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 نيملاعلل ةمحر ثوعبملا ىلع مالسلاو ةالصلاو «يملاعلا بر هلل دمحلا

 نيعباتلاو ءهبحصو هلآ ىلعو .هللا دبع سب دمحم نيدلا رومأ هبر نع غلبملاو

 ريدلا موي ىلإ ناسحإب مهل

 داك فيفخلا يلع خيشلا ةايح سلع يباتك دادعإ نم بيهتنا نأ دعب

 وبأ دمحم خيشلا وهو ءابجنلا هذيمالت دحأل مجرتأ نأ تمزع هتافلؤمب فيرعتلاو

 عمجأ تذخأف رصمب يعرشلا ءاضقلا ةسردم يف هيدي ىلع ذملتت يذلا ةرهز

 ةروص مسر يف اهب ةناعتسالل تالاقمو ةيملع ثاحبأو بتك نم ةيملعلا هراثآ

 تالجملا يف هتالاقم نع تحبأ انأ امنيبو .ةبصخلا هتايحل ملاعملا ةحضاو

 ةراضح ةلجمو .(دوملسملا) ةلجمو «ةيرصملا مالسإلا ءاول ةلجمك ةيمالسإلا

 ينتفقوتساف ةرهز وبأ خيشلل ىواتفلا نم زنك ىلع ترثع ةيقشمدلا مالسإلا
 ىقبت نأ نم ًالدب دحاو رفس يف اهجارخإو اهعمج ةرورض ىلإ يهابتنا تدشو
 ترسكو «ةضرألا اهترخن تيح رّيغتلاب اهقاروأ بأدب يتلا تالجملا كلت ةسيبح
 نم دب الق «ةثباعلا يديألا اهقاروأ ضعب تقّرمو «ةيوجلا لماوعلا اهقاروأ
 تءاج ىواتفلا هذه نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه ديدج نم اهرشنب اهيلع ةظفاحملا

 دئاقعلاو «ةيوبنلا ةئسلاو ميركلا نآرقلا مولع لمشت يهف تاعوضوملا ةعونتم

 .جحو .ةاكزو مايصو ةالصو ةراهط نم هعورف عيمجب هقفلاو ءراكذألاو

 ءروذنو .ءناميأو .حئابذو ءتاريمو قالطو ةحكنأو «ةيلام تالماعمو

 نأ امك .ةرصاعم اياضقو «ةحابإو رظحو «ةيعرش ةسايسو داهجو «تايانجو
 يتفي ناك امنإو «ةيهقفلا بهاذملا نم دحاو بهذم ىلع رصتقت ال ىواتفلا هذه

 ىواتفلا نم ريثك يف دمتعت يهو «بلاغلا يف حجارلا لوقلا بسحب خيشلا|
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 ةدع لمشت امنإو .دحاو دلب ىلع رصتقت ال اهنأ امك «ىعامجلا داهتجالا ىلع

 ديؤي مهضعبف ةمألا ريهامج لبق سم ًاحوتفم ًاراوح سضتتو «ةيمالسإ دالب

 ىلع بقعي مهضعبو ةيعبطم ءاطخأ نم اهيف عقو ام ححصي مهضعبو .«ىوتفلا
 هقفلاو ءهقفلا بتك يف نّودملا يرظنلا هقفلا نيب عمجت اهنأ امك ىوتفلا

 ةرصاعملا ةيمالسإلا نيناوقلا يف لثمتملاو سانلا عقاو يف قّبطملا يلمعلا

 يهف .كلذ ريغو ةيصولا نوناقو .فقولا نوناقو ةيصخشلا لاوحألا نوناقك

 .ةينوناقو ةيهقف ةورث

 ىلع اهميدقتو اهرشنب ليجعتلاو ىواتفلا هذهب ةيانعلا ىلإ يناعد ام اذه

 ةرهز وبأ خيشلا ةايحل ةلصفملا ةمجرتلاك اهيف لغتشأ ىرخأ ةيملع لامعأ ةيأ

 وه امب فتكأ مل ىواتفلا هذهب ةيانعلا ىلع تمزع املو .هتافلؤمب فيرعتلاو

 لك نع ثحبلا يف يدهج ىراصق تلذب امنإو ءاهنع تاروصم نم يدل دوجوم

 دلب ىلإ دلب نمو «ةبتكم ىلإ ةبتكم س تلقتناف ىواتفلا نم خيشلا ىلإ بسني ام

 ىواتفلا عمج يف ءاملعلا هلذب يذلا دهجلا كلذ ذئنيح تكردأو .ىوتف )١١55(

 ماق يذلا (هال59) يلوستلا ميهاربإ قاحسإ يبأ يضاقلا لاثمأ سيرخآ ءاملعل

 يف يكلاملا بهذملا ءاملع ىواتف عمجب ماق يذلا (ه5١4) يسيرشنولا. دمحأ

 ايقيرفأ ءاملع ىواتف نع برغملا عماجلاو برعملا رايعملا» هامس باتك

 يف لمحتلاو ربصلا بلطتي قاش لمعو ٍنضم دهج وهف «برغملاو سلدنألاو

 فيلإ اهتبسن نم دكأتلاو «هيواتف عمج دارملا ملاعلا ىواتف ىلإ لوصولا ليبس

 .ةيهقفلاو ةيعرشلا مولعلا باوبأ ىلع اهبيترتو

 ىلإ ةبوسنمل | ىواتفلا عمج درجم ىلع ىملعلا امعلا اذه رصتقي ملو

 اهصيحمتو ىواتفلا هذهل ةينأتملا ةساردلا نمضتي امنإو ءاهبيوبتو خيشلا

 ءارآلا نيب قيفوتلاو «تافيحصتو ةيعبطم ءاطخأ نم اهيف عقو ام حيحصتو

 ىلإ جاتحت يتلا ىواتفلا ضعب ىلع بيقعتلاو «ةدحاولا ةيضقلا يف ةبراضتملا
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 وأ ةيملع تاحلطصمل حرش وأ .ءلمجمل ليصفت وأ .قلطمل دييقت نم بيقعت

 نيوانع عضوو «ىواتفلا بحاص هحجر يذلا ريغ رخآ يأرل حيجرت وأ «ةيفرع

 .ثيراوملا لاجم يف تاقيبطت لثمت يتلا ىواتفلا ادع ام اهنم ىوتف لكل ةيفيرعت

 ةرركتملا ىواتفلا فذحو .تاقيبطتلا نم ةعومجم لكل ناونع عضوب تيفتكاف

 يتلا ةينآرقلا تايآلا عضاوم ديدحتو .شماهلا يف اهيلإ ةراشإلاب ءافتكالاو

 وأ نسحلا وأ ةحصلاب اهيلع مكحلاو بيداحألا جيرختو ىواتفلا يف تدرو

 .ىوتفلا هقفو .خيشلا ةايح نع ةسارد ميدقت ىلإ ةفاضإلاب اذه .فعضلا

 هذه يف يلمع مسقنا كلذلو .ىواتفلا رم اهعقوم تيح نم خيشلا ىواتفو

 'امهو نيمسق ىلإ ىواتفلا

 .هيواتفو ةرهز وبأ دمحم خيشلا نعو ىواتفلا نع ةسارد :لوألا مسقلا

 ةيلاتلا لوصفلا مسقلا اذه نمضتيو

 حمالمو هتأشن :لمشيو .ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةمجرت :لوألا لصفلا -

 حمالمو ةيعامتجالا هتايح حمالمو «ةيملعلا هتايح حمالمو «ةيلمعلا هتايح

 .يملعلا هجاتنإو .ةعاجشلا هفقاومو ةيداهجلاو ةيقلخلاو ةيقلخلا هتيصخش

 .هتافوو

 يف ىوتفلا فيرعت .لمشيو اهتيمهأو ىوتفلا ةقيقح : يناثلا لصفلا -

 اهمكحو اهتيمهأو ءاهتيعورشمو .ىوتفلا هقف صئاصخو «حالطصالاو ةغللا

 .ىتفتسملاو يتفملا نم لك طورشو ءاهنأش مظعو اهتروطخو «يفيلكتلا

 يف هجهنمو ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتف نع ةسارد :ثلاثلا لصفلا -

 ةبسنو «ىواتفلا بتك سم اهعقومو «ىواتفلل ًاماع ًافصو لمشي وهو .ءاتفإلا

 وبأ خيشلا جهنمو ءاهتازيمم وأ ءاهرداصمو «ةرهز وبأ خيشلا ىلإ ىواتفلا هذه
 . ءاتفإلا يف ةرهز

 ناكو .ةرهز وبأ خيشلا ىواتف قيقحتب قلعتي وهف :يناثلا مسقلا امأو *

 : ةيلاتلا رومألا نمضتي هيف يلمع

 .اهرشنب بماق يتلا ةيمالسإلا تالجملا نم ىواتفلا عمج - ١

 قلعتت يتلا ةيقيبطتلا ىواتفلا ادع ام ىوتف لكل ةيفيرعت سيوانع عضو - ١

 . اهنم ةعومجم لكل ناونع عضوب بيفتكا دقف .«ثيراوملاب
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 «ةنسو نآرق مولع نم ةيعرشلا مولعلا باوبأ ىلع اهبيوبتو ىواتفلا فينصت 7
 .«حئابذو «ةيصخش لاوحأو ةيلام تالماعمو «تادابعو ءراكذأو ةديقعو

 ةيبط اياضقو «ةحابإو رظحو «ةيعرش ةسايسو داهجو «روذنو ناميأو
 .ةرصاعم

 . اهيلإ عوجرلا ليهستو اهرصحل ةلسلستم ماقرأب ىواتفلا ميقرت

 .ىواتفلا يف ةدراولا ةينآرقلا تايآلا عضاوم ديدحت

 ثيح س اهيلع مكحلاو .نكمأ ام ثيداحألا بتك سم ثيداحألا جيرخت

 .فعضلاو سحلاو ةحصلا

 . شماهلا يف اهيلإ ةراشإلاو بلصلا سم ةروركملا ىواتفلا فذح

 يف اهتكرت يننإ ثيح «ىواتفلا هذه يف ةدراولا ةيعبطملا ءاطخألا حيحصت

 . شماهلا يف حيحصتلا تعضوو ءيه امك ىواتفلا بلص

 ءاول ةلجم اهتدقع يتلا ةيملعلا تاودنلا ضعب ىلإ شماهلا يف ةراشإلا

 يف اهرشن يتلا تالاقملاو «ةرهز وبأ خيشلا اهيف كراشو «مالسإلا

 دقو ءًادج ةريثك اهنأل ؛عوضوملاب ةقالع هل امم ةيمالسإلا تالجملا

 بلص ىف تاللاقملاو تاكراشملا هذه ضعب لاثملا ليبس ىلع تقحلأ

 ىواتملا هذه بحاص هححر يذلا ريغ رخآ

 يننأ هللا ملعيو «عيطتسأ ام ىصقأ هيف تلذب عضاوتم دهج اذهف دعبو
 دق تنك نإف « اهقيقحتو اهبيوبتو اهعمجو ىواتفلا هذه جارخإ يف ًادهج رخدأ مل

 ىسفن نمف ىرخألا تناك نإو «هقيفوتو همركو ىلاعت هللا لضف نم اذهف تقفو

 يتانسح نازيم يف هلعجيو .عضاوتملا دهجلا اذه لبقتي نأ لأسأ هللاو .يفعضو

 .دلونب الو لام عفني ال موي

 ريبش نامثع دمحم روتكدلا

 رطق ةعماج - ةعيرشلا ةيلك
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 لوألا مسقلا

 ىواتملا نع هةسارد

 نعو

 هيواتفو ةرهز وبأ دمحم خيشلا

 .ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةمجرت :لوألا لصفلا # |

 ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتف نع ةسارد :ثلاثلا لصفلا *

 . ءاتفالا يف هجهنمو

 م اجمال هيو رهو كح حسحلا
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 لوألا لصفلا

 ةرهز وبا دمحم خيشل : وبأ دمحم خيشلا ةمجرت



 كك سس .
 ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةمجرت

 مالعأ نم ملع يواتششلا ةرهز وبأ ىفطصم نب دمحأ نب دمحم خيشلا

 .«بيدحلا رصعلا يف يمالسإلا هقفلا داور نم دئارو ءرصاعملا يمالسإلا ركفلا

 ىتمف «ةرصاعملاو ةلاصألا نيب تعمج ةروكشم دوهجب ناديملا اذه يف مهسأ

 تافص امو ةيعامتجالاو ةيلمعلاو ةيملعلا هتايح حمالم امو ؟أشن فيكو ؟دلو

 ام اذه ؟هتايح ةمتاخ تناك فيكو ؟ةيداهجلاو ةيقلُخلاو ةيقلّخلا هتيصخش

 .ةمجرتلا هذه يف  ىلاعت هللا ءاش نإ  هنع بيجنس

 : هتأشن :ًالوأ

 قفاوت يتلاو (ه5١١1) ةنس يف ةرهز وبأ دمحأ دمحم خيشلا دلو

 راذآ /سرام رهش نم نيرشعلاو عساتلا مويلا يف ديدحتلاب دلو ثيح (م1894)

 (7نلادهو رصان روتكدلا اهرشن ىتلا هداليم ةداهش تدافأ امك ةنسلا كلت رم
 ةنيدم سم لامشلا ىلإ عقت يهو .رصمب ىربكلا ةلحملا ةنيدم يف هتدالو تناكو
 0طن

 نيدلا ىلع ةظفاحملاب ةروهشم ةرسأو نيحلاص ريوبأل خيشلا دلو دقو

 افورعمو اهيجو ُهَنَدك يواتششلا ىفطصم هدج ناك دقف «ملعلاب ةمتهمو ميقلاو
 هوبأ ناكو .ىربكلا ةلحملا ةنيدم يف همساب دجسم هلو .ىوقتلاو حالصلاب

 مراكمب كسمتلاو فينحلا نيدلاب كسمتلاو نيدتلاب فرع نمم يواتششلا دمحأ

 يف اهدلول عجارتو ميركلا نآرقلل ةظفاح ةرضخب هامسملا همأ تناكو .قالخألا

 55١. ص «ءنادهو دمحم رصانل ًايمالسإ ًاملاع :ةرهز وبأ 200(

 ةلاحك اضر رمعل «ىشسيفلؤملا مجعم ىلع كردتسملا» ©: 5 يلكرزلل «مالعألا» عه

 ه/87ص ليقعلا هللا دبعل «ةرصاعملا ةيمالسإلا ةوعدلاو ةكرحلا مالعأ س» .5860 ص
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 داريطلا ةسدنه ًأشنأ نم لوأ ىفطصم روتكدلا هوخأ ناكو هنم هظفح ام لزنملا

 ةرسأ يف تأشن» :لاق ثيح هسفنب كلذ نع هداك خيشل | ملكت دقو . رصم يف

 ترهتشاو .لاحلا ةروتسم تناك اهنكلو .برقأ رقفلا ىلإو .نرقفلاو ىنغلا نيب

 هسدنه نف ىشنم ةرهز وبأ ىفطصم روتكدلا اهيف غبن دقو .عاكذلاو ملعلاب

 ('"(رصم يف داريطلا

 : ىلوألا ةيملعلا هتايح حمالم :ايناث

 مث «هتيب يف ميركلا نآرقلا ظفحب ةيملعلا هتايح ىلاعت هللا همحر خيشلا أدب

 .هيف ميركلا نآرقلا ظفح مث .باتكلا يف ةيبرعلاو ةيعرشلا مولعلا ئدابم سرد

 -ها7751) ةنس اطنط ةنيدمب يدمحألا عماجلا ةسردم ىلإ كلذ دعب لقتناو

 غوبنلا رهاظم هيلع تدب ةرتفلا هذه ىفو .تاوئس ثالث اهيف تكمو (م117

 دارأ كاذنأ يدمحألا عماجلا خيش يرهاوظلا يدمحألا خيشلا نإ ىتح قوفتلاو

 ةدم هل رصتخت نأ حرتقا امك «هزيمتو هقوفتل ةصاخ ةأفاكم هل ررقف هئفاكي نأ

 حارتقالا اذه .كلو «ةنس رشع ةسمخ كاذنآ تناكو فيرشلا رهزألا يف ةساردلا

 يعرشلا ءاضقلا ةسردم ىلإ كلذ دعب لقتناو .دوناقلل ةفلاخملا ةجحب ذفني مل
 ىلع لصحو مولعلا رادب قحتلا مث .(م19550 - ه55١١) ةنس اهيف جرختو

 ةرهز وبأ دمحم خيشلا لوقيو (م1977 - ه15457١) ةنس ةيبرعلا ةغللا يف مولبد

 .نآارقلا ظفحل بتكملا ىلوخدب ةيملعلا ىتايح تأدتبا دقل» :ةلحرملا هذه نع

 ىري دقو «بكارتملا بحلا ىف شيعي هقوس ظلغتسي نأ لبق تابنلا ناك اذإو

 هتبح ىفو انم ئىشانلا أشني كلذكف ءبحلا كلذ ىف تابنلا ةروس رهجملاب

 بتكملا يف انأو رعشأ بنكو ءربكلا يف هصئاصخ لك نمكت ابصلا يف ىلوألا

 ىتح يسفنو يركفب يزازتعا .لوالا رمآلا 'دعب نم يتايح يف ارهظ نيرمأب

 .ةرطيسلا نم قياضتأ تنك ينإ :يناثلا رمآلاو .دينع لفط ىنإ ىنع لاقي ناك

 املو «ةرطيسلا ضغب هنع دلوتي سفنلاب زازتعالا نأل ؛نامزالتم نيرمألا لعلو

 يدمحألا دهعملا تلخد ةقهارملا نس يف انأو «ملعلا بلط ىف ودشأ تذخأ

 .م19174 سرام (85) ةنسلا لالهلا ةلجم يف رشن ؛«ةايحلا عم يتبرجت» خيشلل لاقم )١(

 .57ص
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 ربك ناكف «سانلا كولملا دبعتسي قح يأبو ؟كولملا دجوي اذامل ركفأ تنك

 .رصم ريمأ ناك يذلا يويدخلا ةرطيسل مهعوضخ مدع رادقمب يدنع ءاملعلا

 قطنملا ةلئسأ ىلع علطي ذخأ دقو يويدخلل لاق ريبك ملاع يرظن يف ربك دقو

 (""قطنملا ملع نع فرعت اذامو» :يردنكسلا دهعملا ةبلطل

 ةذتاسألا نم ريبك ددع ىلع ذملتت دق ةيملعلا هتلحر ءانثأ يف ُهْنْدَي ناكو

 باهولا دبع خيشلاو ؛ميهاربإ دمحأ خيشلا ءالؤه نمو هيف اورثأ نيذلا ءالضفلا

 ذاتسألاو «يرضخلا دمحم خيشلاو (« دمحعم سس ميكحلا كلبع ذاتسألاو « فاللخ

 ذاتسألاو .نيدلا ريخ باهولا دبع خيشلاو «روصنم نسح خيشلاو .يدهملا

 ىعرشلا ءاضقلا ةسردم ريدم تاكرب فطاع دمحم ذاتسألاو «ىفيفع دمحم

 روتكدلل يمالسإلا عيرشتلا يف ةحلصملا باتكل مدق امدنع ُهنَي لاقف

 .عالدلا هردكت اال يتلا ملعلا رحب تركذت# مولعلا راد جيرخ ديز ىفطصم

 .عساولا هقفأو «قيمعلا هريكفتو «قيقدلا ههقف تركذت .«ميهاربإ دمحأ ذاتسألا

 دباوأ صنتقت ىتلا بيرغلل ةسنؤملاو «ديعبلل ةبرقملا ةنراقملا ةيهقفلا هتاساردو

 جرخ سم لوأ هن لاك دقو «ةفوشكم ةنئيب ةفولأم ةبيرق ًاللذ اهلعجتف هقفلا

 ةيمامإلا ةعيشلا بهاذم مهبهاذم عم سردف «ةعبرألا ءاهقفلا قاطن نع هقفلاب

 فلتخم يف هقفلا عيباني نع ةساردلا هذهب فشكف .ةيرهاظلاو ةيضايإلاو ةيديزلاو

 ("”(ًاريخ ىمالسإلا هقفلا نع هللا هازجف ءهيحاونو هتاهاجتا

 كلذ عم انطبترا نيذلا نحن» .فالخ باهولا دبع خيشلا نع هندي لاقو

 ًاءزج اندقف انأب سحن هترشع فطل انقذو «ةقادصلاو دولا ةطبارب ليلجلا ملاعلا
 «يمالسإلا ملاعلا هيف هدقف ام انسيساحأ انيسنت نأ حصي ال نكلو ءانسفنأ نم

 ثحبي ةيمالسإلا تاساردلا ىلإ ُهَنْدَي فرصنا دقف «يبرعلا نايبلا هيف هدقف امو

 امأو . نيصر لهس بولسأ يف نيبيو بتكيو اهنئافد يف بقنيو ءاهرئاخذ يف

 . هسفن عجرملا 230

 ."ص ءديز ىفطصم روتكدلل «ةحلصملا» باتكل «ةرهز وبأ خيشلا ميدقت (0)
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 ًافلكت هيف سحي الف عماسلا هيلإ عمتسي .هذحو جيسن وه ءاقلإلا نم عونف هْؤاَقْلِإ

 .''”(رسفنلا ىف ىدص اهل ةقيمع ةبذع ةنر سحي هنكلو

 . "”(هئاكذ ةوقو هلقع ذافنو .ةيوقلا هتيصخشو

 ىلع ملعلا باسني ناك يرصخلا دمحم خيشلا فصو يف خيشلا لاقو

 حابصملا هنأك قئاقحلل رونلا ءيضي ملق ملعو .ىقيسوملا هنأك توص يف هناسل
 .هرصع يف قبسي مل يذلا خّرؤملا هيف تركذتو «هيقفلا هيف تركذت ءولجملا
 يف ىقتلا يذلا قفألا عساولا بيدألا هيف تركذتو .هدعب نم دحأ هقحلي ملو
 جيسن هرصع يف ناكف خّرؤملا ةطاحإو هيقفلا ةقد عم ةجابيدلا قارشإ هباتك

7 

 ”(هدحو ١ .

 يبرعلا بدألاب هباجعإ تركذت» :يدهملا ذاتسألا هخيش يف خيشلا لاقو

 ةيبدألا هتانزاومو .بذعلا ريمنلاك لسلسملا هبولسأو هقوذ ةقدو ءهسح فطلو

 .يداولا ردحنم يف ليسلا قفدت ربانملا ىلع نوقفدتي مهو ءابطخلل ةروصملا

 زهت ىقيسوم يف بولقلا تاكرحو .سوفنلا تاجلخ نوفصي مهو ءارعشللو
 .'*”6سحلا ظقوتو «سفنلا

 .قيمعلا رسفملا تركذت» روصنم سح خيشلا هخيش .ع خيشلا لاقو
 ةقينألا هتارابعو هسرد يف قيمعلا هتوص تركذتو «عئارلا ليلجلا هتمسب هتركذت

 تركذتو .بيترلا ئداهلا هءاقلإ تركذتو .«يمالكلا هبولسأو «ةاقتنملا هظافلأو

 دقلو .ًاقلخ هل نآرقلا نوكي نأ هب لواحي يذلا يدمحملا هبدأو ىنيدلا هقلخ
 .'””(هاوقتو هنيد يف حلاصلا فلسلل ةروص نو ناك

 هيقفلا بيدألا تركذت» :نيدلا ريخ باهولا دبع هخيش نع خيشلا لاقو
 قوذي امك ؛فهرملا ينايبلا هقوذب يناعملاو ظافلألا قوذي ناك يذلا رسفملا

 )١( يمويبلا بجر دمحمل «ةيمالسإلا ةضهنلا» 5١5/53.

 ."ص ديز ىفطصمل «ةحلصملا» باتكل خيشلا ميدقت (5)

 هسفن عجرملا (4) هسفن عجرملا (*)

 . هسفن عجرملا )ه(
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 هلوسرو هللاب هناميإ ةوقو ءهراقو تركذتو ..تابورشملاو تاموعطملا معاطلا

 لصي يذلا جدهتملا يوقلا هتوصو .هسرد يف هترارحو هتسامح ركذت .«قحلابو
 ىتح .غارفب سحأ املك نآرقلل ةرمتسملا هتوالت تركذتو ..سفنلا قامعأ ىلإ

 ('""(همالكو هثيدحب هلالج لج هللا نع ًاثّدحم ءًاركذم ًاسينأ هنم ذختيل هنإ

 «هرظن ةباصإو ءههقف قمع يف هتركذت» ' يفيفع دمحم هخيش نع لاقو

 . "”«هتيعملأو هئاكذو .ههيجوت نسحو

 ذاتسألا يعرشلا ءاضقلا ةسردم ريدمو ةذتاسألا ذاتسأ نع ُهنَدْي لاقو

 رفي مل يذلا يرقبعلا ًافطاع ةذتاسألا ذاتسأ تركذت» تاكرب فطاع دمحم
 .«قرشملا حورلاو «علطتملا رحلا لقعلا كلذ هيف تركذت ءدحأ ةيبرتلا يف هّيِرَف

 قلخلاو .ةمزاحلا ةدارإلاو «ةيلاعلا ةمهلاو «ريبكلا بلقلاو «ةضايفلا سفنلاو
 ءاضقلا ةسردم تلخد امل» :ًاضيأ هيف لاقو '”«يملعلا عزنملاو يوقلا

 ديدش ناك تاكرب فطاع دمحم قالخألا وذ ملاعلا اهرظان ناكو .يعرشلا

 هيلع رطيسي ال هسفن يف ايوق ناكو «لطاب هنأ ملعي مل ماد ام هيأرب كاسمتسالا

 « يتعزن ىضرأو يسفن هب تذغت ام تيقتسا عبنلا اذه نمف .هلقعو هريمض الإ

 اذه نإف سانلا ءارو ريسأ الو «يأرب ًاكسمت ّيف ىري نم سانلا نم داك اذإو
 .؟؟”(ةيلاعلا ةيبرتلا كلت س

 : ةيلمعلا هتايح حمالم : ًاثلاث

 راد مولبدو يعرشلا ءاضقلا ةسردم ةداهش ىلع خيشلا لصح نأ دعب

 ملو «مولعلا راد ةيزيهجت ةسردم يف ةيمالسإلا مولعلل اسردم نيع ايلعلا مولعلا

 يف رمتساو ءاهيف هجرخت لبق تيغلأ اهنأل يعرشلا ءاضقلا ةسردم يف نيعي

 سيردتلل لقتنا مث .ةسردملا هذه تيغلأ تيح تاونس ثالث مولعلا راد ةيزيهجت

 ةثالث ءاهز اهيف لظو ةيبرعلا ةغللا سيردتل ةيوناثلا فراعملا ةرازو سرادمب

 .هسفن عجرملا يف هسفن عجرملا )000

 هسفن عجرملا 2

 م1915 سرام 85(2) ةنس «(«لالهلا» ةلجم ءخيشلل «ةايحلا عم يتبرجتاا :لاقم (4:)

 .6 5ص
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 افوزع اهنع خيشلا سفن تفزعف كاذنأ ةرشتنم ةيصوصخلا سوردلا تناكو .ماوعأ

 نأ يف ةبلطلا رومأ ءايلوأ دنع ةديدش ةبغر دوجو سم مغرلاب اهيلإ بفتلي ملو الماك
 تعنق ةموكحلا يف افظوم تلخد امل» ”لوقي امك مهئانبأ سيردتب خيشلا موقي

 نع الماك ًافوزع تفزعو .مهرومأ ءايلوأو هذيمالت سب ردقي ًاسردم تنكو

 ًاسورد ذخآل ةبلطلا رومأ ءايلوأ نم ةريثك تاء اجر ينتءاجو .ةيصوصخلا سوردلا

 سردأ انأو ذيملت وأ بلاط رمأ يلول هب قفرأ ام ىصقأو اهدرأ تنكف ؛ةيصوصخ
 . ''”(اهيف سردأ يتلا يلوصف ىلإ ذيملتلا لقنأ نأ ةيوناثلا سرادملا يف

 نيدلا لوصأ ةيلك يف .يعف يعماجلا لمعلل كلذ دعب خيشلا لقتنا مث

 .ةباطخلا .داوم سيردتب ماقو م10 ها١0١) ةنس ففيرشلا رهزألاب

 قوقحلا ةيلك ىلإ كلذ دعب لقتنا مث .لحنلاو للملاو «نايدألا خيراتو .لدجلاو

 مادو نيدلا لوصأ ةيلك يف سيردتلل ابدتنم هئاقب عم (م1955  ه1107١) ةنس

 داوملا سيردتب قوقحلا ةيلك يف ماقو (م1147 - ه1١71١) ةنس ىتح اهل هبادتنا

 بصانم يف خيشلا جردتو .(ةيمالسإلا ةعيرشلاو «ةيبرعلا ةغللاو «ةباطخلا)

 لغشو .ةيمالسإلا ةعيرشلا مسق سيئرو يسرك ذاتسأ ىلإ سردم سم سيردتلا

 - ه111//) ةنس دعاقتلا نس غلب ىتح اهيف لظو .قوقحلا ةيلك ليكو بصنم

 ىتح كلذ دعب ايلعلا تاساردلا ةبلطل سيردتلا نع خيشلا عطقني ملو 04

 ةعماجل عباتلا ةيبرعلا تاساردلل يلاعلا دهعملا يف سيردتلاب ماق مث .هتافو

 .ةيمالسإلا تاساردلا دهعمو «ةيبرعلا لودلا

  ها1785) ماع ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم يف ًاوضع خيشلا ريتخاو

 ةيملعلا ثوحبلا ةباتك تيح سم هتارمتؤم يف ةلاعف تاكراشم هل تناكو 1

 ريثك يف ةلاعف تاكراشم هل تناك امك .ةديشرلا تاهيجوتلاو ةميقلا تالخادملاو

 .اهجراخو رصم لخاد اهرضح يتلا تاودنلاو تارمتؤملا نم

 : ةيعامتجالا هتايح حمالم :اعبار

 دقع دقعو هتايح ةكيرش راتخا يملعلا ليصحتلا نم خيشلا ىهتنا نأ دعب

 .5[ص قباسلا لاقملا )١(



 كلذو (م١197) ماع الإ اهب لخدي مل هنكلو (م1954١) ةنس اهيلع هجاوز

 :مهو نيئباو تانب عبرأ اهنم بجنأو جاهوسب هتدلب جراخ لمعلاب هلاغشنال

 «ةركبم سنس يف تجوزت ريهسو .«يزكرملا زاهجلاب مسق ةسيئر تلمعو ةريمأ
 يهو سوفنلا ةايحو «ةرتلجنإ تاعماج ىدحإ نم هاروتكدلا ىلع تلصح ةيدانو

 يلديص روتكد وهو دمحأو «ينيعلا رصقلا بط ةيلك يف لمعت بطلا يف ةذاتسأ

 وبأ ةيعمج سيئرو نانسأ بيبط وهو ىفطصمو ءرصم يف ةيلديص يف لمعي
 . '""ةرهز

 ةداج ابصلا ةعيم يف انأو يتايح تناك دقل» ةيلئاعلا هتايح نع خيشلا لوقي

 الو اهقرغتسا بحل يسفن تعام امف بابشلا ةوبص ينبصت ملف ءاهيف لّره ال

 تلن املو لمعلا يف دجل نكلو «ءاسنلا يف هركل ال ءاهتعفد ةحماج ةوهشل
 يجوزل يبح ناكو .ءتجوزتف جاوزلل ءاسنلا يف ركفأ تذخأ ملعلا نم يبلطم

 «ناسنإلا ةايح مظني يذلا وهو مودي يذلا بحلا وه اذه نأ بسحأو يدالوأو

 يناوهشلا بحلا ىلع ينُب جاوز لكو ءرمتست الو مودت ال ةيناويح ٌتاوهش هريغو
 "بحلا لتقي جاوزلا . سانلا ضعب لوقي كلذلو .رتفي ام ناعرس هنأل ىقبي ال

 ةودقلا ساسأ ىلع موقت هئانبأ ةيبرت يف ةصاخ ةقيرط خيشلل تناك دقو

 هاركإلاو رابجإلاو يهنلاو رمألا نع دعتبتو «تاعانقلا ديلوتو راوحلاو ةنسحلا

 دجوي ال بيهرتلا» .لاق هئانبأ ةيبرت يف هتقيرط نع لئس امنيحف .بيهرتلاو

 مادعنا يبري فوخلاو «ةدارإلاب الإ نوكي ال قلخلاو ءافوخ دجوي نكلو .اقلخ

 موقت ةيبرت لكو ءاهنم ىودج ال درجملا فوخلا ىلع موقت ةيبرت لكف «ةدارإلا

 ةيبرت لوأ ةودقلاو ءامئاد ةجتنم ميقتسم طخ ىلإ هجتت يتلا ةدارإلا ميركت ىلع

 سفن يف نيدلا ىلوتي نمف «ةقحلا ةرسألا سفن يف قالخألاو نيدلا حورل

 .ًايلصم نوكي نأ بجي ةالصلاب هرمأي نمو ءًائيدتم نوكي لأ بجي لفطلا

 كلذ دعب ءيجيو ةظعوملا كلذ دعب ءيجتو ءءادتبالا يه ةنسحلا ةوسألاف

 ١١ص نادهو رصانل «ًايمالسإ ًاملاع :ةرهز وبأ 23

 .09/ «.ةهارص قباسلا «ةايحلا عم ىتبرجت» :لاقم )١(

١8 



 . '""(قاهرإ عانقإ ريغ سم موللاو .موللا لبق عانقإلاف ..بيذهتلا 0

 ةلافكب ماق امنإو .هدالوأ ةيبرت دنع ةيعامتجالا خيشلا تامامتها فقت ملو

 ةرازوب ًافظوم لمعي ناك يذلا خيشلل ثلاثلا قيقشلا زيزعلا دبع هيخأ دالوأ
 خيشلا رغصي وهو .هرصب دقفل هتدم ءاهتنا لبق شاعملا ىلع ليحأ دقو .ةيلاملا

 ةدياع امهو هترسآأل امهمضف ريريغص نيدلو كرتو خيشلا لبق يفوتو انس

 ةدياع ةديسلا تلصحف ةعماجلا رم اجرخت نأ ىلإ امهاعري خيشلا يب ىقبو ديشرو

 ديشر ديسلا الصحو .ةسردم تلمعو ةرهاقلا بادآ نم ةيبرع ةغل سناسيل ىلع

 . '"'”ةرهاقلاب ريدصتو داريتسا بتكم هلو ةسدنه سويرولاكب ىلع

 يف مهيساويو .مهحارفأ يف مهكراشي ةبيط هناريجب هتقالع تناكو

 . مهحارتأ

 :ةيداهجلاو ةيقلُخلاو ةيقلَخلا هتيصخش حمالم :ًاسماخ
 رهظملا رنسح اهنم رومأ ةدع ىلإ دنتست ناسنإلا يف ةيصخشلا ةوق نإ

 ءءاكذلاو ءيملعلا ليصحتلل يفاكلا دادعتسالاو .مسجلا ةوقو نيوكتلا لامجو

 ةيصخش حمالم يه امف .ةايحلا يف داهجلاو داهتجالاو دجلاو .ةظفاحلا ةوقو

 . ؟خيشلا

 :ةيقلخلا تافصلا - ١

 ًابرشم نوللا ضيبأ .ريصقلا الو ليوطلاب وه ال ةعبر هد خيشلا ناك

 ."”توصلا ريهج «ةرمحب

 "  ةيقلخلا تافصلا :

 هشياع سم لك اهب هل دهشي ةيقار ةيقلخ تافصب عتمتي ناك خيشلا ناك
 .ةظفاحلا ةوقو .ءاكذلاو ء«ءافولاو .عضاوتلا :تافصلا هذه سمو ءهعم لمعو

 طابضنالاو «قيرفلا حورب لمعلاو .يأرلا يف لالقتسالاو .قحلا يف ةعاجشلاو

 )١( 6ص دادهول هرهز وبأ نع ًالقن ما ةنس ةيرصملا «ليجلا» ةلجم ١.

 ١. ص دادهول ةرهز وبأ نع ًااقن ما١/1 ةيرصملا «ةيروهمجلا» ةديرج 2

 0/١. «ريسافتلا ةرهز» ةمدقم .ةرهز وبأ دمحم مامإلاب فيرعت (9)
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 داجلا ملعلا نيب هتارضاحم يف جزمي وهف «ةفداهلا ةباعدلاو ءديعاوملا يف

 لك يف ىلاعت هلل صالخإلا ىلإ ةفاضإلاب اذه .ةفيفخلا ةولحلا ةباعدلاو روقولا

 . لمع نم هب موقي ام

 “  ةعاحشلا هفقاومو ةيداهحلا هتافص :

 مامأ قحلا ةملكو «ناسللاو ملقلاب نوكي نانسلاب داهجلا نوكي امك

 ميقلا نبا ربتعا دقو .ةيمالسإلا ةعيرشلا هتحدتما يذلا داهجلا سم رئاج ناطلس

 نيقيقشلا نيوخألاك ناهربلاو ةجحلاب لادجلاو .ءنانسلاو فيسلاب دالجلا

 نايبو ةجحو ناسلو ملق بحاص هناك خيشلا ناك دقف '''نيبحاصتملا نينيوقلاو

 كرتي الو ءدادبتسالا الو ملظلاب لبقي ال «مئال ةمول ىشخي الو قحلاب عدصي

 ةوق نم يتوأ امب هلزاني لب مالسإلا مجاهيو ملكتيو لوجيو لوصي لطابلا
 دادعتسالا مئاد ناك دقو ءارجح مالسإلا يف نعطي نم لك مقليو .ةعاجشو

 لوقي وهف مالسإلا قئاقح نايبب لغشنا ولو ىتح ءاهنع لفغي ال «ةلزانملا هذهل

 نأ دعب مالسإلا يف مالكلا نع اوتكس دقو نوهمعي مهيغ يف نيفرحنملا كرتنلا

 وجلا نأو دبعم ريغ مدهلا ىلإ ليبسلا نأ اوأر نأ دعبو ءمهروحن يف مهديك دز
 ثيبخلا مهعرز هيف ببنيو «مهميئارج هيف شيعت نأ نكميو مهمئالي هونظ يذلا
 هورشن امو تاملظ نم هوعاشأ ام ددبت ةئيضم سمش اذ حبصأو مهيلع ريغت دق

 نأ انل ناك امو مالسإلا قئاقح دايبل هجتنلو ءالؤه كرتنل . تافارحنا ص

 نم سيل اذه نإف ءرهاظلا وأ قيمعلا تمصلا مزتلنو مجاهيو ملكتي لطابلا كرتن

 يذلا وهو انيلع ءادتعالا غلبأ وه اننيد ىلع ءادتعالا نإو ...هبادآ نم الو اننيد

 وهو بولقلا رونو حاورألا ءاذغ نيدلا اذه نأ ملعن اننأل ةداوه هيف انذخأت ال

 لوقن صئف ايندلا ضرَعو ىوهلاب اعوفدم لوقي انريغ ناك اذإو ءهب مصتعن يذلا
 ريغ بلطن الو هللا دنع ام الإ وجرن الو .«قداصلا ناميإلاب نيعوفدم

 دقف «هيعاود ترهظ اذإ الإ لادجلا اهب يهنن اهمدقن ةمدقت كلت ...هاضر

 لوقن نأ انتردق يف ماد ام هرهشنس انإو .ديعب ريغ ناكم يف قحلا حالس انعضو
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 .ةردقلا انبهي يذلا هدحو وه هللا دإو . ىلاعت هللا دنع اهيبستحن 2 : ىتلا قحلا ةملك
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 . "«ميكحلا زيزعلا وهو اهعنمي يذلا وهو اهحنمي يذلا وهف

 رغصلا ذنم هتليخم يف مسترا ام ىلإ ةلزانملا يف ةيلاعلا ةمهلا كلت عجرتو

 نيرمألا لعلو اهضغبو ةرطيسلا نم قيضلاو ءهسفنو هركفب زازتعالا وهو
 ءاملعلا ربك ناكف .''"ةرطيسلا ضغب هنع دلوتي سفنلاب زازتعالا نأل نامزالتم
 رادقمب هدنع ةداقلا مظع ناكو .ناطلسلا ةرطيسل مهعوضخ مدع رادقمب هدنع

 دعسب باجعإلا دشأ ًابجعم ناك دقف ءمهطلستو ماكحلا ةرطيسل مهتمواقم

 املو» .هيف لاق دقف ةيسايسلا بطخلا هئاقلإ ةقيرطو ةينطولا هفقاومو لولغز
 الو هل دح ال يذلا ديدشلا يباجعإ راثأ (م919١) ةروث يف ةسايسلا تءاج

 هنع رثأ ىتح يويدخلا هجو يف هفوقوب هتعمس تنرتقا هنأل .لولغز دعسب دودح
 ىلع ةديدش ةبرضب هنذأ كصف هريغ بضغت ال امبر ةملكب هبضغأ يويدخلا نأ

 ىف ةناكم ىلعأ لتحا يذلا وهو ًاقدصو ًاقح لجرلا اذه نأ تملعف .ناوخلا

 هيأرو هصخشب ًازازتعا اهلك اهتدجوف هتايح تعبتت دقلو .مويلا ىلإ يسفن
 . . .هلوقل ةلماكلا يتزازتها زتهأف هتاملك ًارقأ تنك ..كولملا ناطلسل ةمواقمو

 دحأ دي يف ةلآ تسل ينأ (رنشتك دروللا) بانجو ريمألا ومس ملعيل 'لوقي وهف

 در بجوي يذلا ىيدلا اذهب قيمعلا هناميإ ىلإ ةفاضإلاب اذه .'"”(يريغ

 4 يلع ئَدَتْعَأ ام ٍلْثِمب هيلع أوُدَتَعأَم ْْكِلَع ئدَتْعأ سم .ىلاعت لاق .ءادتعالا
 امنإو هصخش ىلع نوكي ام ماقملا اذه يف انيلع ءادتعالا سيلو ١94[ ةرقبلا]

 يذلا وهو ءانيلع ءادتعالا غلبأ نيدلا ىلع ءادتعالاو «نيدلا ىلع ءادتعالا وه

 اذإو» '*لوقيف ىلاعت هللا اضر الإ كلذ رس دصقي ال وهو ؟؟”ةداوه هيف هذخأت ال

 داميإلاب نيعوفدم لوقن صنف ايندلا ضّرَعو ىوهلاب ًاعوفدم لوقي انريغ ناك
 ال اهريفاذحب ايندلاو .هاضر ريغ بلطن الو هللا دنع ام الإ وجرن الو .قداصلا

 )١( نابعش .15؟ع .6١س .«مالسإلا ءاول» ١١8١ه _  21947؟ص .ما155 رياني ”1957

 سرام (85) ةنسلا «لالهلا» ةلجم ءخيشلل بشلل «ةايحلا عم يتبرجت١ .لاقم (؟) ١915م.
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 "”(ريصنلا معنو ىلوملا معن وهو هللا دنع ام وجرن انك اذإ ًاروكذم ًائيش اهارن

 يف تلثمت ةعاجش فقاوم ةدع ةيداهجلا ةيصخشلا هذه ىلع تبترت دقو

 «نيطلستملا ماكحلا نم هفقومو «ةماعلا اياضقلا سم هفقتوم ىهو :رومأ ةثالث

 رصتخأ فوسو «ةفرحنملا راكفألاو ةمومسملا مالقألا باحصأ سم هققومو

 .نايبلاو ليصفتلل عستي ال ماقملا نأل اهيف لوقلا

 :ةماعلا اباضقلا نم هفقوم -أ

 نيطسلف ةيضقو رئازجلا ةيضقك ةماعلا نيملسملا اياضق نم ُهَنك فقو

 هللا ليبس يف داهجلا ىلع نيملسملا ضرحي هناسلو هملقب لضانملا رئاثلا ,ةفقو

 نأل .نيملسملا دالبل لالتحالا مرجيو .دوهيلاو نييسنرفلا نم شيلتحملا دض
 .اهيف ةصح ملسم لكل «نيملسملل كلم هدالب سم دلب يأ يف مالسإلا ضرأ

 امهم ةدحاو ةمأ ًاعيمج نيملسملا نألو ءهيلع ىدتعا دقف اهيلع ىدتعا نمف

 تارشع ىقلأو «تالاقم ةدع كلذ ىف بتكو راصمألا تنيابتو راطقألا تدعابت

 ْ (5”ةيرينملا بطخلاو ةماعلا تارضاحملا

 :نيطلستملا ماكحلا نم هفقوم - ب

 تاروعل فشاكلاو دقانلا فقوم نيطلستملا ماكحلا نم هناي فقو

 ىلع برحلا هنش ىف رصانلا دبع لامج سيئرلا دقتنا دقف .ةرئاجلا ةسايسلا

 تدأ امو ءرميلا بابشو رصم بابش نم ءايربألا لتق نم هيلإ تدأ امو سيلا

 لوخدلا ىف تافارحنا نم هيلإ تدأ امو ىنيدلبلا داصتقا فازنتسا نم هيلإ

 امك كلذ ريغو شيجلا طابض ضعب نم تافورصملاو لاومألاب جورخلاو

 داك امب ابعي ملو «نيملسملا ناوخإلاب هليكنتو هداهطضاو هبيذعت ىلع هدقتنا
 روتكدلا بناج ىلإ فقو امك ؟؟”بيذعتو باهرإو شطب نم كاذنآ وجلا دوسي

 .قباسلا عجرملا )000

 تاقحلم ءرصمب ىلعألا سلجملاب نوناقلا ةنجلل مدقملا ةرهز وبأ دمحم خيشلا فلم (؟)
 .دادهول ةرهز وبأ باتك

 ٠١5/7. قازرلا دبع ركب وبأل «رصعلا ءاملع يأر ىف ةرهز وبأ» (9)

 5353/ قباسلا عجرملا (:)
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 دهع يف مكحلا لاجر نم ءادتعالل ضرعت امدنع يروهنسلا قازرلا دبع

 ام نإ) .اهيف ءاج فارغلتلا بتكم نم همساب ةيقرب هل اسرأف ءرصانلا دبع
 . ""«اهرسأب ةمألاو لب ملعلاو ةلادعلا باصأ امنإو .كصخش بصي مل كباصأ
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 امنيحف هسفن فقوملا تاداسلا رونأ دمحم سيئرلا نم ُهْندي فقوو

 ءاج ةلاسرب سيئرلل ثعب ةيصخشلا لاوحألا .يناوق يف ناهيج هتجوز تلخدت

 عنمت نأ كتوجر دقف .ةحيصنلا نيدلا نإ .ةيروهمجلا سيئر ديسلا ىلإ» 'اهيف
 ايزخم رهظي ام نإ تيح .ةلودلا نوؤش يف لخدتلا نم داهيج ةديسلا كتجوز

 زيزع هزعت نم لكو ...انيلع زيزعلا تنأف كوجرن كلذلو .مظعأ ىفخي امو
 ةلودلا دوؤش يف لخدتلا مدعب كمرح رمأتو انبلطمل هست نأ كوجرنف انيلع

 ("”(ةيصخشلا لاوحألا نوناق ةصاخبو

 :ةفرحنملا راكفألاو ةمومسملا مالقألا باحصأ نم هفقوم  ج

 ةفرحنملا راكفألاو ةمومسملا مالقألا باحصأل هدي خيشلا ىدصت

 ىلإ لخد فيك «؛ءادلا بابسأ فرعت ساسأ ىلع موقت ملاعملا ةحضاو ةيجهنمب

 ىلإ هجتي ال جتنملا مساحلا جالعلا نأل .هبراسم يف برست فيكو ؛عمتجملا

 ىف .كمتسي ام بيصيف لخادلا ىلإ هجتي امنإو هرفنت ىتلا روثبلاو ضارعألا

 يذلا نيدلا ءاهب دمحأ ىلع در دقف '”هلخادم ىف لقنتي امو ضيرملا ءاشحأ

 نييعويشلا ىلع درو .ةريره يبأ ثيداحألل مالسإلا ةيوار ىلع مجهت

 يذل حبصلا ادب» ناونعب تالاقملا نم ريثك يف ةفرحنملا راكفألا باحصأ

 رثكأ ىف مالسإلا قئاقح ىلع همجهتل تايزلا نسح دمحأ ىلع درو (2”(-اينيع

 ." لاقم 659 ع

 ."8ص هسفن عجرملا )١(

 .45/7 «قازرلا دبع ركب وبأ .ء(هرصع ءاملع يأر ىف ةرهز وبأ» (6)

 .5 12ص ١959. ويام ءالعا 07” س ؛امالسإلا ءاول» (9)

 .اءص «(م1935١: ويام ء١ع ءفلس ,امالسإلا ءاول» (:5)

 .07560ص .م939١ ربمفون .ءكع .3١©؟س «امالسإلا ءاول» (5)

 .44 5ص م957١ ةينوي ءالع .7١س .«مالسإلا ءاول» (5)
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 «هرصع يف مكاحلا طخسل هضرعت ةعاجشلا فقاوملا كلت ىلع بترت دقو

 تاساردلا مسقو .ةيمالسإلا تاساردلا دهعم نم لك يف سيردتلا نع هفيقوتو

 يف هيواتفو هتالاقم رشن نم هعنمو «ةرهاقلا ةعماج  قوقحلا ةيلكب ايلعلا

 .هثيداحأ مامأ نويزفلتلاو ةعاذإلا باب قالغإو «ةيمويلا فحصلاو تالجملا

 رهزألا ةخيشمك رصم يف ةيملعلا بصانملا ضعب ىلإ لوصولا سم هعنمو

 تارارق وأ ةيمسر رماوأ نودب كلذ لك مت دقو .ةيبرعلا ةغللا عمجم ةيوضعو

 ةنس فصتنم يفف .هسفن رصانلا دبع سيئرلا نم تاهيجوتب نكلو ءةيروهمج
 .كلذ لك سم ةرهز وبأ خيشلا عنمب ةبوتكم ريغ ةيوفش تاميلعت تردص م48

 ةطاسو ضفرو ةميكش ةوقو ربصب كلذ لك ْهَنَذَك ةرهز وبأ خيشلا لمحتو .

 . "'لالذإلا نم ًاعون كلذ ربتعاو هنع جارفإلل سيئرلا دنع ءاقدصألا ضعب
 (ىربكلا ةزجعملا) امهو ةرتفلا هذه يف نيباتك ةباتكب كلذ نع هللا هضوعو

 ىلع هللا دمحن انإ) :(ىربكلا ةزجعملا) هباتك ةمدقم يف لاقف .(نييبنلا متاخ)و

 «ةرايسلا فحصلاب لاصتالا نم هانبتك ام ةباتك ءانثأ ىف هب هللا انربتخا ام

 ركفلا هجون «ةيملعلا تالجملا نع انعطقو ءاهربنم قوف نم نيملسملا بطاخن
 ربكألا مهلا ناكو ءاهيلإ لصن الف مالعإلا قرط لك سو اهقيرط نسم يمالسإلا
 انتدحو يف انسنآ نآرقلا نكلو «ةماعلا تارضاحملا نعو انسورد نع انعطقنا نأ

 رضلاب هللا انربتخاو .ىحورلا ءالجلاو ىسفنلا ءازعلا ناكف انتبرغ لازأو

 4 بيلا مكي َتَلَو تملأ يَ نأ لاق ذإ بويأ هيبن ربتخا امك (ضرملا)
 رع داعتبالا ملأ ناكف ءسيرهش وحن دعقملا ضرملا انمزل دقو [8* :ءايبنألا]

 ("""ضرملا ملأ نم ربكأ نآرقلا

 : ىملعلا هجاتنإ : ًاسداس

 ءركفلاو ناسنإلا لاجم يف ةبيط ةعناي ًارامث ُهْنْدَي خيشلا ةايح ترمثأ دقل

 روتكدلا مهنم رصم يف تاعماجلا ةبلط نم ىصحي اال ددع هيدي ىلع جرختف
 يف يموكلا دمحأ خيشلاو «نوناقلاو ةعيرشلا يف دجملا وبأ لامك دمحأ

 )١( قازرلا دبع ركب ىبأل «هرصع ءاملع يأر ىف ةرهز وبأ» ٠١7/7 ٠١5.

 6ص «ةرهز وبأ خيشلل «ىربكلا ةزجعملا» باتك ةمدقم (؟)
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 راجنلا بيطلا دمحم روتكدلاو ءءاضقلا يف رماع زيزعلا دبع روتكدلاو .ريسفتلا
 بتكلا نم ديدعلا فلأ يمالسإلا ركفلا لاجم يفو يمالسإلا خيراتلا يف

 مل برات بسح ةبترم هثاحبأو هبتك ءامسأب ةمئاق ىلي اميفو .ةميقلا ثاحبألاو
ّ_ 

 * اهرودص
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 م1975 «.ةرهاقلا .مولعلا راد ءاهخيراتو اهلوصأ .ةباطخلا

 م975١ «.ةرهاقلا «مولعلا ةعبطم .لدجلا خيرات

 ةعماج .؛داصتقالاو لوناقلا ةلجم ىف روشنم ثحب .فاقوألا ةلكشم

 ْ م975١ ربمفون .ةرهاقلا

 .داصتقالاو نوناقلا ةلجم يف روشنم بحب .ةرسألا دوناق يف تارظن

 م1971 .ةرهاقلا ةعماج

 .م197/8 .ةميدقلا تانايدلا نايدألا ةنراقم

 .م1979 .ةرهاقلا «ءيرون هللا حتف ةعبطم .دقعلا ةيرظنو ةيكلملا

 .ةرهاقلا ةعماج .داصتقالاو نوناقلا ةلجم يف روشنم ثحب ءركحلا

 .م14

 م947١ «ةرهاقلا .مولعلا راد .ةينارصنلا يف تارضاحم

 .م1957١” .داصتقالاو نوناقلا ةلجم .ءةيصولا نوناق عورشم يف تارظن

 م947١ .داصتقالاو نوناقلا ةلجم .فقولا ميظنت عورشم

 .م1955 «ةيهقفلا هؤاراو هرصعو هتايح ' يعفاشلا

 نوناقلا ةلجم .ءتاجوزلا ددعتو قالطلا دييقتب صاخلا نوناقلا عورشم

 .ما65 .داصتقالاو

 .م9445١ «.ةيهقفلا هؤارآو هرصعو هتايح :ةفينح وبأ

 .م1957١ «ةيهقفلا هؤارآو هرصعو هتايح كلام

 .م941١ «ةنراقم ةسارد .ةيصولا نوناق حرش

 .م951١ ءداصتقالاو نوناقلا ةلجم ءةيصولا نوناق يف ديدجلا

 .م19417 ءداصتقالاو نوناقلا ةلجم «ةلسرملا حلاصملا

 ع
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 .ةرهاقلا .ىبرعلا ركفلا راد «ةيهقفلا هؤارآو هرصعو هتايح :لبنح نبا

 .م1417

 .م94١/ ءرميخم ةعبطم «ةيصخشلا لاوحألا

 .م1959١ ءرميخم ةعبطم «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ

 ءداصتقالاو نوناقلا ةلجم .افقولا نوناق ىف بجاولا قاقحتسالا

 ْ .مم

 نوناقلا ةلجم .ينامورلا نوناقلاو ةعيرشلا يف ةفالخلاب ةيكلملا
 1 ْ .م١190١ .داصتقالاو

 .م1907 .«قشمد «ةيعامتجالا تاساردلا ةقلح .«يعامتجالا لفاكتلا

 .م1967١ «يبرعلا ركفلا راد «ةيهقفلا هؤارآو هرصعو هتايح .ةيميت سا

 م1907 ءداصتقالاو نوناقلا ةلجم .يلهألا فقولا ءاهتنا

 .م19605١ ءداصتقالاو نوناقلا ةلجم «ةرسألا حالصإ

 .م1994 .يبرعلا ركفلا راد «ةيهقفلا هؤارآو هرصعو هتايح .مزح نبا
 .م900١ «ةرهاقلا «ةيبرعلا تاساردلا دهعم «ةيرفعجلا دنع ثاريملا

 .م9857١ «ةيرصملا ولجنألا «يمالسإلا هقفلا يف ةبوقعلاو ةميرجلا

 ءةيمالسإلا تاساردلا دهعم «ىمالسإلا هقفلا رداصم ىف تارضاحم

 ْ ْ .مم7

 م1905 «ةيبرعلا تاساردلا دهعم .يرفعجلا هقفلا لوصأ يف تارضاحم

 .م19401١! «يبرعلا ركفلا راد ءهقفلا لوصأ

 .م961١/ «ةيبرعلا تاساردلا دهعم .هراثآو جاوزلا دقع يف تارضاحم

 .م1908 «يلودلا نوناقلل ةيرصملا ةلجملا «مالسإلا يف برحلا ةيرظن

 .م909١ «ةيبرعلا تاساردلا دهعم .فقولا يف تارضاحم

 .م959١ «هقفلاو دئاقعلا يف ةيمالسإلا بهاذملا

 .ما4 «ةيهقفلا هؤارآو هرصعو هتايح :ديز مامإلا
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 ةيهقفلا هؤارآو هرصعو هتايح 'قداصلا مامإلا

 م11 .مالسإلا ءاول ةلجم ءايرلا يف ثوحب

 .م1115 .لودلخ سا ناج رهم .ءاضقلاو هقفلاو لدودلخ نبا

 .ما65 .ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم ءلسنلا ميظنتو ةرسألا ميظنت

 ما65 «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم «ةيمالسإلا ةديقعلا

 .ما606 «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم .ةاكزلا

 .يرفعجلا هقفلا لوصأ تارضاحم

 .م1937 «ةيبرعلا تاساردلا دهعم «سفنلا ىلع ةيالولا

 .م١1910 «يبرعلا ركفلا راد «ىربكلا ةزجعملا

 .ما11 «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم «ةيمالسإلا ةدحولا

 .م1115١ «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم «مالسإلا ىلإ ةوعدلا

 .ما1115 .يبرعلا ركفلا راد «نييبنلا متاخ

 «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم «ةيصخشلا لاوحألا عورشم ىلع درلا

 .ما4

 . ًاءزج (55) ىلع تلصح ةلسلسم ءازجأ يف عبطي ريسافتلا ةرهز

 ةيمالسإلا تايرودلا يف ترشن يتلا الاقملا تائم ىلإ ةفاضإلاب اذه
 .اهريغو (نوملسملا) ةلجمو .مالسإلا ةراضح ةلجمو «مالسإلا ءاول ةلجمك

 ةساردو اعمج اهب ءانتعالا مت يتلاو ةيمالسإلا ةيرهشلا تاالجملا نم ديدعلا

 .يلبق نم اقيلعتو اقيقحتو
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 : هتافو : ًاعباس

 1 قفاوملا .ه95*1 /لوألا عيبر ١9/ ةعمجلا موي هناك خيشلا يفوت

 اقاروأ لمحي وهو ىلعألا رودلا نم هلوزن ءانثأ هلزنم يف ضرم نودب م64

 ناجنف لمحي ىرخألا ديلا يفو ءدي يف لمنلا ةروس سم تايآ ضعب اهيف رسفي
 هيلع يلو .2””هلزنم نم برقلاب هل ةرضاحم نورظتني سانلا ناكو 2"”ةوهقلا
 خيشلا هراجو هقيدص نيلصملا ّمأو رهزألا عماجلاب ةزانجلا ةالص تبسلا موي

 ةملكب يرفعجلا حلاص خيشلا هاثرو .رهزألا عماجلا خيش دومحم ميلحلا دبع
 تمدق امع هللا كازجو .ةعساو ةمحر ةرهز ابأ اي هللا كمحر» اهيف ءاج ةزجوم

 نم عمج هاكبو .""«(ةعاجشلاو ملعلا نيتلصخب تيلحت دقف .ملعلا ليبس يف

 ةمحر ةرهز ابأ اي هللا كمحر» :رازجلا زعملا دبع خيشلا لاق «نيعيشملا

 هللا كاطعأو ناولسلاو ربصلا نيملسملا مهلأو ءكرجأ مظعأو .كل رفغو ءةعساو

 زوفو «ميقم ميعن سم نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلل ميعنلا تانج يف هدعأ ام

 مالسإلا ةيار عفرو «قحلا ةملك ءالعإ ليبس يف كداهجو كلاضنل ًءافو ميظع

 هددرأ نكأ مل ءاعدلا اذه لاق مث «اولح امثيحو اوناك امنيأ «نيملسملا ةرصنو

 هددري ناك لب ءاريزغ يعمد ضافو يناسل دقعناف «هتافو ًابنب تعجف موي يدحو

 (*”ةينوناقلاو ةيخيراتلاو ةيمالسإلا تاساردلاب لغتشم ءهردقل فراع لك يعم

 ةشقانمل هتيب راوجب خيشلا هدعأ يذلا قدارسلا يف هل ءازعلا تيب حتف مث

 . هتانج حيسف هنكسأو ةعساو ةمحر هللا همحر رصعلا اياضق

 رصان .د ركذ امك «سوفنلا ةايح .د هتنبا دادعإ خيشلا ةايح لوح لجسم طيرش نم )١(

 .77”ص هباتك ىف نادهو

 خيشلا ةذمالت دحأ سولاسلا يلع روتكدلا كلذ دافأ (0)

 .77؟ص نادهو رصانل «ةرهز وبأ» (9)

 .554ص .م19104١ ويام .4ج .45س ءارهزألا ةلجم» (:4)
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 يناثلا لصفلا

 اهتيمهأو ىوتفلا ةقيقح



 [ سدس ّ 3
 اهتيمهأو ىوتفلا ةقيقح

 هلوصأ هلو ء«ةيساسألا هتاموقم هل ًالقتسم ًاملع تحبصأ ىوتفلا
 هذه ةقيقح امف «هقفلا مولع نم هريغ سم هزيمت يتلا هصئاصخ هلو «ةيعرشلا

 امو ؟اهتروطخ امو ؟ةيملعلا اهتميق امو اهتيعورشم ىلع ةلدألا امو «ىوتفلا

 .هبادآو يتفملا طورشو .يفيلكتلا اهمكحو «ةيملعلا اهتميقو اهتيعورشمو
 هباداو ىتفتسملا طورشو

 :ىوتفلا فيرعت :ًالوأ

 :ةغللا ىف ىوتفلا ١

 لصألا يف وهو .ىتف ردصملاو .ءاتفإ ىتفأ سم مسا :ةغللا يف ىوتفلا
 امهو  ؟'”رسراف نبا لاق امك - نينعم ىلع لدي

 .بابشلا نم يرطلا وهو «ىتفلا هنمو .ةدجلاو ةوارطلا :لوألا ىنعملا

 نأ كح عيا 1 ذمتي ين كا ذا ىلاعت هلوق هنمو ا
 10 و 01 206 7 59 ل 0# 7

 هنمو .تايتف الا عمجو «نايتفو ةيتف ىتفلا عمجو [6 : ءايينألا] 46 2

 , [م# :رونلا] «انصحَخ َنَدََأ َنِإ ريا لع خيبت ١ أمركم الو " ىلاعت هلوق

 اذإ ةلأسملا يف ملاعلا ىتفأ لاقيف .ىوتفلا هنمو .نييبتلا يناثلا ىنعملاو

 يمويفلل (رينملا حابصملا» : ًاضيأ رظناو 23: 1ص «سراف سال «ةغللا سيياقم مجعملا 2غ(

 .”7/؟ص «.ىناهفصألل «نآرقلا بيرغ يف تادرفملاو» .3757/؟

 و



 ىلاعت هلوق هنمو .اهيف يعرشلا مكحلا نيبو اكحالا س : لكشأ امع باج
 /١١7[. :ءاسنلا] * نهيف كبت [َسَنِلَأ ُّى َكَيِوفَبو ©

 قلطي .يح يف ينفملا : ىلاعت هللا مكح نبي يذلا هيقفلا ىلع قلطيو
 ىنعمب ىوتفلاو ايتفلاو يتفتسملا .يتفملل لاؤسلا هجوي يذلا لئاسلا ىلع

 :حالطصالا يف ىوتفلا - ؟

 ملسملل ضرعت ةيقالخأ وأ ةيدئاقع ةلكشمل ًالح لثمت ىوتفلا تناك اذإ

 رابخإلا» :اهنأب فرعُت اهنإف ةيمالسإلا ةعيرشلا دعاوق ىلع ءانب ةيمويلا هتايح يف
 يعرش مكح نع رابخإلا» ىرخأ ةرابعبو ("”"«يعرش ليلد نع ىلاغت هللا مكحب
 يذلا ءاضقلا رع هب زارتحالل ركذ ريخألا ديقلاف '"مازلإلا هجو ىلع ال

 ىوتفلا نإف كلذ ىلع ءانبو .مازلإلا ليبس ىلع يعرشلا مكحلا نايب نمضتي
 .هنع هلأس نمل (يتفملا) هيقفلا هنيبي يذلا يعرشلا مكحلا ىلع قلطت

 جاتحتو ناسنإلاب لزنت يتلا ثداوحلا يهو «لزاونلا» ىواتفلا ىلع قلطيو
 ثداوحلل ةطبنتسملا ىواتفلا يهو «تاعقاولا» اهيلع قلطي امك .'"'هكح ىلإ
 , ؟©ناسنالاب لزنت يتلا

 هل .هقفلا مولع نم ًالقتسم ًاملع تحبصأ ىتح ىوتفلا تروطت دقو
 عورف ةسمخ هقفلا ملع» :ةداز ىربك شاط لاق امك .هب ةصاخلا هبتكو هصئاصخ

 .ءاضقلا ملعو ؛(قيثوتلا) تالجسلاو طورشلا ملعو «ءضئارفلا ملع .يهو
 ملع» :هنأب ىوتفلا ملع فّرعُيو .'”ىوتفلا ملعو .عئارشلا مكح ةفرعم ملعو

 ىلع رمألا لهسيل ةيئزجلا عئاقولا يف ءاهقفلا نع ةرداصلا ماكحألا هيف ىورت
 .(مهدعب نم نيرصافقلا

 م

 .غص دنادمح نيبال «ىوتفلا ةفص» )١(

 81/١. ةيزوجلا ميق سال «نيعقوملا مالعإ" 8/١« نوحرف سال «ماكحلا ةرصبت" رظنا (؟)
 .؛الا ص .يبينقو يحج هعلق ساورل 'ءاهقفلا ةغل مجعم» ةرفإ

 .49الص قباسلا عجرملا 6

 .57ا/ل/؟ ةداز ىربك شاطل «ةداعسلا حاتفم١ 0(
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 : ةيلاتلا صئاصخلاب صتخي ىوتفلا هقف نإف قبس ام ىلع ءانبو

 لزنت يتلا عئاقولاو لاوحألاو فورظلا ديلو وهف .يعقاو هقف هنإ

 عقت مل يتلا تاضارتفالاو تاليختلا رع دعبلا لك ديعب وهو .لاسنإلاب

 وهو ىلص نم مكح لثم ةيضارتفالا لئاسملاب ةئيلم هقفلا بتك تءاج دقف

 بتك امأ «هتغابد دعب توغربلا دلج ةراهط مكحو ءءاسف ةبرق لمحي

 تاضارتفالا هذه لوانتت الف ىواتفلا

 نم صوصنلا غيلبت ىلع رصتقي الف «ءلقعلاو لقنلا نيب عمجي هقف هنإ

 اهيف لزني مل يتلا اياضقلا يف داهتجالا ىلع لمتشي امنإو «ةنسلاو باتكلا

 هغلبي ام نأل هجو نم عراش يتفملا» :يبطاشلا لوقي . صوصنلا نم صن

 لوألاف .لوقنملا نم طبنتسم امإو اهبحاص نع لوقنم امإ ةعيرشلا نم
 ءاشنإو ءماكحألا ءاشنإ يف هماقم ًامئاق هيف نوكي يناثلاو .ًاغلبم هيف نوكي

 هرظن بسحب ماكحألا ءاشنإ دهتجملل ناك اذإف .عراشلل وه امنإ ماكحألا

 ام قفو ىلع لمعلاو هعابتا بجاو .عراش هجولا اذه نم وهف هداهتجاو
 دب ال غلبم هيف وه يذلا مسقلا لب «قيقحتلا ىلع ةفالخلا يه هذهو «هلاق

 قيقحت ةهج نمو «ةيعرشلا ظافلألا نم يناعملا مهف ةهج نم هيف هرظن سم
 . ''"(ماكحألا ىلع اهليزنتو اهطانم

 تاقيبطتلا ىلع زكري وهف .يلمعلا هقيبطتو مكحلا سيب طبري يقيبطت هقف هنإ
 هذخأيف .اهل ةيهقفلا تايرظنلاو .ماكحألل ةيلكلا ئدابملا نود ةيلمعلا

 .نيدلا يف هقفتلاو ملعلا درجمل سيلو «لمعلاو قيبطتلل يتفتسملا

 ةيهقفلا تافالتخالاب متهي الف «بلاغلا يف لاوقألا نم حجارلا هقف هنإ

 الو ءهب لمعي احجار ايأر ديري يتفتسملاف اهتشقانمو ةلدألا ءاصقتساو
 .هرمأ نم ةريح يف هلعجت ةيهقف تافالتخا ديري

 :ىوتفلا ةيعورشم :

 نم ناسنإلاب لزني اميف يعرشلا مكحلا ع ًارابخإ ىوتفلا تناك اذإ

 .؟5505 /5 ىبطاشلل «تاقفاوملا» )١(

 نحن



 ريثك يف ىلاعت هللا هرمأ ثيح 26 لوسرلا وه تعم لوأ لإف عئافوو تداوح

 الإ َبّتكْلا َكَيلَع ظ امو : ىلاعت لاقف ةيعرشلا ماكحألا لايبب تايآلا نم

 لاقو [3 :لحنلا] 59 ونموت ِمَوَعَل َةََحَيَو ىَّدُهَو ُهِش أرفلتخا لأ مه َنْيَبْتِل

 لحدلا] 4 وكت هك ميل لم ام سائل َنَبْل ٌرْكَلا َكِلِإ ًآَلَرَأَو© :ىلاعت

 9 سائل ُهَنْنَيْل_ بتكلا اوتو نيل َّىَكِم ُهَّللا َدَحَأ ٌْدِإَو8 :ىلاعت لاقو [*:

 لآ] 49 توري ام نَّنَف يلق اَنَق وب اوَرْكْشَأَو َمِهِروُهْظ ءآَرو ُهوُدَبَف مومسْكَت

 ماكحألا نّيبو سانلا ىتفأف «مايق ريخ كلذب يي يبنلا ماقف [187 .دارمع

 دعب لاق ثيح ةيزوجلا ميق بال يي ة لوسرلا ىواتف لثم ةلقتسم بتكب تصخو

 ىتفي ناك يذلا ٍةيقك دمحم نيلسرملا ديس ةطخلا هذه فرش نم لوأو» * اهعمج

 . '""(ىلاعت هللا باتك دعب يناثلا ردصملا اهنإ «ةرورض عابتالا ةبجاو باطخلا

 .«ىوتفلا نم رثكم نيب اوناك نيذلا دو هباحصأ هدعب ىوتفلاب ماق مث

 ءدوعسم نب هللا دبعو «بلاط ىبأ نب ىلعو .«باطخلا رب رمع نيرثكمل | نمف

 قو رمع نب هللا ديعو ؛ سابع نب هللا دبعو ءاتبال نب ديزو زو ؛سينمؤملا مأ ةشئاعو

 م مهريغو نافع دب نامثعو « ةريره وبأو يردخلا ديعس وبأو «كلام

 رهتشاو تالثلاو داتلأسملاو ةلأسملا الإ مهنع ىورت ال .يذلا نيلقملا نمو

 ("”ديأذ يلع انبا نيسحلاو نسحلاو «حارجلا نب رماع ةديبع وبأو ءادردلا وبأ مهنم

 صوصنل | ىلإ ةفاضإلاب ةمهملا هذهب مهمايق يف ةباحصلا ءالؤه دنتسا دقو
 مكلاومأو مكءامد نإف» ٍةْيي هلوق اهنم «ةفيرش ةيوبن ثيداحأ ىلإ ةقباسلا ةينآرقلا

 غلبيل . اذه مكدلب يف اذه مكرهش يف اذه مكموي ةمرحك مارح مكنيب مكضارعأو

 "”«عماس نم ىعوأ وه نم غلبي نأ ىسع دهاشلا نإف ؛بئاغلا دهاشلا ينع

 .قباسلا عجرملا 00 ١١/١. ميقلا سال «نيعقوملا مالعإ» )١(

 .(51/) مقر .عماس نم ىعوأ غلبم بر باب ءملعلا باتك «يراخبلا حيحصاا 69

 ندر



 بذك نمو «جرح الو ليئارسإ ينب نع اوئثّدحو «ةيآ ولو ينع اوغلب» :ِهكَي هلوقو
 نإو «ءايبنألا ةثرو ءاملعلا» :ِيَِي هلوقو ."'”«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم ىلع

 ظحب ذخأ هب ذخأ نمف .ملعلا اوثرو امنإو «ًامهرد الو ًارانيد اوئروي مل ءايبنألا
 . '"”(رفاو

 ةيعورشم ىلع اذه انموي ىلإ ِةْلَك يبنلا رصع ذنم ءاملعلا عمجأ دقو

 باوثلاو رجألا قحتسُي ثيح ء.ءاهقفلا نم هب ماق نم فرشو «هتيمهأو ءاتفإلا

 يف مهو «مارحلاو لالحلا طبضب اونغ نيذلا مهو ؟ال فيك .هب مايقلا ىلع
 ةجاحو .ءاملظلا يف ناريحلا يدتهي مهب ءءامسلا يف موجنلا ةلزنمب ضرألا

 . "'بارشلاو ماعطلا ىلإ مهتجاح نم مظعأ مهيلإ سانلا

 ىلإ سانلا ةجاحل ناكمو نامز لك يف '*”ةيعاد ىوتفلا ىلإ ةجاحلاو

 ثداوح نس مهب لزني امو مهل ضرعي ام لك يف مارحلاو لالحلا ةفرعم

 : اهتيمهأو ىراتفلا ةميق : اثلاث

 رومأ يف ىلاعت هللا مكحل ًانايب اهفصوب ةيمهأو ةميق مالسإلا يف ىواتفلل

 : ةيلاتلا رومألا ىف ىلجتت ةيعقاولا ايندلاو نيدلا

 نع نولأسي نيدلا ءاملع ىلإ مهتلئسأب نوهجوتي مهلعجت ةيوق ةينيد ةيفلخ نم
 اونئمطيل ةيعامتجالا تاقالعلاو ةيرسألا نوؤشلاو تالماعملاو تادابعلاو دتاقعلا

 .مهتامامتها نع ًاديعب نيدلا نوعدي ال مهف .مهبر طخس اوبنجتيو مهكولس ىلع

 نم لمع ىلع نومدقي الف .داشرإلاو هيجوتلا ىف ةرادصلا رود هل نولعجي امنإو

 . ىعرشلا همكح ةفرعم دعب الإ لامعألا

 امل هيلع ديزي لب .لجرلا مامتها نع اذهب ةأرملا مامتها لقي الو

 (*451) مقر «ليئارسإ ينب باب «ءايبنألا باتك «يراخبلا حيحص» )١(

 حيحص وهو 0( مقر ءءاملعلا لضف باب «ةمدقملا باتك «هجام سا شضس» (؟)

 4/١. ميقلا نبال «نيعقوملا مالعإل 2

 .40ص ؛ةعامج نبال «مالسإلا لهأ ريبدت يف ماكحألا ريرحت» (:5)
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 ىلإ برقأ ىهف .ةقرلاو ةمحرلاو نانحلا رعاشم نم هب اهصخو ىلاعت هللا اهابح
 ةيبرغلا ةيفاقثلاو ةيراضحلا تاوزغلا ةفاثك نم مغرلابف .لجرلا نم ةينيدلا ةرطفلا

 ةفطاعلا عزن يف حلفت مل اهنأ الإ ةصاخ ةأرمللو ةماع ةيمالسإلا انتاعمتجمل

 مازتلالاو باجحلا ةدوع ةرهاظ انل رسفي اذهو .ةملسملا ةأرملا بلق نم ةينيدلا

 . ''”تانانفلاو تاجربتملا س ريثك ىلإ مالسإلاب

 عيمجل لماش وهف .يمالسإلا نيدلا يف لومشلا ةيصاخ زربت ىواتفلا - ”

 يف سانلا ىواتف رصتقت ملف «ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا بناوج

 املكف «ةايحلا بناوج لك لمشت امنإو دحاو بناج ىلع روصعلا نم رصع يأ
 ىلإ مهفورظ تبلقنا وأ ًائراط مهنوؤش يف دجوأ ثداح سانلا ةايح يف ثدح
 ام مهدنع اودجوو .كلذ يف مهنوتفتسي نيدلا ءاملع ىلإ اوعزف ديدج عضو

 «ءْنَم َلُكَل امني بّتكلا َكَلَيَع اَلََبَو#© 'ىلاعت لاق .مهتاءاتفتسا ىلع بيجي
 .[64 لحنلا]

 يف ةنورملاو روطتلاو ديدجتلا ىلع يمالسإلا هقفلا ةردق زربت ىواتفلا " 
 نم دب الف روطتتو ريغتت تالماعملا اياضق نم ريثكف ةيعرشلا تباوثلا راطإ

 مكحلا هيلع ينب ام وهو .ءاهيلع مكحلا بجوم ريغتي اهنم ريثكو «مكحلا رييغت
 ىلع دومجلا» .يفارقلا لاق اذهلو .اهل مكحلا رييغت نم دب الف ىضم اميف

 فلسلاو نيملسملا ءاملع دصاقمب لهجو .نيدلا ىف لالض ادبأ تالوقنملا

 . عمتجملا تاداعو ةيناكملاو ةينامزلا قراوفلا ةاعارم نم دب الف ("”(ريضاملا

 يف ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم رامثتسا ةيفيك ىلع ءاهقفلا نيعت ىواتفلا  ؛

 لزاونلل يعرشلا مكحلا نايب يف اهنم ةدافتسالاو «يأر ىلع يأر حيجرت

 الو ةيوبنلا ةنسلا الو ميركلا نآرقلا يف دجي مل اذإ ةلزان مكح نع ثحابلاف

 مث همدعو زاوجلاب لوقلا ضرتفي نيقباسلا ءاهقفلاو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ

 كلذ يف نيعتسيو «ضارتفا لك ىلع بترتت يتلا جئاتنلا نيب ةقيقد ةنزاوم يرجُي
 «يواستلا دنع حلاصملا بلج نم ىلوأ دسافملا ءرد» :لثم ةيهقفلا دعاوقلاب

 )١( يواضرقلا فسوي خيشلل «ةرصاعم ىواتف» صم فرصتب ص١”. ١".

 ىفارقلل «قورفلا» (؟) ١//الا١.
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 ةعيرشلا دصاقم ىلع حجارلا اذه ضرع رخآ ىلع ضارتفا هل حجرت اذإف

 ةيئزجلا نوكت نأ دب الو «ةيئزج ةدجتسملا ةلزانلاو «تايلك اهنأل ةيمالسإلا

 مكح يف ثحبي يذلا رصاعملا دهتجملا اهنع ىنغتسي ال ىواتفلا ه5

 ىتفأ دقف .نوتفملا اهيف ىتفأ ةيهقف قباوس دوجو لمتحيف ءةدجتسملا اياضقلا

 يف يفنحلا نيدباع نبا ىتفأو «ةمهاسملا تاكرشلا مكح يف يلبنحلا ناردب نبا

 اهنإف اهسفن ةدجتسملا ةيضقلا عوضوم يف ةقباسلا ةثداحلا نكت مل اذإو .نيمأتلا

 سنأتسيف «همسج نم محل ةعطقل رطضملا لكأ زاوج لثم اهنم ةبيرق نوكت دق
 ةميدقلا ىواتفلا ىلع كلذ يف رمألا رصتقي الو ءاضعألا عرز مكح يف.اهب
 ىواتفلاو توتلش دومحم خيشلا ىواتف لثم ةثيدحلا ىواتفلا لمشي امنإو

 .ةرصاعملا اياضقلا يف داهتجالا يف اهنع ىنغتسي ال اهنإف اهريغو ةيرصملا

 . خيراتلا رداصم نم ًابصخ ًاردصم دعت ىواتفلا - 5

 يهف ةيخيراتلا تاساردلا يف ىواتفلا ةميق ىلإ سيقرشتسملا نم ريثك هبن

 خيراتلا اهلمهأ يتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا عاضوألل ةريزغ ةدام دعت

 لزاونلا بتك (م1905١) ةنس (نهاكدولك) ربتعا دقف «نوخّرؤملا اهل نطفتي ملو

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا ةسارد ىف ديفت ىتلا ةيخيراتلا رداصملا ربكأ س

 ةبلط ىم ًاريثك هجوو ءةصاخ ةيانع ىطعت نأ قحتست ىهو ءدالبلا نم دلب يأل

 ريبور) ذاتسألا ماقو .لاجملا اذه يف ةيملع لئاسر ميدقت ىلإ ايلعلا تاساردلا

 لزاونل قمعم ليلحتب ايقيرفأ يف يصفحلا دهعلا لوح هتحورطأ يف (كيفشنيرب
 نع ةماه ةيخيرات تايطعم اهنم ىقتساو ةيقئاثولا اهتميق اهيف زربأ ثيح «يلزربلا
 نم لك علطضاو .ةيديلقتلا رداصملا هنع تتمص يذلا قيمعلا ةرتفلا عقاو

 ىواتفلا فيظوت لاجم يف ةمهم دوهجب (كريب كاج)و (سيردإ يجور يداه)
 دقف .يعامتجالاو يداصتقالا برغملا يضام ةفرعم ليبس يف ةيهقفلا لزاونلاو

 عقاولا نع فشكلل هتحورطأ يف يلزربلا لزاون (سيردإ يجور) لغتسا

 تاءارجإ نأ ىلإ صلخو ةحكنألا ىواتف ضعب للحو ايقيرفإ يف يعامتجالا
 تقولا كلذ يف يبرغملا عمتجملا نأو «نورق ةتس لالخ تروطت دق جاوزلا

 ىواتف نم ةعومجم لغتسا امك .ةداع هب فصوي امم اسناجتو ادومج لقأ ناك
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 كاج) امأو .يمالسإلا برغملاب يداصتقالا عقاولا نع فشكلل برعملا رايعملا

 ريثحابلا اعدو «ةيخيراتلا اهتيمهأو لزاونلا لوح ةسارد نم رثكأ بتك دقف (كريب

 فشكلاو «تلمهأ املاط يتلا قئاثولا نم عونلا اذه ىلع بابكنالا ىلإ ةبراغملا

 نيملسملا برعلا لبق نم تاساردلا تلاوت مث .''"'مهثاحبأ يف اهتيمهأ نع

 ..سح دمحمو «بارغ دعسو ؛يبلاطلا دمحم لثم عوضوملا اذه لوح

 : ءاتفالل يفيلكتلا مكحلا :ًاعبار

 .ةيافك ضرف عئاقوو ثداوح سم مهل ضرعي اميف شيملسملا ءاتفإ
 لاق سانلا تاءاتفتسا ىلع دوبيجي دوتفم دالبلا يف رفوتي لأ بجيف

 تيدحلاو ريسفتلاك عرشلا مولعب مايقلاو «هبشلا عفدو .نيدلا يف تاالكشملا

 ىلع بجيو ''"امهيلإ ةجاحلل ءاتفإلاو ءاضقلل حلصي ثيحب «ةيهقفلا عورفلاو

 ملو «ةجاحلا ترهظ نإ ةدعابتملا قطانملا يف نيتفملا نييعت نييعد : (مكاحلا) مامإلا

 ايتفلاب لوعربتم دجوي

 الإ ٍلوُسَر نم اَمْلَسَرَأ آَمَو# ”ىلاعت هلوق نيملسملا ءاتفإ ةيضرف ىلع لدي اممو
 ديرما وف لكي نس ىدفيَو كك ص هلل ُلِضْم كل تيبنإ هيف لِي

 ره َنيبْتِل الإ بتكلا َكَيلَع ار م :ىلاعت لاقو «[4 :ميهاربإ] 4 ه0 مِكَحْل
 'ىلاعت هلوقو 114 :لحنلا] 4 69 ترتوي ٍرَوَعَإ ةَممََو ىَدُهَو ُهِش ملغ ىَِلَأ
 #٠١[. ءاسنلا] 3 3 َكييأ 1ج سياتل َنيَب محتل نحل اي بتكلا َكْلِإ انا اَنِإ#م

 مب .هل لاقو سانلا نيب يضقيو يتفيل سيلا ىلإ لبج ىب ذاعم ني 7 يبنلا ثعبو

 نإف .لاق هللا لوسر ةنسب :لاق ؟دجت مل نإف :لاق .هللا باتكب .لاق ؟يضقت

 قفو يذلا هلدمحلا .لاقف .ولا الو ييأر دهتجأ :لاق ؟دجت مل

 ءاتفإلا ىلإ سانلا ةجاح نألو .“”"«هلوسرو هللا يضري امل ٍةِثي هللا لوسر لوسر

 )١( .دعسلا دلو راتخملا دمحمل "خيراتلاو ىواتفلا» ص١١ -١7.

 5 /: م جاما رشا هد

 «يذمرتلا شس»و ؛(5695) مقر «يأرلا داهتجا باب «ةيضقألا باتك ؛«دواد يبأ سس رف

 )/١711( مقر يضقي فيك ىضاقلا سباب .ماكحألا تاتك
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 . سانلل ةجاحلا هذه ريفوت نم دب الف .''”بارشلاو ماعطلا ىلإ مهتجاح نس مظعأ

 : يهو ةثالث طورشب ملاعلا ىلع ىوتفلا نيعتتو

 ملاع دجو نإف «ةباجإلا نم نكمتي نمم ملاعلا ريغ ةدلبلا يف دجوي ال نأ ١

 يتفتسملا ليحي نأ هل لب «لوألا ملاعلا ىلع نيعتي مل ءاتفإلا هنكمي رخآ

 نم ةئامو نيرشع تكردأ» :ىليل يبأ نب نمحرلا دبع لاق .يناثلا ىلع
 اهدريف .«ةلأسملا نع مهدحأ لأسي هل هللا لوسر باحصأ ص راصنألا

 ("”(لوألا ىلإ عجرت ىتح اذه ىلإ اذه

 باوجلا همزلي مل الإو ءلعفلاب مكحلاب ًاملاع لوؤسملا نوكي نأ - ١
 .""هليصحت يف ةقشملا نم هيلع امل ؛ءاتفإلاو

 دوكت لأ وأ ةعقاو ريغ ةلأسملا نوكت نأك عنام باوجلا نم عنمي ال نأ -“

 (*”اهيف عفن ال يتلا لئاسملا نم

 : اهنأش مظعو ىوتفلا ةروطخ :ًاسماخ

 عيقوتلا يتفملا ماقمو «ىلاعت هللا نع ثيدحلا وه ىوتفلا عوضوم ناك امل
 نإف .'*”(ىلاعتو كرابت هللا نع عيقوت اهنإ» :حالصلا نبا لاق امك ىلاعت هللا نع

 اذهو لالح اذه لوقي يذلا نأل ءًارطخ لامعألا مظعأ نم دعت هللا نيد يف ىوتفلا

 .رمألا اذه نع انثّدحي ةرهز وبأ دمحم خيشلا كرتنلو «ىلاعت هللا نع ملكتي مارح

 يتفملا نأل كلذ «''"ىلاعت هللا نيد يف ىوتفلا ًارطخ لامعألا مظعأ ١

 وهو «ةوبنلا ماكحأ سانلل لقني وهف هللا مكحب قطنيو هللا عرشب ملكتي امنإ
 :ِةَك يبنلا لاق دقف ءهبر عرشب سانلا فيرعتو هنيد غيلبت يف دلك يبنلا نع بئان
 غلب وأ «هنياعو هدهاشو هللا عرش ملع نمو ,0"2(بئاغلا مكنم دهاشلا غلبيل الأ»

 )١( ميقلا سال «نيعقوملا مالعإ» ١/41. ) )6يوونلل «عومجملا» ١/50.

 ١7/5"7. ىبطاشلل «تاقفاوملا» (:) 94١/5”. ىبطاشلل «تاقفاوملا» (9)

 ْ ./7 ص «ىتفتسملاو ىتفملا بدأ» (5)
 :ناونعب لاقم م١197 رياربف - ه٠8١ ناضمر .١1ع .195س «مالسإلا ءاول" ةلجم (7)

 (هللا نيد ىف ىوتفلا»

 (يراخبلا حيحص» يف وهو هجيرخت قبس (0)
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 يتفملا نوكيف .باغ دقف هب لهج نمو .دهش دقف «ةنياعملا ةبترم هب ملعلا يف
 .ينيدلا ملعلا غيلبت يف »2 لاق دقو ءاهلهج نمل يبنلا ةلاسر ًاغلبم ملاعلا
 .(مكنم عمسي سم عمسيو ءمكنم عمسيو نوعمستاا

 .كلذ يف ءايبنألا ةثرو مه ىلاعت هللا نيدب نوتفي سيذلا ءاملعلا دإو

 نم يه امك مهل اهنوملعيو .سانلل اهنونيبي «قحلاب ةوبنلا ةكرت ىلع نومئاقلاو
 ءءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ» "لاق لي ىبنلا نأ يور دقو هرييغت الو فيرحت ريغ

 .©37(ملعلا اوثرو امنإو ء«ًامهرد الو ًارانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو
 ىتفملا» :(تاقفاوملا) هباتك ىف ىبطاشلا لاق ءاتفإلا ىف ىنعملا اذهلو

 1 0 . "12ج يبنلا ماقم ةمألا يف مئاق

 ناك .«ىوتفلا يف ريطخلا ماقملا اذهلو «ءاتفإلا يف ىنعملا اذهلو - ١

 .نآرق نم ًاعطاق ًاصن كلذ يف نوملعي اوناك اذإ الإ | ىوتفلا نوؤرادتي نوعباتلا

 الو فقوتي مهرثكأ ناك اهريغ يفو .نوتفي مهنإف .ثلي يبنلا نع ىوتفب ًاربخ وأ

 سيل ام نيدلا ىلع ديزي ال ىتحو ؛ملاع يغب لوسولا رع ملكتي ال ىتح ملكتي
 . ةنم

 نوعطقي الو نوفقوتي اوناكف .ءنودهتجملا ءاهقفلا نيعباتلا دعب نم ءاجو

 وأ نومزجي ثيح الإ اوتفي الو ءهيف سيل امب ىلاعت هللا نيد ىلع اوديزي ال ىتح

 صنلا نوكي ثيح الإ «مارح اذهو لالح اذه :نولوقي ال اوناكف .نوعطقي

 لالح» .اولوقي نأ نع اوعنتما مهريسي يذلا وه يأرلا ناك نإف «تباثلا
 نإو ءنسحتسن :لالح هنأب مكحلا ىلإ ليلدلا مهاّدأ نإ نولوقي لب «مارحو

 فب ذخألا ىلإ اوعراس ًاصن اودجو اذإو ءهركن :اولاق ٠ .عنملا ىلإ ليلدلا مهاّدأ

 رثكي لاك يذلا ةفينح ابأ نإو .هرهاظ ريغب هل ريسفت وأ ليوأت ةلواحم ريغ نم

 ىوتف وأ ًاثيدح ىأر اذإ ءهيأر نع عوجرلل بابلا حتفي «هيأرب ءاتفإلا سم

 دبعلا نامأ نأ ررقي نأ ىلإ يهقفلا داهتجالا هعفد هنأ اذه يف ىوري «يباحصل

 (كتنَمأ) ةملكب لتاقي يذلا رفاكلا مد ملسملا يمحي نأ هانعم نامآلاو ءزوجي ال

 .«هجام سبا نئس» يف حيحص وهو هجيرخت قبس )1١(

 .755/5 ىبطاشلل «تاقفاوملا» (؟)
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 لوقي نأ ىلإ ةفينح ابأ داهتجالا ىدأف ءهمد مصع اهلاق اذإف ءاهيلع لدي ام وأ

 ناك نم لك نمؤيف ملسيو لاتقلا ناديم يف قرتسيو صخش رّسؤي نأ زوجي هنإ
 نب رمع نينمؤملا ريمأ نأ كلذ دعب نم هغلب نكلو «هعنم كلذلو .دنجلا نم هعم

 اوراشتساف ,.نصح لهأ نمأ ًادبع نأل كلذو ءدبعلا نامأ اوزيجأ :لاق باطخلا

 يتفي كلذ دعب نم ءاهقفلا خيش راصف ءهن# لاق ام لاقف «كلذ يف قورافلا

 نسحأ اذه :لوقيف ءهفلاخمل بابلا حتفي هنيدت طرفل ةفينح وبأ ناك دقلو

 :هل لاقيف «ءامئاد هسفن مهتي ناكو «هعبتيلف هنم ًاريخ ىأر نمف «هيلإ انلصو ام

 : يقتلا عرولا مامإلا لوقيف ؟هيف كش ال يذلا قحلا وه هيلإ تلصو يذلا اذهأ

 .!!!هيف كش ال يذلا لطابلا هلعل يردأ ال

 امبر» :كلذ يف هن لوقيو ءايتفلا بيهتي ناك ًاكلام مامإلا نإو “ 
 ابأ اي هل ليقف «!مونلاو بارشلاو ماعطلا نم ينعنمت ةلأسملا ّيلع تدرو

 الإ ءىش ىف لوقت ام ءرجح ىف رقن الإ سانلا دنع كمالك ام هللاو «هللا دبع

 هنأ يأ ءاذكه ناك سم الإ اذكه نوكي نأ قحأ امف كلام لاقف «كنم هوقلت

 .ءوحملا لبقي ال ءرجحلا ىلع شقنلاك همالك لعجت ىتلا ةقثلا هذه لجأ نم

 نوري اوناك مالعألا ةمئألا نم هريغك وهف «ىوتفلا يف همزتلا يذلا ينأتلا ناك

 مهيلع ةعبتلا نأل «نوعفدني الو «نونأتي مهلعجي ءاتفإلا يف عيفر بصنم غولب نأ

 ةلزنملا هذه مهغولب ىلع بترتي ال ىتح .مهلاوقأ ىلع نوظفاحيف .مظعأ

 املك ىقتلا اذكهو «ءهيف نوتبثتي ال رمأ يف وأ أطخ ىلع سانلا مهعبتت نأ ةعيفرلا

 «فورعم سونأم وه امب الإ يتفي الأ ىلع ًاصيرح كلام مامإلا ناك دقلو

 رومأ يف ًاعدب سانلا ىلع لخدي اليكل ايتفلا ذاوش بنجت ىلإ وعدي ناكو
 الو مهبولق ىف شقنت هيواتف تناكو .ةرجهلا راد مامإ قحب ناك اذهلو « مهنيد

 .وحملا لبقت

 ريغ يف ناكف .هجاهنم ىلع جهنف يعفاشلا هذيملت هدعب نم ءاجو

 .هيف تبي نأ ريغ نم ةساردلا عضوم كرتي ام ًاريثكو ءددرتي ام اريثك صوصنلا

 .حيجرت ريغ نم اهكرتي ًانايحأو «هوجولا هذه ركذ ًاهوجو لمتحي ناك اذإ هنأل
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 ًارمأ ريغي نأ لواحي الو «هلوؤي الو ءهودعي ال صنلا دنع هن5# فقي ناكو
 سايقلا يضتقي ًارمأ ررق اذإ ناك هنإ ىتح ؛هداهتجا يف طاتحي اكو ءًتباث ًاررقم
 حص اذإ» :هذيمالتل لوقي ناكو ءهيف ثيدح دوجو مدع ىلع هيأر ءاقب قلع
 اذإ ينلظت ءامس يأو «ينلقت ضرأ يأ» : هنو لاق دقلو «يبهذم وهف بيدحلا

 فلاخي الأ ىلع ًاصيرح ءنإذ لاكف «؟ِةِلي هللا لوسر ثيدح بفلاخ انأ

 عضوم يف سايق ال هنأب حرصيو «سايق لك ىلع اهمدقي نأ ىلعو صوصنلا
 امك .داحآلا ربخ عضوم يف سايقلا لمعي ال هنأب رابخألا هنع ترتاوتو ءصنلا

 ءالؤه ناك دقف ءدن#و ةفينح وبأ سايقلا ءاهقف خيشو «كلام هخيش لعفي ناك

 .داحالا تيدحل سايقلا لوكرتي اعيمج

 ًاصيرح هنيَو ناك دقف «لبنح نب دمحأ ثّدحملا مالسلا راد مامإ امأ
 ىف اهلك ىوتفلل اطورش طرتشا هنأ هنع يور دقلو ؛ءاتفإلا ىلع صرحلا دشأ

 1 :لاق دقف ديو ةملكلا هل كرتنلو .يتفملا

 لاصخ سمخ هيف دوكي ىتح ايتفلل هسفن بصني نأ لجرلل يغبني ال١
 ىلع الو ءرون هيلع نكي مل ةين هل نكت مل نإف «ةين هل نوكت نأ :ىلوألا

 .رون همالك

 .ةنيكسو راقوو ملحو ملع ىلع نوكي نأ :ةيناثلاو

 هتفرعم ىلعو .هيف وه ام ىلع ًايوق روكي نأ :ةثلاثلاو

 .سانلا ةغضم ناك الإو «ةيافكلا :ةعبارلاو

 .«سانلا ةفرعم :ةسماخلاو

 .هتينو يتفملا بلق ىلإ هجتي ام لوأ هجتي دّمحأ مامإلا نأ اذه نم ىرنو

 قرشيف «ًاميقتسم ًاهاجتا قحلا ىلإ هجتا ىلاعت هللا هجول ةصلاخ تناك نإ ةينلا إف

 هنإف «سانلا نم دحأ ىوهل الو هاوهل يتفي الف «قحلاب قطنيو «ةمكحلا رونب هبلق

 غيلبت يه يتلا «ءاتفإلا ةبترم سم لزني كلذبو .هاوه ههلإ ذختا نمم نوكي ٍذئنيح
 نمم نوكيو .ةايحلا ضرع يغتبيو .ىوهلا عبتي نم كرد ىلإ 85 يبنلا نع

 اهنورشني وأ اهنوبتكي يتلا مهيواتف يف نونوكيو «ًاليلق ًانمث هللا ريدب نورتشي
 نم هنأ ىلع مهمالك نورشني اوناكو ءاولّدبو اورّيغ نيذلا باتكلا لهأ رابحأك
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 م ا اص رب رع

 اتَّيَع ءيب اهتنيي هلل دن ني ادله نوي مث يلب بتكلا نومشكَي َنِذَلِل ُلْيَوَه#

 لو ماسر ذكر

 .[24 :ةرقبلا] 409 َنوْبسْكَي امي مُهَّل ُلْيَوَو َمهِبِدَيأ ْتَبَنَك اَنِي مُمَل ُلْيَوم الي
 وهف ءايندلاو نيدلا لامعأ نم لمع لك يف ًايرورض صالخإلا ناك اذإو

 ريغ «ًالماك ىلاعت هللا عرش نم هيف غلبي نيد هاوتف نأل .بجوأو مزلأ يتفملا نم

 .هاوتف عوضوم يف صوقنم

 ءرومألا هذه لوأ :قحلاو ىوتفلاب قلعتت اهلك ءرومأ ةثالث راثت انهو 5
 الو صخرت ريغ نم هتاذ يف قحلا نيبي مأ ءاتفإلا عضوم يف ديدشتلا ظحاليأ

 "كثلاثلاو .ءاتفإلا عضوم يف تايجاحلاو تارورضلا ماقم يناثلاو ؟ددشت

 ضعب يتفي نأ كلذ يف لخديو ءملعي وهو .عرشلا نم ملعي ام ريغب يتفيأ

 دنع امات ًءافخإ هيأر ىفخي وأ .ىقيقحلا هيأرب نيرخآ ىتفيو هيأر ريغب سانلا

 1 1 ْ . ءاتفإلا

 الف .هتاذ ىف قحلا نيبي نأ ىتفملا ىلع نأ ررقن لوألا رمألل ةبسنلابو 5

 ددشتلاو «ةينيدلا رماوألل نيهوت قلطملا صيخرتلاف «ددشي وأ «ءضعبل صخري
 دصقلا دصقلاو ...اوبراقو اوددس» .ِِكك يبنلا لاق دقو «نيدلا يف ةنتف قلطملا
 لاحب بيصأ نم هءاج اذإو اطسو وه ام سانلل نيبي نأ هيلعف ''”"اوغلبت
 دق هنأو «ىلاعت هللا نيدب نيهتسي نمم وهأ 'هلاح فرعتيلف ةجاح وأ رارطضا

 الو .يلصألا مكحلاب يأ ةميزعلاب هتفيلف .ةصخرلا بجوت لاح ريغ يف نوكي

 صخرلا نطاوم نوعبتي نيتفم انيأر دقو ءاهلهأ نم سيل هنأل ء.ةصخرلا هل ركذي
 «ةرثاكلا ةرثكلا هيلع ام وأ ءاهيلع عمجملا لاوقألا نع نيضرعم «بهاذملا يف

 هيلع عمجأ ام ريغب يتفي نم مهنم لب .هئاضرإ يف ةبغرو ءهيتفي صم ىوهل ًاعابتا

 اذهكو «ةعتملا لحب يتفي يذلا اذهك .ءاهقفلا ضعب هيف ذشو «ةنسلا ءاملع

 ابر ميرحت ىلع ءاهقفلا عامجإ ًاحرطم ابرلا يف سابع نبا يأرب يتفي يذلا
 انروصع يف سانلا ضعب نإ لب !!هميرحت ىلع ةنسلا يف رابخألا رفاضتو عويبلا

 نوملسملا هيلع عمجأ ام نوحيبتسيل مهنإ ىتح ءايتفلا رمأ يف نوعضيو نوبخي

 .(ةه كالا" مقر .توملا ينمت 3 ىهن باب «ىضرملا باتك .«يراخبلا حيحص) 01(
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 كئلوأك ىلاعت هللا ريغل ًاعابتا ءروصعلا لكو نيعباتلا دهعو ةباحصلا دهع يف

 وأ «ةحلصملا مساب ليجأتلا ريظن يف ىّيَدلا ىلع ةدايزلا ةحابإب نوتفي نيذلا
 .!!يداصتقالا ماظنلا مساب وأ .ةجاحلا مساب

 هذه ىفف «تاروظحملا ضعب لالحتسا وهو ىناثلا رمألل ةبسنلابو 4

 عضوم سردي نأ روظحملا ةحابتساب يتفي نأ لبق يتفملا ىلع بجي لاحلا

 ضعب ةحابتسا رمألا ناك نإ .ةجاحلا وأ ةرورضلا فرعتيو .ءالتبالا

 ةجاحلا لجأل ةأرملا ةروع ةيؤر حيبي نأك .ديدشلا جرحلا عفدل تامرحملا

 نأ هيلع نإف «ةروعلا فشكب الإ هصحف بيبطلل متي ال ضرم نم ءافشلا ىلإ

 ىضتقمل اهتروع فشكت نأ ةينغملاو ةلثمملاو ةصقارلل نوحيبي ًاسان اندجو
 ابرلا عاونأ نم ًاريثك نوحيبي ًاسان اندجوو !ةجاح كلذ نأ نيبساح «ةنهملا

 تامرحملا نأ ءالؤه ملعيلف الأ !!ًاقلطم ةجاح الو ء.ةجاحلا ىوعدب

 يهو ىلاعت هللا هامح اميف لخد دقف اهيف لخد نمو ءىلاعت هللا ىمح

 :ةرقبلا] أ نوملطلا مه َكِيتلْوَأَ هس دودح عَ صو ىلاعت لاق دقو «هدودح

 مهضعب زاجتسا امبرو» ماقملا اذه يف لاق دقف يبطاشلا هللا محرو [4

 ءانب ةجاحلا ءاجلإو ةرورضلا اهيف ىعدي ىطاوم يف بهاذملا صخر عبتت

 .ضرغلا قفاوي امب كلذ نع ذخأيف «تاروظحملا حيبت تارورضلا نأ ىلع

 ذخألا ىلإ ةجاح الو اهيف ةرورض ال ةلاح ىلع ةلأسملا تلزن اذإ ىتح

 .(رضاحلا ىوهلا قفاوي امب ذخألا هلصاح نإف ...بهذملا يف حجارلا

 .(ىوهلا عابتا نع يهنلاب ءاج عرشلاو

 .عرشلا نم ملعي ام ريغب يتفملا ءاتفإ وهو .ثلاثلا رمألل ةبسنلابو 4

 ليوأت ال يعطق هنأ ملعي وهو ًاليوأت لبقي ال يذلا يعطقلا صنلا ريغب يتفي نأب

 .باطخ يف اهررقي وأ باتك يف اهنودي نأب .هئارآ نالعإ يف كلذب حرصيو هيف
 نإو عاتفإلا ماقم نع هدعبيو يتفملا حرجي كلذ نأ ىلع ءاملعلا عامجإ نإف

 سانلا لضي هنأل كلذو ء«ءاتفإلا نم هعنم بوجو اوررق دق عامجإلاب ءاهقفلا
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 لوقي هنألو ءروذعم ريغ هب ًاملاع ءهنم سيل ام عرشلا نع غلبي هنألو ءملع ىلع

 مامإلا كلذ ىف لاق دقلو «قافنلا بورض ضغبأ كلذو «هللا نيد ىف دقتعم ريغ

 .هتاقفاوم ىف ىبطاشلا هلقنو ةيكلاملا نم ىجابلا

 الو زوجي ال هنأ عامجإلا يف هب دتعي نمم سيملسملا نيب فالخ ال»

 .قح هنأ دقتعي يذلا قحلاب الإ هللا نيد يف يتفي نأ دحأل لحي الو .غوسي

 ىلاعت هللا نع ربخم يتفملا امنإو .هطخس نم هطخسو ءهيضر نم كلذب يضر

 لوقي ىلاعت هللاو ؟هبجوأو هب مكح هنأ دقتعي ال امب هنع ربخي فيكف ؛همكح يف

 مُهءاَوْهَأ َعّمَم الو ُهَّسأ َلَرَنأ آَمب ب مئتي مك ار م ةالصلا هيلع هيبنل
 عج [49 :ةدئاملا] كِل ُدَت 1 َلنَأ آم ضَعَب نع كلوُمِتْفَب نأ َمُهَرَدَحَأَو

 هب يتفي ال امب ًاديز يتفي وأ :يهتشي امب يتفي نأ يتفملل زوجي فيكذ
 نأ يتفملل بجي امنإو ءضارغألا نم كلذ ريغ وأ ءامهنيب نوكت ةقادصل .ًارمع
 هاهنو ءهبلط يف دهتجيف قحلا نم هللا لزنأ امب ملعي نأ هرمأ ىلاعت هللا نأ ملعي

 ملعلا لهأ نم هنوك عم صالخلا هل نوكي فيكو ءهنع فرحنيو هفلاخي نأ

 ('”(هتمصعو هنوعو هللا قيفوتب الإ داهتجالاو

 ملع نم دمتسملا مهملع ريغب نوتفي .يذلا يف ءاملعلا مالك اذه ٠

 عامجإلاو «مهداهتجا اهيلإ مهلصوي يتلا مهئارآ ريغبو ءةنسلاو نآرقلا سم يعطق

 يقلت امهيف ىوتفلاو «مارحلاو لالحلاب قلعتت ةلأسملا نأل مهقيسفت ىلع دقعنم

 كلاب امف هللا عرش ريغ هللا نع غلب دقف لز نإ هنأل «ةديدش ةعبت اهبحاص ىلع

 .مهتاوهشو سانلا ءاوهأ يف هسفن طحو «.هدقتعي يذلا قحلا كرت اذإ

 يف ىوتفلا لاح يف كلام مامإلا مالك كل لقنن نأ ريخلا نم لعلو

 ءةنس وأ باتك نوكي نأ الإ اهنم ءاملعلا رارفو .ريدلا نم اهماقمو .ءهرصع

 ءمارحلاو لالحلا نم ةلأسم نع لأسأ نأ نم يلع دشأ ءيش ام هني لاق

 نإو ءاندلبب هقفلاو ملعلا لهأ تكردأ دقلو .هللا مكح يف عطقلا وه اذه نأل

 اذه اننامز لهأ تيأر دقلو !هيلع فرشأ توملا نأك ةلأسم نع لئس اذإ مكدحأ

 ءاذه نم اوللقل ادغ هيلإ نوريصي ام ىلع اوفقو ولو ءايتفلا يف مالكلا نوهتشي

 )١( يبطاشلل «تاقفاوملا» 5/ ١5٠.

5 



 مهيلع درت تناك ةباحصلا رايخ ةماعو ءامْقو ًايلعو باطخلا نب رمع نإو

 نوعمجي اوناكو .25 يبنلا مهيف ثعب نيذلا .برعلا ريخ مهو لئاسملا

 راص دق اذه اننامز لهأو «دوتفي ٍذئنيح مث «نولأسيو ةث# + يبنلا باحصأ
 ىدتقي ىيذلا انفلس نم ىضم سم الو ءرسانلا رمأ نم نكي ملو ..ايتفلا مهرخف

 .لوقي نكلو «مارح اذهو لالح اذه :اولوقي نأ .مهيلع مالسإلا لوعمو «مهب

 تعمس امأ .هللا ىلع ءارتفالا اذهف «"مارحو لالح» امأو .ءاذك ىرأو اذك هركأ

 اللَعَم اَمَح هن ثلج ٍفْدَز نمي كل هَ لَ آم ريا لك ١ ىلاعت هللا لوق
 ام لالحلا نألا 8 :سنوي] 3 © تورش هلأ َّلَع رأ كَل تمذأ مدل لق

 .29”«ءامرح ام مارحلاو .هلوسرو هللا هللح

 قح ىوتفلا اوردق نيذلا هئاهقفو مالسإلا ةمئأ نع اهانلقن لوقت هذه
 دقو «رانلا نم هدعقم اهبحاص :ئوبت دق اهنأ اوملعو .اهنازيمب اهونزوو ءاهردق

 ال قحلاب ة رصبتو .رابتعاو ةركذت كلتو ٠ «ميقتسم طارص ىلإو قحلا ىلإ هيدهت

 ئّركزأ َكِلَذ ىف نإ # ' اهبجاوب اوموقيو ءاهقمح دوتفملا فرعي نأ الإ اهب ديرن

 .["“ ق] 46 ٌديِهَس َوْهَو َمْمَسلَأ َىَلأ وأ لَك ُمَل نك صل

 : يتفملا ورش : اسداس

(0 
 "يهو طورش ةدع هيف طرتشيو ءسانلاب

 هل ةيالو ال هنأل ؛ملسملا ريغ سم ءاتفإلا حصي الف ًاملسم نوكي نأ

 .نيملسملا ىلع

 ماكحألا كردي ال هنأل ؛يبصلا نم ءاتفإلا حصي الف ًاغلاب ندوكي نأ

 ةيعرشلا

 كاردإلا مدعل يبغلاو لقعلا صقان نم ءاتفإلا حصي الف ًالقاع نوكي نأ

 .؟ 4 ١ص روكذملا باتكلا 200

 دادمح نبال "ىوتفلا ةفص»و «4856ص «.حالصلا سال «يتفتسملاو يتفملا بدأ» :رظنا (؟)

 ١. 3 ص
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 ةفرعمب كلذو .ًاعورفو ًالوصأ ةيعرشلا ماكحألاب ًاملاع نوكي نأ -

 هليوأتو «هيندمو هيكمو ءهباشتمو مكحمو خوسنمو خسان نم همولعو هللا باتك

 لوؤمو رسفمو .خوسنمو خسان نم اهمولعو كي هلوسر ةنس ةفرعمو .هدصاقمو
 نم ءاتفتسا ءاملعلا دع دقو .سايقلا هوجوو طابنتسالا دعاوق ةفرعمو .اهانعمو

 هعزتني ًاعازتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ» :ِِلَي لاق .بئاصملا مظعأ نم هل ملع ال
 ذختا ملاع ّقبي مل اذإ ىتح ء«ءاملعلا ضبقب هضبقي هنكلو «سانلا بولق نم

 نأ نيبي وهف ''”اولضأو اولضف «ملع ريغب اوتفأف اولئسف ًالاهج ًاسوؤر سانلا
 تومي نأ هانعم نكلو «هظافح رودص نم هوحم وه سيل ملعلا ضبقب دارملا

 . ""نولضُيو نولضُيف مهتالاهجب نوتفيو نومكحي ًالاهج سانلا ذختيو هِتلمح
 اومستا سان ةريخألا نينسلا يف رهظ» .كلذ يف ةرهز وبأ خيشلا لوقيو

 يف هاج هل سم مهنمو .سانلا نيب ةقث لان نم مهنمو ؛هيلإ اوبستناو .ملعلا ةمسب

 ءملع ريغبو ملعب سانلا نوتفي اوذخأ ءالؤه نإو ءناسلو رهظمو ايندلا

 يعرشلا ردصملا الو «دولوقي اميف قحلا هجو اوفرعي نأ مهلاوقأ يف نورحتي ال
 دسافمل ةعيرذ وهأ مهمالك ىلع بترتي يذلا رثآلا الو «نوردصي هنع يذلا

 دوجولا اذه يف ةملكلاف «ةبغملا نسح هنأ مأ .صخي الو اهرش معي ةيعامتجا

 «بولقلا دسفي ام اهنم نوكي وأ سانلا عفني ام اهنم تبنيف هيف ىقلت ةرذبلاك

 ملع ريغب هللا نيد يف ىوتفلا ىلع اومجهت نيذلا كئلوأ نإو ءرشلا ىلع يرجيو

 اوملكت دق «ملع ىلع هللا هلضأ نمك مهبولق هتدسفأ ملعب وأ .صقان ملعب وأ

 هقنع يف لمح سس مهنمف ةنيابتم عضاوم يف سيدلا ىرع اوكفو «ةفلتخم حاون نم

 ريغ نسم كلذ يف اولسرتساو «نارقلا ابر نم سيل فراصملا دتاوف نأب ىوتفلا
 ْمُكَلُف ٌمْثَبَت نإَو# :ىلاعت هللا لوق كلذب اودناعو ناطلس الو ةجح الو ليلد

 ىتح مهيغ يف اوجل دقلو [774 :ةرقبلا] 4 توُملظ الو َنوُمِلَظ ال ْمُكِلْومَأ شوُمر

 ًارزو لقأ هللا دنع اوناكف ءمهلوق اوركنتسا نم مهسفنأ نييوبرلا نم انعمس دقل
 ءاوهألا يضري ام سملتيف اهنلعي لاوقألا ذاوش ىلإ هجتا نم مهنمو ..مهنم

 هلئاق رذع دق صوصنلا ضقاني لوقو فرحنم يأر ىلع ًادمتعم بولقلا دسفيو

 )٠١٠١( مقر ملعلا ضبقي فيك باب ءملعلا باتك «يراخبلا حيحصاا 000

 .6085١ص «يوونلا حرشب ملسم حيحصاا عرف
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 س مهنمو ...ةميلسلا ةيهقفلا ةسيقألا نيزاوم فلاخي وأ صنلا هنع باغ هنآل

 نييحيسملا دنع ةرسألا ماظن نم مالسإلا يف ةرسألا ماظن برقي لأ لواحي

 هللا لحأ ام اومرحي نأ  اودارأ ام مهيلعو  اودارأف «ةمئاقلا ةيحيسملل ديقنتعملا

 .تاجوزلا ددعت مرحت ةيحيسملاف .ءاملعو دويعامتجا مهنع لاقيل ىلاعت
 نكمي ال دويقب الإ تاجوزلا ددعت حابأ ام مالسإلا نأ نوعديو كئلوأ عفدنيف

 نأ ىرحألاب وأ هوديقي نأ كئلوأ لواحيف قالطلا دومرحي نويحيسملاو .اهققحت
 ىواتفلا هذهب مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا ءالؤه سع لاقيل كلذ لك . هوعنمي

 اذه لوقي الو .دوبقنم دوثحاب وأ ,نوققحم ءاملع وأ .دوددجم مهنأ ةفرحنملا
 .0"'2..ناميإو نيد وذ مهيف

 تاطقسمو قسفلا بابسأ نع ًاهزنم ًانومأم هنيد ىف ًالدع لوكي نأ

 ًاملاع ناك نإو ءدامتعالل حلاص ريغ هلوقف كلذك نكي مل نسم نأل .ةءورملا
 ادصق هب ىوتفلا زوجت ال ام باكترا لامتحال قسافلا ءاتفإ حصي الف ءادهتجم

 وأ نيمصخلا دحأ ررض دصقك دساف ضرغل كلذ دمعتي نأ دصقلاف .ًالهاست وأ

 ةرجأك يدام عفن كلذب هل لصحيل وأ .ةقادص وأ ةوادعل رخآلا عفن دصق

 الف لهاستلا امأو ءهل صيخرتلاب ًالثم ناطلس دنع ًاهاج بستكيل وأ اهذخأي
 ىوتفلا يف تبثتلا ناك دقف .ةلأسملا يف رظن ناعمإ الب يتفيف «هاوتف يف تبثتي

 ارهش اهيف ركفتيف ةلأسملا رع لأسُي دوعسم سا ناك دقف .فلسلا ءاهقف نأش نم

 .(دوعسم نبا نمف أطخ ناك نإو .كدنع نمف ًاباوص ناك نإ مهلا :لوقي مث

 مكؤرجأ ايتفلا ىلع مكؤرجأ» :لاقف ءاتفإلا يف لجعتلا نسم ٍةيت 3 يبنلا رذح دقو

 هنأ نقويلو .هاوتف يف بوني نمع يتفملا ملعيلو» :ميقلا نبا لاقو ' ””(رانلا ىلع

 . "”(هللا يدي سيب فوقومو ًادغ لوؤسم

 ىلع يسفن لمع رطخأ ناك» :كلذ يف ةرهز وبأ دمحم خيشلا لوقيو

 لالح اذه لوقي نأ عيطتسي الف ىلاعت هللا نيد يف ىوتفلا يعباتلا وأ يباحصلا

 )١( .ةرهز وبأ دمحم خيشلل «هللا نيد يف ىوتفلا» :لاقم .مالسإلا ءاول» ةلجم س١١اء2

 ص ءماو5دا/ ويام هاك لاوش ع 516٠ ١13١3١.

 «ريدقلا ضيف») «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا لاقو .7//51 «يسرادلا شضس» (؟) ١/١38(.

 ١١/١ ميقلا سال (ريعقوملا مالعإ)» (5)

 او/



 يوبنلا ثيدحلا الو «ميركلا نآرقلا نم صن هيف دري مل رمأ يف مارح اذهو
 دنع هللاب ذوعتي مث ءرمألا نع ةباجإلا يف ًارهش ددرتي مهضعب ناك دقلو .فيرشلا

 اهل مسي مل ةأرما رهم نع دوعسم نب هللا دبع سانلا ضعب لأس دقلو «ةباجإلا

 رهش ىضم ىتح ىرخأ ةرم دعب ةرم لئاسلا دري ذخأف ءاهنع تامو ًارهم اهجوز
 ًاباوص نكي نإف يبأر نم لوقأ لئاسلا دهجأو ليجأتلا مئس نأ دعب هل لاق مث

 سكو ال اهلثم رهم اهل لوقي مث «ناطيشلا نمو ينمف أطخ نكي نإو هللا نمف
 نبا حرفف «كلذ لثمب ىضق هلك هللا لوسر نأ ادهشو نانثا فقوف ططش الو

 . "”«مالسإلا ىلإ ىلاعت هللا هاده نأ دعب هلثمب رسي مل ًارورس رسو دوعسم

 نم ملعي امم  هتكلمب كردي ثيحب «ةيهقف ةكلم بحاص نوكي نأ - 5 ٠
 قحلا ىلإ برقأ نوكي ام  ءاهقفلا لاوقأو يأرلا هوجوو هلوسر ةنسو هللا باتك

 ةحيرقلا ءاهقفلا ضعب اهيمسي ةكلملا هذهو ءاهيف ىتفتسي يتلا ةلأسملا يف
 ةيهقفلا ةساردلاب ىتفملا دنع ققحتت ىهو .'"”ىهقفلا قوذلا وأ ةيهقفلا

 امو «هيلع موقت امو اهللعو ةيهقفلا ةسيقألاو رئاظنلاو هابشألا ةفرعمو «ةرمتسملا
 وبأ لاق دقف .عئاقولا ىلع ماكحألا لازنإو ىوتفلا ىلع بردتلاو .اهنع عرفتي

 اهقابطناو هقفلا ملع تايلك لامعتسا يف ةبارغلا امنإ) مالسلا دبع نب هللا دبع

 لجرلا دجتف سانلا نم ريثك ىلع ريسع وهو «سانلا نيب عئاقولا تايئزج ىلع
 ماوعلا ضعبل ةعقاو نع لئس اذإف «هريغ هملعيو همهفيو هقفلا نم ًاريثك ظفحي

 دارم مهفي الو لب ءباوجلا نسحي ال نايعألا نم ةلأسم وأ «ةالصلا لئاسم نم

 موقي نأ ءاتفإلا ةسرامم ديري نم ىلع بجوي اذهو '”"«رسع دعب الإ اهنع لئاسلا
 نيب تارواشم نم يرجي امو ءاضقلاو ءاتفإلا سلاجم رضحيو يلمعلا بيردتلاب

 ابأ انخيش تعمس ام ًاريثك :لهس نب ىسيع غبصألا وبأ لاق .ةاضقلاو نيتفملا
 نب بويأ حلاص وبأ هلبق هلاق دقو «ةعنص ايتفلا :لوقي هن باتع نب هللا دبع

 ماكحلا سلاجم نم ىروشلا روضحو «ةبرد ايتفلا : هناك حلاص نب ناميلس

 يناثلا عيبر 8ع ؛١١س ؛."مالسإلا ءاول» ةلجس .(”) اهّللا نيد يف ىوتفلا» لاقم )١(

 .8١ا/ص ءما1/ ربمفون  ه١ا/

 .5١١ص )١( «هللا نيد ىف ىوتفلا» :قباسلا عجرملا 2

 .60 - 94/٠١ يسيرشنولل «برعملا رايعملا» (9)
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 ينرواش سلجم لوأ يف لوقأ ام تيرد امف ايتفلاب تيلتبا دقو «ةبرجتو ةعفنم
 ةيرجتلاو «نقتملا ظفحلا ةجرختسملاو ةنودملا ظفحأ انأو دوسأ نب ناميلس هيف

 نمع يناوريقلا يسباقلا نسحلا وبأ لئسو 2'"(هيلإ رقتفم ىنعمو نف لك يف لصأ
 ءزاج هقفتو اهيف خويشلا ركاذ نإ :باجأف ؟ايتفلا هل غوسي له ةنودملا ظفحي
 .'"'”(لعفي الف اهيف ركاذي مل نإو

 يتلا مهرصع ةغلب سانلا بطاخيف «'"'هدالب ةغلب ًاريبخ نوكي نأ -
 ىخوتيو ةبيرغلا ظافلألا ةنوشخو ةبعصلا تاحلطصملا ةروعو ًابنجتم ءنومهفي

 تبل همه كسب الإ ٍلوُسَر نم انس ام آمو# 'ىلاعت لاق ءةقدلاو ةلوهسلا
 ام اوعدو «لوفرعي امب سانلا اوثدح» . نيبو يلع مامإلا لاقو [4 :ميهاربإ] 4

 «هلوسرو هللا ٌبذكُي نأ نوديرتأ نوركني

 قمعأ لب ءاهب ربعي يتلا ظافلألا درجم ماقملا اذه يف ةغللاب دصقي الو

 ددح دقو ماهفألاو مهفلا قئارطو ريكفتلا صئاصخب لصتي امم كلذ نم

 ا*يهو رومأ نم ةغللا هنمضتت ام يواضرقلا

 ةفطاعلا ةراثإ ىلع ال ءقطنملا ىلع لوقعلا ةبطاخم ىف دمتعي نأ أ

 - .رومألا يف ةغلابملاب
 مدختسيف بيلاسألاب تارابعلا مادختسا يف رعقتلاو فلكتلا عدي نأ - ب

 .ةسونأملا ةبيرقلا ةلهسلا ةغللا

 ةماعلا ةفسلفلاب ًاطوبرم هتلعو هتمكحب ًانورقم مكحلا ركذي نأ  ج
 يف ةنسلاو نآرقلا بولسأ وه اذه نأل كلذو (ةعيرشلا دصاقم) ””مالسإلل
 أوُلرَرْعَم ىدأ َوُه لك ضيحملا نَع َكئونَكْيَو# :ىلاعت لاق ةيهقفلا ماكحأآلا ضرع

 قباسلا عجرملا )١(

 دمحمل «يبطاشلا ىواتف» ةمدقم .سع القن (طوطخم) يلزربلل «ماكحألا لئاسم عماج» (؟)

 .الا/ص نافخألا وبأ

 .0١4ص «ةعامج سال «مالسإلا لهأ ريبدت يف ماكحألا ريرحت» (6)

 ١١5/١ يواضرقلا فسوي خيشلل «ةرصاعم ىواتف» (:4)

 ١١ 6ص يمساقلل ىوتفلا نع ًالقن يلازغلل «ىفصتسملا) 0(
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 حكنت ال» :ِِلي لاقو [1؟؟ :ةرقبلا] * 221 ٍّيَح َنُهونرَقَن الو ٌضِيِحَمْلا يف َهآَسْنِل
 ءاهتخأ ةنبا ىلع الو اهيخأ ةنبا ىلع الو اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا

 نيكاشلا نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه '"مكماحرأ متعطق كلذ متلعف نإ مكنإف

 نأ دود مكحلا نولبقي سانلا بلغأ دعي ملو نوريثك انرصع يف نيككشملاو

 تادبعتلا نم نكي مل اميف ةصاخو هفدهو هتمكح اوعيو هازغمو هذخأم اوفرعي
 . ةضحملا

 لجرلل يغبني ال» :دمحأ مامإلا لاق امك «ىلاعت هلل ًاصلخم نوكي نأ
 «ةين هل نوكت نأ ىلوألا .لاصخ سمخ هيف وكي ىتح ايتفلل هسفن بصني نأ

 :صاللخإلاو 20 .رون همالك ىلع الو ءرون هيلع نكي مل ةين هل نكت مللإف

 كلذبو نلعي امو ىفخي ام ملعي هنأو هتباقرب سحتف ىلاعت هلل سفنلا صالخ

 لاك اذإو ًاميقتسم ًاهاجتا قحلا ىلإ هجتت .هللا هجول ةصلاخ ةينلا نوكت

 ءاتفإلا دأل .بجوأو ىلوأ ءاتفإلل هنإف ملعو لمع لك يف ابجاو صالخإلا

 يف عئاقولا ىلع ءاهقفلاو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو نآرقلا صوصنل لازنإ
 كل وهو «هرصع

 .اهيف نوخي الف ةنسلاو نآرقلا ملع ةنامأ :امهالوأ

 .حلاصلا فلسلا اهعيباني حتف يتلا ةيملعلا ةريخذلا لمح ةنامأ :ةيناثلاو

 :ةرهز وبأ خيشلا لوقي امك ىوتفلا يف فارحنالا صالخإلا مدع ىلع بترتيو

 نارقلا صوصن ضعب نوركنيو يمالسإلا ملعلاب نومستي سم اسان دجن دالاو»

 لدي ام نآرقلا يف سيل لوقي نمك عرشلا يفاني امم اهرهاظ ريغب اهنورسفي وأ

 تاايآ ليطععت يعدي نم مهنمو ءلجرلا ةداهش يواست , نيتأرملا ةداهش نأ ىلع

 :لوقي نم مهنمو داحآلا ثيداحأب ذخألا مدع ىري نم مهنمو .ثيراوملا

 ناشد دق نإ ل ؛ةباحصلا ضميل لب ٠ لَك يبنلل ظفللاو ىنعملا وه نآرقلا

 يف ءاملعلا ءالؤه ثدحتي مث ًانحل هيف نأو «ةيماعلاو ةيمجعألا تاجهللا

 مدهي يذلا لوقلا اذه هيف بتك ام ةزاجإب ًاراقو مالسإلل وجرت ال تالجم

 وهو )١١56( مقر .اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال باب .حاكنلا باتك .«يذمرتلا سشس» ()

 حيحص سح



 هللا ةجح وه دلارقلا لإ ءانركذ امم حص امو ٠ حيحص هنأ نيمعاز ًامده مالسإلا

 ولو .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال دمحم ىلع لزنأ يذلا ةمئاقلا
 200 ع . 1 ىث| ه ف
 '"«هساسأ نم مالسإلا مدهتل 6 لطابل هنإو هيف كشلا باب حتف

 حئارش عيمج عم لماعتي يتفملا نأآل "”هيلع لابقإلا سح هل ميهفتلاو « هنم

 لاحلا

 رع عتتمي نأ هلف .ًامهبم لاكو يتفملل لاؤسلا حضتي مل اذإ امأ

 لئاسلا رضحي نأ وأ .حرشلا يف ديزي نأ لئاسلا نم بلطيو ةباجإلا

 . "”ًاهافش هبطاخيل

 تمزتلا دح ىلإ اهيف ددشتي الف هاوتف ىف ًالدتعم ىتفملا نوكي نأ - ٠

 ءانغلاو «مارح ةأرملا لمعف ليلد دودب ءيش لك ميرحتو سانلا ىلع قييضتلاو

 تايعمجلاو مارح ةمهاسملا تاكرشلاو ءمارح ىعانطصالا حيقلتلاو .مارح

 ةتباثلا ماكحألا يرع نم للحتلا دح ىلإ اهيف لهاستي الو «مارح ةينواعتلا

 لاجرلا مامأ ةأرملا صقرو .لالح ةيكنبلا دئاوفلاف روطتلا ةرياسم ىوعدب

 .لالح ةماعلا ةحصلا ىلع ةظفاحملل رومخلا برشو «لالح بناجألا

 ليمي الو .ةدشلا بهذم مهب بهذي الف .روهمجلاب قيلي اميف طسولا دوهعملا

 . ؟”(لالحنالا فرط ىلإ مهب

 هل ركذي وأ .هبهذم ىلع هيتفيف ءًامساح يتفملا باوج لوكي نأ ١
 اذه نآل ءاهنيب حيجرت لود ءاهقفلا فالتخا هل ركذي الو .لاوقألا نم حجارلا

 . ةلبلبو ةريح يف هعقوي

 ءامالسإلا ءاولا» ةلجم .ةرهز وبأ دمحم خيشلل (ىوتفلاو ملعلا يف صاللخإلا» لاقم 2230

 .أ١9ص .ما951١/ ليربإ ه111/ مرحم عا 2.5١ س

 . حالصلا سال "يتفتسملاو يتفملا بدأ» (0)

 ١5/8/5. ىبطاشلل «تاقفاوملا» (:) .١؟5 ص قباسلا عجرملا (9)

 ١ه



 : هبادآو يتفتسملا طورش : اعباس

 نم هب لزن اميف يعرشلا مكحلا نع يتفملا لأسي يذلا وه يتفتسملا
 2 يهو بادآو طورش ةدع هيف طرتشيو .عئافوو ثداوح

 اهمكح فرعي الو 0 ام اذإ ءاتفتسالا ىلإ ردابي نأ - ١

 دقو [48 :لحنلا] نمت ال َرْثُك نإ ذأ ّلْخَأ اََْمَط ”ىلاعت هلوقل يعرشلا
 تيأر» :لاق ورمع نب هللا دبع 0 لاؤس ىلإ نوردابي ةباحصلا ناك

 نأ لبق ترحن هللا لوسر اي 'لجر لاقف لأسُي وهو ةرمجلا دنع ِةِكَي يبنلا
 ؟رحنأ نأ لبق تقلح هللا لوسر اي :رخآ لاقو .جرح الو مرا .لاق ؟يمرأ

 يأ نم هللا لوسر اي لاقف دجسملا يف لجر ماقو .''""جرح الو رحنا .اق
 لهيو «ةفيلحلا يذ نم ةنيدملا لهأ لهي» ٍةِكي هللا لوسر لاقف ؟لهن نأ انرمأت

 ("”نرق نم دجن لهأ لهيو «ةفحجلا نم ماشلا لهأ

 دعتبيو هنيد هل صلخي نأب :ىلاعت هللا هجو ءاتفتسالا نم دصقي لأ - 5

 "”تاطولغلا نع ِةِكَي ىبنلا ىهن دقف «ىتفملل ةطلاغملا وأ ءروهظلا بح نع

 اولزيل ءاملعلا اهب طلاغي ىتلا ,زئاسملا» تاطولغلا ىنعم نايب ىف ريثآلا نبا لاق

 فلسلا نيب رجش امع لاؤسلا زوجي ال امك 2*”«ةنتفو رش كلذب جيهيف اهيف
 لاؤسلاو .قمعتلاو فلكتلا لاؤسو «ماحفإلاو تنعتلا لاؤسو «نشف سم حلاصلا

 .كلذ ريغو تاهباشتملا نع

 عقاو ال اميف ءاملعلا لغشي الثل «عقي ال اميف ءاتفتسالا نع دعتبي لأ -

 ةلجملا ءارق مالسإلا ءاول ةلجم يف ءاتفإلا مسق هبن دقو ةيلايخ رومأ يف وأ هل

 ىوتفلا نوبلطي نيذلا نم ةلجملاب ءاتفإلا مسق وجري» اهيف ءاج ثيح كلذ ىلإ
 وأ ةضورفم لئاسم يف اوتفتسي الف ةيعقاو ةيلمع لئاسم يف الإ اوتفتسي الأ

 نم ًاتقو لغشي هنأ امك هل عاد ريغ نم ةلجملا ص ًازيح لغشي كلذ أل ؛ةيلايخ

 .(١١؟) مقر ءايتفلاو لاؤسلا باب .ملعلا باتك .«يراخبلا حيحصاا 01(

 (178) مقر دجسملا يف ايتفلاو ملعلا باب ءملعلا باتك «قباسلا عجرملا (؟)
 .470 /05 «(دمحأ مامإلا دنسم» (5)

 .ا/8/7 ريثألا سال «ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» (5)
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 . '3)(هيلإ ةجاح ىف وه ءاتفإلا مسق

 قثي سم الإ لأسي الف «عروألاو ملعألا يتفملا ءاتفتسالل راتخي نأ د :
 الإ لأسي ال نأ هيلع قحف لاؤسلا هيلع نيعت اذإ) :يبطاشلا لاق .هعروو هملعب
 رتاوت نم ءاتفتسا يتفتسملل زوجيف .2'”«هنع لأسي يذلا ىنعملا كلذ لهأ وه س
 ىلع ةداهشلا يف لبقي ليقو ىوتفلل الهأ هنوك مهيف ضافتسا وأ سانلا نيب
 . ””دحاولا لدعلا ربخ يتفملا

 بجي لهف مهؤاتفتسا هل زوجي نمم رثكأ وأ دانثا يتفتسملل عمتجا اذإو
 يف ء ءاملعلا فلتخا ؟ هيتفتسيل ًاعروو ًاملع رثكألا ةفرعمل ىرحتلاو ثحبلا هيلع

 .24) بلوق ىلع كلذ

 تحبلا ىتفتسملا ىلع بجي ال هنأ ىلإ حالصلا نسا بهذ :لوألا لوقلا
 ىتفتسيف ءاتفإلل لهأ نيتفملا عيمج نآل ؛ًاعروو ًاملع رثكألا ةفرعمل يرحتلاو

 .ءاش مهيأ

 يرحتلاو تحبلا ىتفتسملا ىلع بجي هنأ ىلإ لافقلا بهذ :يناثلا لوقلا
 ملف يرحتلاو داهتجالا نم ردقلا اذه هنكمي هنأل ًاعروو ًاملع رثكألا ةفرعمل

 .كلذل لهأ سيتفملا عيمج - نآل ودل لوقا ره حجاراو

 اَْنماَء َندَلأ ياك :ىلاعت هلوقل يقتلا عرولا ملاعلا ىوتفب لمعي نأ
 ىف ىنعت رمألا يلوأ ةعاطف [34 ءاسنلا] 529 ِدْل لأ ل اوس أوُعيِطأَو 2

 . ””هلعلا لهأ ةعاط ةعامجو دهاجمو هللا دبع نب رباج يي ءأر

 ذخأي ىواتفلا يأبف عرولاو ملعلا لهأ سم .يتفملا ىواتف تبراضت اذإو
 . ؟ىتفتسملا

 )١( ص .م17 ربوتكأ  ه١الا/ لوألا عيبر ءالع ء١٠١س «مالسإلا ءاول» 45١.

 ) )6ىبطاشلل «تاقفاوملا» 757/5

 .159  5١هص .حالصلا نبال «يتفتسملاو يتفملا بدأ» (9)

 قباسلا عجرملا 2

 ١١١ /5 ةيطع سال «زيزعلا باتكلا ريسفت ىف زيجولا ررحملا» (4)
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 امهو نيلوق ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا

 ةلبانحلا ضعبو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم ءاهقفلا روهمج بهذ :لوألا لوقلا

 ىلع ىوتف حجري يتفتسملا نأ ىلإ ةيعفاشلا نم يلازغلاو يناعمسلاو جيرس ساو

 .قرط حيجرتللو «''"امهنم حجارلاب لمعيف ىرخأ

 نأل «حيبملا نود رظاحلاب ذخأيف ءامهنم دشألا حجري نأ 'اهنم أ

 .فيفخ لطابلاو ليقث قحلا نألو .طوحأ دشألاب ذخألا

 هلوقل رظاحلا نود حيبملاب ذخأيف ءامهنم رسيألا حجري نأ اهنمو - ب

 هلوقو [185 :ةرقبلا] 4 َرْسْعْلا مكب ُدِبِ الو رنشْلا مكب ُهَّنَأ ُديُم# 'ىلاعت
 :ىلاعت هلوقو [1 :ةدئاملا] 4جَرَح ني مُكِتِلَع َلَعَجَسل ُهَّلأ بري ام :ىلاعت
 ةيفينحلاب تثعبياا :لاق ديك يبنلا نألو [؟58 :ءاسنلا] 4ع كي ا نأ كَ كيري #

 ىنؤت نأ بحي امك هصخ رب ذخؤي نأ بحي هللا نإ : دلع لاقو .”ةحمسلا

 (”(همئازع

 نم دابعلا قوقحب قلعتي ناك اميف امهنم دشألا حجري نأ :اهنمو  ج

 .ىلاعت هللا قوقحب قلعتي ناك اميف امهنم رسيألا حجريو .«تالماعم
 كرتيو هاوتفب ذخأيف قثوألاو عروألاو ملعألا ىوتف حجري نأ :اهنمو د

 .هريغ ىوتف

 هقفاوي نم ىوتفب لمعيف ًاثلاث ًاملاع لأسي نأ اهنمو  ه

 لطابلاو قحلا نإف «تارامآلاب حيجرتلا هيلع ميقلا سا لاق اهنمو و

 .ةميلسلا رطفلا ىف لايوتسي ال

 ىف نأل ؟ ريختلا مدعو حيجرتلا ةرورض نم لوقلا اذه باحصأ لدتساو

 (عومجملا» 23١9/5 يبطاشلل «تاقفاوملا» .هلئاسر عم ن.يدباع سال يتفملا مسر ()
 «ىوتفلا ةفص»و ١. 68ص حالصلا نبال «يتفتسملاو يتفملا بدأ)» 7/١ يوونلل

 .٠١6ص نادمح ربال

 .11/0 «دمحأ مامإلا دنسم» (؟)
 .(22) حيحصلا لاجر دمحأ لاجر :يوانملا لاقو ”2٠١8/7 (دمحأ دنسم» (9)
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 ىلع ةعيرشلا ىنبم نألو ءرايتخالا يف ىوهلاو تاوهشلا عابتا الإ عجرم مهل

 ةيناكمإل بجاو ةيملعألاب حيجرتلاو ."'"رمألا كلذ يف هللا مكح وه دحاو لوق

 . '""هلعألا ريغ نم ةلفغلاب أطخلا يف عوقولا

 زوجي هنأ ىلإ ةلبانحلا ضعبو رهظألا ىف ةيعفاشلا بهذ :ىناثلا لوقلا

 لصألا نآل .مهدحأ ىوتف ذخأيف نيتفملل ةفلتخملا لاوقألا نيب ريختلا يتفتسملل

 .ءاملعلا دحأ ىوتف رايتخاب لصحي وهو «ديلقتلا يماعلا يف

 هيلع تفلتخا نإ حيجرتلا يتفتسملا ىلع بجيف لوألا لوقلا وه حجارلاو

 لأسي نأ قرطلا ىلوأو .ةحجرملا ةقيرطلا رايتخا يف دهتجيو نيتفملا ةبوجأ

 ."”هقفاوي سم ىوتفب لمعيف ىوقتلاو عرولاو ملعلا يف امهنع لقي ال اثلاث ًايتفم

 «بدأب هلأسيو بدأب هبطاخيف يتفملا عم بدألا يتفتسملا يعاري نأ 5

 هذهب ملع ىلع هنأب هل رهظي الو .هب ءازهتسالا ىمضتت تاراشإ ىلإ أجلي الو

 يناتفأ :هل لوقي الو .ةلأسملا هذه يف اذكو اذكب انأ . بق لوقي نأك ىوتفلا

 نمم لاك اذإو ؟ىوتفلا هذه ىلع كليلد ام .هل لوقي الو .ءاذكو اذكب نالف

 . ”يناعمسلا لاق امك .ليلدلاب بدأب هبلاطيلف ليلدلا ةفرعم ىلإ جاتحي

 )١( ىبطاشلل «تاقفاوملا» ١/5/ا”  777.

 . 55 /؟ ىلازغلل (ىفصتسملا» (؟)

 .١2ص دنادمح نبال «ىوتفلا ةفص» ١. 68ص حالصلا ىبال «يتفتسملاو يتفملا بدأ» (0)

 .18ص «حالصلا شال «يتفتسملاو يتفملا بدأ» (:4)
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 ثلاثلا لصفلا

 ةسارد

 هرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتف نع

 ءاتفإلا ىف هجهنمو



 : "ا

 | كد سس[
 ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتف نع ةسارد

 ءاتفإلا ىف هجهنمو

 ةرصاعملا ىواتملا تاعومجم نم ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتف ةعومجم

 نع اهزيمت يتلا ةصاخلا اهتازيمم اهل .ءنيرشعلا نرقلا فصتنم يف ترهظ يتلا

 يف عبتا خيشلا نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه .ةرصاعملا ةيهقفلا تاعومجملا سم اهريغ

 فوسو .ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ساسأ ىلع موقي ًاميقتسم ًاجهنم ءاتفإلا
 يذلا جهنملا حمالمو .ةعومجملا هذه تازيمم مهأ ىلع لصفلا اذه يف زكرن

 : ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىراتفل ماع فصو : ًالوأ

 ةنس (مالسإلا ءاول) ةلجم يف هيواتف ةرهز وبأ دمحم خيشلا أدب

 نع هقيقوت رارق رودص ىتح رمتساو (م1107) ةنس قفاوملا (ه1١)

 ملو (م1959) ةنس قفاوملا (ه90١) ةنس تاللجملاو فحصلاب لاصتالا

 ةدع يف ترشن امنإو ؛«مالسإلا ءاول) ةلجم ىلع ىواتفلا هذه رشن رصتقي
 هذه تلوانتو «(مالسإلا ةراضح) ةلجمو «(نوملسملا) ةلجم اهنم تالجم
 يوبنلا ثيدحلاو .هريسفتو ميركلا نارقلا اهنم تاعوضوم ةدع ىواتفلا

 بهاذملا خيراتو ءراكذألاو «ةيمالسإلا ةديقعلاو .هحورشو همولعو فيرشلا

 تالماعملاو .جحلاو «ءةاكزلاو ءمايصلاو .«ةالصلاو .ةراهطلاو «ةيمالسإلا
 ةيلام تالماعمو «ءنامضو «تاكرشو .نهرو «ةراجإو .عويب نسم :ةيلاملا

 دح نم تايانجو «ثرإو قالطو جاوز نم ةيصخش لاوحأو ء«ةرصاعم
 .حئابذلاو ءريزعتلاو ءصاصقلاو «ةدرلاو ءرمخلا برشو «ةقرسلاو ءانزلا

 سابل نم ةحابإلاو رظحلاو ءةيعرشلا ةسايسلاو داهجلاو «ناميألاو روذنلاو
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 ريغب ملسملا ةقالعو «ىقيسومو ءانغو ريوزتو شغو .مارح لاومأو ء.ةنيزو
 ةيبطلا اياضقلاو .سانلا ضارعأ ظفحو .ةيبرعلا ةباتكلا ةنايصو .ملسملا

 ء«يعانطصالا حيقلتلاو .مدلا لقنو .«تيملا ةئح حيرشت لثم ةرصاعملا

 تاعوضوملا هذه تالليصفتب لايب ىلي اميفو .كلذ ريعو لسنلا ميظنتو

 .اهدادعأو

 اهددعو ىواتفلا تاليصفتب نايب

 ةنسلاو نآرقلا

 ةراهطلاو عيرشتلا خيرات : تادابعلاو عيرشتلا خيرات

 ةالصلا :

 مايصلا .

 ةاكزلا :

 جحلا :

 عوييلا :

 عوييلا ريغ ىرخأ تاالماعم :

 ةرصاعم تاالماعم :

 جاوزلا : ةيصخشلا لاوحألا

 حاكنلا قرف :

 ثاريملا :

 ريزعتلا ءصاصقلا .دودحلا تايانجلا

 روذنلاو ناميألاو حئابذلا

 ةيعرشلا ةسايسلاو داهجلا

 اهريغو مارحلا لاملاو ةنيزلاو سابللا ةحابإلاو رظحلا

 ةرصاعملا ةيبطلا اياضقلا
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 : ىواتفلا بتك نم اهعقوم :ًايناث
 بتك نإف هب ةصاخلا هبتكو هصئاصخ هل ًالقتسم ًاملع ىوتفلا ملع ناك اذإ

 لبق نم عمج اهضعبو «.يعم بهذم ىلع اهضعبف «تعونتو ترئاكت ىواتفلا
 وبأ يضاقلا لعف امك نيرخآ ءاملع لبق نم تعمج اهضعبو ءهسفن فلؤملا

 نسحلا يبأ خيشلا ىواتف عمجب ماق يذلا (هال59) يلوستلا ميهاربإ قاحسإ

 اهامسو ءاملعلا ضعب ىواتفو هيواتف عمجب يلزربلا ماقو «(هال19١) ريغصلا

 وبأ ماقو .«ماكحلاو نيتفملاب اياضقلا نم لزن امل ماكحألا لئاسم عماج»

 برغملاو سلدنألاو ايقيرفأ ءاملع ىواتف عمجب يسيرشنولا دمحأ سابعلا

 سلدنألاو ايقيرفأ ءاملع ىواتف نع برغملا عماجلاو برعملا رايعملا» هامسو

 "برغملاو
 اهركذأ فوسف لاجملا اذه ىف تفنص ىتلا ةيهقفلا بهاذملا بتك امأو

 00 .ةيخيراتلاو ةيهقفلا بهاذملا بيترت بسح
 :يفنحلا بهذملا يف ىواتفلا بتك أ

 .(ه597) يدنجزوألا روصنم نب سح نيدلا رخفل ناخ يضاق ىواتف ١-

 (ه9١5) يراخبلا دمحم نيدلا ريهظل ةيريهظلا ىواتفلا - 5

 (ها/١٠) يجاولولا مراكملا يبأ نيدلا ريهظل يجاولولا ىواتف - “

 .(ه851/) يزازبلا دمحم نب دمحمل ةيزازبلا ىواتفلا - 5

 يلع نب رمع نيدلا جارسل ةيادهلا ئراق ىواتف :ةيجارسلا ىواتفلا هك

 مامهلا نب لامكلا بيترتو عمج (ها"0) ةيادهلا ئراقب فورعملا

 .(ه9170) ميجن نب ميهاربإ نب نيدلا يزل ةينيزلا ىواتفلا 5

 .(ه5١٠٠) يزغلا هللا دبع سب دمحمل يشاترمتلا ىواتف -

 .(ه١٠١٠) رمع نب دمحم نيدلا سمشل يتوناحلا ىواتف -

 .(ه57١١) يسلبانلا ليعامسإ نب ينغلا دبعل يسلبانلا ىواتف - 4

 نيسحو ؛(ه85١١) يدارملا دمحم سب يلع نم لكل ةيدارملا ىواتفلا - ٠
 (ه5١١١) يدارملا يلع نب ليلخ دمحمو (ه88١١) يدارملا دمحم
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 نس ىلع نب دماحل ىتفملا لاؤس نع ىتفتسملا ىنغم :ةيدماحلا ىواتفلا - ١١

 هامسو (ه1507) نيدباع سا هرصتخا دقو .قشمد يتفم يدامعلا ميهاربإ
 .(ةيدماحلا ىواتملا حيقنت ىف ةيردلا دوقعلا»

 :ىكلاملا بهزذملا ىف ىواتفلا بتك - ب

١ * 

١ 

١ 

١ 3 
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 .(ه750) نونئحس نب ديعس نب دمحمل نوئحس نبا ةبوجأ -

 .دمحم هدلوو ضايع يضاقلل ماكحألا لزاون يف ماكحلا بهاذم

 (ه١05) دشر نبا لزاون -

 نيتفملاب اياضقلا نم لزن امل ماكحألا لئاسم عماج» :يلزربلا لزاون -

 (ه844) يلزربلا يناوريقلا دمحم نسب دمحأ نب مساقلا يبأل «ماكحلاو

 .يورقلا ولولح دمحأ لبق نم لزاونلا هذه ترصتخا دقو

 سلدنألاو ايقيرفأ ءاملع ىواتف رع برغملا عماجلاو برعملا رايعملا -
 .(ه115) يسيرشنولا ىيحي نس دمحأل برغملاو

 . يملعلا ينيسحلا يلع سا ىسيعل لزاونلا -

 لئاسملا نم نيدلا عورف نم وه امم لزاونلا ىواتفو تاسايسلا ءايض -

 .(م1859) يدوف نب دمحم نب هللا دبعل

 هللا دبع يبأل كلام مامإلا بهذم ىلع ىوتفلا يف كلاملا يلعلا حتف -

 .(ه599١) شيلع دمحأ رس دمحم

 :يعفاشلا بهذملا يف ىواتفلا بتك - ج
 *” و

5١ 

>5١ 

33 

5: 

5 

 يروزرهشلا نمحرلا دبع نب نامثع نيدلا يقتل حالصلا نبا ىواتف -

 .(هم50)

 .(ه115) ىيوونلا فرش نب ىيحي نيدلا يبيحمل يوونلا ىواتف -

 .(ها/55) يفاكلا دبع نب يلع سيدلا يقتل يكبسلا ىواتف

 .(ه80؟5) رجح نب ىلع نب دمحأل ينالقسعلا رجح نبا ىواتف -

 .(ه957) يراصنآلا دمحم نب ايركزل يراصنألا ىواتف -

 .(ه917) يمتيهلا يكملا رجح نبال ةيهقفلا ىربكلا ىواتفلا |

1١ 



 :ىليذحلا بهذملا ىف ىواتفلا بتك - د
515 

 /ا5 

 .(ه1١15١) لبنح نب دمحم نب دمحأل دمحأ مامإلا لئاسم

 .(ها/"8) ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأل ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف

 اهضعب ركذأف ةرصاعملا ىواتفلا بتك امأو

 هدبع دمحم خيشلا ىواتف

 .اضر ديشر دمحم خيشلا ىواتف

 توتلش دومحم خيشلا ىواتف

 .فولخم نينسح خيشلا ىواتف

 . يواهزلا دجمأ خيشلا ىواتف

 .يصابرشلا دمحأل ةايحلاو .يدلا يف كنولأسيو

 يواطنطلا يلع خيشلا ىواتف

 . رقص ةيطع خيشلل ماكحألاو ىواتفلا يف مالكلا نسحأ

 .رصم يف ءاتفإلا ةنجل نع ةرداصلا ةيمالسإلا ىواتفلا

 .تيوكلا يف ءاتفإلا ةنجل نع ةرداصلا ةيعرشلا ىواتفلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف

 .يدعسلا رصان نب نمحرلا دبعل يدعسلا ىواتف

 .يسيرجلا دلاخ عمج مارحلا دلبلا ءاملع ىواتف

 . يكم دمحأ دجم عمج ءاقرزلا ىفطصم ىواتف

 يداه نب لبقم نمحرلا دبع يبأل لئاسملا مهأ ىلع لئاسلا ةباجإ
 .يعداولا

 .يواضرقلا فسوي خيشلل ةرصاعم ىواتف

 همتتل ةيهقفلا ىواتفلا حرص يفف ةَنَِْلُك ةرهز وبأ دمحم خيشلا يواتف يتأتو

 دشيو .«حرصلا اذه ميقت ةيهقفلا تاعومجملا نم اهتاوخأ عم يهف ءهلمجتو
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 :ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىلإ ىواتفلا هذه ةبسن : ًاثلاث

 يف ترشُن تيح :ةتباث ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىلإ ىواتفلا هذه ةبسن
 ةيرصملا مالسإلا ءاول ةلجم يف ترشن ىواتفلا هذه بلغأف ءهمساب تالجملا

 ضعب ىفو .«همساب ةلجملا دادعأ نم ريثك ىف ىواتفلا ةعومجم ليذت تناكو

 تاللجملا امأو .ىواتفلا مامأ تاعوضوملا سرهف يف همسا عضوي دادعألا

 . ىوتفلا ناونع دنع وأ ةرشابم ىوتفلا دعب همسا ركذتف ىرخألا
 ةلجم ريرحت يف نيلاعفلا ءاضعألا نم ةرهز وبأ دمحم خيشلا ناك دقو

 يف نيلاقم وأ ًالاقم بتكيو ءريسفتلا يف ةلسلسم تاقلح بتكي «مالسإلا ءاول

 بلغأ تدحتي نأ دعبف «مالسإلا ءاول ةودن يف ةلاعف ةكراشم كراشيو ءددع لك

 مالك ىلع بقعيو ديدجب يتأيو هيف مالكلل يربني ةودنلا عوضوم يف نيكراشملا
 ةلئسأ ىلع بيجيو .ةودنلا هيلإ تلصوت امل ةزجوم ةصالخ يطعيو نيقباسلا

 ىفظوم دحأ لاق .ءالمإ هتالاقمو هيواتف ىلمي ناك بلاغلا ىفو «نيتفتسملا

 عجارف ةلاسرلا هذه ىلع ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا ةرضح انعلطأ دقو» .ةلجملا

 . "0. ..يلي ام انيلع ىلمأ مث ىوتفلا لصأ اهتعاس يف

 :ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتف رداصم :ًاعبار

 .هتركاذ نم اهيلميو اهلجتري ناك امنإو «ًاقبسم ةدعم ىواتفلا هذه نكت مل
 عجارملا ىلع هدامتعا مدع اذه ينعي الو ءأرقي ام لك ظفحي ةيوق ةركاذ يتوأ دقف

 قثويو ءاهيلتاق ىلإ لاوقألا بسني ناك امنإو «هاوتف رادصإ دنع رداصملاو

 .اهعضاوم نيبيو ةنسو نآرق سم ةلدآلا ركذيو ءاهعجارمو اهرداصم ىلإ تارابعلا
 ىمسملا يبطرقلا ريسفت ةصاخبو هريسفتو ميركلا نآرقلا ىلع هيواتف يف دمتعا دقو
 يذمرتلا نئسو ملسمو يراخبلاك :ةيوبنلا ةنسلا بتكو .نآرقلا ماكحأل عماجلا

 .ملسمل يوونلا حرشو ءرجح نبال يرابلا حتفك :اهحورشو دواد يبأ نئسو
 ةيشاحو «نيدباع نبا ةيشاحك .يمالسإلا هقفلا بتكو .يناكوشلل راطوألا لينو

 .ةيميت نبال ىواتفلاو «ةمادق نبال ينغملاو «ءيوونلل عومجملاو .يقوسدلا

 .59ة4ص ,ما065 سطسغأ  ه11١/ه رفص «ا1عا .ةس (مالسإلا ءاول» 23(
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 نآرقلا ةلمح بادآ يف نايبتلاو ءضايع يضاقلل افشلا باتك ىلع يجافخلا حرشو

 اذه .ةيدمحملا ةقيرطلا حرش يف ةيدومحملا ةقيربلاو «يبطرقلل ةركذتلاو «يوونلل

 .رصم يف هنمز يف اهب لومعملا ةيصخشلا لاوحألا ( نيناوق ىلإ ةفاضإلاب

 :ةرهز وبأ دمحيم خيشلا ىواتف ةزيم : اسماخ

 تازيمملاب ىواتفلا نم اهريغ نع ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتف زيمتت

 . ةيلاتلا

 :دحاو بهذم ىلع راصتقالا مدع ١

 ا بهذملا وه 2 ةرهز وبأ دمحم خيشلا بهذم نأ نم مغرلاب

 الإ ''«يفنحلا ب بهذملا ىلع ءادتبا انهقفت اننإ» ' :ميقتسملا هجهنم يف ص امك

 حجري هدجتف ةعيرشلا دصاقمو ةنسلاو نآرقلا صوصن هديؤت يذلا وهو «ةيهقفلا

 لوب نع لئس امنيحف .ةيكلاملا بهذم حجري نايحألا ضعب يفو . ًانايحأ هبهذم

 ءرذع ةبحاص تنأف ىلص» :هلوقب باجأ رارمتساب همأ بايث بيصي يذلا لفطلا

 . "”(ِكلاثمأل ةصخر كلام بهذم يفو

 رهظلا ةالص نع لئس امنيحف «ةيعفاشلا بهذم حجري نايحألا ضعب يفو

 مهدنع ةعمجلا نأل ةيعفاشلا هيلصي ةعمجلا دعب رهظلا» لاق ةعمجلا ةالص دعب

 ضعب يفو '”«ًاطايتحا نولصيف ءربكألا عماجلا يف الإ رصملا يف نوكت ال
 رذعل تاولصلا نيب عمجلا نع لئس امنيحف «يلبنحلا بهذملا حجري نايحألا

 (*”(راذعألا دنع تاولصلا نيب عمجلا هب دمحأ مامإلا زيجي» .لاق لمعلا

 بسح وأ هددذح يذلا هبهذم بسح ىتفتسملا ىتفي نايحألا ضعب ىفو

 لوح ةيعفاش مهلك ةدلب لهأ نم لاؤس هءاج امنيحف «دلبلا يف بلاغلا بهذملا

 ضعب ىفو .'”ىعفاشلا بهذملا ىلع باجأ ةعمجلا ةالص دعب رهظلا ةالص

 )١( ةجحلا وذ 2ع ءا1/48س ,«مالسإلا ءاول» ءخيشلل «ميقتسملا جاهنملا» لاقم ١587اه

 ليربإ ١955م ص5١5

 2( مقر ىوتف (9) )١5١( مقر ىوتف :رظنا (6)

 )١57(. مقر ىوتف (5) (5؟١) مقر ىوتف (:)
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 ىراقلا ذخأيل حيجرت دود ةدحاولا ةلأسملا يف ةيهقفلا بهاذملل ضرعتي نايحألا

 ىتلا هتلكشمل ًالح هيف دجي ام وأ .هل ًامزتلم ناك لإ ىهقفلا هبهذم بساني ام

 بهاذم لمشتو اهلمشت امنإو «ةعبرألا ىلع بهاذملا رصتقت ملو .''"اهيناعي

 .ةيضابالاو ةعيشلا

 وبأ خيشلا دنع ةلدألا هيوقت ام حيجرتو ةنراقملا ةعزنلا هذه تأدتبا دقو

 اننإ) :لاق امك قوقحلا ةيلك يف ميهاربإ دمحأ خيشلا هذاتسأ لماز امل ةرهز

 يف ةبلط .صحنو دراقملا هقفلا سردن انكو .يفنحلا بهذملا ىلع ءادتبا انهمفت

 اهرثكأو .ةعبرألا بهاذملا ىلع ةروصقم ةنراقملا تناك .سكلو .ةيلاعلا ماسقألا

 رم ىلوألا نينسلا يف هجتن ملو .يعفاشلا بهذملاو يفنحلا بهذملا نيب ناك

 ماسقأ تنشنأ اذإ ىتح .ةريسي تانراقم يف ةعبرألا بهاذملا ريغ ىلإ انجرخت

 مولعلا رحب اهيف ةعيرشلا سيردت ىلوتو .ةرهاشلا ةعماج يف ايلعلا تاساردلا

 بهاذملا سردي ذخأ ميهاربإ دمحأ موحرملا ذاتسألا عزانم ريغ هرصع هيقفو

 تاريملا ىفو .فتقوو «ةيصوو . ةبه نم * تاعربتلا مازتلا ىف هتوحبو «ةينامثلا

 دشا هب انبجعاو كلذ انعار دقو ةينامثلا بهاذملا ءارا لئاسملا رثكا يف حرشي ا . 1 كا[ . 0 *ه ءااش 1: 0 3 ا 56 " 95

 كلذ انهجتا (م1955) ةئس ىف انثوحيب مدقتن انذخا امدنع كلذلو ؟؛باجعإلا

 كلذ بوحو يمالسإلا هقفلا ةسارد يف جهانملا ريخ هنأب سينمؤم هاجتالا
200 

 كشناا  .

 :يقيبطتلاو يرظنلا هقفلا نيب عمجت ىواتفلا هذه - ؟

 رصم يف هب لومعملا يقيبطتلا هقفلاو يرظنلا هقفلا نيب عمجت ىواتفلا هذه
 ةيصولا دوناقو .م1459 ةنسل )١5( مقر '"ةيصخشلا لاوحألا نوناق لثم

 ةنسل )18١( مقر ففقولا نوناقو .م1945 ةنسل )١( مقر '*””ةبجاولا

 مهبتك يف ةنودملا ءاهقفلا ءارآ ىلع رصتقي ال ناي ناك دقف 5*2

 )١( مقر ىوتف رظنا )١51١(

 اقباس هيلإ راشملا «ميقتسملا جاهنملا» لاقم (؟)

 .(9135) مقر ىوتفلا رظنا لاثملا ليبس ىلع (9)

 (341) مقر ىوتفلا رظنا (5) (515) مقر ىوتفلا :رظنا (:)
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 «ةرصاعم ةيمالسإ نيناوق نم هب لومعم وه امب نيتفتسملا بيجي امنإو .ةيهقفلا

 حرشو ريسفت سم ةيريسفتلا تاركذملا يف ءاج ام ركذيو «نوناقلا داوم ركذيف

 ملع بلاط اهنع ينغتسي ال ةينوناقو ةيهقف ةورث هيواتف ٌدعت اذهبو .ةيعرش ةلدأو

 ينوناقو يعرش

 ةلجم اهنم ىمالسإلا هقفلا .نقتل تالواحم ةدع رصعلا اذه ىف رهظ دقلو

 ةنس ةينامثعلا ةلودلا يف ءاملعلا سم ةنجل اهتعضو يتلا ةيلدعلا ماكحألا

 يا لي لب دج مامإلا بهذم ىلع ةيعرشلا ماكحألا ةلجمو (ه١)

 اهعضو ىتلا ةيصخشلا لاوحألا نيناوقو .يراقلا هللا دبع سب دمحأ اهعضو يتلا

 .ةيمالسإلا نيئاوقلا كلذ دعب تلاوت مث ءاشاب يردق دمحم

 ةمهم ليهست اهنم ةريثك دئاوف يمالسإلا هقفلا سيئقتل نأ هيف كش ال اممو

 ًايعوضوم ًابيترت اهبيترتو اهعمج دعب ةيهقفلا ماكحألا ىلإ عوجرلا يف ةاضقلا
 يأرلا ديدحتو .مهتالماعم مكحي يذلا دوناقلا ىلع سانلا فرعت ةلوهسو

 .ةرشابم هقيبطتو يمالسإلا هقفلا يف دمتعملا

 :يعامجلا داهتحالا نمضتت ىواتفلا هذه - "“

 ىلع نيملسملا هبنت اهدجي ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتف يف رظانلا

 ىلع ىواتفلا ضعب يف يتفتسملا ليحي وهف .يعامجلا داهتجالا ةرورض
 ىلإو '"'هالسإلا ءاول ةلجم اهدقعت بناك يتلا ةيملعلا تاودنلا تايصوت
 : يعامجلا داهتجالاوأ .''"ةرهاقلاب ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم تارارقو تايصوت

 عباط هل دوكي اميف اصوصخو ةحورطملا اياضقلا يف ملعلا لهأ رواشت وه
 أوْعيِطَأ اَوُنَماَ َندَلا ياي ىلاعت هلوق هيف لصألاو .سانلا روهمج مهيو مومعلا

 3 نإ لوسراَو هَ َلِإ و ِءَّىَش يف محرم نِإَ 9 ل لوو لوس أوُعيِطَأَو هَل

 4 كني ئروُش َُحََول ىلاعت هلوقو ء[55 :ءاسنلا] *ّرحآْلا ووو هَل نونو
 هيف لزني مل انب لزني رمألا نع هلأس امنيح ه5 يلعل ٍةثي هلوقو 0178 .ىروشلا]

 نم نيدباعلا لاق وأ «نيملاعلا هل اوعمجا» لاق ؟ةنس كنم هيف ضمت ملو نآرق

 (295) .(590) مهر ىوتق :رظنا (5)
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 .٠ 1 ١ 5 / 0 8 أ هيما,

 . ""(دحاو يأرب هيف اوضقت الو هكنيب ىروش هولعجاف .نينمؤملا

 ثوحبلا عمجم ءاشنإ ىلإ اوعد يذلا ءاملعلا نم ةرهر وبأ خيشلا لاكو

 دق مالسإلا ءاملع شع رهزألا اهب يتلا رصم نإ) هل لاقم يف لاقف ةيمالسإلا

 يتلا ةيمالسإلا تارمتؤملل ةمظنملا يه لوكت ةعامج رشسوكت يف تردفو تاكف

 أشنأ ريدقتو ريكفت دعبو .هيونت الو ءاوعلا ريغ نم مالسإلا ىف قحلا يف يدان

 ريكفتلا لاكو ةيمالسإلا ثوحبلا عمجس م١45١ ةنسل مم مقر رهزألا لوناق

 عضو (م191357) ةنس يف هنإف نينس سمخ وحنب هرودصل اقباس عمجملا اذه يف

 نم فلؤت نيملسملا ءاملعلا رابك ةعامج ءاشنإ هيف رهزألا عماجلل دوناق عورشم

 2" ًاوضع .سيسمخ

 يف ىروشلا ققحي وهف .ةيعيرشت ةرورض دعُي مويلا يعامجلا داهتجالا لإ
 لصي ىتح هوجولا لك ىلع اهبيلقتو راكفألا صيحمتو ءارآلا لدابتو بحبلا

 رم يدرفلا داهتجالا مصعي وهو ةيبلغألا هحجرت وأ هيلع لوقفتي يأر ىلإ ءاملعلا

 فاصنأو ءايعدألا رم لصحت يتلا تاقارتخالاو ءاطخألاو ىضوفلاو يدرتلا

 توحبلا عمجم دصقي  عمجملا بجوأو» :ةرهز وبأ خيشلا لوقي .نيملعتملا

 نيذلا اندجو اننأل طايتحالا اذه ناكو ًايعامج داهتجالا نوكي نأ  ةيمالسإلا

 ءالؤه ضعب نأ ملعت ملأ .هللا مرح ام اولحأ نيدهتجملا ةبترم ىلإ مهعافترا اوعدا

 داميإ اندنع ناك ولو .كونبلا دئاوف لمشت ال ابر ةملك نأ ءاعداب ابرلا اولحأ

 ("”(طايتحالا كلذ انطتحا ام ريدهتجملا بهاذملا باحصأو نيعباتلاو ةباحصلا

 دارقلا اهضرف ىتلا ةيمالسإلا ةمألا ديحوت ىلع لمعي ىعامجلا داهتجالاو
 رس دم م ور هو م 0 و هه ءروتجم سيصل 8 8

 ركلعل هلأ أوُقّنأَو زكيوحأ نيب أوحلَصأَف ُهَوَحِإ َنوُبمْؤُمْلا اََنِإ 8# :ىلاعت هلوق يف ميركلا
 ٠١[. :تارجحلا] 69# نوم 000 مر
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 :ةيمالسإ دالب ةدع لمشت امنإو ءدحاو دلب ىلع رصتقت ال - ؛

 .عئاقوو ثادحأ سم اهيف عقي امو رصمب ةصاخ تسيل ةرهز وبأ خيشلا ىواتف

 ١787/١( ىمثيهلل «دئاوزلا عمجملا )١(

 4419 ص .م19513 ةيلوي .8ع.9١س .مالسإلا ءاول .خيشلل «ةيمالسإلا تارمتؤملا» لاقم (؟)

 ”87ص .م1954 ةينوي .5ع .8١س .«مالسإلا ءاول» ةلجم )١١1( مقر ىوتف ()
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 ايبويثأ لثم يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا ثادحأو عئاقو نع بيجتل تءاج امنإو

 نيطسلفو قارعلاو «ةيروسو لادوسلاو ةيدوعسلاو رئازجلاو ةيكرتو .يرحبلاو ددرألاو

 . رصم ىلإ ةفاضإلاب اذه '2'”كلذ ريغو سيلاو ءايبيلو «دانبلو ءاينيكو تيوكلاو

 ةرصاعملا ىواتفلا نم اهريغ رع زيمتت ىواتفلا هذه لعجي امم اذهو

 يتلا دالبلا بلغأ نم تاءاتفتسا مالسإلا ءاول ةلجم ىلإ تدرو دقف .ةيملاعلاب

 ىف ىرخألا تالجملا نس ريثك ىواتفلا هذه تلقانتو .ةلجملا هذه اهيف ترشتنا

 .ةيقشمدلا (مالسإلا ةراضح) ةلجمو ؛ةيرصملا (دوملسملا) ةلجمك اهريغو رصم

 :ةرصاعملا اياضقلا ىواتفلا مضت 5

 ةرصاعملا ىواتفلا رم ةعومجم مضت ىواتفلا هذه

 ةأرملا راطفإو «مايصلا ىلع هرثأو ةحيرم لئاسوب رفسلا لثم : مايصلا لاجم يف

 مايصلا ىلع ةيديرولا ىقحلا رثآو «مايصلا ىلع وبرلا خاخب لامعتسا رثأو «ةلماعلا

 تادنسلاو مهسألا ةاكزو «تالغتسملا ةاكز :ةاكزلا لاجم يفو

 تاكرشلاو .نيمأتلاو «ةيكنبلا دئاوفلاك ةيلاملا تالماعملا لاجم ىفو

 .ةمهاسملا

 يفرعلا جاوزلا :جاوزلا لاجم يفو

 جاتحي اياضق اهلكو يعانطصالا حيقلتلاو مدلا لقن بطلا لاجم يفو
 اهيف لاوقألا براضتل رصعلا اذه يف نوملسملا اهيلإ

 :ًاحوتفم ًاراوح نمضتت - 5

 اهلعج مالسإلا ءاول ةلجمك ةيمالسإلا تالجملا يف ىواتفلا هذه رشن دإ

 كلت ىلع علطت يتلا ريهامجلا لبق سم ًاحوتفم ًاراوح سضتت اهنأب زيمتت
 ًايعبطم أطخ ححصي مهضعبو ءرشنت يتلا ىوتفلا ديؤي مهضعبف «تاالجملا

 يأرلا لقنيو ىوتفلا يف هدلب ءاملع رواحي مهضعبو .«كلذ ىلع بقعي مهضعبو

 ل(550) لت51) .(2485) 5”08(.2) ((0259) ةيلاتلا ىواتفلا لاثملا ليبس ىلع رظنا )١(

 ل(كغضالا) لكردكم) ىل(كدكل) (مامال) ىك(الهع) ى(ال65) (الآ١) فكم

 لي(كدلمال) يكلم يااالال) ياا ") ىكلالل) لىلكل596) لىكللاظ) لك ١ الوز

 )١75١5( لىالك566غ9) ىا١؟50) لاا ال4) ل(55١١1)
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 كلذب بحري خيشلاو . 7كلذ لك ص رعت ةلجملاو .ةلجملا ىلإ رخآلا يأرلاو

 ىلع تبغي نأ امإو .ةعابطلا ببسي لصح أطخ رع عجارتي نأ امإف راوحلا

 رخآلا يأرلا شفانيو .هيف باوصلا هجو نيبيو هنع عفاديف ًاقح هاري يذلا ِي ءآرلا

 .ةلدأ نم هيلإ دنتسي امو

 نم اهريغ نع اهزّيمو .ءىواتفلا نم ةعومجملا هذه ىرثأ امم اذهو

 ىقلت الو ةقيرطلا هذهب رشتنت ال ةرصاعملا ىواتفلا يلغأف .ةرصاعملا ىواتفلا

 ىتفتسملا الإ اهيلع علطي نأ نود باتك يف رشنتو عمجت امنإو .هراوحلا كلذ

 : ءاتفالا ىف هحهنم : اسداس

 ددحتي .ملاعملا حضاو ايملع اجهنم ىلاعت هللا همحر ةرهز وبأ خيشلا عبتا

 ةيلاتلا رومألا ىف

 :ةنسلاو نآرقلا نم صوصنلا ىلع دامتعالا -

 هب مكحي يذلا ميركلا نآرقلا ىلع هيواتف يف هدي ةرهز وبأ خيشلا دمتعا

 ام مكحو مكدعب ام ربخو مكلبق ام أبن هيف هللا باتك» هت لاق امك اننيب

 لاق : - : لوسرلا أل ةفرشملا ةيوبنلا ةنسلا ىلع ُهَدْدَي دمتعا امك "0 .مكنيب
 لئاسلا ءاتفتسا نع ىوتقلا يف ءاج م كلذ ىلع ةلثمألا سمو ' "”«يتنسب مكيلع١

 اَمَنِإ * :ةميركلا ةيآلاب ةاكزلا فراصم ىلاعت هللا ددح» ةاكزلا فراصم نع

 َنِمِرَمْلاَو ارا ٍفَو َمُييوُُه َمَْلَوملاَو الع ةيلمتلات نكسَمْلاَو ِكَرَْمْلِإ ٌتَكَدَصل
 ةاكزلا ىطعت ال» نيع لاق دقو 1١0[ ةبوتل * ليسا ِنْبَأَو هلا ٍليِيَس ِفَو

 (*”يوبنلا بيدحلاو ينآرقلا صللا 9 ."”"يوق ٍةَرِم يذل الو ينغل

 ةعبتم ةيملع ةيجهنمو دصق نع لاك امئاو . ةفداصم اذه هدامتعا نكي ملو

 )١( ىواتفلا رظنا )5075(. )554(. )/551(. )495(. )5653(. )465(

 ) )6فيعض وهو .(5907) مقر «نلآرقلا اضف باب .نآرقلا لئاضف باتك .«يذمرتلا شسس»

 .دانسإلا

 حيحص وو (5101) مقر .ةنسلا هوزْل باب «.ةنسلا باتك .(دواد يبأ سشساا ةوف]

 -عبححص مهو (5055) مكر .ةقدصلا كل لحت ا ص تاب ء.ةكزلا باتك 'يذمرت تكا نسا 2(

 (*”848) مقر ىوتف (5)
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 تاساردلا يف ميقتسملا جاهنملا» :لاقف اهنع عضوم س رثكأ يف حرص ثيح

 ةثالث لوصأ ىلع همئاعد موقت ةيمالسإلا ةديقعلاو «ةيهقفلا ماكحألا فرعتب قلعتت

 هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك ىلإ عوجرلا وه ساسألا سرادلا لعجي نأ اهلوأ

 .ةصوقنم ريغ لماكلا هجولا ىلع اهادأو هبر تالاسر غلب يذلا نيمألا يبنلا

 ءاوس مزتليو ططشلا بنجتل سؤملا هيلإ أجلي يذلا أجلملاو ذاعملا امه ناذهف

 ادبأ يدعب اولضت ال هب متكسمت نإ ام مكيف تكرتا١ ِةلِكص لاق دقو ليبسلا
َ 200 . . 5 . 

 مالسإلا ىلع جورخ نيرمالا نيذه ىلع جورخ لكو "يتنسو هللا باتك

 ىوتفلل ىدصتي نم نإ فار لاقو (70ًايمالسإ ثحابلا نوكي الو .ططشو

 ذخأي نأ دب الف هللا لحأو هللا مرح لوقيو ىلاعت هللا عرش نع ثدحتي امنإ

 هللا عرش نع لوقي يذلا اذه نإو .ةنسلاو باتكلا يف يمالسإلا يدهلا نم كلذ

 لب «ةنسلاو نآرقلا يدهب ذخأي مل هنأل امهادحإ :نيترم مثأ دق ملع ريغب

 لحت اهنإ لاقف هللا ةعيرش ىلإ هلوق بسن هنأ :ةيناثلاو .ًايرهظ هئارو سم امهذبن
 اهيف اهتضهانمو ةاجنلا وه صوصنلاب ماصتعالا نإو :؛هيلإ ىحوي هنأكو ءمرحتو

 م :
 . «ةينيدلا ةيواهلا

 ةاجنلا ىلإ ةفاضإلاب ةنسلاو باتكلا ىلع ىوتفلا ىف دامتعالا ىلع بترتيو

 جرحلا نع دعبلاو «سانلا ىلع ريسيتلاو فيفختلاب ءاتفإلا خيشلا اهيلإ راشأ يتلا

 [(5 :ةدئاملا] 4 ٍِجَرَح نه مُكَِلَع َلَعَجَيل ُهَّل أ ديري م :ىلاعت لاق .ريسعتلاو

 ارسي» نميلا ىلإ امهثعب نيح لبج نب ذاعمو يرعشألا ىسوم يبأل ٍةَم لاقو
 هقفلا بتك ىلع دامتعالا فالخ ةنسلاو نآرقلا ىلع دامتعالاف '*”«ارسعت الو

 يف هركذ .لاقو 51٠(. /”) يوانملل «'ريدقلا ضيف» عم يطويسلل «ريغصلا عماجلا» )١(

 عادولا ةجح

 .186١س «."«مالسإلا ءاول» ةلجم «ةرهز وبأ دمحم خيشلل )١( «ميقتسملا جاهنملا» لاقم (؟)
 ١. 72ص م16 سرام ه7 ةذعقلا وذ عا

 ءا١ا١س ,امالسإلا ءاول» ةلجم .ةرهز وبأ دمحم خيشلل (؟) «هللا نيد يف ىوتفلا» لاقم (9)

 .488 « 4437ص «ءما19651/ ربمفون  ه١ا/ا/ يناثلا عيبر ءىع

 )875١1( سيلا ىلإ ذاعمو ىسوم يبأ ثعب :باب «يزاغملا باتك «يراخبلا حيحص» (5)
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 هاجتالا ىلإ ةجيتن تاددشتلاو طورشلاو دويقلا نم ًاريثك رمضتت يتلا ىبهذملا

 © طوحألا ىلإ

 :ءاملعلا لاوقأ نم روهشملاو نيعباتلاو ةياحصلا لاوقأب ةناعتسالا -

 ةنسلاو باتكلا يف ةلأسملا يف ًاحضاو ًاصن ةرهز وبأ خيشلا دجي مل اذإ

 هيواتف يف اهب ناعتساو يقباسلا ةمئآلاو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ ىلإ عجر

 ذخأف .ةفينح يبأ هبهذم مامإ كلسم اهيف كلس ةباحصلا لاوقأل ةبسنلابف

 داك اذإ الإ دوعمجي ال مهنألو .ةجح هتاذ يف عامجإلا نأل ؛هيلع اوعمجأ امب

 خرشلا دصاقمب ملعأ مهنألو .يوبن ثيدح وأ ينارق صن نم قثوم ليد مهيد

 لأ ًاملسم عسي ال هنإف اوعمجأ نإ مهنإف ؟اونياعو اودهاش يذلا مه ذإ انم

 هذه سس ريختيو مهريغ ءارآ ىلإ مهئارآ نم جرخي ال اوفلتخا لإو .مهفلاخي

 ىلع يأر حيجرت دنع هتاذ يف ليلدلا ىلإ رظني دقو ًاليلد ىوقأ هاري ام ءارآلا

 ام راتخي دقو .ريديتجملا ةمئألا رم ًاعابتا رثكأ نوكي ام راتخي دقو ءيأر

 ("”نيفو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ تاداهتجا لثم هلقص دق لمعلا دوكي

 ةمثأ نم لنورثكألا هراتخا امب مزتلا دقف نيعباتلا لاوقأل ةبسنلاب امأو

 حيرص عم قفتي "ال هلذجي ًايأر عبتي ال هنأ ةظحالم عم .يهقشلا داهتجالا

 .'' هدنع ماقم نيعباتلا سم ةاضقلا مالكلو ليوأت هل داك ولو صوصنلا

 انم اهل» :'اهيف لاق دقف حلاصلا فلسلاو نيدهتجملا ءارال ةيسنلاب امأو

 ةيهقفلا تاورشلا ريب دجد ال ةيهقف ةورث اهنأل ًاليصفتو ةلمج لالجإلاو مارتحالا

 رثأ ريخ اهنأو اهلومش ةعس يفو .اهيهاجتا ةوق ىفو اهر نأ ةوق ىف اهلداعي ام

 مل نمل يركف داز يهو .اهبراغمو ضرألا قراشم يف دوملسملا هكرت ىملع

 يفو .هيف شيعن يذلا عمتجملا ءاودأ نم ءاد لكل جالعلا اهيفو .دازلا دجي

 ممألا مدقت لإو .رضاحلاب اصوو اهيضامل دادتماو ةمألا نايكل مارتحا اهمارتحا

 )١( يواضرقلا فسوي خيشلل «ةرصاعم ىواتف» ص فرصتب ١/1.

 6س .«مالسإلا ءاول١ ةلجم .خيشلل «ميقتسملا جاهنملا» لاقم (؟0) ١. .ما1114 سرام .5خ
 ث 2 - _- - 0

 ص١ ١13

 قباسا عجر | (9) ةباسل ملا (*

 ١لا



 ردص نم هتوق ًادمتسم ًامئاد دوكي هنإ لب ءاهيضام رع اهعطقب لدوكي ال

 لب «فلخلا ىلإ رظن ريغ سم طقف مامألا ىلإ ريسلاب ممألا مدقت سيلف ءاهخيرات
 الوأ يضاملا نم ايحت اهدوجوو اهنايك يف ممألا نأل ؛هيلإ رظنلا نم دب ال

 اهتايح تعطق دقف اهيضام تعطق دإف .ًايناث حلاصلا رضاحلا سم ىذغتتو

 ملع لك دأو داشر وأ ةعفر ىلإ هجتت الو يده ىف ريست ال ةرئاب ةرئاح تراصو

 دإف هقفلا الإ ًايمالسإ هربتعن ال ةيفسلفلا وأ ةينوكلا مولعلا يف نيملسملل بسني
 .يمالسإلا طسولاو ةنسلاو نآرقلا ريغ سم ذخأي ملو هرونو مالسإلا ضحم هيف

 داتهبلا وهف كلذ ريغ لاق نمو .هريغ نم ًائيش ذخأي ملو هريغ ىطعأ وهو
 ةعومجملا نأ حيحصلا نأو .ناك ايأ يملع دنس اهديؤي ال يتلا ةيرفلاو حيرصلا

 يف ترثأ يتلا يه .شدهتجملا ةمئثألا سم حلاصلا فلسلا انل اهكرت يتلا ةيهقفلا

 هتهجو اهنع ذخأو ءاهريغ

 ..يدهتجملا ةمئألا لاوقأ مرتحن نأ يملعلا بجاولا نم نأ ىرأ اذهلو

 الف انفقوت ءاهقفلا روهمج هيلع ام فلاخي ةنسلا وأ باتكلا نم ليلد انل ادب اذإو

 الو مالسإلا ةمرح لوعري ال نيذلا ذختي ال ىتح مهيأر يف ءاهقفلا مجاهن

 مالعألا هلاجر يفو ميدقلا ثارتلا كلذ يف رعطلل ةعيرذ كلذ هيرسفمو هئاهقف

 ةعدبلا اوبراحو اومزتلاو ةينلا اوصلخأ نيذلا

 دإ ملظ مهب لزني دق ًاسان انيأرو لمعلا يف رضي فقوتلا نأ اندجو اذإو
 باتكلا نمو ءانل ًاسنؤم روهمجلا ريغ لوق انذختاو انلعأ انيأر نالعإ نع انتكس

 لب «مالعألا ءاهقفلا نم روهمجلا يأرل حيرجت نود هيلع دمتعن ًادنس ةنسلاو

 مكح تحت انلعأو انيأترا ام سيب قيفوتلا انلواحو ةفلاخملا يف مهل انلوأت

 ةرهاظلا ةفلاخملا هذه سنع انرذتعاو ًاليبس كلذل انعطتسا ام ةيمالسإلا ةحلصملا

 (""اركف الو ًاجاهنم مهل حرجي ال امب

 :نيقباسلا ءاهقفلا نم لقن الو هيف صن ال اميف داهتجالا - "
 ءاهقف لاوقأو ةنسلاو باتكلا يف صن ةحورطملا ةلأسملا يف دجوي مل اذإ

 لبج نب ذاعم باوج يف امك يأرلاب داهتجالا ىلإ راصي هنإف نيضاملا فلسلا

 ١5١٠ ١180١., ص قباسلا ددعلا .«مالسإلا ءاول" ةلجم )١(. خيشلل « مت هلا جاهنملا» لاقم 01(

 ل



 لوسر قفو يذلا هلل دمحلا» لافو يي ىبنل ا هرقأف اولآ الو يبأر دهتجأا)

 "”«هلوسرو هللا يضري امل هللا لوسر

 امنإو .ءاهقفلا ررق امك غارف سم قلطني ال هيف صن ال اميف داهتجالاو

 كلت :م ةجرختسملا ةماعلا دعاوقلاو .ةعيرشلا صوصن ىلع ًاينبم نوكي

 يف ةاهز وبأ خيشلا سيب دقو ةيليصفتلا اهماكحأ يف ةعيرشلا دصاقمو .صوصنلا

 ريدقتا د بجي لاقف ةرصاعملا لاومألا يف اكزلا بوجوب قلعتت ىوتف

 دداشل حا لحل نأ حصي "لف ٠ صوصنلا لوألا نيساسأ ىلع انرصع ىف ةاكرلا

 ل ١ ِ 3 هش لس ىأب د وبن ل رصع ىف بام يكاو ةفلاخملا رم ءوب ى انوش اضن فلاخب ام ان ذ ةاك لا

 ىف ببسلا + ىلع ءاهقنلا صن دقو .ءاهقفلا صوصن رم هتلع يحضر ىذلا

 انرصع ىف ثدح لقو .لوحلا لالوح اهطرش نأو يمانلا لاملا وه ةاكزلا

 لاقو .' "ةاكزلا اهيف ضرفت نأ طانملا قيقحتل بجوف ءامنلا ةفص اهل لاومأ

 ىلع دهتجا احيرص صنلا دجي مل ' اذإف ءامهيف هيلع صن اميف هب ىدتهي يذلا

 كلذب هلي هللا انرمأ دقو ًايداه ًارون امهنم ذختاو امهيده ىلع راسو امهئوض

 ي عزت نإ كم ألا أو لها اطل هلل الأ اثم لا ميا ٠ ىلاعت لاقف
 كيوت ٌنَسَْح ُدَسَحَأَو يح َكِد ٍرخآلأ ِمْوْلاَو هللا َنوُنِموَ كى نإ ٍلوُسَرلاَو هللا َلِإ و ًٍ

 طبنتسي ام 0 لئاسلا در وه لوسرلاو هللا باتك ىلإ درلاف 139 :ءاسنلا] 69

 . طابنتسالا لائاسوب امهنم

 لارقلا لعجي نأ يناثلا لصألا» : قتسملا هجاهنم 82 خيشلا

 دول

 امهيلإ عوجرلاو حيرصلا صنلا مدع دنع ًارانم ةنسلاو نآرقلا ذاختا دإو

 ريتقيرط ىدحإب دوكي امهنم طابنتسالاو

 ميركل لآرقلا كا ردص يذلا مكحلا فرعتي لأب سايقلا : ىلوألا ة ةقيرطلا

 نأ نيب ٠ امهنيب ةهباشملا دقعتو اهل فرعي , م لاحلا لام يف

 هيلع صن 1 اميف

 يذمرتلاو (دواد يبأ سئس يف وهو هجيرخت اس )١(

 (* 74 مهر ىروتف 20
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 وه هيف صن ال اميف صوصنلاب ءادتهالا قرط نم :ةيناثلا ةقيرطلاو
 ربتعت يتلا ةحلصملا نإ لب «ةذلل الو وهلل ةفدارم ةحلصملا تسيلو .ةحلصملا

 ةمئالملا ةحلصملا يه ءاهقفلا نم ريثك دنع هيف صن ال اميف طابنتسالل ةقيرط

 يتلا حلاصملا سنج س دوكت يتلا ةحلصملا يأ يمالسإلا عراشلا دصاقمل

 '"""صوصنلا مكحم يف ةيعرشلا ماكحألا اهتررق

 :ةيهقفلا دعاوقلاب لالدتسالا - ؛

 يف يعرشلا مكحلا ركذي هنأ دجي ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتف يف رظانلا

 لوبلا لوزن يف كشلا .نع لئس املف ةيهقفلا ةدعاقلاب هل لدتسي مث .ةلأسملا

 كلذ دعب كشلا لإف -وضولا لامك تدكأت دقو أضوتت تمد ام» هلوقب باجأ

 ال ريقيلا» لوقت ةيعرشلا ةيهقفلا ةدعاقلا لأل ؛هب ءوضولا لوزي الو رضي ال

 بلقب تماد ام اهلوبق ىجريو ةحيحص كتالصف شسمطاف «كشلاب لوزي
 020 ا

 (وميلس

 امم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا يف ةيعرشلا ىواتفلا ىلع دامتعالا نإ

 اهب لالدتسالا زاوج مدع ىلإ ميجن ساو ينيوجلا بهذف هيف ءاهقفلا فلتخا

 اهل طبارو ةيهقفلا عورفلل ةرمث ةيهقفلا دعاوقلا نألو «ةيلك تسيلو ةيبلغأ اهنأل

 ىضتقمو '''طابنتسالل ًاليلد طبارو ةرمث وه ام لعجن نأ لوقعملا سم سيلو
 ةدعاقلا ةيجح نأل ؛اهب لالدتسالا زاوج ىبطاشلاو ىفارقلاو ىلازغلا لوق

 .*"ةيهقفلا ةدعاقلا ىنعمب تضهن يتلا ةيئزجلا ةلدألا عومجم ص ديفتسا ةيهقفلا

 ليلدو يعرش دنتسم اهل يتلا دعاوقلاب لدتسيف شيلوقلاب لمعلا سم عنام الو
 اهل سيل يتلا دعاوقلاب لدتسي الو .عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا سس يعرش

 نأ» :تركذ ثيح ةيلدعلا ماكحألا ةلجم هتدمتعا ام اذهو .يعرش دنتسم

 مل ام ماكحألا طابنتسا يف اهيلإ دانتسالا ةحص مدع ةيهقفلا ةدعاقلا يف لصألا

 قباسلا ددعلا .ةرهز وبأ خيشلل «ميقتسملا جاهنملا» لاقم )١(

 )١1١( مقر ىوتف (0)

 ."ا//١ يومحلل «رئاصبلا نويع زمغ» 77١. «ملظلا ثايتلا يف مسألا ثايغ» (6)

 5٠/5. يفارقلل «قرفلا»و .55ص يلازغلل «لوخنملا» (:)

/ 



 , 300مل وأ باتكلا رس حيرص صن اهيلع دجوي

 لوزي ال نيقيلا» ةدعاقلاب هركذ يذلا يعرشلا مكحلل ةرهز وبأ لدتسا دقو

 ال َّنَطلَأ َّنِإ## ىلاعت هلوق لثم ةنسلاو نآرقلا رم ةلدأ ىلإ دنتست ىهو «كشلاب
 ردي ملف هتالص يف مكدحأ كش اذإ» :ةيت هلوقو ["5 سنوي] * اًنيَس ّىَلَل نم نت

 . "”«نقيتسا ام ىلع شسيلو كشلا حرطيلف ًاعبرأ مأ ًاثالث ىلص مك

 :مهفرعو سانلا عقاو ةاعارم ه6

 مكحلا ينبي هنأ دجي ُدَداك ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتف يف رظانلا

 فارطال دصاشم سس عقاولا اذه هنمضتي امو مهفرعو سانلا عقاو ىلع يعرشلا

 عقوتملا هرعس ىم لقاب ةمسوم لبق لوصحملا عيب نع لئس امنيحف .ةلماعملا

 نأ عم .مالسإلا همرح يذلا ايرلا نم هربتعاو كلذ همرحب باجأ ؟مسوملا دنع

 ىنب هنكلو .ةيمالسإلا ةعيرشلا اهترقأ يتلا ملسلا غيص سم ةغيصلا هذه رهاظ

 يبارملا يرتشي نأ» وهو هنمز يف .نيحالفلا ريب يرجي ام ىلع مكحلا اذه

 .ةموكحلا تددح امم لقأب لوكي ءارشلاو .هنمث ةموكحلا تددح الوصحم

 دنع كلذ عئابلا ملسي نأ ىلع .اهينج رشع ينثاب الثم زرالا ةبيرض يرتشيف

 بستكيف اهينج رشع ةينامثب ىسثلا تررق دق ةموكحلاو .لوصحملا دوجو

 ."”"(رشحاف ابر ىهو ةدكؤملا ةدايزلا ىبارملا

 ىلع ًاهينج رشع ينثا عئابلا ضرقأ زرألل يرتشملا نأك ةلماعملا هذه يفف
 نع فالتخالا لك فلتخت ىهو اهينج رشع ةينامث روهش ةدع دعب اهدرتسي نأ

 ا 5 5 5 5 هلأ 5 يدع م1 ١

 يلبقتسملا سثلا ديدحت بيح نم ةيمالسإلا ةعيرشلا هترقأ يذلا ملسلا

 ىو صقشني الو ديزي د ةلودلا لبق سس ددحم ةلماعملا هذه ىف وهف .لوصحملل

 ملسلا يف يلبقتسملا سثلا نأ شيح يف زرأ ةبيرضب اهيتأي نم لكل هعفدب ةمزتلم

0 

 يف سانلا فارعأل ةيعرشلا قئاقحلا عضخي خيشلا نأ اذه ىنعي الو

 )١( ؛ةيلدعلا ماكحألا» ةلجم ص١١.
 ١ مقر .ةالصلا ُّشس وهسلا اب .دجاسملا باتك ."ملسسم حيحصاا 7070 ١(.

 (191) مقر ىوتف (9)

 ق2,



 ىلع ةمكاح ةعيرشلا نأل ؛سانلا فارعأل ةنسلاب بباث وه ام ريغيو ءهرصع

 ىلع ءانب سانلا تافرصت ىلع مكحي وه امنإو .2"''هب ةموكحم تسيلو دنامزلا

 امنإو ءةنسلا هترقأ يذلا ملسلا نع جرخت ةلماعملا هذه يف مهتافرصتف .مهعقاو

 ىلإ رظني الف «ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا همرح يذلا ابرلا يف لخدت
 رم نانلا نيب جرد ام ىلع فرعتي امنإو «فرصتلا سم ةرهاظلا ةروصلا

 .يتفملا بجاو وه اذهو اهيلع مكحلا ىنبيو ءاهنم نودصقي امو تالماعم
 ام فرعي يأ سانلا فرعي نأ يتفملا يف طرتشي لبنح نب دمحأ مامإلا ناك دقف

 دقو هتروص يفو هتقيقح يف ًايعرش لوكي امب مهيتفي نأ عيطتسيل مهنيب يرجي

 لوكي ىوتفلا هقفو .ىوتفلا هقف فرعي نأ ّدب ال يتفملا نأ لوصألا ءاملع

 نم هل ةعيرذ ىوتفلا ذختت امو .ىوتفلا ىلع بترتي امو .«يتفتسملا لاح ةفرعمب

 ابرلل ةعيرذ مدختست ىرقلا يف ملسلا دوقع تحبصأ دقو مارح يف اهل لالغتسا

 "داع روصتي ال سخب نمثب يرتشي ًانسح ًاضرق هضرقي نأ لدبف

 :ىوتفلا يف لادتعالا -

 -املعلا ًابطاخم خيشلا لاق مرحملا ابرلل ةعيرذ ذختي يذلا ملسلا ىوتف يف

 ةعيرشلا مده مهل اولهست الف ةماعلا نيد يف هللا اوقتا سانلا اهيأ» نوتفي يذلا

 "”«هتياعرب هماكحأو هعرش ىلوتيو انالوتي 4 هللاو اهتفلاخمل ليحلا باب حتفب

 .اهيف ددشتلا مدع ىلإ وعدي امك .ىوتفلا يف لهاستلا مدع ىلإ وعدي وهف
 هلاقم يف اقباس ريب امك قحلاب سانلا يتفي نأ يتفملا ملاعلل يغبني امنإو

 .هتاذ ىف قحلا يبي نأ هيلع ىتفملا نأ ررقن» :لاق ثيح «هللا نيد ىف ىوتفلا»

 ددشتلاو «ةينيدلا رماوألل نيهوت قلطملا صيخرتلاف ءددشي وأ ضعبل صخري الف
 دصقلا دصقلاو اوبراقو اوددس» .لل ىبنلا لاق دقو نيدلا ىف ةنتف قلطملا

 ©0(طسو وه ام سانلل نيب نأ هيلعف ؟؟”«اوغلبت

 .'امالسإلا ءاول» «ةموكحم ال ةمكاح هللا ةعيرش» ناونعب خيشلل ىنعملا اذهب لاقم دجوي )١(

 ه7” ص .م196 ١ةيلوي د ه1 لاوش .5ع .9س

 (5975) مقر ىوتف (6) (694) مقر ىوتف :رظنا (0)

 ١١ص .م١1951 رياربف  ها8١1١- ناضمر ءاعا.ا6١س .اكمالسإلا ءاول» ةلجم (5)

 ال5



 ءاهقفلا عمجأ دقف ةذاشلا ءارآلاب ءاتفإلا ىوتفلا يف لهاستلا رهاظم سو

 هيلع قفتا ام فلاخت ىتلا ةذاشلا ءارآلاب ءاتفإلا زوجي ال هنأ ةاضقلاو لوتفملاو

 يتعي لاسنإ لك ىلع رجحي هنأ اوررقو .٠ حيحص دنتسم اهل سيلو روهمجلا

 الإ يتفي ال ناكو .ءايتفلا ذاوش هركي كلام مامإلا ناكو «ةذاشلا ءارآلاب

 ملعلا ةمسب مستا صخش لك ىلع» ةرهز وبأ خيشلا لاق .فورعملا سونأملاب

 ةملكلاو .هنالعإ هرطاخب لوجي لأ لبق هلوق نزي لأ ةفصلا هذه سانلا هلحن وأ

 وأ .برحم ءاللب وأ .بهلت ران يهف تمجن اذإف .مغلا رم مجنت مل ام ةنوهرم

 ('”(داسف ىلع ضيرحت

 لمعف .ءرىيش لك سانلا ىلع مرحي نأ ىوتفلا يف ددشتلا رهظم سمو

 تايعمجلاو .مارح ةمهاسملا تاكرشلاو .مارح ريوصتلاو .مارح ةأرملا

 لح ىلإ لصي تيحب مارح يف مارح هويلا اهلك ةايحلاو مارح ةينواعتلا

 تمرتلا

 ال يذلاف ةيهقفلا عورفلا يف ليلضتلاو ريفكتلاب ءاتفالا ًاضيأ هرهاظم سو

 قرسي يذلاو .رفاك رمخلا برشي يذلاو .رفاك موصي ال يذلاو ءرفاك ىلصي

 ةدحاو ةلأسم يف الإ الصأ عورفلا يف ريفكت ال هنأ ملعا» يلازغلا لاق .رفاك

 تبث ام ركنأ ولو .. رتاوتلاب ين لوسرلا سم ملع اينيد الصأ ركني نأ يهو
 . '"”(رفكلا هب همزلي الف داحآلا رابخأب

 )١( ص .م1901 ويام  ه1787 لاوش .5ع.١١س .امالسإلا ءاول» ١١١.
 ص يمساقلل ىوتفلا نع ًالقن يلازغلل «ةقرفتلا لصيف» (؟) ١54.
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 ىناثلا مسفلا

 ىواتف قيفحت

 ةرهز وبأ دمحم خيشلا

,”29 





 لوألا لصفلا

 ىواتف

 يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا

 ١م



 [ناصقنلاو ةدايزلا نع هزنم لوادتملا فحصملا]

 دحأ يف لوقي ةيقرش سوقاف ةنيدمب دجسم مامإ ىلإ تعمتسا [ ١ لس
 ةنحلا يف هدابع ىلع أرقيس ىلاعت هللا نإ) :لاق ٍةيي هللا لوسر نإ :هسورجد

 اهل ةيآ اهيف نأ نمحرلا ةروس ةءارق ليلعت يف ركذ مث .«نمحرلاو ماعنألا يتروس

 ١١[ :نمحرلا] 4( ِناَبْذَكُت اَمكَيَر ِءلاَ يأمل ىلاعت هلوق ىهو قيمعلا اهانعم
 نيب عمجي هنأ .لوألا ”نيرمأب ددعلا اذه للع مث .ةرم نيئالثو ًاثالث تررك
 يف رتولاو عفشلاب مسقأ هللا نأو .عفش نوثالثلاو رتو ةثالثلاف ءرتولاو عفشلا

 اماع نيثالثو ةثالث سأر ىلع ثعُب :72 ىسيع نأ يناثلا رمألاو رجفلا ةروس
 . خيشلا مالك ىهتنا

 نيثالث ةرركم ةميركلا ةيآلا هذه تدجوف فيرشلا فحصملا ىلإ تدع مث

 ًاينامثع رخآ ًافحصم كانه نإ :لاق كلذ يف مامإلا ديسلا تشقان املف ءطقف ةرم
 تايآلا هذهف .ةرم نيثالثو ًاثالث ةيآلا هذه هيف تررك دقو قارعلا ىلإ لسرأ ًاريبك
 خيشلا» .ىلاعت هلوق لثم كلذو .هدحو فحصملا كلذ ىف ةديرف ثالثلا

 ىهتنا ""ميكح زيزع هللاو .هللا نم الاكن «ةتبلأ امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو
 .خيشلا مالك

 حضاولا قحلا وه امف .يعم سانلا شهدو ةبيجعلا رومألا هذهل تشهدف

 هلوسر ىلعو ىلاعت هللا ىلع نولوقتي نميف مكحلا امو ؟ةلأسملا هذه يف

 .؟''"ةلَك ميركلا
 ةراخت مولبد»  ةيقرشا سوقافب دمخ يسرملا ديع ديسلا هك

 حيحص وهو (52091) مقر .مجرلا باب .دودحلا باتك .'اهجام ىبا» ةوالت ةخوسنم ةيآلا هذه 21

 .ة5ارص .م19585 ةينوي  ه865١١ لوألا عيبر ءالع .19١س ءكمالسإلا ءاول» (؟)

 هل



 .هريغل تفتلت الف .فحصملا يف هتدجو يذلا ددعلاب ةربعلا ( ج
 امأ .اذه لثمب هأطخ مفدي نأ خيشلل ناك امو .صقن الو ةدايز نآرقلا يف سيلف ' : 93 1 .٠ 5 . .٠ كا! -. 5 8 1 -[ 1 ُ

 ةرس نيثالثو ىدحإ تررك لشفق نمح رئا ةروس ةيأ
 ه_

 [ًامجنم نآرقلا لوزن]

 تارتف ىلع مأ ,ةدحاو ةعفد نت انيبن ىلع نآرقلا لزن له[ ١ لس
 .٠ سس)١(.

 .؟' ُةهق

 هظفح لهسيل .ةنس رسرشعو ثالث ةدم ىفو .ءامجنم دارقلا ل انأت 2
 ع

 تيشتلو هل ةنيبم لوكتف .لوزنلا بايسا عئاقولاب ًداصتم لوكيلو .رودصلا ىف

 امك هؤرشتف .ظفحلاب هليترت لقني يكلو .يحولاب لاصتاب ىبنلا داؤف

 دس لنج نامل هيلع َلْزن اَلَوَل اوُرَفَك ديل لَكَ! اعل اعت : لاق د2 دمحم هأرف

 .[5+ :ناقرفلا] < 67 البنت ُهَكلَيَرَو كده وب تيب َكِلَدَح

 [نآرقلا ةءارق دعب ميظعلا هنلا قدص لوق]

 دعب ئرقملا لوق يف نوفلتخي سانلا نإ :لوقي ءارقلا دحأ لأسي [ "لس
 نأ انيأرف ؟بجاو وأ ةنس وأ بودنم وأ حابم وه له (ميظعلا هللا قدص) :ةوالتلا

 .'''نولوقت اميف ةلدألا ركذ نيجار ؛ةلأسملا هذه يف قحلا نايبل مكيلإ هجوتن

 هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو فلل دمحلا أ[ 7 َح

 : يتأي ام ىراقلا بدأ يف يوونلل نايبتلا باتك يف ءاج دف .دعبو

 ةياب رم اذإو .هلضف رم ىلاعت هللا لأسي نأ ةمحر ةياب رم اذإ بحتسيو
 ؛ةيفاعلا كلأسأ ينإ مهللا :لوقي وأ .باذعلاو رشلا ىم هللاب ذيعتسي نأ باذع

 عع ع

 ةمظع تلج وأ .ىلاعتو كرابت وأ .-2# .لاقو هّرن ىلاعت هلل هيزنت ةيأب ّرِم اذإو
 مل

 ةليل تاذ 25 ىبنلا عم تيلص» لاق لاملا ب ةشدح ع حصص لكلشف .انثب
 2 .٠ 30 8 8 0 8 39 3 ما

0 

 .اآمك اص .ما193195١ سرام  اه5894١ مرحم .22 4.5” سن بامالسألا ءاولا )١(
 3 ا لك 25 9 : . 3

 .2453- ه١ ١ص 2١422 باند ع'ا"”ال ىلوألا ىدمح .4ع .ي4 ل .ادالسألا ءامل» (؟)
 3-0 م -. 58 0-9 3 -

 هللا



 .ةعكر يف اهب يلصي :تلقف ىضم مث ؛ةئاملا دنع عكري :تلقف .ةرقبلا حتتفاف

 ءاسنلا حتتفا مث ءاهب ىلصف .عكري تلقو اهأرقف لارمع لآ حتتفا مث ء.ىضمف

 هاور اذوعت ذوعتب رم اذإو ء.حبس حيبست اهب ةيآب رم اذإ :ًالّسرت أرقي ءاهأرقف
 ةذاعتسالاو لاؤسلا اذه بحتسيو ةيعفاشلا انباحصأ لاق ."''هحيحص يف ملسم

 .اهنع ًاجراخ وأ ةالصلا يف ناكأ ءاوس «ئراق لكل حيبستلاو

 يتأي ام يبطرقلل ةركذتلا باتك يف ءاجو

 امل ءهسفن نع هب ربع امب كك هلل فرتعي نأ ئراقلا بادآ صو يأ اهنمو
 محي هنأ سَ“ غلبف 46 ِنْويَرَاَو ٍنِلَو :أرق اذإ ناك © يبنلا دأ يور
 .ءمهللا كناحبس لوقي ناك ليقو ىلب لاق ١-8[ نيتلا] *©9 َنييكَلَل

 هللاب تنمآ» لاق [20 تالسرملا] *َتْوبِمْوي ُمَدْعَب ٍِثيِدَح يأ أرق اذإو ىلبو
 .لاقف [8 :سمشلا] < © اَهنَوَقَتَو اَهَرْوُخ اَهَمْشَأَت © ةالصلا يف أرقو «لزنأ امو
 .'””«(اهالومو اهيلو تنأ ءاهاكز سم ريخ تنأ اهّكزو ءاهاوقت يسفن تأ مهللا»

 :لقف ١[ .قلفلا] * 03 ِقَلَمْلا ٌبَري ُدوعَأ لق * تأرق اذإ رمع سبا لاقو

 :لقف ١[ :سانلا] 40 نياك برب ُدوُعَأ لث# تأرق اذإو قلفلا برب ذوعأ
 نأ اَونَماَ َىِدَلِل ِنَأَي َملَأ# ةيآلا هذه أرق اذإ رمع ىنبا ناكو سانلا برب ذوعأ

 .يبر اي ىلب «يبر اي ىلب لاق مث «ىكب [17 .ديدحلا] 4 لأ ركِذِل مجبل مس

 .ةحتافلا متخ اذإ لوقي امك .«يمآ لاق ةرقبلا ةروس متخ اذإ لبج سب ذاعم ناكو

 ءميظعلا هللا قدص .لاقو هتءارق متخ اذإ ئراقلا نأ مهفن هلك كلذ نم

 هنأ هانركذ امم دافتسيو .ةهارك الو لب كلذ يف ةمرح الف .ل# هللا هزن دقف

 .ملعأ هللاو .بودنم حودمم لمع

 [نآرقلا قلخب لوقلا]

 .توريب نم ؛يقداللا ميهاربإ ظيفحلا دبع ديسلا لأسيو

 دواد مامالا نإ مكلوق 755 ةحفص ؛مزح نبا» مكباتك يف انأرق [ ء لس

 )١18١5(. مقر .ةءارقلا ليوطت بابحتسا باب «نيرفاسملا ةالص باتك .'ملسم حيحص» )١(

 .فيعض وهو (81) مقر .عوكرلا رادقم باب «ةالصلا باتك .ادواد يبأ نشس» (0)
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 نيدلا نع هجرخي اذه هلوق لهف .قولخم ثدحم نآرقلا نإ :لوقي ناك يرهاظلا

 اهب لمعلا زوجي الو اهيلع لّوعي ال هيواتفو هلاوقأ عيمج لعجيو .يمالساإلا
 ,؟ 230 وأ

 رصع يف اهيف مالكلا رثك يتلا لئاسملا سم لآرقلا قلخب لوقلا أ : ُج

 مسقنا دقو .ى.يرصاعتم اناك دقف ءلبنح نب دمحأ مامإلاو .يرهاظلا دواد

 ءالؤه سأر ىلعو قولخم نآرقلا نإ لاق قيرف نسيقيرف ىلإ كلذ ىف لوملسملا

 ةوقب يأرلا اذه ذفني نأ دارأو .يسابعلا ةفيلخلا نومأملا مهيلإ مضناو «ةلزتعملا

 سن دمحأ مالسلا راد مامإ ههسأر ىلعو .نيثذدحملاو ءاهقفلا دهطضاف .ناطلسلا

 .فقوت سم مهنم ءالؤهو ءاهقفلا رثكأو نيثدحملا قيرف يناثلا قيرفلاو .لبنح

 حجح نيقيرفلا نم لكلو ميدق هللا مالكو .هللا مالك نارقلا لإ لاق نم مهنمو

 باتكلا ىلإ عجريلف اهتفرعم دارأ نمو .(بنح نبال انيك يف فادصس دق

 .رفاك ميدق ريغ وأ هلل قولخم نلارشلا لإ نوقي نم نإ لوشن نأ .لكمي الو

 نم فرع ًارمأ بذكي مل ءايلاثو .هللئا لنع 3 لارقلا نأ ركني مل : ال وأ هنأ

 .قولخم ريغ ميدق نآرقلا نأ هيف ةهبش ال يعطق ليلدب تبث وأ «ةرورضلاب ريذدلا

 انبتك ىف هانركذ امو يدجي ال هيف فالخلا لآل ءاذه ىف لوقلا راثي الأ وجر.و
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 يخيراتلا قايسلل ًاليمكت ءاهركذ سم دب ال ةيخيرات عئاقول ليجست وه امنإ

 [نآرقلا ةمجرت مكح]

 .؟'"”مارح وأ لالح نآرقلا ةمجرت له | 3ك لس

 ةزغا - سنوي ناخ - "اوبش ديع دمخ

 ىبرعلا صنلا وه نآرقلا نأل مارح نآرق هنأ ىلع نآرقلا ةمجرت | 0 ج

 (*”هفلؤمو ريسفتلا ىلإ ةمجرتلا بسنت نأ ىلع .نآرقلل ريسفت ةمجرت حصتو طقف

 )١( هم8الص .مه195 ربوتكأ_اه ىلوألا ىدامج .ء4عاا5س .؟مالسإلا ءاول» -388.

 )( ص ماا رياربف ه8 لاوش ء5عا.107س .(مالسإلا ءاوا 3 ١8.

 )*( ةزغب ةيمالسإلا ةعماجلل سيئر لمعيو .ةلددلصلا ىف ءاروتكد لمحي ريبش ديع سحم
 .م193254 ربمسيد .ها11 لوألا عيبر 1١2. .ءكرم ءاماسإلا ءاول» ةلجم ةودن تدمع (:)
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 [نآرقلا ةءارق ىلإ تاصنإلا]

 : يلاتلا لاؤسلا ةروصنملاب حلاص يفنح هط ديسلا نم دروو [ : "لس
 لهف ءَيلع ررقملا درولا ةءارق يف عراش انأو دجسملاب نآرقلا يلت اذإ

 .؟'''هرولا ولتأ وأ .ةءارقلا عمسأ

 لعل اوُيِصنأَو مل اوُعِتْسَأَك ُناَرُقْلا عم اًدِإَو# :ىلاعت هللا لاق ات-جل
 مامت دعب كدرو أرقا مث «نآرقلا ةءارقل عمتساف 7١4[ فارعألا] 4( نوح
 ةوالتلا

 [نآرقلا ةوالت ءانثأ ناخدلا برش مكح] 1

 : يلاتلا لاؤسلا يحاشولا هط ديسلا نم دروو [ ” "لس

 .نآرقلا أرقي ئراقلا تدجوف هللا دبع ىلوخلا تيم اندلب ىف ًامتيم ترضح

 ؟©كلذ زوجي لهف «ًاناخد نوبرشب متيملاب نيدوجوملا عيمجو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا ميحرلا سمحرلا هللا مسب ["جل

 هللا لوسر

 .همهفتل «ميركلا نآرقلا ةوالت دنع بجاو تاصنإلا نسح نلإف .«دعبو

 نم تاصنإلا نسح عم ىفانتي ام لكف .هيدهب ءادتهالاو .هظعاومب ظاعتالاو
 ذل «ريثراقلا ضعب هب ىنغتي امم تامغنل ناسحتساب حياصت وأ ءاهوحن وأ ةجض

 عم ىفانتي هنأل هنسحتسن ال اننإف نآرقلا ةوالت ءانثأ يف ناخدلا برش امأ .زوجي

 .ةنيكسو راقو س هسلجمل يغبني امو «نآرقلا لالج

 [ةينيدلا تالاقملا ةءارق ءانثأ ناخدلا برش مكح]

 مجن بريد زكرم ةنشوجلا نم ينويسبلا يمهف ديسلا نم ءاجو [ + "لس

 ريسفت ةمجرت ىلع ةيرثكألا قافتا ىلإ ةودنلا تصلخو .هتليضف اهيف كراش .::! ص -

 لفسأ يفو «يبرعلا هصنب ريسفتلا هلوحو ةحفصلا طسو يف نآرتلا عبطي نأ ىلع دارقلا

 ريسفتلل ةمجرتلا كلذ

 )١( ص .ما65 ةيلوي -ه7١ا/5 ةجحلا وذ ء8عا١35س .«مالسإلا ءاول» 757

 091١. ص .م1950 ربمسيد  ه1/5١١ ىلوألا ىدامج .9ع ءفرس .«مالسإلا ءاول» (6)
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 تدوعتو ء يتميزع فعضل . يفنأ مغر كلذو . نيخدتلل نمدم انأ : يلاتلا لاؤسلا

 نخدأ الف ريسفتلا ادع ام «مالسإلا ءاول» مكتلجم علاطأ انأو ناخدلا برشأ نأ

 ؟2"”هئاج كلذ لهف . ضمضمتأ ال امبر نكلو .هتعلاطم ءانثأ

 دأ عيطتست ال بنك اذإف .جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امأ , ]ح

 داخدلا سيلو .كيلع جرح سم كلذ يف امف خدت تنأو الإ .لآرقلا ريغ أرقت

 هللا وفع عضوم يف هلعفت ام نأ ىرن كلذلو ؛هنم ةضمضملا بجت ىتح ةساجن

 .هيف رسع الو رسي هللا نيدو

 [ناضمر يف نارقلاب ينغتلا]

 :لوقي قوسد نم داج دماح ديسلا لأسيو [ ه لس

 ينغتلا عم نآرقلاب هيلايل ييحت ةعاذالاو رسألا نم ريثكو ناضمر ءاج
 يلايل اهب يبحي حلاصلا فلسلا ناك يتلا ةقيرطلا يه هذه لهف .بيرطتلاو

 .؟'"”ناضمر

 دآرقلا ةوالتب داضمر يلايل دويحي اوناك حلاصلا فلسلا نإ[
 .هيناعم مهفتو نآرقلا ةركاذمبو .:5 يبنلا نع رثأ امك ةدوجم ةلترم ةوالت

 .هيف مايقلا ةالصبو .هيهاونو هرماوأب يسأتلاو .هصصقو هربعب رابتعالاو

 فرعت مل ةعدب وهف هعمسنو هارن يذلا وحنلا ىلع ناحلألاب نآرقلا ةءارق امأ

 هتوالتب ناك لت لوسرلا هزاجأ يذلا نآرقلاب ينغتلا ندأل ؛حلاصلا فلسلا نع

 ىلتتف .ىنعملا ريغتب توصلا ريغتيو .ىنعملل ةحضوم ةءارقلا لوكت ثيحب الترم

 هيف ةنويل ال ًابسانم ًاضفخ ًالثم هضفخب بيغرتلا ةيآو ءتوصلا عفرب بيهرتلا ةيآ

 ةيبرعلا دالبلا يف ةيسرافلا ناحلألا لخد امدنع الإ ئجت مل ناحلألاب ةءارقلاو

 ام لاقف داحلألاب أرقي ًاثراق عمس ةباحصلا يرخأتم ضعب نأ ىوريو
 .!!أرقن انك اذكه ام ءأرقن انك اذكه

 لب .لآرقلاب رابتعالا نع عماسلل فرص اهيفو .ةعدب ناحلألاب ةءارقلاف

 )١( ص .21937 ربوتكأ  ه17/5١ لوألا عيبر ءالع .١٠س .«مالسإلا ءاول» 434.

 ١ رس .امالسإلا ءاولا»  5٠١.اًكرص م5 ايربا_ ه5 داضمر ءاعا 1484

 /ىا/



 يناعملاب ال مغنلاب منرتلاو حايصلاو ةيدصتلاو ءاكملاب .لارقلا ةماركل ةافانم اهيف

 يذلا وحنلا ىلع سانلا رثكأ هلمعي ام نإ :لوقن كلذ ىلعو .ةيماسلا ةينآرقلا

 ةعدب وه امنإو «ةدابعلا رهشو نآرقلا رهشل ءايحإ سيل ناضمر رهش يف هنولمعي
 ("'ةمومذملا عدبلا ص

 [نآرقلا نيحلت يف مالسإلا مكح]

 مت نآرقلا نم روس 5» ناونع تحت يلاتلا ربخلا مارهألا ةديرج ترشن

 ىقيسوملا شتفم نيمأ حلاص ىلإ ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ليكو لسرأ» :«اهنيحلت
 كرابت ةرازولا نإ .هيف لوقي ًاباطخ .نآرقلا نيحلت ىف أدب ىذلا .ةرازولاب

 يتلا روسلا ليجستل ةيقيسوم ةقرف نيوكت فيلاكت عفدل ةدعتسم اهنإو .عورشملا

 ىدبأ دقو ...ةعاذالل اهميدقت مث ؛ءاملعلا رابك ةئيه ىلع اهضرعو ءاهنيحلت مت

 دعب .ةنحلملا ةروسلاب هباجعإ .ةعاذالاب عامتسالا ةنجل وضع ةدومح باهولا دبع

 .نيمأ حلاص «دوعلا» ىلع هل اهانغ نأ

 .رونلاو .ءناسنالاو ءرثدملا :ىه روس ه نيحلت نيمأ حلاص متأ دقو

 ةروس لك قبسيسو «ةيقيسوملا اهتون ةباتكب نآلا موقيو ...لافنألاو .ناقرفلاو
 .«ةروسلا اهيف تلزن ىتلا ةبسانملا روصت ةيقيسوم ةمدقم

 باتك هنوك عم قفتي لهو ؟نآرقلاب قيلي لهو ؟اعرش كلذ لحي لهف
 ؟“”رسانلل داشرإو ةياده

 2م191355 ةيلوي اه١ا/5 ةجحلا وذ «5ع ٠١. س «مالسإلا ءاول» ةلجم يف ةودن تدقع 23(

 فوقولا ةظحالم س دب ال نأ ىلع ةودنلا تقفتا» :ىلي ام ىلإ تصلخو .هتليضف اهرضح
 ةوالت دوكت نأ دب ال هنأو ءهباحصأ سو :ننتت يبنلا نع روثأملا ليترتلا روصي يذلا ديوجتلاو

 .هيناعم ةعورو لنآرقلا لالجب عماسلا خور يف ىقلت ءاهل ةرهظم .يناعملل ةروصم ْئراقلا

 ىلإ ليترتلاو ةوالتلاب عامتسالا ىسسح رم لولقتني سيعماسلا لعجي بيرطت ىلإ هجتي الو

 مثأيو اهئراق مثأي دويقلا هذه نع جرخت ةءارق لك دأ ىلع ةودنلا تقفتاو «جيجضلاو خارصلا

 يف لاقم دجوي امك ."اهيلا دوعادلا مثاي امك .اهيلع عجشملا مثأيو ءاهب يضر نإ اهعماس

 1١_55 رص (م1959 سطسغأ ء”عا5س) «مالسإلا ءاول» ةلجم يف عوضوملا اذه

 م7 - خاص ما ريبمتس ا رفص .ءآع واس ,«مالسإلا ءاول» مف

8/8 



 هعم اوسحأ .نينمؤملا سوفت يف ديدش عقو ربخلا اذهل داك [0:خ
 كول» لإو .هنع ةيريرحتلاو ةيوفشلا ةلئسألا ترثك كلذلو .نلآرقلا ىلع موجهلاب

 هجتب يذلا هجولا ىلع - دارقلاب ينغتلا دأ تركذ بتاودنو اهتالاقم يف «مالسإلا

 امب رابتعالاو داشرالاو ةيادهلاو ةظعوملا لسع هب جرخي امه ءارقلا صعب هيلإ
 ىلع الو .ةودنلا لاب ىلع رطخ دق سكي ملو هيف ثش ال هارح هيلع لمتشا

 ىلع أرقيو نآرقلا نحلي نأ يف ركفي سم كانه نأ .تالاقملا بانك لاب

 هدابع ىداني يذلا .هللا توصب طلتخيو .ةيقيسوملا تالالاو فزاعملا

 كاحتب فذدلاو .برضت ىقيسوملاو .لرت فزاعملا توص .رسنمؤملا

 هذهب رشن ام ندإو .مالك عضوم سكي مل كلذلو .دحأل كلذ طخ ام

 .كلذ ىف كش ال ثادحاأالا ثدح وه ةنيحصلا

 دأب مهتنسلا نوؤلي ةلاطتسالا هذه نآ قلا ىلع اولاطتسا سشيذلا كنلوأ لعلو

 عمسو (':نآرقلاب غتي مل سم انم سيلا لاقف لآرقلاب ينغتلا زاجأ هن يبنلا
 مل" لاقف «دآرقلا أرقت كتعمس» لاقو حبصأ مث ةليل يرعشألا ىسوم ابأ

 .""«ًاريبحت كل هتربحل عمست كنأ ملعأ بنك

 دوادل ناك هنأ ةبيش يبأ نبا عماج يف ىور امب اضيأ دوحسمتي مهلعلو
 يكبيو يكبي .اهيلع ىنغتي ةفزعم د22 هللا يبن

 ءةّئسلا حاحص يف ًالماك ًاتوبث تبثي مل 2# دواد ربخ نإ مهل لوقن صحنو

 هنإ .دواد ريمازم رم ًارامزم نآرقلا سيلو «دواد ريمازم يف ناك كلذ نإف تبث ولو

 دوناق وه باتكو «هب ىنغتي رامزم نيب قرفو ءرابتعاو ةيادهو عرشو ةظعوم باتك
 حمسي ةلزنملا بتكلل ريدقت وأ ناميإ سم ةكسم هدنع دحأ سيلو .دلاخلا ةيناسنإلا

 .دواد ريمازم ىف ناك ام ىلع «ءانغلا توخت» يف تدحي ام سيقي نأ هسفنل

 .!؟اوكبيو اوكبّيل دوفزعي ءالؤه لهف «يكبيو يكبُيف فزعي ناك دواد نإ

 ليترت هنأ كلذ زواجتي الف «ءىنغتي ناك وه هنوكو ءانغلل ىبنلا ةزاجإ امأو

 اهيمارمل كردم .ظافلألل قوذتم «يناعملل روصم مكحم

 . حيحص وهو )١5569( مقر .ليترتلا تابحتسا باب ءرتولا بتاتك .ادواد يبأ سشسلاا 23(

 .فيعض لاتو ١<« يمئيهلل «دئاوزلا عمجملا 00
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 ءانغ ناك امو .[5 لمزملا] 4لتر َناَِرَقْلا ٍلَئَرَو ىلاعت هلوقل ةباجإ اذهو

 ناك هنأ باطخلا نب رمع نع ىور دقف .ركذملا عونلا كلذ نم الإ ىسوم يبأ

 :يأ .ءنحالتيو أرقيف .انبر انرّكذ ' ًآاللم سحأ املك يرعشألا ىسوم يبأل لوقي

 ءانغ لارقلاب ىنغتي نأ عاطتسا نم :رمع لاقو يناعملا بسح ىلع هتءارق مغني

 هظعاومو لارقلا يناعم هيف حضتت ليترت وهو .لعفيلف يرعشألا ىسوم يبأ
 لوحلب نآرقلا اوُءَرَقا» لاق هيي يبنلا لأ ناميلا س ةفيذح ىور دقلو .هعئارشو

 يدعب سم ءيجيس هنإف .قسفلاو باتكلا لهأ دوحلو مكايإو .اهتاوصأو برعلا
 بولقو مهبولق ةنوتفم مهرجانح زواجي ال .ءانغلا عيجرت نآرقلا لوعٌجري ماوقأ

 ('""ههنأش مهبجعي يذلا

 نومدقي .ريمازم نآرقلا اوذختي لأ ةعاسلا طارشأ نم نأ ةث#ت يبنلا ركذو

 عم ءاج ىيدهنلا ًادايز نأ يورو مهينغيل مهلضفأ الو مهثرقأب سيل .مهدحأ

 ناكو .بّرطو هتوص عجرف ءأرقا هل ليقف هللا لوسر مداخ سنأ ىلإ ءارقلا

 !!نولعفي اوناك اذكه ام .ءاذه اي :دقّقَو سنأ هل لاقف .توصلا عيفر

 ينغتلا نأ اهدراومو ةعيرشلا رداصم رم نيبتسي يذلا لوقلا ةصالخو

 وأ راذنإ نم نآرقلا دصاقم روصيو يناعملا حضوي يذلا ليترتلا وه زئاجلا

 هنإف تامغنلاب ينغتلا امأ .اهتاوصأو برعلا دوحل يه هذهو .عيرشت وأ ءريشبت

 2 يبنلا همرح يذلا وه

 نم دشأ مايالا هذه يف فحصلا يف ترهظ يتلا ةمثآلا ةعدبلا كلت نإو

 ال عمتسملا نأ لوألا هجولا ةعبرأ هوجول مارح يهو نآرقلا ميغنت درجم

 هى اًدِإَو لوقي هللاو ءىقيسوملا وغلل عمتسي لب .هدحو دآرقلل عمتسي
 .[504 .فارعألا] 403 َنوُمحْرت مكلَعل اوُتِصنَأَو مل أوُعِمتْسَد ُناَنُفْل

 هجولاو ؟تاصنإلا نسحو عامتسالا عم فزاعملا عامس قفتي لهف

 دقو هتياده نم ةدافتسالاو هب رابتعالاو نآرقلاب ظاعتالا ىفاني اذه نأ .ىناثلا

 51 كي انوش ْمْحَةَج ذه بَتححْلا لمي 9 هفصو يف هناحبس لاق
 0 وا ه6 ب 7 8 000 0 يسع كَ 03 م ريوس مورا رو

 مكءاج دق ريثك ىع اوفعيو بتكلا ني توفحت متنك اَنَِي اريدك

 فيعض ثيدح وهو 1/١ يوانملل اريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» 200
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 هم 2 0 7 هآ رو رع و هه #آ#

 لبس ٌمَئاَوُصِر عبتأ يرَم هلل هب ىِدَمَي © تيم بنحو رون ون هللا ترم

 ٍمِيِقَتْسُم ٍطِررص َلِإ ٌرهيِدَْيَ ءهْنْذِإِب رونلأ َتكِإ تمل نم مُهِجِرْحُيَر ِملَسل

 .[15 15 :ةدئاملا] 9

 دأ سانلا عمس لهف «نآرقلا لالج عم قفتي ال اذه نأ :ثلاثلا هجولا

 يذلا دوجولا يف مالك مظعأل كلذ نوغيستسي فيكف ؟تنحل بيطخل ةميق ةبطخ
0 

 هم رعت َناََم اَهِبَسَم ابنك ِثيِدَكَْل َنَسْحَأ لَ هَل .دوجولا قلاخ هيف لاق

 هلأ ىَدُه َكِلَذ هلأ ٍرْكَذ ّلِإ َمُهِيوُلُوَو َمُهُدولِج نط مث مهي, توتي َنّلا دوج

٠ 

24 535 

 لوقيو 5+ :رمزلا] 4©) داك نم مل اق هنأ ليس نمو تكي نت ٠ ى
 و 2 2 0 م عامر كاسم

 لب ّقْوَمْل هب مك ؤأ وأ ضْرَأْلا هب َتَعِطَف َوَ لابجلا هب ٌتَرّيَس اناءّرَف ّنأ

1١ 

 ةعدب لكو .طق تدحت ملو .مالسإلا يف ةعدب اذه نأ :عبارلا هجولا

 .نآرقلا ديوجت عم ىفانتي وهو .رانلا يف اهباحصأو يه ةلالض لكو .ةلالض

 ضعب يف ذملا ةدايز لإ ميقلا سا لاق دقل ىتح «ةعبتم ةنس نآرقلا تاءارقو

 . لبقت ال دارقلا يف ةدايز فورحلا

 ثارت مظعأب سيئباعلإ ءالؤه دي ىلع اوذخآي نأ رمألا يلوأ وعدن انإو اذه

 .ةمايقلا موي ىلإ دودمملا هللا لبح هنإف ءدوجولا اذه يف

 ريخ تنأو انمحراو انل رفغاو ءانم ءاهفسلا لعف امب انذخاؤت ال انبر

2 

 .[4 رجحلا] 09 2 يش ً َّنِإَو رحَذلا انلرن م اَنِإ 8

 [ىقيسوملاب نآرقلا نيحلت مكح]
 :لأسي - ىقدلاب نسح ىنغلا دبع ديسلا[ ١ لس

 ريوصتل ايقيسوم نآرقلا نيحلتب موقي دمحأ ايركز نأ رابخألا ةديرحب رشن

 .؟'"اذه يف نيدلا مكح امف ؛ءادألا ليترت ىلع ةظفاحملا عم ىنعملا

 دالا/ص .م19459 ريمفون  ه119١ ىلوألا ىدامج ء9ع .17س .«مالسإلا ءاول» )١(

4١ 



 .ةيقيسوملا تالآلاب هنيحلتو «ةظعومو ةياده باتك نآرقلا نإ [ل'-ج
 ةباحصلا دهع يف ثدحت مل ةعدب وهو .ةوالتلا سم دوشنملا ضرغلا عم قفتي ال

 ءاول ةودن تدصت دقو ءاذه دارقلا ماقمب قيلي الف «نيعباتلا دهع يف الو

 اثباعت كلذ رابتعاو هزاوج مدع عامجإلاب تررقو ؛كلذ ةشقانمل مالسإلا

 .مظعأو كلذ سم لجأ هللا باتك نآرقلاو .نآرقلاب

 [عءوضو نودب فحصملا سم]

 تيم زكرم .ةديمتأب - ةفيلخ دمحأ ديس ميظعلا دبع ديسلا [ ٠١ لس
 .لأسي  رمغ

 هبتشي اميف عوقولا يفالتل يبيج يف فحصم لمح نايحألا رثكأ يف داتعأ ١

 نايحألا نم ريثك يف يفورظ يننكمت ال دقو «ةوالتلا ءانثأ نآرقلا تايآ نم يلع

 دوجو عم هلمحو فحصملا سم يف ةمرح ينمزلت لهف ءءوضولاب ظافتحالا نم
 ضاحرملا تلخد اذإ ةمرح ينمزلت لهو ؟ةرورضلا هذه ءازإ رغصألا ثدحلا

 ؟١2”هعابض وأ هب ثيعلا نم هيلع ًافوخ يعم وهو

 مارح ئضوتملا ريغ سس فحصملا سم نأ هيلع صوصنملا | اذن حج

 ريغل فحصملا سم زوجي هنأب ةيرهاظلا ىتفأ دقو ءديلاب هسمل فحصملا سمو

 فحصملاو ضاحرملا لخدت لأ لاوحألا رم لاحب سسحتسي الو .ءئيضوتملا

 . كبايشب

 [ءوضو نودب فحصملا لمح]

 هل ظفاح ريغ ينأل فحصملا يف ميركلا نآرقلا ةءارق بحأ| ذك نس

 2 6 5 8 : 3207 . : ٠
 ؟*'ميركلا نارقلل يتركاذمل ءوضو نودب فحصملا لمح ىل زوجي لهف

 .ةيقرش ةينيسللا ليلخ ىفطصم ةأشنمب دجسم بيطخ -رمع رالقلا دبع جرف هك

 هسمي نأ بجيو ءًاهقف زوجي ال ءوضو ريغ نم فحصملا لمح [خل
 هه

 اةهلا .[0/ : ةعقاولا] كلا َنورهطملا الإ هّسمي 8 ىلاعت هلوقل .رهاط وهو
 تيمي

 7١. 7ص ما رياني ه8 جر .ء١١ع .١١س .(مالسإلا ءاولا 210

 ١99 ص ,م19717 رياربف  ه87١ ةدعقلا وذ ."ع .١7س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 [هب مامحلا لوخدو ءوضو نودب فحصملا لمح مكح]

 فحصملا لمح يل زوجي لهف ديدج نم نآرقلا ظفح ديعأ [ ١!؟ لس
 ءاضق دنع يبيج يف هعضو مكح امو ؟ءوضو نودب هيف ظفحلاو

 ؟27ةجاحلا

 ةيبرغ - روطق نيجس - يواقرشلا ىنفطصم ديسلا

 ئضوتملا ريغ نم سمي ال دآرقلا نأ ءاهقفلا روهمج ررتي[لك ج
 ال كلذ ىلعو [84 ةعقاولا] 409 َتوُرَهَطُمْلا اَلِإ ِهُدُّمَمَي ال .ىلاعت لاق امك
 ىف فحصملاو ضاحرملا لخدت نأ رسحي الو .ءانه ةرورضل الإ سمي

 عقي ال ىتح «.لاتقلا ناديم يف فحصملا نولمحي ال اوناك مهنأ ةباحصلا

 .هنهتمي نم دي يف

 [نآرقلا ةءارقب ةالصلا متخ مكح]

 ةيآ ةوالتب ةالصلا اومتخي نأ دجاسملا ىف نونذؤملا داتعا [ ٠١ "لس

 حيبسلا نم لك يف نيثالثو اثالث نوربكيو .نودمحيو .«نوحبسي مث يسركلا
 .خلإ ...اريبك ربكأ هللا :مهلوقب كلذ نومتخي مث .ريبكتلاو ديمحتلاو

 ةنسلل ةفلاخم ةالصلا ءاهتنا لدعب ةحفاصملا لهو .ةنسلا نم سيل هنإ

 ؟”0[ضأ

 هبابمأ زكرم نادرو نم - مال ركب وأ 5ك

 نكلو «ةروس وأ ةبآ ىأب مسح رمأ ةالصلا دعب نآرقلا ةوالت | اع 18

 نم ةروص يأ ىلع ىنيدلا نم هنأ ىلع تاحيبستلا نم ددع وأ ةيآأ صيصخت

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم لسرملا يبنلا ىلإ دنس ريغ نم روصلا
 . انسح ًارمأ سيل همازتلاو

 .5؟ اص م1111 ليربإ ه181/ مرحم عا «١25س .(مالسإلا ءاول» )01(

 ١) ص ما06 ويام - ه5 مرحم .غ23ع .9١س .«مالسإلا ءاول» ١؟5.
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 [تيملل اهتبهو نآرقلا ةءارف مكح]

 رادلا يف هعفنت تيملا حور ىلإ اهباوث ةبهو نآرقلا ةءارق له | له لس
 م11 رخآلا

 ةروصنللا كرم جيلدلا نم  هدوف يمويب ذمخ 1-1

 سداسلا اهددع يف ةلجملا يف ترشنو نأشلا اذهب ةودن تدقع [ل7 ج

 اهيلإ عوجرلا وجرنف اهدعب امو 51 ١ص

 ىتأي ام ىلإ اهيف يأرلا ىهتنا دقو

 1 ور نيب عصر ومف هيبذب 5 و هلا تاقدصلا ءادأو .ءاملعلا ريب فالخ عضومف ةيندبلا تادابعلا ءادأ امأ

 امأ .ءءاهقفلا روهمج دنع حصي تاوكزو تارافك نم هيلع ةبجاو تناك

 ضعب نأ انه ررقن لأ بجيو ءاملعلا نيب فالتخا عضومف ةبودنملا تاقدصلا

 اهباوث هل دوكي ءاعدلاب تنرتقا يتلا ربلا لامعأ لك نأ ىري ءاملعلا

 [نآرقلا سلجم يف ةجضلا ةراثإ مكح]

 ءانثأ تايآلا ضعب رسفي نم مكحو ؟نآرقلا ةوالت ءانثأ كلذو مارتحالا دصقب

 .؟'نآرقلا سلجم ىلع ًاشيوشت كلذ دعي لهو ؟ًاضيأ ةوالتلا
 رمغ تيم زكرم ةليلوأب  دمح يفيفع دمخ 5

 ىرق ذو :ىلاعت هلوقل زوجت ال نارقلا مارق دنع ةجضلأ لل

 ريبكل ماق اذإف [504 فارعألا] 5( َنوُمحَ لعل ًاوِصن أو مل اوعمتسأف 586

 دهم

 [ةعمجلا موي دجسملا ٍِق فيهكحلا ةروس ةءارق]

 .دجاسملا ضعب ىف ةعمحلا موي فهكلا ةروس ةءارق مدن | له لس

 .١١5ص ,ما65 ةينوي  ها8060/١١ رفص .1ع .9١س .«مالسإلا ءاول» 200

 515١ ص (2م19595 ربمتبس  ه186١ ةيناثلا ىدامج ء٠١٠ع .9١س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 .؟''”كلذ يف باوصلا هجو امف ءاهب ًارهج اهتءارق نوعنمي نورخآو

 ةزيلجاب جحلا ةيعمج قودنص نيمأ - فسوي يوارعش ىلع

 هلو .ةبحتسم الو «ةنس تسيل ةعمجلا موي فهكلا ةروس ةءارق [ل*خ
 .هيلع رارمتسالا حصي ال ةعدب اهمازتلاو .ءاهمازتلا حلاصلا فلسلا نع ىجي
 ىلوألا وه لاوحألا رثكأ يف اهريغ ةءارق عم .رارمتساو مازتلا ريغ سم اهتءارقو
 اوناك فهكلا ةروس ةءارق اومزتلا يذلا لعلو .عادتبالا نم دعي الاو .عابتالاب

 نينس ةئامثالث فهكلا لهأ بيغت اهيف دأل ًانورق مصم اومكح يذلا .ييمطافلا
 ىدحإ كلتو .هروهظ مث مامإلا ةبيغ ةركفل ًاجورم وكي كلذ اوبسحف ءاودادزاو

 [ىتوملل ةحتافلا ةءارق]

 تيم زكرمب ةنوميملا ةرابنش نم .شيشح مالسلا دبع دمحم ديسلا لأسي

 :رمغ

 لصي وأ ءاهب نوعفتني لهو .ىتوملل ةحتافلا ةءارق زوجت له |[ ١١ نس
 . .؟'"'مهيلإ اهباوث

 داتعا امنإ .كلذ وحن وأ بيملا عفنل ةحتافلا ةءارق تناك ام[ جل.
 ايندلا عاتم يف مالكلا س اولقتنيل ةحتافلا اوؤرقي نأ ماقملا اذه لثم يف سانلا

 «باتكلا مأ» اوؤرقي لأ وه ليبسلا نأ دودجيو «ةرخآلا ماقم ىلإ هاجتالا ىلإ

 سيلو .ةرخآلا ىلإ مهفرصي امو ايندلا لوؤش سم مهلغشي ام نسيب لصاف دحك
 دنع ةحتافلا ةءارق كلذ نمو .ةنسلا فلاخي الو جعزي الو ريضي ام كلذ يف

 نأ هب نيدصاق .سانلا هلعفي امم كلذ وحن وأ دقع دقع وأ ءسلجم حاتتفا

 لامكو «.هنارفغو هتمحر راعشتساو «هللا ىلع ءانثلاو دمحلا يناعم اورضحتسي

 ناك اذإف لمع ىلع لومدقي امدنع ةلماك ةيدوبعلا يناعم راضحتساو «هناطلس

 ةعارضلاف ؛هولعفي مل ةمئألا نأ هصقني ال .ءبيط لمع وهف ءدصقلا اذهب كلذ

 2*2 .غاأ١ص م14 ةيلوي د هه يناثلا عبر 4ع 20755 س .(مالسإلا ءاولا 21(

 .485 ص .م1951 ربمتبس .ه١8١ يناثلا عيبر .8ع .5١س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 ءاعإ



 مأ ةءارق وأ هللا باتك ضعب ةءارقب لدوكي ام ًاصوصخ قرطلا لكب زوجت هللا ىلإ

 . تاتكلا

 هنكلو «ئراقلل اهباوث نأو .ءرهطتو ةدابع نآرقلا ةءارق لأ ررقن نأ بحنو

 .تيملا ديفي يحلا ءاعدو .هلل عراضلا ن صلاخلا ءاعدلل هسفن دعي ةءالتلاب مدعتي

 [ناحتمالا لوخد لبق نآرقلا ةءارق]

 ةئدهت كلذب نودصقيو صالخالا ةروسو ةحتافلا نوؤرقي وأ فيرشلا فحصملا

 امف ناحتمالا ءانثأ مهسورد اوركذتي نأ نوعيطتسي كلذبو .نائئمطالاو مهباصعأ

 ؟2'"كلذ يف عرشلا يأر

 ةيوناثلا انسأ ةسردمب بلاط  ةقيرو جارف نسح 5

 شمطتل ىلاعت هللا ركذب اوسنأتسي نأ دوديري ةبلطلا كئلوأ دإ [؟:خل
 هللا ركب الأ هَل رْكذب مهيولُم ٌنِيَمْطَيَو أوما َنيدَلا# لوقي ىلاعت هللاو .مهبوبق

 ١58[. :دعرلا] 4ك ُتولُفلا ٌنيَمطَت

 [تاءارقلاب نآرقلا ةءارق يف ئرقملا ديلقت]

 ءريرحتلا ةيريدم نم ءيزاجح نسحملا دبع قيفوت دومحم ديسلا لأسي
 :ردب زكرم

 تاءارقلاب نآرقلا لتري ليعامسإ ىفطصم خيشلا عمسأ ام ًاريثك" [ ل لس

 0 «؟ حابم وأ مارح اذه لهف .تاءارقلا ماكحأب يملع نود ًانايحأ هلثم لعفأف مف

 حصي الو «هتاذب مئاق ملع تاءارقلا ملعو «ةعبتم ةنس ةءارقلا [50خل
 ءاهايإ هأرقأ ئرقم نع اهاقلتو ءاهلوصأ ملع اذإ الإ ةءارقب ناسنإلا أرقي نأ

 قيقرتو ةلامإ نم ةءارقلا ةروصو ءاهيف دملا عاونأ هل ًائيبم ٠ ءاهماكحأ هل ًاحراش

 كلذ ريغو ماغدإو ميخفتو

 .371ص م1511 ليربإ - ه5 مرحم 6ع 235١ س .(مالسإلا ءاولا»ا 2(

 ١1١. ص م15 سرام ه١8١١ لاوش ءكعاءاكاس .امالسإلا ءاول» (؟)
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 [عايذملا نم نآرقلا ةءارق ىلإ تاصنإلا]

 ةءارق ربتعت عايذملا نم ةيلاحلا هتروصب نآرقلا ةءارق له [ ”١ 'لس
 .؟''”ةوالتلا دوجس ماكحأ امو ؟تاصنالا اهوحن مزتلن ةيعرش

 ءتاصنإلاو اهيلإ عامتسالا بجي عايذملا ىم نآرقلا ةءارق [-خ
 . ةلحس ةيآ تناك نإ ةوالتلل دجسيو

 [عايذملا نم نآرقلا ةءارق ىلإ عامتسالا]

 : عاشعش ةدلب نم ىروزنجلا دمحيم ليعامسإ ديسلا لأسيو

 .ةعمحلا ةالص لبق أرقي ةوالتلل ديجم ئراق انتيرق دجسمب | فق سس

 امف .ةالصلا لبق هنم نآرقلا عامتسال دحسملاب ويدار راضحإ يف ةعامج بعغريو

 .؟ '"”دحسملا ةمرح ىفاني اذه لهو ؟لضفألا

 عامسل دجسملا يف ويدار دجو اذإو .نآرقلا ةءارق لضنألا ا: 2

 ةروص يأ ىلع تاينغأ هنم تعمشس اذإ الإ .هتمرح سمي ال هنإف .نآرقلا ةوالت

 .تناك

 [نآرقلا ةءارق ىلإ عامتسالا]

 ةوالت ءانثأ لوسرلا ىلع ةالصلاو ركذلاب لغتشي نميف مكلوق ام[ ”؛ "لس
 .؟'' ”نآرقل 017 لا

 نيشردبلا كرم - ىلبقلا ناوجر ولأ - ناميلس دمخ #5

 أوُمِصنَأَو 2 أوعمتسأ نانا <ىِرق اًذِإَو# :ىلاعت هللا لاق[ 5 2

 ةظعلل لنارقلل تاصنأإلا بجيف :فارعألا] 9 نور لع

 تاصنإلا ىلع ةلالد اهيف نوكت نأ الإ ةغئاس ريغ ةعطاقملاو «رابتعالاو

 .رابتعالاو

 )١( ص م14 ربمتبس ه4 ىلوألا ىدامج .ءكع ءا4س .امالسإلا ءاول» 57/5.

 ) )0ربوتكأ - ه١ ىلوألا ىدامج .35ع .6١س ءامالسإلا ءاول» 1١ام. ص6٠ 0.

  69ص .م١15 ةينوي ها مرحم .8ع .35١س .كمالسإلا ءاول» 5١.
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 [خيش نود بتكلا نم تاءارقلا دخأ]

 : ةيتآلا ةلئسألا امطب هللا دبع دمحأ دمحم ديسلا نم انءاجو

 متآملاو حارفألا يف رشعلاو عبسلا تاءارقلاب نآرقلا أرقي ئراق [ "5 'لس

 اهذخأ امنإ ملعم ىلع تاءارقلا ىقلت نأ هل قبسي ملو سانلا مؤي ام دنع ةالصلاو

 اهب ملاع نم تاءارقلا ملعت ةرورض ىلإ ملعلا لهأ ضعب ههبنو بتكلا نم هسفنب
 .هاوه ىلع نآرقلاب بعالتيو .ءالهحلاو ةماعلا بذتجي هقيرط يف راسو ربكتساف

 هتلاحب هملع عم ةءارقلل هيعدتسي نم مكح امو ءًاعرش هتمامإو هتءارق مكح امف

 . (1١
 أ )هله

 ةنس ةءارقلا نأل «مارح اهب ملع ريغ نم تاءارقلاب ئراقلا [:ةجل
 هي كَل سيل ام ٌُفَقَن اَلَوأ# .لوقي ىلاعت هللاو اهتياورو اهب ملعلا بجيف «ةعبتم

 .["5 :ءارسإلا] #ٌوْلِع

 [؟ةفدصلا عفد مأ نآرقلا ةءارف لضفأ امهيأ]

 زكرم رحبلا ةيدمحأب ليعامسإ حاتفلا دبع ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 : هيف لوقي نيبرش

 أرقت ال» :هلوقب مويلا ينهجاو نايعألا نم لجر يف مكلوق ام | ”> "سس
 لاقو ءاهقفلل ةقدصلا ىطعأ مث .تاومألا محري مل نآرقلا ماد ام ائيش نآرقلا نم

 ةءارق عنمي عرش كانه لهف .نآرقلا ةءارق ىلإ ةجاح يف دعن ملف اوبهذا :مهل

 .؟'"”نآرقلا

 نأ دحأل سيلف «بوبحم رمأ ئراقلا ناك امئيح نآرقلا ةءارق [:2خل
 .ائراق عنمي

 [رباقملا يف هتءارقو .ءنآرقلا نم ةميمتلا ةباتك مكح]

 :اهدحأ ةلئسأ ةلمج نمضتي ءارقلا دحأ نم باتك دروو |[ 7” "لس

 )١( 5ص ما ليربإ - ه87١١ ةجحلا وذ ع .186١س ,كمالسإلا ءاول» 70.

 8س ء؛مالسإلا ءاول» (؟) ١1. .550ص م1974 ليربإ  ه7487١ ةجحلا وذ .4ع
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 .؟اهيلع ةرجألا ذخأ مكح امو ؟نآرقلا نم ةميمتلا ةباتك مكح ام أ

 .؟رباقملا ىلع نآرقلا ةءارق يف حيحص ثيدح درو له - ب

 . "هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هتل دمحلا أ[ 2

 لاك اذإو .لآرقلا نم ةميمتلا ةباتك يف حيحص صن دري مل هنإف ءدعبو

 رابخأ يف نآرقلاب ةيقرلا يف درو صنلا امنإو ؛ةلطاب اهيلع ةرجألاف كلذك

 يه لب «حيحص ثيدح اهيف دري مل رباقملا ىلع نارقلا ةءارق نإ - ب

 نع ىرخأ ةصرف ىف لئاسلا ديفنسو .ةمرحم ىه ةمئألا ضعب دنعو .ةهوركم

 .ةلجملا ىواتف قاطن ىف لخدت ىتلا هتلئسأ ةيقب

 [هظيفحتو نآرقلا ةءارق ىلع ةرجألا نذخأ]

 :ةريحب .ةيدومحملا نم لئاس نمو

 ىل سيلو .دارفأ ةعست نم ةرسأ لوعأو «نآرقلا طظفحأ لجر انأ [ نيو نس

 يف أرقأو .ميركلا نآرقلا ظيفحتل ًابتكم حتاف ينأ الإ ةرسألا هذه هنم لوعأ لمع
 رداصملا هذه نم رجألا نم هلصحأ ام نإو ءهريغص دجحسم ىف مامإو .«تويبلا

 ةهبش هيف سيل لالح قزر رداصملا هذه لهف .افافك يدالوأو شيعأ نأ ينيفكي
 .مارحلا ةهبش قزرلا اذه يف ناك اذإ يدالوأو انأ عوجأ نأ لضفأ ينإ ؟مارحلا

 ؟زئاج اذه لهف ءرجأب تاعمتجملا يف ةءارقلل ىعدأ نايحألا ضعب يفو

 لباقم يف تويبلا يف نآرقلا ةءارقل ناضمر يف رهسلا ىلع قافتالا زوجي لهو

 مكلو انوديفأ ؟تيبلا بحاص عم رحستيو رطفي نأ ٌئىراقلل لهو .مولعم رجأ

 .'"”«ءازجلا مظعأ هللا نم

 ,ةدابع عماجملا يف ًادوجم ًالترم هتوالتو «ةدابع نآرقلا ةوالت [“ ح

 روجأ ذخؤوت ال تادابعلا نأ ءاهقفلا رم نيمدقتملا قطنمو . ةدابع نارقلا ظيفحتو

 .078ص مما ربمسيد ها ىناثلا عيبر ]فعا 2/8 س .امالسإلا ءاول» 2١

 775 اضل" ص ,ما55 رياني -  ه١8١١ لابعش .ء١٠١ع .6١س .«مالسإلا ءاول» (؟)

1 



 ال تادابع «ناذآلاو ةباطخلاو ةمامإلاك .دجاسملا يف رئاعشلا ةماقإف .اهيلع

 ءاطعإ مدع يف نأ اوأر ءاهقفلا نم .نيرخأتملا ىنكلو ءاهيلع ةرجألا ذخؤت

 ةيانعلا ىلإ يدؤي ام ةرجألا ءاطعإ يفو ءاهلامهإ ىلإ يدؤي ام اهيلع ةرجألا
 ةماقإ لثمو .ةرجألا ءاطعإ زاوجب اوتفأ كلذلو .«لامهإلا نس ىلوأ ةيانعلاو ءاهب

 ةرجأ نم هذخأت ام نأ ىرن كلذلو هظيفحتو نآرقلا ةوالت دجاسملا يف رئاعشلا

 ءزئاج ًاضيأ ةءارقلا ةرجأ ىلع قافتالاو ًاليترت نآرقلا لترت نأ طرشب .لالح
 لحلا لدوكيف ةيدهلا ىنعم يف ء ءاطعلا لوكيل قافتا لوكي الأ هنم ىلوأ نوكيو

 نيرخأتملاو نيمدقتملا ءاهقف نيب هيلع ًاقفتم هجولا اذه ىلع

 [ينارصنلا ىلإ فحصملا ءادهإ مكح] 1

 : '0ةلجملا ةءارق ةداسلا دحأ نمو

 .ةيمالسإلا بتكلا ىلع عالطالا بحي يحيسم ليمز يل | ”* لس
 نم ًافحصم هيلإ يدهأ نأ هتدعوو .همالسإ يف تعمطو ءاهنم ًاريثك هتيطعأو

 لإ ِهُدَُمَمَي اَّل# :ىلاعت هللا لوق عم ضراعتي الو زئاج اذه لهف .ميركلا نآرقلا

 .[74 :ةعقاولا] *69) َنورَهَطَمْلا

 نأب نونمؤي ال نمم نوكي ثيحب «ةوجرم هتياده تناك اذإ هنإ اخجل
 هأرقي نأ نع ىنغي كلذ نإو .نآرقلا هعم أرقاف «ةثالث ثلاث وأ هللا نبا حيسملا

 .همهف هيلع ىصعتيو «هتوالت نسحي ال هتءارقل درفنا اذإ هنأل ءًادرفنم

 [ميركلا نآرقلا ظفحل ةوعدلا]

 .ميركلا نآرقلا ةلمحب ىذغت نأ ىلإ جاتحت ةينيدلا دهاعملا [ *: "لس

 نآرقلا رتاوت ظفحلو .رهزألا دادمال ةيفاك نآرقلا ظيفحتل سرادم دجوي لهف

 ؛نآرقلل نيظفاح ريغ اوجرخي نأ رهزألا ةعماجب تايلكلا يجيرخل زوجي لهو
 .؟''”رصم يف ةماعلا رثكأ ىلع هب ديزي ركذي ًاردق هنم ظفحي ال مهبلغأو

 اهنكلو «نآرقلا ظيفحتل تاعامجلا اهتأشنأ سرادم دجوت هنإ [*:

 .754  ا/”7”ص م975١ رياني  ه١181١ نابعش ١2؟ع .6١س .«مالسإلا ءاول» )١(

 1١١. ص م1114 ربوتكأ - ه0 بجر ق1 .7535س ,«مالسإلا ءاول» عه

١٠٠١6 



 تدعو دق بتناك ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو دإو «قباسلا نمزلاك هرتاوتل ةيفاك ريع

 .تدعو ام زجنت ملو ءافعإلا

 جهنم لوسردي مهف «مولعلاب اومحز دق دهاعملا ةبلط نإ فسألا عمو

 هنوطفحي ال مهف .جهانملا ةمحز يف نآرقلا لهأو ءرهزألا جهنمو ماعلا ميلعتلا

 يف الإ فيلكت ال هنأل .نآرقلاب ةيانعلا مهفيلكتل ليبس الو ؛هظفحب نونعي الو

 . عاطتسملا ةرئاد

 يف لاحلاف «ةيوناثلاو ةيدادعإلا ماسقألا يف نآرقلا نأش كلذ ناك اذإو

 هنظأ الو نآرقلا نم نيءزج الإ بلاطلا فلكي الو «ًالامهإ دشأ ةيلمعلا تايلكلا

 الو لوح الو .هرهزألاب ةيمالسإلا تايلكلا ىلإ ىرج دق كلذ دإو ءامهظفحي

 .هللاب الإ ةوق

 [مالسإلا ءاول ةلجم ردص ىف ةحتافلا ةباتك]

 ءاول ةلجم نم ةحفص لوأ يف ةحتافلا ةروس ةباتك تظحال [ ١" ا

 .؟''”ببسلا وه امف ددع لك يف مالسإلا

 وأ ةحتافلا ةروس ةءارقب ددعلا حاتتفا يف سيتلا وه ببسلا[51 2

 . اهتباتك

 [ريسفتلا ف تايليئارسإلا نبن]

 : ىلاتلا لاؤسلا ةيدوكلا نم ىمشاهلا نسح ديسلا نم دروو[ ”” سس

 بتك يف ةدراولا رابخألا ضعب يف نولوقي ءاملعلا عمسن ام ًاريثك

 .؟''”تايليئارسالا هذه ىه امف ؛تايليئارسالا ليبق نم اذه :ريسفتلا

 ىلإ اهلقن ةيمالسإ ريغ دئاقعو ةبذاك ريطاسأ :تايليئارسإلا [2-خجل
 وأ .مهمالسإ يف .سيصلخم ريغ مالسإلا اوقنتعا .نيذلا دوهيلا يمالسإلا نيدلا

 .الا١ ص .ما5 رياني هه( داضمر ء١ع اوس .«مالسإلا ءاول» (2١

 5١. ص ,ما05 ةينوي ه1 ةذعقلا وذ ءكعا ءةرس .«مالسإلا ءاوللا عه
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 مهنأل ةيدوهيلا نيد ىلع مهو ريطاسألا هذه مهناهذأب تقلع نكلو نيصلخم

 ىلإ رييغتلاو فيرحتلا اهلخد يتلا مهئايبنأ بتك نع اهولقنف «نييمأ اوناك
 رمأ نم غلب ىتح ؛ةحيحص اهنأ ىلع مهنم نوملسملا اهلبقتو «سيملسملا
 ليصفتو .هلوزن بابسأو «نآرقلا يناعم نايب يف اهيلع اودمتعا مهنأ نيملسملا

 .كلذ ىلإ امو ءهلمجم

 اهثغ زييمتو تايليئارسإلا هذه صيحمت ىلإ نيملسملا ءاملع هللا قفو دقو

 دأب رابخإلاك ةديقعلاب رضي ام اهنم نإف ءاهررض ىلإ نيملسملا هيبنتو اهنيمس سم
 ضعب ىلإ يصاعملا ةبسنكو ءهدسج ىلع دودلا رهظ ىتح ضرم داكن بويأ
 بجاولاف ايندلا ةدمب رابخإلاك بيغلاب مجرلا ليبق نم وه ام اهنمو «ءايبنألا
 ةيمالسإلا رداصملا ىلع دامتعالاو تايليئارسإلا هذه ذبن ملسم لك ىلع
 ريسفت تايليئارسإلا هذه نم تملس يتلا ريسفتلا بتك ريخ نمو .ةحيحصلا

 . ىبطرقلا
 ا

 و 2104

 [[588 :ةرقبلاا «ْنَطَسْوْلا َةرككَصلاَو ٍتّوَلََّصلا َلَع أوُظِفَح١ :ىلاعت هلوف ريسفت]
 ةيآلا يف اهركذ دراولا ىطسولا ةالصلا نع ةدافإلا وجرأ [ ”* "لس
 . © ةميركلا 200(

 انسأ  ةلخلا - يضاقلا يوانق دمأ ه5

 004 و مدل مل 3-0 5 - 0

 ِتاَوَلََصلا َلَع أوظِفََح## :ىلاعت هلوق ريسفت ىلإ عجرا نفق ُح

 رسفملا حجر دقو «مالسإلا ءاول ةلجم يف [؟88 :ةرقبلا] # َطْسْوْلا َةزَكَحَصلَاَو

 ةيفوتسم ءهجو لمكأ ىلع ةالصلاب نايتإلا يأ «ىلثملا ةالصلا دارملا نأ

 لغاشم كرتو «ىلاعت هللا ىلإ فارصنالاو عوشخلاو عوضخلاو ناكرألا

 . ايندلا

 ٍ 3 ضرألا يف ََبآَد ني اًموإ# :ماعنألا ةروس يف ا # هللا لوقي [ ”* "لس

 6 مك حساس ب ها اي نال ني سا جك كج كك تيت
 الإ ِدَّمأ ْنُم نإوإ# :رطاف ةروس يف لوقيو [*8 :ماعنألا] 4# مكلاثمأ ممأ الإ ِهّيحانَب ريِطي
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 .ال١84 ص م1555 ريمفون ه5 نابعش ءككعا 25١ س ,ا«مالسإلا ءاول» 23(
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 .؟''”ريذن اهيف الخ دق رويطلاو باودلا نأ كلذ ىنعم لهف [14 رطاف] «ُرِذَن اَبف اَلَخ
 موديم طفص - الوللا دبع ينيسحلا 6

 اَلَح الإ ِةَمَأ نب نإَواه ”ىلاعت هلوق يف ةمأ نأ ملعأ هللاو رهاظلا [؛جل
 نم اَمَو8 :ىرخألا ةيآلا امأ .فيلكتلل نيحلاصلا ءالقعلا ممأ اهب دارملا اف

 .ملاوعو ءايحأ مهنأ اهانعم 4مْلاَْمأ ْمَمأ لإ هبات ٌرِطَي ريط الو ٍضْرَأْلا يف ِوَب
 ماظن اهلو ةايح اهيف اهنوك يف يه ةيلثملاو «تاعامج مكنأ امك تاعامجو

 اهرومأ ريبدتو ءاهتايح يف ةرطفلاو ةقيلسلاب

 [ :دعرلا] مع ِريَعب ِتْوَلَأ ّمُهَر ىِنَلأ ُهَّلأِ» :ىلاعت هلوق ريسفت]
 ءاهارن ال دمعب تاومسلا عفر هللا نإ» :دجاسملا ةمئأ دحأ لاق ([ ٠ "لس

 هتضراعو [؟ :دعرلا] يور ٍدَمع ربع ِتوْنمسلأ م مهر يل ُهَّنأ# :ىلاعت هلوق نم ًاذخأ

 .هيأر دض ًاقيرفو مامإلا عم ًاقيرف ٠ نيمسق دحسملا يف سانلا مسقناو كلذ يف

 ريغب ةعوفرم يه مأ اهارن ال دمعب ةعوفرم ءامسلا له ؟قح ىلع نيقيرفلا يأف
 .؟ "ًالعف اهارن امك دمع

 رمغ تيمب تاودرخ رجات - سنوي ميظعلا دبع ىفطصم #5

 ءدمعب ءامسلا عفر امهدحأ :نيرمأ ررقي ميركلا نآرقلا حيرص [0خل
 هذه نوكت نأ حصي لب ءاهتيؤر دّمَعلا دوجو يضتقي الو اهارن ال اننأ يناثلاو

 اهب كسمأو ءنوكلا اذه اهب هللا طبر يتلا ةيعيبطلا سيماونلا يه دمعلا

 الوزن نأ ضالاو ِتومَسلا كيب َهَّلأ َّنإ# هناحبس لاق امك ءضرألاو تاومسلا

 ةرضح اي كنأ رهظيو 4١[. رطاف] «-وِدعب ْنّي ٍدَحَأ نم اَمُهَكَسمَأ نإ آَكاَر نيَلَو
 . سمللاب سملي وأ «نيعلاب ىري ءيش دّمَعلا نأ تمهف لئاسلا

 1 :نونمؤملا] «ىقلتملا هس َُسَحَأ 721 ١ كرابتق» :ىلاعت هلوف ريسفت]
 كت

 لا ١] ١]

 َكَراَبَنَتل :نينمؤملا ةروس يف ىلاعت هلوق ريسفت وجرن :لأسيو [ 5“ لس
 .حيضوتلا عم ١4[ :نونمؤملا] 4َنِتيَخَ َُسْحَأ هَل

 ١١. 96ص م1511 رياني ه5 لاوش ءكعا ء١5س .«مالسإلا ءاول» 23

 .584 - "88ص م51 ويام_ ه5 رفص ءاعا .١5س كمالسإلا ءاول» عض
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 ىلإ ريشت اهنأ ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف لاقي ام ةصالخ [2ج
 قلخ ميظع ىلإو .قلخي اميف هعنص ماكحإو هلي هللا ةردق ميظع ىلإ 62''ني

 تراص مث «ةغضم ةقاعلا تراص مش ؛ةقلع نم مث ةفطن سم قلخ هنأ يف .ناسنإلا
 لقاعلا لماكلا ناسنإلا كلذ نم ناك مث ءًامحل ماظعلا تيسك مث «ًاماظع ةغضملا
 : هناحبس لاق امك .ناويحلا ىنعمو كلملا ىنعم هيف ىقتلا يذلا ربدتملا ركفتملا

 مر  لرولإل | حاسم

 أ

 9 لامج نسحو قلاخلا ةعنص لامك ناي هيركلا صنلا يفف [ :ةمايقلا

 قلاخ كانه سيلف «هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأ نأ انه ررقن نأ بجيو

 غلبي هللا قلخ نأ دارملا لب ءنسحلا مدعب وأ نسحلاب هقلخ فصوي هللا ريغ

 .نسحلا تاجرد ىصقأ

 7١[[ ل 19 :ءارعشلا] قكلَتلَعَف َتلَعَفَو» :ىلاعت هلوق ريسفت]

 هتقب ىسوم اندبس مال هنأ نوعرف نع ًايكاح :ىلاعت هللا لاق [ ”” "لس
 09 تيرفكلا تم تن او َتْلَعَم ىلا َكلَتلَعَف َتلعَفَو# :ىلاعت لاق ذإ ةيرصم ًاسفن

 ١9 5١[. :ءارعشلا] 7*4 َنيِلآَّصلا َنِم أَنأو اَذإ آهُنلَعَف لاَ

 ةينآلا ةلئسألا ةلجملا يتفم ىلإ هجونو

 يوذ نم دحأل حيبي ال ثيحب نييرصملا مد ىلع ًاصيرح نوعرف ناكأ -

 .؟ةيرصم سفن لتق هب ةلصلا

 .؟ًالاض ناك هنأب هسفن فصي فيك - ب

 (5) سبع 8 ِء 8 .
 ٍِِ؟ لتاقلا نم صتقي ال وأ ءاهلتق حيبي ذإ

 ىلع ًاصيرح ناك نوعرف نأ بير الب ديفي ينآرقلا صنلا نإ [!  خل
 .هتيهولأ هيلع ضرفي ىتح داقتعالا يف هيلع هنايغط عم يرصملا بعشلا سفنأ

 هقرتسا نإو .ءيرصملا بعشلا مد حيبتسيل ربكتساو ىغط يذلا نوعرف ناك امو

 .084- 088ص ما ربمسيد اها ىلوألا ىدامج .غ4ع٠ ١ ١س ,«مالسإلا ءاول» 23(

 .١1؟ص م1114 ربمفون - هه تاضمر عا .١27س ,كمالسإلا ءاول» 20

 ل



 امك «هنم اوسيل نيذلا حيبتسي لاك هنكلو .هتيهولأ معزب هداقتعا دسفأو .همكحب

 نادجولا ةوق ليبق نم وه ءًالاض ناك هنأب هسفنل ىسوم فصو نإ - ب
 ميركلا نآرقلا يف ءاج دقو ةلاسرلا لبق هتلعف تناك دقو «ةماوللا سفنلاو ىنيدلا

 ىحضلا] 469 ئَدَهَف اَلاَص َكَدَجَوَوأ## 'ىلاعت لاق امك «ةثعبلا لبق يبنلل فصو

 ليبق نم ال «هيف ةريحلاو .قحلا بلط ليبق نم ناك 826 يبنلا لالضو ء['
 .داسفلا نم وه يذلا لالضلا

 ٌلُْضَمِي نَمَو# 'ىلاعت لاق دقف .مئارجلا دشأ ةنمؤملا سفنلا ٍلتق +
 َّدَعَأَو ُهَنَمَلَو ِهَيَلَع ُهَّلأ ضو 0 اًَدََِح َمَئَهَج < ةَاَرَجَف | اَدِهَعَتُم اَنِمَّوُه

 ضرألاو تاومسلا لاوزلا ٠ د تن لاقو | [9 :ءاسنلا] © اني © اَجيِفَع اًياَذَع م
 . '70قح

 [4.. هللا ٍقَلَحِل لري ال» :ىلاعت هلوق ريسفت]
 :مورلا] ؟ةيآلا« هلأ قْلَحِل لدي ال# :ىلاعت هلوق نم دارملا ام [ ٠" "لس

 ليمجتلل اهنس رسكو «.ةأرملل ةبسنلاب رعشلا ريصقت ةت كلذ يف لخدي لهو ٠*[

 .'"'”كلذ ماكحأ نايب وجرن ؟ةيليمجت ةحارج لمعو
 ةيسابعلاب ةيمالسإلا ثوعبلا - هلا دبع دمحأ #6

 - و 2

 َرْطَف ىتلأ هَل َتَرَظِف اًكيِنَح نيل َكَهَجَو دق :ىلاعت هللا لاق [25خ
 هل ساكتلا رح تركو ْمَيَعْل تيل تكللذ هلا ٍقلَحِل لرب ال الع سائلا

 يمالسإلا نيدلا نأ ًالوأ ديفت ةميركلا ةيآلا هذه [0 :مورلا] 467 َنوُمَلْعَي

 يهو ءاهيف فارحنا ال يتلا ةميقتسملا ةرطفلا عم قفتملا ةرطفلا نيد وه فينحلا

 هللا قلخ اهنأل «ةرطفلا ليدبتل سيل هاونو رماوأ نم هيف ءاج امو .ىلاعت هللا قلخ
 «ةميقتسم ةاوسم ةرطفلا ميقي ميقلا نيدلا كلذو «هللا قلخل ليدبت الو «ىلاعت

 .ملعأ ىلاعت هللاو

 حيحص وهو (65) مقر .نمؤملا لتق ديدشت باب «تايدلا باتك .«يذمرتلا نئساا 21(

 «ايندلا لاوزل» ظفلب ركل

 .5584 1778ص ما سرام - مه1/ ةجحلا وذ 2ع .75س ««مالسإلا ءاول» جهز
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 [ًةئاَمَدْلا اَْضَرَع اّنِإ» :ىلاعت هلوق ريسفت]

 : يلاتلا لاؤسلا ةرهاقلا نم .يزاجح نسحملا دبع قيفوت دومحم ديسلا لسرأ

 ّلَع َةَئاَمَذْلا اَنَضَرَع َنِإ# :ىلاعت هلوق يف «ةنامألا» ةملك ىنعم ام [ "0 "لس

 .[77 :بازحألا] ؟ةيآلا 4... لِي نأ يبه ٍلاَبحْلاَو ٍضْرَأْلاَو ِتول

 ِضرَأْلاو ِتوَسلا َلع َةئامألا اَنضَرَع اَذِإ# ىلاعت هلوق يف ةنامألا ا: خل
 :لاق مهضعبف ءاهلولدم يف ءاملعلا فلتخا «ةيآلا * (َبَلح نأ َبَد ٍلاَبحْلاَو

 :لاق مهضعبو «ةيناويحلا ةوهشلا اهنإ :لاق مهضعبو «ةيعرشلا تافيلكتلا اهنإ

 دأ هارن يذلاو .لقعلا اهنإ :لاق مهضعبو «ناسنإلا هيلع نمتؤي ام لك اهنإ
 رشلا عزانت ثيح نم ءاهسفن ةيناسنإلا ةعيبطلا يه «ناسنإلا اهلمح يتلا ةنامألا

 اَهَمْشَأ 6 اَهْنَوَس اَمَو نيئَتَوأ## :ىلاعت هللا لاق امك ءناسنإلا سفن ىف ريخلاو
 4 © قَبل ُهئَرَمَول ىلاعت لاق امكو [8 7 :سمشلا] 40 اَْتَتَو اَمَيوُث
 هللا اهعدوأ ةنامأ ةيناسنإلا ةعيبطلا هذهف .رشلا قيرطو ريخلا قيرط يأ ٠١[ :دلبلا]

 ناسنإلا ىلع هللا قاثيم ناك اهاضتقمبو «تانامألا لقثأ يهو .ناسنإلا

 ْهَدَبْشَأَو َينَيِرَ رهروهظ نم َمَداَد ب ْنِم َكْير َدْحَ ْإَو :ىلاعت لاق امك «ناميإلاب
 وه دكؤملا قاثيملا كلذف .[1728 :فارعألا] 4ّنب ْأوُّلاَف كَيَرر ْتْسلَأ ْمِهِضَنأ مَع
 نمو .ةكئالملا نم ىلعأ راص «ءادألا قح ةنامألا هذه ىدأ نمو «ةرطفلا ةنامأ

 نم نوكم مدآ نبا نإ :ءاملعلا لوقي كلذلو .داويحلا نم طحأ راص اهدؤي مل

 .«كلملا نم مظعأ راص ةيناويحلا ىلع بلغت نإف «ةيناحور نمو «ةيدام ةيناويح

 (7ناويحلا نم طحأ راص هيلع ةيناويحلا تبلغت نإو

 [1" .دمحم] هين َنيِدِهَجْْلا ملم َّنَح حَولَبَلَوَو :ىلاعت هلوق ريسفت]
 َنردَّصْلاَو ُُ َندِهَحمْلا َمَلَع َّ منو :ىلاعت هللا لوقي| 3 نس

١ 

 ١ ع

 . "794 ْمتَوَبْلَو» :ىلاعت هلوق نم فدهلا وه امف ١*[ :دمحم] 4( ٌكراَمَل اوني هه
 برحلا قارو دوم حاتفلا دبع

 .6195- غ١ 6ص م١155 سطسغأ ه١ لوألا عيبر ءالع 2١16 س .(مالسإلا ءاولا 000

 . ا 86ص ما64 ريمسيد ه8 لاوش ءكعا 275 س .«مالسإلا ءاول» عه
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 دسم َنِدِهَجْمْلا لَ َّنَح ُحَتَوَبَكَو» :ىلاعت هلوق يف ءالتبالا اكن
 وه نم نيبتيل ربتخي نم ةلماعم مكلماعن نأ اهانعم < 0) ٌمَراَبْل اولي َتيِدَصضلأَو
 هللا نإ * * ىلاعت لاق امك هسفن يرتشي ؛ ىلاعت هللا أو ءداهجلا لحل فرعي دحام

 دعب نيرباصلا ركذو ١١١[ :ةبوتلا] * مومو ْمُهَسْفَنَأ نييؤُمْلا تنم كرش
 ءربص ريغ رم داهجلا نوكي نأ ركمي الو .داهجلا ةدع 1 نآل .نيدهاجملا

 لمحت ىلع ربصلا يضتقي وهف هروصو هلاكشأ لكب ربصلا يضتقي داهجلا نإف
 .اهتاوهش .صع سفنلا طبض يضتقيو .عزجي الو عزفي الف .هراكملاو دئادشلا

 مهؤاوهأ مهيلع تبلغ نمم داهجلا نوكي الف ءاهئاوهأ ىلع بلغتلاو
 .مهتاوهشو

 أوريضأ أوُنماَع تيل اَهْيَأتي : ىلاعت: لاقف .داهجلا يف ريصلا مدق اذلو

 2٠١[. .نارمع لآ] 9 © تروحي مُكَلَعَل هلأ أوَهَنأَو أوُطِباَرَو اورياَصَو

 ءالتبالا ناك نكلو .ءالتبالا لبق ييرباصلاو نيدهاجملا ملعي هللا دإو

 مهرابخأ عيذتلو مهربص ملع نم ربصو .«مهداهج هللا ملع نم داهج رهظيل

 داهجلل دهاجم لك دعتسيف

 [[؟ :قالطلا] 4... ِتوومس َعْبَس َّقَح ىَيَلأ ُهَّنأ» :ىلاعت هلوق ريسفت]

 لري َّنهلَتِم ٍضْرأْلا نمو توم نس َقََح ىِرَلأ ُهّآ# :ىلاعت هللا لاق [ ؛' "لس
 409 مَع ٍءَىَش َلكَب طاَحَأ دم َهَّنأ َّنأَو 7 يش 13 ّلَع َهَّسأ َّ أوماعتل نسعي ل

 عبسلا يضارألا ةفرعم يأ 4َنْهَلْنِي ٍضْرألا سوال :ةفرعم بولطملا [1؟ : قالطلا]

 .'"”ًركشو .خلإ ءاهعقومو
 ليعامسإ حاتفلا دبع هك

 ءملعلا كلذ دكؤيو ءتاقبط عبس ضرألا نأ ميركلا دآرقلا ركذ آكل
 لكب طاحأ دق هللا نإف «هللاب نمؤيل نكلو «نيصتخملا ءاملعلا كلذ ىف لأسيلو
 كبلق ىلإ يرسي بيرلا لعجت الو .ًانمؤم ًاملاع لأساف تلأس نإو ءًاملع ٍءيش
 . نيرتمملا نم نوكتف

 )١( 585ص .م19574١ ربمفون  ه788١ نابعش .15؟ع ء77؟س .«مالسإلا ءاول» - 1417.

 ع/ ١٠٠١



 [ةيسدقلا ثيداحألا ىنعم [

 للك هللا لوسر ىلع يحولاب تلزن له ةيسدقلا ثيداحألا [ ؛' "لس
 (”؟طق ًائيش كرتي مل يذلا نآرقلا بناجب اهتمهم امو ؟اذام مأ ميركلا نآرقلاك

 نأل ءثيداحألا لكك ءهب ىحوم اهانعم ةيسدقلا تيداحألا [25-خل
 وي م اَلِإ َرْه نإ © كلا ٍنَع ُقِطَي اَبَو# :ىلاعت هللا لاق امك هنن يبنلا
 هل اقيثوتو ىنعملل ًاديكأت ىلاعت هلل ظفللا ثيداحألا نكلو [4 ”  :مجنلا] 00

 هللا نم يحوب كلذو

 [(سي) ةروس لضف َق ةدراولا ثيداحألا ةجرد]

 نع انتدافإ وجرن (”:لأسي سوقالسب هط ميكحلا دبع ديسلا ١ 5 نس

 امل سي» :لوقي نم انعمس اننأل «سّي» ةروس لضف يف ةدراولا ثيداحألا عيمج

 بذكي نم انعمسو (*”"'سَي نآرقلا بلقو بلق ءىش لكل»و '"”(هل تئرق
 .عوضوملا اذه يف ةدراولا ثيداحألا

 ةياور تيدحلاب ملعلا لهأ نأ ررقن لاؤسلا اذه نع ةباجإلل [ ؛* 2

 )١( .م4 رياني - ه7817١ لاوش 2ء”عا55س ءامالسإلا ءاول» ص١١95.

 (م19167 ليربإ «5٠ع ءاس) «مالسإلا ءاول» ةلجم ةودن يف خيشلل ةكراشم دجوتو

 «.؛«ةيسدقلا ثيداحألا» :ناونعب ص5١0ل.

