفيضُيو ىرخألا ةيريسفتلا جهانملل

 ىقبت هنأ الإ 822تيبلا لهأ ةيالوو تاىحملا ةمومأ جهنم رّسفم ىلع

 .هبسحب رسفم لك روطتو ومنو هبسحب رسفم لكل هقيفوتو ةيهإلا ةيانعلا

 زيمتي يذلا 852تيبلا لهأ ةيالوو تامكحملا ةمومأ جهنم لإ :ًاغلاث

 لع هتنميهو هتردق بسحبو رسفملل اعساو اقفأ ىطعي دعاوقلا ةدحوب

 خا لإ ضخ نم تقلد الع ىعيلتلا ىدرو هيلا

 ةيااواو اخاكحلا ”ةمرنأ عيت لع تارعل روس وع نارععلا :لاؤس

 .ِتأي مل تايآلا ريسفت بلقو مضخ يف جولولا نأ الإ ؟2282تيبلا لهأ

 ماظنلا ةيتآلا ةثالثلا ةمظنألا يف دعاوقلا يف قمعملا ثحبلا اذه اذالف

 ؟- قئاقحلا ماظنو يناعملا ماظنو «يلامعتسالا يظفللا

 امل يتلا دعاوقلاب ميركلا علاطملا وأ ثحابلا اهيأ تطحأ ْنِإ :باوجلا
 تلاوق رهاوظ لع نيكو راضتفالا مدعو :ىتعملا يف يف روعلا ف هلاخد

 نأل ؛ريسفتلا تاعوضومب ٍليصفت ملع كدنع راص كاذنآ ظافلألا

 مهملاو ةدمعأو «ناكرأ هل ميركلا نآرقلا نإف :ةدمعألاب ةطبترم ليصافتلا

 ريسفتلا يف دعاوقلاو ةدمعألا كلت فاشتكا ميركلا نآرقلا ريسفت يف

 دعاوقلا وهذه نأ ؟تامكحملا تامكحمو باتكلا نم زعلا دقاعم فاشتكاو

 لهأ ىلوأ دقلو «ميركلا نآرقلا ةطراخ حسمت ةنميهم ةطراخ نع ةرابع
 دعاوقلاو ةدمعألا كلت فاشتكا يف ةقئافو ةصاخ ةيانع ين تيبلا

 وه مهملاو ءليوط ريسم انفلكي يلاتلاب اذهو بردلا انب هاتل ل مهالولو



 تاكل او ةيالولا قوما روسو ويب و كل عدم وسو 3

 تيهتتا اذإف ءلصافملاو رواحملا ىلإ تافتلالاو هتياهنو ريسفتلا ةيادب ىلع ةرطيسلا
 يف هه نيموصعملا ةمئألا تاياورب نيعتست ْنَأ نود نم ليصافتلاب تلخدو

 قامعألا يف روغلا يناعم دحأ ْنإف ةلاحم ال قيرطلا فاررفاكو: نه ناحل نه

 00 ضَرَعُي هّنإف ةحيحص نيزاومو طباوضو دعاوق نود نم ليصافتلاو

 قكعت نمت ] [ذكش ةَووهنأل ؟لداتعلاو هيلا يق لولا حلا تحالاو

 ًاققحم حبصي قمعتي يذلا ثحابلاو رسفملا نأ عئاشلا موهفملا سكعب [لض
 ةدمعألا ىلع زيكرتلا نود ليصافتلا ليصافتو ليصافتلا ىلع زكريو

 رمألا َّنأ اَّلِإ ققحملا وه نوكي ًايموظنم اعومجم مهب ةطاحإلاو رواحملاو

 .هيتلاب ىلتبُي ةلاحم ال ِهّنإف مهوتُي مك سيل
 ةيمامت هب رقتست هّنإف لصافملا لظ تحت ةيمهأ ليصافتلا يلوي ناك اذإ معن

 ليصافتلا ليصافت يف صرغلا نم عنام ال ٍذئتيحو ةقيقحلا ىرغص يأ ىرغصلا

 ٍظئتيحف ليصافتلا وحن تقّلَحو تقّدح هيدل ةرصابلا زيكرتلا ةسدع نا الإ

 يف عوقولا نم هيلع فاي ٍذئتيحو زيكرتلا اهنع تفخت ًايئاقلت ةدمعألاو لصافلا
 .هيتلا ءارحص

 ىلع اهثحبل ضرعتتس يتلا دعاوقلا ٌرود َّنأ مهوتُي ال :ةعبارلا ةدئافلا
 840تيبلا لهأ ةيالو ةمومأو تاىكحملا ةمومأل نآرقلا ريسفت جهنم ءوض
 وهف ةمدقملا اهنع ريع اذإو ءريسفتلا لوصأ نايب ةمدقم ٌرود_ تامحملا ىلع

 :نيسأ و ةلخاو درعا هع ةزر اره نه نوسقنلا ةفاوقلا وله نأل عارم
 ةيساسألا ةدمعألاو دعاوقلا ىلع زيكرتلا وه ميركلا نآرقلا مئاظع دحأو

 راودأ مهأو دحأف ةيئزجلا ةرئانتملا ةيليصفتلا دئاوفلا نايب ال ةيسيئرلاو

 ةياده ريثأت ريكأو ةدمعألا فاشتكا وه نآرقلا ريسفت يف رسفملا تايلوؤسم



 0 0007 ريسفتلا يف انجهنم :ل والا لصفلا

 .هسسأو نآرقلا ةدمعأو مئاوق فشتكت ْنأ وه نآرقلا ريسفتل

 يقاب بسحب يأ  ةيالولاو تامكحملا ةمومأ جهنم ريغ ىلع معن
 ةمدقملاب دعاوقلا وهذه فصوت نأ نم سأب الو عنام ال «ةيريسفتلا جهانملا

 .ةيدادعإلا ةمدقملاب وأ ةيجراخلا

 ًالثمف «ةيساسألا ةدمعألاو دعاوقلا ركذ ىلع زكرُي ميركلا نآرقلا

 ةريغصو ةريبك لك ىلإ ضرعتي ل نآرقلا َنإف ءنآرقلا يف يصصقلا بولسألا

 ضعب نم بناج ىلع نآرقلا رّكر ًالثمف خلا ... و ءايبنألاو ممألا ةايح يف

 ضرعتي مل هْنإف فسوي ةصق يف اى ءايبنألا ضعبل تثدح يتلا صصقلا

 ريثأتلا ال تسيل اَّنأل نآرقلا اهركذ طِقْسُي ةيشماحلا رومألاف ًاليصفت اهيلإ

 ةدمعألاو لصافملا لع قيكرتلا نوكي نإ: ةضقلا كلت ناين يف غلابلا

 لفي وب فرحا هوك روي نوفا لاك و:ةاونق دفارتلا و ةجاحألا

 .نآرقلا عومجم

 دبال رّسفملا نأ ةرورض ىلع نودكؤي 25 تيبلا لهأ ةمئأ ًائاد اذلو
 لغاشتلا نود ةيروحملاو ةيسيئرلا لصافملاو ةدمعألا ىلإ تافتلالا نم هل

 ال اذهو ؛ليصافتلا نم رشبلا ةايح يف ريثأتو ةياده رثكألا اَّئأل ؟ليصافتلاب

 ةدمعألا ىلع زّكرو هبتناو تفتلا اذإ ءيش لكل نايبت وه نآرقلا نأ عم فانتي

 يذ لك قوف هنإف سسألا هذه يف ىتحو :ةيادحلا يف ةيساسألا لصافملاو

 .ساسأ ساسأ

 تامكحملا نأ ىلع ةاهيبنت يف قداصلا مامإلا هركذ ام اذه ديؤيو
 ىلع يركسعلا مامإلا دّكْوي كلذ عمو باتكلا مأ اهّئأب نآرقلا اهفصو يتلا

 ةيآلا هذه نأب لوقن الو ديور ًاديور لهمتلا وه بولطملاو عرستلا مدع



 تاكحشلاو ةقالولا قوما لكشف قدوة ا عام يسع 0

 ًاضيأ ّمأ تامكحملا ذهل َّنأ ىلع ديكأتلا دارأ ِةِئاَّنإو رمألا ىهتناو ةمكحم

 اهيلع بتكلا عي عيمج عطقو نآرقلا بطق تيبلا لهأ انتيالو لعج هللا ّنإ»

 تاياورلاف 0 نييتسيو بتكلا تهون اهمو نآرقلا تاىكحم ريدتسي

 ةيوامسلا بتكلا يقابو نآرقلا نيب طابترالاو ةقالعلا تنّيب مهنع ةدراولا

 .خلا .... و روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا نم ىرخألا

 ةقالعلا هجو نايب يف نيرسفملا نم ٌرسفم ضاخ له لءاستن نكلو
 هركذي معن خلا ... وأ روبزلا وأ ليجنإلا وأ ةاروتلاو نآرقلا نيب طابترالاو

 اهل ضرعتي مل اهليلحتو ةقالعلا عون نايبو طابتراك هنأ الإ نورسفملا

 ةقالعلا كلت اوّيَب 822تيبلا لهأ ناك ْنِإو ءاهوثحبي ملو نورسفملا
 .نآلا دح ىلإ ثحبم اذكه لثم يف ضخم ِهَّنأ الإ «طابترالاو

 ةرادتسالاو ةيروحملاو بطقلا هريبعت يف لمعتسا ةظءقداصلا مامإلا

 اذه طبرل ةيلاع ةيسدنه ةقد ىلإ جاتحت رخآلا اهضعب عم رومألا هذه طبرو

 يف ةقيمع ةحباس قاعأ ىلإ لصي نأ ميطتسي يذلا رّسْملا اذلو ؛جهنملا

 ال ىرخألا ةيريسفتلا جمهانما هترسف ام نأ ظحالن اَلإو ْتَمْحِو اهبف نآرقلا

 الاول هنأ مدقت يعوضوملا ريسفتلا  :ًالثمف بولطملا ضرغلا يبلي

 وأ ةيئادتبا ةلحرم هنأ الإ ديج ناك ْنِإو وهو «ةتتشمو ةرثعبم تاعوضوم

 لك كيطعي اَّنإو لاعملا ةحضاو ةمّسجم ةروص كيطعي ال يلاتلابو ةطسوتم
 .ةدح ىلع دومع

 هياء قداصلا مامإلا هيلإ راشأ يذلا تاىحملا ةمومأ جهنم فالخب اذهو

 بطق ةملك لامععتساو ةيريسفتلا جهانملا لضفأ وهو «نآرقلا بطق» ريبعتب

 .8ح /١ج «يشايعلا ريسفت )١(



 ا 0 1 ريسفتلا يف انجهنم :لوألا لصفلا

 .لكيهمو مسجم دوجو كانه هانعم

 قئاقحلا ريسفت نايب ىلع كلذك دمتعي نآرقلاب نآرقلا ريسفت اذكهو

 نآرقلا روسو تايآ سفن |نيب ءيماظنو طبترم لكشب اهنيبي ال كلذ عمو

 .ماظنو ةموظنم نع ةرابع يه

 وأ يئيزجتلا ريسفتلا ءاوس ةيريسفتلا جهانملا يقاب يف لاحلا اذكهو

 .نآرقلا سابلو رشق ريسفت وه يذلا يوغللا ريسفتلا وأ لوزنلا بابسأ

 .نآرقلا يف ةنيعم ةقبطو ةهجوو ةيواز جلاعت ان

 مو 852 تيبلا لهأ هفشتكا اَّنإو رشبلا هفشتكي مل يذلا جهنملا َنأ الإ
 يرسفم ضعب الإ ةماعلا نع ًالضف ةصاخلا يرسفم ىّتح هيلإ تفتلي
 لهأ تانايب نم ةدمتسملا ةيعيشلا ةينطابلا قرفلا تانايب ةجيتن ةيفوصلا

 .١تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم وهو الأ 82 تيبلا

 عيطتسي ىرخألا جهانملا يقاب ىلع رسفملا ةعاطتساب هَ ًاقباس انركذو
 ؛هتايآو نآرقلا روس نيب يرئاد يقّلَح ٍيِضْرَع طبارتو طبر دجوي نأ رسفللا

 نأ عيطتسي نَم حيحصلا يريسفتلا جهنملا اَّنإو .نآرقلا وه سيل اذه نأ الإ

 نم عون هيف ناك نإو روسلا نيبو تايآلا نيب لماكتم يماظن ريسفت دجوي
 رمال ول رخل ةرظر كقق كا ردوا يمر

 ةاروتلا 09 هنأ همالك يف نيبي نأ دارأ ,ةطقداصلا مامإلاف هيلعو

 نأ ٌدحأ عيطتسي ال قيمع ريسفت اهل ديرأ اذإ خلا .. . و روبزلاو ليجنإلاو

 ةاروتلاب ملعأ ها تيبلا لهأ نإف 20 تيبلا لهأ ةيالو الإ قمعب اهرسفي

 ا وا 82 تيبلا لهأ نأو 1 ىسوم هللا يبن نم

 2 ةاميهاربإ فحصب ملعأ اذكهو .ةٌكدواد هللا يبن نم روبزلاب ملعأو



 تايكحلاو ةنالولا ةنفومأ ركومشل نزاع وس واعد 0

 .ميهأربإ سفن

 اوقلتو مهيلإ ىحوأ نيذلا ءايبنألا نم ملعأ 250تيبلا لهأ ْنْذِإ
 فصي ميركلا نآرقلا يف ىرخأ تانايب ىضتقم بسحب اذهو «بتكلا

 .ىرخألا بتكلا ىلع رميهم هنأب نآرقلا

 هنم تامكحملا تايآلا اميسال نآرقلا ريسفت يف ُهمِئتيِبلا لهأ ةيالو

 تايكحم ريدتسي اهيلع» ةينقداصلا مامإلا اهيلإ راشأ يتلا ةيزكرم ةطقن
 رودت نآرقلا تاكحمف هيلعو ههيئتيبلا لهأ ةمئآ ةيالو ىلع يأ «نآرقلا

 ة4/تيبلا لهأ ةيالو يهو الأ اهنم مظعأ نرخ ةيطت وو وح كح
 عرف مأ تاكحملا وذل نأو باتكلا مأ اهنأب نآرقلا اهفصو يتلا تامكحملاف

 كه ءم 24 و وه هس 2

 ُرعَأَو بنك أ نه تنكح ثني هني بككلا َكَلع لأ ىِدَلأ ره ُ لضأ مأ

 نأ ىلع ٌلدتف "4 فق يف نو هَ لِ :هلبوَأَت ملكي اَمَو 0

 ةيعجرم تناك ولف فام مهل ىلاعت هّللا دعب ملعلا يف نيخسارلا

 ُمكَنياَمَو 9 ةكرابمل ةيآلا ىلإ عيا ا[ رشبلا اهب لقتسيو ةيفاك تامكحملا

 ال تاكحملا نأ ىلع لدت ةكرابملا ةيآلا هذهو ننساه هلأ الإ هوت

 ةمومأ ىلع ّلدت هذهو «نوخسارلا ميلعتب الإ اهرمثتسي نأ رشبلا عيطتست

 نآرقلا نأ الع «باتكلا تامكحملاو ىلاعت هللا دعب ملعلا يف نوخسارلا

 .رادملاو لصألا يأ مألا نم دارملاو * ٍبككذامأ نه: لاق «ميركلا

 نكمي ال يرورض رمأ نآرقلا تاكحمل 890 تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ
 ةيالو الب تامكحملا راثتسا نكمي الو لاوحألا نم لاحب هنع ءانغتسالا

 اهنأو ةيالولا ةيعجرمل ةبسنلاب اذه .روحملاو بطقلا اَّنَأل ؛22تيبلا لهأل



 81 ا دا و ريسفتلا يف انجهنم :لوألا لصفلا

 .تامكحملل لصأو مأ

 هسفنب لالقتسالا رشبلل نكمي ال كلذكف تابءاشتملل ةبسنلاب اّمأو

 280تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ ىلإ عوجرلاب اّلِإ هباشتملا ليزي نأ هدحولو
 .تابباشتملا ةلازإو لحو عفرل تامكحملاب كسمتلاو

 هني بككلا كلَ َلَرَأ ىِدَلاَوه 9: ةرقبلا ةروس نم ةكرابملا ةيآلا هذه ْنْذإ
 نيلقثلا ثيدح ىه انآ يبل تيبلا لهأ ةمئأ ريبعت يف امك #.... تي

 .ةرهاطلا ةرتعلا ةيمظعأ ىلع لدتو ةريثك تالداعم اهيفو «يناآرقلا

 هتيب لهأ ةيقحأ نايب يف د يبنلا نع نيلقتثا ثيدح :ةسماخلا ةدئافلا

 ريبعتلا اذهو «دودمملا هللا لْبَح مهّنأو مهتلزنم ةمظع ناييو ةرهاطلا ةرتعلا

 اذهب كسمتلاب رصحنم نيرادلا يف زوفلاو ةاجنلا قيرط نأ نايب نع ةيانك

 نأ كيري نليحب آل طابا اككرعو ٠ ةقهللا لوسر هَنيَي يذلا لبحلا

 امهنم نادعاصتي امدنع  يتيب لهأ يترتعو هللا باتك نيلقثلا نأ ُهيَءْنيب

 ىطورخملا لكشلا ةدعاقب نوكي ام هبشأ اذهو «ةدحاو ةقيقح نادعاصتي

 ائيش دوعصلاب قيضتي مث ًاضيرع ةدعاقلا لفسأ نم أدبي امدنع يمرهلا وأ
 .دحاو ءيش وهو مرح لا ةمق ىلإ لصي نأ ىلإ ًائيشف

 لوا ع اقانو شدت“ وباتت مسرب نأ ل لك يبلا نذإ

 ةمائتيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنمل يضايرلا يسدنهلا مسرلا

 ا ثيدح اح يف تامكحملاو

 ايار ةطقاررو كلا ارز نعوذ كولل اسع د لرن كك



 تاهكحسلاو ةيالولا ةففمأ زيايسفل امو دامو وود ال م 0

 امو «رثعبم يدومع وأ يقفأ سيل جهنملا اذهل يسدنهلا يضايرلا مسرلا اذهو

 نأل ؛يرعش لايخ وأ مطقو ليامملا اجار رف نسل عيت اع قوركدل

 اع سفن يف يمدنه يضاير يذاحم ماظن اهل يناعملا نأ انك :ليثمتلا

 يشن يضاير ماظن يف اهطبض نكمي ناعملا نإف «يناعملا

 .نآرقلا مولع لك هنم ٍجَرْخَسْمُي نأ نكمي ِهَّنَأ نيلقثلا ثيدح زيمتيو

 وأ يظفللا لامعتسالا ماظن  ةيتآلا ةثالثلا ةمظنألا دعاوق نم ةدعاق رمت ملو

 ينإ  فيرشلا يوبنلا ثيدحلا اذهل خيسرت اهيفو الإ  يقئاقحلا وأ يونعملا

 هنأب رشبلا نع ًالضف ءايبنألا رئاس نع زيمت هع يبنلاو  نيلقثلا مكيف كرات

 نأ ةغيلبو ةريصق ةدحاو ةملكب ةّيهناكمإبف [ملكلا عماوج يطعأ]

 .قيقد يضاير يمدنه مسرب ةقلخلا ملاع رخآ ىلإ ضرألا نيب ام صخلي

 ديسلا جهنم نع ةهةيالولا تامكحملا ةمومأ جهنم فاذلتخا هجو

 نآرقلا ريسفت وه يذلا هريغو #:يئابطابطلا نيسح دمحم ةمالعلا

 8402 تيبلا لهأ هني اَّنإو رشبلا هفشتكي مل يذلا جهنم َّنأ ًاقباس انركذ
 هيلإ تفتلي مل يذلا جهنملا هنأو «ةيالولاو تاكحملا ةمومأ جهنم وه

 لهأ تانايب نم .ةصاخلا يرسفم ضعب نم اّلِإ «ةماعلاو ةصاخلا يرسفم

 جهانملا سمي الو ُبّطَقُي ال تيبلا لهأ ةمومأ جهنم نأ مدقت ًاضيأو
 مدل عراب اي مارالالا يباع ونا مرا ريس
 ال

 - 4 وو 3 ص ا تل

 الثمف ءىرخالا ةيريسهتلا جمهانملا ىفاب شفاني ةمومالا جهنم نأ الإ



 80 1 ا ريسفتلا يف انجهنم :لوألا لصفلا

 ةمالعلا ناك هريغو نازيملا هريسفت يف يئابطابطلا ةمالعلا ديسلا ةيجهنم

 840تيبلا لهأ ةيالو َّنأ» وهو ًاكلسم اهيف كلس دق يئابطابطلا ديسلا
 «ميركلا نآرقلل يقيبطت قادصم

 ةيعقاو ةقيقح نع 0 ين يئابطابطلا ةمالعلا هدمتعا ام :هباوج

 ىنعملا نع اعراب فرست لع 4: يئابطابطلا ةمالعلا َنأل ؛نآرقلا
 ًايلك ًاريظتت سيل نآرقلل ىلاعتسالا ىنعملا نأ لاحلاو .نآرقلل يلامعتسالا

 0 تييبا 0 يأ 820تيبلا لهأ مه نآرقلا قيداصم مهأ دحأ اَّنإو

 .ةيطمركألا لوسرلا ةيالوو هللا ةيالو دعب ةيدْعَبلا ةجردلا يف نوتأي

 حبصي فيكف «ةقيقح لا لظ وه ىنعملا نم نوديري ةيلقعلا مولعلا يو

 .قيبطت يه ةقيقح لاو لصألا وهو يلك وه ىنعملا
 هتربخو هتسراممو هضوخ مغر :يئابطابطلا ةمالعلا نم بيجعلاو

 عقاولاو «ىنعملل قيبطت ةقيقحلا لعج فيك ةيلقعلا ثحابملا 07 ةيلاعلا
 كردتسي #يئابطابطلا ةمالعلا ديسلا ٌلعلو  اهلهأل ةمصعلاو -

 .ملاعلا 0 ءىشب

 لسلستلا اذهب 590تيبلا لهأو ةءلوسرلا ةيالوو هللا ةيالو ْنذإ
 لصأ يه تيبلا لهأ ةيالو اَّنِإو ءشماهو 00

 2 لوسولاو هللا ةيالو ةمومأ ريغ يف معن .ىنعملا لصأو نآرقلا ةقيقح ةقيقح

 .ةقيقحلل الظ لمعتست 0

 يف يئوخلا ديسلاو «هنازيم يف #:يئابطابطلا ديسلا هيلإ بهذ ام هيلعو

 .يضاقلا يلع ازريملاو .هبهاوم يف يراوزبسلا ىلعألادبع ديسلاو «نايبلا
 وه ام اولعج ؛مهريغو ةياردلا ةيابن يف ينابمكلا يناهفصألا نيسح دمحمو



 تاوكتحلاو ةقالولا فوفأ نيم دعا هسا هايم 01

 لك يف ىنعملا كل ميقتسي الف هيلعو ءادومع شماه وه امو ءايشماه ٌدومع
 ىنعملا وه لكلا ىنعملا نوكيف هيلعو ءأدبأ كل مظتني ملو هيفرْعَم جيسن
 .نارقلل ققحملاو سكعنملا يلظلا

 تامكحملا ةمومأ ريسفت جهنم بسحب - ةيالولاو ةمومألا ىنعم

 وأ لظلا لظو « قو لظ يه ةيلكلا ىنعمو يلصألا ىنعملا يه  ةيالولاو
 ىئابطابطلا ةمالعلا ديسلا نإف هيلعو ربعف تئش ام ساكعنالا ساكعنا

 لهأ َّنأب "06 ِرَكْراَرمأهَتَمإِم :ىلاعت هلوق نورسفي  مهركذ ّرم اهريغو
 سيلو «ةكرابملا ةيآلل لوألاو مهآلاو لمكألا قادصملا مه ©22تيبلا

 تامكحم لا ةمومأ جهنم ريسفت بسحب َّنإو - ملاعلا هللاو - دارملا اذه
 هتيب لهأو يبنلا وه امل يلصألا ىنعملا نإف# ٍرَكِرااَلَمأ لَم 9 ةيالولاو

 يأ 100 اركذ] هتيب لهأو ةةئعم ركألا يبنلا نإ - قادصملا مهّنأل

 ناعم ةيدْعَبلا يناعملا كلتو ةيظءلوسرلا لهأ يأ ركذلا لهأو ةكيىبنلا

 .ةففخ

 هيلع هبتُي امك - ةينآرقلا تايآلا ليذ يف ةدراولا تاياورلا َّنإف هيلعو
 ٍلمعلا اذهو «نآرقلا رهاظ حطس نم اهجارختسا عاطتسُي هنأ تيبلا لهأ

 نأب مزجن مل انك ْنإو  لايجأ ةيلوؤسمو ةمخض دوهج ىلإ جاتحي ريبكلا
 تانايب جارختسا ةلقب الإ ةقباسلا نورقلا لوط ىلع اولمعي مل رابكلا انئالع
 تالداعملا يمارتب ولو نآرقلا رهاظ حطسو نتم نم 8 تيبلا لهأ

 بل ىلإ انلصوت اََّئإَف ديدسو قيقدو مظتنم لكشب ىمارتت نأب ةيوغللا

 .ا/ ةيآلا :ءايبنألا ةروس )١(
 ١٠١-١١. /قالطلا (5)



 ا ريسفتلا يف انجهنم :لوألا لصفلا

 قتاع ىلع ىقلُي ام اذهو ,رهاظلاب هل هلصأل ًاليوأت سيلو يناعملا نم بابللا

 22 تيبلا لهأ تانايب جارختسا ةيفيكو هتيلوؤسم لمحتب ديدجلا لبجلا
 مظتنم لكشب ةيوغللا تالداعملا يمارتب ولو نآرقلا رهاظ حطسو نتم نم

 .ليلق لبق انركذ امك





 يناثلا لصفلا

 ١ نآرقلا ميلعت يف 22تيبلا لها ةموميق '
  نيهاربو ةلدا

 .ةيمامإلا ةعيشلا دنع هيعارصم ىلع حوتفم داهتجالا باب :لوألا ثحبملا
 .داهتجالا باب حتف نم رطخت ةيمالسإلا بهاذملا اذامل :يناثلا ثحبملا

 مالسلا هيلع قداصلا دمحم نب رفعج مامإلا هقف نيب ةنراقم :ثلاثلا ثحبملا

 .هريغو عورفلا هقف يف ةعيرألا بهاذملا هقف نيبو

 .يملعلا يراضحلا يخيرأتلا ناهربلا :عبارلا ثحبملا

 .يملعلا يراضحلا يخيرأتلا ناهربلا :لوألا ليلدلا

 .يوامس يبيغ بانك نارقلا :يناثلا ليلدلا

 .ميركلا نآرقلا لزانمو تاماقم :ثلاثلا ليلدلا

 .ةنسلاو باتكلا نيب ةيعم ةيجح رهاظلا ةيجح :عبارلا ليلدلا





 ديمامإلا ةعيشلا دنع هيعارصم ىلع حوتفم داهتجالا باب
 هقف يف قيقحتلا بابو 240تيبلا لهأ ةسردم يف داهتجالا باب َّنإ

 ةعبرأ ىَدَم ىلع هلاح ىلعو هيعارصم ىلع حوتفم فراعملا هقفو عورفلا

 لهسلا رمألاب سيل وهو ماسقنالاو مذرشتلا لصحي مو ءتضم انْرق رشع

 :وه را اذهو «نيبلا يف ٌرس ٌدوجو ٌذيلو (ّنإو ءأدبأ يوفدصلاو

 يه 800تيبلا لهأ ةمئأ اهرّذجو اهانب يتلا ةيملعلا لوصألا َإ
 اكمل دلو يذلا نك نورا نك واو هيصاع كرصا

 ببسملاو ببسلا قالع نم ةثشان اه ةينيوكتلا فالخب رع ىلإ عج

 تعضوو تمسر 0 تيبلا لهأ ةسردم نإ «اهزواجتيو لوصألا وذه

 لود نم مهدعب نم الو مهلبق نم الو ساّعلا ونب الو ناورم ونب الو

 نأ مويلا ىلإ 00 . الو يلامسأر الو يكارتشا ماظن الو ةيبرغ وأ ةيقرش

 اه خلا . وأ ةيريسفت وأ ةيدئاقع وأ ةيهقف ءاوس ةلداعملا هذه اوطختي

 اوعضو ْذِإ ديحوتلا باتك نم ًاءادتبا هبر عم ةقالعلا عون ناسنإلل تمسر

 - :ىهو ةدعاق هيف

 [ِةَمّنُع زيي ال ةفص زييمت ىلاعت هديحوت نأ
 ممقلا اهل تفقوو اهاطختي ْنأ ثحابلل نكمي ال ةطباضلا هذه

 .مارتحاو رابكإب نيفرطلا الك نم ةخئاشلا ةّيملعلا



 تاكا و ىالولا نوما وينو قا و و 1

 :ىىلاعت هتافص نم ديحوتلا يف ىرخأ ةدعاقو

 هدْعُب يف ٌبيرق ةديازملاب ال اهنع جراخ ةجزاممب ال ءامسألا يف لخاد]
 ذا ”[هبرق يف ٌديعب

 ةدعاقلا تعضوو ًاجاهنم كيبل تيبلا لهأ ةسردم انل تمسر اذكهو

 نم عورفلا هقفب اءاهتنا لوصألا يف ةمامإلاو ةّوبنلاو ةجحلا باتك يف
 .ريسفتلاو دئاقعلاو فراعملاو خلا ... جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلا

 لاعفألا يف دبعلا ةّينازيم 2 تيبلا لهأ ةسردم انل تنّيب اذكهو
 ."7[نيرمأ نيب ٌرمأ ضيوفت الو ربج ال] :تلاقو

 هجاهنمو هلمع يف قفويو ةلداعملا هذه ىدعتي ْنأ عيطتسي دحأ الف

 .اهيلإ عجري ملام ًادبأ

 "' مهعم َرْثَُخ موق لَمَع ٌبحأ ْنَم-:ىنعم تنّيب اذكو
 .لوقلا اذه ىلع نعادتي امو

 ياتي نم ورا هنا نر تا اج يع اك
 بترتي امو ابرلا تمّرَح اَّئأو . 4 ايران كايا ّلحأَو 38 - :ةيآلا
 اهيلع بترتي امو ةيهيومتلا ليحلا ةمرح تنّيبو دسافمو راضم نم هيلع
 بترتي امو خلا ... و نوجملاو شحاوفلاو رمخلا ةمرحو دسافم نم
 ًارخؤم يبرغلا ماظنلا اهب ّرَقأ يتلاو «عمتجملاو ةّمألا دسج يف ِرْخَن هيلع
 .ةيداصتقالا ةمزآلا مضخ يف

 )١( ص «قودصلل ىلامألا ."”4١ص /قودصلل ديحوتلا 5 ٠ 5 .
 ص /١ج يفاكلا (؟) ١١٠١ /ديحوتلاو 777.

 .(موقأ روصمب روصملا لدبي) 797ص ؟ج ريدغلا (")

 .6/,77 /ةرقبلا (؟)



 0 نآرقلا ميلعت يف 8تيبلا لهأ ةموميق : يدالا لعل

 لهأ ةسردم لالخ نم ةسّدقملا ةعيرشلا هتتيب هريغو اذه لك

 نكمي ال يتلا تباوثلاو طباوضلاو ةدمعألا تعضو يتلا 8 تيبلا
 اهاطخت نّمو ءاهاطختي نأ هلك نوكلا يف رشبلا عنص نم ماظن يأل
 هعيراشم لك يف لشفلا هيلع َبِيك فارتعا مدعو ةيبلس ةلاحب
 مودعلا ميج نم لي عادم . ةيملعلاو ةيركفلاو ةينارمعلاو ةيداصتقالا

 .خلا .. يأ «فرخلا رأ ةريستلا وأ ؟دئاتعلا وأ اهب ييدملا وب

 290تيبلا لهأ ةسردم اهترّدج يتلا سسألاو دعاوقلا هذه نذإ

 نأ ةيرشبلا عيطتست ال ةعينم نوصح يه اهرارسأو اهءاوبأ اوحتفو

 ةيملعلا لوصألا وذل تازاجمو قيبطت نود نم اهيلع زفقتو قلستت

 نم رثكأ يضم دعب اهتموميدو اهءاقب يف ٌريلا وه اذهو «تاللداعملاو

 .اهسيسأت ىلع ًانْرَق رشع ةعبرأ

 نمايلك كايضاررلا نأ ووك ايفان لاداعي هلوكر ادب ىلع اذه
 ةيئاضفلا ةسدنهلاو ىوقلاو اكيناكيملاو ربجلاو تاثلثملا ملعو ةسدنملا ملع
 .خلا ... و ةيكلفلاو

 برضلاو حرطلاو عمجلا ةيلمع يه عسي تالداعم نم بعشتت

 .خلا ... و تاثلثملاو ةسدنه لاو ربجلاو ةمسقلاو

 ةيرذ ةحلسأ وأ ءيوون لعافم ءاشنإ يف ةّيباسح ةيلمع ّيأف هيلعو
 .عستلا تالداعملا زواجتت نأ نكمي ال يجولويب روطت يأو ةيئايميك





 يناثلا ثحبملا

 ؟ داهتجالا باب حتف نمرطخت ٌدَيمالسإلا بهاذملا اذامل

 ةسردم عابتأ ةيمامإلا ةعيشلا بهذم ادع ةفاك ةّيمالسإلا بهاذملا

 باب نع ًالضف عورفلا هقف يف داهتجالا باب تقلغأ 2 تيبلا لهأ

 اورعشتسا مَّثأل ؛هريغو ريسفتلا ملع اّيسال دئاقعلا لوصأو فراعملا

 سماخلاو عبارلاو ثلاثلا نرقلا يف داهتجالا باب حتف نم ةَرِمْدُم ةروطخ

 انموي ىلاو ةحلم ةرورض  داهتجالا باب دس يف يأ_كلذ يف اوأرو خلا ...

 ها علا لا إب ا يرد رح ساحر حرا

 ةياسس يي باب حتف نأ نانئمطاو ةقث ديت هلا لهأ

 .ردتس لإن ل ثلا زها . نيعلسلا ترتي هنوبم رشوش داع

 .ةيقاب مهل قبت : ل يلاتلابو «ةددعتم بهاذم ىلا دحاولا بهذملا عدصتو

 انموي ىلا قاسو مدق ىلع رمتسم داهتجالا باب حتف نم عنملا اذهو

 - :وه هلك كلذ ببسو اذه

 هقف نم ةينيدلا فراعملا نيب ةمظانلا ةقِسّْلا ةدحولا اوفشتكي مل مهن
 .خلا ... خيراتو ثيدحو ريسفتو دئاقعو

 كلذ دّرَو اى هِينَدَل ملع ىلإ جاتحي ةقينملا ةمظانلا ةدحولا فاشتكاو

 ةقزفلل ًانامأ انتمامإو ءةلملل ًاماظن انتعاطو» قيظءارهزلا ةبطخ يف
 ."".«خلا...و

 )١( هل هئابآ نع هدانسإب نسحلا نب هللادبع ةياور يف 8ك ءارهزلا ةبطخ .
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 قينلاو دٌحوملا رصنعلا يه ةمامإلا ّنأ_كلذب 8ظءارهزلا تدارأو

 نيدهتجملاو ءاهقفلاو نيملسملا نم نيقبلا عسوب سيل ْذِ نيدلا تاتش نيب
 ًالضف هقفلا ملع يف ةدٌحوملاو ةقسنملا رصانعلا كلت اوفشتكي نأ مهدحول
 خيرأتلاو داصتقالاو ةسايسلاو ريسفتلاو بادآلاو قالخألاو دئاقعلا نع

 .خلا ...

 نم مويلا هظحالن اف «ةايحلا تالاجم فلتخم يف ةريثك كلذ ةلثمأو

 وأ يرذ وأ يجولونكت وأ يعانص بناج يف رشبلا دنع يجاتنالا مخضتلا

 .خلا ...

 لقعُي الف هيلعو ءرشبلا دنع ءارضخلا ضرألا رحصت مزلتسي نإف
 .(هنيب ةقسنم ةدحو دوجو مدع

 ةئيبلا ملع نيب .داصتقالاو ةعارزلا نيب ميظنتلاو قيسنتلا اذكهو

 نم قوسلا يف ام لكب كالهتسالا يف طارفإلا كلذكو داصتقالا ملعو
 .نوزوألا ةقبط قارتخا مهل َبِّبَس عئاضبلا

 نوناقلا يف عورفلا هقف يف نينقتلاو عيرشتلا يف ماظن ةدحو اذكهو

 - ةيعيرشتلا ةطلسلا  عيرشتلا هقف نيب ماظنلا ةدحوو 'ةنازوملا نإف «نندملا

 .ةبولطم يعيرشتلا ماظنلا نيبو «يسايسلا ماظنلا  ةيذيفنتلا ةطلسلا نيبو
 -ةنسلاو باتكلا اهيف َّعْرَت مل اذإ «ةينوكلا تالداعملاو نيناوقلا لك يف اذكهو

 .رخآلا ضعبلا عم اهضعب رفانتلاو مداصتلا اهيف عقي هنإف_نيلقثلا يأ

 انتمامإ» اهتملك يف تّريَع ةييمركألا يبنلا تنب 8لوتبلا ءارهزلا

 اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف - : يه ةلملا هذه نأ ىلا ةراشإ «ةلملل ًاماظن

 ةدعا تحال" لا ةحظنأ ني ةفشمل | ةفسولا يه ةرطفلا هذهو ءاعيمج
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 مِظَنملاو خلا .. . ةيئيبلاو ةيجولويجلاو ةيخيرأتلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو

 اهلهأب ضرألا تخاسل هالول يذلا نّدللا ملعلا بحاص وه مهل َقَّسْماو

 تدتزلزتو تتشتو تزث رثعبت يأ -

 تالداعم هدنعو ًالاع ناك ْنِإو رشبلا ضعب تافرصت تناك اذلو

 نأ نود نم هّنأ اَّلإ .ةيملعو ةقيقد ... و ةيئايميكو ةيئايزيفو ةيضاير دعاوقو
 نب ةجحلا رظتنملا مئاقلا مامإلا وهو مولعلا هذه قسما مظنملا ىلإ عجري
 نم يأ -اّلِإو «جئاتتلا نوكت امو يهتنت اذام ىلإ فِرْعَي ىّتح نسحلا
 لك يف عجارتلاو لشفلا نم لصحي ام لصحي - 2 مامإلا ىلإ عوجرلا نود

 ةيسايسلاو ةيداصتقالا مهتمظنأ يف هريغو برغلا نآلا هشيعي امك ءيش

 مَن مهلشف ببسو خلا ... و ةيئيبلاو ةيجولونكتلاو ةيعاتجالا ةيوبرتلاو

 مظنملا ىلإ عوجرلا نود نم ةّيتاذلاو ةيصخشلا مهتاردق ىلع اودمتعا

 افاظن انتمامإ وهو ةيواهلاو ةليذرلا عقنتسم نم ةيرشبلل ذقنملاو قسنملاو

 املك هنأ ةيئايزيفلاو ةيئايميكلا براجتلا تتبثأ ةيواحلا يف اوعقو اذلو ؛ةلملل

 ةقيقح ا ىلإ برقألا يه تناك ملعلا يف ةيودحو تالداعم تفشبتكا

 رثعبتو رثكَت كانه تناك نب ةيودحولا تالداعملا انلهج املكو ؛عقاولاو

 .ةميقع ملعلا جئاتن تناك

 نم اهنيناوقو اهتالداعم فالتخا ىلع نونفلاو مولعلا عيمج سِق اذه ىلعو

 - ةيصخشلا يف ماصفنا يأ-_ةيجاودزا ةيرشبلا سفنلا ددعت وأ يدرف سفن ملع

 .خلا .... ةيريثآ تادوجومب حورلا طابتراو

 اهداعتبا ببسب ةيعضولا ةمظنألاو نيناوقلا كلت لك عجارتو لشفو

 نمضي ىتح هيلع ريسي اجاهنمو اماظن رشبلل مسرو ىلاعت هللا هعرش ام نع



 تايضحشل او :نالولا ةفوما رمق نعم ماوس ا عا 1

 .نيرادلا حاجنو ةمالس

 ْنَأ ذنم هيلع ريسن ًاجاهنم انل مسرو ةيعرشلا ماكحألا هللا عّرش اذل
 عساو ىنعم نم هل اهب نيدلا انل لعج «نيدلا موي ىلإ انتاهمأ نوطب يف انك

 وهو ءأضيأ عساو ىنعم نم حاتفنالل اهب ةايح ا تافلم لك عم مئالتيو حتفني

 نأ ُتَفَلَع اَمَو ف ميركلا نآرقلا َرَّع اك لب ءبسحف رشبلاب ًاصتخم سيل
 6 در

 انو دفلك ندعي لك كا وافل لكلا همر فاتر وه نوال

 ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف تانيب تايآ نع ةرابع نيدلا اذهو «هبساني

 ىلإ ةبسنلاب كلذك وه اَّنإو بسحف #ةييبنلاب ًاصتخم سيلو .تاجرد
 ")4 ذولا ننساه ةيوأت مك قيامهم ركذ نآرقلا َّنأل هيي يبنلا ءايصوأ
 "14 َنوُرَهْطَملَلِإءْهسسَياَل له و

 |مك - لثمتملا يهلإلا لحما دوجو ةرورض ملْعُي ِهّلُك اذه لالخ نمو
 هعابتأو كيب رشع ينثألا ةمئألا ةسردم يف - 22 هؤايصوأو هيوم يبنلاب - ّرَم

 ةيرشع ينثألا ةّيمامإلا ةقحلا ةقرفلا تيقبو مذرشتب اوّرم امو -اوّرمي مو
 لهأ ةسردم طخ نع تفرحنا ىتلا ىرخألا بهاذملا نيب ةدئارلا ىه

 ينثالا ةيمامإلا ةقرفلا ريغ  ةّيمالسإلا قرفلا هذه مذرشت ببسو
 ىتحو لب خلا ... و ةيردقو ةئجرمو ةمسجمو ربو جراوخ نم  ةيرشع

 .05/تايراذلا )١(
 ./ /نارمع لآ ()

 .1/4 /ةعقاولا (*)



 00000 نآرقلا ميلعت يف 250تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلا

 بناج ىلإ اورظن مَّنأ وه 2282 تيبلا لهأ ةسردم نع تّقشنا يتلا قرفلا

 ال دوار ادعو قالا ف نينا نيرو ومار اراك اوايخو نحل ب

 ةدحو نيدلاو نآرقلا نأ نم ميركلا نآرقلا هيلع دّكؤي ام اذهو «ضعبتَت

 يف تتشتلاو رثعبتلا ىلإ هرمأ لوؤي فوس اهيلع ظفاحي مل نَم ةّدِحاو ماظن
 .نيدلا اذه رمأ

 َنيِدَلا# نيدلا يف ضعبتلاو كيكفتلا اذه ةروطخ نم نآرقلا رّذَحو
 .#231 َنِضِع 0

 نيدلاو نآرقلا لعجيو َقستِي نأ عيطتسي يذلا نم :لوقتو لأست ابرلو

 نع هريسفت يف يشايعلا هاور ام هديؤيو 22تيبلا لهأ مه :باوجلا

 لهأ انتيالو لعج هللا ّنِإ» ةظاهشلادبع وبأ لاق  :لاق «ةقدص نب ةدعسم

 ابو نآرقلا مكحم ريدتسي اهيلع ,بتكلا عيمج بطقو هنآرقلا بطق تيا
 ."”(ناميإلا نيبتسيو بتكلا ٌتهّوَت

 85!ةمئألا ةيالو الول ْذِإ يزكرملا روحملا ينعي نآرقلا بطقب دارملاو
 ىلع ةردقلا كلتمي ال 298 تيبلا لهأ ةمئأ ريغ َّنأل اهلهأب ضرألا تخاسل
 هضعب برضي نآرقلا هدنع نوكي اذل قيسنتلاو مظنلا ةدحو فاشتكا

 .خلا .و ةئجرملاو ةيردقلاو ةيريجلا- :اهنم ىرقلا ثيراكت ذل اشي

 هبطقو اوتاكو راق تكا ما رع رك كول ١ عر

 بتكلا يقاب يف ماظنلا ةدحو ىّتح لب « اك هتيب لهأو هيك يبنلا مه يزكرملا



 تاو كسحلاو ةناذلولا فوم قاتلا ام 7

 .ةئا ىسوم ينلا ال يوم ركألا يبنلا اهفشتكي ةاروتلاك ىرخألا ةيوامسلا

 .هؤايصوأو هِيَ يبنلا وه ةيوامسلا بتكلا يقابو ةاروتلل ردجألا ملعملا

 0 هللاو اَمأ» ة2/نينمؤملا ريمأ هلاق ام ىنعملا اذه دّكؤيو

 ذكهو ."'"«خلا ... و ةاروتلاب ةاروتلا لهأ نيب تمكحو تملعل ةداسولا

 .ىرخألا ةيوامسلا بتكلا يقابو ليجنإلا

 هللا بتكل ظفحأ مه ةةياهتيب لهأو ةكعمركألا يبنلا نأ :ةصالخلاو

 نميهم نآرقلا ْنأل ؛بتكلا كلتب اوثعب نيذلا هللا ءايبنأ نم مهريغ نم ىلاعت
 بحاص نم رثكأ ملعب نميهملاب ملعي يذلا يعيبطلا نمو ءبتكلا كلت ىلع

 .هيلع نميهملا

 لهأ انتيالو نأ ىلع ديكأتلا َّنأ يهو - : اذه ىلع بترتت ةرمث كانهو

 تامحملا ةمومأو تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ ىلإ ةراشإ «نآرقلا بطق تبيبلا

 مولع نم تيبلا لهأ دنع ام ىلإ تفتلي مل ْنَم نأ وه «تايآلا نم اهريغ ىلع

 يف عقي ةلاحم الف «ةدحاو ةّيماظن ةدحو نآرقلا فّلؤي نأ عيطتسي ال دعاوقو

 ِضْعَبِب َنوُصْوُمَفَأ 98 دوهيلا 6-0 نآرقلا لعج ةطرو

 4 منع 1 َتوُرفكَتَو ب 5

 ًاماظن انتمامإ» اهتبطخ ليذ يف كيل ءارهزلا هتركذ ام ل ًافاضم
0 

 9 ل ف 2 2

 مَعَ كيب ةاَعتبأو ٍةَنَسْفْلَا ءاعتب 6-5 ام َنوُعَبَس 2006 أَو دنع هس ال و دس ل هع مو 2

 )١( ص ١4ج راونألا راحب 1756 .
 /ةرقبلا(3) 86.



 1 نآرقلا ميلعت يف د 25!تيبلا لهأ 3موميق : :يناثلا لصفلا

 . "#1 كّيِوأت

 بطق لصأ ْنِإ» يهو ةّماه ةدعاق سسأ ميركلا 0 انهو

 ركذيو ,ملعلا ُْق نوخسارلاو هللا وه هلي وأت - يذلاو

 نوخسارلا نأ هتيب لهأو هي يبنلا ثيداحأ ىلإ رتبرلا ةعيدورعللا

 يتلا ُهيلئتيبلا لهأ ةمامإو ةيالو يه 0 رع هللا دعب ملعلا يف

 .نآرقلا مكحم اهيلع ريدتسي

 ةيعجرمو ةمومأ هل نآرقلا مكحم نأ - :مّلْعَي اذه لك نمو
 .تابما 07 ال

 .ا/ ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(





 ثلاثلا ثحبمل ا

 ةكا/قداصلا دمحم نيبرفعج مامإلا هّقف نيب ةنراقم

 هريغو عورفلا هقف يف ّدعبرألا بهاذملا هقف نيبو

 - هئانبأو هئابآو 3غ قداصلا مامإلا هجهنمو هسسأ ام نيب انراق ول

 هتسّسأ ام نيبو ًالثم عورفلا هقف يف  مالسلاو ةالصلا لضفأ مهيلع

 مظعم يف كانه نأ ةيحطسلا ةرظنلاب انل اءارتل ةعبرألا 0 بهاذملا

 دودحب اههنيب قافولا ةبسن يطعي لاجملا اذه يف عبتتملا لعلو «عيضاوملا
 لوصأ يف ةيعرف ليصافت يف 7١/ ةبسنب فالتخاو ةيبيرقت 7 ةسسنك ٠

 يمكلا ددعلا يف سيل مالكلا سسأو ةّيبيغ سسأ ىلع ةينتبُم هذهو دعاوقلا

 «قراوفلا نم ةمخض دادعأ دوجو مزلتست ال اذل ا مشا ناو

 نإف قيمع يفيك قراف وه ام ردقب ددعلا ةهج نم سيل سسألا يف مالكلاو

 ةّيمكلا هذه نأ الإ 7١/ ددعلا ثيح نم ناك ْنِإو ,فالتخالا نم ٠

 ذإ ءًأدج ًاريبك فالتخالا ناك «ليصافتلا درجم يف ال سسألا يف تناك ثيح

 لب ءافيك ٌريبك فالتخالا ىلإ سايقلاب نّيه ةديعبلا ليصافتلا يف فالتخالا
 .ةفلاختم ةريثك عورف نم هيلع بتتري ام ظاحلب ًاضيأ اك ريثكو

 ىلع رادملا لب مكلا ةهج نم فالتخالا ددع ىلع سيل رادملا نَذِ

 .تايادبلا نم راسملا يف فالتخالل بجوملا ساسأ وه ام يف ةيفيكلا ةيعونلا

 دادعأ دوجو مزلتست ال اذل ةيفشاكم سسأ اَّنإو يمكلا ددعلا يف سيل
 .قراؤفلا نم اد ةمخبف

 نع ةّيمالسإلا بهاذملا هلوقت ام نيب قيمعو عساش قرف كانه ًالثمف



 تايكحلا او ةنالؤلا كومان نر كورا وما وع وم دو نال او 7

 ناطلس اهيف سيل ٍةدلبب َتْرَرَم اذإ» :لاق ُهليدكهْلا لوسر نع كلام نب سنأ
 ."7”«ضرألا يف هللا لظ ناطلسلا (َّنِإ اهلخدت الف

 (””«ئاج ناطلس دنع قح ةملك) ةّيمامإلا هلوقت ام نيبو

 سضراعم ريسم نيبو يطالبلا يوطلسلا ريسملا نيريسملا نيب قرفلاف
 دوي اواكللا تعب

 نيوعع ءامزا لإ حد قرفعللا اهناظنو كيلا لقأ ةسردم نإف

 اهزاجعإ نأل اهقرتخي نأ نوكلا يف ماظن يأل نكمي ال - الكا قداصلا دمحم

 مولع فلتخم يف هلثمب نايتإلا نع نورخآلا زجعي يهلإ ينايحو زاجعإ

 انعطتسا اذإف . خلا .. و تيردحو نيستو دئاقعوهقق نم ةيفرعملا ةموظملا

 يارب لركن ياض عدرا

 .يسوطلا يلامأ ؛١ 7/8 يقهيبلل ىربكلا نئسلا )١(
 .7" 5 5 ص 8ج يذمرتلا ننس (1)



 عبارلا ثحبملا

 22تيبلا لهأ تموميق ىلع نيهاربلاو ّيلدآلا

 نارقلا ميلعت يف
 :هيفو

 لوصأ ذخأ ةرورض ىلع ةلدأ طقف تسيل اهركذنس يتلا ةلدألا :هيبنت

 حماس دعاوق اهسفنب يه لب كملت يبلا لهأ نم هجاهنمو ريسفتلا

 نأو ججحلا ماظنب ةطبترم ةلدألا هذه نو امك «ة0تيبلا لهأ دنع ريسفتلا

 ججح مه ةرهاطلا هترتعو ءلوسرلا َنأو ٌلَجَو َّزَع هللا نم ٌةجح نآرقلا

 ماظن نم اندوصقمو «يرشبلا لقعلا وه ةجحلا ًاضيأو ءاياربلا ىلع هللا نم

 .ةتسشتملاو ةرثكتملا رومألا هذه نيب فيلأتلا ةدحوو قيسنتلا وه ججحلا

 :يملعلا يراضحلا يخيرأتلا ناهربلا :لوألا ليلدلا

 اهريغو لب ةينيدلا فراعملاو مولعلا يف نيثحابلا ةوخألا ىلع ىفخي ال

 نيرسفملا جئاتن ةعباتمو ريسفتلا ملع ةيمهأ ةلصلا تاذ ىرخألا نونفلا نم

 نيضامملا هللا محر  نيرصاعملاو لب ءنيرسفملا يرخأتم دنعو ءامدقلا دنع

 ةمئأ هيلإ راشأ ام ىلإ تافتلالاو هيلع فوقولا يف مهألاو  نيقابلا ظفحو

 مولعلا نم هريغو ريسفتلا دعاوقو لوصأ يف هيلع اوهّبنو © تيبلا لهأ
 نوكت فوسف دعاوق سيسأت اودارأو نوموصعم مَّنأ ببسب ؛ىرخألا

 سسؤملا ناك ول ام فالخب لاكشإلا اهيلع دري ال ةينايحو دعاوقلا كلت

 .يتأي ام هيلع يتأي يرشب جاتنإ نوكي يلاتلابو نيدهتجملاو ءاهقفلا ةدعاقلل



 تاو كمل و :فالذلا ةضومأ ديستقلل حوت مو تام ع وا يعم 7

 ملع دعاوق يف ةصاخلاو ةماعلا يرسفم نم ريثكلا ضوخي ارو
 يرسفم نم اذه لب مهنم ليلقلا فسأللو نكلو ؛هجاهنمو ريسفتلا
 ةمئأ اهيلإ ريشي يتلا دعاوقلاو لوصألا نع ًاثحبو ًاقّْمُع روغي ْنَم ةصاخلا
 ةتباثلا دعاوقلا نع فلتخت ةنيعم ةقيرطبو صاخ وحنب 2# تيبلا لهأ

 نم «ةيتآلا ثوحبلا لالخ نم حضتيس امك نيرسفملا م ومع ىدل ةدئاسلاو

 .ًادج ةريثكلا هتارربمو هتلدأ هل 28 تيبلا لهأ هيلع هبنُي يذلا َّنأ

 دمحم نب رفعج مامإلا ةريس أر قن امدنع دجن رثكأ ثحبلا اذه يف انّرعاذإو

 .ةيخيرأتو ةيحطس تسيلو ةيملع ٌةرتف ةِغاهشاع يتلا ةرتفلا نإ 9غ قداصلا

 رولا | دحأ ا 2 ينكل | 5 " يربطلا لقن دقق

 0 ا قداصلادمع نيرفعج مامإلا عت أو كان

 07 نيعأ ٠ نب ةرارز عابتأ :ةيرارزلا-١

 1 رامع عابتإ :ةيرامعو- "

 ١ - قب عابتأ :ةيريصب 1

 .ديشرلا نوراه خيرات ءيربطلا خيرات 0)

 .ىشكلا لاجر )١(
 ةيملع فقاومو تارظانم هلو ٍةِع قداصلا مامإلا نامز يف ةيمامإلا ءاهقف زربأ دحأ وهو (')

 لهأ عابتأ نم امهريغو يفعجلا ديزي نب راخو «ةنوركذيو ةماعلا اهب فرتعا َهَنشَم

 ةيحان نم تاداقتنالا نم امهيلإ هجوي امع رظنلا ضغب راقوو مارتحاو خومش غل تيبلا

 .يديقعلا ءامتنالا

 .ةقث وهو 1ك مظاكلاو للا قداصلا باحصأ نم :يطاباسلا رامع ()

 كل رااح ىو كاقنلا نم وحر ولسا يهب را تشل ب يحاك



 ا نآرقلا ميلعت يف 250تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلا

 ."”وكحلا نب ماشه عابتأ :ةيماشهو - ؛

 ءالؤه نم دحاو لكف «ملعلاو ةهاقفلاو ةيعجرملا تويب ددع ىلع

 ؛مالكلاو ةديقعلا يف ًاعجرم ناك ماشهف ؛مولعلا نم ملع يف ًاعجرم ناك
 .خلا ... ملسم نب دمحم اذكو هقفلا يف اعجرم ةرارزو

 ىملكتمو ةاورو ءاهقفل ةيموجنلاو راهدزالا اذه انظحال اذإ هيلعو

 ءاملعلا ءالؤل ددعتلا اذهو ءملعلا ءامس يف ةعيشلا يرسفمو يركفمو
 عابتأ تالاجملا عيمج يف ةيلقداصلا مامإلا اهجّرخ يتلا تايعجرملاو

 مل كلذ عمو تالاجملا فالتخاو مولعلا عيمج يف ةيءقداصلا رفعج مامإلا

 سردنت ملو عضَت ملو لإ ا'تيبلا لهأ بهذمل مذرشتو تتشت يأ ثدحي

 .ةقحلا ةفئاطلاو بهذملا ةيوهو ملاعم

 :رظن تافلإ

 أول ايل يدر داع دايمن رمل اياد وديتمو ويغالم

 رت الكر ادع ندرس ياس دوح_ دج ديرب

 هراصبتسا لبق نيعأ نب ةرارز ذاتسأ ناك يذلا ةبتع نب مكحلا اذكهو
 ميلا كا يودو حاحا نبأ عصر هرارإ راسم دعوت هراززد

 .ةبتع نب مكحلا هذاتسأو ةرارز نيب ةلجسم تارظانم تيرجأ

 ةقث ةّيطمظاكلا مامإلا ردص اذهو ةظءقداصلا مامإلا باحصأ نم مكحلا نب ماشه )١(

 .ةيمامإلا يف مالكلا قتف نم ناكو نيفلاخملا عم ةريثك تارظانم هلو



 تايحيحلاو :نالؤلا فومأ ركستقتا وع عد و عال كم 7

 مغر «ةيملعلا هتتطول هرقوتو ًاريثك ةرارز لجت ةماعلا ءاملع تناكو

 .كلذب ةرخاز مهرداصمو ءمهل فلاخملا يديقعلا ءامتنالاب هل مهداقتنا

 بهذمب اهانراقو ةعبرألا بهاذملا - رخآلا فرطلا انظحاال اذإ (نيب

 كلام يف اك ءابهذم ذيملتلاو ذاتسألا نم لكل نأ دجنف 8 تيبلا لهأ

 نباو كلام َنِإو ؛بهذم ايهنبي ًاضيأ ىعفاشلاو لبنخت نيا اذكو :ةفينح ىأو

 نع ًالضف .ةيئقداصلا دمحم 0 مامإلا دي ىلع اذملتت لبنح
 نايفسو يهقف بهذم هل يروثلا يعخنلا ظحال «نارقألا نيب بهذمتلا

 عبار ةبتع نب مكحلاو ؛ثلاث هل يروثلا نايفسو ءرخآ بهذم هل ةنيبع نب
 :اذكفو

 لهأ دنع عورفلاو هقفلا بهاذم ّنأ هب قوثوملا خيرأتلا انل ركذي اذل
 رصح أدحاو ًابهذم سيلو «تارشعلا تغلب ثلاثلاو يناثلا نرقلا يف ةنّسلا

 .ةعبرألا بهاذملا

 نم مهذقنتل داهتجالا ناو دست وخلا بمهاذملا ةجاح يأت انهو

 .خلا ... ريسفتلاو دئاقعلاو عورفلا هقف يف يبهذملا تتشتلاو مذرشتلا

 نمز يف ضعبلا مهضعب نيب لصح بهذمتلاو مذرشتلا اذه َّنَأ الع
 .نورقلا مهب دانت ملو ةايحلا ديق ىلع اولاز ال مهو بهاذملا هذه يبسسؤم

 تعرفت امهم 8تيبلا لهأ ةسردم يف اذامل:ٌيعانص ىملع لاؤس

 حوتفم داهتجالا باب كلذ عمو مولعلا فلتخم يف ةيملعلا هممق ترثكتو
 ؟ةكساهتم ةدحو دجت (َّنإو ءامذرشتالو ادت دجت الو

 اهل لوصأ يه 8تيبلا لهأ ةمئأ اهتبث يتلا لوصألا َّنِإ :باوجلا



 1 نآرقلا ميئعت يف 222تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلا

 تسل ةدحولا هذهو .ةلحوو ةفلإ اهنيب ةيودحو لوضأ ةصاخ ةموظنم

 ناسنإلا اهيلع راس اذإ .ةيجهنمو ةيملعو ةيركف ةدحو لب .ءطقف ةيسفن
 .تتشتلاو رثعبتلاو قزمتلا نم صلخت ةدحولل دشانلا

 -:كلذ ىلع دهاوشلا نمو

 نم دارملاو «ةلملل ًاماظن انتمامإ لعجو ...» :8عظءارهزلا هتلاق ام
 .قباطتلاو ةدحولا وه ماظنلا

 ةيليعاسإلاو ةيديزلاك ةعيشلاب ةطبترملا قرفلا ضعب دجن اذلو
 سيل نم اومّدَقو مهدنع 84 ةمئألا ةلسلس تعطقتا ال خلا ... ةيحطفلاو

 اهرذجو اهسسأ يتلا ةقح لا لوصألا ىلع اوريسي ملو موصعمب سيلو مامإب

 ترّغتو تفلتخاو مهتيوه تعاضو اومذرشت : مهَّنَأ دجن 2تيبلا لهأ

 رخآلاو يفنحلا بهذملا ىلع مهضعب حبصأ اذلو ؛مهبهذمو مهتديقع

 .خلا ... يلبنحلا عبارو يعفاشلا ثلاثو يكلاملا

 لهأ ةسردمو يفنحلا بهذملا نيب قفاوت دجوي ال حضاولا نمو

 ةمامإب نورقي نيذلاو ةعيشلاب ةطبترملا قرفلا دحأ ةيديزلا :ًالثمف
 - 7 .ة يلع نب نسحلا ١ .ة2نينمؤملا ريمأ ١ هيب ةمئألا نم ةعبرأ

 ةمامإب لوقلا ىلإ نوفطعني مث .ةكنيسحلا نب يلع 4 .ئا. ىلع نب نيسحلا

 نمو ءيفنح هقف نآلا مههقف دجت خلا .. . ديز نب ىبحيو «يلع نب ديز

 هباشت كانه ناك ْنإو «يمامإلا هقفلا عم قفاوتي ال يفنحلا هقفلا نأ مولعملا

 اهيف فلتخملا ةليلقلا ةبسنلا هذه نأ الإ «ةليلق ةبسنب فالتخاو ةيلاع ةبسنب



 تايضكحعلاو ةقالؤلا قوما رسما 1 ماو ل ل ماما ا صم /ْْ

 قفتي الو مءالتي ال هيلعو ءعورفلا لوصأ يف فالتخا يأ ءلوصألا نم يه

 ةفيحصلاو ةغالبلا جبن نم رشع ينثألا مامإلا ةعيشلا دنع ام عم يفنحلا هقفلا

 .خلا ... ةيداجسلا

 ل مَّنأل ؛ةعبرألا بهاذملاك اومذرشت ًاضيأ  ةيديزلا  ءالؤه دجن اذل
0 

 ل يلا

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ مهيلع مهتمامإب كقتعل نيذلا مانيب ةمئألا

 ءايبنآلا نع مالكلا دنع يتأي ةموطبلا ةدحَو ُْق تعم اذه سمنو

 سني صم نبأ ىَسِع لاَ ةذإَإ» ًاضعب مهضعب ُقّدَصُي ةدحاوو ةَدَحَجو مّئأف .نيلسرملاو

 هذ يور

 4 ُدَمل :ةمساىرعب نق ةأيولوسو ا ريدم ةطروتلا نم قدي بام دصم جك هلال وسر ِفِإ لب رس

 :دحاو مشل ي يجوملا ساسألاو ٌدِحاو عبنملا َّنأل ؛هلبق نمب رقي

 4 رش وسر ني لأ يب َقِرفناَل 9#

 :يوامس يبيغ باتك ا :يناثلا ليلدلا

 لوصألا أ تنثأ أ يذلا يلدا يراضحلا ا نر

 اهل مهعضو الولو يل تيبلا لهأ ديب تعضو  ةيريسفتلا |مهيس ال  ةيفرعملا

 .5:فصلاةروس()

 .7/6 :ةرقبلا ةروس (؟)



 م نآرقلا ميلعت يف كلتا 2ّااتيبلا لهأ ّموميق : :يناثلا لصفلا

 .خلا ... ريسفتلاو دئاقعلا هقف

 80تيبلا لهأ ةسردم ريغ ةّيمالسإلا بهاذملا دنع داهتجالا باب ٌدسو
 دا

 .ماظنلا ةدحو

 يملإ ِمّلعُم ىلإ جاتحيف يلِإ باتك نآرقلا نأ :ليلدلا اذه يف ركذنو

 هنأ ربتعم قيرطب مهنع ةدراولا تاياورلا يف ي١تيبلا لهأ راشأ دقو

 ىلإ اورظن مب نيدهتجملاو ءاهقفلا نم نورسفملا هيف عقو يذلا أطخملا نم

 مالكل ريسفتلا لوصأ نأ اع ءرشبلا مالك ىلإ ةلئاممو هيبشت ةرظن هللا مالك
 هللا مالكو هللا لعف ْنِإف «رشبلا مالك راهظتسا لوصأ نع فلتخت ىلاعت هللا

 .امهنيب هباشت الو رشبلا مالكو لعفب ساقي ال

 مالكب هللا مالك ةهباشمو ةسياقم مدع يأ اذه ىلع ًاءانب :تلق نإ
 ءرشبلا مالكو هللا مالك نيب ةقلطم ةعيطق كانه نوكت نأ مزلي  رشبلا

 تفصو ةينآرقلا تايآلا نم ةلمج يف ِهّنَأ لاح او هللا مالك رشبلا مهفي فيكف

 لامجإو ةيمعت مزلي هيلعو سانلل كايبو نيبم يبرع ناسلب هنأب هللا مالك

 نيب رمأ داعيا لما يرام ع ممااكا) انهو ىوركلا ةارفلا رخلاو

 .ضيوفت الو نآرقلل ليطعت ال نيرمأ
 لالدتسالا اذه ىلع ثزكرو تركذ تاياورلا عي :ٌتلق

 مالك ريسفت لوصأ نع فلتخي هللا مالك ريسفت لوصأ نأ نم ناهربلاو



 تاهكشل او جيالولا ةىوتمأ قتيل همم د اا ا ل م

 نع هبجحو هديمجتو نآرقلا ليطعت يأ_روذحملا اذه مزلياال هنأ الإ ءرشبلا
 اذه يف ةّيلعف ةجحو لّعفُم نآرقلا اّنإو  رشبلا ةدافتساو ةدافإو لوقعلا

 وفم تسيل ةلعفملا ةجحلا هذه نأ الإ ءرشبلا ىلع نامزألا لكو نامزلا

 .قلطم وحنب رشبلا ىلإ اهترادإ ناكس

 هذه نم ةدافتسالا نم نيمورحم اوسيل رشبلا ْنِإ :اذه نم ةصالخلا

 ةوجف دجوت الو هنع ىأنمب مه اوسيلو «ميركلا نآرقلا وهو ةرهاقلا ةجحلا
 تسيل ةيهإلا ةرهاظلا هذهو ماظنلا اذه ةدايق تقولا سفن يف نكلو ءأهنيب

 .نيرمأ نيب وه رمألا لب ءأمامت رشبلا ديب

 :رومأ ركذ ىلإ ضرعتنو

 :نومضملا ةّيناهرب مأ اهدنس ةياورلا ةّيجح يف ربتعملا له ١

 فراعملا يف 252 تيبلا لهأ نع ةدراولا تاياورلا َّنِإ :لوقي لئاق بر
 وأ ةفيعض نوكت (َّبُر «ةقثوم الو ًادنس ةحيحص تسيل خلا ... و ريسفتلاو

 ؟عنصن اذاىف اهيلإ نوكرلا نكمي ال يلاتلابو .ةلسرم

 نومضملا ةيناهرب :يه ماقملا يف اهدمتعن ةّيساسأ ةطقن كانه :باوجلا

 نم عفرأ ه'تيبلا لهأ نم ةيميلعتلا ةيذغتلا ْنأل ؛ال وأ دنسلا مص ءاوس

 ٌفيرش مهل عابتإ اذه ناك ْنِإو  ةعاطلا ةعباتم يأ  ةعباتملا ىنعمب يذغتلا

 يف عفرأ ىوتسم اذهف ملعو ةريصب نع مهعابتإ ناك اذإ ةصاخ «سدقمو

 نم عفرأ يه ملعلا ةيجحو «ةّينايبلا ةيجحلاب هيلع حلطصي ام اذهو
 .ةيدبعتلا ةيجحلا



 0000 نآرقلا ميلعت يف 2تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلا

 قيرط نع ريسفتلا يف 850تيبلا لهأ جهنم ىلع فرعتلا لجأل هيلعو

 :مهنع ةدراولا تاياورلا

 فعض نوكي ثيحب ةيدبعتلا ةيجحلا ىراسأ نوكي ال ْنَأ بجي :ًالوأ
 ريسفتب قلعتي ايف 252تيبلا لهأ تاملك يف ربدتلا يف انمامأ ًاقئاع دنسلا

 نيماضم نع فلتخت نآرقلا نيماضم نأ ّرَم ِهَّنإف .هتايآ نايبتو ميركلا نآرقلا

 .اهنايبتو رشبلا مالك

 همدعو هب ذخألا ثيح نم هتيجح كلاسم يف فلتخي نأ يغبني :ًايناث
 نآرقلا ةيجح ّنإف ؛مهنيب |ميف يئالقعلا وأ يرشبلا لماعتلا كلاسم نع
 موزل يف همدعو دنسلا فعضل اعضاخ نكي مل هّْنِإ هانعم اذهو «ةيتاذ

 ةّينايب تاردق نم هيلع توطنا اهب هنياضم سفن تناك امّْنِإو «هب قيدصتلا

 .هزاجعإو هقدصب داقتعالاو هب ذخألا يف ْغّوسُْلا يه ةيلاع مولعو

 820تيبلا لهأ ةمئأ مالكب ذخألا يف لاحلا نوكي نأ يغبني :ًاثلا
 بناجلا اذه يف هي مهمالك نيماضم ىلإ تافتلالاو «نآرقلا َلَذِع مه نيذلا

 نع فشكت ةيلاعلا ةيريسفتلا مهمولعو «ةينايبلا مهتاردق هيلع يوطنت امو

 .ميركلا نآرقلا مولعب ةّماتلا ةطاحإلا

 نع رظنلا ضغب 24 مهمالكب ذخأن هنأ حضتي هلك اذه لالخ نمو

 حلطصن نأ نكمي ام اذهو ءًافيعض ناك وأ ًاربتعم ًاحيحص دنسلا نوك

 طانم نإف ةيدبعتلا ةيجحلا نم عفرأ يه يتلا «ةينايبلا ةيجحلاب -
 ةروكذملا ةيجحلا ىلإ ادنتسُم ناك هزاجعإب ناعذإلاو ميركلا نآرقلاب ذخألا

 .ىفخي ال (ى «ةيدبعتلا ةيجحلا نود



 تايضكتعلاو نيكولا ةفوفأ زانق دك ماد هوا ا و م 3

 لب يريسفتلا ثحبلا يف انل ًادج ةمهم ةرمث هل نوكت يلاتلاب اذهو

 تايآلل ىلقنلا ثارتلا ىلإ ةرظنلا ىهو الأ .يدتاقعلا ينرعملا ثحبلاو

 ْ .يملع ينايب قاطنتسا ةرظن تاياورلاو

 يهلإ ملعم ىلإ جاتحيو يوامس باتك نآرقلا نأ ىلع ًاءانب :تلق نإ
 جهانملا ضعب نم ىتح لب ةيمالسإلا سرادملا نم ضعبلا يعدي 8

 نآرقلا ليطعت يه ةاخوتملا ةجيتنلا نوكت ْنأِب 240تيبلا لهأل ةبستملا
 ميلعت ىلع نومّيقلا مه تيبلا لهأ - :لاقُي امدنع هنع لوقعلا مجحو

 .هنايبو نآرقلا

 سيل هتيجحو نآرقلاب نايإلا َنإف ,روذحملا مزلي ال الك :تلق
 هذه نأ اَلِإ ءرشبلا ىلع نامز لكو نامزلا اذه يف ةجحو لَعْفُم لب لطعمب

 رشبلا نأ اذه ينعي الو «قلطم وحنب رشبلا ىلإ اهترادإ ةضوفم تسيل ةجحلا
 لب ءامامت مهديب اهترادإ مهيلإ ضوفم الو ةّرملاب ةرادإلا كلت نم نومورحم
 .نيرمأ نيب رمألا

 باتك نيلقثلا نيب ةقالعلاو ةيعملا نايب  ىلاعت هللا ءاش نإ هلحم يف قأيسو

 .هتيب لهأو يع يبنلاب ةلثمتم ا نيموصعملا ةنس يأ «ةفيرشلا ةنّسلاو هلا

 - رشبلا باتك نع فلتخي هللا باتك :لوقلا نم مهفي ال هيلعو

 مدعو باتكلل ليطعت ْرَم اى اذهو «هللا باتك نيبو رشبلا نيب ةعيطقلا

 .هنم رشبلا ةدافتسا

 نع هنايبب درفني رَّسفُم وأ هيقف عيطتسي ًاباتك سيل نآرقلا َّنأ ىلإ ًافاضم
 دحأ يه  يتأيس |  ةيعملا هذهو «هتيب لهأ ةرهاطلا ةرتعلاو ٌةيظلوسرلا

 ءانغتسالاو ءافتكالا نكمي الو «نيلقثلا نيب ةقالعلا انل مسرت يتلا طئارخلا



 8م نآرقلا ميلعت يف 2!تيبلا لهأ تموميق : :يناثلا لصفلا

 «ةفيرشلا ةنسلا انبسح الو .طقف هللا باتك انبسح ال ءرخآلا نود امهدحأب

 .ًاعم |مهنم ٌدبال لب
 نوكي ْنأ طرشب نكلو رشبلا هاطاعتيو هلوانتي هللا باتك نآرقلا ْنْذِ

 .يهلإ ِمِلَعُم صاخ ملعم هل

 :يهلإ ملعم ىلإ نآرقلا جايتحا ىلع ةلادلا تاياورلا « 

 ميركلا باتكلا فصو يف صاخلا ملعملا ىلع تلد تاياور كانه

 - :اهنم ةريثك نيقيرفلا نيب رتاوتملاو

 نل يتيب لهأ يترتعو هللا باتك نيلقثلا مكيف كرات يفإ» :ةليكهلوق :الوأ

 ."'”6 ... ضوحلا لع ادري ىتح قرتفي

 دنع هنم فرط ضرألا ىلإ ءامسلا نم دودمم ٌلْبَح هللا باتك» :ًايناث
 ." ”«هللا دنع فرطو ضرألا يف سانلا

 ."”«ءاملعلا نع ههقفت ىتح كيأرب نآرقلا رّسَمُت ْنأ كايإ» :ٍاِئاهلوق :ًانلاث

 .نيينابرلا يأ يندللا ملعلاب ينعي

 ىتح انقرتفي نل «يلع عم نآرقلاو نآرقلا عم يلع» :ةليكهلوق :ًاعبار

 .*”تيبلا لهأ عم نآرقلا وأ ؛«ضوحلا َيلع ادري

 يف يئاسنلاو :5"7”ص 7١ج هننس يف يمرادلاو /56١ص ىبقعلا رئاخذ يف يربطلا )١(
 ١ ١. ص هصئاصخ

 .7"7 5 ص 717ج دمحأ دنسم (1)
 مكحلا ررغ ()
 توافت عم ١77 /١ج نيطمسلا دئارف يف ينيومحلاو «17 4 /7ج كردتسملا يف مكاحلا (5)



 تاريكتنكللاو :نالولا قوما نيش فرو ل ومالا طلعو ا ا اا عا م1

 هيف ضبق يذلا هضرم يف يديها لوسر لاق «تلاق ةملس مأ :ًاسماخ
 اضيق يأ نأ كوي نانلا اه" :هباحصأ نم ةرجحلا تألتما دقو
 فلخم نإ الأ ٠ ؛مكيلإ ًةرذعم لوقلا مكيلإ ُتمّدَق دقو «يب قلطنيف ًاعيرس

 :لاقف ءاهعفرف ىلع ديب ذخأ مث ؛يتيب لهأ يترتعو لَجَو ْزَع بر باتك مكيف

 «ضومحلا لع ادري ىتح نانقرتفي ال «يلع عم نآرقلاو «نآرقلا عم يلع اذه

0 

 دبالف اذهو «سانلا دنع سيل َلَجَوَزَع هللا دنع يذلا فرطلاف هيلعو
 ؛انيلإ هلصوي ىَّتح هللا دنع ام فرضي ْنأ عيطتسي يملإ ٌمَلعُم كانه نوكي نأ

 ناكل دج افرطب ناك ول د هدو كف رطل سيلوت اف رزع هل نوكأ: نأل
 يداحأ وهو سانلا دنع ناك ول يأ ءرخآلا فرطلا نع ٌعوطقم لعجلا اذه

 ىلاعت بِصني ملو طقف هللا دنع ناك اذإو «هللاب ةلصلا عوطقم ناكل فرطلا

 ةيوغللا نع هزنُم ىلاعت هللاو هيف ةدئاف ال هَّنِإف انيلإ هنيبيو هلصوي ًاِلِعُم هيلع
 .©"ةشيعلاو

 : فراعملا تاياورلا يف َدّرَو ام لالخ نم ىلاعت هللا هبصن يذلا ملعملاو

 ةيافك يف ىعفاشلا ىجنكلاو ؛ةيرديحلا ط .١١1ص «بقانملا يف ىمزراوخملاو ؛ريسي
 صيخلت يف ىبهذلاو 4! 4ص «قعاوصلا يف رجح نباو ؛يبرغلا ط 07ص «بلاطلا
 شماهب لامعلا زنك بختتتم يف يدنملا يقتملاو ؛كردتسملا شماهب 175 /ح كردتسملا
 .77 ١/0 ج «دمحأ دنسم

 )١( /7ح هدئاوفلا عمج يف ينادورلا ةينميملا 76 ص ؛ةقرحملا قعاوصلا 777
 ام» :هنومضم ام يبسابعلا نوراها وأ نومأملا هبني ةِكءاضرلا مامولا نع ثيدح كانه )١(

 اذكهو ««خلا .. . ةةككشا لوسر دعب ضرألاب ةطبترم تلاز ال ءامسلا نأ ىلع ليلدلا
 همهفو ًارون دادزي ًانايإ ٠ نمؤملا دادزا اذإف للا رونب رظني نمؤملا َّنأ ىلع ةلادلا تاياورلا

 .رونلا



 ما ا ضنا م :يناثلا لصفلا

 وو جب وعقب ميمو

 دنعو هللا دنع يذلا لبحلا ينرطل هتاجرد لكب باتكلل ٌليعفت وه لب

 .سانلا

 تالداعمب ةطاحإلا ينعي يناثلا ملعملا نأ حضتي :هلك اذه نمو
 8 مََّمَأ نم 25طتيبلا لهأ تانايب يف ًاريثك ىنعملا اذه رركت كلذل رهاظلا

 مأ ليل يف لزن نيأو نآرقلا ليزنتو «نآرقلا ودعي صوصخ ملع مهدنع
 ليزنت اوعمح نيذلا نوديحولا ةيانمهو .دهشم دهشم يأو ةعقاو يأ يفو ءرامن

 842تيبلا لهأك باتكلا ليزنتب طيحي هنأب يعدي نأ َعَدُم عيطتسي الو نآرقلا

 ةيوغللا وأ ةيفرصلا وأ ةيغالبلا وأ ةيوحنلا ًاءاوس مولعلاو ةدعصألا ةفاك ىلع

 .خلا ... وأ

 يعدي ّنأب اهريغو مولعلاو نونفلا هذه ءاملع نم#لاع عيطتسي ال ْذِإ
 ةدعاق وأ ةلأسمب لصتت ىتلا ةيظفللا تالداعملا لك ىصقتساو فقو هنأ

 .خلا ... وأ ةيوغل وأ ةيغالب وأ ةيفرص وأ ةيوحن

 رخآلا ضعبلا ىلع ءاملعلا ضعب ضقن نم هارن ام كلذ ىلع دهاشلاو

 ىرخألا باتكلا تايآب ضقنلاب حوتفم لاجسلاو اهريغو مولعلا هذه نم

 ةمظنأ ةعومجم لكشُي ٍنآرقلا ماظنلا نأ :هانعم اذهو ءرخآلا اهنع لفغ يتلا

 لاز ال امنإو نآرقلا يف نف ٍنف لك دعاوق عيمج فشتكت ملو خلا ... ريسفتلاو



 تانهكحتسلاو ةفالؤلا ةفوعأ ريسفت امد بم ان رووا ضم ا ا راه

 ولت ةبيكرتلاو ةدعاقلا ولت ةدعاقلا نوفشتكي موي دعب موي وحنلا ءالع

 تب نع و ياسو داس يب

 ماو :لعت هلق يف ةدراولا ركذلا الث - كلذ لع دماغلاو
 600 2 م سل

 نيم نوقف دال وهن هل اكو نقلا

 ؟ركذلا ةملك نم دارملا ايف

 سيل هنا نيعم مسر هلو فرصل رك هنأ ذل هلو فرصلا يف ةنيعم ةليعفت هل ركذلا
 0 ا ع

 نمو و :لوقي قحلا نأ ؛وهلالو .“ 4 توُضرْعُم وَلا عْمْه َنَأَو

 ل4 هلال يس نع ٌلِضِل ُبِدَحْلا و هَل ري

 ؟ركذلا نم دارملا ام

 ةعبرأ نم رثكأ رورم دعبو ةيرشبلا فشتكت مل اذه انموي ىلإ :باوجلا

 ةغللا دعاوقب مهنم نيصصختملا صخآلابو  مهريغ وأ برع  ًانرق رعش
 فشتكي مل اذكو «ةكرامملا ةيآلا يف ركذلا ةملك نم دارملا ىنعملا ةيبرعلا

 يذلاو ماظن ئأ تحت جردنم هنأَو نآلا دحل ركذلا ماظن نأ نوصصختملا

 اوفشتكي ملو . 4 ردم ني لهل كلا تدعو ط ميركلا نآرقلا دل ر ءاشأ
 ةطاحإلاو ةنميلا نع رشبلا زجع لب «ةرهاظلا نآرقلا اياوزو جرادم لك

 )١( ةيآلا :سي ةروس 14.

 )١( ةيآلا :نونمؤملا ةروس ٠.

 )"”( ةيآلا :نامقل ةروس 5.

 ) )5:رمقلا ةروس الآية/١1.



 1 نآرقلا ميلعت يف 222تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلا

 رداوكلاو ةيصصختلا رئاودلاو تاسسؤملا تفكع امدعب «نآرقلاب

 دوهجبو ةرومعملا ءاجرأ لك ين برغلا ىصقأ ىلإ قرشلا ىصقأ نم ةيملعلا
 .كلذ نم اونكمتي مل ةرهاظ لك ةفرعم ىلإ اولصوتي نأ ىلإ ةينضُم

 :الثم نآرقلا يف ةيملعلا جهانملا نم ريثكلا اوفشتكا معن

 .سفنلا نآرقلا بولسأ -

 .ينمألا نآرقلا بولسأ - ١

 .يداصتقالا نآرقلا بولسأ -"

 .يسايسلا نآرقلا بولسأ - 5

 يعامتجالا نآرقلا بولسأ 6

 .يرسألا نآرقلا بولسأ- 5

 .يجولونكتلا نآرقلا بولسأ -

 .خلا ... يومنتلا نآرقلا بولسأ -4

 نورظني مَّن الإ ءنآرقلاب نيدقتعمو نيقدصم ءالؤه نكي مل ْنِإو

 مل كلذ لك عمو «ئلاثللا هنم نوجرختسيو نونجي رحب هّنأك نآرقلا ىلإ
 .نآرقلا داعبأ لك كاردإ ىلإ لوصولا اوعيطتسي

 :مدقت ام لك لالخ نم هيلإ لصوتن نأ ديرن يذلا اذهو
 هقئاقح لك كاردإ نع رشبلا زجعي يهلإ ٌباتك نآرقلا

 مغر «نآرقلاب دقتعي مل نمم مهريغو نويبرغلا لواح امهم اذلو

 0 او ا ا نأ نوفرتعي مهن

 وأ ايقيرفأ ْف ءاوس تابتكملا 5 عاب ةف رحم تاعبط رشن .ةدعصألا

 كفاح

6 



 تاو كيلو نالولا ةفوفأ لوف داق اعتدوا كدا ا ا مع ياعم 9

 .خلا ... وأ ابوروأ

 الإ «تايلكلا سضعب فذح وأ ةفاضإب نارقلا ظافلأب اوبعالتي ا

 هل نحنو ركذلا انلزنأ اّنِإ) :لاق ىلاعت هّنأل ؛كلذ نم اونكمتي مل هنأ
 باحصأ نم ضعتبلا هيلإ لواحي ام لك نم هل نوظفاح يأ «نوظفاح
 مهََّأ لع .فيرحتلاو بعالتلا نم نم ةروجأملا مالقألاو ةضيرملا سوفنلا

 هتاياب بعالتملاو فرحملا نارقلا حس نم ةريبك تايمك عبطب اوماق

 .ةديهز راعسأبو قاوسألا يف اهحرطو

 سانلا هيلع دفاوتي يكل ميركلا نآرقلا تازاجعإ نم اضيأ اذه

 .ةدلاخ ةيدبأ قئاقح نم هيف ام ىلع اوعلطيو

 تنرتنالاو ةيرتويبمكلا ثوحبلا ترّوطت امهم هنأ ىلإ ًافاضم اذه
 ماظنلا رب كاردإ نع ةزجاع يهف رشبلا همسري نّيعُم ماظن ىلع دمتعت

 روسل ةيددعلا تالداعملا يف ميركلا نآرقلا هدمتعا يذلا يضايرلا

 .هتايآو نآرقلا

 ا ا ا جا ال

 ريثأت كانه نأو ريثأتلا نم وحن يأ ىلإ زمري ددعلا اذه نأو ؟ماقرألا
 0 ةيئايزيفلا رهاوظلا ىلع ىَّبح رثؤت انف كلذ يف ةبيرغو ةبيجع

 .نآلا دح ىلإ فشتكت مل ةمج مولع نع ًالضف ءايحألاو ةينوكلا

 .دمصلا نع هولأس كِلمْنأ :ةئلرقابلا مامإلا نع ةياور يف َدَرَو اذلو
 يملعل تدجو ول ةقءلاق مث .. . فرحأ ةسمخ دمصلا هيف هريسفت لاقف

 نايإلاو مالسإلاو ديحوتلا ترشنل ةمكح لَجَو رع هللا يناتآ يذلا

 ريمأ يدج دجي ملو كلذب يل فيكو .دمصلا نم عئارشلاو نيدلاو
 ا اا سب



 01 ا ما نآرقلا ميلعت يف يبا ةّيااتيبلا لهأ ىموميق :يناثلا لصفلا

 هذه نم نإ . امج الع ينم حناوجلا نيب َنإف ينودقفت نأ لبق ينولس»

 .خلا ... هلك نيدلا دعاوق جرحتسي نأ ةكاموصعملا عيطتسي ةدحاولا ةظفللا

 :ةيبرعلا ةغللا راث دنأ مدع يف ٌرسلا وه ام

 اهءارثو اهتادرفم ىلع اهظافحو ةيبرعلا ةغللا ةموميدو ءاقب يف ّزسلا

 اهتيويحل يقبملاو ظفاحلا وهف ميركلا نآرقلا وه تاغللا يقاب نود يملعلا

 -نآرقلل ةظفاحلا ىه ةيبرعلا ةغللا تسيل يأ سكعلا نود

 ةنيتم دعاوقو ةبيجع رارسأ كانه تناك اذإ هنأ قرفلا اذه لجأ نمو

 ةغللا وأ ةغالبلا وأ فرصلا وأ وحنلا ءاوس ءاملعلا لاز الو ةيبرعلا ةغللا يف

 نع ًالضف ةنيتم بيكارتو بيلاسأو ةديدج دعاوق نوفشتكي خلا ... و

 .اذه انموي ىلإو نآرقلا يف يبدألا ماظنلا نم دادمتسالا ىلإ

 خلا ... لدجلاو مكحلاو لاثمألاب لزن ميركلا نآرقلا َّنِإ :تلق ّنِ
 رعشلاو فرصلاو ةغالبلاو ةغللا دعاوق بلغأل ٌتِعوتسم نآرقلاف هيلعو

 اّنإو ؟ًانمض ولو نآرقلا اهيلإ رِشُي مل يتلا دعاوقلا نيأ ْنذإ خلا ... ةصقلاو
 .هلك كلذ ىلإ راشأ

 اول ةينارث باوبأب لزن نآرقلا َّنأو «هومتركذ ام حيحص :تلق

 ةغللا ءاملع نأ ىلإ ًافاضم «ركذلا ناونع تحت جردنت اهلك نكلو - كلذب

 ةيوحن ةدعاق موي دعب موي ميركلا نآرقلا يف نوفشتكي - رع اق د ةغالبلاو

 ماد ال .موي لَّوأ نم ُهَلُك كلذ فشتكا دق ناك ول ْذِإ ةيفرص وأ ةيغالب وأ

 .5ح 4١ 8060 ص ءاهرخآ ىلإ دحأ هللا وه لق ريسفت باب /قودصلل ديحوتلا (0)
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 يأك نآرقلا راصلو ءاذه انموي ىلإ يزاجعإلا بيجعلا ّريلا اذه ٌرمتساو
 ل مويلا ىلاو ءايندلا ةياهن ىلإ ءاقبلاو دولخلل رس هيف سيل رخآ باتك
 نب ليلخلا لاثمأ خلا ... و نييوغللاو نييغالبلاو نييوحنلا رابك فشتكي
 ركذلا دعاوق .ىنج نبا وأ ءاّرغلا وأ هيوبيس وأ يئاسكلا وأ يديهارفلا دمحأ

 ركذلل ةدعاق 0 عضوملا اذه نولوقيو مهيديأ نوعضي ثيحب نآرقلا يف

 .كلذب نوحرصيو

 # ميركلا نآرقلا يف ءارعشلا 0 :كلذ ةلثمأ نمو
 ريع يد . ار روتي ع او در بصهرلا | ىرمو لمد - رم و أ

 الام تولوقي مهن 2 أو (00) َنوُمِيِهَيِداَو ْلُكِف ْمُهَن ار 09 َنيواَعْلا مُهعبَتي ءارعَشلاَو
 00 . تاك 2 |( اوُلِمعَو أونماءَنيدلا الإ ([0) تيولعُفي

 قره وتس ق راف دعو منال ا رعتش مبا نآرقلا نأ ةقئارقلا تالا تن

 .ةيقيسوملا ةربنلا يف ىتحو لب «ةليعفتلاو توصلا ثيح نم رعشلا نيب

 ةيفاش ةبوجأ ىلإ جاتحت تالؤاست ةَّدِع دجوت هَّنأ حضتي اذه نمو

 -:ةيفاك

 ؟ركذلاو رعشلا نيب قرفلا وهام ١

 ؟ركذلاو ةصقلا نيب قرفلا وهام- ١

 ؟ركذلاو ةباطخلا نيب قرفلا وه ام

 ؟ركذلاو ةمكحلاو ناهربلا نيب قرفلا وهام 6

 را قروب جاوتلا هرتصل اوتار از ل3 رخو كلام اهوا

 نآرقلا عامس دنعف «نآرقلل ةيتوصلا ةيقيسوملا ةربنلا ريثأت رارسأ اوفشتكي ملو

 )١( تايآلا :ءارعشلا ةروس 5 77-/7717.



 06 نآرقلا ميلعت يف غيب 221تيبلا لهأ ّنتموميق : :يناكلا لصفلا

 ىوق يف نزاوت ثدحيو حورلل ةنيكسو ءودهلاو .بلقلا يف ةنينأمطلا ثعبنت

 يجلسفلا بطلاو يحورلا بطلا ملع إف «هانعم مهفي ملول ىتح ناسنإلا

 هصلختو ناسنإلا ءافش يف ري ةأت امل ةنيعملا ةيقيس ةيقيسوملا ةيتوصلا ةرئنلا نأ دّكؤي

 .ةيحورلاو ها ريصنلاو ةيندبلا ضارمألا ضعب نم

 ماظن ريثأت تاوصألاو ةغللا ءاملع فشتكي مل رضاحلا انموي ىلإ ْنْذإ
 - :مهلئاق لوقي فيكف هيلعو «نآرقلا يف توصلا

 ماظنلا ريثأت ةلأسم اهنمو ؛هرارسأ نم ريثكلا فشتكت مل نآرقلا لوزن ىلع

 0يسوو سعب ويسر

 ع ياو كريت وردم 2

 لاجملا اذه 5 ةغل لشفأ َّنِإَو و «ةيبرعلا هل يه عا .٠ . ةيئاضفلا 5

 .ةيزيلكنالا ةغللا ىه

 ني ةك رشم نعازق كانه نأ ره يبلاللا اذه نان وم قضرلاو
 ىه اهنأكو ةيبرعلا ريغ تاغللا ضعب يف دعاوقلا كلت تغط ىّتح تاغللا

 .كلذك عقاولا سيلو ةغللا كلت تاصتخم نمو لصألا

 اهيف ... و ةغللاو ةغالبلا مولع ْنِإف ةيسرافلا ةغللا رظنا - :ًالثمف
 ىرخألا تاغللا يقاب يف لاح ا اذكو «ةيبرعلا ةغللا مولع نم اهمامتب ةسبتقم

 .خلا. ... و ةيبوروألاو ةيدنهلاك
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 ةدعصألا فلتخم ىلع مهبراجت هتتبثأ ام بسحب كلذ يف ببسلاو

 نآرقلا زجاعم ةغل يه يتلا ةيبرعلا ةغللا يه ةغل ردجأ نأ نم «ةيملعلا ايسال

 .برعلا زجاعم سيلو «ميركلا

 ةيبرعلا ةغللا دعاوق َّنأل ركذلا ىنعم ةغالبلا ملع يف فشتكي م
 يف ةغالبلا ملع ًالثمف ءاهريغو ةيبرعلا معت ةماع دعاوق اهريغو ةغالبلاو

 ةغللا مولع نم ريثك اذلو ؛ةيبرعلا ةغللا نم قورسم ةيبرعلا ريغ تاغللا لك

 .ريبكلا اهحرص ىنبو تديشو تميقأ نإو

 :ميركلا ناآرقلا لزانمو تاماقم :ثلاثلا ليلدلا

 ريسفتلا لوصأ دعاوقو جهنم فاشكتسا موزل ىلع ةمهملا ةلدآلا نم

 بني نينا ا ل

 ىلإ اهودؤيل اهولمحت يتلا أظفل ةعومسملا ةّيسحلا رابخألل ةاورلا غيلبتو

 «هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برا غيلبتلا اذه يف لاحلا نوكي يك «مهريغ

 ة1هتيب لهأ هلمحتو ىلاعت هللا نع ةمركألا يبلا هلمحت ام (ّنإو الك
 ."”يناعملاب ةطيحملاو ةنميهملا قئاقحلل لمحت وه ةاييدنع

 و «نيملسملا نم ة مصبلا يوذ نيب ةملسم ةيناث ةقيقح هل كانهو

 .يدعاسلا اضر دمحمب قداص خيشلا ريرقت دنس دمحم خيشلل 7ج ةيهلإلا ةمامإلا )١(



 ه» جم »2 © ونحأ نو

 3 نعلم نم ماعلا نحره بيب نيالا ال

 ءاملعلا نم ةلمح ىلع ىّبح قداص اذهو «هئاطع نم ريمنلاو هه تيبلا

 يف ةيلباقلا دودحم رشبلاو رشب مهّتأل ؟ 2غ تيبلا لهأ ةسردمل نيبستنملاو

 ةيمامإلا ءاملع نأ مغر + تيبلا لهأ مولع لهنم نم ذخألاو فارتغالا

 5ك هنأ الإ 0-0 مهعابتإو © تيبلا لهأ ةمئأ ةمامإل نوقنتعم

 نيملعتملا نم مهدعب أي يذلا ليلا اذكهو «ةيلباقلا ةدودحم مهدوهج

 .خلا... رثكأف رثكأ 940تيبلا لهأ ةسردم نم لهني هن

 ليبس ىلع ال ميركلا نآرقلا لزانمو تاماقم ضعب ركذن ًالامجإو
 ناك ْنِإَو اهيلإ تافتلالا ىلاعت هللا قفو اهب اَّنإو «ماتلا ءارقتسالاو رصحلا
 نآرقلا َّنأ ق قئاقتلاو تاماقملا كلت نمو ؛مهريسافت يف نورسفملا هركذ اهضعب
 "4 علا يف َنوُجِسلاَو هَ اَلِإ :هليوأَت مُكَمياَمَو :ىلاعت لاق اى ليوأت وذ لّزتملا

 لصأب لصتتو ىقرتت نآرقلا قئاقح روحب نم ذفنت ال نوطب نآرقلل نأو
 وأ «نيبملا باتكلاو «نونكملا باتكلا اهيلع قلطُي يتلا ةيبيغلا نآرقلا ةقيقح
 وأ ءنورهطملا اّلِإ هسمي ال وأ باتكلا ليزنت وأ باتكلا مأ وأ ظوفحملا حوللا
 .خلا ... وأ ميرك نآرق

 امل ةعطقملا فورحلاك اهضعبو «ةريثك نآرقلا تاماقمو لزانمف هيلعو

 نم اهملعت يف ثيثح دهج ىلإ جاتحتو ةقلغم يناعمو زومرو تاريفشت
 تاماقلا كلت ضارعتسا لبق هنأ مث فكل 860 تيبلا لهأل ةيملعلا تانايبلا
 نم ةرمثلاو ةدئافلا ام هَّنأ ضعبلا نهذ ىلإ ردابتي هّلعل ميركلا نآرقلل

 .ا/ ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١1(
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 ؟ال مأ كلك يبنلا ىلإ تيحوأ له اهَّئأو ,نآرقلل تاماقملا هذه ركذ

 هل ىبنلا نأ مث فيرشلا هنهذ يف تلزنتف هيي هيلإ ثيسوأ اعلطَف

 ؟اهَدَمَح مأ اهدعب نم دحأل اهاطعأ له

 نوكتو .ءافطصالا ةثاروب هوثرو نيذلا هترتعل اهثّرو هن | اعلق

 يل 00 ل كب دال حل 0

 بيني ىدل ام ملْعُي هلك اذه لالخ نمو
 .اه ةكردملا اهريغو باتكلا مأ ىلع ةنميهملاو ةطيحملا حورلا ةقيقحو

 : يه تاماقملا كلتو

 :باتكلا مأ :لوألا ماقملا

 ال اهركذن ةيتآلاو ةقباسلا ةلدألا ىّتحو لب لزانملاو تاماقملا هذه نإ

 اضيأ ةقيقحلا يفو تقولا سفن يف يه ةلدأ اهنوك نيح يف رصحلا باب نم

 .يريسفتلا جهنملل لوصأو دعاوق اهسفنب يه

 هَل ارخني9» نآرقلا يف َدَرَو اك ميركلا نآرقلل ميظعلا ماقملا اذهو

 0 حول نأ حضاولا نمو "7 بتكحلا ُدَأ هَدْنِعَو ٌبِْييَو همه

 ل 1 اورلا تاس لل نضل ياك رآ نيدقرت انياب

 رابك نم مهو .. . و يسولآلا اذكو يربطلا ركذ دقف ''”بيغلا ةأشن

 ماقم اهو نايبلا مأ يأ [باتكلا مأ] َنأب "”ةنسلا انناوخإ يرسفم مالعأ

 )١( ةيآلا :دعرلا ةروس 9"7.
 ) 17ص 7" ج دنسلا دمحم خيشلل ةيهلإلا ةمامإلا 7.

 )©( يسولآلل يناعملا حور ءيربطلا ريسفت ج١7١ 01



 هلأ يملا نآرقلا ميلعت يف 220تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلا

 حول هنم ردحليو ميركلا نارقلا هنم ردحنا يذلا لصألا وه يبيغ

 .هيلع ةنميهلا اطو ردقلاو ءاضقلا

 ةكئالملا فحص يف ام عيمج َنأل ؛ملعلا وه (باتكلا مأ) ب دارملا َنأو

 ناو ءلصأ يأ كلذل ٌمأ وهف هيف تبل اقفاوم اّلِإ عقي (ميح عقيل اهريغو

 حوللا اهّنأ «باتككلا مأ) نم دارملا نأ وه يبولآلا هاعّدا يذلا روهشملا ناك
 وهو الإ تباثلاو بهاذلا نم ءيش نم ام ّْذِإ بتكلا لصأ - :اولاق ظوفحملا

 200 وه |ى هيف بوتكم

 ١101 ريشا اناا ردشتلا و يضر يلا ركن ااا

 نكسه لزق اقاراك دقوا بك مقر اذإف وكر اه لكل افكر

 «ْثَكيُت هنم ءايبنألا ىلع تلزنأ يتلا بتكلا َّنأل باتتكلا لصأ  :ليقو
 3: ىلاعت هلوق يف روكذملا ركذلا اهنم [باتكلا مأ] ل ىرخأ ٍناعم كانهو
 ان ى.-_-_

 مأ] نأ نم  :نازيملا هريسفت يف :يئابطابطلا ةمالعلا ديسلا هركذ ام اذكو
 نك | عجريو ءينل هنم ًأشني يذلا رص 0 نلف 39 [باتكلا

 .باتكلا مأل ةقلخلا ملاع لكل ردقلاو ءاضقلا حولب طيحت يتلا باتكلا مأل

 .قباسلا ردصملا(١)

 ٠١. ةيآلا :ءايبنألا ةروس (1)
 .55"15و 5777”ص ج يسوطلا خيشلل نايبتلا ريسفت ()

 .1/8ص ١١ج نآرقلا ريسفت يف نازيملا ()



 تايكححلاو :تالولا ةفوما وتستند دا ا حم يعم 1

 :نيبملا باتكلا :يناثلا ماقملا

 ميركلا هباتك اهب ىلاعت هللا فصو يتلا ةميظعلاو ةلوهملا توعنلا دحأ

 تايا ةَدِع كانهو .ءىش لكل نيابت هيف هنأو نيبملا تاتكلا د :ماقم وذ هلأ

 يه كلذ ىلع تلد

 ١ - نيم بنك اَلإ ٍضَراْلاَوَمتلفومِلِعْنَمَو لو :ىلاعت هلوق 2106
 ىفاَلَو ِتومَسلَا يف َمَّرَد ُلاَقْم نع ُبْرعَيال ٍبيِعلَآِ لَع 9: :ىلاعت هلوق - ١

 ١1 ع أ 0 ل سل يالا هَ 0 م

 ")4 نيم بدك ىفالإ ريك آلَو كلذ نركض لو ضرألا

 راورو ل رم نس بكم ويعو < 5000 ا ل -أ 9 م -

 اممكلاث أمم الإ ٍهيحانجي ريطي ريثطال و ضر | يف َةَباَد نمام #3 :ىلاعت هلوق_-"'

 1 2 27 ذآ
 . 4# ءىم نم بتكلا يفانطرف

 »و ريغ

 ُمْلِع هدنِع ْنَمَو ْمْكَسَسْدَيَو نِنِب اديِهَّس هاب يك #3 :ىلاعت هلوق - 5
56 4 

 ةقلخلا يف ءىش لك راطتسا ىلع ةلاد اهريغو ةكرابملا تايآلا هذهو

 هنيودت يف طرفي مل سباي لكو بطر لكو ةبئاغ لكف باتكلا يف
 .باتكلا يف ةقلخلا ملاع يف تبثيو ىحمي ام لكو .باتكلا

 هيف .باتكلا نم دارملا نأ نايبتلا ريسفت يف :يسوطلا خيشلا ركذ دقو
 -:نالوق

0 
 ناويحلا لاجآ نم هدنع ظوفحملا باتكلا دارأ هّنأ :امهدحأ ٠

 )١( ةيآلا :لمنلا ةروس 0/,.

 )١( ةيآلا :ابس ةروس 5 7.
 0/5 ةيآلا :ماعنألا ةروس ()

 .87 / ١7 ةيآلا :دعرلا ةروس (5)



 50 نآرقلا ميلعت يف يبا ة!2تيبلا لهأ ّتموميق : :يناثلا لصفلا

 .ءاصقتسالاو ءاصحإلاب ىلوأ هلمع نأ مدآ نبا ملعيل هراثآو هقازرأو

 نيدلا رومأ يف هيلإ تي ا و ايا

 تع ل اي هلوق يف هعابتإ مأو هين ناسل لع

 نقم از اذ ذات بردو, هون قدص لعما ةلايبلدو سك

 ."”نآرقلا يف وهو الإ ايندلاو نيدلا رومأ نم ٌرمأ

 ."”ةكرابملا ةيآلل هريسفت يف ىئابطابطلا نيسح دمحم ديسلا ةمالعلا ركذو

 هللا هيمسي يذلا ظوفحملا حوللا وه ناك ْنِإ باتكلاب دارملاو
 امو نوكي امو ناك امم ءيش لك هيف ًابوتكم ًاباتك همالك دراوم يف هناحبس

 ناك ةيناسنإلا 0 6 ةيعألا دل هذه نأ 0 ناك 0

 ا هذه 0 الو اد -- بهذي 6 ل

 .لامكلا ةبهوم نم ةعونمم لوبقلا ةقايل نم امل ام رادقمب

 .همالك نم عضاوم يف ًباتك هللا همس دقو ميركلا نآرقلا وه ناك ْنإو

 ميقتسم طارص ىلإ يدهي ةياده باتك ناك ال ديجملا نآرقلا نأ ىنعملا ناك

 ىلإ داشرإلا يف اهنايب نع ىنغ ال يتلا فراعملا قئاقح نايب ساسأ ىلع
 هتفرعم ىلع فقوتي ام لك نايب هيف طّرقُي مل ةقيقحلا ضحمو قحلا حيرص

 .ال ةيآلا :رشحلا ةروس )١(
 .794١و 75/8١ص ؛ج يسوطلا خيشلل نايبتلا ريسفت (0)

 .87 و87 ص /ج نآرقلا ريسفت يف نازيملا ()



 تقكلا كلك انلَرَبَو 9» :ىلاعت لاق اك مهترخآو مهايند يف سانلا ةداعس
 4 ِءْىَس لكل انين

 ام ىلع لمتشم هَّنإف ظوفحملا حوللا :باتكلا نم دارملا ناك اذإ ْنْذِإ
 .دامج الو ناويح رمأ هيف لمه مل قيقدو ليلج نم ملاعلا يف يرجي

 2 ءاملعلا فالتخا مذ يف ةغالبلا جبن يف جنينمؤملا ريمأ ركذ دقو

 اوناك مأ ؛همامتإ ىلع مهب ناعتساف ًاصقان ًائيد هناحبس هللا لزنأ ْمأ» - :ايتفلا

 ًامات ًائيد  هناحبس هللا - لزنأ مأ «ىضري نأ هيلعو اولوقي نأ مهلف هل ءاكرش

 اج وْوَس نم ٍبّمكْلأ يف انطَركاَم 9 ضررا ا َرَّضقف

 يش ىشش لكل نايبت هيفو

000000 

 هل لمكأ ىّتح ةقيديبن ضبقُي مي هللا نإ مهنايدأ نع اوعدخو موقلا لهج»

 مارحلاو لالحلا هيف نّيَي «ءيش لك ليصفت هيف نآرقلا هيلع لزنأو نيدلا

 يق )ج لَو رع لاقف «ةامك هيلإ جاتجي م عيمجو ماكحألاو دوداحلاو

 يه :ةملكلاب دارملاو ةيدوجولا تاملكلا ىلع ميركلا نآرقلا لامتشاو

 ءايشألا تادوجو ىلع قلطُي مث نمو رخآ رمأ ىلع ًانيوكت هتاذب لادلا ءيشلا
 ىلاعت يرابلا تافص ىلع اهتلالدل ؛هللا تاملك اََّنَأ ةفيرشلا (مييسال ةقولخملا

 ٍقَر تكلا َدِمْرحبلا َناكََلل م ىللاعت هلوق اهنم كلذ ىلإ تايآةَّدِع تراشأ اك

 )١( ةيآلا :لحنلا ةروس 69.
 )"( ةغالبلا جبن / ١ /ةيطخ ١18.

 )©( /نويعلا  /75١7ح١ء يناكلا ١/ ١99.



 ا نآرقلا ميلعت يف 85!تيبلا لهأ تموميق : :يناثلا لصفلا

 . 3144 اووف اَئنِجْولَو قر تكَدَفَت نأ قولد

 ا مديرو لف رجم نم ضال ىامتأ لَو آل :للاعت هلوق اذكو

 نم اهريغو ."74 ٌميكَح ٌريِزع هَل َنِإهَلَأ ُتَمِكَتَدِقَتاَم رضأ ُةَعِبَس ودع
 اهل هر عم نوكتم نامل ةيتاكلاف هلاهو هقللز لعتتلاقلا كادألا

 نيبملا باتكلا َتعُن مث نمو يتوكلملا دوجولاب ةيدوجولا تاملكلا ةفاكل
 . "14 ٍبيَمْلاِتاَمَم ُمَدنعَوإم ةيآلل بيغلا حيتافم هنأب

 :نونكملا باتكلا :ثلاثتلا ماقملا

 هَنِإَو ) رجلا عقؤمي 2 ِقَأ لف 9: ةعقاولا ةروس يف ماقملا اذه َرِكَذ
 ل ثا © نونكَت بدك يف © مي نار هن( ل يظع وملح ول مسفل

 4# َنووَلُمْلا

 نآرقلا وهو هيلع مسقملا ةيمهأ نايبل رومأ ةَّدِع دّهَم همسا لج يرابلا
 -:يهو ميركلا

 .مسُقأ ينوعدت ال_- ١

 .ميظع نوملعت ول مسقل هنأ ١

 نم رخآ ءيش نم موجن مأ بكاوكلا يأ ءامسلا موجنب مسقلا له -'

 )١( ةيآلا :فهكلا ةروس 9 ٠١.

 ) )0ةيآلا :نامقل ةروس /70.

 .04 ةيآلا :ماعنألا ةروس (")
 ./1/6-4 ةيآلا :ةعقاولا ةروس (4)



 ايكو :قالولا فوط لاسفل داتا ا وعمل لذ

 ؟ةقّلخلا ماع

 هب سأب ال هللا تايآ اَّنأ رابتعاب ةيوامسلا مارجألا وذهب مسقلا معن

 يتيب لهأ نم يباحصأب ءادتهالا يأ  ةدت مق ما رل مهل نكلو

 نب نم دعي ىتيب: لهأ نه متيدتها متيدتقا مهأب موجنلاك ءايصوألا

 .مشاه

 ينعي نكلاو  :نونكم باتك يف ميرك نآرق وه هيلع لا
 نم وه رشبلا يداع هيلإ لصي نأ نم ظفحلاو ءرشبلا نع ىأنمب ظفحلا

 هلف ةرخآلا يف اّمأو ءايندلا راد يف اذه نآرقلل ةينيوكتلا تاماركلا دشأ

 َلَُِمْكَمَياَل 98- :ةعقاولا ةروس يف نآرقلا هتعني كلذل يبيغ لزنم  نآرقلل

 هلوق اذكهو «ةصاخ ةلث الإ رشبلا نم ٌدحأ هيلإ لصي ال يأ * َتوْرَهَطُمْل

 يأ نونهدم ىنعم سابع نبا لاق #1 َنوُبِهرُم مَن ِثيِرَكَل اًدْهَيَأ 9 ىلاعت

 ثيدح هنم دارملاو ثيدحلاب نآرقلا لك نع ربعي ىلاعت هللاف "”نوبذكم

 نيذلا ءالؤه نم ًابجعت قحلا مهفتسي مث «نآرقلا يأ رشبلا عم هللا
 .ناآرقلاو هللا تايآ يف نوباتري

 دعب نآرقلل ٍناث ًافصو ةكرابملا ةيآلا يف ءاجو نوصملا وه نونكملا ْنذِإ
 نم هللا تافص يف ميركلاو 4 مدة ةق ةقانيلا هال نات هفاطو

 كلذ يضتقت هتقيقح نأل أيرك لزي مل اهيف زوجي يتلا ةيسفنلا تافصلا
 تءاج هذا هياكل يوسا قطعي نأ ةنانع نه ىدلا يوكل نأ هيي ون

 00 ا

 1 ا



 م نآرقلا ميلعت يف 2تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلا

 ىلاعت هللا تبثأ ظوفحملا حوللا وه  :ليق *# ٍنونْكَت ينتك## ةيلاتلا ةيآلا

 ."7نوصملا نونكملاو نآرقلا هيف

 وه هّسمف هليلجتو نآرقلا رمأ ميظعتل قوسم :لاح يأ ىلع مالكلاو

 ."”نونكملا باتكلا يف وهو هب ملعلا

 :باتكلا ليزنت :عيارلا ماقملا

 ولعلا ةفصب فصتت اَّئِإَف «ةقباسلا تاماقملا نع فلتخي ماقملا اذه

 ةفص يهو كلتل ةداضم ةفصب فصتيف ماقملا اذه اّمأ .ديعصتلاو ءالعإلاو

 ضعبل ءاصقإو ظفح اهيف ةقباسلا تاماقملا نأ ىلإ ًافاضم «ليزنتلاو لازنإلا
 كارت ينإ» :فيرشلا ثيدحلا ريظن اذهو .رشبلا نيعأ نع نآرقلا تاماقم

 ؛يدعب اولضت نل |مهب متكسمت نأ ام يتيب لهأ يترتعو هللا باتك نيلقتثلا مكيف

 هنم فرط دودمم لبح يتيب لهأ» فارطأ هيف كلذك فيلختلاو كرتلا َنِإف

 . "”(هللا دنع فرطو سانلا دنع

 نع بِّيَعُم فرطو «لزانلاو طباملا فرطلا وهو سانلا دنع فرطف
 يبنلا مهو «ملعلا يف نوخسارلاو هللا الإ هملعي ال هللا دنع وهو سانلا
 برقأ هنأ اندج ول ثيدحلا اذه يف رظنلا انعمأ ولو 84هتيب لهأ هترتعو

 نبا لاق 1 َنوُيِهَدُم نأ ِثيِدَخأ اًدْبيِفَأ 98 - :ىلاعت هلوق نم سبتقمو ىنعم

 )١1( ص «قباسلا ردصملا 60١٠١.

 ١. 57ص 9١ج :نآرقلا ريسفت يف نازيملا )
 مامتو نيدلا لاكإ يف قودصلا هاورو 5 60 ثيدحلا ةباحصلا لئاضف ءملسم حيحص (؟)

 ١/. ةيالا :ةعقاولا ةروس (:)



 تامكخلاو ةتالؤلا ةقؤمأ نيل عونا ا ا ملم 6

 ىأنمب يبيغ لزنم نآرقلل ْنأب نوباترت يأ .نوبذكم نونهدم ىنعم سابع

 .ريشلا َغ

 هلزنأ هّنإَف نيملاعلا بر نم باتكلا ليزنت يأ - باتكلا ليزنت  ماقم

 ."''دارأ ام ىلع مهربدو قتالخلا قلخ يذلا هللا

 ىنعمب - ليزنت_ردصملاو .نآرقلل رخآ فصو  باتكلا ليزنت ماقمو

 يف ناك امدعب هنولقعتو هنومهفت مكيلإ هللا دنع نم لّرْنُم يأ لوعفملا مسا

 عالطإلاو ملعلا وه سملا نم دارملاو .نورهطملا الإ هسمي ال نونكم باتك

 باتكل ةفص اهنوك ريدقت ىلع حصي اى نآرقلل ةفص اهنوك ريدقت ىلع
 ولكم

 « يتكحلالي ني )د ةكرابملا ةيآللل نارملا ف يتابطابطلا ةمالعلا ريسفتو

 ابنأ كيل د باتكلا ليت ماقملا اذه نأ نم ليلق لبق هانركذ ام عم مءالتي

 مهيديأ لوانتم يفو لزانو رهاظ وهو هنولقعتو هنومهفت نأ لجأل رشبلا
 هنم رخآلا فرطلا ناك امدعب «قباسلا ثيدحلا يف امك لزانلا فرطلا وهو

 ريل كرس ترض يم

 اطوال ينرا يلام لادن ل عرس هين

 مامت مدع ىلع لدي ةدحولا 0 داقتعالا نإف .فيرشلا فحصملاب طقف

 ملسملا اهّيأ رشبلا اهبأ نمؤت نأ ٌدبال اَّنإو «ةصقان ةديقعلا نأ داقتعالا

 هنأب داقتعالا ماقمو ةبترم يهو ليزنتلا ماقم ريغ نآرقلل رخآ ماقمو ةبترمب

 .رشبلا نع ىأنمبو يبيغ وهو هللا دنع نم

 )١0( ج يسوطلا خيشلل نيابتلا ريسفت ص٠١ 6.

 )57 )0ص 9١ج نآرقلا ريسفت يف نازيملا ١.



 ا نآرقلا ميلعت يف كتبا 22تيبلا لهأ ةتموميق :يناثلا لصفلا

 :ظوفحم حول :سماخلا ماقملا

 ُناَمْرَف وُهْلَب 8 جوربلا ةروس نم ةكرابملا ةيآلا هب تحرص ماقملا اذهو

 حول] ةيآلا ريسفت يف 4: يموطلا خيشلا ركذ 4 ٍضوُْحَح حول يف (5) دي

 مأ ظوفحملا :دهاجم لاق ,ةدايزلاو ناصقنلاو ليدبتلاو رييغتلا نع [ظوفحم

 هيف نكي امو ناك ام عينج هللا بتك يذلا ظوفحملا حوللا هنأ ليقو .باتكلا

 ظوفحم حول يف هظفح نم هللا نمض اهب هنأك يأ - كلام نب سنأ هركذ -

 ةفص هلعج ضفخلاب هأرق نمو «نآرقلا ةفص هلعج (ظوفحم) عفر نّمو
0 

 نا سما تبعا 5

 وللا 3 ملل اذه نزف ب : ف يتابطابللا ةمالعلا ركذو

 حوللا يف ف رظنف ليفارسإ نيبج ا برض يحولاب هركذ لج برلا
 .«9ليئاربج ىلإ حوللا يف اب ىحويف

 وه ظوفحم حول] ماقم ّنأ ملعي اهريغو ةمدقتملا تاماقملا لالخ نم

 اهلك نآرقلا تاماقمو لزانمو خلا .. . و ميركو ٌذيجبو نونكم ىنعم سفن

 مهوقعو نشبلا يديأ نع ظفخحي نأ وه اهالعأو اهدجأ نكلو ةديجت

 )١( ناتيآلا :جوربلا ةروس 77-7١.

 )( .777؟ص ١٠ج يسوطلا خيشلل نايبتلا ريسفت

 )( ج نآرقلا ريسفت يف نازيملا ١" ص 7/17.



 تايكمسلاو :ىالولا ةمومأ زهنيفلو وعادوا يا يصل 6

 .خلا ...و مهراكفأو مهحاورأو

 نآرقلا ريسفت يف ءيش نع ةئارفعج ابأ تلأس  :لاق رباج نعو
 تنك «كادف ٌتلعج تلقف هرخآ باوجب ينباجأف ةيناث هتلأس مث ينباجأف
 ؟مويلا لبق اذه ريغ رخآ باوجب ةلأسملا هذه يف تبجأ

 رهظللو ءرهظو نطب نطبللو ءنطب نآرقلل نإ رباج اي :يل ة2[لاقف
 َنِإ ءنآرقلا ريسفت نم لاجرلا لوقع نم دعبأ ءيش سيلو رباج اي ءٌرهظ
 ىلع فرصتي ٌلصتم ٌمالك وهو ؛ءيش يف اهرخآو ءيش يف اهَّوأ نوكيل ةيآلا
 وو

 ناك اَّل نآرقلا كردت رشبلا يديأو ماهوأو لوقع تناك ول هيلعو
 .كلذب ىلاعت قحلا هفصو املو أظوفحمو ًانونكم

 له هلزانمو نآرقلا تاماقمب ماتهالا اذه اذا لأسي لئاس ٌلعلو
 فصولا كلذ ءارو نم ةغلاب ةمكحو مس كانه ًاعطق ؟كلذ ءارو ٌّدِس كانه

 باتكلا ليزنتو ظوفحم حول يفو ديجملاب نآرقلا فصوك ميظعلا باهملا

 هللا الإ رسلا كلذ انلوقع كردت ال هنأ الإ خلا ... و باتكلا مأو
 .ملعلا يف نوخسارلاو

 .نورهطملا الإ هسمي ال :سداسلا ماقملا

 .نورهطتملا ظفلب ربعت لو نورهطملا ظفلب ةكرابملا ةيآلا تربع

 ةفص وه روهطلاو «ةراهطلا يف غيلبلا وه ًةغل روهطلاو  رهطلا -

 خوسنملاو خسانلا ريسفت باب نم ريسفتلا ةمدقم باوبأ نم 87ص ١ج ىئايعلا رسفت (1)
 .8ح هباشتملاو مكحملاو نطابلاو رهاظلاو



 ا نآرقلا ميلعت يف 250تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلا

 عفار يف ةقيقح اعرش  :ةراهطلاو «رّهطملا رهاطلا ىنعمب ةراهطلا ىلع ةدئاز

 .(27”بونذلا نم ةراهطلا:اهنم ىرخأ ٍناعم الو «ةبحملاو ءانثلاو .ثدحلا

 ىتشب اوباتو اورهطت اذإ ةّمألا مومع لمشي ام وه  :نورهطتملاو

 وأ لْسْعلا وأ ةبانإلاو «رافغتسالاو ءىذألا نع فكلا نم ةبوتلا عاونأ
 .خلا ... وأ ةيونعم وأ ةيدام ةراهط ءاوسو خلا ... وأ لْسَعلا

 نآرقلا هّوَن نيَفطْصُم هم نيصوصخم صاخشأل فص و وه  :نورهطملا

 2 يلا 0 ولاة و ع 2+ ضرر ع

 ةكرابملا ةيآلا تلدو هيك يبنلا ىبّرق نم مُهَّئَأو مهفاصوأ نيبو مهءامسأ نع
 1 1 يهلوس قل نئاورا تست وفن نا تك 3 جرام مس و

 هللا هّرهَط نَم اّلِإ هيلإ لصي ال نآرقلا َّنأو ةيهلإ ةدارإب نورّهطم مهنأو
 باتكلا سمي ال  :كاحضلاو دهاجمو سابع نبا لوق يف اك بونذلا نم

 ملعلا وه سملاب دارملاو "”بونذلا نم نورهطملا الإ ءامسلا يف يذلا
 ةفص اهنوك ريدقت ىلع حصي (ى نآرقلل ةفص اهنوك ريدقت ىلع عالطإلاو
 :نوتكم بانك

 - :ئرقو ًاعيمج ثبخْلاو ثدحلا نم ةراهطلا يأ  :ةرهاطلاب دارملاو
 نورّهطم ْنإو ”نورهطتملا يأ ءاملا رسكو ءاهلاو ءاطلا ديدشتب نورّهَّطملا
 سم ممُرْحَي يأ  نورّهَطم تراصف ءاطلاب ءاتلا تمغدأف نورهطتم اهلصأ
 .ةراهط ريغ ىلع نارقلا ةباتك

 رهط ةدام ءنيرحبلا عمجم )١(
 .77“ ةيآلا :بازحألا ةروس )١(

 .0 ١٠ص 4ج يسوطلا خيشلل نايبتلا ()
 ١. 57ص 9١ج نآرقلا ريسفت يف نازيملا ()



 تاييكححلاو فالؤلا قوما لكل ونامت كلا 6

 قئاقحلا ىلإ ةراشإ [نورهطملا هسمي ال] ناب ضعبلا اهرّسف دقو

 هلوق يف اى .نورهطملا الإ اهكرذي ال ميركلا نآرقلا يف ةيلاعلا ميهافملاو

 بلط يف حورلا ةراهط َنِإف 1746 نتف ىَح هِي بيَراَل بتحسن َكَِذ 3 ىلاعت
 .نآرقلا قئاقحل ناسنإلا كاردإ تامزلتسم نم ىندأ ًاّدح لثمت ةقيقحلا

 هتايوتحم نآرقلا ميهافمل كاردإلا ناك رثكأ ةسادقلاو ةراهطلا تناك املكو

 .لضفأ ةروصب

 ."”«رهاطلا الإ نآرقلا ٌسْمَي ال :ةلكءركألا لوسرلا لوقو

 :لاق هنأ عملا لوسر نع سابع نبا نع لقُت ينونعم ا سمللا وهو
 همسي ال  ةرّهطم فحص يف هللا دنع لاق ,نونكم باتك يف ميرك نآرقل هْنإ)

 ."””«نوبرقملا لاق نورهطملا الإ

 نآرقلاب ملع مهل نيذلا نيرهطملا ةكئالملا ىلإ ةراشإ نورهطملا رّسشف ضعبو

 اوناك نيذلا نيكرشملا لوق لباقم يف ٌةوَعلوسرلا بلق ىلع يحولاب تلزنو
 .؟لكعدمحم ىلع نيطايشلا اهب تلزن ُدق تاملكلا هذه ّنِإ :نولوقي

 ةلطيبنلا مهو نآرقلل يناثلا لذهلا نّئَيو حصفأ دق ميركلا نآرقلاو
 لزانملا و هذه نيبو رشبلا نيب ةليسولا نوكت نأ لقعُت الو. 8ك! هتيب لهأو

 نأ ؛ةيهلإلا ةمكحلا فالخ يهف ةلّطَعُم ناك ول كل ةةلطقم تاماتلاو
 هذه نأ اينو ءاهتم رشبلا عافتنا يه تاماقملا كلت نم ضرغلاو ةمكحلا

١ 

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس 7.

 يراصنالا مزح نباو «لبج نب ذاعمو رمع نب هللادبع نع ؛؟١ 17ص 64ج روثتملا ردلا ()

 .ةليعهللا لوسر نع

 ١. ١١ص 1ج «قباسلا ردصملا ()

 .١77-07١ج_هلظ ماد ءيزاريشلا مراكم رصان خيشلا /لزنملا هللا مالك ريسفت يف لثمألا (:)



 ل نآرقلا ميلعت يف 222تيبلا لهأ ّدموميق :يناثلا لصفلا

 ةيعطق ةطساولا ىلإ ةجاحلا تراصف رشبلا نع ىأنمبو ةيبيغ تاماقملا

 نم ةةلككىبنلا تيب لهأو ةككىبنلا طقف ىه ةطساولا كلتو «ةبجاوو
 - نيسحلا ةيرذ نم 22/2 نيموصعملا ةمئآلا ةعستلا ةيرذلاو ءاسكلا باحصأ

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ مهيلع

 مسر يف هدوجو يف نآرقلا ةدارإ مدع حضاولا نم هّنِإ :ةصالخلا
 يف ًاظوفحم ءًانونكم ىمسأ ًادوجو دوجولا نم دارملا لب ءهفيرشلا فحصملا
 عالطاو بيغلا كلذب طابترا ىلع ناك نم الإ هيلإ لصي الو هلاني ال يبيغ حول

 نيرقلل فصو هباشتملا نأل ؛هباشتم هيف سيل نآرقلل دوجولا اذهو «تاييغملاب

 يف وهف الإو ءمكحم هنمو روسو تايآ ةروص ىلع لزانلا هدوجو يف يأ لزنملا

 يف تانيب تايآ هماتب نآرقلا نوك ببس اذهو نديم ملع ٌباتك يبيغلا هدوجو

 عفرألا دوجولا ىلع نوعلطي نورهطم مّئأ ثيح ملعلا اوتوأ نيذلا رودص
 ."؟نونكملا باتكلل مهّسَم ىنعم وهو يبيغلا يأ نآرقلل

 :ميرك نآرق :عياسلا ماقملا

 ماقملا اذهو «ميركلا نآرقلل ةقباسلا تاماقملل دادتما ماقملا اذهو

 يف مكيلع هانولت يذلا لك نأ نم «زيمتم ماقمو لِزْنَم فحصملل ىطْعُي

 نم برقي امو ةروس رشع ةعبرأو ةئم )١١5( ميركلا نآرقلا ةروس عيمج

 قحلا نيب هب نوقرفت نآرق هنأ نم «ةئاسمخحو ةيآ فالآ ةتس (100)

 ريثكلا ريخلا يطعُي نأ هنأش نم يذلا وه ميركلاف (ميرك) و لطابلاو

 ال ميركلا ىنعم ةقيقح ىلع أيرك ناك نيدلا يف قحلا ىلإ يدؤت يتلا ةلدألاب

 .١4ص "؟ج ةيهلإلا ةمامإلا (0)



 تايكسلاو :نالولا قوما نوت اورو حا يم ا ا 0

 يلا ل ل ل

 ميركلا نأ ةهج نم كلذ يضتقت هتقيقح نأل ؛ًاميرك لزي مل اهيف زوجي يتلا

 يذلا وه مركتلا ىلع رداقلا ناك |ملف «ريثكلا ريخلا يطعُي نأ هنآش نم يذلا

 لزي مل هنأ - : لاقُي ْنأ حص ريثكلا ريخلا يطعُي نأ هنأش نم عنام هعنمي ال

 دك
 ٌنسح َّنأ  :ًايرك نآرقلا نوك ىنعم َّنأ هريسفت يف يسولآلا ركذو

 ىلع لمتشا دقو ال فيكو عفانملا مج عافن وأ بتكلا نم هسنج يف ٌضْرَم

 .""”داعملاو شاعملا حالصإ يف ةمهملا مولعلا لوصأ

 نم نآرقلل يرهاظلا لاجلل ةراشإ (ميركلا) ب نآرقلا فصوو

 هاوتحمل ةراشإ اَّئإف كلذكو «لمجلاو ظافلألا ةغالبو ةحاصفلا ثيح

 .فطلو لامجو لامك هلك أشنمو أدبم لبق نم لزن هَّنأل ؛عئارلا

 هفادهأو «كلذك هب ءاج نّمو ميرك هلئاقو ميرك نآرقلا َّنِإ ءمعن
 مظعأ ةماركب همركي نأ ديريو زيمتم ٌماقم نآرقلل ماقملا اذهو "”ًاضيأ ةميرك
 نأ الإ .ميظعو ميرك فيرشلا فحصملا ناك نإو فيرشلا فحصملا نم

 .ةماركو ةجرد مظعألا كانه

 . لامك هزاز الق نإ: ناني ة دق ىرخ | تيان كانو

 ةيضق ىلع ركرُي ْنَأ دارأ نآرقلا نأ وه تاماقملا وذه ركذ نم دافتسملاو

 ١0 5ص 9ج نآرقلا ريسفت يف نايبتلا  5٠و 0٠١.
 )( يناعملا حور ج/ا١ ص١7 7.

 )"( ص ١١/ج لثمألا ريسفت 777١.



 11 نآرقلا ميلعت يف تيا 25!تيبلا لهأ ّةموميق : :يناثلا لصفلا

 ذق ةكيبنلا ةلحرب هنأب نومهوتت ال رشبلا اَّبأ مكنأ يهو ًادج ةمهم

 يع وي يدوس ووو

 هلع يبنلا مهو * َنوُرَهَطُمْلا ال م 5 0 هلوقب نآرقلا 0

 : هه نيموصعملا ةرتعلاو

 : 2 الا . ديتن ص ال هم ١ يف تالؤاست

 نأ وهو لؤاست دجوي نآرقلا تاماقمو لزاتم نفع :نضارعتسا دعب

 ةيواستم اهتيجح نوكت فيكف ةفلتخم تاماقمو لزانم وذ ناك اذإ نآرقلا

 باتكلا ليزنت وهو لزانلا فحصملا ةيجح نوكت فيك ًالثمف ؛ةجح اهلكو

 مأو نيبملا باتكلاو ظوفحملا حوللاو نونكملا باتكلا ةيجح طمن سفنب

 ؟نآرقلل تاماقمو لزانم نم خلا ... و باتكلا

 نإ ةيلاتلا بلاطملاو ةلدألا ضعب ضرع لالخ نم باوجلا حضتيسو
 1 اهقاهنلا ءاخ

 نيب ةيعم ةيجح رهاظلا ةيجح (عبارلا ملعملا) عبارلا ليلدلا

 :ةنسلاو باتكلا

 :عيارلا لبطلا نومضم نايبو ةمدقملا :الوأ

 ْنَم ةناعإب الإ رم ك-_رشبلا بيصن نم سيل نآرقلا رهاظب ةطاحإلا
 دارملا سيلو يب هتيب لهأو هدي يبنلا :رشبلل نوملعم مهو ىلاعت هللا مهَبَّصَن



 تايكحتسلاو :فالولا ةيوفأ لاستقلال د اا تي تم ند

 ىفنن ْنأ ديرن اَّنإو رهاظلاب ةطاحإلل ةردقلا تاجرد قلطم ىفنن ْنَأ انه
 هللا لبق نم نوبصنملا 25 هتيب لهأو هع يبنلا ةعاطتساب يتلا ةقلطملا ةردقلا
 ميركلا نآرقلا سفن همسري يذلا جاهنملا كلذ ءرشبلا ميلعتو ةيادهلا ىلاعت

 -:نافرط مل هْنأو

 لوصولا رشبلل نكمي الو هللا دنع فرطو «سانلا دنع ٌلزان فرط
 فاالتخا حضاولا نم هّنأل ؛يلإ مّلَعُم ةطاسوب الإ هللا دنع يذلا فرطلا ىلإ

 سيل اذهو «يتوكلم يبيغ فرط للاعت هللا دنع يذلا فرطلا َنِإف نيفرطلا

 ليطعت اذه ينعي الو «ملعلا يف نوخسارلا دنع اَّلِإو سانلا ةّماع دنع

 دنع ةمئاق هتيجح سانلا دنع يذلا فرطلا (َّنِإو ءسانلا دنع يذلا فرطلا
 .باتكلا ليطعت هانعم اذه سيلو سانلا

 عم ةّيعم ةيجح نوكت نأ ٌدبال نآرقلا ةيجح ىّتبح لب رهاظلا ةيجح ْنْذإ
 سلال تري وج كرب ع وول

 ل و كا مب 1 يام

 .ةنّسلا ةّيجح نع راهظتسالاو طابنتسالا يف هقارتفا

 باها وي اوس يالا سلا 0 ةيمامإلا تبهذ نذإ

 :عبارلا ملعملل يناهربلا نايبلا :ايناث

 (رشبلا رودقمب سيل نآرقلا تاياو روس رهاظب ةطاحإلا)

 رشبلا ةرْدُق نم سيل هسفنب رهاظلا َّنأ مالعألا ءالؤه هب مزتلا يذلا



 ا نآرقلا ميلعت يف 8 :تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلا

 طيحي ْنأ رشبلا رودقمب سيل هّنأ مّدَقَت «هتمرب هيلع ذاوحتسالاو ةطاحإلا

 نكمي ةلمجلا يف ِهّنأل ؛ةردقلا قلطم تاجرد ىفن اندارم سيلو «رشبلا دي
 .رهاظلا ضعبب ةطاحإلا

 رهاظلل ةلماشلا ةماتلا ةطاحإلا يأ ةقلطملا ةردقلا ىفن دارملا اّنإو

 نكمي ال ٍذئنيح هّنإف  ّرَم اك (رهاظلا) هب ةّماتلا ةطاحإلا نوكت ال ثيحو
 نود نم كلتملاو نآرقلا رهاظ دره دخلا اول زعتيو اودرْفَتِي نأ رشبلل
 .يناثلا لقثلا يأ .ةرتعلا وهو باتكلاب مهكسمتل رخآ ظفاحو كن

 .ةيجحلا لالقتسا

 ةيمالسإلا سرادملا تالاكشإ دحأ :ةّيمامإلا ةسردملا ىلع لاكشإ

  ةيمامإلا اهّيأ  متطرتشا وأ متنرق اذإ مكّنِإ «ةيمامإلا ةسردملا كلسم ىلع
 هللاب ذايعلاو  اذهو  ةيجحلا باتكلا متدقفأ مكنإ هانعم اذهف انه ةرتعلا

 مترصح مكنِإو «هتيجح ىلإ ال باتكلا ليطعت ىلإ لوؤي ميظع روذحم
 .الف اّلِإَو ةرتعلا هنيبتس |ب باتكلا ةيجح

 :. رخل ةيجملا لصأ قي طلخ عاملا وأ لاكشألا اذه: :كاؤحلا

 -:اهضعب ركذن ةلقتسملا ال ةيعملا ةيجحلا ىلع ٌلدت ةريثك ةلثمأ كانهو

 حونو مدآ نمي ىللاعت هللا ءايبنأ ةيجح ةّيعم روصتن فيك :لّوألا لاثملا

 نم ٍدحاو لك ّنأ الع «ةييدمحم ءايبنألا ديس ىلإ ىسيعو ىسومو ميهاربإو



 ةايكحسلاو :نالولا قوما زكيعقل يزعل او و ولا و ا سا يم ل

 لك ةيجح سيل 2 رشع ينثألا ةمئألا اذكو «ةلقتسم ةجح ل ءالؤه

 مامإلا وأ هل مرتألا فلا نإ يأ هاب هع ذر كس محلا

 الضفو «ةيآ فالآ ةتس نم رثكأ غلبت يتلا نآرقلا تايآ :يناثلا لاثملا

 لكو ةيآ لك ةيجح ىرخألا يه ًاضيأ ,ةروس رشع ةعبرأو ةثاملا هروس نع

 قلطمو ءصاخو ماع هيف نآرقلا نأل ؛ةلقتسم ةيجح ال ةّيعم ةيجح ةروس

 .خلا ... و هباشتمو مكحمو «نيبمو لمجمو «ديقمو

 ةيجح هتيجح نوكتف هيلعو ءرخآلا ضعبلا عم طبترم هضعب اذهو

00000 

 تأشنو تدّلوت - مدقت امك  ةيمالسإلا قرفلا نم ريثك دجن اذل

 يف بابب تذخأ اهَّنأ ببسب ميقتسملا طارصلا ةدحو نع تغازو تفلتخاو

 رم هّنأل ؛ىرخأ تكرتو باوبأ ةعومجمب تذخأ وأ ءرخآ تكرتو نيدلا

 نيب ةَقِسنُم ةطبار يأ ماظن ةدحو نع ةرابع نيدلا َّنِإ - لّوألا ملعملا يف

 .ةرثعبم تسيل ءازجأ ةعومجم

 الو رخآلا ضعبلا عم و وجو ايوب

 را اا ب

 .ماظن ةدحو

 باتكلا نأ : نم ججحلا باتك ين لوصألا ءاملع هركذ ام :ثلاثلا لاثملا

 باتكلا ىلإ عامجإلا عوجرو لوألا ةثالثلا وأ عامجإلاو لقعلاو ةنسلاو



 ١18 ني نآرقلا ميلعت يف 252!تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلا

 زكرملاب ةطبترم اهنيب ايف يوضع طابتراو ماظن ةدحو دجوت ًاضيأ «ةنسلاو

 .ةّيعم ةّيجح (َّلإو ةلقتسم تسيل ٍدَحاو لك ةيجحف هيلعو

 :نآرقلاب نآرقلا ربسفت جهنم باحصأ ىلع لجست يتلا تاذخاؤملا ضعب :اثلاث

 جهنم باحصأ ىلع لّجسُت يتلا تاذخاؤملا مهأ ضعب ركذ لبق
 هل انضرعت هَّنَأ الإ انثحبو انمالك لحم وه نكي مل ْنِإو نآرقلاب نآرقلا ريسفت
 يف انمالك لحمو هيف نحن ام نيب قراوفلا ضعب نايب باب نم ادارطتسا

 نيبو - ةنسلاو باتكلا نيب ةّيعم ةيجح رهاظلا ةيجح وهو عبارلا ملعملا

 :يهو 27ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يقاب

 ريسفت جهنم عابتا نم ةجئانلا ةمهملا اياوزلا هذه ىلع هيبنتلا انضرغ
 جهنملا اذه باحصأ ةلالجو ماقمب لالخإلا ضرغلا سيلو نآرقلاب نآرقلا

 8 تيبلا لهأ ةسردم عابتأ ةقح ا ةفئاطلا رختفت يتلا ةميظعلا مهدوهجو

 لل

 ع و وا :هتيصوو

 كبر ىلإ يدتب# ملعلاب ْنِإف ءكردقو كنمث يف ديزي كبدأو كملع نم ديزي

 نآرقلاب نآرقلا ريسفت جهنم ىلع ءاوس تاذخاؤملا هذه ركذ نم ضرفلا سيل :رظن تافلإ (0)

 .ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يقابو مهجهنمل ءاصقتسا «ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يقاب مأ

 ةيعملا ةغايص نأب لئاقلا تامكحملا ةمومأ جهنم ضارعتسا وه ثحبلا نأ اب نكلو ءالك

 قرتفي ال نأ ةنبل ةنبلو ةوطخ ةوطخ لك يف ةنسلاب ةلثمتملا ةرهاطلا ةرتعلاو باتكلا نيب

 ديلا هير ا ا كا ةرتعلا الو ةرتعلا نع نآرقلا
 ضوحلا لع ادري ىّتح اقرتفي نل . . يتيب لهأ يرتعو هللا باتك نيلقثلا



 ةايضكحملاو نالولا فوم لينتقل فم ا تا ل فا و 1«

 ةيرقو ةتالوتتلا بحرتم ةندقلا دارو بتلرو سنع نين بنللابو

 لهأ باحصأ دنع فورعملاو "”«باذعلا نم وجنت يك ةحيصنلا لبقاف

 ةءاسإ  هّللاب ذايعلا و مزلتست ال دقنلا ةلاح ّنأ قيقدتلاو قيقحتلاو نفلا

 ةريبكلا مهيعاسمل انركش عم راربألا ءاملعلا دوهجو ماقم ىلإ بدألا

 ثيحب رشبلا لماكت ةعيبط ينانُي ال اذه نكلو ءاهوزجنأ يتلا ةميظعلاو
 هدابعل هدعب نمو همسا زع هلل لالا نأو صقنلا بناوج ىلإ اوتفتلي

 .اهلهأل ةمصعلاو ملاسلاو ةالصلا لضفأ مهيلع نيموصعملا نيمركملا

 باب دس سيل مهعابتأو 820تيبلا لهأ ةسردم ةعيبط ّنأ الإ
 ركفلل لاجملا حتفت اَّنِإو ًاضيأ ةئطخملا وأ  ةبّوصملا ىلع ءاوس  داهتجالا
 اههذبي يتلا دوهجلا - :ًالثمف لماكتلا ةيلمع ريوطت لجأل نوزوملا رحلا
 ةرخفم نمو راربألا انئاملع دحأ ةةييئابطابطلا نيسح دمحم ديسلا ةمالعلا
 يف كلذ يف هّرد هللو اهيلع 0 هبط تببلا لهأ ةسردم عابتأ ءالع

 اهنم ةَّدِع تاغلب عبط يذلا نازيملا ريسفتب موسوملا هباتك ريسفتو فيلأت
 ربتعي يذلاو خلا ... و ةيسرافلاو ةيسنرفلاو ةيزيلكنالاو ةيبرعلا نع ًالضف
 نم ىّتح ةيميداكألاو ةيبدألاو ةيملعلا ةيدنألا نم ريثك يف عجرمو ردصم

 يف ىتح لب ءاهريغو ةيبرعلا دالبلا يف ةنسلا لهأ انناوخإ ةيدنأ لبق
 840تيبلا لهأ ةسردم عابتأ ريسافت ضعب تَرّرَق ةيملعلا مهرضاوح
 سدق) يسربطلا خيشلل نايبلا عمجمو ؛يموطلا خيشلل نايبتلا لاثمأ

 )١( ؛يسلجملل راونألا راحب ؛9”57ص «ىيسربطلا يلع خيشلل راونألا ةاكشم ح١.
 ح و٠/1 ص 15 ..



 اذ نآرقلا ميلعت يف 2522تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلا

 ةرتعلا نم رثكأ بارتقالاو لوصولل هقيمعتو ثحبلا ريوطت ةيلمعو

 ا
 نيرمالا نيب يفانتو مداصت دوجو اده ينعي الو .ىرخا ههج نارقلاو

 نمو ةيملعلا تاكنلا يف ثحبيو للحُتو قمعتي نم دنع أدبأ نيتهجلاو

 .قيقحتلا يف فاصنإلاو ةيملعلا ةينهملا هيدل تناك

 رسفملا نكمتي ال - نآرقلاب نآرقلا ريسفت  جهنملا اذه باحصأ نإ :ًالوأ
 اذه يف تامولعملا نم نكمت ددع رفوأب ةطاحإلا لقأ ال وأ ءىش لكب ةطاحإلا

 .لاجملا

 قامعأ روغو تاياغ لك اوغلبي ْنأ جهنملا اذه باحصأ عيطتسي ال :ًايناث

 .نآرقلا تايآ

 يف جهنملا اذه باحصأ ضعب ّنأ يف نمكت جهنملا اذه ةروطخ :ًاثلاث

 لهأو يبنلا  ةفيرشلا ةنسلا نأ مهروصت يف رمألا مهب لصو مويلا اذه

 بترتتو يدامت اذهو - هللاب ذايعلاو  نآرقلا ريسفت يف اهل رود ال كهل هتيب

 .نآرقلاب ةطاحإلا تردقأ كَّنِإ كل لاق نّمو «ًادج ةريطخ جئاتن هيلع

 لَجَو َّزَع هللا دعب نآرقلل لّوألا مّلَحملا َنأ لّوألا ملعملا يف َّرَم  :ًاعبار
 .همسا ّزع يرابلا هب حّرَص يذلا هتيب لهأو ع يبنلا وه

 راص نآرقلاب نآرقلا ريسفت جهنم يأ  جهنملا اذه باحصأ ضعبو
 ل ا ع

 جهنم دعب ةيناتحتلاو ةيناثلا ةجردلاب يتأت ةيكيبنلا ةنسب نآرقلا ريسفت

 هداعبأ هل ججحلا ةطيرخ ماظن ةفرعم يف رمالا اذهو «نآرقلاب نآرقلا ريسفت

 )١( ةيآلا :ةعمجلا ةروس 7.



 تايكحلاو ةيالولا ةفومأ رشست هو م م 1

 لب ؛ةينيدلا ةقرعملا يف ريطخ ٌرمأ هبتارمو جيجحلا ماظن ةفرعم إف «ةريطخلا

 روس قاعي لقا انالو وس وأ تاركجلا هنأ شت يمول ح

 000 ةمومأ جهنم :م ىلع دكأ ميركلا نآرقلاو «نآرقلا

 ُهَنِم بتكْلا َكِيلَع لأى لاو ه آلا يفرك ججحلا ماظن تاقبط لع يريصمو

 نيبي نآرقلا نم ديكأتلا اذهو "7 ثدهعَتُم دو يكل نه هتك

 .ةينايد وأ ةيبهذم ةيدئاقع ةنتف يف عوقولا نم رذحلا ىودج ةيمهأ

 تيا ُهْم ...98 ينأرقلا ثيدحلا نيب قباطتلا نع فشكي اذهو

 .نيلقثلا ثيدح يوبنلا ثيدحلا نيبو # ُك ٌَُه تهتم رحَأو بانكلا أ نه تاعك

 ةنتفلا نم مكل ًامصاع نوديرت الأ - : وهو دحاو ءيش ىلع نالدي ناذللاو

 -:امه نيئيشب مكيلعف «غيزلا نمو

 .تايآلا نم تامكحملا

 ىلاعت هللا وهو لّوألا مّلعملا نم نوقلتي نيذلا ملعلا يف نوخسارلا-؟
 .ملعلا يف نوخسارلاو

 م تيد نبأ نآرقلاب نآرقلا ريسفت ريس ني ياجبصا انادلعو

 ادري ىّتح اقرتفي نل .. .» هتوص ىلبعأ يف يللا لوسر هب ىدان يذلا نيلقتلا

 .خلا ... و ًايقاقتشاو ًايوحنو ًايغالب (ىّتح) ةملك هينعت امو «ضوحلا لع

 د ا عب اي

 دج ةريطخ جئاتن هيلع بترتت رمأ اذهو .85/تيبلا لهأ ريسفت ضرعو

 بناجلا راكنإ نآرقلاب نآرقلا رسفت جهنم تايبلس نمو :(سااس

 ملعملا يف ّرَم امك هملاعم دحأ يذلا تايكحملا ةمومأ ريسفت جهنمل يباجيإلا



 0 نآرقلا ميلعت يف 252تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلا

 .باتكلا مأ ماقم :لثم ةّيبيغ تاماقمو لزانم ةَّدع نآرقلل َّنأ نم ثلاثلا

 حولو «باتكلا .ليزنتو .نونكملا باتكلا ماقمو .نيبملا باتكلا ماقمو

 ركني جهنملا اذه ّنإف .خلا .. . ميرك نآرقو ,نورهطملا الإ هّسمي الو هظوفحم

 و

 ل طل 0 ا

 :باوجلا

 دي لوانتم يف نآرقلا يف ةيبيغلا لزانملا لك سيل ًاعطق هنإو يفنلاب :ًالوأ
 .مهفلا

 بيغلا نيبو اننيب طيسولاو مّلعملا ىلإ جايتحالاب مزجنو عطقن :ًايناث
 هّنأِب نآرقلا حيرصل لزانملاو تاماقملا كلت ضعب انمهفيو انملعي ىّتح
 اي نولوقت اذاهف هيلعو «هموق ناسلب تّيَبو [هتايآ ْتَلّصف يبرع] باتك
 نأ اينلع بجيو «تايآلا هذه لثم يف نآرقلاب نآرقلا ريسفت جهنم باحصأ

 .هللاب ذايعلاو ءرخآلا ضعبلاب رفكنو ضعبب نمؤن نأ ال باتكلا لكب نمؤن
 ريسفت يف ةرْيؤُم يه ةيييغلا لزانملاو تاماقملا هذه نأ حضاولا نمو

 ةمومأ جهنم نم رخآلا مّلعملا عم ,جهنملا اذه ضاعتي كلذك .نآرقلا

 نمف اذه ىلعو 4 ملا يف َنوخِساَو هل الإ لأ مي امو :لئاقلا تامكحملا

 باتكلا ليوأتب طاحأ دق هنأ يعّذي ْنأ ةالهتيب لهأو لَ يبنلا ريغ عيطتسي

 نإ هلحم يف تأيسو «ليوأتلاو ليزنتلا ريسفت يف ليوهتلا ضرغلا َسيلو ُهَلَك

 فسأآللل نكلو ءريسفتلا جهنم يف ليوأتلا ريثأت رود نايب  ىلاعت هّللا ءاش



 تاوكخسلاو ”نالولا ةفومأ ركتسقت هنن و تاع ل م 0

 هيلع 228تيبلا لهأ تاياور تدّكأ املاط يذلا اذه نع ةلفغ يف نورسفملا

 فتقن نأ ٌدبالو ةمهملا ريسافتلا نم نآرقلاب نآرقلا ريسفت جهنم :هيبنت
 نآلاو «جهنملا اذه ىلع ةذخاؤملا هذه ركذل انضرعت اَّنإو نآر يثكو ًاّيلم هدنع

 هل انضرعت  ةّيعم ةجح رهاظلا ةّيجح  عبارلا ملعملا ىلإ ضرعتلا ةبسانمب
 .ماقملاو مءالتي مب فقنسو «ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي هثحب الإو

 عبارلا ملعملا ةرمث

 ةيجحلاو ةلقتسملا ةيجحلا نيب ةقرفتلا وه مهملا ملعملا اذه تارمث دحأ

 -:اهتاجردو ةيعملا

 ضفقنت الو ةجح اهيلع مدقتت ال يتلا ةيجحلا يهو :ةلقتسملا ةيجحلا
 داهتعالا نأ امك ؛صيصختتلا ديبقتلا ةلاح يف امك رادقم يأ اهنم ىرخأ ةجح

 لالقتسالا ىلع ةلقتسملا ةجحلا قلطت ْذَقو ءىرخأ ةجح ىلع موقي ال اهيلع
 وحنب ءاوس اهنم ىوقأ ةجح دوجو الول يتلا ةجحلا يهو ليلدلل يبسنلا

 دوجو الول ىرخألا ةجحلا ةيئاوقأ نم كلذ ريغ وأ دييقتلا وأ صيصختلا

 .اهب لموعل ىوقأ ةجح

 نوكت نكلو هسفن يف هيلع دمتعي يذلا ليلدلا وهو :ةيعملا ةيجحلا
 اذإف اهنم ىوقأ الو ةيواسم ال ىرخأ ةجح مدعب ةطورشم ةيئاضتقا هتيجح

 وحنب نيليلدلا عومجم ةيجحلا نم لّصحملا ناك اهل ةيواسم ةجح تدجو

 .يفيلوتو يقيفوت

 ةّرقلا يف ةّيلوط بتارم تاذ ججحلا َّنِإ ثيحو :ةّيعملا تاجرد
 نيب ةّيعملا يف تاجرد دلوتي هنمف ريخأتلاو ميدقتلا يف يلاتلابو فعضلاو



 111 نآرقلا ميلعت يف كل 2يااتيبلا لهأ ةموميق : :يناثلا لصفلا

 .اهنيب ةيلوطلاو ةيضرعلا بسحب ججحلا

 هيلع ىضم ةّيرابخإلاو ةّيلوصألا نيب ةيمامإلا ةسردم يف عازنلاو

 .ةنسلاو باتكلا نيب ةيعملا ةيجحلا ريدصت ىلإ عجري هتقيقح يف وهو نورق
 ؟دافم يأب نكلو

 اهم ىنغتسنو هتيب لهأو قع ىبنلا ةنسب طقف كسمنن اننأ دافمب له
 ١ ْ - هللاب ذايعلاو -نآرقلا نع

 يذلا ةّيرابخإلا ةسردملا ىلع تلَجّس يتلا تالاكشإلا دحأ اذهو

 ىلإ عوجرلاب قدوتي داو بيكم دور باكل نطقت يدؤت هتجيتن

 هب بطوخ نمب صتخم نآرقلا نأ ةعيرذ تحت باتكلا تايآ راونأو تانايب

 .بناج نم اذه هتيب لهأو يع يبنلا الإ همهفي الو

 لصألا وهو ةجح باتكلا نا للا لوقي رخآ بناج نمو
 نع تيداخألا نأ ةعيرذ تحت ال رود ال نسا نأ يللاتلاب هانعم اذهو

 ءالؤهو - هللاب ذايعلاو - ةعوضوم اهبلغأ وأ اهّلُك ةيثيدحلا عيماجملا نأو
 نم ةفلتخم سرادم وأ نويناملع وأ نويمالسإ ءاوس مهناولأ فلتخمب

 امك ةفّيزم تسيل تاراعش تحت ةديدع ناولأ تاذ ةيركفلا تاهاجتالا

 .يركف رربم اهنم دحاو لكل َّنأو نوعّدي

 نم لقعلا قفاو اف رادملا وه لقعلا  :لوقي ثلاث مسق كانهو
 ا نولحتشمو نود ددمم قيذلا مال ل اهفعو مويدغات ةقلاو باتكلا
 يف هيلعو «هنم رفنت يرشبلا لقعلا هنم رفن امو دودحملا يرشبلا لقعلا قفاو

 «قحلا وهو لقعلا فلاخ نَم نيبو دودحم يرشب لقع نيب ةنزاوملا وهذه
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 لُجي لو نورق ربع ءاملع رباكأ لوقع هذهو «ةلهس تسيل ةّيلدج هذهو

 ةّيعملا ةّيجُحلا يف عازنلا ريوصت ةيفيك نايب ىلع ءاوضألا طيلست يف مهركف
 .ةمدقتملا



 ٌتلاثلا لصفلا

 ريسفنلا يف جهانملاو ةيجهنملا





 لوألا ماقملا

 ريسفتلا يف ةيجهنملا
 .ةجهنملا عضو ةيمهأ +

 .ريسفتلا ملع ثوحب يف ةيساسأ لماوع ةثالث <«

 .ريسفتلا ملع ةيادب <«

 .يريسفتلا ثحبلا ةيادب +

 .ةمومألل حيضوت +

 .دئاقعلاو عورفلا هقف نيب ةلصلا عون وه ام +

 .عورفلا هقف ىلع دئاقعلا ةنميه <

 .ةيالولا ثحب لثم ىلع اهتاقبطو ةنميهلاو ةمومألا جهنم قيبطت +«

 :ةجهنملا عضو ةيمهأ

 ةيمهألا ةغلابلا رومألا نم ةيجهنملا مسرو سسألا عضو يف ثحبلا نإ

 وأ جاهنملا ءوض ىلع ال ملع ّيأ يف ثحبلا نأل ؛مولعلا نم ملع يأ يف

 يف ةريصب ريغ ىلع ريسي فوس ناك |ههم لوصألاو سسألاو دعاوقلا
 اهيف ثحبلا نوكي يذلا نآرقلا مولع يف كب فيكف .ةيجهنملا يف ثحبلا

 تامولعملا ريجشتو جهنم عضو ىلإ جاتحي ليصفتلا اذهو َقّمَحُمو الَّصَفُم
 نكاس هيف نكاسلا ٍئنيح هنأل (ملعلا كلذ مضخ يف ضوخلا) جولولا لبق

 .خلا . جاومالاو هب هجتت نيأ ىلإ اهيف ةلصوبلا نأ ملعي ةنيفس يف

 اذإ لاجرلا ملع يف كلذك .بسحف نآرقلا مولعب ًاصتخم اذه سيل



 تايصتخلاو قالولا قوما ويدل هو عا ا |«

 نأ نم ةلاجرلا تحابملا يف ةريصب رثكأ نوكت قوس دعاوقلا ىف فقوت

 .ةجهنمو قيقدت ريغ نم اهب ضوخت

 ... ةيبدألا مولعلاو «خيرأتلا ملع دعاوقو ءلوصاللاو هقفلا ملع اذكهو

 دو كا وينج ةيحدولبو ىو وبحب

 ةيمهألا 00 5 ملع بلاط ىأل نكمي دلو

 ةّيملعلا لئاسملا نم ةلأسم يف كيدل ثحبلا دقت ولا فو كرخا ةقيرف

 حوضو مدع نع ٌةديلو ةلأسملا يف ةبوعصلا لعل رظنتو تفتلت نأ لواح

 ..ةلأسملا كلت يف ةدقعلا لح بجوت ىه ةنيعم ةيجهنم ةدع دعأق

 الك ... ءيش لك وه يلوصألاو

 نكمي ال اّلإو «ةّيمهأ هل ءيش وه ًاضيأ اهعمجو داوملا ماملإ بناج اَِّإ

 ريسفتلا ملع ثوحب يف ّقيساسأ لماوع ثالث

 نالماع اهيف جزتمي دعاوقو لوصأ نم ريسفتلا ملع ثوحب نإ
 :امهو نارثؤم

 :ةيلوصألا ثوحبلا :لوألا لماعلا

 ةلاخد هلو «ةمدقتملاو ةيلاعلا ةبترملا تاذ مولعلا نم لوصألا ملع ربتعي



 1 ا ا م ريسفتلا يف جهانملاو ديجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 ةنيتم لوصأ ليصأتب لّمكتي يذلاو ءفارطألا ةيمارتملا ةينيدلا مولعلا لك يف
 بايب اينو يع

 ةيمالسإلا ب وو ا

 -:كانه انلقو ءلوصألا ثحب يف ليدعتلا اذه انيرجأ اذل ؛ةفاك ةينيدلاو

 ءريسفتلا هقف لب ءطقف عورفلا هقف ال هلمكأب نيدلا هقف لوصأ ملع َّنِإ
 .بادآلا هقفو .لاجرلا هقفو «ينيدلا خيراتلاو ةريسلاو دئاقعلا هقفو

 .خلا ... قالخألاو ثيدحلاو

 لئاوألا هيلع ىرج ام ىلع انيرجأ اذإ ناكمب ةلفغلا نم نوكي هيلعو

 .هلوصأو ريسفتلا ملع دعاوق يف ضوخلا دنع ةريصبلا لجأ اذلو

 تالا ىَدَمو مك نع ىرحتت نأ بالف ام ًارّسَقُم َدلَقُت نأ َتدرأ اذإ

 تنك اذإف .هدنع يجهنملا باوصلا وه مكو هرّسمملا كلذ دنع يجهنملا

 .ةّدِفان كُتريصب نوكتف هلوصأو هدعاوقو ريسفتلا جهنم ثوحب يف ًاعّلَصَتُم

 ءلضنتو روطنتو ىوقتتو رص املك - :نويلوصألا هلاق ام هيبش اذهو

 يف كتعانصو كتسدنه ىلع ىَوَقَت ملك  هقفلا لوصأ - لوصألا ملع يف

 .هقفلا ملع

 هلو ىلوطلا ديلا هل لوصألا ملع نأ حضتي ةمدقملا هذه لالخ نمو
 .ةينيدلا مولعلا نم ملع لك يف ةلاخدلا

 ةريسلا ملع دعاوق اذكو «ريسفتلا ملع دعاوق َّنِإ :كلذ ىلع دهاشلاو



 تايكحمماو ةيالولا يوغا اسفل تزن عاصي يك يملا 0

 ةيقب دعاوقو «نافرعلاو كولسلاو ريسلا ملع دعاوق اذكو «قالخألاو
 كلت ةيقب دعاوق دعت ءرطؤتو بذهت نأ نكمي ال ءىرخألا ةينيدلا مولعلا

 .لوصألا ملع يف تثحب د نيزاومب الإ مولعلا

 مولعلا نأ رابتعاب ؛ ؛ليلدلاب ةعوفشم لب ءىوعد درجم تسيل هذهو

 ةكرابملا ةيآلا ١١ كلذ يلع تلد اك اى «ينيدلا مهفلاو ةينيدلا ةفرعملا يه ةينيدلا

 يا ذمه اوريو نذلا يف وهيل ةهئاط مهن ةقزف لك نمره الوفا

 اا 5

 ديقُت لو ,ةقلطم يهو اومهفيل يأ (اوقفتيل) تلاق ةيآلا نأ :تيرقتي

 .ةينيدلا فراعملاو مولعلا لك لمشت اهقالطإب (ّنإو .بسحف عورفلا مهفب

 دا لك هعيش ةضيدلا ةفرخلا نأ رعت ةعيسرتلا ةذه ل بسنلاو

 ةيجحلا ىلع دمتعت لب ءرخآلا نود امهدحأ ىلع ال ًاعم ةّيلقعلاو ةيعرشلا

 ةفرعم ددسيو ححصيو طبضي يذلاو «ةّينايحولا ةيجحلا ىلع لب «ةيرطفلا

 .لوصألا ملع وه ةيعرشلا ريغ نع ةّيعرشلا ةيجحلا
 امدنع ةفلتخملا ةينيدلا مولعلا يف تاصصختلا باحصأ دجن اذل

 يف ةيلوصأ ثحابم ماحقإل نورطضم مّْإَف مولعلا كلت دعاوق نونودي
 .دعاوقلا كلت

 ةيمالكلا دعاوقلا نم اهيف امو نيملكتملا بتك ًالثم انظحال ولف

 ةعيشلا مالعأ نم ةلمج هعنص ام لاثمأ مالكلا ملع يف طابنتسالل ةّدهَملا
 ديسلاو ديفملا خيشلاو «هتاداقتعا يف ةءقودصلا خيشلاك اهؤالضفو

 )١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس ١77.



