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 .ةرهز وبأ دمحم

 دمحم /ةميرجلا :ىمالسإلا هقفلا ىف ةبوقعلاو ةميرجلا

 /١99. «ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا  .ةرهز وبأ

 .مسا 4 ؛ ص 48

 .ةيفارجويلبب تاعاجرإ ىلع لمتشي

 .تافاشك ىلع لمتشي

 .(ىمالسإ هقف) تابوقعلا-” .نومرجملاو ةميرجلا-١

 .ناونعلا 1 .ىمالسإلا هقفلا '*

 رشمب ةّيدوعشلاة خس تلؤملا 8 مس تسرسا
 (دكاهما : تا ةرهاقلا - ةيسابملا عياش 8 يفبدتملا ةّئرطم



 مس دس تهوس د

 رورش نم هللاب ذوعنو ءهيلإ بوتنو «هرفغتسنو «هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ
 ىلصنو «هل ىداه الف للضي نمو ءهل لضم الف هللا دهي نم ءانلامعأ تائيسو انسفنأ
 هبحصو هلآ ىلعو «نيملاعلل ةمحر ثوعبسملا ىمألا ىبنلا دمحم انديس ىلع ملسنو

 . نيعمجأ

 ةيانع ةيمالسإلا ةعيرشلا تلوأ دق ةرهاقلا ةعماجب قوقحلا ةيلك نإف :دعب امأ ١-

 اهل ناكو ةعماج ةيلك تراص نأ دعب اهتسارد باحر تعستاو «قوقحلل ةسردم تناك ذنم

 ةموليد اهل تراص مث ءاهتامولبد ىدحإ ىف ةدام تناكف ءهاروتكدلا تاسارد نم اهعضوم

 ترمتسا اذكهو ءاهيف هاروتكدلل لهؤي اهب صاخ دهعم ىلإ ةمولبدلا تلوحت مث ءاهتاذب
 ىتلا دهاعملا ماقم نم كلذ ضغي نأ ريغ نم ءثيدحلا اهبلاق ىف ةيعرشلا تاساردلا

 .ةنمزألا رباغ ذنم خيراتلا ربع ءبعلا تلمح

 عباط ةيلك لكل نوكيف ءزيمتت ابروأ ىف ةفلتخملا تاعماجلا تايلك تناك اذإو

 لضف وه ةرهاقلاب قوقحلا ةيلك عباطف «ىرخألا تاعماجلا ىف اهرئاظن نود هب صتخت

 ىف نييرخألا نيتيلكلا لمع نع صقني ام كلذ ىف نوكي نأ ريغ نم «ةعيرشلاب اهتيانع
 .ههاجتاو هلضف لكلف عوضوملا اذه

 قرشلا ىف ةيهقفلا تاساردلا ىف قمعتلا نوديري نيذلا اهيلإ دصق كلذ لجأ نمو

 هقفلاب نونعي نيذلا اهجاتنإ عبتتو ءاهيلإ دصقو «ةماع ىمالسإلا قرشلاو «ةصاخ ىبرعلا
 .ةيبروألا دالبلا ىف نوناقلا ءاملع نم ىمالسإلا

 :رومأ ةثالث ىلإ عجري كلذ ىف لضفلا نإو
 دنع ىلوألا ةسردملا دهع ذنم ةداملا هذه سيردت اولوت نيذلا هب زاتما ام : اهلوأ

 «قفأ عاستاو «ىقتو لالجو لضفو ريزغ ملع نم ةيعماج ةيلك تراص نأ ىلإ اهئاشنإ
 ءذخأملا ةلهس .فوطقلا ةيناد هقفلا لئاسم لعج امم «ةيهقفلا بتكلا باعصل ليلذتو
 ىقتساو «نودراولا اهدروف «ىمالسإلا هقفلا عيباني ةيلعلا ءالؤه حتف دقف «لوانتملا ةبيرق

 «ىدمحملا عرشلا اهيلع لمتشا ىتلا ةيماسلا ئدابملل نوفرعتملاو «ةقيقحلا وبلاط اهنم

 . ميظعلا ىنآرقلا ميظنتلاو ء«فيرشلا ىوبنلا ىدهلاو

 اهنإف «مايألا هذه ىلإ ةسردم تناك ذنم ةيلكلا كلت تلظأ ىتلا ةيملعلا ةئيبلا :اهيناث

 «ةايحلا لكاشمل هئاهقف جالعو «ىمالسإلا قرشلا ثارت فرعت ىلإ امئاد هجتت تناك

 نيقمعتملا هيسراد رابكل ىندملا هقفلا ىف اباتك دجت داكت ال كنإ ىتح «سانلا تالماعمو

 هقفلا لولح نيب انزاوم هسردي ىذلا عوضوملا ىف ةعيرشلا ماكحأل ضرعتو الإ هتسارد ىف

 و١



 تاساردلاب ةيانعلا طرف نإ لب .ميدقلا ىنامورلا هقفلاو «ىبرغلا هقفلا لولحو «ىمالسإلا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا صيصخت ىلإ هتسارد ىف هجتي نيينوناقلا رابك ضعب تلعج ةيعرشلا

 . ةينوناق تاساردل ةعبات اهيف نوكت نأ ريغ نع «ةدرفنم ثوحبب

 اوناك نيذلا نييبروألا ءاهقفلا نإ لب «نييرصملا ءاهقفلا دنع رمألا فقي ملو

 ةيلاعلا تاساردلاو سناسيللا ماسقأ ىف ىنوناقلا ركفلا لاسرأب ليلجلا دهعملا كلذ نودمي

 ءمهعار امم ناكو .ناكمإلا مهفعسأ ام نيملسملا ءاهقفلا ءارآ فرعتب نونعي اوناك

 اهوبسحو ةديدج ةركف نع ىبروألا ريكفتلا مهل فشك املك اوناك مهنأ مهبابلأ ىعرتساو

 ءاهنم بيرق ىلإ وأ اهلثم ىلإ اولصو دق نيملسملا ءاهقف اودجو - رظنلاو ىأرلا نم ائيدب
 نم اسنرف ىف نوناقلا ءاملع نم ناك دقل ىتح .ضرعلا فلتخاو ةغايصلا تفلتخا نإو

 . ىمالسإلا هقفلا ىف نافرعلاو رونلا ىلإ هعباصأب اريشم نييرصملا هذيمالت هجوي

 مهتذتاسأ هيجوتب ىمالسإلا هقفلا ىلإ ةنراقملا ايلعلا تاساردلا ةبلط هاجتا : اهئلاث '

 اهب اولان ىبروألا هقفلاب ةنراقم ةيعرش تاعوضوم ىف لئاسر تبتكف .نييبرغلاو نييقرشلا
 تارمث ةيبرعلا ةبتكملا ىلإ فاضأ ىذلا ميقلا لئاسرلا كلت نم ناكو «هاروتكدلا ةجرد

 . صاخلا ىف اهضعبو «ماعلا ىف اهضعبف .ةدحاو ةيحان ىلع ةروصقم نكت ملو .ةيركف

 تناك ةساردلا ىف ةيانعلا نأ ررقن نأ ماقملا اذه ىف انيلع قحلا نم نكل -؟

 لباقي امب ةيانع ةمث نكت ملف «ىمالسإلا هقفلا نم صاخلا نوناقلا لباقي ام ىلإ ةهجتم

 تاسارد الو «ىمالسإلا ىئانجلا نوناقلل ةمظنم تاسارد ةمث نكت مل ذإ «ماعلا مسقلا
 ىف اوقبس دق نيملسملا ءاهقفلا نأ عم «مهريغو نيملسملا نيب ةيلودلا تاقالعلل ةمظنم
 لدعلا نوناق نم ةدمتسم ةباتك اذه ىف اوبتكو ءاديعب اقبس هقفلا باوبأ نم نيبابلا نيذه
 باتك نم لظ ىف ةيلاعلا ةيناسنإلا ةمحرلا ئدابم نمو «قالخألا دعاوق نمو «ىعبطلا .

 . حلاصلا فلسلا براجتو «نيمألا هلوسر ةنسو ىلاعت هّللا

 لوألا اهدهع ذنم ةيلكلا ىلع نومئاقلا هدبع ىذلا قيرطلا ىف ريسلا ىضتقمبو -'
 ىف ةذتاسألا رابك كلذ دّدر دقلو «ماعلا نوناقلا ىف تاسارد كانه نوكت نأ نم دب ال ناك
 ةدام ىمالسإلا ىئانجلا نوناقلا نوكي نأ حرتقاو ,.ىئانجلا مسقلا عراسف «ةيلكلا سلجم

 . كلذ ىلع ةقفاوملا تمتو «ىئانجلا دهعملا داوم نم

 تاسارد دهعملا ىف ةنراقملا تاساردلا نيب نم نوكي نأ ةعيرشلا مسق ررق دقلو

 اهمظن ىتلا ةيلودلا تاقالعلاكو «مالسإلا ىف ةبسحلا ماظنك «ماعلا نوناقلاب ةصاخ
 ىنبيو نامزلا عم مدقتتف ءاهومن ىف ةيعرشلا تاساردلا ريست اذكهو .نوملسملا
 .نوفلاسلا اهعضو ىتلا ةيوقلا مئاعدلا ىلع نورضاحلا

 «ةعلطتملا ةيملعلا حورلا كلتل ةبواجم وه امنإ «هبتكن ىذلا باتكلا اذه نإو -5

 دقلو «ىئانجلا دهعملا ةبلط ىلع ةداملا هذه ىف اهانيقلأ ىتلا سوردلا ةصالخ هيفو

 ع



 نوكي هاسع امل ةعلطتم ةفرشتسم لوقعلا نأل ؛انتقو قيض عم ةباتكلا ىلإ انعراس

 اوءرقي نأ نورظتني ماعلا بئانلا ءالكو نم انءانبأ نأ انملع نألو «سردلا اذهل اعوضوم

 ربجاوزلا عضوو «باذشلا ةجلاعم ىف ىمالسإلا ركفلا مهل ىلجي ام اذه ىف

 اهلجأ نم نوكت ىتلا بابسألاو «باقعلا ملع اهيلع موقي ىتلا سسألاو «ةيعامتجالا

 نأ ىسعو «ةيئزجلا عورفلا نود «ةيلكلا ىناعملا ىلإ بتكن اميف انهجتا دقلو . ةبوقعلا

 نأو ءانقفوي نأ ريدقلا ىلعلا ىلوملا ىلإ عرضن انإو «مهتلغ عقني ام بتكن اميف اودجي '

 . طيحم ءىش لكب وهو ءانيدتها ام هنوعو هلضف الول هنإف «ليبس موقأ ىلإ انيدهي
 ةرهز وبأ دمحم





 ميم
 : لدعلاو ةمحرلا

 ةلاسرلاف . 2174 29+ نيملاعلل ةمحر الإ َكانْلسِرَأ امو : ىلاعت هللا لاق ١-
 معت ىتلا ةمحرلا ىهو «نيملاعلاب ةمحرلا ىه ِدَِلَع ادمحم هيبن اهب هللا ثعب ىتلا ةيهلإلا

 7 نود سنجب الو «ليبق نود ليبقب ال ءنيعمجأ سانلاب ةمحر ىهف «ءصخت الو

 ىبن نم امف ءضرألا هذه ىف ةيهلإلا تالاسرلا تناك اهلجأ نم ىتلا ةمحرلا ىهو

 اماع انوناق ةمحرلا نوناق ناك كلذلو «ةمحرلا هذه لجأل هتثعب تناك الإ .ثوعيم

 ىسيعو ىسومو ميهاربإو حونف «ةيهلإلا تالاسرلاو «ةيوامسلا عئارشلا لكل الماش

 .نيملاعلل ةمحر اوءاج لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم مهريغو دمحمو

 ىف نوكي دقف «قفرلاو ةقفشلا ىنعم وأ .حماستلا ىنعمل ةفدارم ةمحرلا تسيلو

 نيذلا ةلماعم ىف قفرلاف ءةوسقلا عاونأ دشأ هايانث ىف ىفخي ام ةقفشلاو قفرلاو حماستلا

 نولدبتسيو «ءامدلا ىلإ اههرش باغلا داسأ نم نوريعتسيو ءرشلاب سانلا نولواصي

 نيذلاب اقفر ناك نإ هنأل ءاهتاذ ىف ةوسقلا وه - صاصرلاو لبتلاو فيسلا بانلاو رفظلاب

 نم ررق اميف ِةْلكَي دمحم ررق كلذلو ءمارجإلا اذه سئارف ىلع ةوسقلا وهف ءاومرجأ
 : هلك لاق دقف ءرجازلا عدارلا نوناقلا همحري ال سانلا محري ال نم نأ ةمحرلا نيناوق

 .«محري ال محري ال نم»

 باذش نإف ءعمتجملا ءانب اهيلع موقي ىتلا ةتباثلا ةرقتسملا ةدعاقلا ىه كلتو

 قثوم ايوقو «ءاليمج اعئار قسنلا نوكي ىكل - دبال «ةينبألا نم ئتانلاك تاعمتجملا

 رمثت ال ةرهزملا راجشألاكو «ءانبلا دمع موقتل لوعملاب ئتانلا اذه ذخأ نم - ناكرألا

 .تابنلا ليفط نم اهب قلعتي ام لك نم ءاهفارطأ تبذش اذإ الإ
 ةمحرلا وه هتاذ لدعلاف .«لدعلا ىه ىلوألا ةوبنلا ةمحر تناك كلذلو -؟

 نازيملاو طسقلا ةماقإل تءاج ةيهلإلا تالاسرلا نأ نآرقلا حرص كلذلو «ةلماشلا

 تاذ وه طسقلا نم دصقملا لبا «ةمحرلاو طسقلا نيب فالتخا الو «سانلا نيب لداعلا

 باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل 9: : ىنعملا اذه ىف ىلاعت لاق دقو ؛ةمحرلا

 . "94 ساّنلل عفانمو ديدَش َسأَب هيف َديدَحْلا اَلرنَأو طسقْلاب َساَّنلا موُقيل َناريمْلاَو

 «لسرلا تالاسر ساسأ سانلا نيب طسقلا نأ ىلإ ريشي ىماسلا صنلا اذه نإف

 نم مزال ةمحرلاف ءرخآلل مزال امهدحأ «نامزالتم امهو «ساسألا ىه ةمحرلا نأ امك

 )١( ديدحلا (0) .2 37 1ل : ءايبنألا : 56

 ا/



 نكمي ال امك «ملظلا عم ةمحرلا ققحتت نأ نكمي الو «هتارمث نم ةرمثو .لدعلا مزاول

 .ةفاكلا ةمحر وه رابتعالا ماد ام «ةمحرلل افلاخم لدعلا نوكي نأ

 ىلإ ةراشإلل ؛طسقلا ركذ راوجب ديدحلا ركذ ةميركلا ةيآلا ىف ىلاعت هللا نرق دقو
 هيمحي ديدحلا هعم ناك اذإ الإ امئاد ارقتسم اتوبث تبثي نأ نكمي ال ىقيقحلا لدعلا نأ

 لاق كلذلو ؛لودلا نيب لدعلاو ءداحألا نيب لدعلا كلذ ىف ىوتسيو «ديدشلا هسأيب

 ىلع ٍلضف وذ َهّللا نكلو ضرألا تدسفأ ٍضعبب مهضعب ساثلا هللا عفد الولو» : ىلاعت

 يبو عماوص ْتَمَدُهَل ضْعَبب مُهَضْعَب ساَّنلا هللا عد الْوَلو ظ :ىلاعت لاقو 2774 َنيِمَلاَعْلا
 . 94 ٌزيِزَع يول هللا نإ هرصني نم هللا نرصنيلو اريثك هللا مسا ايف ٌرَكَذي دجاسَمو تاولصو

 لدعلاو «لدعلا قوف ةمحرلا» ةرابعلا هذه سانلا ةنسلأ ىلع ىرجت ام اريثكو -”

 «نآلا ةيعضولا نيناوقلل ةبسنلاب ةيناثلا ةيضقلا ىف ةقفاوملا لك هقفاوأ ىنإو «نوناقلا قوف

 هفلاخأ ريبكلا بتاكلل ىلالجإ عم ىنكلو «ةلادعلا ققحي نأ نع نوناقلا لذاختي ام اريثكف

 هللا ىضر ركب وبأ ناك دقلو «ةيقيقحلا ةمحرلا ىه ةيقيقحلا ةلادعلاف «.ىلوألا ةيضقلا ىف

 .هنم قحلا ذخآ ىتح فيعض مكنم ىوقلا» :لاق امدنع مهلدعأو سانلا محرأ هنع

 . ةيقيقحلا ةمحرلا ىه كلت «هل قحلا ذخآ ىتح ىوق مكنم فيعضلاو

 ءاقح ضفخي ال ىذلا وه قحلا حماستلاو .لدعلا اهرقي ىتلا ىه قحلا ةمحرلاف

 دمحم قلخ ناك دقلو «ةيقيقحلا ةوسقلا وه كلذ نإف «لطابلا ناك نإف ءالطاب ميقي الو

 ىهو «لداع حماستم ميحر وهف «لدعلاو .ءحماستلاو ءةمحرلا هيف ىلجتت هللا دبع نبا
 ىضر ةشئاع ةديسلا نينمؤملا مأ هجوز هقالخأ تفصو دقلو «ةرفانتم ريغ ةيقالتم فاصوأ

 طق ائيش الو «ةباد الو ةأرما الو امداخ هديب هلم هللا لوسر برض ام» :تلاقف اهنع هللا
 هللا تامرح كهتنت نأ الإ ءهسفنل مقتناف ءىش هنم لين.الو هللا ليبس ىف دهاجي نأ الإ
 . ؛هّلل مقتني ىتح ءىش هبضغل مقي مل هللا تامرح تكهتنا اذإف

 بترتي ال ىتلا مهسفنأ قوقح ىف نوحماستي ءاقدصو اقح ءامحرلا قالخأ هذه

 هيلع هلوق انل رسفي اذه لعلو ؛«مهريغ قحل مده الو «لطابلا ةرصن اهيف حماستلا ىلع
 ءايبنألا نم ةمحرملاو ةمحلملاف «ةمحلملا ىبن انأو ءةمحرملا ىبن انأ» :مالسلاو ةالصلا
 «ميقتسملا ساطسقلاب سانلا سوسي .لداع مكاح لك ىف نايقالتي امك «نايقالتم
 ىلع اولمحيل مهسطاعم نم نيلطبملا ذخأو ءهقحتسي امب لطابلا ذخأ ىهو «ءةمحلملاو

 .ةمحرملا نيناوق نم ىه - المح ةداجلا

 اذإو ءمهنم باذشلاب ال ء.ةماعلاب ةمحرلا هنم ثعبنت ىذلا وه ميحرلا مكاحلاو -5

 ال ءءامحرلا نم هتالو راتخي ناك نأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ةريس ىفف أرقن انك

 )١( ةرقبلا : 5861١ . ) )0جحلا : 1



 ةصاخلا ةمحرلا نمو «ةماعلا ةمحرلا عيباني مهبولق نم عبنت ءامحرلا نألف ءةاسقلا
 سحي نم الإ سانلا نيب الداع نوكي نلف «ةلداعلا ةماعلا ةمحرلا ثعينت ةيصخشلا

 ىف مهب قفريو «مهبولق ناقفخ عم هبلق قفخيو «ءمهروعشب رعشيو سانلا سيساحأب
 «نوقيطي ال ام ىلع مهلمحي الو .ططشلا نتم مهب بكري الو ءاهتصاخو مهرومأ ةماع

 نم مهللا» :هلوق ىف هيك ىبنلا هيلإ اعد ىذلاو «مكحلا ىف بولطملا قفرلا وه كلذو
 ققشاف مهيلع قشف ائيش ىتمأ نم ىلو نمو «هب قفراف مهب قفرف ائيش ىتمأ رمأ نم ىلو
 . «هيلع

 نآرقلا ىمس دقلو «ملاظلاب قفرلا هنم سيلو ءرومألا ةسايس قفر اذهو -ه
 ىنازلا ةيوقع ىف ىلاعت لاق دقف ءاقفر الو ةمحر همسي ملو (ةفأر ملاظلاب قفرلا ميركلا

 نيد يف َةقأر امهب مكدخأت الو ةدلج ةئام اَمُهنَم دحاو لك اودلَجاَف ينارلاو ةينازلا إل : ةينازلاو

 ,21) 4« 228 نيبمؤملا َنَم َةَفئاَط ا اًمهباذع دهشيلو رخآلا مويلاو هّللاب نونمؤت منك نإ هّللا
 امأ «ةلادعلاو ماعلا ريخلا ىلإ اثاعبنا نوكت ام رثكأ ةمحرلاف «ةفأرلاو ةمحرلا نيب قرفو

 مأ ال دع ملألا ناكأ ءاوس .مالآ لاح ىف نوكي نمل ةبسنلاب ةقفشلاب ساسحإ اهنإف ةفأرلا

 ةبوقع ملألا لازنإ نوكي امدنع اتباث اهراثآو ةفأرلا نع ىهنلا ناك كلذلو «لدع ريغ ناك

 مثولل اعنامو ءرشلا نع ةعدار

 : مالسإلا ىفو ةيوامسلا نايدألا ىف ةبوقعلا

 ةلادعلا نأو «سانلاب ةيقيقحلا ةمحرلا تناك ةيوامسلا نايدألا نأ لجأ نمو -5

 تابوقعلا ساسأو «نيمثآلل ةعدارلا تابوقعلا مالسإلا ىف تعرش «ناتمزالتم ةمحرلاو

 ىتلا ممألاب هلزنأ ىذلا هباقع نأش ىف ىلاعت لاقف «تالثملاب ةبوقعلا نع ميركلا نآرقلا

 اهيف عقو ىتلا بونذلل ةلثامملا تابوقعلا ىأ. "74 تالنملا مهلبق نم تلخ دقو ةنسحل ا

 .ديعبلا لالضلا وه كلذو «اوربتعي ملو اوظعتي مل كلذ عمو « مهوقبس نم

 كلذلو «هباقعو مرجلا نيب نيب ةاواسملا اهساسأ ماع لكشب ةيمالسإلا تابوقعلاف

 ةمحرلا ىه صاصقلل ةجيتنلا نوكت نأ اهيف ظحولو ءانرشأ امك ءاصاصق ىمست

 «ماثآلا اهيف ثبعت الو «ىذأ اهركعي هل «( ةذيعس ةنئمطم ةئداه ةايحلا نوكت نأو « سانلاب

 داسف ال ةنئمطم ةهفار ةئداه ةايح ىأ 270 ةاَيح صاصقلا يف مكلو © :هناحبس لاق اذلو

 .ناودع الو ىغب الو اهيف

 4 : ةرقبلا ةروس (*”) . 5 : دعرلا ةروس (0) . 5 : رونلا(١)



 تايوقع عضو ىلإ «هلبق نم ةاروتلا تهجتا امك ءهجتا دق مالسإلا نإو -ال
 ىلإ سانلا هيجوتل كلذو ؛ هللا تامرح ىه ىتلا عمتجملا تامرح نوكهتني نمل ةعدار

 .اليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا امو ءاهوميقي نأ مهنكمأ ام «ةيقيقحلا ةلادعلا

 قرتفت اذهبو «ةدرجملا ةليضفلا ةيحان ىلإ اههاجتاو ةيوامسلا تابوقعلا دجن انهو

 ىلع ةعامجلا نومكحيو ءاهيلع نوعضاوتيو ءرشبلا اهعضي ىتلا تابوقعلا نع
 عاضوأ نم ةقتشم ةفلتخملا تاموكحلا اهعضت ىتلا تابوقعلا نأل كلذو ؛اهاضتقم

 ناك امك نايحألا نم ريثك ىف اهسفنل ةموكحلا ةيامح ىلع لمعتو «هوفراعت امو سانلا

 ام الإ نوعرشي الو «نيناوقلا ىه كولملا تادارإ تناك دقف «نوقباسلا كولملا لعفي

 دادعإ وأ ءمهموقل ةحلصم هيف نوكي ام ايناثو ءمهسفنأل ةيامح تاذلابو الوأ نوكي

 مهب اولزن امدنع مث «.مهكولم نودبعي اوناك امدنع كلذ نوفلأي سانلا ناكو «مهبورحل

 تسيل مهتنيط نأو ءةسدقم مهتلود نأ اونظ امدنع مث «سيدقتلا ىلإ ةدابعلا ةبترم نم

 كلملا تاذ نأ ةثيدحلا ىتح نيناوقلا تارابع ىف دجن انك كلذلو «سانلا ةنيط نم

 مهلعجت لالجإلا نم تالاهب - ةاضقلاو نوينوناقلا ىتح - اهطاحأو «سمت ال ةنوصم

 .نيعمجأ سانلا قوفو «ةيلوئسملا قوف
 ىلإ وأ ةيروهمج ىلإ تلوحتف «ةدبتسملا ةيكلملا اهنع تلاز ىتلا دالبلا ىفو

 لح دقو «نينقتلا ىف هرثأ هل فرعلا دجن ءمكحي الو اهيف كلملا كلمي «ةديقم ةيكلم

 ةيكلملا تلاز دقل ىتح .ءامعزلاو داوقلا نم مهريغ «مهلالجإ وأ كولملا سيدقت لحم

 ةيملاعلا برحلا ليبق ابروأ لود ضعب ىف انيأر امك اهانعم ىقبو ءامسا ممألا ضعب ىف

 .اهدعب ىرت امكو «ةريخألا

 ىلإ هجتت ال اهنإف ءهّللا ةعيرش امأ «ةرجازلا تابوقعلا ىف سانلا ةعيرش هذه -4
 هجتت «ةدرجملا ةقيقحلا ىلإ هجتت لب ءارش وأ اريخ هيلع اوعضاوت امو «سانلا فارعأ

 .اهيلع ىضقتو اهعنمت لئاذرلا ىلإو ءاهنع دوذتو ءاهيمحت لئاضفلا ىلإ

 تكترا نإ عاضوألا هيمحتو ءاملظ بكترا نإ كلملا هيمحي كلم اهيف سيلو
 باكترا دنع لوضفم الو لضاف الف .ءاوس لدعلا مكحلا هللا مامأ عيمجلا لب ءامثإ
 .اهب ذخألا رادقمو لئاضفلاب ىلحتلا ىف لوضفملاو لضافلا امنإ «لئاذرلا

 مكاحلا معي ماع هنأ تايانجلا ماكحأ ىف ىمالسإلا عرشلا ايازم نم ةيزم لوأف

 قبطيو «ءايوقألا همكح نم قلطني الف «ةيعرلا ديقي امك ىعارلا ديقي هنأو «موكحملاو

 ىف شيرق تلخد امدنع ةقيقحلا هذهب هللا دبع نب دمحم حاص دقلو «ءاقعضلا ىلع

 دمحم مهيف حاصف ءاهفرشل هللا دودح نم دح نم ةفيرش اوفعي نأ اودارأو مالسإلا

 فيعضلا قرس اذإو «هوكرت فيرشلا قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق نيذلا كلهأ امنإ» :ةِككَي
 .«اهدي تعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول هللا مياو «دحلا هيلع اوماقأ
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 : ريمضلاو قالخألاب ةعيرشلا لاصتا

 عم اهماكحأ ىف قنفتت اهنإ لب ءطقف كلذ ىف ةيمالسإلا ةعيرشلا ةزيم تسيلو -4

 ام ىلع باوثلاو «قالخألا نوناق فلاخي امل باقعلا لعجت ءامات اقافتا قالخألا نوناق

 باقعلا اذه نأ ديب «ةعيرشلا هيلع بقاعت قالخألا مكح ىف رش وه ام لكف ءهقفاوي

 ىرجي مئارج :ناعون ةيقلخلا مئارجلا نأ كلذو ؛ىويند باقعو «ىورخأ اقع :ناعون

 تابوقعلا اهل تعضو مئارجلا هذهو «تاعامجلا دسفت نأ اهنأش نمو «تابثإلا اهيلع

 تانصحملا فذقو ةقرسلا مئارجف «ةاضقلا اهقبطي ىتلا ىهو ءايندلا ىف ةعدارلا ةرجازلا
 تايوقع اهل متارج هذه لك «سفنألاو لاومألا ىلع ءادتعالا رئاسو «قيرطلا عطقو ىنزلاو

 . ماكحلا اهذمنيو ءايندلا ىف ءاضقلا اهقبطيو «مالسإلا ىف ةررعم

 اهل نإف ءءاضقلا ىدي نيب تبثت نأ نكمي ال ىتلا ةيقلخلا مئارجلا نم كلذ ريغو ءدسحلاو

 .ةيورخألا اهتبوقع

 ىناسنإلا ريمضلاب ةعيرشلا لصتت ىحاونلا نم اهريغو ةيحانلا هله نمو ٠-

 هبساحم هنأو ىلاعتو هناحبس هللا نم ةباقر ىف هنأب سحي نيدتملا ملسملا نإف «نيدتملا

 امنإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك ءلعفي نأ ىوني ام ىلع هبقارمو «لعفي ام ىلع

 هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف «ىون ام ئرما لكل امنإو ءتاينلاب لامعألا

 . «هيلإ رجاه امل هترجهف اهحكتي ةأرما وأ اهبيصي ايندل هترجه تناك نمو «هلوسرو هللا ىلإ

 :ةثالث رومأ ىف ودبت ةليلج ةدئاف هل ىنيدلا ريمضلا ظاقيإ نإو

 ىنيدلا ريمضلا ظقيتسا اذإ هنإف «ةميرجلا ىف عوقولا عنمي ةياقو نوكي هنأ : اهلوأ

 مهنأ مهعوقو ببس مئارجلا ىف نوعقي نيذلا نأب كلذ «ةميرجلا دلوي ىذلا دقحلا بهذ

 ءاذيإ ىف نوعفدنيف هب مهطبرت ةمحرلا نم ةطبارب نوسحي الو .عمتجملا ىلع نودقحي

 نيب ةطبارلا ةلصلا عاطقنا ىلع ةلاد ةحضاو ةرامأ الإ مئارجلا ةرثك تسيلو «سانلا

 نم ةفئاطلا كلت ميدقلا ىف برعلا ىمس دقو هيف نوشيعي نيذلا نم ةفئاطو «عمتجملا

 مهرعاشم ىف سانلا نع عاطقنالا ىنعم ىلإ ةراشإ ةيمستلا كلت ىفو «باذشلا سانلا

 .مهساسحإو

 عفدي ىذلا دقحلا بهذو ءةلصلا تدتشاو «ةفلألا تيوق ىنيدلا ريمضلا ىبرت اذإو

 ملعي هنأل هلضف نم هّللا مهاتآ ام ىلع سانلا دسحي ال صخشلا حبصأو , مارجإلا ىلإ

 نأو «هرزو هيلع دقحلا نأو ءهؤازج هل ربصلا نأو «نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا نأ

 نم علتقي ىحور ءازع كلذو «باسح ريغب مهرجأ نورباصلا هيف ىفوي رخآ اموي كانه

 :ِةلَك ىبنلا لوقب اذخأ عمتجملاب فلتأي كلذبو «هيف ةبغرلا وأ ءادتعالا ميثارج لك سفنلا
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 ال عمتجملا عم فلتئا اذإو .فلؤي الو فلأي ال نميف ريخ الف ««فولأم فلإ نمؤملا»

 .هيذؤي

 نك ىف الإ عقت ال مئارجلا نأل «ءتابثإلا لهسي ريمضلا ظاقيإ نأ : ىناثلا رمألا
 نأ اينيد ا مهي اودهاشو اونياع نيذلا سحأ اذإف «ةرهاظ ريغ ةرتتسم مالظلا نم

 اونوك اونمآ يذلا هيأ اي» :ىلاعت هلوقل كلذو ءمهبر مكحل اذيفنت نوغلبي مهنإف اوغلبي

 هللا اريقف وأ اًينَغ نكي نإ ع نيبرقألاو نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيِماوَق

 نولمعت امب ناك هّللا نإ اوضرعُت وأ اووْلَت نإو اولدعت نأ ئوهلا اوعبتت الف امهب يلوأ

 هللا لوسر ىلإ هدلو ذخأي ناك لجرلا نأ ريمضلا ةوق نم غلب دقلو ١ 4 اريبَخ

 نيلجر نأ» ملسمو ىراخبلا ىور دقف ءدحلا هيلع بجو اذإ دحلا هيلع ميقيف كي

 لاقف ءهللا باتكب .هللا لوسر اي انئيب ضقا :امهدحأ لاقف ِةللَي ىبنلا ىلإ امصمخا

 ةالصلا هيلع لوسرلا لاقف «ىل نذأو هّللا باتكب انئيب ضقا هللا لوسر اي معن :هبحاص

 هتأرماب ىنزف - اريجأ ىأ - اذه لهأ ىف افيسع ناك ىنبا نإ :لاقف ««لق» : مالسلاو

 ىنبا ىلع نأ ىنوربخأ - ملعلا لهأ نم - الاجر نإو .مداخو ةاش ةئامب هنم تيدتفاف

 امكنيب نيضقأل هديب ىسفن ىذلاو» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . .ماع بيرغتو ةئام دلح

 . «ماع بيرغتو ةئام دلج كنبا ىلعو «كيلع در مداخلاو ةئاملا هللا باتكب

 نأب ىضري «ميركلا نآرقلا مكحل عوضخلا وه كلذو ءريمضلا ناطلس وه كلذ

 لهف ءاليوط ادمأ هنع بيغيو «طايسلاب هرهظ ىوكيو ءدحلا هيلع ماقيل هنبا ديب دخأي
 «ةيعامتجالا مهعاضوأ نم قتشم وهو رشبلا هعضي نوناقل عوضخلا كلذ سانلا عضخي

 . ةملاظ مأ اهتاذ ىف ةلداع تناكأ ءاوس

 نأب ىناجلا ساسحإو «ىنيدلا ريمضلا ةظقي ىلع بترتي ىذلا : ثلاشلا رمألا
 ىرتعي مدنلا نأ وهو - دبعلا نم ال هناحبس هللا نم ىه هيلع ضرفت ىتلا ةبوقعلا
 «هنم رف مأ «باقعلا ناطلس تحت عقوأ ءاوس ءابيرق نوكي ةبوتلا لامتحاو «بكترملا

 اموي كانه نإف ءادغف ٍمويلا نكي مل نإ «هيساحمو هبقارم ىلاعت هللا نأ سحي هنأ كلذ

 لمعي نمو 4:0 )+ هري اريخ ةّرَذ لاقثم لَمَعَي نمَف » ٠ «تبسك امب سفن لك هيف ىزجتس رخآ

 مكح نم تلفي نلف ناطلسلا مكح نم تلفأ نإ هنأو 0 )4 2+ هري ارش ةَرَذ لاقثم

 .نايدلا

 دادزا باقعلا نم تلفأ نإ مرجملا نأ ةيرشبلا نيناوقلا تاقيبطت ىف ظحالملا نإو

 «هبلك دتشا دقو ءهنم جرخي هنإف رصق وأ لاط ادمأ نجسلاب بقوع نإو «ةوارض

 )١( ال : ةلرلزلا ةروس (0) . 3776 : ءاسنلا . 8 .
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 ال ذإ .هريمض اهعم راهنيف «هتيمدآ راهنت نجسلا ىف هنأل «مهتماركو سانلا لاومأ أرمتساو

 مارجإلا رثكي كلذلو .بذهي ناميإ الو ءبرقي فلإ الو «عنمي قلخ الو «عدري نيد
 «نارمعلا رحبتسا دقو «ناميإلا نع بولقلا دعبو «نيدلا نع نيناوقلا داعتبا رادقمب

 هبورض تفرصو «هباوبأ تعستاو « مارجإلا نينافأ اهعم تددعتو «ةراضحلا تعستاو

 يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهّنِإف ظ مولعلاو ةراضحلا عاستا رادقمب
 . 274رودصلا

 ةروص انيطعت الماك اقيبطت ةعيرشلا اهيف تقبط ىتلا ةيعامتجالا ةبرجتلا نإ ١-
 لاح نيب ةدحاو ةرظن نإو «ناسنإلا عئارشو نمحرلا ةعيرش نيب توافتلا رادقمل ةيح

 سانلاب جومت ابروأ ندم نم ةنيدم لاحو اهعوبر ىف نمألا رادقمو ةعيرشلا قبطت ةعامج
 هيلع سانلا عضاوت اممو رشبلا عنص نم هنأل نوناقب نونمؤي ال مهو ءاعازوأ اوعطقت دقو

 ةراضحلا عم ريسي مارجإلا نأ انيرت ةرظنلا هذه نإف .بولقلا ىف ناميإلا لعف رادقم انيرت -

 قبطت ىتلا تاعامجلا فالخب «مارجإلا نونف ترثك نارمعلا عستا امثيحف ءادرطم اريس

 كلذ عم لقف ءابيذهت بولقلا تدادزا ناميإلا عم نارمعلا عستا املك هنإف ءءامسلا نوناق

 مئارجلا تناك «ةباحصلا رصعو كي ىبنلا رصع ىف ةيمالسإلا ةراضحلا ىفف «مارجإلا
 .مارجإلا لق ةراضحلا تعستا املكف ءايسكع اريس ةيمالسإلا ةراضحلا عم ريست

 دقل ىتح «هيلع سانلا عضاوت امم قتشم هنأ ببسب نوناقلا عزاو فعض دقلو

 ىلع ءايوقألا قافتا نم هنأ بسحيو «هيلع روثي نم - ةماعلا لب - ءاملعلا نم اندجو

 ببسب سوفنلا تررحت نئلو .اهرئاس ىف تاقبطلا ضعب مكحت نم وأ .ءافعضلا

 ىف نكي مل نإ «نيناوقلا ىف ةمئاق ةيدادبتسالا اياقب ندجتل ةمئاقلا ةيرهاظلا ةيطارقميدلا

 . اهقيبطت ىفف اهنس
 باتك مالقأ ىلع ىرجي اهنأش نم نيوهتلاو نيناوقلا ىلع ةروثلا كلت اندجو دقلو

 «ةبوتلا لهسي الو ,نيمرجملا ئرجيو نيمثآلا عجشي امم ءرارحألا باتكلاو «تاياورلا

 .ريدقلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «سانلاو مرجملا نيب فلإلا دجوي الو

 نآرقلا ىدهو «ميركلا ىبنلا اياصوب امئاد نولمعي اوناك نيملسملا نإو ١-

 ىتلا ةبوقعلا لاني نأ دعب ةبوتلا نم مثآلا نيكمت ىلع اصيرح ٌةِْلَي ىبنلا ناك دقلو «ميظعلا
 نأ ىور دقو «ىلاعت هلل ةينلا صالخإ مث «هريغل رابتعالاو «هل عدرلا نوكيل ءاهقحتسا

 ىلإ هدي هتقبس بتي مل نإو «ةنجلا ىلإ هدي هتقبس بات اذإ قراسلا نإ» :لاق ديكو ىبنلا
 . «رانلا
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 ىف هسفن رمتست ال ىتح «هتميرجب مرجملا رييعت مدع ىلع ثحي ٌةْلَذ ىبنلا ناكو
 برش الجر نأ كلذ ىف ىوريو «ءاهترئاد ىف الإ ريست الو ءاهنم جرخت ال «ةميرجلا ةغدر

 وهو «نيرضاحلا ضعب لاقف ءبرشلا دح هيلع ماقأف ٌةِْكلَي ىبنلا ىلإ هب ىتأف ءرمخلا
 ىنعم اذهو .«ناطيشلا هيلع اونيعت ال١ :لاقو هلي ىبنلا بضغف هللا كازخأ :جراخ
 مهراقتحاو «هنم سانلا ةرفنب سحأ نإ مثآلا نإف ءنيمألا ىمألا ىبنلا كلذ هظحال ميكح
 لكأي امنإو «ناطيشلا هملست ةعامجلا كرت نمو ءايصق رخآلا وه مهذبتنا «هايإ مهذبنو ءهل

 .ناطيشلل ةناعإو «مارجإلل نيكمت نيبقاعملا نيمثآلا ذبنف .ةيصاقلا منغلا نم بئذلا
 .(دعبأ نينثالا نع وهو ءذفلا عم ناطيشلا نإ» :لاق دلي ىبنلا نأ ىوريو

 ىناجلا ذبن نإو «بيرقتو فيلأت هيف لب «ريخلا هل ىجري ال ذوبنم مالسإلا ىف سيلف

 ةنو «ميظع ريخ ةبوتلا باب حتف ىفو «ةبوتلا باب حتف برقو فلأ نإو ءابرح ريصي هنإف

 ىمحي ام لكب طاحي نأ ىلع تلمع لب «ةبوتلا ىلع هضيرحتو كلذب اهل ائرمتسم اهبكترا

 :رومأ ةثالثب كلذو ءاعفد ةليضفلا ىلإ عفديو قالخألا

 «ريخلا الإ رهظي ال لب ءرشلا نم ءىش هيف رهظي ال بذهم ماع ىأر نيوكت : اهلوأ

 نإ ميقسلا نع الوئسم ءىربلا تربتعاو ءهركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلإ تعدف

 امك «نسحأ ىه ىتلاب ريخلا ىلإ هتوعدو «هتيادهو هناسلب هموقي ملو ءاجاجوعا هيف دجو

 ,2174 نسحأ يه يتّلاب مهُلداَجَو : ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا 8 ىلاعت لاق

 ركَمْلا نع نوهتيَو فورعملاب نومي ريخْلا ىلإ نوعي همَأ مس نكتلو ١» : ىلاعت لاق امكو

 رمألا مالسإلا ىناعم صخأ ميركلا نآرقلا ربتعاو 0 4 33 نوحلقملا مه كتلوأو

 نوُرمأَت ساّنلل تجرخأ َهّمَأ َريخ منك » :ىلاعتت لاق امك ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 4 هّللاب تونمؤتو و ركملا نع نوهتو فورعملاب

 عم اوفي مل نيذلا كنلوأ بولق فيلأتو :مئارجلا علمو ٠ ءرشلا عفد ىلع نواعتلاو

 .هنم اوبرقيو هروعشب اورعشي ىكل هيف اوجمدني ملو عمتجملا

 دقلو هلك ريخ ءايحلا نإف «سوفنلا ىف هتيبرتو « ءايحلا ةليضف ىلإ ةوعدلا : اهيناث

 ةالصلا هيلع لاق دقو («ءايحلا مالسإلا قلخو .قلحخ نيد لكل» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ظاقيإب مارجإلاب ضيرملا سفن انجلاع اذإ اننأ كش الوء«ريخب الإ ىتأي ال ءايحلا» :مالسلاو
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 فلتأيل لمعو .ىدمحملا قيرطلا ىلإ هجتا ءهمرجب روهلظلا عنمو .هسفن ىف ءايحلا

 ةميرجو «باكترالا ةميرج «نيتميرج ةنلعملا ةميرجلا ربتعا مالسإلا نأ : اهثلا

 سانلا اهيأ» :ِيِلَي لاق دقف ءاهنالعإ ىلع مئارجلا ضعب ةبوقع تناك كلذلو «نالعإلا
 انمقأ هتحفص ىدبأ نمو ء«هللا رتس ىف وهف رتتساف تاروذاقلا هذه نم ائيش بكترا نم
 ةمايقلا موي هللا نع لزانم سانلا دعبأ نم نإ : هلع ىبنلا لاق دقلو .«دحلا هيلع

 دقو «ليللاب المع لمعي ىذلا كلذ» : لاق ؟ هللا لوسر اي مه نمو :ليق ««نيرهاجملا

 .«ىلاعت هللا رتس فشكي اذكو اذك تلعف لوقي حبصيف هيلع هللا هرتس

 اذهو ءافيفع ارهاط ايقن اوج سانلا هيف شيعي ىذلا وجلا لعجي مئارجلا رتس نإو

 ةيبرتو هبيذهتل اليبس كلذ نوكي دقو ءرهظي الف ىوزني ميثألا لعجي نأ هنأش نم

 مهتومريد .سانلا ىلع نوبذكيو مئارجلا نونلعي ىذلا ىلاعت هللا فصو دقلو «هريمض

 130 مرضا ايلا يف بأ بدع مه اوك دا يف ةدحافلا يشن نأ دوري لا

 ةليضفلا ىلإ ايعاد امئال ابذهم اماع ايأر نوكت نأ اهنأش نم ةثالثلا رصانعلا هذه

 .ماعلا وجلا ىف رهظت الف .سماد مالظ ىف مئارجلا هيف رتتست «ةليذرلل اركنتسم

 ةطاحمو راتسألا فشكتو «مئارجلا رابخأ رشنت ىتلا تارشنلا نأ دقتعن انإو

 نيوكتب مالسإلا هبراح دق كلذ نإو ءاعفد مارجإلا ىلإ بابشلا عفدت ريبكتلاو ةغلابملاب
 دبملا كلذب ذخأن نأ ىلإ انرصع ىف انجوحأ امو .ءبذهملا لضافلا ماعلا ىأرلا كلذ
 . ميكحلا

 هيلع ىنجملا ىلع تسيل ةعقاولا ةيانجلا رابتعا ىلإ ةثيدحلا عئارشلا تهجتا -4
 ىعامتجالا نمألا ىلع ءادتعاو « سومانلل اقرخ اهرابتعاب عمتجمل ١ ىلع اهنكلو «هدحو

 قح تبلغو ءانئمطم انمآ هلظ ىف شيعي نأ صخيش لك قح نم نوكي ىذلا ماعلا
 .ىندملا قحلاب ةبلاطملا ىلع اروصقم درفلا قح تلعجو ءدرفلا قح ىلع عمتجملا

 نأل ءهلك عمتجملا ىلع ةيانج لتقلا ةيانج ربتعاو «ىنعملا اذه ظحال مالسإلاو
 قح وهو ٠ ء«صخشلا اذه ىف ةايحلا قح ىلع ىدتعا دقف صخش ةايح ىلع ىدتعا نم

 نم هّنَأ ليئارسإ ينب دب ىلع انبتك كلذ لجأ نم :ىلاعت لاق اذلو ١ نيعمجأ سانلا نيب ب كرتشم
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 ايحأ اَمنأَكَف اًهاَيحأ نمو اعيمج ساّئلا َلَعَق اَمنَأَكَف ضرألا يف داسف وأ سفن ريغب اسْفَن لَ
 .اهل صاصقلاب اهؤايحإو 4)2١« ساّنلا

 بناجلا ظحال دق ماسعلا ىعامتجالا ىنعملا اذه ةظحالم عم مالسإلا نكلو

 الف اناطْلس هّيلول اَنلعج دق اموُلَظم لق نمو ل» :ىلاعت لاق كلذلو «هيلع ىنجملل ىصخشلا

 . 204 اروصنم ناك ُهَّنِإ لثقْلا يف فرسُي

 ناك هيوذ سفن ءافشو «هيلع ىنجملا سفن ءافش ىهو .ةظحالملا هذهلو

 ال نيعلا ءوقفم نأل كلذو ؛مالسإلا رظن ىف مئارجلا ىف ةيساسألا ةبوقعلا وه صاصقلا

 نمو «نيعلا ءوقفم ىناجلا دجي نأ هبلق ىفشي نكلو ءهردق نكي امهم لام هبلق ىفشي
 ءهدمأ لطي امهم نجس الو اهرادقم نكي امهم ةمارغ هبلق ىفشي ال ماع عمتجم ىف مطل

 .ههجو مطل امك سانلا نم الم ىلع هيلع ىدتعملا هجو مطلي نأ هيلق ىفشي نكلو

 ىذألا ىواستي نأو «ةميرجلا عم ةيوقعلا ىواستت نأ بجوي ةاواسملا نوناق نإف اذكهو

 ءملظأ رشلاب ىدابلاو ءهل ةبوقع ىناجلاب لزني ىذلا ىذألا عم هيلع ىنجملاب لزن ىذلا
 .صاصق ريغ نم ىناجلا كرتي نأ ىف ملظلا لك ملظلاو ءصاصقلا ىف ملظ ال لب

 ىف ركفي ال هنإف ءاهرثأ اهل هجالعو هيلع ىنجملا ءافشب ةيانعلا نأ كش الو ١-

 ىنآرقلا صنلا ىف ف ءاج امك لتقلا ىف فرسي الو «ءادتعالا ىف فرسي الف ءماقتنالا

 .هانولت ىذلا ميركلا

 تقحل ةناهإ نم اماقتنا وأ ءرأثلاب اذخأ نوكت ىتلا مئارجلا تاءاصحإ ىف انل نإو

 ىنجملا سفن ءافش نع اهروصق ببسب رصم ىف ةرضاحلا نيناوقلا نإف «ةربعل - اصخش

 ةيناثلا عبتي مث «رأثلاب اذحأ ىرخأ اهعبتي لتقلا ةميرجف «مئارجلا اهببسي لسلست «هيلع

 لمعت مل نيناوقلا نآل الإ كاذ ناك امو «ةيرذلاو باقعألا هثراوتتل رأثلا نإ ىتح «ةثلاث

 تابوقعلا ىف ىمالسإلا هقفلا ناك هيوذو هيلع ىنجملا سفن :ذ ءافش ليبس ىف هنإو

 ىأل «صاصقلا مكح ذيفنت نكمي مل نإ هيوذو هيلع ىنجملا ضيوعت ساسأ ىلع موقي

 . بابسألا نم ببس

 لطي ال هنأ نيمولكملا حورجل بطت نأ اهنأش نم ىتلا ةيعرشلا تاررقملا نمو

 صتقي نأ ريغ نم ىرحألاب وأ «ةبوقع ريغ نم لتق ةميرج بهذت الف «مالسإلا ىف مد

 لتقي نم لك ةثرول ررقم تباث رمأ ةيدلاف «هيلع ىنجملا ةرسأ ضيوعت وأ «ىناجلا نم

 ءادمع لتقلا نوكي نأ وهو «صاصتقلا طورش رفاوت مدعل امإ «لتاقلا نم صاصقلا نكمي الو
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 ىلع بجو ءاهءادأ عيطتسي الو ةيدلا كلمي ال لتاقلا ناك اذإف «ىناجلا ةفرعم مدعل امإو

 هللا ءاش نإ هتنيب كلذ ىف ليصفت ىلع ةيدلا هذه هنع اودؤي نأ - هتبصع مهو «هتلقاع

 اليكل كلذو - اهؤادأ لاملا تيب ىلع بجو «اهءادأ نوعيطتسي ال نورخآلا مه اوناك اذإف

 «مهيلع ىنجملا بولقل مالسإلا بطي ىكل ىرحألابو ءضوع ريغ نم مد بهذي
 ضيوعت هلتق نم ىلع ناك ءأطخ املسم لتق نمف «تافيلكتلاو تاعبتلا ىف نواعت كلذ

 ىرغصلا هترسأ تزجع نإف «بجاولا كلذب ىرغصلا هترسأ هنع موقتف أطخأ هنأل «هلهأ

 بجاولا اذهب ءهرمأ ىلو ىف الثمم عمتجملا ىهو «ىربكلا هترسأ تماق ىرخأللا ىه

 ريصقت نع ةلوئسم ةلودلا نأ وهو ءرخآ ىنعم هيفو «ميظع نواعت كلذو ءضورفملا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ انتسارد نم هعضوم ىف نايب لضف كلذ نيبنسو ءاهداحآ

 مدلا بهذيو «لوهجم دض ديقت لتق ةيانج نأ ىمالسإلا هقفلا ىف دجوي الو -5

 ناكو .«بهذ دق ةايحلا قح هل ناسنإ نكي مل نأك «ةبسحلا ىلع نوماوقلا تكسيو ءارده

 «كلذ مالسإلا ىف نكي مل «ةياعرلا قح ةعامجلا ىلعو «ةيامحلا قح عمتجملا ىلع هل

 ءاورحتي نأ مايألا هذه ىف ةباينلاك ةيمالسإلا ةبسحلا ىلع نيلماعلاو ىضاقلا ىلع نإف

 .نولصاو دب ال مهنإو ءاولصي ىتح اوثحبيو اوبقنيو

 ىتلا ةيرقلا لهأ نم الجر نوسمخ فلحي نأ ىهو :ةماسقلا تناك اوزجع نإف

 ام هنأ دحاو لك فلحيف التاق هل نوفرعي ال مهنأ ىلع لتقلا اهلخاد ىف وأ اهلوح ثدح

 .التاق هل فرعي الو «.هلتق

 لتق ثدحي ال هنإف «لتاقلا فرعي نم دجوي نأ ةظلغملا ناميألا هذه ىف دب ال هنإو

 امإ ةداهشلل مدقتلا نع نوعنتمي مهنكلو ءاهلهأ رثكأل امولعم لتاقلا ناك اذإ الإ ةيرق ىف

 مهل لمح ةيرابجإلا ناميألا هذه ىفو «هتباصع وأ ىناجلا نم افوخ امإو «ةبقاعلل اراثيإ

 .اوقطني نأ نوديري الو «نوملعي اوناك نإ قطنلا ىلع

 .نيمولكملا ظيغ ىفشي ىتح ةيدلا نم دب ال ناك نوسمخلا فلح نإف

 ناك مأ املسم ناكأ ءاوس ناسنإلا مد ةمرح ىلع لدي امنإف ءىش ىلع اذه لد نإو

 ةاضق نيب نم دجوي الف ءءاوس ىلع ىمذلاو ملسملل ةبسنلاب نوكي كلذ نإف ءملسم ريغ
 ءهيدل ةمدقملا ةلدألا رادقم ىلإ الإ رظني الو ءاملظ كوفسم مدب متهي ال نم نيملسملا
 نيب كوفسملا مدلا بهذيلف الإو «مكحلاف ىلوألا تناك نإف ءال مأ اعطق ةنادإلا ةتبثم ىهأ

 قطنم امأ «ةرضاحلا ةيئانجلا نيناوقلا قطنم وه كلذ ءاضعب مهضعب سانلا لكأيلو ؛هلهأ

 نم ؛لدعلاو قحلا هعسو ام نيمولكملا ظيغ ءافشب الوأ مالسإلا ةيانع نأل ءالف مالسإلا

 .ارده مدلا بهذي ال اضيأ نكلو «ءىرب ىلع مكحي الف «فارسإ الو ططش ريغ

 وهف ىلاعت هللا ءاش نإ ةساردلا هذه نم هعضوم ىف اليصفت اذه ىف لوقلا لصفنسو

 . ليبسلا ىداه هناحبس وهو «قفوملا



 : ةماعلا هحلصملا ةياعر نم مالسإلا ىف تابوقعلا

 ةلمج ىف هيلإ هجتت ام ىلإ هجتت «هتعيرش نم مسق مالسإلا ىف تابوقعلا نإ ١7-
 نأيب كلذو «سمخلا تارورضلا ىلع ةظفاحملاو «ةماعلا ةحلصملا ةيامح وهو ءاهتاياغ
 ىهو «ةربتعملا مالسإلا حلاصم ىه ةسمخ رومأ ىلع ةظفاحملل تءاج ةيمالسإلا ةعيرشلا

 .لاملا ىلعو «لسنلا ىلعو «لقعلا ىلعو «نيدلا ىلعو «سفنلا ىلع ةظفاحملا
 ىلع ءادتعا ىنزلاف .رومألا هذه نم دحاو ىلع ءادتعا ىه كش الب ةميرجلاو

 ىلع ءادتعا ةدرلاو .لقعلا ىلع ءادتعا رمخلا برشو «لاملا ىلع ءادتعا ةقرسلاو ءلسنلا

 .اذكهو .اضيأ هيلع ءادتعا ّةِْلَكَي ىبنلا بسو «نيدلا

 .هيغو همثإ ىف رمتسي نأ نم مثآلا عنمي .عدار باقع نم دب الف ءاهتيامحل

 ريغ تناك مأ ةديدش ةبوقع تناكأ ءاوس مالسإلا ىف ةررقم ةبوقع لك دجتل كنإو
 ةراعدلا لهأ نوكي نأب كلذو ءداسفلل ضرعتت نأ نم ةعامجلا ةيامحل ىه امنإ .كلذ
 هلك رهظملا نوكيف «فافعلاو رهطلا لهأ ىفتخيو .ءحطسلا ىف نورهظي نيذلا مه داسفلاو

 .ءادتعالل ةصاخلا حلاصملاو «ةماعلا حلاصملا كلذب ضرعتتو ءاميثأ

 نأ نكمي الو .حلاصملا هذه ةيامحل تءاج دق ةيمالسإلا ةعيرشلا تناك اذإو -4
 ىفو اهمومع ىف حلاصملا هذه ةيامح ىلع لمعت ال ةيعضولا عئارشلا نم ةعيرش نوكت

 ىف اهنع تفلاخت نإو .دصقملا ىف ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ىقالتت ىهف ءاهصوصخ

  «مساحلا جالعلا هنأ ىلع ةعيرشلا جالعب ذخألا ىلإ انوعد اذإ اططش بكترن انسلو
 كلذ عم انكلو , ظارقبأ ميدقلا بطلا وبأ لاق امك «هدالب ريقاقعب ىوادي ضيرم لكو

 مهنإو «مالسإلا ىف تايانجلا هقف اوسردي نأ انبالط ىلع نإ :لوقنو «بلطلا ىف لمجن
 ذخؤي مل نإف «ةيعامتجالا انماقسأل جالع هنم ذخؤي نأل حلصي ام هيف نودجاو دب آل

 دنع امب بجعنو «ءاندنع ام رغصتسن نأ حصي اال هنإف «ملاعلا نيتاوق نم اهريغو دنهلا
 ىف دوعلا» :ىعفاشلا لوق انيلع قبطني نأ حصي الو «باجعإلا قحتسي ال ناك نإو انريغ
 عضاوم ىف ذخألل حلصي ام بير الب ةيمالسإلا ماكحألا ىف نإ «بطحلا نم عون هضرأ
 اوفرعتي نأ مهمهي نيذلا نوناقلا لاجر نم ليعرلا ىلع اذه ىف دوقعم لمألا نإو «ةريثك
 ةورشلا كلت مهدنعو ءسانلا اوففكتي الف «ةيركفلا مهدالب دراوم ىف ريخلا عضاوم
 .قيفوتلا ىلو هّللاو .ةيرثملا
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 ةميرجلا

 اهساسأ - اهفيرعت
 : ةميرجلا فيرعت

 مثلا لثم نم ةيبرعلا تاريبعتلا نم اهتاوخأو ةميرجلا ىنعم ريرحت نم دب ال -4
 ةيوغللا ىناعملا عم ةيعرشلا اهيناعم ىف ىقالتت تاريبعتلا هذه نإو «ةيصعملاو ةئيطخلاو

 اهنأ ةميرجلا ىنعم نأ ىف نوفلتخي سانلا داكي الف .«ىوغللا فرعلا اهيلع رقتسا ىتلا

 لصأو «كلذ ىنعم نيبن نأ بجي نكلو .امالم بجويو «ءاياقع بجونسي ىذلا لعفلا

 .تاملكلا هذه ىف ىعرشلا ىنعملاب هطابتراو «ىوغللا قاقتشالا

 تصصخ ةملكلا هذه نأ رهظيو «عطقو بسك ىنعمب مرج نم ةميرج ةملك لصأ

 لمحلا اهنم اهنم داريو مرج ةملك تناك كلذلو «نسحتسملا ريغ : هوركملا بسكلل ميدقلا نم

 0 : ىلاعت هلوق كلذ نمو املأ المح لف ىلع

 57 نآتش 0 ار ىلاعت هلوق لثمو .مهءايبنأ اوقاش نمم مكوقبس نمب

 اولدعت الأ ىلع موقل مكضغب امثآ المح مكنلمحي ال ىأ "74 ئوقّتلل برْقَأ وه اولدعا اولدعت

 قحلل فلاخم وه ام لك باكترا ىلع ةميرجلا ةملك قلطن نأ حصي كلذلو

 لاق دّمف ءاومرجأو مارجإ ىنعملا كلذ نم قتشاو ءميقتسملا قيرطلاو لدعلاو

 اولك / : ىلاعت لاقو « "74 200 نوكحضَي اوُئَمآ َنيِذّلا نم اوناَك اوُمرجَأ َنيِذّلا نإ ط : ىلاعت
 ٍ,لالض يف نيمرجملا ْنِإإ» :لاق نم زع لاقو ,2474 (550 َنوُمِرَجُم مُكَنإ اليل اوُعّتمَتو

 . 004 2200+ رعصو
 رمألا لعف اهنأ ىلإ ىهتنت ىوغللا اهانعم ىف ةميرجلا نأ نيبتي نايبلا اذه نمو

 ارصم نسحتسم ريغ رمأ ىف عقي ىذلا وه مرجملا نأو « نجهتسيو «نسحتسي ال ىذلا

 ذإ .فصولا ىنعم ققحتيل كلذو «هكرتب ىضري ال لب «هكرت لواحي ال هيف ارمتسم هيلع

 ةنسحتسم اهتاذ ىف ةعيرشلا رماوأ لك تناك اذإو «رارمتسالا ىضتقي فصولا ىنعم نإ

 دعي ىلاعت هللا نايصعف «ميلسلا لقعلا عم اهقافتا ىضتقمبو «عراشلا مكح ىضتقمب

 )١( :نيففطملا (") . 48 : ةدئاملا (0) . 896 : دوه 59 .

 ) )4ا : رمقلا (6) .45 : تالسرملا .
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 ريغ هنأل كلذو ؛ةميرج دعي هنع ىلاعتو كرابت هللا ىهن ام باكترا كلذكو .ةميرج

 قفتت ميلسلا لقعلا نأل «لقعلا مكح ىضتقمبو «ىهنلاب عراشلا مكح ىضتقمب نسحتسم

 ؟دمحمب تنمآ اذامل :لئس ايبارعأ نأ ىور كلذلو «ىمالسإلا عرشلا اياضق عم هاياضق

 تيأر امو ءلغفت ال لوقي لقعلاو «لعفا رمأ ىف لوقي ادمحم تيأر ام ىنأل :لاقف

 .لعفا لوقي لقعلاو «لعفت ال رمأ ىف لوقي ادمحم

 ام نايصعو ءهنع هللا ىهن ام لعف ةميرجلا نإ :لوقن نأ عيطتسن كلذ ىلعو ٠-

 نأو «فيرشلا عرشلا مكحب هب هللا رمأ ام نايصع ىه ءمعأ ةرابعب وأ ءهب هّللا رمأ

 مرحم لعف نايتإ اهنأب اهل ءاهقفلا فيرعتل افدارم نوكي وحنلا اذه ىلع ةميرجلا فيرعت
 ررق ىلاعت هللا نأل كلذو ؛هكرت ىلع بقاعم هب رومأم لعف كرت وأ .هلعف ىلع بقاعم

 امإو ء«ماكحلا هذفني ايويند اباقع نوكي نأ امإ وهو «هيهاونو هرماوأ فلاخي نم لكل اباقع

 ايورخأ اباقع نوكي نأ امإو «هّللا بنج ىف بكترا امع هب رفكي اينيد افيلكت نوكي نأ
 .نيلصافلا ريخ وهو «نايدلا مكاحلا هذيفنت ىلوتي

 .ةرخآلا ىف لجآ امإو ءايندلا ىف لجاع امإ ءازج عرشلا ىف اهل ةميرج لكف

 هنارفغو هتمحرب هللا هدمغتيو ءاحوصن ةبوت بودي نأ الإ «نيملاعلا بر ةرخآلا ىلوتيو
 .ميحرلا باوتلا روفغلا وهو

 ةميرجلا نوكت كلذبو ء.ةيصعم لك معي وهف «ءصاخب سيلو ءماع فيرعت اذه
 رمأ اميف ىلاعت هللا نايصع اهنأ ىلإ ىهتنت اعيمج اهنأل ؛دحاو ىنعمب ةئيطخلاو مثإلاو

 .ةيورخأ هتبوقع تناك مأ ةيويند هتبوقع نايصعلا كلذ ناكأ ءاوسو «ىهنو

 هررق امو ءاهيلع ءاضقلا ناطلس ةيحان نم ىصاعملا ىلإ نورظني ءاهقفلا نأل نكلو
 اهذفني ةبوقع اهل ىتلا ىصاعملاب مئارجلا مسا نوصصخي - ةيويند تابوقع نم عراشلا

 دحب اهنع ىلاعت هللا رجز ةيعرش تاروظحم اهنإ» :اهفيرعت ىف ىدرواملا لوقيف ءءاضقلا
 .(ريزعت وأ

 اهردق ىتلا تايدلاو صاصقلا اذه ىف لخديو .ةردقملا تابوقعلا وه دحملاو

 تابوقعلا هذه نأل كلذو ؛ةيوبن ةنس وأ باتكب اهيلع صوصنملا اهعضوم ىف عراشلا
 .ةرودقم ةدودحم

 داسفلا عفد هب ىري ام بسحب اهريدقت رمألا ىلول كرت ىتلا تابوقعلا وه ريزعتلاو

 رزع نإ ذإ ءاهظفح هبو «ةعامجلا ةيوقت هب نأل ءاريزعت ىمسو ءرشلا عنمو ضرألا ىف

"٠ 



 نم يرجت تانج مكئلخدألو مكتائيس مكنع َنرَفكَأل انسح اضف هللا متضرفأو مهومترزعو
 . 114 راهنألا اهتحت

 ءاملع فيرعت براقي ام ىلإ ىهتني وحنلا اذه ىلع ةميرجلا فيرعت نإو ١-

 صن ىذلا كرتلا وأ لعفلا ىه تابوقعلا نوناق ىف ةميرجلا نإف ءاهل ىعضولا نوناقلا
 ناك اذإ الإ ةميرج لعفلا ربتعي ال نوناقلا كلذ ىضتقمب هنإف ؛هل ةررقم ةبوقع ىلع نوناقلا
 .صن ريغ نم باقع الو «باقعلا ىلع صن ةمث

 ىعضولا نوناقلا فيرعت نع هرهاظ ىف قرتفي دق هانركذ ىذلا ىعرشلا فيرعتلاو
 نكلو ءدودحم ردقب ةنسلا وأ باتكلا ىف اهيلع صوصنم ريغ ةبوقع هنإف «ريزعتلا ىف
 ىهتنت اهلك تاريزعتلا نأل كلذو ؛ةلمحلا ىف نييقالتم نيفيرعت دجن ةصحافلا ةرظنلا دنع

 هلوق كلذ نم «ةنسلا وأ باتكلا ىف لصأ هل كلذ لكو .ررضلا عفدو داسفلا عنم ىلإ

 'رارض الو ررض ال» :ْةَْك ىبنلا لوقو , "74 نيدسفم ٍضرألا يف اوقعت الو ف :ىلاعت
 ناطلس نم ىلاعت هللا هلوخ ام ىضتقمب هل ءرمألا ىلول اهريدقت كرت تاريزعتلا هذه نألو

 رثكأ نأ ررقن نأ عيطتسن كلذلو «سانلل اعدار هاري ام تابوقعلا نم نسي نأ ضرألا ىف

 ىنعم سيلو «تاريزعتلا ليبق نم داسفلل ةعنام ةعدار تابوقع نم تابوقعلا نوناق ىف ام

 ميركلا نآرقلا اهل ردق مئارج نع تكس هنإف هوجولا لك نم ىعرش نوناقلا اذه نأ كلذ

 باتكلا ىف اهل ةردقملا ىه تسيل تابوقع ىرخأ مئارج ىلع بقاعو ءاديدش اياقع

 .ةنسلاو

 ةيصعملا تارابع اهيف ىرجت ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلا نإو ١-

 . ةيرجلا ىنعمب اهتقالعو «تارابعلا هذه ىناعم ىلإ انه رشنلف «ةئيطخلاو مثإلاو

 ؛ماعلا ىنعملاب ةميرجلا فيرعت عم اهانعم ىف ىقالتت اهنأ ظحالي ةيصعم ةملك نإو

 مثإ ىنعم كلذكو .هيهنو هللا رمأ ةفلاخم هيف رمأ لك اهب داري ةيصعم ةملك نأل كلذو

 اهيف اهلك هذه نآل ءمعألا فيرعتلاب ةميرجلا ىنعم عم اضيأ ىقالتي هنإف «ةئيطخ ىنعمو
 ءايويند اباقع وأ ايورخأ اباقع ىلاعت هللا ررق دقو «ءعرشلل ةفلاخمو «ىلاعت هلل نايصع

 ةبوتلا لبقي ىلاعت هللا نإف -حوصنلا ةبوتلا دنع ىلاعت هللا هرفغي دق ىورخألا باقعلا نأو
 .هدايع نم

 ىف ةيقالتم اظافلأ «مثإلاو ةئيطخلاو ةيصعملاو ةميرجلا ظافلأ نوكت كلذ ىلعو
 مرجملا هبستكي ام اهيف ظحول ةميرجلاف «ةينايبلا اهتراشإ ىف فالتخا ةمث ناك نإو ءاهانعم

 ئطبم هنأ هيف ظحول مثإلاو .لوقعلا ىف نجهتسم هوركم رمأ نمو «ثيبخ بسك نم
 «ةئطبملا لاعفألل مسا مثإلا نآل كلذو «ةيلاعلا ةيناسنإلا ىناعملا ىلإ لوصولا نع

 )١( ةدئاملا ةروس : ١١ . ) )6ةرقبلا ةروس : 50 .
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 نم اهنع ردصي ىتح اهيلع ىلوتسيو سفنلا قرغتسي رشلا نأ اهانعم ىف ظحالي ةئيطخلاو
 ىف مكحتسا دق رشلا نوكي امدنع الإ ةئيطخلاب ريبعتلا,ىجي ال كلذلو ءهيلإ دصق ريغ
 باَحصأ كلو هئيطَح هب تّطاَحأو ةَقيس بسك نم ىلب إل :ىلاعت هلوق لثم ىف ناسنإ بلق
 . 104 2 َنوُدلاَخ اًهيف مه ِراَل

 هيف نوكي ىذلا روظحملا رمألا وهو ءصاخلا ىنعملا اذهب ةميرجلا فيرعت ىفو -7
 ءاملع هررقي ىذلا رشلا ىنعم عم ةيقالتم ريغ ةميرجلا نوكت ءعءاضقلا هررقي باقع

 .رشلل قالخألا ءاملع فيرعت عم ىقالتي هنإف ماعلا ىنعملاب اهفيرعت امأ «قالخألا

 ةراض تناك اذإ رش اهنأب لاعفألا ىلع نومكحي قالخألا ءاملع نأ كلذ
 لوق ىضتقم ىلع كلذو «عمتجملاب ةراض نكت مل اذإ ريخ اهنأب لاعفألا ىلعو ءعمتجملاب
 نأو «نكممب ددع ربكألو ءردق ربكأب ةعفنملا وه ريخلا سايقم اوربتعا نيذلا قالخألا ءاملع
 عفانملا ىلع رصتقت الو «ةيداملاو ةيونعملا عقانملا لك دارملا لب طقف ةيدام تسيل عفانملا
 . عفانملا نم اضيأ راضملا عفدو (2)ةلجآلا عفانملا اضيأ لمشت لب «ةلجاعلا

 «ةلداعلا ةينوناقلا تاميظنتلا ىلإ اهبرقأو .سيياقملا حضوأ وه سايقملا كلذ نإو
 اهنم عفتني ةئيب ىف شيعي ءايعامتجا اناويح ناسنإلا رابتعاو , ىعامتجالا نواعتلا ىلإو

 .اهيف عفنيو

 ةينيدلا قالخألاو بادآلا عم ىقالتلا مامت ىقالتي اذه نإو ء«ريخلا لعف ىلإ دصق اذإ الإ
 دقو .«ىون ام ئرما لكل امنإو «تاينلاب لامعألا امنإ» :لوقي ِلككَي ىبنلا نأل .ةيمالسإلا
 لوانتي قالخألا ىف رشلاب مكحلا كلذكو .لبق نم فيرشلا ىوبنلا رثألا كلذ ىلإ انرشأ
 ىلإ رظني هنإف ءمالسإلا كلذكو .هلعفيو رشلا دصقي نم ريرشلاف .هيلإ دصقلاو لعفلا

 هيلع علطي نأ تهركو ردصلا ىف كاح ام مثإلا» :رثألا ىف درو كذلو ءرظنلا كلذ مثإلا

 .«كوتفأو سانلا كاتفأ نإو كبلق تفتساف .بلقلا هيلإ نأمطا ام ربلاو «سانلا

 )١( ةرقبلا ةروس : 8١ .

 دهع ذنم «ةليذرلاو ةليضفلا سايقم ىف قدأ ةرابعب وأ ءرشلاو ريخلا سايقم ىف قالخألا ءاملع فلتخا (؟)
 :ةعبرأ ىلإ لئاضفلا لوصأ در نوطالفأو «ةفرعملا وه سايقملا ربتعا طارقسف .نيمدقألا نانويلا ةفسالف
 .نيتليذر نيب طسو ةليضفلا نأ وهو ءطسولا ةيرظن ررق وطسرأو «ةلادعلاو «ةفعلاو ءةعاجشلاو «ةمكحلا
 ربتعا ءاملعلا ضعبو «لامكلا وه سايقملا اوربتعا نويقاورلاو «ةيصخشلا ةعفنملا وه سايقملا ربتعا روقيبأو

 ربكأو ردق ربكأب ةعفنملاوه سيياقملا ريخخو .ةهادبلاب فرعت ةليضفلا نإ :اولاق نورخخآو «فرعلا سايقملا
 .ليم تراوتسا نوجو ماتنب اذه ررق دقو ءددع
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 اهانعمب ةعيرشلا ىف ةميرجلاو «قالخأألا نوناق نيب ةقفاوملا هجو وه اذه -

 نأ هساسأف قالخألا نوناقو صاخلا ىنعملاب ةميرجلا فيرعت نيب ةفلاخملا هجو امأ ماعلا

 باقع هل ردق ىذلا رشلا لمشي وهف «باقع هل ردق امم معأ قالخألا نوناق ىف رشلا

 ال رومألا نم اريشك نأل كلذو ؛ءاضقلا لوانتم ىف لخدي ال ىذلا رشلاو «نوناقلا هقبطي

 بقني نأ ىلإ كلذ ىدأل اهيف تابثإلا ىضاقلا ىرحت ولو «تاتابثإلاو تانيبلا اهيلع ىرجت
 نم رثكأ نوكي ءاذيإ نم هب نرتقي ام نإ لب «ريخ ىلإ ىدؤي ال هتاذ ىف كلذو .«بولقلا نع

 فشكت كانه نوكي الأ بجوي هسفن قالخألا نوناقف ءباقعلا بيترتب نوكي ىذلا ريخلا

 نوناقلا ملعو قالخألا ملع نيب ةنزاوملا حضو دقو «مهبولق نع بيقنتو سانلا رارسأل

 :لاق « عئارشلا لوصأ هباتك ىف ماتنب

 نم ةنكمملا ةجردلا ىلإ لوصولل ناسنإلا لامعأ ميظنت هتياغ ملع قالخألا»

 نيذه وأ نينفلا نيذه نكل «نوناقلا ملعل نوكت نأ ىغبني ىتلا ىه ةياغلا هذهو «ةداعسلا

 ةرئاد ىف لخدت اهمومعبو اهلك لامعألاف ء.هصوصخو عوضوملا مومع ىف نافلتخي نيملعلا

 عم ءرملا تاقالع لكو «ةايحلا لاوحأ عيمج ىف ءرملا ديب ذخأي دشرم وهف «قالخألا

 هنأل ءهنع داعتبالا بجو انكمم ناك نإو «نوناقلا ملع ىف تانكمملا نم اذه سيلو «هريغ

 ىضقي قالخألا ملعف ءىصخشلا دارفألا ريس ىف ةرمتسم ةطلس نوناقلل نوكي نأ زوجي ال

 لامعألا نم اريثك نكل . صخشلل ةعفنمو «ةمألل ةعفنم هيف ام لك لعفب ناسنإلا ىلع

 ملع ىلع بجي ال ةراض لامعأ كانه لب .نوناقلا اهب رمأي نأ نكمي ال ةمألل ةعفانلا

 طيحم نكلو «دحاو نيملعلا زكرم نإ ةلمجلا ىفو «قالخألا اهتعنم نإو ءاهعنم نوناقلا

 :نارمأ نيملعلا نيب فالتخالا اذه ىف ببسلاو ءرخآلا طيحم نم ربكأ امهدحأ

 الإ ىصخشلا دارفألا ريس ىف ةرشابم رثؤي نأ نكمي ال نوناقلا ملع نأ : امهدحأ

 اذإو «هنم ريخ هعاقيإ نم جتن اذإ الإ هب مكحلا زوجي ال ررض ةبوقعلا نأ مولعمو «ةبوقعلاب

 لعفلا نم ربكأ اررض جتنت اهيلع ةبوقعلا نأ انيأر ةيصخشلا تافرصتلا نم ريثك ىلإ انرظن
 لامعتسا مزلتسي لاحلا هذه لثم ىف نيناوقلا ذيفنت نأل .«هبكترم ىلع هلجأ نم مكح ىذلا

 نوناقلا ءاج امم دشأ ررض وهو «ءسوفنلا ىف بعرلا ءاقلإو جاعزإلا اهنأش نم لئاسو

 . هيانتجال

 ىذلا تقولا ىف ءىرب ةباصإ نم فوخلاب امئاد فوفحم نوناقلا ملع نأ : امهيناث

 نم رطخلا ةجرد ىلإ لصي ةيصخشلا ةريسلا ىلع ةبقاعملا ىف وهو «ىناجلا ةبقاعم هيف داري
 ةيسفنلا مئارجلا فيرعت ىف ةبوعصلا نم أشني ام رطخلا اذه ًأشنمو .«كلذ ىف عوقولا

 اههباش امو «ةنايخلاو «ةمعنلا نارفكو ةوسقلا الثمف ءاههنك ىلع فوقولاو ءاهحيضوتو

 اهيلع فوقولا رذعتل ,نوناقلا ناطلس تحت عقت ال نكلو «سانلا دنع ةلوذرم حئابقلا نم

 . «كلذ ريغو روزلا ةداهشو لتقلاو ةقرسلاك ءامامت
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 رذعت ىف لوقي مث «نوناقلاو قالخألا نيب ةيئارقتسا ةميكح ةنزاوم نزاوي مث
 نإ : عمتجملاب لصتت نأ ريغ نم ةيصخشلا ةريسلاب ةلصتملا ةيقلخلا مئارجلا ىف تابثإلا
 ىلع لوصحلا نكمي الو ءرومألا بعصأ نم لامعألا هذه لثم ىلع ليلدلا ةماقإ
 ىلإ ءاجتلالاو .ءابقرلا ددع ريثكتو ةياعسلا لامعتساو «قاشولا ذاختاب الإ تابثإلا
 كلذكو ءاعم ىناجلاو ءىربلا هسفن ىلع فاخي ذإ «. . .راض حيبق هتاذ ىف سسجتلا

 «ةميمنلا نايرسلو «ماعلا رعذلا اذهل ارطخ عمتجملا ىف ءاقبلا ريصيف ءهب لصتي نم لك
 ىتأف ةليذر بانتجا لواح دق نوناقلا نوكيو .مهنيب ةقثلا لقتو «ةلزعلا ىلإ سانلا نكريف

 . "37اهنم لذرأب
 وعدت ام نأو ء«ةلمجلا ىف نيملسملا ءاهقف هررقي ام عم قفتي رظنلا اذهو -6

 نسح ىقلخلا سايقملا مكح ىف وه رمأ نم امف «نيدلا هيلإ وعدي ام وه قالخألا هيلإ

 ىبنلا ةوعد هتغلب امدنع «برعلا ميكح ىفيص نب مثكأ لاق اذلو «مالسإلا هيلإ اعد الإ

 مل نإ اذه نإ» :هتوعد رمأب هنوربخي اوءاجو هيلإ وعدي ام نوفرعتي هينب لسرأو وكي
 . «نسح رمأ سانلا قالخأ ىف وهف انيد نكي

 ىف ىئانجلا نوناقلا ررق دق ءاهيلع بقاعي مئارج نم مالسإلا هررق ام كلذكو
 «ةمئاقلا ةيعضولا نيناوقلا نع فلتخت ةعيرشلا نأ ديب ءاهضعب ىلع تابوقع رصعلا اذه

 :هوجو ةعبرأ نم رصم ىف اصوصخو

 صخل دقو 6509 258ص ١ج (اشاب) لولغز ىحتف موحرملا ةمجرت ماتنبل عئارشلا لوصأ باتك نم ()

 :رومأ ةثالث ىف ىئانجلا نوناقلاو قالخألا نوناق نيب قرافلا ىودب ىلع ذاتسألا
 ىبدأ ءازجلا ةيقلخلا دعاوقلا ىفف «ةيئانجلا دعاوقلا ىف اهنع فلتخت ةيقلخلا دعاوقلا ىف ءازجلا ةفص نأ : اهلوأ

 مرجملا بيصي ةيئانجلا دعاوقلا ىف ءازجلا امنيب «كلذ وحنو ءريمضلا بينأتو سانلا راقتحا فوخ وهو
 قدصلا لثم اتباث ىقلخلا ءازجلا نوكي لاوحألا ضعب ىفو «هتايح وأ هتمارك وأ هتمرح وأ هلام وأ هندب ىف
 . ميظنتلا حئاولو ةءورملا ةفلاخم لثم ىئانجلا ءازجلا نع درفني انايحأو «ةءورملاو ناسحإلاو

 ىلإ هجتي ةيئانجلا مولعلا ىف سايقملا امنيب «سفنلا هب ثدحت امو ريمضلاب لصتي ىقلخلا سايقملا نأ : اهيناث
 هجتي ال نكلو .دصقملا فرعت ىلإ نوناقلا هجتي لامعألا ثودح دنعو «ىجراخ رهظم اهل ىتلا لامعألا
 .طق لمع دصقملاو ةينلا بحصي مل اذإ الصأ

 براقألاب ربلاو قدصلاو راقولاو ةمحرلاك لئاضفلا نيوكتو سفنلا ةيبرت ىلإ هجتي ىقلخلا نوناقلا نأ : اهثلا
 لك ىف عسو ىئانجلا نوناقلا نأ عمو «ىئانجلا نوناقلا نم ىهنلاو رمألا ىف ىدم دعبأو ةرئاد عسوأ وهف

 نم ةرئاد عسوأ لازام قالخألا ناديم نإف باقعلاب اهتيامح ىلوتو قالخألا ئدابسم نم اريثك روصعلا
 اهدييأت ىف لخدتيو ؛ىضوفلا نم عمتجملا ةيامحل ىرورضلا ىئزجلا عرشملا اهنم راتخي «نوناقلا
 ةيقلخلا ئدابملا رئاس ذيفنت ىلوتت نأ عيطتست ال ةلودلا نأل «ريمضلا مكحل كلذ ادع ام كرتي مث ءءازجلاب
 ىرت ال ةلودلا نأل امإو «ةيسفنلا رومألاو تاينلا ىف تابثإلا ةبوعصل امإ ءاهتاجردو اهعاونأ فالتخا ىلع
 ةلودلا لخدت رربت ةجرد ىلإ رطخلا لصو اذإو ؛«ةيجراخلا سانلا تاقالع ىف رطخلا ريبك ارثأ اهتفلاخم ىف
 مئارج اهكاهتنا نم لعجيو «ىقلخلا نوناقلا ئدابم اديؤم ىئانجلا نوناقلا مدقتي ذئنيحف ؛همزلتست وأ
 . قرطلا نم قيرطب ريغلا فذقو «ةبذاكلا نيميلا ءادأو قاروألا ىف ريوزتلاو بصنلاك ةيعضو
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 باقع اهل ىنزلا ةيرجف ءاهيلع بقاعملا مئارجلا ىف الومش معأ ةعيرشلا نأ : اهلوأ
 برش كلذكو «ءههبشي امو سسجتلا ىلع ةعيرشلا ضرحت نأ ريغ نم «ةعيرشلا ىف ررقم

 ةعيرشلا اهل تعضو ىتلا مئارخلا نم كلذ ريغو «ىنزلاب تانصحملا ىمر كلذكو «رمخلا

 . ةقيض ةدودحم ةروص ىف اباقع

 ةميرجلا نيب ةاواسملا ساسأ ىلع تماق ةعيرشلا تابوقع نأ : اهينا

 ىفشأ نوكيل كلذ نكمأ ام ةميرجلا سنج نم تابوقعلا نوكت نأ تظحالو «ةبوقعلاو

 نوكي ءادتعالا عفد نأل «ةميرجلل ةلئامم ةبوقعلا نوكتلو «هيوذو هيلع ىنجملا رودصل

 ىلإ هجتت ملو «باقعلا ىف عمتجملا قتح تحجرأ ةرضاحلا نيناوقلا نأ : اهثلا

 .لبق نم كلذ ىلإ انهون دقو «هيلع ىنجملا ظيغ
 سوبحملا عطقي ىذلا سبحلاب تناك ةرضاحلا نيناوقلا ىف تابوقعلا رثكأ نأ : اهعبار

 ةوادعلا حور ثسبو « ةيناسنإ ىوقل ليطعت كلذ ىفو «لمع لك نعو ءايحألاو ةايحلا نع

 .اهروذب تعضو دق تناك نإ اهتيمنتو «تتبن دق نكت مل نإ عمتجملاو نيمرجملا نيب

 عرضنو «ىلاعت هللا ءاش نإ لوقلا نم ههضوم ىف نايب لضف هلك كلذل نوكيسو
 .هنوعب اندمي نأ هتردق تلج هيلإ

 ةميرج لعفلا رابتعا ىف ساسألا

 ةفلاخم وه مالسإلا رظن ىف ةميرج لعفلا رابتعا ىف - كش الب - ساسألا -5 |

 :نارمأ ظحالي هنأ ديب «نيبلا حضاولا ساسألا وه كلذ «نيدلا رماوأ

 ةدع ةبوقع ىلع صن دق ميركلا نآرقلاف « ةيئزجال ةيلك مالسإلا رماوأ نأ : امهلوأ

 «تانصحملا فذقو «ىنزلاو «ةقرسلاو « قيرطلا عطقو ىغبلا ىه :اتس غلبت مئارج

 تيقبو ءامهريغو ةدرلاو رمخملا برش ةبوقع ةنسلا تدازو .هبعش لكب صاصقلاو

 رمألا ىلول كلذ كرت دقو «ليصفتلاب ةنسلا وأ باتكلا اهلوانتي مل ةريثك مئارجل تابوقع

 نيب نمألا ةدايسو «ةماعلا حالصإ هب نوكي امبو «مرجملا عم بسانتي امب تابوقع هل ردقي
 .مالسإلا ىف باقعلا لوصأ نم ىناثلا لصألا وه ىذلا ريزعتلاب كلذو «ةفاكلا

 كلذو ؛ريزعتلا مكحب ررقت ةبوقع لك ىف هيلإ عجري هنأ اعماج هنوك ىنعمو «ةيمالسإلا
 الف ءداسفلاو ثبعلا عنمو ةعامجلا حالصإ ىلع لمعلا وه ىنيد رمأل ذيفنت ريزعتلا نأل

 نأ دب ال ساسألا كلذو ءربتعي ال امو ةيرج ريتعي ال ءطباض ساسأ ةمث نوكي نأ دب

 .اهتاهاجتاو اهيمارمو اهتاياغو اهدراومو ةعيرشلا رداصم نم اقتشم نوكي

>” 



 داعسإلو «انهون امك نيملاعلا ةمحرل تءاج ةعيرشلا نأ ةيعرشلا تاررقملا نم هنأو

 ساّلا هيأ اي : ىلاعت هللا لاق امك ٠ «مهلآم ىف ريخلا ىلإ مهتيادهو «مهشاعم ىف سانلا

 ,4)2 20+ نيبمؤملل ةمحرو ىدهو رودصلا يف امل ءاقشو مكبر نم ةظعوم مكتءاج دق
 رمأ نم ام هنأ تبث ءارقتسالاب هنأو .مالسإلا هب ءاج ىذلا ىنعملا ىه ناسنإلاب ةمحراف

 نأ ءاهقفلا ررق كلذلو .ددع ربكأل ةيناسنإلا ةحلصملا هيف تناك دقو الإ ةعيرشلا ىف

 «ةحلصم ىمست نأب ةريدج ىه ىتلا « ةربتعملا ةيناسنإلا حلاصملا ةيامحل تءاج ل

 ملكتن نأ اناضاقتي كلذ نإو « ةفرحنم ةوهش الو «ةلجاع ةذل الو ءاحماج ىوه تسيلو

 امارجإ اهيلع ءادتعالا تربتعاو اهتيامحل تءاجو ةعيرشلا اهتربتعا ىتلا حلاصملا ىف

 ال ىذلا لداعلا رمألا ىلو اهضرفي ةبوقع وأ ميركلا نآرقلا مكحب ةردقم ةبوقع قحتسي

 ام ىلع هللا دهشيو ايندلا ةايحلا يف هلق كبجعي عب نم ساّنلا نمو :مهيف ىلاعت لاق نمم نوكي
 لسّتلاو ثرحلا كلهيو اهيف دسقيل ضرألا يف ئعس ىلوت اذإو 4 739+ ماصخلا ُدََّأ وهو هبلق يف

 سئبلو منهج هبسحف مثإلاب ةّرعْلا هنَذَحَأ هّللا نا هَل ليق اذإو <23 د داسفْلا بحي ال هّللاو

 . 204 جت داهملا

 «ةيعضولا نيناوقلل اساسأ نوكتل ةيقلخلا بهاذملا برقأ ةعفنملا تناك اذإو -"1/

 ىه ةيقيقحلا ةحلصملا كلذكف اهلك نيناوقلل اساسأ اهلعج دقو «ماتنب فوسليفلا ررق امك

 هساسأ ماكحأو مظن نم مالسإلا هعرش ام لكف «ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ساسألا

 .ةحلصملا لمشي وهف صنلا هب ءاج امو «هدصاقمو هيمارم لك ىف ققحت ىهو «ءةحلصملا

 الإ وه نإ حلاصم وأ عفانم ىمسي امم هفلاخي امو «هعوضوم ىف هاوس ةحلصم الو

 : ىلاعت لاق امك امهعفن نم ربكأ امهمثإ رسيملاو رمخلا عفانمك عفانم وأ «ةيسفن تافارحنا

 نم ربكأ اَمهَمْنِإو ساّنلل عفاتمو ريبك ْمْنِإ امهيف لق رسيملاو رمَحْلا نع كتولأسي»
 ساسأ هيلع ةبوقع ريرقت دنع رمألا ىلو عضي نأ بجي هيف صن ال امو 274 امهعفُن

 . اياقع بجوت ةعيرج دعي ءاذيإ - اهيلع ءادتعالاو اهتفلاخم دعت ىتلا ةربتعملا ةحلصملا

 ةريتعملا ةعفنملا ىنعم اوررح ةعفنملا بهذم ساسأ ىلع نيناوقلا اونب نيذلا نإو

 نأ انيلع قحي كلذلو «ليم تراوتسا نوج لعف امكو ماتنب لعف امك ءاقيقد ايملع اريرحت

 ررحتيلو «ريزعتلا هيلع موقي ىذلا قيقدلا سايقملا نيبتيل مالسإلا ىف ةحلصملا ىنعم ررحن

 ةبولطملا ىه ةحلصملا تناك اذإ هنآل .هعم ماهبإ ةمث نوكي ال اريرحت ةميرجلا ىنعم

 الو «نعضخو هل انعذأ متبوقع ىلع اصوصنم ءادتعالا ناك نإف «ةعيرج اهيلع ءادتعالاف

 مهنم قيرف اذإ مهتيب :نب مكحيل هلوسرو هللا ىَلِإ اوعد اذإو :مهيف ىلاعت هللا لاق نمم نوكن

 )١( ةرقبلا ةروس (5) . 50508 508 5 : ةرقبلا ةروس (؟) . 61/ : سنوي ةروس : 55١9
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 اميف انرظن صن اهيلع ءادتعالا ىف دري مل ةحلصملا تناك نإو ,04 (عيز> نوضرعم
 اذهب نيديقم ريغ مهجالع ىف ىودجلا رادقمو «تابوقع نم اهل نيملسملا ءاهقف هررق
 نيب ةاواسملا وهو «ةيمالسإلا تابوقعلا ىف ىساسألا ىنعملاب ديقتن انأ ىلع «جالعلا

 ةعقاوب اضيأ نيديقم ريغو 2.كلذ ذيفنت نكمأ ام اهسنج نم نوكت نأو «ةميرجلاو ةبوقعلا
 «لاحو رصع ىف ةربتعم حلاصم ىلع ءادتعا اهيف نوكي دق ةعقاولا نإف ءاهتاذ ةحلصملا
 ءاضقلا نم مهل دجي سانلا نإف ءرصع ىفو لاح ىف ةحلصم ىلع ءادتعا اهيف ربتعي الو
 .اذكهو «ثادحأ نم نوثدحي ام رادقمب

 ءارقتسالاب تبث وأ ءاساسأ مالسإلا اهلعج ىتلا ةربتعملا ةحلصملا نيبن نآلاو
 .ساسألا اهنأ ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ماكحأل

 : مالسإلا ىف ةربتعملا ةحلصملا

 اهلك ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ماكحألا نأ - انلق امك - تيثأ ءارقتسالا نإ -
 هيف تناك الإ ةنسلا وأ باتكلاب مالسإلا هعرش رمأ نم امف «دابعلا حلاصم ىلع لمتشت
 لهأ اهيف فلتخا وأ «راظنألا ضعب ىلع ةحلصملا كلت تفلتخا نإو «ةيقيقح ةحلصم
 كردي ملف «هيلع ىشغ نيرظانلا دحأ لقع ىلع رخآ ريكفت ءاليتسا كلذ أشنمف ءرظنلا
 نأ مايألا هذه ىف سانلا ضعب ىعدي امك «ىمالسإلا عرشلا ىف ةتباثلا ةحلصملا ةقيقح
 ضعب هبسحي امو «ءابرلا مومع ىف ةلخاد ريغ اهلعج ةلواحمو «ةدئافلا ةحابإ ىف ةحلصملا

 «فذقلا ىلع دلجلا ةبوقعو ىنزلا ىلع دلجلا ةبوقع ريرقت ىف ةحلصم ال هنأ نم سانلا

 وأ ءرخآ ريكفتب مهرثأت وه مهراظنأ مامأ ةحلصملا ءافخ ىف ببسلا نوكي امم كلذ ريغو

 ةعئار ىف سمشلا بجحي ىذلا ميغلا ةياثع تناك .مهدنع ديلقتلا نم تاهبش دوجو

 .راهنلا

 لكل ةنيب ةحضاو هيف ةحلصملا نإف «رمخلا ميرحت كلذ ىف ةحضاولا ةلثمألا نمو

 ال :الئاق اهدرف رمخلا هيلإ تمدق ةيلهاجلا ىف برعلا ضعب نإ ىتح «ميلس لقع ىذ
 ىف ةحلصملا هجو ءافخ ىف سانلا ضعب ثدحتي كلذ عمو .ىديب ىلالض ذحخآ نأ ديرأ
 ماوقأل تاداعلا ضعبب رثأتلا ىشاوغ نم ةيشاغ الإ ىه امو .ءاملع مهنمو ءرمخلا ميرحت
 نأ وجرن «ىعضوم قر مهريكفت باصأ دقو اوحبصأو «ةينيد ةجيرح لك نم اوللحت

 .ىلاعت هللا لضفب ابيرق هنم اوررحتي

 «دابعلا حلاصمل تءاج دق اهلك ةيعرشلا ماكحألا نأ تبثأ ءارقتسالا نأ عمو -4
 دجت - مالسإلا دصاقمب ملاع ريغ وأ - ريكفتلا فوئم ناك اذإ الإ كاش كلذ ىف كشي ال
 . فئاوط ثالث ىلع حلاصملا ساسأ ىلع ماكحألا ليلعت زاوج ىف اوفلتخا دق ءاملعلا

 مم رونلا ةروس )000(

 في



 ناك مالسإلا عرش نأب اهفارتعا عم ةلمج ماكحألل ليلعتلا تركنأ ةفئاطف

 ىلعو «سايقلا ةافن مه ءالؤهو ءهزواجتي ال صنلا دروم ىلع رصتقي نكلو «ةحلصملل
 ئشنملا ىسلدنألا مزح نباو ءرهاظلا لهأ بهذمل لوألا ئشنملا ىرهاظلا دواد مهسأر

 . ىناثلا

 عيرشتلا ثعاوب ىه للعلا نأ رابتعاب ماكحألا ليلعت اوركنأ ةيناثلا ةفئاطلاو

 ىررقم نم هنأ عمو «ىزارلا نيدلا رخف مامإلا ءالؤه سأر ىلعو .داجيإلاب هيف ةرثؤملاو
 تسيلو مكحلا ىلع ةرامأ اهنإ «سايقلا ةلع ىف لاق هنكلو «لوقلا كلذ لاق دقف سايقلا

 «ىلاعت هللا مكح وه ىعرشلا مكحلا نأل ءداجيإلاب هيف ةرثؤم الو مكحلا ىلع اثعاب ارمأ

 مأ دابعلا ةحلصم رثؤملا كلذ ناكأ ءاوس ءناك ايأ رثؤم ريثأتب نوكي ال ىلاعت هللا مكحو

 مهو لعفي امع لأسي الإ» دابعلا حلاصم قلاخو .دابعلا قلاخ وهف .اهريغ

 اهكردي ىتلا اهمكحو ةعيرشلا دصاقم نأ ررقي لوقلا اذه نإو ,274 2+ َنوُنَأسُي
 ثعاوب ىمست نأ حصي ال نكلو «كلذ ىلإ ىهتنت اهتاذ ىف ىهو «ةحلصملا ىه سانلا

 .هماكحأ كلذكو «للعت ال ىلاعت هللا لاعفأ نأل .ماكحألا ىلإ عفاودو

 نأو ماكحألل للع حلاصملا نأ نوررقي ءةيكلاملا نم مهرثكأو «ةثلاثلا ةفئاطلاو

 وأ صنلا مده ىلإ ايدؤم ليلعتلا نوكي الأ ىلع ؛حلاصملاب للعت فيرشلا عرشلا ماكحأ
 .هب لحخألا مدع

 تارامأ حلاصملا نأ وهو ءهريغو ىزارلا ىأر عم ىقالتي هتياهن ىف ىأرلا اذه نإو
 هللا ةدارإ ىف ترثأ ىتلا ةرثؤملا للعلا ىه نوكت نأ نكمي الو «ةيعرشلا ماكحألا دوجول

 «ةيلعلا تاذلاب نوكي نأ قيلي ال لاحم كلذ نإف .«ماكحألا كلت ررقي هتلعجف ىلاعت

 .اريبك اولع كلذ نع هناحبس هللا ىلاعت

 انايحأ تناك نإو «ةيقيقحلا ةحلصملا ىه ةربتعملا ةحلصملا نإ :انلق دقلو -

 ىهو ءةسمخ رومأ ىلإ عجرت مالسإلا اهظحال ىتلا حلاصملاو ءانرشأ امك ةيفاضإ نوكت

 امو لسنلا ظفح هيف امو .لقعلا ظفح هيف امو سفنلا ظفح هيف امو نيدلا ظفح هيف ام

 ال ىتلا ىناعملا هذه ىلع موقت ناسنإلا اهيف شيعي ىتلا ايندلا نأل كلذو ؛لاملا ظفح هيف

 ءدوجولا اذه ىف ناسنإلا مرك دق ىلاعتو هناحبس هللا نإو ؛اهب الإ ةيناسنإلا ةايحلا رفاوتت

 مهانلضفو تاّبَّطلا نم مهاَنقَزرو ِرْحَبلاَو رَبْلا يف مهانلمحَو مدآ ينب انمرك دقلو )» :ىلاعت لاقف

 . "16 0 اليضفت انقلخ سَ ريثك ىلع
 )١( ال0 : ءارسإلا ةروس (؟) . #5 : ءايبنألا ةروس .
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 عنمو ءاهيلع ةظفاحملاو .ةسمخلا رومألا هذه رفاوت ىضتقي ميركتلا اذه نإو ١
 الف ناويحلا رئاس نيب نم ناسنإلا ةصاخ نيدتلا نأل «هنم دب ال نيدلاف ءاهيلع ءادتعا ىأ

 يف هاركإ الإ» :ىلاعت لاق امك «داقتعالا ةيرح هل رفاوتت نأو «هداقتعا هل ملسي نأ دب

 داقتعالا ةبراحمو «نيدلا ىف ةنتفلا تربتعاو 2١74, نَمَف غلا نم دشرلا نيب دق نيدلا
 . ")4 لَْقْلا نم دَشَأ ةنتفلاو 92 : ىلاعت لاق امك «لتقلا نم دشأ ميلسلا

 ةظفاحملاو .ةميركلا ةزيزعلا ةايحلا قح ىلع ةظفاحملا ىه سفنلا ىلع ةظفاحملاو
 ةظفاحملاو «فارطألا ىلع ةظفاحملاو .ةايحلا ىلع ةظفاحملا اهمومع ىف لخدي سفنلا ىلع
 ىأ ىلع ءادتعالا ديري نم عنمو «ةناهإلا نطاوم نع اهب داعتبالاو ةيناسنإلا ةماركلا ىلع
 دعت امم كلذ ريغو «ةماقإلا ةيرحو ءركفلا ةيرحو لمعلا ةيرح كلذ نمو ءاهب قلعتي رمأ
 عمتجملا ةرئاد ىف اهطاشن لوازت ىتلا ةرحلا ةيناسنإلا ةايسحلا تاموقم نم هيف ةيرحلا
 .دحأ ىلع ىدتعت نأ ريغ نم ءلضافلا

 ىلع ائبع هبحاص لعجت ةفآ هلانت نأ نم هيلع ةظفاحملا ىه - لقعلا ىلع ةظفاحملاو
 :حاون ثالث ىلإ هجتت لقعلا ىلع ةظفاحملاف «نمانلل ىذأو رش ردصمو « عمتجملا

 ريخلا رصانعب هدمي اميلس عمتجملا ءاضعأ نم وضع لك نوكي نأ : ىلوألا ةيحانلا
 ةنبل هرابتعاب وه لب «هل اصلاخ اقح سيل عمتجملا ىف شيعي ناسنإ لك لقع نإف عفنلاو
 ظحالي نأ عمتجملا قح نمف «هيف للخ دادس ىلوتي - لضافلا عمتجملا كلذ حرص ىف
 . هتمالس

 تناك ةوق ةعامجلا دقفي هنأ قوف تافآلل هلقع ضرعي نم نأ : ةيناثلا ةيحانلا
 نأ هيلعف «هتفآ دنع هؤبع اهيلع ناك اذإف ءهلمحت نأ دب ال ةعامجلا ىلع ائبع نوكي ةلماع

 .تافآلل هلقع ضرعي نأ نم هعنمت ىتلا ةعدارلا ماكحألل عضخي

 اهلاني «ةعامجلا ىلع ارش نوكي تافآلا نم ةفآ هلقع فوئي نم نأ : ةثلاثلا ةيحانلاو

 نم ببسب هلقع ىلع هظفاحملا ىلع لمعي نأ عرشلا قح نم ناكف ءءادتعالاو ىذألاب

 ىلع لمعت عئارشلاو «ماثآلاو رورشلا نم ةياقو نوكي كلذ نإف «هريغ نم ببسبو هسفن

 رمخلا برشي نم ةعيرشلا تبقاع كلذ لجأ نمو «جالعلا ىلع لمعت امك «ةياقولا

 «قالخألا ىلع ليبو رش امهالكو ءهوحنو شيشحلا لوانتي نم ةيرصملا نيناوقلا تبقاعو
 .دحاو ىلع تبقاع ةرضاحلا عئارشلاو «نيعونلا ىلع بقاعف ايقطنم ناك مالسإلا نأ ديب
 .ابع لوألا ىف نوبعي سانلا تكرتو

 و لك نوكي ثيحب «ىناسنإلا عونلا ىلع ةظفاحملا ىه - لسنلا ىلع ةظفاحملاو ا
 ءجاوزلا ميظنت ىضتقا كلذ نإو ءهيمحي ئلاك دلو لكل نوكيو .هيوبأ نيب ىبرتي

 )١( ةرقبلا ةروس (؟5) , 1565 : ةرقبلا ةروس : ١
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 ءاوس ضارعألا ىلع ءادتعالا عنم ىضتقاو «ةيجوزلا ةايحلا ىلع ءادتعالا عنم ىضتقاو

 هللا اهعدوأ ىتلا ةيناسنإلا ةنامألا ىلع ءادتعا كلذ نإف ءةشحافلاب ناك مأ فذقلاب ناكأ

 هلعجيو ىرشبلا سنجلا ءانف عنمي ىذلا دلاوتلاو لسنلا امهنم نوكيل «ةأرملاو لجرلا مسج

 دوسي ىذلا ناك اذإ كلذ نوكي الو .ىوقيو لسللا رثكيف .ةلهس ةئينه ةشيع شيعي

 ىف شيعي ىذلا دبأتملا ناويحلا نوكي امك «ةدفاسملا ةقالع ىه ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا

 نم كلذ ريغو فذقلا ةيوقعو «ىنزلا ةبوقع تناك كلذ لجأ نمو ءرافقلاو ىفايفلا

 .ءادتعالا قرط نم قيرط ىأب لسنلا ىلع ءادتعا اهيف مئارجل تعضو ىتلا تابوقعلا

 ءامهوحن وأ بصغلا وأ ةقرسلاب هيلع ءادتعالا عنمب نوكت لاملا ىلع ةظفاحملاو

 مايقلاو هتياعر ىلع موقتو .هظفحتو هنوصت ىتلا ىديألا ىف هعضوو هتيمنت ىلع لمعلابو
 هعيزوتب هيلع ةظفاحملا تبجو اذلو .اهلك ةمألل ةوق داحآلا ىديأ ىف لاملاف ءهقحب

 لكؤي نأ عنمو ةماعلا دراوملا ةيمنتو «نيجتنملا جاتنإ ىلع ةظفاحملابو «ميقتسملا ساطسقلاب

 .هدابعل ىلاعت هللا هلحأ ىذلا قحلا ريغبو «لطابلاب سانلا نيب

 تينبو «عئارشلا لك اهلجأ نم تءاج ىتلا ىه ةسمخلا رومألا هذه نإو -5

 ىلازغلا مالسإلا ةجح كلذ ىف لاق دقلو «مالسإلا ىف تابوقعلا لك اهيلع ةظفاحملا ىلع
 : ىفصتسملا هباتك ىف

 ليصحت ىف قلخلا حالصو «قلخلا دصاقم ةرضملا عفدو ةعفنملا بلج نإ»

 قلخلا نم عرشلا دوصقمو عرشلا دوصقم ىلع ةظفاحملا ةحلصملاب ىنعن انكل ءمهدصاقم

 ام لكف ءمهلامو ءمهلسنو ءمهلقعو ءمهسفنأو «مهنيد مهيلع ظفحي نأ وهو. ءةسمخ
 وهف ءلوصألا هذه توفي ام لكو .ةحلصم وهف ةسمخلا لوصألا هذه ظفح نمضتي

 ىهف «تارورضلا ةبتر ىف عقاو اهظفح ةسمخلا لوصألا هذهو .ةحلصم اهعفدو «ةدسفم

 عدتبملا ةبوقعو «لضملا رفاكلا لتقب عرشلا ءاضق هلاثمو «حلاصملا ىف بتارملا ىوقأ

 هب ذإ «صاصقلا باجيإب هؤاضقو «مهنيد قلخلا ىلع توفي اذه نإف ءهتعدب ىلإ ىعادلا
 «فيلكتلا كالم ىه ىتلا لوقعلا ظفح هب ذإ ءبرشلا دح باجيإو .ءسوفنلا ظفح
 هب ذإ «قارسلاو باصغلا رجزو «باسنألاو بسنلا ظفح هب ذإ «ىنزلا دح باجيإو

 هذه تيوفت ميرحتو ءاهيلإ نورطضم مهو قلخلا شياعم ىه ىتلا لاومألا ظفح لصحي

 نم ةعيرشو «للملا نم ةلم هيلع لمتشت الأ ليحتسي اهنع رجزلاو ءةسمخلا رومألا
 لتقلاو رفكلا ميرحم ىف عئارشلا فلتخت مل اذلو .قلخلا حالصإ اهب ديرأ .ىتلا عئارشلا

 . 17«ركسملا برشو ةقرسلاو ىنزلاو

 . ؟ىمخل 78م17/ص اآج ىهفصتسملا 2220



 هذه ىلع ءادتعالا هساسأ ىلازغلا رظن ىف ةميرج لعفلا رابتعا نأ اذه نم ىرنو

 ريهامج نيب هيلع قفتم اذهو «ةيناسنإ تارورض اهلصأ ىف ىه ىتلا ةسمخلا حلاصملا

 اهيف فلتخت ال ىتلا ةيلقعلا تايهدبلا نم دعت رومألا هذه ىلع ةظفاحملا نإ لب «نيملسملا

 تائيبلا اهيف فلتخت ال قالخألا لوصأك ىهو «نايدألا اهيف فلتخت الو ءلوقعلا

 امهو «ةليذر امهتفلاخمو «ةليضف امهنوك ىلع لوقعلا قفتت امهنإف «ةلادعلاو قدصلاك
 .ةسمخلا لوصألا هذه ىلع ةظفاحملا ىلإ ناعجري امهتاذ ىف

 ىعطق رمأ اهيلع ةظفاحملاف ءاتباث اررقم ارمأ حلاصملا هذه ةاعارم تناك املو -*
 اهنأ ىأ ةيلك اهنأ تباث ةسمخلا رومألا هذه نأ ىلازغلا ررقيو «ىلازغلا لوقي امك تباث

 اهلصأو ءاهيلع صوصنلا رفاضتل ةيعطق ىهو عومجلل ةماع اهرابتعاب ةتباث اهعومجم ىف
 ةظفاحملاب الإ ناسنإلا ةمارك هل ايح هنوك فصوب ناسنإلا ءاقب نكمي ال اهنأل ىرورض

 .رومألا هذه ىلع

 صخشل ةبسنلاب حلاصملا هذه ققحت ثيح نم تايئزجلا ىلإ رظنلا دنع هنأ ديب
 ضعبل ةدكؤم ةحلصم وه ام نوكي دقف «ضراعت لصحي دق «ةنيعم ةفئاطل وأ «نيعم

 ءاقبف «هسفن صخشلا اذهل ةدكؤم ةرضم نوكي دق لب «نيرخآل ةدكؤم ةرضم صاخشألا
 ةلكأ هيلجر ىدحإ تباصأ اذإ نكلو «هل ةدكؤم ةحلصم نيتنثا نيمدق ىلع ريسي لجرلا

 نإو ءوضعلا كلذ ةلازإ هلك مسجلا ةحلصم نم نوكيو ةرضم بلقنت ةحلصملا هذه هنإف

 ةدكؤملا ةعامجلا ةحلصم نم «ةعامجلا ىف دحاولا لثمك مسجلا ىف عارذلا وأ لجرلا لثم
 ةمالس تحبصأو «درفلا كلذ دسف اذإ نكلو ءاهيف هؤاقبو اهئاضعأ نم دحاو لك ةمالس

 لاح ىف هءاقب تبجوأ ىتلا ةحلصملا نوكتو «هعطق بجاولا نم نوكي هعطق ىف عمتجملا
 . هتفآ لاح ىف هءانف بجوت ىتلا ىه هتمالس

 ءاعفن انايحأ دحاولا لعفلا نوكيو ءراضملاو حلاصملا عزانتت دق هنأ نيبتي اذهبو

 ىلع اعفن رثكأ نوكي ىذلا لمعلا مدقي ررضلاو عفنلا عزانت دنعو ءاررض نوكي انايحأو

 «ليلقلا ررضلاب عفدي ريثكلا ررضلا نإو نكمب ددع ربكأ ةحلصمب نوكت ةربعلاو «هريغ

 .ةمالسلا ةحلصم وه هتاذ ىف راضملا عفد نأل حلاصملا بلج ىلع مدقم راضملا عفد نإو

 ةيقيقح ال ةيفاضإ ةيبسن ةعامجلا حلاصم نأ ررقن نأ عيطتسن كلذ ىلعو -5

 .عومجملا ةلمج ىف اهتيلك ىف ةيعطق ةيتاذ تناك نإو «هدرفمب لعف لكل رظنلا دنع «ةيتاذ

 :ىتأي ام تاقفاوملا ىف ىبطاشلا ررقي كلذلو

 ةيفاضإ اهنوك ىنعمو «ةيقيقح ال ةيفاضإ نوكت نأ اهتماع راضملاو عفانملا نإ :الوأ
 نود تقو وأ صخش نود صخضشل ةبسنلابو «لاح نود لاح ىف راضم وأ عفانم اهنأ

 «لكألا ةيعاد دوجو دنع نكلو «ةرهاظ ناسنإلل ةعفنم الثم بارشلاو لكألاف «تقو

 ءالجآ الو ءالجاع ارض دلوي ال هنوكو ءارم الو اهيرك ال ابيط اذيذل لوانتملا نوكو

*١ 



 ررض اضيأ هببسب هريغ قحلي الو «لجأ الو لجاع ررض اهيف ةقحلب ال هباستكا ةهجو
 ال موق ىلع اررض نوكت عفانملا نم ريثكف ءعمتجت املق رومألا هذهو .لجآ وأ لجاع

 ىف نيب هلك اذهو ءرخآ ىف اررض نوكت الو .ءلاح وأ تقو ىف اررض نوكت وأ «عفانم
 تناك ولو «تاوهشلا لينل ال ةايحلا هذه ةماقإل ةعونمم وأ ةعورشم دسافملاو حلاصملا نوك

 نأ ىلع لدف ءنوكي ال كلذ نكلو «ءاوهألا ةعباتم عم ررض لصحي مل كلذل ةعوضوم

 . ءاوهألا عبتت ال دسافملاو حلاصملا

 ذفن اذإ ثيحب «فلتخت دحاولا رمآلا ىف ضارغألا نأ - ايناث ىبطاشلا ركذيو

 رثكألا ىف فالتخالا لوصحف .هضرغ ةفلاخمل رخآ ررضت «هب عفتتم وهو ضعب ضرغ
 قفو ىلع اهعضو بتتسي امنإو ءضرغلا قفو ىلع ةعيرشلا عضو نوكي نأ نم عنمي
 .اهتفلاخ وأ ضارغألا تقفاو ءاقلطم حلاصملا

 :ةعبرأ رومأ هنم دافتسي مالكلا اذه نإو

 ىذلا ربتعملا عفنلا اهساسأ ىتلا ةيقيقحلا حلاصملا ىه ةربتعملا حلاصملا نأ : اهلوأ
 عئارشلا ىف اهتظحالم ىلع لوقعلا تقفتا ىتلا ةسمخلا رومألا ىلع ةظفاحملا ىلإ دوعي

 . سانلا تايهدب نم ىه لب «ةيعضولاو ةيهلإلا

 نوكت دقو «نيرخآب ررض اهيف موق عفانم نوكت دقف ةيفاضإ عفانملا نأ : اهيناث
 ةيحان نمو اهتحابإ ةيحان نم رومألا ريدقت دنع بجيو «ةلجآ ةعفنم عفدت ةرضاح ةعفنم

 وأ «ةلجاع راضم نم هيلع بترتيامو «تاجاح نم لعفلا عبتي ام ةظحالم اهرصح

 «ضيرملا اهقوذي ىتلا ةرارملا مالآ وهو «لجاع ررض هيف كش الب ءاودلا برشف «ةلجآ

 اهنكلو لجاع ملأ اهيف ىناسنإلا مسجلا ىف ةحارجلاو «ةمالسلا وهو لجآ عفن هيف نكلو
 ءاملؤم ناك نإو ءايحلصم ارمأ ءاودلا ناك كلذلو «لجاع عفن اهيلع بترتي اهتلمج ىف

 نم ردق ربكأ ريدقتب ةئنيح ة ةربعلاو ءاذكهو «ةملؤم تناك نإو ةرهاظ ةحلصم ةحارحجلاو

 .سانلل الومش اهرثكأو اهمعأو ءاهمودأو  عفانملا

 نم نيعم رمأ ىف اهققحت ناك نإو «ةتباث قئاقح حلاصملا نوكت رابتعالا اذهبو
 ققحتم رمأ اهتاذ ىف ةحلصملاف «ةيفاضإ ىناعم مهرومأ هب قلعتت امو «سانلا لامعأ

 فالتخاب فلتخي فصولا اذه ققحتو ءاراض وأ اعفان رمألا اذه نوك نكلو «تباث

 الب جلثلاف «ميلاقألا فالتخابو «لاوحألا فالتخابو ءعاضوألا فالتخاو صاخشألا

 ىف عفتلا نم ردقلا اذه هل سيلو فيصلا تقو ىفو «ةراحلا دالبلا ىف عفان ءىش كش

 .ءاتشلا تقو ىف اهسفن ةراحلا دالبلا ىف عفنلا نم ردقلا اذه هل سيلو ةدرابلا دالبلا

 رومأ ءاوهألاو تاوهشلا نإف «ةوهشلاو ةذَّلل ةفدارم تسيل ةحلصملا نأ : اهثلاث
 هذه نإ لب ىدجت الو عفنت ال رومأب قلعتت دقو ءافارحنا نوكت دقو «ةيتقو ةيصخش
 «ءركفلا ىف فارحنا هنأل ؛داسفلا ىلإ عفدي نايحألا رثكأ ىف ىوهلاو ءىوهلاب قلعتت

 نفض



 عم ايقالتم سيلو «حلاصملا دض ىه ىتلا مئارجلا ىلإ ىدؤي وهو ٠ءسفنلا ىف فارحناو

 مكحتت امدنعو «حلاصملا بهذت ءاوهألا دوست امدنع هنإو ءهيلإ هجتي اميف حلاصملا

 .داسفلا نوكي تاوهشلا

 اهيمحي ىتلا حلاصملا ىلإ ةهجتم امئاد تسيل مهتياغو سانلا ضارغأ نأ : اهعبار

 ام ةيصخشلا دصاقملاو ضارغألا نم مالسإلا ىمحي امنإ .هماكحأ اهيمحتنو «مالسإلا

 وه اذهو ءاهتبثيو اهققحيو اهيمحيو اهيلإ وعدي ىتلا ةماعلا ةحلصملا عم اقفتم نوكي
 هاوه نوكي ىتح مكدحأ نمؤي ال» :لوقي ىذلا فيرشلا ىوبنلا ثيدحلا هيلإ ىمري ىذلا

 نم مالسإلا هيلإ وعدي امل ةعبات هتابغرو هتاياغو هدصاقم نوكت ىأ «هب تئج امل اعبت
 .ةعرج اهيلع ءادتعالا ربتعيو ءاهيمحيو حلاصم

 نالطبو ةموكحلا ىضرم امكح ىوهلا لعج نالطب وهو ريكفتلا اذه نإو -ا“0
 «عئارشلا لوصأ هباتك ىف ماتنب هررقي ام عم قافتالا مامت قفتي ةحلصملا ليبق نم هرابتعا

 باقعلا دعيو «ةررقم تابوقعب نوكت هتيامح نأو ءمكحلل اببس روفنلا ربتعي ال وهف

 :كلذ ىف لوقيو ءاملظ روفنلا ىلع بترتملا

 نم اولعمجي نأ نوديري لوقعلا ء ءاقفخس موق لاح نم بجعلا لك بجعن انإو

 اونكر ىذلا مهلصأ نأل ءنوموصعم أطخلا نم مهنأ نوعديو .سانلل انوناق مهساسحإ

 حصي ال هنأ هارن ىذلاو . .ءابإلا لك هابأي لقعلا لب ءايلقع سيل نادجولا هومسو «هيلإ

 «لاوحألا نم ريثك ىف ئطخم امهب دشرتسملا نأل ءروفنلاو ليملا ىلع دامتعالا اقلطم

 ةفئاطل نيبصعتملاو «نيددشتملا نم كلذ عقي امك «هروفن وأ هليم ىف الطبم نوكي دق هنأل

 الإ خيراتلا امو .روفنلاو ليملا ىوس اهل ساسأ ال هذه مهلامعأ نوكل «فئاوطلا نم

 الو ءاهل لصأ ال ىتلا تامصاخملاو تاعزانملا نم ةرباغلا نامزألا ىف عقو ام ةياكح

 اهل ريثأت ال تاملك ضعبب نوظفلي مهنوكل هتيعر نم اموق هرك نم ءارمألا نمف «ةدئاف

 وهف ءوه هب ذخأي ىذلا بهذملا ريغب مهذخأ ىوس كلذ ىلع هلمح امو «ةقيقحلا ىف

 اهيف مهب ىمريو «نارينلا مهل دعي ناكو «نويدمحم وأ «نويلينإ مهو «الثم ىكيلوث

 ال نكل .ةعفنملا عم عمتجي ةرات روفنلا نإ معن ...اماع اديع مهمادعإ موي لعجي مث

 قراسلا ىلع ىوعدلا ةماقإك .هتاذ ىف انسح ناك نإو «لمعلا ىف ببسلا هلعج نسحي

 هوركم قراسلا نأ ىلع اهؤانب نوكي نأ حصي ال نكل «ءنسحتسي امم اهنإف «مكاحملا مامأ

 «ةرم ريخب ءاج نإ «هررض مظعي امم لب «هرثأ دمحي ال ام كلذ نإف « سفتلا هنم رفنت

 ىنبت نأ امئاد ريخلل اهلعجو «لامعألا ةحصل قرطلا نمضأ نإو .ارارم رشلا بلجي دقف

 ىف ةالاغملا نم فوخ الو ءماظنلا دقعم ىهو ءريسلا دحت ىتلا ةعفنملا ةاعارم ىلع

 اعضاخ روفنلاو ليملا نم لك نوكي نأ بجيو ءاهرادقم ىلع فوقولا ةلوهسل .اهتاعارم

 كش نذر



 ىف ءاملعلا هررقي ام ىبطاشلا ميظعلا هيقفلا هيلإ لصو ام عم ىقالتي كلذيو . "اهل
 . هلع هلوسر ةنسو هللا باتك نم هوطبنتسا دقو «قبسلا لضف قباسللو .ثيدحلا رصعلا

 ميقتسملا مكحلا وه - ىقيقحلا عفنلا وه تابوقعلا ىف ساسألا لعج نإو -75

 لك ةميرج ربتعي هنأ ىنعمب ةذخاؤملل لهأ وه نمل لعفلا ىلع ةذخاؤملا نأ ةظحالم عم

 باقع ءادتعالا هنم عقو نم ىلع نوكيو ةررقملا حلاصملا هذه ىلع ءادتعا نوكي لعف

 ىف باقعلا طورش ىف نيبت ام ىلع هلعفل تاعبت نم لمحتي نأ عيطتسي ام رادقمب

 نم عمتجملا ىف ةربتعملا حلاصملا ةيامحل نيناوقلا نوكت كلذبو «ةيمالسإلا ةعيرشلا
 توف ام رادقمب اهريدقت نوكي امنإ «ةبوقعلا ريدقت ىف رثأ ىصخشلا ىوهلل نوكي نأ ريغ

 الب اذه نإو «ةعبت نم وه لمحتي ام رادقمبو ءريخ نم هيلع ىنجملا وأ عمتجملا ىلع
 اهلصأ دمتست تناكأ ءاوس «ةيئانجلا نيناوقلا نأل «ميقتسم هاجتاو «ميلس ساسأ بير
 حلاصمل ميظنت اهب دوصقملا نوكي نأ بجي ضرألا لهأ عضو نم تناك مأ ءامسلا نم
 .داسفلا نم مهتيامحو ءسانلا

 ظحالي نأ بجي نوناقلاو «هيلع مئاق قالخألا ءانبو «تباث ررقم رمأ اذه -"ال

 ىلع ىعامتجالا صرحلاو رجاوزلل ناك مأ «ىناسنإلا لماعتلاب اصاخ ناكأ ءاوس
 . ميقتسملا لقعلا عم قفتي رمأ وهف - ةعفنملا

 سيلو «ةيونعملاو ةيداملا عفانملا لمشت هانركذ ىذلا ىمالسإلا ىنعملاب ةعفنملاو

 ' لخدت ىتلا ةطبضنملا ريغ رومألا نم كلذ ريغو «روفنلا وأ ليملا وأ ىوهلا عفانملا نم

 ةذتاسألا رابك اندجو نكلو ءانرشأ امك اميقتسم اقيرط مسرت الو «ةموسرم دودح ىف
 ملعلو قالخألل لصأك ةعفنملا ىلإ رظنلا نوربتعي ىئانجلا نوناقلا ىف نوبتكي نيذلا
 ىلع اهافوأ الو راودألا ىلعأ وه سيلو «باقعلا ىف ريكفتلا راودأ نم ارود باقعلا
 ىف ةلادعلا وه باقعلا لصأ رابتعا وهو ءرخآ رود ءاج كلذ دعب هنإ نولوقي لب «ةياغلا

 هبهذم ىناملألا (تْناَك) ررق امدنع كلذو «ةديعب وأ ةبيرق ةعفنم ىلإ رظن ريغ نم اهتاذ
 .ناسنإلا لاعفأو قالخألا ىف

 هانعم ىف وه بجاولا اذهو «بجاولا وه ةريخلا ناسنإلا لاعفأ ساسأ نأ ررق دقل
 هلعف ىلع بترت نإف «سانلا لك ىلع رئاس نوناق هلعفي ام نأ ضرفي نأ وهو «ةلادعلا
 ناك رومألا بارطضاو داسف هيلع بترت نإو ءاريخ ناك ةعامجلا حالصو سانلا ريخ

 .ةلادعلا هذه ىه نيناوقلا ساسأو ءأدبملا اذه وه لماعتلا ساسأو ءارش

 )١( اج ماتنبل عئارشلا لوصأ ص5١5 » 7١ ٠  77(اشاب) لولغز ىحتف بيرعتو .

 نا



 وه سيل ةبوقعلا رربي امف «ةلادعلا هذه ىلع ىنبي هتيزجأب ىئانجلا نوناقلاو -"8

 «هريغل ةربع هلعجو هعدرو .بنذلا نم هتيامح ثيح نم عمتجملل ةعفنم نم اهيف ام

 . 217 ىعفن هاجتا لك نم ةصلاخلا ةدرجملا ةلادعلا هيضتقت لمع ةبوقعلا امنإو

 نيب ةلادعلا ققحي ىذلا ىقلخلا بجاولا ليبق نم باقعلا نوكي كلذ ىلعو

 .اهتاذ ىف ةلادعلل ءاضرإ باقعلا اذه ىفو ءسانلا

 نم تابوقعلا ديرجت نكلو «كش الب قالخألا ىف هماقم هل رظنلا اذه نإو -4

 ىلع موقي ىعامتجالا ءانبلا نإف «هموزلم نم مزاللا ديرجت «عمتجملل ةبسنلاب عفنلا: ىنعم
 ءاطلخلا ضعب ىغبي دق ةيناسنإلا ةطلخلا هذهبو «عفانملا طابتراو «حلاصملا كباشت ساسأ

 «ةتباثلا حلاصملل ايماح نوناقلا نوكي نأ حلاصملا هذه ةيامح نم ناكف ءضعب ىلع

 سيل ةبوقعلا كلت تناك اذإ ةيامحلا هذهب موقت ةبوقعلاو .دحلا ةزواجمو .ءططشلا عنمو
 نم مزالل ديرجت عفنلا ىنعم نع ةلادعلا ديرجتف «ةلداع تناك ىأ ءدحلل ةزواجم اهيف

 «باقعلاو ةميرجلا نيب ةاواسملاب «ةلادعلا ىنعم بير الب اهيف ظحالي ةبوقعلاو .هموزلم

 كلذبو .«ىفاضإ ىبسن ىنعم رابتعالا اذهب ةلادعلاو «تاعبت نم ىناجلا لمحتي ام رادقمو

 «ةعباتتم ةمزالتم ناعم ءةعفنملاو اهيف ططش ال ىتلا ةبوقعلاو ةلادعلا نأ ررقن نأ عيطتسن

 ةعفنملا نأ دهن ال انإو .لاصفنالا الو .عطقلا لبقت ال ةيركف طباورب ضعبب اهضعب لصتي

 بابسألاو ةيلقعلاو ةيحورلا ىناعملل لومش نم هيف امو «هاتررق ىذلا ىمالسإلا ىنعملاب
 ةنكمملا ةيقيقحلا ةلادعلا وه لب «نايغطلا نم ناك عون ىأب انايغط هب ذخألا نوكي ةيداملا

 .صضرألا هذه ىف داسفلا عفدو

 حلاصملا ةيامح ساسأ ىلع باقعلا ميقي ىذلا بهذملا نأ ىرن ىناعملا هذهلو -4 ٠
 ىف ةررقملا ئدابملا عم ققحتي ىذلا وهو «ميلسلا ىلمعلا بهذملا وه ةررقملا ةيناسنإلا

 ةيانجلا نيب ةبسانملا دحو «فارسإلا عنمل دودح عضوو ,ةلادعلا مايق عم مالسإلا

 . ةبوقعلاو

 اهنيب قسانتلا عم ةبوقعلا ىف ةلادعلا رابتعا وهو «ميقتسملا جاهنملا وه اذه نإو

 دعب ىئانجلا نوناقلا ءاهقف لاق دقف «ثيدحلا ركفلا هيلإ ىهتنا ىذلا وه ةميرجلا نيبو
 بهذم زرب دق هنإ) :اولاق ةلادعلا ةيرظنو .«باقعلل ساسأك ةعفنملا ةيرظنل مهضارعتسا

 ةحلصملا ةركفو (تناك) اهيلإ اعد ىتلا ةلادعلاو ريكفتلا ةركف نيب جزمي ديدج ىفسلف

 ىضقت ىتلا ةميرجلا ىلع بقاعي ال نوناقلا نأ ىنعمب «(ماتنب) اهب ىدان ىتلا ةيعامتجالا

 اذإ الإ اهيلع بقاعي الأ بجي ىرخأ ةهج نم هنكلو «عمتجملا ةمالسل الإ اهعنمب ةرورضلا

 )١( ص ديعسلا ىفطصم ديعسلا روتكدلا ذاتسألل تابوقعلا نوناق ىف ةماعلا ماكحألا ١5 .

 هه



 ةرورضلا امه نادح كانه ناكف .«لدعلا دودح ىف نوكي نأ ىلع «باقعلاب لدعلا ىضق

 . 217ةلادعلاو ةيعامتجالا

 ررقن انك نإو «ثالثلا تايرظنلا هذه ىف ايقيقح افالخ دجن ال اننأ قحلا ىفو ١-

 .ىمالسإلا مكحلا قوطنم ىه ةريخألا ةيرظنلا هذه نأ

 امك ةعفنملا ةيرظنف «ثالثلا تايرظنلا نيب لمعلاو عقاولا ىف قرف ال هنإ لوقن معن
 نم ةعفنملا ةيامحل ةبوقعلا درجت مل عئارشلا لوصأ هباتك ىف تءاج امكو «ماتنب اهررق

 «ةميرجلاو ةبوقعلا نيب بسانتلا بوجو ررقي وهف ءاهبجوأو اهررق لب «ةلادعلا ىنعم

 لعجي امهنيب ةبسانملا دوجو نأل «ةميرجلل اقفاوم باقعلا نوكي نأ بجي هنإ لوقيف

 ةبوقع مظعأ صاصقلاو .هريكفت ىف ارثؤم ةيانجلا ديري نم نهذ ىف ارضاح باقعلا
 ىف نوكي ام مظعأ نم اذهو «نسلاب نسلاو نيعلاب نيعلاف ءةفصلا هذه اهيف رفاوتت

 بعص صاصقلا نأ الإ .هلقع رصق امهم «ةبوقعلا ركذتي ةيانجلا ديرم نأل «ةقباطملا
 ةقباطم قرط كانهو ءاظهاب نوكي بلاغلا ىفو ءرثأتلل ءةقدلا نم هيف مزلي امل قيبطتلا
 ثيح نم هبقاعتف ةميرجلا باكترا ىلع مهتملا ثعب ىذلا ببسلل انرظن اذإ اهدجن ىرخأ
 لاملا ىلع صيرح هرش هنأ ىلع كلذ انلد نإف ؛ىعيبطلا هليمل اناب ببسلا ىف نأل ءأطخأ

 ٠ . "7وهيركتلاب هانبقاع

 : عئارشلا حور ىف لاق دقف «ماقملا اذه ىف (ويكستنوم) تاملك (ماتنب) ددر دقلو

 يف ىوهلا عفتراو «ةلادعلا ترصتنا دقف «ةميرجلا ةعيبط نم ةبوقع ننقملا ذخأ اذإ)

 ءرملا نوكي الف ءاهسفن ةيانجلا نم لب «عضاولا نم تآ ريغ باقعلا راصو «باقعلا

 . «هيخأ دنع نم ابقاعم

 لاح عم ةبسانتم اهريثأت ثيح نم نوكت نأ ةبوقعلا ىف ظحالي كلذ قوفو

 ىف لوقيو «عمتجملا نأش ىف هب مرجأ ام هل اماليإ رثكأ اهجئاتن ىف نوكت اليكل بقاعملا
 نسلاو عونلا فالتخاب ةقيقحلا ىف فلتخي مسالا ىف ادحاو ناك نإو باقعلا نإ : كلذ

 برضلا ىلع بقوع ول الثم ءىصحت ال ىتلا لاوحألا نم كلذ ريغو ةورثلاو ةلزنملاو

 باقعلا كلذكو ءاملظ نوكت ريقفلل ةبسنلابو ءاثبع ىنغلل ةبسنلاب ةبوقعلا تناكل ةمارغب

 ىتلا ةقبطلا بيصي الو «ةناكملا ىذل ةبسنلاب ايساق نوكي هتعيبطب ةماركلاب الخم ناك نإ
 ىدبأ راعو مره خيشل مادعإو ءرجتم ىذل بارخ سبحلاو «ءىشب سانلا نم كلذ نود

 .نيرخآ موقل ةبسنلاب هلك كلذ نم ءىش هيف نوكي الو ءءاسنلل

 .ديعسلا ىفطصم ديعسلا روتكدلا ذاتسألل ىئانجلا نوناقلا ىف ةماعلا ماكحألا )١(

 . 19 ص ماتنبل عئارشلا لوصأ (؟)

 لف



 .باقعلا ملعل اتباث الصأ (ماتتب) هررق ىذلا ةعفنملا بهذم نأ نيبتي اذهبو - 7

 ام نوكي كلذبو ءةلادعلا ىلإ رظنلا كرتي مل - هيلع ءادتعا اهناذ ىف مئارجلا نأ ربتعاو

 ةحلصم ظحال هنأل ء(ماتنب) ىأر عم قافتالا مامت اقفتم ىئانجلا نوناقلل راودألا هيلإ تهتنا

 نم ىناملآلا (تناك) هررق ام هتقيقح ىف ايوطم نوكيو ءاهتاذ ىف ةلادعلا قيقحتو عمتجملا
 ءهلبق ناك نمو ماتنب رظن نيب قرغلاو «بلطي ىذلا بجاولا نم ءزج ةدرجملا ةلادعلا نأ
 («تناك) بهذمو «نوناقلاو قالخألل الصأ ةعفنملا رابتعا نوررقي نمم هدعب ءاج نمو

 رظنلا ىف ققحتي ىفسلف - ةعفنملا ىنعم اهيف ظحالم ريغ ةلادعلاو بجاولا درجي ىذلا

 ثيحف «عقاولا ىف نايقالتي امه لب ءامهنيب قراف هيف ققحتي ال عقاولاو .درجملا ىملعلا
 تظحول ثيحو «ىقيقحلا ماعلا عفنلا ناك اهتاذ ىف ةلادعلا تماقو ءهتاذ ىف بجاولا ىدأ

 «ةلاحم ال ةلادعلا تناك نيدلاو لقعلا هرقي ىذلا هجولا ىلع تناكو .«تمرتحاو ةعفنملا

 نأ انظحال مأ (تناك) لوقي امك ةدرجملا ةلادعلا نوناقلا ىلع ثعابلا نأ انظحالأ ءاوس

 . (ماتنب) لوقي امك .ددع ربكأل ةعفنملا اهيلع ثعابلا نوكي

 لعف ىلع مكحلا ىف تظحال ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ىلإ اضيأ اذهب انيهتنا دقو - 57

 ةنسلاو ميركلا نآرقلا مكحب ةتباثلا ةررقملا حلاصملا ىلع ءادتعا هيف نوكي نأ ةميرج هنأب

 حلاصملا هذهل ةيماح نوكت نأ اهيف ظحول مئارجلا ىلع ةبوقعلا نأو «ةفيرشلا ةيوبنلا

 تابوقعلا ىف ققحتت ايندلا هذه ىف ةنكمملا ةيقيقحلا ةلادعلا نأو «ةتباثلا ةررقملا

 نأ وهو .باقعلا ملع ىف ريكفتلا هيلإ لصو ام ىصقأ ىلإ ىهتنت اذهب اهنأو «ةيمالسإلا

 دق ءارغلا ةعيرشلا نأ ةقيقحلا ىفو «ةتباثلا ةيعامتجالا عئاصملا ةيامح عم ةلادعلا ققحي

 هضرأ ىف دوعلا نكلو ءانرق رشع ىنثا نم رثكأب ةرضاحلا نيناوقلا لبق نم كلذ تررق

 .بطحلا نم عون

 تافآلا نم عمتجملا ىمحت اهتبوقع ىف كش الب ةعيرشلا نإ :لئاق لوقي دقو

 :نارمأ ظحالي نكلو .ةراضلا

 عطقك ءاهتاذ ىف ةميرجلا عم بسانتي ال ديدش ظيلغ اهضعب تابوقعلا نأ : امهلوأ
 ناك ولو ءفذقلا ىف نيناعث دلجلاو «ىنزلا ىف ةدلج ةئام دلجلاكو «ةقرسلا ىف ديلا

 ةثالث اوناك اذإف .باصنلا لمكتست مل ىتلا ىنزلاب ةداهش ىف ناك لب «ةياغ نكي مل فذقلا

 غوسي دق اذه نإو .ةداهشلا ءادأ مهدصق نأ عم «ةثالثلا دلج ءعبار نكي ملو .دوهش

 «ةميرجلا ىواست ال اهنأل ةبسانتم ريغ ءارغلا ةعيرشلا ماكحأ نإ :لوقي نأ سانلا ضعبل

 بسانتلا بناج نم حضوأ اهيف عدرلا بناجف «كش الب ةعدار ةعفان كلذ عم تناك نإو

 .باقعلاو ةميرجلا نيب

 ىتح هب تطاحأ ىتلا تاسبالملاب نعت ملو ءمرجملا ظحالت مل اهنأ : امهيناث

 مرجملا ربتعيل هنإ ىتح «ىئانجلا سفنلا ملع هيلإ ىهتنا امك ءالمح ةميرجلا ىلع هتلمح

 اذ



 دجن ملو «هيلع ةبوقعلا ريرقت دنع كلذ ظحالي نأ بجي ىلاتلابو «هجالع بجي ءاضيرم
 ةساردو «هيلإ اراشأ دق ةنسلاو باتكلا دجن الو «كلذل اوضرعت دق نيملسملا ءاهقفلا

 نوكي نأ بجيو «باقعلا ملعل ىساسأ رمأ كش الب وه هجالع ىلع لمعلاو «مرجملا

 «دالجلا طوسب اكسمم نوكي نأ ال «ىفاشلا ءاودلا الماح ضيرملل ةبسنلاب لداعلا ىضاقلا

 .اماقس سفنلا ميقس ديزي دق كلذ نإف ءايك روهظلا ىوكيف هلسريو

 نم للحتلل ةأكت اوذختي نأ نوديري نيذلا ضعب امهركذي ناضارتعا ناذه - 4

 نيضارتعالا عفدن انإو ءهماكحأ نم للحتلا ريربتل قدأ ةرابعب وأ «ىمالسإلا هقفلا ماكحأ

 ىنجملا ةيسفن تظحال كلذ عم اهنكلو ءمرجملا ةيسفن تظحال ةعيرشلاف «داريإلا مدعب

 «هيلإ ةبوسنملا لامعألا ىف هتاعبت رادقمو .مرجملا ىلع ملكتن امدنع كلذ نيبنسو «هيلع

 .تاعبتلا هذه لمحت ىف ةيلقعلاو ةيسفنلا هاوق رادقمو

 كلذو «داريإلا مدعب هعفدن انأ انررق دقو «لوألا ضارتعالا ىف الامجإ نآلا ملكتنلو

 رظنلاو «ةميرجلا عم ةئفاكتم ريغ وأ ةلداع ريغ ةيمالسإلا ةبوقعلا نوكت نأ عنمن اننآل

 اهنكلو .ةظيلغ اهنأب فرتعنو ءدشأ وأ رثكأ اهنأ ضرفي ىذلا وه قيمعلا ريغ ىحطسلا
 ريغ ةقرسلا ةبوقع ربتعي ال قيمعلا رظنلا نإو «سانلا عفانم عم قفتتو «ةحلصمو ةلداع

 ىواسي ام وأ «مهارد ةرشع عايض ىه ةقرسلا ىف ةميرجلا تسيلف «ةميرجلا عم ةئفاكتم

 تارابعلا رهاوظ نم مهفي امك «رانيد لاقشم عبر وأ ءبهذ نم ةاون نزو وأ ءانجم

 امنإ ءاهسيياقم دودح ىف اهنم رثكأ وأ «ريداقملا هذه باهتنا ىه ةميرجلا تسيل «ةيهقفلا
 ناكسلا نم مكف ةقرسب تيب عور نإ «نينئمطملا ديدهتو نينمآلا جاعزإ ىه ةمثآلا ةميرجلا

 نم نوفلكتيو ء«رمتسم لابلب ىف نوشيعي سانلا نم مكو «جعزأ ناريجلا نم مكو «عزفأ
 نوكي دقو «مهلاومأ ةيامحل جيلازملاو حيتافملا دادعإو «مهنكاسم نيصحت ىف لاملا

 ةظيلغلا ةبوقعلا هذهف «ةيرذلاو ءاسنلا مهنم برطضتو «ةبهألا نوذخأيف ءاحلسم قراسلا

 ىف وأ «ميهبلا ليللا حنج ىف بكترت ىتلا ةعزفملا ةميرجلا كلتل قافو ءازج ىه ءاقح
 ادمأ عزف ىف اهنم سانلا رمتسي فنصلا اذه نم ةميرج لكو «نيعألا نم ةيفخ ىلع راهنلا

 قراسلا دي عطق عراشلا نكلو اضيأ بصاغلا دي عطق بجول ةبوقعلا تناك ولو ءريصق ريغ
 بصاغلا نألو «ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقم ريطانق» هبصتغا ام ناك ولو «,بصاغلا رزعو

 نوكي ثيح نونئمطي الف ءادلب وأ ايح عوريف قراسلا امأ ءادرف عوري هنإف عور نإ
 .ةحارلا بجت ثيح نوحيرتسي الو ءابجاو نانئمطالا

 ثئابخ لمحيو «لسنلا دسفي وهف «هتميرج عم ةلداع هتبوقع - ىنازلا كلذكو
 نإف ءةلضافلا ةيمالسإلا ةعامجلا ىشغتو «ءابولا اذه رشتنا نإ ءآربلا ىلإ ضارمألا

 «مهءابآ نوفرعي ال ءانبألاو ءاهئاش افوئم ءىجي لسنلاو ةثيبخلا ضارمألا اهنكست ماسجألا

 لمحت ىتلا ىهو مألاو «ةرسألا هعم لحنتو عمتجملا لحنيو «مهتايرذ ىف نوكشي ءابآلاو
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 ةنامأل ةبسنلاب اهنوخت ةنايخ مكو ءهلمحت ضرم مكو ءهعيضت بسن مك ةيهلإلا ةعيدولا
 ىلإ اهملست نأ ىلإ اهيلع ةماوقلا ةظيفحلا نوكتل ءاهايإ اهعدوأو اهيلع اهنمتتا ىتلا هللا

 .نيهاللا وهلو «نيثباعلا ثبع نم ةظوفحم ةنوصم ىناسنإلا دوجولا
 ةميرجلا كلتل اضيأ قافو ءازج وه ميكحلا هباتك ىف ىلاعت هللا هررق ىذلا باقعلاف

 .ضرألاو تاوامسلا اهلوهل زتهت ىتلا

 وه «ىنزلاب انازر اناصح ةفيفع وأ ءايقت افيفع لجرلا هيف ىمري ىذلا فذقلا اذهو

 ءنوصتملا فيفعلا عمتجملا ىف اهرابتعا دقفت ةأرملا نإف «مئارج ةدع اهنم بعشتت ةميرج

 ىه ةأرملا ةعمسو «سانلا نيعأو اهيوذ نيعأ ىفو اهسفن ىف تناه اهرابتعا تدقف اذإو
 نإو «ءلجرلا كلذكو ءايندلا هذه ىف ءىش اهل ةبسنلاب هنع ىنغي ال ىذلا ىحورلا دازلا
 نيا ىف ةشحافلا عيشت فذقلا ءاروو «ةأرملا ىلع ةيانجلا نم لقأ هيلع ةيانجلا تناك

 مهرابتسعا لثم مهل سيل نم ىلع لهس ء ءالضفلا ءايربألا ىنزلاب مهتا اذإ هنأل ءاونمآ
 ةديلا نينمؤلا مأ : اوثدحت نيذلا نأش ىف ىلاعت لاق دقلو .ءالؤه هب. ىمري ام اوبكتري

 ميلأ ْباَدَع مهل اونمآ نيذّلا يف ةشحاقلا عيشت نأ نوحي نيذّلا نإ :اهنع هّللا ىضر ةشئاع

 الو لوقلا ثفر نم هتاذ فذقلاو . 274 ه5 نوملعت ال مشنأو ملعي هّللاو ةرخآلاو ايندلا يف

 . لضاف عمتجم ىف جوري الو «لماك هب قطني
 ةربتعملا ةحلصملا اهب تمح ىتلا اهدودح ىف ةعيرشلا نأ نيبتي تاراشإلا هذهب

 نوكي ال كلذ ىلعو ءاهقاطن نع جرخت ملو «ةلادعلا دح زواجتت مل ةمألا عومجل

 نأل ءاهتاذ ىف ةلادعلا أدبمل ايفانم ةحلصملا وه ةعدارلا ماكحألا ىف لصألا ةعيرشلا رابتعا

 ليبق نم نوكت ىتلا تابوقعلا ىف ىتح ؛ناضقانتي الو «نايقالتم ةحلصملاو ةلادعلا

 عادخناو «سانلا ةديقع ىلع مهتيانج نأل ءءالؤه وحنو ةقدانزلا لتقك «ةيعرشلا ةسايسلا

 اقافو ءازج باقع لك لعجي - مهيغ ىف مهرارمتسا ىلع بترتملا داسفلاو «مهب رارغألا

 .لتقلا ناك ولو . مهمارجإل

 ةربتعملا ةحلصملا ثيح نم مئارجلا ماسقأ
 اهربتعا ىتلا حلاصملا ىلع ءادتعا اهانعم لصأ ىف مئارجلا نأ قبس اميف ررقت -05

 « سايق وأ ءفيرش ىوبن ثيدح وأ «ىنآرق صنب كلذ فرعو («ةريتعم حلاصم عراشلا

 ام وهو ,ةحلصمب ررض هيف رمأ ىلإ ىهتنت اهانعم لصأ ىف تناك وأ ءناسحتسا وأ
 سفنلا ظفحب قلعتي ام ىه مالسإلا ىف ةربتعملا حلاصملا نأ ررقتو «عئارذلا دس ىمسي

 ظفحب قلعتي امو لقعلا ظفحب قلعتي امو «لسنلا ظفحب قلعتي امو لاملا ظفحب قلعتي امو
 .نيدلا

 94 : رونلا ةروس )١(
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 ءادتعا اهيف مئارج :ماسقأ ةسمخ ىلإ ةيحانلا هذه نم مئارجلا مسقنت كلذ ىلعو

 «لسنلا ىلع ءادتعا اهيف مئارجو «لاومألا ىلع ءادتعا اهيف مئارجو .سفنلا ىلع

 .نيدلا ىلع ءادتعا اهيف مئارجو «لقعلا ىلع ءادتعا اهيف مئارجو

 ىلع هيف ءادتعالا ةوق فالتخاب افعضو ةوق فلتخي مئارجلا هذه نم عون لك نإو

 بجوأ ىتلا حلاصملا هذه نم عون لك نإ :لوقن نأ حصيو ء«حلاصملا نم هعوضوم
 ريغ نم رمألا عوضوم مايق نكمي ال ةيرورض حلاصم ىلإ مسقني اهيلع ةظفاحملا عراشلا

 نم ةايحلا ظفح هب نوكي امو ءايرورض نوكي ةايحلا ظفح هب نوكي امف ءةحلصملا هذه
 ىمسي ةنيشم الو ةنيهم ريغ «ةايحلا ظفح هب نوكي امو ءايجاح نوكي جرحو قيض ريغ

 «ةحلصملا ةوق بتارم ثيح نم ميسقتلا كلذ مئارجلا مسقن نأ عيطتسن كلذبو

 ىوقأ فارطألا عطق وأ «لتقلاب سفنلا ىلع ءادتعالاك ةايحلل ىرورض رمأ ىلع ءادتعالاف

 ىف نوكت نكلو «ةايحلا هب ققحتت رمأ ىلع ءادتعا نوكي امو «بابلا اذه ىف مئارجلا

 ءادتعا هيف نوكي امو «لوألا نود نوكي هنإف ىأرلاو ركفلا ةيرح ىلع ءادتعالاك قيض

 ءادتعالا مئارج توافتت اذهبو «ءثلاثلا ليبق نم نوكي صخشلا نيشيو «ةماركلا ىلع

 فارطألا عطقو .فارطألا عطق نم ىوقأ لتقلاف ءهرادقمو مارجإلا ةوق ىف سفنلا ىلع

 لوألا نإف «ءكلذ وحنو سبحلاب لمعلاو لوقلا ةيرح عنم نم ىوقأو ءبرضلا نم ىوقأ

 نيشي امو ءاهتايجاح نم ايجاح سمي رخآلاو «سفنلا تايرورض نم ايرورض سمي
 نم ايجاح الو ءاهلصأ ىف ةايحلا سمي ال امم كلذ وحنو بسلاو ةلطابلا ىواعدلاك

 .نيتفلاسلا نيتبترملا نود هنإف ءاهنيشيو اهلامك سمي نكلو ءاهتايجاح

 لاومألل ةبسنلاب ىرورض وه ام بلس نإ «لاومألل ةبسنلاب نأشلا كلذك -47
 ىلع ءادتعا ةقرسلاف ءايرورض ارمأ سمي هدوجو عم لاملا ىلع نمألا ققحتي ال ثيحب

 دعي لاملل ةبسنلاب هلك لاملا عايضو ءعايضلل هلك لاملا اهب ضرعتي هنأل «لاملا دوجو لصأ

 باصتغا نأل انلع لاملا باصتغا لثم كلذ دعي الو «هيلع ةظفاحملا توبث لصأل اضقانم

 كلذ ىلعو ءءاضقلا ناطلسب هدادرتسا نكميو «تانيبلاب هتابثإ نكمي انلع لاملا نم ءزج

 «عايضلل هعم لاملا ضرعتي هنأل ءىرورض رمأ ىلع ءادتعا ةقرسلاب ءادتعالا نوكي

 ضرعتي هنألو «نالعإ ريغ نمو ةيفخ نوكت ىه ذإ «تابثإ هعم نكمي ال عايضل ضرعتيو
 دادرتسالا نإف «هريغو بهنلا نم هتاوخأو باصتغالا امأ ءبارطضالاو للخلل هلك نمألا

 نكمتي نأ ريغ نم ةميرجلا تمت نإ نكمم ريغ لوألا ىفو «بيرقو نكمن ءاضقلا ناطلسب
 هيفو «لهسب سيل هيلع ضبقلا نم نكمتلاو «ىناجلا ىلع ضبقلا نم هيلع ىنجملا
 ضيبقي نيذلا فاعضأ نوجنيو نورفي نيذلا قارسلاو .«فلتلل هنم قورسملا ةايح ضرعتت

 ةدارإ سمي وه ذإ ءايلامك سمي هنإف «عادخلاو بصنلا نيتقباسلا نيتميرجلا نودو ءمهيلع
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 اذكهو ءةراسخلاو بسكلا دوجول حيحص كاردإو ةفرعمو ةنيب نع لاملا ىف فرصتلا

 سمت ىتلا ةميرجلاف «ةحلصملا ةوق رادقمب توافتت بابلا اذه ىف مئارجلا اضيأ دجن

 نيتنثالا نودو «هدادرتسا اهعم نكميو هسمت ىتلا ةميرجلا نم ارابتعا ىوقأ هعيضتو لاملا

 لطم ريخألا مسقلا اذه نمو «ةعودخم تناك نإو لخد اهل ةدارإلا نوكتو لاملا سمي ام

 .«ملظ ىنغلا لطم» :ِهِللَع ىبنلا هيف لاق دقو ىنغلا

 جوزتملا نم وهو ءاهاوقأ ىنزلاف لسنلا ىلع ءادتعالا مئارج بيترتلا ىلعو -41

 راذتعالا ىلإ ليبس ال وهو «هيف كش ريغ نم لسنلا ىلع ءادتعا هنأل اهدشأ ةجوزتملاو

 «جوزتملا ريغ نم ىنزلا كلذ نودو «ىرورض رمأ ىلع ءادتعالا ةلزنم ىف ناكف ءهنع
 «ىرورض رمأ ىلع ءادتعالا ةلزنم ىفو لسنلا ىلع ءادتعا هيف ناك نإو «ةجوزتملا ريغو

 دق هنأل ءاهتقناعمو ةأرملا ليبقت اذه نودو «لجرلا ءام عايضو لسنلا داسفإ نم هيف امل

 ال ءىش ةسبالم وهو ءمرحم ىلإ ىدؤي دق هنأل مرحم وهف «. ءاشحفلا باكترا ىلإ ىدؤي
 هيف نوكت هنإف ةأرملا ةروع ةيؤر نيذه نودو «هيف كش ال اميرحت عراشلا همرحو «زوجي

 رمأ ىلع ءادتعا سيلو «ىنيسحت رمأ ىلع ءادتعالا ةبترم ىف دعي وهو «نيلوألا نود

 .ىرورض

 ىلع انه ءادتعالا نإو «لقعلا ىلع ءادتعالا ىف ءىجي بيترتلا اذه لثمو -4

 اردق برشي نمم امارجإ ىوقأ اهنم ركسيو رمخلا برشي نمف «عمتجملا قحو هللا قح
 امو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ركسلا نم ليلقلا ميرحت نأل ءركسي الو اهنم اليلق

 نإف كش البو «ريثكلا لوانت ىلإ ىدؤي هنأل هميرحت ىف ببسلاف «مارح هليلقف هريثك ركسأ

 ىف هبتشملا رومألا ميرحتو .اهعئاب الو ءاهيقاس هلثم دعي ال مارجإلا ىف رمخلا براش
 هذه بتارم تتوافت اذكهو .ةقباسلا ىرخألا عاونألا نود بير الب وه ةركسم اهنأ

 .اهدكأتو ةحلصملا ةبترم ىف اهتوافت بسحب مئارجلا

 لضملا رفاكلاف «ءنيدلا ىلع ءادتعالل ةبسنلاب نوكي توافتلا اذه لثمو -4

 ةظفاحملا بجت ىذلا نيدلا نم ىرورضلا سمي امهالك لالضلا ىلإ ىعادلا قيدنزلاو
 لك نإ :كلام مامإلا لاقو «لالضلا ىلإ وعدي ماد ام قيدنزلا لتقب اولاق كلذلو .هيلع

 تسيل هتميرج هنأل باتتسي ال هنإف «نيدلا داسف ىلإ وعدي ىذلا قيدنزلا الإ باتتسي دترم

 ةديقعلا داسفإ ىلإ هجتا هنأ ىف هتميرج امنإو «ناميإ دعب هرفكو «ةياده دعب هلالض ىف

 داسفإلا نم نكمتيل «ةبوتلا نلعأل بيتتسا ولو .اهريثي ليطابأو تاهرتب ةيمالسإلا
 نودو «نيدلا ىلع ةظفاحملل ةيرورضلا ةيحانلا بير الب سمت ءالؤه مئارجو .همكحيو

 ىفو «ظعاوملاو مكحلا ىف يدك لوسرلا ىلع ةبوذكملا ثيداحألا رشني نم امارجإ ءالؤه
 نأ ريغ نم هيف سيل ام نيدلا ىلإ فيضي وأ «نيدلا ىلإ اهبسنيو عدب ىلإ وعدي نم هتبترم
 ةالصلا ىدؤي ال نم مارجإلا ةبترم ىف ءالؤه نودو «هتقيقح دسفي وأ «هرهوج سمي
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 نود تناك كلذلو .هصخش زواجتت ال هتميرج نكلو «ءرزعي هنإف اهئادأ مدعب رهاجيو

 .نيقباسلا ةميرج
 لقن نم انفلسأ اميف حلاصملا ىلع ءادتعالا ىف بتارملا هذه ىلإ ىلازغلا راشأ دقو

 . هنع هانلقت

 دوصقم رمأ تيوفت غلبي امف ءهيلع ىدتعت ام بسحب مئارجلا بيترت نإو -0

 نوكي ام هيليو «ءتابوقعلا دشأ هلو مارجإلا ىف بتارملا ىلعأ وه ىرورضلا لثامي هتاذل

 امو «ىجاح ىلع ءادتعا نوكي اذهو .حلاصملا باب ىف هتاذل دوصقم ريغ رمأ ىلع ءادتعا

 نم ةجرد لكلو «ىنيسحتلا ةبترم ىف نوكي هنإف ةماركلا سمي رمأ ىلع ءادتعا نوكي

 .ىمالسإلا عراشلا رظن ىف باقعلا

 هعونو اهيف ءادتعالا رادقم ثيح نم مئارجلا ميسقت

 امو ةحلصم نم تتوف ام بسحب افعضو ةوق' فلتخت تماد ام مئارجلا نإو 0١-

 اذهل اعبت افعضو ةوق ىمالسإلا هقفلا ىف مئارجلا فلتخت كش الب هنإف «نينمآلا هب تعور

 . عمتجملا ىف هرثأو هيلع ىنجملا ىف هرثأ رادقمو «ءادتعالا

 نيناوق نإف ءرضاحلا دهعلا ىف تابوقعلا نيناوق ىف ههباشي ام هل رظنلا اذه نإو
 ميسقت ىف ضوخن نأ لبقو «حنج ىلإو تايانج ىلإ مئارجلا مسقت ةرضاحلا تابوقعلا
 «ةيهقفلا بتكلا ميسقت جاهنمو .اهيف ءادتعالا رادقم ثيح نم مئارجلل ىمالسإلا هقفلا

 نيب دعبلا وأ برقلا ىدم ةنراقملا نم فشكتل نوناقلا ىف ةزجوم ةملكب ضرعتن نأ دبال

 .نيحالطصالا

 مئارجلا نأ ىلع ىرصملا تابوقعلا نوناق نم اهيلي امو ةعساتلا ةداملا صنت» -1

 ةقاشلا لاغشألا وأ «مادعإلا اهتبوقع ىتلا مئارجلا ىهو «تايانجلا اهلوأ - عاونأ ةثالث

 اهيلع بقاعملا مئارجلا ىهو حنجلا اهيناث .نجسلا وأ ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألا وأ «ةدبؤملا

 هينج ىلع اهرادقم ىصقأ ديزي ىتلا ةمارغلاو ءعوبسأ ىلع هتدم ىصقأ ديزي ىذلا سبحلاب

 ىصقأ ديزي ال ىذلا سبحلاب اهيلع بقاعملا مئارجلا ىهو «تافلاخملا اهثلاثو .ىرصم
 . .6!"2ىرصم هينج ىلع اهرادقم ىصقأ ديزي ال ىتلا ةمارغلاو «عوبسأ ىلع هتدم

 نإو «ةميرجلا ةيهام ىلع ال «ةبوقعلا رادقم ىلع ىنب دق ميسقتلا اذه نأ ظحالنو

 اهبجوي ىتلا ةبسانملا نأو ءهفعضو ةميرجلا ىف ءادتعالا ةوق ىلع ىنبم اهفعضو ةبوقعلا

 ءاهتبوقع ىف احضاو ةميرجلا ةماسج رثأ كش الب لعجت ةميرجلاو ةبوقعلا نيب لدعلا

 وه اهتبوقع ركذب اهنود ام طبضو ءاهتبوقع نايبب ةميسجلا ةميرجلا طبض ناك كلذلو

 تابوقعلا نوناقل ةماعلا ماكحألا باتك نم ١” ص 3٠١ 801١١ ١١ « 9 داوملا ىف كلذ ىلع صن )١(

 1 .ديعسلا ىفطصم ديعسلا روتكدلل

 ا



 فيرعتلا ال .مسرلاب فيرعتلا ليبق نم وهو ةيهاملا ركذ هيف نكي مل نإو «ميلس طبض
 فيرعتلاو «قطان ناويح ناسنإلا انلوقك ةيهاملا نايبب نوكي دحللاب فيرعتلا نإ ذإ .دحلاب

 الإ نوكت ال اهنكلو «ةيهاملا تاذ نم نكت مل ىتلا ةصاقلا فاصوألا نايبب نوكي مسرلاب

 ةيهام نم ءزجب سيل كحضلا نإف «كحاض ناويح ناسنإلا : انلوقك» ةيهاملا هذه ىف
 .ءاكب الو كحض ريغ نم املأتم وأ انئمطم نكسي دقو «ىكبي دقو كحضي دقف «ناسنإلا

 .ناويحلا دارفأ نم ناسنإلا ريغ نم نوكي ال كحضلا نكلو

 اهفعض رادقمبو .«هعونو باقعلا رادقم نوكي ةميرجلا ةوق رادقمب كش الب هنإو -07

 .هرادقمو باقعلا عون اضيأ نوكي

 اهتبوقع ثيح نم مئارجلا اومسق دقف .جاهنملا كلذ اوجهن دق ةعيرشلا ءاهقف نإو

 نايبب نونضي الو ءاهتاذ ىف ةميرجلا عون ىلإ نوريشي ةبوقعلا فيرعت ىف مهو ءاضيأ
 .ةرشع ةيناثلاو ةرشع ةيداحلاو ةرشاعلاو ةعساتلا داوملا ىف نوناقلا لعف امك ءاهتبوقع

 اهلك هذهو «ريزعتلا مئارج ىلإو «دودح مئارج ىلإ مئارجلا ءاهقفلا مسقي

 .اهل ءازج ىه مئارج تابوقعلا هذه نم ةبوقع لكلو «تايوقع

 ىأ هدح لاقيف «عنملا ىلع ةغللا ىف قلطي دحلاو .دح عمج ةغللا ىف دودحلاو

 :رعاشلا لوق عنملا ىنعمب دحلا نمو ءامهطالتخا عنمي ام وه نيراقعلا نيب دحلاو دهعنم

 ىندوقي وهو 2١7 دادحلا ىل لوقي

 سأب نم كلامف عزجت ال نجسلا ىلإ
 اقح ةردقملا ةبوقعلا وهف حالطصالا ىف هانعم امأ ءةغللا ىف دحلا ىنعم نايب اذه