 .7860ص ,م907١ سطسغأ  ه١١الا/ مرحم ,2ع .١١1س ء«مالسإلا ءاول» (؟)

 باتك .دواد وبأ) ,««مكاتوم ىلع سّي اوؤرقا» فيعض دنسب «دواد يبأ سس» يف درو («9)
 (”١؟١ مقر «نيقلتلا باب ءزئانجلا

 557/04 (دمحأ مامإلا دنسم» (4)
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 .اهتاور يف مالك اهيف روسلا لئاضف يف ةدراولا ثيداحألا لك نأ اوررق ةياردو

 ريخ نآرقلا لكو .ءًاضعب اهضعب ضراعي تيداحألا هذه نأ ًاصوصخو
 ٠١[ :لمزملا] ؛دْنِم ردي اَم أوُمَرمأَك * ' لضفو

 [مايألا لئاضف ثيداحأ ةجرد]

 يف ةماعلل نيدلا سيردتل مهسفنأ اوبصن نم ضعب ضرعت دقل [ ؛؛ لس
 .ءادوسلا وأ ءالحكلا ءاعبرألا ةلأسم ىلإ هسورد ضعب ىف سنوتب ةنوتيزلا دجسم

 ةموؤشملا مايألا نم هنأ ًاركاذ ءرفص رهش نم ريخألا ءاعبرألا موي كلذب ينعيو

 داكت ال يتلا ةموتحملا بئاصملاو ايازرلاو ايالبلا فالآ هيف لزنتت .ءادوسلا

 نع ةرابع يه ةيفوص ةفصوب - ةماعلا نم مهلكو  هيعمتسم ىلع راشأو . ئطخت

 بئاصملا هذه أردت ةيعدأو .هايالب نم اهبحاص نصحت مويلا اذهب ةصاخ ةالص

 .ةفوصتملا ضعب ىلإ كلذ ابسان

 تبث دق رمألا اذه نإ :لاق ةنسلاو باتكلا نم كلذ دنس نع لتس املو

 لوبقلا نإو .ًافشك وأ ِكَي هللا لوسر نع ًايقلت وأ ًاماهلإ وأ ًامانم يفوصلا دنع
 املف .مهملع ردصم نع نولأسي ال نونمتؤم ةمئأآلاو .ملسأو ىلوأ ميلستلاو

 ةعدب لكو «نيدلا يف ةدايزلاو عدبلا باب يف لخدت ةلأسملا هذه نأب بيجأ

 - تاماقملا باحصأل نوكت ىتلا  تاماهلالاو ىؤرلا نإ :لاق ءرانلا ىف ةلالض

 ام لكو «نيدلا عم ىفانتي ال ةلأسملا هذه يف ءاج ام نإو «تابثالا قيرط نم دعت

 .رضي نلف عفني مل نإ ءاعدو ةالص اهيف

 هلوقو فيرشلا عرشلا مكحب ةدافالاو عوضوملا اذه يف لوقلا طسب وجرنف

 يف ماهلإلا وأ مانملا يقلت ةلأسم ينعأ) . اعرفو ًالصأ ةلأسملا هذه يف لصفلا

 . '"”(نيدلا لئاسم
 ءارضتلا سنوتب  ةدوف ناجيتلا دمخ 5

 جحلاو داضمر مايأ ادع ام ,مايألا لئاضف يف ةدراولا تيداحألا | 4.5 ُج

 :ثيدحلا يف ةربخلا لهأ لوقي امك حيحص دنسب ببنت مل «قيرشتلا مايأو نيديعلاو

 .275ص (,م19515١ ةيلوي  ه85١١ يناثلا عيبر 28ع .9١سم ««مالسإلا ءاول» )١(
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 هللا ىلص يبنلل ةبوسنم رابخأ اهيف تدرو ام ىتح «ةماع مايألا يف اذه

 موي وهو ءرفص رهش نم موي يف مكحلا نوكي فيكف ءملسو هيلع ىلاعت
 كلذ ىلعو ؟حيحص ريغ وأ حيحص ربخ هيف دري مل يذلا ءريخألا ءاعبرألا

 ريطتلا نأل ,توقمم مؤاشت وهو ءهل لصأ ال مويلا اذه يف مؤاشتلا نوكي

 ديزتو ةعدب عرشلا ماكحأ نم اهنأ ىلع ةنيعم ةالص ضرفو ءزئاج ريغو هوركم
 «نيحلاصلا تامانم اهنم سيلو ةنسلاو باتكلا نيدلا رداصم نأو «نيدلا يف

 .هتافو دعب هنع يقلت الف .هتايح يف هنع نوكي امنإ هدي هللا لوسر نع يقلتلاو

 . هللا ىلع ىرتفا دقف كلذ ىعدا نمو

 ددع يف مؤاشتلاو لؤافتلا عوضوم تشقان دق ةلجملا نأ هللا قيفوت نمو :

 .(ةرشع ةعباسلا ةنسلا) ١787 ةنس رفص رهش

 [..امهبسو امهنعلف هابضغأق» :ثيدح حرش]

 .©ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةليضفلا بحاص ةرضح [ 52 اس
 :دعبو .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 :يلاتلا ثيدحلا 54 ةحفص نماثلا ءزجلا ملسم حيحص يف تأرق دقف

 قورسم نع ىحضلا يبأ نع شمعألا نع ريرج انثدح ,برح نب ريهز انثدح)
 ام يردأ ال ءىشب هاملكف نالجر مْ هللا لوسر ىلع لخد :تلاق ,.ةشئاع نع

 نم باصأ ام .هللا لوسر اي :تلق ءاجرخ املف ءامهبسو امهنعلف ؛هابضغأف ءوه
 ! امهتببسو امهتنعل :تلق :تلاق ؟«كاذ امو» :لاق ؛ناذه باصأ ام ًائيش ريخلا

 يأف .ءرشب انأ امنإ مهللا :تلق ؟يبر هيلع تطراش ام تملع ام وأ» :لاق

 . "”(«ًارجأو ةاكز هل هلعجاف هتببس وأ هتنعل نيملسملا

 ىدمو «ثيدحلا اذه ةحص ىدم نايبو ملع نم تيتوأ امب نيبت نأ وجرأف
 كئاش ثيدحلا اذه ناك دقف .هقلخو هلك لوسرلا ىوتسم نيبو هنيب قيفوتلا
 هللاف ءركذلا لهأ لأسأ ىتح ًايأر وأ ًامكح هددصب ذختأ نأ تببحأ امو ىنعملا

 ٠١. اص م ربمفون -  ه١ ةيناثلا ىدامج ١٠2ع .6١1س ,امالسإلا ءاول» 2غ

 )11١5(. مقر هلع ىبنلا هنعل نم باب .ةلصلاو ربلا باتك ء(ملسم حيحصا (؟)
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 ًاركشو [4* :لحنلا] *َنمَلَ ال ْرْثُك نإ ٌْدِّذلَأ َلْمَأ اَولَمََسا» :لوقي هناحبس

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . مكتليضفل

 .ةميدقلا رصمب العلا ولا قاقز ١ مقر سجرج يرام عراش العلا وبا دممأ

 .مهتلادع تتبثو «هيف نعطي نم هلاجر يف سيل ثيدحلا ماد ام[ خل
 داَدعُي تيدحلا بتك نم نينثا يناث ملسم حيحصو .هلبقن نأ الإ انل سيل هنإف

 ىبنلا ركذ نأب هلوؤن اننإف «ثيدحلا انلبق اذإو .ًاقدصو ًةقاثو ثيدحلا بتك دشأ

 تركذ يذلا بسلا ةيهام فرع الو ؛ةوبنلا لامك يف ًاصقن ذعي ال ءوسب نيلجرلل

 .بضغي ناك يا يبنلا دأ وه ملعي نأ بجي يذلاو نير ةشئاع نينمؤملا مأ
 امك بضغأ رشب ب يننإ مهللا» ' هبر ىلإ ًاعراض لوقي لاكو .«قحلل الإ بضغي الو

 امج هل يئاعد لعجاف «نمؤم ىلع توعد اذإف ءهرشبلا بضغي
 ىلع هللا ىلص .ةوبنلا ردق صقني ام تيدحلا ىف دجن ال اننأ ةصالخلاو

 ْ .ملسو هبحصو هلآو دمحم

 فتلك ./+ ين ريرخ هك

 [..ةعافش هيخأل عفش نم» :ثيدح حرش]

 اهلبقف ةيده هل ىدهأن ل :ثيدحلا يف [ كد 5

 ةيردنكسالا - كاوضر يماس ره

 ريخلا يف ىعسي نم ذخأي الأ ثيدحلا اذه نم دارملا نإ [2خل

 ناك ولو .كلذ ىلع ارجأ عورشم عفن بلجل وأ ىذأ عفدل ماكحلا ىدل

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلاو ريخلا ىلع نواعت اذه نأل .ةيدهلا ليبس ىلع

 ىلاعت هتلاو '*”هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللا» :لوقي ملسو

 [؟ :ةدئاملا] *نْوَدُمْلاَو ِوْثاْلا َلَع ْاُوواَن الو َقَوَفَللاَو را َلَع ووو :لوقي

 .597”/؟ (دمحأ مامإلا دنسم» )١(

 سسح وهو )52554١1( مقر «ةجاحلا ءاضقل ةيدهلا باب «ةراجإلا باتك ؛«دواد يبأ نششس» (0)

 ١7ص م11 ليربإ ه1 مرحم 3ع .١5س .«مالسإلا ءاول» (9

 )١1867(. مقر .ةوالتلا ىلع عامتسالا لضف باب ءءاعدلاو ركذلا باتك .«ملسم حيحصاا 20
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 .زوجت ال هيلع ةأفاكملا ذخأف ءّارب نواعتلا ناك اذإو

 كل تعفش ام ّىلإ يدهتس كنأ ملعأ تنك ول ٠لاقو اهدرف ةيده هيلإ يدهي نأ دارأف «سانلا ضعبل يعباتلا ريبج نب ديعس عفش دقو

 [«عءارقفلا اهلهأ رثكأ تيأرف ةنجلا ق تعلطا» :ثيدح حرش]

 :دماح ميلس ىفطصم ديسلا | 4ع لس

 تعلطاو ء.ءارقفلا اهلهأ رثكأ تيأرف ةنجلا يف تعلطا» :ِهِكَك يبنلا لوقي

 وأ هنيعب رانلاو ةنجلا ىأر لوسرلا لهف .''”ءاسنلا اهلهأ رثكأ تيأرف رانلا يف

 .'' ؟ايؤرلاب

 الإ نوكي ال لبقتسملا يف رمأ نع ِللي هللا لوسر رابخإ نإ [ جل
 دي هللا لوسر ىلإ بوسنملا ربخلا ىف تركذ ىتلا ةيؤرلا هذه ىنعمف « ىحوب

 .نيعلاب ةيؤرلاك ينيقي وه يذلا يحولاب هل هللا مالعإ ليبق س ةيريوصت ةيؤر يه

 [...بيطلاو ءاسنلا مكايند نم يلإ بَّبُح, :ثيدح حرش]

 مكايند نم يلإ ببح» :ةك يبنلا ىلإ بسني نيثدحتملا ضعب |[ ٠ لس
 ىف نيعبرأ ةوق تيطعأ» :ًاضيأو "”(ةالصلا ىف ىنيع ةرقو بيطلاو ءاسنلا

 ًانايب تأرقو .حاكنلا ةبطخ يف اذه يعرش نوذأم ددرو (*”«عامجلاو شطبلا

 نأ ديرن ًاقالطإ لوسرلا ىلإ هلك اذه ةبسن ركني ريسافتلا حضوأ باتك بحاصل
 قالخألل ىلعألا لثملا كي يبنلا تافص نأ ةصاخ حيحصلا ىلع عيمجلا فقي

 . '*0(ةلضافلا

 ايرتزا نم - فيرشلا رهزألاب بلاط دوم رمع دمخ هك

 )١( مقر ءريشعلا نارفك باب .حاكنلا باتك ,««يراخبلا حيحص» )0١98(.

 .7717 ال19١ ص 2م194048١ رياربف  ه١*الال بجر ١21ع ء١١س .«مالسإلا ءاول» (0)

 وهو يقهيبلاو دمحأ هاور :لاقو ء”ال١ /" ىوانملل «ريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» 2

 نسسح ثيدح
 . فيعض دنسب يناربطلا هاور :لاقو ا يمثيهلل («دئاوزلا عمجملا 2

 .40 ص «2م1951/ ةينوي ه١ 41 لوألا عيبر 7ع .١7س ء«مالسإلا ءاول» (0)
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 ةرق تلعجو بيطلاو ءاسنلا ثالث مكايند سم ىلإ ببح ثيدح [ خل

 «نيثدحملا ضعب دنع مالك هدنس يف ناك دإو نوريثكلا هاور ةالصلا يف ينيع

 .جاوزلا بح وه ءاسنلا بح نم دارملاو .هيف راكنتسا الو ميقتسم هانعم دأل

 رومأ نم ببح ام نمض ىف ةالصلا تركذو .ءبيطلا كلذكو ةرطفلا نم وهو

 عمتجم ءانبو .ايندلا حالصإ اهيف ىلاعت هللا ةاجانم اهنأ قوف اهنأل .نيدلا

 أ ٌركَذَلَو ركسلاو كَصَحَمْلا نع نت ءزلكصلا كرإ# "ىلاعت لاق امك ٠ ؛ميلس
 قي

 4 تأ

 [قدص نإ حلفأ» :ثيدح حرش]

 نيب نأ دعب كي لوسرلل لجرلا هيف لاق يذلا ثيدحلا درو له [ ؛5 "لس

 حلفأ» : يَ لوسرلا لاقف «صقنأ الو كلذ ىلع ديزأ ال هللاو» : مالسالا ناكرأ هل

 .''"«ةنجلا لهأ نم وهو قدص نإ
 ةداقنب نسردم يقوسدلا رماد ره

 باجأف .ةضورفملا تاولصلا رع لأس لجر ىف دراو تيدحلا | نال 18

 . "لاق ام لجرلا لاقف اهركذب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا

  0١١مقر .لاكرألا دحأ يه يتلا تاولصلا باب .لاميإلا باتك .؟ملسم حيحصاا )٠١١(

 ما سرام  ه1/ ةجحلا وذ .4ع 55س .(«مالسإلا ءاول» عه ص١8 1.
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 يناثلا لصفلا

 راكذألا و دئاقعلا ىواتف



 دئاقعلا ىواتف :ل وأ

 [تاسدقملاب رخسي نمم ملسملا فقوم]

 فقوم ملعأ نأ ديرأ .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا 5 لس

 نيب نورثكي مهنأ ةصاخو نيرفاك نيدحلم نم هتايح يف مهلباقي نم هاجت ملسملا
 عانقوإل ةلواحم ىف تاشقانم ىف ءالؤه لثم عم تلخد اذإو مويلا ةعماحلا ةبلط

 ف َنوُصوُح َنبدَلا َتْيََر اًدإوإ# :ةلئاقلا ةيآلا عم كلذو باوصلا ىلإ مهب ةدوعلاو

 .ميظعلا هللا قدص [8 :ماعنألا] 469 َنيِمَظلَا ِرَوَقْل مم

 .تاسدقملا ىلإ ةيرخسلاب نوضرعتي مهنأ ةصاخو

 ردصي ددع لوأ يف عيرسلا دهرلا وجرأ ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا يديس

 ام فرعي ال يتلا فقاوملا نم ريثكل صضرعتي ناسنإلا نأل ريخ لك هللا كازجو

 مالسلاو .اركشو مثالاب ساسحالل ناسنالا كلذ ضرعيو اهتهباجم يف هللا مكح

 . '"”هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

 َنوُصوع ذَا تير اًدإَو# ىلاعت هلوق يهو ءاهتولت يتلا ةيآلا نإ امن جل
 دعب َدعفَل الك نطيل كتبي اَمإَو ْديَح ٍترِدَح ىف اوُسوي ٌَّقَح منع ضرع انِلَ هيف

 . 49 َنيَِطل ِرَوَقْلا مم ىركحزلأ

 اوجل نإف «مهيلإ تافتلالا مدعو ؛مهنع ضارعإلا ءالؤهل لوألا جالعلاف
 ريكذتلا نإ لب «هيلإ ًاعمتسم مهنم تدجو نإ قحلاب مهريكذت نم عنام الف
 هيبنتو .ءبجاو مهرش ىلإ هيبنتلا نإف .دعب نم اوجل نإف لاحلا هذه يف بجاو

 .1857ص م974١ رياربف  ه7481١/ ةدعقلا وذ ء7”ع .١7؟س .«مالسإلا ءاول» )١(
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 ءةنتف نوكت ال ىتح بجاو مهعنمل ةحلصملا وأ دهعملا ىف رمألا ءايلوأ

 .مهوعدري نأ رمألا ءايلوأ ىلع ًاقح ناكو ءمزال رمتسملا راكنتسالاب مهعدرو

 مول َناَريمْلَاَو ّبتكلا ٌرُهَعَم اَلَرَأَو تنبأ َنْسُم اَنْلَسَرَأ دَقْل* :ىلاعت لاق دقلو

 دقلو ١50[ :ديدحلا] * سان ُمِقْنَمَو ٌديِدَش ُبَأَب يِف َديِدَلَل اَنلَدَأَو طْمقْلاِب ٌساَّنلأ

 ةظعوملا هيفكت مسق» ماسقأ ةثالث سانلا نإ ةيآلا هذه ىنعم يف يلازغلا لاق

 الإ هبذهي ال مسقو .ناهربلاو ةجحلاو نازيملا هيفكي مسقو «قحلاب قفويل ةنيبلاو
 رمألا يلو هالوتي ريخألا مسقلاو «ديدش سأب هيف يذلا ديدحلا

 [ةدساف دئاقع نم سفنلا هب سوسوت ام]

 يف ةحيحصلا دئاقعلا ضقانت ءايشأ رطاخلا ىلع درت :لأسيو [ 0 لس

 رشنت اهنأ سحأ ةيناطيش سواسو اهنأب يداقتعا عمو .لسرلاو ىلاعت هللا تاذ

 ؟كلذ رثأ امف ؟يسفن قيضتو عيطتسأ الف اهعفد لواحأف ءامالظ بلقلا لوح

 . "76 لعفأ اذامو

 امع 6 دمحم ةمأ ذخاؤي ال ليي هللا نأب فيرشلا صنلا درو أ ه١ 2

 ةدابعلا ىلإ هجتي نأ هيلعف لاحلا هذه ًاناسنإ ىرتعا اذإو ءسفنلا هب سوسوت
 الأ هللا كذب مهبوُلُم ٌنيَمْطَتَو انما َندَلا 8# :لوقي هللا نإف هللا ركذو نآرقلا ةوالتو
 .[؟8 .دعرلا] 3:09 ُتوُلَقْلا 2 مث مَن ركصِنِب

 [هلوسرو هنلا ةعاط]

 : قباسلا لاؤسلا بحاص ديسلا نم [ 2" "لس

 ىلإ ثداحلا عازنلا دري نأ هللا رمأ ءاهمكاحو ةمآلا نيب عازن ثودح ةلاح يف)

 عازنلا اذه يف اورظنيل نيملسملا ءاملع عمتجي نأ يضتقي اذهو .ةنسلاو باتكلا

 .عرشلا فلاخي مل هنإو .قح ىلع مكاحلا نإ :ةيرثكألا لاق نأب ءاوفلتخا ام اذإف

 عازنلا يف عرشلا فلاخ دق مكاحلا نإ :ةيلقألا تلاقو .هتعاط ةمألا ىلع بجتو
 .'' ؟روكذملا عازنلا نم جورخلا فيكف ...هتعاطب ةمزلم ريغ ةمألاو .لطاب ىلع وهو مف : . ا 5 همك

 ١. ١ك ص ما سطسغاأ - ه8 مرحم .0ع .١؟س ,ا«مالسإلا ءاول» )01

 4١ا١رص .م193 رياربف  ه1787 لاوش .7ع .١1١س .«مالسإلا ءاولا (0)
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 ةباجالاب مركتيل ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا ىلع نيلاؤسلا ةلاحإب مركتلا وجرن
 . (يعرشلا ليلدلا ركذ عم «مالسإلا ءاول» ةلجم يف

 رمألا يلوأ ةعاطإو .ىلاعت هللا ةعاطإ ىلع ميركلا نآرقلا صن اخجل
 يلوأو لوس اوعيِطأَو هللا أوعيِطَأ اَونَماَ َنِذَلا ياي :هناحبس لاق دقف ءنيملسملا نم

 دنع عوجرلاب ةيآلا نم يناثلا قشلا يف انرمأو «[59 :ءاسنلا] 4 ِرخْل

 «[094 :ءاسنلا]  لوسرلاو سَ َلِإ 0 ِءّىَسش يف محرم نِإَف .باتكلا ىلإ فالتخالا

 .سوفنلا تصلخ اذإو .هللا باتك ىلإ ءارآلا برقأ عبتي فالتخالا رمتسا نإو

 ىلع عيمجلا عمتجي نأ دب الف ءبصعت الو جوع ريغ نم «هتاذل قحلا تبلطو

 ركب يبأ ريخيشلا رصع ًاصوصخو «ةباحصلا رصع يف نأشلا ناك امك .قح

 رمعو

 [شرعلا ىلع هنلا ءاوتسا]

 : ىلاتلا لاؤسلا اهنبب يزاجح دمحم ىلع ديسلا نم انءاج | نك لس

 قلخ هللا نأب ١955/5/٠١ ةعمجلا موي ربنملا ىلع ءابطخلا دحأ لاق

 غرفو دحألا موي ضرألا قلخ أدبو .هذه انمايأك مايأ ةتس يف ضرألاو تاومسلا

 ىوتسا مث .ةعمجلا موي رصع لعب ناسناإلا قلخو .ةعمجلا موي رصع قلخلا نم

 عروي وهو .يسركلا هنإ : لاق شرعلا نع لئس املو .هيلع وتسم وهف شرعلا ىلع

 .ةهج يف هللا نوكي نأ بجوي لقعلا نإ ”لوقيو هلل ةهجلا تبثت هفيلأت نم لئاسر
 .مودعملا وهف ةهج يف سيل ام نأل

 انعم وهو ناكم لك يف هللا نأ دقتعن اننأل انراكفأ تلبلبت دق ماوعلا نحنو

 تاحفص ىلع رمألا نايب وجرن ةعبرألا عبارو ةثالثلا ثلاث وهو انك امنيأ
 . '”ةلح |١

 هدلقي اذه يف وهف ةيميت نبا سع ليق امل عابتا خيشلا هلوقي ام [ كت ُج

 .ةيومحلا ةلاسرلا ىف هنع يور اميف

 سلجي امك سلجي نأ نع هزنمو «ناكملا نع هزنم ىلاعت هنأ قحلاو

 .4 5 1ص م14 ةيلوي - ه4 لوألا عيبر الع «.186١س ,«مالسإلا ءاولا 23(
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 عم قفتي ال ريسفتب اذه نورسفي ةباحصلا دهع سم نيقداصلا ءاملعلا نأو .رشبلا

 .لاكملا

 نارود نم ةئشان انمايأ نأل .هذه انمايأب ةتسلا مايألا رسفت نأ نكمي الو

 ةقفاوم ىرن الو .ءاهتقيقحب ال اهرادقمب رسفت نأ الإ سمشلا لوح ضرألا
 ةيمالسإلا قئاقحلا نايبو '''ةظعوملا بابنو ءرومألا هذه يف ضوخلا يف خيشلا
 ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلاو قفوملا وه ىلاعت هللاو ع عستم ةيفيلكتلا

 اةدر نيدلا بس]

 نأ ملعي وهو بسي نم عم مكحلا امو ؟ةدر نيدلا بس له[ 4 سس
 اذه .؟مارح 0(

 ةروصنلاب ينيدلا دهعلا - ءراز يللا دبع دمخ ره

 نإف ءنكي امهمو ءبسلا ىنعم دصق نإ ةدر مالسإلا نيد بس [ 4 2
 تابوقع كانه دوكت نأ بجيو «ىرخأ ةرم اذهل دوعي الأو ءحوصنلا ةبوتلا هيلع

 ظافلألا هذهب قطني نم ىلع ةيريزعت

 [اهيشاحت بجي ةملك قسفأ نيدلا بس]

 ءايحأ عيمج يف ةرشتنملا (نيدلا بس) ةداع يف يأرلا ام [ ه0 "لس

 لافطأو نابشو ءاسنو لاجر طاسوألا عيمج يف تشف دقو .ةبسانم ىندأل ةرهاقلا
 ." ؟ةبلطو نوفظوم مهنمو .قطنلا نونسحي ال 2000 0 8 .

 نيومتلاب قباس فظوم  دومخ رباص 5

 يذلا ىيدلا ناك ولو «ريبك مثإو لوقلا يف قوسف نيدلا بس نإ[

 اهاشاحتي نأ بجي ةملك قسفأ ةملكلا هذه نإف نكت امهمو «هلزنُمِل بس

 .ةظعوملاب هتوص عفر ىنعمب بن س بابنلا )١(
 5١. ص ماك ليربإ ه1 مرحم عا .؟١5س ,امالسإلا ءاول» عه

 .12 ص ,ما55 ريمتبس -  ه7 ةيناثلا ىدامج عا «١25س .«مالسإلا ءاول» عوف
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 [مالسإلا يف لوخدلا ةيفيك]

 :لأسي - دونمسب - ف .ب .م ديسلا | هك .نس

 نيدلا قانتعا ىلع ىتجوز عم تقفتا دقو .ةنايدلا ىحيسم ىنإ ثيح

 عم يمالسإ راهشإ نم يننكمت ىتلا ةقيرطلا نع ىتدافإ وجرأف .فينحلا ىمالسإلا

 قلخي فوس اذه نإ ثيح .مكاحملا قيرط نم اذه ديرأ ال ينأب ًاملع ءيتجوز

 ('"ةريثك بعاتم ىل

 نأ مالسإلا ةقيقح يف يفكيو «قيثوت ىلإ جاتحي ال مالسإلا | 3 2

 تنك يذلا كنيد نم علخنتو «هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت

 لك يدؤتو «هذبعم ىلإ بهذت الو .هتاراش نم ةراش يأ لمحت الف .هب نيدت

 نمل كنيد ةقيقح تبثت يكل هنإف «قيئوتلا ةيحان نم امأ .ةيمالسإلا ضئارفلا

 يذلا كمسا هيف ركذتو .فرصت يأب صاخ دقع يأ دقعت .كلذ ةفرعم همهي

 ,كدالوأ دنع هتشتو دقعلا اذه قثويو ءملسم كنأب دقعلا يف كفصو عم هيضترت

 نيملسملا ةلماعم ثيروتلا يف لماعتو «نيملسملا رباقم يف نفدتل

 [نيملسملا ريغ نم نيتداهشلا همالك رخآ ناك نم]

 : عانم وبأ ءانشد نم ءضويب سي دمحم دمحأ ديسلا نم يتآلا لاؤسلا انءاجو

 لاق يذلا نييحيسملا لامعلا دحأ بصقلل ةرصعم تمهتلا» | سم سس

 ىنكردأ .هللا لوسر ادمحم نأو .هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ» :هعارذب تكسمأ نيح

 : مكتدايس يأر امف ءايندلا يف هلاوقأ رخآ تاملكلا هذه تناكو .هللا لوسر اي

 مدتحا لادجلا نإف ءانوديفأ ؟نيملسملا تاومأب لعفي ام هب لعفيف املسم دعُي له

 . '"”«(ههاجت ءىش لمعب نيملسملا نحن موقن نأ نود ىهتناو .دتشاو

 نكي مل هبلق نأ دقتعن الو هللا ىلإ هرمأو ءهللاب سآ لجر اذه أ 2ع 2

 .هلل نيدل ًاصلخم

 11١. 8ص ما ربمسيد - هه ةيناثلا ىدامج ١٠2ع .١١س .(مالسإلا ءاول» )000

 ال١٠8 ص .م1515 ريمسيد - ه١” نابحش ءا15ع ١. 1س ,امالسإلا ءاول» عه
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 [مالسإلا ف لوخدلا ىلع ةملسملا ريغ بلق فيلأت]

 :ديافب كولب ظحالم ع.حرأ ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 ًارس يه تملسأ ءانبأ ةعبس اهلو ةجوزتم ةيحيسم ةديس [ 0*5 لس

 يذلا ملسملا اهراج ىلع عوضوملا تضرعف اهمالسإ رهشت نأ يف بغرتو
 هذه نوكت نأ يشخ هسفن عجار نأ دعب هنكلو ءرمألا ئداب يف اهتركفب بحر

 ىرخأ لماوع ةيأ وأ ريثأت يأ تحت ةعقاو نوكت امبر اهنأو اهئانبأ ىلع ةيانج
 ال اهنأو «مالسالا وه كلذل عفادلا نأ اهنم مهف كلذ يف اهعم شقانت املو

 ليبس يف ةبقع اهمامأ فقي اهيدل قولخم ّزعأب الو اهدالوأب ًادبأ متهت نلو
 ةدع اهنم غارف اهتدعاسم هنم تبلطو ايناث هيلع تحلأو .هذه اهتركف ذيفنت
 يف تدازو كلذ يف تحلأ اهنكلو .ةركفلا هذه نع لدعت اهلعل تارم

 هيلع تدكأو اهمالسإ رهشت نأ دعب اهجوزتي نأ ًاضيأ هنم تبلطو .حاحلالا
 نأ ملعت يهو .هلهأ ىلإ رمألا اذه غلبي نأ اذه اهراج نم تبلطو .كلذ يف

 ةلاح يف هدالوأ كرتي نل هنأ اهفّرع دقو دالوأ ةعبرأ هلو جوزتم اذه اهراج

 هدالوأ دوجو نع اضرلا مامت ةيضار اهنأو كلذ ملعت اهنأ هتفّدعف اهب هجاوز

 ٌئداب ىف كلذ ىلع قفاو هدلاو ىلع رمألا ضرع املو .هعم ةيناثلا هتجوزو

 عوضوملا اذه ذيفنت اوضفر اًدالوأ اهل نأ هلهأ ملع امدنع نكلو ء.رمألا

 .كلذ مرحي يمالسالا نيدلا نأو دالوأ اهل ماد ام كلذ مارح هنأ مهتجحو

 نم اهعمس يتلا لاوقألا نمو .هذه مهتجحب الو هلهأ يأرب عنتقي مل هنكلو

 لمعت عجرتو اهجوز عم حلمو شيع تلكأ نوكت فيك) هلهأ دارفأ ضعب

 هل كرت تاذلاب هدلاوو هلهأ عم هراوح دعبو ًاضيأ عنتقي ملف (اذهك لمع هاعم

 نيدلا ءاملع ةداسلا لأسا :هدلاو هل لاقو .ءاش امفيك فرصتلا ةيرح هدلاو

 لأسو ناوسأب ينيدلا دهعملا ىلإ هجوتف .مهيأر بسح لمعاو كلذ يف
 كانه ةيمالسإلا ةوعدلا ريدمو دهعملا خيش ىسيع يمرك دمحم خيشلا ةليضف

 ةيحيسملا هذه جاوز نم ادبأ عنام الو ءادبأ ةمرح ال هنأ خيشلا ةليضف هفرعف

 يه يديس اي هذهو .ادبأ هيلع مثإ ال هنأ دالوأ اهل ناك ولو تملسأ يتلا

 يأ هيلع نوكي لهو .قحلاو باوصلا دجي هلعل مكيلع مويلا اهضرعي هتلكشم
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 الولو نيدتم راجلا اذه نأ ملعلا عم .اهجوزب هتفرعم ببسب مول يأ وأ بنذ

 .'""دحأ يأ اهب ملعي نأ نود رمألا لوأ نم ةركفلا ذفنل نيدتلا كلذ

 نم يلإ بحأ ًادحاو ًالجر كب هللا يدهي نأل» : دل يبنلا لاق امل

 «قداص ناميإو يقي نع مالسإلاب ةعنتقم ةديسلا هذه تماد امو ا"”(معنلا رمح

 اهدص مدعو .مالسإلا ىلع اهعيجشت بجي ءايندلا تاياغ نم ةياغل ابلط ال

 اعبت نيملسم نونوكي يعيبطلا غولبلا اوغلبي مل ًاراغص اوناك نإ اهدالوأو ءهنع

 اهل

 اهنم جاوزلا ةدارإ امأو «هيف ةمرح ال .حيحص هجاوزف ملسم اهجوزت اذإو
 هتلماعم يف باسحلاو «جاوزلا يف ةمرح الف .دالوأ اهنم هل ىرخأ هدنع نأ عم

 .ريدقلا يلعلا هللا دنع هدالوأو هيتجوزل

 [ةليضف نيدلاب كسمتلا]

 مالسإلا ءاول ةلجم ءارق نم ءنافعس نيسح ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاج

 .ةروصنملاب

 .ةرهز وبأ دمحم .خيشلا ليلجلا ذاتسألا ةليضفلا بحاص ديسلا

 :هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 مالسإلا ءاول ةلجمب مكتليضف ةلاقم يف ءاج :ذاتسألا يديس [ د5 "لس
 ةايح» ةلاقملا ناونعو .م1977ماع ةينوي 51 قفاوملا ءه5/7١ ماع رفص ةرغ ددع

 يضقي نأ لدب متلقف بابشلا وهلل ةبسنلاب ١7 رطسلاب "5 ةحفص «ةبعال ةيهال

 نإ ذاتسألا يديس (اهيلإ يوأي ةسينك) وأ ؛هيف هللا دبعي دجسم يف هغارف تاقوأ
 مل رصعلا اذه بابش ًاصوصخو مكتلجم نوأرقي سانلا نم ًاريثكو .ًانابش كانه
 نونظيف دجسملا عم ةسينكلا ةملك ركذت ال نأ وجرنف هقفلا نم ةيحان ىلع نكي

 . "”هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .ةدابعلا يف نايواستم نينثالا نأ

 )١( 95ص 2م1977 ربمسيد  ه187١ نابعش .17ع ء7١س ء«مالسإلا ءاول» - 917.

 0و2 .84) مقر « هيذي ىلع ملسأ سس لضف باب .داهجلا باتك .«يراخبلا حيحصاا عرف

 ٠١. ص م14 رياني ءه17587١” ناضمر 1ع .8١س ءامالسإلا ءاول» ةوف]

 ؟ ١7



 ىلإ ٌءاجتا هيف لاك ًايأ نيدلاب كسمتلا دأ ينب اي ىرن اننإ[ 3 2

 وه انئيد نأ رم عنمي ال كلذو ءهل نيد ال رمم ريخ نيد هل سو .ةليضفلا

 [هنلا وه ًادمحم نإ :لاق نم مكح]

 ىف لاق ةيردنكسالاب ةينغريملا ةداسلا دجسمب ةعمجلا بيطخ [ 5: وس

 حور ىسيع هللا هفيلخ مدا وه 2 1 هب هللا دمحمو ء«هللا ور , هللا ةفيلخ مدآ ًاسدقم ّاث اث ٠ نإ :ةبطخلا

 حورلاو نبالاو بآلا وه اسدقم اثولاث نييحيسملل نإو .قحلا نم ءزج اذهو (١اذكه)

 كلذك وهو ء.هللا حور ليربجو «هّللا حور ىسيعو « هللا ةفيلخ مدآ وه بآلاو . سدقلا

 مدعب نيملسملا حصنو .ترفك دقل :بيطخلل ءاملعلا دحأ لاقف . قحلا نم ءزج

 سان دجسملا نم جرخو .هلثم رفاك وهف هءارو يلصي نمو .هرفكل هءارو ةالصلا

 مغر هركذ ام ةالصلا دعب دكأو سانب بيطخلا اذه ىلصو .ءرخآ دحسم ىف ةالصلل

 .''7؟رويغلا ملاعلا هررق امو .بيطخلا هررق ام مكح ام .ىودج الب كلذ يف هلادج
 ةيردنكسإلاب ةيلالشلا ةيفسويلا قرطلا خيش يلالشلا فسوي ىلع #5

 لوقي امك هللا وه ًادمحم نإ .لاق هنأل ؛رفاك بيطخلا اذه[: خخ

 فاقوألا ةرازو رابخإ بجيو «هءارو ةالصلا زوجت الو ءىسيع يف ىراصنلا
 .هدرطتل هلاحب

 [ذيواعتلاو رحسلا لامعأ مادختسا]

 نأ ضرغب ذيواعتلاو رحسلا لامعأ مادختسا يف نيدلا يأر ام[ 5١ سس

 الإ هيلإ اهبرقي نأ عيطتسي ال نكلو .هتايح ةكيرش اهديريو اهبحي ىتف ةاتف بحت

 ."”؟باوصلا قيرطلا وه امف .أطخ قيرطلا اذه ناك نإو .قيرطلا اذهب

 22 75 ع ع 20 1 -

 ." "رحاسلا لتق رمألا يلول حابأ ءاهقفلا ضعبو ءمارح رحسلاأتل 5

 .5؟هص م14 ليربإ ه8 مرحم 6ع 252س ,«مالسإلا ءاولا» 23

 .65 ص ,ما4 ربمتبس - ه8 بجر كل ع .77س .«مالسإلا ءاول» 2

 ناونعي 2م ويام ءكعا .4س) «مالسإلا ءاول» ةلجم ةودن ىف خيشلل ةكراشم دجوت 2ع

 .١١ا/ص ءرحسلا
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 [حاورألا خسانت]

 : يتآلا لاؤسلا ,ةيلهقد . شامقلا نومالس نم .كمس دمحأ دمحم ديسلا نم ءاج

 هحور نأب هيف دكؤي يعماج ذاتسأل ًالاقم ليجلا ةلجم ىف تأرق [ ”* "لس
 نمؤت لهف .ًايحيسم لاقملا بتاك ناك اذإو ؛ةفلتخم روصع ةسمخ تدهاش
 ."0؟حاورألا خسانت ةديقعب ةيحيسملا ةنايدلا

 اهيف لإ لوقن ىتح ءنآلا ةفورعملا ةيحيسملاب ملع انل سيلا“ 2

 .مالسإلا يف سيل اذه نأ هدكؤن يذلا نإو اهيف سيل وأ حاورألا خسانت أدبم

 .ةيوامسلا تانايدلا عم اذه يف قفتي مالسإلاو هللا دنع اهملع ىتوملا حاورأف

 . 2 ىسيع ىلع تلزن يتلا ةيحيسملا اهنمو

 ضعب ىلإ ىرس دقو ءميدق يدنه بهذم حاورألا خسانتب لوقلاو

 سيل «لطاب اذه ىف اهلوقو «ةعيشلا نم ةيناسيكلا ةفئاط هب تلاق ذإ «نيملسملا

 ٠. اهيلع دودرم وهو «ءيش يف مالسإلا نم

 [رازلا ةعدب مكح]

 ناسنالا ىلع نجلا طلست ىنعمب رازلا ةعدب فيرلا يف رشتنت [ © لم
 يذلا صخشلا لأسي مث نمو ,فرصني مث ديري امب ملكتيو نجلا كلذ رضحيو

 لصأ اذهل لهف .يردي ال هنإ :لوقيف هب هوفت يذلا مالكلا نع ةلاحلا هذه هيرتعت

 . '"”؟ناسنالا ىلع ناطلس ناطيشلل لهو ؟نيدلا ىف

 ةلجلا ءارق دحأ  مالع فوؤرلا دبع دمخ 5

 ءاملع هركذي مسجلل حاورألا سبلتو «نيدلا يف لصأ اذهل سيل أ < 2

 رازلا نوكي دقف مهمالك حص ولوءاذه يف ةيعطق ةجح مهل ملعن الو «حاورألا

 ام مرحي نيدلا نكلو «نيدلا يف لصأ لاح يأ ىلع هل سيلو «ليبقلا اذه نم

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءعدبو ثبع نم هب لرتقي

 )١( ص م55 ليربإ  ه585١ ةيناثلا ىدامج ء٠١٠ع ءككس ؛«مالسإلا ءاول» 160١.

 588 2١ص م6 ةينوي ه6 رفص ءا1ع .9١1س .امالسإلا ءاول» - 7884.
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 [ًابارت اهتروريص دعب ماسجألا ةداعإ]

 :لوقي رصنلا ةسردمب ىلع دمحم ىلع بلاطلا لأسي [ 54 نس

 مهييحي هللا لهف ءاولعف ام ىلع ةمايقلا موي سانلا بذعيس هللا نأ فرعن
 .''”؟ًابارت اوراصو منهج يف اوقرحأ نأ دعب ةيقيقحلا مهماسجأب

 . هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهّلل دمحلا أ 1 19

 هيلع تناك ام ىلإ بارت تراص نأ دعب ماسجألا ديعي كعب هللا نإف ءدعبو

 نإو .[؟9 .فارعألا] #َنوُدَوَعَت دل ص ا "ىلاعت لاق امك .ةايحلا لاح ىف

 امك .ءاهريغ ًادولج هللا مهلدب مددولج بجضتا املكو 0 نوبذعي رافكلا
 .[05 :ءاسنلا] ؟ ٌَتاَّدَعْل أوقوذيل اَهَرَيَع اًدوُلِج َيِهْنْأََب مه دوُلِج ٌتَصِض اك :ىلاعت لاق ل م 02

 [دسجلاو حورلاب ثحعبلا]

 ."”؟ال مأ طقف حورلاب ثعبلاب لوقي نم رفكب مكحي له [ 20 لس
 ةيفالسغويب - وزوج نيسح 5

 ىلع لدي اهرهاظو «ثعبلا يف ةحيرص ميركلا دآرقلا تايآ نإ [22-خل
 نأ بسحأ الو [19 فارعألا]# َنوُدوُعَ دب 8 '”ىلاعت لاق امك ءدسجلاب هنأ

 وأ .لآرقلا رهاظ مداصيو ؛هيجني رهاظ ليوأت هل طقف حورلاب ثعبلا نأب لئاقلا

 .هب ملعأ هللاو «هيفني

 [مايألا هذه يف يبن دوجوب داقتعالا]

 مأ دهعمب ناميلس مدآ هللا دبع ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو [ 57 نس

 : "'"ةعيرشلا مسق نامرد

 لَك هللا لوسر دعب يبن هنأ ناسنإ يف دقتعي ناسنإ يف عرشلا مكح ام ([)

 .يوبنلا تيبلا لهأ نم هنأل يبن هنأ هل عيوب مامإ يأ يف دقتعي وأ

 ا/ا//ىث ص ,ما5 سرام هع دايعش ء5كعا كرس ءاكمالسإلا ءاول» 23(

 .7١١ص ما رياني - ه1/ لاوش ءكعا 2732 س .«مالسإلا ءاول"ا 2

 - 1١ ةهرص ما ربمتبس د ه8 ىلوألا ىدامج ع 3 ١ 7س .«مالسإلا ءاول» 6ر9

 .اأك1
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 .تارم ثالث ايندلا ىلإ دوعي كي لوسرلا نأ دقتعي صخش مكح امو (ب)

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو «سييبنلا متاخ ِلي دمحم (أ١[27خل
 ءرفك دقف دمحم دعب ًالوسر وأ ًايبن دحأ ثعبي هنأ دقتعا سو '”يدعب يبن ال»

 .ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ًارمأ ركنأو «نآرقلا ركنأ هنأل
 نأ وجرنو ةينايداقلا مه مالسإلا نع جرخملا داقتعالا اذه اودقتعا نيذلاو

 نومستي نيذلا امأو نسيملسملا ةعامج يف اولخديو ؛مهيلع ىلاعت هللا بوتي

 «ناخاغأ عابتأك مامإلا صخش يف لحي هللا نأ دقتعا نم مهنمف ةعيشلا مساب

 تافص لكب مهنوفصيو «مهتمئأ يف ةيسدقلا نودقتعي نم مهنمو «نوليلق مهو
 افارحنا كلذ يف نأ عمو «ءايبنأ اوسيلو «ليربج مهيلع لزني ال هنأ ديب «ءايبنآلأ

 نإو .مهل ةوبنلا اوعدي مل مهنأل «نورفاك مهنإ :لوقن نأ عيطتسن ال ءركفلا يف

 . مهنم ًابيرق مهوعضو دق اوناك
 ًارفاك نوكي الو داقتعالا فرحنم نوكي كَ يبنلا ةعجر دقتعي نمو :(ب) ج

 لورتبلل ةماعلا تاكرشلاب ملاس ميمت هللا دبع خيشلا نم انءاج [ 3” "لس

 نمف لَو لوسرلا ةمصع عوضوم لوح ةشقانم تثدح :يىتآلا لاؤسلا «ةرهاقلاب

 ىأ لثمك هلثم رشب هنإ : لئاق نمو «ةقلطم ةمصع أطخلا نم موصعم هنإ : لئاق

 لهف .موصعملا وه هدحو هللا نأو سانلا عيمج ئطخي امك ئىطخيو .ناسنإ

 يف ئطخيو ءايشأ يف بيصي وه وأ ًاقالطإ أطخلا نم موصعم كي لوسرلا

 . ؟ ءايشأ

 ."”ةعنقم ةلدأب ًايفاك ًاحاضيإ ةلأسملا هذه حيضوت وجرن

 عرشلا نايبو «هبر ةلاسر لقن يف أطخلا نع موصعم ِهِلَي يبنلا ا[ جل
 ثدح امك .«باوصلا ىلإ ىلاعت هللا ههبن كلذ ىف أطخأو دهتجا اذإو .فينحلا

 .باوصلا ىلإ ىلاعت هللا ههبن دقف «ىرسألا ءادف نأش يف

 .ةالال/*؟ «مكاحلا كردتسم» )١(

 .767ص ؛م9135١ ربمسيد  ه1784 نابعش ء7١؟ع .18١س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 أطخأ امك ءزئاج هنإف نكامألا رايتخا ىف أطخلاك قيبطتلا ىف أطخلا امأ

 دقف .ءءاضقلا ىف أطخلا هيلع زوجي 2 هنأ ركذ دقو ''"”شيجلا لوزن ناكم ىف

 نحلأ نوكي نأ مكضعب لعلو .رشب انأ امنإو ءّىلإ دومصتخت مكنإ» .» لاق
 مضرب دا( نك ا م ةهكاش 0 : . 8

 هيلع زئاج ايندلا دوؤش يف أطخلاو

 |[ ةِئطَع يبنلا ردص قشآ]

 مولعلاب هئلمو هتلوفط ىف ِةِكَك لوسرلا ردص قش ةلأسم [ 50 "لس

 , 20؟ةحصلا نم ةثداحلا هذه غلبم وه ام .ةمكحلاو

 . 2 ءاسلا م : -
 ءاهتحص حجر مهضعبو «”ةريسلا بتك يف ةصقلا هذه تدرو [2*ج

 يف كلذ ىلاعت هللا عاديإب ميلس كاردإو ةمكح نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتلوفط ذنم اذهب ًافورعم ناك دقو .هبلق

 [ دي يبنلا رحس]

 عراش ةيردنكساإلاب زيزعلا دبع دمحأ ديسلا نم انءاجو [ 2 "لس
 : ىتآلا لاؤسلا «معنملا دبع

 نأ ريسافتلا ضعب ىف تأرق امك لضافألا ءاملعلا نم ريثك نم عمسأ

 لظو يا يف رحسلاب ىقلأو لَك يبنلا رحس مصعألا نب ديبل همسا ايدوهي
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 1/١. ماشه سال «ةيوبنلا ةريسلا»

 (5580) مقر «ةنيبلا ماقأ س باب «تاداهشلا باتك ؛««يراخبلا حيحص»

 .770 ا" ص م975١ ربوتكأ - ه788١ بجر .١١2ع .19س ««مالسإلا ءاولا
 اقشف هاعجضأف ضيب بايثب نالجر هءاج ثيح 2١54/١ ماشه سال «ةيوبنلا ةريسلا»

 هنم ائيش اجرخأو هنطب
 .«يذمرتلا شساو ء(ها/لك) مقر ءرحسلا باب «ءبطلا باتك ؛«يراخبلا حيحصاا

 .(5584) مقر ءريسفتلا باتك
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 .هناكمب هللا هملعأ ىتح رحسلا اذه رثأ نم ًابرطضم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 تناكو «ةيآ ةرشع ىدحإ نم نيتفلؤملا نيتذوعملا اتروس هيلع تلزنو هب ىتأف

 .هنع رثألا اذه لاز ىتح ةدقع تلحنا ةيآ أرق املكف .ةدقع ةرشع ىدحإ دقٌعلا

 . 7؟ةريحو بارطضا

 ريع هنتمو «ميلس ريغ هدنسف .حصي مل ِلَي يبنلا رحس ربخ [3 َح

 .نيرتفملا ءارتفا نم وهو «ميركلا نآرقلا سمي كلذ نأل ءميلس

 [لك يبنلاب لمحلا ةدم]

 عيبر ١١ يف عضولا ناكو .بجر نم ةليل يف ِةَْي يبنلاب لمح [ 7: "لس
 كلذ لهف ؛اموي رشع ةينامث الإ رهشأ ةعست دعب دلو كلذ ىلعو .لوألا

 .'"”؟مكحلا امو ؟ةيصوصخ

 ءةيصوصخ تسيلف رهشأ ةعست نم لقأ يف ِةلي هتدالو امأ [”:-خل

 مزالب سيلو ءفورعم اذهو «نماثلا وأ عباسلا رهشلا يف تاهمألا دلت ام ًاريثكو

 .ملعأ هللاو. .ةلماك رهشأ ةعست همأ نطب يف نشينجلا ىقبي نأ

 [22 فسوي لامجو دلع يبنلا لامج]

 .هلك نسحلا ىطعأ 2 ًادمحم انديس نأو .نسحلا رطش ىطعأ 22 فسوي

 2 دمحم ةريس يف دري ملو هب َّنتف ةوسنلا نأ فسوي ةريس نم تبث نكلو

 .؟هريسفت امف .كلذ

 .7535ص م934١ ربمسيد  ه7854١ نابعش 7١2؟ع .ء18س ء«مالسإلا ءاول» )١(

 1 -١735ص ما ريمتبس ه1 مرحم عا 2. 8س .«مالسإلا ءاول» عه

 .408 - 50ص «ءم9455١ ربمفون  ه75١ لوأ عيبر ءا7ع « 8س .«مالسإلا ءاول» ()

 م١١



 ناكو ءتوصلا نسح هجولا نسح هقلخ دقو الإ ًايبن هللا تعب ام :لاق

 نسح دأل ؛اتوص مهنسحأو .ًاهجو مهنسحأ هتقلخو هدوجو ءادتبا نم مكيبن

 عمسي ًايروهج هنوكل توصلا نسحو .قلخخلاو قلَخلا لامك ىلع لدي ةروصلا

 اذهو .ىقيسوملا مسر ىلع هنوك مزلي الو «قوذلاب كردي هيف فطل عم ديعب نم

 اتوص نسحأو فسوي نم لمجأ ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأ ىلع لدي

 ام نسحأ لجرب انأ اذإف» :فسوي يف يربطلا ثيدح يف درو امو .دواد سم

 اميس ال هادع رم ىلع هليضفت هنم دارملاف ''"نسحلاب سانلا لضف دق هللا قلخ

 .نييلوصألا ضعب هيلإ بهذ امك همالك مومع يف لخدي ال ملكتملا دإ انلق نإ
 يطعأو هلك نسحلا يطعأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأ درو ام هيلع لديو

 هريغو نوللا ءافصو ءاضعألا بسانت نسحلاب دارملاو .هفصن يأ هرطش فسوي

 . ًافصن لماكلا نسحلا سنج س يطعأ فسويو .فصوي الو كردي امم

 .ًاكولمم ىتف ناك هنأ اهنم «بابسأل تناك دقف فسويب ءاسنلا ةنتف امأ

 أشن كولمم هنأ ىلع هيلإ رظنت ءاسنلا تناكو «هلامج يف نييرصملا هبشي ال ناكو

 ريغ نم هيلإ رظنلا نم .كمتيف ءريثكلا ءيشلا لامجلا سم هيفو ةدايس تيب يف
 .تاداعلا ريغ تاداعلاو «ةيبرعلا ةئيبلا ريغ ةيرصملا ةئيبلاو .ءفوخ الو ةباهم

 تيب نم هنأ نملعي ءاسنلاو «ةباهم هيفو بشو شن ٍةَِي هللا لوسر دمحمو

 .هرغص نم ةبيهلا قزر دقو «ةبير ةرظن هيلإ نرظني الو هيف سعمطي الف ؛ةسايرلا
 ملعأ هللاو

 [يوبنلا دلوملاب لافتحالا]

 ىف هدلب لهأ هلمعي امع نامرد مأ نم ةلجملا ءارق دحأ لأسي | 7 لوس
6 

 ءاسنلا طالتخاو .رامقلاو رسيملا بعل لثم د لوسرلا دلومب لافتحالا

 . '"'”تامرحملا نم كلذ ريغو «لاجرلاب

 .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلل دمحلا [:-ل

 )١( «يربطلا ريسفت» ؟١7/١77-1١57.

 ص ,ما065 سطسغأ ه5 مرحم عا 4س «مالسإلا ءاول» عه 7١1١.
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 «نيدلا عم ىفانتي امم ركنم لك نع لفحلا ناصي نأ بجيو «نيملسملا ىلإ

 ءههركو همرحو عرشلا هحبق ام لك ركنملاو ءهرقي ال نأ ًاركنم ىري نم ىلعو
 ملعلا لهأ هب صتخي «ةيافكلا ضورف نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 نم ريثك ميركلا نآرقلا يف درو دقو .هنع نوهنيو هب نورمأي ام هنك نوفرعي نيذلا
 مكنم ىأر نم» :ِةثَي لاقو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف تايآلا

 فعضأ كلذو «هبلقبف عطتسي مل نإف «هناسلبف عطتسي مل نإف هديب هريغيلف ًاركنم
 . ؟700ناميإلا

 ىهنيو هب رمأي امب ًاملاع ناك سم ىهنيو رمأي امنإو يوونلا مامإلا لاق
 ةرهاظلا تابجاولا نم ناك نإف ؛ءيشلا فالتخاب فلتخي كلذو ؛هنع

 لكف اهوحنو رمخلا برشو انزلاو مايصلاو ةالصلاك ةروهشملا تامرحملاو
 قلعتي اممو لاوقألاو لاعفألا قئاقد نم ناك نإو .ءاهب نوملاع نيملسملا

 مل نمو ءاملعلل كلذ لب .هراكنإ مهل الو هيف لخدم ماوعلل نكي مل ءداهتجالاب
 هنم رييغتو ةلازإب سيلو «هبلقب هركنيلف ناسللاب وأ ديلاب ركنملا رييغت عطتسي
 . '""ملعأ هللاو .هعسو يف يذلا وه هنكلو ءركنملل

 [ِةِلَع يبنلا ىلع ةالصلا]

 : ةيلاتلا ةلئسألا بنيز ةديسلاب فيرشلا ميهاربإ ديسلا نم انءاج

 همسا ركذ دنع هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلا مكحام[ ا .نس

 ؟ 9 اكذ املكو ,فيرشلا
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 .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا [ ”* ِ

 ىف ةبجاو ملسو هلاو هيلع ىلاعت هّللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا نإف .دذعبو

 (١1ا/ا/) مقر .ركنملا نع ىهنلا باب «ناميإلا باتك ءاملسم حيحصاا

 سطسغأو ويلوي 28 ءاع 218س) «مالسإلا ءاول» ةلجم ةودن يف خيشلل ةكراشم دجوت

 يف ةقباس ةودن دجوت امك «يوبنلا دلوملاب لافتحالا» ناونعب .58815- 5:55ص م

 .173372ص (م107 ربمفون ءالع ءالس) ةلجملا

 5٠١ 651١. ص .ما065 ربوتكأ - هه لوأ عيبر ءالعا 4س .«مالسإلا ءاول»

 لوح



 هشام هومر كم غعر عييم دع رمل #غ رو وعم مرر 1

 اوَلَِص اوْنماَع بذل امأتي يتلا َلَع َنوُلَصِي ُهَنَكِيِكَو هللا نإ > :ىلاعت هلوقل .ةلمجلا

 اهانعم نع هفرصو .«بوجولل ر مآلاو .[ :بازحألا] « ©) اَمِِلَش أوُمَلَسَو ِهْيِلَع

 لمحلا اذه نكلو .سبدنلا ىلع رمألا اذه مهضعب لمحو .هل رربم ال ةغل

 نأب روهمجلا لوقو لوقلا اذه سيب قيفوتلا ءاملعلا ضعب ىأر كلذلو ؛ فيعض

 . ًاعامجإ ةبجاوف ةرملا امأ ءرمعلا ىف ةرم ىلع داز اميف بدنلا

 :لاوقأ ىلع مهنيب اميف اوفلتخا بوجولاب اولاق ذلاو
 ةرمب طقست ةلمجلا يف ضرف اهنأ :لوألا

 .نييعت ريغ نم اهنم راثكإلا بجي هنأ :ىناثلا

 .هتسلج ىف ةرم سلجم لك ىف بجت اهنأ :ثلاثلا

 فنأ مْغَر» :فيرشلا ثيدحلل ءعمس وأ ركذ املك بجت اهنأ : عبارلا

 . ''”(تلع لصي ملف هدنع ٌتركذ ئرما

 | :لوقي نم مهنمف ؛ًاضيأ اوفلتخا ةلمجلا يف ضرف اهنإ .اولاق .يذلاو
 لدتساو .ىعفاشلا لوق وهو ءريخألا دهشتلا بقع يأ ةالصلا ىف بوجولا اذه

 هاتفرع دقف هللا لوسر اي كيلع مالسلا امأ» .مكاحلاو نابح نسبا يحيحص يف امب

 (هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا وهو «ةالصلا دهشت نم هانملع يأ)

 لص مهللا .اولوق :لاق ؟انتالص ىف كيلع انيلص نحن اذإ كيلع ىلصن فيكف

 ال ديج دنسب رمع ربا نع يريمعلا ىورو . '"”(دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع

 دمحم ىلع لص مهللا :ةالصلا يف ّيلع ةالصو دهشتو ةءارقب الإ ةالص نوكت

 .هيف لوقلا باهسإ لحم انه سيل ريثك مالك كلذ يف هلو ."”دمحم لآو

 ةلدأ نودريو «ةالصلاب ديقتي ال بوجولا اذه نإ :لوقي نم مهنمو
 .اهركذ قباسلا ىعفاشلا

 سسح وهو (7010) مقر ءلجر فنأ مغر باب «تاوعدلا باتك .«يذمرتلا شنس» )١(

 حيحص وهو )57١( مقر «بازحألا ةروس باب ءريسفتلا باتك ««يذمرتلا شضس» (؟0)

 حيحص وهو (915) مقر .يبنلا ىلع ةالصلا باب «ةالصلا باتك ««دواد يبأ نئنس» (9)

 .ةرجع نع بعك ر.ع حيحص وهو
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 رمعلا يف ةبجاو اهنأب لوقلا وه هلك اذه نم لاوقألا لدعأ نأ هارأ يذلاو

 نأل ؛ءاملعلا روهمج هيلع ام اذهو «ةالصلاب ديقتت ال ةرملا هذه نأو «ةرم
 ال رمألا نأ ةدعاقلاو «ةالصلاب رمألا اهيفو «ةقباسلا ةيآلا نم ءاج امنإ اهبوجو

 بوجولا نأ ىلع ليلد ةيآلا يف سيل هنأ امك .ءفورعم وه امك راركتلا يضتقي

 . ًاضهان روهمجلا ليلد نوكيف ءةالصلا يف

 دقف ٍيِكَيك لوسرلا ركذ املك وأ سلجم لك ىف ةبجاو اهنإ اولاق نم امأ

 لك هب فصتي نأ بجي نسح دصقم وهو ويك لوسرلا ميظعت ةدايز اودارأ

 ملو .نيملسملا ىلع ةقشم عون بوجولا يف نإ اولاق روهمجلا نكلو « نمؤم

 ًاعيمج مهنإف كلذ عمو «يأرلا اذه نيعباتلا وأ ةباحصلا نم دحأ رع لقلي.

 نم ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ة ةالصلا نأ ىلع نوقفتم

 ىف بيراالو هبر دنع تاجرد دبعلا ديزت اهنأو «تاعاطلا لضفأو برقلا مظعأ

 ىلع اوقشي نأ ريغ سم اهنم راثكإلا ىلع ملسملا لمحل يفكت ايازملا هذه نأ

 هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا بلط اودكأ دقو .اهباجيإب سانلا

 هللا يضر ةريره وبأ ىور دقف «ةريثكلا ثيداحالا نم اهكرات مذ يف درو امب ملسو

 لجر فنأ َمْغَر» :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت

 نأ لبق خلسنا مث ناضمر لخد لجر فنأ مغرو يلع لصي ملف هدنع ثركذ

 5 ©00(ةنجلا هالخدُي ملف ربكلا هاوبأ هدنع كردأ لجر فنأ مغرو هل َرفْغُي

 « نيمآ :لاقف ربنملا دعص ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ» رخآ ثيدح

 كلذ نع ذاعم هلأسف ,نيمأآ .لاقف ةجرد دعص مث «سيمآ 'لاقف ةجرد دعص مث

 ىلع نعو ("”نيمآ :تلقف «نيمآ لق «ىلاعت هللا هلعبأف رانلا لخدف تامف

 هللا ىلص يبنلا نعو '" ”«تلع لصي ملف هدنع تركذ نم يذلا ليخبلا لك ليخبلا نإ)

 ئطخ يلع ةالصلا ئطخف يلع لصي ملف هدنع تركذ نم :ملسو هلاو هيلع ىلاعت

 . بيرغ سح وهو (5656) مقر «لجر فنأ مغر باب «تاوعدلا باتك ««يذمرتلا شس» 000

 ثيدح وهو 6 5) مقر «لجر فنأ مغر باب ىف تاوعدلا باتك .«يذمرتلا نسا 2ع

 بيرغ حيحص نسح

 لنص



 دبعلا ةليسو نأ ىلع ةلاد بابلا اذه ىف ةريثك ثيداحأ ىلإ اذه .''”(ةنجلا قيرط
 .ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص .هافطصمو هيبن ىلع ةالصلا ةرثك هبر ىلإ

 [يبنلل 2:2 لوق]
 َنِرَلأ امتي بلا لع َنوُلَصُي ُهَنَكِبِلَو هَل 5 :ىلاعت هللا لوقي [ "ع لس

 عم ءاملعلا ضعب دجنو [55 :بازحألا] *©69 اًميلَت اوُمَلَسَو ِهْنَكَع ْاوُلَص ْأُيَماَ

 امف «22» :فيرشلا همسا ركذ دنع نولوقيف ميلستلاب نوفتكي حيرصلا رمألا اذه

 ؟©”راصتقالا اذه يف مههجو

 َنوُلَصِي ُهَنَكِيِكَبو هلا نإ # 'ىلاعت هلوق دإ ءاملعلا ضعب لاق [ جب
 اذه يف مهلو .ميلستلاو ةالصلا سيب عمجلا بوجو يضتقي ال # َيَبلا َلَع ع

 .ةالصلا دود ميلستلا ركذ ةهارك مدع هنم اوذخأو .هوكلس لالدتسالا يف قيرط

 دارفإ هركيف ميلستلاو ةالصلاب ةيآلا يف انرمأ ىلاعت هللا لإ .دورخآ لوقيو

 ىم ريثك هاضترا يذلا وه لوقلا اذهو .ةميركلا ةيآلاب المع ةالصلا رع ميلستلا

 . هيلإ ريصملا يغبني كلذلو .ةيالا هيلع لدت ام وهو ؛ءاملعلا

 هسفنل راتخي نأو .ًالماك هلمع دوكي نأ ملسملاب قئاللا نأ بير الو

 امئاد لقاعلا نأل ؛اهعاونأ فعضأ ىلإ دمعيف دواهتي اَلأو .ةدابعلا عاونأ لضفأ

 نم باوصلا وه ييأر يف ريخألا لوقلا نأ ىلع تاجردلا عفرأ هسفنل راتخي

 ال فيعض لالدتسا وهف لوآلا يأرلا باحصأ لالدتسا امأ .لالدتسالا ةهج

 لديو .طيرفتلا نع ئبني مالسلا دارفإ دأ ىلإ اذه .ةياور هديؤت الو لقن هرصني

 اريقوت هعيمج هلمع نوكي نأ ملسملا ىلعو ء؛ميركلا ماقملاب روعشلا مدع ىلع
 .ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرل اميركتو

 [هتلا لامك ددع هلآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا لوق]

 :لأسي اربش نم ميلعلا دبع ديز وبأ دمحم ديسلا [ ”* "لس

 دمحم ىلع لص مهللا) ؟ةمرحم ةيتآلا ةغيصلاب ِةِْلَي يبنلا ىلع ةالصلا له

 سمح ثيدح وهو ١59/5. يوانملل «ريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» )١(

 .255 ص .م19435 ربمفون ه5 يناثلا عيبر .8ع .كس .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 اهيلع ضرتعا خياشملا دحأ نإف (هلامكب قيلي امكو هللا لامك ددع هلآ ىلعو
 . '”ىصحي ال هللا لامك ددع نأل ةلطاب ةغيصلا هذه : ًالئاق

 دعب هي يبنلا ىلع يلصي نأ دصقي ةالصلا هذهب قطني س دإ [ك2-ج
 ىلع ةالصلا يف ةغلابملا نم عون وهف ءادبأ يهتني ال هللا لامكو .ًادبأ يهتني ال

 امنإو ءهتافص لامكو .هإليي هللا لالج سمي ام ةرابعلا ىف دجن الو .ةي ىبنلا

 . ىون ام ئرما لكلو «تاينلاب لامعألا

 [ِةلَع يبنلل لآلا ىلع ةالصلا]

 هللا ىلص لوقيف لآلا ركذ هتاباتك يف ءالضفلا ضعب مزتلي[ ”” "لس .ظ

 .؟'"”ءيش لآلا ركذ يف درو لهف .ملسو هلآو هيلع ىلاعت

 دارملاب يفي امب هنم ئزتجن ريثك ءيش لآلا ركذ يف درو .معن [ "خل
 هللا لوسر اي اولاق ةباحصلا نأ يدعاسلا ديمح ىبأ نع يوُر دقف ؛لاؤسلا سم

 امك هتيرذو هجاوزأو دمحم ىلع َّلَص مهللا» اولوق :لاق ؟كيلع يلصن فيك
 لآ ىلع تكراب امك هتيرذو دمحم ىلع كرابو ؛«ميهاربإ لآ ىلع تيلص
 نقط يراصنألا دوعسم يبأ نع كلام ةياور يفو '”(ديجم ديمح كنإ «ميهاربإ

 «ميهاربإ لآ ىلع تيلص امك هلآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا اولوق» لاق
 نيملاعلا يف ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو

 لآو دمحم ىلع لص مهللا» :ةرجَع سب بعك ةياور يفو (*”(ديجم ديمح كنإ
 نأ هلك اذه نم ىرت تنأف .خلإ ”ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم
 هلآ ىلع اولصي نأ هباحصأ مّلع ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 نمف ؛ِلَي لوسرلا ريقوت نم لآلا ريقوت يف ام عم ةحيحصلا ثيداحألا هذهب

 هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا ذخأ دقو .هلآ ريقوت هربو هريقوت نم نأ مولعملا

 .5798 7 97ص ءماى61/ ربمتبس - ه117/1١١/ رفص «ا1ع 6.١١ س ,كمالسإلا ءاول» 200

 .457ص (2م1900١ ربوتكأ  ه111/6١ لوأ عيبر ءالع «.9س ء«مالسإلا ءاول» (؟)

 . حيحص وهو (85) مقر «يبنلا ىلع ةالصلا باب .وهسلا «باتك .(2ىئاسنلا سشسلاا ةوهز

 . حيحص وهو (١؟410) مقر «يبنلا ىلع ةالصلا باب .وهسلا باتك «(«ىتاسنلا نسا 2

 . حيحص وهو )١١848( مقر يبنلا ىلع ةالصلا باب .وهسلا باتك («ىتاسنلا سلا 2(
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 ريخآلا دهشتلا ىف لآلا ىلع ةالصلا بوجو اهريغو ةمدقتملا ثيداحألا رم

 الف لوسرلا لآ ىلع لصي مل نم نإ لوقيو .هيلوق دحأ يف هنع يوُر امك

 : كلذ ىف هنع ىوريو .هل ةالص

 ّرْنَأ نآْرُملا يف هللا ّنِم ٌضْرَف مكب وللا لوسر ٍتيَب لآ اي

 ل ةالَص ال ْمكيلع َلَصُي ْمَل ْنَم مكنا رخفلا ميِظَع ْنِم مكيِفكي

 بتك وأ ٍةنَ# لوسرلا ركذ اذإ ملسملا نم بولطملا دأ نيبتي هلك اذه نمو
 ىلع ةالصلاو .هتعاط ىلإ هللا انمفو هلآ ىلعو هيلع ىلصي نأ همساأ

 [كَع يبنلا ةيمأ]
 : ''"ةلجملا ءارق ءالضفلا ةداسلا دحأ لأسي

 فيكف .بتكي الو أرقي ال ًايمأ ناك هنأ ِهلك يبنلا ةريس يف ءاج [ 7” "لس
 ١ :قلعلا] 462 َقَلَح ىلا َكْيَر يْنأب اّنأ## :ىلاعت هلوق نيبو اذه نيب قفون

 رم يبنلا مهف دق نيمألا ليربج ناسل ىلع ةءارقلا بلط نإ [للج
 اريشم «ئراقب انأ ام :»22 لاقف ءبوتكم ءيش ةءارقب هللا نم رمألا نأ هرهاظ

 ىلا َكْيَر أب انآ .تايآلا تلزن املو بتكي الو أرقي ال يمأ هنأ ىلإ اذهب
 نسال ع © قلب هع ىّدأ ©9 ملا َكْبرو أنا © ِقَلَع نب شمالا َكَح ©) َقَلَ
 هك هللا ظيفحتب نوكي اميف وه ةءارقلاب رمألا نأ نيبت [0 ١ .قلعلا] 4 ©9 مي ل اَم

 عم ىفانتي ال اذهو .هللا هملع امم نوكي لب «بوتكم نم نوكي ال كلذو ءهل
 ءًايمأ ثم يبنلا نوكو .ًاباتك بتكي الو ءبوتكم نم أرقي ال ًايمأ يبنلا دوك
 كلذلو . .هللا نم وه عئارشو مولع نم هيف امو .٠ دنع نم كارقلا دوكل دهمي

 َباَبرَل اَذإ كيسي ٌوْطْخ الو ِبْنِك ني ولم س ْأولَنَل تك اَمَو) 8 : كلي هللا لوقي

 .[48 توبكنعلا] * 9 َنوُلِطَمْل

 .0/17 ص ما ربوتكأ - ه٠ ىلوألا ىدامج .4ع .4١س «امالسإلا ءاولا» 200

 يبنلا» ناونعب (م٠116١ ربمسيد ءالع «4س) «مالسإلا ءاول» ةلجم يف خيشلل لاقم دجوي

 .ه75 - هلا ص (ىمألا
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 [لهج يبأ ينبا نم هيتنبا ّدلَي يبنلا حيوزت]
 : '"يتآلا نع ءارقلا دحأ لأسي

 دعبو « لهج يبأ دالوأ ةبيتعو ةبتع نم هتانب جّوز ِةلَت يبنلا نإ لوقي [ ”* 'لس
 نافع نب نامثع امهب جوزتو امهدلاو ىلإ امهاحّرس نيملاعلل ةمحر هللا هلسرأ ام

 .؟جاوزلا دقع ىلوت نمو ؟لوألا جاوزلا ناك ةعيرش يأ ىلع .ةدحاو دعب ةدحاو

 .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا [ "ثلا

 .لئاسلا لوقي امك لهج يبأ دالوآل هيتنب جوزي مل ّ يبنلا نإف .دعبو

 ناكو «ىزعلا دبع همساو .بهل يبأ ادلو امهو «ةبيتعو ةبتع نم امهجوز امنإو

 باجيإب وه فورعم وه ام ىلع جاوزلا دقعو .ِةْكَي هللا لوسرل عباسلا معلا وه
 ةديسلا اتنب موثلك مأو ةيقر ناتديسلا امه هاتنبو .ةثعبلا لبق كلذ ناكو .لوبقو

 «ةيقر ةديسلاب ةبتع جوزت .ليوط سزب هثعب لبق هللا لوسر اهجوزت يتلا ةجيدخ
 ٍةِلَع يبنلا ثعب نأ ىلإ امهب الخدي ملو .موثلك مأ ةديسلا نم ةبيتع جوزتو

 َتَّبَت# ىلاعت هلوق هيف لزنو ِةْلَي هللا لوسر ىلإ لوقلا يف بهل وبأ شحفأ املو
 مل نإ مارح امكسأر سم يسأر :هيدلول لاق ١[ :دسملا] 402 ّبَتَو ِبَهَل ىأ آَدَي

 نيترجهلا اهب رجاهو ءًالوأ ةيقرب نامثع جوزتف ءامهاقرافف !دمحم يتنبا اقرافت

 ةرشعو ةنسل اهتافو تناكو «ةنيدملاب تيفوت دقو «ةنيدملا ىلإ مث : ةشبحلا ىلإ

 ةلمج نامثع نم تقزر دقو «ةنيدملا ىلإ ِةِْلَو همدقم سم ًاموي نيرشعو رهشأ

 .دالوأب هنم تقزرو ًاضيأ نامثع نم موثلك مأ هتنبا هللا لوسر جوز مث .دالوأ

 هلك هتايح يف ةرجهلا سم عست ةنس يف تتام مث

 .هل لاقو دن ىبنلا ىلإ ءاج ؛هيبأك لوقلا ىف ًاشحاف ةبيتع لاك دقو

 ةراجتب ًاجراخ ناكو .هصيمق قشو هيلع اطس مث !كتنبا تقرافو كنيدب ترفك
 !""”(هبالك نم ًابلك كيلع طلسي نأ هللا لأسأ ينإ امأ» .ِلَك لاقف ءماشلا وحن

 . !هلتقف هسأر يف هرقعف قيرطلا يف دسأ هفداصف

 ,”55 57١١ ص ,ما64 ربمتبسس - همه مرحم عا 8س .«مالسإلا ءاول» 200

 يقهيبلل «ةوبنلا لئالد»و 2535705(2) مقر لامعلا زنكو ١4/5. يمثيهلل «دئاوزلا عمجم» (6)
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 .ةكم رم ارجاهي

 [برغلا حئاضف نمض يبنلا مساب جرت روصملا ةفيحص]

 :(نامعب .ملسم) ديسلا لأسيو

 ١977 رياربف ١5 خيراتب رداصلا 1154 مقر روصملا ددع يف» [ ”* 'لس
 .(ةحيضفلا سيبابد) ناونعب ةملك ليذ ىف .ريخألا دومعلا ىف (05) ةحفص

 وأ بتاكلا مسا ركذب يملق سندأ نأب يسفنل حمسأ ال :ةيبان تارابع تأرق

 ناك ول ىتح ءاهتباتك نع ءايح نم ةرذ هدنع قولخم يأ ففعتي ىتلا تارابعلا

 نع هملعأ امل مكيلإ بتكأ ...! سيسخلا لذنلا نويروج نبا وه قولخملا اذه
 كلذ بيدأتب اليفك هنورت ام اوذختتلو «مالسإلا ىلع ةديدش ةريغ نم مالسالا ءاول

 .'”...هلاثمأو قيدنزلا

 «"نامعب ءملسم» ديسلا هيلإ ريشي يذلا لاقملا ىلع انعلطا [ "5 2

 لأو .«سيبابدلاب ءاسنلا نوكشي اوناك نابشلا دأو سيراب دوجم صقي هاندجوف

 لاق مث .ةحيضفلل ابلط هيلع صضرحيو كلذب سحري نك نهملأات عم ءاسنلا ضعب

 مهللا .هلوقب هبر وعدي دبع يبنلا ناك دقلا١ كلذ دعب روصملاب لاقملا بتاك

 .لاقف رمتسا مث "'”(سانلا ىلع يناوهو «يتليح ةلقو .يتوق فعض وكشأ كيلإ

 .1خلإ سانلا ىلع ناوهلا نم

 هذه ىف ىبنلا مساب جزي نأ ىعبني , هنأ ىرت مالسإلا ءاول ةلجمو

 سيلو ةمارك لكب نوئيهتسي مهنإف .سيراب لهأ حئاضف نم ةدسافلا ''ةغدرلا

 ال نمل هركذيف .يوبنلا ءاعدلا ةمرح يعاري الأ روصملا بتاك ىلع ًابيرغ
 ةفيحصلا هذه لاثمأ دوؤرشي سس ىلع موللا امئناو «هيلع مول "لف « هن نوظعتي

 .اهل لاومأ نم نوعفدي امب اهنوعجشيو .اههابشأو

 7 5355 ص ما ةينوي د ه7 مرحم ع ١. اس .(«مالسإلا ءاول" 2001(

 ى.سسح وهو .يناربطلا هاور :لاقو .11/؟ يوانملل (ريدقلا ضيف عم ريغصل ١ عماجلا» ف

 .ةقامحلا ةغدرلا وف
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 [يوبنلا دلوملاب لافتحالا]

 :لأسي «ةيلهقد ةشيشد وبأ دجسم نذؤم يوابنلا يلع ديسلا ( +: "لس
 يف رورملاو رمزلاو لبطلاب يبنلا دلومب لافتحالا نأب ةيرقلا ءاملع دحأ ىتفأ

 يه امف «ىوتفلا هذه ببسب ةرجاشم تماقو .عرشلا هرقي ال تاقرطلاو عراوشلا

 ؟30"2ونلط لوسرلا دلومب لافتحالل ىلثملا ةقب

 ماقمب ًاقئال نوكي نأ يغبني ىركذلاب لافتحالا نأ كش ال [ش:خل
 ةصق ركذب وأ ءاهريسفتو نآرقلا نم تايآ ةوالتب كلذو .ءىركذلا بحاص

 يتلا ةدلاخلا ةيمالسإلا كراعملا ركذب وأ ءاهيف ةربعلا عضومو ِةْنَي لوسرلا

 امهوحنو رمزلاو لبطلا كلذ سم سيلو «ةلذ دعب مهتزعأو نيملسملا نأش تعفر

 .ةلثي نييبنلا متاخ دلوم ىركذ نع ًالضف سانلا نوؤش يف زوجي ال امم

 [ 22 بويأ ليثمت مكح]

 : ةرهاقلا نم «ناوضر دومحم ميهاربإ دمحم ذاتسألا لأسيو

 «مولظم يللين» ةروهشملا ةصقارلا ةقرف نويزفيلتلا يف انيأر [ +0 "لس

 عم صقري ناكو «ٌيرز رهظمب جارخالا يف رهظ دقو .بويأ انديس ةصق لثمت

 تاصقارلاو نيصتقارلا

 :ةيتآلا ةلئسألا «مالسإلا ءاول» ةلجم ىلإ هجونو

 . ؟ءايبنألا نم يبنل ةروص جارخإ زوجي له -
 مليف يف تاصقارلا نم ةصقار يبنلا ةصق جرخت نأ زوجي لهو - ب

 .؟صقار

 .؟طق هنم كلذ ثدحي مل هنأ عم ءًاصقار يبنلا روصُي نأ زوجي لهو - <

 .؟ةوبنلا ماقم نم ًاضغَو «يبنلا اذه ىلع ًابذك كلذ دعي ال وأ

 زوجي لهو ؟ينآرق لصأ اهل - 2ع بويأ ةصق  ةصقلا هذه له د

 ةأرما ةقرف يف .صقارلا جارخاإلا نم وحنلا اذه ىلع ةينآرق ةصق جارخإ

 .0190ص ,م19464 ربوتكأ  ه1174١ يناثلا عيبر 28ع .7١س .«مالسإلا ءاول» )١(
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 اوغيسيف هرمأ ىلع نومئاقلاو نويزفيلتلا جرحتي الأ قيلي لهو ه

 اهنيد ةلود يفو .نيملسملا ريهامج مامأ ّيئرملا مليفلا كلذ ةعاذإ مهسفنأل

 .!؟“''مالسالا يمسرلا

 ىلع نيفرشملل غوسي ناك ام هنأ ىلع لئاسلا ةرضح قفاون [كل ُج

 ىلع بذك هيفو «ةوبنلا ءاقم سم ضغي يذلا مليفلا كلذ اوعيذي نأ نويزفيلتلا

 اذه ىف ببسلا نأ دقتعنو !!ءاز هتسالاو ةيرخسلل هضيرعتو ءهللا ءايبنأ نم يبن

 ام لك ىلع فرشت .ءايبنألا ماقمو ةينيدلا قئاقحلاب ملع اهل ةئيه دجوت ال هنأ

 .تاياورلاو صقرلاو ءانغلا ىلع فرشت ىتلا تائيهلاب ةوسأ .ريدلاب لصتي

 دوري دويزفيلتلا نع نيلوؤسملا نإ لوقن نأ بحن الو اهنوجمو اهلزهو اهذج

 !!ةمألا هذه نيد

 لوقنف ةلئسألا ةيقب نع بيجنو

 َكليو# :لاق ذإ هئايبنأ سمض يف هللا هركذ هللا ءايبنأ نم يبن بويأ دإ

 7 ميلع كح كي نإ 6 ََص ٍتلَجَرَد عفا موق لع ميسا هت 1مَحَح

 1 ءهَيَيَرد صو ل سب اَنيَدَه اًَكِوْنَو َنيدَه تت ٌبوُفَحَيَو ٌقَحَسِإ 7 اًميَهَوَو

 - م“ ماعنألا] 309 0 َنيِنِيَحُمْل قير ج َكِلَدَكَو ّن نوُمَهَو مومو َفْسوَو بوو َنَمْيِلُسَو

 مالفأ عضو حصي 34 ءنيسدقملا ءايبنآلا ءالؤه نأ تاررقملا نم هنأو 5

 ةصقار يلوتب اولذتبي نأ وأ .ثبعو وهلو ةراجت عضوم اوذختي نأ الو .مهل
 نمو «نينانفلا» مهنومسي ىنمم .ملاعلا كلذ نكلو !!مهصصق جارخإ ةروهشم

 «ثبعلاو ىوهلا مهب حل نمم عمسن اننإ لب «تاسدقملا لكب لونيهتسي «مهءارو

 .!تائيسلا لك همساب اوحرتجا ىتح !ةيسدقلاب رجاملا نفلا اذهل مهفصو

 ًاصقار هللا ءايبنأ نم يبن روصي دأ نم رثكأ ةوبنلا ماقمب ةناهتسا ُيأو

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو !ةيرخسلا ريثت تاكرحب

 ميركلا نآرقلا يف ةصقلا هذه لصأ نإ :لوقنف (د) لاؤسلا ىع امأ

 )١( 577ص .م1955 سطسغأ  ه87١ يناثلا عيبر «8ع .5١رس .'مالسإلا ءاول» -
5 
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 45و 5١ تايآلا يف ءص ةروس يف ركذ ام ليصفتلا رثكأو ءاهركذ رركت دقو

 .4غو "و

 صقرلا لاجم ىلإ سدقملا نآرقلا اهلصأ نم ةصقلا هذه جارخإ نإ

 ةوبنلا ماقمب ةناهتسالا قوف .ةهيناعمو ميركلا لآرقلاب ةناهتسا ء«سندملا

 .'"ًادشر انرمأ نم انل ئيه مهللا !!اهتيسدقو

 [هتلاسرو 22 بويأ ةوبن]

 ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو مهيلع - ءايبنألا ريس مامتهاب عبتتأ |[ م "لس

 ثعب هنأ ىلع لدي ام نآرقلا يف دجأ ملو دن: بويأ يبنلا مهنمو - مالسلاو

 دقو هب لزن يذلا ءالبلا ىلع هربص ةصق هنع ركذ ام لكو .هموق ىلإ ةلاسرب

 : ص] #ُبَآَوأ مَنِإ ٌدْبَمْل معَ ًرِاَص هَنَدَجَو اَنإ## :هلوقب هيلع ىنثأو لإ هللا هحدم

 ريغ نم نينمؤملا نم ريثك اهب فصتي نأ نكمي هذه ربصلا تافصو .[:

 ."”حوضوب ةلأسملا هذه انل اونيبت نأ وجرت . ءايبنألا

 نمؤم يلوللا تيم نوألم ءالوللا دبع ميهاربإ 5

 اباتك راجنلا باهولا دبع خيشلا موحرملا ذاتسالا بتك دقأ م ح ٍ

 ىلاعت هللا ءاش نإ كتيغب دجاو كلعلف ءهيلإ عجراف .نآرقلا ىف

 امالك عمس لهو « ىسوم انديسل ةإ هللا مالك ناك فيك | ممم "أب

 وجرت ؟توصلا ناكم ردي ملو ًارون دهاش وأ .ةكئالملا مالك لثم وأ ءانمالكك

 . ””رمألا اذه نايب

 ًاقيدصت هتقيقح فرعن ال انك نإو .هقدصن هيبنل ىلاعت هللا مالك [ جل

 (م48 ويلوي هع ,١١س) (مالسإلا ءاول» ةلجم ةودن يف خيشلل ةكراشم دجوت 2غ(

 .579- ”8١ص «ءايبنألا ليثمت» ناونعب

 .7 88ص صلططوكم ةينوي ه6 رفص ءاآع ء9١س .امالسإلا ءاولاا ©ه]

 الا - 7٠١ ص م65 رياني ه6 ناضمر «١ع ء19س كمالسإلا ءاول» ةوف
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 َلِسْري وأ ِباََح ٍيآَرَو نم وأ ايَحَو الإ ُهّمَأ ُهَمِلَكُي نأ ٍرَتَل نك اَمَو9 ”ىلاعت هلوقل
 .باجح ءارو نم هملك هنأ صنلا اذه نسم رهظيو 5١[ . ىروشلا] 4 الوُسَر

 [ةيصعملاب دواد انديسل يبرعلا ةلجم ماهتا]
 .يبيللا ينطولا كنبلاب . سابع دمحيمم مالسلا دبع ديسلا انيلإ لسرا

 : يتآلا لاؤسلا - ايبيل .يزاغنب

 فيكف «ءالقعلا نييداعلا صاخشألا يف ةمكحلاو فرشلا دعاوق طسبأو ىفانتت

 ؟هللا دنع ميظعلا مثالا اذه لثم نم هعنمت ءايبنألا ةمصعو ءهللا يبن وهو لاحلا

 يف ردصت يتلا (يبرعلا) ةلجم نأ ملعلا عم ؟اهجورمو اهدقتعم يف مكيأر امف

 ةدلب» :ىلاتلا لاؤسلا .ددعلا ةقباسم ىف . ١957 ويلوي ددع ىف ترشن تيوكلا

 مث .منغلا ىعرب هتايح أدب ١ يبن دلو اهيف .ةزيزع يبرعلا نطولا نم ءزج يف

 مث .هشيج دئاق ةجوز بصتغا ذإ .ىوغ مث هبر ىصع هنكلو .كلملا هللا هاتآ

 مهو ءايبنألا نم ةياوغلاو ةيصعملا نوكت فيكو ؟اذه يف مكيأر امف «!!هلتق
 مم(

 !١1.  نوموصعم

 انديس ةصقب ًاصاخ .«يبرعلا» ةلجمب ءاج ام نأ كش ال[: خل
 ملو .هدئاق ةجوز ىلع دتعي مل دواد انديسف .حيحصب سيل « ظن دواد

 يف سيلو .ءايبنألا ةمصعل فانم كلذ نأل .هتأرما قشعتي ملو .هلتقي

 نيرسفملا ضعب ريسفتو .دعب وأ برق نع .هيلع لدي ام ميركلا دآرقلا

 ىلإ سانلا يديأب يتلا .ةفّرحملا ةاروتلا نم تذخأ .ةيليئارسإ رابخأب رثأتم
 وه وأ .ملسمب سيل 'يبرعلا» ةلجم ةقباسم يف لئاسلا نأ رهظيو .مويلا

 يتلا ةفرحنملا لاوقألا عبتتي وأ «ةفرحملا ةاروتلا يف ءاج ام قدصي ملسم

 يأ ىلعو .نوبتكي ام اوصحمي مل يذلا نيرسفملا ضعب مالقأ ىلع ءيجت

 لاوقأب اذه يف نعطُي الو «ةهازنلاو ةراهطلاو ةمصعلا هللا ءايبنأل «لاح

 . نيف رحنملا

 .077ص .م1955 سطسغأ  ه787١ يناثلا عيبر ,8ع .6١س ««مالسإلا ءاول» )١(
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 2 حيسملا ةيرشب]

عت هلوق ىنعم انل اورسفت نأ وجرن [ 2 أم
 نم هيف أ 0 :ىلا

 م00 1 ١١ ده ةيه ولأ ىلع ليلد ةيآلا هذه نم ذخؤي لهو ١ ١[ : ميرحتلا ] # اَنِحوُر

 راودلا رفكي قئادحلاب حاتفلا دبع دمخ قوراف دك

 «انِحوُر نم هيف اَنْخَنف# .ىلاعت هلوق يف ةروكذملا «انحور» [ ** خل

 َلّثَمَتَف اًنحور اهيل آَنْلَسَرأَك# ٠ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدو »2: نيمألا ليربج وه

 .ًاضعب هضعب رسفي نآرقلاو .[17 .ميرم] كابوس اَرَسب اَهَل

 [ةنكَع ىسيع ةافو]

 .ىلاعت هلوق ليلدب "'يفوت 2 ىسيع نإ لوقي ءاملعلا ضعب [ د "نس
 تيِقَّزلأ تن ا تنك نصي َملُث# :هلوقو [ه5 :نارمع لآ] *َلِإ َكَعْفاَرَو كليْمَوَتُم نإ

 هولك امو# :ىلاعت هلوق ليلدب .يح هنإ .لوقي ضعبلاو ١١7[ :ةدئاملا] 4ك

 قبول اَّلِإ بتكلا ٍلْهَأ نم نإو## :هلوقو ١67[ :ءاسنلا] 4مل دبس نككلو هَوُبَلَص اَمَو
 ةعيرشب مكحيو «نامزلا رخآ يف لزنيس هنأ درو دقو [154 :ءاسنلا] 4م َلْبق و

 ةباجإلاب مركتلا وجرأف .لاجدلا حيسملا لتقيو .مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا

 .رجألا هللا نمو ركشلا ينم مكلو

 هحورو هدسجب عفر دق 2 حيسملا نأ ديفت ثيداحأ تدرو [ 2
 ايندلا ألميو ِةلَك دمحم ةعيرشب مكحيل نامزلا رخآ يف لزنيس هنأو ءءامسلا ىلإ

 نإو ةرتاوتم تسيل اهنأ يأ داحآ ثيداحأ يهو لاجدلا حيسملا لتقيو ًالدع
 بجي داحآلا تيداحأ نأ ةيعرشلا تاررقملا نمو ءاهداحأ ىف ةريثك تناك

 ثيداحأ راكنإ نإ ىععفاشلا لاق دقلو ءاهركنم رفكي ال نكلو اهب لمعلا

 هل لاقي ىتح رفكي ال هنأ يأ .اهركنمل لاقي ال داحآلا ثيداحأ ىهو ءةصاخلا

 هدسجب عفر هنأ ىلع ةلالدلا يف ةعطاق تسيل اهنإف «ةينآرقلا صوصنلا امأو .بت

 حاورأك هللا ىلإ هحور تعفرو يفوت هنأ ىلع ةلالدلا يف ةعطاق تسيل اهنأ امك

 .نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا

 1١١3. ص (ما06 رياربف ه1( لاوش ء«5ع اكس ««مالسإلا ءاول» 200(

 19ص م6464 ربمسيد  ه08 لاوش 5ع 237 6س .«مالسإلا ءاولا» )0
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 عجراف ةودن كلذل تماق دقو .داحألا ثيداحأ قيدصت ىلإ ليمن امنإو

 . اهيلإ

 [:َتع ىسيع لوزن]

 : لأسي  ةرهاقلاب ميهاربإ دمحم لماك ديسلا [ 8” 'لس

 هنأ اهنيب نم ىتش رومأ يف ملكت دقو ءاملعلا دحأ هيف ناك ًاسلجم ترضح

 عابتأ نم ةنوكملا بازحألا لتقيف نامزلا رخآ يف لزنيس ىسيع انديس نإ لاق

 ثدحملا اذه لوق له  انوربخف دمحأو يعفاشلاو كلامو ةفينح ىبأ مامإلإ
 م00(
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 الو هللا نيد يف مكحتو «بيغلاب مجرو .لوقلا سم كفإ اذه[ 1

 . ًامالس اولاق ًاوغل اوعمس اذإ ريذلا نينمؤملا نم نكيلو «هلئاق ىلإ تفتلي

 [اهبلق لك بعوتسا هنلا بح نإ :ةيودعلا ةعبار لوف]

 :برغ عانم وبأ ءانشد نم .«ىعانملا نسح ديسلا لأسيو

 لَ ًادمحم نيبحت له .ةيودعلا ةعبار ةديسلا تلئس امنيح [ 258 "لس

 .!هاوس دحأل اناكم هيف كرتي ملو ءاهبلق لك بعوتسا كَ هلل اهبح نإ :تلاق

 .هل اهبح نع تلئس اهنأ ًاصوصخو هللا لوسر بحت ال اهنأ ةباجالا هذه موهفمو

 هللا نوكي نأ :ناميالا ةوالح دجو هيف نك نم ثالث :هانعم ام لوقي ثيدحلاو

 .؟"ةعبار ةديسلا ةباجإ يف مكتليضف يأر امف

 ىف تينف اهنأ اهرهاظ «ةيودعلا ةعبار» ةفوصتملا ةديسلا ةرابع [ كك 2

 اهدارم ناك لإف ءاهدارم اذه نظأو .هلوسر بحأ هللا بحأ نمو ءهللا بح

 لمح بجيو «لوبقم ريغ كلذف :هللا ةبحمب ةيفتكم لوسرلا بحت ال اهنأ

 .2ا!ل4 ص .ما48 ربمفون ماا ىلوألا ىدامج ع ءا5١س ,امالسإلا -اول» (20١

 )1١50( مقر .نمآ سس لاصخ باب «داميإلا باتك .؟ملسم حيحصاا )0

 .088ص م1917 ربمتبس .ه85"1 ىلوألا ىدامج .31ع كارم .«مالسإلا ءاول» ()
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 نإ لكل :ىلاعت لاق دقو .لوذرم وه ام ىلع ال ؛لوبقم وه ام ىلع اهمالك

 3١[. :نارمع لآ] 4 رت ٌرفْطو هلل كب نوعا هللا نوت مسك

 [ردقلاب جاجتحالا]

 كلذ نإ :سفنلا تلاق ريمضلا احص ام اذإف يصاعملا بكترن [ 45 "لس

 ؟27سفنلا باجت اذامبف ءبوتكمو ردقم
 ةرهاقلا ةعماج ؛بادآلا ةيلك - يبنلا دبع راتنغ هك

 امع لوؤسم وهو ءاهبحاص ةدارإب يصاعملا باكترا نإ[ جل
 هللا هرمأ امف ءداسفو لالضو ءرخآ مثإ هبنذل ردقلا ليمحتو «هللا مامأ «بكترا

 اذهو «هبنذ هللا لمحيو .«بنذي وهف ءاهنع هناحبس يضر الو ؛«ةيصعملاب ىلاعت
 .روجفلا دشأ

 [ريطتلا نم ةروص]

 هبيصي نأ مهوتي وأ دقتعي نأ ناسناإلل زوجي له :ًاضيأ لأسو [ ه- "لس
 لوخد نم وأ .مايألا نم وأ روهشلا نم وأ دادعألا نم .هريغ وأ توم وأ ضرم

 .؟'"1ال مأ هريغ نم وأ ءبوث سبل نم وأ تيب
 ريطتلا نع ِةلي يبنلا ىهن دقو ءريطتلا نم عون اذه دإ [:ج

 نأ ناسنإلا ىلعو ءهردقو هللا ءاضقب لكلاو «ةريط الو ىودع الف «''”مؤاشتلاو

 .هللا ىلع ًادمتعم مدقي نأب ريطتي نم ىلع يبنلا راشأ دقو «هللا ىلع لكوتي

 [ريطتلاو مؤاشتلا]
 : يتأي ام ف.ت ديسلا نم انءاج [ ه٠ 'لس

 لواحيو .هءوسي ام اهيف هل ثدحيو .ءاهنكسي راد نم سانلا ضعب مءاشتي
 .؟'*!|ذه نم مالسالا فقوم امف .نكسملا اذه رييغت كلذ دعب

 )١( ماقكال سرام  ه585١ ةجحلا وذ عا ء”ا١س .كمالسإلا ءاول» ص7512١.

 )١( ص ما 5 ربمتبس - ه2171١١ رفص 1ع .١٠س ,«مالسإلا ءاول» 8/8 7.

 حيحص وهو )991١( مقر «ةريطلا باب «بطلا باتك ءادواد ىبأ نئساا 6رف]

 .5ا/5 - هال" ص م1514 ربمتبس .ه14[1 ىلوألا ىدامج .غ4ع٠ 8١س ,امالسإلا ءاول» (5)
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 . ''"(مدقأف تريطت

 يف هنم ريخ ىلإ الإ هكرتت الف ناكم نم تمءاشت اذإ كنأ كلذ بجومو

 مؤاشتلا ىلإ رظن ريغ سم هتاذ

 [سحنلاب مايألا فصو مؤاشتلا روص نم]

 :لأست .ةيردنكساإلا - يسرم ىلع ةيفص ةسنآلا نم [ 8 "لس

 تحت اهل ىفحص قيقحت ىف ةفيحص ترشن (ةردند) ةرخابلا قرغ ةبسانمل

 ملاعلا بئاصم لك نأ (ةعمجلا موي يف سحنلا ثداوح لوأ تسيل ةردند) ناونع

 ىأ نم رثكأ ىرخأ ثداوحو .توم «. قالط .لتق لثم ةعمجلا موي ثدحت ًابلاغ

 لزانملا تارايهنا عيمج نأب نيسدنهملا دحأ قلع امك .ةنسلا يف رخآ موي

 امف .ءاعدلا ىلاعت هللا اهيف بيجتسي ةعاس هيف نأ امك .كرابم موي ةعمجلا

 ام مهلاني سانلا نأل ءاهميمعت ىف أطخ ةفيحصلا كلت ةملك [ 8' 2

 ثدحت بئاصملا لعجف انايحأ نوهركي ام مهلاني امبرو ةعمجلا موي يف دوبحي

 مويلا كلذ نآل .الوأ ءلوقلا اذه رشن حصي لاك امو قيلي ال ذك ةعمجلا موي

 ريخلا يف ريثأت اهل سيل نامزألا نآل ايناثو .نوملسملا اهمركي يتلا مايألا نم

 ةعزن نامزلل ريخلا وأ رشلا ةبسن نأل اثلاثو .بحي وأ هركي اميف الو رشلا وأ

 نم عون اذه نإف كلذ قوفو «مايألا هذه لثم يف لاقت نأ قيلي ال ةيلهاج

 .مالسإلا هنع ىهن مؤاشتلا

 كلذ ساسأ ىلع انبجأ دقو ًانسح بتاكلا دصقم نوكي نأ وجرنو

 وأ قرغلا وأ قرحلا وأ مدهلا عئافو فبيصحأ ول هنإ لوقن نأ بحنو .ضرغلا

 )١( ريثك سا ريسفتو .97/5 ىطويسلل «روثنملا ردلا» 17/ /0037”

 -١"397,. ؟الء١ص .ما4 ةينوي  ه١١ا/8 ةدعقلا وذ 5ع .١١س .(مالسإلا ءاول» (06)
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 . '""ةعمجلا مايأ نع ًاددع لقت ال اهنأ اندجول دحألا مايأ يف اهوحن

 [ءايلوألا روبق ةرايز]

 :لأسيو [ 8 "لس

 اعدو هللا ءايلوأ دحأ ةبق ىلإ بهذ صاخشألا دحأ نأ يف عرشلا مكح ام

 ؟27هدارم هيطعيو هل عفشيو هءاعد يلولا لبقيل ءاعد

 ةربعلا دصقل روبقلا ةرايز نأ ةيعرشلا تاررقملا نم نإ[ جل

 تنك» 2295 يبنلا لوقل .«حابم :ليقو «بدنلا هجو ىلع «بولطم رمأ رابتعالاو

 ""(اهوروزف الأ ءروبقلا ةرايز نع مكتيهن

 هل فرعي ال رمأف هب عافشتسالا وأ يلولاب كربتلا دصقب روبقلا ةرايز امأ

 ةماركلا نإف «مهتايح يف ءايلوألا ةمارك يفن كلذ ىنعم سيلو .عرشلا يف لصأ

 رقأ ؟.يحلاصلا روبق ةرايزل ةبراحملا ءاول لمح يذلا هسفن ةيميت نبا دإو «ةتباث

 .ةماركلا نم ريخ ةماقتسالا :لاق هنأ ىناجروجلا رع لقنو «ةماركلا دوجوب

 .دبعلا اهبلطي ةماركلاو ء«سرلا اهبلطي ةماقتسالا نأل

 [ةحرضألاب لسوتلا]

 ماقملا اذهلو ؛يعازوألا مامإلا ماقم حيرض نانبل يف اندنع [ *؛ 'لس '
 :'””ةيلاتلا ةلئسألا ىلع ةباجالا وجرنف .ةيلوتلا مكحب هيلع نوفرشي سانأ

 .؟ةيلوتلا ةيفيكو يمالسالا عرشلا يف يلوتملا مكح ام - ١

 .؟فرصتلا ةيفيك امو .ماقملل دري ام لكب فرصتلا قح يلوتملل له  ؟

 فرصتلا وأ عمشلا وأ تيزلا وأ رصحلا وأ داجسلا عيب هل زوجي له

 .؟اهيف

 )١( ةينوي 251ع .١!س) «مالسإلا ءاول» ةلجم ةودن يف خيشلل ةكراشم دجوت ١9517م2
 ض )7727١«ريدلا رظن يف لؤافتلاو مؤاشتلا» داولعي

 5551 55750 ص م1961 ربمفون  ه١ا/ا/ يناثلا عيبر 8«2ع ء١١س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 .حيحص وهو )٠١95( مقر ءروبقلا ةرايز باب ءزئانجلا باتك .«يذمرتلا ضس» (9)

 .877 .575ص 2م1978 ويام  ه785١ مرحم .5ع ء.19س ء«مالسإلا ءاول» (5)
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 .؟فرصت نملو ةروذنملا دوقنلا مكح ام  ؛

 ؟حيرضلا ةرايز تايراعلا هبش تارفاسلا ءاسنلل زوجي له ه5

 .؟ماقملا ةرايز ءاسفنلاو ضئاحلا ةأرملل زوجي له 5

 ةئيهلا وأ فقاولا وأ مكاحلا ةيلوتب نوكي دجسملا رمأ يلوتملا [ة؛خل

 رم هتياعر بجي ام ةياعرو «ةينيدلا رئاعشلا ةماقإ ىلع لمعي وهو ةفرشملا
 هيف فرصتلا زوجي الو .هيلع يوتحي ام لكو هئانب ىلع ةظفاحملا نم دجسملا
 نأ عرشلا يضاقلو ءًالطاب نوكي راض فرصت لكو .هل ةحلصم وه امب الإ

 .دامضلاب همزليو .هلطبي

 ليبس ةرباع نوكت نأ الإ دجسملا ءاسفنلا وأ ضئاحلا لخدت الو

 [لامعأ نم تيملا عفني ام]

 ناك : سمش نيعب ةناحهلاب كلملا بجر ىلع ديسلا لأسود | 45ه نس

 دعب هربأ لجأل لعفأ امع يتدافإ وجرأ هللا هافوت ميمح قيدصو قيقش خأ يدنع

 عيمجو .هربق ةرايزو ءميركلا نآرقلا ةءارقو هل ءاعدلاو . هيلع قدصتلا لثم هتامم

 50 8 هم ام
 ١ رس هليعي

 اذإ هللا هبيجتسي صلخملا نمؤملا ءاعد نإف ريخب هل عدا 46 2

 اهدؤي مل تارافك هيلع بناك دإو اهددسف نويد هيلع تناك اذإو .صلخأ

 هذه لإف اهدأف اهدؤي ملو هيلع بقحتسا ةبجاو تاقدص هيلع تناك اذإو ءاهدأف

 .هب قحأ هللا نيدو ءاقولا ةبجاو دابعلا نويدو هيلع نويد

 [لامعأ نم تيملا عفني ام]

 'تايدع ينب  ميهاربإ دمحأ دمحم ديسلا [ هت لس

 ةدشل اهءانثأ ةالصلا عطتست مل .رهشأ ةتس اهمزال ديدش ضرم دعب ةديس تيفوت

 .؟''"ةديسلا هذه فلخ اهيدؤي ةرافكب ةالصلا هذه كرت نع ريفكتلا زوجي لهف .ضرملا

 3517١ ص .ما15 ريمسيد -_ ه1 ىلوألا ىدامج .4ع 5٠١ سس ءامالسإلا ءاول» 21

 .7؟ د ص ما رياربف - مهلا بحجر ءك1عا .اا١س .«مالسإلا ءاول» 2
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 رفغي نأ كلذب هللا وجري هنإو اهنع قدصتي هنإ ةلاحلا هذه لثم ىف لاق نسحلا

 .رمألا اذه يف عطقي ملو ءاهل

 [ىتوملا ءايحا]

 :ناونع تحت 95١ا/ ةنس رياني 15 مارهألا ةديرج ترشن | 3ا/ . لس

 نأ هيف تمعز ةأرما نم أبن ىلع هيف لوع مهديمجت دعب ىتوملا ءايحال ةبرجت
 سوفن يفشي ادر وجرن .سوفنلا هيلإ نئمطت يملع دنس يأ نود نكمم رمألا اذه

 . '"”ةصاخلاو ةماعلا
 حويبارسب - نامثع دمجأ نامثع دحسم مامإ ىلع ليعامسإ هط ره 1

 نم ىلإ ةايحلا درو «ىتوملا ءايحإ نإف «ءلطاب معز كلذ نإ [ ل
 ناك ءايبنألا نم هدابع ضعب دي ىلع اهؤارجإو ءهدحو هللا لمع سم اهودقف
 «لعفتلف «ةقداص تناك نإو ةمهوتم اذه ناكمإ ىعّدت ىتلا ةأرملا كلتو .ةزجعم

 1 . حاصملا ضعب اهلآمف الإو

 [حاورألا راضحتسا]

 «حاورألا ملع ىعدي لصوملا يف نآلا رشتنم ثيدح ملع كانه [ هه "لس

 سسؤم وه لهف ؛ةناك ريخلا وبأ يمهف دمحأ قيرط نع رصم نم انيلإ دفو دقو
 يذلا ناجنفلا قيرط نع حاورألا ريضحت حيحص لهو ؟هريغ وأ ةركفلا هذه

 نيدلا رداصم يف هيلع لدي ام كانه لهو ؟ثيدحلا ملعلا اذه ذيمالت همدختسي

 .؟'"”خلإ ةنسلاو باتكلا» يمالسالا

 ملع سسؤم ريخلا وبأ يمهف دمحأ ذاتسألا موحرملا دعي ل[ جل

 وبأ موحرملا ةيبرعلا ىلإ هلقنو ءاكيرمأو ابروأ يف شن ملع هنإ لب «حاورألا

 مل مالسإلاو «حاورألل تاعامج ةدع رصم ىف تئشنأو ءهريغو ءريخلا

 كلذ ىري ال نمو .هقدصي ًاقح هيف ىري نمو تابثإلا وأ عنملاب هل ضرعتي

 ١5١٠١. ص م11 سرام ه1 ةجحلا وذ عا ١25س .امالسإلا ءاول» 2030(

 51١١ ص م55 ليربإ - ه6 ةجحلا وذ 5ع 05١ سس ,كمالسإلا ءاول» عه
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 .'"”هيذكي نأ يف هيلع جرح ال

 [حاورألا راضحتسا]

 اهتوصل رياغم توصبو اهيلع ىمغي ام ًاريثك ةديس انتدلب يف [ 58 .س
 مالكلا نوكي نأ هللا مساب ةسلاج تمسقأ ةرم تاذو ,ءيه ام فرعن ال ةغلب ملكتت

 نيأو ؟امتنأ نم تاديسلا ىدحإ تلاقف .موهفم يبرع توصب تقطنف .ًاموهفم

 اندالبو «ةيرام اهمالك نوفرعت ال يتلا يتخآو ةسنآ انأ :باوجلا ناكف ؟امكدلب

 دق اهءوضو نأ دجت ةالصلل أضوتتو قيفت نأ دعب ةديسلا هذه نإ مث «مورلا

 .عطتست مل اهتدارأ اذإف .ةالصلا تدصق اذإ الإ حيرتست الو اهمسج طبهو ضقتنا

 ؟2"” ألا اذه نم نيدلا فقوم امو ؟لحلا امف ضئارفلا يدؤت نأ ديرت يهو

 قوسلا لوتشم - دماح يثيللا لامج تك
 دوررصي نيذلا .حورلا ءاملع هيف ملكتي يذلا عونلا ىىم هذهأ 3 حج

 ظقيتستو .ءامغإ هبش يف لوكيو .داسنإ ىلع حور ةرطيسو .حاورألا راضحتسا

 يلوتست نأ زوجي ءايثرمو ًازئاج اذه لاك اذإو .يه ملكتتو .ةرضحملا حورلا

 .راضحتسا ريغ نم حورلا هذه

 [شوعنلاو روبقلا ف لافطألا عضو]

 :لاق ءاخسب ينويسب دمحم يحتف ديسلا لأس

 لوط دصقل روجهم ربق يف ريغصلا اهلفط تعضو ةديس تيأر [ ::٠ لس
 دجسمب دوجوم بشخ شعن بلق يف ريغصلا اهلفط تعضو ىرخأو .هرمع
 اهتضراعو .ةالصلا تيضق ىتح هتكرتو .ةعمحلا ةالص داقعنا دنع كلذو ءاخس

 يف مكدحأ دقتعا ول .لاق لِي يبنلا نإ لاقو ءاهفقوم ديؤي لجر ءاجف .كلذ يف

 . "”ًاعرش كلذ نع ةباجالا وجرن .عفنل رجح

 حاورألا ريضحت لوح «مالسإلا ءاول» ةلجمل سيتودن يف خيشلل داتكراشم دجوت )١(

 رياربف .ء151ع .5١1س) ةيناثلاو (١١؟ص م0١ ةينوي عا .ءكارس) ىلواآلا

 (7 ده ص .ما9

 .455 ص .ما111/ ةينوي -  ه1١١/ لوالا عيبر الع 5اس .امالسإلا ءاول» 2

 ١1. 58ص .م955١ ةيلوي ه5١ ةجحلا وذ .؛ع فكس ,كمالسإلا ءاول» (9)
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 .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هللا مسب ['::جل
 نيدلا نم سيل لاؤسلا يف نيتروكذملا نيتديسلا نم لصح يذلا لمعلا اذه

 .تافارخلاو تالالضلا هذه لثم عرشي مل مالسإلا نإو ءهل لصأ الو ءيش يف

 ارثأ اهل نأ نيدقتعم لوقعلا فاعض ضعب اهيلإ نكري ةدساف تاداع الإ ىه امو

 يذلا حيرصلا لقعلا نيد اهب دري مل تالايخ هذهو ءرشلا عفد وأ ريخلا بلج يف
 بطاخي الو «تاببسملاب بابسألا طبرب الإ رقي الو ءموهفم وه ام الإ فرعي ال
 دوفاخي نم ىلع دوقلعي نيذلا) نيسجنملاو ناهكلا ضفريو ةرينتسملا لوقعلا الإ

 (راذقألا نم اهترفنل نجلا درطيل اهريغو ىتوملا ماظع نم ساجنألا مهيلع

 ةنس الو باتك سم مهل دنس الو (عفنيو رضي اذه نأ نورزحي نيذلا) .يرزاحلاو

 دقتعا نإ» هانعم لي لوسرلا هب قطن ًائيدح كانه نأ نم لاقي ام امأ

 ىنعملا دساف مالك وهو «هللا لوسر ىلع بذك وهف «هعفن رجح يف مكدحأ

 ةينثولا ىلإ يدؤي هنإف ؛اهساسأ نسم اهيلع يتأيو مالسإلا لوصأل ضقانمو

 هذه مدهيل صلاخلا ديحوتلاب مالسإلا ءاج امنإو .راجحألا يف رسلا داقتعاو

 بر هلل هلك نيدلا نوكيل ءاميطحت ةراجحلا كلت مطحيو ءامده ةينثولا

 نيعمجأ قلخلا قلاخل رضلاو عفنلاو «نيملاعلا

 [روبقلا باحصأل ةحيبذلا ميدقت]

 لاقيو يلولا ةبق مامأ اهحبذ متي ةحيبذ ميدقت يف مكحلا ام [ ٠١١ "لس
 .؟''”يلولل يأ كل ةحيبذلا هذه

 مسا نرقي نأ حصي الو .ىلاعت هلل ةبرق نوكت ةحيبذلا [0:0خل

 هبشي .«تيم وهو هل اهءاطعإو حلاص لجر ةبق مامأ حبذلا نإو «هب ىلاعت هللا ريغ

 .كلذل ةماعلا هبني نأ بجيو «لحي ال بصنلا ىلع حبذلا

 [بنيز ةديسلل رذنلا]

 : ةيقرش , مجن بريد زكرمب يسيوطسبلا ةبزع نم «نابعش يداهلا دبع ديسلا لأسيو

 لك يف يتيشام هدلت ام عبر بنيز ةديسلل نوكي نأ هلل ترذن» كدكن .ّس

 .400ص (,م1951/ ةينوي - ه41١/ لوألا عيبر ء1لع .١5س ««مالسإلا ءاول» )١(
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 وهو ء.رذنلا اذه ىلع ءانب بنيز ةديسلل كلم هلك رقب لجع ةيبرتب تمق دقو .ةرم

 «ةريثك دئاوفب صاخشأل نيدم ينكلو .ًاهينج نيسمخ نم برقي ام يواسي نآلا
 لجع عيبأ نأ زوجي لهف ,ةشحافلا اهدئاوفو نويدلا نم صالخلا عيطتسأ الو

 ."0؟؟ًالوأ ,يرذنب تيفوأ ترسيأ اذإ ىتح «ينويد ددسأو رذنلا

 ال .هلل قدصتلا دوكي نأ بجيو «ءافولا بجاو قدصتلاب رذنلا [':خل

 وهو .ايرلا ىلإ يدؤي دق هريخأتو .بجاو ىيدلا ديدست دإو .هدابع نم دحأل

 . كنيد ديدستب ًادبت نأ ىرن كلذلو .حلاصملا بلج ىلع مدقم داسفلا عفدو .داسف

 [بنيز ةديسلل رذنلا]

 : ةيلهقد نيوالبنسلا زكرم

 اهل نوكي اذك لصح اذإ بنيز ةديسلا مساب ارذن هلل ترذن» [ “٠١ لس

 باوبألا هصقنتو «هؤانب متي مل دجسم انتدلبب دجوي نكلو ءرقب لجع يف عبرلا

 ىح عيبأ وأ ءرذنلا بسح ةليل لمعو لحعلا حبذب رذنلا ىفوأ لهف .كيبابشلاو

 .'"'”(؟دحسملا مامتإإ هنمث صصخأو لجعلا ىف بنير ةديسلا

 لجأل هنأ هيف ظحالي الأ ىلع .ءافولا بجاو قدصتلا رذنانخ

 وأ ةميلو ميقي نأ هساسأ ًالثم ةديسلل رذنلا ناك اذإو .هلل دوكي لب .صخش

 لإ .دجسملا ءانب مامتإو . لطاب رذن وهف .ءارقفلا ماعطإ اهب دصقي دل اهوحن

 .ىلوأ وهف ليجأتلا لبقي ال ناك

 [ءايلوألاب لسوتلا]

 نولبقيو يلايللا نوضقيف يلولا ىلإ ىضرملا ضعب بهذي [ '٠:؛ "لس
 يف حيرصلاب نومانيو ربعلا وأ ناردحج ,"0؟كلذ ف ا ام حيرضلاب نومانيو ريقلا وأ ناردحلا

 ةلجلل ئراق  دمحأ شيورد 5

 ١1. ٠ص .ما555 سرام ه١ لاوش .5عا.ا اس .«مالسإلا ءاول» 23

 ١4١. ص قباسلا عجرملا (0)
 .400 ص .م1951/ ةينوي  ه14817١ لوألا عيبر الع .١5س .«مالسإلا ءاول» (9)
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 نينمؤملا ةديقع اهنم ىقنت نأ بجي يتلا ماهوألا نم كلذ نإ[ ٠١ جل

 هللا نإ : ديل يبنلا لاق امك عاود ءاد لكل نإو «ىلاعت هللا وه يفاشلا نإف

 5 . ؟ )1١(" . مار
 رومأآلا اوبلطاف «توملا» يا 2 «ماسلا الإ ءاود ءاد لكل قلخو ءعءادلا قلخ

 .ءاودلا ءافشلا بابسأ نم لعج ىلاعت هللاو ءاهبابسأ نم

 [ربقلا باذع]

 .ةرخآلا باذعب نونمؤيو ربقلا باذع نوركني سانلا ضعب [ ١٠:0 لس
 .'"'”؟مكيأر امف هركذي مل نآرقلا نإ نولوقيو

 .عوضوملا اذه يف نينس عضب ذنم مالسإلا ءاولب ةودن تدقع [': خل

 الو «لآرقلاب تبثي ملو .داحآ ثيداحأب تبث ربقلا باذع نأ ىلإ بهتناو

 .«لمعلا ديفي هنأ ءاملعلا ررق كلذك هتوبث ليلد سم ناك امو .ةرتاوتم ثيداحأب

 ثيداحأب تباثلا ملعلا يف يعفاشلا لوقيو ءهركنم رفكي الف ءداقتعالا دود

 يذلا نطابلا ملعلا ديفي الو «ءلمعلا بجوي يذلا رهاظلا ملعلا ديفي هنإ :داحآلا

 ثيداحأ هب ءيجت امب دقتعن نأ طايتحالا نأ ىرن انك نإو .داقتعالا بجوي

 اهب دقتعي ال نم رفكن نأ ريغ نم داحآلا

 [يسيطانغملا ميونتلا]

 ميونتلاو ةيسفنلا تالاحلا جالع نوفرتحي سانأ نع عمسنو ىرن [ 1:7 لس
 ."”؟اذه يف نيدلا يأر نايب وجرن «ةدوقفملا ءايشألا راهظإب مهمايقو يسيطانغملا

 ةيلهقد - اجأ - ةردنلل رفك - يوارحبلا الوللا دبع دومخ هك

 الو «ةبرجتلا ىلإ اذه يف رمألاو كلذ حاورألا ءاملع يعدي [':2جل
 كلذ نإف ءايسفن اضرم دوكي نأ الإ ةقداص ةبرجت رصم ىف تدجو هنأ بسحأ

 نانئمطالا هدعب نم نوكيو «جاعزنالاو قلقلا بهذي دق جالعلا

 عضي مل هللا نإ» : ظفلب (78600 مقر «يوادتلا باب ءبطلا باتك) دواد وبأ هاور ثيدحلا )١(

 .85 /6 يناربطلا هاور :لاقو .يمثيهلل دئاوزلا عمجمو 'مرهلا ءاد ريغ ءاود هل عضو الإ ءاد

 .047- 5041ص «م1977 سطسغأ  ه1787١' يناثلا عيبر .8ع .17١س ء«مالسإلا ءاول» (؟)
 .518ص :م1951/ ةيلوي  ه11417١ يناثلا عيبر .8ع .١5س .«مالسإلا ءاول» (6)
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 راكذألا ىواتف :ًايناث

 [مالسإلا ف ركذلا ةلزنم]

 : وغاكيشب تاحرف دومحم ديسلا لأس [ ”٠١ "لس

 نع لفغي ال هناسلو .هللا ةدابع يف رصقم هنأ ركفي ًامئاد يذلا مكح ام
 .'”؟هللا ركذ

 سم وهو ًانسح هآرف هلمع ٌءوس هل نير صمم سيل ءرب يقت كلذ [':خل

 ىوقتلا ىف ةيلاعلا لزانملا نم هنإف ء«ءاجرلا ىلع فوخلا نوبلغي نيذلا راهطألا

 .هتاومه رثكتسيو «.هتانسح ناسنإلا رغصتسي نأ

 ام رغصتسي كلذ عمو لمكألا اههجو ىلع ةينيدلا ضئارفلاب ًامئاق اك اذإف

 .ةيلاعلا ةلزنملا هله باحصأ رسم ناك .لعفي

 هاضر هيف ام ىلإ هللا هقفو

 [ةيفوصلا دنع ركدذلا تاقلح]

 دجسم بيطخو مامإ ينولكنزلا هللا دبع زيزعلا دبع ديسلا لأسيو

 : سوقاف زكرمب نوماديدلا

 ظفل نورضاحلا اهيف ددري تاقلح ةريثك نايحأ يف موقت | ٠١١ لس
 بتريو .فلخلاو مامألا ىلإو «ًالامشو ًانيمي نوليامتيو ءديحوتلا ةفصو «ةلالجلا

 دئاصق دشني دشنم كلذ بحصيو .مظنم قيفصت ىلع عاقيإ طباض ةكرحلا هذه

 ("”نيدشنملا نم ةناطب هعمو ءلزغلا يف اهضعبو حدملا يف اهضعب

 .2 19ص ما ربمسيد - ه5 ىلوألا ىدامج .4ع 6.3٠١ س .(مالسإلا ءاولا 20

 .6 ١6ص .م١1 ربوتكأ - ه١ ىلوألا ىدامج .ةص .ا3١ رس ءامالسإلا ءاول» 2
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 ًاظافلأ نيددرم نوليامتيو .ًافوفّص اهيف سانلا فقي ىرخأ تاقلح كانهو

 هبحصت خيش ةقرفلا هذه دوقيو .(هللا) نولوقي ًانايحأو ء(هآ ءهإ َْل) : لثم

 تاقلحلا هذه لوح عمتجيو .تاجاص انايحأو «يانو فد اهعمو دشنت ةناطب

 455 ذأ نورذأث# :ىلاعت هللا لوقب دوصقملا ركذلا اهنأ ىلع ةماعلا نم ريثك
 يذلا مويلاك .كلذ لثم ّرقأ هلك يبنلا نإ :انل ليق ءانلأس اذإو .[18؟ :ةرقبلا]

 .داشنالا نع تعطقنا رمع تأر املف .ءفد اهعمو .همامأ ةدشنم هيف تدشنأ

 ..دجسملا يف كلذ لثم دهشت نأ ةشئاع هتجوزل مكي هيف حمس يذلا مويلاكو

 .خلإ

 لهو .ًاقح ةعورشم ةروكذملا ظافلألاب ركذلاو تاقلحلا هذه لهف ٠
 .؟ دم يبنلا دجسم يف كلذ لثم ثدح لهو «ةحابم هوحنو فدلاب ةبحاصملا

 نكلو «ينغتلاب نوكي الو «ليامتلاب نوكي ال هللا ركذ نإ [':خ:جل
 .هيلإ هعجرم دوجولا يف ءيش لك نأب ساسحإلاو .هتمظع راضحتساب نوكي

 كلذلو .هل الإ عضخي الو نئمطي اذهبو ءهركذ نع سصؤملا لفغي ال ثيحب

 نمط هنأ ركن الأ ِهَللا ٍرْكَذِب رهتولم ٌنيَمْطَيَو اوما َنَلا# :ىلاعت هللا لوقي

 ال .يبلق ركذ ريغ نم «قرطلا باحصأ ضعب نم ُلَعْفُي امف .*62) ُبوُنقْل
 اركذ دعي

 نورصتقي اوناك اذإ «ةيعافرلاو «ةيميهاربإلاو «ةيلذاشلاك «ةيفوصلا قرطلاو

 مهلمع نإف «ةينيدلا يناعملل بابشلا ءاوهتساو ءيحورلاو يسفنلا هيجوتلا ىلع
 ءطقف تاينغألاو تاصقرلا هذه وه مهلمع ناك نإو .ةميظع ىودج اذ نوكي

 ءهعامس يف سذأو «فدلا عمس يبنلا نأ نم ركذ امو .نوعنصي اميف ىودج الف

 لاح ىف ناك امنإ ءركذلا لاح ىف كلذ ناك امف .ءباعلألا ضعب ةيؤر ىفو

 1 1 .كلذ وحنو «جاوزو دايعأو حارفأ

 [ةيلذاشلا ةيفوصلا دنع ركذلا تاقلح]

 ندع يلاهأ نم دمحم ديعسلا سابع دومحم بلاطلا نم انءاج |[ ١٠١5 'سب

 : يلاتلا لاؤسلا

 ظفل ديدرتب رجفلاو ءاشعلا يتالص دعب اوموقي نأ ةيلذاشلا ناوخالا داتعا
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 دحأ ىلع لدي ريخألا مسالا اذه لهف «ه١1 وه رخآ ًاظفل نوددري مث (هللا»

 . "”؟هللا ءامسأ

 رمأ بلقلا نم ةئشان تناك اذإ ركذلا يف ىلاعت «هللا» ةملك ركذ [':*-خل
 اذهف ةيفوصلا فئاوط ضعب ةداع يرجت امك (وه» وأ «0 ةملك ركذ امأ ءنسح

 ةلالجلا ظفل «هللا» ةملكب قطنلا نوعيطتسي ال اوراص ىتح اورثكأ مهنأ ىلإ زمر

 .اوه» ةملكب نوفتكي وأ .ريخآلاو لوألا فرحلاب الإ

 اودهجأ نإف .ًالماك ظفللا ركذيلف ىلاعت هللا ركذ دارأ رم نأ يدنعو

 هتمظع راعشتسا ىلاعت هللا ركذو بللا وهو ىبلقلا ركذلاب اوفتكاو اوتمص
 دادرت ىف سيلو .تالماعملاو تادابعلاو ناسنإلا لامعأ ىف رهظت ىهو :هلالجو
 [؟ .دعرلا] 4 ُثوُُقْل نيم هلأ ركحنب الأ# بلقلا نانئمطا يف لب ظفللا

 [ةبوتلا]

 :لأسي قيزاقزلاب م .ح .أ ديسلا [ ٠١١ "لس
 تفرعو .ةيسنجلا ةايحلا تملعت دقو يرمع نم ةرشع ةنماثلا يف بلاط انأ

 عيطتسأ ال ينكلو بوتأ نأ نآلا ديرأو .ءوسلا ءاقدصأ قيرط نع مارحلا قيرط
 قيرط ةفرعم ديرأ ىنإو .ةصاخ بيلاسأ لامعتساب الإ ءاسنلا نع داعتبالا

 ْ .©"؟هب تعقو امم صالخلا

 ةءابلا مكتم عاطتسا نم «بابشلا رشعم ايه :ِككو يبنلا لاق دقل [20:ج
 فيلاكت اهانعم ةءابلاو ' ”«ءاجو هل هنإف .موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو .«جوزتيلف
 اميكح اداشرإ بابشلا دشري ِةْلَو يبنلا نأ اذه نسم ىرنو .هتنؤمو جاوزلا

 «مارحلا نع اهفكو اهتنايصو سفنلا نيصحت هيف نوكي يذلا جاوزلا ىلإ ةوعدلاب

 يوقي موصلا نأل كلذو .ءموصي نأب جاوزلا فيلاكت عيطتسي ال نم ىصوأو

 وعدن اننإو ءاهتاوهش الو اهئاوهأ عم ريست ال سفنلا لعجيف «ةميزعلاو ةدارإلا

 )١( ص ,م9575١ ةيلوي  ه1785١ لوألا عيبر ءالع .«18١س .«مالسإلا ءاول» 450.

 ( 2ص ما ةينوي  ه١ا/ا/ ةذعقلا وذ عا ١١2س ءامالسإلا ءاول» ١84 «١19.

 مقر «ةءابلا مكنم عاطتسا سس باب ,حاكنلا باتك ««يراخبلا حيحصاا وف )600560(.
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 امإو ءجوزتت نأ امإ :نيرمأ دحأ كلسا هل لوقنف هِي لوسرلا ةياعدب لئاسلا

 تاوهشلا ىلإ عافدنالا ناك امو ,ءتاوهشلا نع اهعمق ىلع كسفن ضورت نأ

 . تامرحملل ًارربم قسفلا دوعت ناك الو ءاهباكترال ًارربم

 [حوصنلا ةبوتلا]

 رهزألاب بلاط ةربص يلع ىفطصم ليعامسإ ديسلا نم انءاج [ 1١١ 'لس
 :'''يلاتلا لاؤسلا اجأ زكرم شوتمهرب - فيرشلا

 ىبنلا لاق :هصن اذه ثيدح سلاجملا ةهزن باتك ىف ةبوتلا باب ىف درو

 :لاق مث هيلع هلل بات ةنسب هتوم لبق بات نم» :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 رهشلا نإ :لاق مث .هيلع هللا بات رهشب هتوم لبق بات نم ؛ةريثكل ةنسلا نإ

 ىلإ ءريثكل ةعمجلا نإ :لاق مث .هيلع هللا بات ةعمجب هتوم لبق بات نمو .ريثكل
 .؟حيحص ثيدحلا اذه لهف 2""هيلع هللا بات رغرغي نأ لبق بات نم :لاق نأ

 بنذلا نع عالقإلا اهساسأو «ىلاعت هللا اهلبقي حوصنلا ةبوتلا امن
 العف هيلإ دوعي الأو «هيلإ دوعي الأ ىلع دكؤملا مزعلاو

 هللا نأل ء«توملا هرضحي ام دنع نوكت الو ءاهلبق ام بجت حوصنلا ةبوتلاف

 ُمُهَدَحَأ َرَصَح اَدِإ ِهَّهَح ٍتاَنيتلا َنْوُلَمْعَي تل ُةَبوَتلَا ِتَسْنَلَو# .لوقي ىلاعت
 .[18 :ءاسنلا] «َّنَكْلأ تيت ْفِإ َلاَم ٌتّوَمْلَ

 هلإب رقأ ام دنع نوعرف لوق لاك الإو ةردق نع نوكت نأ دب ال ةبوتلاف

 .ثيدحلا رسفي اذه ىلعو .ًالوبقم ةرغرغلا دنع ىسوم

 [يصاعملا نم حوصنلا ةبوتلا]

 رايدلا جراخ ىلإ رفاسو ينرجهو لجر نم ةجوزتم ةديس انأ [ :١٠ لس

 «يفرش ىلع ظفاحأ نأ ةدملا هذه لاوط تعطتسا دقو .فصنو ماع ذنم ةيرصملا

 هراد يف هب يقتلأ تحبصأو انناريج نم باش عم تللز ةريخآلا مايالا يف نكلو

 .2ةا/ ع: 5ص ءما64 ةيلوي - ه6 لوألا عيبر الع .18س ,كمالسإلا ءاول» 250(

 5١5/5 (دمحأ مامإلا دنسم»و )٠١777(. مقر «لامعلا زنك» (؟)
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 بتك نأ دعب ًاصوصخ يريمض اظقيت دقو .ةئيطخلا هعم بكترأو ءًاراركتو ًارارم
 ريفكتلا ىلإ ليبسلا وه امو ؟يتبوت هللا لبقي لهف .ًابيرق دوعيس هنأ يجوز ىلإ
 نأ وجرأ ؟اهتبكترا ىتح يناوهتساو ناطيشلا يناوغأ يتلا ةركنملا يتميرج نع

 يتلا حوصنلا ةبوتلا بابل حتفو ءيردصل ءافش اذه يلاؤس ىلع مكدر يف نوكي
 .''”؟اهيلع ةممصم انأ

 ةديدكلا رصم (ل.ع.س) ةبذعلا 5

 ةبوت اوبات نإ هدابع سم ةبوتلا لبقي هللاو ؛مثإلا لك ةمثآ كنإ [0-ج
 .قالطلا يبلطت نأ هتبيغ نم تررضت دقو .كيلع بجاولا لاكو احوصن

 يعلقت نأ كيلعو .اهيرركتو ءاهيئرمتستو «ةشحافلا يبكترت نأ لدب يجوزتتو
 هللا دح كيلع ٌّقحل دفني عرشلا نأ ولو «يدوعت الأ يمزتعتو «بنذلا اذه نع

 . يبوتت نأ الإ قبي ملف

 [اهرخأو حوصنلا ةبوتلا ةقيفح

 امف .بات مث ىنز ىرخأ ارو بات مل ينو ؛وزت ريغ لجو [ 20251
 .'"'”؟ةصلاخ ةبوت بوتيل حصنُي مبو ؛هيلع مكحلا

 ةيقرش ايهه»  ةودحلا ءديحس محتلا دبع 5

 فرتعي يتلا يهو .«حوصنلا ةبوتلاب بونذلا رفغي ىلاعت هللا دإأ ١ جل

 ىلع لدي ىنزلا ىلإ هتدوعو ءاهدعب سم هيلإ دوعي الو هيلع مدنيو «بنذلاب اهيف
 ءاحوصن ةبوت سكت مل اهنآل .ةلوبقم ريغ ىلوألا هتبوتف ءاحوصن ةبوت بتي مل هنأ

 الأب عوقولا مدعل بابسألا ذختيلو ًاحوصن ةبوت كلذ دعب نم بوتي نأ هيلعو

 .ًاجوزتم نكي مل دإ جا وزتي نأو .ةشحافلاب هيرغت يتلا نكامألا ئشعي

 [ةيلمعلا ةقداصلا ةبوتلا]

 نع اديعب ةيصعملا يعاد ناسنإلا عدي نآل ةليسولا يه اما ١١؟ "لس

 - 5ال4ص .ما104 ربمتبس - ه١ ةيناثلا ىدامج ء٠١٠ع 5س .«مالسإلا ءاول» )١(
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 .'0؟ةيلمعو ةقداص ةبوتلا نوكت ىتح سانلا نيعأ

 يه هللا قيفوت دعب حوصنلا ةبوتلا ىلإ ةيداهلا ةليسولا اناغ 18

 .اهبكترا ىتلا بونذلاب رعشي نأ :ًالوأ

 ةيناث اهيف عقي الأ ةدكؤم ةمزع مزتعي ًاينا
 موقي نأو «باكترالا هل لهست يتلا ناظملاو باحصألا بنجتي نأ :ًاثلا

 .عقو ام ىلع مدنلا رعشتسي و ( هسفن بقاري نأو «تاعاطلا لكب

 .ىلاعت هللا ةباقرب سحي نأو ًاعبار

 نأ قبس ىتلا ةيصعملا لذب ًاسحم اهبحاص نوكي ةلكاشلا هذه ىلع ةبوت نإو 22٠

 ةعاط نم ريخ ةلذم ةبوت» ةيفوصلا ضعب لاق دقو «هللا ىلإ هبرقت .ءاهبكترا

 .(«ةلدم

 [حوصنلا ةبوتلاو رافغتسالا]

 ءاقدصأ ترز نأ يل عقو دقف ةماقتسا نم هيلع تنك ام مغر [ ١٠١ 'لس

 تعفو مهئارغإبو ءجورخلا نيبو ينيب ليحو .تاطقاس عم ءوس يف اوناكف ءءوس

 بنذلا اذه ريفكت ةقيرط امف ءدشأ هللا نم يفوخو ديدش كلذل يملأو . مثالا يف
 ."'؟ينقرؤي يذلا ميظعلا ففإ - : .

 (ةيردنكسإلا) ب.ط 6

 ام ىلع مدنت نأب حوصنلا ةبوتلا عم رافغتسالا ةرثك وه كلذ ريفكت | 0

 تدقع نإف .ءوسلا لهأ سلاجم ىشغت الأو «لعفلاب دوعت الو دوعت الأ مزتعتو ءعقو

 . كتائيطخ كب تطاحأ دق تنأف الإو .كل هللا رفغي نأ ىجري كلذ ىلع مزعلا

 [ءايلوألا تامارك]

  ةرهاقلا بادآب بلاط  ةفيلخ باهولا دبع ثراولا دبع ديسلا [ ١١ "لس

 :لأسي

 )١( س ,ا«مالسإلا ءاول»  25١ص م11 سرام ه7 ةجحلا وذ عا 51٠١

 ص م51 ربمسيد  ه1817١ ناضمر عا 27572 س .امالسإلا ءاول» عه 17١
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 .ةصاخ .ر نيسحلا تاماركو ةماع ءايلوألا تامارك ىف داقتعالا له

 يف ثدحت ىتلا تاداعلا ىف نيدلا يأر امو ؟فينحلا ىمالسإلا نيدلا اهرقي

 يف ثدحت ىتلا ةيلاحلا ركذلا تاقلح ىف نيدلا يأر امو ؟ةماع دلاوملا
 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مايأ ةدوجوم تناك تاقلحلا هذه لهو ؟دلاوملا

 .'"”؟ 3. ةباحصلا مايأو

 ءاهراكنإ بجوي الو تاماركلاب داميإلا مالسإلا بجوي ال [002:خغ

 اذإو .قدصي الأ نم لح يف وهف ّري مل سمو ءاهقدصيلف يلول ةمارك ىأر سو
 يراجمو تاداعلا نأ ىلع ةلالد نوكي كلذ لدإف تامارك سانلا ضعبل نأ تبث

 ال ءايلوألا تامارك لأ ملعي نأ بجيو .بويغلا مالع اهيلع رطيسي ةعيبطلا

 تاماركلاو .هقدص مدع ىلع ليلد كلذف هسفنل صخش اهاعدا اذإو .ءاهب ىدحتي

 .ءايقتألا قوف لزانم ىلإ مهعفرت ال سانلا ضعب يديأ ىلع يرجت يتلا

 تاداعلاو .ةناعتسالا نوبلطي ركلو ةماركلا دوبلطي ال نويقيقحلا نويفوصلاو
 نأ ريغ نم ةجضلا ثادحإ درجمل لمي هللا ركذب حايصلاب دلاوملا يف يرجت يتلا

 هلل يقيقحلا ركذلاو .لوبطلا قدك ءافوج تاوصأ يه ركذلا اذهب مهبولق رمعت

 .هناحبس هركذب بلقلا نارمعل ةباجإ نوكي نأ دب ال

 ءيلاعلا توصلاب نوكي نأ مزلي الو .رهجلا لدب تافخإلاب نوكي دقو

 ودعلا باهرالو .نيديعلا تاريبكت يف الإ هللا ركذب رهجلاب بلاطي مل مالسالاو
 .لاتقلا ىف
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 ثلاثلا لصقلا

 تادابعلا ىواتف
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 [هطورشو ءاهقفلا داهتجا]

 ام قارعلا - ةيمطافلا ىنيبسلا يداه دمحم ديسلا نم انءاج | ١7 "لس

 ىدصتي نميف اهرفاوت بجي قلطملا دهتجملل ًاطورش مالساإلا ةمئأ عضو
 لهف .ءطورشلا هذهل اقبط دهتجملا اذه ديلقت زوجي ةلاحلا هذه يفو .ثحبلا اذهل

 ضعبلا نود ضعبلا هيف رفاوتي مأ .طورشلا هذهل يرصعلا دهتجملا عضخي
 اقبط احوتفم داهتجالا باب لظيو هديلقت زوجي له ةلاحلا هذه ىفو ؟رخآلا

 .©0؟نيضاملا ةمئألا داهتجا ىلع دامتعالاب ىفتكي مأ «ةنيعم طورشل

 بابل ًاحتف نكي مل ثوحبلا عمجم هرقأ امو هيلإ انوعد ام دإ ['0'خل
 نمل حوتفم داهتجالا باب» :صنلا ناك كلذلو .هحتفل رارقإ وه لب .قلغم

 . (هطورش ىفوتسا

 نم صوصنت ةمث تماد ام هب ذخألا ىف فرسن الأ بجوي طايتحالا نكلو

 .ًايعامج داهتجالا نوكي نأ عمجملا بجوأو انلكاشم لحت ءاهقفلا لاوقأ

 نيدهتجملا ةبترم ىلإ مهعافترا اوعدا .يذلا اندجو اننأل طايتحالا اذه ناكو

 ال ابر ةملك نأ ءاعداب ابرلا اولحأ ءالؤه ضعب نأ ملعت ملأ .هللا مّرح ام اولحأ

 .كونبلا دئاوف لمشت

 نيدهتجملا بهاذملا باحصأو نيعباتلاو ةباحصلا ناميإ اندنع ناك ولو

 .ثوحبلا عمجم ىلع مكباتك ليحنو .طايتحالا كلذ انطتحا ام

 )١( ص م14 ةينوي -اه85١١ رفص .«1ع .18١2س «امالسإلا ءاول» 7/87.
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 [ةيهقفلا بهاذملا نيب فالتخالا]

 .تيوكلا - كينش فيطللا دبع نم لاؤسلا اذه

 : ىلاتلا لاؤسلا هيجوتب ىل اوحمست نأ وجرأ [ +١ لس

 يف ةصاخو ريشتسي نأ نيملسملا مكاح رمأ هللا نأ مكتليضف نوملعت

 لكاش امو ةينفلا عيراشملا ةماقإو اهوحنو بورحلا لثم ةيعرشلا ماكحألا ريغ

 .كلذ

 مكاح قح يف اميس بودنم مأ ضرف مكح وه مكاحلل هللا رمأ لهف

 .؟86ِ لوسرلا دعب نيملسملا

 دشرأ امو ةنسلا وأ باتكلا نم ليلدلا ركذ عم ةحضاولا ةباجالا وجرأ

 .2"”باوثلا ريخ مكبيثي هللاو سايقو عامجإ نم هيلإ

 بهذم لك باحصأ نأ بهاذملا فالتخال ةبسنلاب ءاهقفلا ررتي أ 0١ج

 .«باوصلا لمتحي أطخ انريغ بهذمو .أطخلا لمتحي باوص انبهذم» :نولوقي

 رم .لاق ٍةقَق يبنلاو .باوصلا هيفو أطخلا هيف بهذم لكف كلذ ىلعو

 .''”(دحاو رجأ هلف أطخأف دهتجا نمو «نارجأ هلف باصأف دهتجا

 [فالتخالا نم ملسملا فقوم]

 ءارآلا برقأ عبتي فالخلا رمتسا نإ) :لاؤس باوج يف متلق [ ١٠6 "لس

 ."7”؟كلذ حيضوت وجرأف «هللا باتك ىلإ

 صوصنملاف .ءاهقفلا نيب لئاسملا نم ةلأسم يف فالتخالا دنع +
 نوكي ام عبتي هنإف ةنسلا نوفرعيو «لارقلا نومهفي يذلا رم ناك اذإ صخشلا نأ

 نم ماكحالا جارختسال ةيلهأ هدنع نكي مل نإو .هريدقت يف امهيلإ برقأ

 نم دوكي اهيقف لأسي هنإف ءامهبرقأ ىلع فّرعتلا ىلع ةردق الو .ةنسلاو باتكلا

 .598ص ,م19015 ةينوي ه487١١ رفص ءاع .١٠١رس .«مالسإلا ءاول» )١(

 (7887) مقر «مكاحلا رجأ باب .ماصتعالا باتك «يراخبلا حيحص)» (؟)

 .0 4١ ص ,م19577 سطسغأ  ه87١ يناثلا عيبر .8ع .17س ء«مالسإلا ءاول» ()
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 اذإ كلذو ءهل ميقتسي ءارآلا يأ عبتيو هللا هرختسي دجي مل نإف «حيجرتلا لهأ

 .هعبتا الإو ثيدح وأ نآرق نم حضاو صن دجوي مل

 [ماكحألل مكاحلا ينبت]

 نم ؛(يفطل) كينش دمحم ميهاربإ فيطللا دبع ديسلا نم [ :1١ "لس
 . '”ندرألاب . ةيليقلق

 مكاحل قحي لهف .ةدحاولا ةلأسملا يف فلتختو ةيعرشلا ماكحألا ددعتت امدنع)

 هاطعأ لهف ءًاعرش كلذ هل قحي ناك اذإو ؟ال وأ اهنم مكح يأ ىنبتي نأ نيملسملا

 مكحلاب لمعيلو ,نيدهتجملا نيب فالخلا عفريل ءامكاح هتفصب قحلا اذه عرشلا

 ىلع مكحل حيجرتلا باب نم ينبتلا قح هاطعأ مأ ,نيفلتخملا عيمج هلّبِق نم ىنبتملا
 ىنبتي نأ عرشلا هاطعأ لهف .فالخلا عفرل وأ حيجرتلا باب نم كلذ ناك ءاوسو ؟رخآ

 ال» . دلل لوسرلا لوق عمو .هئطخو هسكعب لوقت ةيرثكأ يأر دوجو عم «ةيلقألا يأر
 .'"”(؟«مظعألا داوسلاب مكيلعف ًافالتخا متيأر اذإف ,ةلالض ىلع يتمأ عمتجت

 بهاذملا نم راتخي نأ هل مكاحلا نأ ةيهقفلا تاررقملا نم [: خل
 ذفنملا ءملسملا مكاحلا مكح نإ :اولاقو .رصعلا لاوحأ عم قفتي ام ةقحلا

 .هوعبتي نأ بهاذملا باحصأ لك ىلع بجيو «فالخلا عفري «عرشلا ماكحأل

 [ةيهقفلا بهاذملا باحصأب فيرعتلا]

 ةسردملاب سردملا ءرونلا وبأ ليلخ نسح ديسلا نم يتآلا لاّؤسلا انءاج

 :نادوسلا .رمادلاب ةيلوألا ةيلامشلا

 مهل ةيديزلا لهو ؟اهب لومعملا ةيمالساإلا بهاذملا ددع مك [ ١١١ 'لس
 هر 7 78 . ١
 . ؟نونكسي نياو ؟هسسؤم وه نمو ؟صاخ بهذم

 نم ةيليقلقو ١1١ ص «م9577١ رياربف -ه787١ لاوش «”ع .7١س «.«مالسإلا ءاول» )١(

 . طابترالا كف .نيح ىلإ م449١ ةنس دعب ندرألا ىلإ تمض «نيطسلف

 ال هللا نإ» ظفلب (50) مقر «ةعامجلا موزل باب .«ىتفلا باتك .«يذمرتلا ىنئنس» (6)

 ذش ذش سمو «ةعامجلا عم هللا ديو «ةلالض ىلع ِةِلَك دمحم ةمأ لاق وأ يتمأ عمجي

 ارانلا يف ذش ذش» سم ةدايز نودب حيحص وهو ؛رانلا ىلإ
 .الا/ثلص .م19357 ربمسيد  ه1787١ نابعش ء١؟ع .16س ««مالسإلا ءاول» (*)
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 .ةعبرألا بهاذملا ةعبس نآلا اهب لومعملا بهاذملا [:0خ
 .(ىكلاملا بهذملاو» (ه٠3١) ةنس ىفوتملا .«ةفينح وبأ همامإو .«ىفنحلا)»

 همامإو .«ىعفاشلا بهذملاو» (ه1/9١) ةنس ىفوتملا ءسنأ س كلام همامإو

 همامإو .«ىلبنحلا بهذملا»و .(ه5١7) ةنس ىفوتملا ىعفاشلا سيردإ س دمحم

 نب هللا دبع مهمامإو .«ةيضابإلاو» .(ه551) ةنس ىفوتملا لبنح نب دمحأ

 نيلدتعملا جراوخلا نم هنإ :مهريغ لوقيو .يعبات هنإ .هنع نولوقيو ٠ ضابأ
 ةنس ىفوتملا ءرقابلا دمحم سب قداصلا رفعج هللا دبع وبأ مهمامإو «ةيرفعجلاو»

 ةنس ىفوتملا .نيدباعلا نيز يلع سب ديز مهمامإو .«ةيديزلاو» .(ه154١)

 بهذملاو .هضرأ ىف هللا ةنج .رومعملا سيلاب نآلا ةيديزلا رثكأو .(ه0١١)

 ىلإ هيف حوتفم داهتجالا بابو .ةعبرألا ةمئألا ىلإ بهاذملا برقأ يديزلا
 نأ عمو مهدنع اهب ذوخأم ةنسلا لهأ دنع اهب فرتعملا ةنسلا بتك لكو .دآلا

 ركب يبأ .شيخيشلا ةمامإب فرتعي ناك دقف «ةعيشلا ةمثأ سم ناك ديو ًاديز مامإلا

 ٌرقيو .ىروشلا لهأ نيب نم مامإلا راتخي نأ ةمامإلا يلوت يف طرتشيو ءرمعو

 نوعدي نيذلاو ءىروشلا لهأ هراتخا اذإ ءيولع ريغ ناك ولو ءلوضفملا ةمامإ

 نوجراخ .هيلع نورتفم ءهروص سم ةروص يأب دادبتسالا رقي بهذملا اذه نأ
 نم بهذملا دوعبتي نيذلا لاك دقو ..دنيَو ديز مامإلا اهررق امك هئدابم ىلع

 ةطمارقلا براحي لاك مهتمنأ نم («يداهلا» نإ ىتح .داهجلل لسومدقتي هتيرذ

 .داهجلا يف مكلوأ ينإ» .هشيجل لاقو «هناكم نم دوسألا رجحلا اوعزتنا يذلا

 لاومأ اوربتعاو ءاودهاجي مل فلخ هدعب نم فلخ .كلو ««ةمينغلا يف مكرخآو

 .اهوذخأ ةمينغ بعشلا

 [كلام مامإلا ةناكم]

 (500) نع ةباجإلا عطتسي مل كلام مامإلا نأ حيحص له [ 17” "لس

 ىف ببسلا امو ؟بهذملا بحاص وهو اذه فيكو .ةفرعملا مدعل رثكأ وأ لاؤس

 اورشني مل ةيرهاظلاو (دواد وبأ)و يثيللا مامإلاو يعازوألاك ىرخألا بمهاذملا نأ

 مه له وأ ؟ال مأ قح ىلع مه له ؟ركذي رثأ مهل قبي ملو ةعبرألا بماذملا

 .؟فاعض

 مامالا نيعللا سيلبإ لأس لهو ؟كلام مامالا ذيملت يعفاشلا مامالا له
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 . "”؟هيلع باوجلاو نذإ لاؤسلا وه امو ؟هباجأ مامإلاو يعفاشلا

 الو «ىوتفلا يف عروتي ًايقت ًاصلخم ًاهيقف كلام مامإلا ناك [::خل

 نمع اوملعاف نيد اذه نإ لوقيو ءهيف كش ال قحلا هنأ دقتعا ام الإ لوقي

 تناك اذإو «باجأ ةحضاو ةرين اهيف ىتفتسي يتلا ةلأسملا تناك اذإف «هنوذخأت

 نم كلذ صقني الو .قحلاب امصتعم «يردأ ال١ لاق هدنع لامتحا عضوم

 نودتقي هللا نيد ىلع دومجهتيو «ملع ريغب نوتفي نيذلا تيلو ءهيلعي لب ءهردق

 .نينس عست نم برقي ام هسرد مزال «هذيملت ىعفاشلا مامإلاو

 [رشع انثالا ةمئألا]

 مهنم لهو ؟رشع انثالا ةمئألا مه نمو ؟ةعيشلا بهذم وه ام [ *١١ 'لس

 ةعيشلا بهذم ىقنتعم نم امهنأ كلذ ىنعم لهو ؟رقابلا دمحمو قداصلا رفعج

 ."”ةعامجلاو ةنسلا لهأ يأر ًامامت قفاوت امهءارآ ىرن اننأ عم

 نادوس  وفلذ سابع ريقف 5

 بيترتلا ىلع مه رشع انثالا ةمئألا [ جل

 نيز يلع مث ءنيسحلا مث ءنسحلا هنبا مث ءبلاط يبأ نب يلع

 وهف .دعب دعي ملو ىأر نم ّرسب هيبأ راد ىف ابادرس لخد هنأ نودقتعيو ءرشع

 . رظتنملا يدهملا مهدنع

 هيفو ءةنسلا لهأ عم قفتم ريثك هيف هقفلا ةيحان نم ةيرشع انثالا بهذمو

 .ةفلاخملا نم رثكأ ةقفاوملاو «مهفلاخي ام

 .507ص (2م19571/ ةينوي  ه1817١ لوألا عيبر ءالع ء5”١2س ء«مالسإلا ءاول» )١(

 .١١5١ص م6 ويام ه6 مرحم .غ60ع .9١س ,«مالسإلا ءاول» مف
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 [ضابأ نب هنلا دبع عابتأ ةيضايإلا]

 عابتأ نمو «جراوخلا ىلإ عجري لهو .يضاباإلا بهذملا وه ام [ :١ 'لس
 نويحي ءاملع مهل لهو ؟ةيضايإ ةرباربلا لهو ؟نونطقي نيأو .نآلا بهذملا اذه

 بهذملا اذه نيب فاالتخالا هجوأ يه امو ؟ هيقنتعم نيب هناكرأ نومعديو مهبهذم

 نيب فالخ مهمالسإ ةحص يف لهو ؟ماكحألاو ةديقعلا يف ةعبرألا بهاذملاو

 بهاذملا دحأ ىلع وأ مهبهذم ىلع اولص اذإ مهفلخ ةالصلا مكح امو ؟ءاملعلا

 دجاسم يف ةمئأ نولمعي مهنم ًاريثك نأل ةلأسملا هذه حاضيإ وجرن
 ('”ةهجلا هذه ىف ةيكلاملا

 ايبيلب ةيمالسإلا ةعماطلاب بلاط  ماكرك دج دمخ ه5

 قرفلاو مالكلا ءاملعو .ءضابأ رب هللا دبع عابتأ ةيضابإلا + ١

 نوحيبتسي الو .ةمعن رافك مهنإ مهيف دولوقي ام ىصقأو .رفكلاب مهيفلاخم

 هنأ :لولوقيو .جراوخلا نسم هنإ *نولوقي ال هيهاذمل نوعياتلاو هباحصاو

 هذه ريخ سابع سس هللا ديعك ةباحصلا رابك ىلع ههشفو هملع ىقلت .نيعباتلا نم

0-4 0 

 . نيو ةمالا

 مهتديقع يف مهو ةيبرغلا ءارحصلا يف تاحاولا ضعبو رابجنز يف هعابتأو

 هللا مرك بلاط يبأ رب يلع مهيف لاق دقلو مهريفكت حصي ال جراوخلاو

 لطابلا بلط سك هأطخأف قحلا بلط نم سيلف .يدعب رص مهولتاقت ال :ههجو
 .هباصأف

 دقو ةميق ءارآ هيفو .ةنسلاو باتكلا نم هتلدأ دمتسي ديج هّقف ةيضابإللو

 ثاريم ىف #١845 ةنسل الا/ مقر ثاريملا لوناق ةعيشلا نمو هنم سبتفا

 )١( س .'مالسإلا ءاول»  6.5١”8ا/ص م1151 ويام  ه851١11١ رغص ء.ا1غ - 784
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 .نيجوزلا دحأ ىلع درلا نعو ةبارقلا لك نع هرخأ يذلا ةقاتعلا ىلوم

 يف مهنم ةمئأ نييعت يف ةضاضغ يأ ىرن الو «ةرورضلا نيدلا نم ملع ام

 .ةيمالسإلا فئاوطلا نيب بيرقت هنأل ءًانسح ًارمأ كلذ ناك امبرو ءدجاسملا

 .مهلئابقو مهبوعش نيب ةقرفلا لازأو

 |نيعم بهذمب يماعلا مارتلا]

 :لأسي  ةرهاقلاب - برعلا زع نيمأ ذاتسألا | ٠١ "لس

 .''"؟ةعبرألا بهاذملا نم بهذم ملسملل نوكي نأ نيعتي له

 نيذلا ةصاخلا نم ناك نإ نمؤملا نأ ًاهقف هيلع صوصنمل | ةددطل

 ملع ىلع ناك نأب ةيهقفلا اهرداصم نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا نوعيطتسي

 لصو ام فرعيو طابنتسالا قرطو «ةيبرعلا ةغللاو ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلاب

 ذخأي نأ هيلع لب بهذمب ديقتي الأ هيلع نإف «ةلمجلا ىف هقفلا ءاملع هيلإ

 ةفرعم ريغ نم مهءارآ اوذخأي نأ نع سانلا ةعبرألا ةمئألا ىهن دقو .ليلدلاب

 «نولأسيو ةربخلاو ملعلا لهأ نم لجر ىلإ نوئيجي مهنإف ةماعلا امأ .مهليلد

 .هيتفم بهذم وه ىماعلا بهذم نأ ىلع ةيفنحلا ءاهقف صنيو

 [بهاذملا نيب قيفلتلا]

 ديقتلا نود ةعبرألا ةمئألا بهاذم عيمجب لمعلا حصي له [ 1١7 "لس

 .؟بابسألا امف ,مهنم دحاوب ديقتأ نأ يرورضلا نم ناك نإو «هنيعب مامإب
 امك ؛مئارجلا دح ىلإ لكاشم ريثت ام ًاريثك بهاذملا هذه نأ ىرأ يننإو

 ."'”هبهذمل بصعتي لكو مهريغو ةيعفاشلا نيب ةيمالسالا دالبلا ضعب يف ثدحي

 غلبي ناك اذإ الإ ةعبرألا بهاذملا نم راتخي نأ دحأل سيل ١ جل

 .ل١٠١ص ,ما64 رياني - ه1 بجر «١١ع .١١س .«مالسإلا ءاولا» 20(

 "09ص ما65 ليربإ - ه6 ةجحلا وذ .غ؟ع .9١س ,امالسإلا ءاول» 20
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 ةنسلاو نآرقلاب ًاملاع نوكي نأب :ةوقلا ىف اهبتارمو ةلدألا فرعتو داهتجالا ةبترم

 ناك نإف ءقحلا بلط ىف ًاصلخم نوكي نأو ءسايقلا هجوأو ةيبرعلا ةغللاو
 دنع قيفلتلا نم عنام الف .كلذ لعفي مل نإو ءبهاذملا نم راتخي نأ هلف كلذك

 نوكي ام ال ةيقيقحلا ةحلصملا هيف ام هقيفلت ىف راتخي نأ طرشبو ءءاملعلا ضعب

 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هللاو .ىوهلل ًاقفاوم

 ناك نإو .ةعبرألا بمهاذملا دحأ عابتا ءلسملا ىلع بجي له [157 .س

 .©7؟هعبتي يذلا بهذملا ىلع نوكي يكل اهعبتي يتلا قرطلا يه امف ًابجاو كلذ
 ةيلهقد - مينغ ديسلا دما 5

 ال ماد امو ءهيتفتسي يذلا هيتفم بهذم وه دلقملا بهذم [خل

 ةعبرألا بهاذملا سم دحاوب ديقتي الو ديلقتلا الإ هل سيلف داهتجالا عيطتسي

 [ةدابعلا ةيقح]

 هلمع نم هغارف تاقوأ عيمج يف ناسنالا دبعتي نأ لضفألا له [ ١١58 "لس

 يذلا ملعلا نع ثحبلا يف يقابلا ءزجلا لغتسيو هتقو نم ءزج يف هللا دبعي وأ

 . "”؟ًارصب هيف دادزيو بطلاو ةسدنهلاك هيف صصخت

 ةرهاقلاب ةسدنهلا ةيلك - يرنشلا ديسلا ديحس هك

 لمع لك نإ لب .طقف دجاسملا يف عاطقنالا يه ةدابعلا تسيل 5 ١

 وهف سانلا عفنيل ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبا المع يدؤي نمف «ةقدص هيف دبعلل

 لمع لك اذكهو «ةدابع ىف وهف ةمألل ًايئافك ًابجاو يدؤيل هسفن أيه نمو «ةدابع
 .ةدابع نوكي عفان لمعل بابسألا ذخأ هيف وأ «عفان

 ًاقلعم نوكي نأ ةليضفلا نمو «.هللا دبعي نأ سمؤملا ىلع بجي كلذ ىلعو

 .هلمع لك اهوحنو ةالصلا لعجي ال نكلو ءامئاد ةدابعلاب اقلعم يأ .دجسملاب

 .2 78ص م1111 ةيلوي ه7 يناثلا عيب ر قع 25١ س ,امالسإلا ءاولا 20030

 3 ه١9ص م1511 سطسغأ - ه7 ىلوألا ىدامج عا 5١ س ,كمالسإلا ءاولا» )0

 0١.
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 هل ناك اذإف .ههجو الإ ديري ال ىلاعت هلل ًاصلخم سانلا عفني امب موقي نأ هيلع لب

 ىهتناو «هللا ةاضرم ءاغتبا لمكألا هجولا ىلع هيدؤيو سانلا هب عفني مظنم لمع

 ءاهوحنو ةالصلل هغارف نم رطشب هجتي لأ لضفألا نإف «بيترلا هتقو ىف هنم

 . ًاضيأ ةدابع كلذو «هتيوقتو عفانلا لمعلل دادعتسالاب هسفن ةئيهتل رخآلا رطشلابو

 [نوباصلاب طلتخملا ءاملا]

 ؟ةالصلا لطبي هب نيديلاو هجولا لسغو نوباصلاب ءوضولا له [ ١ + "لس

”؟مامحتسالاب يفتكي مأ ًاضوتي لهف مامحتسالل لخدو ًائضوتم ناسنالا ناك اذإو
"'. 

 ايبيل ولاج دما نمحرلا دبع ه5

 هب نيديلاو هجولا لسغب «نوباصلا عم ءاملاب ءوضولا لطبي ال 4" ١
 ريغ نم اهيف ةغلابملا ىلإ يدؤي ام لكو «ةفاظنلل ءوضولاو «ةفاظنلل كلذ نأل

 .ةالصلا لطبي الو ءءوضولا لطبي ال فارسإ

 ءاضعأ لك لسغ ىلع لمتشا دق ماد ام ءوضولا .ع ينغي مامحتسالاو

 يعفاشلا دنعو .هباحصأو ةفينح يبأ دنع ءوضولا ةين ىلإ ةجاح الو ءوضولا

 ةدابع ءوضولا نأ ىف امهفالتخا ىلع ىنبم كلذو .ءءوضولا ةين نم دب ال

 وبأو «يعفاشلا ذخأ كلذبو ةين ىلإ جاتحي لقتسم لمع يهف ءاهتاذل ةدوصقم

 سيلف ءاهل ةليسو ءوضولاو «ةالصلا يه ةدوصقملا ةدابعلا نأ ىري ةفينح

 .ةين ىلإ جاتحي الف ةفاظن وه لب «هتاذل ًادوصقم

 [لوبلا ةساجن ةلدأ]

 ينيبرشلا ديمحلا دبع دومحم .ديسلا نم لاؤسلا انءاجو | ١ "لس

 .لوبلا ةساجن ىلع ةرهطملا ةنسلا وأ ميركلا باتكلا نم ليلد كانه له
 ."”؟ركشلا صلاخ مكتليضفلو

 ترفاضتو «ناسنإلا لوب ةساجن ىلع نيملسملا عامجإ دقعنا ١ ١

 اهنم ثيداحألا كلذب

 ."548 0 17ص ,مما6 ربمسيد مها لاوش ءكعا 275 4س .؛مالسإلا ءاول» 2(

 ل" ص م11 ربمفوت - ه1” بجر 2ء١1ع .ا١الس .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 (هنم ربقلا باذع ةماع دإف لوبلا رم اوهزنتسا» :ِةنعَي ىبنلا لوق أ | (00
530 

 . "عهب اضوتي الف دكارلا يف مكدحأ لاب اذإ» .ٍدِعَع يبنلا لوق ان مقرا : 075 1 ع 0 ا ا

 رمأف .دجسملا يف لاب ايبارعأ نأ قرط ةدعب يراخبلا هاور ام اهنمو - ج
 هيه اة( - . 0 0 ا . هنوضص .

 . لوبلا ةساجن بلغيل .ريثكنا ءاملاب ةنوب لاكم رمغب قي يبنلا

 [يبصلا لوب]

 : لأست - ةيقرش .دامح وبأ - نامثع مأ ةديسلاو [ ٠١ لس

 ءادأ دنعو .يسبالم ىلع لوبي هعضرأ املكو روهش ةرشع هنس لفط يل

 راشأ دقو «ينمزالي ضرم يدنعو .ةالصلل ةرهاط ىرخأب يسبالم لدبأ ةالصلا

 ال رسي نيدلا :نولوقيو ضرملا دادتشا فوخ سبالملا رييغت مدعب ءابطألا يلع
 . "هللا مكمحر ينودشرأف .رسع

 (27كلاثمأل ةصخر كلام بهذم يفو .رذع ةبحاص تنأف رص اخ

 [لاورسلا يف لوبتلا دعب لوبلا نم ةرطق لوزن]

 يتدارإ نود لاورسلاب ناتنثا وأ ةرطق لوبتلا دعب لزني ًانايحأ [ "٠ لس
 ءوضولا ةحص يف يأرلا ام .يلصأو أضوتأ مث ءضاحرملاب تلز ال انأو هرهطأف

 2070؟ةةالصلاو

 دمع ىبنلا رم" :ظفلب )5١18( مقر .لوبلا اسغ باب .ءوضولا باتك .«يراخبلا حيحصاا )١( '

 نس رتتسي ال لاكف امهدحأ امأف .ريبك ىف نلابذعي امو نابذعيل امهنإ لاقف رسربقب

 .119 7/5” «ريدقلا ضيف»و .(11/8) («ملسم حيحصا) .«هزنتسي ال» ةياور يفو «لوبلا

 وهو (18) مقر .دكارلا ءاملا يف لوبلا ةيهارك باب .ةراهطلا باتك .«يذمرتلا سنس* (0)

 5-5 5 .٠ ف 1 3 1

 ءاخبلا حيحصأاا وف مفر .دجسملا يف لوبلا ىلع ءاسلا بص باب .ءوضولا اباتك ءاير

 ) 0 مثر وع لسع لوجو ناب ءةوراهخ سلاح ميسم حيحص وو )3 ( 511 متر 50 ' : د 2 تان .ةرايل 0 تانك 3 اه * ٠

 75 ص ماك سرام  ها7١ا9/4 لاضمر ١5. ١2. س .(مالسالا ءاول» (:5)
 - 52 3 0 35 ١

 م (

 ةيشاح) ةلازإلا بجت الف الإو ًارداقو ًاركاذ دوكي نأ ةساجنلا لاوزل ةيكلاملا طرتشا (5)

 2( 1/١ ىقوسدلا

 3١". ص .م1934 ويام  ه1188١ فص .5عا.55س .امالسإلا ءاول» (5)

 ا/ا١



 .ةرهاط بايثلاو ًارهاط مسجلا ماد ام ةحيحص ةالصلا ١ اًهلقن 19

 [لوبتلا دعب لوبلا نم للب دوجو]

 نم ديدج للب نوكت ثدحي لوبلا نم يداعلا ءاربتسالا دعب [ 11: لس
 اذامف .رثكأ وأ قئاقد سمخ ةدم تارم ىلع هنم صلختلا ىناعأ ىنلعجي لوبلا
 ."؟ةلاحلا هذه وحن ًاعرش ينمزلي

 ةرهاقلاب لينلاب رفع دومخ لالع 5

 هنإف هنم صلختلا عطتست ملو ءضرمل رهظم كدنع ام ناك نإ [2-خل
 وه امك ءةالص لك تقول ٌوضوتلا سسحيو .هدوجو عم ةالصلا روجت رذع

 [يمدآلا ينم ةراهط]

 :لاق ناطلس وبأب ىسالبلا دمحأ باوتلا دبع ديسلا لأسو | 74 'لس

 هسيالم ىلتع أظفاحمو .ًاراهن اهيدتري يتلا هسبالمب هتجوز عماج لجر
 ىبهذمو ؟ءاملاب تلسغعغ اذإ الإ اهيف ةالصلا مرحت لهف تاساحنلا نم

 . "”ىعفاش
 يو

 ينملا نأل ؛يعفاشلا بهذم ىلع سبالملا هذهب ةالصلا لحت [جع
 .ءارسإلا] # ِرْحَيْلاَو ِرْيلا يف مسلمو مداَء ب اَنَمَرُك ْدَقِلَو# :ىلاعت هلوقل ءهدنع رهاط

 "”ًارهاط يمدآلا ينم نوكي نأ مدآ ينب ميركت سم ناكو ١[

 نأ ودبي هذه انتلأسم يفو .'؟”ًاسباي كرفلابو ًابطر لسغلاب رهطيو سجن ينملا
 1 ينم اهسمي مل لئاسلا بايث

 1816ص م1114 ريبمفون - ه4 نابعش 5ع 2572 س .(«مالسإلا ءاول» 21

 الا/ 8 ص م51 سرام ه6 نابعش ء55عا .ة9س ,«مالسإلا ءاول» ©

 )0507/١( يوونلل "عومجمل ا) ()

 ١957/١ مامهلا نس لامكلل «ريدقلا حتف» (4)

 /ا١



 [بلكلا باعل]

 بلك يبايث سم يقيرط يفو .دجسملا ىلإ اهجوتم تنك [ 7 "لس

 .''"؟ةحيحص ىتالص لهف ؛ةالصلا ىلإ تيضم مث .هموطرخب
 رصن ةنيدم - ةيطع قالصلا دمخ ديسلا 6

 يعفاشلاو ةفينح يبأ :ةثالثلا ةمئألا دنع سجن بلكلا باعل [ 2

 .هدنع ةالصلا حصت اذه ىلعو ءرهاط وه كلام مامإلا دنعو .دمحأو

 [سباللملا ةراهط يف عراوشلا لحو رخأ]

 يف اصوصخ قيرطلا لحو نم سبالملا بيصي ام مكح ام اذركل س

 , "”؟هي ةالصلا حصت لهو ,ءاتشلا

 ةيردنكسإلا - ةعمج نسح سي 5

 ةسجن ةدام هيف ىأر دإ ءقيرطلا لحو نم بوثلا بيصي ةلعلا 1
 مل نإو «كلدلاب لعنلا ريهطتو .هنم رهطتلا بجي سجن كلذف .هوحنو طئاغلاك
 هب ىلصي هنإف .ةسجن ةدام هيف ري

 [رانلاب ةساجنلا ريهطت]

 : ىتآلا لاؤسلا رمغ تيم زكرم ةنوميملا ةرابنش نم ع.أ.ح ديسلا نم انءاجو

 اراف ءاملا ءاعوب نأ يل نيبت شيعلا زبخ ةيلمعب يمايق ءانثأ [ ”٠ لس 1

 ةلاحلا هذهب زبخلا ربتعي لهف .شيعلا زبخ ىف ءاملا اذه تلمعتسا دقو ءاتيم

0 5 7[ 
 . ؟الالح وأ هلوانت مرحي اسحن

 .ةساجن نم ناك ام ترهط دقو «ةرهطم رانلا [* جل

 [تنبلا ناتخ]

 . ةرهاقلاب بولع فسوي ديسلا نم ان ءاجو

 .١5ترص .م1957 ليربإ -ه١74١ ةدعقلا وذ ء”عا.ااس .كمالسإلا ءاول» )١(

 2١"5. ص .م19314١ ويام - ه88١١ رفص .5ع .56س ««مالسإلا ءاول» (؟)

 .5881لص .م19474 ربوتكأ  ه1784١ ىلوألا ىدامج ء١٠ع مكس .«مالسإلا ءاول» (5)
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 ناتخ زوجي مك نس يفو .ًاعرش زئاج تنبلا ناتخ له | "لس
 ْ 2176 تنبلا

 نس الو 7 د يبنلا هزاجأ دقو ًاعرش نسحتسم تنبلا ناتخ أ جل

 .فرعلا ىلإ رمألا لب .ماقملا اذه يف ةدودحم

 [غولبلا تامالع]

 ."””؟ناسنالا فيلكتو غولبلا اهب ققحتي يتلا تامالعلا يه ام [ ٠5 لس
 ةروصنلاب ينيدلا دهعللا - ءرلز يللا دبع دمخ 5

 ءاسنلا غلبمو «نايبصلل لاجرلا غلبم غولب يه غولبلا تامالع [ 5 2 .
 ىلاعت هلوق ىنعم اذهو ءضيحلا ةريغصلا ىرتو 2 2 -7 دأب «ةاتفلل

 :لأسي ساقلبب ج ع ديسلا [ :١4 "لس

 ًابيرقت رهشلا يف نيترم هلزنمل رضحيو .هلمع يف هلزنم نع بئاغ لجر

 ا(دوبكا١ لئاح ةطساوب اهعماحي كلذلو .ًاضئاح هتأرما دحيف رضحي نأ فداصيو

 .'*”؟هترافك امو كلذ يف عرشلا مكح امف

 آيل لأ أوُلِرمعأَ ىَدَأ َوُه ْلُق ضيحتلا ِنَع كئْوَكْيَو» ىلاعت هللا لاق أل م

 :ةرقبلا] 526 كرم ثََح نم حَرْهْوَأَم َنْرَّهَط اَدِإَ َنْرُهْطَي ّيَح َنْهْورَع الو ضيِحَمْلا ىف

 «ميركلا صنلا اذهل « ضئاح يهو هتأرما يتأي نأ هل لحي ال اذه ىلعو [؟؟*

 بوتي نأ هيلعو «ءصنلا فلاخي نأ ال ءصنلا بساني امب هتاقوأ بتري نأ هيلعو
 .هيلع هللا بات بات نمف .ًاحوصن ةبوت هنم لصح امع

 )١( ص ,م1937” سرام ه١ ةدعقلا وذ .”ع .١رس .«مالسإلا ءاول» ه٠١

 ناتخلا نأ وهو (2888) مقر «براشلا صق باب «سابللا باتك ؛«يراخبلا حيحص» (؟)
 .ةرطفلا ىم

 774 ص .م195717 ليربإ  ه410١١ مرحم .2ع .١5س .ء«مالسإلا ءاول» (؟)

 .غ5» 1:55ص .م1517 ربوتكأ ه١ الا/ لوألا عيبر ءالع «١١س ء«مالسإلا ءاول» (:5)

 7و١



 نم لاجب اهيلع درمتلا حصي ال ةيعرشلا صوصنلا نإ :لوقن نأ بحنو

 مارتحا يف ةيقيقحلا ةحلصملا نأ ملعن لأ بجيو ءاهمارتحا بجيو .لاوحألا

 الف . لباقلاو رضاحلاو يضاملا يف سانلا حلاصمب ملعأ هلي هللا نأو .ءصنلا

 صنلا ضراع نإ هنإف .صنلا ضراعت ةحلصم كانه نأ ناسنإ يعدي نأ حصي

 انكرت اننأ ولو .ةحلصملا سيلو ىوهلا وه كلذف .ًاعفن هيف سانلا مهوتي ءيش
 لمهن اننأكف ءرخآ رصع يف تفتخا مث رصع يف ةرهاظ حلاصمل صوصنلا

 داميإلا لهأ نوكي اذكه امو .رخآ ًانيح هب لمعنو .ًانيح دآرقلا

 [لئاوس نم لماحلا هارت ام]

 :لأسي - ةفيلخلا مسقب - أ.ع.ف ديسلا [ ١4١ "لس

 نم جرخي يئام لئاسب ًانايحأ رعشت ءاهلمح نم عباسلا رهشلا يف ةديس
 ؛ةيجراخلا اهسبالم ىلإ لصي ًانايحأو ءلخادلا نم هب سحت ًانايحأف اهجرف
 .''”؟ال مأ زوجت له ءاهتالص ةيحان نم ةريحتم يهف كلذلو

 زوجت الو ةساجن دعيو ومولا ضقني كش الب اذه نإ [''خل
 نكلو «بايثلا لسغو ءوضولا يأ «هنم ةيسحلاو ةيونعملا ةراهطلاب الإ ةالصلا

 هنإف .«لماك ةالص تقو يف اهنم صلختلا .كمي ال حبص أو ةلاحلا تدتشا اذإ

 ًاضوتت ةالصلا دنع نكلو .بايثلا هب سجنت الو ءوضولا ضقني ال ًارذع دعي

 .ةفينح يبأ دنع اذهو .ةالص لك تقول

 [ءاسفنلل ةبسنلاب ةضاحتسالا مد]

 ةالصلا فقوي عضولل سافنلا مد نأ ندقتعي ءاسنلا نم تاريثك [ ”١4 'لس

 «سافنلا مد ةدم لقأ يف نيدلا يأر وجرن ؛هلوزن يف ًاموي نيعبرألا نع داز ولو
 موصلاو ةالصلا اهدعب يدؤت ثيحب ةدملا هذه رثكأو .ضيحلا مد كلذكو

 .""؟ًالزان مدلا ناك نإو كلذ فالخو
 اريشب - الجسلا بردم ءللاس نمحرلا دبع هك

 .1515- ؟؟رسص ما ربمسيد ها ةيناثلا ىدامج ١7 ٠م" ١ ٠ سس .«مالسإلا ءاول» 21

 ١. غ5 ص .مما4 ليربإ - هم رغفص ءاعا 75١ سس .«مالسإلا ءاول» هز

 ه7ى١



 داز امو «نوعبرأ ىلعألا اهدحو «ىندأ دح سافنلا ةدمل سبيل ١ 4١ج

 نوكي نأ الإ ةالصلا عنمت ال ةضاحتسا نوكي لب «ءسافن مد نوكي ال اهيلع

 [لجرألا قوقش ىلإ لسغلاو ءوضولا ءام لوصو طرتشي له]

 : ةيلهقدلا نم (م.ب.م) نم .ينآلا لاؤسلا انءاجو

 عمش باذأ دقو .دربلا ةدش نم نيبعكلا يف قوقش هدنع لجر» [ "١٠8 "لس

 ءوضولاو ةبانجلا لسغ يف مكحلا امف ,عمشلاب قوقشلا ًالمو ءلحنلا لسع
 قوقشلا لخاد عمشلا دوجو عم ةبانجلا نم لاستغالا حصي له ؟ًاعرش ةالصلل
 .'"”(؟ءوضولا كلذكو ؟نيبعكلا يف '

 .قوقشلا يف ءاملا لاخدإ طرتشي ال هنأل ءءوضولاو لسغلا حصي ['2خل

 [ءوضولا يف سأرلا حسم]

 .ةيلامجلاب .ديع وبأ ةبزعب ءديع ديمحلا دبع دومحم ديسلا لأسي
 . "”ةيلهقد

 كسأر نم حسما :ءوضولا ةضيرف نع ظعاولا ديسلا لوقي [ '*؛ "لس
 [5 :ةدئاملا] 4 حكسوء رب أوحَسُم أوحسماو# :ىلاعت هللا لوقيو .ةدحاو ةرعش ولو ءاملاب

 ؟زوجي اذه لهف

 نإ لاق يعفاشلاف .ءاهقفلا فلتخا .لاؤسلا نع ةباجإلا [': خل
 هلوق يف ءابلا نأل .ةرعش ولو «ناك رادقم يأب سأرلا لضرب جسم نولطملا

 «سأرلا عبر حسم ضرفلا ةيفنحلا لاقو  ضعبلا ىنعمب , 4# ةكسوءرب # * ىل

 ضعب لاقو سأرلا عبرب ةيصانلا تردقو 2" ”هتيصان ىلع حسمي ناك يبنلا نأل

 نم دنع ةنس وهو ءاهلك سأرلا حسم طايتحالاو .اهلك سأرلا حسمت :ءاهقفلا

 .اهعبر وأ سأرلا ضعب حسم ضرفلا نإ :لاق

 .الال4ص .م19137 ربمسيد  ه85١1١ نابعش ء125١ع .6١س .(«مالسإلا ءاول» )١(

 .ال اص م55 رياربف صفالما ناضمر ء١ع ءا١اس ءامالسإلا ءاول» عه

 .(75) مقر ءةيصانلا ىلع حسملا باب .ةراهطلا باتك .(ملسم حيحصالا رف
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 [كاوسلا نم الدب نانسألا ةاشرف لامعتسا]

 لحم لحت .هريغب وأ نوجعملاب ءاوس «نانسألا ةاشرف له [ ١40 لس
 دعب وه له .هعضوم امو كاوسلا لامعتسا ةيفيك امو .ءوضولا دنع كاوسلا

 .''”؟ءوضولا نم ءاهتنالا دعب وأ .ةضمضملا

 بولطم وه امنإو «ًايدبعت ًابلط سيل كاوسلا يبنلا بلط [اك* خب
 .مفلل ةرهطم كاوسلا» :كاوسلا بلط ليلعت يف يبنلا لوقي كلذلو «ةفاظنلل

 تناك اذإ هءانغ ينغي مفلل رهطم يأف .يئاسنلاو دمحأ هاور .''”«برلل ةاضرم
 .ءوضولا ىلع مدقتي كلذلو «ةيفنحلا دنع ءوضولل ةنس كاوسلاو هصاوخ هيف

 بابسأ نم لعلو ءوضولا نع رخأتي كلذلو .ةيعفاشلا دنع ةالصلل ةنسو

 ءوضولا ضقني نانسألا نم لزني يذلا مدلا نأ ةيعفاشلاو ةيفنحلا نيب فالخلا

 ةيعفاشلا دنع هضقني الو ء.ةيفنحلا دنع

 [ئضوتملا ريغ نم فحصملا سم]

 .يرحبلا مراص رفك نم سابعلا نيسح دمحم ديسلا نم انءاجو [ :١4 لس

 ًاثدح ثدحم وهو هسمو فحصملا لمح ملعلا بلاطل زوجي له

©0950 
 .٠ ؟رغصا

 ريغ رم زوجي ال فحصملا سم نأ ىلع ءاهقفلا روهمج ['42:خل

 سملا زوج سم روهمجلا ءاهقف ىم نكلو .كلذ اوزاجأ ةيرهاظلاو « ىئىض وتم

 ظفحلا دصقل

 )١( اص .م١195 سطسغأ ءها١8٠ لوألا عيبر 2ع .5١س .«مالسإلا ءاول» -

.489 

 نبا نس )١9985(. مقر .ءبطرلا كاوسلا باب ءموصلا باتك ؛«يراخبلا حيحصلا ()

 2/١ ٠١ (دمحأ مامإلا دنسم» .(589) مقر .كاوسلا باب «ةراهطلا باتك .هجام

 711  الآ1ص .م1954 ربمسيد -اه85١١ نابعش .١١ع .8١س ءامالسإلا ءاول» (9)

 -وضولا» ناونعي (176صص .”ع .8س) مالسإلا ءاول ةودن يف خيشلل ةكراشم دجوتو

 .«ةالصلا ريغل

 ا/ا/ ١



 [ءوضولا ضقني حيرلا جورخ]

 : نع ًاضيأ لأسيو

 ملعأ ال انأو حير هنم جرخف أضوت .هملكأ نأ فاخأ ةبيش لجر [ 87 لس

 هتالص يف عرشو .هنم تجرخ حبيرلا هذه نأ ملعأ ينإو .ملعي ال مأ اهب ملعي هنأ

 . "وه همكح فيكو ىمكح فيكف .لابم ريغ

 . هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ء هلل دمحلا ['2 جل

 اذه ىلع مرحيو ءءوضولل ضقان ءوضولا دعب حيرلا جورخ نإف .دعبو
 هنم كفقوم امأو هنم حيرلا جورخب ملعي ناك نإ ءوضو ريغ نم ةالصلا لجرلا

 كمامأ قبي ملف ركنملا اذه رييغت نع تزجع نإف ؛قباسلا باوجلاب طبتري وهف

 تفخ نإ لاحلا اذه لاثمأ ىف نكلو «ناميإلا فعضأ وهو بلقلاب راكنإلا الإ

 .ملعأ هللاو .ةلوبقم هتدابع لوكتو هتالص حصت

 [ءوضولا ضقني فنألا نم مدلا لوزن]
 :لأسي ةرهاقلاب ةفيلخ دمحم ليبن [ !؟* "لس

 ءوضولا لطبي مسجلا يف وضع يأ نم وأ فنألا نم مدلا لوزن له

 . '"'”؟ةالصلاو

 مسجلا نم هعضوم هزواجتو مدلا جورخ نإ : ةقينح وبأ لاق [ جل

 نأ هيلع بجو ةالصلا ءانثأ ثدح ولو ءرخآ ًاءوضو بجويو ءوضولا لطبي

 .ديدج نم ًاضوتي

 [ءوضولا ضقني حيقلا جورخ]
 :لأسي - ةدياودلا ةبزع نم  دواد دمحأ ميهاربإ ديسلا [ '؛* "لس

 دنع ءاملا اهيلع رمي يتلا قفارملا نع ديعب هنكلو يقاس يف جارخ

 .7 ١١ص ,ما6 سطسغأ - ه5 مرحم 6ع 4س .«مالسإلا ءاول» 2230

 .85١ص م1101 ويام ه5 لاوش «5عاوا١١س .امالسإلا ءاول» عه

١7 



 .'"”؟ةالصلا دسفي هنم حيقلا جورخ له .ءوضولا

 .ةفينح وبأ لاقو .ةالصلا الو ءوضولا دسفي ال .يعفاشلا لاق ['؛*:خل
 ءوضولا ضقني ال ذئنيح هنإف ًارذع راص اذإ الإ ةالصلا دسفيف .ءوضولا ضقني

 .ةالصلا ضقني الو

 [لمامدلا تازارفإب ءوضولا ضقن]

 لهف همسح ىف (لمامدلا) تاحرقتلا ضعس باصم لجر |[ ١6 نس

 2 : . 5 .ء( ف
 . ؟رهطتل اهلسغ متحتيو بايثلا سحتديو ءوضولا صمني اهزارفإ

 خيشلا رفك اخس - رماع دما ديس هط اك

 نيذلاو .ةمكئألا ضعب دنع ءوضولا ضشني هل حْرّملا هررغت اما 18 ١6

 الف ءرذع اذ هبحاص حبصي هنم زارتحالا ركي مل اذإ ءوضولا ضقني هنإ :دولوقي

 .هب ءوضولا ضقني

 :فونم زكرم نم دمحم دمحم حاتفلا دبع ديسلا لأسي

 ماماإلا بهذم ىلع انأو ءرارمتساب ًاديدص فزنت ينذأ [ ٠0١ "لس
 ." '؟ءوضولا ضقني اذه لهف ءءدكيو يعفاشلا

 لوزن ناك اذإو ىعفاشلا بهذم ىف ءوضولا ضتني ال هنإ 60١

 . هلثمل ءوضولا ضقني ال ًارذع راص ىنمو ةمتألا

 [ةأرملا سملب ءوضولا ضقن]

 :لأسي - ةيلهقد ةشيشد وبأ دجسم نذؤم - يوابنلا يلع ديسلا ٠١١ ١ "لس

 ةعبرألا بهاذملا ىلع ءوضولا ضقني ةيبنجألا ةأرملا لجرلا سمل له

 .530 ص .م194829 ربمتبس  ه1179 لوألا عيبر ءالع .18١س .«مالسإلا ءاول» )١(

 .ال18١ - ال١ الص م1515 رسوتكا_ه175 بحجر ء1١1عا 5١. سس .امالسإلا ءاولا» عه

 55١٠. ص مك ربوتكا ه١ ىلواآلا ىدامج .31ع .6١س .«مالسإلا ءاول» وف
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 . 76 ىعفاشلا بهذم ةصاخو

 ربتعي يعفاشلا مامإلا نإ لوقن لاؤسلا نم لوألا ءزجلل ةبسنلا هك 1
 .هباحصأو ةفينح وبأ كلذ يف هفلاخيو ءوضولل ًاضقان ةغلابلا ةيبنجألا ةأرملا سمل

 [ةأرملا سملب ءوضولا ضقن]

 مصر نإ 00 ا ا ك1 . 8 2 5 00

 [57 :ءاسنلا] *ءآَسْنلأ مسملل وأ :ىلاعت هلوقب دوصقملا ام [ ٠5 لس

 لحت نم ءاسنلاب دارملا لهو .دسجلا سمل وأ ديلاب سمللا له .[5 :ةدئاملا]و

 . "7؟ لحت هل يتلا وأ جاوزلل

 اطنطب يراجتلا دهعلاب بلاط - هرامس مالسلا دبع قوراف هك

 ةيعفاشلا نمو .«عامجلا وه اهب دارملا نأ رهاظلا (متسمال) ةملك أ 0 جل

 ءوضولل اضقان هوربتعاو «ةأرملا مسج سمل وه دارملا نأ ركذ سم

 [؟ءوضولا ضقني ةأرملا ىلع مالسلا له]

 ال مأ لاح لك ىلع ءوضولا ضقني ءاسنلا ىلع مالسلا له [ ٠0 "لس
 00 هر »ا

0# 

 ةروصنلاب ةيوناثلا ةيرصانلا ةسرودم - رابلا دمنا دومحخ ره

 ضقني ال سهعم ثيدحلاو  ةحفاصملا ال  ءاسنلا ىلع مالسلا ١ 0 جل

 . ءوضولا

 [خألا ةجوز سملب ءوضولا ضقن]
 2 .٠ ماس عك 5 . 0

 .*”؟ءوضولل ضقان خألا ةجوز سمل له [ 0*٠ "لس

 تناكأ ءاوس ءءوضولا ضقني دمحأو ىعفاشلا دنع ةأرملا سمل | 6م
 .ةأرملا سمل ءوضولا ضقني ال ةفينح وبأ لاقو «ةيبنجأ وأ كيخأ ةجوز وأ كتجوز

 .6ا/1/ ص ,ما4 ربمفون ه8 ىلوألا ىدامج ,3ع .١©؟س ءامالسإلا ءاول» )١(

 .١560ص م14 ويام  ه88١1١ رهص اع 2572 س امالسإلا ءاول» )0

 .50 5ص م1974 ةينوي  ه7848١ لوألا عيبر ءالع «5؟س «.«مالسإلا ءاول» (*)
 .4357ص (2م1974 ةيلوي  ه184١ يناثلا عيبر ,«8ع ء75؟س ء«مالسإلا ءاول» (:)
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 [رفاظألا ىلإ ءوضولا ءام لوصو عنمت «ريكيناملا» ةدام]

 (رودالكألا» وأ «ريكيناملا» ةدام دوجو عم ءوضولا زوجي له [ 1١7 نس
 ؟ةأرملا عباصأ ىلع 2غ30 5 ع

 ىلع ديسلا روصنم  دحس رفك 5

 عنمت اهنإف ءاملاو رفظلا نيب لوحت ةجزل ةداملا هذه تناك نإ 6م جل

 ةداملا تناك دإو .ءوضولا ءاضعأ نم ءزج لك لسغ بجي هنأل .ءوضولا مامت

 مامت عنمت ال اهنإف ءانحلاك هيلإ هلوصوو ءاملا نيب لوحت الو رغظلا لولت

 .ءوضولا

 يتلا ةنيزلا تاودأ سم نرثكتسي نأ ءاسنلل حصي ال هنإ .لوقن لأ بحنو

 عضخي هل هللا عرش نأ نملعي نأو «ةينيدلا تابجاولا ءادأ نيبو سهنيب لوحت دق

 ام لك شسنجتي نأو .نهنيدل نئربتسي لأ نسيلع ءاسنلا سس تايقتلاف .دحأ ىوهل

 لوق لدركذتي نأو .ةينيدلا تابجاولا ءادأ نم بير يف سهلعجي نأ هنأش سم

 (""(هب تنج امل ًاعبت هاوه نوكي ىتح مكدحأ سؤي ال» ٍةَج يبنلا

 [ريكيناملا ةدام دوحو عم ءوضولا مكح]

 فرض . . . . . -
 ." ؟هتلازإ ريغ نم ريكينوملا عم ءوضولا زوجي له [ ٠87 'لس

 نوتيزلاب دمأ وأ دم هك

 ام ىلإ ءاملا لصي نأ ركمي ال ةلزاع ةدام ريكينوملا دإأ 07ج

 نم ءاملا لصي نكي امهم متاخلا نأل .متاخلا ىلع ساقي الو ءاهتحت

 ريكينوملاو .تارتميلملاب ساقي ةحاسملا يف متاخلا مجح نأو ءهتحت

 ءعانحلا ىلع ساقي الو .لجرألا يف اهلثمو يديألا يف رفاظأ رشع قرغتسي ِر

 .لسغلا عنمت ال قافتالاب ناولألاو .ةلزاع ةدام سيلو «دول ءانحلا دأل

 .155ص .م١193 سرام  ه١٠8١1١ لاوش .5ع .5١رس ««مالسإلا ءاول» )١(

 ”184/١7. رجح ربال «يرابلا حتف»و 025١/١ يوغبلل «ةنسلا حرش» ()

 ١ ١١84 ١كلص .ما14 ربمسيد -  ه4 لاوش ءكعا 25” س .(مالسإلا ءاول» عرف
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 [ريكيناملا ةدام دوحو عم لاستغالا مكح]

 . ؟ةحيحص اهتالص اهرفاظأ يف ريكينوملا عضت يتلا ةديسلا لها ٠0١ لس

 .''"؟رعشلا لسغ ةبانجلا نم لاستغالا ءانثأ اهيلع بجي لهو

 ةرهاقلاب فيرش عراش - س .ص .؟ هك

 الإ ئىضوتملا ةرشب ءاملا سمي نأ ةالصلل ءوضولا يف بجي |[:

 لوصو بجي ال لاحلا هذه يف هنإف ةريبج وأ ءحرج ىلع ةقرخ عضوك رذعل
 .ةرشبلا ىلإ ءاملا

 ءاملا نيب لوحت ةدام لب ةرشبلا ىلع ًادرجم ًانول تسيل ريكينوملا ةدامو

 ءوضولا حصي ال كلذ ىلعو ءاهبجوي اهيف رذع الف «ةنيزلل عضوت يهو ةرشبلاو
 .قحلا تاذل قحلا لوقل انهجويو .«للزلا رش انيقي ىلاعت هللاو .اهتلازإ ريغ نم

 ءاسنلا انع يضر انمهي الو دوجولا يف ام لك نم ربكأ هناوضرف ىلاعت هللا يضرنل

 .اويبضغ وأ لاجرلا وأ

 [لوبلا سلسب باصملل ةراهطلا ةيفيكأ

 ةالصل ةيفاك ةدم هئوضو ىلع ةظفاحملا عيطتسي ال صخش [ ٠06 'لس

 ةدعملا يف ضرم ببسب نيديعلاو ةعمجلا ةالص يف ةصاخو «لفنلاو ضرفلا
 لهف .ءوضولا ضقني ام  نيليبسلا نم  هنم جرخي ثيح ةناثملا وأ ءاعمألاو

 .'"”؟ًامومأم وأ ًامامإ يلصي نأ هل زوجي لهو ؟ةلاحلا هذه ىلع يلصي

 ,راذعألا يوذ نم دعُي هثوضو ىلع ةظفاحملا عيطتسي ال سم [024:جل
 ضئارفلا ءاش ام اذه يف يلصيو ةالص لك تقول ًاضوتي  هرذع تبث اذإ  اذهو

 ىلع بترتي ام عوقو هضقني الو .هءوضو ضقن يلاتلا تقولا ءاج اذإف «لفاونلاو
 سجني الو «لوبلا سلس هضرم ناك نإ .لوبلا لوزنب ضقني الف ءرذعلا اذه

 هيف رسع ال رسي نيدلاو «هلوزنب بوثلا

 ./ل١ ص ,ما84 ربمسيد - ه8 لاوش عا 275 س «(مالسإلا ءاول» 23(

 .7 84ص ,ما606 ةينوي  ها8060/١١ رفص .ء1ع .9١2س ,«مالسإلا ءاول» عرف
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 [ءوضولا ةحص يف كشلا]

 : يلاتلا لاؤسلا ةيردنكساإلاب ةسدنهلا ةيلكب .ع.ع نم انءاج [ ١7١ لس

 لزنت هايملا ضعب نأب رعشأ ةالصلا ءانثأ يفو .عءوضولا نم يهتنأ امدنع

 ىلع تطغض ول يننأل ؛يتالص ةحص يف كشأ ينلعجي امم ةبصقلا ىلإ

 نم كش يف ًامئاد يننأل ينريحت ةلكشم هذهو .لزنت ءام ةرطق نإف ةبصقلا

 20غ الص

 * يف

 كلذ دعب كشلا نإف ءءوضولا لامك تدكأت دقو ًاضوتت تمد ام [07: 2

 ال نيقيلا» لوقت ةيعرشلا ةيهقفلا ةدعاقلا نآل ءهب ءوضولا لوزي الو ءرضي ال

 بلقب تماد ام اهلوبق ىجريو ؛ةحيحص كتالصف .«نئمطاف ''”كشلاب لوزي

 [ةبانجلا نم لسغلا ةيفيك]

 . "”؟اهنم لاستغالا دنع ةبانجلا نم ةراهطلا لمعتسأ فيك [ ١13١ لس

 ءىزج يأ ءانثتسا الب كمسج نم هلسغ نكمي ام لك لسغا أل ح

 [لسغلا يف ةأرملا رعش لوصأ ىلإ ءاملا لوصو]

 : لأست ةرهاقلاب م. ح. س : ةديسلا

 رعشلا لوصأ ىلإ ءاملا لصي نأ ةبانجلا نم ةراهطلل دب ال له [17* "لس

 .'*”؟ءوضولا مامت عنمي ةأرملا رفاظأ ىلع عضوي ام لهو «؟تاديسلل ةبسنلاب

 ىلع اوصن دق ءاهقفلا نإف ءلاؤسلا رم لوألا قشلل ةبسنلاب امأ [ا37 1

 ال هنإف لجرلا فالخب ءاهرئافض كفت نأ ريغ نم لستغت نأ ةأرملل غوسي هنأ

 )١( ص ,ما4 ةيلوي- هه لوألا عيبر الع .186١س ."مالسإلا ءاول» 4590.

 ء.ىطويسلل «رئاظنلاو هابشألا» (؟) ص١ 0.

 .5"ةاص .م111 ةينوي د ه١ رفص «1ع .1027س ءامالسإلا ءاول» وهز

 5١. اص م1017 ةينوي ه١ ةدعقلا وذ .«5عا(١١1س .امالسإلا ءاول» 2ع
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 ةأرملا رئافض نأب كلذ اوللعو ءتدجو نإ هرئافض كف اذإ الإ هلاستغا متي

 رعشلا لوصأ ىلإ ءاملا لوصو مدع اهل رفغيف ءاهنم ةنسحتسم يهو ءاهتنيزل

 ءاهكف بجي كلذلو ءهب قيلت ال هرئافضف لجرلل ةبسنلاب امأو ءرئافضلا ببسب
 .رعشلا لوصأ ىلإ ًالماك ءاملا لصيل

 عم ًاضوتت نأ نم عنام ال هنإف «لاؤسلا نم يناثلا قشلل ةبسنلاب امأو

 جرح ةمث لوكي ال ىتح هدوجو

 [ينملا لوزن نم لاستغالا بوجو]

 نم ةرتف ةركاذملل سلجأو ضرفلا يلصأو أضوتأ نأ دعب أ [ 2س
 الو .ةحضاو ةروصب هدجأ ال نكلو ينملا ةحئار مشأو أطيسب اللب ظحالأ نمزلا

 .ةيلخادلا سبالملا كرفب يفتكأ مأ لستغأ نأ بجي لهف ء؛هتيؤر نكمي

 ضعب لباقأو ةهزنلا وأ ةسردملل ًاجراخو ًايلصمو ًاتضوتم نوكأ امدنع - ب

 مايأ يف ةالصلا قوعي امم ةطيسب تارطق ينملا ينم لزني تاديسلاو تايتفلا

 اهسبلأو لستغأ وأ ةيلخادلا سبالملا ريغأو لستغأ نأ بجي لهف . سراقلا ءاتشلا

 (7١؟ طقف اهكرفأ نأ يفكي مأ

 نينب ةيوناثلا جاهوس ةسردمب ئراق 5

 .لاستغالا لبق يلصت الو «لاستغالا بجي .ينم هنأ تدكأت تمد ام [ جل

 [مالتحالا نم لسغلا بوجو]

 دق اهنأ يف كشف هسبالم يف ينملا نم راثآ ضعب صخش دجو [ 174 لس

 ىتلا تاولصلا ةداعإب فلكي لهف .لايل عبرأ ذنم هل عقو مالتحال ةجيتن نوكت

 . "”؟ةدملا كلت ىف اهادأ
 ةيردنكسإلاب ص.ا.م.أ ه6

 نوكت اهيف هتالص نإف مايأ ةعبرأ دعب الإ مالتحالاب رعشي مل اذإ | 3 2

 .ميحر روفغ هللاو ءاهيضقي نأ هيلعو ةلطاب

 5١. ص م1551 ليربإ - ه5 مرحم عا 235١ س .«مالسإلا ءاول» 200(

 .7 84ص ءما165 ةينوي ه6 رفص ءاآع .9١س ,امالسإلا ءاول» عهإ

 لي



 [لسغلا بجوي ال يذملا جورخ]

 لسغلا بجوي عامجلا ريغ يف لجرلا نم يذملا جورخ له [ 120 لس
 . ''”؟مايصلا لطبيو رهطلاو

 ةيمسرلا ةديرللاب ححصم - مامه يحتف 5

 ام لك نآل ؛ءوضولا ضقني نكلو ءلسغلا بجوي ال يذملا اخجل

 . ءوضولا ضقني سيليبسلا دحأ س جرخي

 [مميتلا حيبت يتلا راذعألا نم]

 نأ دعب نكلو ءءوضولا نيبو ينيب لاح ضرمل نيتقو تمميت [ 3 لس

 ءاملا نكي مل نيتقولا نيذهل تأضوت تنك ول يننأ تننظ ضرملا نم تيفش
 ."”؟ةداعإلا يلع لهف يب رضيل

 تيابلا عجن تاريسعلاب - جارف دما ديس هك
 ضرملا نأب مميتلا ةدارإو ةالصلا دنع تنقيتسا دق تمد ام [027:خ

 مزالب سيلو «لعفلا تقو حجارلا نظلاب ةربعلاو ,.ةحيحص ةالصلاف ءرضي
 نيدلا يف طايتحا اهتداعإو ءاهتداعإ

 .١/ص ,ما84 ربمسيد ه8 لاوش ء“كعا 2755 س .كمالسإلا ءاول» 200

 .7١17ص .ما155 رياني  ه86١١ لاوش تعا 5١ سس ءامالسإلا ءاول» (؟)

 ه١6



 ةالصلا ىواتف :ًايناث

 [ًالساكت ةالصلا كرات مكح]

 اهريغل وأ اهل دحاج ريغ ءًادماع ةالصلا كرات نع مالكلا رثكي [ ١7 "لس

 ريغ ماكحأ هيلع يرجتو .هتجوز قلطت رفاك وه له» :نولءاستيو .ضورفلا نم.
 .''0؟تاولصلا نم هتاف ام يضقي لهف .ًارفاك نكي مل اذإو ؟ملسملا

 موطرخلا  ناميلس اأ.م١ 5

 بانأو بات اذإو «ةالصلا ةيضرف دحجي مل ماد ام رفاكب سيل «3 ١

 حوصنلا ةبوتلاب ًءافتكا

 [تام اذإ هيلع ىلصُي ًالساكت ةالصلا كرات]

 دنع ةالصلل كرات ملسم ىلع نولصي "ال ءاملعلا نم قيرف دجوي أ ١ "لس

 اوقِْلْسَي نأل روهمجلا عفدي امم .هيلع يلصيف سانلا ةماع نم لجر مدقتيف .هتافو

 (”(ءايبنألا ةثرو ءاملعلا» :لوقي ثيدحلا نأ اميس الو .دادح ةنسلأب ءاملعلا

 ."”؟لمعلا اذه ىف نورت اذامف

 قارعلا لصولا  رمع نودبع حلاص هك

 لهأ نم ماد ام ةيافك ضرف تيملا ىلع ةالصلا نأ قحلا|[ مج

 . اهتيضرف ركنأ اذإ الإ ًارفاك دعي ال ةالصلا كراتو «ةلبقلا

 .59ا/- 5”ة5ص م5 ةيلويد- ه7 رفص ءا1اع .6١١س ,«مالسإلا ءاول» 2(

 ٠. بايلا مقر لوقلا لبق ملعلا باب ءملعلا باتك ««يراخبلا حيحصاا عه

 .؟5 ١1ص م1561 ليربإ - ه6 ةجحلا وذ 2ع 253١ س .«مالسإلا ءاول» عرف
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 [ةالصلا كرت نميف ءاملعلا ءارآ]

 الو ةالصب فرتعي نكي ملو ةعكر لصي ملو يفوت صخش [ >6 لس
 كانه نأ ركذيو هيلع يلصي وأ هلسغي نأ نع ةيرقلا مامإ عنتماو .ةاكز الو مايص

 .''5؟كلذ يف ةنس مامالل لهف «ةالصلا كرات ىلع ةالصلا نم هعنمت ثيداحأ

 نيدلا نم ملع رمأ هنأل .رفاك وهف ةالصلا ركني ناك اذإ [ 25 ُج

 ىقح ىلع مامإلاو .دارقلل ركنم اهركنمف .لارقلا هب ىتا ارما ركنيو .ةرورضلاب

 روهمجلاو .رفكي دمحأ دنعف كرتلا مادأو راكنإ ريغ نم عتتمأ اذإ امأ .كلذ ىف

 .رفكي الو ًانيبم ًامثإ ًامثآ نوكي هنأ ىلع

 [هتايح ةليط ملسملا ىلع ةالصلا بوجو]

 :نادوسلا «. ىندم داوب .ةيبرعلا ةسردملاب ءمدآ ىتاحسلا ديسلا نم ان ءاجو

 (سدنهم) فقثم لجر ينادوسلا عمتجملا حرسم ىلع رهظ [ ٠7١ نسب

 ىلإ لصي نأ ملسملل نكمي هنأب حرصي هتاودنو هتارضاحم نم ريثك يف هتعمس

 هباتك نم فرحلاب هلقنأ هلوق وه اذهو ."ااهيف ةالصلا هنع طقست ةجرد

 ابنك َتبييؤُمْلا َلَع تناك َهِوَلَّصلا َّنإ# :نينمؤملا ًابطاخم ءىلاعت لاق : (مالسإلا)

 ىلع اهنأ يأ انه «ةتوقوم» :لوقيف ةيآلا هذه رسفيو - ٠١[ .ءاسنلا] #اَوفَوَم

 لامعألاو تادابعلابو اهب اوعفترا اذإف ءاهيف ىدؤي تاقوأ هل صرف نينمؤملا

 دقف .ىلاعتو كرابت هللا نوري ثيح .ناسحالا ةبترم ىلإ ناميإلا ةبترم نم ًاعيمج

 نأ ال هللا اودلقي نأ مهيلع حبصأو .نيملسم اوحبصأ - نينمؤم نم رثكأ اوحبصأ

 طارص ىلع ىبر نإ « هللا قالخأب اوقلخت» : موصعملا لاق امك ءادمحم اودلقي

 ١ . 0 رس 14 ع2 اس ع 5
 يهتني تقو هل صرف ةالصلا نا #اَنَوَفَوَم ابنك # : ىنعم حبصأو ."”ميقتسم

 .!! هيف

 )١( ما ليربإ - ه4 مرحم 0ع 2757س .«مالسإلا ءاول» صه؟١59.

 .101 ص «م19377 ربوتكأ  ه785١ ةيناثلا ىدامج ١٠2ع .15س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 ةقيربلا يف يمداخلا هركذ دقو ءهدجأ ملف ةنسلا بتك يف ثيدحلا اذه سع تثحب (؟)
 فراعملا فراوع يف يدرورهسلاو 4587/١ «ةيدمحملا ةقيرطلا حرش» يف ةيدومحملا
 ١5١/6. (ريدلا مولع ءايحإ) عم

 مال ١



 لأو «ةقيقح كانهو «ةعيرش كانه نأ اومعزف «قحلا ريغب هللا ىلع لوقلا ىلإ

 .ةدهاشملا ماقم ىلإ دولصي ةقيقحلا لهأ نأو .ءصوصنلا نوعبتي ةعيرشلا لهأ

 .هادؤمو هلصأ يف .لطاب مالك كلذو .مهنع طقس دق فيلكتلا نأ لومعزيف

 هبطاخ ثيح «ةدهاشملا ماقم ىلإ لصو سم ىلعأ وهو ةئي ًادمحم نأل كلذ

 فوخأ هنأ ًانلعم ءهفطلو هتمحرو هللا وفع ًايجار «تافيلكتلا لكب موقي ناك «هبر

 .لاق امدنع .ًاناتهبو ًاروز لاق دق سدنهملا كلذ نأ ىلع .انتباجإ هذه

 .!!«أدمحم اودلقي نأ ال ءهللا اودلقي نأ مهيلع حبصأ٠٠

 كلذ أرقي ملأ لك هلل عابتا وهه هديلقتو هللا ةعاط يم َْْي دمحم ةعاط نإ

 هلوق أرقي مل وأ ءا4 .ءاسنلا] هن هلل عاطأ دف لول طب نم ىلاعت هلوق فرحنملا

 8١[. .نارمع لآ] 4 يود كل زفْطيو ُهَلأ :ةَببخب نعبد هلأ نوحي رُسنُك نإ لقط ىلاعت

 دومعل نيمداهلا كئلوأ هوجو ىف تارعلا اوثحا :هناوخإو لئاسلا اهيأ

 نينمؤملا عيمج ىلع ةالصلا ةيضرف متركنأ نإ مهل اولوقو «مالسإلا

 متليَقل ءذفنت مالسإلا ماكحأ تناك ولو .«ءيش يف مالسإلا نم متسلف نيملسملاو

 .!!لبق نم نودترملا َلِتَق امك

 [تاركنملا بكتري نم ةالص مكح]

 يتلا ةبوتلا مكح امو ؟تاركنملا بكتري نم ةالص لبقت له [ 12١ "لس
 20 ١

 ؟مثالل عوجرلا قبست
 قيفوت دومخ هللا دبع 25

 هباسحو ءايندلا يف ضرفلا نع ئزجت نيبكترملا ةالص دا[ َح

 ا .اهترمث رمثت مل ةالصلا دأ ظحاليو يصاعملا ىلع هللا دنع

 ٌررَكَأ هَل ٌركدَلَو ركشلاو : اًسَحَفْلا نع ىقْنَت َةؤلكَصلأ كنإ# لوقي

 ه .توبكتعلا]

 77 8ص م1117 ربمتبس - ه7 ةيناثلا ىدامج 3ع .١5س ,«مالسإلا ءاول» 23(

 ليلي



 [ةالصلا ىف تيملا نع ةباينلا]

 :سيوع قداص زيزعلا دبع ديسلا نم [ 1” 'لس
 «تاوئس رشع نم برقي ام اضيرم لظو ءهللا ةمحر ىلإ يفوت قيقش يل

 .ةروكذملا ةدملا ىلإ ةبسنلاب هنع موصلاو ةالصلا طاقسإ لمعل ةيصو كرت دقو

 .''0؟كلذ ةقيرط امف

 يدؤي دأ ةيصولا ذفنم ىلع نإف موصلا طاقسإب قلعتي اميف نأ[:

 امأو .هضرمل موصلا نع ًازجاع ناك اذإ ,نيكسم ماعطإ موي لك نع ةيدف

 دقف ضعبلا دنع الإ تاقدصلا اهطقست ال اهنأ اوررق ةمئآلا نإف ةالصلل ةبسنلاب

 رب نم عاص فصن وأ ءرمت سم ًاعاص ةالص لك .ع عفد اذإ ىجري هنإ اولاق

 الإ اهرفكي ال ةالصلا نأ ىرن ىنحنو .هل هللا رفغي نأ .,كلذ هتميق ام وأ

 .ءاميإلاب ولو ءادألا رع هزجع وأ .هللا وفع

 [ةالصلا كرت ةيدف]

 لاؤسلا ةروصنملاب بهذلا وبأ متمت دمحم ديسلا نم انءاج [ 17 "لس

 : ىلاتلا

 مهاطعأو دجاسملا ةمئأ ضعب عمجف .ةروصنملا ءايرثأ دحأ ةجوز تيفوت

 رمألا اذه اوضحدت نأ وجرنف .«ةالصلا طاقسإ» هنومسي امب مايقلل ايخس ارجأ

 .نيدلا نايك ىلع هتروطخل

 ""هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلل دمحلا ١ جل

 رصم ىرق ضعب ىف نآلا لمعلا اهب يرجي يتلا ةقيرطلا نإف دعبو

 ًاقلطم هل لصأ ال  ةالصلا ىف ريصقتلا نم ءادف نوكيل ةيلمعلا رركتتو «هريغل

 .44ةص م1934 ربوتكأ  ه1378١ لوألا عيبر ءالع .١٠؟س ««مالسإلا ءاول» )١(

 .١515ص «م9557١ ةيلوي  ه75١ ةجحلا وذ «5ع .١٠س ««مالسإلا ءاول» (؟)

 ةنسلا يف ةغايصلا يف فيفط رييغت عم ىرخأ ةرم باوجلاو لاؤسلا اذه ديعأ دقو
 1١. ص ماو رياني ه٠ يناثلا ىدامج .١٠2ع .ةرشاعلا
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 نم لاملا ءاطعإ نأ ءاهقفلا نم دحأ رع دري ملو . ميثأ لياحت وهو .«عرشلا يف

 م اَلِإ نضال ىَنَل نأَو# .لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ةالصلا كرت مثإ طقسي ثراولا

 ام وه ءاهقفلا ضعب نع اذه يف درو ام ىصقأ نإو [*4 مجنلا] 9©4 ََس

 قدصتلا رع ًالئاس باجأ هنأ نم ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا نع يور
 .تاقدصلا هذه باوث هلاني نأ وجرأ :لاقف «تيملا نع

 [موصلاو ةالصلا كرت ةيدف]

 نفدي نأ لبقو .ملسملا لجرلا ةافو دعب نانويلا اندلب يف [ 124 'لس

 نم نوجرخيف « تيملا تيب يف مهدجسم مامإ ةسايرب سانلا نم ةعامج عمتجي

 رادقمب ءارقفلل هنومسقيو ءابيرقت ًايرصم ًاهينج نيثالث لداعي ًاغلبم تيملا لام“

 . همايصو هناميالو هتايح ىف تيملل ةتئافلا تاولصلل ًاطاقسإو ةرافك رطفلا ةقدص

 .''"؟ةلأسملا هذه يف يعرشلا مكحلا ام

 ىوري هنأ الإ حيحصلا يمالسإلا هقفلا يف لصأ اذهل سيل [خل

 .لاق هنأب ةفينح يبأ ذيملت ينابيشلا نسح نب دمحم مامإلا نع ةفيعض ةياورب

 ضعب يف نآلا مئاقلا عضولاو ؛بونذلا ضعبل ةرّمكم تاقدصلا نوكت نأ ىجرُي
 يمالسإلا عرشلا رم سيل تيملا نع ةالصلا طاقسإ قرط نم ةيمالسإلا دالبلا

 [مو .مجنلا] *©9 ئَس ام اَلِإ ٍنشإلِل ََنَل نآَوإ# :لوقي هللا نأل ءءيش يف

 .فلكملا نم اهئادأب الإ طقست ال ةيندب ةدابع ةالصلاو

 [؟ةيسفنلا تالمأتلاب ةالصلا حصت له]

 ةالصلا نوكت نأ ىري هنأ بتاكل فحصلا ضعب يف انأرق [ "5 لس

 يأرلا اذهل لهف ء.دوحسو دوعقو مايق الو ةءارق نكت مل ولو ةيسفنلا تالمأتلاب

 (؟)© ع 1 5 هلااد ع
 . ؟ضئارفلاب مايقلا نع لمأتلا يىنغي لهو ءعرشلا يف لصا

 ةديدللا رصم دمحم مامإ رع

 ةءارقلا يه اهب انرماو ىلاعت هللا اهعرش يتلا ةالصلا نإ اخجل

 104 18ص ,ما6 ربمسيد _  ه6 داضمر عا .١35س .امالسإلا ءاول» 03(

 ١١. 6ص ما ربمسيد - ه848١7١ لاوش تعا 0737 س .«مالسإلا ءاول» (0)

 ل



 ام دجو نإ لاستغاو .«غباس ءوضو نم اهطورش ءافيتسا عم دوجسلاو عوكرلاو

 تاساجنلا نم بوثلاو مسجلل ةراهطو «ةروعلل رتسو .ةلبقلا ىلإ هاجتاو هبجوي
 اسحم يلصملا لعجي هل ركذو «هللا ىلإ يبلق هاجتا عم نوكيو .ةيداملا ةيسحلا

 .ةصلخم سفنو .ميلس بلقب ىلاعت هللا ةرضح يف هنأب

 هب موقي نمو «ةبولطملا ةالصلا وه نوكي نأ نكمي ال .هدحو لمأتلا دإو

 نإو «ةضورفملا ةالصلا ماقم هلمع موقي لأ .نكمي ال انكمم كلذ ناك لإ هدحو

 عفدي هريغ ركذي الف ىلاعت هللا ركذ يف هب صخشلا ىنفي يذلا يقيقحلا لمأتلا

 نمو «ةعاطلا ىلإ عفدي هنأل ءاهطورش لك ةيفوتسم اهناكرأب ةالصلا ةماقإ ىلإ
 ةالصلا ناكرأب نايتإلا ةعاطلا

 هللا قلخ ىف ةعاس لمأت نإ) .هناسل ىلع ىرج ةيفوصلا ضعب داك اذإو

 ءاهناكرأب ةالصلا اولمهي نأ نوديري ال مهنإف ءاةئنس نيعبرأ ةدابع ىه ريخ

 سمو .امئاد هوركذي نأو ىلاعت هللا تاذ يف لمأتلاو ركفتلا ىلإ دوعدي مهنكلو

 ين يبنلا ناك يتلا ناكرألا ءادأ يف عوضخلاو عوشخلا نوكي نأ لماكلا ركذلا

 ريغ نم لمأتلا عزنم عزن نمو ''"يلصأ ينومتيأر امك اولص» لوقيو .اهب موقي
 ىلاعت هللا اهب رمأ يتلا ةدابعلا يف ىلاعت هللا رماوأ لطع دقف داكرألا ءادأ

 نم هللا قلخ ىف ًالمأتم نوكي فيكو لي ىبنلا هلاعفأو هلاوقأ ىف اهحضوو

 :ةالصلا نوميقي الو ءدرجملا لمأتلا ىلإ وعدت يتلا ةركفلا هذه نأو هللا يصعي
 مهنأ نوعدي دقو ءيصاعملا باكترا نع نوعنتمي ال نيذلا اهب ملكتي امنإ
 وه هناحبس هللاو .مههاوفأ اهب نوؤلمي مهيديأ يف رمخلا سوؤكو .دولمأتي
 .ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا

 [ةالصلا ف نيمأتلا]

 نم يه .ةحتافلا دعب ئراقلا اهركذي يذلا (نيمآ) ظفل له [ ٠ 'لس
 . "”؟اهانعم امو .ىلاعتو كرابت هللا مالك

 ئراق

 )١( مقر ءرفاسملل ناذألا باب «لاذألا باتك ؛«يراخبلا حيحص» )51701(

  2س ,«مالسإلا ءاول» 87 271١ص م16 سرام_-ه86 مرحم 0ع 7.
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 اهلوقي نأ ةنسلا نم نكلو ةحتافلا نم ًاءزج سيل (نيمآ) ظفل [2جل
 .("'”ًابدن كلذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا بلط امك «مامإلا نود مومأملا

 .ًابوجو ال

 [ةلبقلا ليوحت]
  ةيقرشلا طغص نم .موهيد ينيسحلا ديسلا نم انءاجو |[ 10077 نس

 : يلاتلا لاؤسلا .يطساولا

 لَم ىبنلا ةلاسر لوأ ىف ةالصلا ةلبق نأشب برغملا ةالص دعب ةداشم تثدح

 ْ 2 .؟سدقملا تيب ىلإ وأ ةبعكلا ىلإ هجتي ناك له .ةكمب
 ."”؟هوعبتي يكل مهتدومل ًابسكو دوهيلل ءاضرإ ةنيدملا يف هتلبق تناك لهو 1

 هللا هجو ةيناثلا ةنسلا يفو «ءسدقملا تيب ىلإ ءادتبا ةلبقلا تناك ['خل

 ىلإ ىلوألا هتلبق تناكو «ةمايقلا موي ىلإ ةيقابلا ةلبقلا وهف مارحلا تيبلا ىلإ هيبن
 .دوهيلا ءاضرإل ال .هللا رمأل سدقملا تيب

 [ةلبقلا ليوحت]

 ةكمب مالسالا لوأ ِةِلَك يبنلا اهيلإ هجتي ناك يتلا ةلبقلا ام [ ٠6 "لس
 ًابسكو دوهيلل ءاضرإ ةنيدملاب هتلبق تناك لهو .سدقملا تيب مأ ةبعكلا يهأ

00 
 ." ؟هوعبتيل مهتدومل

 افدص زركرم - هتاحش ينذلا دبع هدبع 5

 نألو «هتناكمل سدقملا تيب ىلإ نينمؤملا عم د يبنلا هجتا [ "جل

 ةكم نألو ءسدقملا تيبب جارعملاو ءارسإلا ةليل تضرف سمخلا تاولصلا

 ىلاعت هللا نذآ املو .دوهيلل ءاضرإ كلذ نكي ملو «ناثوألاب ةءولمم تناك

 رطش ههجو يلوي نأ هيبن هللا رمأ مالسإلل ةصلاخ ةبعكلا نوكت نأو ءرصنلاب

 .ةكرابملا هترجه نم ًارهش رشع ةتس دعب ءمارحلا تيبلا

 .(انىل «نيمأتلاب مومأملا رهج باب «ناذألا باتك «(«يراخبلا حيحصاا 200

 ص غم ينال عيبر 2036 ء 16 س ."م راس .ه١١-ه١٠ ص م54 غعأ_ها85١١ زاثلا ىع ءثمرس «(«مالسالا ءاول» (؟)
 594- ص م11 ويام  ه1/ رفص 1ع «١25س ,«مالسإلا ءاول» ةوفز
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 [دجسملا يف ةلبقلا ديدحت]

 :لأسي «ةيلهقد رونلا موكب بزعلا يفاشلا دبع ناميلس ديسلا [ 175 لس
 (ةلبقلا) بارحملا رمأ يف ةيحانلا لهأ فلتخا دقو .ًادجسم نآلا ميقن

 .ةزئاج اهنأ ىري ضعبلاو كَ يبنلا دهع يف ةدوجوم نكت مل اهنأ ىري ضعبلاف
 .''”؟عرشلا مكح امف

 هنأل «ةعدب دعي الو «هتاذ يف نسحتسم رمأ ةلبقلل ةراش عضو [ خل

 .ةلبقلا وحن هاجتالل لايب هنأ ىلع لعفي لب «ةينيد ةضيرف هنأ ىلع لعفي ال

 دإو ةلبقلا ىلإ هعضوب ريشي ربنم هيف سيل ام دجاسملا سم نأ ًاصوصخو
 نسحتسم ريغ لاوحألا هذه لثم يف تمزتلا

 يف نكي مل ًائيش عدتبن الو ءلوسرلا دهع يف ناك ام لك عبتن انك اذإو

 .دجاسملا يف ةريثكلا فراخزلا كلت عنملاب ىلوألا نإف ءدجاسملل ةبسنلاب هدهع

 نأ نكمي ناكو .ًاقاش ًارمأ دجسملا ءاشنإ لعجي امم ءاهناردج ىفو اهفوقس ىف

 .دجاسم ةرشع دحاولا دجسملا فيلاكتب أشني
 لمعلل ليي هللا انقفو .لدجلا ريثي لأ حصي لاك يذلا رمألا وه اذه

 . حلاصلا

 [نويزفلتلا مامأو ةرئاطلاب ةالصلا مكح]

 (”؟نويزفلتلا مامأ اهمكح امو .ةرئاطلاب ةالصلا مكح ام [ 1٠8١ "لس
 نادوسلا ىلاهأ نم  دمحأ كلام نسح 5

 اذإ اهعم لوحتيو ةلبقلا ىلإ هجتي نأ ىلع زوجت ةرئاطلاب ةالصلا ['*:-خل

 هل زاج بابسألا نم ببس يأل اهب ةالصلا هيلع رذعت اذإو ءاهريس طخ لوحت
 زيجي هنأل دمحأ مامإلا بهذم ىلع  ريخأت عمج  هلوزن دنع .تاولصلا نيب عمجلا

 ال عايذملا ءارو ةالصلاك نويزفلتلا ةمامإب ةالصلاو .راذعألل تاولصلا نيب عمجلا

 . كلذ يف عامتجا الو .عامتجالا يضتقت ةعامجلا دآل «ةعامج ةالص دعت

 .2 77ص .ما11/ ربمفون ها اال يناثلا عيبر لع 2.١١ س .«مالسإلا ءاولا» 21(

 44١ص .م1939 سرام  ه184١ ةدعقلا وذ .7ع .14س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 [؟ةالصلا لطبي نآرقلا ةءارق يف أطخلا له]

 نيبشب لولغز دعس ةسردم رظان يواسنهبلا دمحم نسح ديسلا نم انءاجو

 .موكلا

 يناسل قبس ةءارقلا ءانثأو .نيلصملا هيف مؤأ تنك موي رجف يف [ 6١0 لس
 ["8 :ناخدلا «15 :ءايبنألا] 457 َتيبحل امني امو َصْيأْلاو ءاَمّسلا اَنَقَلَح امو# : هلوقب

 ,نيمتؤملا دحأ ىلع حتفف .ًاضيأ ظفح ءوس نع كلذ امو .ًاعبط دصق نودب
 الإ آَمُهَتْفَلَح ام 679 تبل اَمُبنَْب امو صرأْلاَو ِتوَمَسلَأ اَنَقَلَح اَمو## 'ةبآلا تححصف .٠  5م2 مم سو سرس سل سم وع حور 0 يس 0م - 00 03

 تدجسو تعكر مث .[89 078 :ناخدلا] * 69 َنوُمَلَعَي ال مهيأ ّنكلو ْقَحْلأ اس عد هل ل

 ةعكرلا ىف ةءارقلا تأدبو ةحتافلا تأرقو .ةيناثلا ةعكرلل تمقو «نيتدجسلا

 ىلإ 4679 تيبعل مبني اَمَو َصرَأْلاَو توسل اَنَقَلَع امو : ىلاعت هلوق ةداعإب ةيناثلا
 مامإ ةليضف قطن «ةيناثلا ةعكرلاب ةروكذملا ةيآلا يتوالت ءانثأف ةروسلا ةياهن

 لطبي ىنعملا بلقي يذلا ةءارقلا يف أطخلا نسح خيش اي» :هلوقب دجسملا

 ةيآلا تححصو ىلع حتف ماد ام نالطب كانه سيل نأب ينم ًاداقتعاو .«ةالصلا
 ةعكرلاب ةءارقلا لوأ يف ةرمو «ىلوألا ةعكرلاب ةءارقلا رخآ يف ةرم «نيترم

 مهنمض نمو نولصملا يئاروو ءاهتياهن ىلإ ةالصلا يف تررمتسا «ةيناثلا
 .ميلستلا بقع دجسملا ةرداغمب عرسأ هنكلو « هتليضف

 نإ 'لاقو اهتداعإب نيلصملا رمأو .ةالصلا نالطبب ىتفأ رصعلا ةالص ىفو

 .ةفينح يبأ مامالا بهذم ىلع ةالصلا داسف ىلع تصن نيدباع نبا ةيشاح

 تمت يتلا ةالصلا هذه ةحص يفو ؟ىوتفلا هذه يف مكلضف ماد مكلوق امف

 ""ةعبرألا بهاذملا ىلع ىوتفلا وجرن ؟اهتحرش يتلا ةروصلاب

 نأ مومأملا ىلع بجو فقوت وأ ةوالتلا يف مامإلا أطخأ اذإ [0'خل
 يذلا ناك اذإ الإ ةحيحص نوكت ال ةالصلا نأ ةيفنحلا ركذ دقو «هيلع حتفي

 ةءارق نأل كلذو لطبت ةالصلا نإف هريغ امأ .مومأملا وه حتف وأ ةءارقلا ححص

 .اعم مومأملاو مامإلا لمعل ميمتت اهميمتتف مومأملل ةءارق مامإلا

 مالا _ 35ص :م19477 ويام  ه87١ مرحم .هع .17س «ء«مالسإلا ءاول» )١(
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 نم حتفلا ةيعفاشلا لاقو .دحاو ليلعتلاو .ءكلذ لثم ةيكلاملا لاقو

 ةءارقلا فنأتسي مل نإ اهلطبي مومأملا ريغ نم حتفلاو «ةالصلا لطبي ال مومأملا

 .اهئادتبا نم

 خورشم لوق هنأل ؛مومأملا ريغ نص حتفلا ةالصلا لطبي ال :ةلبانحلا لاقو

 همامإ ريغ ىلع حتفلا هركي هنإ اولاق نإو ةالصلا يف

 [ةعمجلا حبص ةالص يف ةدجسلا ةروس ةءارق]

 : موكلا نيبشب سردملا .يشبحلا دمحأ نيدلا يبحم ديسلا لأسيو

 ةروس نم هتايآ ضعبب ةعمجلا موي حبص ةالص حصت له» [ 186 نس
 نم نيتروسب امامإ ةعمجلا موي حبص ةالص يلصأ ينإ ...رهدلا ةروسو ةدجسلا

 ةلماك ةدجسلا ةروسب ةالصلا هذه يلصأ نيرهش وأ رهش لك يفو ءروسلا راصق

 ,2370(؟ ةحيحص ةالصلا لهف رهدلا ةروسو يه

 :ةنيعم ةروس اهيف مزلت ال تاولصلا نم اهريغك حبصلا ةالص [*:ج
 ضعبب ىدؤت نأ حصيو تايآ يأ وأ ةروس ةيأب ىّدؤت لب «ةنيعم تايآ الو

 .ةعمجلا موي يف كلذل مازتلا ريغ نم اهلك وأ ةدجسلا ةروس

 [؟ةنسلا ةالص يف ةءارقلل ةنيعم روس دجوت له]

 لكل ةنسلا ةالص يف ةءارقلل ةصصخم ةينآرق تايآ دجوت له [ 10 "لس

 ةءارق نيعتي هنأ ديفيام ةينيدلا بتكلا ضعب يفف .خلإ رهظلاو حبصلاك تقو

 لهف ؛ةيناثلا ةعكرلا يف «نورفاكلا» ةروسو ىلوألا ةعكرلا يف صالخالا ةروس

 .''”؟ حيحص اذه
 قيزاقزلا  دمح زيزعلا دبع دمحخ ©ك

 ةيوبنلا ةنسلا اهتنيبو ؛ميركلا نآرقلا يف ةلمجم تركذ ةالصلا [ خل

 دجوي الو .سشسلاو اهنم ةبوتكملاو ةالص لك اهتاعكر ددعو اهتاقوأو اهضئارفب
 .ةحتافلا ريغ ةنيعم ةروس وأ ةيآ ةءارق بوجو ىلع لدي ام

 ١. اص م5 ويام_ ه١ ةجحلا ود ء؛عايا اس ءامالسإلا ءاولا 200

 55١ ص ,مما65 ويام ه6 مرحم .5ع .9١س ءكمالسإلا ءاول» .(0)
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 [ةالصلا يف ةءارقلا ةلاطإ]

 دصقب رجفلا ةالص يف فحصملا يف نآرقلا مهمامأ أرقي [ 04 "لس

 ةديسلا ةالص نع ىراخبلا ىف درو امب ًاجتحم ''”نآرقلا ظفحي ال هنأل ةلاطإلا
 ةالصلا هذه لهف ."”فحصملا ىف نآرقلا أرقي وهو ناوكذ اهدبع اهءارو ةشئاع
 .؟نآرقلا ظفحي نم نيمومأملا نيب ناك اذإ ةصاخو .ةحيحص

 نم سيل رمأ نيمومأملا نم ءافعضلا ةقاط قوف ةءارقلا ةلاطإ أ انهت 183

 .ءىش ىف ةنسلا

 [؟سأرلا ةيطغت ةالصلا ف طرتشي له] .

 : لأسي «سيوسلا - يبرغملا دواد ديس ديسلا [ 106 "لس

 .؟سأرلا رساح لجرلل ةالصلا زوجي له

 ." ”؟ةالصلا يف سأرلا ةيطغتل ةيلضفأ دجوت لهو

 .ةروعلا نم سيل سأرلا نآل ؛ سأرلا رساح لجرلا ةالص زوجت [0ل

 مل د يبنلا نأب هيلإ بودنم كلذ نأب ءاملعلا حرصو .هؤاطغ نسحتسي نكلو

 [ةالصلا ف سأرلا ةيطغت]
 .'*”*؟ةهوركم سأرلا يراع ملسملا ةالص له [ 47 لس (0)5 0 5 ل

 نوكي امو «سأرلا ةيطغت نسي نأ ةالصلا نئس يف روكذملا [2خل
 .هوركم وهف ةنّسلا فالخ ىلع

 [اهتقو دعب ام ىلإ ةالصلا ريخأت مكح]

 ًامئادو اهتاقوأ يف ةالصلا ميقأ نأ ًامئاد بحأ عنصمب لماع انأ [ 18” لس

 .,/98ص م13 ربمسيد ه١” نابعش ء١١ع .١0١س .«مالسإلا ءاول» )١(

 (04) بابلا مقر ءدبعلا ةمامإ باب «ناذألا باتك :«يراخبلا حيحص)١ (؟)

 01٠١. ص م ربوتكأ ه1 يناثلا عيبر 248ع .5١س «.«مالسإلا ءاول» (؟)

 .519- 418ص ءم١195 سطسغأ - ه١178 لوألا عيبر ءالع .15١س .«مالسإلا ءاول» (:5)
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 ةعامجلا ةالص ءادأل ىسيئر نم نذأتسأ نأ لواحأو ,.ىلمع ىف انأو رهظلل نذؤي

 تاوف ىلع ملألا ةياغ يف انأو عضخأف .لمعلا نم لصفلاب ينددهيو ينرهتنيف

 ةملك يف مكتليضف نم عمطأ لهف .اهتقو ءاهتنا دعب اهيضقأ ام اريثك يتلا ةالصلا
 4كلدإ 9 8 5 . .٠

 . ؟يريمض حيرتسيو يبلق اهب نئمطي يتلا عرشلا
 ةميلا اوشا هللا دبع المج ه5

 بجيو «ىلوألا ريغ اهكرتو ًاضرف تسيل ةعامجلا ةالص نإ لهنقا قف

 يف اهئادأ كرت يف رذع الف ءةعس يف اهتقوو ءاهتقو يف ةالصلا ءادأ كيلع

 ام ىلإ اهريخأتو .قئاقد عضب زواجتي ال اهؤادأف .ءكلمع لحم ىف ولو ءاهتقو

 .انه ةرورض الو «ةرورضل نوكي اهتقو دعب

 [ةنذئملا ءانب مكح]

 «لبش ينب نم «ةديرج وبأ يلع دمحم ديسلا نم .يتآلا لاؤسلا انءاجو

 : قيزاقزلا

 رثكأ ذنم ىنبملا اندجسمل حلسملاب ةنذئم لمع ضعبلا حرتقي» [ 46 لس

 هللا ىلإ ةبرق ةنذئملا لمع يف ماهساإلا نأب قيرف مكحي انهو .نرق فصن نم

 كرتشملا بقاعي .ةلالضو ةعدب لمعلا اذه نأب مكحي قيرفو «دبعلا اهيلع باثي

 .باقع الو هيف باوث ال لمعلا اذه نأب مكحي ثلاث قيرفو ءرانلاب هيف

 . ''9(؟لاملاو سفنلاب .لمعلا اذه يف ماهسإلا يف حيحصلا مالسإلا مكح امف

 تناك اذإف ءةّنس نالعإلا تاجرد ىصقأب داذألاب مالعإلا [ دحر 2

 .ةعدب دعُي ال اهءانب نإف ءاهريغ نم ىدؤي ال ًامالعإ يدؤت ةنذئملا

 [هتقو نع ناذألا ريخأت مكح]

 وأ قئاقد سمخب تقولا دعب ناذألا يف نيدلا مكح ام [ 65 "لس
 ١ (90؟ دع

 )١( ص .ما11 ريمتبس  ه8١1١/ ةيناثلا ىدامج ء3ق عا ء”575س .امالسإلا ءاول» 5/,51.

  (0«امالسإلا ءاولا س١ ١« ا الا/ة ص م15 ربمسيد - ه5 دابعش ءكعا 7 .

 ) . )9.الا18 - ال١ الص م1111 ربوتكأ - ه7 بجر ء١١ع .١5س ءامالسإلا ءاول»
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 .ًامئاق لازي ال ضرفلا ماد ام ءزئاج تقولا ءادتبا دعب داذألا [85خل
 تقولا لوخد دعب ناذألا زوجي ال يذلا امنإو

 [ناذألا دعب يبنلا ىلع ةالصلا]

 :اطنط نم ناميلس دمحم ديسلا دمحم لأسي
 دعب دو قلخلا ديس ىلع ةالصلا ركذ براحت تايعمج موقتا١ [ 3١ "لس

 ىلع ةالصلا لصف ىه ناذألا ىف ةنسلا نأب ةعاذإلا تعنتقا دقو «ناذألا

 كيط يودبلا دمحأ ديسلا دجسم يف اننكل لصاف امهنيب نوكيف .هنع ِِو لوسرلا
 لمع اذه نأب ًاعنتقم تنك املو .رجفلا ناذأ دعب ًارهج ةالصلا نوركذي مهعمسن .

 ىتح (مالسإلا ءاول ةلجم» تاحفص ىلع ىوتنفلاب مركتلا وجرأ ينإف «عورشم ريغ

 ةداسلا ىلع ناك .ءةنسلا نم سيل ناذألا دعب ىبنلا ىلع ةالصلا ركذ ناك اذإ

 ْ .'00..هوعنمي نأ اطنط ءاملع

 اهركذ مازتلاو «ناذألا ص ًاءزج ٍِةْيَي يبنلا ىلع ةالصلا نكت مل ['ثخ

 اهرقي مل ةدايز كلذ يفو .هنم ءزج اهنأ مهوي دق ةالصلل هب نذؤي ناذأ لك يف
 لصفلاب ةعاذإلا تنسحأ دقو .ًانسحتسم مازتلالا اذه سيلف «ةباحصلا الو يبنلا

 نيعدتبم نوكن اليكلو «هنم تسيل اهنأب ًاراعشإ «ناذألاو ىبنلا ىلع ةالصلا ريب

 .لكك يبلا هلعفي مل ام

 [ناذألا دعب يبنلا ىلع ةالصلا]

 يف ناذألا دعب لي لوسرلا ىلع نونذؤملا يلصي ال اذامل [ 1580 'لس
 امو ؟ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا دجاسم مظعم يف كلذ نولعفي مهنأ عم ةعاذالا

 .'"'”؟ةنس وأ باتك نم كلذ عنمت يتلا ةلدألا يه
 سوكابب  مانغلا دما ناوضر ه5

 نمو «يعرشلا ناذألا نم ًاءزج تسيل ِةيَ# يبنلا ىلع ةالصلا ['80'خل
 لَم يبنلا دهع ىلع نوملسملا هب نذأ يذلا ناذألا ىلع راصتقالا ريخلا

 (18 2١ص م15 ويام_ ه١ ةجحلا وذ 4ع .1١5س .«مالسإلا ءاول» ”

 ,ما65 رياربف ه1( لاوش 5ع (.9١1س ,«مالسإلا ءاولا» فز ص1١١0.
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 [ناذألا دعب يبنلا ىلع ةالصلا]

 ُهَنكِيِلَمَو هَل َّنإ## لثم تاولصلا نذؤملا ولتي ناذألا دعب أ[ 15١ لس

 .؟كلذ لعفي ِةِلك ىبنلا ناك لهف [55 :بازحألا] *...َّنَّتلأ لع َنوُلَصي

 .؟يلصي نأ لبق وعدي نأ مامالل قحي له - ب

 مالسلا تنأ كنإ مهللا :ةالصلا ميقم لوقي ةالصلا يهتنت امدنع  ج

 .كلذ روحي لهف .ماركإلاو لالحلا اذاي تكرابت .مالسلا كنمو

 هللا لوسر دجسم يف الو مارحلا هللا تيب يف هدهشن مل اذه لك نأب ًاملع
 .''”حجحلا ةضيرف ءادأ دنع

 قارعلاب لصوللا نم - مساق حلاص دمخ 6

 وأ يي يبنلا ىلع تاولص اهنأ نع جرخت ال ةروكذملا رومألا 0 ١

 ىف ةدايز نوكت اهنإف بجاو نيد اهنأ ىلع ذختت نأ الإ ةئسحتسم ىهو .ءاعد

 .اهنع عانتمالل ءاملعلا ضعب اعد يذلا وه كلذ لعلو .نيدلا

 [سلاج نذؤملاو ناذألا ليجست]

 تناك اذإ عايذملا مامأ سلاج وهو نذؤي نأ نذؤملل زوجي له |[ 18: "لس

 . '"'”؟فوقولا ىلع هدعاست ال هتحص

 ارويشب شاعلاب  مالسلا دبع دمخ 5

 ىلوألابف «مايقلا عيطتسي ال نمل دوعق سم زوجت ةالصلا نإ [2خل
 ًاسولج زوجيف ةالصلا تقوب مالعإلل ةنس ناذألاو ءدوعق نم ناذألا زوجي

 [عايذملا نم ناذألا عفر]

 : "”نيشردبلا زكرمب يلبقلا ناوجر وبأ نم ناميلس دمحم ديسلا لأسيو

 نحنو .ةعمحلا موي دحسملا ىلإ ويدار نيلصملا دحأ رضحأ ١١ ١ "لس

 77 ص .ما65 ويام ه6 م رحم 2غ6ع .9١س ءامالسإلا ءاول» 23

 . الص ,ما64 ربمسيد  ه08 لاوش ءكعا .7 6س .«مالسإلا ءاولا» 2

 5١. ص م11 ةينوي - ه١ مرحم .غ2ع .5١س .«مالسإلا ءاول» ةوهإ
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 خيشلا توصب ميركلا نآرقلا ةعاذإ ويدارلا نم انعمسف ؛ةعمجلا ةالصل بمأتن

 هنإ :الئاق ويدارلا قلغيل ءاملعلا دحأ ماق ةوالتلا ءاهتنا دعبو «ليعامسإ ىفطصم

 دجسملا نذؤم ناكو .هتقو نحي مل ذإ .دجسملا لخاد هنم ناذألا عامس زوجي ال

 ىنعمو ءبيطخلا يدي نيب ىرخأ ةرم نذؤيس وهو «ناذألا ةيدأتل دعتسي ًارضاح
 ىدصتو .دحاو ناكمو دحاو نامز يف ةيلاوتم تارم ثالث ىّدؤيس ناذألا نأ اذه

 ملاعلا بضغف ءويدارلا نم ناذألا عامس ىلع ممصو ملاعلل يلاهألا دحأ

 .؟مكيأر امف .نيلصملا نيب ةشقانملا تدتحاو ءاجتحم بحسناو

 لبق دجسملا يف ناذأ عامس ىلع ضرتعا يذلا ملاعلا عم نحن ١ 0 جل

 ال ةنس داذألا نأل ءدجسملا ىف نذؤملا ناذأ وه نسحألا نأ ىرنو «هتاقيم .

 هيف سيلو ناذأ ةياكح هيف ويدارلاو «ةنسلا هذهب دبعتي صخش نم الإ نوكت

 .ناذأ

 [عايذملا فلخ ةالصلاو ءلجسملا نم ناذألا]

 يف عماجلا نم (ردركورلا) ليجست نم ناذألا ةعاذإ زوجي له [ ٠80 "لس
 مامالا نع ينغتسنو ةالصلا ليجستب موقن لهف كلذ زاج اذإو ؟ةالصلا تاقوأ

 عيمج يف ناذألا ةعاذإب موقي ويدارلا نأب ًاملع ؟ليجستلا ةلآ ءارو يلصنو

 , 9 كشلا عم ةدافالا وجرأ ءناح دق ةالصلا تقو نأ نيملسملا هبنتل تاقوألا

 ةيولجا تاوقلاب - ليعامسإ يداهلا دبع دمخ هك

 لئاسو لكو «مالعإ هنأل ءلجسملاب ناذألا ةعاذإ نم عنام ال ['ة'جل
 نم اهيف امل اهيلإ بودنم ةدابع ناذآلا ةرشابم تناك نإو «هيف ينغت مالعإلا

 ءارو ةالصلا امأو .هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ريبكت

 وه ةعامجلا ةالص نم دوصقملا نآل «ةديدش ةبارغ بيرغ رمأف لجسملا

 عبسب ذفْلا ة”لص نم ريخ ةعامجلا ةالص» : لوقي ل يبنلاو .عامتجالا

 .!!لجسملل ًاعبت ةالصلاب ةعامجلا ققحتت :: لهف ' ””(ةجردو نيرشعو

 ,7 77١ ص م1517 ليربإ - ه1/ مرحم 6ع 25١ س ءكمالسإلا ءاول» 20

 (556) مقر «ةعامجلا ةالص باب «ناذألا باتك ««يراخبلا حيحصاا عه
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 [ةعاذإلا ف نذؤملا عم ناذألا ديدرت]

 ام لثم لوقن ةعاذالا نم ناذألا ليجست انعمس اذإ لهف .ةعاذالا قيرط نع نذؤم
 .''؟نذؤملا مكح ليجستلا مكح نوكيو ؟لوقي 0(. . 2.

 اربشي شاعلاب  مالسلا دبع دمخ

 لك ىف ىلاعت هللا ريبكتو ناذألا توص وهف «ةعاذإلا قيرط نع هريغ وأ نذؤم

 .مالسإلا ةئس هديدرتو «لاوحألا

 [ةالصلا يف غيلبتلا]

 اميس الو نيلصملا عمسي مامالا ماد ام غيلبتلا يف نيدلا يأر ام [ 5 لس

 ."”؟ةعمجلا موي يف

 ةزيللا ةيئادتبالا سيزإ ةسردم - يودب دملأ رصن #5

 يف سانلا صعب نوكي دقو ©« نسحتسم رمأ مامإلا ءارو غيلبتلا | طئقا ل

 [لاع توصب ةالصلا متخ]

 ىلع ليلد كانه لهف .لاع توصب ةالصلا نومتخي موق كانه [ ١560 "لس

 , "9؟كلذ زراوج

 ةزيللا -  نيسح دمخ نسح 5

 .[55 فارعألا] *6© تيتفملا بِي ال مَنِ َةَيْفُحَو اعرض ْمكَّيَ 3 سورا يبو ص ود هيض 0 - أ

 .599ص م1959 ويام  ه7894١ لوألا عيبر ءالع .77س ء."«مالسإلا ءاول» )١(

 ١. ١1ص م51 ليربإ ها786 ةجحلا وذ ع 3١. س .«مالسإلا ءاول" )0

 51١١. ص ,ما65 ويام ه6 مرحم .0ع ,.9١س .امالسإلا ءاول» 5
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 [ءاذحلاب ةالصلا]

 ًارظن ةيذحألا نوسبال مهو نولصي دونجلا ضعب ىرأ [ '** نس
 .''؟زئاج اذه لهف ةمدخلا ةبون يف مهدوجول

 نوكي اهريهطتو ؛«ةرهاط تماد ام ةزئاج ةيذحألاب ةالصلا ['ة؛جل

 اديج اهكلدب

 [مالسلاب ةالصلا نم جورخلا]

 دعب كلذ ركذ مث تاولصلا ىدحإ يف مالسلا َيِسَن نم مكح ام [ ': ٠ "لس
 ."”؟هناكم نم ماق نأ

 هب جورخلا نكلو ؛مالسلا ةالصلا سم جورخلا يف طرتشي ال ['::خل
 . ءاهقفلا ص نيريثكو ةفينح يبأ دنع ةنس

 [ةالصلا دعب يلصملا ىلإ كشلا قرطت]
 تيدأ دق يننأب ًاقثاو اهنم يهتناو ةالصلا ةضيرف يدؤأ امدنع [ ١:١ "لس

 .ةالصلا ديعأف نيتعكر تيسن يننأ ىلإ ليخي - ميلستلا دعبو الماك ضرفلا

 امم .طسوألا دهشتلا وأ ًادوجس تيسن ينأ ّىلإ ليخي اهنم جورخلا دعبو
 دجسملا نم جرخأ دقو .نايحألا ضعب يف تارم ثالث ةالصلا ةداعال ينرطضي

 ."”؟لاكشالا اذهل لحلا وه امف .ةالصلل نئمطم ريغ

 تنك اذإو «ميجرلا ناطيشلا نم هناحبس هب ذعتساو ؛هللاب نعتسا [':'جل
 كارتعا اذإ اهدعت الف .ءاهتنالا دنع ءادألا ةمالسب ًاقثاو ةالصلا رسم تيهتنا دق

 ساوسولا رياسي الو «نيقيلا ليزي ال كشلا نأل ؛كش

 [ةالصلا يف نهذلا دورش]

 ةالصلا يف دصق ريغ نع '*”نهذلا دورش يف نيّدلا مكح ام [ ١ :' "لس

 ١. ١١ص م1155 رياني - ه6 لاوش ءكعا 25١ س .(مالسإلا ءاول» 230(

 ” 7 ص م1551 ليربإ ءها7860١ ةجحلا وذ ء.4عا 275١ س .«مالسإلا ءاول» عه

 .577ص ,م195757 ةينوي  ه87١١ لوألا عيبر ءالع .١5س ««مالسإلا ءاول» ()
 .0750- 375 ص ما ةيلويد- ه8 ىناثلا عيبر قع 2.5١ س .'مالسإلا ءاول» (:)
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 وو حاسم
 نع مه بذلا 0427 نيرصملل ٌليوه# :لوقي ءاج هللاو .هرافغتساو صخشلا هابتناو

 (نهذلا دورش وأ) وهسلا اذه نأب ًاملع [ه 4 .نوعاملا] #) 7) َنوهاَس َمِهحاَلَص

 . ؟ هسفن صخشلا ةدارإ نع جراخ

 راعشتساو ءاهئازجأ لك يف ًامئاد ىلاعت هللا ركذب دوكت ةالصلا [': خل

 يلصملا لعجي ال ءازجألا ضعب يف نهذلا دورشو .اهناكرأ ءادأ دنع هتيشخ

 َنوُهاَس مهتالَص نع َمُه َندَلا ©) © نيس لبوه .ىلاعت هلوق رسم يف الح

 وهس دأل [/- 4 دوعاملا] 406 َنوُعاَمْلا َنْوْعَتْمَيَو © توري ْمُه َنِدلا

 امك .ةالصلاب ةاءارملا ليبق نسم اوه امنإ .نهذلا دورش ليبف نم سيل ع الؤه

 يف ىلاعت هللا اوركذي ملو «ةيشخ طق اورعشتسي مل مهو ةميركلا ةيآلا تحرص

 ريخلا عنمو قافنلا مهنم لاك كلذلو . اهئادأ

 [ةربقملا يف ةالصلا]

 مأ لالح يهأ ةربقملا لخاد ةالصلا نع ءارقلا دحأ لأسي [ ':* "لس
 .؟مارح

 ''هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلا [::خ

 ىف ةالصلا هركت 'ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا باتك ىف ءاج دقف .دعبو

 1 :بهاذملا يف ليصفت ىلع رباقملا

 يلصملا يدي نيب ربقلا ناك اذإ ةربقملا يف ةالصلا هركت :ةيفنحلا لاق

 وأ هقوف وأ هفلخ ناك اذإ امأ :هيلع هرصب عقو نيعشاخلا ةالص ىلص ول ثيحب

 يف دوكي ال نأب ةهاركلا تديق دقو .قيقحتلا ىلع ةهارك الف هيلع وه ام تحت
 يف اذهو .ةهارك الف الإو .رذق الو هيف ةساجن ال ةالصلل دعم عضوم ةربقملا

 . '"”اقلطم اهيلع ةالصلا هركت الف ءايبنألا روبق ريغ

 روبق ةثالث ىلع توتحا ام ىهو ةربقملا ىف ةالصلا نإ :ةلبانحلا لاقو

  0ص م سوي وس ءاع ءكر م )١( م1938 ةينوي هاا” لاوش .5ع مى رس .(مالسالا ءاول» ١154.

 نيدباع سبا ةيشاح (؟) ١/5054
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 ناك نأب ةثالث ىلع وتحت مل اذإ امأ .ًاقلطم ةلطاب نفدلل ةفوقوم ضرأ يف رثكأف

 الإو ءربقلا لبقتسي مل نإ ةهارك الب ةحيحص اهيف ةالصلاف نانثا وأ دحاو اهب
 ,؟0ورك

 روبقلا تناك ءاوس ةشوبنملا ريغ ةربقملا ىف ةالصلا هركت :ةيعفاشلا لاقو

 نإف ءايبنألاو ءادهشلا روبق الإ ءهتحت وأ هلامش وأ هنيمي نع وأ همامأ وأ هفلخ

 .مرح الإو «مهميظعت دصقي مل ام اهيف هركت ال ةالصلا

 ةساجنلا دوجول ةلطاب اهنإف لئاح الب ةشوبنملا ةربقملا يف ةالصلا امأ
 . "7اهب

 .ةساجنلا تنمأ نإ ةهارك الب ةزئاج ةربقملا ىف ةالصلا نإ :ةيكلاملا لاقو :

 رتخيلف .بهاذملا يه هذه ملعأ هللاو 7 ليصفت هيفف ةساجنلا سمؤت مل نإف
 ءاشي ام اهنم لئاسلا

 [؟مالسلا ةيحت در يلصملل زوجي له]

 صخش هيلإ رضحو ةنسلا ةالص هتيدأت ءانثأ درفلل زوجي له [ ؟:؛ "لس
 دريو ةنسلل ةالصلا عطقي نأ زوجي له .مالسلا ةيحت هيلع ىمرو ةالصلا ءانثأ

 ضرف مالسلا در نأ رابتعاب ءةنسلا ةالص كلذ دعب لمكي مث ؛مالسلا ةيحت هيلع

 (*'ةنس ةالص يلصي مئاق درفلاو
 ميلعت دعاسم  رصن نسح رافغلا دبع 5

 اذإف ءًاضرف تناك مأ ًالفن تناك ءاوس «ةالصلا دسفي مالك يأ [::؛جل
 ديدج نم اهفنأتسي نأ هيلعو ءهتالص تدسف ملكت

 [ةليوط ةدم ةالصلا كرت نمل تئاوفلا ءاضق]

 طارصلا ىلإ تيدتها مث «ةليوط ةدم ةالصلا ًاكرات تنك ٠::[ "لس
 ءاضق ال يل ليقف «تئاوفلا ءاضق تدرأف ًاماع رشع ةسمخ وحن نم ميقتسملا

 .337” /7” «يوونلل عومجملا» (0) .517/5 ةمادق سال ينغملا )١(

 579/7 ىسيرشنولل برعملا رايعملا 5١8/١« «ىقوسدلا ةيشاح» (9)

 .2ال8 ص م15 ةيلوي ه1 لوألا عيبر الع .307س ءامالسإلا ءاول» 2
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 .مالسالا تلخد ةالصلا ىلإ تعجر موي نمو .ًارفاكو ًادرمتم تنك كنأل كيلع
 ٍِِ؟ حيحص اذه لهف 2000 : .

 رئازللا دم فيروأ ديسلا 5

 ريغ ءاهتيضرف ًادحاج كراتلا ناك اذإ الإ ةالصلا كرات رفكي ال [':2- خل

 كي هللاو .عيطتست ام يضقت نأ كيلعف .كلذك كت مل اذإف .ءاهبوجوب فرتعم

 ماني يتلا يه ىضقت يتلا ةالصلا لإ)) .لوقي هباتك يف ميقلا نباو .ميحر روفغ

 اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» ثيدحلا صنف .ءاهاسني وأ اهنع صخشلا

 .ءاهقفلا روهمج يأرك ةعاطتسالا ردقب ءاضقلا ىرن انكلو .''”(اهركذ اذإ

 [تئاوفلا ءاضق ةيفيك]

 :لأسي - ةيردنكسالاب لماك ىفطصم لامج ديسلا [”:* لس
 نأ نيحلاصلا دحأ يلع راشأو نيرشعلاو ةثلاثلا تغلب امدنع ةالصلا تأدب

 +867 يلع رخأتملا تدجوف اهتبسحف .ضرفلا بناجب ةئئافلا تاولصلا ىلصأ
 امع هللا افعو ةنسلاو ضرفلا ةالصب ىفتكأ نأ ىنم بلطف كلذب هتغلبأف ةعكر
 ىف ىلصأ نأ َّيلع ةبتاغلا تاولصلا نع رفكأ ىكل هنأ رخآ يلع راشأو .فلس

 ةعكر لك ىف أرقأو ريفكتلا ةينب دحاو دهشتب تاعكر 4 ناضمر نم ةعمج رخآ

 عرهأ ةفلتخملا ءارآلا هذه مامأ انأو ..كلذك رثوكلا ةروسو ةرم ١5 ردقلا ةروس

 ."””حيحصلا يأرلاب ينوتفت نأ ًابلاط مكيلإ

 رم لك اهفلكيو «ةمكحملا هللا ةضيرف يهو «ةبجاو ةالصلا [::2 خل
 الإ باقعلا بجوي مثإ ةالصلا كرتو «ةنس ةرشع سمخ وأ يعيبطلا غولبلا غلبي

 امك ءاضقلا هيلع بجي ذئنيحو .هل رفغي هللا نإف هتبوت يف صلخأو دبعلا بات اذإ
 الو داهجإ ريغ نم عيطتسي امم يضقيو .ةعبرألا بهاذملا باحصأ ةمئألا لاق

 تحت وهف ءاضقلا متي مل لإو .هل رفغي هللا دإف هيلع ام لك ىضق نإف .ةقشم

 )١( رس .«مالسإلا ءاول» ١14. ص .م1954 سطسغأ  ه485١ يناثلا عيبر .8ع 01١.

 )( .015ص .م1939 ربوتكأ  ه1/4١ يناثلا عيبر .8ع .1١”س .«مالسإلا ءاول»
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 ميحر روفغ هللا نإف ءاضقلا يف رصقي ملو بات دق ماد امو هللا ةمحر

 اهتاقوأ يف ةالصلا ءادأ يف ريصقتلا مثإ رفكي ال هنإ 'ءاهقفلا ضعب لاقو

 ةالصلا نع مان نم ىلع ءاضقلا رصقو «يفكي ال ءاضقلا نإ :لاقو ؛ةبوتلا الإ

 '""اهركذ اذإ اهدؤيلف اهيسن وأ ةالص .ع مان نم» :لوسرلا لوقل اهيسن وأ
 بجي هنأ نم نيملسملا ريهامجو ةعبرألا ةمئألا يأر وه ذخألاب ىلوألا نكلو

 . اليبس كلذ ىلإ عاطتسا ام ءاضقلا ةبوتلا عم

 [تئاوفلا ءاضف ةيفيح]

 كرت نمل لهف ءاهئاضق نم دب ال ةالصلا نم تئاوفلا نأ ملعأ [”:" لس

 ضئارفلا لحم ةنسلا لحتو هتنس ضرف لك عم يلصي نأ اهيسنو ةريثك تاولص

 . ؟ '”ةنئافلا

 "”تئاوفلا ءاضق عم ىضقت ال ةنس ريغ وأ ةنس لفاونلا [:خل

 :ةينآلا ةلئسألا نانويلا ىف نيملسملا ءاملع ةنسلأ ىلع ددرتت

 رصعلا تقو لوخد دعب ظقيتساو رهظلا تقو يف لجرلا مان [ ”:* "لس

 رهظلا ةالص ىلصي ةلاحلا كلت ىف لجرلا اذه له .رهظلا ةالص هنم تافف
 ًءادأ مأ ًءاضقأ ةتئافلا رهظلا ةالصل يوني فيكو ؟رصعلا ةالص مأ ًالوأ ةنئافلا

 .؟*"'ةلأسملا هذه يف يعرشلا مكحلاو

 الإ كلذ دعب رصعلا يلصي مث هتاف يذلا رهظلا يلصي نأ يغبني [::*:خل

 ال هنإف ءاهبورغ ىلإ سمشلا رارفصا تقو وهو ةهاركلا تقو يف كلذ نوكي نأ
 نأل ؛ةهاركلا عم رصعلا ةالص حصت نكلو ًالطاب عقي ذإ رهظلا يلصي نأ حصي

 .تاف دق هتقو نأل ؛ءاضق هيلصي رهظلا يلصي امدنعو اهتقو كلذ

 .(691/) مقر «ةالص ىسن نم باب «ةالصلا تيقاوم باتك ««يراخبلا حيحصاا 200(

 17ص م1111 ربمتس ما 77ا/ ةيناثلا ىدامج قمل ع 25١ س .امالسإلا ءاول» 06066

 .194 18ص م65 ربمسيد - ه6 تاضمر 1ع .١5س .امالسإلا ءاول» 6و9
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 بجي هتفت مل نمو «بيترتلا هنع طقس تاولص سمخ هتاف نس :ةدعاق

 .بيترتلا مزلي الف ةهاركلا تقو ةرورضل الإ بيترتلا هيلع

 [ةعامجلا ةالص يف ةرضاحلا عم ةتئافلا بيترت]

 .رصعلا ةالص يف تماق دق ةعامجلا دجوف دجسملا لجر لخد [”:* لس

 ًادلقم رصعلا ال رهظلا ًايوان مهتالص يف مهعم لخدف ءرهظلا ىلص دق نكي ملو
 مكح امف ءرصعلا يلصي مامالا نأ ملعي وهو «ةالصلا تاكرح عيمج يف مامالا

 .؟''"لجرلا كلذ ةالص
 (ةلحملل ئراق١ ره

 الإ رهظلا يلصي الف :مامإلا عم مومأملا ةالص داحتا بجي [":* جل
 .رهظلا يلصي سم ءارو

 [؟تئاوفلا ننسلا ىضقُت له]

 اهعم ةنسلا يلصي نأ بجي لهف .ءاضق ةالص ءرملا ىلص اذإ [ :٠ "لس

 لهف .يلصملا اهنع مان اذإ حبصلا ةالص يف لاحلا وه امك ؛ةنس الب اهيلصي وأ

 .؟'"”ةنسلا ىلصي نأ هيلع بجي

 ةيلهقد دوتمس ةينم - مينغ ديسلا دمأ هك

 لك لأ ذإ ةضورفملل سس اهنأ ىلع ءاضقلا دنع ننسلا يلصي ال [20:خ

 .هتفو يف هلعب اهادأ حبصلا ىلص

 [رجفلا ةنس ءاضف]

 .؟'عابتالاب ىلوأ امهيأف .حبصلا يلصي مث .ةنسلاب أدبي مهضعبو ةرشابم

 .؟ 3 ص م1511 ليربإ صا ةجحلا وذ ء4عا 5١. سس .«مالسإلا ءاول» (21١

 .2 57ص .ما1515 ةيلوي - ه5 يناثلا عيبر 8ع 05١ سس .(مالسإلا ءاول» مف

 .١01ص .م1954 سطسغأ  ه1784 يناثلا عيبر «8ع «8١س .'مالسإلا ءاول» (؟)

5 



 لبق ناتعكرلاو ءضئارفلا ىضقت نكلو «نئسلا ىضقت ال[
 . "7 جفلا ةنس تسيلو «ةلفان هذعب وأ ضرفلا

 [تئاوفلا ننسلا ءاضق]

 ةالصلل دجسملا ىلإ بهذ املف .برغملا ةالص هتتاف لجر 1١" ١ لس

 لهف ةنسلا يلصي نأ عطتسي ملف ءاشعلا ةالص تميقأ برغملا ةالص نم ىهتناو

 .؟''”ءاشعلا ةالص ءاهتنا دعب برغملا ةنس ىلصي
 هبابما زكرم سيرتا - يودب دمنأ رصن 5

 .اهتقو ىف تتاف ةنس ىضقت الأ "7" جلل

 [ةالصلا رصق بابسأ]

 .؟"”رفاسملل ةالصلا رصق بابسأ ىه ام [ ” 75 لس

 تلاق ىتح هلي يبنلا ثيدحب رفسلا يف ةالصلا رصق تبث [':خ
 يف تدازو ءرفسلا يف نيتعكر تيقب مث «نيتعكر تضرف ةالصلا نإ :ةفينحلا
 اذ دما

 [مادقألا ىلع جحلا ىلإ رفاس نمل ةالصلا رصق]

 لهف مادقألا ىلع ًاريس جحلل ترفاس سانلا نم ةعامج نأ ول [:'؛ "لس
 .؟ةالصلا رصق مهل زوجي

 .؟ *”رفسلا اذه ءانثأ ًاعوطت مايصلا مهل زوجي لهو
 بويل يويحتلا مصاع دمحخ رع

 موصلا هعم زوجيو «ةالصلا رصق هعم نوكي مادقألا ىلع رفسلا [:04 خل

 مان امل امهاضقو امهيلع ظفاح ِةِْلَك يبنلا مامتها لحم اتناك امهنكل ةلفان رجفلا اتعكر )١(

 (١77ص راطوألا لين) «ءسيرعتلا ثيدح ىف رجفلا ةالص نع
 .8١7ص .م977١ ربوتكأ  ه187 بجر ء١1ع 5١ س ءكمالسإلا ءاول» (0)

 "07 - ١5ص ,ما1وا/ رياني  ه74864١ ةدعقلا وذ عا 2755 س .«مالسإلا ءاول» (9)

 .(١هالع) مقر «نيرفاسملا ةالص باب «دجاسملا باتك ءاملسم حيحصاا (:)

 57١. ص ,م1950 ةينوي  ه80١١ لوألا عيبر ءالع .9١س .«مالسإلا ءاول» (5)
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 :جحلا] *جَرَح َنِم سئل يف ٌدْكَبَع َلَمَج اَمْو# نكلو .كلذ قيطي ماد ام ًاعوطت
 .سانلا لك جحي امك جحيو سانلل جتني لمعب هسفن لغشي دأ ىلوألاف ه8

 نيملسملل عفتو ةدابع لمعلا يفو

 [اهعمجو ةالصلا رصق]

 ماقأو ًارتم وليك 58 نع ديزت ةفاسم رفاس املك صخش داتعا [: ٠0 "لس

 مايألا هذه لالخ ةالصلا عمجو رصق بايالاو باهذلا يموي ريغ مايأ ةثالث

 .ةيرصملا اندالب لخاد اذه هرفس نأب املع .ةحيحص ةالصلا هذه لهف .ةسمخلا
 ةقباسلا تارتفلا لالخ ةيضاملا هتالص تناك اذإو «ةحيرملا انتالصاوم لئاسوبو
 ؟''"هحيحصتل لمعي اذامف ةحيحص ريغ

 سيوسلاب قفارلاو ناكسالل ماعلا ريدلل - نيدلا حالص هللا دبع سدنهلل ©

 فصن ريسي بيحب مادقألاب مايأ ةثالث ةريسم هذه تناك اذإ [:* خل
 بهذم ىلع عمجي نأ هل سيلو ةالصلا رصقي لأ هل نإف هفصن حيرتسيو راهنلا

 .كلام بهذم ىلع عمجي نأ هلو «ةفينح يبأ

 [؟اهمتي مأ ةالصلا رصقي نأ رفاسملل له]

 : ةريحبلا ةظفاحمب صمح يبأ نم ميهأربإ حلاص ديسلا لأسيو

 نأ حان ْْمَيَلَع َسْيِلَف ٍضْرَأْلا يف ُهَبَرَص اَدإَو9 :ىلاعت هللا لوقي [ ” ١5 لس
 وأ ةالصلا ىف رصقلا لضفألا لهف ٠١١[ .ءاسنلا] #... َوْرَلَّصلَأ َّنِم اوُرصعَ
 ؟2"”اهليمكت

 مهضعبو .ناتعكر رفسلا يف ضرفلا نإ ءاملعلا ضعب لوقي [502:خ
 ضرفلا ناك ةصخرلا راتخا نإف :رفاسملا راتخي ام بسح ىلع هنإ لوقي
 امك هصخر ىتؤت لأ بحي هللاو .ًاعبرأ ضرفلا ناك ةميزعلا راتخا نإو .ريتعكر
 ةقشملا تيح نم رفاسملا ىلإ ةيلضفألا يف رمألاو .همئازع ىتؤت لأ بحي

 .رسيلاو

 ١ ة؟مكل_ص م05 سرام _ ه4 ةلعملا وذ .5عا.اوس .(مالسإلا ءاول» 21(

 .4437"ص .م١1931 ربمتيبس ه١ ىناثلا عيبر .8ع .3١س ءامالسإلا ءاول» (5)
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 [اهعمجو ةالصلا رصق]

 :لأسي ةيردنكسإلاب يلع دمحم ديسلا [ 707 لس
 «نيتعكر رهظلا نولصيف «ةالصلا نورصقي سانلا ضعب نآلا فياصملا يف

 ولو كلذ ىلع نورمتسي لهو ؟دويق اذهل لهف ءرهظلاو رصعلا نيب نوعمجيو
 .؟('”ًرهش فيصملا يف اوثكم

 وبأ لاقو .ءاهقفلا قافتاب تباث رفسلا يف ةيعابرلا ةالصلا رصق [0' جل
 رضحلا يف تديز مث نيتنثا تضرف لصألا يف ةالصلا نآل ةميزع هنإ ةفينح
 فيفخت يأ ةصخر ةالصلا رصق نإ ءاهقفلا روهمج لاقو ءرفسلا يف تيقبو٠

 وحن يواسي امب ءاهقفلا روهمج هردق رصقلاب حمسي يذلا رفسلاو .ءليهستو

 ريسلاب مايأ ةثالث ريسمب ةيفنحلا هردقو ؛ةظحل يف اهرفاس ولو ءأرتم وليك نينامث
 يف ريسيو راهنلا فصن حيرتسي نأ ىلع «مادقألاو لبإلا ريس وهو يداعلا

 لوألا ريدقتلا عم براقتي اذهو .فصنلا

 رفسلا ناكم ىف ةماقإلا يوني نأ ىلإ ةالصلا رصقي صخشلا رمتسيو

 مايأ ةعبرأ ةماقإ ةينب نوكت ةثالثلا ةمئألا دنع ةماقإلا ةينو ءهيلإ رفاس يذلا

 ةمئألا زاجأو ءًاموي رشع ةسمخ ةماقإلا ةينب نوكت ةفينح يبأ دنعو ءاهيلايلب
 عمج وأ ميدقت عمج رفسلا يف دحاو تقو يف سيتالص نيب عمجلا ةثالثلا

 رهظلا نيب عمجلا زاجأف .جحلا يف الإ عمجلا زجي مل ةفينح وبأو ءريخأت

 عمج ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا زاجأو «ةفرع يف ميدقت عمج رصعلاو

 [؟يحصلا رجحلا يف ةالصلا جاحلا رصقي له]

 مايأ ةثالثلا ةدم رصقلاب ةالصلا جحلا نم نودئاعلا يلصي له[: لس

 .؟'''نومتي مأ يحصلا رجحلاب اهنوميقي يتلا
 يرحب ىولس  قالصلا رفعج  نارمع ىلع نيمألا هك

 ؟”١ ١ص ما سطسغأ - هه مرحم .غ6ع .١١س .كمالسإلا ءاول» لل

 17١. ص كال ربمتبس - ه1/ ةيناثلا ىدامج ءق١عا ١25س ,كمالسإلا ءاول» 20(,
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 نورفاسم مهف «ةماقإلا ةدس اووني مل جحلا سم نودئاعلا ١ قل

 .ةالصلا دلورصقمي

 [رفاسملل ةالصلا رصق ةفاسم]

 ال يتلا انتيرقب انترايزل نورضحي امدنعو موطرخلاب ةوخأ انل [ ١5" لس

 مهانلأس املو .ةالصلا نورصقي أرتم وليك رشع ةتس نم رثكأب موطرخلا نع دعبت
 .''ارمألا اذه يف باوصلا هجو نايب وجرنف .ةعنقم ةباجإ اوبيجي مل كلذ نع

 نادوس - نوفليعلا - موطرملا ءسيرداإ خيشلا يوضم دك

 )١5( ىهو ةفاسملا نأل ةالصلا اورصقي نأ ةوخإالا ءالؤهل سيل أ "6 جل

 .ةالصلا رصق غوسي رفس ةفاسم دعت ال ًارتم وليك

 [لمعلا رذعل تاولصلا نيب عمجلا]

 ةعانصل رصنلا ةكرشب نامثع ديس .ديسلا نم ةلاسرلا هذه انتءاج

 .'"'”فوح ىداو تارايسلا

 ينتوفت دقو تارايسلا ةعانصل رصنلا ةكرش يف لماع انأ [”': لس

 .؟.. كلد حصي لهف ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب عمجأف تاقوألا

 .راذعألا دنع تاقوألا نيب عمجلا دنيَو دمحأ مامإلا زيجي [”5: خل

 [لمعلا ببسب ةالصلا ريخأت]

 يئالمز نأ عم .رهظلا ةالص نود عنصملا يف يلمع لوحي |[ س

 عيطتسأ الو يلمع نع الوؤسم نوكأ تقولا كلذ يف نكلو .ةعامج هنولصي

 ””رصعلا دعب ةالصلا ىضقأ وأ لمعلا كرتأ لهف .هكرت
 انق - ىفطصم دمخ قوراذ ©

 كناوخإ يدؤي امدنع ةعامج ريغ سم يلصت نأ نم عنام < ةنفظ

 .591ص .م11017 ةينوي -ه11/87١ رفص .21ع .١١س .اكمالسإلا ءاول» (؟)

 .6هةاص م1511 سطسغأ - ه7 ىلوألا ىدامج عا 05١ س .امالسإلا ءاول» عوف

51١ 



 تاوفو ء«ةنس اهنكلو ءضرفب تسيل ةعامجلاو «لمعلل نودوعيو .ةعامجلا

 يأ يف هيدؤتف «لاوزلا نم عستم هتقو رهظلاو «ءضرفلا تاوف غوسي ال ةنسلا
 كلذو ءرهظلا تقو سم ءزج يأ ىف ءادألا كيلع رذعت اذإو .هتاقوأ نم تقو

 .دمحأ مامإلا كلذ زّوج دقو .رصعلا تقو يف هيدؤت نأ حصي هنإف ديعب

 [تارضاحملا ىلإ عامتسالا ةجحب تاولصلا نيب عمجلا]

 ةالصلا تاقوأ ضعب انيلع تّوفي ةيعماجلا تارضاحملا عامس [ :”” لس
 ؟رصقن نأ ءادألا نكمأ اذإ زوجي لهف .اهئادأب ًاقالطإ فورظلا حمست ال ثيحب

 وأ اهيلي ضرف يأ لبق تئاوفلا يدؤن لهو ؟ضئارفلا يف رصقلا ةيفيك امو

 .؟2''يلاتلا مويلا نم هليثم دعب هيدؤن '
 ةعماظلاب بلاط - نسح دلاخ 6

 نإف ءهتقو يف ضرفلا ةالص عنمي تارضاحملا عامس ناك دإ [:"' خل
 ءرصق نوكي الو راذعألل تاولصلا نيب عمجلا مامإلا حابأو ًارذع دوكي كلذ

 قرغتست ةرضاحملا نأ دقتعن ال اننأ ىلع هيلي يذلا تقولا يف ءادألا دوكي الو

 يف الإ ىدؤت ال يهو ةالصلا اهيف ىدؤت تارتف امهنيب لب .ًالماك ةالص تقو
 يف هتقو يف ضرفلا يدؤتل ءوضو ىلع نوكت نأ نسحتسملا سمو «قئاقد

 .تارضاحملا نيب نوكت يتلا تارتفلا

 يهو «نيتعكر ةيعابرلا ضئارفلا يلصت نأ وهو ءرفسلا يف دوكي رصقلاو

 .امهيف رصق الف برغملاو رجفلا امأو ءاشعلاو رصعلاو رهظلا

 [دجسملا يف ةعامجلا ةالص مكح]

 امف ءلزنملا يف تاقوألا يقابو دجسملا يف ةعمجلا يدؤأ [ 5 لس
 .؟'''مكحلا

 ةيردنكسإلا  ةحمح نسحح سي رع

 هللا ىلص ىبنلا نأ درو دقو «ةدكؤم ةنس ةعامج ضئارفلا ءادأ أ ١" جل

 ١. 8ص ما065 سرام ه1 ةدعقلا وذ 5ع .9١س ءامالسإلا ءاول» 20

 60٠١. ص م11 ربمفون  ه11١/ نابعش ءككعا 25١ س ءامالسإلا ءاول» 20,0
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 نيرشعو عبسب درفلا ةالص لضفت ةعامجلا ةالص» :لاق ملسو هيلع ىلاعت
201١0 - 

 (هحرد

 [روبق اهيف يتلا دجاسملا يف ةعامجلا ةالص مكح]

 اهيف ىتلا دجاسملا ىف ةالصلا نودؤي ال سانلا ضعب دجوي [ ””؛ لس

 .؟'' "كلذ يف قح ىلع مه لهف ءروبق 1 1 200006 : 1
 ةزيللاب ةحاسلل دهحم  نيسح دمخ نسح

 سانلاو .هيف ءيش ال روبق اهب يتلا دجاسملا يف ةالصلا ءادأ ١ "+ جل

 ." "ةفيرشلا ةضورلا هيفو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا دجسمب سولصي امئاد

 [ةعامجلا ةالص ف لوألا فصلا ةقيقح]

 ربتعي لهف «لوألا فصلا ةلمكت دجسملا ىف ربنملا قوعي دق [ ””* لس

 ؟2؟”ببسلا اذهل لوألا فصلل المكم ىناثلا فصلا

 نادوس ةروطع - بوذجلل هلا دبع ه6

 ةيوست نآل .ربنملا هضرتعا ولو . الماك لوألا فصلا ربتعي ["*:جل

 [دجسملا نم ربنملا عضوم]

 ًالثم هنم نميألا نكرلاك دجسملاب ناكمب ربنملا ةماقإ حصي له [ "5: لس
 ؟2*””حصي ال مأ هطسو يف يتلا ةلبقلا نع ًاديعبو

 ةيقرش .سوقاف  ناهبن ةأاشنم - ىلع رطاخ دومخ مك

 هيف دوعمتسملا دوكي ءدجسملا رم بناج يف ربنملا ةماقإ [5:2-خ

 )١( مقر .ةعامجلا ةالص باب .لاذألا باتك .«يراخبلا حيحص» )145(

 "55ص .م1978 ويام  ه82١ مرحم .0ع .١ةرس .'مالسإلا ءاول» (؟)

 يتيب نيب ام :ةيت لاق ربنملاو ربقلا نيب ام يه ةضورلاو .ةنتت لوسرلا ربق اهيفو (9)

 )١١13(. «يراخبلا حيحص» «ةنجلا ضاير سس ةضور يربنمو
 .75 ص م1978 ربوتكأ  ه780١ بجر .١١ع .19١س .«مالسإلا ءاول» (:)

 .4*الص 21974 ةينوي ه4 لوألا عيبر ءالع .5؟س .«مالسإلا ءاول» (5)

 احدا



 ًارواجم نوكي نأ طرتشي الو ءزئاج ةبطخلا عامس دنع ةلبقلا ىلإ نيهجتم
 . ةلبقلا فيوجتل

 [نيلصملا ةمامإل نيدلا يف قمعتلا طرتشي له]

 هللا لضفب ينإو ةينيدلا تامولعملا يف لاحلا طسوتم لجر نإ [ ””” لس

 نم دجوي نايحألا ضعب يفو «بتار مامإ ينأ امب ةعامجلا ةالص ىلع بظاوم

 نم يسفن ىلع فاخأ ينإو « ضفري هميدقت ديرأ امنيحو .ةمامالاب ينم قحأ وه

 موي ىلإ لامس يف لزي مل هنم ريخ وه نم مهيفو ًاموق َّمأ نم» :ِيلك لوسرلا لوق
 ("'هللا مكمحر انوثيغأ '"«ةمايقلا

 دتمعاو «سانلا مأو ةالصلا مقأف «كتيحالص ىلع ليلد كفروخ ["”” 2

  ىلاعت هللا ىلع

 [ةرشع ةعباسلا غلب نم ةمامإ]

 نآرقلا ولتي نأ هرمع نم ةرشع ةعباسلا يف صخشل زوجي له [””* لس
 ؟روضحلا نع رخأت اذإ ةروسلا ئراق نع ةباين ةعمجلا ةالص يف فحصملا يف

 ةوفزت . .َ!آ .
 .؟'' انس هنم ربكأ وه نم موي نأ هل زوجي لهو

 ًالجر نوكي هنإف  ملتحا دق ناك اذإ  ةرشع ةعباسلا غلب سم [”*خل
 «لضفأ هتمامإ نإف ءًانس هنم ربكأ وه نمم ملعأ ناك اذإو ءسانلا مؤي نأ حصي
 ةءارقلا ىطعي ناك اذإ فحصملا ىف نآرقلا أرقيو «ةزئاج ىه لاح يأ ىلعو

 ديوجت سم اهقح

 ال مامالاو .عفاوش نومومأملاو ايكلام مامالا ناك اذإ مكحلا ام ١ "75 "لس

 وهو .نوهراك هل مهو ًاموق مأ نم باب «ةالصلا ةماقإ باتك ءا(هجاس نبا سنس» )١(

 .١7ص .م1970 رياني  ه85١ ناضمر .١ع .19١س .«مالسإلا ءاول» (؟0)
 .89"7ص م956١ ةينوي  ه865/١١ رفص ءاع .9١س .(«مالسإلا ءاول» (9
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 ىعفاشلا ةالص لطبت لهف .ءةيرهجلا تاولصلا ىف ةحتافلا لبق ةلمسبل كلاب رهجي

 . '"”نيمومأملل ةاعارم ةلمسبلاب رهحي نأ ىكلاملا ماماإل زوحي لهو هب يدتقملا

 ةريحب تاجنلدلا زكرم ئرقلل - يوامشع يواصلا 5

 هنأل .مومأملا بهذم نع مامإلا هذم فالتخا رضي ال ال ١ فشلا

 ال ىكلام ءارو ىلص اذإ ىعفاشلا ةالص لطبت ال كلذلو .هتالص يف همامإ عبتي

 دنع هكرت ةالصلا لطبي نكرب سيل ةلمسبلاب رهجلا نإف ًاضيأو .ةلمسبلاب رهجي
 . ىعفاشلا

 [ضرفلا ةالصل ىلصملا ةداعإ]

  ةيردنكسإ .شيجلا قيرط ٠١5 لاله دمصلا دبع ديسلا [””: "لس

 : لأسي

 اهب صقن دوجو ىف كش اذإ هدرفمب ضرفلا ةالص ديعي نأ هل زوجي لهو

 .؟''”دهشتلا وأ ةدحس وأ ةحتافلا ةءارقك

 .ًالفن دعُي ضرفلا ةداعإ نأل زوجي الف لوألا ءزجلا نع نأ[:

 . ضرفل ًايلصم مومأملاو لفنل ًايلصم مامإلا دوكي نأ حصي الو

 .ديعي نأ هل غوسي طايتحالا نإف يناثلا ءزجلا نع امأو

 [رساح هسأرو لجرلا ةمامإ مكح]

 (#) . ءاامأ . 0
 ؟©"7سأرلا رساح سانلا موي نأ لجرل زوجي له :لأسيو [ ١" لس

 ةالصلا دسفي ال سأرلا يراعب مامتئالاو ءسأرلا رتس بحتسي [:20:خ
 .ةعامجلا صقني الو

 )١( ىلا كهسالا ءاول» سرة١. ١52. ص «2م1952 ريمفوت  ه853١١ لابعش ١كل.
  . 5 5 8 3 3أ ا 0-8

 .١7/ص .ما11 ريان ه4 بحجر :.1١عا ١3 نس .(«مالسإلا ءاولا 2

 ”35 ص .م21934 ةيلوي ه١١الا/ ةجحلا ود .5عا.ا1؟س ءامالسإلا ءاول» «)
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 [جرعألا مامإلا فلخ ةالصلا]

 .رئازجلا نم رايجنو دمحم فيروأ ديسلا نم انءاجو [ 3: لس

 ةبكر ىلع الإ دوجسلا عيطتسي ال جرعأ مامإ فلخ ةالصلا زوجت له

 .همامأ ةباصملا هلجر لسري هسولج يفو .هراسي نع ىرخآلا هلجر دميو .ةدحاو
 ١ 07 عا

 ("”برح يف ةصاصرب بيصا دقو

 .مايق نم يلصي ماد ام مامإلا اذه ءارو ةالصلا زوجت [ "جل

 [ةعامجلا ةالص يف ةعكرلا كاردإ رايعم]

 :لأسي ةيميلعتلا اهنب ةقطنمب زاجح دمحم ىلع ديسلا [ 77 لس
 عكار مامالاو رصعلا ةالص نم ىلوألا ةعكرلا كردأ مومأم يف مكيأر ام

 .؟'"”ةحيحص هتالص ربتعت لهف .هعم ملسو

 كردأ نمو ءاهكردأ دقف ةعكرلا رثكأ كردأ رم نأ ةدعاقلا [”5-خل
 .ةحيحص هتالص ربتعتو هل بستحتف ءاهرثكأ كردأ دقف عوكرلا

 [ةثلاثلا وأ ةعبارلا ةعكرلا يف مامإلا كردأ نم]

 : "انساب ءبراّوشلا عجنب ءرماع دمحم يوانق ريدردلا دمحأ ديسلا لأسيو

 ةعكرلا يف مامالا ىأرف دجسملا لخد لجر يف مكحلا ام - أ[ ”*؛ لس
 ؟ةالصلا هذه ىمست اذامو ؟لعفي اذام ءاشعلا ةالص يف .ةعبارلا

 ؟لعفأ اذامف «ةثلاثلا ةعكرلا يف مامالا تدجوف .ءاشعلا يلصأ تلخد - ب

 .؟ةقباسلا ةلأسملاو يه اهيف ةءارقلا نوكت اذامو «ةالصلا هذه ىمست اذامو

 ولو «.ةعامجلا باوث هل نوكيو «مامإلا ءارو يلصيو يوني أ اعل
 ةالصلا لوأ يدؤي هنأكو «نيدوعقو ةءارقب اهيدؤي مث «ةرشابم ميلستلا لبق اهكردأ

 دوعقلل ةبسنلاب اهرخآو «ةءارقلل ةبسنلاب

 )١( .م554 سطسغأ - ه6 يناثلا عيبر .8ع .8١س .«مالسإلا ءاول» ص0٠١.

  2,0.ما1 ةيلوي  ها7الا/ ةجحلا وذ .«4ع .١١2س .«مالسإلا ءاول» ص١5075.