 ا د ريسفتلا يف جهانملاو ديجهنملا :تلاثلا لصفلا

 مارملا ةياهن يف يلح لا ةمالعلا هعنص ام اذكو «نيمدقتملا نم خلا ... و ىضترملا

 لئالد ين رفظملا نسح دمحم خيشلا هب در اهب ًاءاهتنا ... و مالكلا ملع يف

 اورثأ نيذلا نم هريغو ناهبزور نبا لضفلا ىلع درلا يف قحلا جهنل قدصلا

 .نيماضملا ةيلاعلا تاحورشلاو تافنصملاب ةيعيشلا ةيمالكلا ةبتكملا

 .لوصألا ملع نم ثحابمب ةءولمم اّنأ بتكلا هذه ظحالنف

 ماظنو ... ةيجحلا بتارم نايبو «ةّيجحلا يف كشلاو «ةجحلا ثحابمك

 نم ةلمج يف ريسفتلا ملع دعاوق انظحال اذإ كلذك خلا ... وه ام ةيجحلا

 ملع يف يطويسلل ناقتالا باتك يف اى «ةينآرقلا مولعلا يف ىتح اهرداصم

 .اهريغ وأ يشكزرلل ةينآرقلا مولعلا باتك وأ ءريسفتلا

 يف ريسفتلا ملع دعاوق بتكي هريسفت ةيادب يف رّسَقُم لك ظحالنف
 ثحابملا ىطختتو زواجتت نأ نكمي ال دعاوقلا كلتف «لّوألا دلجملا

 ملع يف داوم تناك ْنِإف ءملعلا كلذ داوم يف اهفظوت ىّتح ةيلوصألا
 نافرعلا يف تناك نإو «ةيريسفتف ريسفتلا نم تناك نإو ةيمالكف «مالكلا

 امو «قيثوتلا ثحب ىلإ جاتحت ةيلاجرف لاجرلا ملع يف تناك نإو «ةينافرعف

 «قيثوتلا ةيجح بتارم نايب اذكو ؟ال وأ ةجح قيثوتلا لهو .هطباض وه
 ملع يف ثحبي اذه لك «تارامألا ددع مكو «ةرامأ لك ةلالد يه امو

 .لوصألا

 ةيلاجر هثحابم لك تسيل ًالثم لاجرلا ملع يف ثحابلاف هيلعو
 ناسنإلا نوكي الف «نيفرطلا نيب جزم وه امّْنِإو ةضحم ةيلوصأ الو :ةضحم

 يف هل ةريصب ال هنأ الإ «ةريزغ ةيلاجر داومب هماملإ ظاحلب ًاريرحن ًايلاجر
 .داوملا نيب نزاوي ال هّنأل دج ةئطاخ جئاتنلا نوكت ٍذئنيحف ءلوصألا ملع



 تاييكححلاو :فالولا نوعا وستتم عيب ضان ل كلاب سم ال ع مما 3

 ةماملإ هل تناك اذإ ام فالخب «حرجلا ةجيتنب وأ قيثوتلا ةجيتنب جرخي فيكو

 بناجلا نكلو «ةبقاث ةذافن ةيلاجر ةريصب وذ نوكي هَّنإف «ةيوق ةيلوصأ
 ةسدنهلاك ريصيو عفني ال ةيلاجرلا داوملا يف رحبت نود نم هدحول يلوصألا

 .ةلحاق ءادرج ضرأ يف

 دعب ًامويو ءىثف ًائيش ةيلاجرلا داوملاب ماملإلا ةسرامم نم َدبالف هيلعو
 .اهيف رحبتيو علضتي نأ ىلإ موي

 يف اذكو ه:نيموصعملا ةريس وأ «ةيوبنلا ةريسلا ثوحب يف اذكو

 .ةفدص ٍقأت ال مولعلا يف ةيملعلا رهاوظلا ٍهذهو «ةريسلا نيودتو ةباتك

 نوكي ىتمو «مالكلا وه مالكلاف ريسفتلا ملع ىلإ ةبسنلاب ةجاحلا كلذك

 ؟فكأو ردجأو ردقأ رّسمملا

 حانج هيف ضهني دق «نايوق ناحانج هل ضهني امدنع كلذك نوكي

 .فيعض رخآلاو «يوق
 : د. 1 5 ء اس امك 1 . 20

 يف ةوقو ةرادج رّسفملا دتشا الكف ةرثاتم يبسن عومجم نوكت :ةجيتتلا

 .ريسفتلا ملع يف ةجهنم قدأ راص املك ءلوصألا ملع

 :ربسفتلا داوم ىلع رسفملا عالطإ ةرفو :يناثلا لماعلا

 :هيلعو

 هتبلوقو هريظنت ناك ربكأ ةيريسفتلا داوملاب رّسفملا ماملإ ناك املك



 0000 0 ريسفتلا يف جهانملاو ديجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 .ةيريسفتلا داوملاب ماملإلا ىلإ ًافاضم يلوصألا ثحبلا نيلماعلا

 نآرقلا ريسفت يف يئوخلا ديسلل نايبلا باتك ةظحالم دنع ًالثمف

 نإو ريسفتلا لوصأ دعاوق ىلإ لخدمك ريسفتلا ملع دعاوق بتك ب هدجن

 ثحامملا مف اودع وكلا كالا نع ريدم لا يطعا د راك ايفر

 يه له اهريرحتو اهحيقنت ىلإ رطضا يتلا ثوحبلا نأ الع ةيلوصألا

 ؟ةضحم ةيلوصأ مأ ةضحم ةيريسفت

 .ةيلوصألا ثحابملاب فارطألا ةيمارتملا ةيريسفتتلا داوملا جرتمت نأ دال يلاتلا

 اذإ ناسنإلا اهيلع علّطَي ْنَأ بجي نيلماعلا نم هانركذ يذلا :ةصالخلا
 رسفملاو «ريسفتلا ملع ثحابم يف ضوخلاو ًاحجان ًارّسَقُم نوكي نأ دارأ
 امهدحأ يعارُي ِهّنَأ ال نيقباسلا نيلماعلا نيب ةنزاوم لعجي يذلا وه حجانلا
 .رخآلا نود

 :لزانم و ذ نآرقلا :ثلاثلا لماعلا

 ا اولا يو وا

 رم امك  نآرقلا تايآ هب تحرص تاماقمو لزانم وذ ميركلا نآرقلا

 .يناثلا لصفلاب هليصفت

 ريسفتلا ملع ئيادب

 هقف - هقفلا اهب رم يتلا لحارملاب ةهيبش لحارمب ريسفتلا ملع ْرَم
 لوصأ  لوصألا ملع همسا ٌءىش هقفلا ملع ةيادب يف نكي مل !لثمف  عورفلا

 ةكااضرلا نع ءرصن يبأ نب دمحأ نع - هيلإ اوراشأ ةمئألا (َّنإو  هقفلا



 تايكتسسملاو قالولا نوما لقال هناك او عوام تو و د اوم ع لف

 "'«عيرفتلا مكيلعو مكيلإ لوصألا ءاقلإ انيلع» :لاق

 اهريغو تاريبعتلا هذه .ءباب فلأ نم حتفني بابو لصأ اذه نوكو

 ا اي نينم وما ريمأ 0

 مامإلاو ْةُجرقابلا مامإلا هديفح ىتأ نأ ىلإ ,ملعلا عماوج يتوأ ِةئاهن
 ملع يف يعفاشلا لبق مكحلا نب ماشهو ةرارز كلذ يف بتك مث يل قداصلا

 .نيبتو زيمتو ةيهقف ثوحب نم عزتنت ةيلوصألا ثوحبلا تذخأف نلوصألا

 هدادتشاو هعسوتو هومنو هعرعرتو هتيادب يف ريسفتلا ملع  :كلذك

 .هقفلا ملع اهب ّرم يتلا لحارملا سفنب ِّرم هراهدزاو هروطتو

 يف نيزيمتملا نم تناكو "”تاءارقلا ملعب يريسفتلا ثحبلا أدب
 مهريغو يفوكلا ةزمحو «نّيعأ نب نارمحو «بلغت نب نابأ ةيمامإلا ةسردم

 ةيمامإلا ةعيشلا نمو ههلئَتيِبلا لهأ عابتأ نم مه ءرشعلا ءاّرقلا ةلمج نم

 هّنإف نميلا نم ينادمه او رذنملا نب دايز لثم زوربلاو لويملا يف اوأدب نيذلا

 ريرب اذكو ءيديزلا بهذملا جهتنا هنأ مغر ٍةَكارقابلا مامإلا ةذمالت نم ناك

 .01ح /يضاقلا تافص باوبأ نم .5ب ءلئاسولا )١(

 تايآ ظافلأ ةءارق ةيفيك :ًاحالطصاو «ةوالتلا ةغل ةءارقلا ينعت :ةءارقلا ملع )00

 فّلأو «نآرقلا مولع ةلمج يف لكم ملعك ةءارقلا ترهظ دقو ميركلا نآرقلا

 تاءارقلا نايب اهضعب تلوانت ءاهنأشب بتكلا تارشع نآرقلا يف نوثحابلاو ءاملعلا
 :تايآلا ضعبل ةفلتخملا
 .مّركم ملاس لاعلادبعو «رمع راتخم دمحأ هفلؤمل ةينآرقلا تاءارقلا مجعم :اهنم
 ليلدلا هيف ركذو «يسرافلا دمحأ نب نسح يلع يبأل (عبسلا تاءارقلا للع) :اهنم
 .ةءارق لك ىلع

 .يدزيلا حابصم يقت دمحم خيشلل تاءارقلا



 ااا 010101010121 ريسفتلا يف جمانملاو ىيجهنملا :ثلاثلا لصقل

 ناكف .ءادهشلا ديس ةكنيسحلا مامإلا عم ءالبرك يف ديهشلا ريضحت نب
 ةمادن تحبصأ لِتُقو دهشتسا امل اذلو ؟؛تاءارقلا ملع يف ًاعاضتُمو ًاعراب
 .رخآلا فرطلا نم هيلع ةصاخ

 ريمأ مامإلا دي ىلع ذملتت سابع نب هللادبع  :هلبق نم اذكهو

 ةنيعم ةيريسفت ةسردم كلمي ناكو ايطنيسحلاو نسحلاو ة2نينمؤملا
 رقابلاك نيقحاللا 80ةمئألا لبق نم تاذخاؤم هتسردم ىع ناك ْنِإو
 .يإطغقداصلاو

 م ثيح نكل «ةمئألا ةسردم ذيملت وه ه# سابع نب هللادبع ناك ْنإو
 ةوجف كانه تحبصأ تيبلا لهأ ةسردم نم ءاقتسالل ةعباتم هيدل لصحي

 يف ه20تيبلا لهأ ةسردم نم ًادج ةبيرق اََّنَأ مغر هتسردم نيب ةلصاف
 يقابو ةكاقداصلاو ةّيلرقابلا مامإلل ةيريسفتلا ةسردملا نيبو ءريسفتلا
 هللادبعل ريسفتلا ةسردم ىلع تاذخاؤملا لجست تذخأ ْذِإ 2/2 نيموصعملا
 تيبلا لهأ ةسردم نع داعتبالا لواح نم لك لاح اذكهو «سابع نب

 :لاثمأ اهنع دعتبا وأ ةيريسفتلا

 اوفا نيلا :اذيبعلا نم هربقو سمك ند ناو فوم وب لباديغ
 ثيح «نآرقلا مولع يف ةءمركألا لوسرلا دي ىلع ريسفتلا يف اوصتخاو
 تاذخاؤملا سرج مهيف ٌبَدَي أدب 850تيبلا لهأ ةمئأ ةسردم نع اودعتبا
 ائيشف ًائيش داعتبالا اذه ببسب ريسفتلا ةيجهنم ىلع ةريطخلا تاظوحلملاو
 ٍلئئيحو تايلالقتسا مهل تراصو تيبلا لهأ ةسردم نع اولصفنا نأ ىلإ

 يف ىلاعت هللا ءاش نإ ًالصفم اذه نيبنس (ى ؛:ةحضاو مهتشاشه تأدب
 يعبات دنعو نيعباتلا دنعو ةباحصلا دنع يريسفتلا جهنملا ىلع تاظوحلملل
 .خلا ... نيعباتلا



 تاكا ةنرالولا ةيوعأ قتيل ا ام و ا ممل 1(

 ةمومألل حيضوت
 :دئاقعلا نيبو عورفلا هقف نيب ةلصلا

 هقف يأ  هقفلا باب يف ليصفتلا ىلإ ًاثيدحو يدق ءاهقفلا ةداع ترج

 عورف نم امهنم دحاو لك هنمضتي امو تالماعملاو تادابعلا نيب  عورفلا

 .خلا ... لئاسمو

 ًائيش ركذيف دئاقعلا ملعب طبترت ٌةمَدقُم ركذي ءامدقلا ءاهقفلا ضعب ناكو

 .خلا... مث ةمامإلا مث لدعلا مث ةوبنلا باب مث ديحوتلا بابب ًالثم طبتري

 ,ردن املا كلذك رمألا نسبلف ةيرخأتلا نعام

 وهو ًادج مهم وهو هب اومتهب ملو هنع اولفغغ اهم ًارمأ كانه فسأللو هنأ الإ

 هيلعو ءسكعلاب وأ دئاقعلاب عورفلا يف يهقف باب لك نيب ةلصلا نايب مدع
 تاياورلا يف َدَرَو ام ًالثمف ءعورفلا لامعأ يف دئاقعلا باوبأ نم مجني اذاىف

 انعورف نمو ريخ لك لصأ نحن» :لاق جهلا دبع يبأ نع ناكسم نبا نع

 لصأ انودعو .. ,: ظيغلا نغكو ءايضلاو ةدايعتلاو ديوتلا ل[ نقف 3 لك

 ةميمنلاو لخبلاو بذكلا مهنمف ةشحافو حببق لك مهعورف نمو ٌرش لك
 .""”«انريغ عورفب قّلعتم وهو انعم هنأ معز نم بذكف .. ةعيطقلاو

 نيبو ٌلصأ ّرشلا ةمئأ نوكي ْنأ نيب ةقالعلا يه امو كلذ نوكي فيكف
 هّنإف  مالسلاو ةالصلا ليدنا يدع شا ةمئأ فالخب .قوسفلاو روجفلا

 ةمئأل يلوت وه هب كَّسمتن ريخ لك نأو ." ”«ريخ لك لصأأا مّ أ درو اه

 )١( ؟ح «يضاقلا تافص باوبأ نم ءالب لئاسولا 77ص «8ج «يناكلا 7.

 )١( .قباسلا ردصملا



 000 ذك ريسفتلا يف جهانملاو ديجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 . هإط ىدها

 :اهنم ةريثك ثحابم يف رمألا اذكهو

 ةيسايلاو ةمامالا و: ىووتكلا قه خيب ةلضلاو ةفالاغلا: ىف اه<آلوأ

 ىعرف ىهقف ثحب ةيسايسلا ةمامإلا ْنإف «يدئاقعلا هقفلاب اهتلص ىه امو
 ةفيظو عون اونيبُي مل ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ىّتح ِهَّنإف ءيدئاقع ّسيلو

 .امههنيب ةلصلا

 موصلاو ةالصلا نيبو مالسإلا نيب ةقالعلا ةفرعم نم ٌدبال ًاضيأ :ًايناث

 وأ تسلا ةيهقفلا عورفلا وذه طقف سيل «ةيالولاو سمخلاو ةاكزلاو جحلاو

 ةيدئاقعلا ةيحانلا نم مالسإلاب اهتقالع يه امو ءاهتفرعم ديرن رثكألا
 ... جحلاو ةالصلاب ةطبترم ةيالولا ْنأ فيكو ةيالولا ىلع ديكأتلاو

 ؟ةديقع ةبنج اهَلُك مأ يهقف بناج اهيف ةيالولا ذهو
 يه امو «يربتلاو يلوتلا ةلأسم وه عورفلا نم نأ ءاهقفلا ركذ اذكه

 .ةديقعلاب اهتقالع

 دئاقعلاو عورفلا هّقف نيب ّحلصلا عونوهام

 ىيالولا ثحبم يف

 دعب «يربتلاو يلوتلا ةلأسم ءاهقفلا اهركذ يتلا نيدلا عورف ةلمج نم

 يهنلاو فورعملاب رمآلاو سمخملاو جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلا ركد

 .خلا ... ركنملا نع

 نم نوكت ْنأ حلصت اهنأ مأ نيدلاو هقفلا عورف نم ةيالولا لهف هيلعو



 تامكسلاو ننالولا ةفومأ ككاو هات تالا تم ا ا ا ا د ليل

 ىعرفلا ىهقفلا بلطملا ةلص نوركذي ءامدقلا ءاهقفلا نديد ناكو

 تاناور ترو قف.« نبق نم هوا ةننألا دكه. امش ئدئاقعلا بلطلاب

 .كلذ لماعلا رجا لئاسولا بحاص ركذ (ى هيل تيبلا لهأ ةمئأ نع

 ةقالع ال نرخ بلاطمو بناوج نايب يهقفلا بلطملل ًافاضم نونيبيف

 .خلا... وأ ًايدئاقع وأ ًايقالخأ ًابلطم ناك ءاوس بلطملاب

 ةحيحص ةروص طلخو جزم وه ا(َّنِإو بلاطملا نيب أطلخ سيل اذهو

 .دوجولا بجاو عم ةيرهاظلا ةيدوجولا ئدابملا نيب طابترالا نيبت

 فاالخب .يحور دعبب ةيملعلا بلاطملا طبر يرورضلا نمف هيلعو

 مو مهصاصتخاب ةصاخلا بلاطملا الإ نوركذي ال مهَّنِإف صاصتخالا لهأ

 .يحورلا دعبلاب كلذ اوطبري

 ىلإ ةيميداكألا تنم را تعّدو - 596 نرقلا 95 53 نرقلا

 تانيناثلا يف اهتمغن تاساردلا وهذه تريغ ام ناعرس نكلو صصختتلا

 وهو (يلَو) درجملا يثالثلا لعفلل ًاردصم نوكتف (ةيالّو) واولا حتفب يتأت ةيالولا )١(

 .ةيالو يلو - :لوقن لَعَف نزو ىلع يواو لائم لتعُم لعف
 | .يدصم هسا قوكتف (ةيالو) واولا رسكب يأت ىرخأو
 ناهشب صم نأ يا لارتلاو ةللولا ذب :هتادرفم يف يناهفصألا بغارلا ركذو
 ةيالولاو ةّرْضْنلا :حتفلاب ةيالّولاو ءاههنم سيل ام اهنيب سيل ًالوصح ًادعاصف
 .[هتادرفم يف يناهفصألا بغارلا] رمألا يوت (رسكلاب)

 كيلر دعب العاق حا هلاقت وتدل ود جرم لولا بنهج احس جن عرفوا اقر

 .خلا ... كبراقي امم يأ كيلي ام لكو



 00011111 ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 ىدل نوكي ىتح هريغو صصختلا نيب ةيعماجلا ىوعد ىلإ نرقلا سفن نم
 .قمعأ دعب صصختملا

 دحأ #يئاهبلا خيشلل ةلوقم دجوت هنأ كلذ ىلع دهاوشلا نمو

 عم تسلج امو «ينبلغ الإ صصختم عم تسلج ام» راربألا انئالع

 .«هتبلغو اّلِإ يعماج

 طابترا هل نوكي ْنَأ نكمي هنأ الإ عورفلاو ريسفتلا يف انمالك ناك ْنِإو

 .دئاقعلا لوصأب قيثو

 ةيالولا ىلع ةلادلا تايآلا ةديدع دراوم يف نّيَي نآرقلا َّنأل كلذو
 .خلا ... و ةلهابملاو ةراهطلاو ةعاطلا ىلع ةلاد ظافلأب ء« يلو ةدامو

 :تايآلا كلت نمو

 ني 1 وسو هلا مكي انإ» :ىلاعت هلوق - ١

 يسلب ب يلب لأ يا) :ىلاعت هلوق ١
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 .(81© مكتمل ينو لولا اوي هل ايم :ىلاعت هلوق - ؛

اهي 006 أ نَع نوفا نزلا رخل » :ىلاعت هلوق 5
 

 )١( :ةدئاملا ةروس 06.

 .5 ةيآلا :بازحألا ةروس (0)

 .75 ةيآلا :بازحألا ةروس (')
 .64 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (4)



 تايضصحخلاو :نالولا فوم كطفل زمول عال ل 1(

 ةيالولا يف ةدراولا تاياورلا اذكو ةينآرقلا تايآلا انظحال اذإ :هيلعو

 .ادج ةريثك اهيلع ديكأتلاو اهانعم نايبو

 ةرشععلا ءازجأ ىلإ لصت ىل ةالصلا ةيمهأو قح نايب يف ةدراولا تايآلا اّمأو

 .ةيالولا يف دراو وه ام مدقتف هيلعو «نآرقلا تايآ عومجم نم ٠١/ ةئاملاب

 تذخأ ًاضيأ اّنأ الع ؛عورفلا هقف يف تركُذ ةيالولا نأ مدقت امدعب
 ىقاب ىلع دّكأ امم رثكأ نآرقلا اهيلع دّكأو لب «دتاقعلا يف ًادج ةعساو ةحاسم
 .خلا ... ةاكزلاو موصلاو ةالصلا نم عورفلا هقف

 ةنييها هو وه ام ضميرك ةيال ولاكا ةديقعلا فك هنأ وه ؛لاؤسلاو

 .؟اهيف

 ءاوس .هنع بونملا نع ةباينلا اهيف حصت يتلا تادابعلا لك :باوجلا

 ةلأسم يف (ى اّيح وأ خلا ... و ةالصلاو موصلا يف (مى تيم هنع بونملا ناك

 .خلا ... و جحلا يف زجاعلا يحلا نع ةباينلل ةزاجإلا

 .ةخيححض ريغ ةتدابعف نمؤملا ريغ اّمأو ًانموم تئانلا قوك اهيف طرتشُي

 ؟ةلطاب هتدابع اذامل هنأ اًمأو

 ىوتسملاب هنوحضويو هنوللحيو ايلم هدنع اوفقي مل ءاهقفلا نإف
 .دئاقعلا ثحب ىلإ كلذ اولكو امّنِإو .بولطملا

 ل ةفسالفلا اذكو ءفسأللو نيملكتلا َّنإف دئاقعلا ىلإ يتأن امدنعو

 )١( ةيآلا :رونلا ةروس 51.



 00 ]ز]ز ]1 ]1 ذ 1 ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 اوركذو هبناوج ضعب اوضرعتسا ا(َّنإو «هتلثمأ عم بولطملا نايبلاب كلذ اونيبي
 .ةلثمألا ضعب

 -:انه لوقت هنأ الإ

 ىلإ ةيعىبنلا ثيداحأب ًاءادتبا 22 تيبلا لهأ ةمئأ ثارت ىلإ انرظن ول

 باحصأ اهلقن يتلا تاياورلا ىلإ ةيداجسلا ةفيحصلا ىلإ ةغالبلا جبن
 ههيقف يف قودصلاو يفاكلا يف ينيلكلا خيشلا لاثمأ ةيثيدحلا عماجملا

 ٍلماعلا رحلاو هيفاو يف يناشاكلاو هراحب يف يسلجملاو «هبيذبت يف يموطلاو

 انذخأ ول  :ةغالبلا جبن يف الغم 00 5 لك يف الجول

 دعبلل نايب هيف ًالثم بلاطم َةَدِع ىلإ ةراشإ اهيف دجن ةنيعم ةبطخ نم ًاعطقم

 ىسايسلا هقفلا وأ بادآلا وأ ىقالخألا دعُبلا وأ «ةغالبلا جن يف يدئاقعلا

 ًاطلخ تسيل هذهو خلا ... وأ يعامتجالا وأ يركسعلا وأ يداصتقالا وأ

 .الك رخآلا ضعبلا عم اهضعب ثاحبألا نيب

 0 للا

 .نآرقلا ماظنل ساكعنا وه يذلا هدا يم ماظل نول ر كل فسألل

 عرف يأ يف ُكِلنتيِبلا لهأ ةمئأ نع ةدراولا تاياورلا لثم اذكهو
 وأ ثاريملا وأ ةيصولا وأ .جحلا وأ ةاكزلا وأ موصلا وأ ةالصلا عورفلا نم

 .خلا ...

 دجن ًالثم ةالصلاك نيعملا عرفلا اذه يف ملكتي ةظمامإلا َّنأ ظحالنف
 يار سع

 يدئاقع بلطم ىلإ ريشي وأ ةيدئاقع ةهبش ىلع ٌدريَو ثيدحلا راسم لوحي ًءأجف



 تاريصكحلاو :نالولا توما قسوة دست اا ما عا صا م 1

 .لفغ نم هنع لفغ وأ لفغيو يعي نم هيعي ةلص هل بلطملا اذهو «نيعم
 نع ةدراولا تاياورلاو ةيوبنلا ثيداحألا اذكو نآرقلا َّنِإ :ضارتعا

 ةبسانملاو تقولا سفن يفو دئاقعلا يف ثحبمب يتأي كة:تيبلا لهأ ةمئأ
 ىلع اءانمف خلا . وأ قالخألاب وأ عورفلاب ةلص يذ ثحبم ىلإ ريشي

 يو مرلفلا تاعوضرم هياتو هعوصرلا هكيناو: يصوصولا رفا
 .ًطلخ اذه َنِإف ءاهتاعوضوم زيامتب مولعلا زيامت ىلع ًاءانب اهنيب

 يف ةيثيدحلا عيماجملا يف ةدراولا تاياورلا عيمج - انأرقتسا ول :باوجلا

 يف لب .تاّيدلا باتك ىلإ ة ل

 اهدجن خلا .. . وأ دوجسلا وأ عوكرلا باب لئاوأ نم ةالصلا باوبأ عيمج

 بابلل ادرطو دارطتسالا باب نم اهركذ سيلو :ةيدئاقع رومأب ةنوحشم

 عيمج يف ركذي ماظن اذه اّنإو ءالك ءركذي ءيشلاب ءيشلا باب نم هّنأو

 نآرقلا ماظن يأ ماظنلا ةدحو اهيف اهرخاوأو اهطساوأو اهلئاوأ يف باوبألا

 .يدئاقعلا ثحبملا ىلع هيف جّرعي نيدلاو

 ةنعلو هللا ةنعل َّنِإ الأ ...] كلا لوسر ةيصو يف درَو :ًالئمف

 وأ «هيبأ ريغ ىلإ ىمتنا نم ىلع يتنعلو نيلسرملا هتايبنأو نيبرقملا هتكتالم
 ."”[هرجأ ًاريجأ ملظ وأ «ةيلاوم ريغ ىلإ ىذا

 ىلإ هللا لوسر ةيصو لصوأو ربنملا ة2نينمؤملا ريمأ ىقترا العفو

 باتك َّنأ له دجن ةريطخ ةيصو كلنه ّنأب مهضعب ّنظو نيملسملا

 نم نوعلم وهف ريجأ ةراجإ عنمي نم نأ «نايب ىلإ ةجاتحم هقفلا يف ةراجإلا
 قابإ وأ نيدلاولا قوقع ةلأسم اذكو .حضاو ءيش اذهو «ىلاعت هللا لبق

 )١( ؛ىبسوطلا يلامأ ص١ 5.



 0000000 8-00 ريسفتلا يف جهانملاو ّديجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 .ديكأت ىلإ جاتحت ال ةحضاو رومأ هذهف هيلاوم نع دبعلا

 هماّيأ رخاوأ يف هكا لوسر دعب ريصم ديدحت ىلإ جاتحت نآلا ةمألاو

 .ايندلا وذه نم

 ةثالثلا رومألا هذه رهاظ ةيصولا ذهب دارأ ظييبنلا ْنأ نّظتَوَأ
 ريصملا ديدحت ىلإ ةجاحب ةمآلاو !؟ راهنلا ةعبار ُْق سمشلاك ةحضاولا

 لور نع تح دا دعي كلر كهل هدب يور اكتر ةنتعلاو

 1ك بلاط يبأ نب يلع قحاب ةيصو

 .عورفلا هقفب ةطبترم ةيصولا يف ةثالثلا دونبلا وهذه ظحالن ثيح

 ل

 اًمأو عورفلاب طبتري ام اذه هللا ةنعل هيلعف ريجأ ةرجأ عنم نَم :الوأ

 ولا الإ ار هيلع مكلسَأ ال لق » ةمألا وذه اريجأ يلعو انأف دئاقعلاب طبتري ام
 ا ىبرقلا يف ّت

 دئاقعلا يف دقع ىلإ عورفلا يف ٌدقع يه يتلا ةراجإلا نم هيي قتناف
 دئاقعلاو عورفلا نيب ةلصلا نايب يف ٌروغ اذهو

 ىتلا رئابكلا نم قوقعلا َّنأل ؛هللا ةنعل هيلعف هيدلاو َّقَع نَم :ًايناث
 نمف ةمألا هذه اوبأ ىلعو انأ :دئاقعلاب طبتري امو ءرانلا اهيبكترم هللا دعوت

 .هللا ةنعل هيلعف انقع

 ؛كلجوز باو كدلوأ تآذ: ىعلا اذه لغ تلد تاناؤزلا قوم ريكو

 )١( ةيآلا :ىروشلا ةروس 77.



 تايكحلاو :نالزلا يوما ريل ناو ع ا ا ع لقي

 .كتجوزو كدلو نم كيلع ًاقح مظعأ كدلاو نإ «كملع ٌتأو

 .هيلاوم نع قبأ ادبع هللا نعل :ًاعلاث

 نمف مهؤايلوأ نحنو انتعاطب نورومأم سانلا :ةّعلوسرلا لوقي

 .هللا ةنعل هيلعف انتيال و نم قّبأ

 نمف 22تيبلا لهأو قحلاب هيصوو ةييبنلا ةيالوب اندبع عراشلا

 ضعبلا اهيف مهوتي دق يتلا ثوحبلا نم ريثكلا كانهف لاح يأ ىلعو

 ين (ى رمألا مهيلع هبتشيو نيرسفملاو نيملكتملاو ءافرعلا دنع ىّتح لب

 ةفرعم ةرمث نإف «هللا ةيالو ةفرعم نيبو ديحوتلا ةفرعم نيب زييمتلا ثحبم

 تاذب وأ ديحوتلاب ناميإلا يه هللا ةيالوب ةفرعملا وأ هللا ةيالو وه ديحوتلا
 .هللا ةيالوب ناهيإلا هنم لاك مظعألا ماقملاو هللا



 اهتاقبطو ٌدنميهلاو ٌنمومآلا جهنم قيبطت
 ةيالولا تحب لكم ىلع

 :وهو مدقت ام لالخ نم ناهذألا يف رودي لاكشإ وأ لاؤس كانه لعل

 رثكأ اهتيمهأو ةيالولا قح يف نآرقلا يف ةدراولا تايآلا تناك اذإ هنأ

 اذه ملف خلا ... و ةاكزلاو موصلاو ةالصلا يف ةدراولا تايآلا نم ريثكب

 .كلذ ىلع اوملاست مّئِإف خلا ... و ةاكزلاو موصلاو ةالصلا

 - :باوجلا نم نايوتسم كانه :باوجلا

 يه ةيالولا نم دارملا نأ رابتعاب ملاستو قافتا لحم وه :لّوألا ىوتسملا
 هلل ةيالولا ركنُي نأ عيطتسي دحأ ال ْذِإ .8ةمئألاو هلوسرو هللا ةيالو

 دقف .822تيبلا لهأ ةبحمو هيكل وسرلا ةدوم صخألابو ةمئألاو هلوسرو

 لصأل ركنم اهل ركنملاو ةيبهيدب ةينآرق ةرورض اََّنَأو ءاهيلع نوملسملا ملاست
 انا ا

 ومع اوقز تيب لهأ نم مه اأو الك مهنم ملعلا ىغتسي ل تيا

 هّنَأو ءايصوألا ديس 3غ نينمؤملا ريمأ ملع يف نيملسملا نم نانثا فلتخي الذإ

 علظءارهزلا ةمطاف اذكهو  دابعلا نيب ملعلا مسقي يأ -ًأريم ملعلا ريمي
 ةيرذد نم نيموصعملا ةعستلاو نيسحلاو نسحلاو نيملاعلا ءاسن ةديس

 نم قرميو هيلع دري اذه ركني نمو «قلخلا ىلع هللا ججح منو .نيسحلا



 ةتايكسلاو قالوا فوفأ روس نون وابدا دع ل لق

 .هيلع ملاستم ًاضيأ انه ىلإ رادقملا اذهو «نيدلا

 ثحب كاذف ةيالولا كلتب نودقتعيو نولمعي نيملسملا لك ِهّنأ اّمأ

 -:ةديدع تاجرد ىلع ةيالولا أ الع رخآ

 لهأو هَ يبنلل ةدوملاو ةبحملا - لّوألا ىوتسملا يف مدقت اى :اهنم

 كلذ ركنُي ْنأ دحأ عيطتسي ال رارقإلاو ريظنتلا ىوتسم ىلع ْنذِإ - كوم هتيب

 يقبو ماقتسا مهلضفب نيذلا لئاوألا نيدلا ةانب مهل 22 تببلا لهأ ّنأو

 890 نينمؤملا ريمأ هب ماق ام ركنُي نأ دحأ عيطتسي ال ذإ ءاذه انموي ىلإ نيدلا

 ثيدحو قحلا عم يلعو يلع عم قحلا نأو .هفيسبو هدالوأو هلامو هسفنب

 .مالسإلا ءاقب ةموميدو ةمدخ يف مهلئاضف يقابو ةلهابملا

 يف ةيمالسإلا بهاذملا نيب  ًاضيأ  ركنُي ال فالخ كانه ناك ْنِإو
 جتا ةاكرلاو مويصلاو «ذاضلا و يقفل وردا

 ا ا ايبا دوو حبا

 تيبلا لهأ نأ رابتعاب خلا ... جحلاو موصلاو ةالصلل يرورضلا

 ىقتست ةالصلا ماكحأ رابتعاب ةالصلا ىلع موقم وهو نيدلا ملعل ردصملا

 يدون امم مظعأ ءىشب َدانُي مل اذل .82تيبلا لهأو ةنسلاو نآرقلا نم

 هّنَأو رمألا اذهل ةظقيلا ماظن اولعفُي ل نوملسملا فسأللو هّنأ الإ ةيالولاب

 .هنع ٌلوفغمو كورتم



 يناثلا ماقملا

 .نيلقتلا ةيعم ةدحو «

 .ةيقوفلاو ةنميهلا «

 .؟لزنأ امك نآرقلا عمج يذلا نم «

 .رظن تافلإ#+

 :نارقلاب كاسمكلا:ءدع نع ةيكرخملا ةيبتننلا جئاتنلا «

 لهأ ةيالو ةمومأ جهنم نيبو ةمئألاو ةةلوسرلا ةيالوو هللا ةيالو نيب ةقالعلا <
 .نآرقلا يف تامكحملا ىلع 25/تيبلا

 ؟تاياورلا يف دراولا ةرتعلاو باتككلا نيب قارتفالا مدعو ةيعملاب دارملا ام

 لجأل ناسنإلا اهعبتي يتلا ةحيحصلا لبٌسلا يه ام لأسي لئاس ّبرل

 نآرقلا مهفصو نيذلا 9-5 هنأ ؟ميركلا نآرقلاب ماتلاو ديدسلا كّسمتلا

 يعفار اوسيل 7 نين آرت نذلاٍ ةكرابملا ةيآلا يف اك نيضع مخأب

 هضعب نود نآرقلا ضعبب اوكسمت ِمَّئأو ةّرملاب ميركلا نآرقلا نع ديلا

 ."”ديدس الو ماتب سيل وهو ءرخآلا

 )١( ةيآلا :رجحلاةروس 4١.

 )١( «نيزعو ةَّزِع لثم واولا ةصوقنم وضع اهلصأو قيرفتلا يأ ةضع عمج :نيضع
 "ج يئايعلا ريسفت يف ةياورلا يف ءاج ام ىلع (نيضع) ب دارملاو .ءنيضع هضع

 ص  7١7١هوذخأ مهعفني ناك مف ةينآرقلا تايآلا اومسق مّنإف «شيرق مه 3 ح

 مهل ًادئاقو ًايداه هللا باتك اوذختي ْنأ لدبف هوكرت مهتايهتشمو مجسني ال امو



 تايكحجلاو ةكالولا ةفومأ روستفل اا دج هل ادا تا الع ا مم لح

 ال دحاو نآرقلا ماظن َّنأ بابلألا يوذ ىلع ىفخي ال هَّنِإ :باوجلاو
 ىتلا ةيمالسإلا قرفلا ضعب اذلو «ةدحاو ةيموظنم هوجو وذ هّْنإف ضعبتي

 وهو ميركلا نآرقلاب ةكسمتمو ةكسمتسم اهنأ تنّدظ نآرقلا ضعبب تذخأ

 هدقتعت ام وه ةقيقحلاو عقاولا هيلع وه امك عنيحصلاو ''”حيحص ريغ

 يوبن لصألا ينارق ريبعت وه يذلا نيلقثلا دحأب كّسمتلا ْنأب - :ةيمامإلا

 هللا باتك  يترتعو ّلَجَو َّرَع هللا باتك نيلقثلا مكيف كرات ينإ» ثيدحلا

 ريبخلا فيطللا ّنأو .يتيب لهأ يترتعو ضرألاو ءامسلا نيب دودمت لبح

 ينوفلخت اذاب اورظناف ضوحلا لع ادري ىتح اقرتفي نل اهَّنأ ينربخأ
 ببسو ءامهدحأب ال ًاعم اهب كّسمتلا وه لالضلا مدعل نامضلاو ."06|(هيف

 © ا خب فلشمتلا نأل ؟ةياوزلا ب تبلاق [ك نيلقشلاب اهتمت

 *عالعلا تحل نأ نهري ةنلاو هيتاتككلا وباققلا "201: تو

 نع نآرقلا قارتفا مدع ىنعم وه اذهو نآرقلا ةقيقح نيع مه ُةيطيِبنلل

 نونكملا باتكلا وهو ةينيوكتلا نآرقلا ةقيقح قارتفا مدع موي يأ ةرتعلا

 يذلا مهحاورأ دحأ وه لب «ةرّهطملا ةرتفلا تاوذ نع مظعألا حورلا وهو
 1 داس

 بحاص هركذ اى «ةريرشلا مهفادهأ ىلإ لوصولل ةليسوو مهديأب ةلآك هولعج
 .فرصتب ا/ل"' ص /ح لثمألا ريسفت

 الإ ضعبب هضعب نآرقلا لجر قرتفا امه ذِغ يبأ لاق ةّظءقداصلا مامإلا نع ةياورلا (١ ١(

 . 17ص ١ج يشايعلا «رفك

 7١0 ص ةيصولا لاصتا باب ١ج قودصلا خيشلل ةمعنلا مامتإو نيدلا لاكإ 0

 .44ح

 .775ص 49ج :قباسلا ردصملا (5)
 .دنسلا خيشلل ؟ج ةيهلإلا ةمامإلا (4)



 000 اا ريسفتلا يف جهانملاو ديجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 ال يهف «نيلقثلا نيب ةقالعلا انل مسرت يتلا طئارخلا دحأ وه ىنعملا اذهو

 ةطىبلل ةفيرشلا ةنسلا انبسح الو ءطقف هللا باتك انبسح  :قطنمب لوقت

 نوعوطقم الو «هب دارفنالاب نوضوفم نحن ًاعم امهنم ٌدبال لب «هتيب لهأو
 عيطتسن ال يلاتلابو «ّيعم نارتقا نانرتقم  ةنسلاو باتكلا امه اَّنإو .هنع
 .اعم امهنم ٌدبال لب ءرخآلا نود امهدحأب درفنن ْنأ

 :نآرقلا يف هللا مالك نيلقثلا ثي دح

 نيلقثلا ثيدحب فورعملا هلي ىبنلا ثيدح ركذل ضرعتلا ةبسانمبو

 :رومأ ةّدع نع ملكتلا بسان

 .هماسقأو ىحولا :لّوألا رمألا

 .نارقلا يف هللا ثيدح :يناثلا رمألا

 .يمدقلا ثيدحلا :ثلاثلا رمألا

 .يوبنلا ثيدحلا :عبارلا رمألا

 ىنعمب - ًايحو يحي ىحو نم ردصم :ةغل يحولا /لّوألا رمألا اّمأ

 لصألا يف يحولا نأ فرعُي اذه نمو «ةّيفنملا ةراشإلاو زمرلاب ماهفإلا وه
 .ةعرسب مالعإ وأ ءلوهجم رمأ نع فشكلا وأ «ءافخ يف مالعإلا نع ةرابع

 فشكتي ام وهو (ىحوملا) لوعفملا مسا هب داريو يحولا قلطي دقو
 .لعفلاب كل

 هللا هب فشكي يذلا ماهفإلا وأ لعفلا وه  :يملإلا يحولاف هيلعو



 تامضكحللاو ةنالولا توما قككسقلل وكب د ل عل والا ال 1

 .هلقع قاطن زواجتت يتلا قئاقحلا نع ناسنإلل

 .هئايبنأ نم يبن ىلع لزم هللا مالك وه ةعيرشلا حالطصا يف يحولا اأو

 عبانم ناونع تحت يحولا ماسقأ ةيهلإلا ةمامإلا ثحبم يف انركذو

 . هلا عسا ارك ةعيرشلا نوتمو رداصم يه مهمولع

 .يئابنإلاو يعيرشتلا يحولا (أ

 .يديدستلاو يديبأتلا ىيحولا (ب

 .يقيفوتلاو يماحلإلا يحولا (ج

 كا ا

 020 1 لا كلو تير لتي انو لا ةلوق ا

 لحام د انو بِما لض ام (5) ىو نإ ماو :ىلاعت هلوق - ١

 يح الإَّوُم ْنإ حب 0 يقطن امو (58) وع اَمَو وكام
 77 4 ىلا يدش لع (2) كيتو نإ حو

 ومب 01

 ماقإو تاريخا لف مهل يح نرمأب نودي هنأ مه ا :ىلاعت هلوقك نآرقلا

 ١. 07ص :قباسلا ردصملا()

 /١0. ةيآلا :لافنألا ةروس )١(

 ١-6. ةيآلا نم :مجنلا ةروس (*)



 0000000000 ريسفتلا يف جهانملاو ديجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 . 374 ةاكزلا ءاَسإو ةولّصلا

 ةرابع وه يذلا يعيرشتلا يحولا وه سيل ةيآلا يف يحولا نإ ثيح
 تاريخا لعف سفن لعُج يحولا قلعتم َّنأل ؛يئاشنإلا يهنلاو رمألا نع
 كلذ ىلإ راشأ امك ؛لعفلا رودصب نراقم يحوب مهنع ردصت تناك امَّنَأ يأ

 مهلعجب نيفوصوملا نأ ىلإ ريشت ةيآلاف «نازيملا يف يئابطابطلا ديسلا ةمالعلا
 سدقلا حور وهو ءرمألا ملاع نم ةيرمأ ةقيقحب نوديؤم ىلاعت هلبق نم ةمئأ
 .تاريخلا لعف اهطسوتب مهنم ثعبني ةينابر ةوقب نوددسمو ةرهاطلا

 هنم لوحب ًالصفم ًالقتسم يحولا ةدعاق يف ًالصفم مالكلا يتأيسو

 .ةوفو ىلاعت

 ىلع لزنملا يحولا وه هللا مالك َنإف :نآرقلا يف هللا ثيدح :يناثلا رمألا

 مالكلا وأ يتوكلملا ينيوكتلا ءاوس ةملكلا وأ مالكلا ةروصب عد مح انيبن
 ىلع يمملإلا مالكلاو «ىلاعت هنم ةجومتملا تاوصألا نم ءاوهلا يف جّومتملا

 .يحولا ةدعاق يف اهنايب تأ ,ماسقأ

 ءيشب دحتم ريغ ىلاعت همالك يكحي ام وهو :يبمدقلا ثيدحلا :ثلاثلا رمألا

 .زاجععإلا ضرغل ال اهييترت يف اهنيعب ظافلأب لزنملا مالكلا يأ نآرقلا ريغ وهو

 يف ةةيككهناسل ىلع هللا يرجيف ٌةلظعيبنلا ىلإ هانعم ىحوُي مالكلا اذهو
 اههدبُي نأ هيي يبنلل سيل ءصوصحم بيترت يف ةصوصحم ًاظافلأ هنع ةرابعلا
 ."هريغ ًابيترت وأ اهريغ ًاظافلأ

 .ا/ا“ ةيآلا :ءايبنألا ةروس )١(
 .لماشلا مجعملا )0



 تانيكنعحللاو ةيالولا َحْمَوَمَأ زين ند د عة مل 10

 :ناينعم ةغللا يف ثيدحلل :يوبنلا ثيدحلا :عبارلا رمألا

 .ميدقلا دض ديدجلا :لّوألا

 ىنعملاو يحالطصالا ىنعملل قفاومل وهو '' 'هالكلاو ربخلا :يناثلا
 ثدحي هلأ ظاحلب مالكلا ىلع قلطأ نإ .ديدجلا| وه ثيدحلل يلصألا

 .ددجتيو

 يور ام هّنأ ىلع نومل لا قفت هنا لقف :ةعرشتملا حالطصا يف ثيدحلا امأو

 0-0 انطيبنلا ءاضترا  :ريرقتلا نم دارملاو .ريرقت وأ لعف وأ لوق نم هيي يبنلا نع

 .هل هراكنإ مدعو .يعامتجا وأ يدرف كولس نم هترضحب سراّيام

 ثيداحألا يأ ةبسنلا باب نم ٌةلليىبنلا ىلإ ثيدحلا ةبسنف هيلعو

 .ةليض يبنلا اهب ثّدحت ىتلا

 .(ثدح)) ةدام ءروظنم نبا برعلا ناسل )١(



 مىيقوفلاو ىنميهلا

 -:ةيقوفلاو ةنميهلا ىنعمل تايوتسم ةَّدع كانه

 ةيريسفتلا جهانملاب اهنايب نكمي ال هَّنإف ... وأ ضعب ىلع اهضعب تاىحملا

 الو ءيعوضوملا ريسفتلا جهنم لاك - تامكحملا ةمومأ جهنم ريغ  ىرخألا

 الو يحطسلا رثآلا ريسفت يف الو «لوزنلا بابسأ يف الو يبترتلا يئيزجتلا

 .خلا ... الو نآرقلاب نآرقلا ريسفت

 نم دعاوقلا هذه ةفثتكا اذإف .دعاوقو طباوض ال ةنميهلا هذهو

 نم نآرقلا ينابمب أ نوكنس ميركلا نآرقلا ريسفت يف نيلقثلا ماظن لالخ

 هذه جارختسا ددص يف تسيل اهَّنأ يه ةلكشم هجاوت ةيريسفتلا جهانملا

 انفرعيو اهجارختسا لفكتي يذلا ديحولا جهنملاو اهفراعم نم دعاوقلا

 .تامكحملا ةمومأ جهنم وه ةقتشم ريغ ةفرعمب نآرقلا

 حر نب سيال نإ : :ىلاعت هلوق نيب ةقالعلاو طابترالا وهام :الثمف ٍ

 7 ف لة لم قم لوقو" نوكأ اوف

 ا ا ل الا وسأل

 .8ال ةيآلا :فسوي ةروس )١(
 .79 ةيآلا :ءارسإلا ةروس (؟)



 تانيكححماو :نالولا قوما ليست هونت نما موكا 10

 ردجألاو ديحولا جهنملا وهو ؛ميركلا نآرقلا هيلع دّكؤي يذلا 228تيبلا لهأ
 .رخآلا ضعبلا عم اهضعب تايآلا عيمج نيب طابترالاو ةمحللا فشكي يذلا

 ةفلأو ةدحو ماظنب زيمتي تائحملا ةمومأ جهنم نأ مدقت ًاضيأ

 .ةفلتخم تايوتسمو ةدعصأ ىلع يجيسن قسانتو

 هللا نم سأيلا مدع وه ىلاعت هللا ىنغب ناييرلا نكي امدنع ًالثمف

 :ةيآلا لخبلا نع ىهخو مركلاب رمأ ىلاعت هلل َّنأ ىلع ّلدت ةديدع تايآ كانهف

 . 97 طبل لك اهطُسُ الو كن ىلإ ةلولغم كدب لع الو »
 كاع مير كلا اه دس نس ىلا اول امك ا نو

 اننا ةنميغ انعم اذوب ع كيلا نه ءيثان ءاطعلا نع ديلا ضبقو الا
 .ًاشُنملا ىلع

 دمحم ديسلا ةمالعلا لاثمأ ةريخألا ةنوآلاب نيرسفملا نيب , عيشأ ًالثمف

 هللا ركذ نآرقلاب نآرقلا ريسفت جهنم ىخوتي يذلا  يئابطابطلا 0

 وأ "74 ميِلَع ٌميِمَس لا نإ 9 - :لثم تايآ ةعومجم وأ ةيآ لك ليذ يف ىلاعت
 لواح انهو اهريغو ' 7 باسجحلا مرسلا إف وأ "” 4 ميِلَع ميسو هللا َنِإ

 .بناوجلا ضعب نم اهنيب ةلصلا دجوي ْنَأ يئابطابطلا ةمالعلا ديسلا

 نآرقلا اهل راشأ يتلا ةيحلإلا ءامسألا َنِإف «هاندمتعا يذلا جهنملا ام

 ةيآلا ردص نيب ةلصلا عون يه امو ةريثك رومأ نايبو ةنميه امل ميركلا

 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس 79.

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس ١8١.

 )"( ةيآلا :ةرقبلا ةروس ١١6.
 ):( ةيآلا :نارمع لآ ةروس ١9.



 1 ريسفتلا يف جهانملاو ّةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 دعب مث يصاعملا عيمجو ةبيغلاو دسحلا نع ىهنت يتلا ةيآلا  :ًالثمف ءاهليذو

 . ؟امهنيب ةلصلا يه امف ,ميلع عساو هللا نإ :نآرقلا ركذَي كلذ

 ىنعم نايبب لفكتي يذلاو .عساو ىنعم امل ىلاعت هللا ةعس :باوجلا

 عساولا نإف ههإئتيِبلا لهأ ةيالوو تامكحملا ةمومأ جهنم وه ةعسلا وهذه

 هتردقو ىللاعت هللا ةمحرل يهانت اللا ىلع ةلادلا ةيهلإلا تافصلا نم ةفص

 .خلا ... دودحملا يهانتملا ىلع اهنم ةضافإلاو

 0 يب امد نأ ليف ربل دل بر تاكل نادم ربل ناكل لقإ» ةيآل

 اودارأ اذإ ةيناسنإلا مولعلا ىوتسم ىلع ةمومألاو ةنميهلا :يناثلا ىوتسملا

 ةقدب اهليلحتو اهتسارد نويعطتسي الو «ةيناسنإ ةيعمتجم ةرهاظ اوفشتكي نأ
 هذه َّنأ نوكردُيو نودهاشي ممّن ةيدئاقعلا ةيؤرلا ىلإ عوجرلاب اَلِإ قمعو
 .ةيدئاقعو ةيركف ةيؤر نم ةقئثبنم ةيقالخألا وأ ةيناسنإلا ةرهاظلا

 ةيميداكألا مولعلا ىوتسم نم ةمومآألاو ةنميهلا :ثلاثلا ىوتسملا

 ال  باصعألا بطك  ناسنإلا ندب بط سردي نأ ديري يذلا ًالثمف
 ةيدئاقع رومأ ةساردب اَلِإ حجانلاو عجانلا جالعلا ىلإ لصي نأ نكمي

 تاذ هلاعفأو ناسنإلا ندب ةكرح نأل كلذو ؛ةيقالخألا سرادملاب ةطبترم

 .لحنلاو للملاو ةديقعلا مولعب ةلص تاذ قالخألا مولعو تافصلاب ةلص

 باشلا دنع ءاخسلا ةفص نيبو ىلاعت هللا مّرَك نيب طابترالا اذكهو

 نم هللا ىلإ ٌبحأ بونذلل فرتقملا يخسلا باشلا» َدَرَو ام ىلع يصاعلا

 )١( ةيآلا :فهكلا ةروس 4 ٠١.



 تانكححلاو ةدالولا ةفومأ رفعت هدد واع عد صا ووو عا دل 0

 ."'"( ليخبلا دباعلا خيشلا

 ءاخسلا َّنِإف ؛ةيلمعلا تافصلا نم ءاخسلاو لخبلا يتفص نغف
 ؛لخبلا ةفص ديلو لعفك دييلا ضبقو «ةواخسلا ةفص نم ديلو لعفك

 لمحي نمم هللا نع دعبأ نوكي لخبلا ةفص لمحي نَم نأ ىلإ اذه عجرمو

 بضني ال عبنم دوجوب ناهيإلا ىلع يوطنت ةفص ءاخسلا نأل ؛ءاخسلا ةفص

 ًايرطف ةيهلإلا ةرضح اب ةفرعملا قفن ىلإ هل ةيداه_ يخسلا ةرطف يأ - هترطفو

 وهو يفخ دوحج ىلع يوطنم - هللاب ذايعلاو - ليخبلا نأ [5 + اناقلت

 يكن ردو ردك رج رب درب

 َنِإف ؟دباعلا ليخبلا مأ يصاعلا يخسلا ؟ًايفرعم لضفأ اممّبأ :لاؤسلاو
 اّمأو .هندبب هلل ادجاس ناك سيلبإ ًالثمف «هبلقب ٌدرمتم هنكلو هندبب ٌدباع ليخبلا

 فالخبب «هل هللا اهبصن ىتللا ةليسولا يف ىلاعت هللا ةعاط ىبأي وهف «درمتم وهف هبلق

 ؟لضفأ امّيأف هبلقب ٌدباع نكلو هندبب ىلاعت هللا ىلع درمتم هَّنإَف يخسلا
 ندبلا ةدابع َّنِإف «ندبلا ةدابع نم مظعأ بلقلا ةدابع نإ :باوجلا

 مقدع يتلا ندبلا ةدابع ىلإ نوقاسُي نيذلا رشبلا نم نييحطسلا ةدابع ٌِرضت

 نأل ؛لمعلا نم مظعأ ناييإلا َنأ ىنعم اذهو «بلقلا ةدابع نم ًابطخ مظعأ

 ةيناعوط يف ةدئاف الو لمع ائإف ندبلا ةدابع فالخب بلقلا ةدابع نايإلا

 :هلإ دارو تاللار جرا هر جسما

 ٌنِإف اف «ةيالولاب يدون امم مظعأ ءيشب يدون ام هنأ ىلع ٌرابخألا تّلد اذل
 نم مظعأ وهو يبلق لمع نع ةرابع ةيالولا َنأل ؛لمعلا نم مظعأ ةيالولا

 ؟7 07ص «صاصتخالا ف ديفملا ؛771ص .ىمقلا هيوباب 0 اضرلا هقف )١(

 ١6. ص الج /يرونلا ثدحملل لئاسولا كردتسمو



 0 لا ا ريسفتلا يف جهانملاو ديجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 .هبلقب بحيو يلاوي هن ءضغبلاو ٌبحلا وه نيدلا اذكهو «يندبلا لمعلا
 يف درو ام اذلو ههبلقب كلذ لك لمعيو مّلسُيو هبلقب يحلإلا .بناجلا يلي هّنِإف

 ةالصلا نأل ؛ةالصلا نم مظعأ اهنأو  ةيالولا  اهيلع ديكأتلا نم رابخألا

 هللا ىلع دوفو ةبنج هيف جحلا اذكهو ءيمسج وأ يندب عوضخ ةبنج اهيف
 .هلامب يحي ِهّْنإف يخسلا اذكهو ندبلاب

 هيلع دوفولا نم مظعأ وهو بلقلاب هللا ىلع دوفو يه ةيالولا |نيب

 ىلإ هجوتي الو ىلاعت هللا ىلإ هسفن تاذب يخسب هّنإف يخسلا اذكهو ندبلاب

 نإف نيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخ سيلبإ اهم هجوت ا( هتاذ ةينانأ

 ا ةرضحلا ىلإ غصي ملو كدكدتي مل سيلبإ يف ةينانإلا تبج

 ا 0 | كرو الف» هللا هب ىضق امل ميلست وه سفننا

 نم مظعأ ِهَّنإف مك اوثلسو تيضق ام ارح مهيأ يف اودحبأل نهي

 ةالصلا وهو يقيقح ٌداهج داهج سفنلا داهجف هيلعو ءدبلاب ودعلا داهج

 .خلا ... وهو ةيقيقحلا ةاكزلا وهو ةيقيقحلا

 نم «ملعلا ريخ ىلع يح ةرقف فذح ىلع رارصإلاو زكيرتلا راص اذلو

 ؟ليضفت لعفأو ريخأ اهيف ةيريخلا لامعألا لهو «ةالصلل ةماقإلاو ناذألا

 .لامعألا ريخ يه يتلا ةيالولا رون وهو الأ معن

 يأ ةفصلا ىلع تاذلاو «لعفلا ىلع ةفصلا ةنميه َّنإ :عبارلا ىوتسملا
 وأ تاذلا طمن نم ةفصلا ةلكاش ءوشنو .ةفصلا نم لعفلا ةلكاش ءوشن
 نأ يه تاذلاو ةديقعلا نيب ةلصلا كلذل ؛ةديقعلا رابتعاب ةيؤرلا وأ ةديقعلا

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس 56.



 تايصحتلاو ةيالولا ةيؤوفأ زيف هيك ال يم 101

 نووش نه وفا بلقلا اهتطوم ةديقنلا نأ نوى تكاذلا ةجوتو قلق ةديقتلا
 تاذو ناسنإلا تاذ نم ريخألا لصفلا يه ٍهذهو ؛حورلاو تاذلاو بلقلا
 دوجو يلاعأ - ةديقعلا  اهنطوم نأ رابتعاب ةديقعلاب ةموقتم قولخملا
 نأ رابتعاب ًاضرع ال ًارهوج ةديقعلا نوكت هيلعو ريخألا هلصفو قولخملا
 .رخآلا نع امهدحأ فشكي تامزالتم نالباقتم ناريبعت تاذلاو ةديقعلا



 ؟لزنأ امك ننآرقلا عمج يذلا نم

 .3ةقان بلاط يبأ نب يلع ريغ نأ مك نآرقلا عمجيل

 .زيزعلا باتكلا ليزنت نيبو رشبلا نيب ةلصلا عطق ةباجإلا هذه ينعتالو

 .باتكلا رهاظو «باتكلا ليزنت ديمجت ينعت ال كلذكو

 قلطمو .ةردقلا قلطم يفن ال ةقلطملا ةردقلا يفن انه دارملا ا

 نيكعي كلل ذو 44و تع ورع انقل: تاحتيروا شعم نإذ كاك 4 رذاقلا هكادتوف

 ظفللا رهاظ ىلع دمجتو ًايحطس ًامهف الإ مهفت ال يتلا ةميقسلا ماهفألا

 يسر امنع ناعالا ل رواوت معو لمان ظن امتع ىلا .ةرابعلاو

 الو نوعيطتسي ال رشبلا نأ : مهفيف ءرشبلا هيلع ردقي ال نآرقلا نأ :ءالؤه

 0 بلا

 :رظن تاملإ

 هني نزول كو جاتا وذه نيب فلزي في هّلأوم مهل اأو «وق

 لاكي لهو مّدقْملا لايكم وه امو ءرخؤملا نم مّدقملاو مهملا نم مهألا زرفو
 .مهملا وه اذه ءرخآ لايكمب مأ رخؤملا هب

 .ًايملع اهيلع نومكاحيو نوبساحيو





 نآرقلاب كُسمتلا مدع ىلع زبترتملا ةيبلسلا جئاتنلا

 تااكيلا لها عين 0 تروم رادلرلا شياب

 0 بويع وع واع ماج

 نآرقلا نيب ةقرفتلا نم دوصقملا ام :لاؤسلا يتأي ةمدقملا هذه دعبو

 اونظ رخآلا نود امهدحأب اوكسمتو اوقَّرف نيذلا ءالؤه ْذِإ 20تيبلا لهأو

 رخآلا نود امهدحأب كّسمتلا ّنأل ؛مهوت اذهو نآرقلاب نوكسمتم منَ

 اعأ ةروضولو نظن نيفللا تناك نإو رعنكت ال قييخ هرم اع ايهكرت هانغم

 عقاولاب هنأ الإ ءامهنيب تقّرف كنأ تننظ ْنإو اقرتفي نل ًاعم امه ءالك ش
 .امهدحأب كنم ًائظ ولو كسمتلاب امهنع تدعتياو تقرتفا تنأ

 يهو ةئيسو ةميخو ةبقاع تاذ ًادج ةرطخ ةجيتن مزلتسي اذهو
 .هلوسرو هللا اوقراف مه يللاتلابو .هلوسرو هللا نيب ةقرفتلا

 اوقراف عقاولاب مه كلذكف لسرلا نيب ةقرفتلا اودارأ ول |يف اذكهو

 اوكسمتسا يذلاو دوهيلاف لِ حيسملاو ىسوم عابتأ لعف ام ريظن ءلسرلا

 .نييبنلا الك اوكرات مه عقاولاب هك ىسيعب كّسمتلا اوكرتو قل ىسومب

 صروب طسوتب اورصُن امدنع 3غ ميرم نب ىسيع هللا يبن عابتا اذكهو
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 ا يروا واب كات يوتا

 .كلذك سيل عقاولاو

 لو لضقت ال ةدجناو ةلييلس لاعتا هللا ءانبنأ نأكل كلذ: ق:نيييبلاو
 .تاقلحلا لك نع داعتبا وه ةلصتم ةلسلس ةقلح نع داعتبالا ريظن ءكفنت

 وحن ىلع نايإ وه رشع ىنثالا 258تيبلا لهأ ةمئأب ناهيإلا كلذك
 كرت كنأ ال مهلك مهتكرت مهنم ٍدحاو ةمامإ تركذأ اذإف يعومجملا ىلكلا
 نم اَّنأ يعّدت يتلا قرفلا ضعب تلعف اى ءرخآلاب تكسمتو مهدحأ

 لهأ ةمئأ ةلص كلذكو .خلا .. ةيحطفلاو ةيليعاسإلاو ةيديزلاك ةعيشلا

 .ةرخآلا يف ةقيقحلا حضتتسو ناميإلا بسحب مالسإلا يبنب مط تيبلا

 لصفنت الو ككفتت ال نيلقثلا ةيعم نأ حضتي ُهَلُك اذه لالخ نمو
 2 يا

 ه١ تيبلا لهأب كسمتو نآرقلل ديمجتو ةعيطق هانعم سيل تيبلا

 اننأ ينعي ال هل تيبلا لهأ مهو يملإلا مّلَحما ىلإ ئجتلن امدنع اذلو

 كّسمتلا ةيغب باتكلا كلذ مّلَعُم ىلإ انيهذ امّنإو ءالك .ساتكلا كرتن

 اننأ ال .باتكلا كلذ نم رثكأف رثكأ ملعتلاو ربدتلاو زيكرتلاو فوقولاو

 كلذ يف لوقي ايف ققدن الو زكرن الو يزاون الو ملا مالكب ذخأن
 تاالامحإلا نم ريثكلا انل كفت ةازاوملا هذهو .ءسكعلاب اّنإو باتكلا

 .ميظع رمأ ىلع يوتحي باتكلا اذه َّنأل ؛تاماهبإلاو



 ةمئألاو ةييَ,لوسرلا ةيالوو ىلاعت هللا ديالو نيب 3قالعلا

 نآرقلا نم تامكدحملا ىلع 2/تيبلا لهأ ديالو ّتمومأ جهنم نيبو

 :هأ ةيالو نأ ةفيلسلا لزقعلا وذو: ةريصلا ىوان لع قفل
 نع ينعأ  |مهنع ةعرفتمو لوسرلل ةيالوو ىلاعت هللا ةيالو يه 22تيبلا

 بتارملا ِهذهب هترتعو ةيلوسرلا ةيالوف هيلعو - لوسرلا وو للاذوو

 رثألا ا لوما رع هللا اري هللا ةيالول ادن ةيسل ةلسلستلا

 -ىلاعت هللا ةعاطل لثمتلا نم عونو يلجتتل لاثم يه لوسرلا ةعاطف ''”4 مك

 ةعاطل لثمت ًاضيأ ةييىبنلا تيب لهأ نم رمألا يلوأ ةعاط اذكهو

 يف هللا ةيالوو هللا ةعاطل لثمت وه ىتلا ةيَيلوسرلا ةيالوو ةيةلوسرلا

 .ضرألا يف هئافلخ اهتئاطعأ ضرألا

 ةمئاق نيدلل موقت له ةلسلستملا بتارملا هذهب مزتلن م هنأ انضرف ولو
 ؟هللا ةيالو وه نيدلا روحم لعجن نأ نود نم

 لعجن نأ نود نم ةمئاق نيدلل موقت ْنأ نكمي لهو ؛نكمي ال ءالك
 .نكمي ال الك ؟يزكرملاو يماسألا روحملا وه ديحوتلا

 لوصوم ريغ لكشب عورفلاو لوصألا باوبأ يقتست ْنأ نكمي لهو
 .نكمي ال الك ؟ىلاعت هللا ديحوتب طبترم الو

 لوسرلا ةيالو مث هللا ةيالو ةطبارتملاو ةلسلستملا ثالثلا تاقلحلا هيلعو

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس 606.



 تامكسلاوةيالولا ةنفوهأ لكشف نيو لا عا ت مم ليك

 كالسألا هذه نو «هيلإ عجري يذلا لصألا يه ةليلةمئألا ةيالو مث
 ماس ع ل و ءامسلا طبرت يتلا ةيرونلا
 ةيفيك انل نيبي ةنموصعملاو ."' 0 ٍدَمَع ريخي ِتاَواَمَسلا مهر يلا ُهللا)»

 ةمامإلا مث (ةوبنلا) ةلاسرلا ىلإ ديحوتلا وهو ةيزكرملا ةطقنلا نم قالطنالا

 .نيدلا باوبأو رئاود ةيقب مث

 َّنأل نكمي ال الك ؟نيدلا لوصأ نع ةعيطق نيدلا عورفل له هنأ مث 1
 .نيدلا لوصأ نم اهومنو ةيمانو ةدلوتمو ةعرفتم نيدلا عورف

 وهو يفسلفلا ناهربلا نم مظعأ ينايحو ناهرب دوجو ىلإ ًافاضم اذه

 ةلداع ةضيرف وأ ةمكح ةيآ :ةثالث ملعلا اَّنإ» :ةكعيبنلا لاق ءيوبنلا ثيدحلا
 ."”«لضف وهف نهالخ امو ةمئاق ةنس وأ

 ةنسلا مث ءلوصألاو دئاقعلا اهب دارأو ةمكحملا ةيآلا كي يبنلا مّدقف

 ةضيرفلا مث ؛ «ننسلاو بادآلاو سفنلاو قالخألا ملع اهب دصقو ةمئاقلا

 .ندبلا ىلع تضرف يتلا ضئارفلا يأ ةلداعلا

 جيسن ْنأل ؛ضعبلا اهضعب عبتت رئاود يه ةبقاعتملا تاقلحلا هذه ْنذإ

 «عيرشتلا يف هللا ديحوت يه ةّوبنلا نإف ,ديحوتلا ةيزكرم ىلع ٌمئاق نيدلا
 يف هللا ديحوت وه داعملاو «ةيالولاو ةعاطلا يف هللا ديحوت ًاضيأ ىه ةمامإلاو
 .رخآلا وهو لّوألا وه هللا ديحوتل ٌرهظم يه ةرخآلاو ؛هللا ءاقلو ىهتتملا

 هقفلا نم عورفلا اذكهو ىلاعت هللا ديحوتل ىرجم يه نيدلا لوصأ لك

 .ىلاعت هللا ديحوت يه ةينيدلا فراعملا نم هريغو

 )١( ةيآلا :دعرلا ةروس 7.

 )١( هلضفو ملعلا ةفص باب ١7ب الص ١ج يفاكلا ح١.



 00 ريسفتلا يف جهانملاو ديجهنملا :تلاثلا لصفلا

 نم اهريغ نع ديحوتلا يف 2520تيبلا لهأ ةسردم زاتمت نكلو

 نم اهريغ دنع سيل اهدنع يذلا ديحوتلاو قرخللا ةيمالسإلا سرادملا

 يرظن جمانرب هذنع ىلاعت هللا نأ ؛؟ةعاطلا دوب وهو ىرخألا سرادملا

 وه ًامئاد يمايسلا مكاحلاو ىلاعت هللا وه مكاحلا َّنأو رشبلل يقيبطت جمانربو

 يف اذه دهاشن ال انيب ههئتيبلا لهأ ةسردم جاهنم ىلع اذه «ىلاعت هللا

 يقيبطتلا نود يرظنلا جمانربلا طقف مهدنع فسألل ةيمالسإلا بهاذملا

 .يمايس مكاحو ديحوت مهدنع سيلو

 ىنعملا ةلحو تسيلو تايآلا قايس ةدحو تسيل نآرقلا ةدحو

 ةدحو يه نيدلا ةدحوو نيدلا ةدحو يه نآرقلا ةدحو اَّنِإو .عوضوم او

 - ىلاعت هللا ءاش نإ هلحم يف ًالصفم يتأيس (ى «ماظن

 طبترت يهف راكفألاو بولقلل قيسنتو ةلملل ًاماظن انتمامإو انتيالو اذلو
 - .تاىكحلا ةمومأ جهنم ىلإ ريشت تانايبلا هذه لكو اهنيب |يف قسانتتو





 ثلاثلا ماقملا

 :هيفو
 .هريغ نع ةيالولا ةمومأ جهنم زايتما ثحب +

 .نطايبلاو رهاظلا نيب ةقالعلا *

 .قترلاو قتفلا نيب ةقالعلا *

 .نراقملا ثحبلا ةيمهأ «*

 يف تامكحملا ىلع مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم نيب قراوفلا «

 . . نراقم ثحب . ىرخألا ريسافتلا نيبو تاهياشتملا نع الضف نآرقلا

 .نايبلاو ميلعتلا يف ةموميقلا +

 .5 .هلقتسم ةيجح اال ةيعم ةيجح نآرقلا روسو تايآ ةيجح ©

 .ىرخألا جهانملا ىلع تاذخاؤملا «

 تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم نيبو . ضيرعتلا ةدعاق . ليوأتلاو روهظلا نيب ةقالعلا «

 .مالسلا مهيلع





 820تيبلا لهأ ديالو ةمومأ جهنم نيب نراقم ثحب

 ىرخألا جهانملاو تاهباشتملا نع الضف نآرقلا يف تامكحملا ىلع

 :هيفو

 ىلع ةةقتيبلا لهأ ةمئأ هيالو ةموكإ جيم راما ادجح ١

 :هريغ نع «تاهباشتملا نع الضف نآرقلا يف تامكحملا

 نوكي ْنأو ٌّدبال ريسفتلا لوصأ نأ :لوقلا نكمي مدقت امن ملعُي
 سيلو 82 تيبلا لهأ ةمئأ مث ةالكيبلا مث ىلاعت هللا وه لّوألا عضاولا
 قزمت نآرقلا اذه ريسفت 2 ناكل الإو .ءاهقفلاو نودهتجملاو نورسمملا

 ريما ويح اص بيو رسما كانا

 نأ نكمي اهوسسأ مه يتلا لوصألا ىلع انظفاح اذإ كلذ دعب مث
 بتحوت ان كافرفو تاعت بجوت ال ة ةيريسعت ةيداهتجا لص قكنت ونسسل

 واب

 :يلاتلا ناونعلا يف لاحلا قيقحت نم ٌدبالو

 باتكلا مأ

 ةمكحملا ةمكحملا تايآلل ةنميهلاو ةمومألا ىنعم يف ضوخلا لبق

 :وهو لؤاستلا اذه حرط نكمي

 ؟ال مأ .باتكلا مأ يه ةمكحملا تايآلا نأ له



 تايد هل او :نالولا ةفوسأ قيفة دوك امد اوما ا لوي

 .؟تييبلا لهأ ةيالو لصأ وه ّمألا َّنأ مأ لصألا لصأ وه مألا ّمأَّنأ لهو

 هزيم نأ نب "نامه ةرويص ادب ىف ورك نارقلا نأ ةكاوخلاو
 ةدعاق هذهو ءاهيلإ تاهباشتملا دري وه تاىحملا ةيزكرمو ةنميهو ةمومأ
 .مكحمما ىلإ هباشنمل در يف ادج ةمهم ةيفرعم

 تاكل كاكلا لق اع ول قنا ذأ ميركلا نآرقلا نيبو
 ىلإ تابياشتملا عجرم ريسو لآمو ّدر ىلع ةردقلا مهل سيل هّنإف تاهباشتملاو

 هبشلا طاقن عفرب اهدحول تاىحملا ةعاطتساب ّسيل اذكو «تامكحملا

 طقف كلذ ٌدرل ةيفاكلا ةردقلا كلتمي يذلا اَّنإو .تاهباشتملا نع هباشتلاو

 هذه ىلع نونميهملا مه ملعلا يف نوخسارلاو لوألا ملعملا وهو ىلاعت هللا وه

 .تابماشتملاو تاكحملا

 نوخسارلاو ىلاعت هللا نأ ابو ءهب طيح ءيشلاب ملاعلا َّنأ حضاولا نمو
 يهمتتي هيلإو لّوألا اهقادصمو تاىحملاب نوملعي نيذلا طقف مه ملعلا يف
 .كلذب نوملاعلا هتيب لهأو يي يِبنلا مه ىلاعت هللا دعب «هادع ام

 طيحملاو ملاعلا َّنأ اهبو :تايياشتملا نم مظعأ تامكحملا نإ - :ةجيتتلا
 مهسومأ هش تببلا 0 نأ ل يهتف تايبانكا سم 0 0

 0 ملا يف نسوا ا

 هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب مكحلا يف كيرشتلا يضتقي فطعلاو فطعلل

 0 ا

 دوس هيرو عي 0

 )١( ٌتاَيآ ُهْنِم باَّبِكْلا َكْيَلَع َلَرنَأ َيِذَلا ّوُه) ءال ةيآلا :نارمع لآ ةروس ...(.



 اك ب ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 77 وُحَبإل رخآ دروم يف ًامأ اهل َنأو باتكلا مأ نآرقلا ركذ ًاضيأ
 امك كلذ ىلع ةريثك ةينآرق دهاوش كانهو 2274 باتكلا م 1
 .هباشتملاو مكحملا ثحب يف حضتيس

 نع 20تيبلا لهأ ةيالوو تامكحملا ةمومأ جهنم تازيمم نم ًاضيأ
 ل ا لا

 .هنم ةيرشبلا دفتست# اّلإو ًايلج ا(َّإو ايفحخ سيل ىلاعت هللا دنع يذلا َّنأو

 7 .ةطاسوو كلذب مهملعي ملَعَم ىلإ جاتحي «معن

 نآرقلا نأ مهفي الو «نآرقلا حيطست مدع ىلع جهنملا اذه دمتعيو

 .ضعتبلا همهف [ى قمع هل سيل حطس

 ثنألأ هم باككلا َكِلَع لّيَأ» نارمع لآ ةروس يف ًالثم نآرقلا ركذو ٍ

 . 74 'تاهباشنم رخو باكلا تاك

 ... ةيلقع وأ ةيفسلف وأ ةيوغل وأ ةّيعوضوم ةدحو نه] نآرقلا لقي لو

 .[باتكلا مأ نه] لاق لب [خلا

 روسلل نأ حصفي نآرقلا َنأل قئاقح دوحج نم رذحي ديجملا نآرقلاو

 ةكرابملا ةيآلل ءنطاب هل ره اظ احلَّنأ امك «ليوأت اهلو لير ةينآرقلا تايآلاو
 نطاب ةرخآلاف 6 ْه ةرخآلا نع ْمُهَو اييدلا ةاّيحلا نم رهاظ نولي
 .رهاظلا اذه نطاب ةرخآلا ْنِإف ءايندلا

 )١( ةيآلا :دعرلا ةروس 9".

 ) )7.ا/ :مورلا ةروس





 نطابلاو رهاظلا نيب َدقالاعلا

 :تامكحملا ةمومأ ريسفت جهنمل :يناثلا ملعملا

 ىفنخلا ةيلجت ىنعمو ىافتملا ءالجإ وأ .عالجلاو ءافخملاب ملعملا اذه ىمسيو

 .ةّينآرق ةعزني لب «ةينطاب ةعزنب هنطاب راهظإ يأ
 ثيدحلا بتك ْتَئِلُم يذلاو ًادج ةمهملا ثحابملا نم دعُي ثحبملا اذهو

 ىلإ نطب هرهظلو نطبو وهظ نآرقلل نأ نم ُةيعللا لوسر نايبب نيقيرفلا دنع

 ةيلقعلاو ةيوحنلاو اهنم ةيبدألا  اهركذ ّرَم يتلا ىرخألا ريسافتلاو
 ةردق ةعسب اَّلِإو قافآلا لكل ال ةنيعم تاحاسمو تاجرد اهل .خلا ... و

 نم عسوأو ةيرشبلا ةقاطلا نم عسوأ ةيهلإلا ةقيقحلا نأ يلحلا نمو ءرشبلا

 .ةيحلإلا ةقيقحلا روحب ةعسو قافآ نع ةرصاق ىهو «ةيرشبلا

 فصو يف ًايفرعم ًانايب نيلقثلا ثيدح يف ني رم اى قط ىبنلاو
 ةراشإ اذهو «ءسانلا دنع فرطو هللا دنع فرط نافرط هل لبح هنأو نآرقلا

 .تامكحملا ةمومأ ىلإ

 :نطابلاو رهاظلا نيب ةقالعلا . يناثلا جهنملا تازيمم

 :تازيمم ةدعب يناثلا ملعملا زيمتي

 دنع سيل وهو نطاب هلو ءسانلا دنع وهو رهاظ نآرقلل نإ :ًالوأ



 ايكو للا ةفومأ نكست ادد ا وح ا سلا لف

 نأ تن مهقي الو ةييركلا نآرقلا حيطست مدغ ةلزوم دمعتي :ًايناث

 .  ضعبلا همهف اك_ٌقمع هل سيل حطس نآرقلا

 قئاقحح دوجو ةيمهأ ىلع ةفلتخم عضاوم يف ميركلا نآرقلا دّكأ ثلاث
 ْتانأ ُهَنم باذكلا َكِلَع لّنا »© :ىلاعت هلوق ًالثمف ءاهدوحج نم رّذحو «ةينآرق

 مو (باتكلا مأ) ب ةيآلا تربع 74 ايام رَحأَو باكلا مأ نم تاَنكْحُ

 0 نا دعوا يلظرإ ةرحلو هي سرع دعو جا روعا

 رهاظن اه نأ انك .ليوأت الو ليزنت ال نآرقلا تايآ نأ ىلع لدي اذهو

 مه ةرخآلا نَع مُهَو ندا فاضل ؛ 98 ارهاظ نوع :ةكرابملا ةيآلل نطاب اهو
 ا

 نم رشبلا رَّذح ةيساسأ ةيفرعم ةماعد لجس نأ دعب ميركلا نآرقلاو 1

 وأ طقف نطابلاب وأ ءطقف ميركلا نآرقلا نم رهاظلاب هتفرعم نجسُي نأ
 نآرقلاب تنمآ اذإ ِهَّنأ ىلع نآرقلا دّكأ اَّنِإو ءطقف ليوأتلاب وأ طقف ليزتتلاب

 .نطابلاب كناميإ ءاوس دح ىلع رهاظلاب كناهيإ نوكي نأ ٌدبالف ميركلا
 .اذكهو ءاوس ٌدح ىلع ليوأتلاب كلذك ليزنتلاب نمؤت املثمو

 820نوموصعملا ةمئألا مهو ميركلا نآرقلا لّدِعو ءانرق هيلع دّكأ ام اذهو

 .ليوأتلا دوجو ةيمهأ وهو

 نم ىَّبح لب ؛ةيمالسإلا سرادملا نم ىرخألا جهانملا انظحال ول اهب

 .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(

 .ا/ ةيآلا :مورلا ةروس )١(



 0 اا ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 اونتعي لو ليزنتلا بناج ىلع ديكأتلا لَك نودّكؤي مهارن ةيمامإلا يرسفم

 هل نآرقلا ليزنت نأ - ّرم امك - رابتعاب حضاو كلذ ٌّرِسو «ليوأتلا بناجب
 مومعل رودقم فرطلا اذهو ضرألاب ءاسلا نم دودمم فرط نافرط

 مهل رودقم ريغ هللا دنعو ءامسلا يف وه يذلا رخآلا فرطلا اًمأو «سانلا

 مهو الأ هوملعم ةطساوب مهنع يفخ ريغ هنأ الإ هلوانت نع زجع يف مهو
 لبق نم فوكعلا ىرت اذلو ؛هومرحي ال ىتح 20نوموصعملا ةمئألاو يبنلا

 .ليزنتلا ىلع ... و نيرسفملاو ءاملعلا

 رَصَح ول ايف نمكت ةلكشملا (َّنِإ .ةلكشم الو هيف انل مالك ال امم اذهو

 انهو «ليزتتلا يف طقفو طقف ينآرقلا ماظنلاو نآرقلا ةقيقح ماظن رسما
 ٌرونو نيبُم يبرع ناسلب َنّيِب هسفن ميركلا نآرقلا نأ يهو ةلكشم هجاون

 .نوطبو ءافخو ضومغ هيف ريصي فيكف «ىّدهو

 جهنم ريغ ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا اههجاوت يتلا ةلكشملاف هيلعو
 ميركلا نآرقلا يف ليزنتلا بناج ىلع فوكعلا ةلكشم يه تامكحملا ةمومأ

 .ليزنتلا دودحب دودحم نآرقلل يريسفت ماظن مسرو

 نيرسفملا دنع ريسفتلا لوصأو دعاوق ىلإ انعجر اذإ فسأللو هّنأ الإ
 فرطلا اولِعَمُي 1 وأ نولفغُي مهَّئإف ةيمامإلا ءاملع دنع ىتح ًابلاغ مهدجن
 .ميركلا نآرقلا يف يليوأتلا فرطلاو يبيغلا

 َّنأ وه هنايب ددص يف نآلا نحن يذلا يناثلا ملعملا قراوف مهأ نمو
 |ىك «ةيهانتم ال ةبسنب ٍليزنتلا بناجلا نم عسوأ نآرقلا يف يبيغلا بناجلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هلحم يف هليصفت يتأيس





 قترلاو قتفلا نيب ةقالعلا

 نع تامكحملا ةمومأ ريسفت جهنم نيب ةقرافلاو ةمهملا قراوفلا نم

 يامل لولا جلل

 يام (0) 6: 2 3 ا

 ."”ماعتلإلا وهو قتفلا دض :ةغللا يف قترلاو

 روجلا قتاف ينعي قتارلا قتافلا هّنأ ةدءيبنلا فصو يف درو دقو
 022 1 : ا 5

 ." ةراعتسا مالكلاو نيدلا يف عقو يذلا للخلا قتارو هقزممو

 ةمئأو ميركلا نآرقلا اهيلع دّكأ يتلا ةمهملا دعاوقلا نم ةدعاقلا هذهو
 ريسفت جهانم يف ايسنم ايسن تحبصأ فسأللو اهنأ الإ 252تيبلا لهأ

 طسب ٍيأيسو «لامجإلا وحن ىلع نآلا هب ضوخن مَلْعَلا اذهو ؛نيرسفملا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ مهم يريسفت لصأك هليصفتو هيف مالكلا

 .لامجإ دعب ليصفتلا يأ ؟ليصفتلا وأ قتفلا وأ نايبلاب دارملا ام :لاؤس

 ةيدوجولا ق قئاقحلا دعاوق ماظنو يناعملا دعاوق ماظن يف يتأيس :باوجلا

 ىنعملا ديعص ىلع نوكت دق قترلاو قتفلاو ماكحإلاو ليصفتلا نأ نآرقلل

 ةجرختسملا يناعملاف .جمدم دحاو ىنعم نم ةديدع ٍناعم جارختساب كلذو

 .قتف ةدام ١١7 ص 7١ج نيرحبلا عمجم )١(
 .قتر ةدام 17١ص قباسلا ردصملا ()

 7١7. 4 ص «قباسلا ردصملا (0)



 تاوكتسلاو ةتالولا فوعأ نكتمشل دكتور كا اا و ا 7

 هنع ربعي ام وهو ةيقتر ةدحوب ينادحولا ىنعملل ةيلامجإ ةدحول قتف

 ةيئزحلاو يلقعلا فدارتلا يف اذهو بيكرتلاو ليلحتلا هعابطب تايلقعلاب
 نمل جارختسالا نوكي دقو «ةديدع ٍناعم ىلإ دحاولا ىنعملا كيكفتو

 يدوجولا ريثأتلاو طبارتلا نم يناعملا جارختسا لب «نيعم ىنعم تاذو نطب

 دحاو ىنعم يف امل جمدلاو يناعملل ليصفتلاو كيكفتلاف .ةفلتخم يناعم نيب
 .ماكحأ اهل جمدلاو يناعملل كيكفتلا ماكحأ

 .هيف ةبترتم ةلسلستم تاقبطو بتارم كانه مولعلا نم ملع لك يف
 وه ا|ى لفسألا ىلع مكاح ىلعألا عجرملا نأ ةينتبم عجارم ةلسلسسو
 يذلا نآرقلا ماظنو نوناق نع الضف «ةيعضولا رشبلا نيناوق يف فورعملا

 .ًانرق رشع ةعبرأ نم رثكأ لبق هيلع دّكأ
 .تاقبطو بتارم هيف نوناقلا ملع :لاثم

 هقفلاب ًانايحأ هنع ربعي يذلاو ءيروتسدلا نينقتلا :ىلوألا ةقبطلا

 .يروتسدلا

 هنع ربعملاو «ةيباينلا تالاجملا يف يباينلا هقفلا نينقت :ةيناثلا ةقبطلا

 ._باونلا سلجم _ناملربلاب مويلا

 سلاجملاو تارازولا هب موقت يذلا يرازولا نينقتلا :ةثلاثلا ةقبطلا

 .ةيرازولا

 تايدلبلاو ةيضقألاو تاظفاحملا هب موقت يدلبلا نينقتلا :ةعبارلا ةقبطلا

 .اهريغو

 ةقطلا قا: لخأ ليصت# لعألا ةقللا نأ تاقطلا هذه انه وومو



 0000000 0 0 0 ب ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

  ةيناثلا ةقبطلا ًالثمف «ةقحاللا ةقبطلا يف رثكأ ليصافت عم اذكهو ءلقألا

 نينقتلا يف لِ يروتسدلا نينقتلل ليصفت نع ةرابع  يباينلا نينقتلا

 هقبسو ةيلومشو ًاطسب رثكأ ليصفت نع ةرابع يرازولا نينقتلاو «يرازولا

 نم رثكأو رثكأ ليصفت وه يذلا يدلبلا نينقتلا اذكهو «يباينلا نينقتلا نم

 .يرازولا نينقتلا

 (يروتسدلا نينقتلا) ىلوألا ةقبطلا نيب ةقالعلا :لوقن اذه حاضتا دعبو

 يتلا ةمومألا يناعم دحأ ِهذهف ةمومأ ةقالع (يباينلا هقفلا) ةيناثلا ةقبطلاو

 ع تاَكْحُم ساَآ نم باككلا َكِيلَع لأ يِزلاَوْهأل نارمع لآ ةروس يف نآرقلا اهني

 . 374 اهات رخو باكل م مأ نه

 .اهيلع اودّكأو انل اهونّيب 86تيبلا لهأ اذكو

 ةبسنلاب هيلإ مكتحي لصأو ًاعجرمو ًاَمأ ربتعت ايلعلا ةقبطلا نإ :ةصالخلا
 .اذكهو لقألا ةقبطلل

 موقي هيلعو لامجإلا دعب ليصفتلا وه قترلا دعب قتفلاب دارملاف هيلعو

 ةمومأو روتسد دوجو ساسأ ادع مئاق ِهَّنإف عمتجملا ةلود وأ عمتجملا مظن

 ةقبطلاو ةنيعم ملاعم اهل نوناقلا تاقبط نم ةقبط لك َّنأو اهتحت امل ةيقوف
 اهو اهنود امل ىلعأ يه ىندآلا اذكهو ىندألا ةقبطلا لع ةنميهم ىلعألا

 اهيف يتلا ىلوألا ةقبطلا يأ  روتسدلا ةجابيد ىّتح لب ءاذكهو «ةنميملا

 نأ يأ  اهّلُك روتسدلا باوبأو لوصف ىلع ةنميه اهبف  يروتسد نينقت
 هتاعيرفتو روتسدلا تاقبط لك ّنأب  روتسدلل مأ يه روتسدلا ةجابيد

 .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(



 تايكتسلاو ةنالولا نوما ناكينشل هد هم طع ا تي ا ل

 .ةجابيدلا يهو مألا ىلإ مكتحتو عجرت

 نم لودلا هعفرت ام وهو مأو عجرم اهل روتسدلا ةجابيد ًاضيأ

 ةعبرألا تاللكلا هذهف ةَّرخ ةيطارقميد ةلقتسم ةيروهمج :ًالثم تارافس
 .روتسدلا ةجابيد ةيعجرم ةمومأ ددحت

 ةنميهو ةمومأ هل ًاضيأ - ًاقباس مدقت  تايضايرلا ملع :يناثلا لاثم

 ةيكيناكيملا ةسدنهلاو «ةيغارفلا ةسدنه لا ملعك ةيبيرجتلا مولعلا نم ةلمج ىلع
 ةنابعب مودا تانك ةئارتكلاو' :ةكايزيفلا ةيدتملاو: .«ةيئاضفلا

 متراغوللاو ,تالامتحالا باسحو ءءاصحإلا ملع باسح ءماسجألا
 روحي الو اهرب افرديو داق عوشال قوقل نهرا لضم سعر كلا

 .تايضايرلا نود نم

 أ اوكف اناعو املع هب ًافرتعمو اييينفاو مولا تاب يذلا

 دعاوقلا ىّتح لب «ةيبيرجتلا >راشلا امر اهتحرمو ديسو اثاث تايضايرلا

 مولع تاصصخن لك ىلع ةمومأ امل تايضايرلا يف ةعستلا تالداعملاو

 .تايضايرلا

 قتر دعب نايبو ليصفتو قتف ىمست ام يه تايضايرلا ملع ةمومأ
 وأ ةيمهأ مدع دوصقملا ّسيلو مولعلا يقاب اذكهو .ماكحإو لامجإو

 ريجشتلا ةركف ىّتح لب ءالك عجرملاو ةمقلا نود املا مولعلا يف فاحجإ

 .ةمومألا ةركف ىلإ عجرت

 جهانملا نيب نم ديحولا جهنملا نأ نيبت  :اذه لك نم لصحتملاو
 ةمومأ جهنم وه ةنميهلاو ةمومألا هذه يعارُي يذلا نآرقلل ةيريسفتلا

 .25تيبلا لهأ ةمومأو تائحملا



 00000000 ريسفتلا يف جهانملاو ديجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 دلوتست ةيرظنلا لئاسملا َّنأ مولعلا لك ىدل فورعملا :ثلاث لاثم
 كلذ يف ةيقيدصتلاو ةيروصتلا ئدابملا يأ - ةيهيدبلا لئاسملا نم جئتتستو

 هتاجاتنتسا ىمارتتو عستيو ىمانتي (ْنِإ يناسنإلا لقعلاو ركفلاو  ملعملا

 يدلاوت طبارت اهنيب تامولعملاف هيلعو «تايب.دبلا نم اقالطنا هتاطابنتساو

 ىرغص نم مولعلا ليصافت لكو فورعملا يطسرألا قطنملا حالطصا يف

 كلت دلاوتت اّنأب اهنع ًاغورفم تاب ةيقيدصتو ةيروصت يدابمو ىربكو
 .اذكهو تايضرف وأ تايرظن نم قئاقحلا

 ىلإ تايبهيدبلا نم قالطناو دلاوت وه مولعلا دلاوت ةلاح هيلعو
 داز (ملك تايرظنلا يف يملعلا ثحبلاو ةجيتنلا تلغوت |لكو ؛تايرظنلا

 .مزجلاو نيقيلاو نانئمطالا رون هيف ليو رثكأ ًاضومغ
 ةيزكرملا ةرئادلاو مألاف ةمومأ ةيلمع ًاضيأ يه هذه دلاوتلا ةيلمع ْنذِإ

 .عسوأف عسوأ ةددعتم رئاود اهنم قلطنت يتلا تايهيدبلا يه بطقلاو





 يشل سو دعرقو لوصأ ين ردا طفل نأ حضارلا نم

 نأ مدقتو «ةقيمعو ةطوبضمو ةعئار ةيجهنمو رّسفُملل ةّدِقان ةريصب يطعت

 اهلك ةديدع ة ةيريسمت داومو تامولعم ىلع رفاوتيو يصقتسي املك رّسَملا

 يريسفتلا هاحنمو هريس نوكيو رثكأ يريسفتلا جهنملا يف هيدل ةظقيلا تناك

 .ًاقمعو ًادادسو ًاباوص رثكأ

 نم ًءاوس مهجهانمو نيرسفملا ءارآ ىلع عالطالا اذه ىلع بترتيو

 وأ ءرخآلا ضعبلا عم ةيريسفتلا جهانملا ضعب ةنراقمو ةيمامإلا يرسفم

 .اضيأ ةيريسفتلا مهجهانم عم ةنراقملا ءارجإ عم ةماعلا يرسفم نم

 ؟نراقملا ثحبلاب دارملا ام

 اهتلدأ سائتلاب اهيب ةنزاوملاو اهمييقتو ةفلتخملا ءارآلا عمج هب داريو

 هيمسي ناك اهيلا برقأ ىنعملا اذهب وهو ءضعب ىلع اهضعب حيجرتو
 .2”تايفالخلا وأ فالخلا ملعب ىمادقلا نم نوثحابلا

 - :اهنم رومأ ةَّدِع ىلع ثحببلا هيف زكرُي نراقملا ثحبلاو
 .هل لمعلا خيراتلاو ءرّسفُملل ةيصخشلا ةيملعلا ةيوهلا ىلع فرعتلا :ًالوأ

 نم كلذ متيو «هريسفت اهيلع ينبي ْنأ دارأ يتلا سسألا ةفرعم :ًايناث

 )١( «ءميكحلا يقت دمحم ديسلل نراقملا هقفلا ص١6 -١5.



 تايكححملاو ةتالولا ةقوْمأ زيتا نوتات و ا عمل 1/4

 ريغ هدحول اذه انايحأو ءريسفتلا ةجابيد وأ ةمدقم ىلع عالطالا لالخ

 لامتحال ةيادبلا نم يريسفتلا جهنملا ةفرعم ىلع ثحابلا ذوحتسي نأب فاك
 رشا وأ طوى كانآلا نفي رين لذلخب نقولا يضفي طفلا قدا

 نم هروطتو يلمعلاو يملعلا ىوتسملا بسحب فلتخي ًاضيأ اذهو ءريسفتلا
 ْ .كلذ ةفرعم لالخ

 ةروص ميركلا علاطملاو لمأتملا ثحابلا يطعت اهريغو رومألا هذه

 نع ةريثك تاكن هيطعت اذكو ءاهمراقت وأ ةيجهنملا فالتخا نع ةحضاو

 .رّسَّملا روتعت دق يتلا يبلسلا قافخإلا تاهجو يباجيإلا زايتمالا ةهج

 ىطعُي ِهَّنأل ؛هنع ءانغتسالا نكمي ال نراقملا ثحبلا َنِإ :ةصالخلاو
 3 رع اك .فالتخالا دراومبو ريسفتلا لوصأب ةعساو ةماملإ ثحابلا

 . «باوصلا نم أطخلا ملعُي لاوقألا ةنراقم دنع١ :32!نينمؤملا ريمأ كلذ



 ة50تيبلا لهأ ديالو ّتمومأ جهنم نيب قراوفلا
 تاهباشتملا نع الضف نآرقلا يف تامكحملا ىلع

 نراقم ثحب_ىرخألا ريسافتلا نيبو

 وه ميركلا نآرقلا ريسفتل ريسفتلا لوصأو جهانم غلبأو ٌمتأ نم َنِ

 ةيالو ةمومأ كلذكو «ميركلا نآرقلا تايآ مامت ريسفتل تاىحملا ةمومأ

 .تامكحملا ريسفتل 229 تيبلا لهأ

 لهأ ةيالو كلذك «تابباشتملا ىلع ةمومأ اهل تايكحملا اهلثم نإ
 .تامكحملا ريسفت يف تاهءاشتملا ىلع ةمومأ اهلل + تيبلا

 هرقل ست و قل يبا لهأ الو اظن نقم يسب

 ايس وج يق

 هيا تيبلا لهأ ةيالوو تامكحملا ةمومأ  جهنملا اذه ىلع فرعتللو

 :يلاتلاك اهنيب ةنراقملاو ىرخألا ةددعتملا ريسفتلا لوصأ يف ضونخلا يعدتسي

 يل تيبلا لهأ ةمومأو تابباشتملاو تامكحملا ةمومأ :لّوألا جهنملا

 .يعوضولملا ريسفتلا :يناثلا جهنملا



 تاهككتما او ةنالولا ةيفؤمأ روبل ينس ابدا زا وعن واع اي رت ع تلا 1

 .يثيدحلا يرثألا ريسفتلا :عبارلا جهنملا

 .ةراشإلاب هنع ربعي ام وأ يراشإلا ريسفتلا :سداسلا جهنملا

 .يفئاطللا ريسفتلا :عباسلا جهنملا

 .ةيسفنأ تغلب ييفنَألا ريسفتلا :نماثلا جهنملا

 ةيعيبطلا مولعلا ةءارقب يعيبطلا وأ يدلملا ريسفتلا :عساتلا جهنملا

 .خلا ... يجولويسفو ءايميكو ءايزيف نم ةيبيرجتلا

 يبدألا يضايرلا يفسلفلا يقطنملا هرقل رعبا نع ع يداحلا جهنملا
 سلا

 جهنم لك صاوخ نايبو .باتكلا ثحابم فالخ ةنراقملا يتأتسو

 .ىلاعت هللا ءاش ْنِإ ةيريسفتلا جهانملا هذه نم

 تامكحملا ىلع 22:تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ ربسفت جهنم تازبمم مهأ

 :تاهياشتملا نع ًالضف ميركلا نآرقلا يف

 ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يقاب نع كرابملا جهنملا اذه زيمتي :ًالوأ

 وأ يئيزجت وأ يليصفت وأ يعوضوم ريسفت وه امت رثكأ يدعاوق جهنم هنأب
 .طقف ةينآرقلا نئارقلا عبتت وه يذلا نآرقلاب نآرقلا ريسفت

 ماظنك ةيموظنم ةيدعاوق ةعومجم ةاعارمب رّسَما مِزلُي اذه انجهنمو



 00 ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 9 ةيلخاد ةدمعأ يه ةيريسفتلا دعاوقلا بيس كللذو ؛دحاو

 ةيسيئر رواحمو زكارم يف ناكرألاو دعاوقلا حجج هنأ نآرقلا مئاظع دحأ اذلو

 لالخ نم فشتكي ْنأ رّسَمْلا تايلوؤسمو راودأ دحأو ,عجرملا يه ةمكح

 نآرقلا بولسأ نأ حضاولا نمو «نآرقلا يف سسألاو ةدمعألا كلت ريسفت

 ثادحألاو عئاقولا درس ىلإ ضرعتلاو يصصقلا درسلا لوانتي ال ميركلا

 ثادحألاو عئاقولا ركذ ىلع زكري اَّنِإو ءالك .ءايبنألاو ممألا ةايح يف

 ليصل رجالا نص ريح وول را ارجو دامإلا اما لا

 طقف ةماحلا ثادحألا ركذ ثا بوقعي هللا يبن ةصق يف ًالثمف ؛تايئزجلاو

 ةوخأ بوقعي دالوأ يقاب ركذك تايئزجلا ركذ ىلإ نآرقلا ضرعتي ملو

 نيو هيف ةزرادلا ثادحألاو با فسوي ةصق ركذ ىلع رصتقاو فسوي

 يتأي ةكامامإلا نأ انظحالل ريسفتلا يف ةدراولا تاياورلا انعبتت ول حضاولا

 نم مظعأ ةدحو اهل الو ؛ةيعوضوم ةدحو اهل دجوي الو ةددعتم روس نم

 الع .ةديدع داعبأ نم اهل املو دعاوقلا ةدحو يهو الأ ةيعوضوملا ةدحولا

 روس لم دغاوقلا ةدعتو نأ

 لع اهيقعر راورودعلاو: يصرع: كعاوقلا هده نإ: لوألا وخلا

 .ةيئادنع ةيعوضوم ةدحو اهل نكي مل ْنِإو رخآلا ضعبلا

 .يتاقبط يلوط رثأتو ريثأت اه ةيعوضوم ةدحو :يناثلا وحنلا

 هذه ىلإ تافتلالا رَّسَمْلا ىلع نودّكؤي ًايئاد 26 تيبلا لهأ ةمئأ اذلو
 رشبلا ةايح ىلع ريثأتو ةياده رثكألا يه اّنأل ؛ةيسيئرلا لصافملاو ةدمعألا

 الك ؛ءيش لكل نايبت هيف نآرقلا َنأو ءليصافتلا لمن اننأ اذه نم مهمّيالو

 .ةيسيئرلا لصافملاو ةدمعألا ىلع ءاوضألا زيكرت عم ىفانتي ال اذه نإ



 تامكسلاو :نكلولا يوم نامت انوفا هي تا عع اس سم 1

 اهفصو يتلا تامكحملا نأ ىلع انهبني ة2قداصلا مامإلا دجن اذلو
 َّنإ» :ةكا[قداصلا لوقل ٌّمأ اهل تامكحملا هذه ًاضيأ باتكلا َمأ اهّئأب نآرقلا
 اهيلع ءبّتكلا عيمج بطقو «نآرقلا بطق تيبلا لهأ انتيالو لعج هللا

 .'' «ناهيإلا نيبتسيو بتكلا تهون اهبو «نآرقلا مكحم ٌريدتسي
 هّنأل ؛ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا رئاس نع جهنملا اذه زيمتي :ًايناث

 نوبكاوي اوناك ْنإو ,نيرخآلا هميلعت 220تيبلا لهأ صرحي يذلا جهنمل
 يذلا وه لمكألا نييفتلا نأ الإ فرخ ةددعتم ةيريسفت جهانم لع ةمأآلا

 .نآرقلا يف |ىحملا ىلع تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ انرتخا

 .ناآرقلا يف تائحملاو تيبلا | لهأ ةيالو ةمومأ جهنم رايتخا :ًاغلاث

 ةلفاح ًاضيأ يه انو «ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يقاب ةثطخت هانعم سيل

 .نميهملا جهنملا يه تسيل اهنأ الإ ةرّذَعُمو ةمهنم تازاجنإبو تايباجيإب

 ٍنتبم نآرقلا يف تاكحملاو تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم :م لماكتو

 جهانملا كلت تلِعج ول ْذِ عرايا جمهانملا دعاوق لماكت يلع

 روحملا يه تائحملاو ٌَيِإَغتيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم ريغ - فوخألا

 هللا ءاش ام ىلإ تابساحملاو تائاحملا تعقول تائحملا لدب زكرملاو

 لهأ ةيالو ةمومأو نآرقلا ريسفت جهنم ددم َّنأل ؛سكعلا فالخب

 .ينايحو تاحملاو ين تيبلا

 اهدوجو ظففو ىرخألا ةيريضفتلا جهانلا بعوتسي انجسهنم :عباو
 لوقي هنأ الإ ءاهدنفُي الو اهترورض ىريو اهب يمتحيو اهتاردقمو اهدوهجو

 .8ح /8 ص ١ج يشايعلا ريسفت )١(



 000000 11 ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 .لمكألا وهو عمجلا عمج جهنم نوكت يكل لامك ديزم ىلإ جاتحت

 ةيريسفتلا جهانملا ةيقب لعفي تامكحملاو ةيالولا ةمومأ جهنمف هيلعو

 داعبأو ممق ىلإ ةريسملا لصاوي اَّنإو اهيلع رصقي الو اهب يفتكي ال نكلو
 ملاع ىلإ رهاظلا ةّصنَم نم هب قلطني كلذ لك رثكأف رثكأ قامعألا روغو

 ا رهاظلا ثحب ين هلك كلذ حضتس اك :ةيفنلا تالالدلا و نطابلا

 ددصب اَّنِإو .ىرخألا جهانملا مييقت نايب ددصب ّسيل انجهنم :ًاسماخ

 ةيريسفتلا جهانملا يقاب ىلع جهنملا اذه ةنميه فيكو مهفلا اذه مَحِن نايب

 دمحم ديسلا ةمالعلا همسر يذلا يريسفتلا جهنملا ىتحو لب .ىرخألا

 جهانم ةيقب ىلع ميركلا «نآرقلا يف نميهملا هلعجو 2 يئابطابطلا نيسح
 العف هنأ ثحبلا لالخ نم حضتيسو «نآرقلاب نآرقلا ريسفت وهو ريسفتلا

 :لوقن نأ ديرن الو «ىلاعت هللا ءاش ْنِإ رخآ ءيشب مأ نآرقلاب نآرقلا ريسفت وه

 نكلو «دئاوفو راث هل سيل 6: يئابطابطلا ةمالعلا هعبتا يذلا جهنملا نإ

 .مألاو نميهملاو لمكألا جهنملا وه سيل

 نميهملاو ىهتنملاو عجرملا وه سيل تامكحملا ةمومأ جهنم ادع امو
 ةمومأ جهنم ريغ لعج ول نأل ؛ىرخأللا ةيريسفتلا جهانملا يقاب ىلع

 ما تْلْقَي الو هيلع ةيباقر طباوض عضو يحن مجرما وه تاكحلا
 انميهم نكي مل اذإو «نميهملا جهنملا وه سيل هْنأ هانعم اذهو «هنم رومألا

 تامكحملا ةمومأ ريسفت جهنم وهو الأ نميهم رخآ جهنم هقوف دجوي هنأ هانعم

 .856تيبلا لهأ ةيالوو

 يذلاو ماظنلاو مظنلا ةدعاقب يريسفتلا جهنملا اذه زاتمي :ًاسداس
 لالخ لاح ا حضتيس (ىك  ةددعتم رومأ نيب ةقسنملا دعاوقلا دوجو هانعم



 تايكشاو :نالولا ةمومأ است كيم مع تا ل ١4

 هدودح جهنم لكل ّنإو جهانملا نيب قيسنت كانهف - ىلاعت هللا ءاش ْنِإ ثحبلا

 .راث هل نوكت ْنأ نم ًالدب قافخإو ءاطخأ يف عقي اهادعت نإ

 سسؤيو ينبي جهنم هّنأب زاتمي تيبلا لهأو تامكحملا ةمومأ جهنم
 جهانم نيب ىضوف رمألا لعجي الو .جهانملا نيب قيسنتلاو لاصتالا دعاوق

 .ميركلا نآرقلا ريسافت

 مورن يذلا 8! تيبلا لهأ ةيالوو تائحملا ةمومأ جهنم اغنام

 يف هيلإ ريشُي ميركلا نآرقلا نأ  ةرصاقلا انتردق دودحب همهفو هطابنتسا

 تانايب نم رهظتسنو «كلذ ىلإ تراشأ ةرهاطلا ةرتعلا اذكو ةديدع دراوم

 ماظنلاو جهنملا وه جهنملا اذه َّنِإ  ةرصاقلا انتردق دودحب - يحولا
 ةءارقلا ىلع نآرقلل ةينايحولا ةءارقلا ةنميه يأ ةمظنألا ةيقب ىلع ينايحولا

 .خلا ... ةيئيزجتلاو ةيعوضوملاو ةيوغللا ةءارقلاو ةيلّعَملا

 اهقافاآو هنأ تسيل - تائحملا ةمومأ ادع تاءارقلا كلتو

 يف يهو ةيلزأ وأ ةيدام وأ ةيناسج وأ «ةيبلق وأ ةيلقع اّمِإ ىهف «ةينايحو
 ١ .تاووضل دود

 نم ىلع ّسيل ءاوتحالاو ةرطيسلا يأ ةنميهماب جهنملا اذه زيمتي :ًنماث
 ينعي ةنميهلا نم دارملا انو ؛عوضوملا ةدحو ظاحلب ةنميهلا «طقف هلبق
 يعانص يملع قراف اذهو 506 مظن ىلع ةنميملا ماظن ةيلومش

 ةريثك قراوف يهو «ماظنلا ةدحو نيبو ةيعوضوملا ةدحولا نيب يرهوجو
 .ةريطخو

 ىلع ينتبي يذلا ميركلا نآرقلل يريسفتلا جهنملا نيب ريبك قرف كانهف

 ةدحو نيبو يفسلفلا ريسفتلل ةيفسلفلا ةءارقلا يف ةيلقعلا ةدحولا ةءارق



 اق ا ا ل أ ا ريسفتلا يف جهانملاو ّئيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 ةنميهو ةيلومش رثكأ ماظن ةدحوب زيمتي يذلا تامكحملا ةمومأ يأ ماظنلا

 يبلقلا وأ يلقعلا وأ يفسلفلا ريسفتلل ةيلقعلا ةدحولا ةءارق نم ىّتح ةَعسو

 .خلا ... وأ يسفنألا وأ يحورلا وأ

 ةيآلا نيب تامكحملا ةمومأ يف ةيعوضوم ةدحو دجوت ال دق :ًاعسات
 عبنملا ةلصك اههنيب ةيقيقح ةيقيقح ةلص دجوت نكلو «ةهباشتملا ةيآلاو ةمكحملا

 نق كلا ةعسوو هطعب رم ةرادكتلا إف منج لا وقتال

 نيب ةيعوضوملا ةدحولا دوجو مدع له - :حرطي لؤاست كانهو
 ةالصلا رصح نم دبالو ءاهنيب ةلصلا ةقيقح مدع نع فشكي ءايشألا

 .؟ةيعوضوملا ةدحولاب طابترالاو

 ال ةيعوضوملا ةدحولاب تاطابترالاو ةالّصلا رضَح ءالك :باوجلا

 - :نايبب كلذو ةقيقحلا نع فشكي

 ىلإ لصي ال هقيلحتو هوأش غلب امهم يعوضوملا ريسفتلا انظحال ول
 كانه تناك اذإ اب عقوقتمو سوبحم وه طقف «ةقيقحلا فارطأ لك فشك

0 

 ل

 -:اهنيب راصتخاب قراوفلا ركذن

 ."'”عباتتلا :ةغل فدارتلا

 .(َفَدَر) ةدام .نيرحبلا عمجم )١(



 تانيضكحجلاو جيالؤلا ةفومأ زتامبشات تيكن هناا طي دو ص داعم ل ما ل

 ضرغل ظفل نم رثكأ هل عضو دق ىنعملا هيف نوكي ام :فدارتملا

 دق ظافلألا نم ةعومجم هل نإف .سرتفملا ناويحلا  :لثم «هيلع ةلالدلا
 .©"7بزحلاو ثيللاو .دسألا :ظفل لثم «هيلع ةلالدلل تعضو

 عوقول ًارظنو ءاهتيناكمإ ةّعميو ةغللا ءانغ تبثي َّنأ  :فدارتلا ةدئاف
 .ىرخأ ىلع ةغل ءانغ حيجرت هتطساوب عيطتسن «تاغللا يف هترثكو فدارتلا

 .يوغللا فدارتلاوهاذهو

 يتلاو ةفلتخملا ءانيشأالا نييفقلاتلاو قيسفتلا نه :يلقعلا فدارتلا

 .دحاو سنج نم اهلك اهتاوذل ةفلؤملا سانجألا نم سنج يف قفتت

 ءايشألا هذه تاوذ مامت يّطغُت ال ءايشألا نيب ةيلقعلا ةدحولا ّنأ ال

 .اهضعب اَّنِإو
 ريظن «ةيجراخلا دوجولا نيع يف مزالتلا يأ :يعوضوملا فدارتلا

 .ناكفتي ال (هنأف ةلعلاو لولعملا مزالت

 نيلثاتملاب رصحني ال يذلا وهو :يدوجولا ينيوكتلا فدارتلا

 .يفسلفلاو يلقعلا فدارتلا نم عسوأ ةالّصلا هيف نوكت يذلاو نيباشتملاو

 .تالولعملاو للعلا ماظن يف ةدوجوملا ةالّصلاك

 ال 0 را ا لاا ةيود لاول نوب ةليغلا نول اهلك ايو ذك

 نم لجأ ىلاعت هتاذ ْنِإف «هتاقولحم نيبو ىلاعت يرابلا نيب سنج ةدحو دجوت
 هتاقولخم عم هعمجي سيلف ءازجأ ىلإ هتاذ رقتفت وأ «ءايشأ نم بكرتت نأ
 .ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل ةدام ةدحو

 .فدارتلا 57”ص ١ج «لماشلا مجعملا )١(



 ا 1 ز 1 1 ز ز ز 1 ريسفتلا يف جمهانملاو ىيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 ةجزامم الب ءايشألا يف لخاد  ءىيشب هقلخ عم سناجتي ال ىلاعت هللا

 .خلا ... اهنع راخ

 ؟ال مأ ةقالع دجوت له قولخملاو قلاخلا نيب ةقالعلا يه اف هيلعو

 اهءاقتساو تاطابترالاو تاقالعلا ىوقأ نم لب ءامهنيب ةقالع دجوت

 ةموما ريغ نم محرأو عسوأ قفأ تحت جردنت ال ةقالعلا هذهو «ىلاعت هنم

 .ىلاعت هللا وهو قلخلا ىهتنم هيلإو رخآلاو لوألا وه ْنَم

 تابباشتملل تامكحملا ةيالو ةمومأ َّنِإ اذه لك نم ةصالخلا
 ةنطلسو ةردقو ةنميه ةمومأ تامحملل هين تيبلا لهأ ةيالو ةمومأو

 .خلا ... يعوضوملا ريسفتلاو ةيلقعلا ةدحولاو يوغللا فدارتلا نم عسوأ

 .ةدودحمو ةنيعم ةحاسم اهل تامكحملا ةيالو ادعام لكف

 ل 0

 ةيريسفتلا 00 9 ليف 0 ءليزت فرط نافرط 0 3

 ا ا

 .ليوأتلا نود ليزنتلا وهو سانلا ةماع دنع

 نيفرطلا الك ىلع ديكأتلا تاىكحملا ةمومأ جهنم يف حيحصلا ادنيب
 .ليوأتلاو ليزنتلا

 فرعتلا متي هّنإف .هريغ ىلع تامكحملا ةمومأ جهنم زايتما :رشع دحأ
 دعب ليصفتلا وأ «جامدنالا دعب نيبتلا وأ «قترلا دعب قتفلا ةيلمع ىلع هيف
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 .ماكحإلا

 لك يف هنم ةبيرغلاو ةّرهاظلا تاقبطلا لّعَمُي جهنملا اذه :رشع ىنثا

 .سانلا دنع يذلا فرطلاو «هللا دنع يذلا فرطلا نآرقلا تاقبط

 ةيجحل ديمجتو ليطعت هيف : سيل ِهّنأِب جهنملا اذه زاتمي :رشع ةثالث

 .ىرخألا جسهانملا دنع ام سكع ءهل ءايحإو رامعإ هيف اَّنِإو «نآرقلا

 «ةنطابلاو ةرهاظلا نيتجحلا الك ىلع جنملا اذه زكري :رقع ةعبرأ

 .ةنسلاو باتكلا نيب ةيعّم ةيجح رهاظلا ةيجح نم دارملاو

 :ةمظنأ ةثالث هيف ثحبُي ِهَّنَأِب تامكحملا ةمومأ جهنم زيمتي :رشع ةسخ

 .ميركلا نآرقلل يظفللا يلامعتسالا ماظنلا- ١

 ميركلا نآرقلل يناعملاو يونعملا ماظنلا- ١

 .نآرقلا قئاقح ماظن -'"

 :ثحابم ةثالث ًاضيأ هيف ث ثحبي ةثالثلا ماسقألا هذه نم دحاو لك يفو

 ١ - ةيهلإلا لاعفألا_لاعفألا ماظن .

 .ةيهلإلا تافصلا ماظن-؟

 .ءامسألا ماظن

 .دحاو ماظن اهيف ثحبي ىرخألا ججهانملا انب

 تيبلا لهأ ةيبطقو نآرقلا يف تامكحملا ةمومأ جهنم زيمتي :رشع ةتس

 يبيغلا بناجلا يأ ءنآرقلا ريسفت يف قئاقحلا ماظن ىلع زيك رتلاب  :نآرقلا يف

 .ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا هيلع زكرت مل يذلا



 ا ل ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 ماطن نع ةماعما يصير ماكدلا طربا عين ىقر :رشع ةعبس

 جهانملا فالخب «ةيهلإلا لاعفألا ماظن نع ًالضف ءامسألاو تافصلا

 ىلع تدكأو هنا كرت اجإو «ثوحبلا هذه اريثك رت ل «.ىرخألا ةيريسفتلا

 نأ ى «لانملا ديعب للطم ًاضيأ يتافصلا ثحبلا نأ ىوعدب .لاعفألا ماظن

 ترّكر يذلا لاعفألا ماظن نأ ًاملع «لانملا ديعب كلذك ءاسألا يف ثحبلا

 | .تافصلا ماظنب الإ مهفُي ال - تامكحملا ةمومأ ريغ  مهجهاهنم هيلع
 يف حضتيس امك «تاذلا ديحوتل ءامسألا ماظنب اَلِإ مهفُي ال تافصلا ماظن َّنأ
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هلحم

 ددصب هنأ ,ةيريسفتلا جهانملا يقاب نع جهنملا اذه زاتمي :رشع ةيناهث

 دعاوقلا هذه نايبب لفكتيو ءاهفراعم نم تايئزحلاو دعاوقلا جارختسا
 تتشم ريغ نايبب ةيفرعملا تاكنلاو

 هتادافيإو هرودو هتايباجيإ هل ريسفتلا جهانم نم جهنم لك :رشع ةعست

 نمؤي تاىحملا ةمومأ جاهنمف .هتاروصقو هتاقافخإو هصقاون هل نكلو
 ىرخألا ةيريسفتلا جمهانملا 2 دهاشت يتلا تاروصقلا يدافتو يفالت

 ربع متي كلذ لك ؛ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا كلت يف تاقافخإلا كرادُتل
 .تائحملا ةمومأ ريسفت جهنم

 اذهو ةددعتم تاقبط وذ ميركلا نآرقلا َّنأ مولعملا نم :نورشع
 يف نآرقلا ديمجت ينعي ال اذه باطخلا ددعتو ينآرقلا باطخلا ددعت مزلتسي

 تايادب يف ةعطقملا فورحلاب نايتإلاو «همِبنتيبلا لهأل ةيملعلا تانايبلا

 اهانعم قرفُي ال هّنإف [... صعيهك «ن «ق «رلا ملا ,مح ءسي] لثم روسلا

 ىلع ّسيلو ةفلتخم تاقبط وذ نآرقلا نأ ىلع للدي اذهو اهب بطاخملا نّمو



 تاوكككتلا و يوالولا نفومأ ليفت الاكل وتطول كوول توا وو اصمم لل

 را ا ا حل

 ل ةرهاطلا هترتعو 7 يبنلا مهو رشبلا نم ةلثلو نضعبل نايب وع هتاقبط
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 للكُتو هلالظب امهنم الك ءاقلإو هلوسرو هللا ةيالوز: تييبلا نهأ ةيآلو

 ةيروحم ىلع للدي اذهو نآرقلا ريسفت لوصأو دعاوق ىلع اهلظ ثراوب

 يذلاو تاىحملل بن تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم :م ةيزكرمو و

 بطق تيبلا لهأ انتيالو لعج هللا ّنِإ» كوس مامإلا هيلع دّكؤي

 بهوي-تهؤوَت اهو نآرقلا مكحم ريدتسي اهيلع بتكلا عيمج بطقو «نآرقلا
 ."7«ناهيإلا نيبتسيو بتكلا_(ن)

 ةاروتلاف هيلعو .ّيإءتيبلا لهأ ةيزكرم نود نم مهفت ال ةاروتلاف

 كلت مهْمُت ْنأ نكمي ال عرشنملا عمتجملا ةايح مظنتو ةعيرشلل ةموظنمك

 يف دوجوم وه ابو «نآرقلا لالخ نم الإ ةاروتلا يف ةموظنملاو ةعيرشلا
 .هتيب لهأو هك يبنلا ثارت

 تامكحملل هه تيبلا لهأ ةيالوو تامكحملل ةمومألا ىنعم وه اذهو

 . ين قداصلا نع ةياورلا يف مدقت (ى ةيوامسلا بتكلا عيمجلو نآرقلا يف

 اومهفي ْنأ دوهيلا ءاملعو رابحألا نم ةاروتلا لهأ دارأ اذإ هيلعو

 لهأ ةيالو اومهفي نأ بجيف يموظنملا قسنلاب هيلع يه ام ىلع ةاروتلا
 هيف ةيزكرملا ةطقنلاو يزكرم ماظن ىلع ةمئاق ةاروتلا ةسدنه َّنأو 2١ تيبلا

 ._نيعمجأ مهيلع هللا تاولص دمحم لآو دمحم ةيالو يه

 )١( ةيآلا :توبكنعلا ةروس 59.

 )١( .8ح ا/ 8 ص ١ج «يشايعلا رسفت



 00 ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :تلاثلا لصفلا

 نع 858:تيبلا لهأ ةمئأ ةيالو ةمومأ جهنم زيمتي :نورشعو دحاو

 دنع نآرقلا ريسفت يف رمألا فقي ال أب ءىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يقاب

 يف نيعم ٌّدح دنع فقت انف ةيريسفتلا جهانملا نم هريغ فالخب نيعم ٌدح

 .نآرقلا ريسفت

 هنأ فرشألا فجنلا يف ةيملعلا ةزوحلا يف ءاملعلا دحأ ركذي اذلو
 وأ نيرشعو ةسمخ ةدحاو ةيآل ركذ هّنأو ؛ءالعلا دحأل ريسفت سرد رضخ

 ذايبلا دعاوقو ةغللا ا هذه لكو اهجو نيثالث
 ةنيابتم ةديدعو ةريثك يناعمل دحاولا ا لو ةكرابملا ةيآلا ريسفتل

 ليلحتو قمع ىلعو ةغللا كلت ءاَنَغ ىلع لدي ةدحاو نيزاومب ةفلاختمو
 دعاوق عم ةقباطتملا يناعملا كلت جارختساو «قاعألا يف روغلاو رمل

 .حاجنب ةطبضنملا ةغللا نيزاومو

 .تامكحملا ةمومأ رسفت جهنم رايتخا يف هيلع ديكأتلا ديرن ام اذه

 م كي راهطتسالا يف نيراولاو ةيوخللا مولعلا هع اوق نحت تمد

 .ةجح اهلك يناعملا دادعتو راثكتسا نم غلب

 ٌماظن نايبلاو ةغللا ماظن نأ ىلع انجهنم دّكؤيو رّكرُي :نورشعو نانث
 يف رهتشا امك ةدودحم ةلوقم يف ةغللا ملع سبحن نأ ًادبأ نكمي الو ميظع

 انجهنم هضفري اذه نإف «فرعلا رادم رودت نايبلاو ةغللا نأ مهئاسل

 ةمومأ جهنم وهو 80 تيبلا لهأ هيلع دكؤي يذلاو ءراتخملا يريسفتلا

 حتفنم ٌملع ةغللا ملع نإ ىري يذلا 222تيبلا لهأ ةيالوو تاىحملا

 .ةدودحملا فرعلا تاكاردا بسحب سوبحم سيلو

 ةيالو ةمومأو تاىحملا ةمومأ - يريسفتلا انجهنم :نورشعو ثالث



 تن ايحتماا و فالولا فقم ا تامل 2 وة ل ا ا ليك

 ةيملع تانايبك يل قال تيبلا ف تانايبو هيركل نآرقلا ت تانايب 0 اعتي

 انجهنم ىلع ةيفخلا تالالدلا ثحبمو ليوأتلا :نورشعلاو عبرأ

 :ةثالثلا ةمظنألا بسحب فلتخت ةفلتخم عاونأو ماسقأ هل ليوأتلا

 ب يريسفتل د وياي

 هل ق قئاقحلا ماظن ىرتال ىرخألا ةيريسفتلا جهان: :نورشعو سمخ

 بن دئاقعك يه اَّنإو نآرقلا اهنع فشك ثوحب يه اَّنإو نآرقلاب ةلص

 ىلع ًاريثك رثؤي يلاتلاب اذهو «نآرقلا نتم نم ءزج تسميلو نآرقلا اهيلع

 ماظن ؛طقف ناماظن رسفملل نوكيو نآرقلا ريسفت يف رسفملا ةيجهنم

 يف نإف تائىحملا ةمومأ جهنم فالخب «يناعملا ماظنو ءيظفللا لامعتسالا

  :ةثالثلا ةمظنألا ريسفتل اهجهنم

 َّنأو .قئاقحلا ماظن 3٠ .يناعملا ماظن .يظفللا لامعتسالا ماظن
 .نآرقلل رسفملا ريسفت ةيجهنم ىلع قيمعلاو ريبكلا هريثأت هل قئاقحلا ماظن



 000 ااا اا ريسفتلا يف جهانملاو ديجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 ىنعملا نع فلتخي قئاقحلا ماظن نع ةحضاو ةيؤر لمحي ناك اذإ ىنعملا َّنإف

 ةيفيك يف ىّتح هيلع رثؤي هّنإف ةقيمعلاو ةمهملا ةيؤرلا هذه لمحي ال يذلا
 رّسَمملا ًالثمف .ًامامت هنع فلتخيو ميركلا نآرقلا تايآ ريسفتل هنايبو هؤادأ

 دحأ لكك نآرقلا ماظنب ردقلا ةليل ةرجش طابترا ىدم فرعي ال يذلا

 نم ةلمج رَّسفُي ْنأ هنكمي ال نآرقلا قئاقح ماظن يف يتأتس يتلا ثحابملا
 .؟اذال روسلاو تايآلا

 ْنِإو «قئاقحلا ماظن ةفرعم عم اَّلِإ قيقد لكشب رّسفُي ْنأ هنكمي ال هنأ

 يظفللا لامعتسالا ماظن ىلع نورصتقي نيملسملا نم لئاوألا نورسفملا ناك

 ريسفتلا نم طمنلا اذه نأ الإ ريسفتلا يف يناعملا ماظن ماحقإ نود نم طقف

 .ًايئادتبا ريتعي

 زيكرتلا تامكحملا ةموما جهنم ريت يتلا رومالا نم :نورشعو تس

 ةدع ىلع زيكرتلا اهيف يظفللا يلام_عتسالا ماظنلاو انيب !ى ةثالثلا ةمظنألا ىلع

 ددعت وه تافتلالا ةدعاق ىنعمو «تافتلالا اهنمو ضيرعتلا اهنم دعاوق

 ىلع كر تافتلالا ةدعاق فو «كلذ ريغ وأ 5 امههالك وأ ملكتملا

 ربعي ام وهو ةجيتنلاو رثآلا اهيلع بترتي يتلا ةمهملاو ةريطخلا تامولعملا

 اهَّنِإَف ةرصاعملا تامولعملا زاجنإ ةروث عم ىشامتي اذهو «بابللا بللاب هنع

 ةيروحملا الو غلابلا رثآلا اهل يتلا ةقيقدلاو ةريطخلا تامولعملا ىلع زكرت

 ةمومأ جهنمب كلذك طبترم اذهو :عرخألا مولعلا يقاب يف ةيزكرملا

 تامولعملا رئاس رودت اهيلع ةيزكرم تامولعم دوجو ينعي امم تاحملا

 اية هوو تلو غلام لك لدي ثيرتكت ال ككل ا دبع نعزي قرخألا
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 مزالي ملع وهو (تامولعملا مظن) ملعب ةثيدحلا مولعلا حلطصمب ىمسي

 بتري اهيلعو ةرمثمو ةحيحص حبئاتن ىلإ يهتتت ْنأ اهم داري يتلا مولعلا لك
 تاباسحو نيزاومو دعاوق قفو يتامولعم مظن اهيف نوكي نأ ٌدبال رثألا
 .ةرثعبم ال ةبترمو ةصاخ

 عابتا نم نيملسملا رذحي تاىكحملا ةمومأ جهنم :نورشعو عبس

 تامكحملا اودعباو اهيف طارخنالا نم مكايإو تايباشتملا اورذ تابماشتملا
 ةيركفو ةيسايسو ةيدئاقع ةنتف اهيف تاهباشتملا عابتا َنأل هاهوجارنرخو

 يف نإف يللاتلابو «هباشتملا عام علا ف هع يبنلا و نآرقلا رْذَح اذل

 فوس الإو تاىكحملا ةيروحمب الإ ىَدُهو جهو اهل ماقي ال نيدلا ةموظنم

 ال وه ةمومألا ىنعم َّنأو ؛ةنسلا وأ نآرقلا يف ءاوس سباوللا انيلع سيتلت
 .هباشتملاو مكحملا نيب ًدبأ نزاوت الو يواست

 نيرخلاو كاش هن روت نوع راعتلا نمد ل نأ ضان

 .نيرخآلاو هب يدتبت ًاروحم تامكحملا نم لعجا

 ةيالوو تاكحملا ةمومأ جهنم زيمت يتلا ناعم ا كا :نورشعو نا

 ىلإ رظنت نأ بجي ينعي ةمومألا ىنعم نأ وه 2282تيبلا لهأو تاىحملا

 رظنت ال ليذلاو ردصلا نم ةبقاعلا عومجم ينعي ةيعومجم ةموظنمك رومألا

 يف ةينيدلا ةفرعملا يف ةيزكرم ةطقن كانه نوكت نأ ٌدبال يأ تاتشلا ةرثعبم اهيلإ
 مكحمو تاىحملا يهو ةيزكرملا ةطقنلا كلتو ميركلا نآرقلا ريسفت ةفرعم

 ينعي ''[لوسرلا اوعيطأو هلل اوعيطأ] كه+تيبلا لهأ ةيالو يه تاىكحملا
 ةيزكرملا ةطقنلا وه نيدلاو ميركلا نآرقلا دونب رئاس يف تاكحملا مث ةيالولا

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس 04.



 00000 0 ب8 ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 هللا ءاضق يف ىّتح ريسفتلا قئاقح ةحص مظتتتي لاتلابو نآرقلا تاكحل

 ديزيل كل بنيز ةليقعلا هتلاق ام ىلإ رظناف ... ةفرعملا مظتنت يلاتلابو هردقو
 كل قسوتساو ضرأللا راطقأ انيلع تذخأ ْنأ ديزي اي تبسحأ»  :روجفلا

 امو ددب اّلِإ ككلم ام ًاناوه هللا ىلع انو ةمارك هللا ىلع كب َّنأ ...و انكلم
 ءاضقلا ةروص ظحالت الو رومألا ةبقاع ظحالف ©«... ددع الإ كعم

 .؟نمكي نيأ يدجلا دارملا باب ىلإ رظناو ردقلاو
 نيكي ا يول وداقتلا# نعت نبك ز طغسوملا فونت

 سفن هئاعد يف ءادهشلا ديس 32 نيسحلا مامإلا لوقي اذل رومألا ةبقاع يف

 نإو ينعأو هبتكر وه ءيش ينرضي مل ينتيطعأ نإ يحلإ] :هنومضم ام رمألا
 0 [ ودفن نووقت ل تعا

 ل راثلا نع َيزْخ نفل ةكرامملا ةيآلا هتلاق ام ةبقاعلا ف طباضلا
 0 506 ف محلا

 لهأ ةيالوو تاكحملا ةمومأ جهنم يف يفكي ال :نورشعو عست

 ناك ْنِإو  طقف ةغللا مولع يف نيزاومك روهظلا نازيم ةحص 2# تببلا
 روسلا وأ طقف ةددعتملا اهتارقف يف ةيآلا ماجسنا يفكي الو - هنم ٌدبال اذه

 نم ربكأ يه يتلا ةيزكرملا ةطقنلا فلاخي ال نأ يغبني لب اهتايآ يف ةدحاولا

 . 2590 تيبلا لهأ ةيالوو لوسرلا ةيالوو هللا ةيالو يهو تامكحملا

 ةيريسفتلا هاا يقاب نع راتخملا انجهنم زيمتي :نوثالثو دحاو

 ريسفت ذخأت جهانملا كلت ّنأب ؛ميركلا نآرقلل ةيوحنلاو ةيبدألاو ةيوغللا

 ةطباض وأ ديق الب رَّسَمملا هب لقنيو .دعُبلا يداحأ يأ طققف يبدأ نولب ةيآلا

 .186 :نارمع لآ ةروس (0)



 تاي كحكلا و فلولا قوما لكتسسفلا د دول قا "

 وأ ًالثم يوغللا بدالا دعاوق نم هنأ وه ةريخألاو ىلوألا ةطباضلا الإ
 . خلا ... وأ يغالبلا وأ يوحنلا

 يري

 00 0 ع اهب زيمتي يتلا رومألا ن نم رندا نانثا

 .يحولا ةسردم نمو هو 840تيلا 71 ةهسردم ل نم ةمومألا جهنم

 هباش امو ةينافرعلاو ةيفوصلاك ةيمالسإلا قرفلا ضعب هتدمتعا دق ناك نإو
 ؟ال وأ ةحيحصلا ةروصلاب قّبَط له جهنملا اذهل مهقيبطت ىَدَم هنأ امأ ءكلذ

 ةمومألا جهنم وهو راتخملا جهنملا اذه ةركف لصأ نأ انمبي يذلاو

 9 دابا

 يذلا جهنملا هَّنأِب تامكحملا ةمومأ جهنم زيمثي : :نوثالثو ثالث

 ميس يعمم 82!/تيبلا لهأ تاياور هيلع

 .فارحنالاو فعققلا لإ يدؤي هباشتملا عابتا نأ ؟تابماشتملا عابتا نع

 وك باكلا ضعب نونم ١ 00 أ ضعب نود ضعبب نايإلاو كسمنتلاو

 لذا اذهب فلات ناوإلا نع لغنملا نفهلا»نارآلا نانا "1 وك
 هاذه فلو

 ها 6 و

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس 86.



 ا ل ل م ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 جهنم ةاعارم مدع اهببس نيملسملا قرف يف تأشن يتلا ةئطاخلا ةيداقتعالا

 .22تيبلا لهأ ةيالوو تامكحملا ةمومأ

 ام ىصقأ يذلا يعوضوملا ريسفتلا نم ىرخأألا ةيريسفتلا جهانما ام

 ا ل ل ل ل ا

 ىلع هيف رسفملا رِصّتَقَي ذإ مظعأ رمألاو ,يئيزجتلا ريسفتلا وأ ءروسلاو

 لوزنلا باسأ ريسفت بحاص اذكهو «هيف وه يذلا عطقملا ةظحالم

 ظحلي ِهّنإف يبدألا ريسفتلا بحاص اذكهو .طقف لوزنلا ببس ظحالي

 ريسفتلا بحاص اذكهو ءاهريغ ةظحالم نود هصخت يتلا ةيبدألا رومألا

 ريسفتلا ىّتح لب «نآرقلاب نآرقلا ريسفت وأ يغالبلاب وأ يفرصلا وأ يوحنلا
 .خلا ... يراشألاو ينافرعلاو يلقعلا

 وحن ىلع هذه تركذ اَّنِإ  ريثكلا اهريغو ةيريسفتلا جهانملا هذه َّنِإف
 ةمكحملا تايآلا ةروطخ ظحلت مو ًانزو مق 1 فسألل  رصحلا ال لاثملا

 .لسلستلاو ةبترلا يف يلمعلا بسانتلا َعْري ملو ءاهتيمهأو

 ةدحو تاذ اهَّنأ تامكحملا ةمومأ ةجهنم هب زيمتت يذلا مهملا ء ءىشلاو

 نأ نم نيثحابلا ضعب هب عرذتي نم مظعأ يه ةيزكرملا ةنميهلا اهل ةيزكرم

 ةدحوب زيمتت ال اَّنأ رابتعا ىلع تاىحملا ثحبب مامتهالا وأ كّسمتلا مدع

 وه ام ىلع ةنميهملا ةيزكرملا ةدحولا ةيمهأ ردقب مهملاب سيل اذهو ءعوضوملا
 .ةبترلا يف اهنود

 ىلع ةبترتملا راثآلا َّنأ تامكحملا ةمومأ جهنم زيمتي :نوثالثو ةعبرأ
 لامعتسا ةدعاق يف  ىظفللا لامعتسالا ثحبم يف ةصاخ هتمظنأو هثحابم
 ةيروصتلا ةلالدلا نم تالالدلا لُك ةنجبح وه - ىتعم نم رثكأ يف ظفللا
 .- ةيدجلاو ةيميهفتلاو ةيلامعتسالا ةلالدلاو



 ةايصحتخا او يالولا ةفؤمأ قكليتكلل هدا كاس الا باي م م مس يشل "1

 لادلا لامعتسا ةدعاق ىهو ةفيرشلا ةدعاقلا هذه يف ثحبلا ساسأو

 ضرع يف ددعتملا ةدارإ عانتما مدع ىلع ةمئاق ىنعم نم رثكأ يف يظفللا
 يف يميهفتلا ىلإ يلامعتسالا ىلإ يروحملا لولدملا وأ ىنعملا نم ًاءدب دحاو
 دوجوملا راسملا نيب ةوجف ثدحي سيل ةدعاقلا وهذه ىلع ءانبلاو .ءدحاو ناسل

 دجوي لب .بسحف تامحملا ةمومأل يريسفتلا جهنملا اذهو نيرسفملا هيلع

 نيذلا ةيمالسإلا مولعلا ةفاك هيلع يذلا جهنملاو راسملاو ءانبلا نيب ةوجف

 ىلع دجت |منيب دحاو ناسل يف دارملا ةيدحأو ىنعملا ةينادحو ةغل ىلع هيف نونبي

 هيعارصم ىلع حوتفم بابلا نأ نم تامكحملا ةمومأ جهنم :م يف ًامامت سكعلا

 ةدحاولا ةيظفللا ةلادلل ىنعملا ددعت لامتحا نوكي نأ وهو طئارشب ّْنكلو

 .ملع لك يف ةطبضنم دعاوقو طباوض بسح وه

 ةيريسفتلا جهانملا ضعب ادع اهعيبج ىرخألا جهانملا يقاب اًمأو
 اهّمإف خلا ... وأ يفئاطللا ريسفتلا وأ يراشإلا ريسفتلا وأ يليوأتلا ريسفتلاك

 ةيدحلاو ةيميهفتلاو ةلائعشالاو ةيروضتلا تالالدلا لك ةيجح ىرت ال
 ةيريسفتلا جمانملاف ة ةيميهفتلاو ةّيدحجلا ةلالدلاك اهضعب ةّيجح ىرت نو

 نيم عر ويللا نأ رت : ائاد تايكحملا ةمومأ جهنم ريغ ىرخألا

 نم دارملاو ءيدجلاو ىميهفتلاو لامعتسالا ديعص ىلع ينادحو رّوصتلا

 ةيلامعتسالا يناعملا ا لاععتسالا ديعص ىلع دحاو وه ينادحولا

 ةّيميهفتلا يناعملا نيب نم دحاو ىنعم ديري يأ ميهفتلا ديعص ىلعو ةددعتملا

 .دحاو يدج ىنعم هنم داري يدجلا ىنعملا اذكهو «ةددعتملا

 نع يلامعتسالا دارملا ددعت ىلع نونبي دق تالاح لا ضعب يف ناك نإو
 كانه نأ ىلإ تافتلالا عم ءيدجلا نع يميهفتلا ددعتو يميهفتلا دارملا
 دارت نجوي .نأب :ئوغللا ل يلامعتسالا روهظلا بسحب ناعملا نم تاقبط



 0000 ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 .قباطي ال دقو قباطي دق يدجو يميهفتو يلا عتسا

 ةيريسفتلا بهاذملا يقاب لوقن نأ ديرن الو هولبقي رادقملا اذهب مهو

 ةّرملاب ةبطشنمو اهل رود ال تاىحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم ريغ ىرخألا
 يعوضوم او يبدألا ريسفتلاك ةحصلاب اهل دهشُي ة ةديدع جهانم كانهف ءالك

 تناك ْنِإو ةنميهلا رود اهل سيل ْنكلو نيعم ٌرود اهلف خلا .. .و يراشإلاو

 .تامكحملا ةمومأ جهنم عم فالتخالا مامت فلتخت

 تنل اعل :ةيالاوب هنوف ف نيديملا واللا نأ هبة رفتقلا خو

 يعدن الو نارقلا ريسفت يف جهلا اذهل موسرم رود وه تاحملا ةمومأو
 تايآلا نم هفشكتسن نأ عيطتسن يذلا يئاهنلا جهنملا وه اذه نأ
 لبقتسملا يف ليج يتأي - رومألا قئاقحب ملاعلا هللاو ابر «تاياورلاو
 لهأ ملعف الإو ءجاهنملا اذه نم مظعأو ربكأ نميهم جهنم فشكتسيو

 ادادم ٌرْحَبلا ناك ول لق» «ذفني ال طيح 2 تيبلا لهأ تاراولا قيل تيبلا
 سس ريعق م

 ةَعس هدب نب هيرو لأ ةرحجش نب ضَْألا ين امنأ ولو » ٠ 174 يِبر تاكل

 0 للا تناك تدع م رحم

 نآرقلا ريسفت يف تامكحملاو ةيالولا ةمومأ جهنم نأ لوقن ْنَأ عيطتسن

 ريغ ليجنإلا نم يقابلا رادقملا ريسفت ىلع ىَّبح نميهم لب ؛ ؛نميهملا وه

 دهعلا ليجنإلاو ةاروتلا عابتأل ةيادهلا عيطستنو ةاروتلا اذكو .«فرحملا

 ءايحإ عيطتسن فيرشلا تيبلا لهأ جاهنم ةكربب ىرخأ ةرابعب وأ «ميدقلا

 .مهفيز ذبننو ليجنإلا نم ديدسلاو ميلسلا رادقملا

 )١( ةيآلا :فهكلا ةروس 9 ٠١.

 )١( ةيآلا :نامقل ةروس /71.



 تاريكحسلاو ةيالولا توا نتف وتوك دا و <«

 حيحصلا اهنم يقابلا رادقملا ذقننو ةاروتلا ءايحإ عيطتسن اذكهو
 تافيرحتلا وأ ينوساملاو ينويهصلا بعالتلاو فيرحتلا نع ميلسلاو
 احب مولا نيفعصتسس مهارت دوما عانأ نم اريك نإف ةنيدحلا ىزحألا
 .ةينويهصلا ةكرحلا عم ةلكشم مهلو دوهيلا تاماخاحلا لاجر ريبك

 ةيدوهيلا يف ديدج ٌفيرحت نعت ةينويهصلا ةكرحلا ّنأ حضاولا نمو
 يف بعالتو ةاروتلا صوصن يف بعالت نم ةقباسلا تافيرحتلا نع ًالضف
 يذلا ميظعلا جهنملا اذه تاكحملا ةمومأ جهنم َّنأ الإ ءليجنإلا صوصن
 نحن إف زيزعلا هللا باتكل فارحنالا نم ةيامحلا عيطتسي هددصب نحن

 جهنملا اذه ْنِإ 222 تيبلا لهأ تانايب بسحب هّنإف 00 هل ان ركذلا

 . عمجأ ء ءامسلا بتكو لب نآرقلا ىلع ظافحلاو نامألا ءاطعإب زاتمي

 ةاروتلا نم ةيقابلا ةيقبلا ءايحإل ةدشانم قلطُت ْنَأ اندرأ اذإ :ةصالخلا
 عم ةعوبطملاو نيقباسلا ءايبنألا فحص نم ةيقابلا ةيقبلا ذاقنإو «ليجنإلاو

 جهنم ىلع دامتعالا انيلع ءءامسلا نم تلزن يتلا بتكلاو ميدقلا دهعلا
 ثارتلا يف ىّتح سنأن ابر لب كت يبلا لهأ ةيالوو تائحملا ةمومأ

 نع هذقنن نأ عيطتسن ىرخألا ةيمالسإلا سرادملا دنع دوجوملا يوبنلا

 ءاسلا ثارت يف بعالتلا ةيلمع َّنأل ؛فذحلا نعو سمطلاو بعالتلا

 لهأو نآرقلا ةيصوتب اهل ذقنملاو ا ظفاحلاو ليج دعب ًاليج ثدحت
 .تامكحملاو ةيالولا ةمومأ جهنم يأ جهنملا اذه وه ةديكألا كين تيبلا

 كيرا اوي رع ايكح رق راورعمللا ورءاوسملا يام دك دوو

 ىده وهف قفاو امو در وهف ةنسلاو هللا باتك فلاخ َنإف] هللا باتك ىلع

 )١( ةيآلا :رجحلا ةروس 9.



 كي ب ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 يف رادملا َّنأ ىلع ّلدت يتلا نيقيرفلا نيب ةضيفتسملا تاياورلاو «[.. زوفو

 وهف ةنسلاو هللا باتك قفاو ام وه ةياوغلاو باوصلا يف ةفلاخملاو ةقفاوملا

 .ةياوغ وهف |هفلاخ امو رونو ةيادهو كح

 طقف ّسيل تاكحملا ةمومأ جهنم ىلع ةبترتملا ةينايدألا راثلاف هيلعو

 بتك ظفحو لب نآرقلا ظفح ديعص ىلع (َّنإو نآرقلا ريسفت ديعص ىلع
 حيحصتلا ةكرح ءادبإو لب رثكأو رثكأ فيرحتلا يف جذانلا نع نايدألا
 نيملسملا لبق نم لازت الو تلذب يتلا دوهجلا ركتن ال اًنإو ديدستلاو

 ةيؤرو تببلا لهأ جهنم نم ًاقالطناو اهنم جّرعملا ميوقتو نيدهعلا ةساردل
 ةيمالسإلا ةّيبهذملا ىتح حيحصت يف ميركلا نآرقلل 88 تيبلا لهأ

 ىلإ جاتحن الو تاىحملاو ةيالولا ةيروحم ينعي اذهو ةيوامسلا نايدألاو

 ىلإ تافتلالا تاىكحملو تيبلا لهأ ةيالو نم ةيميلعت ةتافتلا نم رثكأ

 هلئَط يبنلا ثارت يف وأ ةروتلاو ليجنإلا يف ةدوجوملا ةحيحصلا تامكحملا

 .نيملسملا سرادم رئاسل

 ىنعم ريسفت يف تاىكحملا ةمومأ جهنم زاتمي :نوثالثلاو سماخلا

 يقاب نم ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق يف ديحوتلاو ةدحولا

 تيبلا لهأ جهنم يف ديحوتلاو ةدحولا نأ :عرخألا ةيريسفتلا جهانملا

 دارملا (َّنإو الك ءعوضوملا ةدحو وأ ىنعملا يف ةدحولا اهنم دوصقملا تسيل

 اهلفكتت ماظنلا ةدحوو .ةموظنملاو ماظنلا ةدحو وه لاععتسالا ةدحو نم

 فالخب دعاوقلا نيب براضتلاو ضقانتلا مدعو مولعلا يف ةحيحص دعاوق
 ةدحو يأ لامعتسالا يف ةدحولا نم دصقت اهَّئِإَف ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا

 اهتجيتن ةيبلس راثآ هيلع بترتت قّيض ىنعم اذهو ؛عوضوملا ةدحوو ىنعملا



 تايصسعلاو ةقالؤلا ةموحأ نفمبفت تنك ا ال <«

 .اهنيب |ميف دعاوقلا براضت

 تناك ّنِإَو اهمظنيو اهدحوي ماظنلا ىلإ جاتحت ًاضيأ ماظنلا ةدحوو
 يذلا ماظنلاو عوضوملا ةدحو نعو ىنعملا ةدحو نع فلتخت ماظنلا ةدحو

 ةيالوو ىلاعت هللا ةيالو يأ  ةيالولا مث نمو زكرملا وه ماظنلا ةدحو دجوي

 مظانلاو هيكل وسرلا ةيالول ةمظانلا يه هللا ةيالوو ةييمركألا لوسرلا
 2نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ْةئننيِنمؤملا ريمأ  رشع ةثالثلا ةمئألا ةيالول

 ةلوسرلا ةيالوو هللا ةيالو وه 222نيسحلا ةيرذ نم نيموصعملا ةعستلاو

 مظانلاو روحملا يه ة2تيبلا لهأ نم ةمئآلاو لوسرلاو هللا ةيالو اذكو

 اهتحت مل ةمظان ىه ةقبط لك تاقبط ىلع ًاضيأ ىه تاىكحملاو تاكحملل
 ٠ ١ لك

 جهانملا يقاب نع قرتفي تامكحملاو ةيالولا ةمومأ جهنم َنإف هيلعو

 يف سيل عفادتلاو تاتشلا ىري ةمومألا جهنم َّنأ وه ىرخألا ةيريسفتلا

 نأ ةمومألا مهنم يري لب ؛ةدحاو ةيآو ةدحاو ةلمج يف اهددعتو يناعملا رثكت

 مهكسمت مدع ببسب يه قئالخلا ةقرف لب ةيرشبلاو ةمألا ةقزمو تاتشلا

 نإف هيلعو .تامكحملاو ةيالولاب كسمتت 1 اذإ تتشنت تعتق قئالخلا نإف ةيالولاب

 .ةكلهلاب عقوي اهب كسمتلاو تابباشتملا ىلإ عوجرلا

 تامكحملاو تيبلا لهأ ةيالول ةمومألا جهنم :نوثالثلاو ةسداسلا

 «ةدحاولا ةيآلال يناعملا رثكت نم فوخلا مدع نم هجهتني يذلا َرّسُملا نئمَطُي
 ماظن كرت اذإ لصحي نآرقلاب بعالتلا (َّنإو نآرقلا نم بعالت سيل هنأو
 نآرقلا يف تامكحملاو ةمئآلا ةيالو ةمومأل ةيروحملاو ةيزكرملا ةدحولا

 .تتشتو عورفلا بهذت كاذنآف ميركلا



 000000000 ريسفتلا يف جهانملاو ديجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 تفاهت مزلتسي ال ةدحاولا ةظفللا نم يناعملا ددعت نأ لإ انام

 نيزاوملا ىلع هيف : ريسلا ّنأل ؛ةيالولا ةمومأ جهنم ىلع يناعملا براضتو

 تَرَّسضو ْتَّرَصَح يتلا ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يقاب فالخب دعاوقلاو

 .عوضوملاو ىنعملا ةدحوب ةدحولا ىنعم

 تايآلا نأ تامحملاو ةيالوا ةمومأ جهنم زيمتي :نوثالثلاو ةعباسلا

 ايف ةريعاولا آلا نأ عفا عقاولاو «تاقبط ىلع يه تابباشتملا اذكو تامكحملا

 نم تاقبط كلذك : ةهاشتملا ةيآلاو ةمكحملا تالالدلا نم تاقبط

 ةروغوب فنا عملا :ةنورخت اهنا ةنيعاولا كلا نو ةيناكتلا ةلالولا
 را راو فروخ قادبصم اه روصق [١ هيأ هنعناولا كلا نأ و هتان ا فطل
 .856تيبلا لهأ ةيالو مث ٌةكيَءلوسرلا ةيالوو هلل

 ةيآلا يف تابباشتملا ىلإ لصت ْنأ ىلإ تاقبط ىلع تامكحملا ْنْذِإ

 نآرقلا تايآ عومجم همسرت ال ماظنلا اذهف هيلعو ةيهانتم ريغ يهو ةدحاولا

 ةلمجلا ظاحلب مسريو لب «ةدحاولا ةيآلا ظاحلب مسي لب «ةروسو ميركلا
 نم ةدحاولا ةملكلا ظاحلب مسرُيو لب ةدحاولا ةيآلا لمح نم ةدحاولا
 .ةدحاولا ةلمجلا ضاعبأ

 .ةغا موصعملا ةردقب اَّلِإ نوكي ال عسوتلا اذه لثم َّنِإف لاح يأ ىلعو

 :لوقن نأ نيبو «ءيشلا اذه نم ةردق دجوت :لوقن نأ قرف كانهو
 204 هلو مَ انامل ديل ب اطيح مل ان رك ازا كل وأ ةذودوم وعلا ولم

 نيل ان دندن سيق كلا نإ  :هركذ ريدجلا نمو

 )١( ةيآلا :سنوي ةروس 4.



 تايكتمللاو فالولا يوما ليفت كا اال ناد م "4

 ىوتسم ىلع ىّبح «ةكرابملا هتادرفم يفو لب «ميركلا نآرقلا تايآ عينج
 .تابءاشتملا اذكو ءاهدراومو ةيبدألا ةدعاقلا قيبطت

 ني هل اوُيِطَأط ةيآلاب ّرم امك - تامكحملا قيبطت قيداصم زربأ نمو .
 ةّسلكو )» ىلاعت هلوقك تاهباشتملا ىلع قيبطتلا اذكهو 204كب را يو لوس
 كر الإ . 204 ةرضأ ار ىلإ ةرضا ذوب ةوجو )» وأ 4 ُهْنَم وو مم ىلإ 2

 20 4كم

 ةدرفم لك يف يرجي تابماشتملا اذكو تامكحملا ماظن نإ :هيلعو

 .هيف قّبطت ةدعاق لك يفو نآرقلا نم ةدرفم

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس ١/١1.

 )١( ةيآلا :ةمايقلا ةروس 2-75 77.

 ) )0ةيآلا :ماعنألا ةروس *٠١7.



 نايبتلاو ميلعتلا يف ّةموميقلا

 ىلع تّلد دقو «باتكلا ملعم هّنأ يي يبنلا ىلع ةاقلملا فئاظولا نم
 ميلعتو نايبتب #ميركلا هيبن ىلاعت يرابلا رقأ ةددعتم روس يف تايآ كلذ
 يف ثعب يذلا وه 00 مادو كبيس يصدم

 . "1744 ةنكحلاو باكا ُمُهُملَعيو مهن كر هاا مهل ولم 00 وس نمل

 0 يو و سا

 ةةلصوأو نآرقلا يلا

 ةءارق ادع ءاضتق الاب الكا نم وي الادا ىلإ تافتلالا يغبنيو

 ةءارق ريغ ىرخأ ةريثكو ةميظع يناعم اهل ةوالتلا نأ الع «نآرقلا ظافلأ

 ما أ لوكا اناحسو قادت نإ ةمكشا نع مف 1 ىويدا ركل ةقاقلا

 اذه  ىلاعت هلل اثاح  طقفو طقف نآرقلا تايآ ظافلأ سانلا ىلإ لصويو

 دهشأ» همهم دقتعن امو 840تيبلا لهأ ةمئأ ةرايز يف َدَرَو ام ىلإ ًافاضم

 دّوجي هتفيظو اغا موصعملا نأ لقعُي ال اذإ ؛هتوالت قح نآرقلا تولت كن
 هنأ اَّلِإ مهم رمأ نآرقلا تادرفم ظافلأ ديوجت ةلأسم تناك ْنِإو ءطقف نآرقلا

 .بسحف ىنعملا اذه ىلع ةوالتلا رمأ رصتقي ال

 تاماقمو لزانم نم ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو ف

 .مهدنع ةعاطلا يمنُيو يصاعملا نرد نم مهيفصيو هموق يكّري هنأ ع يبنلا

 ةمكحلاو باتكلا مهملعي طقف هتفيظو تسيل يهنأ حضاولا نمو

 .؟ ةيآلا :ةعمجلا ةروس )١(



 تانيضكحتتلاو ةنالولا فقفأ لتنسيق موو عا كلا ني يما ١"

 ملعم هّنأب مهملعُي اّنإو «نآرقلا نم ةكرابملا تايآلا ظافلأ مهيلع أرقي نأ

 ةيةلوسرلا ةيجح نإ  ىلاعت هللا ءاش نإ اضيأ قأيسو - مدقتو .باتكلا

 هالو يجا ماع نع ولك ماعم ادعو احلا لو نب نياك تييرعأو

 كل مهلَع وم مه الور مهي ْثَسأَو امر 0 3

 9176 ميكا زعل تأ نهرو ةكجلاو باكل هلو
 ا ل ىلا نامل نمر كاي هدانا قاس

 وبك 0

 001 نس 201

 مهضعب ناك ْنِإو «نايبتلاو نايبلا ةمءايبنألا ديس فئاظو نم تنيب
 ار ير كبلات حلا وص

 عل يلع نإ هب لجل ناس ب كرت الإ :ةمايقلا ةروس يف ءاج ام 0
 لا ههم مار

 هد عن نه تا انآ ذو

 لكل نأو دارتلاو نابل نوبت زد راكزاتكا ن١ عيضازلا نمر
 را لا

 نأ أطنملا نم هنا 1 افرول تاور ب ا

 )١( :ةرقبلا ةروس ١79.

 ) )0ةيآلا :لحنلا ةروس 6 5.
 ) )5ةيآلا :ةمايقلا ةروس ١4-1١5.



 0000000 00 005208 .ريسفتلا يف جهانملاو تيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 يملع ردصمك هاطاعتن ْنَأ بجي لب ءطقف ةيدبعت ةيجحك نآرقلا عم لماعتت
 نع دبعتلاو ةدابعلا بتارم ىلعأ ْنأل ؛ةيدبعتلا ةيجحلا نم مظعأ يميلعتو

 .ملعو ةفرعم

 باتكلا مأ يهو تايمكحم تايآ هيف نآرقلا 93 نئبلاو حضاولا نمو

 .خلا ... و خوسنمو خسانو صاخو ماعو ديقمو قلطمو اياشنم -

 ىلاعت يرابلا ٍبصنُي نأ نود نم هسفنو هملعتي نأ رشبلا عسوب ٌسيلو

 قلطم هبيصت نأ نم ةيآ ىلاعت يرابلا ىأن ةيبيغ تاماقم نآرقلل نأل لعق

 - :وهو ًالوأ العم بصنو كلذل نينيعم سانأ صح اَّنِإو رشبلا لوقع

 هللا ءايبنأ يقاب ن ونررم اقل اذهب همصخ هيعمل لوسر-:لّوألا ملعملاو

 .ءايصوألا ديس قا نينمؤملا ريمأ مطوأ هدعب نم ةةطهؤايصوأو هلسرو ىلاعت

 - :كلذ ىلع ةلادلا تايآلاو

 . 97 ملا يف نحس لل الإ ليو ملي نو ) :ىلاعت هلوق :اهنم

 نوملعمو ملعلا يف نوخسار كانه هدعب ةكءايبنألا ديس تايح

 مهنم اوملعت

 , 04 مليلا انو نزلا روُدُص ياسا ٌتَاَوُه لإ» :ىلاعت هلوق :اهنم
 ملع ةنيزخ ةبيع مهدنع نيذلا ءالؤهو نوملعم مهو ملعلا اوتوأ يأ

 .نآرقلا

 ا 0 نولكت باك يف مك نر 57 :ةعقاولا ةروس يف :اهنم

 .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(
 .49 ةيآلا :توبكنعلا ةروس (")



 تايكحشتلاو ةنالولا ةئوفا زاكي دة يل "1

 ؛ىلاعت هريغ مّلَعُم ىلإ جاتحن الو هللا باتك انبسح :لاقو مهوت نمو

 هللا وهو باتكلا بحاص وه باتكلا ملعم ْنَأو ىلاعت هللا نم باتكلا َّنأل

 .ىلاعت

 لوألا مّلعملا وه ىلاعت هللا وهو باتكلا بحاص نأ مّلَسُ :باوجلا
 :ةيبيغلا هلزانمو هتاماقم نايبو هباتكل ىلاعت هللا ميلعت ىلإ نوجاتحم اننأو

 .نلا مو نينو معو هلاطو محم نيدو

 ىلاعت هللا وه لوألا ملعملا َنأو ىنعملا اذه ىلع دّكؤي نآرقلا كلذكو

 نوعيطتسي ال مه اهب رشبلا نأ ابو« 4 هاب اً نإ مثا» ةمايقلا ةروس يف امك

 ملعم بيصنت نود نم ةيلاعلا ةيبيغلا تاماقملا كلت ىلإ اولصي نأ اوغلب |مهم

 ىبرقو هييبنلا مه ىلاعت هللا وهو لوألا ملعملا دعب كلذ انل نيبي يهلإ

 رشبلا عم ىلاعت هللا ةقالع نأل ؛ءامسلا نع عاطقنا كلذ يف ّسيلو هيي يلا

 ناك ْنِإو ««نيرمأ نيب ٌرمأ ضيوفت الو ربج ال» ةقالع نم قلطنت ًائاد يه
 تسيل اََّنَأ الإ ةيلاعلا ةينيوكتلا تاردقلا كلت رشبلا يف عدوأ ىلاعت هلل

 نيرمأ نيب ٌرمأ لب «ربجلا مامت الو ضيوفتلا مامت رشبلا ىلإ ةضوفمو ةدنسم
 هذه نم قلطني هريغو موصعم نم رشبلل هيطعي يذلا ىلاعت هللا ملع كلذك

 ("7«.برمأ نيب ٌرمأ ضيوفت الو ريج الا ةدعاقلا

 ميلعتل لهأتي نَّمب نآرقلا حّرصي اهريغو ةكرابملا تايآلا هذهو
 لب دعبتسيو برغتسي مهضعب فسأللو ْنكلو «ةريثك تايآب مهصخو ةيرشبل ةنبلا

 )١( ا/ال ةيآلا :ةعقاولا ةروس 4/.
 )( /ديحوتلاو ,« /١ج «يفاكلا 17 ١.