 نم ردقم ريغ هنأل ادح ريزعتلا الو ءدبعلا قح هنأل ادح صاصقلا ىمسي الف «ىلاعت هلل
 .رمألا ىلو لبق نم اردقم ناك نإو «عراشلا لبق

 نوكت ال امهدحأ فلخت نإ ناينعم دودحلا مئارج ىف رفاوتي نأ بجي كلذ ىلعو

 .دح ةميرج ةميرجلا
 ةميرجلا نأل «ىلاعت هللا قح ىلع ءادتعا ةميرجلا ىف نوكي نأ وه : لوألا ىنعملا

 ىلاعت هللا دودحو ءاهباكترا نم سانلا عنمو لاهنيعو اهمسر هّللا دودح نم ادح سمت

 .امهوزاتجي نأ سانلا عئم ىذلا هامحو .همراحم

 سمي ام ىلاعت هللا قح نأ ء«دبعلا قحو ىلاعت هللا قح وه امل قيقدلا ريسفتلاو
 ال امبرو «ماعلا ىعامتجالا ىنعملا بناج ىف ةيوطم نوكت دق ةيصخشلا ةيانحلاو «عمتجملا

 انرظن نإ اننإف .ةجوزتم ريغ ةأرماب جوزتم ريغ لجر ىنزك صخشلا ىلع ءادتعا نوكي

 . ناجسلا انه دادحلا 00(

 فو



 راطإلا كلذ انزواجت نإ نكلو ءاحضاو ءادتعالا ىنعم دجن ال ةيصخشلا ةيحانلا ىلإ

 عيشت ةميرجل ا هذه نأ دجن لاقفأ ىلعأو «ىدم عسوأ طيحم ىلإ انهجتاو «قيضلا

 اهنع توكسلاو « ىعامتجالا سومانلل ةفلاخم ىهو ءلسنلا ىلع ءادتعا ىهو .ةشحافلا

 ال ناكم ىف نومصتعيو .ةقرسلاو لتقلا مئارج باكترا ىلع مهنيب اميف نوقفتي نيذلا

 عمتجملا ىلع ءادتعا اهيف ةميرجلا هذه نإف ءمهمئارج ذيفنتل ةلودلا ةوطس هيف ىوقت

 اهيلع بترتيو ةرشابم ىلاعت هللا قح ىلع ءادتعا نوكتف ليلعت ىأ ريغ نم ةرشابم

 .صاخشألا ىلع ءادتعالا

 ةيوقعك باصتغالا ةبوقع لعجت مل كلذلو «نيناوقلا لك هتظحال ىنعم وهو ءعازفإلاو

 كلذكو «ىلاعت هللا قح ىلع ءادتعا تناك ماعلا ىعامتجالا ىنعملا اذهلو ء«ةقرسلا

 نم ةميرجلا هذه ىلع بترتي ام ىهو «ةيعامتجا ىرخأو «ةيصخش ةيحان هيفف ءفذقلا

 اهل زتهت ةيرج قسفأ ىه ىتلا «ىنزلا ةيرجب ةناهتسالاو ءاونمآ نيذلا ىف ةشحافلا ةعاشإ

 ماهتا نم رثكأ مارجإلا عيشي ءىش الو ءمهتملاو ءىربلا اهب ىمري ذإ ءضرألاو تاوامسلا

 دقف ناز ريبكلا نالف :تلق اذإف «نيبم قحلا نم ناطلس الو «ةنيب ريغ نم مارجإلاب ءآربلا

 ةلزنملا تاذ ةنالف تلق نإو «هيلع مادقإلا مهسوفن مهل لوست نم سفنأ ىف ىنزلا تنوه

 داذعتسا هدنع نوكي نم لك بولق ىلع قسفلا لوخد تلهس دقف «ةيناز ةيعامتجالا

 ال ةبوقعلا ىف وه ادح اهتبوقع دعت ىتلا ةميرجلا ىف ظحالي ىذلا : ىناثلا ىنعملا

 .اهريدقت رمألا ىلول كرتي مل عراشلا نم ةردقم ةبوقعلا نوكت نأ وهو «ةميرجلا ىف

 دحلا ةميرج ىف نولخدي ال مهف ءدحلا ريسفت ىف بتكلا ضعب رظن اذه -4

 صاصقلا لخدي رخآ حالطصا كانه نكلو ءدحلا نم صاصقلا نودعي ال ذإ ءصاصقلا

 نأ اهيف اوركذي ملو عراشلا اهردق ىتلا ةبوقعلا هنإ دحلا ىف نولوقيف ءدودحلا نمض ىف

 هلوقل هنع وفعلا زوجي هنأ ليلدب ءدبعلل قح هنأ ولو صاصقلاف «ىلاعت هلل اقح نوكت

 فورعملاب عابتاق ءيش هيخأ نم هل يفع نمق )» :هتيضرفو صاصقلا بوجو ركذ دعب ىلاعت

 . 2204 ناَسحإي هيل ءادَأَو
 ةميرج ىف ربتعي لوألا نأ - ىناثلا حالطصالاو «لوألا حالطصالا نيب قرفلاو

 الإ رظني الف ىناثلا فيرعتلا امأ «ريدقتلاب انرتقم هيلإ رظنيف ىعامتجالا قحلا ىنعم دحلا

 )١( ال84: ةرقبلا ةروس ١ .
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 لبقي ال مأ وفعلا لبقي ناكأ ءاوس ءدح وهف عراشلا نم اردقم ماد امف «ريدقتلا ىنعم ىلإ

 .وفعلا

 مئارجو .وفعلا لبقت مئارج :نيمسق دودحلا مئارج نوكت ىناثلا حالطصالا ىلعف 1
 ىرخأللاو «ةدرلاو فذقلاو برشلاو ةقرسلاو ىنزلاو قيرطلا عطق مئارج ىلوألا .هلبقت ال
 عرشلا اهل ردق ىتلا حورجلاو .فارطألا وأ سفنلا ىلع ءادتعالا ىهو وفعلا لبقت مئارج
 , '!)دودحم اباقع

 فيرعتلا نم ءاهقفلا مالقأ ىلع انارود رثكأ دودحلا مئارجل لوألا فيرعتلاو -0

 هقفلا ءاهقف نم مامهلا نب نيدلا لامكل وه ىناثلا فيرعتلا نإ :ليق هنإ ىتح ؛يناثلا
 موقي امو صاصقلا عاونأ دحلا ةميرج ىف لخدي ال فيرعتلا اذه ىلعو «هريغ نود ىفنحلا
 وأ حورجلا ىلع نوكت ىتلا ةيلاملا تابوقعلا ىأ «مئارسجلا شرأو تايدلا نم هماقم
 1 .اهوحن

 ىف ةيانحلاف «تايانجلا ىمسي فارطألا عطقو لتقلاو حورجلا وهو مسقلا اذهو
 ىف لخديو 2 57فارطألا وأ سفنلا ىلع ءادتعا هيف نوكي ىذلا لعفلا ىه ءاهقفلا فرع
 نوكي ىتلا مئارجلا اضيأ اذه ىف لخدي لب «كلذ ريغو «تايدلاو صاصقلا مئارج اذه
 ىتلا ىه مسالا اذه تحت لخدت ىتلا تايانجلا نإ :لوقن نأ حصي نكلو «ريزعت اهيف
 كرتي الو عراشلا مكحب ةررقم ةبوقع نوكتو فارطألا وأ سفنلا ىلع ءادتعا نوكت
 «هقفلا بتك نإو ءاهمومع ىف ريزعتلا لخدي ال ىتح «ىضاقلا وأ رمألا ىلول اهريدقت

 نوعضي مهنأل كلذو ؛اهفيرعت ىف ظحالم وه ءديقلا كلذ اهنم ريثك ركذي مل نإو
 ةبوقع اهل تسيل ىتلا مئارجلا ىف نوكي هنأ نوررقيو «هتاذب امئاق الّقتسم اباب ريزعتلل
 اذوخأم وأ «ةنسلاو باتكلا نم اذوخأم نوكي ام وهو «ىمالسإلا عراشلا ريدقتب ةردقم
 امأ ءعراشلا ماكحأ نم ةطبنتسم ةبوقع هنأ ىلع صنلاب ءاهقفلا هررق ىطابنتسا مكح نم

 تناكأ ءاوس عراشلا نم ةررقم ةبوقع اهيف سيل مئارجل نوكت ىتلا ةبوقعلا هنإف ريزعتلا
 امب سفنلا ىلع ءادتعالا ىنعم انرسف دقو «فارطألا مأ سفنلا ىلع ةعقاو مئارجلا هذه
 .ةردقم ةبوقع اهل ىتلا متارجلا ىف لوخدلا لمشي

 هيف لعف لك ىلع قلطت دق ةيانجلا نأ ديفي ام ءاهقفلا ضعب مالقأ ىلع ىرج دقو
 ىف ءاج دقف «دبعلا قحو هللا قح وه اميف تابوقعلا ةرئاد ىف الخاد ناكأ ءاوس ءادتعا

 قوف ام ذخأ وهو ءرمشلا ىنج نم هلصأو «لعفلا نم مرحي امب صخ هنأ الإ ماع

 . '90سفن ىف ناك مأ لام ىف ناكأ ءاوس مرحم لعفل مسا عرشلا ىف ىهو «رجشلا
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 مرحم لعف لكل مسا اهنأل «ةميرج لكل امسا ةيانجلا لعجي ىعرشلا فيرعتلا اذهف
 مئارجو «دودحلا مئارج ةيانجلا ةملك لمشتف ءامهريغب مأ سفنلاب مأ لاملاب قلعتأ ءاوس
 ماعلا فيرعتلا اذهو ءريزعتلا مئارج اضيأ لمشتو .تايدلا مئارجو «هعاونأب صاصقلا

 ىف اهنكل «لام وأ سفن ىلع ناودع هيف لعف لك» :لوقيف ىنغملا ىف ةمادق نبا هيلإ هجتي
 «نادبألا ىلع ىدعتلا هنم لصحي امب ةصوصخم (هقفلا ىف باتكلا فرع ىأ) فرعلا

 . "1)افالتإو ةنايخو «ةقرسو ابهنو ءابصغ لاومألا ىلع ةيانجلا اومسو

 دهن ةمادق نبا رظن ىف فرعلا هصخ ىذلا صوصخملا فيرعتلا ىلع ىتح هنإو

 .ةقرسلا دودحلا مئارج نم جرخي ناك نإو «هانعم ىف لخدت دودحلا

 «تنيبو تددح دق دودحلا مئارجف «.ةثالشلا ماسقألا هذه زيمت وه قحلاو -7

 ىلول اهتبوقع ريدقت رمأ كرت مئارج تيقبو «عراشلا اهنيب دق تايدلاو صاصقلا مئارجو
 ءهاري امب رمألا ىلول تابوقعلا لك نايب عراشلا كرتي مل اذامل :ئراقلا لءاستي انهو .رمألا

 .تابوقعلا لكل ريدقتلا نيبي مل اذامل وأ

 ام رادقمب ةيضقألا نم مهل ثدحي سانلا نأ لاؤسلا نم ىناثلا ءزجلا نع باوجلاو

 سوفن ىلع ديدش طلست هل سوفنلا هب هللا ربتخا ىذلا سيلبإف .ثادحأ نم نوثدحي

 سوفنلا ىلع بعصي ام ةليضفلا قيلاغم نم حتفيو ءاباوبأ رشلا نم مهل حتفي ءرارشألا
 مئارجلا لك ىصحت نأ عئارشلا نم ةعيرشل نكمي الف «ةليضفلا ىمح ماحتقاو هحتف ةبيطلا

 ةعيرش صنت نأ نكمملا نم نكلو «ةحماجلا تاوهشلا اهيلإ عفدتو «سيلبإ اهب لوسي ىتلا
 ىلول كرتيو ءءاضقلا ىف تابثإلا ةرئاد ىف لخدت ىتلا لئاذرلا تاهمأ ىلع عئارشلا نم

 لاومألاو سوفنلا ةيامحو قالخألا ظفحو ةعيرشلا ظفح هب طاني ىذلا لداعلا رمألا

 امو «ةعيرشلا هتمح امل ةيامح نوكي ام مظنلا نم نسي نأ لوقعلاو ضارعألاو نايدألاو

 ناك اذإو ءداسفلا بحي ال هللا نإف ءداسفلل اعنمو «سانلا نيب ةلادعلل اذيفنت نوكي
 ملام ةفرعمل داهتجالا نم دبالف ىهانتت صوصنلاو «ىهانتت ال ثداوحلا نأ نوررقي ءاهقفلا

 ىلع صني ملام تابوقعلاب سوفنلا جالعو مئارجلا نوئش ىف كلذكف .هيلع صني
 اهحور نع جرخي آل ثيحب ءاهانعمبو ةعيرشلا ىدهب ادشرتسم رمألا ىلو هجلاعي هتبوقع
 رماوأ نع جرخي ال مالسإلا ىف رمألا ىلو نأ ضورفملا نأل «ةصاخلاو ةماعلا دصاقمو

 ايدتعم وه نوكي نأ روصتي الو «عراشلا ماكحأ قيبطت ىف مثإل فناجتي الو «عراشلا

 ءاهتيامح ديري هنأ ىوعدب لقعلاو لسنلاو ضارعألاو لاومألاو سفنألاو تايرخلا ىلع

 هنسي ام نوكي نأ دبالف .رابجلا مقتنملا ةعيرش ىهو «ميحرلا نمحرلا ةعيرش ىه كلتف
 :رومأ ةثالثب اديقم ريزعتلا ىف تابوقع نم رمألا ىلو

 )١( 570ص الج ىنغملا .
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 ةيامح ال «ةتباشلا ةررقملا ةيمالسإلا حلاصملا ةيامح ثعابلا نوكي نأ : اهلوأ

 . حلاصملا ةيامح مساب «تاوهشلاو ءاوهألا

 داسف ةبوقعلا ىلع بترتي الأو ءداسفلا ىلع ءاضقلا ىف ةحجان نوكت نأ : اهيناث

 . ةيناسنإلا ةماركلاو «ةيمدآلا ىنعمل عيضأو ءكتفأو دشأ
 ىف فارسإ كانه نوكي الأو .«تاقعلاو ةميرجلا نيب ةبسانم كانه نوكت نأ : اهثلاث

 . ةناهتساو لامهإ الو باقعلا

 ىف اهتعيبطب ةضورفم تناك نإو «ةلداعلا ةاواسملا وهو اعبار ارمأ فيضن نأ حصيو
 روصعلا ىف ريزعتلا مساب هعوقوو رشلا لامتحا نكلو .اهركذن مل اذلو «نوناق لك
 نأل ءركذ ىلإ جاتحي ال هتاذ ىف ناك نإو «هركذن نأ انيلع بجوأ ةفلتخملا ةيمالسإلا
 ةرجاز تابوقع ناكأ ءاوس «لامعأ نم هالوتي ام لك ىف ةلادعلا هيف ضرفت رمألا ىلو
 رثألا ىف درو دق هنإف ءهتالو ىلإ اهب دهعي لامعأ ىف وأ .هعزوي ءاطع ناك مأ ءاهنسي

 ىف ىلاعت هللا هّبك هنم حلصأ وه نم مهيفو ادحأ ةمألا رمأ ىف ىلو نم نأب حيحصلا
 ناطلس اذ نوكيو سانلا نيب امكح ىلوتي نم لك ىف ضورفم رمأ لدعلا نأ امك .رانلا

 . 2274 ناسحإلاو لدعْلاب رمي هللا نإ :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نإف «هيف

 ءاهريغ نود مئارج ةبوقع ىلع صنلا وهو «لوألا لاؤسلا نع باوجلا امأو -ه7

 لضاف عمتجم داجيإل ءاج ىمالسإلا عراشلا نإ :هيف لوقنف ءرمألا ىلول اهكرت مدعو
 نم دبال ناكف ءاهيلإ سانلا ديب ذخأيو «ةليضفلا رشنيو «هرهاظم لك ىف ءادتعالا عنمي
 ىتلا رومألا ىلإ ءاجف ءاهتامرح كهتنت ال ىتح «لئاضفلا هذه نود ةعنام رجاوز عضو
 نألو ءهرامدو هبارخ اهيف نأل ءاهنم عمتجملا ىمحي نأ ةيعامتجالا تارورضلا نم دعي
 اهيف عيضتو «ىنزلا اهيف عيشي ىتلا كلت ةلضاف ةمأ ىأو «تامرحلل اكاهتنا اهيف

 ةبراحم نوكت نأ دبالف «هيوذ ضرع الو هضرع ىلع لجرلا اهيف نمأي الو «باسنألا
 نكمي الو «ةعناملا ةعدارلا هماكحأبو ناطلس لك قوف وه ىذلا هللا ناطلسب ةليذرلا كلت
 :ىنزلا عويش الإ ةرسألا ىلع ىضقي الو «ةرسألا تمدهت اذإ ةيعامتجا ةليضف ققحتت نأ
 فذقلا دح ناك كلذلو «نيتليذرلا نم عمتجملا ةيامح نم دبالف «هب ماهتالا عويشو

 نأ نم تاعامجلا ةيامحلو «تاماركلا ةيامحلو «ضارمألا نم ةمألا ةيامحلو لسنلا ةيامحل

 .اروب اموق نوكتف «لوقلا ىف قوسفلاو ثفرلاو رشلا اهاشغتي

 «مئاق رعذو «مئاد لابلبو .بارطضاو رمتسم عزف ىف سانلا لعجت ةقرسلا كلذكو
 ناكف «مهيلع ءالؤه مجهتي الف ءمهراتسأو مهلاومأو مهيمحت نأ ةلودلا ىلع قحلا نمو
 ءاقلإو «سانلاب ةمحر اهيف نإف مرجملا ىلع ةيساق تناك نإ ىهو ءةعدار ةيوقع نم دبال

 )١( لحنلا ةروس : 90 .
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 رايتخا بجوي ةمحرلا نوناقو .مهرايدو مهلاومأو مهسفنأ ىلع نانئمطالاو نمألا حور

 «ىناجلا ىلع ةوسقلا نم عومجملا ةمحر نيب ننقملا ددرت اذإف ءلمشألاو معألا ةمحرلا

 اهنأل «سانلا ةمحر راتخي بير الب هنإف .قلطنملا بئذلاك سرتفي هكرتو ىناجلاب قفرلاو
 ةرئاد ىف ىرخألاو .الومش معأ اهنألو ءهرارشألاب قفر ىرخألاو ءءالضفلا ةمحر

 .دودحلا ىقاب اذكهو .ةيصخش

 ناك فارطألا عطقو لتقلا نأل «هريدقتب ةيانع مالسإلا هالوأ دقف صاصقلا امأ

 مد مهيف ىرجي نيذلا فارشألاف ءءامدلا وفاكت مدعو ءرأثلا نوناق ىلع سانلا نيب ريسي

 .ةقوسلا مد ىف ىرجي ال مد مهقورع ىف ىرجي ءارمألاو ءءافعضلا مد هئفاكي ال قرزأ

 لتقي ال برعلا مانس ىف دعت ةليبق نم وأ «ةليبق ميعز وأ «موق ريبك لوتقملا ناك اذإف

 نم دجوي ملو همد لط افيعض لوتقملا ناك اذإو .ءسأرب سوءر ىفكت ال لب «سأرب سأر
 .هل راصتنالا ىلع ىوقي ال بلاط نإو «هب بلاطي

 «باقعلاو ةميرجلا نيب ةاواسملا ىأ ءصاصقلا وه ساسألا نأ ررقي مالسإلا ءاجف

 ال هنأو ءهنم ذيفنتلا دمتسيو ءءاضقلا مكحبو ءرمألا ىلو ناطلس تحت الإ باقع ال هنأو

 ىف فارسإلاو «تكله نإ سفنلاب سفنلاف «ةقوسو ريمأ الو ءفيعضو ىوق نيب قرف

 قوقحلا ىف نوواستم مهو ءةوخإ نونمؤملا امنإ «مالسإلا بدأ نم سيل ماقتنالا

 ةعدار ةبوقع صاصقلا ناكف «مهؤامد ًافاكتت نوملسملا» يكلي لاق امكو «تابجاولاو

 لب «ماقتنالا ىف فارسإ اهيف سيلو «هدقحل ةبهذم هيلع ىنجملا بلقل ةيفاش «ةانجلل
 يلوأ اي ةايح صاصقلا يف مُكلو » :ىلاعت لاق كلذلو ءريخو ةيامحو «ةلادع اهيف
 ْ , 217 « بابلألا

 مايقل ساسألا ىه دودحب ةردقم تابوقعلا كلت تناك ىناعملا هذه لجأ نم -8

 «هتلازإ بهجت ثبخ ىه اهلجأ نم دودحلا ماقت ىتلا مئارجلا نإ ذإ .ةلضاف ةلداع ةلود

 مسج نم ناردألا هذه ةلازإل فنعلا لامعتسا نم دب الو «هنم ةعامجلا ةيقنت بجت رشو

 نأ دب الف «ةلضاف ةنيدم داجيإل ءاج دق مالسإلا ناك اذإو ءاميلس ايقن نوكيل .ةعامجلا

 لوقي امك ةياغلاو ءاهنانئمطاو ةعامجلا ماوق هب ام لك ىمحي نأو ءاهيف ةليضفلا ىمحت

 نأ حصي الو «ةلداع ةليسولاو ةلضاف ةياغلا نأ ىلع «ةليسولا رربت - باتكلا ضعب

 باقعلا لازنإ عنمت ةقفش لك نإف ءمهتميرج نايسن دح ىلإ ةانجلاب ةقفشلا طرف بهذي
 نأل «ءىش ىف لدعلا نم سيلو «مهشبعل عمتجملا ضيرعتو .مهرشل نيكمت مهب عدارلا

 ام اوبكترا اذإ تابوقعلا ىف سانلا ىواستي نأو «هباقع قحتسا اًئيش بكترا نم نأ لدعلا

 .اهبجوي

 )١( ةرقبلا ةروس : 8/١ .
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 .ةمألا داحآ نيب ةاواسملا قيقحتل ناك صاصقلاو

 وهو .ةميرجلا ىلع ءادتعا نم اهيف ام رادقم ثيح نم ةميرجلا ميسقت وه اذه -4

 «تافلاخمو حنجو تايانج ىلإ نوناقلا ىف مئارجلا ميسقت عم ةلمجلا ىف ىقالتي
 نم دمتسملا باقعلا رادقمو «ةميرجلا رادقم هساسأ ميسقتلا نأ ىف نايقالتي ناميسفتلاو
 -  .ةلمجلا ىف لولدملا ىف نافلتخيو «ةيمستلا ىف نافلتخي امهنكلو ءاهرادقم

 ريزعتلا لظ ىف ئشني نأ عيطتسي هنإف ءرمألا ىلول هريدقت اكورتم ريزعتلا ناك اذإو
 اهتبوقع نوكت ىتلا ىهو «ةينوناقلا تايانحلا ريزعتلا لظ ىف نوكيف ,ةثالثلا عاونألا كلت

 ىف نوكتو «لتقلا لب , نجسلا وأ ةديؤلا وأ ةتقؤملا ةقاشلا لاخشالا نم ةيرف ةيريزطسلا

 ىف ءاج امك «ةيريزعتلا مئارجلا ىف اهلمعتسي ءاهقفلا ضعب اندجو دق حنج ةملكو

 نمو «لام ىنعمب حنج نم ةحنجلا لصأو. ةيسعرشلا ةسايسلاو ةبسحلا ىف ةيميت نبا مالك

 ءمثإلا وه حانجلاو .©)) 4 هّللا ىلع لكوتو اَهَل حتجاَف ملَسلل اوحتج نإو إ» :ىلاعت هلوق كلت
 َتدَعْفا اًميف اَمهْيلَع حاتج الفا :ىلاعت هلوق كلذ نمو .قحلا نع ناسنإلاب ليمي هنأل
 ىنعملا اذه ىلعو «مثإلا ةيحان ليم اهنأل ةميرجلا ىلع ةحنجلا قالطإ كلذ نمو . 274 هب
 .هقفلا باتك ضعب ةرابع ىف تءاج ىنعملا اذهبو «نوناقلا ىف تركذ

 «هريغ نم زيمتيل ؛ةيعرشلا ماسقألا نم مسق لك صاوخ ىف ملكتن نأ نم دبالو
 .دودحلاب أدبتلو ءهيف ةحلصملا ىلع ءادتعالا عونو

 دودحلا مارج ١-

 اهيف ربتعا ىتلا مئارجلا ىف نوكت امنإ دودحلا نأ قباسلا ميسقتلا ىف انررق - 3
 ام لباقي امب ىلاعت هللا قح ىنعم ىضاملا ىف انرسف دسقو «ىلاعت هللا قح ىلع ءادتعا

 ةبسنلاب ىلاعت هللا قوقح نإ :لوقن نأ اضيأ هريسفت نم نوكي امبرو ءعمتجملا قح هيمسن
 شيعت ةعامسلا لعجي نأ هنأش نم نوكي امب لصتي - اهيجوتست ىتلا مئارجلاو «ةبوقعلل

 ميئارج نم عمتجملل ةيامح ىه امك ةليضفلا نإف .ةدئاس ةليضف ىفو «ىنيد رهط ىف
 ةيوامسلا عئارشلا مكحو «نيدلا رمأ نم ىه - ةورع ةورع هارع لحت ىتلا لالحنالا

 كرتي ملو « ءاهتفلاخم ىلع باقعلا ىلوت نأب ىلاعتو هناحبس هللا اهفرش كلذلو اهلك

 لك نم ىلعأ افيرشت ىمالسإلا عرشلا اهفرش مث «باقعلا وه ىلوتي نأ هنود نم وأ مامإل

 هذه ىلع ىدتعي نم نأو «ىلاعتو هناحبس هلل اقح نمألاو لئاضفلا ةيامح ىمسف .رابتعا

 سفنلل ةيسدق ءادتعالا كلذ بسحو .ىلاعتو هناحبس هللا ىلع ىدتعي امنأكف لئاضفلا

 )١( لافنألا ةروس : 03١ . )( ةرقبلا ةروس : 8
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 ءاروتسم اباجح اهنيبو اهنيب لعجت نأو اهبناجت نأ ةصلخم سفن لك قوتت ةأمح ىف

 .هيهاونو ىلاعت هّللا رماوأ نم انيصح ازجاحو

 «ىلاعت هللا قح راوجب دبعلا قح ةوق ةيحان نم توافتت دودحلا هذه نإو ١-

 نإو هللا قح راوجب قح اهيف دبعلل اهضعبو «صلاخ ىلاعت هلل تح ىه اهضعبف

 «ىعامتجالا بناجلا راوجب ةميرجلا ىف ىصخشلا بناجلا ةظحالم وه اذه ىف ساسألا

 بناجلا نم ىوقأ عمتجملا بناج ناك اذإف ءهفعضو عمتجملا ىف ةميرجلا رثأ ةوقو

 ةليضفلا ةيامحل عرشلا دجوأ ىذلاوه هنأل «ىلاعت هلل اقح نوكي دحلا نإف ىصخشلا

 ةليضفلا تسم كلذ عم نكلو ةميرجلا ىف احضاو صخشلا ىلع ءادتعالا ناك نإو «هيف

 ةميرجك ءابسانتم اتوبث تباث امهالك هللا قح راوجب دبعلا قح ناكف عمتجملا ىف
 . عضوم قحلا ىف دبعلاو ءاقح نوكي دحلا نإف فذقلا

 : ةعبرأ رومأ ىف هرثأ هل ىلاعت هللا قح راوجب دبعلا قح دوجو نإو

 .دودحلا هذه تابثإ ىف ةموصخلا : اهلوأ

 .هرثأو مداقتلا : اهيناث

 .دودحلا مئارجل تابثإلا قرط : اهثلاث

 .اهب ةقلعتملا مئارجلا توبث دعب دودحلا هذه طاقسإ : اعبار

 هذه نايبو اهيف دبعلا قح ثيح نم دودحلا نايب ىف ضوخن نأ لبقو -7

 ىه قح اهيف دبعلل سيلو هلل ةصلاخ اهنإ اولاق ىتلا دودحلا نإ :لوقن - ةعبرألا رومألا

 قيرطلا عطق ةميرج اهيلإ فيضن نأ بجيو «ةدرلاو رمخلا برش ةميرجو «ىنزلا ةميرج
 ىف نيبنس امك «ةقرسللو صاصقلل وأ دحلل اهقاقحتساو ةميرجلا هذه ةيهام ثيح نم

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهعضوم

 براشلاف «مئارجلا هذه ةبوقع ىف ظحالم ريغ ىصخشلا بناجلا نأ ىرت كنإو

 ىدتعي الو «هبرشب عتمتسي دق براشلا نأل «ىصخشلا بناجلا هتميرج ىف ظحالي مل

 «ةعقوتملا رومألا ىلع نوكت ال ةبوقعلاف ءادتعالا لامتحا ةمث ناك اذإو ءطق دحأ ىلع

 «باقع اهل ىرخأ ةميرج هتاذ ءادتعالاف العف ىدتعا نإو «ةعقاولا رومألا ىلع نوكت لب

 تاذ ىلع ةبوقعلا نوكتف «ريزعتلا باب وأ صاصقلا باب وأ فذقلا باب ىف لخدي نأ امإ
 هب هللا فرش ىذلا لقعلا ىلع ءادتعالاو ةيمالسإلا ةليضفلل كاهتنا نم هيف امل «برشلا

 عمتجملا ءاضعأ ىف ةيناسنإلا ةرطفلا ةيامح نإو «ناويحلا نم مهريغ ىلع ناسنإلا ىنب

 .هتمكحو هتيادهب عمتجملا اذه لظي ىذلا عراشلا قح ىمالسإلا

 لجرلا نيب ىصخشلا ءادتعالا نإف «ةأرملاو لجرلا نيب ىنزلا ىف رمألا كلذكو

 ىلع ءادتعالاو «ةرسألا ىلع ءادتعالا وه ءرخآ ءادتعا ةمث نكلو ء«حضاو ريغ ةأرملاو

 مْ



 ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا هيف هللا مظن ىذلا ىعامتجالا ماظنلا ىلع ءادتعالاو «لسنلا
 ناوع نهنإف ءاسنلا ىف هللا اوقتا» :ٌهكَوي لاق امك جاوزلا ىهو «هتملكب هللا اهسدق ةقالعب
 ةقالعلا كلتل ةمظنملا ىه ىلاعت هللا ةملكف 4هللا ةملكب نهجورف متللحتسا ء مكدنع

 ماظنلا ىلع ىدتسعا دقف «ىلاعت هللا هلحأ ىذلا اذه ريغب ةقالع دجوأ نمف «ةيناسنإلا

 . ىلاعت هللا عرش هررق ىذلا

 «قيرطلا عاطق دح وه دودحلا نم اصلاخ هيف هللا قح نوكي ىذلا ثلاثلا عونلاو
 ام ةوقلا نم اهل نوكيو «سانلا عيورتو «بلسلا ىلع قفتتو عمتجت ىتلا تاباصعلا مهو

 اهل لهسي وأ ذيفنتلا هب عيطتست ناكمب مصتعتو ءهيلع قافتالا مت ام ذيفنت هب عيطتست
 هللا لعج دق ةميرج هذه نإف ءرصانعلا هذه ضعب ىف ءاهقفلا نيب فالتخا ىلع ذيفنتلا
 هاريو عدرلا هيف ىري ام راتخي نأ اهيف رمألا ىلول لعجو «ةيرييخت ةبوقع اهل ىلاعت
 هلوقب عراشلا اهنيع رومأ نيب لب ٠ ءاقلطم سيل رييختلا نأ ىلع «ةميرجلا عم ابسانتم
 اوي وأ اُقي نأ اداسَق ضرألا يف نوعي هلوُسو هللا نوبِراحُي يذلا ءازج اَمَنِإط :ىلاعت

 يف مهّلو ايلا يف يزخ مُهَل كلذ ضْألا نم ارقني وأ فالخ نم مهلجرو مهيديأ طق وأ
 روُفَع هللا نأ اوملعاف مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا لإ + 20+ ميظع باذع ةرخآلا
 اي هنا ميحر

 «نينمآلا ددهت ىتلا ةوقلا هذهب جورخلا :نارمأ اهيف ذإ .ةجودزم ةميرجلا هذهو
 دحلا اهيفف ىلوألا امأ ء«ةقرسلاو لتقلاب لعفلاب ءادتعالا ةيناثلا ةميرجلاو «نينئمطملا عزفتو
 ةردقلا لبق اوبات اذإ «ةبوقعلا هذه طقست دقو ءاهانركذ ىتتلا ةعبرألا رومأالا هذه دحأب
 ةلاح ىف ىلوألا نع ةيناثلا درفنتو .ءصاصقلا وأ ةقرسلا دح اهيفف ةيناثلا امأو .مهيلع
 اذإ مئارجلا نأل .ىلوألا ىف لخدت ةيناثلا نإف ةبوتلا لصحت مل اذإ امأ «ةردقلا لبق ةبوتلا
 .دحاو سنج نم اماد ام دشألا ةبوقعلا ىف فخألا ةبوقعلا تلخد تددعت

 ىلإ هجتي مل اهيف رظنلا نأل «ىلاعت هلل صلاخ قح اهتبوقع ىلوألا ةميرجلاو
 ةبوقعلا تناك كلذلو «عمتجملاب لصتي ىذلا بنامجلا ىلإ هجتا لب ءىصخشلا بناجلا
 نآل؟كلذ ىف فالخ ىلع«لعفلاب ءادتعا ىف لصحي مل ولو .مرحجلاو بسانتي امب ةررقم
 ظلغأ اوقح تسيل كلذ مهبسحو .سانلل ديدش عيورت هيف وحنلا اذه ىلع جورخلا تاذ
 .اهيلع بترت ام عم بسانتت ىتلا ةبوقعلا لقألا ىلع وأ «تابوقعلا

 ةقرسلا ةميرج ىه ىلاعت هللا قح بناجب قح اهيف دبعلل ىتلا مئارجلاو -17
 ىلع ءادتعا ةقرسلا نإف ءامهيف دبعلا قح ةوق ثيح نم اتفلتخا دق اتناك نإو «فذقلاو
 اهلثم زرح ىف ةزرحملا ةنوصملا ةمرتحملا ةيكلملا بناجف «كلام نم هل دب ال لاملاو «لاملا

 )١( ”ا“ : ةدئاملا ةروس « 5”3 .

 ها



 ىف ىه ىتلا ةمرتحملا ةيكلملا تققحت اذإ الإ تبثي ال اهدحو «ةميرجلا ةيهام نم ءزج

 هتابثإ ىف ظحالم اضيأ دحلاو «ةميرجلا ىف تباث ققحتم ىصخشلا بناجلاف ءاهلثم زرح

 نإو «ءادتبالا ىف ةقرسلا ىف تباث دبعلا قح نإ :اولاق كلذلو ءىصخشلا بناجلا كلذ

 قحلا ةقرسلا دح نإ :ءاهقفلا ضعب لاق لب «ءاهتنالا ىف هدحو اتباث «ىلاعت هللا قح ناك

 ءاعدالا لصحي نأ دعب هنأل كلذو .«قحلا نم هعضوم كلذل نإو ىلاعت هلل صلاح هيف

 هطاقسإب ةربع الو «هنع لزني نأ دبعلل سيل ىلاعت هلل ةصلاخ دحلا ةماقإ حبصت تابثإلاو

 نم ىوعدلا كيرحت دعب الإ ققحتي ال كلذ تابثإ ىف رظنلا نأل نكلو .هطقسأ نمل

 ءابلاغ نكي مل نإو «قح عون دبعلل ناك ءدحلا بلطو ةموصخلاو «هنم قورسملا

 .«عفشملاو عفاشلا هللا نعلف ناطلسلا دودحلا تغلب اذإ» خلي لاق كلذلو

 ررقملا ناك نإو «ةقرسلا بناج ىف هنم حضوأ هيف ىصخشلا قحلا بناج فذقلاو

 نآرقلا مكحب رمألا ىلول تبث اقح طقسي نأ ادحأ عسي الف ناطلسلا غلب اذإ دحلا نأ

 .هيف فالخو .«فذقلا دح ىف رظن ىلع «ناسنإلا مكحب ال ميركلا

 ملكتنلو «قح اهيف دبعلل سيل ىتلاو «قح اهيف دبعلل ىتلا مئارجلل ضارعتسا اذه
 تابثإلاو ةموصخلا ىهو ءافنآ اهانركذ ىتلا ةعبرألا رومألا ةيحان نم ميسقتلا اذه راثأ ىف

 نم هيف دب ال فذقلا دحو ةقرسلا دح نإف ءوفعلاب ةميرجلا طاقسإو «مداقتلا رثأو

 ىلع وفعلا اهطقسي ال مئارجلا لكو «مداقتلا اهطقسي ال فذقلا ةميرجو - ةموصخلا

 اهيف طرتشي ال برشلاو ىنزلا مئارجو ء«هللا ءاش نإ هعضوم ىف هركذنس كلذ ىف فالخ

 ىلع لمعلا نأل «قيرطلا عاطق دح ىف ةموصخلا طرتشت ال كلذكو «قافتالاب ةموصخ

 اذه نإو ءهيلإ هوعدي نم ىلإ جاتحي ال مامإلا لمع سوفنلا ىف ةنينأمطلا حور ثب

 .ةموصخلاب ئدتبنلو «ةعبرألا رومألا هذه ىف ليصفتلا نع ىنغي ال لامجإلا

 دودحلا متارج ىف ةموصخلا

 الف «ىلاعت هلل ةصلاخ ىه ىتلا دودحلا ىف قافتالاب اطرش تسيل ةموصخلا -4

 «ةبسحلا ىوعد هذه ىمستو عدم اهيف دهاشلا لب «ىوعدلا ىلع اهيف تابثإلا فقوتي

 نأ دب ال تابثإلا لئاسو لك ىف نأشلا وه امك ىمالسإلا هقفلا ىف ةداهشلا عامس نآل

 مل ولو «عمست ةداهشلا نإف «ىلاعت هلل ةصلاخ نوكت ىتلا دودحلا ىف الإ ىوعدلا اهقبست

 ةعقاوب همامأ اودهشيو «ىضاقلا ىلإ اوبهذي نأ حصي ةعبرأ هآر اذإ ىنزلاف «ىوعدلا قبست

 اهسفن ةداهشلا ىمستو «ىوعد اهقبست مل نإو ءاهتبوقع مهتداهش ىلع بترتيو «ىنزلا
 . لبق نم انرشأ امك .ىوعدلا ماقم موقتو «ةبسح ةداهش

 اهيف ةداهشلا نوكتو .ىوعد قباس ريغ نم ةداهشلا هيف عمست برشلا دح كلذكو

 نأ ىف فالخ ال» :ىناساكلا كلذ ىف لاق دقلو «ىوعدلا ماقم ةمئاق ةّبسح ةداهش

 هه,



 «ىلاعت هللا قح صلاخ هنأل ءبرشلا وأ ىنزلا دح ىف طرشب تسيل ةموصخلا
 الف ىلاعت هلل ةبسح ماقت اهنأل :ىلاعت هلل ةصلاخلا دودحلا ىف طرشب تسيل ةموصخلاو

 . (دبعلا ىوعد ىلع اهروهظ فقوتي
 ىناساكلا ناك نإو ءاهيف امح دبعلل نأ ررقملا نم هنإف «ةقرسلل ةبسنلاب امأ -5

 نأ تملع دقو ءهيف صلاخ ىلاعت هلل قح ةقرسلا دح نأ نوري هقفلا ىف باتكلا ضعبو

 ىلع روصقم ةقرسلا ةميرج ىف دبعلا قح نأكو ءصخشلا ىعدي نأ دعب نوكي كلذ
 هلل اصلاخ باقعلا راص وأ اهيف دبعلا قح ىهتنا تتبثو ىوعدلا تعفر نإف «ءىوعدلا
 ىلإ هوعفريل اصل اوكش ةعامج نأ كلذ ىف ىوريو ءدبعلا هطقسي نأ عيطتسي الف «ىلاعت

 «هيف عفشاف نامثع ىلإ م اذإ :اولاقف ؟هيف عفشف ريبزلا مهاقلتف ىهنع هللا ىضر نامثع

 «عفشملاو « عفاشلا هللا نعلف ناطلسلا دودحلا تغلب اذإ» :لاقف

 نع وفعي نأو عفري الأ هنم قورسملا عسي ناك ىوعدلا عفر لبق هنأ نيبتي اذهبو

 ىف رمألا ىلو هرمأ ذفني هناحبس هللا ىلإ رمألا راص ءىوعدلا عفر نأ دعب نكلو ؛هيخأ

 .نيملسملا

 ال ةقرسلا نكر نأ وه ةقرسلا ىف ةداهشلا عامس ىف ةموصخلا طارتشا ىف ببسلاو

 كلذو ؛ةصوصخلاب الإ ةيكلملا كلت ققحتت الو ءكولمم لاملا نأ تابثإ دعب الإ ققحتي

 ةيعفاشلاو ةيفنحلا ىأر اذهو «رارقإلاب ةتباث تناك مأ ةنيبلاب ةتباث ةقرسلا تناكأ ءاوس

 نم ىوعدلا ىلإ ةجاح ال :ةلباتحلا ضعبو روث وبأو كلام لاقو ءةلبانحلا رثكأو

 اوعطقاَف ةقراّسلاو قراسلاو © :ىلاعتو هناحبس لوقي ذإ صنلا مومعل كلذو ؛هنم قورسملا

 . 274 هّللا نم ًالاَكن اًبسك امب ءازج امهيديأ

 اهتوبث قيرط ةقرسلا تناكأ ءاوس ؛ةموصخلاو ءاعدالا ةرورض ىف روهمجلا ةجحو

 ءاكولمم لاملا نوك نم ةقرسلا قيقحتل دبال هنأ - ةنيبلا اهتوبث قيرط ناك مأ رارقإلا

 ىعدا اذإ الإ ققحتي نأ نكمي ال اذه لكو «هزرح ىف ادوجوم هنوكو ءهل هحبي مل هنوكو

 «هلثم زرح ىف نكي مل وأ «هنم هنكم وأ هل هحابأ دق نوكي هاسع ذإ «هنم قورسملا

 لامتحالا عم هنأل ءدحلا ماقي ال تاللامتحالا هذه عمو «تالامتحالا نم كلذ ريغو

 هذه عمو «تاهبشلاب دودحلا اوءردا» :لوقي ٌدِْلَع ىبنلا نإف كلذ قوفو هلالدتسالا طقسي

 توبث لاح ىف ققحتت ىناعملا هذه نإو «ةهبشلا نم ىوقأ وه ام ققحتي تالامتحالا

 ىلإ ءاج «ءسمش دبع نب بيبح نب ةرمس نب ورمع نأ ىوريو «ةنيبلا وأ رارقإلاب ةقرسلا
 :اولاقف مهيلإ دك ىبنلا لسرأف ءىنرهطف نالف ىنبل المح تقرس :لاقف ِهْكَي هللا لوسر
 قيلعتلا ىف ىناساكلا لوقيو .0©2هدي تعطقف ّهلكَي ىبنلا هب رمأف ءانل المح اندقتفا انإ

 )١( ص ا/ ج ىنغملا (9) . ال8 : ةدئاملا (؟) . 59ص ةيميت نبال ةيعرشلا ةسايسلا 780 .
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 لب «مهلأسيل نكي مل رارقإلاب ةقرسلا روهظ طرش ةبلاطملا نأ الول» :ثيدحلا اذه ىلع
 . «هكلم هنأ رهاظلاف «ءىش هدي ىف نم لك نألو .«قراسلا دي عطقي ناك

 «فذقلا دحل ةبسنلاب ةموصخلا امأ «ةقرسلا دحل ةبسنلاب ةموصخلا ىه هذه -5

 نأل كلذو ؛ةقرسلا دح ىف اهطارتشا ىف ددشتلا نم ىوقأ اهطارتشا ىف ددشتلا نإف
 قفتملاف ؛دبعلل اصلاخ اقح هربتعي لب ؛ىلاعت هلل اقح فذقلا دح ربتعي ال ءاهقفلا ضعب
 ساسأ نكي مل اذإ ؛فذقلا دح توبث ىف طرش ةموصخلا نأ ىلع ءاهقفلا نيب هيلع
 ىلإ ةموصخلا رمتست له :فالخلا عضوم نكلو ؛ءاضقلا سلجم ىف ىنزلاب اماهتا فذقلا
 مأ طقسي فذقلا تابثإ دعب ولو «هتماقإ لبق دحلا طقسأ اذإ هنأ ىنعمب «دحلا ةماقإ تقو

 ؛دحلا ةماقإل طرش ةبلاطملا نإ :ءاهقفلا نم ةريبك ةفئاطو دمحأو ىعفاشلا لاق ؛ال

 ةبلاطملا ىف هقح طقسأ وأ فذاقلا أربأ ول ثيحب ؛ماقي ىتح طرش ةبلاطملا ىف رارمتسالاو

 طقسف ؛هئافيتساب ىمدآلا ةبلاطم دعب الإ ىفوتسي ال هنأ كلذ ىف مهتجحو ؛دحلا ماقي ال
 . صاصقلاك هوفعب

 ةماقإ ىلإ ةبلاطملا ىلع رارمتسالاف .وفعلاب طقسي ال :هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 :نيرمأ نوعدي اذه ىف مهنأكو «ءالؤه دنع طرشب سيل دحلا

 ىناثلاو .دحلا ةماقإل ىنزلاب ماهتا ىف نكي مل اذإ ةموصنخلا نم دبال هنأ : امهدحأ
 هيف دبعلل نألف «ىنزلا ةداهش ريغ ىف ةموصخلا لصأ تابثإ امأ ءاهرارمتسا طرتشي ال هنأ
 قح اهلك دودحلا نألف رارمتسالا طارتشا مدع امأو .كتهلا نع هضرع ةنايص وهو ءاقح

 وأ حماست عضوم دودحلا نوكت نأ حصي ال عفارتلا دعبف ءصلاخ وأ بلاغ اهيف هللا

 . عفشملاو عفاشلا هللا نعلف ناطلسلا ىلإ دودحلا تعفر اذإ هنأل ؛لهاست

 دح نأ نوري ةيفنحلا نأ ماقملا اذه ىف مهريغو ةيفنحلا نيب فالخلا رهوج نأ قحلاو
 نأ ىري ةيفنحلا ريغو ءاتباث هيف هللا قح لاز ام لب «دبعلل اصلاخ اقح ضحمتي ال فذقلا
 لصأ ىلع :ىناساكلا كلذ ىف لاق دقلو ءدبعلل اقح عرش صاصقلاك فذقلا دح
 «دابعلا قوقح رئاس ىف امك ىوعدلا طرتشتف «دبعلا قح صلاح فذقلا دح ىعفاشلا

 هب عفتني هنأل ءقح هيف دبعلل نكل هيف بلغملا وه ناك نإو «هنأش زع هللا قح اندنعو
 . ")ةهجلا هذه نم ىوعدلا هيف طرتشيف «كتهلا نع هضرع ةنايصب

 نأ فوذقملل لضفألا نأ نوررقي ىوعدلا نوطرتشي ةيفنحلا ءاهقف نأ عمو - ال

 نأل .ءةموصخلا كرتي نأ فوذقملل لضفألا :لاق ام لاق نأ دعب ىناساكلا لوقيف ءوفعي
 . ةماركلاو لضفلا نم اهقح ىه ىتلا ةبلاطملو ةموصخلا نع وفعلاو «ةشحافلا ةعاشإ اهيف

 َلْضَفْلا است الو » :لئاق نم زع لاقو ."74 ىَوُقَتلل بَرَْأ اوفعت نأو 8 :ىلاعت لاق دقو

 . 771/ : ةرقبلا ةروس (؟) . 57ص الج عئادبلا )١(

 نا



 : ةنيبلاب نايتإلا لبق لوقي نأ ىضاقلل نسحتسي ىضاقلا ىلإ رمألا عفر اذإو 2174 مكي
 .وفعلاو رتسلا ىلإ بدن هنأل ؛اذه نع ضرعأ

 ملعي ال ناك نأب سانلا نم ألم ريغ ىلع فذقلا ناك اذإ ميقتسم ىناساكلا مالكو

 نوكي ذئنيحف «لوقلا ركذتسا دقو «ىوقتلاو حالصلا لهأ نم امهو «نادهاشلا الإ هب

 حضاو ىذأ هلني مل عمتجملا نإف هللا قح دحلا نوك عم اذه عزانتي الو «كرتلا لضفألا

 نيب عوضوملا نالعإ ىفو مدنلا هارتعا دق فذاقلا ناك اذإ اصوصخو «لوقلا دنع فذقلاب

 ناك اذإ امأو «عنشأو دشأ ءاشحفلل ةعاشإلا نوكت سانلا نيب هعامسو ءاضقلا ىدي

 ببس فوذقملا ضرع نوكيسو «رجافلاو ربلا هعمس دقو «سانلا نم الم ىلع فذقلا

 بجاو ىلاعت هللا قح نوكيوءانيعتم نوكي ذئنيح دحلا نإف هاوفألا ىف ةغضم كلذ
 ش .ةنايصلا بجاو ملسملا ضرعو ء«ةماقإلا

 صلاخ ريغ مأ فذقلا ىف هل صلاخ دبعلا قح نأ نع ةعرفتم ىرخأ ةلأسم انهو

 روهمج دنع وفعلا هيف زوجيو «فالخ الي وفعلا زوجي ال هنإ ثيح نم ةقرسلا ىف امك

 . ءاهقفلا

 تابثالا -؟

 نأ ىلع قافتالاف ,تابثإلاب صاخ تاموصخلا نم عرفتملا قحلا كلذو -4

 اهيف ىرجي الو «ةنيبلا وأ رارقإلاب الإ تبثي ال .فذقلا ريغ دودحلا نم اهريغك ةقرسلا

 اوررق ةيفنحلا مهنمو ةفئاطف ءءاهقفلا نيب فالخلا هيف ىرج دقف فذقلا امأ «نيميلا هيجوت

 صضعب لاقو «هيلع ىضقي ال نيميلا نع لكت اذإ هنأل «نيميلا هيف هجوت ال فذقلا دح نأ

 بهذملا ىف ىور دقو ءدحلا هيلع ميقأ لكن نإف «نيميلا هجوت :ةيعفاشلا مهنمو ءاهقفلا

 :لاق ىناساكلا ةيضقلا هذه ىف فالخلا ركذ دقو «ىعفاشلا ىأر عم قفتي ام ىفنحلا

 دارأف «ىعدملل ةنيب الو ركنأف فذاقلا ىلع فذقلا ىعداو «ةموصخلا كرتي مل اذإ»

 انباحصأ دنع فلحي ال هنأ ىخركلا ركذ ؟فلحي له هفذق ام ىلاعت هللاب هفالحتسا
 ءمهدنع ةياورلا رهاظ ىف فلحي هنأ ىضاقلا بدأ ىف ركذو «هللا همحر ىعفاشلل افالخ
 هيلع ىضقي لكن اذإف « «فلحي نأ لمتحي :مهضعب لاقو .دحلاب هيلع ىضقي لكن اذإو

 دح هّللا همحر ىعفاشلا دنع هنأ وهو . لصأ ىلإ عج رت ليواقألا هذهو «دحلاب ال ريزعتلاب

 ىلع امأو «دابعلا قوقح رئاس ىف امك فالحتسالا هيف ىرجيف دبعلا قتح صلاخ فذقلا

 فلحي هنإ :مهنم لاق نمف ءدبعلا قحو لجو زع ىلاعت هللا قح هيفف انباحصأ لصأ

 «ريزعتلاب فيلحتلا ىف هقحلأف دبعلا قح نم هيف ام ربتعا لوكتلا دنع دحلاب هيلع ىضقيو

 بلاغلا هنأل ءهيف ىلاعتو هناحبس هللا قح ربتعا الصأ فلحي ال هنإ :مهنم لاق نمو

 .7ا"ا/ : ةرقبلا ةروس )١(

66 



 وه فالحتسالا نم دوصقملا نأ عماجلاو «ةصلاخلا ىلاعت هللا قوقح رئاسب هقحلأف
 «لذيلا لمتحي ال دحلاو «لذب - ةمحرلا هيلع - ةفينح ىبأ لصأ ىلع هنإو «لوكتلا

 قيرطب رارقإ وه لب ءرارقإلا حيرصب سيل هنأل ,ةهبش هيف رارقإ امهلصأ ىلعو
 فلحي هنإ :مهنم لاق نمو «ةهبش هيف ليلدب تبثي ال دحلاو «ةهبش هيف ناكف «توكسلا
 «ريزعتلاك فالحتسالل هيف دبعلا قح ربتعا «دحلا نود لوكتلا دنع ريزعتلاب هيلع ىضقيو

 اذه لثمو «دودحلا رئاسك لوكتلا دنع دحلا ةماقإ نم ىلاعتو هناحبس هللا قح ربتعاو

 نكلو ءدحلاب لوكتلا دنع ىضقي الو «فالحتسالا هيف ىزجي هنإ ةقرسلا دحك زئاج
 فلحي هنإ :صاصقلا ىف ةمحرلا امهيلع دمحمو فسوي وبأ لاق امكو «لاملاب ىضقي

 . 17«ةيدلاب لب صاصقلاب ىضقي ال لوكنلا دنع نكلو

 :رومأ ةعبرأ ىلع لدي هنإو «ءاهقفلا فالخ هب انيبم ىناساكلا هلاق ام اذه -8

 هجو اذإ نيميلا نع لوكتلاب تبثي ال ةقرسلا دح نأ ىلع ءاهقفلا عامجإ : اهلوأ
 لوكتلا نإ :ءاهقفلا ضعب لاق دق ناك نإو «لوكنلا اذهب دحلا تبثي الف «هيلع ىعدملل

 لاملا در قح اهب تبثي امنإو «دحلا قاقحتسا اهب تبثي ال هيلإ تهجو اذإ نيميلا نع
 ىلاعت هللا قح نأ نيبتي اذهبو ءايلثم ناك نإ هلثمو ءايميق ناك نإ هتميق وأ ءقورسملا
 .قح ىأ كلذ دعب دبعلل نوكي ال مصاختلا دعب هنإ ىرحألاب وأ «بلاغ ةقرسلا ىف

 هيف ىلاعت هللا قح ةوق ثيح نم ةقرسلا دح نود فذقلا دح نأ : اهيناث
 قحلاو «ةقرسلا ىف ىصخشلا ّقحلا نم ىوقأ «فذقلا ىف ىصخشلا قحلا نإ ىرحألابو

 هنإ :لاق هنع هللا ىضر ىعفاشلا نإو ء«هيف ىعامتجالا قحلا نم ىوقأ اهيف ىعامتجالا

 دابعلا قوقح ىف تابثإلا قئارط لكب تابثإلا هيف ىرجي كلذلو ءدبعلل صلاخ قح
 ىصخشلا قحلا بناج نأ تبثي كلذبو ءاهنع لوكنلاب تبثيو «نيميلا هجوتف «ةيلاملا
 هنوفلاخي روهمجلا عم ةيفنحلا ءاهقف رثكأ نإو «تباثلا ررقملا وه لب ء.حضوألا وه هيف
 .هب تبثي هنإ :لاق نم مهنم نأ ىلع «لوكتلاب فذقلا دح تابثإ ىف

 ال كلذلو «لذب هنكلو ءارارقإ سيل نيميلا نع لوكتلا ربتعي ةفينح ابأ نأ : اهثلاث

 حاكنلا ىف هجوت الو ءاههبشي امو لاومألا وهو .لذبلا هيف ىرجي اميف الإ نيميلا هجوت
 صاصقلاو دودحلا نأل ,صاصقلاو دودحلا مئارج ىف هجوت ال امك ءامهوحنو قالطلاو

 .ةهبش هيف نكلو «رارقإ لوكتلا نأ نايري نيبحاصلا نأو «عربتلاو لذبلا اهيف ىرجي ال
 عضوم ىف توكس هنأل ارارقإ ربتعا نكلو .ءلوق تكاسل بسني الو «توكس هنأل

 اذلو ءامتاد تاهبشلاب أردت صاصقلاو دودحلاو «ةهبش نم ولخي الو «نايب وهف «نايبلا
 هتابثإل تسيلف ءصاصقلا مئارج ىف تهجوت اذإو ءدودحلا ىف نيميلا هجوت ال

 .نيميلا نع لوكتلاب تبثي ىلام قح ىهو «ةيدلا تابثإل ىه امنإو ءامهدنع
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 دقو «فذقلا ةيعرج ىف فلحي هنأ ىفنحلا بهذملا ىف تاياورلا ضعب نأ : اهعبار
 دح ىلإ ىدؤي لوكنلا نأ ههيجوت نإ :نيجرخملا ضعب لاقف ءاذه ىف جيرختلا فلتخا
 - امهدحأ - ناقح هب قلعت فذقلا دح نأل كلذو ؛دبعلا قحل ةاعارم كلذو .فذقلا
 «ىلاعت هللا قح ةاعارمل نوكي لوكنلا ىضتقمب ءاضقلا ناكف دبعلا قح :يناثلاو هللا قح
 .نايبلاب امتح بلاطي ثيح توكس وه ذإ «ةهبش هيف لوكتلا ربتعي ال رظنلا اذه ىلعو

 ىف امنإو دحلا تابثإ ىف تسيل لوكتلا مث نيميلا هيجوت ةدئاف نأ : ىناثلا جيرختلاو
 .ريزعتلا نم دبال ناك دبعلا قحل ةاعارم نكلو .دحلا تطقسأ ةهبش ةمث نوكتف ءريزعتلا

 ةموصخلا دعب دحلا تابثإل ةبسنلاب ىلاعت هللا قح ةوق رهاظم نم رهظم اذه -
 ءاصلاخ ىلاعت هلل ناك اذإ قحلا تابثإ ةوق ىف رخآ رهظم كانهو «ةررقتم تناك نإ هيف
 .تبثملا رارقإلل ةبسنلابو «ةتبثملا ةنيبلاب قلعتم وهو

 ةعبرأ ىه ةنيبب وأ رارقإلاب الإ تبثي ىنزلا دح نأ عامجإلاب ءاهقفلا ررق دقف
 لماكتي مل اذإو «ةبسحلا ةداهش ىمستو ءانركذ امك «نوعدملا مهد دوهشلا نأو ءدوهش

 دح دحيو .افذاق رصأ نم ربتعا ملوق ىلع دحاو وأ نانثا وأ ةثالث رصأو «.ةعبرأ ددعلا

 ءادهش ةعبرأب اوثأي مل مث تانصحملا نومري نيدذّلاو )» :ىلاعت هلوقل كلذو .فذقلا
 اذه لدف 217 ( 422 نوُقساقْلا مه كنلوأو ادبأ ةداهش مهل اوُلبقت الو ةدلج َنيناَمَث مهودلجاف
 دح لاق نم دح ةعبرأ نكي مل اذإو ءةعبرأ نم لقأب لبقت ال ىنزلا ىف ةداهشلا نأ ىلع
 «ىنزلاب ةبعش نب ةريغملا مهتا امدنع باطخلا نب رمع قورافلا لعف كلذكو «فذقلا
 ىف ءاج دقلو - ةشحافلا بكتري هأب اوحرص دق ةعبرأاونوكي مل مسهنال دوهشلا دلجف

 لهأ نيب هيف فالخ ال عامجإ اذهو «ةعبرأ نوكي نأ ىنزلا ةداهش ىف طرتشي هنإ ىنغملا

 ةعبرأ نهيلع اودهشتساف مكئاسن نم ةّشحافلا نيتأي يتأللاو » :ىلاعت هلوقل - ملعلا

 دنع كيوأف ءادهشلاب اوُنأَي مل ْذِإَف ءادهش ةعبرأب هيلع اوءاج الون )» :ىلاعت لاقو "74مم
 تدجو ول - تيأرأ :ةلك ذل لوسرل ةدابع نب دعس لاقو . 204 52 نوباكلا مه هلا
 ىف كلام هاور .«معن» :ِهككَي ىبنلا لاقف ؛ءادهش ةعبرأب ىتآ ىتح هلهمأ الجر ىتأرما عم
 . ؟؟7هتنس ىف دوواد وبأو أطوملا

 ةفئاط تررق دقف ء«رارقإلاب تابثإلا امأ «ةنيبلاب تابثإلاب قلعتي اميف اذه -ا١
 نم نكمتيل ةرم لك ىف عجاري نأو «تارم عبرأ رقي نأ نم دبال هنأ ؛ءاهقفلا نم ةريبك
 دعب ارارصإ رارقإلا ىلع رصأ اذإ الإ هيلع دحلا ةماقإ حصت الو «هرارقإ ىف عوجرلا
 ىتأ :لاق هنأ ةريره ىبأ نع اذه ىف نووري ةيفنحلاو «ةلبانحلا مه ءالؤهو .هتعجارم
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 كلذ ىنث ىتح ليل هنع ضرعأف « تيئز ىنإ هللا لوسر اي :لاقف «نييملسألا نم لجر

 :لاق 2«؟نونج كبأ» :هل لاقف ِهِّدْيِللَك هاعد تاداهش عبرأ هسفن ىلع دهش املف تارم عبرأ

 .!)دحلا هيلع ميقأف رمأ مث ءال

 ىلع لدت نئارقلا تماد ام راركتلا ىلإ ةجاح ال :ةيكلاملا رثكأو ىعفاشلا لاقو

 دحلا ةماقإ حصت ال ثيحب ءايمتح ابلط بولطمب سيلو «نسحتسي راركتلاو «رارصإلا

 نوكي نأ ىضتتقي ال ةعبرأب الإ نوكت ال ةداهشلا نوكو «تارم عبرأ هراركت دعب الإ

 كلذ عمو «نيتأرماو لجر وأ نيلجرب لاومألا ىف ةداهشلا نإف «تارم عبرأ اضيأ رارقإلا

 ىف ىفتكا دق ٌةِْلَي ىبنلا نأب راثآلا تدرو دقو «راركتلا ىلإ ةجاح ريغ نم رارقإلاب تبثت

 نم قثوتسيل الإ اهيف ررك ىتلا لاوحألا ىف ررك امو «ةدحاو ةرم رارقإلاب لاوحألا ضعب

 ةعبرأ ىنزلا ىلع ةداهشلا ىف طرتشا اذامل :ةريصق ةفقو انه فقن نأ ديرنو -ا/؟

 «فذقلا دح ةثالث ولو اولاق نيذلا كتلوأ دح ةعبرأ ددعلا متي مل اذإ هنأب اوددهو دوهش

 «ىنزلا ةقيقح وه هلعفي ناك ام نأ ىلع ةرم لك ىف ارصم تارم عبرأ رقي نأ اوطرتشا

 «رارقإلا ىف ككشتلا وأ «ليوأتلل لاجم كانه نوكي ال ىتح هرارقإ ىف كلذ احضوم

 كلعل «تلبق كلعل» :هرارقإ دعب ىنزلاب هيدي نيب رقأ نمل لوقي ٌهِْللَك ىبنلا نإ ىتح

 ناك ولو «لامتحا ىأ لبقت ال ىتلا ةحيرصلا ةرابعلا هناسل ىلع ءىجت ىتح ««تسمال

 .ليلد نع ْئشان ريغ الامتحا

 عجري -اهدصاقمو اهدراومو ةعيرشلا رداصمل انتعجارم نم انل ودبي ىذلا ببسلا
 : ةثالث ىلإ

 نك ىف اهبحاص نم ردصت نأ اهنأش نم ةيفخ ةميرج ةميرجلا هذه نأ : اهلوأ

 امك ةميرجلا هذه ةعقاو ىلع دحأ علطي نأ ردنيو «سانلا نم دحأ هب ملعي ال روتسم

 ةقيقح نع الماك ىرحتلا نكي مل اذإ ةلكاشلا هذه ىلع نوكت ىتلا مئارجلاو «تعقو

 ثفرلا اهللظي ةئيبلا تراصو «رجافلاو ريلا اهب ىمرف اهب لوقلاب سانلا ىمارت اهعوقو

 نم دب ال ناكو «ميقسلاو ءىربلا باقعلل ةضرع ريصي نأ كلذ ىلع بترتو «قوسفلاو

 «ةينلع نوكت امدنع الإ اهتعانش ىصقأ غلبت ال ةميرجلا نأل «فارتعالا دنع ددشتلا

 ماعلا ىقلخلا وجلل داسفإ كلذ ىفو ءاهل فشكو ةميرجلل نالعإ هراركتو رارقإلاو

 ابجوأ باقعلا ةدشو ةميرجلا ءافخف ءمراصلا باقعلا نم دبالو عدرلا نم دبال ناكف

 .طايتحالا كلذ

 الأو داسفلاو رشلا اهيف رهظي نأ نم ةع-امجلا ةيامح وه عراشلا دصقم نأ : ىناثلا

 )١( .ةيناثلا رانملا ةعبط 57١ص 8 ج ىنغملا .

 هم



 رصعلا ىف نوينوناقلا ربعي امك ةحضافلا لاعفألاف «ةليضفلا الإ ةماعلا ةايحلا ىف نوكي

 ةءاربلا الإ رهظت الو «مالظلا اهلتقي ىتح ءروتسم نك ىف ىوزنت نأ بجي رضاحلا
 ركعتل «داسفلاب سانلا نيب ىشمت مالظلا نم ةميرجلا كلت تجرخ نإف «ةليضفلاو
 اهب قطني وأ نيعلا ىأر ةعبرأ اهاري ةميرجلا نوكو «عدارلا مراصلا باقعلا لزنأ «ىفاصلا
 ارهاظ راص ءايفخ اروتسم ناك ام نأ هانعم - ءاضقلا سلجم ىف تارم عبرأ اهبحاص
 «ةشحافلا ةعاشإو رشلا ميئارج نم ىقلخلا وجلا رهطتيل تابوقعلا هيلع قحف ءافوشكم
 هذه نم ائيش بكترا نم سانلا اهيأ» :- لبق نم هانيور اميف ٌةلكلَي ىبنلا لاق كلذلو
 ةحفصلا ءادبإف «دحلا هيلع انمقأ هتحفص ىدبأ نمو «هللا رتس ىف وهف رتتساف تاروذاقلا

 فشك ةعبرأ ةنياعم نإف «هرارقإ وأ ةعبرأ ةنياعمب اهؤادبإو ءدحلا ةماقإ ىف ببسلا وه
 .ةحفصلا ءادبإ كش الب رارقإلاو ءفشك هءارو سيل

 ىلع لمعي نيد كلذ قوف وهو ءءاضقلا اهقبطي عئارش مالسولل نأ : ثلاشلا
 «بوتت نأ نم تفرحنا اذإ ةمئثآلا سفنلا نيكمتو «نادجولا ةيبرتو سوفنلا حالصإ
 احضاف المع نوكت نأو «ةرهاجملاو عويذلا دح غلبت مل ةميرجلا تناك اذإ اصوصخو
 ام ةميرجلا نع عوجرلاو ةبوتلا مرجملل لهس كلذلو «ماعلا ىقلخلا سومانلا هتيؤر رضت
 تاساردلا تناك اذإو «ةليذرلا ىلإ ةخراص ةوعد رصت ملو «نلعت ملو فشكت مل تماد

 هذه ىف ةعيرشلا نإف «جلاعي نأ بجي ضيرم مرجملا نأ تررق دق ةئيدحلا ةيملعلا

 اهنأ اصوصخو «ةئيطخلا هذه نع ريفكتلاو ةبوتلا ةصرف مرجملل تكرت ةرتتسملا ةميرجلا
 اددهم ناك اذإ اضيأ ةبيرق ةعيرس اهنم ةبوتلا نأو «ناميإلا ةوفغ ىف عوقولا ةبيرق ةئيطخ
 رمتسملا رصملا ىلع الإ اهتابثإ طورش قبطنت ال لاوحألا رثكأ ىف ةبوقعلاو «باقعلاب
 نم ةعبرأ ةعقاولا تاذ نياعي ثيحب انلع هنم عقت نأ نكمأ ىتح ؛هنم ترركت ىذلا اهيلع
 .نيعلا ىأر اهنوري دوهشلا

 «تابثإلا قيرط ىف ديدشتلا نم ةمكحلاو ءاهتابثإ قرطو ىنزلا ةميرج هذه -ا/”'
 .الماك ىلاعت هللا قح اهيف ىلجتي هللا دودح نم دح لوأ اهدحو

 وهو «برشلا دح وه الماك هللا قح اهيف ىلجتي ىتلا هللا دودح نم ىناثلا دحلاو
 «ىعفاشلاو ةفينح ىبأ دنع طرشب سيل هيف رارقإلا راركتو «نينثا ةداهشبو رارقإلاب تبثي
 نأل كلذو «فسوي ىبأ دنعو «ةلبانحلا نم راركتلا طرش نم دنع طرش رارقإلا راركتو
 ىف نأشلا وه امك «لوقلا ىلع رارصإلا نم دبال امهيلك ىفو «ىلاعت هللا قح امهيلك
 .ىلاعتو هناحبس هللا قوقح لك

 ضعب لاق «رارقإلاو نينثا ةداهش نم دب الف كلذ ىف برشلا لثم ةقرسلاو
 راركتلا ىلإ ةجاح ال :لاق مهضعبو «ةداهشلا رادقمب نيترم هراركت نم دبال :ءاهقفلا
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 «برشلاو ةقرسلا ىف اوفلتخا ىنزلا ىف راركتلا ةرورض اوررق نيذلا ةيفنحلاو ءاضيأ

 .راركتلا طرتشي ال :لاق ةفينح وبأف

 برشلاو ةقرسلا ىف رارقإلا راركت اوطرتشا نيذلا ءاهقفلا اهررق ةدعاق كانهو

 ىف رظن ىلع ةقرسلاك بلاغ وأ صلاخ ىلاعت :هّلل قح اهيف ىتلا دودحلا نأ ىهو «ىنزلاك

 نإ :ىناساكلا كلذ ىف لاق دقو .دوهشلا ددع رادقمب ءاهيف رارقإلا راركت نم دبال كلذ

 ثيللا وبأ هيقفلا ركذو ,دوهشلا ددعك هيف رارقإلا دلعف رارقولا نم عوجرلاب طقسي ام لك

 نأ اذه نم ىرنو '' ”نيناكم ىف نيترم رارقإلا طرتشي فسوي ىبأ دنع هنأ هللا همحر

 هلل اقح ةصلاخلا دودحلا ىف دحلا ماقي ىتح نيرثكألا دنع طرش رارقإلا ىلع رارصإلا

 لبق عجر اذإ كلذلو «ةقرسلاو برشلاو ىنزلا دودح ىهو «بلاغ هللا قح وأ «ىلاعت

 كلذ فرعت نإو ء«رارصإلا فرعت نم نذإ دب ال هنإو .ىغلم رارقإلا ربتعا دحلا ةماقإ

 عبرأ رقملا عجاريف «قيرطلا كلذ لَك ىبنلا نس دقو «رارقإلا راركتب نوكي رارصإلا

 اضيأ بسانملا ناكف «ءافخ نم هيف امو «ىنزلا ىف تابثإلل ابسانم ناك كلذ نأل ءتارم

 . "'ةداهشلا ددع بساني امب رارصإلا رادقم ةفرعمل راركتلا ةقرسلاو برشلا ىف

 «سايقلا فالخ ىلع ىنزلا ىف فرع رارقإلا راركت نأ دمحمو ةفينح ىبأ ةجحو

 سايقلا فالخ ىلع تبث هنوك امأ «هريغ هيلع ساقي ال سايقلا فالخ ىلع تبثي ام

 لاح نع رابخإلا ىف ةهبشلاو «ةمهتلل ناكم الو «سفنلا لعف نع رابخإ رارقإلا نألف

 «ليبس هيلع دحأل سيلو «لعفي امعو لوقي امع الوئسم القاع صخشلا ماد ام سفنلا

 هتاذب رارقإلاف «رارقإلا راركتل نذإ ىنعم الف ءريزعتلا وأ لمحلل ةنظم لك نم الخ دقو

 .ناك امع ةفشاك ةنلعم ةجح

 «يوعدلا دعب رارقإلاب وأ «نينثا ةداهشب تبثت قافتالاب فذقلا ةميرجو -4

 ىف ةحلصم هل نأل ءدوهشلا دحأ ىعدملا ربتعي الو ءاهيف ىتأتت ال ةبسحلا ةداهشو

 نأل «رارقإلا ددعتي الو .هسفن نع ةمهتلا ىفنو هضرع نع عافدلا ىهو «ىوعدلا

 ةربع الف هيلع دحلا ةماقإ لبق هرارقإ نع عجر ول هنأ ليلدب ءطرشب سيل هيلع رارصإلا

 )١( 00ص ؛4ج عئادبلا .

 صلب ىتأ ِهَكَكَي هللا لوسر نأ دوواد وبأ ىور» : :هصن ام ريدقلا حتف ىف فسوي ىبأ ىأر دييأت ىف ءاج دقلو (؟)

 نيترم دلك هللا لوسر اهداعأق «ىلب :لاقف «هتقرس كلاخإ امو :لاقف «عاتم هعم دجوي ملو «فرتعا دق

 تدهش دق :لاقف «نيترم ةقرسلاب هدنع رقأ الجر نأ هنع هللا ىضر ىلع ىلإ ىواحطلا دنسأو . «اثالث وأ

 ىف اهيلع نيتداهشلاب اهب رارقإلا قاحلإف ىنعملا امأو .دحلا هيلع ماقأ مث 5 «نيتداهش كهسفن ىلع

 ءىج لَو ىبنلا نأب ةفينح ىبأل لدتساو «ةداهشلاب ددعلا ىف ىنزلا دح ىف رارقإلا قاحلإ هريظن . .ددعلا

 ماقأف هللا لوسر اي ىلب :لاقف «قرس هلاخإ ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف قرس هنإ اولاق لجرب هيلإ

 دحب هقاحلإ كلذكو «ىنعملا ىفف ادح نكي مل نإ وه . صاصقلاب هقاحلإ هيف ىنعملاو «دحلا هيلع

 .(51؟14ص ةج) فذقلا



 ىف هركذب هديكأت لقألا ىلع وأ فذق نم ولخي ال هتاذ ىف رارقإلا نالعإ نأل ءهعوجرب
 نمضت هرارقإ نألو ,عوجرلل غاسم ةمث نكي مل ىعدملا ىوعدب نرتقا اذإف ءءاضقلا لحم

 اعوجر نوكي ذئنيح عوجرلاف «هيف قح دبعلل ذإ «,فذقلا دح وهو ءريغلل قح تابثإ
 ءاهمزتلا نمم عوجرلا لبقت ال ةمزاللا دايعلا قوقحو «دبعلا قح هب قلعت دق رمأ نع

 طرشب سيلف ؛فذقلاب رارقإلا ىف ددعلا امأو» :هصنام عئادبلا ىف لاق كلذلو
 . 9"«عامجإلا

 قحب اهلاصتا ةوقو ءدودحلا ىف ةموصخلا تابثإ نايب ىف ةزجوم تاملك هذه م5

 اهطابترا ىف قوقحلا هذه ةوق رادقم نإو ءاهتابثإ قرط ىف كلذ روهظو ءعمتجملا
 ىفتخاو .ةعامجلا ةحلصمب دحلا ةلص ترثك املكف .«تابثإلا ةوق رادقم هعبتي عمتجملاب

 ىف ديدشت ةمث نكي مل صخ شلا قح ىوق املكو «تابثإلا ىف ديدشتلا ناك دبعلا قح

 .تابثإلا

 عراشلا نأ قبس ام ىلإ انه فيضنو «كلذ ىف بيسلا نايب ىلإ انرشأ دقو

 ء«ىرخأ تافآ باب حتفي نأ تافآلا هذه نم عمتجملا ةيامح ليبس ىف ديري ال ىمالسإلا

 اذإ كلاسملا هذه نإف «سوفنلا ايافخ نع ثحبلاو «بولقلا نع شيتفتلاو سسجتلا ىهو
 قلمو ماقتنالا بحو سيلدتلاو شغلاو «ءايربألا ماهتاو بذكلا باب حتف ء ءاضقلا اهيلإ هجتا

 عفن ىأ نم ربكأاهمثإ نوكي رشلا نم اباوبأو «ملاظملا نم اياب حتفي كلذبو .ماكحلا

 ىف هيعارصم ىلع تابثإلا باب حتف ول هنأ ىرت الأ «نيمثآلا نيبكترملا باقعب ققحتي
 نولوقتي ادوهش دجي نأ مدعي الو «هيعدي نأ رخآ ىلع دقاح لكل غاسل ىنزلا ةميرج

 ةعدارلا تابوقعلا عضوبو «تابثإلا ىف هديدشتب ءايربألا ىمح عراشلا نكلو :ليواقألا
 نيرخآلا ةثالثلا نإف ءةعبرأ ددعلا لماكتي الو «ىنزلاب دهشي نم لك ىف اروف ذفنت ىتلا
 رمألا ىلو نإف ءدوهشلا بذك هيف تبثي دح لك ىف نأشلا كلذكو .فذقلا دح نودحي
 عمتجملا ةيامح ىلع صرحلا ىدؤي اليكلو «سانلا دارفأل اظفح كلذو « مهريزعتب ردابي

 ةدايسو ءاهتدحوو ةعامجلا ىف ارثأ ىوقأو ءرطخأو دشأ تافآل هضرعي نأ ىلإ تاقآ نم

 هللا دودح نم دحلا اهبراحي ىتلا ةليذرلا نم ةعامجلا ارع كف ىف العف ىوقأ ىرحخأ لئاذر

 .«متعطتسا ام تاهبشلاب دودحلا اوءردا» : حيحصلا رثألا درو اذه لجأ نم هنإو «ىلاعت

 باب كلذف «دودحلل تابثإلا قرط ىف هنايب ىغبني ام وه سيل انه هانيب ام نإو
 انضرع انكلو .هذه انتسارد نم ةصاخلا مئارجلا ىف ةبوقعلا ىف ملكتن امدنع هتاذب مئاق
 هنأ نايبو ةميرجلا ىف ءادتعالا ةوقب تابثإلا طابترا ثيح نم عضوملا اذه ىف ءزجلا اذهل

 اليكل كلذو «تابثإلا ىف ديدشتلا ىلع عراشلا صرح ناك باقعلاو ءادتعالا ىوق املك

 .لعفأو دشأو .«ىوقأ داسف ىلإ داسفلا نم عون ىلع ءاضقلا ىدؤي
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 ادح بجوت ىتلا ةميرجلا ىف هرثأو مداقتلا -؟
 اهيلع سسجتي الو ءابيقنت مئارجلا نع بقني ال ىمالسإلا عراشلا نإ :انلق -57

 اونمآ نيذلأا اهي ايإ» : ىلاعت هللا لوقي كلذلو «عمتجملاب كتفت ناعم هذه نإف ءاسسجت

 مكدحأ بحيأ اضعب مكضْعُي بتغي الو اوُسَسَجَت الو من نَظلا ضب نإ لا نم اريك اوبنتجا

 لعجيف «نظلا ىلإ تفتلي ال كلذلو 237 هللا اوُقَ داو هوُمْحهرَكَف اتم هيخأ ْمْحَل َلُكأي نأ

 . ")4 اًيش قحلا نم ينغي ال لا نإ :ىلاعت لاق كلذلو «مكحلل اساسأ

 ىهو .دودحلا قيبطت ىف نيملسملا ءاهقف راس ىماسلا ىنعملا اذه ءوض ىلع
 هذه تناك دقو ءاهجاهنم مسرو ءاهريداقم دح دقف «عراشلا اهالوتي ىتلا تابوقعلا

 ىلع دوعت اهنأ رابتعاب سانلا اهالوتيف «ىواعدلا هيف سانلا ىلوتي امم اهضعب تابوقعلا

 ةليضفلا تامرحل اكاهتناو «هيلع ءادتعا تناك مئارجل تابوقع اهنأل «عفنلاب عمتجملا

 ةيامحلال «ىذألاو ةياكنلل عئارذ ذختت نأ نم اهيف طاتحي نأ دبال ناكف ءهيف قالخألاو

 .اهيلع ةريغلاو لئاضفلا

 ال ةداهشلا نأ ءاهقفلا ررقو .ةمولعم ةدم ىضمب طقسي ام دودحلا نم ناك كلذلو

 ةبسح دهاشلا وأ ةبسح ىعدملل نكمي ناك ةدم تضم نأب «مداقت اهيف ثدح اذإ عمست

 افالتخا رمألا اذه ىف ءاهقفلا لاوقأ تفلتخا دقو «مدقتي ملو ءاضقلل اهيف مدقتي نأ

 ىف نأ لصاحلا :لاقف ءريدقلا حتف ىف مامهلا نب نيدلا لامك مهفالخ صخل دقو ءاريبك

 :بهاذم ةعبرأ اهب رارقإلاو ةميدقلا دودحلاب ةداهشلا

 ةفينح ىبأ لوق وهو ءبرشلا ىوس امب رارقإلا لوبقو اهب ةداهشلا در : لوألا
 . فسوي ىبأو

 لوق وهو ءةقرسلاو ىنزلاك «ميدقلا برشلاب ىتح رارقإلا لوبقو اهدر : ىناثلا

 .نسحلا نب دمحم

 .دمحأو كلامو ىعفاشلا لوق وهو ءامهلوبق : ثلاثلا

 . "7ىليل ىبأ نبا نع اذه لقنو ءامهدر : عبارلا

 ىف هل رثأ ال مداقتلا نأ ةيكلالاو دمحأ لوق وهو ىعفاشلا لوق نأ نيبتي اذهبو

 ال ةثيدحلا ةميرجلا ىلع ةداهشلاك ةميدقلا ةميرجلا ىلع ةداهشلا نأو «هب رارقإلاو «ةداهشلا

 .نيرمأ ىلع موقت ىأرلا اذه ةجحو ءامهنيب قرف
 قوقح نم هريغ ىلع ةداهشلاك ءدحلا بجوي ام ىلع ةداهشلا نأ : امهدحأ

 . 7١١؟ص ةج ريدقلا حتف (7) . 58 : مجنلا ةروس (6) . ١7 : تارجحلا ةروس )١(
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 هذه ىف ةبوقعلا طقسي ال مداقتلا نأ امبو ءءامد تناك مأ الاومأ تناكأ ءاوس ءدابعلا

 ْ .انه مداقتلا كلذكف ةداهشلا عامس عنميو مئارجلا

 ال ةقداص ةداهشلا نوك نأو «قدصلا وه ةداهشلا لوبق ساسأ نأ : ىناشلا رمألا
 مهتداهش درت نأ حصي الو «ةبير مهتلادعب قلعت مل الودع دوهشلا ماد ام ريخأتلاب رثأتي

 ةنقيتسم رومأ ىلع اينبم نوكي نأ بجي لدعلا ةداهش در نإف ءةمهتلا وأ نغضلا ضرفل

 ..ةنونظم ىتح تسيلو «ةضورفم رومأ ىلع ىنبي الو «ةلادعلا ىف حدقت

 ىلإ طقف هجتا لب ءةيسفنلا ثعاوبلا ىلإ هجتي مل ىدام بهذملا اذه نأ ىرنو

 «ضرفت وأ نظت ىتلا رومألا ال «ةيداملا عئاقولا ىلع ءانب مكحلا ررقو «ةيعقاولا رهاظملا

 «ةداهشلا عئاقو ىلإ تفتلا امنإ «مالكلا مث توكسلا ىلع ثعابلا ىلإ تفتلي ملوهف

 .نينظلا مهتملا ةحلصمل ننظتلا ىلع عمتجملا ةيامح راثآ ىلإ هجتاو ء«دوهشلا فصوو

 مداقتل ىوعدلا وأ ةداهشلا طاقسإ عنم ىذلا لوألا لوقلا باحصأ رظن اذه -اا/

 عامس عنمي ملو «ةميدق ةميرج نع ةداهشلا عامس عنم ىذلا رخآلا لوقلا امأ «ةميرجلا

 «ةداهشلا عامس عنمي رطش «نيرطش ىلع موقي وهف ء.هاضتقمب ءاضقلاو اهب رارقإلا
 .ةداهشلا عامس عنم ىذلا وهو «لوألا رطشلا امأ ءرارقإلا عامس زاوج ىناثلا رطشلاو

 دبعلا قح هنأل «فذقلا فالخب «ةقرسلاو برشلاو ىنزلا ىف اهعنم ىلع روصقم هنإف
 ءامهتم دهاشلا لعج ريخأتلا نأ رطشلا اذه ةجحو «ىلاعت هللا قح كلذ عم ناك نإو
 دهاشلا نألف ءامهتم دهاشلا لعج ريخأتلا نأ ىلع ليلدلا امأ «ةدودرم مهتملا ةداهشو

 :هيلع ىلاعت هلل ةبسح امهالك «نيرمأ دحأب ايروف ارمأ رومأم

 مئاعد تيبثتو ضرألا ىف داسفلا عنمو «ىلاعت هللا دح ةماقإل ةداهشلا ءادأ : امهلوأ

 . ةليضفلا

 ايندلا ىف ىلاعت هللا هرتس ملسم ىلع رتس نم» ِدِّةََِي هلوقب المع رتسلا : امهيناثو
 هلوقل ,ةموصخلاو ةاضاقملا نالعإب اونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيشت نأ عنملو «ةرخآلاو

 ايندلا يف ميلأ باَدَع مهل اونمآ نيذّلا يف ٌةَشحاَفْلا عيشت نأ َنوُبحُي نيذّلا نإ :ىلاعت
 ءاهيدؤيس ىتلا ةداهشلا ىف اعفن نيبجاولا رثكأ نيب نزاوي نأ هيلع نإو 2١74. ةرخآلاو
 تقحف رثع دقو «سانلا نيب ةروهشم ةلزنم وذ بكترملا نأل اروف لضفأ رتسلا نوكيأ
 هسفن هل لوست نمل ةميرجلا باكترال ليهستو .«ةقثلل عايض هقسف نالعإو «هترثع ةلاقإ

 نأل كلذ ؛اهنالعإو ةميرجلا فشك ىلوألا نوكي مأ ءباقعلا نم ةعنمب وهو اهبكتري نأ

 ىلوألا نأو «ةلادعلا هجو نم رف املاط هنأو ءاداسضف ضرألا ىف نوثيعي نمم بكترملا

 )١( رونلا ةروس :5١9 .
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 ريخم وه .هرورش نم عمتجملل ةيامح هتيصان ىلع ضبقلاف «هرارف لاط نأ دعب هصانتقا

 راثيإلف مجحأ نإف ءامهيف عمتجملاو ىلاعت هللا قح ىلع نيمأ وهو «نيرظنلا نيذه نيب
 «ميثأ ريرش نم عمتجملا ةيامحلف مدقأ نإو ءرثعو ةماقتسالاب افورعم ناك نمل ةرثعلا ةلاقإ

 رذع اهيف هل نكي مل ةدم رخأت نإف ءاروف راتخي نأ بجاولاو «تامرحلا كهتنا مادام

 «ئراط دقح وأ ةوادع ةراثإل ةنظم همادقإ ناك كلذ دعب مدقأ مث ةميرجلا تمداقت ىتح

 كلذب حرص دقو ءامهتم هلعج دق هنيح ىف ىروفلا بجاولا ءادأ نع هتوكس نآلو

 اودهش دوهش اميأ» :هنع دمحم مامإلا هاور اميف لاق دقف ءهنع هللا ىضر رمع قورافلا

 ولخت الو «مهل ةداهش الف نغض ىلع اودهش امنإف «؛هترضح دنع اودهشي مل دح ىلع

 .مهكرح نغضو ءريخأتلاب قسف نم مهلاح ةقيقحلا ىف
 لكك ىبنلا نأل كلذو «ةدودرم مهتداهش نإف ءوحنلا اذه ىلع نيمهتم اوناك اذإو

 . مهتم ىأ «نينظ الو مصخ ةداهش لبقت ال) :لاق

 مداقتلا نأ ىهو ءةجيتنلا تبثت كلذ ىلعو «ىقطنملا سايقلا ةمدقم تتبث اذهبو

 .دودحلا ىف ةداهشلا عامس عنمي

 اهيف ام رادقمو ءةجح نم هنع هللا ىضر ىعفاشلل قبس اميف رظني نأ ىقب -/

 اهرثأ ىغلي ال تباث رمأ ةداهشلا ساسأ ىه ىتتلا ةلادعلا نإ :لاق دقل ىتح «ةوق نم

 كلذ نع بيجأ دقلو ءرمألا كلذ ريخأتلا دجوي ملو «تباث ىدام مئاق رمأب الإ ةمهتلاب

 ء«ىسفن ىفخ رثأ ماقملا اذه ىف انه ةمهتلاو .ةمهت ىأ ىفن ساسأ ىلع ماقت دودحلا نأب

 رومألا هذه ىلع ةلالدلا ىف ىفتكيو ءدودحلا ىف اهرابتعا ىغلي ال ةيسفنلا ةيفخلا رومألاو

 ةميرجلا دهع اهب مداقت ىتلا ةدملا تميقأ دقو ءاهدوجو ةنظم نوكت ةتباث رومأب ةيسفنلا

 هنوك ىلع رادي مكحلاو :ىعليزلا كلذ ىف لاقو «ةلالدلا ىف ىسفنلا رمألا كلذ ماقم

 فقوي ال نطاب رمأ ةمهتلا ذإ «هدارفأ نم درف لك ىف ةمهتلا ربتعت الف ؛ىلاعت هلل اقح

 .هانعمب طقسي امك .ةهبشلا ةروصب طقسي دحلا نأل .«ةروصلاب ىفتكيف «هيلع

 لاق نمو ىعفاشلا مامإلاو كلام مامإلل قبس ىذلا سايقلا ىف رظنلا اضيأ ىقبو

 انه عنمي ال كلذكف ءاهريخأتب عنمي ال دابعلا قوقح ىف ةداهشلا عامس نأ وهو ءامهتلاقم

 بلط دعب دابعلا قوقح ىف ةداهشلا رخأ ول هنإف «عنملاب كلذ نع بيجأ دقو ءاهريخأتب
 ال دابعلا قوقح نإف «ميلستلا دعبو ءدعب نم هتداهش لبقت الف اقساف دعي رذع الب ىعدملا
 دودخلا اوءزدا» : للك ىبنلا لوقب المع تاهبشلاب أردت دودحلا امنيب ءتاهبشلا اهطقست

 ال «لاملا تابثإل تعمس ةقرسلا ىف ةداهشلا ترخأت اذإ كلذلو «متعطتسا ام تاهبشلاب

 قح هنأل «ةمداقتملا ةقرسلا تابثإب دحلا قح ىف لبقت مل ةداهشلا تناك اذإف .دحلا ةماقإل

 ءةمهتلل دحلاب ةداهشلا عنمي مداقتلا نإ ذإ «هنمضيو .لاملا قح ىف لبقت اهنإف «ىلاعت هللا
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 دوهشلا ىعدي الأ طرشب اذه لكو «ةهبشلا عم تبثي لاملا ذإ ءةمهتلا مدعل لاملاب عنمي الو

 . مهل ةداهش ال مهنإف الإو ءرذع ريغ نم اورخأتيو

 برشلاو ىنزلا :ةثالثلا دودحلا ىف ةداهشلا طقسي مداقتلا نأ ررقن اذهب -74
 ىفتنت رارقإلا نأل كلذو ؛دحلا هب ماقيو تبثي هنإف مئارجلا هذه ىف رارقإلا امأ «ةقرسلاو

 اذإ اصوصخ ءهلوق ىف مهتي ال هسفن نع ربخملاو .هسفن نع ربخي هنإ ذإ نغضلا ةمهت هيف
 كلذ ىف ىوتسيو .«فتنم ةمهتلل رمألا ةراثإ ةنظمف .ةيساقلا ةبوقعلا كلت ىلإ ىدؤي ناك

 «فسوي ىبأو ةفينح ىبأ نيخيشلا دنع كلذو «برشلا وأ «ةقرسلا وأ ىنزلاب رارقإلا
 سيل برشلا دح نأل كلذو ؟مداقتلا دنع هيف رارقإلا لبقي ال برشلا نإ :دمحم لاقو

 ىف هيلع اصوصنم سيل وهف ءرمخلا ةحئار تناك اذإ الإ ءاهقفلا نم عامجإ عضوم
 فالخ هيفو دقعنيل مهعامجإ ناك امو «ةباحصلا عامجإب امنإو .ةحيحصلا ةنسلاو باتكلا

 امأ «هيف ىف لاز ام رمخلا رثأو ىتأ براش ىلع مهعامجإ ناك دقو ءدوعسم نب هللا دبع
 نب هللا دبع نأل .ءدحلا ةماقإ ىلع عامجإ نوكي ال هنإف تبهذ دق رمخلا راثآ تناك اذإ

 «هيف ىف لاز ام رمخلا رثأو براشلاب ىتؤي نأ دحلا ةماقإل طرتشا هنع هللا ىضر دوعسم

 قيرط ناك مأ ةنيبلا هتوبث قيرط ناكأ ءاوس دحلا ةماقإل اعنام مداقتلا نوكي كلذ ىلعو

 مأ ةحئار رثألا ناكأ ءاوس «هوجولا لك نم برشلا رثأب بهذي مداقتلا نأل ءرارقإلا هتوبث

 . )اركس رثألا ناك

 جرعن نأ ريغ نم فالخلا اذه ىف مالكلا كرتن نأ انل حصي الو ءاذه -8

 دودحلا نأ ىأر هيقفلا ىضاقلا كلذ نإف ؛ىليل ىبأ نبا «ميظعلا ىضاقلا ىأرل هيجوتلاب

 كلذو :رارقإلا وه اهتوبث قيرط ناك مأ ةنيبلا وه اهتوبث قيرط ناكأ ءاوس «مداقتلاب طقست
 ءاهعوقو نابإ نوكي كلذو «نيمرجملا عيورتو «عدرلاو «راجزنالل تابوقعلا هذه نأل
 ريهطتل هرارقإو «بات دق نوكي نأ ةنظم مرجملا نألو ءاهيف عدرلا ىنعمب بهذي اهريخأتو

 نم ترهط اسفن فداص دق باقعلا لعجت اهتاذ ىف ةبوتلا ةنظمو «هتبوت ةنظم هسفن
 .احوصن ةبوت ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ تباتو «بونذلا

 نع هتماقإ ترخأت اذإ دحلا نأ ررقملا نمف .هقفلا نم هتناكم هل لوقلا كلذ نإو

 ناك اذإف «هتماقإ زوبت ال برشلاو ةقرسلاو ىنزلا مئارج ىف ةداهشلاب تباثلا مكحلا تقو

 لبق هطقسي نأ ىلوأف «مكحلاب ادكؤم هبوجو دعب دحلا طقسي مئارجلا هذه ىف مداقتلا

 عامس دعب مكحلا ةبترم ىلإ لصي ال هتوق نكت امهم رارقإلا نأل «لاوحألا لك ىف مكحلا

 .ههوجو لك نم تابثإلا

 )١( ا7ج ريدقلا حتفو « 01 .ء 57ص الج عئادبلا نم اهانصلختسا اهتشقانمو ةلدآلا هذه ص١١75- 20355

 .اهيلي امو 188ص ج نييبتلاو
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 بهذم وه ةداهشلا ىضتقمب هب مكحلا دعب مداقتلاب قحلا طوقس نإو ١-

 دمحأو ىعفاشلاو كلام ةثالثلا ةمئآلا هعمو رفز هيف فلاخو «نيبحاصلاو ةفينح ىبأ

 لبق عنمي امك مداقتلا مث” :هصن ام ةيادهلاو ريدقلا حتف ىف ءاج دقف «مهنع هللا ىضر
 امدعب بره ول ىتح ءرفزل افالخ اندنع ءاضقلا دعب ةماقإلا عنمي ءادتبالا ىف ةداهشلا

 وه رفز لوقو ءدحلا هيلع ماقي ال نامزلا مداقت ام دعب ذخأ مث .«دحلا ضعب برض

 .20ةثالثلا ةمئألا لوق
 مداقت اذإ هرودص دعب دحلا مكح طوقس ىف نايأر نذإ ىمالسإلا هقفلا ىفف

 ال دحلا نأ رفز مهعمو ةثالثلا ةمئألا ىأرف .ةقرسلاو برشلاو ىنزلا مئارج ىف
 هب مكحلا ردص اذإ دحلا نأ ىأرلا كلذ ةجحو ءامداقت دعت ةدم هتماقإ ريخأتب طقسي

 دودح نم دحل اليطعت دعي هريخأتو «هءادأ رخؤي نأ دحأل سيلف «تبثو ررقت دق

 ىلو ءاج اذإف «نمزلا مداقتي امهم ليطعتلا اذه فقوب ةردابملا بجتو «ىلاعت هللا
 وهو - اتقو ليطعتلا ناك امو ءابجاو ىدأ دقف ءانمز لطعت دح ةماقإب رمأو رمألا

 دعب ارذع دعي ال ىناحلا برهو «ماتلا ليطعتلل ارربم - رذعب نكي مل اذإ مثإ

 ريغ نم رارفلل ةفلتخملا ليحلا داجيإ ىلإ ةانجلا ناهذأ تفرصنال الإو «هيلع ضبقلا

 اورخأ اذإ ءاهقفلا مكحب دودحلا اوطقسي نأ نيملاظلا ةالولا ىلع لهسلو «ةدوع
 .رصق وأ لاط ادمأ ةماقإلا

 ةفينح ىبأ لوق وهو رخآلا ىأرلا امأ ؛ىأرلا كلذ ةجح هذه
 ىف وه وأ ءاهاضتقم مكح وهف «ةداهشلل ءاضمإ ءاضقلا نأ هتجحف نيبحاصلاو

 «ءاهريغو دودحلا هذه ىف ذيفنتلا دوهشلا ىلوتي ال نكلو ءاهنومضمل ذيفنت هتقيقح

 دح ىلع ىلاعت هللا نم وأ «عمتجملا نم نيتبانإ كانه نأك ءرمألا ىلو اهالوتي امنإ
 اهئادأب مايقلاو «ةبسحلا ةداهش ىهو ىوعدلا عفر ىف دوهشلا ةبانإ - ءاهقفلا ريبعت

 ىلاعت هللا هجول ةبستحملا ةداهشلا هذه ذيفنت ىف رمألا ىلو ةبانإو .ءاضقلا ىدي نيب
 ال ناتمزالتم ناتبانإلا ناتاهو «هنع داسفلا ءردو عمتجملا ةحلصملو «ريدقلا زيزعلا

 كلذل ءاهل ذيفنت ىه وأ «ىلوألل ةممتم ةيناثلا ذإ «ىرخألا نع امهادحإ لصفنت

 ةماقإ كلذكف «ةميرجلا نمز مداقت اذإ لبقت ال ةداهشلا نأ امكو .اقيثو امهطابترا ناك

 نأ ىلع ليلدلاو «ةميرجلا تمداقت اذإ ماقي الف ءاهل ذفنم وأ ممتم وه ىذلا دحلا

 نع دحلا ةماقإ لبق دوهشلا جرخ اذإ هنأ مكحلاو ةداهشلا نيب ةرمتسم تلاز ام ةلصلا
 ضرع اذإو ءدحلا ماقي ال مهقسف نيبت اذإف ءدحلا ماقي ال ةداهشلا ءادأل ةيحالصلا
 مهدحأ ىمع ولف ءدحملا ماقي ال ةلوبقم ريغ لبقتسملا ىف مهتداهش لعجي ام مهل

 ىلع اذه لدف ءدحلاماقي ال ناميإ دعب مهدحأ دترا ولو «دحلا ماقي ال راصبإ دعب
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 مداقت ناك اذإو ءعطقتني ال رمتسم هنأو ءدحلا ةماقإو ةداهشلا نيب قيثولا طابترالا
 هذهل دحلا ةماقإ عنمي اضيأ وهف «مكحلا عنمي مث ءاهيف ةداهشلا عامس عنمي ةميرجلا

 . ةداهشلاب مكحلا طبرت ىتلا ةلصلا

 وهو ءاهرثأ ذيفنت عنمي ةداهشلا عامس عنم امك مداقتلا نأ ليلدلا ةصالخو

 .دحلا ةماقإ

 ول :لاقي دق» :هصن ام مامهلا نب نيدلا لامك ليلدلا اذه دقن ىف لاق دقلو
 تدجو دقو «ةمهتلل ءادألا ءادتبا ىف لطبي امنإ مداقتلا نإ :انلقل اذه حيجرت ملس
 امهنم ناوت الب ببسملا مداقت قافتاف «ةبجوم ةحيحص تعقوو «مداقت الب ةداهشلا

 .")احيحص عقاولا رمألا لطبي ال
 عامس عنم مداقتلا نأ هساسأو .ليلدلا اذه ىلع مامهلا نبا ضارتعا اذه

 الو عنملا بجوم لاز دق تاقيملا ىف مهئادأبو ءدوهشلا نم ريخأتلا ةمهتل ةداهشلا

 ىهو «عنملا ةلع تلاز دقو «توبثلا دعب هيلإ تفتلي فيكف ,«تابثإلا دعب مداقت

 ريغ حيحصلا هل لعجت هيف ةلع ال عضوم ىف مداقتلا تبثي نأل ىنعم الف «ةمهتلا
 ٠ حيحاحص

 ىلوألا لعلو «ةيفنحلا ءاهقف لدتسا ام ىلع دراو ضارتعالا اذه نأ ىدنعو

 هيف هتاذ ىف مكحلاو «بكترملا ةبوت ةنظم نوكي ذيفنتلا نع ريخأتلا نإ :لوقن نأ
 حالصإ نكلو «هديبع باذع ىلاعت هللا ديري امو «هرودصب نورجزني سانلاو .رجز
 ىف مداقتلا لاح اوساق مهلعلو « لضاف ماع ىأر نيوكتو «هعمتجمم ريهطتو مهبولق

 اذإ رقملا نأ ررقملا نم هنإف «هيلع مكحلا دعب هرارقإ نع رقملا عوجر لاحب ذيفنتلا

 مكحلا ذيفنت ديرأ امدنع ازعام نأ ىور دقو .ذفني ال ذيفنتلا لبق هرارقإ ىف عجر

 هونكمي مل نأ مهمالف يك ىبنلا كلذ غلبف ءاوذفنيل هيلع اوضبقف برهي نأ دارأ هيلع

 تتبث ةميرج نم رفي نم نيب قرف ال هنأو .عوجرلا هانعم هبره نأل رارفلا نم
 .رارقإب تتبث ةيرج نم رفي نمو «دوهشب

 هردقي مكاحلل هريدقت كرت لب ةدم هل ةفينح وبأ ركذي مل ربتعملا مداقتلاو -87

 اهيف ربتعت ىتلا ةدملا ىف اهريثأت ىدمو راذعألا ريدقت ىف اربتعم هاري ىذلا ردقلاب

 لاق دقلو «ةقباسلا ثالثلا مئارجلا ىف ةداهشلا اهعم عمست الو «تمداقت دق ةميرجلا
 ىلإ هضوفو «لبقي ملف ءانل هردقي نأ ةفينح ىبأب اندهج :هخيش نع فسوي وبأ

 دعي الامو .مداقت اطيرفت ىوهلا ةبناجم دعب هاري امف ءرصع لك ىف ىضاقلا ىأر

 فقويف «كلذ ىف فلتخت فرعلاو سانلاو دوهشلا لاوحأو ءامداقت دعي ال اطيرفت

 .روكذملا باتكلا )١(
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 اهفارعأ فلتخت نادلبلاو «فلتخت عئاقولاو «ريخأت اهيف ةعقاو لك رظن ىلع رمألا

 نوكي دق ريخأتلا نآلو « ىضاقلل رمألا كرتيف ءارذعتم ريدقتلا ناكف ءاهلاوحأو

 .مداقتلا ردقي ىذلا وهف .راذعألا ردقي ىذلا وه ىضاقلاو «ةفلتخم راذعألاو ءرذعل

 مل ةياورلا هذه ىلع ةفينح ىبأ نوكو «ةمحرلا هيلع ةفينح ىبأ نع ةياور هذه
 ام الإ ريداقملا ردقي ال هقفلاف ءاماظن اهردقي نأ رمألا ىلو عنمي ال اهقف ةدملا ردقي

 ىنبت ىتلا رومألا امأ ءعوضوملا ىف صن الو ءصن ىلع سايق وأ ءصن اهيف نوكي

 ىضاقلا نيعي نأ .رمألا ىلولو ىضاقلا ىلإ لكوي اهيف ريدقتلا رمأ نإف فرعلا ىلع
 فارعأو «نامزلا نوئشو لاوحألا تاسبالم اهريدقت ىف اظحالم ءاهاري ىتلا ةدملا
 . سانلا

 لامكلا لوقلا كلذ ركذ دقو .رهشأ ةتس نوكت مداقتلا ةدم نأ : ىناثلا لوقلا
 ىف دمحم راشأو «مداقتلا دح ىف اوفلتخا :ةيادهلا نع هيف ءاج دقف «حتفلا ىف

 دنع هولعج دقو «نيح دعب اودهش :لاق ثيح ءرهشأ ةتس هنأ ىلإ ريغصلا عماجلا

 .20ناميألا ىف مدقت ام ىلع رهشأ ةتس ةينلا مدع

 ءرهشأ ةتس ىه ءدحلا اهب طقسي ىتلا ةدملا نأ صنلا اذه نم دافتسيو

 ىف قلطت نيح ةملك نأل «صنلاب ال ةراشإلاب بهذملا بتك نم تفرع اهنكلو

 نم عانتمالا ىلع فلح اذإ فلاحلا نأ نم كلذ اوذحخأو ءرهشأ ةتس ىلع مهترابع

 ةيادهلا بحاص فلاخن دق نحنو طقف رهشأ ةتس ىلإ فرصنا نمزلا نم انيح رمألا

 ةمهبم ةملك هتاذ ىف نيحلا نذل كلذو ؛ مهفلا اذه ىف مامهلا نب نيدلا لامكو

 مل نإو «نيب حضاو ضرغ هل ناك اذإ ظفللا هيلع لدي ىذلا فلاحلا ضرغ اهرسفي

 ضرغلا ىلع ليلد دجوي انهو ءرهشأ ةتسب ترسف نيب حضاو ضرغ هل نكي

 ىورو ءاهبتك ىتلا بتكلا ىف ىرخأ ةذمب كلذ دعب هحيرصت وهو «نيبلا حضاولا

 .كثلاثلا لوقلا ىف هنيبنس ام ىه ةدملا كلتو ,ةقداص ةياور ىفنحلا بهذملا اهب

 عماجلا ىف ركذ ىذلا ريبعتلا اذهب دمحم ىلإ لوقلا اذه ةبسن تحصأ ءاوسو

 هجو هل ربتعي لوق هنأو «ءبهذملا ىف لوق اذه نأ دكؤملا نمف «حصت مل مأ ريغصلا

 . هتاذ ىف حيحص هنأ ديفت ىعليزلا ةرابعو .هرصتخم ىف ىواحطلا هيلإ راشأ

 هنود امف ءرهش ىه امداقت اهرورم ربتعي ىتلا ةدملا نأ : ثلاشلا لوقلا

 نع ةياورو « فسوي ىبأ لوق هنأو دمحم نع ىور لوقلا اذه نإ :اولاقو « لجاع

 لجاعلا نيب ام قرف وه رهشلا نأ هتجحو ءافنآ اهانركذ ىتلا ةياورلا ريغ ةفينح ىبأ

 )١( ةيريمألا عبط 74١ص ؛ج ريدقلا حتف .
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 لقأ ىف هيدؤي نأ بجو ءالجاع هنيد ىدؤي نأ صخشلا فلح ول اذلو «لجآلاو
 ةروكذم ةفينح ىبأ ىلإ هتبسنو «بهذملا ىف حصألا وه لوقلا اذهو ءرهش نم
 :اولاقف ىنز ىتم دوهشلا ىضاقلا لأس ول» :لاق ةفينح ىبأ نع ىور دقف «ةفورعم

 سابعلا وبأ لاق «دحلا هنع ئرد رهش ذنم :اولاق نإو «دحلا ميقأ رهش نم لقأ ذنم
 ."7١لدمحمو فسوي ىبأ لوق وهو رهشب ةياورلا هذه ىلع هردقف : ىفطانلا

 دحب صاخلا مداقتلا وه فالتخالا كلذ هيف فلتخا ىذلا مداقتلا اذهو -

 بمهذملا ةمئأ هيف فلتخا دقف برشلا دحب صاخلا مداقتلا امأ «ةقرسلا دحو «ىنزلا
 طوقسلا ببس نأل «نيرخآلا نيدحلاك رهش ىضم هنإ دمحم مامإلا لاقف ىفنحلا

 ةدملا دعب ةداهشلا ىف نغضلا ةنظم وهو .امهيف طوقسلا ىف ببسلا وه هيف مداقتلاب
 .ادحاو امهلؤ هل نوكيف «ةليوطلا

 تبثي برشلا دح ىف مداقتلا نإ :فسوي وبأو ةفينح وبأ ناخيشلا لاقو

 عامجإلاو ءعامجإلاب تبث امنإو «باتكلاب تبشي مل هنأل كلذو ؛ةحئارلا باهذب

 ثعبنت رمخلا ةحئار وأ ناركس وهو براشلا ذخأ اذإ ام لاح ىف وه هيف تبث ىذلا
 .تبثي ال ىرحألاب وأ .طقسي دحلا نإف لاحلا هذه ىف نكي مل نإف «هيف نم

 ىذلا هبجوم نأل ءهبجوم دجوي ال دحلا نأ مالكلا اذه ىدؤم نإ «قحلا ىفو

 .هنم ةثعبنم ةحئارلاو مكحلا سلجم ىلإ قاسي نأ وه هل ابحاصم هب انرتقم تبث
 بجوي ال هتعيبطب وه لب «برشلا دحل ةبسنلاب ليجأت وأ ليجعت ىتأتي ال كلذبو
 .هنع رخأتي ال باكترالا روف ناك اذإ الإ ادح

 طقسي «هوحن وأ رهشب مداقتلا لعجي ىذلا لوقلا نأ ظحاليو ءاذه -5

 نإف كلذ وحن وأ ليوط رفس وأ ضرمل ةداهشلا ريخأت ناك اذإ هنأ ررقي ءراذعألا ةدم
 اهيف تيكترا ىتلا ةعقاولا تناك اذإف «ىوعدلا عامس عنمل اغوسم دعي ال ريخأتلا

 دعب الإ هيلإ لوصولا اوعيطتسي ملو «ءاضقلا هيف نوكي ىذلا رصملا نع ةيتان ةميرجلا

 ةوق دحلا ىبكترمل ناك نإ كلذكو «مداقتلا ةلم نم رفسلا ةدم هيف بستحت ال دمأ

 ارذع دعي اذه نإف .«؛ترصق وأ تلاط ةدم ةبسحلا ةداهش ءادأ نم دوهشلا تعنم

 ريغب مأ رذعب ريخأتلا اذه ناكأ فرعيو «راذعألا هذه ردقي ىذلا وهف ءاضقلا هردقيو

 .رذع

 اردت دودحلاو «ةمهتلا ةنظم وه ببسلا نأل مداقتلا”عنمي ال رذعب ريخأتلا نإو

 ءاميلس تابثإلا ىقييف ءامات ءافتنا ةمهتلا تفتنا دق رذعلا مايق عمو «تاهبشلاب

 .ةحضاو ىوعدلاو

 )١( ص روكذملا باتكلا ١56 .
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 دبعلل وأ «دبعلا قح هنأل كلذو «فذقلا دح ىف هل رثأ ال مداقتلاو ءكلذه -85

 هنأ ررق ىذلا ىعفاشلل افالخ ءاهقفلا روهمجو ةفينح ىبأ بهذم ىلع ءحضاو قح هيف
 دح ىف انيأر امك «ىوعدلا طقسي ال دابعلا قوقح ىف مداقتلا نإو «دبعلل صلاخ قح

 «لاملل ةبسنلاب نكي ملو «ةبوقعلل ةبسنلاب ناك ىوعدلا طوقس نإ ثيح نم ةقرسلا
 ىف دبعلا قح سيل فذقلل ةبسنلابو .لاملل ةبسنلاب مداقتلا عم ةداهشلا عمست اذلو

 هيف رثؤي ال كلذ نإو «هسفن نع ةمهتلا ىفنو .هضرع ةمالس ىف هقح امنإو «لاملا

 الف ىوعدلا ريخدأتل نوكي دوهشلا ريخأتو «ىوع_دلا نم هيف- دبال هنألو «مداقتلا

 «بجاو دحلا مايقف اميلس تابثإلا ماد امو «ريخأتلا عم اميلس نوكي تابثإلاف «نومهتي

 ملف مهتداهش عامسل اوعد نأب ىوعدلا دعب دوهشلا رخأت اذإو «تاهبشلا لك تفتنا اذإ

 نوكت ذئنيح هنإف «ةداهشلا اودؤيل اورضح كلذ دعب مث «ءلوبقم رذع ريغ نم اوبيجتسي
 وأ ءدحلا اهب طقسي ةهبش كلتو «ءنغضلا وه مهكرح ىذلا نأو «ةمهتتلا ةنظم

 .دحلا اهعم تبثي ال ىرحألاب
 ولو ءاهطقسي برشلاو ىنزلاو ةقرسلا ىف دحلا ةماقإ ريخأت نأ ظحاليو -41/

 الإ اهرثأ اهل نوكي الو «ةعمدار ةرجاز تابوقع_ دودحلا هذه نأل كلذو ؛اهتوبث دعب

 نألو ءاهب اوركذي نأ حصي الو ءاهرمأ سانلا ىسني ريخأت لكو ءاهعوقو روف

 نأ عمتجملل ريخو «نمؤم لكل حوتفم ةبوتلا بابو «ةبوتلا ةنظم هدنع نوكت بكترملا
 ةماقإ ماع بحصي ىذلا رتسلا نآألو ءجوسعأ رمتسيو «بقاعي نأ نم مرجملا حلصي
 نأ دحلا هيلع ررق نم اوكرتي مل نيذلا مال دق ِةِْللَم ىبنلا نأ ركذ املو «هيدجي دق دحلا
 اطقسم مداقتلا نوكي نأ هل ىلوأف ءدحلل اطقسم رارقإلا ىف عوجرلا ناك اذإ هنألو ءرفي

 .اضيأ هل
 ةماقإ تاذب قلعت دبعلل تباث قح نم هيف امل فذقلا دح ىف ميقتسي ال هلك اذهو

 هب دبعلا قح قلعت ثيح نم ةقرسلا دحك فذقلا دح نكي ملف «رخآ ءىشب ال دحلا

 دح امأ .هتاذ دحلاب قلعت عمتجملا وأ هللا قحو «لاملاب قلعت اهيف دبعلا قح ةقرسلا ذإ
 دح نع دبعلا قح لاصفنا نكمي الف ء.هسفن فذقلا دحب قلعت نيقحلا الكف فذقلا

 دعب ذيفنتلا مداقتل طاقسإلل الو تابثإلا مداقتب عنملل لباق ريغ ناكف «هب قلعتف فذقلا

 .مكحلا

 : ةيعضولا نيناوقلا ىف مداقتلا

 ثيح نمو ءاعدالا ثيح نم مئارجلل ةيسنلاب ىوعدلا ىف رثأ مداقتلل 64

 نودنسيو ءاهتبوقع ىف رثؤيو ةميرجلا ىوعد ىف رثؤي وهف «تابثإلا دعب طوقسلا
 امو ةمكاحملا نأ نوظحاليو ءاهل سانلا نايسن ىأ «نايسنلا ىلإ ةميرجلا ىوعد طوقس

 كلذلو .هب ريكذتلا زوجي انسحتسم ارمأ تسيلو ءاهب سانلا ركذي نأ هنأش نم هريثت
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 نم ةرشع ةسماخلا ةداملا تصن دقو «مداقتلاب ىوعدلا اهدعب طقست ةدم تررق

 ىضمب تايانجلا داوم ىف ىوعدلا ةدم ىضقنت هنأ ىلع ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق

 ىفو «نينس ثالث ىضمب حنجلا داوم ىفو ؛ةميرجما عوقو موي نم نينس رشع
 (7١ةنس ىضمب تافلاخملا داوم

 .ميركلا نآرقلا ةعيرشو ىعضولا نوناقلا نيب اقارتفا دجنو ايقالت دجن انهو

 دحلا اهيف مداقتي ةدم تربتعا ميركلا نآرقلا ةعيرش نأ ىف رصحنيف ىقالتلا امأ

 ةبسحلا ةداهش نأو «عمتجملا قحل ىرصعلا ريبعتلاب وأ «ىلاعت هللا قحل ةبسنلاب
 .ةدملا كلت دعب عمست ال ةماعلا ىوعدلا ماقم موقت ىتلا

 :رومأ ةثالث ىف ناقرتفي امهنكلو
 مئارجلا لك ىف ةميرجلل اطقسم مداقتلا ربتعي ىعضولا نوناقلا نأ : اهلوأ

 «سانلا نم داحالا ىلع ءادتعا تناك مأ عمتجملا ىلع ءادتعا مئارج تناكأ ءاوس

 «دبعلا قح اهيف دحلا ةماقإب لصتي ال ىتلا دودحلا ىف تيأر امك مداقتلاب طوقسلاو

 ىنزلاو ةقرسلا ةميرج ىف هرثأ هل مداقتلا امنإ «فذقلا دح ىف مداقتلل رثأ ال كلذلو

 .برشلاو

 الف «مداقتلاب ةطقاس ةميرجلا ربتعت هنأ ديفت نيينوناقلا تارابع نأ : اهيناث

 طقست ال ةعيرشلا نكلو «ءباقع الو باسح الو ىوعد الو طق ةميرج دجوت

 «ةعبرأ دوهش ءاج ول كلذلو ءدحلا ةماقإل ىوعدلا عمست ال نكلو ءاهتاذ ةميرجلا

 ال تضم دق مداقتلل ةررقملا ةدملا نأ نيبت مث «ىنزلاب لجر ىلع اودهشو
 بترتي مل امنإو ءطقست مل ةميرجلا نأ ىلع ليلد اذهو «فذقلا دح نودحي

 فذقلا دح اودحل ائيرب صخشلا ناكو تطقس دق تناك ول ذإ ءاهراثآ اهيلع

 ىتلا ةميرجلا ىف دحلا بترت مدع نإف كلذ قوفو .انصحم ائيرب اومر مهرابتعاب

 .ريزعت دحلا لحم لحي دق لب .ايئاهن باقعلا طقسي ال اذدح بجوت

 ةيوقعلا طوقس ىلإ ترظن - نيدو نوناق اهنأل - ةعيرشلا نإ ءقحلا ىفو

 امأ «ةمايقلا موي اريسع باسحلا ناكو «ةميرجلا تاذ ىلإ رظنت نت ملو ةديدشلا

 ةيوقعلاو ةميرجلا ربتعا دقف «نيدلاب هل ةلص ال نوناق هنألف ىعضولا نوناقلا

 ال اهعم طقست ةميرجلا نإف ىوعدلا تطقس اذإف ةمزالتم ةثالث ارومأ اهب ىوعدلاو

 نم ءزج ءازجلا ذإ ءاهيف ةبوقعلاب ىوعدلا عمست ال ةميرجل ىنعم آل ذإ «ةلاحم
 .نوناقلا مكح ىف ةميرج لعفلا رابتعا

 تابوقعلا نوناق ىف ةماعلا ماكحألاو 574 ص ىفطصم دومحم روتكدلا ذاتسألل تابوقعلا نوناق حرش )١(

 . ال"ا/ل ص ديعسلا ىفطصم ديعسلا روتكدلا ذاتسألل

 الا



 ىف اهربتعا نوناقلاف «ةعيرشلا ىف اهنع ةليوط نوناقلا ىف ددملا نأ : اهثلا

 ريدقت ىأ لصي ملو «ةدحاو ةفلاخملا ىفو ءاثالث حنجلا ىفو «نينس رشع تايانجلا

 ىلإ بسن ام ىلع رهشأ ةتس وه مداقتلل ريدقت ىصقأف ءدحلا اذه ىلإ ءاهقفلل

 . لبق نم ركذ امك عماجلا ىف هيلإ راشأ هنأ نم دمحم مامإلا
 ةداهشلا وأ ىوعدلا عامس اهيف مداقتلا عنمي ىتلا مئارجلا نأ كلذ ىف بيسلاو

 اهانثتسا دقو «ماعلا ماظنلاب اهلك قلعتت ةثالث ةدودحم مئارج ةعيرشلا ىف اهيف

 «تاهبشلاب طقست اهنأل وأ ءةحضاو ةدش نم اهيف امل اهونثتسا نيذلا ءاهقفلا

 . اهتنايص بهجت ىتلا دابعلا قوقح نع اهولخلو
 رادقمل ةعبات اهلعجو ءددملا لاطأ مداقتلاب طوقسلا ممع هنألف نوناقلا امأ

 ارئاس ناكف «لقأ هيف مداقتلا ةدم هنود امو «لوطأ هيف مداقتلا ةدم دشألاف ةميرجلا

 . هقطنم عم

 ةبوقعلا ىف اهرثأ امأ «ةميرجلاب وأ ىوعدلا ىف مداقتلا رثأب قلعتي ام اذه -4

 مداقتلا ةدم لعجو .انفلسأ امك تابوقعلا عاونأ لك ىف نوناقلا هتبثأ دقف اهتوبث دعب
 مادعإلا ةبوقعل ةطقسملا ةدملا لعجف «ىوعدلا ةماقإ نم عناملا مداقتلا نم لوطأ
 ةحنجلا ةبوقعل ةطقسملاو «ةنس نيرشع تايانجلا رئاس ةبوقعل ةطقسملاو «ةنس نيثالث
 مادعإلا ةيوقع طاقسإ ريدقت ىفو «نيتنس ةفلاخملا ةيوقعل ةطقسملاو .نينس سمخ

 ىذلا ليجلا باهذب ماتلا نايسنلا نوكي كلذب ذإ ءديج ىنعم اماع نيثالث ىضمب

 ظيغ ناك نإو «سانلا دنع لوتقملاو لتاقلا ىسن دق نوكيف ءابلاغ ةميرجلا هيف تثدح
 .امئاد اركذم ملألا نوكي لب «لاوحألا نم ريثك ىف بهذي ال هترسأو هلهأ

 دعب مداقتلاب برشلاو ةقرسلاو ىنزلا دودح ةثالثلا نيب اضيأ ىقالتلا دجنو

 نوناقلا ىف باقعلا مومعل ةبسنلابو «ةدملا رادقمل ةبسنلاب رمألا قرتفي نكلو ءاهتوبث

 الإ طقسي ال لب «ةدملا ىضمب طوقسلل الباق ةعيرشلا ىف باقع لك سيلو «ةدملا

 .ةرئاد قيضأ ىف دودحم باقع

 ىف اردقم ادح اهتبوقع تناك ىتلا مئارجلل ةبسنلاب ءاهقفلا هررق ام اذه -6

 ىصخشلا قحلا توبثو عمتجملاب اهلاصتا ثيح نم اهتوافتو «ةيمالسإلا ةعيرشلا
 ىف مداقتلا رثأو «ءىوعدلا تابثإو ىوعدلا ىف ةموصخلا ىف كلذ رهظ دقو ءاهيف

 افيمحخ اسم سمنو .ةميرجلا ىف مالكلا زواجتن نأ انررطضا دقو «باقعلاو ةميرجلا

 ماعلا قحلل ةبسنلاب ىصخشلا قحلا ةوقو «ةميرجلا ةوق حضوي ام رادقمب ةبوقعلا
 ىتلا ىناعملا هذه ىف مزالت نم ةميرجلاو ةبوقعلا نيب ام وه كلذ ىلإ انعفد ام نإو
 دنع نيمزالتملا نيب لصفلاف «ليصفتلاب كلذ نكي مل نإو .لامجإلاب اهنايبل انيدصت
 .دارفإلاو ميسقتلا ةوق نكت امهم «ريسع نايبلا

 ىف



 دودحلا ىف هيلع ىنجملا وفع رثأ -#

 اهمئارج ىفف ءاهيف ىصخش قح نم ديعلل نكي امهم دودحلا نإ :انلق 0١-

 ىنعملا اذهل هنإو ءانرصع ىف ربعن امك عمتجملا قح وأ «ىلاعت هللا قح ىلع ءادتعا
 رادقمبو «نيمألا هلوسر ناسل ىلع وأ ءميكحلا هباتك ىف باقعلا نايب هناحبس 2

 «عمتجملا وه امهيف هيلع ىنجمل نإف «برشلا ةميرجو «ىنزلا ةميرج ىف م نأشلا وه
 .ههبشي أم وأ «هاركإ ناك اذإ الإ اوس ةقيقحلا ىف هيلع ىنجم الو

 ريزعتلا باب نم هاركإلا ةبوقعو ءدحلا قوف هاركإلا ىلع ةبوقع كانه نوكتو
 نإف «ريزعتلا ىلإ ءزجلا اذه ىف مالكلا كرتن كلذلو «هريدقت رمألا ىلول كرت ىذلا
 .هعضوم كلذل

 «سانلا نيب هرابتعاو «هتماركو هتعمس ىلع ىدتعا ىناثلاو هلام ىلع ىدتعا لوألا

 .وفعلا امهيف روصتي ناتميرجلا ناتاهف
 ناك اذإو «ةقرسلل ةبسنلاب قافتالاب زوجي ءاضقلا ىلإ عفارتلا لبق وفعلاو

 : ىلاعت هلوقب المع ؛هنم وفعلا نوكيل « ءاهيف عفارتلا لبق هيلع ىنجملا , ىدل ةعافشلا

 رتسو «رتسلا ليبق نم هنألو ١74" 433+ نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفَعْلا دخ)
 ةميرجلا ىلإ اهايانث ىف وعدت ةنلعملا ةميرجلا نأل «مالسإلا ىف ًامئاد نسحتسم مئارجلا

 هسفن فيلأتو «هتبوت ىلإ ىدؤي دق ىناجلا عم حماستلا نألو ءاهعون ةعاشإل ببسو

 ءاراعس هديزي دق هكرت «روعسملا بلكلاك وهو «ةقرسلا اودوعت نمم ناك اذإو

 وأ مهلاومأ ىلع سانلا مهعم نمأي ال نيذلا ءالؤهل اباقع نسي نأو «كلذ لعفي

 . مهتنسلأب ضارعألا اوكولي نأ اودوعت

 «ةميرخلا ليزي ال عفارتلا لبق ةقرسلا ةيرج ىف وفعلا نإ :لوقن كلذ ىلعو
 ىلو نس اذإ ريزعتلا ةبوقع نم ىناجلا وجني ال امبرو ءطقف دحلا ةماقإ عنمي نكلو
 .ةلمحلا ىف فذقلا ةقرسلا لثمو «ةقرسلا اوداتعا نمل ةبوقع رمألا

 تابثإلا لبقو «عفارتلا دعب وفعلا امأ .عفارتلا لبق وفعلا وه اذه -4؟

 :١158. فارعألا ةروس 23(

 فق



 رثأ هلأ ءدحلا ةماقإ لبقو ىضاقلا مكح دعب وفعلا وه رظنلا عضومو ءاضيأ كلذكف

 رثأ ال هنأ ءاهقفلا ررق دقل ءىصخشلا بناجلا ثيح نم رثأ هل سيل مأ ةبوقعلا ىف
 دح نأل كلذو «لاوقألا حجرأ ىلع «ةقرسلاو برشلاو ىنزلا ةيرج ىف وفعلل

 ال لاملا ىف وهف قح دبعلل ناك نإو ةقرسلاو «ىلاعت هلل صلاخ قح برشلاو ىنزلا
 الف «ىلاعت هلل اصلاخ اقح دحلا حبصي ةموصخلاو ةقرسلا توبث دعبو «هزواجتي
 .هطاقسإ دحأ كلمي

 ىذلا لاملا هكّلمب نأب لاما بناج نم نكلو ءوفعلاب ال ءدحلا طاقسإ نكميو
 «دحلا طقسي ال كيلمتلا نأ مهريغ ىأرو «ةيفنحلا ىأر اذهو .هلجأ نم دحلا بجو

 وأ عيب وأ ةبهب ةقورسملا نيعلا كلم اذإ قراسلا نإ :لاقف ىنغملا كلذ حرش دقو
 اهب ةبلاطملاو مكاحلا ىلإ هعفر لبق اهكلمي نأ نم لخي مل كلملا بابسأ نم امهريغ

 ةبلاطملا هطورش نم نأل «عطقلا بجي مل هلبق اهكلم نإف «كلذ دعب وأ «هدنع

 .عطقلا طقسي مل.هدعب اهكلم نإو «ةبلاطملا حصت ال هل هكلم لاوز دعبو «قورسملاب
 تراص اهنأل ءطقسي :يأرلا باحصأ لاقو «قاحسإو «ىعفاشلاو كلام لاق اذهبو
 ةبلاطملا نآلو ءاهب ةبلاطملا لبق اهكلم ول امك ءهكلم ىه نيع ىف عطقي الف ءهكلم
 ىرهزلا ىور ام انلو .بلاطم نيعلا اذهل قبي ملو ءاهماود ربتعي طورشلاو «طرش
 .هسأر تحت نم ذخأف .هءادر دسوتو ءدجسملا ىف مان هنأ هيبأ نع ناوفص نبا نع

 :ناوفص لاقف .عطقي نأ ِكَي ىبنلا هب رمأف ٌةِْكَو ىبنلا ىلإ هقراسب ءاجف
 نأ لبق الهف» :ِّكلك هللا لوسر لاقف ءةقدص هيلع ىئادر ءاذه درأ مل هللا لوسر اي
 . (ىنيتأت

 هطقسي الو «ةيفنحلا دنع دحلا طقسي هعيب وأ قورسملا ةبه نأ اذه نم ىرنو
 قورسملا نم رارقإلا ءماع لكشب اهكيلمت وأ نيعلا ةبه لثمو .ءاهقسفلا روهمج دنع
 نأ اذه نم ىرنو ءءاهقفلا قافتاب دحلا طقسي اذهو «نيعلا ةيكلمب قراسلل هنم

 ةيحان نم دحلا طاقسإ عيطتسي هنكلو «دحلا نع وفعي نأ عيطتسي ال هنم قورسملا
 دق اذه ىف نوكيو «قورسملاب هل رقي وأ ءقرس ام قراسلا كلمي نأب «لاملا ىف هقح
 . ىصخشلا هقح لمعتسا

 الب هنإ «ةهبشلا مايقل دحلا طقسي مأ ءاهتاذ ةميرجلا طقسي كيلمتلا اذهأ نكلو

 ىلع ليلد مايق مدعو ءهقدصو رارقإلا قطنم مكحب بجي رارقإلا لاح ىف كش
 «هيلع تماق ىذلا ساسألا راهناف متي مل ةعيرج ا نكر نأل .ةعيرجلا طقست هبذك

 ىلع ءانب «دحلا ةماقإب بلاط نأ قبس هنأ كلذ ىلع دري نكلو «ريغلا لام ذخأ وهو
 نكي مل نأب هيف قيفوتلا نكمي هنم قورسملا نم ضقانت هنإ :لوقنف «ةميرجلا عوقو
 هل هعاب نم نأ نيبت مث صخش نم قورسملا اذه ىرتشا دق نوكي نأك ملع مث ملعي
 .ةقرسلاب مهتا ىذلا صخشلا نم هبصتغا دق

 ى”/:



 دقف دق هنكلو «ةميرجلا طقسي ال هنإ اولاق دقف ماع لكشب كيلمتلاو ةبهلا امأو

 عنمي كيلمتلا نإو ءءاقب طرش وهف ءادتبالل طرش وه امك عفارتلا نأل «عفارتلا طرش
 .نامضلا كلذكو «ةبلاطملا نم

 الإ سيل هتاذ ىف وفعلا نأل ءوفعلا رابتعا بجي ناك قطنملا اذه ىضتقمب هنإو
 .دحلا ةماقإب ةبلاطملا نع اعانتما

 هنأ ةيفنحلا ءاهقف ررق دقف فذقلا ةميرج امأ,ةقرسلا ةميرجل ةبسنلاب اذه - 77

 لبق وفعلا زوجي ال كلذكو «ءهب مكحلا رودصو ةجحلاب هتوبث دعب وفعلا زوجي ال
 .زوجت الف دودحلا ىف ةوشر هنأل «لام ىلع وفعلا ناك اذإ مكحلا

 «قالطإب مكحلا لبق هيف وفعلا زاوج ررقف «نيلاحلا ىف ىعفاشلا فلاخو
 قحا وأ .دبعلل صلاخ قح فذقلا دح نأ ىعفاشلا دنع ساسألاو ءمكحلا دعبو

 ةيانج فذقلاو ءفذقلا وه دحلا اذه بوجو ببس نأ هتجحو «بلاغ هيف دبعلا
 وفعي نأ هلو ءهقح لدب دحلاو .هقح هضرعو «هل ضرعتلاب فوذقملا ضرع ىلع
 لأطخلا ىف ةيدلاو ءدمعلا ىف صاصقلا وهو وفعلا لبقي هسفن لدب نأ ليلدب ءهنع
 قوقح ىف طرتشت ال ىوعدلاو .«ىوعدلاب الإ تبثي *ب ال فذقلا دح نأ كلذل حشريو

 رظن ةهجو عئادبلا ىف ىناساكلا حضو دقو «ىعفاشلا رظن ةهجو هذه «ىلاعت هللا

 ىف ىمالسإلا عراشلا دصاقم ةلمجلا ىف نيبي هنأل ءهلقلن ميق مالك ىف ةيفنحلا

 .دودحلا

 عقيو ءمهيلإ عجري داسف عفد ىهو «ةماعلا حلاصملل تبجو دودحلا نإ»

 ةقرسلا دحو .ضرعتلا نع عاضبألا ةنايصل بجو ىنزلا دحف «مهل ةنايصلا لوصح

 سفنألا ةنايصل بجو برشلا دحو «سفنألاو لاومألا ةنايصل بجو قيرطلا عطقو

 لكو ءركسلاب راتتسالاو لاوزلا نع لوقعلا ةنايصب ةقيقحلا ىف عاضبألاو لاومألاو

 ءازجلا نوكي ءةماعلا ىلإ دوعي اهئازج ةعفنمو «ةماعلا ىلإ اهداسف عجري ةيانج
 اليك عفدلاو عفنلل اديكأت ءصولخلا ىلع هنأش زع ىلاعت هللا قح اهيف بجاولا
 اذهو «ىلاعتو كرابت هّللا ىلإ قوقحلا هذه ةبسن ىنعم وهو «دبعلا طاقسإب طقسي

 ةماعلل لصحت داسفلا عفدو ةنايصلا ةحلصم نأل «فذقلا دح ىف دوجوم ىنعملا
 نأ الإ ءدودحلا رئاسك صولخلا ىلع هنأش زع ىلاعت هللا قح ناكف دحلا اذه ةماقإب

 ىلع هنأش زع هلل اقح هنوك ىفني ال اذهو «فوذقملا نم ىوعدلا هيف طرش عرشلا

 ىوعدلا طارتشا هنأش زع ىلاعت هللا قح صلاخ هنأ ىفني ال .ةقرسلا دحك صولخلا
 لصحيف .هسفن نع راعلل اعفد ابلاغو ارهاظ فذاقلا بلاطي فوذقملا نألو ءهيف
 «ةلثامملا قيرطب بجت دابعلا قوقح نآلو ءدحلا عرش نم دوصقملا وه ام

 ءاربج لحملا ةلباقمب بجت اهنأل «ةروص ال ىنعم امإو ,ءىنعمو ةروص امإ
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 «ىنعم الو ةروص ال فذقلاو دحلا نيب ةلثامم الو «لثملاب الإ لصحي ال ربجلاو

 اهنأل «ةلثامملا اهيف ربتعت الف ىلاعتو هناحبس هللا قوقح امأو ء.هقح نوكي الف

 .«دودحلا رئاسك لعفلل ءازج بجت

 نوك ىنعم ىلإ ريشت اهنأل ءاهلوط عم اهانلقن ةميق تارابع هذه -4
 «عفدلل ةلباق ريغ نوكت نأ وه اهيف ظحالملا نأو «ىلاعت هلل اقح ةبوقعلا
 ىف نوكي ىذلا داسفلا عفدب ةحلصملل ةيامح اهيف نوكت نأو «عفنلل ةضحممو
 دبعلل نوكي الأ نابجوي عفدلل اهتيلباق مدعو «عفنلل اهضحمت نأو ءدودحلا مئارج

 .وفعلا قح اهيف
 ةبسنلاب ةبوقعلا نأ ىهو «مالسإلا ىف ةبوقعلا ةفسلف ىلإ ريشت تارابعلاو

 ايصخش ءادتعالا اهيف نوكي ىتلا مئارجلل ةبسنلاب قدألا ريبعتلاب وأ ءدابعلا قوقحل

 «ةلباقملا قيرطب اهنأل اهئازجو ةميرجلا نيب ةلثامملا اهيف اظحالم ةبوقعلا نوكت

 لحم ضيوعتو «ىناجلا ىلع باقعلا رثأو ءصخشلا ىلع ةميرجلا رثأ نيب
 ىلع ءازج باقعلا لحم نإف اماع ءادتعالا اهيف نوكي ىتلا ةبوقعلا امأ «ةميرجلا
 مهلاومأو «ةماعلا سوفن ىلع هرثأ رادقم ىلإ لعفلا ىف رظنيو ءههسفن لعفلا

 ةيرظن ىف مالكلا دنع نايبلا نم اهعوضوم اهلو «ةراشإ هذه «مهلوقعو مهضارعأو
 . ىمالسإلا هقفلا ىف باقعلا

 0 قيرطلا عطق
 هناحبس هللا دودح نم ادح اهتبوقع نوكت ىتلا مئارجلا ىدحإ هذه -5

 ىلع اهضعب ىنبي «ةجودزم ثالث مئارج اهيف ىقالتت اهتقيقح ىف ىهو «ىلاعتو
 ةماعلا ةيالولا ىلع درمتلا ىناعم نم ىنعم اهتلمج ىف نمضتت ىهف « ضعب

 لمع ىهف ( ىئانجلا قافتالا ىهو «ةينأث ةميرج نمضتتو « مارجإلاب ةرمهاجملاو

 ةميرج مثآلا قافتالا تاذف .ناودعلاو مثإلا ىلع نواعتو قافتا ىلع ىنبم كرتشم
 ىف نكي مل رمأب ذيفنتلا تاف نإو «ذيفنتلا ىلع لدي ام هب نرتقا دق ماد ام ةدرفنم

 ىرخأ مئارج اهيفو «هنع هللا ىضر كلام مامإلا كلذ ىلإ رظن امك «مهنابسح
 دقو «لاومألا بلسو لتقلا مئارج ىهو «نيتدودحملا نيتميرجلا نيتاه قوف ثالث
 .ضارعألل كته اهيف نوكي

 ىمالسإلا عراشلا لعج ىتلا ةميرجلا هذه ىف بعشتلاو ءددعتلا اذه نإو
 اهل ناك - اهرجزأو اهفنعأو ءدودحلا ىصقأ وه هللا دودح نم ادح اهتبوقع

 لصفني ال اهتاذ ىف ةميرجلا حرش نكلو ءاهب صاخ باب دقع نم دبالو ءاهرطخ"“
 ىلإ ةميرجلا هذه ىف مالكلا لجؤن كلذلو «ناتمزالتم امهف ؛اهتبوقع حرش نع
 . هللا ءاش نإ لوقلا نم رخآ عضوم

 الك



 وهو ؛«ماقملا اذه ىف امهنايب نم دبال - نيرمأ انه ررقن نأ بجي نكلو -7
 عضوملا اذه ىف حرشن ال نحنو ءةماعلا ىلع ءادتعالاب ةميرجلا لاصتا رادقم نايب
 .ءزجلا اذه الإ

 «ناطلسلا ةوق ضهانت ةوق اهنآل «عفارتب تبثت ال مئارجلا هذه نأ : امهدحأ

 ىلوتي ءاضقلاو ءءاضقلا ىلإ مهميلستو ءمهيلع ضبقلا ىلوتي ىذلا وه ناطلسلاف
 لبق مئارجلا عنم ىلع لمعي ىذلا اهيلوتمو ةبسحلا بحاص هنواعيو «تابثإلا
 دوهشلا ىلإ عمتسيو ىرحتي ىضاقلاو «ةطرشلا بحاصب كلذ ىف انيعتسم اهعوقو
 الإ وفع اهيف غوسي ال امك ؛ةموصخ اهيف ىرجت الو ءىضقي مث :مهيلع ىنجملاو
 .ةئيعم لاح ىفو هعضوم ىف

 عقي دقو «مارجإلا ىلع قافتالا نمضتت اهنأل ةميرجلا هذه نأ : ىناثلا رمألا
 اوبات نإف «مهيلع ةردقلا لبق ةبوتلا باب اهيف عراشلا حتف كلذلو «لعفلاب مارجإلا

 ةصاخلا ةميرجلا نإف مهيلع رمألا ىلو بلغتي نأ لبق قافتا نم مهنيب ام اوضقنو
 اذه نم ةلاقتسالاو ءضقنلاب ىهتنت «ةرمتسم ةميرج اهنأل كلذو ؛ىهتنت قافتالاب
 ءاولتق دق نونوكيف « «لعفلاب عقو دق مارجإلا نوكي دق نكلو ءمرحملا مثآلا قافتالا

 ءاهقفلا لصفي انه ؟مك ارجلا هذه ةبوتلا بجَت لهف اوبصتغا وأ اوقرس دق نونوكي وأ

 ىف لصي مل ىذلا ماعلا قحلا وأ ءىصخشلا قحلاو «ماعلا قحلا وأ عرشلا قح نيب
 اوقفتا امم ةهرج ىأ اوبكتري نأ ريغ نم اوبات اذإف «قيرطلا عطق لثم هتوقو همومع
 نم ىنثتسا ىلاعت هللا نأل «تبثي ؟ب ال ةميرجلا هذهل عراشلا هررق ىذلا دحلا نإف «هيلع

 ام باكترا ال «جورخلا وأ قافتالا ىف الإ ةميرج الو «ةيوتلا لاح دحلا ةماقإ

 تاررقملا نم هنأل .«تهتنا دق ةقيقحلا ىف ةميرج اف ءىهتنا دق كلذو «ءاوبكترا

 فنصلا اذه نم ءالؤهو .ءىش هل بتكي مل اهلعفي ملف ةئيسب مه نم نأ ةيعرشلا

 .ءىش ىلع نوبساحي الو . ءىش مهل بتكي الف ءاهولعفي ملف ةئيسب اومه دق
 نوبقاعي مهنإف ةقرس وأ حرج وأ لتقك «مئارجلا ضعب , اوبكترا دق اوناك اذإو

 «صاصقلاف اولتق دق اوناك نإف ءمهنع طقسي قيرطلا عطق دحو ءاوبكترا ام ىلع
 دح ميقأ ءاوقرس دق اوناك نإو «تيفوتسا دق صاصقلا طورش نكت مل اذإ ةيدلا وأ
 اذكهو . .هل ةبجوملا ةقرسلا ةميرج ناكرأ تماقو «هطورش تيفوتسا نإ ةقرسلا

 مئارج ١ «ةيدرف مئارج ىلع ةبوقع ىلإ قيرطلا عطق ىلع ةبوقع نم ةبوقعلا لقتنت
 . ةيقافتا

 ةفص اهل ىتلا مئارجلا نع ملكتن امدنع ةميرجلا هذهل اصاخخ اباب درفتسو
 نإف «ىلاعت هللا أ ءاش نإ نايب لضف اهباب ىف اهلو «ةيداحآلا مئارجلاب ,مومعلا
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 تاباصع ىلع ىضقل هب ذخأ ول «ءاباقع اهيف نسو ءاقيرط اهيف كلس دق مالسإلا
 ضرألا ىف اهاوقأو ءانارمع دالبلا ىقرأ ىف تاموكحلا نوددهي نيذلا صوصللا

 . اناطلس

 صاصقلا متارج

 لك نإف ةقدلا تثش نإو «صاصق اهيف ردق ىتلا مئارجلا ىه هذه -ا/

 هردق اصاصق ةمث نأ ديب ءاهيف ظحالم صاصقلا - دودحلا ريغ ةيمالسإلا تابوقعلا

 نإو ءرمألا ىلول هريدقت كرت لب .عراشلا هردقي مل رخآ اصاصقو «صنلاب عراشلا
 .هتمكح تلجو «هنأش زع هقيفوتو ىلاعت هللا نوعب ةبوقعلا ىف مالكلا هعضوم كلذ

 ىف دوقلاب نوكي نأب ىداملا صاصقلا وه سيل هدصقن ىذلا صاصقلاو

 صاصقلا نم هدصقن ىذلا امنإ «فارطألا ىلع ءادتعالا ىف ةماعلا ةلثامملابو «لتقلا

 نامضك مئارجلا ىلع تابوقعلا ىف صاصقلا نإف .ءكلذ نم معأ نوكي ام وه

 نوكي دق «قاوسألا ىف اهلثمب نوكي دق تافلتملا نامض نأ امكف «تافلتملا

 لثملاب ضيوعت ىهف «هتيلام رادقم وه ذإ «لاملل ىونعملا لثملا ىهو ءاهتميقب

 . ىنعم
 ىنعمو ةروص صاصق :؛نيمسق ىلإ ءاهقفلا همسق دق صاصقلا كلذك

 ةبوقعلا نم ىناجلاب لزني نأ وه «ىنعمو ةروص صاصقلاف «طقف ىنعم صاصقو
 صوصنلا نم رهاظلا حضاولا ىنعملا وه اذهو هيلع ىنجملاب لزنأ ام لثم ةيداملا
 نهذلا ىلإ ردابتي ىذلا وهو .ءصاصتقلا ىف لصأللا وهو «ةنسلاو باتكلل ةيلصألا

 . صاصقلا ةملك ركذ دنع

 ةبوقعلا وهو «ةيانجلا شرأو «ةيانجلاب فلتأ ام ةيد وه : ىنعم صاصقلاو
 هجتي الو «ىونعم صاصق كلذو ءجشلاو حرجلاب مسجلا ىلع ءادتعالا ىلع ةيلاملا

 نكمي ال حرجك هتاذ ىف نكمم ريغ هنأل امإ ءىلصألا صاصقلا رذعت اذإ الإ هيلإ

 هنيبنس ىذلا وحنلا ىلع ىقيقحلا صاصقلا طورش ءافيتسا مدعل امإو «هيف ةلثامملا
 تاهبشلاب أردي ناك ةريطخ ةبوقع صاصقلا اذه نألو .ءصاصقلا طورش ىف كل
 صاصقلا بجو . ىلصألا وهو ىنعمو ةروص صاصقلا طقس ثيحو «دودحلاك

 .هلحم لحي ىذلا

 ىلع ءادتعالا مئارج ىه صاصقلا اهب قلعتي ىتلا مئارجلا نأ ظحاليو -

 ىتلا مئارجلا ىهو «حارجلا وأ فارطألا عطق وأ لتقلاب ءامدلا مئارج ىهو «سفنلا

 اهركذ دقو ءاهتبوقعب ميركلا نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا ىف ةينيدلا صوصنلا تدرو

 فنألاب فنألاو نيعلاب نيعلاو سْفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو ف :هلوقب ىلاعتو هناحبس
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 ام محي مَ نمو هَل ةاَقك وهف هب قدصَق نمَف صاصق حوُرجْلاو ساب نَسلاو نذألاب نذألاَو

 . 204 27 نوملاظلا مه كلوا هللا لزنأ

 0 اباقع بجوي اهقحب الإ اهيلع ءاذتعا لكف «ةمرتحم ةنوصم ءامدلا هذهو

 اوُقَتاو مُكيلَع ئدتعا ام لثمب هيلع اودَمعاَف مكيّلع ئدتعا نمف )ف :ىلاعت لاق دقف ءارجاز

 :ىلاعت لاقو . "74 قحْاب الإ هللا مرَح يتلا سفنلا اولتفت الو » : ىلاعت لاقو . "74 هللا

 ةَمَلسُم ةيدو ةنمؤُم ةَبقر ريِرحَف اًَطَخ اًنمْوُم لق نمو اًنَطَح الإ انمؤم لْعقي نأ نمؤمل َناَك اموإ»
 لاقو . #00 اهيف ادلاَخ منهج ُةواَرجَف ادّمعَتم انمؤم لقي نمو » : ىلاعت لاقو « 474 هلهأ ىلإ
 هذه ىلع ءادتعا لكف .«هضرعو هلامو همد «مارح ملسملا ىلع ملسملا لك" : : هلع ىبنلا
 .ايويند اباقع بجوي ءادتعا وهف رومألا

 اهيف ءادتعالا عوضوم «ءامد تناكأ ءاوس ماع لكشب ءامدلا ةبوقع وه صاصقلاو
 نم حرج هعوضوم ءادتعا ناك مأ «فارطألا نم فرط هعوضوم ءادتعا ناك مأ سفنلا

 . حورجلا
 ىلع اهيف ءادتعالا ناكأ ءاوس «ءامدلا ىلاعتو هناحبس هللا صخ اذاملو -4

 ىلو ريدقتل اهكرتي ملو ةردقم ةبوقع اهل ردق نأب ؛احارج ناك مأ فرط ىلع مأ «سفنلا
 ضعب ىف سيل ام ءادتعالا ةوق نم اهضعب ىفو «مئارجلا نم اهريغ ىف ىرن امك ءرمألا
 . حارجلا ضعب ىف سيل ام هيلع ىنجملا سفن ىف رثألا نم اهلو «ءامدلا

 رضاحلاو ىضاملا ىف نأشلا نم اهل ناك ءامدلا نأ ىف صلختي كلذ نع باوجلاو
 نإ نوفرسي دقو «باقعلا نم نيللا لهسلا اهيف مهظيغ ىفشي ال سانلاو ءاهريغل سيل ام
 ءامدلا مئارج ىف ظحول هنإو ءديدش سأب مهيف نكي مل نإ نوفعضي دقو «ءايوقأ اوناك
 مئارجلا نم اهريغ ىف ظحالت مل ةثالث رومأ

 سانلا بتارم هيف فلتخت ال رمأ ىلع ءادتعا اهيف ءادتعالا نأ : رومألا هذه لوأ
 سيلف «ةاواسملا مدق ىلع مهسوفنو مهئامد ىف مهو .ءاوس هيف مه لب .مهرادقأ الو

 نكت امهم ىدتعملا مد صخري ءادتعالا نإ لب «فيرش ريغ مدو «فيرش مد مهيف
 نوملسملا» :ِهللكك ىبنلا لاق كلذلو «هناوه نكي امهم هيلع ىنجملا مد ىلغيو «هتلزنم
 ىلوتي نأ ةاواسملا هذه ضرف ىضتقم نم ناكف «مهاندأ مهتمذب ىعسيو «مهؤامد ًافاكتت

 .فيعضلا ىذختسيو ىوقلا ىدتعيف ءاهرمأ ىف سانلا طتشي ال ىتح ءاهريدقت عراشلا

 )١( ماعنألا (") . 195 : ةرقبلا (؟) . ؟8 : ةدئاملا ةروس : 16١ .

 ) )5ءاسنلا (65) . 945 ءاسنلا : "0
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 ريدقتو ءاهريدقت نكميو .ءفلتخت ال ةنيب ةحضاو تايانج ءامدلا نأ : ىناثلا رمألا

 ءاهيلع ردقمب سيل ام ساقيف اهريغ ىف سايقلا اهيلع ىرجي نأ حصيو .اهيف ةبوقع
 ام مكح نايبب امإو ءانيع اهيلع صنلاب امإ ءاهنيب ماكحألا نايب ىف ىمالسإلا عراشلاو
 :ىعفاشلا لاق كلذلو ءهنم هريغ مكح فرعتيو «هريغ هيلع ساقيل «هتلع ةفرعم نكمي

 مئارج تناك املف «ةمئاق نيع ىلع لمح وأ «ةمئاق نيع ىلع صن امإ عرشلا»

 ةبوقع اهقيرط نع سانلا فرعيل ءاهتيوقع عراشلا عضو «ةنيب ليلعتلا ةحضاو تاحارجلا

 رمألا نوكي الف ءاهريغ ةبوقع ةفرعم ىف هب اودتهي نأ نكمي ام لقألا ىلع وأ ءاهريغ
 عراشلا ىلوت ناكف ءههمكحت ةمكح الو ءهطبضي طباض ريغ نم اطرف رمألا ىلو ىلإ
 .اليصفت ىقابلا اوفرعتي نأ ءاهقفلا ىلعو «ةلمج باقعلا نفل انالعإ باقعلا اذه ميكحلا

 نأ ىفكيف «سفنلا ىف اديدش اظيغ دلوي ءامدلا ىلع ءادتعالا نأ : ثلاثلا رمألا
 ماقتنالا ىف فارسإلا نوكيف هئايلوأ نمو هيلع ىنجملا نم ةيؤرلا بهذتل ليسي مدلا ىري

 دقحلا لجارمب ىلغت هسفنو نيكتسي فيعضلاو «ءادتعالاو دحلا زواجتو ءءاذيإلاو

 ءاهيف نمو اهيف امو ةايحلا ىلع قنحيف ءلوط الو لوح هل نوكي نأ ريغ نم ماقتنالاو

 بهذيو ءاهظيغ ىفشي ام عمتجملا نم دجت ال ىتلا ةقناحلا ةدقاحلا سوفنلا هذه ىفو

 .مارجإلا حور دلوتت ءاهماقسأب

 ىلوتي ىذلا وه عراشلا ناك ةقلطملا ةاواسملا ىلع سانلا لمحلو «داقحألا هذهلف

 ماقسأو ءهداقحأ بهذتف «فيعضلا ةسيسخ نوناقلا عفريو ءهدح ىوقلا فرعيل .«باقعلا

 . هماثآل ةءابم اهماقسأو اهداقحأو ءافعضلا بولق ىف مارجإلا دجي الو ءهسفن

 ايندلا ىف اهرمأ مظعو ءءامدلا ةبوقع عضو عراشلا ىلوت اذه لجأ نم 3-3

 موي سانلا نيب ىضقي ام لوأ» :لاق هل ىبنلا نأ ىراخبلاو ملسم ىور دقف .ةرخآلاو
 رايخلاب وهف (حارجلا لبخلاو) لبخ وأ مدب بيصأ نم» دليلي لاق دقو «ءامدلا ىف ةمايقلا

 ذخأي وأ ءوفعي وأ ءصتقي نأ :هيدي ىلع اوذخف ةعبارلا دارأ نإف ءثالث ىدحإ نيب

 مساب لتقلا ىف فرسي نأ ىه ءاهركذي ملو ٌللَك ىبنلا اهنم رذح ىتلا ةعبارلاو .«ةيدلا

 .ةيبصعلاو ةيلهاجلا

 ىلغت لوتقملا ءايلوأ نإ ءاملعلا لاق» :هصن ام ماقملا اذه ىف ةيميت نبا لاق دقلو

 لب ءلتاقلا لتقب نوضري ال امبرو «هءايلوأو لتاقلا اولتقي نأ اورثؤي ىتح ظيغلاب مهبولق

 ىدتعا دق لتاقلا نوكيف «ةفئاطلا مدقمو ةليبقلا ديسك «لتاقلا باحصأ نم اريثك نولتقي

 نع نوجراخلا ةيلهاجلا لهأ هلعفي ناك امك .ءافيتسالا ىف ءالؤه ىدعتو ءادتبالا ىف

 لتاقلا لتق نومظعتسي دقو .مهريغو ةرضاحلاو بارعألا نم تاقوألا هذه ىف ةعيرشلا

 اوردق نم نولتقي لوتقملا ءايلوأ نأ ىلإ كلذ ىضفيف «لوتقملا نم فرشأ اميظع هنوكل
 «نيرخآ اموق ءالؤهو ءمهب اوناعتساو ءاموق ءالؤه فلاح امبرو «لتاقلا ءايلوأ نم هيلع

 م



 , «ةلداعلا ةاواسملا وهو «صاصقلا انيلع هّللا بتكف «صاصتقلا

 اهل نوكي ءطقف ىنعم وأ ىنعمو ةروص صاصقلا بجوت ىتلا مئارجلاو ١-

 ءادتعالا ربتعا عراشلا نألف ءعمتجملا ةيحان امأ ءدرفلا ةيحانو ءعمتجملا ةيحان :ناتيحان

 مكح ىف بناجلا ةيعرم ةيناسنإلا تامرحلا نأل كلذو ؛نيعمجأ سانلا ىلع ءادتعا اهيف

 نوكي مد ىف بكترت ةميرج لكف «مئارجلا هذه نم قاو لظ لضافلا عمتجملاو ءعراشلا

 لتق نمإ» :لتقلا ةميرج ىف ىلاعت لاق كلذلو .هلك عمتجملا ىلع ىلع ىدتعا دق ىدتعملا

 سانلا ايحأ امَنأَكَف اًهاَيحَأ نمو اعيمج سائلا لعق اَمنَأَكَف ضرألا يف داسف وأ سفن ريغب اسفن

 نأ همد ىلع ىدتعي املسم ىري ملسم لك ىلع مالسإلا بجوأ اضيأ كلذلو 2104 اًعيمَج

 ايندلا برك نم ةبرك ملسم نع فشك نم» دلك ىبنلا كلذ ىلإ اعد دقو «هءادتعا دري
 اءرما لذخي ملسم ئرما نم ام» لي لاق دقلو «ةمايقلا برك نم ةبرك هنع هللا فشك
 نطوم ىف ىلاعت هللا هلذخ الإ هضرع نم هيف صقتنيو هتمرح هيف كهتني عضوم ىف املسم
 كهتنيو هضرع نم صقتني نطوم ىف املسم رصني ملسم ئرما نم امو «هترصن هيف بحي

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «هترصن هيف بحي نطوم ىف هللا ه هرصن الإ هتمرح نم هيف

 .«ملسم ئرما لتق نم ىلاعت هللا ىلع نوهأ ايندلا لاوزل»

 ىنجملا نأ ىهف صخشلا ةيحان امأ.ءءامدلا مئارج ىف عمتجملا ةيحان هذه ٠١-

 عقو ام ىواسي امب ضيوعتلا نم لاني نأ بجيو ءاسأر ةميرجلا هيلع تعقو ىذلا وه هيلع

 ءافش لب .طقف هيلإ دوعي الام ضيوعتلا اذه سيلو «هسفن ىفشت نأو «ىذأ نم هيلع

 .هيف شيعي ىذلا عمتجملل ةضغابمب هيف سحي ال ثيحب «هبلق ماقسأ باهذو «هظيغ
 .هبلط نم اهيف دبال صاصقلا ةبوقع تناك كلذلو

 ىتلا مئارجلا ضعب ىفو «ىلاعت هلل اصلاخ اقح اهتاذ ىف دودحلا تناك اذإو

 هللا قحو «قح هيف هّللو «دبعلل قح وه هتاذ صاصقلا نإف ءاقح دبعلل لعجي ام اهتبجوأ

 .ابلاغ دبعلا قح ناك نإو قح هيف هلل

 نأ نم ةروص ال ىنعم صاصقلا هنمو «هعاونأ لكب صاصقلا ىف دبال ناك كلذلو

 تقو ىأ ىف لزانت نإو «مكحلا تقو ىلإ ةمصاخملا ىف رمتسي نأو «هيلع ىنجملا هبلطي

 تقو ىلإ رمتست نأ دبال ةبلاطملاف ءوفعلا اهيف لبقي ال دودحلاك سيلف «تاقوألا نم
 «زئاج ةمصاخملا بتارم نم ىأ ىف وفعلاو «بلاغ هيف دبعلا بناج نأل ؛ ةبوقعلا لازنإ

 )١( 3”:؟ : ةدئاملا ةروس .