 م1115 ويام_ ه١ ةجحلا وذ «؟ع .6١١س ءامالسإلا ءاول» 6رف ص7١ 1.
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 رعب 2 ىدا .مامالا ءارو ردا ادإ - ب .ةلماك ةءارقب نييلوألا نيتعكرلا ىدأ «مامالا ءارو ةتلاثلا كردأ اذإ - ب

 [ةعبارلا ةعكرلا يف وهو مامإلا كردأ نم]

 : ىلاتلا لاؤسلا جاهوس ىلاهأ نم ع ح مأ نم ان ءاجح | فراح نس

 . '""ةيناثلا وأ ىلوألا ةعكرلا دعب لوألا دهشتلاب ىتأي

 يف أرقي هنأ ىنعمب ةالصلا ئدتبي هنأك ةءارقلل ةبسنلاب هتالص متي قت 2

 هلو «ريتعكر لك دعب دعقيف ءاهمتي هنأك دوعقلل ةبسنلابو «نييلوألا نيتعكرلا
 .ةعامجلا ةالص لضف

 [دهشتلل مامإلا سولج ءانثأ تاعكر نم هتاف ام مومأملا لامكإ]

 وأ ناتعكر وأ ةعكر ةعامجلا ةالص ىف هتاف اذإ صخش اندنع |[ ””” "لس

 موقيو مهكرتيو ةعامحلل ريخألا دهشتلا ةءارق زهتني هنإف ءًالثم تاعكر ثالث

 يقاب متي ىتح ايئاهن ةعامجلا نع درفنيو .مامالا ملسي نأ لبق ةالصلا ليمكتل

 ."' هتاف يتلا تاعكرلا

 هلمع .مامإلا مالس لبق هتالص لمكيل ماق يذلا صخشلا اذه ["52:خل
 نأ قوبسملل نكمي مهدنع لإف ؛مامإلا ةقرافم ىون اذإ ةيعفاشلا دنع حيحص

 ىلوألا نكلو «ةعامجلا باوث هل لصحيو «هتالص ةلمكتل موقيو ةقرافملا يوني

 يفف ةيفنحلا دنع امآ .ةالصلا مامتإل موقي مث ملسي ىتح مامإلا عم رارمتسالا هل

 دوعقلا مامإلا متي نأ لبق هتاف ام ةيدأتل همايق ناك نإف .ليصفت لجرلا اذه لمع

 ردق مامإلا دعق نأ دعب مايقلا ناك اذإ امأو «لطبت هتالص نإف دهشتلا ردقب

 تقولا جورخ فاخ اذإ .اهنم ؛عضاوم يف الإ اميرحت هوركم كلذ نإف دهشتلا

 ةعمجلا يف فاخ اذإ اهنمو .رطضم ةلاحلا هذه يف هنأل ءرذع بحاص ناكو

 اذإ سمشلا عولط فاخ اذإ اهنمو «مامإلا مالس رظتنا اذإ رصعلا تقو لوخد

 )١( ,م1954 سطسغأ  ه185١ يناثلا عيبر .8ع .18١س .«مالسإلا ءاول» ص01١.
  6اة ص ,ما065 ةيلوي_- ه4 ةجحلا وذ 2ع 4س ,(مالسإلا ءاولاا ١.
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 مامإلا عم يقب اذإ هيدي نيب سانلا رمي نأ فاخ اذإ اهنمو «مامإلا مالس رظتنا

 يضقيو همامإ ملسي نأ لبق قوبسملا موقي اهلك عضاوملا هذه يفف ملسي ىتح
 .دهشتلا ردق دعق دق مامإلا ناك ىتم هتاف ام

 [ةعتمألا ةسارح دصقب ةعامجلا فوفص فلخ ةالصلا]

 فوفص فلخ فقأو .؛ةبسح هب نذؤأو دجسم نوؤش ىعرأ [ ”” لس
 امف ,.نيلصملاو دجسملا ءايشأ ةسارح نم هيف نكمتأ ناكمب ةالصلا يف ةعامجلا
 ؟2''هكحلا

 ناردب ةريزجب - شاعلاب  مالسلا دبع دمخ 5

 .ةالصلا نع لغشي الأ ىلع «ءكلذ نم سأب ال [”20:-خل

 [حيوارتلا يلصي نمب ءاشعلا ةالص يف مامتئالا]

 امتؤم اهيونأ نأ يل لهف .مامإلا عم ءاشعلا ةالص كردأ مل اذإ ( ١ "لس

 .؟'"”حيوارتلا ةالص يف هب

 ندحب  هذبع رشان فيس #5

 متأي ال هنأل «حيوارتلا يلصي س ءارو ءاشعلا ةالص زوجت < نسل

 . ضرف ءاشعلاو «ةنس حيوارتلا ذإ «ةنس بحاصب ضرف بحاص

 [ةعمجلا ةالص نع فلختلا]

 ةالص تقو لمعلا مزليو «لارتنسلاب لمعلا رشابن ناليمزو انأ | "5 لس

 ؟"”فلختلا اذه نع هل ةبسنلاب مكحلا امف .انم دحاو ىقبي نأ ةعمجلا

 ةبابماب - يالبع لع 5

 اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال ءامكنم فلختملل هللا رفغي [”5*:خل

 17ص م1111 ريمسيد  ه817/١١ ناضمر عا ء”55س .امالسإلا ءاول» 01

 .؟7 ١1ص م1111 سرام ه١ ةجحلا وذ عا ١25س ,«مالسإلا ءاول» 2,0

 1١. ص م51 ربمسيد - ه7/71١١/ ناضمر ءاع .55س ,كمالسإلا ءاول» ةرفإ
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 [دجسملاب نيلصملا باقر يطخت مكح]
 ىلإ لوصولل دحسملاب نيلصملا باقر يطخت يف مكلوق ام ١" "اب

 ؟277لوألا فصلا
 نىيشردبلا زكرم - ىلبقلا ناوجر ونبأ - ناميلس دمخ 2

 امثيح ناسنإلا سلجي نأو باقرلا ىطختت الأ ةنسلا ىف دراولا أ”: 2
 . ىلصملا يف كلذ نوكي نأ ىلوألاف ءداك سلجم يأ «ءسلجملا هب ىهتنا

 .مالسإلا بدألو ةنسلل ةفلاخم باقرلا يطختف

 [ةعمجلا ةالصل ناذألا ريخأت]

 دجسملا مامإ تدجوف ةرواجم ةدلب يف ةعمجلا ةالص ينتكردأ [ 4١" 'لس
 لاقف نذؤي نأ نذّؤملا نم تبلط رهظلا تقو ناح املو .تسلجف .ًاسرد أرقي
 .ةالصلل تنذأ من «ًابيرقت ةقيقد نيعبرأ ثكم مث .«سردلا دعب ناذألا» :مامإلا

 مكح امف .ةالصلاو ةبطخلل دجسملا يف ءاسم فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلإ انثكمو

 ناذألاب أدبي نأ لضفألا ناك لهو ببس وأ غوسم الب ناذألا ريخأت يف نيدلا

 .؟''”ناذألا رخؤي وأ ءاشي فيك سردلا يف رمتسيو

 ديشرب سيرلا وبا ةبزع - ىسيع نسحلا دبع نسح 5

 «تقولا ءادتبا ةنس سيلو ءاهتقو يف ةالصلا ةنس ناذألا ["؛:خل
 .همتي ىتح سردلل عامتسالا نسحألاو هيف مول ال تقولا ءادتبا نع هريخأتو

 يسني مالكلا ريثك نإف ءاوليطي الو اورصقي نأ سردلا نولوتي سيذلاب سحيو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ لاق امك ءًاضعب هضعب

 [ةعمجلا ةالص ءانثأ مالكلا وغل مكح]

 امك تانسحلا لكأي دجسملا يف مالكلا نإ» :ِهِي هللا لوسر لاق [ ”؛؟ "لس
 ىف ضورفملا نإ ةعمجلا موي دحسملا بيطخ لاقو "”(بطحلا رانلا لكأت

 5١. ص م١5 ةينوي ه١ مرحم ,غ68ع .5١س ,امالسإلا ءاولا» 21

 16١٠ -160١. ص م5 ريمتبس - ه7 ةيناثلا ىدامج .١٠ع .١٠5س .«مالسإلا ءاول' هز

 .دجوي مل . يراقلا لاقو .« ١ ينولجعلل «سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك)» .(8
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 هذه يف مالكلا لهف «ةيويندلاو ةينيدلا نوؤشلا يف رظنلا وه دجسملا يف عامتجالا

 ؟؟''اهطبحيو تانسحلا لكأي هنإ ثيح نم ثيدحلاب درو اميف لخدي ةينيدلا نوؤشلا
 ةيفونم - طشللاب رفك نم يواشنلا ضوعم 6

 تاثداحملا درجم وأ ءوغللا وه تانسحلا لكأي يذلا مالكلا [:خ
 هاجتالا رع سانلا فرصت وأ نيلصملا ىلع شوشت نأ اهنأش نم ىتلا ةيداعلا

 لوقلا لدابتو ءتاعامجو ًاداحآ نيملسملا حلاصم يف رظنلا امأ ىلاعت هللا ىلإ

 للم يبنلا ناكو .تانسحلا لكأي يذلا مالكلا سم دعي ال كلذ نإف ؛عازن ريغ نم

 .دجسملا يف ىروشلا سلاجم نودقعي هدعب سم هتباحصو

 [عايذملا فلخ ةعامجلا ةالص]

 .ىلصي دحأ ىعم سيلو . ءارحصلا ىف دجاسملا نع ًاديعب نوكأ دق [ ”* "لس
 .؟ ”دجسم اهيف سيل ةبزع يف ينأل ءًالثم ويدارلا ءارو ةعامج يتالص زوجت لهف

 .ةيلهقذ - ديع وأ ةبزع  ديع ديمحلا دبع دومخ ©

 يف نوكت نأ بجي ةعامجلا ةالص لاؤسلا نع ةباجإلاو ١ "جل
 ةعامجلا ةالص حصت الف «لعفلاب سانلا عم يلصملا نوكي نأ دب الف «ةعامجلا

 .ءارحصلا يف نوكي نمم ةبولطم ةعامجلا تسيلو ءويدارلا ءارو

 [عايذملا فلخ ةالصلا]

 .؟''”عايذملا فلخ ةالصلا يف عرشلا يأر ام ( ”؛؛ "لس

 نادوس روب - صاوللا ميهاربإ نيمألا ديسلا تك

 ءاول ةلجم يف ةودن تدقُع دقو «ةلطاب عايذملا فلخ ةالصلا ١ "4+ جل

 .'*”عوضوملا اذه يف مالسإلا

 .777ص «2م195705١ ربوتكأ  ه865١7١ بجر .١١2ع .9١س ء«مالسإلا ءاول» )١(

 .7اص «,م1957 رياربف -ه١8١١ ناضمر .٠ع .«6١س ,«مالسإلا ءاول» (؟)

 "6١ص 2م19377 ربمفون - ه187١ بجر .١١2ع .16س ء«مالسإلا ءاول» (9)

 ويام  ه18١ لاوش .؟ددعلا .8ةنسلا يف تدقع هتليضف اهيلإ راشأ يتلا ةودنلا (4)

 ١١١  ١؟5"ص .م17
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 [عايذملا فلخ ةالصلاو ةعمجلا ةبطخ ىلإ عامتسالا]

 ىلوخلا تيم نم .ديع ديمحلا دبع دومحم ديسلا نم ىتآلا لاؤسلا انءاج

 .ةيلهقد ليسلس تيم ةيحانب ديع وبأ ةبزعب ميقملاو .هللا دبع
 اهيف دجوي ال نكلو ء.دجاسم اهب دجويو «ةبزع يف نكسن نحن [ 140 'لس

 دنعو ؛هنم ةبطخلا عامسل عايذملا حتفن نأ انل حصي لهف .ةعمجلا ةبطخل ظعاو

 .؟ًامامإ مهب نيرضاحلا دحأ يلصيو ءويدارلا لفقي ةبطخلا ءاهتنا

 .""”ركشلا ليزج مكلو ةدافالا وجرن

 ءانثلاو ىلاعت هللا دمح ىهف .ةلهس ةضورفملا ةعمجلا ةبطخ اتغع ل

 تيدح وأ .ميركلا لآرقلا ىم ةيآ ةوالتب لوكت نأ حصي «ةئسح ةظعومو هيلع

 هيلع صوصنملا نسم هنأ ىلع .ةبيط ةحلاص ةملكب وأ «ةفيرشلا تيداحألا نم

 يهو ةبزع عمج) بزعلا لهأ ىلع ضرفت ال ةعمجلا نأ ءاهقفلا سم نيريثك دنع

 .ردانبلاو زكارملاك ءرصملا لهأ ىلع الإ ضرفت ال لب «(ةريغصلا ةيرقلا

 .ملعأ هللاو ١ ينعت ال عايذملا سم ةيطخ عامسو ةريبكلا ىرقلاو

 [عايذملا فلخ ةالصلاو ةعمجلا ةبطخ ىلإ عامتسالا]

 رمغ تيم زكرم نم نيدلا ردب ىفطصم دمحأ ديسلا نم انءاج [ ؟؛“ "لس

 : ىتآلا لاؤسلا

 ويدارلا ةبطخ ىلإ نولصملا عمتسا اذإ ةعمجلا ةالص مكح ام
 بطخي نم دوجو رذعت اذإ مكحلا امو (؟دوجوم دحسملا بيطخو)

 نيلصملا دحأ موقيو ويدارلا ةبطخ عامسب ءافتكالا روحي له ؟ةعمحلا

 .؟''”نيلصملا ةمامإب

 .ءبيطخلا ةبطخ نع ينغت ال ويدارلا ةبطخ ىلإ عامتسالا ١ "جل

 ةعمجلا هيف بجت ال ناكم ىف ةداع دونوكي ابيطخ لودجي ال نيذلاو

 .7 ةا/ص م1137 ةينوي ا ه7 رفص «1ع ١اس .(مالسإلا ءاول» 2010

 .الا اص م14 ريبمسيد - ه1 دابعش ء11عا .6١س .«مالسإلا ءاولا هز
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 [عايذملا فلخ ةعمجلا ةالص]
8 : 1 8 :0 200 

 .؟' همكح ام .ةعمحلا ةالص يش عايذملا عابتا ١ 5 7/ لس

 ةيبرغ روطق زكرم - موكلا نيبش - يواطنطلا حوتف ه5

 ةعامجلا قمحتت مل هنأل .عايذملا ءارو ةعمجلا ةالص زوجت هي ١ اكد و

 . اهئادأل ةحص طرش يه يتلا

 [ةعمجلا ةالص هب دقعنت يذلا ددعلا]

 دمحأ ميحرلا دبع دمحأ ديسلا نم يلاتلا لاؤسلا انءاجو [ ”؛* "لس

 يف لب ٠ .ءرشع ينثالا لمكت ال اهيف ةعمجلا ةراتو ,.يكلام اهبهذم ةيرقلا هذه

 .؟''"ةفينح يبأ بهذم ىلع ىلصت نأ زوجي لهف ءرشع دحأ نوكت تارملا ضعب

 .زئاج مامإ يأ ديلقت نأل ا

 [ةعمجلا ةالص يف ًالحر نيرشع عامتجا]

 دجسم يف نيرضاحلا ددع زواجتي ال ةعمجلا مايأ ضعب يف ['4 + لس

 .؟"ههتالص حصت لهف ءريدقت رثكأ ىلع ًاصخش نيرشع ةعمجلا ةالص يف قالشقلا

 اج.ب 50ج ١ 561٠١ مقر ةدحولا - ىسوم ىلع حلاص ديعسلا يدنبلا عم

 ةزئاج ًاصخش ندورشع اهددع ةعامجب ةعمجلا ةالص [":*:خل

 [ةعمجلا ةالصل رصملا طرش]

 ةسمخ اهيف نوميقي ةيرق لهأ ىلع ةعمجلا ةالص بجت له |[ ٠0٠ "لس
 2 .5 9 0 . .٠

 .؟  ىرخأ ةهج ىلإ نولحتري مث اماع رشع
 نادوسروب - صاوكلا ميهاربإ نيمألا ديسلا هك

 .6١1صضص ماو رياني ه7 لاوش “عا ١25س ,كمالسإلا ءاول» )000

 .6ا/ ١ص ما 5 ربمسيد - ه1 ىلوألا ىدامج غ4ع 03٠١ س ,امالسإلا ءاول» عه

 .177ص م1551 رياني -  ه6 لاوش ء“كعا 25١ س .«مالسإلا ءاول» 6وفز

 .الا١ ١ص م1115 ربمفون ه7 بجر ء١١ع ء5 1س .«مالسإلا ءاول» 2(
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 هيف دلب يأ .رصم يف الإ ةعمجلا ماقت ال يفنحلا بهذملا يف [:2:جل
 .ةيمالسإلا ماكحالل ذفنمو ةطرش

 [لحرلا ودبلاو ةعمجلا ةالص]

 ةلوفلا لجر نم مامإلا دمحأ دجاملا دبع ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاج

 .نادوسلاب
 نم عماجلا كلذكو .شقلا نم ةلوفلا لجر ةنيدم ءانب مظعم [ 0١ لس

 لصن مل هيلعو .هريغ دجوي الو هديدجت ررقو عماجلا ءانب عدصت ءاضيأ شقلا
 ةالص نم انفقوم وه امف .هيف راج لمعلا لاز امو .تضم نيتعمجل ةعمجلا

 لوقلا رثك .عماجلا نم برقلاب ءاضفلا يف اهيلصن له مأ ؟طقست له .ةعمجلا

 . '''انل هوددحت نأ وجرن .عوضوملا اذه يف

 بجت لب .لحرلا ىلع ةبجاو تسيل ءاهقفلا رثكأ دنع ةعمجلا [20خل
 ةعمجلا لدب رهظلا دولصي كلذ ىلعو .راصمألا لهأ ىلع

 [(540) مقر ىوتفلا ىلع بيقعت
 تيم ديرب فاوط مالع ةمالس هدبع يلع ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاج

 .ةيلهقد - ليسلس
 ١7/817 ةنس رفص رهش ددع ءارغلا مالسإلا ءاول ةلجمب تأرق [ "5: 'لس

 ةعمجلا ةالص بوجوب ةصاخ ديع ديمحلا دبع دومحم ديسلا ىلع در ىوتف اهيفو
 .ةريغصلا ىرقلاو بزعلا ناكس ىلع

 ىلع الإ بجت ال لب بزعلا لهأ ىلع بجت ال ةعمجلا ةالص نأب متبجأو
 مكتدايس نم مهفتسأ نأ بحأو ةريبكلا ىرقلاو ردانبلاو زكارملاك رصم لهأ

 ةالصل بهذأو بعاتملا مشجتأ نأ لضفألا له ,بزعلا ناكس نم يننإ ثيح

 وه ام يدؤأ نأ بحأو ملسم ينأل رهظلا يلصأ وأ «ةرواجملا ةيرقلا يف ةعمجلا

 .'"'”"ركشلا مكلو ينيدل لضفأ

 .595ص ا .م19577 ةيلوي  ه118١ لوألا عيبر ءالع ء1١س .«مالسإلا ءاول» )١(
 .7/9 1ص م11 ربمسيد -  ه١ دابعش .15ع ا .ا7١١س ء'مالسإلا ءاول» 6
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 رمأف ةعمجلا اهيف يلصتل ةريبك ةيرق ىلإ لاقتنالا تمشجت دإ ["2-خل

 سم ةجاحل ليطعت هيف نكي ملو «داتعملا قوف قاهرإ هيف نكي مل نإ نسح

 اهب مايقلا بجي يتلا كتاجاح

0-1 
 انل
 [رخآ دجسم يف نيلصملا ىلع شيوشتلل دجسم تاعامس عفر] اهنا

 :لأسي - رمغ تيم زكرم - هللا ىفطصم بيطلا ديسلا [ ”*” "لس

 .ابيرقت ارتم نينامث يلاوحب رخآ دجسم نم ةبرقم ىلع ًادجسم لجر ىنب
 ةنذئم قوف توصلا ربكم عضو ىلإ دمعي دجسملا اذهل ابيطخو امامإ هنوكلو

 ةحار قالقإو ءاضوضلا ثادحإ دصقب ةالصلاو ةعمحلا ةبطخ ةعاذإل هدحسم

 ءادأو ةبطخلا عامتسا نم نونكمتي ال مهنإ ىتح .رخآلا دحسملاب نيلصملا

 امو هبناج نم فرصتلا اذه يف عرشلا يأر امف .هتين ءوس تبث دقو «ةالصلا
 5ِ؟ هب نيمتؤملا يف عرشلا مكح ١ ١ 010 ع 0 م

 دنع هنم عنام الو ءهيلإ ةجاحلا دوجو دنع نسحي توصلا ريبكت [ "26ج

 ريغ نوكي كلذ نإف كلاؤس يف اهتركذ يتلا ةروصلاك ةرضم تلصح اذإف «ةرضم

 ميلع هللاو «هللا نيبو هنيب مثأ وهف رارضإلا اذه هدصق ناك اذإو . نسحتسم

 .رئارسلاب

 [بيطخلا فلخت دنع ةعمجلا ةبطخب عوطتلا]

 ملف دجسم مامال هيلع قفتملا رجألا ةيرقلا لهأ عفدي مل [ ” 04 'لس

 ةالصلا ةحص ىلع كلذ رثؤي لهف رجأ نودب ةالصلاو ةبطخلا يدؤأو « رضحي

 .؟ ")اهب ًاملعتم ياوس دجوي ال هنأ ثيح .ىتمامإب

 ةرازو ىلعو ةيرقلا لهأ ىلع ريصقتلاو 2 ةحيحص ةعمجلا [24 جل

 رئاعشلا ةماقإ نأ لصألاو .«ىلاعت هللا نم باوثلا كلف تنأ امأو «هتعبت فاقوألا

 66١. ص ,ما4 ربمتبس - ه8 لوألا عيبر الع .١17س ,كمالسإلا ءاول» 23(

 .57١/ص م1511 رياربف ه5 ةدعقلا وذ عا 275١ س ,«مالسإلا ءاول» 20,0
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 زاوجب ءاهقفلا نم نورخأتملا ىتفأ نكلو .ةرجأ اهنع ذخؤي الو «ةدابع ةينيدلا

 .لطعتت ال ىتح «ةرجألا ذخأ

 [ةعمجلا بيطخ يف طرتشي ام]

 : يلاتلا لاؤسلا هنم ءاج امك | 555 'لس

 دحاو يأو ,ةسردملا دجسم ىف ًابيطخ نوكأ نأل فورظلا ينترطضا

 عم يتبطخ زوجت لهف .بيطخ اهل سيل ةسردملا نأل ؛بطخي ةباطخلا عيطتسي
 .؟''”رمعلا نم نيرشعلا زواجتأ مل ينأ

 .ةبطخلا كنم زوجيف لقاع غلاب كنإ [ةث* جل

 [تاركنملا ةبراحم يف ةعمجلا بيطخ رود]

 : مجن بريد زكرمب سيدارك ةدلب نم دواد ميهاربإ دماح ديسلا لأسيو

 نأ .ةعمجلا ةبطخ يقلُي نيح .دجسملا بيطخ قح نم له [ 707 لس
 ال هنأب ملعلا عم ؟اهبانتجا ىلع سانلا ثحيو ءدلبلا يف ةعئاشلا تاقبوملا عبتتي

 دقف .حضاولا نايبلا وجرن ؟هقح نم سيل هنأ وأ ؛صاخشألا ءامسأب حرصي

 .''”حئابقلا يبكترم ضعب نم عوضوملا اذه يف عازن ثدح
 تاركنملل ةبراحم دوكي ام «رابتعالاب بطخلا يف لوقلا ىلوأ نإ [”22ل

 ةروص يأب الو «ةراشإلاب الو ةرابعلاب ال ءدحأل ضرعتي لأ ريغ نم «ةعقاولا

 .داشرإلاو ظعولا ةعور بهذي كلذ نإف . صاخشألا ضعبب ضّرعي هنأ اهنم مهفي

 امك «نيدلا داسفإ ىلع لمعيو «نينمؤملا ىدحتي ركنملا بكترم ناك اذإ الإ مهللا
 .ةيمويلا فحصلا يررحم ضعب نم ةريخألا مايألا يف ثدح

 [هيلع درلاو ةغللاو نآرقلا يف ةعمجلا بيطخ نحل]
 ةنيدم بيطخو مامإ .فيس ليعامسإ ديعس ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 .ةيردنكسإلاب اضيبلا يغابص رصم ةكرشب " مقر لامعلا

 .83١ص ماو ويام_ ه7 لاوش «5عاا١١س .امالسإلا ءاوللا 21

 .٠١61ص م١5 ربوتكأ _- ه١ ىلوألا ىدامج 4ع .6١س .«مالسإلا ءاول» عه
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 اذإ ةعمجلا موي ربنملا ةظعوم يقلي وهو بيطخلا در زوجي له [ ”0” 'لس

 .؟''”ةغللا وأ نآرقلا يف نحل ام

 يكل ربنملا ىلع وهو نآرقلا يف نحل اذإ بيطخلا در بجي [2جل
 درلا سيلف ةغللا يف نحللا امأ .هفيرحت ريغ نسم نآرقلا سانلا ظفحي

| 00 
 .اا ات اول

 [ةعمجلا ةبطخ ف كلملل ءاعدلا ةعدب]

 .ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا ققحملا ملاعلا ةليضفلا بحاص ةرضح [ 758 'لس

 ةبطخ ىف همساب كلملل اوعدي نأ دجاسملا ءابطخ داتعا دقف :دعبو

 لهف .يعرش رمأ هنأ ةماعلا مهوي امم ةنيعم ةغيص كلذ يف اومزتلاو ,ةعمجلا

 لضفتلا وجرن ؟سانلا هيلع ىرج ديلقت وه مأ .يعرش لصأ هل ءاعدلا اذه

 .""ةحارصو قيقحت نم مكنع فرع امب انتدافإب

 دوجوم ناك ةعمجلا ةبطخ ىف رمألا ىلول ءاعدلا نأ فرعأ <  ةنسل

 امل كلذ دعب ءاج هنأ رهظيو «ةباحصلا رصع يف هتدحوو مالسإلا زع تقو يف

 ناكف «ةزوح ةفيلخ وأ كلم لكل راصو .مهؤافلخو .شيملسملا كولم فلتخا

 .مهنم دحاول ةعاطلاو ءالولا راعش ةبطخلا يف ءاعدلا

 نايبل ؛ناطلسلل ءاعدلا بحتسي هنأ ىلع ءاهقفلا رم نورخأتملا صن دقو

 .ةعامجلا موزلو «ةعاطلا

 م1954 ربوتكأ -اه84١ ةيناثلا ىدامج .١٠ع .١الس .«مالسإلا ءاول» )١(

 11١. 9ص

 ءاول» ةلجم ىف افدص زكرم ءهتاحش ىنغلا دبع هدبع ديسلا رس ىنعملا سفنب لاؤس درو (6)

 :باوجلا ناكو .(75894ص م11 ويام ا ه1/ رفص 1ع 2”١س) 'مالسإلا

 مامإلا بيوصت نإو ءًابيطخ ناك ولو «نآرقلا يف حلي سم لك بيوصت بجيا

 .5؟60 ص م65 ربمتبس - ه١ مرحم 6ع ء 1س .امالسإلا ءاول» ةرفإ
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 سيل امب كلملا فصو هيف نوكي الأ طرشب .رسح رمأ هتاذ ىف ءاعدلاو

 ةذتاسأ لوقي امك ؛مكحي الو كلمي ب هيف كلمل | ؛رح رصع يف دآلا نحنو

 ةمألا باون فارشإ تحت ءارزولا مه مكحي يذلا امنإ ؛يروتسدلا دوناقلا

 مهتفثبو

 لاقيف ؟هيلع صن ريغ سم رمألا ىلول ءاعدلا لوكي نأ سصحتسأ كلذلو

 يعارلا حلصأو ء«داشرلا قيرط ىلإ هدهاو .دادسلل رمألا يلو قفو مهللا»

 «ةيعرلاو

 [ىلوألا ةعمجلا ةبطخ مكح]

 .؟27ةنس مأ ضرف يهأ :ىلوألا ةعمجلا ةبطخ نع انوتفأ [ "05 "لس
 لاق نكلو «نيتبولطم اتسيل ناتبطخلاو .ضرف ةعمجلا ةبطخ ["** خل

 نوسلجي ءاملعلاف .ءتلاط اذإ ةبطخلا ءازجأ نيب سلجي نأ نسي ءاهقفلا

 .ةبطخلا ميمتتل ًافانئتسا ءديدج نم هللا اودمحي نأ اوفقي نأ دعب لونسحتسيو

 [ةعمجلا ةالص نع لماعلا فلخت]

 ىه ىتلا ةعمجلا ةالص ةيدأت نم هلمع تاقوأ هنكمت ال فظوم [ "7: 'لس

 هنأب ملعلا عم ؟عرشلا مكح وه امف .لمعلا بحاص ىبأف «ةالصلا تاقوأ يف

 . '"”هتفيظو ىلإ ةجاحلا دشأ ىفو دارفألا ةديدع ةرسأ لوعي

 ىلصي هنإف .ًالصأ هاوس دجي الو لمعلا اذهل ًارطضم ناك اذإ [:2:خل
 ناك نإو .هل نذأي ال يذلا لمعلا بحاص ىلع همثإو ءةعمجلا لدب رهظلا

 .ةعمجلا كرت نإ مثايو لمعلا اذه كرتيلف ءرخآ ناكم يف لمعلا عيطتسي

 77 1ص .ما1 رياربف  ه١/ا/ بجر ء١١ع ء١١س ءامالسإلا ءاولا 000

 5١. ص ما ويام_ ه8 ةلعملا وذ .5"ع 0١54 س ء«مالسإلا ءاول» عه
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 [ناضمر نم ةريخألا ةعمجلا دعب تاولص سمخ ءادأ]

 :لأسي - ةدجب - يناميلا رمع ملاس ديسلا [ 7١ 'لس
 ناضمر نم ةعمج رخآ يف نوملسملا داتعا نميلا بونج ندم ضعب يف

 نومعزيو ةسمخلا ضورفلا اهدعب اولصي نأ  ةعمجلا ةالص نم ءاهتنالا دعب -

 .''"ةنسلا يف مهتاف ام يضقت اهنأ

 .ًايعرش ًالصأ هل نأ دقتعن الو «ًايعرش ًالصأ كلذل ملعن ال[:2خل
 ال امع هللا رفغتسيو ءيضقي نأ صخشلا عاطتسا ام اهلك ىضقت ةالصلا نأل

 هل رفغي نأ ىسع ( عيطتسي

 [ةعمجلا ةالص دعب رهظلا ةالص ءادأ]

 : ةيبويلق .بوناحط نم ؛ةويلع فسوي دمحم ديسلا لأسيو
 دمحم خيشلا وهو ءدجاسملا يشتفم دحأ ,ءبوناحط انتدلب راز [ 7 "لس

 ةالص ميقنل «نذؤملا مايقو ةعمجلا ةالص مامت دعبو ,ةعمج موي ناكو .يداش وبأ
 يف ةلبلب ثدحأ امم ,ةعمجلا دعب رهظلا ةالص نالطبب مكحو هعنم .رهظلا

 ,يعفاشلا مامالا بهذم ىلع ةدلبلا لهأ نأب ملعلا عم .!ةديقعلاو راكفألا
 ةالص بوجوب يمازعلا ةمالس خيشلا ٍموحرملا ىتفأ دقو ءاهيف ةددعتم دجاسملاو

 نالطبلاب ًالدج انملس اذإو . ًايريرحتو ًايوفش «ةدلبلا هذه يف .ةعمجلا دعب رهظلا

 اذه يف درو ام ىلع مكحن اذامبف - ًالعف هلاق دقو - شتفملا ديسلا لوقي امك
 نم ريثك يف اهانأرق يتلا ىواتفلا نم اهريغو ةيعفاشلا ةداسلا بتك يف ددصلا

 .؟227تالحملا

 قباسلا ناك املو ءقبس نمل ةعمجلا نأ يعفاشلا بهذم يف [:2::خ

 ريض الو .رهظلا ةالص بجوي طايتحالا ناك .دجاسملا ددعت عم .«فورعم ريغ

 روهمجلا بهذمب ذخألا نأ ىرن انئكلو «ىعفاشلا بهذم قئتعي سل كلذ ىف

 .119ص (.م95١/ ربمسيد ها ا/48 ةيناثلا ىدامج ١٠2ع .١٠١؟س .«مالسإلا ءاول» )١(

 - 6/8 ص م1115 ربمتبس - ه1 لوألا ىدامج عا «١١2س ءامالسإلا ءاول» عه]
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 يف رهظلا نع ةينغم ةعمجلا ةالص لوكت «دحاسملا ددعت دنع هنأ وهو .ىلوأ

 .ةافوتسم ةعمجلا طورش تماد ام ءهيف تيلص دجسم يأ

 .هلمع يف هقفاون ال - هيأر يف هقفاون اننأ عم - شتفملا هلعف امل ةبسنلابو

 [ةعمجلا ةالص دعب رهظلا ةالص]

 ةعمجلا ةالص دعب رهظلا ةالص اهيف نودؤي دجاسم ضعب دجوت [ "7: "لس
 ١7( هظلا ةالص نع دست ةعمجلا نأ رابتعاب ةعامج ةزئاج ةالصلا هذه له .ةعامج

 رصن نسح رافذلا دبع 5

 ال مهدنع ةعمجلا نأل ؛ةيعفاشلا هيلصي ةعمجلا دعب رهظلا [:خل

 ."'”ًاطايتحا رهظلا نولصيف ربكألا عماجلا يف الإ رضُملا يف نوكت

 [ةعمجلا ةالص دعب رهظلا ةالص]

 ةعمجلا دعب رهظلا ةالص مكح ًايفاش ًانايب انل اوئيبت نأ وجرن [ 774 "لس
 وبري ام ىلع تعلطا دقو .يعفاش يبهذم نأب ًاملع .دجاسملا هيف تددعت دلب يف
 نأش ىف ىعفاشلا بهذم ديؤت اهلك اهتدجوف ًاثيدحو اميدق ًالوق رشع ىنثا ىلع

 . "”ةعمجلا دعب رهظلا ةالص

 رهذألا ءانبا نم - ىسيع نينحلا وبا الوللا دبع 5

 ةعمجلا نوكت يعفاشلا يأر ىلعو .لبقت دجسم يأ يف ىلصت ةعمج لك

 .478ص م1977 ةيلوي  ه1787 لوألا عيبر ءالع .7١رس .«مالسإلا ءاول» )١(

 وأ ةدحاولا ةيرقلا يف عمجلا ددعت لوح «مالسإلا ءاول» ةودن يف ةكراشم خيشلل دجوت (؟)

 .( ١6 ١ص ما رياربف ءق١٠عا ءاس) ةدحاولا ةنيدملا

 0١15 - 5١7ص .م19514 ربمفون  اه584١١ بجر .ء١١ع .186١س .«مالسإلا ءاول» (9)

 (؟ دوه ص ءما05 ليربإ ه4 ةجحلا وذ .4ع .9١س) يف ىوتفلا هذه ترركتو

 لا



 بهذملا حجرأ يفنح انأو .ريثك مالك عوضوملا يفو .ًاطايتحا رهظلا ةالص

 عمجي نأ نكمي ال يتلا ىربكلا شادملا يف ًاصوصخو ءهاضرأو هب يتفأ يفنحلا

 [ةعمج موي نيديعلا دحأ ناك اذإ ةعمجلا ةالص]

 : ىلاتلا لاؤسلا ةزغ دودح سرحب ةبلط ىفطصم ديسلا نم ءاج

 موي نيديعلا دحأ ناك اذإ ةعمجلا ةالص يف ةعيرشلا مكح ام [ 70 لس
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 يف ديعلا اهعم نوكي نأ اهطقسي ال ةضيرف ”ىهف ةعمجلا امأ [:22 جل

 .ديعلا موي

 [ةالصلا ف ةبتارلا ننسلا ةيمهأ]

 ةلوبقم ةالصلا ربتعت لهف ءاهننس نود ةالصلا يف ضئارفلا يدؤأ [ "77 'لس

 .؟"'”لوصوم اهباوثو

 الف «ةنسلاب ةبولطم يهو .ضئارفلا ىَمِح يه ةبيترلا ننسلا نإ [372:جل
 دأ هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع رثأ دقو «ةمزال سكت مل نإو اهكرت سحتسي
 هرصبو .هب عمسي يذلا هعمس نوكأ ىتح لفاونلاب ّيلإ برقتي لازي ال دبعلا
 , 20وب رصبي يذلا

 [ةليل لك يف لفنلا ةالص تاعكر ددع]

 ريخلا وبأ نسح فيطللا دبع ديسلا نم ةلئسألا هذه انتءاجو [ 772 "لس

 يف ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع ديزي نأ حصي ال لفنتلا نأ نم لاقي ام حيحص له

 . ؟"*ةليللا

 .1ا9ص «,م11551 ليربإ  ه١١ا/6 ناضمر «٠١ع .١٠س ««مالسإلا ءاول» )١(

 ا/ : 4ص ,م151/ ربمفون  ه181١/ نابعش ء2ك5عا .١5س ««مالسإلا ءاول» (0)

 (6005) مقر «عضاوتلا باب «قاقرلا باتك ؛«يراخبلا حيحص» ()

 .108ص :2م19577 ربمتبس  ه187١ ىلوألا ىدامج .94ع ء7١س «.«مالسإلا ءاول» (5)

 مرح



 لمعلا نع عاطقنالا مدعو ةقاطلا الإ دح هل سيل لفنتلا نإ انج

 َيلإ لفاونلاب برقتي يدبع لازي ال» .هبر نع :لاق يني يبنلا نأ درو دقو ةايحلل
 . 00ه رصبي يذلا هرصبو هب عمسي يذلا هعمس نوكأ ىتح

 [حيوارتلا ةالص تاعكر ددع]

 لاؤسلا ةيقرش ةيراضخلا نم ناميلس يلع يسرم ديسلا لأسو [ ”ة. "لس

 : ىلاتلا

 رشع حيوارتلا ىلص هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا نأ تبث له

 يتلا ةعرسلاب اهالص لهو .نآلا اهدهاشن امك ةعكر نيرشع اهالص مأ «تاعكر

 . "”ةنينأمط نودب اهارن

 فهتقاط رادقمب اهيلصي لكو ءناضمر يف ليللا مايق حيوارتلا ["2*:ل
 هنأ رهظيو «'*”نيرشع يورو .'" ”تاعكر ينامث اهالص هنأ يبنلا نع روثأملاو

 ال امبر ًاددع مزتلي ملو «سانلل ةقاط وكي نأ .كمي ام رادقمب اهيلصي ٍةَْي ناك

 نم دعي ال ةنينأمطلا نم ةيلاخ تناك اذإ ةعرسب اهتالصو .اعيمج سانلا هقيطي

 .وحنلا كلذ ىلع اهيلصي الأ ريخو .ءىش ىف ةنسلا

 [حيوارتلا ةالص تاعكر ددع]

 ةروس مامإلا ًارقيو .ةعكر نيرشع حيوارتلا ةالص ءادأ اندمتعا [ ""0 "لس

 ظعاولا ديسلا لوقيو .تاعكر عبرأ يف ١[ .صالخإلا] 409 ٌدحَأ هنأ وه ل

 اذهو .ةعكر لك يف ثالث وأ نيتيآ ةءارق عم تاعكر () حيوارتلا ص : مامإإل

 (56ه05٠) مقر ءعضاوتلا باب .قاقرلا باتك .«يراخبلا حيحصا)ا 21

 .ل59ص م1117 سرام_-ه 1 نابعش .«5١خ .١٠س ,ا«مالسإلا ءاول» 2,0

 ويام .؟ع .38س) حيوارتلا ةالص لوح «مالسإلا ءاول» ةودن يف خيشلل ةكراشم دجوتو

 (هاص مما

 ئراقلا ناك دقف ٠١5/١ .ةالصلا باتك :««كلاوحلا ريونت» عم كلام مامإلل «أطوملا» (*)

 تاعكر ىنامث ىف ةرقبلا أرقي

 لين» نيرشعو ثالثب لوموقي هنمز يف سانلا لاك دقف ءه#و رمع سع ةيورم نورشعلا (:4)

 (455) «راطوألا

5١ 



 يف تاعكر (8) حيوارتلا ىلص د يبنلا نإف .ةدحاو ةيآب ةعكر )٠١( نم ريخ

 .؟ "نوحي اذه لهف ناضمر رهش

 ةيلهقد - ديع ولأ ةبزع  ديع ديمحلا دبع دومخ دك

 ّدح الو «تاعكر ينامث مايقلا ةالص لقأ لاؤسلا نع ةباجإلاو [ 24ج

 عوكرلا يف ةنينأمطو «ةلماك ةءارقب ةينامث يلصُي نأ ٌريخو .كلذ قوف امل

 .كلذ اهيف رفاوتي ال .ةعكر دورشع ىدؤت نأ نم ءامهنيب امو دوجسلاو

 [ديعلا ةالص]

 .''”ميلعت دعاسم .رصن نسح رافغلا دبع ديسلا نم ةلئسألا هذه انتءاجو

 لهو ؟ةعامحلا نودب ديعلا ةالص درفلا يلصي نأ روحي له 77١ "لس

 . ؟اهتاقوأ امو ءاضف وأ ًارضاح تقو اهل ديعلا ةالص تاقوأ

 ءاضق ال ءاهتقو هتاف نمو ؛«ةعامج الإ نوكت ال ديعلا ةالص [: ل
 .اهل فلخ الو ءاهيف هيلع

 [ديعلا ةالص هيف ماقت يذلا ناكملا]

 الكك ةيريدم نم ماكرك دمحم دمحم بلاطلا نم انءاجو 7١" لس

 .برغلا سلبارطب

 اناكم نونطقي مهو ةرشع مهددع غلبي ةعامج قح يف ديعلا ةالص نست له

 مهناكم يف اهنولصي لهو «عماجلا دجسملا نع ةرشع وأ وليك (8) رادقمب دعبي

 نيبلاطم ريغ مه مأ .دجسملا ىلإ باهذلاب نومزلي مأ هيف نونكسي يذلا
 .؟"”تاعامج وأ ىدارف مهناكم يف ةالصلا مهل بحتسيو «ةعامجلاب

 نإو ريسيتلا ىلعو ةنسحلا ةينلا ىلع ىنبت تادابعلا يف رومألا نإ [20جل

 يئانلا ناكملا اذه يف اهولصي نأ اودارأ نإ نكلو «ديعلا ةنس مهيلع تسيل ءالؤه

 .ال ص م15 رياربف ه١ ناضمر ء١ع ء١ا6س ,امالسإلا ءاول» 23

 .478ص م1977 ةيلوي - ه787١ لوآلا عيبر الع ء17س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 .457ص 2م19574١ ةيلوي  ه185١ لوألا عيبر ءالع ء18س ء.«مالسإلا ءاول» (*)

 فرغت



 اوناك امنيا هدابع نم بيرق كل هللاو .«مهالصم وه مهعماجو يفكت مهتعامج نإف

 [دجسملا يف ديعلا ةالص ةماقإ]

 امو ؟ةنسلا فالخ وه لهو .دجسملا يف ديعلا ةالص مكح ام [ ””' "لس

 .؟''”نيديعلا يف لاقت يتلا ريبكتلا ةغيص يه
 اوبشب شاعلاب  مالسلا دبع دمخ هك

 جراخ ديعلا يلصي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا داك [:خ
 اذإ دجسملا يف اهتالص ءاهقفلا زاجأو ءاهعسي نأ نع دجسملا قيضل «ةنيدملا

 [ديعلا مايأ ف لمعلا مكح]

 . ؟""”هتنهم

 .«ىضرملا ةدايع نع الو .«نيديعلا ةالص نع ملسملا لغشني < قفشات

 .ءاش ام لامعألا رس كلذ دعب ىلوتيو «براقألا ةرايز نع الو

 [ديعلا مايأ ددع]

 ديعب مايأ ةعبرأو كرابملا رطفلا ديعب مايأ ةثالث لفتحن [ ””؛ "لس
 (مخ) .النع ع 8 ع

 ٍ؟ رثكا وا دحاو موي امهيف ديعلا له ء.ىحضالا

 ةيردنكساب ةيوناثلا رثلا ميلحتلا اللا ةسردم  لاعلا دبع ميلس ىلع هك

 ًاديع ربتعي يذلا وهو .لاوش لوأ وه .دحاو موي رطفلا ديع [ خل

 . ىحضألا ديع مويك اهموص مرحيو رامجلا يمر اهيف دوكي يتلا

 121١. ص .م19011 ربمتبس - ١77/5 ةيناثلا ىدامج .ء١٠ع .١5س ءكمالسإلا ءاول» (؟)

 .537 ص .م19513/ ةينوي  ه17817 لوألا عيبر ءالع .١5س .«مالسإلا ءاول» ()

 فرضر



 [ءاقستسالا ةالص)]

 : '"'ةزغ ؛سنوي ناخ ؛ريبش ديع دمحم ديسلا نم [””ه "لس
 تفقو ىف الإ ءهزوجت ءاقستسالا ةالص نأ ةنسلا بتك نم باتك ىف درو

 ؟2'”نوكي ىتمو ؟ةهاركلا تقو امف .ةهاركلا

 تقوو «نيحمر عفترت ىتح سمشلا قورش يه ةهاركلا تاقوأ [”0 خل

 .ليمت يأ «لوزت ىتح ءامسلا دبك يف اهترادتسا تقوو ءاهبورغ ىلإ اهرارفصا

 [ةالصلا يف وهسلا دوجس]

 يف ةحتافلا تأرق نأك .ةعامج يلصأ انأو وهس ينم لصح اذإ | هلا

 ينم وهسلا لصح دقو .ةعامج يلصأ ينأ عم وهسلل دجسأ لهف ءاهعضاوم ريغ

 ؟29طقف

 رصن ةنيدم  ةيطع قالصلا دمخ ديسلا © ك

 يف مامإلا عبتي مومأملاو .مومأملا وهس عفري مامإلا نأ باوجلا [ "2:

 ةقينح ىبأ دنع اذهو «هوهس

 [نآرقلا نم تايآل ئضوتملا ريغ ديدرتو وهسلا دوجس]

 ؟دجسأ نأ بجي لهف ةدجس اهيف تايآ تعمس اذإ [ 77” "لس
 .'*”؟ميركلا نآرقلا تايآ ددري نأ ئضوتملا ريغل زوجي له

 ايروس هامح  فولخ ةزمج هك

 تنك اذإ دوجسلا روفلا ىلع بجو «ةدجس اهيف ةيأ تعمس اذإ اج

 هل زوجت ئضوتملا ريغو «ةالصلا ريغ يف يخارتلا ىلع بجتو «ةالصلا يف

 .ناآرقلا ةوالت

 .ةلديصلا يف هاروتكد لمحي وهو ةزغب ةيمالسإلا ةعماجلا سيئر وه ريبش ديع دمحم )١(
 ١45 ص 2م19517 رياربف  ه187١ لاوش ء7ع .1١س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 ١٠د ص م55 لياربإ - ه١8١7١ ةدعقلا وذ ءكع ءكاس .كمالسإلا ءاول» (96)

 .170ص م1977 رياني  ه80١١ لاوش ء”ع .١7س .«مالسإلا ءاول» (:)

 مرح



 [عايذملا نم نآرقلا عمس نم ىلع ةوالتلا دوجس]

 :لأسي بلح نم يدرك دومحم ديسلا [ ””* "لس

 :متلق اذإ ؟ةدجسلا هيلع بجت لهف '«ويدارلا» نم ةدجس ةيآ عمس لجر

 ددري رئاط نم اهعمس نم ىلع ةدجسلا بوجو مدعب ءاهقفلا لوق ىنعم امف .معن
 ةروصلا ساقت لهف .لقعي ال ءيش نم تيلت اهنأب كلذ اوللعو (ءاغببلا) توصلا

 .؟''”ةيناثلا ىلع ىلوألا

 اهعمس اذإ اهبوجوب لوقي سم دنع ةدجسلا بجت هنأ رهاظلا نإ [*:جل
 لقاع ئراق توص وه عايذملا سم هعمسي ام نأل كلذو .عايذملا سم عماسلا

 توص نأل .ىكاحلاو كردملا ريغ رئاطلا توصك سيلو «هللا تايآ لتري كردم

 امنإ ةلآ ىلإ عمتسي ال عماسلا نأ ملعي نأ بجيو ءهيلإ تفتلي ال وغل رئاطلا

 هتوص لوصو ىلع ةلآلا دعاست صخش ىلإ عمتسي

 [عايذملا نم نآرقلا عمتسا نمل ةوالتلا ةدجس]

 - نادوس .ركوط .سيلوب يشابمأ يلع رداقلا دبع ديسلا [””*'لس
 .؟ ”ويدارلاب اهعمس دنع ةدجسلا ةيآل دوجسلا زوجي له :لأسي

 الو ءةدجسلا تايآ نم ةيآ عامس دنع ةوالتلا ةلجس دجسي معن |”: جل

 يف ةوالتلا تناك اذإ الإ يخارتلا اهيف زوجي لب ةوالتلا روف نوكت نأ طرتشي

 . ةالصلا

 [عايذملا نم نآرقلا عمتسا نمل ةوالتلا دوجس]

 زكرم نادرو نم سيمخ دمحم زيزعلا دبع ديسلا نم انءاجو [ 0١ 'لس
 .(رتسزنارت) ويدار عنصملا يف ءالمزلا دحأ عم ناك :يتآلا لاؤسلا ةزيج ةبابما

 .؟دجسن لهف .ةدجس ةيا تيلتف .لترملا فحصملا ىلإ عمتسن انكو

 .دوجسلا بجوتست يتلا تايآلا ثيح نم ةمزاللا طورشلا حاضيإ وجرن

 .٠١19١ص ما ةيلوي ها الال ةذدعقلا وذ .5عا5١1س .(«مالسإلا ءاول» 210

 .15ه رص .م1904 ليربإ  ه3748١ لاوش .5ع .١س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 .؟'''ةوالتلا دوجس يف لعفن فيكو

 نأل «ةوالتلا ةدلجس بجت هنإف ءتعمسو ةدجسلا ةيآ تيلت اذإ ال
 .ئراق توصب ةلجسم تماد ام ةققحتم ةوالتلا

 [كراعملا ءانثأ فوخلا ةالص ةيفيح]

 نمز نامزلا اذه ةيبرحلا كراعملا ءانثأ ةالصلا ةيفيك ام [ 80 "لس
 ؟2"”ةيرانلا بورحلا

 ةيلهقد ةيلامكلا .هللا باج يغيفعلا دمحخ هتك

 ةالص يه نآرقلا حرص امك ةيبرحلا كراعملا ءانثأ يف ةالصلا 2 4١[
 َمُقَللَم ةرككّصلا ْمُهَل َتَمَقَأَك ٌمييِف َتنُك اًدِإَو# هلوق يف ىلاعت هللا اهركذ ىتلا فوخلا مر سوم مس

 2 ل 2 مس ع رار 1 6 6-26 5 ع 211 2 ماسو 8ع جر عار ا آ أ 07 0و 127 -

 ِتأَْلَو ْمُكِبآَرَو نِم اونوكيلف ْاوُدَجَس اَدِإَِف ميَتحِلَسأ ْاودْحأَلَو َكَعَت منه ةضياط
 رك ؟ عميس ع تم يد عوعس يكس سوس 2 م مييغترجر مال مل روعل هش السو ب( س4 دق ع

 و أورفك نيزلا دو ْمُهتَحِلَسُأَو مطهر دج اوذخايلو كعم اوَلَصِيلَف اولَصِي مل لورخأ َهَفِب
 ه##خ

 .[١٠؟ :ءاسنلا] # َةَدِحو دليم ْمَتِلَع َنوُليَِِه ٌدكَيَعِتْمأَو كَدَحِلْسَأ ْنَع وفن

 ىلإ ةميركلا ةيآلا ريشتو «نانئمطاب ةالصلا نكمي مل اذإ فوخلا ةالص هذهو

 وأ ناديملا يف دوبراحملا مسقنيف «ةالصلا ءادأل يه نيعتت امدنع فوخلا ةالص

 ىرخألاو «ةالصلا فصن مامإلا ءارو يلصت امهادحإ نيتفئاط ىلإ هنم ءزج يف

 ةيناثلا هءاجو «ةسارحلل ببهذ .فصنلا ىلوألا تمتأ اذإف «ةسارحلا يف دوكت

 ةقوبسم نوكتو .ةفئاطلا هذهب ةالصلا سم يناثلا فصنلا مامإلا ىلصف ؛مامإلا ءارو

 لوبقلا هدنع ىلاعت هللاو ةالصلا رخآ يلصتو «ةقحال ىلوألا نوكتو ءاهتاف ام متت

 [؟ةزانجلا ةالصل ءوضولا طرتشي له]

 يف كلذ ثدح لهو ءءوضو نودب ةزانجلا ةالص زوجت له [ 8: "لس
 ١ .؟" وك لوسرلا نمز

 فونمب - ئراق اك

 .0509ص م1935 سطسغأ  ه784١ يناثلا عيبر ,«8ع ء18س ««مالسإلا ءاول» )١(

 .١١؟ص ما رياني -   ه1/ لاوش ء5ع .55س .امالسإلا ءاول» 2

 ١753. ص ,ما4 رياني ه757١// ةدعقلا وذ عا 271١ س ءامالسإلا ءاول» ةوفز

 افرح



 زاجأ ةيرهاظلا صضعب نكلو . ةالص لكل ةحص طرش ةراهطلا 0 ١

 ةالص اهنأ قحلا نكلو «تيملل ءاعد اهرابتعاب .ءوضو ريغ نم ةزانجلا ةالص

 .[84 ةبوتلا] وريف َلَع ْمُكَن الو ادب َتاَن مُيَنَم ٍدَحَأ َكَع ِلَض الو :ىلاعت هلوقل

 [تيملا حالص نم نقيتي مل نم ىلع ةالصلا نع مامإلا عانتما]

 نأ نم '٠قيتي ىتح ةزانج ىلع رىلصي نأ دحسمل ١ مامإ ضفر | نددت سس

 .؟''”كلذ يف ةعيرشلا يأر امف ؛هتايح يف احلاص ناك اهبحاص

 ةيسابحلاب ةرهاقلا ءابرهك دهحم  ميركلا دبع ديس ديحس 5

 ةالصلا نأل ؛يلصي دأ هيلع لب .مامإلا تح يم كلذ سيل ['*5 خل
 امامإ بصن نم هيلع ةالصلاب سانلا ىلوأو «ةيافك ضرف ملسملا ةزانج ىلع

 .ىفوتملا حالص طرتشي الو .ملسم لكل ةيافك ضرف ةزانجلا ةالصو «ةالصلل

 هيف ضرفي نأ حصي الو .حالصلا ىلع لمحي ملسملا لاح نإف نكي امهمو

 هحالص ىلع ليلدلا موقي ىتح قسفلا

 [لزانم ةدع لخدتو دلبلاب فوطت ةزانج]

 نع ًامغر لزانم ةدع لخدتو ةدلبلاب فوطت ةزانج يسفنب تيأر | :*؛ "لس

 تيقبو .انيوهلا يشمت ةراتو ةرات يرجت ىرخأ ىلإ ةدلب نم تيهذ امك ءاهيلماح
 مهضعبف «مروتت وأ ةثجلا نفعتت نأ نود كلذ لكو .مايأ ةثالث لاحلا كلذ ىلع
 مكتليضف يأر امف .نجلاب ةسبلتم ةثجلا نإ :لوقي ضعبلاو .ةمارك هذه نإ لاق

 .؟'''رمألا اذه يف

 اينلا - ساوم ريد زكرم فونات نم - نسح دومخ ديس 25

 ىدحإ يف مالسإلا ءاول ةودن ةسارد لحم عوضوملا اذه ناك ['*؛ جل
 ىفوتملا حور قلعت سم كلذ نأ ىلإ ةساردلا هذه يف ةودنلا تهتنا دقو .اهتاودن

 . سييعتب تبثي مل رمأف ةثجلا نفعت مدع امأو «.يعم ناكمب

 )١( ص م15 ريمفون  ه81/١١ لابعش .ء١٠١ع .١5س .«مالسإلا ءاول» 8١ل.

 ص قباسلا عجرملا معه ١/7 781١.
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 [فوتملا ةافو نم نيعبرألا ةليل ءايحإ]

 اهنويحي ىفوتملا ةافو نم نيعبرألا ةليل ءايحإ سانلا داتعا [ "80 "لس
 ؟'''لمعلا اذه لصأ ام .؛تيملل هباوث ةبهو ميركلا نآرقلا ةوالتب

 اياقب نم ةيقب وهو .مالسإلا يف هل لصأ ال نيعبرألا ةليل ءايحإ [ةث*'جل
 .ةينوعرفلا ةيلهاجلا

 [تاعاطلا نم تيملا عفني ام]

 .ريرحتلا ةيريدم - يزاجح نسحملا دبع قيفوت دومحم ديسلا لأسي
 ؟تيملا نع قدصتملا يوني لهو ؟تيملا ةقدصلا عفنت له» [”*” "لس .
 .'"”؟ةقدصلاب تيملا سحي لهو

 اذإ» لوقي لكك يبنلا نأل ءاهب ىصوأ اذإ تيملا ةقدصلا عفنت [ 02ج
 دلو وأ .عفان ملع وأ .«ةيراج ةقدص ثالث نم الإ هلمع عطقنا ,مدآ نبا تام

 ءاملعلا ضعبو ءاهيلع ءاملعلا عمجأ يتلا ةلاحلا يه هذهف :'””(هل وعدي حلاص

 ءادأ كلذ رابتعاب تيملا نع نوكت ةينلاو .هيبأ نع دلولا قدصت :اهيلإ فاضأ

 .هللا دنع هملع .ءسحي ال وأ سحي تيملا نوكو «هنع

 732١2١. ص ,ما0649 رياربف ه1 ةجحلا وذ عا 077 س ,كمالسإلا ءاول» 23(

 .١5١ص م15 سرام _-ه١0 لاوش ,.5عا.116س ,كمالسإلا ءاول» 20,0

 )١1957( مقر .«فقولا باب .ماكحألا باتك ؛«يذمرتلا شس» (9)
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 [؟ةالصلاو موصلاب نوبطاخم رافكلا له]

 مايصلا ةيآ حرشي وهو) ينيدلا هسرد يف نيسردملا دحأ لاق [ ”*8” "لس

 حاضيإ وجرأف .طقف نينمؤملل اهيف باطخلا هجوتي موصلاب ةصاخلا ةيآلا هذه نأ

 .''”رمألا كلذ

 مه كلذ ىلعو .عورفلاب نوبطاخم رافكلا نإ لاق ءاملعلا ضعب ['2:خل

 .ناميإلا دعب الإ مهنم لبقت ال تناك دإو .ةاكزلاو جحلاو ةالصلاو موصلاب نوبلاطم

 ,ناميإلا دعب الإ نيبلاطم ريغ مهنأ نوري لوصألا ءاملع نم نوريثكو

 . ةليلق هاودجو يرظن فاالخلاو .مهرفكب نوبذعم نيلاحلا يف مهو

 .ةرهاقلاب دمحأ ةسيفن ةديسلا نم [ "88 "لس

 ترطفأ ام يضقت لهف مصت مل اذإو ءاهمايص مكح امف ضئاحلا تماص اذإ

 .؟''”ةالصلاك يضقت ال مأ

 اهيلع بجو ترطفأ اذإو «ضئاحلا نم حصي ال موصلا نإ |[ "دخل

 فالخب ءاهيضقت نأ اهيلع لهسي تادودعم مايأ موصلا نأل كلذو ءءاضقلا

 .اهؤاضق بعصي اهضيح راركتو اهراركت لإف ةالصلا

 .ل88ص م1959 ربمفون  ه85١١ نابعش .١١1ع .9١س ءكمالسإلا ءاول» ()

 .55ص 2م1908 ليربإ  ه١١الال ناضمر .٠ع .5١س ء«مالسإلا ءاول» (؟)

 ضو



 [ءاسفنلاو ضئاحلا مايص مكح]

 ءاضقل ةبسنلاب ناضمر يف ةضاحتسمل او ءاسفنلا مكح ام [ ”*5'لس
 .؟''”موصلا نع ةيدفلاو موصلاو ةالصلا

 جيت يب يدوعسلا ةسردم رظان - ناّسح نسح دمحخ

 امهيلعو ءناضمر يف امهموص حصي ال ضئاحلاو ءاسفنلا ا جل
 نع يور ام ىلع ةيدفلا امهيلعو امهيلع ءاضق الو «ةيفنحلا دنع ةيدف الو ءاضقلا

 .ميحر روفغ هللاو «ةمئألا ضعب سأر ىلع ةيدفلاو ءاضقلا امهيلعو «سابع نبا

 [مئاصلا راطفإ تقو]

 : جاهوس ةظفاحمب فلخ دالوأ نم ءيلع ميلحلا دبع دومحم ديسلا لأسيو

 .سمشلاب ينمزلا تيقوتلا انضعب عبتي نأ اندنع ةداعلا ترج [ 5: "لس

 ايموي برغملا تقو ىف ةعاذإلاب ناذألا نع سمشلا بورغ دنع نمزلا فلتخيو
 هعيذت يذلا ةرهاقلا تيقوت عبتت نأ لضفألا لهف .سمشلا اهمدقتت قئاقد سمخ

 ("'موي لك نم برغملا تقو يف سمشلا تيقوت عبتن وأ ةعاذالا

 ركذت ةعاذإلا نأ ظحاليو ءكدلب ىف سمشلا بورغب ةربعلا 0: 2

 نأ اهجراخ نيميقملا ىلعو «ةرهاقلا تيقوت بسح وه هعيذت ام نأ» ًامئاد

 «تيقوتلا قورف اوعاري

 [نادلبلا فالتخاب فلتخي مئاصلا راطفإ تقو]

 يف مكحلا نايب وجرن امهتقول ةالصلاو موصلا ةحص لجأ نم [ "40 لس

 يقرش اننأ نم مغرلاب ةرهاقلا تقو نم قئاقد سمخ دعب ناذألل تقولا رابتعا

 .؟'”ةيلهقدلا ةظفاحم سنركد زكرمب ةرهاقلا

 يرمسلا دما يربص دمخ هك

 )١( ؛ص 2م955١ ربوتكأ  ه7860١ بجر ء١١ع ءاؤرس «ء«مالسإلا ءاول» ١لا 7750

  (0.غ3873ص م١0 ربمتبس - ه١ ىناثلا عيبر 3فع .6١2س .«مالسإلا ءاول»

 ص ماك ربمسيد  ه1/ ناضمر ءكعا 252 س .امالسإلا ءاول» 6رفز 1١.

"55 



 دلب يف سمشلا بورغب وه ناضمر يف راطفإلا ةزاجإ يف ةربعلا [50'جل

 اهتقو وه كلذف «قئاقد سمخ دعب الإ دلبلا ىف برغت ال تناك نإف .مئاصلا

 .بورغلا بسح ىلع اهدعب وأ اهلبقف الإو

 [دلب ىلإ دلب نم لقتنا ام اذإ مئاصلا راطفإ تقو]

 وه ىتلا ةهجلا داعيم ىف رطفي نأ ةرئاطلا بكارل زوجي له [ 75” "لس

 ارظن ضرألا حطسب نمع تبرغ دق نوكت يتلا سمشلا ىري هنأ نيح يف اهقوف
 .؟''"ةرئاطلا عافترا يف وهو هنع برغت ىتح رظتني هنأ مأ ؛هعافترال

 انيس بونجب ةميثز وأ ةطرش مسق - تيخب ديز ونأ هدبع ه5

 ريدقتب ال ءوه نوكي سيح سمشلا بورغب رطفلا يف ةربعلا [85خل

 .هيف نوكي ال ناكم يف اهبورغ

 [هتقو لوخد نظ ىلع بورغلا لبق راطفإلا]

 مث ه,59© ىلع برغملا نأ ساسأ ىلع ترطفأو ًارفاسم تنك [:8: "لس
 .'"'مئاص وأ رطفم انأ لهف , هر" ىلع هنأ حضتا

 ح .1 .ى هك

 بجتو م لطبي بو دو لبق راطف تل و موصلا بورغلا نظ ىلع بورغلا لبق راطفإلا [:** 2

 .مويلا ةداعإ

 [عايذملا ف برغملا ناذأ دنع راطفإلا]

 الو موصي ال هفلخ يلصن يذلا مامإلاو «ةيئان ةيرق ىف نحن [ :ة؛ لس

 هيلعف ويدارلا ىلع مصي مل نم :نولوقي ءاملعلا نأ عم ءويدارلا ربخ ىلع رطفي

 .؟ 9هفلخ ىلصن نأ انل حصي لهف .ةرافكلاو ءاضقلا

 )١( سرام  ه857١ ةجحلا وذ «4ع .١7س ء؛«مالسإلا ءاول» ١95737م, ص15١.

 ال؟#"ص م5 ربوتكأ - ه1785١ بجر .١١1ع .19١س «.«مالسإلا ءاول» (؟) - 771

 ) )9ص .مم5 ربوتكأ  ه1785١ بجر .١١ع .ءك١ورس ««مالسإلا ءاول» ”7
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 دوكي يتلا ةنيدملا وأ ةرهاقلا بسح ىلع تقولاب مالعإ ويدارلا ["ة؛ جل

 بورغلا ناك لإف «سمشلا بورغب كلذ ىف ةربعلاو .كلذ ىلع هبني وهو .ءاهيف

 [ةيمالسإلا دالبلا يف علاطملا فالتخاب لمعي له]

 يأ يف لالهلا ةيؤر تنبث اذإ ناضمر مايص ةقفاوم زوجي له [ل3 "لس
 م0 يمالسإ رطق

 ايرعلا جيلخلا) ةميللا سأر ىلصم هللا دبع فسوي ك

 قبسأ دوجوب نوكي مايصلا نأ ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم ررق [ةة2خل 1

 .مالسإلا ضرأ اهلك 521 يضارألاف .هيؤر

 [ةيمالسإلا دالبلا ف علاطملا فالتخا]

 نورخآ ماصو ناضمر لوأ ءاثالثلا موي نأ نادوسلا ةاضق يضاق تبثأ [ "55 'لس

 اولمكأف لاوش لاله توبث مدع يضاقلا تبثأ ناضمر 19 موي يفو .ءاعبرألا موي

 .؟'''مهيفو انيف مالسالا مكح ام ديعلا اولصو نيثالثلا مويلا هب انلمك ام اورطفأف
 ةيسلجلا ةيوعُس ةسردم رظان  ويدلم دمح ه5

 هعلطم ساسأ ىلع ميلقإ لك نوكي يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع 6 ُج

 عبتي موصلا يعفاشلا ريغ يار ىلعو .مهعلطم ىلع نادوسلا لها موص نوكيف

 يذلا هرمتؤم ىف ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم يأرلا كلذ راتخا دقو . لاله لوأ

 "619757 ةنس ربمتبس يف دقعنا

 [؟ضعبلا ةيؤرب موصلاب ةفاكلا مزلي له]

 هعيذي امب نيملسملا ةماعك نورطفي الو نوموصي ال موق دجوي [ 74” لس

 .7 7١ص ءماك11/ ليربإ  ه11/ مرحم 6ع 25١ س كمالسإلا ءاول» 20(

 .087ص م1951 سطسغأ  ه17817١ ىلوألا ىدامج «4ع .١5س «ء«مالسإلا ءاول» (؟)

 مرحم ءالددعلا «١5ةنسلا (مالسإلا ءاول» ةلجم يف عوضوملا اذه لوح ةودن تذدقع عرف

 . هتليضف اهيف كراش 27:81ص م1511 لياربإ - ه5
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 اننيعأب هارن نأ دب ال نولوقي لب .نادوسلا ىف لالهلا ةيؤر توبثب ةاضقلا ىضاق

 ددحملا مويلا نم مايأ ةثالث دعب مهضعبو .نيموي دعب مهضعب ماصو .ةدرجملا
 .؟ '”بهفلخ ةالصلا حصت لهو .ءالؤه لاثمأ يف مالسالا يأر امف .مايصلل

 نادوسلا - يتسوك  يحاللا نسح ره

 ال ءاهقفلا نم دورثكألاو ءمهضعب هيؤرب موصلا ةفاكلا مزلي | تنقال

 الو «ةياورك ةلادعلا نوط رتشي نكلو «داضمر موص ىف ةداهشلا باصن لوط رتشي

 .رطفي نأ يرحتلاو ةداهشلا عامس دعب ةاضقلا يضاق مكح دعب دحأل حصي

 [يبرعلا رهشلا ةيادب ديدحت]

 ىرأ دق يننأ ىنعمب .يبرعلا رهشلا ًأدبم ربتعي موي يأ نم ظفللا .س
 تبسلا موي يبرعلا رهشلا لوأ ربتعي لهف .برغملا ةالص دعب تبسلا موي لالهلا

 ربتعي مهضعبف .نيمسق نومسقني قارعلا يف سانلا نأب ًاملع .يلاتلا دحألا وأ

 ؟“"”"ةيؤرلل يناثلا مويلا هربتعي مهضعبو .تبسلا موي رهشلا لوأ
 الدخبب - سيمح ليلخ تك

 لوأ نم نوكي يلاتلا راهنلاف «ةيؤرلا ةليلب ئدتبي رهشلا لاله [”ة* خل
 نم سيل ةهادبلاب ءادتبالا لاكو أدتبا تبسلا ءاسم يف رهشلا يور اذإف .رهشلا

 .اهراهنو ةليللا نم .نكلو تبسلا

 :لأسي - ةلجملا ءارق دحأ [ ”ة5 "لس

 ةيلمع يل تيرجأو يوئرلا نردتلاب تضرم .ًاماع ("7) رمعلا نم غلبأ
 عبرأ تيضمأ دق كلذبو ناضمر موصأ يسفن ءاقلت نم تأدب اهدعبو .ةيحارج

 «ةحكلا» نأب رعشأ تأدبو ..ملؤملا ضرملا اذهب تضرم نأ دعب موصأ تاونس

 .؟ 20 ..راطفالا وأ مايصلا يل روحي لهف مايألا هذه يف يندواعت

 )١( س .«مالسإلا ءاول»  5١ع٠١ء. ريمتبس ه1 ةيناثلا ىدامج  .1١9931غص 12.

 ) )6سس .«مالسإلا ءاول» 1 .5١ص .ما5 ةيلوي  ه785١ ىناثلا عيبر ./ع ”5
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 لداعلا نمؤملا بيبطلا ررق اذإ راطفإلا كل حيبت ءادلا ةدواعم ['ة* جل

 [ةيدفلاو موصلا ءاضق نيب ضيرملا]

 : يلاتلا لاؤسلا .ملاس ظوفحم ديسلا نم ءاجو [ 7:١ ' سب

 قفنتو ءاماعط وأ ةيدقن زوجت لهو ؟اهردق مكو ؟ةرافك يلع لهو ؟ةيمالسالا
8 )000 

 «كتحص كيلإ دوعت نأو ءافشلا نم سأي لصحي مل ماد ام[:

 لصح اذإ امأ «ةيلف ئرزجت ال هنإف .كتاف ام ءاضقو موصلا ىلع ردقت تيحب

 موص ءادأ ىلع أرداق مايألا نم اموي ريصت نأو ةحصلا دوعو ءافشلا نم سأيلا

 ماعطإ ىهو «ةيدفلا كيلع نوكي ةلاحلا هذه ىف هنإف هنم كتاف ام ءاضقو داضمر

 [ةيدفلاو موصلا ءاضق نيب ضيرملا]

 .فرش ىلع دمحم ديسلا نم ١:*[ نس

 راطفالا ىلع ءابطألا ينهركأ دقو .ةيذغتلا ىلإ جاتحي ضرمب ضيرم انأ

 نم ينرذحي ًابيبط تلأس املك ماعلا اذه يفو .يضاملا ماعلا نم مايأ ةعضب

 امو ةيدف ىلع لهو .عرشلا مكح امف .تمص انأ اذإ ضرملا ةدوعب مايصلا
 ,؟ ("0اهسنفك

 رهش يضقت نأ كيلعو اهترطفأ يتلا مايألا يضقت نأ كيلع [:' خل

 كنكمأ ىتم ىضقتف «ةعاطتسالا طرشب كلذ لكو .هترطفأ نإ ناضمر

 كيلع نوكي هنإف ام ًاموي عيطتستس كنأ نم سأيلا ءابطألا ررق نإف «ةعاطتسالا

 19ص م65 ليربإ ه6 ناضمر ءا١عا١٠63س .«مالسإلا ءاول» 2

 1١. ص ما لياربإ - ه١ا/ ناضمر «١ع .١؟س .«مالسإلا ءاول» ةعهز

 "ع:



 [ةينملا هتلجاع يذلا ضيرملا نع مايصلا طوقس]

 ماعلا كلذ يف ناضمر لبقو «.(ةيرجه 17/7/) ةنس يدلاو ىفوت |[: 'نس

 مث ؛مايأ ةرشع يلاوح هنم ماص هنكلو ًاضيرم ناك ناضمر ءاج املف .ضرم همزال

 دقو لاوش نم عساتلا ىتح ًاضيرم لظو هب ضرملا دادتشال راطفالا ىلع هتمغرأ

 له ؟مايصلا اذه يف عطاقلا يأرلا وه امف .هنم الدب اهرطفأ يتلا مايألا تمص
 هنكمت نكت مل هتلاح نأب املع .مايصلا كلذ باوثب تيملا عفتني لهو ؟زئاج وه

 .؟“"هرقفل ءادفلا نم
 جيسنلاو لزخلل رصنلا ةكرشسب جاتنا بتاك  جاهوس  ليودنس ةريزج - لاعلا دبع دمحل جارف دك

 امك ةصخرب ناك ناضمر يف اهرطفأ يتلا مايألا كدلاو راطفإ سنت

 :ةرقبلا] َرَحَأ ٍماَنَأ نم ُهَدِهَم ٍرَفَس ْلَع َوَأ اًضيِرَم مُكنِه تناك نَمَه١َْ ىلاعت لاق

 ريغ نم نسحتسملا نم ناك اميرو «كل هباوث كمايصو .مايصب هيلع فيلكت

 [ناضمر يف راطفإلاب رفاسملل صيخرتلا]

 : لأسي - رصم اربش - ناضمر دمحم عيمسلا دبع ديسلا "0* نس

 ولو رطفي نأ زوجيف ءاهب هللا صخر ةصخر رفاسملا راطفإ دإ [ خل
 . موصي نأ هللا ىلإ بحأ لوكي ًارداق ناك اذإ نكلو .موصلا ىلع ًارداق ناك

 [ةحيرم ةليسوب رفاس ولو رفاسملا رطفيا

 ىضإا 500
 0 م.ك )5٠٠( نم برقت ةفاسملاو

 الا ص ماك ربمسيد .ه8/١١ 1 نداضمر ءاعا.١5س .؟مالسإلا ءاول» )01(

 .اكص .ما64689 سرام ه1 داضمر 06 .'مالسإلا ءاول» ف

 ١. ١١ص ماو سرام _-ه71 ةجحلا وذ عا .؟١5س .«مالسإلا ءاول» رف
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 .[1854 :ةرقبلا] * ٌمُكَل ُْيَح اوُموُصَت نآَوإ# موصي نأ نسحتسن انك نإو ء؛ةصخر كلذ

 [ناضمر يف راطفإلا زيجت يتلا رفسلا ةفاسم]

 ةفاسم رفسلا ناك اذإو .ناضمر يف رطفلا ةحابإ بابسأ يه ام [':* لس
 اذإ رطفلا حصي لهف .ءاملعلا ضعب لوق دح ىلع راطفاإلا حيبي ًارتم وليك )8١(

 .؟2"ةرايس ةفاسملا هذه رفاسملا بكر

 ريسلاب مايأ ةثالث ةريسم ناك اذإ رفسلل ناضمر يف رطفلا زوجي |[: خجل
 ءاحيرم رفسلا لاك ولو صنلاب تباث كلذو وليك نينامث وحنب ردقو .يداعلا,

 [184 :ةرقبلا] * ٌمُكَل ٌديَح اوُموَُص نأَو# زئاج موصلاو «نآرقلا صن كلذ نأل

 كلذب ربخأو ءءافشلا ئطبي وأ هديزي موصلا لاك اذإ ضيرملل رطفلا زوجيو

 ةخوخيشلل راطفإلا زوجيو «لمحللو .عاضرإلل راطفإلا زوجيو .لدع بيبط

 نم ةدع بجتو «نيكسم ماعط ةيدف هيلع بجتو «ديعي الو «سزملا ضرملاو
 .عضرملاو لماحلل كلذك ليقو ءرفسلاو «سمزملا ريغ ضرملل ةبسنلاب مايأ
 .ناديعت الو ةيدفلا امهيلع . سابع سا لاقو

 . ءاسفنلاو ضئاحلا نم حصي ال موصلاو

 [ناضمر يف راطفإلاب روغثلا ىلع نيطبارملل صيخرتلا]

 : ينأي ام ةزغ دودح سرحب ةبلط ىفطصم ديسلا نم ءاجو [:3 لس
 نحن انل ةبسنلاب ناضمر رهش مايص يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح ام

 .؟''”هودحلا ىلع نيطبارملا نييئادفلا

 نأ مهلف ءرفس ىلع ودعي مالسإلا روغث ىلع نيطبارملا نإ إم: جل
 .رخأ مايأ نم ةدع مهيلعو ءراطفإلا غوست ةصخر رفسلا نأ رابتعاب اورطفي

 برح ىف اوناك اذإ الإ راطفإلا مهل غوسي ال هنإف سيرفاسملا ريغ امأ

 55 ١1ص ءما1 رياني _ ه8 ةدعقلا وذ عا 27 5س .«مالسإلا ءاول» 2030(

 .١ا6ص م61 ليربإ - هع ناضمر ءا١ع م١٠ س ,كمالسإلا ءاول» عض
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 ف 000
 .٠

 حتنفلا يفو ردب يف راطفإلاب نيملسملل 5 يبنا لذأ دقو .ةيقيقح

 [ناضمر يف راطفإلاب ةكرعملا يف نيلتاقملل صيخرتلا]

 ىلإ موصلا يدؤيو لاتقلا ناديمو ةكرعملا يف انك اذإ مكحلا ام [ ١7 نسب

 ؟''"ةالصلا ضئارف ءادأل ةبسنلاب مكحلا امو .بولطملا عافدلا ةعاطتسا مدع
 ةيليعامسإلا - ميحرلا دبع ىلع دممأ دمحخ رع

 سس ةدعو .راطفإلا عوسي ًارذع لوكي هنإف كلذ نم تدكأت ذإ اسخن

 . ينيدلا كريمض ىلإ رمآلاو .رخأ مايأ

 [راطفإلاب نسلا يف نعاطلل صيخرتلا]
 :لاسي - اطنط - مالسلا دبع دمحأ ديسلا[*4 سس

 هنأ يضرمل يل ءابطألا ررقو . مايصلا عيطتسأ الو نسلا يف نعاط لجر انأ

 .؟'' مايصلا ينع طقسي لهف .ءافشلل لامتحا الو .موصأ الأ بجي
 ع . 8 ل

 لجرلاو .هؤرب ىجري ال سصزم ضرمب ضيرملا دأ ءاهقفلا ررق آمن ََح
 دايدتفيو .رطفلا امهل لحي هنإف ؛امهتخوخيشل مايصلا رع ازجع اذإ ةأرملا وأ

 .هللا وفع يف امهنإف ًائيش ناكلمي ال اناك اذإو .نيكسم ماعطإب موي لك نع

 [راطفإلاب لماحلل صيخرتلا]

 .ةرهاقلاب . س .م .س ديسلا نم [ 7:5 نس
 .؟'*”ءاضقلا اهيلع بجي لهف ترطفأ اذإو ءرطفت نأ لماحلل زوجي له

 اذإو .ةيوبنلا ةنسلا كلذب تصخر دقو .رطفت نأ لماحلل زوجي ادخل
 ةيدف اهيلع لوقي ءاهقفلا ضعبو .كلذ ركمأ اذإ ءاضقلا اهيلع بجو ترطفأ

 ءاضقلا اهيلع بجي هنأ هيلإ ليمن يذلا حلاو .اهيلع ءاضق الو «نيكسم ماعط

 .(5؟ا/94) مقر .داضمر يش حتغلا ةوزع بايب .يزاغملا باتك .«يراخبلا حيحصاا 21

 الد ١ص .م1951/ ريمفول ه١ 481 نابعش .152ع 5١. نس .'مالسإلا ءاولا (5)

 .19ص .م1904 سرام  ه178١ ناضمر .12 .17نس .«مالسإلا ءاول» (*)

 .ا١ ص ما ايربإ ما داضمر 006 .امالسإلا ءاول» (
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 .اهيلع ام ءاضق اهيف عيطتست ةرتف كانه وكت نأب اهنكمي كلذ ناك اذإ

 [ناضمر يف ترطفأ اذإ لماحلا ىلع بجي ام]

 رفك ةسردمب سردم  رامع ىضار دمحم ديسلا نم لاؤسلا اذه انعءاجو

 .ةيئادتبالا دهاجم

 رهشلا يف يهو «ناضمر رهش اهيلع لخدو الماح تناك يتجوز [ ٠١ لس
 .هلك رهشلا ترطفأف مايصلا ىلع ىوقت ال اهنأ ترعش دقو لمحلا نم عبارلا

 باتك ىف تأرق نكلو .ءاضقلا اهيلع نأ ةيرقلاب ءاملعلا ةداسلا ضعب ىتفأ دقو

 .ءاضقلا نود ةيدفلا اهيلع نأ سابع نبال ًالوق ةنسلا هقف

 ىلع ةباجالاب مركتلا وجرأ - يضقت الو طقف يدفت نأ اهل زوجي لهف
 .ديربلاب وأ - ءارغلا مالسإلا ءاول ةلجم تاحفص

 ا"اءازللا نسحلا هللا نم مكلو هك

 ةيدف الو ءاضقلا اهيلع لوق :ةثالث لاوقأ اهيف ةلأسملا هذه [0:جل

 ءاهيلع ءاضق الو ةيدفلا اهيلع نأ ىناثلا لوقلا .ةفينح ىبأ يأر اذهو اهيلع

 ءادفلاو ءاضقلا اهيلع نأ :ثلاثلا لوقلا سابع سا يأر اذهو

 وأ ًاماع عضرتو ءًاماع لمحت تناك اذإ اهنأ ءارآلا هذه سم هراتخن يذلاو

 .ملعأ هللاو ءاضقلا راتخن اننإف «ةليوط اهلمح نيب تارتفلا تناك نإو

 [راطفإلاب عضرملل صيخرتلا]

 .بنيز ةديسلاب يفيفع ةشئاع ةديسلا نم [ ١" نس

 .هنبل فجي دلولا نإف تمص ولو .نيرهش ذنم ةدالولا نم تمق يننإ
 .؟''”رطفأ نأ زوجي لهف ءهتحص فعضت نأ ىشخأو

 ءاضقلا اهيلع نكلو رطفت نأ اهل ةعضرملا نإ انج

 .375 - /77ص م1957 ربمفون - ه1787 بجر .١١1ع .١؟س ء«مالسإلا ءاول» )١(

 .17ص (.م1915/8١ ليربإ  ه١ا/ا/ ناضمر ءا١ع .5١1س «ءامالسإلا ءاول» (؟)
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 [يضقتو رطفت عضرملا]

 ةيقرش سوقافب ضوع ةيطع دعس ديسلا س لاؤسلا اذه انءاج

 يف ةقرفتم مايأ يف اهيتأي ضيحلا نأ امك نينثا عضرت ةجوز يل [717 'نس
 ؛راطفالا تررقو .كلذ دعب ترطفأ مث ناضمر يف مايأ ةعضب تماصف .ناضمر

 اقفو ةيدفلا نم هؤادأ اهيلع بجي يذلا امف .مايصلا ىلع اهدعاست ال اهتحص زآل

 .؟''”يمالسإلا هقفلا ماكحأل

 رخآ مايأ نم يضقتو ءرطفت نأ اهل ان

 [؟راطفإلاب ناحتمالا مدقي يذلا بلاطلل صخري لهآ

 .ةرهاقلا ةعماجب بلاط نم |[ 5١5 سس

 لهف ؛ناحتمالل ًادادعتسا مهسورد نوركذتسي ةبلطلاو ماعلا اذه ناضمر ءاج

 مايأ نم ةدعب موصلا اوضقي نأ ىلع ضيرملاو رفاسملل حابي امك رطفلا مهل حابي
 .؟"*رخأ

 .اهب صيخرتلا ىلع لدي صن نم دب ال ةيعرشلا صخرلا دإ [خ
 راطفإلا زاوج اهنم سيلو ءرصحلا ليبس ىلع راطفإلا صخر تءاج دقو

 اذإو ةبلطلا رطفي نأ حصي الف .ةقاشلا لامعألل راطفإلا زاوج الو ءراكذتسالل

 كلذف ةقاش لامعأب أمئاق دوكي نم راطفإ زاوجب ىتفأ دق سانلا ضعب ناك
 ىف دوكيو كالهلا هسفن ىلع ىشخي نم نأ ءاهقفلا هركذ يذلاو .ًأطخ لوقلا

 .راطفإلا زاوج ليبق نم كلذ سيلو كالهلا ةيشخ رطفي نأ هل ةديدش ةقشم لاح
 .ةرمتسم ةصخرب ال ..يعم موي يف راطفإلا ىلإ رارطضالا ليبق سم اذه لب

 دإو .هيلع نواعي هنإ لب .موصلا هقوعي ال راكذتسالا نأ اوفرعي نأ ةبلطلا ىلعو
 يف يقلي هنأ نودقتعيو موصلاب يحورلا ءافصلا ىلع دونيعتسي اوناك نيحلاصلا

 لأ اوفرعي نأ ةبلطلا انئانبأب بيهن اننإو .ماعطلا اهئفطي ةيركف ءاوضأ سفنلا

 . ةيصعملاب هوئفطي نأ حصي الف رون ملعلا

 )١( 8س .«مالسإلا ءاول» ١. ص .م1935 سرام  ه187١ ةدعقلا وذ ء"ع !19.

 ١ ص ما ليربإ ه1 داضمر ءا١ع .5١35س .'مالسإلا ءاولا» ١ا.
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 [؟راطخإلاب ةلماعلا ةأرملل صخري له]

 نيب عمجلا نأب تسحأ اذإ رطفت نأ ةلماعلا ةأرملل زوجيأ ١4"[ لس

 .؟'''ةقشم هيف موصلاو لمعلا

 ةديدللا رصمب دمخ ونبأ ىفطصم 5

 ةقشم اهنكلو «ةقاش ةيندبو ةيسفن ةدابع هتاذ يف موصلا 0 فلل

 اَلِإ اّسَنَن ٌفْلِكَن ال :لاق ىلاعت هللا نأل ؛ةردقلاو ةقاطلا يف يهو ةلمتحم

 ىهو .«ةفورعم ةددعم صخرلا هذهو ءاهيلع رارمتسالا نكمي ال ةقشم هيف

 ىف رارمتسالا نع ةزجاعلا ةخوخيشلاو «ةعاضرلاو لمحلاو ءرفسلاو ءضرملا

 هَبوُقيِطي تيل َلَعَو# ىلاعت هلوق ريسفت يف سابع سبا نع يور امك موصلا
 .موصلا امهنم حصي ال ءاسفنلاو ضئاحلاو [184 :ةرقبلا] 4ٍنيِكْسِم ٌماَمَط ٌهَيَدِف

 نع درو امك .ًالعف برحلا ةكرعم يف فلكملا دوجو ًاضيأ صخرلا نمو

 ءلمعلا اهنم سيلو «صنلاب ةتباث مايصلا صخرف ''”حتفلا ةوزغ يف د: يبنلا

 يف ةقشملا وكشي انلك نأل ؛نومئاص نكي مل الإو ؛امهريغ الو سردلا الو

 نبا ةيشاح يف ءاج مالكب نوفتكي لوقلا كلذ نولوقي نيذلا دإو

 عوجب سحأ مث ءالعف ماصو موصلا ىلع يوق نإ هيف ركذ يفنحلا نيدباع

 ؛برشي وأ لكأي هنإف .كلذك شطع وأ ءرطفي مل نإ توملل هضرعي ديدش

 حيبت تارورضلا» .نأ ةيعرشلا ةلدعاقلاو «ةرورض لاح هذه نأ

 . "”(تاروظحملا

 يئانثتسا اهلمع ةأرملا نإو «ةقشمب رعشي يذلا لماعلا لاح هذه تسيلو

 انددسو «قحلل انقفو مهللا «ءلمعلا لجأل رطفلا اهل حابي فيكف «لزنملا جراخ

 .هيلإ انهاجتا ىف

 .86١١ص م1514 ربمسيد - ه4 لاوش 5ع 252 س ءامالسإلا ءاول» 21(

 (8غ؟ا/90 مقر داضمر يف حتفلا ةوزغ باب «يزاغملا باتك .«يراخبلا حيحصالا حره

 .85غص ؛«ىطويسلل «رئاظنلاو هابشألا» (9)

50 



 [مايصلا ىلع جيسنلاو لزغلا عناصم رابغ رثأ]
 : يلاتلا لاؤسلا ىربكلا ةلحملا نم دومحم ىفطصم ديسلا نم انءاج ١١" نس

 2( . . . هلو 8 .
 5ٍ؟ رطفي لزغلا عناصم وج يف رشتنملا نطقلا رابغ له

 دارفألا س جرخي يذلا ناخدلاك عناصملا وج يف رئاثلا رابغلا ]6 5

 ال ةينوبرك داوم لمحي هنأ عم هنإ :اولاق ءاهقفلا نإف .مئاصلا رطفي هل هوحنو

 .هنم يقوتلا قيضلاو جرحلا نم هنألو .ءفوجلا ىلإ لصي ائيش سيل هنأل ؛رطفي

 [ 73 : ححلا] * جرح نم نأ يف كلَ َلَعَج امو .ىلاعت لاق دقو

 [مايصلا ىلع ناخدلا برش رشثأ]
 .؟''”كلذ ىلع ليلدلا امو مئاصلا ناخدلا برش رطفي له [*0“ لس

 ال فوجلا يف ناخدلا لوخد نأ نيقباسلا ءاهقفلا ضعب ررق [02خ
 امم سيلو «هيقوت سمي ال امم هوحنو درفلا ناخد ناخدلاب نودصقيو .رطفي

 هنأب لوقلا يغبني هنإف «ةبغرو ةذل لوانتي يذلا ناخدلا امأ ءهيف ةبغر ىطاعتي

 .يفنحلا بهذملا ءاهقف نم مامهلا نب نيدلا لامك كلذل هبن دقو ءرطفي

 كاسمإ موصلاو .مفلا ةوهش نم هنأل ءرطفم وهف «هارن يذلا وهو «نيدهتجملاو

 جرفلاو مفلا يتوهش نع

 [مئاص وهو ًابنج حبصأ نم مكح]
 نم ًابنج حبصأ نم ةالصو مايص مكح نع ةلئسأ ةدع تدروو [317 "لس

 ا""ناضمر يف مالتحا وأ عامج

 داضمر يف مالتحا وأ عامج نم ًابنج حبصأ نم نإ لوقن نحنو [0خل
 تدحلا نم رهطتلا دعب الإ حصت الف ةالصلا امأ .حيحص هموصو رطفي ال
 رغصألاو ربكألا

 .52ص :م1907١ ليربإ  ه70١١ ناضمر ء٠ع .١٠س .«مالسإلا ءاول» )١(

 ١6١. ص م1511 ربمتبس - ه1 ةيناثلا ىدامج ء356عا .١35س ,كمالسإلا ءاول» 68

 .١١١ص ما 75 ويام ه١ 6 لاوش .ء5عاا١٠س ءامالسإلا ءاول» (9)
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 [ناضمر يف عامج نم ابنج حبصأ نم مكح]
 : ةينطولا انق ةمكحم سيئر ء«طايعلا توفص دمحم ذاتسألا ديسلا لأسي

 ةلاسر فاقوألا ةرازوب ةيمالساإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا ردصأ [ 16 "لس

 رومألا نع اهيف ءاجو .«"ناضمر رهش ىف مايصلا ماكحأ» نع (مالسإلا ربنم ةلجم نم ةيده»

 :هصن اذه (5) مقر تحت .ةلاسرلا نم )١١( ةحفصلا يف درو رمأ موصلا لطبت ال يتلا

 نأ ةملس مأو ةشئاع نع , “37"بنج وهو حبصي نأ مئاصلل صخريو»

 هآور «ناضمر يف موصي مث «مالتحا ريغ عامج نم ًابنج حبصي ناك" : هع يبنلا

 . '"”(دمحأو ملسمو يراخبلا

 .ةلأسملا هذه يف حيحصلا مكحلا حاضيإ وجرأف

 ىتح «هحضوي نأ يغبني ناك ماهبإ هيف ةلاسرلا فلؤم مالك نإ اسخ

 'لوقتف ةلاسرلا بتاك همهبأ ام حضون كلذلو .مهيبنل

 ليل يف هءاسن عماجي ناك لَك يبنلا نأ ةملس مأو ةشئاع ثيدح ىنعم دإ

 يلصيو رهطتي مث ءرجفلا حبصي نأ ىلإ ةبانج يف رمتسي ناك امبرو ءناضمر
 حابصإ لاح مث «ةبانجلا لاح ركذ ىلع يوارلا رصتقا امنإو هتقو يف رجفلا

 ابصنم ناك يبنلا يتجوز نم ةدحاو لكل هجوملا لاؤسلا نأل ءاهئاقب عم رجفلا

 لولح لبق اهببس ناك اذإ ءرطفت ال وأ رطفت ةبانجلا نأ ىه .«ةدحاو ةلأسم ىلع

 .لاؤسلا ردق ىلع امهنم باوجلا ءاجف ءمايصلا تقو

 [ناضمر يق مالتحا نم ًابنج حبصأ نم مكح]

 . لستغاف ًاملتحم هسفن دجو حبصأ املف روحسلا دعب لجر مان 71١5 نس

 .؟'” ”حيحص همايص لهف .ماصو

 5١1١. ص ما ةينوي - ه7 مرحم 20ع 21١6 س ءامالسإلا ءاول» 20(

 (ملسم حيحصااو )١975(, مقر ًابنج حبصي مئاصلا باب ءموصلا باتك ."يراخبلا حيحص) عه

 "2/5 (دمحأ دنسم)»و (؟60/48) مقر ءابنج حبصأ نم موص ةحص باب ءمايصلا باتك

 19ص م51 رميسد  _-هل15 ناضمر ء1عا .5”١2س ,ا«مالسإلا ءاول» ةوف]
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 هتحص نم مايصلا موي يف مالتحالا عنمي الو ء حيحص موصلا |. ح

 لمع ريغ نم مالتحالا درجم تارطفملا نم دعي ال هنآل ؛هيف هل ةدارإ ال ماد ام

 . هبناج نم

 [؟مايصلا ىلع وبرلا خاخب لامعتسا رثأ ام]

 :لاسي ةرهاقلاب ليلخ دمحم نسحملا دبع ديسلا [ ٠”* سس

 ىلإ لوحتيو ءام ةقيرطب ءاودلا اذه رخبتي لئاس يبط ءاود لامعتساب الإ قيضلا
 .ءودهو ةحارب ضيرملا سحأ نيتئرلا ىلإ لصو ام اذإف .ضيرملا هقشنتسيف ناخد

 ةبون هيرتعت ام دنع ءاودلا اذه لامعتسا مئاصلا ضيرملل زوحي لهف
 م00 ١
 .؟ وبرل

 ناخدك ةوهشلاو ةذلل ذختي ال يذلا ناخدلا نأ هيلع صوصنملا [22:خ
 ةذلل ذختي يذلا ناخدلا امأ ؛رطفي ال هفصو تركذ يذلا ناخدلاكو دارفألا

 كاسمإ موصلا نأل ءرطفي نأ يغبني هنأ ريدقلا حتف بحاص ركذ دقف .ةوهشلاو

 .مملا ةوهش نم هب ذتلي يذلا ناخدلاو .جرفلاو مهلا تاوهش نع

 رطفي ال هنأ ءاهقفلا صوصنف ًالوأ هانركذ يذلاك هب ذتلي ال ام امأ

 [مايصلا ىلع وبرلا خاخب لامعتسا رثأ]

 مفلا يف ًاذاذر جرخت (ةخيخب) هل لمعتسي وبرلا ضرم ١:*[ "لس

 «نيتئرلا ىلإ قاشنتسالاب لصي لب ةدعملا ىلإ لصي ال وهف طقف قشنتسيل
 كلذ دسفي لهف .ًالثم حابصلا بابض نم ريثك راخب هب ءاوه قاشنتساك
 عنمي ال ةدعملا ىلإ هلوصوو هسفن راقعلا عالتبا نأب ًاملع .موصلا قاشنتسالا
 ."'”ويرلا ةمزأ

 ةرهاقلاب رهزألا عراش 720 - لامك ايركز :روتكد

 72ص ءماو1/ ليربإ ه5 ناضمر ء1ع .١١س .«مالسإلا ءاول» 20(

 .ل١ ص ,مما6 ريمسيد - ه5/89١ لاوش تعا 27 5س ,كمالسإلا ءاول» (9)
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 ةدعملاب اصاخ سيل فوجلاو .فوجلا ىلإ لحدي ءيش ماد ةففظل

 الو رطفي نأ هلف ةثافنلا هذه نع ىنغتست ال ضيرملا لاح تناك اذإو ءرطفم وهف

 لعي

 ذإو

000 

 [مايصلا ىلع ديرولا نَمَح رثأ]
 .ةدجتسملا ةبزعلاب حاتفلا دبع يحتف ديسلا نم [””” سب

 .؟''”رطفي ديرولا ىف نقح ذخأ له

 ءرطفي ال ماسملا نم هوحن وأ ءاملا لوخد نأ هيلع صوصنملا [2:ج

 نأ ىقحلل ةبسنلاب هارن يذلاو ءرطفي ىجراخ رمأ هنإ لوقن دقف ةيومدلا ةرودلاب

 ال اهنإف تابوركيملا ةمواقم نقح امأ .ةرطفم انرظن ىف ةيوقتلا وأ ةيذغتلا نقح

 [مايصلا ىلع ناسللا تحت عضوت يتلا ةيودألا لامعتسا رثأ]

 علب وا صم نودبو ناسللا تحت طقف عضو نإ ةيودالا ضعب [ 757” س

 حلاص يف اهريثأت ناوث دعب لصحيو ةنقحلاك ةرشابم ةيومدلا ةرودلا ىلإ لقتنت
 دسفي الو كلذ عضي نأ مهنم مئاصلل لهف «ملآلا فخيو ةيردصلا ةحبذلا ىضرم

 ةودق موصلا ىلع ةظفاحملا ديري انسم ناك نإ اصوصخو .قباسلا ببسلل هموص

 رود راركت نامض مدعل ةليلق رطفأ ول ةداعالا صرف نأو ًاصوصخو .هدافحأل

 .؟"مهلاجآ وندب مهنس ربكل مهنم ةظحالم كلذكو .ةداعالا مايأ ضرملا

 لوانتو ء.راطفإلا يف هل صخري ةيردصلا ةحيذلاب اضيرم ناك نم [””* ح

 . طقف ةروص يأ ىلع مفلا قيرط نع ءاودلا

(010 

00 

000 

 راطفإ مدعب يضقت ىلوألا ىوتفلاف «ةقباسلا ىوتفلا عم ىوتفلا هذه يف ضقانت دجوي

 نأ ىراو ءوبرلا خاخبل مدختسملا راطفإب يضقت ةيناثلا ىوتفلاو «وبرلا خاخب مدختسم

 .فوجلا ىلإ لخدت تارطق ىلإ لوحتتو فئثكتت داوم ىلع يوتحي هنأل رطفي خاخبلا اذه

 17ص ما ليربإ  ه13ا/ ناضمر ء١ع .١٠١س ,امالسإلا ءاول»

 .الا ص ,ما06 ربمفون ه8 ناضمر ءكع 27 5س .«مالسإلا ءاول»
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 [مايصلا ىلع ةيرسلا ةداعلا ةسرامم رثآ]
 1١.0( ءلاوام 71 1

 .؟''"ناضمر راهن يف ةيرسلا ةداعلا ةسرامم مكح ام <23" سس

 فعضت ةحيبق ةداع ىهو .رطفت ناضمر راهن ىف ةيرسلا ةداعلا ["5 جل

 ميرحنت

 [مايصلا ىلع تاردخم نم تامرحملا لوانت رثأ]

 لبقي لهف راطفإلا كعب تاردخملاو ةريبلا مئاصلا برش اذإ 775 نسب

 ,؟ "04م

 سوقافب نيملعلا دهعمب - بلاط ليعامسإ ديسلا كك

 مل هنأ ىلع ليلد ىلاعت هللا همرح ام راطفإلا دنع مئاصلا برش إل

 ىلوتي هللاو ءًانطاب مثأ دقف .ًارهاظ ضرفلا ىدأ دق ناك اذإو ءهموص هبذهي

 مرحملا هلوانتب مثا وهو ء«رئارسلا

 [مايصلا ىلع تاقبوملا باكترا رثأ]

 "اراهنلاب موصي ناك اذإ هيلع بيثيو ىلاعت
 ةديدكلا رصمب - نيسح ريمس ©

 يأ .لكشلا ةيحان سم راهنلا موص لطبي ال ليللاب قسفلا نبات

 موصلا لبقي ال ىلاعت هللا نأ بسحن انكلو .هطورشو هناكرأ موصلا ءافيتسا

 الإ ىلاعت هلل ةعاط ربتعت ال ةعاطلا لإف .هراهن وأ هليل يف مئاصلا قسفب درتقملا

 ىلإ يدؤت ال لاعفأو تاكرح يهف الإو شح اوفلا نم سفنلل ةرهط تناك اذإ

 اذهف [:د :توبكنعلا] 4 كشلاو لكم سلا نع مْنَت كسلا ىتب) .ىلاعت

 )١( ص ,م1151/ رياني - ه785١ لاوش .5عا.كا١س .'مالسإلا ءاول» ١7١١.2

 ) )60س .1مالسإلا ءاول»  25١اع١قء ص م51 ريمتبس «ه85١1١ ةيناثلا ىدامج 157.

  69م14 ربمسيد - ه4 لاوش 2ء5ع .537س .«مالسإلا ءاول» ص١١ -١1١19.
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 روزلا لوق عدي مل نم» :رثألا يف درو دقو .ءموصلا كلذكو اهتصاخ صنلا

 امك وأ ''"هبارشو هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف ناضمر راهن يف هب لمعلاو
 .يصاعملاب سفنلا نردت نم ةياقو نوكي نأ مايصلا نم ةياغلا نإو ءةّكيع لاق

 »8 لاق دقو .هراهن وأ ناضمر ليل ىف قوسفلا بكتري سيف كلذ ققحتي الو
 . يصاعملا يف يدرتلا نم سفنلا يقت «ةياقو يأ '"”(ةنجج موصلا»

 [مايصلا ىلع لطابلاب سانلا لاومأ لكأ رثأ]
 .همسحب ءازجأ نم مدلا لاس ىتح مئاص وهو ناسنإ ترض 777 "لس

 ضعب دقف هلان امع ضيوعتللو رمآلاب ديكل ىعداف .يعدتسي رربم نودب نيهأو
 دشأ ررض هقحلي ال ىتحو ,نورخآ سان عوضوملا ءاهنال هتميق عفد .هنم لاملا
 فرصتي فيك مأ ؟غلبملا هل لحي لهو ؟هموي موص مكح امف «غلبملا ذخأ

 ؟0هيف ٠ 0)"

 ئراق ه5

 .همثإ يف بير ال بذك الام دقفي مل هنأ عم لاملا دقف ءاعدا |” جل
 لطابلا ءاعدالا امأو ءذخألا هل لحي ٍظئنيحو ءادتبا ًاضيوعت بلطي نأ هيلع ناكو
 لطاب ىلع ينبم هنأل ء«تحس وهف ضيوعتلاو

 [مايصلا ىلع نيليبسلا دحأ قيرط نع ءاملا لوخد رشثأ]

 ءاملا لصو اذإ هنأ ةيمالساإلا تالجملا ىدحإ يف تأرق [ 2:0 نس

 لهف ءءاضقلا بجوو موصلا لطبأ جرفلا لخاد وأ ربدلا لخاد ىلإ ءاجنتسالاب
 .؟' *”حيحص اذه

 ىلإ لصي مل هنإف ؛ربدلا لخاد ىلإ ءاجنتسالاب ءاملا لوصو [*جل
 نوكي فوجلا ىلإ لصو نإو ءهرطفي ال ميقتسملا زواجتي مل لب .فوجلا

 (95) مقر «روزلا عدي مل نم باب ءموصلا باتك ««يراخبلا حيحصاا 23(

 )١1894(. مقر .موصلا بوجو باب .موصلا باتك .«قباسلا عجرملا )0

 ١3. 13ص ما6 ليربإ ه8 رفص اع ١27س ,«مالسإلا ءاول» ةوف]

 7 ١٠ص ماو رياني ه8 ةدعقلا وذ عا 27 8س .(مالسإلا ءاول» 2
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 اهنإ لوقي ءاملعلا ضعبو ءرطفت اهنإ لوقي ءاملعلا نم ريثكو «ةيجرشلا ةنقحلاك

 .ءاذغ نوكت نأ الإ رطفت ال

 [مايألا نم هموص مرحي ام]
 4لدز . -

 «قيرشتلا مايأو رحنلا ديع موص كلذكو مارح رطفلا موي موص [5'5 َح

 . الطاب موصلا نوكي 'ءاهقفلا روهمج لاقف مايألا هذه يف مايصلا صخشلا ىون اذإو

 . ًامرحم ًائيش بكترا دق نوكي هنكلو «ًاحيحص مايصلا ندوكي : ةفينح وبأ لاقو

 [لاوش نم ةتسلا موص نم عباتتلا مكح]

 : مليوسلا نمحرلا دبع ديسلا لأسي

 وأ «ةعباتتم نوكت نأ بحتسي لاوش نم مايألا ةتسلا مايص له |[: 'لس

 ؟“”لاوش يف اهلك نوكت نأ ىلع . عوبسأ

 ضعب دنع بحتسم رطفلا ديع دعب لاوش ىم مايأ ةتس مايص نإ [5:خل
 .ةعيرذلل ًادس كلام مامإلا اههركو «ةعطقتم ال ةعباتتم دوكت نأ ىلع «ةمئألا

 داضمر رهش يف ةدايزلا ىنعم يف كلذ نوكي نأ ةيشخ

 [ءاروشاع موي موص نم ةمكحلا]

 .؟ ءاروشاع موي موص ةمكح ام [ 772١ نس قفرفز 8 8 8

 نم عساتلاو رشاعلا مويلا موص هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا َعَّرَش [:0:جل
 ةصصخملا ةمكحلا لعلو ءماع لكشب موصلا ةمكح يه كلذ ةمكحو ءمرحملا

 . '*”جحلا كسانم امهيف نارخآلا نارهشلاو «مرحلا رهشألا سم مرحملا نوك يه

  0١ما ويام  ها3/ا/ لاوش .ء5عا١٠١61س ««مالسإلا ءاول» صلا؟١.

 ١ 1س ءامالسإلا ءاول» ١. ص م55 ليربإ - ه١ ةدعقلا وذ ءكع ه٠١

 .505ص م1951 ةينوي  ه1817١ لوألا عيبر ءالع ء«١5س .«مالسإلا ءاول» (6)

 هتليضف اهيف كراش 2778ص ."ددعلا ءم3ةنسلا .ةلجملا ىف ءاروشاع لوح ةودن تدّقع (:4)
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 [مايصلا ْف ةيدفلاو ءاضقلا]

 :لاسي ناولحب يفيفع دومحم ديسلا 7” "لس

 بجت له ءرطفي نأ هل زاج اذإو ,.ناضمر يف رطفي نأ ناسنالل زوجي ىتم
 .؟7١2ةيدفلا هذه رادقم امو ؟ ال وأ ةيدف هيلع

 مايصلا ديزي وأ مايصلا عيطتسي ال يذلا ضيرملل رطفلا زوجي [5-خل
 روجي كلذكو ؛ لذدع ملسم بيبط كلذب هربخأ اذإ هءافش قوعي وأ «هضرم

 دنع اوضقي نأ ءالؤه ىلعو .عضرملل كلذ لثمو ءرطفي نأ رفاسملل

 نم نهتاف ام اوضقي نأ نهيلعو نهموص دسفي ءاسفنلاو ضئاحلاو ءمهتردق .

 . مايص

 وأ ءهؤافش ىجري ال ضيرملا ناك اذإو .ءاهقفلا روهمج دنع رذعب راطفإلا ماد

 عيطتسي لأ ىجري الو ءموصلا اهعم عيطتسي ال ةمدقتم نس يف فلكملا ناك

 نيكسم ماعطإ ةيدفلا هيلع نوكتو .هيلع ءاضق ال هنإف ام ًاموي كلذ

 [تاونس ةدع لبق رطفأ نمل ةرافكلاو ءاضقلا]

 ةيرهزألا ةيئادتبالا ةسردملا رظان ىسيع ىلع دومحم ديسلا نم انءاجو

 : ةيقرش ايههب
 رشع ذنم كلذو .هباصأ ضرمل نيموي ناضمر يف رطفأ لجر 0 لس

 .؟''"ةرافكلاو ءاضقلا مأ طقف ءاضقلا هيلع لهف تاونس

 ىلع ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف ءًادمعتم ًادماع رطفأ دق ناك اذإ [”** 2

 ىتلا ةنسلا ىف الإ نوكي ال هدنع ءاضقلا نآل .ةيدفلا هيلعو ءاضق ال ىعفاشلا

 .ناضمر اهيف ناك

 7١/. ص ماو ليربإ - هع ناضمر ءا١ع .١١س ,«مالسإلا ءاول» 23

 .90١5ص م13 سرام ه١” ةدعقلا وذ 7ع .07١س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 [ناضمر راهن يف عامجلا ةرافك]
 ؟  ايضم نيناضمر نم نيموي هتجوز عماج نم مزلي اذام [ 755 نس 00 م دام لا < هس - .٠

 ةيقرش ايهه - نايح لزنم - دمخ دمأ ديس دومح هك
 «هترافك ببجو تكهتنا اذإو .هتمرح داضمر مايأ نم موي لكل د

 ماعطإف عطتسي مل إف «ةعباتتم اموي سيتس موص موي لكل هيلع نوكي كلذ ىلعو
 . نيتبجو مهمعطي .انيكسم يتس

 [مايصلا نم تاف ام ءاضق]
 ينتاف ام ءاضق ّيلعو نيرشعلا نس ىلإ غولبلا نم مصا مل م "أ

 . ؟''”لعفأ اذامف ءةدملا هذه ءاضقل ةّقشم دجأو رمعلا هل يف نآلا ينكلو

 بنو .عيطتست ال ام ىلع ةقدصلاب دفاو .عيطت : ام ضقا [8جل

 .ةعساو ةمحر وذو رافغ هنإف .هرفغتساو هللا ىلإ

 )١( ص م1117 ليربإ ه1 مرحم 23ع' ء”ا١س ««مالسإلا ءاول» 77١ 7.

 ) )5س .«مالسإلا ءاول»  2751١؛ ص .مما6 ةينوي  ه89١١ ىناثلا عيبر 4ع 145.
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 [نيدلا ةاكز]

 :لأسي مويف اسرت  ديجملا دبع زيزعلا دبع دمحأ ديسلا [”” "لس

 ةدم نمو «ًاهينج (*0) غلبمب ةعاضب ديصر يناطعأو .ًارجات لماعأ تنك

 .؟'"'اكزلا جارخإ بجي له هينج )25٠١( غلبمب يناطعأ نيرهش

 دويدلا تناك اذإ امع ثحبلا وه لاؤسلا نم دصقلا ناك اذإ [”5 2

 رخآ ىلإ ةنيدم ةراجتلا ترمتسا اذإ هنإ لوقن اننإف ءلاملا سأر نم بسحت

 «ىقابلا نع ةاكز جرحتو «بسكلاو لاملا سأر نم لزنتسي نيدلا إف ماعلا

 نم هلك بسكلاو لاملا سأر نم ذخؤت ةاكزلا نإف ماعلا رخآ ىلإ رمتسي مل نإو

 ءيش لازنتسا ريغ

 [قادصلا رخؤم ةاكز]

 ًانيد هرابتعاب قادصلا رخؤم ةميق دعبتسأ نأ ىل روحي له "007 لس

 ؟2©"”هتاكز بحت يذلا يدقنلا يلام ةميق نم ينمزلي

 ىيالمح عجن - + . نس ءف رع

 ءدادسلا بجاولا لاحلا نيدلا وه ةاكزلا رم دعبتسي يذلا نإ [ 2

 ةاكزلا ليطعت ىلإ يدؤي دق كلذ نإف الإو .طوقسلا لبقي ال يذلا

 [ةعيدولا ةاكز]

 :(ةبابمإ زكرم) بلاغ وبأ نم دارط رباص زيزعلا دبع دمحأ خيشلا لأسيو

 .6 ١1ص ,ماو51/ ربوتكأ  ه١ا/ا/ لوألا عيبر ءالءع ء١١س .«مالسإلا ءاول» 200

 .ل١ص «م١1917 رياربف  ه184١ ةجحلا وذ .4ع .”5س ««مالسإلا ءاول» (؟)
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 هيلع ىضمو .ةنامأ .هبراقأ دحأ دنع عدوم لام هل لجر -ُ "0 لس

 . ؟ةاكزلا هيلع بجت لهف .ماع

 .ةنبحلاو ةدبزلا لمعل (ةبرق) اهدلج نم اهباحصأ عنصو ةزنع تتام ب

 .؟''”اهدلجب عافتنالا زوجي لهف

 يف اهدرتسي ةعيدو لاملا ماد ام :لوألا لاؤسلا ىع باوجلا [خل

 عدوملا دي نأل .هتاكز بجت هنإف .فراصملا يف عدوملا لاملاك .ءءاش بقو يأ

 . ًامامت هذيك هذنع

 .ةغابدلاب رهطتي (اهدلج) ةتيملا باهإ .يناثلا لاؤسلا نعو

 [مارحلا لاملا ةاكز]

 وأ لقأ وأ (/5) ةدئافب تايفلسب نيعرازملا دمت ركسلا ةكرش [”*5 "لس
 ناك نإ ةاكزلا هنم جرخن لهف .مهفأ ام ىلع ابر دعيو اعفن رج نيد اذهو رثكأ

 .؟""ابرلاب لماعتلا ةمرحل طقست مأ ًامارح وأ ًالالح اذه

 لب ًالالح دعت الو .ةقدصلا هلآم تيبخ لام ابرلاو .ابر ةدئافلا [52خل

 .امارح نوكت

 [ةاكزلا بوجول ٍطرشك لوحلا ُناَلَوَح]
 :لأسي  ةديدحلا رصم  قباس دومحم ذاتسألا ديسلا 4١” نس

 ماعلا وأ يرجهلا ماعلا لوحلا نالوح يف ربتعي له :لاملا ةاكز يف

 داريإ فرصي دق امنيب .لاملا يف ٌرفو روهشلا ضعب يف ثدحيو .؟يجنرفاإلا
 ديصرلا عقاو نم (/7,5) ةميق بسحن لهف .ىرخألا روهشلا ضعب يف هلك رهشلا

 وأ رهش ىوس هيلع ضمي مل ديصرلا نم ًاءزج نأ نم مغرلا ىلع ماعلا رخآ يف
 . "””ةنسلا روهش ىلع نوكت هنكلو .هينج فلأ ماعلا رخآ يف الثم ديصرلاف «رثكأ

 )١( ص .م115 رياني - ه١8١١ نابعش .ء1؟ع .6١س .'مالسإلا ءاول» "/.

 )01 )0"ص .مم64 ربوتكأ - ه789١ نابعش 7 .١١ع .5*س .«مالسإلا ءاول»

  69؟ ٠الرص ,ما464 ويام _ ه4 ةلعقلا وذ .5عا واس ,كمالسإلا ءاولا
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 ةيعرشلا تاريدقتلا لكو ؛يلالهلا لوحلا وه ربتعملا لوحلا [مكخل

 اًَبَس ََكَع اَننَأ هلأ دع روُهشل َهَّدِع َّنإ# لوقي ىلاعت هللاو ةيلالهلا ةنسلاب ردقت

 امأ |” :ةبوتلا] 4 ير أ آم َصراْلاَو ِتّوْمَسلأ َّقَلَح موي 2 هنأ بتك ف

 هذه لثم ىف هرادقم ىف ءاهقفلا فلتخا دقف ةاكرلا هنع ذخؤب امل ةبسنلاب

 بجت ةاكزلا نإف باصنلا نع صقني مل لاملا ماد ام :ةفينح وبأ لاقف «ةلأسملا

 .لصألا ىفو ءامنلا ىف

 ةاكزلا نإف ءاهتنالاو ءادتبالا يف ًالماك نوكي باصنلا ماد ام :كلام لاقو
 لاقو .ماعلا ءانثأ يف باصنلا نع صقن ولو ءامنلاو لصألا رع ذخؤت

 بوجول ةبسنلاب اهيلإ رظني ماعلا ءانثأ يف لصألا .سع ةدايز لك يعفاشلا ٠

 ىلعو ءاهل ةبسنلاب لقتسم لوح نالوح نم دب ال هنأ ساسأ ىلع «ةاكزلا

 .ماعلا لوط ةفلتخم تاقوأ صخشلل نوكي اذه يعفاشلا بهذم ىضتقم

 [ةنس لك يف لاملا ةاكز بوجو]

 :لأسي دادغبب ىلع نيسح ديسلا [”١4'لس

 يف اهتاكز وىطعي له .تاونس رسمخ اهيلع ىضمو «هينج ةئام كلمي د لجر

 .؟''"اهنم دفتسي مل هنأب ملعلا عم طقف ةدحاو ةنس يف مأ ءةنس لك

 هللا قح كلذ نأل .«ةنس لك ةاكز ىطعي هنأ كلذ نع باوجلا [:' جل
 بجو ام اهصقني ةئام نع ةيناثلا ىفو «هينج ةئام نع ىلوألا ةنسلا ىف ىطعيف

 اذكهو «نيقباسلا نيماعلا نع بجو ام اهصقني ةئام نع ةثلاثلا ىفو «ةاكزلا نم

 . تاونسلا سمخ ىيهتنت ىتح

 [ةاكزلا باصن رادقم]

 رياني ١7 خيراتب) مايصلا ثيدح يف مارهألا ةديرج يف تأرق [ 47 'نس

 هينج )١7,5( وه هقفلا ىف ةاكزلا باصن نأ :هيف ءاج ءاتفإ ١1955( ةنس
 نأب ىتفملا ىتفأ امك ,ةيرصملا ةلمعلاب تاهينج )٠١8( ىواسي وهو .ىنيلرتسا

 .577ص م1901 ربوتكأ  ه١١الا/ لوألا عيبر ءالع ء١1٠س .«مالسإلا ءاول» )١(
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 طرشو .فيلاكتب ىقست اهنأل ةاكزلا اهيلع بحت ال اندالب يف جرخت يتلا ةرذلا»

 نإ ثيح ؟نيتطقنلا نيتاه يف نيدلا يأر امف .فيلاكت ريغب تبنت نأ اهنع ةاكزلا

 ةديرج ىهو راشتنالا ةعساو ةديرج ىف ةروشنم ىوتفلاو .ةينيدلا هتناكم هل ىتفملا

 .؟ هب لمعلا ىلع نورصيو احيحص يأرلا اذه نودفتعي سانلا لعج امم .مارهألا

 .”””ميركلا نآرقلا ظفحم يلالشلا ميهاربإ ءميركلا نآرقلا ئرقم ءزيزعلا دبع ليعامسإ هك

 ةيلهقد - نيقرب ديرب حتفلا  رمع ميلكا دبع ءروهنمد زكرم  ةيميهاربإلا ةيشنلا

 ىم ًالاقثم نورشع وه ةنسلا يف درو امك ةاكزلا باصن نإ [:2-خل
 اهينج رشع ينثا وحن وأ ءايبهذ ايرصم اهينج رشع ينثا وحنب ردقت يهو .بهذلا

 هينجلا ةوق بسحب فلتخي قرولاب اهريدقتو .كلذ براقي ام وأ ءاينيلرتسا

 بسح ىلع ًابيرقت ًاهينج نينامث وحنب ردقي باصنلاو .ءبهذلا ىلإ هتبسنو .يقرولا
 بجي لب «ةيلام تافيلكتب تبني هنأل ءعرزلا نع طقست ال ةاكزلاو نآلا هينجلا ةميق

 "'هلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا صن بسح ىلع ءرشعلا لدب رشعلا فصن

 [ةيرصملا ةيقرولا دوقنلا باصن رادقم]

 ةميقل ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةلمعب يدقنلا رادقملا وه ام |[ 55“ نس

 .؟'' هنع ةاكزلا جارخإ بجاولا ةضفلا باصنو بهذلا باصن نم لك

 ائراق)

 (8680) وحن وه يرصملا دقنلاب ةاكزلا باصنل يدقنلا رادقتملا [”5 ُح ٍ

 [ةيندرألا ةيفرولا دوقنلا باصن رادقم]

 ةميق مكو .يندرألا رانيدلاب قرولا نم باصنلا غلبي مك [؛؛ 'ُنس

 .؟'**"صعلا اذه ىف وليكلاب قسوأ ةسمخلا
 ندرألاب  ةلجملل ئراق ه5

 7١. - اص م55 ربمسد -_ ه7 داضمر ءاع .١5س .«مالسإلا ءاولا» 21(

 حيحص وهو )١2945( مقر .عرزلا ةقدص باب .ةاكزلا باتك .ادواد يبأ نسال عه

 .59ة6 ص ما ليربإ ه8 مرحم 3ع .525س .«مالسإلا ءاولاا مف

 .غ١ ١ص م1148 ةيلوي د ه4 ىناثلا عيبر قع .2352س ءامالسإلا ءاول» 2ع
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 ًايبهذ ًاهينج رشع يتنثا يواست ًالاقثم نورشع ةاكزلا باصن [:؛خل

 .هتميقب ملعأ متنأو «يندرألا قرولاب اهتميق بسحاف «فصنو ًاينيلرتسا

 [اهيف بجت يتلا لاومألاو ةاكزلا باصن]

 يتلا ةلئسألا ضعب نع باوجلا هيف ريبكلا انذاتسأل لاقم اذه [ 45 "لس

 .ةعيرشلا هذه ماكحأ ىلع هصرحو هنايبو هدهج هل نيركاش هرشنن هيلإ درت
 3 حلا هك

 لاملا نم ردق لك يفو ءصخش لك ىلع بجت ال ةاكزلا دإ [مئخل
 يف ةاكزلا هيلع بجت ال انيعم اباصن كلمي ال يذلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا لب

 .«بهذلاب اهباصن مويلا مّوقي ةمئاسلا نإو «ةمئاسلاو .«دوقنلاو ةراجتلا ضورع

 ةيسيئرلا ةلمعلا وه بهذلا نآل .«ليخلا ىف ةاكزلا ررق امدنع ةفينح وبأ لعف امك

 دقو ءًاعيمج سانلا لماعت نيب طبرت يتلا ةطبارلا وهو :ملاعلا عاقب لك يف مويلا
 اهيواسي ام ناكو ءالاقثم نيرشعب ِةَلكَي ىبنلا رصع ىف بهذلا نم باصنلا ردق

 ثيدح يف ركذ يذلا ةمئاسلا باصن نأ دب الو :مهرد اتئام وه ةضفلا نم

 اذه يواسي ناك تاقدصلا ىلع هلامع ىلإ اهلسرأ ىتلا هبتكو كي هللا لوسر

 بجوي يذلا ىنِغلا دح نايب يف ةلداعلا ةاواسملل ًاقيقحت «بهذلا نم رادقملا
 ةلق لعلو .ىنغلا ىلإ رقفلا نم ةورثلا يف صخشلا هب عفتريو «لاملا يف ةاكزلا
 «ليلقلاب اضرلاو «ةايحلا ةجاذسو ٍةَِْي يبنلا رصع يف ةيبرعلا دالبلا يف دوقنلا

 ريعبرأو .بهذلا نم ًالاقثم نيرشع اهتميق يف يواست لبإ سمخ لعج يذلا وه
 .ءايشألا ميق تفعض دوقنلا للق امثيح هنأ ررقملا ىم هنإ ذإ ءكلذك ةاش

 ميق تلغ دوقنلا ترثك امثيحو «ةريبك دوقنلا كلامل ءارشلا ىلع ةردقلا تناكو

 ةلق ىلع قداص دهاش خيراتلا نإو .ءارشلا ىلع دوقنلا ةردق تفعضو ء«ءايشألا

 مل برعلا نأ ررقي هنإف لَك يبنلا رصع يفو «مهتيلهاج يف برعلا دنع دوقنلا
 مورلا دوقن ىلع مهلماعت يف سودمتعي اوناك لب «مهمساب ةبورضم دوقن مهل نكت
 اهيف لهسي ناكو ءاهساسأ ناك بهذلا نأل ءجورأ مورلا دوقن تناكو «سرافو

 .بهذلا نم ريناند ةضفلا نم مهاردب لدبتسي نأ

 .١١ضص م974١ لوأ نيرشت ه188١ بجر .6ع 4س «قشمد .«مالسإلا ةراضح ةلجم» )01(
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 ةميدقلا ةيبهذلا دوقنلا ريداقم ثحبب اونع ىيذلا ءاملعلا ردق دقلو

 ايزيلجنا ًاهينج رشع ينثا وحنب ًارانيد نيرشعلا مويلا ةيبهذلا دوقنلاب اهتلداعمو

 وأ ديزي يزيلجنالا هينجلا ساسأ ىلع ريدقتلا كلذو .ًاليلق رثكأ وأ هينجلا نمثو

 .ًاصقن وأ ةدايز هينجلا ةميق بسح صقني

 ىلع نودشارلا ءافلخلا راس دقو «ِةقَي ىبنلا هنيب يذلا باصنلا وه اذه

 ريعيتم اوناك لب «نيعدتبم كو اوناك امو .اولدبي وأ اوريغيل اوناك امف .هجهن

 اوناكو .هيدهب .يدتهم «هرونب .سئيضتسم «يوبنلا يدهلا نم نيسباق «ريدهتجم
 يذلا باصنلا يف اولدبو اوريغ مهنأ فرعن ملو .سييدهملا ةمئألا قحب كلذل

 ميوقلا هنتس ىلع اوراس مهنأ رتاوتملا فورعملا لب «ميركلا يبنلا هدح

 .بلاطملا ترثكو ةايحلا قافآ تعستاو لاوحألا تريغت دقو نكلو

 ؟ىندألا دحلا دازيو .باصنلا ريغتي الفأ «تاقفنلا ةريثك ةضيرع ايندلا تراصو

 جايتحالا نيب قدأ ةرابعبو «ىنغلاو رقفلا نيب ىندألا دحلا وه باصنلا دإ

 يذلا لاملا نم ال «دئازلا لضفلا نم ذخؤت ةاكزلاو .جايتحالا نع ضئافلاو

 الاقثم لدورشعلا تناك دقو .ةجاحلا هذه ةنظم وأ .هتجاح ناكم صخشلل لوكي

 مدعو .شيعلا ةوادبو ةايحلا يف ةجاحلا ةلقل رقفلاو ىنغلا ريب ًالصاف ًادح ًايبهذ

 نأ دب الف ءتاجاحلا تعستا دقو نآلا نكلو «ةيجاحلا بلاطملا باوبأ عاستا

 رشع ينثا كلمي نم نأل .يضاملا يف باصنلا نسم ربكأ باصن ينغلل دوكي
# 

 . ًاينغ دعي الو .ًاريقف رضاحلا فرعلا يف دعي ًايبهذ ًاهينج
 راسأ ءاوس .رابتعالا ناكم هرظن رم هلو .بحابلا ركفل ضرعي رظن اذه

 اذه يف عراشلا ماكحأ طبنتسن انمد ام نكلو .هجاهنم فلاخ مأ هراسم ىلع

 نيرئاس نوكن نأ بجو .ةي# انيبن يدهب يدتهب لب ءانلوقعب عرشن الو .ماقملا

 ىلإ ميقتسملا مهقيرط ر.ع جرخن الو طابنتسالا يف حلاصلا فلسلا جاهنم ىلع

 .عابتالا قاطن يف امئاد دوكن لب .عادتبالا فراخم

 ءاهل امده سيلو ءاهيلع لمحو صوصنلل لامعإ سايقلا نأل .صنلا عضوم

 ىنغلل ًاباصن دح دق ميكحلا عراشلا ناك اذإو ءاجورخو اططش ناك الإو

 كلذ ىف داكل فرعلا ةفلاخمل هانملاخ ولو .هعابتا انيلعف هب صنلا ءاجو .رقفلاو

5956 



 ال دراوم نم هدنع ام نأ ىنغ لك ىعدالو «ةيعرشلا ةضيرفلا هذه رمأل نيوهت

 ضرألا بهنت يتلا ةرايسلا ربتعيف :ًايجاح يلامك وه ام ربتعيو «هتاجاح يفكت
 ايجاح أرمأ نيترايس ربتعيف ءرمألا يف ىقرتي مث «ةيلصألا تاجاحلا نم ًابهن

 نم ثالثلا ربتعيف رمألا يف فرسي مث «همرحل ىرخألاو هل امهادحإ نوكتل

 بلاطملا يف يقرتلا ناك ول اذكهو .هدالوأل ةثلاثلا نوكتل «ةيلصألا تاجاحلا

 دوريسي ذإ «ةضيرفلا نم جورخلل ًاباب نوفرتملا دجول باصنلا رييغتل ًاببس

 هللا محرو «ةيلصألا تاجاحلا نم فرسلا لب فرتلا باوبأ نوربتعيف ءمهفرع

 ىلع مونلا نم نملأتل هللاو» هنهيذ لاق ذإ «مالسإلا قيّدص هللا لوسر ةفيلخ

 .«نادعسلا كسح ىلع مونلا نم مكدحأ ملأتي امك يبرذألا فوصلا»

 اذهل .دالبلا هذه نم دراولا فوصلا يأ .ناجيبرذأ ىلإ ةبسن ىبرذألاو

 كلذ لعج ميكحلا عراشلا لعلو «ةنمزألا ريغتب ريغتي ال باصنلا نأ ىرن

 اليكلو ةايحلا بلاطم يف سانلا فرسي اليك رقفلاو ىنغلا نيب ًادح باصنلا
 ءاهبلط يف بوغللاب مهسفنأ سانلا بيصي اليكلو ءاهنتافمو اهفراخز مهيهلت
 يف ام لكو «ليلقلاب ىضرت ال ةحماط سفنلا نإف ءاهءارو ريسلا يف جهللاو

 بلطل بهذ نم داو مدا سال ناك ولو «هءارو ام بلطتف ءاليلق نوكي اهتردق
 بارتلا الإ مدآ سبا فوج ألمي ال الأ ءًاثلاث بلطل ناث هل ناك ولو «ًايناث

 اهرثكأ نأ اندجول ترثكو تعستا يتلا ةريثكلا بلاطملا انصحف ول نحنو

 اهقاطن قييضت يفو ءهاوق كهنتو مسجلا فعضت تابغر عابشإ نم وأ .وهللا نم
 .مطفنت مطفت نإ اهنكلو .ةعلط سفنلاو .هكلهي امو ناسنإلا نيب ةزجاحم

 هودعت ال دصقلا قاطن يف اهفقتو اهطبضت قالخألا مئاكشو

 ال ةيبهذلا تاهينجلابو بهذلاب «ءباصنلل ريدقتلا نأ ظحالي نأ بجيو

 ةميقلاب ال «ةيلعفلا اهتميقب نوكي نأ بجي قاروألاب باصنلاف «ةيلاملا قاروألاب

 اننإف ءًالثم يرصملا دقنلا نم مويلا باصنلا فرعن نأ اندرأ اذإف ءاهل ةيمسالا

 ةميقلا هذه لوكتو بهذلا نم هينج نمثو ايزيلجنا اهينج رشع ىينثا ةميق فرعتن

 ءةاكزلا بوجول ىندأ ًادح ربتعا يذلا باصنلا يه لوادتملا يرصملا دقنلاب

 ء«باصنلا وه كلذف قرولا نم ًايرصم ًاهينج نينامث وحن ًالثم ةميقلا تناك اذإف

 .اذكهو ءةئام باصنلاف ةثام تناك نإو .كلذك وهف نيعبس تناك دإو
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 صخشلا ربتعي يكل .ءصقني مل الماك ًالوح ىقبي نأ بجي باصنلا نإو

 نم ال هتاجاح ع دئازلا نم دوكت يكلو ءهلام يفو هيلع ةاكزلا بجت ًاينغ

 ملا لق َنوُمِفَي ادام َكتوُلَسيَو # :ىلاعت هلوقب ًالمع هيلإ جاتحي يذلا لصألا

 ةنسلا ال ,ةيرمقلا ةنسلا وه لوحلاو نوجاتحت امع لضافلا يأ [519 :ةرقبلا]

 يتلا يهف .سمشلاب ال ةلهألاب اهلك ةيمالسإلا تاريدقتلا نأل ءةيسمشلا

 7 .ىلاعت لاق امك سانلل تيقاوم اهربتعاو ةدابعلل بيقاوم 1 هلل اهدح

 ذخأ هع يبنلا نألو ١184[« ةرقبلا] 4 حَحْلََو ساَّنلِل ٌتيِقاوم َّىه 0 70 ِنَع

 لك هذخأي ناكو .ًالماك ًايلاله ًالوح هدي يف باصنلا يقب صخش لك ىم ةاكزلا
 نيب قرفلاب يي يبنلا لعف ام ىلع ًامايأ اندزل ًايسمش ماعلا انربتعا ولف ؛ماع
 دن هكلس ام عبتن نأ انيلع لب «كلذ انل سيلو «ةيلالهلا ةنسلاو ةيسمشلا ةنسلا

 لاملا سأر نم ذخؤت بناك اذإ رركتت الو ماع لك ذخؤت ةاكزلاو

 «لوحتملا لاملا سأر نم ذخؤت ةاكزلا نأ ررقملا نمو .هساسأ ىلع بستحتو

 يف ذخؤوت الف .ماع لك ةراجتلا ضورع ةاكزو دوقنلا ةاكزو معنلا ةاكز وهو

 ذوخأم ضرغلاو «ماعلا رورمب الإ ققحتي ال اهءامن نأل «ةدحاو ةرم الإ ماعلا

 .«تاقيملا اذه وه بلاغلا ىف هققحت نإو .«ةوقلا وأ لعفلاب ءامنلا ةطيرش ىلع

 دورجي ةداع راجتلاو ءاهجاتن دمأ نييعتلاب ماعلا ناكف ماع لك حجتنت معنلا نإف

 تناكف اهيف راجتالاب اهؤامن دوقنلاو ءدروملاو فرصملا اوفرعيل ايونس مهباسح

 .ةراجتلا ضورعك رابتعالا يف

 ةلوقنملا لاومألل ةبسنلاب ميكحلا عراشلا هنس يذلا كلسملا وه اذه

 ع يبنلا اهذخأ ةاكزلا نإف ةيعارزلا يضارألا يهو ةتباثلا لاومألا امأ «ةلوحتملا

 ًاباصن اهل ءاهقفلا ضعب لعجو راجشألا رامثو عرزلا نم اهذخأف ءاهتالغ نم
 يبأ يأر راتخأ ينإو .اهنم جرخي ام فانصأ يف اوفلتخاو «قسوأ ةسمخ وهو

 فنص نيب قرف ال ضرألا تجرخأ ام لك نم ةاكزلا ذخأ وهو هن ةفينح
 تجرخأ ام لك يفف .ءاهل باصن الو ءموعطم ريغو موعطم نيب الو .فنصو
 . اهتاذ ضرأآلا يف ربتعم لاملا سأرو تالغلا نم هنأل «ةاكز ضرألا

 لك نم ذخأ نيترم تجتنأ اذإف «ضرألا تجتنأ املك ذخألا رركتيو

 هلك كلذو :اهلك نم ذخأ دحاولا ماعلا يف تارم ثالث تجتنأ ولو .امهنم
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 داصحلا رركت اذإف ١5١[ :ماعنألا] #وداصخح َموَي هَّفَح ًاوناَءو## ىلاعت هلوقل

 هيف بجيف جاتنإ لكبو «ةعرز لكب قلعت دق بوجولا نأل ءرركتي بوجولاف

 هقبس ام ريغ وه عرز لكو «مولعم قح هيف ريقفلل ضرألا جتنت ام لكو ءهقح

 امك ةاكزلا اهيف بجت لالغتسالل ةدعملا تاراقعلا تالغ نأ ررقملا سو

 تالغ نم لصحي ام لك نإ لوقن كلذ ىلعو «''"ةيعارزلا يضارألا يف بجت
 ادمأ تالغلا تنعطقنا اذإو «ةاكزلا هيف بجت اهوحن وأ ىنكسلل ةدعملا رئامعلا

 تالغ اهب لصحت يتلا راودآلا ةاكزلا عبتتو ءدمألا كلذ يف ةاكزلا تعطقنا

 لك تبجو رهش لك لصحت تاالغلا تناك اذإف ءاههبشي امو تاراقعلا كلت

 .ماع لك تبجو ماع لك لصحت تناك نإو ءرهش .

 ليصحتلا موجن بوجولا عبتي اذكهو

 ةبجاولا تاوكزلا عمجل ماعلا سم ًانيعم ًارهش لعجي نأ رمألا يلول حصيو
 ذخؤيو ماعلا لوط يف عمتجا ام بستحي نأ ىلع ليصحتلا لهسيل تالغلا يف

 تبجو نم ىلع لهسأ دوكي مجن لك وأ رهش لك ذخألا لعلو ءهرشع فصن
 . ًالامتحا بعصأو .سفنلا ىلع لقثأ ًاعمجم لاملا ذخأ نأل .هيلع ةاكزلا

 بجت تالغلا اهيف ضيفت يتلا عناصملا يف وكت يتلا تاعانصلا تاودأ نإ

 كلت نإو ءاهتارمث يف ةاكزلا بجيف ؛ةتباثلا لاومألا ليبق نم نوكتو ةاكزلا اهيف
 فرعتيل ماع لك دروملاو فرصملا بستحي ذإ «ماع لك ةداع بستحت تاللغلا

 رشعلا فصنب هانردق دقو «هيف قح ريقفلل ناك بسك نيبت نإف «ةراسخلاو بسكلا

 دقو ءاهيف ةاكزلا بوجو هجو لبق س انيب دقو «عرزلا يف يلي يبنلا ررق امب ةوسأ
 .قفوملا هللاو .ةضيرفلا كلت نع وفعلا عضوم اهنأ نوقباسلا ءاهقفلا ررق

 [يلحلا ةاكز]

 :لأسي تيوكلاب لش دمحأ ديسلا [757'لس

 لوؤت نأ ىلع « بهذ نم رواسأ يتدلاول صاخلا اهلخد نم يتقيقش تمدق

 نم تسيل رواسألا هذه نأ امك .دعب اميف راغصلا ىتاقيقش ىلإ رواسألا هذه
0 

 .تالغتسملا ةاكز لوح بيقعتلاو ليصفتلا ىتأيس )١(

 نحل



 .يتاقيقشل ةعيدو اهنأل اهيف فرصتي نأ يتاوخأ نم درف يأ قح نم الو يقح

 .؟''”يلحلا ةضيرف مكو .ةرسألا لخد نم ةاكزلا اهيلع ضرفت لهف

 يلحلا يف ضرفت ةاكزلا نأ يمالسإلا هقفلا يف حجارلا لوقلا [:2:ج
 ةاكزلا اهيف بجت كلذ ىلعو ءرشعلا عب ر رادقمب ردقت اهنأو ةضفلاو بهذلا نم

 .(/5؟,0) رادقمب

 [يلحلا ةاكز يف ءاهفقفلا بهاذم]

 ؟'“"'اهتنيزل ذختملا ةأرملا يلُخ يف ةاكزلا بجت له [ 57 "لس

 غلبت ةضف وأ ًابهذ تناك نإ ةأرملا يلح يف ةاكزلا بجت [54-ج

 . "”دمحأو ةفينح يبأ دنع لوقو كلامو دمحأو يعفاشلا دنع كلذو .سباصنلا

 [يلحلا ةاكز ةيفيك]
 نع هب ةاكزلا ةنجل رسفتست ابروأ يف نيملسملا بالط داحتا [ "4+ س

 سيل ةأرملا يلح نأب املع بسحت فيكو «ةأرملا يلح ةاكز يف مالسالا يأر

 .؟'*”كلذ ريغو ؤلؤل امنإو هدحو بهذلا
 مليوسلا صحرلا دبع روتكدلا :ةنجللا نع هك

 ًاباصن اهتميق تغلب اذإ بهذلا سم يلحلا ىلع ذخؤت ةاكزلا نإ[
 .رثكأ وأ ًايرصم ًاهينج نيعست وحنب اهتميق ردقت بهذلا سم ًالاقثم لورشع وهو
 يأر اذهو .بهذلا رادقمب ةربعلاف «هريغو بهذلاب ةطلتخم ّيلحلا تناك اذإو

 هنأ صم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا رع يور امل ًاعبت ءاهقفلا ص نيرثكألا

 (*”ةاكزلا امهيف بجوأف .ةاتف يدي يف راوس ىأر

 ,ل 38ص .ما17 سرام  ه11١١ نابعش .ء٠١؟ع م١٠٠3 سس .«مالسإلا ءاول» )١(

 .37 - ١5ص .م١1917 رياني  ه184١ ةدعقلا وذ .”ع .54رس ."مالسإلا ءاول» (؟)
 ةياور يف دمحأو ةفينح وبأ مه ءاهقفلا سم يلحلا يف ةاكزلا بوجو ىلإ اوبهذ .يذلا (*)

 ةضفلاو بهذلا يلح يف ةاكزلا بوجو مدع دنايريف كلامو يعفاشلا امأو
 ,357 775 ص .م1951 ليربإ  ه1741١ مرحم .20ع .١5س .«مالسإلا ءاول» (:)

 سسح وهو )١577( مقر .زنكلا باب «ةاكزلا باتك .«دواد يبأ نشس» (5)
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 [ةيدقنلا قاروألا يف ةاكزلا بوجو]

 .ةرهاقلا - ىمهدألا نمحرلا دبع ديسلا نم لاؤسلا اذه

  هالهص) ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا باتك ىف تأرق ["؛؟ لس

 يأر يف ةاكزلا هيف بجت ال (تونكنبلا) يدقنلا قرولا وأ (ةيناثلا ةعبطلا

 يأرلا اذه نأ يعم ىرت تسلأ .ةضف وأ ًابهذ فرص اذإ الإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا

 نوكي داكي ةضفلاو بهذلاب لماعتلا نإ ثيح ًابيرقت ةاكزلا ءاغلإ ىلإ ىدؤي

 ,يراجلا باسحلا نإف ءالؤه يأر ىلع ًاسايقو لب ؟رضاحلا رصعلا يف ًامدعنم

 .؟''؟ةاكزلا هيف بجت ال غلب ام أغلاب

 ءاهب ''”ةمدقم اهنأل ةضفلاو بهذلل ةلثمم دعت ةيدقنلا قاروألا [:*جل ةيحإ#

 .ةاكزلا نم ءارقفلا مرح الإو «نويفرح اهنوبجوي ال نيذلاو «ةاكزلا اهيف بجت كلذلو
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 [ةيدقنلا قاروألا يف ةاكزلا بوجو]

 صنلا امو ؟كلام بهذم ىلع ةاكز تونكنبلا قاروأ يف له |[ 75٠ نس

 .؟"7كلذ ديؤي ىذلا

 نادوسلا - وفلد> - شيرق رالقلا دبع اك

 اهتميق غلبت نأ ساسأ ىلع تونكنبلا قاروأ يف ةاكزلا بجت |[:
 مهاردلا نم سولفلاك نوكت اهنأل ؛ًالاقثم نورشع وهو ةاكزلا باصن ةيبهذلا
 ةاكز نأ كلذ ىدؤمف ةاكزلا اهيف بجت مل اذإو ءاهتميق ىلإ رظنيف ءريناندلاو

 نأ بيرغو «قاروألاب نآلا هلك راخدالاو لماعتلا نأل .ًامامت لطعتت نيدقنلا

 رصع ىف تونكنبلا قاروأ تناك لهف «ةنسلا وأ نآرقلا نم صنلا بلطي لئاسلا

 ًاكسمت هلطعن الو «فيلكتلا ىنعم ىلإ هيف رظني عرشلا وه اذه دو لوسرلا
 .اهل ةضراعم ريغ نم ظافلألا رهاظب

 .519- ؟148ص م1115 ليربإ - ه7 ةجحلا وذ «5ع ١اس ,«مالسإلا ءاول» 20

 .(اهب ةردقم) نوكي نأ لكمي اهب ةمدقم (؟)
 ةررتخال 2.7846 ص م1111 ويام _ ه5 رفص عا 253١ س «امالسإلا ءاولا» وف

5 



 [عورزلا نم ةاكزلا هيف بجت ام]

 :نادوس «.هباور مأب .ىلع هللا لضف نيسح ديسلا لأسيو

 .بجت تناك نإو ؟ينادوسلا لوفلا يف ةاكزلا بجت له أ [ 0١ نس
 .؟'''هتيز يف وأ هلصأ يف بجت لهف

 لوفلا نأ امبو .ءضرألا تبنت ام لك ىف ةاكزلا بجت آخ

 نم جتانلا يف بجتو .هيف بجت ةاكزلاف .مومعلا اذه يف لخاد ينادوسلا

 موي ُهَّفَح ًاوُتاَءَو .ىلاعت هلوقل ءهسفن ىنادوسلا لوفلا ىف يأ ضرألا
 .هتويزب ال ءدوصحملاب ةقلعتم ةاكزلاف 14١[« :ماعنألا] #ءوداَصَح

 [؟كلاملا ىلع مأ ةيعارزلا ضرألا رجأتسم ىلع ةاكزلا بجت له]

 ةميقب ماوعأ ةثالث ةدمل امهترجأ نيترمثم نيتقيدح كلتم مآ | "2" "لس

 اذه مكح امو ؟نيتقيدحلا رامث ةاكز يف مكحلا امف ؛ماع يضم لبق تفرص

 .؟'*'"ريجأتلا () 0 ؟
 ةيفونم - نيرمغب «يقفلا قاشلا دبع هللا دبع :يعارزلا سدنهللا 5

 ىلع ىهو ."”تيقس نإ رشعلا اهردق نيع ضرف ةاكزلا |: ل
 عمجم ررق لقو . ةقينح ىبأ دنع كلاملا ىلعو .ءاهقفلا روهمج دنع رجأتسملا

 ام يفاص )١/٠١( امهنم لك عفديف ءرجأتسملاو كلاملا اهيف كرتشي نأ ثوحبلا

 يذلا طانملا قيقحت نم تذخأو .فيلاكتلاو بئارضلا دعب عرزلا سم هيلإ لآ

 .اهل ةباجتسا لب .«٠ صوصنلل ةفلاخم ريغ نم صوصنلا هب تءاج

 [رامثلاو عورزلا ةاكز يف باصنلا طرش]

 هنم لصحنو ًاهينج نيتسو ةثالث نادفلا فلكتيو بصقلا عرزن [0© "لس
 ؟«؟*!”لوصحملا اذه ىف ةاكزلا بسحت فيكف ًاهينج نيسمخو ةعبس ىلع كلذ دعب

 )١( ص ,.مم57 سطسغأ - ه5 لوألا عيبر ءالع اس ء«مالسإلا ءاول» 450 -451.

 ص ,ما484 رياربف - ه7848١ ةجحلا وذ ءعا 2777 س .«مالسإلا ءاول» (؟) ١57١.

 ءامسلا ءامب تيقس لإ :ةحيحصلا ةرابعلاو .ةرابعلا هذه ىف طقس دجوي (9)

 .144ص م1931 ريمفون  ه17817١ نابعش .1؟ع ء١27س .«مالسإلا ءاولا (:)
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 مل ذإ .ءاهقفلا نم ًاباصن طرتشي نم دنع ةاكزلا نم يفعم عرزلا انجل

 [؟عورزلا ةلغ نم ضرألا ةرجأ مسحت له]

 :لأسي ءارقلا دحأ | ”*5 "نس

 دعب وأ راجيالا دادس لبق ةاكزلا ىطعأ لهف ,ءنيرخآ نم ًانايطأ رجأتسأ

 .'"7ىل ىقفابلا نم ىكزأو كلاملل هدادس

 نود رجأتسملا ىلع ةاكزلا نولعجي نيذلا ءاهقفلا يأر ىلع ال
 موي ةاكزلا بجت ةقينح يبأ باحصأ نم دمحمو فسوي يبأ يأر وهو رجؤملا.

 ريخأتلا مدع ىلوألاو .داصحلا

 يفاص نم بجت ةاكزلا نأ ىلإ اوهتناو انرصع يف ءاهقفلا ضعب ثحب دقو
 رشع دحاو لك يدؤي نأ ساسأ ىلع ءرجأتسملا ديو رجؤملا دي ىلإ لصي ام

 هب تذخأ دقو .ءاهقفلا لاوقأ نيب نسح عمج اذهو ءهيلإ لصو يذلا يفاصلا

 2١907 ةنس ريمسيد ىف قشمد ىف ةدقعنملا ةيعامتجالا تاساردلا ةقلح

 ًامئاق ءاصيإلا لاز امو ةيبرعلا لودلا هب ذخألاب تصوأو

 [عورزلا ةلغ نم فيلاكتلاو ضرألا ةرجأ مسح]

 :لأسي - فلخ دالوأ خيش - هللا دبع رهاطلا ديسلا "05 نس

 مأ «ضرألا راجيإ ديدست دعب هجارخإ زوجي له ءرشعلا نع يتدافإ وجرأ
 مأ رشعلا جارخإ لبق ددسي راجيالا ريغ نيد كانه ناك نإو ؟ةعارزلا نم هلبق

 ؟
 أ 'هدعب

 رجأتسملا ىلع بجت ال ةاكزلا :مهلاوقأ حجرأ يف ةيفنحلا لاق [2 جل

 يذلاو  رجأتسملا ىلع بجت :ءاهقفلا روهمج لاقو «كلاملا ىلع بجت امنإ

 نم لصي ام ىفاص نم ذخؤي رشعلا نأ ةيعامتجالا تاساردلا ةقلح هتراتخا

 ١ ١. /ص ماو ةينوي ه1 ةذعقلا وذ 5ع ءاا١س .«مالسإلا ءاول» 000

 لال“ دا 19ص ,ما4 سرام ه1 تاضمر ١ع .١17س «امالسإلا ءاول» عه
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 هلصح ام يفاص نم رشعلا ذخؤي هنأ يأ ًاعم رجأتسملاو ك كلاملا ىلإ ةعارزلا

 سس رجأتسملا ىلإ داع امو .«فيلاكتلا طاقسإ كعب ضرألا ةراجإ نم كلاملا

 .''”فيلاكتلاو ةراجإلا طاقسإ دعب هجاتنإ ىفاص

 [ةاكزلا يف رامثلاو عورزلا ةلغ نم نويدلاو تاقفنلا مسحت له]

 ساقلب زكرم حوتفلا ةيدمحأ نم فولخم ميظعلا لبع ديسلا مود" سس

 : لأسي

 نويدلاو راجيإلا دادس لبق هجرخن لهف عرزلا ةاكز جرخن نأ اندرأ اذإ

 .؟''”كلذ دعب يقب امع هجرخن مأ لوصحملا اذه نم فيراصملاو

 امك هداصح موي عرزلا نم جرخت نأ هيف لصألا عرزلا ةاكز [ث2خل

 ١4١[. :ماعنألا] « وداصَح َمْوَي ُةَّمَح ْأوُناَءَو# :ىلاعت هللا لاق

 ضرفي يتلا ةيجارخلا يضارألا يف امهلوأ ”نيفالتخا ءاهقفلا فلتخا دقو

 ىلع ةفينح وبأو ءبجت اهنأ ىلع روهمجلاو .ال مأ ةاكز اهيف بجتأ جارخ اهيف

 قافتاب ةاكزلا اهيف بجت اهنإف ةيرشعلا يضارألا امأ .ةاكز اهيف بجت ال اهنأ
 ْ ءاهقفلا

 ىلع مأ كلاملا ىلع ةاكزلا اهيف بجتأ ةرجأتسملا يضارألا يف فلتخاو

 ريثك عم دمحمو فسوي وبأ لاقو .كلاملا ىلع بجت ةفينح وبأ لاقف ءرجأتسملا

 . سايقلاو يأرلا اهانبم ةيهقف ءارآ هذه لكو «رجأتسملا ىلع بجت :ءاهقفلا سص

 تدقعنا يتلا ةيعامتجالا تاساردلا ةقلح هتعضو يذلا ةاكزلا عورشم يفو

 ام يفاص نم ذخؤت عرزلا ةاكز نأ ىلع صنلا هيف ناك ١907 ةنس قشمد يف

 يفاصلا نم )2٠١/( ةبسنب كلاملا ىلع دوعي ام يفاصو عرازلا ىلع دوعي

 ىلع اينبم لاك دإو .هقفلا ىلع جرخي ال لداع يطابنتسا يأر وهو ءامهيلكل
 . مهطابنتسا اهيلع ءاهقفلا ىنب يتلا ةيهقفلا ةسيقألا

 .١؟رس) رصم يف عورزلا ةاكز لوح «مالسإلا ءاولا» ةودن يف خيشلل ةكراشم دجوت 21

 (58- 00ص (2م9537١1 ربمسيد «1ع

 7507 ”ه 75 ص ما ةيلوي -_ ها١ا/ا/ ةجحلا وذ 4ع .١١س .امالسإلا ءاول» حف

 نفت



 [ةاكزلا يف عورزلا ةلغ نم تاقفنلا مسح]

 لهف ؛هلوصحم ينجو هضرأ ثرحل ةلآ رجأتسي نم سانلا نم [ 757 "سس
 ثرحلا ةرجأ مصخ دعب ىقبتي ام وأ جتانلا لوصحملا نع ةاكزلا جرخي

 .؟''”ينجلاو

 يفعي ناك لي يبنلا نأ تبث دقف .ثرحلا ةرجأ مصخ زوجي [2”خل

 ."''وفع عضوم هلعجيف هبنجيو لوصحملا ضعب

 [ةعرزملا ةرجأ ىلع لوحلا نالوح طرتشي له]

 .ةنوفدملا ةبارعلا  دومحم نيسح نمحرلا دبع جاحلا نم [ 22 لس
 ىف الإ لماكلا دادسلا نوكي الو ,نوعرازملا اهرجأتسيو ًاضرأ كلمي لجر

 صلختسملا لاملا ربتعي لهف «ةعورزملا ةنسلا نم رشع يداحلا وأ رشاعلا رهشلا

 .؟دادسلا موي نم لوحلا بسحي وأ .هتاكز جرختو لوحلا هيلع لاح

 لهف .دادسلا عطتسي ملو لاملا نم ًاغلبم ريقفلا مدعملا لجرلا فلتسا اذإو
 .دادسلا هيلع رذعتي هنأ عم ؟جارخلا موي ةاكزلا نم هل بسحي

 ةسوماجو طيرارق تس ىلإ طاريق نم كلمي يذلا لجرلا نأ ةقيقح لهو
 .؟'"”كلذ يف ةاكزلا هيلع بجت ال

 نم كلذ ربتعي نأ ىلع دقعلا ضبق دعب س ًاعطق ةاكزلا بستحت [ة2*جل
 «قافتالاب دقعلا ةباتك تقو س لوحلا نالوح ربتعي الو «لوحلا نالوح ءادتبا

 نأ هارن يذلاو .ءاهقفلا نيب فالخ عضومف قاقحتسالا تقو نم ئدتبي هنوك امأ

 .ضبقلا تقو نم الإ ئدتبي ال لوحلا نالوح

 اهفراصم اهل ةاكزلا نأل «ةاكزلا نم دسي ال ام نويدلا رم بسحي الو

 ةاكزو «ةينلا نم اهل دب ال ةيفنحلا دنعو .لوحلا نالوح دعب الإ قحتست الو

 .اهريغ بجي الو .ءهعرز يف بجت رامثلاو عورزلا

 ص «م سر و ّح نس .1مازاس ب )١( ماه ام _ ا ه845١”7 ةدعّملا وذ 2”ع أ ءامالسالا ءاول» /١1.
 .فيعض وهو اه 5) مقر رمثلا صرخي ىتم باب «ةاكزلا باتك (دواد ىبأ ننس 6

 .ال8/ص .ما1 سرام  ه3/ نابعش ء١١ع .١١س ,«مالسإلا ءاول» 6رفإ

 "ا:



 [؟ةقيدحلا ةرجأ ىلع لوحلا نالوح طرتشي له]

 لوحي نأ لبق هقافنإ متي باصنلا دح غلبي يذلا يتقيدح راجيإ [ 755 سس

 .؟'"ةاكز هيف بجت لهف .لوحلا
 فونم - يقفلا يقاشلا دبع هللا دبع : يعارز سدنهم 5

 ًالوح ىقبي ال نكلو ءباصنلا دح غلبي ةقيدحلا راجيإ داك اذإ [:خجل
 دالوح طرشلا ذإ «رفاوتي مل ةاكزلا بوجو طرش دإف ماع لك ذخؤيو ءًالماك

 .لوحلا

 دوكي ام رهش لك نم لاني ماعلا رهشأ ىلع مسق ول بيحب داك اذإو

 يف باصنلا رع ةاكزلا بجت هنأ كلام بهذم ىلع جيرختلاب ىرن اننإف ءًاباصن
 ةدحاو ةرم رهش لك

 ةيعامتجالا دوؤشلا ةرازو يف تفلأ يتلا ةنجللا نأ جيرختلا اذه لصأو

 ائيش نورخدي الو «ةريبك تابترم دوذخأي سيذلا نيفظوملا تابترم يف ترظن
 ةنجللا تررقف ءريغص رجات وأ ءلماع سم ذخؤتو ةاكزلا نم نوفعي ًالوح ىقبي
 ةاكز ذخؤتف رثكأ وأ باصن هبترم فظوم لك يف ةاكز ذخؤت نأ ءارآلا عامجإب

 بهذملا نأ كلام مامإلا بهذم ىلع جيرختلا هجوو ماع يف رهش بترم ع

 هقيبطت نكمي كلذ دإو ءهرخآو ماعلا لوأ يف باصنلا دوجو طرتشي يكلاملا

 .ةقيدحلا بحاص ىلع

 ةاكز اهنع عفدي هنأ وهو ءهراتخن يذلا وهو .رخآ ًاهجو ةقيدحلل نأ ىلع

 و .هاضرن يذلا قحلا وهو ءهيلإ لوؤي يذلا ىفاصلا رشع ذخؤيف ءرامثلا

 1 . ةرجأتسم تناك

 [عورزلا ف ةطلخلا]

 : هبابما زكرمب نادرو نم .سيمخ دمحم زيزعلا دبع ديسلا لأسي

 يف ةكرتشم ةشيع «دحاو لزنم يف نوشيعي .ءاقشأ ةوخأ ةعبرأ 55 نس

 «دحاو نزخم يف عرزلا نودصحيو .ًادحاو ًالقح نوعرزيو «بارشلاو ماعطلا

 ع7 ص م11 رياربف ىلا ةجحلا ود ٠ عا 54س .(مالسإلا ءاولا» 23(
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 .؟ '”دحاو نزخم نم ةاكزلا زوجت لهف .ءاوس ىلع ًاعيمج هنم نولكأيو

 نم دنع باصنلا غلبي دحاو لك هكلمي ام ناك اذإ ةاكزلا زوجت [2:جل
 ىلع ةاكزلا هيلع بجت ال اباصن كلمي ال نمو .باصنلا عرزلا ةاكز يف طرتشي

 ةمئألا نم ًاباصن طرتشي ال نم دنع امأ ةفينح يبأ بهذم وهو ءبهذملا اذه
 .اعيمج مهيلع بجت ةاكزلا نإف ءرامثلاو عرزلا ةاكز يف

 [باصنلا ةلمكتل اهضعب ىلإ عرْزرلا مض]

 غلبي ال ءريعش «لوف «ةبلح :عاونألا ةفلتخم ليصاحم يدنع 7١" نس

 لهف .«باصنلا تغلبل تعمج ول اهنكلو .ةاكزلا بيصن هدرفمب اهنم عون لك

 .؟'"”ل مأ اهتاذب ةمئاق ةدحو عون لك ربتعي
 ةيقرشلا طفص - يطساولا - موهي الوللا دبس ينيسملا هك

 ام لك باصنلا نوربتعي ةاكزلا يف باصنلا نوطرتشي ريذلا [20خ

 طرتشي ال نم ءاهقفلا نمو «نيعم لوصحم يف ال ماعلا لوط ضرألا هجتنت

 "'ءلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لوقب دوذخأي باصنلا

 [رامثلاو عورزلا ةةكز بوجو تقو]

 "نارمع يلع نيمألا ديسلا نم لاؤسلا اذه ءاج

 اندنع ةعارزلا نكلو ءاهداصح دنع عورزلا ةاكز جارخإب هللا رمأ [ "7: "لس

 لهف «تايفلسب مهدمتو عارزلا نم هملتست ةكرشلاو ءركس بصق تحبصأ دق
 بسح ىلع وأ لوحلا رورم دعبو ةضفلاو بهذلا باصن بسح ىلع هتاكز نوكت

 .؟'*”رامثلاو عورزلا ةاكز

 يقس نإ سمخلاب ردقتو .هداصح موي ةبجاو عرزلا يف ةاكزلا |.” ح

 .595ص م55 ةيلوي -ه87١١ رفص ءاآ1ع ءا١ 1س .امالسإلا ءاول» 200(

 .1060 ص م11 ةينوي  ه1١/ لوألا عيبر الع .١5س ,«مالسإلا ءاول» 20

 «يراخبلا حيحص)» « رشعلا نويعلاو ءامسلا تقس اميف# د ىبنلا لوق دصقي هلعل ()

 )١1895(

 ١19. ١ص ,م1114 سرام ه1 ةدعّملا وذ 5ع ءا18س .(مالسإلا ءاول» 2(

 مة



 قفني ام ريغ تاقفنلا باستحا سم عنام الو .'''ةلآب يقس نإ رشعلابو .ةلآ ريغب

 ةاكز ضرألا جرخت ام لك يفو .تاقفنلا دعب امم سمخلا ءاطعإو .ّيرلا ىلع

 يمالسإلا هقفلا يف حجارلا لوقلا ىلع

 [ةقباسلا ىوتفلا ىلع بيقعت

 ةيعابسلا) نم دمحم ةعمج نيمأ ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاج [ 7“ لس

 ددعلا) ه1 ةنس ةدعقلا يذ رهش ددع ىف ترشن ىتلا ىوتفلا نأشب .(برغ
 عرزلا يف ةاكزلا نأ نم ددعلا اذهب ركذ ام هيف كردتسيو (ةلجملا نم ثلاثلا

 .ةلاب يقس نإ رشعلاو ةلآ ريغب يقس نإ سمخلاب ردقتو هداصح موي ةبجاو

 سمخلا ءاطعإو .ءيرلا ىلع قفني ام ريغ تاقفنلا باستحا نم عنام الو

 هقفلا يف حجارلا لوقلا ىلع ةاكز ضرألا جرخت ام لك يفو تاقفنلا دعب امم

 . يمالسإلإ

 رشعلا هيفف ءامسلا هتقس ام نأ ةعبرألا بهاذملا ىف ررقملا نإ :لوقيو

 ."”عوضوملا اذه يف باوصلا نايب ديريو ءرشعلا فصن هيف ًابرغ يقس امو
 .ةلجملا ىلع عوضوملا اذه درو[:

 بصقلا ةاكز نأ كلذ رع باوجلاو ءركسلا بصق ةاكزب صاخ وهو

 ريغب تيقس نإ رشعلاو .ةلآب تيقس نإ رشعلا فصن يهو عرزلا ةاكز يف ةلخاد
 . ةلآ

 باوجلا وه اذه «هريغو يواميكلا دامسلا تافورصم مصخ حصيو

 حيحص ريغ وهف كلذ ريغ بتك نإو «حيحصلا

 [ةقباسلا ىوتفلا ىلع رخآ بيقعت

 .امط - هللا دبع دمحأ دمحم ديسلا نم لاؤسلا اذه

 ةاكزلا :ىواتفلا باب يف ه١ ةنس ةدعقلا يذ ددع يف درو [ 7: 'لس

 بيقعتلا يف كلذ ىلع هبن دقو .ةلآ ريغب يقس لإ رشعلابو «ةلآب يقس نإ رشعلا فصنب ردقت حيحصلا 010
 ١. 07ص ءما4 ليربإ ه8 ةجحلا وذ .«؟ع ءام6س .«مالسإلا ءاول» 6
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 ريغب يقس نإ رشعلاو ةلآب يقس نإ سمخلاب ردقتو هداصح موي ةبجاو عرزلا يف

 تقرغتسا اذإ مكحلا ام لأسيو )١( مقر لاؤسلا يف درو ام رخآ ىلإ ةلآ

 مأ انيد ةاكزلا جرخي لهف ؟لوصحملا عيمج هريغو ير نم ةعارزلا فيراصم

 .؟''"ةاكزلا هنع طقست

 )7/٠١١( رادقمبو «ةلآب تيقس نإ (/5) رادقمب عرزلا ىف ةاكزلا اخجل

 .ىعبطم أطخ وهف كلذ ريغ بتك نإف «ةلآ ريغ نم تيقس نإ

 [رامثلاو عورزلا ةاكز جارخإ ةيفيك]
 ناوسأ يلاهأ نم ميلس طسابلا دبع يندم ديسلا نم انءاجو [ 770 نس

 : ىتآلا لاؤسلا

 نع ليخنلا ينغتسي الو هحيقلتو هيقسو هنوؤشب موقي هثراو وأ ليخنلا عراز
 هريغ لكو رخآ دلبب انكاس ناك وأ هنع ليخنلا بحاص باغ اذإو .لمعلا اذه

 بسح ىلع .هدوهجم ريظن لوصحملا عبس ذخأي ليكولا اذهو .لمعلا اذه يف

 ةاكز نوكت لهف .ةيجارخ ةيموكح ةعفار ةلآب ىقسي ليخنلاو .دلبلا لهأ فرع

 .؟''”رشعلا فصن وأ رشعلا ليخنلا اذه

 .ةلآب ىقسُي هنأل ءرشعلا فصن يه ليخنلا اذهل رمثلا ةاكز [22جل

 [رامثلاو عورزلا ةاكز رادقم]

 .راودلا رفك زكرمب .تاجيربلا نم .ةزمح ليلخ فوؤرلا دبع يلع ديسلا لأسيو

 ةعارزلا ةاكز اهب جرخت تناك يتلا ةقيرطلا نع يداشرإ وجرأ» [ 777 'س

 ناك لهو ؟هدعب نم نيدشارلا ءافلخلاو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نمز يف

 يه امو ؟مويلا اهعفدن يتلا لثم ضرآألا ىلع بئارض وأ لاومأ مهمايأ يف

 نم اريثك تلأس دقل ؟ةعارزلا ةاكز جارخإ يف نآلا اهعبتن نأ بجي يتلا ةقيرطلا

 . "7(...ةضقانتم ءارآب ىنوباجأف ءءاملعلا

 30ص ما ليربإ ه8 ةجحلا وذ ء4ع ءا1م6س ءامالسإلا ءاول» 2(

 65٠١٠ -68٠١. ص ,ما554 سطسغأ - ه6 ىناثلا عيبر ىلع .86١س ,«مالسإلا ءاولا» عه

 ١4١ص م1937 سرام  ه١4١1١ لاوش .7ع .15١س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 تناك دإ رشعلا فصن ذخأب عرزلا ةاكز عمجي ةثتب يبنلا داك [522خل
 ةمسقلا نم جرخي ناكو .ةلآ ريغب ىقست تناك نإ رشعلاو .ةلآب ىقست ضرألا

 هيلع هجاهنم ىلع هدعب نم ةباحصلا راسو .ميسقتلا يف لخدت ال ةليلق ريداقم
 دهع يف ةريثك .سكت مل ةيعارزلا ضرألا ةراجإ نأ ظحاليو . مالسلاو ةالصلا

 ةراجإ ترثك املو عرزلا يف كراشي وأ عرزي كلاملا ناك لب .ةلي يبنلا

 عرزلا ةاكز :دييَو ةفينح وبأ لاقف ءاهنأشب ءاهقفلا فلتخا ةيعارزلا يضارألا

 هراتخا يذلاو .رجأتسملا ىلع بجت :انكِو لنابحاصلا لاقو «كلاملا ىلع نوكت

 نم لك ىلع دوعي ام يفاص يف رشعلا رادقمب بجت اهنأ ةاكزلا عورشم وعضاو
 ئدابملل قيبطت اذهو .امهيلك نم تاقفنلا لك لازنتسا دعب ءرجأتسملاو كلاملا

 . اك يبنلا نع تدرو يتلا ةيعرشلا

 [ةقباسلا ىوتفلا لظ يف حاضيتسا]

 :نادوس «فراضقلاب ءريشب فسوي ديسلا لأسيو

 لاوش ةرغ) مالسإلا ءاول ةلجم نم يناثلا ددعلا ىلع تعلطا» سدي * سس

 نإ :لوقي ةفينح ابأ نأ (: مقر ىوتفلا) :ىواتفلا باب يف تأرقو (ه١0

 .رجأتسملا ىلع بجت اهنإ نالوقي نيبحاصلا نأو .كلاملا ىلع نوكت عرزلا ةاكز
 دوعي ام يفاص يف رشعلا رادقمب بجت اهنأ ةاكزلا عورشم وعضاو هراتخا يذلاو

 اذهو .امهيلك نم تاقفنلا لك لازنتسا دعب ءرجأتسملاو كلاملا نم لك ىلع

 ىلإ مسقنت :ت اندنع تاقفنلاو . ةئ5 يبنلا نع تدرو يتلا ةيعرشلا ئدابملل قيبطت

 ودبي نأ 5 باشعألاو شقلا نم عرزلا ةفاظنو ةعارزو ةثارح - ١ :نيمسفق

 . ليحرتو قدو عطق يهو .عرزلا ءاوتسا دعب داصحلا تاقفن ”"  .هحالص

 ىلوألا ءاهلك تاقفنلا هذه مصخت له :ةاكزلا عورشم يعضاو لوق ىلعف

 . '""حاضيإلا مكوجرن ؟طقف امهادحإ مصخت وأ ؟ةيناثلاو

 :ًالعف هب عافتنالل ًاحلاص نوكيل .عرزلا جارخإ يف قفني ام لك [3-خل
 . تاقفنلا نمض يف لخدي

 5١ ص م55 ةينوي د هل مرحم .5ع .١ا1س .«مالسإلا ءاول» 23
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 [رامثلاو عورزلا ةاكز رادقم]

 .ىلوخلا تيم  ديع ديمحلا دبع دومحم ديسلا نم لاؤسلا اذه ءاج

 300 .م ا ا ا ا
 . ةدافإلا وجرت ؟رشعلا عبر مأ رشعلا فصن ةعارزلا ةاكز له "78 نسب

 تناك اذإ رشعلا فصن وه رامثلاو عرزلا ةاكز يف بجاولا [52:خل
 ىقست رصم ىضارأ رثكأو «ةلآ ريغب ىقست تناك اذإ رشعلاو «ةلآب ىقست ضرألا

 . ةلآب

 [رامثلاو عورزلا ةاكز رادقم]

 ىلع رامثلل ةاكز نم هجارخإ بجي ام رادقم نع يتدافإ وجرأ [2:5 نس

 . '"”اهعاونأ فالتخا
 فونم - ىقفلا يقاشلا دبع يوقلا دبع دك

 لك يف بجت ةاكزلا نأ ءاهقفلا نم ريثكو كلامو ةفينح وبأ ررقي [3خل

 نم رهنلا ءام وأ حيسلاب ىقست تناك اذإ جتانلا رشع بجيو .«ضرألا هجرخت ام

 س صقنت هنأ سابع سا ىع يور دقو «ةلآب تيقس نإ رشعلا فصنو «ةلآ ريغ

 .اهلجألو ةعارزلا ليبس ىف تنيدتسا ىتلا سويدلا ةميق جراخلا

 ءدامس نم نآلا ةعارزلا هفلكتت املو «يأرلا اذه ىلع جيرختلاب هنإو

 رشع نم ةاكزلا ذخؤتو ء.مصخت ةعارزلا تافيلكت نأ ىرن تافآلل ةمواقمو

 ةبسنلابو «ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ريدقت ىوحف نم ًاذخأ يفاصلا

 دعب هيلإ لوؤي ام يفاص رشع هنم ذخؤي امهنم ًالك نإف ءرجأتسملاو كلاملل

 ةعارزلا تاقفنو .ةراجالاو بئارضلا

 [باصنلا ةلمكتل زعاملا ىلإ منغلا مض]

 لهف .زعاملا نم نيرشعو ةسمخو منغلا نم اسأر نيثالث كلمأ 0١" "لس

 ؟ددحملا باصنلا لمكيل امهمض ىنمزلي

 5١. ؛ص م1115 سرام ه3 ةذعقلا وذ ء3ع .١107س امالسإلا ءاولا» 0010

 خا ل مل ماا رياني ه8 ةدعقلا وذ 5ع 275 س ,«مالسإلا ءاول» 20,0
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 ربتعأ نأ ينمزلي له .هسوؤر ددعب عون لك ةنسلا فصن يف جتنأ اذإ مث
 .؟'''هرابك ىلإ هراغص مضب هيف باصنلا لامتكا

 ندرألاب  ةلجملل ئراق ©

 جتني ام فاضيو «ةدحاو ةاكز امهلو دحاو فنص زعاملاو منغلا |[: ل

 .هوحنو سسلاك ءاهنم دلوتم هنأل ةاكزلا يف اهلصأ ىلإ اهنم

 [حابرأو لام سأر نم ةراجتلا ضورع يف ةاكزلا بوجو]
 :ًاضيأ لأسيو | ١” سس

 اهيلع ىضمو .هينج ةئامسمخ حبرو اهب لغتشاو .هينج فلأ هذنع لجر

 .؟''"طقف حبرلا ةاكز يطعي مأ ةئامسمخو فلأ ةاكز يطعي له .ةلماك ةنس

 سأر نع بجت ةاكزلا نأ ىلع ءاهقفلا روهمج نأ باوجلا |[ 13

 الو .لاملا سأر نع ماعلا رخآ يف بجت اهنأ يعفاشلا ررقو «حبرلاو لاملا

 لوح هيلع لاح اذإ الإ حبرلا نع بجت

 [ةراجتلا ضورع هب موقت يذلا رعسلا]

 :لأسي - ةيقارعلا ةيروهمجلا - يحتف دومحم مساج .ع ديسلا [”7 .س

 له .ةاكزلا تقو ءاجو .راعسألا فلتخمب ىرتشم شامق هدنع ةشمقأ رجات

 .؟'"”شامقلا هب ىرتشا يذلا رعسلاب مأ .يرتشملا نم هلوانتي يذلا رعسلاب يكزي

 ءهل اهئارش نمث ىلإ رظن ريغ نم ماعلا ةياهن دنع ةميقلا موقت [-خل
 ام ردقي ةاكزلا داعيم لولح دنعف .تصقن وأ ىنمثلا نع ةميقلا تدادزا ءاوس

 هذه نم رشعلا عبر عفديو تقولا كلذ يف اهرعس بسح ىلع عئاضب سم هدنع
 . '”ةميقلا

 )١( ص .م1974 ةيلوي  ه184١ يناثلا عيبر ,8ع .55س ««مالسإلا ءاول» 45١ - 517.

 .457ص م951١ ربوتكأ ه١ لوألا عيبر ءالع ء١1شس .«مالسإلا ءاول» (؟)

 .ال٠ ص .ما4 سرام ه1 ناضمر ءاع .ا5١س .«مالسإلا ءاولا» عرف

 هب عابت يذلا رعسلا هنأل ؛قرفملا ال ةلمجلا رعسب موقت اهنأ كلذ ىلإ فاضي نأ نكمي (:)

 .ةجاحلا دنع
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 [ةراجتلا ضورع هب موقت يذلا رعسلا]

 نمث وا اهئارش نمث ساسأ ىلع هتعاضب رجاتلا يكزي له 707 "لس

 .؟'"هعيب

 ىلع لوحلا ةياهن يف اهتميق ساسأ ىلع ةعاضبلا رجاتلا يكزي [:ج
 .ءاهقفلا رثكأ يأر

 [ةتباثلا لوصألا ةاكز]

 هلمع عسوت دقلو .لوحلا هيلع لاح املك هلام ةاكز جرخي رجات [ 7724 نس

 اذه بناج ىلإ كلميو (تيناوحو لزانم) اكالمأ هنم ىنتقاو هديصر دازو يراجتلا

 هلام لصأل ةعبات يهو ؛هتراجت طيحم لخاد لمعت يتلا تابرعلا نم ًاددع
 مأ ةدح ىلع ىكزتو يونسلا درجلا دنع كالمألاو تابرعلا هذه دعت لهف .ىكزملا

 .؟'”لاملا سأر عبتت

 نادوس - ةبرقلا مشخ - ويليلبلا نامثع هك

 لوحلا رورم دعب اهتميق رشع عبر اهنم ذخؤي ةراجتلا ةاكز ا”: جل

 لاك اذإف «ةاكزلا هيفف هتاذ ىف هنم بستكيل ىنتقا دق ناك نإ هانتقا امو ءاهيلع

 لك ةميقك ةراجتلا ضورع ىف لخدت اهتميق نإف راجتالا لصأل تابرع ىنتقا دق

 هذختي اميف «تيناوحلاو راقعلا امأ ."”راجتالا ةدام ىف ًاساسأ نوكي ام

 ىف نوكت ةاكزلا نإف .«لالغتسالل هذختي امو هيف ةاكز ال ىصخشلا هعافتنال

 كلذ وحنو تاحالصالاو بئارضلا دعب يفاصلا اذه رشع رادقمب هتالغ يفاص

 ماعلا رمتؤملا رقأ دقو ءرامثلاو عورزلا ةاكز ىلع سايقلاب مكحلا تبث دقو

 ىلاعت هللاو «ءكلذ ١150 ةنس ويام يف دقعنا يذلا ةيمالسإلا ثوحبلا عمجمل

 .باوصلاب ملعأ

 .191ص :؛م958١ سرام  ه7/4١ ةدعقلا وذ ء”ع .9١س ء«مالسإلا ءاول» )١(

 .9"١5ص :م1935١ ويام  ه187١ رفص .7ع .١35س ««مالسإلا ءاول» (؟)

 ةمدختسملا تابرعلا نأل «ةراجتلا ضورع ميوقت يف لخدت ال تابرعلا ةميق نأ ىرأ (*)
 .ءارشلاو عيبلاب كرحتت ال ةيراجتلا لامعألا ةمدخ يف

 انيك



 [تالغتسملا ةاكز]

 اهلهأ فرصي يتلا نكاسملاو تارامعلا ةلغ ةاكز يف مكلوق ام 0 "لوس

 راجيالا ةميق نأب املع لوحلا هيلع لوحي ءيش هنم ىقبي الو يرهشلا اهراجيإ
 . ريثكب باصنلا نم رثكأ

 له ء.رثكأ وأ نيتنس كلاملا اهرجؤي يتلا قئادحلا رمث يف مكحلا امو

 باسح ىلع وأ لئاس لام هنأ ىلع ءرشعلا عبر باسح ىلع لاملا نم جرخت

 ةلاحلا يف ةرمثلا نع ًادوقن جارخإلا حصي لهو ؟ةعارزلاك هفصن وأ رشعلا

 .؟''”ةريخألا

 ةيفولم نيرمغو اتت ةسردم رظان ؛نيدلا رون نيسح هك

 رشع لالغتسالل تدعأ ىتلا تارامعلا ةلغ نم ذَخْوُي هنأ انيأر [”ل“ 2

 .ةاكزلل ءاعو نوكي مان لام لكو «''”مان لام اهنأل ًايونس اهداريإ نم يفاصلا

 .ةاكزلا هيف بجت الف ايمان الام دعي ال هنإف هبحاص هنكسي ام فالخب

 ىلإ لصي ام ىفاص نم ةاكزلا نأ ىرن اننإف ةرجأتسملا قئادحلل ةبسنلابو

 ىلع دوعي امم كلذ لثمو «تافيلكتلا مصخ دعب رشعلا ردقب ةرجأ سم اهبحاص

 ىف انثحب ىف هانررق' ىطابنتسا يأر اذهو .فيلاكتلاو ةرجألا عفد دعب رجأتسملا

 .هيلإ عجريلف ةاكزلا

 [تالغتسملا ةاكز رادقم]

 يكزي لهف ندرألاب ةافصملا ةكرش يف ًامهس نوسمخ صخشل [5 لس
 . "76 ةيفبكل ا امو اهنع

 نم )٠١/( عقاوب عفدي هنإف «ةاكز عفدت ال ةكرشلا تناك ذب استنل

 .رامثلاو عورزلا ةاكزك نوكتو « ءيجي ام يفاص

 .1735- 5١١ص ءما65 رياريف - ه585١ لاوش .5عاا9١س .«مالسإلا ءاول» )١(

 نع فلتخت تالغتسملا نأل ؛رشعلا سيلو «ةلغلا يفاص ص رشعلا عبر ذخؤي هنأ ىرأ (0)

 .ةلم دعب ىنفت تالغتسملاو ةيقاب ضرألاف .ءاقبلا ثيح نم ضرألا

 .590 ص ما ليربإ - ه4 مرحم 6ع 252س .(مالسإلا ءاول» 00

 انيذلا



 [ةيعانصلا مهسألا ةاكز ةيفيك]

 : لأسي ناوسأب م.ح.م ديسلا [ 807 لس

 ةيعانصلا تاكرشلا مهسأ نع لاملا ةاكز جارخإ ةيفيك نع ةدافإلا ءاجرلا

 وأ .طقف حابرألا نع ةاكزلا جرخت لهو .بلصلاو ديدحلا ةكرشو لزغلا ةكرشك
 .'”؟اهسفن مهسألا نمث نع

 راجتا لصحي ملو اهتالغ نم حابرتسالل مهسألا تذختا اذإ [ جل
 راجتالاب حابرتسالل ةذختم تناك اذإو «ةلغلا يفاص نم نوكت ةاكزلا إف ءاهيف

 اهنإف .ءارشلاو عيبلا نيب قرفلا نم بسكيو عيبيو ماعلا لوط يرتشيف ءاهيف,
 امك .حبرلا عم لاملا سأر ىلع اهيف ةاكزلا نوكتو «ةراجتلا ضورع نم نوكت

 ربتعتو ماعلا رخآ موقتف «ةراجتلا ضورع يف ءاهقفلا س نيرثكألا يأر وه
 .ةئاملا يف (5,5) يأ رشعلا عبر يهو «ةميقلا هذه ساسأ ىلع ةاكزلا

 [تالغتسملا ةاكزب ةقلعتملا ىواتفلا ىلع بيقعت

 لأسي سيوسلاب يكبسلا ينسلا يفاجلا نسح يلع ديسلا [ 0 'لس

 : ”"”دائاق

 خيشلا ريبكلا ذاتسألا ةليضف نأ ملعن نحنو «ةلجملاب ةاكزلا ىوتف انأرق

 ماصتعالا ةلجم يف انأرق دقو «هللا نيد يف قحلا نورحتي نمم ةرهز وبأ دمحم

 ءاول لوق نإ :لوقيف .ىوتفلا هذهل ظفللا حيرصب ةئطخت اهيف يتفي نم ضعبل
 نوردابي نيذلا نأ انداقتعا عمو ءأطخ حابرألا يفاص نم رشعلا ذخؤي هنإ مالسإلا

 عضوم ىوتفلا تناك نيريثكلا نأ الإ ءرحت ريغ نم امئاد مهمالك نوكي ةئطختلاب

 يه ةبارغلا تناك ةنيب ريغ نم ةئطختلاب اوعراس نيذلا لعلو ,مهدنع ةبارغ

 ةئطخت ىلإ اوعراسي مل ءالؤه نأ ظحالن انك نإو .مهتعراسم ىلع ثعابلا ببسلا

 سومر ْمُكَلَم ٌمْثْبُت نإو# ىلاعت هلوق يف نآرقلا اوفلاخو مارحلا اوحابأ نم
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 .[708 :ةرقبلا] 4 ترم الو َنوُمِلَظ ال ْمُكِلَوَنَأ

 .١09ص ما ربمسيد  ه3١ا/ ىلوألا ىدامج غ4ع .ء١١س .«مالسإلا ءاول» 21(
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 ٠ نيساسأ ىلع انرصع يف ةاكزلا ريذقت ىنبي نأ بجي |[

 ام انرصع يف ةاكزلا ريدقت يف دوكي نأ حصي الف .ءصوصنلا .لوألا

 ءاهقملا صن دقو .ءاهقفلا صوصن نم هتلع تحضو يذلا سايقلا . يناثلا

 دقو .لوحلا نالوح اهطرش نأو .«يمانلا لاملا وه ةاكزلا يف ببسلا نأ ىلع

 اهيف ضرفت نأ طانملا قيقحتل بجوف «ءامنلا ةفص اهل انرصع ىف لاومأ تدج

 ال طانملا قيقحتب داهتجالا نأ انتتطختب نوعراسي نيذلا ملعي نأ بجيو «ةاكزلا
 ام ثادحألا نم مهل ٌدجي سانلا نأل .روصعلا نم رصع هنم ولخي نأ حصي

 يف اندجو دقو .صوصنلا عومجم نم ءاهقفلا اهطبنتسا يتلا للعلا قيبطت بجوي
 ردت باحسلا حطانت تاقهاش تارامعو «ريفولا ردلا ردتف ماقت عناصم انرصع

 ةيهقف ةرظن انرظنف .ةيعارزلا يضارألا هردت ام اهبناجب لؤضي «ةريفو تالغ
 .ةلغملا تارامعلاو ةيعانصلا باكرشلا ىف ةاكزلا ضرف بوجو ىلإ انب بهتنا
 ءًانادف كلمي عراز نم ةاكزلا ذخأن نأ ميلسلا يهقفلا قطنملا نم سيل هنأل

 دنعو «.هللا هظفح انأطخ يذلا لوقي امك .«فولألا ردت ةيعانص ةكرش نم اهكرتنو

 ضرف امدنع يي يبنلا نأ اندجوف .اهل هيبشلا ىرحتن نأ بجي اهيف ةاكزلا ريدقت
 ىلع ءاهقفلا ساقو ؛نيدقنلا يف رشعلا عبر اهلعج ةلوقنملا لاومألا يف ةاكزلا

 فصن وأ رشعلاب رامثلاو عورزلا ةاكز يبنلا ذخأو .ةراجتلا ضورع نيدقنلا

 املف ءاهتلغ نم ةتباثلا لاومألا ةاكز لعج هنأ ظحاليو «ةلآب تيقس لإ رشعلا

 عورزلا ىلع اهانسقف «ةتباث ًالاومأ ةماقملا عناصملا اندجو سايقلا ىلإ انهجتا

 رشعلا ذخأن .انلق «تالغ يفاص اهلو ةحضاو اهل تاقفنلا تناك املو ءرامثلاو

 تاكرش يف مهسأب ًاصاخ انيلإ هجو يذلا لاؤسلا ناك دقلو .تالغلا يفاص نم

 رجتي ناك نإو .هيلإ لصي ام رشع عفد اهتالغل اهينتقي لاك نإ انلقف «ةيعانص
 يأ أرقاو ةردانل اهنإو  ةيراجتلا تاكرشلا امأ .ةراجتلا ضورع رم تناك اهيف

 ضورع ةاكز ةاكزلا دوكت نأ ىلع قفاون دق اننإف  اهتردن فرعت ةيموي ةفيحص

 ىلإ قفون نأ هللا ىلإ عرضن اننإو اذه .ماع لك مهسألا موقت ثيحب «ةراجت

 ءامإلا لاقو .ئطخي ال رم لجو .ًأطخلل ةضرع اننأ دقتعنل انإو .باوصلا

 ريغ وأ ملاع انأطخ نإف «ةضورلا بحاص الإ بيصيو ئطخي ئرما لك :كلام

 ا



 لك وعدنل انإو .هيلإ موللاب هجتن نأ لبق ةئطختلا نم ةيادهلا بلطن اننإف ملاع

 اههيزنتو ميركلا نآرقلا صوصن ةيامح ىلإ الوأ هجتي نأ ىوتفلل ىدصتي لاسنإ
 «ناطيشلا نمو انمف أطخ انمالك نكي نإ مهللا : ليوأتلا ثبع سع ةنسلاو يه

 (١'قيفوتلا ةمعن انمرحت الف «كقيفوتبف ًاباوص نكي نإو

 [تادنسلاو مهسألا ةاكز ةيفيك]

 : قباس دومحم ذاتسألا نم [ ”75 لس

 مهسأ هيدل وأ .يرهش راجيإ ىلع هنم لصحي لزنم هدنع صاخشألا دحأ

 نمث وأ لزنملا نمث ىلع ةاكزلا عفدي لهف .نوبوكلا ةميق ًايونس اهنم حبري .
 ؟هنم بسحي يذلا خيراتلا امو ؟تانوبوكلا ةميقو لزنملا راجيإ ىلع وأ مهسألا

 مأ لالحأ . (/5) لثم ًاتباث ًاحبر حبرت يتلا تادنسلا حبر يف مكحلا امو

 ."”؟مإ

 ةلجم) تالغتسملا ةاكزب قلعتي ليصفت بئارضلاو ةاكزلاب ةقلعتملا ةيملعلا ةودنلا ىف ءاج )١(

 سمق «رئامعلاو عئاصملل ةبسنلاب امأ» ١950(: 9١ص "ع .١٠س ؛مالسإلا ءاول»
 دجن صحافلا رظنلاب رنكلو .ءاهيف ةاكز ال رودلاو ةعانصلا تاودأ نأ ةيهقفلا تاررقملا

 ءاعو نأل كلذو ءرئامعلا يفو نآلا عناصملا يف ةاكزلا ضرفت نأ بجاولا نم نأ

 تناكو ءاهطانمو ةاكزلا ةلع يف نوعمجأ ءاهقفلا طبنتسا امك يمانلا لاملا وه ةاكزلا
 «كلذ وحنو قالحلا ىسومكو راجنلا مودقك ةيلوأ تاودأ يضاملا يف ةعانصلا تاودأ

 اوناك كلذلو «عناصلا ةراهمل ةلغلا تناك امنإ ءاهسفنب ةلغم تاودألا هذه نكت ملو

 الإ ناكسإلل لغتست ال رودلا تناكو «ةيلصألا تاجاحلا نم ةعانصلا تاودأ دوربتعي

 تراص دقو نآلاف اهبحاص اهلمعتسيل رادلا ىنبت تناكو «لمعتسي داكي ال وأ ًاردان
 تراص دقو اهسفنب ةجتنم تحبصأ رئامعلا كلذكو .هسفنب ًاجتنم ًايمان الام عناصملا
 اهوحن وأ راجنلا مودقك ةيلصألا تاجاحلا نم دعت ملو ءًايمان الام

 تدعأ يتلا رئامعلاو عناصملا يف ةاكزلا بوجو ىلإ انب ىدأ يهقفلا طابنتسالا ناك اذإو

 كك يبنلا ميسقت ىلإ هجتنلف ؟اهتالغ يف اهضرفن مأ اهلامسأر يف اهضرفن لالغتسالل
 لاومألا ىفو «لاملا سأر سم ةلوقنملا لاومألا ىف ةاكزلا لعج ِةِكَي ىبنلا دجن ةاكزلل
 بجيف ةتباثلا لاومألا سم دعت عناصملاو رئامعلا نأ دجن كلذ ىلع تالغلا سم ةتباثلا
 رشعب امإ اهردقنلف تالغلا نم ذخأن انمد امو «تالغلا رسم اهيف ةاكزلا ضرفت نأ

 .يفاصلا رشعب ردقن نأ ىلوألاو .تالغلا لصأ نم رشعلا فصنب امإو يفاصلا

 .١1ص ءم19109١ ويام  ه98١ ةدعقلا وذ ء"ع ء٠*س ء«مالسإلا ءاول» (؟)

 ايلا



 .هب قدصتلا بجيو .كش الب بيبخ اهبسك لإف تادنسلا نأ |[

 يرسي ام هيلع يرسي ةراجتلا ضورع رم ربتعي هنإف '''هسفن دنسلل ةبسنلاب امأو
 ةلغتسملا رئامعلا وأ رودلل ةبسنلاب امأو .ةميقلا رشع عبرب ةاكزلا بجتف .اهيلع

 ةاكزلا بجتف ةيعارزلا ىضارألا ىلع ساقت اهنأ وه انيأر هيلإ ىهتنا يذلا إف

 دإف ةيراجت تاكرشل مهسألا تناك لإف مهسألا تانوبوك امأو .يفاصلا رشعب

 بناك اذإو .رشعلا عبرب اهتميق يف بجتو ةراجتلا ضورعك ربتعت مهسألا
 تانوبوكلا سفن ىف بجت ةاكزلا دإف كلذ وحن وأ ةيعارز وأ ةيعانص تاكرشلا

 (57 ثعلا رادقمب

 [تادنسلاو مهسألا ةاكز ةيفيك]

 ناديم © .ىمهدألا نيدلا لامك نمحرلا دبع ديسلا نم ةلئسألا هذه انتءاج

 :"”ةرهاقلاب ؛ ةقش .ريرحتلا

 .؟تادنسلاو مهسآلا يف ةاكزلا بجت له أ [ +: 'ْس

 اهتميقب مأ ,ةيمسالا اهتميقب له .موقت رعس يأبف .بجت تناك اذإ - ب
 ةاكزلا بجت لهو ؟ةاكزلا قاقحتسا خيرات يف ةيلاملا قاروألا ةصروب يف ةيعيبلا

 .؟تاونس ةدعل قالطالا ىلع دئاع يأ لغت ال مهسألا تناك ول ىتح

 يناثلاو لوألا لاؤسلا .نع ةباجإلا انتحل

 نم دوكت اهيف راجتالل اهذختي اهبحاص داك اذإ تادنسلاو مهسألا نإ

 بتسح ىلع .اهقاقحتسا موي اهتميف رشع عبر اهنم ذدخؤيو «ةراجتلا ضورع

 لغت ال تناك ولو بجت ةاكزلاو .ةيلاملا قاروألا ةصروب ىف ةلوادتملا راعسألا

 .راجتا عضوم تماد ام

 جارخإب لاملا سأر ىكزيف .دئاوفلاو حابرألا نود دنسلا لام سأر انه دنسلاب دوصقملا )١(

 رشعلا عبر

 ء”عا١٠3س) «(مالسإلا ءاول» بئارضلاو ةاكزلاب ةقلعتملا ةيملعلا ةودنلا يف ءاج ()

 مهسألا ةاكز ةيفيكل حيضوت ١95( ص

 5759 - ؟”اكاص .م1937 ليربإ - ه785١ ةجحلا وذ .4ع ,17١س .«مالسإلا ءاول» (6)
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 [مهسألا ةاكز ةيفيك]
 ةميق نع ةاكزلا بحت لهف .ةيعانص تاكرش مهسأ يدل نكن .نس

 .''؟ةيوئملا ةبسنلا يه مكو ؟ًايونس ةكرشلا هعزوت يذلا عيرلا نع وأ ؟مهسألا

 اننأل كلذو فرْشَع رادقمب عيرلا يفاص ىلع انرظن يف ةاكزلا [*مل حج

 عرزلا ةاكز مكح ذخأت ةتباث ًالاومأ كعت ةريبكلا ةعانصلا تاودأ نأ انيأر

 ر و امثلا

 [ًايرهش ديازتت يتلا لاومألا ةكز ةيفيك]

 ,ت دق ةميقب ًايرهش ديازتت  لاومأ ىلع ةاكزلا عفدت فيك 787 "لس

 .'"'”"؟ةدحاو ةرم ىدؤت مأ ؟ًالوح لمكي غلبم رهش لك ىدؤت له .باصنلا
 طويسأ - يكز دمخ 5

 هنأ ةاكزلا ىف باصنلا ءامنل ةبسنلاب روهمجلا دنع رهاظلا لوقلا [**“ 2

 ناك اذإف ءماعلا لوط هئامنو يلصألا باصنلا نع لاملا لك رخآ يف ىكزي

 ىكز ةئامسمخ ىلإ لصو ىتح ماعلا رخآ يف امنو «هينج ةئام يلصألا باصنلا

 [تالغتسملا ةاكز]

 :نانبلب توريب - يشيبارطلا يكز نسح جاحلا نم ءاج
 ةعانصلا نأ رامثلاو عورزلا ةاكز عوضوم يف ةودنلا يف تأرق [ ”** لس

 ينأ امبو «تارامعلا كلذكو .يفاصلا اهحبر ىلع ةاكز ةئاملا يف ةرشع عفدت

 رخآ اهل احبر عزوي اهضعب ةعانصلل ةفلتخم تاكرش يف مهسألا ضعب كلمأ

 ةاكز )2١١/( عفدت عناصملا تناك اذإ امع يتدافإ وجرأف ,عزوي ال ضعبلاو ماعلا

 «ةيلوألا داوملا ةميقو ءانبلاو ضرألاو تالآلا نمث نود طقف يفاصلا اهحبر ىلع

 . ”؟ةاكزلا نم يفعت ًاحبر لانت ال يتلا مهسألا لهو

 ١. 98ص م5117 رياربف ه5 ةدعقلا وذ عا 25١ س ,امالسإلا ءاول» 20(

 .087ص ءم151/ سطسغأ - ه1741/ ىلوألا ىدامج غ9ع .١5س ء«مالسإلا ءاول» (؟)

 .ل١4 - ال١5ص ,ما6 ربفون ه0 نابعش ءا15ع .9١س .«مالسإلا ءاول» موف
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 ءتالآلا نم ال «اهيفاصو ةلغلا نم عناصملا مهسأ يف : ةاكزلا [ى*5 6

 عورز نم ضرألا هجتنت ام ةاكز ىلع سايقلاب كلذو .اهتميق تميق ىلإ تفتلي الو

 اماع جتني ال عناصملا ضعب لاك نإو ءضرألا نع ال ةلغلا نع اهنإف ءرامثو

 .همهسأ يف ةاكز الف

 [تالغتسملا تاكرش نم ةرداصلا مهسألا ةاكز]

 عا له لاملا نم غلبمب تاكرشلا نم ةكرش يف تمهاس انه نس

 (017؟ تاكد جرخأ يتزايح يف الام هربتعأو ءماع لك هب مهاسملا غلبملا اذهل ةاكز

 حبرلا نع ةاكزلا جرحي ءاهقفلا لاوقأ ىلع سايقلا ىضتقمب [””؛ ح

 [اهب راجتالاب حابرتسالل ةذختملا مهسألا ةاكز]

 رفك رهام دمحأ عراش - راطعلا دمحم ديمحلا دبع ديسلا 785 "نس

 : لأسي - خيشلا

 نع اهديصر داز ةراجتو .ًاهينج (50) حبر ةيلام قاروأ يف رمثتسم لام

 اذإ لوادتملا لاملا سأر كلذ يف امب ةاكزلا بيصن نوكي امف ًاهينج (560) ماع

 ."'"؟ضرقلا هيلع بجو

 اميفو .لوحلا هيلع لاح اميف بجت روهمجلا لوق ىلع ةاكزلا [تشغ جل

 اهينج نيسمخلا يف ٠ ةأكزلا بجت كلذ ىلعد .ًاباصن كلمي ناك دق ماد ام داز

 [نيسدنهملاو ءابطألا لوخد ةاكز]

 ءابطألاك ةيلاعلا لوخدلا باحصأ ىلع ةاكزلا بجت له [ 57 لس

 اذه ندنل يف رطفلا ةاكز انعمج دقلو ؟بسحت فيكو اهرادقم امو . نيسدنهملاو

 ءانب عورشم يف اهوفرص نأ الإ ني نيمئاقلا نم ناك امف « .ًاقحتسم اهل دجن ملو ماعلا

 .١؟ اص ما ويام  ه١ا/ لاوش .5عا.١١س .(مالسإلا ءاولاا )01(

 .الاا/سص .مما464 رياريف - ه132/8١ نابعش .١١؟ع .١1؟س .امالسإلا ءاول» (؟)

50 



 ةاكزلا لاسرإ لاحلا هذه لثم يف بجي لهو ؟كلذ زوجي لهف ,؛كانه دجسملا

 .'7؟هيف نيجاتحملا ىلع فرصتل ةيمالسإ دلب ىلإ
 ةيبرغلا اينالا - خينويمب ةيمالسإلا ةطبارلا 5

 ًاهينج رشع ينثا وحن هردق ًالام رخدي نم ىلع ةبجاو ةاكزلا [52:جل

 رشع عبر وه ضورفملا رادقمو «هدنع ًالماك ًالوح رمتسيو «لقألا ىلع ًايبهذ
 ٌتَقَدَصلَأ اَمَّنِإ# :ىلاعت هلوق هيلع لمتشا ام وه ةاكزلا فرصمو ءرخدملا غلبملا

 فَ َسِمِردعْلاَو بارا فو َمُهيوُظ َمَنَلَمْلَو اَهْلَع َنِاَِمْلَو نِكَسْلاَو َكَرَقُمَل
 1١[ :ةبوتلا] ليس

 هلاخدإ نكمي الو «ةحارص ةينامثلا هذه نم سيل دجاسملا ءانب نأ رهاظو

 .ملسم ريغ دلب يف ناك اذإ مالسإلل ةوعد هيف دجاسملا ءانب ناك اذإ الإ اهيف

 دق كلذ نإف ءمهبولق بسكيو «ةينيدلا مهرئاعش ءادأ نم نيملسملل نكميو

 نم يشاشلا لافقلاو «ةيآلا يف هيلع صوصنملا مهبولق ةفلؤملا مهس يف لخدي

 اهيف لخدي .؟هللا ليبس يف» .ةملك نأ ءاملعلا ضعب نع ىور ةيعفاشلا ءاهقف

 راد ريغ يف دجاسملا ءانب لخدي نأ حصي رظنلا اذه ىلعو ءربلا هوجو لك

 .مهسلا اذه يف مالسإلا

 [ةقالحلا تانولاص باحصأ لوخد ةاكز]

 يدالوأو انأ هنم شيعأ يلاجر ةقالح نولاص بحاص انأ [ "27 'ّس

 يريغ اهيلع قفني نم كانه سيلو ماذجلاب ةضيرم يل تخأ ىلع هنم قدصتأو

 ًاهينج نيثالث ىلع ديزي ال ةبولطملا فيراصملا لك دعب ضيفي يذلا غلبملاو
 .ًاهينج نينامث )6١( يلاوحب ردقي نولاصلاو ايونس

 هنم ًاءزج يطعأ نأ نكمي لهو لاملا ةاكز جارخإ ةيفيك نع ةدافالا وجرأ

 .""؟اهيفكي ال هنإ ثيح ءاهيلع هب قدصتأ يذلا غلبملا قوف رهش لك يتخأل
 ةيردنكسإلا ىلع دمخ يحتف 5

 .59- ص م6 ةينوي ه6 رفص «1ع 9١21س ءامالسإلا ءاول» 210

 .9١7ص .مم57 ربوتكأ - ه1785١ بجر ء١١ع .١5س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 غلبيو «ةنس كمي يذلا رخدملا ىلع الإ بجت ال ةاكزلا [:2:خل
 هيلع تضمو غلبملا اذه كدنع ناك اذإف ءًايرصم ًاهينج نيعبس وحن وهو باصنلا

 .قفوملا هللاو .هينج لك نع (7,5) يأ ءرشعلا عبر يهو ةاكزلا عفداف ةنس

 [ةاكزلا فراصم]

 املع .ةاكزلا لاومأ نم مهريغو راجتلا نم لاومألا عيمجت دنع 778 نس

 لاومألا هذه فرصنو هعمجن يذلا غلبملا عبر براقي ًاغلبم انحنمت ةلودلا نأب
 : يلي امك اهلك

 .نيسردملا بتاور - ١
 .ةرادالاو بالطلل ةيساطرقو بتك ءارش - ؟

 .مامحلاو ةئفدتلل توزام ءارش -

 .بالطلل نوباصلاو ركسلاو ياشلا عم ماعط ءارش - ؛

 . مهلمع ىلع ًابتار نوضاقتي مهنأب ًاملع نيمدختسملاو نيسردملل ياشلا مدقي -

 .ميلعتلل نكسلل راجيإ عفدي 5
 ةاكزلا لام نم بتك ءارش حصي له انل اوحضوت نأ مكلضف نم وجرن

 ةيساطرق لاملا اذه نم يرتشت نأ قحلا ةرادالل لهو .؟ماعلا رخآ يف اهدادرتساو

 مأ لاملا اذه نم نيمدختسملاو نيسردملل ياشلا ميدقت حصي لهو .؟ال مأ اهل

 نأ ًاملع لاملا اذه نم بتاور نيمدختسملاو نيسردملا ءاطعإ حصي لهو .؟ال
 ميلعتلا رادل راجيإ عفد حصي لهو «بتاور مهل يفكت ال ةلودلا نم ةحنملا

 .'"”؟ال مأ ىبجملا ةاكزلا لام نم نكسلاو

 قشمدب - ءابطلا يركش ريسيت هك

 َدَّصلأ اَمَنِإَ© :ةميركلا ا ناكر ٍفراصم ىلاعت هللا هدح [:2* ل

 7 فو نيكو بازل فو ميم َةَلوتلاَو اََلَع يليملاَو كسار كرش
 "”(يوق وق ةرم يذل الو ء ينغل ةاكرلا ىطعت ال» :282 لاق دقو 5١[ .ةبوتلا] دك

 .يوبنلا ثيدحلاو ينآرقلا صنلا قبطف

 .60955 ه7 ص ما84 ربمتس - ه6 بجر 0 عا 27١ س .«مالسإلا ءاولا )01(

 . حيحص وهو )١174( مقر .ةقدصلا نم يطعي سم باب .ةاكزلا باتك ءادواد يبأ شم (( 0
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 [ةاكزلا ةينب ةقدصلا عفد]

 جارخإ ديرأو «ةاكزلا باصن ىلع ديزت ديدح ةراجت ناكد يل [ 05 "لس
 .ةنس (ا/5ه) ىلع تفينو ربكلا ىنغلب دق ىننأب املع .ةراحتلا صضورع نع ةاكزلا

 (نيشرق وأ شرق) دوقنلا نم يعم رسيتي ام يننولأسي نيذلا ءارقفلا يطعأ تنكو
 .لاملا ةاكز نم ىدنع غلابملا هذه ديقأو

 يأر امف .ةاكزلا ءاتيإ يف يفكي ال اذه نإ .اولاق انه ءاهقفلا نكلو

 .'""؟اذه يف مكتليضف
 اخلط نم هللا دبع ىسرللا ىنيبرشلا 5

 تماد ام ةاكز دعي ةاكزلا نم باستحالا ةينب ناسحإلا ءاطعإ نإ |خثجل

 الف ةروثنم ةقدص ىطعت لب ةاكزلا يونت ال تنك اذإ امأو .تدجو دق ةينلا
5 : - 

 [ةاكزلا ءادأ ليجعت]

 .ةيردنكسإ - يوانق بيجن روتكدلا [ 750 نس

 دقو .روهشو مايأ ىلع ةأزجم ًايونس هيلع ةبجاولا هتاكز فرصي لجر دجوي

 زوجي لهف «ةاكزلا هذه ىلع ريثكب ديزي اغلبم فرص هنأ رمألا رخآ يف هسفن دجو
 .©؟مداقلا ماعلا يف هيلع قحتستس يتلا ةاكزلا نم ةدايزلا هذه مصخي نأ

 لبق ءادألاو ءلوحلا نالوح بوجولا طرش نأل زوجي ال [ة:خ
 .هباحصأو ةفينح ىبأ دنع ةينلا هطرش ءادألا نإف كلذ قوفو .ءزوجي ال بوجولا

 ش .ةينلا هذه دجوت ملو
 [تالاحلا ضعب يف دلب ىلإ دلب نم ةاكزلا لقن مكح]

 - نادوس .فراضقلا  هيشوبك ميركلا ضوع نامثع ديسلا [”41س

 : لأسي

 .107 ص م1511 ريمتبس  ها785١ ةيناثلا ىدامج ءك١عا 25١ س ,كمالسإلا ءاول» )١(

 .ل7 1ص ما رياربف  ها3١ا/ بجر ءا١١ع .١١س ,«مالسإلا ءاول» )0
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 يتلا دودحلا نمرثكأ ةديعب تافاسم ىلإ مسمسلا نم ةاكزلا لقن زوجي له

 اذه يف نيدوجوملا نم رثكأ اهل ةجاح يفو نيبرقأل ولو ةاكزلا اهيف بجت
 . '”؟ناكملا

 يذلا دلبلا ريغ ىلإ لقنت ال ةاكزلا نأ ًاعرش هيلع صوصنملا [580جل
 وأ «ةاكزلا قحتسي سم مهيف سيل دلبلا اذه لهأ ناك اذإ الإ يكزملا هيف ناك

 وه نم رخآ دلب يف كانه لاك وأ .ةاكزلا دوقحتسي كلاملل براقأ كانه ناك

 .ةجحاح دشا

 [ريقف بيرقل دلب ىلإ دلب نم ةاكرلا لقن]

 ىلوخلا تيم نم ديع ديمحلا دبع دومحم ديسلا نم ىلاتلا لاؤسلا انءاج

 .""ورسلا شيتفتب ديع وبأ ةبزعب ميقملاو هللا دبع

 ةاكزلا جرخأأ :راتحم انأو ةيلصألا يدلب ريغ يف نايطأ يل [ "5" "نس

 يتدلب يف ىبرقلا يود نم ءارقفلل اهجرخأ مأ «نايطألا اهب يتلا ةدلبلا ءارقفل

 اهب ىتلا ءارقفلل جرحت ةاكزلا نأب .ءاملعلا ضعب نم انعمس دقو «ةيلصألا

 .؟ةيعارزلا ضرألا

 ناك يتلا ةيرقلا نم جرخت ال ةاكزلا نأ ًاعرش هيلع صوصنملا [225-خل

 بجت ال نمم ةاكزلا هيلع تبجو سل ةبارق يوذل تناك اذإ الإ ةاكزلا لام اهيف

 [ةراجتلا ضورع ةاكزل يوكزلا نطوملا]

 :نادوسلا - رونلا وبأ ليلخ نسح ديسلا نم ىلاتلا لاؤسلا انءاج

 لهف .رصمب نآلا وهو ءنادوسلا يف ةراجتو لاومأ هل لجر [ 5: "لس
0 20 

 ." ؟ال مأ رصمب اهتاكز جارخإ هل زوجي

 5١. ص ما سرام_ ه7 ةدعقلا وذ .5ع .ا7٠١س .(مالسإلا ءاول» )0

 5١١. ص ,ما065 ويام - ه6 مرحم 6ع ء9١س .١مالسإلا ءاولاا 2
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 اهبوجو ناكمإل اهئادأ لاكم رصم يف ةاكزلا جارخإ زوجي معن [:خل

 [يوكحزلا اهنطوم نم ةاكزلا امهيف لقنت ناتلاح]

 .''"؟يكزملا اهب ميقملا دلبلا ريغ دلب ىلإ ةاكزلا لقن زوجي له [ 5: "لس
 اييرعلا جيللا) ةميلا سأر - للصم هللا دبع فسوي ه5

 :نيلاح ىدحإ يف يكزملا هيف ميقي يذلا ريغ دلب ىلإ ةاكزلا لقنت [:ة5 خل

 ءارقف هل براقأ هيلإ ةاكزلا لقنت يذلا دلبلا اذهب نوكي نأ امهالوأ

 .محر ةلصو ةقدص مهل اهؤاطعإ نوكيف ةاكزلا نوقحتسي

 .هيف ميقي يذلا دلبلا لهأ سم جوحأ مه سم ىلإ اهلقني نأ ةيناثلاو

 [ىوتملا ةكرت نم ةاكزلا ذخؤت له]

 لبق هيلع ةبترتملا ةاكزلا ءاضق ىفوتملا ةثرو ىلع بجي له | ”30 نس

 ىلع الإ يكزي ال مأ اهنم هتاف ام يضقي نأ ىحلا ىلع لهو ؟ال مأ ةكرتلا ةمسق

 . "”؟ رضاحلا
 ةلكك - ماكرك دمخ دمخ هك

 نأ :دمحأو ىعفاشلا نامامإلا ررق دقف ةكرت ىفوتملل ناك اذإ |تع' جل

 كلام لاقو «ةثرولل قح يأ لبقو ءرخآ نيد يأ لبق هتكرت نم ىدؤت ةاكزلا

 ىدؤت ال * ةقينح وبأ لاقو ءاهئادأب ىصوأ اذإ رادقم يأب ةاكزلا نيد ءادأ بجي

 اذإ اميف كلذو «ةكرتلا ثلث ىلع ديزت ال تناكو ىصوأ اذإ الإ ةكرتلا نم ةاكزلا

 يحلا يدؤي لأ ىفوتملاب ربلا نمف ةكرت كرتي مل اذإو ءتاوكز هيلعو .تام

 .بوجو ريغ نم نكلو ؛هنع

 [دوقنلا نم الدب نيعلا جارخإ]
 عفدي نأ هل حصي لهف ءهتاكز عفدي نأ ديريو لام هدنع لجر [:5 لس

 .7707ص م11 ليربإ - هه41/ مرحم 2ع .١5س .«مالسإلا ءاول» 2غ(

 .7884ص م1571 ويام -  ه81/ رفص 1ع ١25س «ا«مالسإلا ءاول» عه
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 دوقنلا اوذخأ نإ مهنأ ملعي نمل .ًامحل رخآلا ضعبلاو ءاسك هضعبو ًادوقن هضعب

 )6 . . 05 0 ١
 . ؟هريغو نيخدتلا لثم .مهعفنت ال ءايشأ يف اهوفرص

 ةزيللاب جحلا ةيحمج سيئر  يوارعش ىلع 5

 سيلف .ءاهيف فرصتلا ةيرح ذخاللو .هل رسيتي امب اهعفدي اننخل

 ريدقتلا ةيرح هلو .هتحلصمب ىردألا وه لب .ذخأي سم ىلع ةيالو يطعملل

 يطعي هنإف مرحم رمأ يف اهقفني هنأ دكأت اذإ الإ ءلاح لك يف يطعملل باوثلاو

 .مثإلا ديري لاك نإ بايثلا عيبي دقو «مثإ ريغ يف اهقفني نم

 [ةاكزلا نم ىطعي يذلا ريقفلا ةفص]

 : ةنوفدملا ةبارعلا  دومحم نيسح نمحرلا دبع جاحلا نم [ ”32 س

 مرحي له .ةرقبو ةسوماجك ةيشامو طيرارق ةتس ىلإ طاريق نم كلمي لجر

 . "”؟ةاكزلا نم هؤاطعإ

 هتميق هدي تحت ام نأل «ءىعرشلا باصنلل ًاكلام دعي اذه لثم [2*جل

 .يوق '' "ةنم يذل الو ىنغل نوكت ال ةاكزلا ذإ ءًايرصم

 [ءارقفلا براقألل ةاكزلا فرص]

 :لأسي ءارقلا دحأ [ "15 "لس

 ةوخإ :براقأ هلو ةراجت ضورع نم (لام) ماع لك هدنع قحتسي لجر
 يف مهحنمي ناك اذإف .ءارقف براقأو تاوخأ دالوأو ةوخإ دالوأو تاوخأو

 عفدي ام بستحي نأ هل زوجي لهف «ةدعاسملل لاملا نم ًائيش دايعألاو مساوملا

 .'*”؟زوجي ال مأ ةاكزلا هذه نم هيلع قحتسملا نمض نم ةدعاسملا هذه يف

 :نيطرشب ءارقفلا براقألل اهؤاطعإ زوجي ةاكزلا [ثخ جل

 .594ص 2م939١ ويام  ه789١ لوألا عيبر ءالع .77س «.«مالسإلا ءاول» )١(
 .١؟ ص .ما1 ويام ه١ ا/ا/ لاوش ء5عاوا٠"س .«مالسإلا ءاول» (0)

 .ةدشلا ىنعمب يهو ء«ةرم حيحصلا :ةنم (؟)

 .١7١ص م1117 ةينوي ه١ 75 ةجحلا وذ .؟ع ١١ س ,«مالسإلا ءاول» عدل
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 هتادجو هدادجأ يأ هعورف وأ هلوصأ نم اونوكي الأ لوألا طرشلا

 .مهدالوأو هتانبو هدالوأو

 زوجيف «هيلع ةيعرش ةقفنب هبيرقل مكح دق نوكي الأ :يناثلا طرشلاو

 لاخلاو تخألاو خألا تنبو تخألاو خألا نباو تخألاو خألل ةاكزلا ءاطعإ

 الف ءوه هيلع ةيعرش ةقفنب مهل مكح دق ناك اذإ الإ ...ةمعلاو ةلاخلاو معلاو

 .ةاكزلا نع اهب موكحملا ةيعرشلا ةقفنلل عفدي ام ينغي

 [ءاينغألا براقألل ةاكزلا عفد زوجي ال]

  ةيقارعلا ةيروهمجلا - يحتف دومحم مساج .ع ديسلا 736 نس .

0 

 : لاسي

 ةيرقلا يف دوجومو .ءاينغأ اوناك اذإ ىبرقلا يوذل ةاكزلا عفد زوجي له
 .؟ءارقفلاو ماتيآلاو لمارألا نم اهجاتحي نم

 .''؟ريقفلا وأ ينغلا اهيف قحلا نوكي نمل ©)١( سءلا ع ا

 .«يوق ةرم يذل الو ينغل ةاكزلا ىطعت ال» |سجل

 ءاطعإ حصي ال امك ؛مهل ءاطعإلا يزجي الو «ءاينغألا ةاكزلا قحتسي الف
 نيجاتحملل اهيطعي نأ بجي كلذ ىلعو بوسك لمعلا ىلع رداق لماعل ةاكزلا
 .نيكاسملاو لمارألاو ىماتيلا ءارقف نم

 [ريقفلا نبالل ةاكزلا عفد]

 وأ رطفلا ةاكز هدحو شيعي ىذلا ريقفلا هنبا ىطعي نأ بأل له[ 5٠١ "لس

 . '"”؟ىرخأ ةاكز ىأ
 ةيلهقد يدركلا - يددنسلا نسحلا وبأ ه5

 زوجت ال اهنأل ؛ةاكز ريقفلا هدلو يطعي نأ بألل زوجي ال ١ د

 .عورفلا وأ لوصألل

 )١( ,ما4 سرام ه١ ناضمر ءا١ع .١1؟س «كمالسإلا ءاول» ص١/7.

 .715ص (2م19517 سرام  ه785١ ةجحلا وذ «5ع .١5س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 [ةجوزتملا تنبلل ةاكزلا عفد]

 .''؟مدعم ريقفب ةجوزتملا تنبلل ةاكزلا جارخإ زئاجلا نم له [ 4:١ "لس
 اهنب راجح دمخ ىلع ه5

 . عورفلاو لوصألل ةاكزلا ءاطعإ زوجي ال [:0خل

 [تخألل ةاكزلا عفد]

 . "'ةرهاقلا  ىمهدألا نمحرلا دبع ديسلا نم ةلئسألا هذه

 . ؟ هنكسأ يننكلو هفصن كلمأ تيب يف ةاكزلا بجت لهو أ[ 60” "لس

 دالوأ تاذ لاحلا ةقيقر تخأ ىلو ؛«ةاكزلا هيف بجت تناك اذإ - ب

 يل قحي لهف ,ءيبيصن نع ةرجأ اهنم ىضاقتأ الو هنم امسق نكست نيريثك

 .؟امومع ىلع ةقحتسملا ةاكزلا نم ةرجألا هذه لباقم باستحا

 ىلع مدعم بيرقل اهيدؤأ مث ةقحتسملا ةاكزلا ةميق باسح روحي له حج

 داعو رهش نم لقأ ىف اهقفنأل ةدحاو ةرم ةميقلا ذخأ ول هنأل) ًايرهش ةنسلا رادم
 .؟(هئادحتساو هسؤب ىلإ

 ىضتقم ىلع (ةلغلا) ىفاص ىف ةاكزلا بجت ؛هلغتست بنك اذإ | ع0 جل

 .ةريقفلا كتخأل ةاكزلا ىطعت نأ زوجيو .هانطبنتسا ام

 .عورفلا وأ لوصألا نم سيل ماد ام ريقف بيرقل ةاكزلا ءاطعإ زوجيو

 [ءارقفلا معلا دالوأ ىلإ ةاكزلا فرص)

 .ةيردنكسالا م.ع.ع ديسلا نم ءاج

 لاملا ةاكز مهيطعأ نأ روحي له .ءارقف ىماتي مع دالوأ يل 0“ نسب

 هل مهيديأ ىلإ لصي يذلا لاملا نألو ءايارع هبش نوشيعي مهنأل اهنوسبلي ةوسك

 ."”؟طارفإب لكألا ىف الإ هنوقفني

 .ةااص .ما065 ةينوي ه6 لوألا عيبر ءالع ء16س .«مالسإلا ءاول» (2١

 5195 - "اص .ما151 ليربإ ه5 ةجحلا وذ .4ع .١١س .«مالسإلا ءاولا» مه

 5١. ١ص م15 ليربإ ه١ ةذعقملا وذ عا ١اس ءمالسإلا ءاول ةوفإ

” 6 1/ 



 :ريقفلا ةحلصم يف وه اميف فرصتو «ةزئاج ةاكزلا نإ .لوقن [:جل
 .ملعأ هللاو

 [ريقفلا ةمعلا نبا ىلإ ةاكزلا عفد]

 ًائيش كلمي ال يذلا ريقفلا ةمعلا نبال ةاكزلا ءاطعإ زوجي له [ ؛:؛ لس
 2126. . 8 . . 5 ع

 .*'؟ةريرضلا هتدلاوو هتيرذو وه هيفكي ليلق رجأ ىوس
 ةيعارزلا ةيدادعإلا رازم ينب ةسردمب لماع  دمحخ دمأ يمزع هك

 ام وهو ءًاباصن كلمي ال ماد ام ريقفلا ةمعلا بال ةاكزلا زوجت امج
 ةاكز لوكت اهنأل .هريغ نم ىلوأ نوكي هنإ لب ءايرصم اهينج نيعبس وحن يواسي

 .محر ةلصو

 [تخألل ةاكزلا عفد]

 : ملسم لأسيو [ ؛:* لس
 . "”؟ةقفنلا نمض ةاكزلا اهؤاطعإ زوجي لهف .هتخأ ىلع قفني لجر

 دإو «ةاكزلا نع ةقفنلا ينغت ال يئاضق مكحب قافنإلا ناك نإ +00 م
 هيلع صوصنملا نمو «ةاكزلا لحم ةقفنلا لحت نأ زاج يئاضق مكحب نكي مل

 الو لوصألا نم اوسيل اوماد ام ءمهريغ نم ىلوأ ىبرقلا يوذ ءاطعإ نأ

 .ةاكزلا نع ىنغت الو امئاد ةيجاو مهل ةقفنلاف عورفلاو لوصألا امأ .عورفلا

 [جوزلل ةاكزلا عفد]

 وأ اهلوصأل وأ اهجوزل اهلام ةاكز يطعت نأ ةأرملل زوجي له [ 5: "لس
 ."9؟ءارقفلا هعورفل ةاكزلا ىطعي نأ لجرلل لهو ؟ءارقف اوناك اذإ اهعورف

 .اهسفن تطعأ اهنأ كلذ ىدؤم دآل زوجي ال أكنت جل

 .غ 13ص م1551 ةينوي - ه816/١1١ص ىناثلا عيبر ءالع .١5س .مالسإلا ءاول 23(

 .7” 8١ص ما سطسغأ مهو مرحم 6ع 3 ١؟س ,«مالسإلا ءاول» 230

 .ل١6 ص م1117 ربمفون - ه11/ نابعش 5ع «١25س ,«مالسإلا ءاول» رف

1 



 [هميلعتل اهيخأل اهلام ةاكز ةأرملا عفد]

 .''”؟دهعملاب هميلعتل لام ةاكز اهيخأل تخأ عفدت نأ زوجي له ( 0“ "لس

 ةيلهقد - رمغ تيم يطبتلا ديسلا ينفلا دبع ه5
 . ملعتيل اهيخأل ةاكزلا تخألا يطعت نأ زوجي معن اع“

 [؟ةالصلا كراتل ةاكزلا عفد زوجي له]

 : تنفلا  رمع ةأشنم نم «ةميشه نيسح جرف ديسلا لأسيو

 (؟)«. ءااعا هذ 0-7 | ءمأ

 دورثكألاو ءىصاعلا ريقفلل ةاكزلا ءاطعإ ىف ءاملعلا فلتخا أ جل
 هنألو ءيصاعلاو يقتلا معت ثيدحلاو نآرقلا صوصن نآل .هل ىطعت اهنأ ىلع

 ىطعي دأب ركب ابأ رمأ ميركلا لارقلا نآلو .ةتعاط ىلإ ًايدؤم كلذ لوكي دق

 ُ : هالي هللا لوقي ذإ .كفالا ثيدح يف ضاخ هنأ عم ديطعي اك ام هبيرق

 ( ٍليِبَس ىف َنِرِحِهمْلَم َنكسْلاَم ََرتْلا يلؤأ اوبْؤُي نأ ِةَعَساَو ركَنِم ٍلْضَفْلأ | أولو ِلتَأي
 ملول دس حس رن حاس 2

 لام تيب نم ريقفلا ئمذلا ةجاح ذس بجي هنألو .[؟؟ :رونل ا ]و ًاوفعملو

 ْ .ملسملا كلذب ىلوأف «جارخلا

 [نيدملل ةاكزلا عفد]

 : ةربطعب «ٍتفتسم» نم .يتآلا لاؤسلا انءاجو

 هنم قفني .ًاهينج نيسمخلا ىلع ديزي يرهشلا هبترم فظوم» [ ؛:* لس
 هلايعو هتجوزو هسفن ىلع قفنيو .نيريقف نيجوزتم ًاتخأو ًاخأ نيعيو .هيدلاو ىلع
 ءانب ببسب نويد يف طروت . سرادملا تافورصم مهل ددسيو ءرصقلا ةينامثلا

 نمث ّطغي مل كلذ عمو .«نيدلا ديدستل لزنملا اذه عيب ىلإ رطضا دقو .لزنم

 هل ىطعُي نأ زوجي له .ءافولاب هنوبلاطيو نونئادلا هلجعتسيو .هلك نيدلا لزنملا
 ."؟نيدلا ءاضق ىلع هنيعي ام ةاكزلا نم

 2 0 ١ م١

 ا ل رو ص .ما605 ويام_ ه5 مرحم .2ع٠ .9١س .(مالسإلا ءاول» 23

 .الا/ص .م19477 رياربف  ه١18 ناضمر .1غ .5١س .؛مالسإلا ءاول» (؟)

 .الالةرص ما ربمسيد ه5 لابعش 00 .اارس .امالسإلا ءاول» 6
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 يذل الو «ينغل ىطعت ال ةاكزلاو «ينغ هنأل .ةاكزلا هل ىطعت ال + هج
 ددست نأ ةلودلا ىلع ناكل .«قبطت ةيمالسإلا ماكحألا تناك ولو ..'''يوق َةَّرِم

 يفو ءركنم ىف ال يفورعم ىف ناك هنيد لأ تبث اذإ ءةاكزلا فراصم نم هنويد

 1١[. :ةبوتلا] *َنيِمِرَصْلاَو 8 ةاكزلا فراصم ىف ىلاعت هلوقل .فارسإ ريغ سم ةجاح

 [نئادلا ةةاكز نم كلذ باستحاو ةاكزلا نم نيدملا ءاربإ]

 نم نيدلا اذه بستحي نأ هل لهف ريقف رخآ ىلع نيد هل لجر [ 4٠١ لس
 ."”؟ عطتسي مل وأ هنم هذخأ عاطتسا اذإ .هلام ةاكز

 :ًاينغ ناك .ءادألا ىلع ًارداق ريدملا ناك اذإ هنأل .بستحي الأ دل

 اتلك يف ةاكزلا ءادأ بجيو .ةرسيم ىلإ ةرظنو ءًاريقف لاك ًارداق سكي مل اذإو

 ريتلاحلا

 [رطفلا ةقدص نم كلذ باستحاو نيدلا نم زجاعلا نيدملا ءاربإ]

 بحاصل لهف هدادس نم نكمتي ملو ًاغلبم ضرتقا ريقف لجر [ 4١١ 'لس

 ."”؟هل هكرتيو رطفلا ةاكز نم غلبملا اذه بستحي نأ نيدلا

 يف ءارقفلا ماعطإ دوصقملا سأل ءرطفلا ةاكز يدؤي دأ ىلوألا اكل

 مويلا اذه

 [ةاكزلا نم كلذ باستحاو نيدلا نم زجاعلا نيدملا ءاربإ]

 مغر عفدلا نع زجع قاقحتسالا دنعو ةعاضب لجر ينم نادتسا | ؛١ "لس

 مصخ ىل زوحي لهف .ءافولا نع زجاع هنأ ىلع لدي هرهظمو .ةديدعلا تابلاطملا

 .'*”؟ كلذ نوكي فيكو ؟لاملا ةاكز نم ةعاضبلا هذه نمث
 نانبل - توريب - يشيبارطلا يكز نسح جاخحلا هم

 هب بلاطمو لاح هنيد نأل .هنيد ددسي ام ةاكزلا سم ىطعيف ًامراغ دعُي ىتفتسملا نأ ىرأ )١(

 ./ل ص ,م11 سرام _- م1310 ناضمر عا .١ةس ."مالسإلا ءاول» عرف

 ١5١. 06ص م1537 سرام ه5 ةدقعلا وذ ء7ع .١0١1س ."مالسإلا ءاول» قرف

 7081١. !/١95ص ,ما65 ربمفوت  ها١؟86/١ نابعش 5ع 9١2س ءامالسإلا ءاول» 2
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 لبق دوكت يتلا دويدلا مصخت الو ريقفلا ءاطعإب دوكت ةاكزلا ض ١ جل
 18٠[. ةرقبلا] *َوَرَسْيَم لِ ٌهَرِظَنَم © اهيف رمألا امنإ ءةاكزلا رم ريغلا

 |ةاكزلا نم كلذ باستحاو نيدلا نم ئوتملا ةحماسم]

 نع هدلو رجعو «لاملا نم غلبم هتمذ يفو يل قيدص يفوت | ؛١1 نسب

 ةدع ىلع لاملا ةاكز نم نيدلا غلبم كالهتسا نكمي لهف .دادسلا

 . '7؟تاونس

 ةديدكلا رصم .عأ عم

 اوراصو .ًاقلطم ًازجع ريدلا دادس رع نيزجاع اوناك اذإ ['* حا
00 

 ةرسع ود جراك َنِإَو# لوقي ىلاعت هللأ نآل ٠ .مهيلع ز روجت ةقدصلاف ءءارقف
2 

 هت زوح 5 00 2000

 .[ 58٠ :ةرقبلا] + ردا ريح أوف َدَصَت نأَو َقَرَسْعُم ّك هرظنف

 قحتست امنيحو .«تادنس بحجومب سانلا ضعب دنع نويد يل ['5 سس

 ؟هسالفال هتاضاقمب موقأ لهف .ةديدش رسع ةلاح يف رجاتلا نوكي تادنسلا هذه
 22«( 9 0 0 ع

 الازغلا قوس  توريب يشيبارطلا نسح جاحلا رع

 ىلإ ةرظنف «ةرسع ةلاح يف كنم نادتسا يذلا رجاتلا ناك اذإ (ء' َج

 ود حراك را 1 ىلاعت لاق امك .قدصتلاف ا يسايلا لاك 0 ءةرسيم

 18٠[. ةرقبلا]

 ءاهقفلا رمف .ةاكزلا رس بسحي هنوكو .هنيدب نيدملا ىلع قدصتلا امأو

 ال يتلا ةليحلا لمعتست نأ سم عنام الو .ةضورفملا ةاكزلا ص كلذ ربتعي مل نم

 رم هددسي وهو «ةاكزلا نم ةقدص غلبملا هيطعت دأب ةعيرشلل مده اهيف نوكي

 هيف لب .ةاكزلل مده كلذ يف سيلو ءرئارسلاب ملعأ هللاو هيلع يذلا ريدلا

 .اهل ءادأو ةنواعم

 )١( ص .ما5 ةيلوي د ه5 يناثلا عيبر ء4ع .١5س .(مالسإلا ءاول» 353.

 س .'مالسإلا ءاول» ةفز  .5١ةلككص .مهاة11/ رياربف ه5 ةدعقلا وذ كاع ١.

 م.



 [نييرئازجلا نيدهاجملل ةاكزلا عفد]

 لأسي موكلا نيبش .ن.م ديسلا [ ؛0٠ لس
 عربتلا لضفألا نم له .لام ةاكز ناسناإلا ىدل ناك اذإ امع ٍيتدافإ وجرأ

 . 0؟ءارقفلا ةقطنملا لهأ ىلع اهفرص وأ .ًالثم نييرئازجلل اهب

 «نيكاسملل هلثمو «ءارقفلل ًامهس اهيف لعجو تاقدصلا مسق هللا نإ [ كج
 اهعزوي نأ ديري تاقدص هدنع نمب ىلوألاف هللا ليبس يف نيدهاجملل ًامهسو

 بجيو «ةازغلل ثلثلا ' ًاثالثأ اهلعجي نأ «نيكاسملاو ءارقفلاو ةازغلا ريب فورعملاب

 نمو رداق لك نم ىرخأ تاعربت دجوت نأ بجيو .رئازجلا لهأ ىلإ نآلا لسري نأ

 [1480 :ةرقبلا] وَكَذَا َلِإ ميدي وقلت الو هلأ لس يف ْاوُقِفَْو 8 ىلاعت هلوقل «ينغ لك
 ءءاسكلاو ءاودلاو ماعطلا نم رئازجلا ةجاح اودسي نأ نيملسملا ءاينغأ لك ىلع قحف

 نأ ةيمالسإ ةلود لك ىلع قحو «مهعم بهذيو حالسلا لمحي نأ رداق لك ىلع قحو

 نيرجافلا نم مهقالخأو مهنيدو مهسفنأ اومحيل ةحلسألا لاسرإب مهنواعت

 [دجاسملا ءانب يف ةاكزلا فرص]

 :نيدلا حالص هللا دبع سدنهملا ديسلا نم [ 517 لس
 ةماقإك ,ةيريخلا تاعورشملل هلام ةاكز يدؤي نميف مكحلا وه ام)

 لاح ام اذإ .نيكاسملاو ءارقفلل اهئادأ نم دب ال وأ ,لالح هؤادأ له .دجاسملا
 ."”(؟لوحلا هلام ىلع

 ىلاعت هلوق يف ينارقلا صنلا اهركذ ةينامث ةاكزلا فراصم [42خل

 اقرأ فو َمُهيوُ 5 َوَقَلَوُمْلو اََيَلَع َنِِمَِمْلاَو ِنكَسَمْلاَو ِرَمْمْلِل ٌتَقَدَّصلا اَمَنِإ#

 نم سيلو 3 :ةبوتلا] هنأ حري ةَصِرَف ليسا ِنبأو ِهّلأ لبس ِفَو َنِمِرَكْلاَ
 .ىرخألا ةيمالسإلا دراوملا نم ةلودلا اهينبت ىهف ءدجاسملا ءانب فراصملا هذه

 اهتماقإ ىلع سانلا نواعت ءاهئانب نع ةلودلا يف رمألا يلوأ ممه ترصاقت اذإو

 مرتحت نأ ةلودلا ىلعو ءاهنودصري فاقوأب وأ ءاهنوعمجي تاعربتب «مهلاومأب
 .كلذ يف نيفقاولا ةدارإ

 .577ص م957١ سطسغأ  ها1١الا/ مرحم .5ع .١١س .«مالسإلا ءاول» )١(
 ١5١ - ١:5 ص ماو رياربف -ه787١” لاوش اع اوا7س .امالسإلا ءاول» (0)

 م



 [دحاسملا ءانب ُق ةاكزلا فرص)]

 ريتركس ميادلا دبع دمحم حاتفلا دبع ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 .ةيدادعالا سورمع ةسردم

 سورمع اندلبب ةنسلا راصنأ ةعامج نيبو ىنيب فالخ ثدح [ ؛77 "لس

 يف اهيلع ةباجالاب لضفتلا وجرأ :ةينآلا لئاسملا ىلع ةيفونم ءادهشلا زكرم
 ليزج مكلو ءاننيد رمأ نم ةريصب ىلع نوكن ىتح ةلجملاب ىواتفلا باب
 . '”ركشلا

 ءانب ةمذ ىلع رطفلا ديع يف رطفلا ةاكزو مهلاومأ ةاكز نوعمجي مهو
 .؟كلذ يف نيدلا مكح امف .اهيقحتسم اهنم نومرحيو مهب صاخ دجسم

 امَنِإ # :ىلاعت هلوق يف دآرقلا يف اهيلع صوصنم ةاكزلا فراصم ائ” جل

 كلذك داك اذإو ٠١٠[ ةبوتلا] هلأ حري ًةَصرَف ُلَِسلَأ ِننَأَو هللا ليس ِفَو

 يذلا ةيعفاشلا نم ىشاشلا لافقلا يأرب ذخأن نأ الإ دجاسملا ءانب اهنم سيلف

 .مالسإلا قفارم يف فرصي ام لك «هللا ليبس يف» ةملك ىنعم يف لخدأ

 ام نيكاسملاو ءارقفلل فرصي نأ بجي يأرلا اذه ىلع ىتحو

 ةلودلا تماد ام زئاج ةاكزلا عمجت تاعامجلا ضعب نوكو «هيلإ لدوجاتحي

 اهعمجت ال

 [سرادملاو دجاسملا ءانب يف ةاكزلا فرص]

 وأ ةسردم وأ دحسم ءانب يف اهفرصو ةاكزلا عمج زوجي له [ 15 "لس

 .'"'”؟قرطلا ءاشنإك ًاعم ريقفلاو ينغلا ىلع هتدئاف دوعت امم كلذ ريغ

 باقرلا يفو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل ةاكزلا ١ كله ح

 .مالسإلا ىلإ ةوعدلاو ليبسلا نباو هللا ليبس ىفو نيمراغلاو

 ال ةةرص ةماعلا ربمسيد -  ه١ لابعش .١؟ع .١ا١س .«مالسإلا ءاول» 2030

 .9١الص ,ما65 سرام ه4 ةلعقملا وذ ءكع .6١١س ءامالسإلا ءاولا عض
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 [اهحالصإو دجاسملا ءانب يف ةاكزلا فرص]

 رهزألاب بلاطو نانويلا ىلاهأ نم دومحم هللا دبع ظفاح بلاطلا نم انءاج

 : ىلاتلا لاؤوسلا فيرشلا

 وأ دجاسملا ءانبل ةضورفملا ةاكزلا ءاطعإ حصي له [ 415 "لس

 ةمئألا نيب فالخ دجوي لهو «ةفينح يبأ بهذم يف مكحلا امو ؟اهحالصإ

 .'7؟كلذ ىف

 ٌتَقَدَصل 0 :ىلاعت هلوق يف ةاكزلا فراصم 8 هللا ركذ [ك25خل
 لص فَ َدييِرصلاَو الا ينو ميو لل ع َيامصلاَو ٍنكسملاَو كَل
 وم هر

 ٠ :ةبوتلا] # َلَِسلَأ ن نباو ىللأ

 ةباحصلا نآل «(هللا ليبس) ىف لخدت الو .دجاسملا ءانب اهيف سيلو

 .ريقفلا قح نم رطشت الو .ةفاكلا ىلع قحو هرمألا ءايلوأ

 [دحاسملا ءانب ِق رطفلاو لاملا ةاكز فرص)]

 لهو .هحالصإ وأ دحسم ءانبل لاملا ةاكز جارخإ زوجي له [' . "لس

 . "”؟اهرادقم امو ريقفلا ىلع ًاضيأ رطفلا ةاكز زوجت

 هبابمأ زكرم سيرتأ - يودب دمأ رصن هك
 مسرم سا و >

 َِرَمْفْلِل ٌتَقَدَصل نإ :ىلاعت هلوق يف ةنيبم ةاكزلا فراصم ا:

 هلا لص فو َنيِمِرْلاَو ارا ٍفَو ميوله ََقلومْلَو اَملَع َنايدَْلاَو نكمل
 اذإ الإ اهنم دحاو يف لخدي ال ا ءانبو ةينامث يهف .4 لسا ِنْبَو
 الو ءاهلك ةيمالسإلا قفارملا لمشي امب «هللا ليبس يفو» ةملك ترسف
 لافقلا نع يزارلا نيدلا رخف هاور يأر اذهو ءاهنم دجاسملا نأ كش

 . يشاشلا

 )١( رياربف -ه80/١١ ةدعقلا وذ «"ع .١5س ء«مالسإلا ءاول» ١951م,« ص١1597.

 ) )6م1977 ربوتكأ  ه85١ بجر .١1ع .١7س ءامالسإلا ءاول» ص7١8
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 [دجاسملا ميمرت يف ةاكزلا فرص]

 :لأسي - ةطحملا صمح وبأ - نيهاش دمحم يزاغ ديسلا 57١ لنسب

 ىلع اهفرصيل لاملا ةاكز ءاينغألا نم ذخأي دجسملا اذه مامإو دجسم

 .نيجاتحملاو دلبلا ءارقف اهنم مرحيو .دجسملا ميمرت

 .'""همدع نم اذه ةيعرش نع انوتفأ

 .دجاسملا ميمرت اهفراصم نم سيلو ءفراصم اهل ةاكزلا [ 0

 [دجسملا مداخل ةاكزلا فرص]

 :لأسي - ةيفونم روجابلاب كرتشملا .رماع دمحم يمهف ديسلا | 47 "لس

 يذلا ئرقملاو دجسملا مداخ اوطعي نأ فيرلا لهأ نم سانلا داتعا -أ

 مهعرز ةاكز نم مهروجأ مهءاطع اوداتعا  ايموي مهتويب يف نآرقلا مهل أرقي
 .؟كلذ حصي لهف

 لكاش امو ةطاطبلاو قئادحلاو نطقلا ةعارز ىف ةاكزلا بجت له - ب
 1 ؟70كلذ

 قدصتلا زوجي هنإف ةاكزلا باصن نوكلمي ال اوناك اذإ | 7 ُج

 ًايبهذ ًاهينج (١؟) هتميق ام وهو ةاكزلا باصن دوكلمي اوناك نإو .مهيلع

 ةقدصلا ىطعت ال» .لاق هيَ يبنلا نأل ؛مهيلع زوجت ال ةقدصلا نإف
 ("”(ىنغل

 تالوصحملا هذه ةاكز ذخؤتف ضرألا هتتبنأ ام لك نم ةاكزلا ذخؤت - ب

 الإ نكمي هل امو «هوحنو بوبحلاك هتاذب ىطعي هتاذب هؤواطعإ نكمي امو ءاهلك

 ةفينح ىبأ بهذم ىلع هتاكز ةميق ىطعت نطقلاك ةميقب

  1١١.ما4 ليربإ هه لاوش .5عا. ١س .«مالسإلا ءاول» ص؟١؟١.

 ) )60ربمسيد  ه12/4١ ةيناثلا ىدامج عا ءا7١س ءامالسإلا ءاول» 1929.٠ ص 145.

 )6( مقر .ةقدصلا نم ىطعي نسم باب «ةاكزلا باتك ««دواد يبأ ىنس» )١574( وهو

 ا

 قول



 [رطفلا ةاكز مكح]

 :لأست - رصمب ةيويالملا ةيعمجلا [ 4” لس
 ةاكز عفد ىلع نيملسملا ةينيدلا نوؤشلا ةرادإ تربجأ اذإ ام مكح ام

 نم ىلإ هسفنب اهعفديل اهيلإ اهعفد نع عنتما نم مكح ام مث ءاهيلإ رطفلا
 ةرادإ ةرشع ىدحالا ويالملا تايالو نم ةيالو لك ةموكحل نأب ًاملع ءاهقحتسي

 موقت امك اهنوؤش ميظنتو ةيمالسإلا ميلاعتلا رشنب موقت يتلا يه ةصاخ ةينيد
 .؟ةينيدلا مهتاعزانم يف لصفلاو نيملسملل ةيصخشلا لاوحألا ماكحأ ذيفنتب ًاضيأ

 ةرورضو ةيداصتقالا مهتلاح نسحتتل اهيقحتسم ىلع ةاكزلا عيزوت ةيمهأل ًارظنو

 ...نيقحتسملا ىلع اهعيزوتل ةاكزلا عمج ةمهمب ةرادالا هذه تماق اهميظنت.

 محل ميرحت ةمكح نع نورسفتسي ندنلب ءالمزلا ضعب نم درو امك
 .''”كنبلا يف اهعدون يتلا لاومألا ةدئافب عافتنالا مكحو ريزنخلا

 ةمئألا ضعب دنع ةنس رطفلا ةاكز دإف لاؤسلا ع ةباجإلا امأ [55-خل

 نوكي اهبوجوب لوقي نم دنع اهئاطعإ ىلع رابجإلا نإو «.يرخا دنع ةبجاوو
 يف نسحتسم رمأ ناسحإلا ميظنتو «ءناسحإلل ًاميظنت دوكي كلذ دأل ءًازئاج

 ءاهبوجوب نولوقي نيذلا ةمئألا دنع ًامثآ نوكي اهعفد نع عنتمي نمو «هتاذ

 ءرملا ىلع» :لوقي ِةْيَي يبنلاو رمألا يلول ًانايصع هيف نأل همثإ فعاضتيو
 انه رمألاو ''”«ةعاط الو عمس الف ةيصعمب رمأ اذإ الإ ةعاطلاو عمسلا ملسملا

 . ةيصعملل سيل

 هنع لاق دقل :تنعتملا اذهل لوقنف ريزنخلا محل ميرحتل ةبسنلاب امأو

 يرامي نأ حصي الف .ًانايب نآرقلا ركذب ىفكو «ةروذاق يأ سجر هنإ دآرقلا

 ةيوامسلا تانايدلا يف مّرحم ريزنخلا نأ لئاسلا كلذ ملعيلو «كلذ يف نمؤم

 .مهنيد ماكحأ نع اوجرخ دقف هوحابتسا دق دوهيلا وأ ىراصنلا ناك اذإف ءاهلك

 هب عافتنالا زوجي ال ثيبخلا لاملاو «ثيبخ لامف كونبلا دئاوف امأو

 .598ص ,م1959 سطسغأ  ه174١ رفص .5ع .7١س ."«مالسإلا ءاول» )١(

 وهو 2( مقر .ةيصعس ىف ةعاط ال باب .داهجلا باتك ءاهجام نبأ نثسال 00

 ٠ ميحص

 نك



 هنإف كونبلا دئاوف يف نأشلاك هباحصأ فرعت مل نإف .هباحصأ ىلإ دري ركلو

 00 هب ىقدصتي

 [ريقفلا ىلع رطفلا ةقدص بوجوأ

 .هترسأل ةبسنلاب ةاكزلا جارخإ هزجعي ثيحب ريك ةرسأ لوعي ًاريغص ًافظوم ناك

 ضرف ةاكزلا» :هانعم ام لوقي ثيدح كانهو .“" ”هقهرتو ةيلاملا هتلاحب رضتسو

 د
 «ةرمت قشب ولو

 فيوس ينب شوب - ضوحم دما دوصقلا دبع اك

 وهو .ةاكزلا باصن هدنع نوكي نأ ءاهقفلا دنع ةاكزلا طرش [25 خل

 .ضئاف هدنع نوكي نأ دب ال عامجإلابو .شيرثكألا دنع رطفلا ةقدص يف طرش

 هصنق ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع رثأ هنأ ىلع هتركذ ام امأو

 ةقدصلا هعوضوم لب .رطفلا ةقدص هعوضوم سيلو '*”"ةرمت قشب ولو قدصتا
 نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هيف نيبي ليلقلا قدصتلا كلذو «ةروثنملا

 ىلإ 25 يبنلا هيف ريشيو .اهتينب كلو .ءاهترثكب تسيل ةقدصلا لوبق يف ةربعلا
 دوعتيو .ءاطعلا دوعتيل اليلق ولو عيطتسي امب قدصتي نأ سؤملا ىلع هنأ
 ام دبعلا نوع ىف هللاو ءاجايتحا رثكأ نوكي يذلاو هنم فعضألا هيخأل ةنواعملا

 1 .هيخأ نوع يف دبعلا ماد

 [؟اهرهص دنع ةميقملا تنبلا نع رطفلا ةاكز جرخي نم]

 مأ انأ .ىرهص دنع ًامئاد ةميقملا ىتنب نع رطفلا ةاكز عفدي نم أ 6٠6 "لس

2 

 ةيبرغ روطق زكرم موكلا نيبْسش - يواطنطلا حوتذ ريم

 نيكاسملاو ءارقفلل هئاطعإب هنم صلختي لاقي نأ ىلوألا )١(

 .255- 52575ص م55 ةيلويد- ه5 يناثلا عيبر 048ع ٠ .ء”١5س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 50٠055 مقر .مالكلا بيط باب «بدألا باتك كي ءراخبلا حيحصالا (5)*)

 ١١50. ص م51 رياني ه5 لاوش ءكعا كاس .امالسإلا ءاول» مهر
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 اهيلع لَو تنأ كنأل كتنبا ةاكز عفدت نأ تنأ كيلع بجاو [2 خل

 [؟دوقفملا لفطلا نع رطفلا ةاكز عفدت له]

 نوثحبي نيذلا هلهأ نع باغ لفط ىلع ةاكزلا بجت له [455 نس
 . '37؟ هنع

 ةالم موك ةنايص زكرم  رصن الس كرابم ه5

 ىلعو ؛هل ةبسنلاب بجي اميف ءايحألا مكح ذخأي دوقفملا لفطلا[ 53ج ٠
 هنع ةاكز هرمأ ىلوتيو هتقفن هيلع بجت نم ىلع بجي كلذ

 [براقألل رطفلا ةاكز عفد مكح]

 اهنكلو .,ةجوزتم تخأ هلو .ةريقفو ةديحو مع ةنبا هل لجر [ 5”“ لس

 .؟''”رطفلا ةاكز حصت نملف ًاضيأ ةريقف

 يدلبع يلع ك
 اهنأل ؛ةريقفلا ةديحولا معلا ةنبا رطفلا ةاكزب ىلوألا نأ كش + هتف

 اهجوز وهو اهنيعي نم اهعم ةريقف تناك نإو تخألاو .ةجاح دشأ

 [براقألل رطفلا ةقدص لقن]

 لهف ءاهب انأ يتلا ةهجلاب ودبلا لئابق نيبو ينيب ةطلاخم ةمث [ ؛* لس
 ؟'”"اهنوقحتسي مهو يتدلبب يبراقأل اهب ثعبأ مأ رطفلا ةاكز مهل عفدأ ةمضا ل 3 7 - هاك 5 00 ا ت6

 مهف رخآ دلب يف براقألا ناك اذإ الإ تاقدصلا لقن زوجي ال | جس

 .محر ةلصو ةقدص مهل ةقدصلا نآل ىلوأ

 .3"؟ ص ءماك/ ليربإ ه1 مرحم ,6ع .”١5س ,«مالسإلا ءاول» )١(

 .ال٠« ص ,ما64 ريمسيد ه8 لاوش ءكعا 27 8س .«مالسإلا ءاول» 20

 .5 ١1ص م1951 سرام  ه851١١ ةجحلا وذ ء؛عا١35س .امالسإلا ءاول» (7)
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 [ةينالعلاو رسلا ةفدص نم لك لضف]

 امهيف ءاج دقو ةينالعلا وأ رسلا ةقدص لضفأ نيتقدصلا يأ ( 455 لس

 .؟'7ثيداحألاو تايآلا

 يلاعلا دسلاب  سضحرلا دبع ىلع دمخ هك

 حرجي وأ ءايرلا ىشخي لاك اذإ رسلا .سحيو .رضف ّلك يف [58*خ

 ةودقلا دارأو «كلذ نم ءيش سكي مل اذإ رهجلا نم عئام الو هيلع قدصتملا

 [ةحاحلا دنع ةيئانثتسالا بئارضلا بوجو]

 .نيشردبلا زكرم  ناوجر وبأ  ناميلس دومحم نم لاؤسلا اذه ءاج

 .هلام نم ريقفلا ةدعاسمو ةقدصلا نع عنتمي نميف مكلوق ام [ 5: سس 0

 .'"”ىفكو ةاكزلا تيدأ :الئاق

 ,ةراجتلا لاومأو دوقنلا يف رشعلا عبر يه ةبجاولا ةاكزلا [5*: ُح

 تيقس اذإ رشعلاو «ةلآب تيقس اذإ ةيعارزلا ىضارألا هجتنت اميف رشعلا فصنو

 .ةلماك اهئادأ ضرف ىلعو ؟ةلماك ةاكزلا ىدأ هنأ نم قثاو وه لهف .ةلآ ريغب

 .ًاعئاج ىري سمك ؛.هيلإ ةجاحلا دوجو نيح قدصتلا بوجو عنمي ال كلذف

 جارخإ نم ةيعارزلا نايطألا ىلع ةيموكحلا بئارضلا عفد يفعي له [ 50١ لس
 .؟ "”تويبلا ةلغو تاورضخلاو لوقلا كلذكو ءال وأ ةاكز نطقلا يف لهو ؟ةاكزلا

 نيرمغ ةيحان خيش - يقفلا دومخ ديس اك

 ينغت ال ضرألا بئارضو ؛ةاكز ضرألا تجرخأ ام لك يف [؛*١ 5

 .عرزلا ةاكزو جارخلا نيب عمجلا لوزيجي نيذلا ءاهقفلا صضعب دنع ةاكزلا نع

 .ةاكرلاو جارخلا سب عمجلا زيجي ال سهضعبو

 1١. ص ماك ريمسيد _  ه81١/ داضمر ءكعا 25١2 س ,كمالسإلا ءاول» 21

 5١. ص م١1 ةينوي ه١ م رحم .5ع ١5 س ءامالسإلا ءاول» 2

 .59١ص ما لبربإ هه مرحم 6ع .5؟س .«مالسإلا ءكول» ةوف]
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 [؟ةاكزلا نع ةلودلل عفدت يتلا بئارضلا ينغت له]

 حابرأ نم بئارضلا مساب تايدلبلاو تاموكحلا هذخأت ام له [ ؛* "لس

 ةاكزلا نع يفعي نيفظوملاو لامعلا بتاورو نيحالفلا نم اذكو .راجتلا

 .؟'''اهيف ةاكزلا ةين يزجتو ةضورفملا

 ىلع وأ ءاهريغ وأ ةيراجت بئارض نم تاموكحلا هذخأت ام [2جل
 هلوق يف اهيلع صوصنملا ةاكزلا فيراصم تناك اذإ ةاكزلا نع ينغي ال «داريإلا

 بارا فو ميوله َوَفْلوُمْلاَو اَِلَع َنِلَِمْلاَو ٍنيِكَسمْلاَو ِكرَمْمَلِإ ُتَقَدَصلَأ اَمَنِإأ8# ىلاعت
 اهنم يقب نإف ءاهلك دست مل [0 :ةبوتلا] لَّسلَأ أَو ِهَّلَأ لبس ِفوَو َنيِمِرَكلأَ
 ليبسلا ءانبأو سيكاسملاو ءارقفلا ىرن نحنو هدسل ةبجاو ةاكزلاف ءدسي مل ءيش'

 لئاسللف .ءمهنع ةلوؤسم ةنمؤملا ةمآلاو .ءنولازي ال نيففعتملاو نيرتعملا

 . "' 'مولعم قح مورحملاو

 87ص :م1974 ربمفون  ه184 نابعش 215؟ع .,357س ««مالسإلا ءاول" )١(

 ةدعقلا وذ .3”ع .١٠س «مالسإلا ءاول» ةلجم يف بئارضلاو ةاكزلا لوح ةودن تدقع (؟)

 يلو هعمجي ام" :لاق ثيح هتليضف اهيف كراشو .195١ص 2م19605 ةينوي هه

 نأل ؛ةاكزلا ماقم موقي نأ حصي ال بئارضلا نم لداع ريغ مأ ًالداع ناكأ ءاوس رمألا
 ريغي نأ ىبن ريغل الو ىبنل زوجي ال ةمولعم ةددحم فراصم اهل ةيعرش ةضيرف ةاكزلا
 - «ةاكزلا مساب عمجي ام ةاكزلا نع ينغي امنإو لِي يبنلا حرص امك ءاهنم
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 [؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع جحلا بجي له]

 تمدقت اذإو ؟يخارتلا ىلع بجي مأ .روفلا ىلع جحلا بجيأ [ 27* لس

 . ''”رجألا (0)

 فونمب ينابق ركب ىلع نومأم هك

 هنأ كلام بهذمو . يخارتلا ىلع بجي بجي جحلا نأ ىلع دورثكألا [8:خ
 ةردابملا بحتست يأ ىلعو 2. هعبطتس , رداق وهو سسلا هب تمدقت نمل روفلا لوكي

 . باتك لجأ لكلو هدؤي لو بام اذإ مثأيف هتوفي ال ىنح «هعاطتسا نمل « هيلإ

 [جحلا ىلع جاوزلا ميدقت]

 لهف .جحلا يف بغري هنكلو هب جوزتي ام لاملا نم هعم لجر [ ؛5* سس

 ا""حجحي مأ (نيدلا فصن وهو) جاوزلا هل لضفألا

 يوناثلا يرهزألا تايتفلا دهعمب ةبلاط - نيدلا رون ميرم

 ةلادعلا ةماقإ ىلع ًارداق ناك اذإ ًاضرف نوكيو لاوحأ هل جاوزلا األ
 مدقي لاحلا هذه يفو «جوزتي مل نإ ىنزلا يف عقي هنأ دقتعاو «ةجوزلا عم

 مل نإ ىنزلا يف عقي هنأ نظي ناك اذإو ءهنيدو هسفن نوصل جحلا ىلع جاوزلا

 .حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد نأل ؛جاوزلا ًاضيأ مدقي جوزتي

 .جحلا لضفألاف نيتلاحلا نيتاه نم ةدحاو .كت مل اذإو

 5١١. ص ,ما6 رياريف ه1 ةجحلا وذ عا .77س ,«مالسإلا ءاولا 20200

 .594 ص م14 ليربإ - هه مرحم 6ع «525س .امالسإلا ءاول» 2
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 [جحلا ىلع نيدلا دادس ميدقت]

 ةكسلا ةسدنهب ىلع فيطللا دبع دمحم ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 : هيف لوقي ريبك وبأب ديدحلا
 اذه لصح دقو لاملا نم غلبم يف هتدلب يلاهأ دحأ ملظ هنإ [ 0 لس

 اذهب جحي نأ لضفألا له لأسيو .هنم هبصتغا يذلا هبحاصل هدر ديريو لاملا

 جحيل ربكأ غلبم ريفوت عيطتسي ال هنأب ًاملع هبحاصل هدري وأ هلصح يذلا لاملا

3 . 20)0)0 
 ."'”نيدلا غلبم ىلع ضيفيو هب

 ىلع مدقم نيدلا دادسو هيلع رداقلا ىلع الإ بجي ال جحلا أخ

 .هدرب كسفن ريهطت ديرتو ءًاملظ ذخأ لام هنأ ًاصوصخو . كنيد ددسف .جحلا

 [بيصنايلا لام نم جحلا]
 : ىتآلا لاؤسلا نيسح دمحم دمحأ ديسلا نم انءاجو

 ةقرو تحبرو .هفيراصم لمحتو جحلل ينلهؤت دوقن يدنع سيل [ 45: لس
 وه لهو لالح وأ مارح دوقنلا هذه نم جحلا لهف «هينج )5٠0٠0( غلبمب بيصتناي
 .؟(”روربم جح

 مارح هقيرط نأل ؛مارح لئاسلا دي يف لصح يذلا لاملا اذه [2خل
 ليصحت ىف دهتجي نأ ناسنإلا ىلع نإ ةيفنحلا ءاملع لاق دقو .ةرماقملا وهو

 يف درو امك مارحلا ةقفنلاب لبقي ال جحلا نإف ؛لالحلا قيرط نم جحلا ةقفن
 ةجحلا طقست ةجحلا هذه نإ كلذ عم اولاق مهنكل «'"”فيرشلا ثيدحلا
 نأل .جحلا لوبق مدعو ةضورفملا ةجحلا طوقس نيب يفانت الو ةضورفملا

 الو «لالحلا ةقفنلاب جحلا باوث باثي ال مارح لامب جح نم نأ كلذ ىنعم

 دايتإلا يهو ةحصلا ىلع ينبم كرتلا مدع نأل ؛جحلا كرات باقع بقاعي

 )١( ص .م1974 ليربإ  ه87١ ةجحلا وذ .5ع .ء18١س .«مالسإلا ءاول» 7501

 18ص ,ما65 ةيلوي ها ةجحلا وذ ع 4س .«مالسإلا ءاولاا عه ”

 ) )9(دئاوزلا عمجم» («هّللا ليبس ىف ةقفنلاك جحلا يف ةقفنلا» كلذ يف درو يذلا ثيدحلا

 *// .,5١8(«دمحأ دنسملاو 503/3
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 باوثلا هيلع بترتملا لوبقلاو «داكرألاو طئارشلا نم ةيعرشلا جحلا ةروصب

 رم لثم لجرلا اذه لثُمو .صالخإلاو لاملا لح اهنم ىرخأ ءايشأ ىلع ينبم

 باوث الب هنكل حيحص لعفلا نإف .باتغاو ماص وأ ًايئارم ىلص

 'لوقي مهضعب كل ةيفنحلا هيلإ بهذي ام ىلإ ملعلا لهأ نم ريثك بهذو

 .ملعأ هللاو .لاؤسلا باوج نيبتي اذه نمو .نيبهذملا نم لك يف

 [جحلاو تادابعلا يف ةباينلا]

 ينيدلا قيزاقزلا دهعم ءةمالس نيدلا لامح ديسلا نم درو ( 2“ لس

 : ىلاتلا لاؤسلا

 هللا تيب روزي نأ عيطتسي الو ءضرألا هجو ىلع مئاق لجر مكح ام

 2000( هند 1 : ئ 1 :
 .؟' هنع ةباين جحلا يف هريغ لكوي نأ عيطتسي لهف .مارحلا

 ,ةيندب ةدابع :ةثالث ماسقأ تادابعلا نأ ءاهقفلا سم دوريثك ررقي [ 2

 ةالصلاك ةيندبلا ةدابعلاف ؛ةيلاملاو ةيندبلا نيب عمجن ةدابعو «ةيلام ةدابعو

 نيب عمجت ىتلا ةدابعلاو .«.تارافكلاو تاقدصلاك ةيلاملا ةدابعلاو .موصلاو

 لبقت ةيلاملاو «ةبانإلا لبقت ال ةيندبلا ةدابعلاف جحلا يه «ةيندبلاو ةيلاملا

 ةبانإلا لبقي هنإ اولاقف .ةيلاملاو ةيندبلا نم جيزم وه يذلا جحلا امأو «ةبانإلا

 .هئادأ نع ىنامسجلا زجعلا دنع

 [ريغلا نع جحلا]

 : لأست ميدن دمحمم ءاوللا مرح ديسلا [ 0 "لس

 هذه بهيو جحلا ةضيرف ىدأ دق نوكي رخآ ناسنالا لكوي نأ زوجي له
 نوكت لهو ؟ةلوبقم ةجحلا هذه نوكت لهو ؟نييفوتملا هتدلاول وأ هدلاول ةجحلا

 .؟'هيدلاول اهبهي نمل ةلوبقم ًاضيأ ةالصلا

 .١59ص م5 ربمتبس هو 5 رفص ءا1عا 63٠١ سس .«مالسإلا ءاول» 21

 ١. ل١ ص ما ةينوي ه1 ةجحلا وذ .«4عا.ا١١س .«مالسإلا ءاول» 2,0
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 لاح يف اهب ىصوأ دق ناك اذإ الإ تيم نع ةجحلا ئزجت ال [24خل

 نع ةالصلا نأ هيلع قفتملا نمف تاولصلل ةبسنلاب امأو .ءادألا .ع اهيف زجعي

 تادابعو «ةيلام تادابع ةثالث ماسقأ تادابعلا نأل كلذو .ئزجت ال ريغلا

 ريغ نم ولو ريغلا نع ءادألا اهيف زوجي ةيلاملاف ءامهنيب ةكرتشم تادابعو «ةيندب

 هللا نيدو ء«دابعلا قوقح يف زئاج نيدملا نع نويدلا ءادأو «هللا نويد اهنآل ةبانإ

 ةالصلاو موصلاك :'ةيندبلا تادابعلا امأ .راثآلا ضعب يف درو امك .ءافولاب قحأ

 ةيلاملا نيب عمجت يتلا ةدابعلاو «ءادتبا هيلع بجت نم ءادأ الإ اهيف ئزجي الف

 ةرورضلا دنع ةبانإلا اهيف ئزجت جحلا يهو ةيندبلاو

 [ريغلا نع جحلا يف يبنجألا ةبانإ]

 بونملا ناك اذإ جحلا ةضيرف ةيدأتل دلولا ريغ ةبانإ زوجت له [ 5 لس
 . 37ةعس هلام ىفو 2 همسحيب ًازجاع هنع

 اهنب - ميلعتلا ةيريدم  زاجح دمخ ىلع كك

 .جحلا يف يبنجألا ةبانإ زوجت [554
 [جحلا تيقاوم]

 وه جحلل نادوسلا تاقيم نأ يمالسالا هقفلا يف فورعملا [ ؛؛١ "لس

 ريغتي لهف .ءكلذ فالخ رهظ ديدجلا ةحالملا قيرط بسحو .'''ةفجحلا
 ؟©”)اهريغ وأ ًالثم ةدج حبصيف ديدجلا يحالملا قيرطلل ًاعبت تاقيملا

 نادوسلاب نيلمكلا دهعمب سردللا - بيطخلا دمنا ةفرع هك

 يف نونوكي تاقيم لوأ هنأل «ماشلا لهأ تاقيم ةفحجلا تناك [ئ؛:جل
 يف اومرحيلف «هب نورمي ال اوناك اذإف .جحلل نوبهذي امدنع هاوتسم وأ هتمس

 ءهاوتسم نم وأ هنم نومرحي ءرخآ تاقيم ةلحرلا ىف هقبسي ناك نإو «هاوتسم

 .هدابع نم ةدابعلا لبقي يذلا وه خي هللاو

 )١( 445ص 2م19576١ ةينوي  ه185١ لوألا عيبر ءالع ء«19١س ء«مالسإلا ءاول» - 4517.

 .ةفحجلا حيحصلا ةفجحلا (؟)
 88ص م1515 ويام _ ه5 رفص الع .«١35س .«مالسإلا ءاولا ةرفإ ١.

571 



 [دوسألا رجحلا ليبقت]

 :لأسي «ةيصوقلاب سيردإ زيزعلا دبع دمحم ديسلا [ 45١ 'لس
 .؟''”عفني الو رضي ال رجح - نولوقي امك وهو ؟دوسألا رجحلا لّبقُن اذامل

 ثيحب تارملا هذه دعت نأ دب الو «تارم عبس فاوطلا دامك

 لوكي ةمالع نم دب الف .ةلماك ةرم لك لوكت ثيحبو ءاهؤاهتناو اهؤادتبا فرعي
 همالتسا ناكف .دوسألا رجحلا تناك ةمالعلا هذه .ءاهتنالا اهيلإو ءادتبالا اهنم

 هبشي ام الو ةدابع الف .ءاهتنالاو ءادتبالا ىلع ةمالع هيلإ ةراشإلا وأ هليبقت وأ

 سيدقتلا هبشي ام الو سيدقت الو .ةدابعلا

 عم رهزألا عماجلا خيش ربكألا ذاتسألا ةليضف ثيدح يف ءاج [ ؛؛' "لس

 بونذلا رفكي ال جحلا نأب ١955/١/7579 يف روشنملا مارهألا ةديرج بودنم

 رفكي جحلا نأ ىري هنإ :لاقو بنذو بنذ نيب ةقرفتلا بجي امنإ .يصاعملاو

 برشو انزلاك رئابكلا امأ .ةالصلا ريخأت وأ ناسللا ةلز لثم ةطيسبلا بونذلا

 يف مكتليضف ذف يأر امف .ةبوتلا اهرفكت  امنإو .جحلا اهرفكي ال هذهف رمخلا
 1 ؟"0ذه

 نادوسلا - ابيبح ىلع روصنم متاح عك

 رع يور ام كلذ نمو بونذلا رفكي جحلا نأب راثآلا تدرو [ئخل

 هتدلو مويك هبونذ نم جرخ قسفي ملو ثفري ملف جح نما "لاق هنأ هلك يبنلا

 ىلع هكسانمب موقيو الماك ءادأ جحلا يدؤي ىم هنأ ثيدحلا اذه ريسفتو (00همأ

  سحيو .هكسانم نم كسنم لك يف هتمظعو هللا لالجب رعشيو .لمكألا هجولا

 احوصن ةبوت هللا ىلإ بوتيو كيبل مهللا كيبل :لوقي امدنع هءادن بيجي هنأب

 )١( م1981 ةينوي  ه175١ ةجحلا وذ .4ع ء١1١س ء«مالسإلا ءاول» ص772١.

 .124ص م1915 ربمتبس ه0 ةيناثلا ىدامج ء١٠ع .9١س ءامالسإلا ءاول» (6)

 8ع .س) بونذلل جحلا ريفكت لوح ؛مالسإلا ءاولا ةودن يف خيشلل ةكراشم دجوتو
 .(559ص م1961 ةيلوي

 .(١١؟١1) مقر ءجحلا لضف باب .جحلا باتك .«يراخبلا حيحصا) رف

 او



 نيذلا كئلوأ مه ام ليلقو ءاهلبق ام ٌبجت حوصنلا ةبوتلا نأل ءهل رفغي هللا نإف

 مدقت ام مهل رفغي الف ًاحوصن هبوت اوبوتي مل ءالؤهف جحلا ءانثأ يف يصاعملا

 .اهنم نوجرخي الو مهبونذ نم

 [ةميقلا عفدو ةكمب يدهلا حبذ]

 : موكلا نيبشب سردملا ,يشبحلا دمحأ نيدلا يبحم ديسلا لوقيو ؟ 5“ نسب

 موي ىنمب رحنت يتلا حئابذلا نإ نولوقي مارحلا هللا تيب نم نيمداقلا نإ»
 رادقملا اذه ىلع يضقي نم دوجو مدعلو اهترثكل .نتنلاو نفعلا اهقحلي رحنلا

 نأ هل حصي له وأ ؟هيده ةميق جرخي نأ يدهملل حصي لهف .ناوألا يف ريبكلا

 (""؟اهجرخيو .هريغ وأ شامق نم .ىرخأ ةقدص يأ هتميقب يرتشي

 تهتناو ١ نيتئس ذنم عوضوملا اذه «مالسإلا ءاول ةوذب)) تلوانت | تدق

 ءاهقف نإ ىتح ء«صنلا عضوم يف داهتجا الو «صنلاب حبذلا درو دق هنأ ىلإ

 يف اوزيجي مل «نايحألا ضعب يف ةميقلا عفد تاقدصلا يف اوزاجأ نيذلا ةيفنحلا
 نم ال سائلا لامهإ نم نفعتلاو «صنلاب دوصقم حبذلا نآل «حبذلا الإ يدهلا
 .«تاجاللث يف ظفحت وأ .موحللا هذه ففجت نأ ناكمإلا يف . عراشلا ماكحأ

 ىفو «ةغئاس ةبيط ةظوفحم .هرثكأ وأ ماعلا لاوط فيرشلا مرحلا ءارقف ىلإ مدقتل
 ردصم نوكتف ءاهفاوصأل جسانملاو لزاغملاو ءاهدولجل غبادملا ماقت نأ ناكمإلا
 وه اميف ركفن نأ انل لهف دابرغلا اهلكأت ًافيج نوكت نأ لدب ءرمتسم ميظع ريخ
 ؟عرشلاو نآرقلا اوربدتيلف الآ ؟اننيد ماكحأ رييغت يف ركفن نأ لدب .ةحلصم

 ؟بجت نم ىلعو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيحضألا مكح ام [ ؛؛؛ "لس
 .؟ "”دايعألا يف وهللا حابي لهو

 ةرهاقلاب لينلاب نسح ميهاربإ دمخ هك

 .7 12١ ص م١5 ةيلوي ه١ رفص ء1ع .95١1س .امالسإلا ءاول» 23

 .7 88ص .ما65 ةينوي ه6 رفص 2ا1ع .9١س ءامالسإلا ءاول» عش
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 هيلع بجيو .ةاكرلا هيلع بجت نم ىلع ةدكؤم ةنس ةيحضألا [؛؛4 جنب
 بجت اال ام وهو  عيطتسي اال سمو .مهلوعي سعو هترسأ نع ةحيبذ حبذي نأ

 ةدكؤم ةنس تسيل اهنإ .لاق ءاهقفلا ضعبو .حبذلا هنم نسحي ال  ةاكزلا هيلع

 .بجاولاب ىمسي ام وهو ةنسلاو ضرفلا سيب يه لب طقف

 ءارقفلا ةاساومو ةينيد تادابع نم هب ىلاعت هللا اهصخ امب ماقت دايعألاو

 وهللا ضعب نم عنام الو ,ىضرملا تادايعو ىبرقلا يوذ ةلصو ءافعضلاو

 .فارسإ ريغ سم ةبئاش هبوشت ال يذلا حابملا

 [ةرمعلا باوث]

 : '"'"لأسي اطشمب حاتفلا دبع دمحم ديسلا [ ؛؛* لس

 ام '”«يعم ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع :لاق هنأ هلي هللا لوسر نع يور
 0 كال وأ ضورفملا جحلا ماقم موقت لهو ,ةجح لدعت :هلوقب دوصقملا

 حلا ماقم موقت الو ءجحلا باوث لدعي اهباوث نأ دوصقملا [ئ؛* خل
 هناحبس اهنع لاق يتلا جحلا رهشأ يف دوكي ضورفملا جلا دأل .ضورفملا

 فوقولا هيف ربكألا نكرلا جحلا نألو 01197 :ةرقبلا] © ُتمَوُلْعَم ٌرُهْشَأ محلا

 "ةفرع جحلا» يي يبنلا لوقي ذإ .ةجحلا يذ نم عساتلا مويلا يف ةفرعب

 اهيف سيلو «ةورملاو افصلا نيب يعسو «تيبلاب فاوط يهف ةرمعلا امأ
 .ةفرعب فوقولا

 .١ة ١ ص م51 ويام ه1 لاوش «5عا.ا١١س «امالسإلا ءاول» 23

 حيحص وهو 90*04 مقر .داضمر ىف ةرمع باب .جحلا باتك .«يذمرتلا شضس دس ف

 حيحص وهو )١91/5( مقر .ةرقبلا ريسفت باب « ريسفتلا باتك .«يذمرتلا شضس 0( 0.
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 عبارلا لصفلا

 ةيلاملا تالماعملا ىواتف



 عويبلا ىواتف :الوأ

 [تالماعملا ف قيبطتلل ةعيرشلا ةيحالص]

 ةعماجب ةراجتلا ةيلكب بلاطلا ءهرمن دمحأ دمحأ ةدوج ديسلا لأسي

 .ةروكذملا ةيلكلاب بلاطلا يزاجح ديسلا دمحأ ديسلاو «ةيردنكسالا .

 دعاوقلا رداصم نم ًايلصأ ًاردصم هرابتعاب يمالسإلا نيدلا | ؛؛: "لس
 صاصتخالا ىلع ٌرِصَنْفَي حبصأو ءًادج قاض دق هقيبطت قاطن نأ ىرن «ةينوناقلا
 عيرشتلا ئدابم لهو ؟كلذ يف ببسلا وه امف .ةيصخشلا لاوحألاب ىمسملا

 .''"؟يرصعلا ناسنالا ةايحو مءالتت ال وأ رياست ال يمالسإلا

 نامز لكل ةحلاص يهو «هللا ةعيرش ةيمالسإلا ةعيرشلا دإ [52-خل
 فيفخت اهقيبطت يف ناكل ءرشلاب جئاملا ملاعلا اذه يف نآلا تقبط ولو ءناكمو

 عبتن اننأ كلذ ببسف ءاهب اوذخأي مل اوناك اذإو .داسفلل عفدو حالصو ءهرشل

 تحلصأ انمز تقبط دقو !انتعيرش ىلإ عجرن الو .«مهنيناوق يف ييرامعتسالا

 لمعن ال انك اذإف ءرهظي الو نمكي رشلا تلعجو .عمتجملا تبذهو سوفنلا هيف
 اكتف دشأ وهو .يسفنلاو ينوناقلا رامعتسالا اياقب سم ةيقب كلذف ءاهب

 لاوحألا يف ماكحأ سم ةعيرشلل يقب ام نإو يبرحلا رامعتسالا نم تاعامجلاب

 رمعتسا نمم .مهريغو سيفرحنملا سم ةعيرشلا هيف مجاهت .ةيصخشلا

 «قالطلا دييقت ىلإ دوعدي سشيذلا ىلإ رت ملأ .!مهلوقعو مهبولق نورمعتسملا
 «يسنكلا ماظنلاب ةموكحم ةيمالسإلا ةرسألا ندوكت يكل ءتاجوزلا ددعت دييقتو

 ءاوس مهدهاو .كدابع محرا مهللا !؟ةسينكلا الإ قالطلاو ددعتلا عنمي ال ذإ

 ليبسلا

 )١( سطسغأ  ه187١ لوألا عيبر ءالع ء16١س ء.«مالسإلا ءاول» ١935م )2ص45١0.

 ا



 [لزنمل يروصلا عيبلا]

 طولامس ةرصعم نم ينيسحلا ىسوم دمحم موحرملا يفوت | 457 "لس

 ارظنو .الزنم كرتو .تايانعو . نساحمو .«تامعنو ناسحإو « ىسوم : هدالوأ كرتو

 ةجح رهظ ىلع ًايفرع ًادقع بتك دقف ىسوم هنبا نيبو هتافو لبق هنيب عازن دوجول
 اذه بجومب هنيا مرح كلذبو تاروكذملا هتانبل لزنملا عاب هنأب ةلجسملا لزنملا

 ملو روكذملا تامو يفرع دقعلا نأ امبو .هكرت يذلا لزنملا نم يفرعلا دقعلا

 عيبلا له ةدافالا بولطملاو دوهشلا تاعيقوت دقعلا ىلعو نآلل تايرتشملا لجسي

 يذلا عازنلا نأ عم ثاريملا نم نبالا عنمي روكذملا يفرعلا دقعلاب يروصلا

 .؟ايداع ناك هيبأ نيبو هنيب ناك

 نإ مداقلا ه817١ ةنس ةرخآلا ىدامج ددع يف ةباجالا رشنب مركتلا وجرن

 .'"”عازنلل ًامسح نوريثكلا اهنع ةباجإلا رظتني ةلئسألا هذه نإ ثيح هللا ءاش

 مكحل ةبسنلاب نكلو .ءزوجي ال هتاذ يف فرصتلل ةبسنلاب ١ د

 تابثإلا ةوق ىلإ هيف رمألا نإف هب مكاحملا

 [يروصلا عيبلا]
 . لجسم ىمسر دقعب هوبأ هل اهعاب ضرأ ةعطق دمحم كلمي [ ؛؛* لس

 ةجوزو امأو ابأ كرت هنأب املع .هتافو دعب هنوثري لهف .همأ نم رابك ةوخإ هلو

 نيتنبو 000 ةفإ
 رطانقلا نيبش - يودب دمخ رهاط 6

 كلمي ال هنأو .يروص هنأ ةثرولا تبثأو ًايروص عيبلا ناك اذإ انكغل

 مهنيب نامسقي ناثلثلا ةثرولل نوكيو ةيصو نوكي هنإف بألا ةافو دعب الإ نيعلا

 . يعرشلا ثاريملا بسح ىلع

 ةبه نوكي هنإف ًايروص عيبلا ناكو ؛ةايحلا لاح يف ةيكلملا تتبث اذإو

 )١( ص .مما4 ليربإ - ه١” ةجحلا وذ 4ع .ا8١س ««مالسإلا ءاول» 05 ١.

  20ص ,ما65 سطسغأ - ه5 ىلوألا ىدامح ء5ع ء96١س ,امالسإلا ءاول» 090.

 ند



 وه امئآ دوكي هنكلو ءًائيش اهنم ةثرولا ثري الو «ةيئاضقلا ةيحانلا نم ةحيحص
 ("”(مكدالوأ نيب ب اولدعاو هللا اوقتا» لوقي كك يبنلا نآل «هاباح يذلا هدلوو

 عم ئفاكتملا نمثلا ضبق بألا نإ لب ًايروص سيل عيبلا نأ تبث اذإو

 .هيف مثإ الو حيحص ميلا «ضرألا

 [يلوضفلا عيب]
 هعم تناك يتلا هدوقن ملستف كانه يفوتو جحلا ىلإ لجر بهذ [ ؛؛*'لس

 دوقنلا هذهب ىرتشا لجرلا كلذ نكلو هتثرو ىلإ اهملسي يكل ءالمزلا دحأ
 ضفرف ىفوتملا نبا ىلإ دوقنلا ملسي نأ دارأ دلبلا ىلإ هعوجر دنعو ةعاضب

 ديرأ اذه ىلعف .ةعتمأ دوقنلاب تيرتشا كنأب تملع انأ :هل ًالئاق اهذخأ نبالا
 ّضري مل جاحلا نكلو ءانم لكل فصنلا عقاوب اننيب اهتيرتشا يتلا ةعلسلا ماستقا

 يف عرشلا مكح امف اهب ءاج يتلا ةعاضبلا ميسقت ىلع نبالا هربجأف ,كلذب

 . "7؟كلذ

 ءةنامأ تناك دوقنلا دأل ءارشلاب ًايلوضف دوقنلاب يرتشملا ناك [ة*'جل
 ءارشلا ىفوتملا نبا زاجأ اذإ كلذ ىلعو «تانامألا يف نييعتلاب .يعتت دوقنلاو

 .هؤارش مت اميف هبيصن رادقمب ةعتمألا يف قح هل نوكيف هل ءارشلا لوكي

 [راعسألا عافترال نمثلا ةدايز]

 :لوقي هبلط ديرف دمحم ديسلا لأسي [ ؛*: "لس
 ىلع انقفتاو ءاهنمث هل تعفدو ةعاضب رخآ رجات نم تيرتشا رجات انأ

 الإ يتعلس يل ملسي نأ رجاتلا ىبأو رعسلا عفتراو ء.ددحم داعيم يف مالتسالا

 ةعاضب نايحألا ضعب يف يل لسري رجاتلا اذهو ,يغلبم يل دري وأ ةدايزلا نمثلاب

 اهتداز ىتلا ةدايزلا رادقمب ةعاضب تزجح ول لهف ؛هيلإ اهدرأ انأو أطخ ةدايز

 ١ ."؟ًاتطخم نوكأ ءاهيف ردغو اهيلع قفتملا يتعاضب

 )418١( مقر ءدالوألا ضعب ليضفت ةهارك باب «تابهلا باتك .«ملسم حيحص» )١(

 .98١ص م51 رياربف ه6 ةدعقلا وذ عا 25١ س ءامالسإلا ءاول» )0

 ”١77 ص م61 ويام ه6 لاوش «5ع 6.3٠١ س «امالسإلا ءاول» 2ع

 ادد



 .هميلست مزتلا ام ميلستب مزلم وهو «ءافولا بجاو حيحص دقعلا [؛2:-خجل

 دودرم هيعسف هتهج رم مت ام ضقن يف ىعس سو ءدقعلا ضقني لأ هل سيلو
 دأ يرتشملل سيلف تلزن دق راعسألا لأ ضرف ول هنأل ؛ملاظ هفرصتو ؛هيلع

 يف تالدابملا دوقع نإ ذإ .ضقني نأ ًاضيأ عئابلل سيلف تعفترا اذإف .ضقني

 يرتشملاو عئابلا 'دقعلا يفرط نيب ةاواسملا ًادبم ىلع موقت ةيمالسإلا ةعيرشلا

 دوقعملا ريغ ىرخأ عئاضب زاجتحاب صاخلا وهو لاؤسلا نم يناثلا ءزجلا امأ
 يواسي ام زجتحي نأ هل لحي الف دقعلا خسف ىضترا دق اك اذإ هنإف .الوأ اييلع

 تناك لإف .هب اكسمتم رمتساو هكسمت نلعأو دقعلاب كسمت دق لاك دإو .ةدايزلا

 هررق ام ىلع .هقح لثم ذخأي نأ هل نإف هيلع دوقعملا سنج سمو ةلثامم ةعاضبلا

 هل لحي الف هيلع دوقعملا سنج سم كي مل نإو ؛ةيفنحلا ءاهقف نم نورخأتملا

 [لجألا لجأل اهموي رعس نم رثكأب ةعلسلا عيب]

 لاؤسلا ةوالح ردب تيمب هط دمحأ ميلحلا دبع ديسلا نم دروو [ 2١ "لس

 نمثلا نولعجي مهنكل ء.لجآو لجاع نمثب علسلا ضعب راجتلا ضعب عيبي

 .'""؟ةمرح كلذ ىف لهف .هينج وحن لجاعلا نع ًادئاز لجآلا

 نأل كلذو ؛لجاعلا نم رثكأ سنب لجآب عيبلا زاوج ءاهقفلا ررق اكل
 ةدايزلا هذه تناكف ءاهنمث عفدي نأ ريغ نم اهب عفتناو سيعلا ذخأ يرتشملا

 يف ابرلا نم كلذ اودعي ملو .ةيمهولا ةعفنملا ال ةيقيقحلا ةعفنملا هذه لباقم

 همرح لب «كلذ سحتسي مل ءاهقفلا نم نيمدقتملا ضعب نلإف اذه عمو .ءيش

 .نآرقلا ماكحأ يف صاصجلاب ىمسملا يزارلا ركب وبأ كلذ ركذ دقو .مهضعب

 لباقم ىف تسيل ةدايزلا نإ ذإ ءابرلا نم سيل هنأل ءلالح كلذ نأ قحلا نكلو

 . ؟دكأتملا عفنلا لباقم يف ةدايزلا امنإو ءابرلا يف نأشلا وه امك لجألا

 اذه رركتو .الال3 ص .ما 5 سرام ه١ نابعش 2ء5٠ع ءفكس .امالسإلا ءاول» )١(

 0١( 72ص ىلع 2٠١ س) ىف لاؤسلا

 «مالسإلا ءاول» ةلجم يف روشنملا "ةموكحم ال ةمكاح هللا ةعيرش» لاقم اذه يف عجار 20

 ندضيا



 [لجألا لجأل اهموي رعس نم رثكأب ةعلسلا عيب]

 لجأل هعيبأو ًاشرق )١40( يلاحلا تقولا يف لسعلا راطنق نمث [ ؛0" 'لس
 ("'؟لالح عيبلا اذه لهف ءشرق 23٠١ غلبمب

 نأل ءابرلا نم دعت ال هيف ةدايزلاو نمثلا ليجأت نأ ىلع ءاملعلا [؛2' خل
 «نمثلا يف ةدايزلا هنم نورثكألا دعي ملو «لجألا ريظن يف سيدلا يف ةدايزلا وه ابرلا

 . ًانيع رمألا لوأ يف ضبق امنإ «ًانيد ضبق ام نيدلا نأل .ًالجؤم سنثلا ناك اذإ

 لجأل طيسقتلاب هعيبأو ًاشرق )١19( غلبمب ًادقن شامقلا رتم عيبأ [ 405 'لس
 راجتلا هيلع ريسي يذلا لماعتلا اذهل حيرصلا نيدلا مكح امف ًاشرق )3١( غلبمب
 . "79 ىلثم

 سيبلب زكرم - قوسلا لوتشم - طلاس دمخ هه ْ
 ناك نإو «ميرحتلا نم هيف ءيش ال طيسقتلا لجأل رعسلا ةدايز إل

 ةعاضب هيطعي عئابلا نأل ءًاسأب هيف دودجي ال نورثكألاو ءههركي ءاهقفلا ضعب
 عئاب لكلو «نيدلا يف تسيلو ةعاضبلا يف رعسلا يف ةدايزلاف ءادوقن هيطعي الو
 ةمث سيلو ءريرغت الو اهيف سغ ال ةدايزلا تماد ام هتعاضب رعس ىف ديزي نأ

 . راكتحالا لصأ يف ذئنيح مثإلاو «ريبك مثإ هيف ئطاخ راكتحا

 .ةيلهقد ةيلامحلاب رجاتلا حلاص دوصقملا دبع دمحم ديسلا نم انءاجو

 : يتآلا لاؤسلا

 نم رثكأ رخآ نمئب ًالجؤم اهعيبأو نمثب ًالاح ةعلسلا عيبأ [ ؛ه؛ "لس
 ."”؟عيبلا اذه ةيعرش يف مكتليضف يأر امف .لوألا نمثلا

 ضعبو «ًاعرش زئاج لجعملا سشثلا نع لجؤملا سنلا ةدايز [كث جل
 .ءيش يف ابرلا نم سيل هنكلو ههرك دق ءاهقفلا

 ابرلاو دوقعلا هذه نيب قرفلا نّيب دقف «ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةليضفل 2م١195 ةنس

 ايفاش انايب

 )١( 52ص ما ويام  ه١١ا/94 ةجحلا وذ «:ع .5١س ءامالسإلا ءاول» 7.