 00 ريسفتلا يف جهانملاو ديجهنملا :تلاثلا لصفلا

 نوملعم هدعبو صاخ لو ملعم هسفنل نآرقلا دصري نأ دمر كتبو

 الو ركنتسي ال صصختلا تاذ سرح ريشبلا بك لك ام .نوصاخ

 .بيرغ ءيش اذهو هيلع ءالدأو ءاصخأو ءافكأ دوجو نم ضعبلا برغتسي

 نويوامس نويهلإ نوملعمو ملعم هل نأ هتوص ىلعأب يداني نآرقلا

 نآرقلل يهلِإ يوامس ملعم بصن يف روذحم دجوي لهو .ىلاعت هللا نذإب نويندل
 ًالطعم نوكي فيك ؟ًالطعم نآرقلا لوقي نأ دحأ ناكمإب له اذه دعبو ؟ال مأ
 .8/هتيب لهأو هع يبنلا مهو لِعَمُمو مِلعُم هل نآرقلا دصر دقو

 ذايعلاو ينعي ال ىملاعت هباتكل ىلاعت هللا لبق نم ميقلاو ملعملا بصنو

 لب الك  رشبلا نع نآرقلا ءاوزأ - سكعلا وأ نآرقلا نع رشبلا ءاوزإ هللاب

 يف يه يتلا باتكلا لزانم ىلإ اولصي يكل رشبلل رسج دم وه ملعملا ُبصَن
 ةيبيغلا تاماقملا كلت ىلإ رشبلا لصي فيك الإو رشبلا لوقع نع ىأنم

 .نيبملاو ملعملا بصن قيرط نع الإ كلذ متي ال هنأ اهنم ديفتسيو
 ّسيِل اذه َّنإف ىلاعت هللا نم نذإبو يحلإلا ملعملاو ميقلا بصن دعب ْنذِ

 تاماقملا نم ةدافتسالل طيشنتو ليعفت وه لب رشبلل ءاوزإو ديمجتو ليطعت

 ناكل  تاقبط هيف يذلا  لزانلا فرطلا ىلع رصتقا ول ذِإ ,نآرقلل ايلعلا
 ةيبيغلا تاماقملا ىلإ لصن 1 فوس هّنأل ؛نآرقلا قئاقحل ةعاضإ نم عون اذه

 .نآرقلل ةيبيغلا لزانملا كلتل ديمجت اذه نوكي فوسو ىرخألا

 ىلع فوكعلاو كّسمتلا ىلع ةبترتملا ةجيتتلا ىه ام :لؤاست كانهو

 .؟باتكلا رهاظ ىلع باتكلا ليزنت

 ىلع اهب كّسمتلا نكمي ال ًادج ةرطخ ةجيتن ىلإ يدؤي اذه :باوجلا
 ْنَأ ىلإ يدؤي ِهّنإف طقف كلذب انكسمت ول هّنأل ؛9هل تيبلا لهأ ةسردم ىنبم



 تايكحسلاو تالولا يوما زيتا م دا و ا م يعم فل

 ظوفحملا حوللا نعو نونكملا باتكلا نعو باتكلا مأ نع انيديأ عفرن
 هنم مزلي اذهو «نآرقلل ةيبيغلا تاماقملا يقاب نعو نيبملا باتكلا نعو

 ةيقب نع رشبلل ءاصقإو باتكلا عييضت لب «ديمجت وهو ادج ريطخ روذحم
 .ميركلا نآرقلا تاماقمو لزانم

 نينفتا نأ ليوأتلاو ووهظلا ةلدأ نسقن ف :لاعت: هلا ءاش نإ: قاس
 هنأو «نآرقلا تاماقمو لزانم ىندأ نم ىه باتكلا ليزنتو باتكلا رهاظ

 نم اّلِإ قيقد ليصفت يطاحإ لكشب لزانملا كلت صانتقا رشبلل نكمي ال
 هللا ءاش نإ هحيضوت قيس امك رشبلل نيملعمك نآرقلا مهبصنو مهَّصخ
 .ىلاعت



 ةيعم ةيجح رهاظلا ةيجح - : را نا مطل قأيس

 0 ل باتتكلا نيب

 ةناعإب الإ | رشبلا رودقمب سيل همارتب نآرقلا رهاظب ةطاحإلا َّنأ وهو
 هتيب لهأو هيَ كك يبنلا ىلاعت هللا دعب لّوألا ملح مهو ىلاعت هللا مهافطصا نَم

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ مهيلع

 ةيجح َّنأ  :وه عبارلا ملعملا يف نايبلا هيلإ يهتتي يذلا ناهربلاو
 .ةيعم ةيجح ينآرقلا رهاظلا

 جهنم ىلع ًادقن لّجسُت يتلا تاذخاؤملا ىدحإ يه ةجيتتلا هذهو
 نم :يئابطابطلا نيسح دمحم ةمالعلا هانبت يذلا نآرقلاب نآرقلا ريسفت

 .هريغو ةنسلا لهأ نم رانملا ريسفت بحاص اذكو «راربألا ةيمامإلا ءاملع

 .:نآرقلاب نآرقلا ريسفت جهنم ةركف

 ةردقب ينأرقلا روهظلا نم رهظتسي نأ رّسَمْلا وأ دهتجملا دّرَمتَي ْنأ يه

 لكب طيحي يذلا ىنعملا اذه ناك ًءاوس .هرهظتسي يذلا ىنعملا اذه هسفن

 وأ ًاينافرع وأ ًايفسلف وأ ًايفرص وأ ًايوغل وأ ًايغالب وأ ًايوحن نآرقلا رهاظ

 ال مولعلا َُك َنإف خلا ... وأ ًايجولويسف وأ ًايوايميك وأ ًايوايزيف وأ ايْبَط
 .ميركلا نآرقلا يف ةدوجوم قئاقح

 11 دب تل روم عاب ةلاتإلا داون وكان هلو



 نيكل او ةيالولا ةفومأ وكس كلا ا دكا هل د ع فلا

 نأ رافق كع هدع يع تسل ةدرتس نارقلا هي نأ لايك

 نورخآلا ناك اذإ حيحص اذهف «سانلل ىدهو نايبو نيبم ٌرون نآرقلا
 ةيادهلا كلت باعيتسا ىلع نيرداق يبهتيب لهأو يبنلا ريغ  مهدرفمب

 .داشرإلاو

 يح

 هاري يذلا هجهنمل لدتسا ايا ناك أَو

 تاياورلا انل همس رب يذلا حجهنملا وه اذه نأَف هتعانقو هتيور بسحي

 اذهل ةديدع هوجوب «مالسلاو ةالصلا لضفأ مهيلع ىدهلا ةمئأ نع ةدراولا

 .82تيبلا لهأ تاياور نم ةمالعلا هطبنتسي يذلا ينآرقلا جهنملا

 ديسلا هراتخا يذلا جهنملا اذه يف ام ركتن اننأ اذه ضرع نم ديرناالو

 هيلإ ريشت يذلا جهنملا هنأ ركنن ال اذكو «ةريثك تايباجيإ نم :يئابطابطلا

 لمكألا جهنملا وه ّسيل تقولا سفن يف هّن الإ هو مدالا» تاياور

 رّسَمملاو دهتجملا دارفنا نكمت مدع جهنملا اذه ةجيتن نوكت اذه ىلعو
 ميركلا نآرقلا نايبت يف

 يف ا ضرعتتس ةديدع اياوز هل نآرقلاب نآرقلا ريسفت جهنم ناك ْنِإو

 كاع هللا ءانك نإ كان

 - :وه بلطملا اذه يف هيلع ءاوضألا طلسن نأ ديرن يذلاو

 يسب دارقلاو ل الغتتا هانم نارقلا» نا رقلا يمتع نع قازلاا نأ



 يل ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 .مهلئاق هلاق | هللا باتك رشبلا بسحو رشبلا نع نآرقلا رهاوظ

 ةيعملا ىلإ جاتحي الف «ءيبش َلُك هيفو هدحول هسفنب ٌحئاق نآرقلا :ةجيتتلا
 .ةرهاطلا ةرتعلا رخآلا لقثلا يهو

 نآرقلا ريسفت جهنم تايبلسو تايباجيإ ةسارد ىلإ ةبسنلاب اّمآو

 منو هنو حالي تيا يذلا ءاذكل | رعابو هت ردتللا يدير هارالا

 نآرقلاب نآرقلا ريسفت جهنم نأ الع .«تامكحملا ةمومأ جهنم ةكربب هيف

 يرسفمو ءاملع دنع طقف سيل ةرتعلاو ةنّسلا نع ةيلالقتسالا ىنعمب
 ريسفت بحاص لاثمأ ىرخأألا ةيمالسإلا بهاذملا دنع ىّبح اَّنإَو ,ةيمامإلا

 .راخملا

 هدّكؤي يذلا وه جهنملا اذه َّنأ قيقحت ىلاعت هللا ءاش ْنِإ يتأيسو
 جهنم نإ حيحصلا قأيسو «ةمومألا جهنم وه حيحصلا مأ ةرتعلاو باتكلا

 .تاىحملا ةمومأ جهنم تحت جردنم نآرقلاب نآرقلا ريسفت





 ىرخألا جهانملا ىلع تاذخاؤملا

 ('"نآرقلاب نآرقلا ريسفت جهنم ىلع تاذخاؤم

 نيب ةنراقملا ددصب نحن اَّنِإو هئاصقتسا لجأل سيل جهنملا اذه نايب نم ضرغلا (1)

 ةنبلو ةوطخ ةوطخ لك يف ةيعملا ةغايصب لوقي يذلا - تامكحملا ةمومأ  انجهنم
 «هنع قرتفت ةرتعلا الو ةرتعلا نع قرتفي نآرقلا ال ِهّنأِب زيزعلا باتكلا ينابم نم ةنبل
 ««ضوحلا لع ادري ىّتح  ةرتعلاو باتكلا  اقرتفي نل» : يلا لوسر لاق اكو
 .تامكحملا ةمومأ جهنم ريغ ىرخألا جهانملا نيبو

 .ةدحاو ةقيقحل  ةرتعو باتك نيهجو لمحت ةمظنألا لك نوكت نأ بجي هيلعو

 جهانملاو انجهنم نيب ةنراقملا ءارجإ نم ضرغلا نأ عمت اذه ,لالخ نمو

 ل لماكتم نآرقلل يريتسفت جهنم تمر لإ لوصولا لجلال وه ىرخألا ةيريستتلا

 جهانملا ىلع درت اك رثكأ تاضوقن هل هللا قفوي ام بسحبو نكمأ |مهم هيلع درت
 .ىرخألا

 820ةرهاطلا ةرتعلا ةمئأ نع ةدراولا تاياورلا ىلإ عوجرلا لضفب كلذ لك
 جهانملا ءاصقتساو شيمه ديرن اننأب ناظ نئظي ال ةيبلسلا بناوجلا ضرَعبو

 ناوضر كلذ يف ةفيرشلا مهسفنأ اوبعتأ ةقلامع ءالعو دوهج عييضتو ىرخألا
 بحاص كين يئابطابطلا نيسح دمحم ديسلا ةمالعلا لاثمأ هللاب ذايعلاو  مهيلع هللا
 ركفلل ةميظعلا هتهجاومو هنيمثت نع ناسللاو ملقلا زجعي يذلا ميظعلا دهجلا

 منيصفتس توزر اها ةتدماداب نم ليس هتيرتو او يرخلا جملاو يدانلاو ا يعرتتلا

 ةمالعلا يعسل نارفك ال يتلا ةميظعلا هتازاجنإ نم ُهَلُك اذهو  ىلاعت هللا

 . 6 يئابطابطلا
 ثحبلاو دقتلا ةيلمع هنم انملعت كة يئابطابطلا ةمالعلا سفن نأ وه باب نم نكلو
 يهو 502 نييدهملا ةاده ا ةمئألاو ُهكءيبنلا ةيصوب ًاذخأ رمأب اذخأ
 هلا را د مع ني عا شرف نب يلع :الوأ

 نيب ملعلا ركاذت لوقي لَجَو َّرَع هللا نإ : ُةيييهْللا لوسر لاق» :لاق .ةك هللادبع
 بانك «٠١ج /يفاكلا «يرمأ ىلإ هيف اوهتنا مه اذإ ةتيملا بولقلا هيلع يبحت ام يدابع



 تامكخلاو ةنالولا ةفومأ وقسم لد مننا فاق مم موا اش حم فق

 ةرتعلا نع لزعمب نآرقلل ةيلالقتسالا "”جهنملا اذه باحصأ يعّدي
 ماكحألا ةفرعم يف امهنيب كيكفتلاو ,نآرقلل رخآلا لدعلا يه يتلا ةرهاطلا

 أطخلا يف عوقولا نع ركفلل مصاعلا وه ريسفتلا اذه نأو «ةينآرقلا جهانملاو
 اذه باحصأ نأ ىرن لاحلاو «ةئطخت هيف ّسيلو ةقيقحلا ىلإ لصوي هنأو

 ةيآلا ريسفت يف مهنيب يف نوفلتخم مهو ًاضعب مهضعب يطخي جهنملا

 مهفالتخا نأ لهف ًايضقانت سيل مهفالتخا نأ انينب ول ىتحو «ةدحاولا
 ؟ال مأ لمكأ لامكو قفاوت

 نآرقلا ريسفت  جهنملا اذه ىلع تاذخاؤم ةَّدِع دّصرَف اذه ىلعو
 - :نآرقلاب

 نم عيطتسي فيكف «هب طيحن ال ًاعيمج هيف نحن يذلا رهاظلا ّنِإ :الوأ
 لصوملا وهو نميهملا وه نآرقلاب نآرقلا يريسفتلا جهنملا اذه نأ يعدي

 نآرقلا ريسفت ىلع نيرخآلا نيكميو نكمتي هنأو «خلا ... وهو ةقيقحلا ىلإ
 :لوقي نأ عيطتسي ثيحب نآرقلا يف ام لكب

 . آح «4ب ؛ملعلا لضف

 هباحصأ ضعب نع لاّجحلا دمحم نب هللادبع نع دّمحم نب دمحأ نع ىبحي نب دّمحم :ًيناث

 نإ .بولقلل ٌءالج ثيدحلا نإف اوثدحتو اوقالتو اوركاذت» :ُهيدَعمْللا لوسر لاق :لاق «هعفر
 . ارح «4ب ؛ملعلال ضف بانك« !ج/ياكلا «اهؤالج فيسلا نيري امك نيرتل بولقلا

 ذايعلاو ةمالعلا دوهج راكنإو دوحج لجأل ال ليوأتلا لقن ددصب نوكن امدنعو

 باب دس تسيل 228تيبلا لهأ ةسردم ةعيبط ْنإف ىلاعت هللا دمحبو هّن الإ هللاب
 نوزوملا ٌرُخلا ركفلل لاجملا حسفُي ةسردملا هذه يفو ةئطخملا نحن اَّنإو داهتجالا

 .يملعلا لماكتلا ةيلمع ريوطت ىلع ًاصرح
 نّتح هلعلا لب ةتدمؤلتو ةيمامإلا ءالع نم يئابطابطلا نيسح دمحم ديسلاك (١ ١(

 يرسفمو ءاملع نم رانملا رسفت بحاص اذكو «نايبلا هريسفت يف يئوخلا ديسلا
 .ةئسلا انناوخإ
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 00 ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 هذه ّنأ اّلِإ «ةينالفلا ةيآلا ةطاسوب متي ةكرابملا ةيآلا وذه ريسفت

 ال اذهو «نآرقلاب طيحن ال اننإ رم دقو  اهتابثإ اهيعدمل ىنَأو ةريبك ىوعد
 .8/تيبلا لهأ مهو ىلاعت هللا مهملعو مهافطصا نم لالخ نم الإ مد

 ... و يوغللاو يغالبلاو يفرصلاو يوحنلا نأ مدقت هنأ ىلإ ًااضم

 .ذآرقلا نم هملع دب ذخأ يعدي نأ مهنم دحاو لم مطتسي م خل

 ماظنلاب يوحنلا نيعتلا رسفي هنأ يعدي نأ عيطتسي الو َدَي 1 يوحنلاف

 الو يفرصلا الو كلذك يغالبلا يعدي الو .هسفنب نآرقلا يف يوحنلا

 .خلا ... الو يوغللا

 ريسفت يف يسربطلا خيشلاو نايبتلا هريسفت يف يموطلا خيشلا ًالثمف
 الو مالعألا ءالؤه نم دحأ أرجي ال خلا .. «واور رشم يق يرخعولاو ناكلا

 نأب هرسفن نحن نآرقلا يف .. . و يغالبلاو يبدألا ماظنلا َنأب لوقلا مهريغ
 .هيلع وه [لثم نآرقلاب دوجوملا يغالبلا اهنايبب ةيآلا رسفن

 1 نآرقلا يف ةيغالب تاكن نوفشتكي اولاز ال ةغالبلا ءملع نأ الع
 ركنُي ال ناك ْنِإو «لئاوألا لبق نم ًانرق رشع ةعبرأ نم رثكأ ةليط فشتكت
 قع عارفا عفا ونوأ اه نادقمي اهريغوب عال كاك ويموتفكاا

 .ًاريخ هللا مهازج

 نآرقلا لك سيل نآرقلاب نآرقلا رسمي هنأ يعدي يذلا نإ :ةصالخلا

 الع «ريغ ال وه ريسفتلا اذه نب نامل و را ا ير

 .نآرقلا قئاقح لكب طحن هنأ جهنملا اذه يف هسفن ىلع مزتلا رسفُم لك نأ

 مكل نمؤي 4 - نآرقلاب نآرقلا  يريسفتلا جهنملا اذه َنِإف هيلعو

 يف نيرسفملا نيب ضقانتلاو فالتخالا نأل ؛راعش نم متعفر ام بسحب
 .نسحألاو لضفألا ىهتنملا ىلإ لوصولا نمؤي جهنملا اذه



 تانيا و ةكالولا :فومأ رس هع داع يملا عام ل ا ا يم ففي

 فدي يتلا تاياغلا لُك غلبي ْنَأ جهنملا اذه يف رّسَمْلا عيطتسي ال :ًايناث
 تاكنلا ضعب فاشتكا وه هيلإ لوصولا عيطتسي ام ةياغ اَّنِإو ءنآرقلا اهيلإ
 .هنم عنام ال اذهو ةيملعلا

 .ءايشأ كنع تباغو ًائيش َتظِفَح - :ليق اى هل لاقي هنأ الإ

 لهأو هدي ةكيبنلا ةنش نأ يعدي جهنملا اذه باحصأ ضعب : :ًاثلاث

 هلا دعب لّوألا معلا يف رم هنأ لع نآرقلا ريسفت يف مهل رود ال 828 تيبلا

 ةينآرقلا تايآلا نم ّرم امك 25 هتيب لهأ هدعب نمو هك يبنلا وه ىلاعت
 .كلذ ىلع ةلادلا

 نم  ةرهاطلا ةرتعلاو هّللا باتك  نيلقثلا ةيعم ثيدح مدقت :اعباز

 تارشع نع ًالضف ؟«... نيلقثلا مكيف كرات ينإ» ةييءركألا لوسرلا لوق

 .رخآلا نع امهدحأ ةيلالقتسا مدع ىلع ىلادلا تايآلا

 لهأ ريسفت ماقم يف نآرقلل ةباحصلا ريسفت لعج مهضعب :ًاسماخ

 ريسفت يف ةرثؤم ًاعطق يهو ةيبيغ لزانم هل نآرقلا نأ مدقت :ًاسداس

 يف نآرقلا يف ةيبيغلا لزانملا لك له  :جهنملا اذه رسفمل لاقيف «نآرقلا

 . 904 نوريطملا الإ هس ال نوفكَت باك ىف 9 بيجي نآرقلا ءالك :باوجلا

 مأ هدنعو  رشبلا قوط جراخ ةيبيغ تاماقمو لزانم هل نآرقلا نإو

 )١( و ال4 ةيآلا :ةعقاولا ةروس 9/.



 000000 ريسفتلا يف جهانملاو ئيجهنملا :ثلاثلا لصفلا

 لا ا ا ا رع ا باتكلا

 تاماقملاو لزانملا وذهف 2” 4 رو روم قر يفي روطْسس باكو طر وشنم تقر

 .رشبلا دنع تسيلو هللا دنع يه ةيبيغلا

 دعنا ةلورعةا رقت نا رقلا عفا نأ :لوقيو يعدي نأ عيطتسي دحأ ال

 هترتعو هي يبنلا مهو ملعلا يف نوخسارلاو هلل الإ هليوأت ملعي نأ عيطتسي

 .ُهَلُك باتكلا ليوأتب اوطاحأ طقف مه ,84ةرهاطلا

 ماظنلا ىلإ ةقكديف ريشي ةقكيبنلل بوسنم ثيدح كانه :ًاعباس

 يور ثيدحلا دنس هنومضم ام تاقبط هيف نآرقلا نأو نآرقلا يف يلامعتسالا

  :لاق هنأ نآرقلل عبرألا ةيفرعملا لحارملا نايب نم ٍةكىلع مامإلا نع

 «قئاقح او .فئاطللاو «ةراشإلاو «ةرابعلا ىلع :ءايشأ ةعبرأ ىلع هللا باتك١

 قئاقحلاو «ءايلوألل فئاطللاو ٌصاوخلل ةراشإلاو ٌماوَعلل ةرابعلاف

 - نآرقلاب نآرقلا رسفت  كلسملا اذه ىلع لجسُي يذلا ذخأملاو "”«ءايبنألل

 هل نمو ؟تاقبطلا ةيقب رسفت تاقبطلا نم ةقبط لك ناكمإب له هنأ وه
 ةيقب اهب رسفي ىك نآرقلا تاقبط لكل لوصولل ةيهانتماللا ةردقلا
 خلا ... وأ يمالك وأ هيقف وأ دهتجم وأ رسفُم ةردق تسيل وذهو ؟تاقبطلا

 لصوتيو هدوهج لذبي دهتجملاو رّسَمملا ,معن ,موصعم ةردق يه انو
 ةدودحم هترئاد ةعس نوكت يلاتلابو دهجلاو ةقاطلا عسو نم هلذبي ام بسحب

 .ددحتت ال هترئاد نإف موصعملا فالخب

 )١( ةيآلا :روطلا ةروس 7 ".

 ه ص 5 ج يلآللا يلاوع(') ٠ ١ ح١56؛ 297ج راونألا راحب ؛١ 5١ص :رابخألا عماج



 اي تكلا و نقل ولا ةفاومأ فلل و م اد ا ا فيت

 (ضيرعتلا ةدعاق) ليواتلاو روهظلا نيب ّدقالعلا

 825!تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم نيبو

 مامإلا لوق نم هريسفت لئاوأ يف يشايعلا هركذ ام ىلع َءانب
 عيمج بطقو «نآرقلا بطق تيبلا لهأ انتيالو لعج هللا ْنإ» ةئانقداصلا

 ."”«ناريإلا نيبتسيو بتكلا تهّون اهبو نآرقلا مكحم ريدتسي اهيلع ؛بتُكلا
 انتيالو ىلع رودت نآرقلا تامكحمل ةيزكرملا ةطقتنلا نأ ىلع ةياورلا لدت

 ءامسلا نم لزنأ باتك لك رودي انتيالو ىلع لب نآرقلا مكحُم رودي اهيلعو
 ةاروتلاو «ءايبنألا فحص عيمجو سيردإو ميهاربإو مدآ فحص نم

 .ليجنإلاو روبزلاو

 ماظن ىلع ةمئاق اهنأو ةيوارسلا عئارشلا وذهب اوثعب ءايبنألا ءالؤه َّنِإف
 ليوأتلا يزكرملا بطقلا نإف كلذ عمو ءضيرعتلا ماظن ىلع ال حيرصتلا
 .250تيبلا لهأ ةيالو يه بتكلا كلتل

 ىلاعت هللا ءاش نإ ًالصفم هلحم يف كلذل ضرعتتسو

 .8حا/8ص / ١ج ىيشايعلا رسفت )١(



 عبارلا لصفلا

 ةيالو ةمومأ جهنم صئاصخو تازيممو ربسفتلا دعاوفو مظن

 تاهباشتملا نع الضف تامكحلملا ىلع مالسلا مهيلع تيبلا لهأ





 عبارلا لصفلا

 :تاماقم ةدع هيفو

 :لوألا ماقملا

 .ةمدقملا +

 ؟رسفملاب اهرفوت يغبني يتلا طورشلا يه ام <

 .تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنمل ريسفتلا دعاوقو لوصأ <

 .تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم صئاصخو تازيمم +

 .ةثالثلا ةمظنألا نيب قرفلا +

 .ةثالثلا ةمظنألا نيب ةقالعلا +

 .لامعألا مسجت ةيرظن +

 . الوأ ةيرايتخا ناسنإلا لاعفأ +

 .ميركلا نآرقلا يف يظفللا ماظنلا +





 لوألا ماقملا

 :ةمدقملا

 0 2 لإ 0 2 0 0 بو

 مولع ىلإ 526 نأ ىلإ رثكأف رثكأ عسوتلاب 0 55 لإ

 لك نأل ؛كلذك قحب يهو مويلا اهنع َرَبَعُي اى ةيئآرقلا مولعلا وأ ريسفتلا
 هجهنمو هسسأ ىلع ثحابلا علطي يك يريسفت جهنم وأ يريسفت لصأ

 .هتاذب [ئاق الع حبصأ هّنأل ؛هيف عسوت هماظنو

 نآرقلاو ال فيك «ةيلباقلا ذه هيف ينآرقلا ثحبلا َّنأ حضاولا نمو
 .نيقولخملا باتك ٌسيلو قلاخلا باتك وهو «ةيرشبلا هدهشت باتك مظعأ

 قئالخلا ىلع تلزنأ يتلا قلاخلا بتك مظعأ نم وهو

 تاذ يه يتلا فاصوألاب ةهيبش فاصوأب نآرقلا فِصُو دق من نمو

 يبو تاَملكل ناد ا لق يهانتاللا فاصوأك يهلِإ يوامس عباط

 . 974 ام لب انتجلو يبر املك دنت نأ لبق ربل د

 تديبصأو تعسوت هيف ةجيهنم لكو نآرقلا ف ةدغاق لك نإف اذه لعو

 )١( ةيآلا :فهكلا ةروس ٠١9.



 كاريضتملاو ةقالولا فوفأ ناسف د يمتد صل فرق

 :رظن تافلأ

 ملاعم نم ةلمجل نايب ةقيقحلاب وه هنايب يتأيس امو مدقت ام لُك نإ
 يف تاكحملاو 852 تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم ديدحلا يريسفتلا جهنملا

 تيبلا لهأ تانايب يف ٌدوجوم وه امّنإو اديدج سيل وه  ميركلا نآرقلا
 ةحاسلا يف هترولب ةهج نم وه ديدجلا نم اندوصقمو .قيمعو لصاتمو

 ىلع دمتعي لب «ةدحاو ةمكحم ةيآ ىلع دمتعي ال جهنملا اذهو «ةيريسفتلا

 .يمالكلا ريظنتلا ظاحلب ًالهس ناك نإو «يلمعلا

 نع اورّمشو ةديدع تالواحمب :مالعألا انؤاملع لواح دقو اذه

 لهأ نّبَي ىتلا لوصألاو دعاوقلا كلت فاشكتساو ثحبلا يف ٌّدجلا دعاس
 .ميركلا نآرقلا يف اهتاعارم ةيمهأو هتيمهأ 25 تيبلا

 :تاالواحملا كلت نيب نمو

 دمتعا يذلا يفاصلا هريسفت يف ''”#2يناشاكلا صضيفلا ةلواحم :الوأ

 صوصن ىلع مث «ٍنناضيبلا ريسفت بحاص هركذ ام ىلع ضيفلا هيف
 .8تيبلا لهأ ةمئأ نع ةّيورملا ثيداحألا

 -:اهنم ةّمهم تامدقم هريسفت ةمدقم يف #يناشاكلا ضيفلا ركذو

 .نآرقلا لضفل ةنّيبملا تاياورلا لقن (أ

 ًانوييللو اهيقفوت اندم ناك ىضتفلا ويسعل (نيقك) فعلا ىفترش ةيددمعا 0
 جهه١٠ ةنس قوتملاو ء.جه٠١١٠/ ماع (ناشاك) ب دلو ًافراع ًايكح ًالضاف

 ةسمخب عوبطملا (يفاصلا) ب ىمسملا ةياردلاو ةياورلا نيب هيف جزم ريسفت هلو



 111 يا ع ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 نآرقلا رهاظ نوملعي ذي 20تيبلا لهأ دنع ُهَلُك نآرقلا ملع ّنِإ ب

 .نآرقلا يآ عيمجل الماش الع هنطابو

 .. هللا ءادعأ ةاداعمو ىلاعت هللا ءايلوأ نأشب ٌدراو نآرقلا لج َّنِإ (ج
 .""”هخلا

 2لتيبلا لهأ تانايب نم اهطابنتساو ريسفتلا لوصأو دعاوق نايب
 و

 ريغ نم ةدافتسملا ىرخألا بتكلا يف ريسفتلا دعاوق مواقتل لاجملا اذه يف

 .يإ]تيبلا لهأ تانايب

 نمو - يفاصلا  هريسفت نيب قراوفلا #يناشاكلا ضيفلا ركذو

 ريسفت لثم ةعيشلا نمف ةنسلا وأ ةعيشلا نم ىرخأ ريسافت نيبو هدمتعا

 ةنسلا نمو «يسربطلا خيشلل نايبلا عمجمو .يموطلا خيشلل نايبتلا

 وأ يطويسلل مولعلا ناقتإو ءيرشخمزلل فاشكلا ريسفتك (ةماعلا)

 #لواح "!ناهربلا ريسفت هباتك يف ينارحبلا مشاه ديسلا ةلواحم :ًيناث

 كلت نأ ىلإ رشؤي امم ,852تيبلا لهأ اهيلع هّبن ىتلا تايآلاو كين تيبلا

 .نآرقلا ريسفت ةّيعرمو ةيرورض تناك دعاوقلا

 لقن ام ّدح ىلإ " 'نيلقثلا رون ريسفت يف يزيوحلا خيشلا ةلواحم :ًاثلا

 .يناشاكلا ضيفلل يفاصلا ريسفت ةمدقم )١(

 ناك  ىدّملا ملع_ ىضترملا ديسلا دافحأ نم ينارحبلا ليعامسإ نب نايلس نب مشاه ديسلا )١(
 .لئاسولا بحاص يلماعلا رحلا خيشلا يرصاعمو رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم

 هنأَو .يزيوحلا يسورعلا ةعمج نب يلع دبع ريبخلا ثدحملا ةمالعلا خيشلا وه (0)



 ةايضمحلاو ةنالولا ةفونأ ناسف توت توب د1 ا اس اا و ا يمول فق

 ريسفت بحاص هلعف امئ رثكأ تايآلا ريسفت يف ةمئألاو ةيعىبنلا ثيداحأ
 .هنم قبسأ ريخألا ناك ْنِإَو ناهربلا

 ركذ دقو «راونألا ةآرم يف ينوتفلا فيرش الم ةمالعلا ةلواحم :ًاعبار

 نم هطبنتسا ام ءوض ىلع ريسفتلا ملعل تامدقم ةَّدِع ينوتفلا ةمالعلا
 ."”ريسفتلا ملع ين دعاوق فلؤيو اهفشكتسي نأ لواحو ةيجهنم تاناييب

 هريسفت يف يئابطابطلا نيسح دمحم ةمالعلا ديسلا ةلواحم :ًاسماخ

 يتلا ةبعصلا ةمهملا هذه لثمب مايقلا َّنأ كش الو "”نآرقلا ريسفت يف نايبلا

 ةفرعملا اذكو «ةينآرقلا فراعملا يف ةقيمعلاو ةلماشلا ةطاحإلا ىلإ جاتحت

 يا مهنع ةدراولا تاياورلا يأ تايآلا كلتل رسما ناسللاب ةلماكلا

 تايآلا نيب قيفوتلاب رخآلا نم امهدحأ لصوي ام قيبطت ىلع ةردقلاو

 اهريسفت يف ةدراولا تاياورلا نيبو ءاهدافم هيطعي ام بسحو اهرهاوظب

 ." اهنيماضم يف عساشلا فالتخالا نم ىئارتي امو اهترثك ادع

 جهنملا فاشكتسال #:يئابطابطلا ةمالعلا ديسلا نم ةلواحملا هذهو

 .نآرقلا ريسفت يف هي تيبلا لهأ هيلإ دِشرُي يذلا

 رك دا فيو عيت103 115 نيب هئاقاو هني نافل و نكس يدا حك ةلرلا ىويرح

 رحلاو يسلجملا ةمالعلا رصاع .جه٠ 0 ناوبصلا هورس حلا

 ين لماعلا
 نم ءاطغلا فشاك خيشلا لعلو ينوتفلا فيرش الملا ةمالعلا ا

 .هتذمالت

 عقي يئابطابطلا نيسح دمحم ديسلل نآرقلاو ثيدحلا نيب ةقفاوملا يف نايبلا ريسفت )١(

 ١57. 65 ىلوألا ةعبطلا يف ءازجأ ةتس يف

 .©: يئابطابطلا نيسح دمحم ديسلل نايبلا ريسفت (0)



 0 1 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 :ةلايللا رييتقت دبل و وهن قالا فلا قييتح هيض هيلا قالا نيس نإ الفن

 هوقبس نيذلا نم هاوسو #يئابطابطلا ةمالعلا ديسلا َّنِإ :ةصالخلا
 طابنتسا يف ةصاخ ةيرظن اوحرط دق ةيمامإلا ءاملع نم نيرسفملا مالعأ نم

 لهأ جهنم وه هتيؤر يف يذلا ريسفتلا ملع يف ةصاخ دعاوقو جهنم
 َرِمُأ يذلا يناثلا لقثلا مهو نآرقلا لَذِع مَّئإل هولمح نيذلا ه2 تيبلا

 : ني ةارمتلاب

 ك3 ىف اهردوت ىغتي ىلا طورشلا هام :ًابناث
 ك1 هلا ما 6. 1 شه وأ٠٠ 3 95 و

 ةطاحإلا نع ةرابع ىه ىتلا هسفن رّسَملا يف ةيريسفتلا ةكلملا رفوت- ١
 .نآرقلا مولعو هدعاوقو ريسفتلا لوصأ يف علضتلاو

 .ماربإلاو ضقنلا يف ةوقو ةسلاطمو ةسرامم هيدل نوكت نأ ١

 بتك ني ةبراقملا اهيلإ مضني ةيريسفت ةذفان ةريصب اذ نوكي ْنأ "٠

 َّنأل ؛ثحبلا تاّيط نم حضتتس يتلا طورشلا نم كلذ ريغ ىلإ
 ديري يذلاف لطابلا هيتأي ال هللا مالك هيف يملإ باتك مامأ في ريسفملا

 ةيملع نؤم نم كلذل تالهؤملا هدنع رفوتت ْنأ ٌدبال رامضملا اذه يف جولولا

 براضتلا دشأ ةبراضتم ءارآ هيف «ىفخي ال امك ريسفتلا ملع نأ الع
 ديقتلاو ةميدقلا ةيديلقتلا ةيكيسالكلا نم ريسفتلا ملع ررحي نم كانهف

 يف لاجملا حتفي يلاتلابو ءلايخلل برقأ يه تاضارتفا ضرفيو .حلطصملاب



 تايصححملا و ةيألولا ةمؤمأ زكتشمت 4 وا م مل 2ع

 .جهانم البو طباوض الب ريسفتلا ملع

 ةيكيسالكلاو حلطصملاب ديقتي نأب ءلّوألا سكع وه نم  :كانهو
 .ةميدقلا

 .اطسو اره اس كلالو

 دعاوقو لوصأو جهانم تأشن هاوس وأ فاالتخالا اذه لجأل

 .ضعبلا اهضعب نيب ايف براشملا ةفلتخملا ريسفتلا

 اهجلاعيو ةينوك ةرهاظ مامأ فقي مولعلا يقابك سيل ريسفتلا ملعو

 ةبوعصلا نم هيف فقوملا اذهو «ىلاعت هللا مالك مامأ فقي ريسفتلا ملع اَّلإو



 تيبلا لهأ ةيالو ّتمومأ جهنم ريسفت دعاوقو لوصأ
 تامكححلملا ىلع

 :ىلإ تامكحملا ةمومأ جهنم دعاوقو لوصأ مسقنت

 ماظن يأ ميركلا نآرقلا يف يظفللا يلاعتسالا ماظنلا :لّوألا مسقلا
 امك ميركلا باتكلا ظافلال ماظنلا اذه ىمسي دقو .فيرشلا باتكلا ليزنت

 .-ةّماعلل وأ ماوعلل ةرابعلا_ثيدحلا يف

 دارملا ّسيلو «ميركلا نآرقلا يف يناعملاو يونعملا ماظنلا :يناثلا مسقلا

 تاقبط ةلمج هب دارملا اَّنإو «ظافلألاب تمّدقت ىتلا يناعملا نم لّوألا ىنعملا هب

 .نآرقلا يف يناعملا

 يلاتلابو ناسنإلا يف يلقعلا بناجلا ىلع ًاريثأت يناعمل َّنِإ حضاولا نمو
 كلذ يف لّقعلا نزاوتو - نآرقلا يناعمل يحورلا ريثأتلا يأ - حورلا ىلع رثؤي

 .نآرقلا يناعم ببسب

 ...و ةيمكحو ةيلقعو ةيفسلف نم ددُجلاو ءامدقلل لوقعملا بتك انأرق ولف

 لوقعلا نم ةنيعم ةحيرش ىلع يئزج اهريثأتو اهنم حمي بطلا اندجول «خلا
 تايآ ةءارق سيلف «هأرقي نم لَك ىلع نمييم ِهَّنإف نآرقلا ةءارق فالخب ةيرشبلا
 .خلا ... الو لدجلا الو ةباطخلا نف الو ناهربلا ةعانص يه نارقلا

 رصحلا اذه ناك ْنِإو ء.سمخلاب تاعانصلا اورصح ةقطانملا ًالثمف

 ةيلقعلا ةغللاب طبترت اهنم ةعانصف .كلذ نم رثكأ يه اَّنِإو هلحم يف سيل
 بناجلاب ةسماخو لدجلاب ةعبارو ءمهولاب ةثلاثو لايخلا ةغلب طبترت ةعانصو



 تي كلا و دال ولا ةيوفأ لوقو ا ع ا ا ما فه

 ةسداسو «ةباطخلا ىهو .ةبحملا وأ بضغلا نم يزيرغلا يناسفنلا ىفطاعلا

 .خلا ... و ظفللاك بدألا نونفب طبترت

 نآرقلا ظافلأ يناعم ريثأت له :حرطي يذلا لاؤسلاف لاؤسلاف هيلعو

 ليبق نم وأ «ةقطانملا اهركذ يتلا تاعانصلا هذه ليبق نم وه حورلا ىلع

 يناعملا ليبق نم وه له وأ «عيدبلاو نايبلاو يناعملا ملع يف ةيغالبلا يناعملا

 .خلا ... وأ ةيمالكلا وأ ةيفرصلا وأ ةيوحنلاو يوغللا

 ىلع نآرقلا ظافلأ يناعم ريثأت له  :حرطي يذلا لاؤسلاف هيلعو
 يناعملا ليبق نم وأ «ةقطانملا اهركذ يتلا تاعانصلا هذه ليبق نم وه حورلا

 يوغللا يناعملا ليبق نم وه له وأ «عيدبلاو نايبلاو يناعملا ملع يف ةيغالبلا

 .خلا ... وأ ةيمالكلا وأ ةيفرصلا وأ ةيوحنلاو

 ال ةيلاع ةردق هيف ميركلا نآرقلا َّنأل ؛كلذك رمألا ّسيل :باوجلا
 نآرقلا اهكلتمي يتلا ةّيملعلا ةردقلا كلتو «مولعلا يقاب يف ةردق هيهاضت

 ةبترملا تالاقتنالاو «يناعملا ريوحت يف ةميظع ةبالخو ةراهمب اهريغ نع ةزيمتم

 .زاجعإلا ٌدح ىلإ تلصو ثيحب ريظن امه سيل ةّيبايسناب يناعملا ملاع يف
 - :نيماظن ىلإ مسقني اعمل ماظن و

 ريمأ تاءلك ضعب يف َدَرَو اكو ةراشإلا ماظن :لّوألا ماظنلا

 دهجت هيفو يراشإلا ريسفتلاب ىمسيو [صاوخلل ةراشإلا] "739 نينمؤملا
 اك رهاظلا حطسلا ىلإ ال «تايآلا يف تاراشإلا ىلإ تافتلالاب هسفن رّسَمملا

 هللا باتك :لاق هنأ نيرقلل عبرألا ةيفرعملا لحارملا نايب يف ٍةِظَِلع مامإلا نع يور (1)
 ماوعلل ةرابعلاف «قئاقحلاو .فتاطللاو «ةراشإلاو «ةرابعلا ىلع :ءايشأ ةعبرأ ىلع

 47ج راونألا راحب «ءايبنألل قئاقحلاو «ءايلوألل فئاطللاو ءٌصاوخلل ةراشإلاو



 ااا 0 0000100379 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 تاملك يف دوجوملا ريسفتلاو جهنملا وهو ظافلألا ماظن :لّوألا ديعصلا يف
 انريسفت يف هانبتن يذلا تامكحملا ةمومأ جهنم ريغ وهو 222تيبلا لهأ

 .نآرقلل

 .«ءايلوألل فئاطللا»

 ىلإ جاتحتو نوطبلا نطبأ يه يتلا ةقيمعلا تاقبطلا يه :فئاطللاو
 ٍناعمو ةّيفخ ةينطاب يناعم يأ «ةفاطل رثكأ نوكتف ةصاخ ةيفافشو فطل

 .رثكأف رثكأ قمعلاو نطابلا يف لغوتو نطبأ
 يوبنلا ثيدحلاب هنع رّبعي ام وهو نآرقلا قئاقح ماظن :ثلاثلا مسقلا

 ."'5َرَو امك ءايبنألل قئاقحلاو
 عِلَطُملا ريغف .هجاهنمو هدعاوق هل ةثالثلا ماسقألا هذه نم مسق لكو

 امو ريسفتلا يف ٌبِعالت اذه لوقيو اهمجاهم اَّبُر دعاوقلاو جهانملا هذه ىلع
 .كلذ هباش

 - :ًاضيأ ةثالثلا ةمظنألا هذه اهيف ثحبي ةثالثلا ماسقألا وذه نم مسق لكو

 نآرقلا فصو يف ة2/نينمؤملا ريمأ هركذ ام دافتسم ميسقتلا اذه نوكي ْنأ نكمي (١ ١(

 :يهو ةثالث مظن تسيلو ةعبرأ تاقبط ىلع هنأو

 .ةماعلا وأ ماوعلل ةرابعلا (أ

 ا را

 .ءايلوألل فئاطللا (ج

 .ءايبنألل قئاقحلا (د

 ,يناعملا ملاعب ةطبترم تاراشإلاو فئاطللاو .لامعتسالا ماظن ىلإ دوعت ظافلألاو
 نم ًاضيأ ءايلوألل فئاطللا ملاع نم صاوخلل ةراشإلا اذكهو .ءايبنألل قئاقحلاو

 .ىفخأو قمعأ لكشب نكلو «ىنعملا ملاع



 تاهكحلاو ةيالولا ةفومأ قنفات كو ا تل

 .ةيهإلا لاعفألا يأ لاعفألا ماظن :لّوألا ماظنلا

 .ةيهلإلا تافصلا ماظن :يناثلا ماظنلا

 .ةيبوبرلا تابثإ يأ ءامسألا ماظن :ثلاثلا ماظنلا



 - :يهو ؛صئاصخ ةّدعب تاىحملا ةمومأ جهنم زيمتي

 .يظفللا لامعتسالا  ةثالثلا ماسقألا يف مالكلا ليصفتو طسب :ًالوأ
 لاعفألا ماظن نع ثحبلا اهنم دحاو لك يف ب نآرقلا قئاقحو يونعملاو

 ريسفتلا دعاوق لوصأ يف تزّكرو تدّكأ ىرخألا جهانملا انيب
 ماظن يف ام ًاردانو ,يونعملا ماظنلا يف ام ًائيشو «يلامعتسالا ماظنلا ظاحلب
 .قئاقحلا

 يف اهديكأتو قئاقحلا ماظنل ىرخألا جهانملا لامعتسا ةردن ببسو

 نأل ؛يلامعتسالا ماظنلا وهو سانلا ىلإ دودمملا لبحلا فرط ىلع فراعملا

 هيلعو «ةّيبيغ اهَّنأ ببسب وه املمعتسا ةردنف قئاقحلا اّمأو «ةيلامعتسا فراعملا

 .تامكحملا ةمومأ جهنم ريغ ىرخألا جهانملا نع لانملا ةديعب يهف

 بناجلا نع ثحبلا يف مهسفنأ جهانملا كلت باحصأ بعتي ل «تامكحملا

 قئاقحو تايبيغ اهَّنأ ةجحب «نيعم ءيش ىلإ ولو اولصوتي ىتح يقئاقحلا
 مهجهانم تراص اذل ريسفتلا يف ةرّثؤم اّنأ الع «لانملا ةديعب يهو نآرقلا
 .لثمألاو ءلمكألا ىه تسيل بناجلا اذه بايغ ببسب ةيريسفتلا

 ببسب ةيريسفتلا جهانملا يقاب نع تامكحملا ةمومأ جهنم زاتما اذلو

 .نآرقلا يف يبيغلا  قئاقحلا ماظن بناج ىلع هزيكرت



 تامكحسلاو ةنالولا يوما راق نعتبرها ع ع تصد ا م و ل

 نم ةدمتسم ةيبطقو ةيلوصأ هل وأ ًالصأ هنوكو انجهنم زايتما ْنذإ

 قحب ةيريسفتلا جهانملا يقاب نع هتزّيم نآرقلا يف ُهَمللتيِبلا لهأ تاياور

 .لصأو زكرم ةيبطقلا هذهلو

 مامتها بصب «ةيريسفتلا دعاوقلاو لوصألل ميسقتتا اذه زيمتي :ًاثلاث
 ماظن نح الضف .ءامسألا ماظنو «تافصلا ماظن ىلع تائحملا ةمومأ حجهنم

 هله اريثك عرت 1 .ىرخألا ةيريسفتلا جيهانملا فاللخي .ةيهلإلا لاعفألا

 .لاعفألا ماظن ىلع تدكأو تزّكر اّنإو .ثوحبلا

 فحنلا نأ اك هلاك دعي ةيلكم اهنا قافعلا فعنلا نأ وعدي
 .لانملا ديعب كلذك ءامسألا يف

 ةمومأ جهنم ريغ - يجعل تعفو ويل كالا ماع اع

 0 ثحبلا لالخ نم 10 كلذ حضتيس اى «تاذلا ا هلا ماظنب

 .ىلاعت هللا ءاش

 يذلا يلامعتسالا ماظنلا يف تامكحملا ةمومأ جهنم رثؤي فيك :ًاعبار

 .ظافلألاو ةرابعلا وه

 لكش ىلع تاباشتملل ةمومأ اهل تاىكحملا ةمومأ سفن نأ الع

 تاىحملا ةمومأو نيلقثلا جاهنم نأ (ى هنال ؛تاراشإلا وأ يناعملا ماظن

 ريسفتلا يف لالضلا نم لّوألا ماظنلا يف مصاع ©تيبلا لهأ ةيالوو

 .نآرقلا يناعم ماظن وأ يراشإلا



 000 00101 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 يريسفتلا جاهنملا ىلع رثؤت ةينايب ةمظنأ هيف ميركلا نآرقلا :ًاسماخ

 احل مظان وه ةمظنأ هتحت ماظن وه يظفللا لامعتسالا ماظن :ًالثمف رسفملل
 ماظن امل ةمظنألا ىّتح ِهّنإف ... بعش ىلإ بعشتيو عرفلا تحت عرفلا اذكهو

 ّسيِلو يناعملا ماظن مسرت دعاوقو ةنيعم مظن هل يناعملا ملاع ماظن َّنأو
 . سدكم ٍناعملا نم ماكر نع ةرابع

 يف قيمعلا هدعُب هل ًاضيأ يذلا قئاقحلا ماظن يأ ثلاثلا ماظنلاو

 .قامعألا ىلإ روغلا رّسَمخلا عاطتسا امل هالولو رّسَّْلا ريسفت ةيجهنم
 .ةثالثلا ةمظنألا هذه نيب ةديطولا ةلصلا ةلمح يف نيبنسو





 تثالثلا تمظنألا نيب قرفلا

 ءامسألا_تافصلا_لاعفألا

 نيب اوقّرف مهنأ ءافرعلاو ءاكحلاو لب نيملكتملا نيب روهشملا /ةمدقم
 .ةثالثلا ةمظنألا

 .نامزب نرتقم لقتسم ىنعم ىلع لدي يأ وه اب ثدحلا ظَحْلَي ام :لعفلا

 هل ةلالجلا ظفلك يه يه اب تاذلا نم اّمِإ ذوخأملا ظفللا وه :مسالا
 ًافوصوم  تاذلا اهنوكب وأ خلا ... و ناسنإلاو لجرلاو «ىلاعتو هناحبس
 .قلاخلاو قزارلاك :لعفلا ادبم وأ رداقلاو ملاعلاك فصوب

 قزرلاو ةردقلاو ملعلاك تاذلا نع ًادرجم أدبملا ىلع لادلا وهف :ةفصلا
 -:لاقي نأ حصي-روهشملا يأر اذه ىلعو «ةقلخلاو

 .خلا ... و ٌميحرو ٌنمحرو «ٌقلاخو اع هللا :لاقي (ىك هلمح حصيام :مسالا

 .2”رسكع ريغ نم ءامسألا يف ةكدنم تافصلا روهشملا يأر ىلع ْنذإ

 عا نيب قرف ال 2: يئابطابطلا نيسح دمحم ,ةمالعلا ديسلا ركذو

 ديف خا ةكلاذلا هن نيمات قاتلا ف تقم لع لدتا ةفنفلا نأ ع هةفنفلاو
 .ةيريغلاو ةينيعلا

 ملعلاو ةايح لاف .فصوب ةذوخأم تاذلا ىلع لادلا وه  :مسألاو

 )١( ص .7ج يناحبسلا رفعج خيشلل ةينآرق ميهافم ”77.



 تايكجلاو ةنالولا قوما وبقت رع ودا ا اوما "ع

 ."""نامسأ ملاعلاو داجلاو .ناتفص

 هللا ءادنأ نأ ني تايكلا رغاظك ةقفاوتو نوهشملا وعاط لع هلك اذه
 ءامسألا رئاسو ةلالجلا ظفل نوكيف يناعملاو ظافلآلا ليبق نميلاعتو هناحبس

 ٍناعم املو «ةيقيقحلا ىنسحلا هللا ءاسأ رداقلاو ملاعلاو ميحرلاو نمحر لاك

 .عامسلا دنع نهذلا اهيلإ لقتنيف ميهافمو

 ظافلألا ليبق نم تسيل تافصلاو ءامسألاف :ةفرعملا لهأ دنع اّمأو
 مسالاو «تاذلاب ٌمئاق يدوجو لاك ىلإ عجرت ةفصلا ةقيقح - لب ميهافملاو
 ةظوفلملا تافصلاو ءامسألاو «لامكلا كلذ سفنب تاذلا نّيعت نع ةرابع

 دوجولا خنس اهخنس يتلا ةيقيقحلا تافصلاو ءامسألا كلتل تافصو ءامسأ

 هلثمو ءمسألل [سأ لب [مسأ سيل ةلالجلا ظفلف «نيعتلاو ققحتلاو لامكلاو
 سكعت ةأرم (َّنإو «ةقيقحلاب تافص تسيل يهف .. و ةايحلاو ةردقلاو ملعلا
 . 7 ييقيقتلا ةفاضوأ

 ةئيه وأ ةلاح ظحول اذإ اّمأ .ثدحك ثدحلا ظحلي :لعفلا :لوقأو

 .ةفص نوكيف ةضراع

 .امسا نوكي ةفوصوملا تاذلا ىلإ اريشم ًابلاق نوكي ام ةئيهلا نم غيص اذإو

 يف ضرع نوكي ام ةيهلإلا فراعملا ثحابم يف لعفلا نم دارملا ٌسيلو

 يقرا هرعت زددلا ناسترا نسج رع

 .اهقلاخل ةيلعفلا تافصلا وحنب ةتعان تظحول تايب

 .771 ص /ج نازيملا ريسفت ()

 .7 377-5” ص ”ج :ةينآرق ميهافم )١(



 1 1 0 ز ز ز ز ز ز >ز] ]| ] ز] ز ]1]1ز]ز]ز ]| ]|1010 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 اننا فضلا وأ ةكقلا ةزاشإلا اهمال كيل اوسالا وأ ك
 .ةيلاع ةقولخم رهاوج تناك نإو ةقولخملا تايآلا لمشي

 نيب يا ا ل

 از يجتاز انني سمم دا كاجو
 سو س ع و

 .ناسنإلا لعف وه «ةفصلاب طابترا هل لعف لك نأ :ىلوألا ةلحرملا

 .ناسنإلا ةفصب طابترا هل ةلاحم ال ةفصلاب طبترم لعفلاو :ةيناثلا ةلحرملا

 ةديقعلاو ؛ناسنإلا ةديقعب طابترا امل ةلاحم ال ةفصلا َّنِإ :ةثلاثلا ةلحرملا

 ةفسلفلاو قالخألا ءاملع نم ريثك اهنع ربعي ثالثلا لحارملا وهذهو

 ميررتللا جاز ادم يدور راطرا دس رت

 نوكيف ًالمع ناسنإلا يف رثؤت لخُبلا ةفص ًالثم :كلذ حيضوتو
 نبجلا نم ليخبلا ناسنإلا ةيصخش عم ةمئالتملا تافصلا دلوتف ًاليخب
 .خلا ... ةّسخلاو

 اذكهو ديلا طوسبم هلعجتف ناسنإلا يف رثؤت مركلا ةفص اذكهو

 .هريغو برحلا ناديم يف رارفلاو مازهنالا ةفص ناسنإلا دنع دّلوُي نبجلا

 ةدعاق دجنس اهنع عرفتي امو ةثالثلا ةمظنألا ضرع لالخ نم
 سفنب رركتت ال هنأ الإ «ةعبرألا وأ ةثالثلا ةمظنألا يف رركتت دق ةدحاو



 تاهيكشللاو ةنالولا ةفومأ نيف نم ع لا 2

 .رخآ نومضمب ىرخأ ةيوبب رركتت (ّنإو ءاهتيوه
 هّللف «ةيلعفو ةيتاذ ىلإ مسقنت تافصلاو ءامسألا نم لك نإ :ةصالخلا

 ءامسأ لجو زع هلو ءاهيلع ةدئاز ريغ هتاذ نيع يه ةيتاذ تافصو ٌءامسأ

 .يحلاو ملاعلاو رداقلا اهنم قتشي *ب ةيتاذ تافص ةايخلاو ملعلاو 5

 .ةسدقملا ةيهلإلا تاذلا لع ةدئاز ريغ ةيتاذد ءاسأ ىمهو

 نم اهريغو لدعلاو مكحلاو ةيبوبرلاو ريبدتلاو قزرلاو قلخلاو
 0 قزارلاو قلاخلا يه «ةيلعف ءامسأ اهنم قتشي كل د ةيلعملا تافصلا

 تسيلو تاذلا ريغ ةيلعفلا ء دل يي

 ةيلعف ءامسأ يه ةيهلإلا ءامسألا نم ا ًانغنأ 00

 هنأو هقلاخ نم هرودص ةظحالمب لجو زع هلل مسا نوكي قولخملاو

 لامك نم هيف اهب هراقتفا ببسب لاد ,ءيش هسفن نم هل ّسيل هب مّوَقتُم هل ٌريقف

 .هئرابو هقلاخ لاك ىلع

 ةمظع نم هيف امو ؛هعناص ىلع ةمالعو ٌةَمس وه مسالاف هيلعو

 رقعلا الإ ةئاذ نيم هلا يل ذإ «قلاخلا :ةيكتيوب هيلع نع لاو نكي
 ."''جايتحالاو

 .دنسلا دمحم خيشلل 7 7”ص :ج ةيحلإلا ةمامإلا )١(



 ّيثالثلا :مظنألا نيب ّرقالعلا

 ءامسألا_تافصلا_لاعفألا

 - :ةثالثلا ةمظنألا هذه نيب ةديطو ةلص دجوت

 .لاعفألا دانسإ ماظن - ١

 .تافصلا دانسإ ماظن - ؟

 .تاذلاو ءامسألا دانسإ ماظن ١"

 .يرشبلا وأ يبوبرلا ديعصلا ىلع ًاءاوس طبتري ءيش ٌّيأبو

 ةثالثلا ةمظنألا نيب ةنميهو ةيمكاح كانه :يبوبرلا ديعصلا ىلع اّمأ

 -:ٍلي اب اهروصت نكمي

 .تافصلاو ءامسألا ماظن ىلع نيمهمو ظفاح يبوبرلا يتاذلا ماظنلا نإ :الوأ

 .ةيهلإلا لاعفألا ماظن ىلع مكاح تافصلاو ءامسألا ماظن :ًايناث

 هللا تافص لثمت يهو ىلاعت هنأشو هللا تايآ يه تاقولخملا هذهف

 .ةيفسلفلاو ةيلقعلا ثوحبلا يف ثحبملا اذه ركذُي اذهو .هئامسأو هتاذو

 ماظنو .ءاسألاو تافصلا ماظن يف رهظَي يبوبرلا يتاذلا ماظنلاف هيلعو

 .لاعفألا ماظن يف رهظُي تافصلاو ءامسألا

 ّسيلو «ةثالثلا ةمظنألا هذه نيب ينيوكت طابتراو ةلص دجوت ْنذإ

 لعفلا ْنأ  :نايب ددصب نحن اَّنِإو ءطقف اهنيب ةلصلا دوجو نايب انضرغ



 تانهكتيشلاو هنالولا قوما نينلفلل نال وع ع تعول  م فق

 .ءامسألاب اّلِإ لصت ال اهتقيقحو اههنك يف ةفصلاو «ةفصلاب الإ لصي ال هدحول

 ةيدئاقع ىؤر نع ةرابع يه ةمومذملا وأ ةدومحملا تافصلاف هيلعو

 تافص ىلإ ناميإلا اذه ىلإ لزني مث «ناسنإلا رهوج يف نوكي ناعيإو ةيركف
 ةماركلاو ةعاجشلاو «مركلا  :ةفصك ناسنإلا نم ردصت يتلا لاعفألا
 سوفتو ةّيح ٌتفونأو» :0نيسحلا مامإلا تاملك يف اهك خلا... و ءابإلاو

 :؟ماركإلا اصف لع ماكللا راصم رؤي : ال ةّيبأ

 اذهو ىلاعت هللا ىنغب داقتعالا وهو :ةيداقتعا ةفرعمك لكوتلا اذكهو

 ؛ىلاعت هللا ىنغب دقتعي هنِإف «نيتملا ة ةوقلا وذ هللا نأ نحذيو ملم هن هانعم

 .مركملا ةيصخش ىلع رّثؤي مركلا َنَأ حضاولا نمو  مركلاب رثؤي اذلو

 بحي هللا نإ تاكلل» لخدهاتك تا كاباؤزلا نفض هوو اذلو

 رابتعاب كلذو  ليخبلا كسانلا دازلا خيشلا نم يخسلا يصاعلا باشلا

 هلل دودحم الو يهانتمالا ىنغب ةيرظن ةفرعم ديلو لعفو ةفصك ءاخسلا نأ

 ,دودحم اللا هللا ىنغ نم نيقيو ةفرعم ىلع سيل ليخبلا سكع ءلجو زع
 ىلع سيل هبلق نأ الإ «دبعتي هناسلو ةدابعلاب بعتي ليخبلا ندب ناك ْنإو

 .دودحم اللا هّللا اءنغ نم هللاب ذايعلاو نيقيو ةفرعم

 .ندبلا ةدابع نم مظعأ بلقلا ةدابع َّنأ حضاولا نمو

 .دياع عيطم هترطفبو هبلقب نكلو هندبب صاع باشلا اذه ْنذإ

 لوسر نع فيرشلا ثيدحلا يف َدَرَو :فيرشلا ثيدحلا يف ءاج ام هديؤيو

 ىلإ الو مكروص ىلإ رظني ال ىلاعتو كرابت هللا ْنِإ رذ ابأ اي» - : ُةيتمْللا
 ."'” ؛مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني ْنكلو ؛مكلاومأ

 /يسلجملل راحبلا ؛519 /يمربطلل قالخألا مراكم ؛577 /يموطلا يلامأ )١(



 000001 110 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 رهوج قامعأ نم ةعبان ةيركف ةيدئاقع ىؤر اهريغو تافصلا هذهف هيلعو

 ٍهذهو ءمذ وأ حدم ةفص ءاوس ةيجراخلا تافصلا ىلإ لزني يذلا ةيناسنإلا

 .ةيهلإلا ةردقلاو ةيحلإلا تاذلا ف نيقيلاو ناهيإلا لجن ىلإ عججرب د تافصلا

 دانسإ  :ةثالثلا ةمظنألا نيب طبارتو ةديطو ةقالع كانهف هيلعو

 يوبرلا ديعصلا ىلع تاذلاو ءامسألا دانسإو تافصلا دانسإو «لاعفألا

 .الوزنو ادوعص رشبلاو

 يه يتلا تاقولخملا وهذه ظحالنف :يوبرلا ديعصلا قوتسم لعف

 هللا تافص لثمت تاقولخملا هذهف ىلاعت هنوؤش نم نأشو ىلاعت هللا تايآ

 بلطملا اذه ىلإ ةفسلفلاو لوقعملا لهأ ضّرعت اذلو «ىلاعت هتاذو هللا ءامسأو

 -:اولاقو

 ماظنو ءامسألاو تافصلا ماظن يف رهظي يوبرلا يتاذلا ماظنلا َّنإ

 ةنميهلا ةفص  :يهو ىرخأ ةفصب يبوبرلا يتاذلا ماظنلا زيمتي كلذكو

 هرودب تافصلاو ءامسألا ماظن ًاضيأو .«تافصلاو ءامسألا ماظن ىلع ةيظفاحملاو

 .ةيهلإلا لاعفألا ماظن ىلع مكاح

 أوتاد ناسنإلا هلعفي لعف يأ ةيوه ّنِإف :يرشبلا ديعصلا ىلع اّمأو

 اع ال يب عع يح اا * وأ ريخ

 0 :يوبنلا ثيدحلل تافصلا قيرط نع الإ اهديدحت نكمي ال ناسنإلا

 4 يتلا ةفصلل ةّينلا وه هحورو لعفلا رهوج ّنأل «2"”«تاينلاب لامعألا

 1١. ح 25 48ص ءاا/ج

 ىضاقلل مالسإلا مئاعد ؛181١ح 9١0ص .4ج .يسوطلا خيشلل ماكحألا بيذهت )١(



 ةايكتسلاو :بالولا ةنورمأ نقوم 1 اع و كل ام صا صلا ا تكلا "0

 .ةغيصلاب ةطبترم يبلق لعف ىلإ عجرت ةّينلا هذهو ءاهرثأ ىلع لعفلا

 يريسفت جهنم مسرنو ينبن ْنأ لجأل اننأ وه اذه لُك نم ةليصحلاو
 ةطبارتم ةيمره لكشت اّنأل ؛ةثالثلا ةمظنألا ىلإ تافتلالا نم دبال لماكتم

 هذه دحأ ىلإ تفتلي ِهّنأ اَمأ ءامل نعذت رح مولع يف هيرو ةرشتنمو

 .اصقان ًاريسفت نوكي كلذ نإف «نيّرخآلا نود ةثالثلا ةمظنألا

 تيبلا لهأ 00 0 بابسأ ل هيلعو

 .اهيف ةدوجوملا صقاوتلاو تايبلسلاو تاقافخإلا

 .”ص ء١ج يبرغملا نامعنلا



 لامعألا مسجت خيرظن

 يتأيس ميركلا نآرقلا يف لاعفألاو تافصلاو ءامسألا دانسإ ةدعاق َّنِإ

 ىلإ ةراشإلل ماقملا يف ضرغلاو «ثلاثلا ماظنلا ةعومجم يف اهيف ثحبلا طسب

 :ةدعاقلا وهذه فارطأ لوح ةذبن

 :ةدرتكتلا ةومخنم هلو

 نع ةدراولا تاياورلاو ميركلا نآرقلا اهنع فشك قئاقح ةَّدع كانه
 :اهنم 22 تيبلا لهأ ةمئأ

 .لامعألا مسجت ١

 .تاكلملا مسجت- ١

 .تاينلا مسجت

 يهو مسجتت لامعألاف .مسجت هل ةثالثلا ماسقألا هذه نم دحاو لكو
 مسجت اه كلذك تاكلملا امو «ليلق دعب مالكلا اهنع يتأيسو ثحبلا لحم

 ةعاطلا ةكلم بستتكي ةرات ايندلا وهذه يف ناسنإلا اهبستكي ىتلا تاكلملاف

 روهظ نيتكلملا نم لكلف نايصعلاو درمتلا ةكلم بستكي ىرخأو «لدعلاو
 .ىرخألاب بذعُيو امهنم ةدحاوب ناسنإلا معنتي يورخأ روهظو يويند
 .'2”تاّينلا يف لاحلا اذكهو

 ةمهملا تايرظنلا نم ةيرظنلا هذهو  :لامعألا مسجت وه مالكلا لحمو

 )١( ص 48ج نآرقلا ميهافم ١”77.



 م ايكخقلاو نقالولا ةعومأ كايف ادي ا ا حو ع هم "01

 تاياورلاو تايآلاب نيدشرتسم ةيمامإلا ةفسالف قئاف حوضوب اهحقن يتلا
 اهرركي يتلا لامعألا نم لمع لك نأ :اهادؤمو 252تيبلا لهأ ةمئأ نع
 ١ .تاكلم دّكؤت يهف ناسنإلا

 دوعصلا ةبنجب هنع ربعي ام اذهو :ةينارون ةَنَسَح تاكلم ام ١

 نوكيف هيلعو "”ناسنإلا لمع يف ةيباجيإلا ةبنجلا لثمي وهو تاجردلاو
 لامعألا نم ناسنإلا هبستكي ام ٍذئنيحو يويندلا هدوجوب لمعلل روهظ اذه
 .خلا ... و جحلاو موصلاو ةالصلاك ةنسحلا

 ربلا نم هب موقي امو «ةقدصلاو ةاكزلاك ريخلا لامعأ نم هققحي اموأ

 ام ئوس ةأشنلا هذه يسحب اط روهظ الو :ةيويتذ لاغأ اهلك ناسخإلاو
 .اهنم هدهاشن

 ةنجلاك اهبسانُي دوجوب ةيورخألا ةأشنلا يف ًاروهظ لامعألل كلذكو

 ةقيقح ال سيلف «هب ذتلتو سفنألا هيهتشت امو اهناملغو اهروصو اهميعنو
 رهظت ةيويندلا لامعألاف «هتايح يف اهققح وأ اهبستكا ىتلا لامعألا كلت ءارو

 ا نيو ب

 وهو «تاكردلاو لوزنلا ةبنجب هنع ربعي ام وأ ةئيدر تاكلم وأ - ؟

 ةئيسلا لامعآلا نم ناسنإلا هفرتقي اف ءناسنإلا لمع يف ةيبلسلا ةبنجلا لثمي

 هذه يف ءامدلا كفسو ضارعألا كتهو دابعلا ملظو هناحبس هللاب كرشلاك

 ميحجلا ةروصب رهظتف ءاط بسانملا اهدوجوب ةمايقلا موي يف رهظت ةأشنلا

 .باذعلا عاونأ نم ههجاوي امو اهرانو

 .دنسلا دمحم خيشلل /5 ص ١ج ةيهلإلا ةمامإلا )١(

 .77” ٠ ص 8ج ناآرقلا جهانم )١(



 00 1 ز ]1 8 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 تدادزا املك  ةئيدرلا ةكلملاو «ةينارونلا ةنسحلا ةكلملا_نيتكلملا اتلكو

 ناسنإلا نإ اولاق انه نمو «ةيرهوج حبصت ىَّتح رثكأ سفنلا يف تخّسرت
 اّمإ لعفو ةروصب ةيناسنإلا ةروصلا دعب سبلتي لب «ريخألا عونلا وه سيل

 .يعبس يميبب يناطيش وأ يكئالم
 ةردئاقغ ةياذهو هتف ارق تاباضلا ولي غو اردنا نيل فوز لاغتاللاو

 اذه «ةيادهو ًابرق مهدازف هل ةببحملاو ىلاعت هيلإ ةبرقملا لامعألا مهلعف ببسب
 هللاب ذايعلاو - قسفَي نَم ِهّنإَف لوزنلا سوق فالخب ءدوعصلا سوق ظاحلب

 نيف نيس نب باص امو: هسفنب ةيواهلا يف هسفن عقويو مدهنت هتديقع َنإف

 يف هرايتخا ءوس ببسب ناسنإلا هبكتري يذلا ءيسلا لعفلا نإف 0

 مى الع وحب تاروت ةئيسلا ةفصلاو «ةئيس ةفص ثروي لوزنلا سوق
 تا اونذك نأ ىلوسلا اوُؤاَسأ نذل ةَبقاَح ناك مث اف ةكرابملا ةيآلا كلذ ىلإ تراشأ
 . ©” هللا

 «تابثلا ةلاح ىلع لصحي نأ يغتبي دال لالا وحن هيعس يف ناسنإلاو

 لاوزلا ضرعم يف نوكي فوس يذلا يضَرَعلا لامكلاب ىمسُي ام اذهو

 لامك ىلع لصحي ْنأل ىعسي وهف هضم د ارجو لإ اعود

 يف دعصيو لماكتي اذهمو «لاوزلل ًاضرعم 0 ال يرهوج وحنب يتاذ

 نع يرهوجلا رييغتلا اذه لصحيو «ةجرد لك دنع تبثيو تالامكلا 3

 ةبظاوملاو هراركت دنع  لعفلا ثدحي ثيح لامكلل ةيدؤملا لاعفألا قيرط
 ىّتح دتشتف تاكلم ىلإ لقتنت مث تائيه ىلإ لقتنت سفنلا يف تالاح هيلع

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس 8/.

 )( :مورلا ةروس ٠ل



 تايصخعلاو ةنالولا يومها ركستعل دودة وس ا اعد ا وا 0

 .ةيرهوج آل وصف حبصتو لصت

 يتلا ةّوقلا عم بسانتي لكشب نوكي ندبلا َّنِإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ةوقلا بسانت هل ةيناسمجلا ةئيحلا دسألا يف ًالثمف ؛هريغو ناسنإلا اهكلتمي

 اهتأيه ةيورخألا ماسجألا َّنأ ىلع تاياورلاو تايآلا تّلدو اهكلتمي يتلا

 .صقانتي وأ ناسنإلا اهب لماكتي يتلا ةيرهوجلا لوصفلل ةعبات
 دراوم يف اهسفن يه نسُحلاب مكحلا دراوم َّنإ انمالك لحم يف كلذك

 ةروصب لامعألا مسجت بجوت اََّنَأ نيبتي ثيح «تالاكلاو لئاضفلا

 هيدر ةروصب مدحت ىلا وتلا هرارب هناي يع يما هزار هاروت

 هل يلقع رمأ لب ًايرابتعا سيل نسحلاو حبقلاب مكحلا نأ رهظيف «ةيناملظ
 ا 7 ءيشانم

 :هيرظنلا كردم :ايناث

 822تيبلا لهأ ةمئأ نع ةدراولا تاياورلاو ةينآرقلا تايآلا تّلد
 :كلذ ىلع

 5 نأ

 7 0 2 ا 00
 0 نم أ همس ا

 ريخ نم ناسنإلا لمع روضحب حّرصت ةكرابملا ةيآلا نإ "بيرم
 .ىرخالا ةأشنلا يف ٌرشو

 .دنسلا دمحم خيشلا ١ج «ةيحلإلا ةمامإلا )١(

 ١". ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(



 0000000 0 0 ب8 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 نيك شم 2

 0 َنتشُم نمرخملا ىرف باكل َمضرو» :ىلاعت هلوق-*”

 اما دعا اح اًماّصخأ الإ ةريكالو رغَص رداشمال باتكلا اذه لام اَنْ
 ."”4 انكم

 ةيفيك يف حيرصتلااهنم دافتسي نيتريخألا نييآلا نيه نإ :بيرقتب

 يف ع ف ءوسلا لمع ًالثمف رشف رش امإو ءريخف ًاريخ ْنِإ ءلامعألل مسجتتا

 م ال ميا لام لكأ وأ «خب نم لباقم ف ةيعالا قيقا نيك
 لكل امنأكف هيلعو ءرانلا ةروصب ةريخألا يف لمعلا كلذ مسجتي فوس

 ناسنإ لك هدهاشي ام وهو ايندلا يف روهظ - :نيروهظ ناسنإلا هلمعي لمع

 رانلا ةروصب هيلجت وه ةرخآلا يف ًاروهظو ءاهشيعي يتلا هرمع ينس لالخ
 ىبُت موي ان ةرخآلا فصت ىلاعتو هناحبس هنأ كلذ ديؤيو «ةقرحملا

 97م ىلع :لوقيو ءرئارسلا
 كلذ يفو ءًاروتسم أَّرس تحضأف ماثللا تحت تفتخا ةقيقحلا (نأكو

 .اهروص عصنأ يف ةقيقحلا رهظتو بجحلا ةفاك لوزت مويلا

 - ناك ْنِإو ثالثلا تايآلا هذه َّنأك :هلُك اذه نم لصحملاو
 نأ تبثت يهو «لامعألا ميسجت ىلع ةلالدلل بابلا يف ام حضوأ - اهريغ
 ةمايقلا موي همامأ اهدجي ناسنإلا اهفرتقاو اهبستكا يتلا لامعألا سفن

 ,روهظلا ةيفيك يف وه (ّنإف ًافالتخا كانه ناك ولو ءاهعقاوب رضحتو اهنايعأب
 .؟”فلتخم اهروهظ ْنكلو ةظوفحم ةيعقاولاو لمعلا سفن لمعلاف الإو

 )١( ةيآلا :قراطلا ةروس 9.

 .فرصتب /ح نآرقلا ميهافم )١(
 .الك ةيآلا :ميرم ةروس رف

 .١١ح ناميإلاو رفكلا باتك نم ملظلا باب 77 /”ج يفاكلا (:)



0" 01010 00 

 17 ىو اا ديزيو )» :ىلاعت هلوق -

 ميسجت ىلع 95 تاياورلا نم فئاوط ةدع كانهف :تاياورلا امأو

 :اهنم ركذن لامعآلا

 ."”«ةمايقلا موي تاملظ اَّئإف ملظلا اوقتا» هيلا لوسر لاق :ًالوأ

 نوكي هيلعو «ةملظلا ةروصب ةرخآلا يف ىلجتي ملظلا ّنأك :بيرقتب

 .يورخأو يويند- :نيروهظ ملظلل

 - :مصاع نب سيقل هاياصو نمض يف ُةِيكهْللا لوسر لاقو :اناث

 0س سوال ل عيدتاسر ا يوم كلا

 ثعبت الو ,كعم الإ رشح ال مل : .كملسأ ًايئل ناك ّْنِإو .كمركأ ًاييرك ناك

 طا ال هل يتدلف نعال لآ ال عملا

 ءاعارذ هيلإ ٌثبرقت ًربش ّيلإ بّرَقَت نَماا :لاق يتلا لوسر نع : اعلا

 6 وره هتيتأ ًايشم يناتأ نمو ءاعاب هنم ٌتبرقت ًاعارذ ىنم َبّرَعَت نمو

 هيلعف ءاصقتسالا دارأ نّمو لامعألا مسجت نع ثيداحألا ضعب هذه

 نم (روصلا يف خفنو) هلوق ريسفت يف 87ص ؟ج ينارحبلا مشاه ناهربلا ريسفت )١(

 .رمزلا ةروس
 ؛59ح داعملاو لدعلا باتك نم ةمايقلا يف نيمرجملاو نيقتملا لاوحأ باب (')

 .157ح 3788 /1ج 0

 ةمكحلا . مكحلا مسق ةغالبلا جبن «:ح لّوألا يسلجملا قودصلا يلامأ - عجار 020

 ١ 57ص ٠/ ج .راونألا راحب 0

 ١2ج ءيئاسحألا روهمج خس ىلاتللا يلاوع ؟1875 ص 25ج «لبنح نب لح لئيم 62

 .١81ح .6 1ص



 ؟ال وأ ةيرايتخا ناسنالا لاعفأ

 ةمومذملاو ةحيبقلا لاعفألا ضعب َّنَأ مهريغو ءاهقفلا نيب ٌعازن كانه

 ذكلاو: رمخلا تيرقو.لخبلاودسملا :لثم ناتنقالا' نم. ودضت نقلا
 تلا بو ةيصعلاو ةقررسلاو

 .؟ال وأ ناسنإلل ةيرايتخا اهريغو لاعفألا هذه له

 دسسحن ال ْنأب بلاطن فيكف ةيرايتخا تسيل اَّنَأ تلق ْنِإ :باوجلا
 حبصي اهنيحف هرانلا اهيبكترم هللا دعوت يتلا رئابكلا نمو مارح دسملا َّنأو
 .2/2تيبلا لهأ ةسردم هب لوقت الو ًاحيحص سيل اذهو «اربُم ناسنإلا

 نأ ةلوفسم لوقت نأ تاكسي ةييعيصلا وقار اهلا 161 ةعالقا إو
 تاردخملا نامدإ وأ نبجلا وأ لخبلاك ناسنإلا نم ردصي يذلا لعفلا اذه

 .يرايتخا وه خلا ... وأ

 ةلتاقلا ةفيفخلا ةيضَرَلا تاداعلاو لاعفألا هذه لوصح ةيادب يف معن

 .ةيرايتخا تاوطخ يه ةماذهلاو

 رطيست نأ دعبو اهنامدإو اهتسرامم ىلع ةليوط ةرتف رورم دعب ام

 لع ةرافيسلا ماكر كلا هلاك ودع لكلا ىف اهرب لخ لحجر
 اهنأ نهارلا تقولاو فرظلا اذه يف اهنأ  :لوقن نأ نكمي هيلعو ءسفنلا

 نم ٌدبال اَّلإو ءاهيلع رمتسيو ىقبي هنأ اذه ىنعم ّسيلو «ةيرايتخا تسيل
 .اهيلع ءاضقلا مث اهنم ٌدحلاو اهتجلاعم

 ناضخإ نالتانكلاو:نينلبإ مامأ ىمألا كا نما تالا دس ناك نإ



 تانيكشللاو ةتالولا ةفومأ لاس قت نع تمص م لل تايم "04

 دوعتي ال ىَّبح سفنلا ىلإ هناوعأو ناطيشلا لخدي ْنَأ نم يئاقو ٌلمعو
 الد -:92/قداصلا مامإلا لاق (ى ءاهيلع ةرطيسلاو مكسفنأ نم ثيبخلا
 ثيبخ ناطيشلا َّنإف هوعمطتف ةالصلا ضقنب مكسفنأ نم ثيبخلا اودوعت

 ."”(خلا.. دوع امل داتعي

 اذه َّنإف ةيناسنإلا سفنلا يف لخدو ثفن ناطيشلا نأ انلقو انلزنت ولو
 ههابتأو ناطيشلل وه هيف نحن ام َّنأو عقاولا رمألل مّلَسُ نأ وه هانعم سيل
 يتلا فارحنإلا نم ةميلسلا ةيدئاقعلا ةيؤرلا رود يتأي انه اَِّإ ءالك مث الك

 اذإف «ةدارإ ةّوقو سفنلا يف يرايتخا لعف دلوت ةفصلاو ةفصلا دلوت اهرودب

 حبصي عورصملا نإف هللا ىلع لكوتو هسفن قامعأ يف اذه ناسنإلا لعج

 . "2746 نوررفاكلا موتا الإ هللا حر نم سيال هنإ» :ىلاعت هنذإب اعراض

 َّنأل ؛ةتطاخو ةدساف ّىؤرب داقتعالا نم ناسنإلا رذحيلف :ةصالخلا
 ةيؤرلا ّنأل ؛ىلاعت هلل دايقنا مدعو نايصعو دّرمتو ةيبلس راثآ سفنلا يف دلوت
 .نسح لعف دلوتو ةنسح ةفص دّلوت ةنسحلا ةيدئاقعلا

 نودقتعي مَّنَأ - هللاب ذايعلاو ةدسافلا ىؤرلا باحصأ ظحلي كلذلو

 0 سوسويو هلا فاق شو ناطقا فران ايضا ا

 2ك قداصلا مامإلا رَّذَح اذلو ءاهنم صلختلا عيطتسي نل هن ناطيشلا

 ا وب ا هنأل ؛ناطيشلا ديوعت

 اهيف ناسنإلا سفن ةدسافلا ىؤرلا عقوت امدنع هكارشو ناطيشلا لئابح نم

 77/6 ص ١2ج ءراصبتسالا ف يمسوطلا ىلا /” ه8 ص 7 ج «ينيلكلل  يفاكلا )010

 / 177 ١.
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 .ةضيرملاو ةفيعضلا سوفنلا وذ ةصاخ اهنم صلختلا ناكمب ةبوعصلا نمف

 ةيدئاقعلا ىؤرلا مقافت ببسب ٌسمب نورحسيو نوباصي ًائاد نيذلا

 ةنئمطم ةنمؤم ناسنإلا سفن تناك اذإ ام فالخب اهيف عقي يتلا ةدسافلا

 ةاينفت ف رنرال غانا ورف اظيتقللا نإق ديمتري قمع تحور ةنررزل نتاع

 ءالؤهف ءسفنلا فيعض ناسنإلا ناك اذإ ام فالخب اهيلإ داقنت امل

 ةيدئاقعلا ىؤرلا مقافت ببسب كلذ ٌّسمب نوباصي وأ نورحسُي نيذلا

 .اهم نودقتعي يتلا ةدسافلا

 مولعلا ىلإ ةبسنلاب طقف سيل هانرتخا يذلا يئالثلا ماظنلا اذهو

 ةيعماجلا مولعلا يقاب 2 ىتح ألاف ءاهعا نأ تش ةينيدلا فراعملاو

 اهريغو ةيناسنإلا مولعلاو نوناقلا ملع ْق ًالثمف .ىرخألا ةيميداكألاو

 .ةيؤر ةفص لعفريسفتلل يثالثلا ماظنلا اذه نودمتعي ًاضيأ

 يه ةيجولويديألاو ةينوكلا ةيؤرلا ًالثم مهدنع ةيمالسإلا مولعلاف
 ينعي ةينوكلا ةيؤرلا تافص يه ةفسلفلا هذهو «ةيقالخألا ةفسلفلا ساسأ

 ةفسلفلل ساسأ ىه ةيقالخألا ةفسلفلا اذكهو «ةفسلفو ركفو ةديقع

 ْ .ةينوناقلاو ةيروتسدلاو ةيقوقحلا
 - قئاقح يناعم .ظافلأ  يئالثلا ماظنلا َّنأ ملعُي اذه لُك نم :ةجيتنلا

 بطلا لاوحأ لثم ىتح نع ةثحابلا مولعلا ىلع نميهمو مكاح ماظن
 .ةيعيبطلا رهاوظلاو ةداملا ملاعب طبتري ام ىّتحو لب «يناسنإلا

 ةديقعلا نم يأ  ةيوؤر وأ ةيدئاقع مولع بتارم ةلسلس كانه ْنذإ

 ىلع نميهم اهضعب ندبلاب طبرت ةيندب مولع مث ةيناسنإ مولع مث  ركفلاو
 .رخآلا ضعبلا





 ميركلا نآرقلا يف يظفللا ماظنلا
 ةملكلا ساسأو رذج ىلإ لوصولاو قاقتشالا ملعب هنع رّبعُي ام وهو

 ا بدم

 «لعفلل ةليععفتب ي أي نآرقلا نأ ظحالي لاجملا اذه يف صصخلا ريبخلاف «نآرقلا يف

 .خلا... و ةدكؤُم ةلمج ةعبارو ةيمسألا ةلمجلل ةثلاثو ,مسالل ةيناثو

 داوملا يف ةقئ ةقئاف ةيبايسناب نآرقلا لوجتي فيك نضصخللا ظحاليو

 .ةدحاولا ةروسلا نع ًالضف ةدحاولا ةيآلا يف ةيظفللا

 نم كلذك حضتيس |ىو - رم اى ةيقاقتشالا ةسراملا هذه نأ املع
 ويغالبو وملكتم اهنع زجعي «ةينآرقلا داوملا يف ةيتآلا ثوحبلا لالخ

 هتاقاقتشاب اوطيحي 1 نويوحنلا ًالثمف «رشبلا وركفمو ويوحنو ويفرصو
 يف ىنعملاب نآرقلا يتأي ًانايحأو .... لعفلاو ةهبشملا ةفصلاو دراصملا ددعتو

 دعاوقلاو ريخأتلاو ميدقتلا ةلأسم اذكهو رخآ عضوم يف ظفللابو عضوم

 .تفاتلا اهنم مزلي الو نآرقلا نم دحاو قسنو ةيبايسنا اهل ْنِإف اهب ةطبترملا

 كبسلا سفن كبسب هتديصق يف يتأي نأ عطتسي مل رعاشلا اذكهو

 ةفاكب رشبلا لب .ىرخألا تاصصختلا يقاب اذكهو هيلع ظفاحيو ينآرقلا

 نم اوزجعي ةيصصختتلاو ةيفاقثلاو ةيركفلا مهتايوتسم فالتخابو مهلوقع
 .ينآرقلا كبسلاك كبس اهيف ٌسرامت ةدحاو ةيآب اوتأي نأ

 تاغللا ضعب قاح ناك ْنِإو ءسانلا دنع يذلا فرطلا يف ُهَّلُك اذه
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 لالخ نم اوراشأ 80 تيبلا لهأ نأ مع ؛ميركلا نآرقلا يف فشتكم ريغ

 فلتخم ىلع ةحورشمو ةثوثبم اي نأو .مولعلا هذه ممِق ىلإ مهتانايب

 'مولعلا

 ةغايص بناج ريغ عبطلاب وهو «تاقاقتشالاو ظافلألا بناج نم اذه

 .ىنعملا كف



 يناثلا ماقملا

 ميركلا نآرقلا يف يظفللا يلامعتسالا ماظنلا

 :نايب هيفو

 :رومأ ةدع نايب اهيفو ؛ضيرعتلا .:ىلوألا ةدعاقلا
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 تيبلا لهأ ةمامإ ىلع هتيناقحو نآرقلا زاجعإ ىلع ثيدح يملع ناهري :انماث «

 .مالسلا مهيلع





 ضيرعتلا :ىل وألا ةدعاقلا

 :ةمدقملا

 أقّمعم نوكيس نآرقلا يف يظفللا لامعتسالا ماظن دعاوق يف ضوخلا نإ

 تكإ- ةينآلا ثوحبلا لالخ ضرعتتس |ىو «ةمظنأ ةلسلس نمض ًايحطسال

 860 تيبلا لهأ ةيالو ةمومأو تامكحملا ةمومأ جهنم قفو - ىلاعت هللا ءاش
 ةمتاخ يه اهيلإ انضّرَعَت يتلا ثوحبلا نأ يعدن نأ ديرن الو - نآرقلا يف

 ىلع ًالمتشم ثحبلا ناكو ًاقّمعم ًاثحب اهانثحب انك ْنإو ءقيقحتلاو ثحبلا
 ةوخألا يصون اننأ الإ .ةيعانصلاو ةينفلاو ةيملعلا تاكنلا قئاقد نايب

 دعاوقلا هذه ءارجإ يف لمأتلاو رحبتلا يف ًاعيمج انسفنأو نيعبتتملاو نيثحابلا

 ىلإ لصي 4 سارمو ةراهم عبتتملاو ثحابلا ديزي هَّنإَف ةفلتخملا ةيغالبلا
 يذلا يرشخمزلا لاثمأ نيقباسلا ةغالبلاو بدالا ءاملع راّبك نم ةلمج هتجرد

 يف ةيفخلا ةيبدألا تالالدلاو يبدألا بناجلا يف بيكرتلا ةسارد ىلع فكع
 فورعملا ناك ْنِإو ةفيطل تاكن اَّئأ يرشخمزلا سفن اهنع لاقو نآرقلا تايآ
 .كىبموطلا خيشلل نايبتلا ريسفت نم تاكنلا هذه دافتسا  يرشخمزلا  هنع

 سارملا اذهب دوقع مغر قالمعلا يغالبلا يرشحمزلا اذهف هيلعو

 ةيملعو ةينف تاكن كانه هنأ الإ ةيبدآلا ةيغالبلا تاكنلا فاشتكاو

 اذهو ؛هدعب تفشتكا اهئأ الإ اهفاشتكا ةحئار مشي ملو اهفشتكي ل ةيعانصو
 .نف لك باحصأ دنع يعيبط رمأ

لا نيدلا ىضر لاغمأ فرصلاو وحنلا ءالع اذكهو
 (7يدابارتسا

 فرصلا يف ةيفاكلا باتك فّلأ  ةيمامإلا راربألا انثاملع نم ةمئألا مجنب فورعملا )١(



 تاكا و ةينالولا ةفوما لامست ع عا اس ص م فل

 عسوأ يه ائاق اهيف ثحبلا لاز الو اهانثحب يتلا دعاوقلا هذهو

 دوهج يطاعتب يه لب ٠ ءرشبلا نم ليج اهبعوتسي ينأ نم ًاقفأو ًاوأش

 ةيرشبلا لايجألا دوهج مكارتل ًارادمو ةحاسمو ًاقيبطت عستت لايجألا

 دامتعالاو ليدعتلا ينفرعملا الو يقطنملا ريغ نم لب ءادج أطخلا نمف هيلعو

 طقف َةقب ةقباسلا لايجألا راكفأ جاتن ىلع دامتعالاو قباس ليج ةجرد قفأ ىلع

 هراكفأو هتاعادبإو قحاللا ليجلا جاتن اهيلإ فاضُيو اهروطن نأ نود نم

 لماك نامض عم قحاللا ليجلا ىدل دعاوقلا كلت جوضن نع ةجتانلا

 مهازجو نوروكشم مهف تلذب يتلا ةيملعلا دوهجلل ريدقتلاو مارتحالا
 .لاجملا اذه يف مهيعس ىلع اريخ هللا

 لثمو ءبردلا لصاوبَّنأ قحاللا ليما ىلع تقولا سفتب ْنكلو
 لب .فرصلا وأ وحنلا وأ ةغالبلاك نيعم نف باحصأ دنع طقف سيل اذه

 يبدألا قايسلاو سفانتلا ةمكحمل يضاقتلا عفري يذلا يبدألا دقانلا ىّتح
 برعلا ةغل يف ءاوسو ةيلهاجلا فو مالسإلا لبق بدألا اذه ناك ءاوس

 تاحاسم ىلإ لصي ًامئاد بيدألا دقانلا نإف ءىرخأ تاغل وأ مالسإلا دعبو

 فاشتكا ةحاسم َّنأ ينعي ام هريغ اهيلإ لصي ال بدألا ملع قيبطت نم

 مولع يف نيعم ٌدح دنع فقي سيل ةديدج دعاوق فاشتكا وأ دعاوقلا قيبطت
 .ةيبرعلا ةغللا ايسال ةيناسنإلا ةغللا

 ديرن ال اننأ وه هيلع ءاوضألا طيلست ديرن يذلا يماسألا انضرغو

 لايجألا نم ليلقب انلبق وأ انومدقت نيذلا نيرخآلا ىلع عظفتسن وأ عبشن نأ

 ةينآرقلا ةدرفملل يظفللا بلاقلا ةنونيك يف تاروهظ كانه ْنأب انتقبس يتلا

 . 12 نينمؤملا ريمأ ةبق تحت
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 اهيلإ تراشأ دقو ةدوجوم دهاوشو دعاوق كانه َّنأو اهوفشتكي ملو
 حضتيس |!ى - ةصاخلا ورسفم ىتح اهب نتعي 1 فسأللو ْنكلو ؛تاياورلا

 - اهلحم يف ةدعاق لك نع ثحبلا لالخ نم كلذ لَك

 ءاّرقلاو نورسفملا هبكتري ناك يبدأ أطخ ىلع هيبنتلا ديرن هّنأ الإ
 عضولا لصأ ةصنم سفن بسحب تاعءارقلا ءاملعو نآرقلل نودوجملاو

 ةدعاقلا هذه لثم فاشتكا مظعتسن ال نأ انيلعو «لفاغ لكلاو «يوغللا
 هيلع روثعلا نكمي اذهو «ةينآرقلا ةدرفملل يظفللا بلاقلا نايك يف ةدوجوملا

 يوغل أطخ ىلإ تراشأ ىتلا همن تيِبلا لهأ تاياورل ةلوادملا لالخ نم

 ه١ تيبلا لهأ هديري ام ىلإ لوصولا ةيفيك يف نودوجملاو نورسفملا هبكترا
 عضو لصأ يف ثحب يأ ةيروصتلا ةلالدلا قاحو لصأ ىلإ مهلصوي ام يأ
 يدجلا دارملا مث ةيميهفتلا ةيلامعتسالا ةلالدلا ىلإ ثحبلا عرفتي مث ةغللا

 .ىلاعت هللا ءاش ْنِإ كلذ لك حضتي فوس (ى تاقبط ىلع لكلاو

 ىلإ تافتلالا لصأ يف أطخ دوجو اونّيب 8 ةمئألا َنإف لاح يأ ىلعو
 .ءاّرقلا وأ نيرسفملا دنع ةيآلا يف يوغللا عضولا

 ريغ دعاوق كانه لاز الو ّدْعَب هتتي 1 ةفورعملا دعاوقلا قيبطت ند

 ةنونيك يف اهدوجو مغرو ميركلا نآرقلا يف اهقيبطت نع الضف ةفشتكم

 .ةليوط تلاز ال ةريسملاو ظفللا قاح

 - :لوقن ةمدقملا وهذه دعبو

 نأ ىلإ بهذ نَم مهنمف «مهّتملك تفلتخاو نيينايبلا ءارآ تنيابت
 .دحاو ءىش ضيرعتلاو ةيانكلا
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 نأ ىلإ بهذ لاثو «ةيانكلا نم [سق ٍضيرعتلا لعج نم مهنمو

 .ةجو ٌلُكلو ضيرعتلا نع فلتخت ةيانكلا

 وه ضيرعتلا ماظنو يظفللا لاعتسالا ماظن َّنِإ :لوقن ْنَأ ورغالو

 ةيامرلاك ردصم يهو «هريغ هب ديرُيو ناسنإلا هب ملكتي ام :ةغل ةيانكلا
 .ةيانك ىثكو «ةيامر ىمرو «ةيانع ىنعو «ةياده ىده-:لاقيف «ةياده لاو ةيانعلاو

 ىنعملا ةدارإ زاوج عم هل عضو يذلا هانعم ريغ هب ديرأ ظفل :ًاحالطصا

 .هتدارإ نم ةعنام ةنيرق دوجو مدعل يلصألا

 .هل عوضوملا ةظفل ريغب هنع ربعُيو ىنعملا هب داري ام :ًاحالطصا ةيانكلا ْنذإ

 كنكلو ءام ٍناسنإل مركلا تابثإ ديرت َّنأك «دامرلا ُريثك نالف :الثمف

 ةرثك نأ كش الو دامرلا ريثك : ًالثم لوقتف .هل عوضوملا ظفللا ريغب هنع ربعت

 « يناجرجلا رهاقلادبع هراتخا يذلا وهو - مركلا ىنعمل عضوت 1 دامرلا

 - :وه ةيانكلا ىنعم نوكي هيلعو

 ىنعملا ةدارإ نم عنمت ال ةنيرق عم هانعم مزال هب ديرتو ظفللا قلطُت نأ

 .ىقيقحلا

 :ضيرعتلا

 مضب - ضْرَع ىلإ مالكلا ةلامإ وهو ءحيرصتلا فالخ :ةغل ضيرعتلا

 .ةيصانلاو بناجلا وهو نيعلا

 .تاريبعت ةّدعب ريع ذقف :احالطصا

 موهفملاب ةلالدلا وهو - :حارفألا سورع يف يكبسلا هركذ ام :ًالوأ
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)00( 
 .  ملكتملا دصقب

 ةوقل اّمِإ لصاح لا ضرعم يف لصاحلا ريغ زاربإ- :يكاكسلا لاق :ًايناث

 .ةبغرلا راهظإو لؤافتلاو «عقاولاك عوقولل وه ام نوكو بابسألا

 هلوق يف اى هريغ دارملاو دحاو ىلإ لعفلا بسني ْنأب - :ًاضيرعت اّمأو

 نب نوكلو َكَمع صبحي تكرشأ نب كاب نب نزلا ىلإو كِل يجوأ لو :ىلاعت
 .7 نيريس 5

 هللا نذل ؛هريغل ديدهتو ُةلييهيبنل ىلاعت هللا نم بدأ اذه سابع نبا لاق

 .كرشلا نم همصع لق ىلاعت

 له باقل از نبق ريتك تكرعأ ١ >2 ناك هل وق ةهيق لفاشلاو
 ًاضيرعت يضاملا ظفل عم ْنِإ ةملك انه تلمعتسا ثيح «هب عوطقم للك يبنلا

 ىلإ ةراشإلل (تكرشأ) ىضاملا ظفلب نايتإلا ْنْذِإ كرشلا هنم ردص نَم ىلع
 ضرعم يف لصاخلا ريغلا كارشإلل ًازاربإو - لابقتسالا ىلع ىنعملا ّنأ

 ةلطيبنلا نم لصاح ريغ وه يذلا (كرشلا) كارشإلل ًازاربإ يأ لصاحلا
 ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع كلذ لك ءلصاح لا ضرعم يف ةنمزألا دحأ يف

 كمتش اذإ اك «مهلامعأ تطبح دق ْنأِب كارشإلا مهنع ردص نمب ًاضيرعت
 كمتش اذإ ْنأب ٌضيرعت اذهو هنبرضأل ريمألا ينمتش نإ هللاو  :لوقتف ٌدحأ

 يأ بناج ىلإ مالكلا ليمتف ءأريمأ ناك ْنإو هبرضت كنإو ةبوقعلا قحتسي
 ىلإ هنم ةنيرقلاب نهذلا ىلإ لقتتي هنم متشلا رودص ريدقت ىلع ريمألا كبرض

 )١( 88ص 4ج حارفألا سورع ٠١ :.

 )'( ةيآلا :رمزلا ةروس 06 .



 تايكعلاو ةنالؤلا فوم نيوتيلا ا ا ووو فص يصل ف

 .""”وتشلا هنم ردص يذلا بطاخملا كبرض وهو دوصقملا وهو دوصقم ا وهام

 نايتإلا وه :ضيرعتلا  :عيبرلا راونأ يف موصعم نبا هركذ ام :ًاثلاث

 .رخآ بناج ضرغلا نأ ماهبإو بولطم وه بناج ىلإ هب راشم مالكب
 بناجلا يأ مضلاب ضرع ىلإ بولطملا ىلإ ليملا نم هيف امل ًاضيرعت َيمُسو
 .هبناجب يأ ههجو ضرُعب هيلإ رظن  :لاقييو

 :لثملا يفو .ءيشلا نع ءيشلاب ةيروتلا يهو مالكلا يف ضيراعملا هنمو

 بناج هيونتل امإ وهو .ةحسفو ةعس يأ بذكلا نع ةحودنم ضيراعملا ْنِ

 اذكل ٌدِصاق عيفرلا رتسلاو َّذَمَت يماسلا سلجملا ٌرْمَأ  :لاقي اك فوصوملا

 حيرصتلا هل ركاذلا َمَسْي نأ نم ًانأشو ًاردق عفرأ هنع ربعملا ْنَأب ًاضيرعت

 ." "ةنيكسلاب هميظعت كرتو همساب

 ىنعم ىلإ هب راشُيو مالكلا قلطُي نأ وه :ضيرعتلا هيلإ انبهذ ام :ًاعبار
 تنأو هريغل ًالوق تلق اذإ «نالفب ٌتضّدع- :لوقتف قايسلا نم مهفي رخآ

 ملسملا - :يذؤملل كلوق لثم وأ «هراج اي يعمساو ينعأ كايإ - را

 .يذؤملا نع مالسإلا ةفص يفني ًاضيرعت ؛هديو هناسل نم نوملسملا مَّلس نَم

 .رخآ ائيش اهب ديري لوقلا نم ةلمج ملكتملا ركذُي نأ وه :ضيرعتلاف هيلعو

 تاّزَم راذنإلا سرج قد نم ٌدبال ةقشقسو دعوت وهذه :ةصاللخلا

 ةيبدألا ةموظنملا هذه ْنأِب نظيو تابُس ةلاح يف ًايئاد رّسَملا نأل ؛اهيف
 اذهو ءروهظ نم ةيآلا يف ام ىهتتم وه ةيآلل همسر يذلا يبدألا مسرلاو

 )١( 7ج ينابمابلل ةغالبلا ملع يف سورد ص١57.



 0000 ] ] ] ]1]1]1ذ1] ]ل ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 .ىنعملا اذه هدلخ يف رودي ناك اذِإرّسَمْلا اهيف عقيس ةلفغ لّوأو مالكلا لّوأ

 هترتعو هلع يبنلا مهو نييهلإلا ةغالبلا داؤر اننيعأ بصن نكيلو
 :820نولوقي ثيح ةغالبلا ملع يف زجعملا يف يملعلا مهلوق نم ةرهاطلا

 ةملكلا ْنإو انمالك ضيراعم فرعي ىّتح ًاهيقف مكنم لجرلا نوكيالو ...» 3
 ."'«جرخملا اهعيمج نم انل ًاهجو نيعبس ىلع فرصنتل انمالك نم

 ماظن ةموظنم وه مالكلا قلاخ نمو هللا باتك ميركلا نآرقلاف هيلعو
 ةيملعلا تاكنلاو دعاوقلا فاشتكا اَّنِإو يراطشنا يئاهتنا ال يلفحج
 لك يف نو دودحماللا ىلإ .خلا ... و ةيوغللاو ةيبدآلاو ةيوحنلاو ةيغالبلاو

 نأ الِإ رهاوجو زونك 2* نيدباعلا نيز مامإلا ريبعت نومضم وه |هك ةيآ

 جهانملا فلتخم يف هب ىتأ ام نأ يعدي ن نيرسفملا هجاوت يتلا ةلكشملا

 خلا .. . يهو َلَحلا مهسلا يهو ةعاضب اهقوف سيل ةعاضب وه ةيريسفنتلا

 ةيلامجإ ةدعاق وأ نايب اذه نإ ضعبلا لوقي برو ءأطخ اذه حضاولا نمو

 ,ةدودحم ريغ قافآ ىلع حاتفنالا رّسَمْلا ةيجهنمل ةطباض يطعت اهرودب يهو

 مزجنو ًاعطقو دارملا وه اذه نإ اولاقو اومزج اذإ ام فالخب حيحص اذهف
 ةثيدحلا تافسلفلا يف ةثيدحلا ثوحبلا نأل مس يا

 - :لوقت تاينسلألاو

 ني دةمو ةوعب ناك اذ ذل نصت ايكو نأ كوسا ةقيقلا نإ

 انرشأ امك كلذ ىلع ةردقلا مهلو ينايحوو عساو هقفأ رابتعاب ةّينموصعملا

 بلاطملاب ال اهيلإ لوصولا ملعلا لهأ رباكأو ةذباهج عطتسي إل هّنِإف  هيلإ
 ريغ نيثحابلا ةيقب فالخب خلا ... الو ةيفرصلا الو ةيوحنلا الو ةيغالبلا

 .ةضورلا 8ج يناكلا ءقودصلل رابخألا يناعم )١(



 تايكحشلاو ةيالولا ةفؤمأ مشق ىلا ملا ففي

 الإ انل ملع ال» اولوقي نأ بجي [مئاد نيرسفمو نيققحمو ءاملع نم موصحملا

 ىتح ةيهانتماللا قافآلا سردي 7 رسما ثحابلا ْنأل ؛«ريسي رادقمب

 ةلاهجلا نم هيف (َّنِإ الك ... وهو عقاولل قباطملا وه ةيآلا هذهل يريسفت لوقت
 .ميظعلا ءيشلا

 ضارعم يف كلذ تفرع :لاقُي ءضاَرْعِل عم :ضيراعملا :ةدئاف

 نب نارمع مالك نم َدَرَو اذكه ًالثم برص ىّتح .هاوحف يف يأ همالك
 نأ اذه نم دوجألاو (م117 - جه07) يعازخ ديجن وبأ ديبع نبا نيصخ

 همالكف رهاظلا نع همالك َرِغْلُي نأ وهو حيرصتلا دض ضيرعتلا لاقي
1 

 ؟ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قرفلا وهام :لاؤس

 - :وه هنايب مدقت ام لالخ نم  مهتالك يف نويغالبلا ركذ :باوجلا

 لالخ نم مهي اذهو «هريغ اهب ديريو ةلمجب ناسنإلا ملكتي ام ةيانكلا َّن

 .موزللا

 ال قايسلا لالخ نم مهفيو ةيانكلا يف ام سفن وه :ضيرعتلاو

 .ّرَم اك موزألا

 ماظنلا يف ساسألا سألا - ضيرعتلا  ةدعاقلا هذه ربتعت :هيبنت
 ةيانعلا هولوي 1 فسأللو نيرسفملا نأ اَلِإ ,نآرقلا ظافلأ يف يلاعتسالا
 اقلطنم ربتعت يتلا ميركلا نآرقلا ظافلأل يلوألا رهاظلاب َنَتعَي ملو ىوصقلا

 روهظلا ثحبم ىلع راصتقالا حصي ال كلذ عمو ىرخأ تاقلحلا ًءدبمو

 )١( «يناديملل لاثمآلا عمجم ج١/ 85.



 0 يا ب ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 .ضيرعتلا ملع يف رحبتلاو عسوتلا نم ٌدبال لب ءرهاظلاو

 - :ةديدع ماسقأ هل_هضعب ٌرَمو كلذ ليصفت يتأيس اك ضيرعتلا ملعو

 .حيولتلا اهنمو .تافتلالا اهنمو «ةراعتسالا اهنمو « ةيانكلا  اهنم

 ,ةيمازتلالا ةلالدلا ماسقأ نم خلا ... ةراشإلاو ءاحيإلا اهنمو «هيبنتلا اهنمو

 باوبألا هذه نيزاوم نايب مدع يهو ماسقألا هذه يف تارغث دجوت هنأ اّلإ
 اهطعي ؛! هنأ الإ باوبألا وذه ىلع دمتعا ةغالبلا ملع حيحص «ماسقألاو

 هماسقأو ضيرعتلا باب يف ةغالبلا ملع يف عسوتي مل ذإ ؛ةيانعلا نم اهقح

 هذه يف عّسوُ ام ائيش هلعل لوصألا بتك يف ؛معن ؛عساوو طوسبم لكشب

 نيرصاعملاو نييلوصألا يققحم يرخأتم دنع اّمأ ءءامدقلا دنع ثحابملا

 لثكك ضرعت يمقلا ازريملل نيناوقلا باتك ًالثمف «ةّرلاب ترجه فسألل

 ميمص نم ثحابملا هذه نأ ًاملع ام ًائيش اهيف عسوت هّلعلو ثحابملا وذه

 هراهظتسا نوك وه طابنتسالا تاودأ مهأ نم ٌدعُت يتلا راهظتسالا ثوحب

 .ةفيرشلا تاياورلاو ةينآرقلا تايآلا نم ًايلس

 يدهم ازريملا  :لاثمأ نيرخأتملا ءاملعلا ضعب نم تلذب تاردابم «معن

 خيشلا اذكو ءضيرعتلا ةقاح سفن نم ضيراعملا باتك هل ''”/يناهفصألا
 عسوت ظافلألا ثحابم يف لوصألا ملع يف باتك هل "”يناهفصألا دجملا وبأ

 .ضيرعتلا ثحمب يف افيطل اعسوت

 .(فجن اغآ) بقلب رهتشا .ءاطغلا فشاك لآ ةلالّس نم )١(

 يجيرخ نم يدزيلا ديسلاو ©: ينيئانلا خيشلا ةذمالت نم يناهفصألا يدهم ازريملا (0)
 ةسردم سسأو ةئئاضرلا مامإلا دهشم ىلإ لقتنا مث فرشألا فجنلا ةزوح

 7” كيكفتلا ةسردمب ىمست 288 تيبلا لهأ جاهنم نمض يف ًايرقت ةيمالك



 ماي كتسلملاو ةيالولا يوما واسفل 31 فيت

 ةدعاق ثحبم ةيمهأ ىلع ديدشتلاو ديكأتلا اذه نم ضرغلا :ةصالخلا

 نآرقلا يف يلامعتسالا ماظنلا ساسأ سأ يه ةدعاقلا هذه نأل ؛ضيرعتلا

 ثعُبو يدم ءايبنألا ديس ثعُب ضيرعتلابو فيرشلا يحولاو ميركلا
 ءابدألل َدبالف كلذك رمألا ناك اذإو حيرصتلاب نيلسرملاو ءايبنألا رئاس

 علضتلاو عسوتلاو ةمهملا ةدعاقلا هذه ناقتا نمو نييلوصألاو نيرسفملاو

 .طبضنم جهنم قفو اريس ةيضيرعتلا تالالدلا يف ريسملا نوكي يك اهيف

 هّنأل ؛_ضيرعتلا  بابلا اذه يف ةفلتخم نونف نم ءاملعلا عسوت مدعو
 .ةيانموصعملا دنع ملعلا اذه ةّمزأو ديلاقم مامتو بعص ٌملعو باب

 ؟ضيرعتلا ىنعم ام

 ةيجحلا وه .هريغ ةدارإو بناج ىلإ ةراشإلا وه :ةغل ضيرعتلا

 رثكأ لهمتست رذعلا عطقو ةلهملا ءاطعإ ينو ففخم لكشب ْنكلو ةميظعلا

 نم هلبق نم ىلع نميهملا باتكلاب تعب ملا لوسر نأل ؛هنم مظعأو ًانايب

 ففخم لكشب هّنكلو رذعلل عطاقو نميهم باتكلا اذه نوك مغرو «بتكلا

 ملعلا ةميظعلا ةمولعملا هذه لصوي ميركلا نآرقلاو «ملعلا ةميظع ةمولعملا

 يورتو ةّيورو لاهمإو ةلهم هيفو نيل بولسأبو قيقر لكشب رشبلا ىلإ
 لك ْنكلو ءرشبلل محرأو فأرأ لك يبنلا ثعب ناك اذلو هرثكأف رثكأ ربدتو

 2 0 ا يورو

 لكمال ؛ ل اوبال جاو ررص همر افا

 هير بطاخي ا ىسوم ناسل لع ًالثمف م ءايبنألا رئاس نم رثكأ ةيرشبلل

 )١( ةيآلا :حرشلا ةروس ١.



 1 اي ا ا ا اع ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 )غ0( ل ' ةهس اح 6م هم06 00

 1 © يناّسل نم ةدمع لاحاو يرما يل ر سيو يردص يلح رشا بر لاق و»

 حرش ملا 9» ىللاعت هنم |ءادتبا العو لج قحلا هل لوقي ءايبنألا متاخ [نيب '
 . "74 كَرْدَص كا

 لاق اذلو ؛حيرصتلا بولسأ نم ريثكب غلبأ ضيرعتلا بولسأ نذإ
 فدهل 0 0060 < 3 ةيانكلا) «ةغالبلا 0

 ا طن دلل رو يطال ناو

 ةطيبنلا نم ةيصوت هيف يذلا يداها ريبعتلاو ضيرعتلا فالخب

 يهنلاو فورعملاب رمألا باب :الثمف «نيدلا باوبأ مومع يف ا ةمئألاو

 وهو غلبأ عف ةرلا نأل هةر كودي قفرلا تولساب سوقا هيف وركلا نع

 ةيعاتجالا ةايحلا تال احجي ةفاك ْق جا انتمتأ جمنو ناسحإلا بولسأ

 بناجلاو برحلا لاجم كلذ يف اهب ... و ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو

 نيللاو قفرلا مهراعشو ةيلاع ةيركسع قالخأب نوعتمتي مهَّئإف يركسعلا
 12 نيسحلا مامإلا ىنعملا اذه دّسج اذلو .برحلا ةحاس يف ىتح ناسحإلاو

 القلي هت تناكو 1 لاتقب مهأدبأ نأ هركأ :ءاروشاع موي لاق امدنع

 ام لكو ... ةيادهو ةظعومو مكل ًاضر هيف هللا مالكب مكبطاخأ نأ ينولمهأ

 .غلبأ وهو قفرلا بولسأ هيف (ئاد وه ءالبرك موي نيسحلا لاق
 حيرصتلا نم غلبأ 3غ نينمؤملا ريمأ هركذ اك ضيرعتلا نإ :ةصالخلا

 )١( نم تايآلا :هط ةروس 76-/77.

 )'( ةيآلا :حرشلا ةروس ١.



 تاي كتحلا و نالولا فما زفت عن صمت ف يلا 7

 :ةديدع بناوج ىف

 .. يبرحلاو يسايسلاو يفاقثلاو يعاتجالاو يوبرتلا بناجلا :اهنم
 هدا را راو ةصرق كسلا ل وغو سيف شيرت ؛خلا

 ىلاعت هللا ءايبنأ يقاب |منيب ضيرعتلاب ُةيَعَتِعَب اذل ةيادهلل لباقملا فرطلل

 .حيرصتلاب
 دحأ نأ لع فيرشلا ثيدحلا اذه يف 3ة90نينمؤملا ريمأ دّكؤيو اك

 ةفرعم وه نآرقلا رهاظ ةفرعمو نآرقلا ريسفت نم نكمتلل ىربكلا حيتافملا

 نآرقلا هيلع دمتعا ٌبولسأ هنأآو مالكلاو بولسألا يف ضيرعتلا ماظن

 «ةرتعلا وأ يبنلا ناسل ىلع ىلاعت هللا نم ةيسدقلا ثيداحألا معي لب «ميركلا

 كلذكو ءملكلا عماوج هيت وأ يذلا هسفن هَ يبنلا ثيدح معي كلذكو

 اضيأ ىنعم نم ظفحلل ام لكب نآرقلل ةظفاحلا ةرهاطلا ةرتعلا همالك معي

 ىرخألا ةيوامسلا بتكلا يف هفالخب حيرصتلا ال ضيرعتلا ماظن ىلع ةمئاق

 لامعتسالا ماظن نإف ميهاربإو مدآ فحصو ليجنإلاو روبزلاو ةاروتلا نم

 عئارشلا كلت يف ليوأت دوجو عم ىفانتي ال اذهو «حيرصتلا ىلع مئاق اهبف

 .ةيوامسلا بتكلاو

 ىرخألا تاماقملا يقابو هيف نحن ام ىلع دهاشك حلصي ناي كانه ًاضيأ

 نطبأ اذه انمالكل نإ» :هن نومضم ام ةظاقداصلا مامإلا مالك يف ءاج ام

 هباشنملا َدَرو مكحمو هباشتم انمالك يف َّنِإ) وأ «انطب نيعبس ىلإ .. . نطب تحت

 .تامكحملا ةمومأ قيبطت هانعم اذهو مكحملا ىلإ

 مالك) انمالكل كلذك هباشتمو مكحمو رهاظو نطاب نآرقلل اك

 نأ اك ءيحولا ةلقن 2 مهَّئَأل ؛هباشتمو مكحمو رهاظو نطاب (موصعملا



 اا ذا ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 .يحلإلا يحولا لقني نآرقلا

 رمرو خيوتلو ضيرعت :ىلإ ةيانكلا توافتت :يكاكسلا لاق :ةدئاف

 ؛مسقنت لقي ملو توافتت :لاق يكاكسلا نإ :ينازاتفتلا ركذو ةراشإو ءاعيإو

 رهبزب طم كلا ماك سوتل وذ ولو يعرعللا نأ كلنو

 "”حاتفملا حرش يف اذك معأ

 نمض نم ةيانكلا نأ نم ةصاخلا انتجهنم بسح راتخملا وه ام اّمأو
 يهو  :ةيانكلاب ضيرعتلا وأ ةيضرعلا ةيانكلاب اهنع ربعيو ضيرعتلا ماسقأ

 بناج يأ ضراع نم دارملاو .دوصقملا ىلع لاد ضراع ىلإ مالكلا ةلامإ

 .لقتسم لكشب ٌسيلو يضرع لئام

 .ِدْعُب نم كريغ ىلإ ريشُت ام :ةغل حيولتلا

 .هماقم هتماقإو هريظنب ءىشلا ىلع ةلالدلاب باضتقا وه :ًاحالطصاو

 .ًاحيولت اهانعمب ىفتكي وأ ةيآلا نم سبتقي ام :وأ

 طئاسولا ةرثك يأ ضيرعت الب هطئاسو ترثك يذلا مالكلا وه :وأ

 .ديعب نمو دوصقملا ىنعملا ىلإ ريشتو موزلملاو مزاللا نيب

 - :رعاشلا لوق اى

 ليصفلا ٌلوزهم بلكلا نابج ٌنإف بيع نم َّفكَيامو

 ليصفلا لوزهم بلكلا نابج هنوكب حودمملا مرك نع رعاشلا ىنك انهو ٠
 .طئاسو ةلمج ىلإ لقتني ركفلا نإف

 .ةيانكلا ماسقأ يناعملا رصتخم )١(



 تاوكححلاو ةفالولا نقوم وتقل م وال م د ص ا وو ع يي فيل

 .بجاحوأ ٍةَفِش وحنب ةيفي كنم بيرق ىلإ ريشت نأ :ةغل زمرلا

 ضيرعت الب موزللا يف ٍءافخ عم هطئاسو ْتَلَق يذلا وه :ًاحالطصاو

 .هتهالبو هتدالب نع ةيانك «ةداسولا ضيرع وأ ءافقلا ضيرع نالف :وحن

 نع ةيانك ءاضعألا بسانتمو «هتعاجش نع ةيانك محللا زنتكم وه :اذكو

 .ةوسقلا نع ةيانك دبكلا ظيلغو هتاكذ

 موزللا حوضو عم ظنا تلق يذلا مالكلا وه :ةراشإلا وأ ءايإلا

 ءاهيإلا ةلالد ىلإ "”رفظملا اضر دمحم خيشلا كلذ ىلإ راشأ امك ةّيمازتلالا
 .خلا 1 و هيبنتلاو ةراشإلاو

 ليبس ىلع ّسيلو ةّيفخلا ةيمازتلالا ةلالدلا جذان نم جذومن هذهف
 .ًادج ةريثك ةيمازتلالا تالالدلا عاونأف اّلإو رصحلا

 ؛قطنملا باتك هلو هقفلا لوصأ باتك بحاص ةّيمامإلا يركفمو ءالع دحأ )١(

 .ةيعيشلا ةيملعلا تازوحلا يف جهنمك سّردت اهلكو ةيمامإلا دئاقعو



 هيبند

 ةمظنألا نم ماظن نم رثكأ يف ةدحاولا ةدعاقلا لمعتست دق :ًالوأ
 .فئاطللا وأ تاراشإلا يناعملا ماظنو «ظافلألل لامعتسالا ماظن  ةقباسلا

 ْنكلو «ىلاعت هللا ءاش نإ ةيتآلا ثوحبلا لالخ حضتيس امك «قئاقحملا ماظنو

 نايببو نومضمبو ىرخأ ةيوهب رركتت اَّنإو ءاهتيوه سفنب سيل اهرركت
 .رخآ

 ماظن ىلع ٌمئاق م ركلا نآرقلا ظافلأب يلامعتسالا ماظنلا نإ :ًايناث

 ةراتكلاب افاق يل م (ك ضيرعتلا ثحبم ّنأ ىلإ تافتلالا يغبنيو «ضيرعتلا

 ءايإلاو ةراشإلاو ةراعتسالاو ةيانكلا حيولتلا لمشت ماسقأ كانه اَّنإو ءطقف

 .خلا ... هيبنتلاو

 [حيرصتلاو قلوب كاكا :اثلاث

 يأ حيرصتلا نمو ةقيقحلا نم غلبأ ةيانكلاو زاجملا َنأ نويغالبلا ركذ

 ةلهو لَّوأل اذهو «بولطملا لاصيإ يف غلبأ ةيانكلاو زاجملا نم للك نأ هانعم

 نع ًالضف ليصحتلاو لضفلا نم نم ءيش هدنع نَم ىتح هنم برغتسي دق

 رتسلاو ءافخلا نم عون نع ةرابع يه يتلاو ةيانكلا فيك :هنأب لهاجلا
 نم ىنعملا ىلإ لاصيإلا يف غلبأ يه كلذ عمو نارودو فافتلاو ضيرعتلاو

 ءىشلا ىلع ةلالدلا ىلع ةلمتشم ةيفخ ةلالد لك : :ةيانكلا نأ لق وأ حيرصتلا

 .تابثإلل ديكأت ةدايز ديفي وهف ناهربلاو ةنيبلاب ىعدملا

 ليلدلاب ةجيتنلا ىلإ ريشيف ليلدبو نايبب يتأي ملكتملا نإ حضاولا نم



 تاكا و :قالولا يوما روم ند تاسع دل "0

 .اهب حّرصُي نأ ًالدب

 اوأر امدنع نيفص برح يف هباحصأل ٍةيانينمؤملا ريمأ لاق امك
 ةدئاعلا لوك نأ :تيحا الو: 101 لاقت: ةوهلاو وعني ةنواغسب ركدع
 ."'”(يهامعأ وركذا ْنكلو

 مومعلو قئاقحلا هذه تنيبو مهلاعأ تركذ اذإ كّنِإ :بيرقتب
 قئاقحلا هذه لثم ركذ يف ِهَّنأل ؛ةجيتنلا ركذ نع كينغي فوس هّنِإَف نيملسملا

 .ناهربلا عم ةجيتنلا ركذ نم عون وه

 ركذ نود نم ةجيتنلا ركذت دق نايحألا ضعب يف دق هنأ ىلإ ًافاضم

 ركذي ملو ناهربلا ركذ ول حلو كلويري رمش مهم كلا نإف اهناهرب
 لامعألا هذهو ناهرلا اذه نأ ىلإ تفتلي ًايعاد ناك اذإ فرطلا نإ ةجيتنلا

 نم ىلإ يدؤت اذام ةيواعم ركسعمل هباحصأو ِةْب سؤ دا اهركا يلا

 ضيرعتلا يف ةلالدلا يف ةيجحلا نأ ةوللعب طال ءالف نإف ةيلعو

 نايبلل ةلالدلا نمضت اهيف ةيضيرعتلا ةيجحلا َّنأل ؛حيرصتلا نم غلبأ
 باب نم هّنأل ؛عماسلل ًاحوضو تبثأ يأ غلبأ ىنعمو .ناهربلاو ليلدلاو

 .تابثإلل ديكأت ةدايز ديفي وهف ةنيبب ءيشلا ىلع ليلدتلا

 ريمأ مالك يف ءاج ام ضيرعتلا لامعتسا ىلع دهاش ُئيخو :ًاعبار

 .ضيرعتلا لوح ٍةقانبلاط يبأ نب يلع نينمؤملا

 يآب هيلع ًالدتسُم ءاج قيدنز ىلع 32 نينمؤملا ريمأ جاجتحا يف َّدَرَو

 )١( 8ص .١ج ءيسربطلل جاتحالا ١ 7.



 اا 0 000بببببدب ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 - :هباشتم قاد

 « ... نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو ينل - لافتعهل رقم وم

 قيداصم دحأ وه هلع يبنلا ة ةثعب نأ لإ عيدبلا ريسفتلا اذه يف دك 7

 يفو نآرقلا يف ينايحولا باطخلا نوكب طبتري ام اذهو «ةيهلإلا ةمحر لا رهاظم

 .ضيرعتلا ماظن ىلع ٌمئاق ةوييءيبنلا ثيداحأ

 ةفلاخملا للملا لهأ ىرت كنإو» قيدنزلا ىلع درلا يف ةظءلوقي مث

 يا «ةياغلا هذه ىلإ مهرفك ىلع نيميقم رافكلا نم مهارجم يرجي نّمو ناهيإلل
 . 322 نينمؤملا ريمأ اهيف ثّدحي ناك يتلا ةعاسلا ىلإ

 ريعسلا باذع نم اوجنو ًاعيمج اودتهال مهيلع ةمحر ناك ول هنإو»

 ؛رادلا وذه لهأ راظنأل ًاببس هلعج نإ :كلذب ىنع اّنِإ ىلاعتو كرابت هللا َنإف

 .«ضيرعتلاب ال حيرصتلاب اوثعب هلبق ءايبنألا ّنأل

 اك ينلا لعج للاعت هللا َّنأب :لئاسلا ضارتعا نع باجأ ةامامإلاو

 قفرو ةعسوتو ةمحر اهيف يتلا ةلهملا وذهو ءرادلا هذه لهأ راذنإل ًاببس
 ثعب نيعمجأ قئالخلا ىلع م وه يذلا ةييعءايبنألا متاخ اهيبس دابعلاب

 نم ءاوس هلع يبنلا ةئعب باطخ ناك ول ام فالخب حيرصتلاب ال ضيرعتلاب
 ؛ةلهم كانه تناك ال حيرصتلاب يه ةيوبنلا ثيداحألا نم وأ ميركلا نآرقلا

 يبنلا ناكو .. روما ريما زك يرسل ىلع را قالة نإو

 رئاس نم مهراد لهأ َمِلَسو اوملس هموق هباجأو هللا رمأب '') عدص اذإ مهنم

 مهيبن ناك يتلا ةفآلاب مهراد لهأ كلهو اوكله هوفلاخ نإو «ةقيلخلا

 نيرحبلا عمج .لطابلاو قحلا مهنيب قّرفو هرهظأو ةنابأ رمألا 3 يأ  :عدص 2020(

 .(َعَدَص) ةدام



 تاوكتا او ةنالولا فوم نايم نبط كم ا و ا يم "1

 اهب تكله يتلا باذعلا فائصأ نم كلذ ريغ وأ ةلزلز وأ حير وأ بنجر

 .""«ةيلاخلا ممألا

 نوكي الف حيرصتلاب اوثعب مهنأل ةقباسلا ممألا ءاي 0 ' ةكنأي نذإ
 ىلاعت هللا ْنأو باذعلا يف اوكلبي وأ اوبيجتسي نأ اّمِإ امإ مََّنِإَف ةلهم مهمنأل

 هك يبنلا ءايصوأ هيا ةمئآلا ا ضرألا يف ججحلا نمو انين نم َِلَع

 هللا هثعبف ... هلثم ىلع ربصلا ءايبنألا نم مهمدقت نم قِطَي ل ام ىلع ربصلا

 اذه نمو احيرصت ال اضيرعت هللا ةجح تبثأو حيرصتلاب ال ضيرعتلاب ىلاعت
 نع طقف نآرقلا نم ةقيقحلا اومهفي نأ نوديري نيذلا كئلوأ ىلع درلا ملعُي

 ءدارقلا يس لال ارضا ل ةرقشيول معلا ”نصلاو ةحارفلا قرط

 مو ىتش قرط نم دابعلإ ىلإ ةقيقحلا لصوأ ىلاعت هللا َنأل ؛ةينيدلا ةقيقحلاو

 قيرط نع اهلصوأ ةقيقحلا بلغأ لب ءحيرصلا صنلاو ةحارصلاب اهرصحي
 .خلا ... يفخلا روهظلا وأ ضيرعتلا

 ضيرعتلاو ربصلا نيب ةلصلا يه ام

 طمن بلاقو هلكاش نيبو ربصلا نيب ةلصلا عون وهام :لوقي نأ لئاقل

 ةعيرشلا فراعم غالبإ يف اهعابتاب ةكءايبنألا ديس اهب تفَّلُك يتلا ةيجحلا

 هللا ةجح تنثأ يأ - ضيرعتلاب ىلاعت هللا هثعبف ضيرعتلا وهو نيدلاو

 يولوملاو يوبنلا ثيدحلا تانايب ماظنف هيلعو «حيرصتلاب ال ًاضيرعت
 ضيرعتلا باب يف ةلالدلا ماظن ٍةفرعم ىلع مئاق ع ةمئألاو

 ٍناعملا ملع يف ثحبلا اوفوي :1 نييغالبلا ىّتح هنأ مالكلا مدقتو



 ل0000 0108 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 سوؤر ىلإ اوراشأ اَّنإو ةّيفخلا وأ ةيضيرعتلا ةلالدلا ماظن يف نايبلا ملعو
 ةلمج فارتعاب ثحبلا ةروعول أطسب ثحبلا اهيف اوضيفي ملو بلاطمو طاقن
 رحبلا اذه ين اوضوخي ل نييغالبلا نأو يرشختزلا مهنم نييغالبلا راّبك نم

 ةءارق تناك كلذل ةسدكتملاو ةرئاكتملا مهدوهج مغر ًاريسي اّلِإ ماطمطلا

 قيرطلا ىطل ةريبكلا تافاسملا اهيف ةّينايحولا صوصنلا ةءارق ةعيرشلا

 ةلالدلا نع لي وأتلا وأ ةيضيرعتلا ةلالدلا تازيمم دحأ تناك كلذل ؛اهيلإ

 لئالدو تامولعم رفوأ ةيفخلا ةلالدلاو ةيضيرعتلا ةلالدلا َّنأ وه ةيحيرصتلا
 «ضي رعتلاب ٌتعُب هنأ ةيءايبنألا دّيس رارسأ دحأ اذلو «ةيقيبطتلا ةلالدلا نم

 ملع ىلع نميهمو رفوأ ةيدملع ّنأل ؛حيرصتلاب اوثعب ءايبنألا رئاس |هيب

 نميهملا وه كلذك  نآرقلا  باتكلا نم هيلع لزن ام اذكو «ءايبنألا رئاس

 نم رشبلا ىلإ هلصويو كك رشني ام نأ ٌدبال يلاتلاب هيلعو ,بتكلا رئاس ىلع

 .ضيرعتلاب ثعْب مت نمو هلبق نم ءايبنألا هب ماق ام قوفي مولع

 هالوم تنك نم :ةتهلوقل ًاحيرصت ال ًاضيرعت ةجحلابو تبثأ كلذك
 يدعي ين 1010 سوم ورب هوراخلا ديوخرع لوم عاب

 ةقلخ ف نيتدوتجوم ةوخآلاو ةوبنلا تناك لهن :ةمألا هيي كيبنلا مزلف

 نر لج وج رتبلو (هتيزت نم 117 يعل ةلمجع نمي نيمو دعس نورا

 (نوراه) ب ليزنتلاو هيبشتلا اذهو ديل كا بلاط يبأ نب يلع وهو ءايبنألا
 ىسوم فلختسا اى هتمأ ىلع ةًايلع فلختسا دق هّنأ ىلإ لهب ريشي

 .نيدسفملا ليبس عبتت الو حلصأو يموق يف ينفلخأو ؛لاق ثيح نوراه

 قيدنزلاب فوصوملا] :لئاسلا اذهل هباوج يف ةْظنينمؤملا ريمأ نّئبو

 صحافو ثحاب وه اَّنإو قيدنزب يل وه ةجيتنلابو هتاملك لالخ نم ناك نإو



 نايكي و يالولا فوم كحق 1و و ا ع حل مما 2

 لاق ابو ذِي ةياهتمامإب نآرقلا تايآ يف ضيرعتلاو حيولتلا ةيفيك [ةقيقحلا نع

 امو» :ةييعلاقو ةغ ىلع باب الإ باوبألا دسك هب رمأو يملا لوسر

 . "0س انثدحأل تكرتو انباب ٌتددس :لاقف «ٌتعطأف ُثرمُأ ينكلو ٌثكرت

 ىلإ ةراشإ هيف ٍةْظن بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نم مالكلا اذهو
 ماظنو ءيظفللا لامعتسالا ماظن ينعأ ةثالثلا ةمظنألا لمعتسي عماج

 .نآرقلا يف قئاقح ا ماظنو «يناعملا

 :لوقنف .ضيرعتلا نيبو ربصلا نيب ةقلعلا نيبن .ةمدقملا هذه دعبو

 ضيرعتلاب ءنلا ثعب يف ببسلا نأ نم 3من ينمؤملا ريمأ نايب يف مدقت

 لمحت ةّوقو ربص نم ملع امل همسا ىلاعتو كرابت هللا نأل وه حيرصتلاب ال

 مهربص ءايصوألا نيرهاطلا هلآو هترتع اذكو كلذ ىلع هتردقو ةعىبنلا

 قل حيرصتلاب اوثعُب ءايبنألا رتاس يف (نيب .مهميلعتو رشبلا ةياده يف

 0 ا ا اع

 لاا اءالتيا | سانا ا 0 هّللا ءايبنأ نإف

 سايق نأ الإ 4 زا ماك ركط» ع ا اكان بويأ هللا

 ملع نأ رابتعاب رحب يف ةرطقك ُييءايبنَألا ديس ريص ىلإ ءايبنألا رئاس ريص

 هربص راص مث نمف ءايبنألا ةّيقب نم ربكأ هتالاكو هتفرعمو دكا لوسر

 .رثكأ

 ىرخألا ةيوامسلا بتكلا نيبو نآرقلا نيب قرفلا انظحال ول اذكهو

 م 0 :فاقحألا ةروس (1)



 00000000 0 ز ز ز ] ز ز] 1ز] ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 اياضقلا نم ريثكلا اهنإف اهفيرحت نع رظنلا ضغب ليجنإلاو ةاروتلاك
 بولسأ لضفي ضعبلا اذلو ءاهنع فوشكملاو اهم حّرصملا ةيتوكلملا

 تالالدلاو يناعملا ملاع يف لمأت ىلإ جاتحي الو زرابوزهاج هّنأل ؛حيرصتلا

 ها ىسيعو ةقءىسوم هب ثعب يذلا ينمزلا عطقملا نأل كلذو ؟ةيفخلا

 بولسأ فالخب تاجردلا لك ال توكلملا نم ةجرد ىلع يوتحي ًالثم

 لمتشيو اهب حّرصُم ريغ توكلملا اياضق نإف ميركلا نآرقلا يف ضيرعتلا
 .خلا ...و بيغلا تاجردو ةداهشلا تاجرد ىلع

 نع فلتخت ةيفخلا ةلالدلاو صيرعتلا ةعس َّنأ حضاولا نمو
 ةيتوكلم ليجنإلا تاظعو اياصو ًالثمف ؛توكمملاب َحّرُص ولو حيرصتلا

 يتلا ثحابملا نم ليلق هيفو «ةدودحم يه ةقيقحلاب اهّنكل ةحضاوو ةخراص

 ىلع هيف رصتقي ال ميركلا نآرقلا فالخب «ةيهلإلا ةرضحلا ىلإ اهيف ضرعتي
 ةرضحلا ىلإ لصي نأ ىلإ خلا ... الو ثلاثلا الو يناثلا الو لّوألا توكلملا

 .هلبق يتلا بتكلا ىلع ةنميهو لومش هيفو ةيبوبرلا

 ىلإ رونلاو ةيادهلاو ةجحلا لاصيإ يف دمتعي مل همسا ِّزع يرابلاف هيلعو

 بولسأ نأ وه - ماعلا هللاو كلذ يف ببسلاو ءحيرصتلا بولسأب رشبلا

 ال ِهّنإف اهتيجح باصن َّمتو ةيجحلا تزجن اذإو ةيجحلا زجنُي ,حيرصتلا
 .رشبلا ىلع ًالقث دشأ اذه حضاولا نمو نولهمي الو رشبلا رذعُي

 19!نينمؤملا ريمأ هتفسلفو هتمكح نيب يذلا ضيرعتلا بولسأ فالخب

 «ةيبرتلا يف بولسأ قرأو حجنأ يه يتلا ةدعاقلا هذه ةيانعو ةرمث يه امو

 بولسأ يف هنم ضيرعتلا بولسأ ين لمكأ يه ةيلاك تاياغ اهو
 ماوقأل باذعلاب لّجعع ىلاعت هللا َّنأ ة2!نينمؤملا ريمأ نِّب اذلو .حيرصتلا
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 ال حيرصتلا وه هيف اوثعب يذلا مهبولسأ نأ ببسب اولهمُي ملو ءايبنألا رئاس

 .مهمناب قفري ملو اولّهمُي ملف ضيرعتلا

 كاتلسْرَأ امو » هّنأب فِصو ضيرعتلاب تعي يذلا يءايبنألا ديس انيب
 ١7. 4 نيملاعلا ةّمُحَرالإ

 )١( ةيآلا :ءايبنألا ةروس /ا١١.



 اهتدئافو ضيرعتلا جلال د ةيمهأ
 :اهنم ضيرعتلل دئاوف ةَّدع كانه

 ع ١ 0 ع م

 ةيوبنلا ةنسلا نأ نم :ةْغطنينمؤملا ريمأ مالك نم ديفأ ام :ىلوألا ةدئافلا

 نإف ,حيرصتلا ىلع ال ضيرعتلا ىلع ةمئاق ديجملا نآرقلا نع ًالضف ةرهطملا
 امّنإو الك ءطقف حيرصتلاب ةرصحنمو ةمئاق تسيل نآرقلا لثم ةنسلا

 .ًادج ةليلق هتحاسم |مهيف حيرصتلا

 نم ريثكب لقأ حيرصتلا يف قئاقحلاو تامولعملا ةحاسم ربتعت اذلو

 .ضيرعتلا يف ةدوجوملاو ةررقتملا ةينيدلا ةفرعملاو قئاقحلا نم ربكألا ةحاسملا

 نآرقلا تالالد يف ةينطابلا وأ ةيضيرعتلا ةلالدلا تازيمم دحأ ْنذِإ
 دحأ وه اذهو «ةيحيرصتلا ةلالدلا نم لتئالدو تامولعم رفوأ اََّنَأ ةنسلاو

 ارتب ءاسنألا: يقاس ضي ىقيرغتلا ب هعنعت هلا طيء اسألا تيس نأ تاسأ

 رئاس ىلع نميهم هيلع لزن يذلا باتكلاب هملع ةرفول حيرصتلاب
 .نيلسرملاو ءايبنألا لع تلزن ىتلا ىرخأللا ةيوامسلا بتكلا

 ام قوفي ْنأ َّدبال مولع نم رشبلا ىلإ هلصويو همر شني ام نأ يلاتلاب

 .ضيرعتلاب ثعبب اذلو هلبق نم نيلسرملاو ءايبنألا هب ماق

 يوبرتلا اهؤادأو ًانامز عسوأ ضيرعتلا ةيجح نإ :ةيناثلا ةدئافلا

 هيفو عسوأ هتامولعم نوكت يذلا ضيرعتلا فالخب ةقّيض نوكت هتامولعم

 .ةياهن ال ام ىلإ ىمارتت نوطبو تايط



 ةارهكحشملاو ةيالولا يوم نينو ادد اع وو طا عا ا عا لل

 ةثعب يف مكجلاو بابسألا دحأ نأ : كانينمؤملا ريمأ نيب اذلو

 ةلاسرلا ءادأ ىلع ربصأ هتيب لهأ هترتعو أ .ةللطلأل وه ضيرعتلا ذيع ىبنلا

 ىلاعت هللا ملعل نيقباسلا ءايبنألا نم لضفأ هلأل يللا ةيلوؤتنمت مايقلا 0

 ضيرعتلاب هتالاسر نوغلبي ىلاعت هللا مهلعج اذل مهربص ةوقب قبسملا

 اوثعُب مَن نمو ءحطسلا كلذ ةؤوقب اونوكي مل ءايبنألا نم مهقبس نم فالخب
 لازنإ ةفلاخملا عمو ةيجحلا ديدشت مولعم وه [ى حيرصتلا يفو ,حيرصتلاب
 .ةيجحلا يف ةحسفو ةّعِسو ءاخر هيف نإف ضيرعتلا فالخب «ةرشابم باقعلا

 ةاروتلاك نآرقلا ريغ ىرخألا ةيوامسلا بتكلا :ةثلاثلا ةدئافلا
 ميركلا نآرقلا |نيب ؛حيرصتلا ىلع هيف رصتقم خلا ... و روبزلاو ليجنإلاو
 ةدلاخ ءايبنألا ديس ةعيرش اذلو ءحيرصتلا ىلع رصتقي ال ةعيرشلا يف ىّتح

 .ةمايقلا موي ىلإ خسنت الو دبألا ىلإ

 ىلإ عجري لب نايبلا يف رف طقف سيل ضيرعتلا َّنأ ىلع ُلّلدُي اذهو
 ال دودحم ريغ ٍناعم نايك ىلإ لوصولاو دودحم ريغ يمارتم يونعم نايك
 ةلاح ال نايبلاو ناسللا ربع تيدأ ْنِإ اّئأل ؛ضيرعتلاب الإ ىدؤت نأ نكمي

 ال ام ىلإ ًاعستُم نوكي نأ هنكمي الو ةنيعم تاجرد وأ ةجرد ةسيبح نوكت

 82تيبلا لهأ ةسردم ىلع لجسيو هجوي ناك يذلا نعطلا اذه يلاتلابو ةياهن

 امم اذهو و 22تيبلا لهأ بهذم ةرادجو ةدايرل ًايملع ًايزاجعإ ًاناهرب داع

 .رشبلا نم نيركفملاو ةجضانلا لوقعلا هتكردأ

 ٌنَسَح ضيرعتلا َّنأ وه هدئاوفو ضيرعتلا مّكِح نم :ةعبارلا ةدئافلا

 اذهو .مهبضغي الو مهريثي ال هجو ىلع قحلا نيبطاخملا نيملكتملا عاسإل
 :ةيفخلا ةينفلاو ةيملعلا هتكن فاشكتساو هتعباتمو صنلا ظاحل يف لخدأ
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 بولسألا يف أطخلا نم ربتعيو ٌحجان يوبرت ابولسأ ضيرعتلا نوكي اذهبو

 ا يو وو

 خلا ايلا نم عون دف بولسأب ند فورعلاب رأتوركذلا نع ىهتو

 نخا هنأ ؛عجنأو حجنأ وليم اذكه لثم نإف .حيولتب جوزمم نيللاو

 ةيصخشو ةبيه ىلع ةظفاحملا وه بولسألا اذه ىلع ةبترتملا تارمثلا

 ءادلا جلاعتو حيحصلا قيرطلا ىلإ هيدّهو هداشرإ ديرت يذلا لباقملا فرطلا

 ع ل ا يي .جنشتم ريغ ئداه بولسأب هيف

 يرهج لكشب هع هسراي نايحألا سضعب ْق أطخلا نأل ؟بولطملا

 رايتخا يف رخآلا فرطلا نم تافتلاو ةنطف بلطتي اذهو «دانع عم ينلعو

 نم بال اَّنإو ٌدانعو ٌراهج اهيف ّسيل يتلا دراوملا بلغأ يف هنأ الإ
 ةصرف هيطعي هّنألو ْنِيِل هيف يوبرت ئداه بولسأب رخآلا فرطلا ةارادم
 يسال يل يوب ويم يب

 َدَرَو 0 ةقيرطب ال ةئداهو ةيكذو ةلوسعم ةقيرطب بطاخملا بذجي
 يبأ نع» :كيئتيبلا لهأ لبق نم بولسألا اذه لثم عابتإ ىلعديكأتلا
 بانتجاو هتعاطب لمعلاو (ن) ميظعلا هللا ىوقتب مكيصوأ ... ةظسْللادبع

 نأو هومتبحص نمل ةبحصلا نسحو ؛مكنمتتأ نمل ةنامألا ءادأو .هيصاعم

 نحنو مكيلإ اوعدن فيكو هللا لوسر نب اياولاقف «نيتماص ًةاعد انل اونوكت
 هللا ةعاطب لمعلا نم هب مكانرمأ ام نوملعت لاق (نوتماص) تومص
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 قدصلاب سانلا نولماعتو هللا مراحم باكترا نم هنم مكانيبن اع نوهانتتو
 ."'"«خلا ... ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأتو ةنامألا نودرتو لدعلاو

 مزتلن ْنأ وه رخآلا فرطلا عدرل (مئاد ىلثملا ة ةقيرطلا َنإف مكلامعأب يأ

 مالك نود نم هيلإ رخآلا فرطلا وعدتو فقثت :١ فقتنُ نأ ديرت يذلا ء ءينلاب المع

 سيل ناسللاو مالكلا نأ اذه نم مهي الو المع هب رثؤي فوس ًايئاقلت نإ

 ةهج نم لباقملا فرطلاب ريثأتلا نأ وه دوصقللا اّنإو ءالك «ريثأتو رود يأ هل

 ًئاد يلمعلا بولسألا ّنألو ؛مالكلا ةهج نم ًاريثأت رثكأ لمعلاب مازتلالا
 يف ةفاطللا نم هيف امل نيلسرملاو ءايبنألا هعبتا كلذلو نّيلو رمثم بولسأ وه

 ةمئأ نع َدَرَو ام نذل ؛قزخو د ةظلغ هيف سيلو «ةيبرتلا ةيفيك

 ,ةكانرفعج يبأ نع ةرارز نع :نيللا لوح ةّيمكجلا مهتاملك ين 22 ىدملا

 نم عزت الو «هناز الإ ءيش ىلع عضوي قفرلا نب :ةايضهللا لوسر لاق :لاق

 ."”(هناشالإ ء ءيش

 يف يوبرتلا بولسألا ةسايسو ميلعتلا ةعانق قئاقد نم كلذلو

 00 حم نسأل لنسخ لا ٌبحناالا» وه نآرقلا

 اذ: ةزكمأ نع وير عت ةةيرط نإ ةرمب يصرعت الذ لقا ىلعو
 سيل ٌبولسأ ريهشتلاو رهجلاو حيرصتلا َنإف لعفيلف حّرصُي ال ْنأ هنكمأ
 لصألا ّنإف اّلإو «ةيئانثتسالا دراوملا ضعب يف الإ حجانب ٌسيلو يوبرتب
 ةسايس يف ّنأل ؛روتسو راّثس ىلاعت هللا َّنأل ءافخلاو رتسلا يضتقي يلوألا
 لباقملا فرطلا ةيصخشو ةبيه ىلع ةظفاحملا  ّرَم (ى  ءافخلاو رتسلا

 .1ج «ينيلكلل يفاكلا «يبرغملا نامعنلا يضاقلل مالسإلا مئاعد )١(

 ."ح ءتيلا لسغ باوبأ نم (4ب «لئاسولا ؛1ح ١١5 ص ء7ج «ينيلكلل - يفاكلا )١(

 ١54. ةيآلا : ءاسنلا ةروس (0)
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 يتلا هلامعأ ححصيو عجاريو ميوقلاو حيحصلا قيرطلا ىلإ هذه نكميو

 نأ مولعملا نمو ةأرجلا ثّرويو ةبيملا باجح كتبي حيرصتلا َّنأل اهبكترا
 رورشلل ةياعد ةثيدحلا ةغللاب هنع ربعيو رشلا بناجل ةناعإ هيف ءوسلاب رهجلا

 موقع اع رم مانا ىلا ناعم رجلا يال تاو هت اييودتالاو

 ويطيل هنأ لإ ءوسلا نم ٌءيش راتسلا تحت هيف ناك ْنِإو رهاظلا حطسل ًايئاد

 .رهاظلا حطس ىلإ

 رهاظلا ءاقن ىلع صرحيو دكوي ًائاد فينحلا نيدلا ظحالن اذلو
 .فيز عقاولا نود نم رهاظلا َنإف عقاولا نود نم رهاظلا لاقُّي ال كلذل

 ةرات رهاظلا اذه نإ رمألا ةياغ عقاولا تاجرد نم ةجرد رهاظلا نأو

 دنع تلوم :ىرخأو بولطملا وه اذهو قامعألا ىلإ هلالخ نم لصاوتي
 تايآلا تأدب كلذلو سال تاجرد نم ةجرد ًاضيأ حطسلا اذه

 دادسلا نم عون ةجردلا هذه يف نأل ؛رهاظلاب ءافتكالاو ناسللاب تاياورلاو

 .ماه ٌرمأ رهاظلا ىلع ةظفاحملاف هيلعو «ةحارصلاو

 ميظع يوبرت بولسأ وهو رهاظلا ثيولت ىدافتت ضيرعتلا ةيجحو
 هيف ال ضيرعتلا نوخوتي ىنعملا لهأو حالصلاو ىوقتلا لهأ (ئادو ءادج

 نيللا بولسأ هتاّيط نيب لمحيو «يمايس جاهنمك ةينآرقلا ةيبرتلا نم
 .رتسلاو ةمحرلاو

 نأ :ضرتللا:ةراثإ هم داش فرق نضررعتلا نإ .ةةسفاخلا ةةنقافلا
 ميركلا نآرقلا ًالثمف «ةراثإ نود نم ناسنإلا زئارغل جالع هيف ضيرعتلا
 ضيرعتلا لمعتسا امّنإو اهب حرصي 1 هنكلو ةريثك اياضقل تاجلاعم ركذي

 .خلا ... و حيملتلاو ةراشإلاو حيولتلاو ةيانكلاو



 ايكتلاو :نالؤلا يوما نينو اة ذب

 ةيوهشلاو ةيسنجلا رومألا ةجلاعم نآرقلا ديري ًالثم تاجلاعملا كلت نمف

 ةيضيرعت ظافلأ لمعتسي ا(َّنِإو «ةريثم ةحيرص ظافلأب يتأي ال هّنإَف ناسنإلا يف

 ةيضيورت قرطب اهجلاعيو ةيسنجلا ةزيرغلل ةراثإ نود نم ءادلا اهيف جلاعي

 . هيل فسوي ةروس يف |ى «ةيكذ ةقيرطبو ةيوبرتو

 ىلع لايجألا نوفقثي مهنأ يبرغلا عمتجملا ءاطخأ نم َّنأ ظحالي اذلو
 نيبت ىتلا تاياورلاو نآرقلا فالخب ةطباهو ةئيدرو ةخراص ةيسنج ةفاقث

 فافزلا ةليل بادآل ًالثم تاياورلا نايبو «ضيرعتلا نم عونب كلذ اهيف
 .خلا ... و بسانملا ماعطلاو ةبسانملا تاقوألا رايتخاو عاملا بادآو

 يف ةذفنتسم ةوق اهرابتعاب بضغلا ةوق ًالثم ميركلا نآرقلا جلاعي وأ

 نيب قرفلا نمكي انهو ءضيرعتلا ةقيرطب نآرقلا اهجلاعي ًاضيأ ناسنإلا
 ىَّتح نآرقلاي ف ضيرعتلا ةسدع َنإف ؛هريغ نيبو نآرقلا ضيرعت ةسدع
 ىلإ اههجوي اَّنِإو ةريثمو ةخراص نكامأ اَلِإ هجوت ال ة2افسوي ةروسيف
 هلمعتسا ميظع بولسأ اذهو «لظلا نم هتفرع لظلا تدهاش اذإف لظلا

 .ميركلا نآرقلا

 يوبرتلا بناجلا سكعي لمعلا بناجلا َّنإف نآرقلا ريغ ةسدع فالخب

 مزتلم يئانيس جرخم وأ رّوصم ظحالن ًالثمف ءصخشلا ةرسأو ةئيبو
 ةيوهشلا ةراثإلا نكامأ ىلإ اههجوي ال هَّنإف هتسدع هجوي فيك ًايقالخأ

 فيك همه ال ًايقالخأ مزلتملا ريغ فالخب خلا ... وأ ةيبضغلا وأ ةيسنجلا

 .اهريغ وأ ةراثإلا عضاوم ىلإ ءاوس هتسدع هجوي

 .يعوضوم ا ريسفتلا  ةفاضإ لكب ريسفتلا ملع يف لصألا سيل :هيبنت

 .نآرقلا يف تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ وأ يوغللا ريسفتلا يئاورلا ريسفتلا
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 يودبلا روهظلا يف رصحلا ىلع مئاق .خلا ... وأ يفتاطللا وأ يئيزجتلا وأ

 لهأ ريسفت جهنم بسح ريسفتلا ملع لب - ضعبلا هاعّدا امك - يلؤألا

 .ليوأتلا ىلع مئاق بحرو عيسو قفأ وذ هطتبيلا

 :نآرقلا ريسفت ملعب اصتخم سيل ضيرعتلا

 نيدلا مولع ةيقب يف لب ريسفتلا ملعب اصتخم سيل ضيرعتلا ةدعاق
 ةمئاق كلذك ًاضيأ خلا ... و مالكلاو ثيدحلاو دئاقعلاو هقفلا نم ىرخألا

 .حضاو وه [ى ةيفخلا تالالدلا ناولأو طانأو ضيرعتلا ىلع

 اُهََْسل ةقئاط ْمُهنَم ةقرف لك نم َرقن الولف )» ةيآلا تلاق هقفلا ملع يف ًالثمف
 ' © نيدلا يف : ١ 1 1 ثا

 طقف سيل ملعلا بلطل ةرجاهملاو ةرفنلا نم ضرغلا نإ :بيرقتب

 لاجم كانه اَّلِإو رهاظلاب طقف رصحني ال مهفلا نأ حضاولا نمو ءاومهفي

 ملع َّنأ نم ةفلتخملا ةينيدلا مولعلا بسحبو ةغللا مولع بسحب نْذإ
 ةمئاقلا ىرخألا مولعلا ةيقب اذكو ءزراب ملعك ريسفتلا ملعو ينيدلا صنلا

 فقي ال ّدح ىلإ تالالدلا يمارت ىلعةمئاق مولع يه ينيدلا صنلا ىلع
 1 نس 9

 ثعب ءايبنألا ديس» نأ نم 32 نينمؤملا ريمأ نايب نم دافتسملا وه اذهو

 )١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس ١7517.