 قل هلا



 بتك اونمآ نيذلا اهيأ اي : ىلاعتو هناحبس هللا لاق كلذلو ءصاصقلا طقسي مكحلا دعبو

 ءيش هيخأ نم هَل يفع نمف ئتنألاب ىتنألاو دبعلاب دبعْلاو رحاب رحلا ىلتقلا يف صاصقلا مُكْيلع

 هَلَف كلذ دعب ئدتعا نمف ٌةمحرو مُكَبَر نم فيفخت كلذ ناسحإي هّيَلِإ ءادأو فورعملاب عاَبتاَف

 . 2174 +29 َنرَفَتت مكّلعَل باَبلألا يلوأ اي ةايح صاصقلا يف مكلو 027: ميلأ باع

 رومأ نيب ريخي ةيانجلا هيلع تعقو نم نأ لبق نم هانيور ىذلا ثيدحلا ركذ دقو
 .ةيدلا وأ ءوفعلا وأ ءصاصقلا :ةثالث

 ؟ابيلغت رثكأ ءامدلا مئارج ىف دبعلا بناج ناك اذامل :لاؤس دري انهو *٠١-

 نإف ءطقف صاصقلا تاذ ىف بلاغ وه امنإ دبعلا قح نإ :كلذ نع باوجلا ىف لوقنو
 ىلول نوكي الأ كلذ ىنعم سيلف «وفعلا دبعلا راتخا نإو ءهاوس ةبوقع الف صاصقلا ناك

 اذإو ءداسفإلا عنم هب طونم رمألا ىلوو ءضرألا ىف داسف ءادتعالا نإف «باقع ىأ رمألا

 قح نإف ءوفعلا ناك قيرط ىأب هيلع ىنجملا نم وفعلا لان دق نيعلا ئقاف وأ لتاقلا ناك

 ظفحأ هاري ام داسفلل ةعناملا ةعدارلا تابوقعلا نم عضي نأ هلو رمألا ىلو ديب قاب عمتجملا

 هنأ كلذ ىلع نيقفتم ءاملعلا لاق كلذلو . ضرألا ىف داسفلل عنمأو «عمتجملا قوقحل

 بجي هنإف «لتقت نأ اهنأش نم ةلآ ريغب لتقلا ناك نأب ةهبشل صاصقلا ةيوقع تطقس اذإ

 .مدلا ءايلوأل ةيدلا بوجو عم هعاونأ دشأب ريزعتلا نوكي نأ بجيو «ريزعتلا

 ةبوقعلا علمي هنكلو ءاتاب اعنم باقعلا عنمي ال وفعلا دوجو نأ نيبتي كلذبو

 باقعلا نم اظيلغ اعون طقف طقسأ امنإ .باقعلا لصأ وفعلا طقسي ملف «طقف صاصقلاب
 .ايساق اديدش

 نأ كلذو «هيلع ىنجملا ظيغ ىفشيل ءهتدشو هتظلغ غ عم ىلاعت هللا هعرش امنإو

 ىنجملا سفن هز ىف اهرثأو « ءريطخ عمتجملا ىف اهرثأو «ةديدش ةفاج ةيساق ءامدلا ىف ةميرجلا

 اذإ هنإو ءهماقسأل عراشلا بطي نأو ءهسفن ةعيرشلا جلاعت نأ دبال ناكف ءدشأ هيلع

 ءافشب هيلع ىنجملاب ةمحرلا نوكت نأ بجي ءاظيلغ صاصقلا لعجت ىناجلاب ةفأرلا تناك
 نم نيكمتلا نوكي دقف «ءصاصقلا تاذب نوكي ال ظيغلا ءافش نإو .اريثأت ىوقأ هظيغ

 .هل لهسو صاصقلا نم هيلع ىنجملا عراشلا نكم كلذلو .ظيغلا ءافشل ايفاك صاصقلا

 برقو «مدلا ىلو اهيف هيلع ىنجملاو ءلتق ةيانج ةيانجلا تناك نإ ىناجلا ةبقر هنم برقو
 اهعضوو هديب هذخأو «نس علخ تناك نإ هنسو «نيع ءقف تناك نإ ىناجلا نيع هنم
 «هبلق ماقسأ باهذل ىفكي ام كلذ ىف نوكي دقو «ىناحجلا سفن نم ةيانجلا عضوم ىلع

 :هناحبس لاقف هاخأ هامسو ءوفعلا ىلع لاحلا هذه ىف كلذ عم هثحو ءهسفن دقحو

 . ١ ال6 2ط1ال4 : ةرقبلا )١(
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 امد :ِكَي لاقو .2204 ناسحإي هيَلِإ ءادأو فورعملاب َعاَبَتاَف ءيش هيخأ نم هَل يفع نمَف)»
 : .«ازع الإ وفعب دبع داز

 صاصقلا نم نيكمتلا درجمب هيلع ىنجملا وأ مدلا ىلو ىرن انك ام اريثكو --4

 «فيرشلا عرشلا مكحبب ةردقلا لامكب سحأ هنأل ءايفاع دوعي هيلع هتلوهسب هساسحإو

 .ةلذو فعض نع ال «ةردقمو ةزع نعف افع نإف

 رمأ هَل هللا لوسر ىلإ عفر امو» :ِهيِلَك هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ لاق دقلو

 ءافطإل فاك صاصقلا نم نيكمتلا نأ ىلع لديل هنإو ء«وفعلا هيف بلط الإ ءصاصق هيف

 ىضر كلام نب سنأ نع ىور ام - ةحمسلا سوفنلا ىوذ سانلا ضعب دنع دقحلا نارين

 ءاوبأف وفعلا مهيلإ اوبلطف ءاهتينث ترسكف «ةيراج تمطل عيبرلا هتمع نأ هنع هللا
 لِي هللا لوسر رمأف ِيِللَك هللا لوسر ىلإ اومصتخاف .ءصاصقلا الإ اوبأف شرألاو

 ال ايبن قحلاب كثعب ىذلاو !؟عيبرلا ةينث رسكتأ :ِيكَي هللا لوسرل اولاقف ءصاصقلاب
 هللا باتك .«سنأ اي» :صاصقلا ىلع اممصم لكي هللا لوسر لاقف ءاهتينث رسكت
 ول نم ىلاعت هللا دابع نم نإ» :َِكَك هللا لوسر لاقف ءاوفعف ءموقلا ىضرف «صاصقلا

 . "7«هربأل هللا ىلع مسقأ
 :نارمأ هنم دافتسي صنلا اذهف
 هللا باتك» :عطاق مزح ىف هلوقو صاصقلا ىلع كلك ىبنلا رارصإ نأ : امهدحأ

 نأل ايفاك اذه ناك ءالماك مهيديأ ىف راص قحلا نأب مهيلع ىنجملا ساسحإو «صاصقلا

 تايط ىف بولقلا ظيغ ىقبلو .«كرحت ام الإو ءوفعلاو حامسلا رصنع مهيف كرحي
 .الماك ءافش فشي مل نإ هءارو ام هدعب نم نوكيو ءرودصلا

 ءايلوأ لملمت دقو ءاهدبي مل هنكلو «ةلماك ةبغر وفعلا ىف ّيِكَم ىبنلا ةبغر : امهيناث

 ىلإ راشأ وفعلا ناك اذإ ىتح ءالماك ارارصإ هيلع رارصإلا نلعأ لب ءصاصقلاب ةيناجلا
 .هسفن ىف اضر فداص هنأ

 هلامع ةرضح ىف سانلا نيب اييطخ فقو باطنلا نب رمع نأ اضيأ اذه ىف ىوريو

 ام هّللاو ىنإ الأ» :ةلداعلا ةاواسملا ىف ةبغر نع ئبنت ىتلا ةبطخلا كلت مهيف لاقف ءهتالوو

 مكوملعيل مهلسرأ نكلو ءمكلاومأ اوذخأيل الو ءمكراشبأ اوبرضيل مكيلإ ىلامع لسرأ
 «هنم هنصقأل هديب ىسفن ىذلاوف «ىلإ هعفريلف كلذ ىوس هب لعف نمف ءمكننسو مكنيد

 ناك نإ» نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «صاعلا نب ورمع بئوف ءصاصقلا نم هننكمأل ىأ
 رمع سفن ىذلاو ىأ :لاق ءهنم هنصقتل كنئأ هتيعر بدأف ةيعر ىلع نيملسملا نم لجر

 ال الأ ءهسفن نم صقي هي هللا لوسر تيأر دقو هصقأ ال "0ىّنأ ءهنم هنصقأل نذإ هديب
 .«مهورفكتف مهقوقح مهوعنم الو «مهولذتف نيملسملا راشبأ اوبرضت

 )١( :ةرقبلا ةروس ١98. 5ص اج نييبتلا (؟) ٠١. ( ؟فيك» ىنعمب انه «ىنأ» .
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 ةعبرأ الجر برض ىرعشأللا ىسوم ابأ نأ ةبطخلا هذه دعب نم ثدح دقو

 - دعب امأ «كيلع مالس» : ىسوم ىبأ ىلإ رمع لسرأف رمع ىلإ بهذف ءاطوس نيرشعو

 امل تمزعف «سانلا نم الم ىف كلذ تلعف تنك نإف ءاذكو اذكب ىنربحخأ انالف نإف

 «سانلا نم ءالخ ىف كلذ تلعف تنك نإو «كنم صتقي ىتح سانلا نم الم ىف تدعق
 .هنع فعا :سانلا لاقف . لجرلا مدقف .««كنم صتقي ىتح سانلا نم ءالخ ىف هل دعقاف

 هسأر لجرلا عفر هنم صتقيل ىسوم وبأ دعق املف .سانلا نم دحأل هعدأ ال هللاو :لاقف
 . «هنع توفع دق مهللا» :لاق مث ءءامسلا ىلإ

 هعم ناك نيملسملا نم لجرل لاق دقف ءصاعلا نب ورمعل ةعقاولا هذه لثم ىورو

 ىتآ ىتح ءاسأر ىل لسغأ الو «تملسأ ذنم تقفان ام :لجرلا لاقف «قفانم اي :رصمب

 «تملسأ ذنم تقفان ام هللاو الو «ىنقفن ارمع نإ :لاقف ءرمع ىتأف .«باطخلا نب رمع
 دعب امأ . ىصاعلا نب ىصاعلا ىلإ» : هيلإ بتك بضغ اذإ ناكو :ورمع ىلإ رمع بتكف

 ماَقف «نيعبرأ كبرضي نأ نيدهاش كيلع ماقأ نإ هترمأ ىن إو ءهتقفن كنأ ركذ انالف نإف

 لاقف .ءدجسملا لهأ ةماع ماقف ءماق الإ ىنقفن ارمع عمس الجر هللا دشنأ : :لاقف لجرلا
 لاقف «ضفرف «شرألا هيلع ضرعو لاق «ريمألا برضت نأ ديرتأ :ورفع مشح هل

 :مهل ورمع لاقف «ةعاط انهاه ورمعل ىرأ ام :لاقف ءريمألا برضت نأ ديرتأ :همشح

 ىنم عنمت نأ ردقتأ :لجرلا لاقف هيدي نيب سلجو طوسلا نم هنكمأو «هوكرتا

 . 20(هلل كعدأ ىنإف هب ترمأ امل ضماف :لاق .ال :لاق .«كناطلسب

 اهيناعمب هماكحأ لك تذفن اذإ مالسإلا ةلادع نايبل ةصقلا هذه انقس ام -6

 اهعمجت بولق ىلع موكحملاو مكاحلا هيف ىقالتي الضاف اعمتجم نوكي فيكو ءاهبلو
 ءرمع ةلادع نايبل اهانقس الو «تاعامجلا نازيم ىه ىتلا ةلادعلاو ةمحرلاو ةدوملا

 امدنع مالسإلا نأ نايبل اهانقس نكلو «ليلذ ريغ زيزع بعشل اريمأ نوكي نأ ىلع هلمعو

 بابلا حتفو «ةمولكملا بولقلا ءافش ىلإ دصق امنإف ءاناطلس هئايلوأو هيلع ىنجملل لعج

 ىف وه صاصقلا باب حتف نإو «ةلادعلا عم ةمحرلا نوكتلو .فيفختلا نوكيل .وفعلل

 نأ نم ريخ هملظ ةريرجب ملاظلا ذخأ نإف هيلع ىنجملا نم وفع نكي مل نإو «عدار هتاذ

 عقاو وه امك «نيقيرفلا نيب ةيلهاجلا ةيبصعلا نوكتو ءروئيف ىظلتي هيلع ىنجملا كرتي
 ليوحتو ةيرذلا ىف اهثراوتو اهيف لتقلا مئارج ة ةرثك نإف ءاهديعصو رصم فير ىف نآلا

 حتفو «ىضاقتلا ىف ليوطتللو ؛ةعدارلا ريغ تابوقعلا هببس نيمرجم ىلإ نيمرجملا ريغ
 ىنجملا ظيغ ءافش مدع كلذ عبتيو - هيلع ىنجملا نم انايحأ لينلل عفارتلا ىف بابلا

 قزمي ملف هيلع ىنجملا نم لينلل رودصلا حتف ببسب امالآ مهمولك دادزت لب «مهيلع
 «مارجإلل فطلم وج قلخل كلذ لكو .هضرعو هتمارك كلذ عم تقزم لب .طقف همحل

 )١( ةيراجتلا عبط 45 ص ىزوجلا نبال باطخلا نب رمع بقانم نم ناتذوخأم ناتصقلا .
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 ءالوأ ةيفاش ريغ ةبوقعلا نوكتف هيلع ىنجملا ىلع عقاولا ىذألل افعاضم اثولم ناك نإو

 ' .ايناث ىذأ ىضاقتلا نوكيو

 : ىنعملا ىف صاصقلا

 .«طقف ىنعم نوكي دقو «ىنعمو ةروص ىف نوكي دق صاصقلا نأ انركذ -57

 لثمب ىناجلا ذخؤي نأ وهو «قباسلا انلوق ىف ىنعملاو ةروصلا ىف صاصقلا ىلإ انرشأ دقو
 ءقف ةميرجلا تناك نإ هنيع أقفتو «لتق ةميرج ةميرجلا تناك نإ لتقيف ءايدام اذخأ هتميرج

 ةقحتسم١نوكت ىتلا ةميرجلا ىف طرتشيو ءنس علخ ةميرجلا تناك نإ هنس علختو «نيع
 ءناودعلا دصق دق نوكي نأو «غلاب لقاع نم ةميرجلا نوكت نأ باقعلا نم عونلا اذهل

 ناك اذإف ءةميرجلاو ةبوقعلا نيب ةماتلا ةاواسملا قيقحت نكمي ناكو «ةميرجلا دمعتم ناكو

 ريغ ةميرجلا تناك نأب «طورشلا هذه نم طرش دقف نإو «2!)ةبوقعلا تيفوتسا كلذك
 تهتنا ىتلا ةجيتتلا دارأ ام هنأ ىلع اهلامعتسا لدي ةلآب تناك وأ «ةدمعتم ريغو ةدوصقم

 ةين نإف «توملا ىلإ ىضفي ىذلا برضلاك ةتباث اهتاذ ىف ءادتعالا ةين تناك نإو ءاهيلإ

 ىهو «ةميرجلا اهب تهتنا ىتلا ةجيتنلا هذه ىلإ ةهجتم نكت مل اهنكلو «ةتباث ءادتعالا
 .توملا

 ىف ساسألا ربتعتو تاينلاو دصاقملا ىلإ هجتت ال ةيرهاظ ةعيرشلا نأل - ءاهقفلاو

 تناك نإف «لدي ال وأ «لتقلا ىلإ دصقلا ىلع لدي اسايقم لتقلا ةلآ اولعج - ءاضقلا

 لتقلا ىلإ دمعتلا ىلع اليلد تناك ماهسلاو صاصرلاو فيسلاك ةلاحم ال ةلتاق ةلآلا

 بجوم ريغ لتقلا ناك لتقلل عضوت مل وأ ةلمجلا ىف لتقت ال ةلآلا تناك نإو .هتدارإو

 اهتاذ ىف ىهو «ةلآلا هذهب لتقلا ةدارإ ىلع نئارق تماق نإو «ىنعملاو ةروصلاب صاصقلل

 ؛ماقملا اذه ىف رظنو ءاهقفلا نيب فالخ ىلع «ةداع لتقلل لمعتست مل نإو «لتقت
 .ةبوقعلا ىف مالكلا دنع هيف ملكتنس

 عاونأ دشأب ريزعتلا اوعنمي مل ةيدلل ابجوم لاحلا هذه ىف لتقلا اوربتعا مهنأ عمو

 نوكت نأ بجوأو «ضاصقلا بجوت ىتلا لتقلا ةيرج دييقت ىف ددش ةفينح وبأف «ريزعتلا

 نكمي الو لتقت نأ اهنأش نم ةليقث ةلآب لتقلا ىف صاصقلا عنمو ءمسجلا ىف ذفني ددحمب

 عاونأ دشأب لكشلا اذه ىلع لتاقلا ريزعت بجوأ ددشتلا اذهلو «لتقلا ريغ اهب دصقي نأ

 ةيقب فعت ملو ءطقف هتبقر تفعأ ةيدلا نكلو «ةيدلاب باقعلا نم هفعي مل وهف ءريزعتلا

 .اهب ىوكت طايسلا نم همسج

 ميسقت ماقم ماقملاف «ةبوقعلا ىف مالكلا دنع فالخ نم اهيف ىرجي امو «ليصفتلاب اهركذنس طورشلا هذه )١(

 ىلإ مئارجلا ميسقت ىف نأشلا وه امك ةبوقعلا تسمال اذإ الإ متي ال كلذو ءاهتوق ثيح .نم مئارجلا ىف

 . ةبوقعلاب الصتم ميسقتلا ناك دقف «تافلاخمو حنجو تايانج
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 ثيح نم ال عقاولا ثيخ نم ةميرج هنكلو «كش الب ةميرج أطخ لتقلاو ١١-
 دق عقاولا ىف نكلو ءطق التق دصقي ال ناك اذإ .ةميلس ةئيرب ىناحلا سفنف .دصقلا

 ىنجملا ةرسأل ضيوعت نم دبال ناكف «نيملسملا ريغ وأ «نيملسملا سوفن نم اسفن عاضأ
 ةعامج ىهو «ىربكلا هترسأ ضيوعت نم دبالو ءهتثروو هبراقأ ىهو ىرغصلا هيلع

 امأو «ةيدلابف ةرسألا ضيوعت امأف ءالدع نيقيرفلل ضيوعتلا ناك دقلو «نيملسملا

 انَطَح انمؤم لق نمو )» :ىلاعت هلوقل كلذو «ةنمؤم ةبقر ريرحتب نوكيف نيملسملا ضيوعت
 هنأل «نيملسملا ةعامجل اضيوفت اذه ربتعا امنإو 2074 هلْهَأ ىلإ ٌةَمَلَسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتق

 ىه ةيرحلا نأ ةيهدبلا تاررقملا نم ذإ «ةنمؤم سفنل ءايحإ وه نمؤم قاتعإف ءانمؤم لتق
 هتيرح درت ىتح مودعملا ىنعم ىف قيقرلا نمؤملاف .ةيصخشلا ىنعم ىهو «ةايحلا ىنعم
 لتق ىف ةبقرلا قتع بجي ال كلذلو «ملسملا هيلع ىنجملل ةبسنلاب حضاو اذه نإو «هيلإ
 .أطخ ملسملا ريغ

 ةروص صاصقلا وهو ىلصألا هباقعو لتقلا ةريرجب أطخ لتاقلا ذخؤي ملو
 ءالداع سيل ةيانجلا ىف مدلا ءايلوأ ظيغ نألو «قيقحتلا ىلع مرجمب سيل هنأل -ىنعمو

 ىلاعت هللا نأل كلذو .صاصقلا اوضرفي نأ لدب «ةرذعملا اوضرفي نأ مهيلع بجي ناكو

 امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ذإ ءأطخلا مثإ عفر

 . «هيلع اوهركتسا

 ىنجملل ضيوعت ريغ نم مالسإلا لظ ىف وه نم ىلع عقت ةميرج ال هنأل نكلو
 اوضع نوملسملا دقفو ءاهلئاع تدقف ةرسألا نأل «ةيدلا عراشلا بجوأ - هترسأ وأ هيلع

 . مهنم
 «ةيدلا هيف أطخلا هبشي ام ناك هيلع ىنجملا ةرسأل ضيوعت نم دبال هنألو --4

 نم عقت ىتلا ةميرجلا ىهو ءأطخلا ىرجم ىّرجي ءاهقفلا لوقي امك وأ ءأطخلا هبشي امو

 ضيوعتلا نإف «نونجملاو ءريغصلاك فلكم ريغ ىعرشلا ريبعتلا دح ىلع وأ .«لوئسم ريغ

 «هيلع فيلكت ال ذإ لوكسم ريغ ىناجلا نإ ذإ «تباث ريغ ةميرجلا نكر نأ عم تبثي ةيدلاب
 ىذلا ساسألاو «ةيلوئسملا لمحت طانم وهو فيلكتلا هب طين ىذلا لقعلا تؤي مل هنأل

 .ةيعرشلا تافيلكتلا هيلع ىنبت

 دقاف وأ ةيلهألا رصاق نأ - هقيبطت ىدم ىف مهنيب فالخ ىلع اوررق ءاهقفلاو
 «تامازتلالا هذه عون ناك ايأ تامازتلا هيلع بجوت تافرصت ءاشنإ عيطتسي ال ةيلهألا

 ىف نمض الام فلتأ اذإف «هلاعفأ نع ةيلام ةيلوئسم لوئسم هنأ اوررق كلذ عم مهنكلو

 بترت ام هنم ناك اذإو ءهلام ىف نامضلا ناك ناسنإ ىذأ هل لعف ىلع بترت نإو «هلام

 .هلام ىف ةيدلا تبجو هيلع ىنجملا ءاضعأ نم وضع دقف وأ «توملا هيلع
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 مل نإف .هتبصع ىلع ةيدلا تبجو سفنلا ىلع ةيانجلا لاح لام هل نكي مل اذإو

 مهنيب فالخ ىلع ءاهقفلا هررقي ام اذه «لاملا تيب ىف ةيدلا تبجو نورداق مهيف نكي

 . ةبوقعلا ىف مالكلا دنع هعضوم ىف هنيبنس هليصفت ىف

 ىرجي نأ نكمي ناك ءاضعألا نم وضع دقف هيلع بترتي ىذلا أطخلا نأ ظحاليو

 ىرجم ىراجلا اضيأ اذه لثمو «ىلاملا ضيوعتلا هيف بجي - ادمع ناك ول :صاصقلا هيف

 نوكي نيفلكم ريغ ىعرشلا رسيبعتلا دح ىلع وأ «نيلوئسم ريغ نم عقي ام وهو ءأطخلا
 ءاش نإ اهنايبل ىدصتن امدنع تابوقعلا ىف نيبتس ىذلا وحنلا ىلع ةيدلا وه هيف بجاولا

 .ىلاعت هللا

 وأ سفنلا ىف ىذأ هيلع بترتو ء.دوصقم ريغ لعفلا ناك اذإ هلك اذه -4

 هنم روصتي ال ىناجلا ناك مأ أطخأ هنكلو ءدصق هل لعافلا ناكأ ءاوس «لاملا وأ مسجلا

 ىف صاصقلا طرش نأ هيف ىرنو ءأطخلا ىرجم ايراج هلعف ربتعيو حيحصلا دصقلا
 .ةروصلا نود ىنعملا ىلإ صاصقلا لقتنيف ءرفاوتم ريغ ىنعملاو ةروصلا

 مأ حيحص دصقب تبكثرا تناكأ ءاوس «ةلثامملا اهيف نكحمت ال ةميرجلا نوكت دقو

 صاصتقلا ىف ةلثامملا ناكمإ مدعو «حيحص ريغ دصقب وأ اقلطم دصق ريغ نم تبكترا

 «ةلئامملاب صاصقلا ناكمإ مدعو .طقف ىنعملا ىلإ ىنعملاو ةروصلا نم انلق امك هلقني
 لتقلاب سفنلا ىلع ءادتعالا نأل ؛سفنلا ىف نوكي الو «حورسجلاو فارطألا ىف نوكي

 فالخ ىلع لتقلا ةلآ ىف ةاواسملا ىلإ رظن ريغ نم ةيدتعملا سفنلا لتقب ةلئامملا نوكت

 لازأ دق ناك اذإف «ةليسولا ىف ال ةجيتنلا ىف ىه ةلثامملا نآأل كلذو ؛؟كلذ ىف رظنو

 .دوجولا نم هسفن ةلازإب نوكت ةبوقعلاو ةميرجلا نيب ةلثامملاف ءدوجولا اذه نم اسفن

 برض ولف «ةلثامملا ناكمإ مدع اهيف روصتي ىتلا ىهف حورجلاو فارطألا امأ

 ىنعملاو ةروصلا ىف صاصقلا نإف «هيلع ىنجملا دي ىف للش اهيلع بترت ةبرض ىدتعملا
 نكلو ؛هيلع ىنجملا باصأ ىذلا للشلا رادقمب هدي ىف للش ىناجلاب ثدحي نأ ىضتقي

 نوكي دق هتثدحأ نإو :هثدحت ال امبرو للشلا ثدحت امبر ةبرضلا نإ ذإ ءنكع ريغ كلذ

 ريغ ىنعمو ةروص ةلثامم لاب صاصقلا ناكف اذكهو ءايواسم نوكي ال امبرو «لوألل ايواسم

 ىف صاصقلا وهو ءرخآ ريدقت ىلإ لاحلا هذه ىف ريدقتلا لقتني نأ دبال ناكو «نكمم

 لجؤنو ءماقملا اذه ىف ةفلتخلا تايدلا عاونأ عراشلا ردق دقو «ةيدلاب كلذو «ىنعملا

 . انتسارد نم اهعوضوم ىلإ اهنايب

 ريدقت نكمي ال لاوحألا رثكأ ىف ىرحألاب وأ ءلاوحألا نم ريثك ىفو ١٠-
 «ةلمجلا هذه ءاهقفلا نيب تعاش كلذلو «ءفارطألا ىلع ءادتعالا ىف امات اريدقت ةلئامملا

 .لاوحألا نم ريثك ىف هئطخك هدمع فارطألا ىلع ءادتعالا نإ
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 ىف ةبوقعلا نوكت لاوحألا رثكأ ىف هنإف «ةردقملا ةبوقعلا ىلإ انرظن اذإ قح كلذو
 هذه دجن ةردقملا ةبوقعلا ىف روصحلملا قفألا اذه انزواجت اذإ نكلو «ةيدلا ىه نيتلاحلا

 ةبوقعلا هذه ذيفنتب كلذو .ءباقعلا ةجودزم نوكت نأ حصي دمعلا لاح ىف ةميرجلا

 هاري ىذلا ردقلاب ريزعتلا ىهو «ىرخأ ةبوقعو «عراشلا اهردق ىتلا تايدلا ىهو «ةردقملا

 «سانلا هل عضخي نوناقب اهررقي تابوقع كلذل نسي نأ حصيو ءرمألا ىلو وأ ىضاقلا

 ولو نودلقم ةاضقلا نأل ؛روصعلا هذه ىف بجاو رمأ وهو ءنوعمجأ ةاضقلا هقبطيو

 ال هنآلو «هريغ نود قلطملا دهتجملا ىضاقلا وه ريدقتلا هل كرتي ىذلا ىضاقلاو «ءايبسن

 ميلقإلا ىف ماكحألا فلاختتف هيأر ىضتقمب مكحي ضاق لكل رومألا كرتن نأ حصي

 .دحاولا دلبلا ىف لب .دحاولا

 ال ةقيقحلا ىف هنإف هارجم ىرجي امو أطخلا لاح ىف امأ ءدمعلا لاح ىف اذه

 امب هيلع ىنجملا ضيوعت بجي ىذأ ةعقاو دجوت نكلو ءهمارجإ جلاعي مرجم دجوي
 .ىذأ نم هيلع عقو ام عم بسانتي

 ىف ةدوصقم تعقو نإو ءصاصقلا اهيف ىرجي نأ نكمي ال حورجلاو ١-

 صاصقلا نكي ال هنأ ءاهقفلا ررق نكلو ءاهلثم ىف مدختست ىتلا لئاسولاب اهجئاتن

 ىري ىتح ذفني ىذلا حرجلا ىهو «ةحضوملا ىهو «ةدحاو ةميرج ىف الإ ىنعملاو ةروصلاب
 نكمي ال هيف ىنعملاو ةروصلا ىف لثامتلا ىضتقي ىذلا صاصقلا نإ اولاق دقف ءمظعلا هيف

 هققحت نكمي ال ناك اذإو .ءاهقفلا نيب فالخو .«كلذ ىف رظن ىلع ةحضوملا ىف الإ هققحت

 ىذلا ىنعملا ةظحالم عمو ءاهئتطخك اهدمع نوكيو «ىنعملا ىف لثامتلا ىلإ لقتتي هنإف
 حتفي ةميرجلا ىلع همادقإ نإ ذإ «ةردقملا ةبوقعلا عم اريزعت بجوي دمعلا نأ وهو «هانركذ

 ةناهتسالاو سانلا ىلع ءادتسعالا اوداتعا دق نونوكي نمماصوصخو ءريزعتلا باب

 . مهريغ رجزنيل ةربع مهلعجو .مهعدر بجاولا نم نوكيو «مهقوقحب
 انبتكو إ» :ىلاعت هلوق ىف صاصق ةملكب صاخ وهو لاؤس دري دق نكلو -5

 نَسلاب نَسلاو نذألاب نْذألاو فنألاب فنألاو نيعلاب نيعْلاو سفئلاب سفنلا ّنَأ اهيف مهيلع
 . "174 صاصق حورجلاو

 نأ ىلإ تهتنا ةيهقفلا ةيضقلا نأ عم .ءصاصق حورجلا نأ صنلاب عراشلا ررق دقف

 اذإ صاصقلاو «كلذ ىف حيرصلا صنلا عم اصاصق تسيلو ةيلام تاضيوعت اهيف حورجلا
 :نيهجو نم كلذ نع باوجلاو «ىنعمو ةروص صاصقلا وهو ءهنم لماكلا ديرأ قلطأ

 ام ىنعملاو ةروصلاب نوكي نأ صاصقلا ىف لصألا نأ اوربتعا ءاهقفلا نأ : امهلوأ
 ىف ماد ام لصألاب حرص صنلاف «ىنعملا ىلإ لقتنا نكمم ريغ ناك اذإف ءانكمم ماد
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 ىف وهف «ملظ هناكمإ مدع عم هب ذخألاو ءملظلا نع ادكؤم ايهن ىهن دقو .ناكمإلا

 . ىرورضلا ءزجلاب صاصقلا ىف ذخألا قيفوتلا نم ناكف «ىهنلا عضوم
 ةفاضإب ةقيقحلا ىف هنإو ءةدوصقملا ةدمعتملا حورجلا ىف ةميركلا ةيآلا نأ : امهينا

 هذه ىف مرجملا نإ ذإ «ءىنعمو ةروص صاصقلا ةلمجلا ىف ققحتي ضيوعتلا ىلإ ريزعتلا
 ىف ريزعتلا نإ ذإ «هريغب هلزنأ ام براقي ام مالآلا نم هب لزن هنأ ىلإ هرمأ ىهتتني لاحلا

 .ةيلاملا ةراسخلاب همسج لاني ىداملا ملألا ىقتلاف .,برضلاب ةداع نوكي ماقملا اذه لثم

 ركذن نأ نيرطضم انكو ءاهمئارج ىه كلتو «ةردقملا تابوقعلا ىه هذه ١7-

 ءاهعون ثيح نم مئارجلا هذه نأل كلذو ءاهتبوقع ىلإ ةراشإلاب ةنورقم مئارجلا هذه

 نكمملا نم نكي مل هنأ امك .اهتبوقعب الإ اهزييمت نكمي ال - اهيف هيلع ىنجملا ثيح نمو
 ىتلا ةصاخلا ىه ةبوقعلا نإف ءاهتبوقع ىلإ ةراشإلاب الإ ةفلاخملاو ةحنجلا نع ةيانجلا زييمت

 لب .طقف ةميرجلا ةوق رادقم نيبت ال مالسإلا ىف ةبوقعلا نأو «ةميرجلا ةوق رادقم تنيب

 ةبوقعو «عمتجملا وه اهيف هيلع ىنجملا نأ تنيب دودحلا ةبوقعف ءاضيأ هيلع ىدتعملا نيبت
 .ءامدلاب لصتت مئارج اهنأ اهنم نيبتي صاصقلا

 سايقل الصأ ناك ءامدلاب لصتت ىتلا مئارجلا هذه ىف ىعيرشتلا ريدقتلا نإو

 ىلإ اهريدقت رمأ كرتو ءاهيف صن ال ىتلا مئارجلا ىف رمألا ىلو اهضرفي ىتلا تابوقعلا

 .تاريزعتلا ىهو ءرمألا ىلو

 ريزعتلا مئارج
 صنب اهل ةردقم ةبوقع ىلع عراشلا صني مل ىتلا ىه ةيريزعتلا مئارجلا 4

 ىدؤت وأ ضرألا ىف داسف اهنأل اهنع عراشلا ىهن توبث عم «ىوبن ثيدح وأ «ىنآرق

 هب سوسوي امو «مارجإلا نونف نم مدآ نبا ركتبي ام ةرثكب ةريثكل اهنإو ءاهيف داسف ىلإ
 ىصاعملا» :لاقف ءاهنم ةفئاط ةيميت نبا قاس دقو «ءاذيإلا بورض نم هسفن ىف سيلبإ

 ةأرملا لبقيو (ةوهشب ىأ) نايبصلا لبقي ىذلاك «ةرافك الو ردقم دح اهيف سيل ىتلا

 سانلا ىف فذقي وأ «ةتيملاو مدلاك لحي ال ام لكأي وأ ءعامج الب رشابي وأ .«ةيبنجألا

 تيب لاومأ ةالوك «هتنامأ نوخي وأ ءاريسي ائيش وأ ءهزرح ريغ نم قرسي وأ «ىنزلا ريغب
 ءاوناخ اذإ ءاكرشلاو ءالكولاكو ءاوناح اذإ كلذ وحنو « ميتيلا لامو ءفوقولا وأ ءلاملا

 لايكملا ففطي وأ «ءكلذ وحنو بايثلاو ةمعطألا ىف نوشغي نيذلاك «هتلماعم ىف شغي وأ
 ام ريغب مكحي وأ ءهمكح ىف ىشتري وأ ءروزلا ةداهش نقلي وأ روزلا دهشي وأ «نازيملاو

 ىلإ «ةيلهاجلا ىعاد ىبلي وأ «ةيلهاجلا ءازعب ىزعتي وأ «هتيعر ىلع ىدتعي وأ هللا لرنأ

 هاري ام ردقب ابيدأتو اليكنتو اريزعت نوبقاعي ءالؤهف «تامرحملا عاونأ نم كلذ ريغ
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 ةبوقعلا ىف داز اريثك ناك اذإف «هتلقو سانلا ىف بنذلا كلذ ةرثك بسح ىلع ء«ىلاولا

 روجفلا ىلع نينمدملا نم ناك اذإف «بنذملا لاح بسح ىلعو «اليلق ناك اذإ ام فالخب

 نم بقاعيف «هرغصو بنذلا ةرثك بسح ىلعو «كلذ نم لقملا فالخب «هتبوقع ىف ديز
 . '1)«ةدحاو ةأرمال الإ ضرعتي مل نم هب بقاعي ال امب مهدالوأو سانلا ءاسنل ضرعتي

 مئارجلا هذه نأ نيبتي هنمو «ةيريزعتلا مئارجلل ديج ريوصت مالكلا اذه ىف -65

 نأ نكميو «داسفإ اهيلع بترتيو «قالخألاو نيدلا ىف اهنع ىهنم صاعم اهنأب صتخت
 هنم نيبتيو ءاهتبوقع عراشلا نيبي ملو ءءاضقلا سلجم ىف تابثإلا تانيب اهيلع ىرجت
 اهالوتي ىتلا تابوقعلا نأو ءاهتاذ ىف ةبراقتم اهنأو ءةروصحم ريغ مئارجلا هذه نأ اضيأ

 ىف صاعم ىه مئارجلا هذه ضعبو ءاهتاذ ىف ةبراقتم مئارجلا هذهل ةبسنلاب رمألا ىلو
 ليبقتك ءربكأ صاعمل ةليسو اهنأل صاعم اهضعبو «ةوشرلاو «شغلاو روزلا ةداهشك اهتاذ

4 
 . ةيبنجألا

 نم عقت ىتلا مئارجلا ىلإ راظنألا هجوي ةيميت نبا هركذ ىذلا صنلا اذه نإو

 نمل ةعدارلا تابوقعلا عضي نأ هيلع رمألا ىلو نإف .ريزعتلا ةرئاد ىف لخدتو «ماكحلا

 مئارج اهلك هذه نإف «ةيعرلا ىلع ىدتعي وأ «هللا لزنأ ام ريغب مكحي وأ «ةوشرلا ذخأي

 ام ريزعتلا بيلاسأ نم نشي نأو «ريزعتلاب اهعدري نأ رمألا ىلو ىلع بجي ةالولا نم
 . مهريغ نم رابتعالا ىلإ ىععدأو مهل رجزأ هاري

 لك ىف ةبوقعلا ريدقت ىلع عراشلا صني مل اذامل :ئراقلا لءاستي انهو -7
 ؟مئارجلا

 :نيتيحان نم كلذ نع باوحلاو

 نوئش نم ءىش لك نيب دقف ءىدس ناسنإلا رمأ كردي مل عراشلا نأ : ىلوألا
 نم امف .نايب نم هيلإ جاتحت ام لك نيب دقو الإ هتمأ كرت ام ِةللَي ىبنلا نأو «عئارشلا
 انكرت دق هلك وهف ءهيهن نيب الإ هنع هللا ىهن رمأ نم امو «هركذ الإ هب هللا رمأ ءىش

 لك نايب امهيف هتنسو هللا باتك انيف كرتو ءاهانعبتا نإ لضن ال ىتلا ءاضيبلا ةجحملا ىلع
 . ءىش 3

 نكميف «ىنعملا ىلإ ةراشإلاب نوكي دقو ءاحيرص نوكي دق نايبلا كلذ نكلو

 المح امإو اصن امإ ةعيرشلا هذه ىف نإ :ىعفاشلا لوقي كلذلو «ءسايقلاو هيلع لمحلا
 راشأ دق اذهب وهف مئارجلا ضعبل تابوقعلا ضعب ردق دق عراشلا ناك اذإف ؛صنلا ىلع

 مارجإلل ةعنام ةبوقعلا نوكت نأ وهو «باقعلا ملع ىف ماع لكشب عبتي ىذلا جاهنملا ىلإ

 ىنعم اهيف ققحتي نأ بجي ىتلا تابوقعلا نيبو «رابتعالا ىلع ةثعاب راجزنالا ىلإ ةيعاد

 )١( ص ةيميت نبال ةيعرشلا ةسايسلا ١١١.



 نأل «بسانتلا نكمأ ام ةميرجلاو ةبوقعلا نيب بسانت ةمث نوكي نأب «مرجملا نم صاصقلا
 ةبوقعب ةميرجلا جالع نكمأ ام تابوقعلا لك ىف لصألا وه صاصقلا ربتعا عراشلا

 نم وأ «ةيدلا ىلإ لتقلا نم ةبوقعلا لقتنت امك «هريغ ىلإ باقعلا لقتنا الإو ءاهيواست
 .اذكهو ءاهتيد ىلإ نيعلا ءقف

 مكاحلاف ءردقملا ريغب فيرعتلل ليبسلا ىه ةردقملا تابوقعلا نإ :لوقن كلذ ىلعو
 ءالوأ ةلادعلاب ديقم وه لب ءاهنايب ىف ردقم ريغ نكي مل ةردقملا ةبوقعلا ريدقت هل كرت اذإ
 نإو ءاهنم بيرقلا ىف هناحبس هللا مكح فرعتي نأبو «مئارجلاو ةبوقعلا نيب بسانتلابو
 . ةلثامملا مامت هيلع صن امل الثامم نكي مل

 مئارجلا تابوقع ركذي مل ميكحلا عراشلا نأ ىف ببسلا نايب ىف : ةيناثلا ةيحانلا
 الف هانت ال مئارجلا نإ ذإ «ةراشإلاب رخآلاو ةرابعلاب اهضعب ركذ لب «ةرابعلاب اهلك
 لك مئارجلا عاونأ نم عرتخي سفنلا هعم تفرحنا اذإ ىرشبلا لقعلا ثإو . .ادلصع ىصحت

 امو ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ءوض ىلعو «ةعدار تابوقع نم هل دب الف ءاعون موي

 مامإلا لاق امك هنإو ءدج ىذلا اذهل اجالع رمألا ىلو سبتقي تابوقع نم امهيف صن
 ببسلا انركذ دقو «ثادحألا نم مهل دجي ام رادقمب ةيضقألا نم سانلل دجي :كلام

 . لبق نم حضوأ لكشب
 تسيل ةيريزعتلا مئارجلل ةرجازلا تابوقعلا هريدسقت ىف رمألا ىلو نإو ١7-

 امك باقعلاو ةميرجلا نيب بسانتلاو ةلادعلا دعاوقب ديقم هنإ لب ءانرشأ امك ةقلطم هتدارإ
 لعجي الو «باقعلا ىف طتشي الو ىغبي الف رجزلل ىفكي ردق لقأب ذخأللاب ديقمو «ءانررق

 «ةقشم ىف اهلك ةمألا نوكت ثيحب دوسي ىذلا وه فنعلا لعجي الو «هيلع ارطيسم هاوه

 نإف «تاروعلا عبتتو «ءسسجتلا رشني الأ هيلع بجيو «ميقسلا عم ءىربلا فاخي ثيحبو
 مل تيفخأ اذإ ةئيطخلا نإ» :ِْلَي لاق دقلو .باقعلا اهيلع نوكي ىتلا ىه ةنلعملا مئارجلا
 .«ةماعلا ترض ركنت ملف ترهظ اذإ نكلو ءاهبحاص الإ رضت

 .داسفلا عفد وه رمألا ىلو لمع نإو .هعفد رمألا ىلو ىلع بجي ةماعلا ررضو
 ةحلصم ةياعر الو ءدشأ داسف ىلإ ايدؤم داسفلا نوكي نأ حصي د الو .حلاصملا ةياعرو

 نم هيف نوكي دق ة ميقسلا عم ءىربلا فوخو ؛نينمآلا عيورت نو «رثكأ حلاصمل ةعنام
 . ةحلصم نم العف ىناجلا باقع ىف امم رثكأ ررضلا

 رمأ ىلع لمتشت اهنأل كلذو «ةنيابتم ةفلتخم عاونأ ةيريزعتلا مئارجلاو -

 .بجاو ىف ريصقتو «بولطم رمأل ةفلاخم هيف وأ «هنع ىهنم
 :نيمسق ىلإ فيلكتلا لصأ ةيحان نم ةيميت نبا اهمسقي اذلو
 شغلا لثم كلذو .هنع عراشلا ىهن دقو عقو رمأ ىلع اباقع نوكي ام : امهدحأ

 «ةنامألا ةنايخو «نازيملو ليكلا فيفطتو .ةيبنجألا ليبقتو ءروزلا ةداهشو «ريوزتلاو
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 ىهن ام باكترا نم كلذ ريغو «لطابلاب سانلا ىلع ءاعدالاو «تاعايبلا ىف سيلدتلاو

 اههابشأو مئارجلا هذه ىلع ىرجيو .ةلاحم ال داسفلا ىلإ ىدؤي وهو «هنع هللا

 . مئارجلا هذه تبثت ىتلا ةيئاضقلا تاءارجإلا

 «قح ءادأ نع عانتمالا وأ بجاو كرت ىلع ةبوقع هيف ةبوقعلا نوكت ام : امهيناث
 نأ ديب هتاذ ىف ةميرج ناك نإو وهف تاف ام امأ «ءبجاولا ىلع لمحلل هيف ةبوقعلاو

 ةمث نكي مل بجاولا ىدأ ول اذلو «لعفلا ىلع لمحلا دصقلا امنإ «هيلع سيل باقعلا

 ةميرج ناك نإو «قباسلل كرتلل تسيل اهنإف ؛ةاكزلا كرات ةبوقعك كلذو «باقعلل بجوم

 كلذكو ءباقع هب لزني ال هنإف ىدأ اذإف «ءءادألا ىلع لمحلل ةبوقعلا امنإو «هتاذ ىف

 «ةبوتلا ىلع لمحلل ةبوقعلا امنإو «دادترالا تاذ ىلع اهيف باقعلا سيل دترملا سبح

 لطملا ناك نإو «لطملا تاذ ىلع ةبوقع سيل وهف «لطامملا رداقلا نيدملا سبح كلذكو
 .ءادألا ىلع لمحلل ةبوقعلا امنإو «ملظ ىنغلا لطم» دلك هلوقل ؛املظ هتاذ ىف

 ىبلس وه ام اهنمو ءهنع ىهنم باكتراب ىباجيإ وه ام اهنم مئارجلا دجن اذكهو
 عنمل ةيناثلا ىفو «ةميرجلا تاذل ىلوألا ىف ةيوقعلاو ءهيلع بجاولا نع عانتمالاب

 ىف ةيميت نبا لاق دقلو «ةيبلسلا ةميرجلا كلت رارمتسا عنمل ةاكزلا عنام ةبوقعف ءاهرارمتسا

 : ةيبلسلاو ةيباجيإلا مئارجلا ىلع تابوقعلا
 هللا نم الاكت بسك امب ءازج ضام بنذ ىلع : امهدحأ - ناعون ةبوقعلا نإ

 مرحم كرتو بجاو قح ةيدأتل ةبوقعلا :ىناثلاو .قراسلاو براحملا عطقو براشلا دلجك

 ةاكزلاو ةالصلا كرات بقاعي امكو «لتق الإو بات نإف ءدترملا باتتسي امك «لبقتسملا ىف

 .«اهودؤي ىتح نييمدآلا قوقحو

 رمتسي ىنغلا لطامملا نإف «ةرمتسم ةميرجلا تماد ام ةبوقعلا هذه رركت كلذلو
 .ىدؤي ىتح بقاعي ةاكزلا عنامو «ىدؤي ىتح هباقع

 اذإ وه امنيب سانلا رفاضتو هعويش ببسب ةريبك نوكي ام مئارجلا نم نإو -48

 سيل هكرت نإف ناذألاب الثم كلذل برضنلو «هتاذ ىف ةيرج نوكي ال داحآلا نم عقو

 بكترا ام ناك «هلامهإ ىلع ةنيدم ترفاضت نإ نكلو «ضرفب سيلو ةنس هنأل ةميرجب

 دق كلذكو «ةالصلا كرت ةرامأ هنأل «ناذألا اوكرت نم ركب وبأ لتاق كلذلو ءةميرج

 ناك ةعامجلا ترفاضت نإف ءهدودحم باقع اهل ةميرج داحآلا نم عقو اذإ لعفلا نوكي

 نم ادح داحألا نم ةميرجلا تعقو اذإ ةبوقعلا نوكت دقو ءدحأ اباقعو ءدشأ ةميرج

 ربكأ اريزعت اهتبوقع تناك اهباكترا ىلع ةعامجلا ترفاضت نإف «ةردقملا ةيعرشلا دودحلا

 :لاق هنأ هنع هللا ىضر ىريمحل ا مليد نع هدنسم ىف دمحأ مامإلا ىور دقلو .دحلا نم

 انإو ءاديدش المع اهب جلاعن ضرأب انإ هللا لوسر اي :تلقف هلك هللا لوسر تلأس
 «؟ركسي له» :لاقف ءاندالب درب ىلعو ءانلامعأ ىلع هب ىوقتن حمقلا نم ابارش ذختن
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 اوكرتي مل نإف» :لاق ء«نيكرات ريغ سانلا نإ :تلق .««هوبنتجاف» :لاق ءمعن :تلق
 .«مهولتقاف

 الو اهيلعاف ةرثكب ربكت ةميرجلا نأ : امهدحأ :نيرمأ ىلع لدي ثيدحلا اذهف
 ىتلا مئارجلا نإف «ىلاحلا ىنوناقلا ركفلا هيلع ام ريغ كلذو «نيبكترملا ةرثكب فعضت
 هيلع عضاوت امم قتشت نيناوقلا هذه نأل كلذو ؛اهيلع باقعلا قيبطت ففخي عيشت
 «سانلا هيلع عضاوت ام عم اقفتم باقعلا لعجي ال اهيلعاف ةرثكو ةميرجلا عويشو «سانلا
 «سانلا قافتا نم هتوق قتشي ال لضاف ىنيد ىقلخ نوناق اهنإف ,ةعيرشلا فالخب

 نأ بجوت نيبكترملا ةرثك نإو «نيدلاو ىوقتلاو ةليضفلا نم اهقتشي امنإ «هيلع مهعضاوتو
 رشلا مظع املك ذإ ءاهتيصان نم اهذخأي ىتح ءاهتمواقم ىعرشلا نوناقلا فعاضي
 رشلا نم نوهي الو ءهرشلل ةمواقم ىه اهعضو لصأ ىف تابوقعلاو «ةمواقملا تمظع

 .هبساني امب ةمواقملا نوكت نأ بجوف ءةماسجو ارطخ هديزي كلذ لب «هيلعاف ةرثك

 ةبوقعلا نم ربكأ نوكت دق ريزعتلاب ةبوقعلا نأ ثيدحلا هيلع لدي ىذلا : امهيناث
 نوكي ذئنيح اهنأل ءةعامجلا لمع تراصو داحآلا تزواجت اذإ ءاهعضوم ىف ةردقملا
 ثيدحلا نم كلذ نيبت دقو «ىوقأو دشأ قيرطب عنملا نوكي نأ بجيف ءمعأ اهيف داسفلا
 ناك ولف ءداسفلا عنمل اريزعت نوكي لاحلا هذه ىف ةانجلا مامإلا لتق نأل .حوضوب قباسلا
 فورعلملاب رمألاو داشرإلاو ظعولا ناك ولو ءهب ىفتكال كلذ نود امب عنملا هتقاط ىف
 هجتي نأ نود ةيدرفلا لاوحألا ىلع بقاعو «كلذب مامإلا ىفتكال ايفاك ركنملا نع ىهنلاو
 .لتقلا ىهو ةديدشلا ةبوقعلا هذه ىلإ

 كلذلف ءزوجي ال وأ زوجي اريزعت لتقلا نوكو «ماقملا اذه ىف ليطن نأ ديرن الو
 .ةبوقعلا ىف مالكلا دنع لوقلا نم هعضوم

 وأ «عمتجملا ىلع رشابم ءادتعا اهيف ةمرج نوكت دق ةيريزعتلا مث ئارحلاو ٠٠-3
 كرت ةعيرجك .نيعم صخش ىلع ءادتعا ةمث نوكي نأ ريغ نم هيهاونو هللا رماوأ ىلع

 ءةالصلا كرت كلذكو «ىلاعت هللا قح ىلع ءادتعا وأ عمتجملا ىلع ةيانج اهنإف «ةاكزلا
 ىلع رشابم ءادتعا اهيف مئارجلا هذه نإ ءهكرت ىلع قافتالاو « عيمجلا نم ناذألا كرتو
 هلل اقح نوكي اهيلع باقعلاو «ىلاعت هللا قوقح ىلع ءادتعا ىهف «ةعامجلا ىلعو نيدلا
 لمحلل انركذ امك باقعلا نأل ءاوبوتي نأ الإ وفعلا وأ طوقسلا لبقت ال كلذلو «ىلاعت
 . بجاولا ىلع

 لطمكو ةلطابلا ىواعدلاو «لطابلاب ماهتالاك صاخسش ألا ىلع ةيانحلا نوكت دقو
 باقعلاو.اذكهو ءرمخلا براش اي ءابرلا لكآ اي ءقساف اي لثمب فذقلا وحنو «ىنغلا
 نأ كشاالو ءمهضارعأو مالسإلا لظب نيلظتسملا تامرح ظفحل مئارجلا هذه ىلع

 لو



 ال وأ باقعلا بلطي نأ ىف قحلا دبعلل نوكي لب «ىلاعت هلل اصلاخ اقح تسيل ةبوقعلا

 .هبوجو دعب هطقسي ال وأ هطقسي نأو .هبلطي

 هنإ ىتح .اريثك اعيونت ةعونمو ءانيب اتوافت ةتوافتم ةيريزعتلا متارجلا نإو ١-

 ةحنجو ةيانج ىلإ اهمسقنف .مئارجلا تابوقعلا نوناق مسق امك اهمسقن نأ نكمملا نمل

 وأ ةينبأ ةماقإ لثم تافلاخم ةفاكلا ىلع عقت ىتلا ةريغصلا مئارجلا ربتعتف «.ةفلاخمو

 نوكت ىتلا مئارجلا ربتعتو «تافلاخملا ليبق نم هيف رورملا بعصي ماعلا قيرطلا ىف اهوحن
 امو «حنجلا ليبق نم لطابلا ءاعدالا وأ لطابلا ماهتالا وأ بسلاب صاخشألا ىلع ءادتعاب

 اهررق ىتلا مئارجلا ىصحت نأ زوجي اذه ىلعو «تايانجلا ليبق نم دعي كلذ ىلع داز

 اعبات ميسقتلا لعجيو «ةميرج لك ىف تابوقعلا رمألا ىلو ررقي اهئوض ىلعو ؛ءاهقفلا
 .ىلاحلا هعضو ىف ىرصملا نوناقلا لعف امك ءاهفعضو ةبوقعلا ةدشل

 «خيبوتلا دح ىلإ لزنيو ءانايحأ ةررقملا تابوقعلا ىصقأ غلبي ريزعتلا ىرتل كنإو

 باقعلل بتارم نيدحلا نيبو «ىرخأ انايحأ ءاضقلا سلجم ىلإ راضحإلا درجمب لب
 كلذو ءهاوس دجي مل اذإ لتقلاب ريزعتلا زوجي هنأ ءاهقفلا نم نورثكألا ررق دقف «ةريثك

 نوكت نأ حصي هنإف مئارجلا هنم ترركتو «هرش عطقني ملو «لجر نم داسفلا مع اذإ

 كلذ لثم ىورو «لتقلا هتبوقع نوكت ام مئارجلا نم نأ كلام مامإلا نعو ءلتقلا هتبوقع
 .ةمئألا رثكأ نع

 :لاق ْدلَك هللا لوسر نأ ملسم حيحص ىف ىوري هنإف «ةئسلا نم الصأ كلذل نإو

 فيسلاب هوبرضاف «عيمج ىهو ةمألا هذه رمأ قرفي نأ دارأ نمف تانهو تانه نوكتس»

 .«ناك نم انئاك

 فوتست مل اهنكلو «ةردقملا مئارجلا عون نم نوكت دق ريزعتلا مئارجو -5

 كرتكك «ةردقملا تابوقعلا مئارجب ةلص اهل تسيل ىرخأ مئارج نوكت دقو ءاهطورش
 نم سيل مئارجلا هذه نإف .لطابلا ءاعدالاكو «نازيملاو ليكلا ىف شغلاكو «ةاكزلا

 عنمي ام رادقمب اباقع رمألا ىلو هل ردقي مئارجلا نم عونلا اذهو «ةردقم ةبوقع اهسنج

 ىف ةلادعلا الإ رمألا ىلو هب ديقي ديق ريغ نم هيف عقي نأ هريغ عنميو ءداسفلا نم دسفملا
 .هلامعأو هلاوحأ لك ىف مكاحلل ديق ىه اهتاذ

 ىف ةميرجلا نأل امإ صاصق وأ دح هسنج نم نوكي ىذلا وهو لوألا عونلا امأ

 ىلع هريزعت ىف رمألا ىلو ريسي اذه نإف .,تاهبشلاب أردت صاصق وأ دح ةميرج اهتاذ
 ررق ةفينح ابأ نأ ديب «عراشلا ةدارإل امداصم ناك الإو «هيلإ لصي ال نكلو ءدحلا ساسأ

 هداسفل اعفد لتقي هنإف صاصقلا طورش هيلع قبطنت ال نكلو «لتقلا هنم رثكي ىذلا نأ

 اهسنج نوكي ىتلا مئارجلا ترركت نإف «ءاريزعت لاحلا هذه ىف لتقلا نوكيو «هرشل اعنمو

 .لتقلاب رزعي - ةهبشل طقس نكل «لتقلاب صاصقلا بجوي
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 اهمسقيو «بتارم ىف اهعضي نأ رمألا ىلول حصي ةيريزعتلا مئارجلاو ١77-
 نوكيو .ىندأ دحو ىلعأ دح اهل «هل ةعدار ةبيوقع مسق لك مامأ عضيو ءاماسقأ

 اهيدحب ةردقملا ةبوقعلا ةرئاد ىف باقع نم قحتسي امو ءمرج لك لاح ريدقت ىضاقلل
 نإ :لوقن نأ عيطتسن كلذ ىلعو «ةرئادلا هذه ىف هداهتجا نوكيو .ىلعألاو ىندألا

 ىلع هيف صني ال هنأ الول ايعرش نوكي داكيو «ىريزعت نوناق ىرصملا تابوقعلا نوناق
 ثئابسخلا مأ ىهو «مئارج لامعألا ضعب ربتعي ال هنأ الولو .ةتباثلا ةيعرشلا دودحلا
 .ةميرجلا وه هب ءادتعالا ربتعا امنإ ءهتاذ ىف ةميرج هربتعي ملف ىنزلا كلذ نمو «مارجإلاو

 ىنزلاو «ةرصاقلاب ىنزلاو «ةجوزلا ىنز ىف الإ ةميرج نوناقلا كلذ ىف ىنزلا نكي ملف
 ىذلا ثيبخلا رمألا اذه ىف تسيلو ءادتعالا ىه ةميرجلا نأ ىرتو «ءباصتغالاو رهقلاب
 ربتعي ملو !!اسنرف نع رداص نرئناق هنأ ملعن نأ انيسحو «ةيوامسلا نايدألا لك هتركنأ
 ةاعدمو «مئارجلاو ءماثآلاو رورشلا مأو «ثئابخلا مأ رمخلا نأ عم «ةميرج رمخلا برش
 الإ ةميرج ابرلا ربتعي مل كلذكو ءسفنلاو لقعلاو سلا ةدسف سو «فارحنالاو روجفلا
 ىف ال ايرلا ىف شحفلا ىلع ةبوقعلاف .ءشحانفلا ابرلا هامسو .مولعم ردق ىلإ لصو اذإ
 «ىعامتجاللاو ىداصتقالا ماظنلل داسفإ هنأل ءهتاذ ىف ةميرج هلصأ نأ عم ءابرل لصأ

 دقلو .اهعاونأ نم عون ىأب ةراسخلل ضرعي نأ ريغ نم ابساك لمعي لاملا س أر لعجي

 ىدانو «ءامسلا نايدأ لك هتمرحف ءىوامسلا نيدلاو ءىرشبلا لقعلا ةميرجلا هذه ركنتسا

 نإف «ىعيبط ريغ بسك ابرلاب بسكلا نإ :مهلئاق لاق دقل ىتح «هراكنتساب ةفسالفلا
 .دقنلا دلي ال دقنلا

 ذخأي ملو تاقبوملا كلتو ماثآلا هذه ىمحي ىرصملا تابوقعلا نوناق نأ الولو

 .ايعرش ناكل اهيلع صني مل وأ ىهناحبس هللا دودحب

 باقعلا ىف ىلعأ ادح ةميرج لكل لعج هنأ نم همزتلا ىذلا جاهنملا نإو -4
 اهقطنم هريسي امل اقبط اهتاذب ةيضق لك ىف ريدقتلا ةيرح ىضاقلل كرتو «ىندأ ادحو

 .ءاهقفلا امهيف ملكت نيتيهقف نيتيرظن نيب عمج وه اهتسبالمو
 ءوض ىلع عيطتسي ثيحب ادهتجم ناك اذإ ىضاقلل كرتي ريزعتلا نأ : ىلوألا

 اهلاوحأ بساني اميةيضق لك ىف مكحي نأ حلاصلا فلسلا راثآو ةنسلاو باتكلا

 ىضعمي ىتلا ةيضقلا ىف لدعلا نوكيو ءترهظ ىتلا ءاودألل اجالع نوكيو اهتاسبالمو
 ذإ ءاضقلا ىلإ رمألا كرتي نأل عضوم ةمث دعي مل قلطملا ديلقتلا داس نأ دعب نكلو ءاهيف
 .هماكحأ عبتي نيعم بهذمل عبات وه

 ىف هنم ناطلسلا دمتسي ىضاقلاو ءرمألا ىلول وه ريزعتلا نأ : ةيناشلا ةيرظنلا
 .هل اعبتم رمألا ىلو اهررقي ىتلا تاريزعتلا قيبطت ىف ىضاقلا نوكي كلذ ىلعو «كلذ

 جارختسا ىف اودهتجاو «ةفلتخملا تاريزعتلا ىف ةباحصلا ءارآ ءاهقفلا عمج دقو

 كان



 نكي ملو ءاهعابتاب ةاضقلا نورمأيو ءاهنوعيتي ةالولا ناك ةيهقفلا ءارآلا نم تاريزعت

 جيرخت نم انايحأ ىعقاولا قيبطتلا هيضتقي امب الإ تاررقملا ةفلاخم ىف ناطلس ءاضقلل

 .لاحلا ىضتقم ىلع ىهقفلا رمألا

 «ىلعأ دحو ىندأ دح تاذ تابوقعلا لعج دق ىلاحلا تابوقعلا نوناق ناك اذإف

 اعمج امهنيب عمجو «نيتيهقفلا نيتيرظنلاب ذخأ دقف «نيدحلا قاطن ىف دهتجي ىضاقلاو

 نع جرخي الأ ىضاقلا ىلعو ءاهدودح دحاو ريزعتلا مظن عضو رمألا ىلول ناكف «ايسانم

 الو ىندألا نم لقأب ةميرج ىف مكحي الف .نوناقلا همسر ام زواجتي الو «دودحلا هذه

 ةيقيبطتلا ريياعملا عضوو «.هطابنتساو هداهتجال حيسف عستم ةمث ناك مث «ىلعألا نم رثكأ

 ةتس ىلإ اهاندأ ىفو «مادعإلا.ىلإ اهالعأ ىف لصت ةعستم ةجرف الف «نيدحلا نيب امهيف

 اهريدقت ثيح نم ةررقملا تابوقعلا ثيح نم مئارجلا عاونأ انيب انه ىلإ -6

 مئارجلاو «عراشلا نم صنب باقع اهل ردق ىتلا مئارجلا زاجيإ ىف انيبو ءاهريدقت مدعو

 وأ « ىمالسإلا عرشلا مكح ىف ةميرج ربتعت اهنكلو « صنلاب باقع اهل ردقي مل ىتلا

 ثرحلا كالهإو «ضرألا ىف داسفإلا لثم اباقع اهل ردقي مل نإو «هصوصن نم صنب

 ملو «باقع اهل ردقي مل نإو «عراشلا نم صنب اهنع ىهنم رومألا هذه نإف « لسنلاو

 باقعلا ةوق عم اهبسانتو اهيف مارجإلا ةوقو ةميرجلا هب فرعن ام ردقب الإ ةبوقعلا سمت
 ةيرظن ىف مالكلا دنع لوقلا نم هعضوم كلذ نأل «بسانتلا اذهل ليصفتلاب نيضرعتم ريغ

 ءاش نإ ثحبلا اذه ميمتت عست ةيقب رمعلا ىف ناك نإ .هماكحأ ليصفت ىف مث «باقعلا

 . ىلاعت هللا

 نمو «اهذيفنت قيرط ثيح نم ةميرجلا ميسقت ةت وهو ءرخآ عضوم ىلإ لقتنن نآلاو

 دق ريخألا مسقلا اذه ناك نإو « ةميرجلا عوضوم ثيح نمو «ذيفنتلا ىلإ دصقلا ثيح

 .دودحلا متارج ىلع مالكلا ءانثأ ىف هيحاون ضعبل انضرع

 ةيبلسلا مئارجلاو ةبياجيإلا مئارجلا ١-
 ايهنم العف نوكت نأ امإ مئارجلا نأ ىلإ انثحب نم قباسلا ءزجلا ىف انرشأ -57

 ناذأآلا كرتو «كرتلاب ةميرج ةاكزلا كرتف هب رومأم بجاول اكرت نوكت نأ امإو ءهنع

 ىلع ءازج هيف باقعلا نأ هساسأ ارظن اذه ىف انرظن انأ ريغ «كرتلاب ةميرج كلذك

 .طقف ةيحانلا هذه نم انرظن ناكو «ءبجاولا ىلع لمح وأ «ىضاملا

 لعفلاب ىذأ هيلع بترتي دق كرتلا نأ ساسأ ىلع ةميرجلا هذه ىلإ رظنن نآلا اننكلو
 نم كلذكو «هكرتب ةميرج بكترا دق اعوج تومي ىتح اصخش كرتي نم نإف «هريغل

 ءاذكهو ءامرج بكترا دق هتيادهو هديب ذخألا عيطتسي وهو رئب ىف ىدرتي ىمعأ كرتي
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 «كرتلاب مئارج وأ «ةيباجيإ مئارجو «ةيبلس مئارج :نيمسق مئارجلا نوكت كلذ ىلعو
 نمو «ةيباجيإ مئارج اهلك .بصنلاو .بصغلاو فذقلاو ةقرسلاو ىنزلاف «لعفلاب مئارجو
 دصقلا نوكي ام اهنمو «تابولطملا ضعب نع عانتمالا نم انركذ ام ةيبلسلا مئارجلا

 . ةيباجيإ ةميرج باكترا

 ام رثكأو ءحضاو نيب اهيف لوقلا نإف «ةيباجيإلا مئارجلا ىف مالكلا كرتنلو ١7-

 مئارجلا نايب ىلإ هجتنلو ءحضوألا وهو «ةيباجيإلا مئارجلا ليبق نم وه هيف انملكت
 نإو مئارجلا نم دعت ال مأ ءءاضقلا نم مكحب اهيلع ذخاؤملا مئارجلا نم دعتأ «ةيبلسلا
 .رظنلاو ثحبلا عضوم وه كلذ نإف ءاينيد انايصع تناك

 دعيو هكرتب امثآ دعي عراشلا رمأب ابولطم نوكي ام نأ عامجإلاب ءاهقفلا ررق دقل
 ناك اذإ ءاضقلا ىدي نيب ةذخاؤم عضومو «نيدلا ىف ةذخاؤم عضوم وه ةميرج هكرت

 نم انركذ ام هيلع قفتملا نمف ءءاضقلا سلجم هيف لصفي نأ نكميو «تابثإلا هيلع ىرجي
 امع هللا افع ىدأ نإف ءءادألا ىلع لمحلل انركذ امك هنكلو ءاباقع بجوي ةاكزلا كرت نأ
 صخش همامأو «ءاديب ىف وهو داز لضف هعم نوكي نم نأ اضيأ هيلع قفتملا نمو .فلس

 لصي ىتح هلتاقي نأ هل عئاجلا كلذ نإ لب «تام ىتح هكرت اذإ امثآ نوكي ءاعوج روضتي
 نود باقع مأ لتاقلا باقع وهأ نكلو «باقع هيلع عنتمملا اذه نأ كش الو «دازلا ىلإ
 لضف هعم ناك نم كلذكو «ءاهقفلا نيب رظنلا عضوم وه كلذ ؟ريزعتلاب لتاقلا باقع

 ال بقاعي هنإف اشطع كله ىتح هطعي ملف هعم ءام ال نم هاقستساف «ةيداب ىف ءام

 ؟ىرخأ ةبوقع بقاعي مأ لتقلا ةبوقع بقاعيأ نكلو «ةلاحم

 كرتلا نأ ديب «لعفلاك ةميرج كرتلاف .ءاهقفلا نيب قافتا عضوم كلذ - 4

 هسفن ىف لمحي كرت وه ىرحألاب وأ «ةميرج باكترا هب دصقي كرت :(امهلوأ) :نامسق

 الب هنإف تومي ىتح بارشلاو ماعطلا نع هعنميو اصخش سبحي نمك «باجيإلا ىنعم
 كرت وه تومي ىتح اهعطق دعب دولوم ةرس كرتي نم كلذكو «لتقلا هب دصق كرت كش .

 ابكترم دعي ةيباجيإ ةميرج هيلع بترتي كرت لك كلذكو «لتق هنأل باجيإلا ىنعم ىف
 هوقسي ملف موق باب ىلع ىقستسا الجر نأ كلذ ىف ىوريل هنإو ءاباقعع قحتست ةميرجل

 , 237هتيد باطنملا نب رمع مهئمضف «٠ شطعلا نم تام ىتح

 عانتمالاو ءابولطم رمألا نوكي نأب هسفن كرتلا ىف ةميرجلا نوكت :(امهيناث)

 دق لوألا مسقلا ىفو «ةميرج كرتلا كلذ نإف ةاكزلا كرت ىف انركذ امك ءاهتاذ ىف ةيصعم

 ءهيقس بجي ءاملا بلط نمف «ىرخأ ةميرجلا ىلع بترت نكلو ءةميرج كرتلا تاذ نوكي
 هذه ىف تسيل نكلو «ةيصعم نوكت هنم ىقستسيو رخآ ناكم ىلإ بهذي نأ عاطتسا ولف
 .اهنود ةيرج ىه لب «لتق ةميرج ةيصعملا

 )١( 77ص ١١ج ىلحملا .

 م ش ها



 ملف «ىقستسي اصخش كرتي نم نأ ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا ررق دقلو -48

 ىف صوصنلا تدرو دقف .كلذ دصق تبث نإ التق كلذ ناك ءاشطع تام ىتح هقسي

 تدصق نإ هتلتق دقف تام ىتح عاضرلا اهدلو تعنم اذإ مألا نأ ىلع ىكلاملا بهذملا
 , 20كلذ

 بارشلا وأ ماعطلا هنع عنمو «ناكم ىف صخشلا سبح اذإ هنأ بذهملا ىف ركذو

 هذه لثمو :«27نيلتاقلا باقعل اقحتسم نوكيو ءالتاق دعي سباحلا نإف ءتام ىتح
 . ”9ةلبانحلا باتك ىف ءاج صوصنلا

 هيف ءاج دقف ىلحملا ىف مزح نبا هيف ضافأ دقو «جاهنملا كلذ اوجهن ةيرهاظلاو

 :هصن ام

 اوناك نإ هوقسي مل نيذلا نأ وه «قيفوتلا ىلاعت هللابو ءاندنع اذه ىف لوقلا»
 ءادمع هولتق مهف تومي ىتح الصأ هكاردإ هنكمي الو مهدنع الإ ةتبلأ ءام ال هنأ نوملعي

 ملعي ال نم كلذ ىف لخدي الو اولق وأ اورثك اوتومي ىتح ءاملا اوعنمي نأب دوقلا مهيلعو
 كرديس هنأ نوردقيو كلذ نوملعي ال اوناك نإف «هيقسي نأ هنكمي مل نم الو ءمهنم هرمأب

 هللا لوق كلذ ناهرب ءديالو ةيدلا ٍمهلقاوع ىلعو , ةرافكلا مهيلعو ًأطخ ةلتق مهف عاملا

 :ىلاعت لاقو «2474 مكيلع ئدتعا ام لثمب هيلع اودَتعاَف مكيلع ئدتعا نمَف ظ :ىلاعت

 ىلع رداق وهو ءملسم هاقتسا نإ هنأ ملسم لك ىردي نيقيبو 0 )# صاصق تامرحلاو »
 دحأ نيب فالخ الب هيلع ىدتعا دق هنإف ءاشطع تام نأ ىلإ هيقسي الأ دمعتف هيقسي نأ

 هب ىدتعا ام لثمب هيلع ىدتعي نأ ميركلا نآرقلا صنب بجاوف ىدتعا اذإو «ةمئألا نم

 هل ةايح ال ام هعنم ذإ هلتق دقف كلذب ملعي مل اذإ امأو ءهيف لاكشإ ال نيقيب انلوق حصف

 .ىراعلاو عئاجلا ىف لوقلا اذكهو . .أطخ لتاقلا ىلع ام هيلعف ءأطخ لتاق وهف ءهب الإ

 ع عبسلا هلكأ ىتح هووؤي ملف عبس هعبتا نمك اذه سيلو «ناودع كلذ لكو «قرف الو

 هذخأف هوكرت ول نكلو ءدلوت امم الو «مهتيانج نم تمي ملو ءهل لتاقلا وه عبسلا نأل

 نمك اذهو «مهلعف نم الإ تمي مل ذإ هتلتق مهف «هذاقنإ ىلع نورداق مهو «عبسلا

 . 7(تام ىتح ماعطلا هوعنمو تيب ىف هولخدأ

 نأ نوري نيذلا ءاهقفلا ىأر ةلمجلا ىف روصي وهو ءمزح نبا هررق ام اذه ١٠-

 ناك «لتقلا ءاملا عنمب دصق اذإف «ةميرج باكترا كرتلاب دصق اذإ «كرتلاب نوكت ةميرجلا

 ةميرج لك اذكهو ءاضيأ ادمع ناك لتقلا سبحلا وأ ءاذغلا عنمب دصق اذإو ءادمع لتقلا

 86ص ريبكلا حرشلا ىلع ىقوسدلا ةيشاح )١(

 . 75ص ”ج عانقلا فاشك (")  .رانملا عبط 777ص ةدج ريبكلا حرشلا عجار 188١ص بذهملا (؟)

 .057؟ص ١١ج ىلحملا (5) . ١985 : ةرقبلا ةروس (5) . ١985 : ةرقبلا ةروس (5)
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 ىلع بترت نكلو «ةيببسلا دصقت مل نإو «ةيببسلا هذه هيف دوصقملا كرتلا اهببس نوكي
 .مزح نبا رظن ىف أطخ لتقلا ربتعاف لتقلا كرتلا

 : ةثالث رومأ مالكلا اذه نم دافتسي ىذلا نإو

 نإف ءاتباث اهدصق ناكو ةتباث ةيببسلا تماد امو ادوصقم ناودعلا ماد ام هنأ : اهلوأ

 ةميرج اهانعم ىف اهنأل ءامامت ةيباجيإلا ةميرجلا ةبوقع ىه اهتبوقع نوكت ةميرجلا

 وأ عبس ىلإ ءاقلإلا وأ «عيوجتلاب لتقي نمو .فيسلاب لتقي نم نيب قرف ال ذإ «ةيباجيإ
 لتقلا مادامف « عينشلا لتقلا كلذ كرتلاب دصقو .هعنم عيطتسي وهو .هشهني عبسلا كرت

 .اهقئارطب ال .«تاياغلابو .ءلئاسولاب ال .دصاقملاب ةربعلا نأل .هتقيرطب ةربع الف ادوصقم

 «كرتلا ىف دصق ةمث نكي ملو رشابملا ىلإ دنست نأ نكمأ اذإ ةميرجلا نأ : اهيناث

 ملف ءاناسنإ عبس رواسي نأك .مهتدارإ نمزلا قبسل اوعيطتسي ملو ذاقنإلا نكمي ناكو
 كرتلا ىف نوكي ال لاحلا هذه ىف هنإف ءعبسلا هسرتفا نأ دعب الإ هئاويإ نم اونكمتي

 مهيلإ ال عبسلا ىلإ بوسنم لتقلا ةيناث ةهج نمو كرتلا ققحتي مل ةهج نم هنأل ءةميرج
 مهنأل ءأطخ نيلتاق اودعي نأ نكمي الو «ىذألا ىلإ دصق مهيف ققحتي مل ةئلاث ةهج نمو

 ملو هلعف مهتعاطتسا ىف ناك رمأ تيوفتب لتقلا نكي ملو ءهودصقي ملو هورشابي مل
 . هولعفي

 نوقرفي ال امامت لعفلا ىلع ةبوقعلاك كرت ىلع ةبوقعلا نأ نوررقي نيذلا نأ : اهثلاث

 كرتلا جئاتنب ملعلاب نيلاحلا ىف اققختم ناودعلا دصق ماد ام «ةرشابملا ريغو ةرشابملا نيب

 ملعلا ىلع ةعطاقلا نئارقلا تماق دق تماد ام هيلإ دصقلاو ناودعلاب ةربعلا نأل «ةدكؤملا

 ريغ نم ريدقتلاو ضرفلا وأ «نيمختلاو سدحلا درجمب دصقلا كلذ تبثي ملو .لعفلاب

 .لتقلل ادصق ةجيتنلاب ملعلا عم دوصقملا كرتلا نودعي مهنإ لب «تبثي عطاق ليلد

 هتاذ ىف كرتلا دعي ال ةميرج ىلإ ىدؤي ىذلا كرتلا نأ نوري نم ءاهقفلا نمو ١-

 ةميرجلا باقعل ابجوم كرتلا دعي امنإ «لتق ىلإ ىدأ نإو ءابجاو لعفلا نكي مل اذإ ةميرج
 ةميرج ىلإ بجاولا كرت ىدأ دقو «بجاو كرت هتاذ ىف كردلا ناك اذإ هيلع بترتت ىتلا .

 تبترت ىتلا ةميرجلا ةبوقعو ءكرتلا مثإ كراتلا ىلع نوكيف ءالثم لتقلا ىه ةيباجيإ ىرخأ
 هيلمي بجاو كرت ناك اهيف رمألا نإف «ةقباسلا ةلثمألا نم ريثك ىف حضاو كلذو ؛هيلع

 ىنوناقلا بجاولاك مثإلا ثيح نم مالسإلا ىف ىنيدلا بجاولاو «قالخألا هيلمتو «نيدلا

 دق تمدام التق دعي تومي ىتح ءاملا كلمت تنأو «بارشلا ديري نم كرتف ء«ىئاضقلا وأ

 ىذلا ءاملا نم هنيكمت نأل ؛ةميرج التق دعي ءاملا هعنم نأ ملعت تنأو ءكرتلا ىلإ تدصق

 هنأ ملعت تنأو هكرتف .كيلع بجاو عبس هدراطي نم ءاويإو .كيلع بجاو هزرحت
 .اذكهو ءالتق دعي ةلاحم ال هسرتفيس
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 كرت وه كرت لك نأل «ةلمجلا ىف لوألا ىأرلا عم ايقالتم ىأرلا كلذ ىرنو

 هذه نيب قرف ال امك ءءاملا عنم نيبو «ماعطلا عنمو ءاويإلا كرت نيب قرف الو بجاول

 .بجاول كرت اهيف هذه لك نأل. «طبر ريغ نم اهدلو ةرس مألا كرت نيبو

 تابجاو كانه نإ :نولوقي اقورف ةمث نأ نوبسحي وأ نوقرمي نيذلاو -7”

 دعي ال نوناقلا مكحب كرتلا كلمي كرت ىذلا ناك اذإف «ةينوناق تابجاوو «ةيقلخ ةيناسنإ

 دعي طبر ريسغ نم ةرسلا كرتك نوناقلا مكحب كرشلا كلمي ال كرت ىذلا ناك نإو ءالتاق
 . التاق

 نم نإف «ةعيرشلا مكح ىف امأ «نيناوقلا ماكحأ ىف ةقرفت هذه نإ .قحلا ىفو
 ءاملا نيب قرف ال «ىذألا عنمل هتقاط ىف ام لك لمعي نأ هيلع ىذألل اضرعتم اناسنإ ىري

 نم» :ىردخلا ديعس وبأ هاور اميف دلك ىبنلا لوقب كلذ تبث دقو «سارتقفالاو دازلاو
 هب دعيلف داز لضف هدنع ناك نمو ءهل رهظ ال نم ىلع هب دعيلف رهظ لضف هدنع ناك

 انل سيل نأ اننظ ىتح لاملا فانصأ دعي ذخأ مث :ىوارلا لوقيو .4هل داز ال نم ىلع

 رفس ىف كلذ ناكو .انلاومأ لضف ىف قح

 سئفنلل ذاقنإ اهيف نوكي ىتلا لاعفألا كلت بجوي مالسإلا هبجوأ ىذلا نواعتلا نإو

 .اهنع ىذألل عفد وأ «ةيرشبلا

 . ةنيبم ريغ امهنيب ةقرفتلاو «نايقالتم نييأرلا نأ ىرن اذهلو

 وهف «باقعلل ابجوم كرتلاب لتقلا اوربتعا نيذلا ءاهقفلا نيب فالتخا ةمث ناك نإو
 . اهيلع ماق ىتلا ةدعاقلا ىف الو «هلصأ ىف ال .هماكحأ ليصفت ىف

 ةميرجلا ةبوقعك اهتبوقع كرتلاب ةميرجلا نأ نوري ءاهقفلا روهمج رظن اذه *١7-

 بترت انيقي ملعي ناك هنأ نيبت نأب دصقلا تبثو «ناودعلا ققحتمذق ماد ام « « لعفلاب

 .مزح نبا ررق امك «كرتلا ىلع توملا

 .اهتبوقع اهل نوكت ثيحب لعفلاب ةميرجلاك كرتلاب ةميرجلا نوربتعي ال ةيفنحلاو
 ىلع لوصحلا هنكمي الو «هعم داز ال هنأ ملعي وهو ءاعوج تام ىتح اصخش كرت نمف

 عفدي الو .هنم صتقي الف «لتقلا ةبوقع بقاعي ال هنإف .ةعطقنم ةيداب ىف امه ذإ ءداز

 ةميرج هكرت دعي الف هذقني ملف هذاقنإ عيطتسي وهو «قرغي اصخش ىأر نم كلذكو «ةيد
 دعي ال اشطع تام ىتح اصخش كرت نمو ءادمع وأ أطخ لتاقلا ةبوقع اهيف بقاعي لتق

 دق اذه نم رثكأ لب «ءاملا وه هقسي مل نإ «ةلاحم ال توميس هنأ ملعي ناك نإو ءالتاق

 ءالتاق دعي ال اعوج تام ىتح هكرتو اباب صخش ىلع قلغأ نم نإ :ةفينح وبأ لاق

 نأ عم «ةيدلا هيلع بجت لب «لتقلاب هنم صتقي ال نكلو ءالتاق دعي :نابحاصلا لاقو

 ءاج ام كيلإو «هنود بابلا قلغأ دق هنإ ذإ ءكرتلا درجمب ال «ىباجيإ لمعب ناك لتقلا
 :ماقملا اذه ىف عئادبلا ىف



 دنع ائيش نمضي ال اشطع وأ اعوج تام ىتح ءاتيب دحأ ىلع نّيط ولو»
 هنأل .هكالهإل ببست هيلع نييطتلا نإ امهلوق ةهجو «ةيدلا نمضي امهدنعو «ةفينح ىبأ
 نوكي هيلع شطعلاو عوجلا ءاليتسا دنع عنملاف «برشلاو لكألاب الإ ىمدآلل ءاقب ال

 عوجلاب لصح كالهلا نأ ةفينح ىبألو «قيرطلا ةعراق ىلع رئبلا رفح هبشأف هل اكالهإ
 ءعوقولل ببس هنإف ءرفحلا فالخب «شطعلاو عوجلا ىف دحأل عنص الو «شطعلاو

 دق ناك نإف ءتامف امس هريغ معطأ ولو ءاببست التق ناكف ءرفاحلا نم لصح رفحلاو
 برضيو رزعي هنكلو «هرايتمخاب هلكأ هنأل ءهمعطأ ىذلا ىلع نامض الف هسفنب هلوانت

 هيلعف مسلا هرجوأ نإف ررغلا ىهو رودقم دح اهل سيل ةيانج بكترا هنأل ؛بدؤيو
 . ؟17(ةيانج بكترا هنأل ءصاصقلا هيلع هللا همحر ىعفاشلا دنعو .ةيدلا

 اهمكح ىف دعت ال كرتلاب ةميرجلا نإ لوقي ةيفنحلا بهذم نأ نيبتي اذهبو -

 كرتلاب لتقلاف «ةيباجيإلا ةميرجلا باقع اهل سيل ةيبلسلا ةميرجلاف «لعفلاب ةميرجلاك
 نم عنملاب لتقلا ربتعي ال ةفينح ابأ نإ لب «لعفلاب لتقلاك صاصق الو ةيد هيف سيل

 قيلغت وهو ىباجيإ لمعب نرتقا عنملا اذه نأ عم «ةيدلا ابجوم التق بارشلاو ماعطلا

 .اعوج تام ىتح باوبألا

 :ةثالث رصانع نم نوكتي اذه ىف ةيفنحلا ىأر هيلع ماق ىذلا ساسألاو

 ةميرجلا نوكت لتقلاف «ةرشابملا ةميرجلاب ةميرجلا ىف مهدنع ةربعلا نأ : اهلوأ

 لعفلاب توملا لصتاو «ةلاحم ال توملا هيلع بترت لعفب هيف ببست وأ ءاهرشاب اذإ هيف
 «ةرفح وأ ماعلا قيرطلا ىف ارئب رفح نمف «ءادتعا لعفلا ناكو «لتقلا ىف اببس ناك ىذلا

 نوكيف ءءادتعا ناك رفحلاو ءرفحلا تاذ هببس لتقلا نإف تامو ءناسنإ اهيف ىدرتف

 . ةيدلا بجت لاحلا هذه ىف هنإف «لتاق هنأب رفاحلا فصو اذإو «التاق رفاحلا

 ىف ببسلا نإف ءدسأ وأ بئذ هسرتفي وأ ءاشطع وأ ءاقرغ تومي ىتح كرتلا امأ

 .لتاق هنأب فصوي الف .«هلعفب سيلو «شطعلاو عوجلا وه امنإ .كرتلا وه سيل لتقلا

 وأ سفنلا ىلع ةيانجلا وأ لتقلا ةميرجب صخشلا فاصتا ىف ساسألا نأ : اهيناث

 وأ لتقلا ىهو «ةجيتنلاب لصتم ىباجيإ لعف هنع ردصي نأ وه «ماع لكشب فارطألا

 ماق دق صخشلا هيف ربتعي ال بلسلا نإ ذإ «ىباجيإ لمع هل بسني ال كراتلاو ءهوحن

 . هتاذ ىف ىباجيإ لمعب

 نوكي نأ نكمي الف « عانتمالل افصو سبيلو «لاعفألل فصو ءادتعالا نأ : اهثلا

 قوقح نم هلام صخشلا زواجتي نأ هانعم نوكي ءادتعالا نإف كلذ قوفو ءالعاف عنتمملا

 ام اهنم ىطعي نأ هل ناسنإلل قوقح اهلك ءامهوحنو ءاملاو دازلاو «عراشلا نم اهدمتسا

 . ىساسلا عبط 70 ص الج عئادبلا قد



 دعي ناك نإو ءامرجم وأ ايدتعم دعي ال هل اقح لمعتسي نمو «ءاش ام اهنم عنميو ءءاش

 .لتقلا ةميرج ابكترم دعي ال امثآ
 درتت ىذلا كرتلا نوربتعي مهنأ عم ةيفنحلا ءاهقفلا نأ ىلإ هيبنتلا ىغبنيو -ه

 مثإ كرتلا كلذ نأ اوررق دق ءاهتبترم بسح ىلع ةميرجلا هذه ةبوقعل ابجوم ةميرج هيلع
 ىدل تبث اذإ مثإلا اذه نكلو لَ ىبنلا رماوأل نايصعو ةفلاخمو .ءهيف بيرال

 ةردقم تسيل ةبوقع اهل ةيرج نوكي كش الب هنإف ءرشلاو ىذألا هب دوصقم هنأ ىضاقلا

 .هيلع بترتي ام مظنيو «مامإلا هاري ىذلا ريزعتلاب اهتبوقع نوكت امنإ

 ام اهنع جتن اذإ ةيرج كرتلا ربتعي ةيفنحلا ريغ نأ :مهريغو ةيفنحلا نيب قرفلاف

 ىلإ الإ ةميرجلا نوبسني ال ةيفنحلاو «لعفلا ةبوقعك كرتلا ةبوقع نوكتو «لعفلا نع جتني
 نإف كلذ عمو «لصتملا رشابمللا ببسلا وه كرتلا سيل ذإ ءاهب لصتا ىذلا رشابلا ببسلا
 .كرتلا كلذل ةجيتنلا ةبوقع ىه تسيل ىرخأ ةبوقعب باقعلا قحتسي ب مثآ كراتلا

 ةيعضولا نيناوقلا ءاملع ةيانع عضوم نكت مل ةيبلسلا مئارجلا نأ رهظيو -5

 اوربتعا نمت مهريغو ةيرهاظلاو ةيكلاملا ءاهقف لعف امك ءاليصفت اهيف لوقلا اولصفي ملف

 «ىودب ىلع ذاتسألا مئارجلا نم عونلا اذهل ضرعت دقو «ةيلعفلا مئارجلاك ةيكرتلا مئارجلا

 :هصن ام ىبلسلاو ىباجيإلا دصقلا ناونع تحت لاقف

 امإو ءايباجيإ نوكي نأ امإ وهف «ىئانجلا دصقلل اديدج اعيونت ءاهقفلا ضعب ركذي»
 دصقلاو «حالسب لتقلاك لعف باكتراب ذفني ىذلا وه ىباجيإلا دصقلاو ءايبلس نوكي نأ
 ىفو «ةيدمعلا ةيبلسلا مئارجلا ىف امك «كرتلاب وأ عانتمالاب ققحتي ىذلا وه ىبلسلا
 نم ريخألا عونلا ىف ءاهقفلا رابك ضعب لوقيو «ىبلس قيرطب متت ىتلا ةيباجيإلا مئارجلا
 دصقلا وأ ملعلا نأ كرتلاب ثدحي ىذلا توملا وأ ةهاعلا وأ حرجلا وأ برضلا ىف مئارجلا

 ال صوصنلا نأل «ةيدمعلا ريغ ةيلوئسملا ىلإ ىدؤي اشحاف الامهإ الإ هرابتعا نكمي ال اهيف
 . ")ةيدمع مئارجك اهيلع باقعلاب حمست

 لصأ ىف ةفلتخم ءاملعلا راظنأ نأ اضيأ ىودب ىلع ذاتسألا ركذ دقلو ١0-

 ىذلا مرجملا ةبقاعم بوجو ىلإ ىناملألا هقفلا بهذف «ةيبلسلا مئارجلا ىلع باقعلا ةركف
 ةدلاولاك كلذو ءامامت باجيإلاب هتيرج بكترا ىذلا مرجملاك ىبلس قيرطب هتميرج بكترا
 قيرط لوحمو «توملاب هنم صلختلا ىف ةبغر اهلفط عاضرإ نم ادمع منتمت ىتلا

 ثادحإ دصقب راطقلا مودق لبق بيضقلا لوحي ال ىذلا ةيديدحلا ككسلا ىف تاراطقلا

 ءاهيف ىدرت ىتح ادماع هكرتف رئب ىف ىدرتي هآرو ىمعأ ةسارح فلك نمو «ثداح

 نوكي نأ باجيإلا ةميرج كرتلا ةميرج ىلع ةبوقعلا نوكت ىكل ناملالا كئثلوأ طرتشيو

 )١( ”اله ص ىودب ىلع ذاتسألل ىئانجلا نوناقلا يف ةماعلا ماكحألا .

 لف



 نكي مل اذإف «ىذألا نم هيلع ىنجملا ةنايص هيف نوكي ىذلا لعفلاب انوناق ابلاطم كراتلا

 لب .نوناقلا فلاخ ام هنأل ءكرتلا ىلع هيف بقاعي ال هنإف «نوناقلا مكحب لعفلاب ابلاطم

 ىلع ةبوقع نوناقلا ضرفي ال هذه نآأل ءةءورمو ناسحإ نم ةيناسنإلا ئدابملا فلاخ

 . اهكرت
 نم رابتعا نكمي ال هنأ ىلإ نييسنرفلا ءاهقفلا رثكأ بهذو ءناملألا هررقي ام اذه

 .«لعفلاب اهبكترا ىذلا ةيلوئسمك اهنع الوئسم ةميرج عوقو ادصاق هبجاو ءادأ نع عنتما

 ١894 ةنس كلذب صاخلا ليدعتلا ردص نأ ىلإ اسنرف ىف كلذ ىلع لمعلا ناك دقو
 دصقب ةنس ةرشع سمخ غلبي مل ىذلا رصاقلا ىبصلا ةيذغت نع عانتمالا لاح ىلع صنف

 فاضي نأدىري نوسراج نكلو ءهيلع سايقلا زوجي ال ىئانثتسا صن وهو ءاعوج هلتق
 وأ لفط ةيذغتب وأ ىمعأ ةدايقب لكوم صخش وحن ىنوناق بجاو نع عنتمملا كلذ ىلإ
 عانتمالا نأل ؛ةاقو وأ ةباصإ هل تثدحف ادمع هبجاو ءادأ نع عنتما اذإ لشأ وأ نونجم

 عيرشت رادصإ مزلتست لدعلا تايضتقم نأ ررقيو «باكترالا دح ىلإ لصي هتوسق ىف انه

 هنأ ديزيو ءهيلع ساقي ال صاخلا صنلا نأ ديؤي نذإ وهف ءصقنلا اذهل ادس كلذب ديدج

 . '10:لاوحألا هذه ةفاضإ بجي ةلادعلل اقيقحت

 لعفلا نيب ةاواسملا ضرف نإ :ىفطصم ديعسلا روتكدلا ذاتسألا لوقيو -8

 هفقوم عم ضراعتي ىنوناق بجاوب المحم ىناجلا ناك اذإ الإ ققحتي ال مئارجلا ىف كرتلاو
 صنلاب ديقي كلذ ىف وهو «ىبدألا بجاولا قاطن نع جرخي ال رمألا ناك الإو ءىبلسلا

 هجتي كلذبو «ةيبلسلا مئارجلا لك ىف اماع اديق هلعجيو ءديقلا اذهب دهشي امو «ىسنرفلا
 فقوم نأ عقاولاو» :كلذ ىف لوقيو .ىودب ىلع ذاتسألا هاكح ىذلا ىناملألا هقفلا وحن

 امب همايق مدع نأل كلذ ؛ىبلس فقوم درجم دعي نأ نم ربكأ لاحلا هذه ىف ىناجلا

 ءريخألا اذه لاحب اطبترم ايلعفو اينوناق اعضو نوكي هيلع ىنجملا وحن هبجاو هيضتقي
 ىتلا ةجيتنلا ثدحأ ايجراخ المع هتقيقح ىف هبجاوب مايقلا نع ىناجلا عانتما نوكي ثيحب

 . «نوناقلا اهيلع بقاعي

 ةبوقع لثمب اهيلع بقاعي ىتلا ةيبلسلا ةميرجلا ىف ةدعاقلا هذه ريرقت ىلإ ىهتنيو
 هضرفي امع عانتمالا ناك اذإ نوكت لعفلاو عانتمالا نيب ةاواسملا نإ» ةيباجيإلا ةميرجلا

 اصخش سبحي نمك هسفن ىناجلا اهدجوي لاح نع وأ «مازتلالا هضرفي امع وأ «نوناقلا

 ."""ةاعوج تومي هكرتي مث

 ضقنلا ةمكحم نأل «ةررقم ئدابم عوضوملا اذه ىف ىرصملا ءاضقلل سيلو -4

 رابتعا مدعب اهضعب ىضقف .دحاو جاهنم ىلع تسيل مكاحملا ماكحأو ءاهتملك لقت مل

 )١( شماهو 7.7/7 ص روكذملا باتكلا 7# .

 56ص تابوقعلا نوناق ىف ةماعلا ماكحألا نم صخلم (؟) .
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 ىضقو .لعفلاك ةميرج ربتعي مل كرتلا نأ ىلع لدي كلذو ءالتق طبر ريغ نم ةرسلا كرت

 عم ءاددبم دعي حايرلا اهتفلتأ ىتح اهكرت اذإ ةزوجحم ةعارز ىلع سراحلا نأب كلذ عم
 سراتلا ىلع بجاولا نم ناك» :مكحلا بابسأ ىف ءاج دقو .اكرت الإ سيل هبكترا ام نأ

 اهمدقي.ىتح اهظفحيو ءاهينجب ارمأ ردصتسيو .هيلإ تملس ىتلا ةعارزلا ىلع ظفاحي نأ
 ءءاوس سالتخالاو وهف «حايرلا اهورذت ىعدي امك اهكرتي نأ امأ .اهبلط دنع رضحملل

 7 ناك ىتم ىبلسلا لعفلاب متت ىباجيإ لعفب متت امك ةميرجلا نإ ذإ «ناكرألا ةرفاوتم ةميرجلاو

 بجاولا ءادأ نع عنتميو .هلمعي الف ءايباجيإ المع ىتأي نأ صخشلا نم مزلتسي نوناقلا
 . 27(نوناقلا هضرف ىذلا

 امهيف ةربعلا نأ باجيإلا مئارجو كرتلا مئارج ىف ديعسلا ىفطصم روتكدلا ىريو
 نوكي دق» :كلذ ىف لوقيو .اهيلإ دصقلا تابثإو .ةجيتنلاو عانتمالا نيب ةيبلسلا رتاوتب

 .ردان طاشن وهو نوناقلا هضرفي لمع نع عانتمالا نم نوكيف ءايبلس ىمارجإلا طاشنلا

 هب ملسملا نمو . . .رمأي امم رثكأ ىهني عراشلا نأل «ةيباجيإ مئارجلا نوكت نأ بلاغلا نإ

 امل كلذو «عانتمالا نم نوكتي ىمارجإلا كولسلا نأو .ءباجيإلا ىواسي عانتمالا نأ

 نايسبب ةميرجلا فصو ىف ةداع متهي نوناقلاف . . .راثآ نم ىجراخلا ملاعلا ىف هثدحي

 ىلإ لوصولل لعافلا اهيلإ أجلي ىتلا ةليسولاب متهي ال هنكلو .ةدوصقملا ةراضلا ةجيتنلا

 ةليسولا ربتعاف كلذ فالخ ىلع صن اذإ الإ ءءاوس هيدل لئاسولا عيمجف «ةجيتنلا هذه

 عاونأل جئاتن ىلع ىأ حرجلاو برضلاو لتقلا ىلع ملكتي نوناقلاف «ةميرجلا ىف ارصنع
 ماعطإ نع عانتمالاب وأ «ةداح ةلآب وأ «ىران قلطب نوكي نأ مهيال «ىمارجإلا كولسلا

 ةقرفت لكف .ىجراخلا ملاعلا ىف ادحاو ارثأ بتري نيتلاحلا ىف طاشنلا نأل ءهيلع ىنجملا

 .«ةلوبقم نوكت ال نيتليسو نيب

 افلاخم ءاج دق عانتمالا نوكي نأ بجي هنأ نم حارشلا هطرتشي ام نأ رقي مث

 ةقالعل طباوض هذه نوكت دق ء.هسفن ةيامح نع ازجاع هيلع ىنجملا نوكي وأ بجاولل

 . ةيببسلا

 ىنجملا نوكي نأ وأ «ىنوناق بجاول ةفلاخم هيف عانتمالا نوكي نأ طرتشي هنأ ىأ

 ال ةيببسلا رفاوتل طارتشالا اذه نأ ىلع «كرتلا جئاتن نم هسفن ةياقو نع ازجاع هيلع

 . ةيرج كرتلا رابتعا لصأل

 اذإ الإ ةيببسلا رفاوتت ال هنإف ءزجعلا طارتشال ةبسنلاب ميقتسم مالكلا كلذ نإو

 هل طابترا ال كلذ نإف ءابجاو كورتملا نوك امأ ءكرتلا راثآ ةادافم نع زجع ةمث ناك

 ةلاحمال كرتلا ىدؤي كلذ عمو «ىنوناق بجاوب سيل ارمأ كورتملا نوكي دقف «ةيببسلاب

 .ةمئاق ةيببسلاف «توملا ىلإ

 . 87١1”ص ىفطصم دومحم روتكدلل تابوقعلا نوناق حرش قلد
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 اميف صخلتت اهيف ةفلتخملا راظنألاو «نوناقلا ىف كرشلا ةميرج ىه هذه -14
 : ىتأي

 كرتلا ناك اذإ هنأ ىلع قبطت داكت ةيعضولا نيناوقلا ىف ءاهقفلا ةملك نأ : الوأ
 نوكت ال نوناقلا هضرف ىنوناق بجاول اكرت نكي مل ىذأ وأ ةميرج هيلع تبترت ىذلا
 ىف نوكي نأ بجي هنأل كلذو ؛ةميرج نوكت ال هنأ رهظي لب «لعفلا ةميرجك كرتلا ةميرج
 ئدابم ىلع بساحت ال نيناوقلا نإ ذإ «ةذخاؤملا ىرجت ىتح نوناقلا نايصع ءادتبا كرتلا
 .ماعلا كولسلا دعاوق نم كلذ وحنو «ةءورملاو ناسحإلا

 كرت لك لمشتف اهممعيو «كرتلاب مئارجلا قاطن عسوي ىناملألا هقفلا نأ : ايناث

 كرت ةيرج ىلع الإ صني مل ىئسنرفلا نوناقلا نأو «ةميرج ىلإ هجئاتن ىف ىدؤي بجاول
 .هودقن نييسنرفلا حارشلا نأو ءاعوج تومي ىتح ةرشع ةسماخلا غلبي مل ىذلا ىبصلا
 مهتياقوو مهتياعر رمأ هب لكو نمم نيزجاعلل كرتلا لاوحأ لك ممعي نأ بجي ناك هنأل

 وأ ىناملألا جاهنملا ىلع ريسي هلعجي ام هيف سيل ىرصملا نوناقلا نأو .«ىذألا نم
 ماكحأ ميمعت ىري حارشلا ضعب نأو ءدعب ئدابم هيف ررقتت مل ءاضقلا نأو «ىسنرفلا
 ىف دعب ققحي مل ىأر كلذ نكلو ءاهيف ققحستت ةيببسلا ةطبار تماد ام كرتلاب مئارجلا
 ش . لماش لكشب ىئاضقلا قيبطتلا

 لب ءهوجولا لك نم ابلس سيل باقعلل ابجوم نوناقلا هربتعا ىذلا كرتلا نأ : اثلاث

 .باجيإلا ىنعم هيف
 بير الب ىهتنن ةفلتخملا جهانملاو ةفلتخملا ءارآلل ضارعتسالا اذه دعب هنإو ١-

 ىتح «هيحاون لك نم ةيفاو ةسارد عوضوملا ةسارد ىلإ اوقبس دق نيملسملا ءاهقف نأ ىلإ
 ءاهقف اهركذ ىتلا ةلثمألا ضعب ىه ثيدحلا هقفلا ىف ءاملعلا اهقوسي ىتلا ةلثمألا
 مزح نبا ناك فيك حيضوتلا مات حضوي مزح نبا نع هانلقن ىذلا لقنلا لعلو «نيملسملا

 وهو أطخلاو دمعلا ضرفي ناك فيكو ءاهل اببس هلعجي اطبر ةميرجلاو كرتلا نيب طبري
 ةميرجلا هذه عضو نايبل تدصت ىتلا بتكلا ىف اررحم انيبم احضوم هلثمب رفظن مل صن
 اوقبسي مل امب ةميرجلا هذه ريرحت ىلإ نيملسملا قبس لجسن اذهل انإو «ةثيدحلا نيناوقلا ىف

 . هلثمب

 بهذم عم ىقالتي هقفلا دجن ىمالسإلا هقفلاو ثيدحلا هقفلا نيب ةنراقملاب هنإو

 ةبوقعك اهتبوقع نوكت كرتلاب ةميرجلا نأ ربتعي مل ةفينح وبأف «ةلمجلا ىف ةفينح ىبأ
 ررقي كلذلو «مارجإلا ىنعم نم اهيلخي الو «ةبوقع اهل ضرفي ناك نإو «لعفلاب ةميرجلا
 هعم ءام ال صخش هراوجبو ءام لضف هعمو ةيداب ىف نوكي نم نأ ىفنحلا بهذملا ءاهقف
 نع رخآلا عنتماو ءاملا بحاص ءام نم برشي مل نإ توميس هنأ هنظ ىلع بلغيو
 لاخ هلاح ءاملا بلاط ناكف ءءادتعا عنملا نأل ءهل ةيد ال هنإف .ءهلتقف هلتاقف ءهيقس
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 ىه هتبوقع نكت مل نإو ءامارجإ كرتلا ربتعي ةفينح ابأ نأ ىلع لدي اذهو ءهيلع ىدتعملا
 .ةميرجلا ىف لعفلا ةبوقع

 ربتعا هنأل ءامهنود ناك نإو «ةيرهاظلاو كلام بهذم نم براقتي ىناملألا هقفلاو

 ىف ناقرفي ال امهريغو نابهأملا ناذه امنيب ءىنوناق بجاول اكرت ناك اذإ ةميرج كرتلا

 ىلع بترت اذإ ىنيدلا بجاولا نذل ؟ ىنيد بجاوو ىنوناق بجاو نيب ةلأسملا هذه لثم

 بهذم ىف ىتح ررقم كلذ نإو .ىئاضق بجاو ىلإ لوحتي فلتلل ةةايح ضيرعت هكرت

 الإ مقلي ال دلولا ناك اذإ نكلو ءاهيلع ىنيد بجاو اهدلول مألا عاضرإف «ةفينح ىبأ

 دلولا ىلع ىشخيو ءهعضرتل ارثظ هب رجأتسي لام هيبأل الو دلولل نكي مل وأ ءاهيدث
 بجاولا ىلإ ءدرجملا ىنيدلا بجاولا ةبترم نم لقتني بجاولا كلذ نإف .كالهلا

 .ءاضقلا هب مكحي ىذلا ىئاضقلا

 . ماسقألا

 ةدوصقملا ريغ مارجلاو ةدوصقملا مئارجلا ْ

 تيوفتو ءداسفإ ةميرجلا نأل «هتاذ ىف ةميرج دعي ءاذيإ هيف لمع ناك نإ -:17

 مأ ادوصقم ءاذيإلا ناكأ ءاوس ءاهتيامح بولطملا ئمالسإلا عرشلا ىف ةررقملا حلاصملل

 كلذ ىف رظن ىلع «لوئسم ريغ مأ ةيئانج ةيلوئسم الوئسم ناكأ ءاوس لب ءدوصقم ريغ
 .هعضوم ىف هنيبن دق

 .ةدوصسقم ريغ مئارجو ةدوصقم مئارج «نيمسق مئارجلا تناك كلذ ىلعو

 اهنع ىهنلاب املاع ءاهل اديرم ادماع صخشلا اهرشابي ىتلا مئارجلا ىه ةدوصقملا مئارجلاف

 دمعت .رصانع ةثالث ىفوتست نأ دبال ةدوصقملا مئارجلاف كلذ ىلعو .اهيلع بقاعم اهنأبو

 .ىهنلاب ملعو ءاهلعفل ةراتخم ةرح ةدارإو ءاهل

 أطخ تناك اذإف ءرصانعلا هذه نم ارصنع تدقف ىتلا ىه ةدوصقملا ريغ مئارجلاو

 مرجملا نأل ؛ةدوصقم ةميرجلا دعت ال ئجلملا هاركإلاب تناك اذإ كلذكو .«ةدوصقم دعت ال

 . ىف هنيبتس «ءاهقفلا نيب كلذ ىف مالك ىلعءهسفن ذاقنإ دصق امنإ «هتاذ ىف لتقلا دصق ام

 .هركملا ىلع ةاقلملا ةيعبتلا ىدمو «مئارجلا ىلع هاركإلا ىف مالكلا دنع هعضوم

 ؛مارجإلا ادصاق دعي ال اصقان هزييمت ناك وأ ءزييمتلا دقاف ىناجلا ناك اذإ كلذكو

 هلعجي الماك املع لعفلا ىلع ةبترتملا جئاتنلاب ملعلا بجوتسي حيحصلا دصقلا نأل

 اهيلع ىرجت الو «ةيدمع دعت ال ىبصلا مئارجف كلذ ىلعو «لعفي ام ةعبت المحتم
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 هاركإلا ىف مالكلا نيلجؤم لهجلاو أطخلا نم دحاو لك ىلإ ةملكب رشنلو «مئارجلا ماكحأ

 .هعضوم ىلإ
 ىف أطخ «نيعون ىلع أطخلاو ءأطخ تناك ةدمعتم ةميرجلا نكت مل اذإف ١147-

 «ناسنإ وه اذإف ءاديص هنظي ائيش ىري نأ دصقلا ىف أطخلاف .ءلعفلا ىف أطخو .دصقلا
 ناك لاحملا هذه ىف أطخلاف . ملسم وأ ىنطو هنأ نيبتيف ابراحم اودع هنظي نم ىمري وأ
 ءهباصأق هفده ىلإ مهسلا بوص دق وهف دارأ امك عقو لعفلا نإ ذإ ءدصقلا ىف أطخ
 .هدصقو وه هداقتعا ىف ناك طلغلا نكلو

 فرحنتف ءادوصقم انيعم افده ىمرت نأ كلذو ءلعفلا ىف أطخ :ىناثلا عونلاو
 ىذلا وه لعفلا نكلو ءميلس دصقلا ذإ «لعفلا ىف أطخلا ناكف ءاصخش نيصتو ةيمرلا

 . ابن

 فرصتي ناسنإلا نأل ؛نيعون أطخلا راص امنإو :هلوقب ميسقتلا كلذ ىعليزلا للعيو
 ىلع وأ ءدارفنالا ىلع أطخلا امهنم دحاو لك ىف لمتحسيف «حراوجلاو بلقلا لعفب

 ىف أطخ مسقلا اذه ىفو «سانلا نم هريغ باصأف ءاديص هنظي ايمدآ ىمر نأب عامتجالا
 مل كلذ عمو ءهامرو اديص ىمدآلا نظف هدصق ىف أطخأ وه ذإ ءاعم لعفلاو دصقلا
 ذإ «ناعونلا ىقتلا كلذبو ءاضيأ لعفلا ىف أطخلا ناكف «هريغ تباصأو «ةيمرلا هبصت

 .نكمم امهنيب عمجلا نإ لب ءامهعمج نكمي ال ىتح «نيضقانتم اسيل امه

 ىلع ءادتعالا ىلإ دصقلا هيف دقفي صخشلا نإ ءهيعونب أطخلا وه اذه -14
 اذهو ءمدلا مرحم اناسنإ سيل هنأ داقتعا ىلع هدصقي وأ هريغ دصقي لب «هيلع ىنجملا
 أطخلا هب نرتقا دق ناك نإو «لماك ىعو هيف وأ ءاهعوقو تقو ةميرجلاب ملع هيف أطخلا
 . ةدوصقملا ريغ ةجيتنلا هذه ىلإ ىدأ ىذلا

 ءاهقفلا لوقي هذهو ءاهعوقو تقو ملعلا دقاف صخشلاو «عقت ةميرج كانهو

 هلتقيف الثم لفط ىلع مئانلا بلقني نأ اهروص نمو ءأطخلا ىرجم ةيراج اهنإ :اهنع
 أطخب سيل اذه نإ) :هلوقب أطخ سيلو أطخلا ىرجم ايراج هنوك ىعليزلا للع دقو
 «ةقيقح هلعف دجو املو .هدوصقمل انطخم ريصي ىتح ءىش ىلإ مئانلا دصق مدعل ةقيقح

 نإ :ةقيقحلا ىفو .2)«روذعم هنأل ءأطخلاك لعجف «لفطلا لعفك هفلتأ ام هيلع بجو
 هنأل ءدصقلا ىف أطخلا عم هباشتي الو «لعفلا ىف أطخلا عم هباشتي أطخلا ىرجم ىراجلا

 ملع ىلع ال «ئطخم نظ ىلع اهنكلو «ةدوصقم ةباصإلا تناك دصقلا ىف أطخلا ىف

 لعفلا أطخ ىف ةميرجلا ذإ «لعفلا ىف أطخلاك ءدرجم لعف ةجيتن ةميرجلاف اذه امأ .قداص

 .هريغ ىلإ هفده لعفلا ىطخت ةجيتن

 )١( ا اج نييبتلا ص١ .



 نأ نكمي ال أطخلا ىرجم ىراجلاو لعفلا ىف أطخلا نيب تباث هباشتلا نأ عمو

 «ىعو الو ملع هبحاصي ال اذهو «ىعوو ملع هبحاص هيعونب أطخلا نأل «هنم اعون دعي

 رفاوتي ال اذهو «لعفلا ىلإ دصقلاو ملعلا نم اعون ىضتقي هتقيقح ىف أطخلا ىنعم نألو

 .ام لعف ىلإ دصق الو ملع هيف
 ريغ تربتعا ءرومألا هب نزوت ىذلا ملعلا دقف عم ةميرجلا تناك اذإو - 5

 طقست ال هنإف «نايبصلاو «هيتاعملاو نيناجملا نم عقي ىذلا لثم كلذو .ةدمعتم

 اهب لدبتسيو «ةيلصألا اهتبوقع مهنع طقست نكلو «نيفلكم ريغ مهنأل مهنع ةميرجلا
 مهلاومأ ىف نيلوئسم نودعي ةيلهألا ىدقاف نأ ةيعرشلا تاررقملا نمو «ةيلاملا تابوقعلا

 ريغ اوناك نإو «مهلاومأ ىف هونمض الام اوفلتأ ام اذإف «نوبكتري امعو نوفلتي امع

 بتك تقحلأ دقلو «اهل رابتعا ال ةاغلم ةيلوقلا مهتافرصتو «مهلاوقأ ىلع نيبساحم

 ىف ةمادق نبا لاق اذلو ءأطخلاب - ةدمعتم اهرهظم ىفف اهنأ ولو - ءالؤه لاعفأ ةلبانحلا

 ىتلا ةروصلا هذهو ءادمع ناك نإو ءأطخلا ىرجم ىرجأ فلكملا ريغ لتقو» :ىنغملا

 ءهدمع وأ «لعفلا دمعي مل اهبحاص نإف ءأطخلا مسق نم نيرثكألا نع اهركذ ىرج

 ىقرخلا حرص دقو .همكح هوطعأف أطخ هومسف حيحصلا دصقلا لهأ نم وه سيلو

 . "7 أطخ امهدمع نونجملاو ىبصلا ىف لاقف «كلذب
 نوكي نأ نم هيف دبال دمعلا فصو ذخأي ىذلا ىئانجلا دصقلا نأ نيبتي اذهبو

 ال هنإف «لقعلا دقف نإف «نيلماك ىلقع كاردإو ريدقت ىلع ىنبم حيحص دصق اذ ىناجلا

 . ميلس ريغ رومألل هنزو نأل «ةعبت ىأل ابترم هب فرتعم دصق هل نوكي
 ىه ةدوصقملا ةميرجلا نإف «ةليلج ةعيرشلا ىف ةدئاف ميسقتلا اذهل نإو -7

 سيل ةينلا نإف ةدوصقملا ريغ ةميرجلا أمأ ءاهباكترابو ءاهتينب مثإ ىهف ءدوصقم ناودع
 ال كلذلو .طايتحالا مدعو لامهإلا ةيحان نم الإ ةينيد ةذخاؤم دجوت الو ءمثإ ىأ اهيف

 هللا نيبو هنيب اميف كلذو ءهيلإ دصقي مل ماد ام «لتقلا ةميرج ابكترم صخشلا دعي
 ىلع صخشلا لمحلو ءارده مد بهذي ال هنألو «ىمدآلا ةمرحل نكلو «ىلاعت.
 . .ةبوقع هيف عراشلا بجوأ اهلثم ىف عقي ال ىتح امئاد سارتحالاو طايتحالا

 لصألا ىف هيلإ دصق ام ناك اذإ لامهإلا ريغ مثإ هيف سيل أطخلا نإ لوقن ذإ اننإو

 ادصاق هودع وحن مهسلا بوصي نمك «تباث مثإلا نإف ءاحابم نكي مل نإف ءاحابم ناك

 ةئيسلاب مه هنأل «هيلع عقاو مثإلا نإف ءرخآ اصخش بيصيو .فدهلا ئطخيف ؛هلتق
 اذهل ةبسنلاب نكلو «هتدارإبو هلبق نم نكي مل رمأل هتميرج مامت هتاف نكلو ءاهلعفو
 ناكو ءهلتق ىلإ دصقي مل هنإ ذإ ءأطخ التق ةميرجلا دعت امهنيب دقحلا ةسيرف بهذ ىذلا

 .لعفلا ىف أطخ ةمث

 )١( ةيناثلا ةعبطلا رانملا عبط 577ص الج ىتغملا .
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 «سارتحالا مدع ىلع ىه ةبوقعلاو ءمثإ هيف دعي ال أطخلا ىرجم ىراجلا نإو

 اوسيل مهنأل ؛نيدلا ثيح نم ةذخاؤم اهيف تسيل اهنإف «نيفلكملا ريغ مئارج امأو

 مهو اداسفإو افالتإ اهيف نأل ةيلام اهيف ةبوقعلا تناك امنإو «ةينيدلا تافيلكتلا نيفلكم

 .نوفلتي ام ضيوعتب مهلام ىف نوبلاطم

 ىنيدلا نابناجلا اهل ةعيرشلاو «ةينيدلا ةيحانلا نم ميسقتلا اذه ةدئاف هذه ١17-
 امك مالسإلا ىف ةبوقعلا نأل ؛حضاوف ةيئاضقلا ةيحانلا نم ميسقتلا ةدئاف امأو « ىئاضقلاو

 ىف الإ نوكي ال اذهو «ىنعملاو ةروصلا ىف صاصقلاب نوكت نأ اهيف لصأللا انفلسأ

 ءطقف ىنعم صاصقلاب نوكت اهيف ةبوقعلا نإف .ةيدمعلا ريغ مئارجلا امأ «ةيدمعلا مئارجلا

 تباث ريغو ةيدمعلا مئارجلا ىف اتباث ىئانجلا دصقلا دجن ةيعضولا ةيحانلا نم هنإو

 دارأ اذإ ام أطخلا نم اوربتعي ملف ءدصقلا اوظحال ءاهقفلا نأو «ةيدمعلا ريغ مئارجلا ىف

 مئارجلا نم كلذ اوربتعا دقف «ءلتقم ىف برضو هدي تتلفأف «لتقم ريغ ىف برضي نأ

 دمعت ول :هصن ام نييبتلا باتك ىف ءاج كلذلو ءأطخلا مئارج نم هوربتعي ملو .ةيدمعلا

 مل لحملا نأل «صاصقلا بجي هنم رخآ اعضوم باصأف .هدسج نم اعضوم برضلاب

 ريغو «ةديدش ةيويند ةبوقعو ىنيد مثإ اهيف ةدوصقملا مئارجلا نأ ةصالخلاو -
 ىعليزلا لاق دقلو .مثإ الف الإو ء.كفلكم بكترملا ناك نإ لامهإلاب مثلا اهيف ةدوصقملا

 زرحتلا كرت مثإ مثأي امنإو «لتقلا مثإ مثأي ال (أطخلا وهو) لتقلا نم عونلا اذهبو» :اهيف

 اذإف ادحأ ىذؤت الأ طرشب الإ اهترشابم زوجت ال ةحابملا لاعفألا نأل «تبثتلا ىف ةغلابملاو

 .«مئأيف زرحتلا كرت ققحت دقف ادحأ ىذآ

 ءأطخلا ىف نامضلا» :اهيف لاق دقف ةيويندلا ةبوقعلل ةبسنلاب امأ ءمثإلل ةبسنلاب اذه
 ىنافتلا ىلإ ىدأو ءسانلا نم ريثك أطاختل كلذ الولو ءرادهإلا نم مدلا نوص ةرورضل

 اهل ةنايص لاملا بجيف «لاملا ىف امك ىقطاختلا رذعب طقست الف 2 ةمرتحم سفنلا نألو

 , 22)(رادهإلا نم

 ةرشابملاب نوكت انايحأ ةدوصقم ريغ تناك مأ ةدوصقم تناكأ ءاوس ةميرجلاو -14

 . مأ ادصاق ناكأ ءاوس ءهيلع ىنجملا ىلإ اهجتم لعفلا ىناجلا نم ثدحي نأب ؛ىناجلا نم

 ريغ ىف ارئب رفحي نمك .ببستلاب نوكي لب «ةرشابملا ريغب نوكي انايحأو هدصاق ريغ

 )١( ة9ص ” ج نييبتلا حرش .



 ءهيف امب هنم ملع ريغ ىلع هلوانتف ءهريغل مسلا عضي نمك وأ «ىمعأ اهيف ىدرتيف هكلم

 .ببستلاب نوكي لاحلا هذه ىف هنإف «ىناجلا ىقسب نوكي نأ ريغ نمو

 ةميرجو «ةرشابملاب ةيرج :نيمسق ىلإ ةرشابملا ةيحان نم ةميرجلا مسقنت كلذ ىلعو

 .ةرشابم ريغ نم ببستلاب

 اهنمو «مادعإلاب مكحلا ىلإ ىدؤت ىتلا روزلا ةداهش اهنم .ةريثك حاون هل ببستلاو
 نم ةيباجيإلا مئارجلا رثكأو «ةرشابملاب ال ببستلاب اهيف ةميرجلا نإف «ةيبلسلا مئارجلا رثكأ

 .اضيأ ببستلا هيف ىرجي اهضعب ناك نإو «ةرشابملا مئارجلا ليبق
 ةبوقعك ببستلا ةبوقع لعجي ال ءاهقفلا ضعب نأل «هتدئاف هل ميسقتلا اذه نإو

 ببستلا لعجي مهضعبو «ةيفنحلا ءالؤه نمو «ةميرجلا ىلإ دصقلا ةلاح ىف ىتح ةرشابملا
 ببستلا كلذكف .«ىنعمو ةروص صاصتقلا اهتبوقع ةدوصقملا ةرشابملا تناك نإف «ةرشابملاك

 .ىنعمو ةروص صاصقلا هتبوقع دوصقملا
 نأ ررق دق مهرثكأ ةيباجيإلا مئارجلاك ةيبلسلا مئارجلا اوربتعا نيذلا نأ ظحاليو

 ببستلا اوربتعي مل ةيفنحلا مهو ةيبلسلا مئارجلا اوربتعي مل نيذلاو «ةرشابلاك ببستلا

 ضعب ىف ةدوصتقملا ريغ ةرشابملا ةلزنم دوصقملا ببستلا اولزني مل مهنإ لب «ةرشاملاك
 «هتبوقع نم فعضأ هتبوقع اولعج لب ءأطخلاك ببستلاب لتقلا الثم اولعجي ملف لاوحألا

 :نيرمأ ىف كلذ ودبيو

 ةبقر قتع ىهو ء«هيف ةرافك ال ادوصقم لتقلا ناك ولو ببستلاب لتقلا نأ : امهلوأ

 - دوصقم ريغ وهو أطخلا لتقلا امنيب ءانيكسم نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم نيرهش موص وأ
 . ةرافكلا ةيدلا عم هيف

 نم لتقلا امنيب «ثاريملا نم اعنام ببستلاب لتقلا نوربتعي ال ةيفنحلا نأ : امهيناث

 .ثرإلا عناوم

 .هوجولا لك نم أطخلا ببستلاب لتقلا نوربتعي ةيعفاشلاو

 دوصقملا ذخأي .رشابملا لتقلاك بيستلاب لتقلا نوربتعيف «ةيكلاملاو ةيعفاشلا ريغ امأ

 .دوصقللا ريغ مكح دوصقملا ريغ ذخأيو ءدوصقملا مكح
 داحآلا ىلع ةعقاولاو ةعامجلا ىلع ةعقاولا مئارجلا

 اقح اهيف ةبوقعلا ربتعاو هيلع ءادتعا عراشلا اهربتعا مئارحلا ضعب نإ انلق -

 .اهيلع ءادتعاو ةيمالسإلا ةليضفلل اشدخ عراشلا اهربتعا ىتلا مئارجلا ىهو «ىلاعت هلل

 ةيمالسإلا ةعيرشلا اهتماقأ ىتلا ةموكحلا ىلع وأ «نيدلا ىلع رشابم ءادتعا اهيف نوكي وأ

 :ىه تس مئارج ىف تعضو ةيمالسإلا دودحلا نأ انركذ دقو ءمالسإلا ماكحأ ذفنتو
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 مئارجلا هذه نأو «قيرطلا عطقو .فذقلاو «ةقرسلاو ءهرمخلا برشو «ىنزلاو «ةدرلا
 نإو «ةيمالسإلا ةلودلا ماظن ىلع اضيأ ءادتعا اهيفو «ةليضفلا ىلع كش الب ءادتعا اهيف

 ةردقم نكلو دودح ريغ اهتبوقع تناك مأ «ةردقم ادودح اهتبوقع تناكأ ءاوس مئارجلا

 اهيف ءادتعالا ىدم ثيح نم فلتخت ةردقم دودح ريغ اهتبوقع تناك مأ «عراشلا نم

 نم امف ءاتباث امهنيب مزالتلا ناك نإو داحآلا ىلع اهيف ءادتعالا ىدمو ؛ةعامجلا ىلع

 لتقف «ىعامتجالا سومانلل اشدخ اهايانث ىف نمضت الإ داحآلا ىلع ءادتعا اهيف ةميرج

 وأ صاصقلا مدلا ىلول نوكيف ةيصخش ةميرج ةبوقعلا ثيح نم ربتعا نإو - صخش

 لجأ نم# : ميركلا نآرقلا صن وه امك اهلك ةعامجلا ىلع ءادتعا هتاذ ىف وه - وفعلا

 ساّنلا لق اَمّنأَكَف ضرألا يف داسف وأ سفن ريغب اسفن َلَتَق نم هنأ ليئارسإ ينب ىلع انبتك كلذ

 , 074 اًعيمَج ساّنلا اًيحأ اَمّنَأَكَف اهايحَأ نمو اعيمج

 لتق نم نأو «لتقلاب سفنلا ىلع ءادتعالا ىنعمل ريوصت ميركلا صنلا اذه ىفف
 كهتنا نمف «عيمجلا نيب كرتشم قح وهو «ةايحلا قح ىلع ىدتعا دقف ءادتعا اسفن

 . عيمجلا ةمرح كهتنا دقف ءهتمرح

 كتهف ءديدشلا ىذألاب داحآلا تباصأ الإ ةعامجلا بيصت ةميرج نم ام كلذكو

 ال ةءورمو نيد ىذ ئرم-ا ىأو «داحآلا بيصتو «ةع-امجلل بيصت ةميرج- ضارعألا

 .ةشحافلا اهيف عيشت ةعامج طسو ىف شيعي نأب ىضري

 ىف تسيلف ءاعم داحآلاو ةعامجلا ىلع دوعت اهلك مئارجلا تناك اذإو 0١-

 دقو ءرثكأ ةعامجلا ىلع ىذآألا بناج نوكي دقف ءواستم ردقب امهيلع اهتدوع رادقم

 ىف ةعامجلا ىلع بصنت مئارج مئارجلا نمو .دشأ داحآلا ىلع ىذألا بناج نوكي

 ةماقإكو «تامزألا ىف راكتحالاكو .قاوسألا ىف عئاضبلا شغكو «قيرطلا عطقك اهئادتبا

 اهنكلو «هنيعب اصخش بيصت ال مئارجلا هذه نإف ءتاقرطلا ىف بشخ حاولأ وأ ةينبأ
 .اهل ضرعم ناسنإ لكو «ةفاكلا بيصت

 هشغ وأ :الثم هبحاص نم لام بصغ ةميرج فلاخي مئارجلا نم عونلا اذهو

 .ءادتبا داحآلا ىلع عقي امم كلذ وحنو ءهيلع بصنلا وأ «هب ريرغتلاو

 نوكت مئارجو «ةعامجلا ىلع نوكت مئارج «نيمسق مئارجلا تناك كلذ ىلعو

 ءعراشلا نم صنب ةبوقع اهل تردق ىتلا مئارجلا لمشي ميسقتلا كلذ نإو .داحألا ىلع

 . ةلثمألا نم نيبت امك «ةبوقع اهل ردقت مل ىتلاو

 )١( ةدئاملا ةروس : ”” .



 ىف اهبتارم فالتخا ىلع اهلك دودحلا ةعامجلا ىلع ةعقاولا مئارجلا نمو -
 ىف عئاضبلا شغ ةعامجلا ىلع ءادتعا دعت ىتلا مئارحلا نمو ءةعامجلا ىلع ءادتعالا ةوق

 نكمتيل ءرصملا ىلع نيلخادلا نم عئاضبلا ىقلتو «ةماعلا نم اهعنمو اهراكتحاو قاوسألا

 نوكت ىتلا مئارجلا نمو «ةشحاف ةالاغم ىف اهتميق نم رثكأب اهعيبو اهراكتحا نم راجتلا
 اهنمو ءاهعئان اهبرشي مل نإو ءرومخملا عيب نالعإو «تاناحملا حتف ةماعلا ىلع ءاذتعا

 ىف اهب ءاوزنالا وأ «قيرطلا ىف ةأرما ليبقتك «ماعلا ساسحإلل ةشداخلا ةحضافلا لامعألا

 :بستحملا لامعأ ىف هصن ام ىلعي ىبأل ةيناطلسلا ماكحألا ىف ءاج دقلو «لاخ ناكم

 امهيلع ضرتعي ال بيرلا تارامأ امهنم رهظت مل قيرط ىف ةأرماو لجر فوقو ىأر اذإ»

 ةبير ناكملا ولخف «ةيلاخ قيرط ىف فوقولا ناك نإو ءاذه نم ادب سانلا دجي امف
 :هل لقيلو ءمرحم محر تاذ نوكت نأ نم ارذح اهيلع بيدأتلا ىف لجعي الو اهركتيف

 نم رذحاف ةيبنجأ تناك نإو «ةمهتلا فقاوم نم اهنصف ءمرحم محر تاذ تناك نإ

 . 20(ىلاعت هللا ةيصعم ىلإ كيدؤت ةولخ

 نع ىهني - هتريسب نيملسملا عفنو هنع هللا ىضر - باطخلا نب رمع ناك دقلو
 . "97كلذ فلاخي نم بقاعيو ءاسنلا عم لاجرلا فاوط

 ءارشابم ةعامجلا ىلع هيف ءادتعالا ناك ىذلا مسقلا اذه لباقم ىف هنإو - “١67
 ام وهو «ىناثلا مسقلا دجوي ةعامجلا داحآ نيب عيزوتلاب هصخي ام هنم درفلا ىلع ءىجيو

 حرجلاو برضلاو بسلاك ةعامجلا ىلإ مهنم ولعي مث «داحآلا ىلع هيف ءادتعالا نوكي
 ذإ «ةعامجلا ىلإ دتمت اهتياهن ىفو «داحآلا ىلع ءادتبا بصنت مئارجلا هذه نإف «لتقلاو

 بسلا ىف نوكي ام كلذ قوفو «لضاف ريغ ةئيبلل ماعلا رهظملا لعجتو «داسفلا رشنت
 عامسألا عرقب سوفنتلل جاعزإو ماعلا ساسحإلل حرج نم ىنلعلا ىذألاو «ىنلعلا

 سوفن هعم لاني ماسجألا حرج نإف «ةلؤملا رظانملاب راصبألا مدصو «ةيبانلا تارابعلاب
 .فوطعلا فولألا ئعامجلا ساسحإلا ىوذ نيرظانلا

 ءاهئاهتنا ىلإ رظنلاب ال ءاهئادتبا ىلإ رظنلاب داحآلا ىلع مئارج تربتعا اهنكلو

 ىلع ةعقاولا ةميرجلا نيب نيبت امك ىرهوجلا قرافلا نإو .دشأ ملألا هيلع عقو نمل رظنلابو
 «نيعم صخش ىلع ءادتبا بصنت ةيناثلا نأ وه دودحلا ريغ ىف ةيداحآلا ةميرجلاو ةعامجلا
 ءادتبا بصنت اهنإف ةيعامجلا امأ ءاريثك وأ اليلق ةعامجلا ىلع كلذ دعب نم رثألا دوعيو

 كل انركذ دقو «ديكوتلا هجو ىلع كلذ دعب نم دارفألا ىلع دوعت مث «ةعامجلا ىلع

 تامزألا ىف راكتحالاو «قاوسألا ىف رشنت ىتلا عئاضبلا ىف شغلا وحن نم لاثمألا

 .كلذ ريغو

 ا ص ىلعي ' ىبأل ةيناطلسلا ماكحألا 2000

 . :ىدرواملل ةيناطلسلا ماكحألا قفز
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 ةبوقع اهيف نوكي ال ىتلا مئارجلا نأ اهانقس ىتلا ةلثمألا نم حضاو هنإو -4

 عدبلا رشنو «ةعامجلا ىلع ءادتعا وه ام اهنمف «قباسلا ميسقتلا اهيف ىرجي ةردقم

 ىف ىراوجلا ضرعو «قسفلا ىلع ضيرحت اهيف نوكي ىتلا ةينلعلا لامعألاو كتهتلاو

 ءادتعا لقف تئش نإو ءةعامجلا ىلع ءادتبا ءادتعا اهيف مئارج «تاروتسم ريغ قاوسألا

 «ةينيدلا .رئاعشلا ةماقإ عنمو «ناذألا كرت كلذكو «ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا بادآلا ىلع
 ىف ةفاكلا قوقح ىلع ءادتعا هتاذ ىف وه هعاونأ لكب ةينيدلا تامرحلا ىلع ءارغإلاو

 نمف ءروزلا ةداهش اضيأ اذه نمو ءداحآلا قوقح ىلع ءادتعا هئادتبا ىف سيلو ءادتبالا

 .داحآلا ىلع ةبصنم نوكت الو «ةعامجلا ىلع ةبصنم هتيرج نوكت روزلا ةداهشب فرع
 هقفلا ىف لداعلا ءاضقلا اهيلع ىنبي ىتلا لوصألا نم الصأ مدهت اهعويشب اهنأل
 ةقيرطب اهذخأو «لاومألا بلسو «بسلا اهنم ةيريزعتلا ةيصخشلا مئارحجلاو .ىمالسإلا

 ءادتبا ةعامجلا ىلع ءادتعا دعت ال اههابشأو مئارجلا هذهف «ةقرسلا دح اهيلع قبطني ال

 . ءاهتنالا ىف اهيلع ءادتعا دعت امنإو

 :نيتيحان نم ةبوقعلا ىف رهظت ميسقتلا اذه ةدئاقف نإو - 06

 تاذ نيب ةاواسملا اهتبوقع ىف ظحالي ال ةعامجلا ىلع ءادتعالا مئارج نأ : امهالوأ

 نوكت نأ اهتبوقع ىف ظحالي لب ءصاصقلا ىف ظحالي ال ام وهو «ةبوقعلاو لعفلا
 ذإ لبقتسملا ىف لعفلا كلذ لثم عوقو نم ةعنام نوكت نأو «ةدسفملا ةراضلا اهراثآل ةبسانم
 ظحالي الو «ءماعلا عدرلا اهيف ظحالي ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ليبق نم ىه

 لعفلا نيب ةاواسملاب نوكت اهيف ةبوقعلا ىف ةلادعلا تسيلف «لعفلا ىلع صاخلا ءازجلا اهيف

 . باقعلا جئاتنو لعفلا راثآو ةبوقعلا نيب ةبسانملاب نوكت امنإ «هتئازجو

 نيب ةاواسملا وه اهيف ظحالملا نوكي نأ بجي ةبوقعلا نإف «ةيداحآلا مئارجلا امأ
 اذه نإو «لبق نم انرشأ اميف هانحضو ىذلا ىنعملا ىلع صاصقلا وهو .باقعلاو ةميرجلا

 ةروص صاصقلا وه اذه نإف «لعفلا سنج نم باقعلا نوكي نأ هيف مزلي ال صاصقلا

 . ىنعم صاصقلا هيف ىفكيو «ىواستلا وه ظحالملا امنإ «ىنعمو
 امنيب هيلع ىنجملا نم وفعلا لبقت ةيداحآلا مئارجلا ىف ةبوقعلا نأ : ةيناثلا ةيحانلا

 قحو عمتجملا قح اهيلع ةبوقعلا نأل هيلع ىنجملا نم وفعلا لبقت ال ةيعامجلا مئارجلا

 .هب مكحلاو هتوبث دعب طاقسإلا لبقي ال عمتجملا

 ىأرلا مئارجو ةيسايسلا مئارجلا
 .ةيسايسلا مئارجلا رضاحلا رصعلا ىف ىمسي عون ةماعلا مئارجلا نمو -7

 صاخشأ ىلع وأ ءمكحلا ماظن ىلع ءادتعا اهيف نوكي ىتلا مئارجلا ىهو «ىأرلا مئارجو
 ىفو «ةيسايسلا مهئارآل ىسايسلا ركفلا ةداق ىلع وأ ءاماكح مهنوك فصوب ماكحلا

 دصقلا نوكي الو ءافرحنم ناك ولو رظنو ةركف نع اهثاعبنا نوكي ىتلا مئارجلا ىه ةلمجلا
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 وأ «ءاذيإلا درجمل ءاذيإ وأ ءامارجإ اهنم دصقلا سيل رصعلا ةغل ىف ىهف «ءادتعالا اهيف
 هيجوت ىف رثألا اهل نوكي دق ةيصخشلا ثعاوبلا تناك نإو «ىناجلل ىصخش عفن بلجل

 ةيحانلل ناك ولو «ىعامجلا رمألا وه ةميرجلا ىلع ثعابلا نوكي امنإ «ىأرلاو ركفلا
 . ههيجوت ىف رثأ ةيسفنلاو ةيصخشلا

 ىلإ نورظني ال ةدرجم ةسارد رومألا نوسردي نيذلا رصعلا اذه ىف ءاملعلا نإو

 ناك مأ ايسايس ىأرلا ناكأ ءاوس ءادتعالا ىلإ هناطلس تحت عفدني ىذلا ىأرلا بحاص

 ىف ليبسلا أطخأ ىأر بحاص هنأ ىلع لب «سفنلا دساف مرجم هنأ ىلع - ايعامتجا

 برقأ مهرظن ىف وهو ءامارجإ لعفلا ناك نإو ءمرجم سفن هسفن تسيلف «هيأر ةرصن
 لك نم اتباث نكي مل ىمارجإلا دصقلاف «رابتعالا ىف ناكم ىمارجإلا دصقلل نوكي الأ

 .هوجولا

 دق ءامارجإ دعي اهؤادبإ ناك ةريثك ءارآ نإف ءاهرربي ام اهل نوكي دق ةرظنلا كلتو
 نم نإو «ةيداصتقا وأ «ةيعامتجا وأ «ةيسايس وأ «ةيماظن قئاقح كلذ دعب نم تراص
 هذهل ةسامحلا ريثأت تحت نوعفدني نيذلا رذعي نأو «ةرح ءارآلا نوكت نأ ةعامجلا ةحلصم

 ..ءاذيإ هتاذ ىف ربتعم وه ام وأ امارجإ سانلا هربتعي ام ضعب ىلإ ءارآلا

 هب لزن ام نأو «ىكتأو دشأ وه ام بكترا دق مئارجلا ىف هيلع ىنجملا نوكي دقو

 هيف رجت ملو ءءاضقلل ةملكلا كرتي مل هنأ ىناجلا ىف بيعلاو «ىعامتجا صاصق لقأ

 ناك انه نمو ءاذفنمو ايضاقو ادهاش هسفن نم لعج دق ىناجلا ذإ «تاتابثإلاو تانيبلا

 .افيرش ثعابلا نوكي دقو «هؤادتعا ناكو .هؤطحخ

 امهنم ةدحاو لك نيتبعش :تاذ رصعلا ةغلب اهمهفن امك ةيسايسلا ةميرجلاو 17 ١-

 . ةصاخ ةيحان اهل

 صخش وعدي نأك «ةميرج هتاذ ىف ىأرلا ءادبإ ربتعي نأ ىهف ىلوألا ةبعشلا امأف

 ىهو - ةمادهلا ئدابملا - ةيئاضقلا رئاودلاو ةفاحصلاو ةطرشلا ةغل ىف ىمسي ام ىلإ
 نوكت ةميرجلا هذهو «ىعامتجالا ماظنلا وأ ىسايسلا ماظنلا ضقن.ىلإ وعدت ىتلا ءارآلا
 .ةمئاقلا تاررقملاو مظنلل ضيوقتو ءداسف نم هيلإ ىدؤي امل «ىأرلا ءادبإ ىه اهتدام

 اهرييغت ىلإ هجتا رييغتلا قتحتسي ام اهيف ناك نإو ءاهؤاقب ةحلصملا نم نوكي ىتلاو

 نم ةيعامتجالاو ةيسايسلا رومألاو ءايشألا عئابط ىف ةرفطلا نإف «ةرفطلاب ال .«جيردتلاب
 .الطاب ضفخت الو الدع عفرت ال ىتلا ةجتنملا ريغ رومألا

 ىأرلا مئارج نوناقلا ءاملع اهيمسي ىتلا ةيسايسلا مئارجلا نم ةيحانلا هذهو

 ءاديإ درجم تناك اذإ ةميرج اهرابتعا ىف نوناقلاو قالخألاو عامتجالا ءاملع ككشتي

 ماظنلا ىلع اضاقتنا وأ ,تامرحلل اكاهتنا دعي ىباجيإ لمع ىلإ ةوعد ريغ نم ىأر
 نآل كلذو ؛نيناوقلل ةعاطلا مدع ىلع ضيرحت لوقلا ىف نوكي نأ ريغ نم وأ «مئاقلا
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 دعتو «ةعامجلا ةحلصم نم دعت ال - اهزواجتي ال دودحلا كلت ىف ناك اذإ ىأرلا ةبراحم

 ىلع ءادتعالا نم دعي ىأرلا ةيرح ىلع ءادتعالاو «ىأرلا ةيرح ىلع ءادتعا اهتاذ ةبراحملا

 ةحلصم نأو «ىقيقح ءادتعاب ةيمهو ةميرج عنمت نأ حصي الو «لبق نم انررق امك سفنلا

 قطنملاب ةوعدلا ةرئاد ىف نوكت نأب الإ ةديقسم ريغ ةرح ءارآلا اهيف نوكت نأ ةعامجلا
 .ءادتعا ريغ نم ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاو

 لاوحألا ضعتب ىف هئادبإ رابتعاو ىأرلا ىلع تابوقع عضو نم دبال ناك نإو

 نأ نم اهيف ىشخُُي ىتلا لاوحألا ىهو «ةرئاد قيضأ ىف كلذ نوكي نأ دب الف ةميرج

 نأو «ىأرلا عنم ررض نم دشأ ةنتفلا ررض نإف «ةنتفلا ىلإ ايعاد هنالعإ درجم نوكي .