 .407ص 2م1951/ ةينوي ه١ 417 لوألا عيبر ءالع ء١5س ««مالسإلا ءاول» (؟)

 .758ص .م19434 ربوتكأ  ه784١ ىلوألا ىدامج .١٠ع ١«. 8س .«مالسإلا ءاول» (6)

 نو



 [رعسلا ةدايزب رطضملا ىلإ عيبلا]

 :لأسي - ىولم نم - يحوطسلا ظيفحلا دبع ىفطصم ديسلا [ ؛*0 لس
 (؟١5) يساسألا هنمث يذلا يواميكلا سيك عيبي لجر يف مالسالا يأر ام

 وهو هيلع اقفتا يذلا غلبملا يرتشملا ددسي نأ ىلع تاهينج ةعبرأ غلبمب أشرق

 (""؟هاع دعب تاهينج ةعبرأ

 شغلا مّرح امك ؛جاتحملاو رطضملا لالغتسا مالسإلا مرح [؛2'جل

 تاهينج ةعبرأب فصنو نسيهينجب وه ام ءارشل لجرلا رارطضا دإو .راكتحالاو

 اذإف ءمارح كلذ لكو ء.راكتحا هيفو ءرارطضالل لالغتسا هيفو .شحاف نبغ هيف

 مثإو همثإب ءوبيو عئابلا بكري مثإلا نإف .هرارطضال يرتشملل رفغي هللا ناك
 اعم يرتشملا

 [رعسلا ةدايزب رطضملا ىلإ عيبلا]

 :لأسي - تشط وبأ «لياونلا هللا دبع دمحأ ديسلا [ ؛5" "لس

 شرق )٠١( غلبمب ًاشرق )١40( هنمث يذلا حلملا (لاوج) رجاتلا عيبي
 يرتشيف ادقن حالفلا جاتحي نايحألا ضعب يفو .نطقلا لوصحمل لجؤم كلذو

 يف شرق )٠١( عفدي نأ ىلع ًادقن اشرق )١10( هنمث ذخأيو لجألاب (لاوج)

 ."”؟مارح مأ لالح كلذ لهف نطقلا لوصحم

 نكلو ابر ربتعت ال ةيرهاظلا ةيلكشلا ةيحانلا نم تافرصتلا هذه [غ22خل

 ىف دقعلا ناك دإو هللا نيبو هنيب ىبرأ دق وهف ابرلا دصق نمف «تاينلاب لامعألا

 لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ» :لوقي ىبنلا نأل «هيف ةهبش ال ًاحيحص هرهاظ
 | 7 ١ 4ض ١

 ىف وه امنإ دوقعلا ىف انءاتفإ نأ ىلإ نيتفتسملا تارضح هبنأ ىنإو

 بويغلا مالع دنع اهملع تعاوبلا نأل ءاهيلع ثعاوبلا يفال اهلكشو اهرهاظ

 )١( 7ص م1924 رياني  ه١*78 بجر .١1ع .1؟س ««مالسإلا ءاول» 70.

 1ص .م1939 ربمتبس  ها71/4١ لوألا عيبر ءالع .17١س «.«مالسإلا ءاول» (؟) 45.

 مقر .ىحولا لب ناك فيك سناب «ىحولا ءذب باتك ««يراخبلا حيحصالا وف )١(

"0 



 وهف امثإ ىون نمو ءريخ وهف لمعب اريخ ىون نمف رئارسلا ىلوتي يذلا وهو
 .هوتفأو سانلا هاتفأ ولو هبلق ئرما لك تفتسيلو ؟ رش

 [رعسلا ةدايز عم جاتحملا ىلإ عيبلا]

 غلبمب رجاتلا نم هيرتشأو شرق (510) يواميكلا (لاوج) نمث [ 407 "لس

 . '"”؟لالح اذه لهف ًاضيأ لجأل شرق )0١( غلبمب هعيبأو لجأل شرق (50)

 ءًائيش هيف لوقن نأ عيطتسن ال ةيروصلا ةيحانلا سم عيبلا اذه نإ م مج

 رمألا اذه يف ةربعلا نكلو ءريخألا يرتشملا ىلع شحاف ىشبغ هيف ناك اذإ الإ

 ءارشلا عيطتسي ال ناك اذإ ريخألا يرتشملا اذه ةجاح لالغتسا رادقمو تاينلاب

 نإف ءريمضلاو دصقملاو ةينلا ىلإ اذه يف رمألا نإو عيبلا لحم نم ةرشابم

 لالغتسال اذه عنصي ناك نمف .ىون ام ئرما لكل امنإو «تاينلاب لامعألا

 مهيطعي نأ لدبف ءابرلا ىلع لياحتلاو لطابلاب مهلاومأ لكأو سانلا تاجاح

 لاق اذإ هنأ ملعيلف .هتدئافو ضرقلا هيف نمثب دامسلا مهيطعي ءًاضرق دامسلا سث
 ملعي يذلا هللا باسح سم هيفعي ال كلذ نإف حيحص عيبلا نإ :هل ءاهقفلا

 . '"”(كوتفأو سانلا كاتفأ نإو 2. كبلق تفتسا) :لوقي يبنلاو «رئامضلاو رئارسلا

 [ةيكنبلا تاليهستلاو طيسقتلاب عيبلا]

 :ايبيل - يزاغنب - ةكربلا نم .هريعب ىفطصم دمحم ديسلا لأسي

 ةيلمعلا هذه ىوحفو .طيسقتلاب ءارشلا نآلا سانلا نيب عاش دقل [ ؛28 "لوس
 ىلوأ ةعفدك لاملا نم ًاغلبم رجاتلل عفديو .ًالثم ةرايسلاك ًائيش لجر يرتشي نأ

 فراصملا دحأ عم كلذ دعب رجاتلا قفتيو .قافتالا بسح هثلث وأ غلبملا عبر لداعت

 هترايس نمث ىلع رجاتلا لصحيف ءاروف غلبملا ةيقب رجاتلل فرصملا عفدي نأ ىلع
 مالتسا فرصملا ىلوتي مث .فرصملا نم هتيقبو «يرتشملا نم هثلث وأ هعبر ءالماك
 .يرتشملا نع فرصملا هعفد ام ديدستل ءرهش لك حابرألا ضعب عم طاسقألا

 7 1/ 25 ١1ص م15 ويام_ ه9 ةجحلا وذ .4ع 2١54 س .ا«مالسإلا ءاول» للا

 ىمرادلاو دمحأ هاور :لاقو 6/١ يوانملل (ريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» عش

 - سح دانسإب يوونلاو

 لنضرم



 فراصملا هلعفت ام ليبق نم وه لهو ؟رمألا اذه يف مالساإلا يأر وه امف
 ةيوبرلا ةمرحلا هجو وه امو ؟ابر وه مأ ,.سانلا نيب ؛ يراجتلا لماعتلا ليهسل

 . ''0؟كلذك ناك اذإ ءهيف

 :نيعون ىلع طيسقتلا [ 20 جل
 اذهو .ةيونس وأ ةيرهش طاسقأ ىلع مسقيو هلك سنثلا ركذي نأ :امهدحأ

 ءارش اذه دأل ٠ .ءلجعملا نمثلا نم ىلعأ طسقملا نمثلا ناك ولو «هيف ابر ال

 تح

 يرتشملا سم يفوتسيو كنبلا ددسي دأب ءلاؤسلا يف ركذ ام وه :يناثلاو

 نم نادتسا دق دوكي يرتشملا نأ ةيلمعلا ةصالخو .هدئاوف عم اطسقم سنثلا

 سوء ْمُكَلَه ٌمْثَبَت نإو# ”ابرلا نم اذهو .دئاوفب هافوتسا كنبلاو ءنمثلا كنبلا
 عربا صار

 .[؟/4 ةرقبلا] < تومكلظت الو َنوُمِلَظ ال ْمكِنْوَمَأ

 [نمثلا ةدايز عم طيسقت عيب]

 :لأسي  قارعلا دادغب نم  ىضر يناه ديسلا [ 425 لس

 هذه ىلع ةرظن انيقلأ ول نكلو ءاندنع ءاملعلا هزاجأ طيسقتلاب ءارشلا

 طيسقتلابو ريناند ةرشعب دقنلاب ةجاح ًالثم ىهف «ةئيسن ابر اهانربتعال ةلماعملا
 .'"”؟ال وأ زئاج اذه لهف .ةدايزلا هذه يرتشملا ملعيو .ًارانيد رشع ةتسب

 لوكي نأ زوجي لجؤملا نمثلاب عيبلا نأ ىلع ءاهقفلا روهمج | ه٠
 ىلع شحاف سبغ كلذ يف دوكي الأ ىلع ءلجعملا سمثلاب عيبلا نم رثكأ

 ضعبو ءابر سبيل كلذ لإ :اولاقو .هتجاحو هرارطضال لاللغتسا الو .ىرتشملا

 دويدلا ىف ليجأتلل ةدايزلا زوجت ال هنأ امكف .لحي ال كلذ نإ :اولاق ءاهقفلا

 نيب اوقرف دق اوزاجأ .شيذلاو .نامثألا يف ليجأتلا يف ةدايزلا زوجت ال كلذك

 دلي ال دقنلا نأل .اهسفنب لغت ال ًادوقن ىطعي رئادلا نإف «تاعيبملاو نويدلا

 .ملعأ هللاو امهنيب ام قرف اذهو «لغي ائيش عيبيف عئابلا امأ ءدقنلا

 .١اكص م١5 ربمسيد - ه١ بجر .ء١١ع .5١س ءامالسإلا ءاول» 210(

 7١. "ص .مما4 رياني - ه18١1١ بجر ء١١ع .5١س .امالسإلا ءاول» (؟)
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 [نمثلا ةدايز عم طيسقتلا عيب]

 نمث ىلع ديزي اهريغ وأ ةيرهش طاسقأ ىلع عيبلا نمث ناك اذإ [ 52: لس
 ."”؟مكحلا امف ءًادقن عيبلا

 .لجعملا سثلا سم ىلغأ مجنملا نمثلا نوكي نأ نم سأب ال اغتل

 . مهضعب همرح و «كلذ ءاهقفلا صضعب هركو

 [نمثلا ةدايز عم طيسقتلاب عيبلا]
 ليبق نم دقن عيبلا ىلع رعسلا يف ةدايز عم طيسقتلاب عيبلا له ع١ لس

 ريغ وأ ابر اطيسقت وأ ادقن لصف وأ دقنلاب رعسلا متك اذإ لهو ءال مآ ابرلا ٠
0 

 . 1ظابر

 سأب ص اهيف سيل طسقم وأ لجؤم نمثب عيبلا يف نمثلا ةدايز [كث جل

 .دقنلا دلي ال دقنلا ذإ «هتاذب لغم ريغ دقنلا نأل ءدقنلا ةدئاف "”فلتخي وهو

 [اهيف غلابم ريغ ةدايز عم طيسفتلاب عيبلا]
 .رضاحلا هرعس نع لجأل وأ طيسقتلاب عيبلا نمث ةدايز مكح ام 577 "لس

 .'*”؟اهيف غلابم ريغ ةدايزلا تناك اذإ

 رصم ةيبارشلاب - ميهاربإ ةديمح 25

 عيبملا نمث نع طسقملا وأ لجؤملا عيبلا سمث يف ةدايزلا [ك“ لك

 ههركو عيبملا ةعفنم ريظن يف هنأل ابر دعي الو ءاهقفلا روهمج دنع زئاج لجعملا

 .كلام مامإلا

 1١. ص م1511 ربمسيد  ه1/ ناضمر عا 27532 س .«مالسإلا ءاول» )000

 - ه7” ص م1684 ربمتبس -ه1686 بجر كل عا 277س ,اكمالسإلا ءاول» عه

5 ., 

 . (فلتخي) دعب (ىنع) رجلا فرح فاضي ةرابعلا حيحصتل عرف

 .15- ١١ص ماو رياني ه8 ةدعقلا وذ 3ع 27 5س .امالسإلا ءاولا» 2(
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 [ىلعأ رعسب دقنلاب عيبلاو طيسقتلاب ءارشلا]

 ةيرهش طاسقأب ًافانصأ ةيكالهتسا ةيعمج يف وضعك يرتش :أ [ ؛7* لس

 ةيعمجلل ةيونس حابرأ يف ًابيصن ىضاقتأو ءريغلل ديزأ رعسب اهعيبأو مولعم رعسبو
 .'"”؟ةمرح وأ ًالح هلك كلذ يف مكحلا امف .وضع لك تايرتشم بسح

 الدخبب ةلحملل أئراق  دمخ دلاخ

 دإو «ميرحتلا وأ لحلاب مزجأ الو «حبرلا اذه يف ةهبش ىرأ انت خل
 تللغتساو ءرجاتب يسلو كلهتسم كنأ ىلع بيرتشا كنأل كلذو .ههركأ بنك

 تصصتخاو «كريغ نم ءارشلا عيطتسي ال هنأل .ىلغأ رعسب هل بعبف كيخأ ةجاح

 أرلكأت ال* :ىلاعت لاق امك ؛ ٍضارت نع ةراجت تسيلو ءةيعمجلا حابرأب
 .[15 ءاسنلا] 4مْكَدِم ضار ٌس ًءَرتحي تركت نأ لإ لطلاب مُكحَنِدَي ملون

 [ًارمخ هرصعي نمل بنعلا عيب]

 : ايبيلب سلبارط نم ؛هيمسا دمحأ ىلع ديسلا لأسيو

 ءراجتلا نم هءارش بلطي نمل هعيبأو .بنعلا جتنت ةعرزم كلمأ [ ؛74 لس
 ؟مهل عيبأ نأ يل زوجي لهف .رومخلا ةرصعم ىلإ هنوعيبي راجتلا نإ :يل ليقو
 .'""! ؟راجتلا ءالؤه الإ ةريبكلا تايمكلا يرتشي ال هنأب ملعلا عم

 ىلع ثعابلا ىلإ رظنت نأ ريغ س رتشم لكل كبنع عيبت نأ كل [ة؛ جل
 نم دقعلاب ةربعلا نأل «ةيكلاملا رثكأو يعفاشلاو ةفينح يبأ دنع اذهو ءهئارش

 .ثعابلا ىلإ نورظني ةيكلاملا ضعبو ةلبانحلاو .هيلع ثعابلا ىلإ رظن ريغ

 .لالح كل نمثلاف ءًارمخ هرصعيس هنأ دكأتت ال ةلأسملا هذه يف كنأ يدنعو

 .لعف دإ يرتشملا ىلع مثإلاو

 [ةحبارملا عيب يف ةنامألا]

 : لأسي - انيلبلاب ء.يخوطلا  عيمسلا دبع ديسلا [ 30 "لس

 هيرتشأ ام ىلع مصخ يلو ًاسأر تاكرشلا عم لماعتأ تاودرخ رجات انأ

 .559ص .م191517 سرام  ه1141/ ةجحلا وذ 4ع 0575 س .(مالسإلا ءاول» )١(

 .419ص ,م١195 سطسغأ  ه١8١ لوألا عيبر ءالع .5١رس .«مالسإلا ءاول» (؟)

 لوما



 اذه هل رهظأ لهف ًاحبر يل لعجي نأ يعاطقلا نئابز دحأ دارأ اذإف (26) عقاوب

 ناشرق مصخلا نم هصخي ًاشرق نوسمخ هنمث ًاصيمق تيرتشا اذإف ؟ال وأ مصخلا

 نيسمخ ساسأ ىلع يحبر ذخآ لهف ًاشرق نيعبرأو ةينامث هنمث يفاص نوكيف

 .20؟نيعبرأو ةينامث ساسأ ىلع مأ ًاشرق

 نكلو «ًاريثك وأ ًاليلق هارت يذلا ردقلا حبرلا نم راتخت نأ كل [20 جل
 هوحن وأ رجاتل كعيب ناك اذإو .بذكت الو قدصلا لقف تيرتشا مب تلئس اذإ

 .هب تيرتشا ام الإ لقت الو ءانيمأ نكف كئارش نمث ىلع اينبم

 [ةنيعلا عيب]

 غلبمب هتعب لاملل يتجاحلو ةجالثلا يف سطاطب نط كلمأ [ 427 نس
 امف اهينج (50) هردق لجؤم نمثب يرتشملا نم ةيناث هتيرتش ها مث ًاهينج (40)

 "لوألا يعيب يف ميلست متي مل هنأب ًاملع مكحلا

 الإ ضبقت ملو ًاهينج نيسمخب ًائيدم ترص كنأ عيبلا اذه ىدؤم [27خل
 دمحم مامإلا هيف لوقيو «ةنيعلا عيب ءاهقفلا فرع يف ىمسيو ءابر اذهو نيعبرأ
 .""ابرلا ةلكأ هعرتخا لابجلا نم لقثأ هدنع هنإ ةفينح يبأ باحصأ نم

 [قروتلا عيب]

 رخآ لجرل عفديل ينم بلط قيدص يلو توناح بحاص ينإ [ 432 "لس
 رخآل اهعابو ةيداعلا اهراعسأب ةعاضب هتيطعأف غلبملا اذه يعم نكي ملو نلش ةئامسمخ

 يتعاضب نمث : تذخأ اذإ لهف« عيمجلل فورعملا اهرعس نع ةئاملا يف ٠( » صقنأب

 . '*”؟ صقنلاب هعاب نم ىلع مثالا مأ ؟ابرب ًامثآ نوكأ تطرتشا امك لماكلاب هنم
 ندع - ةراطيب وعاب حلاص ديعس 5

 .01/7ص ,م1998 ربمفون  ه178١ ىلوألا ىدامج .9ع .57١س ««مالسإلا ءاول» )١(
 .761ص م1971 ريمفون  ه17817 نابعش «17ع .١7س ءامالسإلا ءاول» (0)
 متيضرو ٠ ءرقبلا بانذأ متذخأو ةنيعلاب متعيابت اذإ) :وهو يوبن ثيدح ىف كلذ درو (9)

 ثيدح (مكنيد ىلإ اوعجرت ىتح هعزني ال ًالذ مكيلع هللا طلس داهجلا متكرتو .عرزلاب

 .(71477) مقر «دواد يبأ شس» حيحص

 .0 8١ص م11 ةيلوي - ه11/ يناثلا عيبر ىلع .١5س .«مالسإلا ءاول» (5)

 م



 نوكي صقنأب اهعيبو .ةلماك ةعاضبلا سمث ذخأت نأ كل لالح [3خل
 اب نم ىلع كلذ

 [ظهاب حبرب عيبلا]

 ةدافإلا وجرت : ؟ رمابقلا وأ ةنسلا وأ باتكلا م كلذ راع يللا لاو 4 حبرل

 .''"كلام بهذم ىلع

 وه «ىسمثلا نم دارملاو «شحاف ربغب عيب نمثلا فعضب عيبلا [ك2*خل

 كلذف .نيتئامب اهعابو ةئام قوسلا يف اهرعس ناك اذإف .قوسلا يف ةعاضبلل رعسلا

 نإ هنأ لوقعملا وهو تلاثلا لوقلاو .هخسفي نأ يرتشملل زوجي هنإ .مهضعبو

 اذإف هيف ثدح دق اضرلا نآلو .مارح ريرغتلا نأل .خسفلا يرتشمللف ريرغت هبحص

 : ىلاعت هلوق كلذ يف لصألاو ؛ديدج نم هيلإ دوعي لوبقلا قح دإف ؛ .ةقيقحلا تنست

 هر تركت كَ هَل طلي مكن مكَلوم أاولكأت ال 7 أوما ترذَلأ 0

 [59 :ءاسنلا] 09 069) اًميِحَر مكي ناك هَل َّنِ يفت ١ اولسَفَت 206 م ضار

١ 

 [ظهاب حبرب عيبلا]

 فصن ىلع ديزت دق ةظهاب حابرأب علسلا نوعيبي نميف لوقلا ام [ "6 لس

 . "”؟ًاشرق رشع ينثاب اهعيبيو شورق ةتسب مالقأ ةتسد يرتشي *ب نأك هفعض وأ نمثلا

 نادوس اتسوك - يحاللا نسح رع

 امأ .يويند هجوو ينيد هجو .ناهجو هل ةظهاب حابرأب عيبلا اختل
 نوكي ال كلذ نأل .ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف امثا لوكي هنأ وهف :ىنيدلا هجولا

 ىلاعت هللا ىلص يبنلاف ءثيدحلا صنب ." مارح امهالكو راكتحا وأ شغل الإ

 .؟" مكة ص م15 ليربإ ه1 مرحم عا 5١. س .«مالسإلا ءاول» 23

 .577ص م1977 ةينوي  ه787١ لوألا عيبر ءالع .١5س ««مالسإلا ءاول» (5)

 دح ال حبرلا دأل ؛هيف ةمرح ال .لالح وهف راكتحا وأ شغ نع حبرلا اذه نكي مل اذإ (9)
 .هرثكأل

 ضو



 يأ "ئطاخ ركتحملا» : 2 لوقيو ''""انم سيلف انشغ نم» .لوقي ملسو هيلع
 .''”مثا ةرضإ

 اذه عم احيحص نوكي ءاهقفلا ضعب دنع عيبلا نإف ةيويندلا ةيحانلا امأو

 دنعو «شغ ةجيتن ناك اذإ لاطبإلا قح يرتشملل نوكي نيرثكألا دنعو «مثإلا

 ًادساف نوكي نيرخآلا

 [ةعاضبلا مالتسا لبق نمثلا نم ءرج عفد]

 نم ءزج عفد هنم بلطي يرتشملل راجتلا دحأ مدقتي امدنع [ 5“ "لس

 "لمعلا كلذ مكح امف هل ةعاضبلا لوصو لبق نمثلا

 اهنأ ةظحالم عم ءزئاج ةعاضبلا لوصو لبق نمثلا نم ءزج عفد [": جل
 .اهملستي مل يرتشملا ماد ام ذخأ ام دريف «عئابلا نامض يف كلهت تكله اذإ

 [ضرتقملاو ضرقملا ىلع عّقت ابرلا ةمرح]

 :لأسي طايمدب ءارقلا دحأ [ ١“5 "لس
 ." ؟ءاوس نانثالا مأ ضرقتسملا نود ضراقلا ىلع عقت ابرلا ةمرح له 2:0 ا ع6 . ءاام 5 8

 ىلع نواعي نمو ضرتقملاو ضرقملا ىلع عقاو ابرلا مثإاقل ُح

 ضرقملا مثإف فلتخم مثإلا نأ ريغ «ةنواعملا روص سم ةروص يأب ابرب ضرقلا

 همثإ نإف ضرتقملا امأ ءروصلا نم ةروص يأب هنم ابرلا حابي ال كلذلو ءدشأ

 دجي ملو توقلا ىلإ هتجاحك ةديدش ةرورض يف ناك اذإ هيلع مثإ ال كلذلو لقأ

 ابرب ضارتقالا الإ

 [ابرلاب ضارتقالا مكح]

 لام ىلإ جاتحأو ءعاشملاب يتوخإ عم ةيراقع ةصح كلتمأ [ ؛"' 'لس

 )81١١69( مقر .راكتحالا باب «ةاقاسملا باتك .املسم حيحصلاا 00

 .١59ص م1551 ويام _- ه5 رغص «1ع .١25س ءامالسإلا ءاول» ةوف]

 ا/ 17ص ما4 رياربف ا ه1 نابعش «11عا 2١١ س ,«مالسإلا ءاول» 2

 سرح



 هنم ءزج وأ يبيصن ةميق يتوخإ عم سيلو ءاهنمث نوسخبي نورتشملاو يلمعل

 دارفألا وأ كونبلا دحأل ةصحلا هذه تنهر اذإ لهف ء.ىرتشي نمم نوقياضتيسو

 .''”؟ةرورضلا هذه مايق عم عنصأ اذامو ؟ًامارح نوكي ةدئافب

 ةيردنكسإ بأ ره

 ابرلاب ضرقلا حابي الو «ضرتقملاو ضرقملا نم مارح ابرلا [ج
 امأو ءهلوسرو هللا نم برحب نذآ دق ابرلاب ضرقي سمو .لاوحألا نم لاحب

 .ةرورضلا دنع مثإلا هنع عفري ةرورض يف سكي مل نإ ابرلا مثإ عم هنإف ضرتقملا
 هللا مامأ كلذ نع لوؤسم وهو ء.ضرتقملا ريمضل عبت اينيد ةرورضلا ريدمتو

 .ىلاعت

 [ةيقرولا دوقنلا ابرلا لوخد]
 :نادوسلاب ركوط سيلوب نم هط دمحم رداقلا دبع ديسلا لأسي
 نأ اذه نم مهفأ لهف .ةضفلاو بهذلا يف ابرلا نإ :لاقي 47 "لس

 ."؟ابر اهيف ابرلا ربتعي ال ةيقرولا ةلمعلا

 01 ةدايزلاف ءامهريغ نم ناك مأ ءةضفلا وأ بهذلا نم دقنلا ناكأ ءاوس «ًادقن ربتعي ام لك يف ابرلا [كلج

 [؟يبارملا ىلع رجحي لهأ]

 رجحلاب مكحلا ةيصخشلا لاوحألل ةرهاقلا ةمكحم تضفر [ “4 "لس
 فرصت نأل ؛ىوعدلا ضفر ةباينلا ليكو بلطو .نيبارملا ءايرثألا دحأ ىلع

 قيرطب لاملا ةدايز ىلإ يدؤي سكعلاب لب «نوناقلا يف ًاهفس دعي ال يبارملا

 .رجحلا ىوعد ضفرب ةمكحملا تمكحو .عورشم

 )١( ص .م19517 ويام  ه41١ رفص 25ع ء”١7س «.«مالسإلا ءاول» 59١.

 .١5؟ص .م19571 ةينوي  ه١78١ مرحم .«20ع .5١س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 ابرلا ناونعب (م19577 ربوتكأ .59ع) يبرعلا ةلجم يف ابرلا نع لاقم خيشلل دجوي (")

 «مالسإلا ءاول» ةلجم ىف ابرلا نع تاودن ةدع يف خيشلا كراش امك .51- ١7ص

 (١ع .6١س 21 ء١١ع .15س 2 4١ص ء١٠ع .ىس)

 انضيدت



 ءاطخألا رركتت ال ىتح كلذ ةضراعم يف يلمأ لكو مكتدايسل تأجل اذل

 . ''”قئاقحلا هوشت ىتلا

 « هذيفنتب ةيلاطم ىهو ,ةدئافلا حيبي ًايعضو ًانوناق قبطت ةمكحمل | نفط

 مكح يف ًاذفان ًافرصت فرصتي ناك اذإ ًاهيفس صخشلا دعي نأ نكمي الو
 .عرشلا مكح يف ابر اهنأل ءارارم ةدئافلا ميرحتب تبلاط ةلجملا نأو «نوناقلا

 .نوناقلا زواجتي مل ىضاقلاف .نوناقب مرحت مل ةدئافلا تماد امو

 هتافرصت يف ًاشئاط صخشلا نوكي نأ رجحلا غوسي يذلا هفسلا نأ ىلع
 «قافنإلا عضوم يف رتقي دقو ءدصقلا عضوم يف رذبي ًافرسم ًارذبم لاملا قفني

 [ةعيب يف نيتعيب عيب]

 :لأسي - ةرينملاب - ىلع نيسح ديسلاو

 ةعبسب لوصحملا لبق نطقلا نم اراطنق عيبي نأ عرازم رطضا [ ؛"0 "لس

 ةلايبمك هسفن ىلع بتكي هنإف لوصحملا دنع يرتشملل هملسي مل اذإو تاهينج

 22 8 ١ 5 0 هم حكل مث
 ؟لالح مأ مارح عيبلا اذه لهف .اهينج رشع ةسمخ غلبمب

 ةعبس ضرقي هنأل كلذو ءابرلا شحفأ وه لب ءابر اذه نإ اخجل

 ميثأ مرجم الإ هبكتري ال مارح وهف اهفعض ذخأيو

 [رجنبلا ركسب يلصألا ركسلا طلخب شعغلا]

 ىلبق كباونلاب رجات دمحأ هللا دبع دمحأ ديسلا نم انءاجو [ ؛"“ "لس

 : ىلاتلا لاؤسلا

 يذلاو ةداملا فيفخلا رجنبلا ركسب يلصألا ركسلا طلخل ًانايحأ رطضن

 )١( «م195351 ربمفون - ه85١11 نابعش 5١١2ع .١5س .«مالسإلا ءاول» ص8١".

 .79ص (.م١191١ سرام ه١ ناضمر .٠ع .5١س ء«مالسإلا ءاول» (؟)

 لو



 رارجنالاب لحملا عم نولماعتي نمل هعيبنو .هئارش نع نئابزلا بلغأ عنتمي
 سيلف انشغ نم» :ثيدحلا صن "تحت كلذب عقن لهف «هراركالابو .يرهشلا
 206 ام

 .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا [22 جل

 ام عون يرتشملا ملعي نأ بجي هنإ :لوقن لاؤسلا نع ةباجإللف دعبو
 ءاوس ءطولخم ريغ وأ رجنب ركسب طولخم ركس اذه نأ ملعي نأب ءامامت هيرتشي
 ةحلصمل ةقفصلا ىف ليهجت لك نأل ؛ًالجؤم نمثلا ناك وأ ًادقن ءارشلا ناكأ
 عيبلا نوكي نأ عئابللو يرتشملل ريخو .«انم سيلف انشغ ساو ءًاشغ دعي عئابلا

 ريخ «لق ولو شغ ريغ س حبرو .شغو سبل هيف نوكي لأ سم ءرونو ةنيب ىلع
 ىلإ لالحلا حبر لآمو «ةلق ىلإ شغلا حبر لآمو ءرثك ولو شغ هيف حبر نم

 . ةرثك

 [اهبابرأ ريغ ىلع ةفئازلا دوقنلا عيزوت]
 ,ةفئاز دوقن دوقنلا ةلاصح ىلإ برستي ًاليل لحملا ماحدزا دنع [ ؛”” "لس

 مدعب مهرعشن نأ ريغ نم نئابزلا نم اهبابرأ ريغ ىلع انرودب اهعزون نحنو
 ."”؟كلذ يف مكحلا امف ءاهتيحالص

 يبق كباونلاب رجات _ دمأ هللا دبع دمنا 2ك

 هملستي ام صحف يف هسفنل طتحي مل هنأ وه لاؤسلا نع ةباجإلا [ خل
 .هلامهإ ةبغم هريغ لمحي نأ حصي الو .كلذ لعفي نأ هيلع ناكو ءدوقن نم

 نأ هيلعو .دحأل اهيطعي الو اهمدعي نأ هيلعف هيلع تلخد دق فويزلا تناك اذإف

 فويز نع ضوعي ام هيف نوكي دق نيرتشملاب هلحم ماحدزا لإف هللا يقتي

 . ضوعي ام هدنع سيلف هنم ذخأي يذلا امأ .دوقنلا

 )١( 87ص مما ويام  ه١ا/5 ةجحلا وذ .5عا١٠س ,امالسإلا ءاول» ١.

 ص .ةرشاعلا ةنسلا نم عباسلا ددعلا يف ىوتفلا هذه ترركت دقو 5327.

 هجيرخت قبس (؟)

 5615ص .م931١ ويام  ه١١ا5 ةجحلا وذ .5ع .١٠2س .«مالسإلا ءاول» ةفإ 8 5175.

 م



 [ةعانصلا يف شغلا]

 .ىلع وبأ ةلحم  ىيودعلا رتنع دمحم ديسلا نم [ ؛"* "لس

 (ةيصمحلاو ةيمسمسلا) ةيدلبلا ىولحلا هيف عنصأ عنصم بحاص انأ

 .هلعفأ ملو .ًاشغ اذه تربتعا ينكلو ءزرأ قيقدب ةوالحلا طلخت عناصملا ضعبو
 طلخلا اذه لهف «يننوسفاني مهنأل .طلخت يتلا ىرخألا عناصملا باحصأ ينبلغف
 . '7؟هتلعف ول ًاشغ نوكي

 كريغ نأ نيبو ءاذه للعأو كريغ عنص امك زرألا نم عنصا [ 0:

 .همالعإ دعب امهنم راتخي يرتشملاو «نيفنصلا عنصت نأ ىلوألا وأ ءلعفي

 .ىلاعت هللا ديب قازرألاو .عنصت ام يفخت الأ مهملاو

 [ءاملاب نبللا شغ]

 هبحاص اهل ركذيف «نابلأ لمعمل ًاميلس اهتيشام نبل مدقت ةديس [ ؛"* "لس
 هحدم ءاملا ضعب هيلإ تفاضأ اذإف .« شوشغم هنأ ركذي لب .«نبلل هحايترا مدع

 بحاص هنع ىضري ام اهل لحي لهف .ءاهقزر دروم اهتيشام نبلب لماعتلاو .هتمالسل
 ."”رجألا هللا نمو ركشلا انم مكلو انوديفأ ..اذام مأ ؟لمعملا

 رهذألا ةسدنه ةيلكب بلاط  يدوبللا معنلا دبع دمخ 5

 نبللا باطخلا نب رمع لاسأ دقو ءهروص لكب مارح غلا [8خل

 ءطلتخا ام وه هبجعي يذلا نأ ىلإ نبللا بحاص هبنت نأ اهيلعو «.شوشغملا

 .ريثك مهو هريغل عبتلف دشرتسي مل نإف «نيعونلاب هل يتاتو

 [ءالمعلا شغ سرامي لحم يف لمعلا]

 : ىتآلا لاؤسلا ىنغلا دبع ديس ديسلا نم انءاجو [ 0١ "لس

 رخآ ًارجات تلماع املكو شغلاب نيروهشملا نابلألا راجت دحأ لماعأ
 . لطاب نبللا اذه لثم عيب نأب مهتمهفأو مهتحصن ام ًاريثكو ؛هقباس لثم هتدجو

 796١ ص ما سرام ه3 كابعش ءا١؟ع .١١س «امالسإلا ءاول» 200(

 .7 17ص ,ما64 ليربإ . ه8 رفص «1عا .77”س ,امالسإلا ءاول» 2,

 نضرحإ



 مارح اهنم باستكالا لهف ءاهريغ ًالمع دجأ ال ىننكلو ةنهملا هذه نم تسئي دقو

 عيبت نم دشرأ نكلو .مهلماعف اذه ريغ ًالمع دجت ال تنك اذإ [ة*:-ل

 .لاحلاب مهل

 [نزولاو ليكلا صقن]

 .يلبق كباونلاب رجات  دمحأ هللا دبع دمحأ ديسلا نم لاؤسلا اذه ءاج

 ةعاضبلا ءارش دعب مهل دب الو ءيزيرغ عمط نئابزلا ضعب دنع [ 8١ 'لس
 نزرو نم صقنن نا رطضنف «نازيملا يف مهقح نع ةدايز رثكا وا ةعطق ذخاأ نم

 عم «نازيملا نع ةدايز ةبه هنأ معز ىلع .مهبلط دنع هب مهيفونل ائيش مهتعاضب

 هذخأ ىف نوعمطي امل ديدحتلاب ًايواسم نازيملا نم هصقنن ام لعج اننكمي ال هنأ

 .'"' ؟رئاج اذه لهف .مهقح نع ةدايز

 َلايْكبْلا اضفت اَلَو# ”لوقي ىلاعت هللا دإف دزولل ةبسنلاب امأو [ 5 ١

 فيفطت ريغ ىم داماك همدح يرتشملا يفوتسي نأ بجيف 4 :دوهز] * َناَريِمْلَاَو

 قحلا لصي نأ طرشب .ءاهب سأب ال لئاسلا اهكلسي ىتلا ةقيرطلاو .ءصقن الو

 .نازيملاو ليكلا يف نوففطي نيعئابلا نأ ظحالملا نكلو .ًالماك هبحاص ىلإ
 هيف كش ال مارح اذهو .هنوصقني حلي ال سو .هل لولمكي حلي سمف

 :ًاضيأ هنم ءاجو [ 50” "لس

 بلط نم ةعاضبلا ءارش دعب مهل دب الو ,.يزيرغ عمط نئابزلا ضعب دنع

 مهيفاونل ائيش مهتعاضب نزو نم صقنن نأ رطضنف «نازيملا يف مهقح نع ديزملا
 نم هصقنن ام لعجن نأ اننكمي ال هنأ عم «ةدايز هنأ انم امعز .مهبلط دنع اهب

 اذه لهف ...مهقح نع ةدايز هذخأ ىف نوعمطي امل ديدحتلاب ايواسم نازيملا

١ )#(© 
 جائز؟  .

 .5ٌ6ال ص صماآأل6ك+6 ةيلوي د ه4 لوألا عمر .الع تماس «امالسإلا ءاول» 23(
 355 1 - م -7 اذ 56 - 3

 .3 15 51١ ص ,ما21 ويام - ه5 ةجحلا وذ .4عا١٠3س .امالسإلا ءاول» 2

 .435 - 32" ص ما 5 ربوتكأ  هاا/5 لوألا حيبر ءالع ٠١. س .'مالسإلا ءاول» فض

 نوردو



 ء[44 :دوه] 4َناَريمْلاَو ٌلايْخبْلا اوُصْقَت الو لوقي ىلاعت هللا [*5خل
 يرتشملا يفوتسي لأ بجيف [85 :دوه] نيمو رثك نإ ل ريح ِهَّللأ ُتِيقب#

 سأب ال لئاسلا اهكلسي يتلا ةقيرطلاو ءصقن الو فيفطت ريغ سم ًالماك هظح
 ليكلا يف نوففطي نيعئابلا نأ ظحالملا نكلو ءالماك قحلا لصي نأ طرشب اهب
 .هيف كش ال مارح اذهو « هنوصقني حلي ال سمو هل لولمكي حلي نمف «نازيملاو

 [هنزو ةدايزل بوبحلاب طبلا طيغظت]

 ةزيج «هبابمإ ءنادرو نم .ملاس دومحم ديمحلا دبع ديسلا لأسيو

 .نجاودلاو رويطلل «طيغظتلا» ةيلمعب نوموقي سانلا نم ريثك» [ 5“ لس :

 لخاد ىلإ اهنوعفديو ريطلا راقنم ىف بحلا نم تايمك نوعضيف ءزولاو طبلاك

 .ةظوحلم ةدايز هنزوو ريطلا محل ديزت ةيلمعلا هذهو .هتلصوح ئلتمت ىتح هفوج

 تسيل وأ .هتقاط نم رثكأ لكألا ىلع ريطلل ماغرإ اهنأل مارح ةيلمعلا لهف

 . 0؟ًامارح

 سيلو «ميرحتلاب صن هيف دري مل هنأل مارح كلذ نأ ملعت ال [28-جل

 [ةريعستلا نم رثكأب نيومتلا راجت نم تيزلا ءارش]

 :يتآلا لاؤسلا ةلجملا ءارق نم ه.ب.ع ديسلا نم انءاجو

 رثكأب نيومتلا راجت نم تيزلا نورتشي ةيمعطلاو زبخلا ةعاب [ ؛*؛ 'لس
 بيصن نم ةقيقحلا يف وه هنوذخأي يذلا تيزلا نم ردقلا اذهو «ةريعستلا نم

 . "'”؟ًامارح اذه ربتعي لهف .تاقاطبلا باحصأ

 لب مارح وهف الإو «ءلالح وهف ةيفخ سيلو احابم عيبلا داك نإ [*؛ جل

 .سالتخا وهف الإو «مهاضرب هذخأي نأ بجي

 )١( ص م1957 سطسغأ  ه1787١ لوألا عيبر ءالع ء.١ 5س ««مالسإلا ءاول» 41١.

 8س .«مالسإلا ءاول» (؟) ١. ع 23٠١م14 ربوتكأ -اه ه4 ىلوألا ىدامج

 .574ص

 نول



 [ةعيلخ روص ىلع يوتحت يتلا تالجملا عيب]

 يف يوحت يتلا ةيبرعلاو ةيزيلجنالا تالجملا ضعب عيبب موقأ [ 00 "لس
 يقزر ردصم وه اذه نكلو 2. نيدتم لجر انأو .ةعيلخ اروص نايحألا ضعب

 هذه عيب نأب ين ربخأ نيدلا لاجر ضعب نأ الإ عيبلا هللا لحأ دقو .ديحولا

 .ريبك مثإ اهيفو مارح ةعلسلا

 هذه تانسحلا وحمت نأ نكمي لهو .اهميرحت ىدم نع يتدافإ وجرأف

00 

 ةعيلخلا تالجملاك داسف ىلإ يدؤت يتلا علسلا عيب لأ كش ال ١ كحد ج

 ثحبا .كلو .رزولا كنع عفري هللا دإف كلذ ريغ توقلل اردصم دجت ال تنك

 .نيتملا ةوقلا وذ قزارلا وه هللاو

 [ءافولا عيب]

 .ًالثم نيتنس وأ ةنس ةدمل ًايئافو ًاعيب رخآل هراد عاب لجر [ ؛02 لس

 وأ هسفن عئابلل رادلا هذه ريجأت يرتشملل حصي لهف ءالماك نمثلا عئابلا ضبقو

 .'"'”؟ةعبرألا بهاذملا يف ءافولا عيب طورش امو ؟يبنجأل
 ةلجللا ةءارق نم - سنوي دما دمخ ه5

 هوغوس ضعبو .هداسفب اومكح ءاهقفلا نم نورثكألا ءافولا عيب اخت جل

 يرتشملل نيعلا ريجأت زوجي ال كلذ ىلعو .رهر هنأ اوررقو

 عيبلا جرخي الأ كلذ يضتقيو .طرش رايخ عم عيب هنأ ررق ءاهقفلا ضعبو

 هكلم نم عيبلا جرخي ال عئابلل طرشلا رايخ لاك اذإ هنأل .عئابلا كلم ص

 [ءافولا عيبا

 .07غلص .مما205 ةيلوي ه5 يناثلا عيبر 8ع .١ة؟س .(مالسإلا ءاول» )١(

 .الء٠اكرص .219434 ربمقون  اه586١ بجر ءا١ع .ءااس .«مالسإلا ءاول» (؟)

 وود



 .''”؟ةعبرألا بهاذملا يف ءافولا عيب طورش امو ؟سانلا نم هريغل وأ عئابلل رادلا هذه
 سدوي دملأ دمح مه

 ْئ هنإ :اولاق هوزاجأ نيذلاو ءاهقملا نم ريثك ههرك ءافولا عيب ١ دنقلا

 .عئابلل طرشلا رايخ عم

 [ملسلا عيب]

 يلاتلا لاؤسلا ديعسلا راتخم ديسلا نم انءاجو [ م لس

 نأب .لوصحملا لوأ ىف ةيماشلا ةرذلا ءارش ىلع فايرألا ىف فرعلا ىرج

 .ةنيبملا ةيمكلا ملست ىلع عئابلا عم قفتيو ءءارشلا دنع نمثلا يرتشملا عفدي

 لوصحملا روهظ لوأ يف نوكت ةرذلا نأل ؛اهفافج متي ىتح رثكأ وأ رهش دعب

 ةحيحص هذه عيبلا ةروص لهف ؛اهفيفجت دعب نزولا وأ ليكلا يف صقنتو (ةيرط)
 قفز 50 6 .

 .''؟ابر ةهبش وأ ةمرح اهيف سيلو

 .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا [ 0

 ام ىلع قبطني دقعلا اذهو .ةمولعم ةلم لعب براقتملا يددعلا وأ دوزوملا

 .لئاسلا ةرضح هنع لأس امو .فايرألا ىف فرعلا هب يرجي

 [ًاملس زرألا عيب]

 : لأسي  ةديمتأ دحسم بيطخو مامإ ليلخ ديسلا ١ كح "نس

 رعس ريغص تابن وهو وأ هتعارز لبق زرألا عيبو ءارش سانلا ضعب داتعا

 نمثلا ذخأ لبقي عئابلا نأ الإ ةدحاولا "”ةبيرضلل ًاهينج )١17( وهو ةموكحلا

 .١٠51ص ءما6 ليربإ ه4 ةجحلا وذ .؛ع .9١س كمالسإلا ءاولا» 2000

 05١. ص .م1950 ربمسيد 9 0 ىلوألا ىدامج 25ع .ةس ««مالسإلا ءاول» (؟)

 ربمفون  -ها15 يناثلا عيبر ىلع 2٠١ س) ةلجملا ىف ىوتفلاو لاؤسلا اذه رركت دقو

 (ه7١ص ما

 ًاعاص (55) يواسي بدرألاو 579/١, «طيسولا مجعملا» بدارأ ةعبس :ةبيرضلا (*)
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 زئاج اذه لهف .داصحلا لبق ًامدقم يرتشملا نم نمثلا هذخأ ريظن تاهينج ًاصقان
 . "7؟اعرش

 وه يذلا سمثلا رم نادقاعلا هيلع قفتي امو .ملس دقع اذه [؛**-خل
 مأ ةموكحلا ريعست عم ًاقفتم ناكأ ءاوس ءادألا بجاو نوكي ملسلا لام سأر
 رم لقأ دوكي دقف «عيبملا ةميق عم ًاقفتم نوكي نأ مزلي ال سشثلا نأل .لقأ

 رادقمل انايب الإ سيل اهئارشل ةموكحلا ريعستو ءاهنم ديزأ دوكي دقو ةميقلا
 ةبسنلاب لادقاعلا نوكي كلذ ىلعو .هساسأ ىلع رعسلا عفدب مزتلت يتلا ةميقلا

 .ةموكحلا هتردق ام نود رعس ىلع اقفتا اذإ احيحص ادقع ادقع دق زرألل

 [ًاملس نطقلا عيب]

 نأ ىلع ًاهينج رشع ةسمخ راطنقلا رعسب ًانطق رخآل لجر عاب [ :١*4 لس
 مكح امف ءنآلا نطق عئابلا دنع دجوي ال هنأب ملعلا عم ءربوتكأ يف ميلستلا نوكي

 ."'”؟عيبلا اذه

 سنثلا يرتشملا مدق اذإ ًاحيحص دوكي عيبلاو .ملس دقع اذه نإ اكثنجل
 رظن ريغ نم لجألا لولح دنع عيبملا مدقي نأ عئابلا ىلع بجيو .«لاحلا يف

 . ةميقلا ىلإ

 [ملسلا عيب]

 : ةيقرش ءايهه .,ةجساوعلا نم قداصلا ديمحلا دبع ديسلا لأسي

 دنعو ؛هينج )٠١( غلبمب هلوصحم لبق نطقلا راطنق يرتشأ انأ [ ؛50 لس

 (8) غلبمب - يظحو انأو  هعيبأف نطقلا راطنق عئابلا ينملسي لوصحملا ينج

 . "7؟لالح عيبلا اذه لهف هينج )١6( وأ هينج )٠١( وأ هينج

 نم ربكأ نوكي داصحلا دنع رعسلا نأ دكأتي ىرتشملا ناك اذإ أ ه١

 ًانط يواست ةبيرضلا دوكتف .مارغ وليك )١5١( ةثيدحلا نازوألاب يواسي وهو 2-
 7 7171١ ص م117١ سطسغأ - هاا مرحم .غ25عا.ا١١س .امالسإلا ءاول» 21(

 .١١ا/ص ما ويام ل هاا لاوش عا ١١ س .امالسإلا ءاول» 2

 ؟ ا اص ما ويام_ ه4 ةجحلا وذ .8عام 1١4 س .'مالسإلا ءاول» ةوف]
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 نوكي كلذ نإف «نيرعسلا سيب قرفلا نم عفتني نأ ءارشلا اذهب دصقو .كلذ

 رعسلا نأ فرعي ال ناك نإو ريثكلا عئاشلا وه اذهو .مارح وهو ءابرب ًاضرق
 ءءارشلا تقو يف قاوسألا يف يرسي يذلا رعسلاب ىرتش *ا نأب «كلذ .نع ولعيس

 عونلا اذهب نوموقي نم فسألا عم سكلو .هيف ةهبش الو ءًالالح ءارش دوكي هنإف
 ا رع ا .ةمئاقلا قوسلا رعسب نورتشي ال ءءارشلا نم

 نم حضاوو .ديدجلا لوصحملا ىلع ةرشعب يرتشيف .ًاهينج رشع ةسمخ ىلع
 كلك هللا دإو .ةدئافب ضرقلا دصقيو عئابلا ةجاح لغتسي هنأ حوضولا لك اذه

 وهف نظلا اذه نظ نمو «.هللا عداخي هنأ دحأ ىظي الف .رودصلا يفخت ام ملعي

 . ريصملا سئبو منهج هاوأمو ءهسفن عدخي

 [ةقباسلا ىوتفلا ىلع بيقعت

 : يتآلا لاؤسلا ىلع دمحأ نيسح ديسلا نم انءاج [ 45” 'لس

 ناوأ لبق نطقلا هئارش نع مكلأس ًالئاس نأ مالسإلا ءاول ةلجم يف تأرق
 ةسمخ ءارشلا تقو هنمث نأ نيح يف ؛دحاولا راطنقلل تاهينج ةرشع غلبمب هينج

 يرتشملا ناك اذإ» ' يتأي امب متبجأف . صقني وأ كلذ نع ديزي دقو .اهينج رشع

 عفتني نأ ءارشلا اذهب دصقو كلذ نم ربكأ نوكي داصحلا دنع رعسلا نأ دكأتي

 عئاشلا وه اذهو .مارح وهو ءابرب اضرق نوكي كلذ نإف .نيرعسلا نيب قرفلا نم
 يذلا رعسلاب ىرتشا نأب .كلذ نع ولعيس رعسلا نأ فرعي ال ناك نإو .ريثكلا

 نكلو ؛هيف ةهبش الو ًالالح ءارش نوكي هنإف .ًالثم ءارشلا تقو قوسلا يف يرسي
 .ةمئاقلا قوسلا رعسب نورتشي ةي ال ءارشلا نم عونلا اذهب نوموقي نم فسألا عم

 ىلع ةرشعب يرتشيف ًاهينج رشع ةسمخ ىلع ديزي دق نآلا نطقلا رعس ًالثمف
 دصقيو عئابلا ةجاح لغتسي هنأ حوضولا لك اذه نم حضاوو .ديدجلا لوصحملا

 هللا عداخي هنأ دحأ نظي الف ءرودصلا يفخت ام ملعي 3 هللا نأو .ةدئافب ضرقلا

 .«ريصملا سئبو منهج هاوأمف نظلا اذه نظ نمو

 ىتأ دقف .مكمالك ضيقن ةيعرش ةعامج سيئرل ةيمالسإ ةلجم يف انأرق دقو
 يرتشملا ناك اذإ) مكلوق وه هلقن يذلا ناك ذإ ءالماك هلقني ملو متلق ام ضعبب

 عفتني نأ ءارشلا اذهب دصقو كلذ نم ربكأ نوكي داصحلا دنع رعسلا نأ دكأتي

 مودم



 عئاشلا وه اذهو .مارح وهو ابرب ًاضرق نوكي كلذ نإف نيرعسلا نيب قرفلا نم
 لب ' ابر الو ضرق ال هنإ ليم اخو ؛ةلجملا الك ةينيب تأب ملو ءرثكل

 0007 رخآ يف ءاج امك هللا ةعداخم كلذب حيبي هنأو ًالالح

 .مرحم رمأ هب دصقي يذلا فرصتلا رقي خيشلا كلذ دأ دقتعن ال [كة:-خل

 هيلع نوكت نأ بجي امو هانلق ام قحلاو .يعرش دقع ةروص ذخأ دق ناك دإو

 دأ مهتلماعم يف مهنيد رومأ سانلل حرشي يذلا يتفملل حصي ال هنأو «ىوتفلا

 امو سانلا فرعتي نأ هيلع لب «ةرهاظلا هتروص ثيح س فرصتلا ىلإ رظني

 طورشلل ًايفوتسم داك دإو فرصتلا نأ مهل نيبيو .مهتافرصت سم لودصقي

 .لوقن نأ بحنو .هيلع ليهللا بساحي يذلا وه دصقلا نإف ةرهاظلا ةيعرشلا

 ام فرعي يأ .سانلا فرعي نأ يتفملا يف طرتشي داك دقو دمحأ مامإلا نإ

 .هتروص يفو هتقيقح يف ًايعرش نوكي امب مهيتفي نأ عيطتسيل سانلا نيب يرجي
 ىوتفلا هقفو «ىوتفلا هقف فرعي نأ دب ال يتفملا نأ لوصألا ءاملع ررق دقو

 ةعيرذ ىوتفلا ذختت امو «ىوتفلا ىلع بترتي امو .يتفتسملا لاح ةفرعمب لوكي

 مدختست ى :رقلا يف ملسلا دوقع نأ انيأر دقو .مارح يف اهل لالغتسا سم هل

 يأ «ةداع روصتي ال سخب نمثب يرتشي ًانسح ًاضرق هضرقي نأ لدبف ءابرلل ةعيرذ

 يرتشي هنأ سخب هنأ ىلع ليلدلاو سخبلا نمثلا اذه وه ينجلا دنع نمثلا دوكي

 دصقلا داك نإ .دوقعلا هذه يف انلق اذهلو .2'”تلثلا وحنب مئاقلا رعسلا سم لقأب

 دصقلا كلذ دجوي مل دإو .مارح وهف سمثلا نم دكأتلا عم هانركذ ام وه اهنم

 صخشلا ةينل رمألا انكرتو .لالح دوقع اهنإف .هتاذ يف ًالوقعم نمثلا ناكو
 دوقعلا يف دوصقملا نأ :امهلوأ نيرمأ ىلع كلذ يف .شيدمتعم «هللا مامأ

 ءابر يهف ابر دصقلا ناك نإف .صخشلا اهاضتقمب بساحي يتلا يه ةيعرشلا

 )١( ص .م٠1915 ةيلوي ه٠18١ رفص .1ع .4١س .(«مالسإلا ءاول» 5953 -5935.

 ىلع ةقفنلا ىلإ نوجاتحي نيعرازملا دأل هيلإ سانلا ةجاحل الإ عرش ام ملسلا نأ ىرأ (0)
 امك كلذب سأب الف .لاقأ سثب ةعلسلا ءارش ىف بغري رجاتلاو .مهسفنأو مهعورز

 ملسملا قفتريو اوقفتريل ملسلا مهل زوجف» 27٠5/4 «ينغملا» يف ةمادق سبا لاق

 هلودلا لبق سس لوصحملل رعس كيدحت مدع ةلاح يف اذه «صاخ رتسالاب (رجاتلا)

 ناو



 لك» .حيحص دقعلاف ابر ريغ دصقلا ناك دإو ءءامسألا نسحأب دقعلا يمس ولو

 هنأ يناثلا رسالاو اهيلع هبساحم وهو اهب ملعأ هللاو ءاهملعي وهو ءهتينو ئرما
 0( َِ 7 8 1ك .

 سانلا هيلع علطي لأ تهركو ردصلا يف كاح ام مثإلا نأ حيحصلا يف درو

 .دقاعلا دصق .ع ةدرجم دقعلا ةروص ىلإ رظنن نأ اذه ءازإ اننكمي الف

 .هفلاخي وأ هلك هتفاويأ فرعنل هلك انمالك لقني نأ نيمآلا خيشلا سم دون انكو

 داو ءهللا حرشو هللا نوعداخي نم دوقع حيحصتب ىض ري هنا لئاسلا نظي ال ىتح

 حتفب ةعيرشلا مده مهل اولهست الف «ةماعلا نيد يف هللا اوقتا «سانلا اهيأ

 هتياعرب هماكحأو هعرش ىلوتيو انالوتي ه8 : هللاو .اهتفلاخمل ليحلا باب

 [قاوسألا يف ًادوحوم هيف مّلسملا نوكي نأ ملسلا يف طرتشي]
 :لأسي ةلعاشملا نم دمحأ نمحرلا دبع ديسلا [ 45” "لس

 هينج )1١( غلبمب دعوم ىلع يفيص نطق راطنق لجر نم ىرتشا لجر
 انطق عرزي مل هنأ حضتاو نطق عئابلا دنع دجوي مل ميلستلا دنعو «غلبملا هاطعأو

 وهو رهشب دعوملا دعب لماعتلا رعس اهينج )١17( غلبم راطنقلا لدب عئابلا مدقف

 .'"”؟لالح مأ مارح اذه لهف ميلستلا دعوم

 نأ هيف طرتشي ال ملسلا دقعو 'ملس» دقع دقع يذلا دقعلا نإ اكل

 لب ءاهتياهن يف الو هتدم يف الو دقعلا تقو اهل ًاكلام ةعاضبلا مدقم وكي
 مهضعبو «ءاهقفلا قافتاب ةدملا ءاهتنا تقو قاوسألاب ًادوجوم نوكي نأ طرشلا

 ال كلذ ىلعو اهرخآ ىلإ ةدملا لوأ نم قاوسألا ىف ًادوجوم نوكي نأ طرتشا

 دقعلا ذيفنتو ءدقعلا عوضومل كلام ريغ ةعاضبلا مدقم ناك اذإ ملسلا دقع لطبي
 رادقم عئابلا يرتشي نأب نوكي لب «لاؤسلا يف تركذ يتلا ةقيرطلاب نوكي ال

 هاطعأ هنأآل ءابرلا ىه لاؤسلا ىف ةروكذملا ةقيرطلاو ءيرتشملل هملسيو رطقلا

 .ناكمإلا ةرئاد يف هريفاذحب دقعلا ذيفنت امنيب ءهرشع ةعبس ذخأو «ةرشع

 .(5611/) مقر «ربلا ريسفت باب «ربلا باتك ءاملسم حيحصاا 200

 .776ص م1907 سطسغأ  ه١الا/ مرحم .0ع ء١١س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 [رخآلا ضعبلا دوحجو مدعو هيف ملسملا ضعب دوجو]

 : ساقلبب ةوطع دمحم قيفوت ديسلا لأسو [ ؛ة؛ لس

 ريعشلاو زرألا تايرتشم عوضوم نع ةلجملا تاحفص ىلع يئاتفإ وجرأ

 هل مالتسالا دنعو الثم هينج ةرشع غلبمب زرآلا ةبيرض ىرتشا نأب فيصلا يف

 رعسلاب رخآتملا عبرلا ردقي نأ ديريو ةبيرضلا عابرأ ةثالث الإ عئابلا دنع دجوي
 ىسفن ءاقلت نم ىلزانت لهو ؟ال مأ ابر اذه لهف .كلذ ىلع عفديو رضاحلا

 .'"”؟مارح مأ لالح .بولطملا نم ءزج نع

 بمدق امب هلك عيبملا كل ملسي نأ امإف "'مهلست دقع اذه نإ [؛ة؛:جل

 مل ام سمث ذخأ امأو نمثلا نم اهلباقي امب هعابرأ ةثالث كملسي نأ امإو سث رم

 [ابرلل ةعيرذ ملسلا ذاختا]

 : مالع فوؤرلا دبع دمحم ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 : هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 لبقو .فيصلا لصف يف زرأ ىلع دوقن جارخإ يف سانلا داتعي [ 450 "لس

 نمز يف هنأ نيح يف أشرق (؟١) رادقمب زرألا نوجرخيو ءزرألا لوصحم ةعارز

 ذخآلاف امارح ناك نإو ؟مارح ما لالح اذه لهف (500) غلبم يواسي هداصح

 . "'دوقنلا ىلإ ةجاح ىف هنأل رطضم

 عقوتملا وأ رعسملا هنمث نم لقأب لوصحم ىلع دوقنلا جارخإ [كة0 جل

 «ةباينلا لاجر هل هبنت ول باقعلا بجويو ةمايقلا موي باذعلا بجوي شحاف ابر
 ثيدحلاو .تيبخلا يوبرلا بسكلا ىلع لياحت وه لب ءارش اذه سيلو

 )١( س ,كمالسإلا ءاول»  2٠١ص ,ما5 ربمسيد ها 15 ىلوآلا ىدامج 4ع ١/ا6.

 .ملس حصألا .ملست (0)

 .ا١1ص .ما114 رياني - ه87١1١ داضمر .ء١ع .8١س ءامالسإلا ءاول» رف

 ل



 نم حيحص وهو , 30ه ىلوأ رانلاف مارح نم همحل تبن نم» 'لوقي حيحصلا

 . هائنعم تيح نمو «هدلنس ثيح

 : لأسي بونبأ زكرم ةراصعلا نوذأم دمحأ ةعمج دمحم ديسلا [ هت لس

 ةنس رياربف رهش نم حمق تاليك رشعل انمث أشرق )0٠0”( غلبم رخآ ىطعأ لجر
 يأ ًايلاح رعسلا نأ عم .لوصحملا تقو رعسلا اذهب ميلستلا نوكي نأ ىلع (1180)
 .'"'”؟لمعلا اذه مكح امف .دقاعتلا يف هيلع قفتملا رعسلا نم رثكأ لوصحملا تقو

 دقو ءهنمث ناك يأ عيبملا ميلست بجيو .ءملس دقع دقعلا اذه [ئةت:جل

 نأ مامهلا نس نيدلا لامك ركذ دقو .ساسألا اذه ىلع دقعلا يف نادقاعلا لخد

 هب عفتنيو نمثلا ذخأي هنأ عئابلا هنم ديفتسيف «يرتشملاو عئابلا هنم ديفتسي ملسلا

 نمض هنأ عئابلا ًاضيأ ديفتسي امك ؛هيلإ ةريثك تاجاح هل نوكت دقو «لاحلا يف

 .لبقتسملا يف نيعلا نمض هنأ يرتشملا ديفتسيو «لبقتسملا يف هلوصحم عيب

 ام الإ عفدي الف .عفترا دق رعسلا نإ ”لاقي نأ حصي الو ءاهيلإ هتجاح دنع

 عافترالل لباق ملسلا يف رعسلاو .ضفخني نأ زئاجلا نم ناك هنأل .ذخأ

 ضرعت ريغ نم بسك هيف ابرلا نأل «ءيش يف ابرلاك سيلف .ضافخنالاو

 ءمثإ كلذ نإف ءابرلا ىلع لياحتلا ملسلا دقعب دصق اذإ هنأ ىلع «ةراسخلل

 ملكتن ال ءدوقعلا يف ملكتن ذإ اننكلو ءهبر نيبو هنيب اميف ءابرلل ًابكترم نوكيو

 .نطابلاو رهاظلاب ملاعلا وهف .س.طب ام هلل كرتنو ءرهظي اميف الإ

 ءهتين مثإ نم هتمذ ةءارب كلذ ىنعم سيلف ءحيحص دقعلا نإ انلق اذإو

 .رودصلا هنكت ام هيلع ىفخت ال يذلا «بويغلا مالع ىلإ رمألا انكرت انأل

 [ةنوهرملا نيعلا عفانمو ملسلا]
 - رصقألاب «ميهاربإ يلع ينغلا دبع ديسلا نم يناثلا لاؤسلا انءاجو

 : كنركلا

 .يناربطلا هاور .لاقو ك1: يمثيهلل «دئاوزلا عمجملا 200

 .0516ص ماو ربمفون  ها١ا/ا/ يناثلا عبير ىلع «١١س .«مالسإلا ءاول» عه
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 اهرقي ال يتلا ةقيرطلا كلتب مهليصاحم ىلع ضارتقالا ىلإ نوحالفلا رطضيو

 رهش يف سدعلا نم نيبدرأ حالفلا عيبي :الثم اذهل برضأو .نوناق الو عرش

 يف رخأتلا ريظن يفو .لوصحملا جضن تقو ليربأ ميلستلا دعومو .رياربف

 يف عابي هنأ نيح يف .تاهينج ةعبسب بدرألا عيب ىلإ حالفلا رطضي ميلستلا

 نمضي يكلو .ميلستلا دعوم يف كلذكو !اهينج رشع ينثاب هسفن رياربف رهش

 ررحي .«ليربأ رهش يف ددحملا دعوملا يف هل عيبملا سدعلا ميلست يرتشملا

 الإ نيكسملا حالفلا ملسي ال هنأ عم «نيبدرألا ريظن اهينج )١14( غلبمب ةلايبمك

 .؟ال وأ ابر وه لهو ؟لالح وأ مارح اذه لهف !ةعشج ةقيرط هذهو ! ًاهينج )1:١(

 نأ ىلع «لاملا نم غلبم ريظن مهضرأ نهر ىلإ سانلا ضعب رطضي كلذك

 هيلإ غلبملا در ةلاح يفو ءالماك هيلإ غلبملا در نيحل ضرألا نهترملا لغتسي

 لهف .نهرلا ةدم ةليط اهانج ىتلا ةدئافلا ىلع هبساحي الو اهبحاصل ضرألا ملسي

 .''"؟مارح وأ لالح اذه

 ابر وهو «هيف كش ال مارح كلذ نإ لوقن لوألا لاؤسلل ةبسنلاب [3 جل

 نأ .نيدلا همرح .شحاف ابر ةدايزلاف « نيرشعو ةعبرأب بلاطو ًاهينج رشع ةعبرأ

 .هيف ررقملا ابرلا ىلع ديزي هنأل نوناقلا همرحو «مارح نيدلا نع ةدايز لك

 يبارملا يرتشي نأ يهو ءنآلا نيحالفلا نيب يرجت ةروص كانهو

 ءةموكحلا تددح امم لقأب نوكي ءارشلاو «هنمث ةموكحلا تددح ًالوصحم

 دنع كلذ عئابلا ملسي نأ ىلع ءاهينج رشع ينثاب ًالثم زرألا ةبيرض يرتشيف

 بستكيف .اهينج رشع ةينامثب نمثلا تررف لق ةموكحلاو .ءلوصحملا دوجو

 ءالكو تارضح ضعب انهبن دقو .شحاف ابر يهو «ةدكؤملا ةدايزلا يبارملا

 يرتشملا اوبقاعيو .تاعيابملا نم عونلا اذه اوبراحي نأ ىلإ يمومعلا بئانلا

 .نيدملل نوكت ةنوهرملا نيعلا عفانم نأ :يناثلا لاؤسلا نع باوجلاو

 .707-507ص م1977 ربوتكأ ه1185 ةيناثلا ىدامج «١٠ع .15١س ء«مالسإلا ءاول» )١(
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 اذإف ء اهسبحب نيدلا ءافو نم قاثيتسالا الإ شادلل سيلو .نيعلا هذه كلام هنأل

 .لحي ال ابر تناك تالغلا ذخأ

 [ابرلل ةعيرذ ملسلا ذاختا]

 :نومشأ نم ميهاربإ يلع دمحم ديسلا لأسي

 تايعمجلا ١ ىدحإ اهردصت يتلا تالجملا ىدحإ يف انأرق | هع لس
 نطقلا ى رتشي نمع ةيعمجلا هذه سأري ًاخيش لأس طويسأ نم ًالئاس نأ ةيعرشلا

 ءراطنقلل تاهينج ةعبرأ وحنب ةموكحلا هتنمض يذلا ىندألا دحلا نم لقأب

 ءابر كلذ ربتعي الأ .ءرثكأ وأ ىندألا دحلاب هعيبيو , ينجلا تقو يف هملستيو

 مْلَس دقع كلذ نأب خيشلا باجأف . ؟ةدايزلا هذه وه دصقلا ناك اذإ ًاصوصخو

 خيشلا نإ :انل ليق دقو .دكأتلا اذه عمو دصقلا اذه عم .لالح ةدايزلاو ءيعرش

 ؟؟ةيعرشو ةحيحص اهنأ ىلع هاوتفب ذخأن لهف .هب يتفي وهو كلذب لماعتي
 . ""”هللا مكمحري «ةحارصب اوبيجأ

 باب كلذ أل ءهوعيطت الو «ءخيشلا ىوتفل اوعمتست ال [ة*:خل
 نإف «متنياعو متيأر اذإ الإ ءًاءوس سانلاب اونظت الو «مارحلا ليلحتل لياحتلل

 [ًاملس يبرعلا غمصلا عيب]

 بوزرملاب رجات دمحم هللا دبع ىناحيتلا ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 :نادوسلاب

 يف أدبي صاخ مسوم اهلو :يبرعلا غمصلا نم ةقيدح هل لجر [ ؛** "لس
 هذه عيب ىلإ ةيداملا فورظلا هرطضت دقو .هينوي رهش يف يهتنيو ريارجأ رهش

 ةدمل يرتشملا اهيرتشي نأ ىلع .ًالثم رهشأ ةثالثب داصحلا مسوم لبق ةقي
 دقو (280) ةبسنب بسكمب عيبلا اذهو .مسوملا ةياهنب يهتنتو مسوملا 1 ةنس

 ةقيدحلا رسخت

 )١( .م6 سطسغأ ه١ لوألا عيبر ء7ع .4١س .«مالسإلا ءاول» ص15١.
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 ىلع مثالا عقي لهو ؟عيبلا وأ راجيالا يف ةلاهج ربتعت ةروصلا هذه لهف
 .'"”؟يرتشملاو عئابلا نم لك

 . ًاعرش عونمم هنأ ىلع لدي ام هيف سيل دقعلا اذه نأ رهاظلا [كةك'جل

 [ًاملس سدعلا عيب]

 :يلاتلا لاؤسلا رصقألا نم يلع ينغلا دبع ديسلا نم ءاج

 هتجاحل لاملا نم ًاغلبم هضرقي يكل رجاتلا ىلإ حالفلا بهذي [ :١ "نس
 رجاتلا هملتسي سدعلا نم بدرأل ًانمث ًالثم تاهينج ةينامث رجاتلا هضرقيف هيلإ
 ةرشع يلاوح داصحلا مسوم يف هنمث نوكيو .داصحلا دعوم نيحي امدنع

 .'7؟ابر اذه ربتعي لهف .رثكأ وأ تاهينج

 ساسأ ىلع تاهينج ةرشع لوصحملا دوجو دنع نمثلا داك اذإ [ثن:خل

 رابتعاب هيلع دوناقلا قيبطت بجيو «ضحم ابر ةينامثلاب ءارشلا نإف ةدكؤم ةريعست
 سوبل سبل ابرب ضرق هنأ رهاظ هنأل .ًايئانج نئادلا هيلع ذخاؤي شحاف ابر هنأ

 .دصاقملاب ةربعلاو ءارشلا

 [ابرلل ةليحك ملسلا ذاختا]

 «تعرز وأ دعب عرزت مل ةرذلا بدرأ نمث ًاغلبم ًاصخش تيطعأ [ 2:١ لس
 عئابلا عطتسي مل اذإ لهو ؟مكحلا امف دقعلا نيح نوكتت مل بوبحلا نكلو
 ام ذخآ مأ ديزأ وهو لوصحملا تقو بدرألل نمثلا ذخآ نأ يل زوجي ءافولا

 ."”؟حمق بدرأ فصن ذخأل نمثلا كرت يل لهو ؟طقف تعفد

 يرباخلا باهولا دبع 5

 لقأب تيرتشاو بحلا روهظ دنع ًادودحم ًافورعم رعسلا ناك نبا خل
 دنع فورعم ريغ رعسلا ناك نإو مارح وهف ءابرلا ىلع لياحت كلذ نإف ءًاريثك
 ءاملس نوكي كلذ نإف .هلمجم يف ابسانمو الوقعم سثلا ناكو «بحلا روهظ

 )١( .مما4 سرام ه١” ةدعقلا وذ ء”ع ءامثس .«مالسإلا ءاول» ص١19١.

 .0!لةه ص م14 ربمتبس - ه6( ىلوألا ىدامج .41ع ءكملس ءكمالسإلا ءاول» (؟)

 ه1/ نابعش ءعا ١25س .«مالسإلا ءاولا ع -  ص م11 ربمفون 60١ل.

 ا



 ةوق الو لوح الو «تاينلاب لامعألا امنإو «رئارسلاب ميلع هللاو ءزئاج عيبلاو

 .هللاب الإ

 [ابرلل ةعيرذ ملسلا ذاختا]

 نم صخش يأ وأ رجات يرتشي د نأ وه نادوسلا ىف «ليشلا» [ ١ "لس

 بسانتت ال نمثب ةعارزلا ىف عورشلا لبق ةنيعم لوصحملا نم ةيمك عرازملا

 .'' ؟عيبلا اذه لثم يف عرشلا يأر امف - لوصحملل ةيقيقحلا ةميقلاو

 نادوسلا - فراضقلا - اصلا يداهلا ريشب 6

 هقفلا يف ىمسي هنأل ءعورشم هلصأ يف عيبلا سم عونلا اذه نإ اثنتا
 ام وأ نمثلا ددحم ًائيش دورتشيف هل ةعيرذ ابرلا ةلكأ هذختا نكلو ءملسلا عيب

 نم ءافعضلا فعض كلذب لولغتسيو «ريثكب نمثلا لود امب ددحملا نس برقي

 كلذ يف كش ال شحاف ابر اذهو .عارزلا

 [ابرلل ةعيرذ ملسلا ذاختا]

 عبرأ هينجلا لدب ددست نيرخآ نم ًادوقن اوذخأي نأ سانلا داتعا [ :” "لس
 ,ءالغ وأ اصخر ذئدعب وأ ذئتقو هتميق ىلإ رظن نود داصحلا تفقو حمق تالليك

 ."”؟لماعتلا اذه عون امف
 ةيفونم - طشلب رفك ضوع رالقلا دبع حاتفلا دبع اك

 يطعملاف ءايرلل ةعيرذ نآلا ذختي هنكلو ءملسلا دقع وه اذه [ثن5 جل

 ال داصحلا تقو ةليكلا نمث نأل .ًاشحاف ابر بارم تاليك ةعبرأ يف ًاهينج

 ًاشرق نيرشعو ةسمخب قاوسألا يف نوكت نأ نكمي

 [ملسلاب عرازملا ةجاح لالغتسا]

 :لأسي - ةيلهقد .ةشيشد وبأ - يوابنألا يلع ديس ديسلاو

 ةبيرض ىلع تاهينج ةرشعلا نيجاتحملل جرخيو دوقن هيدل لجر [ 5: ؛ "لس

 .07” خص ,ما6 هيلوي ه6 يناثلا عيبر ىلع .9١س ,كمالسإلا ءاول» )١(

 .2 57 41١ ص م4 هيلوي - ه4 يناثلا عيبر فع 252 س ,«مالسإلا ءاول» 2(,
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 ًاهينج (17) لوصحملا يف يواست ةبيرضلاو روهش ةعضبب لوصحملا لبق زرأ
 .'"”؟لالح مأ مارح عيبلا اذه لهف .ًاعيب ذخآلاو جرخملا رظن يف اذه ربتعيو .ًايرصم

 نوكيس زرألا سم ةبيرضلا نمث لأ ًاحجار ًاملع ملعي داك اذإ [ثنك جل
 تاهيج ةرشعب ةبيرضلا هنم ىرتشاف ضرتقملا ةجاح لغتساو .ًاهينج رشع ةعبس

 هس

 اعيب ناك نإ هنأل .مارح كلذ نإف .لوصحملا روهظ موي ميلستلا نوكي نأ ىلع

 لإف اضرق لاك نإو .عئابلا ةجاح يرتشملا هيف لغتسا .شحاف سبغب عيب وهف

 ال لياحت ءارش ةروص ىف ضرقلا اذه لعجو شحاف ابر ىهو ةدئاف ةعبسلا

 يف هللا اوقتاف .ريد اذه يف رمألاو .رودصلا يف ام هلعي يذلا هللا ىلع ىفخي

 مثإو ةفلاخملا مثإ .ريمثإ كلذ يف لإف هتفلاخم ىلع اولياحتت الو مكنيد
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو .لياحتلا

 [ةقياسلا ىوتفلا ىلع بيقعت

 ًالالح كلذ نوكي له نكلو رطضملل يذاتسأ اي ابرلا تحبأ [ 5:٠0 لس
 نيدملا نم ةدئافلا ذخأ ابرلا لكآ ىلع تمرح اذإو ؟ًامارح وأ ابرلا لكآل
 ."'”؟هل مزاللا لاملا ىلع رطضملا اذه لصحي فيكف رطضملا

 بوناحط - دبع ديمحلا دبع ©

 حيبت ةرورض دجوت الو لاوحألا سم لاحب حابي ال ابرلا لكأ امل
 توقل كلذل ًارطضم صخشلا نوكي نأك ابرلاب ضارتقالا نكلو .ابرلاب ضارقإلا

 ىلاعت هللا نإف .ًانسح ًاضرق هضرقي نم دجوي الو ةيرورضلا مهتاجاح وأ هلايع
 ةرقبلا] © هّيلَع ْمّنِإ آلف داع اَلَو غاب ريع ٌراطضَأ ٍنَمَه# .ىلاعت هلوقل مثإلا هنع عفري

 اهيف مثإلاو .ءابر لكا وه هنأل صخش ىلع امارح ةدحاولا ةيلمعلا دوكو .[107*

 ةيلمعلا ذإ .يعرش الو يقطنم عنام هنم دجوي ال .رطضم هنأل .رخآ نع اعوفرم

 ضرتقملا نم :ةيناثلاو .مارح وهو ضرقملا نم :امهادحإ نيتيلمع ىلإ لحنت
 .لهجي يرتشملاو هنم بوصغملا ريغلا لام عيبي نم كلذ لثمو .رطضملا

 .قراس وأ بصتغم عئابلاو .هيلع مثإ ال يرتشملاف
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 [حالصلا ودب لبق رامثلا عيب]

 :امط - هللا دبع دمحأ دمحم ديسلا نم لاؤسلا اذه

 لبق نيتنس وأ ةنسل اهوعيبي نأ قئادحلا باحصأ دنع فرعلا ىرج [ 2: "لس

 جوضن دنع يرتشملا نم اهنوذخأي رامثلا نم ةدودحم ةيمكب ظفتحيو ةرمثلا روهظ
 .ةحصلا ةغبصب اهغبصي ام ةعيرشلا يف لهو ؟ةحيحص مأ ةلطاب دوقعلا هذه لهف «ةرمثلا

 .؟2"”ةجاحلا ةدشو فرعلل ًارظن اذه لحب ىتفأ ةدلبلاب نيهقفتملا ضعب نأب ًاملع

 ةهبش الو ابر الو اهيف ةلاهج ال دوقع نم سانلا هفراعتي ام [2:2 جل
 .عازن ىلإ يضفت ال تماد ام «ةحيحص ًادوقع نوكت امبر

 [حالصلا ودب لبق تاللغلا عيب]

 نكلو ءاهجضن لبق تالغلا ضعب ىلإ نيحالفلا نم ريثك دمعي [ 00“ 'لس
 لوفلاو اطاطبلاك)١ ضرألا نطاب يف اهلوصحم جرخي تالغلا هذه ضعب

 لبق تالغلا ةيقب عيب يف مكحلا امو ؟امهجضن لبق امهعيب زوجي لهف (ينادوسلا

 ."'”؟كلذ يف بغري يرتشمل ا نإ ثيح جضنت دنت نأ

 ةلاهج ريغ نم يفازج ريدقتب هحالص ودب دعب رمثلاو عرزلا عيب [8ن“ جل
 : دو ارهاظ هريدقتو .هب ىرج م رت قريخلا اهأل ًانطابو ًارهاظ هريدقتو ءهب ىرج دق فرعلا ماد ام زئاج ةشحاف
 . ميرحتلا ىلع ليلد موقي ىتح لجلا دوقعلا يف لصألاو

 [ةيراقعلا بتاكملا باحصأ هذخأي ام]

 ىلع ةدئاف نوذخأي تاراقعلا عيب باحصأو .«تاكرش ءالكو [ ء: ٠ لس

 لهف تاراقعلا ءارش وأ عيب نمث نم ةيوئم ةبسن اذكو نيمأتلا طاسقأ ليصحت

 ." ”؟مرحت مأ ةدئافلا هذه لحت

 .501ص (2م19375١ ليربإ ه١“ ةجحلا وذ .5ع .8١س .«مالسإلا ءاول» )١(

 77١”ص م55 رياني -  ه6 لاوش ءكعا .١5س ,«مالسإلا ءاولا» 20

 .ال ١ ص م6 رياني _ ه85١١ ناضمر ءاع اكس ءامالسإلا ءاول» (9)

 اعرش ةزئاجلا ةرسمسلا تحت لخدي امنإو ابرلا س سيل اذه (:)

270 



 عويبلا ريغ ىواتف :ايناث

 ١ - ةراجإلا ىواتف :

 [اهنم جراخلا نم ءزجب ضرألا ءارك]

 دقلدب ةلجملا يكرتشم دحأ ريقف سابع ريقف ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 : نادوس

 ٠ هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ءارغلا مكتلجمب ىوتفلا ةنجل ىلع لاؤسلا اذه ضرع وجرأ [ ه:5 نس

 : '"0[ريثك هيف نوعزانتي نادوسلا لهأ نأل اهتباجإو
 هذه عرازملا عرزف هضرأ نيعرازملا دحأل ضرألا بحاص ىطعأ اذإ -أ

 : هبيصن ضرألا بحاصو هبيصن عرازملا ذخأ ةرذلا ءاوتسا مت املو «ةرذ ضرألا

 لحم نم شح كلذ دعبو .بصقلاو ةرذلا نم هبيصن امهنم دحاو لك ذخأ يأ

 نم الو عرازملا نم لمع يأ نودب اهنم نسحأ وأ لوألاك ىرخأ ةرذ ةرذلا شح

 يعس نودب اهدحو تجتن يتلا ةرذلا نم ءيش عرازملل لهف ضرألا بحاص

 ضرألا بحاص نم ىلوألا ةرذلا نوكت تالاحلا ضعب يفو ,؛ةمدخ يأ نودبو

 نم بيصن عرازملاو روباولا بحاصل لهف .ًالثم روباولا بحاصو عرازملاو
 .ةلأسملا هذه يف عرشلا مكح راهظإ وجرأ ءضرألا بحاص عمو امهدحو جتانلا

 انو سنأ نب كلام بهذم ىلع ةباجالا نوكت نأ نسحتسيو

 لهف مارح اهنم جرخي امب ضرألا ءارك نأ كلام بهذم يف تأرق - ب
 يأ اهنم جرخي ام ثلثب عرازمل هضرأ ىطعأ اذإ ضرألا بحاص نأ اذه ىنعم
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 كلذك ناك اذإو ؟مارح اذه لهف .نيثلث عرازملاو ثلثلا ضرألا بحاص ذخأي

 اهكرتي لهف .هسفنب ضرألا ةعارز هل عيطتسي ال يذلا ضرألا بحاص لعفي امو

 .ةبوبحملا مكتلجمب نيلاؤسلا نيذه رشن وجرأ ؟طقف دوقنلاب اهرجؤي وأ روب
 .نيملسملاو نيدلا ةمدخ يف مكقفوي نأ لأسأ هللاو

 كلامو عرازلا نم لك بيصن نأ لوألا لاؤسلل ةبسنلاب  !أثنخ جل
 مزلم وهف ىلوألا ةشحلا يف عرازلا بيصن نوكي نأ ىلع اقفتا نإف «ضرألا

 ةشح لك يف هبيصن هلف كلذ ىلع اقفتي مل نإو .هقافتاب

 ةيفنحلاو ةيكلاملا دنع هيلع صوصنملا نإف «يناثلا لاؤسلل ةبسنلابو - ب
 راطنقك يلثم ركذ اذإ الإ .ةرجألا نم ًاءزج عرزلا ضعب نوكي نأ حصي ال هنأ.

 .اهريغ نم وأ ضرألا سم نوكي نأ مازتلا ريغ نم نطقلا نم

 [ةميلس اهبحاص ىلإ ةرجأتسملا ضرألا ميلست]

 زكرم نيرمغ ةيحانب ةلجملاب ئراق نم لاؤسلا اذه انءاجو [ ٠١ لس
 : فونم

 هنم اهبحاص اهذخأ مث ضرأ ةعطق رجؤي ناك لجر يف مالسالا مكح ام

 بحاص عنميل (ةيقاسلا) يرلا ةلآ برخ دق رجأتسملا اذه اذإف .هسفنب اهعرزيل

 عيطقتب هدالوأ ماق امك .ءيرلا نم هعنم ىلع ناريجلا ضرحو ءاهير نم ضرألا

 .37؟ رجألا هللا نم مكلو انوديفأ .نطقلا ضعب عيلقتو عورزملا رجشلا ضعب

 نوناقلاو ميظع هللا دنع هباقعو ؛مثآ برخم لجرلا اذه نإ [هل:جل
 الو ءاذه لك ىلع ايئانج مكاحي وهو .«فلتأ ام ضيوعت هيلع نابجوي ءاضقلاو

 هللاب الإ ةوق الو لوح

 [راوجلا قوقح]

 اممو يدل سيل امب يتعارز رومأ نم رمأ يف نيعي نأ يراج عيطتسي [ م١1 لس
 يتشيعم كلذب رثأتتو يتعاطتسال ليجأتلا لمتحت ال ةيرورض ةحلصم تاوف هيلع فقوتي

 )١( ,م1955 سطسغأ  ه1785١ يناثلا عيبر ,«8ع .186س .«مالسإلا ءاول» ص01١١.
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 . "”؟ًاعرش كلذ هريغل وأ هل لهف , عيطتسي ام هعنم ببسب يتعارز ىلع موقت يتلا

 راجلا ىلعف .ناريجلا ًاصوصخو .سانلا نواعتي نأ ساسألا ان خل
 .كلذب مزلت ال نيناوقلا نكلو ءانيد هراج ةجاح دسي نأ

 [ظعولا ىلع سانلا نم ةرجألا نخأ]

 باصن غلب نآرقلا ظفاح وأ ملعتم وأ ملاع لجرل زوجي له [ 20” "لس
 ظعو لباقم اغلبم ذخأي نأ وأ ؟سانلا نم رطف ةقدص وأ ةاكز ذخأي نأ ةاكزلا

 نأ نيب ةلاحلا هذه يف قرف دجوي له ينعي .هريغ وأ ناضمر يف هلمع داشرإو

 .'"”؟ملاع ريغ وأ ًاملاع لجرلا نوكي

 هل ىطعت الف ريقف هنأ فصوب ةاكز قحتسي ال ًاباصن كلمي سم[
 زوجي هنإف داشرإلاو ظعولا ةرجأل ةبسنلابو «ينغ هنأل رطفلا ةقدص الو ةاكزلا

 نم كلذ دوكي الأ ىلع ءاهقفلا يرخأتم لاوقأ بسح ىلع اهيلع ةرجألا ذخأ

 نوكي نأ ظعولا ىف ساسألاو .ءاهفراصم نم ًافرصم تسيل اهنأل تاقدصلا
 1 .هلهجب سانلا لضي ال ىتح ملعلا لهأ س ظعاولا

 [هترجأ ددحت مل يذلا لماعلل لثملا ةرجأ عفد]

 ىلع قفتأ ملو حاجنب مت دقو عورشم ةماقال لمع ىلإ دنسأ [ ه0 لس
 ."””؟ال مأ ًارجأ قحتسأ لهف عورشملا باحصأ عم رجأ

 (ةيقرش رفص رفك .ب.أ) هك

 كل لمعلا اذه نوكي نأب :رجأب الإ لمعي ال كلثم داك اذإ إل
 .اهب بلاطتو لثملا ةرجأ كل نوكي هنإف .ةنهم

 [عرزلا نم ءزجب وأ يموي رجأب لماعلا ةرجأ]

 : '؟نادوسلاب رجات هللا دبع ىناجتلا ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 .20186ص .م1978 سطسغأ  ه1788 ىلوألا ىدامج .9ع .55س ء«مالسإلا ءاول» )١(
 195 - اخص ,ما65 ربمسيد  ه05/١1١ لداضمر عا «١25س .«مالسإلا ءاولا عه

 .9١ةص .م1953١ سرام_-ه785١ ةدعقلا وذ ع .9١س .«مالسإلا ءاول» (90)

 51١ ١5ص م1954 رياني  ه8١١” لاضمر .ء.1ع ءاكس .«مالسإلا ءاول» (:)
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 وه يسيئرلا انلوصحم .بورزملا ناكسو ةقطنم يلاهأ نحن [ 14 'لس

 .ديحولا انقزر ردصم وهو ؛يبرعلا غمصلا

 اهتحاسم ردق ىلع ةعبرم ةنينج ةرسأ لكل ' غمصلا نيانج عيزوت ةقيرط

 : يتآلاك اهداصح رمثتسنو

 , مهرجأ لباقم اهنم دراولا ةنينجلا لوصحم فصن اوذخأي نأ طرشب ةيصخشلا

 :نيقيرفلا يضري قافتالا اذه نأ ةظحالم عم ,يناثلا فصنلا اهبحاصلو

 كلذب اولبقي مل ةمدخلا لباقم ًارجأ مهيطعي نأ ةنينجلا بحاص دارأ اذإف
 مأ ةلوهجملا رومألا نم ربتعت ةروصلا هذه لهف )772١/( لوصحملا نامضل ةبسن

 .هللا مكمحر انوديفأ ؟اهيف عراشلا مكح امف ,ةلوهجملا رومألا نم تناك اذإو .ال

 وأ «يموي رجأب لامعلا رجأتسي هكلم يف ةماتلا ةيرحلا كلاملل [205 خل
 يف رارحأ لامعلاو ءلالح امهالكو «نيلماعلا نيبو هلنيب ةمصانم عرزلا لعجي

 مهل حبرأ هنوري ام لوبق

 :تاكرشلا ىواتف 5

 [يشاوملا ةكرش]

 لاؤسلا ساقلب زكرم ةوطع ديسلا ينارقنزلا ديسلا نم ءاجو [ 2٠0 "لس

 : ىلاتلا

 ةيشام رخآ لجرلا يطعي ًالثم ؟مارح مأ لالح يشاوملا ىلع ةكراشملا له
 اهنمث ىلع ديزي اميف فصنلا امهنم لكل نوكي نأ ىلع اهينج نيرشع غلبمب

 كيرشلا ىلعو ؛ةيشاملا هذه نم جتني اميف فصنلا كلذكو .روكذملا يلصألا

 هذه عطقي نأ نيكيرشلا نم لكل نأ ىلع ءاهتياعرو اهتنؤمب موقي نأ اهل يناثلا

 .'''ءاش ىتم ةكرشلا

 نيكيرشلا دحأ نإو .هيلع رابغ ال دقع ةكرشلا نم عونلا اذه |[

 )١( سرام  ه١ا/5 نابعش ء١١؟ع .ةس .«مالسإلا ءاول» ١19155م.؛ صحلالا  8٠/.
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 .امهنيب ةكراشم جاتنلاو سثلا يف ةدايزلاو ءاهيلع قافنإلا ريظن يف نيعلاب عفتني

 هعم نكي مل نإو مئاهبلا نم هتجاح عرازلا دجيف ءهيلإ سانلا جاتحي دقع هنإو
 .ةراسخلاو بسكلل هيف ضرعتي ًالالح احبر لاملا بحاص دجيو ءالماك اهنمث

 نم ليلدلا موقي ىتح «لجحلا لبنح نب دمحأ بهذم يف دوقعلا يف لصألاو

 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هللاو .ميرحتلا ىلع صوصنلا

 [يشاوملا ةكرش ف كيرشلا بيصن]

 بحاص عفد اذإو ؟ابرلا نم ًاعون يشاوملا ةكرش دعت له [ 217 لس
 .©"7؟ًالالح دقعلا اذه لعجي لهف ةيشاملا عضت ىتح لاملا نم ًاردق لاملا

 اطنط زركرم يقرشلا افرشلا رفك - دومخ دمنا دمخ هك

 رم ًاردق امهدحأ عفد اذإو .ابر يشاوملا يف ةكرشلا دعت ال[ جل
 .اير نوكت ةدايزلاو ءاضيأ ابر الف ةدايز ريغ نم هدرتساو لاملا

 [تاناويحلا يف ةكرشلا]

 عرازملا عفد ءاهتنبو ةرقبو ءاهتنبو ةسوماج ًاعرازم لجر ىطعأ [ 217 "لس
 ةنوؤملا عرازملا ىلعو ءامهنيب ةكرش كلذ نوكي نأ ىلع امهنمث فصن هل

 ربك اذإ الإ عيبلا مدع عرازملا ىلع لجرلا طرتشي مث ,ةيشاملا هذهل ةمزاللا

 .'"'”؟لالغتسا مأ لالح اذهأ .امهنيب ةفصانم حبرلا مسقي ذئنيحو ءاهتاهمأك جاتنلا

 نيرمخب عرازم ركب ىلع نومأم اك

 ال الح مرح وأ .ًامارح لحأ ًاطرش الإ مهطورش دنع نونمؤملا | فققا لم

 .لالح طرشلاو لالح ةكرشلاف

 [يشاوملا يف ةرشلا عاونأ]

 ىحوطسلا دحسم مامإ .ىرالحملا مالسلا دبع دمحأ ديسلا لأسيو

 : سلربلاب

 .595ص ,م19508 سطسغأ  ه1785١ ىلوألا ىدامج .4ع .15١س .؛هالسإلا ءاول» )١(

 .الا١ ص ما رياريف ه8 ةجحلا وذ عا 255 س .(مالسإلا ءاول» 2
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 نم لك عفدي نأ :لوألا :ةيشاملا يف ةكرشلا نم ناعون كانه [ ه8 "لس
 لمعلل ةحلاص ةيشامل ءارشلا نوكي ةلاحلا هذه يفو .نمثلا فصن نيكيرشلا
 ءاهنبلو اهلمعب صاصتخالا ريظن اهتنؤمو اهتينقب امهدحأ موقيو «نبللاو جاتنإلاو
 لجر يرتشي نأ .يناثلا عونلاو .اهحبرو اهجاتن فصن نيكيرشلا نم لكلو

 جتنت امدنعو ءاهتنؤمو اهتينقب موقيل كيرشل اهمدقي مث ًالماك اهنمث عفديو ةلجع
 ةكرش هذه لهف ٠ .لوألا عونلاك ةفصانم امهنيب نوكت مث ؛هعفد ام ذخأي

 . '7”؟ةدئاج

 سيلو «عازنلا ىلإ يضفت ةلاهج الو ريرغت هيف سيل دقعلا ماد ام [ ك4
 ًاضرق دعت ال مئاهبلا ىلع ةكرشلاو «ًالطاب دعي ال هنإف ءابرلا ةهبش الو اير هيف

 تكله ةبادلا تكله اذإف .منغلا يف ناكرتشي امك مرغلا نالمحتي نيكيرشلا نأل

 ىف كرتشا رخآلا بناجلا نأل ءدحاو بناج نم هلك ىسثلا ناك ولو ءامهيلع

 1 ءامنلا يف كرتشي ناك كلذلو «ءاذغلاو ةيمنتلا

 [ةنامأ دي يشاوملا ةكرش يف كيرشلا دي]

 : بيبح دمحم رونلا وبأ بيبح ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 يف هيلع تطرتش ناو «ةميهب١ ةكرش نيحالفلا دحأ نيبو ينيب [ 505 لس

 ثداح اهل ثدح اذإو .اهرضي ام لك نم اهيلع ةظفاحملاو اهلكأب مزلم هنأ دقعلا

 .ينيضري ام وأ يبيصن عفدب مزليو هلامهإ ةجيتن كلذ نوكي الثم ةقرسلاك

 موي تناك اذإو ؟كلذ يف ةعيرشلاو هللا مكح امف « ,ةميهبلا هذه تقرس دقو

 يأ ىلعف .تاهينج ةرشعو ةئام يواست ةقرسلا مويو ًاهينج نيتس يواست دقعلا

 . "'”؟هبساحأ نينمثلا

 ةجيتن ةقرسلا تناك اذإ ذافنلا بجاو بيصنلا نامض طارت رتشا [8ل5

 «ةنماض ريغ ةنامأ كلي هذي نأل «لامض الف لامهإ نكي مل اذإ امأ «لامهإ

 .ةقرسلا تقو ةميقلا ساسأ ىلع نوكي نامضلا باسحو

 )١( 5:85ص ما ريمتبس  ه١8١7١ ىناثلا عيبر 28ع .9١س ءامالسإلا ءاول» - 587.

 .578ص م454١ ربوتكأ  ه784١ ىلوألا ىدامج ء١٠ع ء18س ««مالسإلا ءاول» (؟)
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 [حيذلل ةمدقم ةسوماج يف ةكراشملا]

 يف هتكراشم يلع ضرعو هفرعأو يدلب ريغ دلب نم لجر رضح [ 0”: "لس
 ثلثلا ةميقب هتروص ةقفرملا دقعلا ىضتقمب هتكراشف هينج ةئامب تردق ةسوماج
 (5؟) غلبمب تعيبو تحبذ اهنأب تربخأ تاعاس رشع دعبو .هتميق هل تعفدو

 دونب مكتدايس مامأو «نيتلاحلا يف اهارأ نأ نود اذه ثدحو ًاميلم (7ه)و ًاهينج

 يريمض نوكي ىتح ةلاحلا هذه لثم يف عرشلا مكح ريرقت وجرأف .ررحملا دقعلا
 .'"'”؟لوعأ نم مامأو كلاملا مامأو هللا مامأ ًاحيرتسم

 رمغ تيم  دمخ قالرلا دبع 5

 هنأل .لطاب دقع وهو .ةلاهجو ررغ هيف دقعلا اذه دإ [كن جل
 ببسل حبذلل ةمدقم وأ .ةحوبذم ةسوماج ىلع دقاعت لجرلا نأ هنم دافتسي

 نمث ثلث ال تعفد ام درتست نأ كل كلذ ىلعو .هب ةعراسملا بجوي

 .ةحوبذملا

 [ةبراضملا]

 :لأسي - ةيقرش ايهه  وللح دمحم قيدص ديسلا ديسلاو
 هنم تذخأ امدنعو ةراجتلا قيرط كلسأل ًاغلبم صخش ينضرقأ [ 0١ "لس

 ىلإ هغلبم يعم لاز امو .كلذ ىلع انرسو .كنع ضيفي ام ينطعأ لاق غلبملا

 .ينبساحي الو هبساحأ ال يننأل هللا دمحي دئاوفلا نم ائيش هتيطعأ املكو ءنآلا

 .""”؟ابرلا نم هبش اذه يف لهف

 حبرلا يف ككراشي نأ ىلع غلبملا اذه كاطعأ دق داك اذإ [20خل

 .ابر وهف الإو ٌلالحف ةراسخلاو

 [ةمهاسملا تاكرشلا ف كارتشالا]
 اذإ (مهسألا ضعب ءارشك) ةمهاسملا تاكرشلا عم لماعتلا له [ 55" "لس

 هذهو :لالح مأ مارح ةدافتساو ًاعاديإ كنبلا عم لماعتت تاكرشلا هذه تناك

 5١. اص .ما1و11/ ليربإ ه1 مرحم عا .١5س .امالسإلا ءاول» 23

 ./5 ص ما سرام  ه١١ا!9 لاضمر ء١ع .ءا5١س .«مالسإلا ءاول» (0)

 0 كا



 مأ ابرلا ليبق نم اهعم لماعتلا له ةنيعم ةبسنب حبرلا ةلوفكم تناك اذإ تاكرشلا
 .27؟بسكلا ليبق نم

 ءارشف هيف ابر ال ًالالح اهبسك لك ناك اذإ ةمهاسملا تاكرشلا [20 جل
 .مارح وهف الإو «لالح اهحبرو «لالح اهمهسأ

 [ةحابم ريغو ةحابم ًالامعأ سرامت يتلا ةمهاسملا تاكرشلا يف كارتشالا]

 :لأسي - ةرومملا نم نوبيش - يحبص جاحلا [ "+ لس

 يناوخإ دحأ ىتفأ دقو «(نوتليه قدنف» قدانفلل رصم ةكرش يف مهاسم انأ

 بناجألا نيحئاسلا لبقتسي قدنفلا اذه نأل ًارظن مارح اهيف ةمهاسملا نأب.

 ىتح كلذ نايب وجرن .ًامارح ربتعت هحابرأو ةيحور تابورشم مهل مدقيو ءمهريغو

 .'"'اننيد رمأ نم ةنيب ىلع نوكن
 وأ ةيراجتلا تاكرشلا ليبق نم يهو «ةمهاسم ةكرش هذه [ 25ج

 هطلاخ اذإ الإ لالح اهيف بسكلاو ءامهنم جيزم ةقيقحلا يف يهو «ةيعانصلا
 تماد امف «مارح ملسملا نم اهعيبو رمخلا يف راجتالا نأ دكؤملا نمو «مثإ

 .ملعأ 4 هللاو «مثإلا هبوشي اهبسك نإف نيمهاسملا لام نم رمخلا عيبت ةكرشلا

 [ةيوبرلا تاكرشلا يق ماهسإلا]

 سيسأت كلذكو ءاهيف ةمهاسملاو نيمأتلا تاكرش سيسأت [ 4 "لس

 كونبلاو تاكرشلا نم ىنطولا داصتقالل ةيامح كلذو ءاهيف ةمهاسملاو كونبلا

 1 ق4وفز 0 8 ع

 ."' ؟مارح مأ لالح وه له .ةيبنجألا

 تيوكلا - راجتلا قوس - حلاصلا زيزعلا دبع ديسلا 5

 يف ماهسإ وه ةدئافلا يطعت ةكرش يأ يف ماهسإلا نإ .لوقن ١ ه1 جل

 ةنسلاو نآرقلا ةفلاخمب نوكت ال ممألا نم ةمأل يداصتقالا ماظنلا ةيامحو .ابرلا

 - 077 ص ,ما6 ربمتبس - ه8 بجر 635 4ع 277 س ءامالسإلا ءاول» 23(

0 

 82١ - 7١5. ١ص (2م198294 رياني  ه178١١ بجر ء١1ع .15س ««مالسإلا ءاول» (؟)

 عل - ا/١ص م1 رياني _ ه5 ناضمر «١ع ءا١الس كمالسإلا ءاول» ةرفز
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 نم ةذوخأم ةميلس ةيداصتقا مظن ةماقإب نوكت نأ بجي لب «ةيعرشلا ماكحألاو

 .دلآرقلا ةفلاخم رربي ال ءهيف شيعن يذلا دسافلا داصتقالاو .عرشلا

 : ةبهلا ىواتف - '"“

 [هل بوهوملا لبق نم بوهوملا لاملا رامثتسا]

 اذه ةعرقلا هفداصت ملو جحلا ةضيرف ءادأل ًالام لجر بهو [ 5” لس
 ءانب يف هنم اءزج وأ هعفدي نأ هل لهف «جحلا ةينب مداقلا ماعلل هرمثتساف ماعلا

 . '١”؟دحسم

 ةوحب  ديحلل دبع دمخ دحس 5 ش

 وهو «باهذلا نم نكمتلا ساسأ ىلع ينيد مازتلا ةبهلا هذه نإ [ه* جل
 مثإ ال يتلا ةيعرشلا لالغتسالا قرط لكب هلغتسي نأ هلف ءهكلم ىلع لازي ال

 ابجاو لازي ال جحلا نأ ةظحالم عم ءدجاسملا ءانب يف هب عربتي نأ هلو ءاهيف

 اليبس هيلإ عاطتسا ام هيلع

 [دئاز لامب دالوألا دحأ راثيإ]

 : ةيردنكسإلا - ىفطصم دمحم ديسلا لأسو [ 507 "لس
 كرتشا هنأل وأ ءهيف حالصل .هلام ضعبيب هدالوأ دحأ رثؤي نأ لجرل زوجيأ

 ."”؟لاملا اذه نيوكت يف هعم

 صنب هنع يهنم كلذ نإف «ةايحلا لاح يف ةبهب راثيإلا ناك اذإ [ 2:
 تلضفل ءاطعلاب ادحأ تلضف ولو مكدالوأ نيب اووس» .ِةيِكَك يبنلا لاق ذإ .ثيدحلا

 دالوألا ضعبل ةبهلا نإ : لبنح نب دمحأ مامإلا لاق كلذلو ."”«لاجرلا ىلع ءاسنلا
 ةمئألا امأ .دالوألا نيب ءاضغبو ةوادع دجوت اهنألو «ثيدحلا اذهل ةلطاب ضعب نود

 . هنع يهنملا ليضفتلا اذهب ًامثآ بهاولا نوكي نكلو ءحصت ةبهلا نإ :اولاقف نورخآلا

 .9١ا/ص م11 رياربف ه5 ةدعقلا وذ ع .١5س ,«مالسإلا ءاول» 2000

 رخال ش لا ما 75 ربمتبس - ه21/1١ رفص ءكعا١٠3س ءامالسإلا ءاول» (0)

 وهو بيرك سب نيدشر هيفو طسوألا يف يناربطلا هاور 2.15/5 «دئاوزلا عمجم» (6)

 .ففيعض .

 نك



 ىلع كلذ نوكي نأب «ةافولا دعب ضعب ىلع مهضعب ليضفت داك اذإ امأو

 بهاذملا ىضتقمب هنإف ءتوملا ضرم يف .كلو ةبه نوكي وأ ؛ةيصولا ليبس
 ةيصولا نوناق نكلو .ةثرولا ةيقب هزاجأ اذإ الإ .ًالطاب فرصتلا نوكي ةعبرألا
 ىلع ديزت الأ طرتشي «ثراول ةيصولا زاجأ 42١955 ةنسل )١" مقر يرصملا

 طرشب ًاحيحص توملا ضرم يف عربتلا وأ ةيصولا دوكت .كلذ ىلعو .ثلثلا

 ضعبو «ةيمامإلا ةعيشلا ضعب بهذم نم اذه ذخأو .ثلثلا ىلع ديزي الأ

 .ةيديزلا ةعيشلا

 بجي «كلذ زاجأ نوناقلا نأ عم هنأ «ماقملا اذه يف ررقن نأ بجي هنأو

 ثيدحو .ءانبألا ضعب ليضفت نع ىهني يذلا لَك يبنلا ثيدح ظحالي نأ

 ةيصو الف ءهقح قح يذ لك ىطعأو ضئارفلا ضرف هللا نإ :لوقي ِةْيََي يبنلا
 نم نأ ًاضيأ ملعن نأ بجيو .ءاملعلا روهمج كلذ ىلع عمجأ دقو "”«ثراول
 هباتك يف اهيلع صن يتلا هللا ضئارف يف داز دقف «هبيصن نم رثكأ ًاثراو ىطعأ

 4 اعيِلَع ِءْىَس َلُكِي هلو الضم نأ محل هلأ نْيَبِي8 ىلاعت هلوقب اهمتخو ميركلا
 ٌهَلوُسَرَو َهّنلَ ' مط صو هَل هللا ُدوُدُح تكَلَزَي ىلاعت هلوقبو 7 ءاسنلا]

 رم َتَلِلَدَو اهف َسيَِح ٌرْحهْنَأْلا اهَيَحَت نم ىرخَت ٍتَسَج ُهْلِِخنُي

 اهيِذ اديدَح اًراَك ُهَلِجَدُي ٍهَدوُدَح َّدَحَتَيَو ٌمَلوُسَرَو َهَللا ٍصْعَي نَمَو © ميم
 ١5[. كا“ ءاسنلا] 4© ريت ثن كراَذع ُّهَلَو

 .بقاعيو بساحيس هللاف .بساحي ملو نوناقلا زاجأ اذإ هنأ ررقن اذهلو

 [ءاطعلا يف هدالوأ دحأل دلاولا ةاباحم]

 :يلاتلا لاؤسلا دادغبب ةلجملا ءارق دحأ نم ءاجو ( 277 لس

 ناكو - ةافولا لبق وأ ةافولا هترضح امدنعو ءدالوأ هل لجر يف ف مكيأر ام

 . "”؟ًاعرش كلذ زوجيأ .ىدالوأ دحأل اهبتك - اراد كلمي

 فيت وهو

 .40 ص (2م1997 ربوتكأ ه١ لوألا عيبر ءالع .١٠س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 نو



 .نيرخأآلا نود هتثرو ضعبل هتافو دعب رادلا اعجي نم نإ امج

 يتلا ةلداعلا هللا ةمسق براحي امنإ .ءاهوحن وأ ةيلكش دوقعب كلذ ىلع لياحتيو

 أوصت نأ كح هنأ ني .هنايب رخا يف لاقو ميكحلا زيزعلا هباتك يف اهني

 .[1075 :ءاسنلا] * ْعيِلَع ٍءَىَّس لكي ُهَّلَأَو

 [|ءاطعلا ىف هدالوأ ضعب دلاولا ليضفت]

 : ةيلهقد - لمانط نم لاعلا دبع دمحم ديسلا لأسيو
 صخي نأ ء. جوزرتم مهضعب «ثانإو روكذ هل يذلا دلاولل له | ه١ لس

 ديق ىلع وهو .ثلثلا براقي هتورث نم ءزجب نيجوزتملا هدالوأ دحأ
 . ''”؟ةايحلا

 نيب اووَس' لاقف .ةيطعلا يف ةيوستلاب هي يبنلا رمأ [25*:خل
 .هتجاح دسي هنإف ةجاح اذ مهدحأ ناك اذإ الإ يّوسي نأ هيلعف ''”مكدالوأ

 [هبجاوب همايقل ةدايز هدالوأ دحأ دلاولا ءاطعإ] هةيحاوب كم هدائي ز هدالوا بحاأ دلاولا ء ا

 نأ بلطو لاملا نم ًاغلبم ينملس ةنس نوثالث هرمع دلو يل [ 5"* لس
 لهو .كلذ زوجي لهف ٠ .غلبملا اذه ريظن يل ةكولمملا _ علسلا ضعب هل بتكأ

 ."””؟يدالوأ ةيقب نود يبجاوب همايق ريظن رخآ ًائيش هيطعأ نأ يل زوجي
 قالصلا رفعج عجن - نارمع لع نيمألا 5

 ًارجأ لاملا ضعب هؤاطعإ وأ .نمثب كعئاضب ضعب كنبا ءاطعإ | "خل

 يبنلا نأل .ءزوجي ال هنإف «ةيده وأ ةبه هؤاطعإ امأ .زئاج اذه هب ماق لمعل

 هاور اميف نين لاقف «دالوألا نيب ةيوستلاب رمأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىلع دقحي دالوألا ضعب لعجي كلذ نأل (*”(مكدالوأ نيب اووس» :دمحأ مامإلا

 .الا اص .م1959١ ريمسيد -ه٠١٠8١١ بجر ء١١ع ء14١س .«مالسإلا ءاول» )١(

 .هجيرخت قبس (0)

 .ا6 ١ ص .م151١ ربمتبس - ه1 ةيناثلا ىدامج ء٠عا ء59 رس .(مالسإلا ءاو» 2

 ندد



 [رخآلا ضعبلا نامرحو دالوألا ضعب ءاطعإ]

 كلمي امم هدالوأ ضعب بألا مرحي دق ةددعتم تارثؤم تحت [ 2”: "لس

 ىلع رزولا عقي لهف «ءانبألا نيب داقحألا قلخي امم ضعبلا زيمي وأ هتايح يف
 دق ام ىلع كلذ رثأب ملعي هرابتعاب زيم وأ ىطعأ نم ىلإ هادعتيو ؟هدحو بألا

 نوناقلاو ةعيرشلا لاجر ىلع لهو ؟متي مل ول صاقنإ نم هتخأ وأ هيخأل نوكي

 يصولا ناكم لحت له كلذب لجست يتلا دوقعلا هذه مث ؟كلذ يف حانج
 ؟ةثرولا عيمج عيمج داهشإب اهتحص طرش ديقي ال مل ؟للحملا مكح ذخأت مأ ؟ةزئاجل

 . ""”اليصفت نايبلا وجرن

 ثاريملا ةبراحم ىلإ ةيصخشلا تارثؤملا لصت نأ حصي ال هنإأشثتنحل ٠
 دعب هلام يف لجرلل كلم ال هنإو «ميركلا نآرقلا ىلوتو «8

 لاملا نم ءىشب ةثرولا ضعب صيصختف .هقح قح يذ لك ىطعأ هنآل «هتافو

 دعب ىباح نم ىلع عقي ءادتبا رزولاو «ثتيروتلا يف ىلاعت هللا قح ىلع ءادتعا

 ريغب هريغ هقحتسي ناك ام لكأ هنأل ,ىظحملا تراولا ىلع ءاهتنا عقيو «هتوم

 هللا ىلص ىبنلا لوق «هللا باتكل هتفلاخم قوف فلاخي ليضفتلا كلذ نأو «قح

 ءاضغبلاو ءانحشلا عقوي كلذ نأو © ”«مكدالوأ نيب , اووس» ملسو هيلع ىلاعت

 دئاز ردقب ةثرولا نود صتخا نمل كرابي ال هللاو .ةثرولا نيب

 هّللا هددذجح يذلا

 [ءاطعلا يف دالوألا نيب ةيوستلا]

 قافنإ نم اولان نيذلا هتوخإ رئاس نود نم همأو هيبأب راب نبا | ه١ "لس
 ىلع ًايساق ًايفاج ناك نم هتوخإ نيب هب نمو ؛هلثم لني مل ام مهجيوزتو نيدلاولا

 ناك ام ةدومو ًاقافنإ ىبرقلا ةلصبو هتوخإبو نيدلاولاب رابلا نبالا اذه .هيدلاو
 ام هلك بهذ لام نم هل ىقب ام لك ىه (ًاراد) هدلاو هل بتكي نأ ىري الو رظتني
 اميس ال ًالئوم اهيلع ةظفاحملل هل اهبتكي نأ ىأر .هئانبأ ىلع قافنالا ىف اهادع
 كلذ ىلع هئانبأ عيمج عيقوتو ملعب هل اهبتك .يفاجلا اهب رثأتسي ال ىتحو تانبلل
 تافرصتل عيبلا دقع لجس نبالا ترطضا فورظلو .نينس ثالثب هتافو لبق

 )١( م1974 ةينوي ه4 لوألا عيبر 2ع .”55س ««مالسإلا ءاول» ص١7 5.

 .هجيرخت قبس (0)

 مع



 نمث فعض هبترم نم هتوخإو هيدلاو ىلع قفنأ دق هنإ هتوخإ دحأ نم ةنيشم

 ىضمو .ريسي أدبملا اذه ىلع هنكلو .ريثكلا هسفنل رفول كسمأ ولو رثؤيو ءرادلا

 .ةوخالا عيمجو هدالوأ ىقح ةنايصو هيوبأل هربو هلهأل هتلص مكحو ءارجألا

 فاقوألا دجاسم لوأ شتفمو ءاملعلا نم  ردب دمخ حالص مك

 :ةتباث ءاطعلا ىف دالوألا نيب ةيوستلا نأ ةيعرشلا ةدعاقلا نإ [5ل 2
 مدع نأو .هدنسم ىف دمحأ هاور دقو ا"”هكدالوأ نيب اووس» هع ىبنلا لوقل

 نكلو .ءانحشلاو .ةوفجلا لوكتف .مهطعي مل سس سوغن يف ةشحو يقلي ةيوستلا

 نميف ءريخ ءاجر لب ءدرجملا ليضفتلا هب دصقي ال دالوألا ضعب ىطعأ اذإ

 كوبأ لعف ام ربتعت الو .كوبأ كرثآ هلجأ نم يذلا ضرغلا ققحت نأ كيلعو

 .ىلاعت هللا دنع هؤازجو .نيدلاولا رب وه هب تمق ام نأل ءاضيوعت

 [هتثرو دحأل دجلا ةاباحم]

 روكذ هلف ء.نهنم لك نم بجنأو تاجوز ثالث يدج جوزت [ 0" لس
 يدلاو ىقبو تام نم تام .كلذك اهضعب بجنأ هتيرذو نهعومجم نم ثانإو

 اعيش يدلاو الو تايرخألا هتانب الو هدالوأ نم دحأل بتكي ملو ًانادف نيتريغص

 مأ الالح نوكي بوتكملا ردقلا تلبق اذإ لهف .ريكفتلا ميلس .لقعلا لماك وهو
090 

 ا١ج 254 ةدحولاب)١  نامسلا دما ىضترم هك

 نوكي هيلإ بهو نمل هملسو ةبه هنأ ىلع هبتك ام ناك ذب امتتنخ

 .ىلاعت هللا مامأ ًامثآ وكيف راضم هنكلو «ةيئاضقلا ةيحانلا نم ًاحيحص فرصتلا

 .177ص .م1979 رياني  ه784١ ةدعقلا وذ ء"ع .77 نس ء«مالسإلا ءاول» )١(

 هجيرخت قبس (؟)
 4١٠. 3ص .ما114 ةينوي ه1 لوألا عيبر العا 252 س .«مالسإلا ءاول» ةوفإ
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 .هتافو دعب هتكرت ثلث ةرئاد ىف الإ ذفني الف ةيصو هانعم ىف ناك اذإو

 [ضرأ ةعطقب اهدالوأ دحأ ةدلاولا راثيإ]

 لاؤسلا ةرهاقلاب يركبلا ةيشنمب دمحأ ةيردق ةديسلا نم انءاجو ١ 0 لس

 : يتالا

 ثانالاو روكذلا اهدالوأل ةيعارز ضرأ ةعطق ةايحلا ديق ىلع ةديس تبهو

 مأ نييثنألا ظح لثم ركذلل ضرألا هاه مسقت لهث .طقف مهتايح لاس اهب نوعطتي

 ىلع ءاسنلا تلضفل تلضف ولو ؛مكدالوأ نيب اووسا :لاق ني يبنلا

 باعمل طقف ثاريملا يف كلذف نييثنألا ظح لثم ركذلل دوك امأ (2(7لاجرلا

 كلذ يف ةميكح

 [بهذلا ءادهإ]

 يل ىدهأ امك ايبهذ ًاراوس صخش يل ىدهأو بهذ رجات ينإ [ 2: لس

 ."”؟دعب اميف اهريغ لبقأ ال وأ اهدرأ لهف .بهذلا نم ةلسلس يتاوخألو

 ١ سلبارط) م١ ق.ب هك

 بهذلا يف مرحملا امنإ ءابر تناك اذإ الإ ايادهلا درل غوسم ال + 0+ جل

 لاجرلل هلامعتسا وأ هب ىبارتلا

 :فقولا ىواتف - ؟

 [(فقولا) ةيجارخلا ضرألا]

 اسيو | 0*2 "لس

 ادع ام ةيجارخ ةيمالسالا راطقألا يضارأ عيمج نأ انل ذاتسأ نم تعمس

 .01/5 ص ,ما514 ربمتبس - ه1 ىلوألا ىدامج .1ع ءامس ,امالسإلا ءاول» 20

 .١11ص م11 ربمسيد  ه1١؟717/ ناضمر عا 2752 س .«مالسإلا ءاول» 2

 ناك



 امهلخد لب ةونع امهيضارأ حتفت مل ذإ ,ةيرشع يهف ايسينودنأو ةرونملا ةنيدملا

 نأ هقفلا بتك يف انأرق اننأ عم ؟حيحص ذاتسألا هيلإ بهذ ام لهف ءاملس مالسإلا

 . 7 كذ ام ريغ ًاميسقت ةمث

 داوس حتف امدنع نيبو باطخلا نب رمع نأ ًاخيرات تباثلا [22-خل

 دقو .هنوعفدي يذلا جارخلا ىلع اهلهأ دي تحت ىقبت ضرألا نأ ررق قارعلا
 جارخلا اذه نأ ءاهقفلا ررق دقو ءلادج لوط دعب كلذ ىلع ةباحصلا هقفا

 ةيعفاشلا ررق امك «نيملسملا حلاصم ىلع ةفوقوم دعت ضرألا نأو ء«ةرجأ

 .ةيكلاملاو ةلبانحلاو

 نم ةيفنحلا نم ليلقو «لاملا تيبل اكلم نوكت اهنإ :ةيفنحلا ضعب لاقو

 لب «ةراجإ جارخلا اوربتعي ملو ءاهيلع ديلا باحصأل ًاكلم نوكت اهنإ .لاق
 كلذ ريغ ىلع نيرثكألا نكلو ءسوؤرلا ةيزج لباقم يف ضرألا ةيزج هوربتعا

 ءاهمكح كلذ ناك سلدنألاو ةيقيرفإو رصم سم اهءارو امو ماشلا تحتف املو

 يضارأ امأ ؛ةونع ةحوتفملا دالبلا نم اذه ريغ ىلإ دنهلاو سراف اذه لثمو
 دإ ايسينودنأ ضرأو .ةكم رود يف مالك ىلع ةكولمم اهنإ :اولاق دقف زاجحلا
 ماشلاو رصم ىلع يرسي ام اهيلع يرسي نأ بجيف اونع تحتف اهنأ تبث

 اهيلع مهيديأ نإف حتف ريغ سم مالسإلا يف اولخد اهلهأ نأ تبث دإو «قارعلاو
 لبق ةبقرلا دوكلمي اوناك دإف .مالسإلا يف اهلوخد لبق مهيديأ مكحك نوكت

 اهمكح نإف ةيجراخلا يضارألاك ةعفنملا نوكلمي اوناك دإو ءاهتيكلم مهلف كلذ

 ملعأ هل هللاو .رصمو ماشلا مكحك لوكي

 [روكذلا ىلع يلهألا فقولا]

 - ةرم ينب نارعش ينب نم  رداقلا دبع ديس فيطللا دبع [ 27 لس
 : لأسي

 لح دعب لهف .ثانالا مرحو ءروكذلا هدالوأ ىلع ًايلهأ ًافتو فقو لجر
 .'"'"؟فقولا اذه يف بيصن ثانالل حبصي فقولا

 ما اه

 ١9. ١ص ما ةينوي  اها١/ا/ ةلعقلا وذ .5ع .5١س .(مالسإلا ءاولا» 23

 ١. ١ص .مما464 ربمسيد  ه4/١ ةيناثلا ىدامج ١٠ع .١1س .(مالسإلا ءاول» (؟)

 نوح



 نيقحتسملل ًاكلم فقولا لعج ١9407( ةنسل 180) مقر دوناقلا نإ [ 22
 لح اذإ هنأ دون انكو «ًائيش ثانإلا ذخأي ال صنلا كلذ ىضتقمبو ؛.ءاغلإلا تقو هل

 .كلذب تأي مل نوناقلا نكلو .ءفقاولا ةثرو ىلإ كلملا دوعي فقولا

 [دالوألا ىلع فقولا]

 يفوت مث يبأل ةيعارز ًاضرأ يدلاو دج فقوأ (1947) ماع [ 2“ لس
 .هدلاو ةايح يف )١1159( ماع يدلاو يفوتو فقولا لح مث يدلاو ابأ يدج كرتو

 يبأ ةيرذب صاخ فقولا اذه نأب املع ؟ال مأ فقولا اذه يف يدج ثري لهف

 .'"”؟ال مأ ثرت لهف تخأ يلو ثانالا نود روكذلا

 رصان فسوي ليلخ 5

 باتك ىلع عالطالاب الإ لاؤسلا اذه نع ةباجإلل ليبس ال [22جل
 فقولا

 [جحلا لجأل دالوألا ىلع فوقوملا راقعلا عيب مكح]

 جحلا فيلاكت لجأل «ءانبلا وأ رجشلاك) راقعلا عيب زوجي له [ 58 لس

 . '"”؟اوضرقني نأ ىلإ روكذلا هتيرذ ىلع دجلا هفقو راقعلا اذه نأب ًاملع
 ايبيل  ماكرك دمخ دمخ 5

 ةجاحل ةفوقوملا نايعألا عيب زوجي ال ةعبرألا بهاذملا ىضتقمب [”*'جل

 ةيكلم هل تسيلو ءاهنايعأ يف ال اهتالغ يف تباثلا اهقح نأل «هيلع تفقو نم
 ةديقم ةيكلم اهنأ اوررق ةيكلم هل اوتبثأ نيذلاو .ءاهقفلا سم نيرثكألا دنع اهيف
 هتجاحل عيبلاب اهيف فرصتلا ْعَوَسَن ال ًافقو اهنوكب

 ةنسل )١860 مقر نوناقلا ءاج دقو .يلهأ فقو يف ودبي امك لاؤسلاو

 دوكتو ؛ءاهقفلا ضعب لاوقأ نسم كلذ اطبنتسم يلهألا فقولا ىغلأف (

 هيلع صن ام اهليجست دعب اهيف فرصتلا قح هل نوكيو .هيلع فوقوملل ةيكلملا
 معن جحلا ليبس يف كلمي ام عيب زوجي له لاؤسلا نوكيو «نوناقلا كلذ يف

 الا ص ,ما84 ربمسيد ه8 لاوش «5عا 275 س .امالسإلا ءاول» 21(

 .ا لا - 72٠٠١ ص م1511 ريمسيد ه7 ناضمر 1ع 25١ س امالسإلا ءاولا» 2١

 م



 (0)ةلصألا هتاجاح نم نكي مل ام كلذ زوجي

 [نيتنبو ةجوزرلا ىلع فقولا]

 ىلع ًادبؤم ًافقو هيتنباو هتجوز ىلع هتيب يثلث لجر فقوأ | 0 لس

 مث .ةقبط دعب ةقبطو ةجرد دعب ةجرد نهتيرذ ىلعو .يعفاشلا مامإلا بهذم

 نع ةيناثلاو .دالوأ ةثالث نع ىلوألا «ناتنبلا تيفوتو اهتنبا نع ةجوزلا تيفوت
 دحأ يفوت اذإ له مث ؟فقولا عبر يف نوواستي ةعبرألا دالوألا لهف .دحاو دلو

 ةافو ىتح مهب رظتني مأ ؟ةثالثلا مهمامعأ اوكراشي هلحم هتثرو لحي دالوألا

 ."”؟مهنم ىلعألا ةقبطلا نولثمي مهرابتعاب مامعألا
 يبرعلا جيلا نيرحبلا - خيشلا فسوي مساق دك

 عبر لوكي .ناتنبلاو ةجوزلا يهو .ىلوألا ةقبطلا ءاهتنا دعب اخجل

 دالوألو ةجوزلا تنبل دوكيف .ةيوسلاب مهنيب مسقي ةيلاتلا ةقبطلل هلك فقولا
 ىف لاق دق لاك اذإ هدالوأ ىلإ هبيصن لوؤي لوآلا نم دحاو تام اذإو «ىيتنبلا

 ءريغ دود اهسفن نم ىلفسلا ةقبطلا مهنم ايلعلا ةقبطلا بجحت نأ ىلع :هتيفقو
 ىلع هتقبط لهأل وأ هتوخإل هبيصنف الإو .هعرفل هبيصن لوؤي تام نم دأو
 فقاولا صن بسح

 .يرذلا فقولا ءاغلإل .كلذ ريغ ىلع رصم يف ماظنلاو
52 3 

 [رهصلا ىلع فقولا]

 ىلع الزنم يبال يتخا جور فقو )١979( ةنس ويلوي رهش يف [ 06 س

 .اهتايح لاوط هتجوزل نيهينج ريرقت هفقو يف طرشو بنيزو ةيردب هيتنبا

 فقولا رصحناف ةيردب هتنبا هب تقحل مث فقاولا يفوت (195) ةنس يفو

 ةلجم يف روشنم اهب رم يتلا راودألاو يلهألا فقولا ءاهتنا يف ثحب خيشلل دجوي )١(

 يف عقيو (ما53 هينويو ..سرام .5 ١. ناددعلا) .ةرهاقلا ةعماج .داصتقالاو لوناقلا

 .ةحفص (2:)

 .285 ص .م19317 سطسغأ  ه17817 ىلوألا ىدامج .4ع .١5س .«مالسإلا ءاول» (؟)
0 
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 بنيز اهتنبا نع  ىتخأ  ةجوزلا تيفوت )١1957( سرام )١8( ىفو

 1 .مأل تخأو نيتنثا قوف ءاسنو لئاسلا مه بأل ةوخإو

 نأب ًاملع ؛نيروكذملا نم ثراإلا قحتسي نمع ةدافإب لضفتلا وجرملاو

 لظ يف كلذو .لزنملا داريإ عبر لداعت فقولا داهشإب ةررقملا نيهينجلا ةميق
 .'"'"فقولا ءاهنإب )١947( ةنس يف رداصلا فقولا نوناق

 فقولا نم ردقي كلم ىلإ بلقني فقولا يف ةجوزلا قاقحتسا [26: خل
 )١9155( ةنسل )١18١( مقر نوناقلا ىضتقمب كلذو .بترملا اذه جتني

 .يتآلاك عزوت ةكرت نوكي ىرخأ حاون نم كلمت امو هنإف اكلم ناك اذإو

 مل نإ نييثنألا ظح لثم ركذلل يقابلا بأل ةوخاللو .فصنلا تنبلل نوكي
 ىقبي الو «ناثلثلا امهلف نشيتنثالا قوف تاقيقش اهل ناك نإف «تاقيقش اهل ركي
 . اثانإو ًاروكذ بأل ةوخإلل ءيش نيثلثلاو فصنلا دعب

 .ثنؤملا ثراولا عرفلا دوجول مآل تخألل لاوحألا لك يف ءيش الو

 رم ًاعيمج براقألا اوركذي نأ ثاريملا يف نيلئاسلا تارضح س وجرنو

 [رخآ دجسم ىلإ هتراجح لقنو ميدقلا دجسملا مده]
 :لأسي - ةدجب - يناميلا رمع دمحم ملاس ديسلا [ ه١4 لس

 همده زوجي لهف .دحأ هيف يلصي ال ماع ةئام ًابيرقت هل ماع دجسم كانه

 .""”؟رخآ دجسم ىلإ راجحألا لقنو
 ريغ دجسملا لوح ام حبصأ اذإ ام ةلاح يف ءاهقفلا فلتخا [00جل

 ام نسحأو .«يهتني ال :مهضعب لاقو ءفقولا هيف يهتني :مهضعب لاقف ءرماع

 نم دجسملا لقن زوجي هنأ نم لبنج نب دمحأ مامإلا هلاق ام وه كلذ ىف

 يتلا ضرألا يف دجسملا ءانبب هيلإ جاتحم ناكم ىلإ .هيلإ جاتحم ريغ ناكم

 .ديدجلا دجسملل يه هيلع تناك يتلا فاقوألا نوكتو ءاهيلإ جاتحي

 .085ص :م1977 سطسغأ  ه187١» لوألا عيبر «8ع .7١س .«مالسإلا ءاول» )١(

 79ص م1954 ربمسيد ه١ ةيناثلا ىدامج ء٠١٠ع 2.255 .«مالسإلا ءاول» (5)

 نو



 [دجسملا ىلع ضرألا فقو]

 ندعب علاضلا ةيالوب ,يعلاض ركب وبأ حلاص ديسلا نم انءاجو ( ه4” "لس

 : ىتأي ام

 ةداعلا ترجو .دحأل ًاكلم تسيل فقو ضرأ ةعطق علاضلا انتيرقب دجوي

 اهملست دقو .ةيرقلاب دحسم حلاصل اهتمدخ ىلع رداقلا اهلغتسيو اهسرحي نأ ىلع

 ىفوت .ىئاقشأ ةدعاسمب دحسملا حلاصل اهلالغتساو اهتمدخب ماقو هرودب ىبأ

 ارتلجنإ يف شيعي خأ ءاقشألا نمضو .تانب عبرأو روكذ ةثالثو ةجوز نع يدلاو
 ىقيقش ةدعاسمب تمق ىدلاو ةافو دعب .نوحمو قسف اهلك ةايح تاوئس نامث ذنم

 عيبب ارتلجنإب ميقملا يخأ ماق دقو .دجسملا حلاصل ضرألا هذه ةمدخب يناثلا

 ةمكحم تقدصو .«ثلاث صخش ىلإ (همعز ىلع) ثلثلا وهو ضرألا ىف هبيصن
 حصي لهو ؛ةلاحلا هذه يف مالسالا فقوم امف .عيبلا اذه ىلع ةيعرشلا علاضلا
 .''"؟همدع نم ةثرولا ىقابل ثرالا

 .ًامزال ًافقو لوكي هنإف .دجسملا ىلع ًافقو ضرألا تناك اذإ امكن

 عئابلا لآل .لطاب عيبلاو « تشن ال ةثارولاف .ثروي الو ( ةعس دحألا روجي الو

 .كلمي ال ام عاب

 [فقولا ريغ ةهجل ةفوقفوملا ضرألا نم ءزج عاطتقا]

 يساسألا رجحلا عضوو دجسم ءانبل ضرأ ةعطق تسبح اذإ [ ه؛* لس
 كلت تسبح يتلا ةلودلا اهديرت ىرخأ ضارغأل اهنم ءزج عاطتقا زوجي لهف ءاهل
 ."”يساسألا رجحلا تعضوو .دجسملا ءانبل ةعطقلا

 ًافقو ريصت اهسبح تقو نم ضرألا ةعطق دأل ؛كلذ زوجي ال [2خل
 ريصت اهنأ دوري ءءاهقفلا نم نوريثكلاو .ةلودلل ةصاخلا ةيكلملا نم جرخ دق

 ال كلذلو .ادجسم هرابتعال هيف ةالصلا طرتشي الو .سبحلا درجمب ادجسم

 .ءيش اهنم عطتقي ال هلل دجاسملاو .عاطتقالا زوجي

 )١( .م1934 سطسغأ  ه1785١ يناثلا عيبر «8ع ء1ا4س .«مالسإلا ءاول» ص01١.

 ص ما ربوتكأ - ه4 بجر ءك1ع 2355 س .«مالسإلا ءاول» حف 1١١١.

 "ا



 [دجسملا قوف فقاولل نكسم ءانب]

 نوكي نأ ىلع ؛هينبي دجسم ساسأ عضوب موقي حلاص لجر [*؛؛ لس
 وجرأ .ةرهاقلاب دجاسم يف كلذ لثم نأب جتحيو هتجوزلو هل نكسم هحطس قوف

 "كلذ يف ينيدلا مكحلاب ةدافإلا
 ةيبرغ - ةيرفحللا نيدم رالقلا دبع حاتفلا دبع 2ك

 ًاعبت ًافقو نكسملا كلذ نوكي نأ ىلع كلذ يف صخرتي [؛ 2

 قافنإلل هعير دلوكي نأ نسحتسملا نم نوكيو ارح اكلم نوكي الو .دجسملل

 .دجسملا ىلع

 [نكسلل دجسملا قوق قباوط ءانب]

 نوكيل لوألا رودلا ءانب ىلع تمزعو ضرأ ةعطق يدنع [ 040 'لس
 تادايع نوكتل وأ ءاهب عافتنالاو نكسلل ايلعلا راودألاو ,ىلاعتو كرابت هلل ًادجسم
 ("”؟لالغتسالاو نكسلل دجسملا قوف راودألا كلت ءانب مكح امف .ةيبط

 موكلا نيبش - سرفلا نامثع يحتذ هك

 كلذ نإف .ًادجسم لفسلاو «ةيبط ةدايع وأ ؛ًانكس ولعلا ناك اذإ [ة؛*جل
 لفسلاو «دابعلا كلمل ولعلا لعج نأ ذإ ؛ىلاعت هلل دجسملا صولخ عنمي ال

 .ولعلا كلام نع لفسلا كلام فالتخا زوجي ذإ ءزئاج ىلاعت هللا كلمل

 .©0؟ طقف ًاماع نيرشع ذنم الإ اهيف نفدلا كرتي مل هنأب ؛ ًاملع . يملا تافر

 ةيقرش ةويخألا نم - زيزعلا دبع دمخو لامك ميهاربإ 5

 ال ماد امو «ةعارزلا نم الو .نكاسملا ءانب نم عنمي ليلد + نمل
 ميرحتلا دحأ ىععدي ال هنإف ءعنملا ىلع ليلد

 ال٠١6 ص م1117 ربمفون  ه481١١/ نابعش 5ع .١5س ,«مالسإلا ءاول» 200

 ١17 5ص ءما6 رياني ا ه1 ةدعقلا وذ 0ع 27١ س «امالسإلا ءاول» قف

 006 - ١3ص م1511 ليربإ ه5 مرحم عا 27١ س .«مالسإلا ءاول» 6و9

 نسف



 [نيفظوملا ىلع ةحرضألا ىلع ةفوقوملا دوقنلا عيزوت]
 يفظوم ىلع عزوي دق ةحرضألاب روذنلا قيدانص ةليصح ثلث | د4“ لس

 , 00؟كلذ مكح امف ؛ءارقفلا دجاسملا

 ئراق هك

 ال نيذلا دورتتسملا ءارقفلاف الإو .ءارقف اوناك اذإ كلذ حصي اع“ جل
 . ًافاحلإ سانلا نولأسي

 [دجاسملل يحيسملا فقو]

 لهو .نيملسملا دجاسمل يحيسملا لجرلا فقو حصي له [ *؛* لس

 :ىلاعت هلوق لهو ؟دجاسملل اهفقو يتلا ةملكألاو داجسلا ىلع ةالصلا زوجت

 ىلع لدي[ | ةيوعلا] «رِضآلا ِْوْبْلاَو هلي نما َنَم هلأ َدِجَْسَم ُرْمْحَي اَمَّنِإ#

 ةباجاإلا وجرن ؟مهمكح تحت نوشيعي نيذلا نيملسملا ةجاس ميلصت ءاشنإب

 "”مالسالا ءاول ةلجم يف ةلئسألا هذه نع
 نانويلا نم دوما هللا دبع ظفاح 5

 ىلع مزال حيحص دجسملا ىلع وأ ًادجسم ىحيسملا فقو |[ خل

 ةيرق لمعلا نوكي نأب امهدنع ةربعلا نآل ؛لبنح ساو ىعفاشلا نيمامإلا بهذم

 تَرَماَء ْنَم هَل َدِجَسَم محي اَمَّنِإ# ىلاعت هلوق اذه ضراعي الو مالسإلا رظن يف

 رخاشت ٌدر وه ةميركلا ةيآلاب دوصقملا نأ ١8[ ةبوتلا] * رِآْل ولأ ها

 ةرامعلا هذه يف لضف الو مهل باوث ال هنأ نيبت يهف يبلل مهترامعب نيكرشملا

 ََياَمِس ٌملَعَجَأ كلذ دعب كلي لاق كلذلو رخآلا مويلاو هللاب اونمؤي مل اوماد ام

 ال كلذ ىلعو [15 ةبوتلا] * آلا ِرَوَلاَو ِهَلآب َنَماَ ْنَمَك ِاَرْلَل ٍرِجْسَسْلأ َهَراَمِعو ْمَيَذَ

 عم هيلإ جحيو تيبلاب فوطي يبنلا ناك دقو .ًامئاق ًادجسم هرابتعاو هيف ةالصلا

 .دوكرشملا مه ُهَرِمَع يذلا نأ

 .اك اص .ما114 ريمفون ه4 لابعش ء15ع .55س «امالسإلا ءاول» 23

 ا/٠ 6ص .ما05 ربمسيد ه5 داضمر عا 05١ س .«مالسإلا ءاول» 2

 نوفر



 فقاولا رظن ىف ةبرق ناك اذإ الإ دقعني ال فقولا :ةفينح ىبأ بهذم ىفو

 |. يس ف هر عيل ال الجسم يحيسملا فقو نأ كاش الو مالسإلا ران يفو

 يف تنك اذإف 0« ًاروهط ضرألا يل لعج يذلا هلل دمحلا» : مالسلاو

 اهيف تيلص اذإ كتالص لطبت ال ةالصلا تقو رضحو يحيسم راد

 بهذملا , ينعي يناثلا امأ ؟ هيف يف عوجرلا عنمي , لوألا بهذملا نأ هزيجي آل يذلاو

 ةالصلا عنمي ال كلذف ةيمالسإ ريغ يهو كلذب موقت ةلودلا تناك اذإو «هيف ةالصلا
 يف مهاس يتلا ةماعلا اهتنازخ نم كلذب موقت ةلودلا نأ اصوصخو ءاضيأ هيف

 . بئارض نم نوملسملا همدقي امم اءزج نوكي اهعربتف مهريغو نوملسملا اهليومت

 :ضرقلا ىرواتف كك

 [نيدملا ىلع نيدلا دادس]

 دنع هددسأ ًاغلبم يلاح قيضل هسفن ءاقلت نم يمع نبا ىنضرقأ [ 4 + لس

 اوحبصأو ينود نيرسيتم اوحبصأ نيذلا يناوخإ ميلعت ىلع هتقفنأو راسيلا

 ّىلع ام دادسب مهبلاطأ نأ ىل لهف ءاديج اهنوفرعي ىتلا ةقيقحلا كلت نولهاجتي
 ؟كلذ نع نيلوؤسم ريغ مه ما ١ ١ (6)5 ىرل: عاما ىف

 ةرهاقلا - سس. اب. حءاب ره

 ال كتوخإ ىلع رادقملا كقافنإو ؛تنأ وه نيدلاب بلاطملا أ 04ج
 اونواعي نأ كتوخإ ىلعو .ًالعف ضرتقملا تنأ كنأل .«نيدلا دادس نم كيفعي

 .ءادتبا تنأ وه انيدو

 00 مقر 360 باب «مميتلا باتك ««يراخبلا حيحصاا 2(

 ١ 97ص م1 رياربف ه5 ةدعقلا وذ عا ١25س .«مالسإلا ءاول» عه
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 [نيدلا ةثرول نيدلا نيدملا عفد]

 هتثروو يطعملا يفوتو نيدك لاملا نم ًاغلبم رخآل لجر ىطعأ [ 20١ "لس
 .''"مهل هعفدل هرفوت ناكمإ ىتح نيقحتسملل هعفد ريخأت مكح ام .كلذب ملعت ال

 ندع - .ش.؟ء.م.+ا كك

 قح تبثي ًادنس مهيطعيو «نئادلا ةثرو ملعي نأ ريدملا ىلع [22:خل

 . مهنم ليجأتلا بلطيو .مهثروم

 [نويد نم هتمذ يف امب نئادلا ةثرو نيدملا رابخإلا

 ملو تيفوتو ًاغلبم يتلاخ نم تضرتقا ًاماع نيرشع يلاوح ذنم [ 20٠ لس
 .دالوألا نود يلاخ يفوت ىتح تقولا يب لاط رسيلا مدعلو ءاهتثرو هب ملعي

 نم نيقابلا يطعأ لهف ءدادسلا ديرأ نآلاو .دالوأ مهلو ةئثرولا بلغأ يفوتو

 مل ىفوتملا يلاخ نأب ًاملع ؟ةيعرشلا مهتبصنأ مهنم يفوت نم ةيرذو ةئرولا
 اهيدهأ فحاصم يرتشأ مأ ؟هقاقحتسا يف عنصأ اذامو .تركذ امك بجني

 .'"'”؟يتلاخ ىلع ةيراج ةقدصك ةميقلاب دجاسملل
 ةيابمإ  >.ع.م هك

 بلطتو .«مهربخت نأ كيلع دلاكف .كرابخإ مدع يف ًامثآ تنك [200خجل

 كتلاخ ةثرو ىلإ رظنت هذه يف كنإف «ترخأت دقو امأ ةرسيم ىلإ ةرظنلا مهنم

 دحاو تام اذإو .«ءتام دق ناك نإ هتثرو ىطعي ثراو لك صخي امو اهتافو دنع

 يذ لك يطعتو ءددست ىتح ءاذكهو هتثرول نيدلا نم هبيصن ىطعي هتثرو ص

 لقتني قح وهو .مهل ىطعت دابعلا قوقح نأل قدصتلا زوجي الو ءهقح قح
 .كريغ لام نم قدصتت كنأل ءريخأتلا مثإ قوف ًامثإ نوكت كتقدصو «ةثارولاب

 [ءانبلل ابرلاب ضارتقالا]
 اهيلع ديشأ نأ ديرأو عبرم رتم ٠٠١ اهتحاسم ضرأ ةعطق ّيدل [ 50: "لس

 دحأ ىف ريفوتلا قودنص ىف ةظوفحم رانيد ةئامسمخ الإ اهنمث نم كلمأ الو ًاراد

 ١. 24ص .ما6 رياني ه4 ةدعقلا وذ عا 2759 س .«مالسإلا ءاول» 200(

 .387ص م1977 سطسغأ  ه17817 ىلوألا ىدامج .3ع .١5س .«مالسإلا ءاول» .(5)
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 . 2209 نكسلاو ءانبلل ًابسانم ًاغلبم تضرتقا اذإ مثإ ىلع لهف .فراصملا
 الدخب - سيمح ليلخ 5

 كعم تناك نإف «هيف كش ال ابر يهو مارح ةدئافب ضارتقالا [ 27 ح

 ًانسح ًاضرق كضرقي نس نوكي نأ الإ ءايبرلا رزو كيلعف الإو ١ ساف ءانبلا ةقفن

 .لالحب الإ كتورث يمنت الو هللا قتاو

 [هلثمب دري ضرقلا]

 :رونلا وبأ ديعسلا راتخم ديسلا نم [ 25+ لس

 .هينج فيصلا يف اهرعسو .نمسلا نم لاطرأ ةتس رخآ نم لجر ضرتقا

 هل دري لهف . هيلنحب لاطرأ ةينامث نآلا رعسلاو .ءاتشلا ىف نآلا هل اهدري نأ ديريو

 . '"'”؟ةينامث وأ لاطرأ ةتس

 ةميقلا ىلإ رظن ريغ نم هلثمب نيدلا هيف دري ضرقلا [ جل

 [ابر ةهبش هيف ضرقلا عم ةيده ميدقت]

 : لأسي  رمغ تيم ةديمتأب يروجلا دجسم مامإ ةقللا ليلخ ديسلا [ ه5 "لس

 غلبملا نئادلا نيدملا ىطعأ نيدلا دادس دنعو ءًانيد رخآ نم لجر ضرتقا

 ًافلاخم نيدملا نم ةيده لبقت فيك :هل انلقف نئادلا اهلبق ةنيعم ةيدهب ًابوحصم

 دقف «.لالح كلذ نإ :لاقف «ابر وهف ًاعفن رج ضرق لك» ةيعرشلا ةدعاقلا كلذب

 ."”؟كلذ يف عرشلا مكح امف .قباس طارتشا نود هسفن نم عفادب نيدملا اهمدق

 مل اهنأ ولو. ابرلا ةهبش اهيفف ءابر نكت مل نإ .ةيدهلا هذه نإ[ 82

 ,نيدلا عم ًائيش ذخأي الأ نئادلا ىلع بجوي نيدملل طايتحالا نإو 0

 .0502- 67” 1ص م1111 ةيلوي - ه5 ىناثلا عيبر 3ع 235١ س ««مالسإلا ءاولا» 20230

 ١١ ١ص ما ويام  ها1ا/ لاوش .«5ع .١١س ,امالسإلا ءاول» معه

 .016©ص م1909 ربوتكأ  ه11179١ يناثلا عيبر ,8ع .7١س ««مالسإلا ءاول» (9)

 نم ربتعي ال ضرقلا دنع اهل طارتشا نود نيدلا ءادأ دنع ضرتقملا س ةيده ميدقت نإ 20

 ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا هزاجأ دقو ءادالا نسسح نم ربثتعي لب 2. هتهبش سس الو ايرلا

 .هيلع قفتم «ءادأ مكنسحأ مكريخ» :ِةِْكَي هلوقل

 نا



 0 نيدلا دنع ةردقم ةيدهلا هذه باك اذإو

 ُءدباَأ اَمو# .مكلاومأ اورهطو .مكسوفن اوهزنو .مكنيدل اوطاتحا

 .["9 :مورلا] هَل َدنِع ْأوُيَرَي الق ساّنلأ لوم ف ويري

 [ابرلا ةهبش هيف ضرقلا عم ةيده ميدقت]
 :لأسي - رمغ تيم زكرم هديمتأب سنوي رصن دمحم ديسلا | 255 "لس

 دصقأ تنكو ًاعفن هيلع طرت رتشأ ملو ,«تاهينج ةرشع غلبم ًالجر تضرقأ

 مث .غلبملا اذه تلبقف «نيهينج ةدايزب غلبملا نيدملا در دادسلا دنعو .هللا هجو
 ءاول ةلجم يف تأرق دقو «لالح هنأب يناتفأف رهزألا ءاملع نم خيش ىلإ تعجر

 اهيف نيدملا نم ةيدهلا نأب متبجأو ًامامت يلاؤسك ًالاؤس نماثلا ددعلا مالسالا

 .""”نيتباجالا نيب قيفوتلا وجرأ ءاهلوبق مدع بجاولاو ءابرلا ةهبش
 لكو نيهينجلا نإ انه لوقنو ءابرلا ةهبش اهيف ةبهلا نإ .انلق [ ه0 جل

 سوء مكلف ٌمْتَبَت نإَو# .لوقي هللا نأل ءابر ربتعت نيدلا ءادأ نع ةدايز ول مريب 2 هو

 ةدايزلا هذه تناكأ ءاوس 1171/49 :ةرقبلا] 4 ملط الو 1و َنوُمِلَظ ال ل مكلؤتا

 :ةعيدولا ىواتف 5

 [ةراجتلا يف ةعيدولا لامعتسا]

 :لآسي - يلع عيمسلا دبع ديسلا

 ىف اهيلإ اهدرأ ةنامأ ةفصب ًاهينج نيتس غلبم يتنبا ينتملس [ 505" لس

 در دصقب بلصلاو ديدحلا ةكرش يف ًامهسأ غلبملا اذهب تيرتش ثاف ءاهبلط تقو

 حلبرألا ىلع يضنل « ءاليتسالاو صاخلا يلام نم ةراسخ كانه تناك نإ ةراسخلا

 امل يتنباآل اهينج نيتسلا غلبم تددرو مهسألا تحير دقو . .حبر كانه ناك نإ

 ."”؟يل لالح حبرلا اذه لهف هتبلط

 .6 8ص ,ما4 ريمفون ه4 ىلوألا ىدامج .45ع .١١س امالسإلا ءاول» 2000

 .الا ص .ما64 سرام  ه28١١ داضمر .١ع .١1١س ,كمالسإلا ءاول» ١)

 سف



 .كله اذإ غلبملل ًانماض تنك كنأل .ءكل حبرلا [202جل

 : ةلاكولا ىرواتف ع

 [ةلاكولا دودح نع ليكولا جورخآ]
 ديسلا قودنص يف اهعضأل أشرق نيرشعو ةسمخ يلاخ يناطعأ [ 20“ لس

 .'"”؟مارح اذه لهف . اهتقفنأف اهيلإ تحتحاف يودبلا

 تجرحخ الإو ءءاطعإلا يف كلكو نم ربخت نأ ؛ايلع ًاقح ناك [20'جل

 .ةلاكولا دودح نع

 :نامضلا ىرواتف -

 [تافلتملا نامض]

 : قيزاقزلاب يماحملا نيدلا يبحم لامك ذاتسألا ديسلا لأسي

 مكحلا ماسقأ نيب نم هتبترم امو .ضوعلا ذخأ مكح ام [ ه8 "لس
 ؟2"”يفيلكتلا يعرشلا

 .ًاردقو ًءاضق فلتلا ناك اذإ ذخؤي ال فلتملا ءيشلا ضوع نإ امج

 .ضوعلا ذخأو نامضلا بجي هنإف .ءفلتملا كالهتساب ًادمع ناك اذإف

 [رئاسخلا نع ضيوعتلا]

 ةلجملا ءارق دحأ لاعتملا دبع هللا دبع ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاج

 ءارغلا مكتلجمب ىواتفلا باب يف يتآلا لاؤسلا نع ةباجالا وجرأ :ةيقرشلاب
 'وه لاؤسلا ءركشلا ليزج مكلو

 يرادآلا ءاضقلا ىف اهب ىل مكحو ةيرود تاوالع قحتسأ تنك | 2060 لس

 تيضاق اذإف ,تاونس عست مكحلا اذه ذيفنت ةحلصملا تلطعو «ةلودلا سلجمب

 .57؟١5صضص ,ما65 ويام 06 مرحم .5ع .9١س .امالسإلا ءاول» 200

 .ل١ 6 ص م16 ريمسيد هل بجر «١١ع .5١س .امالسإلا ءاول» 20
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 لحي لهف روكذملا مكحلل ذيفنتلا ءازج نم يلام ضيوعتب يل مكحو ةحلصملا

 .كلذ يف ةمئألا بهاذم نايب عم ةباجالا رشن وجرأ ؟ضيوعتلا اذه ذخأ يل

 . 30ثا ءاش نإ ناضمر رهشب صاخلا يتآلا ددعلا يف اذه نوكي نأ وجرأو

 يتلا رئاسخلا نامضب مكحلا ليبق نم وه ضيوعتلاب مكحلا [ 4 2

 . بيط لالح كلتذل وهو هؤادأ بجي ام ءادأ نع عانتمالا وأ .ريخأتلا ىلع كتيثرت

 : حلصلا ىراتف .

 [لام ىلع حلصلا]

 سلجم عمتجاو ءًارهش هنم جلوع ءادتعا رخآ ىلع لجر ىدعت [ 27: "لس
 ةرشع جالعلا ةميق نأ عم .هيلع يدتعملل اهينج )7١6( غلبم ىلع هيف قفتا حلصلل

 ةجحب عفدلا نع يدتعملا عنتما داعيملا يفو .لجأ ىلإ ةلايبمك تررحو تاهينج

 ىلع رداق ريغ وهو ءهيلع ىدتعملا قح سيل هنأو .ًادقن هذخأي مل غلبملا اذه نأ
 فلحف يضاقتلل رمألا عفرو .همصخ نم هسفن ىلع افوخ هيلع هقافتا نأو عفدلا

 امف .هل ضوع هنأ هتين يفو ًادقن ناك غلبملا اذه نأ هقح لانيل هيلع ىدتعملا
 امو ؟ةيجالعلا ةميقلا ىلع داز ام مرحي لهو .حلصلا سلجم رارق يف مكحلا

 .؟''”حلصلا لبق صاصتقالا هيلع ىدتعملا ةين تناك اذإ اميف مكحلا
 ةيلهقد رفذذ> تيم  ناطلس دمخ يىالخللا 5

 ىدتعملا لمح هنأل ؛ميلس هتلمج يف حلصلا سلجم رارق دإ [22:خل

 ضعب دنع زئاج وفعلا ريلغن يف رصضوع ذخأو زئاج وفعلاو .وفعلا ىلع هيلع
 لوكي نأ طرتشي الو ءاهنع ضيوعتلا يأ ةميرجلا شرأ هبشي وهو «ةمئألا

 ىدتعملا بلان يتلا مالآلاو ىذألا نع ضيوعت وهو «بيبطلا رجأل ًايواسم
 نم يناجلا هذخأ دق هنأ ىلع غلبملا دنس يف صني الأ بجي ناكو هيلع

 لزانت ريظن يف «ةميرجلا رع ضيوعت هنأ ىلع صني ناك لب .هيلع ينجملا
 داكو «ةاجنم قدصلاو .قدصلا وه كلذ نأل ,ءضيوعتلا بلط .ع هيلع ينجملا

 )١( م14 رياربف  ه178١” لاوش 5ع ءااكس .«مالسإلا ءاول» ص١١

 ١) ص م1117 ويام ه7 رفص ع .١5س .(مالسإلا ءاول» 595١.
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 هاطعأ هنأب ًانيمي فلحي الأو ءتعقو امك عئاقولا ةمكحملا يف ركذي نأ بجي

 :نهرلا ىوتف - ٠

 [ةنوهرملا نيعلاب نهترملا عافتنا]
 اذه لهف .نئادلا ىلإ اهراجيإ عفدي ناكو ءًاضرأ لجر نهر [ 27١ "لس

 ءاج مث ءاهملع نودب اهجوزل نيدلا عفدي نيدملاو ةأرما ةنئادلا تناك اذإو ؟زئاج

 مستقا مث «نيدلا لصأ نم اهجوزل اهعفد يتلا غلابملا هذه مصخو ةدملا رخآ يف

 .؟''”تافرصتلا هذه لك يف مكحلا امف «جوزلا عم ةموصخملا غلابملا هذه ٠

 يه لب ءةنوهرملا نيعلل نئادلا سهترملا ةيكلم تبثي ال ىهرلا | ه2

 ام الإ نئادلل سيلو «نيدلا ىلع ةدايز اهنأل ءابر نوكت اهنأ لب اهترجأ نئادلا

 يف عابي ثيحب «هداعيم يف نيدلا ءافو نم قاثيتسالل نهرلاو «لام ىم ىطعأ

 يهف ءاهجوز هذخأي امب ملعت ةنئادلا ةأرملا تناك اذإو ءددسي مل نإ نيدلا

 نإو «هيف ةنواعملاو مارحلا هلوانتب مثآ وهو ءهتنكم يتلا يه اهنأل ءادتبا ةمثآلا

 نأ ىلإ ءادتبا جوزلاب قحال مثإلاو ءاهملعي نأ نيدملا ىلعف ملعت ال تناك

 :اياصولا ىواتف ١١

 [ثراولل ةيصولا]

 ثراولل ةيصولا ءاطعإ زوجي فيك :لوقي ءارقلا دحأ لأسي [ 57: 'لس
 .؟'"'”(ثراول ةيصو ال» :ِةِلكَي هلوق عم ةيفنحلا دنع ريقفلا

 "هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلا [هد7 2

 7/١. ص م1511 ربمسيد ه5 ناضمر ءكعا ١235س .«مالسإلا ءاولا» 250

 )*١( باب ءاياصولا باتك «يمرادلا سشسالاو (1) باب ءاياصولا باتك ."يراخبلا حيحص) 6

 70 - 75ص .م14 سطسغأ هال” ةجحلا وذ 25ع لس «.«مالسإلا ءاول» (*)
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 اهزاجأ اذإ الإ زوجت ال ثراولل ةيصولا نأ ''ةيفنحلا بهذم نإف .دعبو
 جيرخت يف ةيارلا بصن بحاص هنع لاق «ءسراول ةيصو ال تيدحو ؛ةثرولا
 نمو ةجراخ ىس اورمع تيدح نم ةمامأ يبأ تيدح نم هنإ 'ةيادهلا ثيداحأ

 رع هيبأ نع بيعش س اورمع ثيدح نمو .سابع نبا ثيدح صو سنأ بيدح
 س ىلع ثيدح نمو «ءاربلاو مقرأ س ديز ثيدح سو ء.رباج بيدح نمو ءهدج

 جرخ يتلا بتكلا ركذ مث ءيحمجلا ورمع نب ةجراخ تيدح نمو «بلاط يبأ

 هننس يف ينطقرادلا هجرخأ سابع سا ثيدح نإ لاقو «ثيدحلا اذه اهباحصأ

 نأ سابع نبا نع ةمركع رع ءاطع نع دشار سب سنوي نع ضئارفلا يف
 نبا لاق .“'”«ةثرولا ءاشي نأ الإ ثراول ةيصولا زوجت ال» .لاق ٍةِئي يبنلا

 سأب ال :ةعرز وبأ لاق يناسارخ ضاق دشار سب سنويو ءهباتك يف ناطقلا
 ينطقرادلا جرخأو ًانسح هدنع تيدحلا ناكو .ًاتجرم ناك .يراخبلا لاقو هب

 نبا كردي مل يناسارخلا ءاطعو ؛هوحن اعوفرم سابع نبا نع ءاطع نع اضيأ
 ءاطع نع ةاورق دشار نب سنوي هلضو دقو :هماكحأ يف قحلا دبع لاق .« سابع

 ًاضيأ ينطقرادلا هجرخأ بيعش سب ورمع ثيدحو سابع سا نع ةمركع سع
 نع ملس نب دامح انثدح «ديلولا نب نيسحلا انثدح .رامع سب لهس نع

 يف لاق ثني يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش س ورمع نع ديهشلا س بيبح

 ." «ةثرولا زيجت نأ الإ تراول ةيصو ال١ رحنلا موي هتبطخ

 هذه هل عستت ال امب عوضوملا اذه يف ةيارلا بصن بحاص لاطأ دقو

 ةيصولا اوزيجي ملف .ثيداحألا يف ةدراولا ةدايزلاب اوذخأ ةيفنحلاف «ىوتفلا

 .ةيصولا كلت ةثرولا زاجأ اذإ الإ «تراولل

 ثراولل ةيصولا ةزاجإب (م1955١ ةنس ال١) مقر ةيصولا دوناق ردص دقو

 ةثرولا ةزاجإ ريغ نم ذفنتو هريغو

 ةيصولا تزاجأ ىتلا (71) ةداملاب ةصاخلا ةيريسفتلا ةركذملا ىف ءاجو

 .187 /5 ىعليزلل قئاقحلا نرييبت )١(

 قا يعليزلل «ةيارلا بصن» (؟)

 لكي



 0 ىتأي ام ثراولل
 توما هُيَدَحأ َرَصَح اَدِإ َمُكَيَلَع بيك ركلا ةيآلا سم لخؤي اهذافنو .ءاهقفلا

 فسلا] 9©4 َنيِقَيمْل لع اقع اَقَح وسلا َنيِيْوَأْلاَو ِنيَدِلوْلِ ُهَيِصْولا اًريَح كرر نإ
 بهاذملا ريغ سم رم ءاهقفلا سم قيرف هب لاقو «نيرسفملا سم قيرف يأر وهو [
 .ملعأ هللاو اهيلإ سانلا ةجاحل ثراولل ةيصولا زاوجب لوقلا ريتخاو «ةعبرألا

 أ

 [ثراولل ةيصولا]

 لاؤسلا «ةيبويلق خوط زكرم موشرب نم .هتاحش روصنم ديسلا نم انءاجو
 . 2310 كلا

 نأب تصوأو .ًاهينج نوثالث اهردق ةنامأ ةديس يدنع تعدوأ [ 27 لس |

 .همأ تيفوت نأ دعب رمألا اذهب ملع اهنبا نكلو (مألا ةافو دعب) اهتنبال اهملسأ

 يف نبالا تدعاس مألا نأب ًاملع لعفأ اذامف .لاملا اذه نم هبيصن ذخأي نأ دارأو

 ؟ءيشب تنبلا دعاست ملو هل ضرأ ءارش

 ةبه دعي الف .هتكلم دعت الف «لاملا ملستت مل تنبلا تماد ام [22جل
 ال ماد امف .لاملا نسم ردقلا اذهب اهتنبال تصوأ دق مألا نإف ءةيصو دعي هنكلو

 نمض يف نوكت ةدايزلاف «ديزي ناك دإو ءهذخأت تنبلاف «ةكرتلا تلث ىلع ديزي
 ْ .27م19557 ةنسل )7١( نوناقلا ىضتقمب كلذو «ثاريملا

 [نوناقلاو ةعيرشلا نيب ثراولل ةيصولا]

 ثراولل ةيصولا ذيفنت يف ةئرولا ةزاجإ طرتشا ءاملعلا روهمج [ م36 لس
 (*ا/) ةداملا ىف هب لومعملا ةيديزلا ءاهقفل ًافالخ ةمامأ نباو سابع نبا ثيدحب
 ؟ةدسفملا ءردل ءاملعلا روهمج يأرب ذخؤي مل ملف .ةزئاجلا ةيصولا نوناق يف
00 1 1 3 5 
 . حيضوت لك حيحصلا رثالاو لقنلاو لقعلاب وجرن

 ةيقرشلا ةظفاخ - طلاس زيزعلا دبع هك

 ثراولل ذفنت ال ةيصولا نأ م1557 ةنس ةينوي لبق لومعملا داك [22جل

 .158- 77ص م16 ربوتكأ_ممه 5 ىلوألا ىدامج ١/8 ٠ع" 2.١ س ,«مالسإلا ءاول» 23(

 .50/ص ؛م19574 هينوي  ه788١ لوألا عيبر الع .75؟س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 'ئيع هلوق حيرص وهو .ءاهقفلا روهمج بهذم وهو .ةثرولا ةيقب ةزاجإب الإ
 (07(تراول ةيصو الف .هقح قح يىذ لك ىطعأو .ضئارفلا ضرف هللا نألا

 دمحم خيشلا رهزألا خيش : مهسأر ىلعو مهريغ مهعمو نييعرشلا نكلو

 نم اويرقيل ةيصولا يف ثروملل ليهستلا ندوديري اوناك .يغارملا ىفطصم

 اوسنأتساو .ًاتيمو ًايح هلام يف مكحتي صخشلا لعجت يتلا ةيبوروألا نيناوقلا
 يف نوناقلا أطخ انيب دقو .ثراول ةيصولا لوريجي نيذلا ةيمامإلا ةعيشلا يأرب

 .انلق ام ىلإ عجراف .ةيصولا نوناقل انحرش يف كلذ

 [اهتنبال مألا ةيصو]
 :دمحم دومحم نسح ديسلا لأسيو

 دالوأ اهدنعو .اهل ةوخإ ال ةدحاو تنب اهلو .ًالزنم كلمت كلمت ةديس [ 7 ه "سس

 ءاهتنب ال لزنملا اذه بتكت نأ ةديسلا ديرتو . قيقش خأ دالوأو اهيبأ نم تاوخأ

 ًاكلُم نوكي اهدعب نمو .ةايحلا ديق ىلع تماد ام مألل ًاكلُم لظي نأ ىلع

 . "”اهتنبال

 لومعملا ىضتقمبو هتقيقح يف ةيصو هنكلو .هتروص يف عيب اذه [820-جل

 .ثلثلا دودح يف اهتنبال اهتيصو لوكت هب

 [ةكرتلا ميسقتب ةيصولا]

 :لأسي - ةرهاقلاب - دمحأ لاعلا دبع ديسلا [ 5257 "لس

 نم ًاغلبم تكرتو امهادحإ تيفوت ؛دالوأ امهنم لكلو نيتجوز ذختا لجر
 اهل تلاقو .اهدالوأ نم تنبل هتطعأ (ةصاخ اهدي بسك نم غلبملا اذه) لاملا

 نمو كدي تحت هيلعجا يقابلاو ةنالف كتخأل ًاهينج (16) غلبملا اذه نم يطعأ
 امف «غلبملا ميسقت ىلع عازن لصح نآلاو ؛هنم هيطعأ نالعز كتاوخأ نم تأي

 ىلع هنم فرصت تنبلا دي تحت لظي وأ دلاولل غلبملا ىطعُي له ؟ةعيرشلا يأر

 ايسارملا يف دواد وبأو ينطقرادلا هاور .لاقو .97/” رجح نبال «ريبحلا صيخلت» )١(

 .٠ هاو هدانسإو

 .الا اص ماك ربمسيد - ه٠ بحجر .ء2١١خ .5١س .«مالسإلا ءاول» عه

 انبذت



 يهف تنبلا امأ ,مهنوؤش ىلوتي يذلا وهو مهدلاو دنع دالوألا نأب ًاملع ءاهتوخإ

 .؟''”اهجوز رجح يف ةجوزتم

 لاملا عيزوتب تصوأ ةأرملا هذه نأ اهنم دافتسي لاؤسلا ةغيص [227جل
 .ةثرولا اهزجي مل اذإ ثلثلا يف الإ ذفنت ال ةيصولاو «هتركذ يذلا وحنلا ىلع

 ناثلثلا امأ ءهتكرت يذلا لاملا ثلثل ةبسنلاب ةديسلا هذه مالك ذفني كلذ ىلعو

 .هل ةبسنلاب ذفنت ال اهزجي مل سو ءهقح يف تذفن ةيصولا زاجأ صف

 [ةكرتلا ميسقتب ةيصولا]
 زيجي لهف :ةثرولا ءابصنأ اهيف ددح ةيصو كرتو لجر يفوت [ 232 لس

 ثاريملل اقبط ميسقتلا يرجي وأ ,ةيصولا هذه بجومب ةكرتلا ميسقت عرشلا

 نآرقلا نم كلذ نايب وجرنف ةيصولاب لمعلا حيبي عرشلا ناك نإو «يعرشلا
 ءابآلا ضعب نأل اذه لوقن ؟ةيصولل اقبط ةكرتلا ميسقت حصي لهو «ميركلا

 وَ ُُ 4 . 35 8 .٠ .٠ 4.6 .٠ ٠

 ؟' اعرش اذه زوجي لهف ؟رخآلا ضعبلا نومرحيو مهتثرو ضعب نوطعي

 )7١ مقر نوناقلا مكحب ةزئاج ةحيحص ةكرتلا ميسقتب ةيصولا [22جل

 نم رثكأب يعرشلا هبيصن .س ةثرولا ضعب بيصن ديزي الأ طرشب .(م19157١ ةنسل

 ثراول ةيصولا زيجت يتلا ةيهقفلا بهاذملا ضعب نم ذوخأم وهو «ثلثلا

 ُتْوَمْلا هْكَدَحَأ َرَصَح اَدِإ ْمْكيَلَع َبِيُك# :ىلاعت هلوقب اذه يف نوقلعتيو .تلثلاب

 . ملعأ دي هللاو ١[

 [رادلا نم هبيصنب هيتخأل خأ ةيصو]

 تومرضح يف رحشلاب ًاراد ثالثلا هتاوخإو كرابم جرف ثرو | مدع لس
 كلذب بتكو .ةايحلا ديق ىلع هل نيتخأ ىلإ ةثوروملا رادلا يف هبيصنب ىصوأو

 تعطقناو ءاهتباتك نم ةنس )75١( نم ةقيثولا تدقفو اذه جرف دقف مث «ةقيثو
 فيكف .اهيلإ رفسلا اداتعم ناك يتلا تاهجلا يف رثأ ىلع هل رثعي ملو هرابخأ

 )١( ص :م19608 ربمفون  ه7/8١"11 ىلوألا ىدامج ,4ع .١١؟س «.«مالسإلا ءاول» 07/4.

  6س .«مالسإلا ءاول»  25١./8؟ ص م1 ربمفون ه1 نابعش عا
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 ول اميف هناثرت ناتللا امه هيتخأ نأ عم هب ىصوأ يذلا اذه هبيصن يف فرصتلا
 ,230تام

 اينيك اسابمم ,885 ب.ص - مناغ هللا دبع ©

 .هدقفب مكحلا بلطل ءاضقلل مدقتلا نيتخألا ىلع بجي [824جل
 بحب الإو .كاله ةنظم يف باغ دإ .شيئس عبرأ دعب هتومب مكحي يضاقلاو

 .تاريملاب هيتخآل هلام ناك هتومب مكح نإف .هتوم نظي وأ نيبتي ىتح .ىرحتو

 .امهل ىصوملا امهو .ناتثراولا امهف .ةيصولاب وأ

 .هةاص م1111 سطسغأ - ه7 ىلوألا ىدامج .4ع 05١ سس .(«مالسإلا ءاول» 23(

 84ه



 [ةيراجتلا كونبلا يف عاديإلا]

 مكح ام :لأسي قوسدب سردم .يواطنطلا ناضمر دمحأ ديسلا [ 57 "لس

 لاومألا هذهب ديفتسي كنبلا نأب ًاملع .ةدئافب رصم كنبب غلابم عادبإ يف عرشلا .
 دادزي غلبملا اذهف كنبلا يف غلبم عدوأ اذإو .ةدودحم ةدئافلاو اهريغو ةراجتلا يف

 عدوملا يلصألا غلبملا ىلع له :؟ةاكزلا بستحت فيكف «راخدالا بسح ًايرهش
 ىلع له :لوحلا ربتعي فيكو ؟لوحلا رورم دعب داز ام ىلعو هيلع وأ ًالوأ

 .؟''”عيمجلا ىلع مأ لوألا غلبملا

 الو «؛كلام سأر الإ كل لحي ال هنأ نآرقلا صنب ًاعرش ررقملا [222:خل
 .لوقي هللا نإف هكلهتسي وأ هلغتسيل وأ هيف رجتيل لاملا نيدملا ذخأي نأ نيب قرف

 لكو [1074 :ةرقبلا] #توملظ الو َنوُمِلَظ ال ْمُكِلوَنَأ شوو ْمُكَلَه ٌرْثَبُم نإَو#

 اوعيطت نأ امإو مكءاوهأ اوعيطت نأ امإف نآرقلل ةفلاخم وهف كلذ فلاخي مالك

 . مكبر باتك

 [ةيفرصملا ةيدقنلا عئادولا حتف مكح]

 ىلع فرصملا يطعي ال فراصملا دحأ يف راج باسح يل [ 22: "لس
 غلبملا نم ةئاملا يف (5) هيلع ىطعي تباث رخآ باسح يلو ءاحابرأ هغلبم
 لهو ؟ةددحم هيف ةبسنلا نأب ًاملع «حبرلا ذخأ زيجت ةبراضم ربتعي لهف .عدوملا

 ؟“”حبرلا يف عنصأ اذامف نكي مل اذإو ؟لاملا اذه ةاكز هنم جرخأ نأ زوجي

 راودلا رفك - يعانصلا ريرخلا ةكرش - ناميلس دوم نيسح #5

 ١١ ص ما ليربإ - هه لاوش ء5ع اوس ««مالسإلا ءاول» كلل

 .9١6ص ماو ةيلوي  ه74١ا1/ يناثلا عيبر ىلع 25١ س .امالسإلا ءاول» ١)

 نسا



 ال ةدئاف هيلع ذخأت ال يذلا فرصملا يف كمساب عدوملا باسحلا [ 2: جل
 دئاوف هيلع ذخأت يذلا رخآلا غلبملا امأ .كلام ظفحل الإ هتعدوأ ام كنأل هيف مثإ

 . رومأ ةثالث يضتقت ةبراضملا دأل ؛ةيعرش ةبراضم دعي ال كلذ دإف ةئملاب (4)

 دوكي نأو ءرخآ بناج نم لمعلاو بناج نم حبرلا دوكي دأ :ًالوأ
 اهنأ اهلمع نم نأل ؛فراصملا لمع ىف ققحتي ال اذهو .افرص الالح لمعلا

 1 .مارح كلذو «ةدئافلاب ضرقت

 ىلع نوكت ةراسخلا نأو «ةراسخلاو حبرلا ةبراضملا يف ضرفي هنأ .ًايناث

 ءهب يرتشي ام لك هكلم ىلع رمتسيو ؛هكلم ىلع ىقبي لاملا نآل «؛لاملا بحاص

 لاملا ذخأي فرصملا نإ ذإ ,فراصملا لمع يف ققحتي ال كلذو ءهب عنصي وأ

 . ضرقملل ال .ءفرصملل اكلم دوكي هيف هب فرصتي ام لكو ءهتمذ يف لخديو

 انهو ءبسكلا رادقمل ةعبات ةعئاش ةصحب هعيزوت نوكي حبرلا نأ :ًاثلا
 .ةرمتسم ةمولعم ةصحلا

 كلي هللاو «ةيعرشلا ةبراضملا ىنعم هيلع قبطني اذه نأ ىرن ال كلذلو

 هنأآل «كيلإ لصي ام "شع جرخت كنإف لاملا ةاكز امأو .ءقفوملا وهو ملعأ

 .هتاكز هنع عفدت نأ ىلوأف ءةقدصلا هلآمف ًاثيبخ لاملا ناك اذإ

 [نيعدوملل كونبلا اهعفدت يتلا دئاوفلا مكح]

 : عيقوتلا بحاص لضافلا ديسلا نم ىتآلا باتكلا درو

 .مرتحملا ةزمح دمحأ ذاتسألا ةليضف ديس

 يف فيرشلا رهزألا ةلجم يف ءاج دعبو .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 : يلي ام ه١٠78١ ةنس ىلوألا ىدامج يف رداصلا اهددع

 نعو ابرلا ديدحت مكح نع سدنهملا يجان دمحم ديسلا لأسي [ 00 لس
 ؟مرحملا ابرلا نم وه له :كنبلا اهاضاقتي ةددحم ةدئافب كونبلا نم ضارتقالا

 مكح امو ؟ةدئافب ىرخأ ةلود نم وأ كنب نم ًاعرش ةلودلا ضارتقا مكح امو
 .؟امهنيب قرفلاو تادنسلاو مهسألاب فورعملا يلاملا ماظنلا

 .ةقدصلا اهلآمف دئاوفلا امأو «لاملا سأر سم رشعلا عبر ةاكزلا )١(

 سو



 عماجلا خيش توتلش دومحم خيشلا ربكألا ذاتسألا ةليضف باجأ دقو

 : ىلي امب ةلئسألا هذه نع رهزألا

 فرعلاب هدّدح ابّرلاب لماعتلا نينمؤملا ىلع مّرح امدنع نآرقلا نأ كش ال

 لولح دنع هب هبلاطيف ءرخآ ىلع لجرل نوكي نْيَدلاب يأ .نآرقلا هيف لزن يذلا
 وهو) كلذ نالعفيف .كلام ىلع كديزأو كنيد ىنع رخأ :رخآلا هل لوقيف هلجأ

 ال عينصلا اذه نأ حضاوو .مالسالا يف هنع هللا مهاهنف (ةفعاضم ًافاعضأ ابرلا
 ثرتكم ريغ سانلا ةجاح لغتسي رسومو .دجاو ريغ مدعم نيب الإ ةداع يرجي

 يف تمدع ول يتلاو ءاهيلع هعمتجم مالسالا ينبي يتلا ةمحرلا يناعم نم ءيشب

 لبقت ال ابرلا نم عونلا اذهو .ةسرتفملا تاناويحلا ةيقبك تحبصأل تاعمتجملا.

 تايآلا عيمج يف هتمرح ميركلا نآرقلا لباق دقو .هتحابإب مكحلا ةلضاف ةيناسنإ

 هذه ريشتو «جاتحملا ريقفلا ةدعاسم يف لذبت يتلا ةقدصلاب اهيف دجو يتلا

 عربتلا يهو .ةقدصلا اهيف يرجت نأ اهب ريدج هنأك ةلاحلا كلت ىلإ ةلباقملا

 :ةرسيملا ىلإ ةرظنلا نمو .لثملاب درلا نم رثكأ الف ةقدص نكت مل نإف .ضحملا

 ©9 توُمكظ آو َتوُمِيظ الا# 907 :ةرقبلا] 4 ٍتقَدَصلا ريو أيل ُهَلا نحمي

 زخم نإ نصل 2 اود دو َقَرَسَم لا ٌهَرِظَنَه َوَرْتْع ود < َنِإَو

 ل امهف اهيف ةفعاضملاو ةدايزلا امأ .[580 - 779 :ةرقبلا] 4( تومكَحَت

 تَّدِعَأ آول َراَّملَأ اَوفَماَو## :هللا دنع بضغلاو تقملا تابجوم نم امهو ,؛ناودعو

 دعبلاو محارتلا قاطن عيسوت عم ًايشمت ءاهقفلاو 1١١[. :نارمع لآ1 4( َنرْمَكل

 «تاجاحلا بابرأ ىلع طغضلا يف يداملا محازتلا باب سانلا ىلع حتفي امع

 ءارآو ةفلتخم براشم كلذ يف مهل ناكو ءابرلا هلوانتي اميف ًاريثك اوعسوت

 ضرقملا اعم نيدقاعتملا لوانتت نومرحي اميف ةمرحلا نأ مهنم ريثك ىأرو «ةددعتم

 كلذ ِ هنع عفري امم هتجاحو ضرتقملا ةرورض نأ دقتعأ ينإو ءضرتقملاو

 مرح ام مك َلَّص َلَّصص دَمَو## :لوقي هللاو ءرطضملا مكح يف وأ ءرطضم هنأل لماعتلا

 اولاقق ءاهقفلا ضعب كلذب حرص دقو [4 . ماعنألا] 4 هَل ٌمتررطْضأ م 3 كَ

 .حبرلاب ضارقتسالا جاتحملل زوجي

 م

 امم اهريدقت ناكو .ةلماعملا هذه مهل حيبت ةجاحو ةرورض دارفألل ناك اذإو

 وأ ةرورض ًاضيأ ةمألل نإف .مهنيدب نوريصب نونمؤم مهو .مهدحو مهيلإ عجري
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 دتشت .ملعن امك نوعرازملاف حبرلاب ضارتقالا ىلإ وعدت ام ًاريثك .ةجاح
 امك ةموكحلاو ,ةعارزلل ضرألا هب نوئيهي ام ىلإ مهجاتنإو مهتعارز يف مهتجاح

 ةحفاكمل ةدعلا هب دعت ام ىلإو ةماعلا ةمألا حلاصم ىلإ اهتجاح دتشت ملعن

 يتلا عئاضبلا هب نودروتسي ام ىلإ مهتجاح دتشت راجتلاو .نيريغملا ءادعألا

 يتلا تآشنملاو عناصملا يف كلذ لثم ىرنو .قاوسألا اهب رمعتو ةمألا اهجاتحت

 لهاك نع ففختف لمعلا ناديم اهب عستي يتلاو ءاهنع ةمالا عومجمل ىنغ آل

 ةدعاق ىلع هماكحأ ينبي يذلا مالسإلا نأ بير الو .نيلطاعلا لامعلا ةأطو ةمألا

 يف ةمألل يطعي .لطعتلا جالعو مدقتلاو ةزعلا ىلع لمعلاو ررضلا عفرو رسيلا

 - ةلق يف اهدراوم تماد ام اهل حيبيو .قحلا اذه اهدارفأو اهتائيه صخش

 .اهنايك ظفحو ةمألا مايق اهب يتلا حلاصملا كلتل ًاقيقحت ؛حبرلاب ضرتقت

 يلوأ) نع ذخؤي امم ةحلصملاو ةجاحلا ريدقت نوكي نأ ىرأ ىنأ ريغ

 يف كلذ نوكيو .نييعرشلاو نييداصتقالاو نيينوناقلاو نينمؤملا نم (يأرلا

 « ضورقلا رداصم رايتخاو « حابرألا ريدقت ةيحانو .ةجاحلا ريدقت ةيحان : نيتيحان

 ردقلاب الإ ضرق نوكي الو ,ةيقيقحلا ةجاحلا نوكت ثيح الإ ضرق نوكي الف

 رمضت ةهج نم ضرق نوكي الو .ةجاحلاو ةرورضلا عفدلو .هيلإ جاتحملا

 يداصتقا ساسأ عضو ىلع تفتاكت ةيمالسإلا ممألا نأ ولو .انرامعتساو انلالغتسا

 مالسإلا ئدابم نم دجول «يبنجألا مكحتلا رش اهيقيو ءاهحلاصم ققحي
 .ةراضحو ةوقو ًاداصتقا ممألا ةمدقم يف مهلعجي ام ةيداصتقالا

 اهحابأ يتلا تاكرشلا نم مهسألا نأ وهف ١ تادنسلاو رادع نيب قرفلا امأ

 مالسإلا نإف :ةراسخلاو حبلا عبتت ال ةنيعم ةدئافب 0 ىهو «تادنسلا امأو

 تادنسلا رارضأ قوفت ىتلا ةحضاولا ةرورضلا اهيلإ تعد ثيح الإ اهحيبي ال

 «توتلْس دومحل»ا 26

 ىجان دمحم ديسلا لاوس ىلع توتلش دومحم ذاتسألا ةليضف ةباجإ تأرق

 رقتسا امل ًافالخ تءاج ىتلا ةباجالا هذهل ةشهدلاو لوهذلا ىنارتعاف . سدنهملا

 لكلا



 ضارقتسالاو كونبلا عم لماعتلا ميرحت نم انبولق هيلع تنأمطاو انناهذأ يف

 . حبرلاب

 تئج اهداشرإو اهيده يف ةقداصلا ءارغلا مكتلجم ءارق نم يننأ ثيحو

 نوملسملا علطي يكل ءألملا ىلع هرشنو مكتودن يف عضوملا اذه ةشقانم سمتلأ

 .غيزلاو ىوهلا نع ةدرجملا ةقداصلا ىوتفلاو ةحضاولا ةقيقحلا ىلع نونمؤملا
 (ا"هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .باوثلاو ريخلا مكيزجي نأ ىلوملا ًالئاس

 ها؟)٠ ىلوألا ىالمج ٠١ بلح .«ىصولخ دملأ دمح» مكل ىعادلل يك

 : ةلجملا ١ هاما 18

 ىلا ْموُقَي اك اَّلِإ َنوُموعَي ال أيا َنوُلُكَأَي تبِدلا# :ىلاعت هللا لاق 5

 يبا هنأ لَكَ أبا لثم ميلا اننا اول مهني كلذ يملا نم ُنطبَتلا ةلَبحتي
 داع نَسَو هلأ َلِإ :هُرْمأَو َتلَس ام مك نهتنأت وير نم ٌةظِعْوَم م4ج نص أر مّرَحَ
 :آ دلو تقَدَصلَ ىبْرْيَو أير ُهَّلأ ُقَحَمَي 9 توُدلَخ ايف َمُه ٍراَثلأ ُبدَحَصَأ كيلو

 دمع 2 ه٠ عع 36 0 م موو مار م 5 ل

 ًأوتاَءو ةولّصلا ًاوماقأو ِتنَحِلئَّصلا أولمعو أوُنَماَع حردلا َّنإ © ِراََك لك ّبِحَي
 1 2 حمم و آ 0

 . رييهع ده يع ايد 4د يع م دم ا ءووع6 ءقم جاد 2
 تل هيأ © تونزحي مه الو ْمِهْبلَع فوح الو َْمِهَيَر دنع مُهرجأ مهل ةركرلا
 ٍبٌرَحَي نا لا اير ني َنقَي ام أوُردو هلل اوت أوم َ ور ري 0 27-5 ه وماما ره و 0000

 ادع توملظ الو َنوُمِيظ ال ْمُخِْوَمَأ شوعر مكلف مل مثبت نِإَو -هلوُسَرَو هللا نم

 .[؟ا/84  ؟5اله :ةرقبلا]

 ىلإ جاتحي ال رسفم هنأ ىلع ءاملعلا عمجأو امكن تارت صن اذه

 ةيلهاجلا ابرو» :ِةِلَك يبنلا هيف لاق «ةيلهاجلا ابر وهو «جيرخت ىلإ الو ليوأت
 عمجأ دقو .ءبلطملا دبع نب سابعلا يمع ابر هب أدبأ أبر لوأو ء«عوضوم

 ريظن ىف ىطعأ امع ةدايز ذخأيو الام عفدي نأ وه ةيلهاجلا ابر نأ ىلع ءاملعلا

 هركني نأ ًاملسم عسي ال يذلا ابرلا نإ :لبنح س دمحأ مامإلا لاق دقو ءلجألا
 ناك ايأ انيد نأ ىعدا نمف .لجألا ريظن يف ةدايز ذخأيو الام عفدي لأ و ه

 ءالوأ نيملسملا عامجإ فلاخ دقف . لجألا ريظن ىف هيلع ةدايز ذخأت نأ حصي

 )١( 11848ص (م١1915١ ربمفون  ه58١ ةيناثلا ىدامج 2ء١٠ع 2.314س ««مالسإلا ءاول» -
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 اثلاث مالسإلا حفر فلاخو .ايناث رسفملا مكحملا صنلا مومع فلاخو

 ةعبرأ رومأ ىلع لدت اهدجنف ةيآلا دنع ةريصق ةفقو فقن اننإو
 ع

 هللا نم برح يف لوكي هحيبتسي وأ ةدايزلا وهو ابرلا حيبي نم نأ :اهلوأ
 . هلوسرو

 ديفم ريبعت وهو «لاملا سأر نيدلا لصأ ىمس ىنآرقلا صنلا نأ :اهيناث

 ءايرلاب لغتسي نئادلا : ًاعم نيدملاو شادلا رم لالغتسالا ناك نيدلا نأ ىنعمل

 .كلذ وحن وأ عانصتسالاو راجتالاب لغتسي سيدملاو

 ةدايز ذخأي الأ يضتقت ابرلا نم ةبوتلا نأ ديفي ميركلا صنلا نأ :اهثلاث

 نإ يأ .ابرلا لثم عيبلا نإ اولاق ابرلا اولحتسا امدنع برعلا نأ :اهعبار

 اذه لدف «نيدلل رامثتسا هيف ابرلا لأ امك .راجتالاب لاملل رامثتسا هيف عيبلا

 لويد ىف ال ةيلالغتسا نويد ىف ابر لاك ةيلهاجلا ىف ناك يذلا ابرلا نأ ىلع
 ماظنلا كلذل ةعيرشلا عيوطتل ةبيرغ ةركف ةريخألا مايألا يف بتبن دقو ةيكالهتسا

 لاح يف الإ نوكي ال مالسإلا يف ابرلا نأ ةركفلا هذه باحصأ ىعداف .يوبرلا

 مكحت اذهو !هلغتسيل ال هتاجاح يف هقفنيل يأ ؛كالهتسالل نيدلا ضرتقي سم

 ةماع ةيآلا نأ ررقن اننإو .ىوهلا نم مكحتب ال عراشلا نم صنب الإ هصيصخت

 : ةيتآلا بابسألل نيدلا .سع دئاز لكل

 .مارح نيدلا يف ةدايز لك نأ ىلع شيملسملا ءاملع عامجإل :ًايناث

 . كالهتسالل سيل ريدلا نأ ىلإ ىموي ابرلا لثم عيبلا نأب هيبشتلا نأ : ًاثلاث

 «ةيكالهتسا دويد مهلاوحأ بلاغ يف مهدنع نكت مل برعلا نأ :اعبار

 رمتلا ىلع نوشيعي اوناك مهرثكأو «ةراضحلا عبتت ةيكالهتسالا نويدلا دأل

 .لوعرزيو نورجتي اوناك نم مهنم ليلقو «ءابخو ةقانو ةلخن مهتورثف «نبللاو
 فيقث ىف رثكي ناك ابرلا نأ كلذو ءابرلاب لماعتلا ناك راجتلا ءالؤه طسو ىفو

 ىلإ ءاتشلا ةلحرو ماشلا ىلإ فيصلا ةلحر مهل ًاراجت اوناك مهنأل «شيرقو
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 ال ًايلالغتسا نوكي نأ لوقعملاف ءراجتلا نيب الإ رهظي مل ابرلا ناك اذإو .سيلا

 ايكالهتسا

 نب سابعلا يمع ابرهب ًادبأ ابر لوأ» :لوقي يبنلا نأ .ًاسماخ

 لاملل جاتحم وأ عئاج هئيجي هفرش يف سابعلا لثم ناك امو .«بلطملا دبع

 ةياقسلا هل تناك سابعلا نإ !!ابرب الإ كيطعأ ال هل لوقيف .هسفن ىلع هقفنيل

 نأ هنم روصتيفأ .بيبزلاو رمتلا عيقنب ًاعيمج جاجحلا يقسي ناكف ءجحلا يف

 هنم روصتي نكلو !ةدئافب الإ كضرقأ ال لوقيف «ينضرقأ هل لوقي عئاج هئيجي
 ابر هنم ذخأيلو راجتالل لاملا هيطعيف رجات ءيجي نأ

 لكب تجرخ ردب ليبق اهريغ يف ًاشيرق نأ ركذي خيراتلا نأ :ًاسداس

 ناك مهضعبو .هسفنب رجتي ناك مهضعب نأ روصتن نأ دب الف ءاهبهذو ءاهلام
 ابرلا وه اذهو ءهريغ لامب رجتيل ضرتقي لاك مهضعبو ء«هريغ عم ةكراشم رجتي
 ةدئافلا وأ

 ءطقف يكالهتسالا ضرقلا لاح يف وه ابرلا نأب نولوقي نيذلا نأ :ًاعباس

 ىوري ام ىلع اوعلطي نأو كي هللا لوسر ثيداحأ ىلع اوعلطي نأ مهيلع ناك

 نم نيضرتقم اوناك شيرق ءاينغأ نم مهو ةريغملا ينب نإف ءابرلا نوؤش يف
 هلك نيدلا نوكيأ .نينئادلا عم اوفلتخا ابرلا ميرحت لزن املف .فيقث

 نأ ىلإ رمألا ىهتناو ؟ةلبقتسملا ةدئازلا مأ ؟ةيضاملا ةدئازلا مأ ؟''”اعوضوم

 لاق نم مهنمو «شيرق ءاينغأ نم موق ةريغملا ونبو ةلبقملا ةدايزلا وه عوضوملا
 8١[ :فرخزلا]  ميِظَع ٍنَسيرَمْلا نم ٍلُجَر ّلَع ُناَرمْلا اذه لَ اَلْاظ يبنلا نأش يف

 . اينغ نوكي نأ ميظعب اودارأو

 دسفن الف كنآرق ىلع ءانمأ انلعجا مهللا .ابرلا يف لصفلا لوقلا وه اذه

 .هنوصنف كعرش ىلعو «هبذكن الف كيبن بيدح ىلعو «هليوأت

 .؟هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو .اذهل اناده يذلا هلل دمحلا

 ةرهز وبأ دمحم 65

 هب بلاطي ال هنأ عضولا ىنعم 20(

 نك



 [ةيكدبلا دئاوفلا ميرحت ىلع درت يتلا تاهبشلا ضحد]

 نامز سانلا ىلع يتأيسا :لاق 2 هّللا لوسر نأ يور - ١ | 077 نسب

 مل نم :نيمألا قداصلا لاق ؟مهلك :هللا لوسر اي :لئاق لاق .ابرلا هيف نولكأي

 . ''”(هرابغ هلان هلكأي

 مارهألا ةفيحص يف انأرق امدنع فيرشلا يوبنلا ثيدحلا كلذ انركذت

 :هصن ام ةيناتسكابلا ةموكحلا يف ةلودلا كنب ريدم نع ''”مويلا

 يف ناتسكاب يف ةلودلا كنب ةرادإ سلجم سيئر نيسح وهاز ديسلا دكأ»
 نم سيل هنأ يشتارك ىف يداصتقالا داحتالل يونسلا رمتؤملا داقعنا ءانثأ
 لاومألا سوؤر نع ةدئافلا عفد نع ءانغتسالا ةيلاحلا فورظلا يف عاطتسملا
 ميركلا نآرقلا تاداشرإ قيبطت عاطتسملا نم سيل هنأ بيطخلا زربأو ؛ةضرتقملا

 ءارقفلا نم نوضرتقملا ناك مالسالا قاثبنا رصع يف هنأل ؛ةدئافب ضارتقالا ىلع

 ةينغلا تاكرشلاو ةيوقلا تاموكحلا نم نيضرتقملا رابك نآلا حبصأ امنيب

 ىلع ءارقفلل عيجشتكو ؛لاملا سأرل ""نمثك ةدئافلا ربتعت نأ بجي كلذلو
 نإ» :هتبطخ ماتخ يف نيسح وهاز ديسلا لاقو «لاومألا رامثتسا ىلعو .ريفوتلا

 .«ميركلا نآرقلا هنع ثدحت امك ابرلا نع فلتخت ةيلاحلا ةدئافلا

 دأل ؛ًاقح ينلاه دقلو ؛هتأرقو مارهألا هتلقن ام صن اذه ١ [ خل
 ةموكحلا اهاَنْبِمح انأل ؛ًاميظع لاكو .ًاريبك ناك ةيناتسكابلا ةموكحلا ىف انلامآ

 اهترمط يتلا هماكحأ جرختو .أدب امك ًابيشق هب دوعتو مالسإلا ددجت يتلا

 ىريو .هئادل ملاعلا تطيل .دوجولا ىلإ  نيملسملا نايسنو ؛نامزلا ثادحأ
 اناديم (مالسإلا ءاول) ةلجم ءارغلا ةلجملا كلت تناك دقلو .هئافش عئارذ اهيف

 ةديشرلا ةيناتسكابلا ةموكحلا بيجن انك امدنع اهل انديجمتو لاتسكاب ىلع انئانثل

 لتاق يتلا ةضيرفلا يبحتلو ءاهيف بئارضلا ساسأ اهلعجتل ؛ةاكزلا ماكحأ نع

 .؟ (يقهيبلا سشس» )١(

 لاونعي ص .م19437 رياربق ١١/ قفاوملا  ه١07١ ةنس ىلوألا ىدامج سم ١7 موي (0)

 . ةفلتخم رابخأ

 حبر وأ بسكك ةمجرتلا ةحص لعلو :؛مارهألا ريبعت اذه (*)

 ننكر



 (7نوئلوألا ةباحصلا اهيلع

 رادقمبو «ملألا نوكي لمألا رادقمب هنأل ؛هانأرق يذلا كلذ انلاه كلذلو

 ابرلا ترقأ ةيمالسإلا تاموكحلا رثكأ نإ لئاق لوقي دقو .ءانعلا لوكي ءاجرلا

 جرادم يف ةيناتسكابلا ةموكحلا ريست نأ كملؤي اذاملف ؛اهماظن يف هتلعجو

 ةموكحلا انربتعا اننإ :لوقنف ؟ناطيشلا جرادم اهربتعي نآرقلا ناك نإو ءاهريغ

 ريست ةيمالسإلا تاموكحلا نم اهريغ دألو ؛مالسإلا ماكحأل ةذفنم ةيناتسكابلا

 لوقي لأ ديريف ناتسكاب يف ةلودلا كنب ريدم امأ ؛ةفلاخم اهنأ ملعتو ابرلا ىلع

 :لوقيف كلذب حرصي هنإ لب «نيدلا ماكحأل ًافلاخم سيلو ابرلا ىلع ريسي هنإ

 فلاخي نم نيب قرفو «نارقلا هنع ثدحت امك ابرلا رع فلتخت ةدئافلا نإ

 قفاوم هلعف نأ ىظي نسم نيبو .نآرقلا ماكحأل فلاخم هنأ ملعي وهو يصعيو

 .هعضاوم .نع ملكلل فيرحتو نايصع يناثلاو .طقف نايصع لوألا نإ .نآرقلل

 .هبئاغر عوط لوكتل دارقلا ماكحأل عاضخإ وأ

 «ةلودلا فرصم ريدم ةملك شقاننل ًابناج ملألاو لمألا كرتن انإو - "

 ام مهيف انتقث نإف ؛هلوق رادقمب ناتسكابلا ءاملع نم مول هلان دق نوكي نأ وجرنو

 .ليبسلا اودهيو جوعملا اومّوقي نأ مهيف انلمأو «ةريبك تلاز

 «رومأ ةعبرأ ةملكلا هذه ىلع ذخأن

 .تاداشرإ ابرلا يف نآرقلا ماكحأ ىمس هنأ .اهلوأ

 نوكي يتلا لاحلا ىلع نآرقلا يف ءاج يذلا ابرلا قيبطت رصق هنأ 'اهيناثو

 ابرلا سئارف نكي مل نآرقلا لوزن نابإ يف برعلا نأو ءًافيعض ضرتقملا اهيف

 .ءارقفلا الإ مهيف

 .لالغتسالاو راخدالا ىلع ءارقفلل ًاعجشم ابرلا ربتعا هنأ :اهثلاثو

 .لاومألا سوؤرل ًالالح ًابسك ابرلا ربتعا هنأ : اهعبارو

 .ةعبرألا رومألا هذه هيلع انذخأ

 .:اهنم دحاو لك يف ةذخاؤملا هجو يف ةلجاع ةزجوم ةملكب ملكتنلو

 ء١٠ع .68س (مالسإلا ءاول» ةلجم يف «ابرلاو داتسكابلا» نا . , لاقملا اذه رشن 001(

 1١ 35١. ١ص ما سرام ه١ ةيناثلا ىدامج

 مع



 ال داشرإلا نإف .تاداشرإ ابرلا يف نآرقلا ماكحأ هتيمست وهو اهلوأ امأ - ؛

 لثم داشرإلا لثمو .ءاضقلا ماكحأب ذفنتف ماكحألا امأ .ءاضقلا مكحب هذيفنت مزلي

 مثأي انيد ةمزال تناك دإو تاداشرإ اهيف نآرقلا رماوأف ؛ ائاضفلا رئاسو قدصلا

 لثم ماكحألا لثمو ؛اهيلع ةمايقلا موي لايدلا هبساحيو ءاهتفلاخم ىلع صخشلا

 ىتلا ةيعرشلا ماكحألا رم كلذ ريغو تيراوملاو صاصقلاو دودحلاو قالطلا

 نم ابرلا ماكحأ ربتعا ذإ وهف ؛لاي يبنلا دهع ندل سم مالسإلا يف ءاضقلا اهقبطي
 .يداصتقا ميظنت مالسإلا يف ابرلا ميرحت دأل ٠ًانّيب أطخ أطخأ دق داشرإلا ليبق

 . ميظنتو .حالصإو «ةليضف هنإ لب ؛طقف ايقلخ اداشرإ سيلو .«يعامتجا حالصإو

 نودلقملا نظ امك نظ دقف ؛مهفلا يف أطخلا ريدملا كلذ ىلإ ءاج دق انه نمو

 ميظنتلا باب سم ال «ةءورملا باب سم وه ابرلا ميرحت نأ هلاثمأ رييبوروألل

 . ميظنتلا ليبق نم وه .نآرقلا يف ابرلا ميرحت نأ ةقيقحلاو ؛ يعامتجالاو يداصتقالا

 ءًاذفان ريثأتلا ريبك لاملا سأر ناطلس لعجي ام اهنم مويلا لودلا انيأر دقل

 «صاخشأل هضرق وأ .ًافرصم هعاديإ لاحو .هب لمعلا لاح يف ًابوسك هلعجيف

 بسك ال نأ ىريو لاملا سأر وحم ديري نم مهنمو ؛ةراسخل ضرعت ريغ سم

 مالسإلا ءاجف ؛ءاوهأو عزانمو ء«ءارآو بهاذم كئلوأو ءالؤه ريبو ؛لمعلاب الإ

 ؛ةراسخلل ضرعت ريغ نس بسك ال هنأو .لاملا سأرلو لمعلل بسكلا نأ ررقو

 ةراسخلاب بسكلاو .ذخألاب ءاطعلاو «منغلاب مرغلا نأل

 لب هريدملا كلذ ربع امك ًاداشرإ سيلف ءابرلا ميرحت يف ىنعملا وه اذه
 .ةراسخلل ضرعت ريغ نم بسك ال هنأ :ةمايقلا موي ىلإ دلاخلا لدعلل ريرقت وه

 ال .ًاداشرإ اهربتعا ذإ ءابرلا ىف نآرقلا رماوأ همهف ىف أطخلا ةيحان نمو
 ناك لآرقلا اهيف لزن يتلا لاوحألا ربتعا ذإ ءىناثلا هؤطخ ءاج  ًايداصتقا ًاميظنت

 ابرلا يناعمل همهف يف أطخلا هيلإ ىحوأ دقف ؛ءافعضلا فعضل ًالالغتسا اهيف ابرلا

 لوزن رصع يف نيضرتقملا لأ وهو ؛بيرغلا لايخلا كلذ روصت ىلإ هميرحت ةمكحو

 مهفلا أطخ لعلو .نوضرتقي اونوكي مل نيرداقلا نأو «طقف ءارقفلا اوناك نآرقلا

 تاجاحلا عابشإ ىلع ًاروصقم مهضرق ناك دوضرتقي اوناك نيذلا نأ ًاضيأ هيلإ ىحوأ
 نم ةوسكلل وأ ,عوج نم ماعطلل ضرقك داكف :لالغتسالاو بسكلل ال .ةيلصألا

 . ةيلالغتسا ال ةيكالهتسا تاجاح نم روصتي ام رخآ ىلإ «ىتوملا نيفكتل وأ ءيرع
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 ءاهصيصخت ىلع ليلد مقي ملو «ةماع ابرلا ميرحت يف نآرقلا صوصن نإ
 :عادولا ةبطخ يف لاقف ءهيف صوصخ ال ًالماش ًاماع ًاريسفت ٍةلَي يبنلا اهرسفو

 نبا سابعلا يمع ابر هب ًأدبأ ابر لوأو ءعوضوم ةيلهاجلا ابر نإ الأ»
 ةيآلا تحرص دقو ؛مارح ةيلهاجلا يف ابر دعي ناك ام لكف '''""بلطملا دبع

 لو نوم ال ْمُكِلْوَنَأ سشوءر مكلف مثبت نإوإ# هناحبس لاقف ابر دعي امب

 نوكي دق ضرتقملا نأ تاميركلا تابآلا تضرفو 6 ةرقبلا] * توُملظت

 ابر ريغ نم ءافولا هيلع بجو ًارسوم ناك نإ هنأو ءًارسوم نوكي دقو ًارسعم
 6 وود

 58 : ةرقبلا] * رت ري اوف دَصم نأَو َقَرَسَُم ّلِ ُرِظَنَف َقَرْسَع وذ حراك نإ“

 هنأ نسحتساو ءراسعإلا ضرف امك ءضرتقملا يف راسيلا نآرقلا ضّرَمف

 مسيء امو# ىلاعت لاق امك ؛قدصتلا نوكي هرقفو ضرتقملا راسعإ لاح يف

 هلأ َهََو تودين َووَكَد نم مسا آَمَ هلا َدْنِع ايْري الق سائلا لوَمَأ قف اويل اير ني

 ["4 :مورلا] 409 َنوُمِعْصمْل مه كيلو

 ةلودلا كنب ريدمك ريبك لجر سم ةبارغلا لك بيرغلا سل هنإو 5
 نأ ضرفي نأ  مالسإلا ماكحأ ذفنت اهنأ هلك ملاعلل تنلعأ ةيمالسإ ةموكحل

 كالهتسالل الإ مهيف ضرقلا ناك امو «ءارقفلا الإ مهيف ضرتقي ناك ام برعلا

 يخيرات دنس ريغ نم خيراتلا ىلع ضرفي يلقع ضرف هنأل ؛لالغتسالل ال

 دنتسمب هلوق ديؤي نأ هيلع ناكف ؛ضرفت ضورف ال ركذت قئاقح خيراتلاو «هديؤي
 لاوحأ نم طابنتسا كلذ نإ لوقي هلعل .ىلقعلا ضرفلا درجمب ال ءىخيرات

 لاجملا قيضو ؛ءمهتجاذس يهو ءاهركذب رابخألا ترفاضت يتلا برعلا
 ام رخا ىلإ ءمهل يدقن ماظن دوجو مدع ليلدب ؛مهرقفو .مهدنع يداصتقالا

 نإ لوقن نحنو ؛طابنتسا عضوم وأ ؛ًاطابنتسا نوكي نأ روصتي امم كلانه
 ىنارقلا صنلا ءاجو ءرابخألا ترفاضت نكلو ؛هتلمج ىف ًاقدص نوكي دق كلذ

 نيب ةراجتلا ءاطسو اوناكو «ةيملاع ةراجت يف نورجتي اوناك ةكم يف ًاشيرق نأب
 ربلا ىلع لاقتنالا ناك مايأ ءنامورلاو سرفلا نيب ىرحألاب وأ ءماشلاو نميلا

 .(5ة0٠6) مقر «يبنلا ةجح باب .جحلا باتك ءاملسم حيحصاا 2230
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 ©9 ِنشَرُ ٍفكيإل # .لاق ذإ ءراجتالا اذهب نآرقلا حرص دقلو ؛رحبلا نود
 نم ميلا - ىِذَلأ ©) تنل اَدَه بر اوُدْيَمَيَم ©) ٍفيَضأَو َِنَيلا َةلعر مهِفَلإ

 ١-5[. رضيرتا 49 قرح ني مهتما عوج

 هيف لمعيل هريغل هلام يطعيو دعقي سم مهنم لاكو ءةراجت نذإ شيرقل ناك

 سيل كلذ بإو ؛ةدئافب ًاضرق نوكي نأ ىلع وأ امهنيب حبرلا نوكي نأ ىلع ًابساك

 مالكلا دنع ةريسلا بتك يف ئىجي ملأ ؛ةعقاو ةيخيرات ةقيقح وه لب ؛ًايلقع ًاضرف
 ترم امدنع ة25 يبنلا اهدارأف تجرخ شيرمل ًاريع نأ .«ىربكلا ردب ةوزغ يف

 هنأ اوركذ دقو ؟اهلام ةيامحل ًاشيرق ضهنتسي برح سب نايفس وبأ لسرأف ردبب

 اوناك مهنأ ىلع ًاليلد اذه سيلأ ؟اهيف هل الإ شيرق تويب نم بيب نكي مل
 ءرخآ بناج نم لمعلاو «بناج رم لاملا سأر نوكي نأ ىلع راجتالا لوفرعي

 هب تءاج ام لأو .ضرقملل هيدؤي مولعم حبر ىلع ضرتقي نم مهنم نأو

 نيدلا فعاضت نأ امإ 'ماعلا رم نإ نيدملل لوقي ناك يباري نم لأ نم رابخألا

 ملو لاملا نم بستكا هنأو ؛فيعض ال يوق .يدملا نأ ىلع ليلد «عفدت وأ

 ,ماعلا لوط الئاط ابسك بسكو رجتا دق نيدملا دوكي نأ كلذ روصتو ؟رسخي

 يفو ءاقبلا ريظن يف فعاضي نأ ىلع رخآ ًالوح هقبأ وأ عفدا :شئادلا هل لوقيف
 غوسي يذلا وه مدعم ريغ ارداق نيدملا نوك روصت نأو ؛تبسك ام ريظن

 .؟ريقن ىورش كلمي ال .مدعم عم ةفعاضملا روصتت فيكف الإو ؛ةفعاضملا

 ىلإ ميركلا نآرقلا اهيف لزن يتلا لاوحألا مهف يف هؤطخ هعفد دقلو 0
 ثدحت امك ابرلا :رع فلتخت ةيلاحلا ةدئافلا نإ) :ةئيرجلا ىوعدلا كلت لوقي نأ

 .«نآرقلا هنع

 » 1 مثبت نإَو# ' ىلاعت هللا لاق نأ دعب ةقرافملا 00 رايردت الا حنو

 نم دعت ةدئافلا هذه لهف [؟ ع *ةرقبلا] # تروملظت اَلَو و وملظ ال ْمكِلْوََأ ش سور

 لآرقلا ىف ةدراولا لاملا سأر ةملك دإ ؟هيلع ًادئاز ارمأ دعت الو لاملا سأر

 دعي هادع ام لك نأو ؛لصألا يهو ءاهملعن يتلا لاملا سأر ةملك يه ميركلا

 لآرقلا اهيمسيو ءابر دعت لصألا كلذ ىلع ةدايز لكف ؛ابرو ءًاحبرو «ةدئاف

 كلذو لالح اذه لوقيف ؛دحتملا مسقيو .عمتجملا نيب , قرفي قح يأبف ؛ابر
 رول راس ]ا

 امل اولوَم الو# :ىلاعت هلوق هيلع قبطني امم اذه نوكي نأ ىشخأ ينإ !؟مارح
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 م ري سس روب سس 00 ل ا يل

 نور سل 9 ٌبِزَكْلا هلأ لع ْاوُرْفَن مارح اذنهو لالح اذله َبِزَكْل حدس ٌفِصت

 -1١7[. 115 :لحنلا] * 9 ملأ بدع ملم لي ٌمثَنَم © َنوحيفِي ال َبْذَكْل هلأ َلَع

 ريغ بسكلل قيرط ريدملا بانج اي اهمسف تئش ام وأ ةدئافلا وأ ابرلا نإ
 ةسايسلا هباتك يف وطسرأف ؛روصعلا مدقأ نم ةفسالفلا كلذ ررق دقلو ؟يعيبط

 همرحي اذلو ؛دقنلا دلي ال دقنلا نإ لوقيو ؛ةرطفلا دض بسك ابرلا نأ ررقي

 ًاًئيِنَح نيل ُكَهْجَو مق ىلاعت لاق امك «ةرطفلا نيد ىلع لمتشا يذلا نآرقلا
 هركلو ُمَيَْلا يلا كلذ هلأ ٍقلَحِل َليَي ال الع سانا َرَط" ىلا هللا َتَرْظِف
 ١[. :مورلا] 46 َنوُمَلَعَي ال ساتلا رح

 ال مارح ابرلا نإو «تاهبتشم امهنيبو نسيب مارحلاو نّيب لالحلا نإ 4

 ىلع مويلا ىلإ روصعلا مدقأ نم دوملسملا عمجأ دق ةئيسنلا ابر نإو ءهيف كش
 ةعطاق ةعيرش لوح تاهبشلا اوريثت الف «لالح هنإ طق دحأ لقي ملو «هميرحت

 نإ نولوقي نم اندجو اننأ بيرغلا سمو مالسإلا ءاملع لك سم اهيلع عمجم
 كلذب نوقلعتيو ءهنيو باطخلا نب رمع ىلع تهبتشا دق ابرلا باوبأ ضعب

 لكو «ةباحصلا لكو هن رمع نأ اوسنيو ؛له هللا مرح ام اوحيبتسيل
 ىلع اوعمجأ دق ةقرف لكو ةفئاط لك يف نيدهتجملا ءاهقفلا لكو «نيعباتلا

 .«لجأ ىلإ لاملا نم ًارادقم رخآ صخش ضرقي نأ وهو ؛ةئيسنلا ابر ميرحت

 ابرلا هنأل كلذ ىلع مهعامجإ ناكو ؛ةدايزو لصألا ذخأي لجألا ءاهتنا دعبو

 رم ىرخألا عاونألا امأو ؛هيف حيرص وهو ءميركلا نآرقلا صن هب ءاج يذلا

 ربلا» روهشملا ثيدحلاب اهميرحت ءاج دقف ءءاسنلا ابرو ءلضفلا ابر ىهو ءابرلا

 ."70:خلإ ديب ادي لثمب ًالثم . . .ريعشلاب ريعشلاو ربلاب
 دقو .لضافت ريغ نم ولو ءاسن ريخأتلاو «ءلضف ضباقتلا دنع ةدايزلا نإف

 دق امم كلانه ام رخآ ىلإ اهيف ميرحتلا ةلع لوحو اهلوح فالتخالا ىرج

 عامتجا دعب غوسي لهف ؛هنوعب اندمأو ىلاعت هللا ءاش نإ لقتسم ثحبب هل ضرعن

 وأ لوقن نأ عطاقلا مكحملا نآرقلا صنو «نيعمجأ حلاصلا فلسلاو .ءاهقفلا

 يف مالسإلا مكح ذيفنت تمزتعا دق ةديشر ةموكح يف فرصملا ريدم لوقي

 (8غ6١٠ه69) مقر «بهذلا عيبو فرصلا باب .ةاقاسملا باتك .«ملسم حيحصالا 2غ(
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 «نآرقلا همرح يذلا ابرلا رع فلتخت ةيلاحلا ةدئافلا نإ) :اهعامتجاو اهداصتقا

 . !هللا مرح ام مومع نم يهو ؛هتاذو هنيع اهنإ !الك

 هنإ 'ريدملا ديسلا بانج ىلع ريخألا ذخأملا ىلإ اذه دعب لقتننلو 4

 نأو ؛هب عافتنالاو لاملا سأر ذخأ لباقم يف ةدئافلا ربتعت نأ بجي» :لوقي

 .«لالغتسالاو ريفوتلا ىلع ءارقفلل ًاعيجشت اهيف

 رطشلا نالطب امأ ؛هيرطش يف لطابو ؛هيئزج يف حيحص ريغ مالك اذهو
 ىلع الو ؛لاح نود لاح ىلع راصتقا ريغ نم ابرلا عاونأ لكل ةحابإ هنألف لوألا

 دأل ؛ىنغلا نود ريقفلل ضرقلا لاح ىلع الو «لالغتسالا وأ كالهتسالل ضرقلا

 ًاعافتنا ناكأ ءاوس «لاملا سأرب عافتنالا اباقم يف يه امنإ ابر وأ ةدئاف لك

 دأ ىري ريدملا بانج نأب رمألا يهتنيو ؛لالغتسالاب ًاعافتنا تناك مأ كالهتسالاب
 كلذ روصت يفكيو ؛هرظن يف ميلسلا لصألا كلذ فلاخي لصألا يف ابرلا ميرحت

 ناسل ىلع يرجي دق لوقلا اذه نإ .هلوق نالطب لضافلا ملسملا كلذ نيبتيل

 نيذلا دوهيلاك ناطلسلا نم ابرلا مهل نكم دقو «ءابرلا دومرحي ال نيذلا كئلوأ

 ىلإ دصقي وهو .ملسم ناسل ىلع يرجي ال هنكلو ءرضاحلاو يضاملا يف هولكأ
 .ركذتيف ركذيو «هبنتيف هبني نأ يفكي هنإ ؛هيلإ يدؤي امو «هيف ام لك

 ءارقفلل عيجشت ةدئافلا نأ وهو قباسلا لوقلا نم يناثلا ءزجلا امأ - ٠

 لعجي ملو «مارح يف ءافش لعجي مل هللا نإ .لوقنف ؛لالغتسالاو راخدالا ىلع

 الإ اهؤافش نوكي ال ةيداحآلا ءاودآلاك ةيعامتجالا ءاودآألا نإو ءركنم ىف ءاود

 ركنملا ىلع ًاروصقم راخدالا ىلع عيجشتلا نوكي لهو ؛هيف كش ال لالح يف
 ؛ىلوأ نوكي الأ لالح نم راخدالا لوكي نأ ركمي ناك اذإو !هزواجتي ال

 لمعلل غرفتملا ريغ يطعي نآب ةيعرشلا تابراضملا تاكرش يف ماهسإلاب كلذو

 صصحب امهنيب حبرلا نوكي نأ ىلع هيف لمعيل لمعلل غرفتملل لام نم هدنع ام
 «لالحلا راخدالا نوكي ذئدنعو ؛بلثلا وأ فصنلا وأ امهدحأل عبرلاك ةعئاش

 قيرط انكلس نوكنو ؛هيف كش ال يذلا لالحلا جاتنإلاو «لالحلا لالغتسالاو
 الو .قالخألا فلاخي الو «ةرطفلا فلاخي الو نيدلا فلاخي ال يذلا بسكلا

 .ةبرخملا ةيداصتقالا تامزألل تاعامجلا ضرعي

 ماظنلاو .مويلا ابرلاب لماعتي هلك ملاعلا نإ "لئاق لوقي دقو - ١

 نكح



 لوقلا كلذ رع بيجن انإو هعابتا نم صانم الو مويلا هيلع مئاق يداصتقالا

 مئاقلا يداصتقالا ماظنلا نأ يهف امهالوأ امأ ”نيتلصفنم ريغ ريتيقالتم نيتباجإب

 تقو نم موقت يتلا ةيداصتقالا تامزألاف ؛هيف كش ال ًاحالص هحالص تبني مل
 يتلا ةيلاملا ةمزألا نأ ىلإ ماقملا اذه ريغ يف انهون دقو ءابرلا اهببس رخآل

 الإ تففخ امو ءابرلا اهببس لاك ١95٠ ةنسو ١978 ةنس نيب اميف تثدح

 تكشوأ وأ تحوط دق ةمزألا هذه نإو ؛اكيرمأ ىفو رصم ىف ةدئافلا فيفختب

 دامضو ؛لاملاب همعدي ةيرصملا ةموكحلا لخدت الإ هذقني ملو ءرصم كنبب
 برحلا بحص يذلا يلاملا مخضتلا الول هذقنيل كلذ ناك امو .هعئادو
 .هيمدق ىلع فقي نأ عاطتساف ؛هيلع ام ءابعأ ففخ مخضتلا كلذ نإف ؛اهبقعأو

 ةيندملا ىف هنع ىصقتلا ىنكمي ال ةبرض سيل ابرلا نأ :ىناثلا باوجلا

 دأ اشاب يوامشعلا دمحم ريبكلا ذاتسألا ققحملا ملاعلا انثدح دقف ؛ةرضاحلا
 ةيوق ةتباث مئاعد ىلع ةيناملألا ةيكارتشالا ةينطولا ميقي نأ دارأ امدنع رلته

 اعدو مالسإلا هرقأ يذلا ةبراضملا تاكرش ماظن هلحم لحأو ءابرلا ىغلأ ناينبلا

 اهيف مهسي ةيراجتو ةيعانص تاكرش فراصملا لحم لعجف ؛نورق ذنم هيلإ

 هماظن ماقو راخدالاو لمعلاو جاتنإلا هل عمتجاف .مهلاومأ دورخديو سانلا

 .ًاسوسحم انيديأ نيب لاثملا ناكل اهتاليوو برحلا الولو ؛ماقتساو

 ىلع موقي ال ًايداصتقا ًاماظن انرصع يف ميقي نأ عاطتسا دق رلته ناك اذإف

 ئيه مهللا هللاب الإ ةوق الو لوح ال . .!؟نيملسملا نحن هنع زجعن لهف ءابرلا

 . ًادشر انرمأ نم انل

 [كونبلا دئاوف ةودن يف ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةكراشم]

 دقف «تابسانم ةدع يف ابرلا عوضوم تسرد دق ةلجملا نإ [ 2”: "لس
 «نينس عبرأ ذنم دادعأ ةدع يف اهيف يأرلا هجوأ تنّيبو كونبلا دئاوف تشقان

 رقتساو «هبناوج لك نم ًاثحب عوضوملا يفوتسا نأ دعب اهيف رشنلا باب قلغأو
 ظفاحم فقو امدنع كلذ ةشقانم ىلإ ةلجملا تداع مث ءابرلا نم اهنأ ىلع يأرلا

 نم تسيل كونبلا اهذخأت ىتلا دئاوفلا نأ هل ةبطخ ىف نلعأو ,ناتسكابلا كنب

 ناتسكاب» :ناونعب لاقم يف درلل ةلجملا تدصتف ءنآرقلا همرح يذلا ابرلا

 ٠ع



 يف ةلجملا اجرف .يناتسكابلا بابشلا ضعب لاقملا كلذ ىعرتسا دقو «ابرلاو

 عقو هل ناكو «ةيناتسكابلا فحصلا تاهمأ يف رشنو ةيدرألا ىلإ مجرتف «هتمجرت
 تدواعو .هيأر نع عوجرلا نلعي يلاتلا ماعلا يف كنبلا ظفاحم لعج .ءنسح

 :ىلاعت هلوق ىلإ لسلسملا اهريسفت لصو امدنع '''عوضوملا ثحب ةلجملا
 *«نملا ني نتا هلبكتي ىلا ْمْعَي انك الإ َنومْوَي 1 أبر َنوُحْأَي تّدا»
 هذه اهيف يتلا دادعألا ىلع لئاسملا ليحت نأ ةودنلا تأر نإف [77© :ةرقبلا]

 ةمث نوكيل اهيف هشقانت نأ تأر نإو «عنام الف رخآ عوضوم ىلإ لقتننل ثوحبلا
 نوكي ةودنلا نم رارق ذخأ مث .يأر لك هجوأ نايبو ةفلتخملا رظنلا هجوأل ةلدابم

 .ىلوأ نوكي كلذ نإف باطخلا لصف

 تاكرشلا لك اودحو نييزانلا نإ :ًاضيأ اولاق :لاق مث [2-خل
 ءاوس (/2) سصضي لاومألل عفادلا دإ ثيحب ةدحاو ةسسؤمك اهولعجو ةيلالقتسالا

 ةكرش وأ ءمحفلا ةكرش وأ .ًالثم ديدحلا ةكرش يف وأ جاجزلا ةكرش يف عفدأ

 هذه ءادأ يف ةنماضتم تاكرشلا لكو (/5)لا ةبسنب ةنماض ةموكحلا نأل . .حيسنلا

 سيلو «ىرخألا باكرشلا نم اهحابرأ بنمض ةكرش يأ ترسخ اذإ تيحب ةبسنلا

 تحبصأف .هيف كرتشم حبر ىلع لاومألاب تاكرشلا هذه دادمإ الإ لمع يأ كونبلل

 هذهبو .لاومألا سوؤر باحصأ كرتشي امك كرتشت كونبلاو .مات لواعت ىلع

 . جاتنإلل ةمدقم ةرخدملا لاومألا اك تحبصأو ابرلا يغلأ ةقيرطلا

 تارابع ضعب ركذأ ) ينالك ىدتبأ دأ لبق :لاقف همالك خيشلا عبات من

 .ةعيرذلل ًادس هريغلا مرحم م هضعبو هتاذل مرحم هضعب نكلو .صنلاب مرحم

 .ةقدلا ضعب هصقني ةعيرذلل ًادس رخآلاو صنلاب مرحم ابرلا ضعب لأب ريبعتلاف

 لضفلا ايرو .لارقلا صنب مرحم ةئيسنلا ابرو ء.صنلاب مرحم ايرلا لك دأ قحلاف

 اضيأ ررقأ نأ عوضوملا يف ضوخأ نأ لبق ديرأو .ةيوبنلا ةنسلاب مرحم ءاسنلاو

 سيل ابرلا باوبأ ضعب هيلع تهبتشا هيقَو باطخلا نسب رمع نأ نم يور ام نأ

 14ص .م19398 رياربف اها": ةيناثلا ىدامج ١٠2ع رس .امالسإلا ءاول» )١(

 /ا٠6.



 قلعتي ام وه كلذ لاق هنأ حص دإ رمع ىلع هبتشا يذلا امنإ «لآرقلا ابر وه

 . ًالالح هابتشالا عضوم لعجي ملو «ةبيرلاو ابرلا اوكرتا

 الأ» :ِةلك يبنلا هيف لاق يذلا وهو «ةيلهاجلا ابر وه دوهعملاو ءدهعلل (لا) نأ

 نب سابعلا يمع ابر هب ًأدبأ ابر لوأ نإو ء.عوضوم ةيلهاجلا ابر دإ

 يف برعلا لاح فرعن نأ دب ال ةيلهاجلا ابر فرعن يكلو ''""بلطملا دبع
 نميلا ىلإ ةلحر .ناتلحر مهل تناكو «نورجتي ًاموق شيرق تناك ةيلهاجلا

 سرفلا عئاضب نوبلجي نميلا ىلإ مهتلحر يفف ؛افيص ماشلا ىلإ ىرخأو «ءاتش

 سرفلا عئاضب نوعيبي ىرخألا يفو ءماشلا قيرط .سع نامورلا ىلإ اهولصويل
 ايرب ةراجتلا قيرط ناك دقف ؛سرفلا ىلإ اهولصويل نامورلا عئاضب نورتشيو

 شيرق تناكو «مورلاو سرفلا نيب ةعطقنم ةيسايسلا ةقالعلا تناكو ءايرحب سيل

 نم مهنمو «هلام ردق ىلع رجتي س شيرق سم داكو .طيسولا رجاتلا ةلزنم ذختت

 لاملا عفد هب دوصقملا يلالغتسا ابر وه ةيلهاجلا ابر نإ :لوقأ كلذلف .سابعلا

 املف .«ةلاحم ال ًالعف بسكي رخآلاو ءرسخ وأ نيدتسملا بسك «هيف راجتالل
 هيف ضرعت ال ابسك الإ ديري ال هنأل .«لماعتلا نم عونلا اذه مرح نآرقلا ءاج

 «ةراسخلاو بسكلل ضرعتي ال لاملا بر لمعي لب «لمع ريغ نمو ةراسخلل

 نم نإ :لوقأ كلذلو ''”(منغلا ريظن يف مرغلا» ةررقملا ةيهقفلا ةدعاقلا ققحتتل
 هيف ةنادتسالاب دوصقملا ابرلا وه ةيلهاجلا يف ًامرحم ناك يذلا نأ ىعدا
 ؛أطخ يرظن يف وه لب «ةيخيراتلا عئاقولا هديؤت ال لالغتسالا ال كالهتسالا

 رمتلا ىلع نوشيعي اوناك لب ةعستم ةايح مهدنع تناك ام ةيلهاجلا برع نأل

 لام لك ىلع بصني ةيلهاجلا ابر ميرحتب هلم لوسرلا لوق ناك دقو «لاللغتسالل

 .(؟9ه٠) مقر «يبنلا ةجح باب .جحلا باتك .كملسم حيحصاا 0030

 .5١؟/١ يضاقلا رينمل «ةيلدعلا ماكحألا ةلجم حرش» (؟)
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 ناك نيد لك يف ابرلا مرحي يلاتلابو «ةدئافلا هب دصقو لالغتسالل نيدتسا

 .ميرحتلاب ىلوأ وه ذإ كالهتسالل

 ىنعملا اذه قيبطتبو .ةيآلا نم ةهادبلاب اهمهفن ىتلا ىناعملا ىه هذه

 وهف ةدئاف هيف نيد لك نأ ىلإ ىهتنن يوبنلا تيدحلا نمو ةيآلا نم همهفن يذلا

 نم .نيد ليجأت وأ نيد ريظن يف ةدئاف لك .مارح ةيلهاجلا ابرو ةيلهاجلا ابر
 رمألاف «ليجأتلا دنع ةدايزلا بلطب ناك مأ ءادتبا طرشب ناك ءاوس «ةيلهاجلا ابر

 .ءاوس كلذ يف

 «شيواج زيزعلا دبع خيشلا موحرملا ذاتسألا فقوم يف رظنن نأ يقب

 كلذ ىلإ راشأ امك نيصلخم اناك دقلو ءاضر ديشر ديسلا موحرملا ذاتسألاو

 ابوروأ يف ام لك نأ دوبسحي سانلا ناك امهنمز يف هنأل «.يطسلف يتفم ةحامس

 كونبلا نأ نوبسحيو ءاهتوق ساسأ كونبلا نأ نوبسحي اوناكف ءاهتوق ساسأ وه

 ءابوروأ يف ام لك ديلقت انيلع بجي هنأو ءابوروأ يف ةيداصتقالا ةوقلل ساسأ
 نم اوناكف ءابوروأ يف هيلع مه امل هئدابم بيرقت مالسإلا ةمدخ نم نأو

 هيلع امم مالسإلا يحاون نم ةيحان لك بيرقت دولواحي مهنيدت طرفو مهصالخإ
 يف اوناك ولو ءاوفرحنا مهصالخإ طرف نم مهنإ انلق اذإ يلاغن الو «نويبوروألا
 ةحامس راشأ امك هنأو ءابرلا وه ةيبوروألا تامزألا ساسأ نأ اوأرل انرصع

 امل تلفزور نأو .ابرلا اهببس ناك )١977( ةنس اكيرمأ ةمزأ نأ نيطسلف ىتفم

 ًاكلسم كلسو «ةدئافلا ةلازإ الإ ًاليبس دجي مل ةمزألا هذه لحي نأ دارأ

 كونبلل اهمدقيو ةيلام ًاقاروأ عبطي ذخأ ذإ ًايدقن ًامخضت دجوأ هنأ كلذ ؛ًايداصتقا

 تبهذو .نويدلا ةميق تلقو دقنلا ةميق تلق مخضت لصح املكو «تاكرشلاو

 دويدلا تايوست هتمس اميف كلسملا اذه تكلس رصمو .نويدلا هذه ةميق

 ىلع نويدلا توسف «ةمزألا ىف ساسألا ناك ابرلا نأ تدقتعا اهنأل «ةيراقعلا

 1 .دئاوفلا ضعب ءاغلإ ساسأ

 مهنع ذخؤي نيذلا نيدلا ةمثأ ضعب لواحي يذلا تقولا يف هنأ شهدملاو

 ةدئافلا ةيرظن نأ ىلع ابوروأ يف داصتقالا ءاملع عمجأ «كونبلا دئاوف اولحي نأ

 امأ .ةيلامسأرلا لودلا يف اهنع لودعلا بجي هنأو ءءاقبلل ةحلاص ريغ ةيرظن

 داصتقالا ءاملع لك عنتقا دقف ماع لكشب نويلامسأرلاو ناكيرمألاو دويبوروألا

 هلا



 نآلا اهب دوكسمتسي مهنأو «ءاقبلل ةحلاص ريغ تحبصأ ةدئافلا نأب مهدنع

 اوأر نإ ماظنلا مهل مدقن سيملسملا نحنو اهماقم موقي اماظن اودجي مل مهنأل

 اذإو ؟لوزتأ كونبلا هذه عنصت اذام :لئاق لوقي دق مالسإلا مظن س اوسبقي نأ

 ةيلهاجلا ابر» .ة# يبنلا لوق مهل لوقن صحنو ؟تامزأو ةجر ثدحت الأ تلاز

 يف ةداوه انذخأت نأ حصي الف ''""سابعلا يمع ابر هعضأ ابر لوأو عوضوم

 ةيلهاجلا ابر نإ فالخ خيشلا ليلجلا ذاتسألا لاق امك رمألا ناك اذإو ءاننيد

 حابت كلذ ىلعو «ةرورضلا ةيرظن اهومس نآلا ةيرظن تدجو دقف «هتاذل مرحم

 هذه ىقبت نأ دب ال لوقن انلعجت ةرورض ذئنيح دجوت لهف ؛ةرورضلل دئاوفلا هذه

 نأب كونبلا هذه عم لماعتن نأ انل دب ال لوقن نيملسملا .صحن انلعجت وأ «كونبلإ

 يتلا ةرورضلا ىنعم مهفن نأ لجأل !؟اهنم ضرتقنو ءاهتادنسو اهمهسأ يرتشن
 هلك يبنلا لاوقأ ىلإ عجرن نأ بجي روظحملا حيبت اهنأ ىلع ءاهقفلا صن

 ام لاق ؟ةتيملا نم انل لحي ام :لاقف ِلَي هللا لوسر ىتأ ًالجر نأ

 اهنمو ٌةودغ ٌحَّدق ةبقع يل هرّسف :ميعن وبأ لاق ءحبطصنو قبتغن انلق ؟مكماعط

 . "''لاحلا هذه ىلع ةتيملا مهلحأف عوجلا بأد كاذ لاق ةيشع

 رمي ينعي راهنلا لوأ نم حوبصلاو راهنلا رخآ نم قوبغلا دواد وبأ لاق
 فلتلا كسفن ىلع ىشخت يأ .هلكأت ًائيش هيف دجت ال ءاسم حابص لماك موي

 .ةتيملا لكأت مل اذإ توملاو

 اذإ الإ اويحي نأ نكمي الو ةعاجم يف ابرلاب نولماعتي .سيذلا حبصأ لهف

 ًادحأ نظأ ام !؟كونبلا نم اوضرتقاو كونبلا تادنسو كونبلا مهسأ اورتشا

 قرطلاب مهلاومأ يف اوديزي نأ ضارتقالاب نوديري امنإو «كلذ لوقي نأ عيطتسي
 .ةللحملا ريغو ةللحملا

 انعنم اذإو ءابرلا ىلع مئاق نآلا يداصتقالا ءانبلا نإ :لأسي لئاس بر

 .داصتقالا اذهل ىرخأ مئاعد ميقن نأ ريغ سم يداصتقالا ءانبلا انمده دقف ابرلا

 . ؟يوبرلا داصتقالا لحم لحي ايمالسإ اداصتقا ميقن نأ ليبس سس لهو

 )851١”( مقر ةتيملا ىلإ رطضملا باب .«ةمعطألا باتك .«دواد ىبأ نس» (0)
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 امو .يدوهي يبوروأ ماظن ابرلاف يدوهي داصتقا نآلا مئاقلا داصتقالا نإ

 انلواح دقف ءاكيرمأو ابوروأ يف لاحلا هيلع امل ةروص الإ رصم يف كونبلا

 1 . اهتاكاحم

 يف اومكحت دوهي مهو «دلشتور لآ مه كونبلا هذه دجوأ يذلا نإو
 امنيب «دوهيلل ةبسنلاب تباث ماظن كونبلاف كونب سم هوأشنأ امب ملاعلا تاينازيم

 نأ انيلعف .مهسفنأ نيبو مهنيب اميف هنوحيبتسي ال يتفملا ةحامس لاق امك مه

 للحتلا اذه يف لمع لكو ءانيصاونب ذخأت يتلا ةيدوهيلا ةضبقلا كلت سس للحتن

 يحالصإو يداصتقاو يعامتجاو ينيد لمع وه

 هذخأن نأ انيلع بجي هتاذب مئاق داصتقا سيملسملا رشعم انل نوكي ىتمو

 ةيعانصلا تاكرشلا يف ماهسإلا وهو يعرشلا ضارقلا لالحإب كلذو انئيد سم

 نأ ىلعو .عئاش مولعم بسكم انل دوكي نأ ىلع .اهريغو ةيعارزلاو ةيراجتلاو

 لأ ةيمالسإلا ةيداصتقالا ئدابملا قيقحت ليبس ىف بجيو «ةراسخلل ضرعتن

 ءًايمالسإ ًاداصتقا دوكي دحوم ماع داصتقا ضرألا عاقب لك يف .يملسملل نوكي

 ىدوهيلا داصتقالا لدب ةيداصتقا ةلتك نيملسملا نم لوكتو

 دمحم ليلجلا ذاتسألا اهيف ملكت يتلا تايآلا ضعب يف ملكتن نأ يقب
 ع 9

 4 ٌدَفَعسَسُم اًمتكَضَأ أ أوبر اوُلُكأَت ل اوما لأ اًهياي» .ىلاعت لاق دقف ؛انبلا

 زيزعلا دبع خيشلا موحرملا ذاتسألا اهب قلعت يتلا ةيآلا يهو 1١١[ .نارمع لآ]

 ؛ةدايزلا هانعم ابرلا .دويدلا يف فيعضتلا وه مرحملا ابرلا نإ .لاقو شيواج

 افاعضأ ةدايزلا اولكأت ال يأ .ةدايزلا ىف ىه امنإ نيدلا ىف تسيل ةفعاضملاف

 .نيدلا لصأ يف سيلو ةدايزلا يف وه فيعضتلاو راركتلاف .ةفعاضم

 .صحئنف «ةدايزلا ىف الإ ةفعاضملا لعجي ال وهو .ىظفللا ريسفتلا وه اذه

 فعاضتت ةدايزلا نأ .يأ .ىرخأ دعب ةنس ةريبك ةبسنب فعاضتي ابرلا نأ ملعن

 نيدلا ةفعاضم ىلإ ةدايزلا هذه يدؤت دقو ىرخأ دعب ةنس

 اومرحف «ةيآلاب انذخأ دق :اولاق ديدجلا يندملا دوناقلا اوعضو نيذلا

 لثم سنع ةدايز هيف ام وه مرحملا ابرلا نأ أطخ ريناظ .ريدلا لثم نع ةدايزلا

 ءارآلا ثدحأ ىلع دارقلاب لمعنو نآرقلا نم كلذ انذخأ اننإ :اولاقف .نيدلا

 .ةدايزلا ةفعاضم ةمرحملا ةفعاضملاب دارملا نأل «نآرقلاب اولمعي مل مهنأ عقاولا
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 * توملظت الو َنوُمِيظ ال ْمُكِلْوَمَأ شسوءر مكلف مثبت نإو## 'ىلاعت لاق دقف

 لوق هيلع قدصي / ىذلا يوبرلا رصعلا ىف اننأ رهظي نكلو [؟1794 :ةرقبلا]

 ؟هللا لوسر اي مهلك اولاق ابرلا هيف نولكأي نامز سانلا ىلع يتأي» ةنَع يبنلا

 هللا لوسر قدصو نامزلا اذه يف نحنو «''"هرابغ هلان هلكأي مل نم» لاق

 تَّلق «نيدلا ىلع ةدايز لك نأو ءابرلا نم كونبلا دئاوف نأ :ةصالخلاو

 كلذ تبثت ةيوبنلا ثيداحألاو .كلذ ديفي ةفيرشلا تايآلا حيرصو ابر «ترثك وأ
 ىلع اولمعي نأ ىلإ نيملسملا ءاينغأ وعدتف ةصرفلا هذه زهتنت ةودنلا نإو .ًاضيأ

 لومملا ضرعتي ثيحب ًايعرش ًالالغتسا لاومألا اهيف لغتست تاسسؤم ةماقإ
 سسحلا ضرقلل اتويب تاسسؤملا هذه راوجب اوؤشني نأو «ةراسخلاو بسكلل

 .ءافولا نم قاثيتسالا عم راجتلاو .يجاتحملا نيعتل

 [كونبلا ف ةعدوملا لاومألا دئاوف]

 :لأسي ؛ةرهاقلاب - ليعامسإ مالسلا دبع ديسلا [ 5“ "لس

 دئاوف نإ :لوقي «سانلا نم نييالملا هعمسي ةعاذإلا ىف ًاثدحتم تعمس
 «لالح .لالح دئاوفلا هذه نإو .نآرقلا هب ءاج يذلا ابرلا نم تسيل عاديإلا

 عم اذه قفتي , لهف ٠ ؛هلجستل ثيدحلا كلذ ةعاذالا ةلجم ترشن دقو .لالح

 « توملظ الو َنوُميَظ ال َْمُكِلَوَنَأ سشوعر ْمُكَلَه ٌمْنَبَن نإو# :ىلاعت هلوق

 . ؟[؟ا4 : ةرقبلا ]

 . ””ريطخلا عوضوملا اذه يف ًايفاو ًانايب مكحلا نايب وجرأ

 لاومألا نأ ىلع تينب دق اهاندجوف «ىوتفلا هذه ىلع انعلطا أ 0 ل

 ًاردق عدوملا ذخأي نأ نم عنام الف ءهب عوطقم حبرلا نأو ءًانويد تسيل ةعدوملا

 دهع يف ًافورعم نكي مل لماعتلا نم عون اذه نأو «ةلغلا نم ءزجك .؛لاملا سم
 نأو .ناآرقلا اهمرح ىتلا ةيلاملا تالماعملا رم سيل ديدج وهف «نآرقلا لوزن

 ؟ 7/0/5 يقهيب || سس» )١(
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 عدوملا نم هب عافتناو لاملل ظفح اهيف لب .ضرتقمو ضرقم اهيف سيل ةلأسملا
 . عيمجلل ةدكؤم ةحلصمو . هيدل

 ىمسي فيكو ؟رخآ فرط لام عدوملل سيلأ ء.يدمو ىئاد كانهف عضولا ناك

 نأ تاررقملا نمف .ةعيدو هنإ .لاق دإو ؟نيد ريغ مأ وه نيدأ :لاملا كلذ

 يذلا وه هنوكو .ًانيد الإ حلصي ال كلذ ىلعف ءاهيف فرصتلا لصحي ال ةعيدولا

 نأ ءاتفإلا بحاص ” ةليضف ىلعو ا هلهب لومافتي 6 ةرسامس م مو ؛ دنأوشب

 نيبال كلذ إف ٠ .عاديإلاب ًادحأ 528 عئادولا لحم لوك امأو .نوهر ىلع

 ًاعيمج عئادولا لاحم لإف ٠ . حيحص ريغ كلذ نأ ىلع .ًاضارقإو ًاضرق كانه نأ

 لهست خيشلا ىوتف نأ كش الو .فحصلاب ةرركتم تانالعإ ىف عاديإلاب بلاطت

 هذه لهف «ةدئاف هيف ًائيد انه نإ .عوضوملا بل سيل هلك كلذ نأ ىلع .؛كلذ

 معز دقل ؟حبرلا نم ءزج ةلغلا سم ءيجي ام 'ةبراضم يه وأ ؟ابر ةدئافلا

 يذلا نإ «معزلا كلذ هءاج نيأ نم يردن الو .دكؤم حبرلا نأ ىوتفلا بحاص

 اهسفن ةموكحلاو «ةراسخلاو بسكلا لمتحي لمع يف لغتشي نم لك نأ هفرعن

 ةراسخلاو بسكلا ضرف ماد امو .رسخي ام اهنمو بسكي ام اهنم اهتاعورشم يف

 ضرف عم مولعم حبر ريدقت ةضقانملا مامت ضقاني هنإف .هسكع ىلع ليلد ال امئاق
 ءانبو .بسكلا يف كارتشالاو ةراسخلا لمحت اهساسأ ةبراضملا نأل «ةبراضملا

 اوما تلا اَهْيَأَي # ”ىلاعت هلوق اهيلع قبطني ابر ةدئافلا ضخمتت كلذ ىلع

 هللا َنِم بري أودأد أولم َّْل نو 67 َنيِمْؤُم رثنُك نإ اني نم ب ام اورد هل أوت
 :ةرقبلا] +9 تروملظت لَو َنوُمِلظَت ِِ ْمُكِلْومأ شوعر مكلف مَ 6 نِإَو ءولوُسَرَو

 .«ًالالح .ًالالح .ًالالح» دئاوفلا نوكت نأ نكمي ال اذه ىلعو [!74- ١

 امك  نآلا وه هروص لك يف ةدئافلا ماظن نأ ىلإ انه ريشن نأ بحنو

 ماظن دجوي مل هنأ الإ هيقبي الو «ءاقبلل حلاص ريغ ماظن  داصتقالا ءاملع ررقي

 ثحبلا نع انينغي ىمالسإلا انماظنو ءمهدنع ةرورضلل نذإ هؤاقيبإف .هلحم لحي

 .هلحم لحي اميف

 ةغ/



 يف هللا يقتنو ءانيبن يدهبو ءانباتكب كسمتن نأ نيملسملا رشعم انيلعو
 نأ نم لقأ الف اهب لمعن ال انك نإو .هماكحأ ىلع ظفاحنو هنوصنو ءاننيد

 دوللحتي اوأدتبا دق ابروأ يف نويحيسملا ناك اذإو ليوأتلا ثبع ريغ سم اهكرتن
 ًاماظن دئاوفلا هذه لوكو ءنيملسملا رشعم ىلوأ نحنف .يدوهيلا ماظنلا اذه سم

 عباسلا نرقلا يف اورهظ نيذلا دلشتور لآف ءداصتقالا ءاملع لك هفرعي رمأ ًايدوهي

 اسنرفو ايناملأو ارتلجنا يف كونبلا هذه اوأشنأ نيذلا مه رشع نماثلاو رشع

 .هرامث نونجي نيذلا مهو ءابرلا رصع اودلو يذلا مهف ءاكيرمأو اسمنلاو

 . ًادشر انرمأ نم انل به مهللا

 [ةدئاغب كونبلا نم ضارتقالاو عاديإلا]

 راجتلا قوسب .«حلاصلا زيزعلا دبع ديسلا نم ةيتآلا ةلئسألا انتءاجو

 :تيوكلاب

 له  كونبلا يف اهعاديإ قيرط نع لاومألا رامثتسا :ًالوأ [ 2” لس
 .؟مارح وأ لالح اهحبر

 نع ةبوحسم عئاضب نمث ديدست ضرغل كنبلا نم رجاتلا ضارقتسا :ًايناث
 كلذ ءاقل ىضاقتي كنبلاو .هلمع يف رجاتلا هيلإ رطضي يراجت لمعل وأ هقيرط
 ."'”هارح وأ لالح كلذ له - ًايونس (/0 وأ /5) نيب حوارتت ةبسن بحسلا

 هللاو ءابر هنأل مارح كلذ :يناثلاو لوألا نيلاؤسلل ةبسنلاب |[ خل

 :ةرقبلا] *توملظ الو َنوُمِيَظ ال ْمُكِلوْنأ شوز ْمُكَلَه ٌرْسَبُم نإَو# لوقي
 ريغي لب ءابرلا ىلع موقي يداصتقا ماظنل نآرقلا ماكحأو مالسالا ريَعُي الو ه5

 مالسإلا ىلع قبطنيل يداصتقالا ماظنلا

 [ةاكزلا اهرهطت ال مرحم ابر ةيكنبلا ضورقلا دئاوف]

 :لأسي - ةيبرغ بزعلا انهفت  راطعلا دومحم مالسلا دبع جاحلا ديسلاو

 تضرتقا اذإ لهف «يتراجت عستتل دوقنلا ةرثك ىلإ جاتحأ يننإ | ه0 لس

 ال -ا/م١ص ماك ربياني ه7 ناضمر ء١5ع .7١3س .(مالسإلا ءاولاا 20(

 هل



 هنع جرخأ لام سأر ضرتقملا غلبملا تذختاو .اهيدل ةررقملا ةدئافلاب كونبلا نم

 يف امثآ نوكأو ءابر اذه نوكي لهف .كنبلا يف هنزخ لدب ةيعرشلا ةاكزلا

 هللا نأ ءهتاكز جرحت كنأ هرربي الو « هيف كش ال ابر اذه دإ | فشلا لإ

 :ةرقبلا] هك تروملظت 1 نوُمِلظَت ِِ ْمُكِلْوَمَأ سور مكلف م نإَو# .لوقي

 [ع74

 [اهب قدصتلا ةينب ةدئافب دوقنلا عاديإ]

 ةدئافب كونبلا دحأ ىف هلاومأ صخش عدوأ ول اميف مكحلا ام [ 272 "لس

 . "”ءارقفلا ىلع ةدئافلا هذهب قدصتي نأ طرشب
 نكلو .ءلحي ال ابرلاو ءابر ةدئافب عاديإلاف زوجي ال اذه نإ [ ل

 ابرب ءاطعإلا مثإ كلذ عنمي الو .ءاهب قدصتيو ةدئافلا نسم لكأي دي هبف عقو دإ

 [كنبلا هذخأي ام لباقم عئادولا دئاوف ذخأ حصي ال]

 دعأ مل نآلاو «ةدئافب ضورقلا ضعب كنبلا نم ضرتقأ تنك | هل "لس

 هذه هل درأ لهف .يدوقن ىلع ةدئاف ىل ديقي كنبلاو .ضورقلا ىلإ ةجاح ىف

 اهذخآ تنك ىتلا ضورقلا ىلع ىنم هذخأي ناك امع ًاضوع اهذخآ وأ ؟ةدئافلا
 ىتلا دئاوفلا نم هاضاقتأ ًانيد ىنم اهذخأي ناك ىتلا دئاوفلا كلت ربتعأو .هنم

 نأ يل زوجي لهف بلسلاب باوجلا ناك اذإو ؟لام نم هدنع يلام ىلع اهديقي
 تانويسموقو تالومع نم ىلع هديقي ةي ناك ام (دئاوفلا) غلابملا هذه نم مصخأ

 عفدل غلبملا اذه فرص يل زوجي لهف ٠ ًاضيأ ًابلس باوجلا ناك اذإو ؟فيراصمو

 . "”جاتحمل غلبملا اذه عفدأ نأ عيطتسأ ىّلعل ًاريخأو ؟ةمارغ وأ ةمالظ

 «مارح هنم ةدئافلا ذخأو «ةرورضل الإ ٌمارح ةدئافلاب ضارتقالا | ل

 اهتذخأ يتلا ةدئافلاو «هيف ةدئاف ال راج باسح ىلإ كباسح لوحت نأ كيلعو

 ١5. ١٠ص ما لياربإ - ه4 لاوش .«5عاا4س ,اكمالسإلا ءاول» 23

 ١5ص .م15111/ ريمفوت  ه181١١/ نابعش ءككعا 5١ س .«مالسإلا ءاول» عه

 9١ الة١ص .ما65 ربمفون ه5 نابعش .1؟ع .9١س ءامالسإلا ءاول» ةوه
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 لاملاو ءالالح مارحلا لحي الو مارح اهل كذخأو مارح ةدئافلاب كضارتقاف

 كنبلا لاومأ لب «كنبلا وه هبحاص سيلو .هبحاصل هدر وأ ةقدصلا هلام ثيبخلا

 [كنبلا هذخأي ام لباقم عئادولا دئاوف ذخأ]

 ىف ىل نآلاو «ةدئاف ىلع ديقي ناكو كنبلا نم فلستأ تنك [ 20 لس

 هذه مصخأ لهف .فيراصم يلع كنبلا ديقيو دئاوف اهل ديقت دوقن كنبلا

 ."'”عنصأ اذام مأ ؟نيكاسملاو ءارقفلل اهديصر عزوأو دئاوفلا هذه نم فيراصملا

 ريدقتو «ضارتقالل ارطضم تنك اذإ الإ مارح ةلئافلا عفد [25 ح

 ضارتقالا نع ءانغتسالا كنكمي ناكأ كبلق ٍتفتساف «ىنيدلا كريمضل ةرورضلا

 نأ كيلعف كل دئاوف دييقت امأو .«كنيدو كسفن شغت الو ءال مأ قاهرإ ريغ سم

 هلآمو ءابحاص فرعي ال ثيبخ بسك اهنأل كيلإ لصي ام يفاصب قدصتت

 .ةقدصلا

 [ةيباسح تايلمع ةرجأب ةدئاف ةملك لادبتسا]

 قفتي «ةيباسح تايلمع روجأ» ةملكب «ةدئاف» ةملك تلدبتسا اذإ [ 80 "لس

 زئاوج» ةملكب «ةدئافلا» ةملك تلدبتسا اذإ كلذكو .كونبلا نم ضرتقملا اهيلع

 تشعصعيهة( 

 .نيدصتقملل ةلودلا نم ًاعيجشت «ديربلا بتاكمو كونبلا ىف ريفوتلا ىلع

 ؟؟“0ايرلا نم ًاجرخم كلذ نوكي الفأ
 ةيفولم - سيرتتس  بوجخ ىلع دمخ ميظحلا دبع

 تيمس مأ ةلئاف تيمسأ ءاوس ءمارح يهف ءابر ةلكئافلا نإ |[ جل

 يف هللا اوعداخت الف اوقتاو «قئاقحلا ريغت ال ءامسألاف «ةزئاج مأ .ةرجأ

 . مكنيد

 ١. 98ص ماو رياربف ه7 ةدعقلا وذ عا .١25س ,«مالسإلا ءاول» 200

 .371 0 770 ص ما68 رياربف  ه17588١ ةجحلا وذ عا 2737 س ,(مالسإلا ءاول» (0)
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 [ةيراجتلا كونبلا يف لمعلا مكح]

 :227يساحملا ىداهلا دبع هللا دبع ديسلا لأسيو

 تاكرشلا نم اهريغو كونبلا يفظومل ةبسنلاب مالساإلا مكح ام [ ه0 "لس

 يف مهدوهج لذبو .دئاوفلا ةباتكب نوموقي نيذلا  مهنم انأو - تاسسؤملاو

 كلذ ةقالعو .دئاوفلا كلت نم عفنو ردق ربكأ ىلع مهتاسسؤم لوصح ليبس

 هيدهاشو هبتاكو ابرلا لكآ نأ» :هانعم ىذلا فيرشلا ىوبنلا ثيدحلاب

 .؟"”«نونوعلم

 ءابرلا ةعيرذل ًادس .هريغل مرحملا ليبق نم ابرلا ةباتك ميرحت [ 280ج

 ةجاحلا دنع حابي هريغل مرحملا نأ ةيعرشلا تاررقملا نمو .هب لماعتلل اعنمو

 نإ قيضلاب سحتو ءاهاوس دجت الو «ةفيظولا هذه ىلإ اجاتحم بنك اذإف

 .ميحر رومغ هللا لإف «ءاهتكرت

 [ةيراجتلا كونبلا يف نيفظوملا بتاور]

 كش الو ءمارحو تحس هتائفو هعاونأ عيمجب ابرلا نأ كش ال [ 50: "لس
 بتاور نأش امف .هنم اهحابرأ عيمج نوكت داكتو ابرلاب لماعتت كونبلا نأ

 له ؟اهلاومأ حابرأ نم مهبتاور نوضاقتيو كونبلا يف نولغتشي نيذلا نيفظوملا

 ءالؤه نم دحاول يتنب جوزأ نأ زوجي لهو ؟ًالالح وأ ًامارح مهبتار ربتعي

 ؟"”بترملا اذه ىلع روصقم هلخد نأب ًاملع نيفظوملا
 سدقلا نم ةغازلا فصاو دمخ مك

 هللا نأو ءابرلا نم اهلك ذخؤت ال كونبلا يف نيفظوملا بتاور [2*'خل

 هريغو هتاذل مارح ابرلا لكأ نكلو «هيدهاشو هبتاكو هلكومو ابرلا لكآ نعل ىلاعت
 ناك اذإف «ةجاحلل حابي هريغل مرح امو هيلع دعاسمو هل ةعيرذ هنأ لجأل هتمرح

 نم هيلع سيل هنإف الإو «هيلإ بهذيلف هيف ةهبش ال لمعب مايقلا عيطتسي فظوملا
 . جرح

 .الا/ ص م55 رياربف -ه١1 ناضمر ءا١ع .ء١ا1س .امالسإلا ءاول» 21١

 (5097) مقر ءابرلا لكآ نعل .ةاقاسملا باتك .«ملسم حيحص» (؟)

 ١١ ص ,ما6 رياربف ه1 لاوش ء5ع .ا9١س ءامالسإلا ءاول» 6و9
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 [يراجتلا كنبلا ف فظوملا بتار]

 قفنأ نيعم بتار ىلو .ةحودلا رطق ىف كونبلا دحأب فظوم انأ [ 5*8 لس

 فشك ىل درو رهشأ ةتس دعبو ,ةعيدوك كنبلا ىف ىقابلا لظيو ًاءزج هنم

 .هدئاوفو كنبلا ىف ىل ىفابلا غلبملاب باسحلا

 ميمرتك «ةيريخلا لامعألا يف هفرصو حبرلا اذه ذخأ يل زوجي لهف

 مهو ةسسؤملا هذه باحصأل هكرتأ وأ ؟كربلا مدر وأ سرادملا وأ دجاسملا

 ,؟230:بلجتا

 دمخ نمحرلا دبع ©

 لمع نكي مل اذإ ةجاحلل زوجي يوبرلا كنبلا نم بترم ذخأ [ 26غ 26٠
 يف ناك نإو ءابر هيف سيل ةدئاف ريغب عاديإلاو ءهب كبلاطم لين عيطتست رخآ

 بسكلا لآمو « ثيبخ بسك يهو مارح ةلئافب عاديولاو ءءيش هنم سفنلا

 .ةقدص يف قفني نأ ثيبخلا

 [رامثتسالا تاداهش يف لاومألا رامثتسا]

 رامثتسا تاداهش يف لام سأر لالغتسا يف عرشلا يأر ام | هم نس

 .؟ايونس (/5) هتميق اتباث ادئاع ردت يلمألا كنبلا اهردصي

 ًايونس 24 هز عقاوب ةاكزلا اهيلع قحتستف ةيدقن تاداهشلا هذه ربتعت لهو

 ام ىلع امنإو اهيلع ةاكزلا و قحتست الف ةيلام ًاقاروأ ربتعت : وأ ءاهدئاع نم فرصت

 .؟ '"”لوحلا هيلع لاحو اهدئاع نم رفوت
 ةلجملاب كرتشم - ةرهاقلاب ء.أ .م هك

 نإف «ةلماعملا نم عونلا اذهب لالغتسالا لالحإ نع رظنلا عفرب ١ ه0: ل

 ساسأ ىلع نوكتو «تادنسلا دئاوف نم ذخؤت ةاكزلا نأ ررق ةاكزلا عورشم

 نإف «ةراجتلل ًاضورع تادنسلا تذختا اذإو «هيلإ لصي ام ىفاص نم رشعلا

 .ىرتشيو عابي الام اهرابتعاب ءرشعلا عبرب اهتميق نم نوكت ةاكزلا

 .١55ص .ما65 هينوي ه6 رفص ءاع 6ا9١س ءامالسإلا ءاول» 23(

 .ا/ل 58ص ماك ريمفون -  ه1/ نابعش هع ١25س .كمالسإلا ءاول» 2
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 [رامثتسالا تاداهش زئاوج]

 كنبلا اهيطعي يتلا رامثتسالا تاداهش زئاوج يف نيدلا مكح ام | 52865 سي

 م2110 وأ ابر ىه له .تاداهشلا باحصأل ىرصملا ىلهألا

 ةرهاقلاب يسيئرلا زكرلا يرصللا ىلهألا كنبلاب - يرشعلا دمخ قوراف هك

 نم ةلئسألا هذه لاثمأ ىف ةجاجللا ةرثك نم يردن انسلا 0
 نِإَو## لوقي ىلاعت هللا نأل ريب رهاظ فورعم هيف مكحلاو ءاهب نيلغتشملا
 ديري نمو [؟09 :ةرقبلا] *توُملظ اَلَو َنوُميَظ ال ْمُكِلوَنَأ شوز كَل ٌرْيَبَت

 .ةدئاف يأ ريغ نسم اهضرقي اهداصتقا ىف ةلودلا ةناعإ

 [ةيديربلاو ةيراجتلا تالاوحلا مكح]

 .نادوسلاب ةيوار مأ - ىلع هللا لضف نيسح لأس
َ . : 00 20 
 ؟©"زوجت ال وأ ديربلا ليواحتو ليواحتلا زوجي له [ ه0: لس

 ليوحت ليبس يف ةرجأ سم ذخؤي امو !لويدلا ليوحت ليبق سم يهو «روجت

 .ةلئاف دعي ال دلب ىلإ دلب سم قاروألا

 [ريفوتلا قودنص يف دوقنلا عاديإ]

 كب مرحم ةسردمب سردملا دوعسم دومحم رباص نم انءاجو [ ه4” لس
 نينس ثالث ذنم ريفوتلا قودنص يف يلاومأ عضأ يننإ :ةيردنكسالاب ةيئادتبالا

 نأ يف كلذ دعب سانلا ينأطخ نكلو (ةدئاف نودب كلذ لكو) ًايرهش اهديزأو

 اهنع يدؤأ يننأ نع ًالضف اذه ءاهنم انأ ديفتسأ نأ نود اهب عفتني يلاومأ كرتأ

 اذه لهف .ءارقفلا ىلع اهعيزوتو حابرألا ذخأب ين وحصن دقو ءايونس يلاومأ ةاكز

 م
 . :٠ رز

 ىلا <

 )١( ص 2م1974 ةينوي  ه١”848 لوألا عيبر ءالع .55س .«مالسإلا ءاول» 4٠.

 ص مم سطسغأ - ه5 لوألا عيبر ءالع كاتس .(مالسإلا ءاول» (؟) 55١ -451١.

 .ما4 ويام_ ه1( مرحم .«3ع .8١2س .«مالسإلا ءاول» 6و4 ص١6" -5١9.

 هادو



 عضوم يف اهعضت الأ ىلوألا ناك :كلذ ىلع باوجلاو [ 24ج
 يأ ىف الالح الالغتسا اهلغتستو اهبحست نأ كيلعف «ةدئاف اهيلع قحتست

 ميرحتلا ةهبش هيف ام باكترا ىلع ًارصم تمد امو «قزرلا باوبأ نم باب

 بسكلا فرصم نأل .«ثيبخلا لاملا اذهب قدصتت نأ كيلع نإف لقألا ىلع

 هبحاص دنآل .هبحاص ملعي ال انهو هبحاص ملعي مل نإ ةقدص نوكي ثيبخ

 ملعأ ىلاعت هللاو ءهنم بسكلا ءاج نم هبحاص امنإ «ةرادإلا وه سيل

 [ريفوتلا قودنص حابرأ مكح]

 : ةيردنكسإ ةعماج بادآب لماك ىفطصم لامج ديسلا لأسيو
 .؟''مارح وأ لالح (ةتسوبلا) ريفوتلا قودنص حابرأ له [ 808 "لس

 دارأ نمف ءابر اهنأ وهو .كلذ يف اهيأر ةلجملا تنيب نأ قبس |[ 8:

 .هللا عرش اذهف هسفنلو هنيدل ئربتسي نأ

 [ريفوتلا قودنص دئاوف]

 : '"”رصن ةنيدم ةسسؤمب «ةيطع قداصلا دمحم ديسلا لأسيو

 ىضاقتأو لبقتسملل يتجاح نع ضيفي ام رخدأو ًاجوزتم تسل | هده لس

 مكح امف .ءارقفلا ىلع اهلك اهعيزوتب موقأ ءهريفوتلا قودنص نم ةدئاف هنع

 .؟عرشلا

 ال ءابر دعُي رخدملا لاملا اذه ىلع دئاوف نم ذخؤي ام نإ [2**جل
 ىلوألاو .قدصتي الو ةقيرطلا هذهب رخدي الأ ًاريخ ناكو .هلكأي نأ لجرلل لحي

 .حبر ريغب راج باسح يف هلام عدوي نأ ةدئافلا ديري ال ماد ام

 [لحملا ةصخر عيب مكح]

 دعملا قوسلاب نيعم ناكم يف لحم حتفب ًاصيخرت لجر ذخأ [ 500 'لس

 .67 ص ما ربمتبس - ه٠ يناثلا عيبر 28ع .5١س .امالسإلا ءاول» 2230

 .9١5ص ؛2م9157١ ليربإ - ه١8١١ ةدعقلا وذ 2”ع .5١2س «.«مالسإلا ءاول» (؟)

 .055 - 5ه5”ص ع٠ عا 272 س ءىوتملا هذه ترركتو
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 امف رخآ صخشل هصيخرت عاب لب هب صخرملا لحملا حتفي مل هنكلو ,؛كلذل

 .؟ ''""فرصتلا اذه مكح

 دود كلام بهدم ىف زئاج وهو ءوُلُخلا عيبك دعي ةصخرلا عيب [ة:خل

 .هريغ

 [راجتلا نيب ليواحتلا عيب]

 .تيوكلاب راجتلا قوس  حلاصلا زيزعلا دبع ديسلا لأسي
 يف مهارد رجاتل نوكي نأب ءراجتلا نيب ليواحتلا ءارش وأ عيب | د١ 'لس

 لوحي نأ وأ ءرخآ رجات رمأل ةلاوح هعيب قيرطب اهيلع بحسلا ديريو جراخلا
 ىلع هدلب يف رخآ رجات نم ةلاوح ءارش قيرط نع كلذو «جراخلا ىلإ مهارد

 وأ عئابلل ءاوس «تايلمعلا هذه يف جتانلا حبرلا لهف .جراخلا يف يذلا دلبلا

 نم صخرأ نوكت ةقيرطلا هذه لثم نأب ملعلا عم ؟مارح مأ لالح .يرتشملل
 .'"'"كنبلا قيرط نع اهئارجإ

 يف بولطملا نم لقأ ددسي ام دوكي نأب .دويدلا تتوافت اذإ [مثل'جل

 زوجي كلذ نإف .ةلاوحلا لصأ عم ددسملا ىواست اذإو ءابر ةدايزلاف .ةلاوحلا

 .ىرخألا بهاذملا يف ءارآو يلبنحلا بهذملا ىضتقم ىلع

 [نيمأتلا لوح مالسإلا ءاول ةلجم ةودن يف خيشلا ةكراشم]

 .؟مالسالا يف نيمأتلا مكح ام [ 55” لس
 اك يرحل هك

 نأ ركذتأو .ةيمالسإلا تاعامجلا ىدحإ رود يف ةودن تميقأ [88:خل
 نويداصتقالا مدقت دقو «ةودنلا هذه رضح دق فالخ ليلجلا ذاتسألا ةليضف

 راجت نيب ناك أدب ام لوأ ريمأتلا نأ اوركذف ؛نيمأتلا تاكرش ى.ع تانايبب

 ينغ سم لقتنيف رحبلا يف هتعاضب طقست مهضعب نأ اوظحال دقف ءايلاطيإب ةيقدنبلا

 )١( س .كمالسإلا ءاول»  235١م51 ويام  ه1185١ رفص ءكع ص59١.

 ١) اق - الا١ضص .ما195 رياني ه8 داضمر ءا١ع .ا17١س ءا«مالسإلا ءاول»

 )( .م1955 سرام  ه94١ بجر ,.١1ع ء4س .«مالسإلا ءاولا ص١5 - 7٠١.
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 طقست نم لك اوضوعي نأ يف اورفاضتي نأ مهيلع نأ اودجوف .«عقدم رقف ىلإ

 دعب مث ءرهش لك وأ ةنس لك ًانيعم ًارادقم عفدي نأ ريظن يف رحبلا يف هتراجت
 نم دحاو لك ًاضيأ عفدي نأ ىلع نفسلا ىلع نيمأتلا ىلإ ةركفلا تقترا كلذ
 نيذلا نيحالملا ةايح ىلع نيمأتلا ىلإ ةركفلا تقترا مث .ًانيعم ًاردق اهباحصأ

 .ضحم نواعت هلصأ ىف نيمأتلا نأ كلذ نم تمهفف .راحبلا رطاخمل نوضرعتي

 دق دوهيلا هالوتي نأش لكك هنإف هوجولا لك نم ًانواعت هلصأ ناك اذإ نكلو

 هيف يدوهي ماظن ىلإ .ىوقتلاو ربلا ىلع نواعت هيف ناك ينواعت ماظن نم هولوح

 .هريغ يف مالكلا كرتنو «ةايحلا ىلع نيمأتلا يف رظنن نآلا اننإو ناودعلاو

 نأ امإ يلاحلا هفصوب ةايحلا ىلع نيمأتلاو «ًالماك ًاليصفت همظن انل لصفت ىتح
 لبق غلبملا نمؤملا صخشلا ةثرو نم لاملا مهل طرش نم ذخأ اذإ ارامق نوكي

 ءاوسو هلك هعفد دقو هدئاوفب غلبملا ذخأ اذإ اير نوكي نأ امإو «ةدملا ءاهتنا

 نيذه لوأو .ةعبرألا ةمئألا ءاهقف امهرقي ال نابيع هيفف ًارامق مأ ابر ناكأ

 هيمسي ام وه ريغلا ةحلصمل طارتشالاو ءريغلا ةحلصمل أطارتشا هيف نأ نيبيعلا
 درو هيلع هللا تاولص يبنلاو «نادّمع امهف .ةدحاو ةقفص يف نيتقفص ءاهقفلا

 نكمي بيعلا .ًادقع نوكي دقو «ةدحاو ةقفص ىف نيتقفص نع ىهن هنأ هنع
 كانه نكلو ؛لاحلا هذه لمشي ال امب لَو يبنلا ثيدح جيرختب هيف لهاستلا

 لب نييعرشلا هتثرو ىلإ بهذي ال نّمؤملا ةافوب لح اذإ غلبملا نأ وه رخآ بيع

 مل نإو هتايح يف هباستكا ببس ىلوتي وأ صخشلا هبستكي لام لك نأ ةعيرشلا

 ددجتملا لاملا .نولوقي كلذلو «ةكرت دعي مهتافو دعب الإ بسكلا ةرمث رهظت

 «ةكرتلا نمض نم «ةافولا دعب الإ هرثأ رهظي مل ولو ةايحلا يف هببس ىلوتي يذلا

 ةكرت هنإ :اولاق ةافولا دعب الإ ناويحلا عقي ملو اناويح داطصيل ةكبش ىقلأ نمك

 نمأ يذلا غلبملا طرتشا يذلا صخشلل نوكي نأ انملس اذإف .كلذ ىضتقمب

 .ةعيرشلا ىف ثاريملا طورش انفلاخ دق نوكن هيلع

 عمجت نأ نكميأ ةدئاف اهيف تانيمأتلا هذه تناك نإ هنإ .لوقن نأ انل لهو

 دوعن نأ وهو :لهس كلذ نع باوجلا ؟ميلس يعرش ماظن نيبو اهتدئاف نيب
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 ىلع .نيمأتلا هالوتي ام ًالثم ىلوتت ةينواعت تاكرش نيوكتب أدب امك نيمأتلاب
 .طرتشي امك بهذت ال هتافو ةلاح يف دواعتلا ىلإ دوعت يتلا غلابملا نأ ساسأ

 . نيعمجأ هتثرو ىلإ بهذت لب

 دوكي صخشلا نأ نوعّدي داحآلاو تاكرشلا نيب دقعت ىتلا نيمأتلا دوقع نإ

 ًافرط صؤملاو ًافرط دوكت ةكرشلا نأل ؛لطاب اذهو ؛ةكرشلا يف ًاوضع عفدلا اذهب
 فرط يهو فرط اهيف وه ةكرش يف ًاوضع نمؤملا نوكي نأ نكمي الو ءرخآ

 ةبراحم هيفو ءرامق هيفو ءابر هيف ءمارح يلاحلا هعضوب نيمأتلا نأ ىرأو
 فعض ىلع لمتحم ريخألا ءزجلا ناك نإو «ةقفص ىف ناتقفص هيفو «ثاريملل

 1 . هيدافت

 ةذتاسألا تارضح ضعب ةنسلأ ىلع ءاج ام ضعب يف ةملك لوقأ نأ يقب

 دقو «ةيعرشلا ةبراضملا دوقعك نيمأتلا دوقع نإ :مهضعب لاق دقل «ءالجألا

 ةبراضملا نإف ؛دجأ ملف ةيعرشلا ةبراضملا نيبو اهنيب ةهباشم دقعأ نأ تلواح

 .صاوخ اهل ةيعرشلا

 امهنيب حبرلاو بناج نم لمعلاو بناج نم لاملا نوكي نأ :اهلوأ

 .«كلذ ريغ ىلع نيمأتلا ةكرش يف رمألاو «لاملا سأر بحاص ىلع ةراسخلاو

 .اقلطم بسكي لاملا سأر نأ ذإ

 لوقب انذخأ اذإو ؛ةدئافب ذخؤي اذهو ءًايبسن حبرلا نوكي نأ :اهيناثو
 لوقعم وهف ءرادقملاب انيعم حبرلا نوكي نأ زاوج وهو هدبع دمحم ذاتسألا

 هنأ ذإ «ةراجإ دقعلا نوكيو «لاملا سأر بحاصل ةبسنلاب ال «لماعلل ةبسنلاب
 اذإو يلعفلا بسكلا يف هتصح ذإ «لاملا سأر بحاصل ةبسنلاب هروصت نكمي ال

 لقعلا رظن يف غوسيأو «ةبراضم اذه نوكي فيكو هذخأي فيكف بسك نكي مل
 دوكي الأ ةيعرشلا ةبراضملا صاوخ نمو !؟ىدس لماعلا لمع بهذي نأ عرشلاو

 فيك نمؤملا تامو هلك لاملا عفدي مل اذإو ءالعف لاملا جتنأ اذإ الإ بسك

 . !؟ةبراضم ىمسي فيكو «غلبملا اذه لحي

 باهولا دبع خيشلا ليلجلا ذاتسألا ناسل ىلع ءاج ام بجعلا نمل هنإو

 نإف «ةعيرذلل اًدس مّرح يذلا ابرلا ليبق نم دئاوف نم نيمأتلا يف ام نأ نم فالخ

 ابر يهف «لجألا ريظن يف نيدلا نع ةدايز يه ةدئافلا نأل ؛ًاقح بيرغ مالكلا اذه

 /١١ة



 ريظن يف نيدلا يف ةدايز لك نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو «ةيلهاجلا ابر ىهو «ةئيسنلا

 هدحاج رفكي يذلا ابرلا نع دمحأ مامإلا لئّس دقلو .ابرلا ليبق نم يه لجآلا

 وه امو !؟ةعيرذلل اًدس ةمرحم ةدئافلا نإ لاقي فيكف .نيدلا يف ةدايزلا وه :لاقف

 دوعي نأ ذاتسألل ناك امو «ةقباسلا ةسلجلا يف اثحب ةودنلا هتلتق دق عوضوملا اذه

 .هيفلاخمب ةناهتسا كلذف الإو «ةقباسلا ةشقانملا دعب هيف لوقلا ةراثإل

 عيب حابا هنأ نم رئاظنلاو هابشالا بحاص ميجن نبا نع هلقن ام اماو

 نوكي نأ بجي ناك كلذ نع باوجلاف ءدنقرمس ىف هيلإ سانلا ةجاحل ءافولا

 ءابرلا ىلع هلامتشا يف ءاهقفلا فلتخا ءافولا عيب نأ وهو ءهيقف لك ملع يف

 ةهبشو ءابرلا ةهبش هيف نإ اولاق لب ءًاعطاق ابر هيف نإ اولوقي مل هومرح نيذلاو
 :اولاق هوحابأ نيذلاو «ةبيرلاو ابرلا اوعد» :رمع لوقب ًاذخأ ءابرلاك لمعت ابرلا

 ىتفأ امل زنكلا حرش يف يعليزلا مامإلا كلذ ررق دقو ءطرشلا رايخ هيف عيب هنإ

 ءانعوضوم يف سيل وهف حبرلاب ضرقتسي نأ زوجي جاتحملا نإ هلوق امأو
 نأ لقعلاو عرشلا هئادب يف ررقملا نمو .؛هلكؤم ال ابرلا لكآ يف ملكتن اننأل

 «ةدئافب الإ هضرقي نم دجي ملو ضارتقالل ةديدش ةرورض يف ناك لإ ضرتقملا

 . ةتيملا لكأ ىلإ رطضي سصك ءضرتقي هنإف
 .«رارطضالا نم عونلا اذه ىلإ نورطضم مهتايح ىلع نونمؤي نيذلا لهف

 هللا مرح امل ليلحت هيف مالكب سانلا ىلع مجهتن الو ءانيواتفو اننيد يف هللا يقتن نأ

 اًدهو لل اذه َبِدَكْلا مُحندِسْلأ فص اَمِل أوُوفَت الَو# .هللا لوق انيلع قبطني اي ال ىتح
 .[19 :سنوي] قالا نولي ٍِ ٌبَْكْلا هلأ َّلَع نورتْفَي نبدأ ّنِإ ٌبِزَكْل هلل لع اورتْفَنَل مار مارح

 متنأ» :لاق لك يبنلاو ءايندلا رومأ نم اذه نإ :ءالضفلا ضعب لاق دقلو

 اوللحتي نأ نولواحي نيذلا هب كسمتسي ثيدحلا اذه نإو ''"(مكايند رومأب ملعأ

 لجألو اهيلع نيدلا ماكحأ نورصقيو «تادابعلا ادع ام ةيهقفلا ماكحألا لك نم

 ريبأت يف ِةكَي هرواشتسا نم نأش يف درو ثيدحلا نإ :لوقن ةيضقلا حيحصت

 )١( مقر ءًاعرش هلاق ام لاثتما بوجو باب «لئاضفلا باتك .«ملسم حيحص» )51١54(
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 دوؤشب ىردأ متنأ» :لاقف هوربخأف ءرمثت ملف ءاوربؤت ال مهل لاقف ..لخنلا

 رومألا ال ةراجتلاو ةعارزلاو ةعانصلا رومأ ىلع هريسفت يف رصتقنف «مكايند
 ةدراولا ثيداحألا اوصحي نأ مهيلع تيدحلا اذهب نوقلعتي نيذلاو .ةيعيرشتلا

 ىلع هرصق بجوي اهب لمعلاو هراوجب ةلودلا لوؤشو تالماعملا ماكحأ يف

 سانلا هنهتمي امم امهريغو ةعانصلاو ةعارزلا نوؤش

 :لاؤسلا اذه خيشلا انبلا لماك ذاتسآلا لأس دقو

 هتثرول نيمأتلا فرصي نأ ةكرش ىلع نمؤم طرتشا ول هنأ اذه نم مهفأ له

 .؟احابم اذه نوكي نييعرشلا

 دحاو وه امنإ .ببسلا وه هدحو كلذ نإ لقأ مل يننإ كلذ رع باجأف

 .هتاذ يف ميرحتلا بجويو هتاذب قبوم اهنم دحاو لك ءاهتركذ ةعبرأ بابسأ نم

 هيف نأ نظأ ينأل ؛ًالالح ناك ولو ىتح نيمأتلا دض ديدش ليمب سحأ
 «لبقتسملل طايتحالا نم عون هنإ ليق اذإ نكلو ءردقلا يف مكحتلا ضعب

 ءاينغأ كتثرو عدت نإ كنإ» هللا تاولص هيلع يبنلا لاق امك لبقتسملل طايتحالاو

 نأ نييداصتقالل سيل نأ ىرأ ينإف ''""سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم ريخ

 كلذ اهب نوللحي ةليح نع وأ ليلحت نع مهولأسيو نييعرشلا ىلإ اوئيجي
 دعبو «مارحلاو لالحلا دودح نع نييعرشلا اولأسي نأ مهيلع امنإ «نيمأتلا

 عرشلا عم قفتي نيمأت ىلإ اولصيل ركفلا مهسفنأ مه نولمعي ىوتفلا رودص
 هلعجي يذلا رمألا امنإ .داصتقالا لاجر ىلع ريسعب سيل كلذ نإو .«فيرشلا

 مهناميإ نم رثكأ ةيدوهيلا ةيبوروألا ةيداصتقالا ئدابملاب نونمؤي مهنأ ًاريسع
 .ةيمالسإلا ةعيرشلاب

 ءهنم دب ال ابرلا نأ اوعدا امك «هنم دب ال نيمأتلا نأ نوعدي مه مث

 نأو «نامزلا قفاوتل ةعيرشلا ةنورم اوتبثت نأ نويعرشلا اهيأ مكيلع :نولوقيو
 نوديري قدأ ةرابعبو «مكيتفتسن نأل نيحلاص اونوكتل مكريكفت ةنورم اوتبثت

 ةموكحم تسيلو .نامزلا ىلع ةمكاح ةعيرشلا نأ ال «نامزلل ةعيرشلا عاضخإ

 )١( مقر .99١١2ص .اراطوألا لين») .حيحص وهو .ةعامجلا هاور ثيدحلا )5550((

616 



 . '"”ةنسلاو باتكلا ناطلس تحت نوكي نأ بجي سانلا نيب روطتلا نأو هب

 نأ كلذ دعب مهيلعو ءًالوأ ةعيرشلا مكحل اوعضخي نأ نييداصتقالا ىلعف

 ةيمالسإلا ةعيرشلا لظ يف ةمألاب ريسي فراصملاو نيمأتلا يف داصتقا نع اوثحبي

 رمأ نع ثحبن نأ انيلع نولوقي نيذلاو ءاهقفلا ةفلاخملا لك فلاخأ انأو

 مهناميإ نم رثكأ مهتايرظنو مهداصتقاب نونمؤي نيذلا نييداصتقالا ءالؤه قفاوي
 .فيرشلا هعرش ةيامحب ليفكلا وه هللاو «ةيمالسإلا ةعيرشلاب

 [قشمدب يمالسإلا هقفلا عوبسأ يف نيمأتلا دقع عوضوم ىلع قيلعت]

 هلك نيمأتلا عوضوملا اذه يف اوملكت نيذلا ضعب حابأ - ١ [هدح لس
 ليلجلا ذاتسألا انقيدص نأ ديب .اوديقي ملو اوقلطأو ءاليصفتو ةلمج هعاونأ لكب

 . "”ايرلا نم ةيلاخ نوكت نأب دوقعلا ديق اقرزلا ىفطصم

 «قالطإب هعنمي نأ هتارابع رهاظو «نيمأتلا عنم نيثحابلا نم رخآ قيرفو
 هيف نوكت يذلا نيمأتلا ىلع بصني هضارتعا نأ هنم نيبتي همالكل صحافلا نكلو

 كلذو ,«تاكرشلاو دارفألا نم رخآ فرط كانه ءافرط نيمأتلا تاكرش نم ةكرش

 هيف يرجي يذلا وهف «نيمأتلا نم عونلا اذه ىلع بصنت اهقاس يتلا هتلدأ لك نآل
 .ةلدأ نم هقاس امم كلذ ريغو ءرامقلا هيف يرجيو ءررغلا

 نيب دوقعب نوكي يذلا نيمأتلا حيبتسي ال هنأب حرص ثلاثلا قيرفلاو
 لح ىري هنكلو ءامهريغ وأ ةيراجتلا وأ ةيجاتنالا تاكرشلا وأ دارفألاو ةكرشلا

 وهف .ًاضيأ ًاعيمج نينمأتسملا مه ًاعيمج نونّمؤملا نوكي يذلا ينواعتلا نيمأتلا

 نأل .نيموكحملا ىلع ةموكحلا هضرفت اماظن نوكي دقو ؛ىنواعت ىعامج دقع
 .عونلا اذه اهنم الخ دق لوألا عونلا لح يف كشلا بجوت يتلا بابسألا لك

 ويام - ه784١ مرحم ء”ع ,8١2س) ةيمالسإلا ةعيرشلا ريوطت لوح ةودن ةلجملا تدقع )١(

 ةعيرشلل روطتلا نوكي نأ حصي ال» :اهتصالخ ءهتليضف اهيف كراش (9١3ص .م64

 ًاعضاخ نامزلا نوكي نأ بجي هنأو ءاهيف ةررقملا ماكحألا ريغب مكحلا ىلإ ًايدؤم
 .«نامزلا ماكحأل عضخي عرشلا نأ ال عرشلا ماكحأل

 قشمد يف دقعنا يذلا ةيميت سا مامإلا ناجرهمو «يمالسإلا هقفلا عوبسأ رمتؤم لامعأ (؟)
 .0707 - هاا م١97١ ليربإ ( -5)_ه٠8١١ لاوش )1-١١(
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 اوان الو ىَوَقَنلاَو ِرْلا لع اوَواَمَتَو :ينآرقلا صنلا مكحب تباث نواعتلا نألو
 امكو .ءارآلا ريخ وه بير الب يأرلا اذه نإو [؟ :ةدئاملا]  نوُرُمْلاَو وبال َلَع

 يف راثآ نم درو ام عم قفتي وهو «طسولا رومألا ريخ» :مكحلا ضعب يف ءاج
 ام ىلعأ نم ًايماس ًالثم الإ ةرجهلا لوأ يف تناك يتلا ةاخاؤملا تسيلف ؛مالسإلا
 .نيمأتلا اذه لثم هيف لخديو .نواعتلا يف لقعلا هروصتي

 .هنواعو ,''"قرزلا ىفطصم لضافلا ذاتسألا لوألا يأرلا ءاول لمح دقو

 دوقعلا هذه حيبي وهف « ىسيع نمحرلا دبع خيشلا ةليضف هزارتحا زرتحي مل غ نإو

 .ًاير تسيل ةدئافلا نأ معزي هنأل .ةدئافلا اهيف تطرتشا ولو « قالطإب ةينيمأتلا

 ءبع لمح يذلا وه هللا هظفح اقرزلا ىفطصم ذاتسألا دإو  ؟ |[:
 ضرفو «نيعماسلا هابتنا ىعرتسا ًاديج اقيسنت لوقلا هيف قسنو «لالدتسالا

 بتاكلا موحرملا ةملكب اندهشتسا اذإ هملظن ال انلعلو ءاهدر لواحو تاهبش

 مساق يعامتجالا حلصملا هباتك يف لاق ذإ .يطولفنملا يفطل ىفطصم ديسلا

 اذه قوف نم نحنو «نيمأ مساق مالك سم قحب هبشأ ًالطاب تيأر ام نيمأ

 ضرعلا كلذ ىلعو .هثحب اهب غاص يتلا ةمكحملا ةغايصلا كلت ىلع ينثن ربنملا

 «قحلا هبجوي يذلا ءانثلا يف لسرتسن نأ ديرن ال انكلو .هيأر هب ضرع يذلا

 نآل .هب انتوشر لواح امك .هلوسعمو لوقلا ولحب هوشرن اننأب مهتن ال ىتح

 يئانجلا ةذتاسأو ىشخنو .ءديدش ءازج اهل تابوقعلا .شيناوق يف ةوشرلا

 اهيلع بقاعملا اشرلا مومع يف ةوشرلا نم عونلا اذه لثم اولخدي نأ نورضاح

 اهنإف .هب انطبرت يتلا ةدوملا نم نيدرجتم ريغ هلوق صحف ىلإ هجتنو
 ْ سخبلاو ططشلا رم انعنمت هقيفوتو هللا ةيادهب

 عنمت يتلا قعاوصلا ةعنامك هنأب نيمآتلا دقع ليلجلا ذاتسآلا ِهّبش دقل - "*

 لقعلا ق قفوي نأ ىلاعت هللا ىلإ عرضن نحنو .ضرألاب لزنت نأ ءامسلا قعاوص

 ىلإ لصت نأ نم اهتازهو ضرألا قعاوص عنمت تاعنام عرتخي نأل .ءيرشبلا

 .ةورع ةورع اهارع لحتل ءامسلا ةعيرش



 ررق امك «ةحابإلا دوقعلا ىف لصألا نأب همالك ذاتسألا أدتبا دقلو

 وه امم ًايلاخ دقعلا ماد امو «ةيميت نبا يأر ًاصوصخو .يلبنحلا بهذملا

 حابم وهف نيمأتلا دقع ىلع كلذ قبطيو «حابم دقع وهف صنلاب ًاعرش عونمم
 .هعنم ىلع لدي ام ةمث سيل هنأل عرشلا مكحب

 دوقعلا نم نوكي ال هنأ نوري نيذلا ةيفنحلا نأ ررقي لب .كلذب ىفتكي الو

 وأ «مثإلاب '''ةبشأَتُملا دوقعلا ضعب اوحابأ دق يعرشلا ليلدلا هيلع ماق ام الإ

 .«تارورضلا ةلزنم ةجاحلا لزني ىولبلا مومعو «ةجاحلل مثإلا ةهبش اهيف يتلا

 . ءافولا عيبب الثم كلذل برضيو

 دقعيف سايقلا قيرطب نيمأتلا دقع تبثي نأ ديري هنإ لب «كلذب يفتكي الو

 .ةلقاعلا ىلع ةيدلا بوجو نيبو هنيب ةنزاومو :ةالاوملا دقع نيبو هنيب ةسياقم

 .لعفلاب ًاينواعت هنم ناك ام ءاوس «هبورض لكب نيمأتلا لخدي نأ لواحيو
 تثحو مالسإلا هيلإ اعد يذلا نواعتلا باب يف ةكرشو دارفأ نيب ًادقع ناك امو

 ىلع لوقعلا تقباطت هتاذ يف نسح رمأ كلذ عم وهو «ةيوبنلا ةنسلا هيلع

 اونمؤي نأ ىلإ نواعتلا مهعفد فيكو «ةيقدنبلا راجت ةصق انيلع صقيو «هتمالس
 عم دقعلا لاح يف نواعتلا روصيو «سفنألاو نفسلاو عئاضبلا ىلع مهسفنأ

 ةكرشلا هيف تطسوت دق نواعت اذه نأب رخآ ًافرط نمأتسملاو ًافرط نوكت ةكرش
 «نينمأتسملا ةعامج ىف لخد دقف هتعاضب وأ هسفن وأ هلام ىلع نمأ نمف

 ماظن ةيلوؤسملاو عئاضبلاو ةايحلا ىلع نيمأتلا نأ ررقي مث ءًاعيمج اونواعتو
 .داصتقالا هيلع موقي عئاش

 نيمأتلا لح ضرتعت يتلا تاهبشلا ىلع دري هنأ كلذ دعب نم لواحيو
 نأو ردقلل دحت هيف نيمأتلا نأ نم ىعدي امو «ناهرلاو رامقلا ةهبش عفد لواحيف

 ال «بعل رامقلا نأل ءرامق ال هنأب رامقلا ةهبش عفديف ءررغ ىلع يوطني نيمأتلا

 ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا نأب ردقلل يدحتلا ةهبش دريو «ةايحلا دج اذهو هيف دج
 راثآ ميمرتل نامض نيمأتلا نإ) :لوقيو «لبقتسملا لزاونل طايتحالا عنمي ال

 نوكي دق يذلا درفلا ةحاس نع رارضألا هذهل ليوحت وهو .تققحت اذإ راطخألا

 .مثإلا ةهبش صضتت يتلا يهو «ةهبشأتملا :ةبشأتملا )١(
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 لجأل نيمأتلا انعنم ول اننأ ررقيو ««ةيعامج ةحاس ىلإ اهلامتحا نع ًازجاع

 .هلثم اهنأل .«قعاوصلا ةعنام ءاشنإ مرحن نأ بجاولا نم ناكل ردقلاب ناميإلا

 ةعيرشلا يف دقعلا لطبي يذلا ررغلا سيل هنأب ررغلا ةهبش عفديو

 نأ يفنيو .هدقع روف جئاتنلا ةققحم ةضواعم هيف نيمأتلا دقع نأل ؛ةيمالسإلا

 دقع يف لامتحالا مهضرفل «نيينوناقلا دقتنيو .ًايلامتحا دقعلا لحم نوكي
 هقفلا نم ًالثم كلذل برضيو «نامألا وه دقعلا لحم نإ لوقي لب نيمأتلا

 ىهو .ررغلاب ةقحلم ةهبش عفديو ةسارحلا ىلع راجئتسالا دقع وهو ىمالسإلا

 عنمت الو «عازنلا ىلإ يضفت ال نيمأتلا دقع يف ةلاهجلا نإ :لوقيف «ةلاهجلا

 .ذيفنتلا عنمت يتلا ةلاهجلا يه دوقعلا ةحص عنمت يتلا ةلاهجلاو «ذيفنتلا

 دقعلا ةحص عنمي هنأ ديب ءهبورض لكب نيمأتلا ةحابإ ىلإ اذه نم يهتنيو
 . ىغلم طرشلا ربتعي لقألا ىلع وأ .ءيوبر طرش ىلع ًالمتشم ناك اذإ

 ىلإ هجتنلو «ةلماك نوكت نأ وجرنو همالكل ةزجوم ةصالالخ هذه : 

 .هريغ لوقو هلوق ةشقانم

 دوقع اوحابأ نيذلا نيبو اننيب فالخلا نأ ررقن ةشقانملا ىف ءدبلا لبقو

 دوقع ىهو ءاهزواجتي ال ةدحاو ةرئاد ىف روصحم ًاليصفتو ةلمج نيمأتلا

 ءاهنع يبنجأ وهو هنع ةيبنجأ يه ةنمؤم ةكرشو نمأتسم نيب نوكت يتلا نيمأتلا

 ىتلا ةيعامتجالا تانيمأتلاف «تابجاوو قوقح امهنم دحاو لكل نافرط امهو

 نم ًاضرف ناك مأ ًايقافتا ناكأ ءاوس «يعامتجا نواعت يهو ءاهيلع ضارتعا
 .ميتحتلاو مازلإلاب ناك ولو «هببس ناك ايأ ,يخاتلا نم عون اذه نإف ةموكحلا

 .''”نيمأتلا قيرط نع لالغتسالا

 نيمأتلا تاكرش لك تممأ باتكلا عبط لبقو «يمالسإلا هقفلا عوبسأ دعب هنأ ظحالي )١(

 ىه ىتلا ةلودلل تالغلاف «نواعتلا ىلإ برقأ تراصف ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىف

 عيمجلل اهتالغو عيمجلا ةكرش
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 يف لصألا نأ ررق دقف .هقف نم قاس اميف ذاتسألا ةشقانمب ئدتبن - ه4

 . عنملا ىلع ليلد موقي ىتح ةحابإلا ةيميت نبا ًاصوصخو ةلبانحلا دنع دوقعلا
 رع باجأ دقلو دوقعلا لصأ يف ال ءطورشلا يف ناك مالكلا عوضوم دإ لوقنو

 فالتخالا نأو .دقعلا ىنعم رييغت ىلإ يدؤت دق تاطراشملا نأب ذاتسألا كلذ
 دوقعلا باتك يف روكذملا نإ لوقنو .طورشلا ''"فالتخالا تاذ وه دوقعلا يف

 اهتعيبطب طورشلا نأ س وه امنإ ءدوقعلل هئيجمو «طورشلا يف وه ةيميت سال
 ناك اذإو «يحاونلا ضعب نم هتيهام يف ًارييغت نمضتت يهف :دقعلا ىضتقم ريغت
 دقو «ةدعاقلا هذه ىضتقمب حابي لهف ديدج دقع نيمأتلا دقع نإف كلذك رمألا

 هررق ام عم اقفتم دقعلا ماد ام «ةحابإلا عنمن الو «ليلجلا ذاتسآلا رياسن.