 تاوكحتحلاو فالولا يوما كيف ارم جل يملا همم ع وت جلا يعم قفلت

 مولعلا نم ملع لك ءاملعل يجيردتلا فاشتكالاو .«حيرصتلاب ال ضيرعتلاب
 يتلا قئاقحلاو دعاوقلا نم ينيدلا صنلا ىلع ةمئاقلا ةينيدلا مولعلا ةصاخ
 دعاوقلا ةقيقح مدع ىلإ وعدي ال اذه لثم نإف نوقباسلا ءاملعلا اهفشتكي
 «نيقباسلا دنع ةفشتكملا ريغ ةيعانصلاو ةينفلاو ةيملعلا تاكنلاو ةفشتكملا
 ,مولعلا ةلمج يف دعاوقلاو طباوضلاو نيزاوملا ظفحت ماد ام ةقيقح يهف
 يف روهظلا ةيجح نع اهجرخي ال امل نيقباسلا فاشتكا مدعو اهءافخ درجمو

 يف روغلا ْنِإف ءينيدلا صنلا ىلع ةمئاقلا اهنم ةينيدلا صخألابو مولعلا لَك
 زونك اهنم جرختسي ْنَأ لجأل رثكأ اهيف ربدتلاو لمأتلاو ةينيدلا صوصنلا

 .ةطبضنم نيزاومو دعاوق قفو ىلع رثكأف رثكأ

 يقابو يئتيِبلا لهأ ةسردم نيب قرفلا قّرفَي اذه ضرع لالخ نمو
 ْ :ةيددعتلا سرادملاو ةّينسلأ ةثيدح ةيبرغ تافسلف نم ى رخألا سرادما

 ةدعاق ىلع ةمئاقلا 220تيبلا لهأ ةسردم َّنأ وه :لّوألا قرفلا
 ينيدلا صنلا ةءارق قاطنتسا ةريسم يدامتو اهيف يهانت ال يتلاو ضيرعتلا

 دعاوقو نيزاومب ْنكلو تاهاجتالا َلُك يف ةعسوتلا ىلإ وعدت نآرقلا ريسفتو
 يصرختلا مالكلا ال دهاوشلا عمو طبضنم اهعسوتو ةجح ىقبت ىَّتح
 .يقاوذتسالا

 نوعدي ًاضيأ اهريغ وأ ةيبرغلا ةيفسلفلا ءاوس ىرخألا سرادملا انيب
 ىلإ يدؤي امث اذهو طابضنا الب فسأآللو ْنكلو ةيددعتلاو ةعسوتلا ىلإ

 .ملعاللاو ةلاهجلاو ىضوفلا

 نويثادحلاف «ينيدلا صنلا ةءارق يف ةيبصعلا ةجيربلا :يناثلا قرفلا

 لينال عننب | نا ةيمااألاو ىراستح الاب ركل كا ءارقلا هدف لإ انوع



 يم بسم اوس ,يسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 لردع وع يو دوو 0 0 0

 0 اي
 ل ل لا

 ةلغوتم ةملظم ةمهبم دعبأ ةيرظن قطانم ىلإ ءىثف أئيش مث :ةحضاو ةيبيدب
 دعاوق قبط ّنكل «ةرينلا قطانملا رون ةكربب اهنع مالظلا عشقني ماهبإلا يف

 ةينيقي جئاتن ىلإ لصت ىتح ةمظتنمو ةلسلستمو ةقحالتمو ةبقاعتم نيزاومو

 تايضايرلاك اهريغو ةينيدلا مولعلا عاونأ ةفاك يف ةلزلزتمو ةموهوم ال
 .اهعاونأو اهفانصأب ةسدنه لاو

 تايضايرلا يف ةديدج تايرظن فاشتكاو ىملعلا حوضنلاو روطتلاف

 ىرخألا مولعلا يف هتلاخدو نآلا تايضايرلا ملع هيلإ لصوت امو ةثيدحلا

 ًائيش كلذ لصح (َّنإو ءيئاوشع لوصوو ةدحاو ةزفق ِتأي مل ةثيدحلا

 لئاسم تناك امدعب نيصصختم ءاملع لبق نم بوؤد ٌدهج لذُبو ءائيشف

 هه يعي ليف و تاوخ مقا ةيرطللا يق ةلعوتمو ةمهتم اثم كايضايرلا لع
 ؟يهتنتو دح ىلإ تايضايرلا ملع ةلفاق ةريسم فقت فوس هنأ

 مولعلا لُك يف ةرمتسم رشبلل ةيركفلا ةريسملا تماد ام يهتتت ال الك

 ءايميكلاو ءايزيفلا نم ىرخألا مولعلا لك ىلإ هادعتت ىلب طقف تايضايرلا سلو

 داصتقالاو ةسايسلاو ةرادإلا ملعو ايجوليبلاو ايجولسفلاو ةسدنهلاو ءايحألاو

 .خلا ... و

 يرجت رخآ ملع يأ لاح هلاح ْنِإو ريسفتلا ملع ين يرجي ُهَلك اذهو



 تايكملاو ةنالولا عما رفيف م اا ع بألا

 ثحابملاو تامولعملا ةرئاد عيسوتو ةيملعلا تاروطتلاو تاعسوتلا هيلع

 .ءيشف ًائيش هدبتتف ماهبإلاو ةيرظنلا ملاع يف ةلغوتم تناك يتلا ةديدجلا

 يف روهظلاو ليوأتلا نأش يف ميركلا نآرقلا ريسفت يف يرجي ام اذهو
 «نكحالا فدل لوهجمو يفخ ْرمأ ليوأتلا أ دافيو .8تيبلا لهأ ةسردم

 ميركلا ثحابلا نطفتو ةنطف ة مدع ببسب وه ءافخلا كلذ ببس ناك ْنإو

 .نآرقلا يف رهاظلا ةصنمو ةقطنم نم ٍليوأتلا ىنعملا اذهل لصوملا قيرطلاب

 ةيجح َّنأ وه ًادج ةمهم يهو اهيلإ لصن ْنأ ديرن يتلا :ةجيتنا
 لباقتلا ةلوقمل عضخت ال ةقيدلا صوصنلا ةيقب وأ نا رقلا نعل نوري

 نإو دعاوقلاو نيزاوملا ةطباض تحت عضخت (ّنِإو ءافخلاو حوضولا نيب

 يف وأ «ةدقعملا تايضايرلا ملع يف لئاسملا ضعب لاثم ءأقباس مدقت |
 ةريَحملاو ةدقعملا لئاسملا ضعب اهيفف ةيبيرجتلا مولعلاو «ءايزيفلا مولع
 .. و ةيئايزيفلاو ةيضايرلا لئاسملاو تالداعملا يف لمأتلاب ْنكلو

 نإف تفشتكا اذإ ؛ةجيتتلا ىلإ ةلصوملا ةميلسلا لولحلا لحارم ةظحالمو

 .حوضو ىلإ ءافخلا بلقنيو هدبتيو ددبتي ءافخلاو ماهبإلا كلذ



 ميركلا نآرقلا زاجعإ نايب

 85تيبلا لهأ ّيمامإ ّتلدأ دحأ وه

 تازاجعإ دحأ هنأ امك 2528تيبلا لهأ ةمئأ تالالدو نيهارب دحأ هلأ

 - :وه ميركلا نآرقلا

 الو نولّوألا هيلإ نطفتي 1 ينآرقلا بادآلا نم فتنو تاكن كانه َّنِإ
 ةعزتتم تالالد يهو هيلإ ةراشإلا هه تيبلا لهأ تاملك يف الإ نورخآلا
 عجارم اهيلإ نطفتي لو تفتلي 1 كلذ عمو «ميركلا نآرقلا ظافلأ رهاظ نم

 كلذلو خلا...و مالكلاو هقفلاو ريسفتلاو بدألاو ةغالبلاو وحنلا ءاملع

 :لوقي ضعبلا

 نويليوأت مهنأ نآرقلا تايآ ل مهريسفت يف 8/تببلا لهأ نأ

 ظفل رهاظ نم 3 موصعملا مامإلا اهعزتتي يتلا رومألا نأل حيحص اذهو

 امدنع ةغمامإلا نأ لع قا مامإلا ريغ ىلع تيفخ ةيفخ رومأ يه ةيآلا

 ةيفيك هيف نيبي يميمض هعم نايبب نايبلا اذه عفشي ٍليوأتلا ىنعملا اذه نيبي

 .ميركلا نآرقلا ظافلأ رهاوظ قاح نم ليوأتلا ىنعملا اذهل لوصولا

 هذه لثم نايب نع خلا ... و ءابدألاو ءاهقفلاو نورسفملا لفغ دقو

 لهأ ةسردم ... و ورسفمو ءاهقف ىّتح ةيفخلا رومألاو تاليوأتلا

 ةآرم بحاص نوتفلا فيرش الملا  :لاثمأ ضعبلا دنع هلعل الإ 2طتيبلا
 مهل يلماعلا يعبجلا ينوتفلا فيرش الملا قئاقدلا زنك بحاص اهبرو «راونألا

 .نيزاوملاو دعاوقلا لامعتساب تاكن اذكه نايب يف عاب



 تايضتعلاو ةنالولا ةفومأ نيف هيت ا ادم اا ا ام 14

 820تيبلا لهأ تاياور لج َّنأ نم حضاو كلذ يف رسلاو ةتكتلاو
 ىلإ ةلصوملا نآرقلا رهاظ حتف يف ةيظفللا ةلالدلا تاكنل ةنمضتم تايآلل

 يرسفم نع ًالضف انيرسفم نم ريثك فسأللو هنأ الإ ءيليوأتلا ىنعملا كلذ
 لهأ اهنّيبو اهاّدأ يتلا يناعملا هذه نوقلتي ىرخآلا ةيمالسإلا سرادملا

 ال الإو ا

 نو ءايدألاو ءاهقفلاو ديرسفملا نم 00 0 :ءاذنلا 0

 روع ديلاقم ا اجلا 0 هذبب 0 الإ كلذب ةطاحإلا 0

 يباب سوا يس اينو

 حطس نم ةينآرقلا تانايبلاو ةلدألاب ةعوفشم اهونيبي اهتيجحو مهتمصع

 .ةيانموصعملا ةمظع ِّرِس نمكي انهو ميركلا نآرقلا ظافلأ



 ميركلا نآرقلا زاجعإ ىلع ثيدح يملع ناهرب

 25تيبلا لهأ ّنمامإ ىلعو هتيناقحو

 رشع نماثلاو را اا نرقلا يف نوقرشتسملاو نويبرغلا ناك

 ةينطاب ة ةعزن ود بهذم هنأ كيلا بلا لهأ ب بهذم 6

 0 لا اي بيوم

 باحصأو ءالؤه عيمج فرتعاو ّرقأو ءمهريغ ىلع تيبلا لهأ ةسردل

 - ةيبهيدبلاو اهنم ةحيحصلا ةحاسملا يف لقأ ال ةيركفلا سرادملاو تايرظنلا

 ولا لا ملسملا ريغو ملسملاو ءاهبرغو ضرألا قرش يف ءاوس

 نوكت: نأ دكت  قحب يه أنرق رشع ةعبرأ نم رثكأ ذنم ضيرعتلا اهجهنم

 ةحاسلا مويا انظحال اذإو .82تيبلا لهأ ةسردم يهو رشبلا ةدئار

 فاد نأ ةنيدكلا اهكليو ةيرشو ةيركف ةراثإ ىأ نأ دحن ةمملاعلاو ةيلواتلا

 رشع ةعبرأ نم رثكأ لبق تيبلا لهأ ةسردمل قباطمو سبتقم وه اهيف قرشملا

 لوقعل ق قئاف دئار وه مويلا تيبلا لهأ جاهنم َّنأب فرتعيو جهلي لكلاو ءانرق

 .رشبلا نم ةفلتخملا لحنلاو للملا

 وأ ضيرعتلا ةدعاق سفن ىلع ةريسيلا ةيخيرأتلا ةلالطإلا هذهمو

 هذه ةيمهأو ةروطخ ىدم حوضوبو ظحالن ليوأتلا وأ ةيفخلا تالالدلا

 لهأ جهنم وه اهريغو ةيريسفتلا جهانملا نم جهنم مهأل ةدعاقلا

 ةسردملا وهذه جهنم لع ةلالدو ناهربك ةدعاقلا وهذه تحصأو ٌظاهلط تيبلا

 .ةرثعبم ال ةمظنم نيزاومو دعاوق ىلع دمتعت يتلا ةقحلا



 -:تايضكحسلاو :نالولا ةفوما رانوقلت نربط و”

 َّنأ تاياورلاو تايآلا يف قيقدلا لمأتلاو ةريصبلا يوذ ىلع ىفخي الو
 ةيفخلا ةلالدلاو ضيرعتلاو ليوأتلا يف تعدوأ نآرقلا قتاقح نم ةلمج كانه

 .حيرصتلاو روهظلا ملاع ينال

 زاجعإو ناهرب لجتي تانوآلا نم ةئوآ لك نيب انظحال ول هيلعو
 . 2 تيبلا لهأل ناميإلا جاهنمو يمالسإلا نيدلاو نآرقلا ةيناقحل نايبو

 يف مالسإلا ددشت ىلع نوبيعي نوقرشتسملا اذكو نويبرغلا ناك :ًالثمف
 ةيلاثلاو ةحيحصلا ةيعرشلا ةيجوزلا ةقالعلاب اءادتبا ةرسألا ظفح نيناوق

 باجحلا ةلأسمو ةرسألل يشيعملا ماظنلا مسر مث دالوألا ةيبرت ىلإ مث

 ةرسألا اولعجا  :هتلوقم ددري برغلا ناكو «... و نيدلا ىلع ةظفاحملاو

 قح مهل ةرسألا دارفأل تايرحلا اوقلطأو كلذ نم عنام الو ةيحابإ ةحتفنم

 .خلا ... و رامقلاو ىنزلاو ابرلا نم هيف نوبغري ءيشأ ةسرامم
 تراوك لكشت ةرشالا ةغوصو نأ هحبوو:ةقووت نم يرعلا قافأ نآلا

 دارأ ءالضفلا ضعب َّنأ ٌدح ىلإ لصو ابرلا ةمرح اذكهو عمتجملل ةماده
 ةفسلفو نيدلا تاعيرشتب نيقيلا مدع ةجيتن ابرلا ةمرح نع عجاتري نأ

 .هتاعيرشت
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 ليواتلاو روهظلا

 اذإ ّيأر يل رهظ :لاقيف «ءافخلا دعب زوربلاو ,ىفخي ال ام :ّةغل روهظلا
 ."''هملعت نكت ام تملع

 دلل عرقا ودت :لاشنإو

 .ةفلتخم روصب دحاولا ىنعملا داريإ هب عيطتسن يذلا نايبلا وه :ًاحالطصا

 ادافُم ناك ًءاوس مالكلا نم عماسلا نهذ ىلإ قبسناو زرب اموه :وأ

 ةرواحملا نيزاوم بسحب هيلإ عماسلا يدتيي ام وأ ءايمازتلا وأ ايقباطم ًالولدمو
 .بدألاو مالكلاو

 ."”هظفل ريغ
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 .نآرقلا يف يظفللا لامعتسالا ماظن دعاوق نم ليوأتلاو روهظلا ربتعيو

 .(َرَهَظ) ةدام ,نيرحبلا عمجم (1)
 .يديهارفلل نيعلا باتك )١(

 .(لّوأ) ةدام ءقباسلا ردصملا ()

 .(لوا) ةدام سراأف نسال ةغللا سيياقم مجم 2



 ةاريضحملاو ةيالولا ةيوفأ وكس تا ص اا ا ا ا لا "ع

 اهيلإ ضرعتن ءًاضيأ ىرخأ ةديدع دعاوق ىلإ بعشتت اهرودب ةدعاقلا ٍهذهو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةيلاتلا ثحابملا ضعب نمض ًاقحال

 ماظن ثحبم يف ًاريثك اهيلع ءاوضألا طلسن 1 اّنك ْنِإو ةدعاقلا هذهو
 نيرخآلا نيمسقلا يف ًاضيأ اهثحبن فوس هنال ؛نآرقلا يف ىظفللا لامعتسالا
 ءاوضألا اهيلع طلسنو  ةينآرقلا قئاقحلا ماظنو «نآرقلا يف يناعملا ماظن يف

 .رظتناف .كانه رثكأ

 :تاماقملا نم ةلمج يف رهظت ةدئافو ةيمهأ هل ةدعاقلا وذه ثحبو ةساردو

 لهأو هلع يبنلل ةرهطملا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ريسفت ةءارق ماقم :اهنم
 .اهلمكأب ةينيدلا صوصنلا ةءارق يأ ل هتيب

 حضاو ريغ روهظ وا ضماغ ريسفت ىلإ لصوت اذإ هيقفلا وأ رّسَمملاَف

 الو روهظ كانه نوكي ال ابر ٍذئئيحف نيرخآلا ىلع هكاردإ بعصي يفخو
 .خلا ... ًاليوأت نوكي لب ريسفت دجوي

 ريصم نّيَعَي امهم ًاثحب ةدعاقلا هذه لثم نع ثحبلا نوكيف هيلعو
 ليوأتلا نأ |ميس «ليوأت وأ روسلاو تايآلا نم راهظتسا هّنَأ ريسفتلا ةميق

 وهف روهظ ءىشلل ْنكي ل اذإف «هيلع لَّوَعُي 1 اَلإو نازيمو دهاش ىلإ جاتحي
 ضنعب يف نكمتي ال دق وأ هليلد ىلع فوقولا ناكمب ةبوعصلا نمو ليوأت
 .هليلد ىلع فوقولا نم نايحألا



 ؟نايبسن مأ نايقالطإ نارمأرظنلاو تهادبلا
 يقالطإ هنع ربعي يذلاو دارفألا قلطم لمشي ام يبيدبلاب دارملا له

 .؟يبسن مأ دارفألا لك ىلإ يرسي يأ

 يناعملا ملاعو ةينيوكتلا رومألا يف ناك ءاوس يهيدببا - :كلذ حيضوت
 يف دجوي نأ نكمي امهنم لك رظنلا اذكو يبيدب رمألا َنِإف ظافلألا ملاع وأ

 :ةليزي نأ ةتكميو ناسنإلا

 نأ ةريخألا ةنوآلا يف تتبث تتبث ةلثمألا ضعب ركذ نم مدقت ام ىلع ًاءانبو

 كلذ نم دوصقلا سيل هنأ حضاولا نمو «نايبسن نارمأ ةيرظنلاو ةهادبلا

 لوزي دقو ققحتي دق يبسن لب «تباث يتاذ فصو هل سيل يبيدب لك هن

 ةرئاد يف دارملا اَّنإو «هدبتي ْنَأ نكمي يرظن لُك نأ اندوصقم سيل كلذكو

 يبيدب وهف ضقانتلاك ةتباث ةيهيدبلا رومألا و هذه نإف تايبمدبلل ةيلوأ ةيزكرم

 ال مدعلاو دوجولاك داضتلا اذكو «ةيلوأ ةيزكرم ةرئاد يف ةتباث هتهادبو نالطبلا

 ال اذه لثم نإف ءيفخ بيغ ىقبت اََّنإف هدبتت ال يرابلا هنك ةفرعم الثمف عقي
 .ةماعو ةيقالطإ لب «ةيبسن تسيل اهتهادبو ةيهيدبو ةحضاو ميهافم اََّنأل عقي

 بيغلا ىقييف هيلعو ًايبيغ ايرظن ارمأ نوكي رومألا هذه لكب ةطاحإلاو
 يف لدبتت ال يأ ةقلطم ىقبت ةقلطملا ةداهشلا اذكو «هدبتي الو ًاقلطُم ًابيغ قلطملا

 .ًانطاب ىقبي نطابلاو ار هاظ ىقبت َّنإو نطابلا ىلإ رهاظلا نم ةصح
 ىف ىيستلا :بيعلا فلا هستا رما نعل كا يدشلا بيقلا كلذكو

 امهنيب ام يأ  ةقلطملا ةداهشلاو قلطملا بيغلا  نيفرط نيب ةطسوتم قطانم



 تايضصحسل او نفالولا قوما ناقل تلا وع ا اتعامل ا لا ”

 ,ةيلوألا ةيزكرملا ةرئادلا يف وه يذلا قلطملا يبمدبلا نيب يبسن نوكي

 يبسنلا بيغملا ىنعملا اذه نإ نيت رئادلا نيتاه نيب ام وه قلطملا ي ىييللاو

 ىهانتي ال عيسو يبسن نوب وه دارملا انو هدارلا قا نيل قلما يييدتلاو

 .ًايبسن حبصي
 نوطب ّلُك َّنإو ءيبسن روهظ وه روهظ َلُك نإ :ىعدملا سيلف هيلعو

 ىصقأ نوكيو ءقلطم روهظ هضعب اَّنإو ,يبسن ءافخو نوطب وه ءافخو
 ال اذهو ءيبسن نوكي |مهنيب امو قلطم نوطب رخآلاو قلطم ٌروهظ نيفرطلا
 .هيف ظافلألا ةلالد ملاع نيبو نآرقلا يف يناعملا ملاع نيب هيف قَّرقَي

 تالؤاستلا نم ريثك عفدنت هقئاقد ةفرعمب ًادج مهم ٌبلطم اذهو
 تاهبشلا كلت ضارعتسا ددص يف نآلا نكن 1 نإو «تاهبشلاو

 :هنايب ددصب نحن ام ىلع مالكلا رصقّنو هلحم ىلإ لوكوم اّْلإو تالؤاستلاو
 يبسن روهظ له ميركلا نآرقلا ظافلأ روهظ هنمو ظافلألل روهظلا نأ نم-
 ةيبسنلا ةقطنم نيأو «قلطم مأ ٌيبسن راس مرح هورووطب ويكمل

 .قالطإلا ةقطنم نيأو نوطبو روهظلا امهيف

 باحصأ هانبتي امو كلاسملا ددعتت مهملا ثحبملا اذه ةفرعم ىلعو

 ةعس يه امو ءمهدنع قلطملا مأ يبسنلا روهظلا توبث نم كلسملا كلذ

 مأ قلطملا ءافخلا دارملا له نوطبلاو ءافخلا اذكهو ءامهنم لك ةرئاد دودح

 .؟|مهنم لَك ةرئاد دودح ةعس يه امو يبسنلا

 نو نها هلك نارقلا نأ قرع ووولفلا كلي ناعما ذكوف

 نود نم مولعلاب لقعلاو سفنلا ضيورت دعب رشبلا سفن ةردق ناكمإبو
 «ميركلا نآرقلا تالالد يلجتسيو فشكتسي نأب ملعُم ميلعت ىلإ ةجاح



 00 00111 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 ةصاخلا نم ىتح امبر لب «ةماعلا نم نيرسفملا نم ريثك هانبتي كلسملا اذهو
 .4: يئابطابطلا نيسح دمحم ديسلا ةمالعلا لاثمأ

 نآرقلا تانايب يف ءاج ام سفنب شودخمو ضوقنم كلسم هنأ الإ
 ميركلا نآرقلا تالالد نأ ىدّهملا ةمئأ نع ةدراولا تاياورلاو ميركلا

 مدل سرد ا حر اح

 هنأ اذه نم مهني الو .' 7 ملولا يني َنوْحسَرلَو هللا الإ هلأ ملي او)»

 عافتنالا نأ وه مهي يذلا (ّنإو - هللاب ذايعلاو نارثلا لطق بهردم

 ةانق باحصأ ربع الإ متي ال نآرقلا يف قلطم بيغ يه يتلا ةقطنملا كلتب

 بِهْذيل هلل ديرب اإل .نورهطملا الإ هّسمي الو ؛ملعلا يف نوخسارلا ةذفانو

 مهافطصاو هللا مهراتخخا نيذلا طقف 4 ربطت مكرهطُبو ِتْيلا لْمأ سجل مك

 .ةيرشبلا نودفريو نآرقلا يف قلطملا بيغلا نم نوفرتغيو نّوسمي

 هرَأ نم حوالاب ةكالا لزب :لحنلا ةروس لئاوأ يف ءاج ام :ّتلق نإ

 2000 الو لويسر الو بالا ةصنخررع اهتإ "7 4 هدابع نية نم لع

 .هدابع نم ءاشي

 ةئيشم مهب قلعتت نيذلا يأ - هدابع نم ءاشي نم - ىنعم :تلق

 ص مهتيوه تنيب يتلا ردقلا ةروس باحصأ مه يم لإلا ءافطصالا

 محرم اذكو 4 ل عم ىَح يبس رأى ير فيلو كا
 . "74 نيرو نك انإ كرام لَ ير نإ نيبملا باتكلاو

 .ا/ ةيآلا :نارمع لآ ةروس ()
 .؟ ةيآلا :لحنلا ةروس )١(

 ١. ةيآلا :ناخدلا ةروس (')



 تايكحشلاو تالولا ةفومأ رمق نجلا د هم فا ومما اا وعلا "4

 نيخسارلا طسوتب اهليعفت ْنكلو ةلّعفم تسيل بيغلا ةقطنمف هيلعو

 فاشكتساو ءالجتسا هدحو رشبلا رودقمب سيل هنأ نيبتي اذه نمو طقف

 .يهلإ ملعم نود نم ميركلا نآرقلا نايبو ظافلأ تالالد رهاظ



 نآرقلا ءافخو ّخيوشحلا

 .كلذب مهديأ نم ضعبو ةيوشحلا |مهتعدا نييوعد ركذن

 .ءافخ ُهَلُك ميركلا نآرقلا َّنِإ :ىلوألا ىوعدلا

 ظافلأ نايب ةلالد ضعب َّنأل كلذو ةحيحص ريغ ةوعدلا هذه :اهيفو

 ةينارقلا تايآلا كلذ لع ت تلد ل لكلل رهاظو يبيدب ميركلا نآرقلا

 . 974 (ناققأ بولق ىََ منال نوبه :ىلاعت هلوق لثم ةحارصب
 ف امن اوس هكاردإ ناك لنهب طبخ هر هنآ وقس ف يركلا قارات

 ةرهاظلاو ةنيبلا ةعفنملا كلت ظاحلب هبطاخي نآرقلاف هحورو همهفو هلقع
 .ًاقلطم ًاروهظ

 850تيبلا لهأ ةمئأ نع ةدراولا تاياورلل ةبسنلاب لاقي مالكلا سفنو
 نأ ركني الو ؛:ةعضاوتملا تاكردملا وذ ىّتح همهفي قلطُمو نيو رهاظ اهضعب

 .ملعلا يف لضف يوذ اهمهف ىلإ جاتحيف ضومغو لامجإ هيف رخآلا اهضعب

 نأ: تيبلا لهأ تاياور ضعب نم مهف ضعب َّنإ :ةيناثلا ةوعدلا
 نأ يو هديا رتب يتاك رازمو للعلا يأ لبق مق ونا حلا اب

 يتلا وأ ًالثم دئاقعلا باب صخت يتلا تاياورلاك تاياورلا ضعب اوأرقي ال
 اذكه لثم ةءارق ّنأل ؛خلا ... وأ ثيدحلا وأ هقفلا وأ ريسفتلا باب صخت
 تاياور اهيفا نأ ؛ةفرعملا ُْق م شيوشتو كابرإ مهل ببست تاياور

 ءادنب هلم هات ام نوف و مهولق يف نذل مذ » :نآرقلا تايآ لثم ةهباشتم

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس 87.



 تاركا و فالولا ةمومأ لفنوقت ندا اس ادم فساد تم ا نفل

 0741و لذ ذوق 14 وقتما

 ةيلقعلا تاكاردإلا يوذ ىلإ يدؤت دق ةهباشتم تاياور اذكه ةءارقو

 .اهابقع دمحي ال ام ىلإ ةعضاوتملا

 ةيشيدحلا تاعوسواملا 2 ةدوجوملا تاياورلا ةعلاطمو ةءارق :اهيفو

 وأ راحبلا وأ لئاسولا وأ راصبتسالاو بيذهتلا وأ ةينغلاو يفاكلا لاثمأ

 -لكلل ةحوتفم ةيهأ ةبدأم يه لب دحأ ىلع ركح سيل وه خلا ... وأ يفاولا

 ىلع سولجلا نم نيرخآلا عنمي نأ دحأ قح نم سيلف - ريبعتلا مص نإ
 دسار متل يبت ع و ل ل واو

 تابباشتملا راحب يف ماحتقالا رذحأ تقولا سفن يف هنأ الإ .كتامولعم

 م ام ًاعطق قّرْغُت فوس كّنأل ؛؟"”4ةباثت م نوم مهم ف نزلا ناد ١)
 فاصوأب ميركلا نآرقلا مهفصو يذلا ةأجنلا نمسب ثعتستو نعتس

 .ةصاخ

 .ملعلا يف نوخسارلا-١

 :نورهطملا الإ هسا

 .تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذُيل هللا ديري اَّنِإ-*

 .قرغلا نم وجني فوس امتح ةاجنلا نفسب كّسمتلا ْنَأ حضاولا نمو

 نع ليوأتلا وأ ةيفخلا ةلالدلاو ضيرعتلا ةلالد تازيمم دحأ ناك اذلو

 ةيفرح ىلع دمجي يذلا يرشقلا وأ يوشحلا كلسملا وأ يرهاظلا كلسملا

 .ا/ ةيآلا :نارمع لآ ةروس (0)



 يي يي ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 ربتعي يذلا ضيرعتلا اتوا ا ركتلو ظافلألاو ةلالدلا حطس

 رئاس نود ضيرعتلاب ثعب يذلا دي يضءايبنألا ديس رارسأو تازيمم دحأ

 ءءايبنآلا رئاس ىلع هل ةعهملع ةرفول وه حيرصتلاب اوثعب نيذلا ءايبنألا

 تلزن يتلا ةيوامسلا بتكلا رئاس ىلع نميهملا ُةفَءهيلع لزن يذلا باتكلاو

 رشبلا ىلإ هلصويو هيك رشني ام زيمتي ْنأ ٌدبالف نيلسرملاو ءايبنألا يقاب ىلع
 لباقملابو ضيرعتلاب ثعُب مث نمو هلبق نم ءايبنألا هب ماق ام قوفي مولع نم
 ضيرعتلا ةلالد كلسم نع دعابيو نيابي يوشحلا وأ يرهاظلا كلسملا َنإف

 ةلالدلا حطس ةيفرح ىلع دمجي كلسملا اذه ّنإف .ةجرد ( ) ةجردب

 وأ تاينسلألا ةسردم كلسم اذكو كلسملا اذه لثم ٌنإف صنلاو ظافلألاو

 ةينيتاللاب وأ  ايقيطنومرح اب ةأمسملا ةيبرغلا ةثيدحلا تافسلفلاو تايوثادحلا

 - سيلاريلاوك - ةينيتاللاب ىمست يتلا ةيددعتلا جهنم وأ - كتنومرهلاب ىمست
 تايوثادحلاب ةينالعلا ةثيدحلا ةيبرغلا سرادملا هذه عيمج نع ربعيو اهريغو
 مَََّأ الِإ بيغلا نم ءىشب نونمؤي مه ًاضيأ ؛هريغ وأ ينيدلا صنلا ةءارق يف
 يتلا ُهيِبنَتيِبلا لهأ ةسردم سكع لئالدو دهاوشو دعاوقب نوديقتي ال

 .طابضناو دعاوق ىلإ مكاحتلاو نيزاوملاو لئالدلا ىلع اهتجهنم يف دمتعت

 يرهاظلا حطسلا لشي : ليفي ةيرهاظلا كلاسملا ضعب كانه تناك نإ

 ال يلاتلاب هنأ الإ نيعم ّدح دنع ًاضيأ فقيو ءافخلاو نطابلا نم ءيشو

 ىمارتيو بقاعتي ٌدح دنع فقي ال 6 تيبلا لهأ ةسردم قفاوي الو قبطني

 نايب يف هتردق بسح ٍناسنإ لكو «نيزاوم قفو نوكي ْنأ ةطيرش نكل
 ٌدح دنع فقت ال يتلا موصعملا ةردق زيمتت انهو اهقاطنتساو ةيفخلا ةلالدلا

 ريغل ةدودحملا ةردقلا نيبو يندل ملع هيدلو ينايحو ديدستب اََّنأل ؛نيعم
 ةيلباقبو هدنع يذلا ملعلا قافآ ةعسب زيمتي موصعملا َنإف .موصعملا



 ايكو كلوا قوما ننس 1 دل ل ا امم فذ

 ريمأ ةرايز دونب دحأ يف كلذب موصعملا فصو َدَرَو يذلا نازتخالا

 ديس هب ثعب يذلا يحولا اذهو هللا يحو نزاخ اي كيلع مالسلا» :نينمؤملا

 ٍهذه باعيتسا يف مهتيلباق فلتخت سانلاو «ةديدع ةيبيغ تاقبط ىلع ءايبنألا

 .«تاجرد ىلع ةينايحلاو مولعلا

 :مجحت ال ةقيقحلا

 نّبو اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكُي ال نيب قرفلا ىلإ تافتلالا نم َدبال
 هتردق عسنت يذلا فّلكمْلا ىلع ْنكلو ةّوقو ةردق نم اهيف عدوأو اهاتآ ام
 ةرصحنم يه ةقيقحلا َلُك ةقيقحلا نأ لوقي ال نأ هيلع نيعم ٌدح ىلإ هتعسو

 هيقفلا ناك ءاوسو ءيردقو يتعس رادقمبو هيلإ ٌتلصوت يذلا ّدحلا اذهب
 هعسو خلا ... وأ بطلا وأ ءايميكلا وأ ءايزيفلا وأ ةّرذلا ملاع وأ دهتجملا

 عسولا اذهب يه ةقيقحلا نأ لوقي ال ْنأ هيلع ْنكلو «رادقملا اذهب ددحمو نّيعُم

 يردقو يعسو بسحب ةقيقحلا نم رادقم ىلإ ٌتلصوت - :لوقي اَّنإو
 هكردي ام فالخب «ةميظع هتعس اهؤاعوو ةقيقحلا عسو َّنأل ؛ةنيعملا
 ريغ هفشتكيو هكردي امم ريثكب مظعأو مظعأ يتلا ةقيقح لا نم ةئطموصعملا

 .موصعملا

 دجب ةقيقحلا مجح ناسنإلا ددحي ْنَأ ةحدافلا ءاطخألا أطخخأ نم ّنأل
 ريغ ناسنإلا ددحي نأ كلذك أطخلا نمو «اهتيلباقو هسفن ةعس مجح

 كلت تاردقو سفن بسحب موصعملا هللا يبن ةقيقحو ةيلباق ةعس موصعملا

 0 :لوقيو «ةفيعضلا ةدودحملا سفنلا

 - :لوقي نأ ٌدبال اَّلإو ءيسفن دح بسحب ًالثم# ةييئءايبنألا ديس ةقيقح
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 عيطتسا ام اذهو «يتاردقو ةينهذلا يتيلباق بسحب هكاردإ ٌتعطتسا ام اذه

 .رثكاف ينع باغ امو هكاردإ

 نم ميو اير أ نم حولا لق حولا نع كسول نآرقلا لوقي اذلوإ
 ايةنايستالا فاكتزاذإو 7!« بنت الإ سنت فاكت الإ و "74اليلت الإ ! ملل

 :ناعتإلا لع ناتغو ةةغاونن نيون اةعبس ءارو

 دنع فقي ال نآرقلا يف ةلالدلا ماظن ةقيقح تاقبطو تاجرد ْنذإ

 ىتلا تاذخاؤملا دحأ نم اذلوءرخآ ٌرمأ اذهو انتاردق دنع فقي اَّنإو ٌدح

 وأ قارشإلا وأ ءاشملا ةسردم جهنم ءاوس ةيفسلفلا جهانملا ىلع ذخاؤت

 هنأ رك ال انك نإو ةكدخلا ةيرغلا ةيفدلفلا سزادملا وأ ةناعتملا ةمكحلا

 يلقع جاتن اَّئأ اهيف أطخلا نم هنأ الإ كلذ مرتحنو ميلس بناج اهيف دجوي

 مهنأل ؛ًأطخ اذهو لزنم حو َّنأ وأ «ةقيقحلا مامت اهجاتن لعجن نأ يرشب

 يرشبلا عسولا ردقب ءايشآلا قئاقحو ةقيقحلا ةفرعم اَّنأب :ةفلسفلا نوفرعي
 هيلإ بهذت ام سكع ىلع ناسنإلا ةعس بسحبو ةقيقحلا نأ همزالي اذهو

 لوقت يتلا 2 تيبلا لهأ ةسردم

 دنع فقيو دودحم يرشب لقعب كرد َّنأ نم عسوأ ءايشألا ةقيقح نإ
 رصحنأ ةقيقحلا يف ام لُك سيلف هيلعو ةِظموصعملا ريغ دنع نيعم ٌدح

 .ةقيقحلا لك تكردأ وأ تبعوتسا لق ةفسلفلا لك سيلو «ةفسلفلاب

 ديحولا جهنملا وه يفسلفلا جهنملا لعجت نأ كل غوسي فيك يلاتلابو

 .86 ةيآلا :ءارسإلا ةروس ()

 .7/5 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (0)



 تاييضكتحسلاو ةنالولا ةيوبأ نيمتفا ادا وص كت ال وسم 52 فل

 مامت كردُت اهب هنأو ةفسلفلل مهفيرعت بسحب ةقيقحلا مامت كاردإل يرصحلا

 تاكاردإو تاكالم ىلع هجاتن لك يف دمتعي فوسليفلا ْنأو ءايشألا قئانق

 .يحولا بناجب فوسليفلا لب# ؛ نم تاي 3 م 0 ع
2 



 ضيرعتلا ثحبم ىلع تالاكشإ

 يتلا تالاكشإلاو هتايعادتو ينيدلا صنلا ليلحت َّنِإ حضاولا نم
 هقفلا ملع ىلإ ىدعتت انو ؛طقف ريسفتلا ملع ىلع رصتقت ل هللا هجرت

 يف روغلا نوبنجتي حضتيس (ىك ءالؤه لك نإف مالكلاو لاجرلاو دئاقعلاو
 ريتعيو  فاشكلا ريسفت بحاص يرشخمزلا لاق اذلو ءينيدلا صنلا ليلحت

 تاالامعتسا بيكارت يف ةيفخلا تالالدلا ا نيدلا قم ىرشعرلا

 باب لُك يف هزومرو ليزتتلا رارسأ َّنإ]- لمجم لك ريسفت يف ميركلا نآرقلا

 نأ هانعم اذهو [ يلاعلا كظح كنع قدت اد ءافخلاو لولا نسخ

 .هانيع هنع ٌلّزَت كلذ عمو زيكرت ديزم لذب ىلإ جاتحي رّسَملا

 ةّيورلاو لمأتلا لامعأ ىلع فقوتي ءافخلا َّنأ ىلإ بهذ مهضعبو
 ةرثكل ءافخلا ّسيلو اهم روغلاو قامعألا ىلإ رهاظلا حطس نم لاقتنالاو

 نيزاومو دعاوق قفو ةجيتنلا ىلإ لوصولا مهما مناو تالاقتنالاو طئاسولا
 تلق وأ ترثك ءاوس طئاسولا َنأ الإ ركُت الو رود اهل طئاسولا تناك نو
 .دعاسم لماعك اهرود لاو ءيش لك يه ّسيل

 ةيفلسلا كلسم وأ "”ةيرهاظلا وأ ةيوشحلل تالاكشإلا ٍهذهو

 -:ثيلؤصألا نضعي ننف ىتح لب ةيرابخألاو

 تاجاتنتسا مزلتسي ليوأتلاو ضيرعتلاب ءارغإلا نإ :لّوألا لاكشإلا
 ةيركفلا ةغيصلا بسحب - صخشلا جازم بسح يأ - ةّيجازم ةيقوذ

 . ىعانص ليلحت ىلع دمتعي ال يذلا ةيرابخإلاب هيبش مه ةيرهاظلا نم دارملا 0



 تاوكحجللاو :نالولا تفوقا لسفر ان طا اجا و واما اص تماما فلل

 ليوأتلاو ضيرعتلا باب يف اهيسال هطابنتسا ىلع سكعتت انف رّسَمُملل
 ةيجح الو ةطبنتسملا ةيفخلا ةلالدلا ىلع لذعي ال يلاتلابو «ةيفخلا تالالدلاو

 يصرخت ٌدافم هّنأل ؛ةجحب سيل وهف ًايفخ ناك اذإ ةيآلا دافم ْنأل ؛ اهل

 .هب ذخ ويف يدبعت يعرش صنب تبثي نأ اَلِإ يسجمو

 ةقطنتسملا ليلادملاو يناعملا ىلإ لوصولل روسلاو تايآلا قاطنتسا اّمأ
 دعاوق ىلإ دنتسي ال هّنأل ؛رفاكو ٌئطاخ قاطنتسا اذكه لثم َنإف ةيفخلا

 -:ةّلدأ ةّدعب اذه مهاكشإو مهتوعدل اوكسمتو ةيبرعلا ةغللا مولع

 .سانلا مومع هب بطاخي ينايحولا نيدلا باطخ نإ :لّوألا ليلدلا

 لمحت ةيلباقو ةردق وه رايعملاو نازيملا نوكي ْنأ َدبالف كلذك ناك اذإو
 َمُهَق اولمحتي ْنأ اوعيطتسي نأ ةيبرعلا ةغللا لهأو سانلا ةيلقع مومع
 0 ةرهاظ ريغ نيماضمو ٍناعم هيف باطخ اذكه مارختماو

 - سانلا داحآ الإ هيلإ لصي ال ًانطبتسمو ًايفخ ناك اذإ باطخلا نأل ؛ةّيفخو

 11 ةيفخ تالالد هيف نوكي باطخ اذكه مهف هيلعو  مهنم يدحوألا يأ

 تاسجيب وه ا(َّنِإو ءيملإلا باطخملاو يمالكلا راوحلل ًافراعتم ًاهف نكي

 .اهيلع لّوعَي الف ةيقوذ

 ءانبأ هيلع فراعتي نيبو ٌرهاظ ٌرمأ يفرعلا روهظلا َّنِإ :يناثلا ليلدلا
 روهظب ّسيل وهف فرعلاو ةغللا ءانبأ مهف نع ًاجراخ ناك اذإ اّمأ «ةغللا

 .ينيدلا صنلا اهب لّمَحُي تافلكت يه اّنِإو يفرع
 ىلإ ةدِئتسمْلا ةلالدلا نأ يناثلا ليلدلا نم بيرق وهو :ثلاثلا ليلدلا

 فيكف «لصومو دشرُم ليلد ةلالد اهنأ ضورفملا ةيبرعلا ةغللا دعاوق
 كلل ديبو كاليصتوب اه: وعين ةحبللا ىوويلعلا ةلذلو سن هال انتل ييقكوب



 00 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 .ةجحب سيل وهف كنع بجحيو ىفخُي ام لك ّنأل ؛بولطملا ىلع

 فلفو قولو حضاو نيم ٍنايبب لزن ميركلا نآرقلا نإ :عبارلا ليلدلا

 . ؟ناطيإو ءافخ هيف نوكي فيكف

 بعالتلا بجوي ةّيفخلا تالالدلاو ليوأتلا ثحبم َّنِإ :سماخلا ليلدلا
 يلاتلابو تاياورلاو ثيداحألاو ميركلا نآرقلا صوصنو نيدلا صوصن يف

 .يجازمو يقوذ ُهَلُك جاتنتسالا نوكي

 هتلدأب لّوألا لاكشإلا نع باجي :لّوألا لاكشإلا نع باوجلا
 :ةيوحلأ ةدعي ةيمشل]

 وأ ضيرعتلا باب ّدس مزلتسي ال هّنإف كلذ انمّلَس ول :لّوألا باوجلا

 مُهَقو ليوأتلاو ضيرعتلا باب طبضني نأ بجي هنأ مزلي ام ةياغ لب «ليوأتلا
 ال اذهو «ملعلا كلذ نيزاومو سسأب ينيدلا صنلل ةيفخلا تالالدلا باب

 باب لمعتسيو لخدي يذلا اهيلع ريسي طباوض كانه تناك اذإ هنم عنام

 .كلذ

 ضيرعتلا باب لصأ قلغب موقن روذحملا اذه ىدافتن ْنأ لجأل هنأ ال
 .ةيمازتلالا ةلالدلا باب وأ ةراشإلا وأ هيبنتلا وأ حيملتلا وأ ليوأتلا وأ

 لطاع باب هّنأو ًايملع ًاباب سيل ليوأتلا باب ناك ول :يناثلا باوجلا

 الإ ةليوأت ملم او ةكرابملا ةيآلا يف هناكرأ ميركلا نآرقلا ديت اذالف كورتمو

 لعجو ةددعتم روس يف ليوأتلا بابحتسا اذاملو 217 ح ملهلا يف نوح هللا

 .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(



 تاوكتحلاو ةنالولا دوما ونقل ين دودو يللا تم وص مط و احمل فل

 ال ليوأتلا ةقطنم يف ةعقاو نآرقلا قئاقح نم ريبكو مهم ءزج ميركلا نآرقلا

 ةعقاو نآرقلا نم ةمهم ةحاسم كانه تناك نإو يودبلا روهظلا ةقطنم يف

 يف هرصح نآرقلا قحب فاحجإلا نم هَّنَأ اَلِإ نايبلاو روهظلا ةحاس يف

 يف عقو امو نيتقطنملا الك ىلع لمعي ميركلا نآرقلا لب ؛طقف روهظلا ةقطنم
 قيضأ ةقطنم تناك اذإ روهظلا ةدئاف ام هيلعو ءمظعأو لجأ ليوأتلا ةقطنم
 .ءافخلا نم لقأو

 باتكلا ق قئاقح نم ًارفاو ًاءزج نأ ىلع ٌرصُيو ددشي ميركلا نآرقلاو

 وخسر هلا الإ ةليوأت مل توإ» ةكرابما ةيآلا يف امك «ليوأتلا يف ةعدوم زيزعل

 سلو كانألا وه كلذ فو" هل يتأن مب ىلاعت هلوق وأ < ململا يف
 .يتأي هسفن عورفلا هقف يف ىَّتح لب «نآرقلا ريسفت يف طقف اذه

 فلأ نم ٌريخ هيردت ثيدحا 5 99[ قداصلا مامإلا هلاق ام اذه دّكؤيو

 ّنإو ءانمالك ضراعم قّرفَي ىّبح ًاهيقف مكنم ُلجرلا نوكي ال ؛هيورت ثيدح
 ""«جرخملا اهعيمج نم انل اهجو نيعبس ىلع فرصنتل انمالك نم ةملكلا

 ةسدنه ةرظنب ظافلألا يناعم يأ يناعملا َنْل مّهْفَي يذلا وه هيقفلا

 .ةيطلخ ةيجازم ةورصب ال ناعم

 مالسإلا يف ًايركف ةفرحنملا قرفلا ضعب اذه انموي ىلإ لازي الو اذه
 اوقلغأ امدعب تمه.أو رومألا مهيلع تيباشت يبلقلا يونعما سلا باحصأو

 تاثفن نووري نيذلا مه فيدخل ةأفو. نأ نوروصتيو ليوأتلا باب

 اذه كل نيأ نم مهرسفم تلأس اذإو «ةبقاثلا سفنلاو بلقلا تافغشو

 )١( ةيآلا :فارعألا ةروس “07.
 )١( ؛كردتسملا ةمتاخ ؛قودصلل رابخألا يناعم ؛ينيلكلل ,8ج يفاكلا ج١.
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 فسأاللو سانلا ضعب لازي الو «بلقلا ٌريس هضافأ ام اذه :بيجت ءريسفتلا

 هنوذختيو يركف لاسرتسا مهدنع مهنأ نم رشبلا نم فنص اذكهب نودقتعي
 نورذنيو ةيونعم تاماقم باحصأ مهنأو «نيملاعلا بر نع يربنم حو

 دق هنأ الإ ءبيغلا نم ةميظع روحب ىلإ ةباوب ناك ْنِإو وهو «بيغلا يف اع
 .ةياععلاو ةلاهجلا رحب يف قرغلاو تاقالزنالا ىلإ هلهأ ريغب يدؤي

 ءءاعّدا اذكه باحصأ مامأ باوبألا قلغن انّنَأ مالكلا اذه نم مهفُي الو
 الو طارفإ ال يأ نزإوتلاو ةلداعملاو ةيطسولاب مهيلع تقولا سفن يف ْنكلو

 نا و اولوغا اود الأ ىلع مق نش ْكَسريالوٍ ءطيرفت

 نرعلا نأب لاف نفع لوألا ٍليلدلا نع باوج وهو :ثلاثلا باوجلا
 نيدلل ةيرورضلا لوصفلا نأ مّلسُت معن «سانلا مومع هب بطاخم هتمرب

 نم ةعساولاو فارطألا ةيمارتملا لوصفلا امأ ء«سانلا مو ايصال

 اهتمرب نيدلا لوصف لك سيل هّنأل ؛سانلا مومعل اهتبطاخم مّلسُت ال نيدلا
 لاق نم كانهو .ءسانلا ةّماع لوقعو يديأ لوانتم تحن ةزهاجو ةلذتبم

 ةخوسنمو هرهاظ ُهَّلُك باتكلا َّنأ ةمات ةعانق هدنع له [هللا باتك انبسح]
 لك هب طاح لقاها وهدي لوانض تق كلذ اك أ

 لك يبنلاب رصحنم رمألا اذه ّنأو قبس امم حضتي كلذ نع :باوجلا

 ام انبي نأ [هللا باتك انبسح] لوقيو يعدي يذلاو هيا هتيب لهأ هترتعو

 - :ةيلاتلا ةينآرقلا تايآلا ىنعم

 ١ - ملعلا ىف َنوَحِسَلاَو هل الإ هوت مل امو إ» :ىلاعت هلوق 574 .

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس 8.

 )١( .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس
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 و ار نش و لَه :ىلاعت هلوق 7

 تاقبطو ملعلا تاقبط نأ نيبت يتلا ةميركلا تايآلا تارشع ىلإ

 يف ةظوفحم .نونكم باتك يف ةنونكم ةيولع تاقبط هنم ينآرقلا باطخلا
 ضعب معن «نورهطملا مهو ةصاخ ةلث الإ هلوانتيو هّسمي ال ظوفحملا حولا

 .مومعلا هب بطاخي باتكلا ليزنت تاقبطو تاجرد

 .نيققحملا رابك هنع َلْمَع دق ليصأ لصأو مهم رمأ اذهو

 نَم نآرقلا فرعي (َّنِإ» : 222 ىدحلا ةمئأ نع ةدراولا تاياورلا اذكهو
 ًاباطخ سيل ينآرقلا باطخلا تاقبط ضعب هنأ هانعم اذهو '")ةهب بطوخ
 مهو مهافطصا نيذلا رشبلا نم ةزرابلا ةدئارلا ةلقلل وه اَّنِإو لكلل هّجوم

 .رشبلا ةيقب ىلإ ففخم لكشب تامولعملا نولصّوي كلذ دعب مهرودب

 اذإف 20تيبلا لهأ ةيالو ةيزكرم نود نم مهفت ال ةاروتلا نأ يأ
 اهتقيقح ىلع ةاروتلا اومهفي نأ دوهيلا ءاملعو رابحألا نم ةاروتلا لهأ دارأ

 ةسدنه ّنأو تببلا لهأ ةيالو اومهفي ْنَأ بجي يموظنم قسنب هيلع يه امو

 -دمحم لآو دمحم ةيالو هيف ةيزكرملا ةطقنلاو يزكرم ماظن ىلع ةمئاق ةاروتلا
 -نيعمجأ مهيلع هللا تاولص

 ةاروتلاو  ةاروتلا يف ىتح يلا عتسالا يظفللا ماظنلا مظنني الف هيلعو

 يف اذكو «قئاقحلا ماظنو يناعملا ماظن نع الضف  ةعيرشلا يأ ةيربعلاب
 ىراصنلا مهفي ْنأ لجأل - توكلملا ةيده ةيربعلاب ينعي يذلاو  ليجنإلا

 لح نوفرعيسو ةيداجسلا ةفيحصلا ةعجارمب مهيلعف ًاقمعم [مهف ليجنإلا
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 تاني كسلا و ةمالولا توها وقبيففألا توم لدول ا ا تاما ففي

 نم الإ اهزومرو اهمسلط كف اوعيطتسي مل ليجنإلا يف دقعلا نم ريثك

 .ةيداجسلا ةفيحصلا ىلإ عوجرلا لالخ

 ءاملع نراق لب .«تارداصمو تاءاعدا درجم سيل مالكلا اذهو
 ال حيحصلا ليجنإلا نيب خلا ... و ةفسلفلاو حورلا ءاملعو قالخألا

 4 .٠ 55 - .٠

 ؟نودجي اذاهف «ةيداجسلا ةفيحصلا نيبو فّرحملا

 نيب قّرفي فوس توكلملا رحب يف َحّبسمو توكلملا جوأ ىلإ لصو نم

 ميركلا نآرقلا يف دوجوم وه ام نيبو هيف عدوأ امو ليجنإلا ماظن دعاوق
 .ةيداجسلا ةفيحصلاو

 نم لحارمو تاقبط ىلإ ظافلآلا تالالد يمارت :سداسلا باوجلا

 ءروهظلا نع ةقحالتملاو ةيمارتملا ةبقاعتملا تالالدلا ليلادم جرخي ال ةلالدلا

 ةغل يأ - ةغللا كلت لهأ سفن يطعي لودعلا يمارت نأ حضاولا نمو

 ةغللا وهذه نأ ىلع لديو مالكلا ظافلأ ةيناكمإ  ملاعلا تاغل نم تناك

 ملع عارف نيزاون نع جر ل تاتو ناعلا نف تافلج لع ليت
 لواحي ْذِإ يبدألا دقنلا ةيلمع يف كلذ نم رثكأ لاقُي ْنأ نكمي لب «ةغللا
 لواحي ةيناسنإلا مولعلا يفو ءملكتملا ةيصخش اؤرقي ْنأ - مويلا  ءابدألا
 هقالخأ نوفرعيو همالك لالخ نم ملكتملا ةيصخش اوأرقي نأ ءاللعلا

 ةيلقعلا هتاردقو ةيسفنلاو ةيحورلا هتيصخش حمالم نع ريثكلا نوفرعيو
 هيلإ تراشأ ام اذهو .همالك عامس وأ هتاملك ةءارق لالخ نم كلذ نوفرعيو

 ءرملا يأ ''”«(هناسليط ال هناسل ىط تحت ءوبخم ٌءرملا» تيبلا لهأ تاياور
 هزت الو: تةياك ىأ د ةئاساط: كيع ذل هلآسل تالفو كاظ: تق ةورغ

 .,/8ص .؟ج /اضرلا رابخأ نويع هلو 205١ ص «قودصلل يلامألا ()
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 وأ ثيدحلا وأ هقفلا وأ ريسفتلاو نآرقلا مولعب صتخم اذه  :لوقيو ٌدحأ

 تايضايرلا اهنم ةيبيرجتلا كلذ يف اب مولعلا لك لمشي ا(َّنِإو خلا ... دئاقعلا

 .خلا ... و ءايحألاو ءايميكلاو ءايزيفلاو

 اهنم ةعضاوتملا ىّتح رشبلا تاقبط لك تايضايرلا ملع :ًالثمف

 نم هنع نونغتسي الو باسحلاو تايضايرلا ملع ةرورضو ةيمهأ نوكردي
 ةرادإ ريبدتو ةبساحم يف لقأ ال ةايح لا نوؤش فلتخم يف ماقرألا باسحو دع

 اهرادقم بسحب لك ةنزاوم لامعإ نم دبال ذئنيحف ... و هترسأو هتشيعم

 ةرئادل وأ هترسأل وأ يمويلا هلخد ريبدتل ةيلام ةنزاوم ملعي يذلاف «هتجاح

 تايضايرلا نم ذخأي هّنإف .. وأ يونس وأ يرهش باسح وأ ةنيعم
 وأ يئايميكلا وأ يئايزيفلا ملاعلا هذخاي ام ريغ ةحضاولا ةيحطسلا تايلمعلا

 تالداعملا قامعأ يف روغي ْنأ ىلإ جاتحي يذلا ةيئاضف ةسدنل سدنهملا

 .هبولطم يدؤيو هعفني يذلا اهنم جرختسيو ةدقعملاو ةبعصلا ةيضايرلا
 ناسنإلا ذخأ نع فلتخي تايضايرلا نم ناسنإلا اذه لثم ذخاف هيلعو

 .ةطسوتملا وأ ةيئادتبالا ذيملت وأ طيسبلا

 ككل اةيمزم نيك وقر قل كج نافية[ سا يسعي اذكخأب ُُك يلاتلابو

 .لحأ لك اهكردي ال ةيضاير

 ةيبرعلا ةغللا يف ًاقيرع ناك يبدألا دقنلا سيلوأ يبدألا دقنلا اذكهو

 ... و ةيسرافلاو ةيزيلكنالاك ةيبرعلا ريغ ىرخألا تاغللا يقاب يف ىّتحو
 تالاجسو تايرابم نم ظاكع قوس يف دقعُت مالسإلا لبق ناك امو خلا

 هذه نأ حضاولا نمو ؛مهريغو عبسلا تاقلعملا باحصأل يبدأ دقنو ةيرعش
 ةغللا لهأ مومع اهراتخا اَّنإو سانلا مومع اهرتخي مل عبسلا تاقلعملا



 تاميكحسلا و ةفالولا فومأ قيشفلا دقوا دقو امو ص عم م فيت

 .لاجملا اذه يف نيصصختملاو

 ًالهؤُم ناكو مالسإلا لبق ام ةيلهاجلا يف شيعي ناك يبدألا دقانلاف

 قر ا اعف لت رع رعت ةديصقلا ةمظع فرعي نأ

 قوس يف ٌمَكَحو ٌدقان ةنس لك نوبختتي ةغللا لهأو ءابدألاو ءارعشلا ناكو

 ءاذكهو يضاملا ماعلا يف ناك يذلا دقانلا ريغ جحلا مسوم يف ىنم يف ظاكع

 داقنلا نيب قباست كانه يبرعلا بدألا يف داقنلا نيب نأ ىلع للدي اذهو

 دقانلا اهيلإ لصي ال يتلا يناعملا ىلإ لوصولل ةقاذحلا يف ةراهمو تايرابمو
 .اهتقو عجرملا يه ربتعت يتلا ةدحاو ةقبط يف مه داقتلا ءالؤه َّنأ عم رخآلا

 ةغللا يف قاسو مدق يلع ةمئاقو دقعنت يتلا يبدألا دقنلا سلاجم ْنذإ
 داقتلا مهو ةصاخ ّلُث نيب يهنم اذه انموي ىلإ ملعلا تاغل ةيقبو ةيبرعلا

 جرختسيو مالكلا للحت امدنع يبدألا دقانلاف .تايرابم مهنيب دجت نويبدألا

 لثم ىلإ تافتلالاو نطفتلا ربتعي لهف هللا ءاش ام ىلإ ةريثك ٍناعم مالكلا نم

 هيلإ لصوت ام ىلع للدي مث الج اهفشكتسي يتلا ةقيقدلا يناعملا ذه
 اهيلإ نطفت وهو هريغ ىلع تيفخ لئالدب تايعدم يعدي هنأ ال دهاوشب

 لئاسملاك مولعلا ضعب يف ةلكشملاو ةدقعملا لئاسملا ضعب ريظن اذهو ءطقف
 اهيلع للديو نطفلاو ةغبانلا اهيلإ تفتلاو اهلح اذإف ةيضايرلا تالداعملاو

 .ةيرظنلا ةملظ يف ةلغوتم تناك امدعب ةحضاوو ةلهس حبصت دهاوشب

 «كردُملا سفنل ال لقعلل ةيكاردإ ةفص نوطبلاو ورهظلاو ءافخلا َّنإ»

 ضيرعتلا ماظنو :حيرصتلا ماظن لباقم ضيرعتلا ماظن :عبارلا باوجلا
 :ةّدع ماسقأ هيف
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 .ينارقلا لامعتسالا يف ةيانكلا :اهنم

 .ينآرقلا لامعتسالا يف زاجملا :اهنمو

 ريسفتلا بتك شضعبو خلا ءءء هيبنتلاو ةراشإلاو ءايإلا :اهنمو

 ديصتيو عبتتي يذلا يأ يراشإلا ريسفتلاب ةراشإلا ةلالد نع نروبعب

 .ميركلا نآرقلا يف ةدوجوملا تاراشإلا عمجيو عباتيو

 .32!نينمؤملا ريمأل بوسنملا ثيدحلا يف َدّرَو ام ىلع اءانبو

 قئاقحلاو «ءايلوألل فئاطللاو ءصاوخلل ةراشإلاو «ماوعلل ةرابعلا»
 .©7«ءايبنألل

 حطس ءارو ام ثحب تحت جردنت اهلك هتاراشإ نآرقلا فئتاطلف هيلعو

 رصح حيحصلا نم ّسيلو ءايلج ًارهاظ ًاصن ّسيلو نآرقلا ظافلأ يف ةرابعلا

 ماسقألل تاقبطلا هذه ىلإ لوصولا نأ الإ ءطقف رئابعلاب نآرقلا يناعم مهف

 ةروصبو لهسب سيل قئاقحلا ىلإ فئاطللا ىلإ ةراشإلا ىلإ ةرابعلا نم
 يجازم رمألا ّسيلو ةطبارتمو ةلسلتسم تاقلحو ملالس كانه اَّنِإو ةرشابم

 هذهو ماسقألا كلت ىلإ لوصولل نازيمو ماظن كانه امنإو «يفازج وأ

 نأ هانعم سيل سانلا نم ماوعلل ةرابعلا دوجوف «ةدوجوم ةعبرألا تاقبطلا
 هذه اَّنإَو الك قئاقكلا وأ ةمودعم فئاطللا ةقبط وأ ةمودغم ةراشإلا ةقبط

 .سانلا نم نيعم ىوتسمب لمعت اهنم ةقبط لكو ةدوجوم تاقبطلا

 ددعت ةدعاق نع ةرابع باوجلا اذه نوكي نأ نكمي :سماخلا باوجلا
 .ًالصفم اهلحم يف اهّيبنسو يناعملا ماظن دعاوق نم ًاضيأ يه ينآرقلا باطخلا



 ناي كوحلاو ةفالؤلا ةفومأ قوق امل اال وا امص فأ

 .ةجيتنلاو دودحلا يف ضيرعتلا ةدعاقب ةطبترم اهنأ اب نكلو

 ماظن نآرقلا نوك :ينآرقلا باطخملا ددعت ةدعاق يأ :ةدعاقلا دافمو

 تاناطنإلا نيم رختألا نعل ةييقلا انا هي ملل نيانلا ومحل ةباطخ
 ريمأل مالكلا اذه رثأ ىلعو م ءايلوألل وأ صاوخلل يهف ةينآرقلا

 .32نينمؤملا ريمأ مالكب نيب ةَغطنينمؤملا

 ار اش وع نام

 .ةفيرشلا ةياورلا اهنتيب ا ةفلتخم لب ةّدحاو

 يف ميركلا نآرقلل ديمجت هانعم سيل ينآرقلا باطخملا ددعتف هيلعو

 ديدع يف ميركلا نآرقلا ىتأ اذامل  :ًالثمف «ةيملعلا 228تيبلا لهأ تانايب

 ءمح .ءصعيهك «رملا « ملا ءسي :ةروس لثم يف ةعطقملا فورحلاب روسلا نم

 فورحلا دوجو نم ةدئاف مهأ - ملاعلا هللاو  هلعلو ؟خلا...و ق «ن ءهط

 ىلع سيل ينآرقلا باطخلا نأ ىلع ليلدتلل ىه ةينآرقلا روسلا يف ةعطقملا

 نآرقلا تاقبط ْنأ ىلع ليلد لدأف هيلعو «ددعتم وه لب ةدحاو ةقبطو قسن

 .ةددعتملا نآرقلا تاباطخ يه ةددعتم

 انو .لامجإلاو زاغلألا ةينارقلا تاباطخلا ددعت نم ضرغلا سميلو

 بدني لك هي بطر نت لكلا اقم لك يل رونو هد اي ارا

 .خلا ... (م) وأ

 مهو ضعبلل نايبو تانيب دآ هتاقبطب ُهَلُك نآرقلا عومجم «معن
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 ا اروأ نزلا روُدُص ياعباس اوم ليج ةرهاطلا هترتعو ُةيءيِبنلا

 هللا ةيالو نيبو ©52تيبلا لهأ ةيالو نيب حضاو طبارت اذهو

 ال اهّتأو نآرقلا ريسفت لوصأو دعاوق ىلع هلالظب امهنم َلُك ءاقلإو «هلوسرو
 ةيزكرمو ةيبطقو ةيروحم ىلإ تافتلالاب الإ ةحيحصو ةديدس ةمئاق اهل موقت

 الإو تاهباشتملل تاىحملا ةيزكرمو تامكحملل 85تيبلا لهأ ةيالو
 يظفللا لامعتسالا يف دعاوقلا طسبأ ىتح انيديأ نيب نم عيضت فوس

 .ميركلا نآرقلل

 انتيالو» يشايعلا ريسفت يف الكا قداصلا مامإلا هيلع نأ ا اذهو

 ةلزنملا بتكلا عيمج رودت اهيلعو نآرقلا تاكحم رودت اهيلعو نآرقلا بطق
 ."”«ءايبنألا ىلع

 "74 كلل ليلو للا نخل يف هر و: كلذ ىلإ راشأ نآرقلا كلذكو

 ةحيحصو ةطبضنم رهاظتسا ةيلمع يه ملكتملا لوق نحل ةفرعم سفنو

 .ّنف لك يف ةتبثُم طورشو دعاوق قفو ىلعو

 نم ريثك َّنأ ىلإ اولصوت ةئيدحلا مولعلا ءاملع نأ لاقي ْنأ نكمي لب

 ىلع يأ ملكتملا مالك ةربن ىلع اهدعاوقو اهثحابم ينتبت سفنلا مولع
 .ةثيدح ةليسو يهف مالكلا يف اهبختني يتلا ظافلألا

 لالخ نم هَّنإف ةينمألا تايّرحتلاو ةيئانجلا تاقيقحتلا يف ىَّتح لب

 0 ١-5
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 تايصتخخلاو يرالولا ةفومأ ووستقتا 4 تي امتنا و ل ا ام فيي

 .خلا ... اهدصقي نأ نود نم صخش نم تافارتعا

 اهيلإ لصوتي مالكلا يف تاروهظ لكشت رومألا هذه لك يللتلابو
 .تاصرختو تاسجب# ىلع ال دعاوقو نيزاومب

 مزلتسي الو وعدي ال ليوأتو ضيرعت ةلالدو ءافخ دوجو درجمف

 - عيدبو نايب ملعو يناعم ملع  ةغالبلا ءالع سفن انظحال ولف

 ةيفيكو ةحيحصلا دعاوقلا كلت فاشتكا يف تالاجس دوجو ظحالن

 مزلتسي 1 كلذ عمو روهظلاو ءافخلا نم تاجرد اهيف اهلك اَّئأ 'ملع اهقيبطت
 .روهظلا نع اهجورخ

 سماخلا ليلدلا مدقت :لّوألا لاكشإلا نع سماخلا ليلدلاب باوج
 صوصن يف بعالتلا بجوي ةيفخلا تالالدلاو ليوأتلا ثحبم نأ وهو

 نوكي يلاتلابو تاياورلاو ثيداحألاو ميركلا نآرقلا صوصنو نيدلا

 -يقوذ ُهَلُك جاتنتسالا

 كدي الاهات هينا نأ نقفو هل ووتش رودستلا اه ياوقلاو
 نمض ًاطبضنُم نوكي نأ َدبال اَّنإو ءيحيرق يوفع اهيف جاتنسالا نوكي نأ

 اهّنأ ىلع ليلد دعاوقلاو نيزاوملا نمض هطابضنا ينعي الو دعاوقو نيزاوم
 ةحضاو جئاتتلا ناكل اهدادسو جئانتلا ةمالس ىنعم ناك ول ْذِإ ؛لكلل ةّيلج

 .تارداصمو
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 فلتخم يف ةيملعلا لئاسملا فلتخم يف ءافخلا يدبتو عاشقنا ظحالنف

 كلذ عمو نيراومو دعاوف نعص عوصوو ولج ىلإ ليج دعب اليج مولعلا
 .ةيفخ تناك ول ىتح تاجاتنتسالاو جئاتنلا ةيلمع يف رضيالو رثؤيال

 فاشتكا لبق  نامزلا نم نينرق لبق رشبلا نم ٌدحأ عمس ول ًالثمف
 رشبلا نم تائملا لمحي وهو ءاوهلا يطتميو ريطي ديدحلا ندعم نأ  ةرئاطلا
 !؟هلقع اوهفّسي ملأ داوملا نم نانطألا فالآو

 هتيناّقحو هتقيقح يفاني ال ًايفخ هنوكو ءًايفخ ناك رمألا ّنأل هفسُي معن
 رثكأ امو هتيلجتو فاشتكالاو ثحبلا نع يملعلا ثحبلا ٌءافخلا دَّصَي مو

 .ةيملعلا ثوحبلا وهذه

 ةماع نهذ نع اهءايغو ءافخلاو ةيرظنلا يف جئاتنلا تلغوت امهم هيلعو
 - جئاتنلا  اهدانتسا ةطيرش قئاقحلا وأ جئاتنلا كلت ءافخ مزلتسي الف رشبلا

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق ام معنلو ةيملعلا دعاوقلاو نيزاوملا ىلإ

 ."”«هيكلاس ةّلقل قحا قيرط نم ٌنشحوتسُت ال» 3غ بلاط
 ةيرظنلا لئاسملا ضعب نم ميركلا ثحابلا اهّيأ شحوتست الف هيلعو

 حبصتو ةملظلا كلت عشقنت ام ناعرس ثحبلا دعب هنأ الإ ماهبإلا يف ةلغوتملا

 .ةميلسو ةطبضنم نيزاومو دعاوق قفأ ىلع ملعلاو ثحبلا رونب ةرّين

 كدي يف ناك ول ماشه اي» ماش ةظنمظاكلا ىسوم مامإلا هلاق ام اذكو

 «ةزوج اَّنأ ملعت تنأو كعفني ناك ام ةؤلؤل (كدي ٍف) سانلا لاقو «ةزوج

 اَّنأ ملعت تنأو كَّرَص ام ةزوج اَّنأ :سانلا لاقو ةؤلؤل كدي يف ناك ولو

 .يوضرلا ىضترم ديسلل .«"ج /ركفلا لاجر )١(



 تايكححسلاو ةدالولا ةفومأ نايف نواف وت ا و ام 1.

 نإو» ةكرابملا ةيآلا نايب ددصب سيل ةينمظاكلا مامإلا ناك نإو
 0041 الإ هل قيشاك اف رضي هلل كنسي

 ءافخلاب اهتيملعو ءايشألا ةقيقح ماقّث ال هنأ نايب ددصب مامإلا اَّنإو

 1 وج نر ندوب اهنا زنودج ذاق نيالا, له ىف ادعي د 1 رووا

 مه اّنع عقاولا لزلزي ال وهو مهيلع يفخ رمأ هّنأل ؛مهتفرعم مدعو ةراجح
 وأ ةرهوج ناك ْنِإ كدي يف ام ملعت كّنأب ءيشلاب كملع ةقيقح نم هيلع
 .امهدحأ وه كدي يف ام نأب كنيقي عزعزي ال مهتفرعم مدعف «ةراجح

 ةيملع نيزاومو دعاوقو لئالد نم ىَقتْسُم كلمع نكيل :ةصالخلا
 ةيناغو ندناثلا لاوبق لك كيلع ةااؤم نأ ال ةيظقمو هليوم
 يملع قطنم نم كقالطنا نكيل اَّلِإو ءسانلا ىدل ءىشلا ءافخ وأ ءالجو
 هنومضم ام ًانرق رشع ةعبرأ لبق 220 تيبلا لهأ هلاق ام وهو خماشو دئار

 صحفلاو بيقتتلا ملعلا فرعي انو «ًةفلَأ الو ًٌةشحو فرعي ال ملعلا َّنإ)

 :دعاوقو ننزاومو تانلآ قط

 دعاوقلاو ليلدلا هقيدص ملعلا َنِإف هل صلخاف ملعلا تدرأ اذإ - :نذإ
 :ءافكلاو ووهظلا ال ةدنيحيسلا

 تاللالدلا هذهل تفتلم ريغ ملكتملا أ انضرف ول :يناثلا لاكشإلا

 نأ ىنبم هقح يف جرح فيكف هيلعو همالك اهنطبتسي يتلا ةيفخلا يناعملاو
- 

 ١. 81ص .لوقعلا فحت «ينارحلا ةبعش نبا 000

 .11/ ةيآلا :ماعنألا ةروس (؟)
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 - تفتلملا ريغ - هقتح يف ةجحح هنأو ًانطب نيعبس هلو ًاهجو نيعبس هل مالكلا

 تافلم جارختسا نكمي ملكتملا ىلع دّصرُت يتلا تاملكلا ضعب كانهف
 هنأ لاقي نأ نكمي هنأ لِ ًاليصفت اهدصقي نكي جل هللا ءاش ام ىلإ ًادج ةريثك

 نأ ىلإ نآلا هيلع هبننو مدقت | حضاولا نمو ًازاكتراو ًالامجإ هل ةدوصقم

 نإف هقفلا ملع ىلإ ىدعتي لب ءطقف ريسفتلا ملعب صتخي ال مالكلا اذه
 مهنم اءانب ةيفخ تالالد نم تاراهظتساو تاجاتنتسا نوركذي ءاهقفلا

 دصقيو لمحتي همالك نإف اموصعم ناك اذإ ةصاخ ملكتملا نأ ىنبم ىلع

 .ةيفخلا يناعملاو ليصافتلا وذه

 الف رشبلا ىلع العو لج هللا مهفلختسا نميف اذكو ىلاعت هللا مالك يف

 انل مالك ال اذهو يندللا ملعلاب مهدوزي ىلاعت هللا ْنِإَف لهجلا مهيلإ قرطتي

 .هيف

 دصق ول ايف روهظلا ةيجح ضعبلا هيف رصح  :رخآ كلسم كانهو

 .هيف ام هيف كلسملا اذهو ًاليصفت ملكتملا

 نيتمو دمتعمو حيحص كلسم وهو ثلاث كلسم دجوي ًاضيأ

 - :هلصاحو

 تالالدلاو يناعملاو تامولعملل يلامجإلا زاكترالا َّنِإ :باوجلا
 نو ًايلم اهربدتيو ملكتملا اهيلإ تفتلي :1 ْنِإو اهيلع دامتعالل يفكي ةيفخلا
 - :اهنم ةديدع ةلثمأ هل اذهو هدلخ يف ةزكترم نوكت نأ يفكي

 خيرأت ةفرعم لجأل ةروثأم ةيخيرأت ةعطقل خيرأتلا ءاملع ةءارق :لاثم
 -:اهنم رومأ ةذع نوجتنتسيف رشبلا بوعش ماوقأ



 تاييكتغخلاو ةيالولا فوت نيكل نجم هم ا م ففي

 .كاذنآ داصتقالا ةلاح ىه امو ةبقحلا كلت داصتقا ةفرعم- ١

 .ةبقحلا كلت يف يقالخألا ماظنلا ةفرعم ١

 ةبقحلا كلت ةءارق لالخ نم عمتجملا يف ٍنوناقلا عضولا ةفرعم

 ؟ةرباغلا نورقلا كلت يف تناك فيكو

 عطقم نم اءزج ضرعتسا ًالثم نوناقلا ملع يف نيعرابلا ضعبف
 :اهنم ارومأ جتتتساو مالسإلا لبق شيرقل يخيرأت

 امم رثكأ ناسنإلا ةمارك مرتحت ةينوناق دونب مهيدل تناك مهنأ - ١

 .اننامز ف ضعبلا هسراي

 كاد نم نآلا يلوم اهيلغ فدي ذل نتخذ نزنأا

 يتارابختسالاو ينمألا بناجلا يف نيرهاملاو نيعرابلا ءاملعلا ضعب :7لاثم

 قطنتسي فيك ظحالن «ىنمألا بناجلاب ةصاخلا ةينآرقلا تايآلا آرق ول

 كلذ يف ببسلاو هيقفلا وأ رّسَمْلا رهظتسي ام ريغ نآرقلا يف ةينمألا اياصولا
 1# نآرقلا يف ةنيعم دونبل ةينمألا مولعلا يف عرابلا ملاعلا كلذ تافتلا نأ وه -

 .رّسُمملا وأ هيقفلا اهيلإ تفتلي

 ةىنىسوم ءاقل لالخ نم ةينمألا دونبلاو ينمألا بناجلا قاطنتساف

 انل هحرشيو ةّظطرضخلا هيعاري يذلا ينمألا جمانربلا ظحاليو ةقنرضخلاب

 نعو نيميلا نع .''54 ديَِع بقر هل الإ لق نم ظْنلب ام ميركلا نآرقلا
 ْ .لاهشلا

 )١( ةيآلا :ق ةروس ١8.
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 .ةيفخ ٍيناعمو تالالد اهنم جتنتسيو

 حلفت 4 ْنكلو  تلواح ةيمالسإلا بهاذملا ضعب :ثلاثلا لاكشإلا
 جهنملا جهتتت اّنأ يف 0 تيبلا لهأ ةسردم ىلع نعط ردصم لعجت نأ يف-

 اهجهنم يف عسوتت اأو ءافخ بناج اهيفو ةينطاب ةسردم اَّئأو يليوأتلا
 امدنع روهمجلا ءاملع نم ريثك لواحو «ينيدلا صنلا ةءارق يف يلالدلا

 ماظعإو رابكإو لالجإب اهومجرت ًالثم ةطلاضرلا مامإلا ةيصخش اومجرت
 هنامز يف ةيعيبنلا ديس ْنأو ءانثلاو حدملاب هتيصخش ىلع نونثي اوناكو

 .خلا ... هنأو ملعلا رفاو هنأو هتلالسب نوفرتعيو

 مه ةكلاضرلا مامإلا ىلع ةذخاؤم اولجسي نأ اولواح مهنأ ا

 مظاكلا هيبأ نع بئارغلاب يتأي ةئلمامإلا نأ نوروصتي مهمهف بحسب
 نيذلا ةمئألا نم ٍةظءاضرلا مامإلا نأ حضاولا نمو ةيفخ رومأو تاريسفتب

 ةفسالفو ءاهقفو يرسفمو ءاملعل تارمتؤم دقعي ْنأ ةصرفلا مهل تحنس
 ةياعرو فارشإ تحت ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا .. و ىملكتمو ءافرعو

 يخت تناك لإ ةينئابكلاةلونلا يتهو الأ هتان: ىمطعلا لولا نصنتو

 نيبي يكل  اهبونجو اهلاهشو اهبرغو ضرألا قرش نم ةلود نيسمخو ةسمخ
 تناك ةئامامإلا اهنّب يتلا رومألا هذهو 25/2تيبلا لهأ مولع زونك قئاق

 ةبيرغ اهلعجو برغتسا اذل ٍةكئاضرلا مامإلا مهل اهرهظأو مهيلع ةيفخ
 .رخآلا بناجلا

 هاور ام لاكشإلا اذهل باوجلا حلصي :ثلاثلا لاكشإلا نع باوجلا
 ًاموي نومأملا سلجم ٌترضح  :لاق ,مهجلا نب نسحلا نع هدنسب قودصلا
 نم مالكلا لهأو ءاهقفلا عمتجا دقو ةِظئاضرلا ىسوم نب يلع هدنعو



 ةاهكحسلاو :نالولا ةفوفا ووش هيمو نال تام تا ع لا قي

 حصت ءيش يأب هللا لوسر نب اي :هل لاقف ءمهضعب هلأسف ةفلتخملا قرفلا

 لاق ؟يه اهيف مامإلا ةلالدف  :هل لاق ءليلدلاو صنلاب لاق ؟اهيعدمل ةمامإلا
 كلذ :لاق ؟نوكي اب مكرابخأ هجو اف لاق «ةوعدلا ةباجتساو ملعلا يف

 بولق يف اهب مكرابخأ هجو اف :لاق يملا لوسر نم انيلإ دوهعم دهعب
 هَّنإَف نمؤملا ةسارف اوقتا ل وسرلا ٌلوق َكَمَلَب اَمَأ :هل ٍةِكءلاق ؟سانلا
 هللا نوني نظني ةسارف:ةلو.الإ قمؤم نم'امو لاق «لب :لاق هللا روني رظتي
 عيمج يف ةقرف انم ةمئألا هللا عمج دقو هملعو هراصبتسا غلبمو هناميإ ردق ىلع

 - 4 نيمسَوَملا ٍتانأل كلذ يف نإ هباتك مكحم يف لجو زع لاقو «نينمؤملا
 هدعب نم 321 نينمؤملا ريمأ مث يملا لوسر نيمسوتملا لّوأف 1/5 /رجحلا
 رظنف لاق «ةمايقلا موي ىلإ كمل نيسحلا دلو نم ةمئألاو نيسحلاو نسحلا مث

 لاقف «تيبلا لهأ مكل هللا لعج ام اندز نسحلا ابأ اي :هل لاقف .نومأملا هيلإ

 كلمب تسيل ًةرّهطم ًةسدقم هنم حورب انديأ دق لجو زع هللاَّنِإ :ةكاضرلا

 انم ةمثألا عم يهو هيلا لوسر عم الإ ىضم نمم دحأ عم نكت هل

 .. لجو زع هللا نيبو اننيب رون نم دومع وهو مهقفوتو مهددست

 يوبن ثيدح يف روغي فيك هظحالن ةكئاضرلا مامإلا َّنِإ :بيرقتب
 ثيدحلا اذه تبثيو فيرشلا ثيدحلا اذهل ةيفخ تالالد نايب يف ليصأ

 ءاحلصلا ضعبب طبتري ينامحرلا شرعلا نم مظعأ رون كانه َّنأ_ :فيرشلا
 .هقلخ يف هللا ءارفسو دودمملا هللا لبح مهنأو رشبلا نم

 حيولتلاو ضيرعتلاب ثيدحلا ةامامإلا رسفي فيك حوضوب ظحالنف
 ةيفخ تالالدو ٌرومأ هذهف ,نمؤملا ةسارفو نمؤملل ناهيإلا] رون ةلأسم يف
 لمعتسا دق ناك اذإ اهيلع رثألا بيترت هل نكمي ًارومأ نمؤملا اهنم رهظتسي
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 دعاوق تحتو ةطبضنم ةروصب ةيفخلا تاراشإلا طابنتساو راهظتسا تايلآ

 .ةحيحص نيزاومو

 هفصو حدم ىلإ نعطلا كلذ لدبت ام ناعرس هللا ناحبس ْنكلو

 رشبلا ىدل ترشتتا امدعب ليلحتلا ملاعو قامعألا يف روغلا ىلع لدت ةيباجيإ

 يأ (ايقيطنومره لا حلطصملاب ىمسي ام دحاولا صنلل تارارقلا ددعت

 نأ رشبلا لوقع ىدل يبيدبلا نم حبصأو «تايوثادحلاو تاينسلألا ةفسلف

 لوصولاو روغلا ةيرشبلا لوقعلا ةعاطتسابو تاقبطو قامعأ هل دحاولا صنلا

 .رشبلا تاردق فالتخاب لوصولا ةجرد فلتخت ينايحولا صنلا يف ةقيقحلا ىلإ

 هذه ةنسلا لهأ انناوخإ نم نيفقثملا ىدل حضاولا نم حبصأ هيلعو
 دهم يه ىتلا ة:تيبلا لهأ ةسردم جهنم ساسأ يه يتلا رومألا

 فسأللو تجار نأ دعب ءقحب قمعلاو قيقدتلاو ليلحتلاو ملعلاو ةراضحلا

 يه يتلا تاينسلألا ةفسلف برغلا يف ما ” امل جور مهضعب

 نرقلا نم ةريخألا دوقعلا لبق مهدنع عرعرتت نأ لبق انيدل ةدوجوم

 2 ظافلألا ثحابمب متبهتو يفتحت ةسردم دجت ال ذِإ .يداليملا نيرشعلا

 دوجوم وه |ملثم مهفلاو هقفلا لوصأو سسأ يأ يظفللا صنلا نتم ةءارق
 يف مهريغو نرئناقلا ءاملع مامأ حوتفم بابلاو 82 تيبلا لهأ ةسردم يف

 يفو مهولدب اولديل نوناقلا ةءارق ةجهنم ةيفيك يف اهيرغو ضرألا قرش
 بهذم نم اهئالضفو اهيركفمو اهئاملعب ةيعيشلا تازوحلا ٍلدتل لباقملا
 .ًاقدصو ًاولد رفوألا وه نم ىريل ةيرشع ينثألا 29تيبلا لهأ

 ةيفخلا تالالدلاو ليوأتلاو روهظلا ثحب ناك اذإ :عبارلا لاكشإلا

 ةرهطملا ةنسلاو نآرقلاك يحولا رداصم يف ًادج ةمهملا ثحابملا نم



 تايكحملاو يالولا ةعؤمأ قاتلا ندم ا عمو قفل

 نع فشكو لاصيإو مالعأ ةيفخلا ةلالدلل نوكي فيكف 220 نيموصعملل

 اذإ ةلالدلا ْنِإ روصت بعصتسي ضعبلا ْنِإف ءاهنم ىفخأ وه اع وأ يفخلا
 تناكو ةرهاظ ةلالدلا نكت 41 ْنإو ةرهاظ تسيل ْنذإ يهف ةّيفخ تناك

 ا ل ا ا ل يل ل

 فيك روهشملا 95 لاحلاو .ىفخألا فشكتملا نع يفخلا فشاكلا فشكي

 نم جاتحت ةيفخخ يهو ةيلُج ةفش : ةفشاك ةلالد اهنوك نيب ةلالدلا َّنأ ىلع نوعمجي

 فيك نذِإ .سكعلا ال يفخلا نع فشكي رهاظلاو يلجلا نأ فورعملاو اهلج

 .حوضولا روهظلا اهيف ةذوخأم ةلالدلا سفن ّنأل ةّيفخ يهو ةلالد يه

 نطابلا ىلإ لصوي ال هّنَأ حضاولا نم :عبارلا لاكشإلا ىلع باوجلا
 لسلستتو ءافخلا يف ىمارتت ةيفخلا تالالدلا وذهو ءرهاظلا لالخ نم اّلِإ
 نم أدتيي ْنَأ ّدبال تالالدلا هذهل نيصرلاو تباثلا ساسألا قلطنملا َّنأ اّلِ
 تاقبطلا ىلإ لصوت تاقلحو دعاوقبو ةنوزوم تاوطخبو رهاظلا ةصنم
 وللا

 يفخلا اهيف تاقبطلا وذهو تاقبط ىلع ءافخلا ّنِإ :لوقن اذه دعبو

 نقعلا هنلإ لنضو اذإ ءافكتا ف .ندقلا نإف :نخاو ىفخأ وهام اهنقو

 نوكي ام هبشأ اذهو هنم ىفخأ وه اع فشكي هرودب وهف كاردإلاو

 يتلا ةقبطلل رتاس ٌحطس اهرودب يهف ةقبط ىلإ لصن الكف ضرألا تاقبطب

 اهنوك نيبو تالالد اََّنأِب لوقلا نيب يفانت الف هيلعو «نطابلا ىلإ اهتحت وه
 تالالدلا يف ةرهاظلا ىلوألا ةقبطلا ةرورضو ةيمهأ حضتي هيلعو «ةيفخ
 ةينآرقلا مولعلا ماظنو نآرقلا تاءارق ملع يف ديوجتلا ملع ةيمهأ كلذك

 تبثن ءنأدعبف فيرشلا فحصملا ظافلأ عم لماعتي هّنأل ؛ديوجتلا ةيمهأو



 1 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 وحنلا ملعك ظافلألل ىرخألا مولعلا تابساحمب أدبن مث فحصملا ظافلأ
 .خلا... قاقتشالا ملعو ةغللا تحنو ةغللا هقف مولعو ةغالبلاو فرصلاو

 تيدا لفاقلا طيش هّنإف ةياردلا ملعو ثيدحلا ملع ةيمهأ كلذكو

 .ةيبرعلا ةغللا ملعو فرصلاو وحنلا ملع مث

 نكمي الو ةيرورض مولع يهو نآرقلا رهاظ لوانتت م ولعلاف هيلعو

 لهأ ةيالوو تائكحملا ةمومأ رسفت : جهنم نأ نيح يف اهنع ءانغتسالا

 قئاقحو يناعملا تاقبط ةيمهأو تامحملا ةروطخ ىلع دّكؤي 222تيبلا

 َنإف كلذ عمو ةريبكلا ةيمهألا نم اهل امو ةيفنلا تاقبطلا دوجوو نآرقلا

 نأل ؛تاىحملا ةمومأ جهنم يف لفغتسُي ال ظافلألل وألا رهاظلا ةيق
 .اذكهو هءارو امل قلطنم اهءارو

 :رهاظلاب نطابلا قرفي فيك

 رهاظلا ةملك ىنعم سفن ّنأل نطاب رهاظ لكل نأ يف لاكشإ ال
 يف ًالثمف ؛نطاب دوجو هعبتيو اَّلِإ رهاظ لاقُي الف نوطبلا ىنعم اهب ٌدوخأم
 فيحصتلاو فحصملا ملع حلطصم لثم دجوي نآرقلا مولع تاحالطصا

 نم ظحلتو اهءادأ ةيفيكو اهتاكرحو ةينآرقلا ظافلألا مسر تيبثت هانعمو
 رهاظ وه هنم تيشتلاو ةنلكلا بسر طيضا ذاق خا دع تناوح

 ىلإ لوصولا ديرن نحنو «ةدرفملا هذهل ةيفخلا ةلالدلاو ىنعملا ىلعرثؤي
 دعاوقلا لامعتساو ةيملعلا قرطلا كولس لالخ نم يفخلا ىنعملاو نطابلا
 ملاع يف ضوخلاو نطابلا ءارحص ىلإ لوصولا يف ةيملعلا نيزاوملاو
 اهيلع راثآلا بيترت نكمي يتلا يناعملا جارختساو ةيفخلا تالالدلا

 لالخ نم قئاقحلا كلت ىلإ لوصولا ديرن الو «قئاقحلا ىلإ لوصولاو



 تايكحعلاو والولا ةفومأ كمت نمو ع ا ل دع نقلي

 ةيملعلا دعاوقلا كلسم يأ  نيكلسملا نيب قرفلاو «يلمعلا نافرعلا

 يملعلا نافرعلا كلسم نيبو يفخلا ىنعملاو ةيفخلا تالالدلا ىلإ لوصولل

 كلسم يناثلا ىلع هّنِإ ٌحضاو  ىنعملاو ةيفخلا تالالدلا ملاع ىلإ لوصولل

 مولع ملعت قيرط نع قئاقحلا ىلإ لصي نأ هكلاس ديري ال لمعلا نافرعلا

 صخشلاو «ثيدحلا وأ ةيآلا يف ةدوجوملا فراعملاو ريسفتلاو ثيدحلا

 امهم لمعلا نافرعلا كلسم قيرط نع قئاقحلا ىلإ لوصولا ديري يذلا
 يبدل: اهو اج لقي فاتح ىلإ سي 1:43 :تاقازو نم كدا
 يف ببسلا اولعُج ْذق مهو ةةمئألاو ءايصوألا ديس اذكو ةيمءايبنألا
 دارأ نّمو «نيلقثلاو هللا لبح ةلاولعجو «ةيلاعلا بتارملا كلت ىلإ لوصولا

 قيرط وهو ىلاعت هللا هلعج يذلا قيرطلا اذه ريغ نع قئاقحلا ىلإ لوصولا
 مهثيداحأو ةيامهمولع رجب ةةئط يبنلا لآ مولع ملعت قيرطو نآرقلا

 ةيلقعلاو ةيحورلا تايضايرلا ىلع طقف دمتعاو ءرداصملا يف ةدوجوملا

 يأ نيفيعضلا نيحانجلا نيذبب ناسنإلا ريطي نأ لواحيو ةيفسلفلا ةيركفلا
 لوصولا نكمتي ال هّنإف فيعضلا بلقلا حانجو دودحملا لقعلا حانج

 .يطسولا عيضولا بلقلابو يئزجلا لقعلا اذهب توكلملا َلُك ىلإ امهيلإ
 لبحلاب كسمتسي نأ نود نم ناسنإلا ريطي نأ نكمتي الو ليحتسيف هيلعو

 دنع هنم فارطأ ىلاعت هللا لعج لبخلا ةيادبف هيلعو 8غ ءايبنألا هب ىتأ يذلا

 .«نيلقثلا مكيف كرات ينإ» :لاق يذلا ٌةظَعيبنلا ةطساوب سانلا

 ملاع ىلإ لوصولل نيصرلاو تباثلا يساسألا قلطنملا َّنِإ :ةصالخلا
 تاوطخب ريسلاو رهاظلا ةصنم نم قالطنالا ةيدبال وه ةيفخلا تالالدلا

 .ىفخأللاو ةيفخلا يناعملا ىلإ لصوت تاقلحو دعاوقب ةدعقُم ةنوزوم

 ؟ةيفخ يهو تالالد فيك اَّئأ نع باوجلا نيبتي اذه دعبو



 اا 0 1 1000ببد 0 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 (ى هّنأل ؛اهنم ىلجأ وه ام ىلإ سايقلاب ةيفخ يه :باوجلا يف لاقيف

 ءافنملاو ءالجلا نم لكو تاجرد هيف ءافنملاو تاجرد هيف ءالجلا نإ مدقت

 نأ لبق ناسنإلا كاردإل ناتفص رم اك- ءافخلاو روهظلا نأ رابتعاب يبسن

 كاردإب ورز رك هت كل او ايرادجلا داكيفاو ناتفص نانوكت

 ةقيرطلا حضوتسا ملك رثكأف رثكأ ناسنإلا كاردإ 0 الك هناب .ناسنإلا

 ىلع قيرطلا ملظأو مهبأ ام ردقب قيرطلا هيدل حضوتسُمهّنإف رثكأف رثكأ ةيدل

 روهظو ةرانإ فانُي ال هريغ ىلع قيرطلا ةملظ نأ حضاولا نمو «هريغ
 .هيدل قيرطلا





 سانلا نم نتف ىلع اركح ليوأتلا باب يف جولولا له

 سفن يف نكلو «يئطاخ ٌروصت اذهو «سانلا نم ةئف ىلع اركح ةيفخلا

 تانيج وداعا راب لوألا هناي نعجن, سال ندعي تاق حرا

 دعاوق نع صحفتي ينأ ناسنإلا ىلع رمألا ةياغ ءالك قحلا ليوأتلل نازيم

 اذلو ؛ماييإو ةهبش نع ال ةنيبو ليلد نع ءيش لك ذخأي نأب نيناومو

 هباشنملا عابتإ ةجيتن نوكتو دنس .ةلاشت ام نوبي مو ملف يف نا انف
 هيفو ريبك باب هّنإف ضيرعتلا باب يف جولولا كلذك «ةنتفلا يف عوقولا يه

 ىلع ًاضيأ ةيانكلاو .ةيانكلاو ةراشإلاو ءايإلاو حيولتلا نم ةديدع ماسقأ

 نع ةيانكو «ةيليخت ةيانكو «ةيسح ةيانك  :نويغالبلا اهاصقتسا ماسقأ

 .فوصوملا ىلإ ةفصلا ةبسن ةيانكو فوصوملا نع ةيانكو «ةيونعملا ةفصلا

 .ةريثك ماسقأ وذ ًاضيأ اهَّئإف ةيمازتلالا ةلالدلاو زاجملا باب اذكهو

 دس هانعم سيل ضيرعتلاو ليوأتلا باب يف أطخلا يف عوقولاف هيلعو

 نم ٌدبال ا(َّنِإو ءسانلا نم ةنيعم ةئف اَلِإ هلخدي ال بابلا اذه نأو بابلا

 ةصاخلا ةحيحصلا دعاوقلا قيبطتو نيزاوملا ةماقإب ة رددلا يحصر ميركل

 .اهب مازتلالاو ليوأتلاو ضيرعتلا بابب

 نأ هيلعف ليذلا ضيرعلا ليوطلا بابلا اذه يف لوخدلا دارأ نمو

 .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(



 تايكحملا و تالولا قوما قايم دقت تاسعا نخب

 ةعفانو ةبيط جئاتتب جرخي ىتح ةحيحصلا ةلدألاو دعاوقلا قبط ىلع ريسي

 :ناكاذإ قرش نأ ءليقا يعذر ام احس لع للون بلاط انإ يح لملو

 20 نو انسخ لع اَمَع لاسم ليلدب بلاطُي ال يذلا طقف ىلاعت يرابلاف

 ملع نع اّلِإ ءيش لبقي ال رشبلا ىلع هنأو ليلدلاب رشبلا بطاخي كلذ عمو

 ىلع ثحي ىلاعت هللاف 7 4 نول نيذلاو نوملعت نيزلا يوت لَه ةفرعمو ليلدو

 "74 .٠ هر نم يب ىلع ناك نيفأ» لقعتلاو لقعلاو ملعلا

 ىلإ جاتحي ضيرعتلاو ليوأتلا باب يف روغلاو لوخدلا َنِإ :ةصالخلا
 ةبنج اهيف يتلا ةصاخ ىرخألا باوبألا يقاب لاح هلاح نيزاومو دعاوق

 .بيغو نوطبو ءافخ

 0004 نايملا اوسخ لو طمس ندا اونيقأو ج0 رد 0 رش لاإ)
 .نازيم نم َدبال ْنْذِ

 ضيرعتلاو ليوأتلا باب ماحتقا ديري نم نأ ًادج بيرغلا نم ْنكلو اذه
 ةينآرقلا روسلاو تايآلا دافم دايطصاو صانتقا ديريو «ميركلا نآرقلا ريسفت يف

 ملع دعاوقب طيجحم ريغو ملي الو يعي ال وهو ضيرعتلاو ليوأتلا جهنم ربع
 اهل يتلاو ةريهشلا مولعلا وأ فرصلا وأ وحنلا وأ ةغللا دعاوق وأ ةغالبلا

 لك وه دعاوقلا هذه لثمب ةطاحإلا لوقن ال معن «ريسفتلا ملع يف ةلاخد
 .ريسفتلا ةيلمع طبض يف ةيساسأ ان الإ ءيش

 )١( ةيآلا :ءايبنألا ةروس “77.

 ) )0ةيآلا :رمزلا ةروس 9.
 )( ةيآلا :دوه ةروس /ا١.

 ):( ةيآلا :رمقلا ةروس 59.

 ) )5ةيآلا :نمحر لا ةروس 9.



 00001 1 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 :ةيبرعلا ةغللا دعاوقب هطبض نكمي ال ليوأتلا :ةراثإ

 :اهلصاحو ىوعدلا هذه 2” ضعبلا راثأ

 ةيبرعلا مولعلا دعاوقب طبضني نأ نكمي جل ةيفنلا ةلالدلاو ليوأتلا نإ

 ال تالالدلا هذه نأو ءاهيلإ نيبطاخملا مومع ناهذأ قابسنا ع رابتعاب

 تاللالدلا ليلادم ةيجح يف جردني ال يلاتلابو «ءيوغل لصأ ىلإ دنتست

 .ةيوغللاو ةيراوحلا

 جردني هنأو ليوأتلا وأ ضيرعتلا نع ريبعتلا يف ظفحتي ضعبلا ٌلعلو
 ةيجح تحت جردني ال ليوأتلا وأ ضيرعتلا - :لوقيو روهظلا ةيجح يف

 عجري ليوأتلا فيكف هيلعو روهظلا لباقم ليوأتلا نأ رابتعاب كلذو ؛روهظلا

 ؟روهظلا ىلإ

 تاتا وروولفلا فيد قف هحارنناب وقر انا ألا

 تالاكشإلا ضعب عفد يف ىضترملا ديسلا نأ ضيرعتلا ثحبم يف مدقت
 روهظلا هيلع قلطأ ةيفخلا تالالدلل ريسفتلا وأ يليوأتلا ريسفتلا ىلع قلطأو

 دعاوقب طبضني ال ليوأتلا نأ - :مهضعب نم ىوعد كانه َّنأ الع «يفخلا

 ام نأل ؛ساّسحو رطخ ثحبم اذهو «نآرقلا مولعو ةيبرعلا ةغللا مولعو

 تاللالد لج نأ - :122بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ تاملك يف َدَرَو

 ضيرعتلا ةدعاق ساسأ ىلع مئاق اه يلامعتسالا ماظنلاو ميركلا نآرقلا
 دكر هتفساللو ؟ةدعافلا هدم لاف نع ىرعا ادكرب ند تحلفلعو

 ىوعدلا ةريطخلا ىوعدلا هذه ىلع فرحنأملا يفلسلا ركفلا باحصأ

 ىدل ىّتح لب «نيقيرفلا نم نيرسفملاو نيملكتملاو ءاهقفلا لاوقأ ضعب ىلإ ةراشإ )١(
 .نيقيرفلا نم نييرابخألا ضعبو نييلوصألا ضعب



 تاوكبسللاو نكلولا ةيؤهأ قايل يقتدي عا ا د م "ع

 تالالدلا راكنإ ىلع مئاق ةيفلسلا نم يدئاقعلا راوحلاو لدجلاو ةريطخلا
 نب يلع نينمؤملا ريمأ ةمامإ ىلع ةدوجوم يه تناك نإو تايآلا يف ةيفخلا

 تال الد كانه تماد ام هّنأ وهو ءىشب نوكسمتي مهن الإ كا بلاط يبأ

 ؛ىلوألا ةلهولا يف سانلا مومع نهذ اهيلإ ردابتي الو قبسني ال ىنعمب ةيفخ

 تسميل دعاوقلا هذه لئم نأ نوعديف هيلعو ربدتو يورت ىلإ جاتحي (نإَو

 طسولا يف ىّتح (َّبُر لب «نيدلا يف ءيش تابثإل ةح اص ريغو ةجح اهتلالد

 حيرصلا ةرئاد نع عسوتلاو جورخلا اشاحتي وأ ضعبلا ىشخي يلخادلا
 ةرئاد نمض يف طقف ةيناهيإلا وأ ةيمالسإلا ةينهذلا سبحيو عقوقي نأ ديرُيو

 .ةّيصنلاو ةحيرصلا ةلالدلا

 نأ عم ًايملع ًاعباط جهنملا اذه لثمل نوطعُي ةيفلسلا َّنإف كلذ عمو

 .طقف رهاظلا حطس ىلع فوكعلا نوديريو ءيرهاظ يوشح عقاولاب

 نم مهيلع رطاخم كلذ يف نأل ؛قامعألا ىلإ ضوخلاو روغلا نوكرتيو

 ةيملعلا ةايحلا اولضف كلذلو «قامعألا ىلإ اوراغو اوفزاج ول قرغلا
 م رو

 اني لك ناين ودق نيذلا ةيهاللاو نورك ةاره أ نين :ةيضاقلقلا
 نيرا يجازم تتمار ا ىص وتو ماوإ وه رماطلاو عرضا ها دل لاو

 .هحيضوت ّرَم اك هأطخو هّلُك اذه نالطب وه هب عوطقملا حضاولا



 رخأ يركف برشم نايب
 ةيمالسإلا مولعلاب نيلغتشملا نم تائف ىدل يركف برشم كانه

 -:لوقي ةفلتخملا ةيركفلا تارايتلاو

 ةلالدلاب ثارتكالا كيلع اَّنإو رود يأ اهل سيل ةحيرصلا ةلالدلا نإ

 .دعاوق طابضنا نود نم قاوذتسالاو جارختسالا ىلع ةينتبملا ةيفخلا

 :ةياورلا نومضم ةنقداصلا مامإلا هلوقي ام ريثك طارفإ هيف اذه َنأ الإ

 .«ّلض نطاب الب ًارهاظ بلط نمو «َّلض رهاظ الب ًانطاب بلط نما

 (ى ةعيرشلا رهاظب نايإلا بجي هنأ ىلإ ريشي ةكقداصلا مامإلاو

 ناميولا بجي امك نيدلا رهاظب نايإلا بجيو ةعيرشلا ٍنطابب نايإلا بجي

 ."”جاليلق' الإ لهل نم ميو ابو نيدلا نطابب

 نيدلا نطابب نايإلا بجيف هيلعو ُهَّلُك نيدلا وهف هتملع ام َلُك سيلو

 . 90 الع ين بر لقو» «يفخما
 هيلع اطيجب لاَ اوك لب الع هب طحأ مل اب بذكأ ال فيكف هيلعو

 0 4 دلالة ناك ف يك ظنا مهب نب نزلا بذك كلك هلو مه امس

 - :ناتيصو اهيف ةيآلا َّنأ نيبي ةهقداصلا مامإلا نأ ةياورلا يفو

 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس 86.
 )١( ةيألا :هط ةروس 5 ١١.

 )"( :سنوي ةروس 79.



 تاي كححلاو ةقالولا ةموما ركل نك موال ا سم نحل

 م اطيح ان اونذك لب :ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيصولا

 نمؤت ْنَأ كيلعف ؟هْرِكْت ملف هب طحت مل كيلع يفخ يذلا نأ :بيرقتب
 ”اظ هركني يذلاو هركنت الو هدوجوب

 صلو سلا نإ ملِع هب كل سل هوجو :ةيناثلا ةيصولا

 © الوُؤْسَم ُهْنَع ناك كلو لك دال

 يفنلا وأ تابثإلاك دنتسمو ليلد نود نم ءيش يفنت الو تبث ال يأ

 .خلا ... تارداصملا وأ تاءاعدالاب

 الو كنيوغي ال ْنأب رشبلا ىلإ هركذ لج يرابلا نم ةّماع ىوعدلا نإ

 ؛ليلدلا نع لئست الو نيدلا رارسأ نم رمألا اذه نأ لئاقلا لوق كنعداخي

 .كاردإلاو لقعتلا ىلإ مدقت (ى وعدي نآرقلا ْنإف

 ارمأ ءاوس هتبثتو هعبتت امل ليلدو ملع كدنع نوكي نأ بجيف هيلعو
 حمست الو خلا .. . وأ ةقثلا وأ ريسفتلا وأ ةعيرشلا وأ نيدلا يف ًايفحخو ًانطاب

 .هعبتت هيلع ليلد البو ملعال ءشب نعذُيو مّلسُي نأ كلقعل

 حبصي سكعلاب وأ نطابلا نود رهاظلاب كّسمتلا َّنِإ :ةصالخلا
 يذلا رهاظلل نوكي نأ ّدبال لب ؛ءاجوعو ءاجرع ةيملعلا ةريسملاب كّسمتلا
 سفنبو «يفخلا بناحجلاو نطابلا وهو الأ رخآ حانج نم يفخخ ال قلطنم وه
 هب يردزن وأ فختسن ٌرمأ طقف رهاظلاب كّسمتلا نأ ناظ َّندظي ال تقولا

 وه رهاظلاو ؛نيدلا ساسأو «نآرقلا ساسأ رهاظلاب كّسمتلا لب ءالك

 )١( ةيآلا :سنوي ةروس 9".
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 ا يم ع ا ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 كسمتسملا لِضَي هنود نم هل رخآ حانج هل ِهّنأ الإ ةعيرشلاب عورشلا قلطنم
 ْنأ ٌدبالو «ةيفخلا تالالدلاو نطابلا وهو الأ سكعلا اذكو طقف رهاظلاب

 .ةيملع طباوضو نيزاومو دعاوق قفو نطابلاب كّسمتلا نوكي
 رهاظلا رود نيب ةقيقدلا ةيملعلا ةلداعملا مسر ىلإ انلصو دمحلا هللو اذهمو

 ةيملع ةجيتن ىلإ لصن ىتح نيفرطلا الكبو ءانتعالا نم ٌدبالو نطابلا رودو
 .ةلداعتم





 هنم ءْزِج لب روهظلا تحت جردني ليواتلا

 نونفلا نم نفو مولعلا نم ملع يأ يف مهنديدو ءالقعلا ةريس ترج

 يك ةميلس نيزاومو سسأو دعاوقب نفلاو ملعلا كلذ جاهنم طبض ىلع
 نم لاقتنالاو «ةيملع نفلاو ملعلا كلذ يقرو مدقت تاوطخ ريس نوكي

 حوضولاو نايبلا ملاع رون ىلإ ليوأتلا ءارحصو ةيرظنلا يف ةلغوتملا لئاسملا
 ءاملعلا هيف فلتخي ال تباوث نمض نوزوم يملع ٌريس اذهو «ةهادبلاو
 .ناسكاعتم ناريسلا ناذهو ءاقاوتكنا طبق ارينا ءالقعلاو نوفقتثملاو

 جهنملا عم كيبل تيبلا لهأ ةسردم جاهنم فالتخا رس نمكي انهو

 ىبساسألاو قرافلا قرفلاو «ةديدجلا ةينسلآلا تافسلفلاو يوثادحلا يركفلا

 ن وزو اذا - هو «ىتونلا ىصنلا ةءلزتا و ةنيضعلا ةعرلا لاقي اهوعن هنو
 ةيئاهنلا ةجيتتلا ىلإ لوصولل باسح الب نكلو تاءارقلا ددعت ىلإ نوعدي -
 ىلع بابلا حتفا :راعش نم ًاقالطنا ,نيزاومو دعاوق ىلع ةينتبملا ةيملعلا
 اذهو ءايواجوهو ايئاوشع بابلل مهحتف ناك فسأللو ّنكل .هيعارصم

 سكعلا ىلع اذهو .ةطسفسو بابلل دس ملعلاو لقعلا قطنم بسحب ربتعُي

 ليوأتلا باب هيف حيف يذلا ُكيبغتيِبلا لهأ ةسردم جاهنم عمامامت

 دعاوق قفو جئاتتلا نوكت نأ طرشب هيعارصم ىلع ةيفخلا تالالدلاو

 عشقني ام ناعرس ةمهبم ةيرظن قطانم ىلإ ًائيشف ًائيش اهنم قلطنت نيزاومو
 ةنيبملاو ةهدبملا قطانملا رون ةكربب ةيرظنلا يف لغوتلاو لهجلا مالظ اهنع
 .ةلسلستُمو ةبقاعتم نيزاومو دعاوق قبط ىلع ةرينلاو

 ملعو ريجلا ملعك  :تايضايرلا مولع يف ام :اهنم ةريثك كلذ ةلثمأو



 تايكتحلاو :نالولا ةدومأ وسلا و نك وو ا ع ل يصمم "0

 ةيئايكلاو ةيئايزيفلاو ةيحطسلاو «ةيغارفلاو «ةيئاضفلاو ةيكيناكيملا .ةسدنملا
 3 . و تالامتحالا ةيرظنو متراغوللا ةيرظنو يسدنهلا ءايحألا ملعو
 يف لخدي يذلا - تايضايرلا ملع ماسقأ رثكتو بعشت نأ حضاولا نمو

 .1 - ةيرظنلاو ةيلمعلا هتيمهأل نيغلابم نكت 1 ْنِإ مولعلا بلغأ وأ لَك

 أدتبا تايضايرلا ملعو ءاقباس تايضايرلل ةثيدحلا مولعلا هذه فشتكت
 ءاملعلا لذب دعب نّرَق دعب انرقو ائيشف ائيش روطتلاب ذخأ مث ةيئادتبا ةلحرمب
 ملاع يف ةلغوتملاو ةدقعملا لئاسملا لح يف ةمخضلا دوهجلا نيصصختملاو

 اذه دعب لهو «ةينارونلاو نايبلاو ملعلا ءيطاش ًافارم ىلإ اهذاقناو ةيرظنلا

 ٌدح ىلإ فقيس هَّنَأ هانعم تايضايرلا ملع يف لصاحلا جوضنلاو روطتلا

 «ةرمتسم يرشبلا ركفلا ةريسم ماد ام ةياهن ال ام ىلإ رمتسيس الك ؟يهتنيو

 .تايضايرلا ملع نأش اذكه

 ىلإ اهلقنو ةمهبملا لئاسملا يف جوضنلاو روطتلا اذه ّنَأ حضاولا نمو
 يقاب لمشي امّْنإو تايضايرلا ملع تاصتخم نم سيل حوضولاو نايبلا ملاع
 ءايجولسفلاو ايجوليبلاو ءايحألا ملعو ءايميكلاو ءايزيفلاك ىرخألا مولعلا

 مولعلا هذه لكو .خلا ... عامتجالا ملعو ةيسايسلا ملعو ««ةرادإلا ملعو

 دالب تعستا مث نارمعلا يف ةيئادتبا ةحاسمب  مولعملا وه امك  تأدتبا

 .ائيشف ائيش مولعلا

 ان يع هيف: يري هلإف ىرخألا عزلالا نآتق داش نآزفلا نفت لغو

 لهأ ةسردمال روهظلاو ليوأتلا ثحبم لثم يف اى مولعلا كلتب ىرج
 جئاتتلا نوكت نأ ةطيرش هيعارصم ىلع بابلا هيف تحتف يذلا كيب تيبلا

 نم ليوأتلا ثحبم نأ  ركنُي ال معن «ةيملع نيزاومو دعاوق ىلع ةينتبم
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 نآرقلا ملا ثحابلا اهيلإ نطفتيو تفتلي الق يتلا ثحابملا

 ول ْذِإ ءرهاظلا ةصنمو ة ةقطنم نم ليوأتلا ىنعملا اذ لصوملا قيرطلاب

 ىلإ رهاظلا ةقطنم نم هل لصوملا قيرطلا ىلإ يدتهب ْنأ ثحابلا عاطتسا
 .ةيواخ تناك امدعب اهرمغو تويب ىلإ لصوملا ليوأتلا ءارحص ةقطنم

 ىلاعت هللا مهدّوز نيذلا نم ريسيلا رزنلا اَّلِإ هنم نكمتي ال رمألا اذه ْنكلو
 اهيف تراح ْذقو ةلوهجمو ةدقعم ةلأسم كانه تناك ول ًالثمف «ريفغلا ملعلاب

 هذه تناك ملع يأ يف .بهاذملا اهيف تيعأو راكفألا اهيف تلبلبتو بابلألا

 مث خلا ... وأ ءايزيفلا وأ بطلا وأ تايضايرلا مولعك مولعلا نم ةلأسملا

 ةلأسملا هذه لحل قيرطلا فشتكي نطفو ققدُم ثحابو صصختم ملاع أي
 نيزاومو دعاوق قفو لسلستمو يملع قيرطو ةنوزوم تاوطخب ةدقعملا

 لامجإلاو ماهمإلا ملاع ةملظ يف ةلغوتمو ةيرظن تناك امدعب اهلح ىلإ لصو
 فوس ٌذئتيحف روهظلا ةقطنم يف ضومغلا اهنع لاز نأ دعب لخدتف رظنلاو

 ام ريغ ليوأتلل رخآ ًافيرعت ربتعُي اذهو روهظلا ةقطنم يف ليوأتلا جردني
 .روهظلا ةقطنم تحت جاردنالا ىبأي ال ليوأتلا نأ رهظي هنمو  هركذ مدقت

 .روهظلا ءزج ليوأتلا لب

 ةيفيك ىلإ اونطفتيو اوتفتلي ل مهبلغأو نيثحابلا رثكأ فسأللو هنأ الإ

 ليوأتلا ملاع ىلإ - ةلصوُم تاقلح كانه نأ الع روهظلا يف ليوأتلا جاردنا

 .رهاظلا ةصنم لالخ نم

 كلذو سيح سيق ماكل هيلع ديل امو رهاظي سي امه لمان

 .هيلإ لصوت يتلا هتاقلح هلو «ليوأتلا ىلع هتلالد هل مالكلا رهاظ نأل



 تايضكحجلاو ةنكلولا هوم روف وو وود ما ا امم 0

 ناسنإلا يف ةيكاردإلا ةّوقلل ًاتعنو ةلاح نانوكي ءافخلاو روهظلا كلذلو

 .اهتاذبو اهسفن ةمولعملل ةفص ءافخلاو روهظلا اسيلو

 يأ نييق نييقالطإ اًسيلو نايبسن نارمأ ليوأتلاو روهظلا نأ ملعُي اذه نمو

 ءىبثلل ةتباث ةفص هنأ ال همهفو ةينهذلا هتاردق بسحب صخشلل ناتباث امه

 ْ عقاولا يف ءيشلا نيع بسحب

 حبصت ملع يأ لئاسم نم ةلأسم يأ لاح هلاح ةهادبلاو روهظلاو

 ؛ماهبإلاو ةيرظنلاو لامجإلا ملاع يف ةلغوتم تناك امدعب ةنيبمو ةحضاو
 رخآ يفو ةيليوأت ةيرظن نمز يف ةلأسم نوكت دق ةهادبلاو روهظلا كلذك
 ةلالو نكت دلو سناب ةايعلاو نيكملاب رمآلا نوكيب ذا وأ ةيينيورخاط
 هذه حبصت قحال نامز يف نكلو نامز يف ةيبيدبو ةحضاو اهلولدمو

 ؛ةلاسرلاو صنلا رصع نع لايجألا دعابتل ةجيتن ةيرظنو ةلوهجملا ةلالدلا

 صاوخ نم ةئفل نوكي دق ىهيدبلاو يرورضلا نأ نم ء ءاهقفلا مكح يف اى

 .سانلا ةماع نم مهريغل ةبسنلاب ةيرظنو ًالثم ءاهقفلاك سانلا
 لإ فاضت ةيينةقانعإ رن ليواتلاو مانت و وووظلا نإ ءةيالخلا

 نم ةيفخلا ةلالدلاو روهظلا نيب هب فّرْعَي امو ءرخآ ىلإ فاضت الو صخش

 لصوي ال يفخملاو ؛نيزاومو دعاوق لالخ نم هيلإ لصوي رهاظلا دافم نأ

 دعاوقو نيزاوم امه نيدافملا الك نإف :حيحص ريغ وهف كلذ لالخ نم هيلإ

 ثحابلا دنع ةيلج رهاظلا ىلإ ةلصوملا تاوطخلا رمألا ةياغ امهيلإ لصوت

 .هيدل ةّيفخ يهف يفخلا رمألا يف اهفالخب

 وهف يوفعو بيغلاب ًامجرو يحيرق ٌدافم ليوأتلا نأ نم رهت رهتشا امو

 ىفخت نيزاومو دعاوق قفو اهيلإ لصوي ْنأ بجي ةجيتنلاب ليوألا َنأل أطخ

 .هريغو موصعملا نيب حوضوب قرفلا ىلجتي انهو ؛ةّلقلل رهظتو ريثك ىلع



 ةيدبعت ّنيليوات تاياور
 ميركلا نآرقلا رسفت يف ةدراولا 252تيبلا لهأ تاياور نم ةلمج كانه

 .ةصاخلاو ةماعلا نم_ نيقيرفلا ءافرعو ةفسالفو ورسفمو ءاهّقف اهعم ىطاعتي

 ىلإ لوضولا ةيفيك ىلإ اهب ىدنبي ال تاياور يأ «ةيدبعت ةيليوأت تاياور اب
 :ميركلا نارتلا هال نم ليرات علا

 ةيليوأتلا تاكل ايل اوني مهبط تيبلا لهأ هينا َنإف رمألا سيل عقاولاو

 وأ ءافرعلا وأ نورسفملا هنع ًابلاغ لفغي يوطم لكشب ْنكلو اهوحضوو

 بسب يحج ا 0

 ىنعلا ن نوني امدنع ماكو 0 فيلا مأ بأد نإ ف «ليوألا | اذهل 0

 بيسو ل الإ ألا ىلا كلذ اون ةدئألا فيك جيم: كلذ لف ا

 زونكلا هذه نايب نم ريسفتلا ملع مرح لاجعتسالاو لمأتلاو يورتلا مدع

 ملع باب يف تاياورلا لالخ نم يب ةمئألا انل اهفلخ يتلا ةمخضلا ةيملعلا

 عم نولماعتي نيقيرفلا يرسفم نم ريثكلا نأ فسألللو نكلو ءريسفتلا

 ل اهنكلو ةيليوأت اهَّنأ حيحص ءضحم يدبعت ليوأت اهَّنأب تيبلا لهأ تاياور
 ىلإ ةقدب تافتلالاو ربدتلاو لمأتلاب هرخآ ىلإ نآرقلا لّوأ نم اهعم اولماعت
 فشكو ليوأتلا اذه ةجلاعم يف ةكءموصعملا اهنيب يتلا ةينفلاو ةيملعلا تاكنلا

 يناعمو تاقبطو تاقبط ىلإ انتلصوأل ةقيمع ناعم اهتحت ظافلأ نع عانقلا
 .ةديدجو ةيهانتم ريغو ةريثك جهانم فشك ىلإ انتلصوأ اهعم انلماعت ول ةريزغ





 روهظلا ّلالد ىنعم يف ىرخأ خيرظن
 نيرسفملاو نيملكتملاو نيثدحملاو ءاهقفلا نم ٌليج اهانبتي ةيرظن كانه

 مدع ىلإ اوبهذ ءالؤهو «نيقيرفلا دنع ةفلتخم م ولع باحصأ نمو ءابدألاو

 نأو ,حوضولا مدعو ماهبإلا يف ةلغوتم اََّنأل ؛ةيفخلا تالالدلا ةيجح

 ملكتملا لصوي يذلا راوح ا قيرط نع وه ةغللا تادرفم ظافلأ نم ضرغلا

 ةلالدلاو ىنعملا ملاع يأ ظافلألا ءارو ام ملاع ىلإ ةجاح الو هدوصقم ىلإ

 .ليوأتلاو ضيرعتلاو ةيفخلا

 لت ْنأ وه اهنم ضرغلا ظفلل روهظلا ةلالد َّنِإ) :ةيرظنلا لصاحو
 .«ىنعملا ىلإ هلصوتو عماسلا

 تالالدلا جورخو اهتحص ىلع ّلدأ ةّدعب ةيرظنلا هذه باحصأ اولدتساو
 -:يهو ءروهظلا ةيجحو ظافلألا ملاع قاطن نع ةيفخلا تالولدملاو

 ىدل حوضولاو ماعلا روهظلا ىلع مئاق ةلالدلا ملاع َّنِإ :لّوألا ليلدلا
 هيلإ ردابتت ملو ناهذألا ةماع ىدل حوضولا ءارو ناك امو .ناهذألا مومع

 .ظفلل فلكتو ليمحت وه اَّنإو روهظ ةلالدب ٌسيلو روهظب سيل وهف مهناهذأ

 روهظلاو حوضولاو ىنعملا لاصيإ ىلع ني نأ وه روهظلا ىنعم نإ
 .سانلا ناهذأ مومع ىلإ

 ناو باسع وع نارقلا هتاطخلا نمي نكرفلا نإ :نافلا لالدلا
 وأ ميركلا نآرقلا بولسأ موقي فيكف كلذك ناك اذإو ءسانلا مومعل
 :ةيمعتلاو زاغلألا تايجحأ ىلع ةرهطملا هترتعو ُهييِبنلل ةفيرشلا ةنسلا



 ةتانهكتخملاو ةقالولا ةقومأ رقسفت اهات ا ل ا كل "01

 يوبخنلا ضعبلا اَّلِإ همهفي الو ةمكحلا فالخو ضرفلل ُضقن اذهو
 راوحلاو ملكتلا أ حضاولا نمو «سانلا ناهذأ مومع ال يصصختتلا

 احمل لل لسا لاقل ةليسرو رووح ىلا

 يف ةغللا ماظن نع ةرابع يه بدألاو ةغللا مولع َّنِإ :ثلاثلا ليلدلا
 ظفللا اذه نم دوصقملا ىنعملا ناك اذإو ءناسللا لهأو ةغللا كلت لهأ ةئيب
 اهب نوملعي الو ةديعب تافاسم ىلإ مهيصقيو ًايفخ ناكو ًاحضاو سيل
 نع ةديعب تايلآب ظافلألا مدختستو فظوتو مهنتيب ةريضح يف تسيلو

 .ةغللا ءانبأ راوح ملاع نع ةجراخ مهملاع

 زواجتت فيكف ةغللا ءانبأ نم ةذوخأم يه ةغللا مولع َّنأ حضاولا نمو
 .ةغللا ءانبأ دنع فورعملا وهام

 ةلالد ةيجح مدع ىلإ نوبهذي ةيرظنلا هذه باحصأف هيلعو

 ينعي ةيبرعلا ةغللا يف بارعإلا نم دوصقملا أو ءافنلا ةلالدو ضيرعتلا

 يلع نب دمحم مامإلا مهفصو ام ىلع اءانب برعلا نأو 00

 هللا ةيالو وهو ةيهلإلا ةرطفلا تايضتقم نوبرقُيو نورهظي  :ًةكارقابلا

 ل

 :راصتخاب مهتالالدتساو ةيرظنلا وهذه نع ةباجإلا نكمي :باوجلاو

 هللا رطف ةينوك ةرهاظ يه مأ ةغللا ءانبأ عضو نم ةغللا مولع نأ له

 نامسنإلا نلخ ناقل ملَع ميلا ءاهريغ وأ ةيبرعلا ةغللا ءاوس اهيلع سانلا

 نم يه نايبلاو ةغللا نب ميركلا نآرقلا نم باوج اذهف 4 نا

 ةرطفلاك رشبلا دلت يف ةمجرملا ة ةرطفلا يف ىلاعت هعدوأ امو ىلاعت هللا ميلعت

 )١( نم تايآلا :نمحر لا ةروس ١ -5.



 00 ا ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 نم يه ةغللا نوكت فيك - :لاق نم ىلع در اذه يفو «لحنلا يف ةعدوملا
 فرصلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع َّنأ ظحالن لاحلاو ينابرلا سيسأتلا

 قحاللا ليجلاو «نرق دعب انرقو ليج دعب ًاليج عسوتت خلا ... و بدألاو

 نوكت نأ دعبتسي ضعبلا ناك ْنِإو  نوقباسلا اهفشتكي مل ًارومأ فشتكي

 ينعي اذهو رشبلا لك عم لصتي ةغللا ملع نأل ينابرلا سيسأتلا نم ةغللا

 .رشبلا لكب يحولا لاصتا مهدنع

 ناهذألا يف زوكرملا فراعتملا يحولا نم دوصقملا سيل :هنع باوجلاو

 .ليلق دعب حضتيس امك رخآ لكشب دارملا اَّنإو
 تناك ول ّْذِإ رشبلا عنص نم تسيل ةغللا مولع َّنأ ىلع ليلد اذهو

 نآلا ظحالن امنيب .هوزجنأو هونب ام ىلع ةروصقمو ةدودحم تناكل كلذك

 .ةيهانتماللا ةيموظنملا ةناسرتلاب هبشأ ةغللا مولع

 «نيملاعلا ٌبر تازاجعإ نم اّلإو رشبلا عنص نم تسيل يه ةغللا ْنْذإ
 .نمحر لا ةروس لوأ نم ةقباسلا ةيآلا يف امك

 ءانبأو «ةغللا مولع نيب هيلإ تافتلالا يغبني قرف كانه :رظن تافلأ

 رسايل

 يهو اهل نيسسؤمب اوسييلو لَم مَ نم اندوصقم نأ حضاولا نمو

 مهمّلعو يوبن ّيحو مهيلع َلَرت مهَّنَأ كلذ نم دصقن ال نيملاعلا بر نم

 ام رشبلا لوقع يف عدوأو ة ةرطفلا قلخ ىللاعت هللا نأ دارملا 5 .كلذ

  هتايح يف هيلإ جاتجي ام بسح  رشبلا ريغ لقع يف عدوأ امك «هيلإ نوجانحي

 ويب لاّبجلا نم يِذخَا نأ لحتلا ىلإ كير ىحْوأوط لحنلا دنع ةعدوملا ة ةرطفلاك



 تايكحعملاو نالولا فوم ليسعلا زا وانا ل "04

)00 
 :ء « نورت امو رجّشلا َنمَو

 ةيبرعلا ةغللا مولعل راثتسا وه ميركلا نآرقلا نأ ةداهشب كلذ لُك

 يف ىغالبلا زاجعإلا - :لاقي كلذلو رشبلا ةردق نع ةجراخ ةجردب
 كنار الفلا دا ب ةسؤط مو اةنلا اهفولضو ةقللا أ لع شؤم انهو ارقلا

 داجيإ نم يه اَّنإو رشبلا ةردق نع اهءانب جراخ «تالداعملاو دعاوقلاو

 .نيعمجأ قئالخلا قلاخ ةزعلا بر عضوو

 رارسأ قئاقدب نوطيحي ال عفايلا مهّنس يف ةغللا ءانبأ نأ ىلإ ًافاضم
 رثكأ ةغللا ةموظنم حطسب لصتي فوس هّنإف مهنس ربك الك انو ًامامت ةغللا

 .رثكأف

 .ليلق دعب رثكأ هحيضوت يتأيسو

 راثتسا مهيلعف ةغللا مولعل ةلمحك ةغللا ءانبأ رود نإ :ةصالخلاو

 مهيف عدوأو ىلاعت هللا مهحنم اب .. و ةغللاو نايبلا ءاملع مهيف اهب نايبلا كلذ

 .نيملاعلا بر نم ةميظع ةردق نم

 )١( ةيآلا :لحنلا ةروس 54.



 روهظلا ملاع ماظنب ّيفخلا تلالدلاو ليواتلا ماظن طابترا

 هددعتو روهظلا ملاعب هتقالعو ةيفخلا ةلالدلاو ليوأتلا ماظن َّنِإ

 روهظلا ملاعو ليوأتلاو ضيرعتلا ثحبم نمض هل ضرعتيف هفارطأ يمارتو
 ةلسلس ددعتو «ةيماكر ىضوف ال دعاوقو سسأ قفو ماظن هرابتعاب
 نيزاوم قفو اضيأيه يتلا ةينآرقلا تايآلا يناعملو ينيدلا صنلل تاءارقلا

 فقي ةيهانتم ريغ تاقبط وذو يعقاو رمأ يه ةغللاو بدآلا مولع دعاوقو

 وحنلاو ةغللا مولعل ةحيحصلا دعاوقلا فرعو ملع نم اهملعيو اهيلع

 ةلوصوم ريغ اََّنَأ ينعي ال هللا ءاش ام ىلإ تاقبطلا ددعت نأ . .و فرصلاو

 لاصوب ةلصتم ريغ اأو ةلمجمو ةضماغ رومأو تاهاتم يف عقن فوسو

 يلوألا رهاظلا ىنعملا عم ةطبترم يه لب «يلوألا رهاظلا ىنعملا عم طبار

 .ةغللا مولعو دعاوق قفو طباورو تاقلحب

 ةيفخلا تالالدلا ملاعب طابترالا ينعأ  ةدعاقلا ذه ّنأ ىلإ ًافاضم اذه

 رصتقت ال  روهظلا ةيجحو رهاظلا ةصنم قيرط نع ليوأتلاو ضيرعتلاو
 امّنإ .كلذ هباش ام وأ بخنلا دنع روهظلا وأ نيعماسلا ةماع دنع روهظلا ىلع

 0 ل ا روهظلا ةيجح

 دعاوقلا هذه قفو اهبقاعتو ةلالدلا طبر م مت اذإف .ىرخألا مولعلاو ةغللا

 نم اهلهجو فرع نم اهفرع عّبتتف ةديدسو ةحيحص ةنوزوم ةلالدلا نوكت
 ىلإ نطفت وأ لصوت اذإ ملاعلا تاغل نم ةغل يأ يف يبدألا دقانلا ريظن ءلهج
 يبدأ ٌقبس اذه ربتعي هريغ هيلإ تفتلي نأ لبق يفخ ماظن وأ ةدعاق وأ ةتكن
 ةيفنملا ةدعاقلا هذه ىلإ ًاتفتلم نكي :1 دقانلا اذه سفن هنأ الع دقانلا كلذل



 تايكجسملاو ةيالولا يوما لاقلت دل 0

 .ًادبأ ةلالدلا ةيجح نع دافتسملا ىنعملا جرخت ال ةتكنلا وذهو

 تاينسلألا ءاملعب مهنع ربعملا تاغللا نم ةغل يأ ءاملع ظحالن كلذلو

 نم يزاجعإ رمأ يناسنإلا نئاكلا دنع نايبلا نأ نم ةلهذُم تافاشتكا مهيدل

 بيرغ لكشب تامولعملا لاصيإل يتاونق ماظن نايبلا اذه نآل ؛نيملاعلا بر

 ةقحالتملا تافاشتكالا يف زاجعإلا رس نمكي انهو «رشبلا لوقع هنع زجعت

 تالالدلاو ضيرعتلا ملاع يف ةميظعلا رارسألاو ةيفخلا دعاوقلا كلتل

 يف ىهابتي هنأش ىلاعت يرابلا اذلو ؛روهظلا ملاعب اهطابترا ةيفيكو ةيفخلا

 ىلع للدي امم . نايل هَل ناسإلا َنك آلا ملَع نمْحّيلا» ةميظعلا هلاعفأ

 .يناسنإلا هقلخ ىلع هب , ىلاعت هللا نمي يهل زاجعإ ةدحو نايبلا يف َّنأ

 (َّنإو هقلخيو هدجوي نأ فرُعلا رودقمب ّسيل ةلالدلا ماظنو نايبلا نذإ
 قلاخلا نيب قرف مكو «ىلاعت هللا وه هقلاخو  نايبلل هل ٌلماح وه فرعلا

 ًاليج ةيرشبلا تناك امل رشبلا عنص نم نايبلا ناك ول ْذِإ هل لماحلاو نايبلل

 ولت ةديدج مولع هيف ءاملعلا فشتكي ملاعلا تاغل نم ةغل يأ يفو ليج دعب

 اذهو «ءيشف ائيش تاغللا هذه رارسأ نوفشتكي ءاملعلا لاز الو مولعلا

 ملعو تاغللا ملع نأ ًااع ىلاعت هللا وه نايبلل دجوملاو قلاخملا نأ ىلع للدي

 هوه: لع لدي اذهو تكاغللا رئاسة اكرتشم لع حبصأ تاينسلألا

 تذيب ىف وخلا هحا وب ةزكذ كن اتكاإلا هعارب نيبو عاراخالا هغارث ناي قزق كاف (١ ١(

 نم وأ هلثم رخآ ءيش ىلع داّتعالاب ال اعيش قلخت .نأ :عارخالا :وهو دئاقعلا

 .. وأ هعون وأ هفنص

 اطو عياقاو بروج ىلا نع اختل اوما الاو نعودنلا ليد نا وه :فاشتكالا

 رشبلا تاعارتخا لك] ةقدلاب هيلعو .ماهبإلاو ضومغلا هفنتكي هنأ الإ دوجوم وهف

 .[دوجوم رخآ ءيش نم ًاسابتقا (َّنإو ًاعارتخا تسيل



 اا 000131 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 ةردتوب لك دو افيو تالا راسو ةكرقتم لكنا ريق وبلغ فوج نارك

 .ملاعلا يف رشبلا لَك تاغل نيب ةكرتشم طباوضو دعاوقو تباوث

 الو ٌلقتسمو ٌعئاقو ٌدحوم ماظن نايبلا ماظن َّنِإف لاح َلُك ىلعو
 جاتحي اَّلِإو .ةدوجوم يه (َّنِإ هتكنو هدعاوق فشتكمل فاشتكا ةعارب لّجسُت
 نم ضعب ةمهوت امو «لمأتو زيكرت ةّوقو تافتلاو نطفت ىلإ اهنع فشكلا

 كاردإ بسحب قاطنلا قّيضو ٌنوهرم هَّنأب نايبلاو ةلالدلاو ةغللا ماظن َّنأ
 .ميلس ريغ وهف كلذ هباش امو فرعلا

 ًامامت ةغللاب طيحي ال عفايلا ِهّنس يف ناسللاو ةغللا نبا َّنِإ :هحيضوتو

 هنس ربك ام اذإ ىّتحو «رثكأف رثكأ ةغللا ةموظنم حطسب لصتي ربكي املك انو
 (َّنإو ءاهئانبأ نم وه يذلا ةغللا ملع تاجرد لكب طيحي ال امبر ٌدتشاو
 بخنلا نيب توافت دجوي حضاولا نمو «ةيملعلا بخنلا اهب طيحي يذلا
 .ةغللاب ةطاحإلا تاجرد يف ةيملعلا

 نايبلاو ةغللا ملع نأ ىلع دهاوشك هيلإ لصوتلا ديزي يذلا :ةصالخلا

 الو لهج نم هلهججو ٌمِلَع ْنَم هب مِلع دوجوم يقيقح يموهفم ماظن وه
 يف ماظن وه امنإو .مهسفنأ ةغللا ءانبأ ىدل حوضولاو فاشكتالاب ديقتي

 ءايزيفلاك ىرخألا ةمظنألاو مولعلا رئاس لاح هلاح ءدوجوم هسفن

 دقو ٌماع ملع ةغللا ملعف هيلعو خلا ... و تايضايرلاو ءايحألاو ءايميكلاو

 فلتخم يف ةيميداكألا تاعماجلا اهاطاعتت تناك ىتلا ةميدقلا ةيرظنلا تلد

 ةغل رشبلا ميلعت وه اهريسب ريست تلاز ال اهضعب تناك نو «ةغللا مولع
 ةغللا ءانبأ ئدل قطتي اه وودحب ةسيح ةكللا نأو .ةثاتبأ نيب ةكرتشم
 .ماع ملع ةغللا ملع نأ ال مهسفنأ نع مهتايراوحو



 تاهكتعمملاو ةتالولا موف قيقا ناد دا م سلب

 .©"7(هناسليط ال هناسل ٌىط تحت ٌعوبخم ءرملا»

 .«هناسليط ال هناسل ّيط تحت ٌءوبخت ءرملا» ًانرق رشع ةعبرأ نم رثكأ لبق

 ىّتح ًاباهُم لاز ال ءرملا نأو هقطنمو هملعب ءرملا ةميق ْنِإ :بيرقتب

 نمو «ةيملعلا هتناكمو ةينايبلاو ةيمالكلا هتردق تفرع ملكت اذإف ملكتي

 ةعوطقم لالخ نم هنأ ةيجيتارتسالاو ةينمألا مولعلاو ةيناسفنلا مولعلا

 الو «هداعبأ لكب ملكتملا اذه ةيصخش هيف سردت ملكتملا مالك نم ةيمالك

 ةيمالكلا تاعوطقملا لمشي ا(َّنِإو «ةايحلا ديق ىلع يذلا ملكتملاب اذه صتخي

 .لايجأ لبق

 جارختسال ٌرث زنك ريتعت يتلا ةيمالكلا ةعوطقملا كلت قاطنتسا لالخ نمو

 :اهنم ةديدع تامولعمو فراعم

 .اهيف نوشيعي يتلا مهنئيب تناك فيك-١

 .مهنيناوق تناك فيك-"؟

 .خلا... و مهفا رعأو ةيعاتجالاو ةيداصتقالا مهتايح تناك فيك ٠'-

 ./8ص 7 ج ءًاضيأ هل اضرلا رابخأ نويع 51١: ص «قودصلا خيشلل يلامألا )١(



 نآرقلل يوغللا ءادألا يفّدغللا ملع

 ٌدح ىلإ لصو ينآرقلا نايبلا اذامل :وهو نهذلا ىلإ ردابتي ٌلاؤس كانه

 ؟زاجعإلا

 نأل ؛يزاجعإ نايب هيف نأو ميركلا نآرقلا ةمظع تيت :هباوجو
 يف رشبلا ىلع ةرصتقم نكت 1 كلتو «تامولعم قئاقحل نايب هيف نآرقلا

 نع ةّيمالك تاعوطقم انل فشكي نأ نآرقلا عاطتسا ا(َّنإو «ةقباسلا نورقلا
 لمأتملا عيطتسي اذه لالخ نمو «ةكئالملا ملاعك ءىرخأ ةيقلخ تانئاك

 ةعيبطو ةكئالملا اع لوح ةيتامولعمو ةيفسلفو ةينوك ثوحب مبيقت تفتلملاو

 ينعأ  ةيمالك تاعوطقم لالخ نم ميركلا نآرقلا انربخأ كلذكو

 .كلذ هباش امو خزربلا ملاعو حورلا ملاعو نجلا ملاع نع-ةميركلا تايآلا

 نع ةيمالكلا تاعوطقملا هذه لقن لالخ نم ميركلا نآرقلا رّيت ْنذِإ
 راوح نم يرجي امو ملاعلا كلذ قئاقح انل زربَتو فشكت انف ةفلتخم ملاوع

 .رخآ ملاع نم تانئاك نيب

 هدافتسي ام] ةلوقملا كلت ىلع ًاسبحنمو ًادمجنم نايبلا دعي 1 هيلعو

 وه سيل فرعلا نأ حضاولا نمو [ةجحلا وه مالكلا اذه نم ًارهاظ فرعلا
 فرعلا رود امّنِإَو «نايبلا مولع وهو ىوقأ ىدؤمو روهظ دوجو عم مكاحلا

 نأ ال هل ظفاحلاو نزاخلاو ماظنلا اذهل لقانلا لماح لا رود وه ةغللا ءانبأو
 .لصفلا ةملكو نازيملا رود فرعلا رود



 تايضصخخلاو ةيالولا ةيفوسأ لة ويلل دند هادل نكوا تكان و مل ع

 ةقئلاوو ف رعلا د11 هلو فرغلا لع دل واذلا نأ كدت انه و
 مهيف اب نايبلا كلذ رامثتسا مهيلع ةغللا ءانبأو نايبلا مولع وه مكاحلا اَّنإو
 نم ةميظع ةردق نم رشبلا يف عدوأو ىلاعت هللا مهحنم اهب ةغللاو نايبلا ءاملع

 قفو ةقحال ثحابم يف ديدج ريسفت هللا ءاش نإ يأيسو «نيملاعلا بر

 نع ًالضف تامكحملا ىلع 826تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ ءيريسفتلا انجهنم

 لصتيو بسانتي اب نآرقلا يف يبدآلا وأ يوغللا زاجعإلا ىنعمل تابءاشتملا
 .نايبلا اذبم



 ينآرقلا يوغللا زاجعإلاو ءادألا يفّدغللا ملع

 ةغالبلا اهنم مولعلا نم ريثك يف زاجعإلا ةبترم ميركلا نآرقلا غلب
 يوغللا زاجعإلا اهنمو خلا ... و قاقتشالاو بدألاو وحنلاو نايبلاو

 يف ميركلا نآرقلا اهطشنو اهلّعفو اهرمثتسا يتلا دعاوقلا َّنأ يأ نآرقلل
 4 انموي ىلإو رشبلا فارتعاب يذلا ينآرقلا يوغللا ءادألا وه ةغللا ملع

 اوفشتكي ل اذكو «نآرقلا زاجعإ رس فاشتكا نع رشبلا زجع رس فشتكي
 عماوج ق وأ هنأ ةيييهددؤس دحأ 0 ةليضهللا لوسر مالك زاجعإ رس

 ىنغأ» (لدو ف ام مالكلا ريخ» و ©0:تاينلاب لامعألا اَّنإ» اهنم ملكلا

 ءادلا ٌتيب ٌةدعملاو ءاودلا سأ ةيمحلا» ."”«ًاريسأ صرحلل ْنكي ل نم سانلا
 راه رهف حسنلو ةناغو ةأرللا َنإف "765 رعتام انني هوغو

 حلطصي يعيرشت عماج نوكت ْنأ حلصت ةريصقلا ةيوبنلا ريسافتلا هذه

 يف دراولا ةيوبنلا ريبعتلا الثمف ءروتسدلا ةجاييدب ةئيدحلا مول روح ع

 برحو ةيعبسو ةوقو يئطب اهبف تايلوؤسم لمحت ال ةأرملا نأ»ا :ةأرملا قح
 يمومأ ٌرود وه عيرشتلا لك يف ةأرملا رود لصي امُنإو خلا «... .و ةدشو رهقو

 اهيف َّنإف ءالبرك ةعقاو يف ىرج ام ريظن «ةناحيرو ةفلأ رودو يفطاع رودو

 .”ص ١2ج «يبرغملا نامعنلا يضاقلل مالسإلا مئاعد )١(

 )١( ص .قودصلل يلامألا ١ /رابخألا يناعم ؛؟ 1957.

 ؛757؟ص «قالخألا مراكم يف يمربطلا ؛"ح .7١؟ص ء«لاصخلا يف قودصلا (؟)
 . 107 ا" ١ /ص «.08ج «راحبلا يف يسلجملا

 تامدقم باوبأ نم :487ب لئاسولاو ؛"ح ١٠5ص «65ج «ينيلكلل يناكلا (:)
 .١ح هبادآو حاكنلا



 تانيضختساا و :نالولا فوم ويقف ريد دا دعم واوا ال اص تاكا ام ألا

 دهشملاو ةكانيسحلا مامإلا ءادهشلا ديسل يركسع دهشمو ةفرعمو ملع رود

 توص وهو الأ يبلقلاو يحورلاو يفطاعلا دهشملا وهو ءالبرك يف رخآلا

 ()«ايابس نهاري ْنأ ءاش دق هللا نِإل :لوقتو بطخت ة26بنيز ةليقعلا

 برحلاو ةتامرهقلا نياج ادوخوف ءالبرك يف ثيدحلا يتيواز الك ظحالنف

 لكل بنيز ةليقعلل ةينايحيرلا بناجو 3 نيسحلا مامإلا ءادهشلا ديسل لاتقلاو

 ."”«رقفلا ثروي صرحلا راهظإ» :32نينمؤملا ريمأ مالك اذكهو

 نأ ىلاعت هللا مالكب فيكف «هزاجعإ رس فاشتكا نع اوزجع مهّئإف
 هنأ اذه انمالك نم مهقُي ال هنأ - حضاولا نمو هزاجعإ رس رشبلا كردي

 تافتلالا عم عوردلا هنكلو كلذ ةركمت انا «كلذ فاشتكا ليحتسي

 خلا ... و بدألاو ةغللاو نايبلا ءالع نأ ظحالن كلذلو ؛ةنطفلاو

 زاجعإلا داعبأ دحأ اذلو «ةدحاو ةعفد ال ًائيشف ًائيش دعاوقلا نوفشتكي

 ال ةجردب نونفلا هذه ةسرامم ىلع هيف ةينفلا ةردقلا يه نآرقلا يف يغالبلا

 اوتأف لب هلثم نم ةروسب اوتأف اهتسرامم نع ًالضف اهكاردإ ىلإ رشبلا لصي

 نوبسحي نيقيرفلا نم نيرسفملاو ءاملعلا نم ةلمج ىرن كلذل هلثم نم ةيآب

 تاليوأت اَّنأ تايآلا ريسفت يف ةدراولا 5 تيبلا لهأ تانايب نم ًاريشك

 سفنل ةجلاعم 8+ تيبلا لهأ هدم كانانبلا هله نأ لاتظازبا ة طاد

 ؛نيرسفملا ىلع هيف قيقدتلا ًايصعتسم نآرقلا رهاظ نوكي اذل ءنآرقلا رهاظ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ تافتلالا ثحبم يف ةلصفم كلذ ةلثمأ يتأتس امك

 ةغللا ملع يف ةئبخملاو ةدوجوملا ةيزاجعإلا دعاوقلا َّنِإ :ةصالخلاو
 دعاوقلا كلت لامعإو «رامثتساو طيشنت ربكأ نآرقلا يف تطّشُنو تلّعف يتلاو

 .؟' 158 ص 55ج «راحبلا يف يسلجملا ؟ 16 ص .فوئطلا ىلتق يف فوهللا /سوواط نيا 0

 6١. ةص ؟ج ,قودصلل لاصخلا(0)



 ل ل يي ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 كلك يبنلا مالك يف اهلامعإو هلت يبنلا مالك يف وه امم مظعأ ىلاعت هللا مالك يف
 ةياهمالك يفو ةِقنِبلاط يبأ نب يلع ءايصوألا ديس مالك يف وه ام مظعأ
 كلتل مظعأ اهلامعإ 22 مهمالك ينو ءنيموصعملا ةيقب مالك يف وه امم مظعأ

 .مهريغو ءاملعلا نم 25 نيموصعملا ريغ سانلا ةيقب نم ربكأو دعاوقلا

 هناسل يط تحت ءوبخم ءرملا» ةظهلوق ىنعم حضتي ضرعلا اذه دعبو

 هنأ ملكتملا رادقأ فرعي ْنأ ثحابلا ناسنإلا عيطتسي ْنأِب «هناسليط ال
 .همالك لالخ نم موصعم ريغ وأ موصعم

 ةغالبلا جبن يف 32 نينمؤملا ريمأل ةّيمالك ةعوطقم نيب اًنراق ول ًالثمف
 دحأل ةعوطقم وأ ةثيدح وأ ةميدق ةيبرع ةيمالك ةعوطقم يأ نيبو

 امهنيب عساو عساش نوب اندجول «ٌةيملع ٌةنراقم ةيملع تارطق اهيف ةباحصلا
 ةنزاوتم ةروصب دعاوقلا لامعإو ىملعلا كبسلاو ةيفافشلاو ةفاطللا دجن ْذِإ

 تاملك يف بولطملا ىلع ٌلدأ ... و ةيوحنو ةيوغلو ةيغالب دعاوق نم
 .موصعملا مالك ريغ يف اهنم هين موصعملا

 الاي «هناسليط ال هناسل يط تحت ءوبخم ءرملا» غل نينمؤملا ريمأ لقي ملأ

 اذكهو «؛ةمخض ةيملع نيوانعو بلاطم اهتحت يوطنت ةرصتخم ةملك نم

 ."""هللا باتك يف وه نيأ مكل نّيبأو الإ ءيش نع ينولأست ال هللاو» ةياهلوق

 فاكشتسا ىلع نايبتسالاو نايبلا ىلع ةردقلا نوكلتمي قل مهنأ نييي اذهو

 .ةيفخلا تالالدلا

 لآ روبز نيبو ةكادواد روبز نيب ةيملع ةنراقم انيرجأ ول اذكهو
 نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز مامإلل ةيداجسلا ةفيحصلا وهو ةّيدمحم

 .ىضاقلا ةافص باوبأ لئاسولا )١(



 تاوكحلاو :نالولا ةمومأ ريس تتنك اليا اناا"

 وأ ًايلقع يملعلا نازيملا كلذ ناك ءاوس يملع نازيمبو ةهطداجسلا

 يا ديلا نب ع نيدراعلا نير مان اهوا يتلا تالكلاف ءًايفسلف

 نأ ظحالن فوسف هر دواد ىجان يتلا تاميلكلا كلت عم هبر تاجانم

 لهأ نأ ىلع انناهرب وه اذهو ؛ةيفافشو ًافطل رثكأ ةاداجسلا مامإلا تاملك

 ةّيقب نم رثكأ ٌماقمو ةماركو ملعب مهدوزو هللا مهلضف دق 8تيبلا

 .نايبو ناهرب وه لب :ةفطاعو ىوعد ّسيل مالكلا اذهو ءايبنأل

 نكمي الو ميظع ماظن نايبلاو ةغللا ماظن َّنِإ :اذه َلُك نم لصحتملاو
 رودت نايبلاو ةغللا نأ رهتشا امك ةدودحم ةلوقم يف ةغللا ملع سبحن نأ ًادبأ

 ةمومأ - يريسفتلا انجهنم بسح روهشملا اذه ضفرن انك ْنِإو فرعلا رادم

 ملع ةغللا ملع نأ جهنملا اذه ىري يذلا - نآرقلا يف تامكحملا ىلع ةيالولا

 دحأ اذهو فرعلا تاكاردإو تاردق بسحب ايوب سيلو حتفنم

 .ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يقابو انجهنم نيب ةلصافلا قراوفلا

 قتاع ىلع ةيملع ةيلوؤسم عقت يتلا ةبترتملا تارمثلا مهأ دحأو
 ملاع ىنبم نأ وه ةيملعلا تازوحلا يف ةصاخ ةيمامإلا ءاملع نم نيثحابلا
 .فرعلا هكردي ام ةردق دودحب روصقمو سوبحم ريغ هنأو ةغللا يف ةلالدلا

 ولت اهضعب بقاعتتو ىمارتت نيزاومو دعاوقو تالداعم قبط ىلع وه اَِّإو

 هتارمث نمو ءزجع نم اهنع زجعيو لصي نم اهيلإ لصيو رخآلا ضعبلا
 يناونعلا تحت هثحبنس ام يذلا  روثأملا ريسفتلا يف يئاورلا نايبتلا - وه
 .قأآلا



 روثاملا ريسفتلا يف يئاورلا نايبتلا

 تاياورلا يف ةيريسفت تانايب نم دجوي ام ىلإ ةّيلوأ ةرظن انرظن ول

 تانايبلا هذه بلغأ وأ لك نأ اندجول ©4/تيبلا لهأ ةمئأ نع ةدراولا

 ىلإ ةقيقحلا يف عجرت تاليوأتلا هذه اندجول رظنلا انققد اذإ مث «ةيليوأت

 8اتيبلا لهأ ةمئأآ دارأو نيرخآلا ىلع تيفخ روهظلا نم ءاحنأ فشك

 ةلذلوتاهبق نأ تيك ةرهاذ انآ فك «نيزخكلا اهدي ضرير اهنولك نأ

 ؟ىفخأ وهام ىلع

 نيثحابلا ٌةوخألا اهيف ضحت  فسألل ةيمهألا ةغلابلا ثحابملا وذهو

 دوهجلا لذبُت ملو «ةماعلا ريسفم نع ًالضف ةيمامإلا يرسفم نم ًاريثك
 لهأ تاياور عم اولماعتي ملو مهضعب نم ةريسي تالواحم ادع ام ةريبكلا

 .ةيدبعت ةيليوأت تاياور اّئَأِب 8 تيبلا

 :نيمسق ىلع يدبعتلا َّنأ ىفخيالو

 .يناهرب يملع نايبت هيف يدبعت- ١

 .لزان يدبعت وهو يملع نايبت هيف سيل يأ ضحم يدبعت-١
 ىلإ ظاقيإو ةدافتساو ةدافإ وه ام ردقب يناثلا نم مظعأ لوألا مسقلا

 .رظن ناعمإو ربدتب نكلو روهظلا ةصنم يف تالواحملا وذه دوجو

 لهأ ةمئأ نع ةدراولا تاياورلا نايبتب موقن َّنأ  :لوقن اذه دعبو
 نيبُي ْنأب روثأملا ريسفتلاب ًالثم فورعملا ةينآرقلا تايآلا ليذ يف 8ة2تببلا
 ميركلا نآرقلا رهاظب ةلصلا تاذ تاياورلا لاجملا اذه يف نيثحابلا ةوخألا



 تايكتملاو الولاة ويسلمك ران دا مل نلف

 ةمظنملاو ةدضنملا تالالدلاو ةيبدآلاو ةيوغللا دعاوقلا نم ةلسلس ربع

 :ةهدبملا ىرخألا مولعلا دعاوق نم ةلمج ةميمضب ولو ةيظفللا ةفلؤملاو
 تاريسفت اَّنأ تاليوأتك اهيلإ رظني يتلا ةئ١ٍتيبلا لهأ تاليوأت نو

 ةلسلستم ةلص اهل ينعي «ليوأت فرص ّسيلو روهظلا تاقبط حجلاعت

 دجوت ال هّنأ لع تايآلا نم يلَّوألا روهظلا نمو تايآلا رهاظ نم طبنتسُت
 ىنعملا اذه ىلإ لوصولا ةيفيك ىلإ اهيف ٌراسُيو الإ ين تيبلا لهأ نع ةياور
 .رهاظلا حطس ةصنم نم ليوأتلا

 دافملاو طقف ةجيتنلل نايب اهيف سيل 8تيبلا لهأ تاياورف هيلعو

 ةجيتنلا هذه ىلإ لصوملا قيرطلا ىلإ ةيفخ ةراشإ اهيف لب «يليوأتلا يفخلا
 ةردق ْنأ يعيبطلا نمو :ةينآرقلا تايآلا ظافلأ رهاظ حطس ةصنم نم ةيفخلا

 ةجرادلا ةريسلا |نيب «ةفلتخم صاخشألا دنع كلذ ىلع فوقولاو تافتلالا

 ةراطنلا نأ "ةيمافألا يغب ىريشم نع ةاقق ةفافألا قريع ضم ذم
 هجولا نايب الب ةيفيقوت ةيدبعت تاليوأت اَّنأ تاياورلا كلت ىلإ مهدنع

 أ لاحلاو .ضحم يدبعت حالطصالاب مهدنع فرعي ام وهو يلالدتسالا

 نايبلاو ميلعتلا ىلع لولا ردا زيكرتلا 258تيبلا لهأ تاياور يف

 نأ حضاولا نمو ؛ةيرمآلاو ينظلا دبعتلا ىلع زيكرتلا ةيناثلا ةجردلابو

 داو ةعاطلاو ب الولا ةيرمأ نب مظعأ ةيالو عون وه ميلعتلا

 ةيساسألا راودألا دحأ 95 لوألا ةجردلابو ميركلا نآرقلا نيبو

 لو نما يف تبينه جل ميلعتلا ماقمو رود ةلءايبنألا ديسل ةيسيئرلا
 2( هلع

 .؟ ةيآلا :ةعمجلا ةروس )١(



 01 01 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 - ىرخأ يناعم (ولتي) ىنعمل ناك ْنإو نآرقلا ظافلأ مهيلع ولتي نأ
 سيل رشبلل ةيءيبنلا ميلعتو - ىلاعت هللا ءاش نإ اهلحم يف اهيلإ ضرعتلا يأ

 يوامسلا يحولا ميلعت انو رشبلا مولع وأ يرشب ركف جاتن نم ًائشان
 046 نويت مهو مهلِإ لن م سالني ركذلا كيل ارو

 الأ يرشبلا ملعملا يف يملإلا نيو ملعمللا دسجتيو ىلجتيف هيلعو
 يف ةمهملا ثحابملا نم ريتعي ثحبلا اذهو ةةكدمحم مركألا لوسرلا وهو
 1 ْذِإ ءرشبلل يملإ مّلعم هنأ تاماقملا كلت دحأو ةييبنلا تاماقم نايب
 لوصألا ملع يف ال هل بسانملا لكشلاب ملعملاب داري اذامو ماقملا اذه ثحبي

 َنِإ لوصألا ملع يف ثحُْب معن «نافرعلا الو ريسفتلا الو مالكلا ملعالو
 عطقلا وأ نيقيلا ةيجح ْنَأ ىلإ هيف ريشأ ةينيدلا مولعلا نم ملعك ماقملا اذه
 ... نظلا تامدقم ىلع ةمدقم عطقلا تامدقم مو ةيدبعتلا ةيجحلا نم مظعأ

 ا ا و يسرا رمال ءاملع ركذو خلا

 .ةهّدبُم لئالد قبط لصحي نيقيلا اَّنإو ةفدصلا وأ نونظلا ربع سيل نيقيلا

 نأ نايبو يهلإ ملعم هّنأو ة2يبنلل ماقملا اذه ةقيقح نايب نم ّدبال ْنْذإ
 اوعيطأو هللا اوعيطا  ةعاطلا ضرتفم لو هَّنِإ ينعي بناج يف لك يِبنلا

 با هتيب لهأ كلذكو هتلاسرب قيدصتلا بجي رخآ بناج نمو هللا لوسر
 نآرقلاو «ةّيملعلا تاماقملا هذه ٌةعهنم اوثرو مهّثأل مهب قيدصتلا بجي
 - :تاماقم ةّدع يف بناجلا اذه ىلإ راشأ ميركلا

 ا لل الإ ةليوأ مل امو » :ناقاهلوتدا

 )١( ةيآلا :لحنلا ةروس 5 5.
 ) )6.ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس



 تامكححلاو ييالولا ّيمومأ ريسفت 339999 فذ

 نول هلل هب ألا يلزأ ىلا لسا ين در دو :ىلاعت هلوق - 1

 2” 4اليلف الن اطيشلا مَعَ مال ُهمْحَرو كبل هللا لضف لوو مه ةنرطبتسس

 71111111 لا لوقا
 . 04 نوملاظلا الإ اهنا

 820 ءالؤه َّنأ ىلع تدّكأو تركذ يتلا ةينآرقلا تايآلا نم اهريغو
 يو وا لا ا
 ذه 774 اًنلع نذل نم ةاتملعو انرنع نم ةمحر ا اندابع نم دبع ادجوف 9

 هم ل ركب ها ةجردو ملع نع وه دايقنالاو عابتولا

 عطق ةيجح ةينيقيلا جيف نأ خضاولا نمو يدبعتلا دايقنإلاو ةيرمآلا

 سيل رضخلل ٍةكاىسوم عابتا ناك نإو ,نظلا ةيجح نم مظعأ اهعابتإو
 يلامجإ نكلو رون هيف ٌعابتا اَّلإو  هللاب ذايعلاو - ةيامرع ىلع وأ ينظ عابتا
 .يماهبإو

 ميلعتلا يطاعت ميركلا نآرقلا تانايب عم انيطاعت اذإ :ةصالخلا

 ال ليلد نعو ايملع ةينآرقلا تايآلل يطاعت نوكيس نايبلاو مالعتسالاو

 .ةينظ ةيدبعت ةج وأ ينظ يطاعت

 تيدا لها ةمنأ قرط رع ةؤراولا قاباورلا عب اناناعت دكا

 ةيليوأت اهنأ تاياورلا عم انلماعت سيل هنأ جنتي فوس يلاتلابو ايملع ًالماعت
 ًايطاعت سيل اّتأ الإ ةينظلا ةيدبعتلا مَّلَسُت معن «ةفرعم الب ةيدبعت ىنعمب

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس 7.
 ) )0:توبكنعلا ةروس 59.

 ) )60ةيآلا :فهكل اةروس ٠6.