 اعفد نكت مل نإ اهنأو «ةرضم اهتاذ ىف ةبوقعلا نأ فرعي نأ هيلع سانلا رمأل ىلوتملا

 .امثإ نوكت اهنم دشأ ىذأل

 ءادتعا اهيف نوكي ىتلا لاعفألا ىه ىسايسلا مارجإلا ةيحان نم ةيناثلا ةبعشلاو

 ءادبإ لصأ ىف ال عقو اميف ةميرجلا نوكت لاخلا هذه ىفو «ىأر قانتعال ةجيتن لعفلاب

 اهتبوقع فلتخت امك افعضو ةوق فل تخت نكلو «ةميرج هنأ ىف فالخ ال اذهو «ىأرلا

 ٠ .افعضو ةوق اهفالتخال اعبت

 ةمئأ نم حلاصلا فلسلاو «نيملسملا ءاهقف رظن نايب ىف ضوخن نأ لبقو -4

 .هيلإ رظنلا ىف نآلا سانلا هيلع ام ركذن - مارجإلا نم عونلا اذه ىلإ ىدهلا

 «ناكملا بسحبو «نامزلا بسحب انيب افالتخا فلتخي سانلا رظن دجن اننإو

 دحلا ىه ىتلا ةيسنرفلا ةروشلا لبق نم اوناك ابروأ ىف نوينوناقلاف .نوللا بسحبو

 .ىطارقوتوألا مكحلاو ىطارقميدلا مكحلا نيبو «دادبتسالاو ةيرحلا نيب ابروأ ىف لصافلا
 كولملا اومحيل كلذو ؟؛ةيداعلا مئارجلا ىف هب نوبقاعي ام دشأب مئارجلا هذه ىلع نوبقاعي

 كولملا نم سانلا ةيامح نيينوناقلا مهي ناك امف .نومعزي اوناك امك ريهامجلا نايغط نم

 ال كولملا دقن ناكف «سانلا نم ماكحلا ةيامح مهمهي ناك امنإ .ماع لكشب ماكحلا وأ

 ىتلا ةيناسنإلا قوف ةيلاع ةيناسنإ نم مهو ءسمت ال ةنوصم تناك مهتاوذ نإ ذإ ءهزوجي

 اهتيسدق دمتست ةسدقم ةطلسب مكحي هنأ ىعدا نم مهنم ناك دقو «سانلا لك اهب فصتي

 .ىلاعتو هناحبس هللا نم

 ىسايسلا مارجإلا نإف «مهدنع اهدعب امأ «ةيسنرفلا ةروثلا لبق كلذ ناك -64

 ىلإ نورظني مهنم نوينوناقلا ناكف «نييبروألا ةلماعم ىف قفرأو فطعأ ةرظن هيلإ اورظن
 ىتلا دالبلا ىف اصوصخو ىأرلا ءادبإل باوبألا لك تحتف دقو ءرح هنأ ىلع ىأرلا

 نإو .درفلا مكح نم وهو ؛ىروتاتكيد مكح اهيف ناك اذإ الإ .كولملا ةرطيس نم تدرجت

 نم كلذ وحن وأ ءاميعز وأ اروتاتكيد هسفن ىمس لب ءاكلم هسفن ىمس دق نكي مل
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 نوكي لاوحألا هذه ىف ىأرلا نإف ءاهتاذ ىف ناطلسلاب دارفنالا ىلع لدت ىتلا ءامسألا

 .روتاتكيدلا وأ ميعزلا ىأر فلاخي ماد ام ةميرج
 ام سمت ال ةنوصم ةمرتحم ءارآلاف ءابروأ ىف ىدارفنالا مكحلا لاوحأ ريغ ىفو

 .نينولم نم نكت ملو «نييبروأ نم تناكو ىأرلا ءادبإ ةرئاد ىف تماد

 فرحنا ذإ ءارآلا هذهل ةجيتن نوكت ىتلا ةيعامتجالا وأ ةيسايسلا مئارجلاو

 نأل «ةسايسلاب لصتت ال ىتلا مئارجلا نم قفرأ ةرظن اهيلإ نورظني اوناك مهنإف ءاهوقنتعم

 . مارجإلا وه سيل ثعابلا

 اوزواجت اذإ كلذ ريغ مهاندجو مهدالب ىف رارحألا نييبروألا كئلوأ نكلو

 ةسايسلا نإف ءاهلهأ ككفتل اهيلع هللا مهطلسو «مهمكحب تينم ىتلا دالبلا ىلإ مهراطقأ

 :نيساسأ ىلع موقت دالبلا هذه مكحل اهنونسي اوناك ىتلا

 جاهنملا عم وأ ءاهونس ىتلا مهتسايس عم فلتخا اذإ ةميرج ىأرلا رابتعا : امهلوأ
 باون ىأرلا اذهل نوكي دقف ءاهنومكحي ىتلا دالبلا هذهل هودارأ ىذلا ىعامتجالا

 لب ءرفتغت ال ةميرج ناك قرشملا ىلإ برغملا نم لقتنا اذإف ءمهدالب ىف هنع نوعفادي

 نيذلا ماكحلا وأ كولملا ىف نعطلا درجم وأ مهتسايس ىف نعطلا درجم اوربتعا دقل

 .هيف نارفغ ال اديدش امرج «مهمكح رتسي الظ مهوماقأ

 امم رثكأ ةيسايسلا مئارجلا ىلع تابوقعلا ىف نوددشي اوناك مهنأ : امهيناث

 نكت مل ولو «ةسايسلا ىف مئارج نوبكتري نمل ماقت تناك قئاشملاف ءاهريغ ىف نوددشي
 نوكتل ةيسايسلا تامكاحملل ةصاخلا مكاحملا نوميقي اوناكو «لتق ةميرج ةميرجلا

 .ىداعلا ءاضقلا ىدي نيب تابثإلا دويقل عضاخ ريغ اهيف تابثإلا نوكيلو «ةديدش ةظيلغ

 مهل اولعج اكولم مهيف اوقبأ مهمالظ فخ وأ .ءضرأ نم مهبهيغ عشقنا اذإ ىتح

 ءوحنلا كلذ نع جرخت ال ءاضقلا ماكحأ تناكو .«مهدقن مت ئارج ربكت .ءةسدقم تاوذ

 .مهتملا تاذل طاتحت الو «كلملا تاذل طاتحت تناكف
 ءاضقلا رظني نأ نوناقلا قوف لطابلا هربتعي ناك ام رصم نم لاز دقو وجرنل انإو

 .مالسإلا رظن ةيسايسلا مئارجلا ىلإ ىرصملا
 : مالسإلا رظن ىف ىسايسلا مارجإلا مكح اذ وه اهو

 عدبلاو «ةفرحنملا ءارآلا تدجوف «هيعونب ىسايسلا مارجإلا مالسإلا فرع ٠-
 اهطابرو ةيمالسإلا ةلودلا ةوق وه ناك ىذلا مالسإلا مده الإ اهب دصقي ال ىتلا ةلاضلا
 نيلداعلا ءافلخلا ىلع لعفلاب ءادتعالا دجو امك .اهتاتشأ نيب طبارلاو ءاهتدحو عماجو

 لتقو «نافع نب نامثع ديهشلا لتقو «باطخلا نب رمع نييبنلا دعب نيمكاحلا لدعأ لتقف

 نم ةرهاطلا هتيرذ ىف لتقلا ىرسو .ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع مالسإلا سراف

 0 . ةعيرشلا ةيوبنلا ةرتعلا
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 ىذلا فرحنملا ىأرلا ءاديإب مارجإ :مارجإلا نم ناعونلا مالسإلا ىف نذإ ناكف

 دنع مرجملا هب فقي ال ىذلا لعفلاب مارجإلا دجوو «ةورع ةورع مالسإلا ارع كف هب داري

 هداقتعا الإ ةنيب ريغ نم لتقلاب هفلاخم ىلع مكحي نأ ىلإ هزواجتي لب «هيدبي ىأرلا
 ةرهاجمو حجبت وأ «ةنايخو ردغ ىف مكحلا وه ذفني نأو «مكحتملا هاوه وأ «فرحنملا

 ءرمألا مقافت نأ لاوحألا نم ريثك ىف ثدح هنإ لب ءلاوحألا هتتاو نإو ءنايصعلاب

 نم اوليديو ؛همكح اوليزي نأ نولواحيو مكاحلا ىلع فيسلا نولمحي نوجراخلا جرخو

 .اهنوميقي ىرخأب هتلود

 دقو «ىمالسإلا هقفلا ىف عضوم ىسايسلا مارجإلل ناك اذه لجأ نمو 0١-

 نأ لواحن انسلو «جالعلا اذه مهنع ءاهقفلا ذخأو «ءءادلا اذه نودشارلا ءافلخلا جلاع

 نع هذخأن نأ لواحن الو «نيلداعلا ماكحلا لاعفأو ءاهقفلا لاوقأ نم الإ جالعلا ذخأن

 ءاجوعم اوموقي نأ اولواحي ملو «ءافلخلا مساب نيدشارلا رصع دعب اومست نيذلا كولملا

 ءاوهأ سانلا نيب ىرسيو «مهتويب نم جرخي انايحأ داسفلا ناك لب ءاداسف اوليزي وأ

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ةلضم ةلاض ءارآو «ةفرحنم

 ىلإ مسقنت ءارآلا وأ ةسايسلا وأ مكحلاب لصتت ىتلا مئارجلا اندجو دقل -

 :انرشأ امك نيمسق

 اليلضت وأ اداسفإو اداسف اهرشن نوكي سانلا ضعب اهيدبي ةفرحنم ءارآ : امهدحأ

 نمو ءانرشأ امك ةيمالسإلا ةلودلا ماوق وه ىذلا مالسإلا مده اهنم دصقلاو ءالالضو

 ديدشلا موللا دح نع جرخي ىذلا «حراجلا لوقلاب مهل ضرعتلاو ءافلخلا بس لوألا

 «ةدسفملا مئارجلا نرق ىف كلذ عضو حلاصلا فلسلا دجن مل نإو «فينعلا نعطلا ىلإ

 مل ةميرج مهنم هدع نمو ؛.مهصاخشأ لوانت نإو ء«طق ةميرج هدعي مل نم مهنم لب
 ةبترم نع جرخي رمألا لعجت ةصاخ ةفص هل تسيلف «داحآلا ىلع ءادتعالاك الإ هربتعي
 «سانلا ىلع ازاتمم افنص مهسفنأ نوربتعي اوناك ام مهنأل «ىلعأ ةبترم ىلإ داتعملا بسلا

 . هلك ىبنلاب كلذ ىف نيدتقم
 ليبس ىف اهتداق وأ ةمألا داحآ لتقي «لتقلاك لعفلاب عقت ىتلا مئارجلا : امهيناث

 مهلاجرل وأ مهئارآل نيكمتلاو «نيمكاحلاو مكحلا نأش نيوهت ليبس ىفو «ىأرلا كلذ

 اهعزانت «ةلودلا ناطلس ىلع ةضقتنم ةوقب نوجرخي انايحأ .اورطيسيو اومكحي نأ نم

 . انمالك ىف انرشأ امك ةوقلا

 مارجإلا وأ ةفرحنملا ءارآلاب مارجإلا وهو - لوألا عونلا ىف ملكتنلو -17

 هجتنو «لوألا ءزجلا كرتنلو ءمهنم لينلاو ءمهيف نعطلاو ءافلخلا ماقم ىلع مجهتلاب

 .ءافلخلا ىف نعطلا وهو «ىناثلا ءزجلا ىلإ
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 عامتسالا ىف ةضاضغ نودجي الو «هنولمتحيف ءرملا لوقلاب نوهباجي ءافلخلا ناك
 «ةيبان تارابعلا تناك ولو ءرمأ نم ةياكش وأ «ةملظم عفر وأ ؛ةظعوم هيف ناك نإ «هيلإ
 ىلإ عمتسي نأ لداعلا مكاحلا قح نمو يلع ىبنلا لأق امك ءالاقم قحلا بحاصل نإف
 ريثكلا ءىشلا كلذ نم ىقالي باطخلا نب رمع ناك دقلو ءاهلكشب مربتي الو ىهتلاقم

 . ةباحصلا رابك ضعب نم ىتح

 نب رمع ىتأ هنأ ىوري هنإف ءريبك ىباحص نم هل ثدح ام ضعب كلذ ىف ركذنلو
 نسح وأ ةدوجب زاتمي دحاو اهنم ناكو «راصنألاو نيرجاهملا نيب اهمسقف بايثب باطخلا

 ىنإ :اولاقو ءنورخآلا بضغ مهنم ادحأ هتيطعأ نإ :لداعلا قورافلا لاقف ؛ةعانص
 روسملا هل اومسأف «هايإ هيطعأ ةنسح ةأشن أشن شيرق نم ىتف ىلع ىنولدف «مهيلع هتلضف
 ؟اذه ام :لاقف «روسملا ىلع صاقو ىبأ نب دعس هيلإ رظنف «هيلإ هعفدف .ةمرخم نبا

 ىأ) دربلا اذه ىنوسكت :لاقف ءرمع ىلإ دعس ءاجف «نينمؤملا ريمأ هيناسك :لاق

 هيطعأ نأ تهرك ىنإ قاحسإ ابأ اي :لاقف ءهنم لضفأ اروسم ىخأ نبا وسكتو «(بوثلا
 ءمكيلع هلضفأ ىنأ اهيف مهوتي ال ةنسح ةأشن أشن ىتف هتيطعأف هباحصأ بضغيف مكدحأ
 رمع هل عضخف «كسأر - ىنتيطعأ ىذلا دربلاب نبرضأ تفلح دق ىنإف :دعس :لاقف
 هسأر برضف «.خيشلاب خيشلا قفريلو ,قاحسإ ايأ اي كدنع ىسأر :لاقو هسأرب

 ةروص مهمكح ناك نيذلا نودشارلا ءافلخلا ناك حمسلا جالعلا اذه لثمب -4
 هلل الإ نوبضغي اوناك امف «مهنم لينلا نولواحي نم نوجلااعي ىمالسإلا مكحلل ةيلاع
 .ايدمحم ايده الإ مهمكح ناك امف ّكْلِكَك ىبنلاب نيدتقم كلذ ىف اوناكو «ىلاعت

 ىذ نيتفيلخلا دهع ىف هيف نونعطي نمل ةبسنلاب لداعلا ملسملا مكاحلا رهظ دقلو

 رثك دقف .ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع مالسإلا سرافو «نافع نب نامثع نيرونلا
 مولو نيدقانلا دقن ىلإ ناعمتسي اناكو ءطق امهسفنأل امقتنا امف ءامهمكح ىف نعطلا
 ىذألا دصقي لب ءهلوقب هللا هجو دصقي ال ناك ولو «مئالب ةمقن نولزني امف نيمئاللا

 ضعب هبصحيف بطخي نأ لواحي ناك نافع نب نامثع ديهشلا نإ لب .همكحبو ةفيلخلاب
 .ىذألا لازنإو ءروجفلا الإ كلذب نوديري الو .«نيعماسلا

 ةيبانلا ةملكلاب مدصي ناك دقف ءههجو هللا مرك ىلعل ةبسنلاب رمألا ناك كلذكو
 هنومري نوفلاخم هعطاقيف ربنملا ىلع نوكي ناك دقلو ءاباقع بجوي ام كلذ ىف دجي الف

 ءهلل الإ مكح ال :هل نيلئاق رفكلاب هومر مهنأ ركذيل هنإو «مهباقع ىف ركفي الف ءرفكلاب
 نكلو «هلل الإ مكح ال هنإ معن «لطاب اهب داري قح ةملك :انئمطم ائداه مهل لوقيف

 )١( ىزوحلا نبال - باطخلا نب رمع - خيراتلا ص6ا١6.
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 هترمإ ىف لمعي رجاف وأ رب ريمأ نم سانلل دبال هنأو هلل الإ ةرمإ ال نولوقي ءالؤه
 .ودعلا هب لتاقيو «ىتفلا اهيف غلبيو «لجألا اهيف غلبيو «رفاكلا اهيف عتمتسيو «نمؤملا

 .رجاف نم حارتسيو «رب حيرتسي ىتح «ىوقلا نم فيعضلل هب ذخؤيو «لبسلا هب نمأتو
 ةلزنم قوف ةلزنم مهسفنأل ءايقتألا نيقيدصلا نم ةيلعلا كئلوأ لعجي مل -6

 الو ءمهمولو مهدقن ىلإ سانلا اوعد لب ءموللاو دقنلا قوف مهسفنأ اولعجي ملف « سانلا

 نب رمع فقو دقلو «سمت ال ةنوصم هتاذ مكاحلا لعج اذإ احوتفم دقنلا باب نوكي

 ضعب لاقف «هموقيلف اجاجوعا ىف مكنم ىأر نم «سانلا اهيأ» :لوقي باطخلا

 :لداعلا مكاحلا لاقف ««انفويسب هانموقل اجاجوعا كيف انيأر ول هللاو» :نيعماسلا

 .«جوعا اذإ فيسلاب رمع موقي نم دمحم ةمأ ىف لعج ىذلا هلل دمحلا»

 لب .مكحلا ببسب ةلزنم هسفنل لعجي ال «لداع مكاح لك جهنملا كلذ جهن دقلو

 لوقي نمل هنذأ حتفي اهدعب هنإف «ةيبان ةملكب لاني نأ نم ةيالولا لبق جرحتي ناك اذإ هنإ

 الو مولظملا مجمجي اليكلو «قحلا بلاط عنتمي اليكل «ةيبان ةملكب ولو هيلع اض-رتعم

 . ملكتي
 كلذ ركذي ىلاولا لسرأف «زيزعلا دبع نب رمع بس جراوخلا ضعب نأ ىوريل هنإو

 هنإف ءهب كتلتقل هتلتق ول" :هل لوقي رمع هيلإ بتكف «هبس نم لتقب مه هنأ هل نّيبو ءهل
 .هرش نيملسملا نع سبحاف اذه ىباتك كاتأ اذإف هلل ىبنلا متشي نأ الإ دحأ لتقي ال

 . «هليبس لخف بات اذإف «لاله لك ىف ةبوتلا ىلإ هعداو

 ىلإ هعافدناو «هيأر داسفو لجرلا رش همامأ نكلو ءهمتش نع لداعلا مكاحلا حفص

 نيملسملا نع هرش سبحيل هسبحب رمأف «مهيف ةلالضلا رشنو «مهريفكتب نيملسملا ءاذيإ
 .هليبس ىلخ بات نإف «رهش لك ىف باتتسي نأ ىلع

 قوف مهتاوذ لعج نم كولملا هعدتبا ام ةيعرشلا ماكحألا ىف سيلف نذإ -7

 كولم دجو هنإ معن . سمت ال ةنوصم تاذ ىلع ءادتعا مهبس نأو ءىرشبلا ىوتسملا

 نب ديلولاف «ءافلخلا ءامسأب اومست نم مهنمو «مالسإلا ىف كلذ نولعفي اوناك

 ءرفتغت ال ةميرج مهبس نوربتعيو مهبسي نم نولتقي اوناك مهعايشأو هوبأو كلملا دبع

 نم ادحأ نكلو ««هقنع تعطق هللا قتا ىل لاق نم» :لوقي ناك ناورم نب كلملا دبعو

 مئارجلا ىف كلذ ركذي مل ءالؤه مكح هلظي ناك ىهقفلا داهتجالا رصع نم مالسإلا ءاهقف

 ماكحلل اولوقي مل اوناك اذإو ءاوتكس لب ءاريزعت بجوت وأ ادح بجوت ةميرج هنأ ىلع
 .اوديؤي ملو اورقي مل اضيأ مهنإف ءارييغت الو اليوحت اوعيطتسي ملو «متبصأ وأ متأطخأ

 دالبلا ىف ةثيدحلا نيناوقلا ىف ةبوقع هل تناك لاوقألا نم عونلا اذه ناك اذإو

 نم ماكحلا ءالؤه اهدعبي نأ وجرن ىلاعت هللا نيد ىف ةعدب وهف ءاهضعب وأ ةيمالسإلا
 .ةحمسلا مالسإلا ئدابمو ميركلا نآرقلاب نولمعي نولازي ال اوناك نإ مهنيناوق

 لدلحا



 هل ناكو «ةذخاؤم عضوم ربتعي ىذلا ىأرلا نم لوألا ءزجلا وه اذه -1/

 ملو ءهرقي مل مالسإلا نكلو «ةينوناقلا اهمظن هترقأو «ىطسولا نورقلا ىف مراص باقع
 . ىمالسإ هقف هرقي

 ىلع اموجه دعتو «نيدلا ىف اعادتبا دعت ىتلا ءارآلا ىهو «ةيناثلا ةميرجلا امأ
 قئاقح ررقن نأ بجي اهلوح ءاهقفلا راظنأ نيبن نأ لبقفءةررقملا ةيمالسإلا ئدابملا
 نيبي ام اهيفو ءاهيلع ماق ىتلا سسألاو هتماعدو «ىمالسإلا مكحلا بل ىه ءاثالث
 :ثالثلا قئاقحلا كلتو «ةيمالسإلا ةلودلا ءادعأ دصاقم

 ىه ةيمالسإلا ةديقعلاف «نيدلا ساسأ ىلع تماق ةيمالسإلا ةلودلا نأ : اهلوأ
 كلذ وحن وأ «ةلالس وأ «ةيميلقإ وأ ةيسنج اهعمجي ىذلا ساسألا سيلف ءاهمكحت ىتلا
 «ضرألا نم ةدحاو ةعقب ىف نوميقي نيذلا سانلا نيب طبريو «ميلاقألا عمجي امم
 سم دقف «نيدلا سمي نمف «نيدلا وه مهنيب عماجلا امنإو «ةدحاو ةغلب نوقطنيو
 .هدعاوق نم ءانبلا راهنا ساسألا راهنا اذإو «ةلودلا هيلع تماق ىذلا ساسألا

 دجوف ةيمالسإلا ةلودلا ةأشن لوأ نم ةفينعلا تازهلل ضرعت ساسألا كلذ نإو
 تلحنال اهب ذخأ ول «ةفرحنم ءارآ نيملسملا نيب نورشني اوناك نم نيملسملا ريغ نم
 ملف .هلهأل اوديكيل مالسإلا ىف اولخد نم نيملسملا ريغ ريغ نم دجوو ءمالسإلا ارع

 ةرانإو ملعلل مدقت اهنالعإ ىفو اهوقنتعا ةيملع قئاقح نع ثعبنم ءرح ركف ىوذ اونوكي
 اهزهيو «ةلودلا نايك سمي اداسفإ ةجيتنلاو ءامارجإ ثعابلا ناك لب «ةيمالسإلا قئاقحلل
 .افينع ازه

 تاياعدلا تدتشا مهدهع دعب نمو نيدشارلا ءافلخلا دهع رخآ ىف هنأ : اهيناث
 سوفن ىف كشلاو ةريحلا حور ثبو «ةيمالسإلا ةديقعلا داسفإ اهنم دصقلا ناك ىتلا
 اهدابأ ىتلا ةلودلا اوميقي نأ كلذ دعب نم اوعيطتسيو ؛ ءمهتلود بهذتل نيملسملا
 ءارهاظ مالسإلا ىف لخد نم مهنم ءمهتلود مالسإلا بهذأ نيذلا سرفلاف «مالسإلا
 ءاهلاصوأ اوعطقيو «ةيمالسإلا ةدحولا اومدهيف هومدهي نأ اوعيطتسيل انطاب هل ديكلا دارأو
 . مهسفنأ هيلإ وبصتو هب نومكحي ام كلذ دعب نم نوكيف

 داسفلا اهعم نوكيل «نيملسملا نيب , رشنت تناك :ةفرحنملا ءارآلا هذه نأ : اهثلا
 «نيملسملا ىلع ةراغلا نشت ةمداه ةوق لاوحألا نم ريثك ىف اهب نرتقيو «لالضلاو

 «ءانبلا مدهت ةضقتنم ةوق اهءارو تناك لب «ءارآ درجم تسيل مهؤارآ تناك جراوخلاف
 اوثفني نأ اوعاطتساو ءمهقوس تجارو «ةيسابعلا ةلودلا ردص ىف اورهظ نيذلا ةقدانزلاو
 ىذلا يناسارخلا عنقملا ةوق كلذ ىف مهءارو تناك «مهتايح هل تعستا ام مومسلا نم

 ىدهملا همزه امو «بجللا ةديدش ةيوق ابرح اهيلع اهنشو «ةيسابعلا ةلودلا ىلع ضقتنا
 لاوقأ ىف ةفرحنملا ءارآلا راشتنا ةفينعلا هتكرح قبس دقو ءراوألا ةديدش برح دعب الإ

 د



 ةكرح كلذكو .ريهامجلا نيب راكفألا ثب ىلع ةردق مهل ناك نمو ءارعشلاو باتكلا
 «ةفرحنم تاوعد اهتقبس ةيسابعلا ةلودلا طسو ىف ةلودلا ىلع اوضقنا نيذلا جونزلا
 .اذكهو «ةطمارقلا كلذكو

 ءارآلاو ةقدنزلا ىهو «ةميرجلا هذه رادقم انل فشكت ثالثلا قئاقحلا هذه -4
 اهنمو «نايحألا نم ريثك ىف اهيلإ ىدؤت تناك ىتلا جئاتنلاو ءاهيلع ثعابلاو «ةفرحنملا
 بجت ةئيرب ءارآ ىوذ اونوكي مل اهنولوقي اوناك نيذلا نأو «ةريطخ جئاتن تناك اهنأ نيبتي

 ضرألا نوثرحي وأ ءاهل نوربديو ءاهيلإ نوعدي تابالقنا ىديرم اوناك امنإ ءاهتيامح
 اليكل مئازعلا لحو «بالقنالا ىقلتل سوفنلا ةئيهت هيف امو «ضاقتنالا روذب اهيف ىقلتل
 سوفن ىف ناميإلا ةعزعزو كشلا حور ثبلو «ةكسامتم ىوقلا كلت ليبس ىف هقت

 نتف نم تاكرحلا كلت هيلإ ىدؤت تناك املو ءرثألا ةغلابلا اياضقلا كلتلو
 ةفرحنملا سوفنلاو تاوهشلاو ءاوهألا ملكتتو «لقعلاو قحلا توص اهيف عيضي ءءايمع
 .عدبلا هذهل لاوحألا نم ريثك ىف ةديدش تابوقع ءاهقفلا عضو -

 ناك هنإو «ءنودشارلا هلعفي ناك ام ركذن ءاهقفلا هرقأ اميف ضوخن نأ لبقو -4
 بلاط ىبأ نب ىلع مهاضقأو ةباحصلا ملاع ىلتبا نأ ىمالسإلا هقفلا ىلع هللا ةمعن نم

 هدهع ىف ناكف هللا عرش نايب ىلع رداق هنأل .ىدهع ىف ةفرحنملا ءارآلا ترهظ نأب
 دقو «هلإلا هيف لح وأ هلإ هنأ مهضعب ىعدا ىتح «ةديدش ةالاغم هيف اولاغ نيذلا ةعيشلا

 .لتقلا دترملا ةبوقعو «نيدترم مهربتعا هنأل «لتقلا وهو ,باقع ىصقأب ءالؤه بقاع
 هللا ةردق راوجب ةيناسنإلا ةردقلا ىف مالكلاو ءردقلا ىف لوقلا هدهع ىف رهظ امك

 نع الوئسم نوكي ىتح «هيف ةقلطملا ةدارإلا هل «لعفي اميف راتخم ناسنإلا لهو «ىلاعت

 نم دجوو ءربجلاب مكح نم دجو دقو ءرشف ارش ناك نإو ءريخف اريخ ناك نإ هلعف
 ىف قحلا نيبيو ءدشريو ىدهي ناك لب «نيقيرفلا دحأ بقاعي ملو ءرايتخالاب مكح
 مامإ وهو «نايبلل درجتف ءمهيدهي نأ دارأف نيلاض مامأ هسفن دجو هنأل ءةيضقلا
 .نيملسملا

 هنإ :لاق نم نيملسملا نمو «ةريبكلا بكترم ىف مالكلا هدهع ىف دجو امك

 ىف هنودقتني نيذلاو ءنسحأ ىه ىتلاب مهلداج لب «مهلوق ىلع مهبقاعي ملف ءرفاك
 «باقع ىلإ هجتم ريغو ءانايب رخدم ريغ لاق وأ لعف اميف قحلا هجو مهل نيبي همكح
 :لالضلاو رفكلاب هنومري مهو مهيلع درلا ىف خيراتلا بتك هتلقن اممو

 للي دمحم ةمأ ةماع نولضت ملف «تللضو تأطخأ ىنأ اومعزت نأ الإ متيبأ نإ»
 اهنوعضت مكقتاوع ىلع مكفويس «ىبونذب مهنورفكتو «.ىئطخب مهنوذخأتو «ىلالضب
 هللا لوسر نأ متملع دقو «بنذي مل نمب بنذأ نم نوطلختو ءمقسلاو ءربلا عض ضاوم ىف
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 هثاريم ثروو لتاقلا لتق مث «هلهأ هثرو مث .هيلع ىلص مث ,ءنصحملا ىنازلا مجر هلك

 احكنو ؛ءىفلا نم امهيلع مسق مث «نصحملا ريغ ىنازلا دلجو قراسلا دي عطقو ءهلهأ

 مهعنمي ملو ءمهيلع هللا قح ماقأو ءمهبونذب هلآو دلك هللا لوسر مهذخآ «تاملسملا

 .؟هلهأ نيب نم مهءامسأ جرخي ملو «مالسإلا نم مهمهس

 ءادبإ ىلع بقاع ام ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب , ىلع نأ ىرن اذهبو -

 نكلو «لعفلاب ةميرج دلعي ام ىأرلا ءادبإ بحصي ملو ءارفك سيل ىأرلا ماد ام ىأرلا

 «ليوأتلا ءوس ىلع انايحأ رزعي ناك هلبق نم هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع انيأر

 ؟تقرس مل :هلأس امل هنأل كلذو ءدحلا هيلع ماقأ نأ دعب طاوسأ ةدع اقراس هبرضك

 اوبرش نيذلا برض كلذكو «ليوأتلا ءوسل طاوسألا هذه هدازف .ىلاعت هللا ءاضق :لاق

 اونمآ نيذّلا ىلع سيل :لوقي ىلاعت هللا نأل :اولاقف ؟اهومتبرش مل :مهل لاقف « ءرمخلا

 ءدحلا قوف اطاوسأ مهيرضف ١74 ومآ اونا ام اذ اومعَط اميف ٌحاَنَج تاحلاصلا اوُلمعَو

 20 متبرش ام متيقتا ول :هنع هللا ىضر لاقو «ليوأتلا ءوسل

 الإ ءارآلا ىلع بقاعي ناك ام «هنع هللا ىض_ر باطخلا نب رمع_- دجن اذكهو

 . ةميرجلا نع اراذتعا ءاج ىأرلا ءادبإ ناك اذإ اصوصخو ءاريسي اريزعت انايحأ ريزعتلاب

 ىلإ ىرافغلا رذ ابأ ليلجلا ىباحصلا دعبأ هنع هللا ىضر نامثع انديس دجنو

 هلعفي ناك ام نأ ىريو ءةضفلاو بهذلا زانتكا مدع ىلإ سانلا وعدي ناك هنأل ةذبرلا

 «ةنيدملا ىلإ الوأ ةيواعم هافن دقف ءعدبلا نم ناطلسلاو كلملا ةهبأب روهظلا نم ةالولا

 .ةذبرلا ىلإ كلذ دعب نم نامثع هافن مث

 ام هّللاو ءاهقرعأ ام لامعأ تثدح دقل هللاو :ماشلا ىف لوقي ناك هنأ ىوري هنإو

 ايحي الطابو ءأفطي اقح ىرأل ىنإ هللاو دلي هيبن ةنس الو .ىلاعت هللا باتك ىف ىه

 .هيلع ارثأتسم احلاصو .«ىقت ريغب ةرثأو ءابذكم اقداصو

 دوعت ىكل هنأو «بولقلا ىف مالسإلا تأفطأ هزانتكاو لاملا ةرثك نأ ىري ناك دقو

 ءرملا ىقبي ال لب «ةضفلاو بهذلا زانتكا حصي ال تأدب امك مالسإلا ةقيقح ىلإ بولقلا

 .اجراخ الو ءاعدتبم ناك امو «ةتفلا ةيشخ نامثع انديس هافن اذلو ءهتجاح الإ اهنم

 نأ دعب ةنيدملا ىف ءاقبلاب مرب دقف كلذ راتخا ىذلا وه هنإ :هيفن ىف ليق دقلو

 ىلإ برقألا وه اذهو ءرصيقو ىرسك لاومأ اهيلإ تءاج ذإ «هتوقو لاملا ةرطيس ىأر
 ىف ىقب دقو «ءرذ ىبأ ِهِلِكَي هللا لوسر بحاص قالخأو «نامثع نيرونلا ىذ قالخأ

 .«هلحو ةمأ ثعبيس هنإ) :لاق ذإ ٌدْيِلكَي ىبنلا ابنت امك اهب تام نأ ىلإ ةذبرلا

 )١( ةدئاملا ةروس : 87 .
 )( مم : © ص ىناثلا دلجملا ديدحلا ىبأ نبال ةغالبلا جهن حرش 0
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 اولوت نيذلا مهيلع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر ةباحصلا نأ ىرن اذهبو ١-
 ارفك ىأرلا ناك اذإ الإ ةديدش ةظيلغ تابوقع ىأرلا ىلع نوبقاعي اوناك ام مكحلا

 ةلحن ىلإ ىعادلا دتشا اذإو ءاهدحب بقوع الإو ,باتتسيو «ةدر نوكي هنإف ءاحيرص
 املف ءهنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمع لداعلا مكاحلا لعفي ناك امك هوسبح وأ هوفن
 «ةيمالسإلا ةلودلا داسفإ دصقب عادتبالا رثك مهرصع ىفو «نودهتجملا ءاهقفلا ءاج
 ددش نم مهنم ناك كلذلو «تقولا كلذ ىف اهيف مئاقلا لكش ريبغت ال ءاهنايك مدهو

 لتق اوزوج ةلبانحلا نم نيريثكو ءاكلام مامإلا نأ ىوريل هنإ ىتح «ةعدتبملا ةبوقع
 باحصأ نم ةفئاط زوج» :ةيميت نبال ةيعرشلا ةسايسلا ىف ءاج دقو «ةعدبلل ىعادلا
 ريثك كلذكو «ةنسلاو باتكلل ةفلاخملا عدبلا ىلإ ةيعادلا لتق امهريغو دمحأو ىعفاشلا
 ىف داسفلا لجأل ةيردقلا لتق هريغو كلام زوج امنإ :اولاقو «كلام باحصأ نم
 . 7)23«ةدرلا لجأل ال ءضرألا

 دعب لاق اذل ءداسف نم هيلإ ىدؤي امل لب «ىأرلا لجأل سيل ودبي امك باقعلاف
 لتقي هنإف هلتقب الإ هرش عطقني مل اذإ دسفملا نأ ىلع لدتسا دقو «هنع هللا ىضر كلذ
 هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا ىضر ىعجشألا ةجفرع نع هحيحص ىف ملسم هاور امب

 قرفي وأ مكاصع قشي نأ ديري ءدحاو لجر ىلع عيمج مكرمأو مكاتأ نم» :لوقي دك
 ىهو ةمألا قرفي نأ دارأ نمف «تانهو تانه نوكتس» :ةياور ىفو .«هولتقاف مكتعامج
 20 .2؟9«ناك نم انئاك فيسلاب هوبرضاف عيمج

 ىلإ ىدأ اذإ نوكي امنإو «ىأرلا تاذل سيل ىأرلا ىلع باقعلا نأ اذه نم ىرنو
 جراوخلا نم ثدح امك «ةدسفم ةوق هل تناكو «ىمالسإلا مكحلا نيهوتو .ةمألا قيرفت
 عنقملا ةدايقب ىمالسإلا مكحلا ىلع اوضقنا امدنع ةقدانزلاكو .ةلودلا ىلع اوضقنا امدنع
 .رمألا مقافتي نأ لبق نوجلاعي لب ءاوموقي ىتح رظتني نأ كلذ ىنعم سيلو «ىناسارخلا

 تاذ ىلع نوبقاعي الف «ىأرلا تاذ ىلع نوبقاعي ال «نيددشتملا كئلوأ رظن اذه
 ءاج الجر نأ نم ىور ام اذه مهلوق ىكزيو .داسف نم هيلإ ىدؤي امل «ىعدبلا ىأرلا
 : لكي هللا لوسر لاقف «دمحم اي هللا قتا :لاقف «نينح مئانغ هعيزوت دعب ديبي ىبنلا ىلإ
 .«ىنونمأت الو «ضرألا لهأ ىننمأيأ «هتيصع نإ هللا عطي نمف»

 لكك هللا لوسر نذأي ملف ءهلتق ىف موقلا نم لجر نذأتساف «لجرلا ربدأ مث
 لهأ نولتقي مهرجانح زواجي ال نآرقلا نوءرقي اموق اذه (9ءيضئض نم نإ» :ةِللَك لاقو
 نئل «ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك مالسإلا نم نوقرمي «ناثوألا لهأ نوعديو «مالسإلا
 , (47(داع لتق مهنلتق قال مهتك ردأ

 . 177 ص ةيعرشلا ةسايسلا (؟) .177ص ةيعرشلا ةسايسلا )١(
 . 05 ص ةيعرشلا ةسايسلا (4) .هتلكاش نم وأ هلسن نم ىأ (5)
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 -هيلع همجهتو «هلوق درجم ىلع لجرلا بقاع ام دلي ىبنلا نأ اذه نم ىرنو

 امو «هّللا هجو اهب ديرأ ام ةمسق اهنإ :ِِلكَي ىبنلل لاق هنأ ىوري ذإ «مالسلاو ةالصلا هيلع

 نوطبثي اوجرخ اذإ اذه ةلكاش ىلع نم نأ نيب هنكلو ءلوقلا ىلع ثعابلا ىلع هبقاع

 . مهلتاقي هنإف هلهأ نودسفيو «مالسإلا مكحخ نع

 مهنأل «لتقلا ىهو «ةبوقع ظلغأب ةعدتبملا بقاع ىذلا قيرفلا رظن اذه -

 ال كتلوأو «ةفينح وبأ مهسأر ىلعو رخدآلا قيرفلا ءالؤه لباقم_ ىف ناكو «ءنودسفم

 نم رشلا عنمي امب ريزعتلا وهو «كلذ نود امب ةبوقعلا نأ نوري لب «لتقلاب مهباقع نوري

 ةاغب نونوكي مهنإف «لعفلاب نيلتاقم فيسلا اولمح اذإ الإ ؛لتقلا ىلإ اولصي نأ ريغ

 «هولزانو «هيلع اوجرخ امدنع جراوخلا عم هنع هللا ىضر ىلع لعف امك «.نوبراحي

 نوكت نأ ىلإ اولصي مل اوماد ام ةعدبلا ىلإ ةبسنلاب رمألا ىلو لمع نوكي كلذ ىلعو

 ريزعتلاب امإ رمتسي نأ نم مهرش عنمي نأ وه - ةضقتنم ضرألا ىف لعفلاب ةوق مهل

 ةبسنلاب زيزعلا دبع نب رمع لداعلا مكاحلا لعف امك «رشلا عنمل سبحلاب امإو «برضلاب

 ١ ىف ذختيو ءداسفلاو رشلا عنم وه دوصقملا نأل ؛هوبسو مهتلم ىلإ اوعد نيذلا جراوخلل

 نألو «هنم رثكأب ررضلا عفدي الو ءررض اهتاذ ىف ةبوقعلا نأل .نكمي ردق لقأ هعنم

 عم هنكلو «ىدارف هنوهباجيو « مهتعدب ىلإ نوعدي مهو ءجراوخلا لتق عيطتسي ناك ايلع

 .ترألا نب بابخ نب هللا دبع اولتق ىتح مهلتقي مل كلذ

 حصي الو «ةبوقع ىصقأ وه لتقلا نأل ؛هباحصأو ةفينح ىبأ ىأر ىلإ ليمن انإو
 : .هاوس نكي مل اذإ الإ هيلإ هاجتالا

 ىلإ كلذ دعب لقتننلو «ىأرلا ةميرج ىف ىمالسإلا هقفلا تاهاجتا هذه */١1-

 - امهدحأ :نيمسق ىلإ اهمسقنو «ىسايسلا ىأرلل ةجيتن نوكت ىتلا ةيلعفلا مئارجلا

 .ةيعامج مئارج ىرخألاو «ةيداحآ مئارج

 وأ «همكح نم اصلخت مكاحلا ىلع ءادتعالاك «ةيداحآلا مئارجلا ىهو ىلوألا امأ

 ريغ ةميرجلا نع هب ديزي افصو نودشارلا ءافلخلا هطعي مل اذهو «هفلاخت ةيسايس ةعزنل

 لعلو «ىسايس ريغ وأ ايسايس هنوك ىلإ رظن ريغ نم ءادتعالا وه ءادتعالاف «ةيسايسلا

 «ةينطابلا ثعاوبلا ىلإ رظنت الو ءرهاوظلا ىلإ الإ رظنت ال ةعيرشلا نأ كلذ ىف ببسلا

 املف :ىسايس ريغ وأ ايسايس ثعابلا نوك ىلإ تفتلي ال «رفاوت دق ىذألا دصق ماد امف

 ءامسلا لهأو ضرألا لهأ اهنعل ىتلا ةميرجلا كلت ىف رظني مل هنع هللا ىضر رمع لتق

 رمآتلاب هماهتال نازمرهلا - رمع نب هللا ديبع لتق املو «ةيدايتعا لتق ةميرج اهنأ ىلع الإ
 نب نامثع نكلو .هنم صاصقلا بوجو ىف بلاط ىبأ نب ىلع ددش هيبأ لتقل رأثئلاو

 . مويلا هنبا لتقنو سمألاب رمع لتقي ال :لاق نافع
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 هدلول لداعلا مامإلا لاق هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع مجلم نبا برض املو

 .«ىتبرضك ةبرضف تم نإو ىمد ىلو انأف تشع نإف «هراسإ اونسحأ» :نسحلا

 دحأ لتقو ةفيلخلا لتق نيب اوقرفي ملف .«ءاهقفلا ذخأ ىدمحملا ىدهلا اذهبو

 ىف داسف الو سفن ريغب اياعرلا دحأ ةفيلخلا لتق ولو «تكله نإ سفنلاب سفنلاف «ءاياعرلا

 «مدي مد وهف ءمامإلا اياعرلا دحأ :لتق اذإ كلذكو «هنم صتقيو هب لتقي هنإف «ضرألا

 «ضرأللا ىف داسف الو قح ريغ نم برضلاب هاياعر دحأ ىلع مكاحلا ىدتعا اذإ كلذكو

 ىلع اودتعا اذإ هلامع نم ديقي باطخلا نب رمع ناك دقلو «هنم داقي نأ بجي هنإف

 .هنم صتقال سانلا راشبأ هلامع دحأ برض ول هنأ مهنم عمج ىف مسقأ دقلو «ةيعرلا

 انركذ دق ؟ةيسايسلا ريغو ةيسايسلا ةميرحلا نيب ىمالسإلا هقفلا ىوس اذالو -4

 كش ال هنإف ثعاوبلا ىلإ رظني ال مادامو .ثعاوبلا ىلإ رظني ال ىمالسإلا هقفلا نأ

 ةهج نمو «ىسايس ريغ هيف ثعابلا نوكي امو ءايسايس هيف ثعابلا نوكي ام هيف ىوتسي
 لزن ام نيب ىواستلا وه صاصقلاو ءصاصقلا وه مالسإلا ىف باقعلا ساسأ نإف ىرخأ

 ام ةميرجلا ىف ةيداملا ةيحانلا الإ رظني الأ ىضتقي كلذ نأو «ىناجلاب لزن امو هيلع ىنجملاب
 نيب زيبمتلا نإف كلذ قوفو ءاهثعاب ىلإ رظن ريغ نم عاقيإلاب ةدوصقم ةميرجلا تماد
 ىف امكح ثعابلا لعج نإو «لاوحألا لك ىف الهس سيل اهريغو ةيسايسلا ةميرجلا

 ببسب ءادتعالا نوكيف «مالسإلا اهديري ال ىتلا ةملاظلا ةقرفتلا ىلإ ىدؤي دق باقعلا

 مولو:نيدقانلا دقن نم مهسفنأ كولملا ةيامح ىلإ ردحني مث «هريغ نم اباقع دشأ ةسايسلا
 ةميرج نيب قرفي الأ عئارذلا دس نم ناكف ءاقهرم ايداديتسا اكلم مكحلا نوكيو «نيمئاللا

 ىف مرجمل رذع الو ادوصقم ىذألا ماد امو .ةدوصقم تماد ام ثعابلا ةيحان نم ةعيرجو

 .اقح نوكت نأ الإ ةميرج

 ىغبلا

 ايعامج اهيف ءادتعالا نوكي ىتلا ىربكلا ةيسايسلا ةميرجلا ىه ةميرجلا هذه -66

 .ةيعامج نوكت نأ امإو ةيداحآ نوكت نأ امإ ةيسايسلا مئارجلا نإ :انلق دقف ءايداحا ال

 موقلا مهنأب ةاغبلا ءاهقفلا فرعي كلذلو «مامإلا ناطلس ىلع جرخت ةوقب نوكت ىتلا ىهو

 .ةكوشو ةعنم مهلو «غئاس ليوأتب مامإلا ىلع نوجرخي نيذلا
 نوعيطتسي ةوق مهل نوغابلا نوكي نأ ىضتقي ىغبلا نأ هنم ودبي فيرعتلا اذه نإو

 نإو «غاسم ليوأتلا اذهل نوكي نأو «ليوأت ىلع اينبم جورخلا نوكي نأو «ءاهب ةرطيسلا

 .احجار نوكي نأ ىضتقي ال اغئاس ليوأتلا نوكف ءاحجار نكي مل

 امنإ .ايغب هتعاط مدعوأ «مامإلا ىأرل ةفلاخملا درجم نوكي ال فيرعتلا اذه ىلعو

 حتف ىفو «ةعنمو ةوق هلو ليلد نم دمتعم هل نوكي ىذلا ىوقلا جورخلا اذه وه ىغبلا

 طارتسشاو ءالدع مامإلا نوكي نأ بجي هنأب حيرصتلا عم طورشلا هذه طارتشا ريدقلا

 نفح



 نأ كلذ ىف ىوريو «ةمئألا نيب هيلع قفتم رمأ ةاغب نيجراخلا رابتعا ىف مامإلا ةلادع

 دبع نب رمع لثم ىلع اوجرخ نإ :لاقف ةفيلخلا ىلع نيجراخلا نع لئس اكلام مامإلا
 ىوريو .امهيلك نم مقتني مث «ملاظب ملاظ نم هللا مقتني مهعدف الإو مهلاتق لح زيزعلا
 الو هرييغت ىف ىعسي لدعلا ريغب نيملسملا رمأ ىلوتي ىذلا مامإلا نأ نيعباتلا ضعب

 دعي اذه ىلع هنإو «ةيفنحلا بهذم ىف روكذم لوقلا اذهو ء؛هيلع جورخلا زوجي

 رومأ اهيف برطضت ءايمع نتف ىلإ ىدؤي كلذ نأ رابتعاب هيلع اوضقتنا اذإ ةاغب نوجراخلا
 مل وأ «ةلداع ريغ ةيالو هيلإ ىدؤت امم رثكأ دسافم نم هيلإ ىدؤت ام نوكي «نيملسملا
 بكتري ال ام ملاظملا نم اهيف بكتري ةعاس ىضوف نإف نيملسملا ىروشب ةيالولا لوتت
 . نينس دادبتسا ىف

 طايتحا وهو «بتكلا تارابع لك هيلع قفتت داكت ةلادعلا طارتشا نإ «قحلا ىفو

 ماسقأ ىلإ مامإلا ةعاط ىلع نيجراخلا مامهلا نب نيدلا لامك مسقيو -5

 : ةعبرأ

 ةعنم مهل سيلو جورخلا مهل غوسي ليوأت ريغ نم هتعاط ىلع نوجراخلا :مهلوأ

 ءافوخم قيرطلا نولعجيو مهنوفيخيو سانلا لاومأ نيعمتجم نوذخأي مهنكلو مهعنمت

 .قيرطلا عاطق مهو
 ءالؤهو «ليوأت مهل نكلو قيرطلا نوفيخيو مهل ةعنم ال كلذك موق : مهيناثو

 .قيرطلا نوفيخي اوماد ام قيرطلا عاطق نم نودعي

 نيملسملا ءامد نولحتسيو ليوأتب اوجرخو ءةيمحو ةعنم مهل موق : مهشلاثو

 شويجلا نوبراحي الو طقف ف مامإلا ةعاط ىلع نوجرخي ال ءالؤهف « مهءاسن نوبسيو

 ريمأ ىلع اوجرخ نيذلا جراوخلا ءالؤه نمو «نيعداولا نينمآلا ءامد نولحتسي لب .طقف

 نولتاقي مهنأ ىلع اوعمجأ دق ءاهقفلاو .هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا
 :ككَي ىبنلا لوقل كلذو ؛مهرفكل ال مهداسفل مهلتقو «مهتكوش بهذت ىتح نولتقيو
 زواجي ال نآرقلا نوءرقي «مالحألا ء ءاهفس نائسألا ثادحأ نامزلا رخآ ىف موق جرخياا

 ىف نإف مهتلتاق مهتيقل امنيأف«ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي مهرجانح

 .ىراخبلا هاور .«ةمايقلا موي ىلإ مهلتق نمل ارجأ مهلتق

 ىبس الو نيملسملا ءامد اوحيبتسي ملو «لدعلا مامإلا ىلع اوجرخ موق :مهعبارو

 .جراوخلا مساب ثلاثلا مسقلا صتخا دقو «ةاغب نومسي نيذلا مه ءالؤهو «مهيرارذ

 «ةعنم هلو ليوأتب جرخي نيمسقلا الك نإ ثيح نم دحاو ةقيقحلا ىف مكحلا نإو

 نم لاح لك ىلع ىذألا نوقلي لب «ناطلسلا ركسعم ةبراحمب نوفتكي ال نيلوألا نأ ديب

 مهقتاوع ىلع مهفويس» :هنع هللا ىضر ىلع مامإلا لاق امك وأ «ناطلسلا ةعاط ىف مه

 لوخا



 ناطلسلا الإ نوداعي ال مهنإف نورحخآلا امأ .«مقسلا عضومو ء ءربلا عضوم ىف اهنوعضي

 .(17بعشلا ةبراحمل ال ءهنم بعشلا ذاقنإل اوءاج مهمعز ىف مهنأل ءهركسعمو

 ال ناك هيلع ىغبل-او جورخلاب ىلتبا ىذلا هنع هللا ىضر ايلع نأ ظحاليو -١ا/

 نب دمحم ىور «هلتق ةين ىلع وأ هبس ىلع بقاعي ناك امو ءاولتقي نأ دعب الإ لتقي
 نم ةفوكلا دجسم تلخد» :لاق هنأ ىمرضحلا نع ةفينح ىبأ بحاص ىنابيشلا نسحلا

 سنرب هيلع لجر مهيفو «هنع هللا ىضر ايلع نومتشي ةسمخ رفن اذإف «ةدنك باوبأ لبق
 هللا ىضر ايلع هب تيتأف ءهنع هباحصأ تقرفتو «هب تقلعتف «هنلتقأل هللا دهاعأ : لوقي

 ؟تنأ نم كجيو ندا :هل لاقف .كنلتقيل هللا دهاعي اذه تعمس ىنإ :تلقف «هنع

 دقو هنع ىلخأ :تلقف ءهنع لخ :هنع هللا ىضر ىلع لاقف «ىرقنملا راوس انأ :لاقف

 :لاق .,كمتش دق هنإف :تلق !!ىنلتقي ملو هلتقأفأ :ىلع لاق «كنلتقيل هللا دهاع

 . (292(هعد وأ تعش نإ همتشاف

 هللا دجاسم مكعنمن نل» :ملعي وهو هلتق نوربدي اوناك نيذلا جراوخلل لاق دقلو
 مكلتاقن نلو ءانيديأ عم مكيديأ تماد ام ءىفلا مكعنمن نلو هللا مسا اهيف اوركذت نأ

 .«انولتاقت ىتح

 .اولتاقي ىثح مهلتاقي نأ مامإلل لحي ال هنأ ىلع ليلد اذه ىفو

 وأ ىغبلا ىمست ىتلا ةيسايسلا ةميرجلا ناكرأ نايب ىف ضوخن نأ لبقو -4
 نب ىلع ىقتلاو ىدهلا مامإ ءلدعلا مامإلا ىأر دنع ةريصق ةفقو فقن جورخلا

 . ةيدمحملا ةرتعلا ىبأ بلاط ىبأ

 ةيرحو ةيصخشلا ةيرحلا ريدقت هيلإ لصي ام غلبأ وه ىأرلا كلذ نأ كش ال هنإ

 كلذ عم مث «هبسيو هلتق ربدي اصخش نأ نقيتسي نأ نم غلبأ ةيرح ىأو «لوقلاو ركفلا

 هنكلو «لتقلا ةين نع ئبنت ىتلا ةعطاقلا تارامألا هيدي نيب تماق دقو ءهليبس ىلخي
 ةيرح ىأ مث ءهسفن ىف اهردقي امك «هريغ ىف ةيرحلا ردقي ىذلا رحلا ىبرعلا سرافلا

 نم مهيلع مسقي لب «ملكت اذإ هنوعطاقيو .دجاسملا نوشغي هموصخ كرتي نأ ىف ةيماس

 . هنكلو ,ءعاجشلا سرافلا قلخب نوكي ام برقأ قلخ هنإو !!مهتايطعأ مهيطعيو «ءىفلا

 - رداوبلا هذه مهنم تردب دقلو - مهيقاعي نأ دون انك دقلو ءرظن عضوم ةسايسلا ىف

 اذه برضلاب رزعي نأبو ءمهرشل اعفد ضرألا نم مهيفني وأ ءمهسبحي نأب «لتقلا ريغب
 نب رمع نأ بسحن امو «ءىش ىف مالسإلا بدأ نم اذه سيلف «هتبطخ ىف هعطاقي ىذلا

 مهنم نوكي ىتح «براغلا ىلع لبحلا مهل كرتي ناك رحلا لدعلا مكاحلا وهو باطخلا

 .هقوس ظلغتست نأ لبق شئاشح وهو هثتجي ءأتني نأ لبق رشلا عطقيل هنإ لب .ناك ام

 .اليبو ارش نوكيو

 .روكذملا باتكلا (5؟) . 5094 2 1١ 8ص ؛ج ىف ةئيبم ةعبرألا ماسقألا هذه )١(

 ا/ ١



 ام ناك دقو «بلاط ىبأ نب ىلع مالسإلا سراف نم ثدح امدنع ةريغص ةفقو هذه
 نم ةاغبلا ةلماعم ماكحأ اذخأ دق دمحأو ىعفاشلا نيمامإلا نإ ىتح ءءاهقفلا ةنس هلعف
 هلثم ىلع نكي مل هدعب نم جورخلا نأ كلذ «هللا ةمكح كلتو ىهنع هللا ىضر هتلماعم
 نيجراخلاب هللا ةمحر نم ةنس هيده ذاختاف هيلع نيجراخلا لثم نم نوجراخلا نكي ملو

 .نيملاظ لاوحألا لك ىف نوجراخلا نكي ملو «نيلداع ماكحلا نكي مل ذإ دعب نم
 نم نوققحملا هيلإ ىهتنا ام ىلع ىغبلا ىف ةيسايسلا ةميرجلا ناكرأ نإو -848

 :ةعبرأ نذإ ءاهقفلا

 عانتماو «ةعامجلا ىلع ضاقتنا جورخلا نأل كلذ ؛الدع مكاحلا نوكي نأ : اهلوأ
 ءرملا ىلع» :لوقي هلل ىبنلاو «قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط الو .ةعاطلا نع
 .«ةعاط الو عمس الف ةيصعمب رمؤي نأ الإ هركو بحأ اميف ةعاطلاو عمسلا ملسملا

 قيرطلاب نكي مل ةفيلخلا باختتا نإ اولوقي نأك ليوأت نيجراخلل نوكي نأ : اهيناث
 لوصأ نم دمتعم مهل نوكي اذكو ءهلعف ىغبني ناكو اذك لعفي مل هنأ وأ ءىضرملا

 نإف «قيرطلا عطقو ىغبلا نيب قرافلا وه اذه نإو ءايوق نكي مل نإو «ىمالسإلا مكحلا
 . ليوأتلا كلذ هيف طرتشي ال قيرطلا عطق

 نأ اولواحي ملو كلذك اونوكي مل نإ مهنإف ءةزوحو ةعنم مهل نوكي نأ : اهثلا

 فالتخاو «ةميرج ىأرلا ءادبإ رابتعا ىدم انيب دقو «ىأر ةميرج مهتميرج تناك اوريغي
 نإ مهل ةعنم الو ,نيعمتجسم ريغ ىدارف ءادتعالا اولواح نإو .كلذ ىف ءاهقفلا راظنأ

 .اهرظنك اهيلإ رظنيو ءاهتبوقعب بقاعت «ةيداحآلا مئارجلا رئاسك مهتميرج تناك
 بجتو «لاتقلا لحي لاحلا هذه ىف هنإف ءادتعالاو لاتقلاب اوئثدتبي نأ : اهعبار

 ميلست نع اوعنتماو «بابخ نب هللا دبع اولتق نأ دعب الإ مهلتاقي مل ىلعو «ةلزانملا

 مامإلا رظتني ال هومزتعاو لاتقلل اوجرخ ىتم مهنأ ىلع ءاهقفلا روهمج عمجأ نكلو

 .عنملاو مسحلا سيلو ةميزهلا وه كلذ نإف «هورواسي ىتح
 ةميرج كش الب ةميرجلا نإف ناكرألا هذه تمت وأ طورشلا هذه تمت اذإ -

 ىبست الو «مهلاومأ منغت الو ء.مهحيرج ىلع زهجي ال نكلو .مهلتقو لاتقلا لحي ىغب
 نايب ىف هعضوم نم كلذ ىف مالكلا دنع مهتلماعم ماكحأ ىف نيبنس ام ىلع مهيرارذ
 . ةبوقعلا

 مكاحلا نوكي نأب حرصي ىذلا لوألا طرشلا وهو هيف ملكتن نأ ديرن ىذلا امنإ

 ىرج نإو .هدراومو هقفلا رداصم ىلإ انعجر اذإ رظن ىلإ جاتحي نكرلا اذه نإف ءالدع
 لكشب جورخلا ىلع بترتت ىتلا نتفلاو «ىغبلا ىف نوملكتي امدنع ءاهقفلا تارابع ىلع
 :بعش ثالث ىلإ هجتي اذه ىف مالكلا نإو «ماع

١8 



 ؟حصي ال مأ هيلع جورخلا حصيأ «ءقسف مث ءالدع ناك اذإ : اهالوأ

 ةماع نم ماع رايتخا ىهو «ةيعرشلا ةقيرطلاب لوتي مل هنكلو الدع ناك اذإ : ةيناثلاو

 .مهتصاخو نيملسملا

 ةحلصم نكلو ةلداع قيرطب لوتي ملو «هتاذ ىف لدع ريغ ناك اذإ : ةثلاثلاو

 نم ارش نوكت ىتلا ةفينعلا ةديدشلا نتفلا ىلإ دالبلا ضرعتت ال ىتح هئاقب ىف نيملسملا

 .همكح

 .ةبعش ةبعش بعشلا هذه ىف ةزجوم تاملكب ملكتتلو .
 ةقيرط نع داح نكلو ءالدع ناكو ةصلاخ ةيعرش قيرطب مكاحلا ىلوت اذإ ١-

 نسح تيهذأو «هريكفت تدسفأ ةعيش هب تطاحأ وأ «بولقلا بلقم ناحبسو «لذدعلا

 نأل .هسفن ءاقلت نم لزعني مأ ؟لزعلا لبقي ال اريمأ ىقبيأ :مكحلا نوكي اذامف «هريبدت

 تلازف ءةيحالصلا تلاز اتباث لدعلا نكي مل اذإو .لدعلا ءاضقلا طرشك ةيالولا طرش

 .؟هسفن ءاقلت نم هتيالو لطبتف ةيلهألا

 .هقسفب لزعني ال رمألا ىلو نأ ةعبرألا بهاذملا ءاهقف مالقأ ىلع ىرجي ىذلا

 رمعتو «عمجلا ماقتو دودحلا ماقت هبف «نيملسملا ةحلصمل تناك امفيك ةيالولا نأل كلذو

 ناك ىرصبلا نسحلا نأ ىور دقو .دالبلا ىف نمألا ظفحيو ءرئاعشلا ماقتو ءدجاسملا

 ةيصغملا لذ نإف مهباقعأ سانلا ئطو نإو ءةيمأ ىنب نم كولملا ىنعي - ءالؤه» :لوقي

 دعبتسن نأ انرمأو «مهيلع جورخلا نم انعنمو ءمهتعاط انمزلأ قحلا نأ الإ «مهبولق ىف

 ءمهيف لوقأ نأ ىسع اذام» :ةيمأ ىنب نع لئس دقو لوقيو .«مهترضم ءاعدلاو ةبوتلاب

 ميقتسي ال هللاو «دودحلاو روغثلاو ءىفلاو ةعامجلاو ةعمجلا :اسمخن انرمأ نم نولي مهو

 .21)نودسفي امم رثكأ مهب هللا حلصي امل هللاو ءاوملظ نإو اوراج نإو ءمهب الإ نيدلا

 تناكو ءقسف مث الدع ىلو اذإ لزعني ال هنإ اولاق امدنع ءاهقفلا نأ ىرن اذه نمو

 نتفلا نإف ءمهرظن ديؤت عئاقولاو «ءنيملسملا ةحلصم ربتعملا ناك «ةلداعلا قيرطلاب هتيالو
 دهع ىلع امئاق لاحلا ءاقب نم دشأ اهررض ناك هدعب نمو نيسحلا لتقم تبحص ىتللا

 :نيرمأ هيلع صوصنملا نم نإو .ةلداعلا ةقيرطلاب ىلوت ام ديزي نأ عم ديزي

 ىلإ ىدؤت الأ طرشب ةنكمملا قرطلاب هلزع ىف ىعسلاو ةنتفلا نع عانتمالا : امهلوأ

 . ىسابعلا مكحلاب ىومألا مكحلا نم هللا لادأ امك «ةنتف

 ريغ هرومأ ةماع ,ىف ماد ام اقلطم هدييأت نلعي نأو ءهيصاعم ىف عاطي الأ :ىناثلاو

 اذإ هيلإ ىعدي الو همكح ىف ديؤي ال ىلوألابو «ةلداعلا قيرطلاب ىلوت دق ناك ولو ءلدع
 .لدعلا ريغب ىلوت اقساف ناك

3 ١80 



 نمو «ءاهقفلا روهمج دنع كلذو ةثلاثلا ةبعشلاو ىلوألا ةبعشلا مكح نيبتي اذهبو

 ءاقبلا نأل «بجاو رييغتلا نأ ىري نم ةعبرألا بهاذملا ىف ءاهقفلا ضعبو «نيعباتلا ءاهقف

 ىف فالخلا نكلو «روهمجلا هيلع قفاويءردقلا كلذ نإو ءزوجي ال ىصاعملاو ملظلا ىلع
 ال ءاهقفلا ضعب مهعمو نيعباتلا ضعبو كلذ ىري ال روهمجلاف «لازنلاو برحلاب رييغتلا
 . خيراتلا نم ودبي امك كلذ ىف اجرح نوري

 .ىروشلا قيرط ىهو «ةيعرش ريغ قيرطب ىلوتلا ىهو ةيناثلا ةبعشلا امأ -7
 صخش بلغت نإ هنأ دمحأو ىعفاشلاو كلام نع ىورملا نإف «هسفن تاذ ىف لداع هنكلو

 ةريعلا نأل كلذو ؛امامإ نوكي هنإف .هلدعل سانلا ههضتراو الداع ناكو مكحلا ىلع

 . ةمامإلا طورشل فوتسم لدع مامإ وهف «ةرفاوتم ةلادعلاو ءالام ولو اضرلاب

 ةفالخو «ةيوبن ةفالخ وأ «ةيوبن ةمامإ :نيمسق ىلإ ةمامإلا ةيميت نبا مسق دقلو

 ىهو «ةمامإلا طورشل ةيفوتسم نوكت ىتلا ةمامإلا ىه ةيوبنلا ةمامإلاف «كلم ىه
 ىروشلاب رايتخالا نوكي نأو «طرش ريغ هنإ لاق نم مهنمو «ءاهقفلا روهمج دنع ةيشرقلا

 :العو لج هلوقلو 2174 مهنيب ئروش مهرمأو » :ىلاعت هللا لوقل ءرسقلاو ربجلاب ال
 .«ةلادعلا» ثلاثلا طرشلاو 2204 رمَأْلا يف مهرواشو

 تسيلو كلم ىهف دحاو فلخت نإف «ةيوبن ةفالخ ىهف طورشلا هذه ترفاوت اذإف

 بجت ةيناثلا ىفو ءرهاظ رمألا ىلوألا ىفف «نيتلاحلا اتلك ىف ةعاطلا بجتو «ةيوبن ةفالخ

 «ةعامجلاو ةعمجلا ىهو ىرصبلا نسحلا اهركذ ىتلا ةسمخلا رومألا ةماقإل ةعاطلا

 .دودحلاو ءروغثلاو «ءىفلاو

 ىلاولا ىلع تبلغ نإو «ةيصعم ىف ديؤي الو «ةيصعم ىف عاطي ال لاح ىأ ىلعو
 «تاملظو ملظ نتفلا نإف «نتفلل ضرعت ريغ نم هرييغت ىف ىعسلا نم دبال ناك ىصاعملا

 .اداسفو اءوس لوألا نع لقي ال مكاح نع لاوحألا نم ريثك ىف فشكنت ىهو
 رمأ نم نكي امهمو «مامإلل ةبمدلاب ةلادعلا نكر ىف هريرحت بجو ام اذه -18

 .ىغبلا لهأ هيلع نيجراخلاو «لدعلا لهأ هيلإ نوزاحني نيذلا ىمسي هنإف «مامإلا

 موق مهنأل ىذألا لازنإ وأ ماقتنالا دوصقملا سيل هنأ ىغبلا لهأ لاتق ىف ظحاليو

 منم وه دوصقملا امنإ ءىهقفلا رظنلا ىف حجارلا وه نكي مل نإو هجو مهلو «نولوأتم

 لبق ةنتفلل طاتحي نأ رمألا ىلو ىلع ءاهقفلا ٍبثجوأ دقو .رومألا بارطضاو ةنتفلا

 .عقي ال ىتح ءادتعالا عوقو لبق سانلا قوقحل طاتحي نأو ءاهعوقو

 )١( :نارمع لآ ةروس (؟) .7”/ :ىروشلا ةروس 1١609 .

 نخب



 ىف ءاج اذلو «مهتوق اونوكي نأ لبق مهيديأ ىلع ذخأ نودعتسي مهنأ ملع اذإف

 .مهذخأي نأ ىغبنيف لامقلل نوبهأتيو حالسلا نورتشي مهنأ هغلب اذإو» :هصن ام ةيادهلا

 .«ناكمإلا ردقب رشلل اعفد «ةبوت اوثدحيو كلذ نع اوعلقي ىتح مهسبحيو

 درت مهلاومأف ءاوبات اذإ مهقوقح مهيلإ درت ةيسايسلا ةنتفلا هذه ىلع ءاضقلا دعبو

 تايضتقم نم هوفلتأ ام مادام اهئانثأ ىف هوبكترا امع مهتنتف لاوز دعب نولأسي الو . مهيلإ

 ىف قح نع نوبراحي نولوأتم مهنأل كلذ «مالسإلا ىف برحلا ماكحأ هحيبت امو «لاتقلا
 نوبقاعي ال ناديملا ىف اولتق اذإف «مهنتف عنل نكلو «مهيأر لجأل برحلا تسيلو ءمهمعز

 .لتقلا كلذ نع

 ىلإ لصت ال ةيريزعت ةبوقع مهيلع ررقي نأ ىعفاشلاو دمحأو كلام ررق دقو

 ءاهب نوموقي ىرخأ ةنتف نم ىشخي ناك نأب «رارقتسالا لاح كلذ ىلإ تعد اذإ «لتقلا

 اذه ناك ولو «كلذ رومألا تضتقا نإ مامإلل ريزعتلا حيبي ناك ةفينح ابأ مامإلا نكلو

 . لتقلاب

 ىه امنإو «ةيريزعت تناك ام الإو «مهلاتق ىلع تسيل ةبوقعلا هذه نأ ظحاليو
 «ءاوبوتي ىتح مهتاعد سبح نم زيزعلا دبع نب رمع هكلس ام لعلو «لبقتسملل طايتحا

 . نتفلل ايقوت اهرثكأو ماكحألا لدعأ نم - لاله لك ةبوتلا مهيلع ضرعو

 مالسإلا اهعرشي مل مالسإلا ىف ىأرلا مئارجو ءةيسايسلا مئارجلا ىه هذه -64

 طبار ريغ نم ىضوف ةعامجلا رومأ لعجت ىتلاو ءسبايلاو رضخألا لكأت ىتلا نتفلا رش

 ىذألا عنم اهساسأ مالسإلا ىف ةبوقع لك تناك اذكهو ةمألا هب كسمتست مصاع الو

 تناكأ ءاوس «ةفلتخملا اهماسقأ ىف مئارجلا روص انضرعتسا دقو .تاعامجلاب وأ داحآلاب

 «ةدوصقم ريغ مأ ةدوصقم تناكأ ءاوسو «ةردقم ريغ تناك مأ «باقعلا ةردقم مئارج

 تناك مأ ءداحآلا ىلع ةعقاو مئارج تناكأ ءاوسو «ةيبلس تناك مأ ةيباجيإ تناكأ ءاوسو
 مئارجلاو «ىأرلا ةميرج رصعلا ةغل ىف ىمسي اميف انملكت مث «ةعامجلا ىلع مئارج

 .داحألا وأ ةعامجلا ةحلصم سمي ام ىه ةميرجلا نأ وهو .انأدتبا امك انيهتناو «ةيسايسلا

 نيناوقل مهحورش ىف نيينوناقلل نيرياسم ةميرجلا ناكرأ ىلإ لقحن نآلاو

 .تابوقعلا

 ةمي رجلا ناكرأ
 تفلتحخا نإو مهتباتك ىف نيينوناقلا جهانم جهنن نأ انتاباتك ىف انمزتلا -6

 نوناقلا ءاهقف نإو «مارجإلا ىنعم فلتخا امك «نيمرجملاو مارجإلا جالع قرط تنيابتو

 هيف تلماكت اذإ الإ ةميرج لعفلا دعي ال ةثالث اناكرأ ةيرجلل نولعجي ىعضولا ىئانحجلا
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 تققحت اذإ الإ ةميرجلا رفاوتت ال» :ىودب ىلع ذاتسألا كلذ ىف لوقيو .ناكرألا هذه
 تمدعنا اهنم نكر مدعنا اذإ ثيحب «تناك عون ىأ نم ةميرج لك ىلع ةماع ةثالث ناكرأ
 .«انوناق ةميرجلا

 بترتملا ىباقعلا ءازجلا نيبيو ةميرجلا دحي صن كانه نوكي نأ» :لوألا نكرلا

 .2«ىعرشلا نكرلاب ىمسي ام وهو ءاهيلع

 رمألا اذه ناكأ ءاوس «ةميرجلل نوكملا ىداملا رمألا مرجملا نم عقي نأ» : ىناثلاو

 نكرلاب ىمسي ام اذهو ءاعورش مأ ةمات ةميرج ءاكارتشا مأ ايلصأ العف ءايبلس مأ ايباجيإ

 . «ىداملا

 صن ىذلا ءهنم عقو ىذلا رمألا اذه نع هتيلوئسم مرجملا ىف رفاوتت نأ» : ثلاثلاو
 كاردإلا ثيح نم هصخش ىف ةيبدألا ةيلوئسملا رصانع رفاوتب كلذو «.هباقعو هميرجت ىلع
 قح ريغب رمألا باكترا ثيح نمو .ىدمعلا ريغ وأ ىدمعلا أطنلا ثيح نمو «ةدارإلاو

 . (17(ىبيدألا نكرلاب ىمسي ام اذهو « هيدؤي بجاو وأ .هلمعتسي

 لعفلا رابتعا نيب ماتلا مزالتلا وه ةميرجلا نكر ىف ةئزجتلا هذه ساسأ نإو -7

 هيلع ابقاعم هنوك ىلإ رظنلا امنإ .ةعورشم ةحلصم ىلع ءادتعا هيف وأ ,ةدوصقم ةحلصم

 ذإ «ةثالشلا ءازجألا نم ةميرجلا نوكتت نأ دبال ناك رظنلا اذه ساسأ ىلع هنإو

 هل دبال باقعلاو «ىعرشلا نكرلا نم دبال ناكف ءعراشلا نم صنب الإ فرعي ال باقعلا

 ىذلا ىداملا لعفلا مث «ىبدألا نكرلا نم دبال ناكف «ةميلس ةدارإو لقع هل فلكم نم
 .ةعرجلا دومع وه

 نم صن ءىجي ىتح ةحابم لاعفألا لك نوكت ىنوناقلا رظنلا كلذ ىضتقمب هنإو

 ةفصب حابم ةميرج نوناقلا هدعي ال ىذلا رمألاف ءاهميرجتب ىرحألاب وأ اهميرحتب نوناقلا
 نوكي ال ثيحب ءاهيف عقو ىتلا فورظلا نع رظنلا فرصب ةيئانجلا ةيحانلا نم ةيلصأ

 لاعفألا ميرجت ىلع صنلا مدع نم ققحتي نأ الإ ةءاربلاب مكحي ىكل ىضاقلا ىلع

 .(؟2ةدنسملا

 ءاهقفلا لاوقأ عم ةلمجلا ىف ىقالتت ةميرجلا نكر ىف ةئزجتلا هذه نإو -117

 ىف رظنت ال ةعيرشلا نأ وهو «لبق نم هيلع انهون ام ىلإ ةراشإلا بجي هنأ ديب «نيملسملا

 راوجب ىنيدلا اهبناج اهل ةعيرشلا نإ لب .طقف هيف باقع ضرف نكمي ام ىلإ تاروظحملا

 .ىودب ىلع ذاتسألل 44 ص ىئانجلا نوناقلا ىف ةماعلا ماكحألا )١(

 . ىفطصم دومحم روتكدلا - ماعلا مسقلا - تابوقعلا نوناق حرش (؟)

 نفض



 هيف باقع ضرف نكمي ال وأ ءباقعب صن هيف سيل ام دعي ال كلذلو .ىئاضقلا اهبناج
 رظحلا تحت عقاو هنإ لب ءاحابم دعي وأ «حابملا ةبترم ىف - بذكلاو قافنلاو ةميمنلاك

 نإو ءةحابم ءايشأ ثئابخلا هذه دعت نأ نكمي الف «ىويندلا باقعلا نم ملس نإ «ىنيدلا

 ىف مالكلا دنع كلذ ىلإ انرشأ دقو «ىويندلا باقعلا ةلئاط تحت لخدت ال تناك

 باقعلا اهيلع عضو ىتلا مئارجلا دودذحو اياطخلا دودح انيبو «ةميرجلا فئييرعت

 دحب ءاضقلا اهيلع بقاعي ىتلا مئارجلا ةرئاد نم عسوأ اياطخلا ةرئاد نإ انلقو «ىويندلا

 .ريزعت وأ صاصق وأ

 ىف امك «ةثالث رومأ نم اهل دبال ةميرجلا نإ :لوقن نأ اذه ىلع انل حصيو

 . ىعرشلا فيلكتلاو ,ىداملا لعفلاو «ىويندلا باقعلا ديفي ىذلا ليلدلا ىهو :نوناقلا

 نكر نإف «ةيقطنم ةشقانم اهشقانن نأ حصي رومألا كلت ىضترن اننأ عم نكلو

 ةميرجلا نإ :لوقن نأ انل حصيفأ ءاهنودب دوجولا ىف ققحتي ال ىتلا هتيهام وه ءىشلا

 ىذلا لعفلا اهدذحو ىه ةميرجلا نإ :لوقن نأ انل حصي مأ .رومألا هذه عومجم ىه

 نإو .ةعبتلا لمحتل الهأ بكترملا نوكي نأو «صنلاب الإ اهيلع باقع ال نكلو بكترا

 باقعلاو ءاهنودب ققحتي ال ىتلا ةيهاملا وه ءىشلا نكر نإف «قطنملا وه بير الب اذه
 .هنم اءزج نوكي ال ءىشلا رثأو «ةميرجلل ارثأ نوكي نأ الإ روصتي ال

 ريغ وأ اعونمم ءىشلا رابتعا ىلع قفاوت ميرجتلا ىف ةيعضولا نيناوقلا نكلو

 ميرجت الو «هعنمو نوناقلا ميرجتب الإ ةميرج لعفلا رابتعا أشني ال كلذ ىلعو ء عونمم

 هاجتالا اذه ىضتقمب - نوكي كلذ ىلعو ءءازج هيلع ناك اذإ الإ اينوناق ربتعي نأ حصي

 . حماست ىلع اناكرأ دعت رومألا هذه -

 اهانربتعا مأ «لقعلا قطنم وه امك اطورش رومألا هذه انربتعا ءاوسو -4

 صخش نمو «ىدام لعف نمو «باقعلا ىلع صن نم ةميرجلا ىف نذإ دب الف

 .ارصنع ارصنع رصانعلا هذه ىف ملكتنلو «ةعبتلا هذه تناك ايأ ةعبتلا لمحتي

 صنب الإ ةبوقع الو نوناقب الإ ةميرج ال
 الإ ةيوقع الو نوناقب الإ ةميرج ال هنأ ىلع ثيدحلا ىبروألا هقفلا رقتسا -6

 ىتحو «ماكحلا نم مكحت نوكي ال ىتح «ةيسنرفلا ةروثلا ذنم أدبملا كلذ ررقتو «صنب

 «ةتباثلا ةينوناقلا رماوألا ةفلاخم وه ةبوقعلا ساسأ نألو ءمهيلع امو مهل ام سانلا ملعي

 ال ىمالسإلا هقفلا ةغلبو «عناملا صنلا وأ رمأآلا صنلا دجو اذإ الإ ةفلاخم روصتت الو

 نضنا



 نوناقلا مكحب امرجم صخشلا ربتعي نأ حصي الف «ىهن وأ رمأ دجو اذإ الإ ةفلاخم روصتت

 .ةلمجلا ىف ميرجتلا ىلع لدي ام هيف ناك وأ «هميرجتب نوناقلا حرص اذإ الإ

 ىف طرفأ صنب الإ ةميرج ال هنأ وهو أدبملا كلذ لخدأ امدنع ىسنرفلا نوناقلا نإو

 ءاهب ةنرتقم اهتبوقع ةميرج لكل عضوو ءادع مئارجلا ىصحأ هنإ ىتح «هب كاسمتسالا
 دعب لدع مث «هيف ةداوه ال ادحاو ارمأ تناك لب «ىندأ دحو ىلعأ دح ةبوقعلل نكي ملو

 ىضاقلل اهيف نوكي ةعساو امهنيب ةفاسملاو ىندأ دحو ىلعأ دح ةميرجلل ناكف «كلذ

 نم ريثك ىف ةميرجلل ناكو «تاسبالمو لاوحأ نم مهتملاب طاحأ امل هريدقتو «هيأر

 .نزولاو ريدقتلل عستم رايتخالا ىفو ءامهراتخي وأ امهنم ىضاقلا راتخي ناتبوقع لاوحألا

 عستا املك وهو «نيناوقلا نم هريغ ىلإ ىسنرفلا نوناقلا نم أدبملا كلذ لقتنا دقلو

 راصف ءريدقتسلا ىف ةيرح ىضاقلا ءاطعإ ىلإ قيضلا نم لقتناو ءههمكح عستا هقيبطت
 قحو ةبوقعلا ضيفخت قحو ءوفعلا قح ةيذيفنتلا ةطلسللو ءمكحلا فقو قح ىضاقلل
 .(١)ةدودحملا ريغ ةبوقعلا ماظن كلذ عم دجوو «جارفإلا

 لصألا نإف ءةعس ىف ريدقتلا قح ىضاقلا ءاطعإو باقعلا ىف ريغتلا اذه عم نكلو

 باقعلا فلتخاو ءافعضو ةوق ةبوقعلا تفلتخا نإو صنب الإ ةميرج ال ذإ ءاتباث رمتسا

 رابتعا عيطتسي ال لاوحألا لك ىف ىضاقلا نأل ؛ءاضقلا ريدقتل ةبسنلاب اقييضتو ةعسوت

 .نوناقب الإ ةميرج لعف
 ترثك امهم صوصنلا نأ كلذ ءديدشلا دقنلل ضرعت أدبملا اذه نكلو -

 «ةفلتخم ءادتعالا بيلاسأ نإو «ضرألا نبا اهعدتبي ىتلا مئارجلا لك عست نأ نع رصقت

 الماش صنلا نوكي نأ نكمي الف «ةيقالتم ىذألا لازنإ ةيحان نم اهامررم ىف تناك نإو

 ءاداسف ضرألا ىف نوثيعي نيمرجملا ءالؤه كرت نإو «مهبيلاسأو نيمرجملا لامعأ لكل

 .داسفلل حلاصلاو ثبعلل ماظنلاو «ىذألل ةعامجلا ضيرعت هيف بقاعملا صنلا ءىجي ىتح

 ىزانلا ىناملألا نوناقلا غوسف «ةريخألا نيناوقلا ىف هرثأ دقنلا اذهل ناك دقو

 ىتييفوسلا نوناقلا غوسو ءعمتجملا ىلع ءادتعا هيف ناك اذإ ةميرج لعفلا ربتعي نأ ىضاقلل

 .مئارجلا ىف سايقلا

 صنب مئارجلا ىلع صنلاب أدبملا اذه نم فيفختلا ىلإ ثيدحلا هقفلا نآلا هجتيو
 «قيضي الو مئارجلا نم ددع ربكأل عستي افيرعت ةمرجملا لاعفآلا فيرعتب كلذو ماع

 ةبوقعلل ةبسنلابو «تلفي نأ مرجملا عيطتسي الو «ةريثك لاوحأ همومع ىف لخدي ثيحب

 ىفطصم ديعسلا روتكدلاو ىسوم لماك دمحم روتكدلا نيذاتسسألل تابوقعلا نوناق حرش ىف كلذ عجاري )١(

 . ٠١7 ىودب ىلعل ىئانجلا نوناقلا ىف ةماعلا ماكحألاو ٠١ 7ص
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 نم ءافعإلل ةصرف ىضاقلل نوكيل «ىندألا نود ىلعألا دحلا ىلع صنلا ىلإ ءاهقفلا هجتا

 .237ةلمج ةبوقعلا

 هنإف اقلطم نكي مل نإ ريدقتلا قح ىضاقلا ءاطعإ ىلإ هجتي بير الب اذه نإو
 لكو «ةلادعلا قيقحت ىلع هنواعي لداعلا ىضاقلل قالطإ لك نأل ءدييقتلا نم ردق لوزي

 ارخسم نوكيلو «ةلادعلا ةمدخل ءاج نوناقلاو «لدعلا قيقحت ىف هتيرح ديقي دق دييقت

 .اقلطم اعوضخ هماكحأل ةعضاخ ىه نوكت الو ءاهل

 ىضاقلا ةيرح قالطإ ىلإ تهتنا اهنأ ىرئثو «ةدعاقلا كلت راودأ ىه هله ١-

 دق ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ررقنس اننإو «قالطإلا نكمأ ام ةبوقعلل ةبسنلاب ريدقتلا ىف

 ىف ضوخن نأ لبقو «ةئيدحلا نيناوقلا هيلإ تهتنا امب ةيريزعتلا تابوقعلا ىف تأدتبا نوكت

 .اهيف اهقيبطت ىدمو «ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ةركفلا لصأ رادقم نع ملكتن كلذ نايب

 هلاومأ ثري امك ءاهل هجاوز ثري لب ؛هيبأ ةجوز جوزتي نأ هسفنل حيبي نم برعلا

 نم مكؤابآ حكن ام اوحكتت الو :ىلاعت هلوقب كلذ مالسإلا مرحف ءاهب ةقلعتملا هقوقحو
 . 2204 7 ًاليبس ءاَسو اَمقَمو ةشحاَف ناك ُهَنِإ فلس ْدَق امل ءاسنلا

 مرحو مالسإلا ءاجف «جاوز ةمصع ىف نيتخألا نيب عمجلا نوحيبي برعلا ناكو
 . 204 فلس دق ام َّألِإ نيتخألا نيب اوعمجت نأو )> :ىلاعت لاقف كلذ

 ام ىنثتسي امنإ لعفلا رابتعاو ةذخاؤملا نايبو هميرحت ىف ميركلا نآرقلا دجن اذكهو

 2 ةقالعلا ىف لبسلا ًاوسأ هنأو ءاتقمو ةشحاف هتاذ ىف لعفلا نأ عم «ةيلهاجلا ىف مهنم ناك

 العف ناك نإو «ةرخآلا ىف هيلع ةذخاؤملل اعفر الإ ءانثتسالا كلذ سيلو «ةيجوزلا
 .ءالقعلا دنع هتاذ ىف حيبق وهو «ةلضاف ةعامجب قيلي ىذلا لضافلا ماظنلا فلاخي

 «ةيلهاجلا ىف ابرلا ىلع الو «ةيلهاجلا ىف ءامدلا ىلع بقاعي مل ِةِكَلَي ىبنلاو

 عوضوم ةيلهاجلا مد نإو الأ» :عادولا ةبطخ ىف ِلِكَي ىبنلا لاق كلذلو «عفدي ال مالسإلا

 هب أدبأ ابر لوأو .عوضوم ةيلهاجلا ابر نإو .بلطملا دبع نب ثراحلا مد هب أدبأ مد لوأو

 ىلع قباس صنب الإ بقاعي ال هنأ نايب اذه لك ىفو .«بلطملا دبع نب سابعلا ىمع ابر
 . لعفلا

 ريغ نم ةبوقع دجوت ال هنأ وهو «ىنعملا اذه ديكأت ىف ةرفاضتم نآرقلا صوصن تدرو

 . ٠١ 5ص ىفطصم ديعسلاو ىسوم لماك دمحم روتكدلل تابوقعلا نوناق حرش )١(

 اقوغ



 اقو 2374 ًالوسر تعبت ىَتح نيبذعم انك امو :ىلاعت لاق دقف ءرشبيو رذني لوسر ةلاسر

 هلا دأب تضف ىلا هللا ةمكحف . 2204 22 رين اهيف الَح الإ همَأ نَم نإو» : ىلاعت
 «فلاخ نإ ىبقعلا ءوسب هرذنأو «هيلإ هتلاسر غلب اذإ الإ هدابع نم ادحأ بقاعي ال ىلاعت

 .فلاخي مل مث عاطأ نإ ىبقعلا نسحبو

 مهي وني ًالوسر اَهَمَأ يف ْثَعْبَي تح ئرقلا كلهم كبر ناك اموإ» :ىلاعت لاق دقلو
 دعب ةجح هّللا ىلع سائل َنوُكَي الل نيرذنمو نيرشَبم السر 9 :ىلاعت لاق دقلو . 94 انتايآ
 . (4) 59ج اًميكح اَريِزع ُهّللا تاكو لسّرلا

 مئارجلا نإ لب ءطقف مرجي صن نكي مل اذإ مئارجلا ىلع بقاعي مل مالسإلا نإ
 لبق اهبكترا دق ناك اذإ مالسإلا ىف لخدي نم اهيلع بقاعي ال صوصنلا اهب تءاج ىتلا

 نإ اورفك نيدّلل لق :ىلاعت لاق اذلو «ذفان مكح هيلع نيملسملل نكي ملو . مالسإلا

 مالسإلا نأ ىمالسإلا هقفلا ىف ةررقملا دعاوقلا نمو «(* )4 فلس دق ام مهل رفعي ٍروهَسَي
 ىبنلا عيابو ملسأ امل صاعلا نب ورمع نأ حاحصلا راثآلا ىف تبث دقلو هلبق ام بجي
 ةالصلا هيلع لاقف ««ىبنذ نم مدقت ام هللا رفغي نأ ىلع» : :لاق هترصن ىلع هِي

 1 .«هلبق ام مدهي مالسإلا نأ تملع امأ ورمع اي» :مالسلاو

 ىلإ هيبنتلا دعب الإ بنذ ىلع ةبوقع ال هنأ وهو ءأدبملا كلذ ررقتي اذهبو -14
 هنكلو «نوناقب الإ ةبوقع ال» مويلا هنومسي ام ىنعملا كلذ ىوطم ىف ققحتيو «بنذ هنأ

 لاح لك ىف رمألا ىلو ريدقت وأ «ىضاقلا ريدقت لمهي هنأ ىنعمب ءايفرح اقيبطت قبطي ال
 ةمث نكي نأ وه ررقتملا ىنعملا نوكي امنإ ءاهتاسبالم بسح ىلع رومألا جالع وأ ءاهتاذب
 ىتلا لاوحألا ىف الإ صاخ لكشب ال «ماعع لكشب نكلو .باقعلاو «بنذلاب مالعإ
 هبني مل نإ ءاهرجاوز ىف نولمهي ذإ «ريدقتلا نكي مل نإ اهيف سانلا طتشي نأ ىشخي
 باقعلا ةبهرب ساسحإلا نوكيلو «ماعلا رجزلا نوكيل.اهيف ةظلغلا بوجو ىلع عراشلا
 . عوقولا نم اعنام

 «باقعلا ريدقت ىف نيكلسملا كلس دق «ىمالسإلا عراشلا نإ ,ةقيقحلا ىفو
 كلذو ءاهيف ةبوقعلاو مئارجلل ءاصحإ دعب انايب ءاهتبوقعب ةنرتقم ةعرجلا نايب وه :لوألا
 ىلول كرتيو ءاماع افيرعت ةميرجلا فرعت نأ :ىناثلا كلسملو ءصاصقلاو دودحلا ىف
 اضيأ ةبوقعلا رمألا ىلو ردقيو «تابسانملاو لاوحألا بسح ىلع تابوقعلا ريدقت رمألا
 لاوحأ نم اهسبالي امب ةيضق لك ىف ةلادعلا قيقحت ةصرف ىضاقلا ىدل نوكيل اماع اريدقت
 .هففخت وأ باقعلا ددشت

 1 . ” :رونلا (5) 1١56, :ءاسنلا (5)

 له



 «ءاهقفلا نم نيريثك رظن ىضتقم ىلع باقعلا ىصقأ عضو دق ءاصحإ اهئاصحإو مئارجلا

 اميف ردقي نأ - هناطلس نم .ناطلسلا ىضاقلا ىلوتي ىذلا رمألا ىلول وأ ىضاقلل كرتو
 الإ ةميرج الهةيرظن قيبطت ىف ثيدحلا هقفلا هيلإ لصو ام ىصقأ وه كلذ نأو .كلذ نود

 عضوت نأ ىلإ ىهتنا دق انررق امك ثيدحلا هاجتالا نإ ذإ « صنب الإ ةبيوقع الو «نوناقب

 ٠ ىتح «ريدقتلا ىف ةعس ىضاقلل نوكيل «ىندأ دح اهل ركذي الو .ىصقألا اهدحب ةبوقعلا

 .ةئربتلا ىلإ رمألا لصي

 صاصقلاو دودحلا مئارج ىف صنلا

 نوعب جرخن ال انك نإو «نايب ضعب ىلإ جاتحي نّيب ريغ لامجإ كلذ نإو -06
 .لامجإلا دح نع ىلاعت هللا

 امو صاصقلاو دودحلا ىه ىمالسإلا هقفلا ىف ةردقم تابوقع اهل ىتلا مئارجلا نإ

 امإ هباقع ريدقت كرت لب ءةنسلا وأ نآرقلا نم صنب هباقع ردقي مل مئارجلا نم كلذ ادع

 مل كلذ ىف رمألا نأ ىلع ءرمألا ىلو نم ناطلسلا دمتسي ىذلا ىضاقلل وأ ءرمألا ىلول

 ناسل ىلع وأ م ,ركلاهباتك ىف صتلاب اهتيوقع ىلاعتو هناحبس هللا دح دق دودحلاو

 . نيمألا هيبن

 ٍدحاو لك اودلَجاَف ينازلاو ةينازلا طا : ىلاعت هلوقب ةردقم ةبوقع هل تتبث ىنزلا دحف

 . 217 رخآلا مْويلاو هللاب نونمؤت منك نإ هللا نيد يف َةَقَأر امهب ني ا
 نهيلع اودهشتساف مكئاسن نم ةشحاقلا نيتأي يتأللاو ١» :ىلاعت هلوقب هنم ةياقولا تتبث
 ليم نه هللا لي زأ تمل اقوي نح توا يف ندرك وده دإف مهمة

304 , 

 0مل ملكت بق

 ةلوسرو هللا لا نورا نيذلا ءازخ امنإل : ىلاعت هاوقب قيرطلا ع دح تبثو

 م : ةدئاملا (؟) ,. 1١6 ءاسنلا (5) 78 :لافنألا )١(

 نخلي



 نأ لبق نم اوبات نيد الإ <22)ج ميظع باذع ةرخآلا يف ْمُهلو ايندلا يف يزخ مهل كلذ ضرألا

 . 204 220 ميحُر َروُفع هلا نأ اومَلعاَف مهيلع اوردقت

 ةعبرأب اوثأَي مل مث تانصحملا نومري ٍنيذّلاوإ» : ىلاعت هلوقب تبث فذقلا دحو

 اذا 6 نوقساقفلا مه كتلوأو ادبأ ةداهش مهل اوُلبقَت الو ةَدْلج َنياَمَت مهودلجاف ًءاَدَهْش

 اولَمتقا نيدمؤملا نم ناتفئاط نإوإ» : ىلاعت هلوقب اهتبوقع تتبث ىغبلا ةميرجو

 نإ هللا ِرمَأ ىَلِإ ءيفت تح يبت يتلا اولتاقف ئرخألا ىلع امهادحإ تعب نإف اًمُهَنيِب اوحلصأَف

 راثآلا تدروو .2274 292 نيطسقملا بحي هللا نإ اوطسفأو لدعلاب امهَنيِب اوحلصُأف تءاف

 . لتقلا الإ هل سيلف ريغي ءاج نمو «مامإلا ةعيب نيملسملا موزلب
 ةالصلا هيلع هلوقبو «هولتقاف هنيد لدب نم» لَك ىبنلا لوقب تتبث ةدرلا ةبوقعو

 «سفنلاب سفنلاو «ىنازلا بيشثلا «ثالث ىدحإب الإ ملسم ئرما مد لحي ال» :مالسلاو

 .«ةعامجلل كراتلاو

 دقو «هوبرضا» :هب ىتأ باش ىف هلل ىبنلا لاق دقف ءةنسلاب تبث برشلا دحو

 رمخلا برش نإ مث .هودلجاف رمخلا برش نم» :لاق ِةَِكك ىبنلا نأ ةنسلا لهأ ىور

 . «هولتقاف ةعبارلا برش نإ مث ءهودلجاف رمخلا برش نإ مث «هودلجاف
 ءخوسنم ءاملعلا رثكأ دنع لتقلا» :ثيدحلا اذه ىلع قيلعتلا ىف ةيميت نبا لوقيو

 ةباحصلا ردق دقو .«ةجاحلا دنع مامألا هلعفي ريزعت وه :لاقي دقو ءمكحم وه : ليقو

 .ةكلَو ىبنلا رصع ىف مت ريدقتلا نأ ىوريو «نينامثب دحلا هنع هللا ىضر رمع دهع ىف

 اهنأ ىلع ةردقم تابوقعلا نأ اهيف ىرنو .دودحلا مئارحجل تاريدقتلا هذه -57

 .ةبوقعلا ىصقأ

 «ميركلا نآرقلا نم امإ «ءصنلاب تابوقعلا اهيف تردق صاصقلا مئارج كلذكو

 هذه لثم ىف مهلمعو «مهنع هللا ىضر ةباحصلا لمع نم امإو «ةيوبنلا ةنسلا نم امإو
 صاصقلا ةوعد هيف ميركلا نآرقلا حيرصف ؛ءاهقفلا روهمج ىأر ىلع ةعبتم ةنس رومألا

 رخل ىلتقلا ىف ذ صاصقلا مُكيلَع بك اونمآ نيِذْلا اهي 0 : ىلاعت لاق دقف «ىلتقلا ىف

 هيلإ ءاَدَأو فورعمْلاب عاَبتاَ ءيش هيخأ نم هل يفع نمف ئتنألاب ىننألاو دبعلاب دبعلاو ٌرحْلاِب

 . 2004 بابلآلا يلوأ اي ةاَيح صاصققلا يف مكلو » :هناحبس لاق نأ ىلإ . 2404 ناسحإب

 نيعلاو سْفّنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو )» :ىلاعت هلوقب تبث ماع لكشب صاصقلاو
 , 904 ٌصاصق حورجلاو نسلاب نسلاو نذألاب نذألاَو فنألاب فنألاو نيعلاب

 )١( تارجحلا (9) . 5 :رونلا (0) "5 ا "#" : ةدئاملا : 4

 )5( ةرقبلا : 8/١ . ) )5ةدئاملا (5) 3/84 : ةرقبلا : 560
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 ةنمؤم بقر ريرحتف اًطَخ انمؤم لََق نمو )» : ىلاعت هلوقب أطخلا لتقلا ةبوقع تتبث دقو

 سؤ يق ريرحت نمؤم وهو م ردع موف نم اك نإ اوكي نأ الإ هلهأ ىلإ ةملسم ايدو
 هموم

 1 00 )يك امي هلا ناو هلو بام يره يصف

 ءدمعلا هبش لتقلا وأ «توملا ىلإ ىضفأ ىذلا برضلا مكح هك هللا لوسر نيبو
 .«لبإلا نم ةئام رجحلاو اصعلاو طوسلا ليتق أطخلا دمع ليتق ىف نإ الأ» :ةيِلَي لاقف

 ةيآلا نم انولت اميف دمعلا لاح ىف فارطألا ىف صاصقلا ميركلا نآرقلا نيبو
 لَك لاقف أطخ ءادتعالا ناك وأ صاصقلا رذعت اذإ اميف ٌةِِكلك هللا لوسر نيبو «ةقباسلا
 ىفو «ةيدلا ركذلا ىفو «ةيدلا ناسللا ىفو «ةيدلا اعدج هنرام بعوأ ام اذإ فنألا ىف»
 .ةبوقعلا نايب عم ركذلاب فارطألا بعوتسا اذكهو ««ةيدلا نيلجرلا ىفو «ةيدلا نيديلا

 ءادتعالا ناك وأ «ءصاصقلا اهيف نكي مل اذإ حارجلا تايد ُهْيكَك هللا لوسر ركذ دقو
 شرأ نأو «لبإلا نم سمخ مظعلا فشكت ىتلا ىهو ةحضوملا شرأ نأ ركذف طخ

 ىلإ لصت ىتلا ىهو ةمآلا شرأ ذأ ٠ ٠لبإلا نم رشع ملا شهلا ىلا فاد «ةمشاهلا

 .غامدلا لصأ

 دودحلا مئارج ىف تابوقعلا ايصحأ ةنسلاو نآرقلا نأ نيبتي اذهبو -517/
 هنكمي الف ءاذه ىف صنلا فلاخي نأ ىضاقلا عسي ال ثيحب ءاصجإ تايدلاو صاصقلاو

 مئارجلا ماسقأ ىف مالكلا دنع كلذ ىف ةمكحلا انيب دقو «ةبوقعلا ىف صقني وأ ديزي نأ
 .هيلإ عجراف كانه هانركذ ام انه ديعن الو .ةردقملا

 ءافنآ هانركذ ىذلا وحنلا ىلع اهتوبث دعب وفعلل ةلباق ريغ دودحلا نأ : اهلوأ

 عم مكحي نأ ىضاقلل ز زوجي «طقف ىنعم صاصقلاب ءافتكالاو ىنعمو ةروص . صاصقلا

 2 امسح «ضرأالا ىف داسفلل اعنم ةيريزعت ةبوقعب ررقملا شرألا وأ ةررقملا ةيدلا

 ندملا ىف بابشلا ضعبك سانلا ىلع ءادتعالا اودوعت نم ىدتعملا ناك اذإ اصوصخو

 .ضرغلا اذهل نورجأتسي دقو «ىذألا الإ مهل لمع ال نيذلا ىرقلاو
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 ىف رثأ هل سيلو ءدحلا اهتبوقع نوكت ىتلا مئارجلا ىف هرثأ هل مداقتلا : اهثلا

 ىف مالكلا دنع كلذ نم فرط ىلإ انرشأ دقو «فارطألا ىلع ءادتعالاو صاصقلا مئارج

 . مئارجلا ميسقت

 ريزعتلا ىف ليلد الب ةبوقع الو ةميرج ال
 الو «ليلد ريغ نم ريزعتلا ىف ةبوقع الف «كش الب ةميلس ةيضق هذه -48

 ىف نايبلا ضعب ىلإ جاتحي كلذ نإو «تاريزعتلا ىف صن ريغ نم اضيأ ةيرج

 :نيرطشلا

 :نارمأ هحضويف تاريزعتلا ىف صن ريغ نم ةبوقع ال هنأ وهو : لوألا رطشلا امأ

 تابوقعلا هيلع ىنبتل اساسأ تلعج ةردقملا تابوقعلا نأ نم هانركذ ام : امهدحأ

 عاونأ نم عون لك ىف ةردقم تابوقع لعج دق ىمالسإلا عراشلا نإف «ةردقملا ريغ

 عون ىلإ ةراشإ اهيفو «فذقلا ىف ةبوقع لعجف «ةربتعملا ةيناسنإلا حلاصملا ىلع ءادتعالا

 ىلع ءادتعالا ىف ةبوقع لعجو «ماعلا سومانلا شدخو بسلا عاونأ لك ىف باقعلا

 اذهب ةلصتملا مئارجلا عاونأ لك ىف عبتي ام ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «ىنزلا ةبوقعب لسنلا

 ىلإ ةراشإ هيفو «قيرطلا عاطق ةبوقعب ماعلا نمألا ىلع ءادتعالا ىف ةبوقع لعجو ءعونلا

 لعجو «ةداوهب ذخؤت نأ حصي ال هنأو ءعونلا اذه نم نوكت ىتلا مئارجلا هب جلاعي ام

 هيف نوكي ام عونلا اذه ىف لخدي ام لك ةبوقع ىلإ ةراشإ اهيفو «ةدرلا ىلع ةبوقع
 بجي ام ىلإ ةراشإ اهركذ ناك دقو «صنلاب ةقرسلا ىف ةبوقع لعجو«نيدلا ىلع ءادتعا

 .لاومألا ةيامح نم

 فرعيل صنلاب مئارجلا هذه ىربك ةبوقع تركذ دقو «صاصقلا مئارج كلذ لثمو

 ام وه سايقلاب تابوقعلا تابثإ ىلإ هاجتالا كلذ نإو «سايقلاب تابوقعلا ةيقب ىضاقلا
 «سايقلاب باقعلا تابثإ حابأ ىكرمنادلا نوناقلا نإف «ةيبروألا نيناوقلا ضعب هيلإ, تهجتا

 21917١ ةنس ليربأ نم ١5 ىف رداصلا تابوقعلا نوتاق نم ىلوألا ةداملا ىف ءاج انمك

 ةيريزعتلا تابوقعلا نأ نيبتي اذهبو - ١2)ىزانلا دهعلا ىف ىناملألا نوناقلا ىف ءاج امكو
 دعي ال سايقلا بابسأ مايق عم ءرمألا ىلو وأ ىضاقلا ريدقتل اهكرت نإو ءاطرف كرتت مل
 .اكرت

 ريغ نم ةيريزعتلا تابوقعلا كرت امدنع ىمالسإلا عراشلا نأ حضوي ىذلا :امهيناث

 ريغ نم ةبوقع ال١ ةدعاق نع جرخ ام - لاوحألا رثكأ ىف ىضاقلل كلذ ضوفو ءريدقت

 اهنأ وه تابوقعلل ةبسنلاب ةيرظنلا هذهل رود رخآ نأ كلذ ءاهل ريخألا رودلا ىف «صن

 ريدقتلا ةيرح ىضاقلل تقلطأو « ىندأ ادح اهل لعبت ملو ١ ىصقأ ادح تابوقعلل تلعج

 . عراشلا هردق ام ىلع ديزي نأ هل سيل نكلو ئربي نأ هلف «عساولا دحلا اذه ىف

 .ديعسلا ىفطصم ديعسلا روتكدلا ذاتسألل تابوقعلا نوناق ىف ةماعلا ماكحألا باتك اذه ىف عجار )١(
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 ىعضولا نوناقلا هيلإ لصي نأ لبق هكلس «ىمالسإلا عراشلا كلسم نيع كلذ نإو

 ىف ةبوقعلا دح هب غلبي ال ريزعتلا نأ دمحأ دنع ررقملاف ءانرق رشع ةثالث نم رثكأب
 . «دحلا كلذ لاملاب ةصاخ ةيريزعت ةبوقع ىأ غلبت الو ءديلا عطق اهدح ةقرسلاف «هسنج

 «ةئام دلجلا هدح ىنزلاو دحلا اذه بسلا ةميرج غلبت الو «ةدلج نونامث هدح فذقلاو
 ةبوقعلا غلبت ال ىعفاشلا دنعو ءاذكهو ءدحلا كلذ هسنج نم هريغل ةبوقع ىأ غلبت الو

 ىلإ لصي لب - ىلعأ دح ريزعتلل سيل هنع هللا ىضر كلام دنعو «دحلا ىندأ دحلا ريغل
 بجو نإ هنأ اوررق دقف «كلذ ىف ليصفت ىلع ىعفاشلا لاق ام لثم ةيفنحلا دنعو «لتقلا

 ثيبخ اي قساف اي :هريغل لاق اذإ امك ءدحلا بجوي ام اهسنج نم سيل ةيانجب ريزعتلا
 ءاش نإو «سبحلاب ءاش نإو برضلاب هرزع ءاش نإ رايخلاب مامإلاف «كلذ وحنو قراس اي
 ذإ «تماصلا نب ةدابعل رمع انديس لوق لمحي اذه ىلعو «مالكلاب فافختسالاو رهقلاب
 ليبس ىلع ال «هنم ريزعتلا ليبس ىلع ناك كلذ نإف «قمحأ اي» :ىوري اميف هل لاق

 ىباحصلا نع الضف «دحأل هنع هللا ىضر رمع انديس لثم نم كلذ نظي ال ذإ «متشلا
 لاق اذإ امك ءهطرش دقفل بجي ال هنكل .دحلا اهسنج ىف ةيانجب ريزعتلا بجو نإو ...

 «هتاياغ ىصقأ غلبيو ءبرضلاب هيف ريزعتلاف ةيناز اي ةيمذل وأ «نازاي نونجم وأ ىبصل
 ةسمخ ةياور ىف فسوي ىبأ دنعو «ةمحرلا هيلع ةفينح ىبأ لوق ىف نوثالثو ةعست وهو
 هنأ لصاحلاو :لاوقألا هذه ليلعت ىف لاقو «نوعبسو ةعست ىرخأ ةياور ىفو «نوعبسو

 ةالصلا هيلع هنأ ىور املءدحلا ريزعتلا غلبي ال هنأ مهنع هللا ىضر انباحصأ نيب فالخ ال

 دحلا فرص فسوي ابأ نأ الإ «نيدتعملا نم وهف دح ريغ ىف ادح غلب نم» :لاق مالسلاو
 دح نأل «كيلامملا دح ال لماكلا دحلا هنأ معزيو «نارحألا ىلع ثيدحلا ىف روكذملا

 لك ىف لماكلا ىلإ فرصني مسالا قلطمو «لماك دحب سيلو .دحلا ضعب كيلامملا
 ىف لاق مث ءهيف مهب قحلم مهريغو باطخلا ىف نودوصقملا مه رارحألا نألو «باب
 :لاق ةياور ىفو هب لصحي غيلبتلا كرت نأل «سيقألا وهو ءطوس اهنم صقني :ةياور

 رزعي :لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع مامإلا نع ارثأ كلذ ىف ىورو «ةسمخ اهنم صقتني
 هنع هتربتعاو «.ةسمخلا ناصقن ىف هتدلقف :هّللا همحر فسوي وبأ لاقو «نيعبسو ةسمخ
 ليبقتلل ريزعتلا تذحخأ «هباب نم عون لك تذخأ :لاق هنأ هنع ىورو .دودحلا ىندأ

 «هبابي عون لك قاحلإ نوكيل فذقلا دح نم ىنزلا ريغب فذقلاو«ىنزلا دح نم سمللاو
 ادح ركذ (قباسلا ثيدحلا ىأ) هنأل «نوعبرأ وهو كيلامملا دح ىلإ هفرص ةفينح وبأو

 لمحلا ىف نألو .هيلإ فرصنيف «كيلامملا ىف لماك دح نوعبرأو ءام ادح لوانتيف اركنم

 ام ىلع هانلمح ولف «نيعونلا ىف دحلا مسا نأل ؛طايتحالاو ةقثلاب اذخأ دحلا اذه ىلع
 عقي ال فسوي وبأ لاق ام ىلع هانلمح ولو .. ديعولا نع نمألا عقي ةفينح وبأ لاق
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 اميف طايتحالا ناكف ءديعولا هقحليف . . . . كيلامملا دح هب دارأ هنأ لامتحال هنع نمألا

 .7١2قفوملا ىلاعت هللاو ءهنع هللا ىضر ةفينح وبأ هلاق

 :رومأ ةثالث ىلع لدي مالكلا اذه نإو -8

 نأو «ىصقأ ادح ربتعت ةردقملا تابوقعلا نأ مهرثكأ ررق دق ءاهقفلا نأ : اهلوأ

 غلب نم» :انلقن اميف مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي ذإ «ىنعملا اذهب حيرص يلي ىبنلا ثيدح
 ىلعأ ادح عضو مالسإلا نأ ىلع لدي اذه نإو «نيدتعملا نم وهف دح ريغ ىف ادح

 .ىندأ ادح عضي ملو «ةبوقعلل

 لب «حضاو ريغ ننس ىلع هيف راسي ال ريزعتلا نأ ررقي ءاهقفلا رثكأ نأ : اهيناث
 زواجتي ال دح اهسنج نم ىتلا تابوقعلا نأ وهو «حضاو نيب ننس ىلع هيف راسي
 ىأر كلذو «ىنزلا دح هتبوقع ىف زواجتي ال ىنز دعي ال ىذلا حضافلا لعفلاف ءاهدح

 لاق دقو «ىفنحلا بهذملا ةمثأ نم فسوي ىبأل ىأرو «ىعفاشلا لاوقأ ضعبو ءدمحأ

 ةرشع ىلع دازي ال :ريزعتلا ىف ليق دق» :هصن ام ةيميت نبا ىأرلا اذه حيضوت ىف

 ال :لاق نم مهنم نيلوق ىلع وه مث ءدحلا هب غلبي ال ءاملعلا نم نوريثك لاقو «طاوسأ
 غلبي الو «نونامثلا وأ 7نوعبرألا ىهو دحلا ىندأ رحاب غلبي ال ءدودحلا ىندأ هب غلبي

 دح امهنم لك غلبي ال لب :ليقو ءنوعبرألا وأ نورشعلا ىهو «دبعلا دودح ىندأ دبعلاب

 «رخآ سنج دح ىلع داز نإو .هسج دح بنذ لكب غلبي ال :لوقي نم مهنمو «دبعلا

 نع غلبي الو .«فذقلا دح نم رثكأ برض نإو ءديلا عطق زرح ريغ نم قراسلاب غلبي الف
 . 29فذقلا دح ىلع داز نإو - ىنزلا دح - ىنزلا نود ام لعف

 هنأ وه ىناساكلا نع افنآ هانلقن ام اصوصخو ءاهقفلا مالك هيلع لدي ىذلا : اهثلاث

 ىف هلثم هب بقاعي امم رثكأب بقوع دق نوكي ال ىتح ءمهتملل ةبسنلاب ةبوقعلا ىف طاتحي
 كلذلو «لامتحالا عم ددشتلا نم ىلوأ ناكل طايتحالل باقعلا ففخ ول هنإف ءعرشلا

 .افنآ انركذ اميف ىناساكلا لقن امك دودحلا لقأب ريزعتلا ىف ذخؤي نأ ررقي ةفينح وبأ ناك

 تابوقعلا ريداقم نيبو ءدودحلا عضو كش الب مالسإلا نإ :لئاق لوقي دق ٠٠-

 مئارجلا ريغ امأ ءاهيلع صن ىتلا داحآلا ىلعو ةعامجلا ىلع ءادتعالا مئارج ىف

 اهتاذ ىف مئارجلا ةباحصلا لمع الو ةنسلا الو نآرقلا نيبي ملف ءاهتبوقع ىلع صوصنملا
 اهل عضو دقو «مئارج هلك ىبنلا اهربتعي ناك ارومأ ىري ةنسلاو باتكلل ئراقلاف

 دهع ىف نكت مل ىرخأ ارومأ اوربتعا مهدجو نيدشارلا دهع ىلإ لقتنا اذإف «باقعلا
 «هنم متاخلا اذهب ذخأ «لاملا تيب متاخ ةروص ىلع شقن ىذلا اذهف «ةفورعم لَم ىبنلا

 . "5ص الج عئادبلا 2220

 .حجارلا ريغ وهو «نوعبرأ برشلا دح لوقي ءاهقفلا ضعب نأل ءبرشلا دح ىه نوعبرألا (؟)
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 نأ نكمي ىذلا ماعلا طباضلا وه امف «دلجلاب هيلع بقاعو «ةميرج رمع كلذ ربتعا دق

 . ةيرج ريغ وأ ةميرج لعفلا اذه نأ هنم مهفي

 ىف سايقلا باب حتفبو ءاهضعبل ركذلاب تابوقعلا تنيب دق ةعيرشلا تناك اذإف
 بابلا حتف دق كلذ نإو «باقعلا اهيلع ىرجي ىتلا مئارجلا لك نيبت مل اهنإف «تاريزعتلا
 «مئارج اهتفلاخم اولعجيو «سانلا ىلع مهءاوهأ اوضرفي نأل ماكحلاو كولملا ءاوهأل

 اذه لثم ثودح نإو ءداسفلا عنم مسابو ريزعتلا مساب اديدش ايساق اباقع اهل اولعجو
 ةميرج ال هنأ وهو «لداعلا دبا كلذ نونسي ةروثلا دعب نيينوناقلا لعج ىذلا وه ابروأ ىف

 .مهلخدي ال امو باقعلا ةلئاط تحت مهلخدي ام سانلا فرعيل؛نوناقب الإ

 رجهو رخأتلا روصع ىف مالسإلا كولملل ةبسنلاب لوقلا نم هعوضوم كلذل نإو
 عضوم الف ةيمالسإلا ةعيرشلا تاذل ةبسنلاب امأ «ةيماسلا ةلداعلا هئدابم مهذينو مالسإلا

 طابنتساب وأ .هصوصنب مالسإلا اهررق ىتلا ةيعرشلا ئدابلا لصفت نأ بجيو هل
 مكحلا لعجو ءماكحألا هذه أوان نم لوأ اوناك نيذلا ماكحلا لامعأ نم هيف نيدهتجملا

 ءاهقفلا نأ نيثحابلا ىلإ ىلاعت هللا اهادسأ ىتلا معنلا نم هنإو «دوسي ىذلا وه ىلهاجلا

 اوناك ىتلا روصعلا ىف ىتح كولملا لامعأ اورقي نأ نع مهسفنأ اوهزن روصعلا لك ىف

 اولاو نإو ء«نيمئال وأ «نيديؤم اوبتكي ملو ءاوتكسف ءايلهاج امكح اهيف نومكحي

 .لاوحألا رثكأ ىف مهوعاطأو ءانايحأ ماكحلا

 امك ةعيرشلا نأ ررقن اننإف «ةعيرشلا لصأ نع ماكحلا لمع انلصف دق انك اذإو

 . مئارجلا اضيأ تنيب اهنإف «سايقلاو صنلاب تابوقعلا تنيب

 باقعلا بجوتست ىتلا متارجلا

 نم هيف نوكي هاسع ام وه ةعيرشلا ىف ةميرج لعفلا رابتعا ساسأ نأ انركذ ١-

 ايندلا حلاصم كلتو «لقعلا وأ «لسنلا وأ «لاملا وأ نيدلا وأ «ءسفنلا ىلع ءادتعا

 مكح ىلإ حلاصملا ريدقت كرتي لهف «ماع ىنعم كلذ نكلو .«كلذ ىف كش ال ةرخآلاو

 ءاهتيامح بجت حلاصم مهءاوهأ نولعجيف «ماكحلا نم انايحأ نايغطلا نوكيف لقعلا

 :ىلاعت لاق امك ىدس رمألا مالسإلا كرتي مل كلذل .اهتياعر بجت رماوأ مهدسافمو

 ام ةفرعمل قيرطلا نسو «ءدودحلا عضو لب 2104 ىددس َكّرَتي نأ ناسنإلا بَسحيأ »

 تناكف «هنع فكلاو «هبانتجا بجي ةرضم وه امو «هب رمأيو «هبلط بجي ةحلصم وه
 ىويندلا باقعلا نوكيو ءةميرج وهو ةيصعم وهف هنع ىلاعت هللا ىهن امف ءهيهاونو هرماوأ

 ىضم اميف انركذ دقو ءاهيلع ةيئاضقلا تانيبلا ءارجإو اهتابثإ نكمأ اذإ ابجاو اهيلع

 )١( ةمايقلا : 5” .
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 نم معأ ةيصعملاف ءاقلطم اصوصخو امومع امهنيب نأو ءةيصعملاو ةميرجلا نيب قرافلا

 .ةميرج ةيصعم لك سيلو «ةيصعم ةميرج لكف ءصخأ ةميرجلاو «ةميرجلا
 ءاعرش بولطملا نع فشكت ىتلا ىه ىهاونلاو ةيوبنلا ةنسلاو ةينآرقلا رماوألاف

 كش الب ققحتي كلذبو ءةميرجلا نايب اهايانث ىف ىوحت ىتلا ىهو ءاعرش هنع ىهنملاو

 ام نيب زيمي ىذلا وه رمألا ىلوو «صنلا هيلإ ئموي ام وأ ءصنب الإ ةميرج ال ىنعم
 'رابتعا نكمي ىتح «هيهاونو ميركلا نآرقلا رماوأ نم ىرجي ال امو «تابثإلا هيلع ىرجي .

 قيرطو حيرصلا صنلا نكي د مل اذإ كلذو «ةيئاضق ةميرج سيل وأ «ةيئاضق ةميرج لعفلا

 فسعت ريغ نم ءاضقلا اهيلإ نئمطي قيرطب تابثإلا نكمي ثيحب «ةدبعم ةرسيم تابثإلا
 :هناحبس لوقي ذإ «ميركلا نآرقلا صنب هنع ىهنم سسجتلا نإف ءسسجت الو قاهرإ الو

 بذكأ نظلا نإف نظلاو مكايإ» :ِكَي لوقيو ,4)23 اًضْعَب مُكَضَعَب بَتغي الو اوُسَّسجَت الو
 .«اناوخإ هللا دابع اونوكو ءاضعب مكضعب بتغي الو اوسسجت الو «ثيدحلا

 ةربتعملا ةيعرشلا حلاصملا ىلع ءادتعا مئارجلا نأ نم قبس امبو اذهبو 2١- ؟

 نإ معن ءايلعلا ةيمالسإلا حلاصملا ىلع لمتشت ىتلا ىه هيهاونو هللا رماوأ نأ نيبتي

 نم دبال ناكف ءاهبلط ىف لضي دق هنكلو .هسقن ءاقلت نم حلاصملا كلت كردي لقعلا

 ةحلصسملا نيب قرفي ثيحب ىوهلا ناردأ نم صلخ دق ّئرما لك سيلو «نيبم دشرم

 ىتلا ةرضملاو «لقعلاو مالسإلا اهبلطي ىتلا ةحلصملا وأ. ءحماجلا ىوهلاو ةيقيقحلا
 نوكت ىتلا ةحلصملا ىه مالسإلا اهبلطي ىتلا ةحلصملا نألو ..لقعلاو مالسإلا اهعفدي

 .ددع ربكأل ةرضم ىه اهعفدي ىتلا ةرضملاو .نكمم ددع ربكأل

 بلاطملا توافتت امك .دسافم نم اهيف ام توافتب مالسإلا ىف مئارجلا توافتتو

 :نيبرض ىلإ دسافملا مالسلا دبع نب نيدلا زع مسق دقلو ءحلاصم نم اهيف ام توافتب

 نيب هنع هللا ىضر طبري اذهبو «هنايتإ هللا هرك برضو «هنابرق ىلاعت هللا مرح برض
 مرحملا نايب ىف لسرتساو ءدسافملا نم امهيف نوكي هاسع امو ء«هوركملاو مرحملا

 امهادحإ : ناتبتر ىهو هنابرق هللا مرح ام دسافملاو» :هنع هللا ىضر لاقف هوركملاو

 رئابكلا مظعأ ربكألاف ءامهنيب طسوتملاو ءربكألاو ريبكلا ىلإ ةمسقنم ىهو ء«رئابكلا ةبتر
 ىلإ ىهتنت نأ ىلإ ءصقانتت رئابكلا دسافم لازت الو ءصقنأالاف صقنألا كلذكو .«ةدسفم

 مث (دسافملا ىأ) ةيناثلا ةبترلا ىهو ءرئاغصلا بتر مظعأ ىف تعقوأ تصقن ول ةدسفم

 ىلعأ ىلإ تهتنال تناك ول ةدسفم ىلإ ىهتنت نأ ىلإ صقانتت رئاغصلا دسافم لازت ال

 دسافم صقانتت لازت الو ءدسافملا بتر نم ىناثلا برضلا ىهو تاهوركملا دسافم

 . ؟؟)«حابملا ىف تعقول لاز ول دح ىلإ ىهتنت ىتح «تاهوركملا

 )١( تارجحلا :

 عبط ه0 ةنس ىفوتملا مالسلا دبع نب نيدلا زع ءاملعلا ناطلسل ءمانألا حلاصم ىف 5 دعاوق (؟)

 ةيئيسحلا .
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 نيبو عرشلا ىف تامرحملا نيب ليلجلا مامإلا كلذ طبر فيك اذه نم ىرنو

 ةوق ىلع ميرحتلا ةوق بتر دقو «هيف بيرلل لاجم ال اقيقد امكحم اطبر دسافملا
 ميرحتلا عم ةجردتم دسافملا نإو « ربكأ هميرحت نوكي دشأ هتدسفم نوكت امف «ةدسفملا

 لوزن رادقمب مثإلا رادقم لزني مث ءرئابكلا ربكأ دسافم ءايشألا مظعأف ءادوعصو الوزن

 .كرتلا وأ لعفلا ىف داسف نوكي ال ثيح حابملا ةجرد ىلإ لصت ىتح ءداسفلا

 حلاصملا تطبترا افعضو ةوق دسافملاب تامرحملا تطبترا امكو -7*

 هتيوفت ناكو ءابلط ىوقأ ناك هتحلصم تيوق امفء ءافعضو ةوق ةيعرشلا تابولطملاب
 .امارجإ دشأ نوكيو ءةدسفم مظعأ

 :بورض ةثالث ىلإ حلاصملا مالسلا دبع نب زعلا مسقيو
 لضافلا ىلإ ةمسقنم بترلا ةتوافتم ىهو «هدابعل ىلاعت هللا اهبجوأ ةحلصم : اهلوأ

 حبقأل اعفاد ءهسفن ىف افيرش ناك ام حلاصملا لضفأف ءامهنيب طسوتسملاو لضفألاو

 هيف بقاعي كرتلا مرحم لعفلا بجاو ناك مسقلا اذهو .حلاصملا حجرأل ابلاج .دسافملا

 . لعافلا باثيو «كراتلا

 نود بدنلا حلاصم بتر ىلعأو ءمهل احالصإ هيلإ هدابع عراشلا بدن ام : اهيناث

 تتاف ول «ةريسي ةحلصسم ىلإ ىهتنت نأ ىلإ توافتتو «بجاولا حلاصم بتر ىندأ
 .هلئاضفو هحلاصم بتر توافتت ةيافكلا بودنم كلذك .حابملا حلاصم انفداصل

 عفد وأ ةحلصم بلج نم ولخي ال حابملا نأ كلذو ءحابملا حلاصم : اهشلاث
 نم ربكأو عفنأ اهضعب ةلجاع حابملا حلاصم» :هنع هللا ىضر اهيف لوقيو .ةدسفم

 . «ةلجاع ةحلصمب هسفن ىلإ انسحم ناك ةرمت قش لكأ نمف ءاهيلع رجأ الو «.ضعب

 ىتلا حلاصملاو «حابملا ىف نوكت ىتلا حلاصملا نيب قرفلا نإ «ةقيقحلا ىفو

 تاذل ةيصخش حلاصم ةيويندلا حابملا حلاصم نأ «بودنملا وأ بجاولا ىف نوكت

 ةبسنلاب ايندلا ىف اهموزل مظع عم ةرخآلا ىف باوث اهيلع ققحتي ال كلذلو «لعافلا
 ةحلصم اهيف كش الب ىه ىتلا لاعفألا نم كلذ ريغو «ىشملاو برشلاو لكألاك لعافلل
 حلاصم اهنإف «بودنملا وأ بجاولا ىف نوكت ىتلا حلاصملا امأ ءاهلعافل ةيصخش ةيتاذ

 ناك كلذلو «عفتلاب سانلا ىلعو سفنلا ىلع دوعت حلاصم اهنإ لب .ةيصخش تسيل

 ايعاد كرتلا نوكي ايندلا ىفو ءابجاو ناك نإ باقعلا كرتللو «باوثلا ةرخآلا ىف لعفلل

 ىمعأللا كرتكو «ةاكزلا كرتك ةيئاضقلا تانيبلا هيلع ىرجت نأ نكمي ناك اذإ .باقعلل

 .هماعطإ عيطتسي ءاعوج تومي صخش كرتكو «هذاقنإ عيطتسي وهو ءرئب ىف ىدرتي
 اهيلع ءادتعالا ناك ىتلا حلاصملا نيب طابترالا هجو نع فشكت ةرظن هذه --4

 دق ذإ ىمالسإلا عراشلا نأ نع ءالجب فشكت ىهو «ةيعرشلا ىهاونلاو رماوألاو «ةميرج

 نايب وأ ءاهيلع صنلاب امإ اهنيب «ءقدأ ةرابعب وأ «ىهاونلا لكو رماوألا لك ىلع صن
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 ةدعاقلا تققحتو .باقعلا هيلع ام دح دق نوكيو «مئارجلا نيب دقف اهيلع ةلادلا ةرامأللا

 :نيتيضق ىلإ ىهتنن اذهبو «صنب الإ ةميرج ال

 لب «مئارجلا نييعتو «تابوقعلا نس ىف ديلا قلطم سيل رمألا ىلو نأ : امهادحإ

 ىهن ئجي ملو هيف ررض ال - ارمأ ربتعي نأ هل سيل عرشلا رماوأب دييقتلا لك ديقم وه
 الو .ةيصعمب ارمأ هيف رمأ لك ناكو ءاملظ ناك الإو «لاوحألا نم لاحب ةعرج - هنع

 ةيعرشلا ماكحألا نم هدمتسي ىذلا مكاحلا مكح سيلف :«قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط
 رربم هل ناك اذإ الإ ةميرج هربتعيو «لعف نم ادحأ عنمي نأ هل سيلو ديقم وه لب ءاقلطم

 امإو «مهلاني نأ نظلا ىلع بلغي وأ «عيمجلا لاني دكؤم ررضل امإ ءعرشلا دعاوق نم
 .نييعتلا كلذ ىف ةدكؤملا ايلعلا ةمألا ةحلصم نأل

 عرشلا رماوأو «مئارجلل فرعملا رمألا ىه هيهاونو عرشلا رماوأ نأ : امهيناثو
 «ةنسلاو باتكلا نم حيرصلا صنلاب مولعم اهضعبو ءاهيف كشلل لاجم ال ةتباث هيهاونو

 هللا لوسر نم اوقلتو «ةوبنلا ملع اوسمتلا نيذلا مهو «هيلع حلاصلا فلسلا عامجإ وأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع اهذفن نأ دعب مكحلا ناطلسب اهذيفنت مه اولوتو «هللا ةلاسر دك

 تربتعا ىتلا ىهاونلاو رماوألا كلت نإف عامجإ الو صن نكي مل نإو «ةوبنلا ناطلسب
 ءماكحألا ىلع سايقلاو صوصنلا .ىناعمب ديقملا ىهقفلا طابنتسالاب فرعت ميرجتلل اساسأ
 .مالسإلا اهبلطي ىتلا ةماعلا تاياغلاو

 نم اذهل دب ال «ىمالسإلا عرشلا ىف ةميرجلا ةفرعمل ةماعلا لوصألا نايب لجأل هنإو

 بتارم فرعتلو ء«دييقتلا ىف ةحلصملا بتارم فرعتل «ىهاونلاو رماوألا بتارم ةفرعم

 . .افعضو ةوق ةلداعلا ةبوقعلا بتارم اهعبتتو ءافعضو ةوق ةميرجلا
 ىهاوتلاو رماوألا فرعت اهب ىتلا طابنتسالا قئارط ةفرعم نم اضيأ دب الو

 هتاذب امئاق املع نيرمألا نيذهل نإف ؛ليصفت نم كلذل امو ةماعلا طباوضلاو «ةيعرشلا

 لك ةزجوم ةراشإ انمهي ام ضعب ىلإ ةراشإلاب ىفتكن ماقملا اذه ىف انإو .لوصألا ملعوه
 .زاجيإلا

 ىهاونلاو زماوألا بتارم ١-
 عراشلا هب بطاخ ىذلا ىفيلكتلا مكحلا ماسقأ ىه ىهاونلاو رماوألا نإ -65

 لاعفأي قلعتملا ىلاعت هللا باطخ هنأب» :لوصألا ءاملع هفرعي اذلو «نيفلكملا ىمالسإلا
 . 29)«ارييخت وأ افك وأ ابلط نيفلكملا

 امإ «نيفلكملل ىمالسإلا عراشلا باطخ نأ نمضتي هزاجيإ ىف فيرعتلا اذه نإو

 .ىونسألل لوصألا جاهنمل لوسلا ىهتنم حرش عجار )١(
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 امإو «تاعونمملا وهو .فك بلط نوكي نأ امإو «تابولطملا وهو «.لعف بلط نوكي نأ

 .تاحابملا وهو ءارييخت نوكي نأ

 نمو ءزوجي ال تاعونمملا لعف نأ امك ءزوجي ال تابولطملا كرت نأ كش الو

 تابولطملا نإو .هنيبن ىذلا وحنلا ىلع ميرحتلا ةرئاد ىف لخدي نأ حصي ام تاحابملا

 «ميرحتلا ىف ةدحاو كرتلا ةجرد نوكت نأ نكمي ال اذلو «بلطلا ىف ةدحاو ةجرد تسيل

 بلط ىف ةدحاو ةجرد تسيل تاعونمملا كلذكو ءافعضو ةوق اتوافتم بلطلا ماد ام

 .ميرحتلا رادقم اهعم توافتي اذلو «توافتت ىه لب .فكلا

 : بجاولا

 .ماسقأ ةسمخ ىلإ ىفيلكتلا مكحلا ءاملعلا مسق دق توافتلا اذه نايبلو -- 1

 هجو ىلع هلعف بلط ام وه بجاولاو «هوركمو «حابمو «مارحو ,بودنمو ءبجاو
 نوكي ىذلا جاتحملا ةجاح دسو «نويدلا ءادأو «ةاكزلا ءادأك هكرات مثأي ثيحب «موزللا

 اذإ سفنلاو ناسللاو لاملاب هللا ليبس ىف داهجلاو «نافهللا ةثاغإو «ةديدش ةصمخم ىف

 ضرفلا نيب قرف الو ءاضرف ىمستو تابجاو اهلك هذه نإف ءودع ضرألا مهد

 .ةيفنحلل افالخ ءاهقفلا روهمج دنع بجاولاو

 نأ الإ باسحلا موي ىلاعت هبقاعيو «ىلاعت هللا دنع اهكرات مثأي تابجاولا نإو
 سمت ىتلا تابجاولا كرت ىف هباقع رمألا ىلو ىلوتي ايندلا ىفو ءههتمحرب هللا هدمغتي

 فشك الو سسجت ريغ نم تاشإلا اهيف ىرجيو ءايندلا ىف ةصاخ وأ ةماع ةحلصم

 .راتسألل

 ال اهنإف ءماسقألا هذه نايبل ىدصتتن نأ ديرن ال ماسقأ هقفلا ىف بجاولا نكلو

 زاجيإلا نيرحتم بانطإ ريغ ىف عوضوملا اذه سمي ام هنم ذخأن نكلو ءانعوضوم سمت
 . ماهبإ ريغ نم لامجإلاو

 ىلإ ضرفلا مهميسقت ةماعلا ةحلصملاب لصتي هنأل عوضوملا سمي امب هنإو ٠١7-

 فوتسم صخش لك هب بلاطي ىذلا وه ىنيعلا بجاولاو «ةيافك ضرفو نيع ضرف

 ةصمخم ىف نوكي ىذلا جاتحملا ةناعإكو «ةاكزلاك هلعفي مل نإ مثأيو .بوجولا طورشل
 .بجاولا اذه ءادأل وه نيعتو .كالهلا ىلإ تدأ اذإ ةديدش

 ريغ ةعامجلا نم لعفلا قيقحت هيف بولطملا نوكي ىذلا وه ىئافكلا بجاولاو

 رمأالاو هللا ليبس ىف داهجلاك عيمجلا مثأ لصحي مل نإف ءهنيعب صخش هل نيعتم

 تايجاولا هذهف «ةلودلا نارمع ققحت ىتلا تاعانصلا ةماقإو ءركتملا نع ىهنلاو فورعملاب

 ءاهلك ةعامجلا تئرب اهضعب هلعف نإف «ةعامجلا ىف هققحت بجي ىئافك ضرف اههابشأو
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 دق اهلك ةعامجلا دعت ضعبلا مايق لاح ىفو ءاهلك ةعامجلا تمئأ دحأ هلعفي مل نإو

 نع ابئان لمعلاب مئاقلا نوكي ةعامجلا ىف ىعامتجالا لفاكتلا ىضتقمب هنأل ؛تماق

 اهلك ةمألاف ءهب مايقلا عيطتسي نمل بابسألا تأيه ىتلا ىه ةعامجلا نألو ءاهلك ةعامجلا
 ميلعتل سرادم وأ عناصم ئشنت نأ اهيلع تاعامجلا ىدحإ ىف وأ «ةلودلا ىف ةلثمم

 ىف هتعانص بجاوب ماق اذإف ءاهل ةيافكلا هدنع نم اهلخديف ؛ةفلتخملا تاعانصلا

 . عيمجلا نع بجاولا اذه ىدأ دقف «نارمعلا

 نإ) :لاقف تاقفاوملا ىف ىبطاشلا ةيئافكلا ضورفلا ىف ىنعملا اذه حضو دقلو

 مهضعبف «ةلمجلا ىلع اهدسل نوبولطم مهف ؛ةماع ةحلصمب مايق ضرفلا كلذب مايقلا
 ىلع نورداق اهيلع اوردقي مل نإو نوقابلاو ءاهل الهأ ناك نم كلذو ةرشابم اهيلع رداق

 اهيلع ردقي ال نمو ءاهتماقإب بولطم وهف ةيالولا ىلع ارداق ناك نمف «نيرداقلا ةماقإ
 ةماقإب بولطم نذإ رداقلاف ءاهب مايقلا ىلع هرابجإو رداقلا كلذ ةماقإ وه رمأب بولطم

 . 21)«رداقلا كلذ ميدقتب بولطم ريغو «ضرفلا
 دق اذهف «ةتوافتمو ةنيابتم مهرادقأو «ةفلتخم سانلا بهاوم نأ ىبطاشلا نيب دقلو

 امو ئرما لكو «ةعارزلل رخآلاو «ةعانصلل كلذو «ةسايرلاو ةرادإلل اذهو «ملعلل أيهت

 اميف دحاو لك زربي ىتح «هترطف هل هئيهت ام ىلع دحاو لك ىبري نأ بجيو «هل رسي
 ضرف وه لعف لكل ىبرتي كلذبو» :كلذ ىف ىبطاشلا لوقيو «هيلإ لامو هيلع بلغ
 دقف ءريسلا نع زجعو رئاسلا فقو ثيحف ؛كرتشم قيرط ىف الوأ ريس هنأل «موق ةيافك
 ىلإ لصي نأ ىلإ ريسلا داز ةوق هل تناك نإو ءةلمجلا ىف اهيلإ جاتحم ةبترم ىف فقو

 «ةرخآلا لامعأو ايندلا لاوحأ ميقتست كلذبو «ةيئافكلا تاضورفملا ىف تاياغلا ىصقأ

 ةماعلا ىلع وه الو ءدحاو بيترت ىلع سيل ةيافكلا بلط ىف ىقرتلا نأ ىرت تنأف

 «لئاسولا نود دصاقملا ثيح نم بولطم وه الو «قالطإب ضعبلا ىلع وه الو قالطإب
 ليصفتلا نم وحنب لصفي ىتح «دحاو رظن هيف رظني نأ حصي ال لب «سكعلاب الو
 هوجولا نم دحاو هجوب هيف لوقلا طبضف الإو عيزوتلا اذه لثمب مالسإلا لهأ ىف عزويو
 270( ريسع

 بجي ةماع ةحلصمب مايقلا وه ةيئافكلا ضورفلا ىف لصألا نأ نيبتي اذه نم هنإو

 نيرداقلا ريغ ىلعو «صاخ لكشب اهيلع نيرداقلا ىلع ىهو ءاهقيقحت نيملسملا ىلع

 نوكي تنيعت نإ ةماعلا ةحلصملا هذه نع فلختلا نإو ءنيرداقلا ةتيهتل ماع لكشب

 نوكي هل صصخملا لمعلا ىف مايقلا نع عانتمالاو «ةميرج لاتقلا نم رارفلاف .ةميرج

 لمعلا نع بارضإلاب رصعلا ةغل ىف ىمسي ام وهو «ماع ررض هيلع بترت اذإ ةميرج

 )١( تاقفاوملا ١ ص١١9 ىقشمدلا رينم خيشلا عبط .
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 . ىئافك ضرف ليطعت
 توافتب توافتت ىهف «هيف ةحلصملا ةوقب طابترا اهل بتارم بجاوللو 5-48

 «هريغ نم ةضيرف ىوقأ ناك ضرف ىف رثكأ ةحلصملا تناك املكف ءاهيف ةحلصملا رادقم

 ذاقنإو ءملسم اهتيضرف ركني ال ىتلا نيعلا ضورف نم ناضرف موصلاو ةالصلا الثمف

 دقلو «قيرغلا ذاقنإ مدق نيرمألا دحأ الإ عسي ال تقولا ناك ولو ءاضيأ ضرف ىقرغلا

 تاولصلا ءادأ ىلع نيموصعملا ىقرغلا ذاقنإ ميدقت» :لاقف مالسلا دبع نب زعلا اذه حضو

 نيتحلصملا نيب عمسججلاو «ةالصلا نم لضفأ هللا دنع نيموصعملا ىقرغلا ذاقنإ نأل ؛تباث

 براقي ال ةالصلا ءادأ نم هتاف ام نأ مولعمو «ةالصلا ىضقي مث «قيرغلا ذقني نأب «نكمم

 نم نكمتي ال اقيرغ ناضمر ىف مئاصلا ىأر ول كلذكو «كالهلا نم ةملسم سفن ذاقنإ

 رطفي هنإف ءرطفلاب ىوقتلاب الإ هصيلخت نكمي ال هيلع الوصم ىأر وأ .رطفلاب الإ هذاقنإ

 اقحو «ىلاعت هلل اقح سوفنلا ىف نأل حلاصملا نيب عمجلا باب نم اضيأ اذهو ءهذقنيو

 , 2730هلصأ نود موصلا ءادأ ىلع كلذ مدقف 2١ سفنلا بحاصل

 نأل «هتالصب رذتعيو هذقني الو قرغي اقيرغ كرتي ىذلا ذخاؤي هنأ نيبت اذه نمو

 هنود وه ام لمعيو «مزاللا كرتي هنأل «باقعلا هيلع قحيو ءعادألاب مزلأو لضفأ لوألا

 .اموزل

 «ةحلصم حضوأ قتعلا نأل ؛مايصلا ةرافك ىف انيكسم نيتس ماعطإ ىلع ةبقر قتع مدقف

 مدقم اموي نيتس موصو «نيملسملا دادعت ىلإ دحاو ةفاضإو «ةملسم سفن ءايحإ وه ذإ

 تناك اذكهو . ءادألا ىلع المحو اعدر رثكأ هنأل ءاتيكسم نيتس ماعطإ ىلع اضيأ

 ىف رمألا ىلو نإو .افيكو امك اهتحلصم توافتب اهيف موزللا ةوق توافتت ضئارفلا

 .اهيف ةحلصملا رادقمب اهيترس تابجاولا كرت ىف ريزعتلا ماكحأ هرايتخا

 : بودنملا

 ةالص لثمو «ناذألا لثم كلذو «مزال ريغ ابلط هلعف عراشلا بلط اموه --84

 روثنملا قدصتلا لثمو «ةاكزلا ءادأ ىف بيطلا ريخت لثمو «ديعلا ةالص لثشمو «ةعامجلا

 اهكرت نم ىلوأ اهلعف تابودنملاو «مالسلا ءارقإ لثمو «ةاكزلا باب ىف لخدي ال ىذلا

 ال كَم ىبنلا ىده نم اهرابتعاب اهنأل ؛ةلمج اهكرت زوجي ال نكلو ءاهكرتي نأ زوجيف
 ىلع بقاعي نأ رمألا ىلول لح كلذلو ءاهضعب كرت زوجي ناك نإو ةلمج اهكرت زوجي

 . 77ص ١ ج ماكحألا دعاوق )١(
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 ىضر قيدصلا ركب ىبأ ةفالخ لوأ ىف ةدرلا تقو ىف ناذألا ناك دقو «ةلمج ناذألا كرت

 .ةدرلا ىلع رارمتسالا ىلع اليلد عانتمالاو «ةبوتلا ىلع اليلد هنع هللا

 تاجرد ىندأ نإو .بجاولا ىف ةحلصملا نود بودنملا ىف ةحلصملا نإو

 ىف نوكت ىتلا ةدسفملاو «بودنملا تاجرد ىلعأ ةبترلا ىف اهيلت بجاولا ىف ةحلصملا

 ةميرج نوكت ال كلذلو «تابجاولا ىندأ كرت ىف نوكت ىتلا ةدسفملا نود بودنملا كرت

 . ءزجلاب اكرت سيلو لكلاب اكرت راص ىتح رفاضتو كرتلا رثاكت اذإ الإ بودنملا كرت ىف

 : حابملا

 هلو لعفي نأ هل «كرتلاو لعفلا نيب هيف فلكملا عراشلا ريخ ام حابملاو 7 ٠-

 هذه نإف ءدوقعلا نم اهريغو ءءارشلاو عيبلاو ءىربلا وهللاو .ءبرشلاو لكألاك لعفي الأ

 الو «ناكمب ديقتي الو «تقوب ديقتي ال وهف ءاهلعف ىف ءرملا ديقتي ال تاحابم اهلك
 .لاحب ديقتي

 رايتخالا نإ لب «ةلمج اهكرت حصي ال اههابشأو تاحابملا هذه نأ ظحالي نكلو

 ىف نوكي نأ ركنأ نم نيملسملا ءاملع نم ناك اذإو «هناكمو هنامزو لعفلا عون ىف

 لعفلا نيب فلكملا هيف ريختي لاعفألا ىف ءىش ال هنأ ررقو «قالطإب حابم وه ام لاعفألا

 ىواستي ءىش الو ءاهنع ايهنم وأ ةبولطم نوكت نأ امإ عراشلا ىف رومألا امنإو «كرتلاو

 فلكملا ىلع هررض ثيح نم نيفلكملا لاعفأ ىف عراشلا رظن ىف هدوجو مدعو هدوجو
 رثكألا عنميو ءاعفن رثكألا بلطي عراشلاو «نايواستي ال عفنلاو ررضلا ماد امو هل هعفنو

 لعفلا هيف عراشلا ىدل ىواستي ىذلا لعفلا دجوي نأ نكمي ال كش الب هنإف ءاررض

 «فلتلل مسجلا ضرعي الو ءدوألا ميقي ىذلا ردقلاب بولطم الثم لكألاف ءكرتلاو

 .ىهنلا عضوم ىف لاحلا هذه ىف هكرتو

 وأ امارح هلعجي ام رومألا نم هب نرتقي ام تاحابملا نم نأ اضيأ ظحاليو
 علسلا مهنم ىرتشي نابكرلا ىقلتب ءارشلاكو «ةعمجلا ةالصل ءادنلا تقو عيبلاك ءاهوركم

 نم نوكتو «ىهنلا عضوم رومألا كلت نوكت لاحلا هذه ىفف .قوسلا ىلإ لخدت نأ لبق

 .اهيف ةبوقعلا ريدقت ىضاقلا وأ رمألا ىلول نوكيو ءمئارجلا باب ىف لخدتو «ىصاعملا

 ىف عئاضبلا نوكت نأك دييقتلا ىضتقت ةحلصمل ديقت دق تاحابملا ضعب نإو

 «تاجاحلا عبشي امو تاوقألا ةلقو «قيضلا تاقوأ ىف اهراعسأ ىف نولاغي سانأ ىديأ

 ةفلاخملا ريتعتو «تايجاحلا فانصأ رعسي نأ رمألا ىلول زوجي لاحلا هذه ىف هنإف

 .تاحابملا ضعبل ادييقت الإ كلذ سيلو «باقع ريدقت اهيف زوجي ةميرج
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 : مارحلا
 لتقك متحلا هجو ىلع هلعف نع فكلا ىمالسإلا عراشلا بلط ام مارحلا 0١-

 .هلاوحأ لك ىفو هعاونأ لكب ىذألا كلذ ىف لخديو «لطابلاب سانلا لاومأ لكأو «سفنلا

 دصق ام هتاذل مارحلاف ءهريغل مارحو «هتاذل مارح :نيمسق ىلإ مسقني مارحلاو

 ريغو «ةقرسلاو «ىنزلاو ءرمخلا برشو «ةتيملا لكأك ءررض هيف امل هميرحت ىلإ عراشلا
 «لاملاو «لسنلاو «سفتلاو مسجلا ظفح ىهو «سمخلا تارورضلا سمي امم كلذ

 .تارورضلا هذه نم ادحاو سمت اههابشأو رومألا هذهو «نيدلاو «لقعلاو

 تامرحملا نم دحاو ىلإ ىضفي هنأل هنع ىهنلا نوكي ىذلا وه هريغل مرحملاو
 ىدؤي هنأل راكتحالاو «ىنزلا ىلإ ىضفي هنأل «مارح هنإف «ةأرملا ةروع ىلإ رظنلاك ءاهتاذل

 نابكرلا ىقلت كلذكو «هتاذل مارح نيملسملاب راض تاوقألا ءالغو «تاوقألا ءالغ ىلإ
 نع ىهنف «نينثالا نع هلم ىبنلا ىهن دقو «راكتحالا ىلإ ىدؤي هنأل مارح مهنم ءارشلاو
 مارح لوألا نكلو «نابكرلا ىقلت نع ىهنو ««ئطاخ ركتحملا» مْ لاقو راكتحالا
 .هيلإ ىدؤي هنأآل هريغل مارح ىناثلاو «هتاذل

 :نارمأ ميسقتلا اذه ىلع ىنب دقو

 كلذو «ةرورضلا دنع الإ حابي ال هتاذل مرحملا نأ وهو «ىنيد امهلذحأ -7

 حابي هريغل مرحملاو ١“ 4 مي وُ هللا نإ داع الو غاب ريغ طا نفل :ىلاعت هلوقل
 كرت نأ ةجاحلاو ةرورضلا نيب قرفلاو «جالعلا دنع ةروعلا ىلإ رظنلا ةحابإك «ةجاحلل
 هنأ هسفن ىف عقو نمف «عايضلل هلك لاملا وأ ءرطخل ةايحلا ضرعي ةرورضلا مكحب ذخألا

 نم توملا هسفن ىلع ىشخ نمو ءاهلكأل ةرورض لاح ىف ناك ةتيملا لكأي مل نإ توميس

 هنأب» :ةرورضلا ْةلكَك ىبنلا رسف دقو ءهبرشي هنإف رمخلا نم ارادقم الإ دجي ملو شطعلا

 ام دجي الو ءاسملاو حابصلا هيلع ءىجي نم ىأ «هلكأي ام دجي الو قوبغلاو حوبصلا ىتأي

 .ةرورضلا دح زواجتم الو هل بلاط ريغ مرحملا لكأي نأ هل لاحلا هذه ىف ناك «هلكأي

 بترتي لب ءهلك لاملا عايض وأ توملا ةيشخ كرتلا ىلع بترتي الأ ىهف ةجاحلا امأ

 .لاثمألا ضعب انبرض دقو لاحلا هذه ىف هريغل مرحملا حابي هنإف جرحو قيض هيلع

 توفت ىتلا ةحلصملا نأ وه ء«ميسقتلا اذه ىلع بترتي ىذلا : ىناثلا رمألا

 هيف ةبوقعلا نوكت نأ بجيف ءهيف نقيتسم تباث داسفلاو «ةدكؤم هتاذل مرحملا باكتراب

 اميرف «ةنقيتسم ريغ هيف ةرضملاو ءرشلا عئارذل ادس مرحم وهف «هريغل مرحملا امأ ءدشأ

 . فخأ هيلع نوكتت «ةياغ ال ةليسو وه ذإ ءرشلا ىلإ ىضفي ال

 ه : لحنلا )١(
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 : هوركملا

 نرتقاو «هنع ايهنم ناك نأب مزلم ريغ ابلط هلعف نع فكلا عراشلا بلط ام -3

 هلوق ىف ةعمجلا ة ةالصل ءادنلا تقو عيبلاك ميرحتلا هب دصقي مل هنأ ىلع لدي امب ىهنلا

 علا اوُردو هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اذإ اونمآ نيا اهيَأ اي : ىلاعت

 :ىلاعت هلوق نأ ءاهقفلا نم نوريثك مهفف 2174 4207 َنوُمَلَعَت مثنك نإ مُكَل ريخ مكلذ
 سيل ةعمجلل ءادنلا تقو عيبلا نإ :كلذل اولاقو .ةعس هيف ىهنلا نأ 4مكُل ريخ مكلذ#

 .هوركم لب امارح

 هنإف ءايلك هباكترا ناك اذإ امأ ايئزج بكترا اذإ هررض رهظي ال امير هوركملا نإو
 لكلاب هنكلو ءهيف ةذخاؤم ال ءزجلاب وه هوركملا نإ اولاق كلذلو «ءحضاولا هررض رهظي

 اذإف «لكلاب مثإ هيف هنكلو ءزجلاب هيف مثإ الف ءامارح نوكي لكلاب هنإ ذإ .ةذخاؤم هيف
 ءارشلاو عيبلا ىلع نورمتسي لب .مهرجاتم اوكرتي الأ ىلع ةيرق وأ ةنيدم لهأ عمجأ

 لعفي ىذلا كلذكو «ىلكلا رهظملا اذهب امارح نوكي كلذ نإف ءعومسم ةعمجلل ءادنلاو

 .رارصإلا اذهب ايصاع نوكي هنإف «هيلع رارصإلا ىلع رمتسيو ءاهوركم ارمأ

 مارحلا نود هنأ دكؤملا نم هنإف ءايئزج وأ ايلك هوركملا رمأ نكي امهم هنإو
 .ارارضإ هوركملا تاجرد ىلعأ نم دشأ ةرضم مارحلا تاجرد ىندأو «ةرضم

 ىف ظحالي ىضاقلا وأ رمألا ىلو نإف «هترثكل ةبوقع بجوي هوركملا ناك اذإ هنإو
 وهو نابكرلا ىقلت ناك اذإف «تامرحملا ىف قرافلا ظحالي هنأ امك «كلذ ةبوقعلا ريدقت

 هنإف «هبكترم ىلع ةبوقع عضو ىف نيملسملا ةحلصم نأ رمألا ىلو ىأرو رثك دق مرحم

 نأل ءريعستلا فلاخي نم ةبوقع نم رثكأو ءركتحملا ةبوقع نود هتبوقع نوكت كش الب
 .نيرمألا نم دشأ وه ام بكترا دق ركتحملا

 كرتي مل ىمالسإلا عراشلا نأ نيبت اهنمو «ىهاونلاو رماوألا بتارم هذه -4

 «بولطملا ريغو بولطملا نيبو ضئارفلا ضرفو ءدودحلا عضو لب «ءىدس سانلا رومأ
 هب هللا رمأ ام ذيفنت مهماكحأ ىف اوظحالي نأ الإ نيملسملا رمأ مهيديأب نيذلا ىلع امو

 عفد وه باقعلا ىف ساسألا نأ اوفرعي نأو «هنع هللا ىهن ام بانتجا ىلع سانلا لمحو
 ناك نأب ءءاضقلا ةرئاد ىف لخدي امم ةميرجلا نوكت نأ نكمي ماد ام نكمأ ام ةرضملا
 نم دشأ كلذ ةرضم نإف ءراتساألا فشكو سسجتلا ىلإ ىدؤي ال هجو ىلع اهتابثإ نكمي

 ليبس ىف لمتحي ليلقلا ررضلا نأ ةيعرشلا تاررقملا نمو «ةيصعملا ىف ررضلا لصأ

 .ريبكلا ررضلا عفد

 )١( ةعمجلا : 4
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 ىف ةبوقعلا ريدقت رمألا ىلول كرتو «ماع لكشب تنيب دق مئارجلا نأ نيبتي اذهبو
 :رومأ ةثالثب ريدقتلا ىف ديقم هنأ ريغ «تاريزعتلا نوئش

 «ةردقملا دودحلا نم ادح اهب غلبي الف ةبوقعلا ىف ىدتعي نأ حصي ال هنأ : اهلوأ
 ىف مالكلا دنع كلذ ليصفت نيبنسو افنآ هيلإ انرشأ دق كلذ ىف ليصفتو فالخ ىلع
 .ىلعألا دحلا وه دحلا نأ كلذ .باقعلا

 الف ءاميلس سايقلا نوكيل ؛عراشلا هررق ام سنج نم تابوقعلا نوكت نأ : اهيناث
 . الثم اباقع ةلثملا ذختي

 «بنذلا ببسب ةقحاللا ةرضملاو .ءباقعلا ىف ةرضملا رادقم نيب نزاوت نأ : اهثلاث
 «مئارجلا اهتتوف ىتلا حلاصملا عم ةبسانتم ةبوقعلا نوكت نأو ءدحلا زواجتي الو طتشي الف
 «قحاللا ررضلا تاجرد عم ةيقالتم ةبوقعلا تاجرد نوكت نأو ءاهتلزنأ ىتلا راضملاو

 .هلوزنب لزنتو ررضلا ربكب ربكتف
 ضعبو «اماع انايب ةعيرشلا ىف تنيب دق مئارجلا نإ :لاؤس دري دق انهو -06

 الو ررض ال» :ِكَي ىبنلا لوقك «لاعفألا ءاصحإب ال طباوضلا عضوب ناك نايبلا اذه

 ىدؤت دق تاحابمللا ضعبو ءاهرئاس ىلإ ريشأو ءاهضعب ركذ تابوقعلا كلذكو .«رارض
 لمحلا انايحأ ةحلصملا نم نوكي تابودنملا نأ امك ءاهعفد بوجو ىريو ءراضملا ىلإ

 ىدؤي ىتلا تاحابملا نم عونمم وه ام دجي نأ ىلإ جاتحي كلذ لك نإو .اهضعب ىلع
 .اهب مازلإلا نايب ةيعامتجالا ةحلصملا نم نوكي ىتلا تايبودنملاو .ررض ىلإ اهيف طارفإلا
 ىلإ ايدؤم دودحلا مسري نم دجوي نأ ريغ نم كرتلا نوكي الأو ؟كلذ ىلوتي ىذلا نمف
 كلذ نوكي الفأ باقعلا مسريو ةميرجلا دحي نايب ريغ نم ىضاقلا بقاع اذإو ١ جرحا

 ؟اضيأ صن ريغ نم اميرجتو «صن ريغ نم اباقع
 :نامسق ةعفانلاو ةراضلا رومألا نأ كلذ نع باوجلا نإو

 احيرص ىنيدلا ىهنلا هب ءاج امو احيرص ىنيدلا رمألا هب ءاج ام : لوألا مسقلا
 رمألا ىلول هيف باقعلا ريدقت نوكي كش الب اذهو .باقعلا هيف ركذي مل نكلو ءاضيأ
 لاخلا هذه ىف لاقي الو .ءباقعلا ريدقت ىضاقلل نوكي هنإف .ءىضاقلا ىلإ هضوف اذإ الإ

 نأل ؛حيحص ريغ ىناثلا ءزجلا نإف صن ريغ نم ةميرج وأ صن ريغ نم ةبوقع ةمث نأ
 هنأ انمالك ردص ىف انيب دقف ةبوقعلا امأو «ىعرشلا ليلدلاب وأ «صنلاب تملع دق ةميرجلا

 ىرخأ ةهج نمو ءاهنود اميف ريدقتلا ىضاقللو ء«دودحلا ىهو «تابوقعلا ىلعأ تنيب دق
 . ةصاخلا نيناوقلا هترقأ نيهاجتالا الكو ؛دهتجملا ىضاقلا هكلسي ةبوقعلا ىف سايقلا نإف

 «هوركم هنأل وأ ءحابم هنأل امإ .هميرحت ليلدلاب تبثي ىذلا وه : ىناثلا مسقلا

 ىفو «ةعامجلاب اراض راص ىتح هوركملا فتاكت وأ «حابملا دييقت رمألا ىلو ىأر نكلو
 ةراض اهترثك ىف تراص ىتلا تاهوركملا هذه نم معنملا نوكيو حابملا ديقي لاحلا هذه

1١6 



 «صننب الإ ةيرج ال هنأل ءدييقتلا كلذ نلعي نأ لاحلا هذه ىف بجي هنإو ءاغيلب اررض

 .رمألا ىلو نم نالعإلا نوكي نأ دب الف ءهنم ليلد ال وأ «عراشلا نم صن الو

 لاجرلا ىهن باطخلا نب رمع نإ» :لاق هنأ ىعخنلا مي ميهاربإ نع كلذ ىف ىوريو

 هّللاو :لجرلا لاقف «ةردلاب هبرضف ءءاسنلا عم ىلصي الجر ىأرف «ءاسنلا عم اوفوطي نأ

 تدهش امأ :رمع لاقف «ىنتملع امف تأسأ تنك نإو «ىنتملظ دقل تنسحأ تنك نإ

 لاقو ةردلا هيلإ ىقلأف ءةمزع كل تدهش ام :لاقف ءءاسنلا عم لاجرلا فوطي الأ ىتمزع

 ىلع اقرتفاف .وفعأ ال :لاق .ىنع فعاف :لاق .مويلا صتقأ ال :لاق .صتقا :هل

 ىرأ ىنأك «نينمؤملا ريمأ اي :لجرلا لاقف « رمع نول ريغتف ءدغلا نم ١2)هيقل مث «كلذ
 . «كنع توفع دق ىنأ هللا دهشأف :لاق . لجأ:لاق «كيف عرسأ دق ىنم ناك ام

 اعفد اهعنم رمألا ىلو ىري ىتلا رومأللا ىف هنأ ىلع لدي ىفلسلا رثألا اذه نإو

 ىهنم ريغ تناك وأ ءاعطاق ايهن اهنع ىهنم ريغ اهلصأ ىف نوكتو «ةماعلا نم ررضلل

 ىلع بجاولا نم نوكي «لكلاب اهنع ايهنم ناكف ءاراض اهمومع راص دقو ءزجلاب اهنع

 لصي ىكل ايفاك انالعإ هنلعي نأ رمألا فلاخي نم ىلع باقعلا لزني نأ لبق رمألا ىلو

 هسفن رمع ربتعا اذلو ءمهيلإ هجوي نمب ملعلا نالعإلا اذه عم ضرفي وأ «نيفلكملا ىلإ

 هنأ الماش اققحت ققحتي كلذبو «ىهنلاب ملاع ريغ ناك ةردلاب هالع نم نأ نيبت ذإ ءايدتعم

 .رذتعم راذتعال الو باترم بايترال لاجم ةمث نوكي ال ثيحب «صنب الإ ةميرج ال

 ىهاونلاو رماوألا ةلدأ -؟

 لب «ةنودم داومب اهتبوقعو مئارجلا ددحي اروطسم انوناق ةعيرشلا نكت مل - 5

 رماوألاو ءاهمكح عم ماكحألا اهصوصن ىف طلتخت «ةحضاو ةنيبم هاونو رماوأ اهنإ
 :نيرمأل انايب ناييلا نوكيف ء«هتمكحو هتلع قفو ءمكحلا نيبت ىهف ءاهللع عم ىهاونلاو

 ةلعلا مومع نم مهفي امنإو «صنلاب حيرص ريغ رخآ مكحلو «صنلاب حضاو حيرص مكحل

 نم وأ «هل ِهْيلَك ىبنلا قيبطت نم وأ «ةلعلا ىلإ ءاميإلا نم وأ ءصنلا اهب حرص ىتلا

 'ضعب عم اهضعب ةيعرشلا ماكحألا عومجسم

 ىف نيناوقلل نيودتلا نإف ءاهبيعي ال انودم اروطسم انوناق تسيل ةعيرشلا نوكو
 نوناقلاف .ةنودم ريغ ةيبروألا نيناوقلا ضعب لازت الو «نيناوقلا ىف ثيدح رمأ داوم

 مكحي اميف ققحت ذإ ىزيلجنإلا لدعلا كلذ بعي ملو «روطسم ريغ هرثكأ لاز ام ىزيلجنإلا

 لدعلا لك لدعلا امثإ داوم ىف هعمج وأ نوناقلا ةغيصب اطونم لدعلا سيلف «ءاضقلا هب

 .قيبطتلا ةمالسو هريكفت ىف ىضاقلا ةماقتسا ىف

 )١( ىدرواملل ةيناطلسلا ماكحألا اذه ىف عجار .



 تكرت اهنأ كلذ ىنعم سيلف اروطسم انوناق تسيل ةعيرشلا تناك اذإف -7

 انايبو «ءاماع انايب اهلك ماكحألا تنيب لب .«ةحضاو ريغ ماكحأ ىلع وأ «ىدس سانلا

 ىلإ داشرإلاب وأ «هيلع صنلاب ءاحضاو مكح لك ناك ىتح هتمأ دمحم كرت امو ءاصاخ

 ءمالسإلا دعاوقو صوصنلا نم ماكحألا طابنتسا ةقيرط هتمأ ملعو ةماعلا هتدعاق

 نيديعب نونوكيو .نولتبي اميف داهتجالا ىلع مهرقأ دقو «مالسلاو ةالصلا هيلع هداهتجاب

 مكتكرت» :ٌهَكَي لوقي نأ هل حص حيضوتلا كلذو نايبلا اذهبو «هلاؤس نوعيطتسي الو هنع
 .«اهراهنك اهليل ىتلا ةحضاولا ةجحملا ىلع

 ماكحألا فرعت اهب ىتلا ةيعرشلا رداصملا نأ ىلإ ةعيرشلل نوسرادلا ىهتنا دقو

 «سايقلاو «عامجإلاو «ةنسلاو ,باتكلا ىه «هيلع قفتمو هيف فلتخم نيب نم اهلك
 .فرعلاو ءباحصتسالاو « عئارذلا دسو « ةلسرملا حلاصملاو «ناسحتسالاو

 كلذ نإف «ايفاش انايب اهب دصقن الو «ةملكب رومألا هذه نم دحاو لك ىلإ رشنلو

 . هيف ربكألا زيحلا رومألا هذه لغشت ىذلا لوصألا ملع هعضوم

 ميركلا نارقلا ٠

 عرفت ىذلا لصألاو ءاهتلدأ لك عجرمو «لوأألا ةعيرشلا هذه ردصم وه -4

 دقف نآرقلا ملع نم» :رمع نب هللا دبع لاق دقل ىتح هِي دمحم هب ءاج ام لك هنع
 ةلملا دمعو «ةعيرشلا ىلك باتكلا نإ» :ىبطاشلا لاق دقلو «هيبنج نيب ةوبنلا ملع جردأ

 هناحبس هللا ىلإ قيرط ال هنإو ءرئاصبلاو راصبألا رونو «ةلاسرلا ةيآو ءةمكحلا عوبنيو

 وأ ريرقت ىلإ جاتحي ال هلك اذهو ءهفلاخي ءىشب كسمت الو «هريغب ةاجن الو هاوس
 عالطالا مار نمل ةرورض مزل كلذك ناك اذإو «ةمألا نيد نم مولعم هنأل ءهيلع لالدتسا
 هريمس هذختي نأ اهلهأب قاحللاو ءاهدصاقم كاردإ ىف عمطو «ةعيرشلا تايلك ىلع

 . 170هسيئأو

 :نايبلا نم نيعونب ةعيرشلا نيب دق ميركلا نآرقلا نإو
 كيلإ انلزنأو » :ىلاعت لاق امك ِهِكَك ىبنلا هنيب دقو ءىلامجإ ىلك : امهدحأ

 174ريال لام سي غلا
 «ةرسألاو قالطلا ماكحأو ؛ثيراوملا كلذ نمو « «ىليصفت ىئزج : امهيناثو

 لدقف ءالماك نوكي داكي انايب ميركلا نآرقلا اهنيب دقف «صاصتقلاو دودحلا ماكحأ كلذكو

 دح ىلإ راشأو :قيرطلا عطق دحو فذقلا دحو ةقرسلا دحو «ىنزلا دح نآرقلا نيب

 دح ىلع هسايقب نآرقلا نم بلاط ىبأ نب ب ىلع هيف برضلا رادقم طبنتسا اذلو «برشلا

 . ةيراجتلا عبط 46ص دج تاقفاوملا (1)
 ْ . 44 : لحنلا )١(

 هه ١



 انايب ناعللا نيبف «ىنزلاب هتجوز ىمر ىذلا وه جوزلا ناك اذإ مكحلا نيبو «ءفذقلا

 ءالماك انايب فارطألا عطقو سفنلا لتق ىف صاصقلا ميركلا نآرقلا نيبو -5

 . 27 صاصق حوُرجْلاَو  :ىلاعت هلوق ىهو «ةدعاقلاب هضعبو ءءاصحإلاب هضعب
 قح لوانتي هنوكو «قحلا اذه ىدمو ,ءباقعلا بلط قح هل نوكي نم نيبو

 «صاصقلا قح ءاطعإ ىف ةمكحلا نيبو ءهحضوأو نايب زجوأ ىف ةيدلا ذخأ قحو ءوفعلا

 . "74 باَبلألا يلوأ اي يح صاصقّلا يف مُكَلَو 9: هناحبس لاق ذإ «تابوقعلل اساسأ هلعجو

 ناكأ ءاوس ءاليصفت اهيف ةبوقعلا لصفو ءأطخ لتقلا ةيرج ميركلا نآرقلا نّيبو
 مهنيب موق نم ناك مأ «نينمؤملل ودع نم ناكأ ءاوسو «نمؤم ريغ ناك مأ ءانمؤم لوتقملا

 .دهعو قاثيم نينمؤملا نيبو

 تنيب دقو ءأطخ عقت ىتلا مئارجلا ىصقأ ماكحأ نيبتت ءأطخلا لتقلا ماكحأ هنايببو

 هللا ءاش نإ كلذ ىلإ ريشنس ام ىلع أطخلا هيشب امو ءصاصقلاك عضاوم كلذ دعب ةئنسلا

 . ىلاعت

 ىهن دقف ءاهنع ىهنلا عضاوم ىف ىصاعملا رثكأ ركذ دق ميركلا نآرقلاو -

 اوبرقت الو )ف :ىلاعت لاق دقف «ةلمج ىصاعملا لك نع ىهن دقو ءرسيملاو رمخلا نع

 ابرلا نولكأي نيذّلا 8 :ىلاعت لاقف ابرلا لكأ نع ىهنو "74 نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا

 ابرلا لثم عيبا امن اوُاَق مهَنأب كلذ ّيَصْلا نم نايا ُهطَحعَي يذلا ُموُقَي امك لإ َنوُموُقَي ال

 داع نمو هللا ىلإ هرمأو فقس ام هلق ئهتناف بو نم ةظعوم هءاج نمف الا مَ عا ُهَّلا لَو

 بحي ال هّللاو تاقدّصلا يِبريو الا هللا حمي 409 توُدلاخ اهيف مهب الا باَحْصأ كلو

 مهرجأ مهل ةاكّرلا اونآو ةالّصلا اوُماَقأَو تاحلاصلا اوُنمَعو اوُمآ نيذلأ نإ قل 50# مينأ راقك لك

 نم يب ام اورو هلل اونا اونمآ نيد هنأ ي 0272 نوُنرَحَي مهالو هيلع فو الو مهب دنع

 سور مكلف متبت نإو هلوسرو هللا نَم برحب اود اولعفت مل نإَف 597 نينمؤم مك نإ ابا

 ريخ اوقدصق نأو ةَرَسْيم ىلإ ٌةرظنق ةرسع وذ ناك نإو 4232 َوُمَلظُ الو َنوُملظَ ال مُكلاَوْمَأ

 . 147( 20ج نومّلعت متنك نإ مك

 لاق دقف ىصاعملا دشأ نم ه هربتعاو نازيملاو ليكلا فيفطت نع ميركلا نآرقلا ىهنو

 وأ مهولاك اذِإو 422+ َنوُفوَتسُي ساَّنلا ىَلع اوُاَْكا اذإ نيدّلا < َنيفَمَطُملل ليو ل : ىلاعت

 9 : ةرقبلا (5) . 886 : ةدئاملا ( ١١

 . 5800- الاله : ةرقبلا (5) 3161 : ماعنألا (”)

 ١هك



 هام 0 رش وا

 ساّنلا موقي موي 4+ ميظع مويل <20 َنوُنوعم مهن كلو ضي الأ <22 نورسخي مهونزو
 . 104 يجر َنِمَلاَعْلا برل

 لاق دقف ٍ.ةوشرلا نعو «لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نع ميركلا نآرقلا ىهنو

 لاومأ نم اقيرق اولكأتل ماكحْلا ىلإ اهب اولدتو لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو» :ىلاعت
 ربكأ نم ةوشرلا نأ هنم دافتسي صنلا اذه نإو "74 22+ نوملعت متنأو منإلاب ساّنلا
 .ماكحلل داسفإو «لطابلاب سانلا لامل لكأ اهنأل ؛رئابكلا

 لاق دقف «ليئارسإ ىنب ةوقب تبهذ ىتلا ىه اهنأ نيبو ءاهنع احيرص ايهن ىهن دقو
 . "274 تحّسلل َنوُناَكَأ بذَكْلل َنوعاَمَس ا : مهتدرأ ىتلا مهفاصوأ اركاذ مهيلع اددنم ىلاعت

 لدعلاب رمي هللا ّنِإ8 :هركذ لج لاقف ةنامألاب ىلاعتو هناحبس رمأ دقو
 ال اونمآ نيا اهْيَأ اي :ىلاعت لاقف ةنايخلا نع ىهنو (904 ئيرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو
 . 004 و َنوُمَلعَت منو مُكتاناَمأ اوُنوْحَتو لوسّرلاو هللا اونوخت

 أ اي> : ىلاعت لاقف ءامسألاو باقلألاب زبانتلاو بسلا نع ىلاعتو هناحبس ىهنو

 ب دأ كس وات نت دا الو هم رخ ووك نأ نسض وفى موق رخام ل انآ لا
 مل نمو نامإلا دعب قوسفلا مسالا سنب باقلألاب اوُرَباَنَت الو مُكَسفنَأ اوُرملت الو َنِهْنَم اريخ

 مْنِإ نَظلا ضعب نإ نَظلا نم م اريدك اوُبَحجا اوُنمآ نيدلا اهي اي 4202© نوملاظلا مه كلوُأَف بتي

 اواو هومر نيم هيخأ محل لكي نأ مُكدَحأ بحي ضب مُكضْعَب بتي الو اوُسَسَجَت الو
 . 2304 509 ميحّر باو هللا نإ هللا

 ىتلا ىصاعملا ىهو ءاهتبوقعو ىصاعملا ضعب ركذ دق نآرقلا دجن اذكهو ١-
 بجوأ ىتلا حلاصملا ىف ىرورض وه ام ىلع ءادتعا هنأل ؛ءادتعا ربكأ اهيف ءادتعالا دعي
 ىنزلاب ءادتعالاو «لقعلاو لسنلاو لاملاو نيدلاو سفنلا ظفح ىهو ءاهتيامح .مالسإلا
 هذهل ةبسنلاب ىرورض وه ام ىلع ءادتعا لتقلاو قيرطلا عطقو ةدرلاو برشلاو فذقلاو
 ىلوزنلا جردتلا نوكيل «ةميرج ربكأل ةبوقع ربكأ ىلع هيف صنلا ناكف ءةسمخلا رومألا
 .هتبوقع ىلع ميركلا نآرقلا صن ام ىلع سيقي نمل كلذ دعب

 ءاهسوءر ربتعت ىتلا ةيناسنإلا ىصاعملا نم المج ىهنلا عض ضخاوم ىف ركذ دفو

 هيف نوكي امو .ةرشابم ةعامجلا ةحلصم سعي ام وهو «صنلاب هركذ ىصاعملا هذه ضعبو

 ؟ : ةدئاملا (”) . ١84 : ةرقبلا (5) . 5١-5 : نيففطملا )١(
 . ١505١١ : تارجحلا (") . ؟ا/ : لافنألا 0 . 90 : لحنلا (5)

 هال ١



 «ىغبلاو «ءشحاوفلاب هنع ربع ام وهو «ميمعتلاب رخآ ضعب ىلع صنو حيرص ءادتعا

 ,ءمئاد ىغب مارجإلا نأل «مارجإلا ىناعم لمشت ىتلا ظافلألا عمجأ اهيف ىغبلا ةملكو

 رمأي هللا نإ ) : : ىلاعت هلوق ىف هنع ىهنملاو هب رومأملا هناحبس عمج دقو «دحلل زواجتو

 مكّلعَ مكظعي يغبلاو ٍركدمْلاَو ءاشحفلا نع ئهنيو ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب

 ىناعمل ةيآ عمجأ ةيآلا اذه نإ نآرقلا ءاملع نم نوققحملا لاق دقو 2174 # نورُكذت

 .مالسإلا
 وأ «صنلاب ىصاعملا لك نايب ىلع لمتشا دق ميركلا نآرقلا ناك اذإو -7

 نأو «نايب ريغ نم تكرت مالسإلا ىف مئارجلا نأ ىعدي نأ دحأل سيلف ءميمعتتلاب

 طباضالو لاعفألا نومرحي نيذلا مه ذإ «ماكحلا ىوهل اعبت ايمكحت ناك اهيف مكحلا

 .لاعفألا نم هنع نوهني ىذلا نيبي قباس صن ريغ نم نوبقاعيف «مهطبضي
 هدومعو مالسإلا لصأ وهو ميركلا نآرقلا نأل ؛ةقيقحلل فاجم لوقلا كلذ نإف

 ملو «مالسإلا ىلع نيجراخ اوناك كلذ ىف مهنكلو «تابوقعلاو رومألا ةسايس ىف

 ال امك ءاهنوفلاخي نم رزو ةعيرشلا لمحتت الف ءميركلا نآرقلا ماكحأل نيذفنم اونوكي

 .ايرهظ مهءارو هئدابم نوحرطيو ءهماكحأ نومدهي نم رزو لداع نوناق ىأ لمحتي

 جاتحيو «ليوأتلل ةلباق نوكت دقو «ةينظ ةينآرقلا تالالدلا نإ :لاقي دقو -777

 نايبلا مامت انيبم هلعجي ال كلذو «ليوأتلا بورض نم ريثك ىلإو «حرش ىلإ اهيف ذ رمألا

 .دصاقملا حضاو «ىناعملا ددحم نوناق اهنيب امك تابوقعلا اهيلع نوكت ىتلا مئارجلل

 ىهاونلاو رماوألاب قلعتي ام لك ىف ميركلا نآرقلا نإ :كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو

 دق ءاهقفلا نإ معن ءاهظافلأ رهاوظ ريغ ىلع جيرختلا الو ليوأتلا لبقي ال حيرص

 ضعب ىف اردان الإ نوفلتخي ال نكلو ءاهلظ تحت ادج ليلق ضعب ىف نوفلتخي

 تارابعلا تالولدم ىف طق اوفلتخي ملو ءءرق ةملك هيلع لدت اميف مهفالتخاك ءاهتالولدم

 الو ءلوقعلا هك_ردت رمل ىصاعملا نم هنع ىهنملا نآأل ؛هنع ىهنملا ىلع لدت ىتلا

 . قحلا بلط ىلإ ةهجتملا ةميقتسملا ماهفألا هيف فلتخت

 مومع اهلو .دودحم ريغ اهظافلأ ضعب ةروطسملا ةثيدحلا نيناوقلا نإو

 عونو «ءاهصصخي ام ىدمو ءاهمومع ىدم ىف اهحارش فلتخي دقو «صوصخو

 ةمكحم تناك امو «مهتيضقأ ىف ةاضقلا فلتخا امو «ىنوناقلا ملعلا بالطل ةفلتخملا

 . عوضوملا ىلإ رظن ريغ نم «قيبطتلا ةمالس ىف رظنت ىتلا ضقنلا
 ش :لحتلا )١(

 ١ هم



 ةوق قتشي رسفم اهل سيل ةثيدحلا نيناوقلا كلتك نكي مل ميركلا نآرقلا نإو
 لولدم نيعيو ؛هلمجم لصفيو .همهبم نيبي رسفم هل نآرقلا لب « ءاهتوق نم هريسمت

 نإ ىوهلا نع قطني ّهِلَيَي ناك امو ههْيِكَي ىبنلا لاوقأ وه رسفملا كلذو «هيف كرتشملا

 ريسفتف .23) 4 (22> ئوتساف ةرم وذ <22 ىوقلا ديدش ُهَمْلَع <20 + ئحوي يحو لإ وه

 .ميركلا نآرقلا لزنم ىلاعت هللا ريسفت وه ِةْلكو ىبنلا

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا-"

 نآرقلا ةحراش ىهو «هتاريرقتو هلاعفأو ٌةْلَي ىبنلا لاوقأ ةيوبنلا ةنسلا -314
 لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي :ىلاعت لاق امك «ةيدمحملا ةلاسرلا غيلبت ناك اهبو « ميركلا

 . "74 هَتلاسر تغلب امَف لعفت مل نإو كبَر نم كيلإ
 : ماسقأ ةثالث ةفيرشلا ةنسلا هيلع لدت امو

 ءمهبمل حيضوت الو «هيلع ديدج هيف سيلو ءنآرقلا ماكحأل ريرقت : لوألا مسقلا
 ىناعم ىف ةدراولا ثيداحألا كلذ نمو «ماعل صيصخت الو ؛« «قلطمل دييقت دييقت الو

 اوبحأ نإو اولتق اوبحأ نإ «نيتريخ نيب هلهأف ليتق لتق اذإ) : ِهِللَع هلوق لثم «صاصقلا

 .«اوفع اوبحأ نإو» :ىرخأ ةياور ىفو .«لّقعلا اوذخأ

 هلمجم لصفتو هقلطم ديقتو «ميركلا نآرقلا نم دارملا نيبت ةنس : ىناثلا مسقلا

 «(ملظب مهئاميإ اوسبلي ملو اونمآ نيذّلا » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف للي هلوق لثم نم ةرفإ
 نايب ةنسلا تلوت دق ذإ «ةاكزلا ماكحأ نايب لحملا نايب نمو .«كرشلا وه» :لاقف

 تناك ىتلا لاومألل عبتتو ءارقتسا نايب اهريداقمو ةاكزلا اهيف بجت ىتلا لاملا فانصأ
 ىف باصنلا دح نايب لمجملا نايب نمو ,,ةيبرعلا دالبلا يف ءامنلاو لالغتسالاب ةفورعم

 نَم الاكن ابسك امب ءازج امهيديأ اوعطقاَف ةَقراَسلاو قراّسلاو © :ىلاعت لاق دقف «ةقرسلا

 دقو .عطقلا طورشو «باصنلا طورشو هب عطقي ىذلا باصنلا لمجم هنإف 474 هللا

 لاق دقف «ةنسلا هتنيبو المجم ءاج نآرقلا يف ةيدلا ظفل كلذكو «كلذ لك ةنسلا تنيب
 (0)م هله ىلإ ةَمّلَسُم ةيدو ةنمؤُم َةَبقر ريرحتق انطخ انمؤم لعق نمو » : ًأطخلا لتقلا ىف ىلاعت

 هيلع لدت ام ىدمو ء«هيلع بجت نمو ءاهعضاوم تنيبو ءالماك انايب ةيدلا ةنسلا تنيبف

 .ميلسلا دصقلا رفاوت مدع وهو انعم ةقيقح ىف أطخلا هبشي امم لأطخ ةملك

 ءأدتبم انايب ةنسلا هنيبتف «نآرقلا هنع تكس مكحل ةنمضتم ةنس : ثلاثلا مسقلا
 رمع مامإلا ناك دقف «ةبصعلل نوكت وأ ثروت تايدلا نوك لثمو «نينجلا ةيد لثم كلذو

 00 ماعنألا ةرفإ . 5ال : ةلئاملا (9) ص55 مجنلا )1(

 7”: ءاسنلا (60) . "8 : ةدئاملا (5)

١4 



 نأ مهيلع ناك ةبصعلا نأ رابتعاب ةبصعلل نوكت لب «ثروت ال اهنأ ررقي هنع هللا ىضر

 « منغلاب مرغلا ذإ هيلع ىنجملا وه ناك اذإ اهوذخأي نأ مهل نوكيف «ىنج اذإ ةيدلا اوعفدي

 هيلول انْلعَج دَقَف امولظم لتق نمو» :ىلاعت لاق امك ,مدلا ءايلوأ مه ةبصعلا نإف ءاضيأو

 ةسيقألا هذه عم رمع ركذ نكلو 2174 4( ار اروصنم ناك هّنِإ لثقْلا يف فِرَسُي الف اًناَطلس

 ناك باطخلا نب رمع نأ :ىعفاشلا ىور دقف ءهتيد نم لوتقم ةجوز ثرو ىبنلا نأب

 كاحضلا هربخأ ىتح ائيش اهجوز ةيد نم ةأرملا ثرت الو .ةبصعلا ىف لوتقملا ةيد لعجي

 .هيلإ رمع عجرف هتيد نم ىئابضلا ةأرما ثروي نأ هيلإ بتك يللي هللا لوسر نأ نايفس نبا
 هللا ركذأ» :ةباحصلل لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ نينجلا ةيد ىف ىورو

 نيب تنك :لاقف «ةغبانلا كلام نب لمج ماقف ؟ائيش نينجلا ىف ىبنلا نم عمس اءرما

 ءاتيم انينج تقلأف حطسمب ىرخألا امهادحإ تبرضف - نيترض ىنعي - ىل نيتيراج

 . ؟هريغب انيضقل هيف عمسأ مل ول :رمع لاقف . '0ةرغب ِهَلكَي هللا لوسر ىضقف

 :نيرمأ ىلع لدي رثألا اذه نإو
 بير الب كلذو .ميركلا نآرقلا دعب ماكحألا ىف عجرملا تناك ةنسلا نأ : امهلوأ

 .هماكحأب نوذخأي نوناق مهيديأ نيب ناك نوضقي اوناك امدنع ةباحصلا نأ : امهيناث

 فرعت ىلإ هنع هللا ىضر رمع أجل كلذلو ءاعم ةميرجو ةبوقع نم هيلع صن ام نوعبتيو

 تقهزأ دق ىح نينجلا نأ دجوف رظن دقف هيلع رمألا مهبأ امدنع نوناقلا اذه ىف درو ام

 نأ ةباحصلا نم بلط رمألا سيتلا املف ءاهيلع ءادتعا هيلع ءادتعالاف ءدوجولا ىف همأل

 هيلإ هودشرأف رمألا هيلع مهبتسا دقو عوضوملا ىف مكحي ىذلا نوناقلا صن ىلإ هودهي
 ىلإ هبنو اهنم ةجوزلا طعي ملو .ةبصعلل ةيدلا ءاطعإب ىضق املو ءهعبتاف «هنع هللا ىضر

 «ىوبنلا نوناقلا مكح ىلإ عجرو .هئاضق نع لدع ِةكلَي ىبنلا لوق وهو «عبتملا نوناقلا

 ميدق قحلا نإ :هنع هّللا ىضر لئاقلا وه ذإ «هدجو اذإ قحلا ىلإ دوعي نم ىلوأ وهو

 . لطابلا ىف ىدامتلا نم ريخ قحلا ىلإ عوجرلاو
 تتأ دق ةنسلاو ءاهعابتا بوجو ىدمو ءاهقيبطت ىدم ىف ةيوبنلا ةنسلا هذه -06

 ثيداحألا تيصحأ ولو «مئارجلاو تايانجلا اياضقلا ىف ماع هجوب قبطي ام رثكأب

 باوبألا تبترو ءهعضوم ىف ثيدح لك عضوو «تابوقعلا ماكحأ ىف ةدراولا حاحصلا

 سنج لك «لئاسملا سانجأ هيف تعضو دقو ءاهتبوقعو ةميرج لكل افشاك انيبم ابيترت

 . ”37 ءارسإلا )١(

 قدي ام حطسملاو «ةيدلا رشع اهنإ :ءاهقفلا نم نوريثك لاق اذلو «ةمأ وأ دبع وأ «لبإلا نم ةرشع :ةرغلا (؟)

 : .ءابخلا دتو هب

 لب



 نأ ديب «لماش ميلس روطسم نوناق كلذ نم نوكيل ء.همومع ىف لخدي ام ىلع لمتشي
 ام كلذو «عدارلا رجازلا مكحلاب ةنسحلا ةظعوملاو ءمكحلا نم ةمكحلا اهيف طلتخت هترابع

 ىدأ دقو «ةدماج نيناوقلا صوصنف «نيناوقلا صوصن ىف مايألا هذه ىف افولأم سيل

 .اهيف ريسفتلا جهانم تددعتو ءاهريسفت ىف فالتخالا ىلإ اهدومج

 وأ ةلعلا ركذب احضاو انايب اهنم دارملا نيبتي ةيح صوصن ىهف ةنسلا صوصن امأ

 ىف ةدراولا ماكحألا نم ءاهقفلا هيف فلتمخخا امو «عئاقو نم لوقلاب نرتقا امب وأ «ةمكحلا