 .ةيحان سم دقعلا اذه يف ةربعلاف ءاهل ايفاجم سيلو دوقعلل ماكحأ نم عراشلا

 عم قفتيأ «هيلع لمتشا ام ةيحان نم لب ءزوجي ديدج دقع هنإ ثيح نم ال
 .اهفلاخي مأ ةعيرشلا ماكحأ

 نأ ىلع ًانيع صخش عيبي نأ هانعم دقعلا اذه نإ انلق ءافولا عيبل ةبسنلابو

 نوكت دقعلا اذه لاوحأ بلاغ ىفو «ةمولعم ةدم ىف نمثلا در اذإ اهدادرتسا هل

 دق نوكي نأ دقعلا ىدؤم نوكيو «يرتشملل اهتلغ نوكتف ءةلغ تاذ نيعلا

 يفتني ابرلا نإف ةلغ اهل نكت مل اذإو «نيعلا ةلغ يه هتدئاف ًاغلبم عئابلا ضرتقا

 كلذ ردني لاك نإو «ءهنع

 ال ضورقلا تراصو ءرهنلا ءارو ام دالب يف عاش دق دقعلا اذه نإو

 تاجاحلاو ء«هبلطت ةجاحلا تراصف .اهيف ةجاح سانللو .هساسأ ىلع الإ نوكت

 اولاق نيذلاو .هتحص ميجن نبا لقن كلذلو «تارورضلا ةلزنم تلزن تمع اذإ

 رايخلا طرش هيف عيب هنأ ىلع جرخي مأ سهر هنأ ىلع جرخيأ :اوفلتخا هتحصب
 ةيكلملا لقتنت ال يناثلا ىلعو «ةلغلا حابت ال لوألا ىلعو .يرتشملا وأ عئابلل

 ماكحأ ىضتقمب عيبملل هتيكلم رمتست عئابلل رايخلا ناك اذإ هنأل «يرتشملا ىلإ
 هل رايخلا ناك اذإ خسفلا قح عم يرتشملل ةيكلملا لقتنتو يفنحلا بهذملا

 ذاتسألا دهشتسي اذامل يردن انسلو «هنوحيبي ال ءاهقفلا نم نوريثكلاو

 .فالتخالا دعب «يف» فاضت )١(
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 يف لخدأ دقف هتحابإ ضرف ىلعو .وحنلا اذه ىلع .تاهبشلا هب طيحت دقعب

 ملو .ًادر ذاتسألا بتك دقو .ًاديدج لوكي الف ءعيبلا امإو .رهرلا امإ مئاق دقع

 حنو .هيف ءاهقفلا صوصن لقن هنأ ريغ .ديدجب ءافولا عيبل ةبسنلاب ئجي
 .ءادتبا اهب نوملسم

 دقع ىلع نيمأتلا دقع ساق ذإ .هتبثأ يذلا سايقلا ىلإ لقتننلو 5

 هذهل انشهد اننإ ةقيقحلا ىفو «ةيدلا ةلقاعلا لمحت ىلع هساق امك «ةالاوملا

 لمحتو ةالاوملا دقع نيبو .ةيلالغتسا ةكرش عم سيمأتلا دقع سيب ةسياقملا

 ريغ نم ملسأ نمم صخش قفتي نأ ةالاوملا دقع نأل كلذو .ةلقاعلا يف ةيدلا

 يبرعلا ريغ مزتليو «ىنج اذإ ةيدلاب يبرعلا مزتلي لأ ىلع ملسم يبرع عم برعلا
 روصتن نأ عطتسن ملف .هاوس ثراو هل نكي مل اذإ هثراو يبرعلا دوكي نأب

 در دقو .اقرزلا ذاتسألا لثم ميظع هيقف سم اذه انبرغتساو ءطق ةعماج ةهجاوم

 ةيلوؤسملل ةبسنلاب نيمأتلا نمث وه هيبشتلا رم دوصقملا نأب انبارغتسا يف انيلع

 ةيئانجلا ةيلوؤسملا نم يهو «ةيدلا لمحتي يبرعلا لإف «ةيئانجلا

 ريغ لعجي ةالاوملا دقع نأل كلذ ءاهنلعن ةبارغ الإ حيضوتلا كلذ اندزي ملو

 لمحيو ءاهنم دحاوكو ءاهدارفأ دحاك نوكيو اهيلإ يمتني ةيبرع ةرسأ يف يبرعلا
 «يميتلا ةفينح وبأ :يسرافلا ةفينح يبأل ًالثم لاقيف . اهناونعب يدانيف اهبتلو اهمسا

 اهتيعمج يف ًاوضع نوكيو ءاهنم ًادحاو ةيلالغتسا ةكرش عم دقعي سم دوكي لهف
 لالغتسالا هجوأ يف بجي ام نيبيو ءاهتينازيم يف لخدتي نأ هلو ةيمومعلا

 سايق هنإ :ةالاوملا دقعب نيمأتلا دقع هبشي فيكف كلذك .كي مل اذإو .قافنإلاو
 هيلع سيقملا عم سيقملا عمجت طق ةعماج ال لب ءريبكلا قرافلا عم

 دأل .ةيدلا ةلقاعلا لمحت ىلع ريمأتلا سايق سايقلا ىف ًادعب دشألاو
 ىلاعت هللا رمأ يتلاو ؛ةلوصوملا محرلا اهطبرتو :مدلا اهطبري ةرسأ ةلقاعلا

 ءمرغلا لمحت يف ذ نواعتلا اهطبريو «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا اهطبريو ءاهلصوب

 ٌيِلَعَج دقع هبشلا هوجو رم هجو يأب اههبشي لهف .منغلا بسك يف كارتشالاو

 وأ ماع لك الام اهيلإ مدقي رخآ فرطو .ةلغتسم ةكرش سيب دوكي ةدارإلاب أشني

 . اضافلا ذاتسألا نايب دعب سايقلا اذه بارغتسالا لك برغتسن اننإ ءرهش لك

 .ًابارغتسا دشأ هدعب نم اننإ,رب



 نم اهروص لك ىف نيمأتلا دوقع ربتعي هللا هظفح ليلجلا ذاتسألا نإو - '

 راجت نيب ًاينواعت أشن هنأ نيبيو «ةنسلا هب تبلاطو نآرقلا هب بلاط يذلا نواعتلا

 ىلع مث عئاضبلاو نفسلا ىلع راجتلا راطخأ عفد ىلع اونواعت امدنع ةيقدنبلا

 نيمأتلا نأ ركذيو ءًاعم نينمؤملاو نينمأتسملا مه مهعومجم يف اوناكو ءسفنألا

 اهلاومأ لغتست ةكرش نيب نوكت يتلا دوقعلا يف ىتح «نواعتلا ىنعم دقفي مل

 نينمؤملا نيب نواعت وهف «تايلوؤسملاو شسلاو عئاضبلاو ةايحلا ىلع نيمأتلاب
- 

 نيب ناك اميف بير الب تباث نواعتلا نإ ءهرظنلا اذه در ىف لوقن نحنو

 انكلو «ةنواعتم اهداحآ نوكت ىتلا ةيعامتجالا تانيمأتلا لك ىفو «ةيقدنبلا راجت

 ةكرش عم اودقاعت يذلا نينمأتسملا نيب تباث نواعتلا نأ روصتن نأ اننكمي ال

 لك داك الإو «ةدرفنم ةنيعم قوقحو «درفنم مازتلا مهنم دحاو لكلو «نيمأتلا

 عم أدقع دقع نمف ءاهعم نيدقاعلا لك عم انواعتم ةكرش عم ادقع دقعي نم

 نإ ؛معن .بيرغ ريوصت اذهو ءهعم نيدقاعلا لك عم انواعتم لوكي فرصم

 رصع دعب داصتقالا ىلع اولوتسا نيذلا دوهيلا نكلو ءاينواعت ناك نيمأتلا لصأ

 .حضاولا يلالغتسالا ىنعملا اذه ىلإ ينواعتلا هانعم نم هولوح دق ةيقدنبلا راجت

 ربتعي نم لثمك هلثم بيرغلا ليوحتلا كلذ دعب دواعتلا ىنعمب كسمتي سف

 تلوحت يتلا رومألا لك كلذكو «ءلالح بنعلا سم اهلصأ دأل .ًالالح رمخلا
 دعي ال ةيلالغتسالا تاكرشلا هالوتت يذلا نيمأتلا نإ لوقن اننإ لب «تريغتو

 «لوألا مسا لمح دإو ءرخآ ىنعم وه لب ,ينواعتلا نيمأتلا لصأ نم ًالوحتم

 هلوحي ال يجنزلا مساب ضيبألا ىمس نمف «ءايشألا قئاقح ريغت ال تايمستلاو

 .هيلإ هلوحي ال ضيبألا مساب دوسألا ىمس نمو «يجنز ىلإ

 ىتح «ةبارغلا لك ةبيرغ ةروصب ىتأ دق ينيمأتلا لالغتسالا باب حتف نإو

 وه لصألا ماد ام اذكهو ءءاسنلا ناولأ ىلعو ناقيسلا ىلع نيمأتلا ىرن انحبصأ

 ناك يذلا ينواعتلا نيمأتلل ًادادتما نيمأتلا نم عونلا اذه دعي لهف ءلالغتسالا

 دشأ سم لالغتسالا بابسأ عدتبي يذلا يدوهيلا ريكفتلا هنكلو «ةيقدنبلا لهأ دنع
 اداسفو ًاءوس نطاعملا

 ًاعادتبا ناك ام نيمأتلا نأب اقرزلا ىفطصم ليلجلا ذاتسألا انيلع دريو
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 يدوهيلا امنإ .ًايدوهي ناك ام هنم لضافلا يريخلا بناجلا نإ .هل لوقنف .ًايدوهي

 يف نيمأت ةكرش يأ نع ثحباو «ةيلالغتسا تاكرش هالوتت ًايلالغتسا ناك ام وه

 .نيرطيسم اهيف دوهيلا دجت رصع يأ
 : اهضعب يف هشقاننو .تاهبشلا هدر ىلإ كلذ دعب ص لقتننلو - 4

 هيف نأ وهو «ينواعتلا ريغ نيمأتلا دقع يف ةهبش ءاملعلا ضعب راثأ دقل

 ةئام عفدي دقو ءةئام بسكيف «.يرشع عفدي دق صخشلاف «لطابلاب ًابسكو ًارامق

 سمأتسم نم بسكت دقو «نيتئام رسخت دق ةكرشلا نإو ةدئافلا عم ةئام درتسيو

 ىف دعي ءىش الو .ءقح ريغب ذخأ هتثرو وأ رمأتسملا هذخأي ام نإو .ًافلأ دحاو

 رامقلا ىنعم هيفف ءًارامق نكي مل نإ اذهل هنإو ءاطعلاو ذخألا ققحم نيمأتلا دقع

 ء«بعل رامقلا نأل ًاتاب ًايفن هباشتلا اذه ىفني ىفطصم ذاتسألا نكلو .هتهبش وأ

 .ةالصلا سعو هللا ركذ نع دصيو ءاضغبلا ىلإ يدؤي رامقلا نألو ءدج اذهو

 رامقلاو «ةلدابتم تامازتلا هيف دقع اذه نأب هدريو .كلذ نم ءىش هيف سيل اذهو

 .ىنعملا اذه هيف سيل
 مدعو «ةرطاخملا رصنع اوظحال دق رامقلاب هوهبش يذلا نإ قحلا يفو

 ءاعداو .ءبسكلا لاح يف لداعلا لباقتلا مدعو .ةراسخلاو بسكلا نيب قسانتلا

 يف اهنومكحيف «مالزألاب نومسقتسي برعلا نأل «بيرغ بعل ًامئاد رامقلا نأ

 نأَو# :ىلاعت هلوق يف اهنع هللا ىهن دقو «ةلداع اهب ةمسقلا نوربتعيو .«ةمسقلا

 عم تامرحملا يف كلذ ربتعاو ["” ةدئاملا] 4 قت مك ريكذالاب ومسكت

 * نيش ِلَمَع ْنَم ُسَجِر ملل ُباصَنالاَو ٌميِتَْلاَو ريحا اََنِإ# :هناحبس لاق ذإ ءرمخلا
 ابعل رامق لك سيلف رامقلا عاونأ نم بير الب اذهو 4٠0[ :ةدئاملا]

 نعو هللا ركذ نع دص اهيف سيل نيمأتلا دوقع نأ وهو يناثلا قرفلا امأو
 مكح هذه نإ :هيف لوقنف .ءاضغبلاو دسحلاو دقحلل ةراثإ اهيف سيلو ةالصلا

 لوكي ثيحب .ءاسكعو ادرط مكحلا اهعم ريسي اللع تسيلو «ةبسانم فاصوأو

 نم رمخلا نوبرشي سشيذلا نمو «نكت مل نإ لحلا نوكيو .تدجو نإ ميرحتلا
 .مهل ةبسنلاب ميرحتلا عنمي لهف .مهفطعو مهتدوم ودبت

 اننإ لب ءرامقلا ىنعم هنم عنمي ال ةضواعم دقع نيمأتلا دقع نوك دإو

 دجوي الو .نيتباث ريغ نيلدبلا نأل «ةضواعم دقع لوكي لأ نيعتم ريغ هنإ : لوقن
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 نم نيب ةضواعم يأو «نيعتم ريغ وه لب «نيلدبلا دحأ نوكي نيعتم دع لحم
 ؟ابر اذه سيلأ مث «نيتئام ذخأيل ريرشع عفدي

 لب «ةمئاق ةهبشلا ىرن اذلو «ةهبشلل ًاليزم ذاتسألا هررق اميف هارن ام اذه
 هنأل .ةدملا لبق نمأتسملا تام اذإ ام لاح يف ًادكؤم ًابر رامقلا عم نأ ىرن

 اهلحي مل ةلماعم وأ ابر بير الب اذهو ءًاريثك ًادقن هلدب ذخأيو «ًآليلق ًادقن عفدي

 لحمف «ًاررغ هيف نأ ىنواعتلا ريغ نيمأتلا دقعل نوعناملا ررق دقلو 4

 ريغ روصلا هذه يف عيبملا نأ ةهباشملا هجوو «ناويحلا نطب يف نوكي ام عيبكو'

 ريغ نيمأتلا كلذكو .ىلامتحا هيف دوجولا لب .دوجولا دكؤم ريغو .هلحم مولعم

 نم عوفدملا وهأ .دقعلا لحم وه امف .تباث ريغ دقعلا لحم ينواعتلا

 دقعلا كلذ نأ رابتعاب أعم امه مأ «ةنمؤملا ةكرشلا نم عوفدملا مأ .سمأتسملا

 هعفدي ام نأ كش الو ءوحنلا كلذ ىلع الإ ًاجرخم نوكي الو .ءفرصلا نم

 صن ام لك نوكي دقو ءًاريثك نوكي دقو «ًاليلق نوكي دقف نيعتم ريغ سأتسملا

 ىفو «ًاريثك نوكي دقو ًاليلق نوكي دق ةكرشلا هعفدت امو .قافتالا ىف هيلع

 لهف .تبسك ام ضعب هيلإ ًافاضم .ءتذخأ ام درت لب ءًائيش عفدت ال ريثكلا

 . ؟ررغلا سم ًايلاخ كلذ لك نوكي

 ةطسقم فلأ ءارش هنأل «نيدب نيد ءارش هنأل .ًالطاب ًافرص اذه سيلأ مث

 توافتلا نأ ذاتسألا ررقيو .ءضباقتلا نم هيف دب ال فرصلاو .«ةطسقم ريغ فلأب

 ال ةيداعلا تاضواعملا يف لادبألا ميق يف فالتخالاو نيعتلا مدعو لامتحالا

 نيعتي لدب ةمث سيلف «رامقلاو ررغلا وهف لامتحالا لاك ثيحو ءاهيف لامتحا

 ('”ًريثك وأ ًاليلق

 انتاشقانم يف عضوم اذهل سيلو «لاطأو لادبألا نيب توافتلا يف هدر يف ذاتسألا دافأ )١(

 يعامتجالا ريغ نيمأتلا يفو «لدبلا يف .يعتم ترثك وأ هتميق تّلق عيبملا وأ سنشلا دأل
 .ةبيرغ هتاسياقم تناك كلذلو .ًاقلطم سيعتي ءىش ال
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 .ىلامتحا هلحم دقع نيمأتلا دّقع نأ ىندملا دوناقلا ءاهقف ررق كلذلو

 ررغ ال لوقي اقرزلا ىفطصم ريلجلا ذاتسألا نكلو .هزاوج سم مهدنع عنام الو

 اذه ناكو .نامألا وه دقعلا لحم نإف .ءدقعلا لحم ىف لامتحا ال لب .اقلطم

 نأ مهفن الو .دقعلا ىلع ًاثعاب نامألا نوكي نأ مهفن اننإف ءبئارغلا ىدحإ

 وه تعابلاو .راقعلا وه دقعلا لحم :اراقع يرتشي نمف .دقعلا لحم نوكي

 عابي هل ىقىونعم رمأ نامألاو . الحم لاللغتسالا دعي الو .لاللغتسالا وأ ىنكسلا

 هيف عفدي دقو .نمث ريغعب يتاي دق . سشنلاب لصتي يسفن رما وهو .٠ ىرتشي الو

 لحم ةيندملا وأ ةيمالسإلا دوقعلا سم ًادقع فرعن الو .نامأ الو ريبكلا مثلا

 .بيرغلا دقعلا كلذ هب ّيحلن ىتح .نامألا هيف دقعلا

 لحم ربتعيو ةسارحلا دقعب انل ىتأي مث .ركفي هللا هظفح ذاتسألا نكلو

 هايشألا قحلت امك . ىعامتجالا ريغ سمأتلا دقع هب تحليو .نامألا اهيف دقعلا

 . اههابشأب

 افرطو ءدقعلل ًالحم سيلو ةياغ ةسارحلا دقع ىف لامألا نإ هل لوقنو
 دحاو ريجأ انه ريجألا لإ لوقأ لأ بحأو .رجاتسملاو ريجألا امه هيف دقعلا

 ًامئاق هيف لوكي نيعم داكم يف رارقلا ريظن يف ةرجألا ذخأي صاخ ريجأ يأ

 سيل هنأ دكؤملا رمو .لمعلا درجم ىلع ال .رمزلا ىلع هيف ةرجألاو .ةسارحلاب

 ةسارحلاب ماق اذإ ةرجألا قحتسا ام الإو .ةقرسلا مدعو لامألا وه دقعلا لحم

 مالكلا اذه در يف لوقي ذاتسألا دإو .ء.سورحملا ناكملا قرسو اههجو ىلع

 دقع ةياغ ىه امف .اهجئاتنو اهتاياغ بسحب تعرش امنإ اعيمج دوقعلا» . صنلاب

 باوجلا ؟سراحلا لمع نم لصحي يذلا رثألا كلذ وه امو .؟ةسارحلا

 («هنانتمطاو رجأتسملا دامأ قوس سيل رثألا كلذ نأ وهو .حضاو

 ال دوقعلا راثآ دأل .مالكلا اذه غيسأ ال يننإ ليلجلا ذاتسألل لوقأو

 احم ىه هذه ىتياغ دعتأ .هنكسألل اراقع تيرتشا اذإف .دوقعلا لحم ىمست
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 هنأ يل نيبتو هتيرتشا اذإ ثيحب ىنكسلا هذه يل ًانماض عئابلا دعي لهو .دقعلا

 ترظنو تنياع ينأ عم الطاب عيبلا دوكي ىنكسلل حلصي ال وأ يانكسل حلصي ال

 .اهلحم ًاهقف ربتعت نأ نكمي ال اهثعابو دوقعلا تاياغ نإ انلق ام رركنو

 ا



 .فالخلاو ةشقانملل ًالحم حلصي ال لوقلا سم ءزجلا اذه نإ ءايحتسا يف لوقأو

 رمأ لك شقاننو اهركذن «تريثأ رومأ ةثالث ىلإ كلذ دعب لقتنن - ٠

 ' اهنم

 دوقعلا جيرخت يف اودمجي الأ ءاهقفلا ىلع نأ :رومألا هذه لوأ

 اراض مهلمع ناكو اعساو اوقيض الإو «ةيعرشلا ئدابملا ىلع ةثدحتسملا

 ماع نيد هنأ نم بباث ررقم وه امل ةمداصمو «هديدجت نم اعنامو «مالسإلاب

 دوقعلا يف نوكي الأ وهو ءدحاو طرشب مالكلا اذه ىلع قفاون نحنو دلاخ

 لبقي ثدحتسم دقع لك نأ ولو «ةررقملا مالسإلا قئاقح مداصي ام ةثدحتسملا

 نأ ىلإ كلذ ىدأل اهيلع ءاهقفلا عمجأ وأ صنلاب ةتباث ةررقم ةدعاق ضقن ولو
 يف انينفو «هاندقف دق انسفنأ دجن ىتح «ةقيقح دعب ةقيقح مالسإلا قئاقح ضقنت

 دعت ةلود لكف .مهنيناوقب ابيرغ اكاسمتسا نسييبوروألا رم دجن اننإ !؟هريغ

 يتلا ءازجألا ريغت امنإ «ةلمج هرييغت يف ركفت الف ءاهنايك نم ًاءزج اهنوناق

 . اهتيح الص مدع تبثت

 ًامئالم نوكي امل بابلا حتفن .«فقوملا كلذ انتعيرش س فقن نأ انل لهف
 الو .ةرورض كت مل اذإ همئالي ال ام نود هقلغنو «يمالسإلا عراشلا دصاقمل

 نيبتس امك ةرورض ةيأ دجن

 لك مهل نكن نيذلا ءاملعلا لضافأ ضعب ركذ ام وه رومألا هذه يناث

 «نيمأتلا دوقع لوبق انيلع بجوي حبصأ اندلب يف نآلا فرعلا نأ سم ريدقت

 لئاسملا يف ةربتعم ةجح يفنحلا هقفلا ًاصوصخ يمالسإلا هقفلا يف فرعلاو

 ريغ حيحصلا فرعلا رابتعا يف هقفاون نحنو «صنلاب ال طابنتسالاب تبثت يتلا
 نيرخأتملاو نيمدقتملا نم فالخلا لئاسم نم ًاريثك نإ :لوقنو ءةجح دسافلا

 .لاهريو ةجح فالتخا ال .ءنامزو فرع فالتخا اهيف فالتخالا ناك

 ًافرع نآلا راص دق «ينواعتلا ريغ نيمأتلا وهو ءدقعلا اذهأ :لأسن انكلو
 دجن نيمأتلا نم عونلا اذهب نينمأتسملا ددع انيصحأ ول اننإ .ًاصاخ وأ ًاماع

 مهربتعن نأ انل غوست ال ًادج ةليئض ةبسن يمالسإلا بعشلا مومعل ةبسنلاب مهتبسن
 . فرعل شيدجوم
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 دقو . صوصنلا س ةطبنتسم ًارومأ مداصي ىعدملا فرعلا اذه نإ مث

 ىتح .«ترثكو تفثاكت دق لوقن «تاهبش اهنإ ليق اذإو .رومألا هذه انحضو

 عم الو .عراشلا دصاقم عم مءالتي ال دتعلا سم عونلا اذه نأب اهعم مكحن انرص

 اهب طيحي ابرلاف ءابرلا صن وهو ءاصن مداصت اهنإ لوقن لب .ءاهقفلا هررق ام

 . ةيحان لك سم
 نم .مهثوحبب اومدقت نيذلا ضعب ةباتك يف ءاج ام .رومألا هذه لاثو

 دقعلا كلذ دإ لب .هتاذب مئاق يهتف لصأ ةحلصملاو .ةحلصم هيف دقعلا اذه نأ

 ىلع الإ اهعئاضب لسرت ال ةيلاملا تويبلا نأل كلذ .ةيداصتقا ةرورض راص

 ضعب يف طرتشت تاموكحلاو .عئاضبلا ىلع سمأتلا طرتشتو ءاهيلع نمؤم نفس
 .نيمأتب الإ دوكت ال تارايسلا صخرو .ريمأت كانه دوكي نأ فئاظولا

 .اذكهو

 مكحن يكل نكلو ؛عقاولا راكنإ لواحن ال اننأل .عئاقولا هذهب رقن نحنو

 دجوي نأ نكمي ال هنأ ضرفن نأ دب ال يرورض رمأ ىنواعتلا ريغ نيمأتلا نأب

 هرحملا نيعتيو .رومألا تلغتست تيح الإ دوكت ال ةرورضلا دآل .هاوس نيمأت

 .هلكأي ريزنخلا الإ دجي الو ءهاصقأ عوجلا هب غلبي يذلا اذهف ءذاقنإلل ًاليبس

 هنأ عم ءاهتشا ريزنخلا دود هنكلو .رخآ ًاماعط دجو نإ نكلو ءهلكأ هل حابي هنإف

 .ةرورض لاح يف دعي ال «لالح بيط

 نكي مل نإو .باوبألا حّنْمُم يعامتجالا نيمأتلا نإف .كلذك انه رمألاو
 يديأ نيب انعضو .ًادودحم قفألا ناك اذإو هانعسو ًاقيض ناك نإو .هانمقأ ًامئاق

 .قافآلا عسوأ نيركفملا

 هاظن مهيلع ضرف امدنع موطرخلا يف تارايسلا يدئاق نأ ينبجعيو

 ًاعيمج نلونوكيف .ةنمؤملا يه نوكت ةينواعت ةعامج مهنيب نم اونوك نيمأتلا

 انوعد الهف مهفزر يف مهل كرابو «مهناميإ مهل هللا ظفح ٠ نيئمؤمو نينم اتسم

 ينواعتلا ريغ ماظنلا اذه لدب .ينواعت ريمأت ماظن داجيإ ىلإ يمالسإلا ملاعلا

 .ةيدوهي ةعدب هنأ ىلع نيرصم ل اازن ال يذلا

 مل نإ رمأ ىلع ريسنو .ًايحاض رين انب ًارمأ كرتن دأ | انيد انل حصي ال هنإ
 ال ام ىلإ كبيري ام عد» :ل اق فك يبنلا نإف .هيف هبتشم وهف ًامارح نكي
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 . '"”«ةبيرلاو ابرلا اوعد» : هنو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لوقيو '''2كببري

 يف تراث ةيئزج رومأ ضعبل ضرعتأ نأ دب ال ربنملا كرتأ نأ لبقو - ١

 قلعتي رمأ مالكلا كلذ نمو «ءثوحبلا ضعب يف تءاج وأ «تاشقانملا ءانثأ

 نب رمع نأ ىسيع نمحرلا دبع خيشلا ةليضف ثحب يف ءاج دقف ةحلصملاب
 امهالبأ نيتلأسم ركذو ,ةحلصملا لجأل صوصنلا ضعب كرت نيو باطخلا

 ماع هلامهإو ديلا عطق ةلأسمو «مهبولق ةفلؤملا مهس ةلأسم امهو راركتلا

 .ةعامجلا

 ةفلؤملا مهس طقسأ ام هني باطخلا نب رمع نإ ىلوألل ةبسنلاب لوقنو
 عنم هيو رمع نكلو .ًاينآرق ًاصن طقسي نأ هتعاطتسا يف ناك امو «مهبولق
 هيو قيدصلا دهعو ِدكِ'ظ لوسرلا دهع يف نوذخأي اوناك سانأ ءاطعإ

 لثم ربتعا لب ءًابستكم مهقح مهءاطعإ ربتعا ام وهف «هريغو ردب نب ناقربزلاك
 .نيملسملا لاحو .ءصخشلا لاحب ًافوقوم ءاطعلا اذه

 قيبطتل عضوم ال هنأ ىأر هنإ :لوقنو «هريغ طعي مل هنكلو لوقي دقو
 اطاقسإ دعي لهف «نينيدملا مهس كلذ لثمو هيلإ نيملسملا ةجاح مدعل «صنلا

 مهسلل اطاقسإ دعي لهف باقرلا مهس كلذكو .هنع دسي انيدم دجي مل اذإ مهسلل

 .هقتعي ملسم دبع دجوي مل اذإ

 سان ءاطعإ اهيف نوكي لاح تدجو اذإ هنأ عامجإلاب ءاهقفلا ررق كلذلو

 ال كلذلو ءهب ذخألا بجي ينآرقلا صنلا نإف «مالسإلل ةيوقت هيف مهبولقل ًافيلأت

 لوق كلذ نإ «مهبولق ةفلؤملا مهس طقسأ هنإفذ رمع نإ لوقي نأ دحأل حصي

 ضعب مهعبتو «هصوصن سيهوت نوديريو ًاراقو مالسإلل نوجري ال نيذلا ةجنرفلا
 .ةيملعلا هتناكم تناك امهم بيصيو ئطخي ئرما لكو «ةنيب ريغ نع ءاملعلا رابك

 اهيف تدتشا يتلا ةنسلا وهو «ةدامرلا ماع ّدحلا مايق مدع ةلأسم امأو

 رمو .هتماقإ يف ةهبش دجو هن5# رمع نأل كلذف .ء.سيملسملا ىلع ةعاجملا

 لبنح نب دمحأ هاور :لاقو (05947/7) يوانملل 'ريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» )١(

 حيحص سيح :مكاحلا لاقو «يذمرتلاو

 7/١" «لبنح سب دمحأ مامإلا دنسم» (6)

 رض



 اوءردا» .ةلي يبنلا لاق دقو .تاهبشلاب أردت دودحلا نأ ةيهقفلا تاررقملا
 عوج لاح يف نيقراسلا ىأر هنأ ةهبشلاو "”(يتعطتسا ام تاهبشلاب دودحلا

 ناك سم نأو تاروظحملا حيبت تارورضلا دأ هيقف لك ملعيو ءرارطضاو ديدش

 دسي ام ردقب هريغ لام هل حابي لكأي مل اذإ فلتلل هيف ضرعتي عوج لاح يف
 .هيف ةيدال ماعطلا بحاص لتقف هلتاقف هعنم اذإو ءهقمر

 ةقان اوقرس ةعتلب يبأ نب بطاح ناملغ دإف .ءكلذ نع ئبنت ةصقلاو

 ًابطاح نأ هل نيبت هنكلو «مهيلع دحلا ميقي نأب ديو رمع مهف ءاهولكأو اهورحنو

 دحلا أرد هنأ ىلع لدي ام ربخلا يف سيلأ همرغو دحلا مقي ملف «هناملغ عيجي

 .ةعاجم ماع ماعلاو مهاوكش ةحص تتبثو «هيلإ اوكتشا دقو «رارطضالا ةهبشب

 يف دحلا ةماقإ طرش نم نأ مهريغ دوريثكو ةلبانحلا ءاهقف ررقي كلذلو

 ىف رارطضا ةهبش ناكمل .ةعاجم ىف اماعط قرس دق قراسلا نوكي الأ ةقرسلا

 1 1 .دحلا ةماقإ

 ريغ نيمأتلا دقع رابتعا ةشقانملا ءانثأ ىف تريثأ ىتلا رومألا سمو

 .لمع ىلع دقع ةلاعجلا دقع دإ : كلذ ىف لوقنو . ةلاعجلا دقعك ىعامتجالا

 يذلا رمألاو .ةدوشنملا ةلاضلا راضحإ ىلع لمعلا وه لحملا اذهو لحم هلف

 ًاردقم دهجلا رادقم نكي مل نإو ..يعم لحم هلف «لمعلا رادقم ةلاهج وه هيف

 ًاريدقت اهيف لمعلا ريدقت .كمي ال ةيراجإلا دوقعلا نم ريثكو ءادودحم اريدقت

 ردقب امهتعانص ىف لمعلا دوهج ديدحت ركمي ال زارطلاو طئاحلاف .ًادودحم

 00 .يلامتحا وه وأ ءلحملا لوهجم نيمأتلا دقعو ءدودحم
 ١ - نيرمأ يف صخلتتو اهيلإ انيهتنا يتلا ةجيتنلا ررقن نآلاو :

 .هيف ةهبش ال لالح يعامتجالاو ينواعتلا نيمأتلا نأ :امهدحأ

 'ةيتآلا بابسألل ىنواعتلا ريغ نيمأتلا دوقع '"'هركن اننأ :امهيناث

 .لقألا ىلع رامق ةهبش وأ ًارامق اهيف نأل :ًالوأ

 .سسح ثيدح وهو يدع ساهاور :لاقو .7 7/١ يوانملل «ريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» 230(

 سس فلسلا دنع ريبعتلا بدأ ىلع ريس كلذو ««هلحتسن ال» انه هانعم «هركناب ريبعتلا (؟)

 .هميرحت ىلع يعطقلا ليلدلا ماق اميف الإ ميرحتلاب دوربعي ال مهنإف ءانئاهقف

 ترق



 .دوقعلا هعم حصت ال ررغلاو .2'”ًاررغ هيف نأل :ًاينا

 .ىرخأ ةهج نم ًابر هيفو .ةدئافلا هيف ىطعت ذإ .'"'ًابر هيف نأل .ًاثلاث
 .ريثكلا ذخأيو دوقنلا نم ليلقلا يطعي هنأ وهو

 .لبقتسملا ىف دوقن ليبس ىف دوقن ءاطعإ وه ذإ ءفرص دقع هنأل :ًاعبار
 1 1 .ضبقلاب الإ حصي ال فرصلا دقعو

 هبجوت ةيداصتقا ةرورض دجوت ال هنأل : ًاسماخ

 يتلا دوقعلا عنمي نأ لواح دق اقرزلا ىفطصم ريبكلا ذاتسألا ناك اذإو

 نيمأتلا دوقع لك لطبيس هنأل ءةعساو ةوطخ انيأر وحن اطخ دقف ًابر اهيف نوكي

 نم ريثكلا ىطعيو «ةدئافلا اهيف ىطعتف ءابرلا ىلع موقت ًاعيمج اهنأل «ةمئاقلا
 تالماعملا نع دعتبي ال نيمأتلا تاكرش لالغتساو «ليلقلا لباقم يف دوقنلا

 ةيلايخ ةروص وهو «هل لحم ال ابرلا نم الخ ينواعت ريغ ليمأت دوجوو .ةيوبرلا
 لكب وهف لماكلا ملعلاب صتخا دق هلي هللاو ءمكح اهيلع ىنبي الو ءةيضرف

 ميلع ءيش
 ًانيدتس انعمتجم انل يقبي نأ هيلإ عرضأو هللا رفغتسأو اذه يلوق لوقأ

 .ةمئاق لضفلا لهأل انتدومو

 [ةحلسملا تاوقلا طابضل يعامتجالا نيمأتلا]

 :ةحلسملا تاوقلاب طباضلا «يريهزلا حاتفلا دبع ديسلا .لأسيو

 ةبغر يلو «نيمأتلل صاخ قودنص ةحلسملا تاوقلا طابضل» [ 5: لس
 ىلع هب نيعتسأ لاملا نم اغلبم يتانب غولب دنع دجأ يكل ءهيف كارتشالا يف ةيوق

 لافطأ ىلع نيمأتلل قودنصلا اذه يف كارتشالا طورشو .جاوزلا دنع نهزيهجت

 : هتبغر بسح ةددحم ةدمل ةيرهش اطاسقأ نمؤملا عفدي نأ : يه طابضلا

 .غلبملا ضبق ءهحلاصل نَّمؤملا اهشاعو .ةدملا هذه ُنّمْؤملا شاع اذإف أ
 .نمّوملا هددس ام وهو

 .دقعلا لطبيف لجألاو .نيضوعلاب قلعتي هنأل شحافلا ريبكلا نس انه ررغلا )١(

 .ةئيسنلا ابرو لضفلا ابر هيعونب دقعلا ىف دجوي ابرلا (؟)
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 نم هددس ام (دلاولا) ٌْنَمْوِملا ذخأ (دلولا) هحلاصل ٌْنَّمَّوملا تام اذإو - ب

 . طاسقأ

 ديدست نم (دلولا) هحلاصل ُنَّموملا يفعأ (دلاولا) ُنّمْؤملا تام اذإو - ج

 .ةددحملا ةدملا دعب الإ هيلع َنّمْؤملا غلبملا ىطعُي ال هنكل «ةيقابلا طاسقألا

 ام الإ ذخأي ال نّمؤملا نأل .لالح ةيناثلاو ,ىلوألا ةلاحلا نأ حضاوو

 نيبو ءدّدس ام نيب قرفلا هحلاصل نمؤملا ءاطعإ ىهو .ةثلاثلا ةلاحلا امأو .هددس

 له :قرفلا اذهف  ةقحتسملا طاسقألا يقاب يأ  دقعلا يف هيلع قفتملا غلبملا

 «لمارألاو ىماتيلا نع رضلا عفد ىلع ءاضعألا عيمج نيب قافتالا مكح ذخأي

 . ''”قحلا ريغب سانلا لاومأل ًاذخأ ربتعي وأ ؟ربو ريخ وهو

 .هدالوأ نم دحأ حلاصل وأ ءهحلاصل نّمؤملاو سضؤملا ماد م اعثك ل

 اذه ىف كارتشالا لإف .ةدحاو ةعامج ىف ءاضعأ .كلذ وحن وأ هحور وأ

 يف ًاوضع قودنصلا يف كرتشم لك لعجي يذلا نواعتلا ليبق نم دوكي قودنصلا

 تاكارتشا سم نوكملا اهلام سأر سم اضعب مهضعب نيعي ثيحب «ةينواعت ةعامج

 ةلاحلا لوكتو «مهضعب ةجاح هنم دسي ةلغ نم يتأي ام نوكي تيحبو .اهتالغو
 هلح ىف كْسْي يذلا امنإ .ًاسأب اهيف ىرن ال كلذلو .ةجاحلا دس ليبق رم ةثلاثلا

 دارفألاو نيمأتلا تاكرش نسيب دقعي ام وه

 [ةايحلا ىلع نيمأتلا]

 : ةيردنكسالا نم (م .ع ع) ديسلا لأسيو

 .؟''مارح وأ لالح ةايحلا ىلع نيمأتلا له | طل نس

 ينواعت ماظن يف لاك اذإ .ةايحلا ىلع نيمأتلل ةبسنلاب 550 ١

 وهف نيمأتلا ىلوتت يتلا ةعامجلا يف اوضع ىّمؤملا نوكي ثيحب .يعامتجا

 كلذ لأ دقتعن الف ءرخآ فرط هيدل نمؤملاو ءافرط نمؤملا ناك اذإ امأ .لالح

 .نيمأتلا تاكرش ىدل نيمأتلا يف نأشلا وه امك «لالح

 .98ص .م1935 رياربف  ه١8١١ ناضمر ء٠ع .15١س ««مالسإلا ءاول» )١(
 5١. ص .ما1155 ليربإ - ه١758١ ةدعقلا وذ لع كاس .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 [عئاضبلا ىلع نيمأتلا]

 .تيوكلاب راجتلا قوس  حلاصلا زيزعلا دبع لأسي

 فلتلاو قيرحلاو راحبلا راطخأ نم عئاضبلا ىلع نيمأتلا [ هدح لس

 مأ لالح وه له .هريغ قيرحلا نم تاكلتمملا ىلع نيمأتلاو ناصقنلاو ةقرسلاو

 .؟مارح

 قيرط نع كونبلا ةطساوب ةدروتسملا عئاضبلا ىلع نيمأتلا نأب ملعلا عم

 نم ءيش ةعاضبلل ثدح ول اميف كنبلل ةيامح .ةيمازلإ هبش ةيلمع دامتعالا بتك
 نع رجاتلا زجع ول اميف «نيمأتلا ةكرش دنع ةنومضم هقوقح نوكتف راطخألا هذه

 . "9(نمثلا ديدست

 موقي يذلا ينواعتلا نيمأتلا نإ لاؤسلا ع ةباجإلا يف لوقن [252 جل
 يف .شّمؤملاو نمؤملا نوكي نأب كلذو ءعرشلا هغوسي يقيقحلا نواعتلا ىلع

 لصاحلا وه امك ءرخآ افرط ىناثلاو افرط امهدحأ سيل «ةدحاو ةينواعت ةكرش

 نأ ”ينواعتلا يعامجلا نيمأتلا ةروصو .ةمئاقلا نيمأتلا تاكرش دوقع يف دآلا

 .مهعئاضب ىلع نيمأتلا ىلوت, مهنم ةعامج ءاشنإ ىلع مهنيب اميف راجتلا قفتي
 تارايسلا باحصأ مازلإب نوناقلا ردص امل هنإف ءنادوسلا يف كلذ برج دقو

 سأر مه نوئشنُي «ةينيمأت ةينواعت ةئيه اوفلأو اوعمتجا .مهتارايس ىلع نيمأتلاب

 .اهئاضعأو اهيسسؤم تارايس ةباصإ يف تايلوؤسملا لمحت يه ىلوتتو ءاهلام

 هقيبطت دارأ سل عرشلا قيبطت ةلوهس ايبل اهقوسن لاثمأ ههابشأو اذهو

 [نيمأتلا مكح]

 رجاتملا وأ ةايحلا ىلع نيمأتلا لثم) هعاونأ عيمجب نيمأتلا له [ 5“ "لس
 : ليصفت كانه مأ لالح مأ مارح (لقنلا لئاسوو ةيعارزلاو ةيعانصلا تاودألا وأ

 مأ لالح نيفظومك نيمأتلا رئاود يف لمعلا لهف امارح نيمأتلا ناك اذإو

 ؟ما

 07 -ا/١ص م15 رياني ه7 ناضمر ءا١ع .ا7٠١س ,ا«مالسإلا ءاول» 23(

 .075 - 2؟7”ص .ما84 ربمتبس -ه9/١1١ بجر ء١٠ 4ع .5572س .(مالسإلا ءاول» (؟)
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 ءًاضعب مهضعب دواعي لأ ىلع ةعامج قفتي نأب ينواعتلا نيمأتلا [5" جل

 دواعتلا ليبق نم كلذف .هعفدي لام ىلع جاتحا وأ تام اذإ هترسأ اودمي نأب

 .نيمأتلا ةكرش يف روصي يذلا ال يقيقحلا

 ءزج ىلع ءاهيفظومل ةموكحلا هب موقت يذلا نيمأتلا عونلا كلذ نمو

 نيب لالحلاو «تانيمأتلا سم هريغ .ع ًارارم انبجأ دقو «مهتابترم نم عطتقي
 .نّيب مارحلاو

 [,راخدالا قودنص» ينواعتلا نيمأتلا]

 يف ًاكرتشم ةيموكحلا حلاصملا ىدحإ يفظوم دحأ ناك | هدم لس
 ءاهيفظوم حلاصل ماع نيثالث نم رثكأ ذنم ةحلصملا كلت هتأشنأ راخدا قودنص

 زاهج ءارش يف هفرصي لب رخدملا غلبملا سمي الأ ممصو ىون ًاتنب قزر املو

 ليحأ دقو .هبترم ريغ كلمي الو هاوس اهل لئاع ال هنإ ثيح جوزتت امدنع هتميرك
 هردقو رخدملا غلبملا ةحلصملا هل تفرصو شاعملا ىلع اريخأ فظوملا اذه

 .©"”هاع هيلع ىضم اذإ غلبملا اذه ىلع ةاكزلا بجت لهف «.ًابيرقت هينج )1٠(

 يتلا يه نيفظوملا نم ةفئاط نم ةصاخ ةحلصم تماد ام [ ةة* حل
 .هيف مثإ الو لواعتلا باب سم كلذف ءراخدالا تأشنأ

 [تاكرشلا ميمأت]

 ءاول» ةلجم ءارق دحأ ردب دومحم دمحم /ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 .""”«مالسإلا

 (١؟) رارق بسح - ًابيرقت ةيعانصلا تاكرشلا عيمج ميمأت مت [ هدك لس
 ةئملا يف (4) ةدئافب تادنس مهسألا ةلمحل فرصيسو ,م1957 ةنس سطسغأ

 ناك اذإو .؟ال مأ ابر ةتباثلا ةدئافلا هذه ربتعت لهف .ًاماع رشع ةسمخ ةدمل ًايونس
 ءاضرف ماظنلا اذه هيلع ضرف دقو .مهسألا بحاص بنذ امف باجيالاب باوجلا

 )١( ما ربوتكأ  ها787١” ةيناثلا ىدامج عا االسم ,كمالسإلا ءاول» صةاا 

 .اا/6

 قباسلا عجرملا (؟)

 هر



 ةتباث ريغ ًاحابرأ نيمأتلا لبق فرصت تناك تاكرشلا هذه نأ ملعلا ءاجر عم

 .ةروكذملا ةدئافلا فعض نم رثكأو (تافورصملا ةفاك دادس دعب)

 :ًالالح ًاحبر تاكرشلا هذه هحبرت امم ءزج ذخؤي يذلا اذه [ هل
 ءابرلا ةهبش ةمث نإف لاح يأ ىلعو «ًاريفو ًاًرد ردي ام تممأ ةموكحلاو

 اوعد» لاق نيو رمعو ''"كبيرُي ال ام ىلإ كبيري ام عد» لاق ةيك يبنلاو

 لكأي نأ رداقلا ريغلو .ةقدص اهلعجي نأ رداقلل نسحتسنو «''”(ةبيرلاو ابرلا

 .كلذ ذخأ ىلإ رطضم وهو ةقدص هسفن ىلع ريقفلا قافنإ لآل ءاهنم

 يف ميمأتلا لوح ةينويزفلت ةودن شماه ىلع ةلئسأ نع ةباجإلا]
 [,مالسإلا يف مانألا حلاصم» :ناونعب لاقم

 قفاوملا ء«ه١8١ ةنس مرحملا نم نيرشعلاو ةئلاثلا يف [ <: "لس
 ثيدح (نويزفيلتلا) روصملا عايذملاب يل لجّس ؛م١1915 ةنس ويلوي نم سداسلل

 رهش نم نيرشعلاو نماثلا يف ثيدحلا اذه عيذأ دقو «ميمأتلا نع ةودن يف

 ءاهنورخديو «تاودنلا نوعمجي «رون ىلع رون» جاهنم ىلع نيمئاقلا نآل ءويلوي
 ةيقبل اهورخدا دق نيفلتخم ءاملعل تاودن سمخ وحن نآلا مهيديأ نيبف
 (”فيبصلا

 نأو ررضلا مدعب ديقم مالسالا يف قح لك نأ ثيدحلا اذه يف ءاج دقو

 ,'**(قوزرم بلاجلاو مثآ ركتحملا» :لاق ِهلَك يبنلا نأل .مثإ هيف راكتحا لك

 يديأ يف يضارألا تناك ,م1907١ ةنس لبق رصم ىلع نيح ءاج هنأ هيف ناكو

 لك ىف ءارشلاب نولخدتيو .نايطألا فولأ نوكلمي نيذلا نييعاطقالا نم ةفئاط
 ال نامزلا كلذ يف ةروصلا هذه نأ انيأر اننأو .كاذ نابإ ضرعت تناك ضرأ

 .راكتحا نم ولخت

 .امهريغو يذمرتلاو دمحأ هاور :لاقو 0594 /؟ ريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» )01

 حيحص سح : مكاحلا لاقو

 هم 5/١" «لمحأ مامإلا دنسم ١

 .785-890ص .م١195 سطسغأ  ه١118 لوألا عيبر ءالع .50١س .«مالسإلا ءاول» (6)

 .فيعض ثيدح وهو )5١1057( مقر .«ةركحلا باب .تاراجتلا باتك ««هجام سا شضس» (:4)
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 ررضلا عفد ىدم نع :ينلأست ةريثك ةلئسأ ينتءاج .ةودنلا هذه ةعاذإ دعب

 تبث يذلاو .مالسإلا اهررق يتلا ةتباثلا قوقحلا يف لخدتلا غّوسي يذلا

 :لاق دق تب يبنلا نأ ًاضيأ تبث دق هنإف «“”"”(رارض الو ررض ال» : 222 هلوقب
 لاجم انل نيبت نأ نم دب الف .'""هسفن بيطب الإ ملسم ئرما لام لحي ال»
 الاجم امهنم دحاو لكل نأو ءناحيحص نيثيدحلا نأ كش الف ءامهنم لكل لمعلا

 طبنتسا امك مالسإلا نإ .ةلئسألا هذه نع ةباجإلا يف لوقنو [2::جل
 ثالث قئاقح ررقي ءاهقفلا

 ام هنأ تبث ءارقتسالاب هنإ لب ءاهرابتعا اهل ةحلصملا نأ ىلوألا ةقيقحلا

 عفد هيف لاك الإ يعرش يهن سم اامو .؛ةحلصم هيف تناك الإ يعرش مكح نم
 .اهيف ةحلصملا رادقم ىلع ىنبت مالسإلا اهعرش يتلا رومألا بتارمو .ةرضملا

 سم ىلوأو مزلأ تناك .ليجأتلل ةلباق ريغ يهو .بجوأ هتحلصم تناك امف

 «بير الب ةبجاو اهنإف «ةالصلاب ًالثم كلذل اوبرض دقو .لجاعلا ءادألاب اهريغ

 .هتالص عطقي نأ هيلع بجو قرغلا ىلع كشوي ًاصخش يلصملا ىأر اذإ نكلو

 بجو .قرغي سم دجوو ءامئاص صخش ناك اذإو قرغلا ىلع كشوملا ذقنيل
 اناك دإو «ةالصلاو موصلا نأل .ءرطفلا ىلإ كلذ ىدأ ولو .هذقني نأ هيلع

 . ليجأتلا لبقي ال هذاقنإف قرغلا ىلع كشوملا امأ «ليجأتلا نالبقي «ريبجاو

 ضعب هيف ناك الإ عفان رمأ نم امف «ةكباشتم راضملاو حلاصملا نإو

 امف ءامئاد رثكألاب ةربعلاو .عفنلا ضعب هيف ناك الإ راض رمأ نم امو ءررضلا

 لدعلاف .بلطلا رادقم نوكي عفانملا رادقمبو .ءبولطم وهف ءربكأ هيف عفنلا ناك

 لصوو .هنم صتقي نمب ررض هيلع بترت ولو .ًاموتحم ًامزال ًابلط بولطم

 اذإ لصاولاب ررضلا ضعب هيلع بترت ولو «ةرسألا ماوق هب نأل بولطم ماحرألا

 هاور :لاقو .١١:ىاصص ىناكوشلل «راطوألا لين»و .(77/5) ىمثيهلل «دئاوزلا عمجملا 6

 فتيسعض ة لجر هذدئس يفو 5 /؟ نطق ةرادلا .
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 امنإ «ئفاكملاب لصاولا سيل» :ةاث#ت ىبنلا لوقي اذلو .هاذآ دق رخآلا ناك

 هيلع بترت ولو ءبولطم قدصلاو .2'”«ةعيطقلا دنع همحر لصي سم لصاولا
 بترت ولو ءمكاحلا مامأو ناسنإ لك مامأ بولطم قحلا لوقو ءررضلا ضعب
 اذكهو «.لئاقلاب ررض هيلع

 اهيف توافتت كلذ عمو «عفانم ءايشألا رثكأ يه تابجاولا نأ اوررق دقو

 تايبودنملاو .ليجأتلا وأ ليجعتلل هلوبقو بوجولا رادقم دوكي اهتوافتبو «عفانملا

 هتلباقمو عفنلا رادقمب بلطلا لزني اذكهو .عفانملا رادقم يف تابجاولا لود

 «حابملا ناك ررضلاو عفنلا نيب يواستلا ىلإ رمألا ىهتنا اذإ ىتح ءررضلاب
 دجوي لأ ردنيو .رخآلا امهدحأ بلغي ملو ءررضلاو عفنلا هيف ىواست ام حابملاف,

 حابملا دوجو ءاملعلا ضعب ركني كلذلو «هررضو هعفن ىواستي ام ءايشآلا رم

 .هنع يهنم وهف .عفنلا لقو هيف ررضلا رثك امف راضملا نأش كلذكو - “

 ررق كلذ عمو ءامُهَمَّرح ىلاعت هللا نإف ءرسيملاو رمخلا كلذل لثم حضوأ دإو

 يع َكَنونَي# ىلاعت لاق دقف «عفنلا ضعب امهيف نأ ءيش لكب ميلعلا وهو

 *ًامهعنَت نم ٌدَيَكَآ آَمُهْنْنِإَو سيّد ٌعِتَمَو دك منا آمهِف ْلُ ٍرِيَِمْلَو ٍرْمَكْل
 نم اسجر اربتعا ىتح ءمثإلا بيلغت ناكو «ميرحتلا ناك كلذ عمو [؟19١ :ةرقبلا]

 .ناطيشلا لمع

 نوكي ديدشلا ررضلا ناك اذإف «يهنلا دوكي ررضلا رادقم بسح ىلعو

 نوكت عفنلاو ررضلا ىواست اذإو .ةهاركلا دوكت ررضلا لق اذإو «ميرحتلا

 .ةحابإلا ىلإ اهبرقأ ررضلا تاجرد ىندأف «ةحابإلا

 ررض عفدل ررضلا لمتحي دقو ءررضلا رادقمب بتارم كلذك تامرحملاو

 نم اهيف امل تامرحم ريزنخلا محل لكأو رمخلا برشو ةتيملا لكأف .ربكأ
 حابي كلذلو ءربكأ ررض عفدل تناك اذإ ةبولطم نوكت دق ىنكلو «ةديدش رارضأ
 ءربكأ ررض عفد كلذ يف نأل ءاهلكأ ىلإ رطضا اذإ ريزنخلا محلو ةتيملا لكأ

 عقني رمخ الإ هيدي نيب سيلو شطعلا نم توملا فاخ اذإ كلذكو !كالهلا وهو

 هنأ ءاملعلا ررق لب ءبرشي نأ هل حابي لاحلا هذه يف هنإف .شطعلا ةلغ اهب

 .(234191) مقر «ىفاكملاب لصاولا سيل باب .«بدألا باتك ؛«يراخبلا حيحص» ()
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 داشطع تامو لكأي مل ولو ءريزنخلا محلو ةتيملا لكأي نأو ءبرشي لأ بجي

 .اهنود امب راضملا ربكأ عفدت ةعيرشلا دجن اذكهو امثآ تومي هنإف .لاعوج وأ

 لج رلاف ءهلك مسجلا لاني ربكأ ررض عفدل ررض نم عطقلا يف ام عم مسجلا

 .هلك مسجلا ةمالسل عطقت ةفوئملا

 ىواستي هدوجوب لوفرتعي نيدلا دنع حابملا نأ قايسلا اذه نم ىرتنو - 5

 طقن ىلعأو .عفانملا طخ وه نيطخلا دحأف .ةدحاو ةيواز نم ناجرخي .نيطخ

 حابملا ةيوازلا سأرو .بودنملا اهاندأو .هبتارمب بجاولا وه طخلا اذه

 ىف ةتوافتم ىهو .«تامرحملا وه اهالعأو ءراضملا طخ وه ىناثلا طخلاو

 اهبرقأف .ةتوافتم ىهو «تاهوركملا اهاندأو ءاهيلع لمتشت ىتلا راضملا رادقم

 ىلدت اذإ مث «هيزنت ةهارك هيف ةهاركلا تناكو .هنم ابيرق ناك حابملا بم برق

 . ًاحابم ناك ةيوازلا سأر ىلإ لصو ىتح ررضلا

 :دالاؤس دري انهو 65

 .ةحابإلا ىلع رمتسيأ ءرخآل ًاعفان صخشل ًاراض لعف ناك اذإ : ىناثلاو

 ؟ررضلا بناج مأ عفنلا بناج حجري لهو

 رمتسي ال ررضلاو عفنلا يواستملا لعفلا دأ :لوألا لاؤسلا نع تاوجلاو

 هعفن رثكي دقو حابم ريغ لوكيف «هررض رثكي دق لب «ريغتي ال ةدحاو لاح ىلع

 يأ بلطي نأ ناسنإلل حابم هنإف ؛ماعطلاب ًالثم كلذل برضنلو «ًابولطم نوكيف

 كرد ىلإ حابملا ةبترم نم لقنت اهنإف هب اراض عاونألا هذه ضعب لعجي ضرمب
 داسنإلل حابي هنإو .روظحملا ةرئاد يف ةلخاد نوكتو .ةعونمم لوكتف ءررضلا

 لقو .نطقلا وأ داتكلا وأ ريعشلا وأ ربلا عرزيف .هضرأ يف ءىش يأ عرري نأ

 ربلا ةعارز رثكت مل اذإ ةحئاج ةمزأ نوكتو .ماعطلا ىلإ ةجاح ىف سانلا دوكي

 حابم نم فانصألا هذه ةعارز لقتنت لاحلا هذه يف هنإف ءامهوحن وأ ةرذلا وأ
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 ضعب لعجيف لخدتي نأ رمألا يلول لاحلا هذه يف نوكيو .ءبولطم ىلإ
 ةحلصملا بلج نوناق هبجوي ام بسح ىلع .ًاعونمم وأ «ًابولطم تاحابملا
 ةحلصم ةمث تناك اذإ الإ غوسي ال رمألا يلو لخدت سكلو .ةرضملا عفدو

 ال ةدكؤم ةرضم ةمث تناك وأ .«ةحابإلا هلصأ ناك امب مازلإلا يف ةبولجم ةدكؤم

 ظحالي نأ بجيو .ًالوبقم ًاغئاس عنملا نوكي لاحلا هذه يف هنإف ءاهنم صانم

 ررض وهو .لمعلا ةيرح يف لخدتلا نم وه هعنم وأ حابملاب مازلإلل لخدتلا نأ
 .دشأ ررض عفدل الإ كلذ وكي نأ حصي الف «هتاذ يف

 ررضلا رابتعا نم دب ال هنأ حابملا دييقت يف رظنلا دنع ملعي نأ بجي هنإو
 نإف ءرخآ ررضل ئشنم ريغ نوكي نأ ظحاليو ءهعفد رادقمو عقوتملا وأ عقاولا .

 ظحالي دقف ءضعب يف اهضعب لخادتي «ةكباشتم ةعامجلاب قلعتت يتلا حلاصملا

 نم راضم بترتت دق نكلو .عفدي دق ماظنب بروح اذإو .عقاو ديدش ررض

 اليئض عفنلا نوكيف ءىوقلا فعض رمأ يف دييقتلا ىلع بترتي دقف ءرخآ بناج
 قيسنتلا درجم ىلإ هيف رظني ال يعامتجالا ءانبلا لإو !عقو يذلا ررضلا راوجب
 دقف «بسانتم يسدنه عضو ىلع مسجلا لعج وأ .«ةمظنملا ةيسدنهلا طوطخلاو

 عمتجملا بصي هنأل «ةريثك حاون يف فعضلا ىلإ ًايدؤم يسدنهلا قيسنتلا نوكي
 يحاون نم ةيحان يف جاعبنإلا نوكي دقو «ةفلتخم ىوقلاو ءدحاو بلاق يف هلك

 «ةرسألا يف ًالثم كلذل برضنلو .ىوقأو مظعأ عفن ىلإ ًايدؤم يناسنإلا مسجلا

 ةجوز الإ لجرلل نوكي الأ بجوي قيسنتلا نإف .ءتاجوزلا ددعت يف كلذو
 ىف ءاسنلاب لزني اهمظعأ «ةريثك راضم ىلإ يدؤي دق قيسنتلا كلذ نكلو .ةدحاو

 ْ .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا نوؤشلا لك يف لاحلا اذكهو نهعومجم
 ةبسنلاب راضملاو عفانملا ضراعت وهو «يناثلا لاؤّسلا نع باوجلاو - 5

 :رومأ ةثالث ىلإ كلذ يف رظني هنإف .تاعامجلا: وأ صاخشألا ىلإ

 ليلق ددع ةعفنم تضراعت اذإف ,نكمم ددع ربكأل عفنلا مدقي نأ :اهلوأ

 اعونو امك ةرثكلاب اذه يف ةربعلاو «شيرثكألا ةعفنم تمدق ءريثكلا ددعلا عم

 .اددعو

 بترت اذإف .داحآلا ةحلصم ىلع ةعامجلا ةحلصم مدقت نأ :يناثلا رمألاو

 داهجلاف «ةعامجلا عفن مدق .دارفألا ضعبل ررضو ةعامجلا عفن لمعلا ىلع
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 ةحلصم ىلع ةمدقم ةماعلا ةحلصملاو .ريبراحملاب ررضو .ةعامجلل ةيامح

 عفن نأل .ةعامجلا عفن ليبس يف داحآلاب لزانلا ررضلا لمتحيو .داحآلا

 .غلبأو دشأ ررض لزن تاف اذإ ةعامجلا

 عقاولا عفنلا عم ضعبلاب عقاولا ررضلا ىواست اذإ هنأ :تلاثلا رمألاو

 مدقم دسافملا ءرد نأ ةيعرشلا ةدعاقلا نأل ءمدقم ررضلا عفد نإف «نيرخآلاب

 سيل ررضلاو .ءيعرش قح بحاصل عفنلا دوكي نأ الإ .حلاصملا بلج ىلع
 الف .ىلاعت هللا ءاطع قحلا نأل .ءىلوأ قتحلا بحاص نإف ءىعرش قح بحاصل

 ررضو «هتاذ يف ديدش ررض هنم هعنم نأ ذإ ءرثكأ ررض ةمث ناك اذإ الإ عنمي

 . عفدلاب ىلوأ يلصألا قحلا بحاص

 اهيلع ماق يتلا قئاقحلا نم ةيناثلا ةقيقحلا امأ «ىلوألا ةقيقحلا هذه

 ةفلاخم نوكت نأ نكمي ال ةحلصملا لأ يهف «مالسإلا يف ةحلصملا نوناق

 .يمالسإلا عراشلا دصاقم عم ةقفتم ءاهل ةمئالم نوكت نأ دب ال لب ءصوصنلل

 يتلا عفانملا رابتعا حصي الف ءاهربتعا يتلا حلاصملا سنج سم نوكت ثيحب

 نأ دحأل حصي الف ءرمخلا مرح نآرقلاف ءاهب ذخؤي عفانم مالسإلا اهمرح

 ثدح دقو !درابلا وجلا يف ءفدلا بلجت ذإ .ةحلصم اهيف نأب ًاللعتم اهبرشي
 يف مهو ءاهب اوئفدتسيل رمخلا برش مهل حيبي نأ يبنلا اولأس سانلا ضعب نأ

 ال ضرألا هذه يف سانلا نإ .هل ليقف ءاهتحابإ عنمف .ءدربلا ديدش وج

 . '""(مهولتاق» .لاقف «نوعنتمي

 ىوهلاو ءدكؤم عفن ةحلصملا نإف .ىوهلاو ةحلصملا نيب قرفي نأ بجيو

 حلصي الو .كلهيو يدري هنإ لب .اعفن ةوهشلا مكحت دعي الو .ةوهشلل مكحت
 تناك نإف «عراشلا وه ىوهلاو ةحلصملا مكح نيب ةقرفتلا لصيفو !عفني وأ

 تناك نإو «ةيقيقحلا ةحلصملا يهف ءاهربتعا يتلا حلاصملا سنج نم ةحلصملا

 . ىوهلا يهف هل ةيفاجم

 كهتنت الف ءًاقوقح حنمو ؛ًادودح دح ىلاعت هللا نأ :ةثلاثلا ةقيقحلاو 8

 ءدكؤم ررض اهيلع بترت اذإ الإ ءاهاطعأ يتلا قوقحلا عنمت الو .هللا دودح

 )١( هدجأ ملف ثيدحلا بتك يف ثيدحلا اذه نع تثحب .
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 ناك دإف ءريغلاب ررضلا مدعب ديقم مالسإلا يف قح لك نإف ًايلامتحا سيلو
 نوكي الو ىلاعت هللا مكحب بلسي قحلا نإف «هيدافت نكمي يذلا دكؤملا ررضلا

 .!ًاقح

 .كيدهب اندهاو ءانرئاصب َرْنَأَو ءانترخآ ىفو انايند ىف انرومأ حلصأ مهللا

 . ؟ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ

 [بيصنايلا مكح]
 «قاوسألا يف عابت يتلا ةيموكحلا ركاذتلا يف عرشلا مكح ام [ 7:1 'لس

 .؟'""«بيصنايلا» قيرطب اهنم سانلا ضعب اهبسكي يتلا دوقنلا يفو

 [فحصلا تانويوك]

 يتلا تانوبوكلا يف مكيأر ام :لاق فسوي يلع ديسلا لأس [ 3: 'لس

 كلت يف اهيلع لوصحملا زئاوجلا له ؛تالجملاو دئارجلا ضعب اهلمعت

 ؟«”لالح مأ مارح تالاحلا

 ال رامق وهف ؛بيصنايلا ليبق نم اذه نإ .كلذ نع باوجلا [2:خل
 .'"”لحي ال ثيبخ بسك هنم بسكلاف .هيف كش

 [فحصلا تانوبوك ىلع بيقعت

 :لاق موحرم ةلحمب يربوشلا دمحم يكز ديسلا لأسو [ 7:7 'لس
 ءاول"» ةلجم يف ةرهز وبأ دمحم خيشلا ذاتسألا ةليضفل ىوتف ىلع تعلطا

 ديفت اهزئاوجو تالجملاو دئارجلا ضعب اهردصت يتلا تانوبوكلا نع «مالسإلا

 )١( رياربف  ه1865١ ةدعقلا وذ .”ع .١5س .«مالسإلا ءاول» ١9571مء« ص١97.

 09١. ص :م1955 ريبمسيد -ه715١ ىلوألا ىدامج .9ع .«4س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 .55 3ص الع .١٠س ةلجملا يف ىوتفلا هذه ترركتو

 اعرش ةزئاج يهو «ءرامق اهيف سيل ةيفاقث تاقباسم سضتت يتلا فحصلا تانوبوك (*)
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 رهش نم رثكأ ذنم تعلطا دقو .لحي ال ثيبخ بسك هنم بسكلاف ءرامق اهنأ

 ةياعدلا لبق نم زئاوجلا كلت نأ اهتصالخ نأشلا كلذ يف ىرخأ ىوتف ىلع

 .؟'''ةلأسملا هذه ىف قح نييأرلا يأن ؛اهيف ةمرح الف «نالعإلاو

 ةعيرشلا يف حلا يرحتو هللا هجو الإ هب يغتبن ال انلق ام انلق [2:ل
 أواكحأت ال ْاوُنَماَح تبلأ اَهيَأَي 8# ىلاعت هللا لوقب ذخأب اننأل ؛ةيمالسإلا
 [؟9 ءاسنلا] 4 دكني ٍضاَر نع هر تركت نأ لِ لطلاب مكن ممَلوَمَأ

 ِنَطِمَّشلا ِلَمَع نم سنجر ملال ُباَصَناْلاَو ٌميِثَمْلاَو ردخلا اََنِإ  'ىلاعت هلوقب ذخأنو

 لصت ام لوقن اننإو .رامقلا نم عون كش الب اذه نإو 4٠[ :ةدئاملا] © هوْبَتِجَأَف

 امب لوقن اننكلو .ءانريغ لوقل ضرعتن الو .نيدلا هنأب سؤن امو انكرادم هيلإ
 باوصلا ىلإ يداهلا نيو هللاو .انملع

 يتلا ممألا ضعب نأ لامعألا هذه لثم دوعجشي يذلا ملعي نأ بجيو

 نيب رامقلا | حور رشنت ال ىتح بيصنايلا عنمت ارتلجناك اهيداون يف رامقلا حيبت

 .ةمآلا

 [شاعملا لادبتسا]

 دهاجحم رصن ةسردم رظان هللا دبع سورحم دمحم ديسلا [7:؛ لس

 نم غلبم لادبتسا ديري .«تاشاعملا بابرأ نم فظوم' : لأسي « ةريحب ةيقيفوتلا

 ايدقن ًالادبتسا هبترم نم دحاو هينج ريظن هينج ٠( ) ًالثم هبترم نم ءزجب هشاعم

 اذه لهف .هل هتعفد امم لقأ ةموكحلا ذخأتف هتايح لوطت دقو ةايحلا ىدم

 .؟'" مارح وأ لالح لادبتسالا

 قحلا اذه كرتف هتمدخ ءانثأ يف هنم مصخ يلام ردق شاعملا دياتك

 .هعنمي ام عرشلا نم دجن ال رخا قح ريظن يف

 )١( .م1935 رياربف  ه80١1 بجر .١1ع .4س .«مالسإلا ءاول» ص7١07.

 س .؟ءمالسإلا ءاول» جهز ١١ .٠ دالد_ص .مما4 ربمفون ل ه7 ىلوألا ىدامحج 4ع -
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 سماخلا لصفلا

 ةيصخشلا لاوحألا ىواتف

 (ةرسألا)



 جاوزلا ىواتف :الوأ

 [نسلا يف توافتلا ببسب رايتخالا ديقي نوناق ْنَس]
 : ىلع دمحم ديسلا نم +9 نس

 جوزلا نس نيب ريبكلا توافتلا نم ىوكشلا طاسوألا ضعب يف ددرتي

 ءاول» ةلجم يأر امف .جوزلاو ةجوزلا نس نيب بسانت نكي مل اذإ جاوزلا

 (""؟يأرلا اذه يف «مالسالا

 «جاوزلا يف رايتخالا ةيرح ديقي عيرشت نس ىلع قفاون ال اننإ [2:2 خل

 نوناق لك نإو «دييقتلا اذهب الإ اهيدافت نكمي ال «ةميسج ًارارضأ هببس نوكي نأ

 الو ةدكؤم عفانملا تناك اذإ الإ نسي الو «هعفانمو هراضم نيب نزاوي نأ بجي

 عنملا ىلع بترتي ررض

 «يعامتجا ررض اهيف نوكي ةجرد ىلإ رثكي مل توافتلا اذه نأ ىرن .صحنو
 لك نع ناينغي امهو ءرطخلا كلذ اعفد دق اهتحلصمل اهكاردإو ةأرملا ملعت نإف

 ناك امدنع ةأرملل ًاملظ هيف نأ يضاملا يف هيلإ رظني ناك كلذ دإو .عيرشت
 نمف جاوزلا كلذ يف يأر يأ نهل نوكي نأ ريغ نم .؛مهتانب نوجوزي ءايلوألا

 .لاملا اذه يف ةبغر ةيأ وأ «جاوزلا اذه يف ةدارإ ةيأ اهل نوكي

 نأو ءجوزلا رايتخا يف ةيقيقحلا ةدارإلا ةأرملل تراص دقو نآلا امأ

 جوزلا تراتخا دق تماد ام ىرن اننإف «هيبنتلاو داشرإلل وه امنإ اهئايلوأ لخدت

 )١( ص «م19604 ربوتكأ  ه١ا/8 لوألا عيبر 2ع ء١؟س ء«مالسإلا ءاول» 144 -445.
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 ًامطحم ًاخيش اهسفنب هتراتخا ولو .اهدنع دحأل ةدارإ الف ءًارح ًارايتخا

 سرس نأل .هعفن نم ربكأ هررض نوكي دق نوناقلا نس نأ ىرن اننأ ىلع

 نذإ عنمي ال وهف جاوزلا ةحص عنمي ال ناك اذإو «جاوزلا ةحص عنمي ال نوناقلا
 ةيجوز ةقالع ائشني نأ اعاطتسا «قيثوتلا نع قثوملا عنتما اذإف .يفرعلا جاوزلا

 وه ام اهيلع ررضلا نم كلذ يفو .ءاهتحصب فرتعي عراشلاو «قيثوت ريغ نم
 ''جاوزلا قثو اذإ اميف ررضلا نم دشأ

 جاتحي نم سانلا سم نأ ررقن نأ بجي ةينيدلا ةيسفنلا ةيحانلا نم هنأ ىلع

 نأ عيطتسي الو «هنوؤش ىلع موقتل «هتايح رخآ يف ًاديدش ًاجايتحا ةأرملا ىلإ
 لدوكي دق توافت عم هنود نم ىلإ جاتحيف ؛هنس لثم يف يه نم هتملخب موقت

 هيلإ عفادلاو جاوزلا اذه هنع عنمن نأ غوسيفأ ءاذهب ىضرت يهو ؛نسلا يف ًاريبك

 نيذلا ءالؤه نإ ؟ةجوزب هل تسيل نم هتروع ىلع علطي لأ س ينيدلا عروتلا وه

 .«ةجنرفلا بم فئاصول سئارف نوعقي جاوزلا نع مهتخوخيش يف نوعنتمي
 عيرشتلا اذه لثم نأ ىلإ هبنن نأ بحنو .ناهذألا يف ةمئاق كلذ يف ثداوحلاو

 نإ ةيصخشلا لاوحألا نوناق يف ليقف (يلامشلا ميلقإلا) ايروس يف دجو

 نكلو «نيجوزلا نس نيب توافت كانه ناك اذإ دقعلا قيثوتب نذأي الأ ىضاقلل

 ؛لاوحألا رثكأ يف قحلا اذه لمعتسي مل نيدتملا يروسلا يعرشلا يضاقلا

 كلت تلعج قشمد يف ةيركف ةجض تماق ة ةاضقلا ضعب هلمعتسي نأ دارأ املو

 ًاقلطم هل رربم ال رايتخالا ةيرح يف لخدت هنأل كلذو .ءاغلإلل ةضرعم ةداملا

 ريبكلا ينغلاو ءريبك ينغ نم جوزتت نأ ةجاحلا اهترطضا ةأرما به

 ؟اذه يف ررض يأف «ةريغصلا هذه جوزتي نأ ىلإ ةمدخلا ىلإ ةجاحلا هترطضا

 باكترا ىلإ رطضت دق اهنإ :لئاق لوقي دق ...؟عنملا يف ةحلصم يأو

 بجر ١١ع .١س ء«مالسإلا ءاولا هدييقتو ةرسألا نوناق ةودن يف خيشلا كراش )١(

 ةرسألا ميظنت ىلإ ةوعدلا نإ" ةودنلا هذه ةصالخو .145ص م1970 رياني ه0
 .(«ةيمالسإلا ةرسألا لَ اهب دصقي ةثيبخ ةياعد ةينيد ماكحأب ديق يأب ديقم ريغ نوناقب

 لوناقلا ةلجم يف هرشن «ةرسألا دوناق يف تارظن» لوح تاالاقم ةدع خيشلا بتك امك

 «ةرسألا حا حالصإ» :ناولئعب ًاثتحبو 2.” ('” 2١ دادعألا يف (م193037/) ةنس داصتقالاو

 .(؟ )١. ناددعلا ,م19854١ .(؟5) ةنسلا ءداصتقالاو نوناقلا ةلجم
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 .اهجوز لظ يف اهنم مارحلل ةضرع رثكأ اهرقف يف اهنإ :لوقنف ءروظحملا
 ىلع ًاقلطم قفاون الو .هروهظ نابإ يف ايروس نوناق اندقتنا دق كلذلو

 . يرصملا ميلقإلا يف هلثم حارتقا

 ؛ةريغص جوزت هل 2 «تاباش نم 50 مسد 027 لاحصلا

 دة ور ات ا و

 يه هتلجاعف ل ا ءمره خيش

 نم غلب دقلو .هللا ءاش نإ كرسي ام ىنم يدجت نأ سعر ؛لهكب تسلو خيش

 ىتح «هولتقيل سريغملا نيبو هنيب زجاحت تناك اهنأ اهجوزل اهصالخاو اهميركت

 هنع دوذت ىهو اهعباصأ تعطق دقل

 [نسلا ةريغصب ريبكلا جاوز]

 : ةيلهقد شامقلا نومالس نم .كمس دمحأ دمحم ديسلا لأسيو

 ديزي «ةيرقلا نايعأ نم زوجع خيش ديري ءروهزلا رمع يف ةسنآ [ 2:7 نس
 فيرلا لهأ تاداع نمو ؛هتورثل ءاهلهأ بحرو ءاهجوزتي نأ «نيعبسلا ىلع هرمع
 :لوقتو ءاهفافز ةليل يكبت تلظ دقو .اهتايح كيرش رايتخا اهل سيل تنبلا نأ
 حبحص اهجاوز لهف ..! يدج رمع يف ًازوجع جوزتأ الو توملا ىنمتأ

 . "7؟ًاعرش

 جاوزلا ىلع اهربجي نأ دحأل سيلف «ةلقاع ةغلاب تناك اذإ [2:2:جل

 ىلع اههاركإ زوجي الف .2"”'اهّيلو نم اهسفنب قحأ ُمّيَألا» :لوقي كك يبنلا نأل
 ءركبلا هاركإ يلولل نإ :لاق هنأ يعفاشلا نع يور نكلو ءديرت ال نمم جاوزلا

 5١. 6ص (.م1957١ ليربإ -ه١48١ ةدعقلا وذ 2”ع .5١س ««مالسإلا ءاولا )0010

 وهو كج )١4 مقر «بيثلاو ركبلا رامئتسا باب .حاكنلا باتك ««يذمرتلا ننس )١ (؟)

 حيحص ثيدح

 ع



 مهتانب هاركإ يف يبدألا مهذوفن وأ مهتاطلس اولمعتسي الأ ءابآلا وجرن نحنو
 ام قوف .ةيجوزلا ةايحلا داسفإ ىلإ يدؤي كلذ نإف .ددري ال رسم جاوزلا ىلع
 . عرشلا رماوأل ةفلاخم نم هيف

 ال هاركإلا نأل ,حيحص جاوزلا كلذ نإ :ديدشلا فسألا عم لوقن اننإو

 .هب لومعملا ةفينح يبأ بهذم يف جاوزلا لطبي

 .رصن ةنيدم  ةيطع قداصلا دمحم ديسلا لأسي

 .'"”؟هيلع ناسنالا بساحيس مارح جاوزلا ريخأت له [ 70“ لس
 "ل ناك اذإو مارح ريخأتلاف ءىنزلا هسفن ىلع *ةخي ناك اذإ اتت"

 ""(حاكنلا انتنس نإ» .َِي يبنلا لوقل ءةنسلل فلاخم وهف ىنزلا ىشخي

 [ريغلا ةبطخ ىلع ةبطخلا مكح]

 امف ءرخآ لجر ةبطخ ىلع لجر ةبطخ زوجي ال هنأ مولعم < لس

 اهل هتبيطخ نم ابيطخ عزتنت نأ اهتنبا يجيوزت لجأ نم ةديس ةلواحم مكح

 ."7؟ةدحاو ةرسأ قاطن ىف كلذ ناك اذإ ةصاخ

 رصم - اوبشب ئراق هك

 عيب ىلع مكدحأ عبي ال 'ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لاق [تخ: ل

 ريغ لوألا بطاخلا ناك اذإف '*”رذي ىتح هيخأ ةبطخ ىلع بطخي الو .هيخأ
 . مدقتي نأ يناثلا بطاخلل زوجي هنإف ءَّدُرو «لوبقم

 [ريغلا ةبطخ ىلع ةبطخلا]
 دعب راغصلا اهتوخإ ىعريو اهاعريل هلاخ تنب باش بطخ ١ 05 لس

 )١( «(دمحأ مامإلا دنسم» (6) .قباسلا ددعلا ««مالسإلا ءاول» 157/6.

 .585ص :م939١ سرام  ه784١ مرحم .0ع .77س «ء«مالسإلا ءاولا (5)
 (59١؟) مقر .هيخأ عيب ىلع عيبلا نع يهنلا باب «حاكنلا باتك .««يذمرتلا ىنس» (:8)

 حيحص سسح لاقو
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 كرتيو اهتنبا بطخي نأ هتبطخ مامت دعب ةيناثلا هتلاخ لواحتو .هلاخ توم

 ةياعرب ةلومشملا اهتنبا لجأ نم فرصتلا اذه ةلاخلل لحي لهف .هتبيطخ

 . '"”؟اهيدلاو

 سيل لالح هلمعو «ىون ام ئرما لكلو «تاينلاب لامعألا امنإ [ت:-جل

 ءريخ عنم لواحت اهنأل هيلع ىلاعت هللا اهذخاؤي ءهتلاخ لمعو ءسأب نم هب

 [يهالملا ىلإ اهتبحصو هتبوطخمب بطاخلا ولخ]

 امنيسلا ىلإ اهبحصي نأو هتبيطخب ولخي نأ بطاخلل له [ ٠ "لس

 ميقف ناك نإو ؟فراعتلا نم ًائيش نيبطاخلل ةعيرشلا حيبت لهو ؟ اثم حراسملاو

 . "7؟ لثمتي

 ةزغب ةيوناثلا افاي ةسردمب بلاط جرف ةمالس بلط رم

 يهالملا ىلإ اهبحصي دأو هتبيطخب ولخي نأ بطاخلل سيل [20:ج
 لجر نولخي الر :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لوقل .ةللحملاو ةمرحملا

 . "”«امهثلاث ناطيشلا نإف ةأرماب

 [اهعم جورخلاو هتبوطخمب بطاخلا ولخ]
 وجرأ .اهعم جرخي نأو .هتبيطخب لجرلا يلتخي نأ حصي له [ 200 7لس

 .“*”رجألا هللا نمو ركشلا ينم مكلو ةدافالا
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00 
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 افدصب سردم  ىسوم دمحأ لالج دمأ #5

 .598ص :م19479 ويام  ه1789 لوألا عيبر ءا/ع .77س «ء«مالسإلا ءاولا

 .١١17؟ص ماكتال_ ه4 لاوش ءكعا «١25س .كمالسإلا ءاول»

 )١١9/1(, مقر .تاينغملا ىلع لوخدلا ةيهارك باب «عاضرلا باتك ««يذمرتلا شس»

 حيحص وهو
 ء5١5ص .م1979١ ربوتكأ -ه89١ نابعش -١5. ١١ع 7س ««مالسإلا ءاول»

 (م1961 ليربإ .«٠ع ء١١س) «مالسإلا ءاول» ةلجم ةودن يف خيشلل ةكراشم دجوت

 7/7 60/8 ص «عرشلا مكح يف هتبيطخ سم هاري نأ بطاخلل روجي امو ةبطخلا» :ناونعب
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 امهعم دوكي نأ دب ال لب :هتبيطخب لجرلا ولخي نأ حصي ال [200خل
 هاور اميف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبينلا لاق دقلو ءاهل مرحم

 .''"«امهثلاث ناطيشلا لإف «ةأرماب لجر نولخي ال» : نو باطخلا نب رمع

 [اهعم جورخلاو ةبوطخملا عم ثيدحلا]

 يشملاو اهتبطخ داري يتلا ةاتفلا عم ثدحتلا حابملا نم له [ 72١ "لس

 .'"'”؟اهيلع فرعتلل اهعم
 طويسأ - ىكز دمخ 5

 نإف ءاهب ولخي الأ ىلع اهبطخي يتلا ةاتفلا عم تدحتلا زوجي [2خل

 اللد . هنو باطخلا رب رمع هاور اميف لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 ." «امهثلاث ناطيشلا نإف ةأرماب لجر نولخي

 [اهتسارد لامكإ نم هتبوطخم بطاخلا عنم]

 يلاخ نبال ةبوطخمو فيرشلا رهزألاب يوناثلا مسقلاب ةبلاط انأ [ 207 "لس
 نأ ةجحب يتسارد مامتإ نم ينعنمي نأ ديري وهو .ةحلسملا تاوقلاب بيقنلا

 َةَياهنَجْل م 03-5 لو كيوم ىف َنرَقو# : ىلاعت هلوقب الثمتم .ءدساف

 نيدلا يف هقفتلاو يميلعت مامتإ يف ةبغرلا ةديدش انأو [## بازحألا] 0

 .'*”ءازجلا نسح هللا نم مكلو «مكتليضف ىلع ريشت اذامبف .فينحلا يمالسالا

 يوناثلا مسقلاب رهزألاب ةبلاط - نيدلا رون .م هك

 نأ هب ريشأ يذلاو :ًادقع دقعي مل ماد ام تح نم كيلع هل سيل [22-جل

 نأ ةحلصملا نم سيلو «هيعيطتو ءهعم دقعلا يدقعت مث «ةيوناثلا كتسارد يمتت

 .متي ال امبرو .«جاوزلا متي د لقو «ةبطخلا لجأل .دهعملا يكرتت

 هجيرخت قبس )1١(
 .م19717 سطسغأ اه  ها410 ىلوألا ىدامج .9ع ,١5س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 .5875 ص

 .2,/ه ص .ما16 ربمتبس - ه١ ةيناثلا ىدامج 3ع 2515 س ,«مالسإلا ءاول» (:5)

 2 كلا



 [ةبطخلا خسف دعب ايادهلا نم دري ام]

 : يتآلا لاؤسلا سيوسلاب ميهاربإ دمحم ديسلا نم ءاجو

 نم ةريثك اياده اهيلإ ىدهأ نأ دعبو ةأرما لجر بطخ [ 714 "لس

 تخسفف ةبطخلا نع تلدع ؛اهتناز يلح عطقو ءاهتطاخ تاسوبلمو تالوكأم

 .''”؟ةيقاب تناك نإ اهنيع وأ .هاياده درتسي نأ هل لهف ءاهلودعب ةبطخلا

 هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلا [204 جل
 . هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 يدهملل ةبطخلا خسف دنع هنأ هب لومعملا يفنحلا بهذملا نإف ءدعب امأ

 درتسي نأ هل سيلف هيف فرصت وأ كلهتسا ام امأ ءاهنيعب ةمئاقلا هاياده درتسي نأ

 نأ هل نإف ةبطخلا نع تلدع ىتلا ىه تناك اذإ اهنأ كلام بهذم ىفو .هتميق

 وأ كلهتسملا وأ كلاهلاو هتيعب هدرتسي .هنيعب مئاقلا ؛هادهأ ام لك درتسي

 لدعت ملو ةبطخلا نع لدع يذلا وه ناك اذإ امأ .هتميقب هدرتسي هيف فرصتملا

 بهذمو .كلاهلا ةميق الو مئاقلا ال ءائيش درتسي ال هنأ كلام بهذم يفف يه

 نآلا ىلإ نكلو )١916( ةنس هب لمعلا حرّتقا كلذلو «قئال لدع اذه يف كلام

 رهم هنأ ىلع ىطعأ ام امأ ءايادهلا يف هلك اذه .ةفينح يبأ بهذم ىلع لمعلا

 هلك هدرتسي هنإف رهملا نم ءزجك نوكي هنأب فرعلا ىرج وأ .ءرهملا نم ءزج وأ

 .ةمئألا قافتاب

 [؟بطاخلا ةهج نم لوكنلا ناك اذإ ةكبشلا درت له]

 .يريخ ةيشنم اريش نم .دمحم مالسلا دبع ميهاربإ ديسلا لأسيو

 . روهنمدب

 ناك اذإ ةكبشلا ةميقب كسمتلا سورعلا قح نم له» [ 220 لس
 اذإو ؟ةئنس ١,5 اهنسو رصاق ةاتفلا نأب ًاملع . ””بطاخلا ةهج نم لوكنلا

 .١1١ص م1906 ويام _ ه075١ لاوش .ء”5ع .ءةرس ."«مالسإلا ءاول» )١(

 7٠١ ١. ص م١6 ربمسيد ه١ بجر ء١١1ع .6١س .امالسإلا ءاولاا 2
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 بشي مل ام هتبهب قحأ بهاولا» :ِهِكَي هلوق يف مكيأر امف باجيالاب درلا ناك
 مكح ةاتفلا لهأ لبق دقو .دقن ةكبشلاو نلعت مل ةبطخلا نأب ًاملع ''"اهنم
 لوخد دح ىلإ روطتي دق يذلا لاكشإلا اذه ءاهنإل ًايصخش مكتدايس
 . "مكاحملا

 بطاخلا نيب نوكت يتلا ةيدهلا نأ هب لومعملا يفنحلا بهذملا [2 خل

 يف اهنيعب ةمئاق تناك اذإ اهيف عجري نأ يدهملل  اهنم ةكبشلاو  هتبوطخمو
 وأ ءاهيف فرصت وأ .تكلهتسا اذإ امأ .اهيف فرصتت ملو ءاهيلإ ىدهملا كلم

 نم ةيدهلا تناكأ ءاوس كلذو .عوجرلا هل زوجي ال هنإف ءاهتفص تريغت

 يِدْهَملا ةبوطخلا نع لدع يذلا ناكأ ءاوسو «ةبوطخملا سم بتناك مأ بطاخلا

 .هيلإ ىدهملا وأ

 هل سيلف يِدْهَملا بناج نم لودعلا ناك اذإ هنأ كلام بهذم نم حجارلاو

 يذلا ناك اذإو .دادرتسالا ملأو لودعلا ملأ نيب عمجلا حصي ال هنآل .عجري نأ

 .اهنيعب ةمئاق تناك نإ ةيدهلا دري نأ هيلعف ء.هيلإ ىدهملا وه ةبطخلا نع لدع

 تناك ةيدهلا نأل .اهتميق دري نأ هيلعف اهكلهتسا وأ اهيف فرصت دق تناك نإو

 نم نوكيف «هبناج نم ساسألا كلذ هيلإ ىدهملا مده دقو «جاوزلا ساسأ ىلع

 . ءيش يأ ذخأي نأ ملظلا

 ةنس ىلإ ١9١5 ةنس نم تمدق ىتلا نيناوقلا تاعورشم ىف دجو دقو

 . اذهب نوناق نآلا ىلإ ردصي مل نكلو .كلام بهذمب ذخألا ىلع صنلا

 قيبطتلا نع ةدرجملا ةلادعلا تديرأ نإ .ةيضقلا هذه ىف يدنع يأرلاو

 لومعملاب ديقتلا ديرأ نإو .كلام يأرب ذخؤي نأ  ديقتي ال مكحلاو  ينوناقلا

 ةمئاق تناك دإو «درت الف ةيدهلا ىف تفرصت دق ةبوطخملا تناك اذإ هنإف هب

 .درت اهنإف يه امك اهنيعب

 نكل .فيعض : يطويسلا لاقو مارك يوانملل (ريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» ١١(

 يطويسلا نوكي اذهبو . حيحص دانسإب ينطقرادلاو هجام سا هاور :لاقو هبقعت يوانملا

 حيحصلا قيرطلا لمهأ
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 [ةبطخلا خسف دعب درت يتلا ايادهلا]
 اههركأ يتلا يمع ةنبا بطخأ نأ يتدلاوو يلهأ عيمج رصأ [ 717 لس

 ةكبش اوعفدو «ٌةحتاف تئرق ًالعفو ىتدلاول ءاضرإ كلذ نأ ةجحب اهلامعأ ءوسل
 ضرمب ّيلع درت ةحتافلا نأ حيحص لهو ؟ةكبشلا هذه ذخأ يل لهف ًاهينج (00)
 .''”لاقي امك ةراسخ وأ

 دقاو  رافخلا دبع دمعأ محنلا دبع عم

 بهذم ىلع كلذو ءاهنيعب ةمئاق تماد ام ةكبشلا درتست نأ كل [222:خل
 .ءيش كرضي الو ءهب لومعملا ةفينح يبأ

 [ةبطخلا نع لودعلا دعب ةكبشلا در ىدم]

 ةبغر نود كلذو «ةكبش» اهل تمدقو تايتفلا ىدحإ ُتْبَطَح [ 207 'لس
 نع لدعأ ينلعجي ام اهقالخأ يف تدجو ديدشلا فسألا عم ينكلو .«يدلاو

 ."”؟زوجي ال مأ ةكبشلا ذخأ زوجي لهف ءاهب جاوزلا

 يعاد سدنهم 5

 ءاهتاذب ةمئاق ةكبشلا تماد امو ءاهنم ببسب لودعلا ماد ام [20:جل
 .انكو كلامو «ةفينح يبأ يأر ىلع اذهو ءاهدرتست نأ كل بإف

 [ةبجحم دوجو مدعل جاوزرلا نع باشلا عانتما]

 نم مغرلابو يعرشلا سبللا يضترت نم باشلا دجي مل اذإ | < "لس
 امو ؟ًايئاهن جاوزلا ضفري له «ثانإ نم بجني ام ىلع كلذ ساكعناب هملع
 ."7؟رطضا ول هتيلوؤسم ةيحان نم مكحلا

 ةمءاوملا ثدحي نأ عيطتسي نيدلاو قلخلا يوق لماكلا لجرلا نإ تخجل

 نهرهظم ناك نإو «ءاسنلا نم تابيطلا رتخاو «هتأرما نيبو هنيب ةينيدلاو ةيركفلا

 نسحتسي ام ىلع ةسايكلاو .ةنسحلا ةرشاعملاب نوكيس هنإف ( ارسحتسم ريع ًءادتبا

 )١( س .كمالسإلا ءاول» 18 75١ص م1951 ةيلوي  ه1417١ يناثلا عيبر .8ع 0.

 «م19479 ربوتكأ  ه1894١ نابعش 17 ١١ع .#57س .«مالسإلا ءاول» (؟) ص١5

 .ا6 1ص م14 ربمفون - هه نابعش ء15عا .255س «امالسإلا ءاول» ةرفز
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 [اهجوزل ةجوزلا رايتخا]

 لهو ؟ال مأ اهجوز رايتخاب ةاتفلل يمالسإلا نيدلا حمسي له | 16 لس

 هيخأ تنبل ةبسنلاب معلل وأ هتخأ تنبل ةبسنلاب لاخلل وأ هتنبل ةبسنلاب بألل عمسي
 (١١سه الع ل ع . تام . ملاك
 . ١”؟ ضرت مل مأ تيصر هيلع ةاتفلا ماغرإو جوزلا اوراتخي نا

 جاهوس - انيلبلا - دمحأ سابع دمخ هك

 دأ اهيبأل سيلو ءاهرايتخاب الإ ةلقاعلا ةغلابلل جاوزلا حصي ال ١ جل

 دحأل سيل 'ةفينح وبأ لاق جوزلا يه تراتخا اذإو هاضرت ال نم ىلع اهربجي

 .اهلاخ وأ اهوبأ اهيلع ضرفي الو .ًائفك تراتخا دق تماد ام اهيلع ضرتعي نأ

 . هب ىضرت ال سم

 [ًالساكت ةالصلا كرات نم جاوزلا]

 .؟ًالسك ةالصلا كرات انتانب جوزن نأ زوجي له [ 7٠١ "لس

 نإ :لوقي ضعبلاو طقف هرجزب يفتكيو كلذ زوحي اندنع ءاهقفلا ضعيف

 امف هجيوزت زوجي الف هريغو لوبلا نم رهطتي الو عامجإلاب نوعلم ةالصلا كرات
 (6)57© وك 0 0

 : ؟كلذ يف مكتليضف يأر

 ندع نم - ىالم نسح ديحس 25

 ضعب .حلاص نيدتم اهوبأو ةحلاص ةنيدتم ةاتفلا تناك اذإ اتت

 كرت قسفلا نمو .ًاقساف نوكي نم اهل ًاعفك نوكي ال :اولاق ةيكلاملاو ةيفنحلا
 . ةالصلا

 [ةعتملا حاكن]

 :نادوس روب - صاوخلا ميهاربإ نيمألا ديسلا لأسي

 ."”؟ةعتملا حاكن زوجي له [ 75١ لس

 "49 ”ةخاص م1959 ويام  ه1789١ لوألا عيبر ءالع .5”س .«مالسإلا ءاول» )١(

 5١5. ص م1 ليربإ - ها مرحعم 6 05١ س .«مالسإلا ءاول» 20

 .الا اص .مما155 ربمفون -  ه5 بجر .١١ع ١. اس ءامالسإلا ءاولا 00

 عا



 ءهتحصب اولاق ذإ نوفرحنم ةيمامإلا ةعيشلاو «لطاب ةعتملا حاكن [20:خل
 ىتؤأ ال هللاو» :لاق دقف ,”ههجو هللا مرك يلع نع روثأملل فلاخم وهو

 .«امهتمجر الإ نيعتمتسمب

 [تاوزغلا ضعب يف ةعتملا جاوزل ّةَِلَي يبنلا ةحابإ]

 :نادوسلا  رونلا وبأ ليلخ نسح لأسي

 .'"”؟ةعتملا جاوز لَك يبنلا حابأ له [ 70" "لس
 ضعب عم تاوزغلا ضعب يف ةعتملا حابأ يي يبنلا نأ يور [20جل

 .ًامات ًاخسن اهخسن مث يبسلا

 [جاوزلا دقع ةغيص]
 بيانلا عراش 4 شيورد دمحم زيزعلا دبع ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاج

 : قيزاقزلاب
 ةميرك تايآ نم تامدقملاو جاوزلا دقع ةغيص نيقلت ةيفيك [ 77“ 'لس

 دعب جاوزلا ةبطخ يف ولتي ناك هنأ ِلي يبنلا نع روثأملا [255:جل
 ص ٌركَبَقَلَح اَنِإ ساّنلا الكي ## .ةيآو ءاسنلا ةروس لوأ ةناعتسالاو ىلاعت هللا دمح

 نأ يبا َنِعَو# :ىلاعت هلوق ىلتي نأ سم عنام الو ١١[ .تارجحلا] 4 ٌىنَأَو كَ

 ضعب ركذ نسحيو .[؟١ :مورلا] كاَهْنَلإ ًاوكَسَتِل اًبيَوزَأ َمُكِسشنَأ ني ركل َقَلَح
 نإ) .لثمو .'*”«اولسانت اوحكانت» .لثم «جاوزلا اهعوضوم يتلا ثيداحألا
 . 7”(جاوزلا انتنس

 رياني -اه758/8١ ةلدعقملا وذ عا 277 س) (مالسإلا ءاول» ةلجم يف ةودذن تدهقع 2000(

 177 - 157ص م13
 .١77ص ءما65 ويام - ه5 مرحم .غ0ع .9١س .امالسإلا ءاول» 2,0

 .178ص م977١ ربوتكأ  ه11287١ ةيناثلا ىدامج ١٠2ع ء١ا/س ء«مالسإلا ءاول» (5)

 وهو 7170/7 يدنهلا يقتملل لامعلا لزنك بختنمو )1١941( مقر قازرلا دبع فنصم (4)
 فيعض

 .177/6 «لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم» (5)
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 [جاوزلا دقع ةغيص يف لوبقلاو باجيإلا]
 وأ جوزلا وه  ئدابلا يأ - بجوملا نوكي نأ لضفألا له [ 7:6 لس

 .'"”؟اهيلو وأ اهليكو وأ ةجوزلا وه لباقلاو هيلو وأ هليكو

 ةنسو هللا باتك ىلع نيدقاعلا لوقب نرقت جاوزلا ةغيصو اتنع ل
 دآل .نامعتلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا بهذم ىلع 'لاقي ام لدب .هلوسر

 سبتقم اهلكو .ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا نم ذوخأم لوناقلا ىف هب لومعملا

 .هلوسر ةنسو هللا باتك سم

 .قفوملا وهو ملعأ هللاو .ءزاج باجيإلاب أدب امهيأو

 [(يسفن كتبهو) ةبهولاب جاورلا دّقع]

 ةرضحل ًاحابم ناك مأ .بعشلا ةماعل حابم ةبهولا جاوز له [ 370 لس
 ْنِإ ْىّبلل اَبَسْفَت َتَبَعَو نإ َةَمْؤُم ةزئاَو# .ةميركلا ةيآلا يف امك ٠ - طقف لَك يبلا

 .؟؟[60 بازحألا] «ٌنيِِمْؤُمْلا نوذ ص كل ٌةَصااَح اكس لأ يأ َداَ

 «يسفن كتبهو» : ظفلب جاوزلا دقعي نأ ةبهولاب جاوزلا نم داري ات خل
 .دقعلا كلذ زاوج ىلع ءاهقفلا روهمجو .نيدهاش مامأ «تلبق» .لوقيف

 .ةبهلا ظفلب دقعلا يف ال .هتاجوز ددع يف يبنلل ةيصوصخلاو

 [ىرخأب جاوزلا هسفن ف رمضأو ةأرماب جوزت]

 هسفن ىف رمضي هنكلو ًاحيحص ًاجاوز ةأرماب لجر جوزت اذإ [ 305 لس

 وبصي ام ققحو ام موي يف هللا هانغأ ام اذإ هنأ ًادحأ هرمضي ام ىلع علطي نأ نود

 كلذبو «كلذ رربت اهاري ةجح ةيأب ىلوألا ٌقلْطُيَو ىرخأ ةرم جوزتيس هنإف هيلإ
 تقو ال ذإ لضافلا يديس اي هتلق يذلا فيرعتلا نم جرخ دق اذه هلعفب نوكي

 . "”؟انه ةنيعم ةرجأ الو مولعم

 ةيفرشألا  حلاف دمخ 6

 .قباسلا ددعلا .«مالسإلا ءاول» )١(

 ١ -61١5. خرسص ,.م١195 سطسغأ _-ه١ لوالا عيبر ءالع ١5. س ."مالسإلا ءاول» عفن

 .17"ءلرص .م19579 رياربف  ه17848١ ةجحلا وذ .5ع .77س .'ءالسإلا ءاول» (9)
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 ام هتمأ نع عفر هللا نأل «ةيسفنلا رومألاب حاكنلا دسفي ال نإ [ 552:

 . '"'ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ررق امك ؛عقي مل ماد ام سفنلا هب ثدحت

 [جاوزلا دّقع ف دوهشلا]

 :لأسي  نادوسلاب دمحم نسح ديسلا [ 307 "لس

 هنأب ةلجملا هنع تباجأ باش نم لاؤس ةيرصملا تالجملا ىدحإ يف َريِثُت
 صخش يأ روضح نودبو نوذام نودب جاوزلا ىلع ةاتف عم باش قفتي نأ ز زوجي

 ًاضيأ كلذ وه :لوقيو «هلوسرو هللا ةنس ىلع كجاوز تلبق» .هل لوقت

 .'' ؟جاوزلا اذه لثم يف مكيأر امف .ًاحيحص ُناّرِقلا نوكي اذهب 4فإ 2

 هنأ ىلع ءاهقفلا روهمجو « نيدهاش روضح جاوزلا ةحص طورش |[:

 روضح يف جاوزلا ناك اذإف .ءنامتكلاب ايصاوتي الأ نيدهاشلا روضح عم بجي

 بهذملا ىضتقمب ًاؤفك ناك جوزلاو هيلع ًامارح تسيل : ةأرملاو ؛ َنِلْعَأَو دوهش

 جاوزلا ىواعد عامس عنم ١97١( ةنسل ا/8) مقر نوناقلا نأ ظحالي كلو

 ةيمسر ةقيثوب قثو جاوزلا ناك اذإ الإ راكنإلا دنع

 لثم أرقي الأ ىلوأ مث هب ىلوأ ناك هنإ لاؤسلا اذه بحاصل لوقن اننإو

 ىلع تبأد ةماده تالجم الإ رومألا هذه لثم رشنب ىنعي ال هنإف ةفيحصلا هذه

 [جاوزلا دقع ْق يلولا]

 ثيحب «جاوزلا دقع يف يلولا لمعب موقت نأ ةأرملل روحي له [ 5 لس

 "”؟اهيبأ وأ اهنبا وأ اهيخأ جاوز دقع ىلوتت
 نادوسلا ةبرقلا مشق - ويليلبلا نامثع رع

 - 0ا/ل ص 2ما995/ ربمفون هه ىلوألا ىدامج .«غ41ع .١١1س .امالسإلا ءاولا 20

 .١59ص م15 ويام ه5 رفص ءاعا 25١ س .امالسإلا ءاول» 6وف]
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 دنعو ؟ءاهقفلا روهمج دنع ةأرملا ةغيصب دقعني ال جاوزلا دقع [22خب

 اهنبا وأ ةرصاقلا اهتنبا ىلع ايلو يه لوكت نأ هدنع زوجي لب ءزوجي ةفينح يبأ
 رصاقلا

 [ةجوزلاب جوزلا دلاو اضر طرتشي له]

 : هيف لوقي ناوسأب يلاعلا دسلاب فظوم .ع.ج.م ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 كلذ اضفر يتدلاوو يدلاو نكلو يمع ةنبا نم جاوزلا ديرأ [ 204 لسا

 امهنبال ناراتخي ةدلاولاو دلاولا نأ يه اندالب يف جاوزلا ةقيرطو ءاتاب اضفر

 فلاخأو ىدلاو بضغأ نأ ىشخأو .ةريح ىف انأو .هيأر ذخأ نود هتايح ةكيرش

 يف قولخمل ةعاط ال هنأ» : ساسأ ىلع اهجوزتأ لهف .اهب يجاوز مدع نم

 .؟2'"(قلاخلا ةيصعم

 ايبس ملعت ملو .هوجولا لك نم جاوزلل ةحلاص اهتدجو اذإ اتتخ خل

 امهبولق بييطتو «كيدلاو ىلإ ناسحإلا ىلع لمعاو جوزتف ةضراعملل ًاحضاو

 [ةجوزلا ديب ةمصعلا نوكت نأ طارتشا]

 امتقو اهسفن قلطتف ءاهديب اهتمصع نوكت نأ ةأرملل زوجي له [ 35: "لس

 . "7؟ ءاشت

 ةيفونم نومشأ زكرم صروق رفك - يماهت عيرس وبأ ديعس هك

 اهيلإ ضوف اذإ اهسفن قلطتو ءاهديب ةأرملا ةمصع نوكت نأ زوجي [ جل

 مامت دعب هزاوج ىلع ةعبرألا ةمئآلا قفتا دق ضيوفتلا اذهو ءاهقالط رمأ اهجوز

 «ضيوفتلا اذهب هلع اهتبانإ كلميف .«قالطلا جوزلا كلمي ثيح .«جاوزلا دقع

 .ةيفنحلا بتك يف لصفم وه ام ىلع دقعلا مامت دعب ضيوفتلا اوزاجأ ةيفنحلاو

 ثيدحلاو .555 ص ما ليربإ ه١” ةجحلا وذ 4ع المكس .'مالسإلا ءاول» )١(

 (عا/ه5) مقر .ةيصعم ريغ ىف ةعاطلا باب .ةرامإلا باتك .املسم حيحصا) يف

 .اكص .ما155 ربمسيد - ه97١١ ناضمر اع .١5س ««مالسإلا ءاول» (؟)
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 [جاوزلا دقع يف هاركإلا رثأ]

 :ايبويثأ ءايرتيرأ .عوصم نم «ديعس دمحم ديسلا لأسي
 يف ١5( ةنسلا " ددعلا) ةدعقلا يذ ددع يف ةلجملا ترشن» |[ 351 لس

 ةفينح يبأ بهذم يف جاوزلا لطبي ال هاركالا نأ :(* مقر ىوتفلا) ىواتفلا باب
 ةيقب يف مكحلا ركذيف «يتفملا ذاتسألا ةليضف مركتي لهف .هب لومعملا

 اندنع مكحلا سيلو ءانرطق يف اريثك ثدحي جاوزلا اذه لثم نإ :بهاذملا

 نإ :لوقي دق ملسملا ريغ نإ مث .هبهذمب مكحي ضاق لك لب .دحاو بهذمب

 ربكأ مره لجرب ءاهتدارإ مغر ىلع ءروهزلا رمع يف ةسنآ جوزتت نأ حيبي مالسالا
 ةلاحلا نع لب .طقف رصم يف ةلاحلا نع مكحلا نوكي الأ وجرأ اذهل .!اهيبأ نم

 يف امئاد اونوكي نأ بجي نوملسم اهلهأ نإف ؛ةيمالسإلا راطقألا رئاس يف ًامومع
 .'"”(مكباسح

 هلاح ساسأ ىلعو ؛هلاؤس ردق ىلع لئاسلا بيجت ةلجملا نإ [20خل
 هذه يف لوقنو .ميلقإلا اذه يف قبطملا بهذملاو ءهيف شيعي يذلا ميلقإلاو

 حاكنلاو «لزهلاك هاركإلا نأ هتجحو «ةفينح يبأ بهذم وه اذه نإ :ةلأسملا

 .حاكنلا دج نهلزهو .ءدج نهدج ثالث» فتيدحلا صنب لزهلا عم زوجي

 دوكي ال امهيلك يف هنأ لزهلا ىلع هاركإلا هسايق هجوو .'“"”«قاتعلاو «قالطلاو
 يعدي دقو :تابثإ ىلإ جاتحت هاركإلا ةعقاو نإف كلذ قوفو دقعلاب اضر ةمث
 كلذبو «ءاسنلل ةبسنلاب اصوصخو ءاهركم ناك هنأ فالخ يأ دنع جوزتم لك

 مكح نإو ةفينح ابأ نأ ظحالي نأ بجي هنأ ىلع .ءاضقلا مامأ رمألا برطضي

 هاركإلا ةعقاو تتبث اذإ هركملا باقع بجوي «جاوزلا ةحصب

 يف مهتجحو «ًالطاب عقي لب «هركملا دقع حصي ال :ةثالثلا ةمئألا لوقيو
 ساقي نأ حصي الو .هاركإلا عم اضر الو ءاضرلا اهلك دوقعلا ساسأ نأ كلذ

 جاوزلا دقع نوصل يئانثتسا مكح لزاهلا دقع ءاضمإ نأل «لزهلا ىلع هاركإلا

 هاركإلا نإف ءىرخأ ةهج نمو .يئانثتسا مكح ىلع ساقي الو «لاذتبالا نع

 .59515- 6 م55 ةيلوي د ه7 رفص «1ع ءا١اس ,امالسإلا ءاولا» 23(

 . بيرغ سح :لاقو )١١( مقر «دجلا باب «قاللطلا باتك «يذمرتلا نئساا عرف

 هك



 امهنيب قرفلاو «هيلع ةئرجت هيف امنإ .دقعلل ةنايص هئاضمإ يف سيل جاوزلا ىلع
 ال مهو .الماك هب ذخؤي نأ ساسأ ىلع ةثالثلا ةمئآلا يأر راتخن نحبو .ميظع

 رايتخاب درفنت نأ اهل نوحيبي ال امك .«جاوزلا ىلع ةاتفلا هركي نأ يلولل لوحيبي

 نع اهيلو وأ اهوبأ عنتما اذإو .ًاكرتشم يأرلا نوكي نأ دب ال لب ءاهجوز
 رمأ ىلوتي لأ يضاقلا نم بلطت نأ اهل لاك .ءهجاوزب ىضرت سم اهجاوز

 عانتمالا يف يلولل ًارربم دجي مل اذإ هالوتيف .اهجاوز

 [قالطلا ةينب جاوزلا دقع]
 :يزاجحلا ريمس وبأ ديسلا لأسيو

 نس تغلب ةملسم ةأرما ىلع هنارق دقعي نأ لجرل زوجي له [ 7: لس
 نيماع وأ ماع دعب اهقارف هيلع متحتس ةنيعم ًافورظ نأ ًامدقم ملعي وهو دشرلا
 يتلا فورظلا ةهجاومل ةيرذلا باجنإ نع عنتمي نأل رطضم هنأو .رثكألا ىلع
 . "؟اهقارف هيلع متحتس

 ريغ ماد امو ؛ةمولعم ةدمب ًاتقؤم دقعي مل ماد ام حيحص دقعلا [3خل

 باجنإ نع هعانتماو هللا هردقي كلذ دعب رمألاو .ةدملا هذهب هديقي طرشب طورشم
 . ءاقبلا ىلإ ًايعاد ةيرذلا باجنإ نوكي نأ ىسعف «ةلاحلا هذه يف سحتسمب سيل ةيرذ

 [؟ًادقع سانلا مامأ ةحتافلا ةءارق ربتعت له]

 مامأ ةحتافلا ةءارقب ةنورقم نآلا اهموهفمب ةبطخلا ربتعت له أ [ 5 "لس

 .؟ةبوطخملاب ةولخلا مكح امف نكت مل نإو ؟ايعرش ادقع سانلا نم عمج
 عوبسأ لك نم سيمخلاو نينثالا مايأ اهتيدأ مايأ ةدع موص ترذن - ب

 .'"”؟رذنلا ءافو عم ةنسلا تقفاو نوكأ لهف .ِكَي لوسرلاب ًايسأت

 ةيبرغ - سلم اربش - نيسح ىلع دمخ ينسح 5

 .دقعلل ةمدقم يه لب .ًايعرش ًادقع ةبطخلا ربتعت ال |[:

 .دقعلا ءاشنإ اهب دصقي الو «جاوز دقع ئشنت ال اهتغيصو

 )١( 86ص ؛.م ربوتكأ - ه٠ ىلوألا ىدامج .1ع .4١س ,«مالسإلا ءاول» 0.

 ) )0.784ص م1975 ربمفون  ه86١١ نابعش ء15ع ء19١س .«مالسإلا ءاول»

 وا



 لك نم سيمخلاو نينثالا يموي مايصب رذنلاب ءافولا نوكي نأ زوجي - ب
 .هب حرص اذإ الإ رذنلا ةرابع نم ًاموهفم سيل عباتتلاف .عوبسأ

 [جاوز دقع ربتعت ال ةحتافلا ةءارق]

 . "”؟ جاوزلل مرش ًادقع ةحتافلا ةءارق ربتعت له [ 4*7 "لس

 .دقعلل ديهمت يأ «ةبظخخ اهنأل ءًادقع ةحتافلا ةءارق ربتعت ناتج

 «لاحلا ىف ًازجنم نوكي نأ بجي دقعلا نإ ذإ ءدقعلا ءاشنإ ةغيص اهيف سيلو

 [ادقع تسيل ةحتافلا ةءارق]

 حضتا ام اذإ مث ؟دقع ةحتافلا ةءارق نأ هيلع قفتملا نم له [ 0*7 لس

 ةبوطخلا تخسفو هعابط ةسارشو جوزلا كولس ءوس سورعلا لهأل كلذ دعب

 , "7؟ ةينيد ةيلوؤسم كانه له .كلذل

 نأل «كلذ ىلع دحأ قفتي هي ملو .ًادقع تسيل ةحتافلا ةءارق [ة5 13

 نأ مهنم دحاو لكلو .ةبطخلا لوديري امنإ «دقعلا لوديري ال ةحتافلا ىئراق

 .دارأ اذإ اهخسفي

 [ةيمسر ةقيثوب جاوزلا قيثوت مدع]

 ماع رخآ يف ناوسأو انق يتظفاحمل ايرالملا حايتجا رثأ نم ناك [ < لس

 ديق نودب ىتوملا نفد ةحصلا ةرازو تحابأ نأ ماع فصتنم ىلإ 0١

 ىلع رذعتي جوزتلا مهؤاسن تدارأ اذإف .مهترثكل ًارظن تايفولا تالجس يف
 نررطضاف .ًايمسر نيقباسلا نهجاوزأ ةافو توبث مدعل نهجاوز ديق نوذأملا

 يفرعلا جاوزلا باب يف اذه لخدي لهف «جاوز مئاسق نودب ًاينالع دوقعلا ءارجإل
 .؟يرسلا وأ

 بيبطلا ىلإ نأجل اذإو ءداليم تاداهش نهل سيل تايتفلا نم ًاريثك نأ امك

 .167ص م1 ربمتبس  ه١؟/5 ةيناثلا ىدامج 6ع 275١ س ,كمالسإلا ءاول» )١(

 ١١. ص م1111 ربمسيد  ه1/ ناضمر ءكعا 27572 س ,«مالسإلا ءاول» 6ةهز
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 ةداهش ةباتكل لاملا نم ًالئاط ًاغلبم بلط ًاماع رشع ةتس نزواجتي نهنأ تابثإل
 ةداهش نودب هدقع ضفري نوذأملا نآل ؛مئاسق نودب نهجاوز ديقل رطضنف .كلذب

 جاوزلا باب يف لخدي لهو .؟ جاوزلا اذه مكح امف بيبطلا ةداهش وأ داليم

 «دالبلا يلاهأ نم دوهش روضحبو انلع متي دقعلا اذه نأ عم يفرعلا وأ يرسلا

 .؟""”ةيمسرلا جاوزلا دوقع ةفاك يف نأشلا وه امك

 نيدهاشلا روضح هيف رفاوت دق ماد ام «ةقيثو ريغ نم جاوزلا ادخل

 ءايرس دعي الو يعرش دقع وهف .هقرط نم ةقيرط يأب ينلعلا فافزلاب نالعإلاو
 طورش نم ًاطرش الو دقعلا ناكرأ نم ًانكر سيل قيثوتلاو ءقثوم ريغ ناك نإو

 .ةثرولا وأ نيجوزلا نيب فالتخالا دنع جاوزلا تابثإل هنم َّدب ال نكلو ءهتحص

 [مالسإلا ف الخد نيجوزل جاوزلا دقع ديدجت ىدم]

 : ''”لأسي ؟قالويب ليلخ دمحأ ديسلا ( >5“ "لس

 لهف .هتجوزو وه يمالسإلا نيدلا قنتع قنتعا مث ,ةيحيسم جوزت يحيسم لجر

 ىف ديدج دقع ىلإ جاتحي وأ ٠ ؛ حيحص يحيسملا نيدلا ىف هادقع يذلا دقعلا

 ؟ىمالسإلا نيدلا

 ةيمرحم امهنيب سيل ناجوزلا ناك اذإ هنأ ًاهقف هيلع صوصنملا [22خل
 امهلوخد دعب رمتسي لوألا امهدقع نإف ءعاضرلا ببسب ميرحتلاك ةيدبأ

 ًاحيحص املسأ نيذللا نييحيسملا نيجوزلا دقع ناك اذإ كلذ ىلعو «مالسإلا
 ةجاح نود رمتسي دقعلا نإف «مالسإلا يف ءاقبلا طورشل ًايفوتسمو ةيحيسملا يف

 .ديدجت ىلإ

 [يىفرعلا جاوزلا مكح]

 :لاق يلاتلا لاؤسلا همسا ركذ أشي مل ئراق نم انءاج [ 78 "لس

 دقل :اهل لاقف ًايفرع جاوزلا ىلع اقفتاو «ناديشر ةاتفو لجر ىقتلا

 ةرورملا 53١١ ص ,ما65 ويام مها مرحم .غ62ع ,.19١س .«مالسإلا ءاول» 201(

 .574ص م1901 سطسغأ  ه١الال مرحم .5ع .١١س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 هللا تذختاو لت هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع يل ةيعرش ةجوز كتلبقو كتجوزت
 هللاو ءًاحيحص ًاجاوز لب .حيبق ضرغ لك نم اربم «جاوزلا اذه ىلع يدهاش
 نع نلعي ملو «ةحتافلا آرقو هلوق لثم ةجوزلا تلاقو .ديهش لوقأ ام ىلع

 ةعبرأب اقزر ىتح امهنيب ارس جاوزلا اذه راص لب ءادحأ دهشي ملو .هجاوز

 انمهي هنإف ؛انوناق هجاوز تبثت يتلا ةيمسرلا ةقيرطلا نع ثحبي نآلا وهو .دالوأ

 .'"”؟صقان جاوز وأ ءًانز ةقيرطلا هذهب جاوزلا لهو «جاوزلا اذه ةحص

 .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلل دمحلا [2ل

 طرش دأل ؛حيحص ريغ جاوزلا اذه نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ دقف ءدعبو

 لالحلا نيب ام قرف نأ ىلع مهتملك تعمتجا دقف «هئاشنإ بقو نالعإلا جاوزلا

 ف يبنلا نع رثألا درو دقو .عامجإلاب لطاب جاوزلا اذهف .نالعإلا مارحلاو

 .دوهش ريغ نم اهجوزت هنأب لئاسلا ررق دقو ''"دوهش ودب حاكن ال هنأب»
 امهيلعف ةحيحص ةيجوز ةايح فانئتسا دارأ نإو .ًاروف اقرتفي نأ بجي كلذلو
 .ةحصلا طورش لك ًايفوتسم ًايعرش ًادقع ادقعي نأ

 هيف ناك ةلاحلا هذه ىف لوخدلا نأ اوررق ةيفنحلا ءاهقف نإف ءدالوألا امأ

 ةدعلا بجوتو .دالوألا بسن كتبثتو ءرهملا بجوتو ءانزلا ةبوقع طقست ةهبش
 . ًاعرش ةحيحص ةيجوز ةايح فانئتسا اديري ملو اقرتفا نإ

 .ملسم نم اذه عقي نأ فسألا دشأ فسأن اذه ررقن ذإ اننإو

 :لأسي - يرهزأ بلاط  ليعامسإ قوراف ديسلا [ لس

 تلمح نأ دعبو تاونس دعب كلذب فرتعاو يفرع دقعب ةأرماب جوزت لجر
 ةريقف ةقبط نم هذه هتأرماو يلام لجر هنأل ًارظن جاوزلا اذه ركنأ ةأرملا هذه
 ةيحانلا يف دولوملا اذه بيصن امو ؟جاوزلا اذه يف مكتليضف يأر امف .ادج

 (9؟ةيثاريملاو ةيبسنلا

 .65 ١1ص ,ما06 ربمفون ه0 ىناثلا عيبر .48ع .كس .(مالسإلا ءاول» 2غ(

 .ادوهشب الإ حاكن ال هنأ ملعلا لهأ دنع اذهب لمعلاو» : يذمرتلا لاق «ةنيبب الإ حاكن ال١
 .8948 2797 ص .م19159 سطسغأ  ه74١ رفص .7ع .١س ؛«مالسإلا ءاول» (6)
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 عناوملا نم ايلاخو .شيدهاش ةرضح يف ناك اذإ يفرعلا جاوزلا [ت5 5

 دنع مكاحملا مامأ هب ىوعدلا عمست ال نكلو .حيحص يعرش جاوز ةيعرشلا

 ركني ماد ام ةقفنلاب ىوعد عفرت نأل ليبس ةمث نوكي ال كلذ ىلعو .هراكنإ
 بعاطتسا اذإ هتابثإ كمي كلذ نإف دلولا ةقفنو هدلو بسنل ةبسنلاب امأ .جاوزلا

 تبثي فارتعالاو .ءاضقلا سلجم جراخ يف ولو دلولا بسنب هفارتعا تبثت نأ

 وأ نيئنهملا هلابقتسا وأ ةلباقلا هراضحإك ًاينمض هفارتعا ناك ولو دلولا بسن

 نأب ءاسنلا حصنن اننإو اذكهو ًالثم عوبسألا يف اهب لفتحي يتلا داوملا هراضحإ

 ناك اذإ الإ جاوز دقع شبقي الف .رهتمارك ىلع .ظفاحيو سهسفنأل نطتحي

 . .هدالوأ ىوقحو رهفوقح عيضت اليكل «ىعرشلا دوذأملا مامأ ًاقثوم

 [يرعلا جاوزلا]

 زكرم ؛قرش حلكلا نم ؛يلاغلا دبع يلع دمحم ديسلا لأسيو [ 24: لس
 : سمش نيعب ميقمو .ناوسأ ةظفاحم وفدا

 متو ءاندلب ةيحانلا نم اهئابرقأ دحأب تاونس سمخ ذنم تجوزت ةنبا يل
 اهرشاعو ءاهجوز اهب لخدو ءانتاداعل اقبط ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع ايفرع جاوزلا
 ديقو «ةدالولا ةرتف بقع امهدحأ يفوت .نيلفط هنم تبجنأو ؛جاوزألا ةرشاعم

 .ةشيعملا دسفأ جوزلا نكلو ءرصقألا ةحص بتكم يف همأو هيبأ مساب رخآلا

 .ةيجوزلا نوؤشب مايقلا يف ريصقتلا لك رّصقو «ةئيس ةلماعم هتجوز لماعو

 نلعأو «كيبأ تيب ىلإ يبهذا» :اهل لاقو ,نيتنس وحن اهكرتو اهرجه ًاريخأو

 نم اهنع لصفناو ءاهقلطو اهرجه هنأ نوفرعي ًاعيمج دلبلا لهأو .اهقالط كلذب
 ةمصع يلخي نأب هانبلاطف .ىرخأ جوزت كلذ دعب مث «ةيجوزلا ةشيعملا ثيح
 رمأ لاحأو .لاملا نم اغلبم هل مدقن نأ طرش ىلع كلذل هدادعتسا ىدبأف .يتنبا

 اهب دصقي ةمواسم هنم كلذ ناكو ءربكألا هيخأ ىلع هيلع حلاصتلاو قالطلا

 يأر امف .رخآب اهجيوزت ةين ىلع اننأ فرع نأ دعب ًاصوصخ .فقوملا لالغتسا

 .؟مكتليضف

 لهو ؟رخآب نآلا اهجيوزت نيب ًالئاح ؛ًايفرع جوزلا اذهب اهجاوز ربتعي له
 ءانل هتمواسمو هبعالت مامأ انفقوم امو ؟قالطلا تبثت ةيمسر ةقرو نم دب ال

 .؟انلالغتسا ديريو .بسكلا ليلق هنأ ًاصوصخ
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 بلط هنأل ءعورشم فرصت يناثلا جاوزلا ليجست نع نوذأملا عانتما لهو

 ال ريوزت اذهو «جوزتت مل اركب دقعلا يف يتنبا تبثي نأ امإ :نيرمأ دحأ انم

 انوديفأ .اهجوز هنع عنتمي ام اذهو «قالطلاب ةيمسر ةقرو هل مدقن نأ امإو .هلبقن
 كا <لغف

 ام «ًاعرش ٌحيحص قيثوت ريغ نم دقع يذلا دقعلا نأ كش ال [ة:خل
 هيلع بترتت دقع وهو جاوزلا نم يعرش عنام دجوي ملو «نيدهاش ة ةرضحب ماد

 ىوعدلا عامس مدع يف قيثوتلا رثأ امنإ . ًاقثوم نكي مل نإو .ةيعرشلا هراثآ لك

 .راكنإلا دنع

 ريب هنالعإو «نيتنس اهل هرجه مث :«كيبأ تيب ىلإ يبهذا» هلوق نإو
 تايانك نم «كيبأ تيب ىلإ .يبهذا» ةرابع نأل .ًاقالط َدعُي ءاهقالط سانلا

 ةدارإ ىلع ليلد اهقلط هنا هنالعإو اهل هرجهو ءهاون نإ قالطلا اهب عقي قالطلا
 . ًاعرش هريغ جوزتت نأ اهل لحي قالطلا اذهبو قالطلا

 يكلو «يماظن رمأ وهف .ديدجلا جاوزلا دقع قيثوت .سع دوذأملا عانتما امأ

 «ةيصخشلا لاوحألا ةمكحم ىلإ بهذت نأ اهيلع «قيثوتلا نم دوذأملا .نكمتي

 .هاضتقم ىلع ديدجلا جاوزلا دقع قثوتو مكحلا ذخأتو قالطلا تبثتو

 [همكحو يقرعلا جاوزلا ةقيقح

 جاوزلا نيبو هنيب قرفلا امو  يفرعلا 55 وهام[ 34١ لس
 .؟'*””ىعرشلا

 يقدلاب ديس فسوي دمحأ 5 ْ

 ناعمسيو «نيجوزلا نافرعي نادهاش هرضحي ماد ام جاوزلا [2خل

 نأ لحلل طرش سيلو «لجرلل ةأرملا لحي يعرش جاوز وهف «هنامهفيو امهمالك
 .هراكنإ دنع ىوعدلا عمست ال قثوي مل ام نكلو .نوذأم مامأ دقعلا لجسي

 راكنإلا نم طايتحالل ليجستلا بجي كلذلو

 ال0 - 5596ص م١151 ربمسيد - ه١8١1١ بجر ء١١ع .١1ةس .امالسإلا ءاول» )١(

 0١" .م1954 ويام  ه848١ رفص .7ع .”5س ء؛مالسإلا ءاول» (؟)
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 [يرسلا جاوزلا مكح]
 دلو اهلو .«ةنتفلا اهسفن ىلع ىشخت بيث ءانسح ةأرما [ 34: سس

 جوزتت نأب ملاع لجر اهاتفأف .تجوزت يه نإ اهددهيو جاوزلا نم اهعنمي
 اهنينج طقست نأ تلمح اذإ جوزلا نذآتستو - يلو وأ دوهش ريغ نم ًارس

 نورت اذامف .يرهاظلا دواد بهذم وه اذه نإ لاقو .هيف حورلا لوخد لبق

 .؟''”كلذ ىف
0 

 طايعلا مرمي يعرش نوألم - حلاص نسح دمخ 25

 يفو دوهش ريغ نم جاوزلاف ءنجام لجر كلذب اهاتفأ يذلا 0  ظلدشا

 هنأل مرج نينجلا طاقسإو ءانز هيف لوخدلاو .ءاهقفلا عامجإب لطاب جاوز رسلا
 حابأ نمو .ءاهقفلا نم ىربكلا ةرثكلا يأر ىلع اذهو ءاهلتق هللا مرح سفن لتق

 انزلا ىلع رتستلا اهنم سيلو .هيلإ وعدت ةرورضل وه امنإف ءاهقفلا رس ضاهجإلا

 ةينوناق ةوق لكب .شيعتست دأو ٠ احيحص ًايعرش ًاجاوز جوزتت نأ ةأرملا ىلعو
 .اهئاذيإ نم اهدالوأ عنمل

 [ةرجأ نم يعرشلا نوذأملا هذخأي ام مكح]

 : لأسي نادوسلاب بيطلا دمحم دمحأ ديسلا [ 5“ سس

 رتافدلا ينملست امنإ .يلمع ىلع ةيهام يل لمعت ال ةموكحلاو .نوذأم انأ
 لهف . يل فصنلاو .هفصن ةموكحلل نوكيف ٠ دقعلا نع ررقم مسر ذخأ ينمزلتو

 .؟0”2ةلالح هذخآ ام نوكي

 ذخأ كل تزاجأو ةموكحلا نم هريرقت .ررقملا مسرلا ناك اذإ انفتح
 مسرلا ردقت يذلا تنأ تنك نإو .ءكل لحت دقعلا ىلع ةرجأ وهف فصنلا

 هذه لثم يف كل ريخو .لالحب سيل كلذف لاملا سم ًاردق كسفنل زجتحتل

 ءاشي ام كبهي نأ نيدقاعلا رم رداقلل كرتتو ةموكحلا مسر ذخأت نأ لاحلا

 1 امسح إب
5-2 

 )١( ص م1975 ةينوي  ه785١ لوألا عيبر .7/ع .9١س .«مالسإلا ءاول» 470.
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 [فافزلا لبقو دقعلا دعب هتجوز ىتأ نم مكح]
 الخ لوخدلل ددحملا دعوملا لبقو ءرهملا عفدو دقعلا دعب ( ة؛؛ "لس

 ؟١2”ةمرح وأ الح كلذ مكح ام ءاهاتأو هنج ورب

 الف فل ًالالح تراص دقعلاب اهنأل ءدقعلا دعب لوخدلا زوجي |.

 هيلع ةمرح

 [اهدلاو لاخب ةأرملا جاوز]

 .دحاولا دبع فسوي ديسلا نم [ 40 "لس

 لاخلا نأ ركذن :ملعللو .؟اهدلاو لاخب جوزتت نأ ةأرمال زوجي له
 :لوقن ديكأتللو .اهحاكن ىف بغري ىتلا ةأرملا لاخ ةدلاول قيقش ريغ روكذملا

 . ''”قيقش ريغو اهدلاو لاخ روكذملا لاخلا نإ

 لعت يأ هتخأ عرف اهنآل ؛ اهيبأ لاخ جورت نأ ةأرملل روجي ال | هللا و

 ٌمُكفاَبَو مَيَسهمَأ َمُكَتِكَع َتَمّراظ لوقي ىلاعت هللاو ءهتخأ دالوأ سم

 [1 :ءاسنلا] * . . ِتْهَّذْلا ُتاَنَبَو حلا ُثاََبَو ُّكدلنَكَو ْمُكْفََمَحَو ْمحصْنعَأَو

 [بألا مع تنب نم جاوزلا مكح]
 هايم ةسسؤمب لماع رصن ملاس كرابم ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 :ةريحب روطلاب برشلا

 ءًادلو فلخ ليعامسإ ءيلعل بأو مأ نم قيقش خأ ليعامسإ [ 747 'لس

 ليعامسإ نبا نبال حصي له ءادلو فلخو جوزت ليعامسإ نبا ءاتنب فلخ يلعو
 .؟(هتمع) يلع تنب جوزتي نأ

 ءاول ةلجم ىف لاؤسلا اذه نع انتافاوم ةداسلا تارضح نم وجرأ
 ١ . "”هالسالا

 595 ص م14 ليربإ - ه4 مرحم 6ع 2572 س ,«مالسإلا ءاول» 200

 .له ١ص ما سرام  هاا/ نابعش ء5٠١ع ء١١س .«مالسإلا ءاول» )2

 .الا5 ص ما ربمفون مه بجر كاع 8 ١ا/ رس .«مالسإلا ءاولا» ةوفإ

 ع



 نم هنأل .هيبأ مع بنب جوزتي نأ ليعامسإ نبا نبال زوجي [22:خ
 ةجردب نلصفنا اذإ نمرحي تادجلا وأ دادجألا عورف نأ ةيعرشلا تاررقملا

 .ةدحاو هجرد نس رثكأب دجلا نم تلصفنا تنيلا هذهو .ةدحاو

 [مألا لاخ تنب نم جاوزلا مكح]
 : هيف لوقي دومحم ىسوم دومحم :بلاطلا نم لاؤسلا اذه ان ءاجو

 لهف ءاهابأ سيلو يمأ لاخ وهو يدج تنب نم جاوزلا ديرأ [ 75” لس

 2000 ع
 .''"ال مأ اهنم جاوزلا لحي

 . 1 1 كاع دار اا م0 ساول هع "
 .هب ثممه ام لمنف .اعرش زئاج كمأ لاخ تنب رسم جاوزلا ن2

 [هيبأ تحوزت يتلا هتلاخ تنبب دلاولا جاوز مكح]
 ميته موك نم :يحاض ريغصلا دمحم دمحأ ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 : هيف لوقي - ةشوش وبأ -
 دلو اهعم ناكو اهتخأب اهجوز جوزتف ًاتنب تكرتو ةأرما تيفوت [ 34 لس

 .؟'''ةافوتملا هتلاخ تنب دلولا اذه جوزتي نأ زوجي لهف .قباس جوز نم

 اهنأ ولو .ةيمرحم ةقالع ال هنأل .لجرلا ةئبا جوزتي نأ زوجي ادخل
 . هتلاخ ةنبا

 [هتقلطم تنب نم قلطملا نبا جاوز]

 : ةرهاقلاب (ميهاربإ .م .حاتفلا دبع) ديسلا لأسيو

 جوزت مث ءهنم بجنت ملو ءاهقلط ةرتف دعبو «ةأرماب لجر جوزت [ 7. "لس

 تبجنأف رخآ لجرب ىلوألا هتجوز تجوزت كلذكو .ًاروكذ اهنم بجنأف ,.ىرخأب
 .؟"”لوألا اهجوز نباب جاوزلل اهتنبا لحت لهف .ًاثانإ هنم

 ةيمرحم ةقالع امهنيب دجوت ال هنأل .لحت معن [24*جل

 .؟ 5١ ص 2١ 565+ ليربإ ه8 ةجحلا ود .4ع .اةكس .«مالسإلا ءاول#» 21١

 .الالص .19435 رياربف  ه١158 ناضمر ء٠ع درس :«مالسإلا ءاول» (6)
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 [تامرحملا تاعضرلا ددع]

 زوجي لهف .تاعضر ثالث اهل ةنبا نبل نم ًادلو ةأرما تعضرأ [ 70١ "لس

 ؟'''اهعم عضر يتلا تنبلا كلت جاوز دلولل
 ليلق نأل «جاوزلا زوجي ال ةفينح يبأو كلام بهذم ىلع [22:جل

 تاعضر سمخ الإ مرحي ال :دمحأو يعفاشلا لاقو .مرحي هريثكك عاضرلا

 تاعبشم

 ىلع لحيو «كلامو ةفينح يبأ بهذم ىلع جاوزلا لحي ال اذه ىضتقمبو

 ةفينح ىبأ بهذمب ذخألا طوحألاو ءىلبنحلاو بهذملاو ىعفاشلا بهذم

 ْ ْ ْ كلام

 [ةدحاولا ةعضرلا مكح]

 نم تعضر ينأب املع ءاهبحأ يتلا يمع ةنبا نم جاوزلا ديرأ [ 20١ 'لس

 «تاعضر ةدع يتدلاو نم عضر رمعلا يف اهل قباس خا اهلو ةدحاو ةعضر اهما
 اي : :
 .؟ ال مأ اهنم جاوزلا يل زوجي لهف

 دنعو هاو كلامو ةفينح يبأ دنع مرحت ةدحاولا ةعضرلا [220خل

 تاعبشم تاعضر سمخ وه دمحأو ىعفاشلا

 [تاعبشملا ريغ تاعضرلا مكح]

 وأ نيماع يرمعو يتلاخ نم تعضر ينأ يتدلاوو يتلاخ تلاق [ 70١ 'لس

 . "”اهبحأ ىنإو ؟حل وأ ىتلاخ ةنبا مرحت لهف .ةعبشم تاعضر عضرأ ملو رثكأ

 يلاعلا دسلاب فظوم - ديز وأ لع تملط هك

 كلام دنعف تاعبشم تاعضر سمخ نم لقأب ةعاضرلا تتبث اذإ [تثخل
 ءنآلا هب لومعملا وه ةفينح يبأ بهذمو ءاهنم جاوزلا لحي ال ةفينح يبأو

 .0ا/7 ص م1514 ربمتبس - ه6 ىلوألا ىدامج .1ع ء18س .«مالسإلا ءاول» 200

 .15- ١١ص ماو ربمسيد - ه1/ ناضمر ءكعا 2752 س .«مالسإلا ءاول» 2

 ١١8 - 72١١ص م1974 رياني  ه15417 لاوش .”7ع .”75س «ء«مالسإلا ءاول" ()

 ع



 [تاعضرلا ددع ف كشلا]

 رهظ ءاهيلع لوخدلا راظتنا يفو يمع ةنبا ىلع ينارق تدقع [ 30“ لس
 .«تنبلا هذه تعضرأ اهنأ اهتافو لبق تربخأ نآلا ةافوتملا ىتدلاو نأ كلذ دعب

 يردأ الو ةلاحلا هذهب بذعتأ نآلاو ,ةعبشم يه لهو ,تاعضرلا ددع ركذت الو
 .؟''"ةدافالا وجرأ .دقعلا خسفأ مأ اهيلع لخدأ له

 ليلق نأ وهو ةفينح يبأو كلام بهذمب ذخألا طايتحالا [22-جل
 .مرحي عاضرإلا

 [تابثإلاب عاضرلا يق ةربعلا]

 يتلا يتدلاو تيفوتو جاوزلل فيرشلا بحلا يمع ةنبا تلداب ١ 0: "لس

 ددع فرعي دحأ الو كيلع ةعضار اهنإ :لوقي ىدلاوو .كلذ ىنمتت تناك

 ديلاوم نم انأو .ةيردنكسالا ديلاوم نم اهنأب ًاملع .تمت فيك الو تاعضرلا

 .؟''مكحلا امف رهشأ ةينامثب اهربكأو اطنط
 ةيرارلا سيوسلا ةطخ - ةوطخ ونبأ ديعس دمخ 25

 ىه تعضر وأ ءاهمأ نم تعضر كنأ نيلجر ةداهشب تبث اذإ اةع خل

 .رابخإلا درجمب ال .تابثإلاب ةربعلاو «كيلع مرحت اهنإف .كمأ سم

 [عاضرلا يف تابثإلا ةرورض]

 :تاونس سمخب اهربكأو ءاهب جوزتلا ديرأ ةمع ةئبا يل [300 لس
 مل اهنأ ناميالا ظلغاب دكؤت يتمعو ءيتمع نم تعضر ينإ :لوقت يتدلاوو
 .؟ "”امكح مزلي اذامف « ينعض رث

 رصم اوبس - ىلولا دبع ديجلل دبع 5

 كتمع ةنبا نوكتو «ةنيبلاب ةتباث ىهف «ةعاضرلاب نانثا دهش اذإ اتنع ل

 . كيلع مارح يهف .ةعاضرلاب اهعم دهشي نم كمأ نم بلطت نأ كيلعف «كيلع ًامارح

 )١( ,ما606 رياني ه85١١ ناضمر ءاعا.اكس .«مالسإلا ءاول» ص7١

  2ه5 لاوش ءكعا «١25س امالسإلا ءاول» _  ص .م1151/ ريان ؟١١

 ,ما84 رياني ه4 ةلعقملا وذ عا 272 س .امالسإلا ءاول» 6وفإ ص"١97.
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 [عاضرلا نم تخألا نم جاوزلا]

 نآللو ماوعأ ةعبرأ ذنم هتقيقش نبال هتانب ىربك يليمز جّوز -أ [ 20 'لس
 .ًالافطأ هنم بحنت نت مل

 'ناسحإ) اهمساو ةجوزلا نأ جاوزلا مامتإ دعب ةلئاعلا تملع - ب
 2( . . 53 ا 5
 .  ىرغصلا اهجوز تخا عم (اهتمع يه ىتلا) اهجوز ةدلاو اهتعضرا

 نم ىرغصلا هتقيقش تخأ جوزت نميف فيرشلا عرشلا مكح ام - ج

 .؟..امهبراقأو نيدلاولاو نيجوزلا نم لك نآلا ملع دقو عاضرلا

 مأ هنبل - نبللا نكي امهم همأ نم تعضر نم ىلع لجرلا دقع [222جل

 نيب قّرف ايعرش اتوبث عاضرلا تبث اذإو هدساف دقع  هتخأ وأ هيخأ نبل

 وحمتو «دحلا طقست ةيوق ةهبشب ًالوخد ملعلا لبق لوخدلا ربتعيو :نيدقاعلا

 .انز نوكي ملعلا لعب لوخدلاو . رهملا تشنتو ء«بسنلا تشو «ىنزلا فصو

 [ةعاضرلا نم تخألا نم جاوزلا]

 .ةيلهقد رمغ تيم نم يطبنلا زعملا دبع ديسلا نم انءاج [ 207 لس
 : يتآلا لاؤسلا

 ؟عنصي اذامف .تاعبشم تاعضر سمخ همأ نم تعضر اهنأ كلذ دعب

 تيم نم .ىسوم يلع ديعسلا ديسلا نم ىنعملا اذهب لاؤس انءاج امك

 نم تعضر اهنأ هل نيبت مث .همع ةنبا نم جوزت هنأ ةيلهقد سنركد زكرم فيرط

 ."'هعم عضرت مل اهنأب ًاملع ؟عنصي اذامف نينطبب هداليم دعب همأ

 ًادالوأ اهنم بجنأو اهب لخدو اهيلع دقع نم نأ هيدل تبث اذإ [ت0خل

 )١( 18ص م13 ربوتكأ ه1 ةيناثلا ىدامج ١٠2ع .07١س ,امالسإلا ءاول» 1.

 م1 ويام_-ه61 مرحم .0ع ء86١س ,كمالسإلا ءاول» عرض ص١8"7.

 ع



 الو .ناقرتفيو ءًامارح نوكت اهنإف دوطب رشع دعب ولو هتخأ مأ هيخأ سبل مأ هنبل
 ملعلا دعب نم لوخدلاو بباث مهبسن دالوألاو .لهجلل «انز» لوخدلا دعي

 .عرشلا مكح يف ةدناعم الو ءانز نوكي مكحلاب ملعلاو ةعاضرلاب

 [ةعاضرلا نم تخألا نم جاوزلا]

 يف تأرق دقلو .رهشأ ةينامث ذنم يمع ةنبا نم يخأ ْتْجَوَر [ :2* لس
 يترسأ مامأ اهتركذ املف .عاضرلاب ةصاخ ىوتف ه4 ةنس مرحملا ددع

 .«ريثكب تاعضر سمخ نم رثكأ هذه ىمع ةنبا تعضرأ اهنأب ىتدلاو تفرتعا

 ملعت اهنأ يمع ةآرما ترقأ امك .كلذ ىلع ميركلا هللا باتكب فلحلل تدعتساو

 نأ نم اهتنب ىلع افوخ كلذ ركذت نأ أشت مل اهنكلو ءاهدالوأ تعضرأ يمأ نأ

 اذامو ؟قيرفتلا نوكي فيكو ؟فقوملا اذه نم انوذقنأ .اهجوز نيبو اهنيب قرفي
 .؟'"0ًالماح تسيل اهنأب ًاملع ةاتفلا هذه قحتست

 ةيلهقذ سنركد نمؤلا دبع رفك - زيزعلا دبع زابلا ميهاربإ كك

 امهنيب قرفيو ءًالطاب نوكي جاوزلا نإف ةعاضرلا ةعقاو تتبث اذإ ادخل
 «نينثا ةداهش وأ ريجوزلا رارقإ اهتبثي ةعاضرلاو .ًاعاضر اهاخأ تجوزت اهنأل

 .ةيفاخ هيلع ىفخت ال يذلا هلل رمآلاف تابثإ دجوي مل اذإف

 [ةعاضرلا نم تخألا نم جاوزلا مكح]

 نيمأ دمحم  طولامس ةرصعمب فاقوألا دجسم سردمو بيطخو مامإ

 اهمأ نأ تملع دقو (اهتاوخأ رغصأ يه) ةاتف ىلع ينارق تدقع [ <04 "لس
 مارح مأ .حاكنلا متيف لالح نارقلا اذه لهف ,ىربكلا اهتخأ ىلع ينتعضرأ

 000 0-7 00 ٠ ١

 .: دقعل حست

 نسح زيزحلا دبع دومخ 5

 تاعضرلا ددع ناك يأ كيلع مرحت يهف كتعضرأ اهنأ تبث اذإ اتعث جل

 .454ص :م1974 ةينوي  ه180١ لوألا عيبر ءالع ء«19١س ء«مالسإلا ءاول» )١(
 .ل١ ص ,ما65 ربمسيد ه6 نداضمر عا 25١ س .ا«مالسإلا ءاول» عرف

7” 



 . تاعشم

 [عاضرلا نم تخألا نم جاوزلا]
 دق ينأب ينربخي نم ًادج تببحأ نمب ينارق دقع دعب تئجوف [ 27: لس

 امف ؛ةايحلا ىدم ىهتني ال اهل ىبح نأ دقتعأو .ةافوتملا اهتدلاو نم تعضر

 ْ ْ .؟'''هللا بضغأ ال ىتح مكحلا

 ءاعنص - لياط دملأ بجر مك

 ء«تاعبشم تاعضر سمخ اهمأ نم تعضر دق تنك اذإ [2:خل
 ءاهبحت كنأ ىلاعت هللا مرح ام لحي الو «ناز تنأف تررمتسا نإو ءاهكرتاف

 بحلا اذه نم مكاحلا كرهطل ذفني ىلاعت هللا عرش ناك ولو «ىلاعت هللا قتاف

 امو ءدحلا كيلع ميقأ تدع نإو .نينمؤملا سم ةفئاط هدهشي ةئام دلجب ميثآلا

 .دعب سم رمتسي بحلا نظأ

 [بألا ةأرما نم تعضر نمب جاوزلا مكح]

 : يلاتلا لاؤسلا اسنهبلا نم دومحم ميهاربإ ديسلا نم انءاج [ 771 لس

 اذإو ؟هيبأ ةأرما نم تعضر ةاتف جوزت لجر يف فيرشلا عرشلا مكح ام

 نم بجي يذلا امو ؟لوخدلا اذه مكح امف ةقالعلا هذه الهاج اهب لخد دق ناك

 . هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو « هلل دمحلا [22خل

 يذلا نبللا اذه نأ ةلأسملا هذه ىف ءاهقفلا هررق يذلا نإف .دعب امأ

 تخأ نوكت اهنإف «بألاوه هدوجو ىف ببسلا ناك نإ ةاتفلا هذه هنم تعضر

 وه بألا نوكي نأ نبلل ًاببس هيبأ نوك ىنعمو .هيلع مرحتف ًاعاضر هتجوزت نم
 تعضرأ دق بألا ةجوز تناك اذإ امأ .هنبل نم تعضر يذلا دلولا لمح ببس

 ١6ص م1511 ربمفون ه7 نابعش ءك5عا 2؟١5س ,امالسإلا ءاول» 230

 75١. ص ما 065 ةينوي د ه6 ةلعقملا وذ عا ءةس «ا«مالسإلا ءاول» عه

 الك



 ةقالع ال هنأل ؛هيلع مرحت ال اهنإف هيف ًاببس بألا نكي مل سل نم ةاتفلا هذه

 هب اهطبرت

 عم اهيلع دقع نسمب لوخدلاو ةم حم ةيعاضر هةقالع دوجو ةلاح يفو

 هيبحاصو ةفينح ىبأ دنع ةلاحلا هذه ىف بجاولا رهملاو . رهملا بجوتو ءانزلا

 َبَجَو لقألا وه ىمسملا ناك نإف ؛لثملا رهمو ىمسملا نم لقألا وه
 ةمئأ نم رفز لاقو .لثملا رهم بجو لثملا رهم وه لقألا ناك نإو ءىمسملا

 ام ًاغلاب لثملا رهم وه ةلاحلا هذه يف بجاولا نإ .ءاهقفلا ضعب عم ةيفنحلا

 وه هناحبس هللاو .اهل دوجو الف ءدقعلا داسفب تدسف دق ةيمستلا نأل ؛غلب

 .ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا

 [خألا تعضرأ نم تنبب جاوزلا]

 نبا يل :ةليدج نم نيدم بجر نسح ريمألا ديسلا لأس [ 377 لس
 عضر خأ هل ناك هنأ نم ققحت نكلو هتابيرق ىدحإ نم جاوزلا ديري ناكو قيدص
 يف عرشلا مكح امو ؟ال مأ اهب هجاوز حصي لهف .تنبلا هذه ةدلاو يدث نم
 ١ ؟230كلذ

 سيل نأل ؛هل لحت اهنإف اهتدلاو يدث سم عضري مل ماد م [تخل

 امهنيب ميرحتلا بجوي ال اهمأ نم هيخأ ةعاضرو ميرحتلا بابسأ نم ببس امهنيب
 طقف هيخأ نيبو اهنيب ميرحتلا بجوي لب

 [همأ نم تعضر ةأرماب لجرلا جاوز]
 : يتآلا لاؤسلا ملاس دمحم ديسلا نم درو [ 575 لس

 دفع ديرأو .يدعب ثلاثلا هبيثرت ناك يذلا يخأ عم يمأ نم تعضر ةاتف

 سمخ نع داز ىتم جاوزلا اذه لثم مرحي وهو ء يعفاش يبهذمو ءاهيلع ينارق

 مامالا عم اوقفتا له .ةمئألا ىقاب يأر فرعأ نأ ديرأو ءداز دقو .تاعضر

 .1؟ ص .ما1/ رياني - ه١ ةيناثلا ىدامج ء١٠ع ء١٠3س ««مالسإلا ءاول» )١(
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 ةراشالاو ءرمألا حيضوت وجرأ ؟اهيف ىرخأ ءارآ مهل مأ ةلأسملا هذه ىف ىعفاشلا

 رذلا حجرا ىلإ . ''”ءارآلا حجرأ ىلإ

 : هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا [23خل

 ءاهدالوأ نم دلو يأ عم كمأ نم تعضر دق ةاتفلا تماد امف «ذعبو

 «ةعاضرلا يف ررقملا باصنلل ةبسنلاب امأ .ةعاضرلا يف كتخأ دعت يهف

 .ةثالث هيف لاوقألاف

 سمخ عاضرلا نم مّرحي يذلا ردقلا نأ :دمحأو يعفاشلا لوق :اهلوأ

 رهاظل ءمرحي عاضرلا نم ردق يأ نأ كلامو ةفينح يبأ لوق :يناثلاو

 لوق رهاظلو [7* :ءاسنلا] 4ْةْكَنَعَصَيَأ لأ ْصُئوَْْر م :ميركلا نآرقلا صن
 20,0 . اص .
 . «بسنلا نس مرحي ام عاضرلا نم مرحي» .ةَك يبنلا

 عاضرلا نم مرحي يذلا ردقلا نأ يرهاظلا دواد لوق :ثلاثلا لوقلاو

 نيذلا حجريو ءدمحأو يعفاشلا لوق ةنسلا ءاملع حجريو .تاعضر ثالث

 [جوزلا تعضرأ نم تنبب جاوزلا مكح]

 : يلاتلا لاؤسلا ةيقرشلا نم .ن .أ .م ديسلا لأسو [ ت3 لس

 يننأ يل نيبت اهتبوطخ نم مايأ دعبو «ىتبيرق ةاتفلا هذهو ةاتف ةيوطخب تمق

 نيدل ةفلاخم يأ اهجاوز يف لهف ءاهنم ربكألا اهيخأ ىلع تعضر دق

 .؟" مالسإلا

 ىهف اهنم ربكألا اهيخأ نبل نم اهمأ نم تعضر دق تنك اذإ [22جل
 .كل لحت الف .ًاعاضر كتخأ

 .575ص .م100١ سطسغأ  ه١١ا/5 مرحم ,.5ع .«9س .«مالسإلا ءاول» )١(

 (؟ هالو مقر «ةعاضرلا ميرحت باب .عاضرلا باتك .؟ملسم حيحصاا 2

 .198ص م17 رياربف هالك بجر كاع ٠١. س ,كمالسإلا ءاول» موف
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 [هيخأ ةأرما نم تعضر نمب جاوزلا]

 امف .هيخأ ةأرما نم تعضر اهنأ هل نيبت مث ةأرما لجر جوزت [ 36 س

 .؟''”جاوزلا اذه مكح

 رورش نم هللاب ذوعنو .ءهرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا [222خغ

 .هل يداه الف للضي نمو .هل لضم الف هللا يدهي نم ءانلامعأ تائيسو انسفنأ

 « هيف ببسلا هوخأ ناك نبل نم هيخأ ةأرما نم تعضر نإ اهنإف .ذعب امأ

 نم مرحي» ةررقملا ماكحألا نمو ءهيخأ ةنبا ربتعت اهنأل ؛هل لحت ال اهنإف

 ا"”"بسنلا نم مرحي ام عاضرلا

 [همأ نم تعضر يتلا همع ةنبا نم لجرلا جاوز]

  حمقلا اينم نم نينسح ةيطع ميهاربإ دمحم ديسلا لأسو 7727 "لس

 :يلاتلا لاؤسلا ةيقرش

 يتوخأو انأو ًانس ينم رغصألا يخأ ىلع يمأ نم ةعضار يهو .مع ةنبا يل

 اهجاوز ديرأو مايأ ةعبس ةدم انمأ نم تعضر يتلا يه لب اهمأ نم عضرن مل

 ىلإ يفوت هيلع تعضر يذلا خألا نأب املع ٠ يلع مرحت وأ يل لحت لهف يسفنل

 اوين 8

 هللاو .ًاعاضر كتخأ يهف كمأ نم تعضر اهنأل كل لحت ال [222:خ
 .[7* ءاسنلا] «َةَعَصرلأ ترق مُكَُنومَأَر كَعَصَرأ جل نسم : لوقي

 [همأ نم اهوخأ عضر يتلا هلاخ ةنبا نم لجرلا جاوز]

 :لأسي نادوسلاب دمحأ ديس ديعس دمحم ديسلا [ 37772 7لس

 ةجوز نم يتخأ عضرت ملو .يمأ نم اهنس لثم يف وه يذلا يلاخ نبا عضر

 ١158. ٠١ص طوع د ويام_ ه3 لاوش 5ع 9س .«مالسإلا ءاولاا 23(

 "ملسم حيحص) يف وهو هجرخت قبس (؟)

 .ل 50ص ,ما61/ سرام  ها1؟11 نابعش ء٠١؟ع و١٠س .امالسإلا ءاول» (9)
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 .يتخأ عم عضر يذلا نهيخأ نم رغصأ نهلك تانب ثالث اذه يلاخلو .يلاخ

 ."'"ىطسولا يهو يلاخ تانب ىدحإب جاوزلا يل زوجي لهف
 ام كلاخ تانب ىدحإب جوزتت نأ كل نأ كلذ نع باوجلا [272خل

 .امكنيب ةمرحم ةقالع ال ذإ اهمأ سم عضرت ملو كمأ نم عضرت مل تماد

 [اهمأ نم عضر يذلا همع ةنبا نم لجرلا جاوز]

 :لاسي تاشيوهلا لينم نم ليلخ دمحم يدمحم ديسلا [ <<« لس

 اهتانب ىدحإ نم جوزتأ نأ يل زوجي لهف ءيمع ةجوز نم تعضر

 نم كتاوخأ ًاعيمج نهنأل اهتانب ىدحإ جوزتت نأ كل زوجي ولت ل

 ةيآأ ىف ىلاعت هلوقل كلذو اهريغو كعم تعضر نم كلذ ىف ءاوس «ةعاضرلا

 .[77 :ءاسنلا] (ِةَعَصيلأ تري مُكُنوعْلَو ٌككَعَصَرَأ لأ ْمْكُنَهَمََر تامرحملا
 ةرفإ . الص 8
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 [ةيبنجأ ةأرما نم اعضر اذإ همع ةئبا نم لجرلا جاوز]
 يدث نم اعضر .رخآلا مع نبا امهدحأو .«نالفط دمحمو ىليل [ ””4 لس

 تاوخأ نم جورزتلا روحي لهو .رخآلا امهدحأ جوزتي نأ روحي له « ةيبنجأ ةأرما

 نأ امهنم دحاو لكل زوجيو رخآلا امهدحأ جوزتي نأ زوجي ال [225:جل

 . ةمرحم ةبارق الو ةعاضر مهب هعمجي مل هنأل ءرخآلا تاوخأ وأ ةوخإ نم جوزتي

 [امهتدجج نم اعضر اذإ ةمع ةنبا نم لجرلا جاوز]
 :لاسي رميحل نم ىسيع ديسلا يمهف ديسلا ا سس

 زوحي لهف .نبل مهل لزني نانحلاو راركتلا عمو ءاهنبا دالوأ عضرت ةدحلا

 )١( ةا/ص ءماو01/ ربمتبس ها ا/ا/ رفص ءاآعاوااس ءامالسإلا ءاول» 7١.

 «"قباسلا عجرملا» (؟)

 (؟745) مقر ءعاضرلاو باسنألا ىلع ةداهشلا باب «تاداهشلا باتك ««يراخبلا حيحص» ف

 .157ص ءم19601١ ربوتكأ  ه7١ا/ا/ لوألا عيبر ءالع ء١1س ء.«مالسإلا ءاول» (5)
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 ,؟(7١هتمع تنب جاوز مهدحأل

 «هيبأ م هتدج نم عضر اذإ هتمع دالوأ جوزتي نأ هل لحي < 2

 . ًاعاضر هتخأ دالوأ نربتعُي هتمع تانب نأل

 [امهتدج نم اعضر اذإ همع ةنبا نم لجرلا جاوز]

 «ةيفص ىلوألا نم هل .ةشئاعو ةديمح ناتجوز هل :دمحأ لأسي ( <20 "لس

 ةجيدخ تدلوو .ًاديعس ةيفص تدلوف .ناتنبلا تجوزت مث .ةجيدخ ةيناثلا نمو

 تنب نبا ديعس جوزتي نأ زوجي لهف .اهتنب تنب ةيكز ةشئاع تعضرأ مث .ةيكز
 دق ناك اذإ مكحلا امف زوجي ال ناك اذإو ؟دمحأ تنب تنب ةيكز نم دمحأ

 .؟'"”دالوأ ابجنأو امهنيب جاوز لصح

 ببس ةأرملا نأ امك ميرحتلل بيس لاجرلا نأ تباثلا [20خ

 .مهفالخب أابعي الو .ةيعفاشلا نم ليلق الإ كلذ يف فلاخي ملو ءميرحتلل

 لعجي دجلا هببس ناك نبل نم اهتدج ةشئاع سم ةيكز ةعاضر نإف كلذ ىلعو
 لحت ال اذه ىضتقمبو ء«ديعسل ةيعاضر ةلاخ دعتف .ةيفصل ةيعاضر ًاتخأ ةيكز
 .ةمرحملا ةعاضرلا رادقم ىف ءاهقفلا فالخ انه ركذن نأ بحنو .هل

 ةيعفاشلاو .مرحي ةعاضرلا س ءزج لقأ نإ :لولوقي ةيفنحلاو ةيكلاملاف
 بيجن كلذ ىلعو .تاعبشم تاعضر سمخ مرحي يذلا دإ :لولوقي ةلبانحلاو

 تاعضر سمخ اهتدج سم تعضر دق هنأ تبث اذإ هنأب يناثلا مسقلا لع

 اذإ ةلاحلا هذه يفو «ةعبرألا ةمئألا دنع عامجإلاب لطبي جاوزلا نإف تاعبشم

 اهلثم رهم اهل بجيو «دالوألا بسن تبثيف .ةهبشب ًالوخد دعي اهب لخد

 [امهتدج نم اعضر اذإ همع ةنبا نم لجرلا جاوز]

 ةظفاحم نم .بجر دمحم قيفوت ىنغلا دبع ديسلا نم انءاجو [ 32” "لس

 ىمع ةنبا تجوزت تاونس عبرأ ذنم  روهنمد ةيداعبأ  روهنمد زكرم ةريحبسلا

 )١( ص م1931 ربوتكأ  ه7١ا/ا/ لوألا عيبر ءالع ء١1شس .«مالسإلا ءاول» 477.

 ص .م934١ ةينوي ها١ا/ال ةدعقلا وذ .”عاوا5١س .«مالسإلا ءاول» (؟0) ١9١٠. ١19١.

64١ 



 رثكأ اهمأل اهتدج نم تعضر ينأ مايألا هذه يف يل نيبت دقو .ًادلو اهنم تبجنأو
 .'"'”كلذ مكح تحت ينوديفأ تارم سمخ نم

 دالوألاو ءًاعاضر كتخأ ةئبا اهنأل ءدساف جاوزلا :باوجلا [2خل

 بجت نكلو «ميرحتلا ببسب كلهجل كيلع ةذخاؤم الو «كنم مهبسن تباث
 رهمو ىمسملا نم لقألا بجي ءرهم اهل يمس دق ناك اذإو .ًاروف ةكراتملا

 . ؟اهلثم

 [مألا نم تعضر يتلا معلا ةنبا نم جاوزلا]

 :لأسي - ةيلهقد شامقلا نومالس  كمس دمحأ دمحم ديسلا [73”* لوس 2.

 اهب جاوزلا عوضوم يف تملكت امدنعو يتمع تنب بحأ باش ينأ امب
 : يتدلاو يل تلاق

 . '"”(رغصألا كيخأ عاضر دنع ييدث نم تعضر اهنإ»

 .؟اهب جاوزلا يل زوجي لهف

 نم كتخأا اهنال كيلع مارح ىيهف اهمأ نم ةعاضرلا تعبث اذإ [3خل

 4ةَعلَصرلا تري حنو ْمكَعَصَرَأ لأ حنيت :لاق دق هللاو .عاضرلا

 [لجرلا مأ نم اعضر اذإ همع ةنبا نم لجرلا جاوز]

 اهنأب املع اهجوزتأ نأ يل زوجي لهف يمع تنب يمأ تعضرأ |[ نس
 م0 .٠ لا 3 57

 ' رغصالا يخأ عم لب يعم عضرت مل
 رمغ تيم اكرم اديقأ .باطخ رمع ميهاربإ دججأ هك

 ءاوس ؛ةعاضرلا يف كتخأ اهنأل كمع ةنبا كل لحت ال [7:خل
 .كنم رغصألا كيخأ سل سم مأ كنبل نم تعضرأ

 .77 ص ما ويام ه8 مرحم .6ع .١0١س .«مالسإلا ءاول» 2000

 ١١4 17 م1984 ليربإ  ه118 لاوش ء7ع .17س ء«مالسإلا ءاول» (؟)
 ١. 70ص م9551 ليربإ - ه5 مرحم 6ع .١53س ,«مالسإلا ءاول» ةوفإ
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 [عاضر امهنيب ناك اذإ همع ةنبا نم لجرلا جاوز]

 ؟2)مهجاون ذ تاعض ر ةئالث -هعضر ةن [ديدكا
 امهجاوز زوجي لهف تاعضر ةثالث اهمع نبا عم تعضر ةنبا يل سا
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 ةويحب  ةينامحرلا رورم ةطقن - ميهاربإ رباج دمحأ بيقر 5

 امهنأل كلامو ةفينح يبأ نيمامإلا يأر ىلع امهجاوز زوجي ال [ جل

 ال دمحأو ىعفاشلا نيمامإلا دنعو .لفطلا فوج ىلإ سللا اصوي ردق لقأب لايفتكي

 لوألا يأرلاب ذخألا بير الب طايتحالاو .تاعبشم تاعضر سمخ سم لقأ مرحي

 . "”«كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد» .لوقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا دأل

 [دحاو يدث ىلع ايقتلا اذإ همع ةنبا نم لجرلا جاوز]

 يتدلاو نم تعضر .تاونس ينامثب أنس ينم رغصأ يمع تنب [ 327 'لس

 يتوخإ دحأل وأ يل زوجي لهف .تاعبشم تارم رشع نم رثكأ رغصألا يخأ ىلع

 تأرق دق تنك اذإو ؟اهتاوخأ ىدحإ نم جوزتأ نأ يل زوجي لهو ؟اهنم جاوزلا
 .؟'' اهلح حصي لهف ملع نودب ةحتافلا

 ىسيسلا دحاولا دبع دوبحلا دبع ه5

 تعضر تمادام ءاعاضر كتخأ اهنأل اهنم جاوزلا زوجي ال [72خل

 امتيقتلا دقف ءرصق وأ امكنيب ةعاضرلا نامز َدْعَب ءاهنم تعضر يتلا يدث سم

 . هنبل نم تعضر نمو .ةعاضرلا دامز ىلإ رظن ريغ نم ةدحاو يدث ىلع

 [دحاو يدث ىلع ايقتلا اذإ معلا ةنبا نم جاوزلا]

 نم اعضر امهنكلو امهضعب نم جاوزلا ناديري مع دالوأ نانثا [ 07 "لس
 اذه امهل لحي لهف .ًالعف كلذب امهتربخأو تاعضر سمخ نم رثكأ يتجوز
 .؟'*”لحي ال مأ جاوزلا

 ةويحب - صمم وبأ ةيرحبلا ةيواردلا  باهولا دبع ديمللا دبع دمخ هك

 )١( نس ء«مالسإلا ءاول»  .73١م1977 ربمفون  ه787١ نابعش .17ع ص781١.

 )١( نسح ثيدح وهو هجيرخت قبس .
 .587 ص .م19479 ليربإ  ه1189 رفص .5ع .7*س .«مالسإلا ءاول» (6)

 71ص .م1939 لياربإ  ه189١ رفص ء5ع 7س .«مالسإلا ءاول» (:)

 هللا



 ال هنإف «ةدحاو ةأرما نم اعضر امهنأ ةداهشلاب امهيدل تبث اذإ ١ 7« جل

 .امهجاوز لحي

 [امهتدج نم اعضر اذإ هلاخ ةئبا نم لجرلا جاوز]

 :لأسي - رمغ تيم - ر .ىحتف ديسلا [ 3245 لس

 يتلاخ ىلع تعضرأ يننإ ثيح ريبكلا يلاخ ةنبا نم يل جاوزلا زوجي له

 ؟237ةنالث دالوألا

 راص كلاخ نإ ذإ ءكل لحت "لف ًاعاضر ؛ابخأ ةنبا دعت اهنإ .اة0خل

 .همأ نم كتعاضرب كل ًايعاضر ًاخأ

 [همأ نم ةريبكلا اهتخأ تعضر نمم لجرلا جاوز]

 :لأسي - رمغ تيم - جرف ١. .دبع ديسلا [ 325 لس

 ينيبو .ةريبكلا اهتخأ ىلع ربكألا يخأ عضر ةاتف نم جاوزلا يل زوجي له

 .؟'"”نانثا اهتخأ نيبو اهنيبو دالوأ ةثالث ربكألا يخأ نيبو

 اهمأ نم تعضر تنأ وأ كمأ نم تعضر دق ىه تناك اذإ ات”ث خل

 مرحت نكلو كيلع اهمرحت الف اهمأ نم كيخأ ةعاضر امأ «ءكيلع مارح يهف

 ةيعاضر ةوخأ كيخأ نيبو اهنيب وأ اهنيبو كنيب ةوخأ ال اهنأل كيخأ ىلع

 [هتدج نم عضر اذإ هلاخ ةنبا نم لجرلا جاوز]

 :لأسي  رمغ تيم - ف ىلع ديسلا [ <08: "لس

 يلاخ مأ يتدج نم تعضر ينإ : يمأ تلاقف يلاخ ةنبا جوزتأ نأ تدرأ

 جاوزلا لحي لهف دالوأ ةسمخ امهنيب قرفيو اريثك هرغصت يتلا يلاخ نبل نم
 ةرفإ
 . يل

0 

 7١ ص ,ما464 سرام ه1 ناضمر ١ع ء١١س ءامالسإلا ءاولا قير

 ١١ خص ءما4 ليربإ - ه4 لاوش ءكعا ١١21س ءامالسإلا ءاولا» ف

 5١. ١ص ءما4 ويام ه1 ةدعقلا وذ عا 2 ١١س .«مالسإلا ءاول» قرف
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 نإ ذإ «ًاعاضر كيخأ ةنبا اهنأل ءلحي ال كلذ نع باوجلا اد

 .ةيعاضر ةوخأ ةلص امكنيب دجوأ كمأ ىه ىتلا كتدج نم كعاضر

 [يمأ نم اهوخأ عضر اذإ يلاخ تنبب جاوزلا]

 - ةيبرغ نميلا اربش رفك - ليلجلا دبع عيمسلا دبع مشاه ديسلا [ 300 "لس
 : لأسي

 اهنم ربكأ وه يذلا اهاخأ نإ ثيحو .يلاخ نبا تنيب جوزتأ نأ تدرأ

 ؟200

 هذه يف كمأ نم يه عضرت ملو ءاهمأ نم عضرت مل تمد ام [220جل

 [اهمأ نم عضر اذإ هلاخ ةنبا نم لجرلا جاوز]

 ىوتفلا ةحص نع انلأسي ءانق نم ءليلخ دمحأ ديسلا نم انءاج [ 50: "لس

 له» :ءاتفاإلاو ءاتفتسالا صن اذهو )/72١1(2 ددعلا ىف «ءاوح» ةلجم اهترشن ىتلا

 .؟امرحم انجاوز ربتعي

 ينأ ةجحب ضراعت يتدلاو نكلو .اهنم جاوزلا ديرأو «يلاخ ةنبا تببحأ

2 
 ِ؟ امرحم اهنم يجاوز ربتعي لهف . انس اهربكت يتلا اهتخأ عم تعضر

 توريب - ئايبلا .م 5

 يدث ىلع رثكأ وأ نانثا عمتجي نأ وه ةرهاصملا ةمرحل بجوملا عاضرلا

 .ابرقو أدعب فلتخا وأ امهعامتجا نمر دحتا ءاوس .دحاو

 مرحملا ردقلا نأ ءدمحأ مامالا بهذم يف ٌىأرو «ءكلامو ىعفاشلا ىريو

 نأ رهظي كتلاح ىلع دعاوقلا هذه قيبطتبو .ةدحاو ةرطق ناك ولو ءميرحتلل

 )١( ص ,م1959 ةينوي ه19١١ مرحم .5ع ,١١س .«مالسإلا ءاول» 500.

 05150 ص :م1955 سطسغأ  ه87١ يناثلا عيبر ,«8ع .56١س .«مالسإلا ءاول» (؟)
5 . 
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 ًاعرش عنام الف ءدحاو يدث نم اعضرت مل امكنأل ءكيلع ةمرحم ريغ كتبيطخ
 جاوز ناك اذإف .عاضرلا نم كتخأل تخأ اهنأ كلانه ام لكو .اهب كجاوز عنمي

 تخأ جاوز نإف «ًاعرش ًالالح  ناوبألا فلتخا اذإ - بسنلا نم تخألا تخأ
 .«لحلاب ىلوأ عاضرلا نم تخألا

 ىلع ايقتلا امهنأل هيلع مرحت اهنأ ةيضقلا يف حيحصلا يأرلا [ةقكح
 .ىربكلا تخألا نبل نبللا ناك دإو ءامهتعضرأ نم يدث وهو ءدحاو يدث

 .اهيتفتسي سيف بيعلا امنإ «ءاتفإلا يف «ءاوح» ةلجم ئطخت نأ يف بيعلا سيلو

 يف ىوتفلا ةنجلو «.ءاتفإلا راد جاوزلا يف ءاتفتسالا ديري يذلا مامأ ناك دقف

 .هللا هلضأف ءاوح ةلجم راتخا هنكلو «ةيمالسإلا ةينيدلا تالجملاو ءرهزألا

 [اهتخأ عم عضر يتلا لاخلا ةنبا نم جاوزلا]

 : ةيردنكسالا لمرب .نيشال ينغلا دبع ديسلا نم لاؤسلا اذه ءاجو

 لماح يهو .ًالفط اهنم تبجنأو «نيماع ذنم يلاخ تنب تجوزت [ 30+ لس
 اهنم تعضر دق يننأ يتجوز مأ نم تدكأتو تملع دقو .ثلاثلا رهشلا يف نآلا
 تديأو «ىربكلا ىتجوز تخأ ةعاضرلا ىف ىنتكراشو .,تاعضر سمخ ىلاوح

 هذه تريثأ دقو .طبضلاب تاعضرلا ددع ركذتت مل اهنكلو «لوقلا اذه يتدلاو
 مرحم جاوزلا اذه له :ءاهقفلا دحأ يتجوز لهأ ىَتْفَتْساَو ءجاوزلا لبق ةلأسملا

 ءانبو ,ةعاضرلا يف هتبيطخ كراشي مل بطاخلا ماد ام لالح هنأب باجأف ؟الوأ

 ءاول ةلجم نم نماثلا ددعلا يف تأرق يننأ ريغ .جاوزلا مت ىوتفلا هذه ىلع

 يه يتجوز نأ اهيف مكيأر ناكو .يلاح هبشت لاح نع ىوتف (5 ةنسلا) مالسإلا

 بسني فيكو ؟عنصأ اذامو ؟قزأملا اذه يف مكتليضف يأر وه امف .! يتخأ
 .؟''”تلإ يدالوأ

 سمخ كتجوز مأ نم تعضر كنأ نم تدكأت دق تنك اذإ [ خل
 دالوألاو ءاهنع قرتفت نأ بجي كلذلو .كل لحت الو كتخأ ىهف .ءتاعضر

 .ةعاضرلاب ملعت تنك ام كنأل «ىنز دالوأ نودعي الو «كيلإ نوبوسنم

 7١6. ص م1515 ريمفون ه1 بجر «١١ع ء١ 1س امالسإلا ءاول» 2غ(
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 [همأ نم اهتخأ تعضر اذإ هتلاخ ةنبا نم لجرلا جاوز]

 ةنبالا يهو يل ةلاخ ةنبا نم جاوزلا ىلع نآلا ٌمِدَقُم يننإ [ ”2؛ لس

 دق اهيلت يتلا يأ ىرغصلاو ىربكلا نأ وه لاكشالا نكلو ءاهتدلاول ةيناثلا

 نإ يلاتلابو ءيتوخأ نم يأ وأ اهتدلاو نم عضرأ مل نكلو «يتدلاو امهتعضرأ

 .يتدلاو نم عضرت مل اهنم نارتقالا ديرأ يتلا ةاتفلا هذه

 .؟''”لحي ال مأ اهنم نارتقالا لحي وأ حصي لهف
 بنيز ةديسلاي طلاس دومخ ديمحلا دبع هك

 ملو ءكمأ سم عضرت مل اهنم جاوزلا ديرت يتلا ةاتفلا تناك اذإ [ةة؛جل
 ام .اهمرحي ال اهيتخأل كمأ عاضرإو .كل لالح يهف ءاهمأ نم تنأ عضرت

 .اهمأ نم تنأ عضرت ملو .عضرت مل يه تماد

 [همأ نم تعضر يتلا هتلاخ ةنبا نم لجرلا جاوز]

 ناكو ءينم رغصأ يل خأ عم يمأ نم يتلاخ تنب تعضر [ 540 لس

 .؟''”يتلاخ تنب جاوز يل لحي لهف ءرهش نع ديزت ةدملو يتلاخ ضرمل عاضرلا
 ناوسأ - يبرعلا ميهاربإ ناميلس دمخ هك

 دعت كيخأ نبل نم ولو ءكمأ صم تعضر كتلاخ بنب تماد ام [200جل

 ينارقلا صنلاب كيلع ةمرحم يهف «ةعاضرلا يف كتخأ

 [لجرلا مأ نم اهوخأ عضر اذإ هتلاخ ةنبا نم لجرلا جاوز]

 وهو يفوتو اهيلع عضر ريغصلا يخأو ةلاخ ةنبا يل [ 0 'لس
 .ريغص

 (”) حب 5 1 سك ب
 | . ركشلا مكلو ةدافإلا وجرأ !؟اهب جوزتا لهف

 نيماتلل قرشلا ةكرشب روصنم نسحللا دبع اك

 نم يه عضرت ملو ءاهمأ نم عضر يذلا وه كوخأ ناك اذإ [تمت ل

 .كتلاخ ةنبا نيبو كنيب ةمرحم ةطبار ال هنأل .كل لحت اهنإف .كمأ

 )١( 9ع .7”س .«مالسإلا ءاول» ٠١. ص .م19594 ربمتبس  ه1184 بجر 173.

 ربوتكأ - ه89١ نابعش 415 - ١1ع .؟7س ء«مالسإلا ءاول» (؟) ١1979م. ص5١4.

 ) )9ص .م19789 ربوتكأ - ه584١ نابعش ء17؟ ١١ع .5*س .«مالسإلا ءاول» 1١9.

 ا



 [اهمأ نم عضر اذإ هتلاخ ةنبا نم لجرلا جاوز]

 :تاوخأ ةوسن ثالث [ 30” لس

 .تنب اهلو ركب نسح ميهاربإ همسا دلو اهل ةمطاف - ؟

 .ةمطافو ةيوبن اهيتقيقش ءانبأ ميهاربإو ىفطصم تعضرأ ناسحإ “" 

 ميهاربإ ةقيقش ةمطاف هتلاخ ةنبا جوزتي نأ روبصلا دبع ىفطصمل زوجي له
 عضرت مل ميهاربإ ةقيقش نأب املع ناسحإ امهتلاخ نم ىفطصمو وه عضر يذلا

 .؟اهمأ ريغ دحأ نم

 مالسلاو .ريخلا هيف ام لكل هللا مكقفو لاؤسلا اذه ىلع ةدافالا وجرأ

 .؟ "”هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

 يسرم زيزعلا دبع 5

 اسيلف ةدحاو يدث ىلع ىفطصم عم قتلت مل ةمطاف ةنبا نأ امب [ 20ج

 نم خألا تخأو ةعاضرلا نم هيخأ تخأ طقف يهو «ةعاضرلا نم نيوخأ

 تسيل تماد ام مرحت ال بسنلا نم خألا تخأ نأ امك «مرحت ال ةعاضرلا

 .نيوخأ اسيل امهف «خألا نم خأ هلو همأل هيخأ تخأ نوكت نأك هتخأ

 [اهتدج نم عضر اذإ هتمع ةئبا نم لجرلا جاوز]

 : طويسأب (.ق .ي .دمحم) ديسلا نم ىلاتلا لاؤسلا انءاجو

 تعضرف «يعاضرال نبل يتدلاوب نكي مل ءًاريغص تدلو امدنع [ دخ0 "لس
 نآلاو .ةرشابم اهماطف دعب وأ .ةريغصلا يتمع عم كلذو (يبأ ةدلاو) يتدج نم

 نربكي يئاللا وأ نيذلا) ءرابكلا يمامعأ وأ يتامع تانب ىدحإ نم جاوزلا ديرأ

 تنب نم جاوزلا يل زوجي لهف «(ةرشابم اهماطف دعب تعضر يتلا ةريغصلا يتمع
 .؟''”ةعاضرلا نم مهمع وأ مهلاخ انأ امنيب ءيمع تنب وأ يتمع

 . 7١ص ,ما6ج ريبمسيد ه8 لاوش ءكعا 27 4س ءكمالسإلا ءاول» 200

 .الا ١ص ,ما555 ربمفون ه5 بجر ء١١ع ء١ 1س .امالسإلا ءاول» عه
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 .ءالؤه كتامع وأ كمامعأ دالوأ نم ةدحاوب جاوزلا روجي ال ١ هللا قف

 . ًاعاضر كتخأ وأ كيخأ دالوأ نهنأل

 [هتدج نم هوخأ عضر اذإ لاخلا ةنئباب جاوزلا]

 لاؤسلا .ةيقرش - حمقلا اينم نم ىرصملا زيزعلا دبع ديسلا نم انءاجو

 لاخ يلو .دحاو ماعب ينربكي يذلا يخأ يمأل يتدج ْثَعَضْرَأ [ 205 'لس

 امف .ةعاضرلا يف يلاخل ًاخأ دعي روكذملا يخأ نأ رابتعاو .هتنبا جوزتأ نأ ديرأ
 ٍِِ؟ جاوزلا اذه يف عرشلا مكح 000606 7 1 0 (00 ١

 ءعاضرلا نم اهيبأل ًاخأ تسل كنأل «كلاخ ةنبا جوزتت نأ كل [ خخخ

 هوخأ هنأل كيخأ ىلع ةروصقم ةمرحملا ةقالعلاو .ةمرحم هق الع دجوت الف

 .اعاضر

 [ىربكلا اهتخأ عم عضر ةأرما نم جاوزلا]

 نأ زوجي لهف .«ىربكلا اهتنبا ىلع ةأرما نم صخش عضر [ ت0: "لس
 .؟ ىرغصلا نم جوزتي م2599 فصلا . ٠

 ةيالدعإلا فونم ةسردمب بلاط - بطح وبا هدبع يدمح ©

 نم ةدحاو جوزتي نأ ةأرما نم عضر يذلا لجرلل لحي ال | ةطلط حج

 دقو «هذه هعض رت وأ هتعضرأ نم لك كلذكو هل تاوخأ ًاعيمج نهنأل ؟ اهتانب

 م سس مع هي 5 00 ا 0 م . 5 .٠

 * ةعدضرلا رم مُحُنوحَأَو ُكَتَعَصَرَأ ىبلا مُكَنهمأَو # كلذ ميرحت يف ىلاعت لاق

 [ةريبكلا اهتخأ عم عضر ةأرما نم لجرلا جاوز]

 ؛ةريبكلا يتنبا ىلع عضر دق يتقيقش نبال دلو يعمو ناتنب يل [ 281 لس
 جوزتت نأ ةريبكلا تحت يتلا ةريغصلا تنبلل زوجي لهف ؛هريغ نم تجوزت دقو

 ”1"/ص ,م4 ربوتكأ - ه786١ ةيناثلا ىدامج ١٠2ع ء186١س ء«مالسإلا ءاول» )١(

 .ل١ص م1175 ربمسيد - ه5 ناضمر عا «١5س .«مالسإلا ءاول» 2

 ا



 ,؟(١”هبلع عضرت مل ّة يخ هلا تنبلا نأب املع يتخأ نبا باشلا اذه نم

 ةيلهقد ةروصنلل كرم - شامقلا نومالس  روجام نيسح حبص 5

 هنأل ؛هل لحت الف «ةريبكلا تنبلا عم اهمأ نم عضر دق ناك اذإ [تث'خل

 .ةدحاو ةأرما يدث ىلع ايقتلا ذإ ًاعاضر اهوخأ

 [عاضر امهنيب ناك اذإ همع ةئبا نم لجرلا جاوز]
 ةيدومحم - ةضورلا ةراظن عبت مالع ةبزعب  مالع دمحم ديسلا نم انءاج

 . ةريحب

 يتنبا جوزتي نأ اهنبال زوجي لهف .يدالوأ يخأ ةأرما تعضرأ [ ت0 "لس

 ؟«"'همأ اهتعضرأ يتلاو نينطبب هنم رغصأ يه يتلا

 ولو ءعاضرلا يف ناوخأ امهنأل «كيخأ نبا سم كتنبا لحت ال [2:خل
 عرشلا مكح وه اذه ءاهنم عضر يتلا نطبلا ريغ يف تعضر اهنأ

 [اهتدلاو نم يخأ عضرو «يندلاو نم اهوخأ عضر ةاتفب جاوزلا]

 :لأسي  ةميخلا اربشب ةيرحلا ةيشنم  حلاص دمحم حالص ديسلا [ 25 لس
 عاضرلا ةلكشم كلذ نم ينعنمي نكلو ؛يتلئاع نم ةاتف نم جاوزلا ديرأ

 : يتاي ام يهو

 نم رثكأ يتدلاو نم عضر دق تاونسب اهنم ربكأ خأ اهل ةاتفلا نإ :الوأ

 .تارم عبس نم رثكأ اهتدلاو نم عضر دق ينم رغصا خا يل :ايناث

 .ًاقلطم ىتدلاو نم عضرت مل ةاتفلا نإ : ًاثلاث

 .ًاقلطم اهتدلاو نم عضرأ مل ًاضيأ انأ :ًاعبار

 .؟"”لحت ال مأ ينم جاوزلل لحت تناك اذإ اميف مكحلا نايب وجرأف

 1١5” ص م51 سرام ه5 ةجحلا ود 24عا ١235س ,ا«مالسإلا ءاول» 000(

 ١8١. ص م4 ةينوي  ه85/١1١ ص ءاع ءا18س .«مالسإلا ءاول» 200

 5١. ص ما ةيلوي_- ه8 مرحم عا ١١2س .«مالسإلا ءاول» ةرفز
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 رم عضرت مل تمد ام ةمرحم ةيعاضر ةقالع امكنيب تسيل [2جج

 نم كيخأ عاضرو كمأ نم اهيخأ عاضر امأ .كمأ نم يه عضرت ملو .ءاهمأ

 .كيلع اهمرحي الو كيخأ ىلع اهمرحي هنإف اهمأ

 [نبالا ةجوزب جاوزلا مكحا

 :لأسي - رمغ تيمب - يليوج هللا دبع ىفطصم ديسلا [ 205 نس
 .؟“'”هيبأل لحت لهف ءاهب عمتجي نأ لبق اهقلطو ةأرماب لجر جاوز دقع مت

 درس يف ىلاعت هلوقل .نبالا اهب لخدي مل ولو .هيبأل لحت + كلا
 دارملاو [1» ءاسنلا] ةُخِبَلْمأ َنِم َندْلا مخبأ ُلِيَلَحَو#» .تامرحملا
 . لصحي مل مأ نهب لوخد لصح .تاجوزلا لئالحلاب

 [هنبا ةأرماب لجرلا جاوز]

 .؟7"2ىفوتملا هنبا ةأرماب لجرلا جاوز زوجي له [ 0*2 "لس
 هلوقل ءاهب لخدي مل ولو .هنبا ةأرماب جوزتي نأ لجرلل زوجي ال [2ة2 خل

 .[1* :ءاسنلا]  ْمُكِبَكْمَأ َنِم َنِل ؛طحبانإ ُلِلَحَو * . تامرحملا درس ىف ىلاعت

 [ةجوزلا تنبب جاوزلا]

 هنم تبجنأو )١9755( ةنس يف ديمحلا دبع تجوزت تايطع [ 25 لس

 )١9751( ةنس ىفو )١979(., ةنس ىف ديمحلا دبع ىفوتو )/١971(. ةنس ةسيفن

 ةبيبر تشاعف ماوعأ ةعبرأ ةسيفن رمع ناكو .روطسلا هذه بتاك تايطع تجوزت

 (مشاه مأ) تبجنأو )١947( ةنس يف ةسيفن تجوزت مث ,.لاؤسلا بحاص دنع

 بحاص) اهجوزل (مشاه مأ) جيوزت تايطع ديرت نآلاو .(19454) ةنس يف

 نآرقلا نإ اهل لاق دلبلا خيش نإ لوقتو «لزنملا لامعأ يف اهدعاست يك (لاؤسلا

 ." 'ةبيبرلا تانب يف لزني ملو طقف ةبيبرلا يف لزن

 78١ ا١ص .ما464 رياني اه بحجر .١١ع .١6١س .(مالسإلا ءاولا 23

 .١1ةص .ه1939 ربوتكأ  ه789١ نابعش ء١؟ ١١ع .77”س .(«مالسإلا ءاول» (؟)

 لى” 5١5 ص ما ويام_مه8 ةدعقلا وذ عا 2١6 س .(مالسإلا ءاولا» 6وفز
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 امك ءاهب لوخدملا ةجوزلا تنب تنب مرحت نيملسملا عامجإب [22:خل

 .ءوغل يف وغل اذه يف كمالكو .يسوجم الإ كلذ لعفي الو ءاهتنب مرحت

 .رفاك وهف اذه لحتسي كدلب خيش داك اذإو .مالسإلا يف ةيسوجمو

 [لوخدلا لبق تيفوت يتلا هتجوز مأب لجرلا جاوز]

 جوزتي نأ دارأف .تتام اهب لوخدلا لبقو ةاتف ىلع لجر دقع [ 8” لس

 .؟2'"كلذ هل لحي لهف ء.اهمأ

 ؛عكيآن ُْتَهَّمأَو) تامرحملا درس يف ىلاعت هلوقل لحي ال [ة3جل
 تانبلا ميرحت كلذك سيلو اهيلع دقعلا درجمب هئاسن سم ربتعت اهنأو [؟* :ءاسنلا]

 مرحي تاهمألاب لوخدلا» ةيهقفلا ةدعاقلا تناك كلذلو «تاهمألاب لخدي مل اذإ

 [ةيناز ةأرماب لجرلا جاوز]
 بكترا دقو .تاقبوملا نم ًاريثك بكتري ملسم راج يل [ :ة* "لس

 ينإو «لماح اهنأب يردي ال وهو اهجوزت مث هنم تلمحو همع ةنبا عم ةشحافلا
 يننومولي يدلب لهأ نكلو .ميقتسملا قيرطلا كولسو ريخلا ىلإ هدشرأل هروزأ

 لجرلا كلذ ةلماجم زوجي ال هنإ يل اولاقو .ةالصلا يف مهمامإ انأو .كلذ ىلع

 دصقب هل يترايز نإ تلقو ةدشب كلذ تيفنف .هيلع مالسلا الو لب هتلكاؤم الو

 .؟'"”قح ىلع انيأف .هراج يننأل هحالصإ ةلواحم

 اجرح ةدلب - دبزأ - ندرألا نم نمحرلا دبع حلاص دمخ هك

 اهنم هجاوز نكلو «ريبك مثإ همع ةنبا عم كراج نم ناك م [ةةخ جل

 نإ ريخلا اهيف لب ءاهيف مثإ ال هداشرإل كترايزو ءهنم ناك لمحلا نأل حيحص

 رئارسلاب ملعأ ىلاعت هللاو ءهاوس دصقت ملو «هتبستحاو داشرإلا تيون

 .١3١١ص ءما51/ رياني اه145 لاوش ءكعا «١25س .«مالسإلا ءاول» 200

 .الا ص م11 ربمسيد -  ه5 ناضمر عا ١25س .«مالسإلا ءاول» عه

 هب



 [جاوزلا ةبطخ يف انزلا رثأ]

 نكلو هتببحأ يذلا يبيطخ عم يرمأ يف ذ نيدلا يأر ىلإ ْمكَتْحأ [ نكن .ّس

 0 ا ا ا و ل

 ينلعجيو ؛ يتايح د ددهي امم لبقتسملا تيب ىف ىمامأ ةئيطخلا لثمي يذلا .بنذلا

 .ةبطخلا تيقبأو هلل يرمأ تملسأ عفنت ةبوتلا تناك نإف ؟هتبطخ خسف يف ركفأ

 .'"'ويركلا مكداشرإو نيدلا يأر وجرأف

 عج .م :ةيذعلا هك

 ةذخاؤم الف بانأو بات نإف ءاهلبق ام ّبجت حوصنلا ةبوتلا [22جل
 .اجوز هلوبق يف كيلع

 [جاوزلا دقع يف ةجوزلاو جوزلا انز رثأ]

 هتيأر هيلع دقعلا دعبو هب لخدأ نأ لبقو ىل بيرق نم تجوزت [”:: "لس
 يندكل .هنم يجاوز ببسب ديكأتلا ىلع هيلع ةمرحم ىرخأ عم ٍةبيرم ٍةلاح يف

 مأ نويعرش دالوألا ءالؤه لهف . دالوأ هنم يل حبصأو هب لوخدلا ىلع ُتْمِغْرَأ

 .هيلإ تعجرو هللا ىلإ تبت مث «ينيعب تيأر ام دعب تفرحنا تنك اذإ لهو ؟ال

 يف ينأل ًاضيفتسم احضاو هذه يتلئسأ ىلع درلا نوكي نأ وجرأ ؟يتبوت لبقت له

 .''”ميلأ باذع
 اةيردنكسإل .3 .س .ح ه5

 لخدو هلك مثإلا بكترا دق ناك نإ ىنزلا شحفأ بكترا هنإ ألا :ح

 .ًامئاق مثإلا لصأ ناك دإو .ءلوخدلاب نكي مل اذإ مثإلا لقيو ءاهب

 ال .هنم ىلاعت هللا نايصعف «هفارحنال يفرحنت نأ ًاقلطم كل لحي ناك امو

 0 ؛ هبونذ اهرربب الو ؛ثألذ نع ةاوؤسم ٠ كنإ ذإ  ىلاعتا هللا نايصع كل 7 عرس

 .ةها3لص م11 سرام ه٠ مرحم 5ع 25 6س .(مالسإلا ءاول» 200

 .الا .ءالع ص ,ما64 ريمفون  ه89١١ ناضمر ء١ع .55س .«مالسإلا ءاول» 6

 هللا



 نم لاقتنالا طرشو .كب لخد دق نكي مل ذإ .دلجلا هتبوقع همثإو مجرلا هتبوقع
 . ؟هتجوزب يقيقحلا لوخدلا وه مجرلا ىلإ دلجلا ةبوقع

 رفغي اوبوتت نإ بونذلا اهب هللا رفغي ًاحوصن تناك اذإ ةبوتلا نإو
 .هنم عقو رمأ ىلع بئاتلا مدني نأ .ةثالث حوصنلا ةبوتلا طرشو ''"مكل
 هللاب يمصتعاف ءًالعف دوعي الأ تلاثلاو .دوعي الأ ىلع مزتعي نأ يناثلاو

 .يدوعت الو

 . مهبسن يفنب حمسي ببس ال ذإ «دويعرش دالوألاو

 8 َرْفَكَُم نأ ىلع اوك َةَبْوَم هللا ّلِإ اوبن أنما تبدل ماكي

 هه .[ه ميرحتلا] ؛ٌرهنَأْلا اَهتنَغ ني ىرْخج تتح صحو كيتي

 [اهمأ جاوز يف ةبيبرلاب ىنرلا رثأ]

 : (ةيقرش ءايهه) وللح دمحم قيدص ديسلا لأسيو

 ىلإ هقيرط يف وهو ءهنم تلمحف هتجوز تنب هتبيبر أطاو لجر [”:١'لس
 .؟''”نينجلا يف عرشلا مكح امو ؟هتجوز هيلع تمرح لهف .ةمكاحملا

 امأ .ءطولا عون لاك يأ ةيفنحلا دنع اهمأ هيلع تمرح [”:خ

 ريرس ىلع ةمئان تناك نأك ةهبشب ءطولا ناك نإ اهيف لوقنف .ينجلا ةلأسم

 ريغب انز ءطولا ناك نإو ءهنم هبسن تبثي دلولا لإف ءهتجوز اهنظف اهمأ

 رهاعللو .شارفلل دلولا» :ٍةْيتَك ىبنلا لوقل هنم هبسن تبثي ال هنإف ةهبش

 . "”(رجحلا

 دأل كلذو ءانز ءطولا ناك اذإ ل مرحي ال ةيعفاشلا بهذم نأ ظحاليو

 مامولا كلذ يف لوقيو .ةيصعملاب تبثت ات ال ةمعنلاو «ةمعن ل ميرحتلا

 كلذ نمو تايآلا س ريثك رم ةطبنتسم ةماع ةدعاق ىه لب «ةيآ هذه نأ ئراقلا نظي دق )١(
 .[87 :هط] *َباَك نَمَل ٌراَفَعَل ْنإَو# :ىلاعت هلوق

 51١. ١ص م1 ةينوي د ه٠ مرحم 5ع 21١5 س .«مالسإلا ءاول» 20

 (؟ا/:ه) مقر .ىصوملا لوق باب ءاياصولا باتك ««يراخبلا حيحصاا رف
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 [اهب ىنز ةأرما تخأ تنبب لجرلا جاوز]
 0( 0001000 . م8 يل

 .ٍّ؟ اهتلاخب عمتجا ةاتف نم لجرب جاوزلا مكح ام 7:0" سب

 ةطلوصلا برع  الؤف دمجأ 6

 ةدعلا تهتنا اذإ بخألا ةنباب جاوزلا زوجي هنإف  اهعم قسف هنم ناك وأ ةلاخلا

 .اهتدع ىهتنت ىنرح ةينازلا جورزتت ال ليفو .ىنزلا نم ةذع ال ليفو .لاح ىف

 .باسنألا طلتخت ال ىتح

 [اهب ىنز نم تنبب لجرلا جاوز]
 يف ةأرما عقاو ًالجر نأ نمضتي ءارقلا دحأ نم لاؤس دروو [”:* "لس

 عم .هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع اهتنبا جوزتي نأ ديري نآلاو .بات مث ماَرَحْلا
 ام نكلو .ًاردهم ًانز دعت هذه ةلاحلا نإ هل ليقف ءاملعلا ضعب لأس هنأب ملعلا

 . '””دئمطي ىتح ةدافاإلا وجريو .ًاككشتم لاز

 .ةرهاصملا مّرحي انزلا نإف ةيفتحلا بهذم امأ [”:5 ل

 انزلاب دارأو .هتينزم لصأ ةيرهصلاب ًاضيأ مرحو ردلا باتك يف ءاج

 مرحي الف ردهم كلذ نإ يعفاشلا بهذم يف رلكلو نهعورفو .مارحلا ءطولا
 . "”حاكنلا

- 

 ساو رمع لوق وهو .دمحأو ةياور يف كلام لاق انلوقبو .حتفلا يف لاق
 ةشئاعو ّىَبأاو رباجو نيصحلا نب نارمعو حصألا يف سابع سباو دوعسم

 ...دهاجمو سواطو يعازوألاو يعخنلاو يبعشلاو يرصبلاك نيعباتلا روهمجو
 . 2 ”خلإ

 الف ةفينح يبأ مامإلا بهذم ىلع ةلأسملا هذه لثمب يضاقتلا نأ امبو

 ١. 81ص م6 سرام ه8 مرحم 3ع .75 سس .«مالسإلا ءاولا»ا 231(

 .195 - 97١"ص .م1935١ هيلوي_ ه١” ةدعقلا وذ كت فرس .كمالسإلا ءاول» (؟)

 .7الا/ل/7” توريبب ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ةعبط .«راتخملا ردلا» عم نيدياع سا ةيشاح (90)

 .,5 ١ /* .يبلحلا ةعبط «مامهلا سا لامكلل «ريدقلا حتفا١ 05
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 اذإو «جاوزلا اذه لثم ديقي نأ دوذأملل غوسي الو «هتينزم تنب ىلع دقعلا حصي

 بنجتي نأ يتفتسملا ىلعف «ةريطخ راثآ كلذ ىلع بترتي ةقيثو ريغ نم جوزت

 .ملعأ هللاو كلذ

 [اهب ىنز نم تنبب لجرلا جاوز]

 ىموكحلا لورتبلا ريركت لمعمب .ش .أ ديسلا نم ةلاسرلا هذه انتءاج

 . سيوسلاب

 يمدق تلز دقو ًاماع 58 يلاوح رمعلا نم غلبأ باش يننإ [”:؛ لس .

 نطقأ يذلا يحلا ناكس ىدحإ نم ةأرما عم يعامتجاب .ًايسنج أطخ تأطخأو

 ةنبا ةنوآلا هذه يف اهل ناكو ..نيترم يلاوح عامتجالا اذه رركت دقو ..هيف

 اهتنبا تربك ريصقلاب سيل نمز يضم دعبو اريخأو ..رظنلا تفلت ال ةريغص

 .لامجلاو ةثونألا ناوفنع يف تحبصأو تعرعرتو
 .. يبلق ميمص نم اهتببحأو ةاتفلا هذه عمم لباقتأ نأ فورظلا تءاش دقو

 لعتشاو انبح داز دقو ..هيف ىنافتن انك ىذلا صالخالاو بحلا سفن ىنتلدابو

 يتلا ةأرملا نأل ... يقيرط يف فقي يئطخ تدجو نكلو ءاهنم جاوزلا تدرأو

 ... ةأتفلا هذه سفن مأ ىه اهب تعمتجا

 له ..يتدافإب مركتلاب مكيلإ لسوتأو مكتدايس فطع يدجتسأ نآلا انأو

 حصي ال مأ ؟؟ةاتفلا هذه جوزتأ نأ ىمالسإلا نيدلا ىف الالح نوكيو ىل حصي

 هذه نم يذاقنإب مركتلا مكتدايس نم وجرأف ؟اهتدلاو عم يئطخ ببسب كلذ يل

 يترسأ مطحأو ... مطحتأ نأ نم افوخ ...اهتفاح ىلع شيعأ يتلا ةقيحسلا ةوهلا
200) 

 66 نيم
 ه6

 .59ا/- ”5955ص ما ةينوي -ها87١١ رفص ء1ع .7١س ,«مالسإلا ءاول» )١(

 هلا



 [اهيلع دقع يتلا هتبوطخم مأب انزلا]

 اهمأ ينترغأ لوخدلا لبقو ءاهبحأ نم ىلع جاوزلا دقع تدقع 7٠١5 نس

 تيفوتو .نيلفط تبجنأو يتجوز اهتنباب تلخد مث ءاهعم مثالا يف تعقوف

 يلع مرحم اهتنبا نم يجاوز نإ لوقلاب أجافأو ء.يلوخد نم نيتنس دعب اهتدلاو
 .؟دالوأآلا يفو ةجوزلا يف مكحلا ام .تاونس سمخ يجاوز ىلع ىضم نأ دعب
 1 (1)ةةاش واذا
 00 4هق ةريح يف يأ

 ىلع مكحلاو «تاركنملا شحفأ بكترت قساف بير الب كنب ا”:
 ءاهمأب كلوخد تقو سم خسف دق جاوزلا نأ هب لومعملا ةفينح يبأ بهذم

 سمخ ةدم يضمو جاوزلا داسف عم ةهبشب لوخد هنأل .كيلإ نابسني نالفطلاو

 هيف كسفن تعقوأ ام ةريحلا سم قذو .احيحص جاوزلا لعجي ال .تاوئس

 [ةقباسلا ىوتفلا ىلع بيقعت

 المع ةلجملا اهل عستت نأ لمآ يعرش مكح يف ةملك هذه |[ 72: لس

 نع '" مقر باوجلاو لاؤسلا ىواتفلا باب ه7/17١/ ةنس لاوش ددع ىف .اهتلاسرب

 لخد مث . مثالا يف اهعم عقوف اهمأ هترغأ اهب لوخدلا لبقو هتجوز ىلع دقع لجر
 .خلإ ...نيلفط بجنأو اهتنباب

 بهذمب ةرهز وبأ دمحم خيشلا ريبكلا ذاتسألا ةليضف ىتفأ باوجلا يفو

 مأ عم مثالا يف جوزلا عوقو ذنم هخسفو جاوزلا داسف ىري وهو «ةفينح يبأ

 .خلإ ..امهيبأ ىلإ نيلفطلا ةبسنو «هتجوز

 نأ ىلع ىعفاشلاو كلام بهذم نأ ركذأ ةلأسملا ىف هقفلل ًالامكتساو
 الو اهتنبا مرحت ال  اهتبوقعو اهمثإ اهلو اهتعاشب ىلع - مألاب ىنزلا ةميرج
  نيمامإلا ىأر  اذهو .اهعضاوم ىف ةلصفم ةيوق ةلدأ اهلو .ًادساف دقعلا لعجت

 ىلإ ةيغابلا مألا تضم نأ دعب ةرسألاو لافطألل ىعرأو .ىوتفلل يبأر يف بسنأ

 )١( .م19534 رياني  ها4817١ لاوش .5عا.515س .(«مالسإلا ءاول» صلا١١.

 ع ا/



 ةرهز يبأ خيشلا ةليضف ىرن ام ًاريثكو .هسفن بنذملا عجارو ءيح لك ةياهن

 يبأ بهذم ىلع راصتقالا يف هلو .قفوأو قفرأ هاري ام بهاذملا ةماع نم راتخي

 حص امم اهريغب ذخألا عنمت ال تناك نإو .كش الو ةرودقم رظن ةهجو ةفينح

 .'"'قيفوتلا هللابو .ةربتعملا بهاذملا ىف
 يوناثلا طنط دهعم قيكوو - رهذألا ءاملع نم نوع دنأ لامك م

 ضعبو «ىعفاشلاو كلام نيمامإلا ءارآ ملعن سحبو انلق امو نلت [”:2 جل

 ءاذه ىف هب لومعملا وهو ةفينح ىبأ بهذمب ىتفن ''”نحنو ةيرهاظلاو ةلبانحلا

 قسف لهسن نأ انل ناك امو ءاهقفو انوناق عونمم اهب ينزملا ةنبا جاوز نم عنملاف

 لاك الإو .زاوجلاب ال ءعنملاب نوكي عدرلا لب ء مهب قفرنو تاقسافلاو نيقسافلا

 يتفن نحن امو ءاهتنبا وأ هتأرما مأ يف لجرلا عامطأو ءداسفلاو كتهتلا

 .ملعأ هللاو ءامهبسن تبثي نادلولاو .قسفلا ليهست وأ «ملاعتلل

 [ةطيقللاب جاوزلا مكح]

 : لأسي - تومرضحب الكملا  خ.أ ديسلا [ 720“ لس

 2 سس نقل 2 7 »و .٠ » ايس ٠ ١٠

 ٌتَمَّرْخ# :"' ميرحتلا ةيآ نع ةجراخ يه لهو ؟ةطيقللا جاوز زوجي له
 ُتاَنبَو ِخَّلْلا ُتاَنَبَو مُكللَكَو َمُكْشَسَحَو ُْْئوعلَو ْكْداَبَو ددهمأ ُْكَتَِع
 .[58 :ءاسنلا] ةيآلا خلإ <... ِتَمّحَل

 ةطيقللا -اويإ نأل ءهيلع بائُم رمأ هلعل لب «ةطيقللا جاوز زوجي |”:

 .ءاويإلا لضفأ وهف «جاوزلا ناك اذإف ءنيملسملا ىلع ةيافك ضرف طيقللاك

 ةلوهجم ةطيقللا نإو «تاطيقللاب جاوزلا ميرحت ىلع لدي ام ةيآلا يف سيلو

 [يطوللا تخأب جاوزلا]

 ملو ءاهتجوزت نم خأب يسنج ذوذش ينم عقو يجاوز لبق ٠0١ نس

 )١( رياربف ه١ 4ا/ ةدعقلا وذ "ع .5"5س .«مالسإلا ءاول» ١934م ص١85  187.

 . نحن : حصألا :ىنحن (6)

 7١ ”٠7١7 5”ص ءمما4 رياني ه1 بجر ءا١١ع «١١؟س ,كمالسإلا ءاول» ةوف]

 هلل



 .؟' ببسلا اذهل يتجوز ّىلع مرحت لهف يجاوز دعب ءيش نم ثدحي 000 3 03 .٠ 03 ٠ 3 .- 7 .٠

 ةيردنكسإ جا . س .ن هك

 .ةجوزلا ص جاوزلا ةحص عنمي ال كلذ ناسخ

 [بأل ةلاخلاب لجرلا جاوز]
 .؟'"”بأل ةلاخلا جوزتي نأ لجرلل زوجي له [”:* لس

 ةقيقش همأل ًاتخأ تناكأ ءاوس هتلاخ جوزتي نأ لجرلل زوجي ال انة

 ْسْنَومَو مكفاتبو ٌمفدهكأ ْمُكَِلَع تمم ٠ ىلاعت هلوقب مأ وأ بأل تناك مأ
 .[#9 ءاسنلا] : 4 كدلكَو َمُكََسَعَو

 [للحملا جاوز]
 ةفز 93 3 3 0 -

 .؟ ًانالث اهقلط جوزل اهليلحت طرشب ةأرما نم جاوزلا مكح ام [ 7٠١ "لس
 انق دهحم - قلالا دبع دمحأ فسوي مك

 وبأو يعفاشلا هزاجأو . حيحص ريغ جاوز هنأ ىلع دوريثك اد: خجل

 .لوألل اهلحي ال نكلو .ءاهقفلا ضعب هزاجأو «ةفينح

 [جاوزلا يف نيتخألا نيب عمجلا]

 :جاهوس  دوجوملا دبع حلاص ديسلا لأسي

 لزنم يف نيتقيقش نيتخأ نم جوزتي نأ صخشل زوجي له تأ
3 

 أ ”دحاو

 يف لوقي ىلاعت هللا نأ .نيتحأ دس جاوزلا زوحم انااا 2

 .[77 .ءاسنلا] © ن ِنْيَصْمُحْل تريب اوْعَمَجَت نأو# :تامرحملا

 .9١0ص ,ما1514 سطسغأ - ه6 ىلوألا ىدامج .1ع .5"5س .«مالسإلا ءاول» 21

 .11 ١1ص ما رياني ها17/9١ ةدعقلا وذ عا 27 5س امالسإلا ءاول» عرف

 .018ص .م19571/ ةيلوي  ه81١/ يناثلا عيبر ,«8ع .١5س ء«مالسإلا ءاول» (6)

 7١7١. ص ما ليربإ ه5 ةجحلا وذ عا .ا7١س .«مالسإلا ءاول" 2(

4 



 [اهتخأو ةجوزلا نيب عمجلا]

 .هتيب يف تيبرو ةريغصلا اهتخأ اهعم ناكو ةأرما جوزت لجر 7« لس

 .حاكن دقعب ةريبكلا اهتخأ عم لجرلا اهعمج ءاسنلا غلبم تنبلا تغلب نأ املو

 .؟''”قلطي امهيأو ءامهادحإ قلطي وأ ءامهنيب قرفي لهف
 ليبالرب - وذنكلاب ديس دمخ رالقلا دبع هك

 ناك اهب هلوخدو «ءحيحص ريغ دقعلاف «لطاب اهتخأ نم هجاوز [كتج

 وهف ىلوألاب هجاوز امأ ءمثإلا اذهل ًءاهنإ اهنع قارتفالا بجيو .ًامثإو ًامارح
 :ىلاعت هلوقل اهتدع ءاهتناو هتجوز قالط دعب الإ 'ىرخألا هل لحت الو ءمكاق

 [؟ ءاسنلا] * َفَلَس دك اَم اّلِإ ِنْيَكْحَ سما ترب اوعَمَجَت نأو#

 [ةقلطملا هتجوز تخأب لجرلا جاوز]
 ءاهتخأ جوزتيو اهقلطي نأ ديري .دلت ال ميقع ةجوز هل لجر [”0* "لس

 .؟''”ةعبرألا بهاذملا ىلع اهتخأ نم هجاوز زوجي لهف

 قافتاب اذهو ءاهتخأ جوزتي نأ هل زاج اهتدع تهتناو اهقلط اذإ [ ”'* 2

 نمو ءاملعلا عامجإب مارحف هتمصع ىلع يهو اهتخأ سم هجاوز امأ ءاملعلا

 : ميرحتلا ةيآأ يف «ءاسنلا ةروس يف ىلاعت هلوق ركتي هنأل 0 حابتسا

 | 7* :ءاسنلا] 1 نسْمُخْلا_ كرب هس 0 اوعَمَجَت نأو*

 [ةقلطملا هتجوز تخأب لجرلا جاوز]
 اهتايح يف هذه تلشف نأ دعب ةجوزلا ةقيقش نم جاوزلا زوجي له 71 'لس

 ىلوألا قيلطتب موقي نأ يف جوزلا ريخ ةجوزلا دلاو نأب ًاملع «قالطلا تبلطو ةيجوزلا

 نآلاو ؛قالطلا مت ًالعفو اهتقيقش ةيناثلاو اهيبأل امهادحإ  اهيتخأ ىدحإب هجوزيو

 لهو ؟نيدلا يأر امف راظتنالا يف نحن  ءاملعلا ضعب لاق امك  ةدعلا يهتنت نأ ىلإ
 ؟©0توملا وأ قالطلا [5* :ءاسنلا] 4َفّلَص َدَف اَم اَلِإ# " ىلاعت هلوقب دصقي

 ةيلهقد رمغ تيم ١- .ؤ .ع هك

 )١( 2م1977 ربوتكأ - ه7875١ بجر .١١21ع .١75س «(«مالسإلا ءاول» ص١9

  2,0.؟ 7١ص ما ويام ه8 ةجحلا وذ ءا١١ع .5١س .امالسإلا ءاول»

 ص م51 ربمتثبس ه5 ةيناثلا ىدامج ء36عا .”١5س ,كمالسإلا ءاول» موف 5067

 وه ٠ 60



 عمجلا وه مرحملا دأل : اهتدع ءاهتنا دعب اهتخأ جوزتت نأ كل [04-خل

 نيكنألا تي أوُعَمْجَت نآَو» :ىلاعت لاق امك .دحاو جوز ةمصع يف امهنيب
 .[؟7* :ءاسنلا] # فَلَس د َدَق اَم لإ

 [اهيبأ ةمعو تنبلا نيب عمجلا]

 ةرصعملا  رضخ نيمأ دمحم دومحم ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 : طولامس

 عمجلا يأ) جاوزلا يف اهيبأ ةمعو تنبلا نيب عمجلا زوجي له [ ٠١" "لس

 .؟''"(اهيخأ تنب تنبو ةأرملا نيب

 عمجلا نأ ةدعاقلا نأل ءاهمأ ةمعو تنبلا سيب عمجلا زوجي ال ا** جل

 .فنصلا اذه رم هذهو .ىرخألا هيلع تمرح أركذ امهادحإ

 [اهتلاخو ةأرملا نيب عمجلا]

 لهف ,يتجوز تخأ نبا تنب جاوزلاب يتجوز ىلإ مضأ نأ ديرأ [”1 لس
 قفز ِء .

 5 مرحي وا عمجلا روحي

 نيوالبنسلاب ١ئراق)

 يك لوقيو .اهتخأ ةيرذ ىم اهنآل مارح وهو روجي ال اذه [2خل

 متعطق كلذ متلعف نإ مكنإ ءاهتلاخ ىلع الو .اهتمعو ةأرملا نيب عمجي الد

 لئاسلا اهيأ هللا قتاف ' ”«مكماحرأ

 اعاوزا يف اهيخأ ةنباو ةأرملا نيب عمجلا

2 

 7 ؛ص م1917 ربمفون  ه87١1” بجر .١١21ع .7١س .«مالسإلا ءاول» )١(

 .58ص .ما1وا سرام ه٠ مرحم 0ع .7 4س .«مالسإلا ءاول» هن

 ةركدرفل) مقر .ءاهتمعو ةأرملا نسيب عمجلا ميرحت باب .حاكنلا باتك ءاملسم حيحصاا عرف

 .١51ص ما ةيلوي هه يناثلا عيبر ىع 252 س .(«مالسإلا ءاول» 2

 هل ملا



 اذإ لب ءلجر ةمصع يف اهيخأ ةنباو ةأرملا نيب عمجلا زوجي ال [" خل
 حكنت ال» : 22 لاق دقو ءاهتدع بهتنا اذإ الإ اهيخأ ةنبا جوزتي ال ةمعلا قلط

 دإ مكنإ ءاهتخأ ةنباو اهيخأ ةنبا ىلع الو ءاهتلاخ ىلع الو .ءاهتمع ىلع ةأرملا
 ('"مكماحرأ متعطق كلذ متلعف

 [ايكرت يف تاجوزلا ددعت عنم]
 .ةدحاوب جاوزلا ديدحت يف عرشلا يأر حيضوت وجرأ كلذك 7١ لس

 ىأر نإ ديدحتلا اذه ملسملا مكاحلا كلمي لهو :'"”ًاقباس ايكرت يف ررقت امك
 لياجت يف ةحيرص ةميركلا ةيالا نأ ملمن نحنو ؟عيتجملل ةماع ةحلصم هي

 َنِم مْكَل ٌباَط اَم أوحكتأم# : ىلاعت هلوق يهو .لدعلا ٍطوشب ةدحاو نم رثكأب جاوزلا

 .[* :ءاسنلا] 4م الرمل الأ فِ َنِإَك ميرو َتلُتَو قم َِسْنل

 ةلجملا هتبتك ام ىلع ئراقلا ليحنف ؛تاجوزلا ددعت نع امأ ["4خل
 .مالسإلا ءاول ةلجم رادب ةودن هثحبل تدقع دقو .ءعوضوملا اذه يف ًارارم

 . هيف عرشلا مكح نايب يف تاالاقم ةدع ةلجملا ترشنو

 [قالطلاو تاجوزلا ددعت]

 ةسينكلا يف ةرسألا ماكحأ نع مالسإلا يف ةرسألا ماكحأ زاتمت [”* جل

 قالطلا كلذك حيبتو «ةيئاضق ريغ ةينيد دويق يف تاجوزلا ددعت حيبت ىلوألا دأب

 ةرظنلا ةحص ةيعامتجالا براجتلاو عقاولا تبثأ دقو كلذك «ةينيد دويقب

 تاجوزلا ددعت يف مالسإلا دلقت نأ تدارأ لودلا ضعب نإ ىتح «ةيمالسإلا

 ال ةيفرع دوقعب قالطلا يف ةسينكلا دويق نم للحتت ةيبوروألا بوعشلا داكتو
 ةبسن نم رثكأ دوقعلا لظ يف قالطلا ةبسن تراص ىتح ةسينكلا ماكحأل عضخت

 اذه ثحبب تماق دق مالسإلا ءاول ةلجم نأو «ةيمالسإلا دالبلا يف قالطلا

 اهل باجتساو اهتدقع ةددعتم تاودن يفو اهترشن ةريثك تاالاقم يف عوضوملا

 رصانلا دبع لامج سيئرلا نأ ركذنو .«يمالسإلا عمتجملل نويقيقحلا نوسرادلا

 هجيرخت قبس ()

 71 - ١١7ص م15 ريمفو ه7 بجر .١١ع ءكارس .«مالسإلا ءاول» عه
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 هيجوتلاب جلاعت ةيعامتجا ةلأسم هذه دإ هللا هظفح لاقو تاجوزلا ددعتو

 ىلع يردن الو .ءتاجوزلا ددعتو قالطلا ديقي دوناق حارتقا ددصب لدعلا ةرازو

 تدمتعا اهدنع ةيصخشلا لاوحألاب ةصاخلا نيناوقلا تاعورشم ى عورشم يأ
: 7 200 

 دييقت ضراعي لاك اهلك تاهج ةدع نم باعورشم ةدع تعضو دقل

 تاعورشملا هذه نمو « ةينيدو ةيعامتجا ٍباعمل تاجوزلا ددعت كيبقتو ءقالطلا

 هعضو حورشم اهنمو 2١9025 ةنس ةيروهمجلا ةسائرل ةينفلا ةئيهلا هتعضو عورشم

 وهو ريخألا ةيصخشلا لاوحألا ةنجل عورشم اهنمو 1١47٠. ةنس يموقلا داحتالا

 هنأ ةيمالسإ ةلود نيعبرأل نيلثمم عامجإب ررقو .1956 ةنس ويام يف دقعنا يذلا

 دويق عضو زوجي ال امك  ينوناق وأ يئاضق ديقب تاجوزلا ددعت دييقت زوجي ال

 قالطلا نأ عامجإلا نأ عم هقالط عقي ال قلط نم نأ كلذ ىنعم نآل قالطلل

 عمجم رمتؤم رارق نأ ملعت نأ لدعلا ةرازول يغبني لاكو .قلطملا ظفلب عقي

 ةيملعلا تاعورشملا لك ىلع تجرخ دق اهنأ قوف لصفلا لوقلا وه ثوحبلا

 اوملعي نأ لدعلا ةرازو يف نيحرتقملا ىلع بجي ؟سنوت يكاحت نأ ديرتأ

 اهلاح ملعي ال يتلا ةبيقر يبأ ةموكح ريغ ةملسملا رصانلا دبع لامج ةموكح نأ

 سنوت ىف لدعلا ةرازو لاجر اعد .ةفيرط ةصق لدعلا ةرازول ركذنلو هللا الإ

 ةيصخشلا لاوحألا دوناق اهب يكزي ةرضاحم يقليل نيمهافلا نيقرشتسملا دحأ

 ىلإ برقأ يهو ةيمالسإ ماكحا هذه نأ مهفا مل يننإ هلوقب مهتهبف ةبيقر يبأآل
 تاجوزلا ددعتو قالطلا حيبت ةيمالسإلا ماكحألا نأل ةيسنك اماكحأ نوكت نأ

 )١( .م1911 ربمتبس ه7 ةيناثلا ىدامج ء١٠ع .١5س .امالسإلا ءاول» ص135 

  . 5737تاجوزلا ددعتو قالطلا دييقتب صاخلا لوناقلا عورشم» :ناونعب ًاتحب بتك دقو

 اه ا555 ل” 2ءاع .5١س) ةرهاقلا ةعماج داصتقالاو دوناقلا ةلجم يف هرشن

 هرص ما ؟١ ١182(
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 الو انوناق مكدنع ةيصخشلا لاوحألا نوناق اومسف امهديقت يتلا يه ةسينكلاو

 7 لوناق هنإ :اولوقت

 0 رصتالا لوك أاورييعاف# الأ

 [قالطلاو تاجوزلا ددعت دييقت ةودن ف خيشلا ةكراشم]

 لاح يف عوضوملا اذهل ْتَضََّرَعَت ةكرابملا ةودنلا هذه نأ قبس [":::جل

 .'"'”نآلا اهيف نحن ىتلا لاحلا هبشت

 ءاوس ةيفارحنا تاوعد لكل داصرملاب ةفقاو ةكرابملا ةودنلا هذه نأو

 سوبل تسبل مأ ةفاحصلا يف تاياعدلا سوبل تافارحنالا هذه تسبلأ

 هل رمألا يلو نأ هللا هظفح ايركز خيشلا ذاتسألا ملكت .ةينوناقلا تاعورشملا

 لكل اوجوري نأ نوديري نيذلا ضعب اهددري يتلا ةملكلا يه هذهو .حابملا كييقت

 ىلعو ءاهقفلا هررق ام ىلع ةملكلا هذه ىنعم حضوأ نأ ّيلع بجو كلذلو ءيش

 .ةيمالسإلا قئاقحلا عم قفتي ام

 ىف لصأللا نأ رابتعاب ةيعرشلا ةحابإلا لصأب تاحابم نامسق تاحابملا
 ينالفلا رمألا ىلإ هاجتالاك وأ ينالفلا قيرطلا يف يشملاك «ةحابإلا ءايشآلا

 ةحابإلا هذه .ء صوصنلاب تءاج ةحابإ كانهو ةيلصألا ةيعرشلا ةحابإلا ىضتقمب

 : هللا لحأ امل ًاميرحت نوكي صوصنلا ريغ ء نم اهل دييقت لك صوصنلاب تءاج يتلا

 أ َلَع اورْفِْل مارح اًذنهو ُللَح اذه بِزَكْلا مُحدنِسلأ فِصت اَمِل ْأوُلوُفَن الو 7 هت حس ل هم هس ل اخ سر
 11١[. :لحنلا] أ ٌّبِزَكْل

 نأ رمآلا يلولف حابم قالطلا نإ :نولوقي نيذلا كئلوأ نإ لوقأ كلذلو

 .هللا لحأ ام نومرحت متنأ هديقي

 (مالسإلا ءاول) ةلجم ىف .لاقم هل دجوي امك 24ا/ 87ص ؛هرورش عنمت اهدحو ةفاقثلا»

 اهسفن ةلجملا يف قباس لاقم دجويو 4١. 6” ص (ها١١؟915 ربمفون ءاع.59س)

 .57 - 5 5ص ؛ءاد ال ءاود تاجوزلا ددعت» ناونعي (م1 سرام 2ق٠١٠ع .5س)

 .32117 - 37/8 ص م51 ويام -  ه1/ رفص عا ١25س ,امالسإلا ءاولاا عرف
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 نأ هيف رارضألا ىأر اذإ رمألا يلولو حابم تاجوزلا ددعت نإ 'اولاق اذإو
 سانلا لكبو نامزألاب ملعأ هللاو هللا لحأ ام نومرحت متنأ :مهل لوقأ .هديقي

 عساو ىلع مكركف قيضب اومكحت نأ حصي الف ركفلا وقيض متنأو .مكنم

 .نآرقلا اهب ءاج يتلا يناعملا

 قئاقحلا هررقت ام ىلإ ينهبن نأ اذهل هضرعت يف ايركز ذاتسألا ركشأو
 ْ  .عوضوملا اذه يف ةيمالسإلا

 ٠اولاق نوفرعي ال امب دوفرهي رنيذلاف .فحصلا ىف اهتأرق ىرخأ ةملك

 يف دإ :اولاقو .هرخآ ىلإ ؟عامجإلا دقعنا ىتمو ؟عامجإلاب انيلع جتحي فيك
 .ةلسرملا حلاصملا ةلأسم ةعيرشلا

 .عامجإلا كلذ نوركني اوناك اذإف ءهيف بير ال رمأف عامجإلا داقعنا امأ

 رصع ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم رصع نم فلاخمب انل اوئيجيلف
 ريظن ال ايركف اعامجإ كلذ انبسحو .كلذ ىلإ نمو نيمأ مساقو هدبع دمحم

 . هل

 'طورش ةثالثب اهب يضقن حلاصملا نإ مهل لوقنف حلاصملا امأ

 لاجم الو اهيف بيرلل لاجم ال ةدكؤم حلاصم دوكت نأ :لوألا طرشلا

 فالتخ الل

 يعرش صنل ةفلاخم ريغ نوكت نأ :يناثلا طرشلاو

 اهقيقحت نوكي تيحب عراشلا دصاقمل ةمئالم لوكت دأ :ثلاثلا طرشلاو

 ةضراعم اهنأل ةحلصملا هذهل رابتعا ال ذإ .ًاقلطم انه ةحلصم الف دذإ

 . عراشلا صنل

 تاجوزلا ددعت دييقت له «ةحلصم كلذ رابتعا ىف شقانن اننأ ىلع

 نيسمخ وأ ةنس ةئام ذنم لاؤسلا اذه ليق ول ؟هريغ يف ةحلصملا نأ مأ ؟ةحلصم
 .رظن لحم ةباجإلا تناكل ةنس

 ىدان دقف ءذيفنتلا عضوم تاجوزلا ددعت عضو ىلإ هجتت ابوروأو نآلا امأ
 بعشلا يف ةرسألا لالحنا بهذي نأ نكمي ال هنإ) :ارتلجنإ يف ةفقاسألا ريبك
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 اهداوس رثكت نأ ديرت ايناملأ كلانه مث «تاجوزلا ددعت انحبأ اذإ الإ يناطيربلا

 ةرسألاب ًاكسمت دالبلا ىوقأ نم تناكو .ءاهيف يرسألا لالحنالا عنمت نأو

 نم اورظني يكل نوب ةنيدم يف ةودن تدقعو سابتقالا ىلإ تهجتاف اهل اظافحو

 ددعت ئدابم نأ اودجوو ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلإ اوهجتاف نوسبتقي ةعيرش يأ

 نإ ًاسماه اهلوقأ نكلو ىناملألا لاكشإلا لحت ىتلا ىه اهيف تاجوزلا
 ةرسألا ىلع ةظفاحملا هبجوت ٌرمأ كلذ نأ عمو ةقيقحلا هذهب اهناميإ عم ةودنلا
 ٍةمأ ٌديلاقت مهديلاقت يف اوُلَخْدُي ال يكل يمالسإلا بهذملاب ذخألا اوضفر

 قفتي ال انوناق اوسبتقي نأ ىلع نييعرشلا ريغ ءانبألاب اوفرتعي نأب اوضرو .ىرخأ
 انولعجي نأ نوديري نيذلا كئلوأ داذآ يف ةملكلا هذهب سمهأ .مهديلاقت عم

 هيف تلحنا يذلا تقولا يف سييبوروألل نيعبات انرسأ يف انولعجي وأ .سييسنك
 تاشقانملا ىلإ اذه دعب لقتنأ تاجوزلا ددعت عنمو قالطلا عنم ببسب مهرسأ

 اهتمواقمب انيلتباو تريثأ يتلا

 انلقو «ةأرملل نيهم تاجوزلا ددعت نإ اولاق ءاولاق ام مثإ مهيلعو اولاق

 عنتمت نأ امإ اننأل .مهل تلق ؟ملو :اولاق ةأرملل مركم تاجوزلا ددعت مهل

 امأ ءاهسفن يف مارتحا اهل ناك اذإ اذهو .ءىرخأ ىلع جوزتت نأ .ع ةأرملا

 ةجوزتم ىرخأ ىلع جوزتت نأ لبقت يتلا ةأرملا نإف اذه نع سشعنتمي ال ءاسنلاو

 اندنع رصم يف ةيعامتجالا ةايحلا نأ دوملعت مكنأل ؛ةرطضم يهو الإ اهلبقت ال

 ريغ مأ ؟وه جوزتمأ هجوي لاؤس لوأ ةأرما لجر بطخي امدنع هنأ يضتقت

 نآلا ةجوز اذ سيل هنإ 'ليق اذإ مث «هنع اوفرصنا جوزتم اولاق نإف ؟جوزتم

 نإو .اضيأ اوعنتما قلطو جوزت هنأ اوملع نإف ؟ال مأ لبق نم جوزتأ هل اولاق

 نكلو ضفري نم رسألا نمو لبقي نم رسألا سف تتام دق هتجوز نأ اوملع
 قبس دق نأو دالوأ هل نوكي نأو ًاجوزتم نوكي نأ ىشلبقي ءاسنلا ضعب كانه
 .«كلذ يف نهسفنأل ةحلصم نيري نهنأل ؟اذامل اذه لك نلبقي :قلطو جوزتو

 وأ نهيف ةثونألا تومت نأ ىلإ كلذ ىدأل نجوزتي نأ نم ءالؤه انعنم اننأ ولو

 نم تاجوز َّنُكَي نأ ةوسنلا ءالؤهل ريخف «ةيرحلاو ةنامألاو ةماركلا راذع نعلخي
 ال ةأرملاب رضي ددعتلا نأ ندومهفي نيذلا ىقمحلا كئلوأف «تاليلخ نكي نأ

 طغمي كش الب ىلوألا ةأرملا ىلع طغمي هنأ معن .اههجو ىلع قئاقحلا نوكردي
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 اهسفن ملأأ .ةحلصملا نكلو .طغمي معن ىفطصم ذاتسألا اننبا راشأ امك اهيلع

 ديعب امهيب سايقلا نإ ال ؟ متسملا داسفلل اهضرعت وأ هذه ةثونأ توم يواسي

 لاجرلا نم ىصحي ال اددع دسفت ؟الجر مك دسفت ةدسافلا هذه مث .دعبلا لك

 انزلا حيبنس دذإ اننإ تلق امكو ىضوف رمألا حبصي ذئنيحو ءءاسنلا ىلع

 علختس ضارعإلا كلذ اهنع اضرعم اهجوز تأر اذإ تيبلا يف يه يتلا ةأرملاو

 . الماك الالحنا ةرسألا لحنتف داسفلل هجتتو باقنلا ىرخألا يه

 نأ نم تابجاوو قوقح اهل ةليلح نوكت نأ ةأرملل ريخ .لوقأو تلق

 هب كاسمتسالا عيطتست رمأ الو يعرم قح اهل سيل ةليلخ نوكت

 فسألا عم لوقأو «هددع لزني فسألا عم تاجوزلا ددعت نإ مهل تلق

 ىلإ ةئملا ىف ةسمخ وأ فصنو ةعبرأ نم ددعلا كلذ لوزن ىف ببسلا سيل هنآل

 ال راص لجرلا دأ ببسلا سيلو .ةيجوزلا ةايحلا ةماقتسا ببسلا سيلو 4

 ىلإ جاوزلا لدب سانلا فارصناو ةأرملا نداوه وه ببسلا نإ لب «هتيب الإ فرعي
 دييقتلا ىلإ تايعادلا رسي ناك اذإ اذه نإ :لوقأ كلذلو .ةمرحملا ةوهشلا لين

 ةئاملا يف 5 ةبسنلا دوكت نأ ًاريخ ناكو ءاذه مهءوسي ةليضفلا ىلإ نوعادلاف

 لزنت نأ نم ريخ اهميركت عمو ةأرملا مارتحا عمو ةليضفلا ةدايز عمو ةفعلا عم
 .جاوزلا لصأ نع ضارعإلاو داسفلا مومع ببسل ةئاملا يف ١,5 ىلإ

 ددعتو قالطلا دييقت دأب ررقي رصانلا دبع لامج سيئرلا ةدايس نإ

 داشرإلاو ةوعدلاب كلذ ىف رمألا امنإ «دوناقب نوكي نأ زوجي ال تاجوزلا

 ١930 ةنس ىف دقعنا يذلا ىموقلا داحتالا رمتؤم ىف كلذ لاق .هيجوتلاو
 ناك اذإ قالطلا ةحابإو تاجوزلا ددعت نإ : قحب لوقي ةيكارتشالا سأرف . ًابيرقت

 نأل .لعف ًاقحو «دوناقلاب ال هيجوتلاو داشرإلاب جلاعي بيعلاف بيع امهيف
 نأو دب ال ةيرحلل دييقت لك 'لولغز دعس لوقيو «ةيرحلل دييقت نوناقلاب دييقتلا

 رم رربم هل نوكي نأ دب ال :لوقن نحنو .اهتاذ ةيرحلا دعاوق نم رربم هل نوكي
 .ةدكؤم ةيقيقح ةحلصم

 ىلإ ًامئاد ليمأ يننإ :مكل لوقأ انأو ءررق يكارتشالا داحتالا نإ :متلق
 وه ىتاذلا لالدتسالا ءيفاضإلا لالدتسالا ىلإ ليمأ الو يتاذلا لالدتسالا

 امأ .هتلدأ نمو هقئاقح نمو رمألا عئاقو سم ًاذوخأم هقطنم دوكي يذلا

 /ا٠ه6



 .تلاق ةينالفلا ةئيهلا وأ تررق ةينالفلا ةئيهلا لوقتف يفاضإلا لالدتسالا

 لماك ءاتفتساب متمق لهف هلك يرصملا بعشلا وه يكارتشالا داحتالا

 مكل لاقف .ءناكم لك يفو هئايحأ يفو هنئادم يفو هارق يف يرصملا بعشلل

 نأ لاحم نكلو .ءبعشلا يأر ىلع نيرغاص لزنن اننإف كلذ متلعف نإ ؟اوديق

 هللا دودح نع بعشلا جرخي

 ةئاملا يف 50 تغلب اندنع قالطلا ةبسن :مهلئاق لاق قالطلا دييقتل ةبسنلاب

 ملاعلا يف ةبسن ربكأ اهنأ مكؤاعدا :تلق قحبو تلق «ملاعلا يف ةبسن ربكأ يهو

 ملسأس نكلو ءاذك دولوقت متنأو اذك وه لوقأ نأ ديرأ الو هقدصأ ال ٌءاعدا

 لوكي دق نوملعت امك قالطلا .ةبسن ربكأ اهنأب ُملَسأَس لب اذكه ةبسنلا نأ

 وأ تيبلا ًابرخم هلاوحأ لك يف قالطلا نوكي نأ نكمي الو «ةرسألل ًاذاقنإ

 ابيرقت هلاوحأ لك ىفو «لوخدلا لبق نوكي ًانايحأ قالطلاف .ءنيجوزلا نيب ًالصاف
 ةيجوز ةايح نافنأتسيف ةعجارم الو ةدعلا ىهتنت دقو .ءىعجر لوخدلا دعي

 دق .ءاهسفن ةأرملا هب يدتفت لامبو ريجوزلا اضرب قالطلا نوكي دقو «ةديدج

 «قالطلا لجس يف ركذي كلذ لكو يضاقلا مكحب نوكي دقو ءاذه لك دوكي
 لبق قالطلا ةبسنلا هذه نم لزنتسن نأ بجي ةيقيقحلا ةبسنلا فرعت نأ لجألف

 ددع ًاضيأ ىنثتسيو «ًابيرخت سيلو دساف جاوز نم ةرسآلل ةياقو هنأل لوخدلا
 اضيأ ىنثتسيو «قالطلا دعب فنؤتسا يذلا جاوزلا ددع ًاضيأ ىنثتسيو تاعجرلا

 دادعألا هذه انلزنتسا اذإ ءاهسفن هب ةأرملا يدتفت رمأبو نيجوزلا يضارتب قالطلا

 ىه ةأرملا نوكت دقو «نيجوزلا نسيب لصفي يذلا قالطلا ةبسن نأ نودجتس اهلك
 1 .جاوزلا عئاقو سم ةئاملا يف ١ .ع ديزي نأ نكمي ال ببسلا

 عنمن نأو ؟هللا لحأ ام مرحت نأ يضتقت جاوزلا عئاقو نم ةئاملا يف ١

 الو مرحم نوناق اهدوسي ةايح نيجوزلا نيب ةايحلا لعجن نأو ؟هللا هررق ًارمأ

 ؟ةبرقم ةبحم اهدوست

 عنام ال 'انلق اذه لك عم هسفن يمحي هللا عرش نأ عمو ةبسنلا هذه عمو

 عنمت تاحالصإ انعضوف «هب جهلتو قالطلاب جلت يتلا تاوصألا عطقن نأ نم

 بهذم نم عقي ال لودع دوهش ريغب قالطلا :انلق .قالطلا ىلإ عافدنالا

 .[؟ قالطلا] 4كم ٍِلَذَع َفَوَد ْأوُدِهْشَأَوأ# :ىلاعت هلوقل بيرق لامتحا نمو ةيمامإلا
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 اهقلط ول تيحب .اهنالعإ دعب الإ متي ال ةأرملا ةبيغ يف قالطلا نإ :انلقو

 يتأرما تعجار انأ ميجرلا لاطيشلا سم هللاب ذوعأ .كلذ دعب لاق مث دوهش مامأ

 نع لدع ولف ملعت مل تماد ام قالطلا عقي مل كلذ عم «لاطيش اي كزخا مهللا

 ةيرهاظلا بهذم سم اذه انذخأو .قالطلا عقي ال ملعت نأ لبق كلذ دعب قالطلا

 .هب هاوفألا دسن نأ اندرأ اننأ الإ ًابيرغ ًابهذم ناك نإو

 لاقو نيرضاحلا ضعب ضرتعاف عقي ال لابضغلا قالط لإ :انلقو

 يسفنلا هسماسحإ ىلإ عجري كلذ يف رمألا نإ .انلق «ءنابضغ هنأ فرعن فيك

 ًابضاغ نكي مل اذإ هللا مرح ام هسفنل حيبتسيس هنأل ؛ينيدلا هريمض ىلإو
 عقي الو «جاوزلا قثوي ندأو قالطلا قثوي نأ بجي .اولاق .يقيقحلا ىنعملاب

 مهل تلقف قيثوت كانه نكي مل هنأ مالسإلا يف فرعي يذلا :اولاقف ءطق

 هملع ىلع ىفخي الو روصعلا لك ملعي يذلا هللا وه قيثوتلا طرتشي مل يذلا

 قيثوت ريغ نم اهقلط مث قيثوتب الإ قالطلا عقي الأ متطرتشا اذإ مث ءءيش

 نيدهاش نسيب نكي مل اذإ عقي مل .لوقن ؟عقي مل لوقنأ ؟هلعفن يذلا امف

 ىوتف يأ ىلعو ؟عقي مل لوقنأ نيلدع ريدهاش نيب ناك اذإ نكلو نيلدع

 مامأ قيثوتلا نوكي ال اذامل .تايلضفلا ءاسنلا ىدحإ تلاق ؟اذه ررقن

 ىلإ بهذي مل اذإ يتديس اي :اهل بقف قئثوت ال وأ قثو :”يضاقلل نولوقي
 تلقف .عقي :تلاق مث اليلق تتمصف ؟ال مأ قالطلا عقي .قثويو يضاقلا

 ال ناك اذإ .اهل تلقف .هللا مامأ :تلاقف .سانلا مامأ مأ هللا مامأ عقي اهل

 .تلاق مث تتكسف ؟سانلا مامأ ال مآ اهب لخدي نأ زوجيأ .سانلا مامأ عقي

 .انيهتنا لذإ :اهل تلقف .سانلا مامأ ًاضيأ عقيو

 ىهتنا امل ةعضاخو نآرقلل ةعضاخ انترسأ دوكت نأب كسمتسن نأ بجي

 دمتسي ال ديق يأب ًاقلطم قالطلا دييقت حيبي ال مالسإلا نأ : ةصالخلاو

 داسفلا ىلإ يدؤي هنأل ديبقتلا سم عون يأب تاجوزلا ددعت دييقت حيبي الو
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 دأ حصي الف رصعلا كلذ يف انم ذخأت ممألا نأو ."""روجفلاو مثإلا رشن ىلإو

 .قفوملا وه هللاو .ةبحملاو ةدوملا رصاوأل طبار انترسأ ىلع قبم وه اميف عجارتن

 [تاجوز عبرأ نم رثكأ نيب عمجلا]

 ' يتآلا لاؤسلا نارمع يلع نيمألا ديسلا نم انءاج

 ديريو .نهادحإ قلطو تاجوز عبرأ هتمصع يف ناك لجر 70١0 لس

 . "”؟كلذ زوجي لهف ءاهتدع ءاضقنا لبق اهريغب لوخدلا

 جوزتي ال نهنم ةدحاو قلط اذإ عبرأ هتمصع يف نوكي نم ا”:

 [؟مالسإلا ةيباتكلاب ملسملا جاوزل طرتشي له]

 .لأسي  ىربكلا ةلحملا  ةدوف ميهاربإ قلاخلا دبع ديسلا | 2” لس
 فيفإ 6 : 2 ها مس : أ .

 ؟اهلهأ نم رس يف ملست نأ طرشب ةرفاكلاب جوزتي نأ ملسملل زوجي له

 ملست مل ولو ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا جوزتي نأ ملسملل زوجي [”5:-خجل

 [ملسملا ريغب ةملسملا جاوز ميرحت ىلع ةلدألا]

 : لأسي ةرهاقلا نم يربص نيسح يحتف دمحم ذاتسألا [ 7“ نس

 ليلد هل سيل ملسملا ريغب ةملسملا جاوز ميرحت نأ سانلا ضعب يعدي

 .'*7؟اذه ىف ةلجملا ىأر امف نآرقلا نم

 دييقت يف ًاعورشم دعأ يغارملا خيشلا نأ يربلا ايركز ذاتسألا ةودنلا هذه يف ركذ )١(
 ةرهز وبأ خيشلا بقعف .قافنإلا ىلع جوزلا ةردقو يضاقلاب تاجوزلا ددعتو قالطلا

 نأ لبق .شعأو .يأرلا اذه نع عجر هنأ يغارملا خيشلل ظفحي امم هنإ ةنامألل» :هلوقب
 يف اذهو «عمتجملاب رضي هنأل هارأ ال نآلاو ءتاجوزلا ددعت دييقت ىرأ تنك» :تومي

 ةلجم ةودن .«عوضوملا اذه نسم ئرب دقو هبر ىلإ بهذ لجرلاف ء.عوضوملا اذه فلم
 .737 ص «مالسإلا ءاول»

 .١9١ص :م915١ سرام ه١” ةدعقلا وذ 2ع ء8١س «.«مالسإلا ءاول» (6)

 .776 ص ما ةيلوي ه6 مرحم .6عا ءا73١س .«مالسإلا ءاول» (9)

 .الال٠  الآ19ص ء.م١٠91١ رياربف  ه94/١١ نابعش ءا1؟ع .3117س .«مالسإلا ءاول» (8)
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 . ل هلل 00 دا .نارقلا صنب مارح ءلسملا ريغب ةملسملا جاوز | ُج

 نك َنبسيإِب هَلْ ُهَّنَأ َنْموُحَتنَت ٍتّرجَهُم ُتِمؤُمْلا ْمْحَدَج اد ْآَوَماَ َنِدلا اك
 وع َنوورر د

 '] 4 نه | نول مه الو ْمَط َّلِج َّنْه ال ٍراثْكْلا َلِإ َنهوُعَحَي الق تؤم َنُهوُمسِلِع

 ىف (رفاك) ةملكو ًارفاك جوزتت نأ حصي ال ةملسملا نأ يف حيرص اذهو ٠[.,

 ةملكو .:يينثولا الإ امشت ال كرشم ةملكف (كرشم) ةملك رع فلتخت دارقلا ةغل

 كلذلو 0 وأ ًايباتك ةيدمحملا ةلاسرلاب سمؤي مل نم لك لمشت رفاك
 هنا هيي َّنَح نكس َيِكرْتْْلاَو بتكلا ٍلْهَأ نم أوُرَهك ندا كي لم .ةبي لاق
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 يسَمْلا وه هللا بإ ولاَ تَرَ ٌرثَك َدَقل # ىلاعت لاقو ١[ :ةنيبلا]ل 9 عع هم و

 ُتِلاَك هلأ كرإ ْأَوْلاَق َنذَل ريح ْرَنَل .ىلاعت لاقو .[77 ةدئاملا] مير 4

 لك لهأ نأل باتكلا لهأل ملاظب يل اذه ىف مالسإلاو .[ا/" :ةدئاملا] 4 مدت

 امإ نيد لكل ةبسنلاب سانلا دإف .٠ هب نورفكي مهنأب هيفلاخم نع نوربعي ريد
 .هقئاقحب نورفاك .دوركنم امإو «هيلع لمتشا امل لنونعذم هب لونمؤم

 دوهيلا رع ربعي ال نآرقلا نأ نوعدي ًاسان اندجو اننأ بيرغلا نمو

 منو .ةريثك عضاوم يف مهلك كلنذب ربع هنأ معد !!سباتكلا لهاب الإ ىراصنلاو

 ىنعم سيل شكلو ءمهب ةصاخ ةلماعم مهن لعجو «نيينثولا لاشك مهناش لعجي

 دقو .راكنإلاو رفكلا الإ ناميإلا مدع سيلو .هب نونمؤي مهنأ ركذ هنأ كلذ

 قئاقحلا ىلع دونجتي ييذلا كئلوأ لوقع يف الإ لوقلا يف ططش الو ملظ

 .اهل ىنعم ال ىتلا ةلماجملا تارابعب ةيمالسإلا

 [ةيباتكلاب جاوزلا طورش]

 يعارر سدنهم .يوافلحلا نيسح دمحم ديسلا نم انءاج 75 "نس

 ال اننكلو ءةملسملا ةأرملاب جاوزلا يف أدبن نأب ٍةِْتَت لوسرلا انرمأ :يلاتلا لاؤسلا

 جوزتن نأ زوجي لهف «ةملسملا ريغو ةملسملا ةأرملا نيب ايرهوج اقرف نآلا ىرن
 ةيرصعلا ةملسملا عم اهقالخأ يف تواستو لمجأ تناك اذإ ةملسملا ريغب

 هي ١ . ْ 2017© ةندمتملا

 .؟١ةص ماك # ويام _ ه4 م رحم .5ع ١. 6س .(«مالسإلا ءاول» 01(
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 ٌماَعَطَو تبطل 5ك لِي مول 8 ىلاعت هلوقب تباث ةيباتكلا جاوز [ل“ م
 ديلا م تمت بتيقلا تصبو مط ّلِح مَفاَعطَو ل لح بتككلا أوهوأ َنِنَل

 .[0 :ةدئاملا] 4 كلب نم َبنكْلا مو

 خسنن فيكف .ءخسنلا نم عون صيصختلا نآل «نيعم نمزب نامزالا لكل اماع

 نم هيف امع الضف «ةررقملا لوصألا نع جورخ كلذ نإ ؟انئارآب نآرقلا مكح

 مجهن

 .نيملسملا ىلع ًانويع َّنُكَي نأ ةيشخ تايباتكلا س جاوزلا نع ةباحصلا'
 .ةسايسلا ليبق نم كلذو «ةينارصنلا هتأرما قلطي نأ هللا ديبع س ةحلط رمأو

 نآرقلا ءاج ًارمأ مرحي نأ رمعل ىَنَأو ءمارح كلذ نإ :لوقي نأ عطتسي ملو
 .*'”هلحب 2000

 [؟ةملسملا ريغ بح يف عقو نم لعفي اذام]

 دقتعأو «ةيحيسم ةاتف بحأ ةراجتلا ةيلك ىف ملسم بلاط انأ [ ””0 "لس

 الو اهلهأ جاوزلا اذه ىلع قفاوي نلف ,ةمج تابقع اهب يجاوز نود نأ

 ىف ىدلاو حتافأ نأ لواحأ وأ كلذ عيطتسأ ال انأو اهكرتأ لهف .ىلهأ

 طويسأب ةراجتلا ةيلك - م.ء.ص هك

 اهنم جاوزلا عطتسي مل نإف ةيحيسملا جوزتي نأ ملسملل هللا لحأ |[:

 اهيلع دقعي نأ نم هعنمي ال اهلهأ وأ هلهأ اضر مدعو ءاهب لصتي نأل ليبس الف

 هللا قتاف «نكي مل نإف «جاوزلا الإ ليبس الو «نينثا ةداهشب ءدوقعلا قثوم مامأ

 (مك7 سرام ء”قعاوا5١س) «مالسإلا ءاول» ةلجم ةودن يف خيشلل ةكراشم دجوت 23(

 ١52 ١؟ ه ص «ةملسملا ريعب جاوزلا» :ناونعب

 .1660 - 52065 ص م11 ربمتبس ه5 ةيناثلا ىدامج كل "ع. 53١ س ,«مالسإلا ءاول» عه
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 [؟ةينارصنب ملسم جاوز دقع ىلوتي يذلا نم]

 موقي سفقلا وأ يعرشلا نوذأملا له . ةيحيسمب ملسم جوزت دنع 777 نس

 مغرب يعرشلا دقعلا يف اهلوقي يتلا ةغيصلا لوقي لهف نوذأملا ناك اذإو .دقعلاب

 .©0؟ةقفنلا ذخأت له تَقّلُط نإو اهسفنب دقعلا رشابتس يتلا يه ةيحيسملا نأ
 زعلا تيم ىلع دمخ مكحلا دبع

 ىلوتي يذلا وه يعرشلا يضاقلا ناك ةيحيسمب ملسم جاوز دنع [2ج
 هاطعأ ام .ءدقعلا ةعيص ىلوت لبق نسيبيو .يراقعلا رهشلا هالوتي نآلاو «قيتثوتلا

 ةيعرش ةقيثو يف نوكي كلذو .قوقح نم ةجوزلا هاطعأ امو قوقح نم مالسإلا

 .كلذب ةصاخ

 .ءاوس ىلع ةملسملاك ةدعلا ةقفن اهل نوكت تقلط اذإو

 [رايسملا جاوز]

 : جاهوسب فراعلا ناديم .دوجوملا لبع حلاص ديسلا نم ان ءاجو

 يف شيعي جوزلاو .ًاتنبو انبا ابجنأ دقو ةأرما نم جوزتم صخش [ا/07 لس

 نينثالا نأ ملعلا عم ءانبألاو ةجوزلا هيف شيعت يذلا لزنملا نع ديعب لزنم
 نايضقيو .عوبسأ لك يف رارمتساب يتأي لجرلا نكلو .ةدحاو ةدلب يف ناميقي

 .هلزنم ادصاق اهلزنم نم جوزلا جرخي ةرهسلا نم ءاهتنالا دعبو .تارهسلا ضعب
 .هنم قزتري لمع هل امهنم ًالك نأل اهيلع قفني ال جوزلا نأو

 نانثالا امه اميقي ْمَل ّملو ؟لالح مأ مارح وهأ ءاذه يف ٌرئاح يننإ يديس

 نيجوزتم اماد ام امهئانبأ ةياعر ىلع افِرْشَيِل دحاو فقس تحتو دحاو لزنم يف

 . "”؟ًاعرش

 يف ميرحت دجوي ال هنإف ءطورشلا ًايفوتسم ًايعرش دقعلا ماد ام ["' ل
 ام نأ ىلإ يهتنن انلعلو ءامهدالوأ ايعريو ًاعم اشيعي نأ يغبني نكلو ءامهعينص

 . ًامارح سيلو هوركم هنالعفي

 .117”ص .مم4 ربوتكأ - ه789١ نابعش 7 ء١1ع .79"س .«مالسإلا ءاول» )١(

 ١7١. ص م13 ليربإ - ه5 ةجحلا وذ .؟ع .١7٠١س ,«مالسإلا ءاول» 2
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 [اهجوزل ةجوزلا ةعاط بوجو]

 هبلاطم ذيفنتب مقت ملو اهجوز فلاخت ةجوز يف مكيأر ام [ ””* نس
 اهيلع بضغي ةجوزلا ةعاطإ مدع ىف جوزلا ءاضر مدع لهو .؟ترمأ امك

 . '70١؟برلا

 اهب تلخأ اذإو «ةبجاو ةيصعم ريغ ىف اهجوزل ةأرملا ةعاط [":* جل

 تقحتساو ءاهيلع بجاو ءادأ نع تلخت دقف « ىعرش عوسم ريغ نم

 [ةجوزرلا تابجاو]

 اهيلع سيل ةأرملا نأ ملعلا يعدم ضعب نم هعمسن ام حيحص له[ ”:* "لس

 ىلوتت نأ اهقح نم لهو .؟اهلفط عاضرإ اهيلع بجي الو ءاهجوز وحن فيلاكت
 ."”؟اهضعب وأ فئاظولا عيمج ىلوتت لهف اهقح نم ناك اذإو ,ةماعلا فئاظولا

 ويلا ونبأ نسح فيطللا دبع / ديسلا هك

 تيبلا يف رارقلاو ةعاطلا اهيلعف ءاهجوزل تابجاو اهيلع ةأرملا [””* خل
 اهيوبأ روزت نأ اهل نكلو «هاضرب الإ ًادحأ َلِخْدَت الأو ءهاضرب الإ جرحت ذلأو

 ىلإ ناسحإلا نأل .ًامايأ ةيجوزلا تيب نع تعطقنا ولو «كلذب موقي نم نكي
 اهيلعو .قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط الو «ءنايصع هكرتو بجاو نيوبآلا

 كلام دنع ًءاضقو ًانيدو « ةقينح ىبأ دنع ًانيد اهدالوأ عاضرإ

 ماع لكشب لمعت نأ اهلو «هنم اضرو ءاهجوز نم لذإب لمعت نأ ةأرمللو

 ةيئافكلا تابجاولا ضعب كلذ نمو .كلذل ةرورض وأ ةجاح ةمث ناك اذإ

 .تاالباقلاك

 ةرامإ هيف نوكي ام ادع اميف اهجوز نذإب كلذ اهل :فئاظولل ةبسنلابو
 .سانلا نيب ءاضق نوكي وأ «ةماع

 ١3١60. ص م1557 سرام ه1 ةدعقلا وذ 3ع .ا7١س .«مالسإلا ءاول» 2000

 10١. ص م1517 ربمتبس - ه7 ىلوألا ىدامج 1ع .07١س ,«مالسإلا ءاول» عه
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 [ةأرملا قوقح]

 رشع نماثلا يف رداصلا اهددع يف مارهألا ةفيحص ترشن - ١ [”:خ
 يف .م951١ ةنس ربمفون سم نورشعلا هقفاوي يذلا ه817١١ ةنس لابعش نم

 «تنلعأ ةديدج قوقح هنأ ىلع «ةأرملا قوقح نالعإ هتمس ام ةريخألا ةحفصلا

 «ةفيحصلا يف ءاج ام لقننلو .اهنالعإ لبق فرعت ملو .لبق سم اهل نكت ملو
 ةعبرأ نم برقي امب كلذ لبق سم نآرقلا ةعيرش ىف نلعم وه ام نيبتنل ءهشقاننو

 ريدج طبخ وه امو .هيف ريخلا رادقمو هتاذ يف ديدج وه امو ء«ًانرق رشع
 ”هصن ام ةأرملا قوقح نالعإ تارقف ركذ يف ةفيحصلا يف ءاج .لامهإلاب

 ةاواسم ىلع ةقفاوملا دكؤت ًاصوصن ملاعلا لود ريتاسد نمضتت نأ - ١
 . تابجاولاو قوقحلا لك يف لجرلاب ةأرملا

 .نيناوقلا هذه ذيفنت ىلع مالعإلاو ةياعدلا ةزهجأ لمعت نأ - ؟

 يف اهقحو .حيشرتلاو باختنالا يف ةأرملا قح نيناوقلا نمضتت نأ " 

 .ةفلتخملا تاعيرشتلا قيرط نع كلذو فئاظولا لك يفو ةيدايقلا بصانملا

 اذهب ظفتحت نأو ءاهديرت يتلا ةيسنجلا راتخت نأ يف ةأرملا ةيرح -

 .ىرخأ ةيسنج نم جوز نم اهجاوز ةلاح يف ىتح .قحلا

 .جاوزلا دعب ًاصوصخو «ةيكلملا يف ةيندملا اهقوقح اهل ظفحت نأ  ه

 ةجوزلاو جوزلا نم لك يدؤي دأو «جوزلا رايتخا قح اهل نوكي نأ- 1
 .دالوألا وحن تابجاولاو قوقحلا سفن

 نوكي نأو .لجرلاب ةفلتخملا ميلعتلا تالاجم يف ةأرملا ةاواسم «٠

 ىلع نايحألا سم ريثك يف ةروصقم نوكت يتلا ةيميلعتلا تاثعبلا يف ةبسن ةأرملل
 .''”لجرلا

 ضوخن نأ لبقو «ةأرملا قوقح اهنإ :تلاق يتلا ةفيحصلا ةرشن هذه  ؟

 سانلا نم ةفئاط قح نم سيل هنأ ررقن «هيلإ ةعيرشلا قبسو اهيف قحلا نايب يف
 الو .اهتانايد اهضرفت ال ًارومأ سانلا ىلع ضرفت نأ ةعامج يأ ىلإ يمتنت

 )١( ص ما رياني  ه1741١/ لاوش ءتكعا 2755 س .«مالسإلا ءاول» 886 - 84.
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 ناطلس - برغلا يف فلؤت يتلا تاعامجلا هذهل سيلف ءاهفارعأ الو اهديلاقت

 وأ ةقلطملا ةهازنلا ةفص اهل تسيل اهنأل .يحاونلا نم ةيحان يأ يف مازلإلا

 رم نوكي ال ام ةمأ ىلع ضرفت نأ قطنملا نم سيلو ءاهماكحأ يف ةيبسنلا
 لك حلاصمف .ةمأ لكل ةيقيقحلا ةحلصملا ءارو ريست ال اهنألو ءاهخيرات ردص

 هذه نألو ءاهديلاقتو ءةحلاصلا اهتاداع نمو .ءاهخانم نمو اهنيد سم قتشت ةمأ

 نيذلا نوفرحنملا اهرضحي ناك لب ءًاليثمت اهيف نايدألا لثمت مل ةعامجلا

 .ةلادعلا ىرحتت ال اهنألو ,ةصاخ مالسإلا ىلعو «ةماع نايدألا ىلع نونجتي

 كلذ نم انبسحو «هيداعيو قحلا يفاجي مثإل نايحألا سم ريثك يف فناجتت لب
 .قحلا ملاعمل اهسمطو (ةيلودلا تاعامجلا مأ يهو) ممألا ةعامج نم هانيأر ام“

 برضنل اهنم كلذ انبسح .برعلاو دوهيلا ةيضقو .برغلاو قرشلا ةيضق يف
 قحلا بلقنال اهءارو انرس ول ذإ «ءءاوس ىلع اهذبننو ؛طئاحلا ضرع اهتارارقب

 ناك اذإو [47 :سنوي] *©) َنُمرْجْمْلا رك ْوََو -هيمكِب َّنحْلا ُهَللا نحول :ًالطاب
 كلت شقانن كلذ عم انكلو .ىلوأ مث ىلوأ اهبانذأب وهف .«ممألل ةبسنلاب كلذ

 اهبيطب مالسإلا قبس نسيبنلو «بيطلا نم ثيبخلا زيمنل «ئدابملا

 رظني «مظن يقابلا نآل ءاهئارو س ريسن مث اهرخآ سم ئدابملا ذخأن - '"
 ىف اهقوقح نالعإكو ةبختنم ةأرملا نوكت نأك .«قيبطتلا دنع اهتحلصم ىف سانلا

 ًاكيكفت كلذ ناك دإو «ةيسنجلا رايتخا يف اهتيرحكو هقئارطو مالعإلا رود

 هيلإ ريشن انلعلو ءنيجوزلل ةررقملا قوقحلل ًاعيبضتو ءاهلاصوأل ًاعيطقتو ةرسألل
 ىلاعت هللا ءاش نإ

 قوقحلا يف ةاواسملاو «تاثعبلاو «ميلعتلا يف ةاواسملا رع ملكتنو

 .تابجاولاو

 يف أدبملا اذه رارقإ نم ًاعنام دجن ال :ميلعتلا يف ةاواسملا يف لوقنو

 يف طرتشيف ءاناودعو املظ لجرلا نيب قرفي ام هراوجب دجن انكلو .ةلمجلا
 اهنأش نم ناك ولو «تاثعبلا هذه يف ضورفم بيصن ةأرملل نوكي نأ تاثعبلا
 امأ هتاذ ىف لطاب كلذو «لاتقلا نيدايمو داهجلاك ءلاجرلاب ةصاخ لوكت نأ

 نوناق نأل ةاواسملا دوناقل ةفلاخمو يزيض ةمسق دجن اننإف «تاثعبلا نم اهريغ

 مدقت اذإف ءهتموكح ىضرت يذلا مكحلا يه ةيافكلا نوكت نأ بجوي ةاواسملا
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 ترفاوت دق تماد ام ىثنأ وأ ناك ًاركذ أفكألا اهب ىلوألا نوكي ةثعب وبلاط

 إف ءرخآلا نم اهعوضوم يف أفكأ امهدحأ ناكو .راستم ردقب ةيلصألا ةيلهألا
 مهنكلو «دوملعي ال نيذلاو «دوملعي نيذلا يوتسي لهف .مدقتي يذلا وه ًأفكألا

 انيأر دقلو .مهلوق ىلإ تفتلن الأ نذإ انقح سو .تبعلا ةجرد ىلإ دوطتشي
 نهل اهضعب صصخيو ءاسنو لاجر ىلإ بصانملا مسقتف فرحنت حلاصملا ضعب

 .نيبم ملظ كلذو ًافكأ اوناك ولو لاجرلا عنميو بجوم ريغ سم

 قوقحلا يف ةاواسملاب نوبلاطي مهف كلذ سم معأ باب ىلإ لقننلو
 كلذ امو لدعلا نوميقي مهنأ دوبسحيو «تادايقلاو فئاظولاو تابجاولاو

 لدعب

 ىه دايحألا نم ريثك ىف ةاواسملا لب «ةلادعلا ىه ًامئاد ةاواسملا تسيل
 صو .لمع لكل ةعيبطلا اهيف ظحالت مل اذإ ةاواسملاف ءحارصلاو نيبملا ملظلا
 ةرملا وذ ىواستي اهف ةملاظ دوكت ًالهأ هل دوكي ال رمو .ًالهأ هل نوكي

 يعملألا يكذلا ىواستي لهو .؟هندب يف فيعضلا عم .داهجلا ناديم يف يوقلا

 . !؟عونو عون نيب ةقرفت ريغ سم ةاواسملا ىلإ دوعدي فيكف «؟يبغلا هلبألا عم

 قحف ةيواستم عيمجلل ةيلصألا قوقحلاو .ةيلصألا تابجاولا نإ  ؛
 قحو «ءاوس ىلع ةيناسنإلا ةماركلا قحو .ءاوس ىلع عيمجلل سفنلا ةيامح
 .ءاوس ىلع عيمجلل بجاولاو قحلا ةرئاد يف ةيرحلا

  ملظلا اهيف لوكي دقف اهوحنو .فئاظولا قحك ىرخألا قوقحلا امأ

 ىلإ رظنلا مدعو «ةعيبطلاو ةرطفلا ىلإ رظنلا مدعو «ةيافكلا ىلإ رظنلا مدعل

 عيمجتو هئازجأ رفاضتو عمتجملا فلآت ىلإ رظنلا مدعو .يمسجلا ريوكتلا

 لأ هنيوكت يف يضتقي ميلسلا يسدنهلا مسجلا نإف «ةربادتم ريغ ةفلتؤم هرصانع

 لاك ول .ةلخادتم هرصانع دوكت نأو ءرخآلا نم لوطأ هداعبأ ضعب نوكي

 جيزم لك نأش كلذ نإ لب ءرخآلا رصنعلا نم لقأ اهضعب يف هب ناعتسي

 مئاق لوك اذ لوكيو .ةلاعف ةوق اذ دوكيو .عفانلا جيزملا نوكي ىتح .فلتؤم

 هتاذب

 لكش امهنم نوكي نأ نكمي الو .ىثنأو لجر سم دوكتي عمتجملا كلذكو
 امنإ .رصانعلا ريداقم تواستو عالضألا تواست اذإ لاعف جيزمو .يسدنه

 هاا/



 هيف قفاوتيو «قيسنتلا هب متي ام ردقب لك نم ذخأ اذإ فلتؤملا كلذ لنوكتي

 .فيلأتلا

 كلذو «تافرحنملاو نيفرحنملا بضغي ناك نإو «ًالثم كلذل برضنلو

 نأ لوقعملا نم له «يناسنإلا ءانبلل لوألا عمتجملا يهو ءةرسألا نوكت يف

 شرف نم تيبلا نوؤشب مايقلاو «ءعاضرإلاو لمحلا يف ةأرملا عم لجرلا ىواستي
 .ةيواستم اهلعجت ملو «قوقحلا يف تلداع ةرطفلا نإ .ماعطلل دادعإو .سنكو

 لجرلا ىلعو .ةسدقملا ةرهاطلا هتكلمم ةرادإو .تيبلا ةسايس ةأرملا ىلعف

 لاق امك ءاهتياعرو اهتءالكو اهتيامحو ءاهتاموقم دادعإل ةايحلا يف حافكلا

 .هتيعر نع لوؤسمو هلهأ يف عار لجرلا» ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم

 دأو «ةرطفلا رون اذه ''”"(اهتيعر نع ةلوؤسمو اهجوز تيب يف ةيعار ةأرملاو
 «بجاولاو قحلا نيب ةاواسملا يه دوجولا اذه يف اهتياعر بجي يتلا ةاواسملا

 نإ لب .ءقوقح نم اهل نوكي ام هيواسي بجاو نم ةأرملا ىلع نوكي امف
 ءادآل الإ تتبث ام ء.ميكحلا عرشلا ئدابمو «قالخآلا نوناق ىضتقمب قوقحلا

 ام رادقمب قوقحلا نم اهل نوكي دالوألا ةياعر ةأرملا ىلع ناك اذإف «تابجاولا

 .دهملا يف مهو .مهلافطأ ةيبرت اهيلع بجاولا نم ناك اذإف .بجاو نم اهيلع

 مألا ةفطاع ةوقب فلآتلا ىلإ اوعزنيو مهسوفنو .مهماسجأ ومنتو ءاوعرعرتي ىتح
 لب ةوهشلا درجمل مألل اقح ةناضحلا تسيلو «ةناضحلا مألل نوكي هنإف «موؤرلا

 ةياعرلا هذه ىلإ هتجاح رادقمبو «ةلوفطلا ةياعر ىف اهبجاو ءادأ نم نكمتتل وه

 غلبي ذخأ ذإ «ةلوفطلا ةياعر نع ىنغتسا اذإ ىتح «ةناضحلا يف اهقح نوكي

 ريثأتو ءءوسلا ةبحص نم هقالخأ ةيامح وهو ءرخآ بجاو ةمث نوكي هدشأ

 قح هل لعج هئادأ نم نكمتي ىكلو «بأآلا ىلع نوكي بجاولا اذهو ءرارشألا

 هسفن يمحي يذلا وهف ءهدشأ غلبي ىتح سفنلا ىلع ةيالولا قح وهو .هرادقمب

 هللا ىلص يبنلل بوسنملا ثيدحلا ىنعم كلذب ققحتيو «ةيالولا هذهب همسجو
 ت2
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 . ًاديشر ًالقتسم ةايحلا هجاوي نأ هيلع اذه دعب هنإف ''”(هبراغ ىلع

 .(8ال١) مقر ءريمألا ةليضف باب «ةرامإلا باتك ءاملسم حيحصاا 2000

 .ثيدحلا بتك يف ًالصأ هل دجأ ملف ظفللا اذهب ثيدحلا اذه نع تثحب (؟)
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 ريغو تادايقلاو لمعلا يف لجرلل ةيواسم ةأرملا دولعجي يذلا دإو - د

 نم ةأرملا ىلع نوكي ام سدقأب دولخي .هنهاوع ىلع مالكلا هب نومري امم كلذ
 دأ نم ةأرملا ولخت نأ دوديريأ «ءقوقح نم هقحتست ام صخأ اهنودقفيو «تابجاو

 .ةرطفلا اودسفأ دقل ءاهيدث نم هيقست امك ءاهفطاوع نم هيقستو اهدلو مأرت

 .ةرطفلاو قالخألا ماظن ىلع تابجاولاو قوقحلا ينبي ةرطفلا نيد مالسإلاو

 امهنيب وسي مل ىلاعت هللا نأل .ةأرملاو لجرلا نيب ةقلطملا ةاواسملاب لقي مل كلذلو

 ام نيب طقف ىوس كلو ةيناسنإلا عزاونلاو ةفطاعلاو مسجلا يف نيوكتلا لصأ يف

 .ىلاعت لاق اذلو .تابجاولا ءادأ نم ةنكمم قوقح س اهل امو تابجاو سم اهيلع

 .[ 14 :رقبلا] 4 عك كير أَو مد نبع لاو أذ فوغ َنِهلَع لأ ُلْثِم َنْطَو

 نكلو ءاهلمع يف ضراعن الو .ًاقلطم ةأرملا ميلعت يف ضراعن ال اننإ

 ًاضراع ًارمأ نوكي هنإ لب «يناسنإلا دوجولا اذه يف اهتفيظو وه سيل هنأ ىلع
 لجرلا ريب ةنواعملا ةنسو ءانرصع يف ةيعامتجالا ةايحلا ةعيبط هتبجوتسا

 .اهنم ٌعربت وه لب .اهل ًاقح سيل هنأ ىلع .هبجاو لجرلا يدؤيل «ةأرملاو
 لاوحأ يف ًازئاج نوكي ةأرملا لمع دأ تابسانم ةدع يف انركذ دقلو - 5

 : عبرأ

 جرخت يتلا فيرلا يف ةأرملاك اهجوز لمع يف لمعت نأ :ىلوألا ةلاحلا

 .هيقلتل رذبلا ءاعو لمحت يهو .ضرألا حلفيل سأفلا لمحي وه اهجوز عم
 يف امهنيب امهدالوأو ءاهجسني طويخب هتأرما هدمت تيبلا يف جاسنلا ةأرماكو

 . يتيبلا جسنملاو لقحلا

 يف لافطألا ةيبرتك «ةثونألا عم بسانتي ًالمع لمعت نأ :ةيناثلا ةلاحلاو
 ريغ ميلعتلا لحارم لك يف ءاسنلا سرادم يف ميلعتلاكو «ىلوألا ميلعتلا ينس

 وهو ءردقأ كلذ ىلع نهنإف ءاسنلا بيبطتكو «ءىرخأ دود ةلحرم ىلع ةروصقم

 رهل نوكيف «يعامتجا بجاوب نمقي اذه يف سهو .ءنهل ةبسنلاب ةيافك ضرف
 هنكلو دالوألا قوقح نم صاقتنا هيف بير الب كلذو ءهنم نهنكمي يذلا قحلا

 اهيلإ ةجاحلاو ءًارثأ ربكأو مظعأ قوقح ءادأل قوقحلا ضعب سم صاقتنا

 .ءاسنلا ضعب الإ هل حلصي الو «ةديدش

 ءءاسنلاو لاجرلا يف ردني حضاو غوبن لمع لمعت نأ :ةثلاثلا ةلاحلاو
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 عفتني نأ عمتجملا تاجاح سو .لمعت نأ ةيعامتجالا ةحلصملا نم نوكيف

 ميلا يف هيقليو ءزنك هدنع نوكي سك .لمهت الو .دمخت الو «ةيافكلا هذهب

 عمتجملا ةمدخ تمدق دق ةغبانلا ةأرملا نوكت لاحلا هذه يفو «هب عفتنم ريغ

 دالوأ اهل تناك نإو ءاهتمومأو اهسفن ىلع هتجاح ترثآو ءاهتثونأ ةمدخ ىلع
 لاح اهنأب ئموي اذه نمو .مهتجاح ىلع عمتجملا ةجاح ترثآ دق نوكت

 لعجل غوسملا غوبنلل طباضلا سايقملا نأو .ًاعبتم ًالصأ تسيلو ةيئانثتسا
 ءاهلمع ىلإ ةمألا ةجاح رادقم وه لوألا عضوملاب ال يناثلا عضوملاب تيبلا

 ءادألا يف صقن ريغ نم غوبنلا يوذ لاجرلا نم اهريغب هؤادأ نكمي ناك دإف

 يتاذ هنأل هريغ نم ىلوأ وهو ءءادألاب ىلوأ يلصألا اهلمع نإف .ًافيكو ًامك
 . يضرع هريغو

 نم تدقف اهنأل لمعلا ىلإ ةجاح ىف ةأرملا نوكت نأ :ةعبارلا ةلاحلا

 لمعتل مدقتت ةلاحلا هذه يف ءاهدالوأو يه اهلوعي

 .ًالماك ًاقيبطت قبطي مالسإلا ناك امدنع ةققحتم ةروصلا هذه ىكت ملو
 امك وأ ءلاملا تيب ىلع بجوأ مالسإلا نأل كلذو «.هقيبطت ءازجأ عطتقت ملو

 اهعفدت ال ىكل ةجاتحم ةأرما لك ةقفن ةيمالسإلا ةلودلا ةنازخ ىلع دآلا ربعي

 مايقلا وهو «ةرطفلا اهيلع هتبجوأ ام ءادأل غرفتت يكلو ؛لمعلا ىلإ ةجاحلا
 هسفنو هندب يف يوق ليج ةئشنت نم ةمآلا هبستكت امو مهتياعرو ءاهدالوأ ىلع

 : ا دس ليبس ىف ةلودلا هفلكتت امهم ةأرملا لمع نم هبسكت امم رثكأ هلّقعو

 لاصوأ عيطقت ىلإ وعدي بيرغ :امهدحأ نلعأ امم نارمأ يقب -

 اهتيسنج نوكت نأ نم عنمت الو تايسنجلا نم ءاشت ام راتخت نأ وهو .«ةرسألا

 عبتت ال ةأرملا نإ اولاق دقل «ةبيرغ رومأ ىلإ يدؤي اذهو «لاجرلا ةيسنج ريغ
 يف ميقت تناك ولو «هتيسنج نم تسيل نم تجوزت اذإ اهتيسنج ريغتت الف جوزلا

 ةيسنج ريغ ةيسنج يأ راتخت نأ اهل نإ لب «ميقي تيح ىلإ تلقتناو «هدلب
 .ةيكيرمألا ةيسنجلا راتخت نأ اهلف ءيرصم جوز تاذ تناك ولف «جوزلا

 :ةيجوزلا قطنم سع ةبيرغ رومأ ىلإ كلذ يدؤيو

 ؟قبطي نوناق يأ ذإ «تابجاولاو قوقحلا برطضت نأ ىلإ يدؤي - ١
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 قوقحلا عزوت فيكو ؟مكحت امهيأبو ؟ةجوزلا نوناق مأ جوزلا لوناق
 .اعيزهت ةرسألا َعّرَيُي كش الب اذهو .تابجاولاو

 ةعبات دوكت يذلا دلبلا يف ميقت نأ اهل دوكي ةجوزلا نأ ىلإ يدؤيو - ”

 .ليبس نم اهيلع دحأل سيل ًاينوناق اهيلإ جورخلا لدوكيو ءاهتيسنج يف هل
 .ىرخأ يف جوزلاو ؛ضرألا رم ةيحان يف ةجوزلا نوكت نأ ىلإ اذه يهتنيو

 دعابتلا بير الب هعبتيو «ضرألا يف دعابتلا اذه عم ةيجوز ةايح لوكتت فيكو

 .دالوألا ىلع عزانتلاو .يسفنلا

 يسفن ٍقالتو .نواعتو روعش امهعمجي الآ ىلإ يدؤيو -
 بسحأ ال .ًاضرف ملاعلا ىلع هنوضرفيو .لوقلا كلذ نوررقي نيذلا دإ

 ايراجت ادقع جاوزلا اوبسح لب .اهانعم اوكردأو ةيجوزلا ةايحلا معط اوقاذ مهنأ

 ةميقتسملا ةيراجتلا دوقعلا نإ لب «ةيراجتلا دوقعلا ىلع يرجي ام هيلع يرجي
 .دقعلا يف هيلع صن ام وه يضاقتلا ناكم لدوكيف ءهمكحت ةيسنج دقعلل لعجت

 لهف .لوقعم لك اوفلاخي لأ لوديري مهنكلو .هتيسنج هذه نأ كلذ رهاظو

 دوسي يذلا يركفلا ذوذشلا هنكلو ءالوق مهل عمسي سم دجن وأ .دحأ مهعيطي

 .ةيلودلا تاعامجلا ضعب

 نأ ِِيياَ نمو # .ىلاعت هلوقب ميركلا نآرقلا اهنع ربع ةيجوزلا ةقالعلا ٌْط
 َكِلُذ ىف َّنِإ هَمْحَيَو نق لست لكتو اهيا كت اهنا كيش اف 1 ََلْم

 [؟١ .مورلا] 469 06 كس ٍمُوَقَل 1

 ال يجوز نوروصتي مهو ميقتسم ريكفت نيفرحنملل نوكي ىنأ نكلو
 ةلود الو نوناق الو تيب امهعمجي

 يف ةيندملا اهقوقحو جوزلا رايتخا يف ةأرملا ةيرح ةرورض دايبلا ركذ دقو
 قح ىلإ لصت مل ةيبوروألا ةأرملا نأل .ًاقح كلذ ناكو ءفرصتلاو كالتمالا

 ةيندملا اهقوقح ىلإ لصت ملو .ءمهدنع ةينيدلا دوقعلا يف جوزلل رايتخالا
 ذنم قوقحلا هذه تلان ةملسملا ةأرملا نكلو ءاهب بلاطت نأ ًاقح ناكف ؛مهدنع
 كلذلو هيف ةأرملا ةعفر .يبتتو مالسإلا مدقت نيبتي كلذبو «ًانرق رشع ةعبرأ

 ني انك ْبَهَو اَتْيََه د َدنَب ابوه عت ال اَنَبَر# ٠ يلاتلا لاقملا يف هنيبن لوقلا نم لضف
 .[8 دارمع لآ] 4 معَ كنتَ



 [اهحوز ةمذ نع ةلصفنم ةيلاملا ةجوزلا ةمذ]

 :لأست - مويفلاب ةيحيسم هللا دبع ةيرم /ةديسلا [ 75١ "لس

 له .ريغلل ًانيدم جوزلا ناكو «نايحيسم امهو» اهجوز ةمصع يف ةجوز
 هذه كلتمت ىهو «ةيلزنم تاودأو ثاثأ نم ةديسلل نوكي ام ىلع ذفني نيدلا اذه

 ْ .؟'"”مهنيب ةينيدلا صوصنلا بسح ءايشألا

 ءاهجوز ةمذ نع ةلصفنم ةيلاملا اهتمذ ةيرصملا ةيحيسملا [0خل

 ةمذلل ةبسنلاب اهنأل كلذو ءاهتالوقنم ىلع يرست الو اهيلع تبثت ال هنويدف
 دالب يف شيعت ال يتلا ةيحيسملا امأ .مالسإلا ماكحأ اهيلع يرست ةيلاملا

 امهلامو اهجوز ةمذ نع ةلصفنم ريغ اهتمذ نإف ةيسنرفلا ةيحيسملاك ةيمالسإ
 .امهنيب ةكرش

 [اهجوز لام نم ةجوزلا عربت]

 .قيزاقزلاب خار.م ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 دلب يف اهجوز عم شيعتو يبأ ريغب ةجوزتم يتدلاوو بلاط انأ [ 7” "نس

 .ىرخأ ةجوز نم راغص دالوأ هلو يموكح فظوم اهجوزو اندلب نع ةديعب

 ريغ ًائيش هرمأ نم فرعي ال بيط لجر اذه اهجوزو .يتدلاوب هجاوز لبق تيفوت

 فرصتت هبترم اهيطعي رهشلا رخآو لمعلا يهتني امدنع دوعيو هلمع ىلإ بهذي هنأ
 امع اهلأسي الو تيبلا تامزلتسم عيمجو هدالوأ ىلعو هيلع تءاش امفيك هيف

 .كلذ ريغ وأ يقب امع الو ًاليلق مأ ًاريثك تفرص

 ةدعاسملا دصقب ةساردلا ءانثأ هينج غلبم رهش لك ّىلإ لسرت يتدلاو نكلو

 ةرافك امف امارح ناك نإو ؟ال مأ امارح ربتعي غلبملا اذه لهف ءاهجوز ملع نودب

 . "”ًريخ هللا مكازجو ينودشرأف ؟هتذخأ ام

 هنإف ءهنم اهنكمي يذلا لاملا نم عربتلاب اهل نذأ اهجوز ناك اذإ ا” جل
 نكي مل نإو «هب نوذأملا عربتلا باب يف لخاد هنأل .؛هينجلا ذخأ يف ةمرح ال

 ."99ص .م1159 سطسغأ  ه174١ رفص .5ع .7١س ««مالسإلا ءاول» )١(

 .7/97ص ماو ربمسيد  ها787١ نابعش 2ء١؟ع .37س ,«مالسإلا ءاول» (؟)
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 ريذه دحأ نكي مل نإو .ًاضيأ ميرحت الف ,«كيطعت اهنأ ملعي هنكلو ءاهل نذأ دق
 .هدر بجي حب تيبخ لاملاف .نيرمألا

 [راخدالل هملع نودب اهجوز لام نم ةجوزلا ذخأ]

 .هنم بحجنت مل اهنآل هملع نودب اهجوز لام نم ًادوقن رخدت ةأرما [ 70 'س
 نإو ؟مارح مأ لالح اذه لهف .هنم شيعت ام اهدنع تدجو ببس يأل اهقراف اذإف

 . ""”اهتثرو قح حبصأ تيفوت اذإ ثيحب اهل ًاكلم لاملا اذه دعُي لهف ًالالح ناك
 ةيقرش ويبك وبا ديدحلا ةكسلا ةسدنه ىلع فيطللا دبع دمخ هك

 اهتثرو ناك دإو «هرزو لمحتف ةمثآ يهو «لالحب سيل اذه ا” خل

 ىلاعت هللا ديب قازرألاو ءاهنوثري

 [اهجوز ملع نود تيبلا فورصم نم ةجوزلا ذخأ]

 ريغ وأ تيبلا فورصم نم اهينج (50) يلاوح ترخدا ةأرما [ ”“؛ لس

 اذه در نوديري ال مهنكلو .ءاهلهأ ىلإ غلبملا اذه تضرقأ .اهجوز ملع نود كلذ
 .؟لعفت اذامف  غلبملا

 ىهو .ةمثآ تناك اهرمأ تمتك اذإو ءاهقلطيسف كلذب اهجوز َتَْفَرَع اذإ

 .؟لعفت اذام ةرئاح نآلا

 .”"7ىوكلا ةلحملاب لزفلا ةكرش - يهيجلبلا مالسلا دبع ه5

 ماد ام اهجوز ملع نود اهلهأل غلبملا ضارقإ يف تأطخأ دقل [54خ
 ناك بناج يأ نم غلبملا َرّبَدَتو متكت نأ ىلوألاو ءهلام نم لصألا يف رخدملا
 .نامتكلا يف ررض الف يه اهلام نم غلبملا ناك اذإ امأو .لالحلاب

 [هملع نودب اهجوز لام نم ةأرملا راخدا]
 نأ كلذ لعب هنم تبلط مث ءاهجوز ءارو نم الام ةأرما ترخدا 7١ لس

 كتحماس :اهجوز اهل لاقف .ًاريبك وأ ًاريغص هملع نود تلعف ام لك يف اهحماسي

 7/١. 3ص م14 ريمفون اه( بحجر .١١1ع ١. 8س .«مالسإلا ءاول» )0010

 ١. ١١ص ,ما5 رياربف ه6 لاوش ء.5ع اوس ,«مالسإلا ءاول» 20
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 اذه لهف .اهجوزل لاملا درت مل ةأرملا هذه نكلو .يملع نود هتلعف ام لك يف

 .؟'''اهنع هوثري نأ اهتثرول زوجيو اهل لالح لاملا
 ةيقرش -ويبك واب ديدحلا ةكسلا ةسدنهب - ىلع فيطللا دبع دمخ 6

 نع ال ءسفن بيط نع نوكي نأ دب ال حامسلا وأ حفصلا دإ [”"2خل
 حامسلا نوكي اهحماس اذإ ىتح تذخأ ام لكب ًاملاع دوكي نأ دب الف «ماهبإ

 لاملا اوثري نأ اهتثرولو ةنيب نع

 [؟ةأرملا ةقفن بجت نم ىلع]

 دوجو ةلاح يف لهو ؟ميألا ىلع قافنالاب ًاعرش فلكملا نمو [””” لوس 0.