 ا سا مر م ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 ءراجتلا ةدابع نم ٍمظعأ رارحألا ةدابع ريظن «عابتالا نم ٍلاع ىوتسمب

 دايقنا يه ةدابعلا نأ يفخ ريغو «ديبعلا ةدابع نم مظعأ راجتلا ةدابعو

 نع ةدابعلا نم مظعأ يهو «ةيملع ةدابع ينعي ةفرعم نع ةدابعلاف نةعاطو

 ةيجح نم مظعأ اهتيجح ةيملعلا ةدابعلاو ,منغمو عمط وأ فوخو ٍةوطس

 .ةبوثمو ةبوقعو ريذعتو زيجنتو ٌفوخ ينعت يتلا ةينظلا ةدابعلا

 نآرقلا تاكحم ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم يريسفتلا انجسهنم َّنإ :هيبنت
 ةّيجحك سيل ميركلا نآرقلا تانايب عم ىطاعتي  تاهباشتملا نع ًالضف

 لهأ تانايب اذكو ميركلا نآرقلا تانايب عم ىطاعتي اَّنإو ةيدبعت ةينظ
 .ةينظ ةيجحك اهعم ىطاعتتن هنأ ال ةّيملع تانايبك هد تيبلا

 يف ُهِ؛تيِبلا لهأ ةمئأ نع ةدراولا تاياورلا ةلالد نم فشكتسنف

 دافملا اذهل لصوت يتلا نآرقلا روهظ يف ةلالدلا ئشانم َّنأ ريسفتلا ملع
 3 7 و

 لوصولل قيرطلا ةفرعم الب اذهب انكسمت اذإف «ةياورلا يف هب حّرصملا صاخلا
 ,ةيدبعتو ةينظ ةيجح ةيجحلا تراص نآرقلا يف يلوألا رهاظلا نم هيلإ
 عطقلا ةجرد ىلإ ىقرت فوس ةيجحلا ّنإف ًاضيفتسم ربخلا ناك ول ام فالخب
 انلوادتو انيطاعت ول اّمأ .ماهبإلا ببسب لامجإلاو ةيلامجإ ةيعطق ةيجح يأ
 ىلإ ةهبنمو انل ةتفلم اهنأو تايآلا ليذ يف ةدراولا تاياورلا دافم ىلإ انرظنو

 .ةّيفخلا ةجيتنلاو ىنعملا اذه ىلإ لوصولل نآرقلا رهاظ ةلالد ةيفيك

 يذلا قيرطلا نع بيقنتلاو ثحبلا وه هيلإ لوصولا ديرت يذلا ْنذِ
 .نطابلا ىنعملا اذه ىلإ رهاظلا ةصنم نم لوصولا ةيفيك يف ةياورلا هيلإ ريشت
 هذه ذئيح نوكت نلو ءآيملع رمألا اذه لثم نع ثحبلا نوكيسو
 اذه دعبو ءرهاظلل ةيريسفت الام نوكيس لب «ةضحم ةيليوأت تاياورلا



 تايككحشللاو :نالولا :قوعأ رستم 1 ع ا كو قيد

 يف ةجيتنلل لوصولا ريظن انّيِبو ًارهاظ يفخلا ىنعملا كلذ ريصي فوس
 .قحالتملا يضايرلا جاتنتسالا يف لحارم ربع ةلوهجملا ةيضايرلا ةلأسملا

 تامكحم ىلع تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ  يريسفتلا جهنملا اذه ةرمثو
 نم ىقرأ هَّنأو ةيملع ةيجح ِهَّنأ طقف سيل - هتاهباشتم نع ًالضف نآرقلا
 - نايبلاو ةغللا ملع ىلع دمتعي يذلا  جهنملا اذه لب بسحف ةينظلا ةيجحلا

 ىلع هرهظيإ ... » يهو الأ ميركلا نآرقلا اهب يصوي ةيلوؤسمب مايقلا وه
 ا ذيهش هللا ىلكو هلك < ندا

 يذلا سبحلاو ءافخلا دعب راشتنالاو ةبلغلا وه روهظلا 00

 .ءافخلا نم عون وه

 اهيف دراولا تاياورلا ىلإ ةرظنلا حيحصت يغنبي نايبلا اذه دعبو

 ةينتبم ةيليوأت اَّّلِإو .ةضحم ةيدبعت 0 تايآلل ريسفت

 ةيملع ةمدخب انمق دق ٍذتتيحف ميلعتلا جبن ىلعو ةيملعلا ةيدبعتلا ىلع
 ثارت ةيملع ىدم ىلع نيرخآلا فقون نأب هطتيبلا لهأ ملعل ةميظع

 .ميركلا نآرقلا يف ُكيِل)تيِبلا لهأ جبنو هم تيبلا لهأ

 ا ةيفخلا تالالدلاو ليوأتلا يف ثحبلا لالخ نمو

 اهلمتحي يتلا ةيليوأتلا ةّمطئتيبلا لهأ تانايب رهظتو هدَبَن نأ :ةيلجلا

 حطس نم اهيلإ لوصولل قيرطلا لالخ نم ةيفخ ةيليوأت امَّنأِب نورخآلا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهلحم يف اهركذ يتأي رومأ ةطيرش تايآلا ةلالد رهاظ

 تافتلالا ةدعاق ةظحالم نع نولفغي نيرسفملا نم ريثك ًالثمف

 .ا* ةيآلا :ةبوتلا ةروس )١(



 ا ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 ةظحالم نع لفغي رّسَمُا ّنأل ؛قحب ةبعصلا دراوملا نم يهو اهتابعشتو
 ةلمجلا وأ ةكرابملا ةينآرقلا ةيآلا ءاوجأ يف ثدحت يتلا لدبتلاو ريغتلا تالاح

 ةّيفخو ةيليوأت اَّنَأ تايآلا نم ًاريثك نأ نظي وأ بسحيف «ةدرفملا ىّتح وأ

 ا تاي فوس تايآلا هذه نأ ىريس رظنلا يفد اذإ هنأ الإ ةنطاب

 هاقلت مث نمو نيرخآلا ىلع يفخ أشنم نم ميركلا نآرقلا ظافلأل رهاظلا
 ريسفتلا عم يطاعتلا نم جهنم اذكه لثم نإف ءنطابو ليوأت هّنأب نيرخآلا

 نم ةلمج هيف ضاخ ْنِإو لّمْفُمو عيسو لكشب نآلا هباب حتفي نل روثأملاب
 .طيسب لكشب هنأ الإ نيققحملا

 هَّنَأ ىلع هعم لماعتلا ً(ئاد روثأملاب ريسفتلا عم يطاعتلا ةدمع ْنْذإ

 قيبطتلاو يرجلا باب نمو .قادصملا ىلع اهيف رصتقي ةيليوأت ةيدبعت هتيجح
 يرسفم ضعب هعم لماعت يذلا تافتلالا باب طباوض دحأ وه يذلا

 نازيملا ريسفت بحاص كيت ىئابطابطلا نيسح دمحم ةمالعلا ديسلاك ةيمامإلا

 هريسفت يف | روثأملا تاور يسقتلا تدان اعقو هيطاعت رثكأ ناك يذلا

 دق ةدودحم ةقطنم يف قيبطتلاو يرجلا باب نمو ليوأت هَّنِإ [نايبلا] يئاورلا

 .ًايليوأت ايدبعت نوكي





 220تيبلا لهأ ةسردم نيب ليواتلا يف دنراقملا

 تاينسلألا تفسلف ةتسردم نيبو

 :هم دعم

 228تيبلا لهأ ةسردم نيب ليوأتلا يف قراوفلا ركذ يف ضوخلا لبق

 يف تايوثادحلاو ايقيطنومره لاب اهنع ربعملا تاينسلألا ةفسلف ةسردم نيبو
 :يهو ةمهم ةطقن ىلإ رظن تافلإ نم ٌدبال «ينيدلا صنلا ةءارق ةفرعم

 يلامعتسالا ماظنلا  ةثالثلا ةمظنألا بسحب فاتخي ليوألا نأ :ًالوأ
 دمحم ةمالعلا ديسلا ناك ْنِإو  قئاقحلا ماظنو «يناعملا ماظنو .ءيظفللا

 ماظنلاب ءيرصح ليوأتلا َّنأ هثاحبأ نم ةلمج يف ىئارتُي ْدق يئابطابطلا نيسح

 قئاقحلا خنس نم ليوأتلا ةمالعلا ديسلا ربتعيو «قئاقتملا ماظن ينعأ ثلاثلا
 هل ليوأتلا ْنِإف «ليوأتلا لك وه ى قئاقحلا ماظن ْنكي ل نإو ةينيعلا ةقيقحلاو
 .هلحم يف كلذ لك حضتي فوس |ى ةديدع عاونأو ماسقأ

 ماظنلا يف روهظلاو ليوأتلا ثحب يف ةمهم ىرخأأ ةطقن كانه :ًايناث

 ددعت نيب ةمهم قراوف دوجو  :يهو «ميركلا را ف ينفلا يا معتسالا
 تاءارقلا ددعت نيبو ينيدلا صنلل 2تيبلا لهأ جهنم يف تاءارقلا

0 

 فقالتخا طاقنو كارتشا ةظقن اندجول نيتسردملا نيب ةنراقم انيرجأ ولو
 - :|هيب

 هيفو ينيدلا صنلا لمحتب رقي نيتسردملا الك ّنِإ :كارتشالا ةطقن اّمأ



 تايكحجلاو :نالولا فروا وتل دو ا اع ل ادد ا ممل 0

 لولدمبو ةدحاو ةلالدب ًايرصح تسيلو ةرثكتم تالولدمو تالالدل ةيلباق

 .دحاو

 ةيمالسإلا بهاذملا نم ريثكلا حوتف ام امهنيب كرتشملا بناجلا اذه ناك ْنِإو

 ىلعديزي ام لبق ةريخألا دوقعلا لب ةريخألا ةنوآلا ىلإ ىتح ب نونعطي
 ْنكلو 222تيبلا لهأ ةسردم ىلع نعط ردصم اذه ناك دوقع ةثالث

 تايونادخا ةفملف ءاررردجب مطع راجعإو حاجا بلقنا ام ناعرس

 ردصم سيل اذه نأ مهدنع نّبتو ةيددعتلا تاينسلآلاو ايقيطنومره لاو

 .هنايب مدقت ام اذهو لالجإو ةمظعو حدم لب «نعط

 :قارتفالا طاقن

 دنع اهيلإ تافتلالا مدعو ةلفغلاو نئارقلا ءافخ َّنِإ :لّوألا قرفلا
 .ليلدلا ةيليلد يف شدخي ال لكلا دنع وأ ريثكلا

 عباتت نم نبال 224تيبلا لهأ ةسردم جهنم يف َّنِإ - :نايبب كلذو
 رمألا ةياغ ةلدأو دعاوقو نيزاومو نئارق قفو ةيفخلا ليلادملاو تالالدلا

 دنع اهتغ الو فغمو اهنلإ :تفتلم ىنغ نوكت نق نيزاوملاو دهاوشلا هذه

 دقت |مك ليلدلا ةيليلد ىلع رثؤي ال ءافخلا اذه لثم َنإف لكلا وأ ريثكلا

 ل ةيركمب ديف ا جيلا اذه نأو::ةقياسلا ثحابملا يف هليصفت

 .اهدوجو نم ٌدبال ِهّنأ اَلِإ فرعلا ىدل وأ لكلا وأ بلغألا ةردق بسحب

 رمألا مهدنعو .كلذك مهدنع رمألا سيل  :نييوثادحلا ةسردم َإ

 يف مزجلا ةجرد ىلإ هنونبتيو رثآلا هيلع بتريو لامتحالا ءادبإ فرص درحب
 .25تيبلا لهأ ةسردم سكع نايحألا نم ريثك



 00 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 مدخلا سالو نوضت رب نونا اللا ةبرزلم تهتم قف :ناتلازورفلا

 ةقحالتملا يناعملا ىلإ مهلصوت ةكرتشم دهاوشو دعاوقو نازيم ىلإ

 دعاوق دوجوب مهفارتعا مدع مدع ىلع لدي اذه مهضفرو «ةبقاعتملاو

 ىدافملاو لامتحالا ءادبإ رادقمب اّلِإ فالتخالا دنع اهيلإ نوعفارتي نيزاومو
 ها ةيساحملا تناك اذإ راكفألا ةبساحم تابعت نوضفري كلذك

 اّلِإ ءضوفرم ةبساحملا نم رادقملا اذهو كلذب مهعم مّلسُت نحنو «ةوقلاو
 - :مهل لوقن اننأ

 الع ءلمعلاب لمعلا بساحي ملثم ركفلاب ركفلا ةبساحم نم عناملا ام
 اذه نإ اهب نولمعي ال فسأللو مهنكلو ركفلا قالطإ ةيرح نوعّدي مهنأ

 بترتي ريخألاب اذهو ءرخآ نولب ركفلا بابل دس هعقاوو راعش عفر درجت

 ةيركفلا ةبساحملا باب حتف نأ حض ذاولا نمو ءركفلا قفآلا سبح هيلع

 لع فدا راعش دوعفريو نوعدي ويلا راكفألا ةعسوتا ىلإ يدؤي

 ةنراقم اناقلت رضي وي خلا راكفألا ىلع حاتفنالا اذهو «ى رخألا راكفألا
 ةمكاحملاو ةبساحملا نازيمب ةنزاوملا ىلإ يدؤت ًايئاقلت كلذك ةنراقملا هذهو

 مازهنالا لويز ةميخو ةجيتن جتني باب اذكه لثم دسو كرتو ةيركفلا

 حتف ةيلوؤسم لّمحت مدعو لاجملا اذه يف نيثحابلا ىدل يركفلاو يسفنلا
 .ةفلتخم عئارذ تحت بابلا اذه

 تاينسلأالا ةسردم نم سكعلا ىلعف  :ٌةئتيبلا لهأ ةسردم امأ
 الإ و ءايركف اهسفن يف ةركفلا مكاحت الو ركفلل ةيرحلا قلطتف نييوثادحلاو

 لمحت نأ ىلإ ًافاضم ءيركف طمنبو ةيركف بادآب ةركفلا بساحت لقألا ىلع
 لكلا َّنِإف اهنع ديلا عفرو هنع يلختلا نكمي الو هنم َدبال ٌرمأ ةيلوؤسملا



 تايصتيحلاو ةيالزلا قوما ريسيفت كا علا 0

 ةركفلاب ركفلا ةبساحمب لقأ ال بساحيو ك90تيبلا لهأ ةسردم يف ُلأسُي

 ثحبلاو دقنلاب ملعلا ةايح ّنأو ؛ةيضق دولا يف دِمُي ال اولاق امك دقنلا ّنإف

 .252طتيبلا لهأ ةمئأ تاملك يف َدَرَو اك

 يو نأ 7 ا ّق رفلا

 .رخآلا

 ن1 ةددرف مسالا قووتادطا ءارآ نذإ

 .دحأ اهكلتمي ال ةقيقحلا لوقي نم :هنم-١

 .ةفلتخملا فارطألا نيب ةعزوم ةقيقحلا لوقي نم :مهنمو- ١

 دحأ اهشوانتي ال ةقيقحلا نأب  :لوقي امبر رثكألا وهو - :مهنمو ٠

 نآمظلا هبسحي ةعيقب ٌبارس ٌدبز نوكي ُدق فارطألا ىدل نوكي ام لك اَِّإَو
 .اءاف

 يأ ةطسفسلا ىنعمو  ّىطسفس جهنم نييوثادحلا جهنمف هيلعو

 ءيش اذهو  ءيش لكل ليلد الب ضفرلا نع ةرابع كيكشتلاو كيكشتلا

 ريغ ٌرمأ يلاتلاب اذهو يملع ليلد ىلإ دنتسي ال راكنإلاو ضفرلا ّنِإف مومذم

 لك نع لاؤسلاو ءيش لُك يف بيقنتلا راعش نوعفري اوناك نإ .يملع

 هيلعو هب نوككشي مث راعش درجم هنوعفري اذه نأ اّلِ ثومحم اذهف ءيش

 هيمو ادئاءارعلا هدعت نم ملام لو ءارألا ودعت نوارخع َن ريادخا وين

 .ةعيقب بارس وه هتزوحب ام دحاو ٌلُك نأ ىلع لدي مهفلا



 ل ل ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفقلا

 ةقيقحلاب يه تاينسلألا ةسردم اهعفرت يتلا ةيبسنلا ةيرظنلا اذكهو

 ال ةقيقحلا نأو .ةيكيكشت ةيطسفس ةيبسن لكشب فسأللو اهنوحرطي

 كّنَأ ةجحب ءرخآلا فرطلا عم مكاحتت الو  ّرَم اك  ناسنإلا اهكلتمي

 ديرُت اذام تنأف قيقحلا نم ءازجأ مهيدل نيرخآلاو ةقيقحلا نم ٌةزج كيدل

 ؟ءيش يأب همكاحتو هنيادت نأ

 ةيلوؤسمالل جهنملا اذه اودّنجي ْنأ نوديري نييوثادحلا نأ ملعي انه نمو

 ال مهو نيدتلا وه دهعتلاو مازتلالا َنأل ؛نيدتاللاو مازتلااللاو دهعتاللاو

 نم ّطمن اذهو «ينيداللا جهنملل فيظوتلا نوديري اَّنِإو كلذ نوديري
 ا ل

 كلسم ىلع ةيوهلا عييضت مزلتسي رخآو ظاحلب اذهو «تباوثاللا ىلع
 .رخآ ٍنولبو طمنب ةيوهلاب فافختسالا وأ ةثيدحلا تايوثادحلا

 لكلا ةيؤر مهدنع مهف اهيلع دمتعي ال ةيطسفس مييدل ةّيبسنلا نإ

 ردصت ْنَأِب لبقي دحأ ال ِهّنأل ؛هيأرب رخآلا فرطلا نيادّث ال هيلعو ةحيحص
 تنأو «هيأر هل اذهو ؛يأر ةلأسم ةلأسملا ّسيل عقاولا َّنأ اّلإ هيأر ىلع كيأر
 .خلا ... و كيأر كل

 ثحبلا اذه يف ًايتعت نوسبلي فيك فصنملا ققدملا لمأتملا اهّيأ رظنا
 .ةركفلا صخشلا ةيوه ال صخشلا وه ةركفلا ةيوه نولعجي ا(نأكو

 ركفبو اذه ركفب نولتي هنأو ءكاذو اذه كلم يأرلا مهدنع راص يلاتلابو

 نوووضتي ال اذكهو هسقن دعب ملعلا نولب يأرلا تولتي الواةسنفن ف كاذ

 .هسفن ٌّدح يف درجم ملعلا نأ نم

 نأ | ينعت ةيبسنلاو ةقيقحلا نأ نم 828تيبلا لهأ ةسردم فالخب



 تاكا و نالولا موش زيبفلو دع تا نب

 تاجرد ىلإ لصي هريغو تاجرد ىلإ لصي نيقتسملا طارصلا ىلع رئاسلا
 لصت ةقيقحلا ءاوتحاو طارصلا يط يف تاجرد كانه ْنذإ ءنودأ وأ ىلعأ

 هيلع علطيو لماكلا ملعلا هللا دنعو لفغي نم اهنع لفغيو لصو نم اهيلإ
 هكا ةيوضغملا نينطضلا "هذا نم فاش اهو ءاقت ل ةرهظياو قاع
 .نيعمجأ مهيلع هللا تاولص هلآو هيي يبنلا



 ويضطر ننسلا ةسزلكت

 ةيرظن ةمامإلا يف يفاشلا هباتك يف ركذ هلي ىضترملا كيسا أ مّدقت

 .[هريغ معت لب حيرصلا ىلع اهيف رصتقُي ال ةيجحلا ْنأ] اهدافم

 نظي يفرعم فارحنا هدنع ناك نم ىلع اّدر تءاج ةيرظنلا هذه امنأكو

 باتكلا نم ذخَوُي نيدلا ْنأو «ةحيرصلا ةلالدلا يف طقف ةرصحنم ةيجحلا َّنأ

 .ةجحب سيلف هادع امو ءطقف ةحيرصلا تالالدلا نم ةنسلاو

 ةيباهولاو ةيفلسلا  :لاثمأ ًايركف نوفرحنملا ءالؤه قار 1

 نيدلا نم سيل وهف ةجح نكي ل اذإو ةجحب ّسيل حيرصلا ريغ نأ امهريغو

 . ادخن رع : رومأو مزاول هيلع بترتت امم اذهو

 رهاظب نمؤملاو ملسملا نمؤي ْنأ بجي هنأ ىلع دّكؤي ميركلا نآرقلا |منيب
 رصتقي ال نأو ههءاشتمب نمؤي اك همكحمب نمؤيو هليوأتب نمؤي (ى نآرقلا

 اررج را لا لل ا لل

 ياا يع ا ينأن مويا و" ' 4 لو مل انو» نارمع لآ
 حضاولا نمو «ليزنت هل امك ليوأت هل نآرقلا نأ ت تبثت يتلا «تايآلا

 0 روهظلاو ليوأتلا - مهنم ّلكو يفنخلا روهظلا نم ىفخأ ليوأتلا

 ركفلا باحصأ نوسبحي فيكف هيلعو «ىضترملا ديسلا ةيرظن بسح ةجح

 .ةمامإلا يف يفاشلا هباتك يف )١(

 .ا/ ةيآلا :نارمع لآ ةروس (0)

 .6“ ةيآلا :فارعألا ةروس (*)



 تاكا و ةقكلولا سوح رتوفل نكد ممل "2

 حيرصلا صنلا ريغ يف ضوخلا ْنأ ىلع ضعبلا لكشي دق :لاكشإ

 .. و صّرختلاو نيدلاب بعالتلا بجوي رهاظلاو

 ىنبُي نأ اثم ٌدحأ لبقي الو ؛هسفن ٌّدح يف روذحم اذه نأ مَّلسُن :باوجلا

 ىلع ينظ سايقو بعالتلا ة ةيقودو ةيسدحو ةيناسحتسا رومأ ىلع نيدلا

 اذه نأ الإ حيحص ريغ هنأ مّلسُن ُهَلُك اذه .ةعنصتم ةفلكتم ءارآو ءاوهأ

 بل احم

 يب يصب يعل تايثإ نإ نم فورا إف

 جهنملا نع ًالضف يهقفلا جهنملا ىلإ اذه يِرَّسُي فسأللو مهضعبو

 ةحيرصلا تاياورلاو تايآلا ةلالد ىلع طقف دمتعي نأب نآرقلل يريسفتلا

 يهف ءافخ اهيف يتلا اهريغو يهقفلا مكحلا ىلع ةلادلا اََّنأِب بلطملا ىلع

 .. ةدئاز ةنوؤمو ةفلك ىلإ جاتحت اهَّنأل ليلدب تسيل

 ين يرهاوجلا نسح دمحم رهاوجلا بحاص هلاق ام كلذ ىلع دهاش ريخو

 .[ةمئاق هقفلل تماق ام طقف حيرصلا ىلع هقفلا ينبول]

 قرف دجوي ِهَّنإف صنلل ةيحطسلا ةءارقلا ىلع دمجن ال نأ انيلع نإ
 ةةءايبنألا ديس تافص نم هذهو عنصتن الو صرختن الو فلكتن ال نيب

 ؛هبر نم هيلإ ىحوُياَّنإو هسفن نم ءيشب أدبي الو نيفلكتملا نم ناك ُيمن

 اذه كو نإف ءلطقت ايرهاظ اريظع نوكرو تلا رهاظو اه دمعت نأ نيو

 |ك «ليلد بجومب الإ تابثإلا يف ةيمومعال هنأ نم مدقت امك حيحص ريغ



 0 ا 011ب-ب-7 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 .تابثإو ليلد بجومب الإ يفنلا يف ميمعتال

 ب :نيمنسقا لإ وسقتت 7: ىضترللا نجلا ةيرظننإ :ةصاالخلا

 رمألاو حضاولاو يلجلا روهظلا يأ ةقّيضم ةيجح :لّوألا مسقلا

 مراصلا باقعلا انه ةيجحلا نم دارملاو ءلاهمتساو يورت هيف ٌسيلو زجنم

 .خلا ... نسلألا سرخي يّدح ٌطابضناو

 ةعسوم ةيجحلا يأ يفخلا روهظلا يأ ةعسوم ةيجح :يناثلا مسقلا

 نع ةيجحلا ىفن يذلا هريغ فالخب ىضترملا ديسلا دنع ةجح ىهو ةعسلا
 .طقف لّوألا مسقلاب اهرصحو يفخلا روهظلا

 لمأتو ربدتو لاهمتساو يّورت اهيف يتلا يه :ةعّسوملا ةيجحلا ىنعمو

 .يفخلا روهظلا يف اك

 ميركلا نآرقلا داتعا يف ة2!نينمؤملا ريمأ هحرش يذلا رسلا اذهو
 ةلهم اهعم ةيجح : رع ورعتلا نا قف نتيرعتلل نلفرلا كنس يرق

 .باقعلاب اولجاعي الئل دابعلاب ةفآرو يورتو

 ريثكلا نإف ليلدو ةجح اهنوك نيبو ةلهملا دوجو نيب ينانت دجوي الو
 ةلهملا دوجو نيبو ةيجحلا ليلد نيب يأ - امهنيب يفانت دوجو نظي فسأللو

 ناك ول يأ ًامراص هنوكو ًاليلد اذه نوك نيب ةمزالم دجوت الف هيلعو
 امهنيب ةمزالملا دوجو نم ضعبلا همهوت (ى ال  ًاعطق كانه ناكل ًاليلد كانه
 ةفسلف ىلإ هتالك يف ةيانينمؤملا ريمأ هيلإ راشأ ام حيحصلاو .حيحص ريغ وهو

 .قيضم عطقو ,عسوم ٌمطق  :نيمسق ىلع ةيجحلاو عطقلا نأو ةيجحلا



 تامكحلملاو ٌييالولا ٌتمومأ ريسفتف 00-2-2222 ممم ممم معمم نأ

 هيفو ٌمفانو ٌحجان يوبرت يميلعت ماظن يه  :ةعسوملا ةيجحلا َّنأو
 .اهلك رومألا يف قفرلا بحيو دابعلاب قيفر ىلاعت هللا نأو قفرو يورتو ةلهم

 !! ءيش ىلع نيللا عضو ام  :ةكمامإلا هلاق ام كلذ ىلع دهاشلاو

 .هناش الإ ءىش ىلع ةدحلاو ةدشلا تعضو امو هناز



 ظافلالل ٌةتباث مفص روهظلا له

 ؟ناسنالا كاردإال تفصوأ

 روهظلا نأ وه لؤاستلا اذه راثُي .هماسقأو روهظلا نع ضوخلا لبقو

 دنعو «يلجو حضاوو صخش دنع اروهظ روهظلا نوكي نأب يبسن ٌروهظ

 خلا ... و نيرسفملاو ءاهقفلا دنع ةيبسنلا تاروهظلا ةلأسم ىلجتتو

 تاروهظ ةرئاد نع فلتخت تاروهظ ةرئاد مهيدل ةصاخ ءاهقفلا نإ

 كلانا تلح تاون ارحم اوف اي دم | .ذ را ذاق هرم

 هانعم اذهو ءمهريغو ءاهقفلا نم هريغ اهيلإ تفتلي ال ام ينيدلا صنلا اذه

 روهظ وهو رخآ صخش ىلإ صخش نم فلتخي يبسن ٌروهظ روهظلا نأ

 يفخلا روهظلا اذه نم طبنتسي ْنَأ هيقفلا عيطتسيو ةجح نوكيو يفخ

 راحل روزا لي ما را طاع را ل اح

 .هبر نيبو

 ءاهقفلا ضعب مكح نم بجعتيو برغتسي ءاهقفلا ضعب ىرت اذلو
 الإ هيلإ تفتلي ال هنأو رهاظلا ريغ ىفخلا ىنعملا اذه رهظتسا فيك هنأو

 .نيديدش هابتناو تافتلا ىلإ جاتحي هنأو مهنم يدحوألا

 ةيقالطا ةفص ّسيلو سنن روهظلا نأ نيبتي اذه لالخ نمو
 ةسردم ىلع ةيمالسإلا سرادملا ضعب هتراثأ لؤاست وأ لاكشإ كانه



 تايكتحلاو :نالولا يوما زكسسفل تس عا مام ا ايما 4

 - :هلصاحو هي! تيبلا لهأ

 نم مهأ يهف عورفلا ناكرأ مهأ نم ةمامإلا نأ نودقتعت مكنإ

 ةحضاوو ةنيب نوكت ال فيكف خلا ... و ةاكزلاو جحلاو موصلا و ةالصلا

 .ىرخألا نيدلا عورف ناكرأ ةيقب ةنّيبو حوضوك

 انثالع دحأ وهو ةىدهلا ملع ىضترملا ديسلا باجأ :باوجلا

 ريمأ ةمامإ ةلدأو ا وعر درب :ناروهظ روهظلا نأ راربألا

 روهظلا مسق نم 0تيبلا لهأ ةمئأو ةبلاط يبأ نب يلع نينمؤملا
 ةيمح وهف ؛ةتياصوو 38 لع ةمامإ لع ةيعطق يقي ةينيقي ةّلدأ كانه َّنِإو يفخلا

 اديس رفكلا طباع لال ""!ةيهلمالا بهاذملا ضعب ريفكت مزلتسي الو
 ةنسلا اذكو «ةينارقلا تايآلا يف ًايلج هروهظ ناك ام دوحجو راكنإ وه

 .ةيوبنلا

 مزلتسي الو بجوي الف يفخلا روهظلا مسق نم هروهظ ناك اذإ ام
 بجوي كلذ امنإو ؛مالسإلا رهاظ نع مهجارخإو نيملسملا ةفاك ريفكت

 ولو مالسإلا تعن ىلع مهؤاقب اَّإو مالسإلا بلس ال مهنع ناهيإلا بلس
 ريغ ىرخألا دالبلل نوحتاف نيملسملا نأ رابتعاب مالسإلا رهاظ بسحب

 ةمرح مهلف هيلعو «مالسإلا ةعقر عاستاو ةملسم دالب اهلعجو ةيمالسإلا
 دا جاو هدول رح حو حاب

 ا تاق ىرخأ ةقيقحو رخآ بلطم ناييإلا 93 الإ

 ةقيقحو رهاظ ريغ 274 مكيوق يف ُن رامإلا لخدُي نلو الس واق كلو 8 ١

 .ىضترملا ديسلل يلامآلا باتك )١(
 ١5. ةيآلا :تارجحلا ةروس (0)



 000 0 0000 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 .مالسإلا

 نينمؤملا ريمأ ا ا نشا وأ ركل اريك نإ :لاكشإ

 ىلع ةيعطق ةينيقي د ةلدأ مكدنع ناك اذإ هتياصوو ف ّ هيلطبلاط يبأ نب يلع

 ؟ الكا هتمامإ

 مكحُ رخآلا فرطلا هركنأو يعطقو ينيقي وه ام ّلُك سيل :باوجلا
 ركنملا نوك رخآ طرش كانه لب «نيدلا نع هقورمو هدادتراو هرفكب

 هيلعو .هرفكب مكحي كاذنأ هب حّرصم يلجو يعطقو ينيقي رمأب دحاجلاو

 هب حرصم ًاينيقيو ًايعطق ليلدلا نوك عرف دادترالاو رفكلاب مكحلا نوكي
 بترتي ال نإ ًاينيقيو ًايعطق ناك ْنِإو يفخ رمأل ركنم ركنملا ناك نأب الإ
 لهأ جاهنم وه اذه رفكلا هيلع بترتي ال هراكنإو هدوحج كلذ لع
 ىسايسلا هقفلا ديعص ىلع ءاوس وأ نآرقلا ريسفت ديعص ىلع ءاوس هءتيبلا

 ْ .خلا ... وأ يعامتجالا وأ

 ةيمالسإلا بهاذملا باحصأ همهفي ْنأ عيطتسي ال ام فسألل اذهو

 ديعص ىلع وأ يركف ديعص ىلع يمالسإلا شياعتلا ماظن 2 ىرخأألا

 .خلا ... و سوفنلاو ءامدلاو لاومألا ةمرحو نيدم وأ يقوقح

 ضيرعتلا نيبو ٍلجلا روهظلا يأ حيرصتلا نيب قرفلا نوكي هيلعو
 بسحب ًاقرام ركنملاو دحاجلا نوكي ال ضيرعتلا يف هنأ يفنلا روهظلا يأ

 .حيرصتلا فالخب رثكأ ةصرف ىطعُيو لهمُيِهّنإف رهاظلا

 ةجح يهو روهظلا مسق نم يه 84/تيبلا لهأ ةمامإ لئالد نذإ

 اذه يلجنيو نيقيلاو عطقلا نم مكارتي هّنإف ءأيفخ روهظلا اذه ناك ْنإو

 ةريصبلاو راصبألا نع فعض نم هيف رذعيو «ةريصبلا يوذب يفخلا روهظلا



 تتاح و ةىالولا :فوفأ زاكتقت ديما لا ىلا

 :نهيخ ادوهج ادب ألو

 مسق لالخ نم ةصيوعلا ةلكشملا ذه لح يي ىضترملا ديسلاف هيلعو
 ؛سانلا ماتف اهنع لفغ نو ٌةجح هنأو ليوأت مسق نم ّسيلو يفنلا روهظلا

 .يعطقو ينيقي هنأ يناني ال ايفخ روهظلا نوكو

 ريغ معت لب حيرصلا ىلع رصتقت قت ال ىضترملا ديسلا دنع ةجحلا ْنذإ

 .حيرصلا

 يفخلا روهظلا َّنأ نم ىضترملا ديسلا هركذ امل تاديؤملا ضعب ركذنو
 - :يهو «ليوأتلا مسق نم ّسيلو ةجح

 ةيلهاجلا نمز نم  رعاش وأ بتاك  يبدألا دقانلا هداتعا ام :ًالوأ
 تاقباسملا يف ءابدألاو ءارعشلا نيب يرجي ناك امو ظاكع قوس مايأو

 ال اتاكن نطفتيو بتاكلا وأ رعاشلا فقيو نوقباستيو نورابتيو ةيبدألا

 رع راق را ئاتن ىلإ لصيو هقباسمو هليمز اهيلإ تفتلي

 لك نِإف ءرضاحلا انموي ىلإ مالسإلا نمز ىلإ :تاعوطقملا ةيقب نم حصفأو

 اهيلإ تفتلي 1 ناك ْنِإو تاروهظلا مسق يف جردُي يبدألا دقانلا هرهظتسي ام

 .راثآلا اهيلع تبتُرو سانلا نم يدحوألا الإ

 سيل روهظلا ةيجح نازيم َّنأ رهظيو قرفي ُهَلُك اذه لالخ نمو
 لهأ لقأ وأ فصن وأ لج ىدل ىنعملا اذه زورب وأ يوغللا فرعلا ميكحت

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةيتآلا ثوحبلا لالخ حضتيس رخآ ءىيش نازيملا لب ةغللا

 باحصتمسالا ةّلدأ َّنأب :لوصألا ملع يققحم نم ةلمج هركذي ام - :ايناث

 امهر الك رعلا نأ ةووكذب مهنأ الإ يلزألا مدعلا باحصتسال ةلماش



 0 0006 ,يسفتل 000 0 اصفلا

 تاباحصتسالا يقاب هيد لموع  ةياحمكالا ةيهام يف ةيلاكشإ ال

 يفخلا باحصتسالا اذه لثل باحصتسالا ةّلدأ لومش نكلو رحألا

 .مهنع يفخو ضعبلا ىلع بعص

 بجي مهمالكو 0تيبلا لهأ تاياور نأ مهضعب روصتي كلذلو

 ةضماغ ةيعانص ةيليلحت ةيدعاوق ناجي نشف اذإ ام «سانلا ماع مينا

 ةحح روهظت سبل اذه لكم نإف ةرت

 نم نيعم ٍنامز يف ىنعملا ةيلج روهظلا تالاح ضعب ظحالن اذكهو
 اذه مهدنع نوكي ٌليج نيعملا نامزلا كلذ دعب يتأي ْنكلو تاياورو تايآ
 .ًايفخ لجلا روهظلا

 أطخ ىلع ءالؤه دنع ةمالعرهظتسُلا ىنعملا ضومغ لكشُي يلاتلابو
 .راهظتسالا اذه

 يف قئاقحلا ةّلدأ.وأ 258تيبلا لهأ ةمامإ ةّلدأ تناك اذإ :لاكشإ
 .ءافخ هيف ضيرعتلا نأ مولعملا نمو حيرصتلا ال ضيرعتلا وحنب نآرقلا

 ؟حيرصتلا مدعو ءافخلاو ضيرعتلا يف ةيجح يأ هنأ روذحم مزلي هيلعو

 .هباوجو هعفر ىلإ تافتلالا نم ٌدبالف ةروطخلا غلاب ٌرمأ اذهو

 قرفلا نم  ةصاخلاو ةماعلا - ًاعيمح تفتلن ْنأ ٌدبال :باوجلا
 صنلاو حيرصتلا ىلع ةروصقم تسيل ةيجحلا نأ ىلإ ةيمالسإلا
 نكت 11 ْنِإو روهظلا تاجرد لكل ةلماشو ةماع ةيجحلا اَّنإو ءالك«حيرصلا



 كا ريكححلاو ةفذلولا قويا وتقتل صك تا كت كاع 01

 ا و ا وادا 0

 قثوملا ربخلا حرطو حيحصلا ربخلا ىلع دامتعالاب روثأملا ريسفتلاب نيرسفملا
 ضيفتسم ريخ فيعضلا نم لكشتي دقو ... و ضيفتسملاو نسحلا ربخلاو

 انقيضو انسبح ول ام فالخب «هيلع رثألا بيترت يلاتلاب نكميو رتاوتم وأ
 .قيض يف عقن فوسف حيحصلا ربخلا ىلع ةيجحلاو رابتعالا ةرئاد

 ًاضيأ طقف روهظلا ةلالد ىلع ةيجلا رصقو سبح َنإف ماقملا يف كلذك
 .ةريطخلاو ةئطاخلا تايعادتلاو مزاوللا نم هيف

 وأ نيعفتملا 0 0 نييداملا نم 1 3

0 

 يعطق ليلد رخآلا فرطلا دنع ناك اذإ الإ ريغلل ةباجتسالا 00

 .[الف الإ ةشقانملل لاحم كانه ناك ْنِإ هشقانت كاذ نأف ينيقي

 صلختلاو هعفد نوعيطتسي ال لاكشإ مهيلع لجستي فوس نأ الإ

 مكجاهنم ءانب يف مكسفنأ نورذعتو نولحتست فيك :هلصاحو «ةنم

 ليلد هدنع نوكي نأ ٌدبال هّنأب نيرخآلا نوبلاطت |منيب نظلا ىلع مكراسمو

 مزتلي نم لَّوأ ضورفملا راعش اذكه لثم عفري يذلا نأ ًالع «ينيقي يعطق

 .هوعفارو هتلمح مه هقبطيو هب

 نأ نأ قم ٌدبالو تايساسألا نمو ّلصأ وه نيقيلا نأ مَّلَسُت معن
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 ةيضرألا ةايحلا يف رذعتم وه لب ًاحيحص سيل هوعفر ام :باوجلا
 نيقيلا نأ انركذ «هوعفر نيذلاو هتلمح مهن هنع لخت نم لوأو ىشبلا ةايخو
 مه لب ءحيحصب سيلف ليصافتلا َلُك يف لصأ هنأ اًمأ لصأك هب مّلسُن

 وا يور يريم وو يا

 .نيقيلا ىلإ





 ةيبرعلاّة خللا يف تلالدلا ّنيِجح

 .ةنسلاو نآرقلا يف يظفللا لاعتسالا ماظن ثحبم يف ضوخلا لبق

 يف ةلالدلا ةيجح نأ يف ًالصفم ضونخلا نم نبال ضيرعتلا ىلع ٌمئاق هنأو

 مأ يلجلا روهظلا ةجرد ىلع رصتقت له ةنسلا نمو نآرقلا يفو ةيبرعلا ةغللا

 ؟كلذ نم معألا وه ام ىلع مأ يفخلا روهظلا

 :نايبست نارمأ ءافخلاو حوضولا

 رومأو ةيبسن رومأ كانه :لاقي اذامل :هّنأ ناهذألا يف رودي ًالاؤس كانه

 ؟ةناغ ةقلطم

 ىعدملا سيل هنأ ميركلا عبتتملا ثحابلا رظن تافلإ نم ٌدبال : :هحيضوت
 ءافخ وه نوطبو ءافخ لُك َنأو ,يبسن روهظ وه روهظ َلُك ْنأ ماقملا يف

 .ءافخلا اذكو «قلطم روهظ هضعبو يبسن روهظلا ضعب ا(َّلإو يبسن نوطبو

 َّنِإو ءنآرقلا يف ظافلألا ةلالد لامعتسا ماظنب ًاصتخم سيل رمألا اذهو
 ريغ وأ ةتحب ةيلقع يناعم وه يذلا نآرقلا يف يناعملا لامعتسا ماظن يف ىتح

 .ةريثك كلذ ةلثمأو ةيلقع

 حبصت فوس هَّنِإف مولعلا نم ملعب ًاريثك ناسنإلا لاغتشا ةلأسم :اهنم

 ةيرظنو هيلإ ةبسنلاب ةيهيدبو ةمولعم ًاقباس هيدل ةلوهجملا رومألا نم ريثك
 سق اذه لثم ىلعو ... ملعلا اذهب لغتشي ل رخآ صخشل تقولا سفن يف



 تايكححلاو :ىالولا ةفومأ وكشفت هوسات اع تاو ص سا دام قلل

 سدح ةوق تدادزا اهتعقر تدادزا املك تايب.دبلا ةليصح :ىلاتلابو

 .رثكأف رثكأ حبصي ةيرظنلا رومألل همهفو ناسنإلا

 كاردإلا ظاحلب تافصو ةيبسن ٌرومأ ءافخلاو روهظلا نإ :ةصالخلا

 .ةيملع قئاقح تسيلو «ةيكاردإ ىوقل

 اهنأ وه ةينيدلا تالالدلا قاطنتسا يف ةينيعلا قئاقحلا يف طبضنملا َّنأو

 اهيلع رثألا بيترت نكمي ةجحو ةجيتن ىلإ اهنم لصويو وسرت نأ بجي

 اهئوض ىلع ىتح ةجحو ةمهم ةجيتن اذكه ىلإ لوصولا وه مهملا
 جهنم ىلع ةهجوملا تالاكشإلاو تاهبشلا نم ريثك باوجو لح نكمي
 ناهذأ مومع ىلإ اهّجوم ْنكي 1 هنأو ةجحب سيل هنأو ءافخلاو ليوأتلا

 تالاكشإ اذكه لثم لحو «ةقيقحلا هيف ىعارُت ال نطبُم جهنم هنأو سانلا

 .نيعُم نازيمو ةطباض تحت ًاطبضنم نكي ام طابضنالاو ةلالدلا

 .اهنم دحاو ركذب انيفتكأو ذاتسألا اهركذ ةلثمأ دجوت )١(



 ةيووتلا

 ناينعم هل ًادرفُم ًاظفل ملكتملا ركذي نأ وه :ةيروتلا ضيرعتلا ماسقأ نم
 .دوصقم ديعب رخآلاو «ةرهاظ هيلع ظفللا ةلالدو دوصقم ريغ بيرق امهدحأ

 إو «بيرقلا ىنعملا ديري ملكتملا نأ عماسلا مهوتيف «ةّيفخ هيلع ظفللا ةلالدو

 ."'نطفلا الإ اهفشكي ال هيلإ ريشن ةنيرقب ديعبلا ىنعملا ديري وه
 ىلإ فسأللو ةلالدلا ماسقأ دحأ وه ءىشلاب ءيشلا نع ةيروتلا ْنذِإ

 ةيقاب اّنِإو رمثتست فيكو ثحابملا هذه اوقتفيو اوطسبي مل ةغالبلا ءاملع نآلا
 ةروصو لكشب نايبلاو ةغالبلا ءالع اهركذي اَّنإو «ةيلوألا اهتعيبط ىلع
 .ةعيرسو ةفطاخ

 بدألاو ةغالبلا ء ءاملع مهو بخنلا نم صصختملا ناك اذإ هيلعو

 َّنأ ىرخألا بخنلا يقابب فيكف اهليصافت ىلعاوفقي لو اهوبعوتسي؛ ةغللاو

 .تالالدلاو فارطألا ةيمارتم ةلسلس يهو اهتايلآ نم اورمثتسيو اهوملعي

 اوفقي 1 ًاريظنت نيصصختملا ةغالبلا ءاملع نآلا ىلإ :ىرخأ ةرابعبو
 .ةينآرقلا ةلالدلا ديعص ىلع ءارجإلاو ليثمتلا نع ًالضف ليصافتلا لك ىلع

 )١( .؟ج «لماشلا مجعملا ص١ ١ ١.





 رشبلل يرطف يهلإ ميلعت نايبلا

 ناستإلا يلح نآرلا لع نحيا نمحرلا ةروس يف نايبلا ةملك تدرو'

 وه نار رام اهيرتلو رع ركل يف رراالادعا 006 نيل ُهَملَع

 نع فشكت نأ ال بسانمالو ؟' ”نآرقلا سورعب ىمست يتلا نمخرلا ةروس

 نمحررلا وهو ةيلامجلا ىلاعت هللا ءامسأ نم مساب أدتبا اذلو ؛ةينيوكتلا ةقيقحلا

 ميلعت اهنأو نايبلا ةمعن يه هقلخ ىلع هب ىلاعت هللا َنْمَي يتلا معنلا لّوأو

 نأ يأ قطان نا ويح هنأ, ناسنالا رع عت نايبلا ادعو .يهلإ ينذل يرطف

 .هريغ نع ناسنإل زيممو صاخ ملعم نايبلاو قطنلا
 |ميسال اذه انموي ىلإ-ملاعلا تاغل نم ةغل يأ يف_ةغللا ءاملع لازالو

 ةيجيتارتسالا ةيبرغلا ثوحبلا بسحب تاغللا ةزجعم يه يتلا ةيبرعلا

 مولعلا ةقد بسانت ةيملع ةغل مظعأ لكشت ةيبرعلا ةغللا نأ ةيلودلا ةثيدحلا

 ةيزيلكنالا ةغللا لشف ريرقتلاو ةساردلا وهذه تتبثأ لباقملا يفو اهروطتو

 لك ركتبي قاسو مدق ىلع يملعلا ثحبلا يف طابضنالا قفاوت ال ةغل اهنأو

 ىلإ تعسوت نأ ىلإ ةغللا ملع يف ًاديدج ًايصصخت ًاملع ةيوغللا ثوحبلا نم

 .ةغللا يف مولعلا نم هللا ءاش ام

 همّلع يذلا ناسنإلا قلخ ىلع ريثأت هل ميظع ؛لاع ةغللا ملاع َنذإ

 ةغللا مولع يف فشكتست يتلا دعاوقلا هذه نأ حض ذاولا نمو «نايبلا يرابلا

 )١( نم تايآلا :نمحرلا ةروس ١ -5.
 ءالآ ةنيزب ةنادزم ةكرابملا ةروسلا هذه نأ .ةانعف نا رقلا نسوزغب :اهنع ريجتلاو (6)

 ةمظع ةعشأ عاونأب تاهابم اهلكف يملإلا لعفلاو ةيهلإلا ةقلخلا ءالآو نمحرلا
 .يحلإلا لامجلا
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 دنع ةلوهجم اهّنكلو ةدوجوم تناك دعاوق يه اَّنِإو ةعاسلا ةديلو تسيل
 برلا لبق نم اودٌوُز نيذلا رشبلا لهج ينعي الو ءاهنع لوفغمو رشبلا
 دعاوق قفو لوهم ماظن ينيوكتلا رمآلا اذه نأ ةغللاو نايبلاب ىلاعت

 تالالدلا ملع نأ ىلع ناهرب هسفنب اذه نو: ادخل ةدقعم. كال داعفو

 ثحب وه تاالالدلا ملع نأو ةغللا مولع نم يتوصلا ماظنلاو ةيفخلا

 نم اهلهجو ملع نم اهملع ةيمارتمو ةبقاعتم ةيملع سسأ قفو جاتنتساو
 فشكتت ةدوجوم قئاقحل ٌفاشتكا وه لب عانطصاو فلكت اهنأ ال لهج

 .ةدوجوم ريغ اهنأ ال رخآلا ضعبلا نع بجحتو ضعبلل
 ةيبرعلا ةغللا ءاملع هزجنأ ام َنأو «ٌمساو ٌباب ضيرعتلا بابف هيلعو

 ملعك ىرخألا مولعلا يقابو ةغالبو قاقتشاو فرصو وحنو ةغل ءاملع نم
 ًاعيمج مه ءظافلألا ثحابم يف قطنملاو ريسفتلاو لوصألاو هقفلا

 ناك اذإ يلاعت هللا ىلع مهؤازجو ةينضم دوهج نم ه هولذي ام ىلع نوروكشم

 ناّسنإلا َناَح نارا َملَع نّمْحَرلا ل ىلاعت هلوق كلذ يف انيفكيو «ىلاعت هللا وه فدملا
 0 ايلا هَملَع

 ةميظعلا ةيملإلا معنلا وأ زجاعملا نم نايبلا نإ :نايبلا ميلعت ىنعمو
 ةئمب هتقلخ لصأب ناسنإلا ىلع ىلاعت هنم قابس يف ىلاعت هللا اهفّدري يتلا
 .نايبلا همّلع ناسنإلل نآرقلا ميلعت يهو ةميظع

 مّلع ىلاعت هللاف .يهلإ عادبإ ىنعمب ملع ةغللاو نايبلا ملع ْنذإ

 ىلإو رشبلا زجع يتلا ةميظع ةموظنم نع ةرابع نايبلاو «نايبلا ناسنإلا

 يف برغلا ىّنح نآلا ةيرشبلا اذلو ؛اهزاجعإ رس فشكي ْنأ نم اذه انموي
 ةفسلفب اهنع نوربعي اذل ةيفسلف ةيزاجعإ ةينيوكت ةرهاظ  نايبلا هنأ ددص
 .حيحصلا وهو اياضقو رارسأو يبيغلاو ينيوكتلا بناجلا يأ تاينسلألا

 )١( نم تايآلا :نمحرلا ةروس ١ -5.



 ىلوألا ةدعاقلا جئاتنل صيخلت

 يظفللا لامعتسالا ماظن دعاوق نم

 نم  رهاظلاو ليوأتلا  ىلوألا ةدعاقلا يف اهيلإ انيهتنا جئاتن ةّدع كانه

 - :طاقنب اهصخلنو «يظفللا لامعتسالا ماظن دعاوق
 ع و

 .ليوأتلا لمشي روهظلل ديدج فيرعت ىلإ انصلخ :ىلوألا ةطقنلا

 يهو ةجيتنلا هذه ديفتسن نأ نكمي ةمدقتملا ثوحبلا لالخ نم :هنايب

 نيستا لفوويللا نأ

 ناهذألا مومع ىدل فراعتملا روهظلا وهو :صاخلا ىنعملاب روهظ

 .هباش امو هلولدمو ليلدلا ةلالد نم ردابتيامو

 لولدم يأ هنم داريو لّوألا نم عسوأ وهو :معألا ىنعملاب روهظ
 اه د و ويكي و بيا هيلإ لصي

 ىرخأ ناري ةاعسالا عم فلا مولعو بدألادعاوق نياوم ماظن لالخ

 ا ليوأتلا يف رثكأ ًالغوت دادزا املك ًاءافخ دادزا املكو ؛تاقبط مأ
 ءافخلا كلذ عفر ىلإ لصو هنأ لجأل كلذو روهظلا يف جردني وهف كلذ

 يف ةطبضنم نيزاومو دعاوق لامعتسا قيرط نعو ببسب لامجإلاو ماهبولاو
 ةيفخلا ةجيتنلا كلت ىلإ لصوتف خلا ... ةغالبلاو بدألاو ةغللا مولع

 .عيمجلا ىلع تيفخ ْنِإو اهرهظتساو
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 روهظلا ةيجح نم ءزج هنأو ليوأتلا ةيجح يف انجهنم :ةيناثلا ةطقنلا

 .. و بدألاو ةغالبلاو ةغللا مولع دعاوقو نيزاومل عضاخلا ليوأتلا َنأ وه

 قبط ىلع ليوأت هنأ ال تالالدو نيزاوم قبط نأل ةجح ليوأتلا اذه لثمف

 هَّنإف ةجحب سيل ليوأتلا اذه لثم نإف يأرلاب ريسفتلا هنع ربعي ام وأ ىوملا

 .لّوألا ال يناثلا ىلع يهف تناك ْنِإ نوعطلاو تالاكشإلاف يثبع جهنم

 ةغالبلاك مولع ةلمج يف نيزاوملاب هيلإ لصوي ةجحلا ليوأتلا :هيبنت
 ةيفخ يناعم فاشكتسا ىلع ةردقلا هنأ اَلِإ خلا ...و فرصلاو بدألاو

 ةطبضنم جئاتنب جورخلاو لامعألا ىلإ روغلاو فارطألا ةيمارتم تالالدل

 نيدهتجملا نع صاصتخالا ءالع ةردق نع موصعملا ةردق فلتخت انه

 مولع دعاوقو ةلالدلا نيزاوم يمارتب لصي نأ عيطتسي موصعملاف «ءاهقفلاو
 ىلاعت هللا هدوز اهب اهب مليو طيحيو ةعيرشلاو نيدلا ليصافت ةفاك ىلإ بدألا

 هلال ير ريولواخ نو لايصال كلن لك ىلإ لعق وللا ملعلا نم

 يأ .""" ملعلا يف » نوخسأرلاو هللا الإ ةليوأ ملعب اًموإ# نآرقلا كلذ ىلع ّصن ال

 يف يأ ملعلا اوتوأ يذلا نودص .ىف تانيب:تانآ وه نآرقلا تايآ ليوأت

 هللا نم يندللا ملعلا اوتوأ نيذلا رودص

 هيلع رفاظتت دودحم دح ىلإ الإ لصي ال ِهّنإف موصعملا ريغ فالخب
 دق ةمألا ءاملع نكت 1 لزانم ىلإ لصتل ليج دعب ًاليج ةمألا ءاملع دوهج

 يوذ ءاهقفلا وأ نيدهتجملاو ءاملعلا رئاس ىلإ ةبسنلاب اذه اهيلإ اولصو
 .ةينيدلا مولعلا يف صاصتخالا

 لك اَّنإو تاهباشتم تايآ هدنع سيل موصعملا َّنأ ىلإ ًافاضم اذه
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 .هريغ دنع ةهباشتم موصعملا دنع ةمكحم يهو تانيب تايآلا

 قيمعلا اهقمعبو هيدل ةرهاظ ةيفخلا يناعملا طقف تسيل موصعملاف

 19نينمؤملا ريمأ ةرايز يف َدَرَو كلذلو هيدل ةنّيب يه لب ءاهب ةطاحإلاو
 .«كبر نم ةنيب ىلع تنك كّنأ دهشأ» 25/0نيموصعملا ىقابو

 تحضوتو تحال وأ ترهظ هنأ ال هيدل ةنيب رومألا نإ : :بيرقتب

 رمألا هدنع موصعملاو ءرمألا لَّوأ نم هيدل ةنيب رومألا نأ لب ةهدبتم ةجردب

 ةأشنمو هلآمو هلصأ ملعيو هملعي لب هملعي طقف ّسيلو يبيدبو ني

 لالخ نم ءىشلاب ملعي يذلا موصعملا ريغ فالخب هنطابو هعجرمو

 .ايندلا ةايحلا نم ًارهاظ نوملعي اّنِإو نيب رمألا

 عمجلا يأ رهظي امو بيغي ام نيب هيف عمجتام وه نّئبلا يناعم دحأو
 نع بيغ بيغلاو «نيرخآلل ةداهشلا ىنعي «بيغلاو ةداهشلا ملاع نيب

 هل نيب موصعملا لب هل نابتسا يذلا ةداهشلا ملاعب لاع موصعملاف ؛نيرخآلا
 .ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف تانيب تايآ يه ةلزانلا نآرقلا تاقبط لُك

 ةقبط ىلإ هو عرق لطارحلاو ند ا موصحلا ْنْذِ

 0 000 ا رقالا مامإلا نع ةيلورلا يف اك

 . 3 [نييصلا ظفل نم هلك نيدلا تعرتتنال تش ع

 ماكحأ طابنتساو جارختسا ىلع ةردقلا هل موصعملا نإ - : تير

 تاو

 .يزيوحلل نيلقثلا رون ريسفتو  ينارحبلا مشاه / ناهربلا ريسفت يف ةياورلا (0)
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 رصحنت 1 موصعملا ةردق ْنأ حضاولا نمو ةدحاو ةظفل نم ةعيرشلاو نيدلا

 نيذلا هملعل مهنم رمألا يلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ هودر ولو] ةيآلل طابنتسالاب
 نآرقلا مهبولق يف نيذلا يأ ملعلا يف نوخسارلا ينعي ''"[مهنم نوطبنتسي

 .تانيب تايآ

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس ".



 سماخلا لصفلا

 تافتلالا ةدعاق  ةيناثلا ةدعاقلا





 تافتلالا دعاق

 :ىلع لمتشتو ةمدقم ١.

 .ةغل تافتلالا فيرعت +

 .احالطصا تافنل الا فيرعت <«

 .رومجلا دنع تافتلالا فيرعت «

 .تافتل الا ماسقأ نايب

 .تافتل الا ةدعاق ىلع نيرسفملا بلغأ زيكرت مدع ببس . ؟

 :تافتلالا ةدعاقل ةيقيبطتلا طباوضلا ."

 .لصولاو لصفلا <«

 .ريخأتلاو ميدقتلا +

 .ديرجتلا «*

 ١ .ءاهتنالاو ءادتبالا +

 .باوجلاو لاؤسلا <

 .ىرخأ ةروس وأ ةيآ يف ةيآلا مامتو ةروس يف اهضعب تايآ هنم +

 .مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةسردم يف ةرصنلاو ةرجهلا. 5

 .ينآرقلا يصصقلا درسلا .

 .تامولعملا مظن ملع لوح ةدئافق .

 .هطباضو قيبطتلاو يرجلا .

 .يقيبطتلا بناجلا ىلع اهيف رصتقي ال تاياورلاو تايآلا .ه
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 .ةيبلس راثآ نم اهيلع بترتي امو قايسلا ةدحو . 5

 .نييثادحلا دنعو نآرقلا يف ةيبسنلا .

 .ميركلا نآرقلا يف يغالبلازاجعإلا . 6

 .تافتلالا ةدعاقل كردمك مالسلا هيلع رقابلا مامإلا ةياور .4

 .هروهظو نآرقلا نوطب رثكت هفرعمو تافتل الا ةدعاق . ٠

 ظافلأ رهاظ حطسل مالسلا مهيلع تيبلا لهأ تاياور يف ةينايبلا تاجلاعملا . ١

 .ميركلا نآرقلا

 .ةيولوألاو ةيرمآلا ماقمو يهلإلا ملعملا نيب قرفلا. 7



 تافتلالا ةدعاق

 :4مدغم

 «ضيرعتلا ماظنب طبترت يتلاو يظفللا لامعتسالا دعاوق نم ةيناثلا ةدعاقلا

 ةدعاق يهو الأ ةمهملا ةيغالبلا ةدعاقلا وذه ليصافت يف لوخدلا ديرن الو

 اهدئالق ين ةطساولاو اهدونج ٌريمأ وهو ةغالبلا مولع لجأ نم تافتلالا
 ساسألا وه ضيرعتلا ماظن نأ ىلعديكأتلا لجأل اهركذن اّنإو ءاهدوقعو

 -ةغللا هذهب صوصحخم تافتلالا نإ كش الو نآرقلا يف يلامعتسالا ماظنلا يف

 .اهريغ نود ةيبرعلا يأ

 لبقُي ةراتف آلامشو ًانيمي ناسنإلا تافتلا نم ذوخأم :ٌةغل تافتلالا
 يأ اتافتلا ّيلِإ تفتلاو فارصنالا وه وأ ءاذك ةثلاثو ءاذك ةراتو ههجوب

 ""يوحن ههجوب فرصنا

 نويغالبلا ركذ «ةغالبلا مولع نم يناعملا ملع يف تافتلالاو :ًاحالطصاو
 :نيينعم هل

 وأ ًايوار وأ ًارعاش ناك ءاوس  ملكتملا لقتتيو تفتلي ْنأ :لّوألا ىنعملا
 ا اا وأ ًابيدأ

 نسر يم مح ل ال لقي نأ ,ةيقاثلا ىنعملا

 نم همسا زع يرابلا لقتناف .' 0 يلع مي منخول ين نإ حل

 .(تفل) ةدام ءنيرحبلا عمجم ()

 ا ةيآلا :سنوي ةروس (0)
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 - نيبئاغلا ىلإ نيملكتملا باطخ متنك باطخلا ريمض

 قرطلا نم قيرطب ىنعم نع ريبعتلا وه تافتلالا :روهمجلا دنعو
 ءاهنم رخآ قيرطب هنع ريبعتلا دعب  ةبيغلاو باطخلاو ملكتلا ينعأ  ةثالثلا

 ىضتقم نوكيو ءرهاظلا ىضتقم فالخ ىلع يناثلا ريبعتلا نوكي نأ طرشب

 َّنأل ؛حضاو اذهو «قيرطلا اذه ريغب هنع رّبعُي ْنَأ مالكلا قوس رهاظلا
 ىلإ ةبيغلاو باطخلاو ملكتلا بولسأ نم مالكلا لاقتنا وه تافتلالا

 .هئاغصإ يف أظاقيإو هطاشنل ةأرطت هديفيل بطاخملا هبقرتي ام ريغ رخآ بولسأ

 :تافتلالا نم تسيل ءايشأ ريسفتلا اذه يف لخدل ديقلا اذه ربتعي ملولف

 ايو مق ديز ايو ءلاجر متنأو لاجر نحنو «رمع تنأو ٌكيز انأ :اهنم

 ريمضب ةرات دحاو ىنعم نع هب رّبع امم خلا ... يديب ذخ ءرصب هل الجر

 ."'”بئاغلا ريمض وأ رهاظلا مسالاب ةراتو بطاخملا وأ ملكتملا

 نوكي نأ وأ « مدقتلا يذلا كلذ اّمِإ وه تافتلالا :يكاكسلا لاقو
 دنع تافتلالاف .رخآلا لدعف اهنم قيرطب هنع ريبعتلا رهاظلا ىضتقم

 . سكع ريغ نم هدنع تافتلا روهمجلا دنع تافتلا لكف ,معأ يكاكسلا

 نِإو مالكلا ىلإ تافتلالا نم نورثكتسي برعلاو :حاتفملا يف لاقو

 نسحأو عماسلا دنع بولقلا يف لخدأ بولسأ ىلإ بولسأ نم لقتنا
 يرق سيلأ .كلذب ءايرحأ مهو هئاغصإ راردتساب ًالمأو هطاشنل ةيرطت

 تقزم ال ؟مهاريجهو مهأبد فيضلل راشعلا رحنو «مهتيجس فايضألا
 يرفق نونسحي مهارتفأ ارح مه تحابأ الو ًايدأ مهل راودألا يديأ

 .7/85ص حاتفملا صيخلت حرش يف لوطملا 0



 ل يمس دم اخسولا ا ب اوم ساو تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 مالكلا َنإف «داريإو داريإو بولسأو بولسأ نيب هيف نوفلاخيف حابشألا
 بيطأو هحورل ًءاذغ ىهشأ  ةروصلاب ال ىنعملاب نكل  ناسنإلا دنع ديفملا

 .اط ىرق

 باطخملاو ملكتلا) ةثالث برض لصاح ةتس تافتلالا ماسقأو

 :نيرخآلا ىلإ لقني ة ةثالثلا قرطلا نم ًالك َّنَأل نينثا يف (ةبيغلاو

 :ىلاعت هلوقك  باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا :لّوألا مسقلا

 نم تفتلاف "”4 نيس كازو دب : كإ» هلوق ىلإ "*4 نيل 20
 ىلإ مالكلا يف بولسأ نم كولغلا نييفتلا ناك نود هباطخلا ىلإ ةنيعلا

 تافتلالا  لّوألا نم بولسألا ىلوأو لضفأ لّوألل فلاخم رخآ بولسأ

 . اهلك تافتلالا رئاس معي يناثلاو صاخ لّوألافباطخلا ىلإ ةبيغلا نم

 مث ءرضاح بلق نع دمحلاب ةقيقحلا ركذ اذإ دبعلا نإ  :هيف ةتكنلا

 .لابقإلا ةدش ىلع ثعبت اهنم ةفص لك يتلا هتافص ركذ

 ءلّوألا سكع وهو ةبيَعلا ىلإ باطخلا نم تافتلإلا :يناثلا مسقلا
 لصألاو 090ج بيع مب مهب نرحب كلاي نك اذإ ىتح» :ىلاعت هلوق هلاثمو

 بجعتلا وه مهريغل مهلاح ةياكح ىلإ مهباطخ نع لودعلا ةتكنو (مكب)

 لع ىلاعت رمتسا ولف « .مهيلع مهنم راكنإلا ءاعدتساو ,مهلعفو مهرفك نم

 .كلذ ريغ اهيف ليقو .ةدئافلا وهذه تتافل مهباطخ

 )١( ةيآلا :ةحتافلا ةروس ١.

 ) )6ةيآلا :ةحتافلا ةروس 0.
 )( ص ينميلا يولعلا ىيحي ديسلل زارطلا 576.

 )( ةيآلا :سنوي ةروس 7١ 7.



 تامكحلا 0 3

 يذلا للا او 9: :ىلاعت هلوقك «ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا :ثلاثلا | مسقلا |

 لاقو .هقاسف لصألاو ."74تيم لب ىلإ اقف اناَحَس 1 حال لّسْرَأ
 ىلع هيبنتلا :اهلاثمأو ةيآلا هذه ف (تافتلالا) هتدئافو :ىرشخرلا

 هيا ا ومس

 هللا لب اهي قاع هلق دج كشر 0

 .ةيصعملاب هسفن نع ا عفد 0

 'ةروكذملا تافصلا هب فصتا اهب عابتالا هقاقحتسا ىلع ممهيبنت :ةيناثلا

 .ةولتملا صئاصخلاو

 رق 2 | عقي مو ملكتلا ىلإ باطخلا نم تافتلالا :سماخلا مسقلا

 تنأ ام ضقاف) :ىلاعت هلوقب مهضعب هل لم ناقتالا يف يطويسلا لاق نإ

 لاثمك حصي ال اذه نأ اَلِإ 4 نري نم اإ9 :ىلاعت هلوق ىلإ . 904 ضاق
 .ًادحاو هب دارملا توكي ْنأ تافتلالا هطرش ّنأل تافّالل

 يذلا سكع وهو باطخلا ىلإ ملكتلا رف تافتلالا :سداسلا مسقلا

 لصألاو 6004 نوب هيو ينرطق يلا ب دبع ال لإ امو :ىلاعت هلوقك هلبق

 ُْق مالكلا جرخأ هَّنَأ هتبكت «باطخلا ىلإ ملكتلا نم لودعلاف (عجرأ هيلإ)

 )١( ةيآلا :رطاف ةروس 4.
 ةيآلا :فارعألا ةروس (؟) ١04.

 ةيآلا :هط ةروس (؟) 1/7.

 ):( .7/ا“ ةيآلا :هط ةروس

 )©( ةيآلا : سي ةروس 77.



 00 0001111 تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 مهل ديري هنأ امالعإو ًافطلت هموق حصن ديري وهو «هسفنل هتحص انم ضرعم
 . "هللا ىلإ مهتوعدو مهفيوخت ماقم يف هنوكل مهيلإ تفتلا مث .هسفنل ديريام
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 نإف «تافتلالا ماسقأ نايبو مالعألا تالك ضرع دعب :لوقأو

 :اهنم لصحتملا

 :نطاخ نفرخا عم هاطع هيجوتب ملكتملا لاقتنا وه تافتلالا لإ

 ىلإ هباطخو همالك لّوحيف ٌدعب همالك متتسي مو لوألا بطاخملا عم ملكتيف

 ىلإ لقتتي وأ لّوألا ىلإ عجري يناثلا عم همالك ممتسي نأ لبقو «يناث فرط

 .اذكهو ثلاث

 - ةمهملاو ةبعصلا ةيغالبلا ةدعاقلا هذه مامتهالاو ديكأتلا َدَرَو دقو

 هذه نأ الإ 84 ةمئألا يقابو ةكاطنينمؤملا ريمأ تاملك يف  تافتلالا

 بابسأ دحأ وه اذهو ءفسأللو نيرسفملا بلغأ اهنع لفغي ةدعاقلا

 مدقت مك هانعم تافتلالاف ءروسلاو تايآلا دارم ىلإ لوصولا نم مهقافخإ

 مث رخآ فرط بطاخملاو فرط ملكتملا اهتيادب ةدحاو ةيآ قايس يف هنأ

 لدبتي هسفن ملكتملا وأ عبار وأ ثلاث بطاخم اهبرو ٍناث ملكتم ىلإ لدبتي
 اهليذ يف وأ ا لا اذكو

 .ةدحاولا ةيآلا يف عطاقم ثالث نم رثكأ كانه امبرلو كلذك

 ًارمأ تايآلا نيب اًرع ًالضف ةيآلا يف قايسلا ةدحو رّسَممْلا بسحيو
 مالك ريسفت يف قافخإلا نطوم وه اذهو نيرسفملا رثكأ دنع ًابلاغو ًاعبتم

 كبس اهيف ميركلا نآرقلا تايآ نأ كيئتيبلا لهأ ةمئأ كلذ نيبي امك «هلل
 يفو ةصاخ ةلكاشلا هذه نآرقلا كبس ةقيقحلا يفو ةصاخ هلكاشو طمنب

 .777ص ؛١ج .موصعم نبال عيبرلا راونأ )١(
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 - :ةميظع دعاوقو ىزغمو مكح هيف ةلكاشلا هذهب نآرقلا كبس ةقيقحلا
 ىرج امو فسوي ةصق نم ةظا فسوي ةروس نايبل تضرعت ام :اهنم

 يبنلاو بوقعي ةايح عطاقم ق قئاقد نايب ىلإ ضرعتت مل اهّنإف هتوخخأ عم هيلع

 ةيريضم: تطل ماي لع ميرحلا نآرقلا رصتقا اّنإو ؛هتوخأو فسوي
 يبنلاو دي هناء ف سوي يبنلا ا رسام ب ياحب ةريطخ ةيفاطعنا

 .ةيزاجعإ ةغالببو كبسنم لكشب ة ةقباسلا ممألاو ًامومع ءايبنألاو بوقعي

 بوعشلل خيرأتلا بتك خيرات نع ميركلا نآرقلا خيرات قرف وه اذهو

 .عساش اهنيب قرفلا نإف تاراضحلاو ممألاو

 يتلا ءايشألاو نتملاو شماحلا ركذ ىلإ ضرعتي خيرأتلا بتك يف خرؤملا نإ
 .خلا ...و مظنتم مأ رثعبم لكشب ءاوسو اهم ثرتكي يتلاو اهب ثرتكي ال دق

 غدغدي ًايصصق ًايخيرأت ًاباتك نوكي نأ نم هاشاحف ميركلا نآرقلا ام
 نآرقلا امّنِإو ءالك ... و ناسنإلا يف رمثلا سح وأ ةيرعاشلا سحو ةليخملا

 ةساسحلا تاطقللا ىلإ طقف ضرعتي هّنإف ناسنإلا ةيمنتل ءانإو ركذلا باتك
 (َّلِإو .داسفلا لهأ لك ىلإ ميركلا نآرقلا ضرعتي ال ًالثمف ؛ممألا خيرأت يف
 .داسفلا لهأ نم ةريطخلا بطاخملا لهأ ركذ ىلع رصتقي

 مهنوؤشب قلعتي امو مهماسقأو ةنعارفلا نع خيرأتلا بتك امدنع اذكهو
 رصتقا نآرقلا |ةيب .. . و لت ٍليصفت لكشب كلذ لوح مالكلا اوطسب مّئإف

 ىلع ارطخ لكشت مهتايح يف ةرطخو ةساسح ةيلصفم ةنيعم دونب نابي ىلع
 .ءاوضألا اهيلع طلسو اهركذو اهجلاع عمتجملا

 يتلا ةريطخلا راثآلا عبتتي ِهّنأِب هصصق ّصق يف ميركلا نآرقلا زيمتي اذل
 ةسدعلا لاقتنا ةأجف ظحالن اذلو «ةياغلا ىلإ لوصولا يف ةمهم تافاطعنا امل
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 نادحاو ديدشلا نإ اذه ىديألل 51 يلم ىرتخا ىلاةلعقل نهال زفلا
 ءادحاو تايآلا وأ ةيآلا لاصتا قسن ناك نإو ةكرابملا ةدحاولا ةيآلا هذه

 نوبسحي مهو ةددعتم تاطقل ٌدهاشم ةدحاولا ةيآلا يف انل لقني نآرقلا اَّنإو
 .لّوألا دهشملا يف اولاز ال

 ةظحالم نع اولفغ نيفرطلا الك نم نيرسفملا َّنأ فسأللو هّنأ الإ
 نع داعتبالا ةجيتن كلذ لك ءرخآلا اهضعب عم دعاوقلا ضعب طابترا

 .22تيبلا لهأ تاياور يف ةدوجوملا ةّيملعلا تانايبلا ةظحالم

 «لوزنلا بابسأ ةدعاقو تافتلالا ةدعاق نيب قيثو طابترا كانه ًالثمف

 هللا ءاش ْنِإ هلحم يف ًالصفم يتأي لوزنلا بابسأ ةدعاق نع ثحبلا ناك ْنِإَو
 رخآلا اهضعب عم دعاوقلا ضعب طابترا نايب باب نم كلذ ىلإ ريشن هنأ الإ
 ددعت ةلأسم ىنبتي ال فسأللو مهضعب ًالثمف ةلصلاو ةقالعلا عون نايب عم

 كلت لم ىتح لب «ةددعتُم بابسأ اهل ةدحاولا ةيآلا ْنأو لوزنلا بابسأ

 لاحلاو .ببس نم رثكأ دوجو ىلع نونبي ال مّن اهتاملك بسحب وأ ةيآلا

 ةعقاولا وه ةيآلا هذه لوزن ببس نأ نآرقلا ءاّرق وأ نيرسفملا ضعب نظي دق
 نوكي دق تايآلا ضعب يف لاحلاو ينالفلا صخشلا وأ ةينالفلا ةثداحلا وأ

 را ةثداح وأ رخآ صخش اهطسوو ءصخش ةيآلا روص لوزن ببس
 ةيآلا تارقف نوكت ْنأب اذه نم رثكأ لوقن ْنأ نكمي لب ءثلاث يف اهليذو
 .رخآ يف اهطسوو «ةنيعم ةثداح وأ ةعقاو وأ صخش يف اهردص ةدحاولا

 .خلا ... و ثلاث يف اهليذو

 ةّيملعلا بلاطملا هذه لثل هيبنتلاو تافتلالا نع نيرسفملا ةلفغف هيلعو
 .ةريطخ ةيريسفت ءاطخأ يف مهعقوي ةمهملا

 نم ٍدَحأك نسل يلا ءاسن اإل بازحألا ةروس يف ءاج ام :كلذ حيضوت
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 04 4 حن أ رشي اكن أب بد

 - يي يبنلا ءاسن ىلإ اهجوم هيف مالكلا ناك ةيآلا ردص نأ ظحالتف

 يتلا ًالثم لمجلا برحك  برحل ال نكتويب نم نجرخت ال يبنلا ءاسن اي يأ
 ا ا او ا
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 0 ا يت ربو تيا لأ زا

 .تافتلا وحن اذه لثم نإ (مكنع بهذتل) باطخ ىلإ (نكتويب)

 بطاخي تايآلا ضعب يف ميركلا نآرقلا يف تافتلالل رخآ دروم

 دا د ا والا اال

 نب نمل َرآَدلا نس 01 ماع سو هللا ( نورصنو و وضرر
20 

 4م
 ةمطاف هتنيب امو «ميركلا نآرقلا تامحم نم ناتمكحم ناتيآ ناتاهو

 رمع-ٍناثلاو ركب بأ لوألا ةفيلخلا عم الادجو اهتبطخ يف ل ءارهزلا

 ."”؟راصنألاو نيرجاهملل سمخلا سيلأ  باطخلا نب

 )١( ةيآلا :بازحألا ةروس 77 77.
 ) )0ناتيآلا :رشحلا ةروس 48/-4.

 )"( .راصنألاو نيرجاهملا عم عنءارهزلا ةبطخ
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 كك يبنلا ةرتع انلو ىلاعت هللا ىلإ رجاه نم نيرجاهملا اَّنإ) :تلاق
 برل هيكييبنلا ةرصن سفن يه يتلاو ةبقعلا ةعيب يف تدِقُع يتلا ةرصنلاو
 ربدأو انعطاق نم ال ةءيبنلا ةرتعو هلوسرلو هللا ةرصن يلاتلابو نيملاعلا
 .«انع

 نأ ىلع ٌدهاش .74"2 مه نب نامل ردا او َنذلاو» :ىلاعت هلوقو
 تاياورو تانايب يف َدرَو ام ىلع ًءانب ةِقن بلاط يبأ نب يلع وه اهب بطاخملا
 ةرجحملا نم دارملا ّسيلو هيو يبنلا عم رجاه نم لّوأ 1! ِهَّنأب 8 تيبلا لهأ

 ةيفارغجلا ةرجه لا وه ةرجحلا تايلآ دحأ نوكت دق ىتلا ةيفارغجلا ةرجح لا ىه

 ةديقع ةرجه يه مالكلا لحم يف ةرجهلاب دارملا للا و ندبلاب لاقتنالا و

 ةيليذر سفن ةرجه يأ ةّيناسفن ةرجهو ةحلاصو ةقح ةديقع ىلإ ةدساف

 ةرهطم ةيوبن ةيوامس ةينايحو ديلاقتو فارعأو ةيليضف سفن ىلإ ةيلهاجو
 .ةحمسو ةلهس ةيرون

 راصنألاو ةرصنلا ىهو - :نآرقلا يف ةرجهلل رخآ قطنم كانهو

 يف تناكل طقف كلذ دارملا ناك ول اّلِإو ةيرسكعلا ةرصنلا اهنم دارملا سيلو
 الإ ًايركسع هورصنو ةءلوسرلا عم اوفلاحت ةيدوبي وأ ةكرشم لئابق اهتقو
 .راصنألاب اومسي مل مهن

 دهعتلاو دوهعلا ةموميد ىه راصنألا نم دارملا نوكيف هيلعو

 :ةرهاطلا هترتعو ُِفَييبنلا نم نيدلا لهأو نيدلا ةرصنل تابثلاو مازتلالاو
 ةرهاطلا ةرتعلاو هيجل وسرلا لذخو هللاب ذايعلاو هللا لذخ نم فالخب

 .راصتنالاو ةرصنلا فصو قحتسي ال وهف

 )١( ةيآلا :رشحلا ةروس 9.



 تاكل و ةقالولا ةمومأ ناوسفلو هناك هد ا تاع ا ام دل

 .دحاو بم بطاخملاو (مهلوزن ببس ناك رشحلا ةروس نم ناتيآ :ةصالنخلا

 يظفللا لامعتسالا ماظن دعاوق نم ةيناثلا ةدعاقلا :مّدقت ام صيخلت
 ةيانع ىلوت نأ بجت ىتلا ةمهملا دعاوقلا نم ىهو  تافتلالا  ةدعاق ىه

 فرت نأ ديالو ةعفلا ةيغاابلاذعا وقلا ماكل ةةساخ ةنرهأو

 اهّنأل ؛تافتلالا ةدعاق تابعشتمو دعاوقب ةطاحإلا نع انزجعب :ًالوأ

 عرفأو ةديعب فارطأ ىلإ ةيمارتملاو اهترئاد ةعسوتملاو ةبعشتملا دعاوقلا نم
 مالكلا بر ىلاعت قحلل نوكت (ّنِإ اهتسرامم ةردقو انيلإ ةبسنلاب ةبيرغ لبسو
 وأ ةرطيسلا نع رشبلا ةردق زجعت ةميلس ةسراممب هسراوي امدنع يذلا

 .اهم ةطاحإلا وأ زيكرتلا

 ماسقأ هل تافتلالا نإ كب هياط ت يلا لهأ تانايب يف درو ام نإ :اينأك

 رز ةادبلالا رقم دف رمش ند قات نيعح اه الاغا رقلا ل ليف

 دقو ءامهالك وأ امهدحأ ريغتي وأ رخآ ىلإ ملكتم نمو «رخآ ىلإ بطاخم

 فاصوأ اهيف ناك اذإ ةدحاولا ةلمجلا يف لب ةدحاولا ةيآلا يف فلتخي
 ءيش يف اهردص نوكي ْنأب روسلاو ةروسلا نع ًالضف «ةددعتم تادانسإو
 .ثلاث ءيش يف اهليذو ءرخآ ءيش يف اهطسوو

 ليلق ةيبرعلا ةغللا يف ماظنو ةدعاق اذكه لثم لامعتسا َّنإ :ًاثلاث
 ركذت نأ ناكمب ةبوعصلا نمف هلامعتسا ىلع ةرطيسلا يف ةردقلا ةبوعصل

 ديرت كّنِإ لاحلاو ءثلاث رب ربخو ٍناث ربخو لّوأ ربخ ركذت مث ًالثم أدتبم ةلمج

 .اذكهو يناثلاو لّوألا ريغ ًادتبم ثلاثلا يفو «يناثلا ربخلا يف أدتبملا ريغ ًادتبم

 نأ رابتعاب نآرقلا يف تافتلالا ةدعاق ةبوعص بابسأ دحأ لعل :ًاعبار

 اذه لعلو «هيلإ هبنتم ريغ يفخ لكشب لدبتيو ددعتي ميركلا نآرقلا باطخ
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 روسلاو تايآلا دارم ىلإ لوصولا نم نيرسفملا قافخإ بابسأ مهأ دحأ

 هذه رسما يعارُي نأ ميركلا نآرقلا ريسفت تايلوأ نم نإ رّسفملا ملعيلو

 نع ًادج اذيغب نوفا نامي خخ عفو الإو  تافتلالا  ةدعاقلا

 .نآرقلا ريسفت ةقيقح

 فوس ًايفح اهعارن ملو تافتلالا ةدعاق يف ًاّيلم ثكمن ىل اذإ ْنذِ
 اذكو «ةينآرقلا تايآلاو تاكنلاو ةيملعلا بلاطملا ىلإ لوصولا نع قفخن

 هذهب ماتهالا يف 250تيبلا لهأ ةمئآ تايصوت بسحب تاياورلا يف

 ىلع ٌسيلو هللا مالكل ريسفت وه نآرقلا ريسفت ْنأل ؛نآرقلا ريسفت يف ةدعاقلا
 تايآلا يف هسفنب تافتلالا ظفل درو نكي مل ْنِإو ءرشبلا مالك دح

 .هانعم درو امّْنِإَو تاياورلاو

 مث ًابطاخم هب بطاخي مالكب ملكتملا ملكتي ْنأ وه :تافتلالا ْنَذِإ
 هانعم اذهو خلا .. . مث ثلاث ىلإ مث رخآ بطاخم ىلإ هباطخ هجويو تفتلي

 فرطلا عم ملكتيف بطاخت نم رثكأ ىلإ ًاهجوتم نوكي ملكتملا باطخ نأ

 نأ لبقو ٍناث فرط ىلإ هباطو همالك لّوحبف ٌذْعَب همالك منتسي لو لّرألا

 نأ (ملع ءاذكهو ثلاث ىلإ لقتني وأ لّوألا ىلإ عجري يناثلا عم همالك ممتسي
 رخآ ىلإ فرط نم لاقتنالل تاهبنمو لصاوف لعجي مل هذه لاحلاو ملكتمل

 كلذ يف ةربخو ةبرد هل نكي مل نمف هدحاو قسنب همالكب ًالسرتسم انو

 «كلذك سيل لاحلا لعلو دحاو ًابطاخمو ًادحاو ًاملكتمو ًادحاو ًامالك هبسحي

 بطاخملا نود بّطاخملا لدبتي دقف «نيددعتم ىلإ هباطخ كوم ملكتملا ٌلعلف
 .ًاعم اهليدبتب وأ (عماسلا) بطاخملا نود بطاخملا ليدبتب وأ ملكتملاو

 رّسَمملا نع الضف نآرقلل ئراقلا شيعي ْنأ نم هل تيبلا لهأ رّذح اذلو



 تايكحبسلاو ةقكلولا ةعومأ لانش دج انعم كو اا و و مع ف

 . امهيلك وأ بطاخملا وأ بّطاخملا لدبت ىلإ تافتلالا مدعو ةلفغلا ةلاح

 مدعو ةيوفعلا ةلاح شيعلاو ةعونتملا نيوالتلا هذه ىلإ تافتلالا مدعو
 ىنعم ىلع ةيمهألا غلابلا اهريثأت امل نإف تاكنلا هذه لثم ىلإ تافتلالا
 .ةكرابملا ةينآرقلا روسلاو تايآلا

 نآرقلا بيكارت يف سرا ميظعو ميدب نيف تافتلالا ةدعاق ْنَذِ

 اهّئإف لوزنلا بابسأ يف ًالثم 32! نينمؤملا ريمأ مالك بسح ًاريثك ميركلا
 ةدعاق يف كلذ لك ليصفت يتأيسو «مدقت |ى ةدحاولا ةيآلا ظاحلب ةفلتخم

 ةدعاق ىلع دهاشك لوزنلا بابسأ ةدعاق تركذ اَّنِإو «لوزنلا بابسأ
 .تافتلالا

 «ةيريسفتلا تاراهظتسالا نم ريثك ىلع ًاريثك رثؤت تافتلالا ةدعاقف
 مولعلا نم رخآ ملع يأ يف وأ  طابنتسالا لاجم يف يأ هقفلا ملع يف ءاوس

 .ةينيدلا مولعلا ريغو لب خلا ... و ريسفتلاو هقفلاو دئاقعلاك ةينيدلا



 تافتلالا ةدعاق ىلع نيرسفملا بلغأ زيكرت مدع ببس

 أظن ةروكلا «نابسالا عم نأ عمو :تاناورلا نفني تدكأ
 ببسب كلذ ؛ىلاعت هللا مالك هنك ةفرعم ىلإ نولصي ال مهَّتَأ ثيح نيرسفللا

 اَلِإ كلذ ىلإ تافتلالا ىلإ نولصي الو ءموصعملا ةياعر نع مهداعتبا
 25 مهميلاعتب اودشرتسي مل ذإ َكِبل)تيِبلا لهأ ةمئأ نم ةيميلعتلا ةياعرلاب

 تافتلالا ةدعاق تاكت ىلإ أبنتلا يف اوقفخي فوس مّ ةيملعلا مهاياصوو
 .هللا ءاش ام ىلإ رثكتم لكشب نآرقلا تاتافتلا يف اهعونتو اهنيوالتو

 ؟ةبوعصلا هذه :لأسي لئاس ّلعلو

 ميركلا نآرقلا نم هقللاو ةيحقلا ركنلا جلخ وسلا قمن شل هاف
 ربدتملا رّسَمْلا للف دودس ةباثمب نآرقلا باطخ عيونت يف ةيكبشلا هذه انو

 نأ الإ هروسلاو تايآلا جراخم نم اهدودحو لّوألا دسلا ةقطنم ىلإ لصي
 ؛قمعأ ىرخأ دودس دوجو ىلإ تافتلالا ىلإ جاتحي قمعأ ةقطنم ىلإ هلوصو

 .اهءارو ام ىلإ اهزواجتي فيكف

 رّسَفُم لك ناكمإب َنِإف ٌةَعِس هيفو ٌّبِحَر وه يذلا يلّوألا ىنعملا نإ
 انهف «ةقيمعلا يناعملا نم يلوألا ىنعملا دعب ايف مالكلا ّنإو هيلإ لوصولا
 هين موصعملا لبق نم ةصاخ ةيميلعت ةياعرو تافتلالا ىلإ رّسَمملا جاتحي

 ديسلا اهاور يتلا ةياورلا ًالثمف ينآرقلا باطخلا يف ةيكبشلا ةموظنملل
 نع هريسفت يف يناعنلا بنيز يبأ نع هباشتملاو مكحملا هباتك يف :#ىضترملا

 ثيدحو هثيدح نيب جزمي وهو ة2انينمؤملا ريمأ نع ةكطقداصلا مامإلا



 تاوكتكملاو ةيالولا قوما لانو اهو او امم ل تلات د هلل ف

 هللا باتك نم فرعي مل نم ّنأ هللا مكمحر اوملعاو» :321نينمؤملا ريمأ هدج
 يف نآرقلا نم مهبملاو هباشتملاو مكحملاو ماعلاو صاخلاو خوسنملاو خسانلا

 .'"7(ةفلتؤملاو ةعطقنملا هظافلأ

 نآلا انسل ةمخض ةيملع دونب ىلعةياورلا هذه تلمتشا ثيحو

 قايس ةدحو ىلع ًاظافح - هباشتملاو مكحملا ثحب يف يتأتس  اهنايب ددصب
 ةمئأ نع ةرداصلا تاياورلا نيب انراق ول ْذِإ .اهنم دهاشلا لحم ذخأو مالكلا

 لهأ ةسردم بسحب يريسفتلا جهنملا نايبل ةنمضتملا 280تيبلا لهأ

 نم اهيف عدوأ امو يرجملا يناثلاو َلّوَألا نرقلا يف تردص يتلا كهل تيبلا

 ريسفتلا ءاملع ىدل ةحماش ةيوينب سسأ ربتعت ريسفتلا جهنم يف ةليصأ دعاوق

 822 تيبلا لهأ ةمئأ تاياور اهتنّيب يتلا دعاوقلا وذهو «نيملسملا ةفاك دنع

 ثيدحلاو لوصألاو هقفلا لثل ىدعتت لب طقف ريسفتلاب ةصتخم تسيل

 ملع يف 2[نينمؤملا ريمأ هركذ يف «ةفرعملا نونف يقابو دئاقعلاو لاجرلاو
 .ثيدحلا فالتخا ينو لاجرلا

 نع ««هيبأ نع مشاه نب ميهاربإ نب يلع نع ينيلكلا خيشلا هاور ام
 ميلس نع شيعي يبأ نب نابأ نع يناهيلا رمع نبا ميهاربإ نع ىسيع نب دامح
 ناملس نم ٌتعمس ينإ ةكءنينمؤملا ريمأل تلق :لاق «يلالملا سيق نب
 يف ام ريغ ُةديعْللا يبن نع ثيداحأو نآرقلا ريسفت نم ًائيش رذ يبأو رادقملاو

 نآرقلا يف مكحملاو هباشتملا ابتك يف ىضترملا ديسلاب فورعملا نيسحلا نب ب يلع ديسلا ()

 فسأللو ةبيغلا باتك بحاص  ينيلكلا ذيملت  ينامعنلا بنيز يبأ نبا نع يوري
 يف ةلاسر مساب ىضترملا ديسلا اهاور ةريسي ةلاسر.اللإ نيسفتلا اذيه نتف قييم
 دعاوقو لوصأ ىلع لمتشت اهنأ اَلِإ ةدودحم تاياور اهيفو هباشتملاو مكحملا
 .ةماه ةيريسفت
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 يديأ يف تيأرو «مهنم تعمس ام قيدصت كنم تعمس مث «سانلا يديأ

 متنأ ةلطيبنلا نع ثيداحألا نمو نآرقلا ريسفت نم ةريثك ءايشأ سانلا

 ىلع نوبذكي سانلا ىرتفأ «لطاب ُهَّلُك كلذ َّنأ نومعزتو اهيف مهنوفلاخت

 - :لاقف يلع لبقأف :لاق ؟مهئارآب نآرقلا نورسفيو نيدمعتم يللا لوسر

 اندكو اقديصو ٌكاظايو اقحع نسانلا ئتيأ فذ :باوجلا مهفاف تلأس دق

 دو امهوو اطنعحو اهاتفنو [ىو ءاضاخو اًماعو: احوتسامو انسنناتو

 نامإلا رهظي ٌقفانم لجر سماخ مهل سيل ةعبرأ نم ثيدحلا مكاتأ اَِّإَو
 خلا ... هيكل لوسر ىلع بذكي نأ جرحتي الو مثأتي ال مالسإلاب عنصتُم

 ملعي ال وهو هنع ىجن ّمث هب رمأ ًائيش ُةكعهلال وسر نم عمس ثلاث لجرو

 ضغبم ُةُييْللا لوسر ىلع بذكي مل عبار رخآو خلا ... ىهني هعمس وأ
 .خلا ... يملا لوسرل ًأيظعتو هللا نم ًافوخ بذكلل

 ةيآلا نم ةينآرق دونب نع ةبعشتم ةيوينب ًاسسأ 5 2!نينمؤملا ريمأ ركذف

 د ىَلَع اود لاهم اق وبيت : نأ اوكف ب قس ف مكءاج نإ ةكرابملا
 د7

 يف ينأتس ينل احب دحأ نأو لقتسم ملعك ولزنلا بابسأ يف اذكهو 7

 ريمأ نم وه هليصفت ساسأ نإف ةيندملاو «ةّيكملا روسلاو تايآلا وه اهلحم

 .«321نينمؤملا ريمأ ريمن نم فرغأ (َّنِإ) سابع نبا هللادبع لاق ىّتح ةغنينمؤملا

 ةميظعو ةتباث سسأ ىه 822تيبلا لهأ ةمئأ اهسسأ يتلا سسألا ْنذإ
 ال نم اّلِإ اهركنُي الو مولعلا ةفاك يف نيملسملا ءاملع ةفاك دنع ةيساسأو
 .هلقعو يملعلا ثحبلا مرتحي الو هسفن فصني

 .5 ةيآلا :تارجحلا ةروس ()



 تامكحلاو ييالولا ةفومأ زيستفت زنك ا قي

 يقاب نيبو هملتيبلا لهأ ةمثأ نع درو ام نيب اًنراق ولف هيلعو
 و لاجرلاو دئاقعلاو لوصألاو هقفلا ملع يف ىرخألا ةيمالسإلا سرادملا
 ةسردم اهّبأل ؛222تيبلا لهأ نع درو ام طقف جاتحي رّسَملا اندجول خلا ...

 يهف رشبلا عنص نم اََّنِإف اهريغ فالخب يحولاو ءامسلاب ةلصتم ةينايحو

 .اهفعضو اهزجعب رقت



 تافتلالا ةدعاقل ٌنيقيبطتلا طباوضلا

 اهضعب ركذن تافتلالا ةدعاقل ةيقيبطت دراومو طباوض ةَّدع كانه
 - :اهنمراصتخالا ليبس ىلع

 لحم امهلو نآرقلا مالك يف_فلؤملاو عطقنملالصألاو لصفلا :ًالوأ

 امهنم ٍدبَز ىلإ ريشن نحنو ءايلعلا ةبترلا يف هنم ناعقاوو يناعملا ملع يف ميظع
 واولا كرت نع ةرابع وهف  عاطقنالا وأ - لصفلا اّمأ انضرغب قّلعتي ام
 نول نو واولا طيسوت لع لضتلا قلطأ نرود نكمل قم ةقطافلا
 .يناعملا ةقيقح ةقيقح ىلع فوقولا دعب ٌبيرق كلذ ينرمألاو

 ًأدبتو راوحلا ةلسلس اهدنع يهتنتو ةنت نآرقلا يف عضاوم كانهو

 .. وأ عوضوملا وأ بطاخملا وأ ملكتملا هيف لدبتي دق ديدج قايسو راوحب
 .خلا

 رنتي لط ةفراو: ةلمقلا ند 1 14 ىسوم ةصق يف ًالثمف

 ريغ نم تءاج (نإف 0 2 امو وعرف لاق ظلال هيبقعتي لاوس

 لاعت ها ىلإ ضير هاو ال كوغرت لام اذإو .هريذقت ةت لاؤس ريدقت ىلع واو

 مث نيبال بر او نوعرف لاق ىلاعت هللا ىلإ ىسوم هاعد ال نوعرف لاق

 ك1 3 نإ امهتس امو ضْرألاو ِتاَواَمّسلا بر رلاق» ىسوم لاق

 دقو واولاب اهدعب ام عم ةلمجلا لاصتا يتاي دق - :لصولا اّمأ
137 0 

 )١( ةيآلا :ءارعشلا ةروس 77.

 )١( ةيآلا :ءارعشلا ةروس 5 7.



 تايكحكبلاو ةنالولا ةموفأ وكسشل ودور تحت نك م ذأ

 0 : لفأ 8 :ىلاعت هلوق يف اى واولاب لاصتالا اَّمأ
 .23174 تف ىلع 0 املا

1 

 0 39 2 0 00 لات كاي" 0 عب مه يري

 ام حاضيإلا ةدارإ داولا 1 3 قريد 0 0 0 4 أ الإ

 اهذختا دق يتلا قايسلا ل اذكه لثمف

 ءاهلخادتو بلاطملا زرف مدع ةلاح يفو ًاراعش نيقيرفلا نم نيرسفملا ضعب
 تاعوضوملا نيوانع نيب صيخشتلا ةلكشمو ةمزأ نم جورخلا لجألو

 نع زجعلا رشؤم يلاتلاب اذهو قايسلا ةدحو ةلأسم ىلإ نورسفملا أجلي ةقدب
 ميركلا نآرقلا ظافلأ بيكارت يف لصتملاو لصفتملاو فلؤملاو عطقنملا مهف

 .خلا ..

 يع مرسا .» 12!نينمؤملا ريمأ ركذ نم ضرغلا ناك اذلو

 تنأ هل لاق ًالجر َّنإ» هج رفعج يبأ نع «ةفلؤملاو ةعطقنملا هظافلأ

 1 يبا وف هع حو عجول

 ءالصوو الضو ًالاثمأو ًاننُسو «ًابباشتمو ًاكحمو ءاخوسنمو اتينا
 نأ ينعي ؟'(َكَلْهَأو كَم دقف مهبم باتكلا َّنأ معز نمف ءًافيرصتو ًافرحأو

 )١( ةيآلا :ةيشاغلا ةروس /ا١ و١8.

 .8 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟)

 .9 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (")
 .؟7ح «يضاقلا تافص باوبأ نم «177ب ”١87 ص 77ج «لئاسولا (:)
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 ديوجتلا ءاملع نيبيو «ميركلا نآرقلا يف لصو عضاومو عطق عضاوم كانه
 ماعلا كلذ لاسُيف ءعطقلل وأ ًالثم لصولل عضوم اهيف ةكرابملا يآلا هذه نأ

 عضوم وأ لصو وأ لصف عضوم عضوملا اذه نأ تفرع نيأ نم ديوجتلاب
 ؟خلا ... وأ عطق

 يناعم روحبب طيح نم الإ ةناتملاو ةقدلاب هملعي ال ِهَّنَأ بيجي فوسف
 ةيفيكو«يبيكرتلا ديوجتلاب يظفللا ديوجتتلا طابرو ؛ميركلا نآرقلا قئاقح ئاقح

 الإ نه امو هل موصعملا هل راشأ كلذ لك ةفلؤلب ةلوصومل ةلمجلا زف
 جردنت ةدعاق لصولاو عطقلا نأ نين اذبعز «تافتلالا دهاشم نم دهشم

 هظافلأ يف ةدعاقلا وذه ىمستو .ميركلا نآرقلا يف تافتلالا ماظن تحن

 فلتخملاو فلتؤملا» ةدعاقب تاياورلا ضعب يف ىمست وأ «ةفلؤملاو ةعطقتملا

 .«نآرقلا ظافلأ يف

 ةرابعلا هذه مدقت ْنأ مالكلا قح نوكي نأب :ريخأتلاو ميدقتلا :ًيناث

 نوكت دق عماسلا سفن يف ًاريثأت رثكأ ضارغأو عاودل كلت رخؤتو
 رسما نأ ضرغل وأ خلا .. . وأ ةيوغل وأ ةيبدأ وأ ةيوحن وأ ةيغالب يعاودلا

 هنأ لاخلاوب نتعم نخاع وف اركذ نكات نأ علق قابلا ةديحوب ادياذإ الكف

 .سكعلاب وأ ىنعم رخأتمو ظفللا ددعت ةتكنل همّدق ًالثم رخأتم ريغ

 اهلعج نكمي 4 الإ ةلقتسم ةدعاق ناك نإو ريخأتلاو ميدقتلاو

 .تافتلالا ةدعاق دراوم نم ًادروم

 5-7 0 ١
 يرض يلاسرتسا بيترت ٍق نآرقلا تايآ نأ بسح اذإ رّسفملاف

 شيعي ْنأ رَّسَقْلا ىلعو رّسَمملا اهيف عقي أطخ ةرداب هذهف دحاو يبايسناو
 اذكو ميركلا نآرقلا باطخ يف نيوالتلاو ةيلآلا هذه تاعارمل ةماتلا ةظقيلا



 تامكحلاو نالولا يوما وست ا ل ل

 .22/تيبلا لهأ ةمئأ نع ةدراولا تاياورلاو ثيدحلا

 .ةخوسنملا ةيآلاو ةخسانلا ةيآلا :ريخأتلاو ميدعلا لكادماش رخو

 ةركلا نأ د كوري ةديدع ةرارماو هماعزلا ءاملع رسفم دنع نأ ظحاالنف

 يعارن انكول سكعلا نأ عم ءأركذ ةوخسنملا ةيآلا ىلع ةمدقتم ةخسانلا

 ةرخأتم 0 نأب حيحصلا وه سكعلاف ينمزلا بيترتلا

 .ةخوسنملا ةيآلا نع ًانامز

 ًانتامز رخأتم هلعل يذلا خسانلا ركذ مدقي ميركلا نآرقلا لعلا ْنْذِإ

 .ًنامز مدقتم هنأ عم هركذ رخأ خوسنملاو

 َّنأو «هبنتلاو هابتنالا مدع ةلفغ نم ًاقيفتسم ْنكي ل اذإ رّسَمُلاَف هيلعو
 نع رظنلا ضغب ءنآرقلا يف ريخأتلاو ميدقتلا ةدعاق يهو ةمهم ةدعاق كانه

 رشؤمب لثق لاو: كلما نيغ رمل هيك ا ب امو قايسلا ةدحو ةلأسم

 دلاوت هدنع ْنكي ل رخأتم خوسنمو مدقتم خسان كانه ّنأو .هدنع زجعلا

 مّدق ذاملةلأسم نع رظنلا ضغب «سكعلا حبصي امّإو يزايتماو يلاسرتسا
 ْنكلو ءأعقاو خوسنملا نع رخأتم خسانلا ناك ْنِإو خوسنملا رخأو خسانلا
 نآرقلا تايآ عمج ة ةقيرط نأ ببسب اّمِإ بيترتلا اذه سكع ىرت نآرقلا يف

 .رخأ عاودل وأ نآلا هيلع امك يه

 ريخأتلا ةدعاق دوجو ىلإ نو طبعك يتلا رشا ْنذِإ

 يف َدَّرَو اذلو «تايآلا يف دارملا ةقيقح ةقيقح هيلع عيضت فوسف نآرقلا يف ميدقتلاو

 يف تاكنلا هذه لثم دوجو ىلإ تفتلي 4 اذإ رّسَْلا نأ 264 مهتاريبعت ضعب

 ؟ريسفتلا يعدي فيكف نآرقلا

 :وحن ريخأتلاو ميدقتلل ىرخآ ةلثمأ اذكهو
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 َّنإف نبألا ىلع بألاو «باشلا ىلع خيشلا مدقتك :نامزلاب مدقتلا- ١
 امهنم ناك |مف «ةيلقع اهلك يناعملا هذهف «نبالا هيف دجوي ل نامز ةدحو دلاولا

 ىلع نوكلا مدقتك لولعملا ىلع ةلعلاب مدقتلا ناك ءاوس هريغ ىلع ًامدقتم
 ىلع نينثالا ىلع دحاولا مدقتك تاذلاب مدقتلا وأ ةيملاعملا نع ملعلاو «ةينئاكلا

 فرشلاب مدقتلا وأ اهقبس دعب اّلِإ ةينينثألا ققحت نكمي ال ةدحولا نأ ىنعم

 مدقت وأ لوقعم مدقت هّنِإَف لاهجلا ىلع ءاملعلاو «عابتالا ىلع ءايبنألا مدقتك
 نود طتئاخلا ىلإ برقي نم مدقت نم وحنو «مومأملا نع مامإلا مدقتك ناكملاب

 دنع رخخأت هيه لغ قراساهنأ د «هنع لاقي ِهّنإف طئاحلا يلي نمف وهنع رخأت نم

 ةرابعلا يف ناك تارابتعالا هذه يف هريغ ىلع ًامدقتم ناك نم ّنإف خلا. . وأ

 .ظافلألاب يناعملل ًاعابتا كلذك

 نتن كل نع دور ةرتتو ناعو لع لاعت هلق! ناموا ب نمف
 : نيكل

 ىلع ةقباس ةملظلا ّنِإف 010 يب داو تاملظلا لمحو :ىلاعت هلوق اذكهو

 كش الو ءايتوبث ًارمأ تسيلو ءرونلا مدع يه ةملظلا نأ قحلا َنأل ؛رونلا
 .هولتي دوجولاو لوأ الب مدعلا نأل ؟؛هدوجو ىلع قباس ءيشلا مدع نأ

 .ةنمزألا مدقت باب نم راونألا ىلع ملظلا مدقت ناك اذهلف

 رفكلاو لهجلا اهب ديرأ اذإ اَّنأل ؛ةيونعملا ةملظلا يف لوقلا اذكهو
 هلوق هديؤيو مالسإلاو ملعلا وهو يونعملا رفا ىلع ةقب ةقباس نوكت ان

 "0 راسو ملا مك لمحو ايش نوملمت ال مكتاهمأ نوط نم مكحجرخأ لو ١» :ىلاعت

 )١( ةيآلا :توبكنعلا ةروس 8".

 )١( ةيآلا :ماعنألا ةروس ١.

 ةيآلا :لحنلا ةروس (؟) 4/.
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 تاكاردإلا رون ىلع نامزلاب ةمدقتم يهف ةيزاجم ةيونعم ةملظ ملعلا ءافتناف

 مِحّرلاو نطبلا ةملظ ديري "74 ثالث ِتاَملظ يِفإ» ىلاعت هلوقو ءاهلك ةسمخلا
 نم

 04 كولو كل و اراب غاف)» :ىلاعت هلوقك :فرشلاب مدقتلا - ١
 ديلا نم فرشأ 8 نِإف 47 كلشبأو كسوف اوحسماوإ» هلوقو

 يبنلا َنِإف ””4نيِمَدَصلَ بلا نمل هلوق هنمو ءلجرلا نم لضفأ سأرلاو
 ىلع ءادهشلا ْنِإف "74 َنيِحِلاَصلَو ءادهشلاو » هلوقو «قيّذصلا نم فرشأ

 .حالصلا لهأ نم مهريغ نم ةجرد

 لاصتالا يف هريغ نع ءيشلا ةلازإ_:وه ةغللا لصأ ين :ديرجتلا :ًاثلاث
 (هتلزأ اذإ هبايث نع لجرلا تدرجو «هدمغ نع فيسلا تدّرج :لاقيف

 .برشلا ٌّدحو فذقلا ٌدح ين ينعي «ديرجت الو دم ال» ٍةياهلوق هنمو ءامهنع

 هاف هدرخ الو نضرالا هداج الوودعلا نأ ةازأو

 ىلإ باطخلا صالخإ ىلع ٌلوقم وهف :نييغالبلا حالطصا يف اّمأو
 هسفن ىلع باطخلا صالخأ ىلع قلطي دقو كسفن هب ديرت تنأو كريغ

 .اهريغ نود ةصاخ

 ءاحصفلا ةنسلأ ىلع لمعتسا دقو .هفئاطلو نايبلا مولع نساحم نم وهو

 )١( ةيآلا :رمزلا ةروس 5.

 .77 ٠ ص ٍناميلا يولعلا ىيحي زارطلا 0

 .” ةيآلا :ةدئاملا ةروس (")

 . ةيآلا :ةدئاملا ةروس (:)
 .564 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (5)

 .59 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (1)
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 - :نيهجولا نيذه ىلع الوقم راصف اريثك

 هرهاظ نوكي مالكب يتأت نأ وهو - :ضحملا ديرجتلا :لّوألا هجولا

 نع باطخلا تدرج دق نوكتف كسفنل ًاباطخ هديرت تنأو كريغل ًاباطخ
 .اققحم ًاديرجت نوكي اذهلف كريغل هتصلخأو كسفنأ

 ربانملاعورف ًاقوش ْتَلَحَنْدَقو 2رعاش ٌّيز ينٌّدجملا َكارَيَمالإ

 رخافملا بعص ُداقني مهضعبب 2 ةمكحو ًالِح رعشلا بيعب َّتْمَتك
 رئاوغلا تاساردلا يمحو لاقم لا ٌسراف َكّنِإ ريخلا ٌكييأو اَمأ

 رتافدلا نوطب يف( عكلوقب 2ىّهْنلاو َمياسملا َتِنيْعَأ كّنإو

 هذه عيمج يف هارت الأ ءديرجتلا يف دجوي ام نسحأ هلكاش امو اذهف

 اذهو .هسفن ٌباطخ ضرغلاو هريغ ٌبطاخي هّنأب رعشُي اهرهاظ تاباطخلا

 .ديرجتلا يف بابللاو ٌّرسلا وه

 كسفنل باطنلا لعجت نأ وهو :ضحملا ريغ ديرجتلا :يناثلا هجولا
 كنإف ةرهاظ لّوألاو اذه نيب ةقرفتلا يفو اهريغ نود صوصخل ا ةهج ىلع
 مسأ قالطإف .ءكسفنل هديرت تنأو كربيغل باطخملا تدرج لوألا 2

 .ريغ ال كسفنل ٌباطخ هّنإف ءيناثلا فالخب ءٌرهاظ هيلع ديرجتلا

 درت ملو ينتباصأ يدي ىدحإ ةينزعتو ًءاسأت سفنلل لوقأ

 :ةلطاع تعبصأ هينار دعت ناب وهيل تاطنلا ردح زق ويف

 :ىشعألا هلاق امو
 عدو 00 ريب يي 8 و 5 م ل

 لجرلااّمأًاعادو قيطت لهو لجن رم بكرلا نإ ةَريّره َعْدَو



 نايك اوف الولا وما ققيورتف بز دخل وا ا ا ما فب

 .("”هريغ نود هسفن ىلع تيبلا اذه يف باطخلا ىشعألا رصق ًاضيأو

 ,ةكرابملا ةمسنلاو ميركلا لجرلاب تررم :كلوقك ةفصلا كلت يف ةغلابملا
 هريغ اهنأك هيلع اهتفطعو ةكربلاب هفصتف ةكرابم ةمسن لجرلا نم تدرجف

)0( 
 . وهوضو

 ديرجتلا ناونعو «تاقبط وذ ةيناسنإلا سفنلا ّنأ مولعملا نم  :ٌلوقأ
 نّسحمك عيدبلا ملع :ثلاثلا نفلا يف ةغالبلا ملع يف ركذ دق ناك ْنِإو

 تاذ ةدحاولا ةيناسنإلا تاذلا نأ نم يلقع لصأ هل مدقت اى هّنكلو يعيدب

 اهنم لكل ةديدع رهاوج ةباثمب يهف ةددعتم ةيرهوج ىوق تاذو تاقبط
 تددعت تّمث نمف «ةزيمتم ا تابلطتمو تايضتقمو صاخ عباط

 قئاقحو صاخشأ ىلإ (نأكو ناسنإلا ةيصخش

 امدنع نيقيرفلا دنع يورملا ىسدقلا ثيدحلا يف َدَرَو ام كلذ لاثمو

 نع ةءاربلا ةروس غيلبت ركب يبأ عنمل كلا لوسر ىلع 32 ليئاربج لزن
 اي ب :ليئاربج ناسل لع لا لوسرل يهإلا باطخلا ءاج ثيح هع ينلا
 .كنم ٌلجر وأ تنأ اَلِإ كنع ّْلبُي ال دمحم

 تاذ سفن يف هنع ُعّلبمو قفط لوسرلا وهو ّْلِبُم كانه نأ ضرُفف
 خلك ينلل يرونلا ماقملا ىلإ ٌةراشإ اذهو ناصخش دجوي (ّنأكو هيك لوسرلا
 ريمأ صخش وأ كرابملا ةمفو ةيفِبنلا ندب اّلِإ هنع ْعّلبي ال كرابملا هبلقو

 سفنو 92 نينمؤملا ريمأ سفن نم لك راصف ٍةه بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا

 ًطمن اذهو «يبنلا رونو بلق وهو ءدحاو ِنِدْعِم نم نوقلتي ةلزانلا ُيييبنلا

 .575 ص ءزارطلا ()



 ل تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 .ديرجتلا نم
 لعاف إف "” نجلا رو نم انهْلَح نافصخت انو ط :ىلاعت هلوق اذكهو

 نأ الإ «قايسلا ةدحول يغبني اذكه ءاوختو مدآ وه ((هيلع) و (اقفط) و (نافصخي)

 مدا ىلع نافصخي ءاوحو مدآ عم نيكلملا ينعي (نافصخي اقفط) يف دانسإلاب دارملا

 ,ءاوتضو

 رّسَمملا ىلع يغبني يتلا رومألا نم ًاضيأ  :ءاهتنالاو ءادتبالا :ًاعبار
 عوضوم نع نآرقلا يف ثيدحلا أدتبي ىتم فرعي نأ ٌدبال هنأ وه اهتفرعم

 نيأو ةيآلا يف عوضوملا ءادتبا رّسَْلا فرعي (ل اذإ اَلإو يهنتي ىتمو نيعم

 نيعم وضوم لوح ينآرقلا يريسفتلا ثحبلا هدنع نكي ل هّنإف هئاهتنا

 ل رسما نأ الإ مظتنمو ٌلسلستم هعقاو يف ناك نو ًالسلستمو ًارظتتم

 ةيملعلا تانايبلا رّسَْلا عجاري أ اذإ عبطلابو لسلستلاو ماظنلا كلذ فرعي
 هدهجب درفني نأ ٍظئئيح هنكمي فيكف 822 تيبلا لهأ تاياور يف ةدوجوملا

 ريغو ةنزاوتم ريغ جئاتن جننيو هابقع دمحت ال ام ىلإ يهتتي اذهو .دودحملا
 .ةحيحص

 هل لاؤسلا َإ ىبيدهبلاو حضاولا نم :باوجلاو لاؤسلا :اشيفاتخ

 طبترم انو لاؤسلا ةغايصب ًاطبترم سيل لاؤسلا نأ الإ ن نئارقو بناوج
 هنأ انعم اذهو «لاؤسلا كلذ نع ًاباوج مالكلا اذه َّنأو .ىرخأ تاغايصب

 لئاسلا نأل ؛تافتلالا نم عون اذهف هيلعو «عاطقنا ال لاصو دجوي انه
 زيمي ل اذإ رّسَمْلاو «لئاسلا ريغ رخآ ٍملكتم بيجملاو ءبيجملا ريغ ملكتم
 ًاباطخ ناك ْنِإو وهو ءدحاو ملكتملا ْنأ نظ وأ باوج كاذو لاؤس اذه نأ

 .باوجلا باطخو لاؤسلا باطخ ناباطخ هل نأ الإ ادحاو

 )١( ةيآلا :فارعألا ةروس 7١7.



 فايضصحخلاو :تالولا ةيونأ زكسفت وطنا دك وك يم ل ق3

 ميركلا نآرقلا يف تافتلالا ةدعاقل ةيقيبطت دراومو جذان كانهو

 اكؤملاو ةفصلاو رورجملاو راجلاوهنم ىشتملا لثم مدقت م ريغ ماملا اهني

 وبني ان لعوب هلق اه لهل ريخملاو ظاقلألا نه قوبصوملاو رسما

 ...» ةِغاقداصلا مامإلا اذكو قا نينمؤملا ريمأ اهركذ يتلا ةياورلاو

 ناكم ٌفرحو .فوقوم ريغ عطقنمو فوقومو عطقنمو رخؤمو مدقمو
 ""«ىرخأ ةروس يف اهمامتو ةروس يف اهضعب تايآ هنمو فرح

 ةىرخأ ةروين وأ ةيآ يف ةي" | ماكو ةروسق اه ضدي تا هما :ًاسداس

 وأ ةيآ يف اهمامتو ةروسلا هذه يف ةيآلا هذه نأ رّسَمْلا لمتحي نب كلذو

 وأ ةيآب اهتمتتو ةروس وأ ةيآ يف اهردص تايآلا ضعب إف ىرخأ ة ةراوس

 رثكأ ّلعلو نآرقلا يف عسوب قتفي مل بابلا اذه فسأللو مفرح ةروعن
 .ردن نم الإ هنع ةلفغ يف نيقيرفلا نم نيرسفملا

 مراد نب اوبر ولا نجاه الط رشحلا ةروس يف ءاج ام ًالثمف

 0 م نأ نو هلا نورتو اوضوو لا نم اضف ني موو

 نودي مهرجان 7 نوح مهلِف نب ناو را او نذل :ىلاعت هلوقو

 حش قو نمو ةصاّصخ ْمِه رولا عر وأ نم ةَجاَح مرو ين

 ره «ةصاعخ كلو قاع هلق لشفط نر ايس

 كدت يللا لفأ كانا: بسحب ركدلا ةروس ف زحأ كارآل ةمت

 .69ج «راحبلا (0)

 .8 ةيآلا :رشحلا ةروس (0)

 .9 ةيآلا :رشحلا ةروس (؟)



 يل تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 2 عر يع هج ا ايم

 لق قو ضرم هبلق يف يذلا عنطبف لولب نصح ديلا نإ ءاسلا نم حك

 نعِطأو هاكر َنيآو ةفلّصلا نمو ولا يللا يَ نم الو كنب يفرق ورم
 4 4 اريل مكريطُو تيل لهأ سيرا مكنَع بِه بهذي هلا يرام لوُسَرَو هللا

 - :بلطم نم رثكأ اهنم دافتسي نأ نكمي ناتكرابملا ناتيآلا ناتاه

 يذلا دروملا ىلعو تافتلالا ىلع دهاش اهحولص :لّوألا بلطملا

 تاكرب نم اذهو  رخآ لاحم يف اهليذو لاجم يف ةيآلا ردص نأ نم هيف نحن

 2 تيبلا لهأ هنيب ام ىلإ تافتلاو ةظقي هنم تلصح يذلا ىملعلا شاقنلا

 -:نايبب كلذو

 هلوق يف ثانإلا نون ةنيرقب ءاسنلا ىلإ هجوم ىلوألا ةيآلا يف باطخلا

 - ىلإ هباطخ نآرقلا لدع مث نيتآو ,نجربتو «ّنعطاو َنرَقو تسل  ىلاعت

 .ًايئزج
 ديرب ”امنإ»ل ريبعتلا ىلإ [نكتويب] ريبعتلا نم ةكرابملا ةيآلا لاقتنا اذكهو 3:

 :( تبر اسوا تدرع) كيم ةلاكيفا# كذلا لما ريح + منع بذيل

 الحم تعقو ْذِإ اهيف ةلكشم ال ةكرابملا تايآلا هذه لثمف هيلعو

 .8طتيبلا لهأ هنّيبو هركذ

 يملعلا ثحبلل ًاعوضوم عقت 1 يتلا ىرخألا تايآلا يف مالكلا (نإَو

 ."ا و ا ةيآلا :بازحألا ةروس )١(



 تافكحتشسلاو ةنالولا ةمومأ رسمت ل 2“

 ماظنو ةدعاق لامعإو اهيلإ تافتلالا يغبني تايآلا هذه لثم ّنِإف ةلداجملاو
 ىصصتقلاو درسلاو ءريخأتلاو ميدقتلا نم ةفلتخملا هدراومب اهيف تافتلالا

 .خلا ... و ءاهتنالاو ءادتبالاو

 ةعيبنلا جاوزا ةمصع مدع ىلوألا ةيآلا ردص دافم :يناثلا بلطملا

 نم ءاطخألا باكترا نم ننهبنو ٌنُمرذح كلذلو أطخلا يف عوقولا نع

 نكنم ةشحافلا تأت نم نأو ةش ةشحافلا نايتإ وأ تيبلا نم جورخ وأ جربت

 راذنإو عيرفتو ديدهت هيف ىلوألا ةيآلا ردص َّنِإ :ثلاثلا بلطملا
 اهدافمو «بنذلا رودص ةيناكمإ نم رذحلا اهيف طرتشاو ةبساحمو باهرإو

 0 :نمغأو ءىوقتلاب الإ ةيبلا ب -اوزأل ةمصع ال هنأ - :يمازتلالا

 تناف نيقتت ةنت '1 نإ يأ هس :طورشم ّنكلو ءاسنلا دحأك

 نم اهّفرش ذخأت ىتلا ةيجوزلل ةزيم ال يأ تايقابلاو ءاسنلا رئاسكو دحأك

 .ةليك يبنلا

 سمبل مكعب مدل هان 35 ةيناثلا ةيآلا ليذ : عبارلا بلطملا

 مب و

 -مكبهذي
 وخل احر ياويل نيريبعتلا يف قرفلاو

 2 ؛مكنع هدو مكيقي قاع ل الإ مكيلع لب نأ ديري سجرلا

 .لمجم ٌمفرو ٌعفد اذهو ةراهطلاو ةمصعلا ندعم



 د ا ب ب بيبا تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 نأ نكمي سجرلا نأ ىنعمب داعبإلا َّنِإ :لوقتف لصفملا نايبلا اًمأو

 .سجرلا نع نودعبت ال مكنإف ءالؤهو مكتيب ام قرف الف هيلعو مكيلإ يتأي
 دراوم نم دروم اّئِإف [مكنع بمهذيل] ةيآلاو ةراهطلا نع نودعبت لب

 رصحلا ديفي انه ميدقتلاو [سجرلا مكتع ٍبهدُيل) كلذك ريخأتلاو ميدقتلا
 هللا نأ ىنعمب [ءوسلا هنع فرصيلا] :ةكا-فسوي ةروس يف ىلاعت هلوق يف امك

 ذِإ ءوسلا نع فسوي فرصيل لقي ملو ين فسوي نع ءوسلا فرصي ىلاعت
 نأ - هللاب ذايعلاو  هانعم ناكل ءوسلا نع ةقن سوي فرصيل ناك ول

 اَّنإو ءسكعلاب ينآرقلا ريبعتلا ءاج لاحلاو ءءوسلا ىلع لبقم فسوي

 نع فسوي فرصي هنأ ال ة2إف سوي نع اخيلز لعف وهو ءوسلا فرصل
 هتركذ ام ليلدب ةلبقملا - اخيلز - يه اَّنإو لبقمب سيل ة2ئف سوي ّنإف اخيلز

 نإ اهنا ١ اك قو . موس كلهن دارأ نم ءاّرج ام تلاق» ةكرابملا ةيآلا

 َّسيلو اًحيلز يه لبقملاف 1 ناكل ني وفَو تقدس لف نب فة نك

 ةراشإ اذهو "”[ءوسلا هنع فرصنل] نآرقلا ربع اذلو . 342 يبنلا فسوي
 مل «يئاقو جايسو ةناصحك هتمصعو لب «ةيتاذلا هتمصعو 3ك ف سوي ةراهطل

 ةيلهاج هيف تسيل ةقطف سوي نأ رابتعاب اهمايث تامهلدم نم ةيلهاجلا كسبلت

 .ةرهاط ةرطف ندعم نم هنال ؛اهساجنأب ةيلهاجلا هسجنت ملو تاملدم الو

 انثحب عوضوم نكي مل ْنِإو مالكلا رجي مالكلا باب نم :ةدئاف
 ةيآلل تافتلالا ثحبم يف انضرعت ماد ام ٍنكل - ثحبلا لح نع ًاجورخو

 عقو "74 اريل كريطُو تيل لْهَأ سلا ْمكنَع بذيل هلا درب /اننإ» ةكرابملا

 .176-77 :ناتيآلا :فسوي ةروس )١(
 .؟ 5 ةيآلا :فسوي ةروس (؟)

 .7* ةيآلا :بازحألا ةروس (")



 تايضخحشلااو فالولا ةفومأ رتسقلت 4 ل يلي

 - :نيرمأ لوح ملعلا بابرأو نيرسفملا نيب مالكلا

 ؟ال وأ هتاجوز لجرلا تيب يف لخدت له :لّوألا

 ؟وه تيب يأو [تيبلا لهأ ...] ةيآلا يف تيبلا نم دارملا ام :يناثلا

 نع ةقىبتجملا نسحلا مامإلا باجأ دقف :لّوألا قشلا باوج اّمأ

 ]هلأ لهو ١" "واقف رحمت ةرواعم تتاحتصأ وأ ةيواحسةل هيج لا وذي

 َّنإو ةيييبنلا مهوأ يذلا نَم تيبف هييبنلا مهوأ تيبلا لهأ ناك
 ؟هلهأ لّوأ ةيككيبنلا يذلا اذه نم تيبف لهأ هل يع يبنلا

 ؟ال وأ هتيب لهأ مهَّئأ لجرلا تيب لهأ ىلع قدصي له ْنْذِ

 ال لجرلا ةجوز َّنأِب باجأ ه# سابع نب هثلادبع ناك إو :باوجلاو
 جوزلا اهعم شيعي يتلا نونحلا ةجوزلا كلن َّنأ ةنيرقب هتيب لهأ يف لخدت
 الو لجرلاب اهل ةلص ال ةيبنجأ دوعتو اهقلطي كلذ عمو نمزلا نم ًارمع

 لهأل نأ ىلع فرعتلا ديرن اَّنِإو مالكلا اذه لثمل جاتحن ال انك ْنِإو - هتيبب
 .ال وأ رخآ ىنعم تيبلا

 ةكرابملا ةيآلا يف تيبلا نم دارملا ام ىنعأ  :يناثلا قشلا باوج اّمأو

 91 ىبتجملا نسحلا مامإلا باجأ ًاضيأ - تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل
 دجسملا تيب لهأ]- :ريدقتلا نوكيف يوبنلا دجسملا وه تيبلاب دارملا ْنَأ نم
 ةًكاِلع  نيرهاطلا ةعبرألا عم ءايبنألا ديس وه هلهأ لّوأو «[يوبنلا
 دسف .ءءاسكلا باحصأ ةسمخلا 2 نيسحلاو ٍةقط نسحلاو لكك ةمطافو

 باب نم دجسملا لخاد ىلإ ةحوتفم تناك يتلا باوبألا عيمج ُهييينلا



 0 1 1 1 تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 باب الإ خلا ... بابو بلطملادبع نم ةزمحلا بابو بلطملادبع نب سابعلا
 َتْدَدَس هللا لوسر ايل ةيبنلل بلطملادبع نب سابعلا لاق ىّتح ذك يلع
 نم هلعفأ مل هع يبنلا هباجأف ؟ 32 يلع تيب باب يأ - هباب تيقبأو انباوبأ

 ةكيبنلل يأ - هلو يلالإ كلذ لحي الو ىلاعت هللا نم رمأب اَّنِإو يسفن ءاقلت

 .انتيرذو لا ين بلاط يبأ نب ىلعلو

 ةنحلا ضاير نم هتضورو ٌةيَء يبنلا ةصرعو تيب وه تيبلا نم دارملا
 يربيخ يأ يربيخلاو ءاسكلا باحصأ ةيقبو ةييدمحم متاخلا مهوأ

 . 20 نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع مهو توكمملا

 تفتلا نيرسفملا نم ريثكلا َّنأ وه تافتلالا ةدعاقل :دهاشلا لحمو
 ل ذِإ (هتيب) يف ريمضلا نع ًاضوع (لا) فرعتلا فرص بسحو قاسناو
 ..] رّبع ناك ولف [تيبلا لهأ ...] ربع اَّنإو [هتيب لهأ ...] نآرقلا ربعي

 لهأ - باو لا

 نأب اولاق [... يبنلا ءاسن اي] قباسلا ريبعتلا قايس ةظحالمو [تيبلا

 اقباس انركذ يتلا قايسلا ةدحو ظاحلو ليلدب ٌةَميبنلا ىلع دوعي ريمضلا

 ةدحو روذحم ةروطخ نم ترَّذح 2/ىدهلا ةمئأ نع ةدراولا تانايبلا نأ

 ةدحو ةنيرقلاب نورسفملا مهف َّنأب هيف نحن ام اهريذاحم دحأ يذلا قايسلا

 ريمضلا اودعف اهليذ نيبو ةيآلا ردص يف رداصلا ينآرقلا ريبعتلا نم قايسلا

 .كلذك سيل رمألا نكلو هَ, يبنلا ىلع قايسلا ةدحو ةتكنل

 تاجوزلا لوقت ىّبح ُهييكِءىبنلا تيب لهأ وه تيبلا نم دارملا سيل ْنْذإ
 ةيقرلا كاذ ضوعلا كحل فور وقع كورلا نع دارملا ( وكل وأ ةلئعاد

 ْ .ةيدقملا ةيؤوولا



 تايضصحقلاو ينالولا نعوم لك يقام و ملا ع تع 1

 يمن رخال اهيقمنو ةروس ل اهضعب الا نإ دروملا :رخآ لاثم

 ني هلوُسَر ىلع هللا ءافأ امو رشحلا ةروس يف درو ام- ىرخأ ةروس وأ ةروسلا

 ان .ليبسلا نو نوكأستلاو ىمآلاو ىلا يلو لوُسرلو لَو ىرقلا لأ

 لا او َنذلَوٍ :ىرخا أ يآ يف رشحلا ةروس سفن يف للاعت هلوقو

 وأ امم باح ْمهروُدص يي نودي الو ْمهلِإ َرَجاَه نم نوب مهل نم نال

 ب ورودو

صخ مهنا مه ىلع وزو
0 كفو هيض م فونتو ةصا

 066 

 مروع

 يراد نب اوجرخأ ل نراهم ءارعفلل » :رشحلا ةروس يف ًاضيأ هلوقو
 ."04 نقول مه كووول انو ا رو هلل َنمالضف نيمو

 نول نخل ا رهغا اير نو مْ نم اوؤاَج َنذلو» :ىلاعت هلوقو 07

 ."774 مين فور كن اًنير اوُنم نزل واخ اوكف يف لع الو نال اوبس

 نول لو ماو نا رق رسوم الا كالا ولع

 ةروس يف ّدَرَو ام ريظن ناسجإب مهل نوعباتلاو راصنألاو نورجاهملا :مهو

 هللا ِيِض 9 ناّسحإ | مهوب نيذلاو راّصنألاو َن زيرجاهملا ( ص نول نوماس ةبوتلا
4 
 رو م6

 سم ةهرعمر

 زوغلا كلذ 7 ايف َنلاَخ راهألا اهحَت يجب ٍتاَنج مه رغأو هلع اونقرو ميغ
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 . "74 ميظعلا

 سيل راصنألاو نيرجاهملا نأ :6تيبلا لهأ تانايب يف دهاشن |ننيب

 .ال ةيآلا :رشحلا ةروس )١(
 .9 ةيآلا :رشحلاةروس (6)
 .4 ةيآلا :رشحلا ةروس (؟)
 ٠١. ةيآلا :رشحلاةروس (:)

 ٠١١. ةيآلا :ةبوتلا ةروس (5)
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 يراصنأو ٌرجاهم دحاو صخش نوكي دي ِهَّنإف :ةرورضلاب نانيابتم ناناونع

 نم عطقملا اذه يف نآرقلا باطخ ّنأب نيرسفملا نم ريثك هببيبَح ام سكع

 نع ئمشان اذهو .ددعتم ريغو دحوم هنأ لاح لاو عونتمو ددعتم ةكرابملا ةيآلا

 .كلذك رمألا ّسيلو ماقملا يف قايسلا ةدحو ليخت

 يهو ةيآلا يف راصنألاو نيرجاهملا  ةملك تقلطأ :كلذ حيضوتو |

 يف مدقت ام ريظن دحاو صخب اهب دارملا نوكي ْذق لاحلاو عمجلا ىلع لدت

 مو 15 نرتؤيو ةااصلا نومي نيزلا اوما ناو لوس رولا كو نإ :ىلاعت هلوق
 .دحاو ٌصخش هب داري عمجل هجوم وه يذلا باطخملا نإ 4

 هيلع ام سكع عمجلا هب دارُي ْنكلو درفم ظفل يتأي دق سكعلا اذكهو

 مدع ىلإ ميركلا رّسَمْلا تفتلي نأ َدبالف هيلعو «ظافلألا يف ةيروصلا ةلكاشلا

 تابعشت ىلإ تافتلالا مدع نأل ؛باطخملا ةروص ءارو ريسلاو رارتغالا

 ل يلا

 82 تيبلا لهأ هنم رذح يذلا قايسلا ةدحو ةّوهب كعقوي يذلا باطخلا

 فالخ ىلع ةكرابملا ةيآلا هذه يف تافتلالا ةدعاقل نآرقلا لامعتساو

 .مّدقت يذلا نآرقلا باطخ يف ةيلوألا ةلكاشلاو ةروصلا

 :1 اذإ  رّسَمْلا و ءدحاو بطاخملاو ددعتم باطخلا َّنِإ :كلذ يف ٌّمّسلاو
 اَّنإو كلذك ّسيل لاحلاو ًاددعتم ًاضيأ بطاخملا بسحبو - ًاتفتلم ْنكي
 نآرقلا يف ةرصنلاو ةرجملا ىنعم ّنأل ؛بطاخملا نود باطخلا وه ددعتملا
 ةسردم ءاوس ىرخألا ةيمالسإلا سرادملا ةةيشأ يذلا ىنعملا ريغ ميركلا

 .ةيمالسإلا سرادملا ةيقب وأ ةيمأ ينب ةسردم وأ ةفيقسلا

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةوس 06.





 مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةسردم يف ةرصنلاو ةرجهلا

 ةسردم 85تيبلا لهأ ةسردم هتنيب يذلا ةرصنلاو ةرجحلا ىنعم

 ظافلألا حطس رهاظب تكسمت يتلا ىرخألا سرادملا يقاب نع فلتخي يحولا

 .خلا ...و ةيمأ ينب ةسردمو ةفيقسلا ةسردمك ّبللا اوكرتو روشقلابو

 820تيبلا لهأ ةسردمو ميركلا نآرقلا نايب يف ةرجهلا ىنعم َّنإف
 لهأ ةمئأ نع ةدراولا تاياورلاو ةيِيبنلا ثيداحأب ةلثمتملا عبتلاب
 .هفراعمو نيدلا ماكحأ نع دعُبلا نع فوزعلا  :نع ةرابعوه 8 تيبلا

 ةئيب نإف «مازتلا ةئيب وأ لامعأ ةئيب وأ ةيسرامم ةئيب وأ ةيكولس يب ىلإ ة ةرجهلاو

 نم هيلع ناك ام رجه يأ رجاه هل لاق يمنإف ًامزتلم راص اذإ مزتلملا ريغ

 دّكؤي ميركلا نآرقلا ًائاد اذلو «نيدتلاو مازتلالاو مليستلا باحرب ةيلهاجلا

 .هلوسرو هللا ىلإ ةرجاهملا ىلع

 نب رمع اذكو ركب يبأ ىلع ةكءءارهزلا ةمطاف جاجتتحا يف ءاج امو

 فاو فاك نايب هيف هللا لوسر ةافو دعب ُهييكهْلا لوسر دجسم يف باطخلا

 .ةرصنلاو ةرجهلا ىنعمل

 - :لاق رمع نب لّضفملا نع يورذقف
 مث ... ةفاحق يبأ نب ركب وبأ يلو امل ٍةِظقداصلا رفعج يالوم لاق

 : هاتر تلاققف .. . و اكدفو ءيفلاو سمخلا هتيب لهأو يلعو ةمطاف هعنم ةئلدرس

 راضتالاو :ةيذإ ورهاهشا لوسر كم هاو هلا كوسرت قيوخاهلا نإ

 اَلِإ ةرصن الو ءانيلإ الإ ةرجه الف اونسحأ ىبرقلا يذلو هلوسرو هللاب نايإلاب
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 ."ةيلهاجلا ىلإف انع دترا نمو انب اَّلِإ ناسحإب عابتإ الو ءانل

 ىلع هللا ءاقأ اما :ىلاعت هلوق نم اهتبطخ يف ئءارهزلا هتركذ ام

 . "4 ليبّسلا ننأو نوكأستلاو ىمانيلاو ىرقلا يلو لولو لذ ىلا لهَأ نم هوس
 هتيالوو انل وهف ةّماعلا تاورثلا نم هليل وسر ىلع هللا هءافأ ام َّنأ ىنعمب

 .2ط نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ّللع ديب

 :ةيآلا يف راصنألاو نيرجاهملا نم دوصقملا ام ْنذإ :يناثلا ةفيلخلا لاقف

 ضر هلا نم الضق نوي مومو مراد نم اوجرْخأ نزلا نراهم ءارتفلا»
 0 نوح مهق نم نامإلاو رَلا او َنيذلاَو نقال مه كو وسو هلل نورصنيو

 22 مه ىلَع نونو اروأ اند رود يف نودحيالو مهل راح

 نا اق نارام ف و يو هع

 ةماالا اكل ناش هس رهاملا نأ ةتوهيفماام فكنا رغنلا كركذو
 .خلا ... انيلع انوع نكي لو انرصن نم راصنألاو ءانرجه

 يه 222تيبلا لهأ ةمئأو ميركلا نآرقلا اهنيب يتلا ةرجهلا ْنْذإ

 هبيصي لام وأ اهبستكي ةليمج ةأرما ىلإ رجاهم ملو لوسرلا ىلإو هللا ىلإ ةرجملا
 .هلوسر ىلإو هللا ىلإ ةرجه تسيل ةرجه لا هذه لثمف ... وأ

 ةنيدملا ىلإ ةكم نم هللا لوسر عم ترجاه جذان كانه تناك اذلو
 خلا ... و دلبلاو لهألا قارفو قيرطلا بعاصم نم اولمحت ام اولمحتو

 )١( لوسرلا لآ ىلع ىرج ام يف لوكشكلا ١٠5-7١7 79ج راونألا راحبو ؛7 / ١95
 ح  24١.هنع القن

 .ا/ ةيآلا :رشحلا ةروس )١(
 .4-/ ةيآلا :رشحلا ةروس (*)
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 ةتحب ةيويند دصاقمو اياون ىلع ةينتبم مهترجه نكت مل فسأللو نكلو
 ةيراج وأ ةعمسلا وأ هاجلا وأ يويندلا بصنملا وأ لاملا ىلع لوصحلاك

 ام ناسنإلا رجه نأب هلوسرو هللا اهديري يتلا ةرجه اف خلا ... وأ اهقرتسي

 هنع ربعن ام اذهو عرولاو ىوقتلا ىلإ رجاهيو ٍلهاج كولس نم هيلع ناك

 شيعي ناك يتلا هتثيب يف يقبو ًايفارغج هندبب رجاهي مل ْنإو «ينيدلا مازتلالاب
 ىده ىلإ لالضلا نم هفراعمو هدئاقعبو هكولسب رجاهو لقتنا هنأ الإ اهيف
 ىده اورصبتسا نيذلاو نيرصبتسملا ةوخألا يف لاحلا وه امك ةرجحلا

 .يركفلاو يدئاقعلا فارحنالا ةلالض نم هيلع اوناك ام اوكرتو ناهيإلا

 نآلا انسلو ةيادهلا ىلإ لالضلا نم رجاه هنأ هيلع قدصي يلاتلاب اذهو

 يول تينخلا لع اير دعب ةازعا لاداعي ريع ا) 1 اي دلع

 ثا نأ فوت ما . و ققحتي ال حتفلا دعب ةرجهلا ىنعم نأ نيبي نأ ديريو

 ةرجسما وهو قّيضلا علا كلذ لع ةرجهلا سبحن الو عطقنت مل ةرجهلا نأ
 ابّنأو ةرجهلا ىنعم حضون نأ ديرن اَّنإو .طقف يفارغجلا لاقتنالا ظاحلب

 ةنيدملا ىلإ ةكم نم هكككىبنلا اهرجاه ىتلا كلت طقف ةرجحلا تسيل
 ةعقر عاستاو ةيفارغجلا فك/!لوسرلا ةلود دودح عاستاو يفارغجلا لاقتنالاو
 ندبلاب لاقتنالا نم عسوأ ىنعمب ةرجملا اَّلإو ءيمالسإلا ماظنلا ةموكح
 ندبلاب يفارغجلا لاقتنالا ىلإ ًافاضم ىنعم نم اهل ايب رخآ ىلإ ناكم نم
 كرتو ةيادهلا قيرط عابتاو ةفرحنملا راكفألاو ةدسافلا دئاقعلا كرت كلذك

 .ةرجه لا نم عون اضيأ اذهف ؛ةلالضلا

 ةصاخ تسيل يهف هتيب لهأو هلوسرلو هلل ةرصنلا موهفم اذكهو
 دق اذلو «(برثي) ك ةدودحم ةيفارغج ةعقبب شيعي ناك يذلا يراصنألاب
 عابتا ببسب اهب عتمتي ناك تازايتماو تايحالص نم جزميو ناسنإلا رسخي



 تايكملاو رنكولا ةووما نستمتع داك و ل ممل 2

 كلتو ريفولا ريخلا كلذ نم هسفن مرحيف رفكلاو كرشلاو لالضلا لهأ

 :قيلاضلا ءأل دور اتا سو ةرازها

 ديق ةيآلا يف [مهلبق نم] : ناعتةلوق نأ نورا لاق“ :لاح يأ ىلعو

 قسن فالخ اذه نأ حضاولا نمو «ناعيإلل ًاديق ّسيلو [رادلا اوؤبت نيذلل]

 رسفي مهضعب ابر لاح او ؛[مهيلإ رجاه نم نوبحي] ةكرابملا ةيالل بيترتلا
 ةليبقك اهب اوّلح يأ (رادلا اوءوبت) لئابق كانه نأب [رادلا اوؤبت نيذلاو]
 َّنأب سكعلا ىلع دعاست ةيآلا وأ « خلا ... و ةدعاسلاو جرزخلاو سوألا
 نأ ةرورضلاب ال برثي ىلإ ةكم نم هيي يبنلا عم لقتنا نم وه ءّوبت يذلا

 تاءوبت اهنأ ... و جرزخلاو سوألاك ةينميلا لئابقلا نم ةعومجمل لاقي

 .برثي ىلإ تلقتناو رادلا

 أ ىلإ [مهلبق نم] يف ريمضلا دوع يف فلكتو لحمت اذهف هيلعو
 انلعج اذإ ام فالخب اذهو ةروسلا وأ ةيآلا نم ةقباسلا تارقفلا نم ةرقف

 .دحاو بطاخملا لب بطاخملا يف ددعت هب دارملا ناونعلا يف ددعتلا اذه

 نوبحي لئاوألا نيرجاهملا َنإف [هيلإ رجاه نم نوبحي] ةيآلا تلاق مث
 الا لأ كيلا لأ كاناو و درو ا اري يف مهبل ندع يار الو

 مهب ناك و مها ىلَع نور 0 ةكرابملا
 يبأ نب يلع يف تلزن ان دن مه نوف هي مش قوب نمو ةَصاَصخ

 دجن باطخلا قايس انعبتت ول |نيب 57 ىبرق نم ةّيءوهو هين بلاط
 .راصنآلاو نيرجاهملا ىلع ريمضلا دوع

 )١( ةيآلا :رشحلا ةروس 9.
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 قستملا قيرفت] :اهطباوض دحأ يذلاو تافتلالا ةدعاق بسح اننيب

 نيذلا ءارقفلل] ةيآلا يف باطخلا حبصي هَّنإف [فلتخملا ديحوتو دحتملاو

 ماتو ةككلوسرلا ىلإ رجاه نم لّوأ هّنأل ؛ة2نينمؤوملا ريمأ وه [اورجاه
 يتلا ىرخألا تايآلا يقاب يف لاحلا اذكهو ُهييمرصان نم لَّوأ وه كلذكو

 نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلا] ةيآلا لثم ةباحصلا مومع يف اهنأ نظي

 بأ نب يلع وه نيرجاهملا نم لّوألا قباسلا ْنِإف "71... راصنألاو
 قدم نم لرأ سعب | نم] يذلا ف ودل ف رص نأ انلق:ءاويسوب ن1 بلاط

 نأ نايب وهو (ةينايلا نم) ىنعمب وأ قبسلا يف راصنألاو نيرجاهملازواجتو

 نب هللادبع :لوقي ناك امك ءيراصنأو يرجاهم ٌةقنبلاط بأ نب يلع
 ىلاعت هلوق نم رشحلا ةروبم يف ءاج ام مانت ةكرابما ةيآلا هذه ّنِف ؛سابع

 . "© املا انوع وقس َنيذلا اموال ان ُرْفغا اير نولوعت 0 نم اوُؤاَج َنِذلاَو

 نم لك ّنأو ناهيإلل قباسلا وه ِةْي افا بلاط يبأ نب لع نإ - :بيرقتب

 هرئاريو ا .ايلع ارح دا ناكل تر نيا رونا دروب نامل 00 ردت

 ." 4 ميِحن فوق كن مر وما نزل الغ اوف يي لمت الوإ)

 دعب هيعمل لوسر رصنو رجاه نم لك ىلع بجي :ةصالخلاو
 ءادعلاو نغضلاب هبلق لغي ْنأ هيلع مّرحِيو هيلاويو 3! ًايلع بحي َّنأ 32! يلع
 .راصنألاو نيرجاهملا نم نيقباسلا لّوأ ايلع نأل ؛ِةِغا بلاط يبأ نب يلعل

 ميركلا نآرقلا يف ةّدوملا تايآ نم ةكرابملا تايآلا هذه ريتعت اذلو

 )١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس ٠١١.

 )١( ةيآلا :رشحلا ةروس ٠١.

 ) )0ةيآلا :رشحلا ةروس ٠١.
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 :ىلاعت هلوقك اهريغ اذكهو .ةصاخ هيا نينمؤملا ريمألو 2 تيبلا لهأل

 204 5 يف ملا الإ نجَأ هيلع كلاسأ ال9

 ماقمو ناسحإب ةرصنلاو ةرجه اب نيقباسلا ف بجيف هيلعو

 00 د ةيآلل هبط رشع ا ةمئألا الإ هيلإ لصي ال ناسحإلا

 ةغا ًءاعو فيك يبنلا عبتي نيذلاو ."74 ُهْنَع اوضّرَو ْمُهْنَع هللا َّيِضَر ناّسْحِإب

 دعاوق نوقبطي نيذلا نوديحولا مّمأل طقف رشع انثالا ةمئألا مه ناسحإب

 ةكرابملا ةيآلا ريسفت يف 2تيبلا لهأ تانايب يف َدَرَو اذلو ناسحإب عابتالا

 كا بلاط يبأ نب يلع وه نيعباتلا لَّوأ نإ [ناسحإب مهوعبتا نيذلاو]
 ة9نينمؤملا ريمأ دعب رشع دحأل ةمئألا مه ناسحإب مهوعبتا نيذلاو

 مامإلا نع َدَرَو اذلو ةعيشو ةيلاع ةعباتم ةجردب نوكي نأو ٌدبال عباتلاو
 ١ و 2

 نم نيموصعملا ةعستلاو كه نيسحلاو نسحلا مه :ّللع ةعيش  :ةكءاضرلا

 ةريغص لك يف ةعباتم طقف سيل 3ة9!طنينمؤملا ريمأ اوعبتاف 2 نيسحلا ةيرذ

 ْذإ زيمتم ٌماقم ناسحإلا ماقمو ءناسحإب هوعبّتا كلذل ًافاضم اَّنِإو «ةريبكو

 ةجرد قوف ةجرد يف مهنأ باجأل نونسحملا مه نم نآرقلا انقطنتسا ول

 نيل ع ءنيقيلا لهأو نيفطصملا

 . "76 نييسخملا يزخن كاك ا 1 كح اك هبا مش ب انو)

 نذل ملع ىتؤي ةجرد ىلإ لصو نم هانعم نميبحملا 3 :بيرقتب

 .ةيندل ةمكحو

 7 ةرآلا :ئروشلا ةووس(1)
 ٠١١. ةيآلا :ةبوتلا ةروس (0)

 .77 ةيآلا :فسوي ةروس (6)



 0000 111 تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 «سانلا نع وفعلاو دهزلاو راثيإلاو صالخإلا نم ناسحإلاف هيلعو

 ميركلا نآرقلا نيب اك نيقيلا لهأو نيقتملا ةجرد نم ىلعأ ناسحإلا ةجردو
 لك اهيلإ لصي ال ةجرد ناسحإلاف هيلعو نينسحملا تافلم ةديدع دراوم يف

 .ةباحصلا

 ةيآلا ريسفت يف كيبل ةكإل تيبلا لهأ تانايب يف ةيعباتلا نم دوصقملا ّسيلو

 ريما دعي نم هان نق نأو ةينامزلا ةيعباتلا نايب [ناسحإب مهوعبتا نيذلاو]

 ةيعباتلا نم دارملا اَّنإو الك ءانامز نورخأتم مه 82 ةمئألا نم 1 نينمؤملا

 - ب نيعباتلا نورسفي هريغو رسفملل ةيمالسإلا ةيلقعلا نآلاو ةبترلا ىه

 ةناقنلا' ىف ةرواقم نيوانع مالها نأ ألا هةينامزلا ةيضنلا قام قالا ليلا
 ًاريثكو .فلتؤملا ديري فلتخملا اذه نم ديِرُي ميركلا نآرقلا |نيب «ةيمالسإلا
 ينآرقلا باطخلا يف عونتلاو نّولتلا اذهو .ددعتم هنم داري فلتؤم وه ام

 عء ,.؟ ننال 0 :
 مهنأ الإ نوددعتم مهاري رسفملا هلعلو ددعتم بطاخملا نوكي دق يذلا

 .سكعلاب وأ نوريثك نوبطاخم نآرقلا دارُم (نيب نودحتم

 اهنع مالكلا يتأي ىرخأ ةيقيبطت دراوم كانه اذه ٌلُك نم ةصالخلاو
 .امهريغو ينآرقلا يصصقلا درسلاو ءردقلاو ءاضقلا درومك اهلحم يف

 بلاطم اذكه لثمل ًاهبنتمو ًاتفتلم ْنكي '1 اذإ رّسَمملا َّنأ لصاحلاو
 هنع دعتبيو ةكرابملا ةيآلا دارم دايطصا يف قْفخي فوس هنأ هانعم اذهف دراومو

 ةمهملا دعاوقلا دحأ َّنأ نم غ8 تيبلا لهأ هيلع دّكؤي ام اذهو دعبلا لُك
 ةدحو ريدختب عادخنالا مدع وه ميركلا نآرقلا ةفرعمل ةيرورضلا ةيلوألا

 داكي وأ اَّلق يذلا رّسَمْلا ىلع ةمّرحملا تاردخملا نم ريتعي يذلا قايسلا



 تايكجسلاو نالولا فوفأ ققوستطلل منوع ع او ل ع ما 3

 يتلاو ةعورزملا تاردخملا وهذه نم قاشنتسالا نم رسفم وجني ْنأ مدعني

 ةروطخ ىلع تدكأ 252تيبلا لهأ تاياور نأ الع فسأللو ترشتتا

 .هريغو رّسفملل يفرعملا بناجلا يف ريطخلاو يبلسلا هدودرمو قايسلا ةدحو



 ينآرقلا يصصقلا درسلا

 ؟ةلكاشلا ديم ةيئارقلا تايكلا تش اذا لوقرو. ناسي لئاتس لعل
 نآرقلا يف تافتلالا ثحبم ةعباتم نع لفغي نيرسفملا ٌرثكأ ناك امدعب

 ةدحاولا ةيآلا نع ًالضف تايآلا يف قايسلا ةدحو ىلع ينبيو كسمتيو
 لهأ كلذ نب اك هللا 15 نريصعل نى قاموا نطو ادا يدي ىدلاو

 نمل لع امم رتاثو لإ ثاعلالا مدع د ند وراكو ظاكبلا

 دعاوقو نعم ىزغمو مكح هيف ةلكاشلا هذهب نآرقلا كبس ّنِإ :باوجلا
 -:يهو تافتلالا ةدعاقل ةيقيبطتلا دراوملا دحأ ربتعت يتلا اهنم ةميظع

 ةدراولا تاياورلا اذكو ميركلا نآرقلا ٌنِإف ينآرقلا يصصقلا درسلا -
 ةماع ةروصب ءايبنألا صصق درسل ضرعتت امدنع هت يبلا لهأ ةمئأ نع

 قئاقدو ةريبكو ةريغص لك ىلإ ًامومع اهيف ضرعتي ال مهمنأ لاوحأو

 ركذ ىلع رصتقيو ءاوضألا زيكرت متيو اهيف ضرعتُي (ّنِإو «ةيتايحلا مهنوؤش
 ةايح لسلسُم يف ًاساسحو ًاريطخ ًافطعنم لكشت ىتلا ةيريصملا تاطقللا

 خيرأتلا درس نع نآرقلا يف يصصقلا درسلا 6

 باتك نوكي نأ هاشاح ميركلا نآرقلاف - عساش نوب امههنيبو - يصصقلا

 سبح وأ يرعاشلا سحلاو ةليخملا عم شيعيو غدغدي يصصق يخيرأت

 امك ءيش لكل نايبتو ركذ باتك نآرقلا اَّنإو الك ناسنإلا يف ركفلاو رمثلا

 انو ةرمنت ب اقكاعلا اهيلاغم دحأ نق نامل: ركذلا ةبلك ةنعف امو م

 خيرات نم خيرأتلا يف ةساسحلا تاطقللا ىلإ طقف هيف ضرعتيو ءاسنولل
 هللا درس نم وه يذلا نآرقلا يف يصصقلا درسلا زيمتي اذلو ,مهمتأو ءايبنألا



 تايكجلاو ةتالولا ةقوقأ ناسف هن تا م عم كدب

 ءايبنألا ممأ اهشيعت تناك يتلا داسفلا تالاح لك ىلإ هيف ضرعتُي ال ىلاعت
 .داسفلا لهأ نم ةريطخلا رطاخملا ركذ ىلإ ضرعتي اَّنإو

 ةيريصملا تاطقللا ةئهتوخأو فسوي ةصق ميركلا نآرقلا ركذي ًالثمف

 39ا فسوي هدلوو ٍذةِئابوقعي يبنلا ةايح يف اهم ًايخيرأت ًافطعنم لكشت ىتلا
 ٠ .ءايبلألا ناباانك و هت رسشأ ىقاو

 ةنعارفلا ضعب ةايح انل صقيو ميركلا نآرقلا ملكتي امدنع اذكهو

 .عمتجملا ىلع ريطخ رثأ اهل ةزراب ةنيعم دونب نايب ىلع رصتقي ِهَّنإف
 كلذكو اهشماه مث ةصقلا نتم ىلإ جرخملا وأ ةصقلل بتاكلا ضرعتيف

 نأ ىلإ نايحألا ضعب يف رظنلا ضغب ثرتكي ال امو هب ثرتكُي ام ىلإ ضرعتي

 ريوصت يف شيعي نأ بتاكلا لواحيو ءال وأ ةمظنمو ةبترم تامولعملا كلت

 لصي دق كلذ عمو خلا ... و يرعاشلا سحلاو ةليخملا عم ةيخيرأتلا هتصق

 دقو ةحضاو ةروصب ثادحالاو عئاقولا لقت لقن ىلإ نايحألا ضعب يف

 نآرقلا انيلإ ههرسي ام فالخب اذهو ةيبابض اهيلع رخآلا اهضعب يف نوكت

 .ليلق لبق كلذ انّيب اك صصق نم ميركلا

 كاري نا رقلا نصيصقلا ىلا نأ دحت ةنراقلا ذهن ةصقلقلا
 كلقني نآرقلا فيك انظحالو «ةيلبقتسملاو ةرضاحلاو ةقباسلا ةنمزألا عيمج

 ةيخيرأت ةصقل ينفلا جارخإلا ريظن ءثادحأو دهاشم ةَّدع ىلإ ةدحاو ةيآ يف

 نأ لجأل تامولعملا ركذ يف باهسإلا لواحي ميدقلا جارخإلا ظحالنف

 ينفلا جارخإلا فاالخب « .عطاقمو دهاشم ةذدعب ةصقلا ةركف لصوي

 ام اذهو طوغضم ركرُم دحاو ينف ربخب كلذ لُك رصتخي هنإف ثيدحما

 تامولعملا ترجفنا اذإو تامولعملا ةراضحو تامولعملا راجفنإ ةروثب ىمسي



 1 ا ا تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 تامولعملا ةدمعب نوتأي لب «ةريبكو ةريغص لكب نوتأي ال مَُّّئإَف رشبلا دنع

 ةبساحلا عم لماعتلا يف ةرصاعم ةثيدح ةينف ةيملع قرطب اهلاصيإو

 .ملعي خام ناسنإلا ملع امو كوب سيفلاو تينرتنالاو ةينورتكلالا

 جهنم وهو اندنع راتخملا جهنم اب طبترم مالكلا اذه َّنأ حضاولا نمو
 هيلع رود ةيركرف رو تافولعم دركيو اعبي دهر هقباكتلا هوبا

 به ام َلُك لقنب ثرتكت ال اَّئإف اهتدمع يهو «ىرخألا تامولعملا رئاس

 .تامولعملا نم بدو

 ملعلا ةروث نأ قباسلا ىّتح ىلب رضاحلا اننامز يف انظحال ول :ةدئاف
 مظن ملعب ىمسي ام ملع لك ين اندجول ةدعصألا فلتخم يلع تامولعملاو

 ةرلق 0 أ الإ وع را لك نأل ل

 نأ مهتعاطتسابو مهناكمإب ىتم نكلو مهدنع ىتلا تامولعملا كلتو

 اوفظويو اوفكفكي امدنع كلذ ؟ملعلا كلذو تامولعملا كلت اورمثتسي

 راصتقالا ىلإ مهدوقي يلاتلاب اذهو تامولعملا مظن كلس يف تامولعملا كلت
 ملع يأ يف يريصمو ينميه رود اهل يتلا تامولعملاو قئاقحلا تاهمأ ىلع

 وأ ءايميكلا وأ ةسايسلا وأ ةعارزلا وأ داصتقالا ملع يف ءاوس مولعلا نم

 ملع يأ يف تامولعملا كلتل مظان رخآ ملع دوجو نم َدبال يلاتلابو

 جئاتنلاو راثآلا هيلع بترتتو ةحيحصلا ةروصلاب رمثتسي ىتح مولعلا نم

 -تافتلالا ةدعاق  ةيظفللا ةدعاقلا هذه قباطتت فيك ظحالان يللاتلابو



 تايكحسملاو ةنالولا فوم أ لفتت دي دوم ا اا ل مل 20

 نأب ةيزكرم ةمومأ نآرقلا يف تاىكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم جهنم حور عم

 ًاقالطنا ةيشماهلا ثادحألاو تامولعملا نود ةيزكرملا تامولعملا ىلع رصتقي

 يف ةغالبلا نم َّلد ام يأ [ّلدو لق ام مالكلا ريخ] مان مهت|لك راصق نم

 .رصقأ ةرابع يف ةياغلا غولب



 قيبطتلاو يرجلا

 - يناثلا ماظنلا يف ًالّصفم قيبطتلاو يرجلا طباضل ضرعتتس انك ْنإو

 دحأ اهددصب نحن يتلا ةطباضلا هذه نأ الإ ىلاعت هللا ءاش نإ يناعملا ماظن

 مهنم ةصاخلا يرسفم اهب لماعت يذلاو تافتلالا ةدعاقل ةيقيبطتلا دراوملا

 الضف هريغ نع الضف نازيملا يف #ىئابطابطلا نيسح دمحم ةمالعلا ديسلا

 8 تيبلا لهأ نع ةدراولا صوصنلا عم اولماعت كلذك ةماعلا رسفم نع

 .قيبطتلاو يرجلا باب نم روثأملاب ريسفتلا يأ

 :قيبطتلاو يرجلا طباض

 صوصنلا اذكو ةيئآرقلا تايآلا اهيلع تلد يتلا ماكحألا ةيرست وه
 ةيآلا لوزن نمز ريغ ىلإ 85تيبلا لهأ ةمئآ نع ةرداصلا ةيولولاو ةيوبنلا

 لمحي دروملا ناك اذإ اهناكمو اهنامز ريغ يف قّبطتف ةياورلا رودص وأ

 نيد واد .و بذكلاو ىنزلاو ةقرسلاو مخلل نآرلاميرت ل :الثمف

 يفابو تايبجاولا ىتحو لب تامرحملا وه هذه نإف نيقفانملا نم نآرقلا

 اذكهو ةاتمركألا يبنلل ةرصاعملا لوزتلا نامزب ةصتخم نكت ل ماكحألا

 اذكو ميركلا نآرقلا نأ حض خاولا نم هّنأل ؛8هةمئألا نامز يف تاياورلا

 نيصتخم اَسيلو هرشبلا ةياده رداصم نم ناردصم امه ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا

 ةلاحل ةحجلاعم وأ عمتجم وأ درف ءاوس هيف لزنملا ناك اذإ ةيآلا لوزن نامزب

 اهقيبطت يرجي ْنأ نكمي لب ةنيعم تايصوصخ هيف ةرفوتم ةصاخ وأ ةماع



 تايضكححلاو ةيالولا ةفوحأ ركينتفل د ا ل تو ا ص ا ا ط0

 «ةرفوتم اهيف ةيآلا تلزن ىتلا صئاصخلا تناك اذإ نيّرخآ ناكمو نامز يف

 ةرصاعملاو صنلا نامز نم يدعتلا نكمي ةيصوصخملا ءاغلإو «طانملا حقنتيف

 .تايصوصخ او تافصاوملا سفن لمحي ناك اذإ هريغ ىلإ ةهفاشملاو

 عتمتي ناك نمل اَّنإو بدو ّبه نمل متي ال قيبطتلا اذه يعيبطلا نمو
 هتطاحإ ىدمو نآرقلا تادرفم يناعمب ةطاحإلا ةيلباقو ةنيعم تايصوصخب

 ضعبل هفيصوت وأ عئاقولل هريوصتو ثادحألل نآرقلا تاجلاعم ْنْذِإ
 وأ ةرسألاو درفلا ىوتسم ىلع ءاوس ةدئاس تناك يتلا ةيعامتجالا تالاحلا

 تاجلاعم نكت 4 «ةريبك مأ اريغص عمتجملا ناك ءاوس عمتجملا ىوتسم ىلع

 رفوت طرشب ناكمو نامز لك ىلإ ىدعتت لب نامزلا كلذب ةصتخم نآرقلا
 .ةميركلا ةيآلا اهحلاعت ىتلا تايصوصخلا



 طقف يميبطتلا بناجلا ىلع اهيفرصتقي ال تاياورلاو تايآلا

 "1 22تيبلا لهأ ةمئأ نع ةدراولا تاياورلا اذكو ةينآرقلا تايآلا

 كلذك حجلاعت اّنإو بسحف هتحلاعمو يقيبطتلا بناجلا ىلإ ةرظان نكت

 لع ةجلاعملا رصتقت هنأ ال لبق نم لوألا ةجردلا يف يرظنلا ديعصلا

 ىهنتتي يذلاو دودحمو صاخ دروم يف بسحف لمعلا يقيبطتلا باجل

 قيبطت هنأ ؛ هدمأ ىهتنا روثأماب ريسفتلا نأ انعم اذهو هدمأو هنمز ءاهتناب

 1 وثأملاب يريسفتلا ثارتلا نم ةيملعلا ةدئافلاب فاحجإ يلاتلاب اذهو ءصاخ

 نيل زكذلا كي او ) لوقي نآرقلاو فيك امهتيب لهأو ٌةئطيبنلا نع
 204 ميل ام ساق

 ةحلاعمو ماكحألا نايب ىلع ةرصتخم نوكت نآرقلا ةدئاف نأ لقعي ال ْذ
 مث «نآرقلل ةتامإ الإ اذه امو صاخ ناكمو نيعم نامز يف تالاح لا ضعب

 ّنأو كلذ لقعي ال ِهّنإف ؟ةصاخ تاقيبطتل ةنيعم دراوم نيبي يمينا نأ
 يتلا نآرقلا تباوث عم ىفانتي ِهَّنإف هتبسانمو هدمأ ءاهتناب يهنتي روثأملا ريسفتلا

 نمزب ةدودحم اهنأ ال ةمايقلا موي ىلإ ىقبتسو لازت الو تناك اهّئأب اهيلع دّكأ

 تايآلا عم نيقيرفلا نم نيملسملا يرسفم هاطاعتو هبكترا ام ْنْذِ
 ىلمعلا قيضلا نم هللتيِبلا لهأ تاياورو ُهييبنلا ثيداحأو ةينآرقلا

 256 قادصم نّيْت امَّنأو ةّيعطقم ةيليوأت ةيدبعت ةيجح طقف هنأو

 )١( ةيآلا :لحنلا ةروس 6 5.



 تايكتعملاو نالولا زوما نيون ودوام ها و و يم مم 04

 تدّكأ ملثمف حيحصب سيل هّنإَف طقف درفلا اذه نايب ىلع رصتقت ةت (نأكو

 بناجلا ىلع تدكأ كلذك ىلمعلا بناجلا ىلع ثيداحألاو تاياورلا

 ةروضبا نييلع ههذكأ اَّلإو رخآلا نود امهدحأ ىلع زيكرتلا ال ,ءيرظنلا

 .ةنزاوتم

 انل حتفت تافتلالاو ضيرعتلا ةدعاق نأ ملعُي هلك اذه لالخ نمو.

 ا نوار ل عرقا روكا يمال

 نأ الإ ءابم فرتعم ةيغالبو ةيوغل ليصألا اهلصأ ىف يف ةدعاق تافتلالا

 اهنم لفغُ ةداع يتلا ةبعصلا دراوملا نم ةديدع دراوم يف اهتاعارم يف نطفتتلا

 ال 2 تيبلا لهأ تاياور يف ةدراولا تانايبلا ظحالن اذل «ةرملاب لقن ل نإ

 قاح يف ةدوجوم ةنيب رومأ نم لب ةيدبعت رومأ نم رمألا اذه يف نوقلطني

 سيل دعاوقلاو لئالدلا هذه ةاعارمو ةيبرعلا ةغللا بدأ ينو يوغللا ملعلا

 دنع لهسي مث نمو ؛هتيب لهأو ُميبنلا ةردق يف وه لب نيرسفملا ةردق يف
 .ةجيتنلا هذه ىلإ صلخن ِلاتلابو «مهتانايبو مهتانيبب ميلعتلاب مهريغ

 هّنأب روثأملاب ريسفتلل رخآ ًاراظنم انل يطعت تافتلالا ةدعاق َّنإ :ًالوأ

 ريسفت وه اَّنإو ءانل نورسفملا هركذي يذلا ىنعملاب قيبطتو ٌّيرج ّسيل
 ال تايآلل يرظنلا ديعصلا ىلع يريظنتلا نايبلا ةحجلاعم ددص يف روثأملاب

 .بسحف دودحملا لمعلا يقيبطتلا ديعصلا ىلع

 نيهاربو تانايب راهظإو زاربإ ددص يف روثأملاب ريسفتلا َإ :ًايناث
 .نيرخآلا ىلع تيفخ اََّنأ الإ ميركلا نآرقلا ظافلأ سفن يف ةدوجوم

 ًاينظ ًايطاعت سيل تافتلالا ةدعاق يف قيبطتلاو يرجلا ثحب :ًاثلاث

 ىلع يفخو نطب نيقيلا اذه ناك نإو ًايناقيإ ًايملع ًايطاعت اَّنِإو ءايدبعت



 000 000101 تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 .يدبعت الو ينظ سي هنأ الإ نيرخآلا

 رهاظ يف ةميظع ةيملع رهاوجل ًارائتسا ثحبلا اذه نوكي ذئتيحو

 هتيب لهأو هيي يبنلا نع ةروثأملا ةيئاورلا تانايبلا يفو ميركلا نآرقلا ظافلأ
 .نيعمجأ مهيلع هللا تاولص نيرهاطلا نيموصعملا

 :قيبطتلاو . يرجلا دروم كردم

 نم لقأ ال ةيثيدحلا عيماجملا يف ةدراولا صوصنلا نم ةلمج كانه

 - :اضهعب كيلإو قيبطتلاو يرجلا ةداقل كردملا يه نوكت نأ نكمي انقرط

 انآ تلا :لاق راسي نب ليضفلا نع هدنسب يئايعلا هاور ام :ًالوأ

 ياو كيو روت انو لإ 81 اح :ةياورلا هذه نع ير فعج

 ؟ةرطبو ٌرهظ اهل :هلوقب نطيل ادا نات دن ردو ديمو اذ درع

 6 يرغ ةدل اع طموب طباع تولي واذ طبوممزا طالت

 ةليوأت لب او 9» ىلاعت هللا لاق عقو ءيش هنم ءاج املك ءرمقلاو سمشلا يرجت

 ."'هملعن نحن 4 ملعلا يف َنوخِسأرلاو هللا الإ

 تنك :لاق ريصقلا ميحرلادبع نع هدنسب ًاضيأ يئايعلا هاور ام : اننا

 ا ا :لاقف اترطج نأ دنع مالا نم اموي

 و ا تيدا :لاق ؟مويلا يداها نمف «يداملا

 ناكم :ّلّطملاو .هملع ةفرعم نم هيلإ ٌدَعْضُي ٌدَعْصَم ٌدح لكل يأ :هانعم يف ليق )١(
 .ٍلاع عضوم نم عالطالا

 .ه /"5 .١81ص ١ ج .يشايعلا ريسفت ()



 تامكحللاو ّييالولا ةمومأ ريسْفف 0-0-0-0. هم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم د

 تنأف «كيلإ تهتنا ىّتح لجرف َلُجَر اهنوثراوت مكيف يه كادف ٌُتلعج
 ال يح نآرقلا نإ .ميحرلادبع اي تقدص :لاق «يداهلا كادف َتلْعْج
 اذإ ةيآلا تناك ولف .توق ال ةّيح ةيآلاو .توق ال ةّيح ةيآالو ,تومي

 ترج امك نيقابلا يف ةيراج يه نكلو نآرقلا تاهف اوتام ماوقألا يف تلزن
 يقال

 رذنم تنأ (َّنِإ  :ةكاهللادبع يبأل تلق :لاق ريصب بأ نع ... :ًانلاث
 له دمحم ابأ اي يداحلا 32 يلعو رذنملا هيعمل لوسر لاقف .داه موق لكلو
 ىَّتح اهدعب نم ٍداه مكنم لاز ام كادف تلعج ىلب ُتلق ؟مويلا ٍداه نم
 لجر ىلع ةيآ تلزن اذإ تناك ول دمحم ابأ اي هللا كمحر :لاقف «كيلإ تعِفد
 يرجي يح هّنكلو «ةنسلاو باتكلا تام ةيآلا تتام لجرلا كلذ تام مث

 .تاياورلا نم كلذ ريغ ىلإ '"”ىضم نميف ىرج اك يقب نميف

 ١. 79ص 2" ج ,يشايعلا ريسفت 0(

 1 637 ح ملعلا باتك 7١9 ص 25ج «راونألا راحب 2«



 َميِبلسراثآ نم اهيلع بترتي امو قايسلا ةدحو
 رثؤت ةيبلس يعاود هل هريغو ةصاخ ريسفتلا يف قايسلا ةدحو عابّتا

 56 ريطخلا يعادلا اذهو نايحألا رثكأ يف هدسفتو ريودلا» ةحص ىلع

 :كلذ ىلعةلثمألا ضعب ركذن فوسو

 انو ىمَْألا هءاج نأ ىو َسْبَعل سبع ةروس يف ءاج ام :لّوألا لاثما
 هدول كّسمتلا تايبلس نمف 74 ىلا ةعفتم ل 0 1 29 كيردن

 نأ اوي ةماقنا سوم ىف ص يقل نم اريك نأ وع قاسلا

 تعلو ةهددعتم اهنأ لاحلاو ةدحاو فاصوألاو رئامضلا يف قايسلا ةدحو

 ؟ىلوت لعاف وه نّمو اهلعاف وه نم َرَسَي يأ سبع نإف «ةدحاو ةلمج

 هذه نأو «ىرَب الا َكِلَع اًنو» ةكيبنلا ىلإ هّجوم باطخلاو
 ىلإ ًاسلاج ناك يذلا ةيمأ ىنب نم لجرلا اذه اهفرصت ىتلا تافرصتلا

 . وو 2

 .هل ةفلاخم لب ىمالسإلا قلخلل ةقفاوم تافرصت تسيل يع ىبنلا بنج

 اًمو» غيلبتلا ةيلوؤسم لمحت ةيفيك نايب ىلإ ةيلاتلا تايآلا تضرعت مث

 ًاداجو ًاقداص ناك نم ىلإ رظنا ا(َّنإو ءاينغألا ىلإ رظنت ال ْنأب « ريالا كلَ
 .هل ءاسلا ةيادهو داشرإو مالسإلا ىلإ لوخدلا يفًاريقف ناك ولو -

 نايبل هيي مركألا يبنلل هّجوم اهيف باطخلا ةكرابملا تايآللا هذه َنْذِإ

 )١( :سبع ةروس ١-”.