 ىف هرثكأ امنإ «ليلقلا وه اذه نإف ىمرملا وأ دارملا وأ صوصنلا مهف ىف سيل هرثكأ راثآلا
 . مهلوبق مدع وأ «هوور نيذلا هلاجر لوبقو «ثيدحلا ةياور .ةمالس

 هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا رثأ نم ةدحاو ةضبق نآلا ضيقنلو -7
 ىتلا مئارجاب ةنرتقم يللي ىبنلا ناسل ىلع تءاج ىتلا تابوقعلا نايبل اجذومن نوكت
 .عقت نأ نكمي وأ «(تعقو

 ىلإ لقننو «هيف ةيد نم نوكي امو «ببستلاب لتقلا ِةكَذ ىبنلا نيب دق ام كلذ نمف
 لل ىبنلا هرقأو ءهنع هللا ىضر ىلع هب ىضق ماكحألا لدعأ نم امكح اذه ىف ئراقلا

 ىلع مامإلا نع ءهدنسم ىف دمحأ هاور امك «ربخلا وه اذهو ءامكحم ءاضق اذه ناكو

 اونب دق موق ىلإ انيهتناف ٠ «نميلا ىلإ ِةِْلَك هللا لوسر ىششعب :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر

 لجرلا قلعت مث ءرخآب قلعتف لجر طقس ذإ «نوعفادتي كلذك مهانيبف ءدسألل 217ةيبز

 اوتامو «هلتقف ةبرحب لجر هل بدتناف ءدسألا مهحرجف ةعبرأ اهيف اوراص ىتح «رخآب

 ؛اولتتقيل حالسلا اوجرخأف ؛رخآلا ءايلوأ ىلإ لوألا ءايلوأ ماقف .مهلك مهتحارج نم

 كك هللا لوسرو اولتتقت نأ نوديرت :لاقف ؛كلذ ؟")ةئفت هنع هللا ىضر ىلع مهاتأف

 ؛ضعب ىلع مكضعب زجح الإو ءءاضقلا وهف هب متيضر نإ ءاضق مكنيب ىضقأ ىنإ ؛ىح'
 ؛هل قح الف كلذ دعب ادع نمف ؛مكنيب ىضقي ىذلا وه نوكيف ٌةِكَي ىبنلا اوتأت ىتح
 ؛ةلماك ةيدلاو «ةيدلا فصنو ؛ةيدلا ثلثو «ةيدلا عبر اورضح نيذلا لئابق نم اوعمجا
 ؛ةيدلا فصن ثلاثللو ؛ةيدلا ثلث ىناثللو ؛ةثالث هقوف نم كله هنأل «ةيدلا عبر لوأللف
 اوصقف ؛ميهاربإ ماقم دنع وهو .ِلَك ىبنلا اوتأف ؛اوضري نأ اوبأف .ةلماك ةيدلا عبارللو
 . 7 لكك هللا لوسر هزاجأف ةصقلا هيلع

 هل بجي ال لوألا نإ :لوقنف .ميسقتلا اذه ىف ببسلا ركذن نأ بسانملا نم لعلو

 لوزن ببسبو ؛ةيبزلا ىلع ةعبرألا ماحدزا ببسب ناك هكاله نأل ؛عبرلا الإ ةيدلا نم

 ىلع ةيدلا عزوتف ةدحاو ةيدل ةعبرأ بابسأ تدجوف ؛هقوف عبارلا مث ؛ثلاثلا مث ؛ىناثلا

 .دسألا اهب داطصيل رفحت ىتلا ةرفحلا :ةيبزلا )١(

  بسانملا هتقو ىف ىأ كلذ نيح اهانعم انه ةئفتلا (؟)

 . 75ص الج راطوألا لين (؟)

 هدر لك



 ؛هضقني ام دجوي ال حضاو ببس ماحدزالاو «عبر ببس لك صخيو ؛بابسأ ةعبرأ

 عابرألا ةثالث بهذيف مهبذج ىذلا وه هنأ اهضقني ىرخألا ةثالثلاو ؛هلباقي ىذلا بجيف

 طقسيو «هيلع نيرخآلا نينثالا طوقسو «ماحدزالا :ةثالث بابسأ هل ةبسنلاب تناك ىناثلاو

 . 7عبارلاو كلاثلا اذكهو «ثلثلا ىقبيو ءامهلباقي ام

 عزو مث «واستم ردقب عبرألا لئابق عومجم نم تايدلا هذه عمج هنأ رهاظلاو

 بيطأو «هنم اريخ عيزوت نوكي نأ نكمي ال لقألا ىلع وأ «لداعلا عيزوتلا كلذ عيمجلا

 . هلثم نم سوفنلل
 نآرقلل ةبسنلاب ةنسلل اهانركذ ىتلا ةثالثلا ماسقألا نإ ةقيقحلا هذه ىفو -7

 «مئارجلا باب ىف باتكلل ريرقت وه ام ةنسلا نمف «مئارجلا تابوقع ىف ققحتت ميركلا
 ؛دمعلا لتقلا ىف ةيدلا ذخأو وفعلاو دوقلا نيب رييختلا ىلع ةلادلا ثيداحألا كلذ نمو

 ملو « صاصقلا ليئارسإ ىنب ىف ناك : سابع نبا لاق كلذلو .ءصاصتقلا ةيال ةررقم ىهف

 نَمَف ظ «ةيآلا #َرحْلاب رحْلا ىلتقلا يف صاصقلا مُكَيَلَع بتك ف :ةمألا هذهل لاقف «ةيدلا نكت
 عبتي فورعملاب عابتالاو «ةيدلا دمعلا ىف لبقي نأ وفعلاف :لاق "04 ءيش هيخأ نم هل يفع

 اميف "74 ةَمْحَرَو مكبر نم فيفخت كلذ 9# ناسحإب بولطملا هيلإ ىدؤيو «فورعمب بلاطلا
 . مكلبق نم ىلع بتك

 «ىدتفي نأ امإ «نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نم» : هلل هلوق نوكي كلذ ىلعو

 سابع نبا ميركلا نآرقلا مجرتم اهررق ام ىلع صاصقلا ةيآ ىنعمل اررقم «لتقي نأ امإو

 .هنع ىلاعت هللا ىضر

 نأ نايب ىف ةنسلا نم صاصقلا ماكحأ ىف ءاج ام اضيأ ةررقملا ماكحألا نمو

 «ثيداحألا هذه لك نإف ءءاوس ىلع رحلا مدك «دبعلا مدو ,دهاعملا مدو ملسملا مد ةميرج

 هلوق لثم نم «صاصقلا ىنعم نم ةميركلا ةيآلا هيلع تلمتشا امل ةررقم ةريثكل اهنإو

 حري الو هللا لوسر ةمذ رفخأ دقف .هلوسرو هللا ةمذ اهل ةدهاعم اسفن لتق نم الأ» :ةك

 لتق نم» كي هلوق لثمو «افيرحخخ نيعبرأ ةريسم نم دجويل اهحير نإو «ةنجلا ةحئار
 لجرلا لتق اهنمو «هانيصخ هدبع ىصخ نمو «هانعدج هدبع عدج نمو «هانلتق هدبع
 اذه ىف هيصحن ال امم ةنسلا حاحص ىف ءاج ام رخآ ىلإ «لجرلاب ةأرملا لتقو «ةأرملاب

 ش . ماقملا

 نايبو تايدلا ماكحأ ليصفت نم ميركلا نآرقلا ءاج امل ةئيبملا ةنسلا نمو -4

 .هدعب نايب ال ايفاش انايب اهريداقم

 . 7/4 : ةرقبلا (؟) . ١1/8 :ةرقبلا )١( . 77"هرص روكذملا باتكلا (7) >
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 هلوق نإف «صاصقلاو حورجلا تايد ىف ءاج ام اضيأ ةنيبملا ةنسلا نمو

 لتقلا لاوحأ ةنسلا هتنيب اممو «ةنسلا هتنيب لامجإ اهيف 2174 صاصق حوُرِجْلاَو ا : ىلاعت
 كلذ لكف «ةيد هيف نوكي امو .دمعلاو أطخلا نيب نوكي ىذلا لتقلا ماكحأو «هتيدو أطخلا

 . ماقملا اذه ىف ةمكحم صوصن نم هيلع لمتشا ام ىناعمل دحو «ميركلا نآرقلل نايب

 مهأ ةيدلا مهيلع بجت نمو .قحتسي ال نمو ةيدلا نم قحتسي نم ةنسلا تنيبو
 ىلع بجت ىتلا لاوحألاو «لتاقلا ىلع اهيف بجت ىتلا لاوحألاو «لتاقلا مأ ةلقاعلا

 . ةلقاعلا

 ءاعم هيلع ىنجملاو ىناجلا نم عقت ىتلا ةجودزملا مئارجلا ماكحأ ةنسلا تنيب مث

 ةيليصفت اماكحأ ةنسلا نيبت اذكهو ءةضعلا ءانثأ ىف هنم هتينث عزنتف الجر ضعي نمك

 .ميركلا نآرقلا لمجمل ةريثك

 وأ الامجإ ميركلا نآرقلا هنيب امع ةدئاز ةريثك ماكحأب ةنسلا تتأ دقو -84

 نمض ىف لخديو «ميركلا نآرقلا نع جرخي ال هب تءاج ام ةلمج ناك نإو ءاليصفت

 .ماعلا ىلكلا وه ءاليصفت ءىش لك لصفي مل نإو «ميركلا نآرقلا نأل ءةماعلا هتايلك

 .هصوصخب ركذي مل نإو ءهمومع ىف لخاد وهف هقفلا باوبأ نم كرت امو
 نم ةبوقعو «سفنلا نع عافدلاو «لئاصلا عفد ةنسلا اهتنيب ىتلا ماكحألا هذه نمو

 بقث ىف علطا الجر نأ دعس نب لهس نع ىور ام كلذ نمو «سانلا تاروع فشكي

 ملعأ ول» :هل لاقف ءهسأر هب لجري ىردم هلي لوسر عمو هَل هللا لوسر باب ىف
 .(رصبلا لجأ نم نذإلا لعج امنإ «كنيع ىف هب تنعطل رظنت كنأ

 ريغب موق ىف علطا الجر نأ ول» :لاق ِهكَي هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ىورو

 . «صاصق الو ةيد الف هنيع اوئقفف مهنذإ

 ىتلا ىهف صاصقلاب ةصاخلا مئارجلا تابثإ قيرط تنيب ىتلا ىه ةنسلاو -77 ٠
 .نيلجر ةداهشب تبثيو «رارقإلاب تبثي صاصقلا نأ تنيب

 لاقف ءىشبحب هيلي ىبنلا ىلإ ءاج الجر نأ :اذه ىف ىئاسنلاو ملسم ىور دقو

 .هلتق درأ ملو «سأفلاب هسأر تبرض :لاق ««هتلتق فيك» :لاق ,.ىخأ لتق اذه نإ :هل

 عمجت سانلا لأست كتلسزأ نإ تيأرفأ» :لاق ءال :لاق ««هتيد ىدؤت ام كل له» :لاق

 هب جرخف .هذخ :لجرلل لاق .ال :لاق .«هتيد هنوطعي كيلاومف» :لاق .ال :لاق «هتيد

 لوق عمس ثيح لجرلا هب غلبف ««هلثم ناك هلتق نإ امأ» لكك هللا لوسر لاقف «هلتقيل
 مثإب ءوبي هلسرأ» :لَك هللا لوسر لاقف «ءتئش ام هيف رمف اذ وه :هل لاقف دلك ىبنلا

 . (رانلا باحصأ نم نوكيف همثإو هيحاص

 )١( ةدئاملا : 868 .
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 ةداهش غوس هنأ تبثي ملو نالجر صاصقلا ىف ةداهشلا نأ لَك ىبنلا رق دقلو
 . نيتأرماو لجر

 .الوتقم ربيخب راصنألا نم لجر حبصأ :لاق جيدخ نب عفار نع ىور دقو

 لتق ىلع نادهشي نادهاش مكل» :لاقف ءهل كلذ اوركذف هيلع ىبنلا ىلإ هؤايلوأ قلطناف

 دق دوهي مه امنإو ءنيملسملا نم دحأ مث نكي مل هللا لوسر اي :اولاقف ««مكبحاص
 ىبنلا هادوف ««مهوفلحتساف نيسمخ مهنم اوراتخاف» :لاق ءاذه نم مظعأ ىلع نوئرتجي

 .هدنع نم ٌلِللي

 ايلمع انايب تابوقعلا نيبي ٌةْلي ىبنلا ناك فيك نيبتي هريسغو صنلا اذه نمو
 ذإ ءمالسإلا ىف مد لطي ال هنأ نم مالسإلا هررق ام صنلا اذه نم اضيأ نيبتيو ءايقيبطت

 ال لتقلا نأ نيبتو ءهيلع ةيدلا نوكت وأ .هنم صتقي ىتح ء«ىناجلا ةفرعم نكمي مل هنإ

 لاملا تيب نإف ءدحأ ىلع نيبتت مل ةيلوئسملا نأ عمو ءوفع ةمث ناك ول ءدوقلا بجوي
 .لوهجم دض ةميرجلا تديق لاقيو «مالسإلا ىف ارده مد بهذي الف ةيدلا لمحتي

 دقف .ةميرجلا تابثإ قئارط نم اقيرط اهتربتعاو «ةماسقلا ةنسلا تنيب دقو ١-

 نم ىلع نيميلاو «ىعدا نم ىلع ةنيبلا» :لاق ٌدْلَك هللا لوسر نأ بيعش نب ورمع ىور
 هيف رهظ ىذلا ىلا وأ ةيرقلا نم نوسمخ فلحي نأ ةماسقلاو.«ةماسقلا ىف الإ ركنأ

 ىوري هنإف «ةيدلا مهيلع تبجو اوبأ نإو لاملا تيب ىف ةيدلا تبججو اوفلح نإف «ليتقلا
 دوهيلل هجتا ِهلِلكَي ىبنلا نأ» :راصنألا نم لجر نع راسي نب ناميلسو «ةملس ىبأ نع

 ءاوبأف ءالجر نوسمخ مهنم فلحي نأ مهرمأو «مهنيب راصنألا نم ليتقلا رهظ نيذلا

 نيب دجو هنأل ء.دوهيلا ىلع ةيد ِهَيِلَي هللا لوسر اهلعجف .اوقحتسا :راصنألل لاقف
 ..«مهرهظأ

 الو «هلتق ام هنأ فلحي نأ ىه نيسمخلا نم لجر لكل هجوت ىتلا نيميلا ةغيصو

 .التاق هل فرع

 وأ ءاهيح ىف ةميرجلا عنمت نأ ىف ةعامجلا نواعتت نأ ىلإ ىدؤت ةقيرطلا هذه نإو
 نم اعون دجوي مرجملاب لهجلا نأل ءاهفشك ىلع نواعتت اهنإف تعقو نإو ءاهتيرق ىف
 ىحلا نم الجر نيسمخ نم دحاو ىناجلا ملعي الأ ردانلا نم هنإو «عيمجلا ىلع مرغلا

 وأ «ةيفاعلل اراثيإ وأ «ىناجلا نم ةبهر تمصلا نورثؤي ام اريثك سانلا نإف ءهيف وه ىذلا
 ىلإ ءاهتنالاو .هراثآ فرعتو مرجملا عبتت نكمأ ملكت نإو «ملكت فلح نإ نكلو ءالذاخت

 . هنم ةيدلا ذخأ وأ هلتقو «هتمكاحم

 دودحلا تابثإ ةقيرط تنيب ىتلا ىهو «برشلا دح تنيب ىتلا ىه ةنسلاو -5"3

 ءةنسلا ىف ركذ دق مجرلا دحو ءاهيف ةميرجلا ةيهامو .ةهبشلاب اهئثرد قيرطو «ةلمحلا ىف
 .ميركلا نآرقلا ىف ركذي ملو
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 رثأو .برشلاو ىنزلاك «ىلاعت هلل اقح ةصلاخلا دودحلا ىف هللا قح رثأ تنيب دقو

 الإ اهيف_ تابثإلا عمسي ال اهنأ ىهو «قح اهيف_ دبعلل ىتلا دودحلا ىف دبعلا قح

 .نيب حضاو نايب ىف ءزوجي ال ىتمو وفعلا زوجي ىتمو «مصاختلاب

 ريغ نم هكرت دق نايب ىلإ جاتحي ءىش نكي ملو ءانكرت دق هل ىبنلا نإف ةلمجلابو
 باتك انيف كرت ءادبأ هدعب نم لضن ال هب انذخأ نإ ام انيف كرتو ءهبر تاالاسر غلبف «نايب

 . هلع هتتسو هّللا

 . سايقلاب فرعتت ىتلا ةماعلا مالسإلا

 سايقلا

 نوناق دجوي نأ نكمي الف «ىهانتت صوصنلاو «ىهانتت ال ثداوحلا نإ -7

 الإ ةريبك الو ةريغص- هنع جرخت ال ثيحب «ثداوحل-او عئاقولا لكل ايلك الومش- لماش

 . تباث

 «هيلع صوصنملا ىعرشلا مكحلا ىف ف صن هيف امب هيف صن الام قاحلإ سايقلاو

 نوناقل عوضخ هتلمج ىف وهو «سايقلا فيرعت وه اذه ءمكحلا ةلع ىف امهكارتشال

 ىف كارتشالا ةيضق نآل ءدحاو اهمكح ةلئامتملا رومألا نوكت نأ بجوي ىذلا «لثامتلا

 ءمكحلا بجوأ ىذلا ربتعملا ىعرشلا ىنعملا ثيح نم نيلعفلا نيب الثامت تدجوأ ةلعلا

 .مكحلا وهو ةجيتنلا ىف داحتا نوكي نأ بجيف

 طبر هساسأ نآل «لوقعلا ةهادب هرقت ىرطف رمأ نم قتشم وحنلا اذه ىلع سايقلاو
 اذإو ءاهل ةنوكملا ةدحتملا تافصلا تدجوو «ءاهبابسأ ترفاوت نإ ةلثامتملا ءايشألا نيب ام

 هبجوت ىذلا ردقلا ىلع مكحلا ىف ىواستلا ةلاحم ال هب نرتقي نأ دبالف لئامتلا مت

 ةلئامملا طبر ىلع مئاق ةيقطنملا نيهاربلا هجتنت ام لك ىف ىلقعلا لالدتسالا نأو «ةلثامملا

 جتنت ال تامدقملا هذه نإف ءاهجتنتف تامدقملا جاتنإ ىف طرشلا رفاوتيل ءرومألا نيب

 بجوي لثئامتلا نأ ىهو ء«ةتباثلا ةررقملا ةيهدبلا ىلع دامتعالاب الإ ةتباثلا ةررقملا اهجئاتن

 ماكحألا ىف ىواستلا نوناق لمعتسي ميركلا نآرقلا اندجو دقلو .مكحلا ىف ىواستلا

 ملفأ » :هتردق تلج لوقيف «هتاداشرإو ؛هتاهيبشت لك ىف لاعفألاو تافصلا هباشتل

 نيرفاكللو مهيلع هّللا رمد , مهلبق نم َنيذّلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا يف اوًريسي

 لحن



 ما :ىلاعت هلوق لثم ىف ىواستلا مدع دنع ماكحألا قارتفا نيبو 3. 42 اهلاثمأ

 مهايحم , ءاوس تاحلاصلا اوُمعو اونمآ نيذلاك ملحن نأ تائيسلا اوحرتجا نيدلا بسح

 يف َنيدسفُمْلاَك تاحلاّصلا اوُلِمَعَو اونمآ نيِذْلا لعجت م9 : ىلاعت هلوقو 2 )4 مهئاممو

 . 274 20 ٍراَجفلاَك َنيِقمْلا لعجت مأ ضرألا

 كك لوسرلا رصع نم ءاهقفلا» : ىنعملا اذه ىف ىعفاشلا بحاص ىنزملا لاق دقلو
 ريظن نأ ىلع اوعمجأو ءمهنيد رمأ ىف ماكحألا عيمج ىف سيياقملا اولمعتسا انموي ىلإ

 .رومألاب هيبشتلا هنأل «سايقلا راكنإ دحأل زوجي الف «لطاب لطابلا ريظنو «2قح قحلا

 . «اهيلع ليثمتلاو

 ضعب فالتخا ىف ملكتن نأ ديرن الو «هانعمو هتقيقح ىف سايقلا وه اذه -4
 «.هماكحأ ليصفت ىف الو «ةيمالسإ ةجح هرابتعا مهيفنو .مظعألا روهمجلا ىلع ءاهقملا

 هل سيلو لوصألا ملع نم هعضوم هل كلذ نإف .جاجتحالا ةوق رادقمو «ةلعلا فرعتو

 اهلك اهنأل ءريزعتلا مئارج تابوقع ىف هب لمعي كش الب سايقلا نأو ءانثحب ىف عضوم

 .كلذ هيلإ ضوفي ىذلا ىضاقلا ريدقت وأ رمألا ىلو ريدقت ىلع ةينبم

 ثيداحألاو ةينآرقلا ماكحألا نم تفرع دق «ريزعتلا مئارج تابوقع ضعب نإو
 نع كلذك دروو ءاهيف ةفلتخم تابوقع للك ىبنلا نع دروو «ةصاخلاو ةماعلا ةيوبنلا

 ةتباثلا ريغ مئارجلا نم باوبأ ىف ةفلتخم تابوقع باطخلا نب رمع اصوصخو ةباحصلا

 نع ىدمحملا ىدهلا اوقلت نيذلا ةباحصلا نإو «ةفيرشلا ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلاب

 ةمئألا عمجأ كلذلو .ةعيرشلاب سانلا ملعأ مه ىحولا لوزن تفو هللا دبع نب دمحم

 «ىلاعت هللا باتك نم ةجح نكت مل اذإ ةجح هنأ ىلع مهيدهب ذخألا ىلع ةعبرألا

 . «انسفنأل انيأر نم ريخ انل مهيأر» :هنع هللا ىضر ىعفاشلا لوقي كلذلو

 حلاصملا ظفحو «عدرلا وه اهيف لصألا ماد ام اهيلع سايقلا حصي كلذ ىلعو

 .الداع احلاص امايق سانلا نوئش * ىلع مايقلاو ةماعلا

 هنأل ؛هيف عازنلل لحم ال ارمأ سايقلاب ريزعتلا توبث نوكي كلذ ىلعو -06
 نم لهسيف «صاصتقلاو دودحلا ىف باقعلل ىلعألا دحلا عضو دقو «ريدقتلا ىلع ىنيم

 . سايقلا هذعب

 ؛ سايقلاب تبثت مث اهنإ مهضعب لاق دقن ؟سايخأب صاصقلاو دودتلا تبثت له نكلو

 لإ سابقا ءاضقلا سي ديار يضفي نأ لج نب امل زاجأ

 )١( دمحم : 2.231١ ) )5ةيشاجلا :  . 5١صا( :78 .
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 هلسرأ ىذلا ءاضقلا باتك ىف رمع مامإلا لاق دقلو ءهل ىضتقمب ءاضقلا زيجأ ىذلا ىأرلا

 . «هابشألاب هابشألا سق» :ةرصبلا ءاضق ىلو امدنع ىرعشألا ىسوم ىبأ ىلإ

 لَك ىبنلا لاق ذإ «سايقلاب برشلا ىف دحلا رادقم اوتبثأ ةباحصلا نإف اذه قوفو

 «ىأرلاب رادقملا ةباحصلا ددحو «ارادقم ددحي ملو «هودلجا وأ هوبرضا» :برشلا ىف

 اذإو ءركس برش اذإ هنإ :لاق ذإ هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ىأرلا هجو ررق دقو

 .ىرتفملا دح هودحف «ىرتفا ىذه اذإو «ىذه ركس

 مئارج ىف تبثت ال تارافكلاو صاصقلاو دودحلا نإ :ءاهقفلا ضعب لاقو

 ال الثم ةقرسلا دحف ءاهيلع سايقلا زوجي ال ةنيعم مئارج ىف ةتباث ىه لب «سايقلاب
 ىف تبثي الو هروبقلا شبن ىف تبثي الو .ءبصغلا ىف تبثي الف ءةقرسلا ىف الإ تبثي

 .ةزرحملا ريغ لاومألا

 ريغ ةقالع ةأرملاب لجرلا ةقالع نم نوكتت ىتلا ةعقاولا ىف تبث ىنزلا دح كلذكو

 اردقم ةميرجلا هذه ىف تبث دحلا نأل ؛ىسنجلا ذوذشلا لاوحأ اهيلع ساقت الف «ةذاش

 - قافتالاب ىصاعم تناك نإو - ةذاشلا تاقالعلا كلت نأل ءاهريغ اهيلع ساقي الف ءاهل

 ىلعو .ةيناز وأ «ناز ةملك اهبكترم ىلع قبطنت الو ءدودحملا ردقملا باقعلا اهيف دري مل

 .ةردقملا تابوقعلا باب ىف لخدت الو .ريزعتلا باب ىف ةلخاد ىضاعملا هذه نوكت كلذ

 ىنزلاب ىمرلا ىلع ساقي الف ؛ىنزلاب ىمرلا ىف هنأب راثآلا تدرو «فذقلا كلذكو

 «ىنزلا ةعقاوب ىمرلا ىف تدرو ةردقملا ةيوقعلا كلت نأل ؛ةذاشلا تاقالعلا كلتب ىمرلا

 .هريغ ىف ىمرلا اهيلع ساقي الف

 «سايقلا اهيف لخدي ال ةردقملا رومألا نأ هتجحو ءىأرلا كلذ حيضوت اذه

 ءاهيلع ساقي الف ءاهللع فرعت ال تاردقملاو «ةردقم صاصقلاو دودحلا ىف تابوقعلاو

 هجو فرعي ال هنأ امبو «عوضوملاب ةنرتقم ةبوقعلا نأل ءاهعوضوم ىلع اضيأ ساقي الو
 ريغ ريدقتلا .لصأ ىف سايقلا ماد امف «هريغ هيلع ساقي الف عوضوملا ىف نيعملا ريدقتلا

 الو ول ىبنلا رمأ امك تاهبشلاب أردت تابوقع صاصقلاو دودحلا نإف اضيأو «لوقعم

 ةوق نكت امهم سايقلاو «ةهبش هيف ىعرش ليلدب اهعوضوم لصأ ىف تبثت نأ حصي
 .دودحلا نم دح عوضوم ىف دح هب تبثي الف « ىعطق ريغ ليلد هنإف هب جاجتحالا

 ةعيبطف «مئارجلا نم نيعم عونل موسرم رمأ اهانعم لصأ ىف دودلا نإف اضيأو

 نأ حصي الف ؛هقحب ملعأ هناحبس وهو «ىلاعت هللا قح اهنأل ؛؟سايقلا عنم بجوت هلصأ

 .ىلاعت هللا اهنيبي مل هلل قوقح ضرفت
 ىلع سايق تارافكلاو صاصقلاو دودحلا ىف سايقلا نأ ةيضقلا ىف قحلاو -”5

 لدي



 براقي نأ ةجرد ىلإ انيب ةبوقعلا ىف سايقلا نوكي لاوحألا ضعب ىف هنأ ديب ءاهعضوم
 دمعلا هبش ةبوقع سايق لثم تاضارتعالا كلت هيلع دري ال لاحلا هذه ىف هنإف .صنلا

 بجويو ةيدلا بجوي أطخ نمؤملا لتق نإف «ةرافكلل ةبسنلاب أطخ لتقلا ةبوقع ىلع
 هبش لتقلا ةيانجو .نيبنس ام ىلع ةففخم ةيد ىهو .ةلقاعلا ىلع نوكت ةيدلاو «ةرافكلا

 ال مأ ةرافكلا هيف بجتأ نكلو ءرثألا ىف درو امك ةظلغم نوكت هتيدو ةيدلا بجوت دمعلا

 .انمؤم لوتقملا ناك اذإ بجت

 ساقي الو أطخلا لتقلا ىف تدرو اهنأل «ةرافكلا بجت ال هباحصأو ةفينح وبأ لاق
 ادمع لتاقلا دده هناحبس هّللاو «بونذلا رتس اهيف ةرافكلا نأل ءأطخلا ىلع دمعلا هبش

 «ةبقر قتع هبنذ رفكي الف 4)2١. اهيف اًدلاَخ مّنَهَج هوازجف ادّمَعَتم انمؤم لتقي نمو » :لاقف
 ماثآلا ىف نوكت ال تارافكلا نأ نم ةيفنحلا لصأ ىلع كلذو «رانلاب الإ هرفكي ال لب
 .ةمايقلا موي باقع وأ ةبوتلا الإ اهرفكي ال ىتلا

 ناك نإ «ةنمؤم ةبقر قتعب ةرافكلا دمعلا هبش ىف بجت :هريغو ىعفاشلا لاقو

 وهو .ءدمعلا هبش ىف تبثت نأ ىلوأف أطخلا ىف تبجو نإ ةرافكلا نأل ءانمؤم لوعقملا
 .ىلوألا ةلالد وأ نيب سايق مهرظن ىف وهف «ىلوأ

 ةلدألا هذه نأ حضاو هنإف «ةميرجلا ىف سايقلا امأ «ةبوقعلا ىف سايقلا نأش اذه
 ريدقتلا عوضوم نكلو «سايقلا هيف دري ال ىذلا رمألا وه ريدقتلا نأل ؛ةدراو ريغ ةقباسلا

 «ىنعملا ةلوقعم تسيل ةيدبعت ةبوقعلا هذه نإ :انلق اذإ الإ مهللا «سايقلا هيف دري مل
 ىف ىنعملا ةلوقعم تناك اذإو «ىنعملا ةلوقعم تابوقع ىه لب .«كلذ ريغ ةقيقحلا نكلو
 وأ عمتجملا ىف هتدال ةمساح ىهو «نيعم ءادل جالع اهنإ ثيح نم اهعوضومب اهطابترا
 هلو ءءاودألا نم ههبشي ام جالعل ةحلاص نوكت ال اذاملف «هيف هتاليول ةففخم لقألا ىلع

 ةعدار ةبوقع نوكت ال اذاملف «ىنزلل ةعدار ةبوقع .ةئام دلجلا ناك اذإف .هرهاظم لك

 نأ دقتعن ال انإ !!؟ىثنأو لجر نيب ةذاشلا ةقالعلل وأ ءلجرو لجر نيب ةذاشلا ةقالعلل

 اهباشم نوكي عوضوم لك ىف باقعلا ممعي هنكلو ؛ءىش ىف ريدقتلا لاني كلذ
 ءايدبعت امكح سيل للعم مكح وهو مكح دحلا نأل ؛باقعلا هيف ناك ىذلا عوضوملل

 .هانعم ىف ههبشي ام ىلإ هعوضوم ىدعتي نأ حصيف

 لب «ةيدبعت اهتيعرش لصأ ىف نوكت نأ ىضتقي ال ىلاعت هلل اقح دودحلا نوكو
 قح اهنوكل الإ ءادودح اهتيمست تناك امو «سجرلا نم عمتجملا ريهطتل تناك اهنإ

 ةلوقعم اهلعجي عمتجملل اقح اهنوك نإو ءصخش قحل تابوقعلا تسيلو «عمتجملا
 .اهريغ نم رثكأ ىنعملا

 )١( ءاسنلا : 9# .

 لحل



 «باقعلا ةردقملا مئارجلل ةبسنلاب تابثإلا قرط ىف سايقلا حصي لهو -7
 :نيرمأ ىف رظنلا ىلإ انب ىهتني كلذ نإو .«باقعلا ةردقملا ريغ مئارجلاو

 لاق .ىرخأ ىف تابثإلا ىلع دودحلا مئارج ىدحإ ىف تابثإلا سايق : امهدحأ
 رارقإلا رركتي نأ دودحلاب رارقإلا ىف اوبجوأ كلذلو «كلذ ىف سايقلا زوجي :ةيفنحلا

 .ىنازلا نم رارقإلا بلط هِي ىبنلا نأل كلذو ؛نيترم رارقإلا رركتيو «ةداهشلا رركتب
 ددع رادقمب اعبرأ راركتلا ناكف «ةدحاو ةرم رارقإلاب فتكي ملف «تارم عبرأ - رقأ ىذلا
 رارقإلا رركتي نأ نذإ بجيف «ىنزلا ريغ ىف نينثا دوهشلا ناك اذإف «ةعبرأ مهو دوهشلا

 . ىنزلا ريغ دودحلا ىف نيترم
 تبثأ لب رارقإلاو ةنيبلاب فتكي ملف «مئارجلل لالدتسالا ىف عسوت ءاهقفلا ضعبو

 ءصاصقلاو دودحلا ىف اهب نوتبثي ال مهنكلو «ةلبانحلا ضعب ءالؤه نمو «نئارقلاب

 نئارقلاب ذخأي ميقلا نبا نإ لب ءريزعتلا مئارج ىف تبثت اهنكلو «تاهبشلاب أردت اهنأل

 ىلاعتو كرابت هللا ناوضر ةباحصلا نع روثأم كلذ نأ ركذيو ءدودحلا مئارج ىف ىتح
 : كلذ ىف لوقيو ءمهنع

 مجرب هعم ةباحصلاو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريصأ مكح دق»

 حضاو ىف دمحأو كلام هيلإ بهذو «ديس الو اهل جوز الو «لمح اهب رهظ ىتلا ةأرملا
 فرعي الو ءامهنع هللا ىضر دوعسم نباو رمع هب مكحو «ةنيرقلا ىلع ادامتعا هتياور
 ءارمخ هئيق وأ «لجرلا نم رمخلا ةحئارب دحلا بوجوب ةباحصلا نم فلاخم امهل
 لاملا دجو اذإ عطقلاب نومكحي ءافلخلاو ةمئألا لزي ملو «ةرهاظلا ةنيرقلا ىلع ادامتعا
 امهيلإ قرطتي ناربخ امهنإف «رارقإلاو ةئيبلا نم ىوقأ ةنيرقلا هذهو «مهتملا عم قورسملا
 دحأ كشي لهو .ةهبش ىأ هيلإ قرطتي ال حيرص هعم لاملا دوجوو «بذكلاو قدصلا
 فرع اذإ اميس ال .هلتق هنأ نيكسلاب هسأر ىلع مئاق رخآو .همد ىف طحشتي اليتق ىأر

 كلذ نأ انيمي نيسمخ فلحي نأ ليتقلا ىلول ءاملعلا روهمج زوج اذهلو ءهتوادعب
 كلذكو .ةيدب هيلع ىضقي :ىعفاشلا لاقو ءهب لتقي :دمحأو كلام لاق مث ءهلتق لجرلا
 .ةمامع هديب «همادق براه رخآو .هتداع كلذ سيلو سأرلا فوشكم الجر انيأر اذإ
 نبا لسرتسي اذكهو 2102. .براهلا ديب ىتلا ةمامعلاب هل انمكح ةمامع هسأر ىلعو
 مئارج ىف نئارقلاب ةمئألا ضعب لوقو «ةعطاقلا نئارقلا ىف تابثإلا ةوق نايب ىف ميقلا
 : .ءىش لك ىف اهب لالدتسالا ىف مهرثكأ لوقو «صاصقلاو دودحلا

 هل ثحب كلذو ءءاضقلا لئاسم ىف نئارقلاب لالدتسالا اوركنأ ةيفنحلا نكلو
 .ةيعرشلا تاعفارملا بتك ىف هعضوم

 )١( ص ةيعرشلا ةسايسلا ىف ةيمكحلا قرطلا 5 ١ ا .
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 عامجإلا
 ماكحألا نم مكح ىلع روصعلا نم رصع ىف نيدهتجملا قافتا عامجإلا -

 ىلع حيحص سايق ىلع وأ «ةنسلاو نآرقلا نم صن ىلع كلذ ىف نيدمتعم ةيعرشلا

 لهأ قافتا وه :لوصفلا حيقنت حرش ىف ىفارقلا هفيرعت ىف لاق دقلو «ريخألا ىف فالخ

 لوقلا ىف امإ «كارتشالا قافتالاب ىنعنو ءرومألا نم رمأ ىف ةمألا هذه نم دقعلاو لحلا

 . ةيعرشلا ماكحألا ىف نيدهتجملا دقعلاو لحلا لهأبو ءداقتعالا وأ لعفلا وأ

 وأ ةنسلاو باتكلا نم دنس هل نوكي نأ دبال عامجإلا ناك اذإ :لاؤس دري انهو

 ىلإ كلذ ىف عجري هنإ ؟اهتاذب ةمئاق ةجح دعي فيكف «سايقلا ىف فالخلا ىلع سايقلا
 ىف ةجحلاف ةنسلا هدنس ناك نإو «باتكلا ىف ةجحلاف باتكلا هدئنس ناك نإف «هدنس

 .عامجإلا ىمست ةعبار ةجح ىلإ ةجاح ةمث نوكت ال كلذبو «ةنسلا
 نع لأسي ال عامجإلاب ةلأسملا تتبث اذإ هنأب دراولا ضارتعالا كلذ نع باوجلاو

 اوقفتي نأ نيعمجأ ءاملعلل ناك امف ءايمتح ريدقتلا بجاو اضورفم ناك نإو ءاهدنس

 فالتخال لاجم ال ادنس نوكي نأ دبال ءامتح دنس ىلع اذمتعم ناك اذإ الإ رمأ ىلع

 بذاجتي سايقلا نأل «عامجإلل ادنس سايقلا نوكي نأ مهضعب ركنأ كلذلو «هيف راظنألا

 عاقبلا لك ىف اعيمج نودهتجملا ءاهقفلا هيلع قفتي نأ دعبف «ةفلتخملا راظنألا هيف ةلعلا

 ٠ .روصعلا نم رصع ىف ةيمالسإلا

 دقعنا اذإف داحآ ثيدحك اينظ نوكي دق دنسلا نأ ىه ىرخأ ةدئاف عامجإولل نإو

 ىكز عامجإلا نأل كلذ ؛ايعطق عامجإلا هيلإ ىهتنا ام ناك هب لالدتسالا ىلع عامجإلا

 «مكح نم هيلع لمتشا ام راكتإ زوجي ال ايعطق هلولدم راص نأ ةجرد ىلإ هاوقو دنسلا

 .ةرورضلاب نيدلا نم مهف ىذلا رمألا ةبترم ىف هلعج صن ةلالد ىلع عامجإلا نإ ذإ

 عم هيلع لدي ىذلا مكحلا ىلع عامجإلا دقعنا صن ضراعت اذإ هنإ اولاق كلذلو

 . عامجإلا هاكز دق هنأل «لوألا مدق - همكح ىلع عامجإلا دقعني مل رخآ صن

 نإو هتلالد ةوق ىف ءاملعلا فلتخي مل ءانيب ىذلا وحنلا ىلع عامجإلاو -4

 وه مهنيب ىرهوجلا فالتخالاو «عامجإلا مهب دقعني نيذلا ءاملعلا مه نم ىف اوفلتخا

 لوصأ ىفو «ةباحصلا دهع ىف الإ هعوقو ناركني ناداكي دمحأو ىعفاشلاف «هعوقو ىف
 ةاكزلا بوجوو ناضمر مايصو «اهتاقوأكو ءاسمخ ةالصلا نوكك ءاهاوس نود ضئارفلا

 لوقي نكلو «بذاك وهف عامجإلا ىعدا نم :لوقي دمحأ مامإلا ناك دقلو «كلذ ريغو

 عامجإلا ىعدي نأ دحأل ىغبني ال» :لوقي ناكو «انغلبي مل وأ ءاوفلتخا سانلا ملعن ال

 . «اوفلتخا سانلا لعل

 ني



 «هتارظانم ىف عامجإلا ركني ناك عامجإلا ىنعم ررح نم لوأ دعي ىذلا ىعفاشلاو

 . ضئارفلا لوصأ ىف الإ هب ملسي الو

 ىعدي نيفلتخملا نم دحاو لك ناك ىهقفلا مهلدج ىف ءاهقفلا نأ ةقيقحلا ىفو

 ىلع عامجإلا ىعدي نأ هل غوسي هدلب ىف ءارآلا قافتا نأ بسحيو ءهيعدي ام ىلع عامجإلا
 ناك دقف «عامجإلاب اجتحم ملكتي ناك امدنع اكلام ناك ءاهقفلا قدأ لعلو ءلوقي ام

 رمألا ناك اذإ الإ «,مهدنع هيلع اعمتجم نوكي الو ءاندنع هيلع عمتجملا رمألا» :لوقي

 .«ىعفاشلا لاق امك عيمجلا دنع هيلع اعمجم

 ةباحصلا نأ ىلع - ةعيشلا الإ مهبهاذم فالتخا ىلع ءاهقفلا عمجيو -54 ٠

 تتبث دق تابوقعلا ضعب ىرنو ءاهيلع اوعمجأ دق ةيهقفلا لئاسملا نم ريثكو ءاوعمجأ

 عضوم دحلا لصأو .«مهعامجإب تبثو «هيلع اوعمجأ دق براشلا دحف «ةباحصلا عامجإب
 ربخب تبث نإو هنإو «ةدلج نونامث مأ ةدلج نوعبرأ وهأ اوفلتخا دق اوناك نإو ءعامجإ

 لئاسملا نمو «رتاوتلاب تتبث دق هيف ةبوقعلا نأ ىلع لدي امم هتبثو عامجإلا هاوق دق داحآ
 ةعنمو ةوق اهل ةعامج نم ناك نإ ةاكزلا عنام رابتعاو «نيدترملا لاتق عامجإلاب تتبث ىتلا
 ال ةداع هب لتقي ال امم ههبشي امو طوسلاب لتقلا نأ ىلع ةباحصلا عمجأو «نيدترملا نم
 .عامجإلا اهيف ىعدا ماكحألا هذه لكف اذكهو .هيف صاصق

 ةمألا ءاملع مه عامجألا مهب دقعني نيذلا نأ ىلإ هيبنتلا بجي هنإو ١-

 ناك كلذلو ءراصمأللا دعابتتو رايدلا ىءانتت امهم ءروصعلا نم رصع ىف نودهتجملا
 باتك ىف هدوجو ناكمإ ىف شقان ىعفاشلاو ءهدوجو ىف نوشقاني مهريغو دمحأو ىعفاشلا
 .ملعلا عامج

 ىضر هنأل «هنع هللا ىضر رمع دهع ىف اصوصخ ةباحصلا عامجإب اوملس دقلو
 ءمهملع نم عفتني ىتح ءراصمألا ىلإ اوجرخي نأ نم ةباحصلا ءاملع عنم دق ناك هنع هللا
 رمألا ضرعي ناك هنع هللا ىضر رمعو ءانكمم عامجإلا ناكف ء«مهب سانلا نتفي اليكلو
 لدع امإف «هولداج هوقفاوي مل نإو .عامجإلا دقعنا هوقفاو نإف ءهيف هيأر ىدبيو «مهيلع
 عامجإلا ناكف ءنيرثكألا ىأر ذفنو .فلاخ نم فلاخ امإو «هيأرب اوعنتقا امإو هيأر نع

 ديعب عامجإلا ناك ةباحصلا دعب نم نكلو «ةتباث ةررقم عئاقو هلو ءاتباثو انكمم اذهب
 . ةباحصلا عامجإ هساسأ نكي ملام هيعدي نم بذكلاب دمحأ مهتا اذلو .لوصحلا

 ءاضعأ عامجإب دقعني عامجإلا نأ هقفلا ىف نوبتكي نيذلا ضعب مهوت دقلو -47

 ءايسايس اعامجإ ىمسي دقو ءايباين اعامجإ اذه ىمسي دقو ءانرصع ىف ةيباينلا سلاجملا
 عامجإ وه امنإو «نيدهتجملا عامجإ سيل هنأل ءايهقف اعامجإ ىمسي نأ نكمي ال نكلو
 لهأ مهنأب مهب عامجإلا دقعني نيذلا نع ربع ءاهقفلا ضعب ناك اذإو «نيدهتجملا ريغ

 ىروشلا لاجر نأ ضرف ىلعو ءنودهتجملا ءاهقفلا مهنأب هلوق رسف دقف ءدقعلاو لحلا
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 مه ذإ «نيدهتجملا ءاهقفلا عيمج مه اوسيلف ؛نيدهتجملا مالسإلا ءاهقف نم اعيمج اوناك
 ىدحإ ىف هنإو ءمهدحو ءاهقفلا مهنأ ىلع اليلد مهباختنا سيلو ءاوبختنا نيذلا ءاهقفلا

 لهأ نأ ضرف اذإ هنأ ررقي ناك هرصع ىف عامجإلا ناكمإ مدع نايب ىف ىعفاشلا تاشقانم

 مل دلب ىأ نإف ءهيلإ عجري اهيقف دلب لك لهأ مهبصن نمم نونوكتي نيذلا مه عامجإلا
 درو ىعفاشلا رظانم مالك لقننلو ءمههقفأ ءاملعلا نم املاع نأ ىلع هؤاهقف عمجي

 ؟ةجح مهعامجإب تماق اوعمجأ اذإ نيذلا ملعلا لهأ نم :ىعفاشلا لوقي «ىعفاشلا

 دريف «همكح اولبقو هلوق اوضر اهيقف نادلبلا نم دلب لهأ هبصن نم مه :رظانملا لوقيف

 لبقي نأ دحأل لحي الو «ىتفي نأ هل لحي ال هنأ ىلإ وأ ءلهجلا ىلإ هنوبسنيو .هقفلا

 «مهريغ ىف دلب لك لهأ قرفت تملع مث ءمهنيب دلب لك لهأ قرفت تملع دقو «هلوق
 ىتفأ مث «هيلع راتخي ناك نم مهنمو «ءاطع هلوق فلاخي ال ناك نم ةكم لهأ نإ انلقف

 نب ديدعس مارق ىللإ ليم نم مهنمو ءهقفلا ىف همدقي نم مهنم ناكف دلاخ نب ىجنزلا

 (١)دصقلا نوزواجتيو ءرخآلا نوفعضي ءالؤه نم دحاو لك باحصأو ءملاس

 لهأ مهدحو مهو «نيدهتجملا نم اعيمج مه ىروشلا سلجم ء ءاضعأ نأ بهو

 نأ نذإ نكمي الف ؟نيملسملا ءاهقف اوناك مه لهف .ةيمالسإلا نادلبلا نم دلب ىف داهتجالا

 .عامجإ مهب دقعني

 ةسارد هساسأ لب «ةيهقف ةسارد هساسأ سيل ةيباينلا سلاجملا ءاضعأ عامجإ نإو

 . وأ باتكلا نم دنس ىلع مهعامجإ ىف نودمتعي الو «ةيسايس وأ ةيداصتقا وأ ةيعامتجا
 سيلو «ةيتقو ةجاحل اعفاد هنوري ام ىلع نودمتعي امنإ ءحيحصلا ىهقفلا سايقلا وأ ةنسلا

 نم نوكتت عامجإلاب ةتباثلا ةيقفلا لئاسملا نإ ذإ ءعامجإلا ىلع ةيهقفلا لئاسملا نأش كلذ

 ىه امنإ ءىروشلا سلاجم لامعأ نأش كلذ سيلو ءاهتفلاخم زوجت ال ماكحأ اهعومجم

 .نامزألا لك ىف ةجح سيلف اهئاقب نمز لطي امهم رومأ

 ركذ نيملسملا ءاهقف نم باتكلا ضعب نأل ءهررحن نأ انيلع بجو رمأ اذه -747

 لعجي مهرثكأ عامجإ وأ «ةيباينلا سلاجملا ءاضعأ عامجإ نأ نظو «هريغ هب قلعتف ءاذه
 لك ديعب كلذ نأ نيبت دقو «ىمالسإلا ىهقفلا عامجإلا مكحب ةرداص نيناوقلاو حئاوللا

 .قفوملا وه ىلاعتو هناحبس هللاو «ىهقفلا عامجإلا ىناعم نع دعبلا
 فرعلاو عئارذلاو ةحلصملاو ناسحتسالا

 امهمف «ةحلصملا وهو دحاو ىنعم ىف اهعيمج ىقتلت ةيهقفلا رداصملا هذه -

 هنع هللا ىضر كلام مامإلا ناك دقو .ءدحاو اهانعمو ءدحاو اهساسأف ءاهؤامسأ فلتخت
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 «ةعبرألا رومألا هذه لمشت ةماع ةملك ناسحتسالا نودعي هيلع اوقلت نيذلا هباحصأو

 هللا ىضر ىعفاشلا مامإلاو ««ملعلا راشعأ ةعست ناسحتسالا» :كلذ ىف كلام لوقيو
 لاطبإ باتك ءههمس كلذ ىف اباتك بتكو «ناسحتسالا لطبأ امدنع هنع ىلاعت

 مل طابنتسا لك لمشت ماع لكشب ىهو «ىناعملا هذه لك هموجهب دصقي ناك ناسحتسالا
 سيلف عامجإ الو صن نكي مل نإو «سايقلا وأ عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا هساسأ نكي

 . ئعفاشلا دنع «ىهشتلاب لوق ناسحتسالاب لوقلاو» سايقلا الإ

 .اهنم ائيش نيلصفم ريغ ازجوم افيرعت ةيحالطصالا تاملكلا هذه فرعنلو

 : نايسحتسالا

 اهرئاظن ىف هب مكح ام ريغب ةلأسملا ىف دهتجملا مكحي نأ وه ناسحتسالا -065

 ىف ناسحتسا الف «صن ال ثيح الإ نوكي ال ناسحتسالاو «لودعلا ىضتقا ببسل
 فانم سايقلا نأ ىؤر نكلو «سايقلا نوكي امدنع نوكي ناسحتسالا امئإ ءصنلا عضوم

 فلاخي ىذلا ناسحتسالا نودري هباحصأو ةفينح وبأو ء.ناسحتسالا نوكيف «ةحلصملل

 هتلع ىفتخت سايق وهو ناسحتسالا سايق رخآلا سايقلا ىمسيو ءرخآ سايق ىلإ سايقلا
 :ناسحتسالا ىف ىبطاشلا لوقيو ءاريثأت ىوقأ نوكي هنكلو

 نسحتسا نم نِإَف «سايقلا ىلع لسرملا لالدتسالا ميدقت ىلإ عوجرلا هاضتقمو»
 لاثمأ ىف ةلمجلا ىف عراشلا دصق نم ملع ام ىلإ عجر امنإو .هيهشتو هقوذ ىلإ عجري مل

 ىلإ ىدؤي كلذ نأ الإ ءارمأ اهيف سايقلا ىضتقي ىتلا لئاسملاك «ةضورفملا ءايشألا كلت
 لصألا عم قفتي ام اريثكو «كلذل ةدسفم بلج وأ «ءىرخأ ةهج نم ةحلصم توف

 ىرورضلا ىف اقلطم سايقلا ءارجإ نوكيوأ ىليمكتلا عم وأ ىجاحلا عم وأ ىرورضلا

 .؟جرحلا عضوم ىنثتسيف «هدراوم ضعب ىف ةقشملاو جرحلا ىلإ ىدؤي
 نأ دعاوقلا ىضتقم نإف ءاحرج رخآ صخش حرج اذإ ءالثم كلذل برضنلو

 «نكمم ريغ صاصقلا نكلو ءىرورض رمأ اذهو «ىنعمو ةروص صاصقلا ةبوقعلا نوكت

 «ةيدلا نوكت نأ ذئنيح ناسحتسالا نوكيف ءامامت لثامملا حرجلا دوجو نكمي ال هنأل
 ىف هدي تلشف رخآ صخش برض اذإ كلذكو ءريزعت كلذ راوجب نوكي نأ حصيو
 نيا لاق دقلو ءصاصقلا رذعتل ةيدلا ناسحتسالا نوكيف «صاصقلا نكمي ال «ةبرضلا

 ءانثتسالا قيرط ىلع ليلدلا ىضتقم كرت راثيإ ناسحتسالا» :ةيكلاملا ءاهقف نم ىبرعلا
 كرت ىهو «ءةعبرأ اماسقأ همسقو .هتايضتقم ضعب ىف هب ضراعي ام ةضراعمل صيخرتلاو

 راثيإو ةقشملا عفرو ريسيتلل هكرتو ءةحلصملل هكرتو ءعامجإلل هكرتو «فرعلل ىيلدلا
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 لباقم ىف اهب ذخألا وهو «ةحلصملا باوبأ نم باب ناسحتسالا نأ دجن اذه نم

 ىفو «ةحضاولا ةحلصملاو «سايقلا نم :ناليلد ةيئزجلا ةلأسملا ىف نوكي ىأ «سايقلا

 لوقيو «جرحلاو قيضلا اذهل سايقلاب ذخألا كرتيف «جرحو قيض سايقلاب ذخألا

 .اريثأت ىوقأ رخآ سايق ىلع ادامتعا نوكي سايقلا كرت نإ :ةفينح وبأ

 : ةلسرملا ةحلصملا

 ىهو «ةلسرملا ةحلصملاب ةيكلاملا دنع ىمسي ام ىه ةحلصملاو - 7

 ةحلصملا تناك اذإو ءرابتعالاب الو ءاغلإلاب صاخ ليلد اهل دهشي ال ىتلا ةحلصملا

 ليلد دهشي ناك اذإو «سايقلا ىف ةلخاد نوكت اهنإف «رابتعالاب صاخ ليلد اهل دهشي
 .هيلإ تفتلي ال احماج ىوه دعت لب «ءىش ىف ةحلصملا نم دعت ال ىهف ءاهعنمب

 ىلع دمتعي سايقلا نأ ءسايقلاو ةلسرملا ةحلصملا نيب قرفلا نوكي كلذ ىلعو

 ءاهتاذ ىف ةحلصم اهنوك ىلع الإ دمتعت الف ةحلصملا امأ «هيلع لمحي صاخ صن

 عرشلا ماكحأل ةيسانملا ةحلصملا تناك امئيحف «دابعلا حلاصمل الإ ءاج ام عراشلاو

 .ىلاعت هللا مكح ةمثف

 ليلد عوضوملا ىف نوكي ال ةحلصملا نأ «ناسحتسالاو ةحلصملا نيب قرفلاو

 ىدؤي نكلو ءسايقلا وهو ءرخآ ليلد عوضوملا ىف نوكيف ناسحتسالا امأ ءاهاوس

 .اهب ذخألا ىلإ سايقلا نع لدعيف «ةحلصملا كلت تيوفت ىلإ هب ذحألا

 ةيعرشلا ةسايسلا نأل ءدمحأو كلام بهذم وه ةلسرملا حلاصملاب ذخألا نإو

 .ةلمج حلاصملاب ذخألا ىلع موقت

 ىف فالتخالا عضوم نكلو «ةربتعم عيمجلا دنع حلاصملا نأ عقاولا ىفو

 ىف حلاصملا اولخدأ ةيعفاشلاو ةيفنحلاف ءالقتسم اليلد دعي هتاذب امئاق الصأ اهرابتعا

 اهقاحلإ ىلإ تفتلي ال القتسم اليلد اهدحو اهوربتعا ةلبانحلاو ةيكلاملاو «سايقلا باوبأ

 :هصن ام ىفارقلا لاق كلذلو «ةلدألا نم اهريغب

 نوللعي مهدجن عيرفتلا دنع نكلو ءاهراكنإب حرصي انريغ ةلسرملا ةحلصملا»

 اهل دهاشلا ءادبإب عماوجلاو قورفملا دنع مهسفنأ نوبلاطي الو .ةحلصملا قلطمب

 .7١2«ةلسرملا ةحلصملا وه اذهو «ةبسانملا درجم ىلع نودمتعي لب «ءاهرابتعاب

 :ةثالث اطورش هتاذب امئاق الصأ ةحلصملا اوربتعا نيذلا ءاهقفلا طرتشا دقو

 ىفانت ال ثيحب «ةلمجلا ىف عراشلا دصاقمل ةمئالم ةحلصملا نوكت نأ : اهلوأ

 دصق ىتلا حلاصملا عم ةقفتم نوكت لب «ةيعطقلا هتلدأ نم اليلد الو ءهلوصأ نم الصأ

 .اهنع ةبيرغ تسيلو اهنم ةبيرق وأ اهسنج نم نوكت نأب ءاهليصحت ىلإ عراشلا
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 اذإ ىتلا ةلوقعملا تابسانملا ىلع ترج ءاهتاذ ىف ةلوقعم نوكت نأ : اهيناث

 .لوبقلاب اهتقلت لوقعلا لهأ ىلع تضرع

 ذحخؤي مس ولف «نيدلا ىف مزال جرح عفر اهب ذخألا ىف نوكي نأ : اهشلاث

 . "!7جرح ىف سانلا ناكل اهعضوم ىف ةلوقعملا ةحلصملاب

 ناك دقف .حلاصملا ىلع ةينبم تناك مئارجلاب ةصاخ ةريثك اماكحأ نإو ١417-

 «شاغلل ابيدأت قاري نأ شوشغملا نبللا ةبوقع نأ ىري هنع هللا ىضر رمع قورافلا
 .هدصقم هيلع توفيلو

 . كرابملا رهشلا اذه ىف ىلاعت هللا رئاعشل امارتحا ةحلصملا ىلع كلذ

 اعفد داسفلاو ةراعدلا لهأ ىفن ءاهقفلاو نوعيباتلا مهدعيب نمو ةباحصلا روجو

 «مهررض عفديو «مهرش نمؤي ثيح ىلإ ضرألا نم نوفنيف ءمهرشل اعنمو ءمهداسفل

 .بير الب ةحلصملا اهيلإ تعفد دق ةبوقعلا كلت نإو

 رانلاب مهقرح اوررقف ءىسنجلا ذوذشلا ةبوقع ةحلصملا ىلع ةباحصلا ىنب دقو

 .امهنع هللا ىضر ىلع مامإلاو رمع قورافلا ىتفأ امك

 اذإ هلتقيف هلهأ عم الجر دجي نم ةبوقع مدع ةحلصملا ىلع ءاهقفلا هانب اممو

 هءاج ذإ ىذغتي وه اسمنيب باطخلا نب رمع نأ نيعقوملا مالعأ ىف ءاج دقف «كلذ تبث

 رمع عم سلج ىتح ءاجف «نودعي موق هءاروو مدب خطلم فيس هدي ىفو ودعي لجر
 رمع لاقف ءانبحاص لتق اذه نإ نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف نورخآلا ءاجف ءهنع هللا ىضر
 ناك نإف «ىتأرما ىذخف تبرض ىنإ نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟لوقت اذام :هنع هللا ىضر
 نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف ؟نولوقت ام :هنع هللا ىضر رمع لاقف «هتلتق دقف دحأ امهنيب
 نم هنع هللا ىضر رمع ذخأف «ةأرملا ىذخفو لجرلا طسو ىف عقوف فيسلا برض هنإ
 .لعف اوداع نإ :لاقو «هيلإ هعفد مث «هزهف « هفيس لجرلا

 ءافعإ ىلع طرتشا دقو «هلتق زوجي هلهأب قسفي اصخش ىري نم نأ ىلع اذه لد

 غيوست نأل ؛قحب ناك لتقلا نأ نيبتيل ةعقاوملاب ةعبرأ دهشي نأ صاصقلا نم لتاقلا

 .دوهش ةعبرأب الإ تبثي ال ىنزلاو «ىنزلا ىلع ىنبم لتقلا

 مكحلا كلذ نأ هراكنإل غاسم ال ىذلا تباشلا ررقملا نإف رمألا نم نكي امهمو
 نإو :«ضرعلا ىلع ةظفاحملاو «لسنلا ةيامح اهنأش نم ىتلا ةحلصملا نم ذوحخأم

 .اذه براقي امب تذخأ دق ةيلاحلا نيناوقلا

 .اهيلي امو 7١ 7ص الج ىبطاشلل ماصتعالا باتك نم ةذوخأم دويقلا هذه )١(
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 : عئارذلا دس

 لوصأ نم الصأ دمحأو كلام اهربتعا ىتلا ةلسرملا ةحلصملا ىه هذه - 4

 اهسمي ام رابتعاو تابوقعلا ريرقت ىف هريثأت رادقم نيبت دقو .ىمالسإلا هقفلا طابنتسا

 .ررضلل ةعفاد اهرابتعاب اهيلع ةبوقعلا ءانبو «ةميرج

 لئاسولاب ذخألاو .دسافملا ىلإ ىدؤت ىتلا لئاسولا عفد .مانعمف عئارذلا دس امأ

 ةليسوو ءامارح نوكت مرحملا ةلينسو نأ لصألا اذه ىدؤمو ءحلاصملا ىلإ ىدؤت ىتلا

 ىلإ ىدؤي هنأل ؛مارح ةيبنجألا ةروع ىلإ رظنلاو «مارح ةشحافلاف ءةبجاو نوكت بجاولا

 نأ لبق علسلا ىقلت مرحيف ءامارح نوكي هيلإ ىدؤي امف «مارح راكتحالاو «ءةشحافلا

 حلاصملل ةنوكملا رومألا ىهو .دصاقم :نامسق ماكحألا دراوم نأ كلذ نايبو

 ىهو «لئاسوو «دسافم وأ حلاصم اهتاذ دح ىف ىه ىتلا ىأ ءاهسفنأ ىف دسافملاو

 اهنأ ريغ «ليلحت وأ ميرحت نم هيلإ تضفأ ام مكحك اهمكحو ءاهيلإ ةيضفملا قرطلا

 دصاقملا لضفأ ىلإ ةليسولا» :ىفارقلا لوقيو ءاهمكح ىف دصاقملا نم بتر ضفخأ
 .7)1ةطسوتم طسوتم وه ام ىلإو «لئاسولا حبقأ دصاقملا حبقأ ىلإو «لئاسولا لضفأ

 عفد وه ىرن امك هريرقت نم دصقلاو ءهتقيقح ىف لصألا وه اذه -4

 اهتاذ ىف دسافملا نإو ءاهلئاسوب ذخألاب .حلاصملا بلجو ءاهلئاسو عفدب ءدسافملا

 .ةميرجل ةليسو نوكت نأ تنيعت ذإ ةميرج نوكت كش الب اهلئاسوو ءةميرج

 ىف لصألا ىه ىتلا دسافملا ىلإ اهؤاضفإ ثيح نم عئارذلا ءاملعلا مسق دقلو

 . ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةميرجلا

 ىف رادلا باب فلخ رئبلا رفحك اعطق ةدسفملا ىلإ هؤادأ نوكي ام : لوألا مسقلا
 .مارح كش الب اذهو « هيف لحخادلا عقي ثيحب مالظلا

 ىدؤي ال عضومب رثبلا رفحك اردان ةدسفملا ىلإ هؤادأ نوكي نأب : ىناثلا مسقلا

 حجارلا نظلا ىلع بلغي ثيحب اريثك ةدسفملا ىلإ هؤادأ نوكي ام : ثلاثلا مسقلا
 علسلا ىقلتكو ءرامخلل بنعلا عيبكو «نتفلا تقو ىف حالسلا عيبك ءاهيلإ ىدؤي نأ

 ةدسفملا ىلإ ىدؤي هنأ نظلا ىلع بلغي امم كلذ ريغو ءابلاغ راكتحالا ىلإ ىدؤي ىذلا

 نكلو .ةميرج هيف ةليسولا نوكت مسقلا اذهو .عطقلا ليبس ىلع ال «نظلا ليبس ىلع

 . ةينظ هذهو ىععطق لوألا نأ «لوألا ةميرج نود

 .”5ص - 7ج قورفلا )١(
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 نأ دح غلبت مل هترثك نكلو ءاريثك ةدسفملا ىلإ هؤادأ نوكي نأ : عبارلا مسسقلا

 نايحألا نم ريثك ىف ذختت دق ىتلا عويبلاك ءامئاد هيف ةدسفملا ةنظم ىلع لقعلا لمحت

 .ابرلا ىلإ البس

 اذلو «لعافلل ةحجار ةحلصمل ناك نذإلا لصأو «نذإلا لصأ ىلإ رظنلا : امهدحأ

 .هنم عراشلا هزاجأ

 .ةبلاغ نكت مل نإو «ترثك ىتلا ةدسفملا : ىناثلاو

 امهدنع فرصتلا ناك كلذلو «نذإلا لصأ ىلإ ىعفاشلاو ةفينح وبأ رظن دقلو

 ءامهدحأ ىلع الإ عنملا ىنبي الو «نايفتنم ةدسفملا دوجوب نظلاو ملعلا نأل كلذو ؛ازئاج

 . ىملع ساسأ ىلع موقي ضراعم ريغ نم نذإلا ىقبف
 ملو اهدصقي مل هنأل ؛«ةلسفملا رزو لماعلا لمع لمحن نأل ليبسس ال هنإف اضيأو

 لصت مل اهنإف ةريثك تناك نإو «ةبلاغ تسيل اهنأل ءاهبنجتل طايتحالا ىف ارصقم نكي

 نامض وأ «ناودعلا نامض بجوي اريصقت طايتحالا مدع دعي ىتح «بلاغلا ةجرد ىلإ

 نظ وأ عطق نم ليلد دجوي ىتح كرتي الف لصألا وه لعفلا ىف نذإلاو .ريصقتلا

 .دجوي ملو «بلاغ

 ْ :رومأ ةثالئل

 ىلع ةبترتملا دسافملا نأ دجو دقو ءدصقملا ىلإ ال عقاولا ىلإ رظني هنأ : اهلوأ

 بجاولا نم ناكو « ةبيرق ةدسفملا تناكف .فلختلل ةلباق تناك نإو ءةريثك لعفلا

 ةجرد ىلإ طايتحالا ىف لصت دسافملا ىف ةرثكلاو «لمعلا دنع اهل طايتحالاو ءاهتظحالم

 اهقف ررقملا نمو «ةبترتملا دسافملا ةرثك ىف نظلا ةبلغ كراشت اهنإ ذإ «ةبلاغلا ةينظلا رومألا

 . حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا عفد نأ

 ىناثلا لصألاو «نذإلا لوألا لصألا .نالصأ ضراعت لاحلا هذه ىف هنأ : اهيناث

 ةبترتملا دسافملا ةرثكل ىناثلا لصألا حجريو ءهماليإو هريغب رارضإلا نع ناسنإلا ةنايص

 .رشلا عئارذل ادس رجزلل عنملا نوكيف

 ءاهيف انوذأم لصألا ىف تناك رومأ ميرحتب تدرو لق حاحصلا راثآلا نأ : اهثلا

 لوسر ىهنف ءاهب اعوطقم نكت مل نإو .دسافم ىلإ لاوحألا نم ريثك ىف ىدؤت اهنأل
 ءانب نع ىهنو «مرحم محر ىذ ريغ نم ةأرملا رفاست نأو «ةيبنجألاب ةولخلا نع ِهِيِكَم هللا

 ىف بذكت ال ىتح «ةدتعملا ةيطخ تمرحو «ىتوملا دبعت ال ىتح ءروبقلا ىلع دجاسملا

 مو 1ا//



 ىلع بترتت ىتلا دسافملا ةيشخ ىهنلا ناك اذه لك ىفو «نئادلل نيدملا ةيده نعو «ةدعلا

 . عطاقلا ملعلا وأ نظلا ةبلغب بترتلا نكي مل نإ رومألا هذه

 «مزحلاب ذخآلاو ءطايتحالا ىلع ةينبم ةعيرشلا» :ماقملا اذه ىف ىبطاشلا لاق دقو

 . 20«ةدسفمل اقيرط نوكي نأ ىسع امع زرحتلاو

 ال اهيلع باقعلا نوكيو «ةريثك هيلإ ىدؤت ام اهيف ربتعي ىتلا مئارجلا نإو -5

 اهيلع بترتي دق دسافم ىلإ ىدؤت اهنإف «ةدسافلا تالوكأملا عيب اهنم «ىذأ نم هيلإ ىدؤت

 «مايألا هذه ىف حالسلا ءانتقا اهنمو «نتفلا مايأ حالسلا عيب عنمو ءاهل نيلكآلا توم

 بس كلذ ىلع بترتي ناك اذإ مانصألا بس اهنمو «ةماعلا قرطلا ىف رفحلا رفح اهنمو

 هللا اوُبسَيف هللا نود نم نوعدُي َنيذّلا اوُبسَت الو 9 :ىلاعت لاق امك «ءىلاعتو هناحبس هللا

 ىلإ كلذ ىدؤي ال ىتح ء«نيدملا ةيده لبقي ال نئادلا نأ اهنمو 0 ”4 ملع ريغب ا اودع

 ىلإ ىدؤي امو «ةميرج ةميرجلا ىلإ ىدؤي ام لك اذكهو ءراكتحالا نع ىهنلا اهنمو ءابرلا

 ىلإ ىدؤي ام لكو «ةحلصم «ةحلصملا ىلإ ىدؤي ام لك لباقملا ىف هلثمو ءداسف داسفلا

 .بجاو «بجاولا

 نم اهيف ام ربكأ ةحلصم بلحل تامرحملا ضعب اوزاجأ دق نيملسملا ءاهقف نإو

 :اهنم ةلثمأ كلذل اوبرض دقو ءررض

 عفد لصأ نإف «نيملسملا ىرسأل ءادف نوكيل نيملسملا نوبراحي نمل لام عفد ()

 «نيملسملاب ررضلا هتيوقت ىفو «هل ةيوقت نم هيف ال زوجي ال نيملسملا براحي نمل لاملا

 دكؤم عمن هيفو «نيملسملا قر وهو ءربكأ ررض عفد هئارو نم ققحتي هنأل زيجأ هنكلو

 .نيملسملل ةوق مهلعجو «مهحارس قالطإب

 نأ ديرب ةيصعم هب ىقتيل اهوحنو ةوشرلا ليبس ىلع رخآل الام صخش عفد (ب)

 ىلع هيف ملكتن نايب لضف كلذلو «هيلإ لاملا عفد ررض نم دشأ اهررضو «هب اهعقوي

 . ةصاخلا مئارجلا ىف ملكتن امدنع لوقلا نم اهعضوم ىف ةوشرلا ةميرج
 ةوق نيملسملا ةعامجل نكت مل اذإ ءاهاذأ عفدل ةبراحم ةلودل لام عفد (ج)

 .ةزوحلا ظفحو ةكوشلا ةيامح اهب نوعيطتسي

 مل اذإ ملظلا عفد ىلع ةوشرلا كلذ نمو :هلوقب ىبطاشلا هركذ ام كلذ نمو (د)

 كلذ لكو ءاجارخ اودؤي ىتح جحلا ىعنامل لاما ءاطعإو ءاهعفدب الإ هعفد ىلع ردقي
 . 27ةيصعملا نم نيكمتلا ررض عفد وأ عافتنا

 لب ءاهتاذل ةمرحم اهلصأ ىف نكت مل عئارذلل تحيبأ ىتلا تامرحملا هذه نإو

 )١( ص 7 ج ىبطاشلل تاقفاوملا "7١ . )1( ماعنألا : 1١4 .٠ ) )9ص روكذملا باتكلا 544 .
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 .ةميرج اهلعف ناكو ءامارح تناك دسافملا ىلإ ةيدؤم تناك املف ءاهريغل ةمرحم تناك

 . ةحلصملا هذهل ابلج ةزئاج تراص ةعفنم ىلإ تدأ املو

 ضعب نوحيبتسي سان ءىجي ىتح اهتاذل عطاق ىعرش صنب ةمرحم نكت ملو
 . موهوملا ررضلا عقد مسابو ءةحلصملا مساب تامرحملا

 : فرعلا

 ءاهتايح طيحم ىف سانلا نم ةعامجلا هيلع قفتت ىذلا رمألا وه فرعلا 0١-

 افرع راص ارمأ ةعامجلا تداتعا اذإو «تاعامجلاو داحآلا نم رركتملا لمعلا ىه ةداعلاو

 .اموهفم افلتخا نإو «ىدؤملا ىف نايقالتم اهفرعو ةعامجلا ةداعف ءاهل

 لوصألا نم الصأ هربتعيو فرعلاب ذخأي امهالك ىكلاملا هقفلاو ىفنحلا هقفلا نإو

 اميف ىمالسإلا هقفلا ةماعد حلاصملا تناك اذإو «ىعطق صن هيف نوكي ال اميف ةيهقفلا

 نم برض هيف داسف ال ىذلا فرعلا ةاعارم نإف «صن ال ثيح سانلا تالماعمب قلعتي

 .هب ذخألا بجي لب «هيقفلا هكرتي نأ حصي ال ةحلصملا بورض

 :ةثالث ماسقأ ةيوبنلاو ةينآرقلا رماوألل ةبسنلاب فرعلاو

 ةباجتسا هب ذخألا نوكي ىذلا فرعلا وهو «مهلك ءاهقفلا هب ذخأي فرع : اهلوأ

 قادصلا ضعب ليجأت ىف فرعلاك وأ .دقنلا ىف دلبلا فرعك ةيعرشلا رومألا نم رمأل

 لام نم ذحخأت نأ ةأرملل غوسي ىذلا فرعلاكو «ةافولا وأ قالطلا :نيلجألا برقأ ىلإ

 نم ذخأي نأ دلاولل غوسي ىذلا فرعلاو .«فورعملاب اهدلوو اهيفكي ام هنذإ ريغب اهجوز
 .ةيوبنلا اياصولاو ةينيدلا صوصنلا اهيلإ ئموت فارعألا هذه نإف ءهيفكي ام هدلو لام

 نأ ءاعطاق اصن هميرحت ىلع عراشلا صن رمأب ذخأ هيف نوكي ىذلا فرعلا : اهيناث

 فرعلا نم عونلا اذه نإف «صيصختلا لبقي ال ىعطق صنب تبث بجاول لامهإ هيف نوكي

 نوكيو ءهيلع ءاضقلا ىلع نواعتلا بجي ماع داسف وه لب ءهب ذخؤي الو مرتحي ال
 فورعملاب رمألا نع توكس هنع توكسلاو .«ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا ليبق نم كلذ

 .ناودعلاو مثإلا ىلع نواعت هب اضرلاو ءركتملا نع ىهنلاو

 «صنب لمعلاب ءاميإ الو هيلإ داشرإ الو ءهنع ىهن تبثي مل ىذلا فرعلا : اهثلا
 ةيفنحلا دنع ماعلا فرعلاو .اميقتسم الصأ هنوربتعيو ءهب نوذخأي ةيفنحلاو ةيكلاملا نإف

 ىلع مدقي صاخلا فرعلاو «قلطملا ديقيو «ةينظ تناك اذإ صوصنلا ماع صصخي
 . سايقلا

 . ةحلصملا بورض نم ابرض هرابتعاب فرعلاب نوذخأي مهنإف ةيكلاملا امأ

 نحل



 اهيف نكي مل اذإ لاعفألا ميرحتو لاوقألا ميرحت ىف كش الب رثأ هل فرعلاو -7

 لاوحألا ضعب ىف ابس نوكي دق ظافلألا نم ظفلف «ةحابإلا وأ ميرحتلاب صن

 .رخآ رصع ىفو ءرخآ فرع ىف ابس نوكي الو «فارعألاو

 بيسي ءاذتعا دعي الو «هريغ لال ةبسنلاب ناسنإلا نم ثدحت ام لاعفألا ىفو

 اهب عافتنالا نكمي ىتح اهحبذيف «قفنت نأ كشوت هريغل ةاش ىري نمف «ةحلصملاو فرعلا
 ىدتعا دق دعي ال هئفطيف بشي نأ كشوي اقيرح ىأر نمو «هريغ ىلع ىدتعا دق دعي ال

 ضقني نأ كشوي هريغ رادج ىأر نمو ءضرغلا كلذل لخد اذإ لزنملا ةمرح ىلع

 ىأر نمو «ةميرج ابكترم دعي الو .«فرعلا ىف ايدتعم دعي ال همدهف ررضلا هنم ىشخو

 دعي ال هاقسف هيقسي نم دجوي ملو «ءاملا ةبون تءاج دقو فلتي نأ كشوي هريغ عرز
 فرعلا ىف نذإلاو «فرعلاب تبث نذإلا نوكي اههابشأو لاوحألا هذه ىف هنأل ءايدتعم

 .باوثلا قحتسي اريخ نوكي لب «هيلع بقاعي امارجإ لعفلا نوكي الف «ريغتم
 دسو ةلسرملا ةحلصملاو ءناسحتسالا ىناعم نايب ىف ةزجوم تاملك هذه -؟507

 .ةحلصملا ىلإ عجري ىرن امك اهلكو ءءاهقفلا دنع اهب ذخألا ىدمو .«فرعلاو «عئارذلا

 .ةحلصملا ةظحالم ىهو .«ةكرتشم ةدحو اعيمج اهيفف ءدحاو نرق ىف اهانعمج اذلو

 نم سايقلاب توفي هاسع امل «سايقلا لباقم ىف ةحلصملاب ذخألا ىلإ هجتا ناسحتسالاف
 اومس كلذلو «سايقلا ىلع ةحلصملا كلت اونبي نأ ىف اودهتجا ةيفنحلاو .ةحلصم

 نم اهيف امل «ةيفخلا نم اريثأت ىوقأ اهنكلو ءةرهاظ ريغ هتلع ايفخ اسايق ناسحتسالا

 سايقلا هب كرتي اناسحتسا ةيقيقحلا ةحلصملاب ذخألا اوربتعاف ةيكلاملا امأ ءةحلصملا ىنعم

 . سايق نمض ىف ةحلصملا جرد ةلواحم نم ةيفنحلا هلواح ام اولواحي نأ ريغ نم

 ىتلا ةحلصملا ىلإ هاجتا ىهو «ةلبانحلاو ةيكلاملا الإ اهب ذخأي مل ةلسرملا حلاصملاو

 نم الصأ الو «هصوصن نم اصن ضراعت ملو ىمالسإلا عرشلا دصاقم عم بسانتت

 . هللا عرش مثف ءةحلصم نوكت امثيح هنأ نوررقيو ءهلوصأ

 ىلإ تدأ نإ اهنأل ءاضيأ ةحلصملا اهيف ظحالي عئارذلاب ذحألا وأ عئارذلا دسو

 احتفو ادس عئارذلاف ءاهليصحت بجو ةبجاو ةحلصم ىلإ تدأ نإو ءاهدس بجو ةدسفم

 اهققحت نوكي ىتلا ةيمالسإلا دصاقملا ققحتو حلاصملا بلجو دسافملا ءرد اهيف ظحالي

 .نيعمجأ سانلاب ةمحر

 هلاوحأ رثكأ ىف هنأل .ةحلصم هب ذخألاف عرشلل افلاخم دعي ال ىذلا فرعلا امأ

 نم نوكي ال سانلا فلإ ىضتقي فرعلا نألو «ةنيبلا ةرهاظلا ةحلصملا عم قفتي

 ذإ «مالسإلا مكح ىف ناعوفرم امهو «ةقشملاو جرحلا ىلإ ىدؤت هتفلاخمو «هتايضتقم
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 ؛ةدسفم ىلإ نايدؤي ال بحلاو ضغبلا ماد ام .هنوضغبيو هنوهركي ام ال «هنوفلأيو سانلا

 نوكي - مرتحملا فرعلا وهو -ةدسفم ىلإ ىدؤي وأ ةليذر ىلع نكي مل اذإ فرعلا نألو

 ةلوذرملا ريغ ةلوقعملا مهديلاقتب الصتم نوكي ذإ «مهنيب اطبار ةعامجلل ايوقم همارتحا

 .ةدحولل كفو «ةمرتحملا ديلاقتلا كلتو «رثآملا هذهل مده هتفلاخمو «ةيعامتجالا مهرثآمو

 .باحصتسالا ىلإ لقتنن ةحلصملا ىلع ةينبملا ةعبرألا لوصأللا هذه ركذ دعبو

 باحصتسالا

 ةحابإلا نأ نم ىئانجلا ملعلا ىف ةثيدحلا تاررقملا عم قفتي لصألا اذه نإو -14

 ىلع صنيو «لعفلا مرحي ىذلا ىنوناقلا صنلا ءىجي ىتح لاعفألل اهيف ميرحت ال ةتباث

 موقي وأ «هريغي ام دجوي ىتح ىلصألا مكحلا ءاقب وأ ةيلصألا ةحابإلا ءاقب نإف ء«باقعلا

 .نييلوصألا فرع ىف باحصتسالا ىمسي ام وه «هفالخ ىلع ليلدلا

 ام ىفن وأ «ءاتباث نوكي ام تابثإ ةمادتسا هنأ لصألا كلذ نويلوصألا فرعي كلذلو

 «لاحلا رييغت ىلع ليلد موقي ىتح وه امك ىفنملا وأ تباثلا مكحلا ءاقب ىأ ءايفنم نوكي

 .ريغم ليلد دوجو مدعل تبثت لب «ىباجيإ ليلدب تبثت ال ةمادتسالا هذهو

 رثكم نيب ام هب ذخألا رادقم ىف اوفلتخا نإو .ةجح باحصتسالا نوذختي ءاهقفلاو

 هب ايتفلا رادقمف «ىهنلاو رمألاب ليلد عوضوملا ىف نكي مل اذإ ليلدلا هنوربتعيو «لقمو

 .هروهظ مدع لقألا ىلع وأ «ليلدلا دوجو مدع

 : نيمسق ىلإ باحصتسالا ءاهقفلا مسق دقلو -06

 ليلدلا موقي ىتح هيلع تناك ام ىلع ةمذلا ءاقب وهو «ةءاربلا باحصتسا : امهدحأ

 مل العف بكتري نمكو «ةءاربلا باحصتسا لاح هلاحف ىوعدلل ركذملا لاحك «ءاّمح تبثملا

 نأ تابثإ ىلع ليلد مقي مل اذإ «ةيلصأ ةءارب لاح هلاح كلذكف ءهنع ىهنم هنأب صن ئجي

 ىف لصألا :لوقي ىمالسإلا هقفلا نأل كلذو ؛ميرجتلا عاونأ نم عون ىأب ةميرج لعفلا

 يف ام مُكَل َقَلَح يذلا وه :ىلاعت هلوقل كلذو «ميرحتلا ليلد دجوي ىتح ةحابإلا ءايشألا

 :هناحبس لوقي اذلو «عراشلا نم مالعإب الإ مثإ الو باقع ال هنألو .2؟'74 اعيمج ضرألا

 . 234 ح5 ًالوُسَر تب تح ندعم انك اًموإ)
 نمك «هفالخ ىلع ليلد دجوي ىتح مكحلل تبثملا فصولا باحصتسا : امهيناثو

 ىلع ليلدلا موقي ىتح مرتحت ةيكلملا هذه نإف فل كلم هنأ ىلع ءىش هدي ىف نوكي

 نأ ريغ نم هكلم هنأ ايعدم ريغلا دي ىف ام ذخأيو بهذي نأ صخشل سيلف ءاهفالخ

 )١( ءارسإلا (*) . 759 : ةرقبلا (5) . 9/8 : جحلا : 20316 .

 ليل



 هدي ىف ءىشلا سيل نم بلاطي امنإ ةيكلملا تابثإب ديلا وذ بلاطي الو ءةيكلملا هذه تبثي

 امئاق لاز ام ةيكلملا فصوب هيلع ءاليتسالا وهو فصولا باحصتسا نأل «ةيكلملا تابثإب

 قراف نأ تقو فصو ىلع ناك هنإف «باغ اذإ دوقفملاكو .هرييغت ىلع ليلد تبثي مل

 ىلع ليلدلا موقي ىتح هماكحأ ذخأي امئاق فصولا كلذ رمتسيف «هتايح وهو ءهلهأ

 هرومأ نم رمأ لكو «هتيكلم ىف هلام رمتسيو .هتمصع ىف هتجوز رمتست كلذلو «هفالخ

 ةيرهاظلا هنم رثكأ دقف ءباحصتسالاب ذخألا ىدم ىف اوفلتخا دق ءاهقفلاو -57
 «عامجإلاو صوصنلاب الإ اوذخأي مل مهنأل ؛لالدتسالا قاطن اوقيض مهنأل ؛ةيمامإلاو

 عسوتو «باحصتسالا ىه ةيحانلا كلت تناكف «ىرخأ ةيحان نم اوحتفي نأ دبال ناكف

 باب حتف وه ذإ «ةيرهاظلا نود هنكلو «ةيكلاملاو ةيفنحلا نم رثكأ اعسوت هيف ىعفاشلا
 مل ةيفنحلاو ةيكلاملاو «باحصتسالا ىف هنم رثكأ اوعسوف -_- مه هوحتفي ملو «سايقلا

 . كعلوأ هب ذخأ ىذلا ردقلاب هب اوذخأي

 : نيمسق ىلإ باحصتسالاب ذخألا اومسق دقو

 .هيلع نوعمجي ءاهقفلا داكيو «عفدلا ىف هب ذخألا : امهدحأ

 نوذخأي مهنأ هيبأب اوقيضي ملو هوعسو نيذلا ررق دقو «تابثإلل هب ذخألا : امهيناثو

 .اعم تابثإلاو عفدلا ىف هب

 باغ اذإف «ةمئاقلا لاحلا رييغت ىلع ىنبم مكح توبث عنمي نأ هانعم عفدلاو
 رمتست كلذلو ءايح ضرفي هنإف «ءتيم مأ ىح وهأ هلاح ملعن ملو «ةعطقنم ةبيغ صخش
 لصألا نآل «ةافولا ةلاح ىلع ةينبم ماكحأ ىأ هل تبثت نأ حصي الو «هلاومأل هتيكلم

 لعفلاب تباث وه امل ةبسنلاب امئاق ةايحلا ىلع اينبم ءىش لك ىقبيف «ةايحلا لاح وه .مئاقلا

 . ءاهقفلا نيب هيلع قفتم ردق اذهو «هتمذ ىلع

 ىفف «باحصتسالا ببسب ب ةتباث نكت مل ةديدج ماكحأ تبثت نأ تابثإلا ىنعمو
 نيذلا رظن ىلع كلذو «هتايح دكأتت ىتح هنم ثري ال هبراقأ دحأ هل تام ول قباسلا انلاثم

 لاحلا ىلع ةينبم ةديدج ماكحأ تابثإ نأل ؛تايثولل حلصي الو ءعفدلل حلصي هنإ نولوقي

 بترتي ام لك ضرفاف ةمئاق ةميدقلا لاحلا تضرف دق تمد ام نولوقيف نورخآلا امأ
 تايثإو «هلام ىلع ىلوتسي نأ نم ريغلا عنمل ابجوم ةايحلا ضرف نوكي كلذ ىلعو .اهيلع

 ىذلا قطنملا عم قفتي رمأ - تبث دق لاملا كلذل بجوملا ضرفلا ماد ام - هل ديدج لام
 ءاعم تيمو ىح دوقفملا نأ قباسلا لثملا ىف ضرفي نأ حصي الف «عفدلا هيلع ماق

 ليد



 ققحتي ةيئانجلا ماكحألا ىلع هقيبطتب هنإو «ءباحصتسالا ىنعم وه اذه 617 ١-

 :نارمأ

 عقو اذإف «ةءاربلا هذهل ريغم ليلد موقي ىتح ةتباث نوكت ةيلصألا ةءاربلا نأ :امهلوأ

 مئارجلا ىف لخدي ال هلعفو ءايريزعت امكح بجوي ام هيلع قبطني ناك لعف صخش نم
 عضوم نوكي ال لعفلا نإف «لبق نم رمألا ىلو اهنع ىهن ىتلا وأ اهيلع صوصتنملا

 ىلو نم رمأب وأ «عنام ىعرش صنب الإ ضقنت الو «ةمئاق ةيلصألا ةحابإلا ذإ «باقع

 ىف ىلاغو صاخشألا ضعب عاب اذإف «ةدكؤملا ةيمالسإلا ةحلصملا ىلع ىنبم رمألا

 رمأل ىلو ماد ام هيلع باقع ال هنإف ةالاغملا هذهل تاوقألا ةلق الغتسم هعيب ىف راعسألا

 ىضتقمب لعفلا نوكي كلذ لبق هنأل ءاهيلع ةدايزلا نع ايهان ادح راعسألا دحي مل

 .ايئاضق اال اينيد هلعف ىلع ذخاؤي ناك نإو «ةءاربلا عضوم ةيلصألا ةحابإلا باحصتسا

 هيهنو هرمأ ىلع ةقباس لاعفأ ىلع بقاعي نأ رمألا ىلول حصي ال هنأ : ىناثلا رمألا

 ؛ءاهقفلا اهيلع عمجأ ىتلا تاررقملاو صوصنلا نم ساسأ ىلع مقي مل اهميرحت ماد ام

 ةبسنلاب باحصتسالا لصأ وه ىعرش ساسأ ىلع ةينبم تناك تلعف ذإ اهنأل كلذو

 نم هيلع اقفتم هتاذب امئاق ايعرش الصأ عفادلا باحصتسالا ماد ام هنإف «ةيلصألا ةحابإلل

 ءاهقفلا نم هيلع اعمجم ارمأ فلاخ دق نوكي مكاحلا هفلاخ اذإ هنإف نيعمجأ ءاهقفلا

 فلاخي نأ رمألا ىلول غوسي امو ء«هاوس ليلد ال ثيح لالدتسالا رادم وه ذإ «نيعمجأ

 .هبقاعي نم مُثِإ نم ربكأ همثإ ناك الإو ءاررقم ايعرش الصأ

 صوصنلا ريسفت

 ءةيصعم اهتفلاخم دعت ىتلا ةرمآلا صوصنلا ىه ةيئانجلا صوصنلا -4

 نم نوكتت ىتلا ةيصعملا طرشو ءاضيأ ةيصعم اهتفلاخم دعت ىتلا ةيهانلا صوصنلاو

 ٠ فشك الو سسجت ريغ نم ءاضقلا ىدي نيب تابثإلا هيلع ىرجي امم نوكت نأ ةفلاخملا
 ةيوبنلا ثيداحألا صوصنو ميركلا نآرقلا صوصن ىه صوصنلا هذهو ءراتسألل

 ؛اهتاذ نم اهريسفت ذخؤي عئاقو اهساسأ نألف «هتاريرقتو ّهَِكلَك ىبنلا لاعفأ امأ «ةفيرشلا

 .ريسفت اهريسفت ءارو سيلو ءاهسفن رسفت عئاقولا نأل

 :ناتبترم اهريسفتل ةيئانحلا صوصنلا هذهو

 (ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلا نم ماكحألا جارختسا : امهادحإ

 باحصتسالاو «ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالاو سايقلا ىهو ء«ةقباسلا جهانملاب كلذو

 «ةيلصألا صوصنلا ريسفتل قئارط ىه اهتاذ ىف الوصأ دعت تناك نإو هذه نإف «فرعلاو

 تاياغ فرعتل اقيرط الإ اهنم دحاو لك سيلف .عامجإلا دقاعمو ةنسلاو نآرقلا ىهو

 مكحلا ةفرعمل قيرط سايقلاف «فيرشلا عرشلا كلذ نم هدصاقمو «هيمارمو عراشلا

 ريسفت وهف مكحلا طانم ىه ىتلا ةلعلا فرعتب كلذو «هيلع هلمحب صنلا نم ىعرشلا

 اما"



 ناسحتسالا كلذكو «نيناوقلا مهف قرط نم اقيرط سايقلا لازي الو «ىعرش صنل ىهقف
 هلوق لثم نم .صوصنلا اهيف ةررقملا دعاوقلا قيبطتل قئارط ىه «فرسعلاو حلاصملاو
 مكب هللا ديري إ> :ىلاعت هلوق لثمو ١" #7 جرح نم نيددلا يف مكيلع لعج اموإ» : ىلاعت
 هللا دنع وهف انسح نوملسملا هآر ام» : هلك هلوق لثمو 0 رسعلا مكب ديري الو رسيلا

 هلوق لثمو 0274 تزل ٠ نيملاعلل ةمحر الإ كاتلسرأ امو :ىلاعت هلوق ٍلثمو «2«نسح
 ةَمحَرو ىَدهَو ٍرودّصلا يف امل ءاقشو مكبر نم ةظعوُم مكتءاج دق سانا اهي اي) : ىلاعت
 ئبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعْلاب رمأي هللا ( ذِإ» : ىلاعت هلوق لثمو 240 4 <50 نيسؤملل
 هذه نإف اذكهو .2“ "4 َنوُركَذَت مُكْلَعَل مكظعي يغبلاو ركدملاو ءاشحفلا نع ئهنيو
 ةمئالملا ةبسانملا ةيحلصملا ماكحألا اهنم طبنتست ةررقم دعاوق تنوك اههابشأو صوصنلا

 .ىمالسإلا عراشلا دصاقمل

 ىف تنوكت ىتلا ةيهقفلا ةعومجملا نإوءريسفتلا قرط نم قرط اهلك جهانملا هذهف
 ريسفت نم بهذملا اذه ءاهقف هيلإ لصو ام ةعومجم ىه ةيمالسإلا بهاذملا نم بهذم

 .ىمالسإلا ةقفلا ىف ةررقملا ةماعلا ئدابملا ءوض ىلع ةيهقفلا صوصنلل

 ريغ نم اهتاذب صوصنلا ظافلأ اهيلع لدت ىتلا ىناعملا جارختسا ىمه : ةيناثلا ةبترملا

 ىلع اهقيبطتو ةماعلا دعاوقلا ىلإ هاجتا ريغ نمو .ءصوصنلا ىلع لمح الو سايق
 «فيرشلا ىوبتلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم اهئوض ىلع ماكحأ صالختساو «عئاقولا
 كلذو «ىوبنلا ثيدحلا وأ ةينآرقلا ةيآلا نم فرعتيو «ةرشابم صنلا نم مكحلا فرعتي لب

 مهفل قيرطلا نايبكو ءهتلالد ةوقو صاخلا ةلالدو .ةلالدلا هذه ةوقو ماعلا ظفللا ةلالدك

 . اهتاذ ظافلألا دصاقمل قرط هذه لك نإف ءكرتشملا ظفللا

 لكف ءريسفتلا نم نيعونلا ىلع ةيمالسإلا بهاذملا لك ىف هقفلا ماق دقلو -4
 ملو ءانرشأ امك هرظن ىف صوصنلا هيلع لدت ام ىدمل تاريسفتلا نم عومجم بهذم
 ةرئاد ىف اهنم طبنتسي ام ىدمو «ثيدحلا ظافلأو نآرقلا ظافلأل ريسفتلا قرط نايبب اونضي
 كلذ ىف اوناعتساو «صوصنلا ىلع لمحلا وأ ةماعلا دصاقملا ةرئاد ىف ال ءاهسفن ظافلألا
 لك ديفي هيلإ اولصو ام نإو . ظافلألا تالالد نم مولعلا هذه ىف تاررقملاو ةغللا مولعب

 اصوصن تناك مأ ةينيد صوصنلا هذه تناكأ ءاوس صوصنلا نم ماكحألا فرعت ديري نم
 لامعتسا عاش هنأ اندجو دق انإو .ةمكحملا ظافلألا ىناعمل فرعت اهنأل «ةيعضو نيناوق ىف
 ملع ةساردب ةرهاقلا ةعماجب قوقحلا ةيلك تينع نأ دعب «نيناوقلا ريسفت هت ىف ظافلألا هذه

 ال : ءايبنألا ("*) . ١88 : ةرقبلا (0) . ال8: جحلا )١(
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 ءزجلا كلذ ركذن اذهل انإو «ةساردلا نم ءزجلا اذهب هؤاملع ىنع ىذلا هقفلا لوصأ

 تابوقعلا ريسفت ةت ىف هنم قبطي ام ىلإ صاخ هجوب نيريشم ريسفتلا قرط ىف المجم

 ش . ةيعرشلا
 ظافلألا ىناعم

 : ةلالدلا ةوق ثيح نم ظافلألا

 هذه تايوطم نم مهفت نأ امإو «ظافلألا ةرابع نم مهفت نأ امإ ةلالدلا نإ ٠-

 رصتقنو «ةريخألا ةيحانلا هذه نم ريسفتلا ىف مالكلا نآلا لجؤنو ءاهتراشإ وأ ظافلألا

 . ةفلتخم بتارم اهتالالد ةوق ىف ظافلألا نإف ءاهتاذ ظافلألا ىف ةلالدلا ةوق ىلع

 نإو ءحوضولا نم ةصاخلا هذه اهل تسيل ىرخأ ظافلأو ءاهاضتقمب فيلكتلا مايق نكميو

 ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلا ىف ىرجي امك «ةيعضولا نيناوقلا ظافلأ ىف ىرجي كلذ
 ام حضوتو ءدصاقملا ررحت :ةيريسفتلا تاركذملاب نيناوقلا كلت تنرتقا كلذلو «ةيوبنلا

 عم «نوناقلا اهب ىتأ ىتلا ةديدجلا تاحالطصالا وأ تارابعلا نم اقلغم نوكي نأ هاسع

 ىلوتي تاريسفت ةدع لمتحي ام نوناقلا تارابع ىف نوكي ىنوناقلا ريسفتلا اذه دعب كلذ

 دصاقم قيقحت ىلإ برقأ هاري ام ريسفتلا نم راتخيف ءاهيف ةلداعلا دصاقملا ريرحت ءاضقلا

 نأ ىرحتيو «هيدي نيب ضرعت ىتلا اياضقلا ىف ةيقيقحلا ةلادعلا ققحيو «هتاذ ىف نزولا

 ريسفت ىلمعلا ءاضقلا ريسفت ءاروو ,هباصنت ىلإ قحلا دري الضفو الدع اهيف همكح نوكي

 امو .عسومو قيضم نبي ام ريسفتلا اذه ىف ةفلتخملا تايرظنلا ءىجنو «ىرظنلا حارشلا

 . ءادتيا عمتجملا ةيامحل ميرحتلا ىلإ هجنتمو «ميرحت ريغ نم ةحابإلا ةرئاد ىلإ هجتم نيب

 لاقتناب اهنايب مت دق ةعيرشلا نأ ديب «ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف صوصنلا كلذكو

 لكَ ىبنلا هنيبي مل تافيلكتلاب قلعتي ىنآرق صن دجوي الف «ىلعألا قيفرلا ىلإ لَو ىبنلا
 ملعي ال هنأ كلذ أشنمف ءاهقفلا ضعب ىلع تارابعلا ضعب ىفخ اذإو «لمعلا وأ لوقلاب

 نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاهقفلا لكف ء ءاملعلا عومجم هملعي اهعومجم نكلو اهلك ةنسلا

 نع بيغي ناك نإو «نيعمجأ مهملع نع بيغي ال اهلك اهملعف .ةنسلا عيمج نوملعي

 .قيرف هملعي قيرف هلهج ام نكلو ءمهضعب ملع
 وأ بلطل اب اهنم ىعرشلا مكحلا صالختس ١ نكمي ىتلا اهيناعم ةحضاولا ظافلألاو

 :ةلالدلا ةوق ىف بتارملا ةفلتخم ةعبرأ ماسقأ ىهنلا

 نم ىلعألاو صنلا هنم ىلعألاو ءرهاظلا «ةلالدلا ةوق ىف ةبتر اهاندأ وهو : اهلوأ
 ثيح نم ماسقألا هذه نم دحاو لك ىف ملكتنلو ءمكحملا ايلعلا ةبترلاو «رسفملا صنلا

 .هريغ نم هتبترمو ءهصاوخ
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 : رهاظلا

 قبسي مل نإو ءحضاو نيب ىنعم ىلع لدي ىذلا مالكلا وه رهاظلا ظفللا -أ

 اهنكلو «ةيظفل ةلالد دوصقملا ريغ ىنعملا اذه ىلع ظفللا ةلالدف «ىنعملا اذه لجأل مالكلا

 نإو» : ىلاعت هلوق لثم «رخآ دصقمل ةعبات ةلالدلا تءاج لب «لوألا دصقلاب تدصق ام

 الأ متفخ ْنِإَف عابرو ثالثو ئتتم ءاسنلا نم مُكَل باَط ام اوحكناف ْئَماَيْلا يف اوُطسفَن الأ مكفخ

 ىف طسقلا ىف طايتحالا تابثإل تارابعلا لدت امك قبس دق ظفللاف . 374 ةدحاَوف اوُدعت
 لديو «عابرو ثالثو ىنثم ددعتلا ةحابإ ىلع هرهاظب لدي هنكلو ءاسنلا نم ىماتيلا ةلماعم
 نأ ىلع اشلاث هرهاظب لديو ءكلذ ىلع ديزي نأ حصي ال ددعلا نأ ىلع اضيأ هرهاظب
 «جاوزلا لبق هتابثإ نكمي ال رمأ ةلادعلا ذإ «ءنيدلا ةيحان نم ةحابإلا ىف طرش ةلادعلا

 دعب الإ نوكي ال كلذو ءهتابثإ نكمي ليلد موقي ىتح «جوزتملل ةيسفنلا.رومألا نم ىهو
 .ايئاضق نوكي نأ نكمي الو ءاينيد اطرش ةلادعلا طارتشا ناك كلذلو «لعفلاب جاوزلا

 نيعلاب نيعلاو سفّتلاب سفنلا نأ اهيف مهيَلع انبتكو 9 :ىلاعت هلوق اضيأ رهاظلا نمو

 ديدنتلل تقيس دق ىهف .4)"2 صاصق َحوُرِجْلاَو نسملاب سلا نذألاب َنْذَألاو فنألاب فنألاو
 ىف ةرهاظ هتاذ تقولا ىف اهنكلو ءايرهظ مهءارو ةاروتلا ماكحأ اوكرت نيذلا دوهيلاب

 هناحبس همتخ ذإ «ىلاعت هللا مكح هربتعا هنأل ؛ميركلا نآرقلا ىف صاصقلا اذه بوجو

 مه كتلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو هل ٌةراَقَك َوَهَف هب قدصت نَمَقلا :هلوقب ىلاعتو

 . 274 نوملاظلا

 ةيآلاف ءالمع هيلع لدي ام ىضتقمب مكحلاو ءهمظتنا ام توبث رهاظلا مكحو

 لح ةيناثلا تدافأو «عبرأ ىلإ ددعتلا مكح ىلوألا تدافأف ءاهماكحأ تدافأ ةقباسلا
 رفكي صاصقلا نع وفعلا نأو «صاصقلا تابوقع ةثلاثلا تدافأو ءابرلا ميرحتو «عيبلا

 لبقي كلذ عم هنإو ,40 هل ةراَقك وهف هب قدصت نمف# :هناحبس لوقي ذإ «بونذلا
 .ىحاونلا هذه نم هلخدي لامتحالا ناكف «خسنلا لبقيو «ليوأتلا لبقيو «صيصختلا

 : صنلا

 لثم هل قيس ام ىلع ظفللا ةلالد وهو رهاظلا نم ىوقأ ةبترم صنلاو -1
 اوَُصقاَف ةَقراسلاو قراسلاو ظ :ىلاعت هلوق لثمو «ةقباسلا ةيآلا ىف ابرلاو عيبلا نيب ةقرفتلا

 ردحاَو لك اودلجاَف ينارلاو ةيئاّزلا ىلاعت هلوقو «؟* 74 هللا نم الان اًبسُك امب ءازج اَمُهيديَأ

 20م رخآلا مْوُيْلاو هللاب نونمؤت مسك نإ هللا نيد يف ةَفَر امهب مُكْدُحَأَت الو ةدّلج هام اَمُهْنم

 )١( ءاسنلا 7 .  )6 - 5١رونلا 0 . "8 : ةدئاملا (6) . غ6 : ةدئاملا : ”

 امك



 ةدّلِج َنيِناَمَث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوثأي مل مث تانصحملا نومري نيذّاو )» : ىلاعت هلوقو
 دودحلا صوصن لك اذكهو .. م : »+ نوقسافلا مه كلوأو ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو
 اهنإف ةنسلا ىف ةدراولا تايدلا صوصن كلذكو ءاهيناعم ىف صن اهنإف .صاصتقلاو
 ءاضقو «ةيعقاو لامعأل تارارقإ تناك مأ ثيداحأ صوصن تناكأ ءاوس «ءاهيناعمل ةقوسم

 .ةيبزلا ثيدح ىف امك «ةباحصلا ضعب هب ىضق

 .هلثم صيصختلا لبقي هنكلو ءرهاظلا نم ىوقأ مكحلا ىلع هتلالد ىف صنلا نإو

 ءخسنلا لبقيو «ءصيصختتلل الباق اهمومع نوكي ىتلا ظافلألا نم ناك اذإ ليوأتلا لبقيو

 ىذلا خسنلا نأ ىعدي نأ دحأل سيلو «خسنلا ىلع ليلدلا موقي ىتح هب لمعي نكلو

 دلع ىبنلا لاقتنا دعب امأ ء«طقف ةوبنلا رصع ىف تباث هنإ لب ءهرصع لك ىف تباث وه هلبقي

 مكل تلمكأ مويلا 00 ءطقف ةوبنلا رصع ىلإ ادنتسم ناك اذإ الإ خسن الف

 الف ءتمت دق- تناك اذإو ."74انيد مالسإلْمكَل تيضَرو يتم ميل تنمو مكتيد
 ذحأ صنلا عم رهاظلا ضراعت اذإ - رهاظلا نم هتلالد ىف ىوقأ صنلا نألو

 كلذ ليبق نمو ٍءهريغ ىلع مدقي ةلالد ىوقألاو ءرهاظلا نم هتلالد ىف ىوقأ هنأل ؛؟صنلا

 لمع نَم سجر مالزألاَو باصنألاو رسيَملاو رمَحْلا اَمنِإ اونمآ نيِذّْلا اهي ايا :ىلاعت هلوق
 يف ء ءاضغبلاو ةوادعلا مُكَتيب عقوُي نأ ناطيشلا دير امّنِإ 52 نوحلفت مُكَلعَل هوبصجاف ناطيشلا

 صن ىهف )0 ١40 َوُهُم منأ لَه ةالصلا ٍنَعَو هللا ركذ نع مكدصيو رسبملاو رمخلا
 اميف حاتج تاحلاّصلا اوُلمعو اونمآ نيذلا ىَلَع سيل )ف : ىلاعت هلوق نوكي الف ميرحتلا ىف

 بحي ُهللاو اونسَحَأَو اوَقّنا مث اونمآو اوَقَنا مث تاحلاّصلا اوُلمعو اونمآو اوقّنا ام اَذإ اومعَط

 رهاظ لدي امك ءماعط لك ليلحتل تقيس ام اهنإف ؛هل اضراعم . 474 2+ نيدسحملا
 هسفن ىلع مرحي ىذلا وه سيل ىقتملا نأو «ىوقتلا ةلزنم نايبل تقيس امنإو ءظفللا

 نمؤيو هللا ىقتيو اهلمع نسحيو «تاحلاصلا لمعي نم ىقتملا امنإ «هّللا لحأ ام تابيط

 ؟اهتبرش مل :هلأسو رمع قورافلا ىلإ رمخ براش قيس امل كلذلو «ناميإلا قح هللاب
 «طاوسأ ةعضب هدازو «برشلا دح هنع هّللا ىضر رمع هيلع ماقأ ةيآلا هذهب لدتساو

 .«اهتمعط ام هللا تيقتا ول» :هل لاق مث «ليوأتلا ءوسل اهنإ :لاقو

 :رسسفملا

 ليلد نم هانعم نيب دقو «قايسلا نم دوصقملا هانعم ىلع لادلا ظفللا وه -55*
 ةيدلاب رمألا لثم «هرسفيف رخآلا صنلا ءىجيف ءالمجم هلصأ ىف ظفللا نوكي دقو ءرخآ

 . 91" ةدئاملا (5) . 9١ 2. 94.2: ةدئاملا (؟) " : ةدئاملا (؟) . © : رونلا )١(
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 ىوبنلا ثيدحلا ءاجو 2١74. هلهأ لإ َةَمْلَم ةيدوإ» :ىلاعت لاق دقف ءاطخلا لتقلا ىف
 رمألاكو «لوألل ارسفم ىناثلا صنلا ناكف ءاهعاونأو .اهدودحو ءاهرادقم نيبف فيرشلا

 ظافلألاب ليصفتلا وأ ريسفتلا ناكف .ةفيرشلا ةنسلا هترسف دقو «لمجم هنإف «ةاكزلاب

 2« صيصختلل لباق هنكلو دحلا بوجو ىف صن ةقرسلا دح كلذكو «ةلصفم وأ ةرسفم

 ١ :ِةِللَع ىبنلا ىلإ ابوسنم درو' امك ءزرحم لام- نمو باصنل ةقرسلاب صصخ كلذلو
 نم لقأ ىف عطق ال» :لاق هنأ نم ْةِْلَو ىبنلا ىلإ بسن امو ء«رمث الو رثك ىف عطق
 .ةرسفم صوصن هذه لك نإف ءاذكهو «مهارد ةرشع

 نرتقت ىتلا ةيريسفتلا ةركذملا هرسفتو نوناقلا ىف ءىجي ام صوصنلا هذه لثمو

 .ليوأتلاو لامتحالا ىنعم لك نع هل ةدعبم نوناقلا ىناعمل ةررحم نوكت اهنإف «نوناقلاب

 ال هنإف- ءصنلاو رهاظلا نم ىنعملا ىلع هتلالد ىف_ ىوقأ رسفملا ظفللا نإو

 دحاو عم ضراعت ول اذلو «خسنلا لمتحي هنكلو «صيصختلا لمتحي الو ليوأتلا لمتحي

 هيلع مدق نيقباسلا نيعونلا نم

 :مكحملا

 ال هانعم ىف حضاو وهو ءهل قيس ىذلا دوصقملا ىلع لادلا ظفللا وه -85

 لثم .خسنلل لباق ريغ هنأ ىلع لدي ام هب نرتقا دق نكلو ءاصيصخت الو اليوأت لبقي

 ةميرج بكترمل ةبسنلاب ىلاعت هلوق لثمو ««ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا» كَ هلوق
 هنأ ىلع لد ادبأ ةملكب ىهنلا اذه نارنقا نإف .74"2ادَبأ ةداهش مهل اولبقت الو 99 :فذقلا
 ىف دودحم لكف «ءانثتسالا لبقي ال هنإ ةيفنحلا لاق دقل لب ءخسنلا لبقي ال مكحم صن

 مدع عبتيو « ةيويند ةبوقع ةداهشلا لوبق مدع نآل «بانأو بات ولو هتداهش لبقت ال فذق

 ررقف ؛ ىعفاشلا كلذ ىف فلاخو «ىئاضق بصنم ىأ ىف هنييعت حصي الأ هتداهش لوبق

 مه كتكلوأو ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو :ىلاعت هلوقل كلذو هتداهش لبقت بات نإ هنأ

 . 2204219 ميحَر روفغ ؛ هّللا نإ اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات نيِذْلا لإ ه1 نوقساقلا

 نم ء ءانثتسالا نإ : ةيفنحلا لاقو .هتداهش لبقتف هلك مالكلا نم ء ءانشتسالا نإ :لاقف

 .* نوقساَّلا مه كتلوأو# :ىلاعت هلوق ىف وهو ءطقف ريخألا ءزجلا
 نم انركذ امك «صنلا تاذ نم نوكي انايحأ خسنلل صنلا ةيلباق مدع ببسو

 دقو ««ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىفو - ادبأب - ريبعتلا

 قرط نم قيرط ىأب تبشي نأ ريغ نم ّهِلكَك ىبنلا ةافوب خسنلل صنلا ةيلباق مدع نوكي
 «هريغل امكحم ىناثلا عونلا ىمسيو «هنيعل امكحم لوألا عونلا ىمسيو ( هخسن توبثلا

 ها 5 : رونلا 6 . 6 : رونلا (9) ,. 915 : ءاسنلا )١(
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 ناك نإو .ىجراخ رمأ نم تءاج امنإو «صنلا تاذ نم تءاج ام خسنلا ةيلباق مدع نأل
 .المتحم هتاذ ىف صنلا

 هذه لك نأ ىرنو ءاهماسقأو ءاهينابم ىف ةحضاولا ظافلألا ىه هذه -6

 امل ةقوسم اهنوك ثيح نم ىرخأ ةيحان نم تتأ اهبتارم نكلو «ةنيب ةحضاو ظافلألا

 مدعو ليوأتللو صيصختلل اهلوبق ةيحان نمو «ةقوسم ريغ وأ ءاهتاذب ظافلألا هيلع لدت
 ةلباق قيقدلا ريبعتلاب وأ ءةخوسنم ريغ وأ ةخوسنم اهنوك ةيحان نم اريخأ مث ءاهلوبق
 .ةلباق ريغ وأ خسنلل

 هيلع لدت اميف هب لمعي صوصنلا هذه نم صن لك نأ تاررقملا نم هنإو

 «ضراعتلا دوجو دنع نوكت ميسقتلا ةدئاف امنإو «تارابعلا نم حضتي امو ,ظافلألا

 ءصنلا ىلع رسفملا مدقيو «هادع ام ىلع مكحملا مدقيف «هريغ ىلع ةلالد اهاوقأ مدقيف

 ىلع حضاولا ىنعملا ريغل الامتحا لقأ نوكي ام مدقي ةماع ةرابعبو ءرهاظلا ىلع صنلاو

 .الامتحا رثكأ نوكي ام

 ال وأ ءاقلطم هانعم حضتي ال ىذلا وهو ءحضاولا ريغ حضاولا لباقي هنإو -7

 نوكي دق حضاولا ريغف «هانعم ىف لخدت دق ىتلا تالولدملا ضعب ىف هانعم حضتي

 لخدي ال هللا دمحب اذهو «ىلاعت هللا ملع هب صتخا دقو «هتاذ ىف نيب ريغ هنأل كلذك
 :لثم روسلا لئاوأ ىف ةعطقملا فورحلاك هريغ ىف لب «تافيلكتلا باب ىف

 صتخا دقو ءانل ىنعملا ةحضاو ريغ هذه نإف هرخآ ىلإ - قسع مح .صقيهك .نض
 .هيلع همالسو هللا تاولص نيمألا هيبن ملعو «ىلاعتو هناحبس هللا ملع اهب

 ضعب ىلع صنلا قيبطت ىف ءاج ءرخآ رمأ هببس حوضولا مدع نوكي دقو
 لدي ىذلا ىنعملا نيب ةنزاوملاب كلذو ء«صنلا ىدم فرعت ىف ىرحتي ذئدنعو «هتالولدم
 ال مأ ىنعملا اذه اهيف_ ققحتيأ ءاهلمشي دق- ىتلا تالولدملاو ء.حوضوب ظفللا هيلع

 هقيبطت ةيحان نم نوكي امنإو ءظفللا تاذ نم ءافخلا نوكي ال لاحلا هذه ىفو «ققحتي

 .اهل المتشم نوكي نأ لمتحي ىتلا تايئزجلا ضعب ىلع
 ىه ةعبرأ ماسقأ ىلإ امات احاضتا اهيناعم حضتت ال ىتلا ظافلألا ءاملعلا مسق دقلو

 .هباشتملاو «لكشملاو «لمجملاو «ىفخلا :ىهو ءاهدض ىهو«ةقباسلا ماسقألا ةلباقم

 :ىيىفخلا

 رخف لوقيو «ةغيصلا ريغ ضراعل هلولدم ضعب ىف هانعم ىفخ ام وه -5 17

 ريغ ضراعب هدارم ىفخو ءهانعم هبتشا ام وه :ىفخلا فيرعت ىف ىودزبلا مالسإلا
 ءهرصم ىف رتتسا ىأ نالف ىفتخا :مهلوق نم ذوخأم كلذو» بلطلاب الإ لاني ال ةغيصلا

 .«بلطلاب الإ كردي ال راصف ءهسفن ىف ليدبت ريغ نم ةضراع ةليحب
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 «ليبقلا اذه نم هببس ةثيدحلا نيناوقلا ريسفت ىف هقفلاو ءاضقلا فالتخا لعلو

 ىفتخي ام تايئزجلا ضعب ىف نوكي نكلو ءانيب احضاو هتاذ ىف صنلا نوكي نأ وهو
 ىذلا رهاظلا ىنعملا نيب ةنزاوملاب داهتجالا ءاضقلا وأ هيقفلا لمع نوكيف ء«هل هلومش

 تدحتا وأ ىناعملا تيراقت نإف ءهل صنلا لومش هبتشا ىذلا ىنعملاو هيلع صنلا لدي

 نيناوقلا ىف ريثك كلذو «تبشي ال صنلا مكح نإف تدعابت وأ تفلتخا نإو «تبث

 .ءاضقلا راظنأ تفلتخاو ءريسفتلا تايرظن تفلتخا كلذلو «ةثيدحلا

 لولدم ىف شابنلاو رارطلا لوخد ىفخلل ءاهقفلا اهقاس ىتلا ةلثمألا نمو -4

 نأ ىلع ةسلخ ىف اكولمم الام ذخأي ىذلا وه قراسلا نإف . 4 ةقراَسلاو قراسلاو 9 ظفل

 لام ذخأي ىذلا وه رارطلاو ءعايضلل اضرعم نوكي الو «هلثم زرح ىف لاملا كلذ نوكي

 ىف سانلا بويج نم لاملا نوذحخأي نيذلا (نيلاشنلا) كتئلوأك .ظاقيأ مهو ةفخ ىف ريغلا

 شابنلاو «هتراهمو ةلفغلا لغتسي نكلو ؛مالطل لغتسي ال وهف «مهنم ةلفغ ىلعو «ةفخ

 ىتوملا نافكأ ذخأيل روبقلا شبني ىذلا وه

 «قراسلا مسا ريغ امسا امهل نأل «قارسلا نم نيذه رابتعا ىف ءاملعلا هبتشا دقو

 ةملك مومع ىف نولخدي ال مهنإف .ةقرسلا ريغ ناونع مهل ماد امو «نيقراس نوعدي الف

 الو نورعشي ال سانلا ناك نإو ءاراهن ذخأي رارطلا نإف ةيناث ةهج نمو «قراسلا
 قلطي ال شابنلا كلذكو «لمعلا لصأ نم ال .ظقيتلا مدع نم ةئشان ةسلخلاف .نوسحي

 الإ ماقي ال ةقرسلا دح_ ماد امو «ىحل اكولمم_ دعي ال هقرسي امو «قراس هيلع

 دعي ىتح ءزرح ىف دعي ال نفكلا نإف كلذ قوفو ءدحلا ةماقإ نكمي الف «ةموصخلاب
 ىلع قبطني ال ةقرسلا دح نأ ررق دقف ءدمحمو ةفينح وبأ لاق رظنلا اذهبو ءاقراس هذخآ

 . شاينلاو رارطلا

 قراسلا ةملك نأ ىلإ ءدمحأو ىعفاشلاو كلام «ةثالثلا ةمئآلاو فسوي وبأ بهذو

 دق سانلا ناك اذإو ءامهيلك نم ةقرسلا ىنعم ققحتل ءرارطلاو شابنلا اهمومع ىف لخدي

 ذحخأ هيف ققحتي رارطلا نألو «راكنتسا دشأ راكنتسالا نع ئبني وهف ءرخآ امسا اوقلطأ

 هربتعي فرعلاو «بير الب اقراس نوكي الف ءهريغلل كولمم هلثم زرح ىف زرحم لام

 عاونأ نم عون ىأب ىفتخي وأ ءذخأيل ليللا مالظب رشتسي نم نيب قرفي ال هنأل ءاقراس
 . اظاقيأ اوناك ولو سانلا تالفغ لالغتسال اهتفخو هدي ةعرس لغتسي نم نيبو «ءافتخالا

 مكح ىلع لام وهو ءهلثمب قيلي امب زرح لك ذإ زرحم لام ىلإ دصقي شابنلاو
 نمك هنم قرسي نمو «تيملا ءايلوأ مهو ءدابعلا ةهج نم بلاطم هلو «تيملا كلم
 مكح ىلع دعت اهنإف نويدلاب ةقرغتسم تناك دقو ءاهنويد دادس لبق ةكرتلا نم قرسي

 ىحلل ةيكلملا ىلإ انرظن ول اننإف ءاهيف ةبلاطملاب ىصولاو ىلولا موقيو ءثروملا كلم

1 



 ىضتقم ىلع اضيأ نيكلام ريغ ةثرولا اندجولو «نيكلام ريغ نينئادلا اندجول اهتاذ ىف

 مساب مئاق دابعلا نم بلاطملاو «ةتباث ةيكلملا قيقحتلا ىلع نكلو «ةفينح ىبأ بهذم

 .ىفوتملا

 حضاو قراس ظفل نإف ءظفللا لصأ نم ال قيبطتلا ىف ءاج ءافخلا نأ اذه نم ىرنو

 ءاضقلل دبالو «رظن ىلإ جاتحي قيبطتلا قيقحت لعج ام قيبطتلا ىف ضرع نكلو «هانعم ىف
 .نيرظنلا دحأ رمألا ىلو راتخي وأ ءادهتجم ناك نإ رخآلا ىلع نيرظنلا دحأ حجري نأ نم

 ثري ال» : يلي هلوق «قيبطتلا دنع اضيأ ءافخلا اهل ضرع ىتلا ةلثمألا نمو -4
 قبطنت اهنأ ىف ةهبش ال ءاهامرم ىف ةنيب اهانعم ىف ةحضاو لتاقلا ةملك نإف «ائيش لتاقلا
 وأ ةكراشملاب لتقلا وأ «ببستلاب لتقلا وأ ءأطخلا ىلع قبطنتأ نكلو ءدمعلا لتقلا ىلع
 ؟ةنواعملا تناك ايأ ءةنواعملا وأ .ضيرحتلا

 ءءافخلا ضرع دق اذه ببسب هنأ كش الو ءءاملعلا رظن عضوم هلك كلذ نإ

 ءدصاق ريغ وأ ادصاق هب لعفلا مايقب ةربعلا «لتاق هنأب صخشلا فصو ىف ساسألاو

 ثري ال لتاق هنأب فصتي نم لك :لاق دقف «ىعفاشلا لاق كلذبو «ةطساولاب مأ ةرشابملاب

 ريغ ناك مأ ادوصقم ناكأ ءاوسو «ببستلاب ناك مأ ةرشابملاب لتقلا ناكأ ءاوس ءاكيش

 ىلإ رظن هنأ ىرنو ءهيلع قبطنت اهمومعب لتاق ةملك نأل «ثاريملا نم مرحي هنإف ءدوصقم

 الدع لتقلا ناك ولو هدنع- لتاقلا ثري ال كلذ ىلعو ءايفرح اقيبطت هقبطو ءظفللا رهاظ
 .ناودع ريغ نم

 ىلإ اورظن مهف ءاناودع لتقلا نوكو «لتقلا ىلإ دصقلا ىنعم ىلإ اورظن ةيكلاملاو
 الدع لتقلا ناك ولف ءلتقلا ىف ءادتعالاو «ةرشابم- نكت مل ولو لتقلا ىف ةيببسلا :نيينعم

 نم مئارجلا ةيلوئسم نولمحتي نمم نوكي نأ طرشب «ثري هنإف رذعب وأ سفنلا نع اعافد وأ

 ال كلذكو «ثاريملا نم ىبصلاو نونجملا لتق الو «لدعلا لتقلا عنمي الف «باقعلا ةيحان
 .ةيكلاملا رظن اذه ءدوصقم ريغ هنأل ءأطخلا عون ناك ايأ ءأطخلا لتقلا ثاريملا نم عنمي

 طرتشيو ءدصقلا درجم ال ةرشابملاب ةيببسلا ىف ةربعلا نإ اولاق دقف «ةيفنحلا رظن امأ

 ىضتقمبو .فلكم نم نوكي نأو ء«رذعب نوكي الأو الدع لتقلا نوكي الأ ةيببسلا هذه عم
 ببستلاب لتقلاو «فلكم نم ناك اذإ ثاريملا نم اعنام أطخلا لتقلا نوكي بهذملا اذه

 ىف ةيببسلا ىلإ ترظن اهنأل ءاناودع ناكو ادوصقم ناك ولو ؛ثاريملا نم عنام ريغ

 نم عنملا ةيببس ققحت كلذبو «لتاق هنأب افو صوم صخشلا لعجت ىتلا ىهف ؛ةرشابملا
 . ثاريملا

 هل ررق ىذلا لتقلا وه ثاريملا نم عناملا لتقلا نأ ررق هنع هللا ىضر دمحأ مامإلاو
 هنأب هفصو ربتعا دق ناك اذإ الإ ةبوقع هيف ررق ام عراشلا نأل «ةبوقع ىمالسإلا عراشلا

 لح



 فصولا كلذ رربت ةبوقع ىلع لمتشي ىذلا لتقلا ناك اذإو ءاحيحص ايعرش افصو لتاق

 .ثاريملا نم نامرحلا وهو همكح هيلع ىرجي هنإف

 ةيحان نم ءافخلا ناك لب .ظفللا لصأ ىف ال ءافخلا ناك فيك ىرن اذه نمو

 . ةيئزجلا ثداوحلا ىف هقيبطت

 تناك اذلو ءانلق امك ةرضاحلا نيناوقلا ىف عقي ءافخلا نم عونلا كلذ نإو

 ىتلا فاصوأالا قيقحت ىف ءاضقلا فالتخا ناكو ءريسفتلا ىف ةفلتخملا ةيهقفلا تايرظنلا

 .ةينوناقلا داوملا اهيلع قبطنت

 : لكشملا

 ىف ضرع رمأب ال ءظفللا تاذ ىف ببسب هانعم ىفخ ىذلا وه لكشملا -"3

 :مهلوق نم ذوخأم لكشملاو :ىسخرسلا ةمئألا سمش لاق دقلو «ىفخلاك قيبطتلا

 هلوخدب هنم دارملا هبتشي امل مسا وهو .«هلاثمأو هلاكشأ ىف لخد ىأ اذك ىلع لكشأ»

 لاكشألا رئاس نيب نم هب زيمتي ليلدب الإ هنم دارملا فرعي ال هجو ىلع هلاكشأ ىف

 لب .ظفللا رهاظب هنم دارملا نيبتسي ال هنإ ثيح نم ىفخلا نع فلتخي وهف فىفابشألاو

 ء«حضاو هظفل نإف ىفخلا امأ «ةمات ةفرعم دارملا فرعيل رخآ ليلدب ةناعتسالا نم دبال

 .تايئزجلا ضعب ىلع هقابطنا ىف وه ءافخلاو

 ليبس ىلع ناعم وأ نيينعم دحأ ىلع لدي ىذلا وهو كرتشملا لكشملا لاثمو

 ىلع لدتو «لاملا نيع ىلع لدتو ةحراجلا ىلع لدت اهنإف «نيع ةملك لثم لدابتلا
 ليلدب وأ «ةمئاق ةنيرقب نوكي مالكلا ىف اهنم دحاو نيعتو .سوساجلا ىلع لدتو «تاذلا

 :ىلاعت هلوق ىف درو دق هنإف - ءرق - ظفل كلذ لاثمو .هلخاد نم وأ مالكلا جراخ نم

 يف هللا َقَلَح ام َسْحَكَي نأ َنِهَل لحي الو ءوُرُق َةَثالَن نهسفنأب نصبرتي تاقّلطملاو»

 هنأب ءرقلا مهريغو ةيفنحلا رسفو .ضيحلا هنأب ءرقلا ةيعفاشلا رسف دقف . 104 نهماحرأ

 حلاص هتاذ ىف ظفللاو ء«ىجراخ ليلدب رخآلا ىلع دحاو لك حيجرت ناكو ءرهطلا

 ناتنثا ةمألا قالط» :ةِْكلَي ىبنلا لوق «ضيحلاب هل مهريسفت ىف ةيفنحلا ةجحو «نيينعملل
 وه ءرقلاب دارملا نأ ىلع اليلد نوكي حص نإ ثيدحلا اذه نإف .«ناتضيح اهتدعو

 . هلع ىبنلا ىلإ ثيدحلا اذه ةبسن ةحصب ىعفاشلا فرتعي ال نكلو «ةضيحلا

 يف هللا قَلَح ام نمتكي نأ َنِهَل لحي الوإ» :ىلاعت هلوقب اضيأ ةيفنحلا لدتسا دقو
 نأ بسانملا ناكف ءرهطلا سيلو ءضيحلا وه نهماحرأ ىف هللا هقلخ امو "14 نهماحرأ
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 نأ ةرابعلا هذه لثم ىف بسنألا نإف كلذك تناك اذإو «ةيبلس رومأب ال «ةيباجيإ ةيسح

 ىف لمعتبت هيلي ىبنلا ةغل ىف ءارقألا نألوءراهطألل ال تاضيحلل ءورقلا نوكت

 مايأ ىف الإ كرتت ال ةالصلاو «كئارقأ مايأ ةالصلا ىعد» :ةيكَي ىبنلا لاق دقف .تاضيحلا

 : . تاضيحلا

 نهوُقَلطَف إ» :ىلاعت هلوق راهطألاب ءرقلا ريسفت هحيجرت ىف ىعفاشلا ةجحو
 ءراهطألا ةلاح ىف الإ نوكي ال ىعدبلا ريغ ىنسلا قالطلاو .نهتدع ىف ىأ 2١١4 نهتدعل
 رسفت نأ برقأ ءرقلا ةملك نألو «تاضيحلاب ال ءراهطألاب نوكت ةدعلا نأ ىلع اذه لدف

 رهطلا ةدم نأ كش الو ءعمجلاو مضلا هانعم ءرقلا نأل كلذو ؛ضيحلاب ال رهطلا ىنعمب

 نأ بسانملا ناكف «هئاقلإو هظفل ةدم ىه ضيحلا ةدمو ءمحرلا ىف مدلا عمجت ةدم ىه

 . قاقتشالا لصأ ىلإ برقأ ريسفتلا كلذ نأل .رهطلا اهب دارملا ءءرقلا ةملك نوكت

 .ظفللا اذه ىف الاكشإ هوبسح ام اوليزي نأ ءاهقفلا لواحي فيك اذه نم ىرنو
 لاكشإلاف هيف لاكشإ ةمث نوكي ال ةيوبنلا ةنسلاب هيف انيعتسم ريسفتلا كلذ رسف نأ دعبو

 ةلدألا مضبو .ءصوصتنملا ىلإ روثأملا مضب نكلو ءىنعملا ىف كارتشالا لصأ ىف

 .لاكشإلا لوزي ضعب ىلإ اهضعب
 هلوق الاكشإ نورسفملاو ءاهقفلا اهيف ضرف ىتلا تارابعلا نم نوكي دقو ١-

 اودهش نإف مكنم ةعبرأ نهيلع اودهشتساف مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي يتأللاو » : ىلاعت

 اهنايتأي ناذلناو قل ًاليبس َنِهْل هللا لعجي وأ تاوملا نهاقوتي تح توببلا يف َنهوُكَسْمأَ

 . 204 27 اميحَر ابان ناك َهَّللا نإ اَمُهْنَع اوضِرْعأف اًحَلِصأو ابا نق امُهوُذآَف مككنم

 «نهيلع قيضي ءاسنلا نم ةشحافلا ىف نعقي ىتاللا نأ ىف ةحيرص ىلوألا ةيآلاف

 نهل هللا لعجي نأ وأ ءتوملا :نيضرفلا دحأ نهل نوكي ىتح «نهتويب نم نجرخي الف
 نابرضي ىأ نايذؤي ةشحافلا نابكتري نينثا ىأ نأ ىف ةحيرص ةيناثلا ةياآلاو «جاوزلاب اليبس

 دقو «ناركذ امهنإ لاق نمل افالخ .ىثنأو ركذ امهنأ نم عنمي ام ةيآلا ىف سيلو ءالثم
 امهنأ ررقي ىذلا رظنلا كلذ نيعي اليلد دجن الو ءنيرسفملا لاوقأ ىف رظنلا اذه رثك

 ش .ناركذ

 كلذ نأل «ىثنأو ركذ امهنأ وه برعلا هيلع ناك ام ىلإو ءلوقعملا ىلإ برقألاو

 ركب ىبأ دهع ىف حتفلا دنع ماشلا ىف هوأر املو «برعلا دنع افورعم نكي مل ذوذشلا

 ىتفتسي ديلولا نب دلاخ لسرأف ةذاشلا رومألا نم ناك امهنع هللا ىضر رمعو قيدصلا

 .همكح فرعتيو «هيف
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 دح ةيآو نيتيآلا نيتاه نيب عمجلا ىف ءاهقفلا لاوقأ تبرطضا دقف نكي امهمو
 .ةيآلا 2١74 ةّدَلج َةئام امهْنَم دحاو لك اودلجاَف يناّرلاو ةينازلا ل :ىلاعت هلوق ىهو «ىنزلا
 .نيتقباسلا نيتيآلا تخسن ةيآلا هذه نأ ىلع نورثكألاف

 رذعت اذإ الإ خسنلا ىلإ راصي ال هنأل ؛خسن ال هنأ ىأرلا ىداب انل ودبي هنإو

 نيناوقلا ءاغلإ لثمك ءةيعضولا نيناوقلا ىف كلذ لثمو .خسنلا ىلع صن وأ «عمجلا

 عوضوم ىلع ادراوت وأ «لوألا ءاغلإ ىلع ىناشلا ىف صن اذإ الإ ,نوناق ىغلي ال هنإف

 ايغلم ىناثلا نوكي ةلاحلا هذه ىف هنإف ءامهنيب عمجلا نكمي ال نيضقانتم نيمكحب دحاو
 دراوت اذإ الإ هيلإ راصي ال «خسنلا ىف رمألا كلذكو .اينمض ءاغلإ اذه نوكيو اوال

 ماكحألا ذإ .كلذك سيل انه رمألاو .دحاو عوضوم ىف نيضقانتم نيمكحب ناصنل

 تنيب «ةيآللا * ةشحاقلا نيتأي يتأللاوإ» :ىلوألا ةيآلاف «ةضقانتم الو ةرفانتمريغ ةيقالتم

 جرخت الف تيبلا ىف سبحت ءاسنلا نم ةشحافب ىتأي نم نأ وهو «ءاسنلل اصاخ امكح

 «ىذألا وهو « ثانإلاو روكذلا لمشي امكح تنيب ةيناثلا ةيآلاو «ةتيم وأ ةجوزتم الإ هنم

 4 ةدلج ةثام امهْنَم دحاو لك اودلجاف ينارلاو ةينازلا :ىلاعت هلوق ىهو «ةئلاثلا ةيآلاو

 الف « حضاو قالت اهيف- لب ءماكحألا ىف- ضقانت ال كلذ ىلعو «ىذألا رادقم تنيب

 :نانيب ناحضاو نامكح تايآلا عومجم نم جرخيو «خسن

 .ةدلج ةئام نادلجي نيينازلا نأ : امهدحأ

 نهل هللا لعجي وأ .«توملا نهافوتي ىتح تويبلا ىف نسبحي ءاسنلا نأ : ىناثلاو

 ةبسنلاب دلجلا دعب بيرغتلا هلباقي ءاسنلل ةبسنلاب تويبلا ىف سبحلا اذه نإو ءاليبس
 .لاجرلل

 سيل ةيمالسإلا صوصنلا ىف لاكشإلا نأ نيقباسلا نيلثملا نم ودبي هنإو -

 لعجي .بولسألا ىف وأ ظفللا ىف لامتحا هانعم لب ءمكحلا هعم مهفي ال اماهيإ هانعم

 نم ال «ىبسنلا ءافخلا ليبق نم دعي كلذبو «حيجرتلاو ليوأتلا دعب الإ مهفي ال ىنعملا

 امهم ريسفتلا دعبو ءانآرق ناك نإ ةيوبنلا ةنسلا نم ريسفت ىلإ جاتحي ىذلا ماهبإلا ليبق

 . هيف رظن ىذ لكل افوشكم احضاو انيب صنلا نوكي ةفلتخم هيف رظنلا هجوأ نكت

 ظفللا لكشي نايحألا نم ريثك ىف هنإف ,ةيعضولا نيناوقلا ىف عقاو كلذ نإو

 «قالغإلا لوزيل ةيريضحتلا لامعألا ىلإ عوجرلا ىلإ ءاضقلاو ءاهقفلا جاتحيو «قلغتسيو
 قسانتلاو تارابعلا ىوطم نم نوناقلا عضاو دصاقم فرعت وأ «ىخيراتلا ردصملا ىلإ وأ

 .هلمتحي ظفللاو «هتاذ ئف لدعلاو قحلا ىلإ برقأ نوكي امب ءاضقلا وأ ءاهنيب ىركفلا
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 :لمجملا

 الو ءهيف تعمج دق ماكحأو لاوحأ ةدع- هانعم ىف ىوطني ىذلا صنلا وه -78

 ام وه لمجملا :هلوصأ ىف ىودزبلا هانعم نايب ىف لاق دقلو .نيبمب الإ اهتفرعم نكمي

 ىلإ عوجرلاب لب «ةرابعلا سفنب كردي ال اهابتشا دارملا هبتشاو «ىناعملا هيف تمحدزا

 «ىفخلاو لكشملاو لمجملا نيب قرفلا نأ نيبتي اذه نمو «لمأتلاو بلطلا مث ءراسفتسالا

 ؛لمجسملا ىنعم مهف ىف دبال لب ءظفللا تاذ نم ه هانعم ةفرعم نكمي ال لمجملا نأ

 ءاليصفت هلصفيو «ىنعملا حضوي نيبم نم ةبعشتملا هتايئزجو ةفلتخملا هروص كاردإو

 رثكأ نإو «نيركفملا ربدتو «نيلمأتملا لمأتل عضوم ىليصفتلا نايبلا اذه دعب ىقبيو

 اهتنيب دقو ءايلامجإ ارمأ اهب نآرقلا رمأ ةالصلاف ءةنسلا اهتنيب دق لمجم ةينآرقلا تارابعلا

 اهتنيب مث ةلمجم ميركلا نآرقلا اهركذ دق ةاكزلاو ءايفاش ايفاو انايب كلذ دعب نم ةنسلا

 .اذكهو !مككسانم ىنع اوذخ» :لاقو .هكسانم دلك ىبنلا نيب دق جحلاو «ةنسلا

 ىنب نيب لماعتلا مظني ايليصفت انايب اضيأ ةنسلا اهتنيب مث ةلمجم تركذ عويبلاو

 .اذكهو . . .ناسنإلا

 تلصفو ةيدلا بوجو ىلع ميركلا نآرقلا صن دقف «تايانجلا ءاكحأ ىف كلذكو

 ماكحأ تنيبو .صاصق حورجلا نأ ميركلا نآرقلا ركذو ءاهلاوحأ تنيبو ءاهرادقم ةنسلا

 هماكحأ ليصفتب ةنسلا هتنيب الإ نآرقلا ىف ركذ دق المجم دجن ال اذكهو ةفلتخملا جاجشلا

 ىف كرتشملا ظفللا لمجملا نم ربتعي هنإو ءهدعب نم ماهبإ عضوم عدي ال اليصفت هلاوحأو
 . صنلاب الإ هانعم فرعي ال وأ ةنسلاب نكمت ال هيينعم دحأ ةفرعم تناك اذإ «ميركلا نآرقلا

 هلخدي الو ليوأتلا هلخدي الف «نيرثكألا دنع ارسفم ريصي لمجملا نايب دعب هنإو

 «نايبلا فرعي ىتح «فرعي ال نمل ةبسنلاب امهبم ربتعي دق هنايب ةفرعم لبقو «صيصختلا
 دقلو «باطخلا تقو نع رخأتي دقو ءرمعلا تقو نع رخآأتي نأ نكمي ال لمجملا نايبو

 دقو ءارسفم اصن نوكي دقو ءارهاظ نوكي دق «هنايب دعب لمجملا نإ :ءاهقفلا ضعب لاق

 ىسوبدلا ديز وبأ لاق دقو ءطقف ذ ماسقألا هذه نم دحاو هيف ققحتي الف ءامكحم نوكي

 ناكشم ويمص دق نايبلا دعب هنإ :ليث دقنل لب مالا وأ رسفملا مزلي أم همزلي نايبلا دعب

 بهذلا» :ةللك هلوق وهو ءابرلا ثيدح الثم كلذل اوركذ دقو «لمأتلا ىلإ جاتحي

 رمتلاب رمتلاو «حلملاب حلملاو ءريعشلاب ريعشلاو «ربلاب ربلاو .ةضفلاب ةضفلاو «بهذلاب
 ناك اذإ متئش فيك اوعيبف ءايشألا هذه تفلتخا اذإف ءديب ادي ءءاوسب ءاوس ءلثمب الئثم'

 .(ديب اذي



 نيذلا » :ىلاعت هلوق ىف ايرلا ةملك لمجمل اليصفت ثيدحلا اذه نودعي مهنإف

 كلذ دعي هنإو . 274 َسْمْلا نم ناطيشلا هطَبختي يذلا موقي اَمَك َّذلِإ نوموقي ال ابا نولكأي
 فلتخا دقو «فانصألا هذه هباشي ام ىلإ ىدعتيل كلذو «هتلع فرعت ىلإ جاتحي الكشم

 . (7ةلعلا ىف ءاملعلا

 ىذلاف ءافخ هيف ناك نإو «ءلمجم هيف هيف سيل نآرقلا صن نأ ابرلا ةلأسم ىف قحلاو

 ًادبأ ابر لوأو عوضوم ةيلهاجلا ابر نإو الأ» : عادولا ةبطخ ىف هلي ىبنلا لوق وه هنيبي

 نأو «نويدلا ابر وه نآرقلا ىف روكذملا ابرلاف «بلطملا دبع نب سابعلا ىمع ابر هب

 متبت نإو :ايرلا ةيآ ماتخخ ىف ىلاعت لاق اذلو «ةدايز ريظن ىف نيدلا ىف ليجأتلا نوكي

 «ةئيسنلا ابرلا نم عونلا اذه ىمسيو '" 74 نوملظت الو نوملظت ال مكلاومأ سوءر مكلف

 هيلع مرحملا ابرلا سابع نبا رصقيو

 ايرب ءاملعلا فرع ىف ىمسي ام وهف «ثيدحلا اذه ىف روكذملا ىناثلا ابرلا امأ

 ىف ءاملعلا فالتخا ىلع - اههبشي امو ةتسلا رومألا هذه لعج هنم ضرغلاو «عويبلا

 ال اهضعب نأل ؛اهودعت ال ةنيعم ةرئاد ىف الإ راجتا لحم تسيل - اههبشي ام دودح

 ءاهنزوو ءايشألا ميق ميوقتل امهف ءةضفلاو بهذلا وهو ءاهيف رجتي ةعلس حلصي
 نم ةفئاط نامرح وأ ءاهراكتحا ىلإ ىدؤي طرش الو ديق الب اهيف راجتالا ةعسوت اهضعبو
 0 .اهنم سانلا

 : هباشتملا

 مل هنأ امك ء«ءاملعلا لوقع هكردت نأل ليبس الو «هانعم ىفخي ىذلا وه -أ4

 هلل ضيوفتلاو ميلستلا الإ هيف ىرشبلا لقعلل سيل هنإف «ةنس وأ باتك نم هرسفي ام دجوي

 ه : ةرقبلا )١(

 : ةعبرأ لاوقأ ىلع ةلعلا ىف ءاملعلا فلتخا ()

 تبثي ال اهيلع روصقم وه لب «فانصألا هذه مكحلا ىدعتي الف «للعم ريغ ثيدحلا نإ ةيرهاظلا لوق : اهلوأ
 .اهريغ ىف

 سدج نم انوزوم وأ اليكم نوكي نأب ريدقتلاو سنجلا داحتا ىه ةلماكلا ةلعلا نإ ةيفنحلا لوق : اهيناثو

 سنجلا فلتخا اذإف ءامهدحأ ىف داحتالا ةصقانلا ةلعلاو .ةدايزلا مرحتو ليجأتلا مرحي ذئنيحو ءدحاو

 لحي الو ةدايزلا لحت ىأ ءمرحي ءاسنلاو ءلحي لضفلا نإف «نينوزوم وأ نيليكم اناك نأب ريدقتلا دحتاو
 .بهذلاب ديدحلاك امهيفنص نيب نيابتلا ىلع فرعلا ىرج ام ريغ اذهو « ليجأتلا

 .ابرلل الحم نوكت اهيف ققحتي ىتلا ءايشألاف «ةينمثلا وأ ماعطلا ىه ةلعلا نإ ةيعفاشلا لوق : اهثلاثو

 .راخدالل ةيحالصلا عم معطلا اهريغ ىفو نامثألا ىف ةينمثلا ىه ةلعلا نإ ؛ةيكلاملا قاذح لوق : اهعبارو

 4 : ةرقبلا ()
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 ىف ملكتن نأ نم عضوملا اذه ىف انل دب الو ءروصقلاو زجعلاب رارقإلاو «نيملاعلا بر

 : نيرمأ

 كلذو ءهيف كش ال بير الب ملسم كلذ نإو «نآرقلا ىف هباشتملا دوجو : امهلوأ

 رخأو باتكلا م تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلع لأ يذلا 3 :ىلاعت وقل

 اون لإ امو ص دنع م ل هب اًنمآ ور ملعا يف ١ نوخسأرلاو هّللا الإ ةيوأ

 تنأ كَنِإ ةمحر كندَل نم اَنَل ْبَهَو انتيده ذإ دعب انبولق غرت ال ابر 22+ بالا

 . 704 هج» باَهَوْلا
 ىف هباشتم ال هنإ :مزح نبا لوقيف ءهباشتملا ىدم ىف ءاملعلا فلتخي نكلو

 هللا مسق ىأ ؛ميركلا 1 ءروسلا لئاوأ ىف ةعطقملا فورحلا ىف الإ نآرقلا

 + [ءاهاحضو سمشلاو ظ 274 1 ةمايقلا مويب مسُقأ الف :ىلاعت هلوق لثم ىف ىلاعت
 .خلإ . .©"94 20 اهالت اذإ رمقلاو

 يتلا ةينآرقلا تايآلاو ءمزح نبا هركذ ام وه هباشتملا نإ لوقي ءاملعلا ضعبو

 نمحّرلا 8 :ىلاعت هلوق لثمو «(“ ”مهيديأ قوف هللا دي# :ىلاعت هلوق لثم هيبشتلا مهوت

 .اذكهو . 2274 2+ ئوتسا شرعلا ىلع

 كلذبو ءاهلوأ مهضعبف «تايآلا هذه ىف اثيدحو اميدق ءاملعلا فلتخا دقو
 «هباشتملا دودح ىف اهاقبأ كلذبو ءاهيف ضوف مهضعبو ءهباشتملا قاطن نم اهجرخأ
 .هباشتملا باب ىف لخدت الو ءالثم ىفخلا ىف اهليوأت دعب اهنولخدي اهولوأ نيذلا نإف
 ىف اهولخدي مل مهف كلذك اوماد امو ,ضيوفتلاو ميلستلا فقوم اهيف اوفقي مل مهنإ ذإ
 . هياشتملا دودح

 ماوق ىه ىتلا ماكحألا نايبو فيلاكتلا ىلع تلمتشا ىتلا تايآلا نأ : ىتاثلا رمألا

 تاذ ىف امإ حضاو نّيِب اهلك لب ءاطق هباشتملا نم ءىش اهيف سيل ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ىتلا ءاضيبلا ةجحملا ىلع مكتكرت» :لاق هِي ىبنلا نأل ِ؛ِيِكلَي ىبنلا نايبب امإو ءهسفن

 ىلع وأ «نيب الو حضاو ريغ ءىش فيلكتلا ىف نوكي نأ نكمي الو «اهراهنك اهليل
 لَم ىبنلا هيلع انكرت ام نوكي كلذ عمو ءاهانعم ىلإ لصي نأ لقعلا نكمي ال لقألا

 .ةحضاو ةجحم

 )١( :ةمايقلا (؟) . 86 4 : نارمع لآ ١ . ) )9سمشلا : ١

 ه : هط (6) . 3٠١ : حعفلا (5)



 ثيح نم ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةيئآرقلا صوصنلا ماسقأ ىه هذه -0
 تابوقعلا ىف ةلثمأ ركذلاب انصصخو «لاثمألا انبرض دقو ءةماع ماكحألا ىلع اهتلالد

 مئارجلا ماكحأ نايبب ةنسلاو باتكلا ةيانع ىدم ميركلا ئراقلا ملعيل .ةيمالسإلا

 صنلا اهب ءاج دق اهتبوقعو مئارجلا ماكحأ نم اريثك ارطش نأ اوملعيلو ءهتيوقعو

 .ىدس سانلا رومأ ةعيرشلا كرتت ملف ةنسلا وأ باتكلا ىف ىمالسإلا

 :ليوأتلا

 انركذ دقف «ليوأتلا وهو .عضاوم ةدع ىف هيلإ انرشأ ائيش ركذن مل اننأ ديب -
 نأو «ليوأتلا لبقي امهالك صنلاو رهاظلا نأ انركذف «ليوأتلا لبقت ةريثك اماسقأ نأ
 ىف فالخ ىلع ليوأتلا لبقي اضيأ امهمهف وأ امهنايب دعب لمجملاو لكشملاو ىفخلا

 . ؟ليوأتلا كلذ وه امف .اهضعب

 ءماكحألا ليلعت عم هانعم ىف ىقالتي ليوأتلا نأ هقفلا ىف باتكلا ضعب مهف دقل
 ىف درو امك صنلا لامعإ هانعم ماكحألا ليلعت نأل ؛ليوأتلا نم دوصقملا سيل اذهو

 هيف ققحتت عضوم لك ىف مكحلا قبطيل «مكحلا ةلع جرختست كلذ عم نكلو «هعضوم

 .ةلع ىلإ هتيدعتو هرهاظ نع ظفلل اجارخإ سيل وهف «ةلعلا

 سيل هنكلو «هلمتحي رخآ ىنعم ىلإ هانعم رهاظ نع ظفللا جارخإ وهف ليوأتلا امأ

 : ةثالث ليوأتلا اذه طورشو .هيف رهاظلا وه

 لك هنع ابيرغ نوكي الف ءهيلإ لوؤي ىذلا ىنعملل المتحم ظفللا نوكي نأ : اهلوأ
 . ةبارغلا

 ةدعاقل افلاخم صنلا رهاظ نوكي نأب «ليوأتلل بجوم كانه نوكي نأ : اهيناث

 فلاخي نأك ءادنس هنم ىوقأ صنل افلاخم وأ «ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعم ةررقم

 افلاخم صنلا نوكي نأو دري نأ لدب لوؤيف ليوأتلل الباق ثيدحلا نوكيو ءانآرق ثيدحلا

 وأ ءعوضوملا ىف صن هفلاخي ىذلاو ارهاظ لوؤملا نوكي نأك «ةلالد هنم ىوقأ وه امل

 لك ىف هنإف ءةلالد هنم ىوقأ وهو رسفم هفلاخي ىذلاو عوضوملا ىف اصن ظفللا نوكي

 .لوؤي روصلا هذه

 ىوقأ دنس هل نوكي نأ دبال لب «دنس ريغ نم ليوأتلا نوكي الأ : ثلاثلا طرشلاو

 .لوأ ىذلا صنلا تاذ نم

 ليوأتك هيبشتلا ةمهوملا ثيداحألاو تايآلا ليوأت :نامسق ليوأتلا نإو اذه -"11

 ءاخسلا ىنعمبو .4)21 مهيِديَأ قف هللا دي إ» :ىلاعت هلوق ىف ةوقلا وأ ناطلسلا ىنعمب ديلا

 )١( حتفلا : 00

 لحال



 ءاوتسالا ريسفت لثمو 4)2١. ءاشي فيك قفني ناتطوسبم ُهاَدَي َلَب 8 :ىلاعت هلوق ىف دوجلاو

 باب هلك اذه نإف .274 427+ ئوتسا شرعلا ىلع نمَحَرلا 8 :ىلاعت هلوق ىف ءاليتسالاب
 «ثداوحلل ةهباشم نوكت نأ نع ةيلعلا هللا تاذل قلطملا هيزنتلا هبجوأ ريسفتلا باوبأ نم

 لكل فوتسم وهو «ليوأتلا اذه لقعلا بجوأ دقو . 274 ءيش هلثمك سيل :هناحبس هنأل

 .هيلإ انرشأ ىتلا ليوأتلا طورش

 هنأل ؛اليوأت دعي ال اذه نإ :نولوقي ءاملعلا ضعب نأ ررقن نأ بجي هنأ ىلع

 اذإ ىبرعلاف «هليوأت نم ال صنلا رهاظ نم همهف نوكي روهشملا زاجملاو ءروهشم زاجم

 نوكيف ءاهيلع هءاليتساو هناطلس طسب هنم مهفي - ةنيدملا ىلع هدي ريمألا عضو هل ليق

 ىلاعت هللا ةردق .«مهيديأ َقوَف هللا ديل :ىلاعت هلوق نم مهفي نأ ظفللا رهاظ نم
 ليوأتلا اذه ىلع ثعابلاو «توربجلا ىذ ىلاعت هللا عم دهع دهعلا كلذ نأو «هناطلسو

 .انهون امك قلطملا هيزنتلا وه

 اذهو «ةيفيلكتلا ماكحألاب ةصاخلا صوصنلا ليوأت وه ليوأتلا نم ىناثلا مسقلا

 اهرهاظ ىف نوكي ىتلا ثيداحألاو تايآلا ماكحأ نيب قيفوتلا وه هيلع ثعابلا ليوأتلا

 نأ «صوصنلا ريسفت ىف تاررقملا نم نإف «نيصنلا لامعإل ليوأتلا نوكيف «فالتخا

 دحأ لوؤي نأ ريسفتلا ىف ف ةدعاقلا كلت ىضتقم نم ناكف «هلامهإ نم ىلوأ ظفللا لامعإ

 .نيصنلا لامعإ نكميل نيصنلا

 ىف ليوأتلا باوبأ حضوأ كلذ نإ لب «ماعلا ظفللا صصخت ليوأتلا نمو

 ةلثمأ نمو .قلطملا دبيقت اضيأ ليوأتلا نمو «ةيفيلكتلا ماكحألا ىف ةدراولا صوصنلا

 محو عيبا هللا لَحأو» : ىلاعت هلوقب عيسلا حابأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ماعلا صيصخت

 نوكت نأ الإ لطابلاب مُكَب مكَلاومَأ اوُلكأت ال اونمآ نيل اهي ايإ» :ىلاعت هلوقبو . #47 ايرلا

 امارح عيبلا كلذ ناكف علسلا ىقلت نع ٌهكَي ىبنلا ىهنو . 004 مكنم ضارت نع ةراجت
 ىبنلا ىهن كلذكو «عيبلل ةحابإلا ةيآل صيصخت هيف اذه نوكيو «ىهنلا اذه ىضتقمب

 اذكهو «سانلا تاوقأ راكتحا ىلإ ىدؤت ىتلا عويبلا نع هيهنو «عيبلا ىف ريرغتلا نع ل

 .انركذ امك ليوأتلا باوبأ نم باب وهو «ماعلا لحلل صيصخت هيف عيبلا كلذ لك نإف

 (0) 4 َنهَلَمح نعضي نأ َنهْلِجَأ لامحألا تالؤأو ظ :ىلاعت هلوق اضيأ كلذ نمو
 ةدع تناك مأ قالط ةدع تناكأ ءاوس ةدعلا هب ىهتنت لمحلا عضو نأ صنلا رهاظ نإف

 ءاهقالطل مأ اهجوز ةافولا ةدعلا تناكأ ءاوس ٠ «لمحلا عضوب اهتدع لماحلاف «ةافو

 ٍرهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصّيرتي اَجاَوْزَأ َنورَدَيو مكنم و نيذّلاو  :ىلاعت هلوقو

 ١ : ىروشلا (*) . 68 :هط (؟) . 58 : ةدئاملا )١(

 2 : قالطلا (5) 022059 : ءاسنلا (6) . ؟ا/8 : ةرقبلا (:)

 00000 ا



 اهنع ىفوتملا تناكأ ءاوس ءرشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةدع نأ ديفت ىهو . 2704 ارشعو
 نيتيآلا ىف رهاظلا لمعأ اذإ ضراعتلا كلذ ناك املو «لماح ريغ تناك مأ الماح اهجوز
 .الماح ةدتعملا نكت مل اذإ اهنأب ةافولا ةدع ةيأ تصصخ

 امو ريزتخلا ْمُحَلو مدلاو َُملا مكيلع تمرحإ» : ىلاعت هلوق قلطملا دييقت ةلثمأ نمو
 الإ معطي معاط ىلع ارحم يلِإ يحوأ ام يف دجأ أل لق : : ىلاعت هلوق عم "74 هب هللا ٍريغل لهأ
 مدلا نإف .©50ج هب هلا ِرْيغل لهُ اسف وأ سْجر ُهّنإَف ريزتخ مْحَل وأ احوُفسُم امد وأ ةتيم نوكي نأ
 عوضوم دحتا دقو ءحوفسم هنأب اديقم ةيناشلا ةيآلا ىفو ءاقلطم ىلوألا ةيالا ىف ركذ
 .ديقملا ىف ركذ ىذلا ديقلاب قلطملا ديقي نأ بجوف ءمكحلا

 . 404 هلْهأ ىلإ ٌةَمَلَسُم ةيدو ةنمؤم بقر ريرحتف » :أطخلا لتقلا ةرافك ىف ىلاعت هلوقو

 ىف ةقلطم تناك نكلو «ةنمؤم ةبقر اهنأب أطخلا لتقلا ةرافك ىف قتعت ىتلا ةبقرلا تركذ هنإف

 تنأ هجوزلا لجرلا اهيف لوقي ةيصخش ةميرج راهظلاو .راهظلا ةرافك ىفو « «نيميلا ةرافك

 ال هنإف «كلذ وحن وأ « ىتخأ تنأ :لوقي نأب .همراحم ىدحإب اههبشي وأ ؛ ىمأ رهظك ىلع

 قالطإلا لاح ىفو ءانيكسم نيتس معطأ وأ ءاموي نيتس ماص وأ «ةبقر قتعأ اذإ الإ اهبرقي

 .ديقملا ىلع لمحي قلطملا نإ :ءاهقفلا روهمج لاق

 تالالدلا

 لمحو ءصوصنلا ىف حوضولا ةوق ىدمو .ظافلألا هيدؤت ام وه هانركذ ام -
 نم صوصنلا هيدؤت امو ءاهنم مكحلا طاينتساو ءاهريسفت دنع ضعب ىلع اهضعب صوصنلا

 ظفللو ءةيعشتمو «هاجتالا ةفلتخم تالالدلا هذه نأ ريغ ءصوصنلا هذه تالالد وه ناعم
 .هنم عشي اهلك تالالد ةدع دحاولا

 ةلالدو «ةراشإلا ةلالدو «ةرابعلا ةلالد : ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةيفنحلا ءاهقف اهمسقيو

 رشنلو . ةفلاخمملا موهفم ىه ةسماخ ةلالد ءاهقفلا روهمج دازو . ءاضتقالا ةلالدو «صنلا

 .ةلثمألا ضعب عم ةحضوم ةملكب عاونألا هذه نم عون لك ىلإ

 : ةرابعلا ةلالد

 ءاوس ءاصن ناك مأ اهيف ارهاظ ظفللا ناكأ ءاوس .ظفللا نم موهفملا ىنعملا ىه - 6

 تناك امهم هل عضو ىذلا ظفللا تاذ نم مهفن ام لكف ٠ ءمكحم ريغ ناك مأ امكحم ناكأ
 هلوق لثمو ءاهلك ةقباسلا صوصتلا لثم كلذو .ةرابع ةلالد دعي هيلع ظفللا ةلالد ةوق
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 نأ ةرابعلا ةلالدب مهفي هنإف ,204روُزل لوق اوبنتجاو ناّنوألا نم سجّرلا اوبنتجاَف : ىلاعت

 اوُرَم وغّللاب اوّرم اذإو روزلا نودهشي ال نيذّلاو » :ىلاعت هلوق لثمو «ةميرج روزلا ةداهش
 فاصوأل ةقوسم ةيآلا نأل ءروزلا ةداهش ميرحت ةرابعلا نم مهفي هنإف . 74 حجج امارك
 كلذ ىلعو «ناميإلا عم قفتت الو «مهيلع مارح روزلا ةداهش نأ ىلع اذه لدف «نينمؤملا

 .ارجاز اباقع اهل عضي نأ رمألا ىلو ىلع نوكي

 يف نوكأ اَمَنِإ امْلَظ ئماتيلا لاومأ تولكأي نيذلا نإ :ىلاعت هلوق اضيأ كلذ نمو

 لكأ ملظلا عنشأ نم نأ ديفت صنلا ةرابع نإف 204 (ج+ اريعس َتولصَيسَو ارا مهنوطب
 ىلو هالوتي ايويند اباقع بجوت ةميرج كلذ نأ هنم دافتسي اذه نإو ءاملظ ىماتيلا لاومأ

 .ةمايقلا موي نايدلا هالوتي ىذلا ىورخألا باقعلا عم ةرجاز ةبوقع عضوب رمألا

 : صنلا ةراشإ

 ىهف «ةرابعلا هذهل ةجيتن ءىجي هنكلو «هترابع ريغب ظفللا هيلع لدي ام ىه -4
 نإفإ» :ىلاعت هلوق كلذ لاثم .اهتاذ ةرابعلا نم دافتست ال نكلو «مالكلا مظن نم مهفت

 ةدحاو نم رثكأ جوزتي نأ هل لحي ال هنأ ةرابعلاب هنم مهفي . 4 ةدحاوُف اوُلدعت الأ متفخ
 ءامئاد بجاو ةجوزلا عم لدعلا نأ ةراشإلاب مهفيو .هجاوزأ نيب لدعي ال هنأ دكأت اذإ
 عضي نأ رمألا ىلول حصي هنأو ءمارح ةجوزلا ملظ نأو «رثكأ مأ ةدحاو اجوزتم ناكأ ءاوس

 .هتجوز ىذؤي نمل ةيريزعت ةبوقع

 اذه نإف 2004 فوُرعمْلاب نهتوسكو نقرر هل دولوملا ىلعو 8 :ىلاعت هلوق كلذ نمو
 ةيعبت بألل عبات دلولا نأ هتراشإب دافأو ىدلاو ىلع دولوملا ةقفن نأ هترابعب دافأ رمألا

 عون بألل ناك اذإو .هل دولوملا هنإ «ءبآلا نع لوقي ذإ ءصاصتخالاو كلملا ةيعبت هبشت

 ول كلذلو ءكلم ةهبش بألل نوكي دلولا لام نأ اضيأ ةراشإلاب مهفي هنإف هدلوب صاصتخا
 «كيبأل كلامو تنأ» :ّهَِْك هلوق مهفلا اذه ىكزيو «هدي عطقت الو ءاقراس دعي ال هذخأ
 .هيف عطقي الف «هنبا لام ىف بألل ةيكلم عون دافأ هنإف

 :نويدلا ةباتكب رمألاو ةنيادملا ةيآ ىف ىلاعت هلوقب ريوزستلا ميرحتا كلذ نمو

 الو لدعلاب بتاك مكيب بتكيلو وُبْكاَف ىمسُم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ َنيِذْلا اهي ايا»
 هنم سحب الو هب هللا قلو قحلا هيلع يذلا ٍللميْلو بحكي هللا هَمَلَع امك بتكي نأ بتاك بأي

 كلذو ءاحيحص بوتكملا نوكي نأ بجي هنأ ديفي لدعلاب بتاكلا فصو نإف . 974 انيش
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 رمألا ىلو ىلع بجي ةميرج وهو ءمارح باتكلا ىف ريوزتلا نأ ةراشإلاب ديفتو «ةرابعلاب
 هنم ىلمملا سخبي الأو ءالدع بتاكلا نوكي نأ طرتشا ذإ «ةيريزعت ةبوقع اهل عضي نأ

 تدوافتي اهبو .«ظافلآألا تالولدم ىلع بترتت ةيقطنم ناعم صوصنلا تاراشإ نإو

 ةرابعو «صوصنلا تاراشإ كاردإ ىف لوقعلا توافتتو ةغاللبلا بتارم ىف مالكلا

 صوصنلا تاراشإ امأ ءهيقفلا ريغو هيقفلا اهمهفيو ءاهنم ماكحألا حضتت دق صوصنلا

 .اضيأ ةغللا ىف هيقفلاو «ةعيرشلا ىف هيقفلا الإ اهمهفي ال هنإف

 : صنلا ةلالد

 ضعب اهيمسي امك «ىلوألا ةلالد ىمست امك «ةقفاوملا ةلالد ىمستو ١-

 مكحو «هترابعب ةعقاو مكح ىلع لدي ظفللا ناك اذإ نوكتو «ىلجلا سايقلا ءاهقفلا

 كلذل نوبرضيو (هامرمو مكحلا ىنعم ىف لغوأ اهنأل ءصنلا اذهب مهفي ىرحخأ ةعقاو

 اميرك ًالوَق امهَل لقو امهرهنت الو فأ امُهَّل لقت الف» لي وش

 . "274 276 اريغص ينايبر امك امهمحرا بر لقو ةمحّرلا نم للا حاتج اَمُهَل ضفخاو 2

 ءامارح امهل فأ لوق ناك اذإو ؛فأ مسهل لوقي نأ مير هتراعب ديفي صنلا اذه نإ

 ةملك نم ىوقأ نوكي ىذألا نم عون ىأب امهؤاذيإ وأ ءامهمتش وأ امهبرض ىلوألابف

 ذإ .ىذأ لك نع ىهنلا امتح هيلع بترتي - فأ - هلوق.نع ىهنلا نإ :قدأ ةرابعيو .فأ

 لقأ نع ىهنلاف ءاهريثك نع ىهن ماثآلا لقأ نع ىهنلاو .ىذألا عاونأ ىندأ فأ ةملك

 .ىذألا عاونأ لك نع ىهن ىذألا

 .طاينتسالا ىضتقمب ال «ةغللا مكح ىضتقمب صنلا نم مهفت ةلالدلا هذه نإو

 ةلالد امنيب «طابنتسالاب الإ همكح فرعي ال سايقلا نأ سايقلاو صنلا ةلالد نيب قرفلاف

 ' صتخي الو «هيقفلا ريغو هيقفلا اهكاردإ ىف ىوتسي هنإ لب ءاطابنتسا ريغ نم فرعت صنلا

 ةيبوقع نم ديزم هل مهبرض وأ ءابآلا متش نوكي قباسلا صنلا ىضتقمب ىصتقكو «هيقفلاب اهكاردإ

 ءاذيإ ةبترم لعجي ام هتاريزعت ىف عضي نأ رمألا ىلو ىلع نوكيو ءبرضلا قلطم ريغ
 9 .دشأ ةبوقعلا نوكتف ءاهريغ نم ىوقأ نيدلاولا

 هيلع ةظفاحملا ىف ريصقتلاوأ «هفالتإ وأ «ىماتيلا لام ديدبت عنم صنلا ةلالد نمو

 . 04 رات مهنوطب يف تولكأي اَمّنِإ امْلَظ ئَماَيْلا لاومأ َنوُلُكَأي نيذّلا ّنِإإ» :ىلاعت هلوق نم
 اذهو ءهسفنل هذخأب هيلع هعييضتو ميتيلا لام لكأ نع ىهنلا هترابعب ديفي صنلا اذه نإف
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 هيلع ةظفاحملا ىف ريصقتلاو « ميتيلا لاومأ ديدبت عنم طابنتسا ةلواحم ريغ نم هنم مهفي

 .ةيريزعتلا تابوقعلا كلذل عضوت نأ حصيو

 عاطق نواعي ىذلا وهو ؛ءدرلا ىلع قيرطلا عطق دح ماقي نأ صنلا ةلالد نمو

 ءازج اَمّنِإ :ىلاعت هلوق ىف هيلع صوصنملا وه دحلا كلذو ءمهنم نكي مل نإو «قيرطلا

 ةرابعف «ةيآلا رخآ ىلإ . 274 اوُلقي نأ اداسَف ضرألا يف نوعسيو هلوسرو هللا توبراحي نيل

 اذه مهيلع قبطي مهقافتا ذيفنت ىلع اولمعو «قيرطلا عطق ىلع اوقفتا نم نأ ديفت صنلا
 قيرطلا اولهجي نأب «ةنواعملا ىلع مهعم نيقفتم مهنونواعي نيذلا امأ ءلعفلاب باذعلا

 ىف صنلا ةلالدب نولخدي مهنإف «مهبراحي نم اولذخي وأ «تبهذ ىتلا ةطرشلا ىلع
 قيرطلا ةفاخإ ىهو «مهيف ةبراحملا ىنعم رفاوتل باقعلا اذه نوقحتسيو نيبراحملا نمض

 هذه ىلع قافتالا مهيف ققحتيف ءمهعم قافتالاب ؛هنولعفي ام نألو «ليبسلا عطقو

 نأل «صنلا ةلالدب تبثي اذلو ءطابنتسا ىلإ ةجاح ريغ نم تبثي كلذ نإو «ةميرجلا

 .ىدؤملا دصقلا ثيح نم ىنعملا ىف لخدي نكلو «هلجست ال ةرابعلا

 لإ انمؤم لتقي نأ نمؤمل ناك امو إط : ىلاعت هلوق ىف ءاج ام صنلا ةلالد ةلثمأ نمو

 دافأ صنلا اذهف . 274 هلهأ ىلإ ةمَلسم ةيدو رةنمؤم بقر ريِرحَمَف اًنَطَح انمؤم َلَمَق نمو اًنطَخ

 لتقلا ىف قتعلا بوجو صنلا ةلالدب دافأو ءأطخلا لتقلا ىف قتعلا بوجو هترابسعب
 قتعلا ناك اذإ هنأل .لتقت نأ اهنأش نم ةلآ ريغب ناك نأب دوقلا هيف تبئي مل اذإ ؛دمعلا

 وه ةرافكلا بوجو ىف ببسلا نأل «بجوأ دمعلا لتقلا ىف وهف ابجاو أطخلا لتقلا ىف

 نم لعف أطخلا ذإ ءأطخلا ىف ققحتم وه امم رثكأب دمعلا ىف ققحتم اذهو «لتقلا ةميرج
 ش .دصق هعم لعف دمعلاو ءدصق ريغ

 اهيف مهيلع انبتكو )» : ىلاعت هلوق ىف صاصقلاو ةيدلا نيب رييختلا صنلا ةلالد نمو

 صاصق حورجلاو نسلاب نسلاو نذألاب نذألاو فنألاب فنألاو نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ

 قحو «صاصقلا قح هيلع ىنجملل نأ ةرابعلاب مهف دقف 2 74ه ةراَمَك وهف هب قدصت نَمَف

 ىف قح هل نم نأل ءصاصقلا نع لزانت نإ ةيدلا قح هل نأ ىلوألاب مهفنو « وفعلا

 .اعيمج امهنع. وفعلا هل نأ امك ءصاصقلا كرت نإ ةيدلا ىلوألاب هل صاصقلا

 ىأ «صنلا ةلالدب اهتبوقع مهفت تناك اهلك ةلثمألا هذه ىف مئارجلا نأ دجن اذكهو

 .هقوطنم نم ال ءهموهفم نم
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 : ءاضتقالا ةلالد

 الو ءظفللا قوطنمب ال ةلالدلا ىهو ءءاضتقالا ةلالد تالالدلا نم ةعبارلاو -
 لثم ء.هريدقتب الإ هانعم ىلع ظفللا ميقتسي ال رمأ لك نم هيف ةلالدلا نوكت لب ,هموهفمب

 ةعقاولا رومألا نإف «هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر» :ُهيِلَك ىبنلا لوق

 ىنعملاف «مثإلا وهو لوقلا ىف ىوطم ريدقتب الإ ىنعملا ميقتسي نأ نكمي الف «عفرت ال
 .خلإ .... نايسنلاو أطخلا مثإ ىتمأ نع عفر

 َعاَبئاَف ءيش هيخأ نم هَل يفع نمفإ :ىلاعت هلوق ءاضققالاب ةلالدلا ةلثمأ نمو
 وهو «لام ريظن ىف وفعلا نوكي نأ زاوج ىلع لدي هنإف 2174 ناسحإي هّيَلِإ ءادأو فورعملاب
 :ثالث ىدحإ هلف ليتق هل لتق نم» : للك ىبنلا لوق ىف حضاو كلذو ءاهريغوأ ةيدلا

 . «هيدي ىلع اوذخف ةعبارلا دارأ نإف ءةيدلا وأ وفعلا وأ صاصقلا

 مالكلا ةحص نآل « تباث هنكلو «ةرابعلا لصأب اتباث سيل ءاضتقالاب تباشثلاو

 هيَلِإ ءادأو فورعملاب َعاَبئاَف  :ىلاعت هلوق ميقتسي ال قباسلا لاثملا ىفف ءهيضتقت هتماقتساو
 ىف كلذكو «لام هيف وفعلا اذه نأو ءلاملا بلوط هنأ ردقو ضرف اذإ الإ .© ناسحإب
 ام نأل «هاركإب وأ انايسن وأ أطخ تعقو ىتلا عئاقولل عفرلا ىنعم ميقتسي ال لوألا لاثملا

 سيل ىضتقملا نوكي اذكهو «مثإلا وهو ءىوطم ءىش ريدقت نم دبالف عفري ال عقو
 . هيضتقي مالكلا قسن نكلو «مالكلا نم اءزج

 روكذم هنأكو ءهب قوطنملا مكح هل ريصي مالكلا نم سيل هنأ عم ىضتقملا ريدقتو

 .هيف ىوطم ريغ مالكلا ىف
 . "74 ريزتخلا محلو مدلاو ةتيملا مُكِيَلَع تمرح 9 :ىلاعت هلوق ءاضتقالا ةلالد نمو

 نم عون ىأ ىف اهب عافتنالاو اهلكأ ىف ميرحتلا امنإو ءاهتاوذ ىف ميرحتلا سيل هذه نإف

 .اذهب الإ مالكلا ميقتسي الو  عافتنالا عاونأ

 هلامو همد ءمارح ملسملا ىلع ملسملا لك» :ةِْكلَو ىبنلا لوق اضيأ كلذ نمو.
 ريدقت نم صنلا ميقتسيل دبالف «ءادتعالا ىلع الإ بصنت ال ةمرحلاف ء«هضرعو

 هل نكلو ءظفللاب مهفت ال رومأ ىلع ظفللا تاالالد نم كلذ ريغ اذكهو .ءادتع_الا

 تابوقعلا تابثإ ىف تالالدلا هذه ةوق

 ةحيرصلا ظافلألا تالالدف ءاهتوق ىف ةدحاو ةبترم تسيل تالالدلا هذه -77*

 رسفملاو ءهرسفملا نم ىوقأ مكحملا نأ ىلإ انرشأ دقف ءاهتابثإ ىف ةدحاو ةوق اهل سيل
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 ةبترم ىف تسيل ىرخألا تالالدلا كلذكو ءرهاظلا نم ىوقأ صنلاو «ءصنلا نم ىوقأ
 «صنلا ةلالد نم ىوقأ ةراشإلا ةلالدو «ةراشإلا ةلالد نم ىوقأ ةرابعلا ةلالدف ةدحاو

 .ءاضتقالا نم ىوقأ ةريخألاو

 دنعف «هنم ىندألا ىلع ىوقألا مدقي ضراعتلا دنع هنأ ىف «بتارملا هذه تبثتو

 هيف امو «رهاظلا ىلع صنلاو ءصنلا ىلع رسفملاو ءرسفملا ىلع مكحملا مدقي ضراعتلا
 ىلع ةمدقم ةرابعلا ةلالدو ءهتوق هل نوكيف «ىناعملا نم دحاوب قحلي هنايب دعب ءامخ

 اذه اهل سيل ىرخألاو ءاهانعم ىف ةحضاو «ةلالدلا ىف ةحيرص اهنأل «ةراشإلا ةلالد
 .«قوطنملاب ةلالد اهنأل ءتمدق صنلا ةلالد عم ةراشإلا تضراعت اذإو «ءحوصضولا

 «مالكلا ىوحف ىف ذخؤي امم ةلالدلا ىف ىوقأ مظنلاب مهفي امو .موهفملاب ةلالد ىرخألاو

 جاتحي الو «نيبأو «ىدؤملا ىف حضوأ اهنأل ءءاضتقالا ةلالد نم ىوقأ صنلا ةلالدو

 . لمأتلا نم ردق ىأ ىلإ اهكاردإ ىف لقعلا

 تابوقعلا تبثت له نكلو ءاهضراعت ىفو ءاهبتارم ىف تاالالدلا ىه هذه -14

 قح اهب تبشيو «ميرحتلاو ليلحتتا اهب تبني تبثي كش الب هنإ ,نايبلا نم قرطلا هذه لكب

 تبثي صنلا ةلالدبف ءاهب تبثي بير الب باقعلا قحف « اهيلع ريزعتلا ىف رمألا ىلو
 ناك ولو اقلطم ةيصعم نيوبألا رهنو ءبرض درجم نم ربكأ ةميرج نيوبألا دحأ برض
 ضرفي نأ رمألا ىلول نإو «سانلا نم امهريغل ةبسنلاب لاوحألا ضعب ىف احابم كلذ

 ىذؤي نم ةبوقع نم دشأ هتبوقع نوكت ثيحب .هيوبأ ىذؤي نمل ةبسنلاب ةظلغ اهيف ةبوقع
 . سانلا نم امهريغ

 مأ «ظفللا رهاظب تناكأ ءاوس ةرابعلاب نوكت ىتلا تالالدلا نأ هيلع قفتملا نم هنإو

 نود تناك مأ ءاصاصق تناك مأ ادودح تناكأ ءاوس ءاهلك تابوقعلا اهب تبثت - صنلاب

 .ريزعتلا ناطلس نم ىضاقلاو رمألا ىلو هاطعي اموهو «كلذ

 مهفتو ظفللا مكح ىف نوكت وأ .ظفللا ىلع ىنبت ىتلا تالالدلا كلذكو -65

 « صنلا ةلالدب مهفت تاهبشلاب أردت ىتلا دودحلا نإ :اولاق كلذلو ءركف لامعإ ريغ نم
 :رارسألا فشك بحاص كلذ ىف لاق دقو

 صنلا ةرابع نأل ءءدرلا ىلع قيرطلا عاطق دح باجيإ اهب دودحلا تابثإ لاثمو»

 هجو ىلع فيوختلاو ناودعلا ةغل هانعمو «لاتقلا ةرشابمب كلذ ةروصو «ةبراحملا ىه

 اذهلو «لتاقلاك كلذل رشابم ءدرلاو ةغل ةبراحملاب مولعم ىنعم اذهو «قيرطلا هب عطقني
 باجيإو «صنلا ةلالدب ءدرلا ىلع دحلا ماقيف (لالحلا لاتقلا ىف ىأ) ةمينغلا ىف اوكرتشا

 ىنز هنأل مجر لب «ىباحصو «زعام هنأل مجري مل هنأ مولعمو .زعام ريغ ىلع مجرلا

 . 2272صنلا ةلالدب هريغ قح ىف مكحلا اذه تبثيف .ناصحإلا ةلاح ىف

 )١( لوبناتسا عبط : 5 - ص "ج رارسألا فشك .