 .؟'''اهيلع قافنإلاب ًاعرش بألا مزلي ىفوتملا جوزلل ءايرثأ براقأ

 اهنيب ميلعتلا ةيريدمب  زاجح دمخ ىلع مك

 هكراشتو ءاهدج مث اهوبأ مث اهنبا ةأرملا ىلع قافنإلاب فلكملا [”5:خل
 ام رخآ ىلإ «ءاينغأ اوناك نإ بأل وأ ءاقشألا اهتوخأ مث «ةينغ تناك اذإ اهمأ

 براقأو ءاهل نيدوجوملا براقألا نييعت يغبني ناكو .براقألا تاقفن يف درو

 ' .اهيلع نوقفني نيذلا مه اهجوز ىفوتملا

 [اهجالعو ةضيرملا ةجوزلا ةقفن]
 اضرم ةنس دعب تض ةرم مث ء.اصخش : تجوزت تخأ يل تناك /77 نسب

 اهجوز مساقأ نأ تدرأف «تتام مث اهضرم ةدم يف اهجوز اهيلع قفنأو ءاديدش

 ءاهضرم ةدم اهيلع قافنإلاب مزلم تنأ :يل لاقف يعرشلا ثاريملل اقبط اهئاثأ يف
 .؟'''اهجوز وأ انأ ؛قافنإلاب مزلملا انيأف

 ةيقرش ريبك وبأب ديدحلا ةكسلا ةسدنه ىلع فيطللا دبع دمخ 5

 ىلع اهتقفنف ةيجوزلا تيب ىلإ اهلاقتنا دعب ةجوزلا تضرم اذإ اجل
 لوقي نكلو .ءاهتكرت نم قمنا امم ءيش بستحي ال كلذ ىلعو ءاهجوز

 .ل77ص ,ما696 ربوتكأ - ه6 بجر 2ءل١ع .9١س .امالسإلا ءاول» 21(

 .4 11ص م950١ ةينوي - ه6 لوألا عيبر ءالع ءاوس .امالسإلا ءاول» (5)

 .الق5 - ال١4 ص م1561 ربمفوت - ه85١١ نابعش كا 5١ س .«مالسإلا ءاول» (6)
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 كلذ ىلعو ءاهلام نم لوكي ءاودلا نمثو بيبطلا ةرجأ لإ 'ةيفنحلا ءاهقف

 ريرقت لدعلا ةرازو يف آلا مذقملا عورشملا يفو . اهتكرت س كلذ بستحي
 رصي مل نآلا ىلإ نكلو .قافنإلا ليبق نسم ءاودلا نمثو بيبطتلا ر
0 

 [اهيلع جوزلا قافنإو ,ةأرملا ةيلام]

 ةفظوملا هتجور بترم نم لعحجي نأ جوزلل عرشلا زيحي له ؟بعم“ سس

 هيف مكحتلا اهاضر نودب زوحي لهو ؟ةيجوزلا ةايحلا مايق يف ًايساسأ ًالماع

 هيلع ىفخت نأ تعاطتسا نإ ةفظوملا ةجوزلل روحي لهو ؟هنم قافنالل

 ؟هملع نود فورظلل اهمساب ءزج راخدا لجأ نم بترملل ةيقيقحلا ةميقلا

 ىتم اهبتار لك وأ ءزجحب صتخت نأ .نواعتلا ساسأ ىلع الخد نإ اهل لهو

 م0650 اش
 10 تع

 ئرلق

 لإف «ةريقف تناك مأ ةينغ تناكأ ءاوس .اهجوز ىلع ةأرملا ةقفن [ ””خ َج

 هاضر ريغب تفظوت نأب .هاضر ريغب تلمع ادإ ىلكلو .اهنم عربت كلذف .هتنواع

 الأ طرشب هنع اهدراوم ينخت نأ اهلو .ءاهفظوت نع ىضري دأ الإ اهتقفنب مزلي ال

 هل ام لك فرعي نأو .ةحراصملا ىلوألاو .هتاذ ىف مارح هنآل بذكل ص رعتن

 بجاو نم هيلع امو

 [ةعاطلا تيبو ةجوزلا]

 : يلاتلا لاؤسلا ةرهاقلا نم م . س .ك ةديسلا تلاسو [ "4 نس

 اهبترم يف هعمطو هقالخأ ءوس ببسب اهجوز عم فالخ ىلع ةسردم ةديس

 تامزلتسم ضعب ىفو ةيصخشلا اهتايجاح ىف همظعم فرصي ىذلا ىرهشلا

 ةعاطلا تيب ىلإ باهذلا تضفر اذإ اهريصم امف .ةعاط ةيضق اهيلع عفر .لزنملا

 ةيعرشلا ةقيرطلا ديرأ انأو .ةقباسلا بابسألل هعم ةشيعلا قيطت دعت مل اهنإ ثيح

 «ةَسشْنْلا) ناوتعي .م١51 سرام 342 .يبرعلا ةلجم يف خيشلل لاقم دجوي 21

 .21868ص .م19158 ريطسغأ ا ه8 ىلوالا ىدامج .1ع .55س ءكمالسإلا ءاول» (؟)
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 لب هلاح حلصي ملف ةيملسلا قرطلا عيمج هعم تبرج نأ دعب كلذو ينمو هنم

 . "0فسعت دادزا

 ةلماكلا ةعاطلا قح هتجوز ىلع لجرلل نأ ًاعرش ررقملا نم [”5*جب
 هنإف صقانلا سابتحالاب يضر دق ناك اذإ الإ ةيجوزلا لزنم يف اهتماقإب كلتو
 يف لبقتسملا يف هقح عنمي ال يضاملا يف هاضر نأ الإ هب يضر امب مزتلم

 .ادالوأ بقعي نأ لبق ةسردملل اهباهذب يضر دق نوكي نأك لماكلا سابتحالا

 اياضقلاو اهنوؤش ىلع موقتل ةيجوزلا لزنم مزلت نأ دارأ ًادالوأ بقعأ املف
 رظنت لاوحألا هذه لثم يف ةيصخشلا لاوحألا مكاحم ىلع ضرعت يتلا

 ةبغرل وأ ةدياكم كلذ نولعفي جاوزألا نم ًاريثك نأل ةصاخ ةرظن اهيلإ ةمكحملا

 نإو ءهاوعد تضفر هدصق كلذ نأ ةمكحملل نيبت اذإف .داريإلا ىلع ءاليتسالا

 .بلطي امب هل مكحت ةمكحملا نإف ةرسألل ةحلصملا دارأ هنأ اهل يبت

 [مالسإلا ف ةعاطلا تيب ةودن يف خيشلا ةكراشم]

 دحأ :لوقلا نم نيرطش لوانتي ةعاطلا تيب يف مالكلا نإ [”؛:جل
 0 .هذيفنت تيح نم يناثلاو «ةعيرشلا يف هدنسو «ةعاطلا تيب ةقيقح يف

 دعب ةدوملا بالجتساو رايتخالاو اضرلاب نوكي مأ مكاحلا ةوقبو رهقلاب
 . ؟”روفنلا

 نإ :هيف لوقن انإف .هتيمهأو ةعاطلا تيب ةيعرش وهو .لوألا رمألا امأ
 نوكي ةيجوزلل تيب ريغ نم جاوز روصتي الو ةيجوزلا تيب هنأ ةعاطلا تيب ةقيقح
 هفنك ىفو ةحلاصلا ةيرذلا نم بيطلا تابنلا تبني هبو «ةمحرلاو ةدوملل أشع

 فطاوعلاب تيبلا ِناّلَظُت نيتللا ةبحملاو ةمحرلا نم نوكتو «ةيرذلا كلت ىبرتت
 عمتجملا داحأ نيب فلؤت يتلا ةيلاعلا ةيناسنإلا

 نيب ام ريكعتل ًايدؤم نوكي ام لك نم ًايلاخ جوزلا هدعي ةيجوزلا تيب نإو
 ةيلاملا ءابعألا لك نأل .ءجوزلا وه هدعي يذلا امنإو ةلصاو ةدوم نم .يجوزلا

 للك - /09١ص ءماو51/ سرام ه5 نابعش ء5١١ع 6.٠١ س .امالسإلا ءاول» 21(

 71717 57١” ص ءماو51/ سرام  ه7/85١ ةجحلا وذ 2ع ١25س .امالسإلا ءاول» (0)
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 ذإ يرطفلا عيزوتلا ىضتقمب جوزلا ىلع نوكي ىوأم دادعإو ةوسكو ماعط نم
 نوؤش ىلع مايقلا ةجوزلا ىلعو «ةايحلا يف لمعلاو حدكلا جوزلا ىلع نوكي
 لاق دقلو ءاهريدت يتلا ةأرملا ةكلمم وهو «ةيجوزلا ةنج لوكيل هدادعإو تيبلا

 .هتيعر نع لوؤسمو هلهأ يف عار لجرلا» :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 وه عيزوتلا كلذ ناكف (""اهتيعر سنع ةلوؤسمو اهجوز تيب يف ةيعار ةأرملاو
 نوكي ميقتسملا سشّسلا كلذ ىلع نوكي ال عيزوت لكو «ةلداعلا ىلاعت هللا ةمسق

 ىلع ةيجوزلا ةايحلا ميقت يتلا ةلداعلا ةمسقلا نع ًاجراخو «ةرطفلل ًافلاخم
 هللا باتك نم ةدمتسملا ةيعرشلا تاررقملا ىضتقمب ةأرملا نإو ٠ «ميقتسم ساسأ

 ةايحلا هذه ميظنتب قلعتي اميف ءاهجوز ةعاطإ اهيلع نيمألا هلوسر ةنسو ىلاعت

 َمُهَصَْب هلأ لكَص اَمِي َِسَنِلا َلَع توُمرَق ُلاَجِلَا# .لوقي ىلاعت هللا نأل
 4 طيح امي بدل طفح تنين كلل ملون ني ْاوقَمْنأ آمي ضع

 يك هليل 0 0 4 2 رسم > راس ل سر .

 الف مكتمل َنِإَف َنْهْوْبرْمأَو عِجاَصَمْلا يف َنشوُرَجْفَأَ مرو ىكرهر وشد دو قلو
 سا حس مر ءىي 2 ىءاس رج 79 | ناك ع سس 7 0

 2 ًُآ 000 رص ب 1 2 مس م 201010

 هللا َّنِإ امهنني هللأ قفوي اًحلضإ ديري نإ اهله نم و هلأ ني : كج أخ

 .[مم "5 :ءاسنلا] 4 © يح اًميَِع د

 ريغ نم اهجوز ةعاط ةأرملا ىلع نأ  ًالوأ  ديفي ميركلا صنلا اذه نإو

 ام ريخ نأ» :ث2: هلوق اذه ديؤيو ءةلصاو ةدوم ىف لب .قاهرإ الو اهل ملظ

 اذإو .هتظفح اهنع باغ اذإو ءهترس اهيلإ رظن اذإ «ةحلاصلا ةأرملا لجرلا زنكي

 . ''”(هتعاطأ اهرمأ

 ةزشان نوكت ءاهجوز ةعاط نع تجرخ اذإ ةأرملا نأ :ًايناث ديفيو

 ريغ نم ليمجلا رجهلابو ءدشرملا يداهلا ظعولاب اهبيدأت ةيالو هل نأو «ةيصاع
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رسف دقو ءاهبرض هل نأو ةحاشمو ةدناعم الو ةوفج

 ريغ نوكي نأو ءرثأ يأ ىقبي ال ثيحب "”حربم ريغ نوكي نأب برضلا ملسو

 489459 مقر «ىرقلا يف ةعمجلا باب «ةعمجلا باتك اى ءراخبلا حرص“ 21(

 س يلع هيف لاقو )١1851( مقر ءءاسنلا لضفأ باب .حاكنلا باتك (هجام نبا نئس» (0)

 .(5960) مقر «ىبنلا ةجح باب ءجحلا باتك ءاملسم حيحصاا عرف
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 .نيجوزلا نيب زوجي ال لالذإو نيش اذه نأل ءاههجو مطلي الف «نئاش

 قش ىف سيجوزلا نم دحاو لك نوكي نأب قاقشلا ناك اذإ هنأ .ًاثلاث ديفيو

 لقتنت ال تيبب ةعنتمم يه نوكت نأ كلذ نمو «بناج يف رخآلاو بناج يف يأ

 ام ىلإ ةيجوزلا ةايحلا دوعت نأو ةمحرو ةدوم ىلع يقالتلا نوكي ثيح ىلإ

 ميكحتب لب .بلغلاو رهقلاب نوكي ال جالعلا نإف .ءكلذ لاك اذإ ءتناك

 عدصلا اَبآَرَيو ءامهنيب احلصيل ءاهلهأ نم ًامكحو هلهأ نم ًامكح 'نيمكح

 . هللا قيفوتب كلذ ناك حالصإلا اعاطتسا نإف ةيجوزلا ةايحلل ضرع يذلا

 نوم يلاعت هلوق يهو «ىرخأ ةيآ مكحلا تركذ دف .هاعيطتسي مل نإو

 حصل احل اَمْبئِيِب اَحِلصضُي نأ آَِتلَع حاج الق اًضاَرَعِإ أ روت اهب اري َتاَح هنأ
 اس 12 . ا ع

 ارح ولم امي ب تناك هلأ تق ْأوُفَنَتَو أوكِسَحُت نإَو مشل نشأْلا تر

 ِلّسْلا ْلُح لك اوبك الك نفض ََِ ِولَو كن اننآ ني اندنت دأ ايت لد ©

 رع نِإَو (©89 امِيِحَب اَروُقَع ناك هَل ( رو ْأََقَتَت َش و أحلض نِإو فلعل د

 -1١[. 174 :ءاسنلا] 47 اميكح اًعِساو ُهَّشَأ َناَكَو ءدِيَعَس ني الك ُدَّلَأ نك

 قيرفتلا يف ينو ؛ قيرفتلا دوكي قيفوتلا رذعت دنع هنأ دا دافتسي صنلا اذه نمو

 . هعم ةمحر و ةدوم 5 ًادكن ةببسس ةايحلا نوكتو ءامهدحأ 7 «ناجوزلا

 نوكي قاقشلا جالع نأ نيبتي هنمو «لوألا رطشلا يف مالكلا وه اذه

 قيرفتلا نإف :ًاقلطم ًازجع الب حالصإلا نع ازجع نإو نيمكح ميكحتب ةدوملا ةراثإب

 قاست لهف «قاقشلا ناك اذإ هنأل ؛لوألا ىلع ينبم يناثلا يف مالكلاو

 دق نآرقلا نأل «نآرقلا قيرط سيل اذه نأ كلذ نع باوجلا ؟ةطرشلا ةوقب ًاربج
 «نيمكحلاب حالصإلا نوكي قاقشلا نوكي تيح هنأ يهو «ىلثملا ةقيرطلا َّنَس

 نآرقلا هعضو يذلا جالعلل ًايفانم ةطرشلا ةوقب ةعاطلا مكح ذيفنت نوكي اذه

 .ماسقنالاو ةقرفلا ءاد ةرسألا بيصي امدنع

 ريغ ةطرشلا ةوقب ةعاطلا ماكحأ ذيفنت سم نآلا يرجي ام نوكي كلذ ىلعو
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 .مزال اهب مكحلاو ةبجاو ةعاطلا نأ ةظحالم عم .ميركلا نآرقلا ماكحأل قباطم

 ةدارإلاب لب ءرارطضالاو رهقلاب وأ ءةطرشلا ةوقب ذيفنتلا وه عونمملاو

 كلذ رذعت نإف ءريجوزلا ةرسأ يف نأشلا يوذ سم حالصإلاو .رايتخالاو

 .قيرفتلاف

 ةعاطلا ماكحأ ذيفنت عنم نم لدعلا ريزو ديسلا هررق ام لوكي كلذ ىلعو

 «ميركلا نآرقلا هيلإ اعد امو .يمالسإلا هقفلا قطنم عم اميقتسم ةطرشلا ةوقب

 لاوحألا نوناقل فلاخم ريغ هنإ لوقنو .ءنوناقلل فلاخم هنإ ليق نكلو
 ىف تاءارجإلا نوناقل ةفلاخملا لمتحي ام هيف نإ لاقي دق كلو «هتاذ ةيصخشلا

 نأ ىلع صنلا هيفف .م١1917 ةنسل ال8 مقر نوناقلا وهو ةيصخشلا لاوحألا

 ةغيصلاب ءاضقلا ةغل يف ىمسي ام ىلع صنلا اهب قحلي مكاحملا ماكحأ

 .ةذفنملا ىوقلا لكب دوكي ماكحألا ذيفنت نأ ديفي ام ةغيصلا هذه يفو «ةيذيفنتلا

 . ةطرشلا ةوق اهنمو

 لامهإ هنم دافتسي دق ام هيف ةطرشلا ةوقب ذيفنتلا ءاغلإ نوكي كلذ ىلعو

 ام ىلع ذيفنتلا رصتقا اذإ نيه كلذ يف رمألا نأ دقتعنو «تاءارجإلا نوناقل

 .«كئاشلا قيرطلا كلذ راتخي نأ نع جوزلا عنتماو ةمحرلاو ةدوملاب نوكي

 ىلوألاف الإو ءاذيإ ديري الو ءاحالصإ ديري لاك نإ ؛ةيجوزلا ةقالعلل دسفملا
 .قارتفالا

 عنم ىلع صنلا هيف ةيصخشلا لاوحألا ةنجل هتدعأ يذلا عورشملا نإو

 ال يذلا ةعاطلا مكح ذيفنت ىلع بترتي نكلو «ةطرشلا ةوقب ةعاطلا ماكحأ ذيفنت

 ىلع ترمتسا لإف ءاهل ةقفن الف «ةقفنلا مكح طقسي نأ زوشنلا دنع هنم دب

 قيرفتلا بلط قح جوزلل لوكي هنإف «ةيجوزلا تيب ىلإ ةراتخم ةدئاع ريغ ءاهيغ
 اهيلع مكحي نأ يضاقللو «ةدعلا ةقفنو .قادصلا رخؤم طقسي دأب ًاعلخ

 اهعانتما نكي ملو .اهيلع نيمأ هنأ تبث اذإ هلك كلذو .«كلذ ريغ يلام ضيوعتب

 اهعانتما ناك وأ ءاهيلع نيمأ ريغ ناك اذإ ةعاطلاب مكحي ال هنأل ءيعرش قحل

 ةعيبط عم قفتم ريغ ةطرشلا ةوقب ةعاطلا مكح ذيفنت ناك اذإ هنأ قحلا يفو

 لأ بجي يتلا ةدوملا عم قفتي ال سبحلاب ةقفنلا مكح ذيفنت نإف «ةيجوزلا ةايجلا
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 «ةيصخشلا لاوحألا ةنجل يف كلذب حارتقا دجو دقو «ةيجوزلا ةايحلا دوست

 الإ ةوق الو لوح الو «ةنجللا ةيرثكأ هب ذخأت مل ديدشلا فسألا عم نكلو

 . هللاب

 تلخأ اذإف «مالسإلا يف ررقم قح اهجوزل ةأرملا ةعاط نإ :ةصالخلا

 لثم راثآ نم كلذ ىلع بترتي ام جالعب مالسإلا لفكت دقف .قحلا اذهب ةأرملا

 . '"'هيكحتلاو علخلا

 [نيدلا ف هيدلاو عبتي دلولا]

 غولبلا لبق ىنبتملا اذه تام اذإف .ملسم ريغل ًادلو ملسم ىنبت [ 4١" "لس
 2062 . هلا 0*5 1 3

 .؟ مكحلا نوكي اذام مأ ءنيملسملا رباقم يف نفديو هيلع ىلصي له

 ةيمالسإلا ثوعبلا ةنيدم - هللا دبع نب دمحأ هك

 نمب قحلي الو «نيملسم ريغ اناك اذإ همأو هيبأ ةنايد ىلع دلولا [”0ل

 .هيلع قافنإلاب عربتي ناك

 [بألا ىلع دالوألا ةقفن بوجو]

 مهضعب لاقف .هدالوأ ىلع بألا ةقفن نأش يف سانلا فلتخا [ 74” "نس
 ريغ نورخآلا لاقو .كلذ دعب ةقفنلا هذهب مزلي ال مث غولبلا نس ىتح مهيلع قفني

 .؟"”"ليصفتلاب ةلأسملا هذه يف عرشلا مكح امف .كلذ

 رغصل امإ بسكلا نع ًازجاع هدلو ماد ام هدلو ىلع بألا قفني [”2جل

 لك يفف «ةداع سانلا مهمدختسي ال نيذلا فارشألا دالوأ نم هنوك وأ هبلط

 يف هللاو اروسيم بألا ماد ام هدلو ىلع قفني نأ بآلا ىلع بجي روصلا هذه

 عيمجلا لوع

 ددعلا «يبرعلا ةلجم «هحيحصت يغبني يئاضق أطخ ةعاطلا تيب :ناونعب لاقم خيشلل )١(
 .لا/ 76ص .م١197 لوأ نوناك (15)

 .1737 0 ١2ص ماك ربمسيد  ه817١١/ ناضمر عا 2735 س ,كمالسإلا ءاول» (6)

 .98١ص (,م955١ رياربف ه١؟86 ةدعقلا وذ ء”ع .١5س «,«مالسإلا ءاول» (9)
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 [َّنهّمَأل قباسلا كلملا تانب ةلافك ىوتف]

 .ةرهز وبأ دمحم ريبكلا انذاتسأ ةليضفلا بحاص ةرضح [ ":* "لس

 : هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ثيح هعم هتانب ذخأ دق قباسلا رصم كلم «قوراف» نأ انفرع دقف دعبو

 هقسفب فورعملا بألا اذهل زوجي لهف ؛ةناضحلا يف لازي ال مهرثكأو .بهذ

 ةفورعملا ةئيبلا كلت يف مهب برتغي نأو .لافطألا ءالؤه نضتحي نأ هشيطو

 .؟هبادآو نيدلل اهتبناجمب

 عطتست مل اذإ مهتناضح ةقفن هنع عنمت نأ انتموكحل قحي لهف زجي مل اذإو

 ةلضافلا ةايحلا نم فنك يف ةديشرلا مهمأ مهاعرتل نطولا ضرأ ىلإ مهتداعإ

 . ؟''”ةحيحصلا

 ميلس دومخ 5

 ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 .هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو ءاذهل اناده يذلا هلل دمحلا ل

 مهتملك تقفتا دق دمحأو يعفاشلاو ًاكلام ةثالثلا ةمئألا نإف .دعب امأ -
 ًالدع نوكي نأ هيف طرتشي .همأ ناك مأ هابأ لاكأ ءاوس .لفطلا لقاك نأ ىلع
 ىف ةمادق سا لوقي كلذلو ؛طقسي ةلافكلا يف هقح نإف ًاقساف داك إف : ًانيمأ
 الو .بجاولا ءادأ يف هب قوثوم ريغ هنأل ؛قسافل ةناضحلا تبشت ال» .ىنغملا

 . «هتقيرط ىلع أشني هنأل ؛هتاضح ىف دلولا طخ

 .ىلوأ ميقملاف ًارفاسم نيوبألا دحأ ناك اذإ هنأ دمحأو يعفاشلا ررق دقو

 ىون دق بألا ناك نإو ؛ةقشم رفسلا يف نأل .رفاسملا راتخي دلولا لاك ولو

 هذه يف مألا نإف ؛ءارحص وأ رحبك فوخم هيلإ قيرطلاو .ديعب دلب يف ةماقإلا

 .ىلوأ لاحلا

 ءىفنحلا بهذملا ريغ ةثالثلا بهاذملا ىف ةماع ةركف هذه

 )١( 5ةاكرص .م1907 سطسغأ  ه7١ا/١ ةجحلا وذ .5ع .ءارس .«مالسإلا ءاول» - 151١.
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 هل قح الو «هتانب ةلافكل حلاص َرْيغ .لاؤسلا عوضوم صخشلا نوكي اهاضتقمبو

 .هقسفلو .«فوخم هيلإ قيرطلا ءدلب يف هبارتغال ءنهمض يف

 ىلع يلولا نأ ىلع هئاهقف ةملك تقفتا دقف .يفنحلا بهذملا امأو

 ةناضحلا اوزواجت يذلا دالوألا مض قح هل نوكي يذلا ةبصعلا وهو .سفنلا

 ةنايص ىلع ًارداق «ًارح ًالقاع نوكي نأ هيف طرتشي ؛ مهنم راغصلا جيوزتو «هيلإ

 هدالوأ مض قح بألل نوكي الف .مهل دسفم ريغ ًانيمأ ءداسفلا سم لافطألا

 مدعب هلاوحأ ىلع بلغو .داسفلاب َرِهّتْشا اذإ راغصلا جيوزت قح الو «هيلإ
 تناك نم اهالوتي الف «ةنايصلاو ظفحلاو حالصإلل ةيالولا هذه نآل ؛حالصلا

 جوزي نأ زوجي ال ًاهيفس ناك اذإ بألا نأب صنلا درو كلذلو ؛كلذ يفانت هلاخ
 هصن ام راغصلا ماكحأ باتك يف ءاج دقف ؛ةريغصلا هتنبا وأ ريغصلا هنبا

 نع كلذك زجي مل ةريغصلا هتخا وأ هتنبا َّجَوَز اذإ هيلع روجحملا هيفسلا»

 اذإف ءامهلمشت سفنلا ةيالو نأل ؛مضلا جيوزتلا ةيالو لثمو «'''هْئْدكك دمحم

 أزجتت ال ةيالولا نأل ؛ىرخألا تطقس امهادحإ تطقس

 رذبم دسفم بألا نأ تبث اذإ هب لومعملا بهذملا كلذ ىضقمبو - "“

 هقحلي يذلا ىقيقحلا ررضلا نيبتو «هنم دلولا قالخأ ىلع ىَشْحُي قسافو تفلتم

 هدي نم عزتي دلولا نإف .هيف كشلل لاجم ال يعطق قيرطب هدي تحت هئاقب نم

 اذإ ءاتفتسالا عضوم صخشلل ةبسنلابو .هيلي ةايحلا ديق ىلع ةبصع برقأ ىطعيو
 يدي نيب كلذ تبثيو «هيف كش ال ًاررض دالوألا ءاقب يف لأ اندكأتو هداسف تبث

 يف هيلي يذلا نوكيو ءطقسي هتانب مض يف هقح نإف «مزلم يئاضق ليلدب يضاقلا

 هنأ امب كلو ؛يىلع دمحم ريمألا ومس وهو ءهمع نبا وه سفتلا ىلع ةيالولا

 بهذملا يف ءاهقفلا نإف «تانب رظنلا عضوم دالوألاو ءمرحم محر اذ سيل

 فصوب هيلإ نهمضي نأ امإ ءيعرشلا يضاقلا ىلإ رمألا نوكي هنأ اوررق يفنحلا
 ةنضاحلا دنع نهيقبي نأ امإو ءهيلإ رهمضي ًانيمأ راتخي نأ هلو .نهيلع ًانيمأ هنوك
 يهو «ءةقث لكب ةريدج اهنأ دجنل انإو ؛ًاررض كلذ يف ري مل نإ نهمأ يهو

 . هتيانعب سصهالوتي هللاو .نهقحب مايقلل ةغرفتم يهو «نازرلا ناصحلا

 )١( نيلوصفلا عماج شماه ىلع عوبطملا راغصلا ماكحأ 5١1١/١
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 سفنلا ىلع ةيالولا ماكحأ ىلإ ةديدج ماكحأ تفيضأ دقو .هب لومعملا بهذملا

 .مهلاوقأ عم اهانعم يف ىقالتت تناك دإو «ءاهقفلا دنع اهيلع صوصنم ريغ

 .سفنلا ىلع ةيالولا بلس يف ًاقيبطت لمشأو ؛ًاباحر عسوأ يهو

 هيلع لمتشا ام ىه سفنلا ىلع ةيالولا بلس يف ةديدجلا ماكحألا كلتو

 .م1937 ةنس نم هيلوي نم ١” خيراتب رداصلا نوناقلا

 يف سفنلا ىلع ةيالولا بلست هنأ ماكحألا كلت هيلع تلمتشا اممو

 هنإف . ضرع كته ةميرجل وأ باصتغا ةميرجل يلولا ىلع مكح اذإ أ

 .هنع ةيالولا بلس زوجي

 هتمالس ضرعي وأ رطخلل هتحص ضرعي يلولا ىلإ دلولا مض داك اذإ - ب

 .داسفلاب ىلولا راهتشال «ةودقلا ءوس ببسب هتيبرتو هقالخأ ىف رثؤي وأ ءهرطخلل

 وأ ةيانعلا مدع ببسب وأ .تاردخملا وأ بارشلا ىلع هنامدإ وأ «هتريس ءوسو

 ببسب مكح ىيلولا دض ردصي دأ لاحلا هذه يف طرتشي الو «ءنسحلا هيجوتلا

 .لاعفآلا كلت

 .لاؤسلا عوضوم صخشلا ىلإ ةبوسنم لامعألا هذه نأ كش الو 5

 ةيمسرلا تالجسلا تتبثأ دقو .ءاهيف هرمأ رهتشاو هيلإ اهتبسنب رابخألا ترفاضتو

 اهلكأ دق ربلا فاقوأف ؛هللا لام بصتغا لب .طقف ناسنإلا لام بصتغي مل هنأ

 طعي ملو ءاهذخأ دق هللا تويب ىهو دجاسملا فاقوأو . اهيمحتسم نم اهعنمو

 دجاسمللف «لكأ ام مؤُش نم وه هل ثدح ام لعلو .ريسيلا رزنلا الإ هللا دجاسم

 . اهيمحي بر

 ةهجوملا ةودقلا أوسأ هنم نوكي امم ةريسلا ءوسو داسفلاب راهتشالا امأو

 دعي مل ىتح «رابخألا هب ترتاوتو .«ريملاعلا فحص هب تثدحت دق رمأف ءرشلل

 تايرورضلا نم اهب ملعلا راص لب ؛عئاقولا كلت ركني نأ يرشب لقع ةقاط يف

 . هللأب الإ ةوق الو لوح الو .ةعطاقلا ةمزلملا

 ام بكترا دق .لاؤسلا عوضوم صخشلا لإ .لئاق لوقي دقو 1
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 مرج يف هيلع مكحي نأ دحأل سيلو ءعنص ام ىلع بقاعم ريغ وهو «بكترا
 دوناقلا ماد امو «سمت ال ةنوصم هتاذ نأل «هتماخوو هتعانش تناك امهم هبكترا

 يأ هلعف ىلع بترتي الو ءباسح هيلع لعجي نأ دحأل سيلف ءاباقع هل بتري مل
 ينوناق رثأ

 :نيرطش وذ لاؤسلا كلذ نع باوجلا نإو

 هدحو ببس ةريسلا ءوسو داسفلاو قسفلاب راهتشالا نأ :لوألا رطشلا

 صخشلا يف تققحت دقو .مكح ريغ نم سفنلا ىلع ةيالولا بلسل فاك

 ىتح .«برغلاو قرشلا يف سانلا اهب ثدحتو .«ةرهشلا كلت ءاتفتسالا عوضوم

 ةرورضلاب ةفورعم رومأل ًاراكنإ اهراكنإ راض

 نوناقلا كلذ مكح ىضتقمب هنم هدالوأ عزن بير الب غوسي كلذ نإو

 .هرودص تقو ةمئاقلا لاوحألا لك ىلع قبطي يذلا ديدجلا

 نأ هنم موهفملا «مئارجلا عوقو دنع ةيالولا بلس نأ :يناثلا رطشلا

 يكل «ةيالولا بلسل اطرش مكحلا لعجو ءاهبلس يف ببسلا يه اهتاذ مئارجلا
 ملظل قيرط يأ هل ساسأ ال يذلا ماهتالل نوكي ال ىتح ققحتتو مئارجلا تبثت

 .مهدالوأ نع مهتيالو بلسو ءءايربألا

 لاومأ بصغف ؛هيف كشلل لاجم ال ًاتوبث ةتباث مئارجلا كلت دإو -

 ءاحوضوو أتوبث مكحلا اهديزي الو هيف بيرلل لاجم ال اتوبث تباث فاقوألا
 .هدض ماكحألا رودص نم مكاحملا تعنم نإو «مئاق مكحلا ىنعمف

 كتهبو باصتغالا كلذب نآلا ىواعدلا هيلع عفرت نأ ناكمإلا يف دإو

 اهقبس كلذ عنمي الو ءاهيبكترم ىلع ةررقملا تابوقعلاب هيلع مكحيو «ضارعألا
 داك لب «هتبوقع ىلع صن هيف نكي مل لوناقلا لوكو .«ىواعدلا ىلع نمزلا يف
 لاك نإ .ءضمت مل ةبوقعلا طقست يتلا ةدملا تماد ام «هتيامح ىلع هيف صنلا

 ةررقم ةدم ةمث

 مكحي مل نإو .هلعف نع ةميرجلا فصو بلسي مل نوناقلا نأل كلذو

 اهل ةينوناقلا ةميرجلاف ءاهبكتري سل ةررقملا ةبوقعلاب هتاذ ةنايص تقو يف هيلع
 . ةميرج لعفلا نأ ىلع صن دق نوناقلا ماد ام اهبكتري نم لكل ةميرجلا فصو
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 نع هتاذ دوص تقو مئارج بكترا دق لاؤسلا عوضوم صخشلا ناك اذإف

 رم يضاقلا عنمي عنام دجو نكلو .مكحلا بابسأ ترفاوت دقف ةبوقعلاب مكحلا

 ببسلا دجو دقف فصولا لاز اذإف ءاهيلع ناك ىتلا هتفص وهو .مكحي نأ

 نأل ؛عئاقو سم قبس ام ىلع مكحي يضاقلاف .عناملا لازو ءهل ىضتقملاو

 .لزي مل مارجإلا فص ور

 نأ هل حابي هنأل هتاذ لوصب مكحت مل مكاحملا دأ رظنلا كلذ يكزيو

 تبث اذإف ؛نوناق يأ فلاخي هنأ ضرفت ال اهنأل لب ؛لوناقلا هرظح ام بكتري
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 لاؤسلا عوضوم صخشلا ةيالو بلس نأ اذه لك نسم نيبتي :اريخأو 4 ١ 1

 ةميركلا ةديسلا ىوس دحأل سيل .كلو ؛نوناقلا مكحب ررقم رمأ هتانب ىع

 دآل ؛هل تح هنأ ىلع كلذب بلاطي نأ نهيبأ مع سا ريمألا ومس وأ ؛نهتدلاو

 هدي عزن سكمي الو ءملسم يأ نم اهيف ىوعدلا زوجت يتلا رومألا رم سيل اذه

 . صتخملا يضاقلا نم مكح ريغب

 يف تدنتسا نإ ةيعرشلا ةمكحملا مامأ اهاوعد عفرت نأ ةميركلا ةديسللو

 هقفلا يف هيلع ّصن ام يهو .ءاهانركذ يتلا ةيعرشلا بابسألا ىلإ اهاوعد
 اهاوعد يف تدنتسا دإ ةينطولا ةمكحملا ىلإ اهاوعد عفرت نأ اهلو ؛يفنحلا

 ةيلوي ١" خيراتب رداصلا دوناقلا يف اهيلع صن يتلا ةينوناقلا بابسألا ىلإ
 .هصن ىضتقمب هقيبطتب ةصتخملا يه ةينطولا مكاحملا نإف .م1857 ةنس
 ىلولا راهتشا وهو ءهيف يناثلا رمألا ىلع دمتعت لأ لاحلا هذه يف اهيصونو

 هذه توبثل قباس مكح ىلإ جاتحي ال هنإف «ةريسلا ءوسو .داسفلاب
 يف هتفلاخم ىلع ةبوقع ال يذلا قالخألا نوناقب لصتي امم اهنأل ؛فاصوألا

 .تابوقعلا لوناق

 ةصصخملا لاومألاب صاخلا وهو .لاؤسلا نم ريخألا ءزجلا ىقب 4

 .؟اذه نهيبأ ىلإ لسرتأ «ةلودلا لام تيب ص هل

 بلس نم نأ ىلع صن دق هركذ قباسلا دوناقلا نأ .كلذ نع باوجلاو

 .لاملا ىلع ةيالولا هنع بلست .ةقباسلا بابسألل سفنلا ىلع ةيالولا هنع
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 يأ هتانب نع ضبقي نأ «ءلاؤسلا عوضوم صخشلل قحي ال كلذ ىلعو

 بلطتو «هلاسرإ نع عنتمت نأ لاملا هيلإ عفدت يتلا ةموكحللو «لاملا نم رادقم

 يف نأش تاذ اهرابتعاب «ةيلاملا هتيالو بلسب مكحلا ةيبسحلا ةمكحملا نم

 . ةيضقلا

 ك5 هللاو ءءاتفتسالا اذه نع ةباجإلا ىف هناحبس هيلإ هللا اناده ام اذه

 1 .باوصلاب ملعأ
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 :قالطلا ١

 [لبقتسملا يف الو رضاحلا يف هدصقي نأ نود قالطلاب ظفلتلا]

 :٠ ىفطصم دومحم ديسلا [”؛؛ 'لس

 يف الو رضاحلا يف قالطلا دصقي ملو . كقلطأ :هتجوزل جوز لاق اذإ

 اذهب عقي لهف هب ظفلتي نأ دارأو هيتفش ىلع ناك ظفللا نإ ذإ  لبقتسملا

 . '"”ةليوط ةدم ظفللا اذه ىلع ىضم دقو ؟ًاديدهت ربتعي وأ .قالط ظفللا

 امو «ةحارص لاحلا ىف قالطلا ءاشنإ ىلع لدي ال ظفللا اذه [":؛ جل

 .ديدهتلا درجم الإ مهعي الو « ءىش هب عمي ل هنإف هدري ملو هوني مل ماد

 [ةجوزلا قالطب ةقرو ىلع عيقوتلا]

 'لأسي - دونمسب رجات - قزر فيطللا دبع ديسلا اة سس

 لاكشإل ًالح كلذ ناكو ؛ةبغر نود يتجوز قالطب ءاضيب ةقرو ىلع ُتعَفَو
 يف ديدج دقع نم دب الو ءًاقالط اذه ربتعي لهف ءيتجوز حلص تدرأ كلذ دعبو
 2(” 7 ا 2. ع

 . ؟ةيمسر ريغ وأ ةيمسر قاروأ

 ةيناثلا وأ ىلوألا ةقلطلا ىه هذه تناك اذإو «قالطلا عقي |”

 وأ كتعجار 'ةملكب ةدعلا ءانثأ يف اهعجاري نأ زوجي هنإف «لوخدلا دعب تناكو

 .نيديدج رهمو ٍدقعب الإ هيلإ دوعت ال ةدعلا تهتنا ىتح تكس اذإو ءاهوحن

 .ل” 1ص .ما رياربف  ها١ا/ بجر ء١١ع ءكاس .«مالسإلا ءاول» (0١)

 ١. ١7ص ,مما4 ةينوي ه1 ةجحلا وذ .4ع .١١س .«مالسإلا ءاول» عفن
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 [هتجوز ىلإ قالطلا لجرلا ضيوفت تقو]

 كلذ زوجي مأ .دقعلا دنعأ «ةأرملا ديب ةمصعلا لعج متي فيك [ 74: نس

 كلذ ىلع ءانب اهسفن قلطت نأ اهل لهو ؟ةأرملا هديرت تقو يأ يف دقعلا دعب
 حيضوت وجرأ ؟ةلاحلا هذه لثم يف مزتلي دح كانه نوكي مأ ؟بابسألا ىهوأل

 . '"”ةليصفت كلذ لك
 برعلا قاروب دوم حاتفلا دبع ه5

 .هدعبو دقعلا لبق قالط يأ هتجوز ىلإ لجرلا ضوفي نأ زوجي [”42:خل
 نإ حصيو .«تئش املك وأ تئش ىتم كسفن يقلطت نأ كل .دقعلا دعب اهل لوقيف

 .كسفن يقلطت نأ كلف كتجوزت نإ ًالثم لوقيل دقعلا ءانثأ يف ضيوفتلا ءاش

 . "”تلبق لوقيف «تئش ىتم يسفن قلطأ نأ ىلع كتجوزت لوقت وأ

 [قالطلاب سفنلا ثيدح]

 :ابابأ سيدأ نم رداقلا دبع يلع ديسلا لأسيو

 اهنأ اهلهأ غلبيل هدي طخب بتكو ؛هتجوز قالط يف ركف لجر [ 747 ' سب
 .دحأ هب رعشي نأ نود طوطخملا قزمو هتركف نع لدع ًاريخأو .ًاثالث هنم ةقلطم
 ."'هنم ضعب مأ قالطلا عقي له ةريح يف نآلا وهو

 .“©قالطلا عقي ال هنإف قالطلاب قطني ملو ركف ماد ام [ا"ئ'جل

 [قالطلاب بلقلا ثيدح]

 يمامأو ًاسلاج تنك موي تاذ يفو .ةاتف ىلع ينارق تدقع [”:*'لس

 .06ص ماو سرام ه4 مرحم 6ع 275 س ,«مالسإلا ءاول» 20(

 يف قالطلا :ناونعب م٠196 ربوتكأ 257عا .يبرعلا ةلجم يف خيشلل لاقم دجوي حف

 .15- ١5ص ء.ةكدرشتلاو ةرسألا مدهب هل ةقالع ال مالسإلا

 5١. ص م15 ويام_ ه8 ةدعقلا وذ .35ع ءا5١س ,«مالسإلا ءاول» ع(

 عقيف ةقرو ىلع كلذ بتك امنإو «قالطلا يف ريكفتلا درجم ىلع رصتقي مل لجرلا (5)

 نوناق نم (87) ةداملا يف ءاج امك ءاوس ةباتكلا وأ ظفللاب قالطلا نأل ؛قالطلا
 .«ةباتكلا وأ ظفللاب قالطلا عقي» يندرألا ةيصخشلا لاوحألا
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 «يناسلب قطنأ نأ نود كلذو .قلاط اهنأب قطن دق يبلق نأ ترعشف يتجوز

 .'"'"؟عقو دق نكي مل اذإ هعوقو تبثت ةعجارملا هذه لهف «نيميلا اذه تعجارف
 ةيلهقد ةريزكلا -؟.ج .ء طك

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ثيدحب روفغم سفنلا بيدح ["؛*خل
 : ١ ا 1 : 1 . ا (5)

 بيدحب قالطلا عقي مل كلذ ىلعو ءبلقلا تيدحب عقي ال قالطلاف ٠ ملسو

 [قالطلاب سفنلا ثيدح]

 ًالثم ام رمأ متي مل اذإ هنأ يسفن تثدحت ينم ظفلت يأ نودب [”؛* لس

 ظفلت نود قلاط تنأ اهل لوقأ ينأكو .يمامأ يتجوز نوكت دقو قلاط يتجوزف

 ."””؟ةيجوزلا يتايح مكح امف ءًاتاتب ينم
 ةيهلقد - ةريزللا - نمحرلا دبع نينيعلا وأ وتم هك

 هللا نأب رثألا درو دق هنإف .هبحاص هب ذخاؤي ال سفنلا ثيدح [”:*'جل
 هب تثدح ام مثإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةمأ نع عفر ىلاعت
 . ؟27اهسفن

 [قالطلاب ملكتلا نيح لك عقوتأ]

 تنكو ؛ًابيرقت نيتنس ذنم يتابيرق ىدحإ نم جوزتم باش يننإ [”*: "لس
 فوخ ةلاح ىنترتعا رهشأ ةدع ذنم ىننكلو «ةيجوزلا ىتايح ىف ام ًاموي ًاديعس
 ةملك يهو اهديرأ ال ةملكب قطنأ يننأ نيح لك عقوتأ يننإ ىتح ءديدش
 ةملكلا هذهو . يلصأ ًامئاق نوكأ وأ يئاقدصأ دحأ عم ثدحتأ امدنع «قالطلا»

 ينتلعجو .ةديدش ةقياضم ةدقعلا هذه يل تببس دقو .يناسل قرافت ال اهب رعشأ

 نم دكأت نود ةملكلا هذهب تقطن دق نوكأ نأ نم ًافوخ يىئاقدصأ نع يوزنأ

 ةبيط ةشيع يتجوز عم شيعأ يننإ ثيح اهب قطنأ نأ ديرأ ال يننإو .كلذ

 .650ص م5 ةيلوي - ه5 ىناثلا عيبر ىع «١27س ,«مالسإلا ءاول» ©

 ١60 ١. ص ماو ليربإ ه1 مرحم 2ع .١5س ««مالسإلا ءاول» وه

 .«ملسم حيحصا يف وهو هجيرخت قبس (4)
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 نأب اهعنقأ نأ لواحأو ةمئاللاب ىسفن ىلع دوعأ ًاريثكو .دولاو ةبحملا اهدوست
 ةلفح يف نوكأ دقلو - لشفلاب ءوبت تالواحملا هذه نكلو ءيدحو يديب لحلا

 .مالكلا اذهب قطنأ ينأك رعشأو يفوخ ديزيو رورسلا ةياغ يفو رمس

 يتلا ةدقعلا هذه نم صالخلا امو ؟ةلاحلا هذه يف قالطلا عقي لهف
 .'"7؟يتمصع يف يتجوز ىقبت يكل نامضلا وه امو ؟يمسج تلحنا

 عا .مامج رك

 ًامئاد أرقاو كسفن نع ساوسولا دعباف «كشلاب عقي ال قالطلا [”ث: جل
 و

 ني © نياثلآ هنَلِإ © ناكلأ قلم ©) نسالأ بري ٌدوُعَأ لْقظ ىلاعت هلوق
 [سانلا] ةروسلا خلإ 4. . . © سانا ِساَوْسَوْلا رس

 [ةعبرألا بهاذملا ىلع قلاط تنأ :هتجوزل جوزلا لوق]

 : رصقألا . ةيضايبلا ةدحوب سردملا «, دمحأ ليلخ نسح ديسلا لأسيو

 امف .(«ةعبرألا بهاذملا ىلع قلاط تنأ)» : هتجوزل لاق لجر [ 7201 لس

 .'"”؟قالطلا اذه يف مكتليضف يأر

 ةقلطلا نإف ءاهب لوخدلا دعب «ةيناثلا وأ ىلوألا ةقلطلا تناك نإ [ا/21 2

 نكي مل ولو «كتعجار :هلوقب .ةدعلا ءانثأ ىف اهعجاري نأ هل «ةيعجر نلوكت

 اهاضرب

 [يضاقلا نذإب قالطلا دييقت]

 ةنيدم سلجمب ظحالملا يواقرشلا يمويب قيفش ديسلا نم انءاجو

 ال ىذلا قالطلا نع ةيمالسالا ةعيرشلا ةرظنب ىنوتفت نأ وجرأ [70' "لس

 .؟مارح مأ لالح وه له . سانلا ضعب نم تعمس امك ءيضاقلا ماما الإ ردصي

 :؟ًالطاب ربتعي يضاقلا نود ةجوزلا ىلإ جوزلا نم رداصلا قالطلا لهو

 70 - 72١ ص ءما65 ويام ه6 مرحم ,5ع .19س ءامالسإلا ءاول» 2(

 .084ص ؛م19577 ربمتبس ه7 ىلوألا ىدامج 235ع .135س «.«مالسإلا ءاول» (؟)
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 .''"؟مارح مأ لالح جاوزلا اذه لهف .كلذك رمألا ناك اذإو

 رشن امو ءءاضقلا سلجم ريغ يف ولو ؛عقي قالطلا دإ [”0ج
 تائيهلا ضعب حارتقا وهف .يضاقلا مامأ الإ عقي ال قالطلا نأ نم فحصلاب

 لاوحألا ةنجل يف نآلا ىلإ سردي ملو .ءلاجرلا رم نهديؤي سمو ةيئاسنلا

 هيلع عمجأو هقفلا يف ءاج امب اولمعاو .هيلإ تافتلالا حصي الو ؛ةيصخشلا
 .دوملسملا

 [قالطلا ىلع ةداهشلا]

 :لباوقلا نم ديز وبأ هللا دبع دمحأ ديسلا لأسو [ 725” "نس

 ةنونيب ًانئاب ًاقالط ةعاسلا هذه يف يتجوز تقلط ينإ هقيدصل لاق لجر
 اذه لوق لبقي لهف .هنم قالطلا اذه رودص جوزلا ركنأ كلذ دعب مث «ىربك

 يضاقلا يضقيل نيدهاش دوجو متحي يمالسإلا نيدلا نأ مأ ءاضقلا مامأ قيدصلا

 0( ةالطلا 8

 نيملسملا روهمج ىلإ ج ري 2 قف عوفو ح 7 ١ دنع ةداهش ىلإ جاتحي ال قالطلا ءوقو | "** كا

 .نيلدع نيدهاش مامأ الإ قالطلا عقي ال ةعيشلا دنعو

 [قالطلا اهيلع عنقي نم]

 يف ينوؤش يلوتملا وهو ؛ينم ربكأ خأ يلو يدلاو يفوت [”ه+ لس
 جاوزلا ةركف يخأ َيَلَع ضرع «نيملعملا ةسردمب ةنس رخآ يف انأو :ميلعتلا

 ءاهريغ نم جاوزلا يونأ تنك يننأل تضفرف .هتجوز تخأ يهو يمع ةنباب
 هذه ىمع تنب نأ تفلح بضغلا ةروث ىفف .لوقلا ىف ظلغأو يلع ددش هنكلو

 ْ ْ ْ .اهتذخأ نإ ًاقلاط نوكت

 بضغلا يب دتشاف ةداشم سانلا دحأ نيبو ينيب تثدح موي تاذ يفو

 زكر دقو 277 5ص م1117 ويام ه8 مرحم ء5ع .١٠١س .«مالسإلا ءاول» )١(

 عمتجملاب ةقلعتملا هبتكو .«هتالاقم يف اريبك ازيكرت عوضوملا اذه ىلع هتليضف

 جاوزلا ىواتف يف هنم اضعب تركذ لأ قبس دقو يمالسإلا

 .ةهالاص .مما11 ربمسيد - ه1 ىلوألا ىدامج 4ع و١٠3 س «امالسإلا ءاول» 00
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 مث ءهدلدصب نحن يذلا عوضوملا يف لخدتأ الأ نيملسملا ناميأ عيمجب تمسقأو

 ديزي ال ًادج ليلق مالكب ًالوصفم ناك ءانثتسالا اذه نأ الإ .ةأرملا نيمي تينثتسا

 .حجارلا وهو مالك نودب توكس وأ نيتملك ىلع
 نم حلصأ يل اهراتخا يتلا ةاتفلا نأو .قح ىلع ناك يخأ نأ يل نيبت مث

 دعبو .ءنآلا ىلإ اهب لخدأ ملو «نارقلا دقع متو ءاهب جاوزلا ىلع تقفاوف ءاهريغ

 لوخدلا نآلا ديرأو .لبق نم هيلع تفلح يذلا عوضوملا يف تلخدت ةدم
0 4 

 . 2 ؟ىتجوزب
 ص

 جاهوس ةظفاخ نم ١. .+ هك

 الو ؛جاوزلا لبق ًالوأ هنأل ءًاوغل ناك جاوزلا لبق هتلق ام لك [2 خل
 يبأ بهذم ىلعو «ءاملعلا روهمج بهذم ىلع جاوزلا لبق قيلعتلا حلصي

 ةهج نمو .هسفن جاوزلا ىلع قيلعتلا نوكي نأ دب ال هزوجي يذلا ةفينح
 اذهو «ىون اذإ الإ قالط هب عقي ال قيلعتلا نأ وه هب لومعملا نإف ىرخأ

 لبق حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام عم قفتي يذلا وهو «نيعباتلا نم ريثك يأر

 قالطلا نيميب ةفيلخلا ةعيب قيثوتب يفقثلا فسوي نب جاجحلا ذخأي نأ
 .قاتعلاو

 [نونجملا قالط]

 ريصم نوكي اذامف عقي ال قبطملا نونجملا قالط ناك ىتم [ 72٠ 'ّنس
 200 030 93 55 .٠ ما ّ -. 0
 .  ؟ةيسنجلا اهضارغأ عابشإو اهتشيعم نامض نوكي فيكو هتجوز

 ايكرتب - ايالفاس  قولزوف ةيرق كرتزوا نامثع هك

 مامأ هنم قالطلا بلطت نأ هتجوزلو .هقالط عقي ال نونجملا [”2* جل

 مكحتسملا بيعلل ةمكحملا

 [نابضغلا قالط]

 نيلفط هنم تدلوو نينس ةدع اهرشاع ةأرما نم جوزتم لجر 707 لس

 59١ 5750١ ص ,ما6 ةينوي ه6 رهص ءاآع .9١س امالسإلا ءاول» 2000(

 .١53١ص م6 رياربف ه4 ةجحلا وذ عا 277س ءكمالسإلا ءاول» 2,0

 كحد



 هفتأل قالطلاب اههجاوي ناكف ِهِقلخ ىلع ترثأ ةقئاض هتباصأ ةريخألا مايألا يفو

 .كسفن ةمذ ىلع تنأ» :ةرم لوأ اهل لاقف اهعجاريف مدنلا هب دتشي مث بابسألا

 اذه يفو ءاهعجار مث «قلاط تنأ :اهل لاق ةيناثلا ةرملا يفو ءاهعجارو مدن مث

 .اهتعجارم دارأو مدن مث ,قلاط تنأ :اهل لاق (امهتريغص ثبع ببسب) عوبسألا

 عرشلا نإ :لاق ضعبلاو .عقي ال نابضغلا قالط نأ هاتفأ مهاتفتسا نيذلا ضعبف

 ءاربتسالا ديري وهو ءاضرلاو بضغلا يلاح يف عقيف هدجك قالطلا لزه لعج
 .''”؟محيحصلا يأرلاب انوتفأف ءهضرعو هنيدل

 .راودلا رفك زكرم ةينارعسلاب حاصحص ىلع بجر 5

 ريغ هيف دعي ًابضغ نابضغ ناك هنأ ىلع لدي ام مالكلا يف سيل ["02:خل
 الإ عقي ال ةيانكلا ظفلب وه لوألا قالطلا نكلو .ةلماك ةدارإ لوقي امل ديرم

 نأ اهيف بجي بضغلا ةلأسمو .ثاللثلا تعقو قالطلا ىون دق لاك لإف .ةينلاب

 . الماك اهيف هيعو نوكي ال ةشهد لاح يف نوكي

 [نوناقلاو هقفلا يف ةجوزلا ىلع قالطلاب فلحلا]

 ناونع تحت اهيف تدجوف ةينادوسلا تالجملا ضعب تحفصت 700 "لس

 هيف ثنحلا ىلع بترتي ال وغل وه لب ًائيمي سيل قالطلاب فلحلا نأ (ايندو نيد)

 1١. ص ما ربياني ه6 لاوش ء5عا 35١. س .«مالسإلا ءاولا» 23(

 ليربإ - ه785١ مرحم .5ع .١7س) اهسفن ةلجملا يف ىرخأ ةرم لاؤسلا ريثأ دقو

 :ىلي امب باجأف ."”ت ص م5

 هناطلس دقفي ةجرد ىلإ لصي نأ بضغلا هب غلبي يذلا وه عقيال يذلا لابضغلا قالط

 ىلإ .لاحلا هذه ىلإ لوصولا ىف رمألاو .شوهدملا ءاهقفلا ةيمسي كلذلو 2( هسفن ىلع

 هبضغ لاح ى.ع هسفن يتفي يذلا وهو .«قلطملا ريمض

 قالطلا هب تيون نإف .ةيانكلاب قالط اهنم لوآلا نإف .ةثالثلا ناميألل ةبسنلاب امأو

 تنأ كتين يف رمألاو .عقي الف الإو .عقو

 رخآ جوزتت نأ دعب الإ كل لحت الف اثالث تمت دق كتاقلط لدوكت .هعوقو لاح يفو

 الف مكسفنأ يف هللا اوقتاو ءاهتدع يهتنتو هنع قرتفت مث .جاوزألا ةرشاعم اهرشاعيو

 لالحلا ضغبأ ىالطلاو «ةيجوزلا ةايحلا ءاشب ركمي ال امدنع الإ ةملكلا هذهب اوقطنت

 . هللا ىلإ

0: 



 تاهينج ةسمخب يلع بدرالا اذه نإ قالطلا يلع :لاق نمف ةيجوزلا طابر لح

 كباسح كل عفدأس يننإ قالطلا يلع :رجاتلل لاق نمو (ةئثالثب ًالعف هيلع وهو)

 جرخت الأ قالطلاب هتأرما ىلع فلح نمو ؛عفدي مل مث يراجلا رهشلا رخآ يف

 ءاتضفر مث هعم انكست نأ هتخأو هتدلاو ىلع فلح نمو .تجرخ مث لزنملا نم

 .فلاحلا ةجوز ىلع قالط اهب عقي ال ناميألا هذه لك

 نبا باحصأ لجأ سواط نع َّحص امو ةعبرألا ةمئألا بهذمب ًالمع كلذو
 .يأرلا اذه ىلع مهقفاو هنأ سابع

 امك فلخلاو فلسلا نم عمج بهذم وه اذه نإ لاقملا بتاك لوقيو

 .ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب ّيلع نينمؤملا ريمأ نع كلذ حض

 فلاخم اذه يف لعل فرعي ال : رهاظلا لهأو ةيكلاملا ءاهقفلا ضعب لاقو

 .قحلا دبع ماكحأ حرش يف مساقلا ىبأ ظفل اذه

 .؟فيعض وأ دمتعم مالكلا اذه لهف

 (7ثيدحلاو هقفلا لوصأ نم ًايفاش ًانايب كلذ يف انل اونيبت نأ وجرأ

 ناد وسلا نم صا ولا ميهأ ربإ نئيمأ ره

 هب عَقَي هْنِإ نيعباتلا نم ٌْعْمَج لاق .«قالطلاب فلخحلا ناجل

 دج هنكلو 2: ةباحصلا دذدهع يف ًافورعم قاللطلاب فلحلا نكي ملو «قالطلا

 نب كلملا دبع دهع يف ًاصوصخو .مهيلع جورخلا رثك امدنع نييومألا رصع يف

 يئاسن :لق دولوقيف .مهل ةعيبلا ذخأ يف نوددشي مهعابتأ ناك دقف «ناورم

 كلذ نيعباتلا ضعب رقأو «ةفيلخلا ىلع تجرخ نإ رارحأ يديبعو قلاوط

 ىعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ ةعبرألا ةمئألا ذخأ كلذبو .نورخآ تكسو

 ريغ ءاهقفلا نم نوريثك نكلو «قالط اهب عقي قالطلا ناميأ :اولاقو ءدمحأو

 عقي ال هنإ اولاق دق ميقلا ساو ةيميت نباو ةيمامإلاو ةيديزلاو ةيرهاظلاك ةمئألا

 548 6غ 17ص م6 ةينوي ه6 لوألا عيبر الع 9١2س .«مالسإلا ءاول» 21(
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 رصم يف )١1959/50( مقر دوناقلا كلذب ذخأ دقو .قالط قالطلا ناميأب

 . سانلاب قفر كلذ يف ناكو

 [اهيبأ تيب ىلإ ةحوزلا بهذت ال نأ تالثلاب قالطلاب فلح]

 : اهنبب يصوقلا ميرك يفنح دومحم ديسلا لأسو [ "8س

 نيبو هنيب داح شاقن رثإ بضغ ةروث يف وهو قالطلا نيميب فلح لجر

 كوبأ تيب ةحيار تنأ ام ةثالثلاب  قالطلا  ءالطلا َيلع» :اهل التاق هتجوز

 ."هللا ءاش نإ) :لاق ةقيقد رادقمب ةريصق ةهرب دعب مث «كرمع لوط

 تيب ىلإ ةجوزلا تبهذ اذإ ةدحاو ةقلط عقي لهو ؟نيميلا اذه مكح امف

 .2""”؟اهب دوصقملا قالطلا عقوت «ءالطلا» ةملك لهو ؟اهيبأ

 يذلا نيميلاو ءءاوس ةزمهلاب ةفرحم وأ فاقلاب قالطلا ظفل [ هم 2

 قالطلاب ديدهتلا هب دصقي ناك دإو ءقاللططلا عقو قالطلا هب دصقي لاك نإ هركذ

 .ءيش هب عقي ال هنإف اهيبأ تيب ىلإ تبهذ اذإ

 الو .اهيبأ بيب ىلإ باهذلا نم اهعنم دصقي هنأ ءاتفتسالا نم رهاظلاو

 تيهذ اذإ قالطلا دصقي

 لاؤسلا ةيداؤف نويدنس نم قزر ىفوسد دومحم ديسلا لأسو 264 .نس

 : ىلاتلا

 يكوبأل يحورت ام قالطلا َيلعو» :التاق هتجوز ىلع قالطلاب مسقأ لجر

 . ''”؟ًاقالط ربتعي لهف «نيمي رخآ اذه ناكو تبهذ مث «تام ولو

 دصق امنإ قالطلا عاقيإ دصق ام هنأل ءيش قالطلا ادهب عقي ال |" خل

 .(9١؟589 ةنسل ؟52)

 )١( 18ص .م1937 ربمفون  ه75١ يناثلا عيبر .8ع ء١٠س .«مالسإلا ءاول» 0.

 .الةة ص ماد ا/ سرام_ ه7 دابعش ء5١؟ع .١٠س .«مالسإلا ءاول» عرض

 هه



 [يعجرت نلف كيبأ تيب ىلإ ِتْْبَهَذ نإ ثالثلاب قالطلا َىَلَع :لاق اذإ]
 :لأسي ساقلبب .ج .م .ف ديسلا [ "7: "لس

 يلع :روعش الب اهل ًالئاق جرخ هتبضغأ املو ؛هتجوز عم رجاشت لجر

 .اهيبأ تيب ىلإ تبهذف ءيعجرت نلف كيبأ تيب ىلإ تبهذ نإ ةئالثلاب قالطلا
 نيميلا عقو لهو ءاهباهذب ًاقلاط ربتعت لهف ءءاسملا يف اهب عجر اهابأ نكلو

 .''"ةمئألا ءارآ حيضوت عم اذه يف عرشلا مكح ةفرعم وجرأ ءاهعوجرب

 ءقلعم قالط كلذ نأل عقي قالطلا نأ نوررقي ةعبرألا ةمئألا ["2جل
 دصقأ ءاوس .هيلع قلعملا عوقو دنع قافتالاب مهدنع عقي قلعملا قالطلاو

 .نيعم لعف نم عنملا مأ قالطلا عاقيإ قيلعتلاب

 قلعملا قالطلا عقي ال ةيديزلا نم نوريثكو ةيمامإلا ةعيشلا ءاهقف لاقو

 «لعف نم عنملا دصق مأ قالطلا عاقيإ قيلعتلاب دصقأ ءاوس هيلع قلعملا عقو ولو
 نكت مل اهب قالطلا حيبأ يتلاو ٍةِْكَك يبنلا رع ةروثأملا قالطلا ةغيص دأل كلذو

 ةيميت نبا مالسإلا خيش ةعيشلاو ةعبرألا ةمئألا نيب طسوت دقو .ةقلعم ةغيص

 عقي هيلع قلعملا عوقو دنع قالطلا عاقيإ هب دصق نإ قالطلا قيلعت نأ ررقف

 ال لعف نع عانتمالا وأ لعف نم عنملا وأ مالكلا قيثوت هب دصق نإو «قالطلا

 انيمي قالطلا لعجي ملو «هيلإ دصق نع الإ قالط عقي ال هنأل ءءيش هب عقي

 يفقثلا فسوي نب جاجحلا اهعدتبا ةعدب ناك هب فلحي ًانيمي هلعجو ءهب فلحي

 لك لوقي نأ ىلع لجرلا لمحي ةعيبلا ذخأ دنع ناكف ءءافلخلل ةعيبلا ذخأ دنع

 مقر دوناقلا ذخأ دقو «ةفيلخلا ىلع تجرخ اذإ «رارحأ يديبعو «قلاوط يئاسن
 نوناقلا ىضتقمب هنإ :لوقن كلذ ىلعو هن ةيميت نبا يأرب ١9759( ةنسل )١5

 .ةروكذملا ةلأسملا يف قالطلا عقي ال روكذملا

 ىلع قالطلا ظفل يرجي نأ حصي ال هنأ نم لبق نم هانلق ام انه رركنو

 نأ .نكمي ال ًارذعت هتجوز نيبو هنيب ةرشعلا ءاقب رذعتي امدنع الإ لجرلا ناسل

 هفس عضوملا اذه ريغ يف قالطلا ظفل نايرجو .ةحلاص ةيجوز ةايح هعم ىقبت

 .594ص ءماو61/ ربمتبس  ه31١/ رفص «ا1ع .١١س ,«مالسإلا ءاول» 2030(
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 .ًائاهن ًادصق هيلإ دصقلا دنع الإ ظفللا

 [كيبأ تيب ىلإ يبهذت ال قالطلا ّىلع :هتجوزل لجرلا لاق اذإ]

 :لأسي رونلا وبأ ديعسلا راتخم ديسلا 7١”[ لس

 تبهذ نإو .كدلاو لزنم ىلإ يبهذت ام قالطلا يلع :هتجوزل لجر لاق

 فلاحلا ماد ام قالطلا عوفو مدع ةقباسلا ىواتفلا نم انملع دقو .ةصلاخ ىنوكت

 .'"'"؟فلاحلا ىلع نيمي ةرافك بجت له نكلو .قالطلا وني مل

 هيلع نوكت نأ هبهذم نم يأرلا كلذ ذخأ يذلا ةيميت ربا ركذ أ"20:خ

 ةثالث مايصف دجي مل لإف ءمهتوسك وأ .يكاسم ةرشع ماعطإ يهو نيمي ةرافك

 هنآل هكرت هلعلو ءصنلا اذه لقني مل ١1959( ةنسل 70) مقر نوناقلا ى.كلو مايأ

 بهذم وهو ةركفلا هذهل ليصألا رصألا ناك نإو ءريمي ةرافك رفكي نأ نيميلا

 [اهيبأ تيب ىلإ بهذت ال نأ فلح اذإ]

 سوقافب «مركملا ةينم - بيرغ دمحأ دومحم خيشلا ديسلا [777 لس

 : لأسي - ةيقرش

 ءاهيبأ تيب ىلإ بهذت ال اهنأ قالط نيمي اهيلع فلحو ةأرما جوزت لجر

 . ""”ةدافالا وجرأ «ًايعطق ًادعوم اهل ددحي ملو

 كلذو «لعف نم عنملا قالطلا ةملكب دصق هنأل قالطلا عقي ال ["2:جل
 ةقباسلا انتباجإ يف هانلق ام رركن امنإو 02١974 ةنسل 710) مقر دوناقلا ىضتقمب

 قطنلا نأل ؛لاؤسلا عوضوم لجرلا هيف عقو ام لثم يف لقاع عقي ال هنأ نم

 .لوقلا هفس نم قالطلاب

 )١( ص ماو ربمسيد ه1 ىلوألا ىدامج ءكع ءك١ا١س .«مالسإلا ءاول» 240.

 .؟الاص ,مما64 ةينوي  ه8/١١ ةجحلا وذ .4ع .١١س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 0 ا/



 [هيلإ يدوعت ال لزنملا نم ِتْْحَرَْخ نإ قالطلاب فلح]

 :نيبرش زكرم نم ناوضر ميهاربإ ديسلا لأسيو

 نم تجرخ نإ قالطلاب اهيلع فلحف .هتجوز عم لجر عزانت [ 37 نس
 تلخدف تداع مث تاعاس تباغو ادانع تجرخف ءايناث هيلإ دوعت ال لزنملا

 يحور .ةثالثلاب قلاط يحور : الئاق لزنملا نم اهدرطو نانثالا رج تف «لزنملا

 اذه يف مكحلا امف .سانلا نم الم ىلع - ةثالثلاب قلاط يحور «ةثالثلاب قلاط

 وه فلحلاب دوصقملا نأو اهدرب هاتفأ زكرملا ظعاو نأب ملعلا عم ؟قالطلا

 .''"هسفن تقولا ىف قارفلا

 عم هتعزانم يف قالطلا لمعتسي لجر لك ىلع هللا ةنعل الأ [35جل
 ةايحلل ضيرعتو «لاعفألاو لاوقألا يف هفس كلذ نإو ناك ببس يأل هتأرما

 قبطني نمم ةثداحلا هذه بحاص نأ بسحنو ءهيلإ دصق ريغ ىنم عطقلل ةيجوزلا

 مالكلا اذه مهيلع

 عقي ال تارم ثالث اهل ًارركم ًاثالث قلاط تنأ هلوقو «قالطلا هب عقي ال نآلا

 .اهتدع ءانثأ ىف اهعجاري نأ هل «ةيعجر ةدحاو ةقلط الإ هب

 [اهدلاو لزنم ىلإ لزنملا نم جرخت ال نأ قالطلاب هتجوز ىلع فلح]

 : طوقرق نم ءرباص دجملا وبأ يدمح ديسلا لأسيو

 لزنم ىلإ لزنملا نم جرخت نأ ًائيمي هتأرما ىلع لجر فلح» [”“؛ "لس
 قلاط تنأ :اهل لاقو ءاهعم رجاشت ةرتف دعبو ءاهعجارو .جرخت ملف .اهيبأ
 ءراجشلا داع مث ,ناتنس تضمو ءاضيأ اهعجار مث ء.بهاذملا عيمج نم ةصلاخو

 ناتنبا هنم اهعمو ءاهدلاو لزنمب نآلا يهو .ةيناثلا نيميلا يف لاق ام لثم اهل لاقف

 نم افوخ لافطألا اوثيغأو ءانوديفأ ؟ةئلاثلا ةقلطلا هذه يف مكيأر امف .لماحو

 .'"'مهدلاو لزنم نع ًاديعب مهتيبرت

 .088ص م٠196 ربوتكأ - ه٠ ىلوألا ىدامج .4ع 15١2س ,«مالسإلا ءاول» 20(

 .517ص م5 سطسغأ  ه187١ لوألا عيبر الع ء15١س ء«مالسإلا ءاول» (؟)

 2م



 ال ناك اذإ .عقت الف ىلوألا امأ .ناعقت ةثلاثلاو ةيناثلا ناتقلطلا ["2 خل

 دأ ربتعن اننإو اذه ءقالطلا عاقيإ دصقي الو .جورخلا ىلع اهلمح الإ دصقي

 هللا رم دوعلم قمحأ هيفس هتجوز هتبضاغم دنع قالطلاب قطنلا ىلإ هجتي لجر لك
 ةعقاولا هذه بحاص ىلع هللا ةنعلف «نيعمجأ سانلاو

 قالطلاب هتجوز ىلع فلح]
 [هسبيالم تلسغ اذإ هتخأو همأك هيلع ةمرحم نوكت

 .دلبلا هرط نم ناميلس دمحم معنملا دبع ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 ىلع هتعقوأ نيمي نافلح وهو ةلكشم يعم نأب مكتدايس فرعأ [””0 لس
 اذإ يتخأو يمأ لثم ةمرحم نينوكت 'اهل تلقف اهنيبو ينيب ةرجاشم ببسب يتجور

 سبالملا تلسغف ًاكحض هفلحأ ينأب تركف ةجوزلا نإف .يسبالم يل تلسغ

 نم ةريح ىف زنآلا انأو «مويب اهدعب تلسغ سبالملا نكلو .دمعتم انأ نكلو

 .لزنملا يف يعم اهنأل نيميلا كلذ

 .''"”ركشلا ليزج مكتدايسل ىقبيو ةلكشملا هذه لح مكتدايس نم وجرأف

 :كيلع ء ًامارح كتأرما دوكت ةعبرألا ةمئألا يأر ىلع استعنج

 عقو اذإ قالطلا ١ عاقيإ دصق نإ هنأ (154 ةنسل ) مقر دوناقلاب (1479) ةنس

 ءقالطلا عاقيإ دصقي مل نإو «قالطلا عقي ًالثم بايثلا لسغ وهو هيلع قلعملا

 .كلذ وه رهاظلاو .قالطلا عقي ال هنإف الثم هسبالم لسغ سم اهعنم دصق لب

 يأرو .تيبلا لآ ةمئأ يار وهو ريعباتلا نم سريثكلا ا تولت كلذو

 [اذك ناكم ىلإ بهذت نل قالطلا َيلع :لجرل لاق]

 اذك ناكم ىلإ بهذت نل قالطلا ىلع :سانلا نم لجرل تلق [”27 لس
 لثم مارح ىلع تنأ :اهل تلقف ينتظاغف يتأرما عم ترجاشت ةذم دعبو .بهذف

 5948 - 9”5ا9ص .ما190317 ةينوي - ه8١1١ رفص ءا5عاوا07١س .امالسإلا ءاول» )١(
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 نينوكت اهل تلقف .يتجوز ينتظاغ كلذك ةذم دعبو ءاهتعجار مث .يتخأو يمأ
 لحت ال اهنإ :يل ليقو .ةمايقلا موي ىلإ مارح يلع تنأف .ةقلاط نينوكت .ةقلاط
 .''”؟مكحلا امف «جاوز دعب الإ

 ةريحب صم وأ  دوحسم ديسلا يرصم هك

 .لعف نم عنملا هنم دصقلا قلعم هنأل ؛عقي ال لوألا قالطلا ["22جل
 ةثلاثلا يف هللا قتاف .ناتقلط كعم نوكي كلذبو ءناعقي ثلاثلاو يناثلاو

 [كلهأ ىلإ يبهذت الأ قالطلا ّيلع هتجوزل لاق اذإ]

 يف اهلهأ ىلإ بهذنت الأ ةثالثلاب قالطلاب يتجوز ىلع تفلح [ 37 'س
 يمأ لثم يلع ةمرحمو قلاط يهف تبهذ نإو .مداقلا ماعلا نم رهشلاو مويلا سفن

 لبق تبهذ ول مكحلا امف .اهيبأ تيبل اهباهذل ةئراط فورظ تلصحو .يتخأو

 . '"”؟داعيملا

 ةيلهقد - ةريزللا - نمحرلا دبع نينيعلا وبا يلوتم هك

 ةباجإلا يف ةنودملا ةباجإلا يه لاؤسلا اذه نع ةباجإلا ["2خل
 اضيأ لاصخلا هذه ىلع قبطني اهيف قيلعتلاو «ةنماثلا

 [همأ عم رجاشتت الأ قالطلاب هتحجوز ىلع فلح]

 قالطلا َىلع» :جوزلا فلحف اهجوز ةدلاو عم ةجوز ترجاشت 774 نس

 .؟نيميلا عقي لهف ءارجاشت حلصلا ءانثأو «ةيناث اهعم يرجاشتت ال

 مل اذإ لزنملا نم جورخلا ىلع ترصأ نأ كلذك ةجوزلا سفن نم ثدحو

 تجرخ ول قالطلا َيلع» جوزلا فلحو ءاهترسأ ىلإ بهذتل تبلط ام اهل ذفني

 ىلع اهجوز اهمغرأو لزنملا باب نم تجرخ العفو «ةيناث هيلخدت مل لزنملا نم
 ." ؟اذه يف مكحلا امف .لوخدلا

 رصنلا ةكرش - لاعلا دبع دمخ دمخ حرف 5

 515-777 ص ءما11/ سرام_-ه171 ةجحلا وذ 5ع ١25س .«مالسإلا ءاول» 20
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 لب .قالطلا عاقيإ دصق ام هنأل ..يلاحلا يف عقي ال قالطلا [”2.:جل

 قالطلا نأ عمو .جراخلا ىلإ باهذلا سم اهعنم وأ ةرجاشملا نم اهعنم دصق

 طغل هنم راثكإلاو قالطلاب قطنلا نأل ىلاعت هللا مامأ مثآ فلاحلا نإف .عقي مل

 .مكسفنأ يف هللا اوقتاف .داسفو

 (اهدحو رفاست الأ هتحوز ىلع فلح]

 يعم الإ دلبلا ىلإ رفاست الأ قالطلاب يتجوز ىلع تفلح [7274'لس

 .قاقش نم يلهأ نيبو اهنيب ثدحي امل ينذإبو

 .هيغلي ًامئاد ًانذإ اهيطعأو نيميلا اذه لحأ نأ نيتلس دعب - - يسفن تحمس مث

 . بعر يف ًاعم انشع دقو . عقي ىتح ًاقلعم لظي نيميلا اذه نإ :اولاق اموق نكلو

 .دلبلا ىلإ تبهذ اهنأ  ةيبرعلا تاوقلا نمض نميلا ىف انأو  ًاريخأ تملعو

 يف انه انأو عقو دق نيميلا ناك نإ لمعلا امو .؟اذه يف عرشلا مكح امف

 ١ . "0 هميلا
 ةيبرعلا تاوقلاب ز.أ.م هك

 نم اهعنم وه دصقلا لب قالطلا عاقيإ هب دصقي كفلح نكي مل ["2*جل

 .ءيش نيميلا هذهب عقي ال اذه ىلعو .كعم وأ كنذإب الإ دلبلا ىلإ باهذلا

 ءاهقف ضعب ءارآ نم ذوخأم وهو ١979(. ةنسل 55) مقر نوناقلا يف ءاج امك

 [قلاط يهف هعم هتجوز عجرت مل نإ قالطلاب فلح]

 فلحف اهراضحأل تهجوتو اهدلاو ىلإ ىبضغ يتجوز تبهذ 707٠١ "لس

 ةعبرأ دعب الإ ىعم ىتجوز تبهذ نإ ةقلطم كتدلاو نوكتو قالطلا ّىلع١ :اهوبأ

 ."'”؟مكحلاو لحلا امف «ةقلطم نوكت يعم اهدرت مل اذإ قالطلا ىلع» : تلقف (رهشأ

 ةالمح موك ةنايص زكرم  رصن ماس كرابم اك

 .09:0ص م1511 سطسغأ - ه7 ىلوألا ىدامجح .4ع ء١5 سس .(مالسإلا ءاول» 23(

 .١1ةص م1551 ريمتيس - ه81١7١/ ةيناثلا ىدامج .ء٠١٠ع .١5س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 يدؤي دقو .ةضرع قالطلا ذختا هنأل .ًانيبم ًامثإ مثآ امكالكو دعت مل نإ اهيلع

 الو .قح نم مكاطعأ اميف ىلاعت هللا اوقتاف .هلهأو لجرلا نيب ميرحتلا ىلإ

 هب اوثبعت

 [كعم يشمأ نل قالطلا ّىلع :هقيدصل لاق اذإ]

 يشمأ ام يتايح يف قالطلا َىَلَع مهافت ءوس ءانثأ هقيدصل لاق [1 :س
 .'"”؟مكحلا امف .ًايناث كاعم

 بنيز ةديسلا - ىسوم دما لالج دمخ 5

 .ءالقعلاب قيلي الو هل ةميق ال وغل مالك اذه [”' خل .

 [اهدلاو ىلإ بهذت الأ هتحوز ىلع فلح]

 تدارأ نيح جرخت ام قالطلاب ةداشم رثإ ىتجوز ىلع تفلح 707١ "نسب

 يشمت نإ قالطلا ّيلع) :ملسلا ىلع يهو اهل تلقو .تجرخف ءاهدلاول باهذلا
 تذفن نكلو فاختل فِلُخأ تنكو  تقولا ضعب تسلجف ف .(ةصلاخ ىنوكت

 ا""؟مكحلا امف .هعم ميقت نآللو اهدلاول باهذلا
 طوريد ,طيوأب -.ج .ع_.ش ره

 إف ءاهدلاو ةرايز نم عنملا فلحلاب تدصق دق تمد ام [ جل
 ذوخأم وهو «(979١ةنسل )١5 مقر هب لومعملا نوناقلا ىضتقمب عقي ال قالطلا

 .ةباحصلا قالطلا قيلعت ركذي ملو «نيعباتلا سص ةفئاط لاوقأ ص

 يفو عاد ريغ سم قالطلاب كعطق يف امهالوأ «نيترم تمثأ كنكلو

 ءاهلهأب ٌّربلا نم كتجوز عنمت كنأ امهيناث .كب كتأرما ٍةَقْي دقفو «مثإ كلذ

 امهترايز يف كفلاخت نأ اهلو ءاهعنم زوجي الو «ةبجاو نيوبألا ةرايزو
 هللاو «قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال ذإ ءاذه يف كل ةعاط الف ءايعوبسأ

 .[8» :ةرقبلا] «اًناسحإ ِشدَِوْلاِبَو # لوقي ىلاعت

 1١. ص م1111 ربمسيد  ه11١/ ناضمر عا 2525 س ,امالسإلا ءاول» 2310

 .غ١1ص ما ةيلوي ه4 ىناثلا عيبر 3ع 2732 س .(مالسإلا ءاول» 200

06 



 [مكحلا ةسلج رضحت الأ قالطلاب فلح اذإ]

 خيشلا رفك اضرقلا نم فيرظلا دمحم فيس ديسلا نم ءاجو [ 772 لس

 .ًايناث انيمي تفلحو ءاهتعجارو يتجوز ىلع ًادحاو ًانيمي تفلح :يلاتلا لاؤسلا

 يف يننكلو . يعم شيعتو .ةمكحملا يف ةيعرش ةقفن مكح اهل يتجوز نأ هببسو
 رضحت نأ ىلع يناثلا روكذملا نيميلا ينم ردصو اهعم تشقانت مايألا دحأ

 نأل تدعتساو «نيمويب سيمخلا لبق كلذ ناكو ؛مداقلا سيمخلا موي مكحلا

 .هرضحت مل يلاتلابو .مكحلا فيراصم دجت مل ةئراط فورظل نكلو ,.هرضحت

 .''؟ال مأ عقو نيميلا ربتعي لهف

 قالطلل قيلعت لك ١959(. ةنسل )١5 مقر لوناقلا ىضتقمب ا” ل

 ال ءماع لكشب مالكلا قيثوت وأ لعف نع فكلا وأ لعف ىلع لمحلا هب دصقي
 .«قالط اهب عقي ال هتجوز ىلإ ةهجوم لئاسلا اهركذ يتلا ةعيصلاف .ءيش هب عقي

 يأر نم هذخأ ةيميت نباو «ةيميت نبا يأر سم ذوخأم لوناقلا نم ءزجلا اذهو

 قالطلا ناميأ نأو .هيلإ دصقب الإ نوكي ال قالطلا نأ يأرلا ساسأو .ةيمامالا

 ةعيبلا ذخأي ناك امدنع يفقثلا فسوي نس جاجحلا دهع يف الإ عدتبت مل

 دإ رارحأ يديبعو قلاوط يئاسن لجرلا لوقيو .ءاهقثويو داورم نسب كلملا دبعل

 : مل هنإ :ةيماماإل اعبات ةيميت سا لوقيو ..ينمؤملا ريمأ ىلع تجرخ
 ثدح دلإ قالطلا عاقيإو .قالطلاب فلحلا يبنلا دهع يف الو ةباحصلا دهع

 .ملعأ كلي هللاو ءثنح

 ىف فرعي

 [يل يلحت ام مارحلا ّىلع :لاق]

 :تشط وبأب حياسلا دمحأ ميحرلا دبع دمحأ ديسلا لأسو 04 "لس

 .يل يلحت ام مارحلا ّىلع» :هلوقب بضغ ةلاح يف هتجوز ىلع لجر فلح

 يمأك تنأو .يل ةجوز ينوكت ام مارحلا ّىلع .يل ةجوز ينوكت ام مارحلا َىلع

 .(ىتخأو

 . ؟نيميلا اذه يف عرشلا مكح امف ف هم ك1 علو .َ
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 مكاحم يف هب لومعملا ىضتقمب ءيش هب عقي الف نيميلا امأ [”"4 جل
 هبشي نأ راهظلا ذإ .ءراهظلا وه اذهو هتخأو همأك اهلعج هنكلو ةيصخشلا لاوحألا

 ان مهي نو مك نوري ندا ىلاعت هللا لاق دقو .همراحم ىدحإب هتجوز

 َتِإَو ١ انوزو ٍلَوَقْلا َنِي اًركبدم َنوُلوفَل م مكَنَِو ٌرُهَتْدَلَو ىتَلَ لإ راهم ْنِ ٌرِهتهَمأ كره

 ٍلَبَق ص ٍَوَبَقَر َربِرحَسس ْأوُلاَ ان تي م ميلي نب تونه نو © درع كثنأ هل

 ِنيَرَمَس ماَيِصم دع مل نم ©9 ٌريح نلمس ان اني َُعأَو دوي توظيف كلك اكآَت نأ

 مسل هلل اقتل كلك كني نيس مام خيتي ل نص اني نك لق نم عيا

 نيبتت اذهبو «[4  ؟ :ةلداجملا] *©) لأ ٌباَذَع َنِْفَكْلِلَو هلأ ُدوُرَح تَلَأَيَو قلوُسَرَو ع ري

 اذإ الإ كلذ هل زوجي ال هتجوز سمي نأ دارأو هتخأو همأب هتجوز هبش يذلا نأ

 . انيكسم نيتس ماعطإ هيلعف «كلذ عطتسي مل نإف «نيعباتتم نيرهش ماص

 [يمأك ّىلع ةمرحم نينوكت تارم ثالث قالطلا يلع لاق اذإ]

 :لأسي مانع رفك نم عيمسلا دبع نسح ديسلا [ 70 "لس
 قالطلا ىلع :هنيمي يف لاقو ًانيمي اهيلع فلحو هتجوز عم رجاشت لجر

 دنع الو ةدر كل سيلو يتخأو يمأ لثم يلع ةمرحم ينوكت يحور «تارم ثالث

 .'"”حرشلاو حيضوتلاب نيميلا اذه دري فيكف :اهدر ديري كلذ دعبو مالسالا يضاق

 ىلع ةيعجر ةقلط عقي قالطلا عاقيإ همالكب دصق دق ناك نإ [”'* جل
 ١979( ةنسل 10) مقر نوناقلا صنب لاوحألا مكاحم يف هب لومعملا ىضتقم

 ررقن اننأ ىلع «ءيش عقي ال لوقلا يف ديدشتلا دصق لب قالطلا دصقي مل اذإو

 قحب قطني هنأل هيفس وه لب قلخ هل سيلو نيدلا صقان صخشلا اذه لثم نأ

 .هايإ هللا هاطعأ امل ريدقت الو ريبدت الو ةيور ريغ يف هل هللا هاطعأ

 [ةيبنجأ ةأرما مامأ بهاذملا عيمج ىلع قالطلاب فلح]

 :ةلجملا ءارق نم (م .س .ع) ديسلا لأسي

 يف تبذك اهنأل بضغ يتجوز نيبو ينيب ثدحو .جوزتم ينإ |: 'س
 ىلع قالطلا نيمي تمسقأف ءيروعش ريغ يف ٌثحبصأو يبضغ دتشاف ,عوضوم

 (6 0١ص م017١ سطسغأ - ها/ مرحم .,0ع .١١س ,«مالسإلا ءاول» 77.
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 ملو ةرضاح يتجوز نكت ملو .ةيبنجأ ةأرما مامأ نيميلا تناكو .بهاذملا عيمج

 ءايعرش نيترم ينم تقلط اهنأل ؛ ةثلاثلا يه نيميلا هذه نأ فرعأو .«نيميلا عمست

 نإف .يفقوم يف ينوذقنأ ؟اهقلطأ وأ اهب لخدأ له :ةريح يف ة ةرملا هذه يف انأو

 .©"”همأ نيبو ينيب رئاح فيعض نيكسم وهو .يتجوز نم ًادلو يل

 وحن وأ قالطلا يلع :تلق نأب ةزججنم ريغ كنيمي تناك اذإ [”2:جل
 قالطلا دوكيو عقي هنإف قلاط يتأرما :تلق نإ امأ «قالطلا عقي ال هنإف كلذ

 ًاجوز جوزتت نأ دعب الإ كل لحت الو .كباتك يف ءاج يذلا كلوق ىلع تلاثلا

 سم بيس يأب اهنع قرتفي مث «جاوزألا ةرشاعم اهرشاعي «ءاقبلا ةين ىلع كريغ
 ردقت نأ بجي ناكو .هللا عرش اذه .ءكلذ دعب كل لحتف .قارتفالا بابسأ

 ىف تطّرف دقو كل هللا اهاطعأ ةنامأ قالطلا نإ .قالطلا ةملكب قطنلا دنع كلذ

 تثبعو للا ةنامأ َتْنُخ َتنأف تبذك دق تنك اذإو ءاهدؤت ملو ةنامألا هذه

 .هتمحر ىلإ سانلا ايعاد كنبا ىلع ءاكبلاب كينيع رصعت الف «ةيجوزلا قوقحب
 «نيملاعلا بر تبضغأو .هللا لصو ام تعطقو .همحرت ملو هتيقشأ يذلا تنأو

 نيدلا موي ىلإ هتنعل تققحتساو

 ةايحلا اونوصو «ةثباعلا مكتنسلأ ىلع قالطلا اولعجت ال سانلا اهيأ اي

 .مكدالوأو متنأ هللا مكمحري «ةيجوزلا

 [يتجوز نم قالطلا يلع :لاق اذإ]

 : ةرهاقلاب «نيدباع نم «يننويدلا قوراف ديسلا لأسيو

 ٌيلع) : تلقف انيمي تمسقأو «يتجوز نيبو ينيب فالخ ثدح ببب نس

 «فالخلا رركت ماع دعبو «نيميلا تددرو ءاملعلا دحأ ىلإ تبهذو «(قالطلا

 .ىلوألا ةرملا يف تلعف امك ملاعلا مامأ اهتددر مث .ةقباسلا نيميلا لثم تمسقأف

 ينوكت يحور) :اهل تلقف .«ثلاث فالخ بد مث يتمصع ىلإ يتجوز تداعو

 للحملا وه امف «قالطلل طقف نينيمي تبثأو نوذأملا ىلإ انبهذ اهدنعو .(قلاط

 .'"”؟ةلاحلا هذه لثم يف نيدلا هب رمأي يذلا امو ؟يتمصعل ينجوز ةداعإل

 ١. 7١ص ما ويام_ ه4 ةذعقلا وذ ء5ع .5١س .ا«مالسإلا ءاول» 23

 .١٠5ص م56 سطسغأ - ه٠ لوألا عيبر ءالع ء5١س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 دصقت مل اذإ قالطلا امهب عقي ال ةيناثلاو ىلوألا نيميلا [”'خل

 الو ءبجي امب كيتفيل ىعرشلا دوذأملل اذه نيبت نأ كيلع لناكو «قالطلا

 ًاوزه قالطلا نيمي ذختت اذامل قمحألا لئاسلا اهيأ تنأو .ريسع كلذ قيرطو

 هللا ىلإ بتف ؛هللا ىلإ لالحلا ضغبأ وهو .ءفالخ بد املك هب قطنتف .ًابعلو

 [تارم ةدع قالطلاب هتحوز ىلع فلح]

 '""فقولا  ىدامح عجن  بيطخلا دمحأ يلع ميهاربإ ديسلا نم انءاج

 هتقو يف يتجوز تعجارو .ديعب نمز نم قالط ينم عقو أ [ 0 لس

 .ديدج دقعو رهمب

 مل نإ :اهل تلقف ءاهعم مكح ىلع يتجوز نيبو ينيب عازن لصح - ب
 مكحلا ىلع بتكف .ةقلاط ينوكتف لاصيإ هدض ذخآ وأ هقزمأو مكحلا يرضحت

 . براقألا دحأ دنع عدوأو هسفن

 تجرخ اذإ ريبك نيمي ينمزلي :اهل تلق نأب نيميلا اذه ًاريخأ تفلح  ج
 دالوأ ةعبرأ اهنم يعمو .تجرخ دقو «يتمذ ىلع ينوكت ال يرمأ نودب يلزنم نم

 مكلو ءارغلا مالسإلا ءاول ةلجم ىلع اذه مكح نع ةدافإلا مكتدايس نم وجرنف

 .ركشلا ليزج انم

 يوني ناك نإف «قالطلا يوني ال ناك اذإ ءيش ركذ امب عقي < ةفسطال

 .قالطلا عقي هب قالطلا

 [ةلفغغم تنأ قالطلا َّىلع :هتجوزل لاق اذإ]

 عجن يفاطمب نمحرلا دبع نيسح نمحرلا دبع نم لاؤسلا اذه انءاجو

 : ىدامح

 ٠١” 1ص ما سرام ه7 ةدعقلا وذ ءكع ء07١س ءامالسإلا ءاول» 20(
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 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 اهتدجوف اهيلع تلخد ةثلاثلا ةرملاو ناتقلط يتجوز ىلع عقو |7725
 نيبتو «ةلفغم تنأ قالطلا ىلع :اهل تلقف ءهرطخ عفترم ناكم ىلع اهدلو ةعضاو

 اهل تجرخأو نوذأملا ىلإ تبهذو .عقاو ريغ قالطلا اذه نأ لاؤسلا دعب يل

 دالوأ اهنم يلو .نيتقلط ىوس اهيلع عقي مل هنأب ملعلا عم ءاثالث قالطلا ةميسق

 2000 5: - عاش ألا نس مم .
 1 يدالواب ةمحر ةينس وأ ةينوناق ةقيرطب يتمصع ىلإ اهتعجر نكمملا نم لهف

 هب عقي ال كلذو .«قالطلاب مسق هنأل ءعقي مل ريخألا قالطلا |”:

 نم دبي الو ١959(. ةنسل 50) مقر لوناقلاب هب لومعملا ىضتقم ىلع ءيش

 .قالطلا ةقيثو حيحصت ىلع لمعلا

 [بهاذملا عيمج يف يتخأو يمأك ةقلاط تنأ :جوزلا لوق]

 اهل لوقيو فلحي هلعج عازن هجوز نيبو هنيب لصح لجر [ 8: "لس
 موي ىلإ يمرحت يلحت ام حرطمو بهاذملا عيمج يف يتخأو يمأك ةقلاط تنأ»

 أده نأ دعب الإ .هفلح ةبقاع ردي ملو ء.ديدش بضغ ةروس يف ناكو «ةمايقلا

 .ةصلاخ ىنوكت قالط هقبس دقو .ثلاثلا قالطلا وه اذهو .هبضغ نكسو هعور

 دالوأ ةعبرأ اهنم هل نأل هرمأ نم ةريح يف لجرلا اذه نأل .بهذم يأ ىلع انوتفأ

 .قلقلا ةياغ يف وهو

 تومي نأ ىلإ هناسل ىلع قالطلا ةملك يرجي اَّلأ ةقداص ةينب مزع دقو
 .'"”نيملسملا ىلعو هيلع هللا بوتيو

 جاهوسب - ناوضر دمأ ديسلا ه5

 دوناقلا ىضتقم ىلع قالط امهب عقي ال يناثلاو لوألا نيميلا [*خل
 لاوقأو نيعباتلا ضعبو فلسلا بهذم نم قتشم وهو ١974(. ةنسل 50) مقر

 نكي ملو .ءيعو لاح يف ناك اذإ عقي ثلاثلا قالطلاو ءءاهقفلا نم ريثك

 )١( كس .«مالسإلا ءاول» ١. ص .م19384 رياني  ه187 لناضمر .1ع 5١.
 .؛ الص .ما65 ةينوي ه2 لوألا عيب ر الع .١ة9س .«مالسإلا ءاولاا عش

 6هال/



 يف قفالطلاب ملكتي ماد ام نيدلا ميقتسم ريغ شئاط لجرلا اذه نإو ًاشوهدم

 مارتحا ريغ نمو ةبسانم لك

 [كلذ ررك مئث ًاثالث قالطلاب فلح]

 ىرخأ ةرم فلحلا دواع مث نيميلا در مث ًاثالث قالطلاب لجر فلح [ 0 "لس
 لاقو ةثلاثلا فلح هدالوأو هجوز نيبو هنيب مهافت ءوسو بضغ ةلاح يفو .نيميلا درو

 يمأ لثم ىلع مارح تنأ :اهل لاق مث .هيلع درت ملو تارم ” قلاط تنأ :هتأرمال

 بترتي قيرفتلا نأب ًاملع ؟زئاج اذه لهف «نيديدج رهمو دقعب نيميلا اذه در مث . يتخأو
 لاق دقو ءامهيترسأ نيب , ءاضغبلاو ةوادعلا عوقوو ءانبألا ديرشتو ةرسألا مده هيلع

 نعل دقو نذإ فيكف :هريغ ًاجوز حكنت ىتح اهجوزل لحتاال ةأرملا ّنإ ءاملعلا ضعب

 دعي ثلاثلا قالطلا اذه نإ : : لاق نم ءاملعلا نمو ؟هل َلَلَحُملاو َلَلَحُملا كي هللا لوسر

 كلذب رمأ امك ًانيكسم نيتس معطي وأ نيعباتتم نيرهش موصي نأ جوزلا ىلعو ًاراهظ

 . '"”ةلجملا تاحفص ىلع ًايفاش ًانايب رمألا اذه نايب وجرنف .ةلداجملا ةروس ىف نآرقلا
 ةريحبلاب ئراق .ء .ج ه5 ْ

 اذإو «قالطلا غيص ةفرعم بجي ةميلس ةباجإلا نوكت يكل [*0:جغ
 «قلاط تنأ ةرم لك يف اهل لاق نأب ةزجنم هقالط اهب عقي يتلا ةغيصلا تناك

 اهب هلوخدو رخآ جوز سم اهجاوز دعب الإ هل لحت ال ىربك ةنونيب هنم نيبت اهنإف

 اهتدع ءاهتناو «ةافو وأ قالطب هنع اهقارتفاو

 الو .همالك يف طاتحي نأ هيلع ناكو ءهنع لوؤسملا وه دالوألا عايضو

 .همارجإ تاعبت عرشلا لمحيو ءدحأ مِرُجَي نأ حصي الو «ةضرع قالطلا ذختي

 .قوقح نم مكاطعأ اميف هللا اوقتاو

 هتجوز ىلع قالطلاب فلح]

 [اهمأ مدخت الأ يفنحلاو يكلاملاو يعفاشلا بهذملا يف

 دهاجم رفك ةسردم رظان - هللا دبع سورحمم لمحمم ديسلا [ "0: "لس

 :لأسي ةيئادتبالا

 ص م رب بج رز 42 نس 61م راس .الاال  الاكلص ؛م1937١ ربوتكأ  -ه١*85 بجر .١١غ 5١. س «(«مالسالا ءاول» )١(
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 ّيىلع :اهل لاقف اهمأ ةمدخ نم هتجوز عنمي نأ دارأ ماَوَعلا نم بيرق يل

 ةمذ ىلع ىنوكت ةجاح كمأل تلمع نإ ةفينح وبأو ىكلامو ىعفاش قالطلا

 . '2؟اهلمع يف اهمأ دعاست نأ ةجوزلا هذه تدارأ اذإ مكحلا وه امف :كسفن

 امنإ «قالطلا عاقيإ دصقي مل هنأل ؛نيميلا هذهب ءيش عقي ال [ا*''خل
 اهضرمل اهتمدخ ىلإ ةجاح ىف اهمأ ناك اذإو .ءاهمأ ةمدخ سم اهعنم دصق

 كلذ كرت نأل ءاهمأ ةمدخب موقت نأ اهيلع نإف ؛اهاوس اهمدخي س دوجو مدعلو

 . قلاخلا ةيصعم يف قولخملل ةعاط الو ةيصعم

 [اهلزنم لخدي الأ هتامح مامأ قالطلاب فلح]

 قالطلاب فلحأ نأ ينرطضا عازن يتامح نيبو ينيب ثدح [ 7 'ْس

 .لزنملا كلذ لوخدل فورظلا ىلع تمكح مث ءاهلزنم لخدأ الأ ثالثلا

 يدنع اهل تناك ةنامأ ىنم تبلطو .ءىتامح ترضح رهشلا سفن ىفو

 .نيميلا اذه يف تثنح مث ةليللا كلت اهذخأت الأ ثالثلا قالطلاب تفلحف

 فلحي نم بدؤي هند كلام مامالا ناك :لوقي دجسملا بيطخ تعمس دقو

 .قاسفلا ناميأ نم هنإ لب ؛عدبلا نم امهب فلحلا نإ لوقيو .قاتعلا وأ قالطلاب
 هللا نيميلف قافنلا لهأ نم راص هللا ريغ مظع نمو ءهمظع دقف هللا ريغب فلح نمف
 هتأرماب لخد مث قالطلا نيمي يف ثنح نمف «قارفلا الإ قالطلا ةرافك امو ةرافك

 ىلع تنزحو ًادج ترثأت .ءثيدحلا اذه تعمس املف ءرفاك وهف كلذل ًالحتسم
 رفكلا نم يسفن ىلع تيشخو .يتجوز نم هب تقزر يذلا يلفط ىلعو يسفن
 . "”؟هنم ةنيب ىلع نوكأل يرمأ يف ينوتفتل مكيلإ تأجل اذل .بيطخلا هركذ يذلا

 ةيعارزلا ةيالدعإلا رازم ينب ةسردمب لماع  دمح دما يمزع 5

 قفاوأ ينإو هب قطنت الف هللا قتاو :ريرمألا يف قالطلا عقي ال [”*5 خل

 بتف ءرثألا يف درو امك «قاسفلا ناميأ نم قالطلاب فلحلا نإف ءبيطخلا

 .كمثإ نم ءيرب كلفطو .ًادبأ قالطلاب فلحت الو «كنم ناك امم هللا ىلإ

 )١( ه ص .ما64 ةيلوي ه8 مرحم 20ع .١١س .«مالسإلا ءاول» 737.

  (0س ,«مالسإلا ءاول»  .5١امص م1115 ليربإ - ه7 مرحم 2ع ١ 5.
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 [هتحجوز لتقي نأ قالطلاب فلح]

 نأ ىلع حيرص ظفلب قالطلاب فلح لجر يف عراشلا مكح ام [04”7 نس

 اذه يف نيترم قالطلا هنم رركتو تايجاح ضعب يف هل اهتفلاخمل هتجوز لتقي

 ارظن هيلع فلح ام ذيفنت نم نكمتي مل وه مث ,ةدحاو ةعاس يف عوضوملا

 دحاو ِسْمَن يف اثالث قالطلاب فلح لئالق مايأ دعب مث ءهعنم يف هرمأ يلو ديدشتل

 نأ دارأو ؛نكمتي نلو نكمتي مل تالاحلا يأ ىلع وهو ءاضيأ اهلتقي نأ ىلع

 . '"”ءافص يف اهعم نوكي نأو هتجوز عم عجارتي

 ئيبيحلا وأ ديسلا دمخ ©

 اذه لثم عقي ال ١954( ةنسل 15) مقر دوناقلا ىضتقمب هنإ [”*4 جل

 نع عانتمالا وأ لعف ىلع ثحلا هب دصق اذإ زجنملا ريغ قالطلا دأل ؛قالطلا

 لجرلا اذه قالط عقي ال كلذ ىلعو «قالط هب عقي ال هنإف لوقلل قيثوت وأ لعف

 .ةميرجلا ىلع همزع ديكأت دصق لب قالطلا دصق ام هنأل

 [هتجوز هتدعأ يذلا ماعطلا نم لكأي الأ مارحلاب فلح]

 .سلربلا جرب - رافلا يلع نيسح ديسلا نم [ "80 لس

 مل لجرلا نأل ةباجإلا وجرأ ملجأ وأ عقت نيميلا هذه لهف .ًانمز نيعي ملو ءاهيديب

 . "”هتجوز يدي نم نآلا ىتح لكأي

 نأ ةيصخشلا لاوحألا مكاحم يف نآلا هب لومعملا بسح ىلع [ 2 'جل

 اهماعط نم لكأ ول قالطلا سم ءيش عقي ال كلذ ىلعو ءهب فلحي ال قالطلا

 [تيبلا يف تيبت الأ هتجوز ىلع فلح]

 ةلزنملا زكرم ةديدجلا  لازغ ضوع دمحم دمحم ديسلا [ ادت لس

 :لأسي - ةيلهقد

 .7917/ص ,ما6 ربمتبس - ه2/0١١ رفص اع 4س ,«مالسإلا ءاول» )١(

 ٠71٠١ 74ص .م1908 سرام  ه١الا/ نابعش .17١؟ع .١١س ء«مالسإلا ءاول» (؟)

 هد



 .هتليل يف اهبرض نع عجري نل هنأب قالطلا نيمي هتجوز ىلع فلح لجر
 نيميلا اذه ةجوزلا تعمسو .تيبلا يف ةجوزلا تيبت ال نأ نيميلا لخاد نمو
 .اهجوز دنع اهتيبم مدعب ىدافتي نيميلا نأ اهنم ًانظ اهدلاو لزنم ىلإ تبهذف

 .''”؟ال مأ نيميلا عقيأ .ةليللا كلت يف اهبرض نم نكمتي مل هنكلو

 ةمكحملا يف آلا هب لومعملا ىضتقم ىلع قالطلا عقي ال [”:خل

 .برضلا وهو لعف ىلع لمحلا دصق لب .«قالطلا دصق ام هنأل «ةيعرشلا

 .هلهآل ةلماعملا ءئيس وهف ءريسع هللا دنع هباسح لجرلا اذه لثم دإو

 لجر هنإو .''”"هلهأل مكريخ مكريخ١ لوقي :نآت يبنلا نأل ريخلا لهأ سم سيلو
 دقو ءاهعضوم ريغ يف قالطلا ةمكح مدختسي هتأرمال هئاذيإ قوف هنأل «هيفس
 هيفس نم الإ عقي ال ذإ ءهفسلا .نيمي كلذ لثم اومس اذإ رصم يف ماوعلا فصنأ

 .هل لقع ال

 [هتعاب يذلا زرألا عجرت نأ هتجوز ىلع قالطلاب فلح]

 :لأسي - ةيقرش نيرقلا نم - انبلا نسح نمحرلا دبع | 747“ لس
 لمعب تقحتلاو .يل قيدص دنع ةنامأ ةفصب زرأ تاليك عبرأ تعردوأ

 مزاول اهنمثب يرتشتل يقيدص نم تاليك عبرألا تذخأو يتجوز تءاجف ,.يموكح

 ىلع هنمث فرصتل زرألا تعاب ىتجوز نأب ىقيدص ىنربخأ تدع املف .«تيبلا

 امف «ةقلاط نوكت وأ زرألا رضحتست نأ امإ ًاثالث قالطلاب اهيلع تفلحف ءاهسفن
 ."”؟يقيدص بذك نم تققحت نأ دعب نيميلا هذهل لحلا

 لاوحألا يف دآلا هب لومعملا ىضتقمب عقي ال قالطلا |
 مالكلا اذه لثمب رطخلل ةيجوزلا ةايحلا تضرع اذإ مثإ كيلع نكلو «ةيصخشلا

 [ةرجؤملا ضرألا ملسي الأ قالطلاب فلح]

 الآ قالطلاب فلح صخشل نيرخآو يكلم ضرأ ةعطق ترجأ [ "058 لس

 )١( .م1989 ةينوي ه١ 18 ةجحلا وذ .4ع .17١س .«مالسإلا ءاول» ص77١.
 حيحص سح لاقو (51١١؟) مقر .ةأرملا قح باب . عاضرلا باتك .«يذمرتلا نئسالا 2

 .اغاص .ما46 ربمسيد - ه8 ةيناثلا ىدامج ء١٠ع .١1؟س .«مالسإلا ءاول» 0
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 اذه يف ىوتفلا راظتنا يف نحنو .ثلاثلا نيميلا هنأ يعديو اهيرتشي الأو اهملسي
 .'”نيميلا

 .رحبلا اسون دجسم مالخ  ميهاربإ يلوتلا لاجرلا زع 5

 فلح هنألو «هريغ قح ىلع ىدتعا هنأل ؛قساف رجأتسملا اذه [هدع جل

 لب «قالطلا عاقيإ دصقي مل هنأل «عقي ال هنإف قالطلا امأ ءقسف وهو قالطلاب
 .مثآلا عانتمالا كلذ دصق

 [ةأرملا هذه جوزتي الأ قالطلاب فلح]

 :لأسي ةرهاقلاب ميهاربإ ريقف نامثع ديسلا [ "85 "لوس .

 :هل تلقف ةيناث ةرم جوزتي نأ ديري يخأ نأ تملع امدنع قالطلاب تفلح

 مويلا يفو «جاوزلا نع هعنم ًادصاق .ةجوزلا هذه نم جوزتت ال كنإ قالطلا َىلع

 فوس تجوزت اذإ ةيناث ةرم قالطلاب :هل تلقف هيأر ىلع ًاممصم هتدجو ىناثلا

 متو ضفر كلذ دعبو ؛ةرخآلاو ايندلا يف كنيبو ينيب تاقالعلا رخآ نوكت
 .'"””؟مكحلا امف «جاوزلا

 هنإف «قالطلا عاقيإ هب دصقي مل ماد ام ناميألا نم عونلا اذه |ددخ جل
 ىلإ يأرلا كلذ يهني يذلا ةيميت نبا يأر سم ذوخأم كلذو .ءيش هب عقي ال

 ١9579( ةنسل 70 مقر) دوناقلا ىضتقمب هب لومعملا وهو .تيبلا لآ ةمئأ

 [ضرألا هذه يرهص يرتشي نأ دب ال ثالثلاب قالطلاب فلح]
 قالطلا ّىلع :تلقف يبضغ ةلاح يف تفلح :لأسي كرتشم [ 75: لس

 هيلع اهتضرع نأ قبس يتلا ضرألا ةعطق ينم يبيسن يرتشي نأ دب ال ةثالثلاب

 ال رهصلا اذهو - يتجوز نيبو ينيب لاصف ببس اذه ناك الإو ءضفرو اهارتشمل
 نيدلا مكح امف  هتددرو نيميلا اذه لثم تفلح نأ قبس هنأب ًاملع اهارتشم ديري

 ." ؟نيميلا اذه يف

 .177”ص ماك رياني ه5 لاوش ء“كعا .«١25س ,«مالسإلا ءاولاا 23

 .4 17ص ,ما61/ ربوتكا ل مها7١الا/ لواآلا عيبر ءالع ء١ا١س .«مالسإلا ءاول» 20

 .0ا/" ص ما ربمفون - ه1 ىلوألا ىدامج 3ع .١١س ءامالسإلا ءاول» (9)
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 ذوخأملا ١1979( ةنسل 55) مقر نوناقلا ىضتقمب قالطلا عقي ال [”*: خجل
 .تيبلا لآ هقف ص هسبتقا يذلا ةيميت نبا هقف ص

 [هنم لكأو هتخبطف زرألا اذه هتحجوز خبطت الأ قالطلاب فلح]

 :لأسي ةلجملاب كرتشملا عيمسلا دبع مشاه ديسلا [١75'لس

 قالطلا َيلع اهل تلقف ءزرأ ةليك يجوزل لسرأ مث .يرهص نم تلعز»

 هريغ ترتشا مث هتعابف ءيلزنم يف لكؤي الو ءزرألا اذه خبطي ال ةئالثلاب

 مأ نيمي هب عقي لهف .كلذ دعب الإ ملعأ ملو « هنم تلكأو لوألا زرآلا نمثب

 تدصق ام كنأآل .لوآلا زرألا نم تلكأ ولو رنيميلا عقي ١> | ةفلظا

 55) مقر دوناقلا هب ءاج ام اذهو «ةيدهلا لوبق عنم تدصق امنإ .قالطلا عاقيإ

 .ةنسلا نم اصأ ىلع دمتعي وهو ١974( ةنس

 [نالفل ضرألا هذه عابت الأ قالطلاب فلح]

 ضبقو صاخشألا دحأل اهكلمي ضرأ ةعطق عيب يدلاو دارأ 73” "لس

 نكلو .صخشلا اذهل ضرألا عيب ىلع ضرتعاو « يجور ملعف .نوبرعلا

 تيب لخاد يرمع انأ ام «نالفل ضرألا هذه تعيب ول قالطلا َيلع) :ىتآلاك
 :ًارئاث ناكو .ةظحللا سفن يف لاق مث .قيقشلا همع هنأل يدلاو دصقي (يمع

 انأ ام نالفل ضرألا هذه تعيب ول ىتأرما ةنالف نم ةثالثلاب قالطلا ىلع)

 ةظحللا سفن يف عجرو .ء(نزح يف الو حرف يف ال يمع تيب لخاد يرمع

 يرمع انأ ام نالفل ضرألا هذه تعيب ول هينعأ نيمي قالطلا ئلع) :لاقف

 ناكو .ربكألا يخأ روضحو يدوجوب ناميألا هذه تناكو .(يمع تيب لخاد

 نم بضغ مالكلا اذه يدلاو غلب املف ءربكألا يخأل ًاهجوم هلك مالكلا
 ءالعف ضرألا هملسو .يجوز هيلع فلح يذلا صخشلل ضرألا عابو يجوز

 نع الو يلهأ نع يل ىنغ ال يننأل يتدافإ وجرأ ؟ناميألا هذه يف مكيأر امف

 .074ص .م19394 ربمفون  ه17179 ىلوألا ىدامج .9ع .7١س .«مالسإلا ءاول» )١(
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 عقي هلخد اذإ لهف .يدلاو تيب لوخد نع هل ىنغ ال كلذك وهو « يجور

 . '7؟قالطلا ىلع

 كلذلو «عيبلا سم همع عنمي دأ دصق هنأل «عقي ال قالطلا اذه [”ة'جل
 دآلا هب لومعملا وه اذهو .ناميآلا هذه ىلإ تفتلي ال

 [ينايح لاوط ةدلبلا ىلإ رفاسأ نل ثالثلاب قالطلا يلع :لاق]

 تلق يتروث ءانثأ يفو ءربكألا يخأ نيبو ينيب راجش ثدح [75* لس

 نأ يننكمي ال رورسمو ينم نالعز ريغ تنأو رفاست مل نإ قالطلا ىلع : يخآل

 قالطلا ّىلع .هل تلقو .هنيبو ينيب بضغلاو عازنلا دتشا دقو .ةدلبلا ىلإ رفاسأ

 ىنم ردص ىذلا اذهو اهيف تمد ام ىتايح لاوط ةدلبلا ىلإ رفاسأ نل ثالثلاب
 . ةيناث 0 0

 يف تنك ينأ عم اهلك يترسأو يبأ دوجول ةدلبلا نع ينغتسأ نل ينإو

 .'"'”؟هللا مكدافأ ينوتفأ .بضغو ةروث ةلاح
 ةبتحلاب  ةرهاقلا ةنيدم ئفاطمب يطرش - نامثع رهاظلا دبع قاؤرلا دبع 5

 لب .«قالطلا عاقيإ اذهب تدصق ام كنأل .عقي ال قالطلا |" جل

 عاقيإ دصق اذإ الإ عقي ال زجنملا ريغ قالطلاو .ءرفسلا نع عانتمالا تدصق

 لاوقأ نم ذوخأم وهو .1979 ةنسل 55 مقر دوناقلا ىضتقمب كلذو قالطلا

 [هتجوز خأ ملكي الأ قالطلاب فلح]

 ام ؛هملك مث اهاخأ ملكي الأ هتجوز ىلع قالطلاب فلح صخش [ 75: لس

 ."”؟بهاذملا يف نيميلا مكح
 قوسدب مرخ دعس يماحلل ليكو  ليدنق توفص 5

 ءاهيخأ عم مالكلا نع عانتمالا دصق هنأل .قالطلا اذه عقي ال ظلال

 ال115١ - 6١ص ما ربمسيد ه٠ بجر «١١ع .4١س كمالسإلا ءاول» 231(

 ١١١ص م1117 رياني ه5 لاوش ءكعا ١25س ,امالسإلا ءاول» حف

 14ص قباسلا عجرملا (5)
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 هللاو .هوبكترت الف لوقلا قسف سس قالطلاب فلح لكو .قالطلا دصقي ملو

 ملعأ

 [لغتشاف لغتشي الأ قالطلاب فلح]

 قالطلا اذه عقي لهف .لاغش انأ ام (قالطلا َيلع) فلح لجر [ "50 "لس

 . 7 ..لغتشا اذإ

 ام هنأل ١944( ةنسل 535) مقر نوناقلا ىضتقمب قالطلا عقي ال | حج 5 3 ها ثنا 20 د ءَثن بوو"

 . لمعلا نع عانتمالا دصق لب قالطلا عاقيإ دصق

 [هلزنمي تمدخ ام ةمداخلا نأ قالطلاب فلح]

 تدأ اهنإ لوقت ىه ةمداخ بسسب ىتخأ نيبو ىنيب فالخ ثدح 767 نس

 اهنإ قالطلاب تفلح ًائيش عوضوملا اذه نع ركذأ ال تنك املو ءيلزنمب تامدخ
 .اذه نم ءيشب تماق اهنأ حضتا يتجوُر لاّؤسبو , يلزنمب تمدخ ام

 .''”؟ديميلا هذه نع هللا مكباثأ , ىتدافإ وجرأ

 .ةيبركلا ةرازوب نيشال دومخ دك

 مالكلا ديكأت دصقي لب .قالطلا عاقيإ دصقي ال فلاحلا ماد ام [ هت 1

 رم ذوخأم وهو ١1959(. ةنسل 150) مقر لوناقلا ىضتقم وهو .ءيش عقي ال

 ةيميت ساو ةيديزلاو ةيمامالا ةعيشلاو .نيعباتلا ضعب يأر

 [كتيب ىلإ ةَحّوَرُم تنأ ام نيميلا ّىلع :هتخأل لاق]
 دوعت نأ ىتاوخأ ىدحإ تدارأ ًاموي نيرشعب ىدلاو ةافو دعب | "50 لس

 .نيعبرألا دعب الإ كتيب ةحورم تنأ ام نيميلا ىلع اهل تلقف ءاهجوز تيبل

 لعب هتدلاو راضحال هنبا لاسرال هترطضا اهجوز ىلع تأرط ةيرهق افورظ نكلو

 60 : : 1 . : هاذ 17 همي مه ءإ ف
 .  ؟ةلاحلا هذه يف اعقاو نيميلا نوكي لهف .ةافولا نم اموي نيرشعو ةينامث

 .الءص ما رياني - ه8 داضمر ءاغ .اةس .«مالسإلا ءاولاا 21

 .الا ص .ما114 رياني  ه85١17١ داضمر ءا١ع .94١س .«مالسإلا ءاول» (0)

 ١١. ص ما رياني ه3 لاوش ءكعا 2.53١ س .«مالسإلا ءاول» 2ع(
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 .قالطلا عاقيإ ال اهعنمل .فلحلا دصقلاف .«قالطلا نيمي دجو

 [هكرتي ملو ,ءيش كرت ىلع تارم ةدع قالطلاب فلح]

 ًانيمي تفلح اهب لوخدلا لبقو ةنس ذنم ةاتف ىلع ينارق تدقع “هم لس
 ىلإ ةيرهق فورظ ينتأجلأ من« جاوزلا لبق هبكترأ تنك ًاركنم كرتأ نأ قالطلاب

 دعبو ءاهيلإ تعجرو ئرخأ ةليذر كرت ىلع ًايناث ًائيمي تفلحف تدع مث. هيلإ ةدوعلا

 دحأو يه اهيلع قلغم اهبابو اهتقش لخاد يتئيرق تدجوف يراهصأ تيبل تبهذ ةدم

 .ةولخلا هذه نأشب سواسولا ينترواسف - ىبضغ هجوز نكلو ًاجوزتم ناكو - اهئابرقأ
 تفلحف «كشلل يعاد الو اهبيرق صخشلا كلذ نإ تلاقف .كلذ يف اهتدلاو تشقانو

 ((م1955) ةنس ربمتبس لبق ادحاو اميلم مكيطعأ وأ مكتيب لخدأ الأ ثالثلا قالطلاب

 الإ يعم دجوي ال نآلاو ,ةنسلا كلت نم ويام يف رهملا عفدأ نأ ضورفملا ناكو

 ةنس ربمتبس) هيلع تفلح يذلا دعوملا لبق غلبملا اذه تعفد ول لهف « غلبملا فصن

 عوضوملا يف اعم انثداحتو يتجوز تخأ جوزو تعمتجا دقلو ؟ًاثناح نوكأ 5

 يتجوزب تلخد اذإو .أقلق أبذعم لظأس يننأل قالطلا وه ءيش نسحأ نإ :هل تلقو

 .ديدش قيض يف تنك ًاعبطو يمامأ ًالثام لظيس اهيضام حبش نأل ؛ام ًاموي اهقلطأسف

 يضرأل فرصتأ فيكو ؟اهدرأ فيكو ؟تعقو يتلا تاقلطلا ددع امف
 ْ 200 نيدلا اهاضري ةشيع شيعأو يريمض

 .ةديدكلا رصم ورتم  ح 3 .ح هك

 عانتمالا ىلع قالطلا تقلع ذإ قالطلا عاقيإ دصقت مل تمد ام [”ةخ جلل

 الف هللا قتا نكلو «عقي ال قالطلا نإف «عانتمالا ديكأت تدصق لب «لعفلا نع
 . كماثآو كتاركنمل ةضرع قالطلا لعجت الف هللا قتاو ءركنملا لعفت

 ءيش عقي الف ءهدصقت مل تمد ام عقي قالطلا لعجي ال فلحلا راركتو

 مثآ اهلك لاوحألا يف كنكلو «ثلاثلا يف الو «يناثلا يف الو .لوألا يف ال

 .قالطلا ةملك ديدرتب

 .غ١1؟ص م75 ةينوي د ه5 لوألا عيبر الع .١5س ,«مالسإلا ءاولا» 23(
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 [هلعف مث ءيشلا اذه لعفي ال نأ قالطلاب فلح]

 ترركتو .هلعف مث ءيشلا اذه لعفأ نل قالطلا ىلع :صخش لاق 75 نس

 .''”؟لاحلا هذه يف قالطلا عقي له «تاقّرفتم تارم ثالث ةغيصلا هذه هنم

 لب «قالطلا عاقيإ دصق ام جوزلا نأل .ةيش سيميلا اذهب عقي ال [”ة*خل
 ١959( ةنسل )١50 مقر دوناقلا ىضتقمب ءيش عقي الف «لعفلا نع عانتمالا دصق

 . ةيهقفلا بهاذملا ضعبو 2 نيعباتلاو ةباحصلا نم نيريثك ءارآ نم دوخأم وهو

 [هتقش هتحوز دلاو لخدي الأ قالطلاب فلح]

 «ةقشلا ىدنع لخدي ام كوبأ قالطلا َيلع» :ىتجوزل تلق[ نس

 بلط ةرمو .كلذل تارم هلوخدب يتجوز حمست ملو .نيميلا اذه اهوبأ ملعو

 ملو . سولجلا ةرحح لخدو اهزهجت يهو اهلفاغو .ياش بوك ةقشلا جراخ اهنم

 ."”؟ينيدلا مكحلا امف .اهترشاب نأ دعب الإ ثدح امب ينربخت
 ةحلسللا تاوقلاب دم بايد يدلهلا دبع 25

 كفلحل مثإلا لك مثا تن أو .قالط عقي ال ةقشلا اهوبأ لخد ول [خنن 18

 قالط عمي الو .ةرجافلا نيميلا هذه

 [هتيب نالف لخدي الأ ًاثالث قالطلاب فلح]

 هنأل «هتيب نالف لخد ول هتأرما ىلع ًاثالث قالطلاب لجر فلح ١-4[ "لس
 اهل لخد ال ةجوزلا نأب املع .جوزلا اذه وحن يلئاع بجاو يف رصق هرظن يف

 همالعإ مزلي لهف .«جوزلا نم ردص ام ملعي ال هلوخد ىلع فولحملاو .كلذ ىف

 ."”؟مزلي اذامف لخد اذإو لخدي ال ىتح
 ئراق ©

 اذه نالف لخدي نأ نم هتأرما عنم هدصق ماد ام عقي ال قالطلا أخجل
 .ملعي مل مأ اذه ملعأ ءاوس «قاللطلا هلذصق سيلو 2( هتس

 .12 5 ص .م19511 ريمتبس ها ةيناثلا ىدامج عا 25١ س «امالسإلا ءاول» )١(

 ١١. ص ماقال ربمسيد _  ه81/ ناضمر ع 252 س .«مالسإلا ءاول» عه

 ١. مث اص .ما4 سرام ه048 مرحم 3ع 077 س .«مالسإلا ءاول» عوف

 ةهكا/



 [هنبا ملكي الأ تارم ثالث قالطلاب فلح]

 هملآ يذلا هنبا ملكي الأ ىلع تارم ثالث قالطلاب لجر فلح [ 0:١ "سس
 .7"2؟قالطلا اذه عقي لهف .هعم ثيدحلا ءانثأ هبضغأو

 ثالثلا ظفل ناك اذإو ةدحاو الإ عقي ال ثالثلا ظفلب قالطلا إل

 فلحلا دصق اذإ ءيش عقي ال هنإف ءلاؤسلا ةروص يف امك .قالطلاب فلحلا يف

 «نيعباتلا ص نيريثك يأر وهو ١974(« ةنس ؟15) مقر نوناقلا كلذب حرص امك

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دهع يف افورعم هب فلحلاو قالطلا قيلعت سلكي ملو

 .مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلاو

 [ءيشلا اذه لعفي مل هنأ ًاثالث قالطلاب فلح]

 قالطلا لع) :تلقو هنع ىنلأسي ءىش ىلع تفلح ررضل ًاعفد [ 0” "لس
 امف ؟اهتعجارو ةيعجر ةقلط كلذ لبق ىتجوز تقلط ىنأب ًاملع (هتلعف ام اثالث

 ."”؟نيميلا اذه مكح
 ىالعلا  دماح نامثع دمحأ ©

 « ءيش ىلوألا ةقلطلا ىلع ديزي الو ءيش نيميلا هذهب عقي نلمح“ َح

 ةرشعلا ءاقب نكمي ال ببسل هتدرأ اذإ الإ كناسل ىلع قالطلا ركذت الف هللا قتاو

 ("9(ةبير نم الإ ءاسنلا اوقلطت ال» 6 هلوقل ءهعم

 [لعفي ملو ًائيش لعف هنأ ًابذك هتجوزل فلح]
 اذه مكح امف ءاذك لعف ام قالطلاب هتجوزل ابذك فلح [ 4: 'ْس

 . *0؟ قالطلا

 نيوالبنسلاب ئراق اك

 )١( 56ص ,ما646 ربمسيد  ه89١١ لاوش تعا 2” 5س ,«مالسإلا ءاول» -195.

 رياني  ه89١ ةدعقلا وذ ء”ع .”74س .«مالسإلا ءاول» (؟) 191١م ص5١ - 57.
 يوانملل اريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» ةرفإ  .5١١7/5فيعض . يطويسلا لاقو .

 .قباسلا ددعلا . «مالسإلا ءاول» ةلجم (:؟)
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 . ًاباذك

 [هلزنم هتجوز قيقش لخدي الأ قالطلاب فلح]
 .يلزنم اهقيقش لخدي الأ ىلع قالطلاب تفلح يتجوز ةبيغ يف [ 8:٠ نس

 وأ قالطلا كلذ عقي لهف ءلوخدلاب هل تحمس ةلصلا ماود ىلإ وعدت بابسألو

 .'"”؟ عي ال

 ةرهاقلاب - س .أ .ف 25

 قطني ال هنإف «قالطلا ظفلب قطنت الف هللا قتاو «قالطلا عقي امنع

 هيمس الإ هب

 [ةرايسلا ةرجأ عفد ال (مرح) لاقف قالطلاب فلح]

 : موطرخلا نم (ناميلس .م .أ) ديسلا لأسي

 ديرن ام ىلإ انيهتنا املف .ةرجأ ةبرع لقتسن ةعامج انك  ًالوأ» [ 05 لس
 امهنم لك فلحف انم نانثا قبسو «ةينادوسلا ةداعلا ىلع ةرجألا عفد ىلإ انقباست
 .(قالطلا َىلع) ةينادوسلا ةجهللاب ينعت مرحو .(مرح) :الئاق ةرجألا عفدي نأ
 ."7؟ عفدي مل يذلا مكح امف ؛ةرجألا عفد امهدحأ نأ عقاولاو

 دصق امنإو ءًاقالط همالكب دصق ام هنأل ؛اذهب قالطلا عقي ال اند

 ءاطعلا لوبق ىلع هريغ لمحو .ءاطعإلا

 يلع ةمرحم ينوكت هتجوزل لاق]
 [رغصلا ذنم ككسم نم يركذت مل نإ

 ينوكت :الئاق عراشلا يف نيرئاس انكو يجوز ّيلع فلح [ 0:7“ لس

 نم لك نع يل يلوقت مل اذإ مارحلا يف يعم شيعتو رمعلا لوط َىلع ةَمَّرَحم

 .565ص ما سرام_-ه مرحم 6ع 2758 س امالسإلا ءاول» 231(

 .5907- 595ص .مل15 ةيلوي - ه87١١ رهص ءاع .6١1س ءامالسإلا ءاول» (؟)
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 .ءيش لك هل لقأ مل يننإ :هل تلق نيميلا كلذ نم يفوخ نمو يناثلا مويلا

 وأ ثالث ىلاوح لاحلا رمتسا اذكهو .ىل ىلوقف نيميلل رارمتسا نذإ :لاقف

 تيساق ثيحو .نيميلا كلذ ركذتأ ىب رمي موي لك يفو نآلا انأو مايأ ةعبرأ

 هفسأ ىدبأو ةجردلا هذه ىلإ عرست هنأ ىلع مدن دقو .ريكفتلا ةرثك نم ريثكلا

 . ا ريثك

 لك هل لوقأ نأ يلع بجي هنأ كلذ ىنعم لهو ؟نيميلا كلذ يلع عقو له
 يف مكتدايس يأر امف ؛هل هلوقأ ًائيش تركذت اذإ لهو ؟ليصفتلابو ةلمج ءيش

 .'7؟كلذ دعب هتركذت امع هل لوقأ لهو ؟اذه
 ةيردنكسإلا - 2( . نم ره

 ؛ عقي ال نيميلاو «مثآ وهو ؛ءيش لك يلوقت نأ كيلع بجي الأشنالج
 .ءيش هب عقي ال قالطلاب فلحلا دأآل

 [معطملا باسح عفدي الأ هبحاص ىلع قالطلاب فلح]

 عرسأ ماعطلا لوانت نم امهئاهتنا دعبو ًامعطم نالجر لخد م١0 لس

 .لوألا عفدي الأ قالطلاب انيمي مسقأف رداب يناثلا نكلو ءباسحلا عفدل لوألا

 عرست يف مكتليضف يأر امف .لحملا نم جرخو باسحلا عفد دق ناك هنكلو

 . ""نيمي ةرافك هيلع نوكي وأ هنيمي عقي لهو نيميلا يف فلاحلا
 ةرهاقلا - قالوب - ميهاربإ دمخ حاتفلا دبع ه6

 لب «قالطلا دصق ام هنأل قالط اهب عقي الف ءوغل نيميلا هذه [خ:خل

 ميركتلا دصق

 [لكأي نأ هقيدص ىلع قالطلاب فلح]

 هللاو» :تلقو هيلع تفلحف قيدص لخدو ءادغلا لوانتأ تنك 05 لس

 ."”«يعم لكأتل ةأرملا نم قالطلا ىلع

 .019ص .م1959 سطسغأ  ه17848١ ىلوألا ىدامج 29ع .55س .«مالسإلا ءاول» )١(

 .60١١1ص م51 رياني ا ه5 لاوش ءكعا 2.5١ س ,كمالسإلا ءاول» مف

 .95١ص ما ليربإ هه مرحم معا .١25س ,«مالسإلا ءاول» عرف

 ٠/ا6



 لوانتف ىفلح تدعأف «كعم لكآ نل ةأرملا نم قالطلا يلع هللاو» :لاقف

 .؟هنيمي يف مكحلا امف .ءادغلا يعم

 الو .فلحلا زوجي ال قالطلا نأل ءامكنم دحاو قالط عقي دام

 . فلحلاب قالطلا عقي

 [قلعملا قالطلاو «قالطلاب ظفلتلا]

 : يلاتلا وحنلا ىلع تاقيلطت ثالث هتجوز لجر قلط [ 4 .س

 تضفرف (ريقف لجر وهو) ةيمسرلا هسبالم هل لسغت نأ اهنم بلط :ًالوأ
 .عوبسأ دعب اهعجار مث «هناقلط» :اهل لاقف ارجاشتو

 يهف الإو هنذإب الإ ديعب ناكم يف لزنملا نع بيغت نأ نم اهرذح :ًايناث

 .مويلا سفن يف اهعجارو ًاقلاط اهربتعاف .هنذإ ريغب تبيغتف . قلاط

 ّضرت مل اهنكلو ءاهيلع درلا نع كسمأف ةيلزنم بابسأل ًاعم ارجاشت : ًاثلاث

 ءاهقالط دصقي (اهنع توفع) : مهمامأ لاقف اهلهأ نم ًاسلجم هل تعمجو كلذب

 .ةئلاثلا ةقلطلا تربتعاو

 .''"؟نيتلفطلا لجأ نم اهتعجارمل جرخم نم لهف ؛ناتلفط اهنم هلو

 داك دالوأ اذ هنوكلو .دارخآلا عقيو ءطسولا قالطلا عقي ال ام: خجل

 سانلا نم بلطيو «لوقلا ظفلي نأ ال ,مهلجأل همالك يف طاتحي نأ هيلع

 .مهلجأل ماكحألا يف صخرتلا

 [هتجوز برقي الأ هسفن يف مسقأ]

 مث ءاهبرقأ الأ قالطلاب يسفن نيبو ينيب تمسقأ يتجوز عنمتل [ 40١ لس
 يعم الإ اهمأل بهذت الأ تمسقأ نأ ثدح مث ءاذه ىلع ةليوط ةدم تضمو اهترشاب

 ثيح لوألا نيميلا تركذت نآلا ينكلو «نيميلا اذه در ءاملعلا دحأو .هتفلاخف
 ."”؟لعفأ اذامف . يناثلا نيميلاب تلعف امك يتمصع ىلإ اهعجرأ مل ينأ دقتعأ

 ةرهاقلا .ج .1 هك
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 عقي الو لوألا عقي الف «قالط امهب عقي ال وغل دانيميلا [200خجل
 لاوقأ نم ذوخأم وهو ١974(. ةنسل 50) مقر نوناقلا ىضتقمب كلذو «يناثلا

 ةضرع قالطلا اولعجت الف هللا اوقتاو ءريدهتجملا ضعبو نيعباتلاو ةباحصلل

 .ةيعرشلا ماكحألاب ثبع كلذ نإف «ميرحتلل مكءاسن اوضرعتو .مكناميأل

 [قلاط تنأف كيخأ راد ىلإ تبهذ نإ :هتجوزل لاق اذإ]

 : هتصالخ ديعسروبب نسح ميهاربإ ديسلا نم لاؤس ةلجملا ىلإ درو

 ,قلاط تنأف كيخأ راد ىلإ تبهذ نإ :هتأرمال لاق لجر [40” "لس
 يهو .هدوعت نأ بلطو اهوخأ ضرم مث .«ةراتخم ةعيطم هيلإ باهذلا نع تعنتماف

 امو ليبسلا امف ؛تقلط اهيخأ ترازو هللا تعاطأ نإف ء.ديدش جرح يف زنآلا
 . 306 جرخملا

 .هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ ءميحرلا سمحرلا هللا مسب [إخ05جل
 لضم الف هللا يدهي نم ءانلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نس هللاب ذوعنو «هرفغتسنو

 هل يداه الف للضي سو هل

 نيميلا هذه لثم نأ ةيعرشلا مكاحملا يف نآلا هب لومعملا نإف ءدعب امأ

 ررق ١191794( ةنسل 75) مقر نوناقلا نأل كلذو ؛اهيخأ تيب ىلإ تبهذ اذإ عقت ال

 ثحلا وأ «لعف نع عانتمالا وأ لعف نم عنملا هب دصق اذإ قلعملا قالطلا نأ

 ال قالطلا نإف قالطلا عاقيإ هب دصقي ملو ءماع لكشب فلحلا وأ ءلعف ىلع

 ,ةيديزلاو ةيمامإلا ةعيشلاو ميقلا نباو ةيميت نبا يأر وه يأرلا اذهو .عقي
 «قالطلاب فلحلا ىيعباتلا الو ةباحصلا دهع يف فرعي مل هنأ هيف لصألاو

 يفقثلا فسوي سب جاجحلا اهعدتبا ةعدب يه امنإو .ءاهب فلحي انيمي هذاختاو

 قلاوط يئاسن لق لجرلل لوقي ةعيبلا دنع ناكف «ةيمأ ينبل تاعيابملا قيثوتل
 يف ثنح اذإ هنإ :ةيميت نبا لوقيو «ةفيلخلا ىلع تجرخ نإ رارحأ يديبعو
 .لوقي هللا دأل ؛نيمي ةرافك اهيلع بجت اهيخأ تيب ىلإ ةأرملا تبهذ دأب نيميلا

 .نيمي لكل ةلحت نيميلا ةرافكف ١[ :ميرحتلا] *«ُميَصَيَأ َهَلَخ كل هنأ َضْق َدَق»

 ١5١. ص ما 06 ويام_- ه6 لاوش ءكعا 24 س .«مالسإلا ءاولا» 2000

 هال



 [قلاط يهف يبضغ يف تببست نم :هيتجوزل لاق اذإ]

 ببس امهنم يتأت نم نأ امهيلع تفلح ناتجوز يل تناك [ 407 'ْس

 .اهتعجار مث اهتقلطف امهادحإ نم ببسلا ءاجف «قالطلا اهيلع عقي بضغلا

 ّيلع» : يتأي امك نيميلا صن ناكو هنيعب ًاصخش ملكأ الأ تفلح مث

 مث يتجوز تعجارف ًايسان ةدمب كلذ دعب هتملك مث ,«انالف ملكأ ال قالطلا

 لهف .تلخد مث ٠ يتايح لوط تيبلا لخدت الأ اهيلع ةثلاثلا ةرملا يف تفلح

 كسمتم ينكلو ريقف لجر انأو ًادالوأ اهنم يل نأب ًاملع يتلكشمل ًالح نودجت

 . ''”؟ةقرفتلا سيلو ديدهتلا ريخألا نيميلا ىف دصقأ تنكو ىنيدب

 نافع ينب فيوس ينب - فلخ فيطللا دبع لاله 6

 قح الو .كتجوز قح الو .ىلاعت هللا تح فرعت ال لجر كنإ امل

 .كجوز ىلإ ءيستو .ىلاعت هللا يصعت اذه رسم ًالوق لق املك تنأو . كتيب

 .عقو لوألا .نيميلا :لوقنف .كبيجن كلذ عمو .ميلس ريغ قلخ ىلع لدتو

 .ةقلط كيلع ٌتَبِيَتْحاو .ةحيحص ةعجارملاو

 ولو .ًاوغل تناك ةعجارملاو ءيش اهب عقي ال فلاثلاو يناثلا نيميلاو

 الو ىلاعت هللا قتاف ءقالطلا ةملكب تقطن ام ىعدت امك كنيدب ًاكسمتم تنك

 .اهب قطنت

 [تيبلا نم تجرخ نإ قلاط تنأ :هتجوزل لاق]

 .ةيردنكسالا نم ةيطع دمحم دومحم ديسلا لأسو م5١ نس

 :اهل لاقف .ىبضغ جورخلا تلواحف ةداشم هتجوز نيبو هنيب ثدح لجر

 اضيأ ةداشم تثدح ماوعأ ةعبرأ رورم دعبو .,تجرخف .تجرخ نإ قلاط تنأ

 .'"' ؟اذه يف عرشلا مكح امف ,قلاط تنأ ءقلاط تنأ :اهل لاق نأب تهتنا

 .قالطلا عقو اهجورخ دنع قالطلا هب دصق دإ لوألا هلوق نإ [هلك خل

 )١( س .«مالسإلا ءاول»  03١ا/85 ص .م1933 ريمفون  ه1587 نابعش ء«17ع - 87/.
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 ىلعو ةدحاو ةقلط الإ عقي الف «قلاط تنأ .قلاط تنأ .يناثلا هلوق امأ

  اهجورخ دنع ناك يذلا لوألا نيميلاب دصق نإ ناتقلط كانه نوكي كلذ

 .قالطلا لوألا نيميلاب دصقي مل ناك اذإ ةدحاو ةرم قلط دق دوكيو «قالطلا

 [قلاط تنأف اذك تلعف نإ :هتحوزل لاق اذإ]

 : ىلاتلا لاؤسلا انشد نم صولعج ىلع بلاطلا لأسو [ 5٠ 'لس

 نينوكت اذك تلمع اذإ :اهل تلقو ةرجاشم يتجور نيبو ينيب لصح

 ةقلاط يحور :.وهو ءايناث انيمي اهيلع ينم عقوو «. قالطلا اذه تيدرو .ةقلاط

 (07؟ ريخألا قالطلا اذه ىف ىئاتفإ وجرأف ءاهتهجاوم ىف ةثالثلاب

 ملو لمعلا سم اهعنم تدصق دق تنك اذإ عقي ال لوألا نيميلا إل

 ناك اذإو «ةيعجر ةدحاو ةقلط هب عقتف يناثلا مالكلا امأو «قالطلا عاقيإ دصقت

 يتلا يه ةدحاو ةقلط الإ كيلع بسحي ال ٍذتنيح هنإف بستحي مل لوألا قالطلا

 [ةصلاخ تنأف رادلا نم تحرخ نإ :هتحوزل لاق]

 : ىتآلا لاؤسلا اينملاب نمحرلا دبع نسح ديسلا لأسو [ 407 لس

 نم تجرخ ًالعفو ,ةصلاخ ىنوكت لزنملا نم تجرخ اذإ :ىتجوزل تلق

 ربتعت له ةدافالا وجرأف ءهيلإ تدرو نيمي كلذ لبق اهيلع عقو ناكو «لزنملا
 .'"”؟ةصلاخ ةجوزلا

 ءجورخلا نم اهعنم هدصق داك اذإ ًاقالط دعي ال رخآلا نيميلا [ه0“ جل
 .ةمئاق ةيجوزلا نوكت كلذ ىلعو

 [كلمع نم يليقتست مل نإ يتمذ ىلع نينوكت ال :هتجوزل لاق]

 : ةرهاقلاب م .ح .م لأسيو 817 نس

 ال» :اهل تلق انراحش ءانثأو .فالخ اهنيبو ينيب ثدح ةفظوم يتجوز

 .15/ص ١6 ها/ رياربف ه١ بجر ء١١ع .١٠س .«مالسإلا ءاول» 00(

 0عى7ى:



 مل اذإ رثأ نيميلا اذهل نوكي لهف «كلمع نم يليقتست مل اذإ يتمذ ىلع نينوكت
 .''”؟اهلمع كرتت

 :ةلاقتسالا مدع لاح يف قالطلا عاقيإ اذه كمالكب تدصق دإ [20:جل
 نوناقلا ىضتقمب هب لومعملا وه كلذو «عقي ال دصقت مل نإو .عقي قاللططلا لإف

 ١959( ةنسل 15) مقر

 [دوقنلا نم ذخألا ىلع ُهَقَلَعَو هتحوز ىلع قالطلاب فلح]
 لامش ؛يرحب ةلوقلا - يلع دمحم نسح دمحأ نامثع ديسلا [ 00 لس

 :لأسي - نادوسلا

 : يلاتلا فصولاب تارم ثالث قالطلا هنم لصح لجر

 رخآ دلب يأ ىلإ رفاسي نأ قالطلاب فلحف .هدلاو نيبو هنيب لصح :ًالوأ
 .ةينلاب دقعلا ددجف ةقلط هيلع اوبسحو هوجرأ حلصلا لهأ نكلو

 ءاج موي يفو ,يب كل ةقالع الف يدوقن نم ًائيش تذخأ نإ :هتجوزل لاق :ًايناث

 اهاكاحف ريغصلا اهنبا اهآر .هقح هتطعأو هصيمق يف اهدي تدمف نيدلاب مهبلاطي نئاد

 «يقابلا عاضو دلولا دي يف ام تعمج ةجوزلا تهبنت املف «هدّدبو دوقنلا نم اغلبم ذخأو

 يف يقابلا يدرت مل نإ ةثالثلاب قلاط تنأ :اهل لاق ةصقان هدوقن نأ جوزلا دجو املو
 . "”لحت ال مأ ىرخأ ةرم هل لحت له .اهلهأ تيب ىلإ تبهذو تبضغف .ةظحللا هذه

 دصق ام هنأل ةيناثلا يف الو ىلوألا نيميلا يف ءيش عقي ال [خخخل
 امئاد قالطلا ركذي نم لأ وهو هانلق ام رركنو .لعف نم عنملا دصق لب قالطلا

 يف هللا اوقتاو .مكجاوزأ يف هللا اوقتاف ءهيفس لجر ةلكشم لك يفو هناسل ىلع

 .مكل أقح هلعج اميف هللا اوقتاو «مكناميأ

 [|مرحت لحت ام لكو اهسفن ةمذ ىلع يتجوز :جوزلا لاق اذإ]

 قرش - وفدأ - يدابعلا نايملس نيسح ىلع ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 .قرش حلكلا

 )١( .م1938 سطسغأ  ها1ا/8 .2ع ,«١؟س .«مالسإلا ءاول» ص5١8.

 ص .م1959١ سطسغأ  ه171/4١ رفص 27ع .7١س .«مالسإلا ءاول» (؟) 599.
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 امك اهدلاو لزنم يف يتجوزب تلخدو ١4554 ةنس ماع تجوزت م16 نس

 ىلعو اهب لخدأ ةليل لوأ نم ىتجور ىلح ةقرس تئجوفو ءانتدلب يف ةداعلا يه

 دحأ  ةامحلا ىأ - تمهتاو ىتجوز مأ ىتامح نم ةديكم اهنأ تدكأت روفلا

 تلقتناو .ةقيقحلا نع ثحبأ انأو (١ة50) ماع ىتح ىتجوز ترشاعو .هتجوز

 يتجوز يل تفرتعا ذئدنعو ءاهلهأ نع اديعب يلزنم يف يدالوأو يتجوزب

 دلاو تربخأو اهتنبا نم بهذلا ذخأب تماق ىتامح نأ ىهو «ةلماكلا ةقيقحلاب

 تأت مل اذإو ءاهنيعب تاقورسملاب نايتالا نم دب ال مهل تلقو ءاهيخأو ىتجوز
 ةدع اذه تلق «ىلع مرحت لحت ام لكو اهسفن ةمذ ىلع مكتنباف تاقورسملا هذه

 رهظت ملو يدالوال ةنوؤملا عفدأ ام تقو نم :٠ ىرخأ ةرم مهل تلقو تارم

 تاف دقو ,مرحت لحت ام لكو اهسفن ةمذ ىلع ةجوزلا ىأ اهنإف تاقورسملا

 اوضرع دقو .قباسلا نيميلا بسح اهسفن ةمذ ىلع تحبصأو ددحملا تقولا

 هنيعب بهذلا نم دب ال :لوقي ينيمي نأل تضفر ينكلو ؛ًادقن بهذلا نمث

 .يتدلب لهأ مامأ ءافرشلا رهظمب رهظأل
 كسمتمو هللا فاخأ انأو «كتجوز عجار» :يل نولوقي سانلا ضعب نآلاو

 . ""”عانقإلاو درلا وجرأو هتعي رشد

 ام قيلعتلا اذه نأل ءكتمذ ىلع كتجوزو «قالطلا عقي + لكلام

 كتجوز نسم َدِخَأ ام در ىلع لمحلا تدصق امنإ «قالطلا هب تدصق

 [نيتابنو ًاتيز كلكأ نوكيل قالطلاب هتجوز ىلع فلح]

 يف يتبغرو يبضغ دتشاو فالخ يتجوز نيبو ينيب لصح 4:١[ 'لس
 «نيتابنو اتيز نآلا نم كلكأ نوكيل قالطلا َيلع» اهل تلقف اهفيوختو اهديدهت

 ًاقالط اذه دعي لهف ءيماعط ىلع نيفنصلا نيذه دحأ قيطأ ال ينأب ًاملع
 .''”؟ًاعقاو

 اينللا - صاقرف أب سردلل - هزمح دجأ يلع رع

 .119س م1717 ربوتكأ  ه187١ ةيناثلا ىدامج ١٠2ع ءقالس .«مالسإلا ءاول» )١(

 .ل 8١ص م55 ربوتكأ - ه5 بجر ءك1ع 235١ س ,«مالسإلا ءاول» مف

 ةا/لآ



 ءلعف سم عنملا وأ اعف ىلع لمحلا هب دصق اذإ قلعملا قالطلا [ه:خ

 ١1979(. ةنسل 50) مقر لوناقلا ىضتقمب نآلا هب لومعملا وهو ةباحصلا دهع يف

 [ًاثالث قلاط تنأف نالف راد ىلإ تبهذ نإ :هتجوزل لاق اذإ]

 ةقلطم تنأف تبهذ نإو «نالف تيب ىلإ يبهذت ال هتجوزل لاق م١ نس

 .""”؟عقي ال وأ رثكأ وأ ةرم قالطلا عقي لهف تبهذف .ةعست ىلإ ةثالث نم ينم

 اوبعالتت الو نيتنثا الو ةرم ال قالطلا نم ءيش اذهب عقي ال امل
 هوذختت الف .هللا نيدب بعالت قالطلاب بعالتلا لإف .قح نم هللا مكاطعأ امب

 .ًاوزه

 [اهرركو ةثالثلاب ةقلاط ْيِحْوُر :هتجوزل لاق]

 ترركو) ةثالثلاب ةقلاط ىحور)ا : هصن قالط نيمي ىنم ردص م١ "نس

 يردأ نكأ مل ناميألا هذه عوقو نيحو .ّيلع ةمرحم ىنوكت (تارم ثالث كلذ

 . ””تيميلا اذه ىف بهاذملا ءارآ نايب وجرنف .بضغلا ةدش نم لوقأ ام
 تاءارقلا دهعمب بلاط - زيزعلا دبع نمحرلا دبع ديعس 5

 : ل 5 ا 00 [ 5
 .ةدحاو ةقلط الإ عقت ال دحاو سلجم يف تاملكلا تناك ادإ َح

 [ًاعبرأ اهرركو ةقلاط :هتجوزل لاق]
 جوزلا اهل لسرأو ناضمر يف اهيبأ ةرايزل ةجوز تبهذ [ 47“ 'لس

 جوزلا بضتخغف مويلا اذه اهيبأ عم رطفتس اهنأ تدرف .راطنالا زيهجتل روضحلل

 اهملع دعب اهيبأ عم اهروضح نيحو ًاعبرأ اهرركو («ةقلاط» :لاقو ًاديدش ًابضغ

 .©9؟ةعجر اهل لهف لبق قالط هنم عقي ملو مدنو .ًارارم «ةقلاط» لوقي راص

 )١( ص .م1959 رياربف  ه1848١ ةجحلا وذ .4ع .77س .«مالسإلا ءاول» ١"7.
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 يف قالطلا راركت اهتبيغ يف هنأل ءهل ةيعجر «ةدحاو ةقلط هذه [4جل
 دعب هلاق امو ءاهب لخد دق ماد ام ةيعجر ةدحاو الإ هب عقي ال دحاو سلجم

 وهف .قالطلا ةملك رركي يذلا ميثألا كلذ هللا قتيلو ءءاشنإب سيل رابخإ كلذ

 . اهراركتب هيفس

 [يروصلا قالطلا]

 ةيناثلا ةرملل قيلطتلا نيحو .ًايمسر ىلوألا ةقلطلا هتجوز لجر قلط [ 074 "لس
 ىربك ةنونيب تابثإ مت ًالعفو ءاهنم يهتنن ىتح ةثلاثلا اهنأ نوذأملا دنع تبث تبثأ هنإ ليق

 تايمسرلا ببسب يفكي لهف «ةيناثلا ةقلطلا اهنأ ةقيقحلاو .ةثلاثلا اهنأ رابتعاب ًايمسر
 لهو ؟اهجوزل اهتدوع ناكمال لوخد نود كلذك يروص قالطو رخآ عم يروص دقع
 .''”؟ينيدلا مكحلا نوكي اذام مأ ؟يروصلا قالطلا اذه نم ةدع كانه نوكت زاج اذإ

 كلمت ديدج نم اهجاوزب كنأ ساسأ ىلع نكلو «كلذ حصي أختك ح

 يف لوخد لصحي مل هنأل ؛ امدهت م نيتقباسلا ني نإ دإ ١ ةدحاو ةقلط

 [ىرغص ةنونيب نئابلا قالطلا]

 نأ لبق ةدعلا تضقناو .رهملا مدقو «نيتقلط هتحوز لجر قلط م55 نس

 .اهيلإ عجري نأ دارأ امهقارتفا نم ماوعأ ةثالث ءاضقنا دعبو .هقالط يف عجري

 .'""”؟لحلا نوكي اذامف .هدالوأ مأ اهنأل

 ديدج دقعب اهيلع دقعي نأ هل زوجي هنإف نيترم اهقلط دق ماد ام [** جل

 .ةيقابلا ةدحاولا ةقلطلا الإ اهيلع كلمي ال نكلو ءديدج رهمو

 [ةلفغم تنأ قالطلا يلع :ةثلاثلا ةرملل هتجوزل لاق اذإ]

 : ىتآلا لاؤسلا نمحرلا دبع نيسح نمحرلا دبع ديسلا لأسي [ 577 لس

 ةعضاو اهتدجوف اهيلع تلخد ةثلاثلا ةرملا يفو ناقالط يتجوز ىلع عقو

 8١١ص مال رياني -  ه41/ لاوش 5ع 252 س ءامالسإلا ءاول» 201(

 5١. ص م ويام_ ه8 ةذعقلا وذ ء5ع ء5١س «امالسإلا ءاولا» 20
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 دعب يل نيبتو ةلفغم تنأ قالطلا ىلع اهل تلقف .عفترم ناكم ىلع اهدلو

 نوذأملا ىلإ تبهذ يننكلو ؛عقاو ريغ ثلاثلا قالطلا اذه نأ لاؤسلا

 ءاهتعجر ىلإ ةسام ةلاحلاو دالوأ اهنم ىلو ةثالث قالطلاب ةميسق تجرختساو

 ةمحر ةيعرش وأ ةينوناق ةقيرطب يتمصع ىلإ اهعاجرإ نكمملا نم لهف
 . اهدالوأب 2000 َ

 ةيعرشلا ةيحانلاو .ناتقلط الإ اهيلع عقي مل ةيعرشلا ةيحانلا ساأختت 5

 ١1979(. ةنس ؟0) مقر دوناقلا هيلع َيِنْب ام اهيف ظحالم

 [؟تاقلط نم لوألل ام رخآ لجرب ةأرملا جاوز مدهي له]

 .نادوس روب نم صاوخلا ميهاربإ نيمآلا ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 مكدر راظتنا يف نآلا لجعتسم لاؤسلا اذه ىلع ةباجالا وجرأ |[ 05” لس

 : يتآلا وهو رخآ لاؤس ىلإ عجرن ال ىتح لماكلا نايبلا عم

 لهف لوآلا اهل عجرف اهقلط مث رخآ لجر اهجوزتف نيتقلط هتجوز قلط لجر
 ."'”'باوثلاو رجألا مكلو انل اونيب .فنأتسم جاوز نوكي مأ ناتقلطلا هل بسحت

 يف حجارلا لوقلاف ءاهقلط مث «يناثلا اهب لخد دق ناك 0 نفهم
 ءاهقفلا ضعبو «تاقلط ثالث اهيلع كلمي يأ «ءلماك لحب هيلإ درت اهنأ بهذملا

 .ناتقباسلا ناتقلطلا هيلع بستحت هنأ يأ صقان لحب هيلإ دوعت اهنإ اولاق

 [قلاط تنأف يعم يبهذت مل نإ لاق مش .ءقلاط تنأ :هتجوزل لاق اذإ]

 :اهل تلق ةرم ىناث ىفو .قلاط تنأ :ةرم لوأ ىتجوزل تلق [ 055 لس

 نيمي اهيلع تعقوأ مث ,.بهذت مل العفو قلاط تنأف اطنط ىلإ يعم يبهذت مل اذإ
 .نوذأم دي ىلع قالطلا

 )١( ص .م19577 ربمتبس ه1 ىلوألا ىدامج .9ع .١الس .«مالسإلا ءاولا» 5١3

 .744ص .م19577 ربمسيد  ه1187 نابعش .17ع .72١س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 يتمصع ىلإ اهدر تدرأ املو .ًاعرش ىناثلا ربتعي قالطلا اذه نأ ىرأو

 نم دب ال هنأ مأ اهتعجارم يل لحت لهف «ثلاثلا ربتعي قالطلا ةجحب تضفر
 ١ 2009 للحم

 ءادنص .يرح ديرب 22 بتكم - نفدلا دم دملأ دمخ :لقتاقلل 5

 مقر دوناقلا ىضتقمب عقت ال ةيناثلا نيميلاو .عقي لوألا قالطلا [ه”* جل

 فلحلا نكي ملو «ريعباتلا ضعب لاوقأ نم ٌدمتسم وهو ١979(«2 ةنسل ؟5)

 مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا دهع الو .ةِني لوسرلا دهع يف افورعم قالطلاب
 اهتقلط امك دوذأملا مامأ اهدر نسحيو «يناثلا دعب ريخألا قالطلاو ءًاعيمج

 .همامأ

 هناسلب اهكوليو ءهمالك ىف قالطلا ةملك لمعتسي نم نأ انه ررقأ ىنإو

 . هذنع ةمارك الو قلخ الو هل نيدال

 [ىرغص ةنونيب نئابلا قالطلا]

 :لأسي ةريحبلاب ةلجملا ءارق دحأ [ 505 "لس

 ىضمو .تارم ةذع هل اهتراثإ لعب كلذو قلاط (ىنوك» : هتجوزل لاق لجر

 تقو ًالماح ةجوزلا هذه نكت ملو تاونس ثالث نم برقي ام رمألا اذه ىلع

 . '"”؟قالطلا

 ىلوألا ةقلطلا ىه تناك اذإف «ًانئاب قالطلا نوكي ةدعلا ءاهتناب أ هل

 ديدج رهمو ديدج دقعب اهيلإ دوعي نأ زوجيف «ةيناثلا وأ

 [ىربك ةنونيب نئابلا قالطلا]

 :وبمأ موك يداو ةكرشب أ.ت ديسلا نم يلاتلا لاؤسلا انءاجو

 :ةدم دعب اهل لاق مث ءاهعجار مث «ةقلاط يحور :هتآرمال لاق [ 80: 'نس

 716 2577 ص ماى ليربإ - ه41/ مرحم 6ع .١75س ,«مالسإلا ءاول» 2000

 7١١7 ص ءما4 رياني -  ه1 بجر ء١١ع «١١س كمالسإلا ءاول» 2
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 امف ءانثالث ةقلاط يحور :ةلذم لعب اهل لاق مث .اهعجار مث .ةقلاط يحور

 ."”؟هللا مكح

 جوزتت ىتح هل لحت الف .ثالثلل ةلمكملا ةقلطلا اهقلط دقل [*5:خل

 يهتنتو .ءاهنع قرتفي مث .جاوزألا ةرشاعم اهرشاعيو اهب لخديو هريغ اجوز
 .اهتدع

 [ىربك ةنونيب نئابلا قالطلا]

 ةقلط تبثأ مث «قالطلا اذه عجارو قلاط تنأ :هتجوزل لاق [ 55١ "لس

 مهافتلا ءوس ىدأ ريخألا قالطلا نم رذاحي وهو اريخأو .ةقيثوب عجار مث ةيعجر

 «قلاط يتجوز نأب نالف اي دهشا :هتجوز نم عمسم ىلعو راج مامأ لوقي نأ ىلإ
 .''”؟اهزاوج مدع وأ ةعجارملا زاوج ثيح نم مكحلا امف ءارارم كلذ رركو

 .ةرحب  ةحيش وبأ دحسم مامإإ - ىلالشلا ميهاربإ رعم

 ةيناث اهقلط اذإو .ةحيحص ةعجرلاو .يعجر لوألا قالطلا [ه'خل

 نأ اودهشا كلذ دعب هلوقو «ةيناث ةقلط يهف .ةقيثوب اهعجار مث .قالطلا قثوو

 هريغ اهجوزتي نأ دعب الإ هل لحت الف ةثلاث ةقلط نوكت اهنإف ءقلاط ىتأرما

 .هل الالح نوكت ٍذنيح اهنإف .اهتدع يهتنتو .اهنع ىرتفيو .تقؤم ريغ اجاوز

 [تارم ثاللث قالطلا]

 اهتقلط مث دالوأ ةثالث اهنم يلو .اهتعجارو نيترم يتجوز تقلط م١ لس

 ةعيرش دودح يف جرخم نم لهف .اهتعجارم ديراو عبارلا رهشلا يف لماح يهو

 . " ”؟ مالسالا
 ةيردنكسا  رصاع ةومخ دمخ 5

 ةرشاعم اهرشاعيو كريغ اجوز جوزتت نأ الإ جرخم ال [4“ ُح

 ىلاعت هللا تامرحب شيهتسم كنإو ءامهنيب ةيجوزلا ةايحلا يهتنت مث .جاوزألا

 )١( ص .م1937 ربمفون  ه1887 بجر .١1ع .5١رس .«مالسإلا ءاول» ه7١.

 ص .ما1951/ رياربف ه4 ةدعقلا وذ ء”كعاكارس .«مالسإلا ءاول» (؟) ١99.

 .اذْ ص .م511/ ريمسيد  ه837١١ ناضمر ءا1عا.55س ءكمالسإلا ءاول» (*)
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 [ثالثلاب قالطلا َىَلَع هتجوزل لاق اذإ]

 ءانثأو ةيقاب ةدحاو ةقلط ىلع :هتمصع ىف يتلا هتجوزل لاق 8 "سب

 اي دهشا :سلاج لجرل لاقو ءيل يمزلت تدع ام ةئالثلاب قالطلا َىَلَع ٠ عازن
 ""؟وكحلا امف نالف

 .ةيلهقد شاطب ةاشنم س .أ.أ 5

 ذختي ال نكلو «ثالثلا قالطلا ّيلع ظفلب قالطلا عقي ال [02خل
 قساف لك الإ هب فلحلل انيمي قالطلا

 [ةثلاثلا ةرملل اهقلط مث ءنيترم قالطلا قلع]

 اذك ٍتلعف نإ 'لثم) قلعم قالط يف نيترم هتجوز عجار م5 نس

 نيح يف «ثالثلل المكم قالطلا اذه ربتعي له .كلذ دعب اهقلط مث (اقلاط ينوكت
 ."”؟اذام مأ ؟نيلوألا عوقو دعب ءاتفالا نأ

 برحلا كارو دوم حاتفلا دبع 5

 مل نيقلعملا نيلوألا نأل «ثالثلل ًالمكم ًاقالط ثلاثلا ربتعي ال [هتك جل
 نإ ذإ عوضوم تاذ نكت مل اهنأل اهل ةميق ال ةعجارملاو «ةيش امهب عقي
 .عقي مل قالطلا

 :ررضلل قيرفتلا -

 [ررضلل قيرفتلا]
 : لأسي - ايبيل .ةقرب - ىفطصم هللا حتف ديسلا | 2 لس

 ءىسفن قيض ىف اذهل ىهو .همقع تبث ًالجر تجوزت دق تخأ ىل

 نم لهف .هنم صالخلا ديرت يهو ءاهمتشيو اهبرضيف .ةظلغلاب كلذ عم اهلماعيو

 .؟كلذل يعرش ليبس
 ص «م رب وس 1ع سس 1م زاس و )١( ماك داني ه1/ لاوش «”ع ,'”"*؟ ء”ا(مالسالا ءاول» م١١

 .15- ١1ص ماا رياني _ ه8 ةدعملا وذ عا 275 س ,امالسإلا ءاولا» 2,0

 .7 ١7ص ءمما4 ةينوي هه ةجحلا وذ «5ع .١21س ءامالسإلا ءاول» معرف

045 



 بلطت نأ اهل نإف اهلثمب قيلي ال امب اهمتشيو اهيذؤي داك اذإ [** حل
 اهلاثمأ نيب يرجي متشلا ناك اذإو ءدِيقَو كلام مامإلا بهذم يف ررضلل قيرفتلا
 بلطت نأ اهل زوجي كلام مامإلا بهذم ىضتقم ىلع ةلاحلا هذه يف هنإف ةداع

 «جاوزلا اذه ءاقب رمأ يف نارظني نامكحلاو ءاهجوز نيبو اهنيب نيمكح ميكحت

 ٌصوصنم اذهو «قيرفتلا زاج هبناج نم ةءاسإلاو هبناج سم زوشنلا نأ ادجو دإف
 نأ نكمي الو رنيجوزلا نيب نوكي يذلا رمألا باب ىف كلام ةنودم يف هيلع

 : ةدرلل قيرفتلا “" 

 [جاوزلا دقع يف ةدرلا رشأ]

 :لاسي قارعلاب يرون نيساي ديسلا مح سس

 بجي لهف .باتو - هللاب ذايعلاو  ملسملا مف نم رفكلا ةملك تجرخ اذإ

 .''”؟هحاكن ديدحت هيلع

 بات اذإف ءهجاوز خسفي دتري نم نأ ةيهقفلا تاررقملا نم نب امن خل

 نم هجاوز دقع دقعي نأ هيلع بجي كلو ءاهلبق ام بجت اهنإف ًاحوصن ةبوت

 . ةدرلاب جاوزلا خاسفنال .ديدج

 : جوزلا ةبيغل قيرفتلا -

 [تاونس رشع ةدم اهجوز بايغل قالطلا ةجورلا بلط]
 ةيوناثلا ةسردملاب بلاط - راحنلا ىفطصم ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 .''”ىربكلا ةلحملاب ةيراجتلا

 برح ىهو برحلا ىلإ فورظلا هتجاتحا دقو ء«جوزت الجر نإ م07 لس

 هل ناكو .تام دق هنإ اولاقو تاونس ٠١ ةدمل نيطسلف نم دعي ملو «نيطسلف»

 .اهجوزتف خأ

 .084ص م1617 ربمسي ردد  ه١وا/ ىلوألا ىدامج .«41ع .١١س .ا«مالسإلا ءاول» 000(

 5٠2 ١٠ص م1117 سرام ه7 ةدعقلا وذ ء5ع .07١س .امالسإلا ءاول» 2

 همل؟



 مكحلا دعب الإ هريغل لحت الو .ًادوقفم ربتعي ناك لجرلا اذه |[ خل
 دق لاك نإف ءايح رهظ مث تجوزتو هتومب مكحلا ردص دق لاك اذإف .هتومب

 مل دإو ؛يناثلل اهنإف هتايحب ملعي نكي ملو حيحص جاوز يف يناثلا اهب لخد
 جوزلا ةايحب ملعي ناك وأ .حيحص ريغ يناثلا جاوزلا ناك وأ اهب لخد دق نكي

 يناثلا جاوزلا نإف ءاتيم هرابتعاب مكح ردص دق نكي مل اذإو .لوآلل يهف لوألا

 حصي ال

 [اهجوز بايغل قالطلا ةجوزرلا بلط]

 (1905) ةنس يفو ؛(1950) خيراتب اهجوز اهنع باغ ةجوز [ 858 لس
 .سرام رهش يف (14601) ةنس هريغ تجوزتو تدتعاف يفوت هنأ تعمس

 بيغتملا ًانالف نإ لاقو هب قثوي لجر ءاج )١1477( ةنس ليربإ رهش ىفو
 يف الإ فوتي ملو (14017) ةنس سرام يف ةايحلا ديق ىلع ناك هنأ هللاب دهشأ
 (""؟ةلأسملا هذه يف مكحلا امف «ةنسلا كلت نم ويام

 .رئازللا نم - ةفيلخ ساح ينيكب دبعلا هك

 ةداهش ىلع ءانب لوألا جوزلا ةافوب مكح دق يضاقلا ناك اذإ [هخ'جل
 ؟5) مقر نوناقلا مكحب كلذو ءاهب لخد دق ناك اذإ يناثلل نوكت اهنإف دهش سم

 .هتافو ىلع ليلدلا ماق دوقفم هنأ رابتعاب ١9794( ةنسل

 نوكت كلذ ىلعو .ًالطاب دوكي اهجاوز نإف مكحب كلذ نكي مل اذإ امأ

 ءاضقلا مامأ كلذ تبثت نأ اهيلع لب يناثلا لاؤسب يفتكي الو لوألا ةمصع يف

 .هتافوب مكحيف

 :راهظلا ©

 [يتخأو يمأك مارح ىلع تنأ :هتجوزل لاق اذإ]

 : يلاتلا لاؤسلا هيفونم التب ةلجملا ءارق دحأ لأس [ 253 نس

 كلذ دعبو «يتخأو يمأك ّيلع مارح تنأ اهل لاقف هتجوز عم رجاشت لجر

 .777ص م1970 ويام  ه180١ مرحم .5ع .9١س .«مالسإلا ءاول» )١(
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 .''؟نيميلا اذه مكح امف .ثالثلاب قلاط يحور :اهل لاق

 اهلف ةيعجر ةدحاو ةقلط َدَعُي ٍدحاو سلجم ىف ناك اذإ هلاق * الفال

 .هتنت مل ةدعلا تماد ام كتعجار هلوقب ءاش تقو يأ يف اهعجاري نأ

 قلاط يحور :يتخأو يمأ ّيز ىلع ةمّرحم تنأ» :هتجوزل لاق [ *6: نس
 ريغتي لهو ؟ًاعم امه وأ ءبسحف قالط وأ ءبسحف راهظ اذه لهف ؛ةثالثلاب

 .'"'”؟نيتلاحلا يف ّلجلا امو ؟بضغ ةروث يف كلذ ردص اذإ مكحلا

 قيزاقزلاب يماحلا - نيدلا ييخ لامك هك

 اهعجار اذإف ءاهب لخد ناك دإ ةيعجر ةدحاو ةقلطو راهظ وه [ث: جل

 مل نإ ًائيكسم نيتس ماعطإ وأ «يعباتتم نيرهش مايص دعب الإ اهبرقي ال هنإف

 .شاب قالط وهف لوخد كي مل نإو .مايصلا عطتسي

 همالكل ةربع ال هنإف .هتعاس ىف رومألا كاردإ هدقفي بضغ لاح ناك اذإو

 . ًالصأ

 [يتخأو يمأ لثم تنأف يدوجو نود نالف لخد اذإ]

 اذإو يدوجو نود يتيب لوخدب نالفل يحمست ال يتجوزل تلق م١4 لس

 يلزنم ترضح نأ ثدح مث «يتخأو يمأ لثم ىلع ٍتمرخ يدوجو نود لخد

 . "”؟نيدلا مكح امف ءادوجوم هتدجوف

 .ةيبحشلا نكاسلاب * ةقشا 7١ ةرامع ١  ديعس روب فيصولا هط نينسح دممأ ©

 نوناقلا ىضتقمب كلذو ءاهعنم كدصق ماد ام كيلع مرحت ال اخف ل

 ذإ «ميلسلا جاهنملا ىلع ٌريست ال تنأف ٍلاح ّيأ ىلعو ١979( ةنسل 75) مقر

 .كلذ عضوم ريغ يف ميرحتلا وأ قالطلاب قطنت

 .1ةالص ما رياربقف ه1 بجر ء١١ع ٠١. سس .«مالسإلا ءاول» 2230

 .١0ة ص ,م11 ربمسيد -_ ه٠ بجر ءا١١ع .8١س .امالسإلا ءاول» 6

 ١١ ١. ص ءما51/ سرام ه1 ةجحلا وذ عا .١753س .«مالسإلا ءاول» عرف
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 يتخأو يمأك ىلع ًةمرحم ينوكت اذك تلعف نإ :هتجوزل لاق [ +4” نس
 لمعلا ٍةموادم عم مايصلا هنكمي الو ريغلا لدنع هديب لمعي ريقف جوزلاو تلعفف

 ثيح «ًاقيقد وأ آالالغ وأ ادقن عفدي نأ هل لهو ؟ماعطإلا ةلاح يف ءيش لقأ امف

 .؟"”؟دحاو نآ يف ًانيكسم نيتس عمج نكمي ال

 نوناقلا ىضتقم ىلع ًاوغل نوكيو هب عقي ال قالطلاب فلح اذه [*' ج

 ريغ نم قالطلا ناميأ ذختت ذإ ثباع مثآ كنكلو ١1959( ةنسل ؟15) مقر

 عم شيعي نأل ةضرع لجرلا لعجيو «قزرلا قيضيو رقفلا بلجي كلذو «ةبسانم
 .مارحلا يف هلهأ

 [يتخأو يمأ لثم ةصلاخ يحور :هتحوزل لاق]

 يتخأو يمأ يز ةصلاخ يحور» :هتجوزل جوزلا لاق رجاشت يف [ 847 لس
 «دوهيلاو ىراصنلا نيد ىلع ىتح َىلع كمرحي كللحي يللا «ّىلع ةدر كل سيل

 .'”؟هتجوزل هلاق امل لح كانه لهف ءًادبأ قالطب فلحي مل كلذ لبقو
 اجرجب ةالفنلا دجسم مامإ  روصنم دمخ دما مك

 ال ًاراهظ نوكيو عقي ال الإو ءقالطلا ةصلاخ ةملكب ىون نإ أخجل

 ةعباتتم ًاموي نيتس مايص دعب الإ اهبرقي
 :ناعللا 5

 ام «شارفلا يف ماع نم رثكأ اهرجهأ انأو لمح يتأرماب رهظ |[ *6؛ 'نس
 قفز

 : ؟دولوملا مكح

 انسا  ع.م.أ. هتك

 ةيسمش ةنس ةدم يف طق اهب قتلت مل كنأ ًاعطاق ًاتوبث تبث اذإ [ثئ4جل

 ١979( ةنسل )١5 مقر نوناقلا مكحب كنم هبسن تبثي ال َدلولا نإف

 1١ 8ص م951١ ربمتبس ه1 ةيناثلا ىدامج ء356عا «١5س .«مالسإلا ءاول» 0غ(

 .598ص :,م1939 ويام  ه1789١ لوألا عيبر ءالع .77س ء«مالسإلا ءاول» (؟)

 .7 13ص م51 سرام ه6 ةجحلا وذ 2ع 25١ س .امالسإلا ءاول» ةوفز

 كيلا



 : حاكنلا قرف ةدع - '

 تثكمو اهيبأ تيب ىلإ ةجوزلا تبهذو نيجوز نيب قاقش عقو ه5 "لس

 لخدو رخآ لجر اهيلع دقعف ؛كلذ دعب اهجوز اهقلط مث ٠ ,نيلماك نيماع ةدم هيف
 عرشلا مكح امف .ًالفط اهنم بجنأ دقو ءًاموي نيرشعب اهتدع يهتنت نأ لبق اهب

 جوزلا كلذ اهيلع دقعي نأ زوجي لهف ءامهنيب قرفي عرشلا ناك نإو ؟كلذ يف

 .''ةيدبأ ةمرح هيلع مرحت اهنأ مأ ديدج نم
 ةروصنلاب ينيدلا دهعلا - ناطلس دمخ يزافللا 5

 جاوزلاف .هتنت مل تماد امو .قالطلا تقو يسم ئدتبت ةدعلا [ة؛*جل

 رم اهيلع دقعي نأ زوجيو ءهبسن ببثي لفطلاو امهنيب قرفيو .ًادساف دوكي
 لبق ًارمأ َلَجَعَت هنأل .هيلع مرحت اهنأ ةيعفاشلا ضعب دنع ليق .كلو

 دقعلا ًءاشنإ وهو .هب لومعملا وه ءاهقفلا روهمج لوقو .هنامرحب بقوعف هناوأ

 ديدج نم

 [لماحلا ةدع]

 انلأسو .هتأرما ةدع انركاذتف .ًالماح هتجوز كرتو لجر يفوت م47 نس

 هللا لوقب لدتساو .'"'مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهتدع :مهضعب لاقف ءانءاهقف

 * اَرْثَعَو ِرْمْكَأ َةَعْبَرأ ّنهشنَأب سيري اجود َنوُرَدَيَو ْمُكَنِم َنْوفَوَتُي َنِدَلاَوظ :ىلاعت

 ْ .[77 5 :ةرقبلا]

 ٍلاَمَحْلا تور :ىلاعت هلوقب لدتساو ءاهلمح عضو اهتدع :مهضعب لاقو

 :دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور ثيدحبو .[4 :قالطلا] © َنُهَلْمس َنْعَصَي نأ َنُهَلَج

 تعضو نأ بشنت ملف ؛ لماح يهو ةلوخ نب دعس اهجوز يفوت ةيملسألا ةعيبس نأ

 .ةباحصلا ضعب اهيلع ركنأف باطخلل تلمجت اهسافن نم ترهط املف .هتافو دعب
 اهاتفأف :هتلأسف ِةِكَي هللا لوسر تتأف ءًارشعو رهشأ ةعبرأ كيلع رمي ىتح :لاقو

 .""'اهل ادب نإ جيوزتلاب اهرمأو ءاهلمح تعضو نيح تلح دق اهنأب

 )١( ص .م190315 ربمتبس  ه85١ ةيناثلا ىدامج 2ء١٠ع .١5س .(«مالسإلا ءاول» 127.

 ا/لىا/ ص .ماو1 5 ليربإ - ماا لابعش 2« .م/س .'مالسإلا ءاولا» عه

 )( مقر .لامحألا تالوأو باب .قالطلا باتك .«يراخبلا حيحص» )3819(.

 هرمال/



 رهشألا ةعبرألاو لمحلا عضو نم نيلجألا دعبأ اهتدع مهضعب لاقو

 رشعلاو

 .؟نيتيآلا ىدحال ليطعت اهيأب ذخألا يف لهو .قحلا وه ٍلاوقألا يأف

 هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلل دمحلا [2042'جل

 يأر كلذو ٠ ؛اهلمح عضوب اهتدع نأ ىلع ءاملعلا روهمج نإف دعبو

 َنْعَصِي نأ َنُهْلَجَل ٍلاَمَّحْلا ُتَلْوَُوظ ىلاعت هلوق نم هذخأ ءدوعسم رب هللا دبع
 (قالطلا ةروس ينعي) ىرغصلا ءاسنلا ةروس :لوقي ناكو [5 .قالطلا] 4 هَل

 لامعا وأو ةبآ هوربتعاو .يأرلا اذهب اوذخأ ءاملعلاو .ىربكلا تخسب
 لئاحلاب ةصاخ يهف 8 مكن نوفي َندلاَو# ةيآ يف مومعلل ةصصخم #

 .لاؤسلا يف ذ ءاج يذلا ةيملسألا ثيدح صصختلا كلذ يكزيو «لماحلا نود

 اذإ لمحلا عضوب دتعت يأ «نيلجألا دعبأب دتعت بلاط يبأ س ىلع لاقو

 رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح رظتنت كلذ لبق ناك نإف ءًارشعو رهشأ ةعبرأ دعب ناك

 . ًارشعو

 قالطإب رشعو رهشأ ةعبرأ اهتدع لأب لاق ًادحأ فرعن الو

 [ىنزلا نم لماحلا ةدع]

 ةعبرأ دعب تعضوو اهجوزت مث هنم تلمحف ةأرماب لجر انز [ى927 لس

 (""؟انزلا دولومل ةبسنلاب مكحلا امف .دالوأ اهنم هلو هتمصعب نآلا يهو ءرهشأ
 ةلكك  ماكرك دمخ دمخ 5

 ءزوجي هنم لمحلا ناك اذإ ىنزلا نم لماحلاب لجرلا جاوز امك ل

 دق تماد ام ىنزلا سم هنأب حرصيالأ طرشب هب هقحلأ اذإ هنم دلولا بسن تبثيو

 تبثي بسنلا نإف رثكأف رهشأ ةتسل هب تتأ اذإو ءرهشأ ةتس سم لقأ ةدمل هب تتأ

 شارف وهو .حيحصلا شارفلا مكحب هدلو نوكيف هب هقاحلإل ةجاح ريغ نم

 .ةيجوزلا

 .5 84ص م11 ويام -  ه81/ رفص 1ع «١25س ,امالسإلا ءاول» 20(

 ككل



 [اهجوز اهنع ىقوتملا ةدع]

 لمو ؟لوخدلا لبق اهجوز اهنع ىفوتملا ةجوزلا ربتعت له [ +65 سس
 .تبجو نإ ةقفنلا هذهب ةثرولا مزتلي لهو ؟دتعت تناك نإ اهءانثأ ةقفن قحتست

 .لام ىفوتملل ناك نإ كلذب نومزلم ةثرولا لهو ؟لوحلا ىلإ ًاعاتم قحتست لهو

 ةبلاطم جوزلا ةثرول نأ سكعلا ىلع مأ قادصلا رخؤم ةجوزلا قحتست لهو

 .320؟قادصلا فصن درب ةجوزلا

 ةزيللاب - قللا دبع نمحرلا دبع 25

 صني رهشأ ةعبرأ اهتدع لوخدلا لبق ولو اهجوز اهنع ىفوتملا [شةكخ' حج

 2 /ستعو ٍرُْمَثَأ ةَعيْرَأ َّنهسْفنَأب نصري ود َنورَدَيَو مكن نوف َنِذَلاَو# ةميركلا ةيآلا

 ةنس ةيجوزلا تيب يف ىقبت ل :أ اهل زاجأ نيعباتلا ضعبو ءاهل ةقفن الو [؟*: ةرقبلا]

 مُكنِم وقوي نَا ىلاعت هللا لوقب المع اهنم اهوجرخي نأ ةئرولل حصي ال

 حاَنَج الف َنَجرَح ْنِإَ جاَرحِإ َريَغ ٍلَوَحْلا لإ اًعنَتَم مهجور ٌةّيِصَو اًجيوْرَأ َنورَّدَيَو

 ةرقبلا] : ©) ْيكح ٌرِبَع ُهَلَأَو ُقفوُرْعَم نم كره ى لَك اَم ف ٌمُكحِيَع
 .توملاب دكأتي رهملا نآل جوزلا اهب لخدي مل ولو ءقحتسي قادصلا رخؤمو

 [ءاليإلا ةدع]

 ء ىضاقلل رمألا تعفرف رهشأ 5 هتجوزأطي الأ لجر فلح هلنحأ س

 . "”؟ةدعلا أدبت ىتمف هيلع قلطف دعي ملف ةدوعلا هنم بلطو

 رهشألا ءاهتنا تقو سم ئدتبت ءاهقفلا | ضعبو ةيفنحلا دنع ةدعلا أ ”45
 ٌروُفَع هللا َّنِإَف وُءآَف نإ ٍربْشَأ َةَعَبْرَأ صير َمِهِبآَض ص َنوُلْؤُ َندَلَل # .ىلاعت هلوقلا. ةعبرالا

 ءاهقفلا روهمج دنع مكحلا كلذكو [106 :ةرقبلا] 467 ٌمميِحَت

 [ةافولل ةدتعملا ةقفن]

 :نارمع يلع نيمألا ديسلا لأسي

 رخؤمك ىفوتملا اهجوز ةكرت نم نوكت ةافولل ةدتعملا ةقفن له [ 0٠ سب

 ( 2١ص م4 ربوتكأ - ه6 نابعش 1 - ١ع 075 س .«مالسإلا ءاول» 1١١.

 ص ماو ةينوي  ه1١1١/ لوألا عيبر العا «١5س .«مالسإلا ءاول» ع 45.
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 .'"”ةكرتلا يف اهقاقحتسا ةميق نم وأ قادصلا

 ةكرتلا نم ذخؤي قادصلا رخؤمو ءاهل ةقفن ال ةافو نم ةدتعملا [ث0: جل
 اهلك

 [قالطلا دعب نادصلا]

 عم قفتم ريغ يننأ يل حضتا مث يدلاو ريثأت تحت ةاتف تجوزت [ 480١٠

 نأ عيطتسأ اهتقلط اذإ لهف ءاهب لخدأ ملو طقف اهيلع تدقع يتلا ةاتفلا هذه

 ىنوديفت نأ وجرأ ؟ةنس ةقفن بلط ىف قحلا اهل لهو .قادصلا فصن درتسأ

 . '"”؟ةيئاضقلاو ةينيدلا نيتيحانلا نم يأرلاب
 ةرهاقلا ةعماج  ةسدنهلا ةيلك يئاهنب بلاط هتك

 اهل نإف ءةحيحصلا ةولخلا لبقو لوخدلا لبق اهقالط ناك اذإ امثل

 رهملاف ةولخلا وأ لوخدلا دعب ناك نإو ءَلَجَأ امو َمَّدُق ام هلك ىمسملا فصن

 هلجؤمو همدقم هلك بجيف ءهلك دكأت دق

 [هتقلطمل قلطملا مالك]

 جوزلا اذه يفوتو ءرخآب تجوزت يتلا هتقلطم نم دلو لجرل م١0 نسب

 تجرخ هنبا ةرايزل بألا بهذ اذإو .همأ عم وهو دشرلا نس دلولا غلبو ءرخآلا

 . "76 لالح وأ مارح اهل همالك لهف .لزنملا نم همأ

 بير ريغ يف اهتثداحمو اههجوو .هتقلطم هجو ةيؤر هل زوجي [**' خب
 .ةهبشلا ريثي ام الو

 [هيلإ هدالوأ مض ىف بألا قح]

 :لأسي ةيدومحملا زكرم - ىسرم لماك ديسلا [ 600 "لس

 مدي ملو «نيلفط هنم تبحنأو (95١:؟) ةنس اهمع نبا نم ةأرما تجوزت

 ١5١ ص ,ما4 سرام ه8 ةدعقلا وذ 25ع ءا186س ,ا«مالسإلا ءاول» 200(

 .ال١ 9 ص م1561 ربوتكأ - ه185 بحجر كاع .١5س .«مالسإلا ءاول» هت

 .5 53ص 2.1954 ةيلوي  ه7848١ ىناثلا عيبر 28ع .””س .«مالسإلا ءاول» ()
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 لجسو .هعم ةشيعملا رَذَعَتِل هنم تقلط مث .تاونس ثالث نم رثكأ جاوزلا اذه

 دالوألا اهل كرتي نأ ريظن ةيعرشلا ةقفنلا نم اهدالوأو اهنامرحب ًاطرش اهيلع

 ةجوز جوزتم وهو .دالوألاب بلاطي ءاج ةنس (17) َيِضَم دعبو .مهتيبرتب لفكتتو
 دالوألا راضحإ ىلع هضرح يرث لجر عم ميقيو دالوأ (4) اهنم بجنأ ىرخأ
 .'"”؟هدالوأ ذخأي نأ لجرلا اذهل زوجي لهف .مهلغتسيل

 .مهيلع نيمأ ريغ هنأ تبث اذإ الإ هدالوأ مض يف قحلا هل [خ26خل
 قح مضلا قح دأل .تاقوألا لك يف هلزانت يضتقي ال ًاتقو قحلا سع هلزانتو

 قفز 03 8 3
 . ميسا هح وه امك دالو الل

 ا ١

  21١اص .ما89 ويام _- ه7 ةلعشلا وذ ءكع .1؟س .امالسإلا ءاول» 5١.

 ) )0رسطسغأ .77ع .يبرعلا ةلجس يف خيشلل لاقم دجوي  .2195١ال ةناضحلا» لاونعب

 ةكرص («همأ لثم لفطلل رضاح -09.

22.١ 



 ثاردملا ىواتف :ًاقلاث

 [ةأرملا ةكرت نمض لخدي قادصلا رخؤم]

 اهدلاو قح نم نوكي لهف ءاهقادص رخؤم اهل ةافوتملا ةجوزلا [ 04 'لس
 لك بيصن ةميق امف ةريخألا ةلاحلا يفو ؟جوزلا هيف هعم كرتشي ب مأ ؟هلك هذخأ

 .؟"''هيف امهنم
 ةيردنكساإلا - ج.م.ع هك

 عفديف ءاهتكرت رئاسك عزوي ةكرتلا نم ًاءزج نوكي قادصلا رخؤم [224 جل
 . هنم هنصخ بأللل جوزلا

 [؟ةكرتلا نمض لخدي شاعملا له]

 لاوحألا ىضاق ينئّرو دقو ,.(1407) ةنس يدلو تام [ 00٠ لس

 «ةثرولا قحل هب قطن يذلا يعرشلا مكحلاب كلذو .سدسلا رادقم ةيصخشلا
 املف .هتجوزو هدلول فرص دق هنأب ًاملع يدلو شاعم يف يقح ذخآ مل نآللو
 ال تاشاعملا نوناق نأب ّيلع اودر مكحلا اذه ىلع ءانب يقح بلطأ تمدقت

 تدعاملف .ءابآلا ثّرو )١1957( ةنس ىف رداصلا نوناقلا نكلو ,2ينثروي

 اهب لمعي ناك يتلا ةهجلا نم ًايئانثتسا ًاشاعم بلطا :اولاق يقحب ةبلاطملل
 ىقح ىنيطعت ةمساح ىوتف رادصإب كلذو ىفاصنإ ىلع لمعلا وجرأ اذل

 ١ ١ 1 . 9 شاعملا يف

 صاقرق وأ ةيركفلاب - جاجح ميهاربإ ديجللا دبع ©

 - ه7 خ ص ,ما64 ربمتبس - ه8 بحجر 3 ا 4ع 75 س ,«مالسإلا ءاول» 2010

06 
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 ىلع ريسي لب .ثيراوملا نوناق قفو ريسي ال تاشاعملا دوناق [*20جل
 ةنوعم هنكلو .ةيعرشلا ضئارفلا بسح عزوت ةكرت سيل شاعملا نأل ءرخآ ماظن

 نم وأ .هتافو دعب هتيرذو هجوز نم فاعضللو هتايح يف شاعملا بحاصل ةرخدم

 مدقتف فاعضلا نسم تنك لإف «ةيئانثتسا روص ىف تايمأو ءابا نم مهلوعي لاك

 .نيعملا هللاو .كفعض هجو نيبو ىفوتملا شاعم اهنم فرصي يتلا ةهجلل بلطب

 [اهانبت نم هكرتي يذلا شاعملاو ةانبتملا تنبلا]

 تنبت هتجوز تناك نأ يفوت يذلا ينبا عم ثدح يملع نود م57 "لس

 امف ءاهبابسأ بسح كلذب ةمكحملا تضقو تنبلا بسنب راكنإ دعب فرتعا ىذلا

 ؟ةروكذملا ةلفطلاو مأو ةجوزو بأ نع ىفوتملا ينبا شاعم نم هئرت ام رادقم

 ةعبرأ ةلفطلا دلومو جاوزلا خيرات نيب هنأ ةظحالم عم ؟ةافولا دعب ىنثرت لهو

 ها 5
 . اموي نورشعو رهشا

 ةميدقلا ةمكحلا ءراش .قيزاقزلا - يثيللا معنلا دبع دمخ هك

 نأ بجيف شاعملا يف كقاقحتسا امأو .ءبسنلا ةتباث تببلا [02:جل

 عزوي يقابلاو .سدسلا شاعملا سم كبيصن دوكيو كلوعي هنأو ريقف كنأ ببني

 .تاشاعملا لوناق بسح ىلع

 [ةكرتلا نم نويدلا دادس]

 :ديشر نم .ةلابح ناضمر ديسلا لأسيو

 اتخأو .نيقيقش نيوخأو :نيتنباو .ةجوز كرتو لجر يفوت [ 207 نس
 .؟ "”ءالؤه نم لك بيصن وه امف .نويدلا ضعبو « قيقش خأ دالوأو . ةقيقش

 دعب ىقبي امو ءًالَّوأ اهنم تددُس لويد ةكرتلا ىلع ناك اذإ اهمال جل

 نيقيقشلا نيوخآلل ىقابلاو «هاثلث :ريتنبلل وو .هنمث ةجوزلل لوكي دويدلا ديدست

 : ويَقْسَل أ خألا دالوأل ءىش الو .سييثنألا ظح لثم ركذلل « ةقيقشلا تخأآالاو

 .55 خص م1551 ةينوي  ه81١١/ لوألا عار ءالعا .١5س ءامالسإلا ءاولا 231(
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 [ةكرتلا نم قادصلا رخؤم دادس]

 «سيوسلا طخ  دياف  ديسلا دمحأ ديس يدهم ديسلا نم |[ 5558 لس
 : لأسي

 يقاب ىفوتملا اهجوز دنع اهلو ًادالوأ هنم بجنت ملو هتجوز نع لجر يفوت
 ؟«"جاوزلا يف هل ًاليفك ناك يذلا هيبأ نم هذخأت لهف .قادص

 رخؤم هنم ذخؤي ًالام الو ةكرت كرتي مل ىفوتملا ناك اذإ [ة2* خل
 ناك اذإ قادصلا رخؤم ةلافكلا ىضتقمب عفدي بألا نإف ؛ليفك بآلاو قادصلا

 .طقف قادصلا لجعمب ال هلك رهملاب ًاليفك

 [ةكرتلا نم تيملا زيهجتو نويدلا دادس]
 نم لك بيصن امف (معو بأل اخأو امأ) كرتو يخأ يفوت [ 005 "لس

 جالعلا فيراصم نم ىفوتملا ىلع ةقحتسملا نويدلا وحن لمعن اذامو .ةثرولا

 ؟؟"'متأملاو

 .بأل خألا وهو ءدحاو خأ الإ نكي مل اذإ ثلثلا مألل دركت [*04 جل
 نيفكتلاو زيهجتلا تاقفنو ءضرملا جالعو نويدلاو «سألل خألل لوكي يقابلاو

 اهميسقت لبق ةكرتلا نم ذخؤت

 [ةثرولا نيب ةكرتلا ميسقت ىلإ ةردابملا]

 2(« هردق ًاثاريمو دالوأ ةثالث ةلرتو ) ةنس لجر يفوت م .نس

 ةضيرف ءادأب ناريبكلا ناوخألا ماق . ًاعم هدالوأ شاعو .ةريثك ًادوقنو ةيشامو ًانادف

 ىدحإو دالوأ ةرشع مهددعو) تاعماحلاو سرادملا يف مهدالوأ ميلعتو جحلا

 غلابمب نادلوو تانبلا بلغأ جوزتو ةعماجلا نم مهضعب جرخت دقو (اتنب رشع

 دارأ املو .هاوخأ هيلع لصح ام لثم ىلع لصحي ملف ريغصلا خألا امأ ,ةظهاب

 مهنيب ضرألا ةمسقب اورداب .هيوخأ لثم جحيو ةسردملا ىف هدالوأ ربكأ ملعي نأ

 .ليلقلا الإ اهنم ّقبي ملف دوقنلاو ةيشاملا امأ ,ةندفأ ةعبس مهنم دحاو لك صخفن

 )١( ,م194/ ربوتكأ  ه74١ يناثلا عيبر ,«8ع ء١٠؟س «.«مالسإلا ءاول» ص01١.
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 يبري ىتح هيوخأ ةصح نع ةدايز ةكرتلا نم ًائيش خألا اذه قحتسي لهف
 ("'مهلثم جحلا ةضيرف يدؤيو هدالوأ

 خيشلا رفك ةظفاخ اليب زكرم - سنوي دمخ ىلع 5

 كلذ ىكي ملو ءاهضعب وأ هقوقحل هتوخإ ذخأ تابثإ هنكمأ نإ [*2:-خل
 ةبلاطملا هل نإف .ءقوقحلا هذه رع لزانتلا رمضتي يذلاو اعرش ربتعملا هاضرب

 .تابثإلا ةوق ىلإ كلذ يف رمألاو ءاوذخأ امع ضيوعتب

 [ثاريملا نم تانبلا نامرح]

 .؟'"'اهنم هتانب مرحيو هنبال هكالمأ لجرلا بتكي نأ مكح ام [ 42١ لس
 قوفشسلا وبا  ةتماصلا ناملس دمحخ ديسلا رونأ دمح 5

 وأ هنبال هكالمأ ةباتكب مهيبأ ثاريم نم تانيبلا لامرح نإ امتع

 هللا نإ اضع لاق امك «ضئارنلا مسق يذلا .ىلاعت هللا باتكل ةيراحم هريغل

 قوف تانبلا نامرح نإو ." "هقح قح يذ لك اوطعأف ضئارفلا مسق ىلاعت
 راكنتسا يف ىلاعت لاق دقو .ةتيقم ةيلهاج ةعزن ملاظلا مثإلا اذه نم هيف ام

 نم روتي (2) هيظك رهو اًدوسم ٌمُهجو َّلَظ قنألاب مهدحأ ٌرْثْص اَدِإَو# '”ةيلهاجلا هذه
 7 مس وشل ال در 22 هر . ريس 007 موه حتا اسم 2 20

 < © نكح اَم كَس الأ ٍباَرلأ ىف ٌمُسْدِي ّدأ يوه لع مُكيِمِيَأ دوب ريم ام ٍءوس ص ِووَعْل
 .[58-24 لحنلا]

 [ثاريملا نم هدالوأ دحأ نامرح باألل زوجي ال]

 :لأسي - رمغ تيم هديمتأب هقللا ليلخ ديسلا [ 57 لس

 يف هقح نم هدالوأ دحأ نامرح ىلع ممصو مزتعا لجر يف عرشلا مكح ام

 دلاولا كلمي له .هتعاط نع هجورخو هقوقع نم سمل امل .هتافو دعب ثاريملا

 .؟'؟”ةيضقلا هذه يف عرشلا يأر امو «ةلاحلا كلت لثم يف قحلا

 )١( 5ص 2م19557 ربوتكأ - ه1785 بجر .١١ع .١5س .«مالسإلا ءاول» ١ل.

 .5 7١ص ماو ليربإ - ه11/ مرحم .0عا «.١5س ءامالسإلا ءاول» (؟)

 س نيسح هيفو ءريبكلا يف يناربطلا هاور لاقو 0١75/١ يمثيهلل «دئاوزلا عمجم» (6)

 .فيعض وهو سيف
 .59/1ص .م1989 ريمفون  ه1179١ ىلوألا ىدامج .9ع ,٠١؟س ء«مالسإلا ءاولاا 02

 هم



 اودعتت الف «همح قح يذ لك ىطعأو ثيراوملا مسف هّللا نإ ه3: خ

 . ةسفن ملظ لكقف هّللأ دودح لعتي سو هللا دودح

 [ثاريملا نم ةوخإلا نامرح زوجي الآ

 :لأسي ةلجملا ءارق دحأ [ 47 0

 يتجوزو انأ دوأو .تاراقع يتجوزو انأ كلمأو تانب ةيرذ يلو جوزتم ينإ
 عم كلذ ضراعتي لهف .ءاقشأ ةوخإ انل نأب املع .كلمن ام لك نهل بتكن نأ

 .؟''”عرشلا

 ئارفلا ميسقتو ةيعرشلا ثيراوملا دايب دعب ىلاعت هللا لاق [032خل
 ِتدَنَج ُهْرْجَدُي ٌمَكوُسَرَو ّهَّنلأ ' عِطي سو هلا ُدوُرُخ تَلْزَيا» :اهباحصأ ىلع

 © ْمِيِظَمْلا ُرْوَمْلا كَلِلَدَو ايف َرِنَح ُرسهْتَأْلا اهَيَحَت نم فرجت
 َكراَذَع هلو اكهيف اًدِلنََح اًراك َُلِجَدُي ْمَدوُدَح َّدَحَتَيَو ٌهَلوُسَرَو َهَللأ ٍصْخَي سو

 لاقو .هللا اصع دقف ثيراوملا فلاخ نمو [14 - 7 :ءاسنلا] 4069 ٌتريِهم

 لب هلو اوُلِضم نأ ُْكحَل هَل نيب ## ”تاوخألاو ةوخإلا ثاريم نايب دعب ىلاعت

 ةفلاخم اذهو «لض دقف هلل ضئارف فلاخ نمف [175 :ءاسنلا] # رءيِلَع ٍءَّىَش

 ""«ثراول ةيصو الف ضئارفلا مسق هللا نإ» .ِةَي يبنلا لاقو ؛هللا ضئارفل

 «ةبارقلا عطقتو هللا ةيامح كرتتو لاملاب كتانب ةيامح دصقت اذه اي كنإو

 كبر الف .رهجاوزأ كب بعلي كتانبل كلمت ام تبتك اذإ كنأ كاردأ امو

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو .«تمركأ كتانب الو «تيمح كسفن الو تيضرأ

 [نبالا دالوأ ثاريم]

 ؟ 1 ةبصنألا امف «نبا دالوأو تنب نع ةأرما تيفوت م سس

 ةيلهقد - ئوماشلا - ضوع ىفطصم ىلوتلا ه5

 .55 ١ص ,ما48 ربمتبس - ه8 لوألا عيبر الع .١1س ,«مالسإلا ءاول» 20(

 سسح :لاقو (١5؟1) مقر .ثراول ةيصو ال باب ءاياصولا باتك ء«يذمرتلا سشسلاا عه

 ع ْ 1

 196 ص م51 ربوتكأ - ه11/ بجر ء51عا ١25س ,«مالسإلا ءاول» رف
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 ظح لثم ركذلل :يقابلا نبالا دالوألو .«فصنلا تنبلل نوكي [20جل ْ

 رييثنألا

 [جوزلا ثاريم]
 :اذكه هصن ءارقلا دحأ نم لاؤس درو |[ 550 نس

 اهعجاري ملو تاونس رشع نم رثكأ ذنم ًايعجر ًاقالط هتجوز صخش قلط
 تغلب اهنأ يأ .نيسمخلاو ةسماخلا ةافولا تقو اهنس تدعت دقو ءاهتافو ىتح

 مكحو عرشلا مكح وه امو ؟ال مأ اهتكرت يف اهقلطم ثري لهف .سأيلا نس

 .؟20نوناقلا

 .يئاوق نم (م1454 ةنسل 10) مقر دوناقلا يف درو يذلا [*20ل
 راكنإلا دنع عمست ال»١ ةرشع ةعباسلا ةداملا سم ةيناثلا ةرقفلا يف ةيعرشلا مكاحملا

 .«قالطلا خيرات نم ةنس دعب اهجوز يفوت ةقلطمل ةيجوزلا ببسب ترإلا ىوعد

 ام عوضوملا يف ليوط مالك دعب ةداملا هذهل ةيريسفتلا ةركذملا يف ءاجو

 تناك اذإ ةدعلا ءاضقنا مدع ببسب ةثارولا ىوعد عامس عنم يئر اذهل" : يتأي

 نم وأ ةجوزلا نم ىوعدلا تناكأ ءاوس .ةنس س رثكأ ةافولاو قالطلا نيب ةدملا

 ضعب عامس نم هتاضق عنم نم رمألا ّيلول ام ىلع ءانب كلذو ءاهدعب نم اهتثرو

 ال هنأل راكنإلا ةلاحب ىوعدلا عامس مدع ديقو ءريوزتلا اهيف رهاظلا ىواعدلا

 .تاريملا يف مهكراشي نمب ةثرولا رارقإ نم ًاعرش عنام

 ائيش جوزلا قحتسي الف ةنس سم رثكأ ةافولاو قالطلا نيب ةدملا نأ امبو

 مهل هتكراشمب هل اوفرتعا اذإ امأ .ةافوتملا ةجوزلا هذه نم ةثرولا ةيقب راكنإ دنع

 .نوناقلا ةهج سم لاؤسلاب قلعتي ام اذهو .ةجوزلا ةكرت يف هبيصن هلف

 ملعي ال ةدعلا ءاضقنا نأ ىلع ةيفنحلا ءاهقف صن دقف عرشلا ةهج نم امأ

 َنهسْفنأِب صرب َتقْلَطَملَو » ٠ ىلاعت هلوق نم ًاذخأ اهسفن ةجوزلا ةهج نم الإ
 ولو للي َّنصْؤُم مك نإ َنهِماَحَيا ف ُهَنأ َقَلَح ام َننْتْكِي نأ َّنل لي الو ٌءَوُو َدَنكَ
 .[1؟8 .ةرقبلا] ؛ْضَلآلا
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 فلتخا دقو .سأيلا سم ةأرملا غلبت ىتح ةليوط ينس ىلإ ةدعلا دتمت دقو

 اهريغو ةيمورلل روهمجلا دنع ةنس نيسمخو سمخب ردقف .سأيلا نس ريدقت يف

 ىلع ىوتفلا .ليقو «ىوتفلا هيلعو .سيدباع نباو ردلا يف ءاج ام ىلع

 ليقو .ًاقلطم نوتس ليقو «ةنس نوتس ةيمورلا ريغل هنإ ليقو ءسيسمخ
 ال ام نسلا نم ةأرملا غلبت مل ام هيف ريدقت ال ةياورلا رهاظ يفو ءدوعبس

 سسلاو ندبلا بيكرت يف ةلثامملاو داهتجالاب فرعي كلذو ءهيف اهلثم ضيحي

 نأ ةدملا هذه يف سأيلل مكحلا يف طرتشي نكل نيدباع نبا يفو لازهلاو

 نأ طرتشي له مث .حصألا يف رهشأ ةتس يهو ةليوط ةدم اهنع مدلا عطقني

 ناك ول ىتح طرشب سيل هنأ حصألا ؟سأيلا ةدم دعب رهشأ ةتس رادقم نوكي

 دتعتو ءاهسايإب مكحي اهجوز اهقلطو سأيلا ةدم تمت مث سأيلا ةدم لبق ًاعطقنم
 ةدعلا تضقتنا رهشألاب اهتدع ءانثأ يف اهمد داع نم نأب ملعلا عم ءرهشأ ةثالثب

 لبق تأر اذإ ام قالطإلا لمشو رحبلا ىف لاق . ضيحلا ىلإ تداعو رهشألاب

 وهو «ةيادهلا بحاص راتخم هتلمجب قالطالا اذهو .هدعب وأ اهسايإب مكحلا

 ءاهئانثأ يف وأ رهشألا دعب ناكأ ءاوس ًاقلطم ضقتني هلصاحو ؛لاوقآلا دحأ

 يفو .ًاقلطم ضقتني ال يناثلاو رهشألا دعب ناك اذإ اميف فنصملا ةرابع نكلو

 .لاوقأ ةلمج كلذ

 تغلب ةأرملا نأ درجم امأ هب مكحلاو ىوعد دعب الإ دوكي ال سايإلاو
 ءمكاح كلذب مكح اذإ الإ سيآ اهنإ اهل لاقي الف رثكأ وأ ةنس سيسمخو ًاسمخ
 بهذم نم رهاظلاف اهتافو ىلإ هتقلطمو قلطملا نيب رب يضاقت لصحي مل ماد امو

 كلت اهغولبب هتجوز ثاريم نم جوزلا م رحي ال هنأو .ءةيقاب ةدعلا نأ ةيفنحلا

 نوناقلا ىضتقمب ىوعدلا نم ًاعونمم ناك نإو ؛لاؤسلا يف اهيلإ راشملا ىسلا
 .ملعأ هللاو .ةثرولا راكنإ دنع انركذ امك

 |ثرإلا قاقحتسال طرشك ةيجوزلا توبث]

 : لأسي شيرعلا نم بحان لطر نادمح ديسلا [57'لس

 نيتخأو اهيدلوو اهمأ نع تنبلا تيفوت مث «هتنباو هتجوز نع لجر يفوت

 ىلع فلح دق لجرلا ناك اذإ مكحلا امو ؟ثراو لك بيصن امف .مألا نم
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 نيميلا اذهب فرتعي لهف دوهش هيلع نكي ملو ًايمسر تبثي مل قالط نيمي هتجوز
 .؟27”ثاريملا نم اهعنمل

 يقابلاو .نمثلا اهل دوكي ةجوزلا نإف لاؤسلا سم لوألا ءزجلا امأأ خ7
 هيف اهمأل نوكي ةافوتملا تنبلا بيصنو .تابصع كي مل نإ .ًادرو ًاضرف تنبلل
 .نيدلولا دوجول مأل نيوخألل ءيش الو .ابيصعت يقابلا ةافوتملا يدلولو .سدسلا
 دعب تامو «قلاط تنأ لثمب لاك نإف .هتغيص ىلع فقوتي هنإف نيميلل ةبسنلاب امأ
 لاك اذإ امأ .هب فرتعت بماد ام . لجسم ريغ لاك ولو .اهل ثاريم الف ةدعلا ءاهتنا

 .ءيش هب عقي الف .قالطلا دصقي الو كلذ وحن وأ «قالطلا يلع» ةرابعب

 [نيدلا فالتخا]

 نيتاه نع يفوت مث .ةيحيسم امهادحإ نيتارماب ملسم جوزت 8337 لس

 ؟“"ةيحيسملا ةجوزلا هثرت لهف نيتجوزلا
 فونم زكرم طشملب رفك نم شبض دومخ ىلع 5

 .ثرت ةملسملاو ىيدلا فالتخال ثرت ال ةيحيسملا ةجورلا ١ مك 2

 [ةيحيسم ةجوزو ةملسم ةجوز كرت اذإ]

 :لأسي - اجرب .فوشلا .نانبل  ةعمشلا دمحأ دمحم ديسلا [5370 "لس

 اهنم هلو ةيحيسم ةجوزو ءاهنم هل دالوأ ال ةملسم ةجوز كرتو لجر يفوت
 هلو تاونس ةدع نم اهقلط ةئثلاث ةجوزو ؛رخآ تيب يف هعم نكست تناكو « يبص

 .؟'"' 'هتكرت يف مهنم صخش لك بيصن امف «ىلوألا يه ةقلطلاو ,.تانب ثالث اهنم

 ىتلا ةملسملا ةجوزلا ىه ثاريملا قحتست نم نأ باوجلاو .لئاسلا نهركذ

 ال امك «تاوئس نم ةقلطملا قحتست الف «تام لأ ىلإ .هتمصع ىف تيقب
0 

 .ملسملا اهثري الو ملسملا ترت ال ةملسملا ريغ نأل «ةملسملا ريغ قحتست

 .077ص .م19531 ربمفون  ه1ا/ا/ يناثلا عيبر .8ع .ء١١س .«مالسإلا ءاول" ()

 .9١لص .م1953١ سرام اه١”84 ةدعقلا وذ عا .اةرس .«مالسإلا ءاول» (6)

 .5؟ خص .ما648 هيلوي ل ماا ما عم عا ١5 رس .ءامالسإلا ءاول» 69
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 [ضورفلا باحصأ نم ةجوزلاو جوزلا ثاريم ىلع تاقيبطت]

 فيكف .ةميق تاذ تالوقنم تكرتو اهدلاوو اهجوز نع تيفوت [ 575 نس

 .؟''”تالوقنملا هذه ةميق عزوت

 .يقابلا ذخأي بألاو ءفصنلا جوزلا ذخأي ١ 84ج

 دعب اهلبق تيفوت .تنب يتنبو ًاتنبو ًاجوز تكرتو ةديس تيفوت [ 4”: "لس

 تنب ىيتنبو ةدحاو اتنب ًاكرات جوزلا يفوت اريخأو «ةبجاولا ةيصولا نوناق رودص
 ؟'""طيرارق ةينامث يف ةبصنألا امف ءركذ امك تيفوت

 يضام دوم مالسلا دبع 5

 ةافوتملا تنبلا ضرفتو «عبرلا ىلوألا ةكرتلا يف جوزلا قحتسي أكل“ ُج

 «ثلثلا ذخأتف .«ثلثلا ىلع ديزي الأ طرشب اهبيصن اهتنب ذخأتو ةايحلا ديق ىلع

 ناطاريق وهو ءاهمأ يبأ ةكرت نم ذخأتو - 7/ط ١ /س اهمأ مأ ةكرت نم تنبلا

 .” /ط //س هتذخأ ام عومجم لوكيو "١ /رس

 :نانبل - توريب - يشيبارطلا يكز نسح جاحلا لأسي

 فيكف .بأل ةوخإو ةقيقش ًاتخأو ةجوز فلخو صخش ىفوت م١ نس

 .؟(9ثيروتلا

 .فصنلا ةقيقشلا تخاللو دلو دوجو مدعل - عبرلا ةجوزلل نوكي [80جل

 ١١[ :ءاسنلا] 4نييسأْلا ٍظَح ُلْثِم دلل فصنلاو عبرلا دعب  يقابلا بأل ةوخإللو

 نينباو ةجوز كرتو هينج ةئام اهردق ةأناكم نع صخش ىفوت 87” "لس
 40 . ءيرسءا حس َ

 0 مهنيب عيزوتلا متي فيكف رخآ نبا ءانباو نبا نباو

 ةيلهقد  اجأ  ةردنلل رفك - يوارحبلا الوللا دبع دومخ #5

 )١( عا 7س .كمالسإلا ءاول» ٠«. ص ,ما6 ربمتبس - ه89/١١ بجر 07.

 59ص 2م195737 ربوتكأ  ه7417١ بجر ء١١ع ء,كارس .«مالسإلا ءاول» (؟) 1948

 ) )9م65 ربمفون - ه١ نابحش ء5١ع .9١1س .كمالسإلا ءاول» ص5١لا - 5١ل.

 ):( 1ص ,ما11/ ليربإ  ه1/ مرحم عا ء”ا١س .كمالسإلا ءاول» 7 7.

 ا



 دالوأ نإف «تاريملا نوناق وه لاحلا هذه يف قبطي ام ناك اذإ [*”-جل

 كلذ دعب لضف ام دوكيو .هنمث ةجوزلل لوكي ةكرتلا نم يقابلاو نييثنألا

 . ىينب الل

 اهب لوخدلا لبق تامو هلك زاهحلا زهجو ةاتف ىلع لجر دقع م لس

 بهذي نملو ثري نمف ٠ .ىفوتم هل خأ تنبو هتخأو هتدلاوو ةجوزلا ًاكرات

 .؟ '”ناهجلا

 ةرهاقلاب ءابرهكلا دهحم - ميركلا دبع ديس ديحس 5

 .هدعأ يذلا وه هنأ تبث اذإ ةكرتلا نمض يف نوكي زاهجلا [**:خل
 ةلأسملا نوكتو ؛فصنلا هتخألو «ثلثلا همألو «عبرلا ةجوزلل نوكي ثاريملاو

 .(17) نم ةعبرأ مأللو )١7(«. نم ةثالث ةجوزلل نوكيف )١(« ىلإ '''ةلئاع

 خألا تنبل ءيش الو - )١7( نم ةتس تخأللو

 رفص ةرغ ىف ةرداصلا ةلجملا نم سداسلا ددعلا ىلع تعلطا [ 10: سس

 لاؤسلا نأل :.(8) مقر لاؤسلا باوج يف ًايعبطم أطخ تظحالف (ه184) ةنس
 . مآل خأ دالوأو بأل خأ تنبو نباو مأل نيتخأو جوز نع تيفوتو :هيف ءاج

 نوكي كلذ ىلعو اثراو اعرف كرتت مل ةجوزلا نأ يف حيرص لاؤسلاف
 :ىلاعت هللا لوقل .باوجلا يف درو امك .عبرلا ال فصنلا جوزلا بيصنل

 دقو ء.[١١ ءاسنلا] دلو ىرهل نكي رز نإ ُْتْجوْرَأ َكَرَم ام ُدَصِن ُحَلَو»
 .'"' ”قيفوتلا ىل يلو هللاو ملعلل مكتربخأ قرف "7

 اهل دوكيف ةجوز كرت ىفوتملا نأ مكحيحصت يف ءاج يذلا [24'جل
 . عبرلا

 .590ص .م1951 ويام  ه41١ رفص ءكع .١5س ء«مالسإلا ءاول» )١(

 اهرادقم يف صقنو .ماهسلا دذع يف ةدايز وهو لوعلا نم : ةلئاع حف

 .57 خص .ما4 ربمتبس - ه8 بجر ق١ 4ع 77 س ءامالسإلا ءاول» ةرف]
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 ةيناثلاو تانب ثالث هنم ىلوألا تبجنأ .«نيتجوز نع لجر تام ,00 "نس

 دعب ةيناثلا ةجوزلا كلذك تيفوت امك هدعب نهادحإ تيفوت تانب عبرأو ادلو

 .؟'''ةئثرولا نم لك بيصن امف .كلذ

 ًاروكذ دالوألل يقابلاو .ىسمثلا نيتجوزلل اذكه لجرلا ةكرت مسقت [80جل

 نيرخآلا اهتثرو عم ل دوذخأي ةافوتملا دالوأو «نييثنألا ظح لثم ركذلل ًاثانإو

 نورخآلا ةثرولا هقحتسي ام دعب يقابلا مهيخأ عم تانبلا دالوألا بيصنو .اهتكرت

 . ًاروكذ كرتت مل يتلا نهمأ نم ناثلثلا تانبلا بيصنو سييثنألا ظح لثم ركذلل

 .مهبم لاؤسل ةباجإلا نوكت نأ نكمي الو «مهبم لاؤسلاو

 لك بيصن امف روكذ دالوأ ةعبرأو مأو بأو ةجوز نع تام [ 2727 'س
 م

 يقابلاو سدسلا مأللو «ءسدسلا بأللو «سنثلا ةجوزلل نوكي [02جل
 ءانيألل

 قيقش خأ تانب ثالثو قيقش خأ د نباو ةجوز نع لجر يفوت نفقا“

 م ”ثراو لك بيصن امف

 بال يقابلاو .عبرلا ةجوزلل :هجولا اذه ىلع ثاريملا نوكي [87“ ُ
 ثاريمو .ماحرألا يوذ نم نهنأل ةيقشلا خأآلا تانبل ءيش الو ٠ ةيقشلا خألا

 قيقشلا خألا نب داو «صضورف باحصأ الو تابصع نكي مل نإ ماحرألا| يوذ
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 امف تانب سمخو ءاقشأ ءانبأ ةعبرأو نيتجوز نع لجر ىفوت | 200 نس
 .؟'*”رحاو لك بيصن

 ئراق م5

 «نمثلا ًاعم نيتجوزلل نوكي هجولا اذه ىلع عزوي ثاريملا |:

 .سييثنألا ظح لثم ركذلل ًاثانإو ًاروكذ دالوألل يقابلا دوكيو

 .407”ص م16 هينوي - ه789١ ىناثلا ىدامج 3فع 7373 س ءكمالسإلا ءاول» )١(

 .قباسلا عجرملا (4)و(")و(؟)

 الل



 نأ دعب تيفوتو .ىفوتملا اهجوز نم ًاتنب تبجنأ ةديس تجوزت [ 805 سس

 بيصن امو لوألا اهجوز نم هذه يتجوز بيصن امف .ًادلوو ًاتنب اهنم تبجنأ

 .؟2ةافوتملا امهمأ ةكرت ىف (دلولاو تنبلا) اهنم يدالوأ

 لوألا اهجوز ةثرو نيبش مل كنأل « مهبم لاؤسلا امن

 : قباسلا لئاسلا نم هش 0س

 بيصن ام .ةايحلا ديق ىلع هادلاوو .ءتنبو دلوو ةجوز نع يفوت لجر
 .؟نيدلاولا

 .؟ '"”ءاقشأ اتخأو نيوخأ هل نأب ًاملع امهقح نع لزانتلا امهل زوجي لهو

 سالل يقابلاو .سدسلا مأللو ء.سدسلا بآللو .رمثلا ةجورلل [84: ُح

 ةبهللو .ةبه دعي ثاريملا نع نيوبألا لزانتو .نييثنألا ظح لثم ركذلل فنبلاو

 ةيهلا تمت طورشلا هذه تيفوتسا ادإف «اهميمتتو اهتحصل طورش

 : ىتآلا لاؤسلا .صامدب ةشيرع يلع دمحم خيشلا نم انءاجو [ +807

 . نيتفيقش :يتخأو ٌويَعْش خأو نيتجوزو مأو تانب ثالث نع تسمل يملا تام

 .؟ "”ثراو لك بيصن نايب وجرن

 ىقابلاو ًاعم نمثلا نريتجوزللو .سدسلا ماللو نداثلثلا تانبلل [ة00خل

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل هيتخأو قيقشلا خالل
 تخأو - ءاقشأ ةوخإ 5  تانب ”  ةجوز ؟ : نع لجر يفوت م8” سب

 3 . .٠ ِِع ع 0

 ءاقشألا ةوخاللو ناثلث ثالثلا تانبللو .«نمثلا نيتجوزلل دركي [ 8: خب

 بأل خألل ءيش الو «نييثنألا ظح لثم ركذلل يقابلا ةقيقشلاو

 )١( ص .م1939 ةينوي - ه6 يناثلا عيبر ءلع .57س .كمالسإلا ءاول» 63.

 .775 ص .م19354١ ةيلوي -ه١؟19 مرحم 2ع .١١1؟س .(مالسإلا ءاول» (؟)

 دال" ص .م194754 ربمتبس ه4 ىلوألا ىدامج .4ع .18١س ء."«مالسإلا ءاول» (9)
 .,؟؟ ص م1511 ليربإ - ه1 مرحم عا 25١ س .«مالسإلا ءاول» (:)

 م



 امف .ةقيقش تخأو ةجوزو دلوو تانب ٠" :نع لجر يفوت م0 نس
 600 .٠

 تخألل ءيش الو «يقابلا نبالاو تانبللو «ءنمثلا ةجوزلل اندم جل
 . ةقيقشلا

 امف ةقيقش تخأ ن نباو تانب ثالثو نيتجوز نع يلاخ يفوت م85 لس
: 00 

 فصلاب - رماع دمخ لماك

 يقابلا نهل تانبلاو «تانبلا دوجول 214 نيتعمتجم يتجوزلل [ 6ع 2

 درلاب يقابلا نمقحتسيو ءادرو ًاضرف

 [مألاو بألا ثاريم ىلع تاقيبطت]

 امع ةيبون ةنالب تابملطب هللا دبع حلاص دمحم ديسلا لأسيو [ +080 ' نسب

 ميسقت وجرن .ةدلاوو ءادلاوو .ةجوزو ءاتنب :هءارو كرتو يقيقش يفوت

 قرفإ 0 8
 . ) نيروكذملا ىلع هتكرت

 بأللو .ءسدسلا مأللو .,فصنلا تنبللو «سمثلا ةجوزلل [ةه0 جل

 ةعبرأ سم ماهس ةثالث ةجوزلل ؛اذكه ماهسلا نوكتف «يقابلا ًادئاز سدسلا

 . ةسمخ بألللو . مهسأ ةعبرأ مآللو ًامهس رشع انثا تنبللو « نيرشعو

 : انق ير شيتفتب ينيانج ,داج دمحم دومحم ديسلا نم يتآلا لاّؤسلا انءاجو

 ءالؤه نم لك ذخأ نأ دعبو .تلنبو نباو جوز نع تيفوت» [ 0*2 لس

 وأ ءاهوخأ وأ اهوبأ تنبلا ثري لهف .اهيخأو اهيبأ نع تنبلا تيفوت .هبيصن
 .'*7(؟ةلاحلا هذه ىف ثراو لك بيصن امو ؟اعم نانثالا اهثري

 .قباسلا عجرملا )١(

 .4050ص 2م1974 ةينوي - ه88١ «لوألا عيبر ءالع .57؟س ««مالسإلا ءاول» (؟)

 .5 ١6ص م65 ويام ه١ 8 ةجحلا وذ ء1عا.١٠3س .امالسإلا ءاول» (9)

 .ال" ص م1517 رياني -  ه87١١ ناضمر ١ع ء7١3س ,امالسإلا ءاول» (:5)
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 ركذلل «تنبلاو نبالل يقابلاو «عبرلا جوزلل :تنبلا ةافو ربت اممت جل

 .هدذحو بألل اهثاريم لك نوكي :تنبلا ةافو دعبو نييثنألا ظح لثم

 ىدحإ تيفوت نيتنبو دالوأ ثالثو ةجوز كرتو لجر يفوت |[ 44 .س

 اهلام نم وأ اهيبأ نم تنبلا هتثرو اميف مألا ثرت لهف ءانبا تكرتو نيتنبلا

 .؟''”صلاخلا

 ينيعلا رصقلا بط ةيلك - ديس برحلا زع ينسح ه5

 رظن ريغ رم ةافوتملا اهتنبا نم سدسلا رادقمب مألا ثرت معن [*0:ل
 اهتكرت سدس قحتست اهنإف «هريغ نم وأ اهيبأ تاريم نم ءاج لاملا دأ ىلإ

 .نيثراولا ريخ هللاو ءاهل تثراو عرف دوجول

 نم لك بيصن امف .ًامعو بأل ًاخأو امأ كرتو يخأ يفوت م11 نس

 جالعلا فيراصم نم ىفوتملا ىلع ةقحتسملا نويدلا وحن عبتي اذامو ؟ةثرولا
 م0 :ًأاملا

 رازم ينب - يديره ىلع ىيالع هك

 وه ناك اذإ بآل خألل يقابلاو ءثلثلا مألل دوكي ثاريملا [*ثخ جل
 «يقابلا تنأو .سدسلا ذخأت مألا نإف ًاقيقش تنكو كريغ وه ناك اذإو .تنأ

 ميسقتلا لبق ةكرتلا صم ذخؤت نويدلاو ؛كريغ نم ناك نإ بآل خألل ءيش الو

 - ابب زكرم نيشاد طفص نم - هبلط نامثع معنملا دبع ديسلا [ 285 'لس

 ءاهدلاوو ءاهدالوأ ثانالا نم نيتنثاو ءروكذ ةعبرأ تكرتو ةأرما تيفوت أ

 .؟تكرت اميف اهتدلاوو اهدلاو بيصن امو ءاهدالوأ بيصن امف ءاهتدلاوو

 اهدلاو لهف ,نيروكذملا اهدالوأ نم تنبو دلو اهتافو دعب يفوت مث - ب

 روكذ ةوخإ دجوي هنأ ةظحالم عم ةافوتملا امهتنب ءانبأ يف ثاريم امهل اهتدلاوو

 . مآل دودج مه نيفوتملل ةدحلاو دحلاو «نيفوتملل ثانإو

 1١. 9ص 2م19511 ربمتيس  ه111/ ةيناثلا ىدامج ء3ق٠عا .١5س ,«مالسإلا ءاولا» 00

 .ال 6 ص ماك ربمفون - ه141/ دابعش ءقكعا 5١« س ,امالسإلا ءاول» 64ه

 7١. 7ص .مما4 رياني ه4 بجر .١١ع .ء6١5س .امالسإلا ءاول» ع١
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 يقابلا دالوأللو .«.سدسلا بأللو ء.سدسلا ملل نوكي أ [ه08جل

 .نشيثنألا ظح لثم ركذلل

 .سدسلا ذخأت مألا مأ ةدجلا نأل .ءتنبلا ةكرت يف سدسلا مالل - ب

 «يقابلا ةوخإلا عم بأللو ءسدسلا اهيف اهل دوكي مألا نإف .نبالا ةكرت امأو

 .ءاقشأ تاوخأو ةوخإ عم حيحص دج هنأل سدسلا نع لقي الأ طرشب

 تجوزت ةنس دعبو .ةجوزو نيتنباو نيدلو كرتو لجر يفوت م١6 نس

 نيوخأو ةقيقش اتخأو ابأو اجوزو اريغص ادلو ةكرات امهادحإ تتام مث .ناتنبلا

 (7١لك بيصن امف .هتالاخو هلاوخأو هدجو هابأ كرتو نبالا تام مث نيقيقش

 انق نم ليلخلا دبع أ.ح ه5 .

 نيتنبلاو نينبالل يقابلاو سشلا ةجوزلل يتأي امك لجرلا ثاريم [إث:'جل
 سدسلا اهمألو عبرلا اهجوزل «ةافوتملا تنبلا ثاريمو .نييثنألا ظح لثم ركذلل

 ثاريملا نوكي تنبلا نسبا تام اذإو .اهنبال ىقابلاو ةايحلا ديق ىلع تناك نإ

 .سدسلا اهل نوكي ةايحلا ديق ىلع تناك دإو «هيبأل هلك

 [ةدجلاو دجلا ثاريم ىلع تاقيبطت]
 امف .بآل نيتخأو مأو حيحص دجو ةجوز نع يفوت لجر [50'لس

 مفاس .

 ىقابلاو «ناثلثلا بأل نيتخأللو .سدسلا مأللو .عبرلا ةجوزلل [ة80جل

 نوكيف ١5 ىلإ ةلئاع ةلأسملا نوكتف .ءسدسلا هل نوكيف ىقاب ال نكلو .دجلل

 «نانثا مأللو ءاهنم ةعبرأ ةجوزلل ءاءزج ١١ ىلإ ةكرتلا مسقتف 5/١5 سدسلا

 .نانثا دجللو «ةينامث نيتخأللو

 تخأو ةقيقش تخأو مأو حيحص دجو اهجوز نع ةأرما تيفوت م57 نس

 ,؟"7ثراو لك بيض ذ امف بأل

 .55١ص ما6 سرام_-ه11 ةذعقلا وذ "ع .9١س ,امالسإلا ءاولا» )000(

 ١ ١. 86ص م14 رياني - ه81/ لاوش 2ءكعا 27572 س .امالسإلا ءاول» 2

 .قباسلا عجرملا ةرفإ



 سأل ثخاأأللو قيقشللو .سدسلا ماللو .فصنلا جوزلل نوكي إب

 ١/9. سدسلا دوكيف 4 ىلإ ةلئاع ةلأسملا لوكتو .سدسلا

 [ةقباسلا ىوتفلا ىلع بيقعت

 ةرغ ددعل ىواتفلا باب يف عباسلا لاؤسلا ىلع ةباجالا يف [ 40” نس

 بأل تخألا بيصنو فصنلا وهو ةقيقشلا تخألا بيصن ه1817١ ةنس لاوش

 نأ ددعلا سفن نم نماثلا لاؤسلا ةباجإ يف درو امك نيثلثلا ةلمكت سدسلا

 نإ ثيح طقف ةثالث اهل نأ ءازجألا عومجم نم حضتي نكلو ءاهنم ةعبرأ ةجوزلل
 دجللو ةينامث نيتخأللو نانثا مأللو ةثالث ةجوزلل ءرشع ةسمخ ىلإ ةلئاع ةلأسملا

 7)27فصنلا ةقيقشلاو نانثا

 فاقوألا ةرازوب سردمو بيطخو مامإ  يلاس دمحم رالقلا دبع 5

 هنأ عم ةقيقشلا تخألا بيصن ركذي ملف .يعبطم أطخ عقو [**جل
 باوجلاو «بوتكم وه امك عست ىلإ باع ةلأسملا نأ ليلدب ةباجإلا ضورفم

 تخأللو «فصنلا ةقيقشللو .سدسلا مأللو ,فصنلا جوزلل ًايعبطم ححصملا

 لصأ لوكيو .ءسدسلا هل دوكيف ىقاب الو .ىقابلا دجللو .ءسدسلا بآل

 ١ مأللو ١ بأل تخأللو ؛ةثالث ةقيقشللو ءاهنم ” ةجوزلل 5 نم ةلأسملا
 .1 ىلإ لوعتف ١دجللو

 بيصن امف .ءاهمأ نم اهتدجو اهيبأو اهجوز نع ةأرما تيفوت [ 554 لس
 .؟'"”اهيبأ دوجو عم ةدحلا

 ناوسأ - فيرش ناميلس فيرس 5

 ؛بجحت الو سدسلا ةدجللو «يقابلا بأللو .فصنلا جورلل اهةغ جل
 نوكتف .مأل مأ بجحي الو تابوبألا بجحي بألاو بآلاب يلدت ال اهنأل

 .نامهس وهو يقابلا بآللو .مهس ةدجللو مهسأ ” جوزلل :5 نم ةلأسملا

 . ١ ص ماكا4ار رياربق ب ماا ةذعقلا 5 3ع 5١" سس 0 ءاول"ا 20
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 [تنبلا ثاريم ىلع قيبطت]

 رخآ جوزل تنبو .تانب سمخو نيدلوو جوز نع ةأرما تيفوت م55 "نسب

 .؟'”لك 58 : امف

 انساب نيملعلل دهعمب بلاط - ميلس ديز وأ ميلس هك

 رم اهتنبا نهيف لخديو .«تسلا اهتانبو اهنبالو عبرلا جوزلل [ةتع 1
 كلت عنم يف ركفي نأ بيرغو «سييثنألا ظح لثم ركذلل يقابلا رخآلا جوزلا

 .اهريغك اهتنبا اهنأل ؛عرشلل ةفلاخمو ديدش ملظ اذه نأ «تنبلا

 [تاوخألا ثاريم ىلع تاقيبطت] :

 لاؤسلا ةديارجلا رفك نم ىلع دادحلا دمحم ديسلا نم دروو م57 لس

 «ةقيقش تخأ نم ًاتنبو روكذ ةثالثو .سألا نم نيتخأ تكرتو ةديس تيفوت

 ."'"اهمع نبا نباو ؛ءاقشأ ةوخإ ةثالث نم روكذ ةثالثو ءقيقش خأ تنبو

 ةثالثلل ةكرتلا لث وهو يقابلاو «ةكرتلا اثلث بألا س ىنيتخألل [28:جل

 .نيقابلل ءيش الو ءاقشألا ةوخإلا دالوأ روكذلا

 :لأسي روصنم ةاشنمب ليدنق زيزعلا دبع ديسلا [ 85” "لس
 .تانبو نينب ةقيقش تخأ دالوأ - )١( كرتو لجر يفوت

 .؟'"”ثراو لك بيصن امف .ةروكذملا تخألا نبا نبا  (؟)

 ضورفلا باحصأ الو تابصعلا نم براقأ هل نكي مل اذإ [إة8'جل
 ركذلل اهدالوأآل نوكي ثاريملا نإف ءاهنبا نباو ةقيقشلا هتخأ دالوأ طقف هل ناكو

 «ةبجاولا ةيصولاب قحتسي الو «ثاريم نبالا نبال نوكي الو «نييثنألا ظح لثم

 .نوثري ال اوناك اذإ هسفن ىفوتملا عورفل نوكت ةبجاولا ةيصولا نآل

 )١( س .«مالسإلا ءاول»  25١ص ما[ ربمفون  ه851/١١ نابعش ء15عا 875/.

 77 2ص ءما06 ريمفو  هه“065 ىناثلا عيبر قع هس .امالسإلا ءاول» 6.

 .084ص ما ربمسيد - ه1 ىلوألا ىدامج .9ع .١١1س .«مالسإلا ءاول» 2ع(
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 .مويفلا  زيزعلا دبع دمحأ ديسلا (ىددح لس

 امف .قيقش خأ نباو ءبأل ًاتخأو ( ةقيقش ًاتخأو :ًاجوز تكرتو ةأرما تيفوت

 .؟''”ثراو لك بيصن

 سأل تخااللو «.فصنلا ةقيقشلا تخااللو .فصنلا جوزلل [منخ جل

 .جوزلل هنااا ماسقأ ةعبس ىلإ ةكرتلا مسقت كلذ ىلعو .نيثلثلل ةلمكت سدسلا

 .خألا نبال ءيش ىقبي الو «سبأل تخأألل مهسو .ةقيقشلا تخأللل ةثالثو

 [مهدالوأو دالوألا ثاريم ىلع تاقيبطت]

 - ةريحب .ديشر زكرم دامحلا  ةدقعلا سورحم دمحم ديسلا [45ة5 لس

 : لأسي

 دحاو دلوو جوز اهلو طاريق فصنو طيرارق ةعبس تكرتو ةأرما تيفوت

 امهنم لك بيصن امف .تنبلاو جوزلا يقبو دلولا يفوت اريخأو .ةدحاو تندبو

 .؟'"'هتدلاو دعب ىفوت دلولا نأب ًاملع

 هتخأ ذخأت الو هيبأ ىلإ دوعي فصنلا وهو هبيصن لإف دالوأ هل سيلو هتدلاو ةافو

 نم تخأو اهيبأ نم نيوخأو نيتنباو نباو جوز نع تيفوت [ 80: لس
 دالوأو اهل تنب تانبو اهل خأو ةقيقش تخأ تنبو تخأ تنب نباو اضيأ اهيبأ

 .؟ "”ثراو لك بيصن امو ءاهثري نمف ءاضيأ تخأ دالوأو اهل خأ

 لثم ركذلل نيتنبلاو نبالا نيب يقابلاو .عبرلا جورلل ثاريملا [8- حج

 .مهددع رثك امهم ءمهل ثاريم ال دوبوجحم دوقابلاو .رييثنألا ظح

 .ل75 ص ما رياربف  ه١ا/ بحجر ءكاعا ءا١ا١س ,امالسإلا ءاول» 21(

 7 172ص ,ما46 رياربف ه١ 2748 لابعش .5١1ع .١١1؟س .(مالسإلا ءاول» عه

 1/١ رص ,ما55 ويام_ ه١ ةجحلا وذ .4؛عا.ااس .(«مالسإلا ءاولا» ةوفإ
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 :لأسي ةيبرحلا ةرازوب ليعامسإ نسح دمحم ديسلا [ 4:١ "لس

 دالوأ ةعستو «ىفوتم نبا تنبو تاقيقش تانب ثالث :اهتثرو ناكو تيفوت ةأرما

 .''”مهنيب ةكرتلا ميسقت بولطملاو ,؛ثانإ ثالثو روكذ ةتس مهنم ,ءاقشأ مهلكو نبا

 لثم ركذلل ةرشعلا نبالا دالوأل ىقابلاو «ناثلثلا ثالثلا تانبلل [ف-ل 2
 نييثنألا ظح

 : يناطسولا رفكب - يدوادلا يعفاشلا يلع ديسلا نم[ة:5 لس

 لك بيصن امف ءاهل نيتنبو «تانبو نينب نبا دالوأ تكرتو ةأرما تيفوت
 ,؟''7ثراو

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل نبالا دالوأل يقابلاو «ناثلثلا نيتتبلل [ جل

 [معلا دالوأو مامعألا ثاريم ىلع تاقيبطت]

 ثري نمف .بأل خأو قيقش معو تانب ثالث نع ةديس تيفوت [ 8:5 نس
 .؟ "ثري ال نمو فرق

 1. هك

 ىثلث نذخأي ثالثلا تانبلل نوكي ةلأسملا هذه ىف ثاريملا جل

 ةوخإلا ةهج نأل ؛ًائيش قيقشلا معلا ذخأي الو .بأل خألا هذخأي يقابلاو .ةكرتلا

 .ركذ لجر برقأل نوكي ضورفلا باحصأ دعب ثاريملاو ةمومعلا ةهج نم برقأ

 : يتآلا لاؤسلا ةلجملا ءارق دحأ نم درو [ *:؛ "لس

 دعبو ءاهيبأ قيقش اهمع ةياعر يف تنبلا ت تشاعف هل ًاتنب كرتو لجر يفوت

 اهيبأل مع دالوأ كرت امنإو .ةجوز الو ًادلو الو ًادلاو كرتي ملو اهمع يفوت نمز

 نم هب تاتقت ثاريملا نم ءىش اهلئاع تدقف ىتلا ةنيكسملا هذهل لهف ءاهمعو

 ,؟ )ول مأ اهمع ةكرت

 .198ص م541١ رياربف ه١ بجر ء١١ع .١٠س .«مالسإلا ءاول» )١(

 .١؟١ ١ص ما ويام  ها1١ا/ا/ لاوش 5ع .١١1س .«مالسإلا ءاول» 2

 .١7ص م1979 ربمسيد  ه7894١ لاوش .«؟5ع .75س .«مالسإلا ءاول» ()
 .058ص ما ربمسيد - ه6 يناثلا عيبر 8ع .8س ء«مالسإلا ءاول» (5)
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 . هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهتل دمحلا [ة:5 خب

 .روكذ اهمعو تنبلا يبأ مع دالوأ نأ لاؤسلا نم رهظي امك هنإف ءذدعبو

 لك دوذخأي ةبصع معلا دالوأ نأل ؛خألا تنبل ءيش ال ةلاحلا هذه يفو

 . ملعأ هللاو .ماحرألا يوذ نم ىهو «لاملا

 :لأسي ةزيجلاب دومحم ميهاربإ ديسلا [ 8:* "لس
 2000 هو. 5 - ١ وأ . 8

 .5؟ مهنم لك بيصن امف معلا نبا تخأو مع نباو ةجوز الإ كرتي ملو لجر تام

 .ءيش معلا تنبل سيلو معلا سال يقابلاو «عبرلا ةجوزلل [ة:2 خل

 .يديدحلا رفك نوذأم  يكريوسلا تاكرب ميظعلا دبع ديسلا [ 1:7 نس

 :لأسي - ةيقرش رقص رفك

 دالوأ ؟ ءقيقش خأ ةنبا تكرتو .تنب الو دلو اهل سيلو ةأرما تيفوت

 .؟.."''اهنم ثاريملا قح هل نمف «روكذ» ةافوتملا مامعأ دالوأ يأ مامعأ

 تابصعلا نم مهنأل روكذلا اهمع دالوأل هلك اهثاريم نوكي [ة:2 خل

 : نيوالبنسلا زكرمب ةزياجحلا نم «ليعامسإ دمحم ديسلا لأسيو

 نيتنبلا بيصن امف ءاهمع نبال نيدلوو «نيتنب نع تيفون» [ 5:7 "لس
 فضز 8

 : «؟اهتكرت نم نيدلولاو

 . يقابلا معلا ينبا بيصنو «ناثلثلا نيتنبلا بيصن :[* خل

 نباو .اهتلاخ نبا دالوأ امه نيقيقش نينثا تكرتو ةأرما تيفوت [ ة:* "لس

 قحتسملا نمف .اهتلاخ نبا دالوأ ةثروملاب امهتلصو نيتقيقش نيتنثاو ءاهمأ مع

 ."*”نيدلاو الو .ةوخإ الو ءادلو الو ًاجوز كرتت مل ةثروملا نأب ملعلا عم ؟ةكرتلل

 .١09ص م1017 ربمسيد هاو ىلوألا ىدامج .وؤعا١١س ,«مالسإلا ءاول» 23(

 7/١ ص ,ما464 سرام ه1 ناضمر ء١ع .١١س ,ا«مالسإلا ءاول» 2

 .557ص .م955١ سطسغأ  ه1787١ لوألا عيبر ءالع 215س .«مالسإلا ءاول» ()
 .١0141ص :م1977 سطسغأ  ه1787١ يناثلا عيبر «8ع ء7١س ««مالسإلا ءاول» (:5)
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 ووذ نوقابلاو « ةبصع هنأل .معلا نبا وه ةكرتلل قحتسملا [ة:*جل

 .ةيبسنلا ةبصعلا دوجو عم مهل قاقحتسا الو .ماحرأ

 هلبق يفوت .قيقش خأل تانب ثالثو تنبو ةجوز نع لجر يفوت (1.* لس

 .؟7ةبصنألا امو ؟ثري نمف مع دالوأ ةعبرأو

 فسوي ينب . يطساولا كرم - نوميلل ىالدخب رباج دمح 25

 .فصنلا مكحب تنبللو «نمثلا مكحب ةجوزلل دوكي ثاريملا [ة:2خل

 .خآلا تانبل ءيش الو .«بيصعتلا مكحب ةعبرألا معلا ءانبأل وكي يقابلاو

 نبا تنبو .بأل خأ يتنبو بآل اتخأو ةجوز كرتو لجر يفوت [40:نس .
 ةبصنأ نايب امو ةثرولا نمف .بأ مع نبا نبا تالبو دالوأو .بأ مع

 م0" م

 6 نيثراولا

 ةرهاقلاب ئراق 6

 .«فصنلا ذخأتو بأل تخألاو «عبرلا ذخأتو ةجوزلا مه ةئثرولا [كلل ُج

 ءىش ال امك «هتانبل ءىش الو ءمعلا سا نبا دالوأ نم روكذلا هذخاي ىقابلاو

 :لأسي ميدقلا ياودب رفك نم دمحأ ديس يطعملا دبع ديسلا [ 40١ لس

 مه نمف .هيبأ مع دالوأ نم نينثاو ةقيقش ةمعو بألا ةدج نع لجر ىفوت

 قفرفإ ٠ . 00 م

 5 مهنم لك بيصن امو .نويعرشلا هتثرو

 نود روكذلا هيبأ مع دالوأل ىقابلاو سدسلا ةدجلل هئاريم [800خل

 ثانإلا

 [ءاقشألا تاوخألاو ةوخإلا ثاريم ىلع تاقيبطت]

 : لأسي ةزمح دالوأب ىرافلحلا دمحأ دومحم ديسلا 41١ ١ لس

 ١١ خص م1511 رياني ه5 لاوش ء“كعا 25١ س .امالسإلا ءاول» )000

 .١7ص م١141 رياربف - ه89١١ ةجحلا وذ .5ع .75س .«مالسإلا ءاول» (6)

 .157 - ١4١ص «,م9651١ ويام ه١ لاوش .5ع .١١س .«مالسإلا ءاول» (9)
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 تنبلا تيفوت مث .ءاسنو ًالاجر ةوخإو ًامأو نيتنباو ةجوز كرتو يفوت لجر

 تكرتو ةريبكلا تنبلا تيفوت مث ءاهتبصعو اهتخأو اهتدلاو تكرتو ةريغصلا
 ..''"ةكرتلا هذه ميسقت وجرنف .اهجوزو اهدلو

 همأو هيتنباو هتجوز كرت يذلا صخشلا ةافو لاح يف - أ اخت خل

 يقابلاو سدسلا مآاللو ناثلثلا سشستنبللو نمثلا ةجوزلل نوكي ءاسنو الاجر هتوخإو
 .رييثنألا ظح لثم ركذلل باوخألاو ةوخإلل

 اهمألو فصنلا اهتخأل نوكي ةريغص نيتنبلا ىدحإ ةافو لاح يفو - ب
 .اهتامع دود اهمامعأل يأ طقف روكذلا اهيبأ ةوخإل نوكي يقابلاو ثلثلا

 عبرلا اهجوزل نوكي سباو جوز نع ةريبكلا تنبلا ةافو لاح يفو  ج
 يقابلا اهنبالو ةايحلا ديق ىلع بناك نإ سدسلا اهمألو

 : "”لأسي - فصلاب - يلويمطلا بيرغلا هللا دبع ديسلا [ 307 "لس
 ًاقيقش ًاخأو هلبق ىفوت يذلا هنبال نيتنبا كرتو )١9547( ةنس لجر يفوت أ

 ْ .؟مهنم لك بيصن امف

 ةنس نيتروكذملا نيتنبلاو بألا نم ًاخأ كرتو قيقشلا خألا يفوت - ب
 ؟مهنم لك بيصن امف (115)

 نويبلص دالوأ لجرلل نكي مل اذإ ءلاؤسلا سم لوألا قشلا نع[
 ةكرتلا دوكت يناثلا قشلل ةبسنلابو .يقابلا قيقشلا خأللو نيثلثلا هنبا يتنبل نإف

 .نيتنبلا نيتاه ىوسو هاوس نكي مل اذإ بأل خألل اهلك

 :ةروصنملا نم ليدنق دومحم ديسلا لأسي

 ةقيقشو قيقش هلو «ةيرذ كرتي ملو هللا ةمحر ىلإ لجر يفوت [ 05 لس
 .ثانإو روكذ مهيفو .ةافوتم ةقيقش دالوأو ىفوتم قيقش دالوأ هلو «ةايحلا ديق ىلع
 . ”"ةايحلا ديق ىلع نيذللا ةقيقشلاو قيقشلا عم نييفوتملا دالوأ ثري لهف

 ١. ةاارص ءم19651 ربمتبس  ه1/1١١/ رفص ءا1ع ١١6سم .امالسإلا ءاولا 23

 1١. 4ص ما ربمسيد د- اه ”١ ةيناثلا ىدامج ء356عا .١١رس ,كمالسإلا ءاول» حف

 .اك اص .ما١110 ليربإ ه٠ َةلعَملا وذ .5ع .5١س امالسإلا ءاول» 2
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 ظح لثم ركذلل .ةقيقشل ١ هتخأو ٌوِيَقْسَل ١ هيخأل هلك ثاريملا [8 خل

 .نيقابلل ءيش الو «نييثنألا

 .ناوسأب دمحأ يلع دمحم ديسلا لأسيو

 .قيقش خأ نباو .نيقيقش نيوخأو «نيتنبا نع لجر يفوت [ 400 "لس

 .؟'''ثاريملا نم لك بيصن امف ؛ةجوزو «ةقيقش تخأو

 نيقيقشلا نيوخألل ىقابلاو «ناثلثلا نيتنبللو «نمثلا ةجوزلل [8* جل

 .قيقشلا خألا نبال ءيش الو نييثنألا ظح لثم ركذلل «ةقيقشلا تخأللاو

 راوحب يرصملا عراشب يمهف يركش ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 : طويسأب نيدهاجملا

 ىلع ًاقيقش ًاخأ تكرتو )١1917/1/59( خيراتب ةأرما تيفوت [ 517 "لس
 لك بيصن امف )١1908/50/٠0( خيراتب ىفوتم قيقش خأ دالوأو ةايحلا ديق

6000 

 نأل ؛قيقشلا خألا دالوأل ءيش الو قيقشلا خألل اهلك ةكرتلا [ة02'جل

 .هيلي نم بجحي برقألا

 :يتخأو ًاخأو . ةقيقش ًاتخأو ًاقيقش ًاخأو هتحور كرتو لجر يفوت 017 لنسب

 .©مهئابصنأو ةثرولا نابب وجرن .بأل
 اينلل اطأ - نيدومحلا ةلزنب دمحم يمويب برلا الج ه5

 ةيقشلا خألا يقابلا ذخأيو «عبرلا ذخأتو هتجوز ىفوتملا ثري [80:جل
 بأل ةوخإلل ءىش الو «نسييثنألا ظح لثم ركذلل ةقيقشلا تخألاو

 روكذ ءاقشأ ةعبرأو مأو تانب ثالثو ةجوز نع لجر يفوت [ 08 'لس

 )١( ص ,م1977 ربمتبس  ه187١ ىلوألا ىدامج «4ع .«56١س «.«مالسإلا ءاول» 040.

 .570ص م1977 ربوتكأ  ه787١ ةيناثلا ىدامج ١٠2ع .١١س ء«مالسإلا ءاول» (؟)

 ترركتو 7١217ص «2م19475 ريمفون -ه784١ بجر .١١ع .186١س ««مالسإلا ءاول» ()

 م1950 ليربإ اه84١ ةجحلا وذ .4ع .19١س) ةلجملا يف اهسفن ىوتفلا
 .(١٠١35ص
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 ةكرت يف اذه ثري لهف .همامعأ لثم هثاريم ذخأو هدج لبق هدلاو يفوت خأ نباو

 .؟'"”ةئرولا نم لك بيصن امو ؟ال وأ همع

 ةفيرش ةويخألا - زيزعلا دبع لامك ميهاربإ 5

 هل سيلو ءاقشألا ةوخإلا هبجح دق هنأل خألا ىبال ءيش ال ا ه4 جل

 ةجوزلل اذكه ثاريملا مسقيو .ىفوتملا عورفل ةيصولا دأل ؛ةبجاو ةيصو

 ءاقشألا ةوخإلل نوكي يقابلاو ءسدسلا مأللو ثالثلا تانبلل ناثلثلاو .رمثلا

 .هنم درتسي خألا نبا هذخأ امو

 لك بيصن امف .تخأو خأو ةجحوزو نيتنبا نع يدلاو يفوت [ 808 لس

 .؟'"”ةثرولا نم دحاو

 ركذلل يقابلا بخألاو خأللو داثلثلا نيتنبللو .نمثلا ةجوزلل |[

 .بأل وأ ريقيقش اناك اذإ ييثنألا ظح لثم

 لك بيصن امف ةوخإ ءانبأو ًاخأ تكرتو ةديس تيفوت [ 50 "لس

 . "9؟ثراو
 فصلا - ميهاربإ ميلا دبع هك

 دالوأل ءيش الو هل اهلك ةكرتلاف .بأل وأ ًاقيقش خألا ناك اذإ اختم

 .ةوخإلا

 نيوخأو قيقش معو جوزو نيتنباو اهماأ نع ةديس تيفوت ١”5[ "لس
 ؟ةثرولا نم لك بيصن امو ؟ثريال نمو ثري مهنم نمف .ةقيقش تخأو نيقيقش

 . هللا مكدافأ انوديفأ

 .داثلثلا امهتصحو داتتبلاو ؛عبرلا هتصحو جوزلا مه نوثراولا [ة:0ج

 )١( ص ما ويام  ه848/١1١ رفص ع 2757 س امالسإلا ءاول» 55١.

 ربمسيد  ه817١١ لاضمر ءا١ع .55س .«مالسإلا ءاول» (؟0) ١14011م. ص1١.

 ):( .5ال6ص ما ربمتبس - ه١ ةيناثلا ىدامج 3ع 255 س .كمالسإلا ءاول»
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 «ةقيقشلا تخألاو «نيقيقشلا سيوخألل دوكي يقابلاو .سدسلا اهتصحو مألاو

 جوزلل نوكيف ١. ىلإ ةلئاع ةلأسملاو «ىقاب ال ىكلو «نييثنألا ظح لثم ركذلل

 ١١. نم : تنب لكلو 2١١ نم نانثا ماللو 2١7 نم مهسأ ةث الث

 مسقت فيك .بأل تاوخأ ثالثو قيقش خأ نع تيفوت ةأرما [ **' لس

 . '”؟ةكرتلا

 «نيروكذملا ريغ دحأ اهل نكي مل نإ قيقشلا خألل اهلك ةكرتلا [*5: خل

 .بأل ةوخإلا بجحي قيقشلا خألا نأل

 ةريحب ديشر جرب  دمخ روصنم دمخ 5

9 

 ب ص م ا ث

 امف «.ةقيقش تخأ تنبو قيقش خأ ىوس كرتي ملو لجر يفوت [ 55: لس
 (592؟ثراولا بيصن

 ئرات

 .ةقيقشلا تخألا تنبل ءيش الو «قيقشلا خألل اهلك ةكرتلا [ة5:جل

 ركذ مه قيقش خأ دالواو نيَقيَقمش نيوخاو جور نع تينوت [ 5:4 "لس

 ."”؟ثري نم بيصن ذ امف هاتقيقشو

 ليتقيقشلا نيتخالاو نيقيقشلا نيوخالل يقابلاو جو وك هقيقشلا :يتخألاو نيقيقشلا نيوخألل ىقابلاو .فصنلا جوزلل [ "2

 خأ ىنباو ءاقشأ تاوخأ ثالث ًاكرات ماعلا اذه جوزلا تام | ه5 "لس

 ماع اهتدلاو تيفوت مأ نم اهل خأو ةقيقش تخأ تنبو )١151( ماع ىفوتم قيقش

 .'*”؟ثراولا بيصن امو ثري ال نمو ثري نمف .(1975)

 ةحلسللا تاوقلا بزع ىلع ميهاربإ رعك

 يذلا جوزلا نإ ذإ اهركذت مل نإو ةجوز كرت هنأ ديفي لاؤسلا [35*-ج
 577١ ص ءما848 رياربف ه4 ةجحلا وذ «5عا 0737 س ,«مالسإلا ءاول» 200

 .قباسلا عجرملا (0)
 .0590ص ,ما14 ربمتيس - ه8 بجر خا 4ع 20732 س .«مالسإلا ءاول» ةرفإ
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 تاوخأللو «عبرلا ةجوزلل دوكي اذه ىلعو ء«ةجوز هل نوكي نأ دب ال يفوت

 ىفوت دق امهوبأ لاك نإو .«قيقشلا خألا ىبال يقابلاو «ناثلثلا تاقيقشلا ثالثلا

 .ملعأ هللاو .نيقابلل ءيش الو )١95١(. ماع

 امف .ًاقيقش ًامعو قيقش خأ نباو ةقيقش ًاتخأ كرتو لجر يفوت ه1 لس

 . "76 نيثراولا نم ثراولا بيصن
 ناوسأب  دمأ ىلع دمخ ©

 ءيش الو قيقشلا خألا نباو ةقيقشلا تخألا ءالؤه نم تراولا [ة2-خ

 يقابلا خألا سالو ء«فصنلا ةقيقشلا تخألل نوكيف «معلل

 لهف ؛بأل تخأو خأو «ةقيقش تخأو ,نيتنبا نع لجر يفوت [ 80” لس
 .©9؟ناريخألا ثري

 ةيليعامسإلا : ىلع ديسلا دمح ديسلا 6

 بأل ًاتخأو ًاخأو ةقيقش ًاتخأو نيتنبا كرت دق ىفوتملا داك اذإ [22:خل

 اَم اَنلث َّنْهَلَه ِنيَمنتَأ َقّوَه سن َّنُك نإَف# :ةميركلا ةيآلا صنب ىيثلثلا ىيتنبلل دإف
 دوعسم ىب هللا دبع ىوتفل تلثلا وهو يقابلا ةقيقشلا تخأللو [15 .ءاسنلا] كر
 بأل تخألاو بأل خألل سيلو “هللا لوسر ءاضق كلذ» .اهيف لاق يتلا
 نم بجحت قيقشلا خألاك تراص ذإ امهتبجح ةقيقشلا تخألا نأل ؛ءيش

 لاؤسلا راودلا رفك نم يوامطلا ينويسب ديسلا نم دروو ١ 18 نس

 : ىلاتلا

 عيروت بولطملاو «بصاع اهل سيلو .نيتخأو ًاتنب تكرتو ةأرما تيفوت

 . '*”ةكرتلا

 )١( رياني_-ه646 ةدعقلا وذ 2ع 4”,2س ««مالسإلا ءاول» 1917١م. ص1١.

 .599 - ؟941ص .م1905 سطسغأ  ه111/6١ رفص .7ع .«9س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 .ىئاسنلاو ًاملسم الإ ةعامجلا هاور ىشملا بحاص لاقو )١1١7( يناكوشلل «راطوألا لين» (9)

 .الا1ص .19425 رياربف  ها70/5١ بجر .١1ع ءفس .«مالسإلا ءاول» .(5)

 11 ا/



 ذخأت نأ ةكرتلا عيزوتف بأل وأ نيتقيقش ناتخألا تناك اذإ ١ *“ جل

 نيتخأ اتناك اذإ امأ ءبأل وأ نيتقيقشلا شيتخألل نوكي يقابلاو ءفصنلا تنبلا

 ناك اذإ الإ ءأدرو اضرف تنبلل هلك ثاريملا نوكيو ءًائيش ناقحتست الف مأل

 لوقب ًالمع .ءتابصعلا نم كلذ وحن وأ قيقش مع وأ قيقش خأ سا كانه

 ""ركذ لجر برقألف ضورفلا باحصأ دعب يقب ام» ٍةقَي يبنلا

 قيقش خأل نيتنبا نعو ةقيقش تخأآ نعو ةجوزتم تنب نع ةأرما تيفوت

 نيرشع نع ديزت ال ةكرتلا نأب ملعلا عم ؟مهنم لك بيصن امف ءاهلبق يفوت
 نأ ةيفوتملا قح نم لهو .«لئاع امهل سيلو ءرصقلا مكح يف نيتنبلاو ءاهينج
 2 : . . 5 ا 85
 . ؟توصلا تاربكم هيف اهل نورضحتسيو ءمتأم اهل لمعي ناب يصون

 رادقمب اهتنبال نوكي اهثاريم نإف «ثاريملا قاقحتسا ثيح سما ه1 جل
 اهيخأ ىتنبال ءىش الو «ىقابلا رادقمب ةقيقشلا اهتخألو فصنلا

 ىرن انإف ءكلذ وحنو توصلل ربكم راضحإب وأ «نيعم زيهجتب اهتيصو امأو
 . فرعلا بسح ىلع اهلاثمأ متأم هب ماقت ام لثمب اهمتأم ةليل ماقتو ءوغللا سم هنأ

 لاؤسلا .تشط وبأ نم بجر ىلع نيدباعلا نيز ديسلا لأسو [3*: لس

 : ىلاتلا

 ةكرتلا عزوت فيكف مع تنبو ةقيقش اتخأو ةجوز كرتو لجر يفوت
 0م

 م.

 ءيش الو يقابلا ةقيقشلا تخأللو فصنلا تنبللو نمثلا ةجوزلل م ج
 .ةمومعلا ىلع ةمدقم ةوخألا ةهجو ريغلا عم ةبصع ةقيقشلا تخألا نأل ؛معلل

 لاؤسلا .طولامس نم فسوي دمحم دمحيم ديسلا لأسو | تي نس

 و

 )١( مقر .هيبأ نم دلولا ثاريم باب ءضئارفلا باتك ؛«يراخبلا حيحص» )51085(

 4ص «م9897١ ربوتكأ ه١ لوألا عيبر ءالع «١٠س .«مالسإلا ءاول» (؟) 50.

 .116ص 2م1961١/ رياني  ه1/7١ ةيناثلا ىدامج ء٠١٠ع .١٠س «؛مالسإلا ءاول» (5)و(7)
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 .؟مهنم لك بيصن امف .ةجوزو ادلوو اتنب كرتو نينسح جرف يفوت أ

 ةدجو هيبآل ًاتخأو ًامأو ةجحوزو ًادلو كرتو هالعأ روكذملا نبالا ىفوت ب

 .ثاريملا ىف مهنم لك بيصن امف ءهمع دالوأو هيبأ مآو

 لك بيصن امف .ةمعو (بأ مأ) ةدجو مأ :كرتو روكذملا دلولا ىفوت - ج

 .؟لسلسملا ثاريملا يف مهنم

 لناذخأي هلئباو هتلبو نمثلا ذخأت هتحوز مه جرف ةثرو أ[ ح

 .ليِشنالا ظح لثم ركذلل .يقابلا

 همألو نمثلا رادقمب هتجوزل نوكي هثاريمف ميعنلا دبع يفوت اذإو - ب
 ريقابلل ءىش الو ىقابلا ثري سالاو سدسلا رادقمب

 داك اذإ الإ نيقابلل -ىش الو هلك مالل نوكي هثاريمف اطع ىفوت اذإو  ج

 تلثلا مألا ذخأت نأ دعب يقابلا دوذخأي مهنم روكذلا نإف .مع دالوأ هل

 ل .٠ 8 21١١
 : لأسي ديشرب يناليك لماك دمحم ديسلا [ 5“ سس

 لهف ءاثانإو اروكذ ءاقشأ ةوخإ دالوأو ةقيقش اتخأو ةجوز كرتو لجر تام

 نييثنألا ظح لثم ركذلل ثانالاو روكذلا ةوخالا دالوأل نوكي ةكرتلا نم ىقبتي ام

 دالوأل يقابلاو فصنلا ةهشيششل :لا تخاأللو عبرلا ةجوزلل لوكي 19 15 ١

 : لاسي فونمب ديسلا معنملا دبع ديسلا [ 55 لس ادق . :

 هلو اروكذ بجني ملو نيتنباو ةجوز كرتو (م1655١) ماع لجر يفوت
 روكذ دالوأو (0197/) ماع هلبق ىفوتملا هيخأ نبال روكذ دالوأو ناتقيقش ناتخأ

 لك بيصن امو نويعرشلا هتثرو مه نمف م197١ ماع هلبق ةافوتملا هتخأ نبال
© 

 .يقابلا نيتقيقشلا نيتخأللو ناثلثلا نيتتبللو سشلا ةجوزلل [ةخل

 .0رص .م19531 ةينوي  ه15١١ ةدعقلا وذ ءكع .١١1س .«مالسإلا ءاول» (5)و(١)
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 .لأسي راودلا رفك  زكرم نادمح ديحملا دبع دومحم ديسلا [ 5”: ”لس

 يقابو هتدلاو نم تخأو خأو مأو ةقيقش تخأ نع يدلاو نم يخأ يفوت

 .'"”؟مهنيب ةكرتلا مسقت فيكف هدلاو نم روكذلا هتوخإ

 .فصنلا ةقيقشلا تخاآللو تلثلا همأ نم هيوخألو سدسلا مأذلن [ خل

 بألل ةوخإلل ءيش الو

 : لأسي «ليودنش ةريزجب - دمحأ ريمألا دمحم ديسلا نم | 0 "لس

 ًاتخأو ًاخأو .هدلاو نم ًاتخأو ًاخأو ًامأو نيتقيقش نيتخأ كرتو لجر يفوت

 .'"”؟مهنيب ةكرتلا عيزوت امف ءهتدلاو نم

 مأل خاللو ءاهسدس ماللو .ةكرتلا اثلث ستقيقشلا سيتخألل [ة2 خل

 ةكرتلا مسقتو ةلئاع ةلأسملا نوكتو ةفصانم امهنيب نوكي تلثلا مالل تخأللو

 مأللو نانثا امهنم ةدحاو لك اهنم ةعبرأ شيتقيقشلا .يتخألل مهسأ ةعبس ىلع

 .سبأل ةوخإلل - ىش الو مهس مأل تخأالاو خألا نم دحاو لكو .دحاو مهس

 :لاسي  قيزاقزلا - يقابلا دبع زيزعلا دبع دمحم كرتشملا [ 3*5 "لس

 ءاقشأ ريغ مع دالوأو بأل تخأو ةقيقش تخأو ةجوزو تانب ه نع لجر يفوت

 ."”؟ةكرتلا ىف لك بيصن امف

 ةقيقشلا سخأللو «ناثلثلا سمخلا تانبللو :نمثلا ةجوزلل [*2 خل

 الو .ًاطاريق نيرشعو ةعبرأ نم طيرارق ةسمخ يأ نيثلثلاو سشلا دعب يقابلا
 ءاقشأ ريغلا معلا دالوأل الو بآل تخألل ال .«ءيش

 : مويف «نييمجعلا «يبور ديسلا رمع ديسلا نم انءاجو

 الو مأ الو بأ هل نكي ملو .يجح ناضمر نسحلا وبأ يفوت [ 5 لس

 ددع) قيقش خأ دالوأ هلو ءاهينج )١١١( غلبمب ردقت ةورث كرتو دالوأ الو ةجوز

 ” 07 ص ما ةيلوي  ها7ا/ا/ ةجحلاوذ 4ع .ا١١؟س .«مالسإلا ءاول» 2200

 .١01ص :2م1985/8 ربوتكأ  ه1748١ يناثلا عيبر «8ع .١؟س ««مالسإلا ءاول» (؟)

 .6 6١ص ما64 ربوتكأ - هه يناثلا عيبر ىع 21١١ س ,«مالسإلا ءاول» 6و9
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 . ةقيقش تخأ هلو ىفوتملا خأ دالوأ ةثالث ىأ .دحاو رخآ قيقش خأ دلو هلو ,.(؟

 .''؟ىفوتملا هكرت اميف مهنم لك بيصن امف .هلبق تيفوت ةقيقش تخأل نباو

 دالوأو .فصنلا ذخأت ةقيقشلا هتخأ مه تاريملل قحتسملا قت 2

 . اثالثأ امهنيب مسقي رخآلا فصنلا ةثالثلا نيقيقشلا سيوخألا

 وبأ ءانشد نم ركب وبأ دمحأ ناحرس دمحأ ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاج

 امعو ءاجوزو «نيتقيقش نيتخأو نيتنبا تكرتو يتامح تيفوت | + لس
 ام كيلمت ناحيبي نيدقع تكرت ةافوتملا نأب املع ءمهنم لك بيصن امف ءاهل

 عازنلا يف قحلا ةثرولا يقابل لهف .ةديج ةحص يف تناكو ؛نيتنبلل تكرت
200 - 

 الو . رنيتقيقشلا سيتخألل يقابلاو «عبرلا جوزللو «ناثلشلا سنبلل [ةخ جل

 ام لك نييثنألل اهكيلمت امأ ءيعرشلا ثاريملا عيزوتل ةبسنلاب اذه .معلل ءيش

 داو ١ حيحص كيلمتلا لإف .ةيوف هحيحص ىهو ةيهب لاك لإف .ةيوف ىهو كلمت

 لإف .ةيوق ةحيحص تماد ام .كلذك رمألاف ةبه هتقيقحو «يروص عيبب ناك

 ةكرتلا ثلث امهل نوكيو «ةيصولا مكح ذخأت ةبهلاف ءتوملا ضرم ةضيرم بناك

 .نيثلثلا ىف تاريملا ىف ناكرتشتو .ةيصو

 .اينملاب  ركدلا نيسح نيمأ ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 دالوا نيدلوو ةقيقش تخأو هيتنبا نعو هتجوز نع يفوت لجر | لس

 ."”؟مكلضف هللا مادأ ثري ال نم نايبو ثري نم لك بيصن نايب وجرن

 "1ص .م19377 ويام  ه78١* مرحم .3ع .7١س ء«مالسإلا ءاول» )١(

 .575ص .م194577 ةيلوي  ه187١ لوألا عيبر ءالع .7١س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 ترركتو .ل4ة ص .م1957 ربمسيد  ها87١1 نابعش .ء1؟ع .017١س .«مالسإلا ءاول» ()

 ويام -اه584١ مرحم .2ع 186١2س) :«مالسإلا ءاول» ةلجم يف اهسفن ىوتفلا هذه

 ليتنبللو (51) س مهسأ (7) ةجوزلل لوكي باوجلا يف فاضأو 5١9. ص م64

 ةيقابلا يه مهسأ (3) لوكيو (15) نم ًامهس (17)
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 ىقابلا ةقيقشلا تخأللو «نلاثلثلا نتنبللو .ءنمثلا ةجوزلا ذخأت [ "جل

 .خألا دالوأ دالوأل ءىش الو

 :صامدب ةشيرع ىلع دمحم ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاج

 .«ىفوتملا ةقيقشلا اهتخأ نباو ةقيقشلا اهتخأ نع ةأرما تيفوت [ ة؛: "لس
 (1)«. تا : 1
 . ؟ةكرتلا قىقحتسي يذلا نمث

 تخألل اهلك ةكرتلا نوكت نيذه ىوس براقأ سكي مل اذإ اذكنل

 .ًادر ىقابلاو ءًاضرف فصنلا «ةقيقشلا

 دالوأ «ةقيقش تخأ تنبو نبا «قيقش خأ تنب نع ةأرما تيفوت 04١ نس

 .'"'”؟نوثري اوناك نإ ءالؤه نم لك بيصن امف .بأل ةوخإ تانبو

 باطخأ نم ىلع دمحأ ديس #5

 نبال ثاريملا نوكيو « ءيش سأل ةوخإلا تانيبو ءانبأل نوكي اناث

 سييثنألا ظح لثم دلولل «قيقشلا خألا تنبو ةقيقشلا تخأآلا تنبو

 ةدجو مأل تخأو خأو تاقيقش تاوخأو جوز نع تيفوت ( ه4" 'لس
 | ." ؟ءالؤه نم ثري نمف مع دالوأو

 :وكولطلاو اشنلا ةعانصل ةيرصلل ةكرشلاب - هللا دبع دمخ قيربج 6

 تخألاو خأللو «ناثلثلا تاقيقشلا تاوخأللو .فصنلا جوزلل [ة5-جل
 ةرشع ةكرتلا مسقتو «معلا دالوأل ءيش ىقبي الو ءسدسلا ةدجللو «ثلثلا مأل

 هتخأو مأل خأللو .ةعبرأ تاقيقشلا تاوخأللو .مهسأ ةثالث جوزلل نوكي ماسقأ

 .دحاو مهس ةدجلل نوكيو .ءمهس دحاو لكل نامهس

 ةقيقش تخأ نباو ةقيقش تخأ تدبو ةجوز نع يفوت لجر [ ة؛* 'لس
 .'*”؟مكحلا امف قيقش مع تنبو مأل تخأ دالوأو

 موكلا نيبشب ميلعتلاو ةيبرتلاب يتف وضع رمع دمحأ دمخ 5

 ١9٠. ص م4 سرام ه7 ةدعقلا وذ ع .18١2س ,«مالسإلا ءاول» 20

 .9١ا/ص ,ما6 سرام ه4 ةدعقلا وذ ءكع ءا١ةس «(«مالسإلا ءاول» عه

 .16؟ ص م1551 ربمتبس - ه5 ةيناثلا ىدامج 3ع 25١ س .«مالسإلا ءاول» ةرفإ

 146 ص :؛م195717 ربوتكأ  ه74817١ بجر .١١1ع ء١5س .«مالسإلا ءاول» (8)
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 تخألا نباو .ةقيقشلا خألا تنبل يقابلاو «عبرلا ةجوزلل نوكي [*5-خل

 اذإ هلك كلذو .مآل تخألا دالوأل ءيش الو .رييثنألا ظح لثم ركذلل «ةقيقشلا

 امف .بأل خأو مأل تخأو ةقيقش تخأو تنب نع ةديس تيفوت [ ة؛؛ "لس
 «)١( هد .