 تايكتمللاو ةنالولا فوم ناديتقلل د هدا مدام او ولا ال ل

 .رشبلل ءامسلا ةياعرو غيلبتلا ةّيفيك

 زمجسسلا ناي: لوقت : اهيلع بترتملا يبلسلا رثألاو قايسلا ةدحو ادنيب

 رمألا سابتلا ىلإ ىّدأ امم سبع ةروس يف اهريغو ثالثلا تايآلا يف دِحاو

 ىلع بلس رثؤي اذهو ,ةصاخلا يرسفم نم ىتح نيرسفملا نم ريثكلا ىلع
 .ةيآلا ىنعم

 لحجر لإ مجري هروعلاب "74 ىّهَم ُهْنَع تنآف» :ىلاعت هلوق مث
 لأب ةريحلاو سْنللا يف رَثَمْلا عوقو ىلإ كلذ ىَذأ امم ةلكيبنلا ريغ رخآ

 ديسيو دواعي مث ةيءيبنلا ىلإ ريمضلا ميركلا نآرقلا دنْسَي ةرات فيك
 قايسلا ةدحو ببسبف هيلعو ةّيمأ ينب نم لجر ىلإ درفملا ركذملا ريمضلا

 ىلإ ريمضلا اهيف دنسي ةرات يتلا لاعفألل دانسإلا يف كباشتلا اذه عقو

 ؟باوجلا وه |ىف لحلا انيلع هبتشيف «هريغ ىلإ ىرخأو هيي بلا

 .تافتلالا ماظنو ةدعاق ىلإ عَجْرُي ةلكشم اذكه لثم لح :باوجلا

 يبنلل نوكي اهيف رئامضلل دانسإلا نِإف ةيئاشنإ ةلمج يه يتلا لاعفألا نإ

 ىلإ هدانسإ لصح يضام لعف نع رابخإ اهيف يتلا لاعفألا اّمأو م مركألا
 :ةلكشملا تلحنا تافتلالا ةدعاق ةكرببو «ةيمأ ينب نم لجر لعاف ريمض

 .ميركلا نآرقلا بولسأ وه اذهو

 ةغللا ريغ يف ىّتح رشبلل ةيراوحلا ةغللا ةفاقث يف ىّتح نآلا ًاقافتاو
 اهمدختسا يتلا ةقاشرلاو بولسألا اذه سفن مدختست نآلا تأدب ةيبرعلا

 فرطلا رواحي مث فرطلا اذه رواحي نأب راوحلا ننفت يف ميركلا نآرقلا

 ملا :سبع ةروس )١(



 0 تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 .راوحلا يف ننفتلا ىلإ ُهَلُك اذه عجرمو ءاذكهو عبارلا مث ثلاثلا مث رخآلا

 نآرقلا تاقايس لعجيو لسرتسي هنأ مأ ينآرقلا راوحلا ةعيبط يه هذه
 هنيعب قافخإلا وه اذهف تايآلا يف وأ ةدحاولا ةيآلا يف دحاو قايس يف اهلك

 مهَّنَأ ببسب نيرسفملا قافخإو كهل تيبلا لهأ ةمئأ هنم رَّذَحو هّبن يذلا

 ىه قايسلا ةدحوو .دحاولا قايسلا ةباثمب ىه ةفلتخملا تاقايسلا نوبسحي

 ميركل ةارعلاو قتاتح لا لويهرولا نم اعلاف هن راةطاعو ونا ركأ

 مه يبزلا ميلظتلا الا نع نولء اسمع أبنلا ةروس يف َدَرَوام :يناثلا لاثملا

 ةيورعبلملا خرم انك نإوب "74 .نوملشيس الك مث نومليس 9ك نوفلبخُ هيف
 ةمايقلا موي فصو وه اهنم دارملا نأ ىلع ةكرابملا تايآلا هذبم دهشتسا

 نه :ىلاعت هلوقك أبتلا ةروس نم ىرخألا تايآلا عم قايسلا ةدحو ةئيرقب

 ءاداصْرم تناك مه نإ. .اًبافأ نوتآتف روصلا يب فن مب اني ناك لضفلا مَ

 0 .اًناَمْحأ اهي نيبال ؛ نام َنيغاطلل

 ةكرببو 25تيبلا لهأ تاياور يف َدَرَو اف .ءكلذك سيل لاحلاو

 ةدارإو ةمايقلا موي وه ميظعلا أبنلا نم دارملا نأ ةتكنو تافتلالا ةدعاق

 نينمؤملا ريمأ وهو الأ .هدابع هب يرادّيل ًامامإ ىلاعت هللا هبّصن يذلا مامإلا

 ةمامإلا ماقم نيب قيثو ماحتلا دوجو ىلإ ًافاضم ءذيل كان بلاط يبأ نب يلع

 نع باحا ىدطلا و ماما وزد : ىلمت دحأ نأل ؛داعملاو باسحلا ماقمو

 ريمأ مامإلا ةفرعمل ةجرد ىندأ نع لْئَس امدنع ةّيارقابلا مامإلا كلذ
 رومأ بحاص ةظاممامإلا نأ قرفلا نأ وه ذي هكا بلاط يبأ نبا ىلع نينمؤملا

 )١( ةيآلا :أبنلا ةروس ١-0.

 ) )0ةيآلا :أبنلا ةروس /ط١-77.



 تا يك لاو ةيالولا قوما زيف كك وا امل 2

 ةعاطلا ضورفم هَّنأ_ ١

 .تاركلا بحاص- ١

 ووش سكأ نإ :قرقلا اذه نةلع نمو "نافل نها ةؤزت هناورعال
 يتلا ةيالولا ينعي نانجلا لهأ دٌوزي نأ وه ليلا لوس ر دعب ةعامامإلل
 .هليعلوسرلا دعب 32 نينمؤملا ريمأل ىلاعت هللا اهيبحي

 ملو ةروسلاو ةكرابملا ةيآلا يف دهاوشلا ضعب هذه لاح يأ ىلعو

 رظنلا لمعُي مل هّنإف نازيملا هريسفت يف يئابطابطلا ديسلا ىتح اهرهظتسي

 .هلحم يف اهضعب ركذ ينأي ىرخأ تاقايسو دهاوش * كانهو «ذكنيح هقح

 مهتيانعو مهدوهج لَ ةصاخا نم ىّتح نيرسفلل نأ فسألا عماذلو

 مهتافتلا مدع ببسب كلذ لك «تايآلا ليذ يف ةّيملعلا تيبلا لهأ تانايبب

 1 يعي تعا قالا ةذيكو نأ ىلإ مههبنت مدعو تافتلالا ةدعاقل

 هدَّكأ ام اذهو وينو تعم تناول حط فازسلا ةدحوب كّسمتلا

 مث هباجأف نآرقلا ريسفت يف ءيش نع رباج هلأس امدنع ة2ارقابلا مامإلا

 تنك كادف ٌتلعج - :مامإلل رباج لاقف رخآ باوجب اا ةيناث هلأس

 ؟مويلا لبق اذه ريغ رخآ باوجب ةلأسملا هذه يف ٌتبجأ

 رهظللو ءرهظو نطب نطبللو ءانطب نآرقلل َنِإ رباج اي :يل 32[ لاقف
 نإ نا رقلا رقت هت نم لاجرلا لوقع نم ٌدعبأ ٌءيش ّسيلو «رباج اي ٌرهظ

 يف هرودو ةرخآلا ملاع يف هرودو نيدلا ملاع يف هرود يأ تاركلا بحاصو ردصملا )١(

 .ةعجرلا ملاع



 0011 1 تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 ىلع فرصتي لصتم مالك وهو ءيش يف اهرخآو ءىيش يف اَّوأ نوكيل ةيآلا
 وو

 ةووادو» ءايبنألا ةروس يف نايلسو دواد يبنلا ةيضق يف ََرَو ام ًالثمف
 24 4 نيرا مهبكحلا كو مولا مح ديف تشن ذإ ثرحلا يف ناك ذإ نام 0

 ريو 11 ميل رغم نئاسا هند ىلا كابالا نم ةعرال1 اا ودم

 ام َنِإ ينعي سيل ءايبنألا دنع ىلوألا كرت دراوم نأ َنّيب ميركلا نآرقلا نأ

 َّنإو كلذ نم ىلاعت هللا ءايبنأ اشاحو الك - لطاب يأ - ب وكنا
 اذه تبكترا هنو ءايبنألل يحلإلا باتعلا دراوم نأ حيضوت ماقم يف ةيآلا

 يبن يأ هبكترا ام نأ اذه نم مهفي الو ىلوأو لضفأ ناكل اذه تبكترا ولو

 هللا ءايبنأ هب ىتأ ام ا(َّنإو دارملا وه اذه ّسيل الك ةيصعمو لطاب ءايبنألا نم
 ةيآلا هتركذ ام ًالثمف .هب ىتأ ام قحأ وه ام ىلع هبتاعي ىلاعت هللا ّنكلو قح

 ناك لل دوواد يبنلا مكح نأ هانعم سيل 4 الع انكح اي اكو ةكرابما

 .ميظع يفرعم ساسأ اذهو «قحأ وه ناك امل باتع نكلو ءالطاب

 )١( ص «نساحملا ١٠ ٠٠/ «يشايعلا ريسفت ؛48/97:946ج .راونألا راحب ؛5ح ج2١
 ىا/ص 7594/ 8.

 )١( ةيآلا :ءايبنألا ةروس .





 نييوثادحلا دنعو نآرقلا يفّديبسنلا

 وه |ى ةيكيكشت ةيبسن تسيل ميركلا نآرقلا اهحرطي يتلا ةيبسنلاو
 اا اعل

 قدح نور ةككشت ةيببن كل ةككست ةيفةويوتاداو كاسينألا

 .مهدنع لطابو طولخم رمألا يلاتلابو ةطولخم ةيقح نيبو

 اهنم تاجرد ةيبسن اَّنإَف ميركلا نآرقلا اهحرطي يتلا ةيبسنلا فالخب

 تاجرد يف قحلا ىنعم ّسيلو .تاجرد قحلا يف ًانتح لب «لطاب اهنمو قح
 هدهو يسكت امو افجر وحاو يش كاتعنا ناو ذاك طاب ام هاته نأ
 ردص ةعس ناسنإلا يطعتو ةيدحلاو طارفإلا ناسنإلا بنجت ةعيدب ةيبسن

 ةيآلاف 274 ٍثْرَحلا يف ناتكحي ل ميركلا ةيآلاف «ةفرعملا

 الو «مكحلا يف اميل السر كلود مالك أ نايبددص يف تسي

 يك مكحي مل دواد نإف هللا هأطخ مث امهالك وأ امهدحأ مُكَح نأ ددص يف

 .ناهيلس مكحب هيلع خس لَ أَطخي
 .ههب١تيبلا لهأ تاياور يف ةدوجوم ةتافتلا اذكه لثمف

 امهمكحل انكو] لقت ملو "4 4 نردماش ْمهِبكحل اًكوإ» ةيآلا تلاق مث
 وأ دوواد هّللا يبن مكاحلا نعمل هن مكح يذلا مكحلا نإف [نيدهاش

 يتلا عينا ناك ندلللا ترهتلا ءاملع مه انه مكح يذلا اَّنِإو ةظا نايلس

 )١( ةيآلا :ءايبنألا ةروس .

 ةيآلا :ءايبنألا ةروس (؟) //,.



 تاضتميلاو ةيالولا ةففمأ زالت هلو 3

 يبنلا ْنأ ال اوعطقف اومكحف مكحلا يف دوهيلا ءالع عرستو ناهيلسو دوواد

 .عطقف مكح ناميلس وأ ةكطدوواد

 ةصاخلا يرسفم نم نيمدقتملا بتك يف ىتح ةتافتلالا هذه لثم َرأ لو

 ىّتح لب ءيسوطلا خيشلل نايبتلا ريسفت الو يسربطلل نايبلا عمجم ريسفت لاثمأ

 يف ©يئابطابطلا نيسح دمحم ديسلا لاغمأ نيرخأتملا دنع ريسفتلا بتك يف

 .نازيملا

 الو لفغت فوس كنإف:دحاو: قايس: يف تأرق ول ةكرابملا ةيآلا ْنذإ
 .اهنم يلصألا دارملا ىلإ تتفلت

 لوقت : اهدجن انإف 20 تيبلا لهأ تاياورو تانايب ىلإ انعجر ولو

 ةكرح يف ائاد ينآرقلا باطخلا َّنإف يتسا ام الإ ُهَلُك نآرقلا نديد وه اذه َّنِإ

 .هيف ةتباث ةيزكرم ةطقن دوجو عم ةبيجعو ةرمتسم

 ىلإو ينآرقلا باطخملا ىلإ تفتلي نأ عاطتسا اذإ رّسَمما َّنإ :ةصالخلاو
 لهأ ةمئأل ةيملعلا تانايبلا نم ميلعتو داشرتساب لصيس هنإَف تاكتلا هذه
 ةياعرلا نود نم قافخإ ةلاح ين حبصي ًايئاد ناسنإلا نإف الإ هع تيبلا

 .يملإلا ضيفلا نم ةّدمتسملا هكا موصعملا نم ةيميلعتلا

 تنل ِنأ سو كر ىف ذولا 0 :ثلاثلا لاثملا

 0006 8 هدا لل ع أ دوم / 2000 م 2ر6

 ةيفيكو دع هيلع ىسوم هيبنو ىلاعت هللا نيب ينايحولا راوحلا ةفاطل ظحال

 )١( ةيآلا :ءارعشلا ةروس ١5-5٠١



 ا ا تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 نمكت انهو «ةرملاب هيلإ ِتَّقَتْلُم ريغ يفخ لكشب ينآرقلا باطخلا لدبت

 نكي 1 لكشب ٍنآرقلا باطخلا ريغتو عونتو نّولت ةبوعص يأ ةبوعصلا

 ىلإ 5 باطخملا نوكي قايسلا 5 بسحيبو صضورفللاف 0

 0[ 000 نوم مك ١ 5 25210 ةكرابملا ةيآلا هب تحراص

 ىسوم نا نأ هانعم اذه .ةينثتلا ريمض ىلإ دئسأ (ابهذا) لعفلا

 نم باطخملا لقتناف .عمجلا ريمض ىلإ (مكعم) يف دانسإلا اذهو .نوراهو

 نوعباتلا نونمؤملا نوراهو ىسوم عم لخدف عمجلا ريمض ىلإ ةينثتلا ريمض

 :تاباطخ ةثالث دجوت انه ىلإ نذإ «ليئارسإ ينب نم نوراهو ىسوم يبنلل

 ١ م ا[! اب اًبهذاف الك )» :ىلاعت هلوقب (الك]- 4

 ١ اكان اًمذاَن ل :ىلاعت هلوقب [ابهذاف]- . .. 4.

 ينل كو :ىلاعت هلوق يف 4 مكمم اإ» 00

 توما باةقعلا لإ عومجملا لإ هَّجو ْنأ دعب باطخملا لدبأ مث

 . "7 نيملاَلا : بر م نإ ! الون َنوَعرف اًاف ١ -نوراهو

 نكره كسنلو ناد ةلاططا ناطقا كفا طا نأ افرهاانع نو

 فارطأ لدبتت فيك ظحالنف ءريسفتلا يف أطخأل ةتباث اهنأ ىلع رّسَمْلا
 نوراهو ىسوم بطاخملاو ىلاعت هللا وه ملكتملا فرط ةراتف «باطخلا

 مه بطاخملاو ة4نوراهو ىسوم وه ملكتملا سكعلاب ىرخأو «امهعابتأو

 )١( ةيآلا :ءارعشلا ةروس ١6.

 ) )6ةيآلا :ءارعشلا ةروس ١5.
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 عونتي اذكهو ءنوراهو ىسوم بطاخملاو نوعرف وه ملكتملا ةثلاثو «موقلا
 «دايبرلا رحب ظاهر قلاب ل ارالا يحل عج ور ارت باحتل

 َناَخف تاَقو نيس كرم نم ١ نيو ادي ينك ملأ» ةيآلا تلاق مث '

 . #3 نرفاكلا نب تنأو تلف ين

 مث 391 ىسوم بطاخملاو ىلاعت هللا ٌسيلو نوعرف راص انه ملكتملا

 و اذإ اهلعف لاق را ل ا ىلإ باطخلا ٍلّوحت

 . 7 نيسان يو اذكح يَ يلب عكف ال مكتب تر ناضل نب
 ةدحو انعبات ول انهف ءنوراهو ىسوم نيب باطخلا لدبت ةأجف مث

 ٌرحاَسل اه نإ لوح الملل لاق تلاق انآ رسما عداخت دق اََّئإَف قايسلا

 نأ ديرت# هلوح الملل نوعرف لاق يأ نوعرف انه (لاق) لعافو "4 مَع

 ىلإ ينآرقلا باطنملا لقتنا انهو .(74 نو أت اذان هرخبس مكِضْرَ نم مكر

 ىسوم ةلاسرب 0 ريغو .نوراهو ىسوم ريغو هللا ريغ - ةعبار ةهج

 74 تايلر عيب ةرحسلا مهو - نوراهو
 برب اونمآ فيك ةرحسلا َّنِإ_:وهو ٌلؤاست كنهذ يف حدقني هلعلو

 ىوعد نومضم ىلع ةرحسلا َفّرعَت فيكو «نوراهو ىسوم ٌبر نيملاعلا

 «نارقلا ةأولط يرام دوشم ردو نرم تبلت هلعو يوت

 )١( ةيآلا :ءارعشلا ةروس ١9-148.

 ةيآلا :ءارعشلا ةروس (؟) 7٠١-5١.
 ةيآلا :ءارعشلا ةروس (؟) 5 ".

 ):( ةيآلا :ءارعشلا ةروس 6 ".

 ) )5ةيآلا :ءارعشلا ةروس 8".



 0000000 تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 فذح هيف نوكي نأ دبال ًاعطق نآرقلا يصصقلا درسلا َّنِإ :باوجلا

 نايواةدهم يولخلا تنلاللا كالت بكناكاوإ تس رك تراطل قطو
 مهمأو ءايبنألا ةايح يف ةمهملاو ةحضاولا تافطعنملا ضرعتسيو نآرقلا
 ةريثك ةيوطم رومأ كانه نأ ىلع لدت ةيمازتلا ةلالد دجوت هنأ حضاولا نمو

 ْنِإ ليلق لبق انركذ امك اى هّنأل ؛مهألاف اهنم مهألا ضرعتساو نآرقلا اهفذح

 ىلإ جاتحي اذه ّنأل اياوزلا َلُك بعوتسي ال نآرقلا يف يصصقلا درسلا ةعيبط

 .تادلجملا نم فالآلا ةعس

 كلت ةرحسلا اهنم مِهَق ةمهم لصافم نايب ىلع ةْغىسوم ركر اذل

 اكح ير يب تفل .ىلاعت هلوق ليبق نم ىسوم اهب ءاج يتلا ةوعدلا
 تاس بر لاق نيالا بانو نعرف لاقإط هلوقو ؟ 74 نسما نم يلع

 مك 0 لاق نوعي الأ لوح نمل لاق نينقوم ا ضْرألاَو
 .«04 نيل

 .ةلاطإلا فوخ اهركذ نع انضرعأ لاجملا اذه يف ةريثك ةلثمأ كانهو

 يلامعتسالا ماظنلا يف تافتلالا ةدعاق يف ناك مالكلا َّنِإ :ةصالخلا
 ٌدح ىلإ ةروطخلا ةغلاب نأ اَّلِإ ةيلوألا ةرظنلا يف هتلوهس مغر ِهَّنإف يظفللا

 نآرقلا يف اهاطاعتن ةيظفل ةلمج يأ نم مهلتسن نأ ديرن اننأ وهو
 امو «ةيمسأ وأ ةيلعف ةلمجوأ «ربخ وأ أدتبم اهنوك نم يلوألا اهدافم ميركلا

 ٌديق اهيف لهو ءال وأ ةفاضم «ةبكرم مأ ةدرفم يه لهو دانسإلا فارطأ يه

 )١( ةيآلا :ءارعشلا ةروس 7١.

 )١( ةيآلا :ءارعشلا ةروس 77 -77.



 تاكو :ىقلولا يوما وتببفت داوي مم ع

 وهامو رمضُم وأ هب ٌحَرَصُم ريمضلا لهو بطاخملا وأ ملكتملا نم طرش وأ
 .ةيساسألا ةيلوألا اهرصانع نم اذه لك مهلتسن نأ ديرن اَنإَف .هعجرم

 .عمج وأ ىتنثم وأ درفم ةدحاولا ةلمجلا يف ملكتملا ناك اذإ ىلاتلابو

 .ًامامت مالكلا دافم يف رثؤي يلاتلاب َِّنِإَف بطاخملا اذكو

 يلَّوألا ىنعملا ليصحت تايساسأ نم تافتلالا ةدعاق ربتعتف هيلعو

 .ميركلا نآرقلا تايآو لمجو ظافلأ رهاظل

 ريباعتب 22 تيبلا لهأ دّكأ اهريغو اهانركذ ىتلا رومألا وذه ببسبو

 ؛نيققحملاو ءاملعلا نم اوناك نإ نيرسفملا قافخإ ببس اونّيبو «ةفلتغ
 .ميكحلا ركذلا تايآ ىزغم هنك ىلإ لوصولا يف رشبلا لقع ةردق قافخإو

 يف كلذ َدَّرَو اك نآرقلا ريسفت نم لاجرلا لوقع نم دعبأ ءىش سيل هنأو

 ةدرعم ل هقافخكإو قيرسفلا ةفزعم مدع يبو اكن قةانضلا ةامإلا لون
 وأ ريغتي ملكتملا ءاوس ةملك ةملكوةلمج ةلمج ٍينآرقلا باطخلا لدبتو ريغت

 بعصي اذل لوألا ىنعملا ريغي فوس يلاتلاب اذهو خلا ... وأ بطاخملا

 جاتحي ةقيقدلا رومألا هذه لثم ىلإ تافتلالا يلاتلابو نيرسفملا ىدل هتاعارم

 لهأ ةمئأ ةياعرو ميلعتو حهنمب كسمتو ةظقي ىلإو ةداقو ةهابن ىلإ
 ليوأت اَّنأ تافتلالا ةدعاق ىلإ نورظني نيرسفملا ضعب ناك ْنِإو «822تيبلا
 رهاظ جلاعت 82 تيبلا لهأ تاياور اندجول رظنلا انققد ول هنأ الِإ نطابو
 رهاظ عع ةحلاعملا هذه كلذ عمو ةينارقلا تايآلل ظافلألا حطس

 .نطابو ليوأت ِهّنأ نورخآلا هاقلت مث نمو «نيرخآلا ىلع تيفخ ظافلألا



 ميركلا نأرقلا يف يغالبلازاجعإلا

 ىلع نآرقلا يف ةينفلا ةردقلا يه نآرقلا يف يغالبلا داعبأ دحأ نم

 اهتسرامب نع ًالضف اهكاردإ نع رشبلا زجعي ةجردب نونفلا هذه ةسرام

 اذه لثسب او نأ ىلع نجلاو إلا تما نإ لقط و "هن روس | ارتاف لقط
 . "4 الط ضب هضم ب د اا نآرقل

 لهآ تانايببوم وكلا خف راقلا' نم. نو رسستلاو كا لعلا يعدي الو
 ابَّنأ لاحلاو «ةينطاب ةيفخ تاليوأت اهَّنَأ تايآلا ريسفت يف ةدراولا 8+ تيبلا

 .نآرقلا رهاظ سفنل ةجلاعم كيبل مهنم يه اَّنإو ءكلذك تسيل

 وذ تافتلالا ةدعاق َّنأب بم هك فارتعالاو رارقإلا نم ٌدبال اذلو
 ةبيرغ لبس اهيفو عورفلاو فارطألا ةيمارتم ةعساو ةرئادو ةبعشتم بعش

 مالكلا بر نيملاعلا برل نوكت اَّنِإ اهتسرامم ةردقو «رشبلا ةردقل ةبسنلاب
 هردقا نيضعت ةميلس:ةسزازمب ةدعاقلا كلت :نمراو: ىذلا لاعت نيجولا هن

 .اهم ةطاحإلاو زيكرتلاو ةرطيسلا نعرشبلا

 قيقدتلا ٠ نيرسفملا ىلع نآرقلا رهاظ يصعتسي دراوملا نم ةلمج يف اذلو
 ملكتملا نَم م ةفرعم مهيلع ىصعتي ِهَّنإَف «ةفلتخم باوبأو ةددعتم ةلثمأ يف هيف

 .تافتلالا ةيفيكو بطاخملا نّمو

 نم نورسفملا ركذ 4 الام هَدَحيَو 8: لاعت هلوق - :ًالثمف

 لاقو اهجو رشع ةسمخ نم رثكأ يبطرقلا ركذف «ةديدع هوجو نيقيرفلا

 .78 ةيآلا :سنوي ةروس )١(
 .8/4 ةيآلا :ءارسإلا ةروس (؟)
 .ال ةيآلا :ىحضلا ةروس ()



 تايكحخلاو ةيالولا ةقومأ نيكس زوالا للا اق ا ما 2

 نيملكتملا ضعبل يبطرقلا هيسن يذلا لوقلا,وه اهنم بجعألاو ناسح اهّلك

 ةرجش تدجو اذإ برعلا نأ وه © ىدهف الاض كَدَحوَو 9» نم دارملا نأ نم

 نإ ايه نترك لاب افوعنب اهعم رست ا) ضرألا نب ةالف يف ةدرفنم
 ىلع دحأ ال يأ« الاض كَدَحَوو ةلكدمح هيبنل ىلاعت. هللا لاقف قيرطلا

 . "نإ قلخلا كب ٌتيدهف دحأ كعم ّسيلو ٌديحو تنأو كنيد

 ريغ وهو اهفعضأ اهسماخ ةسمخ ًاهوجو هريسفت يف ىضترملا ديسلا ركذو
 كادهف ةوبنلا نع الاض كدجو هنأ - :اهَوأو ,مضلاب متيلا ةءارق يأ فورعم

 . "7 ... قلخلا ىلإ اهغيلبتب رمأو هيلع تلزن يتلا مالسإلا ةعيرش نعوأ اهيلإ
 يسوطلا خيشلاو نايبلا عمجم هريسفت يف يسربطلا خيشلا ركذ اذكو

 نورخآو نازيملا يف يئابطابطلا نيسح دمحم ةمالعلا ديسلاو نايبتلا يف

 امل دهاشك هركذ ديرن يذلا نأ الإ ةكرابملا ةيآلا ريسفت يف ةديدع ًاهوجو

 :وهو تافتلالا ماسقأ نم رخآ أسق تركذ ةكرابملا ةيآلا نأ وه هيف نحن

 نهذلا قبسني هلعل ؟(للض) ل ةهبشملا ةفصلا وأ لعافلا مسا وه ام

 ا ال را هتوول سار د دا كرير كررت

 راجعا يجاهد ءواعم نه ف يرخلا هعللا ين ىئئاو دهخم ةقتشم ةملك

 .ةملكلا يف فارطأ ةّدع دوجو ظحالنو (للض) ينعي (ًالاض) لعافلا مساف

 يذلا وه نمو 5 .لاضلا وه نمو .هيلإ دنسملا- 5 دنسملاد ١

 :هيلإ لض ذل رق نقود هلع اش

 ةرات ةفصلا نأ ةغالبلاو وحنلا ملع يف ةفصلا ثحبم يف دجويو

 ظاحلب ىرخأو ءفوصوملا سفن لاح ةفص يأ فوصوملا سفن ظاحلب

 . 5 13ص /7ج «ىضترملا فيرشلا ريسفت (؟)



 1000 0000 تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 ءىبثلا سفن ظاحلب ةفصلا ىلإ ناهذألا قبسنت ًائادو «قلعتملا لاح

 اذهو قلعتملا لاح ظاحلب ةفصلا َّنأ ةكرابملا ةيآلا يف هنأ اَّلِإ ءفوصوملا
 اهيف ةدحاو ةلمج يه تقولا سفن يفو .تافتلالا هيف ةفصلا نم مستقلا

 اذه لكو .تافتلا اهب لصحيف (ًالاض) يهو اهب حرصم ةدحاو ةدرفم
 .ربدقو لمأت ىلإ جاتحي

 4الض كدر ةيآلا ريسفت يف هوجولا دحأ وه اذه َّنِإ :ةصالخلا

 ناك نإو ٠ و ل ل ل ا د

 اهنيك ميركلا نآرقلا يف ءايبنألا ىلإ تبسُت يتلا تافصلا نم ٌديِثك
 نآرقلا نم ءاوغأ وأ لباب ذاسلا وج نآرقلا لبق نم مهب ةعيقو اهنأ نولهاجلا

 سفن ال قلعتملا لاح ظاحلب تافص يه لب كلذك سيل عقاولاو ءايبنألا يف
 .فوصوملا

 ترثاكتو ةيرشبلا تأشن فيك انل ميركلا نآرقلا نيبي امدنع اذكهو
 اهنأو لبقتسملاو رضاحلا انموي ىلإو مهتايح يف ةرثؤم ةصاخ عطاقم ربع
 رشبلا اهي مكن :ميركلا نآرقلا انمّلعي نأ ديريو ءرشبلا ىلع رثؤت فيك

 كانه امّنِإو .ضرألا بكوك هجو ىلع نوشيعت مكدرفمبو مدح صح
 هضرعي كلذ لك «ةيناطيش ىرخأو ةينامحر اهنم مككراشت ىرخأ تانئاك

 نوكي ام هبشأ اذهو رشبلا ةيادهل يئامسلا ثبلا قيرط نع انل ميركلا نآرقلا

 ايكذ هل جرخملا ناك املكف يئامنيس ملفل ضرعب  ةركفلا بيرقت لجأل -
 ًالضف ةمهملا ةصقلاو ثدحلا بناوج لك ىلع ركرُي ال ِهّنِإف اتفتلمو ًانطفو

 ىلع هترماك ةسدع هجويو رّكرُي اَّلإو ةريبكو ةريغص لكو ةمهملا ريغ نع
 .هل ضرعتي يذلا ملفلا وأ ةصقلا كلت حور يف ةرثؤملا ةساسحلا تاطقللا

 الثم ةيئاورلا ةصقلا نم ةياغلا ىلإ لصوي قيقد قسن نمض كلذ لك مظنيو
 .رثكأف رثكأ



 تايكحتجلاو ةنكلولا قوما وسمت ا بلاص ا سم ذه

 صقي وهو ميركلا نآرقلا ظحالن - : تافتلالا ةدعاقل دهاشلا لحمو

 ىرخأ ةطقلل ضرع ةأجف اذإ ةريطخلاو ةمهملا بناوحلا ىلعزكر يوةصقلا

 ةبترم ةمظتنم ةلسلستم اهلك خلا .. .و ةثلاثو ةيناث ةطقلل ةأجف ضرعتي مث

 تنك ْنإو ٌدحاو دهشملا نأ اذه ينعي ال كلذ عمو نيزاومو دعاوق قفو

 يف ضرعي ميركلا نآرقلا نأ الإ ةدحاو ةيآ يه رهاظلا بسحب ظحالت

 دهاشملاو مطاعم وكانت ىلإ كحلي واف ةدياخاا دهاشم ةدحاولا ةيآلا كلت

 روسلاو ةروسلا نع ًالضف ةدحاولا ةلمجلا يف لب «ةدحاولا ةيآلا يف ةددعتملا

 يف ةددعتملا دهاشملاو ةمهملا تالاقتنالا كلت ىلإ تفتلي نطفلا رّسَمملا الإ

 ىلإ اتفتلم نكي مل اذإ نطفلا ريغ رجلا نإف كلذ فالخببو :ةدحاولا ةيآلا
 لك نأو ءلّوألا دهشملا ضرع يف لاز ال هَّنأ هسفن بسحي وأ نظيف كلذ

 .كلذك رمألا سيل الك دحاو دهشم يف يه تابلقتلا هذه

 ىلإ تفتلي الو «4 ىتهف الاض كَدجَوَوط ةكرابملا ةيآلا يف مدقتام هلاثمو

 هل تناك نمو ءرومألا قئاقدل تفتلملاو نطفلا الإ نيرسفملا نم كلذ لثم
 هل نكت مل نم الإو موصعملا عم ةقلعو موصعملا نم ةصاخ ةيميلعت ةياعر
 هنإف طقف ةيلقعلا هتاردق ىلع دمتعاو ةكقاءموصعملا نم ةيميلعت ةياعرو ةيانع

 درس ىلإ ةبسنلاب اذه .ةباجإلا وج نع ةديعب تاريسفت يف عقوو طبخت
 .يصصتقلا نآرقلا

 لك ىلع زكيرتلا لواحي ِهّنإف ًةنيعم ةصق خيرأتلا انل ّصق ول امو
 نم ددع ربكأ عّمجتو ميركلا علاطملل ةركفلا لاصيإ لجأل ةريبكو ةريغص
 .ةصقلا كلت لوح تامولعملا



 مالسلا هيلعرقابلا مامالا نع ياور

 خوسنملاو خسانلا ريسفت باب يف ريسفت يف يشايعلا اهاور ةياور كانه
 نو يهو يا رقابلا مامإلا نع هدنسب ”اضحاو مكحملاو نطابلاو رهاظلاو
 نإو ةياورلاو «كلذ اهنم انرهظتسا هّنأ الإ تافتلالا ةدعاقب صّصخت

 .اهنم اندفتس ام ضعب نايبل نآلا اهركذن هنأ اَلِإ تمدقت

 ريسفت نم ءيش نع ةظءرفعج ابأ تلأس رباج نع - :ةياورلا كيلإو
 كدف تلج :تلقف ءرخآ باوجب ينباجأف ةيناث هتلأس مث ينباجأف نآرقلا
 ؟مويلا لبق اذه ريغ باوجب ةلأسملا هذه يف َتبجأ تنك

 اي رهظ رهظالو رهظو نطبللو ءانطب نآرقلل نإ رباج اي يل- :32!لاقف
 نوكيل ةيآلا نإ ءنآرقلا ريسفت نم لاجرلا لوقع نم دعبأ ءيش ّسيلو رباج
 .""'هوجو ىلع فرصتي لصتم مالك وهو «ءيش يف اهٌرخآو ءىش يف اهَّوأ

 نوكيل ةيآلا َّنإ» هلوق ةياورلا ليذ وه تافتلالا ةدعاقل دهاشلا لحمو
 بعصأ نم وه ىلاعت هللا مالك ريسفت َّنأ ةياورلا هذه نم دافتسيو «... اهو
 مدعو ةلفغلا ببسب كلذ ةكامامإلا هنيبي ةبوعصلا أشنمو باعصلا

 ام بسحب اهتاقيبطتو تافتلالا ةدعاقب ةقيمعلاو ةقيقدلا ةيملعلا ةطاحإلا
 ريسفت دعب يف ببسلا وه اهب ةطاحإلا مدعو هيل مامإلا مالك نم هانرهظتسا

 اهلوأ نوكيل ةيآلا نإ» ةغعمامإلا لاق (ى ةيآلا نأل ؛رشبلا لوقع نع نآرقلا

 ينعي .«هوجو ىلع فرصتي لصتم مالك وهو ءيش يف اهرخآو ءيش يف

 )١( 47ص ءريسفتلا تامدقم باوبأ ٠١2ج «يشايعلا ريسفت 94 7/ 8.
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 حرص رس هنأ نيرسفملا نم ريثكلا همهوتي ام اذهو قايس ةدحو هدحوت

 َسيل ِهّنأ اَلِإ لصتم ءى ِهَّنأب ةحيرص ةيوفعب رشبلا ةلفغ حّرسَي يلاسرتسا

 ينعت ال لاصتالا ةدحوو قايسلا ةدحوو «نائيش وه اّنإو دحاو ءيشب
 .|مهنيب ةمزالم الو اهنع ةفشاك ريغو ىنعملا ةدحو

 ةدحاولا ةيآلا َّنأ ىلع ليلد اذهو «هوجو ىلع فرصتيو» ةئاهلوقو

 ٌةَّدع اه روسلاو ةروسلا نع ًالضف ةدحاولا ةدرفملاو ةدحاولا ةلمجلا لب
 نإف ينآرقلا باطخلا ددعت نم ًاقالطنا ىمارتتو هللا ءاش ام ىلإ رثكتتو يناعم
 دحاو باطخ هنأو قايسلا ةدحولو لاصتالا ةدحوب ةلفغ يحوي اذه لثم

 نإ :الظاهمالك نم رهظتسن نأ انئكمي هنأ رخل ةرابعبو هفالخ عقاولاو

 عونتو ددعت ةفرعملو ليوأتلا بابل ريبك بابو حاتفم يه تافتلالا ةدعاق

 .اهروهظ نع اهزّيمو نآرقلا نوطب

 عونتي يارقلا باطخملا نأ ٍةِغ ا ذلك نم قشور, نوظتم اضبأو

 بطاخملا نوكي دقو «ةدحاو ةيآ يف ددعتم ملكتملا نوكي دقف ددعتيو

 عبارو ثلاثل اهيلك وأ رخآلا نود ددعتم امهدحأ نوكي دقو «ددعتم

 خلا درو ساخر

 تاللالدلا ةفرعم يف ًاباب انل حتفي يلاتلاب رومألا هذه لثم ةفرعمو
 يف اهركذ ماع يتلا ةيفخلا تالالدلا ةفرعم ىلإ تافتلالا ةيفيكو ةددعتملا

 اهيلع تدَّكأ يتلا ةيئانكلا تالالدلاو - ضيرعتلا ةدعاق  ىلوألا ةدعاقلا
 امك تالالدلا هذه لثم بابو «22تيبلا لهأ ةمئأ نع ةدراولا تاياورلا

 يتلا تافتلالا ةدعاق ىلإ هيبنتلا وه ليوأتلا ىلإ بابلاو «ليوأتلل باب يه ّرَم
 هذه لكل هيبنتلاو «عيدبلا ملع يف ةغالبلا ملع يف تركذ يتلا اهددصب نحن
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 ىلع بابلا انل حتفي فوس باطخلا ددعتو  تافتلالا ةدعاق يأ  ةدعاقلا

 فتقتن يلاتلابو ةدحاولا ةيآلا يف ينآرقلا باطخلا نيماضم ددعتل هيعارصم

 .ةددعتم تالالد ىلع

 َّنأب اوجتحا امدنع لع ينلا عم ةئباصلا وأ دوهيلا جاجتح اذكهو
 :ناينعم اهل ةّلخا نأ جاجتحالا هي يبنلا ماقأف هللا ليلخ ميهاربإ يبنلا

 .ةديطولا ةقادصلاو ةبحملا ىنعمب يتأت نأ :لّوألا

 هرارسأ ْق كفني ليلخلا رابتعاب رارسألا نتمسك ىنعمب أت نأ :يناثلا

 .لالخلاو ذوفنلاو للختلا نم ةّلخلا رابتعاب هليلخ ىلإ

 .نيينعملا الك ىلع ةجيتنلا هباوج يف ُيك يبنلا نيبو

 [ليلخلا] ةملك يهو ةدحاو ةملك لالخ نم فينا نأ :دهاشلاو

 ةملكل رثكأ وأ نيدانسإ كانه نوكي نأ نكمي نأب ينارقلا باطخلا ددعت

 ثلاثلاو ٍناثلا دانسإلا ىنعم نع فلتخي ىنعم هل دانسإ لك يفو ةدحاو

 مئاقو براض يف (ى ةدحاو ةملك يف تادانسإلاو ىنعملا ددعتو قاقتش ةاقت اقتيشالا

 .خلا ... و بتاكو





 هروهظو نآرقلا نوطب رثكت دفرعمو تافتلالا ةدعاق

 مالك وهو .. .] ةقباسلا ةياورلا يف ةطرقابلا مامإلا مالك يف مدقت ام

 ةدعاق همالك لالخ نبي يهنأ ةدافتسا نكمي [هوجو ىلع فرّصتَي لصتم

 نوطب رثكت ةفرعم باب اذه نم حتفني ينآرقلا باطخلا يف عونتلاو تافتلالا

 مث ايفخم ناك ءيش وه حتفلاب ءاطلاو ءابلا كيرحتب  نطّبلاب دارملاو نآرقلا

 ذه اععتو قرد رقنلا لوقش لع ةنلخلا تالالزلا قلت نو: لع َوَووَظ
 امك ىقبت اّلإو اهيلإ تافتلالاو نطفتلاو تافتلالا ةدعاق «قيبطت لالخ

 لمعتسيو تفتلي 1 نمل اهنوطبو اهئافخ ىلع ةيفخلا تالالدلا كلت تيقب
 ديكأتلا نكي 1 ْنِإو ةكاموصعملا اهيلع دّكأ يتلا تافتلالا ةدعاق قبطيو
 .تافتلالا ظفلب

 لهأ تاياورو ةيوبنلا ثيداحألا ديكأت لوح مالكلا ًاقباس ف

 تالالدلاو يناعملا ملاع يف صوغلا نأ يهو أدج ةمهم ةتكن ىلع ةئطتيبلا
 صعوغلا اذهلو «ةّينآرقلا تاباطخلا يف فارطألا ددعتملا يمارتلا تاذ ةيفخلا

 رهاظلا ضرأ ىلإ بيغلاو ءافخلا ءامسس نم دودمم لبحو طيخخ سأرو حاتفم
 .هللا دنع هنم ٌفرطو سانلا دنع هنم فرط ةدهاشملا ملاعو

 ىلإ اهنم قلطنت يك طيخلا سأرو حاتفملا ناهض ةيفيك يف مالكلا َنأ الإ
 عاطقنا مدع ىلع نودكؤي كهل'تيبلا لهأ نأ ًاملع ءافخلاو بيغلا ءامس
 رهاظلا حطس ةصنم نيبو ةقمعملا ةيفخلا تالالدلا ملاع نيب اهلاصتاو قرطلا
 نطفتملاو تفتلملل اَّنِإو رشبلا لكل كلذ رسيتي ال ًّنكل لاصتالا نكمي هنأو
 .الفالإو قام وصعملا ةياعرل لومشمو ةصاخ ةقالع هل يذلاو مهنم
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 نوطبو ةيفخلا تالالدلا ْنَأ نونظي نيرسفملا نم ريثك ناك ْنإو
 نأو زجعم ةردقب الإ اهيلإ رت را م امل

 ةفرعم ىلع ةردقلا مهدنع 8!نيموصعملا هتيب لهأو ةةييدمحم مركألا

 لجلاو رهاظلا ىنعملا نم لاقتنالاو نطابلا ىلإ رهاظلا نم قيرطلا فاشتكاو

 هللا ىلإ قيرطلا اَّنإو قيرطلا نوعنصي هيا مهنأ ال ةيفخلا يناعملا كلت ىلإ

 ةفرعمو فاشتكا ىلع ةردقلا هدنع تناك نَم الإ همّلُْعَي ال دوجوم ىلاعت

 .كلذ

 موصعملا اّلِإ اهكلتمي الو رفوتت ال تارّدُق اذكه نأ حضاولا نمو

 لّوألا وه ليوأتلا يناعم دحأ نأل ؛ قيرطلا فرعي يأ ليوأتلا ملعي يذلا
 ؛هدجوي موصعملا نأ ال دوجوم قيرطلا نإ ليبسلاو قيرطلا يأ لآملاو

 ملعي ال يأ 274 مليلا يف ٠ نوْخِسارلاو هلل الإ لأن مْ او إ» يناعم دحأ هيلعو

 .ةوج وم قيرطلا امنإو قيرطلا نوقادخم كل مَّنَأ ينعي الو هليوأت

 ةرظنلا كلت ةئطخت وه ُهَّلُك اذه لالخ نم هيلإ يهتنن نأ ديرن يذلاو

 رهاظلاب اهل ةلص ال نآ رقلا يف ةينطابلا ةيليوأتلا يناعملا نبا :ةلئاقلا ةميدقلا

 .«بدألاو ةغللا مولع دعاوقب اهل ةلصاالو

 زغل كف نم نكمتي نطفلا رهاملاو يعذوللا يبدألا دقانلا ْنأ مدقت
 لعارت ليعمل ىلإ مورا كداج زم ضتاعلاو هليحلا كارايعلا ماعإو

 يكذلا دقانلا كلذ نإف ءيبدألا دقنلا تايرابمب هبشأ نوكت يتلاو ةغللا

 (ّنإو اهقلتخي هنأ ال اهفشتكي نأ هريغ عيطتسي ال مالكلا يف ًاتاكن فشتكي
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 ةرذدقلا هذهو اهفاشتكا ىلع ةردقو ةنطف ىلإ جاتحت نكلو ةدوجوم يه

 فلتختف ةردقلا نم ةدحاو ةجرد ىلع تسيل اهنأ الإ رشبلا دنع ةدوجوم

 .هريغ نع موصعملا ةردق

 - :لوقت نأ نيب ميركلا نآرقلا يف ةيفخلا ةلالدلا فاشتكا فلتخي ند
 اهنأ لوقن نأ نيبو «ةيقوذ ةيناسحتسا تالالد نع ةرابع ةيفخلا ةلالدلا

 ةردقلا يف فالتخالا اَّلِإ .نيعم ماظن نمض ةيدعاوقو ةيجهنم ةيعوضوم

 نوكت نأ بجو .ةفلتخم رشبلا تاردق نإف ماظنلا كلذل فاشتكالا ىلع

 هلآو العم ركألا يبنلا وهو موصعملا ميلعت فئكو داشرإوةياعر م

 هللا مهبّصن نيذلا نيعمجأ مهيلع مالسلاو ةالصلا لضفأ مهيلع راهطألا

 وب مه لوس نمل يف ثيل َومط ةيآلا يليلدب ءايبنألا ديس مهَّوأو ىلاعت

 304 كحل ناكل هلو مهيكرو هنأ مهْلَع

 ميلعت ىلإ جاتحي هّنإف ةمهملا تاكنلا هذه فشتكي نأ لجأل رّسَمملا

 ةسردم نيب قرفلا مّلعُي اذه نمو .ءايبنألا ديس وه ىلاعت هللا نم بيصنتب

 سيل هنأ الإ ةمكارتمو ةتتشتم تاءارق ىلع ةينتبملا نويوثادحلا يأ تاينسلألا
 نا رترلا هك فركتالا ل ا يل

 دي وعر 006-0 طبضنم اهيف ليوأل جاهنم نإ هايل

 «ركدُم نب لهف ركذلل نارقلا انرسست دَقْلو إ# موصعملا ميلعتوةياعر تحب

 )١( ةيآلا :ةعمجلا ةروس 7.

 ) )0ةيآلا :رمقلا ةروس /ا١.
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 . 297 ايامقأ بولق ىلع م نارقلا َنوُوَسَس الكأٍ
 ىلإ باهذلل حوتفم قيرطلا َّنَأ ىلإ ناريشت امهريغو ناتيآلا ناتاه

 كلت ىلإ بهذي نأ اّلِإ ملعتملا ىلع امو هي/تيبلا لهأ ةسردم فوفص
 كيما وأ 12117 ليرفع هل حاولا نادل مكرر ةيرملا

 نأ لجأل ملعلاو ميلعتلا نقلُّيو ىقلتُي يكل خلا ... ةيعماج وأ ةيوناث وأ
 موصعملا ةياعر لومش نم اندوصقم اذه «ةرصاعملا ةيملعلا ةريسملا بكاوي

 0 ا
 هابتنالاو تافتلالا نم ديزم ىلإ جاتحت يتلا تاياورلاو تايآلا يف ةيملعلا

 رشبلا نم ةصاخ ةعامجوأ فنص كانه نأ ةقباسلا تاريبعتلا نم مهفي الو
 نأ صخشلا ىلع اَّلِإو الك ؛ةصاخ ةياعر موصعملا ملوي نيملسملا نمو
 هتيب لهأو ةييمركألا يبنلا ةسردم ةقحلا ةسردملا ىلإ يمتتيو بهذي

 ينلا فضُو اذلو  نيعمجأ مهيلع هللا تاولص  مهمولع ريمن نم فرغيو
 نم دودمم ٌلْبَح هَّنأب هللا باتك فصيو ملكلا عماوج ينوأ هَّنأب يي مركألا
 هللا دنع هنم فرطو رهاظلا وهو سانلا دنع هنم فرط ضرألا ىلإ ءاسلا

 هّنإف ينارقلا باطخملا دّدَعَت وه ىلاعت هللا دنع يذلا فرطلا كاذ ناعم دحأو

 ىلإ قالطنإلا اذكو ءاذكهو نطابلا نطابو نطابلا ىلإ قالطنإلا حاتفم
 يف ددعتلا ةيلمع ينعي اذهو خلا ... و رهظلا رهظو رهاظلا رهظو رهاظلا
 فايلألاب نوكي ام هبشأ اهب صتخم ٌقيرط ةلالد لكل ْنكلو تالالدلا
 .كالسألاو جاجزلا يف ةيرونلاو ةيرصبلا

 تالالد َّنأ ىلع ّلدت 884 تيبلا لهأ تانايب بسحب هنأ :تلق نإ

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس 85.
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 دهاوشب اهل يتأت ْنأب كلذو اهب نهّرُيو طبضنت نأ نكمي روهظلاو نطابلا

 يف ةيمارتملا ةنطبملا ةيفخلا تالالدلا نأ كّشمتلا لكشي ٍذئنيحو رهاظلا نم

 دوع روذحم مزلي هّنإ رهاظلا نم ًادهاش امل نوكي نأ ءافخلاو ناطبإلا

 .ًارهاظ يفخلاو نطابلا

 يبسن ٌرمأ روهظلاو ءالجلا ىلإ ءافخلا نم زوربلاو لّوحتلا :تلق
 يف ةيملعلا تالداعملاب هيبش اذهو «ةفلتخم يهو صخشلا ةردق ىلع فقوتي

 0 . وأ ةيوايزيفلا وأ ةيواهيكلا وأ ةيضايرلا تالداعملاك مرعلا سلع

 ٌرغلو ةضماغ نوكت اهيف لحلا قيرط ىلع فوقولا لبق ةلوهجملا ةلأسملا نإف

 كلذل ل هفاشتكا ةقباتووأ ءاملعلا نم هلاع عيطتسي امدنع ْنكلو دقعُم

 حبصيف ةحضاو ةروصب نيرخآلل هزربيو هيلو هنيبي فوس هَّنإف لوهجملا

 ريوس رصتخو روصق قرات للا هقاقتكاا وكي درو الج نيرا
 ا ل ا

 قالطنالا يف اهم ًاماظن ةياورلا يف نب ةكاطرقابلا مامإلا 35 :ةصالخلا

 قيرطلا نأ ال رهاظلا ةصنمو حطس نم باطخلا يف ةيفخلا تالالدلا ىلإ
 فارحنا رس وه لاصتالا اذه ترم ماكو نااار رجالا نو وعل

 فش. نأ تح لب اهو وأ اهتم ةقوصلا ءاوم ةيالسالا قرثلا ىفف
 .ةرمثلا اوكرتو نطابلا نود رهاظلاو رشقلاو ةرجشلاب اوكَسمت ءافرعلا

 ةيققلعلا نأ حيرصت اذه ينو رهاظلا حطس نم طقف دهاوشب نوتأيو

 - لطاب اذهو  مهيأر بسح ةعوطقم نطابلاو رهاظلا

 نمض نوكي نأ ٌَدبال رهاظلا حطس نم دهاشب يتأت نأ تدرأ اذإ معن

 .عرتخمو يأرلاب ريسفت ال يعانص ينفو يملع بولسأبو ةطبضنم دعاوق
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 ناونع تحت جذّشلاو ءاطسبلا ىلع قَّوسُت تاليوأت فسأللو اهّلك هذهو

 موصعملا ريغ نأب عطقنو ,موصعملا ريغ دنع نيدلا ليوأت وأ ةعيرشلا ليوأت

 يئاوشع طلخا وب نارقلا نهاظو ةعيرشلا رهاظ نم ٍدهاشب يتأي ال

 باب تيبلا لهأ ةسردم جاهنم بسحب ِهَّنِإ حيحص «نيدلاب بعالتو
 رهاظلا دعاوق نم قلطنت دهاوشب طبضنم هنأ الإ حوتفم يليوأتلا ريسفتلا
 - :نيتعامج ىلع در اذه يفو

 .ليوأتلاب بعالتت يتلا :ىلوألا ةعامجلا

 ءاحمناو بعالتلا فذح ليوأتلا نم ىشخت يتلا :ةيناثلا ةعامجلا

 .نيدلا تباوث

 نيبلا يف فوخ ال ٍذئنيحف رهاظلا نم قلطنت دهاوشلا تماد ام ْنذِإ

 .نطابلاو رهاظلا نيب عاطقنالاب لاق نم ىلع



 مالسلا مهيلع تيبلا لهأ تاياور يف ّدينايبلا تاجلاعملا

 ميركلا نآرقلا ظافلأ رهاظ حطسل

 (مهبناوج ضعب انثحب نيتللا تافتلالاو ضيرعتلا يتدعاق راث نم :ًالوأ
 ةينايبلا تاجلاعملا نأ وه :يلامعتسالا يظفللا ماظنلا يأ لّوألا ماظنلا يف

 رهاظ حطس ةقطنم نم تايآلا دافم جلاعت ُة2تيبلا لهأ ةمئأ تاياورل

 ضعب يف اونظف مهنم رزنلا الإ نيرسفملا رثكأ ىلع تيفخ يتلا ظافلألا
 حطس جلاعت تايآ يه اَّنإو .كلذك سيل عقاولاو ةنطاب ةيليوأت اهَّئَأ تايآللا

 .مي 0 رقلا ظافلأ رهاظ

 يه :مّدقت ل نابي ةينايبلا تاحجل اعملا وهذه نم ىرخأألا ةرمثلاو :ًايناث

 0 نهربم تانايب اب اهلك نوكت دب 8 تبيلا لمأ تانايب 93

 ةمامإلا نوؤش نم ناش وم 80 تييبلا "1 نم يندللا ميلعتلا ناك ءذ
 ةَدع تاماقم هل ءايبنألا ديس نأش نألو ديدي اني لسرلا ديس تاماقم دحأو

 تاماقملا كلت 00 هذعب للك ينلا تن لهأ نم يا نيموصعملا ةمئألاو

 مهكر هنأ هلع 0 4 وس مالا يف ثيل ٌوْهظ ةكرابملا ةيآلا هل تراشأ
 - ةقناقاقم ةدذع تركز "ا باكل مهو

 .. و ةمكحلا مهميلعتو باتكلا مهيلعت ميلعتلا ماقمو ةيكزتلا ماقم
 .يهنلاو رمألا ماقم ريغ تاماقملا وذهو خلا

 .؟ ةيآلا :ةعمجلا ةروس )١(





 ةيولوألاو ّديرمآلا ماقمو يهلإلا ملعملا ماقم نيب قرفلا

 مهنأو ةمئآلا اذكهو «ءايبنألا ديس تاماقم مظعأ نم ميلعتلا ماقم

 نآرقلا وهو ءامسلا ثارت عم لماعتن نأ بجيو «رشبلل نويهلإ نوملعم
 ابَّنَأ ال ملعمك ريسفتلا ملع يف ةليكعهتيب لهأو ةطيبنلا ثارتو ميركلا

 ثحابم عم ىطاعتن نأ بجي ْنذإ ريدقتو ريذعتو زيجنت ةّينظ ةيدبعت ةيجح

 .يهلإ ملعمك ةيجحلاب ةطبترملا ميركلا نآرقلل ريسفتلا

 ملعلا ثيحأ اذإف همّلعيو ملعلا ثدي ام وه - :يلولا ملعملاب دارملاو

 ةينيوكت ةيجحب مهوخّأِبو نيرخآلل لصوأ يأ ملعلا ثيحأ اذإف همّلعيو

 هنأ مولعملا نمو - ينظلا دبعتلاب ال - ًايئاقلت دايقنالاو عايصنألا ةزجان ةيتاذ

 .رخآلا فرطلل دايقنا لصحي الرخآلل ملعلا ثيخأ اذإ

 هتيب لهأو هك يبنلل ةيريسفتلا تاياورلا نم ريثك يف درو اف هيلعو
 ليلدلاب نهربتو ثِِحُت يأ ةيميلعت تانايب ةقيقحلا يف يه ميركلا نآرقلل
 اذلو «نآرقلا ظافلأ رهاظ حطس نم ىتح قلطني يذلا دوجوملا يتاذلا

 نوكي فوس نآرقلا رهاظ ةجلاعم يف كيا تيبلا لهأ تاياور عم لماعتلا

 تاياورلا هذه عم انيطاعت ول امم ًاقفأ عسوأو ثارتلا اذه عم قمعأ ًايطاعت

 .ةينظ ةيدبعت ةيجح لكشب ميركلا نآرقلا ريسفت يف روثأملا ثارتلا اذهو

 - :نيمسق ىلع ةيدبعتلا ةيجحلا نأ مدقتو

 .ليلد البو ةضحم ةيدبعت ةيجح ١



 تاريصكتملاو ولولا موطأ واسفل اعتلال لل ا ع اممم 2

 .ليلدلا عم ةيدعبت ةيجح -"

 رادقمب ماقملا يف انعفتي ال ةيدبعتلا ةيجحلا نم يناثلا مسقلا ىّتحو لب
 ظافلأ رهاظ حطس جلاعت يتلا ةيناهربلا ةينايبلا ةلداعملا قاطنتسا انعفني ام

 .نيرخآلا ىلع تيفخ دق ةينايبلا ةلداعملا وذه تناك ْنِإو «نآرقلا

 ةكاموصعملا مالك يف ةدراولا ةينايبلا ةلداعملا قاطنتسا ةكربب هيلعو

 هيلع ينتبت دومعو ٌبعش هلو نيتم ساسأ وذ [هم أرمأ فشكتسن فوس
 ةيلامز را ةقلاكم ةيفطقم ةقلطنعي صوصخما ل ةذيسو فاذا ىف انعقق كاناعإو
 تانايبلاو مولعلل ةيريسفتلا ةفرعملا ةعس انل دّكؤي يلاتلاب اذهو «ةدودحم
 .ميركلا نآرقلا يف ةدوجوملا

 تاللالد نم ةقلطنُم ريسفتلاو فراعملا يف 224تيبلا لهأ تانايب اذلو

 0 ٍنيِرسفملا رثكأ نطفتي مل فسأللو «نآرقلا رهاظ حطس يف ةعدوم

 وحس هلا الإ لأن معي اموط ةكرابمل ةيآلا ليلدب ملعلا يف نيخسارلا ميلعت

 .ملعلا يف نوخسار (ّنإو ةيالولاو ةيرمآلا يف نوخسار مهّأال '' "4 ملهلا يف

 لهأو هع يبنلا تاناقم حا نأ ةقاشلا ثحابملا يف مدقت اذلو

 هللا لبق نم يهلإلا ملعملا َّنأو ءيرشب ملعم ّسيلو يملإ ملعم هنأ 2!هتيب

 ةيآلا يف ا هؤايصوأ مث ءايصوألا ديس مث ةئمركألا لوسرلا وه ىلاعت

 اوتوأ ىلاعت لقي لو "4 4 ملعلا اوتوأ نيزلا رود يف تايب سوه لي ةكرابملا

 الإ مهل ًاظوفحمو ًادوجوم ةيالولاو ةيرمآلا ماقم ناك ْنإو ةيالولا وأ ةيرمأآلا

 نويهلإ نوملعم مهنأو يملإ ملعم ِهَّنأو ميلعتلاو ملعلا ماقم وه مهألا نأ

 .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(

 .59 ةيآلا :توبكنعلا ةروس )١(



 21 تافتلالا ةدعاق :سماخلا لصفلا

 ملع ُهدنع ْنَمو مكَتيبو ينيب اديهش هللا ىلك# تايآلا نيرخآلا نوملعي

 ةيرمآلا ماقم نيبو يمللإلا ملعملا ماقم نيب قرفلا حضتا نذإ .“ 7 باتكلا

 .ًانيوكت كا مهل ةتباث ةيالولاو ةيرمآلا ماقم ّنأب ةيالولاو

 )١( ةيآلا :دعرلا ةروس 57 .





 سداسلا لصفلا

 ةراج اي يعمسأو ينعا كايا :ةثلاثلا ةدعاقلا





 ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ :ّيثلاثلا ةدعاقلا

 .ةدعاقلا نومضم «

 .ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ ةدعاقو تافتلالا نيب ةنراقملا *

 .ينعأ كايإ ةدعاق ىلع ةبترتملا دئاوفلا +

 .ينايحولا صنلا ةءارق يف وحنلاو ةغالبلاو ةغللا مولع ةيمهأ +
 .ةراج اي يعمسأو ينعأ كايإ ةدعاقل ةيقيبطتلا جذامنلاو طباوضلا «
 .ةنسلا تاهباشتم رسفت نآرقلا تامكحم «

 .رومألا ةبقاع ىلع نآرقلا ديكأت +

 نآرقلا ّنِإ :ةدعاق ىه ىظفللا لامعتسالا دعاوق نم ةثلاثلا ةدعاقلا

 ناد اووي كلذ اجا ك | ةراجاار ىعمسو ناعأ كارل :بولس ابن
 اي يعمسأو ينعأ كايإ) ب نآرقلا لزن» :لاق ِةغهللادبع بأ نع ريكب نب
 7( راع

 نع ةامامإلا لأسي سلجم يف ةكءاضرلا مامإلل نومأملا لاؤس يفو

 هللا لوق نع ينربخأف نسحلا ابأ اي َكّرَد هلل ... :نومأملا لاقف «ءايبنألا ةمصع

 امم اذه ةقئاضرلا لاق ؟مهل تنذأ ل 47“ /ةبوتلا (كنع هللا افع» لَجَو ّرَع

 )١( ص .7ج يناكلاو ؛ ح 84 ص .نآرقلا لزنأ اميف باب ١ج «يشايعلا ريسفت 47١؛
 ص ؛97ج «راونألا راحبو 787 ١7 .
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 ءهتمأ هب دارأو هيبن لجو َّزَع ٍِ هللا بطاخ «ةراج اي يعمساو ينعأ كايإب لزن

 4 نريساحلا نب نوكلو كَم طبخي تكر رشآ نل» ىلاعت هلوق كلذكو
 ايش مهل نكَو تدك نش كام نأ الؤو» : اجو 2هلوقز 54 /رمزلا

 ."0هللا لوسر نب اي تقدص لاق ؛74 /ءارسإلا 4 الق

 .ةيطاضرلل رخآ سلجم ركذ 216 /باب ١5 -١150« 5ص ؛١ج ءاضرلا رابخأ نويع )١(



 ىلإ يدجلا هّدارمو بطاخملا ىلإ هباطخ رهاظ ملكتملا ةَّجوُي َّنَأ وه
 يشل اقر يار ا تامل يرحب .رخآ بطاخم

 يون ديف كلذ نأ نيبؤلا وأ نيللى ةرضابم ةروصب هتاباطخ يزال

 يرابلا نم ةفأرو هريغو اذه لجألو خلا ... وأ هيبشتلا وأ لعفلا ةّدر نم

 :دوصتلا يطاخملل ةرئاب باطخلا هجوي ال لاعت

 ورحت امو كبد نب مدن ام هللا كا رخل :ىلاعت هلوق يف درو امو ٍ

 6 دقو :ىلاعت هلوقو «4”"2 امس طارص كيده كَ ده
 4 نرياخلا نب نوكَلو َكَمع طبل تكرشأ ل كب نب نزلا ىلإو 200 سم صم م 7”

 .؟رهاظلاب باطخلا هيلإ هجوما وه نَم هنأ

 الإ يَ ءيبنلل هّجوم يه ًارهاظ ينآرقلا باطخلا ةروص نأ : :بيرقتب

 ةمأ ىلإ ةّجوم باطخلا نأ 28#تيبلا لهأ تانايب بسحب يدجلا دارملا نأ

 ةيبرت ٌةيفيك يف هللا ننس نم سبتقم عفان يوبرت بولسأ اذه يفو يي يبنلا
 بجيالإ» «راتسلا فشكي الو رْثَسلا بحت ,بويعلا راتس هللاو .هقلخل هللا

 "746 ءوسلابرهجلا هلا

 ءوسلل ةأرجتو جيورت هيف ءوسلا نع رهو فك نإ :بيرقتب

 .؟ ةيآلا :حتفلا ةروس )١(

 .560 ةيآلا :رمزلا ةروس (6)

 ١5/4. ةيآلا :ءاسنلا ةروس (')



 تاهكحلاو ةيذلولا قوما نايتس وا لا وع وكادت نا 34

 ىلع ةيبرتلا يف ةعفان ةقيرط تسيل هذهو «ةميسج رطاخم هيلع بترتتو
 .ةلع ىبتلا هب ثِعَب يذلا ضيرعتلا بولسأ لايعتسا فال

 : ةيينل

 ضيرعتلا ةدعاق نم ةردحنم  ةراج اي ىعمساو ىنعأ كايِإ ةدعاق

 .ىئانكلا بولسألاو



 تافتلالا ةدعاق نيب ّينالقملا

 ةراج اي يعمساو ينعأ كانيإ ةدعاقو

 يلامعتسالا ماظنلا يف باطخلا نوكي تافتلالا ةدعاق يف :لّوألا قرفلا

 ةعطق ةعطق يف لدبتي بطاخملا وأ ملكتملا ْنكلو ءدحاو يدجلاو يميهفتلاو

 اهطسو يفو صخش ةيآلا ردص يف ملكتملا نوكي ْذق ِهّنإف «ةكرابملا ةيآلا نم

 يميهفتلا يلاعتسالا ديعصلا ىلع باطخلا ْنكلو «خلا ... وأ امهدحأ

 يروص بطاخم دجوي ةراج اي ىعمساو ىنعأ كايإ ةدعاق يف اّمأ

 ىلع ةفلتخم راوطأبو عونتيو نولتي ينآرقلا باطخلا نإف يدج بطاخمو
 نم باطخلا هجوتف .ىميهفتلا ىنعملا ديعص لعو يلاعتسالا قنعملا ديعص

 صخش باطخلا هّجوتي يدجلا دارملا ديعص ىلع امنيب ء.صخش ىلإ ةيادبلا

 شكعت ال بطاخملا ةروصو اطخملا ةروص ةدعاقلا هذه يف لئنيحف نا

 يروصلا باطخلا اَّنِإو ءىقيقحلا باطخلا الو ىقيقحلا بّطاخملا ةروص

 .رخآ

 .ةبوعصلا نم ام عون هيف يلاتلاب اذهو

 ىنعأ كاي ةدعاق يف باطخلا فارطأ ريغت ىلإ تافتلالا :يناثلا قرفلا

 امك تافتلالا ناك ْنِإو  تافتلالا ةدعاق نم بعصأ «ةراج اي يعمساو



 تايكحححلاو :قالولا ةةفوفأ ويشتمل اا ل 0

 لدبتي تاملكلا تاذ ةدحاولا ةلمجلا نوكت دق هنأ رابتعاب ةبوعص هيف  مدقت
 .تافتلالا ةدعاق يف اذه ينآرقلا باطخلا اهيف

 داو باطلا نإق ةزاكع ار. ىفمتتاوب ىتعأ كايإ نفاق ق6

 .رخآ ملكتم سابل اضيأ ابرو ءرخآ بطاخت
 .لاقتنالاو ننفتلا يف ةبوعص لكشت ىلاتلاب تالاقتنالا وذهو

 ةريتو ىلع تسيل «ةراج اي يعمساو ينعأ كاي ةدعاق :ثلاثلا قرفلا

 00 ىنعلا 3 لق ًالثمف .ىرخأ عونا اهيف 0 ينو

 00 وا يور و

 :ةثالث

 .يقيقح لامعتسا ينعي يلامعتسالا ىنعملا ىوتسم ىلع طاخم-١

 .يدجلا دعصلا ىلع بطاخم ٠



 ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ ةدعاق ىلع ٌيبترتملا دئاوفلا

 .[ةراج اي يعمساو ينعأ كاّيِإ] ةدعاق ىلع ةبترتملا دئاوفلاو مّكحلا :ًاثلاث

 نآرقلا يوبرتلا بولسألا اذهو «ةمهملا ةدعاقلا ٍهذهل ةمج ٌدتاوف كانه

 - :اهضعب ركذن

 فشكلاو رهجلا دنع هنال ؛رخآلا فرطلا ةراثإ مدع :ىلوألا ةدئافلا

 لعف ةّدر ىلإ يدؤي دق امم ةرشابم هيلإ باطخلا هيجوتو هلاوقأو هلاعفأ نع

 رقتسملا ينمألا عضولا كابرإ مدعو ينمألا رتستلا :ةيناثلا ةدئافلا
 نيقفانملا لامعأ اهب فشكي نأ هللا ديري يتلا رومألا نم ًاريثك نِإف بحسم او

 تطاخخ نآرقلا نِإف عفا لوسو ةرتق دعب 1 نوططختو نيدلل أ 5 قينيمملاو

 مهلا يقام تاطح حرج )ل كلور رشافلا نوراكو يجاوب مالوم

 مه امب داسف دشأب ينمألا عضولا نوكبرُي برو مهريثتسي فوس كلذ نأل
 .ةينآرقلا قئاقح ا نم ريثك ىلع نوظقيتسي |مبرلو «جمانرب نم هيلع

 بيلاسأ نم بولسأ ىه ةراج اي يعمساو ينعأ ِكاَيِإ ةدعاق ْنْذِ
 يف بلاطُي نأ تيرقلا ذه اذاو.4ةينخلا ةلالدلاو لب «ةيانكلاو ضيرعتلا
 فالخ كلذ َنأ الإ ًاراهجو ةحيرص اهلك نوكت ال اذا هّنأب نآرقلا تالالد
 يلجلا رهاظلا ىلع نآرقلا تايآل هريسفت يف ينبي ناك اذ رّسَمْملا َنأل ؛ ؛ةمكحلا

 دافملاو ةيآلل لولدملا قافآو تالالدلا ىلع لوصحلا يف قفخأ ْذق ٍظئنيح هّنإف

 .ريسفتلل ينآرقلا



 تاكا و ةنالولا ةفومأ قكمبنفت 1 1 ا امم 0

 ثحبم يف ًاقباس مّدقت اى ِِئ ه2انينمّوملا ريمأ هيلإ راشأ ام اذهو

 ةقطنملا ال ةيفخلا ةقطنملا يف نآرقلا تاالالد ةدمع نأ نيل تاالالدلا

 ةّيلجلا ةقطنملا يف نآرقلا تالالد نم ريسي ءزج معن ءرهاظلا حطسو ةيلجلا

 اهّنأل ؛ءافخلا يف ةيهانتماللاو ربكألا ةحاسملا ىلإ اهنم قلطني يتلاو رهجلابو

 ؛نيقراسلا لوانت نع ًاظوفحم ًايفخ نوكي نأ ٌدبال نونكملاو ةنونكم رهاوج

 دسوسمو

 .ةّمألا فافع قرسي فنص

 هتحلصمل تازاجنإو لئاذرب اهلدبيو ةّمآلا ةراهط قرسي فنص - ؛

 يف ىلاعت هللا اهعدوأ يتلا ةيرهوجلا رارسألا ظفحت :ةثلاثلا ةدئافلا

 لهأ تاياور يف َدَرَو ام ىلع ًءانب مهبعالتو قارّسلا يديأ نم ميركلا نآرقلا

 ةظوفحمو ةنونكم يه ميركلا تالالد نم رفوألا ء ءزلا نأ نم كل 2هط تيملا

 اهرمثتسيو اهرداصي نأ نم اهيلع ًاظافح ةّيفخلا تالالدلا يفو نطابلا يف

 مهيدل نيل نيذلاو ًايركف نيفرحيملاو قارّسلاو ةفيعضلا سوفنلا وذ

 0 ءالؤه نع ًاداعتيا قزخأ ةرابعبو «نيملاعلا - دخلا ٍ صولخ

 ردقب هل حتفُي هّنإف ءاقنو هلل صالخإ ناسنإلا ىدل ناك املك هيلعو
 بر نم ةميظع ةسايس هذه يلاتلابو «نئازخلا كلت باوبأ نم هصالخإ



 817 -ةراج اييعمساو ينعأ كايإ_:ّتيناثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 نأ نكميال ةريبك تاططخمو مولع اهيفو ؛ةلوهمو ةريطخ جماربو نيملاعلا

 ةينادو ةلفاستم جذامن اذكه لاثمأ علطي الو قيرطلا عاّطَقو قارّسلل ىطْعُت
 ةّينمألا ةيميلعتلا ةسايسلا نم عون اذهف يلاتلابو ؛هيحو تانونكم رارسأ ىلع

 نع هيحو رارسأ يقي نيملاعلا ٌبر لبق نم ةيهلإلا تاططخملاو جماربلا يف

 جهنملا يف 29 تيبلا لهأ هيلع دك اماذهو «ناميإلاو ةراهطلا ةريسم ءابرغ

 سيلف هيلعو «ةّيلج تسيل نآرقلا ق قئاقح نم أمسق كانه نأ نم يريسفتلا

 ةرهاظلا ةلالدلا يف ميركلا نآرقلا قئاقح رصحت نأ رّسَمملا اهيأ كناكمإب

 ._مدقت |[ى-ةيلجلاو

 يف ىلاعت هللا اهعدوأ يتلا ةنونكملا ةيرهوجلا رارسألا كلت نمض نمو

 ةلالدلا ةقطنم يف عدوم يأ نونكمو ظوفحم حول يف ِهَّنَأ ميركلا نآرقلا
 ججحلا اهيفو ةجحلا ةماقإ نم عون وهو «ةّيفخلا ةلالدلا وأ ةيضيرعتلا

 ظفحلا ًائاد هّنآل ؛يفخلا بناجلا يف تعدوأ اهتيمهأو اهتروطخل ماظعلا

 ٌنِإف ؛ةريسيلا ءايشألا ال يفخلا بناجلا يف ةريطخلا ءايشألل ْنكي ننكلاو
 رهاظلا ةقطنم يف لع مالسإلا رهاظ نم ةحضاولاو ةريسيلا ءايشألا

 .ةيفخلا ةقطنملا يف لعْجُت نيدلا ة ةقيقحو مالسإلا قمع اّمأ .نلعلاو راهجلاو

 ةداهشلا قمع اّمأ ءراهجو نَّلَع ةقطنم يف تّلِعج نيتداهشلا رهاظ ًالثمف
 هل بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأل رارقإلاب ةثلاثلا ةداهشلاو ةوبنللو ديحوتلل

 «ةنونكمو ةّيفخ ةقطنم يف لعْجُت كلتف ُهيييَيْشا لوسر دعب نم ةّقحلا ةيالولاب

 حطس لعج نم ةيريسفتلا مهجهانم يف نآلا نورسفملا هلعجي ام سكع

 .ربكألا نازيملاو مظعألا رادملا يه ةّيلجلا ةلالدلاو رهاظلا

 2800 تيبلا لهأ َّنأ ىلإ تافتلالا يغبني هَّنأ ىلإ ةّرم نم رثكأ انرشأ امكو



 تايضكيعلاو نالولا فوما زيسفل نيبال هجمت وم ل ل ل ل 0

 حطس نولعجي اّنإو ؟ةّرماب رهاظلا نوشمه ال ةيريسفتلا مهم ءانايب بسحب

 ْنكلو «يفخلا نطابلا نم هءارو ام ىلإ رسما هنم قلطني طيخ سأر رهاظلا

 نأ يه ةيادبلا نأ ؛ةيادبلا نم مهأ ةياغلا انا .ىهتنملا وه اذه لعجتن ال

 يف ةدمعلا يه ةيادبلا ربتعتو «ةياغلا ىلإ لوصولل ئطوم ديهمتو اهم أدتبي

 اهتأل ؛اهتيمهأب فرتعنو رق ةيادبلاف :مظعألا يهو ةياغلا ىلإ لوصولا
 دقف حاتفملا اذه ريغ نم قلطني نّمو «ةياغلا ىلإ لوصولاو قالطنالا حاتفم

 .حيحصلا قيرطلا لّضو طبخت

 عضولا لصأ يف بطاخم ىلإ هّجوي دق باطخلا نأ لإ انام اذ

 ؛يلارعتسالا ماظنلا صخشل عضولا روصت سفن يف باطخلا فاك لثم يوغللا

 عبارلو لب ءيدجلا وهو ِثلاثلو لب يميهفتلا وو رخآ صخشل نكميو
 يف باطخلا هيجوت ناولا قا ةلفعتسم هوجو اهلك ونه لكن إف اذكهو

 .ةغللا

 ىلإ فرصتي د مالكلا نِإ] 7 2يإط ىدهلا ةمئأ نع ةدراولا تانايبلا يف اذل

 (َّبر ةرثكلا نع ةيانك اَّنإو ءرصحلا نيعبسلا نم دارملا سيلو [هجو نيعبس

 القا مامإلا لوقي كلذ لُك يفو هوجولا نم ىّصْحُت ال ام ىلإ ةرثكلا لصت
 ةقحاللا ةعبارلا ةدعاقلا يف رثكأ اذه حضتسيو «لاجمو ةَحْسْف مامإلل هيف»
 .ىلاعت هللا ءاش نإ



 ينايحولا صنلا ةءارق يف

 دحأ نع وأ يوبن ثيدحل وأ باتكلا - ينايحولا صنلا ةءارق يف

 ةّيملعلا تاكنلا مهفي يكل ميركلا ثحابلل ٌدبال - 22+ نيموصعملا ةمئألا

 نأ ٌدبال خلا ...و فرصلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا ملع يف اهريغو ةّينفلاو

 :يلامل

 .ةيروصتلا ماتا

 .ةّيلامعتسالا ةلالدلا مّكَحت اهئإف لامعتسالا دعاوقو نئارق :ًايناث

 ماظن اهلو ةّيلامعتسالا نئارقلا نع فلتخت اهَّئإف ةيميهفتلا نئارقلا :ًاثلا

 ةيفيك نع هيف ثحبيي  يناعملا ملع مسق  ةغالبلا ملع يف الثمف نّيعُم
 .خلا ... و دجلاو ميهفتلا نع ثحببي نايبلا ملع ينو «لامعتسالا

 يناعملا ملع هلغشي ام نع فلتخي نايبلا ملع هلغشي يذلا َرّيَحلا ًابلاغو

 .عيدبلا ملع اذكهو «يناعملا ملع ثوحب لك يف ال

 نكمي ال - عيدبو نايبو يناعم مكاو لا

 ةءارق يف ةمزأ كانه نوكت هللا حماس ال هب طّرف ول يأ - الإو هب طيرفتلا



 تايكحللاو يألولا ةيومأ لينوفو داع ل ال و اطل ل م 0

 ةغالبلا ملع عيطتسي ال الإو عيدبلا وأ يناعملا وأ نايبلا ملعب ينيدلا صنلا

 لولدملا نيب ةقالعلا تاذلاب بقري نأ هدحول  عيدبلا  ثلاثلا همسقب

 نايبلا ملع ثحبو ةسارد ىلع دٌّكؤُي مل اذإ هيلعو «يلاعتسالاو يروصتلا
 .ينيدلا صنلا ةءارق مهف يف ريصقت لصحي هنإف ةغالبلا مولع نم يناعملاو

 يف روصتلا ثحبي يذلا اهتادرفمو ةغللا مولع ةيمهأ يأت اذكهو

 .ةغللا مولع نم ملع لك ريثأتو ةيروصتلا ةلالدلا

 اهبلاوقو ةدحاولا ةدرفملا ظاحلب هيف ثحبي امو فرصلا ملع اذكهو

 .ةّيلامعتسالا ةلالدلا مث ةيروصتلا ةلالدلا يف اهرود فيكو اهتاليكشتو

 هقف ملع اذكو ءطقف روصتلاو لامعتسالا ديعص ىلع وحنلا ملع ًاضيأ

 .خلا ... و قاقتشالا ملعو ةغللا

 .ىرخألا مولعلا رئاس نع فلتخي نيعم عضوم هل ملع لك َنذ
 هيلع تناك امع تعّسوتو تعرفت يتلا ةغللا مولع لثم َّنإف هيلعو

 هْنإف خلا ...و ءاّرفلاو يئاسكلاو يديهارفلا ليلخلا نب دمحأو هيوبيس مايأ

 لَتسُت اهسسأ تناك نو اهيلع اوعلطي ملو مهدعب ةريثك دعاوق تّمِشَتكا
 .82تيبلا لهأو نآرقلا تانايب يف ةدوجوم تاراشإ نع بعشتتو

 ملع وأ ةغللا ملع دعاوق لك اوفشتكي مل مَِّأِب ةغللا ءالع فرتعاو

 نأو جل .يوبفاعشالاو وعلا و فرصا ملعو «ةثالثلا 0 ةغالبلا

 - :مهوتملا مهوتي الف لك ىلعو .نورق نم تدجتسا دعاوق كانه

 يتلا مولعلا نم هريغو ريسفتلا ملع يف مولعلا هذه لامعتسا نإ
 دري اهّئأ دّحَوملا ماظنلاو ةحيحصلا دعاوقلاو ةّيملعلا تالداعملا لعَتْسَت



 هدأ ين وسلم -ةراج اييعمساو ينعأ كايإ_:ّتيناثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 ةحيحص جئاتن ىلإ لصن نأ لجأل اَّنإو ءالك «ةجرهبلاو ةفرخزلا باب نم
 .اهلّعَمَت نم ٌدبالف تارغث اهيف ّسيلو ةبيطو

 عيسو اهب قلعتي امو اهنع عرفتي امو ةغللا مولع دعاوق قيبطت ْنْذِ
 دعاوقلا نم هللا ءاش ام ىلإ انيدل حبصت هليعفت لجألو «دعاوقلاو قاطنلا

 .ةكاءموصعملا مالك يف ضيفتسم قيبطتو لامعتسا اذكهو ءاهنع عرفتي امو
 لاتلاب اذه نوكيو ؛موصعملا ريغ نورخآلا هنع يعيو هل اناهرُب حبصي اذهو

 0 «اهنعو نعيش لإ | فرصتيل دحاولاو مالكلا نإ ةدعاقل ًاقادصم

 نم مالكلا هيلإ يهتتي ام َّنإف هيلعو .هجو لك نم صّلْخَلا ذا مامولل

 مالكلا يف ةددعتم قافنأو باوبأ ىلع كفقوت اَهَّنِإ بكرتت تالداعم

 ىلإ ةبسنلاب يرظن ّرمأ هّنأو ريوصتلا درجمل وه بلطملا اذه نكلو ءدحاولا

 ريغ ىلع بعصي ِهَّنإف ةّيملع ةياعوو يلمع قيبطتك اّمأ ءابيرقت موصعملا ريغ

 .كلذ موصعملا

 صخش نوكي دق .بطاخملل يروصتلا لولدملا ظحالي دق هيلعو
 نوكي دق يميهفتلا لولدملاو .رخآ بطاخم صخش وأ يلامعتسالا لولدملا

 لجوي انشأ «عبار بطاخل نوكي دق يدجلا لولدملاو ,ثلاث بطاخمل

 نأ ىلإ يهتنو خلا -: . و ِثلاثو ٍناث يدج يلّوألا يدجلا لولدملا ءارو

 اي ىعمساو ىنعأ ِكايِإ] اهددصب نحن ىتلا ةدعاقلاو ء«تاقبط ىلع يدجلا

 ْ .رطخأ يدج وه ام كانه نكلو «يدجلا دارملا ةقبط نم يه [ةراج

 نذسوت ا [ةزاتس اي. ىعمساو ىلعأ كا ةدعاق نإ::ةعيارلا ةدئافلا
 هب ينعملا فرطلل رثكأف رثكأ لكشب تابّسلا نم مايقلاو تافتلالاو ةظقيلا

 ناك يتلا رمألا ةقيقح ىلإ هلصوي بئاص ميلس ئداه بولسأبو باطخلا



 تايكشلاو ةيالؤلا توما ركل ند ملا اسي ععم 04

 اذه الول ةقيقحلا رصبيو ظقيتسيل ناك امو اهنع ةيامعو ةلفغ يف وه

 ىدل ةلفغ بجوي دق حيرصتلا ّنأل ؛ىوتسملا عيفرلا يغالبلا بولسألا

 بولسأ نيب «ةقيقحلا نع رثكأ هيمعي يسفن ًازازفتسا بطاخملا فرطلا
 ىلإ ىطعُي يذلاو ةيروتلا تايلآ دحأ وه ةراج اي يعمساو ينعأ ِكايإ ةدعاق
 يف (ى .رثكأف رثكأ تابّسلا نم مايقو تافتلاو هابتنا ةوحص رخآلا فرطلا

 سك امدنع ٍةيطميهاربإ يبنلا ةصق يف ءايبنألا ةروس نم ةكرابملا ةيآلا

 نإ او اذه لع نم الق نوغجر هيل مكه ريك الإ ذاذج ذج ُمهكَدَحْف »ل مهمانصأ

 ملل سانا ني يلع هب ا اف الاف ميار هل ل 2 تس ال يأ نب

 اناكنإ مٌهولأساف اذه | مهريكةلمف لب لاق ميهارإ ابا دانس نا 0
6 

 هيجي نإ اونقلاو يريمصو ميتادجو لإ ارعجرت مهمواك عادم

 نر لب الل بل عمات كر اذه ميو ركق كل ذأ ورا
 نم اهيلإ دنسي ام قحتست ال يتلا م انصألا هذه لثمل انتدابعب نوملاظلا

 0 ىلإ ةيهولألا دنتست ّنأِب د نأشل ٌملظ اذه يلاتلابو ةيهولإلا

 ا لب «ملاظ اهيلع أرتجا نَم :لوقن يك ةمظع ةينأشو قوقح اهل تسيل

 .ملظ مانصألل يملإلا ماقملاو نأشلا اذه اندانسا سكعلاب

 .ةقيقحلا هذه ىلإ اوتفتلا مهسفنأب مه ريخألابو

 )١( تايآلا :ءايبنألا ةروس /0 -57.



 ةدعاقل َتيقيبطتلا جذامنلاو طباوضلا
 ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ

 00 7 نم م ةدعاقلا هذمل ةيقيبطت 0 اند

 8 ُزآ

 1 او و تي سلا

 لتاقلا ءازجو ءًادمعتم نمؤملا لتق تمّرَح ةكرابملا ةيآلا نإ: بيرقتب

 5 :ةسمخ ًارومأ ةيآلا تركذ عينشلاو مّرحملا لعفلا اذه ىلع

 .منهج هؤازج-١

 .منهج ران يف دولخلا_؟

 .هيلع هللا بضغ

 هللا ةفلود#
 .(يظع ًاباذع مهل ٌدعَأو -

 -:نالؤاست كانهو

 .منهج ران يف ٌدَّلََح ةنمؤملا سفنلل لتاقلا اذامل :لّوألا

 7 واي كلذواهاصي ع ظعأل ليوا كرما يلا وأن ناي

 لتق ىرخأو «ندبلل لتق ةرات  :نيمسق ىلع لتقلا َّنأ تاياورلا تيب

 .97 ةيآلا :ءاسنلا ةروس(١1)



 تاريكتحل او :قالولا :لومأ ليس نادل دقت هاو هضم تتخلل عما 0

 سفنلا قلعت هنم دارملا ّسيل سفنلا ءايحإ وأ لتقل مظعألا ليوأتلاو سفنلل

 «ةطباه ةيضرأ ةّيندب ةايح كانه نأل ؛ةقحلا دئاقعلاب نييتتلا قلعت ىو نذنلاب

 ءايندلاو ضرألا ةايح نع ةريثك بتارمب ىلعأ ةيورخأ ةّيدبآ ةايح كانهو

 .يميهفتو يلامعتسا ٌدارم نأ ال يدج دارم ءارو يدج دارُم اذه لثم َنإف

 هنأ ؛ةيدج رثكأ ٌدارُم لالضإلا وه لتقلا ريسفتل ىنعملا كلذ نأ دارملا اّنِإو

 ام اذهو «لقأ ةجردب ْنكلو .ىرخأألا ةدارملا يناعملا يقاب نم ةروص مظعأ
 .[ىنعم نم رثكأ ةدارإو ظفللا لامعتسا] ةعبارلا ةدعاقلا يف هقيقحت آيس

 مَّنَأ دجن ةمهملا ةدعاقلا هذهل نييوغللا قيبطت نيب انراق ول هيلعو

 وأ يميهفتلا وأ يلاعتسالا وأ ءيروصتلا ديعصلا ىوتسم ىلع اهوقّبط
 بسانتي |ب ةدودحم دراوم يف يدج لامعتسا

 : .مهقفأ ةعسو

 ىنعأ ُكاّيِإ  ةدعاقلا هذهل قيبطت نم هدجن ام فالخب اذه ّْنكلو

 تاقيبطت اهل دجن فوس انّدإف :88تيبلا لهأ تانايب يف-ةراج اي يعمساو
 نأ 82 تيبلا لهأ تانايب لواحتو ءرثكأف رثكأ ةددعتم قافآو عسوأ لكشب

 ينتَْي يذلا ةمظعو ًالوهو ةروطخ رثكألا يدجلا دارملا ىلع ءاوضألا ركرت
 ْ .ملكتملا هب

 ضاع رج ملكت هدارأ نيعم موهفم روصت َّنأ حضاولا نمو
 ةدارإلاب ةَدارُّم تسيل ان ضن نأ َكاَيِإو .تاقبط وذ اَّئإف ةينابرلا دوصقلا

 تاب اذهو .فعضلاو ةَّدّشلا فصوب فصتت ةيدجلا ةدارإلاو «ةيدحلا

 نولفغي - ءاملعلا  نفلا لهأ ّنأ اَّلِإ ... و بدألاو ةغللا ملع يف ٌدوجوم
 نآرقلا يف تاقبط وذ هنأو يدجلا دارملل دك ارك كانه نِإف .كلذ

 .فعضو ةّدش تاذ ةيذجلا ةدارإلا نأو 5 قولعت يملا لهأ تانايبو ميركلا



 ةآ و -ةراج اييعمساو ينعأ كايإ_:تيناثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 مهمولع يف نوطيحيو نوعسوتي مُهَّنَأ بدألا وأ ةغللا ءاملع نظي الف هيلعو
 ةيلامعتسالاو ةيميهفتلاو ةيروصتلا ةدارإلا نأ نم غول تيبلا لهأ تانايب لباقم

 ةدعاقلا يف كلذ لك حضتي فوس امك لامعتسالا نم تاقبط وذ ةيدجلاو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةعبارلا

 ا تأ ميم نبا ىسيع ا( هللا لاف ذو :ىلاعت هلوق :يناثلا جذومنلا
 يل سيل ام لوقأ نأ يل وكب ام كاسب لاق هللا نود نب نيلإ يمأو ينوذختا سال

 2ارارزقعك

 0 ىلا ملت هلع ف هلق تنك نإ نحب نحب

 ديهش ْمهلَع تلكو كرو ير هلا اوي نأ دب يتم ان الإ هيف تلق ان ميرا
 درو ءميش لك ىلع تو مهل بِلا تن تنأ تلك يبيت الف مهي تند

 , 906 ميكحلا زعل تأ كمه فت إو كذاب مه

 اي يعمساو ينعأ ِكايِإ] ةدعاق ىلع تاكرابملا تايآلا ٍهذهب دهشتسيو
 :نايبب كلذو [ةراج

 ةياتعو هواه لاوهشم لادم للا فمي طع منن: قرأ 350 نإ
 ةروصلاو رهاظلا بسحب الغ ىسيع ىلإ اههجو ا(ّنإو 32 ىسيع هللا يبن ةنيادمو

 ىراصنلا يأ هي ىسيع َةّمأ ىلإ ة ل

 ل ة4اىسيع نأ حضاولا نمو هدعب ٍةجىسيع ةعيرشو هللا نيد اوُفَّرَح نيذلا
 ةبتاعملاو ينآرقلا ا ىتلا ةيوامسلا ةفيرشلا فرحي
 دشأ ريثأت كلذ يف امل هموق ىلإ باطخلا هللا هو هتطساوب اّنإو ؛ةبساحملاو
 نم غوت يف ابل لماتلا كلذ تلقولا سقت و9 - ىسيع عوف لع

 ال ةمايقلا موي يف ىّتح ىلاعت هللا نإف ,نيللاو رتسلاو ريبدتلاو هدابعب ةفأرلا

 )١( تايآلا :ةدئاملا ةروس ١١8-1١١5.



 كايضصتخلاو ةنالولا ةيؤمأ قتل وو وون ا وس يمل 01

 0 لا ول ا

 ام هللا لاق ذ و إف 3ك ىسيع ىلإ باطخلا همسأ_ز ع يرابلا هجوي امنإو «ةرشابم

 لكل قامت اهلا ععبلاو 4 . يمأو ينوذحتا سانلل تلق تناا مكرم نبأ ىسيع

 ل ل ةقيقح اهنم دصقتُي ال ريبعتلا يف [تنأء]

 يأ ةمظعلا هذه لثم يعّدي نأ 191ىسيع يبنلا ,نأش نم ّسيل هنأ رابتعاب

 ماقم ةيهولألا تاذلا نأل ؛مالكلا ةروص دصقُي اَّنِإَو .ةيهولألا ةمظع

 عم ملكتي يرابلا (َّنأكو «هيعدي يذلا هنع رَقحُمو قولخملا رْعْضُي توربج

 -:هل لوقيو ىسيع

 ؛هللا نود نم نينثا نيملإ يمأو ينوذختأ - :لوقت نأ كنأق نيرخنلا
 يبنلا نأب ملعي ىلاعت هللا نأ عم ةلهسلاب تسيل مالكلا اذه ةروصو

 هبنؤي هّنأل ؛رمألا كلذل - هللاب ذايعلاو يعادو زعاو يأ هل سيل هك ىسيع

 ناكو وحنلا اذهب باطخلا يرابلا قوسي كلذ عمو «كلذ ىلع نورخآلا

 دانسإ اذكه نأب ملعي ىلاعت هللا نأ عم [- سانلل تلقأأ] دانسإ اهيف ةلمحلا

 ىلإ َدْيَسَأ لعف يذو حيحص ٌديغ ةلمجلا ذه يف ذي هيلع ىسيع هللا يبن ىلإ

 . ؟ اغا ىسيع

 هل ةيهولألا ءاعّدا وهو الأ رئابكلاو بونذلا مظعأو ربكأ نم هَّنِإ |
 اذكه بكتري (32.ىسيع) ك مزعلا يلوأ ءايبنأ نم يبن فيكف هم هَمألو
 يبنلا لهو ةبير لحم ةلأسملا وذه نوكتف هيلعو «هللاب ذايعلاو - ةريبك

 هكاطلا طي كارعلا» كهل ولو هير[ قا سبع

 القا ىسيع هللا بطاخي فيك نذإ 9 رعأ مّن هللا ءاسنأ اشاح

 عيرقت اهيف نايبلاو ةغالبلا ملع نيزاوم بسحب هّنأو ,باطخ اذكهب

 ىوعد اذكه لثم يعدمل راقحتساو راغصتسا هيفو اذه باتع يأو باتعو



 هل قس م -ةراج اييعمساو ينعأ كايإ_:ّئيناثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 يه يتلا ةبارتسالا وه ةقيقح ال ةروص باطخلا اذه يفام لقأ الو «ةريطخ

 .رابتعالاو طخلل طوبحلا نم عون

 ماقم هل صخش دض عفْرُت ةمكاحم وأ ىوكش كانه تناك ولف هيلعو
 بي ياعم فروت ادعم نأ هاسيا وأ براق و عيحتلا ل اكسو جر

 ذايعلاو نيملاعلا بر نم اذه روصتي ىَرت اي لهف هماحتقاو هنأشل ةعزعزلا

 قو نكلاو رثخا موي ىلاعت هللا نأو ,مزعلا يلوأ ءايبنأ نم يبن هاجت - هللاب

 روم يللا ليت ينل تا قئالخلا مامأو ةيهلإلا ةمكحملا

 3فا ىسيع مهتي نأ نم ٌمركأو لجأو زعأ ىلاعت هللاف ٠ .ىفطصُم رهاط زيزع

 .ىلاعت هللب كرشلاو هنمألو هل ةيهولألا ءاعدا وهو رئابكلا ربكأ

 غب , يعمساو يعاد ِكاَيِإ] ةدعاقب فرعي ينآرقلا بولسألا اذه لثم َإ

 391 ىسيع يبنلا ىلإ دنسُي سيل ًالصأ باقعلاو عيرقتلا نأ ينعي يذلا [ةراج

1178 0 00001 

 يش لك ىلَع تو ْمِهِلَح ببقزلا تأ ؛ : مي لا

 4 ديهش
 يأ 3 ىسيع سفن ال ىسيع ةّمأ يهو - ةّواحلا لوح مالكلا روحت ْنذإ

 . 4 مهْلع بلان تأ تكي يو لف مهيف تمد ام ًالوؤسمو ًايعاروًبقارم

 3 ىلإ تلصو ةيقيقحلا ةمكحملاو راوحلا ةلصوب نأ :ةصالخلاو

 ىلإ ةروص أمهتُم ناك يذلا لّوحت مث 5 قا ىسيع يبنلا سفن :ز ال اكان ىسيع

 ردو حانت ةعافشو درع وذو ار! ةمححلا لركر نترو عيتت
 لّوحت ىلب © ميكحلا ُزعلا تنأ كنإف مهل رت نإو كذاَبِع مهو ْمُهذَم نإط «ماقم

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس /١١1.



 لا ا 00 اا 0 0 ا 01

 ال و

 رع يرابلا نيب راد يذلا باطخلا نأب نيملسملاو نيرسفملا ةفاك هب مزجي

 يذلا مهو دنمأ ىلإ هجوم باطخ وه نآرقلا يف ةْيئىسيع نيبو همسا

 :نونادب و نومك اك

 اذكه ةروص نم ضرغلا وه ام  :هلصاح راسفتسا هجوتي لعلو
 .؟طمن اذكهمو باطخ

 80 ىسيع يبنل ّنأو رشبلا ممأ ىلع رمألا سبتلي ال نأ لجأل :باوجلا
 ان اولاق مّن َّءَأو  هللاب ذايعلاو يراصتلا هكدرا قاذلا ةكرشلا ف ىطارتب

 .دحناو هلا وه نإ ةثالث هلإلا نأ وأ هللا نبا حيسملا

 ت20 تاكو وردا ب كورارع و لا نق يالا دل

 هل نأ نايبو ذك كا ىسيع ةحاس ةئربت لجأل [ةراج اي ىعمساو ىنعأ ِكايإ]

 هيف رجالا هع راو والا رمد يللا فاننا ةاذعو قاف فام ملل
 .ةقيقحلا يف ريصنلا وهو

 ركل( او يدع ىلا هير رارح رركش ب درك ١ لاخاو

 نإ ةيآلا ليذ يف ركذ امل ةعافشلا ماقم هءاطعإو يل يلم هماقمل ًاماظعإو اءالعإ

 . 4 ميكحلا زعل : تأ نإ مهر ناو كذاب هدهد

 ةدومأ ىيمشتل اجيهتم رقت نآرقلا ق ةمحلط اذكه لت نإف :هيلغو

 ريسفتل يمومألا مكحملل ًايزكرمو ًايروحم ًادهاشو ةيالولاو تاىكحملا
 يأو ةروص عيرقتلاو ةبساحملا ظحالتف ءايبنألا عم ةينآرقلا تاباطخلا رئاس

 هيغل امو كِنذ نب ْمَدَقت اَم هللا كا رفا عيرقت يأو لاؤس



 81 -ةراج اييعمساو ينعأ كايإ_:تيناثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 0 ا ا
 ناو ها بالاتلا نيدار 1و ؟ةلردإ حملا يتلا لعر

 رخآ باطخو نولو ىرخأ ةروصب ةبساحم كانهو لإ : ةيكهصخش

 .مدقتو 4 هللا نوُد نب نيل يأ ينوذختا سال تلف تأ 0

 ا نإ :ثلاث نولبو طقف ةروصلا بسحب ةبساحم كانهو

 0 نوكي يتلا دراوملا امّيس .""“ 14 نيريساخلا نب نوكلو كاَمع طبل
 ىلإ ةروص جو ْنِإو باطخلا َنإف هّمألا نم تائفو هيي يِبنلا نيب ًاكرتشم

 وأ يبنلا كلذ عم يتلا ةئفلا كلت وه دارملا نأ الإ ةءايبآلا نم بل

 إف ىلوتو سبع ةروس يف ًالثمف لِي يبنلا سفن دارملا سيلف هففءلوسرلا

 همهوت | يع يبنلا ىلإ عج ري ال 4 وتو سبعا يف (لعافلا) رتتسملا ريمضلا
 وهو هيلا لوسر ريغ ىلع ريمضلا دوعي اّنإو ةيءهيلع ةدوعلاب ضعب
 .ةفورعم لوزنلا بابسأ يف هتصقو لجرلا كلذ

 يأ  ىلوألا ةدعاقلا يف ٍجرْدُي 1 ول ىلوتو سبع ةروس باطخ نإ
 اذان يان دب ١ تافتلالا  ةيناثلا ةدعاقلا الو - ضيرعتلا

 نم ًاعيرقت لقأ ىلوتو سبع ةروس تناك نو [ةراج اي يعمساو ينعأ كاي

 .رخآ ٌثحبب كاذف هلا نود ني نيللي ينوذختا سال تلق تن 2

 ةدعاق قيبطت نكمي يتلا اهريغو تاكرابملا تايآلا هذه :ةصالخلا

 تابباشتملا ىَحُر اهيلع رودت تامكحم تايآاَّنإف ةراج اي يعمساو ينعأ كا
 نم مِّن لي يبنلا ىلإ بنذلا اذه رسم هيف ديِسُي ال اذه َّنأل ؛ىرخألا

 لع يبنلا ةعافش ةكربب ةّمألا بنذب هورّسف (َّنإو ءبنذلا كلذ

 .؟ ةيآلا :حتفلا ةروس )١(
 .56 ةيآلا :رمزلا ةروس ()





 ىنسلا تاهباشتمرسفت نآرقلا تامكحم

 ىلإ تامكحملا عامس دنع ةلهو لّوأل فرصني وأ نهذلا ىلإ ردابتي هّلعل
 نكمي ثحبلا لالخ نم هنأ اَلِإ :ةبماشتملا هتايآو نآرقلا ريسفتب ةّصتخم امن
 لهأو يع ىبنلا ةنس يأ كلذك ةنَّسلا تاهباشنمل ةَرَّسَمُم تاكحملا نوكت ْنأ

 ةيلعف وأ ةيلوق ةةلطمركألا يبنلل ةنّسلا تناك ءاوس يا نيموصعملا هتيب

 نم ةّيلمعلا مهتريس يأ لعفلا ثيح نم ©نيموصعملا ةمئألل وأ 00

 .ءاضمإلا ثيح

 .نآرقلا تامكحم ىلع ضَرْعُت ًاضيأ ةّنُّسلا تاهماشتم نإ

 ةةلعمركألا لوسرلا باتك يف اك دراوملا نم ادروم انظحال ول ًالثمف
 ةّمألا نيب كارتشا باطخلا كلذ يفو «ةرهاطلا ةرتعلا نم هتيب لهأ دحأل

 85١ نيموصعملا ةمئآلا دحأ نم وه درفلا كلذ ضرفنو هنيبو

 ىتلا ةدعاقلا باب يف ةقيقحلا يف وه وأ ءريهطتلا ةيأ باحصأ نم نيرهاطلا

 يذلا باطخلا اذكهو - ةراج اي ىعمساو ىنعأ َكاّيِإ - اهددصب نحن

 ةهلئابم صتخم وه له باطخ اذكه لثمب ئءارهزلا ةمطاف هب تبطوخ

 ةّمألا مومعل مأ

 ةلومشم ريغ ِتنأ ةمطافل لوقي نأ ديري ال ةكعيبنلا نأ الع

 الو ءءاسكلا لهأ نم نيكرلا نكرلا يهو ريهطتلا ةيآ لهأ نع ةجراخو

 اذكه امَّنإو خلا .. . الو اهئافطصا يف ىلاعت هللا ّلوق ُةْييعَدُرَي نأ كلذك ديري



 تايحكتعلاو ةيالولا ةفومأ وسفن ا سائلا مم ضم 014

 هَّجوُم ةروص باطخلاو «ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ باب نم وه باطخ

 اهل ل نعم اللا فو نقيل | نفرق اون ةقيقح الإو اهيلإ

 يبأ نب ايد :ةِظن بلاط يبأ نب يلعل هلت ءارهزلا ةمطاف باطخ اذكهو

 لدجالا ةمداق تضقن «نينظلا ةرجح تدعقو نينجلا ةلمش تلمتشا بلاط

 .""”(لزعألا شير كناخف

 نم اهراد ىلإ اهعوجر دنع للئءارهزلا نم ردص باطخلا اذهو

 عمج يف دجسملا يف 8 ءارهزلا هتدقع يذلا ميظعلا يمالسإلا رمتؤملا كلذ

 وه باطخلا اذه نم كهلنءارهزلا ضرغ ناكو ءراصنألاو نيرجاهملا نم
 يف ئطاوتلا مدع نم بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ةحاس ئربت ْنأ لجأل
 - كلذ يف نِهاَدُم ريغو ضار ريغ هنأو كيما لوسر ةمرح ىلع ءادتعالا
 فقوملا تاسبالم َّنأل ؛ةمكحب فتوملا عم ةياهلماعتو - هللاب ذايعلاو
 .ةريثك

 رمألا سبتلال فقوم يأ ىدبأ ول 32! نينمؤملا ريمأ نأ ىلإ ًافاضم اذه
 نيملسملا نم ةرهمج تيبلا يف ناك هنألو ؛ةْكا يلع ةحاس ةئربت يف ةّمألا ىلع

 انهو ٠ خلا .. . و ءاسأو ةضفو ريبزلاو دادقملاو يدمحملا نالس :لاثمأ

 هدنع فقوملا ناومل ال ًافقوم دي 1 3ًايلع ْنأ نيبت ْنأ هل ءارهزلا تدارأ

 :بوثلا لمتشا ” 456 ص «ينيوزقلا مظاك دمحم ديسلا .دحللا ىلإ دهملا نم ةمطاف )١(

 نيشلا حتفب ةلمشلاو «لامتشالا ةئيه ءنيشلا رسكب ةلمشلاو ءدسجلا ىلع هرادأ اذإ

 «ةرجُتملا ,محرلا نم دلولا لحم يهو نينجلا ةميشم :انه دوصقملاو هب لمتشي ام

 زجتمُم يذلا ناكملا وه :ءارلا مث ميجلا نوكسو ءاحلا مضبو :تيبلا :ءاحلا مضب

 يهو «مداوقلا ةدحاو ا «تمربأ دض :تضقن .مهتملا :نينظلاو «هيف

 .ةنايخلا نم :كناخ ءرقصلا  :لدجألاو «رئاطلا شير ميداقم



 ةاق د لل -ةراج اييعمساو ينعأ كايإ_:ّتيناثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 :هيف أل 32 ىلع دنع ميظع فقوملا اَّنإَو الك

 ىلع ءادتعالا َّنأو ةهلئةمطاف يف كيلا لوسر ةمرحل كته
 هل لزلزتت ميظع فقوم ةمطافلو ةيييهْللا لوسر ىلع ٌءادتعا وه لظةمطاف
 ميظع رمأ ىلع هبنُي نأ اذه هفقومب 392! نينمؤملا ريمأ دارأ اَّنإو .تاوامسلا
 يذلا بطخلا ةعاضف ىدَم ةمألا ميلعتو ةَّمألا ةبساحم ةيضق وهو الأ

 نوديري مهنأو ةباحص مهنأ نوعدي ام لبق نم 8 ةمطافب أو ثدح

 .ارهاظ مالسإلا ةضيب ظفح

 ب ا

 هكا نسحلا مامإلا بتاعي ّيلعو .افلكهِلل نسحلاو نينمؤملا ريمأ نيب ىرج اهيف

 بساحي ةقانينمؤملا ريمأو 32نيسحلا ةمصعب نودهشت فيك اذكهو

 3غ نيدباعلا نيز نيسحلا نب يلع مامإلا ةمصعب نودهشت فيكو ةينيسحلا
 .اذكهو كا نيدباعلا بنيز مامإلا بتاعي هج نيسحلا مامإلاو

 .[ةراج اي يعمساو ينعأ كاَيِإ] باب نم ُهَّلُك اذه ّنِإ :ةصالخلاو
 ول م ل

0 

 اًماف 50 ينانيسراو هّنإف تابياشتملا عبتأ نم اذلو

 تناك ءاوس ؟هذه ةنتف ّيأو م ةكفلا ءاقنيأ نم ةئاشتت ام َنوعبسيف غير مهولق يف نيزلا

 .خلا ... وأ ةيركف وأ ةّيسايس وأ ةيدئاقع ةنتف

 فوس اننإف ةيروحمو ةيزكرم ينعي ةمومأ تامكحملا نم انلعج اذإ اأو

 .باوصلا قيرط ىلإ نيرخآلا يدبّمو يدتبهنو ةدوشنملا ةياغلا ىلإ لصن



 نايك ملا و ةيالولا ةفوعأ هطلت ا عل 0

 لوح اوموحو تايباشتملا اورذو تامكحملا اوعبتا نوملسملا اهّأ ايف

 يف قالزنالاو مكاّيإو .مكلامعأل ًابطقو ًازكرمو اروح ةواعجاو تاكجلا
 ةيمهأو تاهباشتملا عابتا ةروطخ نم ُكيطتيِبلا لهأ َرَّدَح اذلو «تابهماشتملا
 نم لعجت الو «تايباشتملا نع ًالضف تامكحملل ةيالولا ةمومأ جهنم :م عابتا

 ًاروحم تامكحملا لعجا لب ؛نيرخآلا هب لّصَتو ٍلِضَت اروح تابماشتملا

 .نيرخآلا يدئمو يدتبت كنف ًابطقو

 نودي م ريل اذاذج ْمِهَْف ل :ىلاعت هلوق : :ثلاثلا جذومنلا

 اتاذ اق مياه لاق ١ مهر ذك ىت انعم اواق نيلإظا نيل ُِإ كيا اذه لف نم الا

 هامه لم لاق مي ميهارإ اي اني اذه تلف تن و نوه سلا يأ ىلع ب

 ا كن مهولأَساف اذه كك

 ءاطغب هاّطغو يلصأ ٌدوصقم وه ام ىفخأ 32!ميهاربإ نإ :بيرقتب
 دنع فورعملا فالخ ىلع ةيقباطم ةيربخ ةلمج لاعتساب كلذو ءيروص
 ديق ىلع ربخلا قيلعت وه نفلا لهأ دنع فورعملاف وحنلاو ةغللاو نايبلا لهأ

 ةلمجلا ةكميهاربإ يبنلا لمعتسا نأب - لبقتسملا يف هروصتو هققحت نكمي
 نمزلا يف ققحتو ثدح لق طرش ىلع ةقلعم «مهريبك هلعف لب لاق  ةيربخلا
 - يروص ءاطغب دوصقملا ةيطغت يه يتلا ةيروتلاب فّرعي ام اذهو «يضمملا

 .مدقت اك

 ىلإ ةيربخلا ةيقباطملا ةلمجلا يف مانصألا رسك لعف 1ك ميهاربإ دنسأو

 «عقاولل قباطم ريغ بلطملا ةروص بسحب دانسإلا اذهو «مانصألا ريبك

 قيلعت وهو ءليحتسم طرش لع قلعم ةيربخلا ةلمجلل دانسإلا اذهو

 .517"-6/ تايآلا :ءايبنألا ةروس (1)



 ةاأآ سلا -ةراج اييعمساو ينعأ كايإ_:ّييناثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 .قباسلا نامزلا يف ىضم دق طرش ىلع ةيربخلا ةلمجلا

 كايإ باطخ يأ - .باطخلا اذهب ىنعملا نأ ةكاميهاربإ موق مهف اذلو

 2 2 ايلات يشأ ىلإ ار مهسفنأ مه - ةراج اي وعمساو ينعأ

 ملكتي وهف مهرمضو مهادجو نم ردص قالك اذه َّنِإف "74 نولاظلا

 مهَّنَأ ىلع مهل دّكأو مهريمض مهبطاخف (... راق موسعا لإ ارجرلا

 ةدابعلا قحتست ال مانصألا وذه ّنأو ,مهملظ ٌدحأ ىسيلو مهسفأ اوملظ

 هللا وهو ريغ ال ةقيقح دبعَي نَم قحب ملظ اهيلإ هيلأتلاو ةيهوُلألا دانسإو
 ةمظعو ةيناشو قوقح امل تسيل ناثوألاو مانصألا هذه لثم نأو «ىلاعت

 ”كلاظ وهف اهرّسكو مانصألا هذه ىلع ىرتجا نَم :لوقت نأ قحتست ىتح

 ا

 كل ال الأ مف تبثيل مهمانصأ مّشهو ةيغالبلاةقيرطلا ذهب ميهارإ

 ةنيهم ةبوبكم اهؤرو اهؤاح لف 6 0 رض اهريغلا الو اهسفنل

 مهولاساف اذه ْمهريك هلع لب لاق ,مي ميار اي اذه تلف تن اراق» :اولؤاست

 ا متمكن الا ميس ىلإ اوُعَجرف 2 كن

 نم اوحصي ْنأو ءاودتبي ْنأ لالّصلا ىلع بجي ناك فقوملا اذه ىلإو
 اهيف بلقتت ةيوتلملا سوفنلا ٍنكل .ةعئارلا ةقيقحلا ءوض ىلع مهتلفغ

 .عرخخأ ةحيست نع نعخم# ايماذإف وذللا تمد

 قطنت ال  تملع امى - انتهلآ َّنِإ ة2ميهاربإل نولوقي اوداع دقل

 )١( ةيآلا :ءايبنألا ةروس 5"

 ) )6ةيآلا :ءايبنألا ةروس 55.



 ةايكحجحلاو ةيالولا يوما زيعيفت اة ا او ا ع ص عم 01

 ل

 نود نب نودي :لاق .نوقطت ءالزه ام تملع . ذهل ْمهسوُور عاود مث :

 ؟ نلت لفأ ٠.٠ .هللا نوُد نب َنوُدت امل و كل فأ .هكرضتالو ايش مكششتال املا

 . 4 نيلعاف تكنإ كف اورصناو هردرخارلا

 مهل لوقع ال سانأ اّمإ مهف .بعتملا ليبقلا اذه نم ءامعدلا ريهامجو

 :رعاشلا لاق ام وحن ىلع مهاهذأ روصقل قحلا كاردإ نع نوزجعي

 ًاركب اهبتكيو ًاديز اهؤرقيو ًادلاخ عمسيف ًارمع هل لوقأ

 ةّيح رئاض مه سيل نكلو «ةّيكذ ةكردم لوقع مهل ٌسانأ امإو

 مهماكحأ دسفيو ءءاقدصألاو موصخلاب مهتاقالع هجوي يذلا وه مهاوهف

 .. ءايشألاو صاخشألا ىلع

 هذهو «.ةددعتم دئاوف وذ [5 راج اي يعمسا و ينعأ كايإ] ةدعاق ْنذِإ

 -:اولاق اذلو ءاهتاقيبطتو اهتاكرب دحأ ةكرابملا تايآلا

 ينعأ ىلوألا ةدعاقلا يف كلذ مدقت |  حيرصتلا نم غلبأ ةيانكلا]

 بئاصو ميلسو ئداه لكشب باطخلاب ينعملا ظقوت اَّنأل - ضيرعتلا

 ناك امو ءاهنع ةياعو ةلفغ يف وه ناك يتلا رمألا ةقيقح ىلإ هلصوي

 ينعأ ِكايإ] ةدعاق ينعأ بولسألا اذه الول ةقيقحلا رصنو: ظتشمل
 نذل ؛حيرصتلا نم غلبأ بولسألا اذه ناك اذلو [ةراج اي يعمساو

 هَدِعبِيو هيمعي يسفن زازفتسا بطاخملا فرطلا ىدل بجوي دق حيرصتلا
 يذلا ةيروتلا تايلآ دحأ وه «ةراج اي ةدعاق بولسأ |نيب «رثكأ ةقيقحلا نع

 .رثكأف رثكأ تابٌس نم مايقو تافتلاو هابتناو ةحص رخآلا فرطلا ىلإ يطعُي



 ا ا ا -ةراج اييعمساو ينعأ كايإ_:ّئيناثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 يغالبلا بولسألا اذه هموق عم 2! ميهاربإ لامعتسا ةكربب ناك اذلو

 مهل روص امنأك تافتلا عون هيف ينعي ناك يذلا ةيروتلا بولسأ يأ رثؤملا

 يلاتلابو مهرئامض يف امو هيف نوشيعي اوناك اّنع ةيقيقح ًةروص ةئان ميهاربإ

 نأب ةياده ةَضْمَو م تلصح اهتكرببو ةميظعلا ةقيقحلا هذه ىلإ ىَدَأ
 يغالبلا يباطخلا بولسألا اذه ةكربب مهسفنأب مهسفنأ أطخ ىلإ اوتفتلا

 حضاولا

 لب ؛بسحف دروملا اذه ٍلثم يف هيلع رصتقي ال بولسألا اذه لثمو

 ةقيقحلا ةلوازمو يطاعت ّنأل ؛ميظع سومان لك يف لب دراوملا نم ةلمج يف

 ىلإ لوصولا نع قيرطلا عطقي دق رهاظو نّلْعُم لكشب حيرصتلا لامعتساو
 اهلمعتسا يتلا [ةراج اي يعمساو ينعأ ِكايِإ] ةدعاق بولسأو «ةقيقحلا

 ةحلاعمل رحت اَّلِإو راصحناو رارف تّسيل اهتفسلفو ةيقتلا هبشي ميركلا نآرقلا
 .ناديملا نع مازبنا سيلو غلبأ لكشب فقوملا

 عم مهتاباطخ ةروص يف ةدعاقلا هذه نويبنلا لمعتسا كلذكو

 انظحال ول ًالثمف «باطخملا ةروص مهدوصقمو مهدارم سيل مهماوقأ

 هيجوت يف ةكرابملا ةيآلا يف ةِكاميهاربإ يبنلا هدصق يذلا يلإمعتسالا دارملا

 مانصألا ىلإ هّجوم (َّنأكو مانصألا دبع هموق ىلإ باطخلا ةروص
 اوناك ْنِإ مهولأسأ مانصألا هذه مهديبعو هباحصأل لوقي 3غ ميهاربإو

 مانصألا ىلإ يميهفتلاو يلامعتسالا دارملا دِسُي نأ 32 ميهاربإ دارأف ءنوقطني
 الف يل ميهاربإل يدجلا دارملا امأو ,ركفتلا يف ةلبلبو ةعبوز ةيلْثِدم يك
 وه يدجلا دارملا اَّلإو ءلومحملاو عوضوملا الو ربخلاو أدتبملا ةلمجب طبتري

 لولدملا ىوتسم ىلع ال اهب حّرصُم ريغو رخآ مالك يف ةرَدَقُم ىرخأ ةلمج



 تانكحلاو :نالولا فومأ ناسف هانا مب قت اا 0

 اوُمَجَرف 9 مهوق ةقيقحلا يف وه يل قار فن سد لنمو

 . ©1746 نوُلاظلا متأ مك التف يش ىلإ

 - ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ ةدعاق هيلإ انلصوت ام وه يدجلا دارملاو

 مانصألل مهتدابع يف هب نودقتعي اوناك ام أطخ ىلإ مهتهبنو مهتظقيأ اهّنأ نم
 .هللا الإ هقحتسي ال يذلا ةيدوبعلاو هيلأتلاو ةيهولألا بصنم مهئاطعإو

 ربك هلا اهعوضومب نابل ةكرانملا ككلا قلع نإ: :ةيعالتلاو

 يدجلا دارملا وه اذه ءامل ًالهأو ةدابعلا قحتسيو هّتدابع بجت يذلا

 يروصتلا دارملا ريغ ىنعملا اذهو .هموق عم ةكرابملا تايآلا يف د يلءميهارب ول

 ينعأ كايإ] ةدعاق عوضوم يلاتلاب وه اذهو .ىميهفتلاو يلاعتسالاو

 .[ةراج اي يعمساو

 ءالؤه ام َتْنلَع دل ْمهِسوُؤَر ىلع وسكن مثإ» ةكرابملا ةيآلا تلاق مث

 مهجاردتسأ لالخ نم مهل ني نأ دارأ ؛ةظميهاربإل يدجلا دارمل
 قحتسي يذلا هلإلا تافص نم نأ وه عئارلا يغالبلا ينايبلا بولسألا اذه

 ةوق عاديإو قطنلا قلخ وأ قطنلا ىلع ةردقلا هل يذلا وه ةيدوبعلاو ةدابعلا

 نع نوقطانلا مهنأب نوفصوي هللا لُسُر اذلو «ناسنإلا ةرطف لصأب قطنلا

 عاديإو قلخ ىلع ةردقلا كلتميال وأ قطان هل ّسيل يذلا (نيب «ىلاعت هلل

 )١( ةيآلا :ءايبنألا ةروس 5 5.



 6 ناد -ةراج اييعمساو ينعأ كايإ_:ّتيناثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 .هلإب وه سيلف قطنلا
 ريمأ كلذكو ٌةكيمركألا لوسرلا اهنيب يتلا تانايبلا دحأ تناك اذلو

 كانه ناك ولف هللا لسر يأ هلسرل هئعب وه هلإلا ةيهولأ ىلع ٌهيظوَنيِنمؤملا

 .هلسر كنتتأل هلإ

 مانصألا هذه نوكت ْنأ ٌدبال هموقل 32 ميهاربإ لوقي ْنأ ديري هيلعو
 .ًالوأ اذه قطنلا ةّوق وأ قطنلا ةلآ اهل نوكي ْنأموق اي اهنودبعت يتلا

 ؟نيقطان لُسُر وأ لوسر مهنع نوكي ءنأو :ًايناثو

 ام تل د مور ىلع اون مثإ» مهتأ الإ موق باوج ناك «هيلعو

 تافصلا دحأ قطنلا نأب مهيلإ هلاؤس دي فا ميهاربإ هيجوتبو « نوقلطنت ءال 7

 مف «نتطلال لبو نه درك وأ لحب يذلا إلا يف اهروت تعول

 ىقترا ةقاميهاربإ ْنأ يأ مهل دوعصلا داعأ ٍةِق:ميهاربإو طوبلاب اوداعأ

 أو مانصألا شك نم ثحب نع رعأ يأ يقفل قألا لإ هبط

 ءىل ٍيدجلا دارملاو ٍلصألا ثحبلا | عضوم ىلع اهعضوو هموق يديأب

 الو ايش مكمل املا نوُذ ني نود 0 ريثتأ» نا

 .974 نم أهلا نوذ نب نوب 0 انتو كل فأ ؛مكرضت

 طببتو لّرنت مزعلا يلوأ ءايبنأ نم وهو ٍةِغ ميهاربإ يبنلا ظحالن انهو

 ركفلا زكرم ىلإ مهب ىقريو مهلشتتي ْنأ لجألو هموقل ةطباحلا ةيلقعلا ىلإ
 .ةدابعلاو ةيهولألا قحتسي نّم وهو يلصألا ربدتلاو ثحبلاو

 نمو مانصألا رسك يف ةئميهاربإ اونيادُي نأ اودارأ مه حيحص «معن

 )١( ةيآلا :ءايبنألا ةروس 55.



 وكمل و ةدالولا فوم متلقي ع ع ا ع و 0

 اذاملو ؟نمل ةينادملاو ؟نمل ةيدوبعلا ثحب مهل ٌراثأ ميهاربإ نأ اَلِإ اهرّسك

 ؟اهنودبعت فيكو ؟مانصألا هذه متدبع

 ندا مهب ذخأي 38 ميهاربإو «طباه فلم ىلإ نودواعي مه

 :ىرخأ ةيضقو رخآ ءيش يف لوقعلا زكرمتو ءيش ةيلصألا ةيضقلا
 ميركل نارقلا هرمنا نع ٌديعب وجلا كلذ ىوتسم يف سابحنالاو

 ير اذَه لاق امك ىأر ىلا يلع َنج املا. :ىلاعت هلوق : : كارلا ومتلا"

 يهمل نل لاق ذأ اًملف ير اذه لاق اخزامرمقلا ىَلر اًملذ ءنيفإلا بج ال لاق لأ الف

 تأ ال ُرِكَأ اذه يب اَذَج لاق ةغزاب سمسا ىأ نط ءنياضا لانني

 َضْرَألاَو ِتاَواَمَسلا طف يزلل_ يهحو تْهَحَو يبإ ' ,نوكرشت امم أمم ير ينإ ل لَ
 1 294 نكرششلا نب 1700

 كا ميهاربإ يبنلا نيب راد يذلا راوح لا كلذ ميركلا نآرقلا انل لقن

 يبنلا نم لؤاستلاو مالكلا اذه رودصو ناثوألاو بكاوكلا ةدّبَعو

 اذكه ردصي فيك هنأو نيرسفملا لبق نم لاقلاو ليقلا راثأ ةظميهاربإ

 نإ و ءرشبلا دارفأ يداع نم سيل وهو «مزعلا يلوأ ءايبنأ نم يبن نم مالك

 .ةروصلاو رهاظلا بسحب هنم ردص مالكلا ناك نإو هب ىذتحُت ٌدرف

 فيكف ىلاعت هللا ريغ ىلإ ةيبوبرلاو ةّيهولألا دنسُي وأ ٍةِظِءنِعْذُي منأكو
 ؟رومألا هذه ٌرَّسَقَ ميو .هروصتن نأ اننكمي

 ديرن الو ةليوطلاو ةبعشتملا ثحابملا نم ثحبلا اذه :باوجلا

 طبترت يتلا ةهجلاب داهشتسالا ىلع رصتتقن انو هليصافت لكب ضوخلا

 )١( نم تايآلا :ماعنألا ةروس 79-1/5.



 هال -ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ_:ّتيناثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 0 هر 0 را للا - يهو

 0 ل ا

 كاك ىأر 00 ًابكوك 28! ميهاربإ يبنلا ىأر امدنع ًالثمف

 ةنوكرش ا امم ةيرتو» ةينلاق ءريخألابو . نيل بحال لاق لأ م ير انها
 انأكو "7 نيكرشملا نما أَو نير تاَواَمّسلا رطف يل يم تك ين

 اهنم دارُي ةلسلس نمض اهقلطأ يتلا تارلكلا هذه لالخ نم ذي افا ميهاربإ

 اندوبعم أو َلَبعُي نأ يَِرَح وهو ؟ضرألاو كرام 0 وه ص

 هدب رقيضأ و كانغ راق بكل يه ىرخألا بكاوكلا رئ ءاس الو رمقلا

 .ضرألاو تاوامسلا

 هدوبعم ْنَأب نايب هسفن وه ةياهنلا يف ميهاربإ يبنلا مالك نِإف هيلعو
 رطاف ىلاعت هَّنأ ةَفصَو ءضرألاو تاومسلا رطف يذلا ىلصألا يلوألا
 نم ربكألا وهو ةْغا ميهاربإ هدبعي يذلا هلإلا ةفص يه ضرألاو تاومسلا

 اذه يأ - يروص هباطخ ناك ةيادبلا يف كا ميهاربإ بولسأو «ءيش لك

 باطخلا اذه ريغف يترطف نونكم يف يذلا هلإلا اّمأو - ةقيقح ال ةروص يبر

 نأ اّلِإ ةلئاسملا وحن ىلع رابخأ دانسإ ةروص وه باطخلا اذهف هيلعو ءيروصلا
 ل ةِقميهاربإ نأ الع ةلئاسم دانسإ ال ظاقيإ دانسإ وه ميهاربإل يدجلا دارملا
 ظاقيإلا دانسإو ةلئاسملا دانسإ نع ةيادبلا نم حصفُي مل ةكميهاربإ حصفُي

 )١( ةيآلا :ماعنألا ةروس 74-1/5.



 تايصكخسلاو ةنالولا قوما رتل نيم م مت 0

 .هل ردقمو دام هنأ عم

 3!ميهاربإ ذخأيل لحارم ىلعرخآلا فرطلا جردتسي نأ لجأل نكلو

 .ةقيقحلا ىلإ هلصويو رخآلا فرطلا ديب

 عون ٍذئنيح هيمسن نأ اندرأ ميظع يوبرت ٌسرد هيف ةقيقحلا يف اذهو

 .ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ نم

 رداصلا باطخلا اذه ريسفتل ةفلتخملا ءاحنآلاو قرطلا دحأ اذه ربتعيو

 لّوأ نم ةِظ ميهاربإ يبنلا نأ حوضوب  :ققحملا رمألاو 3 ميهاربإ نم
 وحنب تارتفلا نم ةرتفل ولو رابخإ (يبر اذه) ةرابع نم هدارم سيل رمألا

 - هللاب ذايعلاو - هللا ريغ َدَبَع ةلعيبنلا مي ميهاربإ نب ًةروص ولو يدجلا دارملا

 .كلذك نوكي نأ هاشاحو مزعلا يلوأ ءايبنأ نم يبن ِهّنإف

 اذه) ةيربخلا ةلمجلا ين دانسإلا اذه نم يل 2 ميهاربإ دارم ناك اَّنإَو
 يل نونكم ٍّبر كانه ّنأ يأ «ةراج اي يعمساو ىنعأ كايإ باب نم وه (يبر

 و وا وح

 نونظت متنأو اهءارو انأ لصألا يف ٌفاصوأ كانه َّنأ ةكاميهاربإ
 مك تاراجملا باب نم مكعم نوكأف درفلا اذه ىلع قبطتتانأةلهو لل

 ال ميهاربإ دنع ةدوجوملا ةيلصألا فاصوألا كلت ةقبطنم سيل هنأ فشكي

 كانه نأ هانعم مهراعشل لدبتلا اذهو رخآ قادصم ىلع هقبطُيو لقت مَن هيلع

 صحفي يذلا كاذ وه دّبْعُي نأ بجي يذلا ّبرلل فيرعتو سايقمو نازيم
 . لصألا يف ناسنإلا هنع ىرحتيو

 ةدعاف ميمعتا نأ نكمو لآ لوقت نأ اننكمي هلك اذه لالخ نمو

 موصعملا لوق ىلإ ةينارقلا تاباطخلا نم [ةراج اي يعمساو ينعأ ِكايإ]



 014 _ةراج اييعمساو ينعأ كايإ_:ّةيناثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 نأ نوكعم ةيونلا ةريسلاب لالدعشالا أطخلا نمش اذلو:#ةروزقتو ةلقفو
 ةريسلا رهاظب لالدتسالا ىلع ينب اذإ هيلعو «ةيوبنلا ةريسلا يزاغم مَلْعُي

 لاوقأ تناك اذإ ِهّنأل ؛حيحص ريغ وهف ًاريرقتو ًالعفو ًةريس وأ ًالوق ةيوبنلا
 فيكف «ةراج اي يعمساو ينعأ ِكاّيِإ باب نم جر نأ نكمي ءايبنألا

 لعفلا َّنأف ةددعتم مولع يف ررقملا وه امك لعفلا اّيس مهلاعفأو مهتريسب

 ةمئألاو لكِ يبنلا تاريرقتو لاعفأو لاوقأ َنإف ةلمجمو ةددعتم هوجول لاَمح

 ربدت ىلإ جاتحت يقيقحلا يدجلا اهازغم فرعن نأ اندرأ اذإ 22نيموصعملا

 نم ريثكلا لمحت انف مهلاعفأب وأ مهتريسب فيكف ريبك تافتلاو ينأتو

 هتمكح ةياغو يدجلا هدارم نكلو لعفب موصعملا يتأي دقف ريسفتلا هوجو

 عابّتا نم انرذحي نآرقلا نأ الإ ءرخآ ءيش هازغم ا(َّنإو لعفلا ةروص وه سيل

 كلذ نم اننورذحي نيموصعملا ةمئآلاو ةطمركألا يبنلا اذكو هباشتملا

 ىلع ةيالولا ةمومأ راتخملا جهنملا اذلو ,مكحملا عابتا انيلع نودّكؤيو
 ةينارقلا تاىحملا مكحت نأ بجي ِهَّنَأ ينعت تاهياشتملا نع ًالضف تائحملا

 لاعفألا روص هباشتم ىلع اهمكَحُت نيموصعملا ةنسلأ يف تامكحملاو
 .22نيموصعملاو ءايبنألا ةريس يف طقف تسيل ٍهذهو «ريراقتلاو لاوقألاو





 رومألا ّنبقاع ىلع ميركلا نآرقلا ديكات

 مليون محبو ضألا يف ارم يع ةينو» :ىلاعت لاق

5 00 
 © ني رآلا

 ءالؤبم ديري ىلاعت هللا نإ ةلهو لّوألو ةيآلا رهاظ نم ردابتي اّبرل
 الإ اوفعضتسي نأ مهل رذق ىلاعت هنأب ضرألا يف اوفعضتسا نيذلا نينمؤملا

 يتلا ردقلاو ءاضقلل اضقلل ةروصلا هذه نم دارملا نإف كلذك رمألا سيل هنا

 0 ا بم

 | 0 دنع اومزهنيو رهظلا اوريدُي ْنأو ا بولق يف فعضلاو

 الأ ُهَلُك اذه ريغ رخآ ءيش يدجلا دارملا َنإف دارُم كلذ سيل الك

 .« نيرو مهَْيو أ مِهاَعْجََو ١ وهو

 تعفو ءايشألا ونيف لإ سن الون فانت أل: نأ الهي نذإ

 ةقيقحلا نأل ؛ةبقاعلا ىلع (ئاد دّكؤي نآرقلا نِإف ءالك اهب ملسنو اهمامأ
 .ةروصلاو رهاظلا يف سيلو ةبقاعلاب قطنلاو

 فيك ةئاءبنيز ةليقعلا دايز نب هللاديبع ىقشلا بطاخ امدنع اذلو

 ردقلا ةروص مامأ لّمأتْلا ريغ ناسنإلا دارأ ولف ؟كيخأب هللا عنص تبا

 )١( ةيآلا :صصقلا ةروس 0



 قايضكعلاو ةوالولا يوما وقتقلل ا دفا لا 0

 هيخأ اذكو «ةيفيكلا هذهم لتقُي ْنأو ة2/نيسحلا مامإلل َمِسُر يذلا ءاضقلاو

 يف فوقولاو ة2/بنيز ةليقعلا ىلع ىرج امو ظن سابعلا لضفلا وبأ
 اذه :لوقي لمأتملا ريغ َنإف خلا .. . ديزي ةيغاطلاو دايز نب هللاديبع سلجم

 ةدارإ هننسو هللا لاعفأل لب بضغب سيل هنأ لاح او هئايلوأ ىلع هللا بضغ

 ضْرألا يف ادعت َنيذلا ىلع من نأ ثينو» ردقلاو ءاضقلا ملاع قوف ةيدج

 . 4 نيئراولا مهو هن مو

 مدع ىلع دمتعت ةريصب نع يلع تنب اك بنيز ةليقعلا باوج ناكو

 تاىحملل ةيالولا ةمومأ عابتا ىلع تدمتعا لب «غيزلاو هباشتملا عابتا
 راطقأ انيلع تذخأ نيح «ديزي اي تننظأ» :ةيلئاهوقب تاهءاشتملا نع الضف

 هللا ىلع انب نأ .ىراسألا قاست امك قاسُت انحبصأو ءامسلا قافآو ضرألا
 .«خلا ... هدنع كرطخ مظعل كلذ ّنأو «ةمارك هيلع كيو «ًاناوه

 ظحالو ءردقلاو ءاضقلا ةروص ظحلت الو «رومألا ةبقاع ىلإ رظناف

 ءاضقلا ةرونص نفك ل هلظفسو,ءاكقو إف دخلا هارلاو ومالا تان

 .رومألا ةبقاع يف هطخسو هللا اضر نمكي (َّنإو ,ردقلاو

 هللا كلأسأو» :ةفرع ءاعد يف ف! نيسحلا مامإلا ءاعد ًالثمف

 ام ينعفني مل اهينتعنم ْنإو ينتعنم ام ٍنَّرُضَي ُدَي مل اهينتيطعأ نإ يتلا يتجاح
 ؛كل كيرشاال كدحو تنأ اّلِإ هلإ ال رانلا نم ىتبقر كاكف كلأسأ ىنتيطعأ

 .«ُبَراي ٌبَراي ءريدق ءيش لك ىلع تنأو دمحلا كلو كلا كل

 لخدأو رانلا نع حزحز نمف ...» :رخآ دروم يف ةّكهل ءاعد قو

 اولاق اذلو ؛ةبقاعلاو ةياهنلا يف ةرصنلاو زوفلا يه ةطباضلاو «زاف دقف ةنجلا

 .اهميتاوخبو اهبقاوعب رومألا



 قا -ةراج اييعمساو ينعأ كايإ_:تيناثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 ةمئألاو ُةيكءيبنلا ةريسو لب «ىلاعت هللا ننس طقف دوصقملا سيل نْذإ
 ْنَظ اذإ  هللاب ذايعلاو  تاءالتباب نمؤملا ىلتبي اذكهو 822 نيموصعملا

 ةبقاع رصبُ ْنأ يه ةريصبلا ينعت يتلاو ةريصب هل نكت مل اذإ هبرب ء ءوسلا

 اّنإو ًايروص دارملا وه يدجلا دارملا اذه ّسيلو يدبجلا دارملا يهو رومألا
 ةيزق كاين نأ ؟رأ اذإو» ةقيقحلا هذه لثم ىلع ميركلا نآرقلاِدّكأ ذل ؛ةقيقح

 ْ 0 اريمادت اًهانرَمدَف لوقلا اهيِلَع ّقَحف هيف اوقَسفَف اير م

 ةبقاع اَّنإو .يدجلا دارملا وه سيل باذعلا لازنإو لاهمإلا نأ :بيرقتب
 لوسرلا ةريسو ةّنّس يف اذكهو «ىلاعت هللا ةَنُس يف اذه ,يدجلا دارملا يه رومألا
 تاسبالملا ظحالنو ريرقتو لعفو لوق نم بن يموصعملا ةمئألاو هيي مركألا

 ىلع ٌلُدَيال ِهّنإف يروصلا رمألا اأو ءيدجلا دارملا ىلع لدت يتلا يه يه فيك

 .هردقو هتاضقو هلعفو ىلاعت هللا لوق يف كلذك يقيقحلا دارملا

 نع شيتفتلا سبحي ال نأ هيلعف ةقيقحلا ىلإ لوصولا ناسنإلا دارأ اذإ ْنْذِ

 .يدجلا دارملا نع شيتفتلا نم ٌدبال لب .باطخلا رهاظو ةروص يف ةقيقتحلا
 نو هلوق لالخ نم هين ميهاربإ فقوم فرعن ُهَلُك اذه لالخ نمو

 .نيعم بكوك وأ ةرهزلا ىلإ ريشُي (يبر اذه) هلوقب ةٌكاهدارم ىلع مكحن ال

 يبن وهو ميهاربإ لعف يف هللا اهّرقأ ةميظع نس وذهف لاح يأ ىلعو

 عابتا نم ارّذَح ةفيرشلا ةّنّسلا اذكو ميركلا نآرقلاو ؛ماظعلا هللا ءايبنأ نم
 هفقوم ة2طبلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ٌريمأ ناك اذامل ًالثم :لوقت الف «هباشتملا
 نكيلو خلا .. . اذك ناك نالف عمو اذك ناك ةأرملا عمو اذك ناك ةيواعم عم
 فّرْعُت ال هتبقاعو رمألا ةقيقح نأ اَلِإ .فقوملا نم نينمؤملا ريمأ هذختا ام اذه

 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس ١5.



 تايكسحلاو ةنقلولا ةمومأ لتوسيع وا مام ا 0ع

 نالف نم ينالفلا يبنلا فقوم ناك ول لوقن وأ ةيروص ةظفل لالخ نم طقف

 نم اذهو .يروصتلا ىوتسملاو ةظفللا ىلإ ةرظن هذهف اذك ناكل اذك

 ةدارإ لثمي هّنإف رمألا اذه ةبقاع ىلإ رظنلا نم بال ناو .ةحدافلا ءاطخألاا

 يه رومألا ةعيبط َّنِإف الك لمعلا يف ةيجاودزإلا ىلع اذه لدي الو .ةقيقحلا

 كوُجرخُي 9 كولن 0 كوب! اوك َنيذلا ََك م ذو )» ةيآلا تلاق اذل ؛اذكه

 27 نيكأملاُرْيَخ هلا رد و

 يدحلا دارملا 5 الإ ىلاعت هللا نم رسم دوخرم ليدبتلا ْنذِإ

 ناس اًنأذ» ةَرص واهلا ة ,ةريصبلا لهأ مّذَي نآرقلاف هيلعو رخآ ءيش ةقيقحلاو

 لتي هقزر يلع رف هلأ ام اذ 31 نك يب لوقف 4 ُهمكبو ةمزكأف مر ةآلأ ام اذإ
 1 . ©” اَمأ يب

 َّنأ ىلع حوضوب نالدت رجفلا ةروس نم ناتكرابملا ناتيآلا ناتاهو
 نيرسفملا ضعب ناك ْنِإو «رمألل ةبقاع ال هنأ ال اهميتاوخو اهبقاوعب رومألا

 ير لوقيف هر هيلع َردَ هالسأ ام اذإ ماو :ىلاعت هلوق ريسفت ىلإ بهذي

 هنو ةناهأ نقف هق زر له ودقو ناسنإلا لتبا ام اذإ ىلاعت هللا نب« نام

 .ةريصبلا رصق ىلإ ةراشإ اذهو ءرمألل ةبقاع ال هّنأو «هناوه

 نا ةوهلدب نيطاسلاءارققلا نأ له لدع كاياورتته قار و اذن
 موي نيحاصلا ءارقفلا ءالؤمل هللا بحو ؛مهيلع هللا نانح ىدم ةمايقلا موي

 اَِّإو ءالك مهلالذإ لجأل ءايندلا يف مهقزر مهيلع ردق ىلاعت هنأ ال ةمايقلا

 روظنملا ّسيل ْنذإ «نيدلا موي ىلاعت هللا ةياعرو نانحل نيلومشم اونوكي ىتح
 .قولخملل متتخي امو ةبقاعلا روظنملا منو «ةيآلا ىنعم رهاظ

 )١( ةيآلا :لافنألا ةروس 7١.
 ) )6ةيآلا :رجفلا ةروس ١5-1١6.



 31 -ةراج اييعمساو ينعأ كايإ_:ٌئيناثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 ةبقاعلا نوكتف 12 ميهاربإ باطخ يف ةددعتملا تايآلا انأرق اذإ هيلعو

 ةمومألا ىنعم وه اذهف ةموظنم ةعومجمك ليذلاو ردصلا عومجم نم

 اهيلإ رظنن هنأ ال ةيعومجم ةموظنمك رومألا ىلإ رظنن ْنأ بجي هنأ ىنعمب

 ةفرعملا يف ةيروحمو ةيزكرم ةطقن كانه نوكت نأ نم ٌدبال لب «ةتتشمو ةرثعبم
 ةيروحم يه ةيزكرملا ةطقنلا كلتو «ميركلا نآرقلا ريسفت ةفرعم يفو ةينيدلا

 تامكحملا كلت ىلعو «تابءاشتملا نع ًالضف تامكحملل ةيالولا ةيزكرمو

 .هردقو هللا ءاضق يف ىتح ريسفتلا قئاقح ةحصو ةفرعملا مظتنت

 يسار الو ينيخلب ذخأت ال مأ نبأ لاق :ىلاعت هلوق :سماخملا جذومنلا
 ."'74 يوق ْبَق بق لو ليون يب نيب تقف لوقت نأ تيِشَح ين

 دعب ليئارسإ ونب هوفرتقا ام َمُظِع ةِئ ىسوم نبي ةكرابملا ةيآلا هذه يف

 ىسوم يبنلا يصول مهتكراتمو يرماسلل مهتعاط نم ةيءىسوم يبنلا
 لص يرق يف ينيلخا » :نوراه هيخأل ةيءىسوم لاق امدنع نوراه وهو

 04 هدم يبس بالو

 ةيحللاب ذخآلا وهو لعفلا الو لوقلا بقري مل ل يسوم انهو
 يبن نم بينأتلا نم عون هيف لعفلا اذه نم يدجلا دارملا نإف رجلاو سأرلاو

 .لجعلا ليئارسإ ونب َدَبَع امدنع نوراه يبنلا ىلإ ةْقل ىسوم هللا

 وه ام هازغم سيل 3من وراه 151 ىسوم نم لعفلا اذه َنإف هيلعو
 هب تيلتبا اع ارم م ناك نوراه يبنلا نأ ملعي ةىءىسومف ًارهاظ ٌةروص

 يذلا رمألا ةحادف ىدم نيِبُي ْنأ ىسوم دارأ اَّنإو ةِظءىسوم دعب ةّمألا

 )١( ةيآلا :هط ةروس 945.

 )١( ةيآلا :فارعألا ةروس ١51.



 تايضكتخحلاو ةىالولا فوهأ نيستا ا م 0

 مالكلا اذه نم ٍةِظنىسوم ٌدارُمو ءلجعلل مهتدابعب ليئارسإ ونب هوبكترا

 نب ىسيبع لإ باطخلا رهاظ ىلاعت هللا هيجوت يف ىلاعت هلوق يف رم ام ريظن
 نود نب نإ يمأو ينودختا سال تف تأ رخآ نيش دارملا ناكو ؛ميرم
 . "” هللا

 هتهجو يذلا باطخلا نم ًاضيأ مدقت ام ريظن ةِغىسوم دارم اذكهو
 يف بينأتلا هرهاظ قا بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأل ككلءءارهزلا ةمطاف

 امي لا للا يالا

 ا! نينمؤملا ريمأل باطخ هيجوت لالخ نم هنيبت نأ هله ءارهزلا تدارأ

 يلع نينمؤلا ريمأ ةيصخشو ةعاجشو ةلادعب ليال اذهو بينت هرهاظ

 . هجن بلاط يبأ نب

 ةمصعو ةراهط يفني ال ةظءىسوم يبنلل نوراه نم ىرج اف هيلعو
 نيبُي يكلو «نوراه يبنلا ةحاس ةئربت لجأل وه اَّنإو .نوراه الو ىسوم
 فارحنالا نع نوراه يبنلا ةءارب نيبي يكلو ءألملا مامأ بطخملا ةحادف

 رهاظ ىلع سيل ة2ىسومل يدجلا دارملا نأو ؛ليئارسإ ونب , هبكرتا يذلا

 .هباطخ

 ىلع ٌلديو ةمصعلا يفانُي يبن نم لعف اذكه رودص ّنإ :ٌتلق نإ
 ؟اهمدع

 يك لعفلا ةروص وه لعفلا اذه نم يدجلا دارملا نأ لاق نما :تلق
 دارملا نأ مّلْعَي مدقت امم ءالك ءاهيفانيو ةمصعلا مدع ىلع لدي هلأ لوقت

 )١( ةيآلا :ةدتاملا ةروس ١١75.