 انصحم الجر ىمر نم ىلع فذقلا دح بوجو صنلا ةلالدب دحلا توبث نمو

 مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصخملا َنوُمْري نيدّلاو » :ىلاعت هلوقل كلذو ىنزلاب

 ىمري نم ىلع قبطني هموهفمو تانصحملا ىمر ىف ظفللا قوطنم نإف . 2374 ةَدْلج َنيِناَمَث

 .مالكلا ىوحفب مهف اذلو حضاو كلذو «صنلا ىنعم ىف ىواستلل لجرلا

 ءرحلا دح فصن هنأب دبعلا ىف ىنزلا دح توبث «صنلا ةلالدب دحلا توبث نمو

 ةشحاقب َنيَتَأ نإَف نصحأ اَذِإف» :مهيف ىلاعت هللا لوقي ذإ «ةمألل ةبسنلاب دحلا فيصنتب
 ةمألا دح نأ هترابعب دافأ صنلا اذه نإف .74"2 باذعلا نم تاتصحملا ىَلَع ام فصن نهيلَعَف
 ةلالد نم ناك تابجاولاو قوقحلا ىف ةمألاو دبعلا نيب ىواستلاو ءةرحلا دح فصن

 .دبعلل ةبسنلاب فيصنتلا اذه نوكي نأ ةقفاوملا موهفم وأ «صنلا

 ةرافك كلذ نمو «ةينيد تابوقع ىهو تارافكلا صنلا ةلالدب اضيأ تبثتو -17

 قتع ةراثك هيلع ناصفمر راهن ىف عماسج نم نب صنلا درو دقف ءناضمر ىف راطفإلا

 و ءانيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نإف «نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نإف «ةبقر

 ريقي امس ناشم يق رطل نم ىلع نوكت ةبوقعلا هذه نأ صنلا ةلالدب ةيفنحلا مهف

 هللا لوسر ىلإ ءاج ايبارعأ نأ ىور :رارسألا فشك بحاص كلذ ىف لاق دقو ءعامجلا

 :لاقف .«؟تعنص اذام» مهم لاقف . تكلهأو .ءتكله :لوقيو ءهرعش فتني وهو دبي

 ىلع هديب برضف .«ةبقر قتعا» دلك لاقف .اذدمعتم ناضمر راهن ىف ىلهأ تعقاو

 نيرهش مص» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءهذه ىتبقر الإ كلمأ ال :لاقو هقنع ةحفص

 «ءانيكسم نيتس معطأ» :لاقف ءموصلا نم الإ تيتأ ام تيتأ له :لاقف ««نيعباتتم

 عقو ناضمر راهن ىف ىتأرما تعقاو هلوق وهو ىبارعألا لاؤس نإو .. دجأ ال :لاقف

 نكت مل اهنيع ةعقاوملا نأ مولعمو .تكلهأو تكله هلوق ليلدب موصلا ىلع ةيانجلا نع
 هتأرما ةعقاوم ىه ةميرج ىلع صن دق ناك اذإف «كولمم لحم ىلع تعقو اهنأل «ةيانج

 نم كلذ مهفيو «موصلا ىلع ةيانجلا وهو ءرخآ ىنعم ىلإ ىدؤت تقولا كلذ ىف اهنألف
 نع كاسمإلا هانعم نأ رهتشا ءناضمر ىف موصلا ةيضرف ترهتشا امل هنأل ءةغل مالكلا

 ةيانج تقولا كلذ ىف ةعقاوملا نأ ناسللا لهأ نم دحاو لك فرع «نيتوهشلا ءاضق

 تعقاو هلوق نم موهفملا ناكف «ةيانجلا مكح لاؤسلا نم دوصقملا نأو .موصلا ىلع

 عنملا .4فأ امهل لقت الف# :ىلاعت هلوق نم موهفملا ناك امك ءراطفإلا ةغل ناضمر ىف
 ةيانجلا مكحل انايب هباوج ناكف لاؤسلا نع باجأ ِةِْكَك هللا لوسر نإ مث «ءءاذيإلا نم

 نم اصوصختو لاؤسلا ىلع اينبم نوكي باوجلا نأل «لاؤسلا نم ضرغلا وه ىذلا

 )١( ليلق فرصتب 0 17ص ؟7ج رارسألا فشك () .36 : ءاسنلا (؟) . 5 : رونلا .



 اهلعج ءاهقفلا ضعبو - ةردقم ةينيد تابوقع ىهو تارافكلا نأ ىرن انه نمو

 .صنلاب تبثت امك صنلا ةلالدب تبثت - ءاضقلا اهذفني تابوقع

 فسوي وبأ هتبثأ دقف «ةطاوللا دح ةلأسم «ءصنلا ةلالدب دودحلا تابثإ نمو -741/

 وهو «ىنزلا دح تبثي ىذلا صنلا نأ كلذو «صنلا ةلالدب ءاهقفلا نم ةريبك ةفئاطو

 يف َةَفأر مهب مكذخأت الو ةَدْلَج ةّثام امهْنَم دحاو َلُك اوُدلَجاَف ينازلاو ُةيناَرلا ط :ىلاعت هلوق
 هنم تبثيو «ىنزلا دح ةرابعلاب هنم تبثي .4)21رخآلا مْوُيلاَو هّللاب نونمؤت متنك نإ هللا نيد
 مسا ىنزلا نأل «ةطاوللا دح ءاهقفلا نم ةريبك ةفئاطو فسوي ىبأ دنع صنلا ةلالدب

 ققحتم ىنعملا اذهو « ىهتشم مرحم عضوم ىف ةيدسجلا ةوهشلا ءاضق وه .مولعم لعفل

 لحم لحملا ناك اذإ قلطي ىنزلا نأ ىف امهنيب فالتخالاو «ةطاوللا ىف اهلك هرصانعب

 باب ىف هلعجي ىنعم نم هب تصتخا امو «كلذك تسيلف ةطاوللا امأ «ثرحو لسانت

 قوف ةمرحلا ىف» :ىودزبلا مالسإلا رخف لاق امك وه ذإ ميرحتلا ىف ةدايز رثكأ روجفلا
 نآو «ميرحتلا ىنعم ققحتي هلك اذهبو «هلثم ةوهشلا ىفو هقوف ءاملا حفس ىفو «ىنزلا

 نم ءاهقفلا هررق ام نيلمعلا نيب داحتالا وأ ةلثامملا ىكزيو «لقألا ىلع هلثم هتبوقع نوكت

 .ءطولا ىف لاستغالاك ةطاوللا ىف لاستغالا بوجو

 هنأ هانعم سيلو ؛ةطاوللا ىف دحلا تبثي ملو ةفينح وبأ كلذ ىف فلاخ دقو

 ىنزلا دح نم مهفي هنأ ىف فالخلا عضوم امنإ «دودحلا ىلع صنلا ةلالد ىف فلاخي

 «نيابتلا مامت امهتعيبط ىف ناتنيابتم ناتقيقح امهنأ ىري هنأل «ةطاوللا دح صنلا ةلالدب

 ىنزلا نإ ذإ «ةطاوللا ىف سيل ىنعم ىنزلا ىفو ءرخآلل تبثي ام امهدحأل تبشي الف
 ةيرشبلا سفنلا كالهإ ىلإ ىدؤي نأ امإ حافس نم لمحلاو ءلمحلا ىلإ ىدؤي

 ىطقاس مهل ءابآ ال دالوأ باجنإب كلذو «ىونعملا كالهلا ىلإ ىدؤي نأ امإو «ضاهجإلاب

 نمو «مئارجلا وبكترمو «ذاذشلا مهنم نوكيو «هيلع الك نونوكيف عمتجملا ىف رابتعالا
 تبانم ىف نوتبني مهنأ اصوصخو «هلئاضفو عمتجم لا نمأ ىلع ابرح ماع لكشب نوكي

 مالسإلا رخف لوقي اذلو «لئاذرلا نم مهيمحي ّئلاك الو .مهاعري ىعارال «ءوس

 ميرحت ىف ىنعملا سيلو (هحاصع موقي نم مدعل امكح كلاه ىنزلا دلو نإ» : ىودزبلا

 دودح ىف مارحب سيل كلذو «لزعلاب نوكي دق ءاملا عايض نإف عاملا عايض طقف وه ىنزلا

 ذوذشلا كلذ سيلو .دحلا هبشي ام وأ ادح نوكت ةبوقع هيلع عراشلا لعجي ملو «ةنيعم

 عبطلا لب «هيلإ ىرطف عاد عبطلا ىف سيل هنأل «ةوهشلا ثيح نم ىنزلل الثام ىسنجلا
 هنأب ملسي لب ءمارح هنأب ملسي ةفينح ابأ نإو ؛ عبطلا دضو ةرطفلا دض وهو هل عنام

 لب «ميرحتلا درجمب تبثت ال دودحلا نكلو «ىنزلا نع اميرحت لقي ال «تامرحملا حبقأ نم

 )١( رونلا : 7 .



 ةلمج ىف ةميرجلا هذهو «حيرصلا صنلا هبشي ام وأ ءعراشلا نم حيرص صن نم دبال

 ةلالدب وأ همومع ىف لخدت ىتح «ىنزلا ىناعم هوجولا لك نم اهيلع قبطنت ال اهيناعم

 تبثأ دقف «صنلا ةلالدب تبثت دق ءامدلا تابوقع نأ نوررقي ءاهقفلا نإو -4

 لتقلا ىف تتبث نإ اهنأل «صنلا ةلالدب دمعلا لتقلا ىف ةبقر قتع ىهو ةرافكلا «ةيعفاشلا

 ررق دق ةفينح وبأو «لبق نم انهون امك دمعلا لتقلا ىف اهتوبث بجوت صنلا ةلالدف أطخلا

 «ةدايزو أطخلا ىنعم ىلع لمتشي هنأل «صنلا ةلالدب ةرافكلا هيف بجت دمعلا هبش نأ

 وأ «ريبك رجحب ادمع لتقلاف لتقلل دعم ددحم ريغب لتقلا وه ةفينح ىبأ دنع دمعلا هبشو

 نيب ةبترم ىف لتقلا اذه نإف «لتقلل ةدعم نكت مل نإو «لتقت نأ اهنأش نم ةظيلغ اصعب
 .هيف تبثت نأ ىلوأ ىهف ءدمعلا ىف تتبث ةرافكلا تناك اذإو .دمعلا وأ أطخلا

 ةلالد دمعلا لتقلا ةبوقع ىلع اهتلالد ىف رظن عضوم ىه ىتلا صوصنلا نمو
 :نارمأ هنم دافتسي صنلا اذه نإف «فيسلاب الإ دوق ال» :ِّللَك هلوقو «صنلا

 هيلع لدو «هيف حيرص وهو «فيسلاب الإ نوكي ال صاصقلا نأ : امهدحأ

 نوكت نأ اذه ىضتقمب بجيف ءباقعلاو ةميرجلا نيب ةاواسملا بجوي صاصقلاو «هترابعب
 صنلا ةلالد ىضتقمب اذه نم ةفينح وبأ مهف اذلو «ددحملا ىهو «فيسلا ىه ةلآب ةعرجا

 ءدوقلا بجوي ال ددحم ريغب نذإ لتقلاف ءددحمب لتقلا ناك اذإ الإ نوكي ال صاصقلا نأ
 :ىودزبلا مالسإلا رخف كلذ ىف لاق دقلو «باقعلاو ةميرجلا نيب هيف ةلثامملا نكمي ال هنأل
 ةيانحجلا وهو دوصقم ىنعم لعفلا اذهلو .فيسلاب برضلا هب دارأ «فيسلاب الإ دوقال»
 كلذب اتباث ناكو «ةيانحلا ىف ةلئامملا ىلع ىنتبي ءازج مكحلاو .ههبشي ام وأ حارحلاب
 , 237 ىنعملا

 الام لكب برضلا نأ اررقو ,كلذ ىف امهخيش دمحمو فسوي وبأ فلاخ دقو
 ةبوقعلا ريرقت ىف ىنعملا نأل كلذو ءادمع دعي لتقي نأ هنأش نمو «ةداع مسجلا هقيطي
 ءءادتعالا اذه هيف تالآلا هذهب لتقلا نإو ءدوصقملا سفنألا ىلع ءادتعالا نع رجز اهنأل

 .رجزلاو عدرلا بجوت ىتلا ةبوقعلا كلت ققحتتف
 اذه هيجوت ىف رارسألا فشك بحاص لاق دقو ؛ءاهقفلا روهمج ىأر اذهو

 كاهتنا نع ارجز ةيانجلا باكترا ةبوقع ىف بجو صاصقلا نأ ملعن انإ اولاق# : ىأرلا

 نع ارجاز هعرش ىلاعت هللا نإف «ةميرجلا باكترا لبق اهتايح ةنايصو .سفنلا ةمرح
 امنإ اهتمرح كاهتناو .74"2ةايح صاصقلا يف مُكَلو ظ :ىلاعت هلوق ىف لتقلا ةرشابم
 تكهتنا دقف كلذب تفلتأ اذإ اهنأل ءهعم ىقبت الو «هلامتحا سفنلا قيطت ال اب لصحي

 )١( ةرقبلا (0) . 5١ص ”ج ىودزبلا مالسإلا رخف لوصأ : 9/1١ .



 ةلآب هترشابم نم لتقلا ىف كتفأ حرجت ال ةظيلغ ةلآب لتقلا نأ ديفي ام ركذي هنإو ءاهتمرح
 «حرجلا نم ةيانحلا ىف لمكأ الثم ةميظعلا ةناوطسألاو احرلا رجحب لتقلا :لوقيف ءحرجت

 حورلل قهزم حراجلا لعفلاو ء؛هسفنب حورلل قهزم هلامتحا سفنلا قيطت الام نأل
 امث غلبأ هسفنب الماع نوكي امو «حورلا قاهزإ ىلإ اهب لصوتي ةليسو حرجلاف «ةحارجلاب
 تبثي «ةينبلا لامتحا مدع وهو «ربتعملا ىنعملا ىف مّتأ اذه ناك املو «ةيارسلاب الماع نوكي

 حمرلاب لتقلا ىف تبثي امكو «فيفأتلا عم برضلا ىف امك «ةلالدلاب مكحلا هيف
 , 27نيكسلاو

 صنلا ةلالد ىلع ىنبي نأ نكمي ال ةلأسملا هذه ىف فالخلا نأ قحلا ىفو -8

 ىلع صنلا ةلالد نم ةرابعلا مهف ىف فالتخالا نإف «فيسلاب الإ دوق ال» :ثيدحلا نم

 ظفللا نم ىنعملا مهفك ءردابتلا قيرطب صنلا نم مهفي ال ىنعملا نأ ىلع لدي وحنلا كلذ

 ىلع ىنبم ةيضقلا هذه ىف فالخلا امنإو «فالتخالا كلذ ناك ام الإو .اهركذ درجمي

 لتقلا ربتعا ةفينح وبأف «لتقلل عضوت مل اهتاذ ىف اهنوكو «ةلآلا ريغت ىف ةهبشلا رابتعا
 ةهبشلا عم دحلا تبثي ال امك «ةهبشلا عم صاصقلا تبثي الو «ةهبش هيف ةداح ريغ ةلآب

 بجي دوقلل بجوملا لتقلا نأ ىلإ ئموي ام هيف ,««فيسلاب الإ دوق ال)» صنلا نأل كلذو
 هنكلو «هريغب لتقلا ىف صاصقلا طوقس ىلع اليلد اذه ناكف ءفيسلا هبشي امب نوكي نأ

 .هيف دوقلا ناكمإ ىف ةهبش عضوم هريغب لتقلا لعجي

 «ذئنيح ةهبش الف ءاتباث ارفاوتم لتقلا دصق ماد ام ةلآلا ىلإ تفتلي مل روهمجلاو

 .فيسلاب برضلاو ؛ةلاحم ال لتقت ىحرب برضلا نيب قرف الو
 لدي دق «ذئنيح هنإف ءماضتقا ىذلا مظنلاب لدي امنإ هتاذب لدي ال ىضتقملاو -

 اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر» ْ:ةْيكَي هلوقف ءاهطاقسإ وأ ةيوقعلا ىلع

 صاصقلا ةبوقع ةماع ةرابعبو ءأطخلا لتقلا نع ةعوفرم دوقلا ةبوقع نأ ىلع لدي .؛«هيلع

 امو ءدوجوم ريغ مثإلا دصق ذإ «رفاوتم ريغ دصقلا نأل ءأطخلا لتقلا نع ةعوفرم نوكت

 الف ءاضتقالا ةلالدب امثإ لعفلا كلذ عراشلا رابتعا مدعل دوجوم ريغ مثإلا دصق ماد
 ةجيتن لعفلا ناك اذإ صخشلا هيلع هركأ ىذلا لعفلا مثإ عفري كلذكو ءاضيأ صاصق

 نوكيو «ىنزلا مثإ اهنع عفريو «ةيناز دعت ال ىنزلا ىلع ةأرما تهركأ اذإف «هاركإ
 ىف الو ايندلا ىف اهيلع ةبوقع الو هدحو ةبوقعلا هيلع نوكتو «همثإو اهمثإ هيلع - هركملا
 .هركملاو ئطخملا نع ةبوقعلا تطقسأ ءاضتقالا ةلالد نأ اذه نم ىرنو «ةرخآلا

 لعفلا دنسيو «ةربتعم ريغ هركملا نم لاعفألا مئارج نإف ائجلم هاركإلا ناك اذإ هنإو

 ىذلا وه نكي مل نإو «ىنزلا مثإ هيلع ناك ىنزلا ىلع هتأرما هركأ نمف ءههركأ نم ىلإ
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 وه نكي مل نإو ةقرسلا مثإ هيلع ىذلا وه ناك ةقرس ىلع الجر هركأ نمو «هرشاب
 عطاق مثإ هيلع ناك «قيرطلا عطقت ةباصع ىلإ مضني نأ ىلع الجر هركأ نمو «قراسلا
 ' ىه نكت مل نإو «ةرجاز ةديدش ةبوقع هيلع مئارجلا هذه لك ىف هركملا نوكيو «قيرطلا
 نأ بجيو «ةيريزعت نوكت هتبوقع لب «مئارجلا هذه بكترم ىلع عقي ىذلا دحلا تاذ

 نوكي هنإف هداسف رشتناو «كلذ ىلع داسفلا هنم رثك اذإو ءهمرج عم بسانتت ةظيلغ نوكت

 ىف مالكلا دنع ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس ام ىلع لتقلاب هرزعي نأ ىضاقلل وأ رمألا ىلول
 . ةبوقعلا

 موهفملا ةلالد

 ظافلألا ىناعم نم ذخؤت مل نإو .ظافلألا نم تناك ةقباسلا تالالدلا 0١-

 ةاواسملا قيرط نع امإو «ةراشإلاك ةمزالملا قيرطب امإ اهيناعم نم ةذوخأم ىهف ءاهتاذ

 نآل امإو «صنلا ةلالد ىف امك «ةنيبلا ةرهاظلا ةيولوألا وأ ءةيلجلا ةنيبلا ةحضاولا
 ءادأ ىف نييقالتم هسفن ظفللاو ردقملا رصف «ىنعملا اذه ريدقت تضتقا مالكلا ةماقتسا

 نم امإ تالالدلا هذه لك لمجملا ىفو ءءاضتقالا ةلالد وه اذهو ءاميقتسم ءادأ ىنعملا

 الو ءهمانعم قيقحت ىف ةنواعتم وأ «هل ةمزال وأ ظفللا ةلالدل ةقفاوم نوكت نأ امإو ءظفللا

 امإو قوطنملا نم امإ ىه ذإ ءاهقوطنمب ظافلألا ةلالدو «تالالدلا هذه نيب ةداضم نوكت
 .ةنراقم امإو «ةيواسم امإو ءةمزال

 همكح ضيقن ىلع هتلالد ىه لب «عونلا اذه نم تسيل ىرخأ ةلالد كانه نكلو
 موهفم ةلالد ىمست قدأو ملسأ ةرابعب وأ . موهفملا ةلالد ىمستو «ماع لكشب هفالخ وأ

 موهفم ةلالد اهيمسي هنكلو . موهفم ةلالد صنلا ةلالد ىمسي ءاملعلا ضعب نأل «ةفلاخملا

 . ةفلاخملا موهفم ىمستو هذه اهلباقيو «ةقفاوملا

 : ةفلاخلا موهفم ةلالد

 ديق اذإ هنع توكسملل قوطنملا مكح ضيقن تابثإ اهنأب نويلوصألا اهفرعي -5
 مكحلا ىلع هقوطنمب لدي صنلا نإف ءديقلا اذهب ادوصقم مكحلا لعجي ديقب مالكلا

 صنلا ناك اذإف ءديقلا عضوم ريغ ىف هسكع فلاخملا م وهفملاب لديو .هيلع صوصخنملا

 مل نمو» :ىلاعت هلوق الثمف «ديقلا نكي مل اذإ م يرحل ديفي هموهفمب هنإف «لحلا اديفم

 مُكَاَتَف نم مُكَنامْيَأ تكلم ام نمف تانمؤمْلا تانصخملا حكني نأ ًالوط مكنم عطتسي

 نم جاوزلا ةعاطتسا مدع لاح ىف ءامإلا لح هقوطنمب ديفي صنلا اذهف . 2274 تانمؤملا
 هلوق كلذكو «ةرحلا ةعاطتسا لاح ىف ةمألا نم جاوزلا م درحت هموهفمب ليفيو «ةرحلا
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 دافأ صنلا اذهف 2١7 هب هللا ريغ َلهُأ امو ريزنخلا محو مدلاو ُهَنْيمْلا مكِيَلَع تمرح ف :ىلاعت
 ملو حبذ ام نأ هموهفمب ديفيو .مارح وهف هوحنو منصلاك هللا ريغ مساب انرتقم حبذ ام نأ

 رمأب ةديقم ةنيعم لاح ىف مكحلا ديفي قوطنملا دجن اذكهو «لالح وهف هللا مسا هيف ركذي
 . مكحلا ضيقن صنلا اذه نم دافتسي هنأ دجنو رومألا نم

 صوصنلا ىف ريسفتلا قرط نم اقيرط ةيفنحلا هربتعي مل ةفلاخملا موهفمو -191
 مهف قرط نم اقيرط هوربتعي مل ةماع ةرابعبو «ةيفلسلا راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا
 .ةلدأب كلذل اولدتساو ء«صوصنلا نم ماكحألا

 ذخأ ول لوقلا داسف ىلع لدي امب ةدراو ةريثكلا ةيعرشلا صوصنلا نأ : اهلوأ
 . موي هللا باتك يف ارهش ٌرَشَع اننا هللا دنع روهشلا ةّدع نإ :ىلاعت هلوق كلذ نم «موهفملاب
 ولف .274مكسفنُأ نهيف اوملظَت الف مّيَقْلا نيدلا كلذ مرح ةعبرَأ اهنم ضرألاو تاومّسلا قلَخ
 رهشألا ىف مارح ملظلا نأ مالكلا ىدؤم ناكل عضوملا اذه ىف ةفلاخملا موهفمب ذخأ

 نأ هيف كشلل لاجم ال ىذلا تباثلا ررقملا نم هنأ عمو ءاهادع اميف مارح ريغو «مرحلا

 «ةيرشبلا ةرطفلا ىضتقمبو ءصوصنلا ىضتقمب مارح وهو «تاقوألا لك ىف مارح ملظلا
 يّنِإ ءيشل نآوُقَت الو 9 :ىلاعت هلوق اهنمو .قحلا ةماقإلو «ملظلا عنمل نايدألا تءاج دقو
 نإ لوقي نأ الإ لعاف ىنإ لوقي نأ نع ىهنلاف .©74 هللا ءاَشي نأ ّالِإ 20 ادَغ كلذ لعاف
 ولو «تاقوألا لك ىف تباث كلذ نع ىهنلا نأ عم ءدغلا ىف هلعف نأب ديقم انه هللا ءاش

 نأ ريغ نم رهش دعب كلذ لعاف ىنإ لوقي نأ صخشلل حابي ناكل ةفلاخملا موهفمب ذخأ

 نلستغي الو «مئادلا ءاملا ىف دحأ نلوبي ال» :لاق دلي ىبنلا نأ اهنمو هللا ءاش نإ لوقي

 لاستغالا نع ىهنلاو «نكاسلا ءاملا ىف لوبلا نع ىهنلا ديفي هقوطنمب هنإف «ةبانحلا نم هيف
 «هريغ ىف لوبلا لحو «هنم ةبانجلا ريغب لاستغالا لح هموهفمب ديفيو .ةيانحلا نم هيف

 ءاوس .هنع ىهنم دكارلا ءاملا ىف لاستغالاو .«هنع ىهنم ءاملا ىف لوبلاف «كلذ ريغ قحلاو

 .اهريغ نم مأ ةيانجلا نم ناكأ

 تاررقملا ضقاني دساف ىنعم ىلإ اهيف ذخألا ىدؤي ةريثكلا صوصنلا تناك اذإو

 هذهب ماكحألا مهفل عستي ال ثيدحلاو نآرقلا بولسأ نأ ىلع لدي كلذ نإف ءةيعرشلا

 ءدضلا ىلع هموهفمب صنلا ةلالد لامتحا ىلع لدت ةرشثكلا هذه نإف كلذ ىفو«ةقيرطلا
 ىلع مهفلا ىف دامتعالا نوكي وحنلا اذه ىلع لامتحالا دنعو «هتلالد مدع لمتحتو
 .ريسفتلا قرط نم اقيرط هدحو دعي ال كلذ ىلعو «ةفلاخملا موهفم لصأ ىلع ال نئارقلا
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 انايحأو رمألا نم ريفنتلل انايحأو ءمكحلا دييقتل انايحأ ركذت فاصوألا نأ : اهيناث

 يتأللا مكبئابرو مكئاسن تاَهَمُأو إ» :تامرحملا ىف ىلاعت هلوق الثمف ءاذكهو «بيغرتلل

 . "104 مكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت مل نإَف نهب متلخد يتأللا مكئاسن نم مكروجح يف
 ءاهب الوخدم مألا نوك ىناثلاو ءروجحلا ىف بئابرلا نوك امهدحأ :نافصو انهف

 نم تبثي مل اذه نكلو لما تاك فاخت اذإ مكحلل ديت هيف كش الب هنإف ريخألا امأ

 ةييبرلا نكت : مل اذإ لحلا نكي نأل .هتفلاخم موهفمب دخؤي نأ نكمي ال لوألا فصولاو

 ىلإ تفهتلي الو .«ىرهاظلا مزح نبا الإ هنع ذشي ملو «عامجإلا فالخ كلذو هرجح ىف

 «بلاغ فصو وهو «ةبيبرلا نم جوزتلا نم ريفنتلا هنم ضرغلا انه فصولاو .(هقالخ

 .اهمأ جوز رجح ىف ةبيبرلا نوكت بلاغلا ىف هنآل

 .ةللعم سايقلا ةافانمل افالخ ءاهقفلا روهمج رظن ىف ةيعرشلا ماكحألا نأ : اهثلاث

 نم نوكيف ءمكحلا ةلع هيف ققحتت امم نوكي دق هنأل ءمكحلا نم ايلاخخ امئاد ديقملا مكحلا

 .صنلا اذه ةلع هيضتقت ام فلاخي صنلاب مكح هيف تبثي نأ ثبعلا

 صوصنلا ىف ةفلاخملا موهفمب مكحي الآ هاضتقم نمو «ةيفنحلا رظن اذه -4
 ةفلاخملا ال قوطنملا مكح عم ةيقالتملاوأ .«قوطنملا نم ةقتشملا ةلالدلاب ذخؤي لب ءاقلطم
 «ةيفنحلا دنع طق ةفلاخملا موهفمب ةيمالسإلا تابوقعلا ماكحأ مهفت ال كلذ ىلعو هل

 ال 204 ئفنألاب ئتنألاو دبعْلاب دبعْلاو رحلاب رحْلا 8 :صاصقلا ةيآ ىف ىلاعت هلوق الثمف
 «دبعلاب رحلا الو ءرحلاب دبعلا لتقي الأ موهفملا اذه ىدؤم نأل .ءفلاخملا هموهفمب ذخؤي

 نإ سفنلاب سفنلا لب « «حيحص ريغ كلذ «لجرلاب ىثنألا الو ىشنآلاب لجرلا الو

 نيعلاو سفتلاب سفثلا نأ اهيف مهيلع انبتكو :ىلاعت هلوق نم موهفم مومعلاو «تكله

 لََق نم ِهَّنَأ ليئارسإ ينب ئلع ابك كلذ لجأ نمإ» :ىلاعت هلوقو «خلإ .. . 47 نيعلاب
 . صوصنلا رخآ ىلإ . 04 اعيمَج سائلا لعق امَنَأَكَف ضرألا يف داَسَف َوَأ سفن ريغب اسفن

 جارختسا ىف نسح طايقحا اذهو ء«ميلس كش الب اذه ىف ةيفنحلا رظن نإو

 .تابوقعلاب قلعتي اميف اصوصخو «ةنسو باتك نم ةينيدلا صوصنلا نم ماكحألا

 دييقتلا نإ اولاقف ءرخآ ارظن ةلبانحلا ضعبو ةيكلاملاو ةيعفاشلا رظن دقلو -65

 الو «بيهرتلا الو «بيغرتلل هنأ تبثي مل اذإ ببسلا كلذو «ببسل نوكي نأ دبال ديقب
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 ىلإ زواجتي ال هدحو هلاحب مكحلا دييقتل كش الب نوكي هنإف ءرخآ ىنايب دصقم ىأل

 عضوم ىف مكحلا ركذي باجيإ «بلسو باجيإ هنم ديفتسا دق ديقملا صنلا كلذو «هريغ
 لحلا ناك نإف «ةمرج امإو لح امإ مكحلاو «قوطنملا ريغ ىف هبلسي بلسو .«قوطنملا
 ديفي قوطنملاب مكحلا ناك اذإو ءميرحتلا نوكي ديقلا فلخت اذإف ءديقلا اذهب اديقم

 .باجيإو بلس نم هدافأ ام ىضتقمب «لالحإلا ناك ذيقلا بهذ اذإف ءديقلا عم ميرحتلا

 فصولا نأل «ميلسلا ىنايبلا قطنملا عم قفتي ىذلاوه هنأب كلذل ةيعفاشلا لدتسيو

 تفتنا اذإو ءاثيع ناك الإو ثعاب ببس ريغل نوكي نأ نكمي ال «ةياغلا وأ طرشلا وأ

 مكحلا لحم دييقت الإ قبي مل ءامهوحن وأ بيغرت وأ ريفنت نم ىرخألا ةينايبلا دصاقملا
 نم فصولل نكي مل الإوءانررق امك اعم باجيإلاو بلسلاب مكحلا نوكيف ءديقلا اذهب
 .رخآ ليلد لحملا ىف نكي مل اذإ كلذ . ببس

 نأ ىأ «ءاملاب ءاملا» :ِةْلي ىبنلا لوق نم مهف راصنألا ضعب نأب اضيأ اولدتساو
 الب كلذ نإو «لازنإلا نم دبال لب «ةفشحلا ةاراوم درجمب نوكي ال ةبانجلا نم لاستغالا

 ةيشام لك نأ مهف «ةاكز ةمئاسلا ىف» دلي هلوق اضيأو «ةفلاخملا موهفمب ذخأ كش
 ىذلا كلامل افالخ .صنلا اذهب ةاكزلا اهيف نوكي ال - حابم الك ىف ىعرت - ةمئاس تبسيل

 . «ةاكزلا اهيف بجت اضيأ ةفولعملا نإ) :لاق

 مدعب طورشم ءامالاب جاوزلا ةحابإ نأ نم ءاهقفلا هيلع عمجأ امب اولدتسا امك

 حكتي نأ ًالوط مكنم عطتسي مل نمو 9 :ىلاعت هلوقب رئارحلا نم جاوزلا ىلع ةردقلا
 نأ ىلع اذه لدف 2١74 تاَنمّؤُمْلا مكتايَتف نم مُكَناَمْيأ تكلم ام نمف تانمؤمْلا تاتضحملا
 لاح لك ىف اهجاوز زوجي ةمألا تناك الإو «تباث ررقم رمأ ةفلاخملا موهفمب ذخألا

 لحأو# :ىلاعت هلوق ىضتقمبو «ميرحتلا بابسأ نم ببس اهب موقي ال ةأرما اهرابتعاب

 . «مكلذ ءارو ام مكل

 مالكلا هب ديق ىذلا ديقلل نوكي الأ ةفلاخملا موهفمب اوذخأ نيذلا طرتشيو -57

 مكئاسُن نم مكروجح يف يتأللا ط : ىلاعت هلوق ىف انيب امك بيغرتلاوأ ريفنتلاك ىرخأ ةدئاف

 افاعضأ ابرلا اولكأت ال اونمآ نيل اهي ايا» :ئلاعت هلوق كلذ نمو « 4 نهب متحد يتأللا

 ابرلا ةبغم نايبل هنكلو ءمكحلا لمح ىف دييقتلل سيل انه فصولا نإف 204 ةَفعاضُم

 . هئواسمو

 ةفلاخملا موهفم هيف تبثي ىذلا لحملا ىف صاخ ليلد موقي الآ اضيأ نوطرتشيو

 دبعلاو رحلاب رحلا ]» :ىلاعت هلوق ىف امك همكح ىف ام وأ صن نم تبثم رخآ ليلد
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 لجرلا لتقب صاصقلاو ءرحلاب ديلا لثقب صاصقلا تبن دقف نأ ىتنألاو دبعْلا
 ىرحأ ةلدأ ن نم ةأرملاب

 موهفمو ؛فصولا موهفمو «بقللا موهفم اهنم «ةريثك ءافأ تاموهفملاو

 .ددعلا موهفمو «ةياغلا موهفمو .طرشلا

 ؛ بقللا موهفم

 لحي ملل دجاولا ولا 0 ل لق فحم الاثو «ءادع اميف ايفنم صتلا عضوم

 مهفي هنإ اولاقف .باقعلا غوسي ملظ نيدلا ءادأ ىلع رداقلا ىنغلا لطم نأ ىأ ««هتبوقع

 موهفمب لخؤي اذه نإو «باقعلا غوسي الو املظ دعي ال رداقلا ريغ ىل نأ اذه نم

 كلذ نمو .باقعلا عضوم ريغ ىف هافن موهفملاو .باقعلا دافأ قوطنملاف «,ةفلاخملا

 بوجو هقوطنمب ديفي اذه نإف «ةاكزلا ةمئاسلا ىف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اضيأ

 .بوجولا ىفن ةفلاخملاو «ةمئاسلا ةاكز ءاطعإ

 «ةلبانحلا نم نييلوصألا ضعب الإ هب ذخأي مل بقللا موهفمب ذخألا نأ قحلا ىفو

 موهفملاب ذخألا ىلع لدت ال اذه ىف قاست ىتلا ةلثمألاو ءكلذ ىف ميلس رظن مهل سيلو

 عضوم ىف الإ بوجو الو «هنع توكسم هريغو .عضوم ىف بوجولا ىلع لدت لب
 «هيلع اروصقم صنلا لعجي «ىنغلا لطم ىف ةبوقعلا بوجوف «هيلع ساقي امو «صنلا
 ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو» :هلوقب ميركلا نآرقلا هيلع صن دقو ءهنع توكسم ىنغلا ريغف
 , 374 ةرسيم ىلإ

 : فصولا موهفم

 نأو ءظفللا هب ءاج امب فصولاب ديقملا قوطنملاب مكحلا تبثي نأ وه -4

 نأ الوط مكن عطتسي مل نر :ىلاعت هلوق كلذ نمو .؛فصولا فلخت اذإ ضيقنلا تبثي

 نم مهف دقف "04 تاّنمؤَمْلا مكاين نم مُكَاَمْيَأ تكلم ام نمف تانمْؤُمْلا تانصحملا حكني
 كلذ ىلعو .ةنمؤم نوكت نأب تديق دقو ءةرحلا عطتسي مل اذإ زوجي ءامإلا حاكن نأ اذه

 نأ نوري ذإ «ءاهقفلا نم ريثكو ىعفاشلا رظنلا اذه ىلعو «ةيباتكلا ةمألا جاوز لحي ال

 ,رهشب اهدا مل ةيحل نكلو «ةملسم تناك اذإ الإ اهنم جاوزلا زوجي ال ةمألا
 نينصحُم مكلاومأب اوُغَتبت نأ مُكَلذ ءارو ام مُكَل لحأو © :ىلاعت هلوق اوربتعاو ءاذه ةفلاخملا

 .موهفم هديقي ال حيرصلا ظفللاب تباثلا ماعلا لحلا اذه نإف 204 نيحفاسم ريغ

 )١( ءاسنلا (9) . 736 : ءاسنلا (5) . 7م : ةرقبلا : 4



 : طرشلا موهفم

 مدع دنع طرشب نرتقملا وأ طرش ىلع ٍتلعملا مكحلا ضيقن توبث وه - 584

 نعضي ىّتح نهيلع اوقفنأف لمح تالوأ نك نإوإ» :ىلاعت هلوق لثم «طرشلا دوجو
 تناك اذإ امب ديقم ةقلطملا ةدتعملا ىلع قافنإلا نأ مهفي صنلا اذه نإف ,2074 َنِهَلَمَح
 موهفمب ذخأي ىذلا ىعفاشلا لاق كلذبو ءاهل ةقفن ال هنإف ءالماح نكت مل اذإف ءالماح
 نم ةدتعملا وأ ىعجر قالط نم ةدتعملا ةقفن الإ هدنع بجت الف ءطرشلا ىف ةفلاخملا

 الإ امئاد بجت قالط نم ةدتعملا ةقفن نإ اولاقو «كلذ ىف اوفلاخ ةيفنحلا نكلو «لمحلا
 :ىلاعت هلوق مومعب كلذ ىف اوذخأ دقو ءاهب ةبلاطملا قح نم هئاربإب ةجوزلا“ اهتطقسأأ اذإ

 . 9 هللا هاتآ امم قفنيلف هقزر هيلع َردُق نمو هتعس نَم ةعس وذ قفنيل ل»

 : ةياغلا موهفم

 رهاظ الثمف ,ءةياغلا دعب اميف ةياغب ديقملا مكحلا ضيقن توبث وه ا

 ىلع الإ ناودع الف اوهتنا نإ هلل نيدلا َنوُكَيو ةنتف نوكت ال ئَتح مهولتاقو © : ىلاعت هلوق

 نأو «نيدلا ىف ةنتفلا عنم ىهو «ةياغل حيبأ لاتقلا نأ هنم دافتسي ."74 32+ نيملاظلا
 تهتناو نيدلا ىف ةنتفلا تبهذ اذإف ء.نوضتري ىذلا نيدلا رايتخا ىف ارارحأ سانلا نوكي

 حكدت ىّتح دعب نم هَل لحت الف اَهَقَلَط نِإَف ١» : ىلاعت هلوق اضيأ كلذ نمو «ةحابإلا تهتنا دقف

 ءاهدنع ىهتني ةياغ هل اثالث ةقلطملا ميرحت نأ هنم دافتسي صنلا اذه نإف 240 ريغ اجور
 اذهب نوذحخأي ةيعفاشلاو «لحلا ناك ةياغلا تثدحأ اذإف ء.هريغ اجوز جوزتت نأ وهو

 . موهفملا

 نإ قالطلا ةيآ ىف نولوقيو «هب نوذخأي ال ءاهقفلا ضعب ضعب مهعمو ةيفنحلا نكلو

 كلذ رمتسيف «تقوب اتقؤم ناك ميرحتلا نكلو ءدقعلل ةأرملا ةيحالصل لصألا وه لحلا

 .الوأ ناك امك لحلا داع لاز نإف ءديقلا ىقب ام ضراعلا ميرحتلا

 .ةنتفلا عنمل ةحابإلاو «لصألا وه عنملا ,برحلا ةيآ ىف كلذكو

 : ددعلا موهفم

 هلوق لاثم ءددعلا اذه رفاوت مدع دنع ددعب ديقملا مكحلا ضيقن توبث وهو ١--

 بجوأ دحلا اذه نإف 4“ )4 ةدّلج َةئام اًمِهنَم دحاو لك اودلجاف :نيينازلا نأش ىف ىلاعت
 ءرخآ مرج ريظن ىف ةدايزلا نوكت نأ الإ صقنلا كلذكو «لحت ال ةدايزلاف ءةتام برضلا

 )٠١( ةرقبلا () . ل : قالطلا (0) . 5: قالطلا : "1١91 .
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 ءاهزواجتي نأ دحأل حصي الف «ةدلج نينامثب فذقلا ةبوقع ريدقتب « صنلا ءاج كلذكو

 موهفمب اذخأ الإ سيل عنملا اذه نإو هللا دودح. نم ادح كلذ ماد ام صقني نأ الو

 .ناصقنلا لبقي الو «ةدايزلا لبقي ال ىذلا ردقملا ردقلا اذه ىه ةبوقعلا تناك ذإ ةفلاخملا

 ريدقتلا ليبق نم وه امنإ ءةفلاخملا موهفمب ذحخألا نم كلذ نوربتعي ال ةيفنحلاو

 عطتسي مل نإف .ةعباتتم اموي نيتس مايص الثم راهظلا ةرافك تناك اذإف ءهسفن ددعلاب

 ءاهنم نوكي ال ديزي امو «صقني نم ةرافكلاب ايتآ نوكي ال هنإف انيكسم نيتس ماعطإف

 ءملظ ةدايزلاف ةبوقعلا ىف امأو «هنالبقي ةقدصلاو مايصلاو عوطت اهنأل ؟روجت انه ةدايزلاو

 هناحبس هل اقح هلعجو «ىلاعتو هناحبس هللا هدح ىذلا دحلا ضعبل لامهإ صقنلاو

 سيلف «ىلاعت هللا قح ىلع ءادتعا صقنلاو دبعلا قخ ىلع ءادتعا نذإ ةدايزلاف «ىلاعتو

 .عوضوملا ىف صنلا هيف امنإ «ةفلاخم موهفم عوضوملا ىف

 ةبوقع فلاخملا موهفملاب اوذخأ نيذلا اهقاس ىتلا ةلثمألا ىف دجت ال انإو 7١
 لاح ىف باقعلا مدع ىلع الاد ديقملا صنلا نوكي نأب ءطق فلاخملا موهفملاب تررقت

 تابوقعلا نأل ءروصتم ريغ كلذ نإوءاباقع ايجوم ةفلاخملا موهفم ناكو «ديقلا دوجو

 تابوقعلاو «ةردقم تابوقع ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىف اهيلع صوصنملا

 .ةفلاخملا موهفمب اهيف ذخؤي نأ نكمي ال ةردقملا

 ىف ارركمو احيرص اهنع ىهنلا ءاج دق ىصاعم اهنوك ثيح نم مئارجلا نإو «تابوقعلا

 تافارحنالا براحتل تناك امو .ةنسلاو نآرقلا نم ةريثك عضاوم ىفو «ةريثك لاوحأ

 .بكترمل ةرذعم نوكت اليكل «ةحيرص اهبراحت اهنإ لب «هتراشإو لوقلا نحلب ةيناسنإلا

 تايوقعل ا ىف سايقلا

 نم اعجرمو«لالدتسالا لوصأ نم الصأ هرابتعاب سايقلا ىف انملكت -”0*

 مل نكلو «ةنسلاو باتكلا نيلصألا نيردصملا مهف قرط نم اقيرطو «طابنتسالا عجارم

 نم ابنج ركذن نأ لواح: كلذلو «ةيمالسإلا تابوقعلا ريرقتل اقيرط هرابتعاب هيف ملكتن
 :لوقلا نم عوضوملا اذه ىف كلذ

 لكلو «ةردقم ريغ تابوقعو «ةردقم تابوقع :نامسق ةيمالسإلا تابوقعلا نإ

 دودحلا ىهو ةردقملا تابوقعلاف «لبق نم ميسقتلا اذه انيب دقو ءهب فرسعت قيرط

 نيب دق هلك صاصقلاو «تنيب دق اهلك دودحلاف « صنلاب الإ تبثت نأ نكمي ال صاصقلاو

 . طقف ىنعملاب اصاصق ناك مأ «ىنعملاو ةروصلا ىف اصاصق ناكأ ءاوس

 ةميرج ساقت الف «سايقلاب طق تبثت ال دودحلا نأ ةيفنحلا نم ءاهقفلا ررق كلذلو

 نإ اولاقو .ةميرج ىلع ةميرج سايقب دحلا اهيف تبثيو ءدودحلا مئارج نم ىرخأ ىلع

 اللا



 خيشلا كلذ ىف لاق دقو «سايقلاب تارافكلاو دودحلا تبثآف كلذ فلاخ ىعفاشلا

 :رارسألا فشك بحاص :.ىودربلا

 هللا همحر ىعفاشلا دنعو «ءاندنع زوجي ال سايقلاب تارافكلاو دودحلا تابثإ

 امك «تارافكلاو دودحلا هب تبثت نأ زوجيف «عرشلا لئالد نم سايقلا نأل ؛زوجي ىلاعت

 عضوم نيب لصفت ال سايقلا ةحص ىلع تماق ىتلا لئالدلا نأل «ةنسلاو باتكلاب تبنت

 .عنام عنمي نأ ىلإ عضوم لك ىف هلامعتسا حصف «عضومو

 .مهمالك ريرقتو ةيعفاشلا ةلدأ هذه

 :سايقلاب ةردقملا ةبوقعلا توبث عنم ىف ةلدأ اوقاس دقف ةيفنحلا امأ

 «.ةدودحم ةيانج ىلع ةبوقع وأ «ىلاعت هلل اقح ةبوقع تعرش دودحلا نأ : اهلوأ
 اهلخدي ال ةيعرشلا تاردقملاو «ةيعرش تاردقم ىهو «ماعلا رجزلا ىنعم اهيفو

 ردق عراشلا ناك اذإف ءهردق ىذلا عراشلا نم الإ فرعي ال رمأ تاريدقتلا نإ ذإ «سايقلا

 اهيطعيو ءةميرجلا هذه ىلع سيقي نأ دحأل سيلف «ةنيعم ةميرجل ةبوقع ةدلج نينامث

 ةميرج الو «ىنزلا ةميرج ىلع طاوللا ةميرج ساقت الف ؛عراشلا هردق ىذلا ددعلا كلذ

 .اذكهو «ةقرسلا ةميرج ىلع باصتغالا ةميرج الو «ىنزلاب ىمرلا ىلع اهب ىمرلا

 .تارافكلا كلذ ىف دودحلا لثمو

 نيب نم اهزييمتو لصألا ىف مكحلا ناك اهلجأ نم ىتلا ةلعلا ةفرعم نأ : اهيناث

 تبثت ىتلا لئاسملا ىف ءاهقفلا فلتخا اذلو «نيقيلا هجو ىلع فرعي ال فاصوألا رئاس

 رئاس نيب نم ةلعلا زييمت ناك اذإو ءاهيف فالتحخالا رثكو ءاديعب افالتخا سايقلاب

 نوكي هنإف ءعامجإ وأ صنب ةتباث تناك اذإ الإ مزجلا هجو ىلع نكمم ريغ فاصوألا

 :لوقي ٌةْيلَي ىبنلاو «ةهبش هيف هيلع سيقملا لصألاو ةسيقملا ةميرجلا نيب هباشتلا توبث
 «سايقلاب دحلا تبشي ال كلذك ناك اذإو ««متعطتسا ام تاهبشلاب دودحلا اوءردا»

 ىنعملا توبث لصأ ىف ةهبشلا امنإ ءاهلوبق نكمي ىتح ليلدلا لصأ ىف تسيل ةهبشلاو
 .اهيلع صوصنملا ددحلا ةميرجب ةقحلملا ةميرجلا ىف باقعلل بجوملا

 قوقح هقاطن ىف لخدي ال ىأرلاب طابنتسالاو «ىأرلاب طابنتسا سايقلا نأ : اهثلاث

 تابوقعلا هذهو «هيلع قبطنت امو اهادمو هدودح نيبي ىذلا وه هناحبس هنأل «ىلاعت هللا

 اباب ماكحلاو ةالولا نم نوملاظلا دجو الإو «دابعلا ءاراب اهتوبث حصي الو .ةدش اهيف
 .مهماكحأ نمو مهنم ءىرب هللاو «ىلاعت هللا دودح ىلع سايقلا مساب مهملاظم رشنل

 .ركذلاب ىلاعتو هناحبس اهصخ ىتلا ىناعملا ىفاني اهيلع سايقلا باب حتف نإو

 دودحلا ريغ تابوقعلا امأ ءاهيلع سايقلا حصي ال دودحلا مئارج ىه هذه 4 7٠-

 نأ ىنعمب اههباشت ةميرج ىف نوكت ىتلا تابوقعلل اطباض انازيم دودحلا نوكت نأ حصيف

 ؟1/



 بقاعي بصغلاف «هتميرج ريغ ىف دحلا نوكي اليكل ءاهيواست الو ءاهيلع ديزت ال ةبوقعلا
 ةبوقع سنج نم ةبوقعب بقاعي بسلاو «ةقرسلا ةبوقعك نوكت ال ةبوقعب نكلو «هيلع
 .هوجولا لك نم امامت اهلئامت ال نكلو .فذقلا

 تبثت نأ ريغ نم دودحلا مئارج هبشت ىتلا مئارجلا ىف ةبوقعلا سناجتت ءاذكهو

 نوكت نأ حصي اهتبوقع ىفو اهمئارج ىف سايقلا عنم نإو دودحلا نإف ءاهسفن دودحلا
 .مئارجلا نم عونلا اذه ىف باقعلا عونل ةدشرم امالعأ

 ىلع ةميرج سايق هيف سيلف هنم ناك نإو «ءىش ىف سايقلا ىنعم نم اذه سيلو
 نم داشرتسا هنكلو «هيلع سيقملا مكح سيقملا ءاطعإو «ةبوقع ىلع ةبوقع الو «ةميرج
 .دحل اذه عضوم ريغ ىف هللا دودح نم دح ضرف ىف هقح دبعلا زواجتي نأ ريغ

 دعاوقلاب فورعم ةميرج اهنوكو ءاهتبوقع مامإلا نيبي ةيريزعتلا مئارجلاو ٠ ٠7-
 ةيئآرقلا صوصنلا ىفو .ةماعلا عراشلا دصاقم انيب دقو «فيرشلا عرشلا نم ةماعلا

 دجي ال ىتح اصاخ ايهنو اماع ايهن اهنع هللا ىهن ىتلا تامرحملل نايب ةيوبنلا ثيداحألاو

 امإو ءمومعب امإ نيلصألا نيذه نم اهيلع صنلا ناك الإ رضت ةيصعم امهل ئراقلا
 . صوصخب

 سيلو «ىصاعملا هذهل ناكملاو نامزلل ةبسانم ةبوقع عضي نأ رمألا ىلو ىلع امنإو

 ةعدارلا تابوقعلا عضي نأ هيلع امنإ «ةنس وأ باتك اهلصأب ئجي مل ةيصعم عرتخي نأ هل

 دودحلا زواجتي نأ ريغ نم «هنامزل ابسانم هاري امو هِي ىبنلا ىدهب كلذ ىف ادشرتسم

 لصي انايحأ ريزعتلاو «هعنمي ام رجاوزلا نم عضي هنإف «ماع داسف نوكي نأ الإ «ةيعرشلا
 . لتقلا ىلإ

 «نيدهتجملا ةضقلا نم ةعامج ىلإ وأ دهتجملا ىضاقلا ىلإ ريزعتلا ضرفي دقو
 رمأ دقو ءاوسيقي نأ داهتجالا مهعسو ام نوسيقي سايقلا مهيديأ نيب كش الب ءالؤهو

 ءاضقلا روتسد قحب دعي ىذلا هباتك ىف ىرعشألا ىسوم ابأ باطخلا نب رمع كلذب
 اذه هل دهتجملا ىضاقلاف ««لاثمألاو هابشألا سق» :هنع هللا ىضر لاق دقف «.لداعلا

 وهف «تابوقعلا هل دحي نأ ريغ نم كلذ ىف رمألا ىلو هيلإ ضوف اذإ فوخ الب سايقلا

 .لدعلا ققحتيل «ضعب ىلع اهضعب تابوقعلا سيقيو «ضعب ىلع اهضعب مئارجلا سيقي
 ام عراشلا نم دري مل العف مرحي هسايقب ىضاقلا نأ مهوتم نمهوتي الو «سانلا ميقتسيو

 ىف هكلس عراشلاو ءةيصعم انيعم ارمأ نأ ررقي ال ىضاقلا نأل «ةميرج هنأ ىلع لدي

 باقع عراشلا نع دري مل ىتلا ىصاعملا ضعب ىلإ ءىجي ىضاقلا امنإو ءحابملا كلس

 هنكلو «ةميرج قلخي ال سايقلاف «رمألا ىلو نم ضيوفتب ةبوقع اهيلع عضيف ءاهيف
 .اهتبوقع ىف ىرخأ ةميرجب ةميرج ةبوقع قحلي
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 ثيحب هل تمسر ىتلا دودحلا نيبن نأ بجاولا نم هنإو «ةتباثلا ةررقملا صوصنلا دودح

 نإو «ىصاعملا ىلع تابوقعلا اهب ضرفت ىتلا نيناوقلا هذه نم نسي اميف اهنع جرخي ال

 . هتاذب امئاق الصف هل درفن اذلو «هرطخو هماقم كش الب هل اذه

 اهعضي ىتلا تابوقعلا ىف رمألا ىلو دودح
 نعطلا وأ كلملا بس ةميرجك «ةميرج عدتبي نأ هل سيل رمألا ىلو نإ انلق "7

 صتقي هنأب هبس نم لتقب مه نم زيزعلا دبع نب رمع دده دقو «كلذ وحن وأ «هتاذ ىف

 الف «ربنملا ىلع وهو همكح ىف نعطلا عمسي بلاط ىبأ نب ىلع ناكو «هلتق نإ هنم هل

 نمت ربنملا ىلع وهو هباجي ناك باطخلا نب رمعو «همكح ىف اونعط نمم ادذحأ بقاعي

 اميف ةلادعلا هجو رمع نيبي ىتح ةعاطلاو عمسلا نع عانتمالاب رومألا نم رمأ ىف كشي

 «ةيصعم ىف رمألا ناك اذإ مكاحلا ةفلاخم ىمسي ام ىصاعملا نم سيلف ءاذكهو .لعف

 رمؤي نأ الإ هركو بحأ اميف ةعاطلاو عمسلا ملسملا ءرملا ىلع» :ةلككَي ىبنلا لاق اذإو
 «قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال» : لَك ىبنلا لاق دقو «ةعاط الو عمس الف ةيصعمب

 . سانلا رئاسك هيف نوكيف ابس ناك اذإ الإ مكاحلا تاذ ىف نعطلا مئارجلا نم سيلو

 ىف ةررقملا ىصاعملا ىلع اهررقي ىتلا تابوقعلا نوكت نأ بجي كلذ ىلعو

 سيل هنإف ءانايحأ ريعستلاك ةفاكلا ةحلصمل تاحابملا ديقي دق هنإ لئاق لوقي دقو «مالسإلا

 لوقلا كلذل نإو «عئابلا هردقي ىذلا نمثلاب ءارشلاو عيبلا وهو «ىعرش حابمل ادييقت الإ

 ناك ارمأ ديقي نأ هيلع ةحلصملا بجوت امدنع رمألا ىلو نأ ةقيقحلاو ءرهاظلا ىف هناكم

 ال لاحلا هذه ىف دييقتلا عوضوم نأل ءاحابم دعي ال ةقيقحلا ىف وه احابم هلصأ ىف
 ىفو لاوحألا لك ىف احابم نوكي نأ نكمي ال دحاولا ءىشلا نإ ذإ «تاحابملا نم نوكي

 هنكلو ءهتاذ ىف حابم ىشملاو «قمرلا دسي ام رادقمب بجاو الثم لكألاف «نامزألا لك
 ' نوكي هب الإ بجاولا ققحتي الام نأل ؛ابجاو نوكي دجسملا ىف ةعمجلا ةالص ىلإ ىعسلل
 هيلع جرخي نم بقاعيو ءهضرفي نأ رمألا ىلو ىلع نيعتي امدنع ريعستلاف اذكهو ءابجاو
 ىف عيبلا ةيرح قالطإ نإ ذإ ءمرحم ىلع بقاعي امنإ ءحابم ىلع ذئنيح بقاعي ال
 و «ريقفلا هلامتحا عيطتسي ال «قلطم ريغ ءالغ تاوقألا ءالغ ىلإ ىدؤي تامزألا

 نوكيف «مارح هيلإ ىدؤي امف «مارح كلذو ءءارقفلا عوج ىلإ ىدؤي دقو «ىنغلا ىلع

 باقعلا نوكيف ءامارح بكترا نم رمألا ىلو بقاعيو ءامارح قالطإلاو ءابجاو ريعستلا

 لك ىلع هباقع نوكي اذكهو .هنع لاز دق ةحابإلا فصو ذإ «حابم ىلع ال ةيصعم ىلع

 .داسف ىلإ ىدؤي اموأ «داسف

 مكحو «عرشلا عوبني نم دمتسملا مكاحلا مكح نيب اقراف الصيف ةمث نإو ٠-
  ءلاو عرشلا مكحو «ىوهلا مكح وه قرافلا لصيفلا كلذو «هيلع جراخلا مكاحلا

 قىلحا



 ناك نإو . يعرش ريغ مكح وهف ؛ىوهلا وه تابوقع نم نسي ام ىلع ثعابلا ناك َنإف

 نم اصن فلاخت ال ىتلا مالسإلا ىف ةربتعملا حلاصملا نم ةيقيقح ةحلصم هيلع ثعابلا
 رمألا ىلو ئوه ىوهلا نم دصقن انسلو «هعابتا بجي ىذلا عرشلا مكح وهف هصوصن

 ريغ سانلا هب قلعتي امو ءايصخش رمألا ىلو ىوه معي ام ىوهلاب دصقن لب .هدح

 لاجر ىوهو «ىلاعت هللا دودح نم دح طاقسإب مهقلمتي نأك ةيعرشلا قت وئاقحلا ظحالم

 سانلا نم ءامهدلا ىوهو «ةيصخشلا مهحلاصم هيف نوكي ام حيج -رت نوري ىذلا ىروشلا

 «ةقبرلا اوعلخ نيذلا ةحماجلا تاوهشلا لهأ ىوهو هللا قوقح نوعري ال نيذلا

 .ءامسألا نم مسا ىأ تحتو «ناولألا نم نول ىأ تحت ةليضف لك اوبناجو

 نآرقلا ضوصن نم هانذخأ لب ءاعادتبا هعدتين مل طباضلا سايقملا كلذ نإو

 ىف هناطلس دودح هل انيبم دوادل ٍىلاعت لاق دقف ءفيرشلا ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا

 وهلا عت الو ّقحْلاب ساّنلا نيب مُكحاَف ضرألا يف ةقيلخ كانلعَ نإ دوواد ايإ» : مكحلا

 مث» :لداعلا ناطلسلا دودح اضيأ هل انيبصم هيبنل ىلاعت لاقو . 274 هللا ليبس نع كّلْضَيف

 كنع اونغي نأ مُهَّنِإ <2) ها نوملعي ال نيذلا ءاوهأ عبتت الو اهعبئاَف رمألا نم ةعيرش ئلع كانلعج

 . 2204 52 نيِفّثمْلا يلو هّللاو ضعب ءاَيلوأ مهضعب نيملاظلا إو اعيش هللا نم

 «تاكلهم ثالثو تايجنم ثالث» :لاق هنأ ٍِللَك هللا لوسر نع ىقهيبلا ىور دقو

 دصقلاو «طخسلاو اضرلا ىف قحلاب لوقلاو ءنلعلاو رسلا ىف هللا ىوقتف تايجنملا امأف

 ' ىهو ءهسفنب ءرملا باجعإو ءعاطم حشو« عبتم ىوهف تاكلهملا امأو ءرقفلاو ىنغلا ىف
 . «نهدشأ

 مكح نيب قرافلا لصيفلا نأ ءالجب حضوت هلبق تايآلا كلتو .ثيدحلا اذه نإو

 ناك نإو ءهللا مكح وهف لدعلا ناك نإف «لدعلاو ىوهلا وه ناطلسلا روجو «نآرقلا

 ءداسفلا لهأ ىوه مأ هيريشمو هلوح نم ىوه مأ مكاحلا ىوه ناكأ ءاوس ىوهلا ثعابلا

 نيحداملا نييزتو «هيأرب مكاحلا باجعإ ىوهلا مكح عئارذ دشأو ءرئاجلا ملظلا وهف

 .ارش نإو ءاريخ نإ «لوقي ام لك هل نيبذاكلا

 هللا مكح فرعتي نأ وه ىوهلا مكح رمألا ىلو بناجي نأل ليبسلا نإو --4
 مهءاوهأ نوعبتي ءاوهألا لهأ نإف .ناك هاجتا ىأ ىلإ هيف هجتي نأ لبق رمألا ىف هلوسرو

 هلوقب نيقيرفلا ىلاعت هللا فصو دقلو .مهعرش مكح ءىش لك لبق نرفرعتي قحلا لهأو
 كيلوأ امو كلذ دعب نم مُهْنَم قيرف وي من انعطأو لوسّرلابو هَللاب انمآ نولوقيو )» : ىلاعت

 نإو <22)+ نوضرعم مهنم قيرف اذإ مهنيب ب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذِإو <20 نينمؤملاب

 . 1١9 2238 : ةيئاجلا (؟) . 75١6١1١ صا (0)
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 هللا فيحي نأ َنوُهاَحَي م اوبرا مأ ضرُم مهبولق يفأ <55)ج نيبعذم هيل وأي قحلا مُهَل نكي

 هلوسرو هللا ىَلِإ اوعد اذإ نينمؤمْلا لوق ناك اَمّنِإ جر نوملاّظلا مه كتلوأ لب هلوسَرو مهل

 . "174 ج7 نوحلقملا مه كتلوأو انعَطَأو انعمس اولوقي نأ مهتيب مكحيل

 نمو ماكحلاو ةالولا نم ةنسلاو نآرقلا ماكحأ نع نوفرحني نيذلا ىعدي دقو

 كلذ نإو .«ىوهلا ال ةحلصملا وه هنولعفي ام نأ - نولعفي ام مهل نيزي نمو «مهلوح

 ملاظم نم نوبكتري ام اهب نورربي ةملكلا كلت ءىجتو ءامئاد نيملاظلا ةنسلأ ىلع ىرجي

 .ةفاكلا ةحلصم ىف اذه وأ كاذ الإ سانلا حلصي ال «ةيعرش ةبوقع اهنأ ىلع اهنوضرفي

 نمو مكاحلل ىوه وه امو ةحلصم وه ام نيب لصاف طباض نم دبال ناك كلذلو

 نيب قرفي ىذلا طباضلا نإو .هرهظم ناك ةروص ىأ ىلع داسفلا لهأ ىوه وأ ءهلوح

 مهو «ةوبنلا ملع اوقلت نيذلا لمعو قلي هلوسر ةنسو هللا باتك وه ىوهلاو ةحلصملا
 ِِْبَلَع ىبنلا مكحو ميركلا نآرقلا مكحبف ؛مهيلع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر ةباحصلا

 ىف امهثعبم نإف «ىوهلاو ةحلصملا نيب قرافلا فرعن نأ عيطتسن نيدشارلا ء ءافلخلا مكحو

 مساي اهنوضرفي سانلا ىلع نوفرحنملا ماكحلا اهضرفي ىتلا ءاوهألا رثكأو «قيقد سفنلا
 ةحلصم ءىش لك ىف ذوذشلاو فارحنالا اذه عم مهدوجو نودعيل مهنإ ىتح « ةحلصملا

 .اهوكهتنا الإ ةمرح اوكرتي ملو ءرجافملاو دسافملا دشأ اوبكترا ولو «هتاذ ىف

 ىه مالسإلا ىف ةحلصملاف «هدارأ نمل نيب حضاو ىوهلاو ةحلصملا نيب قرفلا نإو

 هجتتو «هتاياغو عرشلا دصاقمل ةمئالم نوكتو «عرشلا صوصن نم اصن فلاخت ال ىتلا

 «سفنلا ىهو ءاهدحأ وأ ةعمتجم ةسمخلا رومألا ىلع ةظفاحملا ىلإ اهبعش ىتش ىف

 مالسإلا تاياغ قيقحت ةحلصملا هذه ىف ظحاليو .لقعلاو «لاملو «لسنلاو «نيدلاو

 ءىش ىف ةحلصملا نم سيلف «نينمؤمللو هلوسرلو هلل ةزعلا نوكت نأ ىهو «ءىربكلا
 تءاج دقف «ةنسلاو نآرقلا ماكحأ ةفلاخم اضيأ ةحلصملا نم سيلو «نيملسملا لالذإ

 ةظعوُم مكتءاج دق ساّنلا اَهيَأ اي :ىلاعت لاق اذلو «نينمؤملل ةمحرو ةياده امهصوصن

 : ىلاعت لاقو .74"2 22 َنينمْؤملل ةَمَحَرَو ىَدُهَو ٍروُدّصلا يف امل ٌءاَفشَو ْمُكَبَر نم
 . 274 جوج نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرَأ امو

 «حماجلا ىوهلا وهف موسرملا اهدح نع جرخ امو «ةربتعملا ةحلصملا دح اذه
 ةحلصملا امنإ «ةينابرلا ةيادهلاو ةينآرقلا صوصنلا ىلع ةمكاح ةربتعملا حلاصملا تسيلو

 هللا كرت امو ءدودح نم ىلاعت هللا همسر ام ةرئاد ىف نوكت ىتلا ىه ةررقملا ةربتعملا

 . #47 كج ىدس كّرتي نأ ناسنإلا بَسَحَيَأ» :ىلاعت لاق امك ءىدس سانلا ىلاعت
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 اهيف ضرأ ىف نوشيعي مهنأ نوركذي سان ءاج هنأ دلك ىبنلارصع ىف ثدح دقلو

 نوهتني ال سانلا نأو ءمهقورع ىف اهترارح ىرجت رمخلاب نوئفدتسي مهنأو ,ديدش درب
 ريغ ىف لكك ىبنلا رمأ ناك امو «لبق نم انهون امك .مهلاتقب كك ىبنلا راشأف ءاهنع
 الو .«حماجلا ىوهلا وه رمخلا مهبرشو «ةربتعملا ةيقيقحلا ةحلصملا هنإ لب «مهتحلصم

 . عخبلا الإ حماجلا ىوهلاب بهذي

 ىضر باطخلا نب رمع اصوصخو ةباحصلا اهرقأ ىتلا حلاصملا نإو 54

 ىلع لمعتو ءامهنم دمتست ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا لظ ىف تناك ءهنع هللا
 .ساطسقلاو قحلا ةماقإو ثبعلا نم امهتيامح

 نآرقلا رتاوت ظفح هنم لوألا دصقملا ناك فحصم ىف ميركلا نآرقلا مهعمجف
 عطقني نأ ميركلا نآرقلا ىلع اوشخف ءةدرلا بورح ىف نولتقي ءارقلا اوأر مهنأل .«ميركلا

 . مهتومب هرتاوت

 مهلتقو «لطابلاب لكؤت نأ ةيشخو سانلا لاومأ ظفحل ناك عانصلا مهنيمضتو

 نإ عيطتسي لجرلا نإ ذإ .داسفلا لهأ نم سانلا ةيامح هنم دصقلا ناك دحاولاب ةعامجلا

 .هنم صتقي اليكل هريغب نيعتسي نأ - دحاولاب ةعامجلا لتقت مل

 اهوبستكا ىتلا مهلاومأ ىف - مهمهتي نيذلا ةالولا رطاشي هنع هللا ىضر رمع ناكو

 «ةيالولاب اهودافتسا ىتلا مهلاومأب ةصاخلا مهلاومأ نم مهبسك طالتخال «ةيالولا ةدم ىف

 نم مهعنمو ةالولا حالص كلذ ىف نوكي ذإ ,ةحلصملا لبق نم كلذ ءاهقفلا ربتعاو

 .ةنامألا ةنايخو مناغملا رجو لاملا عمجل ةيالولا ناطلس لالغتسا

 قيقحت ليبق نم رمع مامإلا اهربتعا ىتلا ةحلصملا هذه نأ اذه نم ىريو

 . ةيسفنلا ءاوهألا ال ءةيعرشلا دصاقملا

 ناكو «شاغلل ابيدأت ءاملاب شوشغملا نبللا قارأ هنأ اضيأ رمع مامإلا نع ىكحو

 ىتلا حلاصملا نمو ءةحصلا دسفتو شغلا نوكي اليكل «ةماعلا ةحلصملا ليبق نم كلذ

 سيلو دنجلا تاجاح تعفتراو «لاملا تيب الخ اذإ هنأ ةباحصلا دعب نم ءاهقفلا اهربتعا

 نأ هل مث ء«لاملا تيب غارفل اداس هاري ام ءاينغألا ىلع فظوي نأ مامإللف مهيفكي ام هيف

 صيصخت ىدؤي اليكل رامثلا ىنجو تالغلا دداصح تاقوأ ىف ةبيرضلا هذه لعجي

 كلذ لعفي مل ول لداعلا مامإلا نأ ةحلصملا هجوو ءمهبولق شاحيإ ىلإ ءاينغألا

 نم اهيلع ءاليتسالل ةضرعو «نتفلل ةضرع دالبلا تراصو «نيملسملا ةكوش تفعضل

 ةيامح ىهو «ةيمالسإلا دصاقملا قيقحتل اضيأ ةحلصملا هذه ىرنو - اهيف نيعماطلا
 .نيملسملل ةماعلا حلاصملا ةياعرو ةزوحلاو ةلودلا

 ففي



 رسعسي اهنم ةيحان وأ ضرألا مارحلا قبط ول هنأ اضيأ تربتعا ىتلا حلاصملا عمو
 دس قيرط نع ةدايزلا ىلإ ةجاحلا تسمو «ةبيطلا بساكملا قرط تدسناو «اهنم لاقتنالا

 مهيلع رذعتو لاحلا رييغت اوعيطتسي مل اذإ مهتعامجل ال سانلا داحآل غوسي هنإف «قمرلا
 ضعب نم نيهراك اولاني نأ لالحلا بسكلا لهسيو «ةعيرشلا اهيف ماقت ضرأ ىلإ لاقتنالا

 دشأ ىف اوناكل اولوانتي مل ول ذإ ةجاحلل ادسو ةرورضلل اعفد «ةثيبخلا بساكملا هذه.

 ءريزنخلا محلو ةتيملا نم لكأي مل نإ توملا فاخ اذإ رطضملاك اوناكف ء.ةقشم ربكأو قيض

 ىلع رصتقا ول ذإ «ةجاحلا دس عضوم ىلإ ةرورضلا قوف وه ام اهنم اولوانتي نأ مهل لب
 ءاوكلهي نأ ىلإ كلذ ةاساقم ىف سانلا رمتسالو .لامعألاو بساكملا تلطعتل ةرورضلا

 .نيدلا عايض كلذ ىفو

 صنلا فلاخي رمألا ىلو نم مكح لك نالطب
 نم اصن فلاخي نأ - رمأ ىلع ةبوقع ريرقت ىف رمألا ىلول حصي ال هنإ ٠"7-

 وأ الومش معأ وأ «ةلالد ىوقأ رخآ صن ىلع ادمتعم ناك اذإ الإ ةنسلاو باتكلا صوصن

 فلاخ اذإو ءطق مالسإلا ىف اررقم ارمأ فلاخي نأ هل سيل ةماع ةرابعيو ءادنس ىوقأ

 تايثزحلا هذه دنس نم عرشلاب الاصتا ىوقأ دنس هل نوكي نأ دب الف تايتزحلا ضعب

 نوكي ام عرشلا نم نوكي هنإف ءاهيلع اتائتفاو ةعيرشلا ىلع امجهت ناك الإو ءاهسفن

 . هتاررقمل اضقنو « هنايبل امده

 نم تملع ىتلا رومألا وأ «ةنسلا وأ نآرقلل فلاخم مكح لك نوكي كلذ ىلعو

 ارمأ مكاحلا ربتعا اذإف ءةيصعم هتاذ ىف وه نوكي لب ءالطاب امكح - ةرورضلاب نيدلا

 ضعب لوقك «كلذك هرابتعا رربي ام اهدراوم وأ ةعيرشلا رداصم ىف سيلو «ةيصعم

 هربتعا ىذلا لعفلا سيلو لطاب همكح نإف .«هقنع تعطق هللا قتا ىل لاق نم» :ماكحلا
 .ةرجافلا ةمثآلا ةيصعملا وه همكحو هلوق امنإ ةيصعملا وه ةميرج

 ةميرج نيدلا نع نيجراخلا ماكحلا تافرصت نم فرصت دقن ربتعي نم كلذكو

 كبر نإو .باقعلا ربكأ اهيلع قحتسي ىتلا ةميرجلا وه اذه هلمعف ءاهيلع بقاعي
 هتدارإو هاوه لعج اذإ الإ مالسإلا مكحب مكحي ايعرش مكاحلا ربتعي ال اذكهو ء«داصرملابل

 هاوه نوكي ىتح مكدحأ نمؤي ال» :ِةِْللَي ىبنلا لاق امك «ميركلا نآرقلل اعبت هتافرصتو
 .(هب تئجامل اعبت

 افلاخم مكاحلا اهب ءىجي ىتلا ماكحألا نالطب ىلع لدت ىتلا ةلدألا نإو 20١-

 ىَضَق اَذِإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو :ىلاعت هلوق اهنم ةريثك ٌدلِللَع ىبنلا ىدهو نآرقلا ىده

 ال هنأ تبث حيرصلا صنلا اذه نإف .4)22 مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ اَرمَأ هلوسرو هّللا

 )١( بازحألا :0 5” ,

 ففي



 وأ ىلاعت هّللا رمأ اذإف «هلوسرو ىلاعت هللا رمأ فلاخي ائيش راتخي نأ نمؤملل زوجي

 هنإ ذإ ءدرلاو ةعاطلا نيب ريختي نأ هل سيلو «عيطي نأ الإ نمؤملل سيلف رمأب هلوسر

 وهف «هلوسرلو هلل رخآ رمأ ىلع ادمتعم نوكي نأ بجي ةعاطلا ىف لوأت نإو«متح مزال

 .اهيلإ الإ اهنع جرخي ال ناميإلا رماوأ ةرئاد ىف

 مكنم ٍرمألا وأو لوسرلا اوعيطأَو هللا اوعيطأ اونمآ نيا اهيأ ايإ» : ىلاعت هلوق اهنمو

 ل رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ ةودرف ءيش يف متعزانت نإف

 لبق نم لرنأ امو كي لزنأ ام اوُنمآ مهن توُمَعْرَي نيدلا ىلإ رت ملأ 557 اليوأت نَسْحَأ

 الالّض ملي نأ ناطيَشلا ديري هب اورقكي نأ اورمُأ دقو توغاَطلا ىلإ اوُمَكاَحَتي نأ نوديرب

 مهني رجش اميف كومكحي ّتح نوسؤي ال كرو الف» : هناحبس لاق نأ ىلإ 4 3 252 |ديعب

 114 «30 اميلف وسي تبا ارح مهشنأ يف اودي ل

 هّللا باتك نم دنسريغب حابأ وأ مرح نمف «ةيجاو هلوسرو هللا ةعاط نأ : اهلوأ

 «هلوسرلو هلل ةقلطملا ةعاطلا وهو ضورفملا بجاولا فلاخ دقف هلوسر ةنسو ىلاعت
 :لوقي هلك ىبنلا نأل ؛ايلصأ انالطب الطاب نوكي لب ءايعرش هلمع دعي ال امهفلاخ نمو
 .(در وهف انرمأ فالخ ىلع ءاج ام لك»

 ىف ريس وه ىوهلا عابتاو «ىوهلل عابتا ىه ىلاعت هللا رماوأ ةفلاخم نأ : اهيناث
 «هنايغطب ناطيشلا « ىغاطلا ناطيشلاو «ىغاطلا ملظ وه توفغاطلاو «توغاطلا قيرط

 .لالضلاو ىوهلا قيرط وه .دحاو قيرط ىف نايقالتي هتايغطب ملظلاو

 نم نمؤي الف «نآرقلا ةعيرش ىلإ ماكتحالا امتح ىضاقتي ناميإلا نأ : اهفلا
 لاقف «كلذ ىلع ةيلعلا هتاذب هناحبس مسقأ دقو ؛ هلوسرو هلا ةعيرش همكح ىف فلاخي

 ىلاعت هللا مسق نم ةلحت نمؤمل سيلو 204 50+ م ميظع نوملعت ول مس ِهّنِإَو » : ىلاعت
 ناميإلل اضقانم نوكي رمأ لك نإوءاهريغ دوجولا اذه ىف سدقم الو .ةسدقملا هتاذب

 . هنالطبب مكحلا نم صانم الو الطاب نوكيو «هبحاص ىلع در وهف

 ءاقسف نوكي رمأ ام فالخب مكحلا ربتعا دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ اهنمو -"5

 كلو هللا لزنأ امب مكحي مل نمو : :ةرم هناحبس لاق دقف ءارفك نوكيو ءاملظ نوكيو
 كنلوأق هللا لزنأ امب مكحَي مل نمو» :ىرخأ ةرم هناحبس لاقو .04"2 + نوقساقْلا مه

 ال : ةدتاملا (9) . الك : ةعقاولا (5) , 69-50: ءاسنلا )١(
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 هللا لزنأ اًمب مُكَحَي مل نمو » :ةثلاث ةرم ىلاعتو هناحبس لاقو 4)2١. (2) نوُملاَظلا مه
 . "24 22 نورفاكلا مه كتلوأف

 نع جورخ هنأل «قسفلا وه هللا لزنأ ام ريغب مكحلا ىف ذ ةدكؤملا بتارملا لوأ نإو

 .ىلاعت هللا مكحلا ةقرافمو «ةعاطلا

 :نيرمأ نمضتت كلتو ءملظلا ةبترم ىه ىلوألا نم ىلعألا ىهو ةيناثلا ةبترملا

 دعتو قسف ملظلاف «هدايعل ملظلا وهو ءايناث ارمأ نمضتتو «هيهنو هللا رمأ نع قسفلا

 .دايعلا ىلع

 اذإ كلذو ءرفكلا ىهو «نيلفاس لفسأ ىف اهبحاصب لزنت ىتلا ىهو ةئلاثلا ةبترملاو
 ىرجي امك ءملظلا وه ىلاعت هللا مكحو .لدعلا وه همكح نأ هنولاوي نمو مكاحلا دقتعا
 نع نولوقي امدنع مهتاريبعتو مهظافلأ ىف نوجرحتي ال نيذلا باتكلا ضعب ةنسلأ ىلع

 نآرقلا ةعيرش ىلع مكحلا ىف نوددرتيو ضحملا لدعلا اهنإ «ةيبروألا نيناوقلا ضعب

 .نورفاك كش الب مه «كلذ اودقتعا نإ مهنإو ةلداع اهنأب ميركلا

 لوق كل انيور دقف «ةعاطلا ىف رمألا ىلو دودح تنيب ةنسلا نأ :اهنمو -”1

 ىف ةعاطلا امنإ» دلت ىبنلا لاق دقلو ««قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال» :ّلك ىبنلا
 نأش ىف ىلاعتو هناحبس لاق دقلو «هركنتست الو .لوقعلا هفرعت ىذلا رمألا ىأ «فورعملا

 .«ةعاط الو هل عمس الف ةيصعمب مكرمأ نم» :هانعم اميف ةالولا

 نإف «مكيف هللا تعطأ ام ىنوعيطأ» يلي هللا لوسر ةفيلخ ركب وبأ لاق دقلو
 ىأر نم» :هتيالو لوأ ىف باطخلا نب رمع لاق دقلو .«مكيلع ىل ةعاط الف هللا تيصع

 . «هموقيلف اجاجوعا ىف مكنم

 تاتئفالاو سانلا ىلع ءادتعالا ةهبشل ةالولا لزعي هنع هللا ىضر رمع ناك دقلو
 عرشلا فلاخ مكح لك لطبسيو . ىلاعت هللا لزنأ ام ريغب مهنيب مكحلاو ءمهقوقح ىلع
 نع عجر مث اهيف مكح لئاسم نم مكف «هنع ردص دق مكحلا كلذ ناك ولو « فيرشلا

 ىذلا وهو «لطاب وهف عرشلا نم سيل ام لكو ءعرشلا نم سيل هنأ هل نيبت هنأل ؛ «همكح

 . لطابلا ىف ىدامتلا نم ريخ قحلا ىلإ عوجرلا :لوقي ناك

 وهف رمألا ىلو هب مكح اذإو «لطاب وهف عرشلا فلاخ مكح لك ناك اذإو #05 - <
 نأ بجي اباقع عراشلا اهل ردقي مل ىتلا مئارجلا ىلع اهررقي ىتلا تابوقعلاف «لطاب

 صن وأ صاخ صن ىف ةميرج عراشلا هربتعي ام ىه مئارجلاف ءعرشلا دودح ىف نوكت

 ءاهقطنم ىلع ريست ىهو ءاهدراومو ةعيرشلا رداصم نم تملع ةماع ةيلك ةيضق وأ ماع
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 ال ةثالث دودح ىف نوكت نأو ءمالسإلا ةرئاد نع ةجراخ ريغ ةبوقعلا نوكت نأ بجيو

 .اهزواجتت

 «ةعدار ماع لكشب نوكت نأو «نكمأ ام ةميرجلا عم ةبسانتم نوكت نأ : لوألا دحلا
 دح ةزواجتم نوكت الأو اهلهستسي الف هيغ ىلع رارمتسالا نم داسفلا اذ نكم ال

 اوناك نيذلا ءارمألا ضعبك ءريبكلا باقعلاب ريغصلا مرجلا ىلع بقاعي الف «لادتعالا

 ىذلا نيبلا ملظلا وه كلذ نإف «لتقلاب - ليللاب ريسلا ىأ - ليللاب جالدإلا ىلع نوبقاعي

 دصقلا نأ ىعدا نإو«داسفلا وهو ءمكحلا الإ وه نإ «مالسإلا نم وه امو ءهدعب ملظ ال

 ىف ةبوقعلا نأل «ةرئاد قيضأ ىف ةبوقعلا نوكت نأ بجي كلذ قوفو ءداسفلا عفد هنم

 ةيبرت ىف ىقيقحلا حالصإلاو ءردقب الإ هنم ذخؤي ال ءاودلاك ىعامتجالا حالصإلا
 .امئاد ةعامجلا ىمني حلاصلا ءاذغلاك نادجولا

 ةمأآلا داحآ نيب سسجتلا رشن ةبوقعلا قيقحت ىلإ ليبسلا نوكي الأ : ىناثلا دحلا

 مْنِإ نّظلا ضعب ّنِإ ّضلا نم اريثك اوبنتجا اونما نيذّلا اَهْيَأ اي إف :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نإف

 نظلا نإف نظلاو مكايإ» :لوقي لي ىبنلاو .274اًضعب مكضعُب بتغي الو اوسّسِجَت الو
 رضت ال ىتلا ةميرجلا ترتتسإ اذإف «اناوخإ هللا دابع اونوكو ءاوسسجت الو «ثيدحلا بذكأ
 «ناسنإلا قح عايض اهئافخإ ىلع بترت اذإ الإ اهنع فشكلا لواحت ال ةلودلا نمأ

 اهيف ةبوقعلا نوكتو ءرطخل ةلودلا ضيرعت نم ةفاكلا ىلع ءادتعا اهيف نوكي ىتلا مئارجلاف

 ءءاهقفلا لوقي امك ةيريزعت ولو ةفاكلا قوقح نم اقح وأ «ىلاعت هللا قوقح :نم اقح
 نآلو ءاهسفن ةميرجلا ةرضم نم دشأ سسجتلا ةرضم نأل ءزوجي ال اهيف سسجتلاو

 وج اهلتقي ذإ ءاهسفن ءاقلت نم لوبذلا اهلأام ىصخش ءادتعا اهيف نوكي ىتلا ةميرجلا

 ءةقثلا فعضت ذإ ؛ةعامجلا ىف ريطخ ررض ىلإ ىدؤي هتاذ ىف سسجتلاو «قناخلا مالظلا

 .بذكلاو ديكلا باب هيف حتفيو «هيلع بيقر هنأك هيخأ ىلإ دحاو لك رظنيو

 دقلو «سسجتلا رضي ام رادقمب ةماعلا رضي ال ىصاعملا ءافخ نأ ظحالن نأ بجيو

 ركنت ملف ترهظ اذإ نكلو ءاهبحاص الإ رضت مل تيفخأ اذإ ةيصعملا نإ» :ٌْلدَي ىبنلا لاق

 . «ةماعلا ترضأ

 ةبوقعلا نأل ءداسفلا عفدي ردق لقأب ىصاعملا ىلع ةبوقعلا نوكت نأ : ثلاثلا دحلا

 ررضلا عفدي نأ رارضإلا ىف مالسإلا قطنمو ءهقحلي ررضو «ىناجلاب لزن ىذأ اهتاذ ىف

 اهتابثإ نكمأو ءاجالع تنيعت اذإ الإ اهيلإ أجلي ال ةرورض ىهف ءريغصلا ررضلاب ريبكلا
 مل ام راتسألل فشك الو سسجت ريغ نم «ليلد نع ءىشانلا لامتحالا لبقي ال قيرطب
 .رطخل ةلودلا ضيرعت وأ دابعلا نم دحأل ىصخش قح ىلع ءادتعا امهيف نكي

 )١( تارجحلا : ١١ .



 ةبوقعلا عرشي ىذلا ىلاولا
 عفنلل اظحالم - اماظن اهنسيو ةبوقعلا عرشي ىذلا ىلاولا نوكي نأ بجي -065

 عرشي الو هلل الإ بضغي الف «هريدقت ىف اعضوم ةيسفنلا لويملل لعجي الو ماعلا

 . ضرألا ىف داسفلا عفدب «هلل الإ ةبوقعلا

 مهسوفنل نوبضغي ةالولا نم مسق «ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةالولا ةيميت نبا مسق دقلو
 نوبضغي الو مهبرل نوبضغي مسقو «مهبرل الو مهسوفنل ال نوبضغي ال مسقو «مهبرلو
 .مهبرل ال مهسفنأل نوبضغي عبارلا مسقلاو ءطق مهسوفنل

 ىف اونوكي نأ مهحالصف ءداسف بناجو حالص بناج مهل نإف : لوألا مسقلا امأ
 لب «مهب نولصتي نم ةيامحل الو ءمهسفنأ ةيامحل اهنوضرفي ال اهنونسي ىتلا مظنلا
 كلذ اوزواجت نإف ءمهسفنأ بضغل ال هلل نوضرفيف «ماعلا داسفلا عفدل طقف اهنوضرفي

 بلغ دقف «ةفاكلا قحو عرشلا قح ةظحالم ريغ نم مهسفنأو مهقوقح ةاعارم ىلإ

 نوعفري الو ءالطاب نودمخي ال مهنآل ءمكحلل نوحلصي ال : ىناثلا مسقلاو

 .هؤلكتو «هيلع ىماحتو ءهيلإ عفدت ةيمح نم قحلل دب ال ذإ ءاقح

 مهو «ةالولا نم رايخألا نيحلاصلا مسق وهو «لثمألا طسولا وه : ثلاثلا مسقلاو

 هللا دبع نب دمحم مالسإلا ىف مسقلا اذه سأر ىلعو «ىلاعت هلل مهبضغ نوكي نيذلا

 هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمع مهدعب نم ءاجو «ةعبرألا نودشارلا هؤافلخ هدعب نمو
 لوسر برض ام» : يللي ىبنلا فصو ىفف اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا تلاق دقلو «هنع

 الو هللا ليبس ىف دهاجي نأ الإ طق ائيش الو ةباد الو ةأرما الو هل امداخ هديب ديلي هللا

 مقي مل هللا تامرح تكهتتا اذإف «هّللا تامرح كهتنت نأ الإ ءطق هسفنل ءىش هنم لين

 . هلل مقتني ىتح ءىش هبضغل

 مه - ةلماكلا ةسايسلا بابرأ مهنإ» :مسقلا اذه لهأ ىف ةيميت نبا لاق دقلو

 هئاطعب نيدلا حلصي ام نوطعي نيذلا مهو «تامرحملا اوكرتو تابجاولاب اوماق نيذلا
 نع نوفعيو «همراحم تكهتنا ام اذإ مهبرل نوبضغيو ءمهل حيبأ ام الإ نوذخأي الو

 نم لكو رومألا لمكأ ىهو «هعفدو هلذب ىف ِةِْكَ هللا لوسر قالخأ هذهو ءمهظوظح
 .«لضفأ ناك برقأ اهيلإ ناك

 هاوه لعجي ءىطعي الو ذخأي «قلخلا رش وهف ءهلك داسف وه : عبارلا مسقلاو
 ىنانألا روعشلا اذهب نونسي امو «ماكحلا رش كلذو «لطابلاو قحلا سايقم هسفنو ءامكح

 .هبر ةاضرم ال ءهسفن ىوهل عرش هنأل ءاينيد اماظن دعي ال رثألا

 ؟ ا



 وه هادع امو «ىريزعتلا باقعلا هب نسي ىذلا مكحلا ىف ميلسلا ىدهلا وه اذه

 نع مهفارحنا نوكي مهسوفنل هتباصإ رادقمبو .«نيمكاحلا سفنأ بيصي ىذلا ىوهلا نم
 .ريثكف اريثك نإو ليلقف اليلق نإ ءاهنونسي ىتلا تابوقعلا ىف لدعلا

 تابوقعلا نسي ىذلا مكاحلا هكلسي نأ بجي ىذلا ميوقلا جاهنملا وه اذهو -#056 0-7

 تابوقعلا نس ىف رمألا ىلو ضوف امدنع مالسإلا نأ ىلإ انه هبنن نأ بجيو «ةيريزعتلا
 ىف ضرفيو «لاعفألا نم ءاشي ام مرحي .اطرف هل رمألا كرتي مل ةيريزعتلا مئارجلا ىف
 ىف اهب صوصنلا تدرو دقو «ةفرعم ةدودحم مئارجلا نأ انيب دقف «ءاشي ام تابوقعلا

 تحت نوفرصتي «ىدس سانلا رومأ عرشلا كرتي ملو ءداسفلل عنم وأ ءرمأ ةفلاخم وأ ىهن
 نيب دقو «جهانملا مهل نيبو دودحلا مهل مسر لب «سفنألا ىوهت امو «مهتاوهش ناطلس

 فالتخابالو لاوحألا فالتخاب اهتبوقع فلتخت ال ىتلا ةروهشملا مئارجلا ىف تابوقعلا

 .اهيلع سايقلا نيملسملا مامإل كرتو «سانلا

 كيلع انصصق دقو «انوناق مكاحلا تاوهش رابتعا نع ىهني مالسإلا نأ انيب دقو

 ال مكاحلا ىوه نأب عطقي ام نيدشارلا ءافلخلاو ةباحصلاو هلي ىبنلا نع صصقلا نسحأ
 لاعفألا ىف اناطلس مهتاوهشل اولعج ماكحلا ضعب نأ ظحول اذإو ءانوناق نوكي نأ نكمي

 .ءىش ىف مالسإلا نم سيل انه مهلمعف اهتابوقعو
 باقر ىف اومكحتيل كولملل رمألا كرت مالسإلا نأ ىعدي نأ نذإ دحأل سيلف

 . قبس امم نيبتت دويقب مهديق هنإ لب «ةينيدلا مهتايرحو مهضارعأو مهلاومأو سانلا

 ال ريدقتلا ىف ةقلطملا ةطلسلا هل نوكي نأ رمألا ىلول ضيوفتلا ىنعم سيلو ١"-

 مكحلا ىف لصألا نإ لب ءادقن وأ امول هيلإ هجوي نأ دحأل سيلو .هلوقل بقعم

 نإ لب «ةثارولاب هكلم لاني اكلم سيل هيف رمألا ىلوف .ىروشلا ىلع مئاق هنأ ىمالسإلا

 ةفيلخلا راتخي امنإو «ىثارو كلم هيف سيلف ءىروشلا ىلع موقي مالسإلا ىف مكحلا
 اقيض اهيف ءاملعلا فلتخاو .اهتاعارم بجي طورشب نيملسملا نيب نم ارح ارايتخا

 نكلو «ةثاروب ىلوتي الف «ةرحلا ةعيابملاب رايتخالا نوكي نأ ىلع اوقفتا مهنكلو ءاعاستاو

 .نيملسملا نم دقعلاو لحلا لهأ ةيلوتب ىلوتي

 لوقيو 204 مهنيب ئروش مهرمأو 9 :لوقي ىلاعت هللاف ءاضيأ ىروش همكحو
 نأ ةلودلا سيئرل سيلف 274 هللا ىلع لّكوتف تمزع اذإف رَمألا يف مهرواشو : هناحبس
 ىتلا تابوقعلا ىف ىروشلا لهأ ريشتسي نأ هيلع لب «ةيريزعتلا تابوقعلا ريرقت ىف درفني
 ىضاقلا ناك اذإ ىضاقلل رمألا كرتي نأ هلو ءةلودلا ماكحأ دوست نأ ىريو ءاهررقي

 فرعت ىف الغلغتم اهحورل ابرشتم اهمارحو اهلالحو ةعيرشلا لوصأب املاع ادهتجم

 )١( نارمع لآ (0) . 8”7 : ىروشلا : 1١69 .

 فل



 ءاهل امئالم اباقع نوكي ام ةيريزعت ةميرج لكل عضي ثيحب «ىئاضق نارم هلو ءاهرارسأ

 .اماع اررض ناك مأ ءايصخش اررض ناكأ ءاوس ءاهنع أشني ىذلا ررضلا عم ابسانتمو

 احالصإ اهنسي ىتلا تابوقعلا ىف ناكف .جهنملا كلذ جهني ناك قورافلا رمعو

 نم امهريغو سابع نباو ىلعك «ةباحصلا ءاملع نم ةصاخلا هاروش لهأ ريشتسي ةيعرلل

 رثكأ ىف ةاضقلل ضوفيو «ءهماكحأ ةفرعمو «مالسإلا هقفب اوزاتما نيذلا ةباحصلا ةيلع

 هيدي نيب اهلثم ثدحي ملو «مهميلاقأ ىف ثدحت ىتلا مئارجلا ىف اصوصخو لاوحألا

 .ةنيدملا ىف

 ريغ ةاضقلا ناكف ءهيلاو نيعي امك ميلقإلا ىضاق نيعي هنع هللا ىضر ناك دقلو

 اديلقت كلذ رمتساو ءاسأر هل نيعبات اوناك لب «مهيلع مكحلا اوعيطتسيل ةالولل نيعبات

 ةفالخلا تراص نأ دعب ىتح «ىلاولا نيعي امك لوألا ىضاقلا ةفيلخلا نيعي ءايمالسإ

 .هازغمو هايازم كلذل ناك دقو «ذجاونلاب هيلع ضعي اضوضع اكلم ةيمالسإلا

 لاعفأ نم تابوقعلا ىف ىمالسإلا مكحلا ذخأي نأ ةيمالسإلا مظنلا سرادل سيلو

 ةنسلاو نآرقلا ماكحأ نع اوفرحنا دق كئلوأ نإف ءءافلخلا ءامسأب اومست نيذلا كولملا

 ضيقنلا ذخؤي نأ حصي الو «ىنآرقلا مكحلا ضيقن كلذو ءةوهشلاو ىوهلا مكح ىلإ

 نوبتكي نيذلا فاللخألا نم مالسإلل ملظ كلذ نإف ءهيلع ةجحو ءهضيقن ىلع اليلد

 .همكح اوفلاخ نيذلا ملظ نم ربكأ وهو .هخيرات

 اقح تسيلو رمألا ىلو ىلع ةبجاو ةيريزعتلا تابوقعلا
 رمألا ىلول اقح اهضرفو ةيريزعتلا تابوقعلا ربتعت له :ثحب انه راثي ”4

 ةبوقعلا لمهي نأ هل غوسي ثيحبو ءاهضرفي ال وأ ةبوقعلا ضرفي نأ هل نوكي ثيحب

 ؟راتسألل فشكت وأ سسجت نم تابثإلا اهيلع ىرجي نأ نكمي ةيصعم ىلع

 مئارج :نيمسق ىلإ ةيريزعت اهتبوقع نوكت ىتلا مئارجلا مسقن كلذ نع باوجلل
 دوعي اهررضو ءاهنع ىهنم صاعم ىه مئارج وأ .ةفاكلا ىلع مئارجو ء«دارفألا ىلع

 نيبتيو «ةماعلا مئارجلا نم كلذ وحنو ءراعسألا ىف ةالاغملاو راكتحالاك ةفاكلا ىلع

 عقو ءادتعالا ذإ داحآلل قح اهيف ةبوقعلا مئارج :نامسق ريزعتلا مئارج نأ اذه نم

 بصنلا وأ باصتغالاب لطابلاب مهلاومأ لكأو ءبرضلاو بسلاب ءادتعالاك مهيلع

 ةلودلا ىلع سسجتلاك ىلاعت هلل قح اهيف ةبوقعلا ىرخأ مئارجو «لايتحالاو

 نوكي ىتلا مئارجلا نم كلذ وحنو ةماعلا تاقرطلا ىف ةروعلا فشكو .ليبقتلاكو

 .ةيناسنإلا ةليضفلا ىلعو ماعلا ماظنلا ىلع اهيف ءادتعالا

 ىذلا ىنزلاكو «ىنزلا ريغب ىمرلاك نيقحلا نيب اهئادتعا ىف عمجت مئارج كانهو
 دبعلل اقح اهيف ءادتعالا نوكي ةيريزعتلا مئارجلا هذه نإف ءالثم مداقتلا دح هيف تبثي ال

 .ىلاعت هلل اقحو

 فرحا



 ناكأ ءاوس دبعلا قح ىلع ءادتعا اهيف نوكي ىتلا مئارجلا نأ ررقملا نم هنإو -6
 اهل عضي نأ رمألا ىلو ىلع بجي هنإف «نكي مل مأ ىلاعت هللا قح ىلع ءادتعا هعم
 ءاج هنأل كلذو «كلذ هيلع ىنجملا بلط نإ هيلع ىنجملا سفنل ايفاش ارجاز الداع اباقع
 الأ ةاواسملا ساسأو «ةاواسملا نم ساسأ ىلع مهرومأ ميظنتو سانلا نيب لدعلا ةماقإل
 قطني ال ىذلا فعلا ىلع ىذألاب هناسل ليطتسي نم الو .فيعض ىلع ىوق ىدتعي
 دقو ء«مهل صاصتقالاب الإ دابعلا نع ملظلا عفري الو ءعفري نأ بجي ملظلا نأو ءانخلاب
 وهو «هللا هرفغي ال ناويد :ةثالث نيواودلا» :لاق هلك ىبنلا نأ راثآلا ضعب ىف ىور
 هكرتي ال ناويدو 277 هب كّرشي نأ رفغي ال هللا نإ :لجو زع هللا لوقي «هللاب كارشإلا
 ىلاعت هللا أبعي ال ناويدو . ضعب نم مهضعب صتقي ىتح - مهنيب اميف دابعلا ملظ وهو
 ءاش نإو .هب بذع ءاش نإ هناحبس هللا ىلإ كاذف .ىلاعت هللا نيبو مهنيب اميف ملظ وه هب
 . ؟هنع زواجت

 دحاو لك راصو ضرألا ىف داسفلا معل ةبوقع ريغ نم ءادتعالا كلذ كرت ول هنإ

 بصن رمع مامإلا عضو دقلو «ضرألا ىف لدع نوكي ال كلذبو «هيخأ ىلع ىدتعي
 ىوقلا» :هنع هللا ىضر لوقي ناك دقف ءهقح هل ذخأي ىتح فيعضلل راصتنالا هينيع
 قحلا ذخآ ىتح ىدنع ىوق مكنم فيعضلاو ءهنم قحلا ذخآ ىتح ىدنع فيعض مكنم

 .(هل

 قفتا دق .دايعلا قوقح ىلع ءادتعا اهيف نوكي ىتلا مئارخجلا ىه هذه -5
 وفعلا امنإو ءاهيف وفعي نأ مامإل سيلو .بجاو ءاهيف ةعدار ةبوقع عضو نأ ىلع ءاهقفلا

 .باقعلا بلط ءاش نإو ءافع ءاش نإف «صاصقلاك قحلا بحاص ديب

 فوتسي مل ىذلا ىنزلاك «دبعلا قح ريغل باقعلا اهيف ضحمت ىتلا مئارجلا امأ
 ىذلا مرجلا وأ «نينثا نع لقت هريغ ىف ةنيبلا تناك وأ .دوهش ةعبرأ باصن هيف تابثإلا

 ةحئارو .ىضاقلل مدقي ملو «هبرش تبث ىذلا براشلاك «مداقتلاب هيف ةبوقعلا تطقس
 رمخلا ةملك ناونع ىف لخدي ال بارش نم ليلقلا برشي ىذلا وأ هيف نم ثعبنت رمخلا
 ىذلا ةبوقع كلذكو «ىلاعت هلل اقح نوكت اهتابوقع مئارجلا هذه نإف اذكهو .ةيفنحلا دنع
 ل وأ ىلاعت هللا دودح نم ادح بكتري نأ ريغ نم تاركنملا باكتراو داسفإلاب فرعي
 . هللا دودح نم دح هيلع ايعرش اتوبث تبثي

 «بقاعي نأ هل «مامإلل اقح نوكي مأ ءابجاو باقعلا نوكيأ روصلا هذه ىفف

 ؟بقاعي نأ هل سيلو

 )١( ع8: ءاسنلا .



 ىتلا رئابكلل ةبسنلاب باقعلا بوجو ىىلع دقعنا دق عامجإلا نأ ىعليزلا ىعدا دقلو

 الجر, رزع ٌةِكَي ىبنلا نأ ىور» :هصن ام لاق دقف «ىلاعت هللا دودح نم دح اهيف سيل

 ال ةريبك ىف هبوجو ىلع ةمألا تعمجأو «ةمهتلل الجر سبحو «ثنخم اي:هريغل لاق
 . ")(دحلا بجوت ال ةيانج وأ ءدحلا بجوت

 دح اال ةيرج ىف هبوجو ىلع تعمجأ دق ةمألا نأ ىف حيرص صنلا اذه نإف

 نم ةريغص ال «رئابكلا نم ةريبك نوكت نأ بجي ةميرجلا هذه نأب حرص هنكلو ءاهيف
 ىف مثالا نإو «رئاغصو رئابك ىلإ مسقنت ةنسلاو باتكلا ىف ىصاعملا نإف «رئاغصلا
 ءاهباكترا ىلع رارصإلاو اهنم راثكإلاب رئاغصلا ىف مثإلاو ءاهادحإ ىف عوقولاب رئابكلا

 ةأرملا ىلإ رظنلا رئاغصلا نمو «ىسنجلا ذوذشلاو «هتامدقمو ىنزلا ءالثم رئابكلا نمو
 . كلذ وحنو ةوهشب

 ناك اذإ الإ رئاغصلا ىلع نوكت الو «رئابكلا ىلع نوكت تابوقعلا نأ كش الو

 .ريغلا قوقح ىلع ءادتعا رئاغصلا ىف

 ىف عامجإلاب بجاو ريزعتلا نأ ىلع لدي وهو «ىعليزلا هب حرص ام اذه ١-

 ىف عامجإ عضوم سيل مكحلا نأ رهظي نكلو «تابثإلا اهيف ىرجي ىتلا رئابكلا لك
 اهنأل «ةحيحص ةياور وهو «كلذ ريغ هرهاظ ام ىعفاشلا نع ىور هنأل «لاوحألا رهاظ

 لدي وهف هحيرصب ءىش ىلع ىعليزلا مالك لد نإو «ناميلس نب عيبرلا ةياورب مألا ىف
 ةمئأ نيب عامجإلا دقعنا دقف «هيف فالخ الب ىفنحلا بهذملا ىف بجاو ريزعتلا نأ ىلع

 .دمحأو كلام ىأرلا اذه ىلعو «ىأرلا اذه ىلع بهذملا كلذ

 نإ) :هصن ام مألا ىف ءاج دقو ءرهوجلا ىف ال رهاظلا ىف هفلاخ دقف ىعفاشلا امأ

 «هكرت زوجي دقو «ىلاعت هللا دودح نم دح ال بدأ ريزعتلا نأ كلذو ءهل زئاج ريزعتلا

 برضي ملف دح ريغ ىف تناك لي هللا لوسر دهع ىلع تلعف دق ارومأ نأ ىرت الأ
 :ف اضيأ اذه ىف لوقي مث .«هافعف طق دحب تؤي ملو «هللا ليبس ىف لولغلا اهنم ءاهيف
 مثأي ال بيدأتلا ىلع هلعفي نأ ةالولا ضعب ىأر نإ ءىش وه امنإ تفصو امك ريزعتلا»
 , 0هكرتب

 هل لالحو ىأرلاب الإ هل حبي مل رمأ (ريزعتلا ىأ) بدألا :رخآ عضوم ىف لوقيو.
 ملف ىلاعت هللا ليبس ىف اولغ دق موق ىلع رهظ دق ِِِكَك هللا لوسر نأ ىرت الأ «هكرت

 فرش اهل ةأرما عطقو ٌةَي لاق امك مهكرت ام دحلا موزل مزلت ةبوقعلا تناك ولو «مهبقاعي
 . "9«اهدي تعطقل - ةفيرش ةأرمال - ةنالف تقرس ولو» :ِِلكَت لاقف ءاهيف ملكف

 )١( 177ص اج مألا (0) . ١7ص الج نييبتلا حرش 2 35548.

 ) )6ص روكذملا باتكلا ١9١ .

 فرخ



 هللا قوقح ىف ريزعتلا نوكب قلعتي اميف نيملسملا ءاهقف نأ اذه نم ررقتي "57

 :نييأر ىلع كلذ ىف رمألا رهاظ ىف اوفلتخا دق هل اقح وأ مامإلا ىلع ابجاو ىلاعت

 هل رايخلاو ءرمألا ىلو ىلع هلصأ ىف بجاو ريزعتلا نأ روهمجلا ىأر : امهلوأ
 قلطم سيلف اهتاعارم بجت ةيعرش دويقب كلذ ىف ديقم هنأ ىلع .تابوقعلا ريدقت ىف

 .هديقي ديق ريغ نم ىري امب مكحي ىتح هوجولا لك نم ةيرحلا

 ريخم وه امك «باقعلا مدعو باقعلا نيب ريخم هنأ ىعفاشلا لوق رهاظ : امهيناثو

 .ةروكذملا دويقلا هذه عم باقعلا ريدقت ىف

 ريزعتلا هيف عرش اميف ريزعتلاو :لاقف «نييأرلا ىنغملا ىف ةمادق نبا حضو دقو

 نأل «بجاوب سيل :ىعفاشلا لاقو «ةفينح وبأو كلام لاق هبو «مامإلا هآر اذإ بجاو

 لاقف ءاهأطأ نأ نود اهنم تبصأف ةأرما تيقل ىنإ :لاقف هلي ىبنلا ىلإ ءاج الجر

 نإ :ىلاعت هللا هلوق هيلع التف .معن :لاقف «اهب تيلتخا» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 نع اوزواجتو مهنسحم نم اولبقا» :راصنألا ىف لاقو 4 تائيسلا نيهذي تانسحلا

 بضغف «كتمع نبا ناك نأ :ريبزلل هب مكح مكح ىف ِةَِلَك ىبنلل لجر لاقو «مهئيسم
 ملف هللا هجو اهب ديرأ ام ةمسق هذه نإ :لجر لاقو «هتلاقم ىلع هرزعي ملو ٌِلَم ىبنلا
 ةيراج ءطو وأ «هتأرما ةيراج ءطوك هيلع اصوصنم ريزعتلا ناك ام نأ انلو .هرزعي

 ةحلصملا مامإلا ىأر اذإ هيلع اصوصنم نكي مل امو «هيف رسمأللا لاثتما بجيف .ةكرتشم

 .دحلا بجوف ىلاعت هللا قحل عورشم رجز هنأل .بجو هب الإ رجزني ال هنأ ملع وأ هيف
 «ةفلتخملا بهاذملا ىف نراقملا هقفلا بتك هركذت ىذلا فالخلا وه اذه -771

 مهريغو ةلبانحلا بتكو «هبوجو ىلع عامجإلا دقعنا دق هنإ لوقت ةيفنحلا بتك نأ ىرنو
 . مزال ريغ هنأ ديفي ام هملق ىلع ىرجي هنع هللا ىضر ىعفاشلاو «فالخلا ركذت

 نوكي نأ برقألاو ءايرهوج افالخ ةمث نأ قيقحتلا دنع ىرن ال اننأ قحلا ىفو

 هبجوي ام ثدح اذإ مامإلا ىلع ريزعتلا بوجو ثيح نم عضوملا تاذ ىف سيل فالخلا

 نوكي هنإف «جاعزنالا نم ريزعتلا بجوي ام ثدح اذإ كش الب هنإف ءهبوجو مدع وأ
 بسوي داسفلا ىلع رارمتسالا نإف ؛هيلع رمتساو رش صخش نم ثدح نأب ؛ايجاو

 ريغ نم ضرألا ىف نوثيعي رارشألا كردي نأ هل رمألا ىلو نإ دحأ لوقي الو ءريزعتلا

 ناك امو .داسفلا عنمو .لدعلا ةماقإ وهو «هبجاو نع ىلخت دقف الإو «عدري عدار باقع

 .ريزعتلا نع عنتمي نأ هل نوكي معي اداسف ىأر اذإ رمألا ىلو نإ لوقي نأ هيقفل

 )١( دوه : ١١5.

 فرغ



 .ىصاعملا ىلع تابوقعلا نإ لوقن «عوضوملا اذه ىف رمألا نايب لجألو -"4

 ارمأ سيل اهيف قح دابعلا نم دحأل نؤكي ال ىتلا ىصاعملا نم رئابكلا ىلع ىرحألاب وأ
 ثعابلا نأ ظحالي ةبوقعلا امنإ «مزال رمأ هتاذ ىف هنإ دحأ لقي ملو ءامتح هتاذ ىف

 «ةداجلا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا ىلع لمح امإو «معي داسف امإ «ةثالث رومأ دحأ اهيلع

 ىغبني امف «عقي الأ ىلع هلمحل ىه امنإ «هنم عقو امب هذخأل تسيل امهيف ةبوقعلاف

 نوكت نأب ماعلا رجزلا وه ةبوقعلا ىلع ثعابلا نوكي نأ امإو .ابيذعت ديري نأ لدع مامإل

 ةوعدلا راوجب نوككي نأ بجيف «ةليذرلا ىلإ ةوعد اهب رهجلا ىفو ءانلع تعقو ةميرجلا

 .ةرجاز ةبوقع ةرفاسلا ةليذرلا ىلإ
 بجو طرشلا ققحتو ةثالثلا رومألا هذه نم ةدحاوب بجوملا ققحت اذإف

 ريغ ةيفخ نوكت الأو ءسسجت ريغ نم ةبوقعلا تابثإ نكمي نأ وه طرشلاو «باقعلا

 ىلع ةذخاؤملا تسيل هنأل «باقعلا تقبس دق حوصنلا ةبوتلا نوكت الأو «ةنلعم

 .باكترالاب ةئيس ةوسأ نوكت اليكلو ءاهراركت عنمل ةبوقعلا امنإ «بونذلا

 ريزعتلا ةماقإ نإ :هصن ام بوجولا ىف اودلش نيذلا ةيفنحلا ءاهقف لاق كلذلو

 ءرملا ىلع اقحتسم نوكي امو «هب الإ رجزني ال هنأ ملع اذإو ءاعرش مامإلا ىلع قحتسم

 .؟١)هنع زرحتلا هعسو ىف سيل طرشب ديقتي ال

 داسفلا عنمو لبقتسملا ىف ةميرجلا عنمل نيعت اذإ ام لاح ىف نوكي امنإ بوجولاف

 1 . ةحلصملا هيلإ تعد امو «ضرأللا ىف

 بوجو نوديؤي مهلثم ةيكلاملاو ىنغملا نع هانلقن ىذلا لقنلا ىف ةلبانحلاو

 ؛ةحلصملا هبجوتست عضوم ىفو «حيحص رثأ نم ريزعتلا ىلع صنلا عضوم ىف ريزعتلا
 .عيمجلا بلطم ىه ىتلا ةلادعلا هيلإ وعدتو

 ىعفاشلا لوقي نأ نكمي الو ءاهردق قح ىعفاشلا اهردقي كش الب ىناعملا هذهو

 اعنم وأ «ةميرجلا رارمتسال اعنمو «داسفلل اعفد نيعت دقو «ريزعتلا كرتي نأ هل مامإلا نإ

 (هكرت زوجي دق» وأ ««هكرت هل لالح» :ىعفاشلا ةملك ريسفت امنإ «سانلا نيب اهعويشل

 راجزنالل نيعت نإ هيلع بجاوب سيل هنأ اهنم دارملا سيل «تارابعلا نم كلذ ريغ ىلإ

 ىذلا هيأربف بقاع اذإ هنأو ء«هريدقت ىلعو مامإلا ىأر ىلع ىنبم هنأ هنم دارملاف «هوحنو

 تبجوأ ةحلصملا نإف كرت نإو ء«داسفلا عفدو ةلادعلا هبجوتو «ةحلصملا هيلإ عفدت

 ظحال ءءطولا نود ام ةأرماب هنم ناك هنأب رقأ نم باقع كرت امدنع كي ىبنلاف ءكلذ

 رهطي نأ بلطيو فرتعي ءاج هنأ ليلدب «بنذلا تبج دق حوصنلا هتبوت نأو «بات دق هنأ

 رمأ نع فشكو «ترتتس ادق ةميرجل نالعإ هيف نوكي دق باقعلا نأ ظحال هنألو ءهسفن

 )١( "0ص ةج طوسبملا .

 افرفو



 لأسن نأ بجوف «هريغل هنم ناك اذه نأ دجو ٌَِْلَم ىبنلا نألو ءراتتسالا نم نك ىف ناك
 داسف ىلإ اهفشك عفدي دق راتسأل فشك كلذ لك ىفو «ضرت مل مأ كلذب تيضرأ ةأرملا

 ةلأسملا هذه ىف باقعلاب عفدي داسفإل هنإ لب ءباقعلاب عفدي ىذلا داسفلا نم رثكأ

 .داسفإ هيفو هل نالعإ باقعلا لب «تاذلاب

 ريدقت ىفو .ءباقعلا رادقم ىف رمألا ىلو ريدقت ىلع اينبم ريزعتلا لصأ ناك املو

 رهاظ ىف ايرايتخا اققح ريزعتلا ناك باقعلا ىف عفدلا رادقمو ءهعفد بجي ىذلا داسفلا

 .هبيس نيعت نإ رمألا ىلو ىلع قح هتقيقح ىف وهو ءرمألا

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ليبق نم هتعرش لصأ ىف ريزعتلا نإف كلذ قوفو
 ناك اذإ مامإلا ىلع بجاو ريغ هنأ ىري هنع هللا ىضر ىعفاشلا لثم ناك امو ركتملا
 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو «فورعملا ىلع المحو ركذملل اعفد نيعت دق باقعلا

 .نيملسملا عامجإب نابجاو

 اميف تقيس اهنأل «ىنعملا اذه نع ْئبنت ىعفاشلل تقيس ىتلا تارابعلا نإو -065
 هماقأ ىذلا ناطلسلا وأ مامإلا نإ :لاق دقف «ىناجلا توم ريزعتلا ةماقإ ىلع بترت اذإ

 ال ناطلسلا نإف ءدحلا ةبوقع عيقوت ءانثأ ىف ناج تام اذإ ام فالخب «ةيدلا هيلع نوكت

 اناك امهالك دحلاو ريزعتلا نإ :اولاقف ءاهقفلا روهمج كلذ ىف هفلاخ دقو .هتيد نمضي

 ةمث نأ ىعفاشلا ررقف «هيف نامض ال قح ذيفنت ليبس ىف نوكي امو «قح ذيفنت ليبس ىف
 عاونأ نم عون ىأ هل نكي ملف ءهفلاخي نأ مامإلا عسي ال دحلا قحف «نيقحلا نيب اقرف

 ماكحأل ذفنم ريغو «ىلاعت هللا دودح نم دحل الطعم ناك الإو «هذيفنت ىف رايتخالا
 ناكف «هيأرب الإ ردق امو هيأرب الإ بجو ام هنإف ريزعتلا امأ «ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا
 ناكو «باقعلا نم ردقلا اذهب بقاعي الأ هعسي ناكو «بجوملا نكي مل اذإ ميقي الأ هعسي

 ناك عستملا لاجملا اذه طسو ىفف «قيطي ال مأ قيطيأ صخشلا لاح ىلإ رظني نأ هعسي
 .توملا ىلإ ىدؤي ام ىدافتي نأ عيطتسي

 ريزعتلا نأ ىلع ىعليزلا لاق امك نوعمجم ءاهقفلا نأ دقتعن انأ ةصالخلاو -”5

 نيعتي مل نإ هنأو «هريغ رظنو ىعفاشلا رظن نيب قرف ال هنأو «هببس نيعت نإ بجاو

 هنإف ء«داسف نكي مل نإ باقعلل بجوم ال هنإف ءاحوصن ةبوت بات نأب ءراجزنالا
 نم ىور امل كلذو «ىلوأ نوكي كرتلا نإ لب «باقعلا كرتي نأ رمألا ىلول نوكي قافتالاب
 نإف «هليبس اولخف جرخم هل ناك نإف ««تاهبشلاب دودحلا اوءردا» :لاق لل ىبنلا نأ

 .ةبوقعلا ىف ئطخي نأ نم ريخ وفعلا ىف ئطخي مامإلا
 :ارارم امهيلإ انرشأ نيرمأ ررقن نأ بجي ماقملا اذه نم ىهتنن نأ لبق اننإو

 نم صخشلا بكتري ام ىلع ايويند اباقع تسيل ةيريزعتلا تابوقعلا نأ : امهدحأ
 موي ىلاعت هللا ىلإ امهرمأ باسحلاو باقعلا نإف ءاراتخم اعئاط اهبكترا صاعمو رئابك

 فو



 امنإ «ىلاعت هللا بنج ىف ماثآ نم بكتري ام ىلع رخآ بساحي نأ دحأل سيلو «ةمايقلا
 . لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو «بكترا ام رارمتسا عنمل تعرش ةيريزعتلا تابوقعلا

 كلذلو «ةيريدقت اهتابوقعو «ىريدقت رمأ ةبوقعلا هذه ىلع ثعابلا نأ : امهينأث
 ةنرم تابوقعلا نوكت نأ داوم ىف رطس دق نونسم نوناق ىف تاريزعتلا تعضو اذإ بجي

 ريزعتلا نأل كلذو ءرجاوزلا دشأل عستت ةحسف ىضاقلا ىطعت ثيحب .ةحضاو ةنورم

 تبكترا ةميرج برف «لاوحألا فالتخابو ء.صاخشألا فالتخاب فلتخي هنأ هيف ظحالم
 ناكل ءرخآ نم تبكترا ول «ةئيب وأ دلب وأ لاح ىف باقعلا ىصقأ تقحتساو صخش عم
 مدنلا رداوب ىضاقلا ىري دقو «باّقعلا هيف هرثؤي امع هبيذعت لقي ال مثال هسفن نم هل

 ءرتست ىف تبكترا ةميرجلا نوكت دقو «بكترملا ةرثع لبقي نأ هيلع نوكيف «هرهاظمو

 نم هيف ىرجي امو ىضاقتلا لئاسو اهحضفت ال ةروتسم اهّنك ىف اهؤاقب بجاولا نوكيف
 1 .نالعإ

 قوقح ىلع ءادتعا اهيف نوكي ىتلا مئارجلا ريغ ىف كش الب هلك اذه نإو

 هللاو ءاهيف لطابلاو قحلل الصيف ماكحألا اهيف نوكت نأ بجي هنإف هذه امأ ءصاخشألا
 .نيلصافلا ريخ

 ةعيرشلا ىف تابوقعلا نايرس
 ظ : نامزلا ىف تابوقعلا نايرس
 اذإ الإ تابوقعلا نوناق ىف ةيعجو ال هنأ ثيدحلا هقفلا ىف تاررقملا نم -"117

 عوضوم ىف ىضاملا ىلع تابوقعلا نوناق قبطي الف «مهتملل ةحلصم ةيعجرلا ىف ناك
 بتري قباسلا نوناقلا ناك اذإو «ءاباقع هيلع بترو «نوناقلا همرح مث «هلبق احايم ناك

 هرمأ ىف لصفي مل ىذلا مهتملا ىلع قبطي ال هنإف ظلغأ اباقع ىناثلا بتريو ءافيفخ اباقع

 ال قحاللا نوناقلاو «لعف ىلع بقاعي قباسلا نوناقلا ناك اذإو «قباسلا نوناقلا الإ

 الو «ديدجلا نوناقلا مكحب احابم راص دق لعفلا نأل .مهتملا بقاعي ال هنإف هيلع بقاعي
 الف «ةحلصملاو ةلادعلا هتضتقا دق باقعلا ءاغلإ نأ ضورفملا نألو «حابم ىلع باقع

 اذإ كلذكو ,«باقعلا متي ىتح تاءارجإلا ىف رارمتسالا ةحلصملا وأ ةلادعلا نم نوكي

 ىلع قبطي ال هنإف قحاللا نوناقلا اهففخو «ءةديدش ةبوقع بقاعي قباسلا نوناقلا ناك
 قبطي الف ءةحلصملا وأ ةلادعلا لجأل نوكي نأ دبال فيفختلا نأل ؛قحاللا الإ مهتملا
 . ظيلغلا باقعلاب هذخأب امهفلاخي ام مهتملا ىلع

 ىف ريظن كلذلو ءءاضقلا هقبطي امو ثيدحلا نوناقلا ءاهقف هررقي ام اذه -
 .اهريغ ىف ةلمجلا ىف قفتيو ءلاوحألا ضعب ىف قافتالا مامت قفتي «ىمالسإلا هقفلا

 ىلو ىري ىتلا ةيريزعتلا لاوحألا ىهف قافتالا مامت اهيف قفتي ىتلا لاوحألا امأ
 نأ حصي ال اماع اداسف اهل ةبسنلاب حابملا قالطإ ىف ىأر اذإ سانلل احالصإ اهضرف رمألا

 افون



 لبق اهنالعإ بجيو ءاهتوبث تقو نم ررقتت تابوقعلا نإف ؛راعسألا ىف ةالاغملاك ءرمتسي

 هنمو «ريعستلا هنمو «تيبلا ىف ءاسنلا عم لاجرلا فاوط كلذ نمو «لعفلاب ةبوقعلا ذيفنت
 تابوقعلا نإف ءرورملا عنمت تاقرطلا ىف زجاوح ةماقإ هنمو «قرطلا ىف رابالا ءاشنإ عنم

 دقف راذنإلا دعب دحأ مدقأ نإف «عنام راذنإ اهقبسي نأ دب ال اههبشي امو رومألا هذه ىلع

 .باقعلا ةملك هيلع تقح

 ىف ىلعي ىبأل ةيناطلسلا ماكحألا باتك ىف ءاج دقف «ىنعملا اذه ءاهقفلا ركذ دقلو

 :هصن ام ةبسحلا ماكحأل ذفنملا وهو «بستحملل ام نايب

 لجعي الو ءراكنإلا مدقيو «ةمهتلا ناظمو بيرلا فقاوم نم سانلا عنمي نأ هلو»

 . 217 (راذنإلا لبق بيدأتلاب

 ملو ءداسف ىلإ ىدؤت ىتلا مئارجلا تابوقع نم ةبوقع ىأب مايقلا نم عنمي هنأ ىرنو
 ةبوقع نذإ نوكت الف ءراذنإلاب لجعيو ءراكنإلا مدقي نأ لبق - صاخ صن اهيلع نكي
 . ىضاملا ىلع

 ىضر باطخلا نب رمع نأ نم لبق نم هانلقن ام ماقملا اذه ىف ىدرواملا ركذ دقو

 «ةردلاب هيرضف ءاسنلا عم فوطي الجر ىأرف ءءاسنلا عم اوفوطي نأ لاجرلا ىهن هنع هللا

 لاقف .ىنتملع امف تأسأ تنك نإو ءىنتملظ دقل تنسحأ تنك نإ هللاو :لجرلا لاقف
 ىقلأف ءةمزع كل تدهش ام :لاقف ؟ءاسنلا عم لاجرلا فوطي الأ ىتمزع تدهش امأ :رمع

 تابوقعلا نأ ىلع لدي وهو ء«ربخلا اذه لبق نم انركذ دقو . .صتقا هل لاقو «ةردلا هيلإ

 ثيح نم اهلصأ ىف تناك نإو ءداسفلل اعفد اهعنم رمألا ىلو ىري ىتلا تاروظحملا ىلع

 عقيس ام ىلع لب لاعفأ نم عقو ام ىلع اهيف تابوقعلا نوكت ال ءاحابم ارمأ داحآلا لعف
 دوجو مدعل نوكت ىتتلا ةيريزعتلا تابوقعلا رثكأو ءريعستلا ةفلاخم كلذ نمو «نالعإلا دعب

 .كلذك اهمكح اهيلع صن

 احضاو صنلا هيف ىرنو «ةيريزعتلا تابوقعلا وهو «لوألا مسقلا وه اذه -8
 صوصنملا تابوقعلا وهو ىقابلا ىناثلا مسقلا امأ ءىضاملا ىلع قبطي ال هنأ نم ايلجو
 مادام ءاهب لهاج رذعي ال هراشتناو مالسإلا عويذ دعب هذهو ءةنسلا ىف وأ باتكلا ىف اهيلع

 نكلو «مالسإلا راد لهأ نم ارذع دعي ال مالسإلا ماكحأب لهجلا نإف مالسإلا رادب اميقم
 هذه قبطت كلذ ىلعو ءمالسإلا ىف لخد نمم ءمالسإلا راد ريغب ميقي نمل ارذع دعي

 ءامسلا نم اهلوزن تقو نم تنلعأ دقو «ةيمالسإلا قئاقحلا تنلعأ نأ تقو نم ماكحألا

 نكلو ءاهغالب متأو ءاهغلبو «هبر ةلاسر ىدأ ىذلا نيمألا لوسرلا دمحم نم اهغيلبتو
 امك «ةيمالسإلا رادلا ىف نيميقملا نيملسملا نم الإ هب ملعلا ضرفي ال نالعإلا كلذ

 . 777 ص ةيئاطلسلا ماكحألا (1)

 ضرخ



 نود لوحت ةيداملاو ةيركفلا تازجحلا نأل ءاهب لهجلا ىف رذعي دق هنإف مهريغ امأ ءانركذ

 ةماقإ عنمت ةهبش دجوي لهجلا ىف ارذع كلذ ناكف «مرح امو هللا لحأ ام فرعي نأ

 : صاصقلا ءافيتساو .دودحلا

 ىبنلا نألو 2006فل دق ام مه رق اوه نإ ارك نذل لق :ميركلا نآرقلا حيرصب
 ال اذه ىضتقمو «(«هلبق ام بجي مالسإلا نإ» : ملسأ امدنع صاعلا نب ورمعل لاق دلع

 مل علك ىبنلاف . .لبق نم هنم ناك ام ىلع مالسإلا ىف لخد ادحأ مالسإلا بساحي

 ىذلا ةزمح همع لتاق بساحي مل امك ءامهنم ناك ام ىلع هتأرما الو نايفس ابأ بساحي

 .هلتقمل نزحلا غلبأ نزحو هاكبو ملألا دشأ هلتق هلآ

 ىلع قبطت ال نيناوقلا نأ ىلإ اهيف امب ئموت ةينآرقلا صوصنلا نإو -”“

 ةيلهاحجلا ىف اعئاش ناك رمأ ىلع دري ىذلا ميرحتلا نرقت تناك اهنأل كلذو «ىضاملا

 . كلذ نم ضعب ىلإ انرشأ دقو «مالسإلا لبق ناك ام ءانثتساب

 ام ىنثتسا مث «تقمو ةشحاف هنأ نيبو «ءابآلا تاجوز حاكن ىلاعتو هناحبس مرحف

 دق ام الإ ءاسّنلا نم مكؤابآ حكت ام اوحكتت الوإ» :ىلاعت لاقف « ؛ةيلهاجلا ىف مهنم ناك

 نيب عمجلا ىلاعتو هناحبس مرحو . 204 ج2 ًاليبس ؛ ءاسو اَتقمو ةشحاف ناك هَّنِإ فلم
 لاق اذلو «ةيلهاجلا ىف مهنم ناك ام مثإلا نم ىنثتساو «ةدحاو ةمصع ىف نيتخألا

 ابر ىلاعتو هناحبس مرحو ."74فلَس ْدَق ام الإ ِنيَتخَألا نيب اوُعَمْجَت نآو 9 : ىلاعت
 مثولا عفر نكلو «مالسإلا ىف رثأ تاذ ايرلا ٍدوقع رمتست نأ هناحيس عنمو .ةيلهاجلا

 هطّبحتي يذلا موقي امك لِ نوموفي ال ابرلا نولكأي نيذْلا» : ىلاعت لاق دقف «فلس امع

 هءاج نمف ابرلا محو عيبا هللا لَو ايلا لم علا امن اوُلَف مهّنأِب كلذ سلا نم اطيل

 اهيف مه راّثل باحصأ كوأف داع نمو هللا ىلإ هرمَأو فلس ام هلق ئهتناق بر نَم ةظعوم

 . 404 2 نودلاَخ

 ذإ «ةماع ةغيص ىف ءاج صنلا نإ ذإ «ةيئزج ةيضق ال «ةماع ةدعاق ىرن اذه نمو

 اهل ةغيصلا هذه نإو 2204 فلس ام هَلَف ئهتناف هّبَر نَم ةظعوم هءاج نمف :هناحبس لوقي

 نع ىهن وأ رمأب ةظعوم هتءاج نم :هانعم ام لوقي هنأل «عضوم ىلع رصتقي ال مومع

 ام ىلع باقعلا نوكيو «هنم ناك ام ىلع بقاعي ال هنإف ىهتناف ةيلهاجلا ىف هنم ناك لعف

 . ىضاملا ىف عقو ىذلا نود «لباقلا دوعلا ىلع نوكي ذإ .كلذ دعب نم هنم ثدحيس

 ا : ءاسنلا (") . : ءاسنلا (0) . ”4 :لافنألا )١(

 : ةرقبلا (0) . 7؟ا/8 : ةرقبلا (:)

 ا



 ىلع ةبوقع ال ةماع ةدعاقك هنأ اههبشي امو صوصنلا كلت نم نيبتي اذهبو ١”-

 ظحول نكلو «باقعلا صوصن لبق ةبوقع الو «مالسإلا همرح ام مالسإلا لبق ناك ام
 عمو ءاهلوزن ببس عئاقولا هذه تناكو تابوقعلاب تايآلا لوزن لبق تثدح عئاقو نأ

 ىف ببسلا ىه تناك نإو ءاهلوزن لبق تناك ىتلا عئاقولا هذه ىلع ةبوقعلا تقبط كلذ
 :كلذ نمو .لوزنلا

 نإ هللا لوسر اي» :لاقف للي ىبنلا ىلإ ءاج الجر نأ ىوري هنإف : ناعللا - أ
 تكس تكس تنإو هومتبرض ملكت نإو «هومتلتق هلتق نإف .هلهأ عم لجرلا دجي لجرلا

 ءادهش مهل نكي مو مهجاوزأ نومري نيذْاو »ف : ىلاعت هلوق لزنف «نيب مهللا «ظيغ ىلع
 هّللا تنعل نأ ةسماخْلاو <31 نيقداّصلا نمل هن هللاب ٍتاداهش : عرأ مهدحأ ةداهَشف مهسفنأ لإ

 نمل هّنِإ هللاب تاداهش عبرأ دهشت نأ باذعلا اهنع ارديو قو نيبذاَكْلا نم ناك نإ هيلع

 ب <57 نيقداّصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو <22 َنيِبذاَكلا

 ىضاملا ىلع قيبطتلا ناكف «لاؤسلا بيس تناك ىتلا ةعقاولا هذه ىلع قبط دقو

 تلزن مث ءاهلوزن لبق تناك راهظ ةعقاو ىف تلزن راهظلا ةيآ نأ اهنمو -

 سوأ ةأرما نأ ىوري هنإف «هريغ نمو راهظلا اذه نم اهلبق عقو ام ىلع تقبطف ءاهلجأل
 عم ىتبحص تلاط هللا لوسر اي :تلاقف هِّلَي هللا لوسر ىلإ تءاج تماصلا نبا

 «؛هيلع تمرح» ملكي هللا لوسر لاقف «7"2ىنم رهاظو «ىنطب هل تضفنو «ىجوز

 تمرح) :رركي هلك هللا لوسرو - الوأ تلاق ام ترركو - ىتقاف هللا ىلإ وكشأ :تلاق

 « ىتقاف وكشأ هللا ىلإ : تفتهو «تحاص كلذ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق املكو «؟«هيلع

 يف كلداجت يع لوَق هّللا عمس دقؤط: ىلاعت هلوق لزنو «ىلاعتو هناحيس هللا اهاكشأف

 مكنم نورهاظي نيذلا ك2 87+ ريصب عيِمس هللا نإ امكرواحت عمسي هّللاو هللا ىَلِإ يكتشتو اهجوز

 اروزو لوقلا نم م اركنم نولوقيل مهنإو مهندلو يتأللا لإ مُهناَهمَأ نإ مهتاَهُمأ نه ام مهئاست نم

 نم ةبقر ريرحتف اوُلاَق امل نودوعي مَ مهئاسن نم تورهاظي نيذلاو <22 روفغ وفعل هللا نإ
 نيرهش مايصَق دجي مل نمَف <21 ريبخ نوُلمعت امب ُهللاو هب ثوظعوت مُكلَذ اًسامتي نأ لبق

 كلتو هلوسرو هللاب اونمؤتل كلذ انيكسم نيس ُماَعّْطِإف عطَمسي مل مف اسامي نأ لبق نم نيعباتتم

 بلطف ةعقاولا ىلع مكحلا كلذ قبط دقو اننا + ميلأ باذع نيرفاكللو هّللا دودح

 .9- 5 رونلا )١(
 . ىمأ رهظك ىلع تنأ الثم لوقيف «همراحم ىدحإب هسفن ىلع اهميرحت ىف ةأرما لجرلا هبشي نأ راهظلا (0)

 .ديبأتلا ىلع هيلع تمرح كلذ لاق اذإ ناكو
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 ام ىلع ةبوقعلل اقيبطت كلذ ناكف ءراهظلا ىلع ةبوقع ةميركلا ةيآلا هتررق ام لجرلا نم
 .انررق ام عم هرهاظ ىف ىفانتي وهو ءاهلوزن لبق عقو

 تقبطو ء«نيينرعلا ةثداح اهلوزن ببس ةبارحلا ةيآ نأ نم ليق ام اهنمو -
 لبإب مهل لَك هللا لوسر رمأف اهووتجا مث ةنيدملا اومدق ةنيرع نم اموق نأ كلذ «مهيلع
 اولتقف ءاوحبصأو ءاوقلطنا املف ءاهلاوبأو اهنابلأ اوبرشي نأ مهرمأو ءاهيعار اهعمو

 مهنع ءاملا دعبب اولتقي نأب كي هللا لوسر رمأف «لبإلا اوقاتساو ءهينيع اولمسو ىعارلا

 دوعسير هلوسرو هللا ةوبراحي نيذلا ءازج امّنإَ : ىلاعت هللا لوق لزنو «مهنيعأ لمستو

 نم اوفني وأ ٍفالخ نم مهلجرأو مهيديأ عّطقت وأ اوبلصي وأ اولي نأ اداسف ضرألا يف

 . 174 ميظع باذع ةرخآلا يف مهل ايندلا يف يزخ مهل كلذ ضرألا

 نم مهلجرأو مهيديأ عطق ذإ ةيآلا صن مهيلع قبط هلك ىبنلا نإ :اولاق دقو

 . فالخ

 حضوأ نوكت تحص نإ اهنأل ؛اهرمخآب أدبنلو ءرظن لئاسملا هذه ىف انلو -””

 لبق مكحلا قبط كي ىبنلا نوك نأ ىلع موقي اهيف انرظنو «لوزنلا لبق مكحلا ذيفنت ىف
 لَو هنإ ذإ ءعرش هلك ىبنلا لعف نإف ءاهلبق عرشي مل مكحلا نأ هانعم سيل ةيآلا لوزن
 نم نيرثكألا نأ ىلع ,74"2 22+ ئحوي يحو الإ وه نإ 22+ ئوُهلا نع قطني امو»
 ناك هب مكح ام نأل «ةيآلا لوزن ببس تحص نإ ةثداحلا هذه اوربتعي مل ةاورلا

 عقوف ءهب اولثمو «ىعارلا اولتقو ءةقرسلا اورركو اوقرس دقف .مهنم عقو امل - اصاصق

 .مهنم عقو ام لثم مهب
 - دقن هدنس ىف نكي مل نإو - ربخلا نأ كلذ ءرخآ ارظن ربخلا اذه ىف انل نأ ىلع

 نيدلا نم ةتباشلا ةيمالسإلا تاررقملا عم قفتي ال ذوذش هنتم ىفف ءدقن هانعم ىف نكل

 لوقي ىوارلا نإ لب ءاشطع اوتومي ىتح مهكرتو .مهنيعأ لمس هنأ ربخلا ىفف «ةرورضلاب
 «لجرألاو ىديألا عطق غيستسا نئلو «ضرألا نومدكي شطعلا ةدش نم اوناك مهنإ

 ليثمتلا مالسإلا ىف غاستسمب سيل - اوملسأ نأ دعب اودتراو ءاوغبو اولتقو اوقرس مهنأل

 اومدكي ىتح اشطع نوتومي مهكرت مالسإلا ىف غاستسمب سيل هنأ امك «مهنيعأ لمسب مهب
 مكايإ» :لوقي لَم ىبنلاو «ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإ) :لوقي حيحصلا ثيدحلا نإفءضرألا
 نولثمي اوناك هموصخ نأ عم «ليتقب لثم هلاتق ىف هنأ فرعي ملو ««بلكلاب ولو ةلثملاو
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 رجح نبال ىرابلا حتف ىف ءاج دقو ءربخلا اذه ىنعم ءاملعلا لكشتسا دقلو

 لتقلا هيلع بجو نم نأ ىلع عامجولل «ءاملا مهيقس مدع ضايع ىضاقلا لكشتسا»

 ىهن هنم عقو الو هيكل ىبنلا رمأ نع عقي مل كلذ نأب باجأو «ءاملا نم عنمي ال ىقتساف
 .؟مهيقس نع

 ىف امل هلك ىبنلا ىلإ ةبسنلا حيحص نوكي نأ نكمي ال ربخلا اذه نأ ىرن اذهلو
 تءاج ام ضعبو ءاهانعم ىلع عمجملا ةحيحصلا ثيداحألل هتفلاخمو ءذوذش نم هنتم

 نكمي ال هنإف ءةحيحص ةعقاولا نأ ضرف نإو «ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا فلاخي هيف
 ال لقنلا مدعو ءاهركنتسي ملو «هتغلب اهنأ ىلع ليلد الو لكي ىبنلا رمأ نع نوكت نأ

 نكلو ءركنتسا دق نوكي نأ لوقعملا ىلإ بيرقلا لب ءركنتسي ملو هتغلب اهنأ ىضتقي
 .راكنتسالا انغلبي ملو «ةعقاولا انتغلب

 موصب وأ «قاتعإلاب راهظلا نع ريفكتلاب لزن ىذلا مكحلا نإف راهظلا امأو -5

 ناك ىذلا مكحلا نم افيفخت الإ نكي مل ءانيكسم نيتس ماعطإب وأ «نيعباتتم نيرهش

 اذهو «صانم هنم نكي مل ىذلا دبؤملا ميرحتلا وه امئاق ناك ىذلا مكحلا نأل ءامئاق

 هجو ىلع ةيجوزلا ةايحلا نم امهمرحيس هنإ ذإ ءاعم ةأرملاو لجرلا ىلع ديدش مكح

 كلذ ىلعو ءميرحتلا اذه دعب ليلحتلل غاسم ىهف .ةرافكلا هذهب مكحلا ففخف «ديبأتلا

 هذه ىف تراس ىتلا ىهو قبطت ىتلا ىه نيتبوقعلا فخأ نأ ةدعاق نإ لوقن نأ عيطتسن

 ةبوقع وهو «دبؤملا ميرحتلا وهو قباسلا مكحلا اهيلع قبطي نأ امإ ةعقاولا نأل «ةلأسملا

 ةدعاقلا كلت قيبطتبو  «ةرافكلا هذه وهو ففخملا مكحلا اهيلع قيطي نأ امإو «ةيساق

 .ةرافكلا تبجو

 دح ناك ماعلا مكحلا نأ كلذ ماعلا مكحلا نم افيفخت ناك دقف ناعللا كلذكو

 نيب قرف الف ءاهريغ ةنصحم ىمري نمك افذاق دعي ىنزلاب هتأرما ىمري نمف «فذقلا

 امهنم لكو «نافلاحتيف فذقلا دح نم افيفخت ناك ناعللا ءاج املف ءةجوز ريغو ةجوز

 مت اذإو «ىنزلا ةمهت نم اهسفن ئربت ىهو «بذكلا نم هسفن ئربي وه «هسفن ئربي
 هلهأو لجرلا نيب ةقثلا نأل ؛ةيجوزلا رمتست نأ نسحتسملا نم نكي مل اذه ىلع ناعللا

 .اهدّقف دعب اهئاقبل ىنعم الف .تدقف لق

 ةدعاق تقبطف «نيتبوقعلا فخأب مهتملا بقاعي هنأ ةررقملا ةدعاقلا قبطت اذهبو

 .فذقلا دح لدب ناعللا

 رمألا ىلو اهررقي ىتلا ريزعتلا تابوقع نأ ىلإ ىهتتن اذه ىلع ءانبلاب هنإو 5
 ىضاملا ىلع قبطت ال اهنأ ىهو ءةثيدحلا نيناوقلا ىف ةررقملا دعاوقلا كلت اهيف ظحالي

 وأ لبق نم قبطي ناك امم دشأ نوناقب رمألا ىلو اهضرف ىتلا ةديدجلا ةبوقعلا تناك اذإ

 هتبوقع قحاللاو دشأ هتبوقع قباسلا ىريزعتلا نوناقلا ناك اذإو ءطق باقع ةمث نكي مل

 ضحي



 ءىدمحملا ىدهلاو «ميركلا نآرقلا هكلس ام وه كلذ نإو «قحاللا قبطي هنإف فخأ

 ةمث تناك اذإ الإ «مالسإلا جهنمل افلاخم نوكي ةدعاقلا هذه فلاخو رمألا ىلو ءاج اذإف

 ىلاعتو هناحبس هللاو «تاروظحملا حيبت تارورضلا نإف «.كلذ تبجوأ ةئجلم ةرورض

 .قيفوتلا ىلو

 ناكملا ىلع تابوقعلا نايرس -؟
 :نامسق ناكملل ةبسنلاب ةيمالسإلا تابوقعلا نإ -”ه

 نم ةنسلاو باتكلا هب ءاج ام وهو «ةيعرشلا صوصنلا هب تدرو : لوألا مسقلا

 دلبب صاخ ريغ «نادلبلا لكل ماع مسقلا اذهو ء.صاصتقلاو دودحلا ىف ةردقم تابوقع

 ىف قرف ال ءهمكح هيلع ىرسي ةيمالسإلا رايدلا ىف لحي نم لكو ءدلب نود ىمالسإ

 تيفوتسا دق ةبوقعلا طورش تماد ام «ميلقإ نود ميلقإ الو «ملسم ريغو ملسم نيب كلذ

 برشي نأ ملسملا ريغل ةفينح وبأ حابأ ىنيدلا صيخرتلا ليبق نم هنأ ديب ءهوجولا لك نم
 دنع باقعلا قحتست نييمذلا نم ةميرج سيل رمخلا برشف ءريزنخلا لكأيو رمخلا

 انل ام مهل» ةروثأملا ةدعاقلاب اكسمتسم هنع هللا ىضر ىعفاشلا هفلاخو «ةفينح ىبأ

 اضيأ نوكتف «ملسملل ةبسنلاب باقع اهيلع ةميرج رمخلا برش نإو ««انيلع ام مهيلعو
 نايدألا لك ىف مارح رمخلا نأ اصوصخو «ىمذلل ةبسنلاب باقع اهيلع ةميرج
 نأ مهيلع قحف «مهنيد مرح ام اوحابتسا مهنكلو «نيدو نيد نيب قرف ال ءةيوامسلا

 ماظنل اهعضو دق ىلاعت هللا دودح هذه نألو ءاوضترا ىذلا مهنيد مرح ام مرجب اوذحؤي

 هللا بجوأ رمأ باكتراب دسفي نأ حصي الف ءالضاف اعمتجم نوكيل ةيمالسإلا ةعامجلا
 ال اهداسفو «ثتابخلا مأ رمخلا نألو .هبكترم هيلع بقاعي نأ ريغ نم هيف ادح ىلاعت

 تابوقع ربتعا دق ىعفاشلا نوكي كلذ ىلعو ءهريغ ىلإ هادعتي لب اهبكترم ىلع رصتقي
 .نيعمجأ ةلودلا ناكس ىلع ىرستف «ماعلا ماظنلا نم صاصقلاو دودحلا

 دقف ةفينح وبأ امأ ءهرمخلا برش ةميرجو «برشلا دحل ةبسنلاب ىعفاشلا رظن اذه
 ميرحت ىلإ رظن دقو «مارتحالا نوكي ام عسوأب ةينيدلا ةيرحلا مارتحا ىلع اصيرح ناك
 نم الإ رمخلا ميرحتب بطاخي الف «نيدتلا لصأ نم رمأ هنأ ىلع اينيد اميرحت رمخلا
 انل غوسي ال مالسإلا لظب اولظتسا نمم نيملسملا ريغو «ةيمالسإلا تافيلكتلاب بطاخي
 «ةينيدلا مهتايرح ىف الخدت كلذ ناك الإو ءاندنع نيدتلا نم ىه رومأ ىلع مهربجن نأ

 هنإ لب «همراحم ىدحإ تناك اذإ هتجوزو ىسوجملا نيب قيرفتلاب لخدتن نأ زجي مل اذلو

 هكلسم نأ ةفينح وبأ ررقيو «تاقفن نم جاوزلا اذه راثآب مكحي نأ ملسملا ىضاقلل غوس
 دبع نب رمع نأ كلذ ىف ىوريو «نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا كلسم وه اذه

 نوبرشيو ريزنخلا نولكأي ىراصنلا كرتي اذامل هلأسي ىرصبلا نسحلا ىلإ لسرأ زيزعلا
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 اوعفد اذه ىلع» ىرصبلا نسحلا هيلع درف «مهتانب نم نوجوزتي سوجملا كرتيو ءرومخلا
 .«عدتبم ال عبتم تنأ امنإ .فلسلا مهرقأ اذه ىلعو «ةيزجلا

 لظب نيلظتسملا نيملسملا ريغ ىلع اهدح ةماقإو رمخلل ةيسنلاب نايأر كناذ -”5

 هنإو «ريزنخلا نمو ءرمخلا نم نييمذلا عنمي ىذلا لوألا ىأرلا ىلع زوهمجلا نإ «مالسإلا