 دومخ نمحرلا دبع هك

 تخألل ءيش الو :يقابلا ةقيقشلا تخأللو فصنلا تنبلل دوكي [ةكج
 بأ خألاو مآل

 ملو .ًادالوأ بجنت ملو ىفطصم ةديس ةموحرملا ىتلاخ تيفوت |[ ة؛0 لس

 ىفطصم ةيكاز ىلوآلا ءاهلبق اتيفوت نيتقيقش نيتخأ ىوس اقلطم براقأ اهل نكي

 ثالثو نيدلو تبجنأو ىفطصم ةجيدخ ةيناثلاو .ةايحلا ديق ىلع ادلو تبجنأو

 ةافو دعب نهتافوو :ًاثانإو ًاروكذ ًادالوأ نكرتو تانبلا نم ناتنثا تيفوت تانب

 ًادلو كرتو نيماعب ةحيدخ هتدلاو لبق اهتانبأ دحأ ىفوتو .ةحيدخ نهتدلاو

 تخألا دالوأ نم ىقابو «ةايحلا ديق ىلع ًاتنب تبجنأو هتانب ىدحإ تيفوت «١ نيتنبو

 .'"'”؟ءالؤه نم ثراولا بيصن امف ءطقف تنبو دلو ىفطصم ةجيدخ
 اينلا - بيطنلا دم باهولا دبع 6

 بنبو ساو «ةايحلا ديق ىلع وه يذلا ةيكاز سال هلك ثاريملا [ة؛* جل

 الو اهدالوأ نم ىفوت نمل ءىش الو «ةايحلا كليف ىلع امه نيذللا هةجيدخ

 ظح لثم ركذلل ةجيدخ يدلوو ةيكاز نبا نيب ًاعزوم ثاريملا دوكيو .مهدالوأل

 .نييثنألا

 ًاتخأو مأل روكذ ةثالثو تاقيقش تانب ثالثو ًامأ تكرتو تيفوت [ "4 لس
 . "7؟نيثراولا ةبصنأ امف ءمأل

 لطبلا يودب دمخ 5

 .377ص .م1971/ ربمسيد  ه1817١ ناضمر .1١ع .55س ««مالسإلا ءاول» )١(

 .405 ص ,م1974 ةينوي - ه8 لوألا عيبر ءالع .55؟س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 .557ص «م1974 ةيلوي  ه784١ يناثلا عيبر .8ع .55س ««مالسإلا ءاول» (6)
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 نوكيو «نيقابلل ءيش الو .ثالثلا تانبلاو مألا نيب ةكرتلا [ة2:جل

 .ًادرو ًاضرف سامخألا ةعبرأ تانبللو درو ًاضرف اهسمخ مألل

 ًاتنبو نيدلو كلذك تكرتو ًاتخأو ًاخأو ًاجوز تكرتو تيفوت [ 65 .س
 (6)0 بو 1 007 0

 ةيصوقلا زكرم - ةحلاتبلا  ديسلا الج ضوحم ©

 جوزلل نوكيف بأل وأ (يقيقشلا) اهتخأو اهوخأو اهجوز اهئري اكلنا 2
 دالوأل ءىش الو «نييثنألا ظح لثم ركذلل ىقابلا خألاو تخاألللو .فصنلا

 الإ نوكت ال اهنأل ةبجاو ةيصوب الو ءامهبجحي نم دوجول ثاريملاب ال خألا

 امهريغ عورفل ال ىفوتملا وأ ىفوتملا عورفل
 اقيقش امعو قيقش خأ نباو ةقيقش اتخأ كرتو لجر يفوت [ *؛* لس

 ."”؟ثري نم بيصن امف .مأل اتخأو اخأو .بأل تاوخأو

 يلاعلا دسلاب دما نسح دمخ جاحلا

 نأب بأل تاوخألاو ءفصنلا ذخأتو ةقيقشلا تخألا مه ةثرولا 4* ١

 نوكي الو ةيوسلاب هنامستقي ثلثلا مأل تخألاو خألاو تاعمتجم سدسلا دح

 .قيقشلا خألا نبا وهو قحتسملا ةبصعلا هذخأي قاب

 [بأل تاوخألاو ةوخإلا تاريم ىلع تاقيبطت]

 : ىلاتلا لاؤسلا  افدصب - ىسنملا دمحأ ىمهف ديسلا نم انءاجو [ *:ة "لس

 ." ؟ثاريملا يف مهنم لك بيصن

 .«فصنلا ذخأتف هتنباو «نمثلا ذخأتف هتجوز ىف هتاريم مصحني [ة؛*جل

 ذخأت الو «نييثنألا ظح لثم ركذلل يقابلا نوذخأي مهنإف بأل هتخأو هيوخأو

 17 ١1ص ماا رياني _ ه8 ةذعّقلا وذ 3ع 27 5 س ,امالسإلا ءاول» 2(

 .الا ص م11 رياربف  ه5849١ ةجحلا وذ ء1ع .755س .«مالسإلا ءاول» (0)

 .400ص م1957 ربوتكأ  ه1177١ لوألا عيبر ءالع ١٠2س .«مالسإلا ءاول» (9)
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 : يلاتلا لاّوسلا نويسبب (ملسمل عيقوتب انءاج ( 0١ "لس

 نمف .تانب سمخو .مألا نم خأو .بألا نم خأ ,نيوخأ نع ةديس تيفوت
 . ؟هتصح امو .ثري

 مسقتف دعبو .2”هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا [82:جل
 : يتآلا هجولا ىلع ةكرتلا هذه

 .مأل خألل ءيش الو «يقابلا بأل خأللو «ةكرتلا اثلث سمخحلا تانبلل

 :لأسي - قيفوت روب - يروفاصلا ميهاربإ دمحم ديسلا ( هد١ لس

 .بأل تاوخأو ةوخإ نعو نيقيقش نيوخأل تانبو دالوأ نع يفوت لجر
 ."”؟هكرت يذلا ثاريملا مسقي فيكف

 ظح لثم ركذلل .«بأل تاوخأللو ةوخإلل هلك ثاريملا [ة20:خ
 .نيقيقشلا .يوخألا دالوأ نم برقأ مهنأل «نييثنألا

 :راودلا ارفك زكرمب ميلس رفك نم مقزلا سيمخ دماح ديسلا لأسيو

 وه امف .هيبأ نم ًاخأو همأ نم ًاخأو هتجوز كرتو لجر يفوت [ 50" لس

 ." هئاريم نم مهنم لك بيصن

 مأل خاللو «عبرلا ةجوزلل نوكي ءتراو عرف هل ركي مل اذإ [**:-خل
 .بأل خألل يقابلاو ءسدسلا

 .ةلجملا يكرتشم ةداسلا دحأ لأسيو

 امف .بأل تاوخأو ةوخإو قيقش خأ تنب كرتو يفوت لجر» [ 60“ "لس
 .'*”0؟مهنم لك 58 .

 نييثن لثم ركدلل «ب وخالاو ةوخإلل اهلك ةكرتل ح :ييثنألا ظح لثم ركذلل ءبأل تاوخألاو ةوخالل اهلك ةكرتلا [ 52*62
 .ةدامح موك زكرم  ةقارطلا نم ءرمع دمحأ ديس يلع ديسلا نم انءاجو

 ١١١. ص ما ويام ه7“ 5 لاوش عا ٠١. س .«مالسإلا ءاول» 20

  2١ةهص ,مما64 ةيلوي ل م70 مزحم 2ع 2اس ,كمالسإلا ءاولا» 5١.

 .اك اص .م١111 ليربإ ه1 ةلعقلا وذ .5ع .6١1س ءامالسإلا ءاول» موف

 ( 2م15 سرام ه١ لاوش ء5عا.ا اس ء«مالسإلا ءاول» ص١ ١8.
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 اهصن يتأي ام يتلكشم ,مكتليضف ىلع يتلكشم ضرعب فرشتأ

 تكرتو (م1957) ماع 8 رهش يف تيفوت بألا نم ةمع يل [ *04 'لس
 .تاراقعلا نم هفالخو ةيعارز ضرأ نينادف ردق نايطألا نم ًاثاريم

 بألا نم خأ اهلو جوز اهل نكي ملو طق اهل ًادالوأ كرتت مل ةافوتملا هذهو

 اهلو ءبألا نم ةايحلا ديق ىلع تخأ اهلو .ناتقيقش ناتخأ اهلو ةايحلا ديق ىلع

 ةنس ىفوتم لوألا : بألا نم روكذ خأ دالوأ اهلو .ةافوتم ةقيقش تخأ دالوأ

 عيمجلاو (م116/8)ةنس ىفوتم ثلاثلاو (م1150) ةنس ىفوتم يناثلاو (م19)

 .مكتليضف مكح امف .ًاثانإو ًاروكذ ًادالوأ اوكرت

. 8 200 
 : مالسإلا ءاول ةلجم تاحفص ىلع ثاريملا اذه يف مكحلا مكتليضفل يئاجرف

 بأل تخألاو خأللو «داثلثلا نيتقيقشلا نيتخألل  ثاريملا | 0 م
 مهنال ءاوناك ايا خالا دالوال ءيش الو «نييثنالا ظح لثم ركذلل .يقابلا

 ةجرد برقا مه سب دوبوجحم

 رشعو مأل اتخأو اخأو نيتقيقش ُ :ريتخأ تكرتو ةأرما تيفوت [ 5050 "لس

 ."”؟ثري ال نمو ثري نمف «ثانإ ثالثو روكذ 7 :بأل تاوخأ
 ةدايز ميهاربإ حوتفلا وب دمخ هك

 ناذخأي مأل تخألاو .مأل خألاو ,نيثلثلا ناتقيقشلا ثرت 66

 . ءيش مهل ىقبي الو ( ةبصع نونوكي نوقابلاو «ثلثلا

 ."”؟لك بيصن امف .بأل خأو نيتنباو جوز نع تيفوت | د لس
 قالصلا رفعج عجنب  ينارمع ىلع نيمأل ه5

 .بأل خألل يقابلاو «ناثلثلا نيتنبللو «عبرلا جوزلل ١ 07ج

 ةيتآلا ثاريملا ةلأسم ىف ةدافإلا وجرأ  طولامس

 - ١1ص م14 رياني ه8 ناضمر ء١ع .18١س .كمالسإلا ءاول» 200(

 5١. ١1ص (2م1934 ةينوي - ه4 لوألا عيبر 2ا7ع .5١7س ءامالسإلا ءاول» (6)

 .117ص م974١ ربوتكأ - ه789١ نابعش 17 ١١ع .37س :«مالسإلا ءاول» (9)

 ار



 اتخأو ةجوزو نيتنبا كرت امدعب مألا نم يدلاو وخأ يمع يفوت [ 50” "لس
 لوبقب اولضفتو .؟'"؟مألا نم خأ دلوك ىبيصن امف مألا نم خأ دلوو بألا نم هل

 .مارتحالا رفاو

 بأللل تخاأللو .ناثلثلا نيتنبللو ءسغلا ةجوزلل هلك ثاريملا [ة00-جل

 [مأل تاوخألاو ةوخإلا ثاريم ىلع تاقيبطت]

 : لأسي «ةيفونم ياوشند ءروصنم دمحم ديسلا نم [ 508 'لس

 ال وأ همأل هتخأ ثرت لهف همأل ًاتخأو «نيتنبو ةجوز كرتو لجر ىفوت
 .''”؟هثرت ام رادقم امف ثرت تناك نإو ؟ثرت

 ثراولا عرفلا دنأل ثرت ال ةلأسملا هذه يف همأل تحألا [ة2* جل
 .ًادرو ًاضرف ىقابلا شيتنبللو )8/١( سثلا ةجوزللو .مألا دالوأ بجحي تنؤملا

 ال ثيح درلا ىضتقمب هناذخأت ىقابلاو ضرفلا ىضتقمب نيثلثلا ناذخأت امهنأ يأ

 : لأسي «ىربكلا ةلحملا دمحم مينغ ىطسألا ديسلا نم [ 505 لس

 .””؟مهنم دحاو لك ثري امف طيرارق ةتسو نيدادف ةثالث كرتو ةثالث

 ناثلثلا تانب عبرأللو )8/١( نمثلا تاجوزلا ثالثلل [* خل

 ةثالث ثالثلا تاجوزلل نوكيف مهنيب ةيوستلاب يقابلا روكذلا خأل دالوأللو

 لك امهس )١5( تانب عبراللو ءمهس ةدحاو لك نيرّسعو ةعبرأ نسم مهسأ

 مهس هل دحاو لك مهنيب مسقت ةسمخ روكذلا خألا دالوألو .ةعبرأ ةدحاو

 .ناثلثو

 .7948ص .ما1957 ربمسيد - ه8 لابعش .15ع .107س .ا«مالسإلا ءاول» 23

 21١. ص .م192/8 ربوتكأ  ه77/4١ يناثلا عيبر .8ع ء١؟س .«مالسإلا ءاول» (6)

 قباسلا عجرملا وف

11 1/ 



 :لأسي  ناوسأب  دمحأ ىلع دمحم ديسلا [ 57: لس

 دلاو لبق لجر نم هتدلاو نم اتخأو اخأو  هتدلاو كرتو نبا يفوت

 هل اتخأو اخأ تبحنأو لجرب هتدلاو تجوزت ىفوتملا دلاو ةافو دعبو - ىفوتملا

 روكذ هل ةوخإ ةثالث هتدلاو تبحنأ نبالا ةافو دعبو روكذملا نبالا ىفوتو ءاهنم

 خألا بيصن امف .هتدلاو نم ًاثانإ تاوخأ ثالثو نيوخأ كرتو  هتافو دعب
 ادلو نيذللا تخألاو خألا بيصن امو ؟هلبق نيدولوملا هتدلاول نيذللا تخآلاو

 هتافو لعب اودلو نيذلاو هتدلاو نم نيذلا ةوخالا ةثالثلا لهو ؟هتافو لبق هذعب

 .'7؟هتدلاو نم نيذلا ثاناإلا تاوخألا ثالثلاو نيوخألا بيصن امو ؟هيف نوثري

 مسقي ثلثلا ًاعيمج هتافو لبق اودلو يذلا مأ س هتوخإ ذخأي [ة ُج

 هل ةبصع كانه ناك نإف سدسلا مألل نوكيو .ىثنالاك ركذلا نوكيو .مهنيب

 ذخأ همع سا وأ همع وأ بأل وأ قيقشلا هيخأ ربا وأ بأل وأ قيقشلا هيخأك

 نيذلا مأل تاوخألاو مألا نيب يقابلا مسق طق تابصع هل نكي مل نإو «يقابلا

 مهنأل هتافو دعب اودلو نيذلل ًاقلطم ءىش الو .مهتبصنأ ةبسنب هتافو لبق اودلو

 .ةكرتلا قاقحتسا دعب اوؤاج

 - سوقافب ةيئادتبالا مركملا ةينم ةسردم دمحم ةيطع هللا دبع ديسلا

 : لأسي

 مأل روكذ ةثالث ةوخإ هلو طقف اتنبو ةجوز كرتو لجر يفوت [ 02١ لس

 .'"'”؟ةكرتلا هذه ميسقت ةيفيك ام .ًادبأ بأل ةوخإ اهل سيلو مأل ىثنأ تخأو

 مامعأ الو ةوخإ دالوأ الو ةوخإ ال طق ةبصع هل نكي مل اذإ [ة20جل

 تنبللو نمثلا ةجوزلل «تنبلاو ةجوزلا يف رصحني ثاريملا نإف مامعأ ءانبأ الو

 اهيلإ دري ىقابلاو ًاضرف فصنلا ذخأت يأ ءًادرو ًاضرف ىقابلا

 :لأسي - انق ردنبب - ىفطصم يدابع ديسلا [ 37” لس

 روكذ نينثا نعو همأ نم روكذ ةوخإ نينثا نعو ةجوز نع لجر يفوت

 .75116ص م954١ رياربف  ه1748١١ نابعش ء15٠ع .15س .ء«مالسإلا ءاول» )١(

 ١ص م909١ سرام  ه18١١ ناضمر .١ع .١س .«مالسإلا ءاول» (0)
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 . "”؟مهنم لك بيصن امف بألا نم ىفوتملا يخأ دالوأ ىثنأو
 يقابلاو .ةيوسلاب مهنيب مسقي تلثلا مأل ةوخإللو «عبرلا ةجوزلل [ة2:-خل

 ثانإلا دود روكذلا هيبآل هيخأ دالوأل

 رصم  جيلخلا مفب ىسوم يدهم دمحم ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 :هيف لوقي ةميدقلا

 مأ نم يخأ اهيلع ىلوتي ناكو ضرأ ةعطق انل يدلاو كرت [ ه3 لس
 كرتي ملو ىخأو ىبأ ةجوز تيفوتو يمأ هتعفد اهنمث نم ءزج ايقاب ناكو .ةيناث

 فيكف .تاقيقش تانب ثالثو ناقيقش نالجر نآلا ةثرولاو .ادالوأ الو ةجوز

 (50؟ثاريملا نوكي

 ثالثو ءريقيقش سيوخأو .مأل ًاخأ كرت ىفوتملا ناك اذإ افتع
 امهتاوخأو نيقيقشلا نيوخأللو .سدسلا مأل خالل دوكي .تاقيقش تاوخأ

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل .ىقابلا

 بيصن امف بأل نيتخأو مآل نيتخأو مأو جوز نع ةأرما تيفوت 453 سس

 7؟ههنم لك

 تايزلا رفك نم ئراق لك

 ةثالث سألل نوكيف ةرشع ىلإ تلاعو سم ةلأسملا لصأ دوكيو داثلثلا بأل

 بأ نيتخأآللو ءرشع ةدحاو لكل ندارشع مأل نيتخأللو رشع ماللو راشعأ

 نارشع ةدحاو لكل راشعأ ةعبرأ

 امف - مأل نيوخأ .ةقيقش تخأ .مأ ,قيقش خأ نع تيملا تام [ 550 "لس

 (©؟ رك .٠

 ةيبرغ ياطهن ي.ع.م 5

 )١( ص .م1 رياني - ها19١١ بجر .ء١١ع .١١س .(«مالسإلا ءاول» ٠لا.

 .120ص .م1974 ليربإ  ه787١ ةجحلا وذ .5ع .186١س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 1150-511١ ص .م 5 ربمتبس - ه772١ ةيناثلا ىدامج .ء١٠ع .9١س .«مالسإلا ءاول» 6و

 09١. ص ,م1955 سطسغأ  ه785١ ىلوألا ىدامج .9ع .«١5س ء«مالسإلا ءاول» (5)
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 ءامهليب ةفصانم لوكي ثلثلا مأل نيوخأللو .سدسلا مأذلل [ةتع خل

 .رييثنألا ظح لثم ركذلل ىقابلا .شيتقيقشلا نيتخألاو قيقشلا خأللو

 نأ نوري سانلا نأ عم بآل ةوخالا نود مأل ةوخالا ثري اذامل هت لس
 2غ ع ع 2.0

 ؟نيلوآلا نم ىلوا نيرخآلا

 كنإ ؟هيلع ضرتعت لهف ميركلا هباتك يف ىلاعت هللا مكح اذه [827جل

 .ةيلهاجلا ملظ كلذ نإ ؟ثاريملا نم مرحت اذامل مألا ةبارق نإو ؛«هئات ؤرما دذإ

 ريوبألا دالوألو «ثلثلا مألا دالوأل لعج دإ فصنأو ءمالسإلا هذدعبأ كفو

 نوثراو عورف كانه ناك اذإ مألا دالوأ ثري الو «نايحألا رثكأ ىف نيثلثلا

 . ًاثانإ وأ اوناك ًاروكذ

 تاوخأو .ًامأو ًابأو ًاجوزو نيتنب :تكرتو ةأرما تنام أ [ 532 لس

 .؟مهنم لك بيصن امف ًاثانإو ًاروكذ
 .ةدجو ًادجو .ًابأو ًاتخأ :تكرتو نيتروكذملا نيتنبلا نم تنب تتام ب

 .؟لك بيصن امف
 ىوس ثراو اهل سيلو بأل ةوخإو مأل ةوخإ :تكرتو ةأرما تتام اج

 ا"؟موكحلا امف كلذ

 سدسلا هل بآلاو «ناثلثلا امهل ناتنبلاو «عبرلا هل جوزلا  أأثتا ُ

 نوكي  امهس )1١( سس ةلأسملا لوكتو .ةوخإلل ءىش الو ءسدسلا اهل مألاو

 مسقتو )١6(, ىلإ لوعتف دلانثا مآللو «نانثا بأللو 00 نيتنبللو هن الث جوزلل

 .رشع ةسمخ ىلع ةكرتلا

 ءيش ةدجلل سيلف «ةدجو ًادجو ًابأو ًاتخأ تكرتو ءتنب تتام اذإو ب

 سأألل ىقابلاو «تخاألل ءىش الو ءسدسلا اهل نوكي اهمأ مأ تناك اذإ ةدجلاو

 )١( ربمتبس  ه١؟85 ةيناثلا ىدامج .١٠ع .١5س .«مالسإلا ءاول» ١9757م« ص2501١
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 رييثنألا ظح لثم ركذلل ةوخإلل يقابلاو .ثلثلا مأل ةوخإلل دوكي - ج

 دالوأو بأل خأ تنبو نباو مألا نم نيتخأو جوز نع تيفوت [ هدم لس
 .'”؟ةكرتلا عزوت فيكف ؛مأل خأ

 ةيلهقد - ليلس تيم - ةاليز دمخ ةزيزع هك

 ذخأيو .جوزلا مه نيروكذملا براقألا نم ثاريملل قحتسملا (هتع 2

 .ماحرألا يود سم مهنأل دوقابلا ذخأي الو .يقابلا ذخأيو هدذحو

 [ةوخإلا دالوأ ثاريم ىلع تاقيبطت]

 : ىلاتلا لاؤسلا ةزمح دمحأ ديسلا لأسي [ 575 لس

 دالوأو .ةقيقش ًاتخأو .نيتجوز كرتو ةزمح دمحأ ديسلا ىلع ىمع ىفوت

 . ""7؟ هييصن امو .ثري نمف . نيقيقش نيوخأل ًاروكذ

 هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو « هلل دمحلا | هلطللا لإ

 عبرلا نيتجوزلل نأ يه ةلأسملا هذه يف هللا ضئارف نلإف «لدعبو

 روكذلا نيوخألا دالوألو ءهب درفنت فصنلا ةقيقشلا تخأللو ؛هيف ناكرتشت
5-5 

 يقابلا

#2 

 ' ةزيحلا - بزع ىدنه رداقلا دبع ديسلا نم | 06 لس

 خا :مهو .هلبق ايفوت نيوخأ دالوأو .ةقيقش اتخأآو ,ةجوز كرتو لجر يفوت
 ."7؟ثراو لك بيصن امف «يناثلا نم تخاو ناوخأو .دحاو نم تخأو

 دالوألو .فصنلا ةقيقشلا تخأللو «عبرلا ةجوزلل نوكي [ة:جل

 يوذ سم نهنأل .ًائيش نيوخألا تانب قحتسي الو «يقابلا روكذلا نيوخألا

 .ماحرألا

  0١غ3 ص ,ما849 ليربإ ل ه6 رفص ءكعا ىء””س .ءامالسإلا ءاول» 37

 ةهص .ما05 ةينوي  ه7١ا/5 ةدعقلا وذ كعا .ة4س .«مالسإلا ءاول» (؟) 5١.

  500ء(«مالسإلا ءاول» س١١« ع١ ٠ ص ما سرام ها الا/ لابعش 846/.
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 :روجابلا  رماع دمحم ىمهف ديسلا نم [ 52١ "لس

 نم ةثالثو « ىفوتم قيقش خأ دالوأو . ةقيقش تخأو .ةجوز نع لجر يفوت

 .؟7؟ثراو لك بيصن امف .هيبأل ىفوتملا ةوخإ مهو ثانإلا نم عبرأو روكذلا

 بأل ةوخإ ةثالثو ةقيقش تخأو ةجوز نع صخش ىفوت اذإ الفلا 18
 هتجوزل نوكي ثاريملا لإف .ىفوتم قيقش خأ دالوأو «سأل تاوخأ عبرأو

 هيبآل هتاوخأو هتوخإو .فصنلا قحتستو «ةقيقشلا هتخأو ءعبرلا قحتستو

 خألا دالوأ ًائيش قحتسي الو «.ييثنألا ظح لثم ركذلل يقابلا نوقحتسيو

 .ىفوتملا نم مهتجرد برقل «مهوبجح بأل ةوخإلا نأل .قيقشلا

 :ةيصوقلا - ميهاربإ دمحم داوجلا دبع ديسلا نم [ 82” "لس

 اهمع ءانبأ ءانبأو ءاهلبق ىفوتملا اهيخأ تنبو أنبا تكرتو ةأرما تيفوت

 ."”؟ثري يذلا نمف .اهلبق هدالوأو وه ىفوتملا

 هتنبو ىفوتملا اهيخأ نبا الإ ةثرو كرتت ملو ؛ةأرما تيفوت اذإ [ة'جل
 نم ةهج برقأ هنأل ءاهيخأ سال نوكي هلك ثاريملا نإف «مامعأ ءانبأ ءانبأو

 ماحرألا يوذ نم اهنأل ائيش خألا تنب ذخأت الو .مامعألا ءانبأ ءانبأ

 زكرم «ةيلقعلا نم .نيسح زيزعلا دبع نيمأ ديسلا نم ىتآلا لاؤسلا انءاجو

 : ةيواينم .ةودعلا

 نم ًاتخأو ,قيقش خأ نبا كرتو ءيلع نيسح دمحم يفوت» [ 5” "لس
 م 0 0 3 3
 ا ”(؟ لك بيصن امف ةجوزو ءبالا

 نم هجرد برقأ اهنأل «ىقابلا بسأل تخااللو ءعبرلا ةجوزلل [ة جل

 (*”قيقشلا خألا ربا

 .قباسلا عجرملا )١(
 .790ص .م9108١ سرام  ه١١الا/ نابعش «١١؟ع ء١١س .«مالسإلا ءاول» (؟)
 .'" - "ص ء.م195377 رياني  ه85١١ ناضمر .١ع .١١"س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 رياربف -ه1787١ لاوش .5ع .7١س) اهسفن ةلجملا يف ىوتفلا هذهل حيحصت درو 0

 يقابلا قيقشلا خألا شالو فصنلا تخأللو «عبرلا ةجوزلل :وهو ١5١0( ص ما

11 



 عفاور نم .ديسلا دمحم ديمحلا دبع ديسلا نم ىتآلا لاؤسلا انءاجو

 ' ةيواسعلا

 .ًاروكذ كرتي ملو .طقف تانب تسو .هتجوز كرتو لجر ىفوت» [ *”؛ "لس

 نمو .ثري نمف .مأل خأ تنبو .قيقشلا خألا نبال نيتخأو .قيقش خأ نبا كرتو
 .'"'70؟ثري ال

 خألا نبال يقابلاو «ناثلثلا تاعمتجم تانبللو «سنثلا ةجوزلل ١ ها ل

 ةثرولا ءالؤه ريغل ءيش الو .هدذحو قيقشلا

 : خيشلا رفكب باشخأ رجات ء ىنظلا دمحم ىفطصم ديسلا نم انءاج

 خأ تنب يدلوو . قيقش خأ نبا نبا يدلو تكرتو ةثروم تيفوت [ 520 "لس

 قحتسملا نمف .قيقش خا تنبو .ةقيقش تخاأ نباو .قيقش خا تنبو قيقش

 . ""”؟ةكرتلل

 ربا ىبا دالوأ نم روكذلا ةكرتلل قحتسملا :كلذ نع باوجلا [ة/جل
 .قيقشلا خألا

 ةيملاوسلا رفكب حالملا ميهاربإ دمحأ ديسلا نم انءاجو [ ة"ت "لس

 : ىتآلا لاؤسلا

 مسقت فيكف ًاثانإو ًاروكذ نيقيقش نيوخأ دالوأ تكرتو ةأرما تيفوت
 ىلع خأ لك بيصن مسقي مث نيوخألا ىلع ةفصانم ًالوأ مسقت له ؟ةكرتلا

 . ””؟ًائانإو ًاروكذ ًاعيمج اهيوخأ دالوأ ىلع مسقت مأ هدالوأ

 نيعمتجم نيقيقشلا اهيوخأ دالوأ نم روكذلل اهلك ةكرتلا نركت [ خل

 مهنيب يواستلاب ةعامج تاريملا دوذخأي لب ءهيبأ بيصن دحاو لك ذخأي الو

 ثانإلل ءىش الو

 الص م111١ رياني ها85/١1١ داضمر ءاع .١ا/رس .«مالسإلا ءاولا» 21(

 1١. ١ص م1135 ويام د ه8 م رحم 2ع .٠ ١ا/ رس ءامالسإلا ءاول» 2

 .417ص .م1974 ةيلوي - ه4 لوألا عيبر ءالع .١ك رس .«مالسإلا ءاول» (9)

 انرذتا



 ثري نمف بأل خأ نباو قيقش خأ دالوأ كرتو ''”تيملا تام ها/“ نس

 . "”؟ لك 58 : امو

 ندرألا نم  دمخ نسح حلاص هك

 نبال ءيش الو قيقشلا خألا دالوأ نم روكذلل هلك ثاريملا ١ ه0“ ل

 ةبارق ىوقأ نيلوألا نأل بأل خألا

 .ةقيقش ثخأ دالوأو ءاقشأ مع دالوأو ةجوز نع لجر ىفوت [ 800 "لس

 ."”؟هبيصن امو مهنم ثري نمف

 ةيلهقذ - رمغ تيم زكرم - اجنرس رفك - بيقنلا ةيطع ديسلا 5

 خألا دالوأل يقابلاو «عبرلا قحتستف ةجوزلل هلك تاريملا [ة"*'جل

 نوقحتسي معلا ءانبأ نأل ءائيش ثانإلا قحتسي الو .طقف مهنم روكذلل ءاقشألا

 يف الإ ريغلاب ةبصع َّنكي ال ءاسنلاو «سفنلاب الإ مهيف بيصعت الو «بيصعتلاب
 عم نبالا تانبو ءءانبألا عم تانبلاو ءسأل وأ ءاقشألا ةوخإلا عم تاوخألا

 سالا ءانبأ

 مع تنب نم لك ىفوتملا نع اهقحتسي يتلا ةبصنألا يه ام [ ة4 لس

 , 1406 ةقيقش تخأ نبا دالوأو ءمأآل تخأ نباو , ةقيقش تخأ تنبو ءبألا

 موكلا نيبشسب ميلعتلاو ةيبرتلا ةيريدمب  رمع دمأ دمغ هك

 ركذلل مأل تخألا نباو «ةقيقشلا تخألا تنبل نوكي ثاريملا كغ 1

 .نييثنألا ظح لثم

 لك بيصن امف .خأ يتنبو تنب يتنب تكرتو تيفوت ةأرما ( هه لس
. 0060 

 نوحاط حوش فاد سدنهلل 5

 .ةيناث ةرم تومي ال تيملا نأل ءصخش تام حصألا :تيملا تام )١(

 .١١١صضص 2لطوكم ربمتبس - ه7586١ ةيناثلا ىدامج .,١٠ع ءا9١س ,ا«مالسإلا ءاول» ف

 .ال١8 ص م55 ريمفون هك نابعش «5١عا 07١ س ,«مالسإلا ءاول» وف

 .ال : ؟ ص م11 ربمفون - ه581١/ نابعش ءك5عا 235١ س ,«مالسإلا ءاولا» 2

 .196ص ,ما6 ربمسيد مهم لاوش “عا 27 5 س .«مالسإلا ءاول» 20(
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 ووذو ماحرألا يوذ نم ءالؤه نأل ؛تبنبلا ىتنبل هلك ثاريملا ١ لفه 18

 ةوخإلا دالوأ ىلع لوصألاو لوصألا ىلع عورفلا مدقيف مهبيت رب نوكي ماحرألا

 . عورفلا مدقي انهف مهدالوأو تاالاخلاو لاوخألا ىلع ةوخإلا دالوأو

 ءانبأ . ةقيقش تخأ تنبو نبا . قيقش خأ تنب نع ةأرما تيفوت [ ه4 نس

 . '"”؟هنوثري اوناك نإ ءالؤه نم لك بيصن امف .بأل ةوخإ تانبو

 باطخأ نم ىلع دمحأ ديس اك

 مهدحو مهنأل روكذلا رم طقف بأل ةوخإلا ءانبأل هلك ثاريملا ١ هما جل

 [ماحرألا يوذ تاريم ىلع تاقيبطت]

 :لأسي ماقلش نم - ميهاربإ ميعنلا دبع ديسلا [355 لس
 .اثانإو اروكذ نيمع دالوأو ةمعو نيتخأو نيتنبو ةجوز كرتو لجر يفوت

 . "”؟هتكرت ىف بيصن : هيمع دالوأل وأ هتمعل لهف

 ًاعم اتناك نإ ىقابلا نيتخأللو «ناثلثلا نيتنبللو ءسثلا ةجوزلل [ 02ج

 . ةلاحلا هذه يف معلا دالوأل الو ةمعلل ءيش الو .سأل عم اتناك وأ 2 ستقيقش

 : ىولم ريرحتلا ةسردم .ح.م.ع ديسلا نم لاّؤسلا اذه انءاجو

 ةوخإ الو امأ الو ابأ الو ًادلو الو اجوز كرتت ملو ةثروم تيفوت [ 50* لس

 : يلي امك اهل مهتبارق ةجرد براقأ اهلو

 تكنيو دلو اهتلاخ نبا دالوأ ةثروملاب امهتلصو ناقيقش نادلو .اهل مع نبا

 . ””ةكرتلل قحتسملا نمف ءاهتلاخ نبا دالوأ ةثروملاب امهتلصو «ناقيقش

 امهنأل نييثنألا ظح لثم ركذلل اهتلاخ سبا دالوأل ةكرتلا نركت [* ل

 .مهريغ نم هجرد برقأ

 ١5. ١٠ص ,ما5 ليربإ .  ه4 ةجحلا وذ ء؛ع .9١س .امالسإلا ءاول» 23

  2١ما ةينوي  ها١ا/ ةذعقملا وذ 5ع .١١2س ««مالسإلا ءاول» ص١188.
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 نم لك يفوت مث ةقيقشلا اهتلاخ يدلو تكرتو ةديس تيفوت [ ة*؛ "لس

 لك بيصن امف ًاتنبو نيدلو يناثلا كرتو «نيتنبو ادلو امهنم دحاو كرتو نيدلولا
 .''7؟نيدلولا دالوأ نم

 الو ةقيقشلا اهتلاخ يدلو ىوس ًادحأ ةافوتملا كرتت مل اذإ [ة*؛:خل

 .امهنيب ةفصانم اهتكرت ناذخأي امهنإف امهاوس ًاقلطم اهل بيرق
 هتكرت نإف «ناتنبو سبا الإ براقألا نم هل سيلو «نيدلولا دحأ تام اذإو

 نم سيلو ىناثلا تام اذإو «نييثنألا ظح لثم ركذلل نيتنبلاو سبالل نوكت

 يناثلا تام اذإو «نييثنألا ظح لثم ركذلل نيتنبلاو سبالل نائبا الإ براقألا
 نييثنألا ظح لثم ركذلل مهل نوكي هبيصن نإف تنبو سا الإ براقألا نم سيلو'

 طلخ ريغ نم «هتثرول هبيصن نوكي نيدلولا نم دحاو لك نأ :ةصالخلاو

 امهدعب سم ثيروت يف امهنيب

 [ثاريملا يف بجحلا ىلع تاقيبطتا]
 : ""ناميلس دمح نيدلا رون ديسلا لأسيو

- 

 امف .ًاتخأو ءًامأو .ًاجوزو ءاهل ًانبا تكرتو ,تيفوت ةأرما -أ ( همد "لس

 .؟اهئاريم يف لك بيصن
 .هكلمت لام يف ًاعمط هنبال اهجوزي نأ ديريو ,ىفوتم خأ تنب هل لجر - ب

 .«فحصملا ىلع فلحلل تضرعتو «نبالا اذه تعضرأ اهنأب تنبلا مأ تفرتعاف

 .؟عرشلا مكح امف ,ةسرطغلا باب نم اهلوقل اوركنت مهنكلو

 . تخألل ءيش الو .يقابلا نباللو ءسدسلا مأللو «عبرلا جوزلل أ [ةثع'جل

 مل اذإف .ةنيبب تابثإلا دلوكي نأ بجي ةعاضرلاب ميرحتلا تبثي يكل - ب
 .ميرحتلا تبثي ال يلاتلابو ؛ةعاضرلا تبنت الف «ةنيب نكت

 ةنس ليربإ يف يمع يفوتو :(م1155) ةنس يدلاو يفوت [ 50“ "لس
 وهو) ًاخأو :.(م1177) ماع هلبق تيفوت تنبل ًادلوو تائب عبرأ كرتو (م1955)

 .400ص 2م1979 ةينوي  ه1189١ يناثلا عيبر 8ع .”"س ء«مالسإلا ءاول» )١(
 ١. 16ص م55 ويام _ ه١8١١ ةجحلا وذ ء4عاا١اس .امالسإلا ءاول» (؟)

 بم



 لهو ؟ةايحلا ديق ىلع هيخأ دوجو عم يمع ثاريم نم ًائيش قحتسأ لهف (يل مع

 . '"”؟همأل هدج ةكرت نم ًائيش تنبلا دلو قحتسي

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب يركب الوللا دبع ه6

 كبجحي ىفوتملا خأ كمع دأل :ةكرتلا يف ًائيش ننأ قحتست ال [ة02:خغ

 سمخ وهو همأ بيصن قحتسيف تنبلا دلو امأ «خألا نبا ىلع مدقم خألا دإ ذإ

 مهو نييعرشلا ةثرولا ىلع مسقي ةكرتلا يقابو .ةكرتلا سم )١5/5( يأ ريثلثلا

 بلثلا معللو ناثلثلا تانبلل .عبرألا تانبلاو معلا

 اهتكرت يف ًائيش قحتسأ لهف نبا نبا تكرتو يتمع تيفوت [ 887 نس
 . جا و ريم يسإ تيح 0( اتحم مف لنا ث

 اطنط - ديسلا ميهاربإ جرف هك

 عمو فلاو اهئبا ٠ 7 آل اعيش غبار ةيحار [ هم كا

 كيلع امدقم دوكي نأ ىلوأف كيبأ ىلع مدقم وهف .يشاوحلا ىلع سومدقم

 لبق تيفوت) تنب نباو تانب دالوأو ةجوز نع تيملا تام [ ةمح لس

 رادقم امو .ةافوتملا همأ بيصن ذخأي وأ هدج نم تنبلا نبا ثري لهف (اهيبأ

 ادذعلا بصن

 ةيليقد ساقلب دكرم ةليدسنب ةأشنم يدشرلا ميهأربإ دحسم 5

 الإ هرادشم فرعي الو .همأ بيصن ةافوتملا تنبلا نبا وحت , [ةمعل

 .مهددعب نايب لاؤسلا يف سيلو تانبلاو دالوألا ددع فرع اذإ

 مأ نع دلولا يفوت مث .تانب عبرأو دلوو ةجوز نع لجر يفوت [ ة05'لس
 عم دلولاو بالا ةكرت عروت فيكف .قيقش معو ءبأل تخأو تاقيقش ثاللثو

 .'*0؟ كشلا
 ةبقلا قتادح - ميلحلا دبع ياما عك

 .29الص .م 5 سطسغأ ه5 ىلوألا ىدامج .1ع .9١س .«مالسإلا ءاول» )١(

 .الكمكلصسص .م195323 ربمفون  ه783١ نلابعش .2١1خ .9١س .امالسإلا ءاول» ("”) (6)
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 ركذلا دلولاو ءنمثلا ةصحب هتجوز ىلع ىفوتملا ةكرت عزوت [ة*8خل
 ةلأسملا حيحصت دعب ةكرتلا نوكتف «نييثنألا ظح لثم ركذلل يقابلا تانب عبرأو

 لكلو ءاهنم ًامهس )١5( دلوللو ءاهنم (5) ةجوزلل نيعبرأو نامث ىلع ةعزوم
 . اهنم ةعبس تنب

 ءيش الو اهاثلث تاقيقشلا ثالثللو اهسدس  همأل نوكي دلولا ةكرتو

 .قيقشلا معلل يقابلاو ءبأل تخألل

 [دوقفملا ثرإا

 نم بيغتم نبا تنب نعو ثانإو روكذ ءانبأ نع صخش يفوت [ 8*4: "ليس ٠.2
 .'"”؟اهبيصن امو هذه نبالا تنب ثرت لهف (م19474) ةنس

 ذخأت هتومب مكح اذإف هتومب مكحي ىتح «بئاغلا بيصن فقوي [ة*:جل

 ادوقفم ربتعي هنأل كلذو «ثلثلا ىلع ديزي الأ طرشب اهوبأ هقحتسي ناك ام هتنب

 دعب كاله ةنظم يف باغ اذإ هتافوب مكحيو «ءتيم مأ يح وهأ ملعي ال ناك اذإ

 ىلع بلغي ىتح ءهنع ىرحتي كاله ةنظم ريغ يف ناك نإو «تاونس عبرأب هتبيغ
 .هتافوب مكحيف .هتافو نظلا

 [لوعلا ىلع تاقيبطت]

 نم لك بيصن امف «نيتنباو ةجوزو باو ما نع لجر يفوت [ 480 'لس

 , "06 هتثرو

 يلبق وفال - ديز وبا نيمأ بسحخ هك

 نينبللو ءسدسلا بآللو ءسدسلا ماللو «نمثلا جوزلل دوكي اننا
 ةعبس ىلع مسقت ةكرتلا نأ يأ 207179 ىلإ تلاع دق ةلأسملا نوكتو داثلثلا

 ءاهنم ةعبرأ مآللو «نيرشعو ةعبس نم مهسأ ةثاللث ةجوزلل نوكيف نيرشعو

 .ةعبرأ امهنم ةدحاو لك ءرشع ةتس نينبللو «ةعبرأ بأللو

 .1960ص ء.م51/ ربوتكأ - ه17817 بجر ءل١١ع كاس «ء«مالسإلا ءاول» )١(

 .ال: 6ص م11 ربمفون  ه81١١/ نابعش 5ع ١25س ,«مالسإلا ءاول» )0

 ال



 [ماحرألا يوذ بيترت]

 :ةيتآلا رومألا ثاريملا ماكحأ ةسارد ءانثأ انيلع سبتلا دق [ 30” نس

 .٠ يهو

 حيحص دجو مأو جوز نع تيفوت :تاوخألا عم دجلا ثاريم : الوأ

 بيصن امو رخآ لح كانه مأ ,ةيردكألا ةقيرطلا ىلع لحت لهف تاوخأ ثالثو

 .تاوخآلا مث دجلا

 مع نبا نبا نعو بأل مع نبا نع لجر يفوت :ةبصعلا بيترت يف :ًايناث
 دعبأ يناثلاو قيقش ريغ هنكلو .برقأ لوألا نإ ثيح ثرالاب قحأ امهيأف «قيقش

 .؟قيقشلا ديفح هنأ الإ لوألا نم

 : مهبترت فيك ثرإ يف نوروكذملا عمتجا ول

 لاخو مآل لاخو قيقش لاخو مأل ةمعو مأل معو بأل ةمعو نيوبأل ةمع

 . '"”؟مأل ةلاخو بأل ةلاخو ةقيقش ةلاخو بأل

 ناوسأب  ملحتم 5

 ىلع لحت (م19457١ ةنسل الال) مقر ثاريملا نوناق ىضتقم ىلع [ة' خل

 ىقابلا دجللو «ناثلثلا تاوخأللو .ءسدسلا مأللو .فصنلا دجلل ىتآلا هجولا

 نم ةلئاع ةلأسملا نوكتف .سدسلا نع لقي انه وهو سدسلا نع لقي الأ طرشب

 لوعتف .دحاو دجللو : تاوخاللو 2 ماللو 3 جوزلل نوكي دإ_6 ىلإ 1

 .4 ىلإ

 [ىثنخلا ثاريم]

 : ىتآلا لاؤسلا ًاضيأ هنم انءاجو

 .الا ص ,مما4 ربمسيد  ه068 لاوش 2ع 278 س .«مالسإلا ءاول» 23(
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 ةثرولا دحأ ناك اذإ ءلكشملا ىثنخلا ثروي فيك» [ 55 لس

 . '70؟كلذك

 «ىثنأ ضرفي مث «كلذ ساسأ ىلع ةكرتلا مسقتو ءًاركذ ضرفي ١ 0 جل

 نيب قرفلا ظفحيو «نيبيصنلا لقأ ىطعيو .ءكلذ ساسأ ىلع ةكرتلا مسقتو

 ةروكذلا ساسأ ىلع .«قحتسي ام يطعأ «تنيبت نإف .هلاح نيبتت ىتح ةبصنألا

 .ةثرولا ىلع هبيصن عزو «تام ىتح هلاكشإ رمتسا دإو .ةثونألا وأ

 [هل ثراو ال نم ثراو لاملا تيب]

 سيئر دنع اهلاومأ ضعب تكرتو ةدلبلاب تكرتو ةلمرأ تتام [ ة8؛ "لس

 اذه لهف ء.دجسملا ءانب ىف لاملا اذه لخدأف ثراو اهل سيلو ةعامجلا هذه
 . © ؟رئاج ريغ ما زئاج 00 ء 0 ظ .ع

 .هل ثراو ال نم ثراو لاملا تيب [ةة-خل

 [يرصملا ةبجاولا ةيصولا نوناق]

 نعو ًاثانإو ًاروكذ اوناكو هدالوأ نع ىفوت دق صخش ناك اذإ [ 50 "لس

 دالوأل لهف . مهمأ بيصن ىواست ًادوقن هتنبا دالوأ ىطعأ دق لجرلاو «هتنب دالوأ

 ."”؟ةبجاو ةيصو اذه عم تنبلا

 ناك اذإ هنأ (م11557١ ةنسل )١" مقر دوناقلا يف هيلع صوصنملا ١ طا

 نإف «ةبجاولا ةيصولا يواسي امب ةبجاولا ةيصولا باحصأل عربت دق ىفوتملا

 تناك اذإ ةبجاو ةيصو ال هنأ ىرن لاّوسلا نم ودبي امكو ءبجت ال ةيصولا

 تنبلا بيصن رادقم ىهو «ةبجاولا ةيصولا يواست ىفوتملا اهاطعأ ىتلا دوقنلا

 .ثلثلا نع ديزي الأ طرشب ًاثاريم ةافوتملا

 7/8٠١ ص ما ربمسيد - ه7 دابعش ءا5١ع «6١س ,«مالسإلا ءاول» 2030

 .ال 8ص م1515 ربمسيد - ه7 نابعش ء5١ع .١٠١س ,«مالسإلا ءاول» 2

 ١؟1ص .م19458 ويام  ه8١الا/ لاوش ء7ع .7١س ««مالسإلا ءاول» ()
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 [ةبجاولا ةيصولاب قاقحتسالا طورش]

 .بأل خأو .ةقيقش تخأو «تنب تنب دالوأ نع ةأرما تيفوت 457 نسب

 اهتنبا تنب دالوأ ىلع اهثاريم تعزو اهتافو لبق اهنأب املع ؟مهنم لك ثاريم امف

 .''”؟ةقيقشلا تخألاو بأل خألا ثري لهف «يفرع دقعب

 يلوتم ةبزع ماس يديسب - ناو وبأ دحاولا دبع دمحخ مك

 ال تنبلا عورف نأل ؛ةبجاو ةيصو ةلأسملا هذه يف نوكي +! ظنك

 رادقمب ةقيقشلا تخألل نوكي تاريملاو ءطقف ىلوألا ةجردلا الإ مهنم قحتسي

 [طقف ةيرذلل عرش ةبجاولا ةيصولا نوناق]

 ةكرت نم اوذخأف اهدلاو لبق ةافوتملا مهمأ بيصن يدالوأ ثرو | 037 نسب

 ."”؟ةكرتلا هذه يف بيصن ًاجوز يرابتعاب يل لهف .مهتالاخ بيصن لثم مهدج

 نيدومحلا ةلزنا - ركاش يرخف ©

 تعرش اهنأل ؛ةبجاولا ةيصولا نم ًاجوز كرابتعاب كل ءىش الأ ه0

 .ةيرذلا نم تسلو .ءطقف ةيرذلل ًانوناق

 [ةبجاولا ةيصولاب ىقوتملا نبالا دالوأ قاقحتسا ىلع تاقيبطت]

 ةيبرحلا ةرازوب ليعامسإ نسح دمحم داؤف ديسلا لأسيو [ ةة50 "لس

 :لوقي

 ةعستو «ىفوتم نبا تنبو «تاقيقش تانب ثالث اهتثرو ناكو تيفوت ةأرما

 ميسقت بولطملاو .ثانإ ثالثو روكذ ةتس مهنم . ءاقشأ مهلكو « ىفوتم نبا دالوأ

 . ””ةكرتلا

 «ةكرتلا ثلث رادقمب ةبجاو ةيصو نيفوتملا تنبلاو نبالا دالوأل | نعمل

 51١ ص ءما5 ليربإ - هه ةجحلا وذ .؟ع .9١س ءامالسإلا ءاول» 20

 .015 51١ ص ءماو11/ سرام ه1 ةجحلا وذ عا «؟١5س .«مالسإلا ءاولاا عه

 .الاا/ - الا ١ص .ما151 رياربف ه5 بحجر ءكعا .ةس ءامالسإلا ءاولا»ا رف
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 ىلع ىفوتملا نبالاو اهتايح ضرف ىلع ةافوتملا تنبلا نيب ثلثلا اذه مسقيو

 امو ءنييثنألا ظح لثم ركذلل اهدالوأل نوكي تنبلا صخي امو .هتايح ضرف

 تنبلا دالوأل نوكيف «نييثنألا ظح لثم ركذلل ًاضيأ هدالوأل نوكي سالل نوكي
 سئلثلا ثلث نبالا دالوألو .«تلثلا ثلث

 وأ معك ةبصع كانه ناك اذإ الإ ءًاّدرو ًاضرف تانبلل نوكي ةكرتلا يقابو

 ةيصولا دعب يقابلا يثلث يأ «نيثلثلا نذخأي تانبلا نإف ؛خأ نبا وأ مع ربا

 .ملعأ 4 هللاو .يقابلا ذخأي ةبصعلاو «ةبجاولا

 ىفوتم نبا دالوأ تكرتو .ءايحأ ًاتنبو ًانبا تكرتو ةأرما تيفوت [ 555 لس
 روكذ ةسمخ :اهلبق ىفوتم رخآ نبا دالوأ تكرتو .ةدحاو ًاتنبو روكذ ةتس :اهلبق

 مكح امف ؛«نيتنبو روكذ ةثالث :اهلبق ةافوتم تنب دالوأ تكرتو .ةدحاو ًاتنبو
 ةكرتلا هذه مظعم تثرو اهنأ ةظحالم عم ةكرتلا هذه ميسقت يف ءارغلا ةعيرشلا

 .''7؟نيفوتملا اهدالوأ نم

 «ةكرتلا تلث ةثرولا ةايح يف اوتام نيذلا تنبلاو نينبالا دالوأل اننخل

 ظح لثم ركذلل ةافوتملا تنبلا دالوأل سمخ ءًاسامخأ ثلثلا اذه مسقي

 ناسمخلاو «نييثنألا ظح لثم ركذلل لوألا ىبالا دالوأل ناسمخلاو «رييثنآلا

 دلولل نوكت ةكرتلا ةيقبو .نييثنألا ظح لثم ركذلل رخآلا نبالا دالوأل نارخآلا

 .ىثنألا فعض ركذلا «ءايحألا تنبلاو

 رفك زكرم ةمولس ةبزعب ىلوملا دبع مالسلا دبع ديسلا لأسيو [٠:::"لس
 :لوقي راودلا

 عبرأو «هتجوز كرتو ؛هدلاو ةايح يف ينيبرشلا ديسلا ناضمر موحرملا يفوت

 يفوت اهدعبو «نيتنبا هنم تبجنأو .دالوألا مع ةجوزلا تجوزت دقو .ًادلوو «تانب

 نع مهدج يفوت كلذ دعبو .مهدج ةايح يف همع يفوت اهدعبو لوألا جوزلا نبا
 .''"ةكرتلا هذه ميسقت وجرن «نيفوتملا هدالوأ دالوأو نيدلو
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 تلثلا بصن و «ةبجاو هيصو ةكرتلا ثلث هدالوأ دالوأل دوكي ان:

 نيتنبلل نوكي رخآلا ثلثلا فصنو .لوألا ىفوتملا سالل عبرألا تانبلل نوكي

 ديق ىلع ليذللا نينبالل ةكرتلا ةيقب نوكيو .يناثلا ىفوتملا سالا سم اتناك ىيتللا

 .ةايحلا

 ام ساقلبب حوتفلا ةيدمحأب ضوع يلع دمحأ ديسلا نم دروو [!::1لس

 :نع (م19150) ةنس يمويبلا دمحأ ديعسلا هللا ةمحر ىلإ يفوت

 عيمجلا .ثانإ تاوخأ عبرأو .روكذ ةوخإ ةثالثو .تلنبو .ةجوزو ءمأ - ١

 . ءاقشأ

 ,مأ :نع (م1957١) ةنس يمويبلا دمحأ يقوسدلا هقيقش هدعب يفوت مث ١"

 .ةدحاو تنبو .روكذ ءانبأ عبرأو ,.ةجوزو

 (م19454) ةنس ركبلا يمويبلا دمحأ ةمطاف هتقيقش هدعب تيفوت مث -

 ةعبرأ مهو قيقش خأ دالوأو 2. تاقيقش تاوخأ ثاللثو . نيقيقش نيوخأو ءمأ : نع

 .(م1957) ةنس اهلبق ىفوتملا يقوسدلا موحرملا دالوأ ةدحاو ىثنأو روكذ

 ءًاضيأ قيقشلا يقوسدلا اهنبا دالوأو ءاقشأ ثانإ ثالثو ءروكذ نينثا :اهدالوأ
 تندرا 0ك ءاس ©

 . ةدحاو ىثناو روكد ةعبرا مهو

 تنيو .ةجوزو ءمأ نع ىفوت ىمويبلا دمحأ ديعسلا داك اذإ هنن

 : ءاقشأ لكلاو .تاوخأ عبرأو .روكذ ةوخإ ةثالثو

 تنبللو .نمثلا ةجوزللو .سدسلا ملل نوكي ةلاحلا هذه يمف ١

 .رييثنألا ظح لثم ركذلل .تاوخألاو ةوخإلل ىقابلاو .فصنلا

 .مأ نع يمويبلا دمحأ يقوسدلا وهو هئاقشأ دحأ يفوت دق لاك اذإو - ١

 ملل * اذكه هثاريم لوكي هنإف .«ةدحاو تنبو .روكد ءانبأ ةعبرأو .هجوزو

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل .دالوألل ىقابلاو «نمثلا ةجوزللو .سدسلا

 )١( .م19435 ويام  ه7076١ لاوش .«5عا.١٠3س .«مالسإلا ءاول» ص١؟١ -177.
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 نيوخأو .مأ نع يمويبلا دمحأ ةمطاف هتقيقش تيفوت دق ناك اذإو -

 ريوخأللو .ءسدسلا مألل اذكه ثاريملاف .تاقيقش تاوخأ ثالثو «نيقيقش

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل «يقابلا تاوخألاو

 نيئبا نع (م1957) ةنس ةبيبح ىفوتملا مأ كلذ دعب تيفوت اذإو - ؛

 ىقوسدلا دالوأ نإف .ءاهلبق ىفوت يذلا ىقوسدلا اهنبا دالوأو «تانب ثالثو

 مهنيب مسقي (؟) ةكرتلا اعسُن وهو :مهيبأ بيصن رادقمب ةبجاو ةيصو نوقحتسي

 تانبلاو ىنينبالا ىلع مسقت ةكرتلا عاستأ ةعبسو «نييثنألا ظح لثم ركذلل

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل «ثالثلا

 : يتآلا لاؤسلا «ةيداؤف - حانج ةينم نم ءاجو '":٠١[ لس
 .(نيتنب) نبا دالوأو ًاجوزو نيتنبا تكرتو «(م1467) ةنس يف ةديس تيفوت

 مأ كلذ يف نوئري اهنبا دالوأ له ؛(طيرارق ةتس يأ) نادف (2)و ًالزنم تكرتو
 يلا

 امهيبأ بيصن رادقمب ةبجاو ةيصو ىفوتملا ىبالا يدلو نيتنبلل ['ننجب
 سالا بيصن ديزي ةلأسملا هذه يفو «ثلثلا .نع ديزت الأ طرشب ًاّيح داك ول

 سم يقابلاو .ةفصانم امهنيب مسقي ةكرتلا ثلث ناتنبلا ذخأتف «ثلثلا نع ىفوتملا

 ًاضرف يقابلا نيتنبللو «نيثلثلا عبر يأ .هعبر جوزلل نوكي .ناثلثلا وهو ةكرتلا

 ًادر يقابلاو ًاضرف نيثلثلا يثلث ناذخأت نيتنبلا نأ يأ درو

 :ةديارجلا رفكب لئاس لأسو ٠٠١[ لس

 ."0”؟لك بيصن امف مع نباو ًامعو تنب نباو ًاتنب تكرتو ةديس تيفوت

 لصأ نم جرخيو همأ بيصن ةكرتلا ثلث تنبلا سال دوكي |:
 .معلا نبال ءيش الو معلل فصنلاو تنبلل هفصن وكي يقابلاو ةكرتلا

 يد مانغ رفك نم بيقتلا دمحم عيمسلا دبع ديسلا لأسو [::+ نم

 أف انادف كرتو ةوخالا نم لجر يفوت .ةأرماو نالجر :ءاقشأ ةوخإ ةثالث

 )١( 788ص م1997 ربمتبس  ه17١١ رفص .5عا.١٠س «ء«مالسإلا ءاول» - 584.
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 ةنس ىفوتم) فلخ هل سيل هنأل ؛كلذك هتجوزو اهبيصن تخألاو هبيصن خألا

 نبا يفوتو .ناتنباو نادلو :ةفلخ هلو دلو تخألا هذهل كلذ دعبو 015

 ."0؟ثري ىذلا نمف .هذعب هتدلاو تيفوتو تخألا

 اهتكرت نوكت اهلبق ىفوتملا اهنبا دالوأ نع تيفوت ىتلا تخألا أن:

 خألا نأ امك اهل ةبصع مهنأل سييثنألا ظح لثم ركذلل ىفوتملا اهنبا دالوأل اهلك

 .ةوخإلا ةهج ىلع مدقت ةونبلا ةهج - نكلو . ًاضيأ ةبصع قيقشلا

 لاؤسلا ةبونلا دالب نم هللا دبع حلاص ديسلا نم انءاج ٠٠١5| لس

 : ىلاتلا

 ةايحلا ديق ىلع يتدلاوو يدلاوو هتجوزو اتنب هءارو كرتو يقيقش يفوت
 ."”نيروكذملا ىلع ةكرتلا ميسقت وجرن قفز : - 52 .

 سدسلا بأللو سدسلا ماللو فصنلا تنبللو سمثلا ةجوزلل ['!::*خل
 تنبللو سيرشعو ةعبرأ س ماهس ةثالث ةجوزلل اذكه ماهسلا دوكيف .يقابلا ادئاز

 :دوهمس ةسردم رظان - دمحم دمحأ زيزعلا دبع ديسلا نم [١::”لس

 يفوت) نبا تنبو (قزارلا دبعو ديس) نيدلوو ةجوز نع لجر يفوت
 ةجوزو اهيمع عم ةلاحلا هذه ىف نبالا تنب بيصن امف .(اهدج لبق اهدلاو

 ١ 06 اهدا

 طيرارق ةعبس هيبأ ةايح ىف اهوبأ ىفوت ىتلا سبالا ةنبال نركي ['::7خل

 هيوخأ عم ًاقحتسم لوكيف ةايحلا ديق ىلع اهوبأ ضرفي ذإ نيرشعو ةعبرأ نم
 .(2) دلو لكلو .(7ج) ةجوزلل نوكيف «سمثلا ةجوزلا ذخأت نأ دعب يقابلا

 ةكرتلا ةيقب امهلو «يقابلا سث اهل نوكيف «نينثالاو ةجوزلا نم ديدج نم ةكرتلا
 .امهنيب ةفصانم اهدعب

 قباسلا عجرملا (؟) قباسلا عجرملا )١(
 .الملكص ما سرام - م١ 7ا/ا/ دابعش .115عا .ا١١ رس .«مالسإلا ءاول» موف
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 :لأسي  اجلد نم - سيرلا ميحرلا دبع فسوي ديسلا [7١٠١٠”لس

 هوبأ ىصوأف .ةثالث ًادالوأ كرتو .مهدحأ تامف .دالوأ ةعبرأ هل لجر

 دالوأ دحأ تام مث هتامم دعب ثاريملا يف مهدلاو لحم اولحي نأ نبالا دالوأل

 امهعزانف ءامهل ةيقابلا نبالا دالوأ ةصخح تلآو .دحلا تام مث ءهدج لبق نبالا

 له ةدافاإلا وجرن .هدج لبق ىفوتملا دلولا يف مهدلاو بيصن يف امهمامعأ

 وأ «هدج لبق ىفوتملا دلولا بيصن يف امهيخأ يدلو ةعزانم يف قح مامعألل

 .''"؟ةلماك امهدلاو بيصن نيدلولل . (200

 ةصح «.هلبق اتومي ملو ءامهدج ةافو دعب اشاع نيذللا نيدلولل اجل

 ةكرتلا ثلث ىلع ديزت الأ طرشب «ةلماك امهيبأ

 :لأسي قوسد زكرم ضايبلا نم - ةفيلخ ديسلا لماك ديسلا [١::+لس

 ةينامثو طيرارق ةينامثو ةندفأ ةعسن كرتو (01944) ةنس ''”تيملا تام

 ء(روكذ ؟) نبا دالوأو .نيتجوزو .(ثانإ ؛).ءروكذ ءانبأ (4) نع مهسأ

 امف .هيبأ ةايح ىف (م191541) ةنس يفوت  مهدلاو  روكذملا نبالاو (ثانإ

 مهيبأ بيصن (م145) ماع يفوت يذلا نبالا دالوأ ثري لهو ؟لك بيصن

 ." ”؟مهدج ةايح يف ىفوتملا

 تانب عبرأو ءانبأ ةرشع كانه نوكيف ًايح ىفوتملا سالا ضرفي [!::*جل

 ةثرولا ىلع عزوي ةكرتلا يقابو «نييثنألا ظح لثم ركذلل هدالوأ ىلع عزويو

 عزوي نمثلا دعب امو يقابلا نمث ناذخأت ناتجوزلا :يتآلا وحنلا ىلع سييعرشلا

 نييثنألا ظح لثم ركذلل تانبلاو ءانبألا ىلع

 - طايمد .روكسراف . خويشلا تيم  داج يلع قلاخلا دبع ديسلا ٠١١[ لس

 : لأسي

 .7١7ص ,ما4 رياني - هه بجر ء١١ع .5١١؟س ,كمالسإلا ءاول» 200(

 .ةيناث تومي ال تيملا نأل .ء.صخش تام :حصألا :تيملا تام (؟)

 .ا/ل 17ص ,ما464 رياربف ه١ نابعش ءا15ع «١١؟س ,(«مالسإلا ءاول» ةوفز
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 تانب ثالثو ًاروكذ دالوأ ةثالثو ةجوز كرتو يفوت لجر نع ىتدافإ وجرأ
 . "؟ةكرتلا مسقت فيك .هلبق يفوت هل نبال ًاتنبو ًادلو ًاضيأ كرتو

 ناك ام رادقم هيبأ ةايح يف يفوت يذلا نبالا دالوأ ىطعي ['::خل

 ظح لثم ركذلل مهنيب عزوي نأ ىلع هيبأ ةافو دنع ًايح ناك ول مهوبأ هقحتسي

 جارخإ دعب يقابلا نمث ةجوزلل :يلاتلا وحنلا ىلع ةكرتلا يقاب عزويو نييثنألا
 ظح لثم ركذلل ىقابلا اثانإو ًاروكذ ءايحألا دالوأللو «ىفوتملا دلولا بيصن

 1 نييثنألا

 ةوخإو اهلبق ئفوتم نبال نيتنبو تانب عبرأ نع ةأرما تيفوت [!:1: لس
 .'"' ؟مهنم لك بيصن امف  ثانإ تاوخأو روكذ

 ىلع مسقي ةكرتلا يقابو «ةبجاو ةيصو ةكرتلا ثلث سالا تانبل اخجل
 .نييثنألا ظح لثم ركذلل ًاثانإو ًاروكذ ةوخإلل يقابلاو تانبلل هاثلث .يتآلا هجولا

 :لأسي - ةغاغم ةيليقعلا نم  دمحأ دومحم ظفاح ديسلا [١١١1لس

 نبا نبا نعو ةايحلا ديق ىلع تنبو ةجوزو نينب ةثالث نع لجر تام
 ال يذلا نمو ثري يذلا نم - هلبق تايفوتملا ثالثلا هتانب تانب دالوأو .ىفوتملا

 فرش ١
 .٠ 0 رض ؟ث

 رادقمب ةبجاو ةيصو لوقحتسي مهيبأ ةايح يف اوفوت نيذلا ءالوأ ['نخل
 اوداز ندإف «بلثلا نع لكلا ديزي الآ طرشب تيفوت يتلا تنبلا وأ سالا ةبصنأ

 ظح لثم ركذلل يفوت يذلا سالاو تانبلا نيب مسقيو ثلثلا بجو ثلثلا نع

 ركذلل هدالوأل نوكي ثلثلا اذه نم تاومألا رم ًائيش قحتسي سو .نييثنألا

 ءايحألا دالوألل يقابلاو ءهنمث ةجوزلل دوكي ةكرتلا يقابو .نييثنألا ظح لثم

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل

 )١( ص م1909 ليربإ  ه7178١ لاوش .7ع .1١”س .«مالسإلا ءاول» 175.

 168١. ص .مما4 ربمسيد  ه11/9١ ةيناثلا ىدامج ء١٠ع .117س ءامالسإلا ءاول» (60)

 ١21ع .7١س) «مالسإلا ءاول» ةلجم يف اهسفن ىوتفلا ترركت دقو قباسلا عجرملا ()

 تانبلا دالوأل نوكي هنأ اهيف ددحو (5١7ص .م9476١ رياني  اه١ا/4 بجر
 .ةكرتلا نم (-2) تايفوتملا
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 :لأسي - طوشرفب - م.ق.ف ديسلا ”١:1[ نس

 ةنس ىفوتملا اهنبا دالوأو .ةقيقشلا اهتخأو ءاهتنبا نع ةأرما تيفوت
 نايب وجرأ 2(م191737) ةنس ىفوتملا اهيخأ نباو .(ناتنبو دلو) مهو (م19)

 .''”؟يعرشلا ثاريملا ميسقت بسح مهنم لك بيصن

 ةيصو اهنبا دالوأل نوكيو «ءيش هتيرذل الو اهيخأ نبال سيل ل
 ةقيقشلا اهتخأآل هفصنو اهتنبال هفصن يقابلا مسقيو «ثلثلا رادقمب ةبجاو

 تيم) ةنوميملا ةرابنش نم ,ةيطع دمحم قلاخلا دبع ةيطع ديسلا لأسي
 :2'(رمغ

 روكذلا نم ةثالث يفوتو ,؛ثانإ ثالثو روكذ ةعبرأ بجنأ لجر [01٠1لس ْ
 ةدحاو اتنب كرت اوفوت نيذلا دحأ .ثالثلا ثانالاو عبارلا يقبو .مهدلاو ةافو لبق

 ىلع عبارلاو ةدحاو اتنبو روكذ ةثالث كرت ثلاثلاو .اتنبو اركذ ًأدلو كرت يناثلاو

 لك قاقحتسا امف ,ءالؤه نع لجرلا يفوت مث .ثالثلا ثانالاو وه ةايحلا ديق

 .؟هتكرت يف ثراو

 ثلث رادقم مهيبأ ةايح يف اوفوت نيذلا دالوألا عورف قحتسي [':2خل
 ءهعرفل بهذي دحاو لك صخي امو «ةثالث ىلع تلثلا اذه مسقي مث «ةكرتلا

 ركذلل مهنيب مسقي اضيأ تلثلا تلث يناثلا دالوأ ذخأيو ثلثلا تلث لوألا ذخأيف

 .ثتلاثلا يف رمآألا كلذكو «نييثنألا ظح لثم

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل «تانبلاو نبالا نيب نامسقي ةكرتلا سم داثلثلاو

 : يعارزلا سدنهملا سيرلا ميحرلا دبع فسوي ديسلا لأسيو

 لهف .نبا تنبو تانب ثالثو روكذ دالوأ ةثالث نع لجر يفوت [4١:١لس
 ." ؟اهبيصن امو ؟اهتامعو اهمامعأ عم نبالا تنب ثرت

 ةبجاو ةيصو ذخات نكلو ءايعرش اثاريم نبالا تنب ثرت ال [':02خل

 ١) ,ما5 سرام ه٠ مرحم .0ع .5١2س ,«مالسإلا ءاول» ص523١.

 ه1 يناثلا عيبر .28ع .5١س ءكمالسإلا ءاول» م( -  خص ما ريمتبس 57.
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 .دالوألا ريغ ثراو كانه نكي مل اذإ كلذو .ةكرتلا

 بردلا مسق - ةرهاقلاب هللا دبع ىفطصم ةردان ةديسلا نم ١:1[ لس

 دعب بألا يفوت مث «نيدلوو نيتنبا كرتو . هيبأ ةايح ىف صخش ىفوت)

 ائيش هيبأ ةايح ىف ىفوتملا نبالا دالوأ قحتسي لهف .تانب عبرأو نيدلو نع كلذ

 .''”؟مهقاقحتسا نوكي هجو يأ ىلعو ؟بألا ةكرت نم

 (07/) ةداملا ىضتقمب ةبجاو ةيصو ىفوتملا سالا دالوأ قحتسي | جل

 ام وه مهفاقحتسا رادقمو .(ى١7 مقرب م15) ةنس رداصلا ةيصولا لوناق نم

 ىلع رادقملا اذه ديزي الأ طرشب .هيبأ ةافو تقو ايح ناك ول مهوبأ هذخأي ناك

 .سمخلا وه ةكرتلا هذه يف ًايح ناك ول مهوبأ هقحتسي لاك يذلاو ثلنثلا

 سييثنألا ظح لثم ركذلل .هدالوأ ىلإ سمخلا اذه لوؤيف

 كرتو .تنب دالوأو نبا دالوأو نباو ةجوز نع صخش يفوت [1:17لس

 .'"'”؟تنبلا دالوأو نبالا دالوأ بيصن امف .(ط ١)و (س )١ هردق اثاريم

 ةكرتلا ثلث ةافوتملا بنبلا دالوأو ىفوتملا ربالا دالوأل دوكي [':2خ
 دالوأل هثلثو نييثنألا ظح لثم ركذلل نبالا دالوأل هاثلث ثلثلا اذه دوكي نأ ىلع

 دعب دايقابلا ناثلثلاو ةبجاو ةيصو اذه لكو .نييثنألا ظح لثم ركذلل نبلا

 سئلثلا لامثأ ةعبس هردقو ىقابلا ساللو امهنمث ةجوزلل نوكي ةبجاولا ةيصولا

 نم اجنلا وبأ دمحم ديسلا اهيف لأس يتلا ىوتفلا هذه انتءاج ٠١7[ لس

 دجسم بيطخو مامإ .رضخ نيمأ دمحم خيشلا ذاتسألا ةليضف طولامس ةرصعم

 ةرهز وبأ دمحم خيشلا ذاتسألا ةليضف علطا دقو .طولامس ةرصعمب فاقوألا

 تردص دق اهعوضوم نأ عم ؛ىواتفلا باب يف اهرشن ىلع قفاوو اهزاجأو اهيلع
 : ىوتفلا ىه اهو .ةقباس ةريثك ىواتف هيف

 )١( ص .م1957 رياربف ها785١ لاوش .5ع .1١س .«مالسإلا ءاول» ١85.

 .م19195 سرام ه4 ةدعقلا وذ .9ع .١؟س «كمالسإلا ءاول» (؟) صلا١9.
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 اهنبا دالوأو اهيتنبو اهنباو اهجوز تكرتو )١955( ةنس ةديس تيفوت

 اهنأ ملعلا عم لك بيصن امف ؛ةجوزو ناتنبو (روكذ '5) مهو اهلبق ىفوتملا
 لبق ًائيش مهتدج مهطعت ملو (مهسأ ؛)و (ًاطاريق ١١)و نينادف تكرت

 . ''”؟اهتافو

 هذخأي ناك ام ردقب بالا ءانبأل ةبجاو ةيصو ةكرتلا هذه يف [':3جل
 ١957(. ةنسل )١/ مقر ةبجاولا ةيصولا نوناق بسح ثلثلا دودح يف مهدلاو

 نيدلوو جوز نيب نوكتف ًايح تيملا نبالا رابتعاب ًالوأ ةكرتلا مسقتو

 ًابيصعت ءانبألا هذخأي يقابلاو دالوألا دوجول ًاضرف عبرلا جوزلا ذخأيف نيتنبو

 ضرف دعب يقابلا ثلث ىفوتملا غ نبالا بيصن نوكيف نييثنألا ظح لثم ركذلل

 ةكرتلا لصأ نم ًالوأ ىفوتملا سالا بيصن جرخي مث «عبرلا ةميقو جوزلا
 نبالا نيب مسقي يقابلاو ًاضرف عبرلا جوزلا ذخأي ةلقتسم ةكرت ربتعي يقابلاو
 .ةجوزلل ءيش الو ًابيصعت نييثنألا ظح لثم ركذلل نيتنبلاو

 نيب مسقي ةبجاو ةيصو )١5( ىفوتملا ىبالا دالوأل (15) سم جرختو

 جوزلا هنم ذخأي (58) يقابلاو هتجوزل ءيش الو نييثنألا ظح لثم ركذلل هدالوأ

 (1) تنب لكو (18) ىسالا ذخأي 250 يقابلاو (١؟) عبرلا

 ف ْط سس

 ةبجاو ةيصو سالا دالوأ بيصن 9 ١

 جوزلا بيصن 0001/4" ١١

 ساالا بيصن 7 ١ ١5

 ىلوألا تنبلا بيصن 4 710/15

 ةيناثلا تنبلا بيصن 1 7“ 01/1

 ةلمجلل 3 ١٠<

 ملعأ هللاو

 .الا 27٠١ ص ما6 ربمسيد  ه72060١١ ناضمر عا 275١ س .امالسإلا ءاول» (2١
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 ىفوتم نبا تنبو تانب ثالثو نيدلوو ةجوز كرتو لجر يفوت [!:1لس
 .'20؟ثري نمف

 طوريد نيملحم - فالخ لماك دومخ 6

 ةيصولا دعب يقابلا نم نمثلا ةصحب ةجوزلل ثاريملا نوكي ['!:*خل
 لثم ركذلل مهنيب مسقي يقابلا نامثأ ةعبس ًاثانإو ًاروكذ دالوألل دوكيو «ةبجاولا
 ءاهيبأ بيصن رادقمب ةبجاو ةيصو اهل نوكي هنإف .سالا تنب امأو «نييثنألا ظح

 رادقم نوكيو «قباسلا وحنلا ىلع ًاثاريم يقابلا عزويو ؛ةكرتلا لصأ نم ذخؤيو
 نم ذخؤي ”* ىلع ا يأ 7١ ىلع ١4 يأ نامثأ عبس يف .شيعست وه ةيصولا

 ءايحألا دالوألاو ةجوزلا نيب انركذ يذلا وحنلا ىلع يقابلا عزويو «ةكرتلا لصأ

 ًاثانإو ًاروكذ

 ماع يفوت نبا تنبو عبرأ تانبو نيدلو نع لجر يفوت |: لس
 ."”؟ثاريملا يف نيقحتسملا ةبصنأ امف (م1950)

 لولهب دما ديس ميحرلا دبع 5

 ةكرتلا سمخ ثروملا ةايح يف اهوبأ يفوت يذلا سالا ةئبال [!:1خل
 تنب لكل ناسمخلا نهل تانبلاو ءسمخ ءايحألا نم ىسا لكو ةبجاو ةيصو
 .سمخلا فصن

 دعبو هلبق يفوت نبا تنبو ةجوزو تنبو نيدلو نع يفوت ١ -"لس
 ."”؟لك بيصن امف ةبجاولا ةيصولا نوناق رودص

 لوص نم ئراق 5

 27/17 وهو .'*”ةبنص هل جرخيو ءًايح ىفوتملا تنبلا وبأ ضرفي أن:
 هنمث ينآلا وحنلا ىلع مسقي يقابلاو «هتنبل ىطعيو «ةكرتلا نم ردقلا اذه جرخيو

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل نينبالاو تنبلل هيقابو «ةجوزلل

 .١13؟- ١؟١ص م1511 رياني ه1 لاوش .ء5عا١5س .كمالسإلا ءاول» 23

 59ه ص 35كم ليربإ هه مرحم 6ع .5١5س ءامالسإلا ءاول» 2

 -01١5. 8١:5ص ,م19178 سطسغأ ه1188 ىلوألا ىدامج .1ع .0755س .«مالسإلا ءاول» 22(

 هبيصن :ةيلص (5)
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 دالوأو هتايح يف يفوت هل نبال نيتنبو هل تنب نع لجر يفوت [١:"لس

 . "”؟ةثرولا ءالؤه نم دحاو لك بيصن امف ءروكذ مع

 :نيثلثلل ةلمكت سدسلا سالا يتنبلو ءفصنلا تنبلل نوكي ['::0خل
 ناثراو امهنأل ةبجاو ةيصو نبالا يتنبل سيلو ءروكذلا معلا دالوآل يقابلاو

 لق ولو ءاثاريم ىفوتملا عرف قحتسي الأ ةبجاولا ةيصولا طرشو

 ىلوألا ىدامج يف رداصلا ةلجملا نم عساتلا ددعلا يف ”1١

 نيدلو دوجو عم نبالا تنب ثرإب مكتليضف متيتفأ عبارلا لاؤسلا يف (سطسغأ)

 هذه لثم يف ثرت ال نبالا تنب نأ ضئارفلا ملع يف ررقملاو .تيملل تنبو

 . '"”؟ةنسلاو باتكلا نم كلذ لصأ نايب وجرأ .لاحلا

 كب مرخ  ةيردنكسإلا - قزر ديسلا زيزعلا دبع 5

 ةبجاو ةيصو وه امنإو «ءًاثاريم هانركذ ام سيل .ج ٠ انت

 (م19557 ةنسل )7١ مقر نوناقلا ىضتقمب

 امف اقيقش اخأو اهلبق يفوت نبا يتنبو اتنب تكرتو تيفوت ٠١77| لس
 . "7؟ثري نم 5 .

 اطنط - ليعامسإ ميحرلا دبع دمخ 5

 يقابلا قيقشلا خأللو سدسلا سالا ىتنبلو «فصنلا تنبلل ٠0

 ىفوت نبال تانب ثالثو .ءروكذ دالوأ ةعبرأو تن تكرتو تيفوت ٠١١ "لس

 ةبصنأ نايب امف .اهلبق كلذك ىفوت رخآ نبال ًاتنبو ًادحاو ًادلوو ءاهلبق
 . 576 هيئثراولا

 ةافو لبق ايفوت .يذللا نينبالا دالوأل ةبجاو ةيصو لاؤسلا يف انجل

 .07/ ص ما ربمتبس - هه ةيناثلا ىدامج ء١٠عا 252 س ,«مالسإلا ءاول» 200

 .قباسلا عجرملا (0)
 .517ص م1959 ربوتكأ  ه789١ نابعش 2١1١ ١١ع .”7”س «.«مالسإلا ءاول» (*)

 7١. ص ءماو رياربف ه8 ةجحلا وذ 2ع 275 8س .«مالسإلا ءاول» 2
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 (-) نيفوتملا نينبالل نوكيف .ةايحلا ديق ىلع اناك ول امهبيصن رادقمب ثروملا

 دحاو لك لوؤي امو .ءنيئبالا ىلع نامسقيو ءاهنم لاجرخي اهلك ةكرتلا نم
 نوكي (7+) ةكرتلا سم يقابلاو «نييثنألا ظح لثم ركذلل هدالوأل نوكي امهنم

 .سيثنألا ظح لثم ركذلل ةافوتملا دالوأل

 [اهيبأ ةايح يف تيفوت يتلا تنبلا دالوأل ةبجاولا ةيصولا ىلع تاقيبطت]

 : يتآلا لاؤسلا جربلا ةبزعب يدمح دمحم دمحم ديسلا لأسي ٠١0 لس

 : مهنم لك بيصن نايب وجرنو دعب نيروكذملا ةثرولا نع لجر يفوت

 ةنس اهيبأ ةايح ىف تيفوت تنب دالوأ .نيتنب ءروكذ دالوأ ةسمخ .ةجوز
 .©206(م0-198) ةنس اهيبأ ةايح يف تيفوت تنب دالوأ «(م145١)

 .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلل دمحلا ['!:'* ل

 دنع ةايحلا ديق ىلع اتيفوت ناتللا ناتنبلا ضرفت ةلأسملا هذه يف .دعبو

 مسقيو «.ةكرتلا نمُث ةلأسملا هذه يف وهو .امهبيصن جرختسيو .«ثروملا ةافو
 مسقي ةكرتلا يقابو .مهمأ بيصن نوذخأي تنب لك دالوأ ؛نينثا ىلع نمثلا اذه

 دعب ىقبي امو .ىقابلا نمث ةجوزلا صخيف ءًالعف ءايحألا .ييعرشلا ةثرولا ىلع

 1 .ملعأ هللاو .دالوألل نوكي ةجوزلا نمث

 [ةقباسلا ىوتفلا ىلع بيقعت

 : يلاتلا لاؤسلا قارعلا نم نيسح هللا دبع ديسلا نم دروو

 يف ةرهز وبأ دمحم ةليضفلا بحاص ذاتسألل ةيثرإ ىوتف تردص [77١1لس
 ةعبرألا بهاذملا فالخ ىلع تردص ىوتفلا هذهو ,ةجحلا يذ نم عبارلا ددعلا

 امف .ةفيرشلا ةنسلا عم الو ميركلا نآرقلا عم ال قبطنت ال اهنأ ملعلا عم .ةروهشملا

 اهززعي نأ هيلع بجاولا ناكو .ىوتفلا هذهب ىتفأ بهذم يأ ىلع ذاتسألا ملعن

 ."'"ةليضف قحلا ىلإ عوجرلاو همهوتب نلعي وأ ,ةنس وأ باتك نم ةيلقن ةلدأب

 )١( ص .ما5 ةيلوي  ه١١ا/5 ةجحلا وذ ء4؛عا.فكس .(مالسإلا ءاول» ١72١؟.

 ) )0ص .م 5 سطسغأ ه5 رفص .اع .ة4س .امالسإلا ءاول» 5996.
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 :ةلاسرلا هذه ىلع ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا ةرضح انعلطأ دقو [!:2خل

 يلي ام انيلع ىلمأ مث ىوتفلا لصأ اهتعاس يف عجارف

 ةبزع نم .ًايرصم اهيلإ راشملا ىوتفلا لصأ نع لأس يذلا لئاسلا ناك

 ءرصم يف اهب لومعملا نيناوقلل ًاقيبطت باوجلا نوكي نأ دب ال ناكف «جربلا
 يف ىفوتي يذلا دلولا عرفل ةبجاو ةيصو بجوأ رصم يف هب لومعملا نوناقلاو
 اذهو ءتلثلا نع ديزي الأ طرشب ءىفوتملا دلولا بيصن رادقمب هيوبأ دحأ ةايح

 'ىلاعت هلوق رهاظ ىلع هيف دمتعا يسلدنألا مزح نبال يأر نم ذوخأم نوناقلا

 َنييْؤَأْلاَو ِنيَِلَوْلِل ُةَيِصْوْلا اح كرر نإ ُتْوَمْلا ْمُكَدَحَأ َرَصَح اَدِإ ِْْلَع بِيُك»
 ىلول نأ ةيآلا هذه رهاظ سم ذخأف 18١[ :ةرقبلا] 509 َنيِقْنَمْلا لع يح فوُرْعمْلا

 اهب صوي مل ولو .ءباجيإلا اذه مكحب اهذفنيو ةيصو بجوي نأ رمألا
 .رصم يف (م1457 ةنسل )١7 مقر نوناقلا ذخأ اذهبو .يصوملا

 هقبطي امب هيتفن نأ الإ يرصم ىتفتسملاو انل ناك امو .ىوتفلا لصأ اذه

 نأ دون انكو .نيفلتخملا نيب عازنلا مسحل ًاقيرط كلذ بوكيل ءيرصملا ءاضقلا
 ةقثلا مدعو ةقثلا ةلأسم امأ .ًاضارتعا نوكي الو ؛ًاماهفتسا لئاسلا لاؤس نوكي
 بلطو هلل ءاضرإ الإ هيف ىوتفلا سانلا بلطي ام ىتفن وأ بتكن ام بتكن ال اننإف

 كلذب اوضر لإف .ءمهنيب فالخلا عنمو «سانلا نيب حالصإلاو .هدنع ام

 .هاضر انبسحف اوضري مل نإو ؛هللا اندمح

 :لاق ةيبرغلا اتهب ةسردمب سنوي دمحم نيسح ديسلا لأس [72:١”لس

 ماع تيفوت تنب دالوأو «تنبو «ءانبأ ةثالث نع (م19600) ةنس لجر يفوت

 . "0(م1917) ماع تيفوت تنب دالوأو «(م1445١)

 هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو « هلل دمحلا [!:”خل

 .يتآلا وحنلا ىلع ةكرتلا مسقت نأ مكحلا نإف .دعبو

 هقحتست تناك ام ثروملا ةايح ىف اتيفوت نيتللا نيتنبلا دالوأل نوكي ١

 .ناتنبلا

 )١( 5ص ,ما6 ربمفون ه6 يناثلا عيبر 8ع .؟س ءامالسإلا ءاول» 05.

10 



 ةثالث كرت ىفوتملا نأكف «ةايحلا ديق ىلع ناتنبلا ضرفت كلذ ىلعو - ١

 يف اتيفوت نيتللا سيتنبلل نوكيو «ةكرتلا عست تنب لكل نوكيف «تانب ثالثو ءانبأ
 .ناعست ثروملا ةايح

 دالوأ ىلع عست لك .ءنامسقيو ةكرتلا لصأ نم ناعستلا جرختسي - *

 دالوأو «ةكرتلا عسُن مهيلع مسقي (م1977) ةنس ةافوتملا تنبلا دالوأف ؛تنب

 . يناثلا عستلا (م11557١) ةنس ةافوتملا تنبلا

 نيناوقلا يف هب لومعملا ىضتقم ىلع وه امنإ ءاتفإلا اذه نأ ظحاليو

 اوظحالي نأ ةقيقشلا ةيمالسإلا راطقألا رم ةلجملا ءارق ةداسلا وجرنف «ةيرصملا

 دوقحتسي ال ثروملا ةايح ىف اتيفوت نيتللا نيتنبلا دالوأ نأ اوظحالي نأو «كلذ

 ءاج يتلا ةبجاولا ةيصولا ىضتقمب نوقحتسي امنإو «يعرشلا ثاريملا ىضتقمب
 1 .(1943 ةنسل ا١) مقر نوناقلا اهب

 :روطق نم يسكرشلا ليعامسإ دمحم ديسلا لأسو [!:'* لس
 ةنس يف اهدلاو يفوتو ءاهدلاو ةايح يف (م1557١) ةنس يتدلاو تيفوت

 ىلع يدج ةكرت يف يتاوخأو انأ ثرن لهف .ًاراقعو ًانايطأ كرتو (م1449١)
 .''”؟ةيصولا نوناق بسح

 كتوخإو تنأ قحتست ١947( ةنسل )7١ مقر نوناقلا ىضتقمب ['!:"*خل
 هنوقحتست امو ثلثلا ىلع ديزي الأ طرشب كمأ بيصن رادقمب كدج ةكرت ىف

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل .مكنيب مسقي ساسألا اذه ىلع

 : يلاتلا لاؤسلا ةلجملاب كرتشم لأسو [١١"*'لس

 ثري له (م19054) ةنس يف اهدلاو يفوتو 2«(م14547) ةنس يف ةأرما تيفوت

 ."'؟ال مأ مهدج نم ةيصولا نوناق بجومب اهتثرو
 الأ طرشب مهمأ بيصن رادقمب ةبجاو ةيصو اهدالوأ قحتسي خل

 . تلثلا ىلع ديزي

 .ةالا ص م61 ربمسيد -_ ه5 «ىلوألا ىدامج .4ع .١٠س .امالسإلا ءاول» (2١

 .ال 5 ة رص ماو سرام_-ه 1 نابعش .ء١١؟ع .١٠3س .(مالسإلا ءاول» فز
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 .لأسي
 ماعلا اذه اهدلاو ىفوتو « تنبو نادلو اهلو ًاماع )1١6( نم ةأرما تيفوت

 '؟مهدج ةكرت نم اهدالوأ ثري له كلذ تحال 000

 تناك ول مهمأ بيصن نييثنألا ظح لثم ركذلل اهدالوأ ذخأي انجل
 .ثلثلا ىلع ديزي الأ طرشب ةيح

 ٠١١ لأسي فيوس ينب ةيريدم دمح ينب نم دمحأ ناديز ينسح :

 .| يدج كرتو (م1155) ةنس يفوت يدجو (م191575) ةنس تيفوت يتدلاو

 مأ ثرأ لهف ًاقلطم ثرأ ال يننأب يلاوخأ ضرتعا ةكرتلا ميسقت دنعو .ةكرت
 "”؟ال .

 تناك ول ثاريملا يف كمأ بيصن رادقمب ةبجاو ةيصو قحتست [ا:20خ
 .ةكرتلا ثلث ىلع ديزت الأ طرشب كمأ يبأ كدج ةافو تقو ةايحلا ديق ىلع

 :لأسي ةريحب ةيدومحملاب ناميلس لامج دمحم [١٠”'لس
 لبق (م1145) ةنس يف اهدلاو يفوتو (م1975) ةنس يف يتدلاو تيفوت

 ددعلاب ةيروهمجلا ةديرجب ىوتف تءاجو (م1945١) ةنسل ةيصولا نوناق رودص
 ةلاحلا هذه لثم يف ثاريملا ىقح ديفت (م14607 ةنس سرام ؟1) يف رداصلا
 ماكحأ ننق هنأل .صوصخلا كلذ يف نوناقلا ةيعجرل نأش ال هنأ ىلع ةدنتسم
 مدعب اوباجأ ةاماحملا ىلع اهضرعبو «ةديدج ةينوناق زكارم قلخي ملو ةعيرشلا

 هتيعجرب هنأ :امهيناثو .ةديدج ةينوناق زكارم قلخ هنأ :امهلوأ :نيببسل اهتحص
 ."0؟حصأ نييأرلا يأ حيضوت سمتلن «رارقتسا مدعو بارطضا لصحيس

 )١/ مقر دوناقلا رودص لبق كدج ةافوو كمأ ةافو تناك دقل إل
 رودص دعب كدج ةافو تناك ولو .ةبجاو ةيصو قحتست الف ١955(. ةنسل

 (م1975) ةنس تيفوت كمأ نأ ولو ةبجاو ةيصو تققحتسال نوناقلا

 )١( ص م1951 ويام ه١ لاوش «3ع ء١21س .«مالسإلا ءاول» ١4١ - ١47
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 : لاسي خيشلا رفكب - لامجلا نسح دمحم ديسلا [1:7 لس

 (ثانإ 4)و (روكذ ”) مهنم دالوأ ةعبس هلو ًانادف )١١( كلمي لجر

 يفوت ماعب اهدعبو .تنبو نيدلو نع ةعبرألا نم تنب تيفوت .ءاقشأ عيمجل لاو

 .''"؟ةكرتلا ىف ءىش ةافوتملا تنبلا دالوأل لهف .اهدلاو

 دإف .ةبجاولا ةيصولا دوناق ذيفنت دعب لجرلا ةافد تناك اذإ اخ
 ةافو بقو ةايحلا ديق ىلع تناك اهنأ ضرف ىلع مهمأ بيصن ةافوتملا دالوأل
 .فصنو نادف مهل لوكيف . ايبنأ

 ٠ لأسي قوسدب سيلحم مزعلا وبأ دمحيم ديسلا ٠ لس

 تيفوت تنب تندبو امهل ةقيقشو نبال نينباو تنبو ةجوز نع لجر يفوت
 ("*؟ثاريملا ىف لك بيصن امف .ةقيقش تخأو اهيبأ ةايح ىف اهمأ

 اهمأ بيصن وهو ثلثلا رادقمب ةبجاو ةيصو بنبلا تنبل دوكت [!:4جل
 فصن تنبللو يقابلا سمث ةجوزلل لدوكيف نييعرشلا ةثرولا ىلع يقابلا عزويو
 ظح رلثم ركذلل نبالا دالوال لوكي ءالؤه ضورف ذعب ىشب ام مث يقابلا

5-6 

 1 .نييثنأآلا

 سالا دالوأ رم رثكأ تذخأ ةافوتملا تنبلا تنب نأ ةلأسملا هذه يف دجنو
 لثم ىف هليدعت ىلإ وعدن كلذلو .ةيصولا دوناق قيبطت ذاوش ص هذهو .ىفوتملا
 1 .ثاريملا عيزوتل ًابراقم عيزوتلا يف قيسنتلا دوكيل لاوحألا هذه

 :لأسي - رجحلا شيوب - م.س.ع ديسلا [':7* لس

 :نيتيتآلا نيتلأسملا يف ةبجاولا ةيصولاب قاقحتسالا لوح فالخ عقو

 يتنبو تنيو ءاقشأ تاوخاو قيقش خاو جوز نع ةأرما تيفوت : ىلوألا

 .تنب ىتنبو تنب : ةيناثلاو

  0١ص .مما ةينوي  ه١وا/ ةلعملا وذ .52 .5١1س .(«مالسإلا ءاولا م١

 .5 2 ص ما ةيلوي ا ه3 ةجحلا وذ .4عاوا5س .(مالسإلا ءاول» عه
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 نع ديزي ال مأ غلب ام ًاغلاب ًالماك امهمأ بيصن تنبلا اتنب ذخأت لهف
 .؟ثلثلا

 يف غلب ام ًاغلاب امهمأ بيصن تنبلا اتنب ذخأت ءاملعلا نم قيرف لاق
 مكحلا ديرنو .ةيصولا وه هرابتعاب طقف ثلثلا ذخأت نورخآ لاقو «ةيناثلا ةلأسملا

 .''"فالخلا اذه يف مالسالا ءاول ةلجم نم

 تنبلا ضرفتو «عبرلا ذخأي جوزلا ىلوألا ةلأسملل ةبسنلاب انجل
 ثلثلا ةافوتملا تنبلا اتنب قحتستو ىيثلثلا داتنبلا ذخأتف «ةايحلا ديق ىلع ةافوتملا

 ىلع ةكرتلا يقاب مسقي مث ؛ةكرتلا لصأ نم جرخيو نيثلثلا نيذه فصن يأ
 تاقيقشلا تاوخألاو .قيقشلا خألاو «تنبلاو ءجوزلا مهو سييعرشلا ةثرولا
 ام هتوخإ عم قيقشلا خآللو ءاذه فصن تنبللو ءاذه نم عبرلا جوزلل لوكيف

 تنبلا ضرفت هنإف ةيناثلا ةلأسملا امأ نييثنألا ظح لثم ركذلل اذه رم ىقبتي

 الإ اهاتنب ذخأت ال نكلو ءفصنلا اهبيصن دوكيف «ةايحلا ديق ىلع ةافوتملا

 كلذو ءًادرو ًاضرف ةكرتلا سم يقابلا ةايحلا ديق ىلع يتلا تنبلا ذخأت مث ثلثلا

 ديزت الأ ةبجاولا ةيصولا ىف تطرتشا ةيصولا نوناق نم (لا/ «ا/5) داوملا نآل

 .ثلثلا اذه الإ ةافوتملا دالوأ قحتسي ال كلذ ىلعو .ثلثلا ىلع

 :لأسي - ةيقرش «ةودعلا  رازجلا هللا دبع دمحم نيمأ ديسلا [7١٠لس

 بآل اخأو ةقيقش اتخأو ىرخأ تنب نباو أتنبو نيتجوز كرتو لجر يفوت
 (9؟ةكرتلا عزوت فيكف .دلو هلو ىفوتم مع نباو .ةسمخ مع دالوأو بأل نيتخأو

 ةيقبو .ةكرتلا تلث وهو همأ بيصن ةافوتملا تنبلا نبال نوكي انجل

 طاريق ةدحاو لكل ناطاريق يأ نمثلا نيتجوزلل دوكي ءًاطاريق )١1( وهو ةكرتلا

 اهب لوبوجحم

 - 5الا"ص 2م19948 ربمفون ه1 ىلوألا ىدامج .9ع .15س .«مالسإلا ءاول» )١(

 0ها/:

 ."١ص :.م909١ سرام  ه١ا/8 ناضمر ء1ع .7١س ء«مالسإلا ءاول» (؟)
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 :لأسي - رصم ةيرطم - ميهاربإ حلاص ناميلس ديسلا ١272| نس
 نع (م1960 ةنس ربمتبس 77) خيراتب نسح دمحم ميهاريإ حلاص يفوت

 ةجيدخ هتنب ىتنب نعو ةسيفنو ةشئاعو ةديسو ناميلسو دومحمو دمحم دالوأ

 بيصن نايب وجرن ؛ةحيمسو ةيحتف امهو (م1975/0 /17) خيراتب هلبق ةافوتملا
 ادولوم تعضوو عضو ةلاح يف تناك ةافوتملا ةنبالا نأ ةظحالم عم ثراو لك

 .©"”يتدالو نم نيمويب همأ ةافو دعب يفوت ًاركذ

 ةكرتلا سم يقابلاو .؛ةكرتلا رْشُع ةافوتملا تنبلا يتنبال دوكي أخ

 ةافو دعب يفوت يذلا دلولاو .نييثنألا ظح لثم ركذلل تانبلاو ءانبألا نيب مسقي

 .ائيش قحتسي ال همأ

 - ةنزر ةيره .قيزاقزلا  ربج ىفطصم ديسلا ىفطصم ديسلا 10 لس

 : لأسي

 ةنس اهتدلاو تيفوت تنبو تانب ةثالثو ةجوزو نيركذ نينبا نع لجر ىفوت
 ؟ثري ال نمو ثري نمف .(م1407) ةنس مهتدلاو تيفوت تنب دالوأو «(م1550)
 ."79(م1988) ةنس يفوت لجرلا نأب ملعلا عم دحاو لك بيصن امو

 ةجوز كانه نوكيف ؛ةايحلا ديق ىلع اتيفوت داتللا ناتنبلا ضرفت ['!:5*خل
 .نييثنألا ظح لثم ركذلل يقابلاو «سثلا ةجوزلل نوكيو .«تانب سمخو دانباو
 تنب لك بيصنو (15) سم )١5( هردقو اتيفوت نيتللا نيتنبلا بيصن جرخيو

 سيلو ةبجاولا ةيصولاب قحتسم اذهو «نييثنألا ظح لثم ركذلل اهدالوأل بهذي

 دانبالاو ةجوزلا مهو نييعرشلا ةثرولا ىلع مسقي ةكرتلا يقابو .ًايعرش ًاثاريم

 ظح لثم ركذلل يقابلا دالوأللو .يقابلا سمث ةجوزلل نوكيف «تانب ثالثو

 .نييثنألا

 :لأسي - براش يلع ديس (كرتشملا) ٠5 لس

 لهف .ًادالوأ تكرتو ءاهتدلاوو اهدلاو ةافو لبق (م1917/) ماع ةديس تيفوت

 5١. اص .ما46 ويام - ه١ ةدعقلا وذ ءكع .١١1س .«مالسإلا ءاولا»ا 23(

 .7 9/ص .ما4 سطسغأ - ه4 رعص اع .١1؟س .(مالسإلا ءاول» (؟)
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 كرت هنأب ًاملع (م1155) ةنس ىفوتملا اهدلاو ةكرت يف ةبجاو ةيصو ةافوتملل
 . '"”؟ةافوتملا مأ ةجوزو اثانإو ًاروكذ ًادالوأ

 ةكرت نم اهتنبا دالوأل ةبجاولا ةيصولا يف ثرالا قح ةافوتملا ةدلاول لهو
 .؟مهدج 9

 اهيبأ يف ةافوتملا قاقحتسا رادقمب ةبجاو ةيصو ةافوتملا عورفل انجل

 عورفل ةبجاولا ةيصولا نأل ؛اهيف ءيش اهمأل سيلو «ثلثلا ىلع ديزي الأ طرشب

 اهلوصأ نود ةافوتملا

 .ةيردنكس الا نم مساق نامثع ديسلا لأسيو

 تتامو ًّاتنب تكرتو ىلوألا تتام :تانب ثالث ةديسل تناك [4:٠:لس

 .ةديسلا تتام مث «نيدلو تكرتو ةئلاثلا تتامو ءًاتنبو دالوأ ةثالث تكرتو ةيناثلا

 ةيحان نم نوثري اهمع نبا نبا دالوأ لهو ؟ثالثلا اهتانب دالوأ بيصن امف

 .؟''”مهبيصن امو ؟بصعلا

 نيب ًاثالثأ ثلثلا اذه مسقيو «ةكرتلا ثلث اهتانب دالوأل دركي [!:؛:خل

 رييثنألا ظح لثم ركذلل اهدالوأل ىطعي تنب لك صخي امو «تايفوتملا تانبلا

 .طقف روكذلا اهمع نبا نبا دالوأل لدوكي ةكرتلا ىقابو

 .ةيبون ةنالب نم ناوشر دمحم دواد ديسلا نم انءاجو

 هل تناكو .نيقيقش ًاتنبو ًادلو كرتو .مم4 ماع لجر ىفوت [١٠؛لس

 ةيناثلاو .ءنادلو اهلو ما ماع يف تيفوت ىلوألا .هلبق تيفوت تانب ثالث

 امف .تنب اهلو م١ ماع تيفوت ةثلاثلاو ءدلو اهلو ما ماع يف تيفوت

 دالوأ نم لك بيصنو ةايحلا ديق ىلع نيذللا تنبلاو دلولا نم لك بيصن

 .؟"”بيصن مهل ناك نإ ىفوتملا بيصن ىف تايفوتملا تانبلا

 ىلع ديزت ال ةبجاو ةيصو نققحتسي نيفوت ىئاللا تانبلا دالوأ ['نك جل

 ١/. ١7ص ما رياني ه9 بجر ء١١ع ١١ س ,«مالسإلا ءاول» 2غ(

 559 1 ا6 ص 2ك ربمسيد - ه١ بجر «١١ع .6١س ,«مالسإلا ءاول» 2,

 .709728 75ص ما ليربإ - ه8 ةجحلا وذ «5ع .١١س «امالسإلا ءاولا ةرفإ
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 ثلث ةيناثلا دلوو .ثلثلا تلث ىلوألا ادلو ذخأيف تلثلا مهل بجيف .ثلنثلا

 لثم ركذلل تنبلاو ربالا ريب دامسقي ناثلثلاو ثلثلا ثلث ةثلاثلا تنبو «تلثلا

 : يتآلا لاؤسلا ريغصلا دمحم دمحأ ديسلا لأسي ”١:5[ نس

 ثري لهف ؛,م١1151 ةنس تيفوت هل تنب دلو نع م ماع لجر ىفوت

 .؟2""ثلثلا ثري مأ الماك همأ بيصن اهنبا

 اهنإف تابصعلا وأ ضورفلا باحصأ نم ثراو .نكي مل اذإ انك خل

 وأ براقألا ضورفلا باحصأ رم ثراو ىفوتملل ناك اذإو ءلكلا ذخأت

 ثلثلا نع ديزي الأ طرشب اهمأ بيصن ذخأت اهنإف تابصعلا

 زكرم ةبولع ةأشنم نم سي دمحم دحاولا دبع ديسلا نم انءاجو ٠١[ 5” لس

 : ىتآلا لاؤسلا ريماطملا ىبأ

 ادلو كرتو اريخأ يدج يفوت مث .ةنس ةرشع سمخب يدج لبق يمأ تيفوت

 .؟''”حيحص اذه لهف انل ثاريم ال هنإ :يلاخ لاق دقو .تانب عبرأو

 رادقمب ةبجاو ةيصو ةافوتملا تنبلا دالوأل نوكي ةلاحلا هذه يف [!: 5 ل

 هذه ىف ةافوتملا دالوأل نوكي كلذ ىلعو .بلثلا ىلع ديزي الأ طرشب اهبيصن

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب مسقي «ةكرتلا عبس ةلأسملا

 .رصقألا - ىلع ىنغلا دبع ديسلا لأسي

 .همأ لبق اهدلاو يفوت نبا تندبو اتنب تكرتو ةديس تيفوت [١:؛؛لس

 اخأو نينخأو .بأل اخأو ءاهمأ ةافو لبق مهتدلاو تيفوت تنبل نيتنبو نيدلوو

 . ””ةثرولا عيمجل ىعرشلا ثاريملا نايب وجرن .قيقش خأ دالوأو ءمأل

 :يتأي امك ةعزوم ةكرتلا نركت [':؛؛خل

 ٠١. 5ص م1117 ريمتبس - ه7 ىلوألا ىدامجح 5ع .ا7١س «امالسإلا ءاول» 001

 .077ص :م19474 ربمتبس  ه785١ ىلوألا ىدامج .4ع .ء18١س .؛«مالسإلا ءاول» (؟)
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 ظح لثم ركذلل مهنيب مسقي ةكرتلا ثلث ةافوتملا تنبلا دالوأل نوكي :ًالوأ
 رييثنألا

 يقاب بآلل خاللو امهسدس سالا تنبلو نيثلثلا فصن تنبلل لوكي : ًايناث
 .نيقابلل ءيش الو ةبصع هرابتعاب نيثلثلا

 .كرتو (م19554/17/1) يف لجر يفوت :١[ "لس
 .ةجوز - نيتنب  روكذ دالوأ 5 )١(-

 ًادلو تكرتو 2م1156 ةنس تيفوت امهادحإ  .هلبق اتيفوت نيتنب - (؟)

 .ًادلو ةكرات م١ ةنس تيفوت ىرخألاو - اتنبو

 .'"”ثراو لك بيصن ديدحت وجرن
 قرش قوطا االؤأ زكرم قرش هتازم - ميعنلا دبع رافخلا دبع عيمسلا دبع هك

 ةعبس ثوروملا ةايح يف اتيفوت نيتللا نيتنبلا دالوأل لوكي انجل

 نمث ةجوزلل :'يتآلاك عزوي ةكرتلا سم يقابلاو - نييثنألا ظح لثم ركذلل

 ظح لثم ركذلل نيتنبلاو ةتسلا دالوأالل نوكي نمثلا دعب ىقبت امو «ىقابلا

 .نييثنألا

 .بأآل خأو .ةقيقش تخأو .تنب تنب دالوأ نع ةأرما تيفوت [٠١::”"لس

 تنب دالوأ ىلع اهثاريم تعزو اهتافو لبق اهنأب ًاملع ؟مهنم لك ثاريم امف
 .؟''”ةقيقشلا تخألاو بأل خألا ثري لهف يفرع دقعب اهتنب

 ىلوتم وبا ةبزع ماس يديس نم ندو وبأ دحاولا دبع دمح 5

 نوكي ىقابلاو .ثلثلا اهرادقم ةبجاو ةيصو تنبلا تنب قحتست [!:42جغ

 ام خأللو «يقابلا فصن ةقيقشلا تخألل نوكيف «بأل خألاو ةقيقشلا تخألل

 ةكرتلا ثلث يواسي ًاعربت تنبلا تنبل بتك ام لاك اذإو «ةبصع هرابتعاب ىقبتي

 .ةبجاولا ةيصولا نع ينغي هنإف

 .2١١1ص ءما0606 رياربف ه1 لاوش ء5عا.ا96١س كمالسإلا ءاول» 20

 .م١ 58ص ما65 سرام ه4 ةذدعقلا وذ 5ع .9١س .«مالسإلا ءاول» 20
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 نينب ةثالثو ءةجوز كرتو (م1977 ةنس سرام ىف) لجر ىفوت “”١:4[ لس
 الو ةئرولا ءالؤه نم لك بيصن امف ما ةنس تيفوت تلي نباو ( نيبو

 .؟('"تنبلا نبا اميس

 رصمب جرفلا ضورب يعافرلا ديسلا ميهاربإ كك

 ةثرولا ىلع عزوي يقابلاو .277) سم (7) ربالا تنبل دوكي [!:2"جل
 هنمث ةجوزلل دوكي نأ ىلع ناتنبلاو .ةثالثلا ءانبألاو ةجوزلا مهو .ييعرشلا

 ىثنالا فعض روكذلل نينبلاو ءانبألل يقابلاو

 دالوأو تانب ثالثو نيدلو كرتو ,م1957 ةنس يف لجر يفوت [١:؛*”لس
 ؟؛""ل مأ تنبلا دالوأ ثري لهف «م19175 ةنسا تيفوت تنب

 تاعوبطلا ةراال - ناضمر رونا 5

 ماد ام ةبجاو ةيصو اهيبأ ةايح يف ةافوتملا تنبلا دالوأ قحتسي [!::* خل
 ولو 2«م9557١ ةنس ةيصولا نوناق رودص دعب يأ 2م1977 ةنس يفوت دق اهوبأ

 سمث وهو .ءاهبيصن رادقمب ةبجاو ةيصو مهل نوكي .هرودص لبق اهتافو نأ
 .شييثنألا ظح لثم ركذلل ةثرولا ىلع مسقي نمثلا دعب يقابلاو .ةكرتلا

 ذنم اتيفوت ناتنب هل ناكو ءنيتنباو نيدلو كرتو يدلاو يفوت [1:45 لس
 ةكرتلا هذه ميسقت يف عرشلا مكح امف .تانب ثالث انكرتو ًاماع نيثالثو سمخ
 .”هبمجلا نيب

 طويسأ - دمحأ يسرم نسح 5

 ةبجاو ةيصو امهيبأ ةايح يف اتيفوت .يتللا ريتنبلا دالوأ ذخأي ان: "حل

 لكل لوكيف امهتايح ضرف ىلع نيتنبلا ىلع عبرلا مسقيو ةكرتلا عبر رادقمب

 ىلع مسقي ةكرتلا يقابو .اهدالوأل دوكي ةدحاو لك صخي امو .نمثلا ةدحاو

 نييثنألا ظح لثم ركذلل ءايحألا ةثرولا

8 ١ 

  2امص م06 ةينوي د ه5 لواآلا عمر ءالع ءكاكرس .«مالسإلا ءاول» 4.

1017 



 نم يفطصم *بسح يكز ىعديو .م114/ ةنس صخش * يفوت [١٠١٠لس

 :كرتو طويسأ ةظفاحم افدص ردنب ىلاهأ

 .م195457 ةنس تيفوت ىرخأ تنب نبا - تنب - دالوأ ” - ةجوز

 ةيلكب بلاطلا ديس برعلا زع ينسح ىعدي وهو) تنبلا نبا ثري لهف
 .؟2هييصن رادقم امو ةكرتلا هذه ىف (ةرهاقلا بط

 ديس برعلا زع ينسح بلاطلا تك
 رادقمب ةبجاو ةيصو م19457١ ةنس ةافوتملا تنبلا نبا قحتسي [':2جل

 ةنسل ال١) مقر نوناقلا رودص دعب تناك يصوملا ةافو نأل ؛همأ بيصن

 اذكه ةكرتلا ميسقت نوكي كلذ ىلعو .يصوملا ةافو خيراتب ةربعلاو .( م5

 (ةايحلا ديق ىلع ةافوتملا ضرفتو) «تنبلاو .دالوأللو «نمثلا ةجوزلا

 دوكيو «مهسأ (ةينامث 8) ةجوزلل نوكي نيتسو ةعبرأ نم ةكرتلا نوكتف .يقابلا
 اهنبال بهذت (/) ةافوتمللو (/) ةايحلا ديق ىلع ىتلا تنبللو )١5( دلو لكل

 ةكرتلا لصأ نم (7) جرخيو

 يتلا تنبلاو دالوأللو «يقابلا (2) ةجوزلل نوكيف «يقابلا ميسقت داعي مث

 (1) ةايحلا ديق ىلع

 نع لجر تام [7١١1لس
 : يتأي امع ةدافالا وجرنف .تنب يدلو - تانب سمخ - ءانبأ ةتس - ةجوز

 - كنب لك بيصن :ًاثلاث - دلو لك بيصن :ًايناث - ةجوزلا بيصن :ًالوأ

 ."001969 ةنس يفوت لجرلا نأب ًاملع
 رصقألاب بويأ ءراش 5 - يركبلا ىفطصم هك

 (1) وهو اهبيصن ىطعتو ةايحلا ديق ىلع ةافوتملا تنبلا ضرفت [':هجخل

 وه (5) نوكيو )١515( اهلصأ نوكي ةلأسملا حيحصتبو ةكرتلا (5) نم

 )١( خص م6 ربوتكأ - ه1786١ بجر ء١١ع ءكحكس ««مالسإلا ءاول» 77.

 .ال846 ص ءما65 ربمفو - ه6 كابعش .ء١٠١؟ع .9١س .امالسإلا ءاول» عض
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 ةكرتلا لايعأ سم هرادقم جرخي (2لج) وه ةافوتملا بيصن لوكيو «؛)

 ةجوزلا مهو .نسييعرشلا ةثرولا ىلع ةكرتلا دايعأ رسم يقابلا مسقيو

 يقاب (2)و .ةكرتلا لايعأ يقاب (2) ةجوزلل لوكيف ءانبألا ةتسو تانبلا سمخو

 نييثنألا ظح اهنم ركذلل دالوألل وكي ةكرتلا نايعأ

 ثالث يريغ كرتو ءًانادف رشع ةسمخ انل كرتو يدلاو يفوت [5١١"لس

 تنبلا تانبل لهف ,م1155١ ةنس هلبق تيفوت ةعبار تنب نم نيتنبو نيدلوو تانب
 .؟27هرادقم امو ثاريملا ىف بيصن ةروكذملا

 بنبلا دالوأل لوكي هنإف «ءنيروكذملا ريغ ةثرو كانه ىكي مل اذإ امنعت

 مسقت (اطاريق ١١و نادف )١ هردقو ةكرتلا (7) رادقم اهيبأ ةايح يف ةافوتملا

 ةثالثو تانب ثالث نييعرشلا ةثرولل نوكي (نادف )١7,5 هردقو ىقابلاو يواستلاب

 .ةندفأ ةثالث رشا لكل لدوكيو .(ًاطاريق ١١و نادف ١١ تنب لك صخيف ءدالوأ

 ةركق تكرتو .مأل تاوخأ عبرأو تنب نباو اتنب تكرتو تيفوت [5١٠”لس

 .؟''”ثراو لك بيصن امف ًاطاريق

 راودلا رفك نم ئراق مك

 تنبلل نوكي ىقابلاو .تلثلا رادقمب ةبجاو ةيصو تنبلا نبال ا:

 ١و طاريق ١؟) تنبلا سال نوكي هيلعو .مأل تاوخألل ءيش الو ؛ةدوجوملا

 .(مهسأ 8و طاريق )١0 تنبللو (مهس

 .تانب عبرأو دالوأ ةعبرأو ةجوز اكرات م1956 ةنس يدج يفوت ١١04[ لس

 يتدلاو تيفوت دقو .(هينج )٠0. غلبمب ردقت شاومو نالزنمو (انادف )١7 ةكرتلاو

 ؟“"انبيصن رادقم امو اندج ةكرت يف تنبلا دالوأ نحن ثرن لهف «م1947 ماع

 ىللوتم وبأ ةبزع ماس يديس - ىلوتم يسرم دمخ دمخ هك

 .175 - ١؟9"ص .م19357 رياني  ه783١ لاوش .5ع .١5س .«مالسإلا ءاول» )١(

 .99١ص .م9945١ رياربف -ه1806١ ةدعقلا وذ ع .١5س ««مالسإلا ءاول» (6)

 .3 77ص م1115 ةيلوي ه5 يناثلا عيب ر 4ع 5١. س .(مالسإلا ءاول» 2ع
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 تناك ول مكمأ هثرت تناك ام رادقمب مكدج ةكرت س مكل نوكي [':*؛جل

 دولخدتف «ةكرتلا ( 5) نم )١2( مكل نوكيف اهيبأ ةافو تقو ةايحلا ديق ىلع

 كلذك يشاوملاو نيلزنملا يفو :«(-ج) رادقمب نايطألا يف

 عزوت فيكف .خأ دالوأو تنب ءانبأو تنب نع ةأرما تيفوت [00:١لس
 .؟ "”ةكرتلا

 يوناثلا ينيدلا دوتمس دهعمب بلاط - ميهاربإ الوللا دبع دومخ ه#5

 نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب مسقي ثلثلا تنبلا هالوأل نوكي [!:**جل
 .يقابلا ثانإلا نود روكذلا خألا دالوآلو .هفصن تنبلل نوكي يقابلاو

 اهلبق تيفوت تنب اهل تناكو نيدلو تكرتو يمأل يتدج تيفوت :١ لس

 ماعب ةدجلا ةافو لبق اتيفوت نهنم ناتنثا .تانب عبرأ تنبلا هذهلو ءاماع نيرشعب

 ال نمو ثري نمف .ةايحلا ديق ىلع ناتيقاب نايرخألاو ًاثانإو ًاروكذ نيتكرات
 .؟''”هيئراولا ةبصنأ امو ءثري

 ئراقت مك

 تناك ام رادقمب ةبجاو ةيصو ةدجلا ةايح يف يفوت نمل نوكي [':27
 ديزي الأ طرشب امهمأ ةايح يف اتيفوت سيتللا سيتنبلا نم ةدحاو لك هقحتست

 مهنيب مسقي نييعرشلا ةثرولل نوكي يقابلاو «بلثلا ىلع هناقحتست ام عومجم

 دالوأ نيب مسقي ةبجاولا ةيصولاب قحتسي امو ةيعرشلا ةضيرفلا بسح ىلع
 .نييثنألا ظح لثم ركذلل نيتتيملا

 وهو ريخألل لهف «نبا تنب نباو نبا تنب .نع لجر يفوت ”١:0[ لس
 .؟""ةكرتلا يف بيصن نبا تنب نبا

 ناوسأب ةبونلا ةيشنم - فيرش ناميلس فيرش 5

 نوكي يقابلاو ءاهلك ةكرتلا نم جرخي تلثلا رادقمب بيصن هل ال

 .140ص «م1951١/ ربوتكأ  ه1787١ بجر .١١ع .١5س .«مالسإلا ءاول» )١(

 . اثا/ص ما ربمفون - ه8 نابعش عا 23515 س .«مالسإلا ءاول» 20

 . 7/817 ص ,ما64 سرام ه8 مرحم 0ع 077 س ,امالسإلا ءاول» ع
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 ةيصولا ىضتفمب نبالا تسند سا فاقحتساو نداثلثلا وهو درو ًاضرف سالا تنبل

 .(م1955١ ةنسل )١! مقر نوناقلا اهب ءاج يتلا ةبجاولا

 ةريخألا هذه تيفوتو ,ىرخأ نم ًاتنبو ةجوز نم نيتنبا كرت ٠١ هدأ

 .مع دالوأ تكرت امك ءاهتايح يف يفوت نبال اتنبو اجوزو بألا نم اهيتخأ ةكرات
 .؟”ثيروتلا ةيكف

 برعلا قارو دوم حاتفلا دبع يفطل 5

 تيفوت يتلا تنبلاو ربا ةبصعلل يقابلاو .ناثلثلا تانبلا تالثل |

 بالا نم نيتخآللو «ناثلثلا نيالا يتنبلو اهتكرت سم عبرلا اهجوزل اهثاريم لدوكي

 )١/١5( هرادقمو ًابيصعت ىقابلا

 .117ص م979١ ربوتكأ - ه789١ لابعش ء5١ - ١١ع .77س ««مالسإلا ءاول» )١(
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 سداسلا لصفلا

 تايانحلا ىواتف



 [نصحملا ينارلا مجر]

 نآرقلا يف دري مل .هيف لوقي ةلجملا ءارق دحأ نم لاؤس درو ٠١١5| لس

 ثيداحألا قيرط نم وه امنإ درو يذلاو ,نينصحملا ةينازلاو ينازلا مجز
 هلعف ام نإ :لوقي نأ لئاقل لهف .دودحلا اهب تبثت ال اهنأشو .ةيداحآلا

 نوملسملاو ن#و ةباحصلا قبط لهو ؟ةصاخ فورظل ناك مجرلا نم ِةلَي لوسرلا
 .'"”؟مجرلا دح مهدعب

 :يناكوشلل راطوألا لين باتك يف ءاج لوقن هللا دمح دعب [':25خل

 ريغ هنأ جراوخلا نع رحبلا يف يكحو .هيلع عمجم وهف ؛«مجرلا امأ»

 ةلزتعملا ضعب نع اضيأ هاكحو «يبرعلا نبا اضيأ مهنع هاكح كلذكو بجاو

 ضعب بجوأ لب نآرقلا يف ركذي مل هنأ الإ مهل دنتسم الو .هباحصأو ماظنلاك

 امنيح هن ًايلع نأ يبعشلا ىور ؛مجرلا عم نصحملا ىلع دلجلا ةباحصلا

 :لاقو «ةعمجلا موي اهمجرو (اهدلج يأ) سيمخلا موي اهبرض ةأرملا مجر
 .يراخبلا يف يورم كلذو ؛كَو هللا لوسر ةنسب اهتمجرو هللا باتكب اهتدلج»
 « ىنع اوذخ «ىنع اوذخ» : كو هللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نعو

 دلج بيثلاب بيثلاو «ةنس يفنو ةئام دلج ركبلاب ركبلا ًاليبس نهل هللا لعج دق
 . يئاسنلاو يراخبلا الإ ةعامجلا هاور ''”مجرلاو ةئام

 ةتس لَك هللا لوسر مجر دقو '”يناكوشلا كلذ نايب يف لاطأ دقو

 .587- 5806 ص م1954 ربوتكأ  ه71/54١ رفص .5ع ءملس ««مالسإلا ءاول» )١(

 (١55غ) مقر ءانزلا لح باب .دودحلا باتك ء(ملسم حيحصاا مف

 ١516 ص «ىناكوشلل «راطوألا لين» 2
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 هللا لوسر مهمجر نيذلا .ةيمكحلا قرطلا هباتك يف ميقلا نبا لوقي امك صاخشأ

 نممو .رمن ةتس مهو .ةفورعم ةظوفحم مهصصقو «.لودودعم لدوطوبضم ىنزلا يف

 . '""ةيادهلا تيداحأ جيرخت يف ةيارلا بصن باتك بحاص عوضوملا اذه يف لاطأ

 ملسمو يراخبلا هاور ام كلذ سمف . عوضوملا يف اثيدح .سرشعو سينثا ىور دقف

 «قحلاب ًادمحم عب هللا نإ) :لاقف بطخ باطخلا رب رمع نأ : سابع نبا نع

 مجرو ءاهانيعوو اهانأرقف .مجرلا ةيآ هيلع لزنأ اميف نلاكف .باتكلا هيلع لزنأو

 لئاق لوقي نأ نامزلا سانلاب لاط دإ تيشخ ينإو .هدعب سم انمجرو هللا لوسر
 ىلع قح مجرلاف .هللا اهلزنأ ةضيرف كرتب اولضيف .هللا باتك يف مجرلا ةيآأ دجن ام

 وأ ءلمح داك وأ .ةنيبلا تماق نإ ًانصحم داك اذإ ءاسنلاو لاجرلا نم ىنز نم

 .«اهتبتكل كك هللا باتك يف مع داز سانلا لوقي دأ الول هللا مياو فارتعا

 جراوخلا الإ يصحملا مجر ىلع ندوعمجم نيملسملا نأ هعيمج كلذ نسم ىرنف

 ةباحصلا مجرو .صاخشأ ةتساوحن ع يبنلا مجر دقف . ةلزتعملا ضعب سس ذش سو

 دإو دو بلاط يبأ نب يلع ثيدحو هو رمع ثيدح سم رهاظ وه امك هدعب نم
 يف ةيافكلا هيف .يورملا هلوقو تت لوسرلا لمع دإف نآرقلا يف ركذي مل ولو مجرلا

 دمحم خيشلا موحرملا ذاتسألا هبتك ام ىلع علطا دق يتفتسملا لعلو
 مهفي ةملك بتك ذاتسألا لإف ؛؟'""يمالسإلا عيرشتلا خيرات هباتك يف يرضخلا

 الو ًاحيرص كلذ لقي مل داك دإو .بصحملا ينازلا مجر يف كشي هنأ اهنم

 . بتك ام ركذب ليطن

 [نصحملا مجر لوح مالسإلا ءاول ةلجم ةودن يف خيشلا ةكراشم]

 : ىلاعت هللا لوقي :لاقف '"'انبلا لماك ذاتسألا عوضوملا اذه راثأ [7:١:"لس

 ءاج دقف .[؟ :رونلا] «ِةدْلَ َدَئأِم اَمبنَي حو ّلك اُدِلَجأَد نزلو ُهَيَلاا# :زيزعلا هباتك يف
 . ؟نصحملا مجر صصخ يذلا امف نصحملا ريغو نصحملا ىف ًاماع صنلا اذه

 .”/ ا يعليزلل «ةيارلا بصن» )١(

 .4ةص .يرضخلل «يمالسإلا عيرشتلا خيرات" (5)
 .7 ١7ص اع 8س .«مالسإلا ءاول» (6)

 الا



 :ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةليضف باجأف

 : نيرمأ لوانتي عوضوملا اذه انجل

 ةنسلاب نآرقلا ماع صيصخت امهلوأ

 أ .عوضوملا اذه يف راثآ س درو امب انزلا ةيأ ماع صيصخت :امهيناثو

 أ ىلع نوعمجأ ءاهتلا قفتا دقف ةنسلاب نآرقلا ماع صيصخت وهو لوألا ء ءزجلا

 ًانايب كلذ ربتعيو .ةروهشم وأ ةرتاوتم تناك اذإ نآرقلا ماع صصخت ةيوبنلا ةنسلا

 ناك اذإ اخسن ربتعيو «ةيفنحلا دنع ةيآلا لوزنل انراقم ثيدحلا ناك اذإ نآرقلل

 داكأ ءاوس ًاقلطم ًانايب ربتعيف مهريغ دنع امأ «ةيآلا لوزن نع ًارخأتم ثيدحلا
 ثيدح امأ .ًاروهشم وأ ًارتاوتم ثيدحلا ناك اذإ هلك اذه ًارخأتم ناك مأ ًانراقُم

 ةلبانحلاو ءهخسني الو نارقلا ماع صصخي ال هنإ :اولاق ةيفنحلاف داحالا

 انايحأف ةيكلاملا امأ نآرقلا ماع صصخي داحألا ثيدح نإ :اولاق ةيعفاشلاو

 دورخأتملا هطبنتسا يذلاو .دوصصخي ال ًانايحأو ةنسلاب نآرقلا ماع لوصصخي

 ًاصصخم ناك ةنيدملا لهأ لمع تيدحلا فداص اذإ اولاق مهنأ ةيكلاملا نم

 نأ وهو صاخلا عوضوملل ةبسنلاب امأ «ةماعلا ةيضقلل ةبسنلاب اذه .دارقلل

 َدََأم ابني ٍدِحْو ّلُك اودِلَجَأَ ىنآزلاو ُةَباَرلأ# ىلاعت هلوق مومعل ةصصخم مجرلا ثيداحأ

 يف فلاخ نيملسملا روهمج نم ًادحأ فرعأ ال يننإ .لوقأف [؟ :رونلا] # وراح

 مجرلا اوركنأ دقف «جراوخلا نسم ةدراجعلا ضعب الإ مجرلا دح ركنأو طق كلذ

 تباث مجرلا نأ ىلع ةنسلا لهأ ءاهقف عامجإف .دلجلا الإ ينازلل ةبوقع ال اولاقو

 ةلبانحلاو ةيعفاشلا ةقيرط ىلع ميقتسي رمألا نكل ءميركلا .يدلا اذه يف

 ثيدح صصخي نأ ءالؤه دنع زئاجو ءداحأ ثيدح ثيدحلا دأل ؛ةيكلاملاو

 نأ اوعدا مهنكلو «مهدنع رهاظ ريغ رمألاف ةيفنحلا امأ ءميركلا نآرقلا داحآلا

 وهو ''”"ثالث ىدحإب الإ ملسم ئرما مد لحي ال» :ثيدحو زعام ثيدح

 نآرقلا صصخي امهلثمب ناروهشم ناثيدح فالخ انذاتسأ هركذ يذلا ثيدحلا

 مل يذلا عامجإلا كلذ ةنسلا لهأ سم ءاهقفلا عامجإ ءازإ اننأ يدنعو

 ال «ةباحصلا رابخأ لك مهيديأ نيب ناك دقو «ةنسلا ءاملع سم دحأ هيف فلتخي

 (08ا/40 مقر © سيقتل َسْفّنلا # : ىلاعت هلوق باب «تايدلا باتك .«يراخبلا حيحصا» (0١1

 نيف



 سيل مجرلا رمأ نأ ررقأو .ءيدنع نم ًايأر كلذ يف لوقأف مجهتأ نأ عيطتسأ
 نأ امإ * ريرمأ دحأ كلذ ىف رمألا : ١”ةيسايس ةبوقع وه امنإ ىعرش دحب هبوقع

 بيثلا مهمد لحي سس ٌدعُي يذلا تيدحلا رم ريخألا ءزجلاو زعام ثيدح لبقن

 ميقتسي ذئنيحو .هل اصصخم هربتعنو نآرقلا صن راوجب اذه لبقن نأ امإ .ينازلا

 مومع امهتفلاخم ربتعنو اقلطم سيثيدحلاب ذخأن ال نأ امإو «ةنسلا ءاهقف هررق ام عم

 كلذف هانعم يف هلوبق مدعو هلصأ يف ثيدحلا لوبق امأ ؛امهل ًافيعضت دآرقلا
 اك نأ كلذ ىنعمف ةسايس هنأ ىلع تيدحلاب انذخأ ولو ركفلا يف بارطضا

 همجر ذئنيح بجي .عجري الف عؤجرلا باب هل حتفيو رارقإلا رركيو رقي صخش
 عبرأ رقي نأ بجي *اولاق دحلا بوجو .يعمتجم اوررق .نيذلا ءاهقفلاو .ةسايس

 ةرم دعب ةرم عوجرلا باب هل حتفي لأ مكاحلا وأ مامإلا ىلع بجيو .تارم

 دوهتنيس .ةعبتم يي يبنلا ةسايسو .ةسايس لاك مجرلا نإ .لولوقي نيذلاف

 ضرألا يف ًادسفم دعي عجري الف عوجرلا باب هل حتفيو رقي نم لك دأ ىلإ

 .هوقلغي نأ اودارأ ثيح نم مجرلا باب اولخد دق دونوكيو .مجريو

 ةيمالسإلا ممألا رم ةمأ فرعن الف .ةيرظن لئاسم يف ملكتن نآلا نحن

 .هرمأ يف كيكشت ريغ سم رمألا كرت س لقأ الف ءانزلا دح قبطت

 فض َّنِبلَم َةَسِحَسب سبأ َنَي* ”ىلاعت هلوق يف فالخ ذاتسألا مالك امأ
 تقولا يف ناك اذه نأب دري هنإف [55 :ءاسنلا] * ِباَدَمْلا حرم ِتَدَصْخْمْلا َلَع ام

 تلاد ءاسنلا ةروس يف ىلاعتا يف عب قت قفتي وهو ٠ ءانزل 0 هذلا

 لإف ١5١[ :ءاسنلا] 8 اليبس 20 2 0 وأ ثمل 6-2 ٌقح توثشلا ف

 :ةيآو كاَهْنََيأَي ِناَذَلاَو  'ةيآو كَةَمِحَفْلا تيتأي َىَلآَو# .ةيآ تالثلا تايآلا

 حاب ةرهز وبأ خيشلا نأ يواضرقلا فسوي خيشلاو ءاقرزلا ىفطصم خيشلا سم لك ركذ )١(

 ةنيدم يف ةدقعنملا يمالسالا عيرشتلا ةودن يف اماع ريرشع همتكي لظ يذلا هيأرب

 مجرلا ثيداحأ توبث يف كشلا لك كشي هنأ شعأف (م19377) ةنس ةيبيل ىف ءاضيبلا

 ةبوقعلا هذه لثم قبطي نأ ركمي ال ني لوسرلا نأب كلذ العو .رصحملا ىئازلل
 .[55 ءاسنلا] *ْياَدَمْلا تري ٍتَئَصْخْبلا َلَع ام ُفَضِي َنِيلَت# ىلاعت هلوقو ةيساقلا
 ءاج اسك لاخيشلا هيلع در دقو .فيصنتلا لبقت لأ نكمي ال توملا ىتح مجرلا ةبوقعف

 (29453 _ 9١” ص اقرزلا ىفطصم ىواتف)

 نق



 يهو ةردقمو ةررقم سكت مل يتلا تابوقعلا يف تناك اهلك هذه 4 َّنِصَحْأ 1ك
 مجرلاب انزلا دح ررقتي نأ لبق تناك يتلا تابوقعلا

 :لاقف انبلا دمحم ذاتسألا لخدتو

 فصن ةينازلا ةمألا باقع نأ نآلا ىتح يمالسإلا مكحلا يف ىف ررقت يذلا

 .ىلاعت هلوق نوكي نأ ىتأتي الف .ةنصحم ريغ وأ ةنصحم ةينازلا ةرحلا باقع

 #«َباَدَمْلا تم تنصل َلَع ام ٌفَضِن َنِيلَم ٍةَمِحَسِي نبأ ني ّنِصْحُأ آدَِد»
 .ررقملا مكحلا وه لاز ام فيصنتلا نأل ءةخوسنم ريغ [؟5 ءاسنلا]

 ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا باجأف

 دحلا ءاج نأ دعب ءدحلا ىه ةبوقع ريرقت لبق ناك امنإ اذه نإ :تلق

 يلع وه ام ىلع فيصنتلا يقبف «فيصنتلا خسني ملو باذعلا رادقم نيع
 . فيصنتلا لبقي اميف فيصنتلا ىلع نيملسملا ءاملع عمجأو

 ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا لاق مث

 ذاتسألا ةليضف هراثأ يذلا ءزجلا صخي اميف لوقلا ةدواعمل ًارطضم ىندجأ

 هذه ررق يذلا نإ :لوقأف «ةيعطقلا ةلدآلاب الإ تبثت ال دودحلا نأ نم فالخ

 ًاضيأ مهو «ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم لوصألا ءاملع مه ةيضقلا

 ذخأت انك اذإف .دلجلا دح راوجب مئاق مجرلا دح نأ ىلع اوعمجأ نيذلا مه

 مهمالك ضعبب سؤن نأ حصي الو «يناثلا مالكلا ذخأن نأ بجيف لوألا مالكلا

 تبثت ال دودحلا نأ اوررق نيذلا ءالؤه نإ :لوقن نأ امإف ؛رخآلا ضعبلا درنو

 دق اهتلالد يف ككشتن وأ اهيف ككشن يتلا ةلدألا هذه تناك دق يعطق ليلدب الإ

 'لوقأو ءاهتيعطق ىنعم يف مهلوق مرتحن نأ ذئئيح بجيف ؛ةيعطق مهدنع تناك
 ءنآلا ايلمع سيل رمأ يف نومدقألا ءاهقفلا هررق اميف ككشن نأ انل حصي ال اننإ

 دأو ءصحمن نأو ملكتن نأ انل ناكل هجو يأ ىلع ماقي انزلا دح ناك ول هنإو

 يف انكيكشتو «يرظن نآلا انمالكف نآلا امأ ءتبثي ال اذهو تبثي اذه لوقن

 ىودج ةمث نوكي نأ ريغ نم هيلع اوعمجأ اميف هقفلا فعضي ءاهقفلا لاوقأ
 ىلإ لصي مويو «ةميرج تاذ نآلا ىلإ هربتعي ال يرصملا نوناقلا نإ ًاقلطم

 ةصحمم لاوقألاب يلدن باتكلا يف ةبوقعلا دح نع ثحبيو ةميرج انزلا نأ ريرقت
 .ةنسلاو باتكلا ريغل عابتا ريغ نم ةررحم
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 [ةحصلا ظفح دصقب رمخلا برش]

 ,يزاغنبب «يبيللا ينطولا كنبلاب .سابع دمحم مالسلا دبع ديسلا لسرأو

 : ىتآلا لاؤسلا ءايبيل

 ضعب نإ :لوقي ةيهيجوتلا ةنسلا يف نيسردملا دحأ تعمس [1:707لس
 ناك اذإ ةريبلاو رومخلا عاونأ برش وأ لامعتسا ّلحُي مالسإلا يف بهاذملا
 يريمدلل «ىربكلا ناويحلا ةايح» باتك يفو .ةماعلا ةحصلا كلذ ىلإ عفادلا

 :لاق هنأ يجاجزلا مساقلا يبأ قاحسإ نب نمحرلا دبع نع همالك يف )1١//١160(

 مرحو .ىكذملا حابأو ةتيملا مرح .هنم اريخ هئازإب لحأو الإ ًائيش هللا مرح ام»
 بعالت وه مأ ؟ذيبنلاو رمخلا نيب قرف كانه لهف «....ذيبنلا حابأو رمخلا

 .'"”؟هللا مرح ام لحل ظافلألاب

 .ركسي مل اذإ ةذبنألا ضعب لحب لوقلا ةفينح يبأ ىلإ بسني [':20خل
 بوسنملا مالكلا اذهب قلعت دقو .ةمئألا رئاسك «هدنع مارح وهف ركسأ اذإ امأ

 اولحي نأ مهبأد نم نيذلا ,نوحجبتملا «ةفرحنملا ءاوهألا ووذ ةفينح يبأ ىلإ

 مّرحي مل ةفينح ابأ نأ ىوعدب ءاعارتجا رمخلا نوعرتجي اوذخأو ؛هللا مرح ام

 يف ينوقّرغ ول» :لوقي ذإ مظعألا مامإلاب اودتقا مهتيل ايو «ةذبنألا ضعب
 ىلإ كلذب ريشيو ««اهتلوانت ام ةذبنألا هذه نم ةرطق لوانتأ نأ ىلع تارفلا

 ."'"ركست مل اذإ لحت اهنإ :لاق يتلا ةذبنألا

 )١( ص ؛م19477 ربمتبس ه7 ىلوألا ىدامج 24ع .3215س «.«مالسإلا ءاول» 290.

 سرام .١١ع «5س) رمخلا ميرحت لوح «مالسإلا ءاول" ةودن يف خيشلل ةكراشم دجوت (6)

 (7١7؟ ص ,ما110
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 [رمخلا برش ىلع ةناعإلا مكح]

 ضور يلاهأ نم ىسوم نيسح ميلعلا دبع ديسلا نم انءاج [1:77لس
 : ىلاتلا لاؤسلا ةرهاقلاب جرفلا

 نئابزلا لوانأ يلمع مكحبو ءرومخ عدوتسم هبو ةلاقب لحم يف لمعأ
 .'"”؟ رخآ لمع نع ثحبأ لهو ؟كلذ يف رزو يلع لهف .رومخلا تاجاجز

 لوانت كلو ءاهلوانت ىلع نيعت الو ءرمخلا لوانتت نأ حصي ال [!:2خل
 حابي ال هتاذل مرحملاو .هريغل مارح اهلوانت ىلع ةناعإلاو .هتاذل مارح رمخلا

 هنم قزترت ًالمع دجت ال تنك اذإف «ةجاحلل حابي هريغل مرحملاو «ةرورضلل الإ
 . كل غوسي هنإف .«لمعلا كلذ ريغ

 [ناركسلا ةيلوؤسم لوح ةلجملا ةودن يف خيشلا ةكراشم]

 ناركسلا ةبوقع فيفخت ديري يذلا لئاسلا عوضوملا اذه راثأ [!:7*لس
 ."”نوناقلا يف يه امك ةعيرشلا يف

 ىعضولا نوناقلا ىف ًاصن كانه نأ لئاسلا ركذ :قباس دمحم ذاتسألا لاقف
 «صنلا اذه فرعي ال يعضولا نوناقلا نأ ررقأو ,هيفعي وأ ناركسلا ةبوقع ففخي

 وهو مئارج نم ناركسلا بكتري ام له : يه يئانجلا هقفلا يف راثت يتلا ةلأسملاو

 ؟اهنم ىفعي وأ ةبوقعلا ففخت لهو ؟هتذخاؤم ىدم امو اهيلع ذخاؤي يعولا دقاف

 يف لمعلا هيلع ىرج يذلا امنإ .يأر ىلع اوقفتي ملو كلذ يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 اذإ الإ .مئارج نم بكتري امع ةلماك ةيلوؤسم لوؤسم ناركسلا نأ وه ءاضقلا
 ىف تعقو ىتلا ةفورعملا ةميرجلا :الثمف ؛هتدارإب سيلو هنع ًامغر ركسلا لصح
 لثقلا ةميرج نابشلا نم ددع اهيف بكترا يتلاو ماعلا اذه ةرهاقلاب يلدع عراش راب
 نأو .مهركس توبث مهنع ففخي ملو مادعالاب مهضعب بقوع دق ركسلا دعب

 مرحت ذإ ءارغلا ةيمالسالا ةعيرشلا نأ دقتعأو ءركس لاحو راب يف تعقو ةميرجلا
 نأ نوملعي مهو نوركسي سانلا كرتت نأ نكمي ال هيلع بقاعتو ًالصأ رمخلا برش

 )١( ص ,.م64 سطسغأ  ه85١ ىناثلا عيبر 2 8ع ء186س ««مالسإلا ءاول» 504

 ما ربمتبس - ه4 مرحم .285ع .8س ,امالسإلا ءاولا» عه ص١١" -3١7.
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 .ركسلا ريثأت تحت مئارجلا نم ريثكلا نوبكتري دق مهنأو ,يعولل دقف ركسلا

 :كلذ ىلع ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا بقعو [':22خل
 عم قافتالا مامت قفتي يعضولا دوناقلل ًانايب قباس ذاتسألا هركذ ام

 هلاوقأ راثآ نم ناركسلا يفعي ال يفنحلا بهذملا دإف ءيفنحلا بهذملا

 اهلك هلاعفأو .يعولل ًادقاف ناك ولو هل ةمرلس اهلك ناركسلا دوقعف .هلاعفأو

 نم عنمي ال يذلا ركسلا يف طرتشي سكلو .يعولل ًادقاف ناك ولو اهيلع بقاعي
 .اعرش حابمب لوكي الأ الوأ *ناطرش ةيلوؤسملا

 .ركسلا ىلع اهركم نوكي الأ يناثلاو

 مارح بارشب ركسلا نأ ةيفنحلا ءاهقف رظن يف يمالسإلا عراشلا ةمكحو

 هنع طقست ةيلوؤسملا نإ :انلق ولو «ةميرجلا رربت ال ةميرجلاو .ةميرج اراتخم

 اهتميرج تعقو ةبوقع عفري مارح برشب ركسلا نأ كلذ ىنعم ناكل هيعو دقفب

 دقف ىرخألا بهاذملا امأ ؛هتهجو كلتو ىفنحلا بهذملا وه اذه .ءيرب ىلع

 نم ًاضيأ هافعأ هضعبو .هلاوقأ ةيلوؤسم نم ىعولا دقافلا رومخملا تفعأ

 فرصت ىلإ دصقي ال لونج لاح ىف ىعولا دقافلا دآل كلذو ؛هلاعفأ ةيلوؤسم

 طانم امهو دصقلاو ةدارإلا هيف تمدعنا دقف ؛دوقعلا رم دقع وأ تافرصتلا سم
 لاق دقف «لاركسلا مئارجل ةبسنلاب ةيميت سال ليصفت ينبجعيو .دقعلا .سيوكت

 بقاعي هنإف مرجلا باكترا هسفن ىلع لهسي نأ هبرشب دصق نإ ناركسلا نإ

 ةعيرذ برشلا ذختا هنأل .هيفني الو هدمعت دكؤي كلذ بإو .ًامامت يحاصلا ةبوقع

 دقاف نداكو كلذ تبثيو ضرغلا اذهل برشلا نكي مل نإ امأ .هتميرج يف يضملل

 نأ دجأ يأرلا كلذب يباجعإ عمو ةيلوؤسملا هنع ففخت نأ حصي هنإف يعولا

 قيقد قيبطت وهو لاركسلا مئارجل ةبسنلاب مويلا مئاق وه اميف سانلا حالص

 مئارجلل ةبسنلاب هيو ةفينح يبأ بهذمل
 .قباس دمحم ذاتسألا لءاستو

 نع ًالوؤسم ناركسلا ربتعت ذإ بهاذملا ضعب نأ ةرهز وبأ خيشلا انذاتسأ ركذ
 كر رفوت نأ عم لاوحألا هذهب دوقعلا دقعتو .هلاوقأ نع ًالوؤسم كلذك هربتعت هلاعفأ
 ةبقاعمل ةمكحلا ترفوت دق تناك اذإو .اهداقعنال يرورض رمأ دوقعلا ىف ةدارإلا

 نايبلاو حاضيإلا وجرأف .اهمهفأ مل هلاوقأب هذخأ ةمكح نإف هلاعفأ ىلع ناركسلا
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 ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا باجأف

 دوتفتلي ال مهنأ ىلع موقت مهترظنو «يفنحلا بهذملا وه كلذ ررقي يذلا

 ام اننإ .نولوقي مهف ءعرشلا همرح رمأب ًاراتخم اهببس رشاب يتلا ركسلا لاح ىلإ

 ًاضيأ هيلع مكحن نأ دب الف لاعفألا يف .يعاولا مكحب هيلع انمكح دق انمد

 دوكي نايحألا رثكأ يف يهو هلاوقأ ءاضمإ دوربتعيو ؛لاوقألا يف ريعاولا مكحب
 عراشلا اهددح يتلا ةبوقعلا قوف ىرخأ ةبوقع كلذ نوربتعي هيلع سغ اهيف
 هنولوقي لوق لك نأ اومهف ول سانلا نأ ةقيقحلا يفو «ةميرجلا هذه يبكترمل

 داكل مهوحص يف مهيلع يضمي امك ىراكس مهو مهيلع يضميو هب نوذخاؤي

 ىلعو .ىعولا دقفي يذلا ركسلا نع تاقوألا رثكأ ىف اومجحي نأ ايعاد كلذ

 ضعب يف ًارطخ ظحال ةيصخشلا لاوحألل ةبسنلاب يرصملا شقملا نإف لاح يأ

 ةبسنلاب ناركسلا مكح يف ًاقيقد اقيبطت يفنحلا بهذملا قبط اذإ يحاونلا

 ناركسلا قالط رجي ملف (97١؟59 ةنس "60) مقر دوناقلا ءاج كلذلو ؛قالطلل

 يرصملا عرشملا نأكو .هركس ببسب ةرسألا ىف لالحنا نم هيلع بترتي امل

 نم رثكأ ناركسلا قالط عاقيإ ىلع بترتت يتلا راضملا نأ ةلاحلا هذه يف ظحال

 هقالط انيضمأ اذإ هلانت ىتلا ةبوقعلا

 راسفتسا هلاؤس يف درو دقف «لئاسلا لاؤس ىلع دعب ةباجإلا لمكت مل

 رمألا يلو اهعقوي نأ نكمي يتلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف تدرو يتلا ةبوقعلا نع

 . .ناركسلا ىلع

 ' ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا حضوأف

 ىلع عمجأ دقو .ةدلج نونامث ركسي مل ولو برشلا دح نأ ءاهقفلا ررق

 نونامث برشلا دح نأ تبثت ّةِدكَي ىبنلا نع راثآ تدروو «ةباحصلا كلذ

 نم» :هنلَو لاقف فذقلا ىلع برشلا ساق هنأ يلع ع ًاضيأ درو دقو «''”ةدلج
 فذقلا دحو .فذق دقف ىذه سمو ىذه دقف ركس نمو ءهركس دقف برش

 دقف عِدْيِطَط يبنلا نع كلذ يف حيحص صن دري مل نكل .”ه7 ع يعليزلل «ةيارلا بصن» )1١(

 .ةبوقعو ًارجز ةدلج نيعبرأ دلج هنإ ليق
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 . '0(ةدلج دلونامث

 :تالؤاستلا ضعب رع ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا باجأو

 داري رمخ ةملك نأب ةزمح دومحم ذاتسألا هلاق ام ىلع ًالوأ بيجأ :لاقف

 لب انمايأ ىف تعاش ىتلا ءايشألا هذيف .ردخي وأ ركسي ام لك ةعيرشلا يف اهب

 رمخ ركسم لك» "لاق خي ىبنلا دأل ؛ًامامت رمخلا مكح اهيلع قبطني انمايأ لبق

 'مارح رمحخ لكو نم دارملا لب .ىبعولا دقف وه راكسإلا نم دارملا سيلو '''

 مل رخآ روعشب هروعشو .ةيداعلا هتلاح نع ناسنإلا جورخو ريدختلا وه راكسإلا

 لوقي ام لكل اكردم لاك ولو .هلوانت ام لوانتي نأ لبق هدنع ادوجوم نكي

 هتاوخأو شيشحلا نأ هيف كش ال امم كلذ ىلعو .هلوح ام لكل ًاكردمو
 ةيالاو حيحصلا تيدحلا اهيلع قبطنيو .مارح اهمسا لاك ايأ هتايمسمو هتامتشمو

 ٍنَطِيَّشلا ٍلَمَع نم ُسَجِر ُملرْلَو باصَتاْلاو َمِينَمْلاَو رمخلا اَنِإ انما َنيِذْلا امأي * .ةينارقلا
 .[40 :ةدئاملا] 4( كولي ُكّلَمل ويل

 امك انرصع يف اهميرحت يف جردتلا بوجو نسم قباس ذاتسألا هلاق ام امأو

 نع ةباجإ لوقأف .لاق ام رخآ ىلإ اكيرمأ يف ناك امب كلذ رربيو نآرقلا جردت
 يف حابم كلذ نإ :لوقن نأ ىلإ انل ليبس الو يحولا ىهتنا دق هنإ .كلذ

 دأل ؛كلذ لوقن نأ عيطتسن ال ؛ةماعلا لاحملا يف مرحم هنكلو . الغم لزانملا

 ةيلهاجلا يف اوناك برعلا نأل .ميرحتلا يف جردت يذلا ميركلا نآرقلاو نيد اذه

 اوناك امم عفانملا ضعب اهل نأ يف مهقفاو ميركلا نارقلا نإ ىتح .عفانم

 لوقعم ريغ ميرحتلا يف جردتلاف ءاهعفن سم ربكأ اهمثإ نأ نابأ نكلو ءاهنوكردي

 .ةموكحلا عنتمت نأب ذيفنتلا يف جردتلا وه لوقعملا امنإ

 هب رمأي مل رمأ مهتويب لخاد نوبرشي سشسذلا نع بيقنتلا لإ خيشلا عبات مث
 رادج نق رمع هيلع روستف هتيب يف برشي لاك الجر نأ يور دقلو .عراشلا

 يف ينطقاردلاو («ةفرعملا» يف يقهيبلا هاور .لاقو 5١ و يعديزلل «ةيارلا بصناا 201

 0( ئثسلا)»

 .(3118) مقر .ءرمخ ركسم لك باب .ةبرشألا باتك .(ملسم حيحص» (؟)
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 «تبرش ىنأل تمثأ دق نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف .هبقاعي نأب ٌمهو هتيب

 لخدت ملو ناذئتسا ريغ سم تيبلا تلخد كنأ يف نآرقلا تفلاخ كنكلو

 ًارهظم ديري مالسإلا نأ ررقأف دوعأو هييَذ رمع ايحتساف ؛اهباوبأ نم تويبلا

 يلو اهنع ثحبي الف ثرتتسا نإف ءطق ةليذرلا هيف رهظت ال الضاف ايعامتجا

 موي هيساحي نايدلا ىلإ هرمأ كرتيو اهبحاص صخش زواجتت هل تماد ام رمألا

 .باسحلا

 هلوقب كلذ ىلع قباس دمحم ذاتسألا بقعو

 ميرحتلل ةجيتن اكيرمأ يف ثدح امع ةرهز وبأ خيشلا انذاتسأ ملكتي مل»

 يف هيلإ ىدأ ام لثم ىلإ ىري امك تابوقع عضو يدؤي نأ ىشخنو .عطاقفا

 . «اكيرمأ

 :ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا باجأف

 نأ نوملعي .مهتيد رمأب اوناهتسا امهم نيملسملا نأ كلذ نع باوجلا

 ناكيرمألا فالخب .عزاولا كلذ فعض اذإ الإ اهنوبرشي الو اهيلع نومدقي

 ةصاخو اهغوست اهنإ لب اهمرحت ال مهتنايد نأ أطخ نودقتعي مهنإف نييبوروألاو
 .ةينيدلا تالافتحالا ضعب ىف

 .ةبرع قيفوت ذاتسألا بقعو
 ةداعلا مكحب كلذو ءءاملا برش لثم مهدنع رمخلا برش نأ دهاشملا

 . ةئيبلاو

 :ةرهز وبأ ذاتسألا لاقف

 نوكي ةيمالسإلا دالبلا يف تابوقعلا عضوو ميرحتلا ناك كلذلو (ًارمتسم)
 مهدنع دجوت ال هنإف ,ءناكيرمألا دنع هفالخب ءملسم لك دنع ةيسفن ةبواجم هل

 شيشحلل نييرصملا لوانت ةرثك نم كلذ ىلع لدأ سيلو «ميرحتلل ةيسفن ةبواجم

 لجر انأ *كل لوقي تاقبوملا هذه نولوانتي نمم صخش عم تثدحت اذإ كلذلو

 كرداب شيشحلا نع هتلأس اذإف ءاهمرح هللا نأل طق رمخلا برشأ مل ميقتسم

 ظاعولل نكمأ ول هنأ دقتعأو ءمارحب سيلو هنم عون وه لب ناخدلاك هنأب
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 رمخلا سم عون هنآ رمخلاك ًامامت مارح شيشحلا نأب ءالؤه اوعنقي نأ ءاملعلاو

 .ةبرع قيفوت ذاتسألا بقعو

 ةيبرتلاب اهتيانعو ةملسملا ةرسألا فيقثتو ىنيدلا ىعولا انلصوي نأ وجرأ

 هللا ءاش نإ بيرقلا لبقتسملا ىف تاقبوملا هذه رع دعبلا ىلإ ةينيدلا

 وأ اهعيبيو ءرمخلا يف رجتي يذلا ملسملا ةيمالسإلا ةعيرشلا بقاعت له

 .؟اهيف لماعتي

 :ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا باجأف

 يذلا ناك ولو هيف لماعتي نأ الو رمخلا يف رجتي نأ ملسملل زوجي ال

 رمو رمخلل هبرش ةحابإ ثيح نم ملسملا ريغ امأ ؛ملسم ريغ هعم عيبلا رشابي
 ' نيهاجتا هجتت كلذ يف ةيمالسإلا بهاذملاف .اهيف راجتالاو اهب هلماعت تيح
 وهو ريزنخلا لكأيو رمخلا لوانتي نأ هل ملسملا ريغ نأ ررقي يفنحلا بهذملا

 لكأي نأ الو رمخلا لوانتي نأ ةيمالسإلا دالبلا يف هل سيل ملسملا ريغ يأ

 .ىلبنحلا بهذملل اعبت ةيدوعسلا ةموكحلا كلذ ىلع تراس امك ريزنخلا

 امو مهكرتب انرمأ اننأ نم ةباحصلا لسع رثأ ام وه عوضوملا يف ساسألاو

 امأو ؛مهل ريزنخلاو رمخلا ةحايإ كلذ ىلع ىنب يفنحلا بهذملاف «دونيدي

 ىنعم امنإ .ءنونيدي امو مهكرت سم دعي ال اذه نإ :تلاقف ىرخألا بهاذملا

 دورشني مهكرتن لأ ال مالسإلا قانتعا ىلع مهربجن الآ نونيدي امو مهكرت
 ءانيلع ام مهيلعو انل ام مهل نإ ذإ «ةيمالسإلا دالبلا لخاد يف دسافملا

 نأ رهظيو .ريزنخلا كلذكو اهوبرشي نأ مهل سيلف اندنع ًامارح رمخلا بماد
 نسحلا ىلإ لسرأ كلذلو .يأرلا كلذ رم ناك نو زيزعلا دبع نب رمع

 ريزنخلا دولكأيو رمخلا دوبرشي ةمذلا لهأ كرتن انلاب ام :هلوقب هلأسي يرصبلا

 امنإ «ةيزجلا اوعفد اذه لجألو» يرصبلا نسحلا هيلع درف ؟(«مهتانب لوحكنيو

 .«دونيدي امو مهكرتب انرمأ «عدتبم ال عبتم بنأ

 ريغل انحبأ ول اننأل ؛روهمجلا بهذمب ذخألا ىلإ انرصع يف ليمأ ينإو
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 ناكل رسخلا يف اورجتي لأ ةيرصملا ءايحألا يف نولغلغتي مهو سيملسملا

 كئلوأ بستكيو مهدنع سم رمخلا اولوانتي نأ انؤانبأ عيطتسيس ذإ .ًاثبع اهميرحت

 ثئابخلا مأ ربادل ًاعطقف لاملا زازتبا امهيناثو ءداسفلا رشن امهلوأ نيبسك

 ىندم داوب قدنف بحاص «دمحأ دومحم ناضمر مساق ديسلا نم انءاجو

 :نادوسلاب

 ةيروهمجلا» يندم داوب ىلوألا ةجردلا نم ةدناكول كلمأ ينإ :٠١ لس

 نم بناجأ ءالزن اهبو ,نادوسلاب قدانفلا مخفأو مظعأ نم ىهو «ةينادوسلا

 برش نوبلطي بناجألا فالخو بناجآلا ءالزنلا ءالؤهو .لودلا فلتخم

 مدخلا نولسري ضعبلاو ءمهعم رومخلا نورضحي ءال زنلا صضعبو .رومخلا

 ءصاخلا مهباسحل ءال زنلل اهعيبل ةيمك نورضحي مدخلا ضعبو .مهل اهراضحإل

 ىدام لخد ىأ انيدل سيلو ءًاتاتب رومخلا هذه عيب وأ ءارشب لخد ىأ انل سيلو

 .بناجألا فالخو بناجألا ءالزنلا ةحار ىوس طقف عوضوملا اذهب ةدئاف وأ
 .''"عوضوملا اذه يف نيدلا يأرب مركتلا وجرأ قلد 0 0 .٠ ١ .٠

 ةرابعب وأ «سييمذلل رمخلا برش اوحابأ هباحصأو ةفينح ابأ دإ [!:2جل
 اهبرش سم مهوعنمي مل قدأ

 مهسفنأل رمخلا نورتشيو «نيملسملا ريغ هلزني قدنفلا ناك اذإ اذه ىلعو

 قدنفلا

 همدخ نأ وأ ءرمخلا عيبل ًاعضوم هقدنف لعج اذإ هيلع مثإلا امنإ

 نم لاحب زوجت ال ةناعإلاو «مهنونيعي مهنأل زوجي ال كلذ نإف ,«مهنونيعي
 لاوحألا

 فرغ - 35”١ص م1115 ويام ه7 مرحم .0ع . ١اس ,«مالسإلا ءاول» 20
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 [رومخلل عنصم ءاشنإ مكح]

 رصم نأ رهشأ ةعضب نم «نيرحبلا يف» هانعمس ام حيحص له 0>:١[ لس
 .؟يبرعلا ركفلاو يمالسالا رونلا عبنم اهنأ عم ؟رمخلل ًاعنصم اهل تأشنأ دق

 نم هنأ عم كلذ ىلع ءاملعلا قفاو فيكف ًاحيحص اذه ناك اذإو
 .''”؟اهيف كش ال يتلا تامرحملا

 نيرحبلاب ينيدلا دهحلاب بلاط - نمحرلا دبع دشار هك

 لنوكي هنإف .ًاحيحص ناك ولو .ربخلا كلذ ةحص ملعن ال [':2*خل

 لك يهو - رمخلا ميرحت رمأو مالسإلا هلحي ال وهو .«ثئابخلا مأ رمخلا ةحابإك
 ىلعو هلهجي نأ ًاملسم عسي ال يذلا ةماعلا ملع ص وه هيف باتري ال ركسم

 . لهاجو ملاع نيب قرف ال اهميرحتل هبنتلا عيمجلا

 [ةريبلا مكح]
 :لأسي - ةرهاقلاب - رونلا وبأ ديعسلا راتخم ديسلا 1١77|

 نم ةعونصم اهنأل ,ةمرحم تسيل اهنإ :لوقيو «ةريبلا» عيبيو رجات يدلاو
 .' ”؟مكيأر امف ريعشلا ءام

 درو هنأل ءمارح اهعيبو ءمارح يهف ركست نأ اهنأش نم ناك دانت

 ." "«مارح رمخ لكو .ءرمخ ركسم لك لاق :ةيي يبنلا نأ

 [انيكلاو ةريبلا برش مكح]

 لوح لدجلا رثك :لأسي - سوقافب شبح ميهاربإ دمحأ ديسلا [1:32لس
 2(: ع . 1 .٠

 . ؟مارح مأ لالح وه له - انيكلاو ةريبلا برش عوضوم
 (مارح رمخ لكو رمخ ركسم لك» .لاق هنأ اي يبنلا نع درو |[:

 - 65 4ص .ما25 ربمتبس - ه5 ةيناثلا ىدامج .١٠ع .9١س .(مالسإلا ءاول» 21(

1. 

 .ا؟ (ص .م193/8 ريمسيد  ها١١ا/8 ةيناثلا ىدامج .ء١٠ع .١؟س .(مالسإلا ءاول» (؟)

 .(0518) مقر .رمخ ركسم لك باب .ةبرشألا باتك .«ملسم حيحص» ()

 .0150 ص .م19439 ربوتكأ  ه784١1 يناثلا عيبر .8ع .7١س .«مالسإلا ءاول» (:)

 يذلا



 هاتفأ نإو هبلق ئرما لك تفتسيلو .ًامارح نوكي ركسي نأ هنأش سم ام لكف
 لك نأ هيلع قفتملا سمو «ثئابخلا مرحو تابيطلا لحأ هللا نإو ءهوتفأو سانلا

 .هللا اهمرح ىتلا ثئابخلا نم وهف راكسإلا هنأش سص ام

 [ةيهشلا حتف دصقب ةريبلا برش]
 تسيل اهنأ اهوبراش معزيو .«ةريبلا» لوانت مايألا هذه يف عاش ٠١ تحس

 .''”؟عوضوملا اذه يف يأرلا امف «لوبلا ردتو ةيهشلا حتفت اهنإ لب .ةركسم
 رمغ تيم زكرم  ةديكا  يلاغ وبا دمخ ىلع 5

 .مارح هليلقف هريثك ركسأ امو ءاهريثك ركسم ةريبلا [!:ة*جل

 امف مارح ةريبلا نأ ه186١ ةنس ىلوألا ىدامج ددع يف تيتفأ *١:7[ لس
 فز هسا. 8 5 8 . 02 لالا

 . ؟نيجعلا ريمخت يف لمعتست يتلا ةريبلا ةريمخ يف يأرلا

 ةيردنكسإلا بط - ىلغرف دمخ ىلع كك

 نكلو ءركست الو راكسإلل ذختت ال ملعأ اميف ةريبلا ةريمخ [!:2خل

 لوقلو .طايتحالل ىرقلا ءاسن لعمي امك .نمزلا لعفب ةيعيبطلا لماوعلا ىلع

 . " ”«كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد» 'ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 [نويفألاو شيشحلا يطاعت مكح]
 فقوم امو ؟رمخلا ةمرحك ًامارح نويفألاو شيشحلا ربتعي له [٠2١٠"لس

 نم مهنوطلاخي نم كلذكو ؟رومخلاو تاردخملاب نورجتي نمم ءاَّرغلا ةعيرشلا

 .'**؟لاملا نم ًائيش مهنم نونيدتسي دقو مهتويب يف نولكأيف مهتبارق يوذ
 ةرهاقلا  ةيسابعلا  يدورابلا دمخ هك

 .2917ص .,م19590© سطسغأ  ه786١ ىلوألا ىدامج .4ع .15س .«مالسإلا ءاول» )١(

 .١19ص م55 ويام _- ه7 رفص ءاأع .١5س ,امالسإلا ءاول» 64ه

 حيحص سمح :مكاحلا لاقو 2575 /” يوانملل «ريدقلا ضيف عم ءريغصلا عماجلا» (؟9)

 .١٠١ص ما065 ربمتبس - ه6 ةيناثلا ىدامج ء١٠ع .9١س ,«مالسإلا ءاول» 2:
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 نم هيف امل مارح سحلا ردخي ام لكو .دويفألاو شيشحلا ['::خ
 دودسفي داوملا هذهب دورجتملاو .دونجلا وأ هتعلا ىلإ يدؤي وهو رمخلا ىنعم

 اهنكلو .ةهوركم عيجشتلل مهتطلاخمو .ديدشلا ريزعتلا لوقحتسيف سانلا لوقع
 .ةنسحتسم ةحيصنلاو ةدوملاو محرلا ةلصل

 [ناخدلا برش مكح]

 :ةمركملا ةكم نم هللا دبع دمحم ديسلا لوقي [076١”لس

 اميس الو .طسوألا انقرش يف هب ءالبلا مع دق (رئاجسلا يأ) ناخدلا نإ»

 هنوم رحب ءاملعلا ضعبف ءالبلا اذه مكح يف فالخلا رثك دقو زاجحلا يف اندنع

 نود ًانلع برشي وهف .همرحت ال ةيعرشلا انتموكحو .ميرحتلا نوري ال مهضعبو
 نم ةريصب ىلع نوكن ىتح اهيف ةيرم ال يتلا ةقيقحلا اونيبت نأ وجرنف ءرذح
 .''"«ةعيرشلا يف ناخدلا مكح

 ناك كلذلو «هليلحتب ذو ةحيرحتب داشدلا يف صن هرب مل للاخ
 هيف دوكي ام نأ كش الو .ًاراض وأ ًاعفان هنوك ىلإ هيف رظنيو .داهتجا عضوم

 دوكي عفنلا ىلع ديزي ررض هيف نوكي امو .ًابولطم دوكي ررضلا ىلع ديزي عفن
 ررض هيفو .اهيف عفن ال يتلا ءايشألا سم ءابطألا ررقي امك ناخدلاو هنع ًايهنم
 هنأب لوقلا ىلإ ليمن كلذلو .هعفن نم ربكأ هررض لإ .هيف لاقي ام لقأو .دكؤم

 مهنإف .ءاملعلا نم فلسلاب ءادتقا .مارح هنإ :لوقن نأ عيطتسن الو .هوركم
 نوكي اميفو .ميرحتلاب صنلا درو اذإ الإ مارح هنإ .ءيش نع دولوقي ال اوناك

 .ههركن .دولوقي داهتجا عضوم

 [ناخدلا برش مكح]

 :نادوسلا نم دواد ىسوم مدآ ديسلا نم لاؤسلا اذه ان ءاجو

 يهو الأ .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف مويلا ةرئاد ةلكشم نأ ىرن ٠'[ « لس

 .ريذبتلا ليبس ىلع ناك اذإ امارح نولوقي ءاملعلا ضعبف .رياجسلا ةلكشم

 .؟ اص م١5 ةيلوي ه١ رغص .1ع .18سم .«مالسإلا ءاول» 01(
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 ناذه لهو .؟ةقيقحلا يه امف .نافلتخم نايأر ناذهف .ًاهوركم لوقي مهضعبو

 .'7؟..ليلد ىلع نادنتسم مأ داهتجالا ليبس نع ناجرختسم نايأرلا

 هيف نأل ؛ميرحت ةهارك هوركم هنإ نيخدتلا يف لاقي ام لقأ نإ [':"خل
 نأ هنو سابع نبا ررق دقلو «لاملل فالتإو «ريذبت هيفو ءمسجلاب ًارارضإ
 ناخدلا يف قافنإلاو .ًامهرد ناك ولو ,فارسإ هعضوم ريغ يف لاملا قافنإ
 1 .هعضوم ريغ يف لاملل قافنإ

 .2الا/ص ما ةيلوي - ه١ لوألا عيبر العا .«7١س ءامالسإلا ءاول» 2غ
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 [هدلاو لام نم دلولا ةقرس]

 .هملع نود يدلاو ةظفحم تحتفف دوقن ىلإ ةجاح يف تنك [07٠لس

 اذه لهف .ةظفحملا ىلإ دعب اميف دوقنلا هذه درأ نأ ىلع ىتجاح اهنم تذخآو
 (16 ءا1 2 ا

 . ؟اهتقرس يتين يف نكي مل هنأب املع لالح وأ مارح لمعلا

 ةروصنلا .ن.ع.م

 روهمج لاك اذاو .مارح ةقرسلاو .ةقرس هنآل .مارح لمعلا اذه |: خل

 عنمي ال اذه لإف ءهيبأ لام نم قرس اذإ هدي عطقت ال دلولا نأ اوررق دق ءاهقفلا

 وفعلا هنم بلطاو .كدلاو ربخأ وأ .هللا ىلإ بتو لاملا درف .ةقرسلا مثإ

 .ءاربالاو

 [ةميمنلاو ةقرسلا نم لك مكح]

 هطبرت ثلاث لجر ءاجف ,هقرسيف لجر عم لمعي لجر [1074 لس

 ءاجف ةحضاولا ةراشإلا قيرطب ةقرسلا عضاوم نيبف .لمع ةلص قورسملاب

 .'"”؟قراسلا اذه مكح امف ؛نيلجرلا نيب عقوأو قراسلا

 نإو . يزعم اهمكحف ةقرسلا امأ ةميمنو ةقرس لجرلا بكترا |[! ل

 َمُهَيِرأ اَوُعَطَقَأم َةَفِراَمْلَأَو ُفِراَسلَو # :ىلاعت هلوقب تباثلا اهدح قبطي ال ناك
 .["8 :ةدئاملا] دكا نم : الكت اسك امي اج

 رم مهتأ ىلع نيمامنلا يبنلا ركذ دقف «ةميمنلاب سانلا نيب عاقيإلا امأو

 )١( ص .م1955١ ربمتبس  ها85١١ ةيناثلا ىدامج ء١٠ع .١5س ««مالسإلا ءاول» 1250.

  2.ما64 ربمسيد _ ه068 لاوش عا .5 8س .«مالسإلا ءاول» ص7١
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 2" 0 3 ) 35 .٠ .٠ 1 8 9 .٠ .٠

 ٍفاَلَح َّلُك َعِطَن الَو# .ىلاعت لاقف .ءمهوعيطي الأب نيصلخملا ىلاعت هللا حصنو

 ري َكِلَد َدْعَب لع © ِريَآ ٍرنُم رتل عع © ربّي منَ رع © نه
 [1؟ ٠١ .ملقلا] 40

 وهف مهل هنذأ حتفيو مهعيطي نمف ؛نيمامنلا ةعاطإ مدعب ىلاعت هللا رمأ اذه

 [قراسلا دي عطق لوح ةلجملا ةودن يف خيشلا ةكراشم]

 ةعيرشلا يف قراسلا دي عطق ةقيقح ةلجملا ةودن تحرط [1:720 لس
 "مهلا رآب ءاملعلا ضعب ىلدأو ةيمالسإلا

 : ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا بَّقعو [!:*ل

 ىلع دريل هلاقم مجهتلا كلذ مالسإلا ىلع مجهت يذلا بتاكلا بتك

 نم اذوخأم ةلودلا عيرشت نوكي نأ ىلإ وعدي «ينطولا رمتؤملا يف ملكت بيطخ
 «ةقرسلا دح عينشتلل ةدام راتخاو «عنشي نأ بتاكلا كلذ دارأف .يمالسإلا هقفلا

 ارمأ راتخي نأ كلذب دصقي هنأكو ؟قراسلا دي عطقت نأ بيطخلا ديري له :لاقف

 .هب ابحرم :لوقن انئنكلو ؟هنع عفادي نأ عمتجملا اذه يف دحأ عيطتسي ال

 . هفنأ يف لدرخلا عضنلو ءرجحلا همقلنل هلزاننو

 تناك اهنكلو «مالسإلا يف ًاعدب تسيل ةقرسلل ةيمالسإلا ةبوقعلا نإ
 ةثالثلا ةيوامسلا نايدألاف ءًاضيأ ليجنإلا ةعيرش يهو «ةاروتلا يف ةدوجوم

 عئارشلا لك دقتني نأ ديري ناك اذإف ءعازن ريغ نم ةبوقعلا هذهب تتأ
 هنأ ملعيلف .«مالسإلا مجاهي نأ دارأ اذإو ءكلذ نم لح يف وهف «ةيوامسلا

 حيحص وهو (١6؟؟ه) مقر «نيهجولا وذ باب «ربلا باتك .«يذمرتلا نسا 20

 (؟15١5) مقر ءهلوب سم رتتسي ال نأ رئابكلا س باب ءءوضولا باتك ؛«يراخبلا حيحص» (؟)
 - 5: ؛ ص ,ما55 سطسغأ - ه8 لوألا عيبر ءالع ء١اس ,«مالسإلا ءاول» 2

 .غ6ا/

 تاعاجملا دنع ةقرسلا دح لوح مالسإلا ءاول ةودن يف خيشلل ىرخأ ةكراشم دجوتو

 .(9١5ص م07 ةيلوي عا «كاس)
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 هيف قلمتي نأ ديري يذلا تقولا يف ءًاضيأ ةيحيسملاو ةيدوهيلا مجاه
 .!نييحيسملاو نييبوروألا

 ةعيرش ءايحإل ءاج ليجنإلاو !ديلا عطق يهو .ةقرسلا ةبوقع عرش مالسإلا

 صوصن هيف عبتت ةحابإلا وأ عنملاب ليجنإلا يف هيلع صن ال امو «ةاروتلا
 ييحأل بئج لب .سومانلا يغلأل تئج ام» . »22 حيسملا لاق دقف .ةاروتلا

 ةماقإ ىلع ةقفتم ثالثلا عئارشلاف نذإ «ةاروتلا» سومانلاب دارملاو .«سومانلا
 .ةقرسلا دح

 مجاهي ملو مهنيد مجاه دق «سييبوروألا قلمتي نأ دارأ نيح بتاكلا اذهف

 ليجنإلا الو «ةرضاحلا ةاروتلا نإ :لوقن نأ انمهي ال نحنو ءهدحو مالسإلا

 ديرنو اهب ءاج مالسإلا نأ انمهي امنإو .ءاهرقي ال وأ ةبوقعلا هذه رقُي رضاحلا
 وأ فنعأ دعت يه له مث ؟نيقراسلل ةيساقلا ةبوقعلا كلت تلعج اذامل .نيبن نأ

 ببسب بكترت يتلا مئارجلا نم دشأ وأ فنعأ وأ «ةمئاقلا تابوقعلا نم دشأ

 ؟ةقرسلا

 يذلا ”لوقنف ؟ةديدش تناك اذامل ءديلا عطق يهو ةقرسلا ةبوقع يف ملكتنلف

 ةعطق ناسنإ قرس اذإف هرمتسم رعذ يف مهلعجو مهعزفأو «سينمآلا عّور قرس
 لب ءاعيمج يحلا لهأ لب «لزنملا لهأ لاني يذلا رعذلا يف ركفف .لزنم نم يلح

 ةجيتن ماقت يتلا مهروجأو سارحلاو قالغألا يف ًاضيأ ركف مث .ةماع ةقطنملا لهأ

 نوكيل كلذف «سانلا سمأ ريظن يف ادي انعطق اذإو !يحلا يف عقت ةدحاو ةقرس

 املو «.يقراسلا نم عقي امل ةبسنلاب ةوسق كلذ دعي لهو .هريغل ةربعو ًالاكن

 قبطي دلب يف تعطق يتلا يديألا ددع مك لأسنل مث ؟سانلا بولق نم هنوعوري

 «سفنألا اهيف تلتق هاركإب ةقرس ةميرج مك .لأسن مث ؟انع ديعب ريغ وهو ةعيرشلا
 نع لقي ال ام لتق ادحاو اقراس نأ فرعأ ينإ ؟داحآلاب ال تارشعلاب نودعي مهو

 ثداوح تدجو هنأ نوركذتت مكنظأ . !ًاهفات ًائيش قرسي نأ ليبس ىف ءاسن رشع

 نأ اودجوف اورحت مث .فلخلا سم قنعلا يف ةظيلغ ةلآب برضلا اهساسأ ناك لتق
 . (زاغلا تاروباو) حلصي كابس لجر وه كلذ لعف يذلا

 اورظناو .؟لتقلا ىلإ تدأو هاركإب تناك يتلا تاقرسلا ددع ام اورظناف

 . ؟دحلا ميقت يتلا دالبلا كلت يف عطقت يتلا يديألا ددع ىلإ
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 مئارج رْشُْع ىلإ اهددع لصي ال دالبلا كلت يف عطقت يتلا يديألا نإ
 يف اوركفف قراسلا اومحرت نأ متدرأ اذإو ؛ةقرسلل اقيرط تناك يتلا لتقلا

 قهزت يتلا حاورألا كلتل اوملأتف .يديألا عطقل متملأت اذإو ءقورسملل ةمحرلا

 ملظلل اوملأتف .قراسلا دي عطقي يذلا لدعلل متملأت اذإ !ةميرجلا ليبس يف

 «ةقرسلا ةبوقع انقبط ول اننإ بتاكلا كلذ لوقي .!سوفنلا كلت قهزي يذلا

 ول اننإ ءريكفتلا نم كسفن حرأ هل لوقنف .ةعوطقم يديألا س سييالم اندجول

 فصنو نييالم ةثالث اهناكس غلبي يتلا ةرهاقلا ةنيدم يف ةقرسلا ةبوقع انقبط

 اذإو ءىرخأ ديأ عطق ىلإ انررطضا املو «ةقرسلا نع يديألا تعنتمال .لويلم

 امنيب ءصاخشأ ةعضب ىلع اهددع ديزي ال عطقت يتلا يديألا نإف انررطضا

 .تائملا زواجتي «ةقرسلا ةدارإل ةجيتن ناك يذلا لتقلا

 اهفقوف «ةقرسلا ةبوقع ظلغتسا دق كلملا دبع س ماشه نإ :خيراتلا لوقي

 يف سمأي الو ءءارحصلا يف سأي ال صخشلا حبصأ ةنسلا هذه يفف .ةنس

 دالعإ ناكف ءاهتداعإ ىلإ رطضا كلذلو .!هتوناح ىف الو هتيب ىف الو ءرضحلا

 . مئارجلا هذه لك عنمل هدحو ًايفاك ةداعالا

 سيلو «ةدوف ذاتسالا بضغو .«ىسيع ذاتسألاو ءانبلا ذاتسألا ثدحت

 دحل هنو رمع فقو ةلأسم يف  ينع ديعبب سيل هنأ امك  ديعبب هيلع بضغلا
 0 ةدامرلا ماع يف ةقرسلا

 ديبع وأ ناملغ رمأ هيلإ عفر دو رمع انديس نأ زواجتت ال ةصقلا نإ
 نأب هيض رمع مامإلا ّمهف .هولكأو ًاروزج اوقرس دقو «ةعتلب يبأ نب بطاحل
 نأ ركذت مث  مهيديأ عطقي نأب مه هنأ ىلإ هبنأ نأ بحأو .مهيديأ عطقي

 اذهلو «هناملغ عيجي ابطاح نأ ملعأ لاقف .هناملغ عيجي ةعتلب يبأ سب بطاح

 عوج يف اوناك مهنأو ءاولكأيل الإ هوقرس ام مهنأل .مهيديأ عطق سع عنتما
 تاهبشلاب دودحلا اوؤردا» :لوقي للي ىبنلاو «ةهبش هيدل تناك رمعف دذإ !ديدش

 هنكيَذ رمعل ناك امف .عطقلا نع عنتما ءةهبشلا هذه هيدل تماق املف (متعطتسا ام

 دحلا ذيفنت يف راس هنكل .هتماقإب هللا رمأ ادح فقي نأ هسفنل دو رمع غوس امو

 ةيهقفلا تاررقملا سو «هتماقإ س هعنمت ةهبش دجو ذإ «ةيعرشلا ةقيرطلا ىلع
 لتق لتقف هيلع لتاق نإو ءهذخأي نأ هل ءًاماعط ىأرو ءعوج يف دوكي سم نأ
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 .هللا دنع هباذعو .هل ةيد الف ماعطلا هديب سم وه لتق دإو .ًاديهش

 مامإلا ررق كلذلو .دودحلا ةدعاقل ًاقبطم الإ ناك ام دنتَو رمعف دذإ

 هيلع ماقي ال عئاج هنأل قرس نم تاعاجملا ماع يف هنأ 8-5 لبنح نب دمحأ

 يه ةركفلا امنإ .نيلئاقلا ضعب مهوت امك دحلا فقو تسيل ةركفلاف ٠ .دحلا

 ةودن ىف كلذ لبق هتررق ام اذه ًاحيحص ًاقيبطت ةيعرشلا ماكحألا قيبطت

 ميلس قح بقوم وهو ١ دنقفو رمع فقوم ثيح نم ءىرخأ

 امدنع اننأ وهو .هدبع ىسيع ذاتسألا هراثأ ميق مالك يف ملكتأ دأ ىقب

 دأ  ةدوف ذاتسألا لاق امك  عقاولا نإف .نجسلا ديلا عطق ةبوقعب انلدبتسا

 يف ًامرجم .صجسلا سم جرحيو .ةدحاو ةميرج يف ًامرجم ى.جسلا لخدي نوجسملا

 ! !مئارجلا عاونأ لك دومرجملا هيف ىقلتي «مئارجلا ةسردم .جسلاف مئارج ةدع

 همقرب هيف ىداني ريجسلا نأل .ةيناسنالل رادهإ ىرخأ ةودن ىف تلق امك نجسلاو

 دقفيو .هؤايح ردهيو .هفرش ردهيو هتمارك ردهتو .همساب ىداني الو .هتيناسنإب ال

 ةماركلاو ءاعيمج هتمارك دقف دقو جرخيف .نجسلا لخاد يف ةيناسنإلا يناعم لك

 .هسفن هيلع تناه هتمارك دقف نمو .مارجإلا عنمي يذلا نيصحلا نصحلا يه

 . نيرمأ عنصنس اننإف .قراسلا دي انعطق اذإ امأ ؛ مئارجلا لك هيلع تناهو

 ةعدار ةعئار ةيّسح ةدام دجون اننأ 'امهلوأ

 لاق دقو .ىرخأ ةرم ةقرسلا ىف ىدرتي لأ نم هعنمن اننأ :ىناثلاو

 هتشبس ءاستي مل سمو .ةنجلا ىلإ هذي هتشبس .اناتف هذي تعطق نمال . يبنلا

 . ؟"”(رانلا ىلإ هدي

 رمألا كلذ نإ :لوقن نأ بجي .كلو ءريطخ رمأ وه كش الب ديلا عطقف دذإ

 . تاهبشلا لك لوزت ثيح الإ ديلا عطقت ال هنإف .اهل دح ال تانامضب طيحأ ريطخلا

 ًاضيأ رثكتسن لأ بجيف ديلا عطق رثكتسن انك اذإو «مرتحت ال ةنئاخلا ديلا نإ
 .ًايدبتم دوكي آلا داكي دلب نيب اونراق !تاقرسلا جئاتن تناك يتلا لتقلا مئارج

 تاباصعلا نيبو دلبلا اذه نيب اونراق !هبحاص ىلإ دوعيف ءارحصلا يف ءيشلا عيضيو

 لاق 18٠١( مقر) يراخبلا حيحص يف دجوي نكلو .هدجأ ملف ثيدحلا اذه نع تثحب )١(
 «هتداهش تنلبق هدي عطق امدعب قراسلا بات اذإ» .هللا دبع وبأ
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 قرست وأ ءًارْسُع اهرمأ نم ةلودلا قهرت يتلا ءاهريغو وغاكيش يف ةيكيرمألا

 . اهديك در ىلع مهل ةردق الو ءاهتمواقمب ماكحلل لبق الو .ةموكحلا رودو «كونبلا

 :نوفرحنملا اهيأ هنم اوضغت الف .يمالسإلا عرشلا ةمكح نم هلك كلذ دإ

 .هنأش يف اوملكتت الف ءمكتنسلأ اوعطقاو

 يف نوعفشي موق لاب اما !لوقي فقو امدنع نكي ًادمحم اوركذاو
 .هوكرت فيرشلا قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق س نيذلا كلهأ دقل هللاو !هللا دودح

 تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول هللا مياو !دحلا هيلع اوماقأ فيعضلا قرس اذإو
 (١)(اهدب تعطقل

 سانلا اهيأ '

 يننإ ةدوف ذاتسألا مالكل ًاقيدصت لوقأو هب اورفكت الو .هللا عرشب اونمآ
 مالسإلا يف ائيش تدمح ام :لوقي َىلإ ءاج ةمألا سلجم ءاضعأ دحأ نأ ركذأ

 ةرداصم اذه نإ .ءال :لاق ؟ينازلا دلج دمحت ملأ :هل تلقف !قراسلا دي عطقك

 ينأل لاقف ؟هضعبب ترفكو باتكلا ضعبب تنمآ اذامل ينئبن تلقف !ةيرحلل

 ًامئاد سانلاف . .!يرجتم قرس ام ًامئاق ةقرسلا دح ناك ولو ءهلك يرجتم قر
 يلعلا هللا ىلإ عرضأ ينإو . !مهتاوهشو مهحلاص ةيحان سم عرشلا ىلإ دورظني

 ةراس مالسإلا ىلع هيف مجهت يذلا لاقملا اذه بتاك ىلع لسري نأ ريدقلا

 27! هللا عرشب تنمآ :لوقيل «هتيب ثاثأ لك ىلع يتأي ًادينع

 .داسفلا عنمتو «ةلداع يهو «عمتجملل ةيامح ةقرسلا ةبوقع نإ :ةصالخلا

 دح عضو اذإو داسفلا ىلإ يدؤت الو ءنجسلا ةبوقع نم عورأو لضفأ يهو

 نم ءزج نم َّلقأ ىلإ ءىرقلاو نئادملا يف تاقرسلا لق ءذيفنتلا عضوم ةقرسلا

 .عقي امم ةئام

 ىلع نيعئاجلا قح سو «ةقرسلا رربي دق عوجلا نإ لوقن نأ ىسنن الو
 .ةايحلا نم مهنكمت يتلا تاوقألا مهل لّمكُت نأ عمتجملاو ةلودلا

 )551٠١( مقر .«فيرشلا قراسلا عطق باب .دودحلا باتك "ملسم حيحصاا 0010

 درل نيدلا دودح ةيحالص لوح .«مالسإلا ءاول» ةودن يف خيشلل ةكراشم دجوت (0)
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 ةدرلا ىواتف :ًاعبار

 [مالسإلا نع ةدرلا مكح]
 مكحلا يف قراف كانه لهو ؟هنع دترملا يف مالسالا مكح ام 1١77[ لس

 لخد اذإ نيملسم ريغ نيوبأ نم يذلا نيبو .ناملسم هاوبأ يذلا دترملا نيب

 ددع ءاقب ينعي اذه نأ نورت الفأ .لتقلا مكحلا ناك نإو ؟هنع دترا مث مالسإلا

 ؟قافنلا ىلإ نورطضيف «نيملسم اوسيل مهو .ملسملا فصلا يف سانلا نم ريبك

 يف نوكي الفأ .نيملسم اوقبي نأ ىلع سانلا رارطضا مكحلا اذه ينعي كلذكو

 مالسالا نأ عم ؟[555 :ةرقبلا] «ٍِتبِدلأ ىف َهاَِإ ال :ىلاعت هلوق عم ضراعت اذه
 قراف كانه لهو !!ةيرحلا هذه دييقتب ىضري الو «ةديقعلاو ركفلا ةيرح مرتحي

 ؟داحلالا ىلإ دترا نمو رخآ نيد ىلإ دترا نم نيب

 ريغو نيملسم «ناملأ نابش نيبو اننيب تراد ةشقانم يف تدرو ةلئسأ هذه

 "'هيف عرشلا يأر حيضوت وجرنف «نيملسم

 لتق يف ةحيرص ثيداحألا نإ :لوألا لاؤسلا سع لوقن ةظفلا
 لتق :تالث ىدحإب الإ ملسم ئرما مد لحي ال» .ةي هلوق كلذ سو ءدترملا

 لجرلا ةبوقع لعجي مالسإلاو .2"”ناميإ دعب ةدرو «بيثب ةينزو ءقح ريغب سفن
 ةيامح ةدرلا مكحو .بوتت ىتح سبحتف ةدترملا ةأرملا امأ ءلتقلا دترملا
 ررق ام ةدرلا مكح ضراعي ال كلذلو .مالسإلا ىلع هاركإلل سيلو «ةديقعلل

 يف لخد نم نكلو .[556 :ةرقبلا] نذل ف هاه 5 .هنأ نم مالسإلا

 7: ال١ ص م5565 ربمفون اه بحجر ءآ١١ع ءكارس .«مالسإلا ءاولا» 23(

 (25ص .م1917 رياربف .٠ع .1١س) ةدرلا لوح «مالسإلا ءاول» يف ةودن تدقعو

 مقر .ةنيِمتلاي سْفْنلا» :ىلاعت هلوق باب .تايدلا باتك ؛««يراخبلا حيحص» )١(

(141/48) 
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 ضعب رطضي كلذ نأ مالسإلا ضرفي الو ًابعلو ًاوزه نيدلا ذختي ال ىتح ءهنم

 وهو مالسإلا ريغب اضرلا .للعي يذلا لإف ءىنطبي ام ريغ رهظي نأ ىلإ سانلا

 ال مالسإلا نأ سانلا مهويل .«هجورخ مث ًارهاظ هلوخد وه قافنلا نوكي كلذبو

 .مئاق لايدألاب ثبعلاو «ةدرلا ةبوقع تعنم نأ ذنم هنأو .هدئاقع ىلإ نأمطُي

 ىضق اذإ ىتح ؛ىرخأ جوزتيل وأ ةأرما قلطيل مالسإلا يف لوخدلا لجرلا رهظيف
 ةرجاز تابوقع عضوو ؛ثبعلاو قافنلا وه اذهو .هتعجحر نلعأ (هتجاح) هتنابل

 .ةينيدلا ةيرحلل ةيقيقحلا ةيامحلا ًاضيأ وهو .لدعلا وه ةعدار

 ةقيقح سيلو ضرفي ضرف كلذف «ءدتري مث .سيملسم نيوبأ نم دلوي نم امأ
 نكمي ال دئاقع ىلإ «لقعلا هديؤي هيف ام لك أنيد كرتي يذلا اذ رم ذإ «ةعقاو

 وهف «نيملسملا نم عونلا كلذ دجو نإو ءاهتحص ىلع ليلدلا ميقي نأ لقعلا

 . مهرتب ةعامجلا ةحلصم نمو دوحلصي الو دودسفي نيذلا نيلحتملا نم

 اذإ الإ ةدرلل لتقلا نوعنمي نيملسملا ءاهقف نأ ررقن نأ انيلع قحلا نمو

 اكلام مامإلا نإ ىتح .مالسإلا ةديقعل ًاضقن دعي ام لاق هنأ يعطق ليلدب تبن
 حجر ءهجو ةئام سم رفكلاو ء«هجو نم لاميإلا لمتحت ةملك لاق سم » *لوقي

 يف لخدأ ءاوس «ًادترم دعي مالسالا ةديقع ىلع جرخي نم لكو 'داميإلا هجو
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 [رفاكلا ملسملا لتق مكح]

 روب نم .صاوخلا ميهاربإ نيمألا ديسل | نم يتالا لاؤسلا انءاجو

 :نادوس

 . ؟يباتكلا ريغ وأ يباتكلا رفاكلا لتق اذإ ملسملا مكح ام[ لس كلن 71 .٠ 7 ِ .٠ لم . 8

 ءةيدلا بجت ءاهقفلا روهمج دنعو .هب لتقي ةفينح ىبأ دنع اد ل
 .ةياك هللا لوسر ةمذ ردهأ هنألو .مدلا موصعم لتق هنآل .هللا مامأ مثا وهو

 هتمصاخ ن.سمو .ةمايقلا موي همصخ انأف ايمذ ىذا رم» :لوقي وهف . 7 نا . .آ. 01 : عا . 7 م
 (5)/ خه 0

 ,. 2 (هتمصخ

 [لتقلا ىلع هاركإإلا]

 لتف ىلع هريغ هركا نم لك نأ يمالسإلا هقفلا بتك يف ءاج [70١٠”لس

 ةايح ىلع هتايح رثآ هنأل .(حتفلاب) هركملا ىلع الإ صاصقلا بجي ال دحأ
 .لوتقملا

 . ””؟لتقي الأ ءانزلا ىلع هركأ ىذلا ىلع بترتي اذامف

 لاح يف هاركإلا لاح يف رشابملا ىلع نوكي صاصقلا دإ [!:*جل
 هاركإلا امأ ءبهاذملا ضعب ىف كلذو ءيجلم ريغ هاركإلا ناك اذإ ام

 ( 20١1ص ما ربمفون  ه85١١ بجر ءا١١جخ ءكارس .«مالسإلا ءاولاا ه7١

 دمعض لقو .ء نسسح يطويسلا لاقو . 1/5 يوانملل ا«ريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» )0

 .يزوجلا ساو بيطخلا

 .ا/ ةاارصص ماو ربمف و ل م737١ دابعش ء5عا .١5س ««مالسإلا ءاوللا وف
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 نم دي يف ةلآلاك نوكي هركملا نإف ءهلك عايض وأ هلتقب هاركإلاك ئجلملا

 ةمئآلا ضعبو .هاركإلا لود ضيرحتلاو ءامهلتق زاوج ىف ءاوس ىلع نانوكي

 هقفلا بتك ىف ةلصفم ةلأسملاو .ًائجلم ًاهاركإ هركملا ىلع صاصقلا لعجي

 . اهيلإ عجراف

 [ةيانجلا شرأو ةيدلا]

 وأ ةافو نم تارايسلا ثداوح نع ضوعلا ذخأ زوجي له ٠075| "لس

 .'7؟ةجوزلا كلذ ىف امب ثيروتلا ضئارف بسح ىطعي له زاج نإو ؟تاباصإ

 سلبارطب دجسم مامإ - هبر دبع دمخ هبر دبع اك

 هللا عرش دقو .أطخ تعقو تايانج تارايسلا نم ثدحي م[

 ضيوعتلا يأ) هنود ىتلا تايانجلا شرأو .أطخلا لتقلا ىف ةيدلا بوجو ىلاعت

 تناك اذإ الإ ناميإلا لهأ نم سيل هركني نمو .ءبجاو ضيوعتلاف «(اهل ىلاملا

 اهيف هل دي ال قئاسلاو .«هيلع ينجملا اهببس ةباصإلا

 [(ضيوعتلا) ةيانجلا شرأ]
 بلاط اذإ لهف (ماع عاطق) ةرايس ثداح يف ناسنإ بيصأ 1-١ لس

 ىلع ليلدلا امو .؟امارح وأ الالح نوكيو هب هل مكحو هتباصإ نع ضيوعتب
 ."”"فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم هتيمرح وأ هتيلح

 افدصب سردم  ىسوم دم لالج دم ©

 لحي كلذ ىلعو «ةيانجلا شرأب وأ ةيدب بلاطي نأ باصملل احن جل

 دقو لَك ىبنلا نع دراوو .هقفلا بتك ىف هيلع صوصنم كلذ دإو «ضيوعتلا

 ىف ضيوعتلاب نوكي صاصقلاو [544 :ةدئاملا] *# ٌضاَصِق حورجلاو# :ىلاعت لاق

 أطخلا تاباصإ

 )١( ص م1978 ربمفون  ه848١1 نابعش .15ع .77س ««مالسإلا ءاول» 587

 ص ,ما6 ربمفون ه8 داضمر ءكعا 237 4 س ,«مالسإلا ءاول» عه ١ل.
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 ةلجملا ةودن يف خيشلا ةكراشم]

 [هيدلو لتاق مادعإو يتفملا ىوتف لوح
 ؟هيدلو لتقي يذلا بألا مادعإب ءاتفالا زوجي له [80:١لس

 :''"ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا لاق اخ ل

 ملو فطعلا دقف التاق تدجو ام
 أ

 هنأب هفصت ةباينلا اندجو دقل .ةتيملا لكأ حيبت ةرورض وأ ةديدش ةجاحو عقدم
 رمتف يف لاك دقو .هيدلو لتاقك رذعي

 بهذملا صن دأب يتفملا اهيتفيف يتفملا ريشتست ةمكحملا اندجوو .شحو

 ىوتف ىلإ تفتلت الو .مادعإلاب ةمكحملا يضقتف .لتقي ال اذه لثم نأ يفنحلا
 ءاهقف ءاج مث .ءشحولا يمدآلا هنأب هفصت دعب برم فحصلا تذخأو «يتفملا

 ىوتف دوينوناق لاقو .ةفينح يبأ بهذمب يتفي نأ يتفملل ناك ام هنإ :اولاقو
 يف ال .هزاوج مدعو ًاعرش مادعإلا زاوج نايب يف تناك ولو «ةمزلم ريغ يتنملا
 'ةثالث ارومأ لوينوناقلاو ءاهقفلا كئلوأ يسنو تاءارجإلا

 ملو .ءاهقفلا روهمج بهذم وه ةفينح يبأ بهذم نأ :لوألا رمألا
 نع ىور ةنإف ؛عوقولا ةردانلا لاوحألا ضعب يف كلام الإ روهمجلا فلاخي

 نأ ىلع اذه عم ةيكلاملا قفتاو .هب داقي هنإف هحبذ مث هدلو عجضأ نسم نأ كلام

 مامإلا ىوتفل مهنم اعابتا هب داقي ال هلتقف فيسلاب هدلو فذح اذإ لجرلا

 اذهف .هوحن فيسلا بيوصت عم هب هفذق .فيسلاب هفذح ىنعمو دِقْيَو رمع

 ال كلام هيف فلاخي الو .ءاهقفلا روهمج يأر وه ىتفملا هب ىتفأ يذلا يأرلا

 عوقولا ةردانلا لاحلا كلت يف

 ال ةفينح يبأ بهذمب هاوتف يف ديقم يتفملا نأ اوسن مهنأ : يناثلاو

 اذإ الإ روهمجلا يأر ريغب يضقي نأ هل غئاس ريغ وه لقألا ىلع وأ .هزواجتي

 هذه يف وهو يتفملا لأ ىلع رصم ينأ ىلع كلذ ةفلاخمل بجوم كانه ناك

 ةيالوب كلذ ىلوتي يعرش ضاق يأ ؛ةيردنكسإلاب ةيعرشلا ةمكحملا بئان ةلأسملا

 )١( ص .م1954 ربمسيد  ه115١ لوألا ميبر ءالع ءكرس .'مالسإلا ءاول» 400 - 503.

 .3ع .54١س) 'مادعإلا ةبوقع ءاغلإ» .لوح «مالسإلا ءاول» يف ىرخأ ةودن تدقعو

 ص 2م هينوي 3١(.
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 ةلدأ ةثالث كلذ ىلع يدنعو .ةفينح يبأ بهذمب ديقم وه «يعرش ضاقك

 يلع دمحم دهع نم ةلودلل يمسرلا بهذملا وه بهذملا كلذ نأ : ًالوأ

 .مويلا ىلإ
 ةاضقلاو ءتلق امك ًايعرش ًايضاق هنوك فصوب ىتفأ يتفملا كلذ نأ ًاينا

 مكاحملا ةمئال ىضتقمب  مكح ىوتفلا هذهو  مهماكحأ يف نوديقم نويعرشلا

 حجرأب ماكحألا ردصت» لوقت يتلا 38١( ةداملا) يف اهيلع صوصنملا ةيعرشلا

 «ةيعرشلا مكاحملا نيناوق هيلع صنت امبو «ةفينح يبأ بهذم نم لاوقألا
 ةديقم ريغ مادعإلا لئاسم يف يتفملا ىوتف نوكت نأ لقعي ال هنأ :ًافلاث

 انه يتفملا ىوتفو ءديقم ريغ ءاضق دجوي ال لب ءصاخ بهذمب الو دوناقت
 ريغ هاوتف نوكت نأ نكمي الف «ةينطولا مكاحملا يف ءاضقلل ةناعإ يه وأ ءءاضق

 يرصملا خيراتلا يفو يرصملا ءاضقلا يف ديلاقتلا نأ كش الو .بهذمب ةديقم

 يتفملا نإف كلذ قوفو «يفنحلا بهذملاب ديقتي نأ بجوت يلع دمحم دهع ذنم
 وأ هيف حجارلا لوقلاب وأ بهاذملا نم بهذمب ديقم ريغ هنأ ضرف ىلع ىتفأ اذإ
 قوف ءاتفإلا اذهب يأرلا كلذ حجري مكح هاوتفف ءروهمجلا هيلع يذلا لوقلا

 هذه يف حدقب - يتفملا ملكت نأ دعب ملكتي نأ دحأل ناك امو «هتاذب هناحجر

 روهمجلا لوق نم ةذوخأملا ىوتفلا

 ريغ اهنأ يتفملا ىوتف يف «ةينوناقلا ةيحانلا نم اوركذ مهنأ :ثلاثلا رمألا

 مادعإلا لح يف يه لب «تاقيقحتلاو تاءارجإلا يف تسيل اهنأ اوسنو .ةمزلم

 دنع لوقي عرشلا :يمالسإ دلب يف يتفملا لوقي نأ غوسي لهف ؛ًاعرش هلح مدعو
 هنإ ؟كلوقب مزتلن ال لاقي كلذ عمو «مادعإلا اذه زوجي ال هحارش روهمج

 ديسلا هيقفلا ذاتسألا يأر كلذ يف دوينوناقلا اهلاق يتلا ءارآلا نيب نم ينبجعي

 قلعتي اميف يتفملا يأر نإ :لاق ذإ «ءقبسألا لدعلا ريزو يدشر يلع دمحم
 امأ ؛ةيضقلا فورظب ملعأ اهنأل ؛ةمكحملا مزلي ال تابثإلا قرطو تاءارجإلاب
 الإو «يعطق هيأرف لحلا مدعو ةيعرشلا ةيحانلا يف مادعإلا لح ثيح سم هيأر
 نم الالح مدلا نوكيل ءاتفتسالا سيلفأ «ءلاحلا يه هذه ؟ءاتفتسالا ناك اذاملف

 . !يمالسإ دلب يف ةيعرشلا ةيحانلا

 هدالوأو .عمتجملل ةسيرف لتاقلا اذه ةيعامتجالا ةيحانلا ىلإ لقتنن
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 دأ هسفن نع عاقدلا يف مهتملا ركذ .اهلهأو اهمألو عمتجمللو هل ةسيرف تاذلاب

 ةدم ماعط ريغ س ثكمو .هدنع ماعط الو لطعتم وهو هيلع امهتقلأ نشيدلولا مأ

 امهلاسرإ مسقلا نواعم نم بلطي سيلوبلا ىلإ بهذ ىتح هتقفش تردتسا ةليوط

 اتوميل امهعم وهو ميلا يف امهءاقلإ نأ دجو ذئدنعو ءهدرطف ئجالملا دحأ ىلإ

 نإف .هعافد كلذ !امهبو هسفنب ىقلأف .هيدي نيب ًاعوج امهتوم سم ريخ ًاقرغ هعم

 عمتسن اننإف هانبذك اذإو .ذاقنإلل ًادصاق ناك لب .لتقلل ًادصاق ناك امف قدص
 تدارأف .اهدالوألو اهل ًاكرات رسيملا بعلي ناك هنإ .تلاق اهنإف مألا لوق ىلإ

 امهذخأف .هسفن داسف ةلاح ملعت يهو امهتكرتف «هيلع دالوألا ءبع يقلت نأ

 الآ مث ؟عمتجملل ةسيرف لجرلا اذه نأ اذه يف لودجت الأ .ناك ام هنم ناكو

 رس يف نيلفط كرتت اهنأل ؛ردق ربكأب مثإلا يف ةكيرش مألا لأ يعم لنودجت

 يه هنع لوقت يذلا بألا كلذل امهكرتت .ةعاضرلا نس يف امهدحأو ةناضحلا

 .!؟هنم ةيشحو رثكأ اهترسأو يه اهنأ نودجت الأ ؟ستؤم ريغ دساف هنإ

 لعجت «ةيفطاعلاو ةيعامتجالا ةيحانلاو ةيضقلا فورظ نأ ىرأ انأف كلذل

 مألا ىلع ةمئاللا دشأب يقلي نأ هيلع ناك ءسرتفم شحو هنأب لوقي سم لك

 ىلعو «.نيكسملا كلذ فاصوأ نم ًاطسق عفري كلذبو .ًاضيأ عمتجملا ىلعو

 اليدعتو مادعإلا رع اوفع رمألا ءايلوأ رم لدعلا ةرازو سمتلت لأ بجي اذه

 كلذ نوكي نأ ىسعو ةيعامتجالا لاوحألا كلتل ةاعارمو .ىوتفلل ةيامح ءهل

 اذإ «ماثآلا نم هريهطتب عمتجملا لاح حالصإ ىلإ نييعامتجالا نيحلصملل ًاهبنم
 ةيدج ةجلاعم لطعتلاو رقفلا اوجلاعي نأو .ءرسيملا وه ببسلا ناك

 تسيلوأ ةمزلم كلذ دعب هاوتف دوكت يتفملا ىتفأ اذإ وهو ًالاؤس حرط مث
 ؟هتمرحو مدلا لح دايب يف ةمزلم ريغ تناك اذإ ءاتفتسالا نم ضرغلا امو ؟ةمزلمب

 «ةمزلم ريغ يتفملا ىوتف» 'هلوقب فالخ باهولا دبع خيشلا باجأف

 الو .ةمكحل صنلا عضي عرشلا نإ» :هلوقب ةرهز وبأ دمحم خيشلا بقعف

 اذإ امأ .يحاونلا ضعب يف مازلإ ناك اذإ الإ صنلا يف ةمكح نوكت نأ نكمي

 عضاو دوكي نأ نكمي ال اذهف هيلإ تفتلي الو فلاخيل ىتفتسي يتفملا لاك
 لتقلاب مكحلا نأ ةفرعم وه يتفملا ءاتفتسا ىنعم نم همهفأ يذلا نإ !؟نوناقلا

 .2؟ال مأ ًاعرش دعي تابثإلا تاءارجإ نع رظنلا عفرب ةيضقلا هذه يف هتاذ يف
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 [بئاصملا دنع لملمتلاو راحتنالا مكح]

 :لأسي ةروصنملاب نيمأ سابع ديسلا [1:4”لس

 اهنم نوصلختي مهنإ ىتح زازئمشاب اهلباقي سانلا ضعبو .مالآ اهلك ةايحلا
 وأ ًايصاع نوكي اذه لمعي نم لهف .قرحلا وأ قنشلا وأ قرغلاك :ىتش عاونأب
 200[ فاك

 نأ وه هسفن لتقي سل ةبسنلاب مالسإلا ءاملع هررقي يذلا [':*5جل

 منهج هؤازجف ًادمعتم ًانمؤم لتقي نمو «ًادمعتم ًانمؤم لتقي سم مكح همكح
 دولوقي نيذلا ذاذشلا ضعب الإ ًارفاك تومي هنإ :دحأ لقي ملو ءاهيف ًادلاخ

 دعي ةلعفلا كلت هسفن يف لعفي سم كش الب هنإو رفاك ةريبكلا بكترم نإ
 دأو .ءامعنلا يف ركشي نأ نمؤملا ىلع هنإو .رئابكلا ربكأ نم ةريبكل ًابكترم
 لك" لاق هنأ اي لوسرلا نع دمحأ مامإلا ىور دقو ءءارضلا يف ربصي

 امك وأ """ربص ءارض هتباصأ نإو ءركش ءامعن هتباصأ نإ ءريخ سصؤملا لاح
 ين لوسرلا لاق

 هللا ةمحر نم سأي هنأل ءرفكلا ىلإ يدؤي بئاصملا دنع لملمتلا دإو

 عيطتسي ام لمعي نمؤملا نإو .دلورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي الو

 امك رمألا ءاج اذإ ىتح .هلكوت قح هللا ىلع لكوت دوهجملا لذب نإف .هلمع

 نأ هيلعف ؛هللا رايتخا هنأ ملع ديري ام ريغ ىلع ءاج دإو ء.هللا دمح ديري

 «داَبهلاب ٌريِصَب هَل تإ دل َلِإ توِرَتَأ ُسَيََو# "لوقيو دوهجملا ددجي
 .[45 :رفاغ]

 [راحتنالا مكح]

 ضعب صوصخب اهيلع ينارق تدقع نم عم ةشقانم يف [1:85 لم
 كلذ نيح ةيردص ةلزنب تتامو ةسلخ اهسفنب رانلا تلعشأ اهلهأ تافرصت

 سمخلا تاولصلا عم اهلجأ نم يلصأ اهل ديدشلا يبحلو .ىفشتسملاب

 .594 ص م1957 سطسغأ  ه١١الا/ مرحم .3ع .١١س .«مالسإلا ءاول» )١(

 (ع7/ه٠) مقر ( ريخ هرمأ ىمؤملا باب .دهزلا باتك .«ملسم حيحص ») (؟)

 الدود



 دق اوناك نيذلا اهلهأ ىلع مأ ّىلع بنذلا عقي لهو ءاهلو ىل هللا رفغتسأو

 نإ هللا باذع نع اهدعبيو هب اهعفنأ يكل ةقدصلا عم عنصأ اذامف ؟يل اوؤاسأ
 . ''”ةدافالاب يتئاغإ وجرأ ؟ةتطخم تناك

 ىتح .اهلهأ تافرصت ىلع اهمولب اهتجرحأ تنأو .ةمثآ ىه انتل

 كنأ يف كبنذو .كيلإ هب اوؤاسأ اميف اهلهأ بنذو .سبرحتناو .ءاهردص قاض

 ةئيرب يهو .اهلهأ رزو اهتلمح

 ال



 [لاملاب ةيريزعتلا ةبوقعلا]

 ناهأ نم ىلع حلصلا قيرطب ضرفي يذلا لاملا اذه لحي له :١[ 04 لس

 , 27؟هذخأ هل لحي ال تحس هنأ مأ «لاملا

 ةيوناثلا انسيوق ةسودمب بلاط - يبلش ناوضر يركف هك
 ضعبو «ةيريزعت ةبوقع ىمست ةبوقع لاحلا هذه يف لاملا نإ [ممكخ

#6 95 
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 عباسلا لصفلا

 روذنلاو ناميألاو حئابذلا
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 حئابذلا ىواتف :ًالوأ

 [فولحلا محل لكأ مكح]
 دهعملا خيش نيرق وبأ نيدلا يبحم نامثع :ةداسلا نم دروو [1:55١”لس

 .لحفلا ركباب بوجحمو ءالسك عماج مامإ دماح بقاعلاو ءالسكب يملعلا

 دهعملاب نيسردملا نيسح دمحم زيزعلا دبعو .حلاص دمحم فيرش دمحمو

 .السكب يملعلا

 : يلاتلا لاؤسلا

 دقو «فولحلا» ىمسي ناويح اهيحاوضو السك ةيريدم يف ةرثكب دجوي
 همكح نع بتكلا يف انثحبف ءريزنخلل ةبسنلاب ناويحلا اذه عون انيلع لكشأ

 ال هنأل هلكأ لحي مهضعبف ؛ ءاملعلا فلتخاو .هيف ًاحيرص ًاصن دجن ملف يعرشلا

 هربتعيف ريزنخلا نيبو هنيب ةهباشم دوجول هلكأ مرحي مهضعبو ءريزنخلاب هل ةقالع
 باتك يف ناويحلا اذه ةروص دجوتو .رمألا اذه حيضوت انؤاجرف .هتليصف نم
 فولحلا :نادوسلا يف اندنع ىعدي وهو ؛ءاهلاب .فولهلا مساب ةغللا يف دجنملا
 . ''”ءاحلاب

 قلطتأ يردن الو «ريزنخلا ىلع رصم يف فولحلا ةملك قلطت [!:**جل
 نوكي نأل ًالامتحا كانه نأ هنم دافتسي نيلئاسلا مالكو ال مأ نادوسلا يف هيلع
 ءاملع دنع ال ناويحلا ءاملع دنع يه هتقيقح ةفرعم نإو هعون وأ هتليصف نم

 ةربخلا لهأ نم ناويحلا اذه عون نع اورسفتسي نأ نيلئاسلل حصننف ةعيرشلا

 لهأ لوقي ىتح لكؤي ال لأ بجوي نيدلا يف طايتحالا نإو .ءايحألا ملع يف

 ١١١ ١7 ص ,ما65 ويام - ه6 لاوش .ء5عا١٠3س ,«مالسإلا ءاول» 20
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 [ةيرارطضالا ةيكذتلا]

 ةيقاس يف اتناك امهنأل ىرخأ اهتعبت مث ءرئب يف ةيشام تعقو [07:١لس

 لهف .اهبنذ عطقب نيدوجوملا دحأ اهاكذ كالهلا ىلع ىلوألا تفرشأ املف .ةدحاو

 , ؟ 230لحاح وأ مارح يه

 راودلا رفك ركرم ةيافرطلا موك - حبص ديس سابع 5

 نكمي ال ناك اذإو «ةنكمم قيرط يأب مدلا ةلاسإب زوجت ةيكذتلا انتل

 .لالح يهف مدلا يفصو كلذ الإ

 [ةحيبذلا ىلع هنلا مسا ركذ مدع]

 .؟'''اهيلع هللا مسا ركذي مل اذإ ةحيبذلا لكأ زوجي له [1:8”لس
 ل ان اوُلُكحَأَت الو ىلاعت هلوقل لكؤي ال . ءاهقفلا ضعب لاق لنهج

 هللا ريغ مسا ركذي مل ام هنإ نورخآ لاقو ١١١[ ماعنألا] *؛؟ِهَنَلَع هلأ ٌمْسأ رد

 ٍمصاَط لع مرح كلِ نحوأ آم ف : ٌدِجَل ال ل“ .ىلاعت هلوقل :ًالالح نوكي هنإف

 مَ أ شجي مَنإَف رين َّمْحَل وأ اًموُْسَ امد وأ َّدَئْيَم َنَوْكَي نأ هَل عظم

 وأ ميرحتلا عضوم ًانيعم صنلا اذه ناكف [145 :ماعنألا] بي ِهَّنأ ريكي زي

 يف سانلا نوكي اليكل «هراتخن يذلا اذهو ءلوألا صنلا مومعل ًاصصخم

 [رضتحي يذلا ناويحلا حبذ]
 .ميمخأ ظعاو  رودنم يسرم يداهلا دبع دمحم ديسلا نم ١[ حل

 : لأسي

 لالحلا بلط هدجو هيلع موي تاذ لخد فورخ هدنع سانلا ةماع نم لجر

 هيلإ رضحي ملف هثيغي سانلا نم ٍدحأ ىلع ىدانو خرص .قهزت نأ هحور داكتو
 مث .مدلا رهنأف فورخلا ةبقر زحو نيكسلا كسمأ .فورخلا توم يشخو «دحأ

 تسيل «حيذلا يأ» ةاكذلا هذه نإ :هل لاق .هخلس ةيلمعب موقيل ًارازج رضحأ

 )١( ص م1955 ةينوي  ه187١ لوألا عيبر ءالع .١5س .«مالسإلا ءاول» 455 - 577.

 .194ص (2م1951١/ ربوتكأ  ه1817١ بجر .١١1ع .١5س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 ”"ظ



 فورخلا مسج ةهج ىلإ حبذلا اذه يف «ةرجنحلا» ةزرحلا نأل .ةيعرش

 تملعو يلع ضرع  ةصوقنم ريغ ةميلس هسأر ةهج ىلإ كرتت اهنأ ضورفملاو
 ىتح تفقوتف ءرارطضالل حبذلا اذه ةيعرشب لاق نأب .هزاجأ ءاملعلا دحأ نأ

 نوفرعي ال نيحالفلا بلغأو .فيرلا يف ًاريثك رركتت اهنأب ملعلا عم كيأرب رينتسأ
 .؟''”يعرشلا حبذلا لوصأ

 نكي مل دنإو .مدلا قارأ دق ماد ام هتاذ يف لالح حبذلا اذه 0 هطلت

 اونسحأف متلتق نإ» :لوقي لَك يبنلاو ءةحبذلا ناسحإ نم سيل هنأل ؛نسحأ وه

 ("7«ةلعقلا

 [ديصلاب لتق ام لكأ مكح]

 :انق - نيهاش ركاش قوراف ديسلا لأسي
 .؟ "”اهموحل لكأ لالح ديصلاب لتقت يتلا رويطلا له ١[ 6 5لس

 ءةصاصرلا قالطإ دنع وأ مهسلا لاسرإ دنع هللا مسا ركذ اذإ [!:*5جل

 .ةيعرش '*'ةيكزت هللا مسا ركذ عم اهلتق دعيو «لحت اهنإف لكألا ديصلاب ىونو

 [باتكلا لهأ حئابذ لوانت مكح]

 : لأسي ةزغب حودم ديعس ىدمح ديسلا ٠١5١ نس

 ءاملعلا ضعب نأل .باتكلا لهأ حئابذ يف يعرشلا مكحلا نايب وجرن
 ىلا 5 7

 . اهلكأ زاوج ىري ضعبلاو ءاهمرحي

 مساب تحبذ اهنأ نيبتي مل ام لالح باتكلا لها حئابذ نإ |!

 مسا اهيلع ركذ اهنأ ةدهاشملا يواسي ام وأ ةدهاشملاب هل نيبتي سف ء«هللا ريغ

 )١( .م ربوتكأ - ه1 يناثلا عيبر ,8ع .١٠١س ء'امالسإلا ءاول» ص50٠١-01١.

 نسسح :لاقو )١5٠١9(, مقر .ةلثملا نع ىهنلا باب .«تايدلا باتك .«يذمرتلا نئساا هز

 لا
 ١1١ ص ما ليربإ - ه6 لاوش «5عا.14س «امالسإلا ءاول» ةوف]

 .6088ص ,ماو61/ ربمسيد ه١ ىلوألا ىدامج عا ءا١١س ءكمالسإلا ءاول» 2(

 ,ظثظَّآ



 ةدئاملا] 4 وب هلأ ِريَعل َّلِهُأ آمَو# " ىنآرقلا صنلا ىضتقمب ًالالح نوكت الف هللا ريغ
 اهنإ :لوقن اننإف ءركذي مل مأ كلذ اهيلع ركذأ ملعي ملو لاحلا تلهج اذإ امأو [*

 .[0 :ةدئاملا] ؛ كَل ٌّلِح بتكلا أنو َنيِذلَأ ماَعَطَوأ8 ىلاعت هلوق مومعل لالح

 [يباتكلا ةحيبذ نم لكألا مكح]

 .؟©”هحبذ رن مل يذلا يباتكلا ةحيبذ نم لكألا مكح ام ١:30[ لس
 لِح بككلا أونوُأ َنَِلا ُماَعَطَو# .ىلاعت هلوقل يباتكلا ةحيبذ زوجي [':20خل

 .[90 :ةدئاملا] ل

 [ةبلعملا موحللا لوانت مكح]
 :لأسي  ةيدوعسلا ةكلمملا - يتيخلا هللا دبع ديسلا [1:5”' لس

 نأب هيلع هللا مسا ركذي مل يذلا بلعملا محللا لكأ زوجي هنأ تعمس
 .؟'"”حيحص اذه لهف .لكأتو ميحرلا نمحرلا هللا مسب لوقت

 ؛ هلكأ زوجي هنإف . ينو ةحسف نكي مل اذه نأ دكت دق مد امك
 ماَعْطَو تبطل ل لجأ َمْولأ * :ىلاعت هلوقل اهلكأ زوجي باتكلا لهأ ةحيبذ نآل
 .[5 ةدئاملا] 4َط 0 مفاعطو كَل ل لح َبدِكْلأ اسوأ نذل

 [باتكلا لهأ دالب نم ةدراولا ةبلعملا موحللا لوانت مكح]

 ةسردملا نمحرلا دبع دمحم ةجيدخ ةديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 : مويفلاب (ونفد) ةسردمب

 ينآلاو بلعلا يف أبعملا (فيبولبلا) مايألا ضعب يف لوانتأ ينإ ةككاسا"
 سانلا ضعب ينربخأ دقو .يعانصلا نمسلا كلذكو ءاهريغو ايفالسغوي نم انيلإ

 نوكي كلذ ىلعو .يعرش ريغ دالبلا كلت يف حبذلا نأل .مارح اذه لوانت نأ

 .؟ "”عيحص اذه لهف .ًامارح موحشلاو موحللا لكأ

 )١( ,.م1551/ ةيلوي  ه781١/ ىناثلا عيبر 28ع «١5س ءامالسإلا ءاول» ص0١186.

  2١م14 سرام ه8 ةذعقلا وذ 5ع .ءا186س .«مالسإلا ءاول» ص١19١.

 .؟ 99ص ,مما64 سطسغأ - ه8 رفص اع .١31؟س .«مالسإلا ءاول» عوف
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 ذي مل هن تبث اذإ الإ لكؤي يحيسم دلب نم ءاج محل لك [ان25ج

 6-6 1 أونوأ َنِدَلأ ُماَعَطَو## ىلاعت هلوقل كلذو .ًايعرش ًاحبذ
 .[6 :ةدئاملا] كِل

1 
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 [ةلالجلا ةجاجدلا محل لوانت مكح]

 لكأ لحي لهف تاساجنلا ضعب لكأي هنأ ملعن جاجد اندنع ١١54| لس
 .؟“'”هضيبو جاجدلا كلذ عيبو ؟هضيبو همحل

 رصنلا ةلاقب - نامكرتلا ةيعاجشلا جرف ةمالس بلط تك

 .«ةلالجلا ةجاجدلا» جاجدلا نم عونلا اذه ءاهقفلا يمسي الكل
 ةساجن اهلكأ رثكأ ناك اذإ كلذو «اهضيب اذكو هوركم اهلكأو

 .0 5ص م65 سطسغأ - ه6 ىلوألا ىدامج .5ع 19١.2س .امالسإلا ءاولا 230
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 ناميألا ىواتف :ًايناث

 [نيميلا وغل]
 مكينمَيَأ يف وغللاب هلأ ْمكْدِحاَوِي الف :ةميركلا ةيآلا حرش وجرأ [0٠هم لس سس سا 20 7 م ع 0 دا 8 3 . -

 ذخاؤي يتلا ناميألا يه امف [84 :ةدئاملا] *َنسْيأْلا تدَقع اَمِي مكروب نكلو
 .؟''”اهيلع ذخاؤي ال يتلاو .اهيلع ناسنالا

 ةيلهقذ - ةشيشد وأ دحسم نذلؤم يوابنلا ىلع ديسلا هم

 داسنإلا هيف فلحي ام هنأب ةفينح وبأ هرسف نيميلا وغل نإ لوقن [!:*خجل
 نيميلا اهنأب ةدقعنملا نيميلا ةفينح وبأ رسفو .هفالخ نيبتيو هقدص دقتعي ءيش ىلع

 يف اهبحاص سمغت اسومغ انيمي ةفينح وبأ هربتعيف بذكلاب فلحلا امأو

 ركذي تاملك رم سانلا سيب يرجي ام يه وغللا ريميلا ربتعي يعفاشلاو .رانلا

 ىف .هللاو ال وأ .هللاو ىلب :لوقي لأك فلحلا اهب دصقي الو .هللا مسا اهيف
 .ةرافكلا بجوت ةدقعم ًانيمي ربتعي اهادع امو «نيمي دصق ريغ ص ثيدحلا ماقم

 [هقيدص تيب لوخد هسفن ىلع مّدح اذإ]

 :يلاتلا لاؤسلا ةيلهقد ةلازغ نم لئاس لأسو [1:47 لس
 لخد كلذ دعبو .بيط انأ املاط كتيب لوخد ىلع مرحي :رخآل لاق لجر

 .؟ "ل مأ نيمي اذه لهف ؛هيلع فولحملا تيب فلاحلا

 لوقلا هفس سم دعي كلو ًانيمي دعي ال [!:57خل

 - ةالالص .م1939 ربمفون 31179 ىلوألا ىدامج .9ع .17س ء؛«مالسإلا ءاول» )١(
2 . 

 11ص .ما01/ رياربف ه1 بحجر .١١1خ 6.٠١ س ؛«مالسإلا ءاول» 2,

 ئُُ



 [ناخدلا برشي الأ نآرقلاب فلح اذإ]

 : يلاتلا لاّوسلا .فاقوألا ةرازوب دمحأ يلغرف يزوف هجوو 12

 .رئاجسلا لمعتسي ال نأ ىلع هللاب مسقأو هدي يف نآرقلا كسمأ لجر

 امف  ناخدلا برشو ىلوألا هتداع ىلإ عجر كلذ دعبو ءبرش نودب موي ثكمو

 .؟'''عرشلا يف اذه مكح

 دجي مل نإف ءمهتوسك وأ نيكاسم ةرشع ماعطإ هيلع بجي [':2خل
 .مايأ ةثالث مايصف

 [فحصملاب فلحلا]

 يذلا فحصملاب ءيش لعف مدع ىلع مزعلا ديكأتل تفلح [0١٠لس
 لاقي امك لهو ؟ةرافكلا يه امو يئازج امف «قفوأ مل نكلو نيميلا دنع هتحتف

 .؟ ""فحصملاب نيميلا عوقول يتايح يف ةثراكب باصأ
 ةيردنكسإلا مولع ةيلك - يلوتللا دما دما ه5

 :ةقثوم نيمي فحصملا ىلع ديلا عضوب هديكأتو هللاب فلحلا [!:**جل
 ةرشع ماعطإ يهو «نيمي ةرافك كيلع تناك هيلع تمزع ام لعفت مل اذإف

 مايأ ةثالث مايصف دجت مل نإف «ءمهتوسك وأ نيكاسم

 [ًارطضم نيميلا فلح]

 : رمغ تيم - هديمتأب دمحأ ميهاربإ دمحأ ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 دده ةقرسلا دلاولا فشتكا املو هدلاو نم ًاغلبم لجر قرس [١٠ةة”لس

 مهنم قراسلا رقي مل نإ فحصملا ىلع مهفلحيس هنأب ةرسألا دارفأ عيمج

 قورسملا غلبملا عضوو هروف نم ماق كلذ دلولا ىأر املو ؛هيلإ هدريو غلبملاب
 مامأو «فيلحتلا عوضوم ىلع ممص لب كلذب دلاولا عنتقي ملو .هدلاو ةنازخ يف

 .غلبملا اذه قرسي مل هنأب فلحلا ىلإ دلولا رطضا ميمصتلا اذه

 11١90 ص م17 رياني  -ه75 ةيناثلا ىدامج ء١٠ع 6٠١ س .«مالسإلا ءاول» لل

 .504 - 107”ص «2م1951/ ةينوي  ه141١ لوألا عيبر ءالع «١7س ء«مالسإلا ءاول» (؟)
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 ؟نيمي ةرافك هيلع لهو ؟فلحلا اذهب ًامثآ دلولا نوكي لهف

 ؟2ةيحتلا اولبقتو ةدافالا وجرن

 ةينلا هذه ىلع فلح اذإف .هتقرس يهني قورسملا هدرب هنإ ['!:**خل
 .هل ىلاعت هللا رفغي لأ وجرن اننإف ةرمضملا

 [نيخدتلا كرتي نأ هنلا دهاع اذإ]

 دواع اذإ دهعلل ًاضقان دعي ةرتفلا هذه ءاضقنا دعب لهف «ةددحم ةرتفل الثم

 وأ طقف ةيصعملا مثإ هيلع نوكي لهو ؟اهكرتب دهعت يتلا ةيصعملا وأ نيخدتلا

 .؟''”اضيأ دهعلا ضقن مثإ

 طويسأ - يعارز سدنهم كك

 يف ثنحلاو ةيصعملاب مثأي هنإف .ييميلا ًانمضتم دهعلا داك اذإ [''::خل

 مل لإف .مهتوسك وأ نيكاسم ةرشع ماعطإ يهو .ةرافكلا هيلع بجتف «نيميلا

 . ًامئاد نيمي ىلاعت هللا ةدهاعمو مايأ ةث الث مايصف عطتسي

 [اذك لعف نإ مالسإلا يف بيصن هل سيل نأ فلح]

 رادقم تعب نإ «مالسإلا يف بيصن يل سيل» فلح لجر [110:7لس

 .؟'""نيميلا اذه مكح امف ءهينج نويلم فلأب يتيب نم عبصإ
 ةيصوقلاب ؤابد هللا دبع رمات دمخ ه5

 نع بتف .نيميب سيلو .لوقلا يف : نسف هتاذ يف مالكلا اذه [للل 8

 . ىرخأ ةرم هلوقت الأ مزتعاو هلوق

 .الأةرص م1117 ربمسيد  ها87١1١ لابعش .٠١؟ع .7١س ءكمالسإلا ءاول» )١(

 م1955 سطسغأ ه0 ىلوألا ىدامج .35ع .9١س .«مالسإلا ءاول» (0)

 .65 ص

 ترركتو .705ص .م19314١ ربمفون  ه84١1١ بجر .١١ع .186س .«مالسإلا ءاول» (9)

 ليربإ ا ه١1١؟85 ةجحلا وذ ءغعا .ءاوس) (مالسإلا ءاول» ةلجم يف ىوتفلا هذه

 .(5509ص .م 6
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 [اهحوز ىلإ تعجر نإ ةرفاك اهنأ تفلح]

 نوكت هل تعجر اذإ اهنأ اهجوز مصاخت ءانثأ هللاب ةأرما تفلح [١٠1”لس

 .؟'''مكحلا ام .,تعجرف تداع مث «ةرفاك
 نورزخ ةيرقب - راضخ دمحأ 5

 نأ اهيلعو ءرفكت مل اهنكلو ءرفكلل اهضرعتب ةمثآ بير الب اهنإ ادننكل

 .احوصن ةبوت بوتت نأو .ءاهلثمل دوعت الو ىلاعت هللا رفغتست

 [ةاتفلا هذه ريغ وه جوزتي الأ فلح]

 .اهريغب جوزتأ الأ اهجاوز بغرأ تنك نمل هلوسرو هللاب تفلح [١٠1”لس 1

 اهبطخي نأ فورظلا تءاشو .ادبأ جوزتأ نلف اهجوزتأ مل اذإ :يسفنل تلقو
 (8 6 2 لك لع ف . 0 '
 ٍ؟ ىرخأ اتنب بطخأ نأ اذه عم يل زوجي فيكف .اهجوزتيل يريغ

 رئازللا راضخ دمت 6

 نمو «ةيصعم رذن اهجاوز سنع عانتمالاف اهريغ جوزتت نأ كيلع ال
 كيلعو دل لاق امك هصعي الف هللا يصعي نأ رذن نمو .هعطيلف هللا عيطي نأ رذن

 ةثالث مصق اريقف تنك نإف ءمهتوسك وأ نيكاسم ةرشع ماعطإ يهو «نيمي ةرافك

 مويلا يف ناتبجو ريقف لكل مكيلهأ نومعطت ام طسوأ سم مهماعطإو .مايأ

 [ةيصخشلاو ةيندملا تالماعملا ْف ناميألا فلح]

 ىلإ ةيندملاو ةيصخشلا مهتاقالعو مهتالماعم يف سانلا أجلي [١٠1؟ لس

 ؟"”"فلحلاب نيعتسي نأ ملسملل زوجي دح يأ ىلإف «ناميألا

 رهزألاب بلاط  ئاقرزلا راتنغ يدج ه5

 :ملقلا] * © ٍنيِهَم ٍفاَلَ ّلُك َعِم الَو# :ىلاعت هللا لوقي ['!:4خل
 نع الإ ردصت الو .ةمرحم ريقحلاو رومألا نم ريبكلا ىف هللاب فلحلا ةرثكف ٠[

 نآرقلا ررق امك « نيهم

 .087 ص ماو سطسغأ - ه1 ىلوألا ىدامج ع «١5س .«مالسإلا ءاول» كلل

 1١. ص ما ربمسيد -  ه1/ ناضمر عا 252 س ,«مالسإلا ءاول» عرف

 57١ ص ,ما64 رياربف - م14 ةجحلا وذ عا .77س ««مالسإلا ءاول» ةوفز
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 [نيميلا يف ثنحلا ةرافك]
 عفدأ نأب مكح مث ًاغلبم عفدأ الأ ًاثالث ميظعلا هللاب تفلح "1٠0[ لس

 .؟2)هيميلا ةرافك امف .تعفدف
 ةيردنكسإلا - ةتاحش جرف ةتاحش ه6

 وهو لاملا نم غلبم عفد مدع ىلع فلحت نأ غوسي داك ام [الن2ج

 ءادأ يف ةلطامملا مثإ ًالوأ كيلعف ءتمكح دق ةمكحملا تماد ام عفدلا بجاو

 لحي ملظ رداقلا لطم» :لوقي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلاو .قحلا

 .ةضرع هللا تلعجو .«كملظ ديكأتل هللاب تفلح كنأب ًايناث تمثأو ''”هباقع

 لا ُخيننَأَل ةَضْرُع َهَّسأ أوُلَصَخ الو“ : ىلاعت لاقف كلذ نع ىهن دق ىلاعت هللاو
 .[1754 ةرقبلا] * نساَّنلأ حب اوُحِلَصُتَو اَعَتَتَو أوت

 بحت امب سانلا لماعو .كتالماعم يف هللا قتاف .كيدي نيب كماثآ هذه

 ةرشع ماعطإ كيلع بجوو تثنح دقف نيميلل ةبسنلاب امأو «هب كولماعي نأ
 كيلعف كلذ عطتست مل نإف .مكيلهأ نومعطت ام طسوأ سم نيتبجوب ليكاسم

 .مايأ ةثالث موص

 [هنم ًاريخ هريغ ىأرف ءيش ىلع فلح نم]

 .؟ ”"اهنع عجريو هنيمي يف ثنحي نأ فلح نمل زوجي له [١10لس
 ةرهاقلاب  ئراق هك

 ثنحيلف هنم ًاريخ ىأرف ءءيش ىلع فلح نم» : هي لاق ['':2خل

 أوت نأ ُْحيَنْنأَل ًةَصْرْغ هلأ اوُلَصَخ الَو# 'ىلاعت لاقو '*”"..رفكيلو

 ًاعنام هللاب نيميلا اولعجت ال يأ [154 :ةرقبلا] َنياَنلأ تب ْأحِلَضْتَو ْاَّْنَتَو

 نأ بجيو .ىلاعت هللا ىوقت هيف لمعب مايقلا وأ حالصإ وأ رب لمع س مكل

 فلحلا ريثك فصو ىلاعت هللا نأل .فلحلا نم راثكإلا زوجي ال هنأ ظحالي

 )١( رياني - ه7875١ لاوش ء7”ع .١75س ء؛«مالسإلا ءاول» /١1951م, ص١7 - 174.

 مقر .ةلاوحلا باب .تالاوحلا باتك .«يراخبلا حيحص» (؟) )51541(

 .187ص .م959١ سرام  ه89١ مرحم .2ع .77س .«مالسإلا ءاول» ()

 )155١(. مقر ءوغللاب هللا مكذخاؤي ال باب .ناميإلا باتك .«يراخبلا حيحص» (:4)
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 ٠١[ :هلقلا] 424: ٍنيِهَم ٍفالَع ّنُك عل الو» 'ىلاعت لاق نيهم هنأب

00 

 بضغلا ةعاس ىف ًانايحأ وأ دصتا نودب ا ًاريثك ىناسل ىلع اذه لا

 0 لدب دوقنلا ءاطعإ زوجي لهو : 1 0 000. ١

 [* م8: : ةرصمل :1] ه تخين ةسضرعا هلأ أوُلَسَخ ال م .ةرافكلا بج 8 0٠١

 6١ ا 12 2 ل ىلاعت لاق امك نيهم فالحلاو 00 م مم م
9 

 .550 ص ما4 ةينوي ها8 ىناثلا عيبر فع 271١ س ءامالسإلا ءاول» )03(

 الا:



 روذنلا ىواتف :ًاقلاث

 [مايأ ةتس موصي نأ رذن]
 ءاجو «ناحتمالا يف تحجن اذإ مايأ ةتس موصأ نأ هلل ترذن ١١١

 مأ هتور يذلا فيرشلا ثيدحلا تركذتف ءرذنلا مايص تيون تنكو نابعش فصن

 مايص تيونو رذنلا ةين نع تلدع ,'"فصنلا ةليل لئاضف نع ةشئاع نينمؤملا
 .؟'"”ل مأ لوبقم مايصلا اذه لهف «نابعش فصن

 رصن ةنيدم - حاتفلا دبع ىنم 5

 املو هئادأ نم نابعش فصت موي عنمي الو «بجاو رذنلا ءافو أ'':*خ

 .رخأ مايأ يف هضقاف ءهموصت مل

 [دلوب تقزر اذإ مالكلا نع موصت نأ ترذن]

 :لاست نيدلا ريخ مرح ةلضافلا ةديسلا ١1٠١[ "لس

 نأو ءدولومب اهيلع هللا َّنم اذإ مالكلا نع موصت نأ ىلاعت هلل ترذن ةلئاس

 له لأست مايصلا اذه اهيلع رذعت املو ...ةعاس )١1( ةدمل مايصلا اذه نوكي

 .؟'ةرافكلا هذه يه امو مايصلا اذه لثمل ةرافك كانه

 اهسنج نم ةدابع نوكي نأ هب ءافولا بجي يذلا رذنلا طرش [::*خل

 .«بجاو اهسنج نم ةدابع اهنإف .«تاقدصلا رذنكو ًامايأ موصلا رذدنك «بجاو

 اهنأ ثيدحو (779) مقر .نابعش س فصنلا ةليل باب ءموصلا باتك ««يذمرتلا نئس» )١(
 نم فصنلا ةليل هللا نإ) :اهل لاقف «عيقبلا يف هتدجوف ةليللا كلت يف ٍةِثَي يبنلا تدقف
 فيعض وهو («سانلل رفغيف ايندلا ءامسلا ىلإ لزني نابعش

 .١7ص .ما64 ربمفون - ه589١ ناضمر عا .” س ,امالسإلا ءاول» (6)

 .5١75ص .م1951١/ ةينوي  ه1/5١ ةدعقلا وذ 2”"ع .١١س «ء«مالسإلا ءاول» (9)
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 مالكلا نع عانتمالا نأل «مالكلا نع موصلا رذن ءيش يف ليبقلا اذه نم سيلو

 هيف ةرافك الو رذنلا اذهب ءافولا بجي هلف «بجاو اهسنج نم ةدابع سيل

 [ًافورخ ماع لك حبذت نأ ترذن]

 هللا ققح ول تاهينج عبرأب افورخ ماع لك حبذت نأ مأ هلل ترذن [١٠110لس

 عافتراو ةايحلا تامازتلا مامأ تراصو ( ةديدع نيئس اهرذن تدأو ءاهنبا ءاقش

 اميف ترذن ام ةميق نع هنمث فعاضت فورخ ءارش نع ةزجاع .هايشلا رعس

 اهل زوجي لهو ؟فلختلا اذه مكح ام . ءادألا نع يضاملا ماعلا تفلختو . ىضم

 .؟2”عنصت اذام مأ ؟ترذن ام ةميق تاهينج ةعبرألاب عربتلل
 جرقلا ضورب - باطخ ميلا دبع دماح 5

 نأ رذن نم» 2 هلوقل .ءتعاطتسا ام رذنلاب ءافولا اهيلع [:جل
 «ةعاط ةقدصلا ردنو (")0هصعي الف هللا ىصعي نأ رذن نمو .هعطيلف هللا عيطي

 اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي الف تزجع نإف «ءافولا اهيلعف

 [نيموي فكتعي نأ رذن]

 يف الو فاكتعالا ةيفيك فرعأ ال ينكلو نيموي فاكتعا ترذن[ نس

 ؟"ناسنالا امهموصي نأو نييلاوتم نامويلا نوكي نأ بجي لهو ءزوجي دجسم يأ
 ةميدقلا رصم - ع.ا.ع ه6

 هلوقل ءبجاو رذنلا ءادأ نإف فاكتعالا ترذن دق تمد ام |0000
 روذنلاو «نايلاتتم '*”«هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم» ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 «نايلاتتم امهنأ ىلع فرعلاب لدي نيمويلا ركذو ءةعاط .«فرعلاب رسفت ناميآلاك
 همزليو ءدجاسملا يأب نوكي فاكتعالاو «فرعلاب رسفت ناميألاك روذنلاو

 .جورخلا بجوت ةجاحل الإ جرخي الو ءدجسملا يف ىقبيو ءموصلا

 7١١. ص ما4 رياربف ه1 ةجحلا وذ 2ع 077 س .امالسإلا ءاولا» 000

 .7١ص (,م19557١ ربوتكأ  ه187١ بجر ء٠١1ع .١5س ««مالسإلا ءاول» (9)

 («يراخبلا حيحصاا ىف وهو هجيرخت قبس ١:(

 الا5



 [مايأ ةعبس هيلع ةمرحم ىقبت نأ همع ةئبا جوزت نإ رذن]

 تنك ىرخأ فورظلو ءاهبحأ ىتلا ىمع تنب ىسفنل تبطخ 1١١١[ لس

 متيسو .يتخأ لثم يلع ةمرحم يعم مايأ ةعبس ىقبت نأ اهب يجاوز مت ول ترذن

 .؟''"لعفأ اذامف رذنلا اذه ءافو عيطتسأ نلو جاوزلا
 شارق - ةيلهقد ساقلب - يزاجح دمحأ ىلع ديسلا 5

 .مارح هسفن ىلع ةأرملا ميرحت دأل هب ءافولا بجي ال رذنلا نإ [دننتخ

 نأ رذن نم» :لوقي 62# يبنلاو «ةريصق تناك مأ ةليوط ةدملا تناكأ ءاوس

 (")(هصعبي الف هللا ىصعي نأ رذن ىمو .هعطيلف ءهللا عيطي

 [رذنلا يف ةميقلا جارخإ]
 :لأسي - ةدومح دمحم نسح ديسلا ١1١١ لس

 هعيب حصي له .ءارقفلا ىلع هقرفيو هحبذي نأ هلل رذن رقب لجع روث هدنع
 .؟'ديكاسملاو ءارقفلا ىلع هنمث قرفيو

 ءهصعي الف هللا يصعي نأ رذن سو .هعطيلف هعيطي نأ هلل رذن سم ['0خل
 تاقدصلا ءادأ زيجي نيو ةفينح وبأف ءاهذفني لأ هيلعف ةعاط اذه رذن دقو

 . دقن اهتميق ءادأ حصيف ءهرذنب ةبجاو ةقدص هذهو ًادقن اهتميقب ةبجاولا

 [؟روذنملا مايصلا نم الدب لاملا جارخإ يزجي له]
 نيتس مايص تأدبو . موصأ نأ ًانئمطم ناحتمالا تيدأ نإ ترذن ١١١5 نس

 يل زوجي وأ ؟ةدملا هذه موص نم دب ال لهف ءرهشلا اذه ةبقع ةعباتتم اموي

 ؟“*” اعفأ فيكو .عيطتسأ ثيح ماعطالا
 يإبما يشارقنلا دومخ .؛سنركد زكرم - ديبع ينب 5

 الف هللا يصعي نأ رذن نمو ؛هعطيلف ىلاعت هللا عيطي نأ رذن سم [0004خل
 . عيطتسي ماد ام لاملا هيدفي ال موص رذنلاو ءهصعي

 .019ص .م1938 سطسغأ  ه788١ ىلوألا ىدامج .3ع ء75س .«مالسإلا ءاول» )١(

 .«يراخبلا حيحص» يف وهو هجيرخت قبس (؟)
 .010ص .م19139 ربمتبس  ه1179١ لوألا عيبر ءالع .17س .«مالسإلا ءاول» ()

 .4 15ص .ما64 ةيلوي د ه8 يناثلا عيبر 28ع .”5س ,«مالسإلا ءاول» (:)
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 نماثلا لصفلا

 ةيعرشلا ةسايسلاو داهجلا ىواتف



 [مرحلا رهشألا ف لاتقلا ميرحت]
 نود ةصاخ مرحملا رهش يف مرحت يتلا تامرحملا يه ام ١١٠١ لس

 كلن : 7
 .؟ مارح هيف جاوزلا لهو ؟هريغ

 رهشألا ىم هنآل .لاتقلا الا هرحملا رَهش يف ءيش مرحي ال [ن0جل

 ىدامج نيب ىذلا بجرو مرحملاو ةجحلا وذو ةذعقمل ا وذ يهو ءمرخل ا

 مرحملا رهش يف جاوزلا مرحي الو «نابعشو

 [رئازجلا برح نم نيملسملا فقوم يف مالسإلا مكح نع ةلئسأ ةعبرأ]

 رشن ًابلاط ."”ةعبرألا ةلئسألا هذه ةلجملا ءارق ءالضفلا ةداسلا دحأ لسرأ

 ةدشو ةينيدلا هتريغ هل ةركاش هبيجت ةلجملاو .ىواتفلا باب يف اهنع ىوتفلا
 .ةيمالسالا ةديقعلاب هكسمت

 .؟هلك مالسإلل اوزغ مالسالا ضرأ نم ةعطق وزغ دعي له 11١7[ لس

 ىلع ءادتعا دعي مالسإلا ضرأ نم ةعطق وزغ نإ معن [002خل

 )١( 18ص :م١195 سطسغأ  ه١8١ لوألا عيبر ءالع ء.19س .«مالسإلا ءاول» -

 25 .4”س) مرحلا رهشألا لوح «مالسإلا ءاول» ةودن يف خيشلل ةكراشم دجوتو

 (447ص 4ع

 488٠.  الالكصص ,م١1951 رياني اه58١- نابعش .5١ع .3154س .«مالسإلا ءاول» (6)

 ةدقعلا وذ 27”ع .١٠س «؛«مالسإلا ءاول» رئازجلا ةيضق نع ةلجملا يف ةودن تدقع دقو
 موجهلا ركنتست ةودنلا نأ اهتصالخ ١40( - 1857ص) ,م19780 ةينوي ه5

 رئازجلل مشاغلا يشحولا

 ,”"ى“ى'



 كلذو هيلع ىدتعا دقف اهيلع ىدتعا سف ءاهيف ةصح ملسم ركل ء نيملسمس

 تدعابت امهم «ةدحاو ةمأ ًاعيمج نيملسملا نأل .مالسإلا يف بباث ررقم رمأ

 دوربتعي اوناك ام .ي#» حلاصلا فلسلا دألو راصمألا تنيابتو ءراطقألا

 يف مالسإلا ءازجأ نم ءزج يأ طوقس ودعي اوناكو «نيملسملل ةقّرفم ميلاقألا

 نم م لك لعج دألو مهلك مالسإلا لهأ ىلع َءادتعا هللا ءادعأ نم ودع دي

 رمأ يتلا ةيمالسإلا ةدحولل ٌعيطقت نيملسملا لكل كولمم ريغ مالسإلا ميل

 لآ] 4 اهّرَكَت لَو اًصيِيَج هلا ٍلَبَحب اوُمِصتْعاَو# :ىلاعت لوقي ذإ ءاهب مصتعن د
 ضرأ ىلع نيملسملا كولم عزانت نأ موي نم هنأ انيأر دقلو *٠١[ .نارمع

 ةمئاق ةزوحو .هضرأ يف ةلوصو ةلود هل نوكت نأ كلم لك ديري «مالسإلا

 نم ضرألا مهيلع صقني ودعلا ذخأو .دوملسملا قرفت .هريغ دود اهتاذب
 ضرأ نم فارطأ تعطتقاو «سلدنألا يف مالسإلا ةلود تبهذف ءاهفارطأ

 اهذقنن مل نإ .ريطسلفو رئازجلا يف ةريخألا ةسيرفلا يه هذهو .نيملسملا

 مهل اموسقم ابهن انرصو ءانيف ءادعألا لغوت

 مالسإلا ضرأ نم ةعطقل ةبسنلاب نيملسملا بجاو وه ام 11١7[ نس
 .؟هللا ةيصعم يف هوعيطي وأ ءاهلهأ ىنفي نأ ديريو ّودعلا اهوزغي

 يفو ؛مالسإلا ضرأ نم ضرأ لك يف ملسملا خأ ملسملا دإ [!ج
 ملسملا» ةثكي يبنلا لاق دقف ءملسملا هاخأ نيعي نأ ملسملا بجاوو ءاهريغ

 ىلع بجاو رمأ ملسملا برك جيرفتو .''"هملسي الو هلذخي ال ملسملا وخأ
 وهو .ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب ةمكحم ةضيرف داهجلا نإف كلذ قوفو ءملسم لك
 ضرف ناك ًاءزج لتحا اذإف ءانضرأ نم ًاءزج ودعلا َلتحي مل اذإ ةيافك ضرف

 ريملسملا يقاب ىلع بجوو ءاعيمج هنوبراقي سو ءزجلا اذه ناكس ىلع نيع

 ليس ىف ْاوُلَتََقَو # .نيملسملا لكل لوقي ل هللاو .ودعلا ةبراحمل اوحزني نأ

 لتاق دقف .ةيمالسإ ضرأ ىلع ىدتعا رمو ١4١[ ةرقبلا] : 4 يولي نذل مس

 رئازجلا ةرصنل داهجلل اومدقتي نأ ًاعيمج نيملسملا ىلعف «سيعمجأ نيملسملا

 لمح عيطتسي ال سمو ؛هلمحل بهي حالسلا لمح ىلع رداقلا : سيطسلفو

 )١( مقر ءملسملا ملسملا ملظي ال باب .ملاظملا باتك .«يراخبلا حيحص» )5447(
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 ةعاظف ملاعلا يف ىلعي نأ هيلع ةباتكلا وأ لوقلا كلمي نمو .هلامب دهاجي حالسلا

 ءادتعا مامأ مهتهبج اودحويل .يملسملا ةملك عمج ىلإ وعدي نأو «ريمرجملا مارجإ
 .''"(مكتتسلأو مكلاومأو مكسفنأب نيكرشملا اودهاج» لوقي 5 ىبنلاف «نيدتعملا

 ماضي ًايمالسإ ًاميلقإ ىأر اذإ عفادي الو رصقي نم مكح ام ١١1١ نس

 .؟لذيو

 . "”(مهنم سيلف نيملسملا رمأب ٌمتهي مل نم» ٍةكَي يبنلا لوقي [''0جل هه . عاش 3 0 -
 يرعلاو عوجلا مهلكأي مهناوخإو «ةيريرحلا دئاسولا ىلع نوماني نيذلا كئلوأو
 ءاولمعيو اوكرحتي مل لإف !!ماعلا دادعتلا يف الإ نيملسم نوبسحي ال .فيسلاو

 ! !ًاليبس لضأ لب ماعنألاك الإ مه نإ !ةرخآلا يف باذعلاو ايندلا يف يزخلا مهلف

 ةفئاط برح يف نيملسملا ريغ نواعي نميف مالسإلا مكح ام ١١15 نسب

 ركني هنأل ءرفاك وهف .«كلذ ًالحتسم هللا ءادعأ ىلاوي رم نإ |[:

 .[؟؟ :ةلداجملا] © ةَلوُسَرَو َهَّلأ َدآح ْنَم تروداون رخآلا وَلاَ

 [ىرسألا لتقف مكح]

 :لوألا لاؤسلا [١٠1١"لس

 يذلا ه1789١ ةنس نابعش نم ١9 خيراتب ةرداصلا فحصلا يف تأرق

 هولتاقف هريغ ىلع ىدتعا دق ًاشيج نأ م1959 ةنس ربوتكأ نم ١" قفاوي
 هنم اورسأ لبق نم مهو مهمدعأف ,ةثالث مهنم رسأف سفنلا نع ًاعافد .نيرطضم

 .""ةيقلخلاو ةينوناقلاو ةيعرشلا ةيحانلا نم قحلا ىلع اهيأف هيلإ مهودرف . مهلثم
 دم ولأ مامإ دك

 .حيحص وهو )50٠4( مقر ءوزغلا كرت ةيهارك باب .داهجلا باتك .«دواد يبأ شضس» )١(

 .يقارعلا لاقو (597/5) «يديبزلل نيدلا مولع ءايحإ) حرش نيقتملا ةداسلا فاحتإ (؟)

 .فيعض امهالكو .طسوألا يف يناربطلاو مكاحلا هاور

 للك 59ص ما6 ربمفون  ه١؟789 ناضمر عا 25 س .ا«مالسإلا ءاول» ةوف]
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 شيجلا كلذل مهتلماعم يف اوناك مهف ةيقلخلا ةيحانلا سم نأ[:
 ةنسحلا لباقي لا يدتعملا شيجلا ىلع امح ناكو .ميرك قلخ ىلع يدتعملا

 عم لدي يذلا ميئثللا لمعلا كلذ لدب نسحأ يه يتلاب عفدي دأو ةنسحلاب

 .اهعضوم ريغ ىف ةوسقلاو ردغلا ىلع ءادتعالا

 ميركلا نآرقلا نإ لب ءريسألا لتق زوجي ال هنإف ؛ةيعرشلا ةيحانلا سم امأو

 ماعطلا َنوُمِهْطيَو # راربألا قالخأ نايب يف ىلاعت لاق دقف .هماعطإو هماركإ بجوأ

 .[8 :ناسنإلا] 69# اريِسأو امو اًنيِكَسِم ءهيْح لع

 س لك لتقي هنأب نينمؤملا نم نيلتاقملا دده يبو باطخلا نب رمع دإو
 .ناميإلا شيج ابطاخم ميركلا لداعلا مامإلا لاقو ءهدي يف اريسأ لتق هنأ تبني

 هللاو .هلتق ملستسا اذإف . سراف شيج سم حجلعلا ىلإ نامأ ةراشإ ريشي لجرلا دإ

 هكردي لهف .ميركلا مامإلا مالك اذه .هب هتلتق الإ كلذ عنصي دحأب ىتوأ ال

 ؟ءامؤللا

 ال ًاماقتنا لتقلا نأل .لوقعم وهو ىرسألا لتق مرحت ةيلودلا ريناوقلا دإو
 .ءافمعض ىرسألا نأ ًاصوصخو .«زوجي

 بلق هراشيرو .يبويألا نيدلا حالصل فقومب لاؤسلا اذه ينركذ دقلو

 نم رسأ سدقملا تيب صالختساو .عافدلا يف .نيدلا حالص نإف .ءدسألا

 لأ نم رذحو ءمهحارس قلطأف .مهماعطإ نع زجع ٠ ىصحي ال ًاددع ةجنرفلا

 دق دراشيرو شسروسأم مهلتقي نأ ال .نيلتاقم مهلتقي نأ ليقف .نيلتاقم اودوعي

 ىلع حالسلا اوقلأف فالآلاب ردقي مهددع برعلا رم نيدهاجملا ضعب دعو

 ىتح اوملس دإ ام مهنكلو .اهايإ مهدعو يتلا ةدعوملا كلتب ءافولا ءاجر

 دورمتؤملاو .ىيدلا حالص قلخ وهو مالسإلا قلحخ نوري دونئمؤملاو .مهدابأ

 لاثمأ ءامؤللا لامعأب نولمعي برعلا ءادعأل نولاوملاو ؛.مهولذخيل مهماوقأب

 .نيئئاخلا رش برعلا 2 مهللا .«مهتلكاش ىلع لمعي لكو دراشير
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 [ثيلثتلاب ريشبتلا عنم يف ةلودلا رود]

 :لوقي ةلجملا ءارق نم ملسم لأسي

 ةللضم ةئيه هعزوت اذه ىباطخ لخاد روشنم ىدي ىف عقوا ١١١١1 لس

 انرومأ ءايلوأ ىلع رمألا ضرعو .هيف مكيأر وجرنف .اراهن اراهج .ةروصنملاب
6 : 000 
 (ةيحيسم اياصو نمصتي روشملاو) .(.. اننيد ماكحا كيفنتل

 همسا ٌّسق هرشانو «ثيلثتلا ىلإ وعدي يحيسم روشنم اذه [00خل

 نأل «هيف ريض الف .طقف ةيحيسملا طاسوألا يف رشنُي ناك اذإف سرطب فيصن

 يذلا ديدشلا ررضلا كلو نونيدي امو مهكرتب انرمأ اننأ ررقت ةيهقفلا ةدعاقلا

 عقو دق هنأ رهظيو .ةيمالسإ طاسوأ يف اذه رشني نأ وه ةنتف ىلإ يدؤي دق

 اهردصي ةبوقعب هرشان اورجزي نأو ءهرشن اوعنمي نأ «انرومأ ةالوب» بيهنف «كلذ

 اذه لثم ىلع علطي نم لك سم وجرن امك «ةنتفلا ىلإ وعدي هنأل ءءاضقلا

 كلذل طاتحتل ةصتخملا تاهجلا اوغلبي نأ نيملسملا سم روشنملا

 [مالسإلا يف قرلا ةقيقفح]

 'نادوسروب - صاوخلا ميهاربإ نيمألا لأسي
 .؟؟”هيبس امو ؟مالسإلا يف قرلا وه ام ١١7١ لس

 .ةودن هيف تدقعو ارارم كلذ ىف تبتك

 ل77 ص ما رياني  ه١8١١ نابعش 5١21ع .6١س «كمالسإلا ءاولا» (2١

 .ال١ ١ص م7 ربمفوت اه بجر ء١١ع ءك اس .امالسإلا ءاولاا عه
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 [ءاقرألا ريرحت يف ةلودلا رود]

 ةعيرشلاو قفتي نادوسلاب نآلا دوجوملا قيقرلا عضو له ١177| س
 . ؟ةيمالسالا

 جرخأو هسفنب هتيرح ذخأ رخآلا ضعبلاو .ضعبلا ةموكحلا تررح دقو
 (17هديس كلم نم هسفن

 هنأ ىلع «هرايتخابف هديس ناك رم عم يقب نمو مويلا قيقر ال[
 يهو .ةساخنلا وه اقر ىمسي لاك ام بابسأ نإو .قيقرب سيلو «مداخ وأ ريجأ

 موي همصخ انأف ًارح قرتسا سم» "لاق ِةيَ# يبنلا نأ درو دقو .ًاقر ثدحت ال

 . '"”(هتمصخ هتمصاخ نمو «ةمايقلا

 [هلوُسرَو هنلا مكّيلَو امْنِإ]
 ةلجملا هذه ىلإ ةهجوم ىرتت ةلئسآلاو رهش نم رثكأ ذنم [1154 نس

 «نيملسملا اوذآ نيذلا مهتالاوم يف كولملا وأ ءاسؤرلا ضعب فقوم نع ءانيلإو

 .ءاسنلا اولمرو .مهجارخإ ىلع اورهاظ وأ اهنم مهوجرخأو .مهرايد اوبرخو
 تاملسملا ءاسنلا نوطب اورقبو .فاعضلا ةيرذلا اولتقو .لافطألا اومتيأو

 ىدني ام نيملسملا نم مهسئارفب اوعقوأو ءاوقسفو اورجفو .ةنجألا اهنم اوجرخيل
 ةعاط بجتأ ..ضرألا ماكحأو ءامسلا ماكحأ هنم أربت امو «ةيناسنالا نيبج هل

 الو .ليعافألا كلت اولعف نيذلا نيملسملا ءادعأ نولاوي نيذلا كولملا ءالؤه

 عوجلاو يرعلا مهلكأي ضرألا يف اودرش ملسم نويلم يف ةيقاب مهراثآ لازت
 ."”!!دربلاو رحلاو

 انتباجإ نيدمتسم ةلئسألا هذه سنع بيجن ىلاعت هللا دوعب انإو ['4"0خل

 ةيالوب انتباجإ يف ئدتبنو «ةيمالسإلا تاررقملاو «ةنسلاو لنارقلا صوصن رم

 رمألا يلو سمو ؟دوكت نملو ةعاطلاب لوقلا يف ينثن مث ؟لوكت سلو نيملسملا

 ها/ ص .مما4 ربمتبس -  ها1(+ ىلوألا ىدامج ءكع ءتاملس .(مالسإلا ءاول» 23

 عاب لجرو ةمايقلا موي مهمصخ انأ ةثالثا ١71 مقر) «يراخبلا حيحصا يف درو 00

 .ة ملل 8١ ص ما ربمتبس ه1 يناثلا عيبر 8ع 014 س .«مالسإلا ءاول» ةرف
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 رضاحلاو يضاملا يف ببترت يتلا جئاتنلا ىلع كلذ دعب جرعن مث ؟عاطي يذلا

 .نينمؤملا ءادعأ ةالاوم ىلع

 «نينمؤملاو هلوسرو هللا ةيالو يه ةدحاو ةيالو هل ناك امثيح ملسملا نإ

 نولظتسي ةدحاو ةيالو نيملسملل نوكي نأ بجيف ءأزجتت ال ةيمالسإلا ةيالولاو
 نإ :ىلاعت لاق دقف «ءكلذ يف حيرص صنلا نأل ءاهب نورصنتسيو ءاهلظب
 0 02 عرس لس ساس ص راس لع

 لوس نمو (07) نوعكر مهو َءوَكَرلا َنونؤُيَو ةالّصلا نوميقي َنِذَلأ أونا َنِدَلأَو ٌمْلوْسَرَو ُهَلَ ْمكْيلَو
 بدلا اوُدوَيَل ل انما نأ مي ©) َنوبَعْلا ٌمُه ولأ َبّرح نك أنما َندَلَو ٌمَكوْسَرَو هَل
 نإ هلل اَنأَو يّ َراتكلاو ٌركلِم ني بتكلا أوو سلا ني اَبلَو اره فسد ودك
 [هال ه0 :ةدئاملا] 969 نيمو

 ةلودلا ةدحاولا ةيالولا ىضتقت الو «ةرصنلا وأ ةدايسلا اهانعم ةيالولاو

 لوكي اهادع امو ءاهدمعو اهماوق يه رومأ ةثالثب اهققحت نوكي لب .ةدحاولا

 : اهقيقحتل لئاسوو ءاهل عئارذ

 ال ملسملل خأ ملسم لكف «ةماعلا ةيمالسإلا ةّوخألا رومألا هذه لوأ

 ىلإ هيف جاتحي نطوم يف هلذخي الو .هرصنتسا نإ هرصنيو هبحيو هداويو «هيداعي
 . هترصن

 هترصن يف نوكي نأ بجي «برغملا يف ملسملل خأ ايسينودنأ يف ملسملاف

 دعي قحلا ملسملا نإو «ةوعد ريغ سم لب «.هاعد اذإ هرصنيو هادان اذإ هبيجي

 يأو هنطاوم نم نطوم يأ يف مالسإلا ةرصن ىلإ ةعيه لك بيجيل ًامئاد هباكر
 .هنكامأ نم ناكم

 نوملسملا سحي نأ .ةيمالسإلا ةيالولا مئاعد دعت يتلا رومألا يناثو

 مهضرأ ةيمالسإ ضرأ لك نأ ءناطوألاو رايدلا مهب تءانت امهم ءًاعيمج

 ةبراحملا بجتو .مهلاومأو مهكالمأ نم ءزج عاطتقا اهنم ءزج عاطتقاف .مهرايدو

 «تامف هلام نود لتاق نم» :ِةِكَك ىبنلا لاقو «هلام درل نمؤملا براحي امك هدرل

 فلختي ال هترصنل ًاعيمج نوملسملا به ,«يمالسإ رطق يزغ اذإف (070ًاديهش تام

 .نيعمجأ نيملسملل ًاودع هيلع ىدتعا نم ربتعيو «حالسلا لمحي لجر مهنم

١ 

 ماع
- 

 . سح وهو دمحأ هاور :لاقو 2,225 يوانملل اريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» 21(

 ال5



 .اهرصني ةيمالسإ ريغ ةلود لظ يف ملسم شيعي الأ :رومألا هذه ثلاثو

 دقف «دارقلا صخب مارح كلذ لإف ءاهفيسب برضيو ءاهل هتيالو لعجيو

 ل ا يا م
 هلل ٍليِبَس ف منَ َمِهِلَوَمَأِ أوُدَهِنَحَو ًاورِحاَهَو أَوْنَماَء َنِسِزْلَ نإ : كلج هللا ل 'كلك

 متلو ص كَل اَم م َمَلَو أوْنَماَء َنِنلاَو ْضْعَب لَو م َمُهُّصْعَب َكيَلو | اَوْرَصَو اقوا َنِذَلَأَو

 نأ لدب ةرجهلا مهيلع هللا بجوأ لدفو .[ال" لافنألا] 4 0006 َّىح ِءّييَش نم
24 

 ع 2

 مُهلفوت نبدا َّنإ " 'ىلاعت لاق دقف 0

 أولاَك ٍضرأْلا يف َنيِفَعْسَسْنُم اك ولام ماك مف ولاَ ويشن َمهِسْفنَأ َىيلاَظ هكيتكَم

- 

 3 هل . 2ر7 2 هدام ع 72ج 2 اس سد ودول ند عم 21-4 7 000

 مهنع وفعي نأ هللا ىسع كيلؤاف (8) اليبَس نودتمم الو ةليح َنوعيِطَتَس ال ِندَلوْلاَو ِءَسْيِل

 00 0 0 7 . 0و .٠ 0 و و 7 72

 ةعسو انك امعرم ٍضرألا ىف دي هلأ ٍليبَس يف راب نمو ## (©) روُفَع اًوُفَع ُهَّلأ اكو
 00 ظمو مل ووري سمس 226 2 مو وو و 4 م ص سل

 هللا ناكو وللا ىلع مرجأ عقو دقف تْوَلَا ُهُكَدِ مث ولوسَرو هلأ َلِإ رِجاَهَم هلي نم جرح نَمَو

 ٠٠١[ 07 ءاسنلا] 407 اًميِحَت اَروُفَع

 ىلإ نيملسملا ريغ ةيالو نم جرخي ال نم مثإ ىلع لدي صنلا اذه نإو

 نيذلا نع الإ اهبوجو طقسي الو ةبجاو ةرجهلا نأل .ًافعضتسم داك ولو مهتيالو

 الو ةليح نوعيطتسي ال نيذلا شينافلا خويشلاو ةيرذلاو ءاسنلا رم اهنوعيطتسي ال

 ةزعلا عم باوثلاو .ءرجاهي ال نمب قحال ةلذلا عم مثإلا دإو «ًاليبس نودتهي

 . رجاهي نصل تباث

 يف يعطقلاو هتلالد يف يعطقلا نآرقلا صن رم اهانذخأ قئاقح هذه

 ركنأ دقف .ءاهركنأ نمو ءنمؤم اهيف فلاخي الو ءملسم اهيف يرتمي ال «هرتاوت

 .ةلبقلا لهأ نم جرخ دقف هضعب وأ نآرقلا ركنأ نمو «نآرقلا ضعب

 ذختي نأ حصي ال ملسملا نأ ررقن نأ اناضاقتت قئاقحلا هذه نإو

 # :ىلاعت لاق دقف ميركلا نارقلا كلذب حرص دقو «نينمؤملا ريغ نم

 الإ ٍءْىَت ١ وأ ت تري يف كلذ لقي نَمَو ٌنيمْؤمْل نود نم 2و ترفل َنوُيِمْؤُمْل

 / :نارمع لآ] 469 ٌُريِصَمْلا هللا َلِإَو ٌمسْفَت هَل ُمُكْرْزَحُيَو 26 َمُهَنِم اَوُهَتَك نأ

 ل زوجي ال امك .نيملسملا ريف مالو جي نأ مام ذل وسي

 مالسإلا لهأل ةقرفملا يه كلت نإف ٠ «نيملسملا ىلع نيملسملا ريغب رصنتسي نأ

 .مهتدحول ةقزمملا مهيلع ةيضاقلا
07 / 



 امنيأ ملسملا هاخأ ملسملا رصني نأ قئاقحلا هذهل ةيمتحلا جئاتنلا نإو - 5

 اوجرخأ دق نوملسملا برعلا ناك اذإف .ءانفلل ًايمالسإ ًاميلقإ كرتن الأو ءنوكي

 در ىلع لمعي نأ اياعرلا وأ ةالولا نم ملسم لك ىلع ىقح دقف «نيطسلف نم

 نمو رجافلا مثإلا كلذ اوبكترا نيذلا لك ةبراحمو ءاهلهأ ىلإ مالسإلا ضرأ

 نكت امهم «نينمؤملا قوقحب ثبعلاو مهملظ ىلع ءاقبلا يف مهنونواعيو مهونواع
 ءاوذختسا اذإ نولذي نكلو «لطابلا ةوطسب قحلا لهأ لذي ال هنإف .مهتوطس

 ريغ ةزيزعلا ةايحلا ىلع «ةنيللا ةليلذلا ةايحلا اورثاو ءمهنيد يف ةيندلاب اوضرو
 لعج هلي هللا نإف .هتوطس بهذتو ءهتلود لزلزتت نآلا لطابلا نإو «ةنيهلا

 تناك بوعش كاكتحالا رون ىف تظقيتسا دقو ءًاضعب هضعب برضي لطايلا
 ءانيف ةوقلا نماكمو ءانسفنأ كردن نأ انيلعف ءةعجاه تناك لود تماقو «ةمئان

 هتيالو ايحتو «هتوقو مالسإلا زع انيف ققحتي نأ ىسع ءاننيد رماوأب زتعنو

 مالستسالا رابغ انضفنو انلاوحأ نم انريغ اذإ ةدلاخلا هللا ةدارإ ققحتتو

 ًاوُفعُضُتْسأ تدل لع نست نأ ُديِررَو# :قحلا هلوقو لوقي 3 هنإف .ءعاذختسالاو

 .ىلاعت هلوقو [5 .صصقلا] 469 تيئرولا مُهلَعَجيَو ٌهَّنِي أ ُهلَمَ ضرألا ف

 ذآ در الق اوس وَرَعب نأ ه1 5 اي ابي لح هديا يعي ال هلأ كرإ#

 .دعرلا] 20111

 يف مالكلا ىلإ لقتننلو «ةتباثلا ةررقملا اهجئاتنو مالسإلا ةيالو هذه 4

 ءايلوأ مهذختيو .يملسملا ىلع مهب رصنتسيو «نينمؤملا ريغ ىلوتي نمل ةعاطلا
 نم نيملسملا اوجرخأ نيذلا ملاسيو «مالسإلا ءادعأ ىلوتي لب «نينمؤملا نود

 جرخ اذهب هنإ لوقن انإو .مهئاسن دوطب اورقبو ءمهودرشو «مهلاومأو مهرايد
 نيذلا عم ةدوم دقعو ءهلوسرو هللا ءادعأ ةالاوم ىلإ هلوسرو هللا ةالاوم نع

 لاق دقلو .ميرك قلخو نيد لكو هلوسرو هللا اودحتو «.ناميإلا لهأ اودحت

 ولو ةَلوُسَرَو هللا ّدآاح نع تروُدآَوي رخآلا ِوَوْلاَو هلأ َتوُسْؤي َمْوَه دحت ال ىلاعت

 .[؟؟ ةلداجملا] 4 متري وأ َرْيَبَوْخِإ وأ َمُهَءآَبَأ وأ َّمُهَءآَباَ اوناح

 رقبو مهئاسنب رجفو نينمؤملا لتق نم داوي يذلا كلذ انمؤم نوكي فيكف

 امو اوَلِك َنينْلا َلِإ َرث َرلَأ ##8 يىللاعت لاق دقف .ناميإلا لهأ فوفص ىف دعُي
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 مل هنأ دمأ ©) دولتي مهو بِذَكْلا لع َتوُفِِيَو مهتم الو مكي مه ام مَع ُهَّنَأ بِ

 1١54 ١٠١[ ةلداجملا] *02) َنْلَمَحي أوناك اَم كس َمُهْنِإ اًديِدَح اًَدَع

 يف انم اوسيل مهنأل ؛مهتعاط بجت ال نودسفم مهف ًاكولم هب ميركلا نآرقلا

 لاوم وهف نلع وأ رس يف مهعيطي نمو .مالسإلا ءادعأل ةالاوم مهتعاطو ءيش

 نوداوي مهنإ «نينمؤملاو هلوسرو هللا نوداحي نيذلا هللا ءادعأو قحلا ءادعأل

 مالسإلل ًاضهانم ًارصنع رمتستف ءاقبلا بابسأب اهنودميو اهنورصانيو ليئارسإ
 يف ةعاطلاو عمسلا ملسملا ءرملا ىلع» :لوقي لي يبنلا نإو !!نيملسملاو

 الا : هياط لاقو "' )«ةعاط الو عمس الف ةيصعمب رمؤي نأ الإ .هركملاو طشنملا

 هللا ءادعأ عم قفتي يذلا كلملا نإو .©""قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط

 وه نينمؤملا ىلع رمآلا يلو نآل «نيملسملا ىلع رمآلل ايلو لوكي نأ نع جرخ

 يف لوقي ىلاعت هللا نأل «مهتدارإ نم اقتشم همكح نوكيو مهنم نوكي يذلا
 نيذلا هللا ءادعأ نواع نمو [54 ءاسنلا] ركن ِرسَأْلا نوره 'رمألا يلوأ ةعاط
 ءيش يف ناميإلا لهأ نم سيل قحلا نوداحيو هنوداحي

 .مهدنع هب ذوخأم َةِّيِقَتلا أدبم نإ .ةيرشع انثالا نم انناوخإ لوقي دق -

 قيبطت نإ لوقن انإو «مهسفنأ ع ًاعفدو ىذألل ءاقتا نوري ام اوفخي نأ وهو
 .عيشتلا نالعإ يف ةيقتلا عضوم نأل ءهل عضوم ال ماقملا اذه يف ةيقتلا أدبم

 يعيشلا يقتي لهف «ةيرشع انثالا نم اهترثك نآل ةيعيش ةلود ةيناريإلا ةلودلاو

 نإف «ةعيشلا نم مهلك كلانه نيناوقلاو مظنلاو ماكحألا يذفنم نألو ؟هاخأ

 ةلذفنملا تاوقلا نم زوجي يكف «ءهارث هل ام كلذو ةيقت عيطي نأ بعشلل زاج

 . ؟ةيقت اوعيطي نأ

 هتعاط نإف «نيملسملاو مالسإلا ءادعأ ةعيشلا كولم نم كلم ىلاو اذإف

 هلمح بجي وأ «ةلبقلا لهأ نع هاذأ عنمو هيلع هرمأ در بجيو «ةبجاو تسيل

 فورعملاب نرمأتل» :لوقي ِةْكَي ىبنلا نإف «ليبس كلذ ىلإ ناك نإ قحلا ىلع

 .(27155) مقر .ةعاطلاو عمسلا باب ءماكحألا باتك ,«يراخبلا حيحصاا 2(

 .(05/!4) ةيصعم ريغ يف ةعاطلا باب «ةرامإلا باتك «(ملسم حيحص» (؟)
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 وأ ًارظأ قحلا ىلع هنرطأتلو ملاظلا يدي ىلع نذخأتلو .ءركنملا نع نوهنتلو
 ٠ (2030 3 ٠ 8. ا 07 3 3 - .٠

 جرخي نم نإو .''«مكل باجتسي الف نوعدت مث ضعبب مكضعب بولق سرضيل
 وهف رصأ نإو .ءقحلا ىلع هلمح بجي هلوسرو هللا نوداحي نيذلا ةالاومب ًاملاظ

 هترصنب هللا ءادعأ نم نوكي نم ةعاط غوست لهو .مهيلاوي يذلا هللا ءادعأ نم

 لإ ؟دامح قحلا ىلع لمحيو هيصاون نم ذخؤيو هرش عفدي نأ ةردقلا يفو مهل

 تناك ايأ سسؤم لك ىلعف .لمع اميف هنوكراشي نورداق مهو هنولمحي ال نيذلا

 نع ىذألا كلذ عفدو رشلا اذه عنم ىلع لمعلاب هسفنو هنيدل ئربتسي نأ هتلحن

 الإو «ةقثلا مهنم اوبحسي نأ ناطلسلا ماكحلا ءالؤه اوطعأ نيذلا ىلع نإ

 دأ بسحن الو «ناميإلاو قحلا لهأ ىلع ءادعألا عم نونوكيو مهلثم اوناك

 ميقتسم قيرط ىلإ وعدي نمم زوجي كلذ

 مهيلع برضو .مهتكوش تبهذ ام نيملسملا دأ انئَّدحُي خيراتلا نإو - *

 نيذلا هللا ءادعأ نيملسملا نم ماكح ىلاو نأ تقو نم الإ هنارجب رامعتسالا

 امو ىرخألا ةلودلا يف امب متهت ال ةلود لك ةقرفتم الود اومسقناو .هوداح

 اعيمج نينمؤملا ءادعأ اهلزني ثراوك نم اهيلع بصني

 اوناك نيذلا راتتلا يديأ يف دادغب طوقس نأ مويلا نوملسملا يردي لهو

 دقل .مهايإ مهتنواعمو .مهل ماكحلا ضعب ةالاومب ناك نسيينثو نابإلا كلذ ىف

 قارعلا لهأ باقر نم مهنكمو .مهالاو نأ دعب راتتلا يمقلعلا ريزولا نواع

 نأ لعب هولتقف ةفيلخلا نم مهنكمو «مهنولتقيو مهنودرشيو مهنوعيجي ١ نيعمجأ

 .!!تاماشلا ضرأ يف كلذ دعب نم اوباسناو .ناوهلاو فسخلا هوماسو هولذأ

 اونوكي نأ الإ ائيش هل اوعنصي مل مهنإف الك ؟نئاخلا ريزولا كلذ اوؤفاك لهو

 ةفئاط نم مه نمو «ةفيلخلا ىلع دقحي ناك ذإ ءهدقح ةميخس اوضرأ دق

 «نيملسملا ىلع ًانارسخ «هللا ءادعأل ةالاوملا ةجيتن نوكت اذكهو !!ةفيلخلا

 .مهالاو نمل ًاعايضو

 ثيدحا لاقو (؟9159) مقر .فورعملاب رمألا باب «نتفلا باتك .«يذمسرتلا نثساا 2غ(

 555 فورعملاب رمألا باب ءمحالملا باتك ءادواد يبأ سشسالو «نسح

 فرخ



 ةيبيلصلا بورحلا دجن اننإف ءاليلق برغلا ىلإ انمميو .قرشلا انكرت ولو
 حالص فسوي هدعب سم اههجاو مث «ناميإلا ةوقب يكنز نيدلا رون اههجاو يتلا
 ةيمطافلا ةلودلا ءارزو نم هيلع سدي نمو هئارو سم ناك ىنكلو .يبويألا نيدلا

 رم ةسدقملا ضرألا اوعزتنا ىنيذلا نييبيلصلا كئلوأ يلاوي ناك ذإ رصم يف

 ضعب نم ناكو .مهل هللا اهبتك نيذلا اهلهأ مهو :نينمؤملا اهتامح يديأ

 تاكرح بقري نيملسملا ىلع ًانويع هسفن نم لعج نم ماشلا يف فئاوطلا

 دحأ تناك نيدلا حالص نيع .سكلو .مهءادعأ اهب ربخيو ةيمالسإلا شويجلا

 ملو «كئلوأو ءالؤه ىلع ليبسلا عطقف ءًارظن قفوأ هتاريبدت تناكو ءًارصب

 تناكو «نيرساخ مهباقعأ ىلع مهولاو نم هللا َدَرو «نينمؤملا ديك نم اونكمتي

 .ىلفسلا يه مهولاو نمو نيدتعملا ةملكو ءايلعلا يه قحلا ةملك

 دوقدي راتتلاو «ةيماشلا فئاوطلا هذه سم عينصلا كلذ لثم ناك دقو

 رمخلا اوقيري نأ سم مالسإلا ءادعأ ندونكميو ءاهنولخدي مث ءًاقد قشمد باوبأ
 ةدايقب هلهأو مالسإلل هللا نكم نكلو ءاهيف لابف مهضعب أرجت لب دجاسملا يف

 يف مهديك هللا درو «نووالق رصانلاب كلذ دعب مث .ءسربيب رهاظلاب مث ءزطق

 لزنت ةيمالسإلا شويجلا تداعو .؛ريئساخ كلذ دعب نم اوداعو ءمهرحن
 .ًاقد مهنوصح قدتو مهلابج س مهبورح يف نيملسملل اوداك نيذلا نيقفانملا

 مهبويجب الإ نومتهي الو «هللا ءادعأ ندولاوي نيذلا كئلوأ ملعي لهو

 بيطرلا سلدنألا نصغ نأ ؛برغلاو قرشلا يف ناسحلا يراوجلاو مهروصقو
 نيذلا كئلوأل ةينامثعلا ةلودلا ةالاومب الإ هنم ناميإلا ةملك تيحمو هلهأ درُش ام

 كلتو «ةنجلا كلت يف مالسإلا اوقزمو «مهنودرشي وأ نيملسملاب نوكتفي اوناك
 «سلدنألا تطقس دقف ءابوروأ يف حتفلا نم مهنكمتل تناك ام ةالاوملا

 رحبلا بابع رخمت مالعألاك نفس ةينامثعلا ةلودلا كلم ينوناقلا ناميلسلو

 ةلودلا تنج امو «مالسإلا ءادعأ ىلع يضقت نأ اهتعاطتسا يف ناكو ءطسوتملا

 لمحت نأ نع بذاختف ءاهيلع ةيبروألا لودلا ترفاضت نأ الإ ًائيش ةينامثعلا
 . مهتلاو نمم اهيلع يضقو ءاهسفن .نع عافقدلا ءبع

 نم اوعزنو «ملسم نويلم اودرش س.يذلا كئلوأ يلاوي يذلا اذهيأ - 8

 «يقيقحلا لذلا وه لب .«كل ازع كلذ يف نأ نظت ال ءنوكلمي ام لك مهيديأ
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 ءارزو نامز وأ ءىمقلعلا نامز كلذ نأ ىظت الو بناه هللا ريغب زتعا نم نإف

 ءاوعمتجيل نوملسملا ظقيتسا دقو .ىضقنا دق نامزلا كلذ نإف .«ةيمطافلا

 فقت كنإو ءاوفقث امثيحو اوناك امنيأ مهئادعأ نم مهيضارأ اومحيو اودحتيو

 نيملسملا رمأب متهي مل سم» :لوقي لَو يبنلا إف .ًاملسم هيف دعت ال ًافقوم

 ىتؤي الف «مالسإلا روغث نم ةرغث ىلع ملسم لك لوقي هنإو .''"'مهنم سيلف
 قحلا ىلإ عوجرلاو «ةحسف تقولا يفو «كرمأ ربدتف «"!(هتيحان سم مالسإلا
 رم كيتأي زع نم كل ريخ كتلم لهأو كموق زعو ؛لطابلا يف يدامتلا نم ريخ
 كل اورهظأ نإو رشلاو ىذألا الإ تنأ كب نوديري ال .نودبي ام نوفخي موق
 نم ةزعلا هيتأت كلمل ةزع الو ءاهكولم زعي يتلا يه بوعشلا نأ ملعاو ؛ةبحملا,

 قبس دق كل خأب ربتعاو ءبعشلا بضغو هلوسرو هللا بضغ قتاو «هموق ريغ

 ةشيع شيعيو «ةنجاملا ةيدنألا هعفادتت ذوبنم مويلا وهو «مويلا لمعت امب
 !!راطشلا

 مس 04 هت آ

 .[١؟ :دارمع لآ] « رسصبألا ِلوَأَل هرب تكلل ىف كلإ#

 [هلوسرو هنلا ةداحم]

 قطني نمب قلزنت نينمؤملاو هلوسرو هللا ةّداَحُم نأ كش ال [١
 مكحم يف ميركلا نآرقلا كلذب حرص دقو .'””مالسإلا قيرط ريغ ىلإ نيتداهشلاب
 ٍقفاَنِي سول 'ىلاعت لاق دقف ءًاجيرخت الو ًاليوأت لمتحت ال يتلا تايآلا
 ويَضُنَو َلَوَن اَم ولو َنينِمْؤُمْلا ليس َرْيَع َعَنِيَو ْئَدُهْلا هل يب ام ِدَعَب ْنِم َلوُسرلَ
 مَع دحي الا لي هللا لوقيو ١١١[« :ءاسنلا] 2 9 اًيِصَم ٌتَدلَسَو يس
 وأ ْمْهَءآَبَ ناك ْوََو ةلوُسَرو هلل < نم توُدآوُي رخيآلا ِوَوَلاَو هَل تؤم
 نع ناميإلا ةفص هللا ىفنف [؟١؟ :ةلداجملا] 4 موتَرْسَع 5 َرْهَنَوْحِإ وَ مهءآنبأ

 (ريدقلا ضيفلا يف يوانملا نكل « حيحص : يطويسلا لاقو «بعشلا يف يقهيبلا هاور 2غ(

 (558) ةنسحلا دصاقملا ىف يواخسلا ركذ امك عوضوم :لاق (5ا272/5)

 ينابلألا ركذ دقو .ثيداحألا بتك يف هدجأ ملف ظفللا اذهب ثيدحلا اذه نع تثحب (؟)
 )١1١565( مالسإلا رغث سم ةرغث ىلع هنإ :رخآ ظفلب «ةفيعضلا ةلسلسلا» ىف

 . الت 717/4 ص م15 ربمسيد -  ه٠ بلجر ء١١ع .18س .«مالسإلا ءاول» ةرف]
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 ةحلصملا نوكت ثيحب .طالتخالاو ةبحملاو ةدوملا نودقعي وأ ءنولاوي يذلا

 مالسإلا ءادعأ عم ةدوملا دمعي نمع ةيفتنم ناميإلا ةفص تناك اذإو .ةدحاو

 ًاموق اونوكي نأ الإ ريملسملاب نوديري الو ًاريخ مالسإلاب نوديري ال يذلا

 .مهسفنأ ءاقلت نم يدحتلاب دوموقي نيذلا كئلوأ كلذب ىلوأ مث ىلوأ هنإف ءاروب

 دوهوميو .مالسإلا ءادعأل ةرتاس ًالالظ نونوكيو .لاميإلا لهأ نودحتيف

 لاومأ ىلع الإ مهناطلسو مهتايح يف نودمتعي الو «لوقلا نوفرخزيو لطابلاب
 الإ مالسإلا لهأ ءاذيإل ًاباب كرتي مل يذلا ء.سينمؤملاو هلوسرو هللا ودع

 هداسفإو ءهلهأ سوفن ىف نيدلا اذه نيهوت ىلإ اهنس ذفني ةرغث الو ءهمحتقا

 1 كشلل ًاريثم .ماهوألا ًايقلم اهنم ذفن الإ :مهيلع

 هللا بضغ ًاموق اولوت مهنأل هللا بضغ بير الب دولاني كئلوأ

 سم ةزعب نوزتعي لب «هلوسرو هللا ةزعب نوزتعي الف ءمهب اورصنتساو ؛مهيلع
 دقلو .هدعاوقب ذخألاو .هدئاقعب ناميإلا ةلازإو «مالسإلا ءانب مده نولواحي

 هام ميلَع ُهَّنَأ َبِضَح ا نيل دي َث أ © م :هتايآ مكحم يف لي لاق
١ 

 ١غ 4 ٠ ١

 3 ذا املأ
 هس َمُهَّنِإ اًديِدَس اًباَدَع © َنوُمَلَعَي ّمُهَو ٍبِْذَكْلا لع َنوُفِلُحَو مم الو 6 3

 ]89 ذي لع زفت أ لح دعائم نع يأ اددتعأ © اتي الك
 1 31 هه 200 -ّ 0 مل ا 20 موس هر

 :ةلداجملا] ١4 -١7[.