 010/0 وا -ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ- :ييناكلا ةدعاقلا :سداسللا لصفلا

 نسال لا رت را ا ل

 16 فوق وقيل جل قا ير كوم

 6 هرهاظ ةكابلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأل ةِلنءارهزلا ةمطاف
 0 ا

 ل كي

 ةمصعو ةراهط يفني ال ةينىسوم يبنلل نوراه نم ىرج اف هيلعو

 نيبُي يكلو «نوراه يبنلا ةحاس ةئربت لجأل وه اَّنإو نوراه الو ىسوم
 يذلا فارحنالا نع نوراه يبنلا ةءارب نيبي يكلو ألملا مامأ بطخلا ةحادف

 .هباطخ رهاظ ىلع سيل ىسومل يدجلا دارملا نأو «ليئارسإ ونب هبكترا

 هزاع زي ار انسلالا ينسف اديس دست

 ا ل م

 .رثأرا روصيببلس زك وه ىدلوررخا : د ناز انه

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس ١١5.
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 ةعبارلا ةدعاقلا
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 ةدتعم نفرككا يف ظفللا لامعتسا ةدعاق

 :ةمدقم +«

 .دحاولا ىنعملا يف ظفللا لامعتسا :لوألا مسقلا +

 .لوصألا ملع يف ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق ثحب لصأ «

 .ةثوحبملا ةدعاقلا يف لوصألا ءاملع ينابمو لاوقا

 ةدعي طبتري ادحاو اظفل نوكي نأ نكمي يوغللا عضولا بسحب ظفللا

 ..ال وأ يناعم

 .هل الدلا ماسقأ «»

 .نئارقلا لوح ثحب «*
 .ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق تابثإ ىلع ةلدألا *

 .ةثوحبملا ةدعاقلا يف ةربتعملا طئارشلا «

 .ةثوحبملا ةدعاقلا ىلع ةبترتملا جئاتنلاو تاعرفتلا ةيجح طئارش «

 .ديحوتلا نيبو ةيالولاو تامكحملا ةمومأ جهنم نيب ةقالعلا +

 .ةحيحصلا تاياورلا عابتا يفلسلا جهنملا ءاعدا +

 .ةغللا مولع مهأ نم يبدألا دقنلا ملع «

 .ةيوامسلا بتكلا يقابو نآرقلا رادم يه مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةيالو *

 .ىعنم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاقل ةيقيبطتلا طباوضلا «

 .نئارقلا لوح رخآ ثحب +

 .ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا :يناثلا مسقلا +

 .ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاقل ةيقيبطتلا دراوملا +

 :ةيظفللا ةيهلإلا ءامسألاب ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق ةقالع «

 .ىنعم نم رثكأ ىف ظفللا لامعتسا ةدعاق ىلإ ةهجوملا نوعطلا +

 ْ .ىملعلا ثحبلاو ةمولعملا بتارملا +

 ْ .ةيئاهنلا ةجيتنلا +
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 يف اهانرتخا يتلا ةثالثلا ةمظنألا نم لّوألا ماظنلا يف مالكلا لاز ال
 850اتيبلا لهأ ةيالوو اهتمومأو تامكحملل ةيالولا ةمومأ ريسفت ةجهنم

 - :يهو  ظافلألا لامعتسا ماظن لوألا ماظنلا نم ثالثلا دعاوقلا يف

 .ضيرعتلا ماظن :ىلوألا ةدعاقلا- ١

 .تافتلالا ماظن :ةيناثلا ةدعاقلا_"؟

 .ةراج اي ىعمساو ىنعأ كاي :ةثلاثلا ةدعاقلا

 ثحبلا لحم ىهو «ىعنم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا :ةعبارلا ةعاقلا - ؛

 .العف نآلا

 ةريطخملاو ةمهملا ةدعاقلا وذه ليصافت يف ضوخلاو لوخدلا لبقو

 ءامسأ يف ينايحولا نايبلا لصأ يف درطت ىتلاو ليوطلا ضيرعلا ليذلا تاذ

 ؟ةينايحولا تاالاعتسالا نم هنودام فيكف .هديحوتو هللا

 :رومأ ةَّدِع ىلإ تافتلالا يغبني

 اهيف مالكلا نأ ىلإ ةدعاقلا هذه نايبو حرش يف ضرعتن :لّوألا رمألا
 :نيمسف ىلع

 يف نقيتملا ردقلا وهو .دحاولا ىنعملا يف ظفللا لامعتسا :لّوألا مسقلا



 0 انيكحلاو ةنالولا فوت ركل تو ع 2 ا ا ا ا و اوال 0

 .باطخلا ماقم

 نئارقلا ةظحالمب «ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا :يناثلا مسقلا

 .مهملاو يلعفلا ثحبلا لحم وهو اهنيوالتو

 ةدعاقلا هذه نع ثحبلاب طبترت رومأ ةلمج ىلإ ةراشإلا :يناثلا رمألا

 - :ليبق نم ةمهملا

 تادرفملا نع ثحبلاب صتخي ال ةدعاقلا وذه نع ثحبلا :ًالوأ

 .ةصقانلاو ةماتلا لمجلل ةيبيكرتلا تائيحلا ىلإ ىدعتي اّنِإو «ةدحاولا ةظفللاو

 تابيكرت لكشتت دق لب ماتلا بيكرتلا ىلع هيف رصتقي ال ماتلا بيكرتلا اذكهو

 ءاهبباوجو طرشلا 0 نم :ضعبلا اهضعب نيب اف طبارتتو بكرتت ةمات
 يف ظفللا لامعتسا نأ ىلع هبنتلاو تافتلالا نم ٌدبالف هيلعو ةطبارلا ةادإلاو
 ىنعملا راصحنا نم ةدعاقلا وهذه ةرابع رهاظ همهوي ام سيل ىنعم نم رثكأ

 ةّدام ًءانب ةئيه وأ بارعإ ةكرح ناك ءاوس يظفل لاد لك ينعي لب «ظفللاب
 وأ ةصقان وأ ةلماك ةلمج ةئيه نّوكتت ةيظفللا ةّداملا سفن نمو لب ةيظفل
 ىلع ىنعملا ىلع ظفللا ةلالد يف مالكلا ىرخأ ةرابعب وأ ءىرخأ تائيه

 :نيمسق

 .ًالعف نآلا هيف نحن ام وهو ءدحاو ىنعم يف ظفللا لامعتسا :لّوألا مسقلا

 .ىلاعت هللا ءاش ْنِإ يتأيسو «ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا :يناثلا مسقلا

 :دحاو ىنعم يف ظفللا لامعتسا :لوألا مسقلا

 نان نييالو دولا دحلاو تعم ف ظفللا نإ[ نست ضعاف د
 ... وأ فرصلا وأ وحنلاك ًالثم نيعم ملع صوصخب طقف ظافلألا بلاوق



 ك0 1 1 0 ب7 ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ملع نم هيف اهب ةغالبلا ملعك ةغللا مولعدعاوق عاونأ ةفاك لمشت لب خلا

 ملعو ةغللا تحن ملعو قاقتشالا ملعو عيدبلا ملعو يناعملا ملعو نايبلا

 طقف نآلا ىلإ تمنو تعّسوتو مولعلا ترثكت نأ ىلإ خلا .. . و ةغللا لصأ
 دعاوق اهل مولعلا هذه لكو مولع رشعلا ىلع اهماسقأ َتَب بر ةغللا مولع

 نيون رك دق ظنا لد لقفل كاذب لك دز مف هةظنل نود نيوراطق
 ةمات «ةيبيكرت وأ ةيدارفنا ءاوس تائيحلا فالتخا ىلعو ةئيهلا لثم ىئرم ريغو

 هلا همر ةعئانوأ

 ا نعبن رج تكا ف لنيل نأ نكي ةلظفلل لا وقلا ذهن للك نإ
 ىلع ةمالع مدختسي دق مضلا الثمف «ةلثمألاب هحيضوتو هليصفت يتأيس ام
 مضلا مدختسي ذق وأ ةعباتلا ةفصلا وأ ًأدتبملا وأ ربخلل ةمالع وأ لعافلا

 هذه نم دحاو لكو .دحاو نآ يف كلذ لك خلا ... دقو مضلا ىلع ءانبلل

 .ىرخأللاةئيهلا نع فلتخملا صاخلا اهانعم امل ةفلتخملا تائيملا

 ساسألا اذه ىلع ميركلا نآرقلل ريسفتلا ملع ىلع انينب اذإ هيلعو

 ةنهربلاو مازتلالا اذه ةحص نيبنّسو عسولا اذهب عسوتملاو بعشتملاو نيتملا

 دودح اللا عسولا اذهب قرتفي مازتلالا اذه لثمو «ةفلتخم تانايبب كلذ ىلع

 نبل 1ع ينم نايم رصلا رم ايم ل
 رسما هي هر نأ لفيح بتدفق دعاو روهلك الا امل يل ةدحاولا ةيآلا نأ

 بارعإلا ةيحان نم ةددعتملا ةفلتخملا روهظلا تاغايص نيب حيجرتلا ةيلمع
 بارعإلاو ةيلعفلا ةلمجلا وحنب بارعإلا نع فلتخي ةيمسألا ةيلمجلا وحنب

 لكف خلا ... وأ ربخ وأ «ةفص وأ ءأدتبم وأ ءلعاف اذه نوك نم درفملا وحنب

 لبق مدقت | رخآلا نع فلتخملا هانعم هل ةفلتخملا تائيحلا هذه نم دحاو
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 ءانبلا لثم َّنإف «ةفلتخملا ءانبلا تائيه نع ةيبارعإلا تائيحلا فالتخاب ليلق

 ىلع ءانبلا ةئيه رياغت يهو ءرسكلا ىلع ءانبلا رياغت ىنعمو ةئيه هل مضلا ىلع
 .ىنعملاو ةئيهلاب نوكسلا

 ادن هانعم يذلا ,بارعإلا رياغي هرودب ةينعم ةكرح ىلع ءانبلاو

 يذلا ةيوغللا ةدرفملا ظافلألا عضو لصأ ىلع دئاز ىنعم نايب  بارعإلا

 .دئازلا بيكرتلا ىنعم وه

 مت نمو ماعلا ىنعملا ةفرعم يف مهملا ةروذ © نارعلا ىنعملا اذهو

 دعبلا لداخل ةيبلس ةرظن كانه فسأآللو هنأ الإ 0 ىنعم ةفرعم

 ةينارقلا تايآلا بارعإ نونيبيو نونتعي نيذلا نيرسفملا نأ: :يهو قفألاو

 هوجولا يقابو حيحص ٌدحاو بارعإ اهيف ةيآلا هذه 1 ىلإ نورظني ًائاد

 ةرظنلا قيضل هل فسؤي امم اذهو ءأطخخ يه رخآ ىنعمل ةلاّحلا ةيبارعإلا
 .قامعألا يف روغلا مدعو ةّيحطسلا

 اذإ لوقت اهَّئإف [ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا] ةدعاق ًالثم فالخب
 ًاصقان ما ًامات بيكرتلا ناك ءاوس ةدحاولا ةلمجلل بيراعألا لك تناك

 ةحيحص اهّلُك نوكت نأ نم عنام الف نيزاومو دعاوق طبض ىلع ةحيحص
 .ةديدسو ةيوّس ةدارمو

 ىلع مّدقُيو ةنيعم ةيولوأ هل ةلمجلا وأ ةدرفملل بارعإلا نأ ىقبي معن

 .ىنعملا ىلع رثؤم دوجو وذ يبارعإلا هجولا اذه نأ وأ «هتيحجرأل هريغ
 وأ «ةينآرقلا ةيآلا يف ةيبارعإلا هوجولا هذه يللاتلاب ِهَّنأ الِإ رخآ ثحب كاذف

 ةدعاق لامعتسا ْزّْزَعُي رخآ راسم اذهو ءاهب ْحَتْحجو ةحيحص ةّيبيكرتلا ةلمجلا
 اهاعتسا نكمي ةدعاقلا هذه لثمف هيلع «ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا



 00 ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 يلاتلابو ء.حوتفم تالامعتسالا هذهل لاجملا ماد ام ةنيابتم ىتش مولع يف

 ةلادلا لامعتسا نكميف قيبطتلاب عونت ةريطخلاو ةمهملا ةدعاقلا هذهل نوكي

 لب ةغللا مولع ددعتب ةددعتملا 0 لاودلاو يناعملا يف ةدحاولا ةيظفللا

 ملع يف ةدعاق لك دعاوق قيداصم نع ًالضف «ةغللا مولع دعاوق ددعتب

 نم ةيظفل ةعوطقم لكل نوكيو ءادج عيسو قفأ انل حتفني ٍذئتيحف ةغللا
 ةلالدلا ديعص ىلع ةيظفللا ةعوطقملا هذه وأ ةلمجلا هذه ةميركلا تايآلا

 يناعم َةَّدِع ةيلامعتسالا ةلالدلا ديعص ىلعو «ميهافم َةَّدِع ةيروصتلا

 ةدعو يناعم ةدِع ةيميهفتلا ةلالدلا ديعص ىلعو «تادافمو تابيكرتو

 ىوتسم ىلع تاقبط ةَدَع نوكتف ةيدجلا تالالدلا ديعص ىلعو «تاللالد

 .ةيرشبلا ةردقلا دودحب اهفشتكن يدجلا ديعصلا

 طبختلاو أطخلا يف عقي ال ىّتح تفتلي نأ رّسمُملل يغبنيف هيلعو

 دحاو هجو طقف وه سيل ةدحاولا ةيآلل بارعإلا نأ ىلإ .يئاوشعلا ريسلاو

 ةحصلا نم رادقماهيف وأ ءاطخ ىف ىرخألا هوجولا اّمأو ءحيحصلا وه
 .هقفاون ال اذهفءبيرق ِهّنَأ الإ

 ةفرعمو نيوالتلا هذه ةفرعم رسفملل ًادج ةمهملا رومألا نم يلاتلابو

 .ماعطلاو ءاملا يف حلملا ةبسنب ةهيبش يهف ىرخألا مولعلا عم اهتقالعو اهتبسن

 وه سيل ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لاعتسا ةدعاقب دارملا َّنإ :ًايناث
 يف دارملا لب «يلامعتسالا لولدملاو لامعتسالا ةلحرم يف لامعتسالا صوصخ
 يروصتلا ديعصلا نم أءدب تالالدلاو ليلادملا نم ةددعتم بتارم ةقيقحلا

 ىنعملاو ,يدجلا ىنعم لاو يميهفتلا ىنعملا ديعص ىلاو يلامعتسالا ديعصلا ىلإ

 .حضوأ ةرابعبو .هتاقبطو يدجلا
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 ظل ةلاوات | نأ وه ىتفم موكا ىاظتللا لا فسما ةاذعاق ةاومعقم
 ردقلا وه دحاولا ىنعملا يف اا معتساو - ىنعم نم رثكأ يف اهلا عتسا نكمي

 يروصتلا ىنعملا مث ءيروصت ىنعم ىلع لدت ةيظفللا ةلادلا د

 ىنعملا رمألا ةياغ ىنعم يف ىنعم لامعتسأ يأ «يلامعتسا ىنعم ىلع لد

 يلامعتسالا ىنعملا مث «يلامعتسالا ىنعملا يف هلامعتسا هب دصقُي يروصتلا

 يميهفتلا ىنعملا مث ءيميهفتلا ىنعملا ىلإ ةذفانو ليبسك هب كلسيو هب دصقي
 .يدجلا ىنعملا هب ينعأ هءارو ام هب دصقي

 لامجإب ريشن ةلّصَمُم يتأتس ةدعاقلا هذهل ةيقيبطتلا ةلثمألا ضعب كانهو
 - :اهضعبل

 :ةيذوبألاب فورعملا جرادلا يبعشلا رعشلا يف لمعتسملا وه ام :ليبق نم

 نييفتو ةقلد قاسم لرألا :ةقذلتلا تامألا نع ىوخت ةدحاو اةلظفلا نإ
 ةفلتخملاو ةداملا ةدّحوُْلا ةثالثلا ظافلألا يف ةفلتخم تاربنب نوكي توصلا
 . "7 ىنعملا يف فالتخالا ىلإ يدؤي ًاضيأ اهضعب يف ةأيحلا

 نوكي ًاضيأ ةملكلا ةينب ىلع أرطي يذلا فالتخالا :ليبق نمو

 نم كلذ ريغ ىلإ .ظفل نم رثكأ يفو ىنعم نم رثكأ يف توصلا لامعتسا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهلحم يف ىتأتس ىتلا ةلثمألا

 هللا ءاش ام ىلإ نمألا ملاع لاجم يف ةدعاقلا هذه قيبطت نكمي اذكهو

 : 322 نينمؤملا ريمأ قح يف رعاشلا لوق ريظن )١(

 (لشني) لاشني تير اي ةبّوّصلا نجو لاشني تاهيه يصولا حرج دعب

 ةّيمحلا يماح بكع لظن هّماتيو لاشني ربكلل لدعلا هشعن َيَو
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 ةينمألاو ةيركسعلا تاعطقلا يف ةصاخ نيعم ىنعم ىلع لدت ةظفل لك َّنأو
 .خلا... و ةيتارابختسالاو

 نيب بسانتلاو ةددعتملا نئارقلاو ةدحاولا ةنيرقلا نع ثحبلا :ًاثلاث

 خلا . وأ ةثالث وأ نيتظفل وأ ةدحاو ةظفل نع ثحبلاب صتخي ال نئارقلا

 نم ملع لكل تايلآو دعاوق كانهف ةيبدألاو ةيوغللا مولعلا نم ملع لُك ْلب

 .قاقتشالا ملعو ةغالبلا ملعو وحنلا ملعو فرصلا ملعك ةفلتخملا مولعلا

 ملع يف ًالثمف .دحاو ىنعم يف تسيل تايلآلا كلت لامعتسا نم دارملاو

 :وحنلا

 لعافلا يف - :لمعتسي ةددعتم تايلآ يف لمعتسي مضلا بارعإ

 تائيه هذهف خلا ...و ةعباتلا ةفصلاو نإ ربخو «ناك مساو «ربخلاو ًادتبملاو

 وحنلا ملع تايلآ دحأ اَّنِإَف ريخأتلا هقح نم ام ميدقت ةدعاق اذكهو «ةفلتخم

 ىنعم هلو 7[نيعتسن كاّيِإو دبعن َكاَيإ] لثم صاصتخالا ىنعم ديفُي يذلاو
 قسم اع مولا ةاعاللا واع تن قايتمأ نانو برق ياسر

 وهذه لامعتسا نكمي اذكهو ءرخآ ىنعم اهو يناعملا ملع يف - ريخأتلا

 م و

 فيكف تالاعتسا ةَّدِع اهل ةدعاق دجوت ةفلتخم + مولع يف :ةصالخلاو

 سو يو دب يسوع

 ضرغلا يطعتو مدختست فيكف دعاوق ََّذِع اهنع عرفتتو بيراعأ دع
 ىنعم نم رثكأ يف تلمعتسا ةغللا مولع يف تايلآ هذه ْنذإ ءبولطملا

 )١( ةيآلا :ةحتافلا ةروس 0.
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 .خلا ... و ةصقانلاو ةّماتلا تائيهلا يف تلمعتساو

 هور هلك اذه قمن نأ و هدودع ال قنا لع كفن تاو ا ةيحو

 .ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق تحت



 ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق ثحب لصأ

 لوصألا ملع يف

 :لوصألا ملع ةيمهأ

 ءاملع ىرناو لوصألا ملع يف ْتِحْب ةمهملا ةدعاقلا هذه لصأ

 نيب ةديطولا ةلصلا ىَعَحي الو ظافلألا ثحابم مسق يف اهقيقحت يف لوصألا

 نأ رابتعاب كلذو ؛ميركلا نآرقلا ريسفت دعاوقو هقفلا لوصأ ملع ثوحب

 لب «طقف عورفلا هقفل دعاوقو لوصأ سيل حيحصلا وه |ى هقفلا لوصأ

 فراعملا اهنمو ةفرعملا قلطم دعاوقب ملع وه لوصألا ملع نأ حيحصلا
 نيدلا قالخأو نيدلا بادآ ملع نم هرسأب نيدلا هقف يأ ةينيدلا مولعلاو

 ملعو لاجرلا ملعو ةريسلا ملعو ريسفتلا ملعو «نيدلا دئاقع ملعو

 .خلا .. . و مالكلا ملعو «نافرعلاو ةغللا هقف ملعو نْنسلا ملعو ثيدحلا

 وه ًايجهنم هقطنميو هجهنمي نيدلاب طبترملاو لصتملا مهفلا َنإف
 دعاوق نأ ةلفغ يف عقن نأ عيظفلا أطخلا نم اذلو ؛هقفلا لوصأ دعاوق
 روصت اذكه لثم نإف ؛عورفلاب ةلصو نأش تاذ يه طقف هقفلا لوصأ

 هقف يف طقف هتايلآو هدعاوق نم عافتنالا سّبَحو لوصألا ملعل ملظو أطخ

 .عورفلا

 وأ اييرقو ًايوق ًاطابترا ءاوس نيدلاب طبتري ملع يأ ظحالن كلذلو

 هتياهنل وأ هتمدقم يف ركذُت يتلا ةماعلا دعاوقلا نأ ظحالنف افيقو ًاديعب

 - :وه كلذ يف ببسلاو .هقفلا لوصأ دعاوقل جهنمتو طبضت
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 يحولا صن ةءارقو مهفل طباوضو لوصأ نع ةرابع هقفلا لوصأ نإ
 يرشبلا ركفلاو عنصملا جاتن ىلع دمتعت ال ةينيدلا مولعلا نأ رابتعاب يملإلا

 ينايحولا صنلا ءامس يف نا لدور جاتنلا قفأ يف سبحنت الو
 يف ٍلقن ملع هنأ هقفلا لوصأ ملع نع نوربعي مهتاريبعت ين كلذلو «يملإلا

 لقنلا ىلع دمتعت ةينيدلا ةفرعملا نأ رابتعاب كلذو ًاضيأ يلقع وه نيح

 لقنلا ربتعيو «ينايحولا صنلا ىلإ عبتلاب نالصوي امهرودب امهو صنلاو

 نازيمو «ينايحولا صنلاو ينيدلا صنلا ىلإ لوصولل قيرطو ةانق ًاضيأ
 .هقفلا لوصأ ملع همكحي ينيدلا صنلا عم يطاعتلا تايلآ

 مولع يف ضوخي نأ دارأ نم يرورض هقفلا لوصأ ملع َّنِإ :ةصالخلا
 ملعو «ةيمالسإلا بهاذملاب ملعلا يأ فالخلا ملعو مالكلا ملعك ىتش

 ملعو ةياردلا ملعو لاجرلا ملعو «مالسإلا خيراتو ةريسلا ملعو نايدألا

 .اهمدع نم ثيدحلا ةيجح طبضيو نزوي لوصألا ملع نإف .ثيدحلا

 تايلآو دعاوق ىلع رئاس نمف يلمعلا نافرعلا ملعو قالخألا ملعو

 ا لل ا ل

 نيو ةييدلاةقرمسلل الج ديقم ملغ ءوصألا مع لف لاب يه

 رصانعلاو ةيهقفلا دعاوقلا طابنتسا ىلع روصقم هقفلا لوصأ نأ نظن

 ةجرد لاني ْنأ ةيغرلا هدنع تسيل هيقف برلف هقفلا صوصخب ةكرتشملا

 ةسرامم نم عنميو مّرْحم هانعم سيل ةيعرشلا ماكحألا طابنتساو داهتجالا

 ملع وأ دئاقعلا وأ ريسفتلا وأ مالكلا ملعك رخآ ملع ين لوصألا دعاوق

 متبن نأ انيلعو ضفرلا دشأ هضفرن اذه ْنِإف .بادآلاو قالخألاو سفنلا
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 ةفرعملا نأ رابتعاب مهم رمأ اذهو ءدعاوقلا نزوتو جهنمت اهَّنأل ؛هقفلا لوصأب
 ال ةيجحلاو ليلدلا ةلالدو «ليلدلا ةلالد ىلعو ةيجحلا ىلع دمتعت ةينيدلا

 .هقفلا لوا دعاوتب اذإ طيضتالو جين

 اك ليلدلل ةيجحلا يطعَي طقف سيل هقفلا لوصأ نأ ىلإ ًافاضم اذه

 ينيدلا نوناقلاو نينقتلا ةموظنم سسأ ئدابم ىلع ىّبح لب ءفورعملا وه

 يساسألا رودلا هقفلا لوصأ ملعل نإف نوناقلا لؤضأ ملع وه يذلا

 عقاولا يب ضعبلا اهضعب نع دعاوقلا بعشتو فينصت ةيفيك يف لعافلاو

 .قوبثلا

 نم قلطنت يتلا سسألاو ةيقوفلا دعاوقلل ننقملا ةباثمب لوصألا ملع
 هيف نحن ام ريظن اذهو «ليلدلا ةيجح يف ثحبلا نع ًالضف ةيباعشنا دعاوق
 نآرقلا ريسفتل 222تيبلا لهأ ةيالو ةمومأو تامكحملا ةمومأ جهنم نم

 باتكلا تاىحم اهلوح مظتنتو روحمتت يتلا ةيزكرملا ةطقنلا ةباثمب وهف
 طابرب اهم طبترت نآرقلا تايآو روس رئاس نم نآرقلا ءارو امو ميركلا





 ظفللا لامعتسا ةدعاق يف لوصألا ءاملع ينابمو لاوقأ
 ىنعم نمرثكأ يف

 نأب لالقتسالاو دارفنالا ليبس ىلع ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا
 دقف ًالقتسم اهدحأ يف لمغعتسا ول امك «يناعملا نم دحاو لك ظفللا نم دارُي
 - :لاوقأ ىلع هزاوج يف لوصألا ءاملع فلتخا

 ىنعمب «ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا نم 0 :لوألا لوقلا
 حبقلاو نسا نايرس ةلع يه هذه لعج ضعبلا لعلو ءهيف ًايناف هتظحالم
 ةمالع ظفللا لعج درجم وه لامعتسالا ّسيلو «هيف ًايناف ظفللا ىلإ ىنعملا نم

 .هل ًاناونعو ًاهجوو ىنعملا ىلع
 كلذو ؛دحاو ىنعمل لب نيينعمل ًاناونع ظفللا لعجن ْنأ زوجي ال ْنذإ

 ايناف هتظحالم نكمي الف «هيف ًايناف هتظحالم عبتتسي ىنعمل ًاناونع هلعج ّنأل
 نا كللذ: فوك هيفن هدعلاو لشن ل ىرخأ ةدازإب ربك نعمت
 وحن ىلع نيينعم يف ايناف ظفللا ظحالي نأ نكمي ال لمعتسملاف «نيلامعتسالا

 بحاص َرَّبَع اك ظحاللا نوك ضرف عم الإ دحاو لامعتسا يف لامعتسالا
 ةلمج هيلإ بهذ لوقلا اذهو ''”نينثا دحاولا ىري نينيعلا لوحأ  ّقةيافكلا

 .نييلوصألا نم

 تبث اذإف ؟عمجلاو ىنثملاو درفملا ظفللا نيب مكح لا فلتخي له هنأ مث
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 ىلا عملا تبع اي كلذك «ىنعم نم رثكأ يف درفملا ظفللا لامعتسا نع عنملا

 نم ديرأ ام راركت درجم ىلع الإ لدت ال عمجلاو ةينثتلا ةمالع نأل ؛عمجلاو

 .عمجلاو ةينثتلا يف رثكأ وأ نيينعم ةدارإ نكمي الف هيلعو ءدرفملا

 لاعتسا م عنملا تبث اذإف ةقيقحلاو زاجملا نيب مكحلا يف مالكلا اذكو

 عنملا ةلعلا سفنل ًاضيأ تبث ةقباسلا ةلعلل ىنعم نم رثكأ يف ةقيقح ظفللا
 .لالقتسالا وحن ىلع نيينعم ةدارإ عم يزاجملا لامعتسالا نع

 بحاص ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا يف عنملا ىلإ بهذ نممو

 هلامعتساو «ةدحولا ديقب ىنعملل عضو ظفللا نأ عنملا هجو يف ركذو ''”لاعملا

 دقو «ةدحولا ديقو ديق ءاغلإ ببسب ايزاجم الامعتسا نوكي ىنعم نم رثكأ يف
 «نيناوقلا بحاص اذكهو «تالوطملا ىلإ عجريلف دارأ نمو كلذ يف شقون

 تناك املو ىنعملا ةدلحو لاح يف لصح عضولا نإ :عنملا هجو يف ركذ امو

 عضولا يف ربتعا ام عيمج ىلع لامعتسالا دنع ظافحلا مزل ةيفيقوت تاغللا
 مدعو عنم تبثي لئتيحف ءعضولا اهيف لصح يتلا لاح لاو فرظلا ىتح

 . "' ”ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا زاوج

 «تالوطملا عجاريلف كلذ دارأ نمو نيناوقلا بحاص ىلع دروأ ًاضيأ

 0 ا ا يلا

 لوقلا اذه ىلإ بهذ نممو ءاهلحم ىلإ ةلوكوم اّنِإ لاوقألا كلت ةشقانم
 لوصألا تالاقم يف ينيئانلا خيشلاو يناسارخلا مظاك دمحم ةيافكلا بحاص

 ... و يقارعلا نيدلا ءايض اغأ ققحملاو ةياردلا ةياهن يف يناهفصالاو

 .يناثلا ديهشلا نب نسح خيشلا «نيدلا ملاعم (0)

 نيناوقلا )١(



 361 يع م و ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 يف ظفللا لامعتسا زاوج ىلإ نييلوصألا نم ةلمج بهذ :يناثلا لوقلا

 يف © يئوخملا ديسلا لاثمأ نيرخأتملا نم ةلمج هيلإ بهذ دقو ىنعم نم رثكأ
 «ةيلوصألا ثحابملا يف ضايفلا خيشلاو ٠١8 /١ج هقفلا لوصأ تارضاحم

 .خلا ... وال7 ص 1١ج

 ةادأ ايلآ نهذلا يف ظفللا ظاح ل لعج نم عنام ال هنأ ىلع ىنب نَم مهنم

 نآ يف ًالقتسم نيينعملا نم لك ىلإ نهذلا لاقتنال ًاببس نوكي ْنأ حلصي
 .دحاو

 ىلع ةمالع ظفللا لعج يه لامعتسالا ةقيقح نأ ىلع ىَب ْنَم مهنمو

 ىلإ رظنلاك يلالقتسا هيلإ رظنلاف ةمالعلا نأش ظفللا نأش ناك اذإف «ىنعملا

 .ةمالعلا

 اذه نوكي له ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا زاوجب لوقلا ىلع مث

 ىنبو ةقيقحلا ىلإ بهذ نّم مهنمف «زاجملا وأ ةقيقحلا وحن ىلع لامعتسالا

 هركذ يذلا ةدحولا ديق ذخأ نود نم يناعملا ءازإب ةعوضوم ظافلألا نأ ىلع

 . "”ازاجم ال ًايقيقح لامعتسالا يف نوكي ٍنئنيحف ين ملاعملابحاص

 .ةدحولا ديقب عضولا ةفلاخمل ةيزاجملا ىلإ بهذ نم مهنمو

 يف ظفللا لامعتسا زجي ل اذإ ِهَّنَأ نييلوصألا ضعب بهذ :ثلاثلا لوقلا
 داري ْنأب عمجلاو ةينثتلا ةلاح يف لامعتسالا زوجي ِهّنإف درفملا يف ىنعم نم رثكأ
 ظفلف «ةعبانلا نيعلا نم درفو ةرصابلا نيعلا نم درف  ًالثم نينيع ةملك نم

 .7 ١١ص .١ج ءضايفلا خيشلل «ةيلوصألا ثحابملا (1)



 نايضتيطيلا وة تالولا يوما واقفا هج زا وت تيم هدوم

 ؛ةعبانلاو ةرصابلا يف نيينعم يف ةينثتلا ةلاح يف لوعتسا لق كرتشم وهو نيع

 ةملك نم دحاو ىنعم ديرأ ول ام نأش ةحصلاو ناكمإلا يف هنأش اذهو

 كاذ ٌّحص اذه ّحص اذإف ًالثم ةرصابلا نيعلا نم نادرف اهب دارّي ْنأب «نينيع

 فطعلاب دحاولا راركت ةوق يف عمجلاو ةينثتلا نأ /هيلع ليلدلاو «قرف الب

 نأ (نيعو نيع) كلوق يف زوجي ذإو ءنيعو نيع :ليق |نأكف نانيع :ليق اذإف
 (يف زوجي نأ ىغبني كلذكف ةعبانلا يف ةيناثلاو ةرصابلا يف امهدحأ لمعتست

 ا . '"”عمجلا يف لاحلا اذكو (نينيع) ينعأ اهتوقب وه

 نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا لوح مهنيب ايف نويلوصألا فلتخا ْنذإ
 وأ ؟ال ْوأ يناعم ةَّدِع يف ًاعضو يظفللا كرتشملا لامعتسا زوجي له هناب ىنعم
 يف اهلمعتسي هّنكل دحاو ىنعمل ظفللا عضو ْنأب ,يظفل كرتشمب سيل وه
 كلذ نكمي له يزاجملا نم ةرثكتم يناعم نيبو يزاجملاو يقيقحلا ىنعملا

 ؟ال وأ

 - :ةلأسملا يف لاوقأ ىلع

 .ليصفتلاب ثلاثو «تابثإلاب لاق نم مهنمو «يفنلاب لاق نّم مهنم

 نيب «ةلقب ْنكلو عقي وأ ءعوقولا نود ناكمإلا ىوتسم ىلع طقف نكم هنأو
 مث يعوقولا نود يتاذلا ناكمإلاب لاق سماخو «ةرثكبو عقي لاق عبار

 .خلا ... و يبلاغ عوقو ّنكل ةلمجلا يف عوقو ال مث يعوقولا

 .18ص .١ج ءرفظملا خيشلل .هقفلا لوصأ )١(



 اظفل نوكي نأ نكممي يوغللا عضولا بسحب ظفللا
 ؟الوأ يناعم ةدعب طبتري ادحاو

 ولخي ال يناعملا ىلع اهتلالد يف ظافلألا َّنأ نايبلاو ةغللا ءاملع ركذ
 ىلع يهو ءازاجم اّمإو ءعضولا ةهج ظاحلب ةقيقح ام ةلالدلا يف املاح

 .ةئطاوتملا ظافلآلا ةبترم :اهنم

 .ةنيابتملا ظافلألا ةبترم :اهنم

 .ةفدارتملا ظافلآلا ةبترم :اهنم

 . "خلا ... و ةقرغتسملا ظافلألاو ةكرتشملا ظافلألا ةبترم :اهنمو

 يناعم ىلع ةلالدو طابترا هلو دحاولا ظفللا لامعتسا ىلإ ةبسنلاب اّمأو

 .يظفللا كرتشملا ةلاحتساب اولاق يبرعلا بدألاو ةغللا ءالع نم مسقف َةَّدِع

 ٍناعم ةَّدِع ىلع ةدحو ةملك قالطإ وه  :يوغللاو يظفللا كرتشملاف

 ةدِعَل تاّرَم َةَدِع عضو يذلا ظفللا وه وأ «ةيزاجم ريغ ةددعتم ةيقيقح

 اهيناعم نمو ثيللاو عاملا نيع .رظنلا ةادإ يه يتلا نيعلا لثم «يناعم

 .خلا ... و ةدشلاو ,توبكنعلا نم ٌبْرض غيلبلا نسللاو .دسألا

 نيفلتخم نيينعم ىلع لادلا دحاولا ظفللا وه  :ىظفللا كرتشملا نذإ

 .7175 ص «ينميلا يولعلل ءزارطلا ()



 تايضححلاو :ةالولا مؤما رتعقفل هدو يمك و ل ع عم 0

 ىلع قلطُي يذلا (بوحلا) ظفل هتلثمأ نمو ةغللا لهأ دنع ءاوسلا ىلع رثكأف

 - :اهنم ىنعم نيثالث نم رثكأ
 .«برضلا نزلا ,كالحلا «ةنكسملا «ةجاحلا .تنبلا ءتخألا «مثألا

 .خلا ...و ءلمجلا رجز «مألا داؤف ةقر «لامجلا نم مخضلا

 يف ةماشلا ىلعو .مألا يخأ ىلع قلطي يذلا (لاخلا) ظفل اذكهو

 .خلا ... ةريغصلا ةّمكألاو ,مخضلا ريعبلاو .باحسلاو .هجولا

 :يظفللا كرتشملا نم نيثحابلا فقوم

 ذإ ؛ةيبرعلا ةغللا يف يظفللا كرتشملا دورو ةلأسم يف نوثحابلا فلتخا

 قالطإ لعجي ّنأك ههباب نم اهجرخي ًاليوأت هتلثمأ ًالّوؤم مهنم قيرف ه هركنأ

 اذه ةعيلط فو أراَح ىرخألا ٍناعملا يفو ةقيقح هيناعم دحأ يف ظفللا

 .(حيصفلا حرش) هباتك يف هيوتسٌّرد نبا قيرفلا

 دهاوش هل دروأف هدورو ةرثك ىلإ بهذ قيرف قيرفلا اذه لباقمو
 .خلا...و ةديبع وبأ ءيعمصألا مهنم ءاهيف كشلا ىلإ ليبس ال ةريثك

 تاغل مظعم يف ةدوجوم ةيوغل ةرهاظ يظفللا كارتشالا َّنأ قحلاو
 اهتلثمأ عيمج ليوأتو «ةيبرعلا ةغللا يف اهدوجو راكنإ فسعتلا نمو ملاعلا

 .بابلا اذه نم اهجرخي ًاليوأت

 ىلإ ةيبرعلا ةغللا يف يظفللا كارتشالا ببس نوثحابلا داعأ :هبابسأ

 اهنم ةَّدِع لماوع
 ءاج كرتشملا ظافلأ مظعمف ةميدقلا ةيبرعلا تاجهللا فالتخا

 اهباحصأ ّمض مجاعملا تعضو امدنعو ءاحلامعتسا يف لئابقلا فالتخا ةجيتن



 0 2د2دزنز6 ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 يتلا ةليبقلا ىلإ ىنعم ّلُك ةبسن اونعي ْنَأ نود دحاولا ظفلل ةفلتخملا يناعملا
 .هلمعتست تناك

 ةيلصألا ظفللا تاوصأ ضعب ىلع أرطي يذلا يتوصلا روطتلا - "

 فلتخي رخآ ظفل عم ًادحتم ظفللا اذه حبصيف لادبإ وأ ةدايز وأ فذح نم

 روطت (مغنلا) ةدحاو (ةمغنلا) ةظفل ىلع صالئم أرط ذقف «لولدملا يف هنع

 «ةمغنلا ىنعمب (ةّمأتلا)١ ليقف جرخملا براقتلا ةزمه نيغلا لادبإب يتوص

 يدعتلا :  (ٌبْشَعلا) و (ُمْشْعلا( و (ةوثج) و (ةوذج) ىلإ ةبسنلاب كلذكو

 .ملظلاو

 رخا هنزاع ناهس لا لكفألا اهانعم نير اظاقلالا نضس لاقل
 ةوق يف ًازاجم ظفللا قالطإ حبصي ىَّتح ءاهلامعتسا نم راثكإلا مث ءام ةقالعل
 لضفأ ىلعو ةيراجلاو ةرصابلا ىلع قلطت (نيعلا) لثم ةقيقح همادختسا

 .ءايشأآلا

 ةغيص يف نيبراقتم نيظفل ىلع أرطت يتلا ةيفيرصتلا ضراوعلا - 4
 َدَجَو -:لاقيف (َدَجَو) لثم ةغيصلا هذه ىنعم يف ددعت اهنع ًاشنيف «ةدحاو

 .بضغ اذإ ًةدجوم هيلع دجوو «هيلع رثع اذإ ًانادجو وأ ًادوجو ءيشلا
 . "'”هبح يف ىنافت اذإ ًادجو هب دجوو

 :يونعملا كرتشملا

 ةكرتشم ةهج ىلع لدي هنكلو ةدحاو ةّرَم عضو يذلا ظفللا وه وأ

 )١( .بدألاو ةغللا يف لصفملا مجعملا ج١. ص١١8.



 تايكحجلاو فالولا ةفومأ زدمتفل جول ا او معلا 01

 .ةددعتم رومأ نيب

 ةَذِع ىلع اهيناعم ىلع ظافلألا ةلالد نأ لوقن ْنأ عيطتسن انه نمو

 - :ةدعصأ

 .ةظفللا نم يعضولا ىنعملا قابسنا :لّوألا ديعصلا

 لهف كلذ هنم دصقي ةديدع يناعم يف لمعتسم ظفللا :يناثلا ديعصلا

 كانه نأ الإ يظفل كرتشم دوجو مدعب انلق ول ىتحف ؟ال وأ كلذ نكمم

 عم ةريثك قئالع هل نكلو .دحاو ىنعم عم ةيقيقح ةيعضو ةقالع قسن

 .يزاجملا ىنعملا

 نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا نم يميهفتلا ىنعملا دصق :ثلاثلا ديعصلا

 وأ ظفللا نم يميهفتلا ىنعملا نإف «يلامعتسالا لولدملا ريغ اذهو ىنعم

 نأ ملكتملل نكمي لهف هيلعو «يلامعتسالا ىنعملا نع فلتخي ةلمجلا

 ؟ال وأ يميهفت ىنعم نم رثكأ يف يلامعتسالا ىنعملا لمعتسي

 ةلاولا ةلمخلا وأ ةدوتاولا ةفقللا نإ لع لدي اذهو نكمي معن

 مث «يلوأ يروصت ىنعم دجوي ةيادبلا يف هنأ ؛رثكأف رثكأ بعشتت ادت نأ نكمي

 ىنعم لك م ؛لصتم يلامعتسا ىنعم عم طبتري يروصت ىنعم َلُك نإ
 ناصغأب طبتري نصغ لك نإ مث ناصغأب طبترت يناعمب لصتي يلاعتسا

 .اذكهو ةّيعرف رثكأ

 دامرلاب تلمعتسا دامرلا ةظفلف دامرلا ريثك ٌديز - :لوقن ًالثمف

 ًاديز ْنَأ وه نيعماسلل ملكتملا همُهَُي نأ ديرُي يذلا ىنعملا ْنكلو ءريثكلابو
0 



 اا 0 08 ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 1غ قداصلا مامإلا لاق امل ًاقادصم نوكت ةدعاقلا وذه تمتول :هيلعو
 ظاكع قوس الو عبسلا تاقلعملا هلقت ملو ًانْزَق رشع ةثالث نم رثكأ لبق

 دارملاو | اهحو نيعبس ىلإ فرصتي مالكلا نإ] - :هنومضم ام يبدألا

 .رصحلا ال ةرئاكلاو ةرثكلا نع ةيانك نيعبسلاب

 ةدعاقلا وذه يف طقف ّسيل ًاهجو نيعبس ىلإ فرصتيل مالكلا ْنذإ

 ءضيرعتلا  :ةدعاقك تمدقت يتلا ىرخألا دعاوقلا يف ىَّبح اَّإو
 ةقيقحلا هذهل ناهربو نايبت اهّلُك  ةراج اي يعمساو ينعأ ِكايإو ءتافتلالاو

 هديربتللا اكو عاهقنلا ووك لعلا :نإف انه انفوين إو 8ك ةمئألا اهّيب يتلا
 يتلا ةيموظنملا ةيتوبكنعلا ةكبشلا هذه فاشتكا ىلع نوردقي ال خلا ...و

 كلت ىلإ تافتلالا مهتعاطتساب سيلو 8 ةمئآلا اهمئاعد ىسرأو اهسّسأ

 نإ ٌحيحص ٠ ؛ةميظعلا ةكبشلا كلت اهيلع يوتحت يتلا ةقيقدلا تابعشتلا
 نم ًاقفأ عسوأ يظفللا نايبلا عقاو نأ الإ ةدودحم نيرسفملاو ءاهقفلا تارّدق

 ءرشبلا ةردق طوبهو دوجو ةردقب ةسوسحملاو ةدودحملا رشبلا تاردق

 ءنآرقلا َمَلَع «نمخّيلا» يف نايبلا يف ىلاعت هللا اهعدوأ يتلا ةردقلا فالخب

 وضم اربع اهقاروقي نأ عطس ال لاو 274 نانا ل2 قاقج نع

 ةمومأ اهلو ةمّكَحم ةّيجهنمو ةطبضنم دعاوق باسح ىلع اّلِإ رشبلا نم
 بهاذملا تناك ًاقباسف .©22تيبلا لهأ ةمئأ لبق نم ةياعرو ةيزكرم

 ةيليوأت ةسردم اََّنأِب ه»تيبلا لهأ ةسردم ىلإ نعطلا هّجوت ةيمالسإلا
 .ةنس نيسمخ لبق ىلإ نومعزي اوناك اذكه «ينيدلا صنلا يف ةيبعالت ةينطاب
 ةّيباهولا نعط نع ًالضف فيرشلا رهزألا لاجر نم تردص يتلا بتكلاو



 تامكسلا او يذلولا فومأ زيشالو الباع ندا ا اور اا عا 03

 .لاجملا اذه يف ةيفلسلاو

 تامولعملا ةروث ةراضح رصع يف ةيرشبلا تحصأ دقو نآلا اَمأ

 نم رثكأ لبق 84تيبلا لهأ ةمئأ اهب ىدان يتلا ةقيقحلا هذه ىلإ تلصوف

 هنم رجفتي يرشبلا ناسللا نأ قم هيلع اوذكأو انْ رشعةثالث )١(

 اهمهفي ا هنأ اّلِإ رشبلا نهذ يف ةهدبتم ةراصع تاءارقلاو ةيددعت تاءارق

 لهأ ةمئأ اّلِإ .مهفي نأ لواحي ملو مهي 1 مهضعب لاز الو اهتقو يف
 اهوسسأ يتلا رومألا كلت نمو «ةيميلعتلا مهتياعرل لش نّمو 2تيبلا

 [اهجو نيعبس ىلإ فرصتيل مالكلا نإ] ةمخضلا ةدعاقلا هذه يه

 ةيداحأ تسيل جراخملاو هوجولا هذه لك نم جرخي ْنأ ملكتملا ةعاطتسابو
 .قيرطلا

 رشبلا ىلع ةّيفخ ةقيقح ني ةدعاقلا هذه يف دك كا قداصلا مامإلا اذلو

 صنلا ةءارق يف ةيددعتلا ىهو الأ اهوفشتكا نآلاو ًانْرَق رشع ةعبرأ لاوط

 ىرخألا ةّيمالسإلا بهاذملا لبِق نم اهب أزهتسي ناك يتلاو تاينسلألاو
 يف بعالت اََّنَأ اهنع نورّبَعُيو يباهولا ىفلسلا ركفلا باحصأ ةصاخ

 ١ .كلذ نوكي فيك .ظافلألا

 فارطألا ةيمارتم داعبألا ةرجفتم هتعيبطو مالكلا عقاو ّنأ الع
 .ناكرألاو

 هل رتشبلا ةرلق نأ امأ ءةفلتخم باوبأ يف جراخم هل مالكلا نإ

 سبت الو ءرخآ ثحب كاذف ةقّيض ةدودحم ةرئاد الإ اونقتُي ْنَأ نوعيطتسي

 ينجت اذه ّنِإف ٠ لا ل

 نايبلا قلاخ اّلِإ اهكردُي ال ةقيقح نم هيلع يوطني امو مالكلا ةعيبط ىلع



 000101111 ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 يف ها هللا الإ وأ ك امو لف ءايشألا هنكب طيحملا ىلاعت هللا وهو

 كِرْدُي مهتياعر هتلمسش نمو ةفيءركألا يبنلا ىبرقو يبنلا مهو "4 ملم

 .خلا .. . و هاوقتو هتريرس ءافصو هدادعتسا بسحب مالكلا جراخم

 هلاق ام ىلإ رظناف «تاملكلا يناعم مهف يف غلابلا رثألا هل ُهَّلُك كلذ َّنإف
 ا

 00 "0 0 موساف اذَه محرك هلَض لب

 مهل لوقيو ٌةرشابم مههجاوي مل ذإ ة2/ميهاربإ يبنلا مامأ جراخت ةَّدِع دجن

 لل اول مواكب ميكرتعوا زر ع ورا اضاع بارو

 اذكه نذِإ مهسفنأب مهأطخب اورعشتس سا ًالاؤس مهيلإ هّجَوَو ًالعِف لعف نأ

 .ًاهجو نيعبس ىلإ فرصني مالكلا ْنأو مالكلا نيوالت

 744 نو ةراسل كربلا اهأ» 390فسوي يبنلا ةصق يف مالكلا اذكهو

 دّكأف نيقراس مهخوكل ديكوت اذهو «نوقراسل مكن لبإلا باحصأ اي يأ

 مامإلا هللعو ماللابو [نأ] ديكوتلا ديفت يتلاو هيبشتلا ةادأب 32 فسوي

 تير كارب ىلع نو كدب بالك انوار رم اهواازتا كاع

 ا ود نا مهْلَع اولي اولاق :١ كلذ دعب ةيآلا تلاق اذلو «هيبأ نم

 كلا كارش رق :اولوقي ملو "4. رعب لج هب ءاج نمل كلل عوض
 ورواد عاَوُص ُدِقفن» اولاق انو

 .رخآلا فرطلل نايبلا فورص ىلع ةردقلا كالتماو ةيلاعلا ةيغالبلاو ةينايبلا

 .ال ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(
 .57 ةيآلا :ءايبنألا ةروس )١(

 ١/,. ةيآلا :فسوي ةروس (5)
 .ل١ ةيآلا :فسوي ةروس (:)



 تاني كح داو ةنالولا بوف أ نتي دانك هيمن اونا ممم 031

 ينامزلا قالطإلاب مهكسمتو مالكلا يف تايعادتلا هذهف «نينسلا تارشع

 اهل اوهبنت هنيرق ىلع دمتعاو ف سوي كسمتو يلاحلا نمزلاب فارتعالاو

 اولا .ميعز هب انو ريعت لمج هب ءاجج نمل كلا عوض دن اواق» يهو اهوفرعو

 يف ديبفمل اننج ام منع دل هللات اولاق ٠ ؛ميعز هب اأو رجب لئج دب 0 سروال م

 كا فسوي ذخأ مث 0 ”4 نيذاك منك نإ هل واَرح امض اولاق «نيقراس اك نو نضل

 قار وهف هر يف عفى لابن يح كل فو هجرت

 ف نوفي لق يرق ف هنأت يس از ةفاشسو ا

 ءتعقو ىرخأ ةيبضق يأي الو ةيضقلا هلهب مكحأ انأ 5 ا"فسوي لقي ملو

 ىلع مكحي وه هنآ ديف لباقملا رخآلا فرطلا لعج بولسألا اذهو

 ويوم 1 يل نع 0104 اونا ووو
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 5 . م اهدي
 :رظن تافلإ

 دهاعملا يف قاسو ِمَّدَق ىلع ةمئاق ةيملاعو ةيلود ثوحب نآلا ىرجت
 - :ةفلتخم بيلاسأ هيف ميركلا نآرقلاف «نآرقلا صوصن لوح ةيصصختتلا

 .يئانجلا قيقحتلا بيلاسأ :اهنم

 ./5 -ا/١ ةيآلا :فسوي ةروس )١(

 .ا/6 ةيآلا :فسوي ةروس )١(

 .الال ةيآلا :فسوي ةروس (")



 اا ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 .يسايسلا قارتخالا بيلاسأ :اهنم

 .خلا ...و . ينمألا قارتخالا بيلاسأ :اهنم

 نآرقلا كالتما يه تاساردلا هذه لثم ىلع مهفوكع يف ببسلاو

 عيمج يف يرصعلا روطتلل اهرياستو اهعسوت ةيفيكو نايبلا فيراصت ميركلا

 وأ ةيفاقثلا وأ ةّيعانصلا وأ اهنم ةّيملعلا ءاوس ةريطخلا ةمهملا ةايحلا بناوج
 .خلا ... وأ ةيداصتقالا وأ ةّينمألا وأ ةيسايسلا





 تلالدلا ماسقأ

 :هلذاث ةرعسمأ للغ اهنئاعس لع ظفالالا ةلذلؤ نأ اعيان ركذ

 .ةديدع ٍناعم يف ظفللا لامعتسا ىوتسم ىلع- ؟

 .ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا نم يميهفتلا ىنعملا دصق

 ةيعضولا ةلالدلاك تالالد ةَّدِع اهل ةدحاولا ةظفللا َّنأ عضاولا نمو
 ةيميهفتلا ةلالدلاو ةيدجلا ةلالدلاو ةيقيدصتلا ةلالدلاو ةيروصتلا ةلالدلاو

 مهف يف ريثأتلا اهل اهريغو ماسقألا هذه لكو خلا ... و ةيلامعتسالا ةلالدلاو

 حبصي ال ىتح ةلالد لك ةطباض ةفرعم نم ٌدبالو .ملكتملل دارملا ىنعملا

 - :يهو «ملكتملا دارمو ظافلألا يناعم نيب طلخو شيوشت

 بجوي ال اهدروم يف ظفللا ْنأ رابتعاب ةيروصتلا ةلالدلاب اهنع ربعو ظفللا

 .هقالطأ دنع نهذلا يف هانعم روصت نم رثكأ

 ةيقيدصتلا ةلالدلابو ةيدجلا ةلالدلاب اهنع رعيو :ةيقيدصتلا ةلالدلا

 ام نأب ملكتمللا لاح روهظ يه ةيقيدصقتلا ةلالدلا نم دوصقملاو «ةيناثلا

 .ًاعقاوو ًادج هل ٌديرم همالكب هميهفت دارأ

 قباطتلا يف روهظلا ينعت ةيناثلا ةيقيدصتلا ةلالدلا َّنإ :ىرخأ ةرابعبو
 دصاق ملكتملا ْنأو ةّيدجلا ةدارإلا نيبو ةيلامعتسالا ةيميهفتلا ةدارإلا نيب



 ةايكتبملاو ةنالولا ةقوعأ نامت ندا لعامل ا ا امم 0

 عقاولا نع ةياكحلا

 :رومأ ةعبرأب ةطونم ةيقيدصتلا ةلالدلا َّنإ مث

 .ثالثلا تالالدلا نيب ةكرتشملا ةهجلا يهو عضولاب عماسلا ملع :لّوألا

 نيب ةكرتشملا ةهجلا يه وذهو تفتلمو لقاع ملكتملا َّنأ زارحإ :يناثلا
 .ةيميهفتلا ةلالدلاو ةيناثلا ةيقيدصتلا ةلادلا

 .ةّماتلا تابكرملا خنس نم مالكلا نوكي نأ :ثلاثلا

 ةيدجلا ةدارإلا مدع ىلع ةلصفم ةنيرق ملكتملا بصني ال ْنأ :عبارلا

 يف روهظ مالكلل دقعني ةعبرألا رومألا هذه رفوت عمو «عقاولا نع ةياكحلل
 عقاولا نع ةياكحلل ةيدجلا ةدارإلا

 َرّيعو ةيميهفتلا ةلالدلاب اهنع ربعملا يهو :ىلوألا ةيقيدصتلا ةلالدلا

 نم بلا ملكتملا ةدارإب عماسلا ناعذإ بجو اهّنأل ؟ة ةيقيدصتلاب اهنع

 .ةيناثلا ةيقيدصتلا ةلالدلا نع امل ًازييمت ىلوألاب اهنع يُعو .ةظفل

 ميهقت ملخلا ةدارإ لع ظفللا ةلالد اهنم اهنم دوصقملاو :ةيميهفتلا ةلالدلا

 ةلالدلا ىلإ ًادئاز ىنعم فيضت ْنْذِإ ةيميهفتلا ةلالدلاف هقالطإ نم

 نأ نيح يف ظفللا نم ىنعملل ملكتملا ةدارإ ىلع ةلالدلا وهو 0
 ةلالدلاف اذلو «ىنعملا ميهفتل ملكتملا ةدارإ ىلع لدت ال ةيروصتلا ةلالدلا

 ناك وأ تان ناك ول اى ملكتملا ةدارإ مدعب ملعلا عم ىّتح لصحت ةيروصتلا

0 

 00 - هلالد و ةلالدلا 0 الف ةصقانلا اًبأو :ةماتلا 0 لمجلا



 ةالا ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ملكتملا ناك ول ىتحف «ةيلامعتسالاو ةيروصتلا ةلالدلاب اهتلالد ضحمتت لب

 .ةيدج ةلالد كلذ نع لاقُي ال هّنإَف عماسلل هميهفتو ىنعملا راطخإ يف ًاداج

 لاح روهظ ينعت يتلاو ةيميهفتلا ةلالدلا يهو :ةيلامعتسالا ةلالدلا
 مارا ةيلامعتسالاب اهنع َرّيعو .هظفل نم ىنعملا ميهفت نت ةدارإ يف ملكتمل

 "”هميهفتو هانعم راطخإ ضرغل ظفللا لمعتسا ملكتملا نأ ىلع ٌلدت

 ةلالد نيب قرفلا نيبت ةلالدلا ماسقأ اهيف انركذ يتلا ةمدقملا هذه دعبو

 نأ يدجلا هدارم يف دارأ ول ملكتملاف ءيدجلا ىنعملا ةلالدو يميهفتلا ىنعملا
 دامرلا يف دامرلا لمعتسي ينعي دارملا ريثك ٌديز :لوقي لخبلاب ديز فِصّي

 ديز مرك ميهفت نم هدارم نكلو ديز مرك مهي نأ دامرلا ةملك نم دارأو

 .ديزب ةعيقولاو ضيرعتلا وه يدجلا هدارمو «حيدملا ال (ديز) هيف نعطلا

 نع افلتخا امهو يميهفتلا ىنعملا نع يلاععتسالا ىنعملا فلتخا انهف

 ٍقفَأ نمو حطسيلا حطس نم نيوالتلا هذه ةظحالم يغبنيف يدنا ىنعملا
 .قفأ ىلإ

 ةّيدج ٍناعم دحاولا يميهفتلا ىنعملاب داري نأ نكمي له :لاؤس
 ةلحرم يف ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق تحبصأ انهو «ةددعتم

 اذه نإف يدجلا ىنعملاو يميهفتلا ىنعملا نيب ةقالعلا ةاد وب ر

 .رخآ ٌءيش

 ديز فصو يف مدقتملا لاثماف .تاقبط ىلع يدجلا ىنعملا :باوجلا
 نم: كارلا شيل هلأ لإ ههلقتي لخألا كيري قعطلا:دارأ ملكتلا نآو لخببلاب

 ) )1١ص .١ج «لماشلا مجعملا ١/3700 51/7.



 تايكسلاو ةتالولا ةفونا ناساقللا داع كقطع م هذه

 نوكي ْنأ نكمي دارملا ديز لخبب نعط وه هلخبب ديز يف ملكتملا نعط
 وه دارملا سيلف ءرخآ يدج دارم اذهو هاوعد يف ديز بيذكت دارأ ملكتملا

 ديز فصو نم دارملا نوكي ْنأ نكمي وأ ءرخآ ءيش اَّلإو لخبلاب نعطلا
 دارأ رخآ صختش هب هعقوي نأ ديري يذلا ررضلا نم هتياقو هلجأل لخبلاب

 كل لوقيف رّيخت ْدق يدجلا دارملا نأ ظحالن ٍذئتيحف ءآلثم ديز كهتتي ْنأ

 .اذكهو هيضرت نأ كيلعو لخبلاب ًاديز يمرت اذال فرطلا

 يروصتلا فلتخاو رخآ ىلإ يدج ىنعم نم تالاقتنالا ظحالن نْذِ
 .يميهفتلا نع يلاعتسالا نع

 .دحاو ىنعم نم رثكأ هل ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتساف هيلعو

 يلامعتسالا وأ يلامعتسالا يف رثكتي يذلا يروصتلا لولدمل ىنعم اهل ينعي
 لكل َنِإ مث «ةيلامعتسا ليلادم ةَّدِع اندنع نوكت ٍذئنيحف يميهفتلا يف رثكتي

 َّنإف ىنعملا يلامعتسالا لولدملا يداحأ ناك وأ رثكتم ناك اذإ يلامعتسا لولدم
 ليلادملا وأ يناعملا مث ةيميهفت يناعم وأ ليلادم ةَّدِع هل نوكي يلاعتسالا

 يميهفت لولدم ناك ءاوس ةيدج ليلادم وأ يناعم ةَّدِع هل نوكي ةيميهفتلا

 ٌ .رثكتم وأ دحاو

 َةَدِع هل لّوألا يدجلا ىنعملاف «ةرثكتم ٍناعم هل يدجلا ىنعملا مث

 يف ةرثكتم ةيدج ليلادم ةّدِع هل ًاضيأ يناثلا يدجلا نعل ذكهو يلج ليلادم

 .اذكهو «ةيلاتلا ى 0-0 تاقبطلا يفو لب ةيناثلا ةقبطلا

 00 ءاش نإ لخدن كلذ دعبو .هروصت اخ

 .هراثآو هتلدأو



 ا ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 -:يهو لّوألا ديعصلا تايلآب ماملإلا يبغني هيلعو

 .يظفل كرتشم وه يذلا ةيروصتلا ةلالدلل ظافلألا عضو :ًالوأ

 نم ٌدبالف ؟يروصتلا ىنعملا يف ةرثكلا ىلع ةلالدلا تايلآ يه ام :ًايناث

 نم اهيلع صوصنم عاضوإ دوجو عم دحاولا ظفللا يف هنأ :باوجلا
 .يروصتلا لولدملل ىنعملا تايلآ يه ٍهذهف نييوغللا لبق





 نئارقلا لوح ثحب

 نإ ءًاضيأ يروصت ىنعم اهل اهيف رظنلا انققد ول نئارقلا سفن َّنِإ

 ضغب يروصت ىنعم اهو نيعم روهظ اهلو رهظت تيَّلُح ول ةنيرقلا سفن
 نئارق ىلإ اهمامضنا وأ ةنيرقلا يذ ىلإ اهم|ضنا وأ ةنيرقلا يذ نع نظنلا
 .ىرخأ

 نع رظنلا ضغب اهسفن يف يعضو لولدم اهل ةنيرقلا سفن َنْذإ

 .ىرخأ نئارق ىلإ اهمامضنا وأ ةنيرقلا يذل اهمامضنا
 ىنعم تطعأ ةنيرقلا يذ ىلإ تمضنا اذإ ةنيرقلا َّنِإ :حضوأ ةرابعبو

 الإ هملسن حيحص ىنعم اذهو «هريغ وأ ًايزاجم ىنعم ناك ءاوس يناعملا نم
 [ ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا] نم دهاشلا لحو هنييث نأ دير يذلا نأ

 رخآلا ظفللا ىلإ اهمامضنا نع رظنلا ضغب ب ةدرفنم ةنيرَقلا انذخأ ول هّنأ وه

 ةلصحملا نوكت اهبرف ىرخألا نئارقلا ىلإ اهمامضنا وأ الثم ةنيرقلا يذ وهو
 يوغل عضو اه: اهيبنقت يع يع ةيرقلا نمل ::َّنأ ملعلا عم ىرخأ ةلكاش اه

 وأ ةيلامعتسا تناك ءاوس يه اب ةنيرقلاو ءيروصت لولدمو يعضو
 .يروصتلاو يعضولا اهلولدم اهل خلا ... وأ ةيدج وأ ةّيميهفت

 :كهببست

 نإف قنارف ةعومحت أ ةدحاو ةنيرقلا ضناك ءاوس ةورقلا فعجت قف
 .ثالث وأ نيتظفل وأ ةدحاو ةظفل صوصخب رصحني ال اهنيب ايف بسانتلا



 تايصتخلاو :يكلولا فومأ ليسقت 1 ةيركا كم ااا هو ب وت م 00

 مولعلا هذه نم ملع لك َّنإف خلا ... و قاقتشالاو نايبلاو فرصلاو

 ىلع رثعو ةبولطملا جئاتتلا ىلع لصح اهقّبط نَّم هب ةصاخ تايلآ هل اهريغو
 .نفلا كلذل ةيملعلا تاكتلاو قتاقدلا

 لامعتسا نم دارملاف .مالكلا رثكتو نولتل ةلثمأ اهّلُك اهريغو هذه نذِ
 وأ ءوحنلا ملع يف مضلا بارعإ :ًلثمف هدحاو ىنعم يف تسيل ةيلآلا كلت
 ريغتلا وأ نايبلاو ةغالبلا وأ وحنلا يف ءاوس ريخأتلا هقح نم ام ميدقت

 مولع يف تايلآ هذه نإ خلا .. . وأ فرصلا ملع يف ةملكلا ةينب يف لصاحلا

 ةماتلا تائيحلا يف اهللامعتسا نكميف ىنعم نم رثكأ يف اهللمعتسا نكمي ةغللا

 انحتفناو انفقو اننأ ىلإ تفتلن فوس ٍذئتيحو خلا .. . و تابكرملاو ةصقانلاو

 ملع يف ًالثمف ّصخُت ال لاودو دعاوقو تايلآ اهيفو دودحم ال قفأ لع

 تاقاقتشاو دعاوق ةَّدِعو بيراعأ َةَّدِع ةدحاولا ةلمجلا يف نوكت دق وحنلا

 ؟مَّدخَتْسُت فيكف ةفلتخم تائيهو

 نم رتكأ ىف ةيحاولا ةظفللا لحنا ناره لغرلذ هلك ريغو اذه
 نم رثكأ يف ةكرح وأ ةلاد وأ ةئيه وأ ةظفل لك لمعتسن ْنأ زوجي ِهَّنإف ىنعم

 ددعت عم لاودلا هذه نيب تابسانملا ءاصقتسا اندرأ ول هيلعو

 .ةيظفللا لاودلا نم ريبك زنك ىلع فقن فوس ئنيحف اهيف يناعملا تالمتحم

 لولدملا نئارقل يروصت ىنعم لعجن فيك :لأسي لئاس برلو

 ؟يميهفتلاو يدجلا

 يميهفتلاو يدجلا لولدملل ىتح يروصتلا ىنعملا راص ان :باوجلا

 لولدملا نإف .دامرلا وك كنزا :وهو مدقت يذلا لاثملاانذخأ ول كلذو



 81 ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ديزل مركلا ةلاح وأ ةفص تابثإو نايب هنم دارملا دامرلا ةرثكل يلامعتسالا

 اهتبوث مدع نع ةيانك ةلاح لاو «ةفصلا هذه توبث نع ةيانك ةفصلاب ريبعتلاو

 نعطلا يأ ديز لخب وه ديز مرك ميهفت نم يدجلا دارملا نوكي برو -
 ءايشألا فصو باب نم مركلا ةفصب ًاديز فصت كْنإف .هب ةعيقولاو

 نأ الإ ديزل مركلا تابثإ همزالو دامرلا ريثك ديز تلق تنأ معن ءاهدادضأب

 نع يدجلا لولدملا رياغت دق انهو .ديزل لخبلا ةفص تبثي نأ ديري ملكتملا

 ىنعم  ديز لخب - ينعي يدجلا دارملا ةنيرقل نوكي فيك هيلعو
 ؟ ءيروصت

 لولدملا اذه ببسبو يروصت لولدم اهل ةنيرقلا سفن نأ حضاولا نم

 يميهفت لولدم وأ ىرخأ ةظفلب يلامعتسا لولدم ىلإ تنمضنا اذإ يروصتلا

 يميهفت ىنعم وأ نيعم يدج ىنعم عومجملا نم جتنتسن ىرخا ةظفلب

 يروصتلا اهولدمب اهتينيرق ةنيرق نوكت يه يتلا ةنيرقلا نإ ينعي «نيعم
 يلامعتسا ىنعم انيطعي فوس ىرخأ ةظفلب يروصت لودم ىلإ مضني يذلا
 مضنت ةيناثلا ةظفللا وهذه يأ ةنيرقلا هذهل يروصتلا ىنعملا مامضنا وأ «نيعم

 انيطعي رخآ يميهفت ىنعم «يلإمعتسا ىنعم انيطعيف ةظفلب يميهفتلا ىنعملا ىلإ

 ةميمضلا نم ةنيرقلا يف نبال ةنيرقلا نايك باصن متي نأ لجأل
 يعضولا يروصتلا هلولدم حِقنُيو َرِرَحم نأو دبال يناثلا ظفللا يهو ةيظفللا

 .ةنيرقلا نايك باصن متيال الإو

 ةلحرم تسيل الك ؟نايبلا اذبم تاقبطلاو لحارملا تهتنا لهو



 تاهكحملاو ةنالؤلا توما ريففت ص م سس مع هل

 يذ يف طقف سيل يدجلاو يميهفتلاو يلاعتسالاو يروصتلا لولدملا

 نم ةنيرق امبر ينعي ةنيرقلا يف ىّتح ثحبت لاونملا سفنب ًاضيأ يه لب ةنيرقلا
 يف ةنيرق يلاعتسالا اهولدمو ةنيرق يروصتلا اموال نوكي اال نئارقلا
 اهولدم نوكي ابر ةيناثلا ةظفللا يف يتلا ةنيرقلا هذه اضيأو «ةيناثلا ةظفللا

 اهولدم نوكي امبرو «ةنيرق يميهفتلا اطولدم نوكي امبرو ةنيرق يلإعتسالا

 .ةنيرق يدجلا

 اذإ كلاب اف ةيناث ةظفلو ةدحاو ةنيرق دنع فقي لاحلا ناك اذإ اذه

 طال: اهعم ظعري لوألا ةظفللا هده نأ ىأ ظاقلالاو نئارقلا تود
 ةيروصتلا ليلادملاو تالداعملا بسن ٍذظنيح بسحاو لاعتف ةددعتم

 اهانعم نم ةجرد يأب ةنيرق لكو خلا ... و ةيدجلاو ةيميهفتلاو ةيلاعتسالاو

 .هحيضوتو ىنعملا لاصيإ يف كراشتو لخدت

 هركذ امو «ىلاعت هللا ءاش ام ىلإ بعشتم جيسن نئارقلا ملاعف هيلعو

 اذإ الإو ايئاصقتسا ارصح ّسيلو جذومنك ةغالبلاو فرصلاو وحنلا ءاملع
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 عقاو نأ ىري ققديو ثحبيو بعشتي نأ تفتلملا رّسفملاو ثحابلا دارأ

 عجار حيحصلا جاتنتسالا ىقبي ءىدملا ةعيسو ةيقافأ ةكبش وذ مالكلا لاح

 .بناجلا اذه يف ثحابلاو رّسفملا ةراهم لامعأ ىلإ

 ىلع ظفللا ةلالد ماسقأ نم لّوألا مسقلا يف مالكلا لاز الو ُهَلُك اذه
 ةيمارتم ةكبش كانه هنأل  دحاولا ىنعملا يف ظفللا لامعتسا  :وهو ىنعملا

 دعاوقل ىكرحلا ديقتلا بحسب ةعيسو قافآ ىلإ ةددمتمو ةبقاعتمو فارطألا

 ايفو اكره لرد نأ انذرأ ول تح( ةقللاو كقرهلاو ىنجلاو ةغالللا

 ةعيسو قافآ ىلإ ةبسانتمو ةجسانتمو ةقحالتم ةيمارتم تاقيبطت اهل نأ ىرن



 ا ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ىلع فرصتيل مالكلا ّنأو عسوت يف رادقملا اذهو «ةديدع ذفاون اهو ًادج
 لكو جورخلا عيطتسي تفتلملاو رهاملا ملكتملا اهنم لك نم ملكتملل هوجو

 .ضعبلا اهضعب ىلع ذفني جيراختلا وهذه

 جارختسا دعب يبرعلا بدألا يف ةعوسومل ًاجيانرب بترن نأ اندرأ ول
 - :ةليدع دعاوق

 هقفو قاقتشالاو ضورعلاو ةغللاو ةغالبلاو فرصلاو وحنلا :اهنم

 اهّدع نع يلآلا بوساحلا زجعي هللا ءاش ام ىلإ ةديدع دعاوق كانهو ةغللا

 تالامتحالا هذهو دحاو ىنعم يف ظفللا لامعتسا يف ُهَلُك اذه اهئاضخحإو
 .ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا يف كلاب اف نيعم ٌدح دنع ةفقوتملا ريغ

 نايب يف لوخدلا لبق ُهَّلُك اذهوءرثكتتو ددعتتو عسنت فوس ةدعاقلا ّنإف

 .اهدهاوش سملتو ةدعاقلا ةلدأ ركذو

 داحآ وأ ةدحاو ةظفل لامعتسا يف طقف سيل مالكلا َّنِإ :ةصالخلا
 ةدع تدجو اذإف اهليذ ريغ وهو ةنيرقلا ةظفل لامعتسا اندنع ةراتف .ظافلألا

 لب طقف اذه يف انمالك ّسيلو لامعتسا رخآلا ىلإ اضهعب مضنم نئارق

 ةصقانلا تائيهلا لب لمجلل ةماتلا تائيحلاو لمجلا ةئيه لامعتسا يف مالكلا

 عم ةصقان ةئيه ةئيه تناك نإو «هيلإ فاضملاو فاضملا ةلمج لثم لمجلل

 عقي مالكلا اذكو «ةصقانلا تائيحلا نم هريغو مالكلا لحم يف لخدي كلذ
 رابخإلا يف ةلمجلا وهذه لمعتست تناك نإو ةيربخلا ةلمجلا لمشيو
 .دحاو لامعتسا يف ًاعم ءاشنإلاو

 ظفللا ىلع رصتقي ال ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا يف مالكلاو
 اهتاذب ًاظوفلم ًائيش تسيل يه يتلا ةئيحلا لامعتسا هيف جردني اَّنإو ًاضيأ
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 نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق يف رصتقي ال هّنأ رم اك :ةصالخلا

 نيتظفل وأ ةظفلب صتخي الو ةصقانلا ةلمجلاو ةماتلا ةلمحجلا طقف ىلع ىنعم

 بيكرتلا يف رصتقي الو بيكرتلاو تائيهلا ىّتح دارملا لب الك ةنيعُم ظافلأ وأ

 ىلإ ىدعتي لب صقانلاو ماتلا بيكرتلا لب بسحف صقانلا بيكرتلا ىلع
 طبارتك رخآلا ضعبلاو اهضعب نيب ايف طبارتتو بكارتت ةمات تابيكرت ةَّدِع
 قتشملا ةئيه اذكو .امهنيب طبرت يتلا ةادآلاو طرشلا ةلمج عم طرشلا باوج

 يف كرتشم ردصم اهب دارملا وأ ةغلابملا ةفص اهب دارملا وأ ةهبشم ةفص اهم دارملا

 ةفص ةئيه نكمم ءردصم ةئيه نوكت نأل ةحلاص اََّئإف (لَعْفَم) لثم ةئيملا
 ةظفل اَّنأ الع نامزلا فيرصتو ناكملا فيرصت «ةغلابم ةغيص «ةهبشم

 ولف ىنعم نم رثكأ يف لامعتسالل ةح اص ةدحاو ةيقاقتشا ةئيهو ةدحاو

 دنع فقت اَّنَأ لوقي نأ دحأ عيطتسي ال ماقملا يف ةروصتملا تالامتحالا انعمج
 الا تلك واو نقلا فرعي ريا لالالا داو ؛نّيعم ددع

 ًافد هيف يلإ جمانرب كانه نأ ىلإ ريشي ا يوي طوعت كالا هوجول

 نإو اهفشتكي ْنأ سانلا يداع عيطتسي ال ةيهإ رارسأ هيفو جهبم يروص

 .اهنم طيسبلا ءيشلا فشتكي نأ عاطتسا

 هظفلل يعضولا ىنعملا نيبو بارعإلا ةكرح نيب قرفلا رظناو لاعتف

 َنِإف ؟اهيف لامتحا مك نئارقلا نيبو ماتلا بيكرتو صقانلا بيكرتلا نيبو

 نم فالآلا تائم ةدحاو ةلمج نم جرختست تايضايرلا يف لامتحالا ةبسن

 نيعبس ىلإ هوجو ىلع فرصتيل مالكلا ْنِإف «نيغلابم نكن مل نإ تالامتحالا

 يف ءاوس ةيملع ةلأسم يأ ةلدأ ظافلأف هيلعو ةرثاكلا ةرثكلا نع ةيانك هجو



 هن ل ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ةلأسملل تابثإ سيل ةلدألا هذه نم ةدئافلا رخآ ملع يأ وأ ريسفتلا ملع

 لكشب ةلأسملا نع روصت ديفت اَّنِإو طقف ةنيعم ةدئاف يف اهل قيبطتو طقف
 معن قيدصتلا ناك نإو قيدصتلا نم نمثأ روصتلا نأ ليختتف ًاقفأ عسوأ

 نإ ضروب ىدلا قيدصتلاف نويفتلا نم لضفأ قيدصت يأ نكلو ةرمثلا
 .مهبملا قيدصتلا نم اتابثو اماكحإ مكحأ وه نّيبلا روصتلا

 كلت نم ةءافك رثكأ نوكتس ينايبت رود يف اهيلإ رظني يتلا ّلدألا ند
 .ٌمهبم ٌلمجم يناعذإ ينافسإ رود اهل اهتأ ىلإ اهيلإ رظني يتلا ةلدألا





 ةدعاق تابثإ ىلع جلدألا

 ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا

 ةردق :وه يلقعلا ناكمإلا ديعص ىلع ةلدآلا دحأ :لّوألا ليلدلا

 نأ رابتعاب  :ثحبلا لحم ضرف لصأ يف انضرتفا اذإ عماسلاو ملكتملا

 تالالد عم طابر اهل نوكي نأ نكمي لاودلا هذهو ةديدع لاود هل مالكلا

 تالالدلا هذه لمعتست نأ نم عنام ال - :لوقت ٍذتنيحف ةريثك ةديدع
 ةلاد وأ ةيظفل لاود ءاوس لاودلا تاقاط راثتساو ةديدع يناعم ىلع ةلالدلل

 .خلا ... وأ قاقتشا ةلاد وأ بارعإ

 يأر ريوصت قيرط نع عنام ةراثإ ضعبلا لواح :هيلع ضرُتعا
 - :هلصاحو «يتوبث

 نأ نع روف ةدع يفوق نأ كمي الاقارب ارمع ظفللا نإ كح

 نم رثكأ ىلع ةدحاولا ةظفللا ةلالد عانتما يأ  عانتمالاب اولاق نيذلا ضعب

 رصبُي ْنأ نكمي ال اّلِإو لقعلا ميلس كلذل يعدملا نوكي نأ بجي  ىنعم
 . ؟كلذ نكمي فيكف ناعم ةدِع ظفللاب

 تف اءانعلا عش نمر رك ل, ظفللاةلالو: نخازه نإ ةيناوحلا
 هبشأ خلا ...ةيدجلا ىلإ ةيقيدصتلا ىلإ ةيميهفتلا ةلالدلا | ةيروصتتا ةلالدلا

 نيتروص ىلإ ةدحاولا ةشاشلا ٌمطَمُت يتلا ينويزفلت ضرع ةشاشب نوكت ام
 نق و . وأ ناث وأ ةتس وأ ةعبرأ وأ
 نم عنام ال ةجوزممو ةجمدمو ةجمدنمو ةعطقم م روصلا هذهو ءامامت ضعبلا
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 ةينويزفلت ةشاش نوكت ْنأ ٌدبال هنأ ىلإ - :لاق نم هنأ ىلإ ًافاضم اذه «كلذ

 ّسيِلو نكمب كلذ َنإف ةرورضلاب سيل كلذ َنإف هلكب ىنعملا بعوتست ٌةآرم

 .ىرخأ ةلثمأ كانهو «ةلاحتسا يأ هيف

 عبارو ٍثلاثو ٍناث روصت ىلإ روصت نم لاقتنالل ةبسنلاب اذكهو
 لوزسم ف ناو اطابتعا ّسيل روصتلا اذه سفنو خلا ...و سماخو
 يف فالتخالا ىلإ اتفتلم هنوكت نأ دبال رخآ ىلإ روصت نم كلاقتنا يف كنآل

 دهن تخ نأ فام هيلطع اذهو هةدودع كايت كلر اطتسول ىقملألا

 عنام الو .رخآلا ضعبلا اهضعب نع اهسفن يف قرتفت يه ةيلامعتسا يناعم
 ةرثكتملا ةيميهفتلا يناعملا يف نهذلا تالاقتنا وأ ءدحاو نامز يف يقتلت نأ يف

 ءازجأ عم لماعتلا نوكي ًادج ريصق نمز يف رخآلا ضعبلا عم اهضعب
 يه ةيفرغوتوفلا روصلا ضعب اذكهو خلا ...و ةعبارلا وأ ةثلاثلا وأ ةيناثلا

 روص محازتو خلا ... وأ نول وأ لصاف الب ةدحاو ةروص يف ةحيدُم ٌروص

 :ةروصلا يذ ىلع اهبترت ْنأ عيطتست ثيحب ضعبلا اهضعب نع ةلقتسم
 ام ىلإ ةددعتم روص اهنع عّرَمُ مث نمو ةيلصألا ةروصلا زرت ْنأ عيطتستف
 .ناولألا فالتخا عم ةياهن ال

 .ةداملا لاع يف روصتم بيترتلا فالتخا ْنْذإ

 ةديدع ةلقتسم يناعم روصت ةلأسم يف ةديدع ناولأ روصتف هيلعو

 .ةدحاو ةريتو ىلع سيل ضعبلا اهضعب نع ةريغتم

 لاود كانه رك نأ ف ةدوجوم ةناكمالا نإ :لّوألا ليلذلا نضخلم
 نقلا لك كاب عطا اهيلاوتا دعو دحر كاز رم

 ةعوفدم اهلك يظفل اهضعب لعل تالاكشإ نم ريثأ امو «ىلقعلا ناكمإلاب



 هو ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 .يروصتلا سحلاب

 .اهيف ةلكشم الو ةنكمم ناكمإلا ملاع بسحب ةلأسملا ْنْذِإ

 ,ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ىلع ليلد عوقولا ملاع :يناثلا ليلدلا

 برضُي ام باب ىلإ ؛مالكلا نيوالتو نيفرطلا نيب ةينايبلا تارواحملاب ًاءدب
 نيعماسلا ربتخي نأ ملكتملا دارأ ولف ةيجحألاو زاغلألا بابو ءلثملا هب

 نيعماسلا ىدل اهيناعم مهويو ةهباشتم ظافلأب ًادمعتم يأيف نيبطاخملاو

 كاردإ ىلإ ردابتلاو قباستلا نيعماسلا نم ملكتملا ديريو ةهبتشم ةروصب

 ىنعملا ديعص ىلع بطاخملا نوكيو ةقيقحلا ىلإ عماسلا لصي يك ةجيتتلا
 ددع ربكأ ىلع - بطاخملا  ًالصاح يميهفتلاو يروصتلاو يلاعتسالا

 يف بولطمو دارم دٌحوتملا يدجلا دارملا ديعص ىلع ًالثمف «يناعملا نم نيعم
 يميهفتلاو يلامعتسالاو يروصتلا دارملا ديعص ىلع هفالخب «زاغلألا باب
 ميهافم ةّدع عماسلا نهذ يف عقويو دجوي نأ ملكتملا لواحيو ةرثكتم يهف
 ةيروصت ناعم ةذعو ةيلامعتسا يناعم ةذعو ةيميهفت يناعم ةذعو ةيميهفت

 زاربإ هابتشالاو أطخلا نمو «يدجلا ىنعملا يف عقاولا عماسلا ىلع كبتري يك

 ةذع عماسلا مهفيو بجوي ةدارإ بلص نمو ظاحلب عماسلا ميهفت ملكتملا

 دعب عقاو اذهف ريثك وهف يلاعتسالا ىنعملا امأو دحاو يدجلا دارملا

 .هناكمإ

 بابو ةيروتلا باب لثم يف كلذو .ًاعوقو رثكأ وه ام ىلإ انب اولاعتو
 ل نيينايبلا نييغالبلا نيبابلا نيذه مدختسي يذلا نأ فسألا عمو تايانكلا

 لكو ةفلتخم حئارش نم رشبلا تاقبط لك ىلع ءاوس ةّيرسلا اياطعلا عاري
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 ةلالدلا ءافخإ نوكتف ةلالدلا ءافخإ يف صاخلا هبولسأ هل درف لك وأ ةحيرش

 رواحتلا نف يف ينمألا ملعلاب هنع ربعي ام وهو ةفلتخم بيلاسأو لاكشأب
 يف سردي هسأرب مئاق ملع  ىينمألا ملعلا - وهو يمالكلا راوحلاو

 ةددعتم مولعو ةيسايسلا ملعو مالعإلا ملع لثم يف تايميداكألا

 نم ينمأ مازح ىلإ لصوتلا ةيفيك هيف ثحبُي ينمألا ملعلا َنِإف ةيجيتارتسا

 وأ ةلاسرلا هذه ىلع ّدحأ علطا ول ثيحب يمالكلا راوحلا سفن لالخ
 نيعم رمأ اهب ديري يذلاو ةنيعملا ةينمألا ةركفلا ٌبحاص اهبتك يتلا باتكلا

 ولو .. . ةئف نود ةئف هب بطاخم وأ صخش هيلع عّلطَُي وأ هريغ هيلع علطي ال

 نم هيف نأكو باتكلا بحاصل يلصألا دارملا ىلإ تفتلي ال ريغلا عّلطا
 ريغلا كلذ يأ ناك اذإ ذئنيحف هللا ءاش ام تايجحألاو زاغلألاو تايانكلا

 هعقوي وأ هرهمُي ول ىتح هَّنِإف تافصاوم اذكهب باتك هءاجو ةيضق يف ًافرط
 بحاص هلمعتسا يذلا ينمألا مازحا كلذ هيلع يلطني فوس نإ هيضمُي يأ

 ىتح اهيلإ تفتلي ال ابر ةيعانصو ةينفو ةيملع تكتب هتباتك فل غو باتكلا

 يف ةكرابملا ةيآلا يف | ًالثم هللا همصع نم الإ اظقيو ًاهبتتم بطاخملا ناك ول

 الا ةيآلا تلاق مث "76 نيلاظل نيل اني اذه لعف نم اان ١) ميهاربإ مالك
 000 نإ| مقركهلَض للا مي ميار اا اذه تلف تن

 ملاظ هّنإف انبابرأب عينصلا اذه عنص يذلا نَم اولاق مّنأ مدقت :بيرقتب

 (ةلوصوم) ليقو «ةيماهفتسا نّمو  انمانصألو انل ملاظو لتقيس هّنأل هسفنل
 انمانصأ ترسك تنأ له كا ميهاربإ لئس امدنعو «ماهفتسالل حيجرتلاو

 )١( ةيآلا :ءايبنألا ةروس 09.

 )١( ةيآلا :ءايبنألا ةروس “537.



 هلل يس كونا دا اسوم ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 يف اهميظع قطن ىلع مانصألاب هلعف هك ميهاربإ نلف هكا ميهاربإ اي

 تادامجلا نأل مهتكبو مهزجعأ كلذبو هيلع ىقبأ دق ناك يذلاو «مهرظن

 باوجلا اذه ىلإ مهلصوي نأ ةظيميهاربإ دارأو .بيجت الو قطنت ال
 ةيلمثأ اوفشتكي ال ءنأو مهمالك يف ينمأ زارتحا عم مهأطخب مهرعشيو

 ال ثيحب هنأش اذه ناك نَم هنأ مهمهفي نأ دارأو مانصالا رسك يذلا وه

 زوجي فيكف ؛ءيش ىلع ردقي ال لب اباوج بيجي الو لقعي الو ًاباطخ عمسي
 يذلا ناسنإلل زوجي فيكو ؟ةيهولألا نم ةبترملا وذه لتحيو ابر نوكي نأ

 نأ مهئاعدا ةلاح يف اًمأو «للذتيو هل عضخبي نأ تانولخملا فرشأ وه

 نيح املاح مهبذكيو ًاعقاو مهحضفي فوسف بيتو قطنت مانصألا

 ىلإ ةفاضإ ةقيقحلاب فارتعالا نم أدب اودجي مل اذلو .درت الف اهنولأسي
 ."!ههلقع ةّلقو مهالض

 يلامعتسالا ىنعملاو يروصتلا ىنعملا يف تايانكلا بلغأ رود اذلو

 - :لاؤس أشني انه نمو ًادج مهمو لعاف رود

 ؟ةغالبلا ملع نم نايبلا ملع يف زاجملاو ةيانكلا نيب قرفلا وهام

 عسوأ ةيانكلا باب نأ حوضو دعب |مهنيب لصافلا قرفلا نإ :باوجلا
 ىنعملاو يقيقحلا ىنعملا ىتأتي ْنَأ نكمي ةيانكلا باب يف نأ ذاحملا تان م
 اّلِإ كلذ اولمتحا نويغالبلا ناك ْنِإو .دحاو ظفل لامعتسا يف يقيقحلا ريغ
 ىنعملا يف ظفللا لمعتسي ْنَأب ةعقاو يه لب طقف ةيلامتحا تسيل ةلأسملا نأ

 ءىبثلا لامعتسا  :زاجملا فالخب رخآ ىنعم يف كلذك لمعتسيو يقيقح ا

 1 .هل عضو ام ريغ يف

 .يفجنلا يراوزبسلا اضر دمحم خيشلا «نآرقلا ريسفت ىلإ ناهذألا داشرإ ريسفت )١(



 تايكحخلاو ةيالولا ةيومأ فسم و لولوه لاول الا تمص هاو ل ام هلم

 ديعص ىلعو «يلامعتسا ديعص ىلع ةيانك  :ماسقأ ىلع ةيانكلا َّنأ مث
 «ةيانكلا باب لصأ ددعت هانعم تايانكلا ىمارت نع ًالضف ... و ءىميهفت

 ةيددعتلا :  [هافخأ هانعم هاتكو ءىشب رق ةيطغت] : اهانعم ةيانكلا نذل

 تالامتحا ةّدع مكارت ةرهمج يف عقي ْذق ملكتملا نكلو ةبولطم نوكت نأ نبال

 باتك يقي ددعتملا سابللاو ارودجو اراتسا ملكتملا فشك املكف «يناعمو

 .ةيانكلا باب يف اذه ةنيصح ردج وذ رخآ



 ةدعاق يف ةربتعملا طئارشلا

 ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا

 ةربتعملا طورشلا نم ةلمح كانه ةدعاقلا وذه نم ةدافتسالا لجأل

 -:اهيف

 يف ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق نايرج :لّوألا طرشلا
 وأ فرصلا وأ وحنلا ملع يف ءاوس ةدعاقلا وهذه ترّولُب اذإ مولعلا بلغأ

 لاجرلا وأ ثيدحلا وأ هقفلا وأ ريسفتلا وأ لوصألا وأ ةغالبلا وأ قاقتشالا

 .ةّماع ةروصب نونفلاو فراعملا وأ مالكلا وأ

 ةدعاقلا هَذه نوكت ْنأ وه مهملاو ساسألا ةدعاقلا هَذه طرش ُنْذِإ

 نكمي يتلا هباوبأ بسحب ملع لك يف ةحيحصلا دعاوقلاو نيزاوملا ىلع

 .نكمأ امهم اهب ضونخلاو اهيلإ لوخدلا

 اهب فرتعم طباوضو دعاوق قفو ىلع ةدعاقلا وهذه قبطت نأ مهملاو

 نيب ةيقافتالا دعاوقلا نايرجو قيبطت يف انل مالك الو ةيوغللا مولعلا يف

 هذه قيبطت يف مالكلا لك مالكلا اّْنِإو بدألا مولعو ةغللا مولعك مولعلا

 عساولا قيبطتلا اذه ةكربب ةيقافو حبصت يتلا ةيفالخلا دعاوقلا يف ةدعاقلا

 .ةدعاقلا هذهل

 ملع وأ توصلا ملع وأ ندر را مع كاسح الثمف
 لكو ظافلأ ةَّدِع ىلع هقابطنا وأ هّلْمَح نكمي ًالثم توصلا اذه ْنِإ قاقتشالا

 ةدعاقلا قيبطت يف دعاوقلا كلتب ذخؤي انهف ةطبضنم ظافلألا كلت دعاوق



 ةايكقلاو :نالولا ةعوفأ ركبوفل واو ع ا سس عع 03

 اهب ذخؤي يناعم ةدعل تعضو ةنيعملا ةظفللا هذه وأ ءانمالك لحم يه يتلا

 يناعملا كلت نم لك َّنإف ؛يناعملا هذه دحأ نع ةفراص ةنيرق كانه تسيلو
 بيكرتو بارعإلا ةيفيكو وحنلا ملع دعاوق يف ءاوس اهب ذخؤيو ةيتأتم
 .ىرخألا مولعلا يقاب وأ ةغالبلا ملع وأ فرصلا ملع دعاوق يف وأ «ةلمجلا

 طباوضو دراوم اهو اهب ذخؤي كلذ عمو ةددعتمو ةفلتخم اهدعاوق نأ مْعُر

 ظفللا لاعتسا ينعأ  ةدعاقلا و هذه يف ثحبلا نأ لجأل الا كاذ ام ةيقيبطت

 ضرع يف ددعتملا ةدارإ عانتما مدع ساسأ ىلع نتبم  ىنعم نم رثكأ يف
 يف ىميهفتلا ىلإ يلامعتسالا ىلإ يروصتلا لولدملاو ىنعملا نم ًاءدب دحاو
 راما طلق د رن كوع ةدعاقلا هزه ع ءاعلا نوع اور ةناجل
 دجوي لب ءبسحف تامكحملا ةمومأ جهنم نيبو نيرسفملا هيلع دوجوملا
 كلت َّنأل «ةيمالسإلا مولعلا ةفاك جهنم هيلع يذلا راسملاو ءانبلا نيب ةوجف
 ام دحاو ناسل يف دارملا ةينادحوو ىنعملا ا دل ل حمهانملا

 تامكحملل ةيالولا ةمومأل يريسفتلا جهنملا نم راتخملا وه ام سكع
 .تابماشتملا نع الضف

 ةيمالسإ مولعل ردصملا وه هرابتعاو ريسفتلا ملع ةيمهأ ىفخي الو
 وهو نآرقلل يريسفتلا جهنملا اذه يف ثحبلاف ةينيدلا ةفرعملا يف ةديدع
 مالكلا ملع يف ٌمئاق تابباشتملا نع ًالضف تامكحملل ةيالولا ةمومأ جهنم

 يفو ةيهلإلا نئّسلاو بادآلا يف قالخألا ملعو ءماكحألا تايآو هقفلاو

 هركذ دقت ام يتأيو ءايريسفت ًاعبنم نآرقلا نم يقتست ةددعتم ةيمالسإ مولع
 جهانملا يقاب يأر ىلع روسلاو تايآلا نم ىقتسُي يذلا ريسفتلا اذه نأ نم
 ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم فالخ ًايداحأ ىنعملا نوكي نأ ديال ةيريسفتلا

 وحنلاك ةديدع مولع ع نأ نم تابءاشتملا نع الضف تائحملا



 881 يم يسع ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ريسفت نم خلا... و ضورتلاو ةغللاو قاقتشالاو ةغالبلاو فرصلاو

 نأ نم ؛مدقتاكو ءتمدقت يتلا طباوضلا نمض هنأ اَلِإ ةكرابملا تايآلا

 وأ ىنعملا ةدحو تسيل تامكحملا ةمومأ جهنم يف ةدحولا نم دارملا

 .يناعملا نيب ماجسناو لعافتو ماظن ةدحو (َّنإو عوضوملا

 :لوألا طرشلا ءوض ىلع ةدعاقلا جئاتن

 [ماه هيبنت] :ىلوألا ةجيتنلا

 - ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا  ةدعاق ثحبو ةسارد لالخ نم

 نيت فسأللو وحنلا ءاملع ّنإف وحنلا ملعك ًالثم مولعلا ضعب َّنأ حضتا
 سكع ءاهقح ةدعاقلل يطعُي يذلا لكشلاب بابلا اذه يف اوضوخي مل مهن

 نع ًالضف تامكحملل ةيالولا ةمومأ ريسفت جهنم يف لئالد نم هدهاشن ام
 هذه لامعتساو ليصفت يف قاسو مدق ىلع ةمئاقو ةدّيشُم اهّنإف تاهءاشنملا

 ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم لمعتسي ًالثمف ءاهيناعم قمعأو عسوأب ةدعاقلا

 ردصم وأ يميم ردصمك اهمدختسي ةنيعم ةظفل يف ام ةقتشم تاىحملا
 خلا ... وأ ةهبشم ةفص وأ ةلآ مسا وأ نامز مسا وأ ناكم مسا وأ يعانص

 ربكأ ليعفت تاهباشتملا نع ًالضف تامكحملل ةيالولا ةمومأ جهنم لواحيو

 .ةغيصلا وذهو ةظفللا هذه اهلمحت عست يتلا تالامتحالا نم ددع

 ثحابم يف ةدعاقلا هذه ليعفتو هقفلا ملع ىلإ مالكلا رجني اذكهو
 ةدحاو ةظفل ًالثمف خلا... و يهاونلاو رماوألا ثحبم اذكو ةصاخ ظافلألا

 اهنيمضت نكمي ةلمجلا سفنو «رابخإلا ىلع لدت ةيلعف ةلمج [فوطت] لثم
 #:يقارنلا دمحأ خيشلا ادع ام مازلإلاو رمألا ىلع ةلاد حبصتف رمألا ىنعم



 نايكتحَل او ةنالولا موس وتاتسقل تاما ع رس ا ع اك ن3

 ةلمجلا نم موزللا ةدافتسا ىلإ بهذي ال يذلا ةعيشلا دنتسم بحاص

 ةيلعف ةلمح اهكبس ةئيعم ةلمج نوكت ُدَق ٍذئنيحف ءاهقفلا رثكأل ًافالخ ةيريخلا

 .رخآ ىنعم يطعت ةيمسأ ةلمج اهكبسو «ىنعم ةيربخلا يطعت

 :ةيناثلا ةجيتنلا

 ريخأتلا هقح نم ام ميدقت ثحبم يف وحنلا ملع ثحابم يف اذكهو
 رخآ ىنعم تدأف اهترخأ اذإ ةظفللا سفنو ىنعم هلف ًالثم صاصتخالا ديفي
 كايإ] تراصو تلصفنا اهتمدق اذإو «هب لوعفم فاكلاف [كدبعن] يف اك

 هلل ةيدوبعلا رصقو رصح يأ رصحلا وهو رخآ ءىش هانعم راصف [دبعن

 ْ لا

 وأ ةيئانك ةروص ةدحاو ةلمج نم نوكت نأ نكمي نايبلا ملع اذكهو
 .خلا ... يراعتسا زاجم وأ ليثمت زاجم وأ ةيزاجم ةروص

 وأ ةيميهقت ةراغشبا اهنم دانه ةلجتلا ىذه نوكت نأ نكمي اذكهو

 تاذ ةددعتم تاراعتسا اهنم دافتسي نأ نكميف خلا ... وأ ةيليثمت وأ ةيليبخت

 .نيوالتلا هذه فلتخم يف دارملا ىنعملاو مئالتت ةفلتخم نئارق مض عم هوجو

 يأ ةدعاقلا هذه يف عّسوتلا اذهو .هوجول ةلام اََّنأف ةينآرقلا تايآلا اذكهو

 اهءانبو اهدييشت ىلع ءانبلا دعب ىنعم نم رثكأ يف ةدحاولا ةظفللا لامعتسا

 ةعوطقملا هذه وأ ةميركلا تايآلا نم ةيظفل ةعوطقم لكل نوكت ٍذئنيحف

 ةلالدلا ديعص ىلعو ميهافم ةذع ةيروصتلا ةلالدلا ديعص ىلع ةيظفللا

 ةيميهفتلا ةلالدلا ديعص ىلعو «تادافمو تابيكرتو يناعم ةدع ةيلامعتسالا

 يناعم ةّدع ًاضيأ ةيدجلا ةلالدلا ديعص ىلع اذكو «تالالد ةذعو يناعم ةدع

 ةيناث ةجيتنك اذه رابتعا نكميو «ةيرشبلا ةردقلا دودحب اهفشتكن تاقبطو



 قل ا يم ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 .ةدعاقلا هذه نم ةدافتسم

 ءوض ىلع ةدعاقلا هذه ىلع ةبترتملا جئاتتلا ْنِإف اذه لك نم ةصالخلاو

 :لّوألا طرشلا

 ةحتتفنم ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق َّنِإ :ىلوألا ةجيتتلا
 .هللا ءاش ام ىلإ تاعرفتو تاجرد هيف ًادج عيسو قفأ ىلع

 ةلالدلل جئاتنلاو تاقبطلاو تاعرفتلا هذه لك َّنِإ :ةيناثلا ةجيتنلا
 .ةيتآلا ةثالثلا طئارشلاب ةجح نكلو ةجح نوكت

 ةدافتسالا لجألو ةكرابملا ةدعاقلا هذهل لّوألا طرشلا ةجيتن هذه ْنْذإ

 اهم اَّنِإو .تاضارتعالا ماهس نم مهس ُّيأ اهيلع دري ال هنأ يعدن الو اهنم
 جهنم ءوض ىلع ةدعاقلا وهذه قيبطتو مدقتملا نايبلاب كلذ للقن نأ نكمأ

 نم لّلقُي هَّنإَف تاهباشتملا نع ًالضف تامكحملا ىلع ةيالولا وما نست
 ةقيقحلا ىلع حتفني نأ عيطتسي جهنملا اذهو ةقيقحلا ددهت يتلا رطاخملا
 ةقيق دنا نه تلا ىرخألا ةيريسقتلا ميماتي فالك قكمياام عسوأب
 .يرشبلا عسولا ردقب باوألا حتفت





 جئاتنلاو تاعرفتلا ٌةيجح طئارش

 ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق ىلع ّجبترتملا

 طئارش كانه ًاضيأ هيلع ةبترتملا جئاتنلاو لَّوألا طرشلا مدقت امدعب

 هذه ىلع ةبترتملا جئاتنلاو تاعرفتلاو تاقبطلا كلت لك ةيجح لجأل ةثالث

 :يهو ةدعاقلا

 حيحص نازيم ىلع ينبم روهظلل ءانبلا اذه نأ مدقت :لّوألا طرشلا
 ىلع برعلا نع ةروثأم ولو ةلدأو نيزاوم ينعي  ةيبرعلا مولعلا دعاوق يف

 باب َّنأ مدقت اذكو ؛مولعلا نم ملع يأ يف - نولوقي مك سايقلا فالخ

 ىلع ةيالولا ةمومأ ريسفت جهنم يف ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا

 دعاوقلا بسح نوكي نأب :طورشب نكلو ةيعارصم ىلع حوتفم تاكحملا

 هيالولا ةمومأ ريسفت يف انبجهنم سيلو ةحيحصلا ةيملعلا نيزاوملاو

 ذخأي ْنأب ىرخأألا ريسافتلا يقابك هتاهباشتم نع الضف باتكلا تائحمل

 .يوحنلا وأ يوغللا وأ يبدألا دعبلاك لقنلا يداحأ دعب نما ةيآلا ريسفت

 َّنأ يهو اهيلإ انرشأ يتلا ةطباضلا اّلِإ ةطباض وأ يق الب رّسَملا هيف لقنيو
 وأ ينرصلا وأ ىغالبلا وأ يوحنلا وأ يوغللا بدألا دعاوق نم اذه
 1 .خلا ... وأ يقاقتشالا

 ةكرابملا ةيآلا يف هلمتحُم يذلا لامتحالا اذه دنفُي ال نأ :يناثلا طرشلا
 وه ناك ْنِإَو ؛لامتحالا اذه ذوفن مامأ قيرطلا عطقي نأب رخآ يظفل لاد
 يف وأ ةدحاولا ةلمجلا يف لاودلا ةعومجم عم مجسني ال هنأ الإ نيزاوملا ىلع



 تايكتشماو ةنالولا سوما لاسيقم وراتب لل ا 0

 ٌتّدح اذإف ,ةروسلا ضاعبأ وأ ةيآلا ضاعبأ يف مجسني ْنأب ةدحاولا ةيآلا
 ةدحاولا ةظفللا لامعتسا يف لمتحم اذكه لامتحا دنع تفابت وأ يفانت اذكه

 نع نالولا يكاجلاو ميما اني عاجلا حا ادعم نعول عر كاد

 تاقبط اهل مدقت يك تامكحملا رابتعاب هتاهباشتم نع ًالضف نآرقلا تاكح

 الإ حوتفم باب هّنأو ٌحيحص ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا َنإف يلاتلابو

 عم ةغللا مولع نيزاوم قفو رم امك  لامعتسالا اذه حصي نأ بجي هنأ

 .ةيآلا عم ماجسنالا ةيدبال

 كانه نوكي ال ْنأ ىلع زيكرتلا ىلع ىنتبت يناثلا طرشلا ةصالخو
 العاق: قريطن يع. ةدارقلا ةبآلا قع نم ءاضنملا علاق: بزاش
 هذهل قيبطتلا ةجيتن براضت َدِجَو اذإو ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا

 يذلا اهضعب اَّنِإو «يناعملا لك ةدارإ مدع ىلع حضاو ليلد اذهف ةدعاقلا

 نيب نسل ميركلا نارقلا ذأ ؛ةدحاولا ةظفللا ةلالد عم قفاوتيو مجسني

 .دحألا دحاولا نم لزنم يحو هّنأل براضت هتايآ

 ةمومأ جهنم يف يف ميركلا نآرقلا روسو تايآل ةدحو كانه (معب

 لب .ةيدحألاو ةيدحاولا تسيل ةدحولا ىنعم 9 الإ تامكحملا ىلع ةيالولا

 تابباشتملا نع الضف تامكحملل ةيالولا ةمومأ جهنم يف ةدحولا نم دارملا

 .ةيزكرملا ةمومألا ةلكيه ماظن يف يموظنملا قسانتلاو ماجسنالا يه

 ةدحولل رخآ ىنعم اهدنع ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا ضعب ّنأ اّمأ

 نم دارُي ْنأب ءرخآ ثحب كاذف ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا اهديري يتلا
 فاالخيب يعوضولملا ريسفتلا ْف عوضولم ا ةدحوو قنعملا ةلحو ةدحولا

 ةدحو ةدحولا نم دارملا سيل هْنإف تامكحملا ةمومأ جهنم يف ةدحولا ىنعم



 هقول ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ةدحو وأ راسم ةدحو وأ فده ةدحو وأ قسن ةدحو وأ بسحف ىنعم

 يف عوضوملا ةدحوو ىنعملا ةدحو نم دقعأ يهف ًاَقْقَأ رطخأو عسوأو ىلعأ

 ا ا لا ا ا ل

 ةدحو وأ ىنعم ةدحو اهب دوضقملا سيلف ةيسمشلا ةموظنملا يف ةدحو

 قسانت يه ةدحولا نم دارملا انو خلا ... وأ دوجو ةدحو وأ عوضوم

 ةدحوو ةيسمشلا تاموظنملا نيب طابتراو رثأت يأ لعافتو ماجسناو

 .تارجب

 هدنع رادملا تامكحملا ةمومأ جهنم نيجهنملا نيب عساش قرفلاف هيلعو

 يلو ةموظنم نع ةرابع طقف سيلو زكرملا ةدحوو روحملا ةدحو ىلع
 نإف يلاتلابو «ماظنلاو ةموظنملا ةدحو لفكي ال هدحولا اذه ْنِإف ةطبارتم

 فارطألا يف كسامت دجوت يتلا يه اَّنأل اهتم دبأل ًايقيأ زكرملا ةدحو

 .روحملاو زكرملا ةدحوب يه ةموظنملا ةدحو ّنإف هيلعو

 تناك ْنإو ءاهمظنُيو اهدحّوُي ماظن ىلإ جاتحت ًاضيأ ماظنلا ةدحو ْنْذِ

 يذلا ماظنلاو ءعوضوملا ةدحوو ىنعملا ةدحو نع فلتخت ماظنلا ةدحو

 ةيالوو هللا ةيالو 5 ةيالولا مث نمو زكرملا وه ماظنلا ةدحو دجوي

 مظانلاو «ىلاعت هللا ةيالو وه اهل مظانلا ُيِءلوسرلا ةيالو َّنِإف كفء وسرلا

 اضل وسرلا ةيالوو ىلاعت هللا ةيالو وه 2 رشع ىنثألا ةمئآلا ةيالول

 ةرتعلاو لوسرلاو هللا ةيالو يه اهل دٌحوملا اهروحمو تامكحملل مظانلاو

 ىلعأ ةقبط لكو تاقبط لكش ىلع مدقت امك تاىحملا نإ مث «ةرهاطلا
 .اذكهو اهتحت يتلا ةقبطلل ةمظان

 ظفللا لامعتسا ةدعاق يف لامتحالا اذه فِلاُت ال نأ :ثلاثلا طرشلا



 تانيصتخلاو ةنالولا ةيموعا يوشع و عما 04

 الضف «نآرقلا يف تاكحملل ةيالولا ةمومأ ةيزكرم روحم ىنعم نم رثكأ يف
 - ديحوتلا ةيالوو تامكحملا عم قافولا نم ذبالف هيلعو «تابباشتملا نع

 قسن ةدحو مسرت يتلا «ىلاعت هللا ءاش نإ ابيرق اهيلإ ضرعتلا يتأيس يتلا
 ةرابعب لق وأ ا هتيب لهأو لوسرلا ةيالوو هللا ةيالو يهو نيدلا ةموظم

 مرح

 هيلإ تافتلالا نم ٌدبال ًاضيأ اذه ينآرقلا باطخلا نّولت ةظحالم عم

 ؛اهمّكَحُت الو ًاقباس اهنم انرّذَح يتلا قايسلا ةدحوف اَّلإو هنع ةلفغلا مدعو

 يف تاقايسلا بلاغو ينآرقلا ريسفتلا مُهَف نع قئاع يه نوكت ّذق األ

 نم اندوصقمو «ةدحاولا ةلمجلا يف لب «ةدحاولا ةيآلا يف ًأّتح ةفلتخم نآرقلا

 ةروسلا يف وأ ةلمجلا يف وأ ةيآلا يف ةمكحم ةدرفم كانه ينعي «ةجيتنلا ةدحو

 ..عارت نأ بح

 ديفتسنو كبسن نأ نكمي ال ينعي نآرقلا تامكحم تاعارم ىنعمو

 مداصُيو فاني هنأ الإ «ةيبرعلا ةغللا دعاوق قفو ىلع ناك ولو نيعم روهظ
 ماعلا ديفتسن نأ اننكمي ال اننإ هانعم اذهو ءصصخ ياني وأ ءرخآ مكحم

 ماعأ بجلال ىرتي ا ماعلا أل ضصخخ لذ دوج, عي يدي جارمك

 ديقملاو ,موكحملا رّسَمملا م َدَقُم مكاحلا رّسفملا يظفللا ليلدلا اذكو «صاخلا

 .خلا ...و خوسنملا ىلع مدقم خسانلاو «قلطملا ىلع مّدقم

 ةاعارم ينعي يذلا ميركلا نآرقلا تاكحم تاعارم نم ٌدبال ْنذِإ

 هنيوالتب يفضي تاكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم ْنِإف .تاىكحملا ةيروحم
 ضرع لالخ نم هفشكتسن ام اذهو «ةيظفللا ريسفتلا لوصأو دعاوق ىلع

 انتيالو لعج هللا َّنإ» 1ك قداصلا مامإلا ةياور مدقت امك «تاياورلاو تايآلا



 0 ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ءنآرقلا مكحم ٌريدتسي اهيلع بتكلا عيمج بطقو «نآرقلا بطق تببلا لهأ
 . "”«ناهيإلا نيبتسيو بتكلا تهَّون اهمو

 يتلا قرخألا مولعلاو ةغللا مولع يف طباوضلا نإ :عبارلا طرشلا
 يراهظتسالا جاتنتسالا ناك ةنيبمو ةنهربمو ةهّدبُم تناك |ملك اهب ناعتسُي

 ءاوس مولعلا يف َّنأ ىفخي الو اباوصو ةهادب رثكأو ًانايب رثكأ رثكتملاو ددعتملا

 ةغاللبلا ملعو فرصلاو وحنلا ملع نم عاضوألا نم ةفلتخملا ةيوغللا

 و ضورعلاو «ةغللا تحنو ةغللا هقف ملعو قاقتشالاو عيدبلاو يناعملاو نايبلاو

 ايملع ادهج فزنتسا ثيحب هيلع ملاستم مولعلا هذه دعاوق نم مسقف خلا ...

 ةيملعلا تارورضلا ةجرد ىلإ دعاوقلاو لتاسملا هذه لصوأ ثيحب ًاريبك

 نوكي ْنَأ يرورضلا نم ّسيلو «يناهرب لكشب تهدّيو تن اََّنَأ ىنعمب

 نال دقن كلر هلط لدم أب يرطب قوكي نق دنن ايد 1 اناكيو

 ظحالن قدأو ربكأ لكشب انزكر اذإ ةقدلابو ءيرظنلا ةقطنم يف لاز ال هيلع

 هذه نأو .مولعلا نم ملع يأ يف ةيزكرم ةطقن نم ادبت تايبهدبلا نأ

 ىلع تسيلو اهنيب ايف ةتوافتم تاجردو تاقبط ىلع ًاضيأ يه تايبيدبلا
2007 

 اهريغ نم نبأ اهظحالنف وحنلا ملع دعاوق نيب نم ةدعاق انذخأ ولف

 نم لّوألا ليعرلا فاصم يف اهنم نيبأ ةدعاق دجوت امبرو ءاهتقبط ظاحلب

 ةيناث ةقبط يتأت امبرو ءوحنلا ملع يف ةنيبماو ةهدبملا ةيرورضلا دعاوقلا
 قير عرافنان) ودعا ة[لع نيف فيدحي تفاوقلا نهب حلا بيرو ةئلاثو
 رثكأ اهنال اهريغ ىلع ةهدبملا دعاوقلا نوحجري مهَّئإف مهدنع دعاوقلا

 .8ح لل ص 3 ١ ج .يشايعلا ريسفت )١(



 تايضصخحتللاو ةنالولا ةيوفأ ويتقدم مرا ااا م ا ا لا <

 .ةيوينبو ةيدتو

 طيمم رخآ ىلإ لصت نأ ىلإ تاجرد ال تايهيدبلا وهذه سفن ْنذإ
 كانهف .تاقبط ىلع ًاضيأ تايرظنلاو «تايرظنلا ةقطنم أدبت مث «تايبيدبلا
 ةنيدم يحاوض يف شيعت يأ تايهيدبلاب ةقصالم ةيرظنلا نم ةقبط
 نع ًائيشف ًائيش رثكأ تدعتبا الك نكلو تايبيدبلا مكحب يهو تايبيدبلا
 رثكأف رثكأ تايرظنلا ٌربو ءارحص يف لغوتت فوسف تايييدبلا ةقطنم

 َناْيَح ضررألا ين نيالا 4 1 وها يذلاك» ناسنإلا اهيف هيتي دق زوافم لخدتو

 ل ىلإ ةنوغادم ب اَحصأ هل

 اهتأل يم رحبو تاملظ يف ٌضوخ ةيرظنلا ملاع يف ضوخلا ّنأل
 هل دلوي اهيف ضوخلا َنِإف يملع حالس الب اهب ضوخي نَم دنع دِلوتو دجوت
 لضَي دقو «هيتو بارطضا هدنع ببسي دق هللا حماس ال ةيركف تاهبش

 .زوافملاو ىراحصلا يف سيبحو نيجس حبصيو ريخألاب قيرطلا

 رئاس يف اذه «ةملظ ناسنإلا ديزي ةيرظنلا مولعلا يف جولولاف هيلعو
 موصعملا يده رونب مّكوقع اوريني ْنأ نود نم مهتامولعم ىلع ًادامتعا رشبلا
 .82/نيموصعملا ةمئألاو ُةيَممركألا يبنلا مهو

 ةحاسم قيرط نع فدهلاو ةجيتتلا ىلإ لوصولا َّنأ حضاولا نمو
 تايرظنلا قيرط كولس نم رثكأف رثكأ دعاوقللو نيابلل ٌراثتسا تايبمدبلا
 ىلإ لوصولا ةلأسم ركتن ال اَنُك ْنِإو «ةملظملا ةيفخملا اهيراحصو اهزوافمو

 تاهاتمو ةيركف ثوحب كب ىوطُي ْنأ دعب اهيف ثحبلا قيرط نع ةجيتنلا

 )١( ةيآلا :ماعنألا ةروس ١.



 1 تا ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 اَلِإ مهلكاش امو لسلستلاو رودلا نم ريذاحملاو تالاكشإلا نم ةلسلسو

 لصت دق ِهَّنإف فده لاو ةياغلاو ةجيتنلا ىلإ لوصولا نم  ٌُددهُم ىقبت كنأ

 وأ فوسليفلا َّنِإف ؛تايرظنلا قيرط كولس ظاحلب اذه ءلصت ال دقو

 قيرطلا ىلإ كلصوي ْنَأ ىلع ةردقلا هدنع سيل خلا ... وأ رّسَمْلا وأ فراعلا
 ةقاط ىصقأل هلذبو هعسوي ام ةياغ اَّنِإو يبيدبلا حضاولا رصتخملا لا

 ال ليوطلا قيرطلا كب كلسيو قّيض قبط ىلإ كلصوي نأ وه هدهُج
 اذكه ءانثأ ثحابلل لصحت دقو ءءانعو فّلكت هيف اذهو «ميقتسملا رصتخملا
 دقي ال اه إد دوت دق فانييقعو لكاتشتو تانلقت تارراكلا قدك
 و

 :ةاقع

 ا ب و عا ا هت ال نأ ٌتدرأ اذإو

 حضاولا رصتخملا قيرطلا ىلإ كديب ذخأي هّنإف هبط موصعملا

 يا - نودتقي ضرآلا لهأآل ةرهازلا موجنلاك يطمن إف

 3 1 ا ا

 ةيرظنلا رومألا نم ةاجنلا ربو افرم ىلإ انديأب ذخأي مهملع روب ءادتهالاو

 قيحس ٍداو يف عقي فوس هَّنِإف ناسنإلا ركف ًاليلق ٌلز نأ ام يتلا تاهاتملاو

 نم هصلخي قيرط ىلإ لوصولا لجأل اهب يدتهيل اهيف ةمالع ال ءارحص يفو
 نوثحابلا فلتخيف لوهجي اهيف ْنِإف ةيضايرلا تالداعملا ريظن تاهاتملا كلت

 يطعي ٌتِحابف تالوهجملا كلت ةفرعم ىلإ لوصولا يف تايضايرلا ملع يف
 أطخأ اذإو ءًالثم تاوطخ نام وأ عست وأ رشعب ةجيتنلا ىلإ لوصولاو لحلا

 ىلإ لبجال ةمق ىلعأ نم ىوه تاوطخلا وأ لحارملا كلت نم ةلحرم يف

 .7 755 ص «لماعلا رحلا ؛ةيسوطلا دئاوفلا 0



 كاوكاو :تنالولا فما قاتم ودة ع وا ص ابو طا م علا 3

 ملع يف رخآ ملاع فالخب ءامامت ةجيتنلا هيلع طلتختو قيحس يداو لفسأ

 نيتوطخ وأ ةوطخبب ةيضايرلا ةلداعملا كلث لخ كيطغي تايضايرلا

 يف ةغبانلا ثحابلا اذه يطعُي رشبلا نم لايجأ رورم دعب نكل

 .ةهادبو راصتخاو ٍةلوهس لكب لحلا هصاصتخا

 هيلعو ةيرظن بتارم الو ةهدبم بتارم اهل تامولعملا َنِإ :ةصالخلاو
 نع دعتبي ةيرظنلا يف لغوت اذإف رطاخم هيف يرظنلا رمألا يف ضوخلاف
 ام وأ تايبيدبلا ىلإ لحلا يف دنتسا اذإ ام فالخب تاهاتم يف عقيو ةقيقحلا

 اذه «رونو نايبتو نيابو ناقتاو ماكحإ اهيف نوكي هتجيتن نإف ءاهنم برقي

 يبيدبلاو يرظنلا رمألا نيب قرفلا وه

 رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق يف عبارلا طرشلا ظاحلب رمألا كلذك

 راهظتسالا راص ةغللا مولع يف ةهدبم دعاوق ىلع اندمتعا اذإ ِهّنِإَف ىنعم نم

 ىنعملا نأ مدقت هنأ ؛يدجلا ىنعملا كلذكو ءرثكتو دعت َّنأو نيبمو هدم

 ءاوس مولعلا يف ًالثمف .ىرخألا مولعلا ىلع دمتعت بتارم ىلع يدجلا

 ءارو ام مولع وأ ةّيحورلا وأ ةيعيبطلا وأ ةيكلفلا وأ ةينوناقلا وأ ةيبيرجتلا
 اهيف نايبلا راص ةهدبم دعاوق ىلع مولعلا كلت يف دمتعا اذإ خلا ... ريثألا

 .يبميدب طابنتسالا اذكو ءيراهظتسا يبيدب

 مولعلا هذه يف َدمتعا اذإ يلاسرتساو يبيدب نايبلا ريصي اذكهو

 لاسرتسا كانه نوكي اضيأ تايبيدبلا نم ةبيرق ةيرظن ناعم ىلع اهريغو
 ةلغوتم ةيرظن دعاوقو يناعم ىلع دمتعا اذإ ام فالخب «ةيرونو ةسالسو

 اهيف فلتخم ةيرظنلا يف ةلغوتم دعاوق اذكه ًائادو «ماهبإلاو ةيرظنلا يف
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 نوكت كئنيحو عاحسالاو مهاربإلاو نكشلا نيب طغل اهنا لوك ةداعو

 نإو ةيرظنلا ةمولعملا نأ حضاولا نمو ءينظ حبصي يرظنلاو ةيرظن ةجيتنلا

 .ةيرظن ىقبت .ت ةقيقحلا يف يه نكل «ةيناهربلا ةروصلا يف لئالد ىلإ دنتست تناك

 لوصألا وأ ةفسلفلا ملع 2 ءاوس ةريخألا تاقيقحتلا ُْق ىتحو

 -:يهو ةجيتن ىلإ تلصو

 ىقبي هعقاو نكلو ءيرظن نيقيو نيهارب اهتروص ةيرظنلا نيهاربلا نإ
 .نيقيلا ةروصب ّنظ هعقاو نإف ةيرظنلا يف تلغوت املك

 رّسَمْلا اهيف دمتعا ْنِإ ةدحاولا ةيآلل ةددعتملا تاريسفتلا راهظتسا ْنْذِإ
 ريسفتلا كلذ راص اهريغ وأ ةيوغللا ءاوس مولعلا يف ةهّدبُم دعاوق ىلع
 ثحابلا لغوت اذإ اّمأ .معألا ىنعم لاب وأ صخألا ىنعملاب نّيب ينيقي يناهرب

 .ريسفتلا كلذ ديرم حبصأ ةيرظنلا دعاوقلا ىلع دامتعالا يف





 تامكحملا ةمومأ جهنم نيب ةق العلا

 ديحوتلا نيبو مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ّةيالوو
 يف ةدارملا ةدحولا ىنعم نع عرفتت يتلا ةمهملاو ةفيطللا بلاطملا نم

 ةيموظنم دون :يه اهنم دارملا نأ - مدقت - تامكحملا ةمومأ جهنم

 نم دارملا ٌسيلو «ظافلألا لاود يناعم نيب يموظنم طبرو لعافتو ماجسناو
 لب «بسحف عوضوملا ةدحو وأ بسحف ىنعملا ديو وها ةكيولا عم
 .ًاقفأ رطخأو عسوأو ىلعأ يه يتلا ةموظنم ةدحو دارملا

 مسا ٍسيِلو «ةيملإلا ءامسألا نم ٌمسا هعسي ال ًالثم ىلاعت هلل ديحوتلاف
 دارملا نأو «كلذ نع ميركلا نآرقلا باجأ انو ءىنعمو مسا ةدحوو دحاو

 0 ال لف اوُعْت ام أ َنَمْحلا اوُعْدا وأ هللا اوُعْدا لقط وه ةدحولاب
 يأو ؟يناعملاب فيكف يبوبر يحلإ ماظن ةدحوو ةددعتم ءامسأ ةدحو يه

 يناعملا قلخي ىلاعت هللاف «يناعملل قلاخلا نيملاعلا بر عسيو يوتحي ىنعم
 اذه ىلإ ميركلا ثحابلا اّيَأ رظنا .هيوحت يناعملا نأ ال يناعملل واح وهو

 نع ًالضف تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم يف يميحرتلا يلجتلا
 .ماظن ةدحو هتدحوو ميحرتلا جبن مِيَق ميركلا نآرقلا يف تاهباشتملا

 نم راتخملا يريسفتلا جهنملا اذه ةنميه ىلع نيهاربلا دحأ ربتعي اذهو
 يقاب اذكو 391 نينمؤملا ريمأ لوقي امك ءىرخألا ةيريسفتلا جيهانملا يقاب نيب
 نوسياقي مهَّتَأ وه نآرقلل رشبلا مُهَف أطخ ببس َّنإ] هانعم ام كيلةمئألا

 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس ١١١.
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 مالك َّنأ ىلع حضاو ليلد اذهو 32قداصلا نع درو .[مهمالكب هللا مالك
 ةلعلا هذهلو «مهلاعفأ هلاعفأ هبشت ال (ى قلخلا مالك هبشي ال هناحبس يرابلا

 هّيبنب اّلِإ ىلاعت هللا باتك ريسفت ةقيقح ىنعم هنك ٌدحأ غلبي ال اههابشأو
 ."”هؤايصوأو

 ةددسو دعمك تسل كاهتهللا دنضا عقلا ةلضووب نتنملا ةلخبو نإف

 .ةيعوضوم ةدحو هدنع دودحم قيض قولخم رشبلاف ءرشبلا دنع لعفلا

 لعافتلاو ماجسنالا ىنعمب ةيعوضوم ةدحو نايبلا يف نكت كلذل

 ىضوف رمألا رّيصيو رثعبتيو راسملا هدنع ددهتيو ككشتي اذل طابترالاو

 هللاب ذايعلاو_روصقلا اذه هقح يف روصتي ال ْذِإ ىلاعت يرابلا دنع ام سكع

 دال لامعتسالاو ماظن ةدحو ىلاعت هدنع لب ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت
 ةدحوو ىنعملا ةدحو وه نازيم اب دارملا نأ كلذ نم مهفي الو ؛ماظن نم هل

 .انّيب اك كلذك سيل رمألا َنِإف .عوضوملا
 ًاماظن» و «ةلملل ًاماظن انتيالو هللا لعج» موصعملا تاريبعت يف اذكهو

 .فينحلا يمالسإلا نيدلا ةدحول اماظن يأ خلا .. «نيدلل

 ةدحو يه اهيلع دّكأ يتلا ةدحولا ىنعم نم ٍةِغءموصعملا دارُم لهو
 ؟دوجومو دوجو ةدحو وأ عوضوم ةدحو مأ ىنعم

 :بازيألاو قاعملا نما ءانش اها لإ (ناوركذ اهةازه سلا: صاوخلا

 بابو اهنع عرفتي امو ةوبنلا بابو ءاهنع عرفتي امو ديحوتلا باب كانهف
 و ةاكزلاو جحلاو ةالصلاو موصلا باب نم عورفلا بابو «ةيالولاو ةمامإلا

 .يضاقلا تافص باوبأ ءءاضقلا باتك ؛87١”ص «”7ج ءيلماعلا رحلا ءلئاسولا )١(
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 .خلا ... و ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بابو داهجلا بابو خلا ...

 يف ةيظفللا دعاوقلا ريسفت كلذلو ماظن ةدحو نيدلا ةدحوف هيلعو
 اذإ نآرقلا تامحم ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم : وص لع ميركلا نآرقلا

 حو اقيبج لادم يعتبر انوا عين لون ىلع ار اهانيطعأ

 ريسفت بحاص وأ يعوضولم ا ريسفتلا بحاص سفن اهديشي ةدعاقلا

 ءالؤه نأ اَّلِإ يليزنتلا جهنملا وأ لوزنلا بابسأ ريسفت وأ نآرقلاب نآرقلا

 .طباهو طسوتم لكشب اهنولمعتسيو اهنورسفي

 يذلا تامحملا ىلع هبل تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم فالخب

 َّنإف «هلوصفو نيدلا باوبأ ىحر هلوح رودت يذلا يزكرملا روحملا ينعي
 ًاقفأ عسوأ نرخ ناولأو ناعم ةيظفللا دعاوقلا هذهل يطعي جهنملا ا

 .ىدملا ةعساشو

 هدارقت يعضت معرب نطعل كلاهما ماظت هوجو نم ذبالف هيلعو
 ةذدحو لانه اّنإو :ةيئاج وهو ًاظلخ كانه سيل هّنأ الإ هيئاغمو ةتاغوضومو
 عفادتو ضراعت دوجو مدعو ماظن ةدحوو ًافثآ هانركذ يذلا ىنعملاب

 .ضعبب هضعب نآرقلا برضي
 ةدحوو ىنعملا ةدحوو ماظنلا ةدحو نيب ريبك قوق كانه نذإ

 جهانملا يقابو تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم نيب فالخلاو عوضوملا

 نإف «ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق يف ةدحولا ىنعم يف ىرخألا

 ماظنلا ةدحو وه لاعتسالا يف ةدحولا نم ةيالولا ةمومأ جهنم دوصقم

 دعاوق اهلفكتت ماظنلا ةدحوو ءعوضوملا ةدحوو ىنعملا ةدحوب ال ةموظنملاو

 .دعاوقلا نيب ضقانتلاو براضتلا مدع اهلفكتيو مولعلا يف ةحيحص
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 ىنعملا ةيداحأ ةدحولا نم دصقت اَّنِإف ى رخألا ةيريسفتلا جهانملا فالخب

 اهتجيتن ةيبلس راثآ هيلع بترتت قّيض ىنعم اذهو عوضوملا ةيداحأو
 نمل اهنضيي يددعارملا ثراضصت

 ىللع- ةيالولا ةمومأ انجهنم قارتفا ساسأ رجح َنِإف لاح يأ ىلعو

 رثكت يف سيل عفادتلاو تاتشلا نأ ىَرَي انجهنم َّنأب ىرخألا جهانملا يقاب

 اَّنِإو .خلا . و ةدحاو ةدرفم ةدحاو ةيآو ةدحاو ةلمج يف اهددعتو نناعملا

 مدع بس ىلع قلاع ةقرف لب ةيرشبلاو ةمألا ةقرفو تاتشلا ىري

 نإف ,تامكحملاو ةيالولاب كسمتت مل اذإ تتشتت اهّنإف ةيالولاب كّسمتلا

 ©يئابطابطلا ةّمالعلاف «ةكلحلاب عقوي اهب كسمتلاو تابباشتملا ىلإ عوجرلا

 تابءاشتملا ببس ركذي نآرقلاب نآرقلا ريسفت يأ يريسفتلا هجهنم يف ًالثم

 هنع تبهذل ةّيداملا رومألا نع ناسنإلا درجتي ول ْذِإ ةيّداملا ةعزنلا ببسب
 .تابماشتملا

 ةمومأ جهنم بسح راتخملا كلسملا ىلع تايآلاب هباشتلا ببس نأ الإ
 سيل «تابهباشتملا نع الضف نآرقلا يف تامكحملا ىلع ِككِبلتيبلا لهأ ةيالو
 هنيب امك هببس تايآلا يف هباشتلا اَّنِإو ىنعملا لاصحتسا يف هباشتلا وه طقف

 ناك ْنِإو .تامكحملا ةيروحم ىلإ تاهباشتملا عوجر مدع نم ميركلا نآرقلا
 .تابباشتملاو اهانعم مهلتسي نل نيرسفملا ضعب

 ةيخيرأتلا فورظلا ريغت ببسب وه تايآلا يف هباشتلا ببس نأ ركذو
 عقاولابو ءلايجأ الو خيراتو رمع اهل ةغللا نأ رابتعاب ةغللا ىلع د ىلا

 .هباشتلا ببس وه اذه سيل
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 .هلحم يف هثحب يتأي هباشتلل ببس مهدنعو ةغللا ءانبأ

 لامعتسا ثحبب ةلص هلام رادقمب هببسو ماقملا يف هباشتلل ضرعتنو

 .ىنعم نم رثكأ يف ظفللا
 نأ ينعي ال ٌّمأ اهئأب ةمكحملا تايآلا فصي امدنع ميركلا نآرقلا نإ

 رع رغو ناتو نرد راو ادعي ١ نار اك يع اا تع
 خرهو 174 هاش م نوف م مهولق يف يذل اما ) ةيزكرمو روح ينعي م

 ةهباشتم ةيآ عبتملا ناك ولو غيز زكرملا ةيروحم نود نم هباشنملا عابتا يبي مديلا

 غيز لب ىَدُه تسيل اَئأب ةيآلا وذه فصي نآرقلا كلذ عم هللا باتك نم

 ةهباشتملا تايآلا عابتا نم نينمؤملاو نيملسملا ميركلا نآرقلا رَدحجو لالضو

 ام عابتا ناك اذإ مكنمو غيز اذه لثم نإف مكحملا عابتا نع كاكفنالاب

 ربكألا ةجحلا ةيزكرم نود نم ججحلا نم ةّجحح هّنَأ ناسنإلا ىدل مستري

 ةّجُح ةيآلا ,معن ؛غيز كلذ عابتا نود هَّنإَف ةرهاطلا ةرتعلا ةيالو يهو

 .ةيجح ربكأ ةمكحملا ةيآلا نكلو

 .ا/ ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(





 ةحيحصلا تاياورلا هعابتا يفلسلا جهنملا ءاعدا

 ال هنأ الإ «ةحيحصلا تاياورلا ءارو ريسي هنأ يفلسلا جهنملا يعّدي

 ةرظن نيدلا هرظنو تامحملا نازيمو ةيزكرم ىلع ريسلا كلذ ضِرعَي
 أ ضّرْفَي ناك ْنإو «الطاب هل هريس نوكي كلذ لجألو .ةدحاو ةيموظنم

 عابتاف هيلعو .ةيجحلا ءاحنأ نم وحنو لكش ةيآلا عابتا هل همسر يذلا

 اَّنإو ربكألا ةجحلا ةيزكرم قفو ىلع نوكي نأ نود نم امل يفلسلا جهنملا
 .نالطبلل ًابجوم عابتالا كلذ نوكي رغصألا ةجحلا قفو ىلع

 - تامكحملا ةمومأ جهنم قفو ىلع ججحلا ةموظنم َّنأ مّلْعُي اذه نمو

 د روحا عومعلا اد لك او يروح د ومع ف هكر نع راع
 روحملا اذه نود نم اهتيوه عيضت الإو .ةيجحلا نم تاقبطلا ةيقب ةيوه

 .ةيزكرملا ةقيقحلا وهذه نود نمو

 تامكحملا لعج مدع هببس نآرقلا ريسفت يف هباشتلا َّنِإ :ةصالخلاو
 يف عوقوو عفادتو تتشت بجوي ال يناعملا رثكتف هيلعو ءاروحم ةيالولاو
 نآرقلا يف تاىحملا ىلع تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم قفو ىلع ءاطخألا

 ريسفت يف ءاطخألا يف عوقولا بجوي يذلا اَّلِإو ءتابياشتملا نع ًالضف
 ةبقارمل ًاروحمو ًانازيم تامكحملا لعج مدع وه اهيناعم لاصحتساو تايآلا

 .دئاقعلا لوصأب ةيآ لك طبر مدعو ةلمجو ةلمجو ةيآ ةيآ لك

 :#: ءاطغلا فشاك رفعج ريبكلا خيشلا يأر

 هباتك ةيادب يف تءاطغلا فشاك رفعج ريبكلا خيشلا هركذ ام معِنَل



 تايضكتتملاو نالولا ةيومأ تسلا دو ا م يا ع نك

 -:لاق نب :ةّيباهولا ىلع درلا يف داشرلا جاهنم

 نم ةحيحصلا نيزاوملاو ٍدعاوقلا لِمْعُي مل اذإ هيقفلا ةعاطتساب هن

 نع ًالضف نآرقلا يف تامكحملا ىلع 8582تيبلا لهأ ةيالو ةيزكرم
 َّنأل ؛عرشلا ةداج نع ًاخوسنم ًاهقف هللا حماس ال  لكشُي ْنأ .تاهباشنملا
 اهب لمأتو رظنت امدنعو ةيمالسإلا بهاذملا ضعب ىوتف عمج ةيباهولا ضعب

 ةطباه ةروصب هقفلا اورّوصو اولعج فيك مهنأو مهريكفت ىلع فسأت
 مهعرظت نعيض عيئاولا قيدلا ققأ اريعيحو هك هيواز نم يتلا لاوطلو

 .يمالسإلا نوناقلاب بعالتلا دارأ اذإ ينوناقلا اذكهو «ةقّيضلا ةّيسوبحلا

 َّنإف اذكه اولعف اذإ مََّنَأ نوليختي مهمأل ؛دمألا ةريصق ءالؤه رن نأكل

 الو ءيوقلا ينايجولا نيدلا نوناق رارقتسا عزعزيو رثؤي فوس اذه مهءانب
 . 297 نوظناَحل هل او ركل انو نحن ١ :ىلاعت هللا وه كلذل ظفاحلا َّنأ نوملعي
 ظفاحلا اذكو هيف فيرحتلاو ةصيقنلا عاقيإ ديري لقع وأ دي نم هل نوظفاح

 ًالضف قالخألل ةمظانلا ةدحولا ُةيَِيمَنإف ةةكمركألا يبنلا وه ىلاعت هللا دعب

 برآمل ةلضافلا قالخألاو مراكملا هذه زتبي ضعبلا |مبرو «هريغو هقفلا نع

 ةظفحلا مه 220نورهاطلا ةمئألا ةءءركألا يبنلا ةرتع اذكهو «ةّيفخ

 .نآرقلل

 وهو اهنم ىلعأ ٌماظن وه قالخألا مراكمل ظفاحلا نأ حضاولا نمو
 يمايس ماظن وأ ناسنإ |مبر هّنأل ؛حيحصلا ديحوتلاو ةّقحلا ةحيحصلا دئاقعلا
 تاريبدت اهءارو فسأللو َّنكل ةلوسعم قالخأ رهظت ةّيلود ةمظنم وأ نّيعُم

 َنأل ؛ةلودلا وأ عمتجملا وأ ماظنلا كلذ لشف تبثيف «رشبلا ءامدل ةكاّفس ةيديك

 )١( ةيآلا :تارجحلا ةروس 9.
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 ناهيإلا لجأل ةيقيبطت دونبك وأ تاراعشك اهسرامت ل اهتلمح يتلا لئاضفلا هذه
 ءافص ةحاس ىلإ ةينانألاو تاذلاو سفنلا نثارب نم صلختلاو ةنّيعم ةديقعب

 .ديحوتلا

 ةيرح ال دقتعملا ةقيقح راعش عفر لع ريكرتلا ةينغأو رود ةرظي انه نمو

 يف عوقولا ىلإ هب يدؤي دقتعملا ةيرح لجد راعش عفر َّنأل ؛دقتعملا تالاهجو
 ناطيشلا دبعيو تالاهجب نمؤي نأ كاذنآ هتعاطتسابو «تامالظو تاالاهج

 َنِإف هيلعو روذحم الب لئاذرلا عاونأ ةسراممو رشبلا مد ٍبْرش هل ْغّوسُي يلاتلابو

 ةينوعرفلا ىلإ عدت يلاتلابو ؛ةيرح ال حبصت امإو ةّيرح تسيل رومأ اذكه لثم

 ام يعديو لعفي ام لعفي نأ ناسنإلل نأو تالفنالاو ةينانألاو ىلعألا مكبرو

 ةيرشبلا تاعمتجملا يهني يلاتلاب اذهو ؛جاهنم نم ءاشي ام هسفنل مسريو يعدي

 لازعنالاو داقتعالاو دقتعملا ةّيرح ءاطغ تحت كلذ لك .هجهنب تجهتتا يتلا

 مهتايح ميظنت يف رشبلل هكرت امو ةعيرشلا نوناق نع

 نايإلا نم هلشتنيو ناسنإلل ةمدخ مّدقيو ذقنيو عفني يذلا اَّنإو

 ينعت يتلا كك دئاقعلاب ةيناسنإلا ذاقنإ وه ناطيشلا ةدابعو تالاهجلاب

 0 هقفلا مظان ًالثمف «ةمظان ةيموظنم ةدحو يهو فيزلا ال ةقيقحلا

 ةقيقح يه يتلا ةقحلا دئاقعلاب قالخألا مراكم ةدحو مظانو «قالخألا

 .دئاقعلا

 ةأطو تحت شيعت اذه انموي ىلإو بوعشلا نم ريثك ظحالن اذلو

 وأ لتعم ةمريس نا حلا ىركحلا نع هلا تاراغج كر ةلاهجو الاوز
 دئاقعلا ةفرعم ىدهو رون نع مهداعتبا ببسب كلذ لك خلا .. . وأ ةيمدقتلا

 راجشألا ثلاثو راهألا رخآلاو بكاوكلا دبعت مهضعبف اذه انموي ىلإ ةقحلا
 اهشيعي يتلا ةيوادوسلاو ةينالظلاف هيلعو خلا ... و سماخو تاناويحلا عبارو
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 .حيحصلا قحلا دقتعملا نع داعتبالا ببسب ءالؤه

 ءتتشتلا نم عنمت يتلا تاركحملاب هعفد نكمي هباشت لك نأ :ةجيتنلا

 تامكحملاب كّسمتلا وه فارحنالا كلذ لَك نم يقاولاو «عفادتلاو ضقانتلاو

 ًاماظن انتمامإ روحملاو فدهلاو ماظنلا ةدحو وه تائحملا يف طباضلا مدقتو

 ةدحو وه تامكحملا طباض ّسيلو ءتتشتلاو ةقرفلا نم انامأ انتيالوو ةلّملل

 .ىنعملا ةدحو وأ عوضوملا

 اعباط هل ْنأب 0 تيبلا لهأ ةيالوو تامكحملا ةمومأ جهنم زيمتي اذهبو
 نيدلا ةقيقح ةقيقح قيبطت يف ربكألا رودلا هلو .نآرقلا ريسفت يف ًايظع ًايدئاقع

 بيرلو ةنتعولا زاجش عفرو ىدلا نعل فالي نقعللا ورركنلا سوت
 ىلع فقتي هنأ الإ هنم عنام ال اذهو يندملا شياعتلاو يقالخألا وأ يمايسلا

 ةنيصر ةينب اهَّنإَف دقتعملاو ركفلا ةدحو جهنمب نمآ اذإ ام فالخب ةشه ةيضرأ

 .يثياعت يتقو براضت الو يمايس براضت ل ٍذئيحف
 فوس تاقورفلا ةيقب ٍلئتيحف عمجت يتلا يه دقتعملا ةدحو ماد امو

 ءانبلا ريصي ٍلئتيحف ةفلتخم دئاقع ىلع ءانبلا ناك اذإ ام فالخب باذتو حسم

 ىلع ءانبلا ناك اذإ ام سكع .نكمم تقو يأب اهعدصتو ةوخر ةيضرأ ىلع
 ًاماظنو ةقرفلا نم نامأ انتيالوو انتمامإ َنأو هدقتعملا يف ةيلصأو ةقح ةدحو

 -:حضتي اذه لُك نمو ةلملل

 نع ًالضف نآرقلا تاركحم ىلع لت يبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم نأ

 ركفلا جهنم راسمل نايب انو .نآرقلل يريسفت جهنم طقف ّسيل هتاهباشتم
 تاقالعلا ةماقإ ينو ةمألل يسايسلا ركفلا ىوتسم ىلع عئار لكشب ينيدلا
 ةمومأ جهنم نأ ال «ةيرشبلا تاعمتجملا يف رشبلا ءانبأ نيب ىتح ةيلودلا

 .نآرقلا ىمسي يصصخت ملع يف هسران طقف ينف يريسفت جهنم تامكحملا
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 يزكرم ماظنو ةيلاع ةدحو دهت نأ تعطتسا املك هنأو ربكأو مظعأ رمألا اّنإو

 .رثكأ تلجتو رثكأ قحلا دقتعملاو دئاقعلا تخّسرو تنمآ املك ةلاصأ رثكأ

 نم نامألل جهنم وه تايكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم نأ ىلإ ًافاضم
 ًاديدج ًاركف يطعي هنأو . .و ءريسفتلاو دئاقعلاو هقفلا يف ضراعتلاو ضقانتلا

 نامألل ًالحاس تامكحملا ىلع ةيالولاو مألا لحاس نوكيف هيلعو «ةمألل

 تايتاذلا اهيف بوذت ةدوملا وذه ّنأل ؛ةقرفلا نم ّنامأ انتدوم وهو رخآ روحمب

 .نامأ لصحي يلاتلابو ةيسفنلا ةينوعرفلا

 رشبلا نايغط 0 تامكحملا لع ةيالولا ةمومأ عابتتسا ةجيتنو

 ةينن ولت“ 0 نأ «ىنطبل نانا نإ . # ةمشاغلا هتيناودعو

 .ىلاعت هللا يف باذ

 :يبنن

 نم فخت ال تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم ريغ يف رّسَمْللا اه

 امَّنِإ ءالك مث الك ,نآرقلا يف بعالت هنأ لوقتو ةدحاولا ةيآلل ىنعملا رثكت
 ةيروحملاو ةيزكرملاو ةدحولا ماظن تكرت اذإ نآرقلا يف بعالتلا لصحي

 .تتشتو عورفلا تبهذو بعالت لصحي كاذنآ هّْنإف تامكحملاو ةيالولل

 لعب الوز يركد ديعص لع نبل عبط عين راخلا ابين هرج هلعو
 وه (َّنإ ؛بسحف ريسفتلا يف باتكلا تايآ مظن راهظتساو قاطنتسا ديعص

 ّسيلو تابباشتملا نع ًالضف نآرقلا يف تامكحملا ىلع ةيالولا ةموماب
 .عوضوملاو ةدحولاو ىنعملا ةدحوب

 )١( ةيآلا :قلعلا ةروس 5 -/.





 ةدحولا لامعتسا ىلع ّجيترتملا ةرمثلا

 ىموظنملاو ماظنلا ةدحو ىنعمب

 نآرقلا يف تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأل يريسفتلا جهنم م اعلا ّنِإ

 ىنبم نآرقلا ْنَأ ضرتفي ْنأب ةدحولا ىنعم ريسفت يف «تابباشتملا نع ًالضف

 كفاونو تازبأ لبلد اهرودب يهو ةددعتم ذفاونو باوبأ هل ميظع

 لع هيقدر حي لح ادن ضار يرتب كف رع انكي ودوم

 مدع نِمَّؤَيو مزتلي تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم نإ ءرخآلا ضعبلا
 هريسفتو «ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق ةكربب رثعبتلاو قارتفالا

 ةيرسفتلا جهانملا يقاب نع هقارتفاو ةموظنملاو ماظنلا ةدحوب ةدحولا ىنعم
 «وصرما ةدحوو ىنعملا ةدحو ىنعمب ةدحولا ىنعم ترّسف يتلا رخألا

 ءًادج ريبك لكشب نيراسملا نيب دعابتلاو نيابتلاو قارتفالل بجوم اذهو

 راثلا كلت مهأ دحأو ؛مهملا قرافلا اذه لثمل ةسوسحم ةيقيبطت تارمث هلو

 -:يه

 ىلع قبطنت ْنأ نكمي ةدحاولا ةيآلا يف ةدحاولا ةيظفللا ةلادلا نإ
 رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق بسح ةددعتم ةلمتحم هوجوو ةددعتم يناعم

 :لؤاستلا اذه عقي ٍذئنيحف ءاهعوقوو اهناكمإ دعب ىنعم نم

 رابك ءاملع نم اذه لصح دقو «يقابلا دّئفُيو يناعملا دحأ حَجرُت اذام

 .خلا ... و ةغللاو فرضلاو وجلاو ةغالبلاك ىتش مولع يف نيعلضتمو
 اأو ءدعاوقلا قفاوي حجما هجولا اذه َّنأ لجأل يرشختزلا ةمالعلا لاثمأ
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 .دعاوقلا اهتفلاخم لجأل دّنْفَتَق ىرخألا تالامتحالاو يناعملا

 تامكحم ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم لبق نم هيلع ضارتعا ال اذهو

 .هتاهباشتم نع ًالضف نآرقلا

 ةفلاخم اَّنأ لجأل ال ىرخألا يناعملا يقابل دينفتلا نوكي ىرخأو

 ا ل ا را ل
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 يهو يوطم لكشب ةذوخأم ةيقابتسا ةيضرف كانه اَّنأك :باوجلا
 هذهو ىرخألا جهانملا نيبو ةيالولا ةمومأ راتخملا جهنملا نيب عازنلا ةدام

 والا

 . زوهودتع عورفمو دنت

 اب او

 توصلاب دارُي ْنأ نكمي ال وأ «ةددعتم يناعم تاذ تاوصألاو ظافلألا
 .ةددعتم ظافلأ

 ةمومأ جهنم ريغ ىرخأألا ةيريسفتلا جهانملا يا تعّدا (ّنرلو

 يفاب دود دحاو ىنعم مهحيجرت يف ببسلا نأ تامكحملا ىلع ةيالولا

 .ةدحاولا ةظفللا يناعم ن نيب ضراعتلا لجأل وه ىرخألا ناعملا

 ظفللا نأ وه كلذ يف ببسلا َّنأ مكاوعد َّنِإ :مهباوج ماقم يف هنأ الإ



 ا ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 عقاوو نكمم هّنأل حيحص ريغ اذهف ىنعمنم رثكأ يف لمعتسُي ْنأ نكمي ال
 يف ةددعتملا يناعملا كلتب طيحي نأ هتردقب سيل رشبلا معن ءأريثك ًاعوقوو
 الو رخآ ثحب كاذف ٌدشب هنا ؛هتيدودحمو هزجع ببسب ةدحاولا ةظفللا

 كلذ نع هللا ىلاعتو كلذ نع هزنت يرابلا ىلإ زجعلاو ىنعملا اذه يرسي

 مالكلا بوردب ملعي ال مالكلل قلاخلاو دجوملا َّنأ لقعُي لهو «ًريبك ًاولع
 ةحتفنملا هتعيبطب هيقلي وأ .هنهاوع ىلع مالكلا يقلُيو هفيراصتو هتاراسمو

 هذهل ةعبتملا ةماخلا هتدام ىلع تالاجملاو ةدعصألا نم عيسو قفأل ةلسرملا

 وأ اهدحأ ةدارإ ىلع ةنيرق بِصنَي ال كلذ عمو ؟كلذ لقعُي لهف «قافآلا

 .نومكحت فيك مكل ام «نايبلا ماقم يف وهو اهدحأ نييعت

 ةيالل ةيظفللا تادرفملا نم هدوصقم ناك اذإ ىلاعت يرابلاف  :هيلعو

 لع هيرو وصلا( اذابلك هرم نود نعم نمر وملا وأ ةكراجا ارق

 اذه صوصخ وأ ينالفلا ىنعملا ًالثم دارملا نأو نيبلا ماقم يف وهو هتدارإ

 ةيظفللا ةلادلا وهذه نم ىنعم نم رثكأ هدارُم وأ كاذ نود يبارعإلا هجولا

 يناعم باعيتسا ىلع ةعسلاو ةيلباقلا امل ةيظفللا ةلادلا كلت تناكو ةدحاولا

 تالمتحملا هذه نيب سيل ْذِإ هنم عنام ال ٍذئئيحو اهيلع ةلالدلاو ةددعتم

 ٌبرضي ال نآرقلاو «نيزاوملاو دعاوقلا قفو ىلع اهَّنأل ؛ٌبراضت يناعملاو

 ينعم نم راكا يف ظفللا لابعا ةدعاق يق مسرملا تحيل ادهددعيو

 نم ةدارملا ةددعتملا ٍناعملا نيب ضقانتو فانت كانه نكي 4 اذإ هنأ :نّكبت

 يعاد الو ءاهنع ديلا عفرن ال ٍذئنيحف ةدعاقلا هذه يف ةدحاولا ةظفللا

 ةيقابلا يناعملا نود اهدحأ يف دارملا رصحنو رخآلا ىلع يناعملا ضعب حيجرتل



 ةايكممسلاو ةنالولا تفس ومش ديت اا 0ف

 .يناعملا وهذه نيب ضقانت الو براضت ال ماد ام ةيظفللا ةلادلا هذه يف ةلمتحملا

 ىلع ةيالولا ةمومأ ينآرقلا ريسفتلا جهنم قارتفا ةهج يه هذهف

 .ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يقاب نع تامكحملا



 ةدعاق ىلع لالدتسالا نمرخآ ذرط

 :ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا

 تافتلالا يف ةدودحم يه رشبلا يملكتم بلغأ ةردق نإ حضاولا نم

 لهأ ةمئأ نع َدَرَو امك مالكلا نأل ؛مداخلا تاريغبوب نيوؤلتو تيرا لإ

 ةيانك ةذوخأم انه نيعبسلاو - وم امك- ًاهجو نيعبس ىلإ فرصنيل كيب: تيبلا

 ةيظفللا ةلادلا نأ ال ءةّيعوضوملاو رصحلا ال ةي ةيقيرطلاو ةّيلاثملاو ةرثكلا نع
 ميركلا نآرقلا تالامعتسا يف عقو لب نكمي اَّنإو ءدحاو ىنعم اهل ةدحاولا

 .ةددعتم ناعم ةدارإو ةدحاولا ةظفللا قالطإ برعلاو

 ةرابج ةيمهافت ةيراوحو ةّيمالعإ هلآ مالكلا نأ يدق مولعملا نمو

 َنلَح نارا ملَع ءنمْخيلاط نمحرلا اهب ىهابتو رشبلا ىلع ىلاعت هللا اهمعنأ
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 املك كلذلو ةقرالل يحب لك نابل نه رشا دارفأ ةدافتساو

 رامثتسا ىلع ةردق هدنع حبصت ناسللا برذو قطنلا يف ًاغيلب ناسنإلا ريصي
 تاردق مهدنع رشبلا دارفأ رئاس بلاغ فسأللو هنأ الإ ءرثكأف رثكأ مالكلا
 .ةيرواحتلا ةّيمهافتلا ةّيمالعإلا ةلآلا هذه راثسال ةدودحم

 ةدوزملاو ةدّقعلا ةثيدحلا ةينفلا ةينورتكلالا ةزهجألا ريظن اذهو
 ةيباسح تايلمع ءارجإل ةئيهمو ةثيدحلا ةينورتكلألا عطقلا ثدحأب

 اهلمعتسي ةزهجأ اذكه ينتقم ضعب ّنأ اّلِإ دج ةريبك .. . و ةيسدنهو

 )١( نم تايآلا :نمحرلا ةروس ١ -5.



 تايكتحلاو ةيالولا ةفومأ ليفت ونود ول اد اتا ا نفي

 طقف زاهجلا َّنأ يلاتلاب اذه ينعي الو ءاهنم ةدودحملا هتجاح ءاضق رادقمب
 لب «دارفألا ضعب اهجاتحا يتلا ةدودحملا ةنيعملا رومألا هده لمعتس

 بسانتت يتلا هتامولعم ردق هنم ديفتسي ٌلُكو كلذ نم ربكأل دعم اهلا

 .زاهجلاو

 لاصيإو راثتسال تايلآلاو تاردقلا نم هيف نايبلاو مالكلا كلذك
 ناك اَّلُكو .تالاعتسالاو يناعملا نم هللا ءاش ام ىلإ ةلالدلا و يناعملا
 قلاخب فيكف ءرثكأف رثكأ مالكلا رامثتسا ةصرف تناك املك ًاغيلب ٌناسنإلا
 ءارجإ نم لمحتت مك ةيمالكلا ةداملاو ةعوطقملا هذه نأ يعيو مالكلا

 .كلذ لك اهيلع يرجي نأ نكمي ِهّنإف رييغتو فيراصتو لئاسمو دعاوق

 ةديدع لاكشإب لكشنت نأ نكمملا نم يتلا ماخما ةداملا وذه عضو كلذ عمو

 .ىرخأ نود ةصاخ ةلكاش يف ةيمالكلا ةداما وذه دع اهلعجي ملو ةريثكو

 .ةرثكتمو ةديدع لاكشأ ىلع ةحتفنم اهلعج لب

 لان نم ليك ةارغإ اة منا وأ لاس لئاسةموا و

 رشبلا ةردقو نحن انيَّلُخ ول لهجلاب ًءارغإ نوكي معن :باوجلا
 الإ كلذ نم ىلاعت هاشاحو كلذ مهل نيبي ملو مهك رت لق ىلوملاو ةدودحملا

 - :اهنم ةددعتُم أطباوض لعج ىلاعت هن

 ةعارقلاو طباوضلا كلت وج لغو اسيل رلا نإ ةلوألا طئانقلا
 .يحلإلا باطخلا اذهو راوحلا اذه مكحي ًايبرع أركح يأ «نيبم يبرع ٍناسلب

 نومهفتو نولقعت مكلعل نيبم برع ناسلب :لوقت :يناثلا طباضلا
 ,ةددعتملاو ةرشتنملا ةيوغللا مولعلا يف دعاوقلا هيف يذلا يبرعلا ناسللا وهف

 نأل ةيلباقلا اهيف ميركلا نآرقلا نم ةينايحولا ةّيمالكلا ةعوطقملا هذه َنأو



 اا 0 0 1 ىذعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ةيوغل ةديدع مولع يف ةديدع دعاوق عم بسانتتو قداصتتو اهيلع قبطنت
 .اهدارأو ًاعطق اهلب هللا َمِلَع

 ةدحاولا ةظفللا نم ةددعتملاو ةرثكتملا هذه تناك اذإ :لوقي ْنأ لئاقل
 لامعتسا عنتم نإ له ءاهفالخ ىلع ةنيرق ٍبِصنُي مل اذاملف «يرابلل ةدارُم

 اذإ هيلعو «ةرثكب عقاوو نكم هَّنأب مدقت هنأ لع ؟ىنعم نم رثكأ يف ظفللا

 ةظفل نم ددعتملا ىنعملا ةدارإ لامعتسا دقو ةدودحم ةردق وذ رشبلا ناك

 ؟ انت ناننلا دول ةفلاقتملا وده: ركتلا يكتب تقركف ةذكناو

 زجع ببس نايب 82تيبلا لهأ تاياور ضعب يف درو :باوجلا

 اذه ساسأو رشبلا هانبت دق أطخ ىلع ينبم ىلاعت هللا مالك ريسفت نع رشبلا
 حيحص «للعت هللا مالك عم همالك ٌرشبلا نراقُيو سيقُي نأ  :وه أطخلا
 ةغللا يهو الأ ءرشبلا مالك نيبو ىلاعت هللا مالك نيب كارتشا ةطقن كانه

 -:وهو قارتفا بناج كانه ِهَّنَأ الإ «ةيرشبلا ةغللاو ءيبرعلا

 هرامثتسا ةردقف رشبلا وه اهل مدختسملا ناك نإ ةيبرعلا ةغللا وذه نإ

 َنك وا لق .ةدودحم ريغ راثتسالل هتردقف رشبلل قلاخلا ناك نإو ةدودحم

 .©74 ير تاكد نأ لب ربل دل يب تاكل اذادم ربا

 انا الك رش لع ر اارقا مدي نايزك 7 ببسلا وه اذه نإ

 سيلو ... ةظسهللادبع وبأ  :لاق رباج نع تاياورلا ضعب يف َدَرَو اذلو
 ىاهطسوأو «يش يف األ آلان م لاجرلا لوفع نم دعبأ يش

 - ةدهانقلاو "' )هوجو ىلع ف ٌدصتُم :م مالك وهو ءىش يف اهرخآو «ءيش

 ةغللا مادختسا رادقمو ةيفيك يف وه ةكاهلوق يف ةيدغبلاو ةيدعبألاب دارملا

 )١( ةيآلا :فهكلا ةروس 9 ٠١.

 )( .7ح خوسنملاو خسانلا ريسفت باب .87ص ء١ج «يشايعلا ريسفت



 تايضصتمتاو ةنالولا ةيومأ نكمل وبا د تم ياعم نين

 ىلاعت هللا دنعو دودحم رشبلا يف ِهّنإف رشبلا ةيقبك سيل ىلاعت هللا دنع ةيبرعلا
 .دودحم ريغ

 نحلأ مكضعبو ...» ةييمركألا يبنلا نع َدَرَو ام ىلإ ًافاضم اذه
 .(170... ضعب نم هتجحب

 ةوقلو نايبلا يوق امهدحأ «عازن |مهنيب نيمصاختم انه َّنِإ :بيرقتب

 ىعّدملا وه هّنأكو رهظي هناسل ةبارذ ببسب هّنَأ الإ ًارِكُْم وه ناك ْنِإو  هنايب
 هكالتما مدع ببسب ْنكلو ًاعقاوو ةقيقح يعدملا وه يذلا رخآلا فرطلاو
 رهظي يوقلا نايبلا بحاصل هتاشاممو هفعضلو رهاظلاو يوقلا نايبلل

 دٌكأ اذل «ليلد ىلإ جاتحيو ةمهتلا بحاص رخآلا مهتي ال يأ ركدملا وه هّنأكو

 .ضعب نم هتجح يف نحلأ مكضعب هيي يبنلا
 نايبلا يف ةيلاعلا ةردقلا هكالتما ةجيتن رشبلا ضعب ظحالن كلذلو

 همالك طّلسُي ْنأب - هللاب ذايعلاو  ليمجلا حيبقلا ليمجت هرودقمب نوكي
 ةردقلا هل اذه لثمف هيلعو ءىرخألا اياوزلا نع كلفغيو ةهج ىلع هنايبو

 فرطلا فالخب مالكلا بورد نم ةنكمم ةصح ٌربكأ مدختسيو نايبلا ىلع

 .كلذ راثتسا هرودقمب سيل يذلا رخآلا

 ايف نايبلا راهتسال مهتاّيلباقو رشبلا تارُدُ َّنأ مّلعُي اذه لالخ نمو

 )١( مكحلا ةيفيك باوبأ نم 7ب 717” ص 171/ج لئاسولا ؛5 79ص ”ج بيذهتلا ح١ .



 ّمغللا مولع مهأ نم يبدألا دقنلا ملع

 يف ىرجيو سراعي يذلا يبدألا دقنلا ملع وه ةغللا مولع مهأ دحأ َّنإ
 عمتجيف جحلا مسوم مايأ ىنم يف دَقْعُي ناك يذلا ظاكع قوس مايأ ةيلهاجلا

 باحصأ ىلإ ةيرثتلا تاعوطقملا باحصأو ءابدألاو ءارعشلا مسوملا مايأ

 مهدئاصق ضارعتساب كلذ يف نورابتيو .مهراعشأو ةعبسلا تاقلعملا

 .خلا ... و ةيرثتلا مهتاعوطقمو

  :بوهوملا بيدألاو رعاشلا نع يبدآلا دقانلا قرتفيو

 يف لمأتلاو ليلحتلا ىلع ةيلاعلا ةردقلا كلتمي يبدألا دقانلا َّنأب
 .اهدقنيو فعضلا نطاوم نّيعيو ةيرعشلاو ةيرثنلا تاعوطقملا

 اَّنِإو ءلمأتلاو ليلحتلا ىلع ةيفاكلا ةردقلا هدنع سيلف  :بيدألا ام
 ةّيوق ةردق كلتميو يعواللاو روعشاللا يف يلامجإ يزاكترا ملع هدنع

 ءانبأ نم يأ - ةيبرعلا ةغللا ريغ ءانبأ نم هّنإف هيوبيس - :هيبش رائتسالل

 يلاعلا ليلحتلا ىلع ةيلاعلا ةردقلا كلتمي اَّنإو بيدأب ّسيل وهف  مجاعألا

 مهدنع فرصلا ءاملع رثكأو ةاحنلا نم ريثك ظحالن ًالثمف «ريثكلا اهب قوفي
 ةبوصعلا نم ناك نإو ءءابدأ مهنم ليلقو ءابدأب اوسيل مهو ليلحت ةردق

 كلذ هل ّسيل يرشختزلا ًالثمف «نيتبهوملا نيب صخشلا عمجي نأ ناكمب

 للحي نأب ةيلاع ليلحت ةوق كلتمي هنأ الإ اهريغو ةيبدألا ضورعلا يف عابلا

 ملكتملا هيلإ تفتلي 1 ثيحب مالكلا يف ًايليلحت ًاجهنم لمعيو مالكلا
 ىجافتل ملكتملا ىلإ يبدألا دقانلا لبق نم ليلحتلا اذه ضرع ولف ءاليصفت



 تايصحمللاو ةيالولا قوما اشتمل تا اواو و دامس لها

 كلذ دصق هتاّين نم ّسيل ناك نِإو كلذ دصقأ 4 انأ ملكتملا لوقيو كلذب
 هذه يف ةيبدألا ةيوغللا ةقاطلا رمثتساو روعشاللا رمثتسا هَّنَأ الإ ًاليصفت
 .يناعملا

 ناسللا نم يأ يناسللا سفنلا ملعب مويلا فّرْعَي ام ريظن اذهو
 هب ملكتملا رعشي نأ نود نم ملكتملا سفن رارسأو تايوطم ايابخ فشتكي

 يناسفنلا للحملا اذه ْنكلو «هتامولعمو هرارسإب حوبي نأ ديري ال ملكتملاو

 نحل يف ْمُهتفرْعِلوإ) كلذ ىلإ لوصولا عيطتسي مالكلا تايدؤم ليلحت ربع
 ًامالك هل نولوقيو ُهلِيهْلا لوسر ىلإ نوتأي نوقفانملا ناكف ؟”4لْؤَلا
 مهملعي مهمالك لالخ نم ُةكيَظيبنلاو «ةّيرسلاو ةّيوطملا مهتاططخم لُك نع

 نكميو «كلذل نيدصاق اونوكي 1 نإو نورعشي ال ثيح نم مهسفنأ
 .هللا ءاش ام ىلإ ليلادمو ليلادم رْذُْ نأ مالكلا

 ال هناسل يط تحت ءوبخم ءرملا» 22 نينمؤملا ريمأ هيلإ راشأ ام اذهو
 ."0(هناسليط

 هذهو «ناسنإلا قامعأ ىلإ ًاطخ حتف هنايبو همالك لالخ نم ملكتملاو

 لبق اهلاق هب بلاط يبأ نب ىلع ءايصوألا ديس ْنأ الع ًارخؤم تفشّتكا

 فشكو ءوذه هتلوقمب سفنلا مولع رارسأ ة2افشكو ءأنرق رشع ةعبرأ
 ملعو «ةيجيتارتسإلا نمآلا مولع نع فشكو «ينمألا ثحبلا رارسأ

 ءرملا  :ىلع تدمتعا اهلك خلا ... و يتارابختسالاو يتارباخملا مالعإلا

 .هناسليط ال هناسل يط تحت ءوبخم

 )١( ةيآلا :دمحم ةروس ٠.

 )١( .//8ص .؟ ج قودصلل ةقئاضرلا رابخأ نويعو ؛١07 ص قودصلا خيشلل يلامألا



 و ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ةجح مهسفنأ ىلع ءالقعلا رارقإ نأ نم ءاهقفلا هركذ اماذكهو
 اذهف «ةيليصفتلا تادارإلا تزواجت دق ليلادملا ةيلمع تناك نإو زئاجو

 هنأ عم ٌدحلا ةماقإك رارقلا اذهل مزاول دجوت هنأ اَلِإ هسفن ىلع فرتعا ْدق رتل
 ثوحبلاو «نئازخ حاتفم ناسللاف هيلعو ءاهب مزتلي ال وأ اهيفخي نأ ديري

 .(هم ءأرابتعا ةّينسلألا مولعلا ربتعت ةثيدحلا ةيملعلا

 نع ًالضف تاىحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم هضرعتسي اذه لك

 نأب «هيلع نعطي ناكو 826تيبلا لهأ هل سسأ ٌقيرع جهنم اذهو «ةهباشتملا

 نأ دعبو مويلا هارنو خلا ... و طبخو نوطبو ليوأتو قيلختو طيلخت اذه
 اهل راشأ ىتلا ةقيقحلا كلت تفشتكاو تروطتو ةيملعلا ثوحبلا تقّمعت

 مولع لالخ نم انْرَق رشع ةعبرأ لبق ة2!نينمؤملا ريمأو ةايطمركألا يبنلا





 850تيبلا لهأ ديالو
 ىيوامسلا بتكلا يقابو نآرقلارادم يه

 :''”يناثلا طرشلا

 ةلزانلا ةيوامسلا بتكلا يقابو نآرقلا رادم مه 2582تيبلا لهأ َّنِ
 .بتكلا عيمج تلزن اهو زيزعلا باتكلا تامكحم رادث 2# مهتيالوبو «عمجأ

 درت جارك لس دا كر تالا اننا عياطو

 ةيالوو هللا ةيالو لعبت 1 ام ميركلا نآرقلا ريسفت 7 يف بئاص ديدسو

 فراعم ةموظنم يف يزكرملا روحملا يبل تيِبلا لهأ ةيالوو ةييلوسرلا

 تامكحم يأت يزكرملا روحملا اذه دعبو «ميركلا نآرقلا تانايبو ماكحأو

 مدقتو «ةروسلاو ةيآلا قسن ةدحو يتأت كلذ دعب مث ,تاقبط اهو نآرقلا

 ريسفتلا جهنم يف تامكحملا ىلع 0تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم نأ ًارارم

 .ىرخألا ةيريسفتلا جهانمل دّنُي الو يصقي ال ْنَأ ىلع ظفاحو بأد راتخملا

 بسحب ًادودحم ًاعقوم ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا نم جهنم لكل عضي انو

 .جهنملا كلذ ةردقو نأش

 مكاحلاو نميهملاو مظنملا وه تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنمو
 يئيزجتلا وأ يعوضوملا يريسفتلا جهنملا ءاوس ةيريسفتلا جهانملا يقاب ىلع

 وأ يلقعلا دعبلا بسحب وأ ةغللا مولع بسحب ريسفتلا وأ لوزنلا بباسأ وأ

 )١( ص «ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا يف ةربتعملا طئارشلا نم لّوألا طرشلا مدقت /7.



 تاوكحمللاو ئالولا ةفومأ ركل هويام و ع ا سل 1

 هذه نم يريسفت جهنم يأ بطشي ال ةيالولا ةمومأ جهنم :م نِإف خلا ...

 ايليا لاو علا وهو ريل ياللا

 تامكحملا عابّتا ىلع نآرقلا ديكأت نم ضرغلا ّنِإ- :فّرْعي اذه نمو

 0 تاتشلا ىلإ يدؤي هباشتملا عابتا نأل تابماشتملا عابتا نع يهنلاو

 نوير »ٍ رخآلا ضعبلا نود هب نايإلاو ضعبب كسمتلاو فارحنالاو

 نامبلا نع لفغملاو ضعبلاب نايزلا نإف "#7 ضب نوُرفكَيو باكا ضعب
 طحالب اذلو 1 ةمولظتم نم نرأل كل ةلو اذه كيلو التم ذه قاب

 يف تأشن يتلا ةئطاخلا ةيداقتعالا بهاذملا وأ ةفرحنملاو ةئطاخلا ريسافتلا

 ةيالوو تامكحملا ةمومأ جهنم ةاعارم مدع وه ناك اهببس نيملسملا قرف

 «قّرْفلا ددعتو هباشتلاو هابتشالا اذه عقو امل تيعور ولو طتيبلا لهأ

 .ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا طئارش نم يساسأ طرش ربتعي اذهو

 روسو تايآ يف ىرخأ تالامتحا عم مداصتلا مدع وهو طرشب نكلو
 يف ةمدقتملا طورشلا ليعفتو ا ةظحالم نم َدبال يلاتلابو قئرخخأ

 ةيالولا ةمومأ جهنم ّنإف ,ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق ةيجح

 ابَّئإَف ىرخألا جهانملا فالخب اهلٌعَمُي ةمهملا ةدعاقلا هذه راثتسا لجأل

 لامعتسا ةدعاق ةيجح يف ًاقباس اهانركذ ىتلا طورشلا ضعب ىعارتو لعفت

 هظحالي ام ةياغ يعوضوملا ريسفتلاب لئاقلا ًالثمف ىنعم نم رثكأ يف ظفللا
 .روسلاو تايآلا رئاس يف ةدحاو ةعوضومك ناونعلا اذه رركت هاعريو

 يذلا عطقملا طقف ظحالي هّنإف يئيزجتلا ريسفتلا بحاص دنع مظعأ رمألاو
 طقف لوزنلا ببس ظحالي لوزنلا بابسأ ريسفت بحاص اذكهو «هيف وه

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس 86.