 ىلع دوعت دسافم نم اهيف ال تمرح رمخلا نأ كلذ .ةحلصملا ىلإ برقألا وه ىرظن ىف

 نم ادح اهيف ىلاعتو هناحبس هللا لعج كلذلو ءاهداحآ ىلع ال ةيمالسإلا ةعامجلا

 وه هالوت لب «تابوقعلا نم ءاشي ام هيف ردقي رمألا ىلول هكرتي ملو .ةيعرشلا دودحلا

 ماظنلا نم هنإ رضاحلا انرصع ىف نوناقلا ءاهقف لوق هيلع قبطني امم ناكف .«باقعلا عونب

 «عئارذلا دس ليبق نم اهيلع هتبوقعو ملسملا ريغ ىلع رمخلا ميرحت نإ كلذ قوفو ؛«ماعلا

 بابش ضرحي كلذب هنإف ءرمخلا برشيو ملسملا راوج ىف ملسملا ريغ ناك اذإ هنإف
 اهل هبرش نأ قوف ءملسملا عنمي امك اهنم عنمي نأ عئارذلا دس ليبق نمف .اهيلع نيملسملا

 اهمأ رمخلاو «تاقبوملا نع دعب نم ةلضافلا ةعامجلا هيلع نوكت نأ بجي امل فائم

 ةميرجلا ىغتبي نم اهلوانتي سأكب اهباكترا نوهي سفنلا ىلع ةبعص ةميرج لكف ءاعيمج

 .اهيلإ دصقيو

 ةيمالسإلا ةمألا ىلع ىرسي ةيمالسإلا تابوقعلا نم لوألا مسقلا وه اذه -الالا/

 نع ميلقإ ىف فلتخي ال ةينيدلا ماكحألا نم ءزج هنأل «ةيمالسإلا ةلودلا عاقب لك ىف

 .ليبق نود ليبق وأ ءصخش نود صخش ىفالو ءعقص نود عقص ىف الو «ميلقإ

 ىه لب «عراشلا ريدقتب ةردقم هيف ةبوقعلا نكت مل ىذلا وهف :ىناثلا مسقلا امأ

 نوكت الو «ةيريزعت هيف ةبوقعلا نوكت ىذلا وه عونلا اذهو ءرمألا ىلو ريدقتب ةردقم
 . ىعرش صنب ةردقم

 ددعتت دق لب ءاهلك ةيمالسإلا ميلاقألا ىف ادحاو نوكي نأ مزلي ال مسقلا اذه نإو

 ءهب عفدي نأ نكمي امب ميلقإ لك ىف داسفلا جالعل اعبت اهلك ةيمالسإلا ةلودلا ىف مظنلا

 ميلقإ ىف باقعلا نع اردق فلتخي ىريزعت باقع ميلقإ لكل نوكي نأ حصي كلذ ىلعو

 :نارمأ ظحالي نأ بجي هنأ ديب ءرخآ

 بجاو رمأل ةفلاخم وأ ىتيد ىهنب ةررقم ةتباث ةيصعم ةميرجلا تناك اذإ هنأ : امهلوأ
 باقعلا كلذ ريدقت فلتحتا نإو ءررقم باقع اهل نوكي نأ بجي هنإف «ةاكزلا كرتك

 نأ حصي الو «باقع اهل نوكي نأ بجي ةميرج الثم ةاكزلا كرتف «ميلاقألا فالتخاب

 فلتخا نإو ءاهيلع باقع نم ةيمالسإلا ميلاقألا نم ميلقإ ىأ ىف ىمالسإ نوناق ولخي
 ىمالسإ ميلقإ الخ نإو «ليبق نع ليبق ىفو «ميلقإ نع ميلقإ ىف هعونو باقعلا رادقم
 ةرئاد نوكت كلذ ىلعو «ىلاعت هللا مرح ام حابأ دق هيلاوو ميلقإلا كلذ دعي باقع نم
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 ولخي نأ حصي ال ىذلا باقعلا لصأ ىف ال ءهعونو باقعلا رادقم ىف ميلاقألا فالتخا

 .باقعلا قحتست ةميرج اذه ربتعا ىذلا ىلاعت هللا رمأل اذيفنت ميلقإ هنم

 رماوألا نم رمأ وأ «ىنيد صنل ايجوم اهميرحت نوكي ىتلا مئارجلا ىه هذه
 مل ىتلا ىرخألا مئارجلا امأ ؛هرادقم فلتخا نإو «باقع نم اهل دب ال ءاهيلع صوصنملا

 نإف تاقوألا ضعب ىف راكتحالاك .داسف ىلإ ىدؤت اهنأل تتيث لب ءاصن اهساسأ نكي

 حيرص صن ّىجي ملو ءامهل دييقت ريعستلاو «تاحابملا نم امهلصأ ىف ءارشلاو عيبلا
 زجعو «ءاينغألا ىديأ ىف تاوقألا سبح ىلإ عيبلا قالطإ ىدؤي دق نكلو «هزاوجب

 ةجاحلا هيف ترهظ ىذلا ميلقإلا ىف ابجاو ريعستلا نوكي لاحلا هذه ىفف ءاهنع مهريغ

 هتفلاخم نوكتو ءهيلإ ةجاح ةمث نكت مل ىذلا ميلقإلا ىف زئاج الو بجاو ريغو «هيلإ
 هيف نكي مل ىذلا دلبلا ىف ةميرج نوكي الو ءهيف ريعستلا ناك ىذلا دلبلا ىف ةميرج

 .هعون ىف الو هرادقم ىف ال ,باقعلا لصأ ىف فالتخا ةمث نوكي كلذبو ءريعست

 تابوقعلا ريدقت ىلوتي ىذلا وه ماعلا رمألا ىلو ناك اذإ هنأ : ىناثلا رمألا -

 باقعلا دحوتي دق ىوبن ثيدح وأ ىنآرق صنل ابجوم نوكت ىتلا ىصاعملا ىف ةيريزعتلا
 ميلاقألا ىف ةدحتملا مئارجلا لك ىف اررقم اتباث اباقع عضي نأ حصيف «كلذ ىأر اذإ اهيف

 لك عونو ءهرثأ رادقمو عدرلا ةوق بسح ىلع اهنيب فلاخي دقو ءاهلك ةيمالسإلا

 . ةفلتخملا ةبسانملا ميلاقألل ةبسنلاب هيف جتني امو «باقع

 اهسلاجمو «ميلاقألا ةالول لوألا ةيمالسإلا ةلودلا سيئر وأ رمألا ىلو كرت اذإو

 اعقاد .«مهميلقإ ىف نيمرجملل اعدار هنوري امب ةيريزعتلا تابوقعلا عضو ىف قحلا ةيروشلا
 ميلقإ لك ذإ «بلاغلا ىلع ميلاقآلا فالتخاب ةلاحم ال فلتخت تابوقعلا نإف ءهيف داسفلل

 الإ ءىرخألا ميلاقألا ىف ةساردلا هجتنت امب ديقم ريغ «هعفد عئارذو «هيف داسفلا سرديس

 ىلع هاروشب مظعألا مامإلا اهعمج وأ .«ماهفألا تقالتو ءءاودلا دحوتو ءءادلا دحوت اذإ

 . .عماج دحوم رمأ

 ةفلتخم عرشلا نم اصن اهساسأ نكي مل ىتلا «ةيميلقإلا ةينمزلا مئارجلا نإو
 رمأ مئارج لاعفألا نم عونلا اذه رابتعا نأل «لئابقلاو ميلاقألا فالتخاب كش الب باقعلا

 .انهون امك نادلبلا فالتخاو «نامزألا فالتخاب فلتخي

 تناك ءاوس .صاخشألل ةبسنلاب ةيريزعتلا مئارجلا مومع ظحاليو اذه -8

 «ةوشرلاكو ءابرلا لكأك ىنيد صنل ةفلاخم تناك نأب ةماع تناك مأ ةينمز ةيميلقإ

 ةشحافلا ىلع ضيرحتلا اهنأش نم نوكي ىتلا ةحضافلا لاعفألاو «ريوزتلاو شغلاكو

 عون فلتخي الو ءهيف رهظت ىذلا ميلقألا لهأ اهتبوقع معت مئارجلا هذه نإف ءاهتعاشإو
 الف «مارجإلا ةوق فالتخاب فلتخي نكلو «سانلا فالتخاب هرادقم الو ءاهيف باقعلا
 ىلع الو «ليبق نود مهنم ليبق ىلع الو «ةقبط نود سانلا نم ةقبط ىلع ةبوقعلا نوكت

 فدو



 ةبوقع نوكت الف «ريغصلا ةبوقع نم لقأ ريبكلا ةيوقع نوكت الو «سنج نود سنج
 تناك اذإ ةديدش ةيساق نوكتو ءانيل انيه ارمأ بيسنلا بيسحلا وأ هاجلا ىذ نم ةوشرلا

 نيبنس ام ىلع ريغصلا رغصب رغصتو ءريبكلا ربكب ربكت مئارجلا نإف هاج ىذ ريغ نم
 ىف ال لئاضفلا ىف مهتوافتف ءافرشو اردق نوتوافتي سانلا ناك اذإو «ىلاعت هللا ءاش نإ

 نم نوكهتتي اميف ال مراكم نم هيف نوقباستي اميف الإ مهتوافت ودبي الف «للئاذرلا
 ىنوناقلا ءازجلا لصأ ىف سانلا ىواستي نأ بجوت «ةينوناقلا ةلادعلا نأل كلذ «تامرح

 وهف تتوافت ناك نإو «ردقلل ةبسنلاب كلذ ىف رظن ىلع باقعلا بجوي ام اوبكترا نإ

 نم رغصتو «باقعلا اهعم ربكيف ريبكلا نم ربكت ةميرجلا ىأ «ىسكع ال ىدرط توافت
 .ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس ام ىلع مالسإلا وه كلذو .باقعلا اهعم رغصيف ريغصلا

 ريغ مأ نيملسم اوناكأ ءاوس - ميلاقألا ناكس نأ فرعي نأ بجي هنإو -74

 تابوقعلل مهعوضخك ةيريزعتلا نيناوقلا ماكحأل عوضخلا لك نوعضاخ - نيملسم
 ولو «ةيسمالسإلا ميلاقألا نم ميلقإ ىف ميقملاف ءةنسلاو باتكلا ىف اهيلع صوصنملا
 ءادمأ اهيف اوميقيل ةيمالسإلا رايدلا نولخدي نيذلا راجتلا نم نينمأتسملاك ةتقؤم ةماقإ

 ليصفت ىلع «نيميقملا مئارج ةبوقع ىه اهتبوقع ءالؤه نم عقت ىتلا مئارجلا نإف
 اوناك رايدلا ىف نوميقي اوناك نيذلا بناجألا نأ نم ىضاملا ىف ثدح امو «هنيبنس

 ىف ءىش ىف مالسإلا نم سيل رمأف - مهنم ة ةاضقبو ءمهدلب نيناوقب مئارجلا ىف نوبقاعي

 مهفعضو نيملسملا كولم نواهت نم الإ اذه لثم ناك امو ءءاهقفلا روهمج رظن

 دقف الهأ كلذل اوناك امو « «مهيف ريخلا مهنظو «نيسيبروألاب مهعادخناو مهئاذختساو

 مث ىبنجألا مكحتل ةعيرذ تراص مث «قانعألا ىف الغ تازايتمالا كلت تناك

 كلذ ءاقلإب تأدتبا كلذلو ءرابغلا كلذ ضفنت ةيمالسإلا لودلا ئذ ىهاهو «هرامعتسال

 ىلاعت هللا نوعب لوزيسو ءائيشف ائيش شمكني كلذ دعب نم رامعتسالا ذخأ دقو «لمحلا
 ش .مالسإلا دالب نع

 اومادام مهلود فلتخت امهم صاخشألا ىلع تابوقعلا مومع ىف ببسلا نإو

 ظفحو ءرشلا ومن عنمو «داسفلا عفدل تابوقعلا نأ - ىمالسإ ميلقإ لهأ ىف نوميقي

 نكي امهم داسف ىهو «هعفد بجي ضرألا ىف داسف ىه عقت ةميرج لكف .ةعامجلا

 امو «هريغ نم تناك نإ اداسف نوكتو .ءصخش نم تناك نإ اعفن نوكت الف ءهردصم

 حصي الف ءاهباقع صاخشألل ةبسنلاب فلتخي الأ بجي هنإف اهروص لك ىف اداسف تماد

 ملسملا نم ةوشرلاو «هيضاقبو هنوناقب الإ اهل باقع ال ىبنجألا نم ةوشرلا نوكت نأ
 .مالسإلا ضرأ ىف تعقو دق تمادام «ملسملا ىضاقلاو ىلاولا نم اهباقع نوكي

 «ةفينح وبأ امأ «ةفينح ىبأ باحصأ نم فسوي ىبأو ءاهقفلا روهمج رظن اذه

 نأل ةيمالسإلا تابوقعلا لك هيلع ىرست ىمذلا نأ ررقف «ىمذلاو نمأتسملا نيب قرف دقف
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 ررق دقف نمأتسملا امأ «هانيب ىذلا وحنلا ىلع «نيملسملا ىلع ام هيلعو نيملسملل ام هل

 ىتلا تابوقعلاو «هيلع تبثت «بلاغ اهيف دبعلا قح وأ دبعلل اقح تبثت ىتلا تابوقعلا نأ
 نإف «ةقرسلاك ابلاغ اهيف هللا قح نوكي ىتلا وأ ىنزلا دحك ىلاعت هلل اصلاخ اقح نوكت

 لخد امدنع نمأتسملا نأ اذه ىف ةفينح ىبأ ةجحو «ءهيف نمأتسملا ىلع نوكت ال ةبوقعلا

 ةلادعلا نيناوق هلوخد ىف مزتلا دودحم دمأ ىلإ اهيف اميقم وأ ارجات ةيمالسإلا رايدلا

 تابوقعلا لك تناكف ءدابعلا قوقح ىلع ءادتعالا مدعو ةنسحلا ةلماعملاو «فاصنإلاو

 ام امأ «فذقلاك احضاو اهيف دبعلا قح نوكي وأ ءصاصقلاك دابعلا قوقحل ررقتت ىتلا

 ىلع ةيالو الو «ةيالولا هساسأ نأل (!7همزعلي مل هنإف ىلاعت هلل هلل اصلاخ اقح نوكي
 نم نوكت ىتلا دودحلا نأ ىلإ رظن ةفينح ابأ نأكو «ةمولعم ةدمل هتماقإ نأل «نمأتسملا

 ماكحأ ذفني نأ هيلع ذخأ ىذلا نامألاب مزتلي مل وهو «نيدتلا نم اهنأ ىلع هللا قوقح

 . تادابعلا ىف مالسإلا

 هيلع نوكت نأ ىغبني ام عم قفتي ال مظعألا مامإلا هيلإ هجتا ىذلا رظنلا كلذ نكلو

 تبثت ىتلا دودحلا هذه نأل كلذ ؛داسفلا عنمو ماكحألا رارق نم ةيمالسإلا ةلودلا رومأ

 مزتلي مالسإلا رايد لخدي نم ةهادبلاب هنإو «ضرألا ىف داسفلا عفدل ىه ىلاعت هلل اقح

 «بقاعي الو ىنزيو قرسيو لخدي نأ ةبارغلا لك بيرغل هنإو «ضرألا ىف داسفإلا مدعب
 اهررقي ىتلا ةينيدلا ةيرحلا ىف هتعزن ءارو قاسنا ةفينح ابأ نكلو «ةهادبلاب داسف كلذو

 اهتدايس مكحو لودلا رظن عم قفتي ال هنكلو ءلوقلا كلذ لاقف «نيملسملا ريغل

 .اهيف داسفلاو ثبعلا عنمو اهنيناوق ذيفنتب «ةقلطملا

 الإ تابوقعلا ىف نوعضخي ال نييسايسلا نيلثمملا نإ :لئاق لوقي دقو 0١*”-

 رقتسا اذإفأ «هتضتراو لودلا رثكأ هترقأ ىلود فرع كلذو «مهتاضقبو «مهدالب نيناوقل

 ىف لوقأ ىنإو ؟مالسإلل ةفلاخم هيف نوكت ال نيملسملا ماكح هاضتراو فرعلا اذه لثم

 ةنس وأ باتك نم صن اهتبوقع ىف دري مل ىتلا ةيريزعتلا تابوقعلا نإ :كلذ نع باوجلا
 قثوتسي نأ بجي ناك نإو ءرمألا ىلو قح نم اهريرقت نأل «بير الب دهعلا اذهل عضخت
 ىف وه دهعب لهعت دق ماد امو «باقع نم تلفي ال ىسايسلا مرجملا نأ نم رمألا ىلو

 . 204 الوُتسم ناك دهعلا ّنِإ دهعْلاب اوُقوأَو :ىلاعت لاق دقف ءهب ىفي نأ هيلعف «هناطلس

 ةعيرشلا رداصم نأ ىرأ ىنإف صاصقلاو دودحلا امأ «ةيريزعتلا تابوقعلا نأشب اذه

 ساسأ ىلع مكاحيل اهبجوي ام بكترا ىذلا مرجملا كرت ىلع قافتالا غوست ال اهدراومو

 ضرأ ىف ىلاعت هللا دودح ليطعت ىلإ ىدؤي كلذ نأل ءرخآ ضاقبو ء«رحخآ نوناق

 )١( ءارسإلا (9) . )65 « 50١١ص ؛ ج ريدقلا حتف : 5” .
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 ىف سيل طرش لك» : دقي ىبنلا لاق دقلو «ىلاعت هناحبس هللا باتك ىف ام فلاخي اطرش
 مهطورش دنع نوملسملا :اضيأ ٌلِللَع لاقو .اكطرش ةكأام ناك ولو .لطاب وهف هّللا باتك

 لحأ احلص الإ زئاج حلص لك» : ع لاقو ,«الالح مرح وأ ءامارح لحأ اطرش الإ

 .«الالح مرح وأ امارح

 هتاذ ىف مازتلالا انربتعا اذإ الإ مهللا ءهيف كش ال مارح ىلاعت هللا دودح ليطعتو
 . حيحص ريغ اذهو هاوس ةظحالم ريغ نم ءافولا بجاو

 دودحلا مهيلع ماقت الأ ىري هنع هللا ىضر ةفينح ابأ مامإلا نأ ظحاللي هنإو "7

 وه ثحب راثي انهو ءاهيف بلاغ ىلاعت هللا قح وأ «ىلاعت هلل صلاح قح ىه ىتلا

 ةربتعم ىه مأ ناكملاو نطوملاب ة ةربتعم ىهأ :ةيمالسإلا تابوقعلا قيبطت ىف ة ةربعلا

 ةلودلا لظ ىف نوميقي نيذلا نأ ىلإ قباسلا وحنلا ىلع انثحب ىف انيهتنا دقف ؟صخشلاب

 اهنأل ءاهيلإ نومتني ىتلا ةلودلا ىلإ رظن ريغ نم تابوقعلا كلت مهيلع قبطت ةيمالسإلا
 نيب نوميقي نم لكل مزلم بجاو رمأ داسفلا عفدو ةيمالسإلا ضرألا ىف داسفلل عفد

 تابوقعلا هذه نأ ررقملا نإف «ةيمالسإلا ةلودلا ريغ ىف نوميقي نيذلا نوملسملا امأ

 ال مالسإلا دالب ريغ ىف ملسملا ىنز ولف ءىرخأ ضرأ ىف اهوبكترا اذإ مهيلع قبطت ال
 هذه ىف هنم تعقو ىتلا ةميرجلاب رقأو مالسإلا راد ىلإ ءاجح اذإ ىنزلا دح هيلع ماقي

 ةفينح ىبأ ىأر وه كلذو ءموصعم ريغ امد لتق اذإو «قرس اذإ كلذكو ءدالبلا

 مهءارآ ررقن نأ دب ال - هيلإ مالسإلا ءاهقف رظن قمعتو .هتقدل عوضوملا اذه نإو

 عوضوملا اذه ىف لاوقألا نأل كلذو ؛ءانغ ىنغي ال لامجإلا نإف - ليصفتلا ضعبب هيف

 ةثالث مالسإلا ءاهقف دنع

 نيملسملا ىلع ةيمالسإلا ةلودلا ةيالو مومع وهو ءاهقفلا روهمج ىأر : اهلوأ

 نإف ضرألا نم ةعقب ىأ ىف نيملسملا نم ةميرج بكتري نمف ءاوفقث امنيأو اوناك امثيح

 روث مالسإلا فصر هيف ماد امف «لح امثيحو «ناك امنيأ هعبتي هقنع ىف مالسإلا مكح

 ىأ ىف ىنز اذإف ءمالسإلا ةقبر علخ اذإ الإ مالسإلا ماكحأ هنع هبهذت ال همكح مزتلم

 .هيف ذفنو ءدحلا هيلع ميقأ هيف ةهبش ال ارارقإ هانزب ىضاقلا مامأ رقأف ءاج مث «ضرأ

 ملسملا ىضاقلا مامأ هنم قورسملا اهاعداو اهب رقأ مث ةقرس ةميرج بكترا اذإ كلذك

 مل اذإو ءحرج اذإو«لتق اذإو .فذق اذإ كلذكو ءدحلا هيلع ميقأ ةيمالسإلا ضرألا ىف

 : عنمي الو ةاضاقملا عنمي ال كلذ نإف اهيف ةاضاقملا الو برحلا رايد ىف وهو ذيفنتلا نكمي
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 ىه امك ءالعف ةيمالسإلا ةيالولا هيلع ىرستو «ةيمالسإلا رايدلا ىف نوكي امدنع ذيفنتلا
 .نيملسملل هئامتناو مالسإلا مكحب هيلع ةيراس

 هتيمذ ىلع ايقاب ماد ام ىمذلا ىلع قبطي لب ءطقف ملسملا ىلع قبطي ال كلذ نإو

 تبثو ءادح بجوي ام برحلا راد ىف ىمذلا بكترا اذإف ؛ةيمالسإلا ةيالولاب ايضار

 ةبوقع ىأ وأ صاصقلا بجوي ام بكترا اذإو ءدحلا هيلع ميقأ مالسإلا راد ىف هطورشب
 «صنب اهل بجوملا لعفلا ميرحت تبث دقو «ةردقم ريغ وأ ةردقم ىمالسإلا عرشلا ىف

 ةيمالسإلا ةلودلل هئامتناب هنأل كلذو ؛ةميرجلا كلت تتبث اذإ مالسإلا راد ىف بقاعي هنإف

 ملسملا ىلع ةتباث ىه امك هيلع ةتباث ةيمالسإلا ةيالولا نوكت هئاقبب هاضربو «ةمذلا دقعب
 ىتلا ةمذلا ةدقع تلاز اذإ الإ ةيالولا كلت هنع علخنت الو ءامهنيب قرف الو ءءاوس ىلع

 قرف ال «مهيلع ام هيلعو «نيملسملل ام هل «ةيمالسإلا ةلودلل اياعرلا نمض نم هتلعج
 ماكحأل عضاخ وهو ةيمالسإلا ةيالولا ىف نوكي لح امثيح وهف ءمهدحأ نيبو هنيب
 رايدلا ىلإ هتدوع مدعو «ةمذلا دقع حارطاب الإ اهل عوضنلا نم هل صانم الو «مالسإلا
 . ةيمالسإلا

 ىف اهنع لأسي ال هنإف ةيمالسإلا رايدلا ريغ ىف ةميرج بكترا اذإ نمأتسملا امأو
 الو .«برحلا رايد ىف هتماقإ ةدم ىف هيلع نيملسملل ةيالو ال هنأل ؛ةيمالسإلا رايدلا

 مالسإلا رايد ىف هتماقإ ءانثأ ىف هيلع باقعلا نايرس نإو «هيلع ةيمالسإلا ةلودلل ةيالو
 «ةتقؤملا ةدملا كلت ىف ماكحألا كلت مزتلا هنأل كلذ امنإ رايدلا كلت ىف ةميرج بكترا اذإ

 .نيملسملا ةيالو ىف لخد هنأل ال

 نوكت ثيحب تابوقعلا ىف ةيمالسإلا ةيالولا مومع هامرمو ءروهمجلا لوق وه اذه

 ناكملا ىف ةيالولا مومع ىري وهو «ناك امنيأ ةيالولا هذه هيلع نوكت نم قنع ىف
 ىهف «مالسإلا ضرأ هلظت نم لك ىلع ةيالولا نأ امكف ءاعم صاخشألا ىف اهمومعو
 ىضتقمب اتباث اذه ناكأ ءاوس .«ناك امنيأ ةيمالسإ ةلود ىلإ ىمتني نم لك ىلع ةتباث اضيأ

 . 17ةمذلا دقع ىضتقمب اتباث ناك مأ «مالسإلا

 ولو «مالسإلا رظن ىف باقعلا قحتست تماد ام باقع عضوم نوكت لاعفألا نإو

 ةعيرشلا ىف باقعلا قحتسي ابرلاف ءاهيف تعقو ىتلا دالبلا ىف باقعلا قحتست ال تناك

 ىف باقعلا نم ىفعي ال ملسملا نإف «هيلع بقاعت الو هحيبت دلب ىف عقو اذإف «ةيمالسإلا

 .اهجراخت ةميرجلا كلت تعقو ولو «ةيمالسإلا رايدلا

 بدذهملاو ؛ىساسلا عبط ١1ص 5١ج ةنودملاب ١” 5ص اج ليلجلا بهاوم ىف هليصفتب لوقلا اذه عجار )١(
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 ؟اهريغ ىف تعقو دقو «ةيمالسإلا رايدلا ىف تابوقعلا هذه ماقت اذامل :لاقي دقو
 راد ىف ناك لب مالسإلا رايد ىف ناك ام داسفلاو «رايدلا نم داسفلا عفد اهيف ببسلاو

 هذه ميرحتب بطاخم ملسملا نأ كلذ نع باوجلاو .سجر ىف سجر ىهو «برحلا
 اهريغ ىف ناك مأ مالسإلا راد ىف ناكأ ءاوس ءداسف نم اهيف امل اهنع ىهنم وهو «لاعفألا
 برحلا راد ىف ءىش حيبأ امو ءناك ضرأ ىأ ىف ادسفم ملسملا نوكي نأ حصي ال هنأل
 «عادتعالا عفدو برحلا ىف ىتح ىوقتلاب انرمأ دقو «برحلا ماكحأب اقلعتم نوكي ام الإ

 هللا نأ اوُمَلعاَو هللا اونو مكيلع ئدتعا ام لثمب هيلع اودَتعاَف مكيلع ئدتعا نمَف » :لاق دقف
 , 2274 نيقّتمْلا عم

 هباحصأو ةفينح ىبأ لوق وهف «ىناثلا لوقلا امأ «لوألا لوقلا هيجوت اذه -1 47

 امك ءادح بجوت ةميرج بكتري ىمذ وأ ملسم ىلع ةبوقع ال هنأ وهو .مهنع هللا ىضر
 نإو «ىمذ وأ ملسم نم تناك ولو ءبرحلا راد ىف عقت ىتلا مئارجلا ىلع صاصق ال هنأ
 الو دح ال هنأ اذه ةيفنحلا بهذم ىضتقم نإ :لوقن اذه ىلعو .بجت ةيدلا تناك

 لوتقملا ناك اذإ ةيدلا صاصقلا لحم لحي نكلو «برحلا راد ىف عقت ةميرج ىف صاصق
 .مدلا موصعم

 :نيساسأ ىلع موقي ىأرلا اذهو

 .هباكترا دنع ىناجلا ىلع ةيلعفلا ةيمالسإلا ةيالولا توبشب ةربعلا نأ : امهدحأ
 .«بكترملا ىلع عقي لعف ءازج باقعلا نأل «ةيمكحلا ةيالولاب باقعلا تابثإ ىف ةربع الف

 «باكترالا دنع باقعلا كلذ عيقوت ةيمالسإلا ةلودلا كلمت نأ نم باكترالا دنع دب الف
 نأل ؛ءاهقفلا روهمج رظن نع فلتخي رظنلا اذهو «باقعلا ةلئاط نع اجراخ عقو الإو

 امدنع نوكي ذيفنتلاو «باكترالا دنع ةيمكحلا ةيمالسإلا ةيالولا ىلإ نورظني روهمجلا
 دنع طرتشي هنأكو ء«ذيفنتلا دنع الإ ةيلعفلا ةيالولا ىلإ هجتي الف ذيفنتلا تقو نيحي
 توبث طرتشي ةيفنخحلا دنعو «باكترالا دنع ةيالو درجم توبث باقعلا عيقوتل روهمجلا

 عقو دق وهف «برحلا دالب ىف لعفلا عقو اذإف «باكترالا تقو ذيفنتلا ىلع ةرداق ةيالو
 .باكترالا ةعاس باقعلا كلمي نم دوجو مدعل «هيلع بقاعم ريغ

 راد ىف ىمذ وأ ملسم لتق اذإف ءارده ملسم مد بهذي ال هنأ : ىناثلا ساسألا
 تبثت نكلو «تبثي الف باكترالا ةعاس نكمم ريغ صاصقلا نإف ءايمذ وأ املسم برحلا
 ىف تبثت ةيدلا نألو «هفالتإ حصي ال موصعم ملسملا مدو ءارده مدلا بهذي اليكل ةيدلا
 اذهب ةتباث ةيلعفلا ةيالولا نوكتف «ذيفنتلا نكميف مالسإلا راد ىف لام هل نوكي دقو «هلام
 :هنع هّللا ىضر لاقف «ىناساكلا ىناعملا هذه حضو دقو «ىنعملا

 4 : ةرقبلا )0
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 ءىشب ذخؤي ال املسم فذق وأ رمخلا برش وأ قرس وأ برحلا راد ىف ىنز اذإ»

 ىأ) ةيالولا مدعل برحلا راد ىف دودحلا ةماقإ ىلع ردقي ال مامإلا نأل ؛كلذ نم

 دحلا هيلع ماقي ال مالسإلا راد ىلإ عجر مث كلذ نم ائيش لعف ولو (ةيلعفلا ةيالولا

 صاصقلاب ذخؤي ال املسم لتق اذإ كلذكو . . .الصأ ابجوم عقي مل لعفلا نأل ءاضيأ
 ىف ةهبش ثروأ برحلا راد ىف هنوك نألو «ةعنملاب الإ ءافيتسالا رذعتل ادمع ناك نإو

 نوكتو ءادمع وأ ناك أطخ ةيدلا نمضيو .ةهبشلا عم بجي ال صاصقلاو .بوجولا
 اذهلو ءهنم دجو لتقلا نأل «ءادتبا لتاقلا ىلع بجت ةيدلا نأل «ةلقاعلا ىلع ال هلام ىف

 وهو ءادتبا هيلع بجت ةيدلا اذكو «هريغ ىلع ال «لتاقلا ىلع ةرافكلاو صاصقلا بجو

 نم «عفانملا نم هتايحب اهيلإ لصي امل نواعتلا قيرطب هنع لمحتت ةلقاعلا مث «حيحصلا

 لصحت ال ىناعملا هذهو «كلذ وحنو مهل ناسحإلاو ربلاو رئاشعلا ةرثكب فرشلاو رصنلا

 . 17 (ةلقاعلا ذئذنع لمحتت الف نيرادلا فالتخا دنع

 لك ىلع قبطي دمحم هبحاص هعمو ةفينح وبأ هلاق ىذلا ىأرلا اذه نأ ظحاليو
 دوقعلا نإ ىتح «لاومألا ىلع مئارج تناك مأ نادبألا ىلع مئارج تناكأ ءاوس مئارجلا

 نييمذو نيملسم نيب وأ «نييمذ نيب وأ نيملسم نيب برحلا راد ىف تدقعنا اذإ ةيوبرلا
 نيملسم نيب ولو .برحلا راد ىف مقو اذإ ابرلاف ,برحلا رايد ىف ذفنت اهنإف نييبرح وأ
 .ةتباث ريغ ةيلعفلا ةيالولا نألو «تبث دق اضرلا نأل ؛مالسإلا راد ىف هيلع بقاعي ال

 امأ «ىناثلا لوقلا وهو «دمحم هبحاصو ةفينح ىبأ مامإلا لوق ريرحت اذه -”4

 :نيرمأ ىف روهمجلا قفاوي وهو «هنع هللا ىضر فسوي ىبأ لوق وهف ثلاثلا لوقلا

 .مالسإلا ماكحأ هيلع ترس مالسإلا راد لخد اذإ نمأتسملا نأ : امهلوأ

 مارح ىه امك ءملسملا نم برحلا راد ىف مارح ةيوبرلا تالماعملا نأ : امهيناثو

 ال هتاذل مارح هنأو «ملسملل لحي ال هنأو «مارح- ابرلا نأ هتجحو «مالسإلا راد ىف

 نأ لوقعملا نم سيل ذإ .هيف ةيكلم تبثي ال دقع ىف لخد اذإ هتاذل مارحلا نآو «هريغل

 ىبرحلا امأ ءملسملل ةبسنلاب اذه - هيف ةيكلملا تبثت كلذ عمو ءامارح هتاذ ىف نوكي

 ءابرلل حيرصلا ميرحتلا امهيف ةينارصنلاو ةيدوهيلاف «هتنايد ىف ىتح هيلع مارح ابرلا نإف
 ذإ «ىعيبط رسيغ بسك هنألو «لطابلاب سانلا لامل لكأ هنأل ءابرلا مرحي اضيأ لقعلاو

 .دقنلا دلي ال دقنلا

 امأ ءروهمجلا ىأر عم فسوي ىبأ ىأر امهيف قفتي ناذللا نارمألا امه ناذه

 انيب دقو «تايدلا الإ تابوقع اهل سيل مئارجلا نأ ىف ىهف ءروهمجلا ىأرل هتفلاخم
 .اذه ىف نيقيرفلا رظن ةهجو
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 نيملسملل ةبسنلاب ناكملا ىلع ىمالسإلا ىئانجلا نوناقلا نايرس وه اذه - 0

 عطقت دق نآلا نكلو «مهلظب لظتسي نمو «مهنيب اميف نيملسملل ةبسنلابو «مهريغ عم
 عون ىأب لصتت نأ ريغ نم اهتاذب ةمئاق ةزوح اهل ةلود لك «تاليود وأ الود نوملسملا

 هيف عطقنت ملس نم برحلا هبشي ام وأ .برح اهنيب نوكت دقو ءاهريغب لاصتالا نم

 نم ةعطقنم ةيبرعلا لودلا رثكأ نيبو اهنيب ةقالعلا نوكت داكت الثم ايكرتف .تاقالعلا

 اعايج ةارع اهلهأ جرخأو «نيملسملا رايد ضعب برخ نم ىلاوت اهنأل «ةيبدألا ةيحانلا

 لك ىلع ةيراس ةيمالسإلا ماكحألا نوكت نأ لاحلا هذه عم حصي لهف ءائيش نوكلمي ال

 قلعتي اميف ةنسلاو نآرقلا ىلع ةينبم ةيمالسإلا لودلا ىدحإ ماكحأ تناك اذإف «نيملسملا

 ؟اهيف ةتقؤم ةماقإ ميقت ىتلا ىرخألا ةلودلا اياعر ىلع اهماكحأ ىرست لهف تابوقعلاب
 هذه قبطت ال ىتلا ىرحخألا ةلودلا ىف ميقت ىتلا اهاياعر ىلع اهماكحأ ىرست لهو

 نكت مل هنأل ءءاهقفلا لاوقأ ىلع سايقلا نم اهمكح ذخأن نأ ديرن ةلأسم كلت ؟ماكحألا

 ةيمالسإلا ةعامجلا نأ ضرفي مالسإلا ذإ «ةلاحلا هذه لثم ىف مهنع ةيورم صوصن ةمث

 ىف اهيلع صوصنملا ةيلصألا تابوقعلا ىف دحاو ماظن اهعمجيو ةدحاو ةمأ ىلإ ىهتتنت

 ىتلاو ٌةييَلي هلو سر ةنس ىف ةدراولا تايدلاو صاصقلاو دودحلا ىهو «ةنسلاو باتكلا

 .ميركلا باتكلا ىف ءاج امل انيب اريسفت ربتعت

 ةتباثلا ةررقملا ماكحألاو مالسإلا حور نم ةقتشم ةديدس ةباجإلا نوكت ىكل هنإو

 :نيلاح نيب قرفن نأ بجي - ءاهقفلا اهطبنتسا ىتلا

 ةماقإ نيميقم مالسإلا ماكحأ قبطت ال ىتلا ةلودلا اياعر نوكي نأ : امهادحإ

 .مالسإلا مكح ميقت ىرخأ رايد ىف ةتقؤم

 ىمالسإلا ىئانجلا نوناقلا مكح قبطت ال ىتلا ةلودلا اياعر نوكي نأ : ةيناثلاو

 .الثم ايكرتك ةيبروآلا نيناوقلا قبطتو «مالسإلا قبطت ال ىتلا ةلودلا لظ ىف نيميقم

 مالسإلا ماكحأ قبطت ال ىتلا ةلودلا اياعر تناك اذإ ام مكح ىف ملكتنلو - #6

 نأ بجي ىمالسإلا ىئانجلا نوناقلا ماكحأ نأ ررقن انهو ءهقبطت ىتلا رايدلا ىف نوميقي
 باتكلا نم ةقتشم ةيمالسإ ماكحأ هذه نأل كلذو ؛اياعرلا ءالؤه ىلع اهريفاذحي ىرست

 اهذيفنت مدعو «هرايد ىف اهليطعتو .فقث امنيأو .ناك امثيح اهب نيدي ملسملاو «ةنسلاو
 ذفنت مالسإلا ماكحأب ذوخأم وه ذإ «مالسإلا ةقبر علخ دق نوكي نأ ىضتقي ال اهيف هيلع

 ماع لكشب ماكحلا وأ ءارمألاو كولملا ةزوح وأ ةلودلا فالتخاو «ذيفنتلا نكمأ ام هيلع

 ءرخآ فصوب ال «ملسم هنأ فصوب هل ةتباث اهنأل «مالسإلا ماكحأ نم للحتلا غوسي ال

 ىرآ الو ىبرعو ىكرت نيب قرف ال ةدحاو ةمأ اعيمج نيملسملا ربتعي مالسإلا نألو

 .ىوقتلاب الإ ىمجعأ ىلع ىبرعل لضف الو بارت نم مدآو مدآل لكلا لب «ءىماسو
 .ءاوس ىلع عيمجلل ةتباث هللا ماكحأو

 احلا



 نأ ىلع اهذفنت ال ىتلا ىرخألاو ماكحألا ذفنت ىتلا ةلودلا نيب قافتا ناك اذإو

 در وهو .لطاب قافتا وهف مالسإلا ماكحأ ىضتقمب ال ءاهماكحأ ىضتقمب اهاياعر لماعي
 قافتا لكو .هماكحأو هللا دودح ليطعت ىلع قافتا هنأل - امهادحإ هب مزتلت ال ءاهيلع

 لحأ اطرش الإ مهطورش دنع نوملسملا» :ِةِْللَك هلوق نم انركذ امل ءدر وهف كلذ ىلع
 اذإ الطاب عقي قافتالا ناك اذإو ,فنصلا كلذ نم قافتالا اذهو ,«الالح مرح وأ امارح

 اميف ةيمالسإلا لودلا نيب الطاب نوكي نأ ىلوأ مث ىلوأف «مهريغو نيملسملا نيب ناك

 ىف دودحلا ميقت تناك اذإ ةيزاجحلا ةموكحلا نأ ىلإ ىهتني مكحلا اذه قيبطتو

 ال «مارحلا هللا تيب جاجح لك ىلع جحلا مسوم ىف اهب ماقت دودحلا هذه نإف ءاهدالب

 عيمجلاف ؛ىكرتو «ىكيرمأو ىزيلجنإو ىرصمو ىناغفأو ىناريإو ىناتسكاب نيب قرف
 هذه لزنم نمحرلا ةفايض ىف اعيمج مهو «ىمالسإلا مكحلا ىضتقمل اذه ىف نوعضاخ
 . ماكحألا

 ةلودلا اياعر نوكي نأ ىهف ةيناثلا لاحلا امأ «ىلوألا لاحلا مكح وه اذه 17

 نأك قبطي ال ىذلا ريمألا ةزوح ىف وأ كلملا لظ ىف نوميقي نيذلا مه قبطت ىتلا

 اذه ىفو «هتبوقع هيلع ذفنت الو ءاصاصق وأ ادح بجوي ام ايكرت ىف ىدوعس بكتري

 ذفني هنأ اوررق ءاهقفلا روهمجف ءانه ىرجي افنآ هانركذ ىذلا فالخلا نإ :لوقن لاحلا

 .ماكحألا قبطت ىتلا هتلود ىف ةماقإلا ىلإ دوعي امدنع هيلع تبث اذإ ىعرشلا مكحلا هيلع

 هيلع ماقي هنإف هتلود ىلإ داع ىتح ةقرسلاب رقأ مث .ةقرسلا دح هيلع مقي ملو قرس اذإف

 اذإ ىتح فذقلا دح هيلع مقي مل ارح املسم فذق اذإ كلذكو «ىنز اذإ كلذكو ءدحلا

 روهمجلا رظن نأل ...اذكهو ءدحلا هيلع ماقي هنإف دودحلا ميقت ىتلا رايدلا ىلإ ءاج

 برحلا راد ىف دودحلا بجوي ام بكتري ىذلا ناك اذإو «بكترملا صخش ىلإ هجتم
 رايد ىف باكترالا ناك اذإ ىلوأ نوكي هنإف - مالسإلا راد ىلإ داع اذإ - دحلا هيلع ماقي

 .دودحلا قيطت ال تناك نإو ةيمالسإ

 ماقي ال مهبهذم دعاوق قيبطت ىضتقمب هنإف ةيفنحلا امأ ءروهمجلا لوق قيبطت اذه

 ال ىرخألاو مالس-إلا ماكحأ قبطت نيتلودلا ىدح- تناكو «ةزوحلا تفلتخ-' اذإ دحلا

 :نيبيسل كلذو «قبطت

 ةيالولا وه ةيمالسإلا ماكحألا ذيفنت ىف مهدنع لصألا نأ نم هانررق ام : امهلوأ

 ىذلا ىلاولاو ءصاصقلا وأ دحلل بجوملا لعفلا عقو اذإف «ةيمكحلا ةيالولا ال ةيلعفلا

 اذهل ابجوم دوجولا ىف عقي لعفلا نإف عوقولا تقو ذيفنتلا عيطتسي دودحلا ميسقي
 تقو ىمالسإلا مكحلا ذفني ىذلا ىلاولا نم هذيفنت نكمي ال مكحلا ناك اذإو .باقعلا

 .صاصقلا وأ دحلل بجوم ريغ أشن هنأل باقعلا تبثي ال باكترالا

 "هلا



 فصو اهيلع قبطني مالسإلا ماكحأ قبطت ىتلا ةيمالسإلا رايدلا نأ : ىناثلا ببسلا

 اذإ دودحلا نأ ىفنحلا هقفلا ىف ررقملا نمو «ىغبلا راد هبشت ىرخألاو «لدعلا راد اهنأ

 نأل .دحلا ماقي ال «لدعلا راد ىف بكترملا اهب رقأ اذإ ذفنت ال «ىغبلا راد ىف تبكترا

 ىلع ةردقلا ققحت - لعفلا ىلع ةيمالسإلا ةبوقعلا توبثل ةيفنحلا دنع انلق امك طرشلا

 .هيلع مكحلا ذيفنت نكمي لاح ىف كلذ دعب بكترملا راص ولو «باكترالا تقو ذيفنتلا

 .لدعلا راد ةيمالسإلا ماكحألا ذفني ىذلا رايد تربتعا اذامل :لئاس لأسي دقو

 تاررقملا نم نأ كلذ نع باوجلاو ؟ةقيقح ىغب راد وأ ىغب راد هبشت ىرخأللا تربتعاو

 هلوقل كلذو «ةلداع ريغ اهبيترتو اهماظن ىف دعت مالسإلا ماكحأ ذفنت ال ىتلا ةفئاطلا نأ

 ذفنت ىتلا ةفئاطلاو ,4)23 َنوُملاَظلا مه كَلوُأَف هللا لزنأ اًمب مكحي مل نمو ل : ىلاعت
 ىهف ىلاعت هللا ماكحأ ذفني نم ىلإ أجلي نأ ملسملا ىلعو «ةلداع دعت :ىلاعت هللا ماكحأ

 ىهف «رهاجتو اهذفنت ال تناك اذإو «ءلالضلا نم ذقنملا ىهو ءأجلملا ىهو «ذاعملا

 .ةيغابلاك دعت لقألا ىلع وأ «ةيغاب

 نيب جيرخت وهو «ءاهقفلا هررق ام ىلع ةيضقلا هذه جيرخت ىف هيلإ انيهتنا ام اذه
 .نيلصافلا ريخ ىلاعتو هناحبس هللاو ءاطابنتسا سيلو ءاصن نوكي داكي حضاو

 ةقرفت الب صاخشألا ىلع نوناقلا نايرس
 تاقبطلا ىف سانلا نيب قرفي ال هقيبطت ىف ىئانجلا ىمالسإلا نوناقلا نإ -4

 الو ىبرع الو «ريقفو ىنغ الو «فيعضو فيرش- نيب قرف ال نوناقلا مامأ ءاوس لكلاف

 هل لضف ىذ لكو «لضفلا ىف نوتوافتي سانلاف «موكحم الو مكاح الو «ىمجعأ
 كلذب تدرو دقلو «باقعلل ببس مهنم ناك نإ ءاوس مه باقعلا ىف نكلو .هلضف

 :ىلاعت لاق دقلو «ةينوناقلا ماكحألا ىف قلطملا ىواستلا أدبمل ةررقملا ةينيدلا صوصنلا

 هللا دنع ْمُكَمرْكَأ نإ اوُقراَعتل لئابقو ابوُعش مُكانَلعَجو ئتنأو ٍركذ نم مكافح اَنِإ سانا اَهيأَيإ»
 ىلع ىبرعل لضف ال «بارت نم مدآو «مدآل مكلك» كي لاق دقلو 274 مكاقتأ
 .(طشملا نانسأك ةيساوس سانلا» :اضيأ ّةْْيلَي لاق دقو .«ىوقتلاب الإ ىمجعأ

 لازام مالسإلاو ةكم حتف بقع تقرس ىتلا ةيموزخسملا نأش اشيرق مهأ دقلو

 لاقف ءاهنأش ىف عفشيل ِةكك هللا لوسر بح ديز نب ةماسأ اوملكف «شيرق نيب اديدج
 ابيطخ فقو مث هللا دودح نم دح ىف عفشتأ) :امئال اركنتسم مالسلاو ةالصلا هيلع

 امنإ سانلا اهيأ» :ِةِْلَي لاقف ىمالسإلا عرشلا ماكحأ ىف سانلا نيب ةاواسملا أدبم ررقي
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 .هوعطق فيعضلا قرس اذإو «هوكرت فيرشلا قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق نم نيذلا كلهأ

 .«اهدي تعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول هللا مياو

 ةميرجلا نأل ؛باسنألا تتوافت اذإ ةبوقعلا ىف توافت ال هنأب عطاق مزاح لوق اذهو

 رابتعا الو راغص ةميرحلاف «هنم صتقي ىتح فيرشلا بسنلا بحاص عضت ىهو «ةدحاو

 .باقعلا اهعم ربكيو ةميرجلا ربكتلف رابتعا اهل ناك اذإو ءراغصلا عضوم ىف ةعفرلل

 قحلا ذخأي ىتح فيعض ىوقلا نأ ررقي باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناك دقلو

 ريغب اناسنإ ىذآ اذإ هنم صتقي نأ لبقي ناكو هل قحلا ذخأي ىتح ىوق فيعضلاو «هنم

 هتمزع ىف قداصلا وهو مهددهيو «سانلا راشبأ اوبرضي نأ نع ءارمألا ىهني ناكو «قح

 نبا نأ ملع امدنع العف كلذ ذفن دقو ءصاصقلا مكحب مهنذخأيل سانلا اوبرض نإ مهنأ

 صتقيل ىرصملل طوسلا ىطعأو «هرضحأف « هقبس هنأل «ءايرصم برض صاعلا نب ورمع

 نأل ؛ةملكلا هذه رركي ناكو «نيمركألا نبا دز :لاق تكس املك ناكو «ورمع نبا نم

 دحأ مالسإلا مكح نع جرخي الو «هفرشل دحأ باقعلا نم تلفي ناك ام اذكهو

 ال شيرق رشعم اي» :لوقيف ٠ .«مزاخحلا ءادنلا كلذب هموق ىداني ناك لع ىبنلا نإو «هبسنل

 . «باسنألاب ىنوتأتو «لامعألاب سانلا ىنيتأي

 بهذت رحبلا ةحل ىف ةنيفس ىف مكايإو ىنأ تددول» :باطخلا نب رمع لاق دقلو

 فعض نإو « هوعبتا ماقتسا نإف «مهنم الجر اولوي نأ سانلا زجعي نلف ءابرغو اقرش انب

 لتقلا .ال» :لاق «هولزع جوعت نإو :تلقول كيلع امو : هللا ديبع نب ةحلط لاقف «هولتق

 . «هدعب نمل لكنأ

 ىلإ جاتحي ماكحلل اهلومش نكلو .ءصاخشألا ىلع ماكحألا مومع نايب اذه

 : ىلي اميف هركذن « ليصفتلا ضعب

 ماكحلا ىلع تابوقعلا نايرس

 نيسبتقم «ءاهقفلا هررق دق ةميرجلا تعقو نإ باقعلا ىف ةاواسملا ًأدبم نإو -”4

 وه كلذ ناك ولو «مارجإلا ىف ازايتما دحأل اولعجي ملف «ىدمحملا ىدهلا نم كلذ

 .«كلذ ىلع اوقفتا دقو ءهبصنم مكحب ةالولا نم دحأ هقوف سيل ىذلا مظعألا مامإلا

 ةميرج مامإلا بكترا اذإف ء«باقعلا قاقحتسا لصأ ىف ال ءذيفنتلا ىف اوفلتخا نإو

 ذيفنت ىف اوفلتخا مهنكلو ءاعيمج كلذ اوررق دقو «باقعلا قحتسا ادح وأ صاصق

 « سمت ال ةنوصم ةيصخش مظعألا مامإلل سيلف «باقعلا قاقحتسا لصأ ىف ال ءدودحلا

 ىلامت هللا عرش مامأ ءاوس ىلع عيمشلا عب .ىلاعت هّللا عرش مامأ ءا محلا عم ىواستي هصخش امنإ
 اندر



 هيلع بجو صاصقلا بجوي ام بكترا اذإ هنإ ءاهقفلا روهمج عم ةيفنحلا ررق دقو
 ناك نإ «ةيفنحلا دنع دحلا مكح هيف ذفني ال دحلا بجوي ام بكترا اذإ نكلو . صاصقلا
 نيدلا باهش اهلقن دقو ءريغصلا عماجلا ىف اهمكح درو دق ةلأسملا هذهو ءهقحتسي

 ةفينح ىبأ نع بوقعي نع دمحم (ريغصلا عماجلا ىف ىأ) هيف اهتروص» :لاقف «ىبلش
 صاصقلا امأو ءدح الف -دحلا هيف بجي ائيش عنص اذإ دحأ هقوف سيل ىذلا مامإلا ىف

 هقوف سيل ىذلا مامإلا ريغصلا عماجلا هحرش ىف ثيللا وبأ هيقفلا رسفو .«هب ذخأ لاملاو

 ىف هيلع هب ذخاؤيف رمخلا برش وأ ىنز وأ اناسنإ فذق اذإ هنأ ملعا» :لاقف ةفيلخلاب مامإ

 هللا قح اهنوكل مامإلا ىلإ اهؤافيتساو اهتماقإ ضوفت دودحلا هذه نآلو ءايندلا
 , 2)[ىلاعت

 نم ةمات ةذحخاؤم ذخاؤم رمألا ىلو نأ مالكلا اذه نم دافتسي ىذلا ببسلا نإو

 هيف مرجي ام لك ىف ىويندلا باقعلا قحتسي هنأو «بكتري ام لك ىف ةيورخألا ةيحانلا
 ىأ «لاومألا ىف ءادتعالاو «نادبألا ىف صاصقلا هيلع ذفنيو .دحلا هيلع ماقي ال نكلو

 هقوف سيل ىذلا رمألا ىلول ةهجوم ةمهت هيلإ تعفر اذإ هللا عرش ذفني ىذلا ىضاقلا نأ
 وأ ءامدلاب قلعتت تناك اذإ اهتبثيو ىوعدلا ىف ريسي ىضاقلا نإف «نيملاعلا بر الإ دحأ

 نيب فالتخالا ىف ساسألاو ءاهيف ريسي ال هنإف دودحلاب قلعتت تناك اذإ امأ «لاومألا

 ىلوتي ىلاعت هللا قوقحو «ىلاعت هللا قح دحلا نأ ءلاومألا هلثمو ءصاصقلاو دحلا
 ءامدلا امأ ءهسفن ىلع اهذفني ال وهو .ناطلس نم ىلاعت هّللا هلوخ امب رمألا ىلو اهذيفنت

 :ىلاعت لاق دقف ءدابعلل ءادتبا تباث قحلا كلذ نإو «دابعلا قوقح ٍىهف «لاومألاو

 ةبلاطملاف ,0©2 م اًروصَم ناك ُهّنِإ لَقْلا يف فرْسُي الف اناَطْلس هيلول اَنلَعَج دقق امولظم لتُق نمو ف
 هدابع قوف رهاقلا هللا مكح نم هدمتسا رمأ وهو «قحلا بحاص نم نوكي ذيفنتلاو

 .هراهظإ ىلع ةنواعملا الإ هيف ىضاقلل سيلو

 انركذ امل تبثي ال - هذفني ىذلا وه هنأل مامإلا ىلع هذيفنت نكمي ال دحلا ناك اذإو
 باكترا تقو اهذيفنت ناكمإ وه دودحلا تابثإ ىف ساسألا نأ ةيفنحلا ةيرظن نأ نم

 ىنجملا نم ذيفنتلا ىلع ةردقلا الإ هيف سيلو .نكمم هذيفنت نإف صاصقلا امأ ءاهيبس
 . هيلع

 نم نيملسملا روهمج نأ نييف .ذيفنتلا قيرط مامهلا نب , نيدلا لامك حضو دقو

 قح نأل «ةبجاو تافلتملا نامضو «صاصقلاك دابعلا قوقحو ءمولظملا ةعنم مهبجاو

 « هتعنم نوملسملاف قعنملا ىلإ جاتحا نإو «هريغك هيف مامإلا نوكيف قحلا هل نمل اهئافيتسا

 )١( قئاقحلا نييبت ةيشاح ص١8 .

 نضر ءارسإلا ةفز .٠

 اانا



 صاصتقلا ءافيتسا زوجي هنأ ملعي اذهبو ؛اديقم بوجولا ناكف .ءافيتسالا ىلع مهب ردقيف

 . ؟20(طرش هنأل ءافيتسالا نم ىلولا نكمتل ءاضق نودب

 نومحي نيذلا مه نيملسملا ريهامج نأ ىفنحلا بهذملا ىضتقم نأ نيبتي اذهبو

 ابختننم ناك ولو «نينمؤملا ريمأ نم صاصقلا ذيفنت ىلع هنونيعي نيذلا مهو هيلع ىنجملا
 ىلع بجوي ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نوناق نأ ىلع لدي اذه نإو ءارح اباختنا
 ىضتقمل قحلا قيبطتلا وه اذه نإف ءهدارأ نإ ملظلا نم ربكألا مامإلا عنمي نأ ةمألا روهمج

 رمألا هب درو ىذلا ءالمح لدعلا ىلع مكاحلا لمحو ءركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا

 ىلع نرطأتل وأ ركنملا نع نوهنتلو «فورعملاب نرمأتل» :ّْكَك ىبنلا لوق لثم ىف ماعلا
 ش . (ارطأ قحلا

 امك ءدحلا هيلع اوميقي نأ نم نيملسملا اونكمي مل اذاملف «ةيفنحلا رظن اذه ناك اذإ

 هللا قح دودحلا نأب ةربعلا تناك اذإ هنأل ءدحأ ىلع ىدتعا اذإ هنم اوصتقي نأ مهل ناك

 نأ نم هيلع ىنجملا نيكمت اولوت امك «ءىلاعت هللا قح ةماقإ نولوتي نوملسملاف «ىلاعت
 لوقعملا نم سيلو .دودحلا ةماقإ ىف بئانلاوه رمألا ىلو نأ كلذ نع باوحلاو ؟صتقي

 ال. نوملسملاو «ءىضوفلا ىلإ ىدؤي كلذ نأل ؛دحلا ذيفنت نيملسملا نم دحأ ىلوتي نأ

 ضعبلا مايق ىفكي ذئدنعو «مهغامتجا ىلإ ليبس ال ذإ .دحلا اوميقيل اوعمتجي نأ نكمي

 بكترا هنأ مساب مظعألا مامإلا ىلع ىدتعيف لجر موقي نأ روصتي ذئدنعو «لكلا نع
 ءرومألا لبح بارطضاو ءىضوفلا ىه كلتو ءادح بكترا هنأ هنع عاش وأ ادح

 ؛هيلو وأ هيلع ىنجملا وهو .نيعم صاصقلا ىلوتي ىذلا نإف «لاومألاو صاصقلا فالخب
 .هقح ءافيتسا ىلع هتناعإ وه كلذ ىف سانلا لمعو

 لكب بقاعي :اولاق دقف ءاهقفلا روهمج امأ «هباحصأو ةفينح ىبأ رظن اذه

 «دابعلا قوحو ىلاعت هللا قوقح نيب الو ءصاصق وأ دح نيب قرف ال ةردقملا تابوقعلا

 هقاقحتسا نلعي ناك يي ادمحم نييبنلا ريخ نإو «سانلا لكك همئارج نع لوئسم هنأل
 كلذ ىف لاق دقلو ءهنم صاصقلا ىلإ سانلا وعدي ناكو «هبجوي ام هنم ناك نإ باقعلا

 ضرم هنأ سحأو «ءايعإلا هيف رهظ دقو ءهنم صاصقلا ىلإ سانلا وعدي وهو هلل
 :توملا

 تنك نمو «هنم دقتسيلف ىرهظ اذهف ارهظ هل تدلج تنك نم سانلا اهيأ اي»
 «هنم ذخأيلف ىلام اذهف الام هل تذخأ نمو «هنم دقتسيلف ىضرع اذهف اضرع هل تمتش

 ناك نإ اقح ىنم ذخأ نم ىلإ مكبحأ نإو الآ «ىنأش نم تسيل اهنإف ءانحشلا شخي الو

 . ©29(سفنلا بيط انأو ىبر تيقلف ىنللح وأ هل

 )١( ج ريثآلا نيا خيرات قه . ١١١ص جج ريدقلا حتف ” ص!١16.
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 حالصإ اهنأل «ةذخاؤملاب ىلوأ هللا قوقحف دابعلا قوقح ىف كلذ نإ ليق اذإو
 ذخاؤي الو سانلا ةماع ذخاؤي نأ حصي الو ءهل رشنو داسفلل ةعاشإ اهلامهإو «عمتجملا

 .داسفإلل ال حالصإلل اهيلي وهو «سانلا رمأ ىلي نم

 هشطبل دحلا هيلع ذفني مل اذإ هنإو .طوقسلا ىعدتسي ال ذيفنتلا ناكمإ مدعو

 نكمي ىتح هقنع ىف رمتسي لب «هيلع دحلا طوقس بجومب كلذ سيلف هناطلسو هتوقو
 حيبتست ىتلا ةملاظلا هتلود نم ىلاعت هللا لادأ وأ ءفعض هيف ادب نإ هيف ذيفنتلا
 .تاركتملا بكترتو «تامرحلا

 ىضاقلا وهو «هريغل نوكي ذيفنتلا لمهأ اذإف ءهدحو هيلإ سيل دودحلا ذيفنت نإو
 .كلذ هب طاني ىذلا

 امك ىضاقلا هالوتي نأب .نكمم وه لب ءاليحتسم سيل ذيفنتلا نأ ىلع 0١-
 ليبس ال ذيفنتلا نإ :لئاق لوقي دقو «ىناجلا مكاحلا نود مه نيذلا ةالولا وأ ءانرشأ

 ناطلسلا كلذو «ىضاقتلا ىف ناطلس مهل سيل ةالولا نأل ءذفنملا وه نوكي نأ الإ هيلإ
 مكحلا ذفني فيكف .هلبق نم ناطلسلا ىلوتيو هنع بئان وهو هرمأب ىلوتي ىذلا ىضاقلل

 تقو ىأ ىف ذبفنتلا عنم هلف .هناطلس تحت ذفنت ماكحألاو .هلزع هلو ءوه هالو نميف

 ذإ ىضاقلا نأب كلذ نع ءاهقفلا باجأ دقو .ذفنملا لزع هلو ءىصع فلاخ نإو ءءاش
 وه امنإو ءهليكو سيل هنإو «ىلاعت هللا مكح ذفني امنإ ذفني نأ دارأ اذإ هللا دح هيلع ذفني
 ةملكب رشنلو ءاهالوتي ةماع ةيالوب مهنيب قحلا ةماقإو «نيملسملا ةحلصم ىلع مك
 :نيرمألا نيذهل ةلصفم

 تاررقملا نم نأ هنايبف .همكح ال هللا مكح ذفني هنوك وهو : لوألا رمألا امأ

 صنلا نم ةذوخأم نوكت ىتلا تابوقعلا نم امهريغو صاصقلاو دودحلا نأ ةيعرشلا
 ءريمألا اهل عضخي «نيملسملا ةعامجل ماع اهيف باطخلا - ةنسلا وأ باتكلا نم ىنيدلا

 مكحلا ةيالوف «قشأ اهل ةبسنلاب هتاعبت مكاحلاو «مكاحلا ريغو مكاحلاو ءريمألا ريغو
 موقي نكلو «عيمجلا اهب موقي ال ةيئافكلا ضورفلا لكك اهنكلو .ةعمتجم ةمألل ةتباث اهب

 ضرف داهجلاك .هصصختو هلهأت بهاوم ىضتقمب اهل صصخي نم وهو «ضعتبلا اهب
 نونفل هصصختب اهجتم نوكي نمو «هيلع رداقلا هب موقي نكلو «ةعمتجم ةمآلا ىلع
 نإ لوقن نأ انل حصي ال كلذ ىلعو .اذكهو .هططخو هجهانمو هبيلاسأ فرعتو لاتقلا
 ولعت ىذلا راهقلا دحاولا نع ةرداص ىه لب ءىلعألا رمألا ىلو نع ردصت ماكحألا هذه

 هوجولا تنعو 9 :هناحيس لاق دقف ؛ةرخآلا ىف هل ونعتس انمك ايندلا ىف هوجولا لك هل
 ىفعي ىتح مكاحلا ىلإ عيرشتلا سيلف 22214 1707 اًمْلَظ لمح نم باح دقو موُيقلا يحلل

 . عيرشتلا قوف هسفن لعجي ىتحو عرش امم
 )١( هط :١١١ .

 "هك



 «هنم ذيفنتلاو مكحلا ناطلس ىلوتي ال ىضاقلا نأ وهو : ىناثلا رمألا امأو -*7

 نأل كلذ .ىمالسإلا هقفلا ىف تباث ررقم رمأ كلذف - هرمأب هتيالو ىلوتي ناك نإو

 هقفل صصختي نم هب موقيو «ةمآلا ىلع بجاو وه ىئافك ضرف تايالولا رئاسك ءاضقلا
 بابسأ ةئيهتب ءالؤه نيعت نأ ةمألا ىلعو «لالدتسالا جهانمو ءاضقلا قرطو «ماكحألا

 ميظنتب ةصاخلا ةيئافكلا تابجاولا لك هيف ىقالتت ىذلا مكاحلا ىلعو .ءمهل صصختلا

 ىلوت اذإف «هنوئش ىلوت نم ءاضقلل حلصي نمل نكمي نأ ءهنع داسفلا عفدو عمتجملا

 نع ىلوت ام هنأل ؛هنع بئان هنأ كلذ ىنعم سيلف ءرمألا ىلو نيكمتب ىضاقلا كلذ

 رمألا نم هعضو رمألا ىلوو ءهيف صصخت ىئافك ضرفب مايقلا ىلوت نكلو .هصخش
 ناك هلهأ ريغل هدسو نإو «ىئافك ضرفل الطعمو امثآ ناك لعفي مل ولو هل أيهت ىذلا

 .ادسفم امثآ

 نإ لب .ءاهقفلا لاوقأ هيلع جرخنو ءهضرفن ايهقف اضرف ةقيقحلا هذه تسيلو
 :هصن ام ىلعي ىبأل ةيناطلسلا ماكحألا ىف ءاج دقف ءهب اوحرص نيملسملا ءاهقف

 مكح ىف (ىضاقلا ىأ) نوكيف «هالو نمع ال نيملسملل ارظان راص هالو اذإ»
 . ©3)«دلب لك ىف مامإلا

 ىف نوكي الو «نيملسملا ةحلصمل ارظان ريصي ىضاقلا نأ ىف حيرص صن اذه

 نإ لوقن نأ فاصنإلا نم نكلو .اهب ضاق هللا ماكحأل ذفنم هنأل .هالو نمع ابئان هئاضق

 ال هنأ هيلع قفتملا نمف «هتباين ضرف ىلعو .«فالخ_- عضوم بئان ريغ وأ ابئان هرابتعا
 هنأل «ىلاعت هللا باتك فالخ ىلع تناك نإ هماكحأ نم نسي امب ديقي الو هماكحأ ذفني

 عمسلا ملسملا ءرملا ىلع» لَ هللا لوسر لاق امك هللا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال

 .«ةعاط الو عمس الف ةيصعمب رمؤي نأ الإ ءهركو بحأ اميف ةعاطلاو

 لاق دقو .ليكولا ىف نأشلاك سيلف ءرمأللا ىلو تام اذإ لزعي ال هنأ اوقفتا امك

 نإ ليق دقف - ءاضقلا ةيالو ىأ - ةيالولا تحص اذإو» :فالخلا اذه نايب ىف ىلعي وبأ

 ىلوملا ةهج نم اهيلع ماقملا مزلي ملو ةبانتسا هنأل «ةلاكولاك ىلوملاو «ىلوملا رظن
 الإ هلزعي الأ ىلوألا نأ ريغ «ءاش اذإ اهنع لازعنالا ىلومللو ءءاش ىتم هلزع ىلومللو

 ليق دقو .نيملسملا قوقح نم ةيالولا هذه ىف امل ءرذع نم الإ لزتعي الأو ءرذعب

 ىلع نيملسملل ارظان ريصي ةيالولاب هنأل «طئارشلا ىلع اميقم ناك ام هلزع ىلوملل سيل
 قح ىف رظني هنال «هليكو لزع هل نإف «لكوملا قرافيو «مامإلا نع ال «؛ةحلصملا ليبس
 . '")(ةصاخ هلكوم

 8 4ص روكذملا باتكلا قفز . ه١ ص ةيناطلسلا ماكحألا 220(
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 ريغ هنأو ءءاهقفلا روهمج دنع ةماع ىضاقلا هيالو نأ نيبتي صنلا اذهبو -"0*

 اطورش دقف اذإ الإ ءءاضقلا طورش ايفوتسم مادام مهنم نيرثكألا ىأر ىلع لزعلل لباق

 نم لزعنا ةلادع دعب قسف اذإ هنأ ىورو «لزعلا قحتسي ذئنيح هنإف ءهل هدقف تبثو اهنم
 ءاحيحص هءاضق اوريتعاو ؛ةيفنحلا كلذ فلاخ نكلو ءالطاب هؤاضق راصو «هسفن ءاقلت
 ءهقسفف عم سانلا نيب ىضقي هكرت لب «هلزعي ملو هقسف تبث اذإ امثآ رمألا ىلو ناكو

 نوكت الف «تباث رقتسم ساسأ ىلع تايالولا عيزوت وه ىأرلا كلذ ىف ساسألا ناكو

 مهرمأ ولخي نأ نم ءاقساف ناك ولو ضاق مهل نوكي نأ سانلل ريخ هنإف ؛ىضوف رومألا
 . هماكحأ ذفنت ضاق نم

 مئاق وه امنإو هالو نمع ابئان سيل ىضاقلا نأ نورقي نيذلا ءاهقفلا لوق نإو

 دقو «تاطلسلا لصف ةيرظنل ساسألا وه - اهنم رمألا ىلو هنكم دق .«ةماع ةحلصمب

 اهيف لوقلا اولصفي مل نإو ءمهماكحأ ىف اهوررقو اهيلإ اولصو نيملسملا ءاهقف نأ تيأر
 طورش دقف اذإ الإ زوجي ال لزعلا نأب مهريكفت رظنلا اذه باحصأ دكأ دقلو ءاليصفت

 .ءاضقلا ةيلوت

 : ءارمألا مئارج

 هقوف سيل ىذلا مظعألا ىلولا نم تناك اذإ ةميرجلا وه هيف انملكت ام -14

 الف .ءاهقفلا قافتاب سانلا نم مهريغك مهنإف :ميلاقألا ءارمأك ةالولا نم هريغ امأ ءدحأ

 دودحلاف «دابعلا قحو ىلاعت هللا قح نيب مهماكحأ ىف قرف الو «مهريغ نيبو مهنيب قرف
 نم ىفوتست امك مهنم ىفوتست لاومألاو صاصسقلاو «مهريغ ىلع ماقت امك «مهيلع ماقت

 ملو «صنلاب هيف تباث ثيدحلا نأل ؛كلذ ىف روهمجلا ةيفنحلا فلاخي ملو «سانلا رئاس

 ذيفنتلل احلاص هدح ابجوم هنم عقو ام عقوف ءهبجوم هباكترا تقو هذيفنت نم عنام مقي
 ىذلا وه دحأ هقوف سيل ىذلا ىلاولا نإ ذإ «ةيفنحلا دنع طرشلا ققحتف ءعوقولا تقو

 امك ةاضقلا نأش ىف هباون مه نيذلاو «هنود مه نيذلا ةالولا نم هريغ ىلع ماكحألا ذفني

 .هيف أم تملع دقف ؛انيب

 ديدشتلاو «ةالولل ةديدشلا ةبقارملاب لوألا دهعلا ذنم ءافلخلا ىنع دقو -06

 ميقي نأ باطخلا نب رمع مه دقلو ءدابعلا قوقحو ىلاعت هللا دودحب قلعتي اميف مهيلع
 تبثي مل هنأ الإ دحلا ةماقإ نم هعنم امو «ةالولا نم ناك دقو «ةبعش نب ةريغملا ىلع دحلا

 .اهباصن هيلع تميقأ ىتلا ةداهشلا فوتست ملو ؛هيلع

 اولعجو «نولوألا ءافلخلا اهب ىنع دقف ةالولا اهيلع ىدتعي ىتلا دابعلا قوقح امأو

 «هيلغت ببسو هتفص تناك ايأ .«بلغتملا وأ ىلاولا نم هلاني ىتح ايوق فيعضلا قح

 .ةالولاب لاصتا وأ ةوق وأ بسنل بلغتلا ناكأ ءاوسو

 انحف



 اصاخ ايضاق اوميقي مل كلذلو «نيدشارلا دهع ىف ةالولا مئارج رثكت ملو

 ءارهاط اضغ ناك مالسإلا نأل ؛مئارجلا نوبكتريو نوملظي نيذلا ةالولا ةبقاعمو ملاظملاب

 نيدشارلا ءافلخلا نألو «فصانتلا ىلإ عيمجلا دوقي حضاو نيب ةالولا ىف نيدلا روهظو
 . مهباسح ةالولا ىشخف ءملظ ىف اوعتري ملف «مهتالول ةيلاع الثم اوناك ةعبرألا

 ءملظلا ىف اوتعو «مهبولق تسق ذإ «ةالولا ملاظم ترثك نيدشارلا دعب نمو

 رمألا اذهل بدتنا نم لوأ زيزعلا دبع نب رمع ناكف «ىديألا ىوقأ الإ مهيفكي ال راصو
 ىدحإ ىف لاق اميف هنع هللا ىضر هيف لاقو اهلهأ ىلإ اهدرو اهيف ءاضقلا هسفنب ىلوتو

 :هارث هللا بيط لاق دقلف ءهبطخ

 موق ناك دقو ءاهلهأ الإ محري الو ءاهريغ لبقي ال هنإف هللا ىوقتب مكيصوأل

 ءءادف مهنم ىدتفا ىتح لطابلا اولذبو «ءارش مهنم ىرتشا ىتح قحلا اوعنم ةالولا نم

 نأ تيلاب ام ءاهتمأف تييحأ لطابلا نم ةنسو ءاهتييحأف تتيمأ قحلا نم ةنس الول هللاو

 توملا الإ مدآ نيبو هنيب ام اءرما نإ «مكايند مكل حلصي مكترخآ مل ءاقاوف شيعأ

 «توملا ىف قرعمل
 ملاظملا ىلاو هومس ملاظملل ايضاق مهدهع ىف ملظلا رثك نيذلا ءافلخلا ماقأ دقلو

 ليلج نوكي نأ اهيف رظانلا طورش نم" :هفصو ىف ىلعي وبأ لاق دقو «ملاظملا رظان وأ

 جاتحي هنأل «عرولا ريثك .عمطلا ليلق «ةفعلا رهاظ «ةبيهلا ميظع ءرمألا ذفان ءردقلا
 .نيقيرفلا ىتفص نيب عمجلا ىلإ جاتحاف ءةاضقلا تبثتو «ةامحلا ةوطس ىلإ هرظن ىف

 كاردإ ىلع هنيعيو ءرظنلا ىف هنواعي سلجم ملاظملا ىلاول نوكي نأ اوبجوأ دقو

 .:نم انوكم سلجملا اذه نوكيو «هذيفنتو .قحلا
 .ءىرجلا ميوقتو ىوقلا بذجل ناوعألاو ةامحلا نم : الوأ

 موكحملا ةوقل ذفنت مل قوقح نم مهيدل تبثي ام فرعتل ماكحلاو ةاضقلا نم : ايناث

 .هناطلس وأ هيلع

 .هبتشا امع مهلأسيو «لكشأ اميف مهيلإ عجريل ءاهقفلا نم : اثلاث

 امو .قوقح نم مهل هجوي امو موصخلا نيب ىرجي ام اوتبثيل باتكلا نم : اعبارو
 . ")«اهنم مهيلع تبثي

 ةيناطلسلا ماكحألا ىف ىلعي وبأ ركذ دقو «ملاظمل ساجم وه اذه -5

 ىلع ةالولا ىدعت ىف رظنلا اهنم ءماسقأ ةرشع اهنأ ركذف ملاظملا سلجم صاصتخا

 : ماسقأ ةرشع ىلع ملاظملا ىف رظنلا لمتشيو :كلذ ىف لاق دقو «ةيعرلا

 )١( مكحلا دبع نب هللا دبعل زيزعلا نب رمع ةريسو ىدرواملل ةيناطلسلا ماكحألا .

 ةيناطلسلا ماكحألا (؟) ص7١ .

 اا



 نإ مهيوقيل «مهلاوحأ نع حفصتيف ةيعرلا ىلع ةالولا ىدعت ىف رظنلا : لوألا
 .اوفصني مل نإ مهب لدبتسيو ءاوفصنأ

 ىف ةلداعلا نيناوقلا ىلإ هيف عجريف «لاومألا نم نوبتجي اميف لامعلا روجأ : ىناثلا
 لاومألا تيب ىلإ هوعفر نإف «هودازتسا اميف رظنيو ءاهيلع سانلا لمحيف «ةمئألا نيواود

 . هبابرأل هعجرتسا مهسفنأل هوذخأ نإو «هدرب رمأ

 هنوفوتسي اميف لاومألا تويب ىلع نيملسملا ءانمأ مهنأل «نيواودلا باتك : ثلاثلا

 «ةرشعلا دعي اذكهو .١2)ناصقن وأ ةدايز نم مهيلإ لكو اميف مهلاوحأ حفصتيف «هنوفويو
 وهو «هركذ نم دبال دحاو ةرشعلا نم ةيقبلا هذه نم نكلو .انعوضوم نم سيل اهرثكأو

 :نابرض بوصغلاو :بوصغلا در ىف لاق دقف .بوصغلا در
 نم ةضوبقملا كالماألاك ءروجلا ةالو اهيلع بلغت دق ةيناطلس بوصغ : امهدحأ

 لبق هدرب رمأ رومألا حفصت دنع ملاظملا ىلاو هب ملع نإف - اهلهأ ىلع ايدعت اهبابرأ

 دنع هيف عجري نأ زوجيو «هبابرأ ملظت ىلع فوقوم وهف هب ملعي مل نإو «هيلإ ملظتلا
 اهدرب رمأو هب لمع هكلام نم هضبق ركذ هيف دجو نإف ءةنطلسلا ناويد ىلإ مهملظت

 .ايفاك ناويدلا ىف هودجو ام ناكو .هب دهشت ةنيب ىلإ هيف عجري ملو «هيلإ

 هيف اوفرصتو «ةيوقلا ىديألا ووذ هيلع بلغت ام بوصغلا نم : ىناثلا برضلا

 مهدحأ نم عزتني الو «هبابرأ ملظت ىلع فوقوم وهو «ةبلغلاو رهقلاب نيكلاملا فرصت
 نأ هل زوجيف ءملاظملا ىلاو ملعب امإو ءبصاغلا فارتعاب امإ :ةعبرأ رومأ دحأب الإ

 رهاظتب امإو ءهبصغب بصاغلا ىلع دهشت ةنيب امإو «هيف فالتخا ىلع ؛هملعب مكحي
 ىف اودهشي نأ دوهشلل زاج اذإ هنأل ,بذكلا ىلع ؤوطاوتلا اهنع ىفتني ىتلا رايخألا

 .قحأ كلذب ملاظملا ةالو مكح ناك .رابخألا رهاظب كالمألا

 نع هيزنتلا ةفص مهيلع علخي ملف .ماكحلا مئارج ىلإ مالسإلا ةرظن هذه -7 17

 ءاوس ىلاعت هللا عرش مامأ اعيمج سانلاف .باذعلا نم مهفعي مل اومرجأ اذإو «مارجإلا
 ءايواستم باقعلا اولعجف ءريغص رغصأو ءمظعألا مامإلا ناك ولو ريمأ نيب قرف ال

 مامإلا ناك اذإف ءعيمجلا قوف وه ىذلا راهقلا دحاولا مكح مامأ ءاوس اعيمج مهنأل

 اوررق دق ةيفنحلا ناك اذإو .نيملاعلا بر هقوفف ءدابعلا نم دحأ هقوف سيل ىذلا مظعألا

 ءدودحلا ذيفنتب بلاطملا هنأ وهو .ءمهدنع ىهقف سايق هبيسف دحلا هيف ذفني ال هنأ

 هنأ اوررق كلذ عمو ءاعم ابلاطمو ابلاطم نوكي نأ روصتي ال ءاهذيفنت نع لوئسملاو

 ةماقإ ىلع اوقفتا امك ءدابعلا قوقح ذيفنت ىلع ءاهقفلا عم اوقفتاو .باقعلل قحتسم

 .ةالولا نم مظعألا مامإلا نود نم ىلع دودحلا

 )١( روكذملا باتكلا ص١" .

 سلا



 ىضاق هقفلا خيرات ىف ىمس ام اودجوأ لب «كلذب ماكحلا نم نولداعلا فتكي ملو

 نيمشاغلا ءايوقألا وأ نيملاظلا ةالولا نم سانلاب لزني اميف رظني وهو ءركذ امك ملاظملا

 ملاظملا ىلاو سلجم نوكي نأ ءاهقفلا بجوأ دقو .هقوقح هيلإ اودريو «فيعضلا اومحيل

 ضمرت اليكلو ءءافعضلا لكل لماكلا نامضلا نوكيل ءاهانركذ ىتلا رصانعلا نم انوكم

 .هعفد ىلع نيعي نم دجت ال ملظب ةملسم سفن

 .هوجولا هل ونعت ىذلا ءراهقلا دحاولا «نايدلا ىلاعت هللا عرش وه اذه -4

 .ةمكاح وأ ةرطيسم ةيوق نكت امهم سوفنلا هماكحأل ونعت نأ بجيو

 نم ردقلا اذه ىلإ لصو رضاحلا رصععلا ىف تابوقعلا نيناوق نم انوناق ملعن الو
 ةبوقعب بقاعي ال اهيف ةلودلا سيئر نإف «تابوقعلا نيناوق قيبطت ىف ةقلطملا ةاواسملا

 . سانلا لك ىف ضرفي ام هيف ضرفي الو .سانلا
 ء«ءىش اهنم رهظي ملو «لمعلا اهققحي مل ةيهقف ءارآ هذه نإ :لئاق لوقي دقو

 تاوهشلا ىف ناعمإلاو راتهتسالاو نايغطلل ارهظم اوناك روصعلا لك ىف نيملسملا ماكحو

 عرشلا اوررق دق ءاهقفلا نأ كلذ نع باوجلاو ؟نيملسملا تلذأ ىتلا تاقبوملاو . ةيدرملا

 نأ ىغبني ام ىلإ اوراشأ لب ءعرشلا ةقيقح ريرقتب اوفتكي ملو «هيلإ ىمري امو «فيرشلا
 مهتامرح كاهتناو «سانلا لاومأ ذحخأو ءدودحلاو ماكحألا ليطعت دنع نوملسملا هب موقي

 ذيفنت ىف ةنوعم فيعضلا دجي مل اذإ هنأ اوررق اميف اوررق دقف ءمهلاومأ ىلع ءادتعالاو

 .هتعنم لهأ مهنأل «هورصني نأ نيملسملا ىلع نإف .مظعألا ىلاولا لبق هقوقح

 ةالولا نم دودحلاو قوقحلا ةيامح ىلع اولمعي ملف ءاورصق نيملسملا نكلو
 مهلمحي ملو «نايحألا نم ريثك ىف «ةالولل ةبسنلاب هللا ماكحأ كلذب ذفنت ملو «نيملاظلا

 مل نيذلا باعي امنإو «هقيبطت مدعل نيناوقلا نم نوناق باعي الو ءاهذيفنت ىلع نوملسملا

 .هولمهأ نيذلا باعي امنإ هلامهإل ىمالسإلا عرشلا باعي الف «هوقبطي
 نإ لئاق لوقي دق نكلو «باقع نم بصانملا ىوذ ىفعي ال مالسإلا نإ -”84

 هنأل ةيباينلا سلاجملا ءاضعأك ةيئانثتسا ةلماعم اولماعي نأ بجي بصانملا ىوذ ضعب

 ةيرح نم مهعنمل اهنكلو ءاهتاذ ىف ةيقيقح تسيل مهيلإ ةهجوملا ةمهتلا نوكت نأ ىشخي

 .مهمامأ نيلوئسم نوربتعي نيذلا ماكحلا ةشقانمو لوقلا

 ةرئاد ىف تناك اذإ ةيئانثتسالا ةلماعملا هذه ررقي مالسإلا نإ :لوقن نحنو

 سلاجملا لامعأ لطعتت ال ىتحو .ءىرب وهو مرجب ذخاؤي ال ىتح بتئانلل طايتحالا

 ىلإ ىدؤت دق تعضو ىتلا مظنلا نإو «باقعلا عنم هانعم سيل طايتحالا نكلو «ةيباينلا

 اذإ باقعلا نم بئانلا ةيامحل تذختا دق اهانيأر دق ةيباينلا ةناصحلا نإف ؛«باقعلا عنم

 هئامتنا لضفب سانلا ىلع لاطتسا دق ءامثآ امرجم نوكي دقو «بلاغلا بزحلا نم ناك
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 تسيل ةناصحلا كلت نوكت نأ ىلإ رمألا ىهتني كلذبو «بلاغلا ةموكحلا بزح ىلإ

 .هديؤتو هيمحت مارجإلل نصح ىه لب «لوقلا ةيرحل انصح
 «لطابلا ماهتالا نم طايتحالل ةناصحلا لحم لحي ماظن ىف ريكفتلا بجي كلذلو

 .باقعلاو ةميرجلا ىف سانلا نيب زييمتلا كلذ دجوي اليكلو

 ةيمالسإلا ريغو ةيمالسإلا ةلودلا

 ةلودلا ناكس لك ىلع ىرسي تابوقعلا ىف ىمالسإلا نوناقلا نأ انركذ ©

 بناجألا مهو «نينمأتسملا ىلع هنايرج ىف روهمجلاو ةيفنحلا نيب فالخ ىلع «ةيمالسإلا
 روهمج نأ انركذ امك .اهيلإ مهئامتناو «ةيبنجألا مهتيوعرب نيكسمتسم اولاز ام نيذلا
 اوبكترا اذإ «نييمذلاو نيملسملا ىلع ىرست تابوقعلا رئاسو دودحلا نأ نوري ءاهقفلا

 .اليصفت كلذ ىف لوقلا انلصف دقو «ةيمالسإلا رايدلا ريغ ىف ةماقإلا ءانثأ ىف ةميرج

 ىتمو ايمالسإ ميلقإلا ربتعي ىتم قدأ ةرابعي وأ ءةيمالسإلا ةلودلا دودح ام نكلو

 ىتمو «مالسإلا راد نم ميلقإلا ربتعي ىتم ءاهقفلا ريبعت دح ىلعو «ىمالسإ ريغ ربتعي
 بورحلا نإ ذإ «برح راد نيملسملا ريغ رايد نومسي مهنأل كلذو ؛برحلا راد نم ربتعي
 لك نيملسملل نودصري قاسو مدق ىلع ةمئاق ةرمتسم تناك ىهقفلا طابنتسالا دهع ىف
 «عافدلل اليبس موجهلا نوملسملا ذختا كلذلو ءاومجاهي مل نإ مهنومجاهيو «دصرم

 .اويراحي مل نإ نولكؤيس مهنأل

 رايدلا ىنعم ددحن نأ ماقملا اذه ىف انيلع بجاولا نم هنإف «ةيمستلا نكت امهمو
 .ةيمالسإلا ةلودلا وأ ةيمالسإلا

 ىدم اونيبيل ريسلاو داهجلا ىف اوملكت امدنع ءاهقفلا كلذل ىدصت دقل 01١"

 راد ريغ نم ميلقإلا رابتعال دبال هنأ ةفينح وبأ ررق دقف «ةيمالسإلا ماكحألا قيبطت
 :طورش ةثالث ققحت نم - مالسإلا

 ريغ انوناق رطيسملا نوناقلا نوكي نأب ةيمالسإلا ريغ ماكحألا روهظ : اهلوأ

 مرحي مالسإلا ناك نأب «ةيمالسإلا ماكحألل ةضقانم اماكحأ ذفنت ىتلا ماكحألاو «ىمالسإ

 مرحيو «هحيبت نيناوقلاو «ىنزلا مرحي ميركلا نآرقلاو «هحيبت ةرطيسملا نيناوقلاو ءابرلا
 . عيمجلل ثئايشلا هذه حيبت ةذفنملا نيناوقلاو «رامقلاو ريزنخلاو رمخلا

 كلذب نيملسملا ىلع ةعونمم نوكتل نيملسملا ريغ رايدل ةمخاتم نوكت نأ : اهيناث
 هنإف ءةيمالسإلا ميلاقألا هب تطاحأ دق ءىمالسإ ريغ ميلقإ ناك ولف «ىفارغجلا لاصتالا

 ناطلس الو «ةيمالسإلا ميلاقألا طسوتت ىراحص ةمث تناك اذإ كلذكو «برح راد دعي ال

 رايدلا اهب طيحت ىتلا راحبلا كلذكو .ةيمالسإ ريغ ارايد دعت ال اهيلع دحأل

 ضر



 رايدلا نم ةبيرق راحبلا هايم نوكت كلذ ىلعو «مالسإلا رايد نم دعت ةيمالسإلا

 .ةيبرحلا رايدلا نامض ىف ال «مالسإلا ةيالو ىف ةيمالسإلا

 ,27نيملسملا نامأ وهو «لوألا نامألاب انمآ ىمذ الو ملسم اهيف ىقبي الأ : اهثلا
 ام هيلعو نيملسملل ام هل ىذلا ىمذلا وأ ملسملا ةماقإ نوكت الأ وه طرشلا اذه ىنعمو

 عم دهعب هتماقإ نوكت لب «ةيمالسإلا ةلودللو مالسإلا لهأل. هئامتنا ىضتقمب ةتباث مهيلع

 هتماقإ نوكت لب «هتماقإ مكحت ىتلا ىه ةيمالسإلا هتيالو نوكت الأب ميلقإلا اذه ةموكح

 .ةيمكحلا ةيلصأللا هتيالو ريغ ةيلعف ىرخأ ةيالوب

 ىلعو «ةيمالسإلا ريغ رايدلا ىنعم ىف ءاهقفلا ضعب هعمو ةفينح ىبأ ىأر اذه

 ةماقإ تناك وأ «مالسإلا ماكحأ اهيف قبطت تناك اذإ هدنع ةيمالسإ رادلا نوكت كلذ

 دعتو «ملسملا مكاحلا ناطلسو «ةيمالسإلا ةيالولا ىضتقمب اهيف نييمذلاو نيملسملا

 .مالسإلا رايد نم ةيمالسإلا ميلاقألا اهب طيحت ىتلا راحبلاو ىراحصلا

 «دمحمو فسوي وبأ لاقو ءانررق امك ءاهقفلا هعمو ةفينح ىبأ رظن اذه "5

 وه ةيمالسإ ريغ اراد وأ «مالسإ راد رادلا نوكب ةربعلا نإ :اضيأ ءاهقفلا ضعب امهعمو

 «مالسإ راد ىهف ةيمالسإ اماكحأ ةرهاظلا ماكحألا تناك نإف ءاهيف مالسإلا ماكحأ روهظ

 . ءاهقفلا ربعي امك برح راد وأ «ةيمالسإ ريغ راد ىهف ةيمالسإ ريغ تناك نإو

 نم ةقتشم نوكت نأ اهماكحأو رادلا ةيمست ىف لصألا نأ ىأرلا اذه ةجحو

 اهيف رهظ اذإ مالسإ راد ىمستف ءرفكلا ىنعملو «مالسإلا ىنعمل ةررقملا ةقيقحلا

 نم نمألاو ةمالسلا نم اهيف امل «مالسلا راد ةنجلا ىمست امك ءهمظنو هماكحأب مالسإلا

 .باذعلاو كالهلا ىنعم نم اهيف امل «راوبلا راد منهجو «باذعلا

 كرتنلف ءامكحم انايب ةفينح ىبأ رظن ةهجو عئادبلا ىف ىناساكلا نيب دقلو -”7

 .ةملكلا هل

 رفكلاو مالسإلا ىلإ رادلا ةفاضإ نم دوصقملا نأ هللا همحر ةفينح ىبأ لوق هجو»

 نإ نامألا نأ هانعمو .فوخلاو نمألا وه دوصقملا امنإو ءرفكلاو مالسإلا نيع وه سيل

 «مالسإلا راد ىهف قالطإلا ىلع ةرفكلل فوخلاو «قالطإلا ىلع اهيف نيملسملل ناك

 راد ىهف قالطإلا ىلع نيملسملل فوخلاو قالطإلا ىلع ةرفكلل اهيف نامألا ناك نإو

 رابتعا ناكف ءرفكلاو مالسإلا ىلع ال فوخلاو نامألا ىلع ةينبم ماكحألاو ءرفكلا

 تباثلا نمألا ىقب نامئتسالا ىلإ نيملسملل ةجاحلا عقت مل امف «ىلوأ فوخلاو نامألا

 الإ لوزي ال قالطإلا ىلع تباثلا نمألا اذكو ءرفكلا راد ريصت الف «قالطإلا ىلع اهيف

 .اعم امهدوجو ىلع برحلا راد اهتروريص فقوتف ؛برحلا رادل ةمخاتملاب

 )١( ص الج عئادبلا ىف ةروكذم طورشلا هذه ١١١ :

 فلن



 لمتحا مالسإلا ىلإ رادلا ةفاضإ نإو» :امهعم نمو نيبحاصلا ليلد در ىف لوقيو
 قالطإلا ىلع نمألا توبث وهو ءانلق امل نوكي نأ لمتحاو «متلق امل نوكي نأ

 متلق امل ةفاضإلا تناك نإف «نامئتسالاو ةمذلا ضراعب ةرفكلل تبث امنإو «نيملسملل
 الف انلق امب الإ رفكلا راد ريصت ال انلق امل ةفاضإلا تناك نإو «متلق امبرفكلا راد ريصت

 نإ .دوهعملا لصألا ىلع لامتحالاو كشلاب رفكلا راد نيقيب مالسإلا راد هب ام ريصت
 مالسإلا راد ريصت ثيح هرفكلا راد فالخب ؛لامتحالاو كشلاب لوزي ال نيقيب تباثلا

 .«مالسإلا بناجل حيجرتلا كانه نأل ؛اهيف مالسإلا ماكحأ روهظب

 ىلإ مالسإ راد نم رادلا لاقتنال طايتحالا بجي هنأ - ريخألا مالكلا اذه ىنعمو
 مالسإلا ماكحأ نأ ىنعملا نوكي نأ لمتحت مالسإ راد ةملك نإ :لوقي وهف «برح راد

 رفك راد ةملكو .«فئاخ ريغ اهيف نمآ ملسملا نأ ىنعملا نوكي نأ لمتحتو ءاهيف ةرهاظ

 ريغ اهيف ملسملا نأ وأ ءاهيف ةرهاظ رفكلا ماكحأ نأ اهانعم نوكي نأ لمتحي برح وأ

 نم رايدلا لاقتنال ايفاك رفكلا ماكحأ روهظ نوكي لوألا لامتحالا ىلعو .فئاخو نمأ

 نمألا لاوزب الإ رادلا لقتنت ال ىناثلا ىنعملا ىلعو «مالسإلا ريغ ىلإ مالسإلا
 مالسإلا فصو نأل «مالسإ راد اهنأب رادلا فصو لوزي ال لامتحالا دنعو «ةمخاتملاو

 . كشلاوأ لامتحالاب لوزي الو :«نيقيب الإ لوزي الف «نيقيب تباث اهل

 ىمالسإلا هقفلا ىف نأ ىلإ اذه نم ىهتننو «هتلدأو «فالخلا رهوج اذه -4
 :نييأر - مالسإلا ريغ رادو مالسإلا راد ىنعم ريسفت ىف

 نإو «ةيمالسإ رايدلاف ةيمالسإ تناك نإف ءمظنلاو ماكحألا ىلإ رظني : امهدحأ

 .ةيمالسإ اهنأب تفصو ولو ةيمالسإ تسيل رايدلاف ةيمالسإ ريغ مظنلاو ماكحألا تناك

 ىتلا رادلا ىف انمآ ملسملا ناك نإف «هتيالوو ملسملا نمأ ىلإ رظني : ىناثلا ىأرلا
 .مالسإ راد رادلاف .لوألا مالسإلا نمأب اهيف

 رادلاف ةيمالسإ ةيرثكألا تناك نإف «ةيرثكألا رابتعاب هيف ىفتكي نييأرلا ىناث لعلو
 اهمظن تناك نإو مالسإ راد ايكرتف «ةيمالسإ ريغ مظنلاو ماكحألا تناك نإو مالسإ راد

 .ةرثكلا ربتعي الو ماكحألا ىلإ رظني رخآلا ىأرلاو «ةيمالسإ تسيل
 ,«أر قيبطت ىلع هناف ءاذه انرصع ىف رهظت نييأرلا نيب فالخلا ةرمث لعلو

 ناتسكابو ناتسكرت لوهس ىلإ برغملا ىصقأ نم ةيمالسإلا ميلاقألا نوكت ةفينح ىبأ

 نامأب نوشيعي مهنإف مالسإلا ماكحأ نوقبطي ال اهناكس ناك نإو اهنآل «ةيمالسإ ارايد
 دمحمو فسوي ىبأ ىأر قيبطتبو «ةيمالسإ ارايد رايدلا نوكت كلذبو «لوألا مالسإلا

 اهنأل «برح راد لب «مالسإ راد دعت ال ةيمالسإلا ميلاقألا نوكت ءاهقفلا نم امهعم نمو

 .قبطت الو مالسإلا ماكحأ اهيف رهظت ال

55 



 اهرثكأ ىتلا رايدلا لك ربتعنف ءاهقفلا نم هعم نمو ةفينح ىبأ ىأر ىلإ ليمن امنإو

 رهظت نأ وجرنل انإو «مالسإلا ماكحأ قبطت ال اهنأ ولو «مالسإلا رايد نم نوملسم
 ىأرب ال «ءاهقفلا عامجإب مالسإ راد نوكتل ةيمالسإلا عاقبلا لك ىف ةنسلاو نآرقلا ماكحأ

 وه ىلاعتو هناحبس هللاو ءاريبك ناك نإو ءدحاو هيقف ىأر وهو «مهئارآ نم هيف فلتخم
 .ريبخلا فيطللا لدعلا مكحلا

 نيم رجملا ميلست
 وأ «ةدحاو ةلود اهلك ةيمالسإلا دالبلا رابتعا ىلإ قباسلا مالكلا نم انيهتنا -6

 تدعابتو ىضارألا تنيابتو كولملا تازوح تفلتخا نإو «ةدحاو ةمأ قيقحتلا ىلع

 انيهتناو «مهتمأ ريغ ىرخأ اممأ وأ ءىرخأ الود نودعي مهنوفلاخي نيذلا نأو «ميلاقألا

 نحنو نكلو «مالسإلا راد ريغ وأ مالسإلا راد نم ام اناكم لعجت ىتلا دودحلا نايب ىلإ

 ماكحأ ذيفنتو «لودلا نيب موقت ىتلا تازجاحملاو «ناكملا ىلع نوناقلا نايرس ىف ملكتن

 :نالاح هل نيمرجملا ميلست نإو «نيمرجملا ميلست ىف ملكتن نأ دبال مالسإلا

 تفلتخا دقو «ةيمالسإلا رايدلا ىف نومرجي ىذلا نيمرجملا ميلست :امهادحإ

 عم برح ىف نوكت دقو ءاهتاذب ةمئاق ةلود ىمالسإ ميلقإ لك راصو ءاهكولم تازوح

 اوُلتاَقَف » :ىلاعت هلوق قبطت ةعماج ةلود دجوت الو «ةيغابلا ىه امهادحإ نوكتو «ىرخأ
 بحي هللا نإ اوُطسْقَأَو لدعلاب اًمهتيب اوحلصأف تءاف نإف هللا رْمَأ ىَلِإ ءيفت ئَّتح يغبت يلا
 . )4 نيطسقمْلا

 دعت ال ىتلا لودلل ىأ «نيملسملا ريغل ةبسندلاب نيمرجملا ميلست لاح : ةيناثلاو
 ىف لخدت الو «مالسإلا ماكحأ ذفنت ال ىهو «ةملسم تسيل اهاياعر ةرثك نآأل «ةيمالسإ

 . ةيمالسإ ةيالو

 .امهيف مكحلا لامجإلاب نيبن نأ نم دبال نالاح ناتاه

 اميف ةيمالسإلا لودلل ةبسنلاب نيمرجملا ميلست لاح ىهو «ىلوألا امأ -7
 ةلود نكت ملو ءاوقرفت نيملسملا نأل ءانرصع ىف لوقلا نم هعضوم كلذل نإف ءاهنيب
 اهضعب ةيمالسإلا ميلاقألا طبرت ىتلا ةيمالسإلا ةعماجلل ازمر دعت ةريبك ةلود الو ءةعماج

 .ةيزمر ةروصب ولو ضعبب

 ىف مسقنا دق رمألا نكي مل نإو «ةلاحلا هذه مكحل اودصت دق نيملسملا ءاهقف نإو

 دقلو ءرمألل ةعماج ةفالخلا كانه ناك لب «نآلا هارن ىذلا ماسقنالا كلذ طابنتسالا دهع

 :نيتروص ىف اوملكت

 )١( تارجعحلا : 4 .
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 ءرخآ ميلقإ ىلإ رف مث «ةيمالسإلا ميلاقألا دحأ ىف ةميرج بكترا اذإ : امهادحإ

 تيفوتسا اذإ بكترا امل ءازج نوكي ىذلا باقعلا هيلع ماقي نأ بجي كش الب هنإف

 رف نيذلا هؤايلوأ وأ هيلع ىنجملا هملع نأب ءهيلإ رف ىذلا دلبلا ىف باقعلا لازنإل طورشلا
 مكحي كش الب هنإف وه رقأ وأ«ةلدألا اوماقأو .ىوعدلا اوعفرو «مءارو اوبهذف « مهنم

 كولملا اهأشنأ ىتلا تازوحلا فالتخا نألو ءملسم ىلع ىضقي ملسم هنأل «ىضاقلا هيلع

 نآلو .فالتخالا كلذ ببسب هليطعتل غاسم ال ىذلا ررقملا ىمالسإلا مكحلا ىف رثؤي ال

 :ىلاعت هلوقل هيلإ ارءاجج اذإ نيملسملا ريمغ نيب هللا لزنأ ام مكحي نأ هل ملسملا ىضاقلا

 ىلع هللا لزنأ امب مكحي ال فيكف 2374 مهنع ( ضرعأ وأ مهنيب ب مكحاف كوءاج نإف ©
 لاق دقو ءربلاو لدعلاو قحلا ةماقإ ىلع ةنواعم هذه نألو «هيلإ لإ نامكتحيي اءاج نيملسم :

 نم توكسلاو .©"74 ناَودُعلاو مثالا ىَلع اوُنواَعَت الو ئَََتلاَو ربلا ىلع اوُنواَعتو ط :ىلاعت
 .ءانثتسالل لباق ريغ ايهن هنع انيهن دقو ءملظلا ىلع توكس ءاضق ريغ

 رارفلا ناك مأ دح نم رارفلا ناكأ ءاوس ماكحألا عاونأ لك لمشي ماع مكحلا اذهو

 مامأ كلذ تبث ىتم ايلام اقح ناك مأ ةيانج ناكأ ءاوسو ءدابعلا قوقح نم قح نم

 . هيلإ لقتنا ىذلا ءهرصم ىلإ رف ىذلا ىضاقلا

 رخآ ميلقإ ىلإ ةعيرشلا ذفني الو هللا دودح ميقي ال ميلقإ نم رف دق ناك اذإو
 كلذ نأل ءاهذيفنت نم ةعيرشلا ماكحأ ذفني ىذلا رصملا ىضاق عنمي ال كلذ نإف ءاهذفني

 «ةقرسلا ىف ديلا عطق ةبوقع ذفني ال ىناجلا هنم جرخ ىذلا ميلقإلا ناك اذإف ءلصألا وه

 كلذكو ءهذفني هنإف ريخألا ىضاق مامأ ىضاقتلا ناكو ءهذفني هيلإ جرخي ىذلا ميلقإلاو

 ةربعلا ذإ .صاصقلل ةبسنلاب ةيفنحلا فالخ ةظحالم عم ءدودحلا رئاسل ةبسنلاب رمألا

 .اهاوس نود ةعيرشلا ماكحأ ذيفنتب

 مكح دق نكي ملو «بره اذإ امب ةصاخ ىهو «ىلوألا ةروصلا ىه هذه -71/

 رخآلا ميلقإلا مكح ىلإ اذه ىف اومكاحتي نأ ءايلوألا دارأو هيلع مكح دق ناك وأ هيلع

 . عرشلا ذفني ىذلا

 ىلإ ةلادعلا هجو نم رفف .هدلب ىف هيلع مكح اذإ ام ىهو .ىرخألا ةروصلا امأ

 هب تمكح ىذلا مكحلا هيف ذفنتل هدلب ةموكح ىلإ هميلست اودارأو .رخآ ىمالسإ دلب

 هيلع مكحو صاصقلا بجوي ام بكترا نأك ءمكحلا اذه ىه ذفنت نأ اهيلإ تبلط وأ

 ذفنت نأ تبلط وأ ءىرخألا ةموكحلا هملست نأ هلظت ىذلا ميلقإلا ةموكح تبلطف «

 .مكحلا ىه

 ” : ةدئاملا (9) . م7 : ةدئاملا )١(

 حلما



 ريغ نم ةعيرشلا ماكحأل ذيفنت هيف مكحلا ناك اذإ هنإف «لوألا رمألل ةبسنلابف

 نواعت هنأل «هميلست بجي ىمالسإلا هقفلا قطنم نم رهظي امك هنإف ءاهدودحل ةزواجم

 املاظ نيعي نأ ملسم مكحل سيلو «ناودعلاو مثإلا ىلع انواعت سيلو «ىوقتلاو ربلا ىلع

 قثوم قافتا وهف ساسألا اذه ىلع قافتا ةمث ناك اذإو «ةلادعلا مكح نم رارفلا ىلع

 هيف ةميرجلا تلصح ىنذلا ميلقإلا نيناوق تناك نإو «هذيفنت بوجو دكؤي عرشلا مكحل
 اهتاذ ىف ةبوقع تسيل مكاحم اهتردصأ ىتلا ةبوقعلاو «فيرشلا عرشلا ىلع ةمئاق تسيل

 نم مادعإلاب هيلع مكحيف لتق ىف عرشي نأك ةميرجلا نم ربكأ ةبوقعلا نوكت نأك «ةلداع
 مكاحلا ىلع بجي هنإف ءداسف ىلإ هؤاقب ىدؤي نأ نم فوحخ الو «ضرألا ىف داسف ريغ

 رربي قافتا لكو ناودعلاو مثإلا ىلع ةناعإ هنأل ءهملسي الأ عرشلا مكح ذفني ىذلا ملسملا

 ةعيرشلا نأ انررق نأ قبس دقو «قح ريغب ملسم ئرما مد لحي هنأل اقافتا نوكي ال كلذ

 ناك ولو «لطاب وهف عرشلا اذه ىف ءاج ام ريغ ىلع نوكي طرش لك نأ ررقت ةيمالسإلا

 وهف هللا باتك ىف سيل طرش لك» :مالسلاو ةالصلا هيلع كلذ ىف لاق دقو .ءطرش ةئام

 .(طرش ةئام ناك ولو «لطاب

 امأ «هيلع موكحملا ميلستب بلاطت ةميرجلا اهيف تثدح ىتلا ةموكحلا تناك اذإ اذه

 الف «هيف اهيضاق هب مكح ىذلا مكحلا ذيفنتب بلاطت اهنكلو «هميلستب بلاطت ال تناك اذإ
 .ةعيرشلا عم اقفتم ناك اذإ الإ هذفنت ال اهنأ ىف كش

 باتك ىمسي ام وهو ءءزجلا اذه ىف اوملكت دق نيملسملا ءاهقف نإو -

 مل مأ ةيمالسإلا ميلاقألا تاموكح تفلتخا ءاوس نوكي وهو «ىضاقلا ىلإ ىضاقلا

 ىضاقلا نإف ءرخآ رصم ىلإ هيلع موكحملا برهف ءرصم ىضاق مكح اذإف «فلتخت

 ىذلا ىضاقلا ىلإ مكحلا اهيلع ماق ىتلا ةلدألاب همكح ةروص لسري مكحلا ردصأ ىذلا

 .مكحلا اذه ذيفنت هنم بلطيو «هرصم ىلإ ىناجلا بره
 امو ةيلاملا قوقحلا لك ىف جتنم تباث هجولا اذه ىلع ىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتكو

 :ىنغملا بحاص لاق دقو «ليصفت ىلع وهف «مئارجلا ىلع تابوقعلا ىف امأ ءاههبشي

 نم نإف «ةيعاد هلوبق ىلإ ةجاحلا نأل ءىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتك ىلع ةمألا تعمجأل

 .«هلوبق بجوف ىضاقلا باتكب الإ هب ةبلاطملاو هتابثإ هنكمي ال هدلب ريغ دلب ىف قح هل
 دق نكل ءهب ذخألا بجي ىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتك نأ ىلع ءاهقفلا قافتا عمو

 أردت دودحلا نأل «ىلاعت هللا دودح ىف هب ذخألا حصي ال هنأ ءاهقفلا ضعب ررق

 هيدي نيب ناك ىذلا وه ذفنملا ىضاقلا نوكي نأ تاهيشلا نم نإ نولوقيو :تاهيبشلاب

 اذإ ةياغلا هذه ىدؤت اهنإو «ماعلا عدرلاو راجزنالل مئارج دودحلا مئارج نألو .تابثإلا

 .ذيفنتلا ناكم باقعلا ناك

 اهني



 عاونأ لك ىف الوبقم ىضاقلا باتك ربتعي ىعفاشلا بهذم ىف لوق كانه نكلو
 قوقح دودحلا نأ هتجحو «هنع هللا ىضر كلام لاق اذهبو «دودحلا اهيف امب ةيضقألا

 ىلاعت هللا قوقحف «دابعلا قوقح هب ذفنت ىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتك نأ امكف «ةتباث هللا
 اهبابسأ ىلع تماق ىتلا دودحلا اهيف لطعت نأ حصي ال مالسإلا رايد نآلو «ذيفنتلاب قحأ

 دودحلا لطعتت نأ ىلإ كلذ ىدأل ىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتكب اهذيفنت عنتما ولو «ةلدألا

 . ميلقإ ىلإ ميلقإ نم ىناجلا جورخب
 تسيل ىتلا ىرخألا مئارجلل ةبسنلاب امأ «دودحلل ةبسنلاب ءاهقفلا فالخ وه اذه

 ءاوس ءاهيف كيفنتلا بجوي ىضاقلا باتك نإ :اهيف كلامو ىعفاشلا لاق دقف ءادودح

 بهذمو كلام بهذم نوكي كلذ ىلعو .ةيلام تابوقع تناك مأ ةيندب تابوقع تناكأ

 . باتكلا اذه ىضتقمب

 ىلإ ىضاقلا باتك نإ :راصمأللا ءاهقف نم روهمجو دمحلأو ةفينحوبأ لاقو

 «تايدلا ماكحأ هب ررقتف «تايدلا هب ذفنت امنإو «ةيندبلا تابوقعلا هب ذفنت ال ىضاقلا

 نود اميف ناك مأ سفنلا ىف ناكأ ءاوس «صاصقلا هب نوكي ال نكلو «حورجلا شرأو

 :هصن ام ىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتك ىف ىعليزلا دنع ءاج دقلو « سفنلا

 الأ سايقلاو ءناسحتسا اذهو ءدوقو دح ريغ_ ىف ىضاقلا ىلإ ىضاقلا بتكيو»

 «هيلإ سانلا ةجاحل هزاجأ ههجو هللا مرك ايلع نأ ىور ام ناسحتسالا هجو ...زوجي

 راد ىف ناك اذإ اميس الو ...همصخو هدوهش نيب عمجلا ناسنإلا ىلع رذعتي دق هنألو

 ...لامتحالا ةدايزب ةهبشلا نم هيف امل «صاصقلاو دودحلا ىف كلذ زوجي الو «ةبرغلا

 حاكتلاو نيدلاك ةهبشلاب طقسي ال قح لك (ىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتك ىأ) هتحت لخديو

 . 27«لاملل ابجوم ناك اذإ لتقلاو ةثارولاو ءافولاو ةيصولاو ةلاكولاو ةعفشلاو قالطلاو

 ربتعت ىتلاو اهنيب اميف ةيمالسإلا ةلودلل ةبسنلاب نيمرجملا ميلست لاح هذه -8

 ىتلا كولملا تازوح تفلتخا ولو «ةدحاو اراد ىمالسإلا ىعرشلا مكحلا ثيح نم

 . مهحير تبهذو « مهتكوش تفعضو ءمهتاموكح كلذب تنيابتو «نيملسملا نيب تقرف

 :ناتروص كلذلف ءمهريغو نيملسملا نيب اميف نيمرجملا ميلست امأ

 .مهنم ادحأ لتقي نأب مهدنع برحلا رايد ىف ىمذ وأ ملسم مرجي نأ : امهادحإ

 ءاهقفلا فالتخا انفلسأ اميف انركذ دقو «ةيمالسإلا رايدلا ىلإ دوعي مث «ىنزي وأ قرسي وأ

 رايدلا ىلإ داع نإف .باقعلا هيلع نوميقي ال ةيفنحلا نأ انررقف ءدودحلل ةبسنلاب كلذ ىف

 ةج ىنغملاو ليلجلا بهاومو بذهملا عجارو 187”ص ةج قئاقدلا زنك حرش ىف قئاقحلا نييبت )١(

 . رانملل ةيناثلا ةعبطلا 5١94 ء١9ص
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 ةيالولا نوكت نأ باقعلا توبثل نوطرتشي مهنأل «كلانه مرتجا ام ىلع هبقاعن ال ةيمالسإلا

 ىلإ دنست تابوقعلا نأل ءباقعلا ببس باكترا تقو لعفلاب ةذفان ةمئاق ةيمالسإلا

 لاق دقو «ببسملا تبثشي ال هنإف «ءببسلا تقو نكمم ريغ ذيفنتلا ناك اذإو ءاهبابسأ

 وأ هرارقإب ةميرجلا عوقو ىلع ليلدلا ماق اذإ مالسإلا راد ىف باقعلا بجي هنإ :روهمجلا

 .افقي امثيحو «ناك امنيأ مالسإلا ماكحأب ذوخأم ملسملا نأل ءةنيعم ةداهشب

 كش الب هنإف «ءبرحلا رايد ىلإ رفيو «مالسإلا رايد ىف مرجي نأ : ةيناثلا ةروصلا

 0 «كلانه مادام بقاعي ال

 نكي مل اذإو ءهوملسي ب نأ دهعلا اذه ىضتقمب مهبلاطن نأ انل ناك كلذ بجوي دهع مهنيبو

 ىلع ىلودلا فرعلا ىرج اذإ الإ ميلستلاب مهبلاطن نأب انل لبق الف دهعلا كلذ مهنيبو اننيب
 .اطرش طورشملاك افرع فورعملا نأل ءادهع نوكي فرعلا كلذ نإف «كلذ

 نيمرجملا مهيلإ ملسن نأب انيلع طرشلا كلذ اوطرتشا دق مه اوناك اذإو -”ا.

 مرتحي طرشلا كلذ نإ ؟طرشلا كلذ مرتحن لهف انيلإ نورفي مث مهدالب ىف نومرجي نيذلا
 اريصق ادمأ ةيمالسإلا رايدلا ىف ميقي ىذلا وهو «نمأتسملا ملسملا ريغل ةبسنلاب بير الب

 ةلودلا ريغل هتيالو اذه نأل كلذو «نيملسملا ريغل هتيعر نع ىلختي نأ ريغ نم
 دجوي ملو ءهلهأ ىلإ ملسي نأ ىف جرح الف ةلودلا هذه ريغل هتيالو تمادامو «ةيمالسإلا

 ىف لخاد وهف ءدهعلا كلذ لثمب ءافولا عنمي ام هصوصن الو ىمالسإلا عرشلا دعاوق نم

 كلذ ىلع ةلادلا ةرفاضتملا ةينآرقلا صوصنلا ىضتقمب اهب ءافولا بجي ىتلا دوهعلا مومع

 اوُفَوأو 2 :ىلاعت هلوق لثمو . 2304 الوئسُم ناك َدَهَعْلا َنِإ دهعلاب اوُفوَأو :ىلاعت هلوق لثم

 . 04 ًاليفك مكيلع هللا متلعج دقو اهديكوت دعب ناميألا اوضقنت الو مُتدهاع اَذإ هللا دَهعب

 لظ ىف ميقي ىذلا ملسملا ريغ وه ىمذلاو ءايمذ وأ املسم ىناجلا ناك اذإ امأ

 ءاهقفلا نإف - مهيلع ام هيلعو نيملسملل ام هل اهاياعر نم هنأ ىلع ةيمالسإلا ةلودلا

 لاق دقف «هب ءافولا بجي ىتح اقلطم ملسملا ميلست طرش ةحص لصأ ىف اوفلتخا دق
 : ةيعفاشلا لوقيو .هب ءاقفولا بجي حيحص طرشلا اذه نإ :دمحأو «هيلوق دحأ ىف كلام

 هنيد ىف نتفي نأ اهببسب نمؤي ثيحب برحلا راد ىف هيمحت ةريشع هل تناك اذإ ملسملا نإ

 نيدلا ىف ةنتفلا هنع عنمت الو «تناك وأ «ةريشعلا هذه هل نكت مل نإو «هميلست زوجي هنإف

 نود لاجرلا ىف هب ءافولا بجي هنإ ىعفاشلل لوق كانهو ءطرشلا اذه لثم ذيفنت زوجي ال

 . ءاسنلا

 نم تابوقعلا ذيفنت نأل ءغوسي ال لطاب طرشلا كلذ نإ :هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 .ملسملا ىلع ملسملا ريغل ةيالو الو «ةيالولا باب

 )١( لحنلا (5) . 8# : ءارسإلا : ١
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 نأ نم ةيبيدحلا حلص ىف ىور ام ةلأسملا هذه ىف فالنلا ىف لصألاو - "ال١

 نم جرخي نمو «مهيلإ دري املسم كي ىبنلا ىلإ جرخي نم نأ شيرق نم لبق هي ىبنلا
 نب ورمع نب لدنج ابأ نأ ىوري هنإ ىتح هِلِيلَي ىبنلا ىلإ هنودري ال ادترم نيملسملا دنع
 رشعم اي :ىداني راصف ءمالسلاو ةالصلا هيلع هدرف ءملسأ دق ناكو ءاج دق لهس

 أي ربصا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف . ىنيد نع ىننونتفي نيكرشملا ىلإ درأأ نيملسملا

 , 27(اجرخمو اجرف نيفعضتسملا نم كعم نملو كل لعاج هللا نإف «بستحاو لدنج ابأ

 وهو ءطرشلا اذه لثم نأ تابثإ ىف ةيكلاملاو ةلبانحلا صنلا اذهب لدتسا دقو

 ادهع ناك ذخأ اذإ طرشلا اذه لثم نأو ءزوجي طرشب نيملسملا ريغ ىلإ نيملسملا ميلست
 انل صانم الف همزتلا دق لَو ىبنلا ماد امو .همزتلا ٌةِْلَي ىبنلا نأ ليلدب ءذيفنتلا بجاو
 ةنسل الو هللا باتكل فلاخم ريغ هطارتشا نوكيو ء«مازتلالا اذه لثم لوبق ىف هعابتا نم
 .اعادتبا نوكي الو ءاعابتا نوكي لب دلك هلوسر

 "ناك نمو لدنج ابأ نأل ءامزال طرشلا ناك هنإ :صنلا اذه ىف ىعفاشلا لوقيو
 لثم ىف امزال طرشلا نوكي كلذ ىلعو مهنع ىذألا عنمتو ءمهيمحت رئاشع مهل هعم

 ةأرملا ىف امل ءاقلطم ءاسنلا ىف امزال نوكي ال مث ءاهاوس ىف امزال نوكي الو «لاحلا هذه

 تارجاهُم تانمؤمْلا مكءاج اذإ اونمآ نيذّلا اهيأ ايإ» :ةميركلا ةيآلا صنلو «ىتاذ فعض نم

 ْمُهَل لح نه ال ٍراَكْلا ىلإ َنُوُمجْرَت الف تاَنمْوُم َنُوُمْسلَع نإف نهنامإب ملعأ هللا نهونحتماف
 . ")4 َنِهَل نوُلحي مه الو

 حلص ىلإ رظني ملف ءهنع هللا ىضر ةفينح وبأ امأ ءىعفاشلا رظن اذه -"”
 اهب ِةنِكَع ىبنلا ناك دقو «ءبرح لاح ىف ةعداوم هنأ ىلع هيلإ رظن لب ءرظنلا كلذ ةيبيدحلا
 رقي ال هنأو ءمالسإلا ةزعل ليبس هنأ ملعي - ىحولاب ملع نم ىلاعتو هناحبس هللا هاتآ
 ةالصلا هيلع هلوق نم كلذ حضو دقو «ملسملا ىلع ةيالو ملسملا ريغل لعجي أدبم اذهب
 ء«اجرخمو اجرف نيفعضتسملا نم كعم نملو كل لعاج هللا نإ) :لدنج ىبأل مالسلاو
 نم اوجرخ نيفعضتسملا ءالؤه نأ نم ٌةَِلَي ىبنلا هردق ام طرشلا اذه ىلع بترت كلذلو

 مهلعج امم مهرجاتم ىف مهيلع ليبسلا عطقت تراص ةوق اونوكو «نيكرشملا ناطلس
 مهيلع ىرسيو «هتيالو ىف اونوكيل هيلإ كئءلوأ مضي نأ هيلإ نيبلاط لَك ىبنلا ىلإ نوأجلب
 . ةنداهملاب مهل همازتلا نم ٌّةكَك ىبنلا ىلع ىرسي ام

 ررقتي ةماع ةدعاق نوكي ال هنإف ةيئانثتسا ةصاخ لاحل اجالع حلصلا كلذ ناك اذإو
 ريغل ةيالو ال هنأ مالسإلا ىف ةررقملا دعاوقلا نأل ؛اهتايثزج مومع ىف اهمكح توبث
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 نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو :ىلاعت لاق دقف .«ملسملا ىلع ملسملا
 ساعه قام

 لعفي نمو نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نوُنمؤَمْلا ذخُتي ال :ىلاعت لاقو 2١7 اليبس
 . 074 هس هللا مُكَرَحُيو َةاقت مهنم اوه نأ الإ ءيش يف هللا نم سيف كلذ

 اورجاهي نأ نيملسملا ريغ ةيالو ىف نوميقي نيذلا لك ميركلا نآرقلا ثح دقلو

 اولاَق متنك ميف اولا مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ ف :ىلاعت لاقف «نيملسملا ىلإ

 منهج مهاوأم كَِلوُأَف اهيف اورجاَهنف ةعساو هّللا ضرَأ نكت ملأ اوُلاَف ضرألا يف نيفعضتسُم ان

 الو ةليح نوعيطتسي ال ناَدْلوْلاَو ءاستلاو لاجّرلا نم نيفعضتسملا الإ *37)+ اريصم تءاسو

 . 204 (55)ج اروع ارفع هللا َناَكو مهْنع وقع نأ هللا ىَسَع كلو 0520+ ًاليبس َنوُدَحعي

 مكاحل غوسي لهف ةيمالسإ ريغ رايد ىف ميقي نأ نع ايهنم صخشلا ناك اذإو
 .مهعرش ىف هب اومكحيل مهل هملسي نأ ملسم

 شيعيل ملسملا ميلست هيف نوكي طرش لبقي نأ لوقعملا ريغ نم هنإف كلذ قوفو
 نآرقلا ىف لزنملا ءامسلا نوناق ريغ نوناقب هيلع مكحيو «هللا عرش ريغ عرش لظ ىف
 ىلع قبطني نأ نكمي ال ةيبيدحلا حلص ىف ءاج ام نأ ملعي نأ بجي هنإو «ميركلا

 هنكلو «نينمؤملل اميلست نكي مل دلي ىبنلا نم ثدح ام نأل «نيملسملا ميلست طورش
 صاخ مكح هنأ ىلع « «لوبقلا نع عانتمالاو ميلستلا نيب قرفو ءمهلوبق نع اعانتما ناك

 .ةماع ةدعاق ال ةيئانثتسا ةصاخ لاح ىف

 نيملسملا ريغل ملسملا ميلست لصأ ىف انهون امك فالخلا نأ قحلا ىفو -”ا/ا“

 ىف اوملكتي مل ءاهقفلا نأ رهظيو .ةصاخ نيمرجملا ميلست ىف ال ءطرشلا ىضتقمب

 قفتي امكح طبنتسن نأ اندرأ ولو ءاطابنتسا اذه ىف انمالك ناك كلذلو «نيمرجملا ميلست

 مرجم ملسي ال هنأ ىهو «ةتباث ةررقم ةدعاق ىلإ انيهتنال ةلأسملا هذه ىف اهلك راظنألا عم

 ريغ ضاق هيلع ىضقيو «نيملسملا ريغ ةعيرشب بقاعيل ةيمالسإلا ريغ رايدلا ىف ىتح
 نيملسملا ءاهقف نيب هيلع قفتم كلذ نإ لوقن نأ انل غوست ةيهقفلا دعاوقلاو ءملسم

 :ةيتآلا ةلدألل كلذو «نيعمجأ

 ريغ ضاق ملسملا ىلع ىضقي نأ حصي ال هنأ ىلع نيملسملا قافتا : اهلوأ

 ةمذلا لهأ نم ضاق ةيمالسإلا رايدلا ىف نيعي نأ غوسي ال ءاهقفلا روهمج نإ لب ءملسم

 ءروهمجلا ىأر ريغ اذه ىف هيأر ناكو «ةفينح وبأ كلذ ىف فلاح دقو «مهنيب ىضقي

 .زوجي ال ملسم ريغ ضاق هرمأ ىف ىضقيل املسم مكاحلا ميلست نإو

 )١( ءاسنلا : 231١51١ ) )0:ءاسنلا (") . 58: نارمع لآ /99-91.,
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 ةقتشم تسيل ةعيرشب ملسملا ىلع ىضقي نأ حصي ال هنأ ىلع ءاهقفلا قفتا : اهيناث

 هرمأ ىف ىضقيل ملسم ملسي نأ اذه ىلع حصي الو «هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك نم
 اوطعأ ولو ءعرشلا ماكحأ هيف نوذفني مهنأ نم قثن نأ انل سيلو .فيرشلا عرشلا ريغب

 .قيئاوملو دوهعلا كلذ ىلع

 نأل «لاحلا هذه لثم ىلع قبطني ال همومع ضرف ىلع ةيبيدحلا حلص نأ : اهثلاث

 ىضاق هيف ىضقيو كرشلا مظن ىضتقم ىلع مكاحيل ملسم ميلست نكي مل قافتالا

 لهأ نم دحأ ملسي نأ ال ءاملسم هيلإ ءىجي نم ٌةْلَِي هلوبق مدع ساسأ ىلع لب ؛كرشلا

 .هماظنل عضخي ال ضاق هيف ىضقيو «هعرش ريغب مكاحيل مالسإلا
 ريغ ىلإ نيملسملا نم نيمرجملا ميلست طارتشا نأ ىلإ ىهتنن كلذبو اما

 ميلست طارتشا لصأ ىف فالتخالا هيف ىرجي الو .ءاهقفلا قافتاب عرشلا هرقي ال نيملسملا

 .بورحلا لاوحأ ىف نيملسملا

 ىلع ام هيلعو نيملسملل ام هل ىذلا ىمذلا ىف لاقي ملسملا ىف ليق ام لكو

 رجاوزلاو لماعتلاب قلعتي ام لك ىف ةيمالسإلا ةعيرشلاب مكحي نأ ىضر هنألو «نيملسملا
 نأب ىضري نأ ملسم مكاحل حصي الو «كلذب قيثاوملاو دوهعلا هيلع تذخأو «ةيعامتجالا

 ىمحت ام لك نم هيمحت نأ اهيلع ةيمالسإلا ةلودلا نآلو «هللا ريغ مكحل هللا مكح كرتي
 .ءاوس ىلع هضرعو ملسملا مدك مارح هضرعو هلامو همدق ءملسملا هنم

 امدنع راتتلا دتاق نازاق نإ ىتح ءاقيقد امازتلا كلذ نومزتلي نيملسملا ءاهقف ناكو

 ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلإ بهذف «ءىرسأ نييمذلاو نيملسملا نم رسأ قشمد مجاه

 هءاجر درو «نيملسملا راسإ كفي نأ دئاقلا لبقف «نييمذلاو نيملسملا راسإ كف ىف هبطاخي

 ام مهل نييمذلا نأل «نيقيرفلا رسأ كف ةرورض ىلع ةيميت نبا.رصأف «نييمذلا ىرسأ ىف
 .نيملسملا ىلع ام مهيلعو «نيملسملل

 ىداملا نكرلا

 وأ سانلا داحاي ىذألا هيلع بترت ىذلا لوقلا وأ لعفلا وه ىداملا نكرلا -”0

 ىف ةميرجلا نكرو «لسنلل دسفملا لعفلا كلذ ىنزلا ىف ةميرجلا نكرف ءعمتجملا ىف داسفإلا
 «ءماع لكشب رضلا وأ ءفلتلل وضعلا وأ سفنلا ضرعي ىذلا لعفلاب ءادتعالا ءامدلا

 لكشب بس هيف وأ ءىنزلاب ىمر هيف ءارتفا نوكي ىذلا لوقلا فذقلا ىف ةميرجلا نكرو

 سنج نم ةميرج نوكي ىذلا ريزعتلا وأ دحلا مئارج نم دعي ام لمشي فذقلا ناك اذإ ماع

 .اذكهو «ءارتفالا

 وأ اهبلص ربتعي ىذلا ةميرجلا ناكرأ نم نكرلا كلذ فيرعت ىف لوقن نأ حصيو

 ةبوقع هل تررقو ء.ىهنلا هب درو ىذلا رمألل لوقلا وأ لعفلاب باكترالا هنأب ءاهدومع

 ففي



 لمشيل ءاباقع هل عراشلا ررق ام باكترا :اذه لك نم معأ فيرعتبو ءءاضقلا اهقبطي

 1 .كرتلا مئارج كلذب

 نوكي امو «ةرشابملاب نوكي امو ءدوصقم ريغ ناك امو ادوصقم ناك ام ةميرج دعيو

 هل بتر هلك كلذ نأل رشابملا ريغو رشابملاو أطخلاو دمعلا اذه ىف لخديف ء«ببسلاب

 . اباقع عراشلا

 ىف وه امنإ دصقلا وه سيل ىمارجإلا ريغو ىمارجإلا لعفلا نيب لصافلا دحلاو
 دعي ال باقع الو هيف داسف ال امف ءباقعلا ىفو «هيلع بترت ىذلا داسفلا وأ ىذألا

 .ىمالسإلا عرشلا ناسل ىف ةميرج دعي ايورخأ ولو باقعلا همزليو داسفلا هيف امو. «ةميرج

 نأ تقو نم ىمارجإلا لعفلا ىف نوملكتي ثيدحلا ىئانجلا نوناقلا ءاهقفو -”/5

 ال رمأب فلختلا نوكي وأ «لعفلاب ذيفنتلا متي نأ ىلإ اهذيفنتب مهي ةركف لقعلا ىف تبني
 هبحصي نأ ريغ نم ريكفتلا ىف نوكي ام ىلع باقع ال هنأ نورقيف ءهيف بكترملل ةدارإ

 ذيفنتلا ىف ئدتبي مل اذإ ةيريضحتلا وأ ةيديهمتلا لامعألا تاذ ىف باقع ال هنأ امك «لمع

 لدع مث ءذيفنتلا ىف أدتبا اذإ اهيف نوملكتيو «ةميرجلا اهب بكتري ىتلا ةادألا دادعإك

 نم هب مه امع اعلقم لدعي مث دصرتيو ةيقدنبلا ذخأي نأك .ءفوخلا وأ ءريمضلا ناطلسب

 راسو ذيفنتلاب مه اذإ ام ةلاح نوركذي امك «بتارملا هذه ىف باقع ال هنأ نرورقيو «كلذ

 كلذ نومسيو «هتدارإب نكي مل رمأل «ةميرجلا متت مل نكل ءهتاوطخ لك تمتو هيف

 دقو ءهسنج نم نوكي نكلو «مت ىذلا لعفلا باقع نود اباقع هل اوعضو دقو ءاعورش

 :اهيف ءاج دقف «.ىرصملا تابوقعلا نوناق نم 57 ةداملا كلذ ىلع تصن

 فالخ ىلع نوناق صن اذإ الإ «ةيتآلا تابوقعلاب تايانجلا ىف عورشلا ىلع بقاعيلا
 ةقاشلا لاغشألابو .مادعإلا ةيانجلا ةيوقع تناك اذإ ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب :كلذ

 ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشأالابو «ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا ةيانجلا ةبوقع تناك اذإ ةتقؤملا

 لاغشألا ةيانجلا ةيوقع تناك اذإ نجسلا وأ ةبوقعلل ررقملا ىصقألا دحلا فصن ىلع ديزت
 وأ سبحلا وأ انوناق ررقملا ىصقألا دحلا فصن ىلع ديزت ال ةدم نجسلابو «ةتقؤملا

 . "27نجسلا ةيانجلا ةبوقع تناك اذإ ءايرصم اهينج نيسمخ ىلع ديزت ال ةمارغ
 ةمث نوكي ال نكلو «متي ذيفنتلاو مارجإلا ىف ةينلا نأ ىرخأ ةروص اوضرف دقو

 اهل نوررقي الو «ةميرجلا عوقو لبق تام دق هيلع ىنجملا نأ نيبتي نأك ةميرجلل ةجيتن
 .اهيف مارجإلل عوضوم ال هنأل ءاباقع

 اهوللحو تاعوضوملا هذه ىف نايبلاب اودصت ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف نإو -الال

 انمهي امنإ «جئاتن نم نوينوناقلا هيلإ لصو ام عم اهيف اوقفتي نأ انمهي الو ءايملع اليلحت

 . ١5ص دشار ىلع روتكدلا ذاتسألل ىئانجلا نوناقلا زجوم اذه ىف عجار (5)

 (04 فغوإ



 ءاهضعب ىف اوقفتا جئاتن ىلإ اهيف اولصوو .مهل ةسارد عض كوم تناك اهنأ نيبن نأ
 تارابع هيلع قبطنت ام ىدم ىف نيناوقلا حارش فلتخي امك ٠ ءاهضعب ىف اوفلتخاو

 .نوناقلا

 : تاينلا ىلع باقع ال

 ىلإ جرخي الو «بلقلا ىف نوكي ام ىلع باقع ال هنأ مالسإلا ررق دقو -4”7
 ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف باقع ال هنأ تبثت ىتلا ةرفاضتملا راثآلا تدرو دق هنإف لمعلا

 امع ىتمأل زواجت ىلاعت هللا نإ) :لاق لِي ىبنلا نأ درو دقف ءسفنلا هب سوسوت امع
 ةئنسحب مه نما : 245 لاق دقلو ءاملكتت وأ هب لمعت مل ام اهسفنأ هب تثدح وأ تسوسو

 .«ءىش هل بتكي مل اهلعفي ملف ةئيسب مه نمو «ةنسح هل تبتك اهلعفي ملف
 ءاضقلا اهيف فشتكي ال ةيرهاظ ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ةررقملا دعاوقلا نم هنإو

 ىعفاشلا لوقيو «نطب ام هلل كرتيو رهظ امب اهيف مكحي نكلو «ثعاوبلاو تاينلا رومأ
 :ماقملا اذه ىف هنع هللا ىضر

 الأب ايندلا ىف مكحلا نم مهيلإ لعج اميف ةجحلا مهيلع رهاظ لجو زع هللا نإ»

 .217(هرهاظ نسحأ اوزواجي الأ .هيلع موكحملا نم رهظ امب الإ اومكحي

 عيمجو دودحلا نم دابعلا نيب اميف دلو هللا لوسر ماكحأ تضم كلذبو» :لوقيو

 و ناس هللا نإو .رهظي ام ىلع هماكحأ عيمج مهملعأو «قوقحلا

 . ؟20«رئارسلاب

 نيقفانملا عم ىتح كاسمتسالا دشأ أدبملا كلذب كسمت دق مالسإلا نإو -49
 لواحي ملو ء.نوملسم مهنأ ىلع مهلماع ءرفكلا نوفخيو مالسإلا نورهظي اوناك نيذلا
 فشكت تناك مهلامعأو مهلاوقأ نأ عم مهسوفن ايافخ نع بيقنتلاو «مهبولق نع فشكلا
 هنأ ىلع اليلد مهل ّدِْلَي ىبنلا ةلماعم نم ىعفاشلا ذختا دقلو «هيلع ىوطنت ام ثيبخ نع
 :كلذ ىف هنع هللا ىضر لوقيو «نطابلا كلذ ىحولاب ملعي ناك هنأ عم .نطابلاب ذخأي ال

 ام هسفنل لعج 27ناكزإلاب مكح نم .بيغلا ىلو هللاو ءرهاظلا ىلع ماكحألا»
 ىلع باقعلاو باوشلا ىلوتي امنإ لجو زع هللا نأل ءهلوسرو هيلع ىلاعت هللا رظح
 ولو .رهاظلاب دابعلا نم اوذخأي نأ دابعلا فلكو .هؤانث لج وه الإ هملعي ال هنأل «بيغلا

 اذه نم تفصو امو لكك هللا لوسرل كلذ ناك ةلالد هيلع نطابب ذخأي نأ دحأل ناك

 مكح ال هنأ نم تفصو ام ىلع لد ىذلا امف :لئاق لاق نإف ءملعلا عيمج ىف لخدي

 كرابت هللا رمأو ِةْيَك هللا لوسر ةنس مث «ىلاعتو كرابت هللا باتك :ليق ؟نطابلاب

 )١( ص اال اج مألا (؟) . ؟اةص الج مألا 570 .

 ) )9ةناكزلا مسالاو «ةيدام ةلدأ ريغ نم نظلاب ءىشلا مهف ناكزإلا .
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 مالو سا ماس

 لاو هللا لوسرل كن دهشم وف نوفانسملا لدا اذإ ف : هيبنل لاق دقف «نيقفانملا ىف ىلاعتو

 نع اودصف ةنج مهناميأ اوُدَحّنا <22 + َتوبِذاَكَل نيقفانملا ّنِإ دهشي هّللاو هلوسرل نإ ِمْلعِي

 نم ىأ) مهل مسقيو «نوثراوتيو نوحكانتي للك هللا لوسر مهرقأف 2174 هللا ليبس

 78 ىلاعت هللا ربخأ دقو «نيملسملا ماكحأب مهل مكحيو ءةمسقلا اورضح اذإ (مئانغلا

 . "7ناميإلا راهظإب لتقلا نم ةنج مهناميأ اوذختا مهنأ هلوسر ربخأو «مهرفك نع

 اونطبأو ناميإلا اورهظأ نيذلا نيقفانملل هتلماعم ىف مالسإلا وه اذه -"

 ناك دل ىبنلا نإ ىتح «مهبولق ثبخب ةدهاش مهدسافمو مهلامعأ تناك دقو ءرفكلا

 دضع ىف تفت لامعأ مهنم تناك دقو ءنوفرعي نوملسملاو ءادحاو ادحاو مهفرعي

 «كراعملا دتشت امدنع ةميزهلاب نوفجريو «لاتقلل جورخلا دنع نوطبثي «ةيمالسإلا شويجلا

 بورسحلا ىفو ء«رصنلا نم ةقث ىلع اوناك اذإ الإ لاتتق ىف نيملسملا عم نوجرخي الو

 اودارأ ولو# :نتفلا مهتراثإو بورحلا ىف مهيف ىلاعت هللا لاق دقو «ءنوجرخي ال ةديدشلا

 وأ < نيدعاقلا عم اودعفا ليقو مُهطَبَف مهتاعبنا هللا هرك نكلو ةدع هَل اودَعأل جورخلا

 ُهللاو مهل نوعاَمس مكيفو ةَشفلا مكنوغبي مكلالخ اوعضوألو ًالاَبح لإ مكوداز ام مكيف اوجَرَخ
 هللا رم رَهَظَو حلا ءاَج تح َروُمُألا كل اوُبلكو لبق نم ةَفلا اوغتبا دق <07 نيملاظلاب ميلَع

 . 204 220 نوهراك مهو

 كك ىبنلا ثحي نينمؤملا رابك ضعب نإ ىتح «نيقفانملا كئلوأ لاح تدتشا دقلو
 نع بيقنتلا نوكي ال ىتح ىذأب مهسمي نأ نع رحلا ىبنلا عنتمي كلذ عمو «مهلتق ىلع
 هللا لوسر دمحمو مهضعب لتق بلط ىف رمع قورافلا ددشتيو «هدعب نم ةنس بولقلا

 ءمهرسأ مهب مهب مربتت ىتح «ىذألا ىف اناعمإ نوقفانملا كئلوأ دادزيو ءهنع ضرعي ديلي

 ضرعي ٌةْكَي دمحمو ءهلتق ىف هنونذأتسي ِلَي ىبنلا ىلإ قفانم هيف تيب لك لهأ بهذيف
 مويلا ىه فونأ مهل تدعرأل مهلتقن نأ رمع دارأ موي مهانلتق ول ءرمع نيأ» :لوقيو

 . «مهلتق ديرت

 ءرحلا مالسإلل خيراتلا اهركذيو . هللا لوسر دمحمل خيراتلا اهركذي ةقيقح هذه

 امدنع نيطنطسق دهع ىف ىراصنلا ءامعز نم ناك امب اذه نراقي نأ لوقعلا راقتحا نمو

 هكلسي امو «ةريخألا نورقلا ىف شيتفتلا مكاحم نم ناك امو «ةيحيسملا ىف نامورلا لخد

 «مالسإلا اذكه نكلو «بولقلاو رطاوخلا نع بيقنتلاو ةيسوساجلا رشن نم مويلا ةساس

 . ةمايقلا موي ىلإ سانلا ىلع ةجح رمتسيسو

 )١( نوقفانملا : 4220١ ” . )( ةبوتلا (*) . ١5ص اج مألا : 55 -58 .
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 : ةمرجلل ريضحتلا

 دعأ نمف «ةميرجلا تاذ مكح ذصحخأي اهل ةدعلا ذخأو ةميرجلل ديهمتلا ١-

 دعأ نمو ءالتاق دعي ال احالس ىرتشا نمو ءاقراس دعي ال ةقرسلل باوبألا حتفل حيتافملا

 اباكترا دعي ال رمآل دادعإلاف اذكهو ءاركتحم دعي ال تاوقألا اهيف ركتحي ىتلا نزاخملا

 اذهب لئاسولا هذه ذختا اذإ مثأي لهو .رمألا اذهل ةليسو كش الب هنكلو ءرمألا اذهل

 ىف سانلا نيبو هنيب اميف امأ «ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف مثأي كش الب هنإ ءدصقلا
 قفتا دقل ؟ةميرجلا هذهل ابكترم دعي ال مأ اهعنم بجي ةميرج ابكترم دعيأ . .رهاظلا
 «نتفلا دصقب كلذ لعفي نم مثإ ىلعو «نتفلا مايأ ىف حالسلا عيب ميرحت ىلع ءاهقفلا

 نوكيأ اوفلتخا نكلو «هب تنرتقاو لمع اهبحص ةين اهنكلو «ةدرجم ةين سيل هلعف نأل
 ءالطاب نوكي هعيب نإ ةلبانحلاو ةيكلاملا ضعب لاق ءال مأ ءاضقلا مكح ىف اذفان عيبلا

 ةليانحلاو ةيكلاملا ضعب رظن ىلع هنإو ءاحيحص نوكي هعيب نإ :ةيفنحلاو ةيعفاشلا لاقو
 ىتلا ةميرجلاك ةميرج نكت مل نإو ءىئاضقلا عنملا مكح ىف ةيريضحتلا لامعألا نوكت

 ىتلا تاودألا لك هعمو «ةقرسلا دصقب اتيب لخد نم كلذكو .تالآلا هذهب بكترت

 ريغ لخد مالسإلا ةغلب وأ,نكسملا ةمرح كاهتنا وهو ءامرج بكترا دق هنإف ةقرسلل نوكت
 اومَلستو اوسنأتست ئَتح مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال » :ىلاعت لاق امك هبحاص نذإ ريغب هتيب
 . 304 اهلهأ ئلع

 ةيريضحتلا لامعألا نأو «مارح مارحلا ىلإ لتاسولا نأ ميقلا نبا ررق دقلو -85

 باقع نود باقعب نكلو اهيلع بقاعيو ءامارح نوكتف ءمارحلا لئاسو نم كش الب

 :هترابع كيلإو «ىلصألا مرجملا

 اهطابتراو ءاهتاياغ ىلإ اهئاضفإ بسحب اهنم عنملاو اهتهارك ىف تامرحملا لئاسو»
 «تاياغلا دصق دوصقم هنكل دوصقم امهالكو ءدوصقملل ةعبات دوصقملا لئاسوف - اهب

 هنإف «هيلإ ىضفت لئاسوو قرط هلو ءائيش هللا مرح اذإف «لئاسولا دصق ةدوصقم ىهو
 لئاسولا حابأ ولو ء.هامح برقي نأ نم اعنمو «هل اتيبثتو اقيقحت اهنم عنميو ءاهمرحي
 . ىلاعت هتمكحو «هب سوفنلل ءارغإو «ميرحتلل اضقن كلذ ناكل هيلإ ةيضفملا عئارذلاو

 عنم اذإ مهدحأ نإف «كلذ ىبأت ايندلا كولم ةسايس لب «ءابإلا لك كلذ ىبأي هملعو

 هيلإ ةلصوملا عئارذلاو بابسألاو قرطلا مهل حابأ مث ءىش نم هتيب لهأ وأ هتيعر وأ هدنج
 مسح اودارأ اذإ ءابطألا كلذكو ءهدوصقم دض هدنجو هتيعر نم لصحلو ءاضقانتم دعل

 نوموري ام مهيلع دسف الإو «هيلإ هلصوملا عئارذلاو قرطلا نم هبحاص اوعنم ءادلا

 ةحلصملاو ةمكحلا تاجرد ىلعأ ىه ىتلا ةلماكلا ةعيرشلا هذهب نظلا امف ءهحالصإ

 )١( رونلا ةروس : 39 .

 فه



 ةيضفما عئارذلا دس هلوسرو ىلاعت هلل نأ ملع اهدراومو اهرداصم لمأت نمو «لامكلاو

 .' «ءىشلا ىلإ اقيرطو ةليسو تناك ام ةعيرذلاو ءاهنع ىهنو اهمرح نأب «مراحملا ىلإ

 لئاسو ربتعي ةيميت نبا هخيشو ميقلا نبا ريوصتب ىلبنحلا بهذملا نأ نيبتي اذه نم

 اهذيفنتو ةميرجلا نيوكتل دعت ىتلا ةيريضحتلا لامعألا نوكت كلذبو «مئارج مئارجلا

 . ةيرج
 :هصن ام لوصألا حيقنت ىف ىفارقلا لاق دقف «ىكلاملا بهذملا ءاج كلذ لثمو

 ام ىلإو «لئاسولا حبقأ دصاقملا حبقأ ىلإو .«لئاسولا لضفأ دصاقملا لضفأ ىلإ ةليسولا"
 . 7«عئارذلا دس لصأ ىف لبق نم كلذ انركذ دقو ءطسوتم طسوتم وه

 بقاعم ريغ ارمأ دعي ال ةميرجلل ريضحتلا نأ ىلإ ىهتنن ريرقتلا اذهب هنإو -58
 ىف تدرو ىتلا تارابعلا لدت امك نوناقلا ناك نإو «ىمالسإلا ةقفلا ىف قالطإب هيلع

 .باقعلا نم ةيفعت انيديأ تحت ىتلا تابوقعلا نوناق حرش
 ةولخلاك هتاذ ىف ةميرج نوكي دق ةعيرشلا ىف مئارجلل ريضحتلا نإ «ةقيقحلا ىفو

 اهتاذ ىف هذه نإف «قرسيل تيبلا ىف لوخدلاكو «ةشحافلا باكترال اديهمت ةيبنجألاب

 . مكاحلا هررقي ىذلا ريزعتلاب باقعلا قحتست «مئارج

 بكترا دقف رمخلا ىرتشا نمو ءامثإ بكترا دقف نذإ ريغب هريغ راد لخد نمف
 ىلو هررق ىذلا باقعلا قحتست ليبقلا اذه نم نوكت ىتلا ةيريضحتلا لامعألاف .ءامثإ

 | .ءاهقفلا قافتاب كلذو ءرمألا

 ةميرجلل اريضحت اهنوك نكلو «ةحابم اهلصأ ىف ىه ةيريضحت لامعأ : ىناثلا مسقلا

 نم ذخؤي ىذلا نإو .كلذ ىف فالخ ىلع باقعلا قحتست ةميرجو «ءامارح اهلعجي

 ىعفاشلا هقفلاو «ةميرج اهربتعي ىلبنحلاو ىكلاملا هقفلا نأ هيلإ انرشأ ىذلا ءاهقفلا قطنم

 ةيعفاشلاو ةيفنحلاف «,ثعاوبلا ىلإ رظنلا وه فالخلا ساسأو .ةميرج اهربتعي ال ىفنحلاو

 دق ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛تاينلاب لصتت اهنأل تافرصتلا ىف ثعاوبلا ىلإ نورظني ال

 ىف وه لب ايمارجإ المع هتاذ ىف نكي مل رمألا ماد امو «سفنلا هب سوسوت امع زواجت
 .ىمارجإ لمعب سيلو «ةيسفن ةسوسو هنأ زواجتي الف «حابملا ةرئاد

 اذإ ةيسفنلا ثعاوبلا نأ نوري«ةيكلاملا كلذكو ؛مهبهذم قطنم ىضميف ةلبانحلا امأ

 تاين وأ رطاوخخ نوكت ال اهنإف ءهيلإ هجتم هنأو ءدصقملا ىلع لدي ام لمعلا نم ادب
 هللا تامرحل طايتحالاو «مارحلا ىلإ هقيرط ذخأ اذإ ءامرحم المع نوكت لب «ةدرجم

 ىلإ لصي اليكل قيرطلا ىف ريسلا ءادتبا تقو نم مثآلا دي ىلع برضلا بجوي ىلاعت
 . هتياغ

 )١( مقر ةذبن عجار (؟) . ىقشمدلا رينم خيشلا عبط 7١١ص 7٠ج نيعقوملا مالعإ 7841.

 فغي



 ىكلاملا هقفلا امأ ءثيدحلا هقفلا عم ىقالتي اذه ىلع ىفنحلاو ىعفاشلا هقفلا نإو

 قطنم نم مهفي نيذلا ءاهقفلا نإف رمألا نم نكي امهمو .هعم ىقالتي ال هنإف ىلينحلاو

 دري مل ةيريزعت ةبوقع هل ردقت ىتلا ةبوقعلا نإف ريضحتلا ىلع ةبوقع نوري مهنأ مهبهاذم

 .رمألا ىلو ىلإ اهيف رمألا لب صن اهب
 : عورشل ا

 نم اهتفرعمل دب ال كلذلو ,ةثيدحلا نيناوقلا ىف ةيحالطصا ةملك هذه -16

 6 ةداملا عورشلا تفرع دقو ءلاهيلع اوحلطصا نيذلا حالطصالا باحصأ ىلإ عوجرلا

 اذإ ةحنج وأ ةيانج باكترا دصقب لعف ذيفنت ىف ءدبلا هنأب ءىرصملا تابوقعلا نوناق نم

 .اهيف لعافلا ةدارإل لخد ال بابسأل هرثأ باخ وأ تفقوأ

 :ةثالث ارومأ نمضتي عضولا اذه ىلع فيرعتلا نإو

 . ريضحتلا درجمب ىفتكي الو «لعفلا ذيفنت ىف ئدتبي نأ : اهلوأ

 . ةميرجلا

 نأ لبقو .ةعيرشلا ىف اهمكح نايبو ءاهيلإ ةراشإلا بهجت ةثالث رصانع هذه نإو

 نوكت ذيفنتلا ىف ءدبلاو ريضحتلا نيب ةقرفتلا نأ ررقن نأ بجي كلذ نايب ىف ضوخن
 نم لاح كلذ لاثم» :لاقف «دشار ىلع روتكدلا ةقدلا هذه روص دقلو ءانايحأ ةقيقد
 هنأ تشيو «.ةيديدحلا نئازخملا رسك ىف لمعتست ىتلا تالآلا هعم ءلزنم ءانف ىف طبضي

 نم وأ «لزنملا فرغ ىدحإ لخاد ىف ةدوجوم ليبقلا اذه نم ةنازخ ةقرس ىلإ ىعسي ناك

 ناكم نم برقلاب ليصألا تقو ةرذ ةعارز ىف ايران احالس الماح فتخسم وهو طبضي

 مالظلا لولح رظتني ناك هنأ تبثيو «ليللا نم ابناج نيعم صخش هيف ىشمي نأ داتعا

 نود - رذعتي لاوحألا هذه لثم ىف «هلتق دصقب صخشلا اذه ىلع ىرانلا هحالس قلطظيل

 دق هنأ مأ اهاون ىتلا ةيرجلل ريضحتلا ةلحرم ىف لاز ام ىناجلا ناك اذإ امب مزجلا - كش

 . 2)(ةقرفتلل طباض ةغايص ةيمهأ ودبت انهو «ذيفنتلاب ءدبلا ةلحرم ىف لخد

 اهركذ ىتلا لاا هذه لثم ىف نوكي نم ةعيرشلا ءاهقف لعج دقلو -6

 ىف هلمعتسيل دربم هعمو لزنم راوجب دجوي نم ريزعت بوجو ىري ىريبزلا هللا دبع ابأ نأ

 دصقلا توبث عم .طئاخلا هب بقني ام هعم ناك وأ «ةقرسلل هدصق تبثو ء«بابلا حتق

 )١( ال5 ص يىئانجلا نوناقلا زجوم .
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 كلذل دصرتيو هقرسيل لحم راوجب ادصرتم دجوي نم ريزعت بوجو ررق امك «ةقرسلل
 . 237 رمراحلا ةوفغ

 نم نكي مل ببسب ةميرجلا تيوفت نوكي لاحلا هذه ىف هيلع ضبق اذإ هنأ كش الو

 فيسلاب ةيرض برض نميف رمألا كلذكو «هيف ةمئاق عورشلا طورش لك نوكتف «هلبق
 تتلفأف هتيقدنب نم ةفيذق ىقلأ وأ ءأطخأف هيلع ىنجم ىلإ امهس بوص وأ «تأطخأف
 باقع هيلع نوكي لب ءاثدح ثدحي مل نأك ىناجلا كرتي ال روصلا هذه لك ىف هنإف

 ال هنم صتقي الف ءهسنج نم وه الو «ةميرجلا باقع وه سيل نكلو ءرمألا ىلو هردقي
 بيسب هيلع نوكي نكلو «ةيد عفد ىلع ربجي الو «لتقلل داقي الف «ىنعم الو ةروص

 ةبوقع - هذيفنت ىلع لمعلاو رشلا دصق ببسبو «عيورتلا كلذ ببسبو «.داسفلا كلذ
 .ةقرسلل دصرتلا ىف رمألا ردقي امك ءرمألا ىلو اهردقي ةيريزعت

 ةين اهنأل ؛ةدرجملا ةينلا ىلع تسيل اههابشأو لاوحألا هذه ىف ةبوقعلا نأ ظحاليو
 عازفإو عيورت نم هيف امب ايمارجإ ناك ىذلا لمعلا اذه ىلع ةبوقعلاف «لمع اهبحص
 تافو «ذيفنتلا ةبترم ىلإ ريكفتلا ةبترم نم لقتنا ىمارجإ دصق نم هيف امبو «نينمآلل

 .هتدارإ قوف رمأب لب «ةدارإ هيف هل نكي مل رمأب ذيفنتلا

 هتاذ ىف عورشلا ناكأ ءاوس «ةيريزعت تابوقع عورشلا ىلع تابوقعلاو -57

 هتاذ ىف لمعلا اذه نإف ءالثم ةأجافمل ةميرجلا متت مل نكلو «نييراع ةولخلاو لتقلاك ةميرج

 نكلو .ةميرج سيل هتاذ ىف لمعلا ناك مأ «ةيريزعت ةبوقع هيلع اهنع ىهنم ةيصعم
 نإف ءهنم لشنيو هلفغيل اصخش دصرتي نمك «مارجإلا سوبل هسبلأ ىذلا وه دصقلا

 .هسبال ىذلا هدصقب الإ ةيرج سيل ءىش هنم عقي نأ نود هتاذ ىف دصرتلا

 :نارمأ ذئنيح اهيف ظحالي هنإف ةيريزعت ةبوقع عورشلا تابوقع تناك اذإو

 باتك نم اهلثم ىف دري مل هنإف ءرمألا ىلول اهريدقت ىف رمألا نوكي نأ : امهلوأ
 تناك مئارحل ال «لعفلاب ةعقاو مئارحل تناك ةردقملا تابوقعلا نأل «ةردقم ةبوقع ةنس وأ

 نمك «ةردقملا مئارجلا نمض ىف ةعقاو ةميرج نمضتي عورشلا ناك اذإ الإ عوقولا ليبسب

 هنإف ءهلتق دصقلا نأ توبث عم «هلتقي الو اهؤقفيف هيلع ىنجملا نيع بيصيف مهسب ىقلي
 :ناتبوقع ةمث نوكت لاحلا اذه ىف

 «نيعلاب نيعلا# :ىلاعت هلوقب تباثلا صاصقلا اهيفو .ةردقم : امهادحإ

 .ةردقم ريغ ةيريزعت - ىرخألاو

 «ةردقملا ةبوقعلا نود نوكت نأ وه عورشلا ةبوقع ىف ظحالي ىذلا : ىناثلا رمألا

 نوكت ةليسولا ةبوقع نأل «ةقرسلا ةبوقعك ةقرسلا ىف عورشلا ةبوقع نوكت نأ حصي الف
 . 7ص ىدرواملل ةيناطلسلا ماكحألا 2غ(

 افخلا



 ىنزلا ةبوقع لثم ىنزلا ىف عورشلا ةبوقع نوكت نأ حصي الو ءدصقلا ةبوقع نم فخأ
 ال ءهسنج نم وه ىذلا دحلا ىلإ لصي ال ريزعتلا نأ وهو ءرخآ بيسلو ءانركذ امك

 .«ملظو ىغب دقف دح ريغ ىف دحلا غلب نم» نأ رثأ نم ىور

 : ةبئاخلا ةمرجلا

 ال ذإو .ءءادتعال عوضوم دجوي ال هنأ نيبت نكلو تمت ىتلا ةميرجلا ىه -741/

 قبطني هريبعت اندجو نكلو «نوناقلا نم ناونعلا انذخأ اذه ىف نحنو «ءادتعا الو داسف

 دصقلا ثيح نم ةميرجلا رصانع اهيف ترفاوت دقو ةعيرشلا اهتركذ لاوحأ ضعب ىلع

 اذه لعلو ءداسف الو هيف ءادتعا ال عوضوملا نأل ؛عوضوملا رفاوتي مل نكلو «لعفلاو

 مئارجلل اهوركذ ىتلا ةلثمألا ىف هققحت نم رثكأ ةيعرشلا ىناعملا ىف ققحتي مسالا
 نأ لوقعملا نإف .فدهلا ئطخيو «لتقلا ةادأ بوصي نم مئارحلا نم اوركذ دقف «ةبئاخلا
 . هتدارإ ىف سيل رمأب تاف نكلو «لتقلا ىف عورش هيف اذه نوكي

 هبسحي هلتقيل صخش وحن همهس بوصي نم ةبئاخلا ةميرجلل الثم برضن انكلو
 ناديم ىف نوكي نمك «مدلا موصعم ريغ صخش هنأ نيبتف «مدلا موصعم وهو هل اودع

 ودعلا نم هنأ نيبتف هامرف هميرغ هنظ ليللا ىف احبش ىأرف ءهل اليمز لتقي نأ دارأو داهجلا

 نيبتف اهب ىنزي ةأرما ىلإ دصقي نمكو .لتقلاب هدصقي ىذلا هميرغ سيلو «هبراحي ىذلا
 نمكو ءداسف الو ءادتعا عوضوملا ىف سيل نكلو «ةعقاو ةميرجلا نوكتف «هتجوز اهنأ

 هذي عقتف الام قرسيل بهذي نمكو هلام هنأ هل نيبتف ءهل ودعل الام هنظي الام بصتغا

 دصقلا ثيح نم ةميرجلا ىنعم دجو روصلا هذه لك ىفف ءابوصغم ناك هل لام ىلع

 ىف داسف الو دحأ قسح ىلع ءادتعا ال هنأ نيبتي عوضوملا ثيح نم نكلو «لعفلاو

 .داسفلا ةينلا ىف ناك نإو عوضوملا

 اهل عضوم ال هنأ نيبتي مث اهلعفيو «ةميرج باكترا ىوني نم نإ :مزح نبا لوقيو
 «لئاضفلاو ضكئارفلاب انيهتسم مارجإلل الهستسم نوكي نكلو ءرمألا عقاو ىف امرجم دعي
 نيبتيف ىنز هنأ ىلع هتلعف لعفيو ؟؛ةيبنجأ اهبسحي ةأرما ىتأي نم :الثم كلذل برضيو
 مثإ هيلع سيل» :كلذ ىف لوقيو «ىنزلل الهستسم دعي لب ايناز دعي ال هتجوز اهنأ
 ىف اهرثأ اهل ةينلا هذه نإو «ىنزلا مثإ هيلع نكلو .فذقلا دح دح هفذق نمو «ىنازلا

 . '27(اهدسفتف تادابعلا

 : ةمرجلا مامتإ نع لودعلا

 هلعف دعي ال ءاهل بابسألا ذخأ دعب اهمامتإ نع ةميرجلا ديرم لدع اذإ -848

 ناكأ ءاوس «هتدارإ نع جراخ رمأب ال «هلبق نم ءاج ببسب ةميرجلا مامت مدع نأل ؛اعورش

 )١( ؛ج مزح نبال ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا ص,١١9 .

 انك



 كلذل نوينوناقلا برضيو «هتبوتو هريمض ظقيتل لودعلا ناك مأ «ةبقاعلا فوخل لودعلا

 نع لدعي هنكلو .هتصاصر وأ همهس هيلإ بوصيو صخش لتق ىلإ دصقي نم الثم
 وأ «ةبوتلاو مدنلاك عفاودلا نم عفادل هتدارإ ضحمب هتصاصر قالطإ وأ همهس لاسرإ

 فوخل عجري هنكلو «هباب محتقي وأ لزنملا رادج قلستي نمب ةقرسلا ىفو .باقعلا ةيشخ
 .ةبوتلاو مدنلل وأ باقعلا

 ةقفشلاك مرجملا سفن نم ثعبنم هبيس لودع :نامسق ىرايتخالا لودعلاو

 لودعلا - لودعلا نم عونلا اذه نوناقلا ءاملع ىمسيو باقعلا فوخو «ةبوتلاو

 | . ضحم ىرايتخا وهو «ىئاقلتلا

 لدعي نأك ىجراخ رمأ هببس نكلو ءاضيأ ىرايتسخا لودع : ىناثلا مسقلاو
 «ناكسلا ظاقيتساب هروعشل قراسلا لدعي وأ «هيلع ضبقي نأ ىشخيو مادقأ عقو هعامسل

 الو اضحم ارايثتخا سيلف «ىرارطضالاو ىرايتخالا نيب وه «.لودعلا نم عونلا اذهو

 :اهيبسب عونتي ةثالث بابسأ هل لودعلا نوكي اذه ىلعو ءامهنيب وه ءاضحم ارارطضا

 .اعورش ربتعي اذهو ءارارطضا لودعلا : لوآلاف

 الإ هيلع ءازج ال ىديهمتلا لعفلا لعجي اذهو «ءضحم ىرايتخا لودع : ىناثلاو

 .ريغلا لزنم لوخدك ء.ةعيرج هتاذ ىف وه ناك اذإ

 لاجر نم نيرثكألا دنع هيف رمألاو «ىرايتخالاو ىرارطضالا نيب : ثلاشثلاو

 : ."27نيبناجلا ىأ هيف حجريل ىضاقلا ىلإ لكوي نوناقلا

 ناك مأ ءاضحم ايرايتخا ناكأ ءاوس «ىرايتخالا لودعلا ىف ةعيرشلا نإو -84

 ىف لعفلاب لخدي مل ماد ام باقعلل بجوم ريسغ لعفلا لعجت «بارطضاب ابوشم ايرايتخا
 اهتاذ ىف لاعفألا نكت مل اذإ كلذو ءاهلعفي ملف ةئيسب مه هنأ زواجتي ال هنأل «ةميرج

 نوكت امنإ ةيرج ىف عورشلا ىلع نوكت ال ذئنيح ةبوقعلا نإف «باقعلا بجوت ةميرج
 نع عنتمي مث «ةقرسلا دصقب نكسم ةمرح كهتني نمك كلذو «العف ةعقاو ةيرج ىلع

 ىلع الو دحلا ليبس ىلع ال «ةقرسلا ىلع ةبوقع ال هذه ىف هنإف .«باقعلا فوخ ةقرسلا

 ىلع ةيريزعت ةبوقع ةمث نكلو ءارايتخا اهنع لدع دقو .عقت مل اهنأل ء«ريزعتلا ليبس
 .اريزعت بجؤت اهتاذ ىف ةيصعم كلتو «ناذئتسا ريغ نم هلوخدو نكسملا ةمرح كاهتنا

 «اقبوتو امدن ةميرجلا نع لدع نإ نكلو «باقعلا فوخ ةميرجلا نع لدع اذإ اذه

 .؟ةيصعم هتاذ ىف ىديهمتلا رمألا ناك اذإ بقاعي ال مأ بقاعيفأ

 :نارظن هبذاجتي ةلأسملا هذه ىف رمألا نإ

 )١( ىئانجلا نوناقلا زجوم ص١97 - ١948 .