 هيلع ىلاعت هللا بضع ْنَم يَلَوَنَو ءهلوسرو هللا ةداحم باب يف لخدي هنإو
 ةارع اوشيعي نأ اوضتراو «ضرألا عاقب يف .نيملسملا اودرش نيذلا ةنواعم -

 مهلاومأو مهرايد نم مهوجرخأ ريذلا عم ءافخ يف ولو فلحلا دقعو .نيعئاج

 .مهتاجوز اولمرأو .مهلافطأ اومتيو

 «نيعباتلاو رعي ةباحصلا دهع يف الو هلك لوسرلا دهع يف فرعي مل هنإ
 نم نيدلا ءادعأل ةيطم نوكي نأ هسفنل ىضترا ًايلاو وأ ًاريسأ وأ ًامكاح نأ

 ةيبرعلا ةماركلاو ةيمالسإلا ةزعلا نآل «مهل ةنيهم ةليلذ ةرخسم اهنوبكري رافكلا
 «ميركلا زيزعلا بعشلا قورع يف يرست نأ لبق ءارمألا قورع يف يرست تناك
 .ناطلسلاو مكحلا يف هءارمأ اوناك امك .ةماركلاو ةزعلا يف هءارمأ قحب اوناكف

 كلم ىلإ هلسرأ ام نايفس يبأ نب ةيواعمل ىسني نأ نكمي ال خيراتلا نإو
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 هنيب فالخلا ءانثأ يف مالسإلا ضرأ نم ًاءزج عطتقي نأ لواح امدنع نامورلا

 لسرأ دقف .هنع يضرو .ههجو هللا مّرك بلاط يبأ سب يلع ىدهلا مامإ نيبو

 نم جرخي مل اذإ هنأ» ةزعو ةماركو مزح يف مورلا كلم لقرهل ركذي ةيواعم
 ء«برحلا ىلع ًاريمأ هلبق نم ءيجيسو :ًايلع عيابيس هنإف ءاهعطتقا يتلا ضرألا

 ةيبرعلا بولقلاب نامورلا وزغل نكلو ءضرألا كلت نم نامورلا جارخإل ال

 «نينمؤملا داحتا يشخ هنأل .هدنجب داعو ةفيخ لقره سجوأف «ةميركلا ةزيزعلا

 .هعم وزغلا يشخو

 ةماركلاو ةيمالسإلا ةزعلا يناعم ىلإ ريشت يهو ءاهررقن قئاقح كلت - "
 يفو .ةصاخ سلاجم يف انيلإ تهجو ةلئسأ سنع ةباجإلل اهب دهمن «ةيبرعلا
 نأ انيلع ناكف «ةرايسلا فحصلا ىف ةلئسألا كلت هتنمضت ام انأرقو «تاودن

 00 ةلئسألا كلت انه ركذنو «ةباجإلا نيبن

 ماكح نم مكاح نأش يف مالسإلا هررقي يذلا ام لوألا لاؤسلا

 يلاويو ءملسم نويلم سم رثكأ ديرشت رقيو «نينمؤملا ءادعأ يلاوي نيملسملا
 «نهنوطب اورقبو مهءاسن اوبسو «مهلاومأو مهرايد نم مهوجرخأ يذلا كئلوأ

 مهرايد نم ءالؤه جارخإل اونكم نمم هلهأو وه ناكو «فاعضلاو ةيرذلا اولتقو
 نومحي مهنأ مالسإلا شيج اومهوأ ذإ «نيملسملا ءادعأل تناك برح ةديكمب

 شيج رهظ نم مالسإلا ءادعأ نكمتساف «ةدشلا تقو يف هنع اولخت مث .هرهظ

 .؟؟مالسإلا

 مهديؤيو نيبرخملا عفدي مكاحل ةبسنلاب بجي يذلا امو :يناثلا لاؤسلا
 ءاروو ءداسفلا اهمعيف «ةيمالسإلا رايدلا نم ًاءزج اوبرخيل «ةوقلاو لاملاب

 . ؟هتعاط بجتأ دايغطلا داسفلا

 يف هلسرو هبتكو هللاب سمؤملا نيدلا لجر هاري يذلا ام :ثلاثلا لاؤسلا
 درشي نأب نوضري وأ ؛مالسإلا نوداعي موق سم ةرمتسم ةمئاد ةرجأ ذخأي مكاح
 مثإ ال ابسكو ءالالح الام نوكت مأ «لحت ال ةوشر هذه نوكتأ ؛نوملسملا

 . ؟مثإ ةنظم الو هيف

 .هموق نوؤش ةجلاعم يف قفرلا ذختي ال مكاح نأش ام :عبارلا لاؤسلا

 برقيو «راربألا دعبيو ةيعرلا ىلع ظلغي لب ءهلاجر ريخت يف صالخإلا الو
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 ًامكح هلمع دعيأ .ةقثلا ببهذو ةبيرلا تعاش ىتح .سيساوجلا طلسيو .راجنلا
 ؟ايمالسإ

 امك تاودنلاو سوردلا ىفو انسلاجم ىف انيلإ تهجو ةلئسأ هذه - د

 ةمكاحلا صوصنلاب قطنن لب ءانلوقب اهيف قطنن ال اهنع ةباجإلا نإو انرشأ
 ئدتبلو .ديعب وأ بيرق طابنتسا وأ جيرخت وأ ليوأت ةلواحم ريغ س .ةحيرصلا

 لوقنف لوألا لاؤسلا نع ةباجإلاب
 هنم وضع ىكتشا اذإ  دحاو دسج لثمك مهلثمو .ةدحاو ةمأ نيملسملا نإ

 داميإلا ءانب نإو .ةني يبنلا لثم امك .ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت
 دشي صوصرملا داينبلاك نمؤملل نمؤملاف «مهطباور قثويو .نينمؤملا عمجي
 ؛ءانبلا كلذ نع جرخ دقف ءانبلا كلذ مدهيل لوعملا لمحي سو .ًاضعب هضعب
 نيب ةعماجلا ةورعلا كفي نم رينمؤملا فوفص يف دعي الو .هناكرأ مدهو

 4 ةوحإ َنوُبمْؤَمْلا اََسإ# "نينمؤملا فصو يف ىلاعت لاق دقلو «نينمؤملا

 هيخآل ةقداصلا ةنواعملا ملسملا ىلع بجوي مالسإلا لإو 1٠١[. .تارجحلا]

 ئلامي ال .ثوغلا بلط نإ هثيغيو «هتدش يف هنيعيو «هتبرك جرفيل .ملسملا
 اءرما لذخي ملسم ئرما سم ام» .ةت لاق دقلو .ءادعألا نواعي الو .هيلع

 ىلاعت هللا هلذخ الإ .هضرع نم هيف صقتنيو «هتمرح هيف كهتنت عضوم يف املسم

 عضوم يف ًاملسم أرما رصني ملسم ئرما رم امو «هترصن هيف بحي عضوم يف
 هيف بحي نطوم يف هللا هرصن الإ ؛هتمرح سم هيف كهتنيو .هضرع سم هيف صقتني

 , هت

 .مهناميإ يف ُكشأ .لاتقلا يف نيملسملا ءادعأ عم نورمآتي نيذلا نإو

 ةلذلا برض سمو .نينمؤملا لتق نمو .نينمؤملا نالذخ نم دونكمي مهنأل
 ءوبي .ءاذيإلا دصاق ريغ ناك ولو «لاتقلا يف رابدألا يلوي يذلا نإو .مهيلع

 روهظ نم ءادعألل انيكمتو «ةألامم رابدألا يلوي نمب فيكف «هللا م بضغب

 الق اَمَحَي أورفَك يلا ُمُحِبَل اذإ أوما َنيِيَلأ اًهُيَأتِي  .ىلاعت لاق دقو ؛نينمؤملا
 وعم كك! اريَحَسُم و ٍلاَدِقَل افَرَحَتم يِإ ممرجد دموي مهَلَو صو 0 رابدألا م و

  0١فيعض ثيدح وهو .(18854) مقر «ملسم نع در س باب .بدألا باتك .ادواد ىبأ شضس» .

 فرع



 ٠١ :لافنألا] 4© ٌريهْلأ ىو ٌمَتَهَج ُهنَوأَمو هلل نص ِبَصَعِب ج ْدَقَ
 اخ بخ نم ءاعأل عام اقص فوقولاب نوكي ناميإلا لهأ لاتق نإو 7

 © َنوُنَعَمم ال وقت مل. أونماء َندَلأ اميل :ىلاعت لاق دقو .فعض الو

 تيب بأ يق 1 © تت أولوُمَت نأ هَل دنع اَنَقَم ريك

 .[4- ؟ .فصلا] © ) ٌضوُضَرَم ربي مهن اَنَص ءهلِسَس ىف

 لامعألا نأ ىلإ اهنم يهتننو .لوألا لاؤسلا نع ةباجإلا يه هذه

 ءهئدابم نم أدبم يأ عم قفتت الو .لاميإلا رهاظم لك عم ىفانتت هيف ةروكذملا

 ةلدأ ىلإ جاتحي اهيف تاينلا توبث نأو بولقلا يف ام فشكت ديرن ال اننأ الولو
 .مكاحلا اذه لثم ناميإ يف كشن لاح يأ ىلع انكلو ءرفكلاب انمكحل .«ةعطاق

 هل نوكت الو «ينمؤملا نم ةفئاط مكحي نأل حلصي ال هناميإ يف كشي سو

 . اهيلع اومغرأ ةيقت كلذ اولعفي نأ الإ «ناميإلا لهأ نم دحأ قنع يف ةعاط

 بحي ال هللا نإ :اهيف لوقن اننإف ىناثلا لاؤسلا نع ةباجإلا امأو 5

 رشن ىلع لمعي لاو ةالولا رشو «ميركلا صنلا كلذب ءاج امك .داسفلا
 دقو ءرامثلاو رجشلا نم مئاقلا ةلازإو ءرماعلا بيرختو «ضرألا يف داسفلا

 نَم ساَّنلأ َنِمَو# :هتاملك تلاعت لاقف «ةالولا نم ٍدسفملا عونلا هللا فصو
 7-0-7 رس مم 202 دعر 5205. 2س دمع روم يو هل صدم سوم . وك> سو هو

 69 ِماَصِخلا َدلأ َوْهَو ءدهبلف ىف ام َلَع هنأ ٌدِهْسَو ايدل َةوَيَحْلا ىف موف كِبِحْمُي
 0 1 ملا هر و م 2 1> 008 1 . 50 0# .٠

 بح ال هللأو لتشلاو ثرحلا َتَكلِلَهْتَو اه يقل ضرالا قى لعسس للون اذإو

 و

 رَشْلَو مهَج َةَبَسَحُف تالا ُهَّنِمْلا ُهَتَذَحَأ هنأ قت هل َلِم اَذِإَو 69 َداَسَفْل

 .[5*5- 5١4 :ةرقبلا] 4 ةذاهملا

 دقو «منهج هؤازج اهنارمع يف ثبعي يذلا ضرألا يف دسفملا يل اولاق

 يف بيرختلاو راجشألا عطق .ع يهنلاب هلك يبنلا نع حاحصلا راثآلا تدرو

 ضرأ يف كلذ غوسي فيكف ءودعلا ضرأ يف كلذ ناك ولو ''”بورحلا ءانثأ

 باقع وه مهباقع كلذ نولفغي نيذلا نإ ؟مالسلاو نمآلا لاح يف «مالسإلا

 امَّسِإ © ىلاعت لاق دقو «مهباقع لثم هل نوكي مهعفدي نمو «قيرطلا ب
 مرسل ب عارم حاس م 0 07

 و اًولكصصم َوأ اولّممي نأ اًداَسَف ٍضردْلا ف نوعسنو ُةَلَوُسَرَو هلل َنوبِراَحي نزلا أوج

١١ 

 )١( «كلاوحلا ريونت عم كلام مامإلا أطوم» ١/1917.

 فرحا



 قف د
 أ و

 رج ّمُهَل تكل ِضْرَأْلا جرم هل أف رسم أ ٍفنَلِج ْنَم مُهْلجَرأَ مهيدي
 ع تر وسي

 ْمِهلَع ايو نأ لَم نم ْاوُباَت بِ اَّلِإ 8 طيظ ُتاَذَع آلا ىف َمُجَلَو ايدل
 .[154 - 78 :ةدئاملا] * 09 ٌدكِيِحَي ٌروُفَع َهَّشَأ ترأ اَوُمَلَعَأَ 020002 همس

 بير ريغ سم نلعت يهو ءاليوأت لبقتال يتلا ةمكحملا صوصنلا يه كلت
 1 000 .نيدسفملا يف ىلاعت هللا مكح

 . يناثلا لاؤسلا نع ةباجإلا يه كلت -

 نم هذخأي يذلا لاملا مكح وهو .ثلاثلا لاؤسلا نع ةباجإلا امأو

 لاملا كلذ نإ لوقن اننإف «مهبلاطمل عضخيو هنوؤش هب ميقيل نينمؤملا ريغ
 ىطعي لام وهف .دعي ال ناك مأ ةوشر دعي ناكأ ءاوس .بحسلا عون نم
 رمأ ىلوتي يذلا ةالولا رم عونلا اذه نإو .ةيمالسإلا ةعامجلا ىلع ءادعتسا

 ةحلصمل لمعي الو .نيئمؤملا ريغ باسحل لمعي وهو .نيملسملا نم ةفئاط
 سنم» :ةقص هلوقك مهتعامج سم دعي ال .نينمؤملا رمأب متهي الو .نيملسملا

 هدوجو ةالولا نم عونلا اذه نإ لب .''”"مهنم سيلف نيملسملا رمأب متهي مل

 هاور اميف ةثظ يبنلا لاق دقف ءةعاسلا برقو ايندلا بارخ ىلع ليلد
 فيك 'ىبارعأ لاقف .«ةعاسلا اورظتناف ةنامألا تعيض اذإ) .يراخبلا

 "”«ةعاسلا اورظتناف هلهأ ريغ ىلإ رمألا دّسو اذإ) .»22 لاقف ؟اهتعاضإ

 مكاحلا ةلماعمب صاخلا وهو «عبارلا لاؤسلا لع ةباجإلا امأو 4

 ءاندإو سيصلخملا داعبإو .مهعم قفرلا مدعو .مهملظو مهقاهرإو .هتيعرل
 مكحلا نأل :؛هتيعر يف مكاحلا هيلإ لصي ام أوسأ كلذ نإ :لوقن انإف «نيقفانملا

 لاق دقلو .هلهأو داسفلا داعيإو ءحلاصلا ىلإ هاجتاو ةحامسو قفرو لدع

 و .هيلع ققشاف مهيلع قشف ًائيش يتمأ رمأ سم يلو نم مهللا» :ِةِيَي يبنلا
 . "هب قفراف مهب قفرف ًائيش يتمأ رمأ نم يلو

 نوؤش يف ىَّلو نمو «يلماعلاب ةناعتسالاو «ةلادعلاب نوكت ةيالولا نإو

 .هجيرخت قبس )١(

 (59) مقر .ًاملع لئس نم باب .ملعلا باتك ؛«يراخبلا حيحص» (0)
 .يزاغملا يف ملسم هاور :لاقو 0 (ريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا)» 00
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 ءملظ دقف هنم حلصأ هريغو ًالجر ىّلو صو .ملظ دقف اهل حلصي ال نم ةيعرلا
 نم» ٠ »8 لاقو .«سانلل لامعألا ديسوت يف نوبراحي سم ىلاعت هللا نعل دقو

 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف «ًةاباحم ًادحأ رّمأف ًائيش نيملسملا رمأ نم يلو

 ابكع لاقو .' "منهج هلخدي ىتح .الدع الو ًافرص هنم هللا لبقي ال «نيعمجأ

 هللا ناخ دقف هنم هلل ىضرأ وه نم مهيفو ءةباصع يف ًالجر لمعتسا سم»
 .''”(رينمؤملاو هلوسرو

 ةبجاو ريغ هتعاطف ءاهضعب وأ لاوحألا هذه ىلع همكح ناك نمف دعبو

 هتالاوم وأ هداسفو هثيع يف ًامكاح نواعي نأ سمؤمل لحي الف .هيصاعم يف

 ءرملا ىلع» :لوقي هك يبنلا نآل «نيدسفملل هتآلامم يف وأ .مالسإلا ءادعأل»

 الو عمس الف ةيصعمب رمؤي نأ الإ .هركملاو طشنملا يف ةعاطلا ملسملا

 ًادشر انرمأ نم انل ئيه مهللا ''”«ةعاط

 [ةيناملعلا ةلودلا نم ةناعإلا نخأ]

 ةينانوي ةيسنجب نانويلا يف شيعنو ةيكرت ةيلاج يف نحن ١157[ نس
 امو ,ةموكحلا كلت نم شاعملاو ةناعالا ذخأ حصي لهف .ةيحيسم ةموكحلاو

 ةيسنجب نيسنجتملا نيسردملل ةيكرتلا ةموكحلا اهلسرت ةناعإ يف عرشلا مكح
 . '*”؟ةينانوي

 ريغو ةرشابملا بئارضلا نم ةلودلا لام نأل ةناعإلا ذخأ زوجي اند:
 . ةيححبسم 7 ةلودلا تناك ولو اهيف نومهاسي دوملسملاو «ةرشابملا

 نيعتمتم اوناك ولو «نيملسملا ىلإ تلسرأ اذإ ةيكرتلا ةموكحلا ةناعإو

 ملسم لكو .ملسملا هيخأل ملسملا ةنوعم اهنأل «لوبقلاب ةيرح «ةينانوي ةيسنجب

 .مالسإلل ةماعلا هتيالو ةيسنج يأ يف

 )١( فيعض وهو «يناربطلا هاور :لاقو «87/5”57 «ريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» .

  68حيحص :يطويسلا لاقو 2057/5 (ريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا»

 )7١919( مقر ءمامإلا ةعيابس باب .ماكحألا باتك ««يراخبلا حيحص» (9)

 ١ 97ص م5 رياربف -ه786١ ةدعقلا وذ ء”ع .١5س ءامالسإلا ءاول» (8)
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 [مالسإلا يف ىروشلا]
 : «يفطل» كينش فيطللا دبع ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 ددعلا مالسالا ءاول ةلجم يف رشن امك هصن اذه ًالاؤس تهجو دق تنك
 بتكأ نأ ينرطضا امم هيلع اوبيجت ملو .ه178١* رفص ةرغ يف رداصلا سداسلا

 ةرملل لاؤسلا مكيلع ديعأ اذهل كلذ مغر ًاباوج قلتأ ملو ةيناث ةرم لاؤسلا مكل

 .مالسإلا ءاول ةلجم يف بوتكم وه امك هصنبو ةثلاثلا
 ريشتسي نأ نيملسملا مكاح رمأ هللا نأ مكتليضف نوملعت ”١١77

 ةينفلا عيراشملا ةماقإو ءاهوحنو بورحلا لثم ةيعرشلا ماكحألا ريغ يف ةصاخو

 .كلذ لكاش امو

 مكاح قح يف اميس بودنم وأ ضرف مكح وه مكاحلل هللا رمأ لهف
 .؟ةلَع لوسرلا دعب نيملسملا

 ةنسلا وأ باتكلا يف «حجرملا» ليلدلا ركذ عم ةحضاولا ةباجالا وجرأ

 .''"(باوثلا ريخ 0 هللاو سايقو عامجإ نم هيلإ ادشرأ امو

 : ىروشلا] 4 مني قرش َمُهيأَو# ٠ ىلاعت هلوقل ةبجاو ىروشلا [!05جل
 كا وح يف اهنأو ١39[ .دارمع لآ] 4 دل يف ٌمُهَرواَسَو # :ىلاعت هلوقلو

 .هلوسر اهب ىلاعت هللا بلاط امك هِي لوسرلا دعب نيملسملا

 [ةيطارقميدلاو مالسإلا]
 .؟مدلمالا نم ةيلارقميدلا له «.٠ [دنه س

 مالسإلا نأ عمو * *4رألا 3 عقنواكت) : نيمألا هيبنل لوقيو 4 ٍُيوس ل

 تدقع دقو .157ص .م9474١ رياربف  ه7487١” لاوش 7ع .86١س .«مالسإلا ءاول» )١(

 (1917 - 778ص م1951 ربوتكأ  ه7417١ بجر .١١2ع .«١7س) ةلجملا يف ةودن

 دقو 251"ص .ما15 ليربإ  ه86١١ ةجحلا وذ عا ,ء١٠5س «.(«مالسإلا ءاول» (6)

 38١ - 591١( ص مما ةيلوي -ه١٠58١ رفص 1ع س) ةلجملا يف ةودن تدقع

 فرخ



 [ةيكارتشالاو مالسإلا]

 انديس هب ءاج يذلا مالسإلا نم ةيكارتشالا نأ حيحص له |1155 نس

 تناك نإو .دنهلاب ةينايداقلا ةيدمحألا ةفئاطلا هب ا امم اهنأ مأ ٠ دك دمحم

 .''”كلذ ىلع لدي ام عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلا يف لهف مالسالا نم
 قارعلا لصولا  رمع نودبع حلاص هك

 ةلادعلا ىلإو ءماعلا يعامتجالا لفاكتلا ىلإ اعد مالسإلا نجل
 لكلو ٠ .ءلمعت نأ نم ةوق لكل ًانيكمتو ةيعامتجا ةلادع نوكي ام لكف ةيعامتجالا

 وهف نيزجاعلا ةجاح دس هيف نوكي امو .«قئاللا ناكملا يف نوكي نأ ةبهوم يذ

 0 ا ال ماد ام مالسإلا نم

 لوألا هرمتؤم يف ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم ررق دقو :راكتحا الو ررض اهيلع

 لوكت نأ طرشب قح ةيدرفلا ةيكلملا نأ نأ 1١9515 ةنس عيبر يف دقعنا يذلا

 نأ رمألا يلول هيف ًاهبتشم بسكلا نوكي امو «هيف مثإ ال يعرش قيرطب ةبوسكم
 لصأل ًافلاخم سيل لوقلا اذهو ذخأ حصي ال بيطلا بسكلاو .هرداصي

 امدنع هاك ىبنلا هلعف هيف هبتشملا لاملاو ثيبخلا لاملل ةرداصملاو « ىعرش

 رداصي هنو رمع مامإلا ناكو «هيلإ يدهأ هنأ رم ةيبتللا نبا هاعدا ام رداص

 دنع هيلوي لاو لك لاومأ يصحي ناكو ءاهبسك يف هبتشا اذإ ةالولا لاومأ

 ًاببس نيب اذإ الإ هرداصي ًادئاز نوكي امف «ةيالولا ءاهتنا دنع هيصحي مث «ةيلوتلا

 هنو رمع عينص لثم نوعنصي رمألا ةالو تيلو .ةدايزلل ًايقيقح

 [ةيموقلاو مالسإلا]
 :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب رجاتلا .بيضقلا رمعلا دمحم ديسلا لأسي

 . "”؟مالسالاو ةيموقلا نيب قرفلا ام [10"لس

 )١( س .امالسإلا ءاول»  5١رياربف  ه865١١ ةدعقلا وذ ع ١955م,« ص١98 -١199.

 لوألا عيبر ءالع «١؟س) ةيكارتشالا لوح ةلجملا يف ةودن تدقع دقو ١ه

 :57"ص .م١195١ سطسغأ - 107(.
 .077ص م1 ربمتبس - ه٠ يناثلا عيبر ىلع 2١5 س ءامالسإلا ءاول» (0)
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 : ىلاعت هللا لاق امك .ةدحاو ةمأ ًاعيمج نيملسملا ربتعي ءالسإلا إل

 رس رع رع

 الإ ةيموقلا نع مالسإلا هني ملو 2155 .دونمؤملا] * ةَدِحو َهَمَأ َرْكَدَمَأ دزه َّنِإَو#

 ىلعو ملظلا ىلع هموق نيعي نأ ةيلهاجلا ةيبصعلاو «ةيلهاج ةيبصع ىلإ تدأ اذإ
 نأ ةيبصعلا نِمأ» :ةباحصلا ضعب نم لي يبنلا لئس دقف «نيملسملا ةملك قرفت
 .(ملظلا ىلع هموق نيعي نأ ةيبصعلا نم نإ .ال» :لاق ؟«هموق ناسنإلا بحي

 :نيببسل ةبولطم ةينيدلا دودحلا هذه يف ةيبرعلا ةيموقلاو
 «نيرمعتسملا ءادتعا ّدرل ةيمالسإلا ميلاقألا نم ددعل عّمجت اهنأ .لوألا

 ريغب نيطسلف يف مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيملسملا نع عافدلاو

 .هباصن ىلإ قحلا ةداعإو ءادتعالا اذه درل عيمجتلا اذه نم دب ال ناكف ءقح

 ناكف «ةفاقثلاو ةغللا داحتالو ءرايدلا يف ةرواجملل .يعيبط عمجتلا اذه نإو

 .يعيبطلا وه عامتجالاو «يعيبط ريغ قرفتلا

 .يمالسإلا ملعلا ءاعوو «مالسإلا ةغل ةيبرعلا ةغللا نأ .يناثلا ببسلاو

 ةغلو ءاهمولعو ةنسلا ةغلو همولعو نارقلا ةغلل ةيوقتو ءايحإ اهب نيقطانلا عامتجاف

 .يلكلا عيمجتلل ليبس يئزجلا عمجتلا نأو ءاهعورف ىتش يف ةيمالسإلا زونكلا
 ءرئاودلا نيملسملاب هيف رامعتسالا صبرتي يذلا «نامزلا اذه يف اصوصخو

 عمجتلا ئدتبيلو «لتكتنو عمجتن لأو .نواعتنو رصانتن نأ نيملسملا رشعم انيلعف

 ةلتك ةيبرعلا ةيموقلا نأ ملعي نأ بجيو ءاهلك ميلاقألاب مث «ةسناجتملا ميلاقألاب

 ملظلا نع ىهنتو «يلودلا فورعملاب رمأتو «يلودلا ريخلا ىلإ وعدت «ةيناسنإ

 نيرمعتسملا ملظ نم جورخلا ىلع نيررحتملا نواعتو «يلودلا

 [ءاضقلا ف سانلا نيب ةاواسملا]

 نم يودبلا زيزعلا دبع ىفطصم دمحم ديسلا نم يتآلا لاؤسلا انءاج
 : ")طنط ىلاهأ

 ةنس رياني نم ” يف رداصلا اهددعب رابخألا ةفيحص ترشن [111 لس

 : ىتأي ام 86

 .لاآ 14ص م1117 رياني ه7 داضمر ءا١ع .07١3س .«مالسإلا ءاول» 2غ

 5١ىى,



 ةباصإ ةمهت يف موثلك مأ ةديسلا عم قيقحتلا ظفح تررق لينلا رصق ةباين)
 اذإو ءتارم تنسحأ دقف «ةرم تأطخأ اذإ موثلك مأ نإ :ةباينلا تلاق  أطخ

 عئاورو لامعألا لئالج نم اهيلإ بسُن مكف «ةعقاو يف لامهإلا اهيلإ بسن

 ةلسلسلا نم تلفأ «موثلك مآ هينتقت بلك صوصخب ةمهتلا تناك !!تامدخلا

 ةيراجتلا مولعلل يلاعلا دهعملاب بلاطلا يصولخ ليعامسإ ضعو ءاليفلاب

 ظفح بابسأ يف لينلا رصق ةباين ليكو مراكملا وبأ نسح لاق «كلامزلاب
 ةنسل 7٠١7 مقر نوناقلا ةفلاخمو ءأطخلا ةباصإلا يتمهت نإ ثيح نم» .قيقحتلا

 نم مغرلاب «ةمزاللا ةطيحلا ذختت مل يتلا موثلك مأ ةديسلا لبق ناتتباث « 7

 ينجملا رقع ىلإ ىدأ امم «ةمامك نودب هكرتو «ةيناودعلا اًهبلك لويمب اهملع
 تدأ يتلا «موثلك مأ ةديسلا يه ثداحلا يف ببستملا نأل ًارظن هنأ الإ :هيلع
 «ةبسانم نم رثكأ ىف ةلودلا اهتمرك ىتح «ةليلج تامدخ ةلودلل يدؤت لازت الو

 املاطف «لامهإ اهيلإ بسن وأ تأطخأ نإ يهف «ةيمسرلا ةمسوألا عفرأ اهتحنمو

 اهيلع ةيمومعلا ىوعدلا عفر يف نوكي دقو «ةليلجلا تامدخلا ءادأ ىلع تظفاح

 .(قيقحتلا ظفح ىرن كلذل اهتيصخش عم نزاوتت ال رارضأ

 هلأسنف «مالسإلا ءاول يتفم ليلجلا ذاتسألا ىلإ هجوتنو»

 . ؟يمالسإلا عرشلا عم قفتي مالكلا اذهأ :ًالوأ

 . ؟ةدرجملا ةلادعلا عم قفتي وهأ :ًايناث

 .ةماعلا ةيكارتشالا أدبم ريرقت نم ةلودلا هيلع ريست ام عم قفتيأ :ًاثلاث

 ىلع نوناقلا قبطي نأب «ةينوناقلا ةاواسملا ةيكارتشالا هذه ساسأو

 (!؟ريغصو ريبك نيب قرف آل ءواستم ردقب عيمجلا

 مامأ ءاوس ًاعيمج سانلا تربتعا ةيمالسإلا ةعيرشلا نإ :ًالوأ |[

 ءريغصو ريبك الو ,لوضفمو لضاف نيب كلذ يف قرف ال «ةيعرشلا ماكحألا
 اهئانغب اهتبسك يتلا «موثلك مأ ةديسلا ةناكمل  ظفحلا رارق نأ ىرن كلذلو

 نإو «ةيعرشلا ئدابملل ةفلاخملا لك فلاخم كلذ ىوس ءيشب ال ءاهتوصو

 .ممألا داسف ىلإ ىدأ يذلا وه .فعضلاو فرشلاب ءاضقلا مامأ سانلا ليضفت

 ماوقأ لاب ام» :هللا دودح نم دح يف ةماسأ عفشت امل هِي يبنلا لاق كلذلو
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 اذإ اوناك مهنأ مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإ !؟هللا دودح نم ذح يف نوعفشتي

 تنب ةمطاف نأ ول «هللا مياو !!هوعطق فيعضلا قرس اذإو .هوكرت فيرشلا قرس

 اهئانغب ةليلج ةيصخش ةديسلل ناك اذإف !!''""اهدي تعطقل تقرس دمحم

 صخشلا ربكو !مظعأ اهتيلوؤسمو ءربكأ اهتعبت لعجي اذه نإف .ءاهتوصو

 قرف ال «عيمجلا ىلع دوناقلا قبطي نأ بجوت ةينوناقلا ةلادعلا نإ :ًايناث
 دقلو .نوناقلا ةفلاخم رربت هي لئاضفلاف .«.لوضفمو لضافو «ريبكو ريغص نيب

 ءاننيب اميف لضافتن اننإ) .«لولغز دعس» يرصملا نوناقلا وبأ كلذ ىف لاق

 مئارج انعفرل ءهقطنم يف رارقلا كلذ انرياس ول هنإو .«ءاوس نوناقلا مامأ اننكلو

 ةافعم ةقبط دجوت نأ ىلإ رمألا انب يهتنيو .ةمآلل تامدخ دودؤي نمم نيريثك

 قوف موثلك مأ ةديسلا نأب ئراقلا مهوت ظفحلا رارق ةرابع دإو !!نوناقلا نم

 ةسدقملا تاوذلا ددعتت اهلاح ىلع سايقلابو !سمت ال ةنوصم اهتاذو «نوناقلا

 .!!سمت ال يتلا

 عيمج ىلع هئازجأ لك يف قبظ اذإ الإ مرتحُي ال نوناقلا نأ ملعن نأ بجي

 يذلا .تئلعو «نامثعو «رمعو نركب ىبأ مامأ موثلك مأ لوكت ىنأو . سانلا

 ررقي هنأل .ةمات ةضقانم ةيكارتشالا ىنعمل ضقانم رارقلا اذه نأ :ًاثلاث
 ءانغلاو برطلا كلذ ردصم ناك ولو «هاجلاو ذوفنلاب .بعشلا دارفأ ريب قراوفلا

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 [اهتداهشو ةأرملا ءاضف]

 رون ةودن ىف ريثأ امل ءاهتداهشو ةأرملا ءاضقب ةصاخ ةريثك لئاسر انتءاج

 هذه ةصالخو .يضاملا رياني 77 خيراتب .نويزفلتلا يف بعيذأ يتلا «رون ىلع
 : "” لئاسرلا

 كالا مقر «فيرشلا ىلع دودحلا ةماقإ باب .دودحلا باتك .«يراخبلا حيحصاا 000

 )85٠١( مقر .«فيرشلا قراسلا عطق باب .دودحلا باتك ءاملسم حيحصا)و

 .21 05 ؛ ص م١5 رياريف ه٠ ناضمر «١ع .6١س ءكمالسإلا ءاول» عه
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 ةقيقح لهو .مالسإلا ىف ةأرملا ءاضف نع مهفتست اهنأ :ًالوأ ١177 لس

 . ؟اهيلوي س ميثأت ىلع ءاهقفلا عمجي مل هنأ

 نيثدحتملا ضعب لاق امك «ًامامت لجرلا ةداهشك ةأرملا ةداهش له :ًايناث
 .ةودنلا ىف

 :ةرقبلا] 4ٍناترأو جره ِنلْجَر انكي ْمَّل ني# ىلاعت هلوق له .ًاثلاث

 ؟لجرلا ةداهش فصن ةأرملا ةداهش نأ ىلع لدت ال 7

 « ساب ٍتادْبَس ْمَيأ هِرَحَأ ُهَدهَط ناعللا ةيآ يف ىلاعت هلوق له :ًاعبار
 [ :رونلا] هَّسِب ٍتدَْبَش َعِينَأ دست نأ## :ةأرملل ةبسنلاب ىلاعت هلوق مث «[8 :رونلا]

 .؟امامت ةأرملا ةداهشك لجرلا ةداهش نأ ىلع لدي .خلإ

 امك ءانزلا ادع اميف تابثإلا ىف ىفكت دحاولا لجرلا ةداهش له .ًاسماخ

 (رون ىلع رون» ةودن تراشأ

 ىلي اميف ةلمجم ةباجإ ةلئسألا هذه ىلع بيجن انإو |

 يذلا ةفينح وبأف ءءاضقلا ةأرملا يلوي س مثإ ىلع عامجإلا دقعنا ًالوأ
 مثأي رمألا يلو نأ ًاعيمج هبهذم يف ءاهقفلا ررقي «مثإلاب مكحي مل هنأ نومعزي

 مثأ نإ هنأب عبرألا ءاهقفلا نيب سم زاتما هنكلو ءعون يأ سم ًءاضق ةأرما ىلو دإ

 ام «يضاقلا ىلإ يضاقلا» باتك رخآ يف ءاج دقف «راصبألا ريونت" شم كيلإو

 بحاص كلذ ىلع قلعو «اهيلوم مثأيو .دوقو دح ريغ يف ةأرملا ىضفتوا هصن

 لكو «ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل يراخبلا هاور امل» هلوقب راتخملا ردلا

 ءاهءاضق زوج ريرج نبا 0 «نويزفلتلا» ثّدحم هاور ام عامجإلا ضقني الو

 نبا نأل ؛هقدص حجار ريغ ؛ريرج نبا نع لقت ام نأ ىلع ءرخآ ءيش ىلوملا

 ةياورلا يفو «ريرج سا نع يكحو» :لاق ةلأسملا هذه يف ملكت امدنع ةمادق

 ضقتنت ال ريرج نباو مزح نبا ةفلاخم نإف ءاهقدص ضرف ىلعو

," 



 .ءامجإلا ضقنت ال ةذاشلا ىواتفلا نأ دوررقي لوصألا ءاملع نأ ذإ .عامجإلا

 عم .تقؤملا حاكنلا ميرحت ىلع عامجإلا داقعنا اوررق ةنسلا ءاملع دأ رت ملأ

 ابر نأ ىلع دقعنم عامجإلا نأ اوررقو ؟ةعتملا زاوج هنع يور سابع نبا نأ
 نأ «نويزفلتلا» تذحمل لوقن اننأو ؟هيف فلاخ سابع سا نأ عم .مارح عويبلا

 دأ ًاضيأ كمزليف .ءعامجإلا ضقني ءاضقلا ةأرملا ةيلوتب هلوق نإ تلق اذإف
 !!اضيأ عامجإلا ضقني ال دكارلا ءاملا سجني ال ريزنخلا لوب نإ هلوق لإ لوم

 .؟اذه ىضرت لهف

 رمأ ضعب اهتيلوتب ةأرملا ءاضف دويزفلتلا تّدحم هبشي دأ بيرغلا نمو

 رطخأ ءاضقلا نآل .حيحص ريغ سايق وهو .ميتيلا لام اهتيلوتبو .قوسلا

 سصلأ نيمصخلا ضعب نوكي نأ نم فوختي ناك ةي يبنلاو «ةلودلا يف بصنم

 لعلو .يلإ دومصتخت مكنإ١ : ع لوقيو .قحلا ريغب , هل ىضقيف .رخآلا نم

 قحب هل تيضق سمف !هل ىضقأف ءهرخآلا نم هتجحب .سحلأ نوكي نأ مكضعب

 . '"”(رانلا رم ةعطق هل عطتقأ امنإف .هيخأ

 ةفينح وبأو .هنم رف يرصبلا سحلاف .ءاضقلا نم دورفي اوناك نوعباتلاو

 . هنم لورميو هتروطخ لوفرعي اوناك ريدهتجملا رابك ىم امهريغو ءهنم رف

 .ةيلقع ةسياشمو .لوملا هجوأل ًافرعتو .ةريصب ذافن يضتقي ءاضقلا نإ

 ىلع ءاضقلا ساقي لهف .هب ةقاط ةأرملا دنع سيل كلذ لكو .سانلا ةفرعمو

 !!؟قوسلا ةظحالم

 صنبو , ءاملعلا عامجإب لجر لا ةداهشك تسيل ةأرملا ةداهش نإ ًاثلاثو ًايناث
 لإ

 رس رس رس د هام حرس م

 نأ ٍءاَدَبَّشلا نم َنْوَصَر نّمِم ٍناَنَأَرمَأَو لَجَرَف ٍنَج اجر اوكي 4 7 .لوقي هنآل «نآرقلا

 يف عطاق صنلا اذه نإو 01587 :ةرقبلا] + ائزشلا اًمُهنَدْعِإ ٌركَدَم اَمُهَدَحِإ َّنِضَت

 ال عيبلاو نيدلا قيثوت دنع ءاج هنوكو .لجرلا ةداهشك تسيل ةأرملا ةداهش دأ
 :نيببسل هديؤي ال ةمادق نبا نع «نويزفلتلا» ثدحم هلقن امو .ءادألل اذه نأ عنمي

 حيحص وهو 07287 مقر .ىضاقلا ءاضق باب .ةيضقألا باتك .«دواد ىبأ سس" )١(
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 4 ْمُكِلاَعَر نم ِنيدِيِبَس اوُدِْنَئْسَو» .ىلاعت هلوق نإ لاق ةمادق سبا نأ :ًالوأ
 ْ خلإ [؟857 :ةرقبلا]

 ًامئاد ةماعلا رت ملأ ؛ءادألل ديهمت لمحتلا نإ هل لوقنف «لمحتلل يه

 اودؤيل كلذ سيلأ !نالف ايو نالف اي دهشا ءاودهشا :نولوقي نوعزانتي امدنع
 ؟ءاضقلا دنع ةداهشلا

 .ءادألا لجأل انه لمحتلا نأ ىلع لدت .ءثّدحملا يديس اي .ةيآلاو
 لالضلا لهف .ْئْرُخْلا اَمُهنَدْحِإ ركن اَمُهَدَحِإ َّلِْضَت نأ# :لوقي هللا نأل
 ؟ءادآلا دنع مأ لمحتلا دنع ريكذتلاو

 خيشلا لعلو «ةداهشلا باصن باب يف اذه ركذ ةمادق نبا نأ يناثلا رمألا

 ناك مث «نيتأرماو لجر وأ نينثا ةداهش بوجو ىلع صنلا هيفف ءهلك بابلا أرق
 ررقف ؟يفكت ال وأ يفكت قحلا بحاص نيمي عم دحاولا ةداهش نأ يف فالخلا

 «لجر ماقم موقت قحلا بحاص يمي دإ اولاق دمحأو يعفاشلاو ًاكلام نأ

 .نيلجر ةداهش لصألاف

 باوبأ نم باب يأ يف ءاملعلا عامجإب يفكت ال اهدحو ةأرملا ةداهشو

 .ةدالولاك ءاسنلا الإ هيلع علطي ال اميف الإ «تابثإلا

 ءءاضقلا سلجم ىف رابخإلا ىنعمب ةداهش اهيف سيل ناعللا ةيآ نإ :ًاعبار

 .لجرلا فلحك ةأرملا فلحو .«فلحلا اهانعم اهيف ةداهشلا ةملك نإف
 لدتسا «نويزفلتلا» ثّدحم نكلو .ىفكت ال دحاولا ةداهش نإ :ًاسماخ

 ىلاعت هلوقب لدتسا دقف «نآرقلاب هلالدتسا امأ ,''”هيقلا نبا نع لقنبو نآرقلاب
 0020 2 هه 2

 و لآ 52 مسار 5 أ مسح

 َنِم َرْهَو ْتَقَدَصَص لبق نص دك ٌمصيِمَم ترك نإ آهلهأ َنَم ٌدِهاَس َدِهَّسَو#

 ىنعمب انه دهش لأل .ءأطخ انه داهشتسالاو خلإ 28155 فسوي] # َنيِبْذَكْلا

 دوجو عم كلذ ركذي ميقلا سبا نإ لوقنف «ميقلا نبا نع هلقن ام امأو

 ةداهشلا امنيب ءءاضقلا اهب مزلي ال نئارق ملعت امك تارامألاو «تارامألا

 خيشلا اهيف كراش ءاضقلا ةأرملا يلوت لوح (مالسإلا ءاول» ةلجم يف ةودن تدقع )١(

 ,ظ5



 .ةيسيلوبلا بالكلا كيدي نيبو .حيرجتلا تبث اذإ الإ .ءاضقلا اهب مزلي ةلماكلا

 رظنلا كلذ نأ ىلع .اهلمعب يضقي ال نكلو .نيمهتملا نييعت يف اهب ناعتسي هنإ
 .ميقلا سبا هب درفتا

 رادت نأ بوجو ىلإ هيبنتلا ماقم انه ماقملا سيلو .هب بيجن ام اذه

 نع ًاديعب هتقيقح ىلع عرشلا نيبيلو .لطابلا نم قحلا فرعيل تاشقانملا

 ءاوهآلا

 [(ةروصلا) ةنيرقلاب ءاضقلا]

 :نادوس روب كرامحب .دماح نسحلا دمحيم ديسلا لأسيو

 تحرآن ص َةَسِحَفْلا ترتأي لاو : ملاعت هللا لوق ١مل
 ُثَوَمْلَأ َنْهَشَو َّقَح ٍتوُيَبْلا ف تشؤكينأت أوُدِيَم ند ْمُكدِم أ َنِهنَلَع أودهدَتْسَ 9 يي جس #7 و 2 يل 31

 ةيفارغوتف ةروص ذخأ نكمي لهف .بلاغلا وهو ,.ةدحاو ةعفد ةعبرألا دوهشلا

 .''"؟دوهشلا نع ةلاحلا هذه ىف ىنغت لهو ثداحلا تابثإل

 أردت ةيعرشلا دودحلاو «ةعبرأ دوهش ىلع صن مالسإلا 0 ةقلفشت

 .ةنيعم لاكشأ ىلع اهعانطصا ىكمي هنأ تبث دق ةيفارغوتفلا روصلاو .تاهبشلاب

 ءىجيف ءرخآ ناسنإ مسجل اهلثمو .داسنإ مسجل ةلماك ةروص ةمث لوكت دقف

 . ةملتخم عاضوأ ىلع نيمسجلل ًالاكشأ عنطصيو روصملا

 [ةنيرقلاب ءاضقلا]

 ىلع ًادهاش ةيريوصتلا ةلآلا وأ ةريماكلا ةروص ىفكت له [104لس
 .'"”؟مهدوجو مدع دنع ةدع دوهش ىلإ جاتحت يتلا مئارجلا نم ةميرج

 ةيفرشألا - ندرألا  قلطم حلاف دمخ ه5

 ةلدأ رم دب الو .تابثإلل ةدهمم ةنيرق نوكت ةلآلا وأ ةريماكلا ال

 . ًامساحو ًاعطاق ًاليلد دعت الف .اهقيفلت نكمي ةروصلا نأل .ىرخأ

 255 - د77 ص ما ربمتبس -  ه٠ ىناثلا عر .8ع .15س .(مالسإلا ءاول» 21(

 ا/ خااص ماة51/ ريمفون -  ه1/ كابعش ء.11عا .١5س ءكمالسإلا ءاول» 2
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 عساتلا لصفقلا

 ةحابإلاو رظحلا ىواتف
 (مارحلاو لالحلا)



 ةنيزلاو سابللا :ًالوأ

 [ةيحللا ءافعإ مكحا]

 :لأسي ةروفصلبب نمحرلا دبع ديسلا [100 لس
 .؟"'"اهتلازإ زيجي نم بهاذملا نم كانه لهو ؟ةيحللا ةلازإ مكحام |.

 ,"”براشلا صقو ةيحللا ءافعإ ىلع ثح كي يبنلا نأ درو [خل
 ءافعإ يف برعلا ةداع يه امك «نيحتلم اوناك ةباحصلاو ِةِلكَي يبنلا نأ تباثلاو

 لهف «.ةيداعلا هنوؤش ىف ىبنلا دلقي نأ نسحتسملا نم هنأ ررقملا نمو «ىحللا

 نم نيريثك دنع رهاظلا ؟ةينيدلا نوؤشلا نم مأ ةيداعلا نوؤشلا نم ةيحللا دعت

 ءاملعلا ضعبو ءاهئافعإ ىلع للك ىبنلا ثحل «ةينيدلا نوؤشلا نم اهنأ ءاملعلا

 نأو «ىنيدلا فيلكتلاب الو ةدابعلاب اهل ةلص الف «ةيداعلا نوؤشلا نم اهنأ نوري

 نامورلاو سرفلا ةفلاخمل ناك امنإ ءبراشلا صقو اهئافعإ ىلع ِةَِت يبنلا تح
 زييمتلا نم ًاعون تناك دقف «مهبراوش نوليطيو مهاحل نوقلحي اوناك نيذلا

 .مهريغ نع نوملسملا زيمتي ىتح

 [لجرلل بهذلا متاخ سبل مكحأ
 عايضلا نم ًافوخو رخدم لام يدنع :لوقي ءارقلا دحأ لأسي [177لس

 دحأ تعمسف ؛ماع لك يف ةاكزلا امهنع جرخأو بهذلا نم نيمتاخ هب تعنص

 قيض يه ةمرحلا نإ :رخآ لاقو .بهذلا سبل مّرحي ةعمجلا موي ةدلبلا ءاملع

 .؟بهذلا سبل يل حابي لهف .دقنلا

 .084ص م1957 ربمسيد  هاالا/ ىلوألا ىدامج 24ع .١١0س ««مالسإلا ءاول» )١(

 باتك ءاملسم حيحصااو (ه/885؟) مقر 2000 باب « سابللا باب ««يراخبلا حيحصاا 2

 (560) «ةرطفلا لاصخ باب «.ةراهطلا

,” 



 . '''هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ىدحو هلل دمحلا [7خل

 ةيدمحملا ةقيرطلا حرش يف ةيدومحملا ةقيربلا باتك يف ءاج دقف ءدعبو

 . يتأي ام

 يضتقي ظفللا اذهو ''"ةضفلاب الإ متختي ال :ريغصلا عماجلا يف لاق

 ةماع بهذمف بهذلا ةمرح امأ .لاجرلا ىلع امهريغو ديدحلاو بهذلا ةمرح

 بهذلا متاخ سبل بزاع سب ءاربلا نأل هب سآأب ال :مهضعب نعو .ءاملعلا

 بهذ متاخ هللا دبع نب ةحلط ىلع دجو اذكو '" ' هللا لوسر هيناسك :لاقو

 .ءاسنلاو لاجرلا ىلع مارحف رفصلاو صاصرلاو ديدحلاب متختلا امأف .هلتق دنع

 نوكي نأ زوجيف .ءصفلل ال ةقلحلل ةربعلاو .قيقعلاب متختلا ناخ يضاق زوجو

 .جزوريف وأ قيقع وأ توقاي نم صفلا

 :لاقف ديدح نم متاخ هيلعو ٍةي يبنلا ىلإ لجر ءاج هنأ ةريرب نع يورو

 يز هنأ «رانلا لهأ ةيلح» :هلوق ىنعمو ''”""!رانلا لهأ ةيلح كيلع ىرأ يلام»

 (*”(ديدح نم ًامتاخ ولو سمتلا» 'مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امأو .رافكلا ضعب

 ةجاح هل نكي مل نمل ىلوألاو .ًارهم لعجي ام ةلقل ًانايب ةأرملا حاكن بلاطل هلاق

 انوكي نأ مهل ىلوألاف ةاضقلاو ءارمألا لثم ةجاح هل نم امأو .همدع متختلا ىلإ

 . ملعأ هللاو .ةنيزلا نم ًازرحت .ءهفك نطاب يف هصف نوك لاح مهراسي رصنخ يف

 [ةضفلا وأ بهذلا ةعاس سبل مكح]

 :توريبب ىقذاللا ظيفحلا دبع ديسلا لأس ١17[ لس

 ةضفلا وأ بهذلا نم امهريغ وأ ةعاسلا وأ متاخلا سبل ناسنإلل زوجي له

 ,؟ 2100و مأ اهريغ نم وأ ديدحلا وأ ساحنلا وأ

 )١( 4ص ما ةيلوي ه١” لاوش ء3”عا 148 س ء«مالسإلا ءاول» ؟١.

 وهو )55١48( مقر .«متاخلا داختا يف ءاج ام باب .متاخلا باتك ««دواد يبأ سشس» (0)

 0 م

 .70 /4 ةيدومحملا ةقيربلا يف يمداخلا هركذ نكل «هدجأ ملف ثيدحلا بتك يف هنع تثحب (6)

 فيعض وهو (4771) مقر «ديدحلا متاخ باب ءمتاخلا باتك ««دواد يبأ سشس» (:8)

 .(2ه35١) مقر ءيلو ناطلسلا باب ءحاكنلا باتك «يراخبلا حيحصاا 2(

 .78/8ص م931١ ربمتبس  ه1/1١١ رفص اع و١٠3 س ء/مالسإلا ءاول» (5)

 ,”2ى8ا



 كلذكو .ًامتاخ بهذلا ذاختا ميرحت وأ ةيهارك وه هيلع صوصنملا [0/جل

 .هميرحت وأ هتهارك ىلع لدي ام دجوي ال لالحف امهادع ام امأ «نيريثكلا دنع ةضفلا

 [ةضفلاو بهذلا يلحل ءاسنلاو لاجرلا سبل مكح]

 :توريب نم ينورتبلا ىفطصم ديسلا لأسيو

 ةلسلسلا وأ راوسلا وأ متاخلا سبل ءاسنلل وأ لاجرلل زوحي له ١1 لس

 لا مأ .اهريغ وأ ديدحلا وأ ساحنلا نم وأ ةضفلا نم وأ بهذلا نم اهريغ وأ

 ءاسنلل حابيو «ميرحت ةهارك هوركم بهذلاب لاجرلا يلحت |! 5جل

 لسالسلا ذاختاو .بهذلا ادع ام مهل حابيف لاجرلا امأ «عاونألا لكب يلحتلا.

 [ةعبقلا سبل مكح]

 يجذومنلا دهعملاب .ميهاربإ ديسلا حالص ديسلا نم يتآلا لاؤسلا انءاجو

 : ةيسابعلاب رهزآلل
 قفز 0 3 ٠ 75 5 .٠

 . «؟ساأرلل ءاطغك ةعبقلا لامعتسا يش مالسإلا مكح ام ١1١1 سب

 ًامالعإ سأرلا ءاطغ حبصأ دقو .هوركم نيملسملا ريغب هبشتلا ةقلضلا

 ثيحب .دحوم سأر ءاطغ نيملسملل لوكي نأ يعغبنيو «تايموقلاو تانايدلا نع

 هريغ نع نمؤملا هب زيمتي

 [دوسألا بوثلاو يعانصلا ريرحلا سبل مكح]

 سبل مكح امو ,يعيبطلا وأ يعانصلا ريرحلا سبل مكح ام [114:لس
 ةرفو# 5 0 .٠

 فوئم - ةالامس مالسلا ديع قوراف ره

 نع ربخلا صنل لاجرلل ميرحت ةهارك هوركم يعيبطلا ريرحلا انجل

 .18 1ص م١5 ليربإ ه٠ ةدعقلا وذ ,5ع .6١س .«مالسإلا ءاول» 2030

 .ال١٠8 ص م55 ربمسيد ه١” نابعش ءا5ع ءكاس ءامالسإلا ءاول» (؟)

 04ص (2م19579 ربوتكأ - ه1749 نابعش 15 - ١١1ع .77س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 ,72”7نت؟



 سسبلو ءصنلا هلمشي ال يعانصلاو .''”ولسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا

 .ميرحتلا تحت لخدي ال نول يأ ىلع بوثلا

 [لوحكلاو روطعلاب نيزتلا مكح]

 دهعمب سردملا ىكرتلا دمحأ نمحرلا دبع ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاج

 :نادوسلاب ينيدلا رمادلا

 اينولوكلاك لوحكلا تاوذ حئاورلاب رطعتلا روهمجلا داتعا ١١4١ نس

 .اهريغو ابوروأ نم نيبلتحملا امهريغو يشيواربشلا حئاورو

 وتربسلا نم اهطلاخي امل اهتساجنب ىوقتلاو عرولا لهأ نم ةعامج لاقو
 بيغي ةرثكب ذخأ اذإو رهاط ندعملا وتربسلا :نورخآ لاقو .رمخلاك ركسملا

 تابيغملا مكح همكحف توملا وأ ضرملا ىلإ ىدأ امبرو راكسإ ريغ نم لقعلا

 اهلمح زاوجو اهتراهطب ءاملعلا لاق يتلا ناركسلاو شيشحلاو جنبلاك ىرخألا

 .ةالصلا ىف

 حالص ىلإ داسف نم لوحتي حياورلا كلتب هطالتخابف سجن هنأ ضرف ىلعو
 ."' ةدافالا وجرنف .مهيأرب نولوألا كسمتو للحملا رمخلاك

 ميركلا لوسرلا هيلإ اعد .بحتسمو «سسح رمأ هتاذ ذ يف رشا الغل ع

 ' نيديعلاو علا ةالص

 دآلا ففخت يهو .ةبيطلا تويزلاو كسملاب يضاملا يف داك بيطتلاو

 نكلو ءاعطق مارح برشلل لوحكلا ذخأ نأ كش الو .لوحكلاك داوملا ضعبب

 حيرص صن دري مل هنأل .سأب نم هب دجن ال ةبيطلا تويزلا ليلحت ىف هلامعتسا

 .هريغو ىسنألا رامحلاك ةرهاط دعت تالوكأملا ىف تامرحملا ضعبو «هتساجنب

 حيحص سح .لاقو )١72١( مفر «ريرحلا باب ١ سابللا باتك .«يذمرتلا شس ( 21(
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 [ةأرملاو لجرلا نم لك ةروع]

 ركذ نم مسجلا نم رهظي نأ حصي امو «تاروعلا دودح ام ”١14[ نس
 1 : 0 كل 5.. )١(

 وأ ءركذم نع ركذم صخش نم هؤافخإ بجي امو .مهريغو مراحملل ١"ىثنأو

 قارولاب  دومخ حاتفلا دبع 5

 لك ةأرملا ةروعو «ةبكرلا ىلإ ةرسلا سيب ام لجرلا ةروع جل

 .اهيمدقو نيرثكألا لوق وهو ليقو ءاهيديو اههجو ادع ام اهمسج

 .لأسي - نادوس بورزملاب رجات  يكاذلا خيشلا جاحلا ديسلا ١١47| نس

 نم ةحفاصملا مكح امف  مالسالا يف ةمرحم ةيبنجألا ةأرملا ةحفاصم أ

 ثيدحلاو اهمرحم دوجوب ةيبنجألا عم سولجلا مكح امو  ظيلغ لئاح قوف
 . ؟اهعم

 جوزلا مأ  ةجوزلا مأ  ةعاضرلا نم تخألا ةحفاصم مكح ام - ب

 نهمكح ىف نمو  ةجوزلا تخأو  نبالا ةجوز بألا ةجوز - ةبيبرلا -

 "””كلذ وحنو رحنو رعشو قاس نم نهفارطأ ىلإ رظنلاو نهب ةولخلاو

 .؟اهسمل مرحي ةأرما تنبلا حبصت ىتم - ج

 ةيف ةمرح ال اهدي سم نم عنام باجحبي ةيبنجألا ةحفاصم أ |[:

 ام دجوي ال ماد ام باجح ريغ س اهتحفاصمو .«نيدلا يف سسح طايتحا وه لب

 سأب نم هب سيل ةنتفلا ريثي

 نم هب سيل مراحملا رحن وأ قاس وأ دي وأ هجو وأ رعش ىلإ رظنلا - ب

 . ساب

 .ةوهشب اهسمل مرحي تناك نس يأ يف ةاهتشم تنبلا تحبصأ اذإ - ج

 .؟ ال 5781ص ءما4 سرام ه8 م رحم 6ع 2737 س .«مالسإلا ءاول» 20(

 17ص ما64 ريبمسيد  هل848 ةيناثلا ىدامج ء١٠ع .١؟س ,امالسإلا ءاول» 20

>26 



 :ىتآلا لاؤسلا رويغ ملسم نم ءاج ١١144 لس

 هوياملا تاسبال اوكرت بادآلا سارح نأ رابخألا ةفيحص ترشن»

 هجونو «لاجرلا نم ىأرم ىلعو .رحبلا يف هب نولزني ةرومعملا يف (ينيكيبلا)

 : نييتآلا نيلاؤسلا

 .؟اذه يف ةموكحلا رماوأ ذيفنت نع سارحلا لفغي اذامل :لوآلا

 ةياعد نوكي ال ىتح اذه لثم رشن رابخألا ةفيحص عنمت ال اذامل : يناثلا

 . ؟'"ةموكحلا رماوأ ةفلاخمل

 ريغ وأ (ينيكيب) هويامب ةيفتكم ةيراع ةأرملا لزنت نأ ركنتسن اننإ [!':؛خل
 . ؟ربكألا مثإلا وه كلذف .وحنلا كلذ ىلع ةيراع لاجرلا مامأ رهظتو .(ينيكيب)

 لاجرلا مامأ ءارغإلا دأل .(ينيكيب) ريغو (ينيكيب) سيب انرظن يف قرف الو
 ءاسنلل صصخي نأ لثمألا لعلو .ًادبأ اذه ريربتل ًاغوسم دجن الو .!دحاو

 لوزنلا ىلع مدقي نمو ١ ةنيعم تاقوأ نيل صصخحت وأ . نهب ةصاخ تامحتسم

 . طايسلاب هرهظ ىّوكي لاجرلا سم اهيف

 نع جرحتت ال فحصلا رثكأف ءرشنت ام «رابخألا» رشنت لأ يف بجع الو

 هعم كرتشن اننإف ءاذه رشن س رابخألا عنم مدع سم لئاسلا بارغتسا امأو .اذه

 لاؤسلا .ةيفونم 2« مريجب نم « ىسيع ىفطصم دمحم ذاتسألا نم انءاح

 : ىلاتلا

 ىوقلل ينطولا رمتؤملا يف .نيدلا لاجر دحأ فقو [1140لس

 نم هل ليقف ء نهسبالم يف ماشتحالا ىلع ءاسنلا لمح ىلإ وعدي .ةيبعشلا

 لجرلا نم هيجوتب نوكي نكلو .نوناقب نوكي ال كلذ نإ :نيرضاحلا ضعب

 575 رص .ما55 سطسغأ - ه5 يناثلا عيبر قع ءك١اس .«مالسإلا ءاول» )١(
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 كانه نوكي الأ طرشب نكلو «ةباجالا هذه ىلع قفاون نحنو ءهتيب لهأ ىلإ
 يتلا سبالملا كلت سبل ىلع .«تويبلا لخاد ىلإ لصي .ماع ضيرحت

 ريغ نم موي لك نويزفيلتلا يف ىرن اننأ ريغ .اهنتافمو ةأرملا مسج فشكت
 ةأرملا روهظ عم ءاهريغو سيراب نم ةدراولا بايثلا ثدحأل ًانايب عاطقنا

 ةلجملا يتفم ذاتسألا ةليضف يأر امف .ةيراع فصن يهو .ءايزألا هذه ةسبال

 .؟'''"له ىف

 :دوناقب دوكي نأ نكمي ال ماشتحالا ىلع ةأرملا لمح نإ ['!؛*خل

 : ةعبرأ رومأب دوكي نكلو

 هعزانت ةرسألا بر نم هيجوتلا اذه نإ لوقنو «ةرسألا بر هيجوت :اهلوأ
 ةرطيسك تيبلا ىلع ةرطيسم اهنأل «لويزفيلتلاو ويدارلا رم ىرخأ تاهيجوت

 ريغ كلذو «ةاتفلا رظن يف ةعيلخلا رظانملا تاذ روصلا ءافتخا :ًايناث
 دهاشملا وه سكعلا لب .دوجوم

 تاسردملاك .ةودق نربتعي ىئاللا ءاسنلا ءايزأ نوكت نأ .ًاثلاث
 يرست ةئيسلا ةودقلا نإف «.كلذ ريغ تناك نإف ءماشتحالا ةهحضاو «تارظانلاو

 نهعنم نكمي الو «تايتفلا اهاشغت ىتلا ىهالملا رود لدوكت نأ :ًاعبار

 ًاضيأ ماشتحالا ةحضاو ءاهنع

 .ءايزألا ضراعمل نويزفيلتلا رشن نإ ميركلا لئاسلا ديسلل لوقنو

 يف ًاغئاس كلذ ناك اذإو ,بايثلا يف ةعالخلا ىلإ ةحيرص ةوعد ءاهتاضراعو
 . اندالب يف غوسي ال هنإف .ةثباعلا ةيهاللا دالبلا

 ًاعابت عاذت ءاهعون ناك ًايأ «ةيفاقثلا ثيداحألا دجن ال اننأ بيرغلا سو
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الف .ًايموي ءايزألا ضراعم رشنت امك

 .6/1/ ص م1955 ربمتبس - ه5 ىلوألا ىدامج .5ع .ء١5اس ,امالسإلا ءاول» 203(
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 [لاجرلا مامأ ءاسنلا جربت]

 مهيناوت ةصاخ رهزألا ءاملعو ةماع نيدلا ءاملع ىلع ذخآ يننإ ١١47[ لس
 يف تايراع هبش نهجورخو ءاسنلا جربت ةنتف - دالبلا حاتجت يتلا ةنتفلا ءرد يف
 لعفي اذامف موي دعب اموي دادزي نهددع نأ هل فسؤي اممو .ةماعلا نكامألا

 اذإ ةصاخو ءهرصب باشلا ضغي نأ بعصلا نم هنإ ؟ةنتفلا هذه ءازإ بابشلا

 ةدم اهعم فوقولا ىلإ بلاطلا رطضيو ةساردلا ىف هل ةليمز ىثنألا هذه تناك

 انضعب نأ حيحص - يردن نأ نود ًاكيشف ًاكيش اننيد دقفن يديس اي اننإ .ةليوط
 .؟رخآلا ضعبلا لاح نوكي اذام نكلو .هرصب ضغي نأ عيطتسي

 .دشرم ريخو ةودق ريخ مه نيذلا .نيدلا لاجر ىلع لامآلا قلعن نحنو

 لب بسحف مالكلاب ال ,ةوق نم اوتوأ ام لكب ةلكشملا هذهل الح انل اوري نأ يف

 نوكت ال ىتح نأشلا اذهب ةمألا سلجم نم رارق رادصتساب كلذو .لاعفألاب

 يف هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلا ىلإ ةوعدلا مكتدايس نم وجرنو
 رييغت ددصب ةلودلا نأ ةصاخو .هللا عرش نم ًاريخ ًاعرش دجن نل اننأل ؛ءاضقلا
 .'''كلذ نلعأ امك نيناوقلا ضعب

 ةيردنكسإلا ةعماج ةسدنهلا ةيلك - ةتاحشس ديسلا دمخ دمخ 6

 ببسلا جلوع اذإو .ةملسملا ةأرملا باصأ ءابو اذه نأ كش ال [!'42خل
 .وه ببسلاو .هساسأ نم ءادلا بهذ

 ةيبرت وحن مهبجاو ءادأ يف مهريصقتو .تايتفلا رومأ ءايلوأ نواهت ١
 . مهتانب

 تالجملاو فحصلا يف ةيراعلا روصلا رشن - ١

 يف اهل ةياعدلاو تاضوملا رود اهعرتخت يتلا ةثيدحلا ءايزألا رشن “" 

 .دويزفيلتلاو فحصلا

 .ةعيلخ روص سم رشنت امو ةيئرملا ةعاذإلا : 

 )١( 1*#"رص .م1975 رياربف  ه584١ لاوش .5ع ١1ه رس .«مالسإلا ءاول» - 154.
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 يذغي دحاو لكو .ةلمج اهيلع ءاضقلا سم دب الو «بابسألا ىه هذه

 «نيدلا لاجر توص اهيف حب دقف ماشتحالا ىلإ ةياعدلا امأو «ىرخألا بابسألا

 ترشن دقو .«لماكلا هجولا ىلع اهبجاوب كلذ يف مالسإلا ءاول ةلجم تماقو

 تبضغأ نم تبضغأ ««ةبعال ةيهال ةايح» ناونعب ةيلاتتم تالاقم .يماع ذنم

 ىلاعت هللا ىضر الإ وجرت ال اهنكلو

 [هتحجوز سابل يف لجرلا رود]

 ىلع رصعلا ءاسن لثم سبلت نأ مهتنب يتجوز لهأ عفدي ١187|

 يروعشل ًاقالطإ لمعلا اذهل حاترم ريغ انأو .مدقتلاب هنومسي امل ةاراجم (ةضوملا)
 انأ لهف .تضفرف جورخلا ءانثأ اهنساحم رتست نأب اهترمأو .هزيجي ال مالسالا نأب

 ؟2"'ةعقاولا هذه جالع يف نيدلا يأر امو ؟فرصتلا اذه يف قح ىلع

 رصقألاب ١.م.١ #5

 قفرلاو ىنسحلاب لاحلا هذه جالعو « بير الب ىح ىلع تنأ [2خغ

 .سسحألا ىلإ لصت ىتح .ًاءوس لقألا ىلإ لاوحألا أوسأ نم جردتلاو

 [تايراع تايساك ءاسنلا جورخ]

 عقيو «ةيراع عرذأو ناقيسب نرهظي تاريثكلا تاديسلاو تايتفلا ١١154[ لس

 يف عوقولل ءارغالا اذهب بابشلا عفدني دقو .ةيراعلا ءازجألا ىلع رظنلا عقي

 .؟''”نيدلا يأر يف ةباشلاو باشلا ىلع مكحلا امف .أطخلا
 ةيقرش  ايهه  ةودحلا ةماع ةيوناث  ديعس محنللا دبع اك

 رظنلا نم يخوتلا بجيو مثإ تايراع فصن ءاسنلا جورخ |''ئجل

 ةرظنلا عبتت نأ كل سيلو .ىلوالا ةرظنلا كلف كلذ عطتست مل دإو .سهيلإ

 كريغ رزوب كنع عفري ال رزولا نأل غوسي ال اذه نإو ءرظنلاب نعمتو «ةرظنب

 .لجرلا يرغي وحن ىلع .صجرخي نييسابعلا رصع يف يراوجلا تناك دقلو

 .32 ١1ص م1511 ليربإ ه5 م رحم 6ع 25١ س .«مالسإلا ءاول» 23(

 .506090 ص ,ما646 ةيلوي ه6 يناثلا عيبر 3فع . 773 س ,«مالسإلا ءاول» هز
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 تاذ ةأرما كتدوار اذإ لهو .ىنزي نم ىلع ىنزلا دح ةماقإ نم كلذ عنم لهف

 . امثإ دشأ ريكفتلا اذهب كنإو .أطخلا مثإ كنع عفري اهعم تأطخأف .لامج

 [تايراعلا تايساكلا ءاسنلل ظعولا]

 رداقلا دبع يكز دمحم ذاتسألل الاقم ةيمويلا رابخألا ةديرجب تأرق ١145| نس
 ناكو .نيريثكلا ناهذأ بيج ىنيملا ةدوم لغشت» :هيف ءاج «رونلا وحن» ناونعب

 برقأ هنأ هنع رهتشا عالطالا عساو لضاف ملاع وهو ةرهز وبأ دمحم خيشلا ذاتسألا
 نأ ىغبني هنإ) :هل ثيدح ىف لاق دق ذاتسألا ناك , نيددجملا ىلإ هنم نيظفاحملا ىلإ
 .«ةيسفنلا دقعلاب نبصي ال ىتح بيج ىنيملا تابحاص عم ىنيوهلا لمعتسن

 انوعدي قحلاو «ىنيوهلا» ةملكب نودصقت اذام ةفرعم مكتليضف نم وجرأف

 ."”قحلا ىلإ لمعي نم ريخ نم تنأو .هيف ًادبأ نواهتن الأ ىلإ
 يرحبلا ةيحاتلا رياذ شا 0١< فوئم ةدلب نمو - ةرلامس حالسلا دبع قوراذ 5

 ةرهز وبأ هلاق امع رداقلا ديع ىكز بتاكلا مالكب ءاج ام ةقلخلال

 امنإ .٠ بيج ينيملا مالكلا عوض وم نكي مل هنال ؛هعضاوم نع مالكلل فيرحت

 ىواتف ىف رشد لق ةرهز وبأ دمحس يأر نأ أو هذه ىف ناك جردتلاف .:ةحضاف

 نى م يأرلا فرعت نأ بجاولا نم نظأو ء بيج ىنيملاب ةقلعتملا مالسإلا ءاول

 ىوهي ام ىلع مالكلا فرح يذلا بتاكلا كلذ مالك ىم ال .مالسإلا ءاول

 [ةأرملاب ةولخلا]

 عم ميقت هيبأ نم ًاتخأ هل نأ يعدي باش يف عرشلا مكح ام [10١:'لس

 امهيلع ةرجحلا باب قلغيو ءاسملا يف اهروزي وهو «يبنجأب ةجوزتملا اهمأ
 باشلا اذه مألا جوز دهاش دقو .لاحلا اذه ىلع لاوطلا تاعاسلا نايضقيو

 ؟©'اذه يف عرشلا مكح امف .ةبيرم ةلاحب اهقناعيو هتخأ اهنأ معزي نم لبقي

 ةيردنكسإلا - تءف.عا رعم

 )١( .م1939 رياني  ه84١ ةدعقلا وذ «”ع .””سس .«مالسإلا ءاول» صصر١74  115.

 ,”ج0ًة



 وهو «يبصعلا اهيلو هنأل .هيلإ هتخأ مضي لأ هيلع بجاولا نأ [ننعتل
 ًاثاح نوكي هنإف «ةبيرملا لاحلا هذه تدجو اذإو ءاهفرش ظفحيو ءاهيمحي يذلا

 . ظفاحلا وه هللاو «عجارت البو ًاروف اهبجاو ءادأ ىلع هل

 [لزنملا جراخ ةأرملا لمع]

 : انيلبلا زكرم .يفالحلا نم .فسوي يلع ميهف يقوش ديسلا لأسيو

 «ةينهملا لامعألاب ةأرملا لغتشت نأ عمتجملا حلاص نم له [10101ُنس
 ؟2''ةيعامتجالا ةمدخلاو لزنملا يف اهتلاسرل غرفتت

 «كلذب حرص لي يبنلاو «لزنملا يف وه كش الب ةأرملا لمع ['80جل

 ميظنتلا نإو (”!اهتيعر نع ةلوؤسمو ءاهجوز تيب يف ةيعار ةأرملاو» :لاقف

 ءامهتعيبط عم قفتي ًاعيزوت ةأرملاو لجرلا نيب لمعلا عزوي نأ بجوي يرطفلا

 تيبلا جراخ لمعلل لجرلاف ءامهنم دحاو لكب ةطونملا ةيعامتجالا ةيفيظولاو
 ال ةأرملل لمحلا ةدم نإو .تيبلا نوؤش ىلع مايقلل ةأرملاو «ءقزرلا بسكل

 داهجإ تيبلا جراخ لمعب اهمايقو «تيبلا جراخ لمع يأل اهيف ةحلاص نوكت
 تاللماعلا ءاسنلا نوظحالي ىنسذلا نإو .اهلمحب ررضلا ىلإ يدؤي دقو ءاهمسجل
 تناك اذإ الإ تيبلا جراخ لمعب موقت ال ةأرملا نإ لوقن اذهلو .ًانايع كلذ دوري
 .ةفرح نسحت يهو .مهلفكي نم دجوي ال دالوأ اهل دوكي نأك .كلذل ةرطضم

 تناك اذإ ةأرملا لمعت نأ زوجي هنأ ًاضيأ ظحاليو .ةفرحلا هذهب موقت اهنإف

 سصوحنو تاللباقلاك ايئافك اضرف دعت ةيعامتجا ةمدخ يدؤت

 [هتجوز بتار نم ًاءزج جوزلا ذخأ مكح]

 نأ اهيلو ىلع طرتشاو .سيردتلاب لمعت ةأرما نم لجر جوزت ”١110| نس
 نأ هل ىءارت دقو ءاهب لوخدلا دعب هنم اهتلاقإ وأ لمعلا يف اهتاقبإ يف قحلا هل
 ةجوزلا لبقت ملف ءاهدالوأ نوَّو ؤشو هنوؤش ىعرتل تيبلا يف ىقبتو لمعلا كرتت

 حيبي لهف .اهحلاصل مكحلا ردصف ءاضقلا ىلإ اهرمأ جوزلا عفرف تيبلا تكرتو

 .777/ص ما ويام ه4 ةجحلا وذ 5ع .5١1س .ا«مالسإلا ءاول» )١(

 6947 مقر «ىرقلا يف ةعمجلا باب «ةعمجلا باتك .«يراخبلا حيحصالا عه
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 رداق اهجوز نأ عم .مويلا تاعاس مظعم اهدالوأ لمهتو لمعت نأ ةأرملل مالسإلا

 جوزلل لهف لمعلا لوازت نأ اهل زيجي مالسالا ناك اذإ لهو ؟اهيلع قفني نأ ىلع
 .؟'”هلخد نم ًاءزج ذخأي نأ

 ايبيل نم - ةحيشوب هنلا حتف ه6

 ماد ام وه همزلت ةقفنلاو ءاهلخد نم ًائيش ذخأي نأ هل زوجي ال [!025خجل

 اذإ الإ ءاهدالوأ ةمدخل لزنملا ىف اهءاقب بلطي نأ هل زوجيو ءاهلمعب ًايضار

 ال لاملا ذخأل ًايديك نوكي بيبلا ىف اهءاقب هبلط نإف ءاهلام زازتبا هدصق ناك
 اهحلاصل تمكحف كلذ تظحال ةمكحملا لعلو .دالوألا ةيبرتل

 [ةماعلا تاسسؤملا يف نيسنجلا نيب لصفلا]

 : هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا .مالسإلا ءاول ةلجم بحاص ذاتسألا ديسلا

 : ةيتآلا ةلئسألا نع ةلجملا يتفم نم ةباجالاب لضفتلا وجرأ “١15[ نس

 نأ تاعماجلل زوجي هنأ» رصانلا دبع لامج سيئرلل تاملك ىف ءاج أ

 .؟مكحلا امف . سابللا كلذ ةمواقمل لمعلا نع تاعماجلا ترصاقت اذإف

 مكحك نهمكح تاسسؤملاو ةموكحلا رود يف تالماعلا لك دعت الأ - ب

 .«نجاملا سابللا كلذ ةمواقم نم تاعماجلا ىريدم ىلع بجي ام نأو .تابلاطلا

 الأ .تاعماجلا يف ةبجاو سابللا نم عونلا كلذ ةمواقم تناك اذإو  ج

 تالثمملا نوكت ال ىتح .(نويزفيلتلا) ةيئرملا ةعاذالا ىف ةبجاو نوكت

 . نهريغل ةئيس ةودق جهانملل تاضراعلاو

 الماك ًاعنم نوكيل هتانبو هءاسن ةرسآلا يف لجر لك عنمي هنأ يفكيأ - د

 .'"”تيقملا نجاملا ىزلا كلذ نم ءاسنلل
 نوتيزلا ناكس نم ىفطصم وبا دمخ ةمدقم ه5

 )١( [اكلص «2ما19515 ةينوي - ه5 لوألا عيبر ءالع .9١س ."مالسإلا ءاول» - 619.

 .م1934 ربمسيد  ه848١ لاوش .5ع .7*س .«مالسإلا ءاول» (؟) ١١5 -١١7.

 لك



 :ةلئسآلا هذه نع ةباجإلا 10ج

 ةبلاط لك اولصفي نأ ةعماجلا لاجرل هتزاجإ يف سيئرلا مالك نإ معن أ

 نأ نع ملعلا تابلاطل ةنايص ةعماجلا مرح يف .جاملا سابللا كلذ ةسبال لخدت

 لك مزحلاب اوذخأي نأ ةعماجلا ىلع نينميهملل غوسم - ًامارتحاو «نهسابل يف نلذتبي

 بجاو لصألا يف وهو مهيلع ًابجاو نوكي كلذ نإ لب ءسابللا كلذ سبلت ةبلاط

 ملعلا ةناكم نع نلزني يئاللا تابلاطلا ذخأ نع نوعنتمي اوناك امبرو «ءادتبا

 لك لاز دق نآلا نكلو ءمهقوف نمم ةضراعم نوكت نأ ةيشخ - هبلط يف ماشتحالاو

 دق تاعماجلا ىدحإل اليكو نأ ملعن انإو بجاولا اذهب مايقلا مهيلع قحف «عنام

 كلذ ىلع نهو نلخدي ىئاللا تابلاطلا نحصني نأ تافرشملا ىلإ ًارمأ ردصأ

 مث «ليلجلا ملاعلا كلذ ىلع فحص تسماهت نكلو «عانتمالاب تيقملا سابللا
 نورشنيو «ةليضفلا رمأب تاعماجلا يف رمألا نولوتي سمو وه عدصيلف نآلاف «تلوه
 نمو «تقؤملا لصفلا اوذفن ملعلل ةيفاك ةدم تضم اذإ ىتح «لصفلاب ًارذنم ًاروشنم

 يكلا ءاودلا رخآو يئاهنلا لصفلا نوكي تقؤملا لصفلا كلذ دعب اهنم رركتي

 سابللا كلذ يدترت ةبلاط لصفب تاعماجلل نذإلا ءاج دق ناك اذإو ب

 لك ىلع يرسي هنأ لدج الو كش الب هنإف «ةيراع ةيساك ةأرملا لعجي يذلا نجاملا

 يف تناك مأ ةموكحلا يف ةفظوم تناكأ ءاوس ,«يعامتجالا لقحلا يف ةلماع

 ةيهادلا نإف «تاسردملا اصوصخو «ةبلاطلاو ةفظوملا نيب «قرف ال هنأل ؛ةسسؤم

 ةودق نوكت ذإ ؛نجاملا «ءسابللا كلذ سبلت ةسردملا تناك اذإ مظعأ نوكت

 ريزو ىلعف «هنيذتحي الاثم الإ ةسردملا ىف نوري ال ىئاللا تاذيملتلا نم تاريرغلل

 ةددشملا رماوألا رادصإب اردابي نأ يلاعلا ميلعتلا ريزو ىلعو «ميلعتلاو ةيبرتلا

 ءاسؤر كلذكو «نئاشلا سابللا كلذ سبلت ةسردم لك لصف ىلع لمعلاو .«كلذب

 .نوجملا عجشي وأ يضفي هنأل «لصفلا قحتسي كلذب موقي ال نمو ءتاسسؤملا

 نسبلي ىئاللا تابلاطلا لصف ةزاجإ ررق امدنع ةلودلا سيئر نأ كش ال - ج

 الو «نوجملا كلذ ةمواقمو ةليضفلا ةيامح ىلع لمعي امنإ ءنجاملا سابللا كلذ

 يف لاحلا ءاقب نيبو «ةلودلا ةساير اهيف بغرت يتلا ةمواقملا هذه نيب عمجلا نكمي

 3 يف بيج ينيملل عيجشتو «.حضاو ءاسنلل يرع نم هيلع يه ام ىلع نويزفيلتلا

 نأ ةيئرملا ةعاذإلا ىلع نيمئاقلا ىلعف «ةعاذإلا كلت اهب موقت يتلا ءايزألا ضورع
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 ىم اورذني نأو «ماشتحالاو ةنايصلاو رهطلا ىلإ وعدي يذلا ءادنلا كلذل اوبيجتسي

 تاريدملا وأ .هيف تاعيذملا ًاصوصخو .لصفلاب ثباعلا يزلا كلذب رهظي

 .ًايمتح ًارمأ نوكي لصفلا نإف راذنإلل نيجتسي مل إف .تاضراعلا وأ ءثيداحألل

 مهفئاظو سم مهلصف بجي ةلودلا سيئر سم رداصلا هيجوتلا كلذب نوموقي ال نيذلاو
 هيف ةداوه ال يدج رمآلا نأ بسحن اننأل .ىنكت امهم

 ةوخإلاو سيوبألا لمع يفكي له وهو .مهملا لاؤسلا رع ةباجإلاو د

 تماق نإ ةلودلا دأ كش ال ؟دوجملا عاونأ رئاسو سابللا كلذ ةبراحم يف

 ةرسألا نإف «ةأرملاب ةصاخلا ةيعامتجالا تافآلا ةبراحم يف ةلماكلا ةياعرلاب

 رمألا اذه يف ةلماع نوكت ىوقلا لك نإ ذإ ءماشتحالا مايق يف ةلاعف ةوق نوكت

 ىرخألا ينبت ام اهادحإ مدهي «تاضقانم اهنيب نوكت نأ ريغ ص

 وأ ماشتحالا ىلع هيف رم لمح نع دويزفيلتلا ىلع نومئاقلا عنتما اذإ امأ

 ىلع تاجراخلا تاسسؤملاو ةموكحلا لصفت مل وأ .«ماشتحالاو بادآلل عضخت

 ءيش نكي مل اذإ ءلمعلا ةمارك الو ,رهتمارك ىلع .ظفاحي ال يئاللا بادآلا

 اهلخاد بادآ نم هثبت ام نإ ذإ ءائيش لمعت نأ عيطتست ال ةرسألا نإف «كلذ سم

 وج ىف الإ ومني ال بيطلا رذبلاك وه ةرسألا هثبت امو ءماعلا وجلا هضقاني

 نوكيو «ةرمث يأ ىبوَت الو «توميو فجي هنإف «هدذص وجلا لاك اذإو .حلاص

 هنأل ؛هرهطت نأ نكمي الق «ثئابخلاب ءولمم رحب ىف تيقلأ رهاط ءام ةرطقك

 .دابعلاب طيحم ىلاعت هللاو ؛داسفلا معيف «بلاغلا رثكألل رثألا نوكي

 [رفاظألا ليوطتو رعشلا صق]

 ةيبرتب موقتو اهرعش صقت نأ ةأرملل وأ ةاتفلل روحي له ١١١4 لس

 ةلجم تاحفص ىلع ةدافالاب مركتلا وجرأ ؟اذه يف يعرشلا مكحلا امو ءاهرفاظأ

 .''”رجألا هللا نمو ركشلا انم مكلو ءارغلا «مالسالا ءاول»

 اربشب - ةماعلا ةيوناثلاب ةبلاط - يدوبللا معنلا دبع ماركإ 5

 ١. 94ص ,ما6 ويام  ه08 لوألا عيبر العا ء772 سس «مالسإلا ءاول» 231(

 الك



 ال نكلو . اهتنيز ذاختا يف ةرح يهو ءاهرعش صقت نأ ةاتفلل زوجي ['0** حل

 يبرت نأ حصي الو .ةأرما الإ هالوتي ال «ةروع مرعشل ا نأل .«.لاجرلادنع صقت

 . تلاطتسا لإ ضارمألا ميئارج يوحت اهنألو «ةرطفلا ةنس نم اهميلقت نأل ءاهرفاظأ

 [ةناعلا رعش ةلازإ]

 ضعب وأ صقملا لامعتسا سوملا لامعتسا لدب زوجي له ١155 لس

 . ''ةناعلا رعش ةلازإ ةيودأ

 جاي ج ل ائراق ه5

 .قيرط يأب رعشلا ةلازإ زوجت[!

 [ةدئازلا عبصألا عطق]

 نيب يل ًاجرح سملأو .يفك اتلك يف دئاز عبصأب تقلخ [1107 نس
 هنأل ةمرحلاب لوقيف ريغلا امأ .دئازلا عطقب ءابطألا حصنيو ءاذه ببسب يئالمز

 ."”ةمرحلاو لحلا نع ينوتفأ .ءاش ام ىلع ضارتعالا حصي الو هللا قلخ
 امويفلا» .ا.ع.أ هك

 ءدبعلل ةصاخ ةرضم هيف ناك نإو «ةدئاز عبصأب قلخلا ناك اذإ ['007جل
 ال هنإف .ءكتاكرح قوعت تناك اذإ اصوصخو «ةذاش دعت اهنيوكت ةعيبطب يهو

 ررضلل ًاعفد اهعطق يف ميرحت

 [صقرلا لالحتسا مكح]

 .ةرهاقلاب يوانقلا دمحم يلع ديسلا لأسيو

 بتك ضعب يف ءاج هنأ هيف يلصن يذلا دجسملا مامإ انل ركذ 10٠07[ لس

 بتك يف لوقلا اذه لثم دجوي لهف ءرفاك صقرلا لحتسي نم نأ يفنحلا هقفلا

 ,؟©29هيف مكيأر امو . هساسأ امو «هقفلا

 55 1١ ص ءماو رياني ه8 ةدعقلا وذ عا 6.5 5س ,كمالسإلا ءاول» 200

 .الا ص ,ما6 ربمفون ه8 ناضمر ء١ع .54س ,«مالسإلا ءاول» ©

 ضخ - 2©١3ص ما ةينوي هل مرحم ,60ع .5١21س ,امالسإلا ءاول» ةوف
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 در) هتيشاح يفو ؛(راتخملا ردلا) باتك يف لوقلا كلذ دجو معن [!2خجل
 نمو» :هصن ام (ىبلحلا ةعبط ” ءزجلا 77” ص) امهيف ءاج دقف ء(راتحملا

 نإ لوقن كلذ ىلعو ««رمزيو وهلي فدلاب اميس الو «هرفكب اولاق صقرلا لحتسي
 نأ نم عامجإلاب ءاهقفلا هررق ام هساسأو بوذكمب سيل مكدجسم مامإ هلقن ام
 نوكي ال هميرحت ىلع ءاهقفلا عمجأ ًائيش لحتسي نم نإ اولاق دقو ءمارح صقرلا
 وأ لعفلا لمتحا اذإ .لوقي يذلا كلام بهذمب ذخأن اننإف صحن انيأر امأو .انمؤم

 بناج ىلع ناميإلا بناج انحجر .هجو ةئام سم رفكلاو هجو نم ناميإلا لوقلا
 «تاهبشلا بنجتي نأ ملسملل نوصألا نإ لوقن ءاذه وه انيأر نأ عمو .رفكلا

 اهميرحت ىلع عمجملا تامرحملا بنجتي نأ ىلوأف

 [لاجرلا مامأ ةأرملا صقر مكح]
 :ةلجملا ءارق ةداسلا دحأ لأسيو

 ًاعرش زوجي لهو ؟لاجرلا مامأ ةأرملا صقر يف مالساإلا مكح ام [1128 لس
 .؟'”هيف ةمهاسملا وأ اهنم دجاسملا ءانبو صقرلا تالفح ةماقإ نم لاومألا عمج

 ةروعل راهظإو «ةنتفلا ريثي هنأل مارح لاجرلا مامأ ةأرملا صقر ['25جل

 ضورف اهلك ربلا لامعأو دجاسملا ةماقإو هيف بير ال مارح كلذ لكو «ةأرملا

 تناك اذإف «ةفيرش ةهيزن قرط نم اهب مايقلاو اهؤادأ بجي «نيملسملا ىلع
 .دوجملاو تبعلاو صقرلا لفاحم ضئاف نم الإ نوكت ال ربلا لامعأو دجاسملا

 ىلع داسفإلاو داسفلا بيلاسأب ةناعتسالا مثإو ءريصقتلا مثإ .لامثإ عقو دقف

 ابيط الإ لبقي ال بيط هللا نإو .ربلا لامعأ

 [ةيضايرلا باعلألا ةسراممو امنيسلا لوخد مكح]
 :لاق ةيريجنب وناك نم يعافرلا دمحأ ديسلا لأس |1105

 أدب ةلغاشلا باعلألا نم اهريغو ةيضايرلا باعلألاو ةيئامنيسلا مالفألا نإ

 .؟''”كلذ يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح امف ءاندالب يف عستي اهناديم

 .١١5ص ,.م١1951١ ةينوي ه١8١١ مرحم .6ع .6١س ءكمالسإلا ءاول» )١(

 ١50". ص .م1967 رياربف  ه175١ بجر .١1ع ءة4س .«مالسإلا ءاول» (؟)
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 نم يه امنإو ءتامرحملا نم ةيضايرلا باعلألا دعت ال ['**جل
 ريغ ءزجلاب ةحابم تاحابملا لكك اهنكلو «ةنسحتسملا وأ ةبحتسملا تاحابملا

 «ةيضايرلا باعلألا ىف هتاقوأ لك ىضقي ال صخشلا نأ ىنعمب ؛لكلاب ةحابم

 1 باعلألا هذه لثم يف اهيضقي غارف تاقوأ هل دوكي لب

 «ةيامرلا ىلع بيردتلاك برحلل ًادادعإ دعي ام انمالك ىف لخدي الو اذه

 .ةيئافكلا ضورفلا نم دعي كلذ نإف «لاتقلا بيلاسأ ىلع بيردتلاو

 ىلع ضرحت الو «قسفلاب يرغت ال اهيف رظانملا تناك نإف امنيسلا امأ
 يف دعي يذلا حابملا نم ًاضيأ نوكت اهنإف «ةبيبشلا قلخ دسفت الو .داسفلا
 عئابطب لصتت تامولعم ىلع لمتشت مالفألا تناك نإو «ءيربلا وهللا ةبترق

 لاح يأ ىلعو «نيبولطملا فيقثتلاو ملعلا باب نم بوكت اهنإف اهقالخأو دالبلا
 «لكلاب بلطي الو حابي ال هنكلو ءزجلاب بولطملا وأ حابملا عونلا نم اذه نإف

 نوكي اذه نأل ؛مالفألا ةيؤرب هتقو رثكأ وأ هتقو لك ناسنإلا لغشي نأ حصي الف

 لطابلا وهللا نم ذئنيح
 ىرن اننإف ءداسفلاب ةبيبشلا يرغت رظانم ىلع يوتحت مالفألا تناك اذإ امأ

 .ملعأ لك هللاو «عئارذلا دس باب نم ةعونمم اهنأ

 [امنيسلا لوخد مكح]

 :ةيردنكسالا نم لماك ىفطصم لامج ديسلا لأسيو

 .؟''مارح مأ لالح يه له ءامنيسلا يف نيدلا يأر ام [1١:”لس

 ىلع لثمت يتلا ةياورلا عوضوم فالتخاب فلتخي كلذ نإ [خجل
 اهريثت يتلا رطاوخلا فالتخابو ءاهيلع لمتشت يتلا روصلا فالتخابو ءةشاشلا

 ةرصبتو ربتعملل ةربع هيف ةياورلا عوضوم ناك اذإف «ةراظنلا سوفن يف
 عسوت رظانم تناك لب «ةعالخلاو كتهتلا نم ةيلاخ اهيف رظانملاو ءرصبتسملل

 لوكت دقو «لالح ذئنيح امنيسلا نإف ءاهري مل دالب ىلع بابشلا علطتو لايخلا
 وأ «ةيسنجلا زئارغلا ريثي عوضوملا ناك اذإ امأ .تامولعملل ةعسوم ةبذهم ةفقثم

 .١77ص ما ةينوي د هل مرحم .غ0ع .4١1س ,«مالسإلا ءاولا 2000(

 الكلك



 .ًاحابم كلذ ىرن ال اننإف .مايألا هذه امئيس ىف وه امك ةعيلخ روصلا تناك

 ديدح سم ديب برضت نأ اهيلإ بلطنف نيدلا ىلع ةرويغلا انتموكح ىلإ هجتن اننإو

 ىلع ديدح نم ديب تبرض امك «ةعيلخلا مالفألا دورشني نيذلا كئلوأ ىلع
 .ةمايقلا موي ىلإ انزع وهف ءاننيد عفري امل انرمأ ةالو هللا قفو .ةنجاملا فحصلا

 [امنيسلا مالفأ ةدهاشم مكح]

 يداقتعا مغر .ةاتفلاو باشلل امنيسلا مالفأ ةدهاشم مكح ام [1171 نس
 .؟0'2قالخألاو قفتي ال ام اهيف نأب

 نم ىلاخلا ىئامنيسلا ضرعلا الإ اودهاشي الأ بابشلل نسحي ةقطنطا#

 بابشلا ديوزت نم دب الف .ةدهاشملا نم دب نكي مل دإو .ةيناويحلا زئارغلا ةراثإ

 وأ ةيبيذهتلا مالفألا ةدهاشم ىلوألا لاح لك ىلعو .اهيف داسفلل دقنلا حورب

 داسفإلا ىعاود نم ةيلاخلا ةيخيراتلا

 [يلاحلا اهعضوب امنيسلا لوخد مكح]

 هدهاشن يذلا يزخملا اهعضوبو ةيلاحلا اهتروصب امنيسلا له ١١177[ نس

 ؟("'ل مأ ةمرحم مويلا

 ةيردنكسإلاب ئراق

 .دوجملاو .داسفلا ىلع ضرحت دق ىلاحلا اهعضوب امنيسلا |[

 مل نيذلا ىلع مرحت نأ ىرن انإف .كلذك سماد امو .كلذك دوكت الأ ًاريخ باكو

 .رشلا ىلإ عئارذلا دس باب سم كلذو ءاهتنتفل نوضرعتي نم ىلعو دشرلا اوغلبي

 [هيفرتلل امنيسلا لوخد مكح]
 ."'مارح هيفرتلل امنيسلا لوخد له [107”لس

 (ئراق) ©

 .اكاص .ما14 ربمفو - ه4 دابعش .15عا 275١2 س .«مالسإلا ءاول» 23

 .؟ 87/ص .ما64 سرام ه8 مرحم 2ع 737 سل .«مالسإلا ءاول» جهز

 11١ ١1ص مو: رياني -ه7/869١ ةدعقلا وذ عا .؟س .«مالسإلا ءاول» 2
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 ةينوجملا مالفألا امأ «لالح ةيفاقثلا مالفألا يف امنيسلا لوخد م
 ةعيرذلل آدس زوجي ال هنإف تاصقار وأ تايراع ءاسنلا اهيف ىرت ىتلا

 [نويزفلتلا يف مالفألا ةدهاشم مكح]

 نادوسلاب نامرد مأ يلاهأ نم دمحم ديسلا ىفطصم ديسلا نم انءاج

 .ىتآلا لاؤسلا

 ريثك هلخدأو ابيرق نادوسلا دالب يف اندنع نويزفيلتلا لخد دقل ١١74 نس

 هنأ ىري نم مهنم ءًاديدش افالتخا هنأش يف اوفلتخا دقو «لزانملا يف سانلا نم

 لزانملا يف رسألا ديفت ةيلسم رابخأب يتأي هنأ :اهنم ء.ةريثك هوجو نم ديفم

 نم اهريغو امنيسلا رودك «ةماعلا ةنكمألا يف طالتخالاو اهترداغم نم مهعنمتو

 ةفاكو يهطلاو زيرطتلاو ةطايخلا ميلعت يف تويبلا تابر ديفي هنأ امك ,ىهالملا

 هنأ ىري مهضعبو ءرضي ام كرتيو ديفي ام ىري نأ ناسناللو .لزنملا ريبدت نوؤش

 نساحم رهظيو حراسملا يف ةصقارلا قرفلل ةعيلخلا روصلاك ةراض ءايشأب يتأي

 ًاريكذتو ةنتفلل أظاقيإ كلذ ىف نوريو .ةضايرلا لاطبأ نم تايتفلاو ءاسنلل لاجرلا

 .نوحملاو بعللاو وهللا نكامأب

 نم ةنيب ىلع نوكنل نويزفيلتلا يف يعرشلا مكحلا انل اونيبت نأ وجرنف
 .''”انرمأ 2(.

 ءرش هيفو ءريخ هيفو «هئانتقا ميرحت يف ًاببس دجن ال نويزفيلتلا [107جل

 رصقو ءرشلا ءاقتا اوعيطتست مل نإف ءهرش مكدالوأ اوبنجو ءهريخ ىلإ اوعمتساف

 هونتقت الأ ىلوأف «هريخ ىلع عامتسالا

 [ءاملا ْق ةيراعلا روصلا ةيور مكحا]

 ةيراعلا ةروصلا ىلإ رظنلا ميرحت مدع اهادؤم ىوتف اندنع جورت ١١79 نسب

 هلثم هنأل .مرحت ال ءاملا يف جرفلا ةروص ةيؤر نأ ..ففسوي ىبأ لوق اهتجح

 الو كدسفت ال ةيراعلا ةروصلا هذه نأ نظت تثمد ام اهباحصأ لوقيو وه سيلو

 777سص 04 ربوتكأ - ه١ ةيناثلا ىدامج ء١٠ع .18س .«مالسإلا ءاول» )١(
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 ؟*' حيحصلا ينيدلا يأرلا امف ..مارح ىلإ كب يدؤت 00( ء : : 5
 نامع - ةعيرشلا ةيلك ناملس ىفطصم ديرف 6

 ةريثمو .ىنزلل ةعفادو ءرشلاب ةيرغم ةيراعلا روصلا ةيؤر نتج
 ةروعل ةيؤر اهنآل ًامارح تسيلو «هيلإ يدّؤؤت امل مرحت كلذلو .«باصعالل

 ال ةأرملا ةروع لايخ ةيؤر نأ نم فسوي يبأ .سع لقن امب ذخؤي ىتح «ةأرملا

 ىنزلا ةنتف سم هيلإ يرغت امل اهتمرح امنإ .اهتروعل ةيؤر دعي

 اهل حابي ال هنأ اذهب دصقي لهف ؛ةروع ةأرملا توص نإ لاقي |1177 نس

 هذه يف عئاشلا ةأرملا ءانغ مكح امو ؟مهعمتجم يف ثدحتلا وأ لاجرلا ةبطاخم

 001 0 ١ ١ ؟"”هايألا

 راودلا رفكب بلاط م

 ءهعامس حصي ال ةوهش ةراثإو ةنتف ثدحي ةأرملا توص ناك ذإ امستخل

 اهينغي يتلا ةيوبنلا دئاصقلاك ةوهشلا ريثي ال ناك نإو ءاهئانغ مكح ًاضيأ اذهو

 اهيف مثإ الف «تاينغملا تاريهش صضعب

 [تابلاطلا عم بالطلا مالك مكح]

 تابلاطلا عم ثدحتأ نأ يل زوجي لهف يعماج بلاط انأ ١77 لس

 .؟"”ضارغألا نم ةيلاخ ةءارب يف نهل مستبأو

 .هناوخإ مامأ ًانلع ناك اذإ زوجي بلاط نم ةبلاطلا عم ثيدحلا |

 ةراسملل ال «ةرورضلل الإ كلذ نسحتسن ال سنو «ًائيرب ناك اذإو «هتاليمزو

 ( 0١غ3 ص ماو ليرنإ - ه89/١١ رفص ءكعا 077 س .«مالسإلا ءاول» 7.

  2لياربإ ه1 مهرحم 56 .؟١5 رس «امالسإلا ءاول» /١1ام ص١ ١.

 .ماوا رياني ه8 ةلعَّشلا وذ 2 .5 4س .«مالسإلا ءاول» وف ص1١ - 17
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 [سانلا تاروع عبتت مكح]

 اذه دعي لهو ؟سانلا تاروع عبتتي لجر يف عرشلا مكح ام ١1١78 لس

 2000 م03

 ةيفونم ةناولت  رطم دومخ ىلع اك

 يف سانلا تاروع ىلع عالطإلاف ؛مارح تاروعلا عبتت نإ [!124خجل
 هنأ» :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع رثألا يف درو دقلو ءمارح مهتويب

 كلذكو '"”(هل ةيد ال ةاصحب هنيع فذقف بقث سم لجر ةروع ىلإ رظن س

 نآل ءمارح سانلا نيب اهرهشو اهنالعإل سانلا ئواسم فرعتو سسجتلا

 ىلع لمعي نم نإو «ئواسملا نالعإ نع ىهنو ءماع لكشب رتسلاب رمأ مالسإلا

 .ًادوسحو ًادوقحو ءًاماده دوكي ماع ينيد ضرغ ريغ ص سانلا ئواسم نالعإ

 [فحصلا يف مئارجلا نالعإ مكح]
 مهمغي صاخشأ ىلإ ءيست ًافاصوأو ثداوح دئارجلا يف أرقن [117لس

 .؟'"”ناتهب وأ ةبيغ مثإ ئراقلا ىلع لهف .مهنع كلذ ركذ

 يماحللا :دومح ينسح لجأ مك

 ءاول» تنيب امك «مالسإلا هنع ىهن رمأ مئارجلا نالعإ نإ ةقطنطل
 هلوق اهيلع قبطني ةبيغ كش الب ءامسألا ركذو ءتابسانم ةدع يف «مالسإلا

 )١( س .امالسإلا ءاول»  235١ص م55 ربمتبس  ه85١١ ةيناثلا ىدامج 22303عا 506١

 وهو (1850) مقر .هقح ذخأو صتقا نم باب .ءةماسقلا باتك ««ىئاسنلا نئسا (6)

 (51884) يراخبلا يف وهو ءحيحص

 .598ص «.م1660١ سطسغأ  ه111/6١ رفص 25ع .ةس ء«مالسإلا ءاول» ()
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 ومسعْلكف اًْنَم ِهِمَل ّمْحَل لكي نأ ُْكْدَنُأ تأ نب مشن ني اكز» .ىلاعت
 ١[ ؟ :تارجحلا] 4من باو 2 َ أ اوفا

 :نيرمأل عامتسالا مثإو ءراتسألا فشك يف ةبيغلا ةميرج نإو

 يف لاسرتسالا ىلع هل ًاعيجشت باتغملا ىلإ عامتسالا يف نأ :امهلوأ

 رابخألاو .ًاريبك ًامثإ ريغلا نع ءوسلا ركذب عامتسالا يف نأ :امهيناثو

 اذإ الإ اهأرقي الأ ناسنإلاب نسحي صاخشألا سمت يتلا فحصلا يف ةنلعملا

 ةبوقع نوكي ام وأ «دالبلا ىف رومألا ريس ةفرعمب لصتي ام اهتءارق يف ناك

 دآرقلاو «عدر اهيف ًانايحأ ةبوقعلا نالعإ نإف «ةتباث ةميرج يف يئاضق مكحب
 َنَم َهَفِلَط اَمُهبَدَع َدَمَسِلَو 8 .ىلاعت هلوق لثم يف ةبوقعلا نالعإب رمأ ميركلا
 ” :رونلا] © َنيِنِمّوُمْل

 نإف ةروشنملا رابخألا هذه يف تاءوس ةيؤرب عاتمتسالا نمؤملا بنجتيلو

 سانلا كاتفأ نإو ءكبلق تفتسا» ثيدحلا يفو .ءبنجتيلف كلذب سحأ
 . "”(كوتفأو

 [فحصلا يف حئاضفلا رشن مكح]

 لهو ءدئارجلا اهرشنت يتلا حئاضفلا يف مكحلا ام :لأسيو [10720لس
 محل َلُكأَي نأ ْرُكَدمَأ يأ اًضنَب مُسْنَب ني الو# : ىلاعت هلوق نمض لخدت

 لخدي له - دئارجلا كلت أرقي نم مكح امو [1؟ :تارجحلا] *ُةُْمُسْهْركَف اَنْيَم ِهيحَأ

 .؟'"'ةبيغلا يعماس تحت

 ةمايقلا موي هللا نع لزانم سانلا دعبأ سم نإ» ْ:ِلَي يبنلا لاق دقلو «ةميرج

 ىمرادلاو دمحأ هاور لاقو غ2 ١/ يوانملل اريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» 2(

 سسح دانسإب يوونلاو
 .1505 50 ”ص (مم4 ةيلوي  ه77١١/ ةجحلا وذ .4ع 235١5 .«مالسإلا ءاول» (؟)

 اال



 . '"”(هللا رتس فشكي ءاذكو اذك تلعف :”لوقي حبصيف هيلع هللا هرتس دقو

 امهشحفأ نيتميرج بكترا دق هتميرجل نلعملا بكترملا ربتعا تن: يبنلاف
 تاروذاقلا هذه سم ًائيش بكترا نم ؛سانلا اهيأ» .ِةلي ىبنلا لوقيو .نالعإلا
 ةماقإ تناكف . "”(دحلا هيلع انمقأ هتحفص ىدبأ سمو هللا رتس ىف وهف رتتساف

 كلذو .«باكترالا نم شحفأ ىبنلا هربتعاو .لالعإلا اهببس صنلا رهاظب دحلا

 يتلا ءارفصلا فحصلا كلت نإو ءاهيلع ثحو اهيلإ ةوعد مئارجلا نالعإ دأل
 لايخلاب يقلتو اهمخضت اهنكلو عئاقولا نلعت ال يه حئاضف ةنلعم موي لك بتكت
 هيف بذكلا مارجإلا رشن عم تعمج دق يهف .ءارقلاو نابشلل ريثملا عسوملا
 هيفو نينمؤملا نيب ةشحافلل ةعاشإ هيف وحنلا اذه ىلع رشنلا نإو «ةغلابملاو
 ريغ ماع يأرل داجيإ هيفو ةئشانلا ةبيبشلل داسفإ هيفو «ةيقلخلا ئدابملا نيهوت
 .هيزن الو فيفع

 [فحصلا يف مئارجلا رشن]

 .(1) ةبعشلا لاؤس

 ةنس نابعش نم )١15( خيراتب ةرداصلا رابخألا ةفيحص يف ءاج [71١1لس
 رابخإب (ةملك )١/5 ناونعب (م1954 ةنس ربمفون نم ا/) هقفاوي يذلا (ه178)

 : يتآلا صنلا سانلا

 (دنرف يوبلا) عم اهتحار ذخأتل لمحلا عنم بوبح اهمأ نم قرست تنبلا»

 اهقيشع نم لمحت ىتح هتجوزل نيريبسألاب لمحلا عنم بوبح لدبي بأآلاو
 عيمجلا لوحتيو مألا نم بوبحلا قرست ةمداخلاو .هتقيشع نم جوزتيل اهقلطيف

 يسنجلا (كعلا) اذه يوري يذلا مليفلاو . ةمداخلاو مألاو تنبلا :لماوح ىلإ

 . «يناثلا عوبسألل ًاضورعم ةرهاقلا يف انتاديسو انتانب هدهاشت

 لجرلا لمعي نأ ةرهاجملا نإو .«نورهاجملا الإ ىفاعم يتمأ لك» هانعم يف ثيدح درو 200

 مقر «نمؤملا رتس باب «بدألا باتك «يراخبلا) « . هللأ هرتس دقو حبصي مث ًالمع

)2 

 هسفن ىلع فرتعا سم باب ءدودحلا باتك ««كلاوحلا ريونت عم كلام مامإلل أطوملا» (؟)
. 

 اا



 :لأسنو

 .؟لضاف ماع يأر نيوكت عم قفتي لهو ؟اذه يف ةعيرشلا مكح ام ١

 اهب زتهتو .ةلودلا اهيلإ وعدت يتلا ةينيدلا ةيعوتلا عم اذه قفتي له - ؟

 .داشرالاو ظعولا ربانم

 .؟داهجلا حور ةيوقت ليبق نم مالفألا هذه رشن دعي له - "٠"

 هيلع لدت امك ,قسفلا عويشل ةيعاد لمحلا عنم بوبح دعت له - ؛

 وعدي يذلا ضرغلا اذه لثمل قفنت ام اهيلع ةلودلا قفنت لهو .مليفلا تارابع

 . '""داشرإلا ةرازو هترقأ يذلا ديشرلا مليفلا هيلإ

 (1) ةبعشلا ىع ةلئسألا ةباجإ [!00جل

 دسفي هنأل «مثإلا ربكأ مثإ وه لب ءمارح كلذ نأ ررقت ةعيرشلا نإ- ١

 مألاو ينزت تنبلا نأ مليفلا ةصالخو ءاهسفن نلعتو عيشت ةليذرلا لعجيو «يأرلا

 .دساف عمتجم ىف الإ اذه جوري الو «ءينزت ةمداخلاو «ينزي بألاو «ينزت

 حصي ال يصاعملا هذهو ءاونمآ نيذلا يف ةشحافلا عيشت نأ دوبحي هب نومئاقلاو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نآلو .ءاهباكترال ليهست اهنالعإ نأل .اهنالعإ

 هللا رتس يف وهف رتتساف ؛تاروذاقلا هذه نم ًائيش بكترا نم سانلا اهيأ» :لوقي
 ("”(دحلا هيلع انمقأ هتحفص ىدبأ نمو

 ماعلا يأرلا نأل .لضاف ماع يأر نيوكت عم لاوحألا نم لاحب قفتي ال كلذ نأو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نألو . لئاضفلا هيف شعتو «لئاذرلا هيف ىفتخت لضافلا

 نمو اولاق .نيرهاجملا ةمايقلا موي ىلاعت هللا نع سانلا دعبأ ص نإ :لوقي ملسو
 مث .هيلع ىلاعت هللا هرتس دق ليللاب المع لمعي يذلا كلذ ؟لاق ؟هللا لوسر اي مه

 .مليفلا اذه لثم هتعاشإ نأو '' "هللا رتس فشكي ءاذكو اذك تلعف لوقي حبصي

 .ماقي دح الو تاروذاقلا لوديعي نآلاو .

 )١( ربمفون  ه88١7١ لداضمر ء١ع .77س .«مالسإلا ءاول» ١1954م( ص5١ -1١.

 رسميفق ءاج ام باب «دودحلا باتك .14/” «كلاوحلا ريونت عم كلام مامإلل أطوملا» (؟)

 .هسفن ىلع فرتعا

 لجرلا لمعي نأ ةرهاجملا ندأو نورهاجملا الإ ىفاعم يتمأ لك» هانعم يف ثيدح درو (9)

 رتس باب .بدألا باتك .«يراخبلا حيحص») « هللا هرتس دقو حبصي مث ًالمع ليللاب
 .((5059) مقر .صؤملا

 اال



 لضاف يعامتجا طبارت لكو سيدو قلخ لك سم اوللحت موق ريب الإ نوكي ال

 ذإ ناعمتجي ال ناضيقن ةينيدلا ةيعوتلاو وه مالفألا هذه لاثمأ رشن نإ ١

 يف تناك مأ ةسردملا يف تناك مأ لزنملا يف تناك ءاوس ةينيدلا ةيعوتلا نأ

 يقس يف الإ انسح اتابن تبني ال حلاصلا رذبلاك يه ةعاذإلا تاقوأ نم تاقوأ

 ةيوقم قالخألل ةبذهم ةينيد ةيعوت يأ نم ىودج الف ءهيمني حلاص وهو يعرو
 ةيعوتلا نأل ءاهلكأ تؤت ملو تفج الإو .ءلضاف ماع يأر اهلظأ اذإ الإ سوفنلل
 مكزت يتلا تاروذاقلا هذه لاثمأ نم وجلا ريهطتب ئدتبت نأ بجي ةينيدلا

 .دسفملا ضرحملا نجاملا لوقلا اذه هيف جوري عمتجمل ريهطت الو «ماشملا

 اهناكم نم اهكرحيو .ةدسافلا زئارغلا ريثي ههابشأو مليفلا اذه نإ -” ١0٠

 نكي ملو ءسفنلا تعامنا ىوهلا رطيس اذإو «ىوهلا رطيسيو ؛«ةوهشلا بلغتتف

 الو ربص الو.ةينلا صالخإو «ةدارإلا ةوقو ءربصلا هتدع داهجلا نإ) داهج اهنم

 نع سفنلا ةدهاجمب ءادتبا نوكي داهجلاف «هتاوهش هيلع تبلغ سل صالخإ
 ىلع حرتقن نأ انل نأ ولو .هءادعأ دهاجي ال هسفن دهاجي مل نمو .ءاوهألا

 :مالفألا هذهل نيجورملا ربتعت نأ حرتقن اننإف داهجلا ديرت يهو ًائيش انتموكح
 ليذختلا ىوق سو .«ةسسجتملا ءادعألا نويع نم ةمآلا ىلع دشأ اهل نيلظملاو

 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ميسج رطخلاف لعفت مل نإو «ةطبثملا

 تادسافلل تلهس لمحلا عنم بوبح دسافلا مليفلا يف تيأر دقل - ؛

 فرست الأ ةلودلا ىلعف .كلذك اهنأ دقتعن انإو «ةشحافلا باكترال ليبسلا نيدسفملاو

 نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللاو «بابلا اذه يف ةيرحلا سانلل كرتتلو ءاهرشن يف

 [ةرفاسلا ةليذرلا]

 ناتيضق «ًارارشأ سانلا لك سيلو «ءالضف سانلا لك سيل ١ ['0خل
 نم لضافلا نأ امك .لدج وأ '''ءارم ريغ نم امهب ملسي نأ الإ لقاعلا ٌمسي ال
 هلاوحأ لك يف سيل سانلا نم ريرشلاو .ًالضاف هلاوحأ لك يف سيل سانلا

 ىلإ ةيناسنإلا سفنلا ىدهو رشلاو ريخلا هلي هللا قلخ دقف ؛هيف ريخ ال ًاريرش

 م ا - 73١60 ص ,ما06 ربمتبس - ه0 مرحم 6ع .4س ءامالسإلا ءاول» 200

 اال



 'ىلاعت لاق امك ٠١[ .دلبلا] *0) ٍعدملا ُهَسيدَهَو . ىلاعت ٠ لاق امك ٠ امهيلك

 شلاو ريخلاو .[8 307 :سمشلا] * © اَهِنوُقَتَو اَهَرْوْخ اَهَمْطَاَ 0 اَهْنَوَس اَمَو سيو

 دعي ءيش الو .ًاصلاخ ًاريخ دعي ءيش سم امو .هطلاخيو رخآلا بشأتي امهالك

 رش هنأب فصويو ءريخلا هيف بلغ نإ ريخ هنأب لعفلا فصوي لب .ًاصلاخ ارش
 لاق سجر امهو رسيملاو رمخلا هناحيس هللا فصو املو ؛رشلا هيف بلغ دإ

 .[519 :ةرقبلا] © ساّنلِل ٌعِفنمَو ربك من امه ' هناحبس

 .لضافلا ريغو .لضافلا تاعمتجملا ىفف ؛تاعمتجملا ىف رمآألا كلذكو

 ةرهاظلا يه تناكو ةليضفلا هيف تبلغ نإ لضاف هنأب عمتجملا فصويف
 نإ لضاف ريغ هنأب عمتجملا فصويو «ةفولأملا ةقيقحلا يه تناكو .ةفوشكملا

 ريضباقلاك اهيلع نوضباقلا راصو :ءاوزنا اهلهأ ىوزناو ةليضفلا توص فعض

 يف ةربعلاو «مهرمأ نم ًارسع اهنالعإو اهب كاسمتسالا يف اوقهرأو رمجلا ىلع

 ةيلوتسملا يهو ةنلعملا يه ةليضفلا تناك لإف ؛ فشكلاو روهظلاب عمتجملا ةليضف
 نوبكتري ام رادقمو ء«رارشأ نم هيف نم ددع نكي امهم لضاف عمتجملاف «ةرهاظلا

 .ةرطيسملا يه ةليذرلا تناك اذإ ريرش عمتجملاو ؛مالظلا حنج يف رش سم

 نكي امهم اهباحصأ نم سانلا رخس ترهظ لإف ءرهظت الف ييحتست ةليضفلاو

 عمتجملا يف رابتعالا ناك كلذلو ؛مهاوقتو مهحالص رادقم نكي امهمو .«مهددع

 يأرلاو ءرطيسملا وجلاب وه امنإ ءءالضفلا ددع ةرثكب سيل لضافلا ريغو لضافلا

 رهظي الو ةليضفلا الإ هيف رطيسي ال ءالضاف ماعلا يأرلا ناك نإف ؛هجوملا ماعلا

 يفتخت يتلا مئارجلا ترثك ولو ءلضاف عمتجملاف «لضاف وه ام الإ سانلا مامأ

 مئارجلا تناك نأب لضاف ريغ ماعلا يأرلا ناك اذإو ؛ىشعت الو ىوطتو .رهظت الو

 عمتجملاف اهروحج نم تايحلا جرخت امك رونلا ىلإ جرختو رهظتو نلعت يتلا يه
 ركذ اهل نوكي ال ةليضفلا ذإ ءاريثك هيف ءالضفلا ددع ناك ولو .لضاف ريغ

 روكيو «ءالضفلا ريغل ربكألا نأشلا نوكي ٍئنيحو ءعومسم توص الو .عوفرم
 ىلع تسيل ةيانجلا نوكتو .ءمهددع نكي امهم ةايحلا شماه ىلع ءالضفلا

 ريغ دوكي لضافلا اهروهمج ذإ .اهعومجم يف ةمآلا ىلع لب اهدحو ةليضفلا

 لك دوكيو .ريطتسملا رشلا نوكي كلذبو ءاهيف ةايحلا ميمص يف شيعي ال ردقم
 .«سماد مالظ يف اهلك ةايحلا لعجت يتلا ءايخطلا فلا نوكتو ءًأسوكنم ءىش
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 كلذ دعب نم ريصت يتلا «ةريطخلا ةيعامتجالا ضارمألا ميئارج هيف تفئاكت ٌرجو
 . صخي الو معيو .ىقلخلا ماقسلاب داحآلا بيصي ءابو

 ريوكتو ةليضفلا ةيامح نوديري نيذلا ىلع نيعتملا نم ناك اذهل * 

 ةليذرلا عنم ىلع اولمعي نأ ؛بذهم ماع يأر لظ يف شيعي لضاف ماع عمتجم
 ةريطخ جئاتن هل كلذ نإف ةفورعم ةرهاظ ةفوشكم ةرفاس سانلا نيب ريست نأ نم

 ميثارج لك هيف شيعت رشلا رم اوج دجوت ةرفاسلا ةليذرلا نإف ؛ةمألا ةايح يف

 ةليضفلاب تاعمتجملا ءانب نإف ؛ءانبلل رصنع لك يفتخيو عمتجملا ءانب يف مدهلا

 تناك اذإو ؟نيطايشلا سوؤرك اهسوؤر رهظت يتلا ةليذرلاب اهمدهو .ةطبارلا
 لعجي ىقلخلا ءابولا اذهب قالخألا ىودع نإف «لئاذرلا بم وج ىف شيعت ةمألا
 كلذبو ءريبكلا اهلظ يف ومنيو ءريغصلا اهيلع وبري ذإ «ًاراشتناو ةايح ةليذرلل
 ايالخ هلك ماعلا وجلا نوكي ذإ «دلاوتيو دادزيو ءرشلا ومنيو «ةشحافلا عيشت
 ثيدح ىف اوضافأ نيذلا نأش ىف ىلاعت لاق كلذلو ؛رثاكتتو هيف دلاوتت لئاذرلل

 ىف ُةَمِحَقلا َعيِنَص نأ َنْبي نأ كد انهي ةشئاع نينمؤملا مأ ىلع كنفإلا
 4 © َنومَلَم ال زثنأو ٌرلَعَي ُهَنلَو حلاو ايدل يف ملأ ُباَدَع َّمُه أنَمَ تل
 يف ةشحافلا عيشي نأ هنأش نم ةليذرلا يف ثيدحلا نأ نآرقلا ربتعاف ١5[ رونلا]

 .اهدسفيف ةعامجلا ىشفتي ءابولاك اهلعجيو ءاهرشني وأ اونمآ نيذلا

 هنأش نم ميهبلا ليللا حنج يف بكترت يتلا مئارجلا يف ثيدحلا نإو - ؛

 ءابآ ءاراهصأو براقأ مئارجلا نوبكتري نيذلل نإف ؛ىذألاب ءايربألا بيصي دأ

 ءاهب سانلا ثدحتو ءدحاو اهبكترا ةميرج تنلعأ نإف ءاوبكتري مل ءايربأ ءانبأو

 راعلاب ءايربألا كئلوأ بيصي امنإ ءبكترا نمب طقف ًاقحال ىذألا نكي مل

 ال ىتح لهج ابأ اوبسي نأ نم ةباحصلا عنمي لَو يبنلا ناك دقلو ؛مهقحلي

 لاق دقف ءاملسم اذه ةمركع ءاج امدنع بدألا ىلإ رظناو «ةمركع هدلو يذؤي

 ءاوبست الف ًاملسم لهج يبأ نب ةمركع مكئيجي) ِلِكَو دمحم ميركلا لوسرلا

 .2"'"تيملا رضي الو يحلا يذؤي تيملا بس نإف

 تاومألا اوبست ال» )١98(: مقر «ربلا باتك .«يذمرتلا سشسلال يف حيحص ثيدح درو 200(

 (ءايحألا اوذؤتف
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 لب .«يبكترملا ءامسأ دوركذي ةفوشكم ةرفاس مئارجلا دونلعي نيذلا .كلو
 رضاحم ىلع دودمتعيو «تبثي مل مأ مهباكترا تبثأ ءاوس .ريمهتملا ءامسأ

 ريغ .؛قدصلا ةنسلا اهنأ ىلع اهنورشنيو .عافد اهيف عمسي مل يتلا ةطرشلا
 زكرمل الو ءًاباسح عمتجملا ةماركل نيبساح الو .ًانزو مهب نولصتي سل يميقم
 مكحب دونوكي نمل ىتح .لوغلابيو لوقلا يف نوطرفي لب .ءاماقم ةلادعلا

 ةيقارلا لودلاف ؛ةاضقلاك «مهتاماهتا شعت نأ غوسي ال مهلامعأ وأ مهبصانم

 ءاضقلا ةبيهل اظفح .لوقلا وغل رم ءاضقلا بصانم دوص ىلع لمعت اهلك

 ام هنم تدح ًايضاق نأ ثدح ول ؛ةيضقألا يف دونظلل ًاعنمو .مكحلا ةمرحلو

 ناكو «دامتكلا لظ ىف هعم قيقحتلا ناك .ةميرج ىف هعقوي وأ .هبجاوب لخي

 مكحب دحأ نيهتسي ال ىتح ؛دحأ هب ملعي ال روتسم نكر يف هيلع ءاضقلا
 داكو «ىليل يبأ نبال ءاضق دقتنا ةفينح ابأ نأ خيراتلا يف تدح دقلو

 ةفيلخلا مال كلذ عمو ؛هتمارك الو هتعمس الو يضاقلا ةهازن سمي ال ًايهقف هدقن

 فيكف ءدنيؤ مامإلا ةفينح يبأ ىلع نوخّرؤملا اهبسحو .كلذ ىلع ءاهقفلا خيش
 هتفئاط لوانتي لب .هيف لوقي نم ىلع رصتقي ال همالكو .ءوسلا ةلاق عيشي سب

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الف .ههبشي امو هبصنم لوانتي لب .اهلك

 لعجي نأ هنأش نم «ةتباث تناك لإ اهباحصأل ةبوسنم مئارجلا رشنو

 .سانلا مامأ كلذب دورهتشيف «.شيمهتملا وأ ءنيمرجملا ءامسأ كولت ةنسلألا

 سفنلا تناه اذإو .مهيلع مهسفنأ تناه ةءورملا تبهذ اذإو ,مهتءورم بهذتف

 دوعنتمي سانلا نإو «لاوه ةميرجلاو «هيلع ناوهلا لهسي نهي سف «ةميرجلا تناه

 اودقف اذإف ؛مهمولو سانلا دقن ةيشخ ةليذرلا ىلإ اهليم يف سفنلا ةعواطم سنع

 باكترا نيبو مهئيب لوحي يذلا نيصحلا زجاحلا بهذ دقف سانلا رظن يف رابتعالا

 مهنيب زجاحنو «مهيلع ةبوتلا باب قلغن كلذبو ءاعافدنا اهيف لوعفدنيف «لئاذرلا
 ةيناب ةوق اونوكيو اودوعي نأ يف لمأ ةمث لاك دقو «عمتجملا مهدقفيف «مدنلا سيبو

 ؛نيمرجملل ةبوتلا باب حتف يف يوبنلا بدألا ىلإ رظناو .ًامداه ًالوعم اونوكي الو
 نم نذإب ةباحصلا هبرضف ءابراش َيِئَر الجر نأ ةريره يبأ نع يراخبلا يوري هنإف
 لاقف !هللا كازخأ :موقلا ضعب لاق فرصني نأ لجرلا مه املف «ةي# يبنلا
 هيلع اونيعت ال ءاذه اولوقت ال» :قالخألا مراكم ممتيل ثعب يذلا ٍةَي لوسرلا

 ااا



 .هيلع ناطيشلل ةناعإو ةءورملا طاقسإ هيف عينشتلا نإ معن ''"«ناطيشلا

 ًارربم دجن الو ءاهفشكو لئاذرلا نالعإل ةحضاولا جئاتنلا يه هذه 5

 ال نيذلا نكلو «ةيناسنإلا زئارغلا حبقأ هب حفطت ام سانلا نيب نلعن نأل ًاقلطم

 يف ال ةميرجلا عوقو يف بيعلا نإ نولوقي ءأراقو ةيناسنإلا تاعمتجملل دوجري
 امك ةايحلا سانلا يري وهو .«ةعقاو ةقيقح نع فشك نالعإلا نإو ءاهنالعإ

 مهلوق كلذ . ركنت نأ غوسي الو نلعت نأ بجي دوجولا قئاقح نإو «يه

 عسي ةقيقح لك تسيل «ليبسلا يدهي وهو .قحلا لوقي هللاو ءمههاوفأب
 ندل نم ةيناسنإلا نإ !ايراع ناسنإلا جرخي نأ عسي لقاع دجوي لهف ءاهراهظإ

 ىرخأ ءازجأو ءهرتس بجي ةروع مسجلا يف ًاءزج نأ ضرفت مويلا ىلإ اهتأشن

 هبشي ام ةيناسنإلا عئابطلا يف كلذك ءاهفشك يف ررض الو اهراهظإ زوجي
 لئاذرلا ىه هذهو «هفشك ءىش ىف ةحلصملا نم سيلو .هرتس بجي تاروعلا

 ةليذرلاب ءارغإ اهنالعإ نإ لب ءاهفشك غوسي ال ةيناسنإلا تاروع اهنإ «ةيناسنإلا
 ىلع ضّرحُي نأ ْعّوَسُي ًامرتحم ًاعمتجم نظأ الو ءاهيلع ضيرحتو ءاهيلإ ةوعدو

 ًاراهن ًاراهج مئارجلا

 ةميرجلا عنم ىلع صرحلا لك ًاصيرح ناك دق يمالسإلا عراشلا نإو - ٠
 يف هيلإ انرشأ يذلا كفإلا ثيدح ىلإ دعنلو ءملعتو عيشتو رهظت نأ نم

 سومانلا قرخت يتلا تاعاشإلا لاح يف هللا مالك أرقنل مث .كلذل لالدتسالا

 هاك هللاف ؛اوتمصي نأو ءاوضوخي ال نأ ىلإ سانلا وعدي هنإف .يعامتجالا

 ُباَنَع هيف ٌرْثْضَفَأ آم يف ْرْكَكَمَل َوَآلاَو اًيدلا يف ٌمنَحَيَو ْركلَع هلا ُلْضَ آو لوقي
 79 3 وسو هع هب مكن ىَمل ام ان ركياوفأب َنوُلوُفَتَو كيلا ديول ذِإ ©2) ميِظَع

 ادَه كتب انكي ممكن أ 3 نكي اً ان رثلظ ةيشغيس ذإ الو © م ء ل د
 2 نيسو تنمو مك نإ 5 ءهلشمل أودوعت نأ ُهَن ع © 7 يع عَ نع

 2 3 َج وع

 .[18- ١5 :رونلا] 409 ٌميكَح ٌميِلع ُهَلَأَو تأ آخ

 ول امم ملع هل هب سيل اميف ناسنإلا ملكتي نأ نع يهن صنلا اذه يفف
 هذه يف ثيدحلا نأ ىلإ هيبنت هيفو .عامتجالا ءانب ٌّدهو .قالخألا عَّرهل عيشأ

 26026 مقر .ديرجلاب برضلا باب «دودحلا باتك ««يراخبلا حيحصالا 2(
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 هنأل .ًانيه سانلا هبسحي مويلا فحصلا لعفت امك قيوشتلا وأ ةيلستلل رومألا

 عقاولا يف وهو .عبتتو ّصقت الو .ظفحت الو ةيانع ريغ يف مهتنسلا ىلع يرجي
 ام ىلإ سانلا وعدي مث «ةليضفلا مئاعد ضوقيو .«قالخألا ءانب دهي هنأل ؟؛ميظع

 لأ ًاصوصخو ءاهتبثي ام مهيديأ سيب سيل ةعئاش عاشت امدنع نوكي نأ يغبني
 .رابخألا هذه يجورم يف نأشلا وه امك .قاسفلا نم قساف اهب ءيجي يذلا

 نأ انل نوكي ام 'لوقي نأ كلذ لثم هيلإ ءىجي أرما لك ىلع هنأ هنيب يذلاو

 ملكتن نأ انل غوسي ال يأ ءاذه يف ملكتن نأ انل غوسي ال يأ ءاذه يف ملكتن
 سيلو «ةليذرلل ةعاشإ اهتعاشإف ةحيحص بناك نإ اهنأل ؛تاعوضوملا هذه يف
 . ميظعلا ناتهبلا يهف ةحيحص ريغ تناك نإو ؛«هتاذ يف غئاسب كلذ

 الإ هيف ماعلا يأرلا يف رهظي ال ًالضاف ًاعمتجم ديري مالسإلا نإ - 4
 يذلا لضافلا عمتجملا كلذ نوكت يتلا بابسألا كلذل ذختا دقو «ةليضفلا

 رتتستو ةليضفلا شعت نأ ىلع اصيرح ناك كلذلو ؛بذهم ماع يأر همكحي

 ىقبي «مالظلا نم روتسم .كر يف الإ رشلا شيعي الو ريخلا رهظي نأو «ةليذرلا

 .ءامنو ةوق سمشلا ءوض سم ذخأي ال ىتح .رونلا ىلإ رهظي الو .هقنخي ىتح هيف

 نكي مل ام انزلاب سانلا يمري سل ةيساق ةبوقع عضو كلذل مالسإلا دإو
 يعطق ليلدب ءاضقلا يدي نيب هتابثإ عيطتسيو كش يأ هيرتعي ال عطاق ليلد هدنع

 نبش برب أوي ل مث تنصل َنْمَي َتّرَوظ ىلاعت لاق اذلو ؛هيف ةهبش ال
 [: :رونلا] 40 َنْثِيَعلا ْمُه كيلو ادَبأ َهَدَبَع مه وبقت الو هد نص رود
 عطاق ليلد مهيديأ تحت نوكي نأ ريغ س ىنزلاب ةأرما وأ ًالجر يمري يذلاف

 : اثالث تابوقع نوبقاعي «مهلوق تابثإل هنومدقي

 ةقفش ريغ نم طوسلا رحب مهروهظ يوكت «ةدلج نينامث دلجلا :ىلوألا

 .ةمحر الو

 الو نوحبصيو مهلوق رابتعا طقسيف ءًادبأ ةداهش مهل لبقت ال نأ :ةيناثلاو
 .لوق مهل نزوي

 ةبوت اوبوتي ىتح .قسفلا وه مهل فّرعملا فصولا نوكي نأ :ةثلاثلاو

 ىلع مكحلا اذه قبط ول رمألا نوكي اذام ميركلا ئراقلا اهيأ ينئبنو

 الا



 مهذخأي ال «ةرايس فحص يف سانلا ضارعأ يف نوشهنيو اوشهن نيذلا كئلوأ

 لوعطقي مهو نوملكتي لب «ةنيب ريغ نع نوملكتيف ءريمض مهينثي الو ؛ءايح
 اهل يسارك نأشل ًانيهوتو ؛ مهتاماركل ًاضرقو سانلا ضعب نأشل ًائيهوت «بذكلاب
 نأ هَل 2 تكَأَيَو رمههوفأب لأ َرِ 0 نأ حب تودي 9 : نيدلا نهيل .«.يدلاب ةلص

 :ةبوتلا] 4069 َنوُرْفَكْلا رك َوَلَو مرو َمِئْب

 ءاهنونلعيو يصاعملاب نورهجي نيذلا ةبوقع مالسإلا ددش دقلو 4

 يمالسإلا عراشلا اهدح يتلا تابوقعلا ىسقأ يهو «ةيمالسإلا دودحلا تناكو

 يأرلل داسفإ اهنالعإ نإف ؛يصاعملاب ةرهاجملا عنم يهو ةدحاو ةياغل «ميكحلا

 رهجي نمف ؛هيف تبخ ال ابيط ايقن ارهاط الإ هديري ال مالسإلاو .ماعلا
 نك يبنلا ىمس دقو .«باكترالا رشو «ةرهاجملا رش نيرش بكتري يصاعملاب

 وعدي لكَ لاق اذلو ؛لضافلا ماعلا يأرلل ًاسيندت اهنالعإو «تاروذاق يصاعملا

 هذه نم ًائيش بكترا نم سانلا اهيأ» : اهفشك مدعو «مئارجلا رتس ىلإ سانلا

 . '"”(دحلا هيلع انمقأ هتحفص ىدبأ نمو ؛هللا رتس يف وهف رتتساف تاروذاقلا

 نالعإلا عنمل ةديدش تلعج دودحلا نأ ميركلا ئراقلا ىري اذه سمو

 ؛ةليذرلا هرج يف رهظت ال ءالضاف اعمتجم ديري مالسإلا نآل كلذو ةرهاجملاو

 نيعادلا يصاعملاب .سيرهاجملا دجن نآلا انكلو .ءبكترا ام ىكلعأ نم بقاع اذلو

 اونلعأ الإ تعقو ةليذر نومهوتي الو ءءالضفلا ريغو ءالضفلا نومري نيذلا اهيلإ

 مهنوقدصي سانلا نأ بيرغلا نمو ءاولاخ مث اوليختو اوضفضفو ءاهيف لوقلا

 امو أبيض نأ اَوَنِبَسم بِي قيام اج نإ انما يلا ىلاعت هلوق نوسنيو

 .[1 :تارجحلا] 2069# َنيِمِدَس ٌمَثْلَعَف
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 ام َلَع أوحبصتف َدلدَهجي

 ةرهاجملا مدع ىلإ سانلا ةوعد ىلع ْةَِو يبنلا صرح دقلو- ١

 ىم هللا يدي نيب ٌئفاعم نوكي ال اهنلعيو ةيصعملا بكتري نم نأ ررقو «يصاعملاب

 عوجرلا نع عانتماو ءاهيلع رارصإو ةليذرلاب حجبت هنأ قوف نالعإلا نآل ؛هباقع

 لك» : لَك لوقي اذلو ؛بذهملا ماعلا يأرلل ثيولتو عمتجملل داسفإ هيف «هللا ىلإ

 .هسفن ىلع فرتعا س باب .دودحلا باتك .«كلاوحلا ريونت عم كلام مامإلل أطوملا» )١(
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 لمعي يذلا كلذ» * لاق ؟ هللا ل لوسر اي مه صو ' ليقف (رير مهاجملا الإ ىفاعم يتمأ

 . "'”0هللا رتس فشكي اذكو اذك تلعف لوقي حبصيف .هيلع هللا هرتس دقو ليللاب المع

 داك اذلو ؛رهظت نأ لئاذرلا عنمي هنآل الإ مالسإلا ةليضف ءايحلا لاك امو

 دقو (00هيف ريخ ال هيف ءايح ال نمو .هلك ريخ ءايحلا» :لوقي ة25 ىبنلا

 ””«ءايحلا مالسإلا قلخو .ًاقلخت نيد لكل نإ» :ةيي لاق

 .ًادشر انرمأ ىم انل ءريه مهللا

 [نيدلاولا ىلإ ناسحإلا]

 ةأرملا هذه نم يتدلاو ةريغ ةدشلو .يتدلاو ريغب جوزتم يدلاو |1177 نس

 يدلاوو فرصتلا ةئيس يهو .عرشلا اهاضري ال ةحيبق ظافلأب يدلاو هباجت

 ينعفدي دق امم يبأ نع امئاد اهديك درأ ىنن :نإو .هدالوأ رطاخل ةاعارم اهحماسي

 .«نيدلاولا ماركإب ىصوأ هللا نأل فسألا ةياغ يف انأو كلذ لعفأ ىنن :نإو اهتناهإل

 .'*5 جرح كلذ يف ّيلع لهف يدلاوو يتاوخأ نيب ةنتفلا لاعشإب موقت اهنكلو
 ئراق م

 اي ىتبحص ى.سسحب سانلا نحأ م هلأس نمل مالسلاو كاصلا هيلع هلوقل اهيلإ

 .كمأ لاق ؟رم مث لاق .كمأ لاق ؟رم مث لاق .كمأ» :لاق ؟هللا لوسر
 . «كوبا .لاق ؟.م مث لاق (2)إ 5 ع ه1

 داسحإلا بجي نم دشأ كمأو بجاأو يدلاولا ىلإ لأ حالا ادن

 [دلاولا ةعاط]

 ىلع لمعيو ينملظي ًامئاد ناكو (ةرم لعب ةرم يخأ ترشاع ١١75 سب

 انأو يدلاو هعم حلصلا لواحيو هنم يسأي دعب اريخأ هنع تلصفن ةناو ءيررض

 )١( مقر .سمؤملا رتس باب .بدألا باتك .«يراخبلا حيحص» )5059(

 (8١ا/) مقر .لاميإلا بعش ددع باب .نلاميإلا باتك .املسم حيحصاا 00

 حيحص وهو (5185) مقر .ءايحلا باب .دهزلا باتك .«هجام نبا شضس» ()

 ,.1506 - 1؟4ص .م19357 رياني  ه85١ لاوش .5ع .١7س .'هالسإلا ءاول» (:)

 (دةا/١1) مقر .٠ وتبح هب سانلا قحأ نس باب .بدألا تاتك .يراخبلا عحيحص 0(

 الم



 .'"”؟دلاولل نايصعو مثإ ةيناث هترشاعم يضفر يف لهف يخأ ررض نم دكأتأ
 ءاعنصب - مامإ دملأ ىلع - بتاك ىلوأ بيقر 5

 لمعي ملو .؛كيخأ نيبو كنيب ةرمتسملا ءانحشلا تدكأت اذإ |” ل

 نأل ءهتعاط نع بعنتما اذإ كيلع مثإ الف ءاهبابسأ ةلازإ ىلإ هبناج نم كدلاو

 [هيبأل نبالا ظعو]

 *لاسي تايزلا رفكب أ .ح ديسلا ١170 لس

 مغرلا ىلعو نيتسلا زواج يدلاو .«يرمع نم ةرشع ةنماثلا يف باش انأ

 لبقي امنيب .سانلا مالك نم ًافوخ ةعمجلا موي الإ يلصي ال وهف ءهنس ربك نم
 نأ ىننكمي ال ىل هبحو .هفطع مامأ انأو «هتانب رود نم ءاسن عم ءاشحفلا ىلع

 هعم هلمعأ نأ نكمي امع ىنودشرتل مكيلإ عرهأ ءرئاح انأ كلذلو ءاذه ىف هثدحأ
 ١ ه7 6

 . "”؟هير يضرال

 هيذؤت نأ ريغ سم هيلإ ناسحإلا عم رونلاو ةيادهلا ىلإ كابأ عدا |! خل
 مهوربأ نكلو ةيادهلا ىلإ مهوعد لنوكرشم *ءابآ ةباحصلل ناك دقو .لوق يأب

 عمل معا ىف 02
 ىلع بجاأو نيدلاولا ىلإ داسحإلاو ١[ "56 : ماعنألا] 2: ليرخأ دزو ةَرزاَو 7 الو ©

 . اناك لاح لك

 [هابأ دلولا ظعو]

 .دادحلا ديمحلا دبع دمحأ ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 هدالوأ دحأ دارأ املكو «تافيكملا ىلع هلخد لك فرصي بأ ١177 نس

 اذه نع هابأ ىهني نأ دلولا قح نم لهف هّيغ ىلع لظو .هدرطو هرهتنا هاهني نأ

 ."”؟ديري اميف هديؤيو هعيطي نأ وأ

 ١ص «1951/ ربمسيد  ه81١/ ناضمر .١ع .55س ««مالسإلا ءاولا» 2000

 .؛الأص .ما4 ريمفون ه8 ىلوألا ىدامجح .«4ع .١©س .«مالسإلا ءاول» عرف

 157 ص .مما14 رياني - ه87١١” دباضمر ءا١ع .ا86١س .«مالسإلا ءاول» (9)
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 قفرب هابأ ظعي نأ هيلعف .قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال [107خل
 «قافنإ ريغ نم هدالوأ كرتي ناك اذإو .هل جارحإ ريغ سم لوقلاب ناسحإ يف

 .هيدهي يذلا وه هللاو هتقفنب همزلي ىضاقلاف

 [ام لمعب مايقلا ىف هريغ ناسنإلا ةدعاسم]

 انأ امم فخأ وهو هيلإ تمدقت يل لمع ريسيت ناسنإ عيطتسي ١1١7| لس

 .''"؟مكحلا امف يب ةمحر لعفي مل هنكلو «ّيلع هتقشمل هيف

 ةروصنللا شامقلا نومالس  يرابلا دبع ديعس يحتف ©

 . ليبس نم نينسحملا ىلع امو ءاذهب عربتم هنأ [ددالا ل

 [ةعطاقملاو رجهلا]

 ةءاسالا لواحي نأ نود هل قيدصل أطخ حيحصت لواح لجر 1١72| سب

 (؟9) 5 5

 نم ةعطاقملا يف رارمتسالاب نامثآ امهف ناقيدصلا عطاقت اذإ |

 سمؤمل لحي ال» :لوقي يي يبنلا نأل «ةعبتلا لمحتي يذلا امهيأ ىلإ رظن ريغ
 . لضفألا وهف أدب امهيأو 2" 7(ثالث ىوف هاخأ رجهيب نأ

 هرحهف .هتارما جوزتي نا لجا نم هلتقل هقيدص ىلع رمات قيدص ١١725 سب

 .'”؟نيدلا مكح امف هعم حلصلا ىشخيو .ماوعأ ةعبرأ ماصخلاب

 ةيقرش. ايهه - نايح لزنم - دمخ دمأ ديس دومخ هك

 )١( ص ,ما6 ةيلوي  ه789١ ىناثلا عيبر .4ع .57س «امالسإلا ءاول» 40.

 ,ما65 سطسغأ ه6 ىلوألا ىدامج ع «١2ة4س .«مالسإلا ءاول» )0
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1 
 رع اس

 يه ىلا َمَهْدَآ# .ىلاعت لاق دقو ءًاريخ حلصلا نوكيو ءهتبوت لبقي ىلاعت سس نسح
 1 8 01 2 9 101 روف س تحس سس ١ رس دس جرس م 7

 [؟"5 :تلصف) # رمح لَو 604 هؤالع مسيو كسب ىزلا اذإف
 موضإ

 [راهصألا نارجه]

 بهذت الأ بغرأو مهلزتعأ ينلعج يبياسن نم ينملآ عوضوم [114: لس
 اهلهأ نع عفادتو ينارت الأ دوتو رارمتساب دناعت ببسلا اذهل يهو .مهل يتجوز
 .0"2؟كلذ يف مكحلا امف ًامئاد

 لك اهيوبأ ةرايز لبقت وأ روزت نأ ةجوزللو .ةعيطقلا حصت ال ادخل

 نأ اهيلع بجو اهاوس هيلع موقي نم هل سيلو ءاهوبأ ضرم اذإو عوبسأ

 قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الو ىفشي ىتح هدنع ميقت نأ اهلو ءهضرمت
 لوقلا بيطو .ظعولاو .ءقفرب كتجوز ذخو «نيوبألا ىلإ داسحإلا مدعو
 امهريغ يدجي الو .ماقملا اذه يف نايدجي

 .202 غ5” ص ,ما4 ةيلوي ه6 ىناثلا عيبر 3ىعا 277 س .امالسإلا ءاول» 23(

 ك2



 [لطابلاب سانلا لاومأ لكأ]
 طلاغ مث «نيدملا هيسنو لاملا نم غلبم رخآ ىلع لجرل ناك ١140| نس

 الكأ اذه ربتعي له .هملعي نأ نود هدنع هل ناك ام ةميقب ةلماعم ىف هنيدم نئادلا
 . 2909 زطابلاب سانلا لاومأل

 برغ عانم ولا  نيسح افولا وأو ؛عيمسلا دبع دمخ هك

 . ًاملاظ نكي الإو ةصلاخملا دعب هملعي نأ بجي ['04خل

 [تاعيبملا ىلع ةبسن نم ةيعمج ىف كرتشملا هذخأي ام]

 نيعئابلا دحأ عم تلماعتو ةيلزنم نواعت ةيعمج يف مهاسم ينإ ”١١١ نس
 ةنسلا ةياهن يفو .يمساب نوكت اهعيبي ةروتاف لك نأ ىلع ةيعمجلا هذه يف

 امف ريتاوفلا ةميق ةلمج نع ةنسلا دئاع ةئاملا ىف (5) (/75) ةيعمجلا ىل تفرص
 ."'”؟كلذ يف مكحلا

 ىوكلا ةلحللب يضاقلا بجر ةبزع - يضاقلا دمحخ دمحأ هم

 تنأ كنأل ءابر ربتعي آل دئاع هنأ ىلع ةيعمجلا نم هذخأت ام نخل

 .ذخآلاو يطعملا

 [ةقباسلا ىوتفلا ىلع بيقعت

 يناثلا عيبر) ريخألا ةلجملا ددعب ىواتفلا باب يف تعلطا دقل [1 لس

 :هيف لوقي ىربكلا ةلحملا ينطاوم دحأ نم ءاتفتسا ىلع (م19517 ويلوي ه1

 194١. ص م1111 ويام ه1 رفص ءاآعا .ء١5س .(مالسإلا ءاول» 21(
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 ةروتاف لك نأ ىلع ةينواعتلا تايعمجلا ىدحإ يف نيعئابلا دحأ عم قفتم هنأب
 نع كلذ دعب لأسي مث (يتفتسملا) صخشلا اذه مساب نوكت عئابلا اذه اهعيبي

 هذه ةميق نم ًايونس هيلإ لوؤي يذلا دياعلا ةجيتن هيلع لصحي يذلا لاملا مكح

 تناك مكو ؟مارح مأ لالح لاملا اذه له «ةئاملا يف (5) (/25) عقاوب ريتاوفلا

 انل دكأ امم .لالح لاملا اذه نأب ةرهز وبأ خيشلا ذاتسألا ةليضف ةباجال انتشهد

 .'""ىربكلا ةلحملاب انه عضولا ةقيقح فرعي ال هتليضف نأ

 هنايبب لضفت يذلا حوضولا كلذ ًاحضاو لاؤسلا نكي مل ['5*0خ

 ”لوقنف ءحيضوتلا اذه دعب ةباجإلا ررقن كلذلو .قلعملا
 ذخأ يذلا تحسلا رسم ندوكي لياحتملا كلذ ىلإ لوؤي يذلا لاملا نإ

 يتأي امل كلذو .لطابلاب سانلا لاومأ لكأ سم هنأل ءهلح ريغب

 هنأ عقاولاو «ىرتشا دق هنوك وه حبرلا ىلع لوصحلا يف ببسلا دأ :ًالوأ
 .قاقحتسالل ببس ةمث .كي ملف ءرتشي مل

 دق وكي امبرو «داسفلاب ةينواعتلا تاعامجلا يفظومل ءارغإ هنأ ًايناث

 .هيلإ لوؤي امم ًامهس هل لعج

 سانلا لاومأ نولكأي نمم ناكف ءهقح ريغب ةعامجلل الام ذخأي هنإ :ًاثلاث
 .هللا لامك تاعامجلا لامو «لطابلاب

 [ابرلاو لالح لامب هانب يذلا تيبلا ةرجأ مكح]
 ةسمخ نم ًاءْزُج نأ ريغ ,نيعم غلبمب ًاتيب لجر ىرتشا ١١84 لس

 ةرورض نودب ابرلاب هضرتقا لام نم ناك عوفدملا نمثلا نم ًاءزج نيرشعو
 مارح مأ ؟اهلك لالح يه له ؟تيبلا اذه نم ةجتانلا ةرجألا مكح امف ,ةيعرش

 امف ةرجألا يف مارحلا دوجوب لوقلا ىلعو ؟مارح اهضعبو لالح اهضعب مأ ؟اهلك

 , ؟"0؟هنم جرخملا

 .ةرهاقلاب يماحلا :دومحخا ينسح ده <

 54ص .م151/ ربوتكأ - ه817١ بجر 2ء١1ع .”١5س «,«مالسإلا ءاول» )١(

 .7598 - 59ا9ص م969١ ربمتبس  ها173١١ رفص ءاع .ىس ««مالسإلا ءاول» (؟)

 فكلما



 ءابرلا لكأي مل هنأل كلذو ؛ لعف مثإ مثإلا لاحلا هذه يف نإ [دنخكخل

 ةلمجلا يف نوكيف . لطابلاب سانلا لامل لكأ هيف نكي مل هضرتقا يذلا لاملاف

 تاذب هي .ءاطعإلا تاذب قلعتم مثإلاف .ايرلا ءاطعإ يف مثإلا امنإ ال الح

 لوكيو .ابرلا لكأي مل ذإ ؛الالح رادلا تالغ دوكت كلذ ىلعو ؛لاملا

 ميرحتو .'''هلكؤمو ابرلا لكآ نعل يب يبنلا نأل ؛ًامارح ةدئافلاب ضارتقالا

 ؟هلكأ وع ابرلا يف هتاذل مرحملاو «هريغل مرحملا ليبق سم ضرتقملا ىلع ابرلا

 لطابلاب سانلا لامل لكأو تحس هنآل

 [اهبحاص نذإب ةعرزملا نم لكألا مكح]

 ىلوأ رانلاف مارح نم تبن محل لك» : دي هللا لوسر لاق ١١65 نسب

 نم ذخألا حابي هضرأ نم ءزجب راج لك عربت دقو لقحلاب ناريج يلو '”هب
 لهف ساسألا اذه ىلع لماعتن انلكو ءاهبحاص بايغ ىف (هريغو راضخلاك) اهجاتن
 ." ”؟مارح وأ لالح اذه

 ةيقرش طيبره نم - رسعألا ديمللا دبع دمحأ هك

 نم اضعب اولوانتي نأ هناريج رم هريغل كلاملا حابأ دق ماد ام ادع ُح

 [ةبرهملا ةعاضبلاو ريزنخلاو رمخلا عيب مكح]

 :؟”وادغبب ةيجيورنلا ةرافسلا ىناتسب روصنم ميهاربإ ديسلا لأسيو

 "١1١87 ١- ؟ ريزنخلا محلو رمخلا عيبي نأ ملسم رجاتل زوحي له .

 ةصح اهنع ددست مل وأ ,ةبرهم ةعاضب يرتشي نأ ملسملل زوجي له - ؟

 .ةموكحلا

 ىلع :لاقو مكاحلا هجرخأ :لاقو 518/5 يوانملل «ريدقلا ضيف عم ريغصلا عماجلا» )١(

 .ملسم طرش

 محل وبري ١١ ظفنب )1١5( مقر .ةالصلا اضف باب .ةعمجلا باتك .«يذمرتلا شنس» (؟)

 حيحص وهو «هب ىلوأ رانلا تناك الإ تحس سا تبن
 .9١/كارص .م953١ رصسرام ه845١١ ةدعقلا وذ عا .9١رس ««مالسإلا ءاول» (")

 امككارص .م١195 ليربإ -ه٠8١١ ةدعقلا وذ ع .3١ةرس .«امالسإلا اولا 20

 كح



 رجتي نأ الو :ريزنخلا وأ رمخلا ينتقي نأ ملسملل زوجي ال ١ [47خل

 ءاهقفلا عامجإب مارح كلذ نأو ءامهيف

 ماد ام ةينوناقلا هقوقح ىدؤت ال ًائيش يرتشي نأ ملسملل زوجي ال -؟

 سفن هب بباط ام الإ ئرمال لحي ال» ني يبنلا لاق دقو ءالداع مكاحلا
١ 

 ”«همامإ 0

 [ةريبلا ةكرش يف لمعلا]

 .'"'”؟مثإ هيلع له ةريبلل ةجتنملا تاكرشلا ىدحإب فظوم نيع [187١”لس
 ةيردنكسالا  ةسدنه  ةتاحّس ديسلا دمخ دمخ ©

 ذإ «ءبترملا ذخأ هل زوجي هنإف كلذ ىوس ًالمع دجي ال ناك نإ |[ ل

 ريغ ىف نوكي ذإ ءزوجي ال كلذ ريغ ًالمع دجي لاك نإو ءةجاح ىف نوكي

 اهعيبو .هتاذل مارح اهبرشو رمخ ةريبلا نأ اذه يف ساسألاو .ةجاح

 زوجي ال هتاذل مرحملاو ءاهلوانتل ةعيرذ هنأل .هريغل مارح اهجاتنإ يف ةمهاسملاو

 . ةحاحلل هيطاعت زوجي هريغل مرحملاو «ةرورضلل الإ هيطاعت

 [مارحلا لاملا ف فرصتلا]

 :لأسي قوسدب شابرش نسح ذاتسألا
 نأ ةحلصملا نمأ .دئاوف اهل نوكت :كونبلا يف لاومأ عدوت ١1185[ لس

 ىلع اهعزوي نأ ىلع اهبحاص اهذخأي نأ ىلوألا مأ .كنبلل دئاوفلا هذه كرتن

 ("9؟ءارقفلا

 بسكلاو «ءثيبخ بسك هنأل .ءثيبخ لام دئاوفلا هذه نإ كلش

 نم هيحاص امنإ .ءكنيلا وه سيل هيحاصو .هبحاص ىلإ دري نأ امإ ثيبخلا

 حصي الو هب قدصتي هنإف «يقيقحلا هبحاص ىلإ هدر رذعت دلإف «كنبلا عم لماعتي
 .هزاح نم هب عفتني نأ

 ١77 /: يمثيهلل «دئاوزلا عمجماا 220

 اله ١٠١ص م11 ربمفون  ه1/ دابعش ء11عا 5١ سس ,«مالسإلا ءاول» معه
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 لوقنو .هذخأي نأ لدب .كنبلل كرتي نأ نذإ ىلوألا هنإ . ائاق لوقي دقو

 .هذخأي مل مأ هديب هذخأ ءاوس هتمذ يف لخد دق دعي هباسحل هدييقت درجمب هنإ

 ىلع وهو عورشملا هجولا ىلع هب قدصتي نأ ىلوألاف .هتمذ يف لخد دق ماد امو

 يف اننكلو «ىلوأ ابرلا عئارذو ابرلا نع داعتبالا دأ انه دكؤن انإو .ةقدصلا ليبس

 ايرلا هيف لولكأي نامز سانلا ىلع ىتأي» .هلوق ىف ةثي ىبنلا هب أبنت يذلا رصعلا

 , '7(هرابغ هلان هلكأي مل سم : لاق ؟هللا لوسر اي مهلك سانلا :ليق

 [هملع نود هيبأ لام نم دلولا ذخأ مكح]

 ةعبرأ مهنم .دالوأ ةسمخ هدنعو ؛ةندفأ ةتس لجر كلتمي ١169 لس

 .مهيطعي الو مهنم ذخأي ال ,ةشيعملا يف هنع نولقتسم مهنم ةثالث .نوفظوم

 يف هعم هتماقإ لباقم ائيش هيطعي ال هنكلو .ةدحاو ةشيعم يف هعم شيعي عبارلاو

 .لزنملا

 هتقفنل هيفكي ام هيطعي ال هابأ نأ ريغ «ةعارزلا نوؤش رشابي حالف سماخلاو
 هناريجل لوصحملا نم ريسي ءيش عيبل  نايحألا ضعب يف  هرطضي امم

 ."' ”؟ مثإ كلذ يف هيلع لهف .هدالوأو هتجوز ةقفن دسيل هئاقدصأو

 ةيلهقد .ه.د.ب.ع هك

 رع ًازجاع .ًاريقف ناك نأب .ةقفنلل ًاقحتسم دلولا داك اذإ [!*5خل
 امهمو .زوجت ال ةقرس هلمعف الإو ءءاضق ريغ نم هتقفن ذخأي هنإف «بسكلا

 ةيفخ ذخأي الو هابأ بلاطي نأ هيلعف ركي

 [هملع نودب اهنبا لام نم مألا ذخأ]

 ام .هملع نود رتقملا روسيملا اهنبا لام نم ًادوقن مألا ذخأت ١١١١ لسب

 ."7؟كلذ مكح

 بانتجا باب .عويبلا باتك .«يئاسنلا نئسااو .؟اله/5 مقيبسلل «ىربكلا رتسلا» )١(

 فيعض وهو (5503) .بسكلا ىف تاهبشلا

 ل89 - الخخص .ما5 ربمفون  ه82١١ نابعش .١٠١ع .ا6١س ءامالسإلا ءاول» (؟)

 ١5١١١. ص .ما4 رياربف ه1 ةجحلا وذ 2ع 7373 س .(«مالسإلا ءاول» ةوفز
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 روسيملا نذإ ريغ نم مهتاقفن اوذخأي نأ عورفلاو لوصألل زوجي |[:

 ةبجاولا

 [يمسرلا ماودلا تاقفوأ جراخ لمعلا مكح]

 :ناولحب قزر نينسح ديسلا لأسيو

 هلمع تاقوأ ريغ يف ةراجتلا سرامي تاكرشلا ىدحإب لماع ١15١[ سب

 هيدل نوكي ال نايحألا ضعب ىفو .ىدالوأ ةيبرت ىلع ةناعتساللو «هاوتسم عفرل

 هنم يرتشيو رجاتملا دحأ ىلإ نوبزلا عم بهذيف .يرتشملا هديري يذلا فنصلا

 لجؤم .ةقيقحلا نم ربكأ نمثب نوبزلل هعيبيو .هنمث عفديو .بولطملا فنصلا

 . 9؟ًاير وأ لالح ةدايزلا هذه لهف ءطاسقأ ىلع

 «ةحبارملاب عيبلا ليبق نم اهنأل ءًامارح ّدعت ال ةدايزلا هذه نخل

 .ةمولعم ةبسنب ىلعأ رعسب هريغب عيبيو رعسب يرتشي نأ ةحبارملاو

 كلذب يرتشملا

 [هلهأل يرورضلا توقلا ىبنلا راخدا]

 ةنس نابعش ددع يف ةلجملا يف روشنملا مكلاقم يف متلق ١١57 نس

 امف "ماع توق هلهأل رخدي ناك لَك ىبنلا نأ «نوديري اذام» ناونعب (ه84١*1)

 ."”؟كلذ ىلع ليلدلا

 ةيقرش ايهه - ةبيجع رفك نوألام  قالصلا ديمحلا دبع ه5

 نع ةلقن تاقفنلا باب يف روكذم ِهيلَي يبنلا نع ربخلا اذه |[
 .تبثتلا ديرت تنك دإ هيلإ عجراف «هريضنلا ضورلا بحاص ةروهشملا بتكلا

 )١( ,م1955 سطسغأ  ه87١ لوألا عيبر ءالع ء«١ 6س ء«مالسإلا ءاول» ص45١.
 يطويسلل «روثنملا ردلا» (؟) ١97/5

 ١١ه ص ءما65 رياربف ه1 لاوش .5ع .9١س .ا«مالسإلا ءاول» عوف
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 [ةطاسو لباقم لاملا نخأ]

 نم غلبم ريظن هتيقرت وأ ةفيظوب هنييعت : يف رخآل صخش طسوت ١13 لس

 عوفدملا غلبملا اذه لهف «ةيقرتلا وأ نييعتلا يف صتتخملل هعفدل هنم هذخأي لاملا
8 95 010 1 

 هذه دأل .هرربي يعرش ببس دجوي ال كلذ يف لاملا ذخأ [الثت ج
 غئاس وهأ .هتاذ يف لمعلا ىلإ اهيف رظني كلذلو .لامب مّوَقَت ال ةيصخش ةعفنم

 دذدهع دهعلا لاك اذإو .ةلمجلا يش ةوشرلا باب يف لحدي وضو .غئاس ريغ ما

 ىقح تيوفت كلذ يف نكي ملو ةوشرلاب الإ هيف قحلا ىلإ لوصولا نمي ال ملظ

 زاجأ ةيميت نبا نإف لاملاب هبلغي نأ ديريو .هريغ عم ىواستي ناك وأ .هريغ ىلع
 : ةثالث ًاطورش زاوجلل طرتشي هنأ ليبتيو .لاحلا هذه يف ةوشرلا

 ًاقح بولطملا نوكي نأ :اهلوأ

 .ًاقح هريغ ىلع توفي هلأ اهناثو

 تثمن اذإف .لاملاب هيلع بلغلا ديريو هريغ عم ًايواستم لوكي الأ .اهثلاثو

 هيف لصت ال ملظ دهع دهعلا ناك اذإ وفع لحم لوكت ةوشرلا نإف ءطورشلا هذه

 .لذبلا نم برضلا كلذب الإ اهيقحتسم ىلإ قوقحلا

 [ةهمكحملا فظومل (شيشقبلا) ةوالحلا عفد]

 مكحلا دنع دوقنلا ضعب باّجحلا اوطعي نأ اياضقلا بابرأ ةداع ترج

 ليبس ىلع كلذو ءيضاقلا نم تابلط ىلع مهل ريشأتلا دنع وأ مهحلاصل

 هذخأي ام لهف ءرطاخ بيط نع دوقنلا هذه مهنوطعي .شيشقبلا وأ ةوالحلا

 .'"'”؟مارح مأ لالح ةلاحلا هذه يف بجاحلا

 رم وهف لمعلا ليهست هب دصق نإ مههابشأو باجحلل ىطعي م[:

 ريح مكحلاب راشبتسالل ةيدهلا هب دصق لاو .ةوشرلا هه وأ ؟ةوشرلا باب

 ,04 ص ءما11 ويام _ ه1 رفص ء1ع 5١ س .«مالسإلا ءاول» 231(
 هل

 1595١ى2,



 اوذحخأي نأ نع سانلا عفتري نأ ىغبني ليلذ لالح هنكلو .لالح اهنإف هروذص

 ىلإ ًارذش نورظني باجحلا ءالؤه نأ ًاصوصخو ءاياطعلا خاسوأ نم وهف .هلثم

 مهنوطعي الو مهل ىضقي نيذلا ءارقفلا

 [ةسردملا ف همسا لجسي نمل لاملا نم غلبم عفد]

 نيبو ينيب فالخلو «ةيوناثلا سرادملا ىدحإب قاحتلالا تدرأ [1155 نس

 (؟5) اهيف تعفد ةطساوب مث «ةسردملا هذه لخاد تنأ ام هللاو» :تفلح ىتخأ

 عوفدملا غلبملا مكح امو ؟نيميلا يف لمعلا امف ؛ةسردملا هذه تلخد ًاشرق

 .''”؟همكح نم أربأ فيكو

 عفدل ليبسلا نوكت نأ الإ ءمارح يهو .«ةوشر عوفدملا غلبملا الكل

 .دحأ ىلع ءادتعا اهيف سيلو «ملظلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاف ءاهنيمي ىف ثنحت نأ اهيلعف كتخأ نيمي امأو

 نيميلا ةرافكو ''”«رفكيلو ثنحيلف «هنم ًاريخ ىأرف ءيش ىلع فلح نم» :لوقي

 .مايأ ةثالث مايصف دجي مل نإف «مهتوسك وا نيكاسم ةرشع ماعطإ

 [هقح ىلإ لوصولل ةوشر قحلا بحاص عفد]

 الأ سانلا نيب داسو .ماكحألا تبرطضاو .نامزلا دسف اذإ [!157 نس

 عفدي نأ قحلا بحاصل زوجي لهف ؛ةوشرلا عفدب الإ حلاصملا ضعب يضقن
 ءاهمدقي ةوشرب الإ زوجي ال بصنمل ىقرلا ناك اذإو .هقح ىلإ لوصولل ةوشر
 |" دل مكدافأ انوتفأ ؟اهعفد زوجي لهف

 دلتا ولأ ىفطصم 5

 نم ةوشرلاو '*”يشترملاو يشارلا هللا نعل» رثألا يف درو ةقططلا#
 له نكلو اوهن دقو تحسلا مهلكأل ليئارسإ ينب ىلع هللا هب ددن يذلا تحسلا

 .557 ص ءماو1/ ةينوي  ه41١/ لوألا عيبر العا ١25س ءامالسإلا ءاول» 200

 )115١(. مقر ءوغللاب هللا مكذخاؤي ال باب «ناميألا باتك ,««يراخبلا حيحص» (؟)

 500 ص (2م1979 ربوتكأ - ه17894 نابعش ء١؟ - ١١1ع .77س .«مالسإلا ءاول» ()
 حيحص وهو )١1731( مقر «يشارلا باب ءماكحألا باتك ««يذمرتلا سس» (:)

 ,2ىى5



 .ةوشرلا عفدب الإ هقح ىلإ لصي دأ هنكمي ال ناك اذإ يشارلا نع جرحلا عفري

 اذإ بهاذملا ءاهقف سم ةفئاطو .ةيميت سا ررق دقل ؟كلذ ىلإ ليبسلا يه تنيعتو

 دإف هريغل ةراضم اهميدقت نم نكي ملو .ءقحلا ىلإ لوصولل ًاليبس ةوشرلا تنيعت

 عفدو «ةرضم ةوشرلا عفدو «ةرضم قوقحلا ةعاضإ نأل ءوفع لحم نوكي كلذ
 .ريسيلا ررضلاب عفدي ريبكلا ررضلا لولوقي ءاهقفلاو هزوجي اهنود ةرضمب ةرضملا

 مدقي ال ناك اذإ الإ ةوشرلاب ندوكي نأ زوجي ال بصانم ىلإ لوصولاو
 الو هنود نم ىلع مدقي ناك اذإ امأ .هلثم نوكي وأ ءهنم ىلوأ وه نم ىلع

 ءافكألاو ءفكلا نييعت نآل «تنيعت نإ اهعفدي هنإف ةوشرلاب الإ كلذ ىلإ لصي

 ءاهتاذ يف لالح ريغ ةليسولا تناك اذإو «ةرضم ةيافك هنود نم ةيلوتو «عفن هيف
 .ملعأ هلك هللاو دشأ ررضل عفد اهيف ةراض تناك دإو اهنأ الإ

 [تاباختنالا ف توصلا عيب مكح]

 دهعملاب بلاط  ىداب نيسح فسوي ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو

 ْ .ايبيلب ينيدلا يرمسألا

 ءارش يف نآلا نوحشرملا هنتسا يذلا توصلا عيب دب مكح ام ١157| نس

 لك ديريو .هيلع نوحشرملا محازتيو ءًالثم ناملربلا ىلجم لحني امدنع مهبختنم

 ؟هوبختني ىتح مهاردلاب سانلا ءارغإ ىلع صخش لك لمعيف حجني نأ دحاو

 هذه ذخأ مكح امف .تاهينج ةعبس نايحألا ضعب يف توصلا نمث 3 غلب دقو

 .''”؟هتوص ريظن يف مهاردلا

 نإ ء.حشرملاو بخانلا رم ةنامألا عم ىفانتت ةوشر هذه ['05”خل
 هريدقت ىف صاخشألا لثمأ هبختنا نم نأب بخانلا نم ةداهش باختنالا

 ءتحسو ةوشر دقتعي ام ريغب دهشي نأ ليبس يف عفدلاو .هللا هجول صلخملا

 ةميرجو ةوشرلا ةميرج نيتميرج بكتري هلعافف ءروزلا ةداهش نم هيف ام قوف
 .روزلا ةداهش

 .4اا/ 47ص 2م19517 ةيلوي  ه187١ لوألا عيبر ءالع «7١س ء«مالسإلا ءاول» )١(
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 ريوزتلاو شغلا :اعبار

 [ءاضيب ةفرو ىلع عيقوتلاو ريوزتلا مكح]
 « يمأ صخش ماهبإو متخ ةمصب لغتسا نميف ةعيرشلا مكح ام ١13065 سب

 نادف عيب دقع كلذ دعب اهيلع ررح ءاضيب ةقرو ىلع دهاشك ةجوز ماهبإ ةمصبو

 . ''”؟ءاضقلا ىلإ هأجلأ امم ملع نود صخشلا اذه هكلمي

 قوسدب مرخ دعس يماحللا ليكو  ليدنق توفص 5

 لوقي 0 ىبنلاو «شاشغ « بصتغس مثآ روزم لجرلا اذه |[! ل

 «كلذ هيدل تبث نإ هنالطبب مكحي ءاضقلاو لطاب دقعلاو ("”(انم سيلف انشغ ىمألا

 هانعم يف هنأل «ةيناسنإلا تالماعملا يف هعاونأ دشأ قسفلا نم عونلا اذهو

 . ريصملا سيو رانلا هلآمو «ةقرسلاو بصنخلاو ريوزتلاو قسفلا نيب عمجي

 [نيدم ىلع نيدب ةلايبمك ريوزت]

 همتاخ يدنع يسنو .هيلع هب فرتعي ام عفد يف لجر ينلطام ١١155 سب

 اذإ مارح مأ لالح اذه له .طبضلاب هيلع يذلا غلبملاب ةلايبمك هيلع تبتكف ؛ةرم

 ."”؟ةلايبمكلاب هتياكشب تمق
 ئرات

 ءاهقح ةنامألا يطعتل ءتعنص امب هربخت نأ كيلع بجي [8جل

 مكحبو عرشلا مكحب ءادألاب مزلم هنأب سحي ذإ ؛ةمرح كيلع وكت ال ٍظئنيحو

 نوناقلا

 1١. 5ص م1117 رياني ه5 لاوش ء“كعا .«١25س .امالسإلا ءاول» 21

 (589؟) مقر « شغ س باب «ناميإلا باتك ءاملسم حيحصلا ©ف]

 .7١١ص م14 رياني -ه11/ لاوش ء“كعا 252 س .«مالسإلا ءاول» ةوف]
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 [تاناحتمالا ف شغلا مكح]

 كد 8 .٠ 7 دس ا

 ةيفولم روجابللا يفوسدلا عيمسلا دبع نسح رع

 هنأ ىلع لوقعلا تقفتا رمأ لمع هنأل مارح ناحتمالا يف شغلا دفا

 رمألا دسوي اليكلو .توافتلا رهظيل .شغلا عنم بجوت ةحلصملا دألو ؛عونمم
 .ةمألا حلاصم عايض هيف ةيافكلا يوذ ريغ ىلوت نإو ؛تايافكلا يوذل الإ

 [تاناحتمالا يف شغلا]

 ال ليمز نع هتاجرد عفرت شغلا نم نحتمم نكمتو ضرف ول [!2:1لس
 "”؟نكمت ول يلثم ىضري ال نمل حصنت امف .شغلا ىضري

 قيزاقزلا - لامك ىفطصم يزوف 5

 سالتخا وهو .هعوضوم نكي امهم .مارح هروص لكب شغلا جل
 ." ”داهج مهو .ملعلاب سان ماست اهنم ةريثك دسافم هيلع بترتيو .حاجنلا

 قحلا سيياقم عايضو ..يحلاصلا ملظو ..يحلاصلا ريغل رومألا ديسوتو
 يذلا بقارملاو هنم نكمي يذلا بلاطلاف «مثآ هيف كرتشي سم لكو .لطابلاو

 «ةءورملا دض شغلا نأ ظحاليو .مثإلا ربكأ نومثآ كئلوأ لك ءهيلع رتستي

 هللا اوقتاف «نيروزملا ةبوقع قحتسي ةباجإلا ةقرو يف ريوزت وهو .«ةلوجرلا دضو
 .ةمايقلا موي هللا ران اوقو .مكسفنأ يف ءانبألا اهيأ

  2١س .«مالسإلا ءاول» 15 25١ص م11 ليربإ - ه5 ةجحلا وذ ع ”

 ما ةيلوي ه4 يناثلا عيبر .8ع 2757 س ,كمالسإلا ءاول» (؟) ص1١ 1.

 .لاهج مهو ملعلاب سان حلست حصألا .داهج مهو ملعلاب سان ملست (9)

 <,,ظآ1



 [ىقيسوملاو ءانغلا مكح]

 ءانغلا نيب نيدلا قرفي لهو .نفك ءانغلا يف نيدلا يأر ام [!1:7 نس
 010م املا
 . ! هريعو نجام

 ىجاملا ءانغلا نأ مهوتي نأ هسفنل لئاسلا حمسي فيك يردأ ال [:خل

 ال ةمرح ًامارح نوكيل نوجملاب هفصو يفكيو ءهنع لأسي ىتح عرشلا هحيبي
 كش

 هنسحتسا دقف «تاوهشلا ريثي الو «ةنتف ىلإ وعدي ال يذلا ءانغلا امأ

 نيعياتلا صضعب

 ع يبنلا نع درو امك لطاب وهل لكو وهل هنال ؛نورخا ضرعاو ا .٠ .؟ . 0 . ١-1

 .تاوهشلا ةراثإو هنتف ىلإ يدؤي ال ماد ام هبورض لكب ءانغلا نسحتسا ىلازغلاو

 [مارغلاو بحلا يناغأ عامس مكح]
 قفيفإ ٠ . 5ك 22

 ينيدلا ةروصنللا دهعمب بلاط - ءرلز يللا دبع دمخ 5

 ىلإ يدؤي ال ناك نإ سأب س هب سيل بحلا يناغأ عامس [::خ
 ةهارك هوركم هنإف .«كلذ ىلإ ىدأ نإف ءهسفن ةنويل وأ هئارغإو ءعماسلا ةنتف

 51٠١ 51١” ص م1117 سرام ه1 ةجحلا وذ عا .١5س .اكمالسإلا ءاول» 21

 لطاب وهل لك باب «ناذئتسالا باتك ««يراخبلا حيحصاا 200

 7179ص م1517 ريمتبس  ه141١/ ةيناثلا ىدامج 3ع 5اس ,كمالسإلا ءاول» (6)
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 [تابرطملاو نيبرطملا نم يناغألا عامس مكح]

 اميس الو .تابرطملاو نيبرطملا نم يناغألا عامس مكح ام [!”:؛ س
 . '0؟نآلا اهعمسن ىتلا ىناغألا

 نادوسلا - معنللا دبع زيزحلا دبع رع

 هوركم وهف ةنتف ىلإ يدؤي ناك نإ تابرطملاو نيبرطملا عامس ا[:

 [تاينغملا نم يناغألا عامس مكح]
 . ؟تايلاحلا تاينغملا نم يناغألا عامس مكح ام |” لس هيف . نك -

 هعامس نوكي هنإف ةوهشلا وأ «ةنتفلا ريثي ةأرملا توص ناك اذإ [هتنعخ
 سيلو ةوهشلا ريثي رهرثكأ وأ تاينغمل أ ضعب , نم بحل ١ ىناغأ نأو ًامارح

 اهوحنو يبلق اولس ةينغأك ةيوبنلا يناغألا ضعب كلذك

 [ىقيسوملا مكح]
 وه له .ىرخأ تالآ ةبحاصم نودب ًادرفنم نامكلا ىلع فزعلا [7::1 لس
0 020 

 . ؟لالح مأ مارح

 .ةروصنملاب يعارزلا يلاعلا دهعلا - ةعمج ميهاربإ نمحرلا دبع تك

 .هللا ركذ نع وهلي الأ طرشب هب سأب ال تالآلا ىلع فرعلا [:::2خل

 [ىقيسوملاو ءانغلا]

 كانه نكلو ًادج صلخمو نيدلا رئاعشب موقأو ملسم باش انأ ٠٠١7 لس

 ظفحأ ينأ نم مغرلابو .ءانغلاو ىقيسوملا بح وهو .يسفن ىلع يلوتسي ءيش
 ؟«*”هارح ةياوهلا هذه لهف ميركلا نآرقلا

 .093 ص .ما505 سطسغأ ه2 ىلوألا ىدامج 4ع .ء9١س .(مالسإلا ءاول» 21

 ١1ص .م1939 ربوتكأ  ه789١ نابعش .1-١١15ع .””س ء"«مالسإلا ءاول» (؟)
 .5 5١ص م1974 ةيلوي  ه7848١ لوألا عيبر ءالع .55س ء«مالسإلا ءاول» (5)
 تالآ ميرحت رظناو ه١ ةدعقلا وذ )١١(. ددعلا .دوملسملا ناوخإلا ةلجس (:)

 .5- هرص ىنابلألا نيدلا رصان دمحمل برطلا

 73ا/



 ال اننإف ةيسنجلا ةزيرغلا ريثي ام هيف نكي مل اذإ ءانغلل ةبسنلاب [!0:7 جل
 دروو فدلاب نوبرضيو دونغيو دوزجري اوناك برعلا نأو .هميرحتل ًابجوم دجن

 .جاوزلا يف فدلاب برضلا ىلإ ةوعدلا راثآلا ضعب يف

 هنأ دجنو «ىقيسوملا كلذ لثمو .«فدلا مارحلاو لالحلا نيب قرف 'ليقو

 :نيقيرف اوناك نيعباتلا دهع يف ناحلآلاب يسرافلا ءانغلا لخد امل

 نسحلاك نيدلا سمي ام هيف دجي الو عامتسالا ىلإ ليمي قيرف :لوألا

 . يرصبلا

 .يبعشلاك عرولاو «ةداهزلل ًايفانم هدجيو هيلإ ليمي ال :يناثلا قيرفلاو
 الو «ةيسنجلا ةزيرغلا ريثي ال ماد ام هنأ هيلع قفتملا نمف لاح يأ ىلعو ٠

 .نيدلا سمي ام هيف سيلف ةالصلا سو هللا ركذ نع لغشي
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 [ملسملا ريغ ةزانج عييشت مكح]

 :نادوس .ةربطع ديدح ةكسب .جاحلا يدهم ديسلا لأسيو

 هترشع يف ًايلاثم ناك يذلا يحيسملا يراج يفوت اذإ» ١١ لس
 نيدلا ينرمأي يذلا راوجلا قح لجأ نم هتزانج عيشأ نأ يل لهف .هقالخأو
 . ''”؟ ةلماجملل ىصقألا دحلا وه امو ؟هتياعرب

 .هتزانج عييشت يف كارتشالاب يحيسملا راجلا ةاساوم زوجت إل

 ريغ تازانج نوعيشي اوناك فلسلا ضعبو يرصبلا نسحلا نأ يور دقلو

 هل ليقف .ءاهل فقوف ةزانج هيلع تّرم ٍةيي يبنلا نأ يراخبلا ىورو .نيملسملا

 , "00! ؟ًاسفن تسيلأ» : 22 لاقف !ىدوهي ةزانج اهنإ

 [ملسملا ريغ ةزانج عييشتإ]

 روب نم .صاوخلا ميهاربإ نيمألا ديسلا نم ةيتنآلا ةلئسألا تدروو

 . ؟يباتكلا ريغو يباتكلا ةزانج عييشت ملسملل زوجي له 1١ 3 سب ةرفز 1 8 300 2 . ١ .."ا

 كلذ لعفي ناك دقو .هلهأ ةاساومو يمذلا ةزانج عييشت زوجي |:

 .3 90ص م1115 ةيلويد- ه7 رشص ءأعا ١. 1س .«مالسإلا ءاول» 21(

 (*151) مقر . ىدوهيب ةزانجل ماق سس بايب «زئانجلا باتك .«يراخبلا حيحصاا 2(

 .الا١ اص .ما55 ربمفوت ه5 بحجر .ء١١ع .ءا1اس .«مالسإلا ءاول» معرف
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 [مالسلا حرطب ملسملا ةعطاقم ءاهنإ]

 دجسملاب هتدجوو .بابسأل ًاصخش ملكأ الأ ىلع تمزع [١122لس
 ("'؟ال مأ انحلصل كلذ يفكي لهف هيلع تملسف

 .جاهوس امط -رسبلا وبا دمخ دم 5

 قوف لحي ال يذلا ءرجهلل ء ءاهنإ هنأل .حلصلل كلذ يفكي لكل :-ح

 . "226 لاق امك ثالث

 [|رفاكلل ملسملا ةيحت]

 حتي رش 7 1 هو 1 © , 206 هترحتب ذاكلا اح اذا -.موملا باثب و؟ىرو*

 هيف نأشلاو ًابولطم الو ًايودنم سيلف .حابم لعف اذه نإ أخجل

 اهكرات بقاعي الو ءاهلعاف بائثي ال .تاحابملا عيمج يف نأشلاك

 [ملسملا ريغ ةزانج عييشت ىوتف ىلع بيقعت]

 :نادوسلا .يرحب موطرخلاب رجاتلا .لادقلا كرابم دمحم ديسلا لأسيو

 .ىواتفلا باب يف .ها7/87 رفص ةرغ .سداسلا ددعلاب مترشن ١١1١ سب

 صن ىوتفلا يف ءاجو .هتزانج عييشتو يحيسملا راجلا ةاساوم نع ًاباوجو ًالاؤس

 :هل ليقف «٠ ءاهل فتون كي يبنلا ىلع ترم ةزانج نإ لوقي يراخبلا نع ثيدح
 اذه ركذي مل يراخبلا نكلو .«؟ًاسفن تسيلأ» 252 لاقف !يدوهي ةزانج اهنإ
 اكو هللا دبع نب رباج نع) :اذكه صنلا هيف ءاج لب .ةغيصلا هذهب ثيدحلا
 اهنإ هللا لوسر اي :انلقف .هب انمقو لَك يبنلا اهل ماقف .ةزانج انب ترم :لاق

 هب دوصقملا سيل انه مايقلاو («اوموقف ةزانجلا متيأر اذإ) :لاقف !يدوهي ةزانج

 ىلع ةميركلا ةيآلا تصن دقو «هتزانج عييشتب يحيسملا وأ يدوهيلا ةاساوم

 لاق ءهلوسرو هللاب اورفك مهنأل ,مهروبق ىلع مايقلاو مانو ىلع ةالصلا ميرحت

 .ولوشرو هلي أورفُك َمْيَعِإ ورزق لع متن الو اذبأ َتاَم مُيْنَم دَحَأ لع ِْلَض الو# :”ىلاعت

 ١١ص ما رياني _  ه7 لاوش 5ع 252س .«مالسإلا ءاول» 20(

 (5015) مقر ءرجهلا باب ءبدألا باتك ؛««يراخبلا حيحص» (؟)
 ./ل ص م سرام_-ه89 ناضمر ١ع .5١س ,كمالسإلا ءاول» ةوفإ

 مقود



 ورغاس 6 ريل سس

 ال هنأ نم انركذ ام حضوت ةحيرص ةيآلاو .[184 :ةبوتلا] 49 توُفِسف مهو ُاوناَمَو

 .'''هتزانج عييشت يف كارتشالاب يدوهيلا وأ يحيسملا راجلا ةاساوم زوجت

 لب اهضراعي ال لئاسلا هركذ امو .يراخبلل ةياور هانركذ ام [1501ج

 ةدوملاو ؟ىفوتملا لهأ يساوي نأ زوجي الفأ ءةّنجلل موقي ناك اذإو ءاهديؤي

 تبث دقو .هيلع رهاظي ملو .مالسإلا براحي مل ءاد ام ءملسملا ريغ عم ةبجاو
 يبنلاو «نييمذلا ةزانج يف ريسي ناك .نيعباتلا نم وهو .يرصبلا نسحلا نأ

 عييشت نأو ؟ةزانجلا عييشتب هتاساوم هيلإ ناسحإلا نم نوكي الفأ .راجلاب ىصوأ

 ريغ ةزانجلا عييشتو .هريغو ملسملا نيب , كلذ يف قرف الو .رابتعالل ةزانجلا

 ةيآلا نأب ميركلا لئاسلا ركذن اننأ ىلع .هربق ىلع مايقلاو .ىفوتملا ىلع ةالصلا

 ىرن لاح يأ ىلع نحنو .مهقافن دوملسملا ملعي يكل .سيقفانملا يف تدرو

 .ملسملا ريغ ىلع ملسملا يلصي نأ لوقعملا نم سيل هنأ

 [ملسملا ريغ مالس در]

 :ةرهاقلاب  اقرشلا عراشب ,يفيفع دمحم قيفش ديسلا لأسيو

 .يحيسم لجر لمعلا بحاصو ء.رجاتملا دحأ يف لمعأ ينإ [1717 لس

 يفو .ناكملا رداغي وأ .ءالمعلا دحأ رضحي نأ لمعلا ىف ذ يكامهنا ءانثأ ثدحيو

 ةيحتلا در نم تارملا ضعب يف نكمتأ ال دقو ؛مالسالا ةيحتب انييحي نيتلاحلا

 .تركذ امك ىحيسم وهو لمعلا بحاص دريو «ةيافك ضرف اهدر نأ ملعأ ىتلا

 .؟'"ادّرلا مدع ىلع بساحأ انأ وأ يفكي اذه لهف

 سيل نم .نيسلاجلا ىف ناك اذإو .ةيافك ضرف درلا فالخ الب ل

 نأل «كلذ ىلع ذخاؤي ال هللاف « «لمعلاب لاغتشالا ببسب اوهس درلا كرت ناك

 . "”0هيلع اوهركتسا امو «دايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفراا * لوقي ٍةيك 5 يبنلا

 )١( ةهم4اكص م1937 ربمتسس ها ىلوألا ىدامج .1عا.ا اس .كمالسإلا ءاول» - 09١0.

 .آ8 - الالص ٠ .ما155 رياربف  ه١8١١ لناضمر ٠ س١1. ع١. ٠ 'مالسإلا ءاولا عه

 . حيحص وهو )5٠١( مقر .هركملا قالط باب «قاللطلا باتك ءاكدهحام نبأ شس ( 600

 ١١م



 [ملسملا ريغ نم مالسلا در]
 لوقنف (مكيلع مالسلا» .لاق اذإ يحيسملا مالس در زوجي له ”١7١4

 مالسلا» ظفل ىلع ةرصاق مالسإلا ةيحت لهو ؟ (هللا ةمحرو مالسلا مكيلع» : هل

 ,؟220طقف (مكيلع

 ديوإلا ثحابمب لبتسونوك  فسوي يفدص هم

 بحلب ُميَتْح اَدإَو# .ىلاعت هلوقل يحيسملا ىلع مالسلا در زوجي كج
 ةمحرلا ركذو ءاهلثمب درلا نسحيو [85 :ءاسنلا] 206 وأ آنه َّنَسْحَأب ا

 .ةمحرلا غلبأ يهو ؛مالسإلا ىلإ ةيادهلاب هل ءاعدلا سصضتي

 [ملسملا ريغل ملسملا ذاقنإ]

 ؟2"'هذاقنإ ملسملل زوجي لهف ملسمب يحيسم ثاغتسا اذإ [1700 لس
 ديوإلا ثحابمب لبتسونوك فسوي يفدص هك

 ءاهئايحإب ىلاعت هللا رمأ سفن هنأل ءًائيد بجاو ىحيسملا ذاقنإ [ جل

 .مهلاومأو مهسفنأ ىلاعت هللا مصع نيذلا ةمذلا لهأ نم اننيب يحيسملاو

 [مهدايعأو مهتالافت.>ا ْق نيملسملا ريغ نيملسملا ةكراشم]

 :لأسي قوسد نم ميلس دومحم ميهاربإ ذاتسألا ١517[ لس

 «ةينيدلا مهتالافتحا يف نيملسملا ريغ نوكراشي نيملسملا ضعب اندجو

 يفتكي ال مهضعب اندجو دقل لب «ةيمالسالا دايعألاب لفتحي ال نم ءالؤه نمو

 يف اذه غوسي لف .مهدايعأل ةيحت لابقتسالا تالفح هتيب يف ميقي لب كارتشالاب
 40 | ١

 نوسنيف فارحنالا كلذ نوفرحني نيذلا نأ كلذ نع باوجلا ةلفطعاو

 نيملسملا نم نودعي امنإ «ةيمالسإلا ريغ دايعألا الإ نوركذي الو مهدايعأ

 ص «م رب بحجر 42 نس 65م زاس و .الاال ص م955١ روتكأ  ه785١ جر 7١. ١١8« رس ««مالسالا ءاول» )١(

 .قباسلا عجرملا حف

 .الا/٠ ١٠ ص ما رياربف ه8 دابعش .ء١1ع .١١س ءامالسإلا ءاول» عرف

١ 



 ىلع ترطيس ةيبوروألا تاداعلا نأ هيلع مه » اميف ببسلاو .ةيمالسإلا قئاش

 الف .ةيمالسإلا ديلاقتلا اك بيسن سم رسألا نمو :انلوهكو انبابش ضعب سوفمن
 ضعب يف قيض س هب لدورعشي ام ردقب الإ ابقأ دق لداضمر رهش لأب لوسحي

 اوناك اذإو .اهيف راطفإلاب اورهظي الأ مهقافن وأ مهقلس مهرطضي يتلا سلاجملا

 نيذلا كنلوأ نأ روصتت لهو .رطفلا ديع نوفرعي ال يلاتلابف .داضمر دوفرعي ال

 اذهب مهركذي لاك اذإ الإ ىحضألا ديع وأ جحلا رهشأ نوفرعي نييبوروأ اوُحسُم

 46 يواردلا١ يف مه مهتازاجإ وأ ةبلطلا تازاجإ

 دوبوسحمو .رصم ىلع نوبوسحمو .مالسإلا ىلع دوبوسحم ءالؤه نإ
 نم ةيبرعلا دالبلا رهطي وأ مهيدهي نأ هللا ىلإ عرضن انإو .ةيبرعلا دالبلا ىلع.

 . مهلاثمأ

 يفو .مهتيشم يفو .لوقلا رحل يفو .مهاميسب ءالؤه فرعت كنإ
 مهتيبرعو .رهظملاو نوللا الإ ةيقرشلا وأ ةيبرعلا نم مهيف دجت الف .مهتاداع

 دوديري مهنأكو ؛ةليزهلا ةهفاتلا مهثيداحأ يف ةيجنرفإلا تاملكلا دولخدي ةجوعم
 نم نيريثكلا نيب دجت كنإو ةيبرعلاو برعلا قوف مهنأب مهثدحم اورعشي دأ

 نييقرش اوسيل ءالؤه لإو ؛اهدجت الف هيف ةوجرلا ةوخن رع ثحبت سىس ءالزه

 نيب َنيِبَديَدُم# ' نيقفانملا نم مهلاثمأ يف ىلاعت هللا لاق امك مه امنإ .رييبرغ الو
 سس

 مل هدو
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 [ينيدلا ميلعتلاب مامتهالا]

 ناصنلا مارهألا ةفيحصب ةروشنملا تالاقملا ىدحإ يف ءاج |1017 نس
 : "!7نايتآلا

 فقوم هل نوكي نأ عيطتسي ًادح غلب درفلل يراضحلا ىوتسملا نأ - ١
 .نيدلا ميلاعت ىلإ تافتلا نود «ةيمويلا اياضقلا نم ريثك يف صاخ

 ًابلاغ طبتري ميلعتلاو ةشيعملا ىوتسم عافترا نأ اهب ًاملسم ةقيقح نأ - ؟
 .امومع نيدلاب طابترالا وأ «ةينيدلا رعاشملا فعضب

 نيدلا ألف ىلوألا نالطب امأ .ًاقلطم ًانالطب نالطاب نيصنلا نإ ['خل
 تناك اذإو «ةيناسنإلا ةعامجلا داحآ نيب طابترالاو ةيناسنإلا ةايحلا ميظنتل ءاج

 ةراضحلا نأو «ةعامجلاب فلتأيل هريمض بيذهتو هنادجو ةيبرتلف درفلاب تينع دق
 نادجوو .«يوق ريمض شع ينغتست ال يداملا اهاوتسم نكي امهم ةيناسنإلا

 ةيسفنلا يناعملا ىلإ رظن ريغ نم ةايحلا ىوتسم ىلإ نورظني سذلاو .ظقيتسم
 نأ دومهفي الو «ةداملا الإ نومهفي ال ةيناسنإلا ةلادعلاو «ةيعامتجالا رصاوألاو
 ءاكيرمأ يراضحلا ىوتسملا ثيح نم ممألا مظعأ لعلو ءحورو دسج ناسنإلا

 تاقرسلاف «ةيمويلا مهلامعأ يف ةينيدلا يناعملا مهحارطال  اهيف سانلاو

 - قاسو مدق ىلع مئاق «يناويحلا فارحنالاو ةيعامجلا تالايتغالاو «ةيعامجلا

 مهحاورأ يف اووهناو ء«ءامسلا ىلإ ةداملاب اوعفترا دقل ءاوعرتخا ام مهبذهي مل

 نم هبيصن ءرملا ىسني ال «تباث مئاق نيد نم دب الف ءدهوألا ضيضحلا ىلإ

 .مالسإلا وه كلذو ءةرخآلل هسفن دعيو ءايندلا

 "م1 2770 ص .م1974 ربوتكأ  ه1788 بجر .١1ع .77؟س ««مالسإلا ءاول" )١(

 م6:



 عنمت نايدألا نأ وهو «يناثلا صنلا دالطب امأو ءلوألا صنلا نالطب اذه

 دوفأم نع الإ ردصي الو قمحلا وهو ألا وه كلذ لألف ةشيعملا ىوتسم عفر
 دقلف .ةشيعملا ىوتسم عفر ىلع ثحي مالسإلا نإف «مالسإلا نع ًائيش فرعي ال
 لوقي ىلاعت هللاو ''"حلاصلا دبعلا دي يف حلاصلا لاملا معن» : هنن يبنلا لاق
 'ىلاعت لوقيو ١»[. :فارعألا] * َنِفرَسمْلا بحي ال ْمَنِإ ًاوؤرش الو أورو اولكَو*

 ["؟" فاعألا] * قررا َنِم ِتبيطلاَو -ودابعل َجَحَل لَ هلل َةَكير َمَرَح نم ُلُقل
 الو فرس ريغ يف اوسبلاو ءاوبرشاو اولك» :دمحأ مامإلا هاور اميف 2# لوقيو

 رداقلاف .ءاوس ىلع سانلل .ةايحلا ىوتسم عفر ىلإ وعدي مالسإلاف ''”"ةليخم
 . سسح قزر هل لفكي زجاعلاو .ءلمعي

 ,لايدألا ءادعأ ةشيعم ىندأب سؤملل ىضري مالسإلا لأ دوعدي نيذلاو

 ريغ نم ضيفخ ريغ شيع ىوتسم يف لوشيعي اوناك ةباحصلا هيلع سم ريثكف
 .فارسإ الو ءايربك

 نيتبعش نم لاؤسلا كلذ نوكتي :عبارلا لاؤسلا

 .عمتجملا حالصإ يف اهبجاوب موقت له اندنع مالعإلا ةرهجأ :امهالوأ

 . ؟ةليضفلا ىلإو ريخلا ىلإ ههيجوتو

 .«لضاف ماع يأر شوكت يف ًالماك اهرود تالجملا يدؤت له :ةيناثلا

 .ةلماجم ريغ نم ةيمالسإلا قئاقحلا نايب يف اهبجاوب موقت لهو

 ةعاذإلا ًاصوصخ مالعإلا ةزهجأ نإ لوقن :ىلوألا ةبعشلل ةبسنلاب باوجلا

 دجن ظعاوم ضعب راوجبف «قالخألاو .يدلا وحن اهبجاوب موقت ال دويزفيلتلاو

 و «ةدسفملا ةدسافلا ةليخألا ةراثإو .ةيراعلا تاياورلاو «ةيراعلا روصلا

 «ةليزهلا تاياورلاو .دسافملا رشنت امنيسلا رودو «ًاراقو مالسإلل نوجري ال اهيف

 .دوفصت ام ىلع ناعتسملا هللاو ءريبك اهمثإو ليلق اهعفنو

 عضاخ مسق :نامسق ةيمالسإلا تالجملا نإف «ةيناثلا ةبعشلا امأو

 دومئاقلا

 دمحأ لاجر :يقهيبلا لاقو 55/1١9(« يتاعاسلل ينابرلا حتفلا) هدنسم يف دمحأ هاور )١(

 (حيحصلا لاجر

 .1508 مقر .هدنئسم يف دمحأ هاور (5)



 نم لاح بسح ىلع هذهو .ًايهنو ًارمأ وأ ًابهر وأ ًابغر ةنيعم تاهيجوتل
 ضعب نع جرحتت اهتارابع سم ريثكو ء«رشف أرش نإو ريخف اريخ نإ ءاهنوهجوي

 . ةينيدلا تارابعلا

 .ريخلا ىلع نيعملا هللاو ديري ام نيبو هنيب لاحي نأ الإ ةيمالسإلا

 ىنعم لهف .''”ةلالض ةعدب لك نأ فيرشلا ثيدحلا ىف درو [10١1”لس

 .؟''”ةنسح ةعدب دجوت ال هنأ كلذ
 نادوسلا نم .فسوي نب دومحخ ةيوناثلا ناوسأ ةسردمب بلاط - هدبع معنلا دبع زيزحلا دبع هك

 نم ةدايزلا هذه نأ ىلع ةينيدلا ماكحألا يف ةدايزلا يه ةعدبلا قفل
 اذإ نكلو .ةلالض ةعدب لك لب ةنسح فصولا اذهب ىهو  نوكت الو .ىيدلا

 ةلالض تسيلف صوصنلاب ةتباث ةينيد ةيحان ةيوقتل ًايويند ًارمأ تناك

 [ةيبرعلا ةباتكلا ةنايص]

 : لأسي ةيردنكسالاب .ى .م ديسلا ١١١5 نسب

 هلامعتسا مكح امو «ةينآرقلا تايآلا ضعب كلذكو هلوسر مساو هللا مسا هيف هنم

 .؟'”سيطارقك

 ةيشخ عئارذلا دسل وه امنإ بوتكملا قرولا لامعتسا ميرحت نإ [ئ5جل

 حابي عئارذلل ادس مرح ام إو دلك يبنلا مسا هيف وأ َقْيَو هللا مسا هيف نوكي نأ

 ىذلا بوتكملا قرولا لامعتسا نع داعتبالا نكمأ ام نسحتسن اننأ ىلع

 ٠6 مقر «ةالصلا فيفخت باب «ةعمجلا باتك ءاملسم حيحصلا 200(

 - 096 ص ,ما6 سطسغأ ه5 ىلوألا ىدامج عا .9١س ,كمالسإلا ءاولا )0

05. 

 ١. 57ص ما ةيلوي  ها”ا/ا/ ةجحلا وذ 4ع .١٠١س ء«مالسإلا ءاولا» 29

 ١5م



 نم عنام الف ةيبنجأ فحص قرو قرولا ناك اذإف .يبنلا وأ هللا مسا ركذ هيف نظي

 هيف بتكي ام نأل ؛ةينآرق ةيآ هيف ام لامعتسا ميرحت ىرن اننأ ىلع .هلامعتسا

 .فحصملا ةمرح هل نوكت نآرقلا نم ليلق

 [اهيلع بوتكملا قاروألا لامعتسا مكح]

 يف ةيئاذغلا داوملا عيبت ةيراجتلا لاحملا ضعب نأ تظحال |1270: نس

 اهيلع رميف يرتشملا اهب يقلي ماعطلا لوانت دعبو «ةينيدلا بتكلا ضعب نم فرو

 .؟'''مارح وأ لالح اذه لهف تايآلا ضعب اهيلع بتك دقو .سانلا

 قيزاقزلاب يراجتلا اعلا دهعلا دمحم زيزعلا دبع دمخ ه6

 تايآلل ًاضيرعت هيف لأل ؛ميرحت ةهارك هوركم كلذ نأ كش ال إن: 1
 . ًاقلطم لالحب سيل كلذف «تاساجنلل ةينآرقلا

 [هنلا ءامسأ ةنايص]

 لثم قرو ىف ةبوتكملا صاخشألا ءامسأ وحن بجي له [1752لس

 اهعفر نم هلسرلو هلل ةسدقملا ءامسألا وحن بحي ام .ميهاربإ .دمحم .هّللا دبع

 فحصلا قرو نم اندنع تاقرطلا ألمي ام مكح امو «ضرألاب ةاقلم تدجو اذإ

 وأ اهعمج يف ةقشملا دجنو ءامسألا هذه نم ولخت املق يهو .فلل لمعتستو لب

 .؟''”لعفن اذامو .مثإ اذكه اهيقلي نم ىلع لهو ءاهطاقتلا
 ناذوسروب  دمخ ىلع نيسح 5

 سنسمضي ال ىتلا عضاوملا نم ىلاعت هللا ءامسأ عفر سسحي [جل

 . عيطتست ام كلذ نم لعفاو «ناهتمالاو ةساجنلا نع اهداعبإ

 [نيحلاصلا ءايلوألا بح]

 لوقلاب مجهتي نم سانلا نمو .هل ليثم ال ًاريثك ًابح ءايلوألا بحن [1757”لس
 ىطعي فيكو ةنسلا ىف هساسأ امو ؟وه ام دهعلا نع انتدافإ ديرنو ناتهبلاو ةبيغلاو

 5١5١١. ص .ما65 ويام ه6 مرحم .6ع .9١س ء«مالسإلا ءاول» 201(

 .50 5ص .ما4 ةينوي ه8 يناثلا عيبر .8ع .”7”س .(«مالسإلا ءاول» (؟)

 ١م



 .؟''”حيحص دنس كلذل ناك نإ ًادهع شيواردلا نومسي نيذلا ءايلوألا ضعب

 سيبلب زكرم - بيبح تيم .سيراإ ميلا دبع دم هك

 امك «دوقتي اوناكو اونمآ نيذلا نوحلاصلا مه ىلاعت هللا ءايلوأ |[
 تردلأ © تور ْمُه الو ْدِهِيلَع ْفَوَح اك هَل كلَ كرإ آلا“ ىلاعت لاق

 [18 557 سنوي] 402 َوْقَّتَي اواكَو ْأُوتَماَ

 دهعلاو .هيعسل نارفك الو «هداقتعا هلف صخش يف ةماركلا دقتعا نمو

 مدع ىلع هديرمو يفوصلا نيب قافتا وه ةيفوصلا رابك ضعب هدقعي يذلا
 سفنلا ريهطتو ميقتسملا قيرطلا يف ريسلاو «هرماوأ ةعاطإو ىلاعت هللا نايصع

 .هقحب هديرمو خيشلا ماق نإ ةيحورلا ةينيدلا ةيبرتلا بم عون وهو ءاهتيكزتو

 [:نينذ يلعل >2: ركذ]
 ًانايحأو »2 يلع انديس نع ةغالبلا جهن باتك لوقي :لأسيو [175”لس

 امو ؟لوقلا كلذ مكح امف يبن ىلع الإ زوجت ال ةالصلاو «ههجو هللا مرك يلع»

 .؟ '"”ههجو هللا مرك ىنعم

 هيف سيلو ءهن يلع مسا هب اويحي نأ ةعيشلا داتعا ءاعد اذه [””جل
 ضعب كلذ يف مهاراج دقو .مالس هيف لب عنملا ةرئاد يف لخدي ىتح ةالص

 ريهامجلا نيب عئاش ههجو هللا مرك هلوقو .تيَو يلعل دوليمي .يذلا نيينسلا

 ال نأ ىلع ًاصيرح ناك نهي هنأ اهنم هل ةريثك تاليلعت اوركذ دقو «ةيمالسإلا

 لوقن نأ ميلسلا ليلعتلا لعلو لاتقلا ناديم يف ىتح .ءطق ناسنإ ةروع ىري

 هلتقمب اريكذت ههجو ميركتب ءاعدلا ناكف «ةليغ ههجو يف برض هنيلَض هنإ

 قحلا ليبس يف هتداهشو

 ا!نيد لجر ةروص يف ريتكيراك مسر]

 :فونم زكرم نم «نسح ديمحلا دبع راتخم ديسلا لأسيو
 ةديرج ترشن .كرابملا رطفلاديع مايأ لوأ يف» : ًالوأ ١١54 لس

 778ص ما سرام  ه81/ ةجحلا وذ 2ع 255س .«مالسإلا ءاول» 20010

 .560؛ص ما ةيلوي - ه١ا/ا/ ةجحلا وذ «؟ع ا .١١س .«مالسإلا ءاول» 20
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 ةسسؤم ريدم ركاش سح ديسلا روصت ةروص .ةيريتاكيراك مسر تحت .مارهألا
 ةيالا ةروصلا تحت ةركاذ ,نيدلا لاجر نم لجر ةروص ين 0 لقنلا

 ال اذه نأ نظأو [8 :لحنلا] 4ةسيزَو اًمرْيكَر َريِمَحْلاَو َلاَعْلاَو َلّيْكلَو# :ةميركلا

 6 :ىلاعت لاق دقف ؛نمؤم هيلع قفاوي وأ هلبقي الو :ميركلا هللا مالكب يلي
 ما #2 72 »و تهز هلت

 ُدعَفَن الف ابي ُاََبَكَسْمَو اهي ُدَمْكُم هللا تيا ُمعِج اَذِإ نأ بتكلا ىف ٌمُكِلَع لن

 َمَهَج ىف َنرفكْلاَو َنِقْفتَمْلا ٌعِماَج هلأ َّنإ ُرُهَُْي اَدإ كن ٌوِريَع ٍثيِدَح ىف اوُصْومي َّقَح
 ١5٠[. :ءاسنلا] 50 اًعيِج

 0170 ًأاودعف هو

 ءاج .يلاحلا رهشلا نم 7١ خيراتب رداصلا مارهألا ددع يف :ًايناث

 ةمكح ةملكب ًانونعم '''«تاهمألا مادقأ تحت ةّنجلا» :فيرشلا ثيدحلا صن

 لءاستأ ينأو .اضيأ ةيريتاكيراك ةروص يف ليروكيش ىعدي صخش مسال

 عئاب رخآ ليروكيش مأ .روهشملا شامقلا عئاب دوكيأ ؟اذه ليروكيش وه سم
 .؟مكح

 يف ضوخلا نع مهمالقأ اوفكي ىتح ءالؤه لاثمأل اوبتكت نأ مشعتأ

 . "”(ةينيدلا ىحاونلا

 عم قفتي الو ميلسلا قوذلا هنم رفني رمأ كلذ نأ كش ال :ًالوأ |:
 دارقلاب ءازهتسالا دصقي كلذ بتك رسم نأ دعبتسن انكلو .ةينيدلا بادآلا

 . ميركلا

 لهجلا ىلع لديو .ةقايللا هيفاجت رمأ اذه لأ ىف ًاضيأ كش الو :ًايناث

 .!رشنلا

 [هييَذ ةريره يبأل هماهتا يف نيدلا ءاهب دمحأ ىلع درلا]
 زور ةلحمب ءاح امع لأسي ملسم هاضمإب ةلحملل باطخ درو ١١7١ نسب

 مقر .ةدلاو هل نسل فلختلا يف ةصخرلا باب ءداهجلا باتك .«يئاسنلا ىئس» )١(

 حيحص نسح وهو (اهلجر تحت ةنجلا لإف اهمزلاف» .ظفلب وهو )١١85"(.

 .؟9/ل* ب ؟194ص م15 ويام - ه١ ةجحلا وذ .5عا.ا١ 6س .(مالسإلا -اول» عض
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 هباطخب قفرأو م1964 ةنس ليربأ ؛ خّرؤملا ١47 مقر ددعلا يف فسويلا

 وبأ» ناونع تحت «نيدلا ءاهب دمحأ» ءاضمإب ةلجملا هذهب ةدراولا ةملكلا

 : لوقي .2ةريره

 نب نامثع لتقم بقع نوملسملا اهفرع يتلا ىربكلا ةنتفلا مايأ يف
 قرطلا مهمامأ تددعتو .ةنحملا ةيشاغ سانلا تيشغ امدنعو . هز نافع

 ءانكي نايفس يبأ نب ةيواعمو بلاط يبأ نب يلع نيب برحلا تمدتحاو .فادهألاو

 ..ةريره ابأ :ىعدي ناك ريطخ ملاعو ريبك لجر كولس نم سانلا بجع

 يبأ نب يلع ركسعم ىلإ بهذ ةالصلل نذؤملا نذأ اذإ نكي ةريره وبأ ناك

 يتلا ةلباقملا ةهحلا ىلإ لقتنا ماعطلا تقو ناح اذإو «هءارو ىلصو هنيض بلاط

 .ةكرعم يف ناشيجلا محتلا اذإف ؛هعم لكأو نيو ةيواعم شيج اهيف ركسعي

 باجأف اموي كلذ يف سانلا هلأسو . هناكم دحأ فرعي ملو هيض ةريره وبأ ىفتخا

 لكألاو , موقأ يلع ءارو ةالصلا نأل :لاق ؛ًاروتسد نيقفانملل تيبهذ ةروثأم ةملكب

 ء.رصم يف اندنع مك ..ىرت ..! ملسأ برحلا نع دعبلاو . مسدأ ةيواعم ةدئام ىلع
 م0"2ةريره يبأ نم م0011 / .

 امنإو ء.حيحص قيرط سم َوري مل نيدلا ءاهب ذاتسألا هركذ ام نإ [ائئ2جل
 ناك يتلا نيفص ةعقاو يف هن5# ةريره يبأ نع فورعملاو .نيخرؤملا ضعب هركذ
 ذاتسأالا هلوقي ام ريغ نيملسملا لاتق اهيف

 وبأو ةريره وبأ مدق لاق ةسايسلاو ةمامإلا باتك يف ةبيتق سب دمحم ىور

 ةيواعم اي .هل الاقو .هاظعوو نيفصب وهو صمح نم ٌىلعو ةيواعم ىلع ءادردلا

 نم لجر هنأل ؛ةقباسلاو لضفلا يف كنم رمألا اذهب قحأ وهو ًايلع لتاقت مالع

 امأ !بازحألا نم كوبأو «ءقيلط تنأو .ناسحإب نيقباسلا نيلوألا نيرجاهملا

 انيلإ بحأ ءاقبلا .كلو ءماشلا نم انيلإ بحأ قارعلا نوكت نأ كل لوقن ام هللاو

 معزأ تسل .هنههو ةيواعم لاقف . داسفلا نم انيلإ بحأ حالصلاو .ءانفلا نم

 6 ١ص ما: ويام ه١ ناضمر ءكعا 2/8 س .امالسإلا ءاول» ةلجم 2(

 6٠م



 ىلإ الوبق هدنع ادجي مل املو ّىلع ىلإ نابهذي كلذ دعبو «مهتشقانم يف رمتسي
 ) 7 ّء 5 . هيا < 3

 1 '"صمحب امهيلزنم ىلإ اكد ءادردلا وباو ةريره وبا فرصنا ةيواعم هطرش ام

 اوكرتشي ملو ةنتفلا اولزتعا هللا لوسر باحصأ نم ًاريثك نأب ملعلا عم اذه

 حص نإ قافنلا نم ةريره ابأ نيدلا ءاهب ذاتسألا هب فصو ام نأ ىلع لاتق يف

 ام فالخ سانلل رهظي قفانملا نأل ؛ًاقافن ىمسي الف هلقن يذلا لوقنملا ربخلا
 نَم ساّنلآ َنمَو# مهنأش يف ىلاعت هللا لوقي ؛نيقفانملا نأش ناك اذهو .ىطبي
 امو ْأوُنَماَء َندَلَاَو هل َنوُعِردحم َنيِنِمْؤَمِب مه امو نيل ِوَوَبلَايَو هلأ اَّنَماَء ُلوُقَي
 0-4 : ةرقبلا] 09 ٌنورعْسي اَمَو ٌمُهَسْفنأ الإ توعد سل موريس 4 ري

 أَو ِهَّلَل ُلوُسَر َكَنِإ ُدَبَتَم اوُناَد َنوُفَِتَمْلا 11ج اَدإ» .نيقفانملا ةروس يفو
 ل هس يمت أودع (2) َنومْدَكَل َنيِقْفنمْلَ َ دهم هللا ملوسَر َكَنِإ مَعَ
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 [؟ - ١ .نوقفانملا] َنوُلَمْحي أنك ام َهآَس مَْتِإ هلأ ٍلِيِبَس نع اوُدَصف

 سيلف ءهضرغب حرصيو لعفي ام للعي ناك ذاتسألا ةياور ىلع ةريره وبأو

 ةباحص عم بدألاو «ةتباث ريغ اهتاذ يف ةياورلا لأ نع ًالضف .قافن هلمع يف

 ةيادهلا هللا لأسن .مهيف ضوخلا .ع ملقلاو ناسللا ظفح يضتقي هللا لوسر

 قيفوتلاو

 هك

 اهيل 4 عند لا و د

 .45ص ةبيتق سال ةسايسلاو ةمامإلا )١(

6١١ 



 [اهل جاربألا ءانبو مامحلا ءانتقا]

 هل عضأ يناب ملعلا عم ؟مارح مامحلل جاربالا ةماقإ له ١١77 لس

 وأ اهنم لكأيف ةعارز جربلا هب دوجوملا تيبلا راوجب نكلو ؛مزاللا لكألا

 حمقو زرأ نم اهحطسأ ىلع ةرواحملا تويبلا يف ةدوجوملا بوبحلا نم

 . '7هفالخو

 نوكسراف ةيمينذلا ديس دجأ قماك هك

 .هيف ةمرح ال تويبلا جراخ ءاضفلا يف مامحلا جاربأ ةماقإ |:

 ىلع علطي اهبحاص نأل ءزوجي ال اهوحنو لزانملا حوطس يف اهتماقإ نكلو

 [بالكلا ةيبرت مكح]

 وأ ديصلل تناك اذإ مكحلا امو ءبالكلا ةيبرت مكح ام |1072“ سس

 .؟'"”ةسارحلا

 موكلا نيبش - ينفلا دبع فرشأ دمخ ه5

 « هديص حابأ ىلاعت هللا نألا ايصال ةسارحلل بلك ءانتقا روجي ةلففعام

 [غ :ةدئاملا] هلل خلع اني َنُمَوْلم َنيِيَكَم حاَوْفَل َّنَي مَُدَلَع اَمَْو# ٠" ىلاعت لاق امك

 هللا نأل ءرهاط هنإ لاق دقف كلام ًافالخ سجن بلكلا محل نأ ىلع روهمجلاو

 . سجن همحلو هديص لكأن فيك :كلام لاقف هديص لحأ ىلاعت

 16١. ص م1511 ريمتبس - ه6 ةيناثلا ىدامج ء6عا 25١ س ,«مالسإلا ءاول» 200

 .656ص ما6 ربمتبس - ه8 بجر 2كم 4ع ١271س ءامالسإلا ءاولا»ا 2

 6١م



 [روقعلا بلكحلا لتقف مكح]

 مل اذإو ؟هلتق بجي له ءاروعسم وأ اروقع بلكلا ناك اذإ ١١١5 نس

 0 ءااق
 ٍُ؟ هلتق زوجي له كلذك نكي

 طويسأ - عرسم - نامثع رهاظلا دبع دومخ هك

 .بيذعت ريغ نسم هلتق بجي .ًاروعسم وأ ًاروقع بلكلا ناك ذب [تتعحل

 [ناويحلا يصخ مكح]

 ةعماج ةعارزلا ةيلكب ىعفاشلا ايركز ىيحي ديسلا نم انءاجو

 1 . "7ةير 14 الا

 ََىَلَخ تكلريسم مل : ةيآلا ريسفت يف مكتدايس متبتك دقل ١١١5 لس يس د

 .خلإ ..مشولاو نيعلا ءقفو ءاصخلاب ماسجألا هيوشت هنأب ١19[ :ءاسنلا] 4... هلل

 ؟«يصخلا» ةيلمع اذه يف لخدي له « .مكتدايس نم رسفتسأ نأ ديرأف

 وه له .محللا نيمست لجأ نم ًالثم لوجعلاك تاناويحلا يصخ اهب دصقأو
 عمتجمللو هل جالع ريخ طاوللا ةميرج بكتري نم نأ تملع يننأ امك ؟للحم
 ؟حيحص اذه لهف يصخلا وه

 ةبوقعو .قلخلا رييغت لبق نم هنأل هوركم ناويحلا يصخ [::خل
 ديدشلا باقعلاب ريزعتلاو «ءاهقفلا ضعب دنع لتقلا لب .ىصخلا تسيل طاوللا
 .هباحصأو ةيفنح يبأ دنع

 [ناويحلا مسو]

 09 حل 1 : | "|
 .؟'' "تناك نإ ةمرحلا وأ لحلا ليلد امو .مرحي ناويحل مسولا له 177١ سب

 ميرحتلا ىلع ليلد الو ؛داويحلل مسولا زوجي ['5:جل

 .؟ 1ص ص. ١6 51/ ويام ل ها رغص اع .١5س .«مالسإلا ءاول» 0١

 5١. ١ص .م1155 ويام ه1 م رحم 2ع .٠ ١ا/ رس .«مالسإلا ءاول» 2

 .2535 ص .ما484 ريمكس د ه8 اجر ١٠١ ٠ 4ع .١5س .اءمالسإلا ءاولا 2

 هلا





 اعلا هلا
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 .فيرشلا رهزألاب بلاطلا - يلع دمحم فيطللا دبع ديسلا لأسيو

 اهيرجي يتلا براجتلل ةبسنلاب مالسالا يف حيرشتلا مكح ام 177١[ س
 .؟2ناسنالا ىلع بطلا ةيلك بالط

 نمو «هتاذل مالسإلا يف بولطم رمأ ًاتيمو ًايح ناسنإلا ميركت ةلتفطت
 «ميركتلا لجأل مارح ةلثملاف ءتوملا دعب همسج يف ةلثملا عنم هميركت لئاسو
 ىلإ ةمألا ةجاحو «هيلإ ةجاحلل حابي دق هريغل مارحلاو .هريغل مارح ىه يأ

 ءةمألل ةيجاحلا رومألا نم نوكي بيبطتلا ناقتإ ىلإ يدؤي ام لكف «ةتباث بطلا

 .بطلل ةرئاد قيضأ يف نوكي نأ ىلع دذإ حيرشتلا حابيف

 [جاوزلا يف كلذ رثأو مدلاب عربتلا مكح]
 : يوناثلا بلاطلا - نيهاش ركاش نيهاش ديسلا لأسيو

 رورمبو .مد صقنب ةضيرم ةاتفل همد نم تارطقب لجر عربت [177” نس
 جاوزلا اذه دقعنا لهف «ةاتفلا كلتب همدب عربت يذلا لجرلا نبا جوزت نينسلا

 .؟ "”همرحت ةعيرشلا تناك اذإ لحلا وه امو ؟ًامارح وأ ًالالح

 ءاهقفلا روهمجو ءعاضرلا يف نوكي ام وه ميرحتلا يف تباثلا ['5خل
 ةلمجلا يف وأ قأرملا يدث نس ءةعبشم تاعضر سمخ وه مرحي يذلا نأ ىلع

 ضيرم مسج يف لجرلا سم مدلا لاخدإ سايقل ًاهجو فرعن الو اهقيرط ع
 يف دوكي يذلا وه مرحملا عاضرإلا نأ اصوصخو «ةأرملا نم عاضرإلا ىلع

 نأ ودبيو عضرملا نبلب ءاذغلا ىلع لفطلا دمتعي ثيح «رييلوألا سيتنسلا

 كلذ نم ربكأ تناك لب نيتنسلا نس يف نكت مل ةضيرملا

 .7 ١١ص م١5 ةينوي ه١ مرحم .268ع .6١س ,«مالسإلا ءاول» 2230
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 [؟عاضرلا مرحي امك مرحي مدلا لقن له]
 ءاهيلع صوصنملا هطورشب ةيجوزلا مرحي عاضرلا نأ مولعم ١77 نس

 جازتما نوكي لهو ؟ةنيعم ىثنأ ىلإ نيعم لجر مد نم لقني ام هيلع ساقي لهف
 .؟'”ءاضرلاك ميرحتلا يف اببس مدلا

 نس يف مدلا ذخأ يذلا ناك اذإ ميرحتلاب ذخأن نأ بجوي طايتحالاو .صن هب دري

 . ةعاضرلا نس نيتنسلا نيتاه نأل .لفطلا ةايح نم دايلوألا ناتنسلا يهو .ةعاضرلا

 [؟عاضرلا مرحي امك مرحي مدلا لقن له]
 .نادوسلا - سردم - رونلا وبأ ليلخ نسح لأسي

 .؟''”ةعاضرلاك اهنم جاوزلا مرحي ةأرمال لجر نم مدلا ذخأ له |1774 سب

 نآلو سايقلل عضوم الو صنلاب ةعاضرلاب ناك امنإ ميرحتلا دإ 2 جل
 سييلوألا نيتنسلا يف نوكت امنإ ةمرحملا ةعاضرلا

 [ضاهجإلا مكح]

 .؟ "دمعلا ضاهجاإلا مكح ام ١770 نسب

 ةزغب ةيوناثلا افاي ةسردمب بلاط - جرف ةمالس بلط هك

 ةيد الماح ضهجي نم ىلع نوبجوي ءاهقفلاو ءمارح ضاهجإلا النك
 . لمحلا ةيد اهيلعو «ةمثآ تناك .ءاهسفن لماحلا ضهجأ اذإو .لمحلا

 [لمحلا عنم بوبح يطاعت مكحإ]

 امو .ةجوزلا ةحارإ دصقب «لمحلا عنم بوبح يطاعت مكح ام [1777لس
 3 عرشل فقوم م0490 هلا فق

 )١( ص .م1954 سرام  ه87١ ةدعقلا وذ ء”ع .186١س ««مالسإلا ءاول» ١19١.

 .57”ص م1956 ويام  ه783١ مرحم .5ع .9١س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 .157ص (2م194557 ربمتبس  ه485١ ةيناثلا ىدامج .١٠2ع .١5س .«مالسإلا ءاول» (9)

 .ل١ - ال١ ص .م1912 رياني _ ه4 ناضمر .ء١اع .4١س .'مالسإلا ءاول» (:)

 ١7م



 نأك «ةيصخش ةرورضل الإ زوجي ال لمحلا عنم بوبح يطاعت [2خل

 .هعم لمحلا اهرضي ضرم تاذ لوكت

 [ضارمألا نم جالعلاو روخبلا]
 :لأسي نادوس - يدنش .يرهزألا دمحأ ديس ديسلا [1777”لس

 عفنيو ضيرملا يفشي لهو ؟ةفارخ ةماعلا دنع هارن يذلا روخبلا له

 , ؟217لالح وأ مارح وه لهو ؟كلذد وحنو لماحلا

 هلامعتساو ءءاد نم فاش هنأ ىلع مالسإلا يف فرعي ال روخبلا +

 لامعتسا امأ «ةذخاؤملا نم عون هيف نوكي دق بطلا لامهإ عم دصقلا اذهب

 سيل رمأف - سفنلا حيريو تارجحلا سم ةهيركلا حئاورلا ليزي رطعك روخبلا

 لامعتسا راثآلا ضعب يف درو هنإ لوقنف ةيقرلا نع لاؤس دري دقو حيبقلاب
 . ىسفنلا ءاحيالا ليبق نم كلذ لعلو .ةيقرلا

 [زرحلاو باجحلا لمح مكح]

 .لأسيو 7١لس

 زرح لمع هنم بلطت حلاصو هللاب فراع لجر ىلإ تاديسلا ضعب بهذت
 .؟'' 'عورشم اذه لهف .نيعم صخشل 020 : : .

 نأ حصي الو .سح ريغ هارثو «كلذ نم ءيش عرشلا يف دري مل دخل

 لجر نم باجح لمح ًايسفن ًاريثأت اهيف رثؤي ةماعلا نأ ديب ءعرش ىلإ دنسي
 ءاحيإلا ليبق صم وهف «ةيسفنلاو ةيبصعلا ضارمألا يف رثؤي اذه ناك اذإف ءحلاص

 .ءادل ءاود لمحي هنأ ليبق نم ال .«يسفنلا

 [هديدحتو لسنلا ميظنت مكح]

 )١١ ةعمحلا موي رداصلا اهددعب رابخألا ةفيحص ترشن» ١775 نسب

 .27576ص م1517 ربمفون  ه1/ ىناثلا عيبر ىلع .١١س .«مالسإلا ءاول» 23(
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 اذل لسنلا ميظنتب رمأي مالسالا نأو ,لسنلا ةرثك ىلع صرحي رامعتسالا نأ هيف

 : ىتأي امع ةباجالا وجرن
 .؟اهيلع رامعتسالا ص رحي ىتح مالسإلا ميلاعت دض لسنلا ةرثك له ١

 .؟لسنلا ميظنت ىنعم ام - ١

 .؟رمألا كلذ ديفي يذلا صنلا امو مالسالا هب رمأ له - "

 .مكب هللا انعفن انوبيجأ
 اثار تسوي دمخ 6

 اوحكانت» ' يي يبنلا لاق دقف «ءلسنلا ةرثك ىلع مالسإلا تح ةلففلاو
 ددع رم راثكإلل عرش جاوزلاو .'"”(ةمايقلا موي ممألا مكب هابم ىنإف .اورثكت اولسانت

 .ةمايقلا موي ًاعبات -ايبنألا رثكأ وكي نأ وجري هنأب حرصي داك نت يبنلاو «شيملسملا

 .ءانفلا مهل نوديري لب .ةرثكلا نيملسملل دوجري مالسإلا ءادعأ نأ فرعن الو

 ديدحت لاك اذإف .لسنلا ديدحت نيبو هنيب قرفلا فرعن ال لسنلا ميظنت  ؟

 قرفلا فرعن نأ انلواح دقو .كلذك لسنلا ميظنتف .ةيمالسإلا تاررقملا دض لسنلا

 .عوضوملا اذه لوح ةيعامتجالا دوؤشلا ةرازو ميظنتب تدقع ةودن يف امهنيب

 دإ .اولاقف ؟ديدحتلاو ميظنتلا نيب قرفلا ام . اسنلا ميظنتب دولوقي نيذلا انلأسو

 رمألا نإ :مهل انلقف «ءارقفلا لدب لسنلا ىم راثكإلا ىلع ءاينغألا لمحل وه ميظنتلا

 ةنيزلا ىلإو .لاملا ىلإ هجتم هلك همه لأل يدجت ال لسنلا رم راثكإلا ىلع

 ةيانعلاو لاملا نع هلغشت دالوألا ةرثك نأ ىريو .فرتلاو عتملا ىلإو .فرخزلاو

 يف لأ ءاينغألا ىري اذهلو .لاملا عتمو ةنيزلاو فرتلا رع هتجوز لغشت امك .هب

 .مومهلا نم ةيلاخ ةفرتم ةمعان ةايح الإ دوديري ال مهو .امه دالوألا ةرثك

 نم راثكإلا ىلإ ءاينغألا باجتساو .ليحتسملا انضرف ول اننأ ىلع

 :لوقي هللا لإ ؟ةلداع ةمسق هذه نوكتأ  ءارقفلا ىلع كلذ انمرحو .دالوألا

 )١( سرام  ه١٠18 لاوش .5ع.١هس .؛مالسإلا ءاول» 195١م. صا؟١  ١157

 مقر هجيرخت قبس (؟) )151(
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 هنوروصي امك لسنلا ميظنتو [45 :فهكلا] 4ُاَْنَدلا َةوْيَحْلا ٌهَنيِز َنوَُلاَو ُلاَمْلا#

 ريقفلاو !اعم امهنم ريقفلا مرحيو ءاعم نونبلاو لاملا هل ينغلا نوكي نأ يضتقي

 «مهتيبرت ىلع كنواعن :هل لوقن نأ لدبف .هلوح دالوأ هل نوكي نأ يف هتذل دجي

 ذخف «لاملا ةذل تيتوأ :ينغلل لوقنو !ريقف كنأل مهنم كمرحن ءال :لوقن

 !!نيتمعنلا نم نامرحلا هيلع بتكي ريقفلاو ءدلولا ةمعن اهعم

 نيباوجلا نم مهف .«ةلئسألا نم ريخألا ءزجلا نع باوجلاو - "

 هللاف ؛ كلذ ضيقن ىلع صوصنلا لبا دلولا نم ريقفلا عنمي ا

 عنم سيلو ١[. :ءارسإلا] * 4 فاَيإَو مفر نَخ قلم َةَيْنَح 7 ًارللفن اَلَو# :لوقي
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الف «ةيرذلل آلتق الإ ميقعتلا وأ ُ

 [لسنلا ديدحت]

 .ةزغ - سنوي ناخ - ريبش ديع دمحم لأسي

 .؟''”لسنلا ديدحت نم مالسإلا فقوم ام [٠١١"لس

 لوق مداصت اهنأل «لسنلا ديدحت ىلإ ةياعدلا هركي مالسإلا [!ك:خجل
 لاح يف ةأرما تناك اذإ نكلو .“506  اورثكت ءاولسانت ءاوحكانت» :ِةلَ يبنلا

 لثم يف تكس هو يبنلا نأل ءوفع لحم نوكت اهنإف ؛لمحت الأ اهيلع بجوت
 ةحابإلاب حرصي ملو «عنمي ملف «لاحلا هذه

 ["”لسنلا ميظنت]

 ُْكسفدَر نع ٍقلْمِإ ْنِي مُكَدَلْوَأ اَونُدَفَن اَلَو# ىلاعت هللا لاق تلك آ
 ل 1 هوو دس تجب

 ٌمهفرَ نَحَخ قلم سَ رك ًاولثفت الو# ىلاعت لاقو 0١ :ماعنألا "هاك

 .[81 :ءارسإلا] «فاَيَِو

 اذإ هدلو لتق يف ركفي نم مهنم ناك برعلا نأ ىلع نالدت ناتميرك داتيآ

 لتقي ناك نم مهنم كلذكو !هدلو ىلعو هسفن ىلع هنم قفني ام هدنع نكي مل

 .157ص 2م19717 رياربف  ه1787١ لاوش .7ع .7١س .«مالسإلا ءاول» )١(

 (177) مقر هجرخت قبس (5)
 58٠ - ؟الكص م55 ريمفون - ه87١1١ بجر ءااع .ا5١س «ا«مالسإلا ءاول» (9)
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 ىوتسم صقن وأ «هرقفو هقالمإ ىلإ يدؤت لايعلاةرثك نأ عقوتي ناك اذإ هدلو
 نمضتي ببسلا اذهل لتقلا نع يهنلا نإو ءرصعلا اذه لهأ ربعي امك هتشيعم

 ءاهلتق هللا مرح سفنل قاهزإ كلذ نأل ؛ضاهجإلا نمضتي امك «دأولا

 يهنلا لَّلع #8 هللا نأل ءببسلا اذهل لمحلا نع عانتمالا ةراشإلاب نمضتيو

 «نوبستحي ال ثيح نم قزرلا ىلع ىلاعت هللا ةردقل راكنإ هيف لتقلا كلذ نأب
 هنأو «نيتملا ةوقلا وذ قاّررلا هنأبو ءًاقدصو ًاقح هللاب نونمؤي اوناك اذإف
 لايعلا رمأ اوكرتي نأ دب ال هنإف ءناوت الو لسك نكي مل اذإ قازرألل لفاكلا

 نآرقلا صوصن نأ مهفن كلذبو .ىلاعت هللا ىلإ مهل قزر نم نوعقوتي امو
 لجأل وأ قالمإلا ةيشخ ء«هريغب وأ ميقعتلاب «لسنلا يف مكحتلا عنم ىلإ ئموت
 قالمإلا

 يوبنلا صنلا لدف «ينآرقلا صنلا هنمضت امب ٍل# يبنلا حرص دقو - ١

 «ةراشإلا قيرطب عنملا ىلع ينارقلا صنلا لد امك ؛ 2 عنم ىلع ةرابعلاب
 موي ممألا مكب هابس ينإف ءاورثكت اولسانت اوحكانت» .ِةِئك يبنلا لاق دقف

 تاذ ةأرما تببحأ :هل آلئاق كي يبنلا ةباحصلا دحأ لأس دقلو !؟'”(ةمايقلا

 اال : 4و يبنلا هل :لاقف ؟اهجوزتأفأ ءدلت ال اهنكلو ءلامجو لامو بسن

 ينإف ءدولولا دودولا اوجوزت» :ِةلَك يبنلا لاق مث .باوجلا رركتو لاؤسلا رركو
 ""(ةمايقلا موي ممألا مكب :هابم

 «نيملسملا غ نيب ةبولطم لسنلا ةرثك نأ ىلع امهريغو ناثيدحلا ناذه لدف

 مايقلاو «هتيبرتو لسنلا وه جاوزلا نم ىمسألا دصقلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو

 برأم الو ةيدسج ةعتم هنم دصقلا نوكي لسنلا ريغب , جاوزلا نأو .هنوؤش ىلع

 اهليوحتو «ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا ىنعمل ظح هيف اذه نإو !كلذ ريغ هيف
 حراسملا يف تابعاللا تايهاللا جاوزك نوكيو ءميقع يدسج بح ىلإ

 «ميقعتلاب ئدتبي يذلا لالحنالا قيرط يف ةرسألا ريست كلذبو «ةلايخلاو

 .ةينيد ةورع لك نم للحتلاو ككفتلاب

 2 تل

 )١( مقر هجيرخت قبس )1517(.

 ) )60نسح وهو (55؟1/) مقر «ميقعلا جيوزت ةيهارك باب .حاكنلا باتك ؛«يئاسنلا نئس»
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 رهظ دقو .لسنلا عنم مهسفنأل نوحيبتسي ًاسان اندجو مدقلا ذنم نكلو - "

 «مهلزع نع يبنلا لئسف .''"نولزعي دوهيلا ناك دقف هِي يبنلا دهع يف كلذ

 ام ءلمحلا نوكي نأ هللا دارأ ول يأ ''""اوعاطتسا ام هللا دارأ ول» .:ةتخضيي لاقف

 ةرظن لزعلا ىلإ رظني مل هنأ ىلع لدت ةرابعلا هذه نأ كش الو .هعنم اوعاطتسا

 ءدوهيلا نيب تعاش ةيدوهي ةركف لزعلا نأ ىلع هلك قايسلا لديو .ةيضار

 نأ راثآلا ضعب يف درو هنأ اذه ديؤي دقلو .نيملسملا ضعب ىلإ مهنم ترسو

 قفيفز .
 .  "انهني

 هلع هللا لوسرل كلذ نونلعي اوناكأ :رثألا اذه اوور ىيذلا لأسن نحنو

 نإ ؟ةِلَك لوسرلل هنونلعي الو «مهنيب اميف هب نوجانتيو كلذ نولعفي اوناك مهنأ مأ
 جاوزلا نم دصقلا نأ هيف حضاو ميقعلا جاوز .سع يهنلا نإو .لوقعملا وه كلذ

 هركنتسا لق دوهيلا نع ركذ امدنع هنأ اصوصخو ءمهاهني الو لعفلاب لسنلا

 .ةرابعلاب نكي مل نإو «ةراشإلاب

 هيف اوملكتو «لزعلل ًاباب ءاهقفلا دقع دقف ءرمألا نم نكي امهمو - ؛
 نأ هلف «ةرح ًاجوزتم ناك اذإ لجرلا نأ ىلإو ءوفعلا عضوم هنأ ىلإ اوهتناو

 هلسنل ًانوص اهنذإ ريغ نم لزعي هنإف ةمأ ًاجوزتم ناك اذإو ءاهقافتاو اهنذإب لزعي
 .ًاقيقر نوكيس اهدلو نإ ذإ «قرلا نع

 يف يمالسإلا لصألا وه سيلو «يئانثتسا مكح لزعلا زاوج نأ كش الو

 الإو ءهيلع ثحُيو «هيلإ ىعدُي اماع أدبم دعي نأ حصي ال كلذلو «بابلا اذه
 نم راثكإلا ىلإ ِةلي ىبنلا ةوعدلو «ةتباثلا ةررقملا صوصنلل ةمداصم كلذ ناك

 دعت ال جرحلل ًاعنم اهنع عراشلا تكسي يتلا ةيدرفلا صخرلا نإف «حاكنلا

 محرلا نع ًاديعب ةفطنلا ءاقلإ يف ةأرملاب هعامتجا دنع لجرلا دهتجي نأ :لزعلا ىنعم )١(

 لمحت اليكل

 حيحص وهو )1١1١( مقر «لزعلا باب «حاكتنلا باتك «؛دواد يبأ ننس" (؟

 .(؟هم9) مقر ءلزعلا باب .حاكتلا باتك .املسم حيحصاا ةرفإ
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 .هيف عسوتي الف .يئانئتسا رمأ يه لب .ةرقتسم ةتباث ةدعاقو ءًاماع ًامكح

 تاذ يف داحآلل حابم قدأ ةرابعب هديدحت وأ لسنلا ميظنت نأ انررق اذهلو

 نأ بجي لب «هيلإ ىعدي ًاماظن نوكي نأ حصي الف «لكلل حابمب سيلو . مهسفنأ

 دجو سف ”ناسنإ لكل ىصخشلا ريدقتلا زواجتي ال .صاخشألا ةرئاد يف نوكي

 هنإف ءملسم لداع بيبط كلذب راشأو ؛عباتتملا لمحلا قيطت ال ةضيرم هتأرما
 ديري الو «ثراوتم ضرم هدنع هتأرما وأ وه لاك سو .هلسن مظني نأ هل زوجي

 ئرما لكو «لاسنإلا رع عنتمي نأ بجي لب زوجي هنإف «ةيرذلا ىلإ لقني نأ
 اذهو .هدصقمو هتينب ميلع هللاو ل هللا مامأ عنملا ىلع بعابلا نع لوؤسم

 هنأ يأ ءلكلاب زئاج ريغ ءءزجلاب زئاج لسنلا ديدحت نأ سم هانددر ام ىنعم وه
 ءهدحو هيلع ةعقاو ىلاعت هللا دنع هتيلوؤسمو «هسفن تاذ يف ئرما لكل زوجي

 الإو ءهنع هللا افع ءهوحن وأ ضرمك ءًاعرش ديدحتلا غوسي تعابلا ناك نإف
 .هتمحرب هللا هدمغتي نأ الإ «ةتباث ةعبتلاف

 ديدحتل ةياعدلا غوسي ال .هانبمو هرهوج يف يعرشلا مكحلا وه اذه ه5

 هل يبنلا ةياعد مداصت ةياعدلا كلت نأل «هارن يذلا وحنلا ىلع هميظنت وأ لسنلا

 امو .ِةْلَج يبنلا ةوعد مداصي نأ هلوسرو هللاب سمؤمل غوسي الو ءراثكإلا ىلإ

 «ةهرمأ نم ُهَريخل مل َنْوكِي نأ انَأ :هلوُسَرو ُهَنَأ ىَحَف اَدِإ ٍةَنمْؤُم الك ِنِمْؤُمل نك
 .[35 :بازحألا]

 اهتلوت ءنينس سمخ نم رثكأ ذنم ةمئاق ةرمتسملا ةياعدلا كلت دإو

 تاعامجلا توص دايحألا رثكأ يف اندجوو «ةيموكح ريغو ةيموكح تاعامج

 اندجوو «ةجاجلو فنع يف ىرخألا تمدقت نكس اذإف .ء.ىكسي ةيموكحلا

 «بابشلا ىلعو ةبلطلا ىلع عزوتو «بتكت ًاثوحبو .«كانهو انه ىقلت تارضاحم

 وأ اعم ءاسنلاو لاجرلا مقعت يتلا بوبحلا ررقتل دقعنت ةيبط تارمتؤم اندجو مث
 فلاخي هنأ عم ءضاهجإلل زكارم ءاشنإ ىلع ثحلا اندجوو نيقيرفلا دحأ

 «لمحلا عنمل ةيبط ريغ ةيعانص لامعأب موقت يتلا زكارملا اندجوو «دوناقلا
 يف ةلئسألا هجوتو تاياعدلا ميقت ةيكيرمألاو ةيبوروألا تاعامجلا اندجوو

 عامتجالا لوسردي اكيرمأ ىلإ دوبهذي سيذلا اندجوو .ةفلتخم تابسانم

 امنأكو ءهيلإ نوعدي لسنلا ديدحت الإ مهتبعج يف سيلو «نوئيجي داصتقالاو

 هننلا



 نوقليو ءهدحو لمحلا اذهب نيلمحم اوئيجيل دالبلا كلت ىلإ مهب تثعب ةموكحلا
 دأ ىلع «ةياعدلا كلتب ًاراهنأ ضيفت فحصلاو .ةصاخلاو ةماعلا ةيدنألا يف هب

 نكي مل اذإ عقتس ءرومألا مئاظعو روبثلاو تاليولا نأو ءررقم رمأ ديدحتلا
 ؟ةجاجللا كلت اذاملو ؟اذه لك اذاملو ..!!ميظنتلا كلذ وأ .ديدحتلا كلذ

 هذه نإ :لوقن لاؤسلا اذه .ع ةباجإلا لبقو ..؟لوقلا نم ليسلا كلذ اذاملو

 يتلا ايروس يف يه لب ءاهدحو رصم يف تسيل جوجللا ةياعدلا كلت وأ ةجضلا

 غلبي يذلا قارعلا يف يهو «لدويلم فصنو نييالم ةعبرأ اهناكس دادعت غلب

 ًاقبطنم ةجاجللا هذه ىلع ثعابلا نوكي نأ دب الو !نييالم ةينامث نود هدادعت

 .!!مالسإلا ميلاقأ نم اهريغو «ةثالثلا ميلاقألا كلت ىلع

 دراوم عم بسانتي ال ثيحب ناكسلا ددع دايدزا وه ثعابلا لإ :اولاق

 هنأل ءًارش نوكيو «مقافتي يذلا دايدزالا اذهل دح عضو سم دب الو «دالبلا

 ىلعو «.دالبلا يف يرعلاو عوجلا رشن لب «ةشيعملا ىوتسم ضافخنا هيلع بترتي
 ! . .كلذ ريغو ءدرشتلا رشن لقألا

 رظنلا يريصق دنع «قبطني امبر مالكلا كلذ دجن يقطنملا ريكفتلاب هنإو

 ناك يذلا قارعلا ىلع قبطني وه لهف ءرصم ىلع .«قئاقحلا دوصحمي ال نيذلا

 ةينامث وحن نآلا هنكسيو «ًانويلم نيعبرأ نم رثكأ ديشرلا رصع ىف هنكسي

 عرزي ال «ةندفألا س ًانويلم رشع ةينامث هيفو «قفدنت لورتبلا عيباني هيفو «ييالم
 نم برعلا نيرجاهملا بلطت تناكو ءايندلا يضارأ بصخأ يهو ءاهسدس الإ

 ييالم ةعبرأ نم لقأ اهنكسي يتلا ايروس ىلع قبطني وه لهو !!؟ام ًاتقو رصم
 دآلا ىهو «لبق نم ةعورزم تناك نادف نويلم رشع ىنثا وحن اهيفو .فصنو

 «ضاوحألا تئشنأو .دودسلا تميقأو «تاونقلا تيرجأ اذإ ةعارزلل ةحلاص

 !!اذه يف ةدحولا مايأ ةموكحلا تعرش دقو

 ناك دقل ؟اهناكس عست نأ نع اهدراوم تقاض له ءاهتاذ رصم نإ مث

 نيثالث ىلإ نولصيو «ًانويلم نيرشعو ةسمخ نوزواجتي ةنعارفلا دهع يف اهناكس
 " . !ًانويلم

 اذإ الإ ء«دالبلا دراوم عم ةبسانتم ريغ ةدايزلا نإ .لاقي لأ نكمي ال هنإ
 دق دراوملا نإ .لاقي الو ءاهناكس نع تقاضو «دالبلا دراوم تدفنتسا
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 لينلا هايم نإ !ًايعانصو ًايعيبط ًالالغتسا دراوملا لك تلغتسا اذإ الإ تدفنتسا
 تقولا يف هنأو «ةيعيبطلا رصم ضرأ ىلع ةفدتت الو .راحبلا يف ١ قفدتت لازت ال

 لينلا ءامب انعفتنا اننإ لاقي .ءراحبلا ىف لينلا ءام نم ةرطق هيف لزنت ال يذلا
 .!ايندلا يف ريظن هل سي يذلا يعيبطلا دروملا كلذ اندفنتساو .هلك

 يف اننيعأ رع ةيفخ ريست رصم ضرأ نطاب يف ةيفوجلا هايملا دإو

 لعجت تناك يتلا .ةينامورلا رابآلا لإو .ءاهب عافتنالا لواحن الو .اهيراجم

 ال ةرومطم لازت ال ءايندلا هذه ىف ضرألا سودرف سم ةنج ةيبرغلا ءارحصلا
 !ةعونصم اهمدقن الو .ًالْمْع داوم اهمدقن ةيعارالا انتالوصحم نإو ..!اهب عفتنت

 سيلو ءاعونصم ىعارزلا انلضاف انجرخأ اذإ الإ اندراوم اندفنتسا اننإ .لاقي الو
 ءًارعش جرخي ىطقلا نم لطر داك اذإ اندراوم اندفنتسا اننإ :لاقي ال .!ًالفغ

 .ارعش هعابرأ ةثالث س رثكأ جرخي آلا هنإ

 هتاذ اسنلاف .دالبلا ىف ةورثلا ةماعد ىهو .ةيرشب ةوق ل اسنلا لإ :ًاريخ : أو

 لوحت تاكسلا ةوقو .هناكس ةراهم ىلع هتورث يف دمتعي دالبلا س ريثكو :ةورث
 دوملكتي :يذلا نأ رمألا ىف بيرغلاو ًارماع ىضارألا تاومو ءًابصخ لحاقلا

 داصتقالاب ًاملع .هسفنأل لومعزي ريذلا 5 .لاسنلا ديدحت ىلإ نيعاد

 ىلإ لوهجتي «ةورثلا ريبدتو .ىوقلا ميظنت ىلإ اوهجتي نأ لذدب ٠ .عامتجالاو

 .!! اسنلا ديدحتب داسفإلاو بيرختلا

 تدسفو .لوقعلا تقاض نكلو .ءلاكسلا رع رصم دراوم قضت مل دذإ

 .!!سولقلا

 كلت تناك اذامل :وهو .لبق نم هاندروأ يذلا لاؤسلا ىلإ دوعن دآلاو

 ؟؟ةدايز ىلإ ناجاتحي نيلوألا نأ عم ءرصمو قارعلاو ءايروس يف ةياعدلا
 .ملاعلا دوهي اهل عمجت نإ ليئارسإ نإ !!ليئارسإ وه كلذ نع باوجلاو
 ةياعدلا ةبحاص  اكيرمأو .ةلاحم ال لاوزلا ايلآمف .دودادزيو نومني برعلاو

 كلذ ىلعو «ءليئارسإ ءاقب اهمهي يتلا يه  برعلا دالب يف لسنلا ديدحت ىلإ
 ىف ةينويهص لسنلا ديدحت ىلإ ةوعدلا نإ .ءاوتلا الو .ةبراوم ريغ ىف لوقن

 . ! !اهجئاتن يف ةينويهصو .اهئاعبنا

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 مم



 [لسنلا ديدحت مكح]

 ء«لسنلا ديدحت يف عرشلا يأر حيضوت وجرأ كلذك 1١4 7لس

 يقلا موي مم ب ٍهابم ينإ وفي 295 لوس . '0(ةمايقلا لا هأبم يىنإف ا انت ءا انت» :لوقي دع ل او

 . "”هنع انل لاقم ددعلا اذه يفف «لسنلا ديدحت نع امأ [!"”خل

 [لسنلا ديدحت]

 نوكت نأ الإ هميرحتب لئاق نمف لسنلا ديدحت نأش يف انفلتخا ١١57 لس

 ةشيعملا لبس رفاوت مدع ببسب هنوللحي ضعبلا نكلو .ةدالولا ةرسع ةجوزلا

 ريسافتلا حضوأ باتك يف تأرق دق تنكو .مهددع رثك اذإ دالوألا ةيبرت ةبوعصو

 ديدحت مرحي وهو .ددصلا اذهب ًاعوضوم (تاثحابم) باب يف بيطخلا نبال

 انيتأي فيكو لوقي رخآلا قيرفلا نكلو .قزارلا وه هللا نأل هميظنت وأ لسنلا

 .""رمألا اذه حاضيإ وجرنف ؟ءامسلا نم انيلع طبهي له ؟قزرلا
 ةيفوتلا  رفص دمح 5

 نم 6١ص يف ةيافكلا هيف امب عوضوملا اذه يف ةباتكلا تقبس تقنع

 وجرنف (ه75815١ ةنس ةدعقلا يذ رهش ىف رداصلا ةلجملا) نم ثلاثلا ددعلا

 هيلإ عوجرلا

 [يعانطصالا حيقلتلا مكح]

 :لأسي اتر اجب قشاع رون دمحم ديسلا [1747 نس

 يبنجأ ينم لاخدإب اهيلع راشأف ًابيبط تراشتساف ًادالوأ ديرتو دلت مل ةجوز
 اهجرف يف هلاخدإو جوزلا ينم جارختساب وأ ,ةيبط ةلآ ةطساوب اهمحر يف

 .'*”؟دئاج اذه لهف .ةلآلا هذه ةطساوب

 اهمحر يقست اهنأل ءزوجي ال يبنجألا ينمب ةجوزلا حيقلت نإ |” ل

 .هجيرخت قبس )1١(

 .الاو  الا3ص ما ريمفون اه بجر ء١١ع .16١1س كمالسإلا ءاول» 2

 7,١ ص ,ما6 ريبمسيد ه6 ناضمر العا 5١ س ,«مالسإلا ءاولا» ةوفإ

 5994 ١ 98ص م17 ربمتبس - ه١١ا/17/ رفص «ا1ع .١١س ,«مالسإلا ءاول» 2ع
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 ذإ اهجوز نم نوكي ام الإ ةجوزلا محر يف ىقلي نأ لحي الو .اهجوز ءام ريغب

 نم انيديأ نيب دجن ال اننإف جوزلا ءامب اهحيقلت امأ .اهعضب كلمي يذلا وه
 ام ةيلمعلا هذهب مايقلا يف ًاينيد ًاجرح دجن ال كلذلو .هعنمي ام عرشلا صوصن

 اعالطا اهيف نأل ةجاحلا ريغ دنع حابت نأ حصي الو .اهيلإ ةجاح كانه بماد

 لدي لاؤسلا يف ركذ امو .ةجاح ريغل زوجي ال اهيلع عالطالاو .ةروعلا ىلع

 .ةيلمعلا هذهل ةجاح كانه نأ ىلع

 [يعانطصالا حيقلتلا]

 .مالسإلا ءاول ةلجم ريرحت سيئر ذاتسألا ديسلا [4”1 نس

 تحت لاقم ىلع تعلطا دقف دعبو .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 /؟/8) خيراتب (555) ددعلاب «ءاوح» ةلجم يف نيمأ يلع ذاتسألل «ةركف» ناونع

 .هيلع ضيرحتو «يعانصلا حيقلتلا» ةركفل راصتنا وه لاقملاو مك

 لب .لهسلا نيهلا عوضوملاب سيل عوضوملا اذه نأ امبو ! هيف عمتجملل بيغرتو
 انل ودبي هنإ لب «ةيعامتجالاو ةينيدلا يحاونلا نم ثحب ىلإ جاتحي عوضوم هنإ

 .ةميلس ةحيحص ةينيد ىوتف ىلإ جاتحي لقألا ىلع هنأو .ًاعرش زئاج ريغ هنأ
 ردجألا ناكف !هتمالس ىلع عمجت نأ نكمي ال عمتجملا ءارآ نأ نع ًالضف

 ! هيف بغرملا .هتيحالصب عطاقلا بولسألا اذهب هلوانتي الأ لاقملا بتاك ذاتسألاب

 ةمدخ ىلع هبناج نم درف لك لمعي نأ ىلع لمعلا يف بغرأ ةملسم ةديسك ينإو
 نأ وجرأ «للزلا نطاوم نع هب دعتبي ام دودح يفو عفني ام دودح يف نطولا اذه

 يدبيل ةرهز وبأ دمحم خيشلا ذاتسألا ةليضف ىلع عوضوملا اذه ةلاحإب اولضفتت

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءريخلا هيف ام لك ىلإ قفوملا هللاو ...هيف هيأر
 . '”هتاكربو

 ٠"/ 14951/1١. ىف ًاريرحت
 ةرهاقلاب ةديدجلا ةيملخلاب تاملسلا تاديسلا ةعامج قودنص ةنيمأ  ىوانشلا نومأم ةبيهو ه5

 ةأرملا نمحت ناب .يعانصلا حيقلتلاب نىمسي ام اكيرمأ يف عاش |":

 .03١1ص .م١1971 ربمفون  ه١118١ ةيناثلا ىدامج .١٠ع ء5١س «ء«مالسإلا ءاول» )١(

 م



 ةيكيرمألا مظنلا ترقأ دقو «لمحتف .جتنم رخآ لجر ءامب اهجوز بجني ال يتلا
 ريغل دلولا بسني ذإ «ءباسنألا طالتخا هيف نأل ؛مارح هنإ .لوقن سحنو .كلذ

 ثالث نم رزولا تبكترا اهجوز ملع ريغ نم كلذ تعنص يتلا ةأرملاف .هيبأ
 . حاون

 طالتخا ثيح نم ىنزلا ىنعم ىف ىه ىتلا ةيلمعلا هذه :ىلوألا ةيحانلا

 0 باسنألا

 هملع ريغب كلذ تلعف ذإ هيلع تبذكو اهجوز تشغ اهنأ 'ةيناثلا ةيحانلاو
 هنم يعيبط لمحلا لأ هتمهوأو

 نإو .هب اهل ةلص ال ةرسأ نم ًاءزج دلولا تلعج اهنأ :ةثلاثلا ةيحانلاو ١
 يقسي الأب يهنلا للعو .2''ةمأ تناك اذإ لماحلاب لوخدلا .ع ىهن ٍةكَج يبنلا
 جاوزلا داك اذإ ىنز لماحلا نم جاوزلا لأ ءاهقفلا ررقو هريغ عز هؤام

 .هريغ عرز هؤام يقسي ال ىتح اهب لخدي نأ زوجي ال هنإف .ًاحيحص

 [يعانطصالا حيقلتلا لوح ةلجملا ةودن يف خيشلا ةكراشم]

 حيقلتلا عمتجملا يف تريثأ يتلا ةديدجلا اياضقلا نم |1540 نس

 نأ دعبو .ءاهقفلاو ءابطألا اهيف كراش ةيملع ةودن ةلحملا تدقعف ىعانطصالا

 "'مهولدب ءاملعلاو ءابطألا ىلدأ

 ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا بقع [!747جل

 ىلع قيض هتاذ يف عوضوملا نأ قوف «هلوقأ ًائيش نوملكتملا يل كرتي مل
 دمحأ دمحم روتكدلا ذاتسألاك «بيبطلا ملاعلا ىلع عستم .ءيعرشلا لجرلا

 عوضوملا ٠ اذه يف مالكلاو ا نم ائيش يل اوكرتي مل يناوخإو «ناميلس

 لحي الل» : ظفلب (؟64١) مقر «ايابسلا ءطو باب .حاكنلا باتك «(«دواد ىبأ نكس 210

 لحي الو «ىلابحلا نايتإ ي ينعي هريغ عرز هءام يقسي نأ رخآلا مويلاو هللاب سؤي رمال

 33 ثيدح وهو («اهك تسي ىتح يبسلا س ةأرما ىلع عمي نأ

 .ال15 - الك١ ص ,ما114 ربمسيد - ه785١١ نابعش ءا١١ع ١. 8س كمالسإلا ءاول» (9)
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 تاملك ملكتأ نأ ديرأو .رضاحلاو .يضاملا يف هعوقو يفو .يعانصلا حيقلتلا

 ءازجألا هذه سم ءزج لك يف تازجوم

 دأ يدنع حجارو - حيحص ريغ وأ ًاحيحص ناك ءاوس ءربخلا نأ كش ال
 هةمجاهم اهيف ةقيرطب رشنو هيف ًاغلابم ناك رشنلا دنع هنأ الإ - حيحص هلصأ

 نأ داسنالا عاطتسا دقل :رشنلا دنع اولاق مهنأل كلي هلل ٍدحت اهيفو نايدأآلل

 الو .هتركف ةيوقتو داحلإلا ةعاشإ كش الب هب دصق رشن اذه دناسنإلا قلخي

 ةيموي ريغو ةيموي افحص حتفنو «دوريثك اندنع داحلإلا ىلإ دوعدي نيذلا نأ كش
 يذلاك وأ ءربخلا اذهك ًاربخ اودجو اذإف .داحلإلا ىلإ ةحضاو ةوعد اهيف دجنف

 وأ عطق دق ًاعارذ اوعرز مهنأ وأ ةايحلا اوداعأ مهنأ سم يلازغلا ذاتسألا هركذ

 ءافخإو ةيداملا ةركفلا عويش ىلإ يدؤي كلذ سأل .هورشنو هب اوعاذأ .كلذ وحن
 .لوعمجأ ةدحالملا هديري دصقم اذهو .ةيونعملا ةيحورلا ةركفلا

 .نيرشانلا نم تءاج ةغلابملا نكلو .حيحص بلاغلا يف ربخلا لصأف

 ىف انأرق امك «تاغلابملا ساسأ ىلع ريست لبق نم تناك ةيحيسملا تاوعدلاو

 ةودنلا تشقانو .لامو ءاجو .«حانو ىكب ءارذعلا ةديسلا لاثمت نأ نم يضاملا

 ىلإ ةوعدف نآلا اذه امأ .ةيحيسملا ىلإ ةوعد يضاملا يف لاكو .مالكلا اذه

 .داحلإلا

 ةوعد ناك ةقيرطلا هذهب هرشن نكلو .ًاحيحص داك امبر هلصأ ربخلاف

 دقو .هتاذ ىف نيدلل ةمجاهمو ةيحورلل ةمجاهمو ةيداملا ىلإ ةوعدو داحلإلل

 نيثحابلا ءالؤه نأ ءابطألا سم ءالضفلا ةذتاسألا نم تملع امدنع يبلق نأمطا

 ةيلخ نيب اوعمج مهنأ تملعو «ىئثنألا ةيلخ ريغ نم ةايح ةفطنلا يف اولعجي مل

 ةرتف الإ يجاجزلا ءاعولا يف ثكمي مل هنأ سملع مث .ةفطنلا نيبو ىثنألا

 اذه دعب لقن هنأ ناميلس دمحأ دمحم روتكدلا ذاتسألا ركذ دقو .ًاعوبسأ زواجتت
 . ًايح رمتسي مل كلذ عم هنكلو (محرلا ىلإ) نيكملا رارقلا ىلإ

 ليلجلا ذاتسألا لاق امك يهو .يعانصلا حيقلتلا ةركف ىلإ كلذ دعب لقتنأ

 يف ملعن نحنو .يضاملا يف ءاهقفلا اهيلإ راشأ لب «ةديدج تسيل انبلا خيشلا
 يهو .«ةفوصلا» رم تلمح ةنالف نإ :لولوقي نم نيحالفلا دنع نأ رضاحلا

 .جتنم ريغ اهجوز ةأرما محر يف كلذ عبضتو جتنم لجر نم ذخأت نأ نع ةرابع
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 عئاش وهو يعانصلا حيقلتلا الإ سيل اذهو «ةفوصلا» نم تلمح اهنإ نولوقيف

 . ريثكو

 ذنم فحصلا ضعب يف تأرق دقلو «جوزلا ريغ نم حيقلتلا ناك اذإ يعرش ريغ

 نولقني اوناك ءابطألا نأو ءرثكو اكيرمأ يف عاش يعانصلا حيقلتلا نأ نينس عضب

 ًارثأ ثدحي لاك ةفطنلا هذه لقن نأو «بناجأ ءاسن ىلإ بناجأ لاجر نم ةفطن

 بحاصل بحب اهبلق يف رعشت تناك اهنأآل ءاهيلإ لقن يتلا ةأرملا يف ًايسفن

 لدي اذهو «ىبصع بارطضا اهباصأ كلذ اولعف املف هرمأ اهيلع اولهجف ةفطنلا

 حبقلا ىهتنم يف حئاتن هل ةأرملا ىلإ يبنجأ ناسنإ نم ةفطنلا لقن نأ ىلع

 ءابطألا ريزعت بجو دلب يف عاش اذإ هنأ كش الو ءمارح وهف اذهلو .ءوسلاو

 ىري ال هنإ :هللا هظفح انبلا ذاتسآلا لاق .هتجوزو ءرملا نيب حيقلتلا يقب

 يذلا رمألا نأل ءهنيد ىف طايتحالا لك ًاطاتحم ناك هنأ كش الو ءسأب نم هب
 نأ نم عنام ال ةرضم هيف دجن مل اذإ ميرحت وأ ليلحت سم ًاصن هل فرعن ال

 هلأ َلَع اورئَفتَل مارح اًذنهو ُلَلَح اذه َبِزَكْلا مُحنِسلأ فِصَت اَمِل أوُلوُفَن الوإ# .ىلاعت
 1١١5[. :لحنلا] ب ٌّبِزَكْلَأ

 .هيف ةرضم ال عضولا اذه له «ةيئزج ةفلاخم كلذ يف هفلاخأ دق يننكل

 ةأرملاف .ةرضم هيف ام ىلإ يدؤي دق هنكلو «ةرضم هيف نوكي ال دق هتاذ ىف هنإ

 نم ىرخألا ذخأت نأ ىلإ كلذ يدؤي دقف هنم تلمح مث اهجوز سم تذخأ اذإ

 رظنأ ال ةقيقحلا يف يننأ ىلع .داسف ىلإ يدؤي هنإف كلذ عاش اذإو ءاهجوز ريغ

 «ىناعملا نم ىنعم ةيلسانتلا ةايحلا نأل «ىئزجلا يداملا رظنلا اذه لسانتلا ىلإ

 نم لسني نأ عيطتسي ال لجرلا ناك اذإف .ًاعيمج ةأرمللو لجرلل ةجاح ءاضق
 عنصي امنإو «هيلع ردقأ نوكي رخآ لجر نم لسنلا سمتلتلو اهقلطيلف ةأرملا هذه

 ةايحلا ةيح تسيل وأ ةردق اهدنع تسيل ةيونملا تاناويحلا تناك اذإ حيقلتلا اذه

 كلذلو «ةيعانصلا ةقيرطلا هذه ذختتف ةيعيبطلا ةقيرطلاب لسنت نأ اهب عيطتس 7 يتلا

 اهتانسحم بابسأ نم كلذ ناك امبر لسنلا رثكت اهنوكو .ًاقلطم اهيلإ ليمأ الف
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 الو ًاهوركم ًارمأ بوكت دق اهنأ ىرأو اهنسحتسأ ال كلذ عم يننكلو .يرظن يف

 (17 وه سأب ال ًارمأ لوكت نأ نكمي

 عقو ام ىصقأ نأو .هيف غلابم فحصلا يف لقن ام نأ ببث هنأ :ةصالخلا

 لقن مث ءرابخم يف لجرلا ةفطنو ةأرملا ةيلخ نيب عمجي نأ لواح املاع نأ

 لدي كلذ سم ءيش الو .تام مث ًاليلق ًانمز شاعف ةأرملا محر ىلإ نينجلا كلذ
 نيتللا ةيلخلاو ةفطنلا نأل ؛نيوكتلا وأ قلخلا ىلع رداق ناسنإلا نأ ىلع
 .هنيوكتو لي هللا قلخب ةايحلا امهيف ناك امهمدختسا

 نيذلا ءابطألا ةداسلا ىلإ ركشلا صلاخ هجوت «مالسإلا ءاول» ةلجم دإو

 .ةيبطلاو ةيملعلا هيحاون نم عوضوملا حرش يف اوضافأو ةودنلا هذه يف اوكرتشا

 يلعُي نأ ىلاعت هللا لأسنو «نيدلا ةملك عم يقتلت حيحصلا ملعلا ةملك نأ اونابأو

 .ملعلا ةملكو ىيدلا ةملك مهب

 [هلمع نع بيبطلا ةيلوؤسم]

 : شحرح نسح دمحأ ذاتسألا لأسي

 .هجالع دنع ضيرملا لمهأ بيبط لتق ةعيرشلا ضرفت له [1:42لس
 .'"”؟ضيرملا توم هلامهإ نع أشنو

 جالع يف ةربخلا لهأ نم داك اذإ لوؤسم ريغ بيبطلا نإ [2خل
 ىف دوكي هنإف .طايتحالا لك طاتحاو .ءدهجلا ىصقأ لذبو ءضرملا اذه

 أطخأ اذإ دهتجملاك وهف ةافولا هلمع ىلع تبترت ولو ًاروجأم ةلاحلا هذه
 لك طتحي مل وأ ءًاريبخ نكي مل اذإ امأو .نارجأ هلف باصأ اذإو .ءرجأ هلف

 طرش دأل .عنص امب لتقي ال ركلو ءًاروزوم ًامثآ نوكي هنإف ءطايتحالا

 هعنميو هرزعي نأ رمآلا لول زوجيو ء.دمعلا انه دجوي ملو ءدمعلا وه لتقلا

 هيلع دتشا اذإ هنأل .ةقيقد انه ةلأسملا نأ ىلع ةنهم بطلا ذاختا سم

 ىف لندرألاب دامع يف ةدّمعنملا ةثلاثلا هترود يف يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم زاجأ 200

 جوزلا ءام رسم حيقلتلا ناك اذإ يعانطصالا حيقلتلا م7 ربوتكأ -ه407١ رفص

 7/4 ص .ما111 سرام ه8 داضمر .١ع ٠.1١4 س ««مالسإلا ءاول» 2

 5١م



 كلذ ىفو .«بطلا ةنهم ىف ندوبغري ال سانلا نإف «لامهإلاب هماهتال باقعلا

 . "هيف كش ال سانلاب ررض

 [همأل ةيحارج ةيلمع ءارجإل ةقفاوملا نع نبالا ةيلوؤسم]
 حوتفلا وبأ /لوأ بيقر ديسلا نم لاؤسلا اذه انءاجو [1747 لس

 : ىفطصم زيزعلا دبع

 اهتضرع دقو «ءلامشلا يدثلا يف ناطرسلا ضرمب ىتدلاو تضرم دقل
 ددغو يدثلا لاصئتسا ضرملا اذه جالعل ًاعيمج اوررق دقو ءابطأ ةدع ىلع

 ىربكلا تايفشتسملا ىدحإ ىلإ اهب تهجوت ًاريخأو .طبالا تحت ضرملا نم
 تهجوت ةيلمعلا موي حابص يفو .ةيلمعلا ىلع ةقفاوم تناك اهنأل ةرهاقلاب

 ءابطألا رظن ةهجو حرشب تمقو ءاهبناجب ًادوجوم نوكأل ىفشتسملا ىلإ
 اهجالع ىلع نوفرشي نيذلا ءابطألا ىلإ تهجوتف .ةيلمعلا ىلع اهتعجشو
 ةيلمعلا ءارجإ اهتحلصم نمو كتدلاو يف مدقتي مل ضرملا نإ :يل اولاقف

 ىلع ةقفاوملا ىلع اهتعجشو ءابطألا رظن ةهجو حرشب تمقو اهيلإ تهجوتف
 اهنأل امبر تقفاوو ءاضيأ اهعجشو ءابطألا دحأ رضح اهعم انأو ةيلمعلا

 اذه نم تجرخ ول اهنأب ملعت اهنأو ءابطألا يأر عم ةبغرلا يل تدجو
 ىفشتسملاو ةحلسملا تاوقلا يف ىنأل ًاطيسب ًاغلبم ينفلكي يذلا ىفشتسملا
 فيراصم وأ ضرملا اذه جالع ىلع ًارداق نكأ مل طقف انتالئاعب ةصاخ
 دعب هللا ةمحر ىلإ تيفوت اهنكلو .هللا ىلإ اهرمأ تملسو اهجراخ ةيلمعلا

 ىلع اهتعجش ينأل اهتوم يف ببسلا انأ نوكأ لهف .تاعاس عبرأب ةيلمعلا
 . "'”ةيلمعلا ءارجإ

 تدرأ امو .ءاهتاجن تدرأ دقلو .ةإ# هللا ديب رامعألا نإ |!"

 .ملعأ هللاو «ةجيتنلا رادقمب ال ةينلا رادقمب بساحم تنأو ءاهتوم

 )١( س) «مالسإلا ءاول» ةلجم يف هترجأو بيبطلا ةيلوؤسم لوح خيشلل تالاقم دجوت 25

 ص عا 3س 257” ص .5١١ع .55ص ءك1عا 5١(

 ال7 د ال" "ص م1115 ربمفون - ه7 بجر ١١21ع .07١س .امالسإلا ءاول» قفز

 هلل



 [جلاعملا بيبطلا مامأ ةأرملا ةروع فنك مكح]

 فشكلا دنع ءابطألل ءاسنلا تاروع روهظ يف ةمرح كانه له [1" 48 س
 230 1 ىبطلا

 تناك اذإ ًامرحم سيل لدعلا ملسملا بيبطلل ةأرملا ةروع روهظ [!"6*خل
 مارح اهفشك نأ كلذ .فشكلا كلذب الإ ءادلا فصو .كمي الو «كلذل ةجاح

 .ةجاحلل حابي هريغل مرحملاو «ىنزلا ىلإ يدؤي دق هنأل

 [دصق نودب ةيرسلا ةداعلا لامعتسا مكح]

 احابص توحص مث يسنج ءيش يف ركفأ ملو اليل تمن [!:؛4 نس
 ."”؟كلذ يف مكحلا امف .ينم دصق نودب ةيرسلا ةداعلا تلعف يندجأف

 . ينملا لوزن تدكأت دق تمد ام لاستغالا كيلع بجي [:2:خل

 [يلسانتلا زاهجلا ىلع ةيرسلا ةداعلا لامعتسا رثأ]

 ةداعلا سرامأ ينلعج باشب تفرعت يننكلو ءميقتسم باش انأ [17*:' لس
 يه يتلا يتلكشمل لح داجيإ وجرأف .اهيف مكحتلا عيطتسأ دعأ ملو ةيرسلا

 ةياوغلا نم ةيواهلا وحن انب فرجت يتلاو .بابشلا نم ةريبك ةفئاط ةلكشم
 ْ . "”ةلالضلاو

 ةيبرغ يتفذ زكرم صلخللا تيم .ح.م.أ 5

 ةبسنلابو «ةماعلا ةحصلل ةبسنلاب ةميخو اهتبقاع ةداعلا هذه جل
 ىهو «.ىلسانتلا زاهجلا دسفت اهيلع ةموادملاف ءاهلبقتست يتلا ةيجوزلا ةايحلل

 عطتست مل نإف «جاوزلاب عراست نأ كيلإ اهيجزأ يتلا ةحيصنلاو ءمارح كلذل

 .ةرمتسملا سانلا ةطلاخمبو «ةيندبلا ةضايرلابو موصلابو ةدابعلاب كسفن لغشاف

 ( 2١م8كص ما سطسغأ - ه6 ىلوألا ىدامج ع 2.55 س .(«مالسإلا ءاول» ١ 2.

 ص 2م1951/ ةينوي ه١ 417 لوألا عيبر ءالع ١25س .«مالسإلا ءاول» (؟) 407.

 ١* 2ما053 ةينوي  ه82/١١ رفص ءاع .9١س ,(مالسإلا ءاول» ص88"5  5951١.

 هدلثلا



 .ىلاعت هللا ءاش نإ كقفوي هللاو ءرمألا

 [ةيعانطصالا قرطلاب لماحلا ةدالو مكح]

 : لأسي - دادغب «قارع  ىلصوملا ىناه ديسلا 105١[ لس

 .'0؟تضم دق لمحلا ةرتف تناك اذإ ةيعانصلا قرطلاب ةدالولا زوجيأ

 .دلولا ىلع ةيشخ عنام الف اذهب نيمأ ملسم بيبط راشأ اذإ جل

 [ةأرملل بيبطلا ديلوت مكح]

 .'"'"؟كلذ يف عرشلا مكح ام .ةوسنلا ضعب بيبطلا دلوي [10”لس
 ميهاربإ خيشلا رفك دمنا ديس دمخ 5

 ىلوتي نأ نكمي الو ررضلا ىشحيو .ةدالولا ترسعت اذإ [دتمتل

 اصخرت كلذ نم عنام ال هنإف «ةبيرق ةبيبط دجوت ال ذإ «بيبط الإ ةدالولا

 يف نوكي هريغل امارح نوكي امو «هريغل مارح ةأرملا ةروع ةيؤر نأ رابتعاب

 .ةجاحلا وأ ةرورضلا لاح يف الالح عضوم

 [ةيرسلا ةداعلاب ءالتبالا جالع]

 : ىلاتلا لاؤسلا ىربكلا ةلحملاب م.ع نم ان ءاج

 ام ًاريثكو .ًايمظع ًالكيه حبصأ ىتح ةيرسلا ةداعلاب ىلتبم باش [170لس
 ." اهتمواقم ىلع ردقي ملف سانلا هحصن قرف - - . ١

 صن دقو .ًاعطق مارح مسجلا داسفإ ىلإ يدؤي ام لك نإ [ستمكجل

 ضعب نكلو ءراضم نم اهيف امل ةميمذلا ةداعلا هذه ميرحت ىلع ءاهقفلا

 جاوزلا عطتسي مل اذإ وفع لحم نوكت نأ ىري ةيفنحلا ءاهقف نم نيرخأتملا

 ىلإ يدؤي هنال ءصخرتلا كلذ ىرن ال نحنو .انزلا يف عوقولا يشخو

 7١. ص ,ما4 سرام ه1 تاضمر .«١ع .١21س ,«مالسإلا ءاول» 2000

 ١. 78ص ,ما0648 رياني -  ه1 ةدعقلا وذ .3ع .١5س .(«مالسإلا ءاول» 6ه]

 78١. ص م1514 ةينوي د ه6( رفص ءاع .86١2س امالسإلا ءاول» رف
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 لاقف جاوزلا عيطتسي ال سب قلعتي اميف رمألا نيب ة يبنلا نألو .اهدايتعا
 :بابشلا ًابطاخم

. 6 ( 
 . '"”(ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو»)

 .هئاود ريغب ءادلا جلاعنو هكرتن فيكف .ةثي يبنلا جالع اذه

 ايبصع اضرم ةضيرم يتأرماو .تاونس سمخ ذنم تجوزت ١١١4 نسب

 دعي لهف «ةرضملا ةداعلا لمعتسأو ءروهش ةتس نم رثكأ ذنم ىنيعلا رصقب ةميقمو
 ةيلاملا ىتلاح ىننكمت الو ةضيرملا ىتجوز بحأ ىننأب ًاملع هللا دنع ًامثإ كلذ

 ١ ١ 1 ١ )0 ع .
 .' ىرخاب جاوزلا نم

 ةيريللا رطانقلا نم م.م هك

 لاق امك موصلاب كيلعو ءهنع يهنمو راض هنأل ًامثإ كلذ دعي |[: جل
 . "1 يبنلا

 (٠94١1ه) مقر .هسفن ىلع فاخ نمل موصلا باب .موصلا باتك .«يراخبلا حيحصلاا 21(

 .784ص .م19570 ربمفون  ه1186 نابعش «7١ع .9١س .«مالسإلا ءاول» (؟)

 («يراخبلا حيحص) يف وهو هجيرخت قبس ()

 هلا



 ممم ا تاعوضوملا سرهف
 عوضوملا

 ةمدقم

 هيواتفو ةرهز وبأ دمحم خيشلا نعو ىواتفلا نع ةسارد : لوألا مسقلا -

 ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةمجرت :لوألا لصفلا

 هتأشن : ًالوأ

 ىلوألا ةيملعلا هتايح حمالم : ًايناث

 ةيلمعلا هتايح حمالم :اثلا

 ةيعامتجالا هتايح حمالم : ًاعبار

 ةيداهجلاو ةيقلخلاو ةيقلخلا هتيصخش حمالم : ًاسماخ

 ىملعلا هجاتنإ ًاسداس
 ْ هتافو ًاعباس

 اهتيمهأو ىوتفلا ةقيقح يناثلا لصفلا

 ىوتفلا فيرعت : ًالوأ

 ىوتفلا ةيعورشم :ًايناث
 اهتيمهأو ىواتفلا ةميق :ًاتلاث
 ءاتفإلل يفيلكتلا مكحلا : ًاعبار

 اهنأش مظعو ىوتفلا ةروطخ :ًاسماخ
 ىتفملا طورش اسداس

 هبادآو ىتفتسملا طورش ًاعباس
 ءاتفإلا يف هجهنمو ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتف نع ةسارد .ثلاثلا لصفلا

 ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتفل ماع فصو :ًالوأ

 ىواتفلا س اهعقوم : ًايناث
 ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىلإ ىواتفلا هذه ةبسن :اثلاث

 ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتف رداصم : ًاعبار

 ةرهز وبأ دمحم خيشلا ى ىواتف ةزيم : ًاسماخ

 ءاتفإلا يف هجهنم : ًاسداس

 ةرهز وبأ دمحم خيشلا ىواتف قيقحت : يناثلا مسقلا -
 يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ىواتف :لوألا لصفلا

0 



 عوضوملا

 ميركلا نآرقلا ىواتف .ًالوأ
 يوبنلا ثيدحلا ىواتف ًايناث

 راكذألاو دئاقعلا ىواتف ىناثلا اصفلا
 دئاقعلا ىواتف ًالوأ

 راكذألا ىواتف ًايناث
 تادابعلا ىواتف :بلاثلا اصفلا

 ةراهطلاو ةيهقفلا بهاذملاب قلعتت ىواتف الوأ
 ةالصلا ىواتف ًايناث

 مايصلا ىواتف ًاثلاث

 ةاكزلا ىواتف اعبار
 جحلا ىراتف ًاسماخ

 ةيلاملا تالماعملا ىواتف عبارلا لصفلا
 خويبلا ىراتف الوأ

 عوببلا ريغ ىواتف ايناث
 ةراجإلا ىواتف ١
 تاكرشلا ىواتف - ؟

 ةبهلا ىواتف " 
 فقولا ىواتف - :

 ضرقلا ىواتف 5

 ةعيدولا ىواتف 5
 ةلاكولا ىواتف ا«

 تدامضلا ىواتف 8

 حلصلا ىواتف 4

 سصهرلا ىف ىوتف ٠

 اياصولا ىواتف - ١
 ةرصاعملا ةيلاملا تالماعملا ىواتف ًٌاثلاث

 (ةرسألا) ةيصخشلا لاوحألا ىواتف سماخلا لصفلا

 جاوزلا ىواتف ًالوأ
 اكنلا ىرف ىواتف ايناث

 ىالطلا ١

 ررضلل قيرفتلا 5
 ةدرلل قيرفتلا - “
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 عوضوملا

 جوزلا ةبيغل قيرفتلا - ؟
 راهظلا 5

 ناعللا _

 حاكنلا قرف ةدع /

 ثاريملا ىواتف اثلا

 تايانجلا ىواتف : سداسلا لصفلا
 انزلا ىواتف ًالوأ

 برشلا ىواتف :ًايناث
 ةقرسلا ىواتف :ًاثلاث
 ةدرلا ىواتف :ًاعبار
 صاصقلا ىواتف :ًاسماخ
 ريزعتلا ىواتف :اسداس

 روذنلاو ناميألاو حئابذلا ىواتف : عباسلا لصفلا

 حئابذلا ىواتف الوأ
 ناميألا ىواتف : ايناث

 روذنلا ىواتف ًٌاثلاث
 ةيعرشلا ةسايسلاو داهجلا ىواتف :ساثلا لصفلا

 داهجلا ىواتف الوأ

 ةيعرشلا ةسايسلا ىواتف ؛ًايناث
 (مارحلاو لالحلا) ةحابإلاو رظحلا ىواتف عساتلا لصفلا

 ةنيزلاو سابللا :الوأ

 مهقوقحو سانلا ضارعأ اناث
 اهتمرحو اهلح لاومألا : ًاثلاث

 ريوزتلاو شغلا ًاعبار
 ىقيسوملاو ءانغلا :اسماخ

 هريغل ملسملا ةلماعم : ًاسداس

 هب قلعتي امو ميلعتلا اعباس
 , ناويحلا قوقح :انماث

 ةرصاعملا ةيبطلا اياضقلا ىواتف رشاعلا لصفلا
 سرهفلا +
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