 0 ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ظحالي يبدألا ريسفتلا بحاص اذكهو .لوزنلا ببس سكعيو يطعي يك
 صخي ام يعاريو ظحالي رسفم لك اذكهو ءهّصخت ىتلا ةيبدألا رومألا

 ىلع 28تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم ريسفت اَّلِإ هدودحو هريسفت عوضوم

 .تابمءاشتملا نع ًالضف تامكحملا

 يراشإلاو ينافرعلاو يلقعلا ريسفتلا جهانم ىتح فسأللو

 تامكحملا تايآلل ةروطخ الو ةيمهأ الو ًانزو ميقتال خلا ... و يفئاطللاو

 .تاقبط تاذ يه تامكحملا نأو تامكحملل يملعلا بسانتلا عار مل اَّئِإف

 دعاوقلا ىلع نميهت يتلا يه ةيروتسد دعاوق ةباثمب تامكحملا لثمتو
 سفن وأ كرتشم عوضوم اذ نوكت نأ تامكحملا يف طرتشي الو ءاهنود يتلا

 رّسَنْلا ىلع بجي كلذ عمو .ةظحللا سفن يف اهنيب ايف يعوضوملا ناونعلا
 بسحب وه يذلا عوضوملا اذهب تامكحملا طابتراو لاصتا ةيفيك يعارُي نأ
 .تامكحملا نع يبنجأ يظفللا ناونعلا

 وه هيلإ نيثحابلا راظنأ تفلن نأ ديرن يذلا مهملا رمألا نإ :ةصالخلا
 (ئاد نوثحابلا اهب عرذتي يتلا تامكحملا يف عوضوملا ةدحوب بلاطن ال هنأ

 ةدحو نم قمعأ ءىشب بلاطُت لب .تامكحملا نيب اهدوجو مدعب نولوقيو

 .عوضوملا ةدحو نم مظعأ يه يتلا ةيزكرملا ةنميهلاو ةدحولا وهو عوضوملا

 مدع وهو ثلاثلا طرشلا صخألابو ةمدقتملا طئارشلا انظحال اذإف
 تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنمل ىنعم نم رثكأل ظفللا لامعتسا ةدعاق ةفلاخم

 .تامكحملا ىلع

 ةنميطاو يسيئرلا رودلا ءاطعإ ىلع هماتها بصي طرشلا اذهو
 يقاب فالخب ريسفتلا دعاوق يف اهريغ ىلع تامكحملل ةمومألاو ةيمكاحلاو
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 وأ يوحنلا ريسفتلا بحاصك اهباحصأ نِإف ى رخألا ةيريسفتلا جهانملا

 بحاص وأ نآرقلا يف نآرقلا ريسفت جهنم بحاص وأ يغالبلا وأ ينرصلا
 ةيزكرملا ةنميهلا بناج ةاعارم ةرورضلاب مهدنع سيلف ءيعوضوم ا ريسفتلا
 .تامكحملا ةمومأ يف اك

 :ثلاثلا طرشلا ةيمامت ىلع بترتملا رثألا وه ام

 مدع  ثلاثلا طرشلا ةيمامت ىلع بترتيو جنتي يذلا مهلا رثألا َّنإ
 ىلع ةيالولا ةمومأ جهنمل ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق ةافانم

 وأ ًايهفت وأ ًالامعتسا وأ ًاروصت تالالدلا هذه لك ةيجح وه - تامكحملا
 يقاب نع تامئكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم قارتفا ةطقن هذهو أريج

 ريسفتلاك ةيريسفهتلا جهانملا ضعب ادع اهي ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا

 يأ يناثلا ماظنلا يف هل ضرعتتنس ام اذهو «يفئاطللا وأ يراشإلا وأ ليوأتلا

 لع ةراولا دوما وانا ريم ضرك ناقل رسل يرحل ءاطنلا تحي

 وأ ًالثم ةيدجلا ةلالدلا اّلِإ تالالدلا لَك ةيجحب لوقت ال يتلا تاكحملا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هلحم يف كلذ لَك ليصفت قأيس |ى ةيميهفتلا



 ةدعاقل ٌميَميبطتلا طباوضلا

 ةمهملا ةدعاقلا هذه حيضوتل اهقوسن يتلا ةلثمألا نوكت نأ لجأل

 نم دبال ءرثكأ لكشب انل ةسوسحم ىنعم نم رثكأ ين ظفللا لامعتسا يهو

 ةقحال ىرخأ ىلإ ةوطخ نم ةيظفللا ةلادلا يف لاقتنالا ريس عبتتو ةظحالم

 - :يهو ملكتملا هديري يذلا لكشلاب عماسلا ىلإ باطخملا لصي ىّتح

 ال ةلالدلا لحارم نم ةلحرم َلُك ّنأ ًاقباس انركذ :ىوألا ةلحرملا
 تايلآ ريغ اهم ةصاخلا اهتايلآ اهل روصتلا ديعص ىلع ةيظفللا ةلادلاف ءاهتايلآ

 .خلا ... ةيدجلا ةلالدلا تايلآ ريغ ةيلامعتسالا ةلالدلا

 هباشتت ةددعتم ظافلأ يف لمعتست ابر تاوصأ اهلل ةنيعم ظافلأ ًالثمف

 ىبعشلا رعشلا يف ةريخألا ةظفللا يف (ى - ًايتوص سناجتتو لكاشتتو
 .يربص نيأ |مسأ اي ليق لثم وأ ةيذوبألا جرادلا

 يأةيلصألا ريغ وأ ةيلصألا ظافلألا تاوصأ ءاوس تاوصألا تايلآ

 فصن يه يتلا ةمضلا لثم ظفل فصن اهناب اهنع ربعملا ةيبارعإلا تاكرحلا

 ملع يف امك ةرغصُم ءاي توص فصن ةرسكلاو .فلألا نم لداعي مك
 .فرصلا ملعو ديوجتلا

 عاضوألا ينعي ىنعملاو ظفللا نيب ةقالعلا روصت :ةيناثلا ةلحرملا
 ظفللا نمو ءظفللا ىلإ توصلا نم ةلحرملا هذه يف لاقتنالاو ءآيلآ ةيوغللا
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 ام ملاع ىلإ توصلاو ظفللا ملاع ىلوألا ةلحرملا يف انزواجت نأ دعب ىنعملا ىلإ
 .ظافلألا تايلآو ةيوغللا عاضوألاو يروصتلا ىنعملا يأ ىنعملاو ظفللا نيب

 «يلامعتسالا ىنعملاو يروصتلا ىنعملا نيب ةقالعلا :ةثلاثلا ةلحرملا

 .ةّيلامعتسالا نئارقلاو ظافلألا عومجم نع ةرابع ةلحرملا هذه تايلآو

 وأ ةيظفل تناكأ ءاوس «ةيميهفتلا نئارقلا ةلحرم :ةعبارلا ةلحرملا

 ليصافت لوصألاو ةغالبلا ءاملع ضاخ دقو خلا ... وأ هَل وأ ةيلاح

 زاجملا ةنيرقك ظفللا لامعتساب طبترت يتلا ةيلامعتسالا نئارقلا فانصأ
 نئارق اَّنِإف ةيانكلا نئارق اذكهو «ةيلامعتسالا نئارقلاب طبتري امن اهريغو

 اذكو «يميهفتلا ىنعملاب ديدحت ينعت يتلاو ةيميهفتلا نئارقلا ةقبطب ةطبترم

 تسيلو ةيميهفتلا نئارقلا ةعيبطب طبترت نئارق يه ةّيمازتلالا تالالدلا
 . .ةيلامعتسالا نئارقلاب

 ةايضحيمب درت لاو دل هتارقلا ةقلط ةلخبرم:: ةيسااملا ةلئعإلا
 إف ةيرابخإ وأ ةيئاشنإ ةيضق ءاوس مكح كانه يظفل ٍدافم َلُك يفف .مكحلا

 نوؤشب طبتري ام كلذ هباش امو عوضوم كانهو لومحم يأ مكح كانه

 نئارقب ةطبترم يأ ةمكحلا تامدقمب طبترت نئارق هل لاقي مكحلا لويمو
 .دجلا

 اهدودح هللا ملعي نأ ىلإ ... و ةنماثو ةعباسو ةسداس ةلحرم كانهو

 .تايلآ يدجلا ىنعمللو يدحلا ىنعملا لحارم ددعت ةقيقحلا يف يه

 نئارق وأ دعاوق ةلالدلا تايلآ نم ةلحرموأ ةقبط ّلكل َّنِإ :ةصالخلاو

 لولدملا قسنو ةلالدلا قسن شوشتي ال يكل ةفلتخملا مولعلاب ةطبضنم

 نئارق نم ةقبط يأبو ةلحرم ياب صتخي ملع لك َّنأ طبض نم ٌدبالو ءانيدل
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 مولع نم ةددعتم  مدقت مك-ةغللا مولع هّنإف «ةغللا مولع يف ىّبح ةلالدلا
 وه يذلا ةيوغللا مجاعملا لصأو .يوغللا بدألا مولع وأ «يبرعلا بدألا

 ملعو «ةيروصتلا ةيعضولا ةلالدلا ةلحرمب صتخي هّنإف تادرفملا ملع

 ماجسنا ةيفيكو تاوصألا ملع وه يذلا كلذ لبق اب صتخي ضورعلا

 .ظافلألا داوم عم تاوصألا ملع



 ءاملع ركذ دقو «ةيمهألا غلاب ٌرمأ نئارقلا ةيلمع ثحبو ضرف َّنِإ
 ثحبُي امم ةيروصتلا ظافلألاب طابترالا ملاعو ةيروصتلا ةلالدلا َنِإ ةغالبلا

 .لامعتسالا ةلحرم نم ائيش عيدبلا ملع ذخأي اذكهو «تاذلاب عيدبلا ملع يف

 ملع يف ثحبُيف ةيميهفتلا ةلالدلا نم ءيشو ةيلامعتسالا ةلالدلا اّمآو

 .يناعملا

 يف اهنأشب ىنتعُيو ثحبتف ةيميهفتلا نم ءىشو ةيدجلا ةلالدلا اّمأو

 .نايبلا ملع

 :يه ةّيساسألا ةغالبلا مولع َّنِإ :ةصالخلاو

 .ميهفتلا ةفاح نم ءيشو يلامعتسالا ىنعملاب طبتري  :يناعملا ملع

 .يروصتلا ىنعملاب ةيظفللا عاضوألاو ةيلامعتسالا ةلالدلا

 ملعو هقفلا ملعو داصتقالا ملعو سفنلا ملع ف ةدلعتم رومأو لئاسم

 نم تأت يتلا نئارقلاو خلا ... دئاقعلا ملعو كلفلا ملعو «لاملاو فرصملا

 ىلع يدجلا دارملا ةلحرمب طبترت اهنم ىمظعلا ةّيبلاغلاف ىرخألا مولعلا
 .تاقبط
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 :لاقُي نأ أطخلا نمو

 طقف ةغللا مولع هيف يفكي ينيدلا صنلا ريسفتو ةعيرشلا ريسفت َّنِإ
 ىنعملا ىلإ كلصوت طقف ةغللا مولع نأ ًاملع «ةغللا مولع طقف هيف يفكي

 مولع اهلفكتت نأ بجي يدجلا دارملا تاقبطو «يدجلا ىنعملا نود يميهفتلا
 .ىرخأ

 يداصتقا عوضوم لوانتي نأ دارأ اذإ رّسَمْلا هيقفلل يغبني اذلو
 ميرحت وأ ةنسلاو ميركلا نآرقلا يف ابرلا ميرحتك يداصتقا رمأ ةجلاعمو

 خلا ... وأ لطابلاب لاملا لكأ وأ رامقلا وأ شحاوفلا نم ةرجألا ءاضقتسا

 مولعلاب طقف يفتكي الو رصتقي ال ْنأ ثحابلا وأ هيقفلا وأ رّسَمملا ىلعف
 يف ةرّرقملا جهانملا ىلع عالّطالاو مولعلا كلت تادرفمب نيعتسي لب ؛ةيوغللا
 .نيدلا مولعو مئالتي اب تاحلطصمب لماعتلاو مولعلا كلت

 يرشبلا داصتقالا يف ةيناطرسلا تامزألا َّنأ ىلإ رظنلا تافلا ٌدونو
 نآرقلا عضو يتلا ةيناطرسلا ددغلا ىلإ عجرتو فلتو رودت ليج دعب ًاليج
 - :لاثمأ اهنع ىبنو اهتمّرحو اهيلع هدي

 ١-الريا.

 .رامقلا-”

 .لطابلاب لاملا لكأ-'

 .ةقيقح يأ اهل سيل لطابلاب تاهيومتو لاومألا ليسغ-
 .خلا ... ةتيملا لكأ ةمرح-4

 وأ داصتقالا باب يف ةيناطرس ددغ ىلع هدي عضو ميركلا نآرقلا ْنْذِ
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 ْنأ رشبلا لواح امهم ءيرشبلا يئاذغلا ماظنلا وأ ةبرشألاو ةمعطألا باب
 ةيهاملا ىلإ عجرت ليج دعب ًاليج اهظافلأ لدبيو ةعنقألا فلتخمب اهعُنقُي

 ةدسفم ىلإ رجي وهف .. . وأ هتروص وأ هظفل لد وأ عّنق (هم ابرلاف ةقيقحلاو

 دا وب قرح ةقرطب يلماعملا عادخلا ىرخأ ةقيرطب شحاوفلا اذكو

 ملاع وأ دقنلاو لاملا ملاعب طبترت ن ةئارق ل دمشي داود نسما نإف ةنيذخ

 فرصملاو لاملا ملاعب صصختتي نأ هيقفلا نم ديرن الو فرصملاو فرصلا

 ؟كلذي ؟هدعاوقب نيعتسي لقأ ال انو

 نأ دارأ اذإ هيقفلا كلذك .يدجلا ىنعملاب طبترت دعاوقلا كلت ّنأل

 ةحلاعملا هيفكت الف داصتقالا ملع ثوحب يف نيتمو قيمع لكشب رظنيو ررُحي

 ام ىصقأو يميهفتلا ىنعملا ىلإ كلصوت ةغللا مولع اَّنِإو ةغللا مولعب
 ةيليصفتلا يدجلا ىنعملا تاقبط اّمأ يلامجإلا يدجلا ىنعملا وه هيلإ كلصوت

 ىلإ عوجرلا نم ٌدبال اَّنِإو طقف ةغللا مولع وأ هقفلاب اهتجلاعم نكمي ال
 ملعو داصتقالا ملع لثم ىرخألا مولعلا كلتب ةطبترملا نئارقلاو دعاوقلا

 .خلا ... و ءايميكلاو ءايزيفلا ملعو كلفلا

 طبترت اهعفاودو اهتيهاربو اهدعاوق ىرخألا مولعلا َّنأ :ةصالخلا
 صنلا أرقي نأ دحأ يأ وأ ملكتملا وأ هيقفلا وأ رسفملل ّسيلو يدجلا ىنعملاب

 ال ىرخألا مولعلا يف ةيهيدبلاو ةملسملا دعاوقلا نع ىأنمو لزعمب ينيدلا

 مانو قلانع نا نك عم درا دعاوقلا نأل ةيرظنلا دعاوقلا

 تسيلو ةيضرف ءارآ كانه وأ اهيلع دامتعالا نكمي الف قئاقح حبصت

 ةيرظنلا دعب مث مولعلا يف ةيرظنلا نم قبسأ ةيضرفلا نأ مولعملا نمو «ةيرظن
 .ةقفح

 فب
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 اًمأو اهيلع دمتعي يتلا طقف يه مولعلا يف ةملسملاو ةيبيدبلا دعاوقلا

 .اهيلع دامتعالا نكمي الف ةيرظنلا وأ ةيضرفلا

 ٍذئتيحو دجلا نئارق يه ىرخألا مولعلا يف ةهدبملا دعاوقلاف هيلعو
 .نئارقلا ماسقأل ةعسوت وهذه نوكت





 يناثلا مستقلا

 يف ضوخلا لواحن نآلاو .دحاو ىنعم ظفللا لامعتسا يف مالكلا مدقت

 ناك نإو .ضيرعلا هضرعب ىنعم نم رثكأب ظفللا لامعتسا وهو يناثلا مسقلا

 قبلا 0 ا

 ةغللا يف تايراوحلا وأ ةيناسنإلا تايراولا يف ألا مقل ذأ ضعب نم

 ان ةدعاقلا هذه نأ ىلإ هدو نيثحابلا ةوخألا رظن تفلن ْنَأ كير

 يريسفت جهنم يأ يف ةريبكلا ةيعوسوملا هذهب قبطتو نشدت ل ًادج عيسولا

 نرقلا ذنم جهنملا اذه ىلع ًانعط نولجسُي نورخآلا أتفي“1 يذلاو 252تيبلا

 ثيدحلا رصعلا يف نآلا كانه هنأ اّلِإ ًادج ةرخأتم ةرتف ىلإ مالسإلل لّوألا

 ءوفكو يقيقحو ريدج جهنم وه جهنملا اذه نأب تفرتعا ةيملع ةوحص

 انهو بح زيكو بياع اجلا

 :ناّسإلا اخ نا مَع نسا 7 نايبلا ةغل ىهو 0 نابع مئاظع
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 . 217 نايل ُهَملَ

 اهيفو ةريدج ةّيباجيِإ بناوج اهبف اهتفسلفو ةثيدحلا تاينسلألا
 مولعو رشبلا تاغل يف ةغللا مولع قباسلا يف تناكو تزجنأ تارادج

 لهأ جاهنمو .ةسردم ىلع نعط اهنودعيو اهنع ةلفغ يف يبرعلا بدألا

 اوفرتعي ملو - رخآلا فرطلا اوحّرصُي مل نإو تحبصأ نآلاو .9تييلا

 يتلا نوعطلا كلتف فارتعا ىلإ جاتحت ال ةقيقحلاو ةقيقح اّنَأ الإ كلذب
 ريتعت نآلا تحبصأ 222تيبلا لهأ ةسردم جهنم ىلع اهب نونعطي اوناك

 نمو ةيوغللا ةجمربلا اهنع نوربعي كلذل ه١ تيبلا لهأل ةّيملع زجاعم
 .ةلوهم جمارب اهيف ةغللا َّنَأ حضاولا

 هيلإ لوصولا ديرن يذلاو «ريسيلاب اهرمأ سيل ةيوغللا ةجمربلاف هيلعو
 - هوه زك اذه ل زاخك نب

 اياوز امو تاقبط امل ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لاعتسا ةدعاق نإ

 عيسولا اهجاهنمب ةدعاقلا هذه ةركف قّبطُت فيكف هيلعو «ةددعتم تاهجو

 هلوق لثم ميركلا نآرقلا ف روكذملا نايبلاو كب تيبلا ٍلهأ ٍجاهنم ف

 "7 يِبر ثاملك دف نأ لبق رحل دهنل يبر تاملكل ادادِم ُرَْبلا ناك ول لق :ىلاعت
 ناهربلا اذكو .,كلذ قوف لب .يهانتاللاو ةيدودحم اللا نع ةيانك وه يذلا

 تماد ام هنأ 2! هترتعو ةفاَطيبنلا ثيداحأ ينو ميركلا نآرقلا يف روكذملا
 اهدراوم ىلع قايطنالل ةلباقو ةقبطنمو ةّتأتم اهلك نابسلاو ةغللا دعاوق

 ملعو ضورّعلاو فرصلاو وحنلا نم مولعلا فلتخ يف ةداَرُم اهّلُك نوكتف

 نيتءارق ىلع طبضُت نأ نكمي توصلا اذه دعاوق ّنأو .توصلاو تاءارقلا

 )١( تايآلا :نمحر لا ةروس ١ -4.

 ) )6ةيآلا :فهكلا ةروس 9 ٠١.



 0 ا ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 .خلا ... وأ ةعبرأ وأ ةثالث وأ

 للا ا اول ا

 وه هبط تيبلا

 وه اذه ناك ْنِإو برعلا تاجهل فالتخخا ىنعمب ال نآرقلا هوجو ّنأ

 تاذب هب ديشُي ال 200تيبلا لهأ جهنم نأ الإ .تاءارقلا ملع نم فورعملا
 يرصعلا تاءارقلا هده ميلف 8١ تيبلا لهأ جاهنم ديشُي انو .دحلا

 [يهفت اهو ًالامعتسا اهلو ًاتوص اهل ةدحاولا ةظفللا ْنَأب نآرقلا هوجو ينعي

 .خلا ... و ًاذج اهو

 اذهب تاءارقلا ددعت ْنِإ هكا“تيبلا لهأ ةمئأ تاياور يف َدَرَو معن
 .نارقلل هوجو ددعت يه ىنعملا

 850 تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم اهب زيمتي يتلا ةيرهوجلا ةطقنلاو

 07 ربما حالا يبا رع كرات رع دش تاما ل

 نم ىنعملا ةينادحو مدع ىلع ينبي ةيالولا ةمومأ جهنم نأ وه

 00 جهانملا يقاب عم قيرطلا راسم قارتفا ةيادب يه هذهو .ةدحولا

 ىنعملا ةينادحو ىلع ينبت يتلا ءاهقفلا وأ نيملكتملا جهنم ًءاوس ىرخألا

 :ةلمملاب
 ًادحاو ,طارصلا ناك َنإَو ةددعتم هبل تيبلا لهأ دنع لبشسلا ْنذإ

 مكتب اع لكل» ٌةددعتم طارصلا كلذ ىلإو هللا ىلإ لبُسلا ّنكل ايقتسمو
 004 عرش

 ًةرظن ىلاعت هللا مالك ىلإ رظني مهضعب ًادج فسؤملا نمو هنأ الإ

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس /4.



 تايكشسل او: نكلولا فوم ليمنقل نتاع داو عام عع ع زل اال ال 0

 ّبر نم ٌرداص مالكلا َّنأل ؛ةشحافلا ءاطخألا نم اذه ربتعيو ةقيض ةّيسوبح
 ةفلتخملا تاهجلا هذه عيمج نوكت هيلعو ءرشبلا قفأ نع فلتخي هقفأو نيملاعلا

 ًاباب بج ةفلتخملا يناعملا هذه عيمج ىلاعت هللا درُي 1 ولو «ةدارُم اهَلُك ةددعتملا

 ةديدع تاهج ىلع حتفنم نآرقلا يف يملا مالكلا ماد امف هيلعو .باب نع

 أدتبت عيارش جاهنمك 90تيبلا لهأ تانايب يف هنم عنام الو ةدارم نوكت اهلك

 نيزاومو دعاق نع جرخت ل ماد اف (ف ةددعتم اقر مالكلل نِإف .قيرطلا اذه

 دعاوقلا لاح هلاحو هنم عنام ال هّنإف 20تيبلا لهأ ةسردم يف ررقملا جاهنملا

 دعاوقلاو طباوضلا نع جرخت ال ةددعتم هوجوب برعت نأ نكمي ذإ ةّيوحنلا
 .تمدقت يتلا ةثالثلا طورشلاب ةحيحص اهلكو ةيوحنلا

 ةنيصرو ةطبضنم اَّنإو ةيئاوشع تسيل دعاوقلا طابضنا َّنِإ :ةجيتتلاو
 ةمومأ جهنم فلتخي اذلو «نيزاوملا هذه كرتُت اذامل هنأ الإ نيزاومب ةنوزومو
 ميركلا نآرقلا يف تاهباشتملا نع لضف تامكحملا ىلع ُكيئتيِبلا لهأ ةيالو
 جهنمو تاينسلألاو تايوثادحلا جهنمك ىرخألا ةي ةيريسفتلا جهانملا يقاب نع
 بجوي ال نيزاوملا ددعت اذإ ةيالولا ةموما جهنم يف هنأ يف ةددعتملا تاءارقلا

 اهدنع لصحي يقال ىرخألا ميلا فاللخب ءاهنيب براضت ددعتلا اذه

 قفألإ يداحأو دحاو ىنعملا َّنأ قبسُلا اهطارتشا ببسب نيزاوملا نيب براضت

 نكو لق :ىلاعت هلوق ىلإ دنتست يتلا ةيالولا ةمومأ جهنم فالخب «قيضو

 0 يع

 دعاوق امَّنأل اب سأب الو نآرقلا تا ها يا

 )١( ةيآلا :فهكلا ةروس ٠١9.



 ةدعاقل َميقيبطتلا داوملا
 ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا

 ا ا عيسو ىنعم تاذ ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق 35

 ًالضف نآرقلا يف تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جاهنم ىلع اهقبطن ْنأ اننكمُيو

 .ةيقيبطت دراومو ةلثمأ ةَّدِع اهل ركذنو ءتابماشتملا نع

 1 "”«ملكلا عماوج تيتوأ» ةلطىبنلا ثيدح :لّوألا دروملا

 ىلع لمتشت هليل لوسر اهيدبُي يتلا ةملكلا نإ - :بيرقتب
 رو يم يفز رست ىلإ كاما امج اول ا تارت

 نأل ؛ةييهْلا لوسر اهقلطأ يتلا ةملكلا هذه رّشفي ىتح ىلاعت هللا لبق

 ءملكلا عماوج وأ اَّلإو ملكلا نم ةعومجم وأ عماج َتأي م هيي 2 لويسرلا

 ام هل ةاييهنع ردصي يوبن ثيدح َّيأ ظحالن اذلو ءملكلا سنج عماوجلاو

 اهنم قلطنت سسأ ةباثمب ةديدع دعاوق هنم قثينتو ءريسافتلا نم هللا ءاش

 .طباوضلاو دعاوقلا كلت

 مغر فيرشلا ثيدحلا اذه "”«تاينلاب لامعألا اند ُبتملوق :يناثلا دروملا
 يذلا فيرشلا ثيدحلا اذه يناعم ىصقتسا نيققحملا ضعب هنأ الإ هتاملك ةزاجو

 نيعبرأ نم برقي ام ىلإ نيملسملا ءاملع مث كيبل تيبلا لهأ تاملك يف نّيب دق

 .قودصلل ىلامآلا اذكو .ءقودصلل لاصخلا )١(

 خيشلل ماكحألا بيذهتو 2" ص «١ج «يبرغملا ناعنلا يضاقلل مالسإلا مئاعد )١(
 6١. 9ص ١/5 «5ج .يبسوطلا



 تاني كسل او ةرالولا نفق نفق ااا دع ا ا ص احل نا

 .ةمهملا مولعلا يف ةّيساسأ دعاوق يناعملا هذه لكو «نيابتم ىنعم

 سسأو ةديدع مولع يناعم نايب ىلع فيرشلا ثيدحلا اذه لمشتيو

 حيتافم نمضتت ةفيرشلا ةيوبنلا ةدعاقلا وذه نم تقتف مولع دعاوقو

 ملاع نأ هانعم اذهو «ثحابلا اهيلإ جاتحي ةفلتخم ةيساسأ مولع باوبأل
 .نادبألا ملاع نم مظعأو درجم ملاع مظعأ يناعملا

 قلاخخ وه يذلا ىلاعت هللا مالكب فيكف هيي يبنلا ثيدح ظاحلب اذه
 نم مظعأ ةيهلإ ءامسأ يه يتلا ةكيبنلل ملكلا عماوج يطْعُمو لعاجو

 ادم ُرْحَبلا ( 22 مج دوت دوا فصو ناك اذل ملكلا عماوج

 قا قداصلا مامإلا نع درو كلذلو ؛"'' رزان

 : ةكاطلاق «4 ادادم ُرْحَبلا م ناكل لق# هلوق ةقاقداصلل تلق ريصب يبأ ةياور يف

 .""[ادبأ عطقني الو ةياغالو رخآ هل سيل هللا مالك نأ كريخأ

 ةعفانلا ةزجوملا هد ىبنلا تاملك نم ةريثك لمح كانه :ثلاثلا دروملا

 .راصتخالل ًابلط قيلعت نود نم اهضعب ركذن

 "(دقتفا رقافت نم» :ُةليعهلوق ١

 ."”«ًاقالخأ مكتسحأ ًانايإ مكلضفأ» :ةيعهلوق - ١

 .”!«ةميخسلاب بهذي رشبلا نسخ :ُةلييهلوق ٠١

 )١( ةيآلا :فهكلا ةروس 9 ٠١.

 )١( ص .7ج «ناهربلا ريسفت 1864 .

 ) )0ص .لوقعلا فحت ١ 5.

 . 5 © ص «قباسلا ردصملا ( )

 . 5 © ص «قباسلا ردصملا (5)



 00 0 0 0 0 ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ."'”«مالسلاب ولو مكماحرأ اولص» :ةملوق - ؛

 ."”«همارح ٌلكتسا نَم نآرقلاب مآ امه :يدل وق

 ."”«هلعاف رشلا نم شو «هيطعُم ريخلا نم ةيح» :ُهليَيهلوق ١

 .©ّلق ْنإو همودأ لمعلا نم ريخ# :هيدل وق

 .(ةيصعم لك لصأ ايندلا بح :ُهييلوق-8

 . "”(ءاعدلا اّلِإ ردقلا دري ال» :ةيييهلوق 4

 ."!«ىوقتلا دازلا ريخ» :ةقيعهلوق_- ٠

 .*”(هللا ةفاخم ةمكحلا سأر» :ُةييهلوق ١

 ."7(باذعلا نم ةعطق رفسلا» :ُهيييهلوق ١١

 .""7«ءاعدلاب ءالبلا اوعفدا» :طيَعهل وق ١١

 .ةعفانلاو ةرصتخملا ة2نينمؤملا ريمأ تاملك يف درو ام :عبارلا دروملا

 .617/ص «قباسلا ردصملا )١(

 .60 ص «قباسلا ردصملا 0)

 .6/ص «قباسلا ردصملا 9)

 .177ص .؟ج ماّرو ةعومجم (؛4)
 .قباسلا ردصملا (5)

 .7 54 ص «7ج اضرلا رابخأ نويع (1)

 .5١7ص «١ج دئاوفلا زنك (0)
 .قباسلا ردصملا (4)

 .7/ 5 ص .7ج ءاضرلا رابخأ نويع (9)
 78١. ص .«5ج .هيقفلا 0



 تاييكحجلاو ةدالولا فوم وانس جالا اا وع تو او اسم و ما <31[

 ."7(لهجلا نم دشأ رقف الو «لقعلا لثم ىنغال» :ةكاهلوق- ١

 ."!«نِسحي ام ءيرما لك ةميق" :ةغهلوق -

 ." «مالكلا صقن لقعلا مت اذإ» :ةكهلوق

 .©0(ردصلا ةعس ةسائرلا ةلآ» :ةِيطهلوق  ؛

 .””«دايدزالا عنمي باجعإلا» :ةئاهلوق 4

 .0«ديؤُم قر عمطلا :ة2!هلوق 1

 ."”«تالكأ تعنم ةلكأ مك» :ةغسهلوق ٠

 .©«ذفني ال لام ةعانقلا» :ةئهلوق 8

 .""«اولهج ام ءادعأ سانلا» :ةغطهلوق 4

 ." ”«ةدايز ركشلا» :ةغطهلوق_- ٠

 .""7١(ثاقو ثمصلا» :ةيطهلوق- ١

 )١( ص .لوقعلا فحت ٠١١.

 )( ص «لوقعلا فحت ١7١١.

 )©( «غالبلا جهن 5 .

 .77؟ 5 ص .لوقعلا فحت ()

 . 5 5 5 ص «ةغالبلا جبن (5)

 .قباسلا ردصملا ()

 .06 58ص «قباسلا ردصملا 0)

 .6 ٠ /ص «قباسلا ردصملا ()

 .0 70ص «قباسلا ردصملا (5)
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 .5١7ص «قباسلا ردصمل 0)



 0 ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 .""براجعتلا هتظعو نَم لقاعلا» :ةِغطهلوق_

 ."”«هتجح نع نطفلا سرحت رقفلا» :اقسهلوق ١

 ."”(قّللا ءوس اّلِإ ىوادي ءاد لك» :ةِغهلوق- 4

 . ”(مكجلا فئارط الخ ام ُلَمُي ءيش لك» :ةكهلوق 6

 .”7(ةنتف سانلا هطلخو «ةنحم فراعملاةرثك) :ْئهلوق_ 71

 ."'”«عيضو الإ رّبكت اما :ةاهلوق - ١١

 ."”«عيفر الإ عضاوت اما 32 هلوق

 مامإلا نإ :ةكارقابلا مامإلا نع درو ام يشكلا لقني :سماخلا دروملا

 نب رباج ىلإ ةلاسرلا هذه تلقنو ميج وأ نون اهيف ةلاسر بتك ةئارقابلا
 مامإلا باحصأ ىقاب ىلعو هيلع تضرع ام دعبو .هريغو يفعجلا ديزي

 نب رباج ًالثمف «ةملكلا وأ فرحلا اذه نم ىنعم اهنم مهف مهنم دحاو لكف

 نيع كنع دعتبت ىتح نونجلاب لثمي هنأ ةملكلا هذه نم مهف يفعجلا ديزي
 اذكهو رخآ ىنعم مهنم مهف رخآو «سابعلا ينب دي كلاتغت ال يك ءادعألا

 .[خلا ... و

 (ةيذوبألا) ب فورعملا جرادلا يبعشلا رعشلا يف ام :سداسلا دروملا

 . 5 ؟ 5ص «قباسلا ردصملا )١(

 .560”7 ص «قباسلا ردصملا 0)

 ١8 ١. ص «قباسلا 0)

 .08ص «قباسلا ردصملا (:)

 .9١١ص «قباسلا (5)

 ٠ ١ ١. ص ءمكحلا ررغ(5)

 .7 55ص ءمكحلا ررغ (0)



 تايضسلاو ةنالولا توما نيتسفل جوك تو ا 0

 سفنو «ةفلتخم يناعمب ىلوألا ةثالثلا تايبألا اهب يهنتت ةدحاو ةظفل َّنإف
 ةفلتخملاو ةداملا ةدحوملا ةثالثلا ظافلألا يف ةفلتخم تاربنب نوكي توصلا
 , 37 ىنعملا فالتخا ىلإ يدؤي اذه ًاضيأ اهضعب يف ةأيملا

 - ىقو - :لعفلا :ًالثمف .فيرصتلا ملع يف اذكهو :عباسلا دروملا

 فالتخا نع ًالضف ظفل نم رثكأ يف توصلا لمعتسا انهف «ٍق- يقي يقوي
 .ىنعملا

 ناكل ل لدت ةنعا قلل رح ألة ةينلطل اداوم نس كلل ارامل

 تائيهو ناعم َةَّدِع يف ةدحاولا ةظفللا لامعتسا ْنذإ اهعوقو نع ًالضف

 باب نوكيف هيلعو «ةغللا لهأ صيصخت بسحب يأت يهو ةعقاوو ةنكمم
 ءاوس نونفلاو مولعلاو تالاجملا فلتخم يف ًادج عيسو ةدعاقلا هذه
 لوصألاو هقفلا مولع ىوتسم ىلع وأ ةيفرصلا وأ ةيوحنلا وأ ةيوغللا
 اذكهو خلا ... وأ ةيتارابختسالاو ةينمألا مولعلا وأ ريسفتلاو دئاقعلاو
 ملع ىلع اهباب حتفي ءيتوصلا لامعتسالا قفأ ةعس ةرثك - :َّنأ ىلإ ًاقباس انرشأ
 ةغيصو ردصملاو لوعفملا مساو لعافلا مسا ةغيص نم دوهعملا قاقتشالا

 طسوتماو ريبكلا ةثالثلا قاقتشالا ماسقأو «خلا .. . مسالاو همساو لعفلا
 ّسيلو ًادج ةمهملا مولعلا نم قاقتشالا ملع نأ حض ذاولا نمو "”ريغصلاو

 :مهرعاش لوق يفاك )١(

 (لشني) لاشني تير اي هبّوصلا نجو لاشني تاهيه يصولا حرج دعب
 ةيمحلا يماح بكع لظن هماتيو لاشني ربكلل لدعلا شعن َيَو

 يف اهمترياغمو ءابيكرتو ّىنعم اهتبسانم طرشب رخآ نم ظفل عزن وه :قاقتشالا )١(
 ... ول ( عبط) نه (ةحبظم) وب (ح2ل5) نم (بتاك) هلك قاقتشا ويح ؛ةخيضصلا



 2 وم ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 .ةيناسل ىرخأ تاغل يف ةيرشبلا دنع ىّتح لب ءبسحف برعلا ةغل يف

 لامعتسا ةيواز ىّتح اياوز ةّدع هل ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ّنْذِإ

 .ةظفل نم رثكأ يف تاوصألا

 عم ةيييهلوق كيهو ىراصنلاو دوهيلا عم لعمرك يبنلا جاجتحا

 0 يع ا ١] :دوهيلا

 هذختا هللا َنَأل] مهلوقب اولدتسي ْنَأ مصخلل َلبَق لي يبنلا نأ :بيرقتب
 1 1 0[ ا :

 .ىنعم نم رثكأ يف لمعتسا (ليلخ) تعن َّنأو هللا ليلخ ميهاربإ ّنِإو

 نأ لإ نويفوكلا يعذو ءؤدلضملا ىف ,لصألا نإ :نويرصتلا لاف «تاهكألا
 - تالوطملا عجاريلف دارأ نم  ةيجحت لكلو لصألا وه لعفلا
 5 لإ تاعنتالا مسعيو

 ةغيص ىلإ اهنم عجري ىتح «ةملكلا فيراصت بيلقت وه :رغصألا قاقتشالا :ًالوأ
 ىلع لاد هنإف (َبَرَص) ك ًايلاغ ًافورخ وأ ًادارطا ةلالد اهلك“ عيبقلا لصأ ىه

 رثكأ اهلكف ءبرضإو ءبرضيو ءبورضمو «براض اّمأ ءطقف برضلا قلطم
 ةكرتشم اهلكو ةلالد رثكأو افورح واسم ىضاملا (َبَّرَص) و ءأفورح رثكأو ةلالد
 .اهبيكرت ةئيه يفو (ب_ر- ض) ةداملا يف
 يف ًافالتخاو فورحلا يف ًالئامت رثكأف نيتملك نيب دجت ْنأ وه :ربكألا قاقتشالا :ًاينا
 يف داحتالا عم اهيف صقن وأ ةدايز نود نم رخآلا ضعبلا ىلع اهضعب مدقتي اهبيترت

 قتشتف ةملك ىلإ دمعت نأ وأ َمَصَقو ّصقو ءذقنأو قفنأو « طَمو دم :وحن ىنعملا
 عم صقن وأ ةدايز نود نم ضعب ىلع فورحلا ضعب ميدقتب رثكأف ةملك اهنم

 لاح ىأ ىلع وهو ببجلاو بلاك ءضبلاو (ناليشلا) ٌبضلاك ىنعملا يف داحتالا
 ١ .7ج :47ص «لماشلا مجعملا] ريبك فلكت
 .508ص .جاجتحالا )١(

 .قباسلا ردصملا 0)



 تانيكحتشلاو جيذلولا ةفوفأ وقتا هانت عطل نتا لا 10

 : هّنأب ءرخآ بناج نم دوهيلاو ىراصنلا عم ةيءدجاجتحا اذكهو
 .هللا نب ىسيعو «هللا نب ٌريزع نولوقت اذامل

 نو هديسرتلاب فاقتعالاق ةلظاي. ناعم لمحت ةونللا نأ رقت
 ريقفلا نأش اذهو لكآتيو أزجتيو ضععبتي ىلاعت هللا نأ يأ دلويو دلي ىنعم

 هللا نأ نولوقت فيكف لكآتلاو ضعبتلاو بكرتلا ينغلا نأش نم َّسيلو
 .خلا ... و ىنغ

 دارأ نَم جاجتحالا يف لصفم وه امك كلذ نع :ةقككيبنلا مهباجأ

 .ىراصنلاو دوهيلا عم يع يبنلا جاتحا عجاريلف

 ب ع لا :ةكضيبنلل اولاق مث
 ال ؛ميركتلا ىنعمب ةينايحو (ليلخ) ةدرفم َنأو هللا ليلخ وه ةلميهار ربا
 ميهاربإ نأ كف ةمركألا يبنلل اولاقف «ميدنو دحأ وفك هل ىلاعت هللا نأ

 9 ااا

 اذاملف هريزع نم مظعأ دوهيلا دنع ل افا ىسوم نإ :ةيبنلا مهءاج
 هللا دج وأ هللا مع للاب يسوم عصي لنزع حسا

 نم دارملا نأو «ءضوقنلا نم ديزمب جاجتحالا يف اك ان يبنلا مهب

 ا ا اب عا حم
 نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق يف هيك لوسرلا لوق نم دهاشلا لحم انهو

 - :اّمِإ تأت ليلخلا نِإف ىنعم

 .ةقافلاو رقفلا ىنعمب-١

 ىدنلا وه قولا قيدصضلا نأ راعغاي قولاو قيدنصلا نعمت وأنآ
 ديحوتلا رارسأب ة2!ميهاربإ َمَلْعَأ ىلاعت هللاو «هليلخ رارسأ ىلع عّلطي



 11 يي همكم ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 يمشسف ًائيش هللا رارسأ نم ملعي نأب قيدصو قيّدص ميهاربإ ْنذإ
 .ءاخلا مضب ةّلُخلا ىنعمب ليلخلاو ؛ليلخلاب

 ناتظفلو ناتتيه امه اهرسكب (ةّلخ) و ءاخلا مضب (ةلخ) ف هيلعو
 عودا رددوا دعو هدا نوصل عقاولا نأ اَّلِإ .ةدحاو ٌةظفل اسيلو
 سيلو «نيتظفل ها يف توصلا لامعتسا نوكي هيلعو .كلت وأ ةداملا هذه نم

 دوهيلا ةظيبنلا ىراج كلذ عمو «نيينعم يف دحاولا ظفللا لامعتسا طقف

 ناك ءاوس حيحص امهالك نيينعمللو نيتظفلل توصلا اذه َنأب ىراصنلاو

 ؛ميقتسم ىنعم وهو ٌةائَعينلل دارم نيينعملا در توا

 اذهب ام اوجنحي نأ مهقح نم نب رخآلا فرطلل ةيبنلا نم رارقإ اذهو

 .مهير دنع هب نوجاحتيو ٌٌحيحص كلذ لك امهيلكب وأ كاذ وأ ىنعملا

 ىلاعت هلل ةينميهاربإ ةيدوبع خسري يدئاقع ٌبلطم عرفتي اذه نمو
 ةظفلل ىنعملا ددعت يأ - ةلخلل نيينعملا نيذهب لبق امدنع ةكيبنلاو

 لك ةدارإ حصي هّنإف نايبلا نيزاومو دعاوق تحت ةطبضنم تناكو «ةدحاولا

 يف ظفللا لامعتسا ةدعاق نكت مل ْنإو «ناهربلا عطاس هنع كدي ام يناعملا

 لقي ملو اهيلع هيب يبنلا ضرتعي ملو ,يحولا نايب يف ةدراو ىنعم نم رثكأ
 هذهب وه نإ هللا ديحوتل ةداضملا (ةلملا) يبنعم يف امك اهلامعتسا نم مزلي هّنأ

 .ىلاعت هلل 32! ميهاربإ ةيدوبع نع ليلخلا ىنعم دعتبي الو بناجت ال ةدعاقلا

 قحب ضي يبنلا لبق نم اهلامعتساو ةدعاقلاب جاجتحا اذه ند

 ةلطابلاو ةيهيومتلا رومألاب لادج يه تسيلو نسحأ يه يتلاب مهلداجو
 .هللا حماس ال

 نا نم قيّدصلاو ليلخلاب ةميهاربإ يبنلا فصو نأ ىلإ ًافاضم
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 هيف فصولا اذه َّنِإف ىلاعت هللا ىلإ جايتحالاو عاطقنالاو رقفلا يهو ةلخلا

 .ىلاعت هلل هديحوت يف 32 ميهاربإ ةيدوبعل معدو سيركت

 ىنعم نأ نم ةلخلا ءاخ مضب قيدصلاو ةرديفلا فصو اذكهو

 اهيلع علّطَي ال ةجردل هقيدص تايصوصخ ىلع فقو نم وه قيدصلا

 .هديحوتو هلل ةيدوبعلا فاني ال ًاضيأ اذهو نهريغ

 هّنَأ هانعم اذهف ا ركألا يبنلا دنع لامعتسالا كلذ حماس اذإ نذإ

 ا او وع نيك يايوامم

 ” .نآرقلا لوزن ردصم

 لاخلا هللا ء(امسأ نم ةقتشملا ءايبنألل تايمستلا يف لاحلا ناك اذإ هيلعو

 ددعتملا ينايبلا لامعتسالا اذه نبي ُِْكَيمَنأ ينيوكتلا دعُبلا بسحب اهيف
 تي ا وا م

 مير لما

 و

 ههولألاو ةئهألاو ةهالألاو ًافيفخت ةزمهلا ٠ تفذحف 7-5 هتلخ دف [هالإ]

 ."”دحاو ىنعمب ةيناهلألاو ةّيهولألاو

 2000 ةاقتش لما اهتم در ىلا ءاوسالا شاملا لو
 وأ هلولا نم ق قتشم ةلالجلا ظفل نأ له ثحب كانه نأ مث" ميحرلا نمحرلا

 بسانت اهَّلك (هللا) ةظفل ةداملل يناعم ةدع كانهف هيلعو خلا 2 وأ هلأتلا

 )١( 57ص [هلأ] ةدام دراوملا برقأ ج١.
 ) )0نص .يديهارفلل نيعلا باتك ١



 500 م سنس ةاكاع ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ةددعتم يناعم هللا ظفل نم داري هنأ هانعم اذهو يدحالا لامكلا مغانتو
 عقاولا ديعص ىلع دارم وهو ىلاعت (هللا) ظفل وه يناعملا هذهل عماجلاو

 تانايبو ُهيميبنلا تانايب انربس ول «ىنسُحلا هللا ءامسأ :رشاعلا دروملا
 ةماقم تانايبلا قللت نأ دعس ىنسحلا هللا ءاسأ يناعم يف 252تيبلا لهأ

 كلت نأ نع ننشاك هنأو يعم نم رتكأ قف ظفللا لاعتتبلا لع ةدمس

 ادم اذهو .دحاو ىنعم سيلو ةهددعتم ةيلامك يناعمل خماج ءامسألا

 هذه لع ة ةينبم 8 ظحاللت كلذ عمو تادقعتم ةيملإلا ءاسألا نإف رع

 .ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لاعتسا ةدعاق يأ ةمهملا ةدعاَملا

 :ةدعاقلا ةيمهأ

 ةيغالبلاو ةيوغلا دعاوقلا نيب نم ةريطخلاو ةمهملا ةدعاقلا هذه زيمتت

 تاالاعتسالا نم هنود ايف فيكف .دارطاب كلذ 2 لمعتستو هديحوتو

 ؟ةينايحولا





 ةدعاقلا ىقالع

 تيظفللا ّديهلإلا ءامسألاب ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا

 ةدعاقلا هذه لصأ نأ صاصتخالاو ةريصبلا لهأ لع ىمحب ال

 يف ينايحولا نايبلا يف لصأ اهل ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا  ةكرابملا

 ؟ةينايحولا تالامعتسالا نود ام فيكف كانه هدرطم ىهو هديحوتو هللا ءامسأ

0 
 تسيل يه يظفللا نايبلاو ةيظفللا ءامسألا هذه َّنأ ىفخي ال اكو

 جاومألا وهذه وأ «نمحرلا ت6 وأ هللا توص ةظفل نأل ؛ةيهلإ ءامسأ

 جوملاو ,ىنسحلا هللا ءاسأ هذه نإف خلا ... وأ ميحرلل وأ نمحرلل ةيتوصلا

 :لاقي امدنعو «ةمالعلاو ةّمِسلا ىهو ءامسألا ىه ةينيوكتلا قئاقحلا كلتو

 .هيلع الاد اتوص كانه ناك نإو ءاتوص سيل :مظعألا مسالا

 نادي عض ضرألا هب قشنت يذلا وه هدحول توصلا سيل نذإ
 امّنإو .ءءامسلا باوبأ هب حتفتو ضرألا باوبأ قلافم هب حتفنتو ءامسلا

 .ةميظعلاو ةلوهملا ةينيوكتلا ةقيقحلا كلتل ءادنو لاد_:توصلا

 تنافر هيفا رف ها نفالا نيف اوديو ءاونألا نفوق هنأ الع
 مظعا مساو ءمظعأ مظعأ مظعأ مساو مظعأ مساو ميظع مسا كانهف

 اضيأ «ةينيوكتلا قئاقحلا ىنعت ءاسألا نم بتارملا وذهو خلا ... و ميظع

 .ضعتبلا اهضعب ولتت تاقبط ىلع يه قئاقح لا سفن
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 ةيهإلا ءامسألا اَّلإو «ةيهلإ ء(اسأ يه تسيل تاوصألا هذهف هيلعو
 تاومسلاو ايندلاو رشبلا قلخ لبق يأ ةيبرعلا ةغللا لبق مسا اهل سيل يتلا

 لهف هيلعو ءايندلا قلخ لبق ًالصأ ةيتوص ءامسأ اهل تناك ام هَّنإف ضرألاو

 َّنإف الك ؟هللا وه ْنكي :1 ينعي ؟ةقلخلا ملاع لبق ءامسألا هلل سيل هنأ لقعُي
 ةيهإ ىربك تايآو ةينيوكت قئاقح يه قئالخلا قلخ لبق ةيهلإلا ءاسألا
 -:لوقت : امدنع رمألا ةياغ ىلاعت هل ةكولمت

 ةينيوكتلا ءاسألا كلت نع ةفشاك لمعتست اََّنِإف ةيظفل ءاسأ انه

 نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا نم دهاشلا لحم نمكي انهو «ىربكلا قئاقحلاو

 نم رثكأ ىلإ ريشيو «ىنعم نم رثكأ ىلإ ةراشإلل عضو ظفللا اذه نأب ىنعم

 .ةدحاو ةقيقح يف ةعمتجم تالا ىلإ ريشت ناعما ةرثكو ةقيقح

 يناعملاو يناعملا ىلإ لاصيإلاب ةيفاو ريغ ةيظفللا ةغللا تناك ول هيلعو
 ال يملإلا يحولا َّنأ مولعملا نمو ءيحولا اهلمعتسا امل قئاقحلا ىلإ ةلصوم

 نايببو قيرطلا هيوغت يتلا ال قيرطلا ىلإ لصوت يتلا ظافلألا اَّلِإ لمعتسي
 .دارملا ىنعملا ىلإ لصوي رونو نيب

 ول اَلِإو ؛ةلصوم يهف ةلكشتم ةعونتم ةعيبط نم اهل |هب ةغللا هذه ْنْذِ
 يناعملا ىلإ ءادألا ينو ةلالدلا يف اهرثكتو اهددعتو اهلكشتو اهعونت ناك

 و 74 اير انك هَ كازكو) لئاقلا وهو عراشلا اهلمعتسا ام ميلس ريغ

 قيرطلل نيم يلاتلاب وهف "74 دبر نم يهل نو تاب بأ هر كك )
 وه - عر ا قيرطلل نيبم ناك اذإو .مهبمو لمجمب سيو

 .ا"ا/ ةيآلا :دعرلا ةروس )١(
 ١5. ةيآلا :جحلا ةروس )١(



 ا 0 0 ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ةيناسنإلا ةغللا دعاوقو ةنيبملا ةغللا دعاوقل نيا يبرعلا ناسللا اذهل ةعيبط
 ؛ًايبرع كح يرابلا هاّرسو «يناعملا ددعتو لامعتسالا ددعت ىلع ةحتفنم اأو

 .هيف تالفنا ال ناقتاو ماكحإ هيف َّنأل

 قلاخلا نيب يحولا اهب لماعتي يتلا ةغللا يه ةيبرعلا ةغللا ند

 ةغل نايبلاف 4 نايل هَملَع ,ناسنإلا 0 هنآ َملَع نّمْحَرلال قولخملاو

 ناقتا هيف نايبلا اذهو ةغللا هذه نكت مل اذإو رشبلاو يرابلا نيب بطاختلا
 بارعإو راهظإ اهيف ْنأل تيمّس ؟ةيبرع ةيبرعلا ةغللا تيِمّس َمِلف ماكحإو

 تيب لهأو هلوسرو هللا ةيالو يهو ةرطفلا هيضتقت اع حاصفإو نايبو
 .نيعمجأ مهيلع هللا تاولص لوسرلا

 وه امع برعي هترطفب يأ نمؤملا وه ةرطفلا يف يبرعلا :ةصالخلاو

 تايضتقم نع ًابرعُم نوكيف ةلوسرلا تيب لهأو هلوسرو هللاب ناهيإ
 هللا قلخل ليدبت ال ًاعيمج اهيلع ّسانلا هللا رطف يتلا هللا ةرطف يأ «ةرطفلا
 .هتغالبب لاضلا وه ةرطفلا يف يمجعألا فالخب

 ةددعتم يناعم ىلع ةحتفنم غل اهتعيبطب ةيبرعلا ةغللا حضاولا نمو
 يرابلا اهمدختسا كلذلو ةددعتم قئاقح ىلإ لصوت ةددعتملا يناعملا هذهو

 .نآرقلل ماكحإو ناب اهيف نأ لجأل ىلاعت

 دئاقع اهسفنب يه ةيهلإلا ءامسألا هذه َّنأ حضتا ُهَلُك اذه لالخ نمو
 كلذك .نآرقلا لوصأو يملإلا يحولا لوصأ يهو ؛«ةينايحو تادقتعمو

 ردتعتو ىلاعت هللا ءاهسأ يهو نآرقلا لوصأ يهو نآرقلا تامكحم يف لاخلا

 .نآرقلا تائىحمل ةّيلاعلا تاقبطلا نم ةقبط

 نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ىلع ةينبم نآرقلا تامكحم تناك اذإ ْنْذإ
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 .تادقتعم اهسفنب يهو نآرقلا تالامعتسا نم اهنود مب فيكف ىنعم

 - :وه هيلإ يهتتن نأ ديرن يذلاو

 هللا ءامسأ نم يهلِإ مسا نع بقنم وأ ثحاب وأ ٌرواحم كَرّواح اذإ هن

 ةلمتحم يناعملا وذه لكو «يناعم ةَّدِع ىلع لدي ِهّنأب ءامسألا نم يوبن مسا وأ

 يداحأ ىنعم وه دارملا لوقتو هيلع ضرتعت ال نأ كيلع ٍذتنيحف «ةدارٌمو

 دعاوقلا عم ىنعملا اذه عفادتي الو طباوضلا ىلع رثكتم ىنعم دارملا لب ءطقف
 .ىرخألا

 ءابتشالاو سابتلالا عفرو عفد لجأل لوقت نأ كقح نم ىقبي «معن

 ىنعملا ماقملا كاذ يفو «ىنعملا اذه ماقلا اذه يف دارملا َنأ ةنيرق زاربإ نم ٌدبال

 ا ل

 .برعلا ةغلب لزن يذلا نآرقلاو برعلا مالك يف ةرثكب عقاوو نكم هنأ
 رثكأ ةدارإ نم مزلي الو ةحيحصلا نيزاوملاو دعاوقلا ىلع يناعملا كلت لكو



 ةدعاق ىلإ ٌدهجوملا نوعطلا
 ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا

 نم ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاقب نعط نم ضعب كانه

 :تاهج

 ىلع نعطلا يف طلخي نيثحابلا ضعب :ىلوألا ةهجلا وأ لّوألا نعطلا

 مزلي ِهّنأب_ :ةدعاقلا وذه لامعتسا ىلع نعطيو ةريطخلاو ةمهملا ةدعاقلا هذه
 لامعتسا دنع ًالمجم رمألاو ةيمالظ ناعما نوكتو يناعملا ماهبإ كلذ نم

 :هذربو

 لامعتسا ةدعاق يف رّسَمُْلا دمتعا ول دري اَِّإ لاكشإلا اذه نإ :ًالوأ
 .ةيرظنلا دعاوقلاو طباوضلاو نئارقلا ىلع ىنعم نم رثكأ يف ظفللا

 وأةيوغللا مولعلا يف اهيلع للدملاو ةهدبملا دعاوقلا ىلع دمتعا اذإ اّمأ

 ظفللا لامعتسا ةدعاق قبط ةددعتملا هريسافت نوكت فوسف ىرخألا مولعلا

 .ةنيبمو ةهدبم ةيريسفتلا جئاتنلا كلت لك نوكتو ىنعم نم رثكأ يف

 لاعتسا ةدعاق نم ةدافتسالا طئارش نم ميار طرشلا 5 مدقت : :ًاينأث

 ًاراثتسا رثكأ نوكي ةهدبملا دعاوقلا لامعتسا نأ ىنعم نم رثكأ يف ظفللا

 رودقمب سيل اذهو «ةيرظنلا دعاوقلا تلمعتساول ايف ةدعاقلا هذهو نايبلل

 هلي يبنلا نم موصعملا ةردمك ةيلاع ةرلق ىلإ جاي اَّنإَو عيمجلا

 هباشتملا ليزي ْنأ عيطتسي ةهدبملا دعاوقلا هذهب ملعي نم هّنأل ؛ةمئآلاو



 تايضخشلاو :نالولا فوم ليفت ناد ا ذي

 هلكف 274 اني ْتانآ َوُه 5 ناقتإو ةهادب هيف يأ ماكحإ يف هولعجيو

 كل حتفي تايبدبلا قاطن يف ةردقلا هدنعو كلتمي هّنأل ني , ةًكانموصعملا

 ءايبنألا  :ىرخأ ةردق حضاولا نم  :يهو ءميركلا نآرقلا رارسأ

 قيرط رصقأب بولطملا ىلإ كلصوي ءايصوألاو يحولاو !ةمئألاو

 .ريسي لهسو نّيبو رينو نامأو نمآ قيرطبو

 عيطتسي ال نكلو رارسألاب ملع هدنع هلعل نيثحابلا ضعب :ًاثلاث

 لوأ رداصو لولعمو ةلعب اهحتفي نأ ىلإ رطضم وهف تايبيدبلا يف اهحتف
 ةرابع يه اهلك يتلا ةيلقعلا تاحالطصالا هذه لمعتسيو ةقيقحلا طيسبو
 .ةيملعلا تابغاشملا نم ماكر نع

 نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق يف عبارلا طرشلا يف مدقت ام هيلعو

 ةدعاقلا هذه صوصخب رسفملل ةّلاموصعملا نم ةديكأ ةيصوت دجوت ىنعم
 تاهاتملا يف لخديو ميركلا ثحابلا هيتي ال نأ لجأل ةمهملاو ةريطخلا

 يف بعالتلاو يأرلاب ريسفتلا كارشو كابش يف عقيو ةيرظنلا رومألل ةملظملا

 دمتعي نأ رّسَقلا ىلع بجي هَّنِإ ة9اموصعملا ةيصو بسح هَّنإَف نآرقلا ريسفت
 نم رّسَمْلا نمأي ٍذئتيحف مولعلا يف ةيبيدبلا نم ةبيرقلا وأ ةهدبلا دعاوقلا ىلع
 ًالضف مهنيب ايف مهتاردق يف نوفلتخي نيرسفملا َّنأ حضاولا نمو ءأطنخملاو للزلا
 .ةرهاطلا ةرتعلاو ةيَممركألا يبنلا عم مهتاردق قارتفا نع

 )١( ةيآلا :توبكنعلا ةروس 54.



 يملعلا ثحبلاو تمولعملا بتارملا

 ةقيقحلاو «ةّيملعلا ةيرظنلاو «ةيضرفلاو يملعلا ليختلا نيب قرفلا َّنِإ
 - :اهنم ةدحاو لَك فيرعت يف لمكي «ةّيملعلا

 .:(يملعلا ليختلا) ةيملعلا ةيضرفلا

 ال ًادج ليئض لاهتحا تاذ ةلوقم درج نع ةرابع يملعلا ليخعتلا نإ

 لُك ىلع حتفنم هأشنمو «ةفارُ هنأ هيلع مكي ْذق ىلوألا ةلهولا يف هب ىنتعُي

 ٍليخت روصت وأ .ةينامز ةروطسأ وأ .ةيصصق ةياكح ناك ءاوس ليقو لاق

 .كلذ ريغ وأ يرعش

 رشبلا لصي دق عقاولل هتقباطم ةبسن تلءاضت امهم روصت ّلُك َنإف

 تلف كا ف قئاقح اهنم عبنت ةقيقح هنوك ىلإ يملعلا ثحبلا يف ام أموي

 لكب ءانتعالا هقتاع ىلع ثيدحلا يرصعلا يملعلا ثحبلا ذخأ مث نمف
 يملعلا ثحبلا ةعباتم ْنِإف ءاهب ًاريتناو كيس“ ينتةقاوو ةكراش

 (ةّيملعلا ثحابملا يف دقعلا بعصأ حتف ىلإ تداق |بَر ةيلايخلا تاروصتلل
 ٌبتاك ةيسدنهلا اهتقيرط بتك لق ءاضفلا ىلإ ةيئاضفلا ةبكرملا قالطإ ًالثمف

 ءيبثف ًائيش عسنت ةينوزلح رئاود ليبق نم ان مروصمت يدرس عصف
 يصصقلا بتاكلا اذه ىدل ةلّيخملا هذهو دا نأ ةيذللا لإ هج نأ لإ

 ةيرظنلا تروطت ةّيملعلا ةعباتملاب مث ةيضرفك دعب ايف نوثحابلا اهفقلت
 .ةقيقح اهَّنأ يملعلا ثحبلا فشتكا مث «ةيملعلا

 لقعلا ذخأ مَن نمف ءايلاح ةيئاضفلا تابكرملا قلطت اهءوض ىلعو



 تايكمدللاو نالولا ةموما واستفت كندا قا عم يدب هيت علا <73

 ني | وت اهريااوزف عراد اير الامر لوقو لك نذل كيتا يتلا

 نوعي لولا نوعجسسم , نيذلا وه ميركلا نآرقلا هيلإ ريشي ام اذهو ةقيقحلا

 لوقلا قا (لا) :نإف :«لوقلا _لكو لوقلا نتفحجب نوعمسب يأ "6 ةتسخأ
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 لاقمو لامتحا لكب ءانتعالاو مييقتلا نيح يرورضلا نم هّنأ الإ
 ةيملعلا قئاقحلا نيب زييمتلا نم ةرورضلاب ٌدبال هتحص ىدم يرحتو ةعباتمو
 .ةقيقحلا غلبت يتلا ةيرظنلاو

 نايخاو ةيضرعلا# نيبو «ةيضرفلاو ةيملعلا ةيرظنلا نيب ١ زييمتلا كلذكو

 نبأ .ةيملع ةقيقح ةباثمب اهَّنَأ ناهذألا اهاقلتت ةيملعةيرظن نم مكف «يملعلا

 ًالضف صصختلا كلذب نيينعملاو صاصتخالا لهأ ىلع ىّتح كلذ يوطني

 .بخنلا لهأ نم مهريغ نع
 ةيضرفلاو ةيملعلا ةيرظنلا نيب اريثك سابتلالا عقي دق اك

 ضعب اهل ترفوت يتلا ةمولعملاو ةلاقملا يه ةّيملعلا ةيرظنلا َّنإف

 ةجرد اهب غلبت ل ةليئض تايطعم تاذ درجم اهَّإف  :ةيضرفلا فالخب

 ةليخملاو لايخلا نيب سابتلالاو سبللا عقي هنأ اك «لئالدلاو تارشؤملا
 .ةقيقحلاو ةيملعلا ةيرظنلا وأ ةيضرفلاو ةّيملعلا

 اذه ْنكلو ءيرشبلا ريكفتلا وأ يملعلا ثحبلا يف ةيامعلا يه هذهو

 ينعأ ةريخألا ةثالثلا ماسقألا ةيقبب طيرفتلا ىلإ اند وقي ال يطا رفإلا روذحملا

 )١( ةيآلا :رمزلا ةروس ١8.



 0 ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 .طيرفت الو طارفإ ال ِهَّنَأ اى «ةقيقحلاو ةيرظنلاو ةيضرفلا

 نورتين ىلع ىلع لمتشت ةّرذلا نأ :اوثحب ءايزيفلا ملع يف الثمف
 ملع يف يملع بخصو ُةفلَيمالعإ ةَبض كانهو «نوتوربو نورتكلاو

 درجم هنأ نع كلذ جرخي ال هنأ الإ دوهجلا نم ريثكلا فزنتسا ءايزيفلا

 ءايرظن ثحبلا اذه تابثإ نوثحابلا عاطتسا ام مويلا ىلإو «لامتحاو ةيضرف
 نم تلذُب تالواحم تناك نإو ؛ةيملع ةقيقح هل سلو ءضارتفا درخم ِهَّنأو

 ضعبلا تقولا سفن ينو «ةّيرظن ةيضرفلا هذه لعج ىلع نيثحابلا نَدَل

 لب ءاهل ةّيملع ةقيقح الو عقار ال لاتتاو يصرف هرج اهريخي از 3 مني

 ىلع لمتشت ة ّرذلا نأ نم نوئحابلا هيلع ناك ال مامت ةسكاعم تايرظن كانه

 ءيش ىلع يوتحم اَّنإو هذه اهيف سيل هنإو ءنورتكلالاو نوتوربلاو نورتينلا
 .رخآ

 عمو ةيبيرجتلا مولعلا نم ءايزيفلا ملع َّنِإ :ميركلا ثحابلا امّثأ رظنا
 ءايزيفلا ملع يف صاصتخالا لهأو نيثحابلا سفن دنع طلخ لصحي كلذ

 .ةقيقحلاو ةيرظنلاو ةيضرفلا نيب

 نييوثادحلا وأ نيفقثملا ةوخآلا ضعب دنع طلخ كانه لاز ال مويلا ىلإو

 ىلع لاكشإ ةّصنم اهنم نوذختيو ةيضرفلا نولعجيو تايضرفلا نيب

 يحولا وه ةعيرشلل ننقملا َّنأ ًالع ءاهيلإ نعطلا هيجوت لواحيو ةعيرشلا
 نأ ةروصلا مهيدل حضنت 4 نيذلا ءالؤه لاثمأ لواحي كلذ عمو «ءامسلاو

 ةقيقح اهخنوك مدع نع ًالضف ةيلامتحاو ؛ةيضرف رومأب ةعيرشلا ىلع اولكشي
 .ضرفو لامتحا درج اَّنإو ؛ةيرظن وأ

 يلطني يذلا يملعلا عادخلاو طغللا دوجو ىلإ تفتلن نأ انيلع :هيبنت



 ةتايححسملاو ةيالولا ةمومأ لوس اوبك تا هع ا م عم 1

 قّوَسُي ابرف ,مهريغ نعالضف صاصتخالا لهأو نيثحابلا نم ريثك ىلع
 وأ ةيرظن راطإب اهريطأت نولواحيو عمتجملا ىلإ ةبوذكأ وأ يملع عاذخ
 نيب ريثك طغل هلوح لصح يذلا رمقلا ىلإ دوعصلا ةلأسم يف اى «ةقيقح

 اذكهو ؛يوجلا فالغلا زواجتي 1 وهو «ىربكلا لودلا يف ةّيملعلا زكارملا
 .خلا ... و اهماسقناو ةّرذلا ةلأسم يف

 ةيضرف ىلع دامتعالا نكمي ال  :وه هيلإ لوصولا ديرن يذلا مهملاو
 ىوتسم ىلع تلاز ال يه ةيملعلا جئاتنلا تناك اذإ هللا باتك ريسفت يف
 ميركلا نآرقلا ريسفت يف اهيلع دامتعالا ْنإف ءلامتحا فرص يأ ةيضرفلا

 .ةقيثوو ةنيتم ريغ رومأ ىلع ًادامتعا حبصي

 يوينب نيتم روهظك اهداّتعا امأ ءلاتحاك ةركفلا ءادأب هان معن

 تلاز ال يهو قئاقحو لسلستم لكشبو ةقحالتم رومأ اهيلع بتريو

 .ميوقو نيصر ريغ داّتعا اذكه لثم نوكي ٍظئنيحو ةيضرف

 ىلع دمتعي ىنعم نم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق لامعتسا نإ
 وأ ةغللا مولع يف ةددعتملاو ةحّضوملاو ةهدبملا دعاوقلاو طباوضلاو نئارقلا

 ريسفت ماقم يف اهيسال يميهفتلا وأ يدجلا دارملا ديعص ىلع ىرخأ مولع
 ريسفتلا ءاوس ريسافتلا عاونأ عيمج ىلعريطخ ماقم وهو زيزعلا باتكلا
 خلا ... وأ يئيزجتلا وأ يميهفتلا وأ نآرقلاب نآرقلا ريسفت وأ ءيعوضوملا

 يذلا 2# تيبلا لهأ ةيالوو تامكحملا ةمومأ جهنم ريسفت ةصاخو

 ةمئأ نع َدَرَو ام ىلع ادامتعاو ًادانتسا قيمعلا ليلحتلاو ةقدلا ىخوتي
 . 2 ىدحلا

 اهيف رمألا ددرتمو ةلزلزتم نآلا يه يتلا نئارقلا ىلع دامتعالا اّمأ



 98-000000 ىنعم نمرثكأ يف ظفللا لامعتسا :عباسلا لصفلا

 ريغو ةبيط ريغ ةيبلس جئاتن ىلإ يدؤت اَّنأل ؛اهيلع دامتعالا ةبوعصلا نمف

 ال ةيرظنلا ةجرد ةلزلزتملا نئارقلا كلتل تناك ول ىَّلَح لب «ةيضرُم
 .ةيضرفلا

 يتلا ةّلدألا ضعبب ةيضرفلا ىلع لالدتسالا وهو :ةيملعلا ةيرظنلا
 ا ا او

 ةجيتن اذكهو نقتم مو مكحم سيل ٌرمأ اذكه لثم ىلع دامتعالاف هيلعو

 يف اهيلع دامتعالا نكمي اَّنإو ٠ ؛حيحص ريغ ًاضيأ مساحو يمزج لكشب
 .لصألا ىلع ديزيال عرفلا نإف لامتحالا ءادبإ ىوتسم

 ةجيتن اهنم جنت فيكف ةيرظن يه اهيلإ دنتسُي يتلا ةمدقملا تناك اذإف

 ناك نإو يرظنلا رمألا ةقيقح يلاتلاب هَّنِإَف ؟ةّيمزج اهنم ةدلوتم ةيريسفت

 ءاوس ةريخألا ثوحبلا يف قِقُح اك خلا ... وأ نيقي وأ هيلع نهربُم ةروص
 نا هةر ةيلعلا جهانملا وأ ةميدقلا تافسلفلاو ةفلتخملا مولعلا نم

 ةيرظن تناك اذإو «ةيرظن ىقبتف نيهارب ىلإ اهيف دنتسا اهم ةيرظنلا رومألا

 ل

 هدبت ال يقيقح لكشب ةيرظنلا رومألا هدبت وهو ةيملعلا ةقيقحا اّمأو

 رركي دق هنأل ؛يركف عادخ اذه لثم َنأف قّوُْم لكشب ةهادب وأ رّوزُم

 ةلدأ له مكي الو يبيدبب سيل وه رمأ لعركفل اوأ مالكلا سركيو

 يف ابرلف ةبيرق ةيهيدب ةلدأ ىلع دمتعي يذلا معن ةقيقح نوكي ال اذهف ةيبيدب

 هل تفشتكا ًائيشف ًائيش ْنكلو ةيرظن ةلدأب هيلع نهرب رظنلا اذه رمألا ئداب
 .ةقيقح هلو هّدِبُم حبصي ٍذئنيحف ةيبيدب ةلدأ

 يأ (هدبملا) هنم دوصقللا اَّنإو هدبملا حوضولا ىنعمب طقف سيل هدبملا



 تايكحلاو ةنالولا ةىوما وتنقل دمتم ووفق سا <

 ءاوس مولعلا نم ملع لك يف ِهّنَأ حضاولا نمو ةيهيدب تامدقم ىلإ دنتسي ام
 خلا ... وأ ةيوغللا مولعلا وأ ةينيدلا مولعلا وأ ةيرشبلا ةيبيرجتلا مولعلا

 ملاستمو ةهدبم ةنّيب ةحضاو تحبصأ دعاوقلاو لئاسملا نم ةحاسم كانهف

 ةنيتم تحبصأ اَهَّئأل ؛اهيلع لامتعالاب سأب ال ٍذئئيحف ةيرورض لب اهيلع
 .ةيهيدبو ةيرورض يه ام دودحب

 قلغي ىنعم نم رثكأ يف لامعتسا ةدعاقل عبارلا طرشلا َّنإف هيلعو

 ةبراضتم تاريسفت 7 دع لع ةفحاؤلا ةروسلاو م ةيآلل ريسهتلا

 مالا و نل

 .ةيليحنو ةعضاوتمو ةضقانتمو

 هذه ءارجإ طئارش ىلإ نطفتلا مدع نم عبان لاكشإلا اذه :باوجلا

 اذه لثم ْنِإف نيصرو نيتم لكشب ةدعاقلا هذه طئارش انقتا اذإ ِهَّنإف ةدعاقلا

 .ةعفدنم ريثكلا اهنم فوختي يتلا ريذاحملا نم هريغو لاكشإلا

 ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق قيبطت نم مزلي هنأ يعدا اذإف

 تاللالدلا هّنأل ؛عفدنم اذه لثم ْنِإف .. . و بعالتلاو ةسولهلا روذحم مزلي

 ولو ةحيحص دعاوقو نئارقو طباوض ىلإ دنتست ةفلتخملا تالامعتسالا يف
 نأ ةروكذملا ةدعاقلا قيبطت طئارش يف هانركذ ام ىلإ ًافاضم «ةفلتخم مولع نم
 وأ ةيآلا نيب براضت الو ةروسلا وأ ةيآلا يف يلخاد ضقانت كانه نوكي ال

 .تايكحملاو ةروسلا

 دئاقع وأ ديدج هقف داجيإ روذحم هنم مزلي :ةدعاقلا قيبطت َّنأ اًمأو

 .خلا ...و ةديدج



 ىلع اهضرع نم نبال هنأ رابتعاب عفدنت ريذاحم اذكه لثم َّنإف
 اذه دعب هيلعو «ةديقعلا يف ةتباثلا لوصألا ىلعو ةيالولا ىلعو تاكحملا
 سيل اذهو ةديدج دئاقع وأ ةديدج ةعيرش وأ ديدج هقف هنم مزلي فيك ُهَّلُك

 امبر ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق متقبط اذإ :ثلاثلا نعطلا

 .تاريسفتلا هذه أطخ انل تبثيو ملعلا يتأي لبقتسملا يف

 َّنإف ةيرظن وأ ةيضرف رومأ ىلع دمّتعا اذإ |ميف نعطلا اذه متي :باوجلا
 نع ملعلا فشكيف نامز يتأيو باوصلاو أطخلل ةلباق رومالا هذه لثم

 نكمي الو ةهّدبملا رومألا ىلع دامتعالاب لاكشإلا اذه عفد نأ اَلِإ اهأطخ
 .رشبلا نونظب نآرقلا ريصم طبر

 :عبارلا نعطلا

 اهنم مزلي ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا /ةدعاقلا هذه لامعتساب

 رصعلا ةبكاومو بسانتي يذلا لكشلاب هعيدبتو نيدلا ليمجت روذحم
 اَلإو ليج دعب ًاليج نيدلا هجو نونسحيو َنولُْمْجُت مه ةنايدلا عابتأ دهاشنف
 نيذلا مه نيدلا ءاملع نأ هانعم اذهو «ةيرصع ةبكاوم ةردق هيف سيل مهنيدف

 هنوقّوسيو ةبقح لك يف ةبوغرم لاكشأ بسح نيدلاو نآرقلا ةنيط نولكشي

 .عيدبلا لامجلا اذهب سيل هسفنب وهف الإو هنوجّورُيو
 رمأ نع حماستلاو ةلفغلا ىلع ينبم لاكشإلا وأ نعطلا اذه :باوجلا

 نأ وهو نآرقلا قئاقح يفو نيدلا قئاقح يف دج مهم ةياغلل رطخو ساسح
 نآرقلا نم اهتبسنو تاىكحملا يهو نآرقلا وأ نيدلا يف ةيرورضلا رومألا

 ةيرظنلا رومألا يف مالكلا اَّنإو .كلذ يف انل مالك الو يعطقو مكحم لكشب



 تايكشلاو فلولا فومأ لتستفيد م 0

 .خلا ... ةيراهظتسا ةيرظن ةبسن نآرقلا ىلإ اهتبسن يتلا

 ينيقي لكشب ال يرظن لكشب نآرقلا نم اهل انراهظتساو ةيراهظتسا

 اهيف ناك اذإ اذه «ةيرظن رومأ اذكه ةيلوؤسم نآرقلا لّمحُت فيكف هيلعو
 اذإ هيلعو لدبت هسفن يف نآرقلا ْنأ ال ريغت نآرقلل انمهف لدبتو ريغت لماع

 ةيهيدبلا ةجيتنلا جنت ال يتلا ةيرظن رومأ اذكه ةيلوؤسم نآرقلا انلمح

 متنأ لوقيو لكشتسملا تاي هّنإف ءلصألا ىلع عرفلا دازّي الو ةيعطقلا

 الإو هيلع اهقيبطتو ةينف دعاوق لاععتسا ةطساوب هنونسحتو نآرقلا نولمجت

 مولعلا بكاوي نأ ىلع ةيلباقلا هيف سيل هْنِإف نآرقلا سفنو نحن انيلخ ول
 .خلا ... و ةينفلاو ةيملعلا ةثيدحلا ةيرصعلا

 - :لوقن نعطو لاكشإ اذكه رباد عطقن ْنأ لجأل

 هيلع يتأت ال يذلاو ميركلا نآرقلا تايآو روسل نيصرلا ريسفتلا نإ
 دمتي هريسفت ىف رستملا وكي نأ وه وكمأ هم تالاكشإو قوعط اذكف
 ىلع دمتعا اذإ درفملا رَّسَمْلا ريسفت اًمأو «ةهدبملا قئاقحلاو تايهيدبلا ىلع

 يغنبيف اهأطخ دعب [يف ملعلا فشكو ةيرظن ةجيتن ىلإ لصوو تايرظنلا
 نيدلل وأ نآرقلل رّسَمملا أطخ اَّنِإو نآرقلا يف سيل أطخلا اذه نأ ىلإ تافتلالا

 وأ ةيضرفلا رومالا ىلع داتعالاك ةيبيدب ريغ تامدقم ىلع دمتعا نأب

 نم جرختسي نأ دارأو ًاراثآ اهيلع بترو ةقيقح رّسَمَْلا اهربتعاو ةيرظنلا

 .ةئطاخلا ةيلآلا هذه ربع تاحورطأو فقاومو ّىؤر نيدلا نم وأ نآرقلا

 ةشوشم ةّيلآلاو ةلآلا تناك اذإف ةّيلآلا سفن يف أطخلا لصح اَّلِإو «هنتمو

 ةيضرفلا روصلا كل سكعت ىتلا ةآرملا يف ةلآلا يف بطعلاف ةبوطعمو ةلطاعو
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 .نيدلا قئاقحو نآرقلا قتئاقح روص اََّنَأ اهسكعت ةيرظنلاو ةيلاتحالاو

 قئاقحلاو ةرورضلا وحنب نيدلاو نآرقلا نم وح اه ندهن نأ نيف

 ةيرورض ةيعطق ةبسنب سيل ْنكلو نيدلاو نآرقلا ىلإ بسني ام نيبو ةهدبملا

 .ةيرظن ةبسنب يأ
 ةيضرفلا وأ ةيرظنلا وحنب نيدلاو نآرقلا ىلإ بسني ام نوكي هيلعو

 نوكت دقو ةبئاص نوكت دق نآرقلا ىلإ ةبسنلا ٍذَئئيحف باوصلاو أطخلل لباق

 اَّنِإو نيدلاو نآرقلا ىلإ أطخلا بستي الف أطخ كانه ناك اذإ هيلعو ةئطاخ

 بر بابرألا بر نم وهو فيك عقاولل ةقباطمو قئاقحو باوص ُهَّلُك
 هللاو نيملاعلا برل لهجلا ةبسن لمتحي أطخلاو أطنخملا لمتحي فيكو نيملاعلا

 الو ًالقع كلذ نكمي الو ًاريبك ًاولع كلذ نم هللا ىلاعتو أطخملا نع هزنم

 .انادعو الو اناهرب

 نم ال ةاورلا لبق نم ءيبجي يذلا أطخلا ريظن اذهو «ةبسنلا يف أطخلا

 يلقنلا ملعلاو لقنلا تاونق تايبلس يحولا لّمحني ال هيلعو ةكموصعملا

 يحولاب هل ةقالع ال لقنلا يف أطخلا هيلعو ءيحولا يف ال لقنلا يف ةفآلاف

 هم ققكتست'هلإف هدو: ًاعظفو .ًايرورض  لقنلا ناك اذإ ند

 روب ا

 يحولا ال لقنلاو ةبسنلا يف أطخلا َّنإف ءرخآ رمأ اذهو ءيحولا ىلإ هتبسن

 :هيئاهنلا ةجيتنلا

 ةاعارم عم تقّبُط اذإ ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق نإ
 طباوضلاو نئارقلا هيدبت وهو عبارلا طرشلا |ميسال ةمدقتملا ةعبرألا طئارشلا



 تايكختمللاو يقلولا ةفومأ نوسقتل نو و للا ف

 ةتباث ةنيصرو ةنيتم نوكتس اهَّئإف «نآرقلا ريسفت يف رّسمّا اهيلع دمتعي يتلا
 مولعلا جوضنو روطت عم لدبتلاو ريغتلا اهيلع أرطي الو ةلزلزتم ريغو
 .قمعتتو عسوتت لب ءاهيلعرثؤي ال اذه لُك رصعلا ةبكاومو

 وأ ةيرظن رمأ ىلع نيدلا وأ نآرقلا ريسفت يف رّسَْلا دمتعا ام فالخب
 ؛ةيضرف رومأ ىلع عرفلا دمتعا اذإ لصألا ىلع ديزي ال عرفلا َنإف ةيضرف

 ُْق فعضأ ةجيتنلا نوكتسو ةيرظنلا يف امان رثكأ نوكتس ةجيتنلا نأو

 .ةيرظنلا ةجيتنلا نم لاتحالا ضرف



 -:رومأ يف ةيجهنم طباوض نايب ىلع لمتشيو

 ةيالو ةمومأ جهنمب ةثالثلا ةمظنألا يف ةثوحبملا دعاوقلا طابترا :لوألا رمألا +

 .تاهباشتملا نع ًالضف تامكحملا ىلع مالسلا مهيلع تيبلا لهأ

 .تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم يف ماظنلا ةدحوزايتما :يناثلارمألا *

 .ةثالثلا ةمظنألا يف ةدحاولا ةدعاقلا لامعتسا راركت ناكمإ ىلع ليلدلا :ثلاثلارمألا «

 .ةثالث ةلدأل ركذ هيفو .مومعلا ىلع ليلدلا :عبارلارمألا «

 ماظنلا وه مكاحلاو :ثالثلا ةمظنألا دعاوقل يمرهلا لسلستلا :سماخلا رمألا *

 .قئاقحلا ماظن .ثلاثلا

 .مالكلا يف يزاجعإلا يتوصلا ماظنلا . ةيتوصلا ةربنلا ملع :سداسلارمألا +

 .نيبم نآرقو ركذ الإ وه هنإ :عباسلا رمالا +

 .رعشلا نازوأ نع نآرقلل يتوصلا نزولا جورخ :نماثلارمألا <
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 .ماع نآرقلا باطخ :عساتلا رمآلا





 ةمومأ جهنمب ّيثالثلا ةتمظنألا يف ّدثوحبملا دعاوقلا طابترا
 تامكحملا ىلع مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ديالو

 يتلا دعاوقلا نم ةدعاق َلُك يف انسفنأ ىلع هحرطن انأتف ام ٌلاؤس كانه
 دعاوق ةقالع يه ام ,يظفللا يلاعتسالا ماظنلا :لّوألا ماظنلا يف اهانثحب

 هللا ءاش نإ نيقحاللا نيماظنلا يف يتأتس يتلا دعاوقلاب لّوألا ماظنلا اذه

 ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم يف قئاقحلا ماظنو «يناعملا ماظن يأ - ىلاعت

 ؟تابماشتملا نع الضف تامكحملا

 تامكحملاو ةيالولا ةمومأ جهنم صئاصخ زربأ نم رع :باوجلا
 ةرومفللا ةيفاقلا نأ ؛وه ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يقاب نع هزيمت يتلا

 طابترا هجو نايب ىلع ةردقلا هل دحاولا يريسفتلا لصآلا وأ ةدحاولا

 ىلع بلاقو ىننعم امل ةدعاقلا نوكت دف ؛ماظن نم رثكأب ةدحاولا ةدعاقلا

 ثلاثو «يناعملا ملاع ماظن يف رخآ ىنعمو ,يظفللا يلامعتسالا ماظنلا ىوتسم

 .قئاقحلا ماظن يف

 ةلزاقلا كال ررغ قرع ةنعاض عام هناا ولا ةوقاقلل ةوكش ةيلغو

 يه ةدعاصلا ةقبطلا كلتو «نآرقلل يظفللا يلاعتسالا ماظنلا ةقبط يه

 ماظن يف ثلاث دعب اهل ةدعاقلا هذه سفنو «يناعملا ةموظنم بيكرت ةقبط

 .نآرقلا قئاقح

 - ميركلا نآرقلل ريسفتلا دعاوق يف اهيلع اندمتعا ةدعاق لك نإ مث



 تاوضبخلاو قالولا يوما نكي ا بدع طا كا ع فحمل لها

 جهنم نم فلتخت تناك  دعاوقلا كلت ةبلوقو ةجهنم لصأ يه يتلا

 .ةيرسفتلا جهانملا فالتخاب رخآ ىلإ يريسفت

 نيب طابترا دجوي له  :يعوضوملا ريسفتلا بحاص لِئُّس ول ًالثمف

 ؟ال وأ يعوضوملا ريسفتلا جهنم دعاوق

 تناك نإ ,رثكأ ال عوضوم ا ةدحو رادقمب طابترا دجوي معن :باجأ
 ال رادقملا اذهب طابترا دجويف رثكأ وأ نيتدعاق نيب عوضوملا يف ةدحو كانه

 يعوضوملا ريسفتلل نآرقلا رّسَفُم راتخي يذلا يريسفتلا جهنملا ةعيبط نأل ؛رثكأ
 .اذكه ىه

 .قباسلا لاؤسلا هيلع حرط ول نآرقلاب نآرقلا ريسفت بحاص اذكهو

 سفنب رخآ ينآرق درومب َتَنيِب ول ةدعاقلا هذه نأ :باجأل ًاضيأ
 باحصأ يف اذكهو ءالف اَّلِإو طابترا دجوي هَّنِإف اهب طبتري ام وأ اهنيوانع

 .ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا

 يفضُنو ًايئاقلت كبس رَّطوُت ريسفتلا دعاوق رّْطَأو بلاوق َّنِإ :باوجلا
 .رّسَلا هراتخي يذلا يريسفتلا جهنملا دعاوق ىلع اهلالظب

 تاعوضوم نيب ماظنلا ةدحو هيف ظحلي ةيالولا ةمومأ جهنمف هيلعو

 اذهب ًالكش انل مسرت ثيحب رواحمو ةدمعأ اهيف ةموظنم ةدحو يأ «ةفلتخ

 نوكي ريسفت اذكه لثمو .تامكحملا ىلع ةيالولل ةمومألا جهنم نم طمنلا

 ىه ةطسوتملا تاقبطلاو «قئاقحلا ىه ايلُعلا ةقبطلاف تاقبط ًايئاقلت هل

 .ظافلآلاو ليزنتلا ىه ةّيلفسلا تاقبطلاو «يناعملا

 يذلا نآرقلا ريسفتل تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم َّنأ ىلإ ًافاضم
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 ءاوس ؛ينيوكت يدوجو فدارتو ةدحو يأ طقف ماظن ةدحو دوجوب زيمتي

 ال وأ يلقعلا وأ يظفللا فدارتلا دجو

 فدارتلا ةدحو تائحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم يف انيفكيو

 يدوجو ماظنو ةيدوجو ةبسنو ةدحو ينعي يذلا ينيوكتلا يدوجولا

 نأ الإ رهاظلا حطس يف ةئيابتم دعاوق اهل تاقلحلا هذه تناك ْنإو دحوم

 «تمعنو اهبف اهانفشتكا ْنإف ءاهنيب ايف ةطبار ًاروسجو ًاذفاونو ًاباوبأ اهنيب
 .ًايئاقلت انيلع رركتي ائاد كلذلو «قيرطلا لّوأ يفانلز الفاّلإو

 ًالثمف ءاهرسفتو اهل ءيطوتو ىرخألا ةدعاقلل حقتت ةدعاق لك نإ
 «نآرقلا زاجعإ ةدعاقب طبترت ؛[ءيش لكل نايبت] هيف نآرقلا ْنإ) :ةدعاق

 حطس هل نآرقلا نأ - : ةّدعاق يهو ىرخأأ ةدعاقب نيتدعاقلا نيتاه طابتراو

 .رهاظو

 جهنم ريسفت يف ةلمعتسم ةدعاق ّلُك نإ :لوقن ْنَأ اننكمي ةقدلابو
 تل ا ل ا ل ل

 مو يذلا بطقلاو روحملا يه نآرقلا تاكحم ْنإف تاكحملاو ةمومألا
 3 نآرقلا تاكحم أ اى .نآرقلا تاكحلمل 1 ةيالولا نوكتف «ةيالولا

 .نآرقلا تاهماشتمل

 ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم وهو راتخملا جهنملا اذه ريمي يذلا ًاضيأ

 نيبيو اهّرَقي لب ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا دنفي ال هنأ وه تائحملا

 «ةنميهملا يه تسيل اّئَأو اهتيدودحم نيِبُي تقولا سفن يف هنأ الإ ءاهترورض
 ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم وه مظانلاو نميِهلا يريسفتلا جهنملا اَّنإو
 جهانملا ىقاب:تايعتتماو ليفت: مدغ يف سلا: لعلو م امك  تامكحملا
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 ياي هيو بي ينام

 .عوضوملا ةدحو جهنم ءانبل ةيالولاو ةمومألا جهنم ةرياغمو «ماظنلا

 .عوضوملا ةدحو نم بعصأ ةمومألا جهنم يف هتيزكرمو ماظنلا ةدحوو

 .ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا يقاب يف ىنعملا ةدحو نمو



 يناثلارمألا

 تامكحملا ىلع 5يالولا ّدمومأ جهنم يف ماظنلا ةدحوزايتما

 ريثأتلا وه دوجولا يف ماظنلا ةدحول ةزيمملا تامالعلا مهأ دحأ

 لااا فو اوتو و فارالا عار _.انووراوب فرات رك الا

 هيف روغلا لهسلاب سيل هناو تاكحملاو ةيالولا ةمومأ جهنم :م ةيوعص ىلع

 يف لوخدلا وه يذلا قفتلاو قمعلا نع الضف  ةطاحإلا ىنعمب

 رواحملاو ناكرألا ىلع ءاكتإلا نود ليصافتلا ليصافتو ليصافتلا

 ناكمب ةبوعصلا نم هّنِإَف  هنع ىهنم (قٌّمعتلا) وهو ةيساسألا لصافملاو
 ْى رخألا دعاوقلا اهعبتتو ةثالثلا ةمظنألا ىلع ةدحاو ةدعاق حاتفنا

 ال 0 سس د

 ماظن رّسَمما جهتنا َنإف رّسَمْلا قتاع ىلع اهدهجو اهلقث لهاكب ىَْلُي ٍلئنيح 5
 عبتا ْنِإ ة م

 . -ىلاعت هللا نوعب  ماظنو ةدعاق لكل ةعبتملا ةحيحصلا نيزاوملاو طباوضلا

 ا ا وا سو لا

 هل ميركلا نآرقلا َّنإف ةيريسفتلا جهانملا يقاب نود ةيوه ةدحو نآرقلل نأ

 نأ ع لدي انهو كانا و: ووش. هل تاك ناو. نارق ه1: وهو دكا ةنوق

 رخآلا ضعبلا عم اهضعب نيب ريسفتلا لوصأو دعاوقلا نيب ًاطابترا كانه
 ديعص لعو ظفللا ديعص لع دوجو ةيريسفت ةدعاقو لصأ لكل نأو

 .قئاقحلا ديعص ىلعو ىنعملا



 تيكا و ةنالولا دونا ريوق جك داما تو ع ا.

 :ةثالثلا ةمظنألا ديعص ىلع ىوتسم اهل لوزنلا بابسأ ىّتح :تلق ْنإ

 -اهعضوم يف اهثحب متيس امك لوزنلا بابسأ ةدعاق َّنِإف معن :تلق
 نآرقلا يف يظفللا لامعتسالا ماظن ديعص ىلع اهب صاخ يريسفت جهنم اهل

 يف هيف تلزن يذلا اهعوضوم وه امو ةيآلا هذه لوزن ببس وه ام هنأو
 د هيلعو خلا ... تالماعملا وأ موصلا وأ ةاكزلا وأ سمخلا وأ ةالصلا

 .ةيآلا راهظتسا يف ةرثؤم ةنيرق لوزنلا ببس

 ىنعملا ماظن ىوتسم ىلع لوزنلا بابسأ ةدعاق ريسفت نكمي اذكهو

 ليللاو ءرمقلاو سمشلا ىرجم يرجي نآرقلا نأ تب تاياور كانه ّنأو

 ابأ ٌتلأس - :لاق راسي نب ليضفلا ةياور يف كلذ َدَرَو (ى ء.راهنلاو

 هيف امو نطبو ٌرْهَظ اهلو الإ ةيآ نآرقلا يف اما :ةياورلا هذه نع بانر فعج

 ؟نطَبو ٌرهظ اهل: نييك وف اراد
 ايك يرمي ٌدْعَب نكي ل ام هنمو «ىضم ام هنم هُليوأت هنطبو ؛هّرهَظ لاق

 ةلبوأت ملعب امو إ» ىلاعت هللا لاق عقو ٌءيش هنم ءاج املك ءرمقلاو سمشلا يرجت

 .اهريغو "''هُمَلْعَت نحن 4 ملهلا يف نوخسأَرلاو هللا الإ

 لك ىلع ةيلوزن تاقيبطت هل نآرقلا يناعم يلكلا ماعلا بلاقلاف هيلعو /
 دحاو لك نأو .22#تيبلا لهأ تانايب كلذ ل تراشأو .ممألا نم ِةَّمأ

 .نامز لك نوناق هيف نآرقلا نإف «نآرقلا يف ىَّمسُم م ىنعملا اذبم رشبلا نم

 لك دورمنو نوعرف نم مهريغو نيدرمتملاو ةاغطلا عاضوأو لاوحأ نايب هيفو
 ناو

 رسفت ؟ا/ح 45ص 237ج «راونألا راحب ؟١١7ص كج «تاجردلا رئاصب 2000

 .0ح «8 5ص «.١ج «ىيشايعلا



 00000 ىيجهتم طباوض نايب :نماثلا لصفلا

 لك يف قبطني ميركلا نآرقلا يف مهتاّيوهو رشبلا رهاوظل حسملا نإ
 سمشلا ىرجم يرجي نآرقلا نأ يناعم دحأ اذهو ءدرف درف لك ىلع نامز

 بابسأ ةدعاق ىلع هقيبطت نكمي ينعملا اذه سفنو .راهنلاو ليللاو رمقلاو

 ءماع لك لزني لاز ال نآرقلا َّنأو قئاقحلا ماظن ىوتسم ىلع لوزنلا

 ةيريسفتلا جهانملا يقاب ىلع لهسلاب سيل بلطم اذكه لثم ليصحتو

 .تاهباشنملا نع ًالضف تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم ريغ ىرخألا

 هيف نآرقلا لاز ال يأ و ةكلملا لزم ىلاعت هلوق ًالثمف

 اهيف يأ قرفُي ىنعمو ' 74 ميكح رث أ يك قرف اهف» :ىلاعت هلوقك لزنت
 0 نم حوزلا ةكيلملا لزب ىلاعت هلوق وأ «رارمتسا
 نووي كلو هتوأل وح ةنولي باكل مها نا :ىلاعت هلوق وأ "”4 هداّبع
 ةردقب نأ دارملا (َّنإو ةيتوصلا ةوالتلا «ةوالتلا نم دارملا ّسيِلو 6

 .يهلإ ينايحو ليزنتب نامز لك يف اهدروم يف ةيآ لك لزنُي نأ ظاموصعملا

 ثحب يف ًالصفم قأيسو «لزني ةنس لك يف نآرقلاو «لزنت نآلا ةيآلا نوكتف

 هللا لوسر نمز يف تارم ةَّدِع لزنت دق ةدحاولا ةيآلا َّنأ ىلإ لوزنلا بابسأ
 ةيآلا سفن لزتت تنيك هل وه لوزتلا نتعم يف لؤاتلا ىقيرو كدت

 فيكف ُهيقَيهْللا لوسر ىلع تلزنت ةدحاولا ةيآلا ظافلأ َّنأ ًالع تارم ةَّدِع

 رينا ذؤونم ف ةلقمللا لوصول اللا نتج لوا زتج ةظنناوب ةيآلا يفت لت

 .لوزنلا ىنعم وه اذهف «ةيآلا سفنب

 )١( ةيآلا :ردقلا ةروس 6.

 .6 ةيآلا :ناخدلا ةروس (6)
 ١5. ةيآلا :لحنلا ةروس (*)
 ١7١. ةيآلا :ةرقبلا ةروس (:)



 تامكحشللاو ةنالولا ةيومأ لسقوط تا الا ةماعلا دى

 دروملا اذه يف قّبَطُت نأب ةيآلا وذهب يهلإ رمأب يتأي نأ وه لوزنلا ىنعمو

 .؟يناثلا لزنتلا ىنعم (مف هيلعو «لّوألا لزنتلا يف اذه

 مالعألا نم ةلمج هب مزتلاو لوألا لّزنتلا ىنعم سفن :باوجلا

 بابسأ دحأ ًالثمف «ةماعلا ءاملع ضعبو «هريغو انئالع نم يسلجملاك
 ىأ ىتقم تتم: قاثملا نم ةارملا سيلواد ٍناثملا ةروسب دمحلا ةروس ةيمست

 تاّرم ةَّدِع تلّزنت اهنأ يأ دحاوب سيل ام يأ يناثملا نم دارملا نأ وه- -نيترم

 .اهيناعمو اهظافلأ سفنب

 ؟كلذ نم ةمكحلا هجو وه مف هيلعو
 لّوألا مكاحلا َّنأو «ةيئاضق ةطلس هيفو تاعيرشت هيف نآرقلا َّنأ مّدقت

 لوسر وه ىلاعت هللا دعب يملإلا عيرشتلا اذه قبطي يذلاو ىلاعت هللا وه

 .يرشب ىرخأو يهلإ ةرات قيبطتلا نوكيف هيه

 رازدكالا لع.تلد انإف ةمدقملا ةيارقلا :تانآلا لذات نمو
 ةدعاقل قئاقحلا يناعم وهو ثلاثلا ماظنلا يناعم دحأ وه يذلا لوزنلاب

 .لوزنلا بابسأ

 ىلاعت هلل يهو ىلوأ ةيمكاح دوجو اهانعم لوزنلا بابسأ ّنإف هيلعو
 ةيمكاح َّنإف ال ةمثألاو 3ك نينمؤملا ريمأو ةيمركألا لوسرلا ةلود يف
 لوسر مكحو *'”هللاالإ م حلا نإ ناكمو نامز لك يف يه ىلاعت هللا

 .هضرأ يف ىلاعت هللا ةفيلخ ناونعب مكحي ةييهنكلو ىلاعت هللا محك يدع

 .ليزنتلا ىنعم وه اذهو

 )١( ةيآلا :ماعنألا ةروس /01.
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 وه ىلاعت هللا دعب يناثلا مكاحلاو ءاهلزنُي يأ تايآلا قّبطُي ىلاعت هللا َنذِإ

 نوكي ٍذئتيحو - 0 ةمئألا يقاب مث 32 نينمؤملا ريمأ مث يللا لوسر
 مالكلا يتأيسو قئاقحلا ماظن يف كلذكو يناعملا ماظن يف بناج هل ليزنتلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هلحم يف ًالصفم هلوح

 دعاوقلاو ثالثلا ةمظنألا ىلع ةدحاولا ةدعاقلا حاتفنا 3 :ةصالخلا

 ًالخادتم ًاكئاش ًاعوضوم حبصي هنأل : اينملا دو سد ىرعألا

 .اهتيفيكو طابترالا طويخ نايب يف دهجلاو تقولا ديزم لذب ىلإ جاتحي





 كثلاثلارمألا

 ةدحاولا ةدعاقلا لامعتساراركت ناكمإ ىلع ليلدلا
 يدالثلا ممظنالا يف

 هيرمأ ينقل تايعادتو صئاصخو تازيمم مهأ نمي نأ مّدقت

 جهنم نأ وه ىرخأألا ةيريسفتلا جهانملا يقاب ىلع تاىحملاو ةيالولا

 ماظنلا و «يظفللا يلامعتسالا ماظنلا ؛ةمظنأ ةثالث هيف ةيالولاو ةمومألا

 رّسَممل نأ اَمأ ءاهنيب ايف دعاوقلا طابترا نايبو .يقئاقحلا ماطنلاو «يونعملا

 تامولعم ديصر ىلإ عجرت رخآ ثحب كاذف ال وأ فشتكي ْنأ عاطتسا

 .ةيملعلا هتاربخ مكارتو

 ةدعاق لك يف ةمظنألا نيب ةكرتشم هداج كانا ديجرت اذ ندلتو

 ةدحولا كلت نكت مل ْنإو دحاو زكرم ىلإو موي فوس لكلا ْنإف ةدعاق

 2 ف ةدحاولا ةدعاقلا قيبطت نم مزلي الو ,ىنعم ةدحو الو عوضوم ةدحو

 .ىنعملا يف ينفانتو تفاهم يأ ةثالثلا ةمظنألا

 عبارلارمألا

 يظفللا لامعتسالا وهو  :لّوألا ماظنلا ىلإ ةبسنلاب اّمأ :لوألا ليلدلا

 .ةدعاق قيبطتب صتخم ريغف نبم برع وهف

 لمشي اَّنإو يبرعلاب صاصتتخا هل سيل هّنإَف يناعملا ماظن :يناثلا ليلدلا



 تايكحعلاو :نالولا فففأ ناسا وصوم اواو يو ول م1

 ةغلو ناسنإ قولي ا رصختم ليلا لي ةلرتنكو يناسنإ ماظن هل لب «يبررعلا ريغ
 اَّنإو ناسنإلا ملاع ىلع ًارصتقم سيل يناعملا ملاع ماظنو :ةصاخ ةيناسنإ
 دهده لا يف اى ناويحلا ملاوعو ةكتالملا ملاعو نجلا ملاعك ىرخا ملاوع لمشي

 .حاورألا ملاع تاقولخم نم يناعملا ضعب كردت اَّنإف خلا ... ةلمنلاو

 .تاقولخملا لكل ماع ناعملا ملاعك وهف نآرقلا قئاقح ثلاثلا ماظنلا اذكهو

 كانه ناك نإو «نيلقتثلا ريغل ينأرقلا باطخلا مومع :ثلاثلا ليلدلا

 صتخم ينآرقلا ٌباطخلا نأ مهوتو رمألا هيلع هبتشا هلعل نيرسفملا ضعب

 .قئالخلا عيمج ٌمعت ةينآ رقلا تاباطخلا نأ لاحلاو قئالخلا ضعبب

 اّمأ «ةكئالملاو نجلاو سنإلاب ٌصتخي ةيبرعلا ةغللاب باطخلا «معن

 ىهف ىنآرقلا باطخلا تاجرد نم ةجرد هذهف قئاقحلا وأ ىناعملاب باطخلا

 0 .تاقولخملا ءاحنأ ةفاك معي نيدلا َّنأو «نيلقثلاب ةصتخم تسيل

 اشي ماخوا اننلا ناواغب هاهنا ويدلا نأ لإ نافذ
 ةدلاخلا ةقالعلا لثمي دو تآشنلا لك معي نيدلا هاوية رشكلا اهنا خزربلا

 ال مآ ةينيوكت ةقالعلا تناك اءوس قولخملاو قلاخلا نيب

 ةةقكءركألا يبنلا هب ّررَب يذلا نيدلا نأ نم نويناملعلا همّهوت اك ال

 .ضرألا يف ةئيعم نورقب صنم

 لكل ماع دئاقعو ناكرأك نينا نإ ”ةرضاوج ع نيدلاف هيلعو

 ناو نيلقثلب ًاصتخم سيل ناو اك «ىرخأ نود ةاشنب صتخي الو تآشنلا

 َنإ# د ' و "4 ضرألاو تاواحسلا يفي نم مس هلو » ةقلخلا ملاوع لك لمشي

 0و ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(
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 لك نإ و "4 هدْمَح 2 يسال ءيش نم نإوا» و ٠ ماسلا للا دنع َندلا
 . 7 دبع نمْحَرلا ين 2 ضْرالاو ٍتاواَمّسلا يف نم

 لإ نابشا انك ق قئالخلا لك ةنيادم 0 نيدلا موي كلام ىلاعت هللاو

 ءامسلاو ضرألا لهأل هللا مكح َّنِإ) هبطخ ضعب يف دع 2 نينمّؤملا ريمأ كلذ

 .«دحاول

 ظاحلب يه ةرخآلاو خزربلاو ايندلا ين ٌدحاو ىلاعت هللا مكحف هيلعو

 يف ليلقلاو نيدلا وه ميركلا نآرقلا يف بلاغلا نإ تيفو:دحاو نيدلا

 ةعرش يكس نم لكل يب

 :تاباطخملا نم عاونأ ةثالث هيف نآرقلا 55-0

 .يلامعتسا ىظفل باطخ- ١

 .يناعم باطخ-؟

 قئاقح باطخ

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس 19.

 ) )6ةيآلا :ميرم ةروس 97.

 ةيآلا :ةدئاملا ةروس (؟) 5/4 .

 ):( ةيآلا ةدئاملا ةروس 5/4 .





 وه مكاحلاو_ثالثلا ّممظنألا دعاوقل يمرهلا لسلستلا

 قئاقحلا ماظن_كثلاثلا ماظنلا

 هللا دمحب انلصو  ةيريسفتلا دعاوقلا يف ماقملا هب لاط دق ثحب دعب

 :يهو ٍيناهرب لكشبو ةريطخلاو ةمهم ا ةجيتنلا هذه ىلإ ىلاعت

 بسح ثلاثلا ماظنلا يهو  ميركلا نآرقلا قئاقح ماظن دعاوق نإ

 نم ًاماكحإ دشأ ميركلا نآرقلا يناعم دعاوقو «نآرقلا يناعم دعاوقةبتر يف

 نآرقلل يظفللا لامعتسالا دعاوق يأ نآرقلا ظافلأ دعاوق يف ةبتر مكحملا

 :ةدِع ووجول

 .هباشتملا ىلع مكحملا ميكحت ةدعاق :لّوألا هجولا

 .مكحملا ىلع ًاماكحإ دشألا ميكحت ةدعاق :يناثلا هجولا

 .فعضألا ىلع ىوقألا ةنيرقلا وذ ميدقت ةدعاق :ثلاثلا هجولا

 .اهريغو

 ىرخألا سرادملا ةيقب نع كت يبلا لهأ ةسردم تزيمت دقو
 دعاوقلا هذهو ميركلا نآرقلا يف قئاقحلا دوجو ماظن دعاوقب اهصاصتخاب

 سرادملا ةّيقب نكلو .دعاوقلا لوصأو رواحم اهنأو اهباب 2تيبلا لهأ حتف
 - نآرقلا قئاقح  ثلاثلا ماظنلا دعاوق ةعومجم اهنع ٌبِّيغُم ىرخالا



 ةافكملاو ةفالؤلا يوما 1و نتا م ا ا و ع ا 0

 انيهتو كيلا لغأ ةينردس ريغ] ىرخأالا!ةيريبستلا ههانملا كالثنرضتقتو
 ىلع [تابباشتملا نع ًالضف تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ راتخملا يريسفتلا
 مضن وأ «يظفللا يلامعتسالا وهو لّوألا ماظنلا يف ريسفتلا دعاوق ةعومجم

 دعاوق ةعومجم ٍناثلا ماظنلا اهاصقأو لاوحألا نسحأ يف لّوألا ماظنلا ىلإ

 ماظن يأ_ثلاثلا ماظنلل ةبسنلاب دعاوق ةعومجم ظاحلب امأو يناعملا ريسفتلا

 يرسفم ىدل ىرخألا ةيريسفتلا جهانملا هتبّيغ دقف - نآرقلا يف قئاقحلا

 يملإلا ينايحولا نيعملا كلذ نم لهنلا نم ةيتسللا | ركرجحو هي هو ةفاعلا

 تاصتخم نم وه يذلا نآرقلا قئاقح ماظن وهو لطابلا هبتأي ال يذلا

 تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ يريسفتلا انجهنمو «هب:تيبلا لهأ ةسردم

 ادهن ةمهه ةيريشفت ةمحلت لإ ركوت ةوملا ودهو «تاباغشللا نع ذلضف
 8ك تيبلا لهأ هب يصوي يذلا ريسفتلا جهنم يف قيمع يجهنم فالتخاو

 .ىرخألا ةيريسفتلا جهانملاو سرادملا عم

 - تامكحملا ريسفت يف ةيالولا ةمومأ - ًاقباس انّيِب امك راتخملا انجهنمو

 بطق تبيبلا لهأ انتيالو لعج هللا ّنِإ» ة2.قداصلا مامإلا هنّيب يذلا وه

 .طقف ةيوغلو ةيونعم دعاوق نايب طقف تسيل ةيالولا نم دارملاو '”«نآرقلا

 .ينيوكتلا نايكلاو ةقيقحلا يه لصألاب اهب داري ةيالولا اَّنِإو
 تامكحملا ريسفت يف ةيزكرملا ّنأب خراص ءادن كرابملا ثيدحلا اذهو

 انل مسريو ةينيوكت قئاقحب يأ ةيالولاب الإ متي ال تاهياشتملا نع ًالضف

 :يلاتلاك نآرقلا ريسفت دعاوق نم ثالثلا تاعومجملا نيب ةبسنلاو ةقالعلا

 ةباثمب يهو يظفللا يلاععتسالا ماظنلا دعاوق :ىلوألا ةعومجملا

 .8ح // ص .١ج يشايعلا ريسفت )١(
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 .نآرقلل يناثلا لوزنلا نم ةلزانلا بتارملا

 ةدعاصلا َةَجَرَدلا ةباثمب يهو  ٍناعملا ماظن دعاوق :ةيناثلا ةعومجملا

 لوألا لوزنلا ةباثمب يهو نآرقلا قئاقح دعاوق :ةثلاثلا ةعومجملا

 اي باو

 0 ا

 0 ا

 .باجيإلاب :باوجلا ؟هباشتملا ىلع مكحملا نومّكَحُي نورسفملا سيلوأ

 ؟ كسلا لع, مك اماكن دضألا نأب ةوتضتت ةورستلا نسيلوأ
 معن :باوحلا

 يذلا نآرقلا زكرمو بطق يه ريسفتلاو راهظتسالا يف دعاوق ٍهذهو

 ا

 مو ماو لال راق ا ني بو نش

 .يظفللا لامعتسالا لّوألا ماظنلا دعاوق ىلع ةنميه دشأ هرودب

 .ةيريسفتلا ةجهنملا يف ًادج ةمهم ةيلداعم ةيعانص ةجيتن وذهو

 مّكحملا وه  يظفللا لامعتسالا  لّوألا ماظنلا َّنِإ :لئاق لوقي دق
 قيرط اذهو  ثلاثلا ماظنلا  قئاقحلا ماظنل لصوملا رسجلا وهو ًارخآو ًالوأ

 متلقو متسكع فيكف هيلعو .ةّظئموصعملا ريغل قئاقحلا ىلإ لوصولا
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 ؟ِمّكَحْْلاو رادملا يه قئاقحلا

 نم لوصألا ملعو ةغالبلا ملع يف ثِحْب ام ريظن ضارتعالا اذهو
 وأ سكعلا وأ ةيلامعتسالا ةلالدلا ىلع ةمّكحملا يه ةيميهفتلا ةلالدلا له َّنأ

 .خلا ... و سكعلا وأ ةيدجلا ةلالدلا ىلع ةمكحملا يه ةيميهفتلا

 ربع نوكي ةّيدجلا ةلالدلا ىلإ قيرطلا نإ :هّلَم يف انّيَب مك حيحصلاو
 ال ةيدج مث ةيميهفت مث ةيلاعتسا - :يأ «ةيلاعتسالاو ةيميهفتلا ةلالدلا

 اهنم دحاو لك يفو «ينإ قيرط وهو تابثإلا ةلحرم يف اذه سكعلا
 - :لاقي انه كلذك «تاقبط

 ماظن دعاوقو «ةيلامعتسالا ةلالدلا ةباثمب يظفللا لامعتسالا دعاوق َّنِإ
 ماظن دعاوقو «ةلزانلا ةيدجلا وأ ةيميهفتلا ةلالدلا ةباثمب نآرقلل يناعملا

 .ةيئاهنلا ةّيدجلا ةلالدلا ةلزمب نآرقلا قئاقح

 دعاوق نأ يأ حيحصلا وه سكعلا َنأ رّرقُي دق :ضارتعالا ةصالخ

 ماظن دعاوق ىلع مّكَحُت يناعملاو «يناعملا ىلع مّكَحَت يتلا يه يلامعتسالا ماظنلا

 .قئاقحلا

 ةبوجأب هقفلا لوصأو ةغالبلا يملع يف :ضارتعالا اذه نع بيجأ
 .تابثإلا ماقمو توبثلا ماقم يف ملكتملا يتهج نيب ٌقرف كانه اهدافم َةَّدع

 ةلالدلا مث «ةيلامعتسالا ةلالدلاب أدتبي ملكتملا نإف «تابثإلا ماقم يف هّنإف

 .قئاقحلا مث يناعملا مث ظافلألا يأ ةّيّدحلا مث «ةيميهفتلا

 امو هنهذ يف ام لصوي ْنأ لجأل ملكتملا َّنِإف :توبثلا ماقم يف اّمأو
 «ةيعقاولا كلت نع ناعم هدنع لكشتتف رخآلا فرطلا ىلإ ةيعقاو نم هيدل
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 يف ءادتبالا نوكي هيلعو «ظافلألا وحن عفدت ةلاحلا هذه لثم يف يناعملا َنإف
 مث ٍناعملل ةسكعنم روص ياعم مث تايعقاولا مث قئاقحلاب توبثلا ماقم

 .ظافلألا

 .ةقيقحلا لك وه سيل هنأ الإ ديدسو حيحص باوجلا اذه َّنِإ :هيفو
 ةكربب يأ ظافلألاب اَّلِإ يناعملا ىلإ انل قيرط ال ًاعطق ةيتابثإلا ةهجلا يف َهَّنإف

 لوصو ال هنأ اى «يناعملا ماظن ىلإ لصن يظفللا يلامعتسالا ماظنلا دعاوق
 ءطقف تابثإلا ملاع يف اذه لثم نإف «يناعملاب الإ نآرقلا قئاقح دعاوقل

 .سكعلاب امّنِإو توبثلا ملاع يف كلذك رمألا ّسيلو

 دودح يف تابثإلا سوق نع توبثلا سوف فالتخا يف ةرمثلاف هيلعو

 تناك ول ايف قرفلا رهظيو «يتوشلا ال طقف يتابثإلا ليلدلا ةنميهو ةرطيس
 .يدجلا دارملا يف تباوث انيدل

 ةّيذج مث ةيميهفت مث ةيلاعتسا مث ةيظفل نئارق كانه َّنأ ًاقباس انركذو
 - ةّصاخ نئارق نيبلا يف نكي ملاذإ |هيف اهيلع َلّوَعُي اهَّنِإ ةيلامعتسالا نئارقلاو
 ديدحت يف ةيلامعتسالا ىلع ةمدقم ةيميهفتلا ةنيرقلا نأل  ةيميهفت ةنيرق يأ
 ةيلامعتسالا ةلالدلا نم صّلختسم يميهفتلا ىنعملا َّنأل ؛يميهفتلا دارملا
 ةنيرقلاف .لامعتسالاب قيرطلا رصحناو ةيميهفت ةنيرق نيبلا يف نكي مل اذإ اهيف
 ثيح «ةيميهفتلا زارحإل يلمعلا لصألاك ةيلامعتسالا ىلع ةمدقم ةيميهفتلا
 ١ .لصأ الو صاخ ليلدال

 .ةمّدَقُم اَّئإَف ةصاخ ةيميهفت ةنيرق كانه تناك اذإ اّمأ

 يدجلا دارملا فاشكتسا يف َلَّوَعُي (َّنِإ ةّيدجلا نئارقلا يف مالكلا كلذك
 ول اَلإو .دجلا ىلع ةنيرق كانه نكي مل اذإ ةيميهفتلا نئارقلاو ةلالدلا ىلع
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 .ةمَّدَقُم ىهف دجلا ىلع ةصاخ ةنيرق كانه تناك

 ةلالدلا ةباثمب يهو ٌةمدقم ةيميهفتلا ةلالدلا َّنأ حضتي اذه نمو
 هنأ ميهفتلا يف لصألاو .دجلا ىلإ لصوي ميهفتلا اذكو مومعلا ىلع ةماعلا

 .دحلا نع فشاك

 ىلع ةمدقم اهَّنإف ةّيدجلا ةلالدلا ىلع ةنيرق تدجو اذإ مالكلا كلذكو

 -:نئارقلا تاقبط نيب_:لوصألا ملعو ةغالبلا ملع اورّيم دقو «ةيميهفتلا

 ؛ةّيدج ةقبطو «ةيميهفت ةقبطو «ةيلاعتسا نئارقلا نم ةقبط كانه َّنِإف
 عضو ام ريغ يف ظفللا لامعتسا ىلع ةنيرق نوكت لق ةيلامعتسالا ةنيرقلا نأل
 عضولا ىلع ةمدقم  ةيلامعتسالا ةلالدلا يأ زاجملا ةنيرق نوكتف هيلعو «هل

 هيلع دمتعُي لصألا يف يوغللا عضولا نأ عم ةيروصتلا ةلالدلا يأ يوغللا
 نكل ةيروصتلا ةيعضولا ةلالدلا مدقتل ةيلامعتسالا ةلالدلا فاشكتسا يف
 .ةيلامعتسالا ةنيرقلا تفتنا ايف

 -:تاللالد عبرأ اندنع راص انه ىلإ_نذإ

 .ةيعضو ةيروصت ةلالد-١

 .ةيلامعتسا ةلالد-"؟

 .ةيميهفت ةلالد_"”

 .ةيدج ةلالد : 

 ةفيعضلا ةلالدلا قيرط نع رصحني ةّيوقلا ةلالدلا تابثإ نوكيف
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 لامعتسالا وأ ميهفتلا ةنيرق وأ دجلا ةنيرقك يوقلا ةنيرق َمِلَع اذإ اّمأ
 لامعتسالا دعاوق ىلع لّوعي ال ٍذئنيح هّنإف ةصاخ ةنيرقب ًاتوبث يوقلا َمِلَع
 .تابثإلا يف ىتح

 يف ىّتح هنأ ضورفملا  :هيف انك يذلا عوضوملا بلص ىلإ ةدوعو
 كانه «يناعملاو يظفللا ماظنلا نم هيوخأ ىلع نميهملا وه يذلا قئاقحلا ماظن

 ٍظفل نم وأ ؛ثالث وأ نيتيآ نم اهملعتسن اننأ الإ ةمولعم تاملسسملا نم ةلمج
 .نآرقلا يف ةّيلجتم ةقيقح اهنأو تملع ردقلا ةليل ةقيقح لثم يف اك رثكأ وأ

 ةلالدلاب اهمالعتسا سيل رفاظتلا اذبب ردقلا ةليل لصأ هيلعو

 نيملسملا دنع ةقيقح تتاب ردقلا ةليل انو ةيونعملا ةلالدلا الو ةّيلامعتسالا

 - ثلاثلا ماظنلا ةلثمأ نم اثم اذهف نآرقلا عِفُرَل ردقلا هليل تعِفر ول نب

 د قئاقحلا ماظن يف دعاوقلا نأ ضورفملاو  قئاقحلا ماظن دعاوق

 .مكحم يه يتلا قئاقحلا يف انمالكو ةمّكَحُو

 - هيوخأ لع مدقملا وه قئاقحلا ماظن نإ :مدقتملا باوجلا ةصالخ

 .هتبتر يف يه يتلا نئارقلا يف ًاتابثإو ًاتوبث_ يونعملاو يظفللا





 سداسلارمألا

 «مالكلا يف يراجعولا ينوصلا ماظنلا»

 اهل تاوصألا سفن َّنأو ءيوغللا ماظنلا نع فلتخي ماظنلا اذهو
 - :ماسقأ ىلع ًاضيأ وهو صاخ ماظن

 ةيقيسوملا ةسدنه لا ملعب طبتري ام هنم

 اذلو ؛هسأرب لقتسم جلع وه يتوصلا ماظنلا ملع َّنأ حضاولا نمو
 لصي هيلاوح قولخم لك هيلإ بذجني نآرقلا أرقي امدنع ُهيكَمملا لوسر ناك

 ىلع نّلَعلاب نودعاوتي اوناكو هعامس ىلإ نوكرشملا رطضي وأ «هيلإ توصلا

 مهن الإ لوألا !مالسإلا ماّيأ ةكم يف 7 ركألا يبنلا ةوالتل ءاغصإلا مدع

 ةرالتاوعمصب ذأ ةرجمب ضعبلا مهضعب ىلع مهدهع نوثكتي ام عرس

 مظنلاب نآرقلا ةءارق ىلإ نوعمستيو مهلك نوبهذيف نآرقلل هلع يبنلا

 .نآرقلا ةمظع نع رظنلا ضغب ُةككَعيبنلا هيقلُي يذلا صاخلا يتوصلا

 نحلو ةّصاخ ةيتوص ةربن نآرقلل ِهّنَأ :اهدحأ ةديدع داعبأ هل نآرقلاو

 اذه نوصصختملا اهفشتكا ةصاخ نازوأ امو ميدل تايأب صاخ

 .ةحدئارفو ةضاخ ارارسأ اهيف نآو لاجمملا
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 ةيتوصلا ةرينلل نأ راتوألاو توصلا ملع يف نوصصختملا ركذيو
 ضارمألا نم ريثكل ةاوادمو ةجلاعم ميكحلا ركذلا تايآب صاخلا نحللاو

 كلذب اهتجلاعم متي ةيندبلا ضارمألا ىّتح لب ءاهب نيباصملل ةّيحورلا
 .ةرادجب

 ىقيسوملل عامتسالا  :اهنم ًارومأ مَّرَح سدقألا عراشلا َّنأ نيح يف

 .ةبيجع رارسأ نم ميرحتلا يف ا
 يذلا ميركلا نآرقلل رهاظلاب طيحي هنأ يعدي نأ عيطتسي نمف هيلعو

 نيتفدلاب ريبعتلا نأ ليختي الو .نآرقلا نوطب نع ًالضف «نيتفدلا نيب وه

 هنم فرتُْي ملكو ءنآلا ىلإ حتفي مل نزخم ةينيبلا هذه اَّنإو ءرصحلا نع ةيانك
 .ليزنتلا وه اذه ,يهتنت ال رهاوجو ررد هيف لازال

 عطقني نآرقلا أرقي امدنع ناك ةئننسحلا مامإلا نأ يور اذكهو

 ىلإ عامتسالل ذا نسحلا مامإلا بابب رمي نم لك سولج ةجيتن قيرطلا
 .سفنلاو حورلا ىلع اهريثأت الامل ةنيزحلا ةءارقلا كلتو توصلا كلذ

 ةليقعلا هتمعو 282 نيسحلا نب ىلع نيدباعلا نيز مامإلا اذكهو
 اهباطخ يف ةفيرشلا ةّينآرقلا تايآلا كلت تارق امدنع لت ىلع تنب بنيز

 ْذِإ ماشلاو ةفوكلا دجسم يف ةصاخلا ةيتوصلا ةربنلا وذ دا يخيرأتلا

 ريمأ اهيبأ ناسل نع ّْرمَت (ّنأك اهيلإ عامتسالل يغصتل تاوصألا تأَدَه
 .صاخلا يتوصلا مظنلا وذ 3غ نينمؤملا
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 لإ كنار فحم ] هنرم نارتو ركون ةارقلل كدألا فرحت

 ةغالبلا ءاملع لبق نم ال ظافلألا يف ركذلا ماظن نيبو ركذلا نيب قرفلا نآلا

  ًالثم ديوجتتا ءاملع نِإف ديوجتلا الو ةفسلفلا الو قطنملا الو ءابدألا الو

 ىلع زيكرتلا نم ميركلا نآرقلا ظافلأ يف ديوجتلا ملع دعاوق نع اوثحبي

 نقيمتن لع مهمتها نوبعي اّنإو ركذلا ديفُي يذلا ليترتلاو ةوالتلا ةراهم
 َسيل هنأ الإ ضيرحتلا معن وه اذه ناك ْنإو ميركلا نآرقلا ظافلأ قيونتو

 نوكي نأ وه ةدوشنملا ايلُعلا ةياغلا (َّنِإو «ماقملا يف ةاخوتملا ايلعلا ةياغلا وه
 يبنلا ةوالت تناك ًالثمف عمتسملا بلق يف ًاركذ ثِِحُت هليترت وأ نآرقلا ديوجت
 نأ ىلع نوفلاحتيو نودعاوتي اوناك نيذلا شيرق تاتع طنغمت ةيليمركألا
 مهدوعو كوكي اه قاع رتساد َّرَم امك- مهّنأ الإ كي يبنلا ةءارق ىلإ اوغصي ال

 ةيبذاج اهيف نأل ؛هتءارق ىلإ نوغصيو ققارفو ةيفخ نوتأيف مهدوهعو

 نب ديلولا وأ لهج ابأ وأ نايفس ابأ َّنأ مالسإلا خيرات انثدحي ملو ةصاخ
 ملسمل اوغصأو اوتأ مهَّنأ شيرق تاتع نم مهريغ وأ ةبيش وأ ةبتع وأ ةريغملا

 نوتأي اوناك ةييءايبنألا ديس ادع ام ةكم يف نآرقلا أرقي نيملسملا نم

 .ةكم يف هيلإ نوغصيو

 القاء بلاط 0 ا ا ع اج اا

 . هَ بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ىلإ ةدودللا مهتوادع مغر ةالصلا ين نآرقلل

 )١( ةيآلا :سي ةروس 598.
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 بذج ةيفيك ىلع ّلدت اهلحم يف ةروكذم ةريثك صصق كانه اذكهو
 ديوجتلا يف ةءارقلا كلت يف ةظئموصعملا ءادعأ ىتعأل موصعملا ةءارق

 اهنأ ال ركذ دجوتو بذجت توصلل ةصاخ ةسدنبب ةيتوصلا ةربنلل يركذلا
 ره ىلا ةيزيملا ةسقسلا عميره سرك ادموتورباع كر طجورل
 .رشبلا اهيلإ هبتني م ِهّنأ الإ ًاضيأ ةصاخ دعاوق هل ديوجتلا

 نينمؤملا ريمأ تاملك يف َدَرَو ام ىلع ءانب ِهَّنَأ  :اهدشنن ىتلا ةجيتنلاو

 ضيرعتلا ثحبم ىلع ديكأتلا نم 54 ةمئألا يقابو ذم بلاط يبأ نب يلع
 ثحبمل ةبسنلاب ثوحب نم يدبأ امو ىتش مولع نم نيزاومو دعاوق هلو
 قطنملاو بدآلاو فرصلاو وحنلاو ةغالبلا ءاملع لبق نم ضيرعتلا

 ًاًضاخ ًامامتها يلون نأ انيلعو ءًادج ليلق وهف خلا ... و ريسفتلاو لوصألاو
 نمو «هناكرأ دّيشن نأ بجيو تالالدلا يمارتو ضيرعتلا ملاع ثحبمب

 هقفلا يف ةينيدلا مولعلا نم ملع يأ يف ثحاب يأ وأ رّسَمُم يعدي نأ أطخلا

 ام وأ ملعلا كلذ يف دعاوق نم َرّرَق ام ردق ىلع هسفن ٍسبحي ْنأب هريغو

 قبط طبضنم نوكي نأ ٌدبال نآرقلا تالالد فاشكتسا نأل ؛هيلإ لصوت

 ءاملعلا َنإف اذه انموي ىلإ قحالتمو لصاوتم وهو ءدعاوقو نيزاوم
 نأ اذه ينعي الو مظنتمو لسلستمو بقاعتم لكشب ًائيشف ًائيش نوفشتكي
 لاز الو ةقيقح ا كلت نم ءزج وه (مّْنإو الك ةّيفخلا ةلالدلا ملاع لك وه كلذ

 اذه يف ةريسملا لصاونو انمامأ حوتفم فاشتكالاو لمأتلاو ثحبلا قيرط

 ىلإ تافتلالا يغبني هنأ الإ دعاوقلا ليعفتو طابضنالا دعاوق قفو بناجلا

 كللت نم ةدودع# ناد قبيح نوكت نأ نيد نيزمأ نق فن نأ بدتملا

 .عسوأو رثكأ دعاوق يرحتل بابلا حتفن نأ نيبو دعاوقلا



 رعشلا نازوأ نع نآرقلل يتوصلا نزولا جورخ
 هللا ءاش ْنِإ هلحم يف هقيقحت يتأيسو - ماقملا اذهب طبتري امل ًالامجإ ريشن

 هانملَع امو 98 :ىلاعت هلوق نم دافتسملا رعشب سيل نآرقلا َّنأ وهو - ىلاعت

 الو رعشب سيل نآرقلا َّنإف "”4 نيم ٌنآرقو الإ َوه نإ هل يبت ا امو رعشلا
 (َِّإو «ةيوغللا ماسقألا يقاب الو ةراعتسا الو ةطلاغم الو ةباطخ الو لاّيخ

 بولسأ يف دعاوق كانه نآلا ىلإو ركذلا ىنعم قيقحت يآيسو ٌركذ نآرقلا

 ... و بدألاو فرصلاو ةغالبلاو وحنلا ءاملع لبق نم فشتكت مل نآرقلا

 وه اذهو ةفشكم ريغ اهّتكلو لعفلاب ةدوجوم دعاوقلا كلت َّنأ اع خلا

 يف ىلاعت هللا ءاش نإ ًالصفم كلذ لك قأيسو .نآرقلا يف زاجعإلا رس

 هيف نآرقلا نأ وه زاجعإلا ىنعمو «نآرقلا يف يوغللا زاجعإلا ثحبم
 لين نع اوزجعي ءاهيلإ اونطفتي نأ نع رشبلل ةزجَعَمو ةزجْعُم ةرهاق دعاوق
 ىلعو .دعاوقلا هذه لثل لوصولا نع ةطاحإلاو فوقولا هدعاوقو هاده

 ةينيوكتلا ةزجعملا سيل وأ لاكشإ وأ لؤاست يتأي زاجعإلل ريسفتلا اذه

 ةلعلا ةدعاق قفو ىلع يه اَّنإو هللا ةقلخ نيوكت نيناوق نع ةجراخ
 ةانقو ليبسل نطفتلا نع زجعي رشبلا ّنأ الإ تاببسملاو بابسألاو مولعملاو

 يه يتلا لبجلا نم ةقانلا جرختو ةقانب لبجلا لِمْحَي فيك ًالثمف «ةزجعملا
 ىعست ةّيح اصعلا بالقنا كلى سوم ةزجعم اذكهو ءحلاص موق ةزجعم

 )١( ةيآلا :سي ةروس 59.
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 زجع ةزجغُم تلاز ال يهف ناويح ىلإ بطح يه يتلا اصعلا بلقنت فيكف
 تفتاي ملو فقي مل نكلو ةدوجوم ةينيوكت نيناوق يه تناك نإو اهنع رشبلا
 زاجعإلا ىنعم راص اذه ىلعو ةيقيقحلا زجاعملا هذهو ةقيقحلا هذه ىلإ رشبلا

 ال نكلو راّبج يوغل ٌءادأ اهيف دعاوق نع ةرابع وه نآرقلا يف يوغللا

 اهومدختساو اهوفشتكا ول ْذِإ رخآو لكشب رشبلا اهيلإ نطفي الو تفتلي
 ةريثك تازاجعإ هيف نآرقلا نأ حضاولا نمو «ةروس وأ ةيآ هلثمب اونأل

 يغالبلاو يوغللاو يظفللا يلاعتسالا ماظنلا ملاع ىوتسم ىلع ةريفغو
 .قئاقحلا ملاع ماظنو يناعملا ماظنو

 اهرارسأو اهيناعم ةفشتكم ريغ نآلا ىلإ نآرقلا يف ةيوغللا ةزجعملا َنْذِ
 يف مكحتت دعاوق يأو يتوصلا ماظنلا يف مكحنت يتلا دعاوقلا فشكتم ريغو

 :ةيميهفتلا ةلالدلا ماظن يف مكحتت دعاوق يأو ةيلامعتسالا ةلالدلا ماظن

 .خلا ... و ةيدجلا ةلالدلا دعاوقو

 ةنيعم ةطباض نمض طبضت مل يأ نآلا دحل فشتكم ريغ اذكو

 ةّيلامج ةيعيدب دعاوق يأو هنايب يف ميركلا نآرقلا اهلمعتسا يتلا دعاوقلا

 ظحالف ؟ميركلا نآرقلا تاليعفت نازوأ يأو .نآرقلا ظافلأ يف ةعصرم

 .صاخ ينايب وجو ةصاخ ةيتوص تامغن اهل هتايآو ميركلا نآرقلا ةروس

 دعاوق الب هنأ نآرقلا يف يوغللا زجعملا لوح انمالك نم مهني الو
 اهفاشتكا نع رشبلا زجعي نكل ةدوجوم ةغل يه اَِّإو ءالك نيزاوم البو
 يف مكحنت يتلا ةمظنألا فاشتكا لواحت ةمخض تاسارد زكارم كانهو

 ماظنلا يف ةنيعم تارفش نم ةرفش اهنال ؛كلذل تقفو ام اهنأ الإ نآرقلا نايب
 ةمحلم هذهو .ظافلألا كلت ءادأ ةيفيكو هتانايبو نآرقلا ظافلأل وصلا



 00 ا تيجهنم طباوض نايب :نماثلا لصفلا

 يأ نآرقلا لذ مه نمل الإ لاعت هلل اهطعي مل نآرقلا اهب صقمي بني

 كلتب هللا مهمّلع دقو كلذ نوملعي مهف كيا هتيب لهأ هترتعو ُةفَع ينل

 ىلإ ةرجشلا نم اصعلا بالقنا ةيفيكو نآرقلا يف اهريغو ةيوغللا تازجعملا

 .لبجلا نم ةقانلا تجرخ فيك وأ ىعست ةّيح

 نوزيمي امكف هلسرو ىلاعت هللا ءايبنأو نيموصعملا ريغ ىلإ ةبسنلاب اّمأ
 تايآلا راثآزيمت نكمي كلذك ًالامحإو ةلمجلاب اهريغ نع ةينيوكتلا ةزجعملا
 ام كلذك دعاوقو تالداعم اهلو ةدوجوم أمتح اهّتأو ينآرق زاجعإ اهيف يتلا

 لكلا اهمهفي تانايبو تالالد هيف ميركلا نآرقلا نأ ًالامجإ سملن هيف نحن

 سرادملا ىّتح لب اهب رثأتت اهنأ سحتو م رثأتت ةلزانلا تاقبطلا ىتح
 ةيبرعلا نم ةيبرعلا ةغللا دعاوق ةلمجب ّملَتو نطفت يتلا  ةّيبرغلا دهاعملاو
 عون ببسبو همأ نطب يف نينجلا ىلع نآرقلا توص ريثأت ةيفيك اوتبثأ - ءيش

 دعاوق نمض كلذ لك ناسنإلا قلت ملاعو حورلا ملاع يف تاريثأتلا نم

 لكب طيحم ينأ يعدي نأ رّسَمَذ نكمي الف هيلعو ةفشتكم ريغ ةدوجوم

 نيذلل طقف نايب هلك نآرقلا اّنإو ءاهلثمب ىتأل عاطتسا ول ذإ نآرقلا تالالد

 ءريفصو رذلا نآرقلا نسمي نينلاو ريهطتلا ةبآ باحصصألو ملعلا اوتو
 اوتوا َنذلا رودص يف تاي تال و وه لل و , "74 نورهطملا الإ هس هس الو»
 د ىذا" 74 ملهلا يف ه َنوَخِسَرلاو هللا الإ هليوأ مل امو و "744 ملعلا

 نم ةلزان تاجرد نوسملي مهَّئإف سانلا ةّيقب نم مهادع امو ةيدَمْحُح لآو

 هنم ضفخنملا فرطلاب باتكلا ليزنت ىلإ نونطفتيو نوملعيف ميركلا نآرقلا
 .باتكلا سفن ال

 )١( ةيآلا :ةعقاولاةروس 8/.

 )١( ةيآلا :توبكنعلا ةروس 59.
 )( .ا/ ةيآلا :نارمع لآ ةروس





 عساتلارمألا

 ماع نآرقلا باطخ

 ىرخأألا ةيمالسإلا سرادملاو ةفسالفلاو نيملكتملاو ءافرعلا ضعب

 ضرألا ةأشنو دحب ةدودحم نآرقلا ةوعد قفأ 93 وو بل اهل شرعا

 خزربلا الو ةكئالملا الو نجلا الو ءاهسلا ملاع لمشي الو طقف ايندلا رادو
 اباتك نيرسفملا ضعب باسح ىلع نآرقلا نوكيف خلا ... الو ةرعكلا هلو
 نآرقلا باطخ لومشب مهضعب ًاليلق عّسوت نِإو «طقف ايندلا ملاع ماظنل

 .طقف ايندلا ملاع دودحب ةكئالملاو نجلل

 ميلعت بحسب ميركلا نآرقلا َّنِإف ةحصلا نع راعو :ٌجهوت اذه َنأ الإ
 دحأ الو دوجولا ملاوع دولخب دلاخ «باتك هَّنأ كيل َتيِبلا لهأ تانايب
 لع يقتري ِهّنإف ءاسلا يف كلملا ىّتح نآرقلا رارسأ نع ينغتسي ْنأ عيطتسي

 لوسرلا وهو الأ نآرقلا بحاص ةمظع رهظت انه نمو هرارسأو نآرقلاب
 نيب عساو نوب دجويف هيلعو «تاقولخملا ةفاكل ثعُب يذلا هلم ركألا

 ةفسالفلاو نيملكتملاو ءافرعلا حرط نيبو بلطملا اذهل 2 تيبلا لهأ حرط
 لكلام ىسيع علبتأ قراضللا حس ل فول ةيمالسإلا سرادملا ضعبو

 دوصقللا اّلإو ىسيع عابتأ نييراوحلا الو ذك ىسيع سفن دوصقملا ٌسيلو
 ملاعو ضرألا دودحب ليجنإلا ةوعد قفأ نأ لاقو ةها ىسيع عبتا نم

 ةيوامسلا بتكلا يقابو ةاروتلا يف ه2 ىسوم يبنلا عابتا اذكهو «طقف ايندلا

 نم ةيهلإلا ةيوامسلا بتكلا عيمج َّنأ : 840 تيبلا لهأ تانايب يف امنيب ىرخألا



 تايكسلاو ةيالولا ةفومأ لشق ود ا يا ا

 لك اهب بطاخم يه خلا ... و نآرقلاو فحصلاو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا

 هللا نإ د 0 ايس ال مهتانايب يف َدَرَو اذلو «قئالخلا

 ام مظعأ ةاروتلا قنا نأ نم «.. نقلا بطق تيبا لأ اتيالو لعج
 .ىراصنلا مهفي وأ مهف : ان: كتخا ليجنإلا اذكو دوهيلا مهفي وأ همهف

 .ةيوامسلا فحصلاو بتكلا يقابو ل اذكهو

 )١( 79ص 2” ج يفاكلاو لح للا ص .١ج «يشايعلا ريسفت 1
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 078 ميدقت

 ك1 ]| 1 يريسفتلا انجهنمب فيرعتلا

 ا 00101010

 000001 ] ] ]زا ريسفتلا يف انجهنم :لّوألا لصفلا

 19....... تاهباشتملا نع ًالضف نآرقلا يف تامكحملا ىلع 25/تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم

 ١0 ا 0 :ةمدقملا ١.

 0 0 010 ثحبلا ةطخ

 00 "مهيركلا باتكلا يف تامكحملاو 2ِطتيبلا لهأ ةمئأ ةيالو ةمومأ ريسفت

 ا 0 ملع لك خيرات نع ةئطوت . "

 1 اا ؟ملع لك خيرات يف ضوخلا يف ةدئافلا ام

 0 0 ] ] ] ] ]ز] ]1 1 اا ااا ةصالخلا

 ا 000 ريسفتلا ملع ةيوعص .'"

 اا ]1 ]1 ]1 1 1 1 ]1 ]1 ز 1 ]| ]1]1]ز]ز]|]|]5451515151]5]1]1 5 :ءايصوألا يف نآرقلا ىنعم

 0١00 ز ز ز ز آ نآرقلا يف تامكحملاو م/تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم . ؛



 تامضكحعلاو ةنالزلا فومأ رك قل ناد ول اص وص ك7

 ا بما ارم وة سكب ةيبرعلا ةغللا ظفح يف ميركلا نآرقلا رود :يناثلارمألا

 100 نآرقلا تامكحم ريسفت يف مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنمب فيرعت .ه

 1:01 1 ] ز ز] ز]ز] ]| 8 :ةمدقم

 117111011101100 :دعاوقلا ةدحو زاينما

 ام :نيلقثلا ثيدح يف تامكحملاو 2:/طتيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنمل يضايرلا يسدنهلا مسرلا

 ©:يئابطابطلا نيسح دمحم ةمالعلا ديسلا جهنم نع ةيالولا تامكحملا ةمومأ جهنم فالتخا هجو

 10007 :نآرقلاب نآرقلا ريسفت وه يذلا هريغو

 00000  نيهاربو ةلدأ -نآرقلا ميلعت يف مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةموميق :يناثلا لصفلا

 م ةيمامإلا ةعيشلا دنع هيعارصم ىلع حوتفم داهتجالا باب :لوألا ثحبملا

 0000 ؟ داهتجالا باب حتف نم رطخت ةيمالسإلا بهاذملا اذامت :يناثلا ثحبملا

 7.... .. نيبو مالسلا هيلع قداصلا محم نب رفعج مامإلا هقف نيب ةنراقم :ثلاثلا ثحيملا

 0000 نآرقلا ميلعت يف 2/تيبلا لهأ ةموميق ىلع نيهاربلاو ةلدألا :عبارلا ثحبملا

 0001 1 ] ] ]ز ] ] ز]ز ز]ز ز]ز]ز :يملعلا يراضحلا يخيرأتلا ناهربلا :لوألا ليثدلا

 0 ا 010101: :يوامس يبيع باتك نآرقلا :يناثلا ليلدلا

 85 ... :نومضملا ةّيناهرب مأ اهّدنَس ةياورلا ةّيجح يف ربتعملا له-١

 1 : يهلإ ملعم ىلإ نآرقلا جايتحا ىلع ةلادلا تاياورلا ”

 9 :ةيبرعلا ةغللا راث دنا مدع يف ّرسلا وهام"
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 00 0 ببدل :مدركلا نآرقلا لزانمو تاماقم :ثلاثلا ليلدلا

 ل :باتكلا:مأ :لّوألا ماقملا

 ا ل ا ا :نيبملا باتكلا :يناثلا ماقملا

 ارا م معا وسو ما :نونكملا باتكلا :ثلاثلا ماقملا

 ااا :باتكلا ليزنت :عبارلا ماقملا

 ا و ا ا :ظوفحم حول :سماخلا ماقملا

 0_0 .نورهطملا الإ هسمي ال :سداسلا ماقملا

 1 ع و :ميرك نآرق :عباسلا ماقملا

 ا :ثحبلا ةجيتن ص الختسا يف تالؤاست

 00000 :ةنسلاو باتكلا نيب ةيعم ةيجح رهاظلا ةيجح (عبارلا ملعملا) عبارلا ليلدلا

 000000 :عبارلا ليلدلا نومضم نايبو ةمدقملا :ًالوأ

 ان ام :عبارلا ملعملل يناهربلا نايبلا :ًايناث

 نآرقلا ريسفت جهنم باحصأ ىلع لجست يتلا تاذخاؤملا ضعب :ًاثلاث
 0 ا :نآرقلاب

 00 ااا 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 ة ة ة :عبارلا ملعملا ةرمث

 ا ريسفتلا يف جهانملاو ةيجهنملا :تلاثلا لصفلا

 00 ]1 ]ا ريسفتلا يف ةيجهنملا :لوألا ماقملا
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 ١ 812 ل لا م و مل هاو ل كا و ا ا ال زلال لد ل لع د ا :ةجهنملا عضو هيمهأ

 0 1 1 1 ا ريسفتلا ملع ثوحب يف ةيساسأ لماوع ةثالث

 0 :ةيلوصألا ثوحبلا :لّوألا لماعلا

 ا :ريسفتلا داوم ىلع رّسمُْلا عالطإ ةرفو :يناثلا لماعلا

 ا بس و نسا :لزانم و ذ نآرقلا :ثلاثلا لماعلا

 11 أ لج ال العا ول م 86 اهلل اول ملأ لو 4 6م كمال وأ هام هل 6مل عع هلق و1 وق ا أ عام ريسفتلا ملع هيادب

 اا 00000 يريسفتلا ثحبلا ةيادب

 116 ا ل ع1 10 تلا اع حتا م ألا وأو أو لوا لاول طا تست ةمومألل حيصوت

 1 ل :دئاقعلا نيبو عورفلا هقف نيب ةلصلا

 0 ا 0 ا دئاقعلاو عورفلا هقف نيب ةلصلا عون وه ام

 11 ا ا ا وام ومما همام ما هاو وأ لو و ع او ا عم ةيالولا ثحبم يف

 اا 0000 عورفلا هقف ىلع دئاقعلا ةنميه

 1 وا الجل اا عم اهتاقبطو ةنميهلاو ةمومألا جهنم قيبطت

 0 ا 0101 ةيالولا ثحب لثم ىلع

 116 8 ل ام نيلقثلا ةيعم ةدحو :يناثلا ماقملا

 0 1 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 40 2-40 نيلَقتلا ةيعم ةدحو

 اذا واس سا وقال :نآرقلا يف هللا مالك نيلقثلا ثي دح

 916 116 6 ل اا ل طاطا كالا ماعلا كاجو ال اف لما و جول مح أهل ع ع معو مع 6مم همام ماع عع مل ياو عمم هيقوفلاو ةنميهلا



 1081/2 ا ا مة ع ا ؟لزنأ امك نآرقلا عمج يذلا نم

 0 ااا :رظن تافلإ

 00 ز ]1 1ذ]ذ]ذ نآرقلاب كسمتلا مدع ىلع ةبترتملا ةيبلسلا جئاتنلا

 ا ةمومأ جهنم نيبو مئألاو هللآ,لوسرلا ةيالوو ىلاعت هللا ةيالو نيب ةقالعلا

 ١ تامكحملا ىلع ُهإئتيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم نيب نراقم ثحب :ثلاثلا ماقملا

 نع الضف نآرقلا يف تامكحملا ىلع ةقتيبلا لهأ ةمئأ ةيالو ةمومأ جهنم زاينما ثحب . ١

 13/1 مل دك للا الم هول ف ا ملل هول ج00 166 و ق1 16403 ل :هريغ نع هتاهباشتملا

 117 اا ماو د ام ا ال وا ع وحمل ادع ماو وس نورت باتكلا مأ

 1171 ا ص ا نطابلاو رهاظلا نيب ةقالعلا

 0 ا 0 0 00000010101 :تامكحملا ةمومأ ريسفت جهنمل :يناثلا ملعملا

 11 :نطايبلاو رهاظلا نيب ةقالعلا . يناثلا جهنملا تازيمم

 اا قترلاو قتفلا نيب ةقالعلا

 1/7 1 1 مار ع دا لا عاق هدا هر و 1 و د وسرد هوو هورجو نراقملا ثحبلا ةيمهأ

 ل ا ا جم م اا ا ا ا وتوك نو دق دما ةدفودنلا نوح ف اماك ؟نراقملا ثحبلاب دارملا ام

 اا الضف نآرقلا يف تامكحملا ىلع ة5تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم نيب قراوفلا

 يف تامكحملا ىلع ة0تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ ريسفت جهنم تازيمم مهأ
 0000 ا :تابباشتملا نع الضف ميركلا نآرقلا

 ااا 0 1010100000 نايبتلاو ميلعتلا يف ةموميقلا



 تايكجعللاو فلولا فوم ناطقا يب نع الاد ل ص ا 7

 00 1 ةلقتسم ةيجح ال ةيعم ةيجح نآرقلا روسو تايآ ةيجح

 ا ووو وجمل ا اسوواما سمت نجد طوقا سو يللا :نآرقلاب نآرقلا ريسفت جهنم ةركف

 000 ىرخأللا جهانملا ىلع تاذخاؤملا

 0 ا 1 ]1 ]1 1 :0نآرقلاب نآرقلا ريسفت جهنم ىلع تاذخاؤم

 7 تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم نيبو (ضيرعتلا ةدعاق) ليوأتلاو روهظلا نيب ةقالعلا

 0 ب7 ريسفتلا دعاوقو مظن :عبارلا لصفلا

 اا 1010 لوألا ماقملا

 ا لاا اسم اب راك جالسا ةماعلا ف ةمدقملا

 00 تامكحملا ىلع تيبلا لهأ ةيالو ةمومأ جهنم ريسفت دعاوقو لوصأ

 0 0 017 تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم صئاصخو تازيمم

 1 ةثالثلا ةمظنألا نيب قرفلا

 اا 1 01010010 ءامسألا . تافصلا . لاعفألا

 148 2 ا لح ا مع اع ملل ل عع أو كو لأ 6ع أل هل جم ع عقل ل ف وعو ج ل م امال 6مل هو م ل طاع و لا وامل عوام عقم :رظن تافثز

 ااا ا . ءامسألا .تافصلا . لاعفألا . :ةثالثلا ةمظنألا نيب ةقالعلا

 ا 0 لامعألا مسجت ةيرظن

 ا ]1 1 ]| ] ]1 ز]ز ]| ]1 ] ]ز ]| ]1 ]1 ]1]1]1]ز]1]1] ]1 ]| 1 :ةيرظنلا نومضم :الوأ

 ا ا 0 0 0012ب1بببب7 :ةيرظنلا كردم :ايناث



 ا 000 تاعوضوملا سرهف

 000 1 ؟ال وأ ةيرايتخا ناسنإلا لاعفأ

 0 اا 001010313 ميركلا نآرقلا يف يظفللا ماظنلا

 00 0 ميركلا نآرقلا يف يظفللا يلامعتسالا ماظنلا :يناثلا ماقملا

 000 01010 ضيرعتلا :ىلوألا ةدعاقلا

 00000 ةمدقملا

 ا ضيرعتلا

 000 02د ؟ضيرعتلا ىنعم ام

 0 ل هنت

 0 1 :ضيرعتلاو ربصلا نيب ةلصلا يه ام

 00 1 1 2ز 1 ز 1 121 1 1 1 1 0 اهتدئافو ضيرعتلا ةلالد ةيمهأ

 001 1 1 1 101 1 1 1 1 ز ]1 1 1 1ز 1 1ز1ز]ذ 1 1 :نآرقلا ريسفت ملعب اصتخم سيل ضيرعتلا

 2011 مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمامإ ةلدأ دحأ وه . ميركلا نآرقلازاجعإ نايب

 1 تيبلا لهأ ةمامإ ىلعو هتيناقحو ميركلا نآرقلا زاجعإ ىلع ثيدح يملع ناهرب

 008 ثلاثلا ماقملا

 ا 0 00000 ليوأتلاو روهظلا

 ا 00 ؟نايبسن مأ نايقالطإ نارمأ رظنلاو ةهادبلا

 ا ا 1 1 نآرقلا ءافخو ةيوشحلا

 2 11[ 01/4 01601 81 نا 6 كل لألم ل اا ها و انو مع ا ماما لال وفم ةقو ام ل 824646 هع لا نع أو هالو هاج دمحم :مجحت ال ةقيقحلا



 ا م :رهاظلاب نطابلا قرفي فيك

 0 سانلا نم ةئف ىلع اركح ليوأتلا باب يف جولولا له

 #0 :ةيبرعلا ةغللا دعاوقب هطبض نكمي ال ليوأتلا :ةراثإ

 2طظ*000 ةيدبعت ةيليوأت تاياور

 000 روهظلا ةلالد ىنعم يف ىرخأ ةيرظن

 روهظلا ملاع ماظنب ةيفخلا ةلالدلاو ليوأتلا ماظن طابترا

 12357 نآرقلل يوغللا ءادألا يف ةغللا ملع

 ا همم ينآرقلا يوغللازاجعإلاو ءادألا يف ةغللا ملع

 0 ا روثأملا ريسفتلا يف يئاورلا نايبتلا

 0000 2ياتيبلا لهأ ةسردم نيب ليوأتلا يف ةنراقملا

 21111111 ]1 ]1 1 11 --ب-ب--د9 تاينسلالا ةهفسلق ةسردم نيبو

 ا

 6 21622 1 اعل دع ل نونو د ور اال عد معمل ع



 000000 تاعوضولملا سرهف

 ل ؟ناسنإلا كاردإل ةفصوأ

 ا ا 00101012121 ببببدد ةيبرعلا ةغللا يف ةلالدلا ةيجح

 14م ممم ممم ممم همم مم ممم ممم... :ناييست نارمأ ءافكلاو حوضولا

 ااا 001001 ب ا ةيروتلا

 4 و ا طالبوا حوا قائم وبال هتوف اتوا لق رشبلل يرطف يهلإ ميلعت نايبلا

 000100 ز ز ز]ز]ز]ز ز]ز]ز ىلوألا ةدعاقلا جئاتنل صيخلت

 41 مودم يظفللا لامعتسالا ماظن دعاوق نم

 00000000000 تافتلالا ةدعاق  ةيناثلا ةدعاقلا :سماخلا لصفلا

 218 41 2 ا طا وال هلو 4 621 نأمل ل هع 6 قحال 813 قمل اق لم ا ها نمو 0 هم طل اع داو أ ل امو طا عدم تافتلالا ةدعاق

 20 4 22 2 6 ل دامك دع لاو كاف اب ل4 لل م اجو 6 موا امامنا الأ وهلال لأم مح ل ومو ما ل ركوة اع نو هال قرد أقم :ةمدقم

 0 0 0-0002 -ببب تافتلالا ةدعاق ىلع نيرسفملا بلغأ زيكرت مدع ببس

 000 1 بببب7 تافتلالا ةدعاقل ةيقيبطتلا طباوضلا

 11 ومسابح ونلاو مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةسردم يف ةرصنلاو ةرجهلا

 0 0 ب0000 ينآرقلا يصصقلا درسلا

 »10000000 قيبطتلاو ىرجلا

 1/818 منا نا جوجل اس او وعم يووم جا ا ان حمو رع :قيبطتلاو يرجلا طباض

 1 ]1 طقف يقيبطتلا بناجلا ىلع اهيف رصنقي ال تاياورلاو تايآلا

 ا 8 :قيبطتلاو . يرجلا دروم كردم



 0 ] ] ] ز ] ] ]1]ذ]1]1]1 ةيبلس راثآ نم اهيلع بترتي امو قايسلا ةدحو

 000 0 010 نييوثادحلا دنعو نآرقلا يف ةيبسنلا

 1 1 ] ز ز ز]ز]ز]ز ]ز 01 ميركلا نآرقلا يف يغالبلازاجعإلا

 اا ]| ]1]1]1]1 مالسلا هيلع رقابلا مامإلا نع ةياور

 0 ] ] ] ]] ز ] ]ز ]111 هروهظو نآرقلا نوطب رثكت ةفرعمو تافتلالا ةدعاق

 000 0 مالسلا مهيلع تيبلا لهأ تاياور يف ةينايبلا تاجلاعملا

 ال ا ا ا جمب و را دل هر عان ام اح حف لم ميركلا نآرقلا ظافلأرهاظ حطسل

 0 ا ا ةيولوألاو ةيرمآلا ماقمو يهلإلا ملعملا ماقم نيب قرفلا

 00 0 0 ةراج اي يعمساو ينعأ كايا :ةثلاثلا ةدعاقلا :سداسلا لصفلا

 0 000020-بب ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ :ةثلاثلا ةدعاقلا

 6 4/211 1 1 نا لال علا يلا 4 أ لأ وامل ا اع و ايل 3 جام لاو أ نانا لل ال اج ا كول دق ما عملا ةدعاقلا نومضم

 0 ا و هيبنث

 1 ا للا ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ ةدعاقو تافتلالا ةدعاق نيب ةنراقملا

 0 0 ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ ةدعاق ىلع ةبترتملا دئاوفلا

 0 ينايحولا صنلا ةءارق يف وحنلاو ةغالبلاو ةغللا مولع ةيمهأ

 81 د و و ا ا حلل را اعلا : هيبنث

 0 1 ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ ةدعاقل ةيقيبطتلا جذامنلاو طباوضلا

 ا ةنسلا تاهباشتم رسفت نآرقلا تامكحم



 80 1 يو ا رومألا ةبقاع ىلع ميركلا نآرقلا ديكأت

 0110 1 ا  ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا  :ةعبارلا ةدعاقلا :عباسلا لصفلا

 ا 0 0 0 ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق

 8 11 يقول ل لطفل اوفا واط وزالا لاو ج عنتاب مال نانا اون ةكاجمو ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا

 ا 8 :ةمدقم

 0001 ]| :دحاو ىنعم يف ظفللا لامعتسا :لوألا مسقلا

 هقول وم لوصألا ملع يف ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق ثحب لصأ

 0 ا 1 1 1 1 1 ز ]|| ]1 ]1 ]ز] ]| ] ]1 ]1 ]1 ]1 1]1]1]ز]ز] ]| ] ]100|1 :لوصألا ملع ةيمهأ

 010100001111 ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق يف لوصألا ءاملع ينابمو لاوقأ

 ه1٠..... 5 الوأ يناعم ةدعب طبتري ادحاو أظفل نوكي نأ نكمي يوفللا عضولا بسحب ظفللا

 اذ ]1 111 :يظفللا كرتشملا نم نيثحابلا فقوم

 ا :يونعملا كرتشملا

 65151 2 1 ا ا اا ناو 4 عم هاو ل الم 1 3 ع عال 4 6 جو هع هلال ع ل مام هام ل طمع هدمت هد... رظف تافلإ

 ا ا 0 ةلالدلا ماسقأ

 كا 1 1 1 1 1 1 | 1 1 | | 1 1 1 | 1 | | | | | | ]14[ |[ |[ |[ ]| ]| | ]| ]| ]| ]1 ذ 2 2 2 نئارقلا لوح ثحب

 0 ا ز ز ز ز ز ز ز]ز]ز] زا :هيبنت

 0 ا 1 1 2 12 2 ةدعاق تابثإ ىلع ةلدألا



 تانيضكدلاو ةنالولا قوما وينسفت هتك مدلل وف وعل ع ع لا 74

 00000 ب ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق يف ةربتعملا طئارشلا

 0ك ببدل :لوألا طرشلا ءوض ىلع ةدعاقلا جئاتن

 0 [ماه هيبنت] :ىلوألا ةجيتنلا

 ااا 0 :ةيناثلا ةجيتنلا

 016.... نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق ىلع ةيترتملا جئاتنلاو تاعرفتلا هيجح طئارش

 0 ا ديحوتلا نيبو ةهتيبلا لهأ ةيالوو تامكحملا ةمومأ جهنم نيب ةقالعلا

 0 ااا 0 00101011 ةحيحصلا تاياورلا هعابتا يفلسلا جهنملا ءاعدا

 11100 مم ممم مم مم م م م يم :ةةءاطقلا فشاك رفعج ريبكلا خيشلا يأر

 1010 ا ل : هيسنت

 ا ع ةموظنملاو ماظنلا ةدحو ىنعمب ةدحولا لامعتسا ىلع ةبترتملا ةرمثلا

 000 ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق ىلع لالدتسالا نم رخآزرط

 ا ةغللا مولع مهأ نم يبدألا دقنلا ملع

 ا ةيوامسلا بتكلا يقايو نآرقلا رادم يه مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةيالو

 0 ا ا 1 1 1 141 1 1 1 1 2 ة 00 :"يناثلا طرشلا

 0 1 1 1 :ثلاثلا طرشلا ةيمامت ىلع بترتملا رثألا وه ام

 0 0 ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاقل ةيقيبطتلا طباوضلا

 اا ا وم نآرقلا لوح رخآ ثحب

 ا ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا :يناثلا مسقلا



 1 شما سل عا ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاقل ةيقيبطتلا داوملا

 0 ااا :ةدعاقلا ةيمهأ

 أل م ةيظفللا ةيهلإلا ءامسألاب ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاقلا ةقالع

 51 وا ع عل ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا ةدعاق ىلإ ةهجوملا نوعطلا

 اا 1 1 1 1 1 000 يملعلا ثحبلاو ةمولعملا بتارملا

 0 اا 1 1 1 12 1 1 1 1 1010 :(يملعلا ليختلا) ةيملعلا ةيضرفلا

 ا ا 0000 ااا :ةيئاهنلا ةجيتنلا

 ا 1 1 1 1 1 1 1 اا نماثلا لصفلا

 00 ةثالثلا ةمظنألا يف ةثوحبملا دعاوقلا طابترا :لوألا رمألا

 هي ا تامكحملا ىلع ةيالولا ةمومأ جهنم يف ماظنلا ةدحوزايتما :يناثلارمألا

 580... ةثالثلا ةمظنألا يف ةدحاولا ةدعاقلا لامعتسا راركت ناكمإ ىلع ليلدلا :ثلاثلارمألا

 ا ا ا ز ز ز ز ز ز ز] ]| ]1]1]1ز]1]1]ذ]1]ذ]] 0 مومعلا ىلع ليلدلا :عبارلارمألا

 ل اا ا و حملا امرا ثالثلا ةمظنألا دعاوقل يمرهلا لسلستلا :سماخلارمألا

 قلل يا عا مالكلا يف يزاجعإلا يتوصلا ماظنلاو يتوصلا ةربنلا ملع :سداسلارمألا

 2 باق زج تجاوب 4 نيمو حن الوم نإ يانور مأكل امو » :عباسلا رمألا

 0 0 رعشلا نازوأ نع نآرقلل يتوصلا نزولا جورخ :نماثلارمألا

 1 ]| ] ]ااا ماع نآرقلا باطخ :عساتلارمألا