54١ 



 .باقع ةمث نوكي الف ءاهلبق ام بجت حوصنلا ةبوتلا نأ : امهدحأ

 كلذلو .ىديهمتلا رمألا تاذ ىهو ءةيصعم العف هنم عقو هنأ : ىناثلا رظنلاو

 اهنأ ررق ءاهقفلا ضعب نإف «مئارجلا باكترا ىف ةبوتلا ماقم ىف حيضوتلا ضعبب ملكتن

 تمادام «لاح ىأب هطقست ال اهنأ ررق ءاهقفلا ضعبو «لاوحألا ضعب ىف باقعلا طقست

 .وفعلا لحم ىف ديهمتلا نوكي نأ لوألا ىلعو «تعقو دق ةميرجلا

 : ةميرجلا ىف اهرثأو ةبوتلا

 لامعألا لك لعجت اهعوقو لبق ةميرجلا ىلع مادقإلا نم ةغناملا ةبوتلا <”

 ىف لخدت اهنإف «ةيصعم اهتاذ ىف لامعألا كلت تناك اذإ الإ نكت مل نأك ةيديهمتلا

 ءءاهقفلا عامجإب ةبوتلاب طقست ال دابعلا قوقح نإ) :كلذ ىف ميقلا نبا لوقي

 « ىلاعت هللا قوقح امأو « سانلا قح نم هيلع ام ءادأ وه :الوأ ةبوتلا ساسأ نأ كلذو

 « (هنم نكمتلاو هيلع ةردقلا دعب ةبوتلا تناك اذإ ةيوتلاب طقست ال اهنإف .دودحلا ىهو

 . 21)«اقافتا ةردقلا دعب ةبوتلاب طقست ال دودحلا» :هنع هللا ىضر اضيأ كلذ ىف لوقيو
 .ليوط فالخ عضوم كلذ نإف «هيلع ةردقلا لبق ةبوتلا تناك اذإ امأ

 تناك اذإ ةبوقع ال هنأ ررقي ذإ «ىعفاشلاو ىلبنحلا بهذملا حجري ميقلا نباو

 ةالصلا لب هاوس ليلد ال ثيح فارتعالا ميقلا نبا ربتعيو هيلع ةردقلا لبق ةبوتلا

 :كلذ ىف لوقيو «ةبوت

 صن دقو .«بئات ىلع ماقت ال دودحلا اذكهف ءابئات بذعي ال «ىلاعت هللا ناك اذإو

 عم ء«مهيلع ةردقلا لبق ةبوتلاب نيبراحملا نع دحلا طوقس ىلع ىلاعتو هناحبس هللا

 .ىلوألا قيرطب ةحيحصلا ةبوتلاب ةبارحلا نود ام طوقس ىلع هيبنت كلذو «مهمرج ميظع

 ىلإ دمعت ىهو «ليللا داوس ىف اهيلع عقو ةأرما نأ ىئاسنلا ننس ىفو

 اهيلع رم مث ءاهبحاص رفو ءاهيلع رم لجري تثاغتساف ءاهسفن ىلع هوركمب - دجسملا
 مهقبسو فىوذخأف هب تثاغتسا تناك ىذلا لجرلا اوكردأف مهب تثاغتساف «ددع ووذ

 « كتثغأ ىذلا انأ :لاقف ءاهيلإ ملسو هنودوقي هوذخأ ىذلاب اوءاجف «هوكردي ملف رخآلا

 موقلا ربخأو ءاهيلع عقو ىذلا وه هنأ هتربخأف هٌةُِكَم ىبنلا هب اوتأف ءهرخآلا بهذ دقو
 «ىنوذخأف ءالؤه ىنكردأف اهبحاص ىلع اهثيغأ تنك امنإ :لاقف ءدتشي هوكردأ مهنأ

 انأ :لاقف لجر ءاجف دحلا ةماقإب يكلم ىبنلا رمأف «ىلع عقو ىذلا وه بذك :تلاقف
 اهيلع عقو ىذلا ٍةكَي هللا لوسر دنع ةثالث عمتجاف «فرتعاف «لعفلا اذه اهب تلعف ىذلا

 . ىقشمدلا عبط ١١ ١ص ؟ج نيعقوملا مالعإ 200

 افيد



 ءانسح الوق اهثاغأ ىذلل لاقو .«كل هللا رفغ دقف تنأ امأ» :لاقف ةأرملاو اهثاغأ ىذلاو

 قلعيو ؛بات هنأل ٌةلَي هللا لوسر ىبأف «ىنزلاب فرتعا ىذلا ىلع دحلا ةماقإ رمع بلطف
 ريمأ قاطن هل عستي مل اذإ فرتعملا اذه نع دحلا طوقساا :هلوقب ثيدحلا ىلع ميقلا نبا

 نأ ىبأو ءهّللا ىلإ بات هنإ :لاقف .نينمؤملاب ميحرلا فوءرلا قاطن هل عستا نكلو
 هللا نم ةيشخ ارايتخاو اعوط هفارتعا نم اهب ءاج ىتلا ةنسحلا نأ بير الو ءهدحي

 نم ربكأ - هتايح ىلع هيخأ ةأايح ميدعتو .كالهلا نم ملسملا لجرلا ذاقنإلو «هدحاو

 ضرملا لازف ةحلاصلا ةودقلا ناكو عادلا كلذ ءاودلا اذه مواقف .لهلعف ىتلا ةثيسلا

 ءعاودو ةرهط هانلعج امنإو .كدحب انل ةجاح ال هل ليقف ةحصلا لاح ىلإ بلقلا داعو

 ةقباطم دشأو .مكحلا اذه نم نسحأ مكح ىأف .كعسي انوفعف هريغب ترهطت اذإف

 . 27(قيفوتلا هللابو .ةحلصملاو ةمكحلاو ةمحرلل

 نيماقم لوانت همالك نأ هيف ظحاليو «ماقملا اذه ىف ميقلا نبا مالك اذه 0١-

 :دودحلل ةبسنلاب

 اهيف ةبوتلا نأ ىري هنأ ركذي هنإف ءاهنع ةبوتلاو ءاهتوبث لبق دودحلا : امهلوأ
 ركذنسو ءاهيجوت اهيف لوقلا هحاو دقو .لينح نياو «ىعفاشلا ىأر وهو ىدحلا طقست

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هتلدأ

 نأ ركذ دقف ءاهتماقإ لبقو دودحلا تويث دعب نوكت ىتلا ةبوتلا وه : ىناثلا ماقملاو

 نع ركذ دقف ءرظن قافتالا ءاعدا ىفو «قافتالاب دحلا طقست ال ةبوتلا نأ اوررق ءاهقفلا

 «ىزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا ىف لوقلا كلذ ءاج دقو ءاضيأ لبقت ةبوتلا نأ ىعفاشلا

 : هيف ءاح ذدّقف

 نأل ءةبوتلاب ىلاعت هلل دح لك طقسي نأ لمتحي :ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لاق»

 هيلع لاقف 85 هللا لوسرل كلذ اوركذ همجر اوممت املف «هتبوت رهظأ مجر امل ازعام

 طقست ةبوتلا نأ ىلع لدي كلذو .هانعم اذه اظفل وأ .«هومتكرت اله» :مالسلاو ةالصلا

 . ("7(ىلاعت هللا قحب قلعتي ام ىلع فلكملا نع
 دحلا طوقس لمتحي هنأ ركذي هنع هّللا ىضر ىعفاشلا نأ ديفي بير الب صنلا اذهف

 .هب مكحلاو دحلا توبث دعب ةبوتلاب

 ةبوقعلل اهطاقسإ ثيح نم ةبوتلا نأ عوضوملا اذه ىف فالخلا ريرحتو -5

 :نييأر ىلع اهيف ءاهقفلا فلتخا تابثإلا لبق

 )١( ىقشمدلا رينم عبط ا/ 3 "ص ج نيعقوملا مالعإ .

 ) )0ةينيسحلا ةعبط 79/8ص ج ريبكلا ريسفتلاب رهتشملا بيغلا حيتافم .

 نفذت



 هجو وه وأ «ةلبانحلا ضعب هقفاويو «هانررح ام وهو «ىعفاشلا ىأر : امهدحأ

 :نيتيحان نم هتجحو «ىلبنحلا بهذملا هوجو نم

 َنِإَف حّلصأو همْلظ دعب نم بات نمفإ» :ةقرسلا دح ىف لاق ىلاعت هللا نأ : امهادحإ
 ازعام نإو ««هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا» :ِِكَي ىبنلا لاق .4)23 هيلع بوتي هللا
 بوتيف بوتي هومتكرت اله» :ِلَي ىبنلا لاق برهلا لواحو «دحلاب كي ىبنلا هيلع مكح
 ةيويند ةبوقع اهنأل ؛دودحلا رفكت حوصنلا ةبوتلا نأ ديفت صوصنلا هذهف ««هيلع هللا
 هناحبس هللا نأو ءايندلا ىف اهرفكت نأ يلوأف قرخآلا ىف اهرفكت ىهو «بونذلا ىلع

 . "74 مهُيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيا ًالإ :لاق ىلاعتو

 سفن ترهط دق تناك اذإف ءاهريهطتل دودحلاو .ءسفنلا رهطت ةبوتلا نأ :ةيناثلا

 .كلذ دعب دحلل عضوم الف «ةبوتلاب ىناجلا

 ثيح نم ةيدرفلا ةيحانلا ىلإ ةبوقعلاب هجتي ىأرلا كلذ نأ هيجوتلا اذه نم ىرنو

 عنمو ماعلا رجزلل اهنإ ثيح نم ايعامتجا اهاجتا اهب هجتي الو «ىناجلل حالصإ اهنإ
 .رهظت نأ نم ماثآلاو رورشلا

 بهذم ىف ىأر وهو «ةميرجلا عوقو دعب دحلا طقست ال ةبوتلا نأ : ىناثلا ىأرلا

 :نيلصأ ىلع موقت ىأرلا كلذ ةجحو «ةيفنحلاو كلام بهذم وهو ءدمحأ

 ٠ نيذلا ناك كلذلو ءهسفن دحلا ةماقإب اهريهطت دودحلا مئارج نأ : امهدحأ

 ريهطت نوبلطيو «مهمئارجب نوفرتعي ٌةكَي لوسرلا ىلإ نوئيجي دحلا بجوي ام نوبكتري
 «فرتعم ىلع دحلا ميقأ ام دحلا طاقسإل ةيفاك ةبوتلا تناك ولو ءدحلا ةماقإب مهسوفن

 ةبوت اهنوك تابثإو ةبوتلا تابثإل فاك ءاعدا قبسي مل اذإ اصوصخو فارتعالا نأل

 ليلد توكسلا ىلع هراثيإو سفنلا فلت لوبقو .«فلتلل سفنلا ضيرعت هيف ذإ ءاحوصن
 اي :ِةِْكي هللا لوسرل لوقي ةرمس نب ورمع ءاج دق كلذ عمو «ليلد ىأ ةبوتلا ىلع

 لدي الفأ ءدحلا ِِلَ هللا لوسر ماقأف .ىنرهطف نالف ىنبل المح تقرس هللا لوسر
 .باقعلا نم هلك ىبنلا هفعي مل كلذ عمو «ةبوتلا ىلع اذه همالك

 ىلإ ىدأل اهيف بابلا اذه حتف ولو «ماعلا رجزلل دودحلا هذه نأ : ىناثلا لصألا

 دجي بكترم دجوي داكي الو .,بكترم لك اهيعدي دق ةبوتلا هذه نإ ؛دودحلا ليطعت
 هذه ىف ةبوتلا ىعدي الو - هيلع اروهشم دحلا فيسو ءهسأر ىلع اتلصم باقعلا طوس
 ةين هرطاخب لوجي دقو «ةبغملا ءوس نم هاري امل بكترا ام ىلع مدنلا ربتعي دقو «لاحلا

 ةبوتلا ىه تسيلو «باقعلا تاذ اهدجوي لاح اهنكلو ءمرجلا اذه لثم ىلإ عوجرلا مدع

 )١( ةدئاملا () .79 : ةدئاملا : 6
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 ءدحلا هيلع بجو نم ةبوت لوبق ررق نأ دعب هناحبس لوقي ذإ «ىلاعت هللا اهلبقي ىتلا

 كلوأف بيرق نم نووي مث ةلاهجب ءوسلا نولمعي نيل هللا ىلع بولا امّنِإف : هيلع ميقأو

 اذإ ىتح تاتيسلا نولمعي نيدلل ةبوَتلا تسيلو <20 اميكح اميلع هللا ناكو مِهيلع هللا بوتي

 اًباذع مهل اندتعأ كلوأ راقك مهو نوتومي نيذْلا الو نآلا تبت تبث ينإ لاَق توملا مهدحأ رضح

 , 274 مز7 اميلأ

 الإ 9 :ةبراحملا دح ىف ىلاعت هلوق وه فالخلا اذه هنم ثعبنا ىذلا لصألا نإو
 . 4 مهْيَلَع اوردقت نأ ٍلْبَق نم اوُباَت يذلا

 ةيعفاشلا ريغ نم نورثكألا رصقو ءدحلل بكترم لك ءالؤه ىلع ةيعفاشلا ساقف
 دحل بكترم لك نآل ؛ةبارحلا ىلع - ةردقلا لبق نوكت ىتلا ىلع ةبوتلا ىف دحلا طاقسإ

 ' ماقملا اذه ىف ىبرعلا نبا لاق دقلو ءهيلع ةردقلا لبق اهنلعيو «ةبوتلا ءاعدا عيطتسي

 : ةيعفاشلا ىلإ مالكلا اهجوم

 ىف اهنوطبنتست ىتلا ةيعرشلا مكحلاو ةيهقفلا قئاقدلا نيأ .ةيعفاشلا رشعم ايل

 مامإلا رقتفي ىذلا هحالسب ىدتعملا .هسفنب دبتسملا براحملا ىلإ اورت ملأ «لئاسملا ضماوغ
 «ةلاحلا كلت نع الازنتسا ةبوتلاب هؤازج طقسأ فيك «.باكرلاو ليخلاب فاجيإلا ىلإ هعم

 ىنازلاو قراسلا امأف «مالسإلا ىلع افالثتسا فلس ام عيمج ةرفغم ىف رافكلاب لعف امك

 ءمهيلع بجو ام مكح مهنع طقسي ىذلا امف مامإلا دي تحنو نيملسملا ةضبق ىف امهو

 قيلي ال ام اذه «.ةلاحلاو ةمكحلا اهنيب تقرف دقو «براحملا ىلع ساقي نأ زوجي فيكو

 . 9«نيققحملا رشعم اي مكلثمب

 قرافلا عم سايق ةبارحلا دح ىلع ىرخألا دودحلا سايق نأ اذه نم ودبي هنإو

 ةلودلا ىفكتل «ميلستلا ىلع اوعجشي نأ بجيف .ةلوصو ةوق مهل نييراحملا نإ ذإ «ريبكلا

 ىف رشلا حبص و ءمهداحأ ةبقارم تلهس مهعمج كف اذإ هنإو «مهلازنل ة ةوقلا دادعإ ةنوئم

 .اهنطوم ىف اهيلع ءاضقلا نكمي ةقيض دودح

 هلصأ لوق ةردقلاو تابثإلا دعب ةبوتلاب دحلا طاقسإ نأ ىلإ اذه نم ىهتننو -5977

 امك ءريسفتلا ىف ىزارلا نيدلا رخف ىلإ ىعفاشلا مامإلا هبسن «لامتحا ىعفاشلا هقفلا ىف

 ميقلا نبا ىور اذلو ءهفالخ ةيعفاشلا دنع حيحصلا نأ رهظي نكلو ءهريغ ىلإ هبسن

 ءةيمالسإلا دودحلا تطقاست الإو «لاحلا هذه ىف ةبوتلا لوبق مدع ىلع عامجإلا
 .اهؤافيتسا بجي لاح لك ىف ةبوتلا ءاعداب تلطعتو

 )١( ج ىبطرقلا ريسفت (5) . ”8 : ةدئاملا (0) 2318 31/-: ءاسنلا ” ص١720 .



 مامإلاو كلام مامإلاف «ةردقلاو تايثإلا لبق ةبوتلا وه فالخلا عصومو

 .اهربتعا ىلبنحلا نم هجوو ىعفاشلاو «ةبوتلا هذه اربتعي مل ةفينح وبأ

 باكترا دعب ةبوتلا ربتعي هنأ ولو ىفنحلا بهذملا نأ انه ررقن نأ بجي نكلو

 نم بهذملا كلذ برقي ةيلمعلا ةيحانلا نم هقيبطت الوق لاق دق ؛دحلل ةطقسم ةميرجلا

 ال ريخأتلا نإو ءدحلل اطقسم ريخأتلا ربتعي ىفنحلا بهذملا نأ كلذ ؛ىعفاشلا بهذملا

 براقتي اذهب هنإو ءمكحلاو تابثإلا لعب طقسي لب .طقف تابثإلا لبق دحلا طقسي

 نيب قرف ةيرظنلا ةيحانلا نم نيبهذملا نيب ناك نإو «ةيلمعلا ةيحانلا نم نابهذملا

 . حضاو

 ءاهأدتيا ىتلا لامعألل ةجيتن وهو «هتميرج ىناجلا هب متي ىذلا لعفلا وه -15

 حرجلاو «حورلا قاهزإب ذيفنت لتقلاف ءناسللا لعف تناك مأ حراوجلا لامعأ تناكأ ءاوس

 هلثم زرح نم لاملا ذخأب ةقرسلاو «هيلع ىنجملا مسج بيصت ىتلا جاجشلا ثادحإب

 «لبق نم انيب امك قراسلا ةملك لولدم ىف فالخلا ىلع هبحاص نم ةلفغ ىف وأ .ةسلخ

 هرابتعا دقفو «فوذقملا ةمارك نم ضغلا هنأش نم ىذلا لوقلاب نوكي بسلا وأ فذقلاو

 . لئاقلا قدص نإ سانلا نيب

 نيذللا داسفلا وأ ىذألا ثدحي نأ هنأش نم لعف وأ لوق لكب ذيفنتلا نوكي اذكهو

 ةميرجلا ىلإ دصقلا

 ريغ نوكت دقو «ةدوصقم نوكت دق مئارجلا نأ لبق نم انركذ دقو -05

 ثادحإ وأ «ريغلاب ىذألا لازنإ ىه اهانعم ةقيقح ىف ةميرجلا تناك اذإ هنإف .ةدوصقم

 .ةدوصقم ريغ نوكت دقو «ةدوصقم نوكت دّقف «ضرألا ىف داسفلا

 عمو ءأطخ لعفلا نوكي فيك انركذو .ةدوصقملا ريغ مئارجلا ىلإ انرشأ دقو

 . كلذ ليلعت ىف ءاهقفلا هركذ ام كل انلقنو ءهيلع بقاعيل ةميرج دعي كلذ

 مأ ىئانجلا دصقلا وهأ ءدصقلا ىنعم انه اهيف نيبن نأ بجي ةدوصقملا مئارجلاو

 :نيتقيقحلا نيتاه نيب قرفنلو ؟لعفلا ىلإ دصقلا درجم وه
 ىلإ هجتي نمك ءاهبلطو هجئاتنو اضرلا عم لعفلا ىلإ دصقلا وه ىئانجلا دصقلا

 رفاوتي لعفلا اذه ىفف .هلتق برضلا نم دصقيو هفيسب هبرضيو .ودع هل وه صخش
 جئاتن بلط وهو ىئانجلا دصقلا رفاوتيو .ةميرجلا ةدام وه ىذلا لعفلا ىلإ دصقلا

 . فيسلاب برضلا

 انفيحلا



 «هجئاتن ىلإ دصق ريغ نم لعفلا ىلع مادقإلا وهف ؛لعفلا ىلإ درجملا دصقلا امأ

 هيلإ رخآ بلطي وأ ءابعل فيسلاب رخآ برضي نم كلذ لاثم ءهجئاتنب اضر ريغ نم وأ
 ةميرجلا تناك هذه ىفو ءاشطع بلاطلا تومي نأ كلذ ىلع بترتيف ءهيطعي الف ءام

 ةدوصقم كرتلا عم ةجيتنلا نوكت دقو .هجئاتن دري مل نإو ءكرتلا اذه ىلإ دصق ءاكرت
 اذه نإف «ءتومي ىتح بارشلاو ماعطلا هنع عنميو ناكم ىف اصخش سبحي نمك «ةتباثو

 ببسب توملا وهو «كرتلا ةجيتن ىلإ كلذ عم دصقو «ةميرجلا وه ىذلا كرتلا ىلإ دصق
 .اذكه .عوجلا وأ شطعلا

 نأك كلذو ءاهديري ةنيعم ةجيتن ىلإ دصقلا عم لعفلا ىلإ دصقلا نوكي دقو

 ىلع بترتيف .ءبرضلا تاذب هؤاذيإ ىهو ةنيعم ةجيتن اديرم صخش برض ىلإ دصقي
 ىتلا ةجيتنلا وه نكي مل هنكلو ءارفاوتم ىئانجلا دصقلا ناك لاحلا هذه ىفف ءهتوم كلذ

 سكعلا نوكي دقو .«بلط امم ربكأو دصق امم دشأ وه ام ىلإ ىهتنا لب ءاهيلإ ىهتنا

 ىتلا ةجيتنلا ةبوقع بقاعيف ءوضع عطق وأ جشب ىهتنيف ابلاط هل اديرم لتقلا ىلإ دصقيف
 ةروصلا ىف امنيب .ةجيتنلا نم ربكأ دصقلا ناك لاحلا هذه ىفو .لعفلا اهيلإ ىهتنا

 .دصقلا نم ربكأ ةجيتنلا تناك ةقباسلا

 درجم ربتعي مأ ؛ىئانجلا دصقلا ىف طقف ةميرجلا ربتعتأ :ثحبلا راثي انهو -7

 ؟ةدوصقم ةميرج هعوقوو لعفلا ىلإ دصقلا

 أطخلا ناك اذإ هنأل ؛هتاذ ىف ةميرج دعي هيلإ دصق دق ماد ام هتاذ ىف لعفلا نإ

 لاح ىف نكلو ةميرج دوصقملا لعفلا نوكي ىلوألابف .ةميرج اربتعم لعفلا لعجي
 نم وضع فالتإ وأ لاملا وأ مسجلا فالتإب نوكي ىذلا وهو .ئجلملا هاركإلا

 هيلع باقع الو ءلعفلا ىلإ دصق نوكي هنأ «ةيفنحلا نم ءاهقفلا لاق دقو .ءاضعألا

 نيب نوقرفي مهنأل كلذو ؛دصق هل هركملا نأ اوررقو «هركملا دي ىف ةلآلاك نوكي هنأل

 رايتخالا مدعي ال هاركإلاو .درجملا لعفلا ىلإ دصق مهدنع رايتخالا ءرايتخالاو اضرلا

 راتخيف «.هب ىذألا عقي نأو «لعفلا نيب ريخم وه ذإ ءرايتخا هل هركملا نأل ءاذه ىلع

 هلعجي الف هدسفي وه رايتخالا مدعي ال هنأ عم ئجلملا هاركإلا نكلو «ىذألل اعفد لعفلا

 .داسفإب الو «مادعإب «رايتخالا ىف رثؤي ال ئجلملا ريغو «بئاوشلا نم ايلاخ اميلس
 نم ةروص ىأ ىف مارجإلا ىلإ دصقلا نم اعنام ئجلملا هاركإلا ناك كلذ لجألو

 .لعفملا دصق هيف ناك نإو ءروصلا

 لعفلا ىلإ دصقلا نإف قباسلا وحنلا ىلع ئجلملا هاركإلا لاح انينثتسا اذإو -17

 ققحتي داسفإلاو «لماكتو رفاوت دق ءاذيإلا رصنع نأل «انيب ام ىلع ةميرج نوكي هتاذ ىف

 ىذألاف .ةهجتم ريغ وأ لعفلا جئاتن ىلإ ةهجتم تناك ةينلا نأ نم ققحت ريغ نم لعفلاب
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 دوصقم ريغو « جئاتنلا دوصقم لعف نيب قرف الف .«لماكتم لقعلاو «ةتباث ةعبتلاو «ققحتي

 .باقعلا لصأ ىف ال .باقعلا عون ىف الإ «جئاتنلا

 رفاوت اذإ الإ نوكت ال صاصتقلا ةبوقع نأ اوررق دق ءاهقفلا روهمج نأل كلذو

 ال صاصقلا نإف كلذ رفاوتي مل اذإ امأ «هجئاتن ابلاط لعفلا ىلإ دصقي نأب ىئانجلا دصقلا

 .ةيريزعت ىرخأ ةبوقع تبثت لب «تبثي

 ةلآب برضي نمك ةريبك ةجيتن هب ابلاط لعفلا دصق اذإ كلذك صاصقلا تبثيو
 دصقلا نأل ديلا ىف صاصقلا تبثي لاحلا هذه ىفف ءديلا عطقتف «لتقلا ادصاق ةداح

 هدصق نمض ىف ديلا عطق ىلإ دصق دق وهف ءريغصلا دصقلا هايانث ىف ىوطني «ريبكلا
 . سفنلا لتق ىلإ

 ةبسنلاب ءاهقفلا لاوقأ ىلإ ماقملا اذه ىف ريشن نأ انيلع بجاولا نم هنإو -4

 نإ:اذه ىف لوقنو «هركم ريغ ماد ام جئاتنلا دصق ريغ نم لعفلا ىلإ راتخملا دصقلا ةوقل

 : ةثالث صاصقلل ةبسنلاب ءاهقفلا لاوقأ

 امث هريغ وأ لتقلا ببس ىلع مدقأ دق ماد ام هنأ وهو «ةيرهاظلا لوق : اهلوأ
 ال هل تبثت ىتلا ةيمتحلا ةجيتنلاب لعفلا ىهتناو «كرتلا وأ لعفلا اديرم .صاصقلا بجوي

 هنإف ءامتح ةجيتنلا جتني ىذلا لعفلا ىلإ دصقي نم نأل ؛صاصقلا بجي هنإف «ةلاحم

 نمو «لتقلل دصاق لتاق وهف «لتقلاب ىهتناو «هبرجيل فيسلاب برض نمف ادصاق دعي
 عقني بيرق ءام دجوي الو اشطع توميس هكرت اذإ هنأ ملعي وهو ءاملا بلطي اصخش كرت

 ةمزالم ةجيتنلا نأل «لتقلل ادصاق التاق دعي هنإف انيقي املع كلذ ملعي كراتلاو «هتلغ

 .همزال ىلإ دصق موزلملا ىلإ دصقلاو «ةمات ةمزالم كرتلا وأ لعفلل

 اذإ ءاضيأ ةيرهاظلا دنع ادوصقم التق دعي توملا ىلإ ىضفي ىذلا برضلا نإو

 «تبث ءادتعالا دصق نأل ؛لتقلا لامتحا هيف نوكي نأ هنأش نم هرشاب ىذلا لمعلا ناك

 ىلإ انب ىهتني لوقلا كلذ دجنو .جئاتنلا لمحتي نأ دب الف ءادتعالا دصق دق ماد امو

 . اهيلإ ىهتنا دق لعفلاو «هرشابو لعفلا دصق ماد ام ةجيتنلاب ةربعلا

 اصعي برضلاك «تيمت نأ اهنأش نم تلمعتسا ىتلا ةلآلا تناك اذإ هلك كلذو

 التق التاق صخشلا دعي توملا ىلإ تضفأ ةبرض تناك نإو اهنإف «ةلتاق ةبرض ةظيلغ

 كلذ وحن وأ ءادمك تامف ههجو ىلع هعفص نإو «هلتاق ماد ام صاصقلا بجوي ادمع

 .رهاظلا لهأ دنع ريزعتلا الإ اذه ىف ءىش الف

 ةيكلاملا رثكأ نإف ءاذه نم بيرق وهو .كلام بهذم ىف لوق ىناثلا لوقلا 686

 ىتلا ةجيتنلا ىلإ ىدؤي نأ هنأش نم لعفلا ماد ام ابولطم ةجيتنلا ىلإ دصقلا نوربتعي ال

 ءادتعالا دصقب ةيكلاملا رثكأ دنع ةربعلاف ءاتباث اققحتم ءادتعالا دصق ماد امو «ترهظ
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 ضرفي هنإف هل ةمزال تماد امو .لعفلل ةمزال اهنأل  «ةجيتنلا دصقب ةربع الو ءةجيتنلابو

 «ةلاحم ال ةجيتنلا هيلع بترتت ىذلا لعفلل دصقلا مكحب صاصقلا بجيو ءاهدصق

 .ةدحاو ةجيتنلاف «كرت ةميرج تناك مأ «لعف ةميرج ةميرجلا تناكأ ءاوس

 الإ هدلوب دلاولا داقي ال هنإف- ءهدلول دلاولا لتق ميمعتلا كلذ نم اونثتسا مهنكلو

 نأب .ىئانجلا دصقلا اهنم حضتي ةروصب كلذ اوروص دقو «ىئانجلا دصقلا تبث اذإ

 «هلعف ىف ىئانجلا دصقلا تبث اذإ الإ كلذ لعفي ال لقاعلا نإف ءهحبذيو هدلو عجضي

 نأل ءهب داقي ال هنإف «ءكلذ ببسب لتقف ءالتقم هنم باصأف فيسلاب هفذح اذإ ام فالخب

 دصق امو ءابيدأت وأ ابضغ لعفلا نوكي دق ذإ «لاحلا هذه ىف تبثي ال ىئانجلا دصقلا

 . طق ةجيتنلا ىلإ لعفلا

 دصقلا امهيف ضرفي ال ةدلاولا وأ دلاولا نأ وه ءانثتسالا كلذ ىف ببسلا لعلو

 ءامهتقفش روفول كلذو ءابلاغ ةجيتنلا همزلت ىذلا لعفلا ىلإ دصقلا درجمب ةجيتنلا ىلإ
 كلذ ناك اذإو .دشأ لب ءامهتايح ىلع امهصرحك ءامهدلو ةايح ىلع امهصرح.و

 اقلطم هدصق مدع ىلع امهلاح نم ليلدلا مايق عم لعفلا ةجيتن امهليمحت نإف ءاضورفم
 لماكلا دصقلا ىلع لدي لعفلا ناك نإ نكلو .أطخلاك امهلعف دعي هنإف .ءلوقعم ريغ

 .صاصقلا نوكي هنإف .ةقباسلا ةروصلاك ةجيتنلل

 هلعف ةجيتن لعافلا لمحي ال هنأ وهو ءءاهقفلا روهمج لوق ثلاثلا لوقلاو ٠٠-

 نوفشكي الو بولقلا ىلع نوبقني ال مهنكلو «ةجيتنلا ىلإ دصق اذإ الإ صاصقلل ةبسنلاب
 هيف ضرفي ال ةداع لتقت ةلاب برض نمف .دصقلا ىلع اليلد ةلالا نولعجي لب ءرئامضلا

 برض نمف ءلتقلا هيف ضرفي ال هنإف «ةداع لتقت ال ةلآب لتق نمو .لتقلا دصق هنأ الإ

 هنإف ءءازجألا لصفي ريبك رجحب برض نمو «لتقلا هلعف ىف ضرفي ال هنإف لتقف طوسب
 .اذكهو ءدصقلا ىهو «ةجيتنلا دصق هيف ضرفي

 ىلإ دصقلا ىلع اليلد دعت ىتلا ةلآلا ىف اريبك افالتخا اوفلتخا دق ءاهقفلا نكلو
 .اهتبوقعو ةصاخلا مئارجلا ىف مالكلا دنع هعضوم هل كلذو «ةجيتنلا

 اهيف نأل صاصقلا بجوت ةميرج دعي ىذلا وه دوصقملا ناودعلا نإو ١--

 صاصقلا قاقحتسا لجأل طرتشي له نكلو ءاهضعب وأ اهلك ةايحلا قح ىلع ءادتعا

 «ةبوقعلا ىف رظنلا هعضوم رمأ كلذ ءدمعتملا دوصقملا ببستلا ىفكي مأ ةرشابملا

 .هعضوم ىلإ هلجؤنلف ءاهقاقحتسا طورشو
 ىتمو ارشابم صخشلا نوكي ىتم نايب وه انه هنايب نم دب ال ىذلا رمألا نكلو

 ىف ددع كرتشا ول هنأ ىنعمب «دحاولا ةميرجك ةعامجلا ةميرج لهو ؛اببستم نوكي
 ىواستلا مدعل ءددعلا نم صاصقلا ىفوتسي ال مأ .صاصقلا اعيمج مهيلع نوكي ةميرج

 .ماسقألا هذه نم دحاو لك ىف ملكتنلو .باقعلاو ةميرجلا ىف
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 ةرشابملا ةميرحلا

 ريغ نم هتدارإب اهذفنيو هسفنب ىناجلا اهبكتري ىتلا ىه ةرشابملا ةميرجلا ١--
 فيسلا ذحخخأ نمف «هريغ ةدارإ مأ هيلع ىنجملا ةدارإ تناكأ ءاوس .ىرخأ ةدارإ طسوت

 ىرخأ ةدارإ طسوتت نأ ريغ نم هتدارإو هلعفب ةميرجلا ذفني امنإف هدي عطق وأ ءاصخش لتقو

 ال ببستلاب التاق دعي هنإف «هيف مكحلا ذفن ىتح لتقلاب رخآ ىلع دهش نمو «ذيفنتلا ىف

 تطسوت دق هنأل «ةرشابملاب ال ببستلاب التاق دعي لتقلا ىلع رخآ ضرح نمو «ةرشابملاب

 لتاق وهف اشطع تام ىتح ءاملا نع اصخش سبح نمو ءاذكهو .«ىرخأ ةدارإو هتدارإ

 .كرتلاب ةميرحلا ىف مالكلا دنع هيلإ انرشأ دق «كلذ ىف فالخ ىلع ةرشابملاب

 دعي ناسنإلا اذه لتق ىلإ دصق دق رفاحلاو .ناسنإ اهيف ىدرتف اركي رفح نمو

 .اذكهو ذيفنتلا ىف هيلع ىنجملا ةدارإ تطسوت دق هنأل «ببستلاب ةميرجلل ابكترم

 نكميو «لتقلا ىف ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةرشابملا ةميرجلا ىنغملا بحاص مسق دقو -5 ١

 فلت اهيلع بترتي ةميرج لك ىف قدصت اهنأل ؛لتقلا نود ام ىلع ماسقألا هذه قيبطت

 :ىه ةعبرألا ماسقألا هذهو «هبيصي حرج وأ .هئاضعأ نم وضع فلت وأ ءهلك مسجلا

 وأ «نيكسب وأ فيسلاب برضلاك ءابلاغ عطقي وأ لتقي ددحمب برضلا : لوألا
 ثالثلا روصلا هذه ىف «ءاضعألا فلتي وأ ءازجألا قرفي وأ لتقي هنكلو ءددحمم ريغب

 تناك اذإ «صاصقلا بوجو ىف اوفلتخا لق ءاهقفلا ناك نإو «ةنيب ةحضاو ةرشابملا

 .فالخلا اذه ىلإ لبق نم انرشأ دقو .سفنلا باهذ ةجيتنلا

 بترتي ةدم هيلع ىنجملا سفنت ىناجلا عنمي نأ ةرشابملا ماسقأ نم : ىناثلا مسقلا

 ىلع هعضي ءىش وأ ةداسوب هممعي وأ «ليدنم وأ لبحب قنخلاب كلذو ءهسفن فلت اهيلع

 ىلع بترت اذإو «ةرشابملاب لتقلا نوكي روصلا هذه لك ىفف ءهدي ةضبقب هقنخي وأ همف

 نإف هلك مسجلل وأ ءمسجلا ءازجأ ضعبل للشك سفنلا نود ىرخأ ةجميتن ةلعفلا هذه

 .سفنلا نود اميف ىذأ اهيلع بترت نإو «ةرشابملاب نوكت ةميرجلا

 نبا ركذ دقو .ةكلهم ىف هيلع ىنجملا ىناجلا ىقلي نأ : ثلاثلا مسقلا -4 - ؛

 :برضأ ةعبرأ هل مسقلا كلذ نأ ىنغملا ىف ةمادق

 .لزنم ىلعأ وأ ءلبج سأرك قهاش نم هيقلي نأ : لوألا برضلا

 وأ «هئاضعأ نم وضع قرتحي وأ «قرتحيف «ءران ىف هيقلي نأ : ىناثلا برضلا

 هنأش نم اريثك ءاملا نوكي نأب «قرغلا نم هل ةاجنم ةمث نوكي الو «قرغيف ءام ىف هيقلي

 .قرغي نأ

 .هسرتفا اذإف «قيض ناكم ىف سرتفم ناويح نيبو هنيب عمجي نأ : ثلاثلا برضلا

 لعف نيب طسوتي مل هنأل ؛ةمعيرجلل ارشابم دعي ىناجلا نإف ءهقارطأ نم افرط عطق وأ
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 ىناجلا لعف نيب تطسوت ةدارإ دسألل ربتعي ال ذإ «ىرخأ ةدارإ ةميرجلا عوقوو ىناجلا

 .هسرتفاف سرتفم ناويح مامأ افوتكم هاقلأ اذإ كلذ لثمو «ةجيتنلاو

 اهلثم ىقبي ال ةدم بارشلاو ماعطلا هنع عنميو ناكم ىف هسبحي نأ : عبارلا برضلا

 ىف تام رحلا ةدش ىف ناشطع ناك اذإف ءلاوحألاو نامزلا فالتخاب فلتخي اذهو ءايح

 نمز ىف الإ تمي مل لدتعم وأ دراب نمزلاو ناير سبحلا تقو ناك نإو «ليلقلا نمزلا

 .ليوط
 .بعش عبرأ وذ اهنم ثلاثلا مسقلاو «ةرشابملا عاونأ نم ةثالث عاونأ هذه -5 ٠

 ماعطي مسلا طلخ نإو ءالتاق ائيش هلكؤي وأ امس هيقسي نأ وهف : عبارلا مسقلا امأ
 ملو ءامس هيف نأ فرعي ال هيلع ىنجملا ماد ام ءارشابم ىناجلا ربتعي هيلع ىنجملا هلكأف

 ىف ةدارإ هيلع ىنجملل تناك نإو هنإف «لعفلا ةدارإ ىلع لدت تارامأ هيدي نيب مقت

 ىهو «ةجيتنلا ىف ةدارإ هل نوكت ىتح ءمس نم ماعطلا ىف امب ملعي ناك ام هنإف .لكألا

 كلذ ناك ةروص ىأ ىلع هب ررض ىأ لوزن وأ «.هئاضعأ نم وضع فالتإ وأ ءلتقلا

 دوجول «ةرشابملاب التق هوربتعي ملف هباحصأو ةفينح وبأ كلذ ىف فلاخ دقو ءررضلا

 , 237هيلع ىنجملل ةدارإ

 ببستلاب ةميرجلا
 ةدارإ ةجيتتنلاو ىناجلا ةدارإ نيب اهيف طسوتت ىتلا ىه ببستلاب ةميرجلا - 71

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ ببستل ١ ةمادق نبا مسق دقو «ىضم اميف انرشأ امك ىرخأ 00 ع 1 37 الا 0

 اهاركإ حرج وأ وضع عطق وأ لتتق ىلع رخآ صخش هركي نأ : لوألا مسقلا
 وأ ءءاضعألا نم وضع فالتإب ديدهت وأ سفنلا فالتإب ديدهت هيف نوكي نأب ءائجلم

 رايتخا عون هل ناك نإو «هل ةدارإ ال هركملا لعجي اذهب ديدهتلا نإف ءهلك لاملا عايضب

 . هباحصأو ةفينح ىبأ دنع ادساف ولو

 تطسوت نإو هنأل ءديدهتلاو هاركإلا ىلوت ىذلا وه ىناجلا نوكي لاحلا هذه ىفف

 هنأل «ةرح ةدارإ دعت ال هركملا ةدارإو «لوألا ىلع ةعبتلاف ةجيتنلاو لعفلا نيب ةرح ةدارإ

 روهمجو .ةفينح ىبأ دنع دساف رايتخا هلو ءءاهقفلا روهمج دنع اقلطم هل رايتخا ال

 هركأ نم بقاعيأ نكلو «ةميرجلا رشاب ىذلا صخشلا ىلع باقع ال هنأ ىلع ءاملعلا

 .ءاهقفلا نيب فالخلا عضوم اذه ؟وحنلا كلذ ىلع باقعي ال مأ ةميرجلل رشابملا باقع

 ةداهش اهنأ نيبتي مث ءوضعلا وأ سفنلا فلت ىلإ ىدؤت ىتلا ةداهشلا : ىناثلا مسقلا

 وأ ء«سفنلا لتق ىلإ ةداهشلا هذه تدأ دقو ءروزلا ةداهش ابكترا دق نيدهاشلا نإف ءروز

 نينثالا عمجب ءوحنلا كلذ ىلع اهانرصتخاف ةمادق نبا اهركذ ماسقأ ةصالخ ىه ةعبرألا ماسقألا هذه (؟ )١.
 .رانملل ةيناثلا ةعيطلا . 7577”ص ١ج ماسقألا ذحأ فذحو .مسق ىف نيلوألا
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 نم ةجيتنلا نكت ملو ءهيف ةداهشلاك فذقلا دح ىلإ وأ «ةقرسلا ىف ةداهشلاك ديلا عطق

 «ةرشابم نكت مل نذإ ةميرجلاف ءمكح ىذلا مكاحلا وهو ءامهريغ لعف نم لب ءامهلعف
 .ىرخأ ةدارإ ةجيتنلاو لوقلا وأ لعفلا نيب طسوت هنأل

 هنأ ملعي وهو ءاملظ دح وأ وضع عطق وأ لتقلاب مكح اذإ مكاحلا : ثلاثلا مسقلا

 دق هنكلو ,برضلا الو عطقلا رشابي ال امبرو ءلتقلا رشابي ال لاحلا هذه ىف هنإف ءملظ
 .ةرشابم نكت مل نإو «ببسلاب ةميرجلا كلت بكترا

 ىئانجما نوناقلا ءاهقف ةغل ىف ىمسي ام وهو «هريغ ليكوتب لتقلا : عبارلا مسقلا ْ

 .  ”لتقلا ةيرج ريغ ىرخأ ةميرج ىأ ىلع ضيرحتلا ضيرحتلا لثمو «ضيرحتلاب لتقلا
 هتدارإ عم ىرخأ ةدارإ تطسوتو .هلعفب ةميرجلا نكت مل نإو «كش الب ضرحملاو

 نكت مل نإ ءاهتاعبت نم ءزج هيلع كلذلو ءاهيف اكرتشمو «ضيرحتلا اذهب ابكترم دعي
 . ضيرحتلا ةعبتف «لعفلا ةعبت

 فلتخت راظنألا نإف .ءاهقفلا راظنأ لك اهيف دحتت ال «ةيبيرقت ماسقأ هذه -5 / ١

 ىنعم ىف ةعسوتو ةرشابملا ىنعم ىف اقييضت ءاهقفلا دشأو ءانيبم افالتخا ماسقألا هذه ىف

 ءاهقفلا رثكأو «لاوحألا ضعب ىف اقلطم ةميرجلا ةعبت نوفني مهنإ لب «ةيفنحلا مه ببستلا
 طسوت دقو «ةلبانحلاو ةيكلاملا مه ببستلا ىنعم ىف اقييضتو ةرشابملا ىنعم ىف ةعسوت
 .نيقيرفلا نيب ةيعفاشلا

 ةمي رجلا ىف كارتشالا

 دقفءدحاو ىلع ةعامجلا نم عقت هلثم ىلع دحاولا نم عقت امك ةميرجلا -

 امهدحأ هقئوي نأب صخش لتق ىف نانثا كرتشي نأك «صخش لتق ىلع ةعامج رفاضتت

 مثإ باكترا ىلع صاخشأ ةدع نواعتي وأ ءدحاو لجر ةبرض هابرضي وأ ءرخآلا هبرضيو
 نوكيو دحاو لتقي وأ ءرثكأ وأ نانثا هنع نيعفادملا منميو ءمهدحأ هرشابي نأب «لتقلا

 ءاكرتشم دعي اذه نإف «ةميرجلا متت ىتح نيثيغملا عنميل قيرطلا سرحي صخش كانه
 منتل تناك ام ةميرجلا نأل ؛ءاهقفلا ضعب ىأر ىلع رشابملا ةبوقع بقاعيو «ةئيبر ىمسيو
 .نيئيغملا هليلضت الول

 ةميرجلا ىف كارتشالا نأ ببستلا ىف مالكلا دنع قبس اممو ءروصلا هذه نم ىرنو

 دقو .«ببستلاب اكارتشا نوكي دقو «.نيرشابم عيمجلا نوكي نأب ةرشابملاب اكارتشا نوكي دق

 اهيف ناك روصلا هذه لكو ءرخآ ضعب نم ببستلابو ضعب نم ةرشابملاب اكارتشا نوكي
 . هلاكشأو هبورض تددعت نإو «كارتشالا

 .ةيناثلا ةعبطلا رانملا عبط 140 ص عباسلا ءزجلا ىنغملا )١(
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 كلذب ىتفأ دقو ءدحاو نم ةميرجلا لثم ةعامج نم ةميرجلاف لكشلا ناك امفيكو

 لتق ىف اوكرتشا ةعامج باطخلا نب رمع لتق دقل ىتح «مهروهمج هيلع قفتاو ةباحصلا
 دقلو «هب مهتلتقل ءاعنص لهأ هيلع ًالامت ول» :هنع هللا ىضر لاقو «كلذ ىف ددشو ءدحاو

 ىف ةباحصلا ءاهقفلا روهمج عبتا دقلو .اضيأ دحاولاب ةعامجلا بلاط ىبأ نب ىلع لتق

 صنقي اليكل «هريغب لتاقلا نيعتسي نأ ىلإ ىدأل دحاولاب ةعامجلا لتقي مل ول هنأل ؛كلذ

 نوكي ذإ ءايلهاج ارمأ مكحلا ىف رمألا نوكيو «ضرألا ىف داسفلا ىرشتسي كلذبو «هنم

 «ىضوفلا نوكتو «لسنلاو ثرحلا بهذيف ءاداسف ضرألا ىف اوثيعي نأ تايبصعلا ىوذل

 نيبكترم اعيمج نودعي ةميرج ىف ءاكرشلا نأ نوري ةباحصلا روهمج ناك كلذلو

 ىدم ىف لوقلا اولصفي .ملو «باكترالا رادقم ىف مهتبصنأ تفلتخا نإو «ةميرجلل

 .مهدعب نم هيف ءاهقفلا فلتخا اذلو ءهانعمو كارتشالا

 ال نمو ةميرجلا رش-ابي نم نيب زييمتلا نم دب ال ءاكرشلا مئارج رادقم- نايبل هنإو
 العاف مادام هنأل ءالوأ ةميرجلا رشابي نم ىلإ هاجتالا نوكي ام لوأ كش الب هنإف ءاهرشابي

 لعفلاب ىلوتو «ةميرجلا ربكأ بكترا ىذلا وه هنأل ءءادتبا هيلإ هجتت ةعبتلا نإف اراتخم
 مث هيلع ءادتبا عقت ةعبتلا نإف «لتق ةميرج صخش بكترا اذإف «ىداملا نكرلاو ءاهذيفنت

 عنمب امإو هيلع ىنجملا نع عافدلا عنمب امإ «هنونواعي اوناك نم ىلإ كلذ دعب رظني
 .ةميرجلل رشابملا ذيفنت متيل لمعلا نع هيدي لغب امإو «هتئاغإ

 «ببستي نم نود رشابي نم ىلع صاصقلا ةبوقع نورصقي هباحصأو ةفينح ابأ نإو

 ىف ببستملا نوكرشي مهنإف ءاهقفلا روهمج امأ «ةرشابملا ىنعم كلذ عم نوقيضيو
 مث «سفنلا ىلع ءادتعالا ناك اذإ ام لاح ىف كلذو «ةميرجلا ىف كرتشا امك ءصاصقلا

 ىلع ءادتعالا ىف هبجوأ امك فارطألا ىف ةعامجلا نم صاصقلا بجوي كارتشالا له

 ءعطاق مكح هيف ةباحصلا نع رثؤي مل هنأل ءءاهقفلا نيب فالتخا ناديم كلذ نإ «سفنلا

 امك ءاهقفلا نيب فالخ عضوم تناكف عوضوملا ىف ةعطاق تارابع لتقلا ىف ترثأ نإو

 .انهون

 لتقلا ىف كارتشالا

 سفنلا ىلع ءادتعا تناك اذإ ةميرجلا ىف كارتشالا نأ عوضوملا ىف رهوجلا -8

 ربتعا ادحاو ةرشع لتق اذإف ءاهتبوقعل اقحتسم اهل ابكترم نيكرتشملا نم دحاو لك ربتعا

 نإ :اولاق دقف «ةيرهاظلا الإ كلذ ىف فلاخي ملو «لتاقلا ةبوقع بقوعو ءالتاق دحاو لك

 ىنب دق اذه ىف مهيأرو ءالتاق مهنم دحاو لك نوربتعي الو «دحاولاب نوذخؤي ال ةعامجلا

 ذاعمو ءايلعو رمع فلاخي لبج نب ذاعم ناك دقف ءدقعني مل عامجإلا نأ ساسأ ىلع

 اذهب رمألا ىهتنيو «هفالخ عم دقعنا دق عامجإلا نإ لاقي نأ نكمي ال «ليلج ىباحص

 ني



 ىأرو .عامجإ هيلع دقعني مل ةباحصلا ضعبل ىأر دحاولاب ةعامجلا لتق نأ ىلإ اذهب

 . ةيرهاظلا دنع هتاذ ىف ةجحب سيل ةباحصلا

 :لاقف دشر نبا ةلأسملا هذه ىف ةيرهاظلا فالخ ركذ دقو

 ىعفاشلاو ةفينح وبأو كلام مهنمو «دحاولاب ةعامجلا لتقي :اولاق راصمألا ءاهقفو
 ىتح «رمع لاق هبو .تلق مأ ةعامجلا ترثكأ ءاوس « مهريغو روث وبأو دمحأو ىروثلاو

 :رهاظلا لهأو دواد لاقو «اعيمج مهتلتقل هيلع ءاعنص لهأ ًالامت ول» :لاق هنأ هنع ىور

 .رباج نع ىورو «ىرهزلا لاق هبو «ريبزلا نبا لوق وهو ءدحاولاب ةعامجلا لتقت
 ىلإ رظنلا دحاولاب ةعامجلا لتق نم ةذمع» :لاقف نيقيرفلا ةهجو ركذ مث

 ىف ميركلا باتكلا هيلع هبن امك «لتقلا ىفنل عرش امنإ لتقلا نأ م وهفم هنإف « ةسلملا

 مل ولف كلذك كلذ ناك اذإو .©' ١4 باّبنألا يلؤأ ا ةاَيح صاصقلا يف مكلو# : ىلاعت هلوق
 «ةعامجلاب دحاولا لتق اودمعتي نأب «لتقلا ىلإ كلذب سانلا عرذتل دحاولاب ةعامجلا لتقت

 لتق نإ امأف ءدحأ ةعامجلا نم لتقي مل ول مزلي ناك امنإ اذه :لوقي نأ ضرتعملل نكل
 «دحلا لطبي نأ مزلي سيلف ءايلاغ سفنلا فالتإ هلبق نم ناك ىذلا وهو ءدحاو مهنم

 . ؟29سوفنلا باهذإ ىلع طيلستلل اببس نوكي ىتح

 ىدم ىلإ كلذ دعب لقتننلو «كارتشالا لصأ ىف فالتخالا رهرج اذه 4٠-
 صاصقلل بجوملا لتقلا نم نوربتعي ال لبق نم انهون امك ةيفنحلا نإ :لوقنف «كارتشالا
 ىلعو «صاصقلل ابجوم ببستلاب لتقلا نوربتعي الف ءادمع نوكي ىذلا رشابملا لتقلا الإ

 كرتشملا برضلاب نوكت ةرشابملاو ءاهاوس نود ةرشابملاب مهدنع كارتشالا نوكي كلذ
 تاحارج عومجم نمو «ثلاثلا هحر جيو «ىناثلا هحرجيو .مهدحأ هحرجي نأب .لعفلاب
 كلذ روص دقو .توملا هب نرتقا ىذلا وه ريخألا حرجلا ناك ولو «توملا نوكي ةئالثلا
 صاصقلاف «تاحارج رشع رخآلاو ةدحاو ةحارج امهدحأ هحرج ولو» :لاقف ىناساكلا
 تومي الو «ةدحاو ةحارجب تومي دق ناسنإلا نأل «تاحارجلا ةرثكب ةريع الو ءامهيلع
 . 20ةريثك تاحارجمب

 تسيلو ابقاعتمو اعمتجم امهنم برضلا نوكي نأ امهيلإ لعفلا ةبسن ىف طرشلاف
 ةتيمم تابرضلا ىدحإ تناكو ايسقاعتم برضلا ناك اذإ امأ ءاهتاذب تيمّت امهنم ةدحاو

 .نيقابلا ىلإ بسني الو ءاهبراض ىلإ بسني لتقلا نإف ءاهتاذب
 نود ىناثلا ىلإ لتقلا بسن هسأر زج رخآلاو .«هنطب قش امهدحأ نأ ول كلذلو

 ال ةنخثم ةحارج امهدحأ هحرج ولو ءاهطيخب هنطب قش دعب شيعي نأ نكمي هنأل «لوألا

 .ديفحلا دشر نبال دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب (1) . ١/4 : ةرقبلا )١(

 . 79ص ال ج عئادبلا (*)
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 وه لتاقلا نإف ءاهبقع تام ةحارج كلذ دعب رخآلا هحرج مث ءاهعم شيعي نأ نكمي
 هيلع ناك نإو «لتقلا ةيلمع ثيح نم وغللا مكح ىف تناك ىناثلا ةحارج نأل «لوألا

 . باقعلا بجوي مثإ
 اوطرتشاف «ةرئاد قيضأ ىف اهوقيضو «ةرشابملا اوربتعا ةيفنحلا ىرن اذكهو

 .اعيمج مهلمعل ةجيتن توملا نوكي نأو ءاعيمج مهنم لمعلا

 وه ناك وأ «قباسلا وه ناكو «لتقلل ايفاك ناك مهدحأ لمع نأ تبشي نإو

 هنكلو «مثإ نم أربي ال رخآلا ناك نإو ءامهيلإ دنسي ال «هيلإ دنسي توملا نإف ءرخآلا
 . ةكرش ةيفنحلا روصتي ال ةرشابملا ريغ ىفو ءرزعي لب ءدوق الو ةيدب بلاطي ال

 ئجلملا هاركإلا لاح ىه مهدنع ةيدلا وأ دوقلا بجوت ىتلا ةرشابملا مدع لاحو

 هنومسي لب اببست اذه ةيفنحلا ىمسي الو ءههركأ نم دي ىف ةلآلاك هركملا هيف نوكي ىذلا

 .ههركأ نم دي ىف ةلآلاك انركذ امك صخشلا نأل ةرشابم

 ربتعي هنإف ءهنع هللا ىضر كلام بهذم امأ «ةفينح ىبأ بهذم اذه ١-

 ىنعم نم عسوأ ةرشابملاب ةكرشلاو ءاضيأ ببستلاب ةكرشلا ربتعيو «ةرشابملاب ةكرشلا
 مل مأ العف لتقلا ىف كرتشا ءاوس ءرضح اذإ ارشابم ربتعيف «ةفينح ىبأ دنع ةرشابملا

 لتقلا ىلع هعم ًالامت دق ماد امف ءاريثك هلمع ناك مأ اليلق هلمع ناكأ ءاوسو «كرتشي

 هترئاكمو ءهل رخآلا ةيافكل الإ لمعلا كرت ام هنأل ءرشابي مل ولو الئاق دعي هنإف ءرضحو
 .هب ناعتسا اذإ ةناعإلل دعتسم وه مث «لوتقملا سفن ىف اهرثأ اهل روضحلاب هل

 عنم نأب هيلع ناعأ هنكلو «لتقلل ًارضاح الو «لتقلل رشابم ريغ كيرشلا ناك اذإو

 ىذلا ءاعنص ليتق نإ :اولاق دقو ءاكيرش دعي هنإف ءههيلع ىنجملا اوثيغي نأ نم نيئيغملا

 مهتلتقل هيلع ءاعنص لهأ الامت ول :لاقو ءاعيمج رمع مهلتقو «هلتق ىف ةعبس كرتشا

 .نيثيغملا ةثاغإ عنمي ةئيبر مهضعب ناك - اعيمج
 ضيرحتلا كلذكو «ةناعإلاو ةرشابملا نيب قرفي ال .كلام بهذم ىرن اذكهو

 ايبدأ اناطلس ولو .هضرح نم ىلع ناطلس اذ ناك اذإ هدحو الوئسم ضرحملا لعجي

 اهاركإ ناك اذإ الإ ضيرحتلا نوربتعي ال ةيفنحلا نأ تملع دقو «ءهنبا ىلع بألا ناطلسك

 هعم اقفتم ماد ام كلام دنع لتقلل ارشابم دعي لتاقلا هلتقف رخآ لجر كسمأ اذإو ءائجلم
 حضاو كلذو «لتاقلا دصقم ملعي وهو .لتقلا هكاسمإب دصق دق ماد امو «لتقلا ىلع

 لمع روضحلا بحص اذإ تبثت نأ ىلوأف ءروضحلا درجمب تبثت ةرشابملا تناك اذإ هنأل
 , 00 مباجيإ

 هنأو كلذ ملعي ناك دقو «هلتقيل رخآل لجر كاسمإ لاح ىفو 2705ص ىزاجح ةيشاح هذه ىف عجار )١(

 لتاقلا نوربتعي رهاظلا لهأ مهعمو ةيفنحلا :ءارآ ةثالث ىلع ءاهقفلا فلتخا - لتقلا ناك ام كاسمإلا الول

 د كلذ ىف ىورو «تومي ىتح سبحي هنإ :مرح نبا لوقيو ءاديدش اريزعت رخآلا رزعيو «لتق ىذلا وه

 اكل



 هللا ىضر كلام دنع اعم نالتقي امهنإف ءالقاع امهالك ناكو رخآ صخش رمأ اذإو
 . لتقلا ىلع اوئلامت مهنأل هنع

 ةميرجلا تناك اذإ هنأ لتقلا ةميرج ىف كارتشالا نم كلام مامإلا رظن ةصالخو
 اعنام وأ «هل انيعم رخآلا ناكو ءمهضعب اهرشاب مأ اعيمج اهورشابأ ءاوس «ةألامم ةجيتن
 هنإف ءرومألل ردقم ديشر لقاع امهالكو ارومأم رخآلاو ارمآ امهدحأ ناك مأ «ةثاغإلا نم

 ىف الإ ةميرجلا ىف اكارتشا نوكيو ءامهنم دحاو لك ىلإ لتقلا دنسي روصلا هذه لك ىف
 ش .هدحو لوئسملا وه رمآلا ربتعي هنإف ءرومأملا ىلع ناطلس اذ ناك اذإ رمآلا لاح

 اريغص ىقلأ دق امهدحأ ناك نأب ايبلس كارتشالا ناك ول هنأ رظنلا اذه ىلع بترتيو
 دعي ذاقنإلا ىلع رداق وهو رخآلا تكسو «ةحابسلا نسحي ال وهو «قيمع ءام ىف
 وه لوئسملاو ءرظن عضوم رمألاف قافتا ةمث نكي مل نإو «قافتا ةمث ناك نإ ءاكيرش
 .توكسلا اذهل رزعيو امثآ رخآلا ناك نإو «هدحو رشابملا

 ىف ةفينح ىبأ بهذم عم ىقالتي كارتشالا ىف دمحأو ىعفاشلا بهذمو -417
 اكارتشا ةرشابملا ربتعي وهف .ةعسوتو كارتشالا ىنعم ىف اقييضت هنع فلتخيو هرظن ضعب

 تام كرت ول ثيحب ةبرض امهالك هبرض ولف ءاهدحو لتقلل ةيفاك ةبرض لك تناك اذإ
 اذإ كلذكو ءدحاو تقو ىفف اناك اذإ التاق امهالك ربتعا ةتيمم ةبرض رخآلا هبرضو ءاهنم
 ال ةدحاو تناك ولو «تابرضلا ةعومجم ةجيتن لتقلا نوكي نأب تيمت ال ةبرض لك تناك
 نأ دبال هنأ ىف «ىعفاشلاو ىلبنحلا نيبهذملا عم ىفنحلا بهذملا ىقالتي كلذبو «ىفكت

 دمحأ فلتخيو ءاهلثم رخآلا برض تومي نأ لبق هنكلو ءاهسفنب ةلتاق ةبرض لك نوكت
 ةفينح ابأ نأ نيبت دقف «ضيرحتلا وأ رمألاب ببستلاو ةنواعملاب كارتشالا ىف ةفينح ىبأ نع
 وه ارشابم ربتعي ىذلا نإف «ئجلم هاركإ ةمث ناك اذإ الإ رشابملا الإ لوئسملا ربتعي ال
 . ةليانحلا دنع ام فلاخي اذهو «.هركملا

 نالتقي امهنأ دمحأ نع ةياور كانهف ءرخآلا هلتق ىتح هكسمأ نأب نيعملل ةبسنلاب امأ
 ىأ) «لتقي نأ ىلع عامتجالا» ىنغملا ىف ءاج دقو .ناكيرش امهنأل كلام بهذمك هب
 لصاح لتقلاف «هلتق نم نكمت هكاسمإبو «هلتق ىلع ردق ام هكسمي مل ول هنأل ؛(كساملا

 .«هاحرج ول امك صاصقلا بجيف «هيف نيكيرش نانوكيف ءامهلعفب
 رخالاف طقف لتف نم ىلع صاصقلا نأ وهو .دمحأ بهذم وه ىعفاشلا بهذمو

 نم نوكي امنإ صاصقلا نإ :ىعفاشلاو دمحأ لاق دقف رمآلل ةبسنلاب امأ ؛كيرشب سيل
 ررقي ةفينح وبأو ءرمآلا ىلع نوكي صاصقلا نإف ءانونجم وأ ايبص ناك اذإ الإ ءطقف لتاقلا

 ىلحملا) ؛«كسمأ ىذلا سبحيو «لتق ىذلا لتقي رخآلا هلتقو «لجرلا لجرلا كسمأ اذإ» :ةَِي ىبنلا لوق -
 كانهو ءانيب امك ناكيرش امهنأل «ءكسمملا نم دصقلا تبث اذإ نالتقي امهنأ ةيكلاملا دنعو «(051ص اج
 .هدنع لتقلا دصق تابثإ ىلإ ةجاح ريغ نم ءرخآلا عم داقي هنإف هكسمأ دق ماد ام هنأ ةيكلاملا دنع ىأر
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 صتقي ال نم نيكرتشملا ىف ناك اذإ رمآلا ىلع ةيدلا لب امهنم دحاو ىلع صاصق ال هنأ

 صتقي نأ نكمي اعيمج نوكرتشملا ناك اذإ ام لاح ىف هلك مالكلا ناك دق -4 11“ ٠

 .هنم صتقي نأ نكمي ال ءاكرشلا دحأ ناك اذإ اليلق الإ ضرعتن ملو ءمهنم

 نأ نكمي ال ءاكرشلا دحأ ناك اذإ ام ةروص ىهو «ةروصلا هذه ىف نآلا ملكتنلو
 وأ ءاصاصق ةعبتلا تناك اذإ ةميرجلا ةعبت لمحت نع رصاق كيرشلا نأل ؛هنم صتقي

 ءهسفن نع اعفادم ناك كيرشلا نأل وأ ءادمعتم ناك رخآلاو ءاتطخم ناك كيرشلا
 رخآلاو «هنم صتقي ال لوتقملا لوصأ نم الصأ ناك كيرشلا نأل وأ ءايدعتم ناك رخآلاو

 .ةقالغلا هذه هدنع دجوت ال

 : اهيف ثالث تايرظن مهل ءاهقفلا نأ ةروصلا هذه ىف لوقلا ةصالخو

 ال مهدحأ ناك اذإ مهدحأ نم صتقي ال هنأ ىهو : ةيفنحلا ةيرظن اهلوأ 164

 اذإف ءعيمجلا نم تعقو ةكرتشم ةميرجلا نأل «بابسألا نم ببس ىأل هنم صاصقلا نكمي

 صاصقلا نوكيو ءصاصقلا بجوي ال هلعف نأ كلذ ىنعمف هنم صتقي ال مهضعب ناك

 ةميرج تنوكت امنإف «لتقلا ةميرجل انوكم نكي مل هلحو وهوءادرفنم رخآلا لعف ىلع
 .نيلعفلا عومجم نم لتقلا

 نمم امهدحأ « لجر لتق ىف نانثا كرتشا ول :كلذ ىف عئادبلا بحاص لوقيو

 «لقاعلا عم نونجملاو «غلابلا عم ىبصلاك ءانركذ نمت درفنا ول صاصقلا هيلع بجي

 ةهبش تنكمت هنأل ءاندنع امهيلع صاصق ال «ىبنجألا عم بألاو ءدماعلا عم ئطخملاو

 هيلع بجي نم لعف نوكي نأ لمتحي هنأل ؛امهنم دحاو لك لعف ىف لتقلا مدع

 هذهو «لتقلا لمتحيو ءالضف رخآلا لعف نوكيف «لتقلا ىف القتسم درفنا ول صاصقلا
 احتف مدعلاب اهقحلأو ءاهرابتعا طقسأ عرشلا نأ الإ «نييبنجألا نيكيرشلا نم ةتباث ةهبشلا

 ملق ءردنأ انه اهو «بلغأ ةمث نوكي عامتجالا نأل «ناودعلا بابل ادسو صاصقلا بابل

 .لتقلا دوجول ةيدلا امهيلعو «ءهب عرشلا دروم ىنعم ىف نكي
 «كارتشالا دنع صاصقلا بجي الأ سايقلا ىضتقم نأ هادؤمو «نسح هيجوت اذه

 ولف «هتميرج ذيفنتل هريغب لتاقلا نيعتسي نأ بلاغلا نأل ؛ةعامجلا نم صاصقلا ناك نكلو

 لتقب ةباحصلا ىتفأ كلذلو ؛داسفلا باب حتفو ءصاصقلا باب دسنال ءاكرشلا كرت

 مكحلا دروم هيف تبثي الف «ردان صاصقلا هيلع بجي ال نم كارتشاو «دحاولاب ةعامجلا

 . هيلع ىنب ىذلا

 ال صاصقلا هيلع بجي ال نم كارتشا نأ هنع هللا ىضر كلام ةيرظنو -6

 ؛هتيلوتسم هب ققحتت ام ىضتقمب كرتشي الك نأل كلذو ؛هيلع بجي نمع صاصقلا طقسي
 بجوو «ّئطخملا نع صاصقلا طقس ادمعتم رخآلاو ءايطخم امهدحأ برض اذإف

 "ا



 نم نوكي صاصقلا نإف اغلاب رخآلاو ارصاق امهدحأ ناك اذإو ءدمعتملا نم صاصقلا
 ادصق دصقي مل هنأل هيلع ةبوقع ال ابأ امهدحأ ناك اذإو ءرصاقلا نم نوكي الو «غلابلا

 نأ اذه ىف كلام ةجحو «ىبنجألا ىلع نوكي صاصقلا نإف ىبنجأ رخآلاو هنبا لتق اتباث

 ابجوم ادمع اناودع هلعف ناك ىتمف «هلعفل ءازج ىناجلا ىلع تيثت ةبوقع صاصقلا

 لعف نوك ىلإ رظن الو «كيرش هعم ناك اذإ هنم صتقي هنإف «هب درفنا ول هيلع صاصقلل
 ءهلعفب ذخؤي ناسنإلا نأ لصألا نأل ؛ةذخاؤم عضوم سيل وأ «ةذخاؤم عضوم كيرشلا

 .هريغ لعفب ال

 دمحأ نع ةياور اضيأ وهو هنع هللا ىضر ىعفاشلا ىلوق دحأ وه لوقلا كلذو

 .هنع هللا ىضر

 لبنح نب دمحأ ةيرظن ةثلاشلا ةيرظنلاو ءهنع هللا ىضر كلام رظن اذه -37

 ىذلا كيرشلا لعق ىلإ رظنلا وه ةيرظنلا هذه ساسأو ءهنع روهشملا ىف هنع هللا ىضر

 ىف لعفلا ناك نأب «لعفلا نع جراخ ىنعمل ءصاصقلا طقس نإف «ءصاصقلا هنع طقس

 ال دوصقم ناودع هنألو «هلعف ةعبت لمحتي لوئسم نع رداص هنأل .صاصقلل ابجوم هتاذ

 كرتشملا ناك نأك «لعفلا ىف ال صخشلا ىف ىنعمل صاصقلا طقس نكلو «هيف رذع

 لاحلا هذه ىف هنإف «لعفلا لصأل ال ةوبألا ىنعمل صاصقلا طوقس ناك دقف بألا وه

 بجوي ناك نيبناجلا نم لعفلا نأل «ىبنجألا كيرشلا نع صاصقلا طقسي ال

 صاصق لك كلذكو «ةوبألا ةقالع هتعنم نكلو «هب مكحي نأ سايقلا ناكو .صاصقلا

 :هصن ام ىنغملا بحاص كلذ ىف لاق دقو «ءصخشلا ىف ىنعمل عنتمي

 ببسلا ىف روصق ريغ نم هيف ىنعمل امهدحأ قح ىف صاصقلا عنتما نيكيرش لك
 ىف ىمذو ملسم كرتشي نأ لثم «هكيرشو بألاك هكيرش ىلع صاصقلا بوجو ىف وهف
 ملسملا ىلع بجي ال صاصقلا نإف ءاناودع ادمع دبع لتق ىف دبعو رحو «ىمذ لتق

 رحلا نعو «همالسإل ملسملا نع صاصقلا عانتما نأل ؛دبعلاو ىمذلا ىلع بجيو رحلاو

 .هنع صاصقلا طقسي ملف هكيرش ىلإ الو .هلعف ىلإ ىدعتي ال ىنعملا اذهو «هتيرحل

 اذإ امأ «لعفلا ىف ىنعمل ال ءصخشلا ىف ىنعمل صاصقلا عانتما ناك اذإ اذه

 صاصقلا هيلع بجي ال ىذلا كيرشلا ناك نأب «لعفلا ىف ىنعمل صاصقلا عانتما ناك

 نإف ءانونجم وأ ءاهوتعموأ اريغص ناك وأ ءاتطخم ناك نأب ءأطخ وأ أطخلاك ربتعي هلعف

 لاحلا هذه ىفو .ءطقف صخشلا ىف ال «لعفلا تاذ ىف ىنعمل نوكي صاصتقلا عانتما

 غلاب دمعتمو رصاق وأ ئطخم كرتشا نإف «ءاكرشلا وأ نيكيرشلا نع صاصقلا طقسي
 ىعفاشلا بهذم ىف لوق ىلعو دمحأ دنع دحأ ىلع صاصق الف صخش لتق ىف لقاع

 . هنع هللا ىضر

 ل



 بجو هل امهئادحإبو «لتقلا اثدحأ دق نيلعفلا نأ ساسأ ىلع ىني رظنلا كلذو

 امبو «دمعتو ءادذتعاو مثإ هيف نيلعفلا الك نوكي نأ ساسألاو لمهنم لك نم صاصقلا

 8 ىف ِ يف مل دعنا دق ىناثلا لعفلاف ءلتقلا ىلإ دصق الو هيف دمعت ال ذإ هيف مثإ ال نيلعفلا دحأ نأ

 تابثإل حلاص ريغ نوكيف .لتقلا ببس نكي مل هدلحو وهو «هلمكي ىذلا هرطش

 . ةيفتنم ةكرشلا ذإ ؛صاصقلا

 هنع طقس ىذلا كيرشلا ناك اذإ ام ىهو «ىلوألا لاحلا نع اذه فلتخيو

 ىف ىلعف كارتشا هيف كيرشلا اذه لعف ناك نأب «لعفلا ىف ال هيف ىنعل صاصقلا
 وهو صاصقلا هتاذ ىف ابجوم لعفلا ردصو «نيكيرشلا نم لماك ناودع هنأل «ةميرجلا

 بهذم ىلع ءامدلا ىف ؤفاكتلا مدع وأ ةوبألا وهو ءهعلمي عنام دجو نكلو هل ةلع

 هذهو «هنم صتقي ال مهدحأ ناك اذإ ءاكرشلا ىف ثالثلا تايرظنلا هذه /4١-

 بهذم ىهقفلا سايقلا ىلإ اهبرقأو «كلام بهذم ءارآلا مزحأ نأ كش الو ءاهتاهيجوت

 ايجوم هذحو نكي مل لعفب صاصقلل ىنعم ال هنأل هراتخن ىذلا وهو «ةفينح ىبأ

 . صاصقلل

 لتقلا مئارج ريغ ىف كارتشالا
 كارتشالا ناك اذإ امأ ءسفنلا ىلع ءادتعالا ىف كارتشالا ناك اذإ هلك اذه -4

 مهل ءاهقفلا نإف «صاصقلا بجروت هيف ةيوقعلا تناكو « سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا ىف

 :ناتيرظن اهيف
 سفنلا نود اميف صاصقلا مئارج ىف كارتشالا نأ ىهو «ةيفنحلا ةيرظن : امهادحإ

 ةثالث ىلع موقي ةيرظنلا هذه ساسأو «ءاكرشلا نم دحاو لك نم صاصقلا بجوي ال

 نادي ةدحاولا ديلاب عطقي الف ءىواستلا بجوي فارطألا ىف صاصقلا نأ : اهلوأ
 ال ةحيحصلا ديلاف .ةمالسلا ىف ىواستلا ربتعي لب «نالجر ةدحاولا لجرلاب عطقي الو

 ةدايز ريغب عباصألا ةهدوذعم الو «عباصألا ةصقانب عباصألا ةلماك الو ءعالشلا ديلاب عطقت

 .تسلا عباصألا تاذب

 ميلسلاو ضيرملاب حيحصلا لتقيف ىواستلا هيف ظحالي الف سفنلا ىف صاصقلا امأو
 ةعامجلا لتقي نأ زاج ظحالم ريغ ىواستلا ناك املو ءاذكهو «ىمعألاب رصبملاو .دعقملاب

 .دحاولاب

 فالخ ىلع ةباحصلا روهمج عامجإب تبث دحاولاب ةعامجلا لتق نإ : ةيناثلا

 لتقب ليق نكلو ءدحاولا الإ دحاولاب لتقي الأ بجوي ناك سايقلا بجوم ذإ «سايقلا

 ىلا



 الو «صنلا دروم ىلع هيف رصتقي سايقلا فالخ_ ىلع ءاج امو «عامجإلا اذهل ةعامجلا

 هيلع سايقلا نكمي ىنعملا لوقعم عامجإلا عوضوم نأ ضرف ىلعو .هريغ ىلإ هزواجتي
 ءداسفلا عنمو ءراجزنالا وه هيف ىنعملا نإف .هعضوم ريغ ىلإ مكحلا ىدعتيو

 مل ولف «هريغب نيعتسي لب «لتقلاب لتاقلا درفني ال ريثكلا ىف هنأل ءءامدلل طايتحالاو

 ريغ ىنعملا اذهو «ضرألا ىف داسفلا عاشلو «ءامدلا تردهأل دحاولاب ةعامجلا لتقت

 ذفن اذإ داسف الف «ةردان ءادتعالا ىف ةناعتسالا نأل «فارطألا ىلع ءادتعالا ىف ققحتم

 1 . الماك ةاواسملا نوناق

 فالخب .هلكك هضعب نوكي ةئزجتلا لبقي ال امو ءأزجتي ال سفنلا لتق نأ : ةثلاثلا

 ىواستلا نم دب ال ناكف ءضعبلا كرتو «ضعبلا عطقب أزجتي هنإف «فارطألا عطق

 ىلإ فيضأف أزجتي ال حورلا قوهز نإ) :لاقف ىعليزلا لصألا اذه ركذ دقو .قلطملا

 «ضعبلا عطقي نأ نكمي هنأ ىرت الأ أزجتي وضعلا عطقو ءالامك امهنم دحاو لك

 .ارخآلا ضعيلا كرتيو

 كارتشالا نأ ىهف ةثالثلا ةمئألا ةيرظن امأ ءىلوألا ىهو ةيفنحلا ةيرظن هذه -48

 ةيرظنلا هذهو «سفنلا ىف كارتشالا مئارجك نوكت سفنلا نود اميف صاصقلا مئارج ىف

 :اهتقباسك اضيأ ثالث مئاعد ىلع موقت

 دي ىف نيدي عطق زاوج ىلع لدي ام هنع ىور بلاط ىبأ نب ىلع نأ : ىلوألا
 رخاب اءاج مث ءهدي عطقف ةقرسلاب لجر ىلع هدنع ادهش نيدهاش نأ ىور دقف .ةدحاو

 ةيد امهمرغو «.ىناثلا ىلع امهتداهش درف «لوآلا ىف انأطخأو قراسلا وه اذه الاقف

 دحاو لك ىلع صاصقلا بجوأف ءامكتعطقل امتدمعت امكنأ تملع ول :لاقو ء«لوآلا

 .ةدحاو دي عطق اذمعت ول امهنم

 هنع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر ىلع مامإلا وهو ةباحصلا ىضاق نأ تبشي اذهبو

 كارتشالاك ءوضع عطق ىف كارتشالا نأ ىأر دق - ىلع مكاضقأ دلي ىبنلا هيف لاق ىذلا
 .ءاكرشلا لك نم صاصقلا بجوي امهالك «سفن لتق ىف

 لتق لاح ىف ءاكرشلا لك ىلإ ىدعتي صاصقلا نأ عامجإلاب تبث هنأ : ةيناثلا

 هنأل ءاضعألا نم وضع عطق ىلإ ةبسنلاب اضيأ ايدعتم نوكي نأ بجيف «دحاولاب ةعامجلا

 سفنلا نأل «دحاولاب ةعامجلا عطق ىلوألا قيرطبف ازئاج دحاولاب ةعامجلا لتق ناك اذإ

 .صاصقلا زاج كلذ عمو فارطألل طايتحالا نم رثكأ اهل طايتحالا بجي

 فرطب دحاو لك فرط عطقب ءاكرشلا ءادتعا دنع تبثي راجزنالا نأ : ةثلاثلا

 هريغب نيعتسي نأب فارطألا نم فرط ىلع ءادتعالا ديري نم لك عرذت الإو «هب ىدتعملا
 صاصقلا اذهب هدس بجيف ءعساو رشلا نم باب حتفي كلذبو ءصاصقلا متي اليكل

 "م.



 امب دري ءادتعالا نإو «ةدرجملا ةاواسملا لصأب ال ءاهرثأب تايوقعلا ىف ةربعلاو «لداعلا

 دحاو لك نإف «مهلعفب هعطق متو فرطلا عطق ىف مهنم دحاو لك دصق تبث نإو «هلثامي

 .هنم صتقيف عطقلاب ايدتعم اعطاق دعي

 دودحلا مئارج ىف كارتشالا

 كارتشالا ربتعي ال هنأ ىلإ ىهتنن ىفنحلا بهذملا سايق ىضتقمب انذخأ اذإ -

 . ةبارحلا دحو(«ةقرسلا دح ىف الإ دودحلا ىف كارتشالا روصتي ال هنإو «دودحلا ىف

 امك كارتشالا ثيح الإ دجوت ال ىه لب ءاهتعيبطب كرتشم لمع ىهف ةبارحلا امأ

 اهيف كارتشالا نإف ةقرسلا ةميرج امأ ءاصاخ اثحب ةبارحلا ةيرج ثحب ىف كلذ نيبتي

 نأل ءاباصن قرس دق دحاو لك نوكي نأ دب ال ىفنحلا بهذملا ىضتقمب نكلو ءدوصقم

 دي عطقت نأ نكمي الو «ىهقفلا ريوصتلا دح ىلع «مثإ اذإ وضعلا لباقم ىف باصنلا اذه

 .باصن نم لقأ ىف
 ىف ىواسملا كارتشالا رابتعا دري مل ىفنحلا بهذملا ىضعقمب هنإف كلذ قوفو

 هيلع ساقي الف «سايقلا فالخ ىلع تبث دقو «دحاولاب ةعامجلا لتق ىف الإ ةبوقعلا

 .هريغ

 ةثالثلا ةمئألا بهذم ىضتقم ىلع امأ «ةفينح ىبأ بهذم ىضتقم ىلع ءاذه

 ةعامجلا لتق ىف هوزاجأ امك «حارجلا لك ىف اعيمج ءاكرشلا نم صاصقلا اوزاجأ ىذلا

 .ةقرسلا ةميرج ىف كارتشالا مهدنع روصتي هنإف «ةلدأ نم اولدتسا امب نيلدتسم ءدحاولاب

 دق دحاو لك نوكي نأ بجي ءاكرشلا نأ ررقن نأ انيلع نكلو «نيكرتشملا نم لك عطقو

 .اياصن ىواسي ام لان

 ةيصخش مئارج ىه ذإ ءانيب امك كارتشالا اهيف روصتي ال ىرخألا دودحلاو اذه
 كلذكو «برشلا كلذكو «كارتشالا اهيف روصتي ال ةيصخش ةكعرج ىنزلاف . ةيدارفنا

 ذإ ءاكارتشا سيل اهيف رمألاو .ءفذق دق دحاو لكف ادحاو تفذق ةعامج نأ ولو ءفذقلا

 ريزعتلا مئارج ىف كارتشالا

 هاري امب اهردقي وهو ءمامإلا وه اهتبوقع ىف عجرملا ريزعتلا مئارج نإ 0١-
 نأب ةعامج لاب راض رمأ ىف ةعامج كرتشا اذإف ءاهيف نيمرجملل عدرأو «ةعامجلل حلصأ

 نإف «ءثلاث اهعابو ءرخآ اهطلخو مهدحأ اهارتشاف .ةشوشغم ةعاضب جيورت اولواح

 .هلثل ةعدار اهاري ةبوقع دحاو لكل ردقي رمألا ىلوو ءنومرجم عيمجلا

 لكيم



 عنصي نم كلذكو «ءالؤه لك عدري ام ةبوقعلا نم رمألا ىلو عضو ةمثآلا ةلماعملا
 ارجز رثكأ هاري ام تابوقعلا نم عضي رمألا ىلوو «ناكيرش امهنإف ءاهعيبي نمو ءرومخلا

 .رشلل اعنمو

 ثلاثلا نكرلا

 ةعبتلا لصحتت

 اذه نإو «ةيئانجلا ةيلوئسملاب نوناقلا ةغل ىف ىمسي ام وه ةعبتلا لمحت -5

 ثيح نم اهيلإ رظني نكلو «ةيداملا اهجئاتن ثيح نم ال «ةميرجلا ىلإ رظن هيف نكرلا
 ىلإ انرظن اذإ اننأل كلذو ؛ىعامتجالاو ىنيدلا فيلكتلاو .تاعبتلا لمحتل بكترملا ةيلهأ
 قوقح ىلع ءادتعا وأ ءهداسف هعويش ىف راض لعف اهنإ ثيح نم ايدام ارظن ةميرجلا
 ام رادقم ةيحان نم امأ «ىداملا لعفلا عوقو درجمب تبثت اهراثآو ةقيقحلا كلت دجن ءريغلا
 ىلإ رظنلا نم دب ال هنإف جئاتنلا هذهل هذلصقو هكاردإ رادقمو . جئاتنلا نم ىناجلا هلمحتي

 اهاركإ هركملاك جئاتنلا هذه ىلإ اقلطم دصق هل نوكي ال امبرف «ةعبتلا هذهل هلمحت رادقم
 «حئاتتلا بتري ىذلا وه ذإ هدصق دصقلاو ءههركأ نم دي ىف ةشيرلاك نوكي هنإف ائجلم
 لقعلا مدعل ربتعم ريغ دصق هنكلو ءدصق لعافلل نوكي دقو ءاهتعبت لمحتي ىذلاوهو
 «تاياغلاو جئاتنلا كاردإ ىلع اينبم هدصق نوكي ال ثيحب عفانلا نم راضلا هب زيمي ىذلا

 مل لعفلا دنع هنكلو لماك لقع لعافلا دنع نوكي دقو «تامدقملا ىلع جئاتتلا بيترتو

 هذه ىفو ءهيلع ىمغم وأ ءامئان ناك هنأل امإو «ناركس هنأل امإ ءوحص لاح ىف نكي
 سيل ادصق ناك مأ «جئاتنلا هيف لمحتي ادصق ناكأ ءاوس ءاقلطم دصقلا دجوي ال لاوحألا
 .اهردق قح اهردقيو «ةجيتنلا هب فرعي لقع هءارو

 نم الماك المحت ةعبتلا لمحت طانم امه ةراتخملا ةرحلا ةدارإلاو لقعلاف ناك امفيكو
 ديرملا لقعلا لماكلا لقاعلا نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ كلذلو «تاياغلاو جئاتنلا ثيح
 تناكأ ءاوس «ةبوقعلا لمحتيف «ةلماك ةعبت هيلع اهيضتريو جئاتنلا ملعي ىذلا راتخملا
 اضرلاو ءلماك دصقلا نأل دحلا ةماقإ مأ ءصاصقلاب ةيندب ةبوقع تناك مأ ةيلام ةبوقع
 . تباث جئاتنلاب

 الماك القع ىتوأ نم ىلع الإ اهيف فيلكتلا تبثي ال ةيمالسإلا ةعيرشلا نإو -47
 لاق دقلو ءهيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا نع مئإلا اهيف عفرو ءالقاع اغلاب ناك نأب
 نعو .ظقيتسي ىتح مئانلا نعو «ملتحي ىتح ريغصلا نع :ثالث نع ملقلا عفر» : هل
 | . «قيفي ىتح نونجملا

 نأ امبو ءزييمتلا درجم ىلع ال .لماكلا لقعلا ىلع مالسإلا ىف فيلكتلا ماق دقو
 الو ءالماك القع ىتوأ نم الإ ىهنلا اذهب بطاخي ال هنإف ءاهنع ىهنم ةيصعم ىه ةميرجلا

 نكح



 «لماك وحص لاح ىف وهو ءهنع ىهنملا لعق نم الإ ةلماكلا ةذخاؤملا عضوم ىف نوكي

 :فيلكتلا نم ماقم ىف ىعليزلا لاق دقلو

 نيتوافتم هتمكح لامكب مهلعجو .هقلخ فرشأ رشبلا لعج ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 كرابت هللا نأل كلذو ءدعس نم دعسي هبو «لقعلا وهو «ماعنألا ىلع هب نوزاتمي اميف

 ىف بكرو «ىوهلا نود لقعلا ةكئالملا ىف بكرو «ىوهلاو لقعلا رشبلا ىف بكر ىلاعتو

 امل كلملا نم لضفأ هاوه ىلع هلقع رشبلا نم بلغ نمف «لقعلا نود ىوهلا مئاهبلا

 نم أدرأ ناك هلقع ىلع هاوه بلغ نمو «سفنلا ةدباكمو ىوهلا ةفلاخم نم ىساقي

 ىوذ مهضعب لعجف 22174 لّضأ مه ْلَب ماعْنَألاَك كتّلوُأط :ىلاعتو كرابت لاق «مئاهبلا
 ءاش امب مهضعب ىلتباو «ىجدلا حيباصمو «ىدهلا ةمئأو نيدلا مالعأ مهنم لعجو «ىهنلا

 ءهناصقنل نيبجوملا هتعلاو رغصلاو ءلقعلا مدعل بجوملا نونجلاك ىدرلا بابسأ نم

 .اررض مهتلماعم تناكل كلذ الولو «مهيلع رجحلاب ذفان ريغ مهفرصت لعجف

 «فيلكتلا طقسي كلذبو «ىهنلاو رمألاب اباطخ ءالؤهل لعجي مل كلذل مالسإلا نإو
 باطخلا نايصعلا ساسأ نأل «ةميرج وأ ةيصعم هنأب مهنم لعفلا فصوي نأ حصي الف

 لماك دصق هل لعافلا نوكي نأ ةميرجلا ساسأو «فيلكت الو باطخ الو .«.فيلكتلاو

 .تامدقملا ءارو نم جئاتنلا ىلإ دصقيو «جئاتتلاو تامدقملا هب فرعي

 نأ نع نيهركملاو نيناجملاو راغصلا روصق ماكحإلا ىف ىدمآلا نيب د لقو -4

 نوكي نأ فلكملا طرش نأ ىلع ءالقعلا قفتا» :هنع هللا ىضر لاقف .تاعبتلا اولمحتي

 لاحم مهف الو هل لقع ال نم باطخو .ءباطخ فيلكتلا نأل ؛فيلكتلل امهاف القاع اغلاب
 ارمأ هنوك نم هليصافت نود باطخلا لصأل مهفلا لصأ هل دجو نمو «ةميهبلاو دامجلاك

 .ةعاطلا بجاو هنإو «ىلاعت هللا وه رمآلا نوك نمو «باقعلاو باوشلل ايضتقمو ءايهن وأ

 ىلإ رظنلاب وهف ءزيمي ال ىذلا ىبصلاو نونجملاك اذكو اذك ةفص ىلع رومأملا نوكو

 ىلع الإ اضيأ هفيلكت رذعتيو «باطخلا مهف لصأ ىلإ رظنلاب ةميهبلاو دامجلاك هليصافت

 مهف ىلع فقوتي امك فيلكتلا نم دوصقملا نأل ؛قاطي الام فيلكت زيجي نم ىأر

 همهفي الام مهفي ناك نإو ٠ «زيمملا ىبصلا امأو ؛هليصافت مهف ىلع فقوتي باطخلا لصأ

 هللا دوجو نم لقعلا لماك هفرعي ام لامكلا ىلع مهاف ريغ اضيأ هنأ ريغ «زيمملا ريغ

 «نيمألا قداصلا لوسرلا دوجو نمو «دابعلا افلكم ابطاخم املكتم هنوكو «ىلاعت

 ريغ ىلإ هتبسنف «فيلكتلا دوصقم هيلع فقوتي امم كلذ ريغو «ىلاعت هللا نع غلبملاو

 غولبلا لاحل ابراقم ناك اذإو «فيلكتلا طرش تاوفب قلعتي اميف ةيميهبلا ةبسنك زيمملا

 بجوملا همهفك همهف ناك نإو هنإف «ةدحاو ةظحل ىوس غولبلا نيبو هنيب قبي مل ثيحب

 )١( فارعألا : ١94 .



 «جيردتلا ىلع هيف هروهظو ءايفخ هيف مهفلاو لقعلا ناك امل هنأ ريغ .ةظحل دعب هفيلكتل
 فيلكتلا هنع طحو «ءغولبلا وهو ءاطباض عراشلا هل لعج ءهب فرعي طباض هل نكي ملو

 ءغلبي ىتح ىبصلا نع :ثالث نع ملقلا عفر : هلك هلوق هليلدو ءهيلع افيفخت هلبق

 .«قيفي ىتح نونجملا نعو .ظقيتسي ىتح مئانلا نعو
 هتلفغ لاح ىف هفيلكت نوكي ال طبختملا ناركسلاو «فلك امع لفاغلاف اذه ىلعو

 مهف ىلإ عجري اميف زيمملا ىبصلا نم الاح أوسأ لاحلا كلت ىف وه ذإ ءاضيأ هركسو
 .هلعفب تانامضلاو تامارغلا نم هيلع بجي امن «هنم هدوصقم لوصحو ءعراشلا باطخ

 كلذ هفيلكت زاوج ىف هكرت هعسي ال ثيحب هاركإلاب لعفلا ىلإ أجلملا ىف اوفلتخاو
 ام ةبسن تراصو ءرارطضالا دح ىلإ هاركإلاب جرخ اذإ هنأ قحلاو ءامدعو اداجيإ لعفلا

 زئاج ريغ امدعو اداجيإ هفيلكت ناك هيلإ شعترملا ةكرح ةبسنك هيلإ لعفلا نم هنع ردصي
 عوقولا عنتمم هنكل ءالقع ازئاج كلذ ناك نإو «قاطي الام فيلكتب لوقلا ىلع الإ
 «هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر)ا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ءاعامس

 زئاج هفيلكتو ءراتخم وهف ءرارطضالا دح ىلإ هتني مل نإ امأو «ةذخاؤملا عفر هنم دارملاو
 .اعرشو القع

 ىتلا ةيقلخلا ةيحانلا ىلإ ءادتبا ةعبتلا ليمحت ىف هجنتت ةعيرشلا دجن انهو -065

 ساسأو «ىذألا هداحآ دحأب قحلي وأ عمتجملا رضي ام هيف ارمأ بكتري نم ريمضب لصتت
 ادصق اهيلإ دصقلاو «جئاتنلل حيحصلا كاردإلاو ءرايتخالاو ةيرحلا وه ةعبتلا هذه
 : ةثالث رصانع ترفاوت اذإ الإ رش هنأب لعف ىلع مكحت ال قالخألا نأل كلذ ؛احيحص
 رضت ىتلا جئاتتنلا ىلإ دصقلاو «؛ةلماك ةيرح رايتخاللا ةيرحو ء حيحصلا كاردإلا ىه

 دعي ال رصانعلا هذه نم رصنع فلخت اذإف «ءكلذك وه هرابتعا ىف نكت مل نإو «ىذؤتو
 .راض هنأب فصوي ناك نإو «رش هنأب هلعف فصوي الو ءامثإ بكترا دق صخشلا

 دصقأ ءاوس عفن تاوفو ىذأ هيلع بترتي ام ررضلا نأ رشلاو ررضلا نيب قرفلاف
 ام هيلع تترتأ ءاوس ةئيطخلاو مثإلا ىلإ هيف دصق ام رشلاو ءهيلإ دصقي مل مأ لعافلا هيلإ
 كلذكو «عفن هيلع بترت ولو ارش دعي دق هنإ لب .هدصقم هيلع بترتي مل مأ ءدصق
 هيلع بترت ولو «ةعفانلا جئاتنلا ىلإ هيف دصق ام ريخلا لعفف «عفنلاو ريخلا نيب قرفلا
 «عفنلاو ريخلا نيبف ءهيلإ دصقي مل ولو «عفنلا هيف ققحت ام عفنلاو ءهدوصقم ريغ ررض
 دحاو لك درفنيو ءروص ىف ناعمتجي امهف ءهجو نم صوصخو مومع ررضلاو رشلاو
 ءهدصق جئاتن هلعف ىلع بترتتو ءرشلا ىلإ دصقي نميف ناعمتجيف ءروص ىف امهنم
 ام دصاق عفان لعف ىلإ دصقي نميف عفنلاو ريخلا عمتجي امك ءاراضو ارش لمعلا نوكيف
 اريخ لمعلا نوكيف دوصقملا لعفلا اذهل ةجيتن عفن نم هيف ام ققحتيو «عفن نم هيف

 امإ هلعاف نم هررض دوصقملا ريغ راضلا لعفلا ىف عفنلا نع رضلا درفنيو ءاعفان نوكيو

 ني



 هنم ىمحيل نابعث وحن ةيقدنب بوصي نمك «هريغ بترتو عفان لعف ةدارإل وأ ةدارإلا دقفل

 بسحب وهو ءاعفان لعفلا نوكي دقو «نابعشلا لدب ناسنإلا ةيقدنبلا بيصتف ءاناسنإ
 مهي هنم ابيرق ناك انابعث بيصيو «هبيصي الف «ناسنإ لتق ىلإ دصقي نمك ءرش هدصقم
 ىلع ارش نوكي هدصقمو هلعاف ىلإ دانسإلاب هنكلو ءاعفان هتاذ ىف لعفلا نوكيف .«هغدلب

 . ةثيل بسح

 دصقلا ققحت ىرحت ىلإ ةعبتلا ليمحت ىف هجتت ةعيرشلا نأ ررحتي كلذبو -57

 كاردإ هدنع سيل وأ ءهدنع كاردإ ال نم ةعبتلا لمحي ال كلذ ىلعو ءراتخملا ديرملا

 نوكي نم ةعبتلا لمحتي ال كلذكو ءهوتعملاو نونجملاو ءزيمملا ريغو زيمملا ىبصلاك

 لاح ىف نوكي نمو «مئانلاك «كاردإلا لصأ هدنع ناك ولو ءىعو ريغ ىف لعفلا ةعاس

 مهنكل .كاردإ مهنوتش ةماعو مهلاوحأ عومجم ىف مهدنع ناك نإو ءالؤه نأل ء«ءامغإ

 بيترت ىلإ ىلجتي ىذلا حيحصلا دصقلا هعم اودقفف «ىعولا اودقف دق لعفلا لاح ىف

 .لاعفألا ىلع حجئاتنلا

 لاعفألا نم لعف ىلإ ئجلم هاركإ لاح ىف نوكي نم امرجم دعي ال كلذكو
 دصقي الأ ادوصقم نوكي ىكل دب ال هنإ ذإ ءادوصقم نكي مل ررضلا نأل كلذ ؛ةراضلا

 .اهب ىضريو ءاهديريو جئاتنلا ىلإ دصقي نأ دب ال لب ءطقف لعفلا درجم ىلإ

 لاعفألا مهنم عقت نم نيمرجملا فوفص ىف دعي ال هنأ ىلإ انررق امك ىهتنن اذهبو

 ةيرحو «كاردإلا رصانع مهيف ققحتي ال اوماد ام ءصاخ وأ ماع ررض اهيلع بترتي ىتلا

 نم ةعنام ةيتآلا تافصلا هذه ىلع نوكتو ءالماك ادصق جئاتنلا ىلإ دصقلاو «ةدارإلا

 .ءامغإلاو «مونلاو ءهاركإلاو ءركسلاو ءهتعلاو ءنوئجلاو رغصلا ىهو ءمارجإلا فصو
 .أطخلاو

 كلت انرظن اذإ ةتباث مهيف ةيمارجإلا ةيحانلا دجن ال كش الب ءالؤه نإ -4717

 رارضألا نم هتيامح ىف عمتبجملا قح ىسنن له نكلو ءاهاوس نود ةيقلخلا ةرظنلا

 «هكاردإو هتدارإو لعافلا دصق ىلإ رظن ريغ نم اهتاذ ىف ةيذؤملا لاعفألا نع ةمجانلا

 نم لمعل ةريرج مهووذ وأ اولمحي نأ ريغ نم اداسف ضرألا ىف نوثيعي كئلوأ كرتي لهف

 لوتقملا ىوذبو «ةماع ةعامجلاب اررض بير الب لزنأ دقف لتق اذإ نونجملا نإ ءلامعألا

 كلذكو ء«ناركسلا كلذكو ءررضلا اذه لثم نم ىمحت نأ ةعامجلا قح نمو ءةصاخ

 انايحأ عمتجملاب اديدش اررض لزنت كش الب ءالؤه لاعفأ نإف .لفاغلاو مئانلاو ئطخملا

 ؟مهلاني باقع ىأ ريغ نم اوعطق وأ ءاوقرس وأ اولتق اذإ نوكرتي لهف .فذق وأ لتق نم

 «ةفسالفلاو نومدقألا نوينوناقلا اهيف ركف دقف «ميدق نم رظن عضوم تناك ةلأسم كلت

 . عمتجملا بناج مأ .ءصخشلا بناج :بناج ىأ حيجرت ىف اوددرتو

 م



 تعونتو «ريغصلاو نونئجملا ةيلوئسم ةميدقلا عئارشلا ضعب تررق دقو -4

 :تاجرد ىلع امهتاعبت

 ضعب كلذب تذحأ دقو «ةراض لامعأ نم ابكترا امع امهسفنأ الأسي نأ : اهادحإ

 اذهب ذخأي مل نكلو «لافطألاو راغصلا ىلع ةيندب ةبوقع ررقت تناكف .ةميدقلا عئارشلا

 لاوحألا نم ريثك ىفو «ةريطخلا مئارجلا ضعب ىف الإ اهب ذخأي ملو .ماكحلا نم ليلق الإ

 . غلابلاو لقاعلا ةبوقع نم فحخأ ةبوقعلا تناك

 دحأ لتق اذإ نونجملا نأ اهيف ءاج اممف «ةميدقلا نيصلا ةعيرش عئارشلا هذه نمو

 اءزج هتئج غيطقتب لتقي نأ ىهو «لقاعلا ىلع اهب مكحي ىتلا ةبوقعلا هيلع تعقو هيوبأ

 .ديدح نم قاثوب دشلاو نجسلا هتبوقع تناك هيوبأ ريغ نونجملا لتق اذإو ءاءزج

 .راغصلا مكحلا اذه ىف نونجملا لثمو

 هنأل كلذ ءدودحلا هذه لثم ىف نيناجملا بقاعي ناك ىنامورلا نوناقلا نأ رهظيو

 ارمأ ةينامورلا ةلودلا روطاربمإ سويلروأ سقرم ردصأ داليملا دعب ىناثلا نرقلا رخاوأ ىف
 نأ ىلع ةينمض ةلالد لدي رمألا اذهو «ةعطاق ةروص ىف هنونج تبث نم باقع رظحي
 . "27باقعلا ناك عون ىأب ء«مهنونج تباثلا نيناجملا بقاعت تناك امور مكاحم

 ىف امهمئارج ةجيتن نونجملاو ريغصلا نمضي نأ : ةقباسلا ةبترملل ةيلاتلا ةبترملاو
 ءهلام ىف مرغي نكلو لتقي ال امهدحأ لتق اذإف «ةيندب ال ةيلام نوكت امهتبوقعف ءامهلام

 فلتل ةبسنلاب ةيمالسإلا ةعيرشلا كلذب تذخأ دقو «هلام ىف نمض هريغل الام فلتأ اذإو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءابيرق هنيبلف اهريغ فلت امأ «لاومألا

 اهيلع بقاعيو «بكترا امع ىبصلا وأ نونجملا ةرسأ لأست نأ : ةثلاشلا ةبترملاو

 نع ىفاو دحاولا دبع ىلع روتكدلا لاق دقو .ءاضقلا اهب مكحي ىتلا ةيمسجلا ةبوقعلاب

 نيناجملاو ءالقعلا لمشت ةروص ىف ةيعمجلا ةيلوئسملا أدبمب ذخأ دق» باقعلا نم عونلا اذه

 ىف أدبملا اذه رقت نانويلا ءامدق ةعيرشف «نيينيصلاو نانويلا ءامدق اهرهشأ نم ةريثك ممأ

 دارفأ ىلإ ءازجلاو ةيلوئسملا هجوتو «نيدلا ةمرح ىلع ءادتعالاو ةينطولا ةناينلا ةميرج

 ىنيصلا نوناقلاو «نونجملاو مهنم لقاعلا نيب كلذ ىف قرف ال - اعيمج مرجملا ةرسأ

 ضعب ىفو ءاههبشت ىتلا مئارجلاو ةينطولا ةنايخلا ةيرج ىف كلذك أدبملا اذه رقي ميدقلا
 تاقبط ضعب ىلإو «مرجملا ءابرقأ عيصمج ىلإ ءازجلاو ةيلوئسملا هجويو «لتقلا مئارج
 .نيناجملاو مهنم ءالقعلا نيب ةقرفت نودب ءازجلا فالتخا بسح .مهنم

 وه لب ءهمرج ةجيتن طقف ةعامجلا لمحتت ال ريغصلا وأ نونجملا نأ اذه نم ىرنو

 بلج ىف ال نواعتت ىتلا ةرسألا هذه نم ادحاو هرابتعاب «هريغ مرج حجئاتن اهعم لمحتي

 . اهئاضعأ نم دحاو ىأ رزو لمحت اهنإ لب .طقف ةماعلا ةعفنملا

 كح



 امل ةجيتن ىلام مرغ ىف هترسأ عم ريغصلا وأ نونجملا كرتشي نأ : ةعبارلا ةبترملاو

 هجتت عئارشلا هذه عيمج ىرتف «ةميدقلا عئارشلا اذهب تذحخأ دقو ءاهداحآ ضعب هبكترا

 كلذ ىف نوقرفي ال اهمظعم ىفو «مرجملا ةرسأ داحآ ىلإ ةيلاملا اهتبوقعو اهيف ةيلوئسملا
 .نيناجملاو ءالقعلا نيب

 نيناجملا ىلع تاعبت ءاقلإ ىلإ هجتت تناك ةميدقلا عئارشلا نأ ىرن اذه نمو -84

 ىفو ءامامت ءالقعلا ةجرد ىلإ مئارجلا ضعب ىف تاعبتلا ولعت اهضعب ىفو ءراغصلاو

 .هبراقأ نم هريغ عم نونجملا اهيف كرتشي ىتلا ةيلاملا تاعبتلا زواجتت ال اهرثكأ

 وحنت تناكف .ىطسولا نورقلا ىف ةيبوروألا عئارشلا ةميدقلا عئارشلا تفلخ دقلو

 سيل وأ تاعبتلا لمحتل الهأ هنوكو ءاهبكترم ىلإ رظن ريغ نم ةيرجلل ةيداملا ةيحانلا
 تءاج ىتح «ءدحاولا مرجب ذحخؤت ةعامجلا تناكو «ءكلذك لاحلا ترمتساو «لهأب

 مل نإو ءابوروأ ىف نيديدج اناك نآدبم ثدحف «ةيسنرفلا ةروشلا تفلخ ىتلا نيناوقلا

 .قرشلا ىف نيديدج انوكي
 ةدارإ صخشلا دنع نوكي نأ وه لاعفألل ميرجتلا ساسأ نأ : نيأدبملا نيذه لوأ

 هذه دنست نأ :نكمي ىتح هلعفل نوكت ىتلا جئاتنلا ىلإ دصق هل نوكي نأو «ةراتخمم ةرح

 .اهدارأو اهيلإ دصق دق ءاهل اببس وه ربتعي نأو «هيلإ مئارجلا
 ءدحاو ةميرجب ةعامج الو ءصخش ةريرجب صخش ذخؤي ال هنأ : ىناثلا أدبملا

 .اهداحآ نم مرجي نم تاعبت ةرسألا لمحتت الف ءاهدارفأ نم درف ةيانجب ةرسأ الو

 ةيندم تايلوئسم ةمث لب امئاد نوبكتري اميف مهيلع باقع ال راغصلاو نيناجملا نأو

 ةظفاحملا ىف مهريصقتل ةيلاملا مراغملا كلت نوكتو «مهسوفن ءايلوأ نم مهكرت نم ىلع

 نوئمضي امنإو «نيناجملا مئارج ىلع نوبقاعي ال ءايلوألاف «سانلا نع مهاذأ عنمو «مهيلع

 .مهريصقت ىلع بترت ام
 ىتلا لاعفألا ةعبت لمحتل ةبسنلاب اهنع دلوت امو ةميدقلا تايرظنلا ىه هذه -

 قبست نيذلا كئلوأ لاعفأ ىلإ ةعيرشلا ةرظن ىه امف «داحآلا ىذؤت وأ عمتجملا ىذؤت
 ؟صاخ دصق مهل نوكي نأ ريغ نم ىذألا ىلإ مهلامعأ

 «ةقباسلا تاهاجتالا لك نع لصفنم لقتسم هاجتا ةلأسملا هذه ىف ةعيرشلل ناك

 . هيتاعملاو نيناجملاو راغصلا نم كاردإلا ىصقانل ةبسنلاب هتررق ام ىلإ انه ريشنو

 نمم مههابشأو نيناجملل ةبسنلاب باقعلا لامهإ نيب اطسو تناك ةعيرشلا نإ
 اهنأل كلذو «مئارجلا ضعب ىف ولو «ءالقعلاك باقعلا مهيلع اوضرف نيذلا نيبو ءانركذ

 باقعلا لعجت ملو ءءاوس ىلع ءالقعلاك مهبقاعت ملو .باقع ىأ نم مهلاعفأ فعت مل

 . مهيلع ظفاحيو «هتيامح ىف نونجملا وأ ريغصلا نوكي نم وأ «سفنلا ىلع ىلولا ىلع

 انا



 :نيمسق ءالؤه مئارج ةعيرشلا تلعج دقو

 ءوه هلام نم هيف نامضلا نوكي كلذو «لاملا ىلع ءادتعا هيف نوكي ام : امهدحأ
 امم ءحورجلاب نوكي وأ ءاضعألا وأ سفنلا ىلع ءادتعا هيف نوكي امو «منغلاب مرغلا ذإ

 لب ءوه اهعفدي الو «ةيدلا هيلع نوكي هنإف ءصاصقلا نكمأ نإ صاصقلا بجوتسي
 .هتبارق ىوذ نم تابصعلا مهو «ةلقاعلا اهعفدت

 عون هتقيقح ىف وه نكلو «ةرسألا ىف ىعمجلا باقعلا ىنعم هيف اذه نإو ١-
 نيذلا لاعفأ نم طايتحالا ىلع ةرسألل المح هيف نأ نم ولخي ال ناك نإو «نواعتلا نم

 ةيدلا نأ ءاهقفلا ررق دقلو «مهسفنأب تاعبتلا نولمحي مهلعجي لقعلا نم اظح اوقزري مل

 لكشب اهيدقافو ةيلهألا ىرصاق لاعفأ ةجيتن وأ «لقاعلا غلابلا نم أطخلا ىف بجت ىتلا

 نيب نواعتلا ليبق نم ةرسألا ىلإ بوجولا لقتني مث «لعفلا بكترم ىلع تبشت ماع
 :هصن ام نآرقلا ماكحأ ىف صاصجلاب ريهشلا ىزارلا ركب وبأ كلذ ىف لاق دقلو ءاهداحآ
 دمع أطخلا لثمو) ةلقاعلا ىلع أطخلا ةيد باجيإ ىف هلك ىبنلا نع راثآلا ترتاوت دقلا

 الو :ىلاعت هللا لاق :ليق نإف هيلع راصمألا ءاهقفو فلسلا قفتاو .(نيرصاقلا

 ذخؤي ال» لَو ىبنلا لاقو 2074 ئَرْخُأ َرزو ةرِزاو روت الو اهيلع الإ سفن لك بسكت
 ىنجن الو كيلع ىنجي ال» :هنباو ةثمر ىبأل لاقو ««هيخأ ةريرجب الو هيبأ ةريرجب لجرلا

 بست الو# :ىلاعت هلوق امأ هل ليق «هريغ بنذب ناسنإلا ذخأ عنمت اضيأ ةبوقعلاو ««هيلع

 ىلع ةيدلا بوجو ىفن ىلع هيف ةلالد الف .4 ئَرْخُأ َرْزو ةرزاو ررت الو اهيلع الإ سفن لك
 ىلع ةيدلا باجيإ ىف سيلو «هريغ بنذب ناسنإلا ذخؤي نأ تفن امنإ ةيآلا نأل «ةلقاعلا
 لوخدلاب موقلا ءالؤه رمأو «لتاقلا ىلع اندنع ةيدلا امنإ «ىناجلا بنذب مهذحأ ةلقاعلا

 هللا بجوأ دقو «هتيانج بنذ مهمزلي نأ ريغ نم هل ةاساوملا هجو ىلع اهلمحت ىف هعم

 هجو ىلع لب «هوبنذي مل ابنذ مهمازلإ ريغ نم ءارقفلل اقوقح ءاينغألا لاومأ ىف ىلاعت
 رومأ اهلك هذهو «نيدلاولا ربب رمأو «كلذ نكمأ ام لكب ماحرألا ةلصب رمأو «ةاساوملا

 ىلع ..ةيدلا لمحتب ةلقاعلا ترمأ كلذكف «نيبلا تاذ حالصو ةاساوملل اهيلإ بودنم

 ةعبرأ وأ مهارد ةثالث مهنم لجر لك مزلي امنإو ءهبو مهب فاحجإ ريغ نم ةاساوملا ةهج

 «نينس ثالث ىلإ ةلجؤمو ناويدلا لهأ نم اوناك نإ مهتايطعأ ىف كلذ لعجي .مهارد
 لبق برعلا ىف اروهشم تايدلا لمحت ناك دقو «قالخألا مراكم نم هيلإ اوبدن امث اذهف

 ىف نسحتسم لعف اذهف «قالخألا مراكم مهتأل تثعب» :ٌةِْلَو ىبنلا لاقو. «مالسإلا
 لجرلا ذخؤي ال» ملك ىبنلا لوق كلذكو . .تاداعلاو قالخألا ىف لوبقم ءلوقعلا

 بوجو ىفني ال .«هيلع ىنجت الو «كيلع ىنجي الو ءهيحخأ ةريرجب الو .هيبأ ةريرجب



 لعف ىلع مالي نأ ريغ نم ةيآلا ىنعم نم هانركذ ىذلا وحنلا اذه ىلع ةلقاعلا ىلع ةيدلا

 , 227 خلا

 «ةلقاعلا ىلع ةيدلا بوجو اهلجأل عرش ىتلا هوجولا كلذ دعب هنع هللا ىضر ركذيو

 :لوقعلا ىف ةنسحتسم ةغئاس هوجو ةلقاعلا ىلع ةيدلا بوجولو» :لوقيف

 ريغ نم لجرلا اذهل مهيلع لاملا باجيإب اءدب ىلاعت هللا دبعتي نأ زئاج هنأ :اهدحأ

 . )ءاينغألا لام ىف تاقدصلا بجوأ امك «هنم ناك لتق

 مهنأ ىرت الأ «ةنوعملاو ةرصنلا ىلع وه امنإ «ةلقاعلا ىلع ةيدلا عوضوم نأ : ىناثلا

 لاتقلا ىف نيرصانتم اوناك املف «ميرحلا نع عافدلاو ةيامحلاو لاتقلا ىلع نورصانتي

 ىف اوواست امك ءاهلمح ىف اوواستيل ةيدلا لمحت ىلع نواعتلاو رصانتلاب اورمأ ةيامحلاو

 .لاتقلا دنع اضعب مهضعب ةيامح

 ضعبل مهضعب نم ةوادعلاو ةنيغضلا لاوز ةلقاعلا ىلع ةيدلا باجيإ ىف نأ : ثلاثلا

 ناك ول نيلجر نأ ىرت الأ «نيبلا تاذ حالصو ةفلألا ىلإ عاد وهو «كلذ لبق تناك ذإ

 ىلإو «ةوادعلا لاوز ىلإ كلذ ىدأل هقحل دق ام هبحاص نع امهدحأ لمحتف «ةوادع امهنيب

 هبلق ةميخس هنع تلسنا هامحو هناعأف ررضب ناسنإ هذصق ول امك «نيبلا تاذ حالصو ةفلألا

 .ةرصنلاو ةالاوملاو ردصلا ةمالس ىلإ داعو

 هلمح بهذي مل اضيأ ىنج اذإ لتاقلا هنع لمح هتيانج هنع لمحت اذإ هنأ : عبارلا

 هذهف «ةيانج هنم تعقو اذإ «هيلع هلثم قحتسي دومحم رثأ هل ناك لب «ءاعايض هنع ةيانجلل

 «هلقع قيض نم هلثمب دحلملا ىتؤي امنإو «ةعوفدم ريغ لوقعلا ىف ةنسحتسم اهلك هوجو

 .هقيفوتو هتياده نسح ىلع هلل دمحلاو .ركفلاو رظنلا نع هضارعإو هتفرعم ةلقو

 :بابسأ ةثالثل هلوط عم صاصجل ١ مالك انلقن - 57

 ربعي امك وأ «ةرسألا تابصع ىلع ةيدلا بوجو ىنعمل اقيقد اليلحت هيف نأ :اهلوأ

 هنأ نم ةحيرص تارابع ىف مالسإلا هررق ام عم ىفانتي ال هنأو .ةلقاعلا ىلع نيملسملا ءاهقف

 .دحأ ةميرجب دحأ ذخؤي الو «ىناجلا الإ ةيانجلا نع لأسي ال

 لمحتي ىذلا وه هدحو ىناجلا نأ وهو ماعلا لصألا نع عفاد دق هنأ : اهيناث

 ال اهنأ نم ةيدلا مكح ىف نعطي نم ةدحالملا نم دجو هنأ ىلع لدي همالك نأو «تاعبتلا

 اذه نإو .#247 نيهر بسك امب ئرما لك ا نأو , 74 ئرخأ رزو ةرزاو رت الو 8 ةدعاق قفاوت
 نع ةرسألا ةيلوئسم مدع نيملسملا دنع ةملسملا تاررقنملا نم ناك هنأ ىلع لدي مالكلا

 . ةناتسألا عبط 77١5 ص ؟ج صاصجلا «نآرقلا ماكحأ 200

 . ةيانج ريغ نم ءادتبا لاملا هيلع بجو نمل الام مهيلع ىلاعت هللا بجوي نأ زوجي هنأ هجولا اذه ىنعم (؟)

 . 5١ : روطلا (:) . 3254 :ماعتألا (*)

 ل



 هيف ىرجت تناك ىذلا تقولا ىف هنأ اندجول خيراتلا ىلإ انعجر ولو ءاهنم دحاو ةيانج
 ىنامورلا نوناقلا ىف تايرظن نوقبطي نويبروألا ناك .نيملسملا ءاهقف نيب تاشقانملا هذه
 هيتاعملاو نيناجملا لمحت تناك وأ ءاهداحآ ضعب ةيانجب انايحأ ةرسألا ذخأت تناك ىتلا
 ركفلا قبس ىلع لدي اذهو ءءالقعلا بقاعي امك نوبقاعيو «مهلامعأ تاعبت راغصلاو
 .اديعب اقبس بابلا اذه ىف ىمالسإلا

 نم نيمدقتملا ريكفتل ةنيب ةحضاو ةروص ئراقلا ىدي نيب عضن نأ : ثلاثلا ببسلا
 ةياورلاو لقنلاو لقعلا نيب عمجت ةسارد تاعوضوملا نوسردي اوناك فيكو «نيملسملا ءاهقف
 . ةياردلاو

 ةرسألا كارشإو «ةيلام تاعبت ىلإ نيناجملاو راغصلا مئارج ليوحت نإو -237*
 ررق دقف «لتقلا ةميرج ريغ ىف نوطالفأ ةفسالفلا خيش ىأر وه تاعبتلا لمحت ىف انايحأ
 ىف ةيلام تامارغ الإ هيلع عقوت ال لتقلا ريغ ةميرج ريغصلا وأ نونجملا بكترا اذإ هنأ

 وأ «ةينطو ةنايخ هيلع بقاعملا مرجلا ناك ولو ىتح ءررض نم ريغلا باصأ ام ريظن
 نيذه ددصب هيأر نإ :دحاولا دبع ىلع روتكدلا لاق دقو «ةينيدلا ءايشألا ةمرحل اكاهتنا
 قبس اميف انيأر دقف .هدهع ىف لمعلا هيلع ىرجي ناك ىذلا نوناقلا نع فلتخي نيمرجملا
 اذإ «هترسأل ةيعمجلا ةيلوئسملا قاطن ىف نونجملاو لفطلا لخدت تناك ةينانويلا ةعيرشلا نأ
 رابك ىلع مكحت امك لتقلاب امهيلع مكحتف «نيتعيرجلا نيتاه ىدحإ اهدارفأ دحأ بكترا
 .اهئالقعو ةرسألا دارفأ

 هباتك ىف ررقي هنإف لتقلا امأ «لتقلا نود نوكت ىتلا مئارجلا ىف نوطالفأ ىأر اذه
 نم بره نإف «ةلماك ةنس ىفنلاب هيلع مكح لتق ةميرج بكترا اذإ لفطلا نإ :نيناوقلا

 . "27نيتنس نجسلاب هيلع مكح هافنم
 تاءادتعا مهنم عقت نيذلا لافطألا لزع نم نآلا ىرجي ام هبشت ةبوقعلا هذه نإو

 .باقعلاب هنم لزعلاب هبشأ وهف «ثادحألا تايحالصإ ىف ةيمارجإ

 نع عنميل مهب ةصاخخ حاصم ىف مهلوقع ىف نآلا نيباصملا لزع هبشي كلذكو
 كئلوأل ةحلصم هنكلو ءاباقع دعي ال لزع وهف ءمهيلع مهووذ نمأيو «مهرش سانلا
 .سانلل ةحلصمو ءمهلوقع ىف نيفوئملا

 ال نيذلا مه كئلوآو «ةعبتلا لمحت بجوت ىتلا رصانعلا ىه كلت -4

 ةيمالسإلا ةعيرشلا تصتحخا دقو ءمهل ةميدقلا عئارشلا ةلماعمو «ةعبتلا هذه نولمحتي
 «هيلع ىنجملا ضيوعتو كلذ نكمأ ام مهلاعفأ نع مجانلا ررضلا ءرد نيب عمجت ةلماعمب

 وأ مهلام نم ذخؤيف «مهلامعأ تاعبت لمحت مهتردق ىف سيل هنأ نم مهلاح ةظحالمو

 . ؟9ص ءازجلاو ةيلوئسملا (0)

 نكح



 مرغ داجيإ نإ :لئاق لوقي دقو «ىذألا هنع عفديو «هيلع ىنجملا ضوعي ام مهترسأ لام

 «مهلام نم ذخأ الام اوفلتأ اذإ مهنإ ثيحب لاومألا مئارج ىف مهلاومأ نم ذخؤي ىلام

 نولمحتي ال مهنأ عم «لاملا ىلع ءادتعا مئارج نم اوبكترا ام ىلع مهل ةذخاؤم دعي

 فلتأ اذإ هنأل « صقنلا كلذ ىضتقمب باقع مهب لزني نأل نوحلصي الو «ةيلوئكسم

 فلتأ اذإ فلتخي ال مكحلاف «نونجملا لام نم لاملا بحاص ضوعي الام نونجملا

 . ةقرسلا لثم ىف الإ قرفلا رهظي الو بصتغا اذإ كلذكو ءالام هريغل لقاعلا

 بيجن انكلو «هقفلا ىف نوبتكي نيذلا ضعب هدروي دق ضارتعاو «لاقي لوق كلذ

 ءادح هتبوقع نوكت دقو «ةيريزعت ةبوقع هعم نوكي دق ريغلا لام ىلع ءادتعالا نأب هنع

 ضيوعت امأ ءدحلا هيلع ماقي الو ةيريزعتلا ةبوقعلا هذه بقاعي ال ريغصلا وأ نونجملاف
 دب ال لاملا نم ردق فلت ةيحان نم «نيتيحان نم هيلإ رظني هيف رمألا نإف «هيلع ىنجملا

 هلام ىف هيلع ىدتعا ىذلا لاملا بحاص وهو «نيصخش دحأ ىلع ارده بهذي نأ

 لثم ناذه مرغي نأ امإو ءائيش مرغي ال ريغصلاوأ نونجملاو ءضوعي الو لاملا بهذيف
 نأ بجوت ةلداعلا ةيرظنلا نأ كش الو «هبحاص نع ارده لاملا بهذي الو «لاملا كلذ

 «ناتمضي فيكف ءابنذي مل امهنإ تلق نإ كنأل «.فلتملا لام ىف ضيوعتلا نوكي

 ىتح «هتيريرج امو هبنذ ام ءاعايض هلام بهذ ىذلا اذه نإو «لدعلاو قحلا لوقيسف

 .هقح ريظن ذخأي نأ ةيرطفلا ةيعيبطلا ةلادعلا ىضتقم ناكف «ضيوعت ريغ نم هلام عيضي

 ايلثم ناك نإ هلثم نامض ءادتبا بجوي لام ىلع ءادتعالا نأ ءاهقفلا ررق دق كلذ قوفو

 كلذ ىمسيو ءهتمذ ىف نامضلا كلذ تبشثي فالتإلا درجمبف ءايميق ناك نإ هتميقو

 نكلو .دقعلا نامض نولمحتي ال نورصاقلاف «دقعلا نامض لباقي وهو «لعفلا نامض

 مهل نإو «مهتمذ ىف ةميقلاوأ لثملا بجي فالتإلا درجمب ذإ «لعفلا نامض نولمحتي

 ىف لاومألا ضاوعأ تبجو رابتعالا اذهبو «قوقحلا اهل تبثتو «تابجاولا لمحتت ةمذ

 «ءاهقفلا هررق ىذلا نامضلا عون نم هنأ ىلع لب باقعلا ليبق نم هنأ ىلع ال ءمهلام

 .هتاذ ىف لدعلا وه كلذ قوفو

 اودقف نيذلا مه ةعبتلا لمحت طورش اوفوتسي مل نيذلا نإ لوقلا ةصالخلو - 6

 نم تقو ىف مهكاردإ لعجت لاح ىف اوناك وأ «ةرصاق مهدنع تناك وأ «ءادألا ةيلهأ

 لوصألا ءاملع ىصحأ دقو «نولعفي اميف نيراتخم اونوكي مل وأ «تباث ريغ تاقوألا

 رغصلا ىهو «ةعبتلا لمحت ىلع نيرداق ريغ مهلعجت ىتلا لاوحألا اوررقو اددع ءالؤه

 امك طلغلاو ءأطخلاو «لهجلاو هاركإلاو ءركسلاو «ءامغإلاو مونلاو «هتعلاو نونجلاو

 .انركذ

 دقو «ىذأ نم مهنم عقي ام تاعبت مهلمحت ىف ءاهقفلا ملكت نيذلا مه ءالؤه
 ىلع تايدلا نم مهوفعي مل نإو «تاريزعتلاو صاصقلاو دودحلا نم مهضعب وأ مهوفعأ

 نيكل



 ناك كلذلو «لاوحألا هذه نم لاح لكل ةبسنلاب هادم ىفو ءافعإلا ىف فالتخاو ليصفت

 لاوقأ ركذنو لاوحألا هذه نم لاح لك نع ملكتن نأب اهيف لوقلا ليصفت نم دبال

 ش .نيفلتخم وأ نيقفتم اهيف ءاهقفلا

 ةعبتل ىعاولا لقاعلا غلابلا لمحت رادقم ىف ملكتن نأ نم كلذ لبق دب ال ناكو

 نيناوقلا ىفو هقفلا ىف ةيلهألا ضراوع نم ملس نم لمحت رادقم ىف : امهدحأ
 . ةثيدحلا

 مهلمحت رادقمو «ضرع ام مهتيلهأل ضرع نيذلا ءالؤه لمحت ىدم ىف : ىناثلا
 .اضرلا دقف وأ كاردإلا صقن اذإ ةعبتلا هذهل

 ةثيدحلا نيناوقلا ىف ةعبتلا لمحت

 «حئاتنلا ىلإ دصقلاو ةدارإلا ةيرحو كاردإلا ةعبتلا لمحت ساسأ نأ انلق -5

 اوناك وأ «ةفآب اوبيصأ نمم مهانركذ نيذلا ىف ةلماك ةرفاوتم ريغ اهضعب وأ رصانعلا كلتو
 بايسأ مهيف رفاوتت ىتح مهومن لماكتي مل وأ «رايتخالا وأ كاردإلا نم ةعنام ةلاح ىف

 امأ «ثيدحلا رصعلا ءاهقفو «مالسإلا ءاهقف نيب هيلع قفتي رمأ كلذ «ةيلوئسملا لمحت

 هجتي ثيدحلا رصعلا ىف مالك هيف رايتخالا قيقحت نأش ىف ىرج دقف ديرملا كردملا غلابلا

 هنأ سانلا دقتعي ىذلا ةرحلا ةدارإلا ىذ لقاعلا غلابلل ةبسنلاب اهفيفخت وأ ةعبتلا طاقسإ ىلإ

 .كرتي اميفو لعفي اميف ديرم راتخم

 صخشلا هعم نوكي ىذلا ةعبتلا لمحت نإ اولاق مهنأ ماقملا اذه ىف مالكلا ساسأو

 ةيداملا ةيحانلا نم هيلإ ابوسنم هنع ارداص لعفلا نوكي نأ بجوي - لعفي ام ىلع ابساحم

 لماك لقاع وهو هيلع هركم ريغ اراتخم هلم اعقاو نوكي ةيداملا ةيحانلا نمف «.ةيسفنلاو

 ثيحب هنم عقاولا ىلعفلاو ىلقعلا هطاشن نيب ةلص ةمث نوكت ةيسفنلا ةيحانلا نمو «لقعلا
 «كلذ ىلإ دصاق هدودح زواجتم هنأ ملعي وهو .ةيلقعلا هتاكلم لامعتسا نع أاكشان نوكي

 :ةثالث رصانع رفاوت نم دبال ناكف

 .رهاظ هاركإ ريغ نم ىداملا لعفلا : اهلوأ

 ىف لمعتسا دق هنإ لاقي نأ نكمي ثيحب ىلقع طاشن لاح ىف نوكي نأ : اهيناث

 .هبهاومو هتاكلم لك رمألا

 نيناوقلا هتفلاخمل مثإو ةئيطخ هيف ةيسفنلا ةيحانلا نم لعفلا نوكي نأ : اهثلاث

 اهنم نوكتي ىتلا ةثالثلا ىناغملا ىه كلت» :ىودب ىلع ذاتسألا كلذ ىف لوقيو
 «ضعب ىلع اهضعب فقوتي ةلخادتم ةلصتم تفلتخا نإو ىهو .ةعيرجلا ىف ىيدألا نكرلا
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 هيلإ اهتبسن حصي الو «هيلإ ةبوسنم تناك اذإ الإ ةميرج نع الوغسم صخشلا نوكي الف
 . «ةئيطخلا نمضتت ةبسنلاو «ةبسنلا مايق ضرتفت ةيلوئسملاف ءائطخم ناك اذإ الإ

 :لوقي «ةبسنلا ىف ىونعملا ءزجلا ىنعم ىودب ىلع ذاتسألا انل رسفيو

 «ىناجلا أطخ ىلإ ةيمارجإلا ةعقاولا ةبسن توبث وه ىونعملا دانسإلاب دوصقملاو»
 ًأطخأ دق ىناجلا نوكي نأ بلطتي ىونعملا دانسإلاف ءطقف ىداملا هطاشن ىلإ سيلو

 . 17(ةميرجلا هباكتراب
 امثآ نوكي نأ بجي ةلماك ةعبتلا نوكت ىكل هنأ نيمالكلا عومجم نم مهفي ىذلاو

 ناك دقو «لعف ام لعف دق ناك اذإ الإ هيف فصولا كلذ ققحتي الو «ةئيطخ ابكترم

 .فرحنملا هاجهتالا كلذ ىلإ ةميلس ىهو هتاكلمو هاوقب اهجتم

 ىتلا مئارجلا ىف امئاد ارفاوتم سيل رمأ الماك اققحت اذه ققحت نأ ريغ -

 رصانعلا هذه مايق ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ باقعلا لك نم اهوبكترم ىفعي لهف «بكترت

 . ققحتي ال نايحألا نم ريثك ىفو «ققحتي دق كلذ نإو «باكترالا دنع

 ضعب تهجناف «بهذم هاجتا لك نم نوكتو ةفلتخم تاهاجتا تيعشت كلذلو

 رظن ريغ نم ررض نم ةميرجلا ىلع بترتي ام رادقم ثيح نم ةيداملا ةيحانلا ىلإ عئارشلا

 ءالقاع لعافلا نوكيو «ةميرجلل ةميرجلا ىف هتاكلمو هبهاوم لك مدختسا لعافلا نوك ىلإ
 «هرايتخا رادقم ىف ترثأ تاثاروو لاوحأب ارثأتم هنوك امأ «لعفلا ىلإ دصق دق هنوكو

 ىناجلا ليمحت باقعلاب اهتيامح دوصقملا ةعامجلل ريخلا نم هنأل ءهيلإ تفتلي ال كلذ نإف
 . ىنج ام ةعبت

 ةفسلف ىلإ عجري بهذملا اذه» :بهذملا كلذ ريرقت ىف ىودب ىلع ذاتسألا لوقيو

 ةكلمب عتمتي ةنيعم انس هغولب دعب ىداع صخش لك رابتعاو «تافرصتلا ىف رايتخالا

 هتدارإو ةمرحملا لامعألاب رعشي وهف ءامهنيب رايتخالا ةكلمبو .رشلاو ريخلا نيب زييمتلا
 ءاسأ نإف «هيهاونو هرماوأ نوناقلا هجوي صخشلا اذه لثملو ءاهنع عانتمالاو اهب مايقلا

 كلمي هنأل .هتيرج نع الوئسم حبصأ نوناقلا فلاخو ةيلقعلا تاكلملا هذه لامعتسا

 نأ هيلع ابجاوو هل انكمم ناكلو «ةميرجلا ةفص كردي هنألو «عمتجملا ىف هكولس هيجوت
 ىف مارجإلا ىنعم زييمت نع ازجاع هلعجت ىتلا تالاحلا نم ةلاح ىف ناك اذإ امأ ءاهكردي

 .7©2«هلعف ىلع بساحي ال هنإف هتافرصت طبض نع وأ «هكولس
 ىلع بترتت ىتلا ةيعامتجالا راضملا ىلإ هجتي نّيبلا ريرقتلا اذه ىلع بهذملا اذهف

 امع لوئسم وهف ةيلقعلا هاوق لماكب وهو لعفلا ىلإ دصق دق ىناجلا نوكو «ةميرجلا راثآ

 )١( ”ص ىئانجلا نوناقلا زجوم ١ 5 .

 ص صاخلا نوناقلا ىف ةماعلا ماكحألا (؟) 1١" , 37*39 .
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 ءاهمدختسي مل مأ ءاهراثآو ةميرجلا ريدقت ىف هتاكلمو هبهاوم مدختسا ءاوس «بكترا

 وه امك ءاهلامهإ نع لوئسم وهو ءاهمادختسا هتردق ىف ناك اهمدختسي مل اذإ هنأل

 ام ةريرج نم عمتجملاب تازن ىتلا رارضألا ىهو «لامهإلا كلذ ةجيتن نع لوئسم

 .تاياغلاو جئاتنلا ىف ريكفت نم لمهأ ام ةريرج نمو «بكترا

 وه بهذم هلباقيو ءرايتخالا ةيرح ريرقت ىلإ هجتي ىذلا بهذملا وه اذه -

 ةيحانلا ىلع نبي مل هيف ربجلا ناك نإو «مالكلا ءاملع نم ربجلا لصأ ءارآ ىلإ برقأ

 لاق دقو «.ةثارولا نيناوقو «تارثؤملل عوضخلاو «ةيسفنلا ةيحانلا ىلع ىنب لب «ةينيدلا

 :بهذملا اذه ريرقت ىف ىودب ىلع ذاتسألا

 مارجإلا ىف ةيربجلا أدبمب ذخألا ىلإ تهجتا دق ةئيدحلا ةيعضولا ةفسلفلا نإ
 ءاهيف هتدارإل لخد ال لماوعب هيلع ةمتحم هنع ردصت ىتلا صخشلا لامعأ نأ ىنعمب

 اميف رايتخا ةقيقحلا ىف هل سيلف «ميلعتلاو ةثيبلا ريثأتو «ىقلخلا جازرملاو ةثارولاك

 لب «ةيسفنلا ثعاوبلا ىف اهل رثأ ال ةدارإلا نأل كلذو ءهيلع ةئيطخ ال ىلاتلابو «هبكتري

 رفم ال اعوضخ ةيدامو ةيقلخو ةيسفن تارثؤمل ةعضاخ ىهو .ثعاوبلا هذه ةرمث ىه
 هباقع ىف رايتحخا كلذك عمتجملل سيلف .همئارج ىف رايتحا ناسنإلل نكي مل نإف . هنم

 اهنكل ىعامتجاللا ماظنلل ةيمتح ةفيظو باقعلا حبصي ذئنيحو .هددهي امم هنايكل ةياقو
 ال ةميرجلا ىلع بقاعيو .لدعلا ىنعم قيقحت ال عمتجملا نع عافدلا اهساسلأ ةفيظو

 «ىناسنإلا عمتجملاب اراض ارمأ اهرابتعاب لب «ىقلخلا نادجولل فانم رمأ اهنأ فصوب

 اذهب ةراضلا هلامعأ ةعبت هيلعف ىعامتجالا ماظنلا تارمث نم هطسق ذخأي ءرملا ناك اذإو

 .راتخم ريغ ناك مأ اراتخم ناكأ ءاوس « ماظنلا

 «ةميرجلا ىف ربجلا ضرفي بهذملا اذه نأ مالكلا كلذ نم دافتسي ىذلا نإو

 اذإف ءاهنم صانم ال ةبوقعلاو ءاهيف رايتخا ال ةميرجلاف «ةبوقعلا ىف ربجلا ضرفي امك
 ةدارإلا هذه اهيلع رطيست الو «هتدارإ هجوت هفلتخم تاريثأت تحت اعقاو بكترملا ناك

 اعفد ةعدارلا ةبوقعلاب هسفن ىمحي نأ دبال عمتجملا كلذكف «عانتمالا عيطتسي الف

 هيف لخد ةدارإلل سيل ىسفن رثأ ةميرجلا نأ ىلإ ىهتنن كلذبو ءررضلل اعنمو «ىذألل

 نم صانم ال بهذملا اذه قيبطت ىضتقمب هنإو ءرارضألا عفدل ىعامتجا رهظم ةبوقعلاو
 هل ةدارإ ال لقاعلا نم ةميرجلا تناك اذإ هنإف ءانونجم ناك مأ القاع ناكأ ءاوس باقعلا

 اضيأ نونجملا نوكي نأ بجي قطنملا اذه ىضتقمبو ءاهنع لوئسم كلذ عم وهو ءاهيف

 .لقعلا دقفو ةدارإلا دقف نيب قرف ال هنأل الوئسم

 نأ بهذملا اذه ساسأو «ربجلاو رايتخالا نيب طسو ثلاثلا بهذملاو -8

 لماوع ةمث تناك نإو ءاههجوي ةدارإلا نم اطسق هتافرصت ىف كلمي هنأب سحي ناسنإلا

 ديرم هنأ عنمت ال اهنإف ءصخشلا اهيلع نوكي ىتلا لاحلاو «ةثارولاو ةئيبلا نم ىرخأ
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 نأ ررقي ال وهف «ىبسلا رايتخالا بهذم مسا بهذملا اذه ىلع قلطيو «ديري ام لعفي

 ةئيبلاو ةثارولا نأ ررقي الو «ةثارولاو ةئيبلا دويق نم ديق لك نم اقلطم ارايتخا ناسنإلل

 نأ اهنأش نم لهج وأ ملعت نمو «ىنغ وأ رقف نم صخشلا اهيلع نوكي ىتلا لاوحألاو
 فصوي ىكل ىفكي هنإو «لعفي ام ةيلوئسم لمحتي نأ عيطتسي ديرم وهف «ةدارإلا بلست
 نأ ىأرلا كلذ راصنأ ضعب ررقيو «ةدارإلا نم ردقلا كلذ ققحتي نأ ةتيطخ هنأب لعفلا

 هذه نإو «رايتخالا ةيرظن نع ةديعب ةيلوئسملا اهب لمحتي ىتلا ةدارإلاو ةئيطخلا ىنعم

 ىف ىودب ىلع ذاتسألا لوقيو «نوناقلا ةرئاد ىف ال «ةديقعلا ةرئاد ىف ةلخاد ةيرظنلا

 :كلذ

 نأل ءرايتخالا ةيرظن نع لقتسم ةدارإلاو ةئيطخلا ىنعم نأ ىلإ ضعبلا بهذيو»

 نم ىعامتجالا كولسلل هتيلهأ ىلإ عجرت امنإ ةيعامتجالا ةايحلا ىف صخشلا ةيلوئسم
 هذه تماق ىتمو «هيف شيعي ىذلا عمتجملا تاجاح عم هتافرصت قافتا بوجو ثيح

 هيجوت ءاش اذإ ةئيطخ ىعامتجالا ريغ هكولس ىف ربتعت نأ ةلودللف ءصخشلا ىف ةيلهألا

 ىف عمتجملا عم ماجسنالا ىلإ دوعي ىتح باقعلاب هرجزت وأ هددهت نأ اهلو «هتيلهأ

 . '7(هيلع ةيلوئسم الف ةيلهألا هذه ىف ظح هل نكي مل نم امأ «هكولس

 بجي نكلو «لعفي ام ةعبت هل لقع ال نم لمحتي ال بهذملا اذه ىضتقمب هنإو
 نمأ ىف عمتجملا نوكيل ءاهيصقان وأ ةيلهآلا ىدقاف نم ةانجلا لزعت نأ ةلودلا ىلع

 تابوقعلاب نولعفي اميف تاعبتلا نولمحتي نم ىلع قبطي ىئانجلا نوناقلاف «مهنم
 .مهلاعفأ نم نمألا ىلع لمعلاب مهدنع ةيلهأ ال نم ىلعو «ةرجازلا

 ةبوقعب لعفي ام ةعبت ىناجلا ليمحت ىلإ هجتي اهلكو «ةثالث بهاذم هذه -44 ٠
 عفدل اهيف باقعلاف عمتجملا ىلع ررضلاو ىذألا عفدل ةبوقعلا نوكت نأ وأ «ةررقم

 .ىذألا عفدلو «ررضلا

 «ىناثلا بهذملا نم بعشتم هلعلو «اعبار ابهذم كانه نأ انه ركذن نأ بجيو

 نيبو هنيب اميف ترفن دق ةفآب هرعاشم تبيصأ دق ضيرم ىناجلا نأ بهذملا كلذ ساسأو

 داجيإب جالعلا قحتسي وهف «هل ودع هنأ ىلع عمتجملا ىلإ رظني هتلعجو «عمتجملا
 «مارجإلا اذه ىلإ ىدأ ىذلا هضرم نم ىفشيل ءعمتجملاب هطبري ىذلا ةفلألا رصنع

 ههابشأو وه هجالعل نكلو «هب لزني باقعلاب سيل .ههابشأ نمو هنم عمتجملا ةيامحو
 اميدقو ءعمتجملا نم مهنأب نوسحي الو نورفني مهتلعج ءاودأب مه رعاشم تبيصأ نمم

 اهب نوصبرتيو ةعامجلا نع نودعتبي مهنأل «باذشلاب نيمرجملا نومسي برعلا ناك
 اودقف مهنأل تناك امنإ نيمرجملا لامعأ ىف ودبت ىتلا ةوسقلا كلت نإو ءرئاودلا

 .اهيف نوشيعي ةعامجلا نم مهنأب ساسحإلا

 )١( ”””ص ىئانجلا نوناقلا ىف ةماعلا ماكحألا .
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 :ىنعملا اذه ىف ىحتف دمحم ذاتسألا لاق دقلو

 ام لاجرلا ةيحالصإل ةرركتملا ىتارايزو ةيئاضقلا ىتايح ءانثأ ىف ىرظن تفل دقل»

 ءالؤه نم ريسي ريغ ددع ىدل ةيلقعلاو ةيندبلا ةحصلا ىف سوسحم روهدت نم هتدهاش

 ىهابتشال ةاعدم ناك ذوذش نم ةسلجلا ىف مهضعب كلسم ىلع ودبي ناك امو «نيمرجملا

 ىفشتسم ةفرعمب ايبط مهصحف سامتلا ىلع ىنلمح امب انايحأ ةيلقعلا مهاوق ةمالس ىف

 ىفشتسملاب اعيمج اوزجحف «مهب ىنظ ةديؤم صحفلا ةجيتن تناكف «ةيلقعلا ضارمألا
 مهمضت نمث ءالؤه ريغ نيريثك نأ دقتعأ ىنإو «نيلوئسم ريغ مهرابتعاب جالعلا تحت
 لاجرل مهلاح فشتكت مل سوفن ىضرم وأ «مهلوقعب ىضرم مه نآلا نوجسلا ناردج
 ىسفنلا جالعلا حاصم وأ «ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسم نأ نيح ىف «نيققحملا وأ ءاضقلا

 . ؟270نجسلا تاملظ نم مهئافشب ىرحأو مهتيامحب ىلوأ

 اذه ءاول رصم ىف لمحي ىذلا - ىحتف دمحم ذاتسألا مسق دقلو ١-
 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ نيمرجملا - بهذملا

 نم وهو ةيسفن بابسأ ىلإ همارجإ عجري ىذلا وهو «ىبصعلا مرجملا : مهلوأ .
 وهو «ةيعامتجالا هتاعزنو هريمض نيب ىرحخأ ةرابعب وأ ءهريمضو هسفن نيب الاضن ىناعي

 «ةئيبلا لماوع اهكرحت هسفن ةرارق ىف ةتوبكم تارثؤمو ىلوألا ةيبرتلا هؤشنم لاضن
 . ةيبصعلا ضارمألا ىف لاحلا ىه امك «ةئراط تارثؤمو

 .ةبذاكلا تاغالبلاو «قيرحلاو ةقرسلا :ءالؤه مئارج رهظأ نمو

 باقع هيف ىدجي ال نيمرجملا نم عونلا اذه نأ بهذملا اذه باحصأ ررقيو

 نجسلاو ءايضرم اتبك ةتوبكم تارثؤم ديلو همارجإ نأل .ناعمإلا ىف هداز امبرو نجسلا

 ةبوقعلا ربتعي ىرخأ ةهج نم ضيرملا نألو ءامادتحاو ةدش تبكلا ديزي نأ هنأش نم

 بجؤوي ام لعفيل عمتجملل نيد نم هيلع ام ايدؤم نجسلا نم جرخي وهف «همئارجل ةرافك
 نع وفعلا عم ىسفنلا ليلحتلا وه نيمرجملا نم قيرفلا اذهل جالع ريخو ءاديدج اريفكت
 . ةعرجلا

 نأل «ةيعامتجا بابسأ ىلإ هيف مارجإلا عجري ىذلا وهو «ىداعلا مرجملا : مهيناث
 اذهو .همارجإ نع ةلوئسملا ىه اهتاداعو اهديلاقتو اهيف شيعي ىتلا ةيعامتجالا ةئيبلا

 هدهعتو ةئيبلا رييغت هجالعل ةليسو ريخو ءاداسفو اقوقع الإ نجسلا هديزي ال عونلا
 .ةحيحصلا ةيعامتجالا ةيبرتلاب

 ضرم وأ ةيقلخ ةلع ىلإ هيف مارجإلا عجري ىذلا وهو «ضيرملا مرجملا : مهثلا
 مهتيلوئسم ريدقتو «كش ريغب ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسم وه ءالؤه ريصمو «ىلقع
 .الكشم سبيل ةيئانجلا
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 وأ ضراع رمأ مكحب ةميرج ىف طروتي ىذلا وهو «ىضرعلا مرجملا : مهعبار
 فقاوملا ضعب ىف ناسنإلا باتنت دق ىتلا ةيسفنلا تالاعفنالاو لماوعلا طغض تحت

 عونلا اذه مكحل ضرعم ناسنإ لكو «هتروث حامج حبك ىلع ىوقي الف «هرمأ ىلع هبلغتف
 ىلإ عجري ام ردقب ةماعلا هقالخأ وأ صخشلا ىف بيع ىلإ عجري ال وهف مارجإلا نم

 .هلاعفنا راثأ ىذلا جرحلا

 وأ أطخ نع ةئشانلا مئارجلا عيمج مارجإلا نم عونلا اذه نمض ىف لخديو

 . لامهإ

 كلذ ىف ناك ءاهيلإ اوردحنا ةميرج لوأ دنع نجسلا ىف ءالؤه لاثمأب جز ام اذإف
 . '27ةميرجلا عباطب اموصوم هنم جرخي ذإ «مهلبقتسم ىلع موتحملا ءاضقلا

 لك لاح نايبو نيمرجملل هميسقت نمو «عبارلا بهذملا كلذ ريرقت اذه - 5

 نوكي ال لاح ىف ثدحي وأ «لقعلا وأ سفنلا بيصي ضرم مارجالا نأ نيبتي مرجم

 هزذع لمحي لاوحألا لك ىف هنإو .«هلعف ىلع بترتي ام ريدقتلا لك اردقم اهيف صخشلا

 قيرطلا ىف اناعمإ هديزي لب ءههضرم نم هئربي ال باقعلا نإو «بكترا ام هباكترا دنع

 باقعلا نإف «ىسفن ضرمل وأ ىبصع ضرمل ةجيتن مارجإلا ناك اذإف «هيف ريسي ىذلا
 مظن ىلع درمتلاو «رقفلاك «ةئيبلا ىف لماوعل ةجيتن مارجإلا ناك نإو «ةدشو ةدح هديزي
 ةصرف برقأ زهتناو «هدرمت دتشا هترفن تدادزا املكو «ةرفن هديزي باقعلا نإف « عمتجملا

 « ضراع رمأل مارجإلا ناك نإو ءدصرتي ىتلا هسئارف نم ةديدج ةسيرف ىلع ضاضقنالل

 ةماركلا دقف اذإو «ةماركلا هدقفي باقعلا نإف هعفدي هسفن ىف انكتسم رمألا نكي ملو

 ىلع لهست الو نيهلا ىلع لهست ناوه ةميرجلا نأل «ةميرجلا هسفن ىلع تناه

 هتمارك نم ناكو ءامئاق ىوتسال هبحاص ةرثع ليقأ ضراعلا مارجإلا نأ ولو «ميركلا

 .هيف عقو اميف عوقولا نيبو هنيب لوحي نصح
 ةرئاد رصقي هدجن هتقبس ىتلا بهاذملاو بهذملا اذه نيب ةنزاوملاب هنإو -5 57

 ىدجأ رخآ جالع ةمث نوكي وأ «هسفنل اجالع باقعلا نوكو «هدحو مرجملا ىلع هريكفت

 رظني الو «حالصإ ريغ وأ هل احالصإ هنوكو «مرجملا ةيواز نم باقعلا ىلإ رظني وهف
 ناك اوضع عمتجملا دقفيس باقعلا نأ ةيحان نم الإ هيف وه ىذلا عمتجملا ةرئاد نم هيلإ

 . هتايح ةياهن ىلإ هيلع ائبع ريصي نأ نم الدب اعفان نوكي نأ نكميو «حالصلا هنم ىجري
 صاصتقاللو «ماعلا رجزلل هنأ ىلع باقعلا ىلإ رظنت اهنإف ىرخألا بهاذملا امأ

 نم هب لزنيلف هريغب ةراض جئاتنلا تناك اذإف .هجئاتن عم لعفلا ىواستيل «بكترملا نم
 نم هب لزن دق هيلع ىنجملا نأ اصوصخو «ثدحأ ام جئاتن عم هجئاتن ًافاكتت ام لعفلا

 )١( ىئانجلا سفنلا ملع " ص١78 + 4141١ 1595 .
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 «هبنذ ام رخآلا نإف هل ارذع لمحت ىناجلا لاح تناك اذإف «هلامهإ حصي ال ردق ملظلا
 ةيساقلا ىه ةرظنلا هذه نإف هبنذل ةرفاغلا ةرظنلا كلت تغوس ىناجلاب ةفأرلا تناك اذإف

 رجاز الو هل محار رظن ريغ نم ؛مارجإلا ةسيرف هتكرت اهنأل ؛هيلع ىنجملا ىلع
 .هباوبأ حتفتو مارجإلا عجشت كلذ قوف ىهو «ىناجلل

 هدنع مادام ذخاؤي نأ عنمي ال «هسفن ىف وأ هباصعأ ىف اضيرم مرجملا نوكو
 بكترا اذإ هل ةضرع هنأب ئرما لك ساسحإو هنالعإو باقعلا نأو ءروعشلاو كادإلا لصأ
 نوطبضي ىبصعلا جايهلا ىوذو سوفنلا فاعض لعجي ةذخاؤم عضوم وه ارمأ
 مرجملا ىلإ ةفطاعلا ةرظنلا تناك اذإ امأ ءهتميزع ذحشيو «هتدارإ ىوقي وهف «مهباصعأ
 نيكردملا نييبصعلا نإف «ميثأ مرجم لكل فازجلاب قاست ريذاعملا دجيو «ةرطيسملا ىه
 الو ءرشلا ىرشتسيو «ءداسفلا معي كلذبو «ىسفن طبض- لك بهذيو «مهمامز تلفني
 «ساطسقو لدعو «هيلع ىنجملا سفنل ءافش هنأ قوف باقعلاف - ةاجنم الو مصاع
 نوكي ذإ «ءسوفنلا ىضرمو باصعألا فاعض ةدارإل ةيوقت وه - عمتجملل ةيامحو
 : ماتنب كلذ ىف لاق دقلو .ىذألا نع عانتمالاو ريكفتلل ةاعدم باقعلا نم فوخلا

 ناك ولو باقعلا نم رارفلا لمأي وهو الإ «مئارجلا ىلع مدقي ال ءرملا نإ»
 . 7«مئارجلا تعنتمال ةميرج لك دنع هلاني باقعلا نأ نم اققحتم

 ىلإ هعزن هدنع نم لكل مارجإلا باب نوحتفي باقعلا عنم ىلإ نوعدي نيذلا نإو
 .باقعلا نم هنوفعي ذإ «ببسلا ناك ايأ ةعامجلا ىلع دقحل مارجإلا

 قحتسي ال اضيرم مرجملا نوربتعي نيذلا هيلإ وعدي ىذلا ناك نإو هنإو -:

 ةجلاعمب ةميرجلا عنم ىلع لمعلل ةضيفتسملا مهثوحبو ىملعلا مهدجب نوهجتي - اباقع
 .ةميظع ىودج مهمالكل ناكل «ةدقعملا سوفنلاو «ةضيرملا باصعألا

 :عاونأ ةثالثب ةميرجلا براحت كلذ ىلعو

 «ةلودلا مهلظت نم لكل بابسألا ليهستو «ةايحلا ىوتسم عفرو ميلعتلا : اهلوأ

 .ةيافك ىذ لكل صرفلا ؤفاكت ىلع لمعلاو
 ةجرد ىلإ لصي مل ىبصع وأ ءىسفن ذوذش مهيف ىري نيذلا ةجلاعم : اهيناثو

 .ضرملا ببسب ةميرج مهنم عقت ال ىتح ؛نونجلا
 ةبراحمو «ماعلا رجزلاو «عدرلا نوكيل ,ةميرجلا تعقو اذإ باقعلا : اهشلاثو

 نم نوري امب مارجإلا عفاود اوحفاكيلو ءرشلل دادعتسا مهدنع نم مئازع ةيوقتو داسفلا

 . مارجإلا ىف اوعقو نإ .مهدصرتي باقع

"16 



 تايرظنلا هذه نم ةعيرشلا فقوم
 دقو «ةبوقعلا ةيعورشمو ةعبتلا لمحت لصأ ىف ثيدحلا ركفلا وه اذه -06

 ةذخاؤملا عنم ىلإ هجتت مل لبق نم انهون امك ةعيرشلاو ءراظنألا فالتخا انيأر

 «ةدارإ مهل نكت مل وأ «ةيصقانو كاردإلا ىدقاف اوناك نمل ةبستلاب «ةيندبلا تابوقعلاب

 ىهو «مهلامعأ نع ةلماك ةيلوئسم نيلوئسم نيديرملا نيغلابلا ءالقعلا تربتعا اهنكلو
 .نيربجم ريغ ةميرجلا باكترا ىف نيراتخم مهرابتعا ىلإ تهجتا دق اذهب

 ىلإ هيف اومسقنا ةدارإلا ةيرحب صتخي اميف نيملسملا ءاهقف مالك نإو -7

 .ةيبسن ةيرايتخاو «ةقلطم ةيرايتخاو «ةيربج :بهاذم ةثالث

 نوثدحملا ءاهقفلا ذإ «نوثدحملا ءاهقفلا هررقي امع فلتمخا دق ربجلا بيس نإو

 نم صخشلاب طيحي امو ةيسفنلا لاوحألاو ةئيبلاو ةثارولا لماوع ىلإ ربجلا بابسأ نودري
 عنمت نأ نكمي ال لماوعلا هذه نأ نوررقي مهنوفلاخي نيذلاو «باكترالا ةعاس لاوحأ

 «ةئيبلاو ةثارولا راثاب نوفرتعي نيقيرفلا نيب نوطسوتي نيذلاو «قلطملا رايتخالا

 عنمت الو «رايتخالا وحمت ال اهنأ نوررقي مهنكلو «باكترالاب تطاحأ ىتلا تاسبالملاو

 «نولعفي ام تاعبت اولمحتي نأ هب نوعيطتسي رايتخالا نم ردق كلذ عم ىقب لب ةيلوئسملا

 .نوبسكي ام ءازج مهيلع نوكيو

 نيب فالخلا روحم امأ «ثيدحلا ركفلا ىف نوناقلا ءاهقف نيب فالخلا روحم اذه

 ةدارإ عم ةدودحملا ناسنإلا ةدارإ هساسأف «رايتخالاو ربجلاب قلعتي اميف نيملسملا ءاملع

 جرخي الو «ىلاعت هللا ةداراب ءىش لك نوكو «ءىش لك ىلع هتردقو ىلاعتو هناحبس هللا

 . هناحبس هتدارإ نع ءىش

 ؛ءىش لكل ةلماش ىلاعت هللا ةدارإ تمادام هنأ مالكلا ءاملع ضعب ررق دقف

 دوجولا اذه ىف وه لب «لعفي اميف هل ةدارإ ال ناسنإلا نإف ء.ءىش لكب اطيحم هلمعو

 ءنوكملا ئشنملا وهو «هردقو هللا ءاضقب ءىش لكو «حايرلا بهم ىف ةشيرلاك
 «ىىش ىف هل ةدارإ الو «ىلاعتو هناحبس هلل قلخت - هلامعأو هتدارإو هتردقو ناسنإلاف

 .ةيربجلا مه كلذ اولاق نيذلاو

 لمعلا ىلع هتردق ناسنإلا ىف قلخو «ءىش لك قلاخ هللا نأ نورخآ ررقو

 ىصاعملاف «هايإ ىلاعتو هناحبس اهعدوأ ةوقب نكلو ءنوكلا ىف ئشني وهف «ءاشنإلاو
 قيقحت كلذو «هايإ ىلاعت هللا اهعدوأ ىتلا ةوقلاب اهنم هللا هنكم ىتلا دبعلا ةدارإب عقت امنإ

 نأ دب الف ءهلعف نم سيل رمأ ىلع دبعلا بقاعي ال ىلاعت هنأل «ةيهلإلا ةلادعلا ىنعمل

 نم اهيلع هللا عضو امب ايندلا ىف اهيلع بقاعيو ءاهتعبت لمحتي ىتح هيلإ ىصاعملا دنست
 .ميلأ باقع نم نيمثآلل هدعأ امب ةرخآلا ىفو .ءصاصقو دودح

 نصلح



 ةيساحم تناك كلذلو «ءاقلطم ارايتخا ةراتخم ةدارإ ناسنإلل اوضرف ءاملعلا ءالؤهف

 مهنإف كلذ قوف «تبستكا ام اهيلعو «تبسكام اهل ناكو «بكترت ام ىلع سفنلل هللا
 نوكيو «لعف نع دابعلا ىلاعت هللا ىهني نأ زوجي ال هنأ ىلقعلا مكحلا ىضتقم نم نوري
 هنأ لوقعملا نم سيل هنأ امك «ىلاعتو هناحبس هتدارإب دوجولا ىف اعقاو هنع ىهنملا كلذ

 .هناحبس هللا ةدارإب هذيفنت نع دبعلا عنتميو لعفب دبعلا رمأي

 . ةلزتعملا مه ىأرلا كلذ اوررق نيذلاو

 ةدارإلا ناسنإلا ىف ضرفت مل «ةدصتقم ةمأ تدجو نيتفئاطلا نيتاه راوجبو

 امك لعفي ام لك نع الوئسمو «ديري ام لكل الاعف ناسنإلا اهب نوكي ىتلا ةراتخملا ةقلطملا

 ىلاعت هلل اهلك لاعفألا نأ اوررق لب «رايتجخا لك هنع لوزيو «ةدارإ لك هنع ىفنت ال

 نم عون صخشلا دنع هنأ ةلمجلا ىفو «ديريو هب راتخي ىذلا بسكلا اهيف هل دبعلاو
 تيغلأو «عئارشلا تلطعت الإو «لعفي ام لك نع الوئسم نوكي نأ هب عيطتسي رايتخالا

 .ىهاونلاو رماوألا

 مل رايتخالاو ربجلا ةلأسم ىف مهفالتخا عم ءاملعلا نأ ررقن نأ بجي هنإو -5ا/

 مكهت دقلو ءىورخألا باسحلاو ىويندلا باقعلا ريرقتو فيلكتلا ىف رثأ كلذل نكي
 هللا ةئيشم هنأب مهكرش ىف مهنع ةيلوئسملا ءبع اوقلي نأ اودارأ نيذلا ىلع ميركلا نآرقلا

 :ءالؤه ىف ىلاعت لاق دقف «مهيلع ةعبت ال كلذب مهنإو «مهتئيشم ال ىلاعت

 كلَذَك ءيش نم انمرح الو اًنؤابآ الو انكرشأ ام هللا ءاش ول اوكرشأ نيل لوقيس »

 نّلا لإ نوُعبمت نإ اَنل هوُجِرْحتف لع نَم مكدنع له لق انسأب اوُقاَذ ىتح مهلبق نم نيذلا ذك

 . 174 نيعمجأ مكادهل ءاش ولف ةَغعلابلا ةّجحْا هّللَف لق 420+ نوصرخت لإ متنأ نإو

 ام دارأ ول هللا نأب مهكرش نع نورذتعيس نيكرشملا نأ انل نيبي ميركلا صنلا اذهف

 امو «هودارأ مهنأل هولعف لب هدارأ هللا نأل كلذ اولعف ام مهنأب مهيلع دري هللا نإو ءعقو

 ام ةعبت مهلمحت ىف ببس ساسألا اذه ىلع مهلمع نأو «هللا ةدارإب هنأب ملع مهدنع ناك

 اذهبو .نيعمجأ مهادهل ءاش ولو «ةلماكلا هتكيشم هل ىلاعتو هناحبس هللا نأو ءنولمعي

 . قلطملا رايتخالا ال «ىبسنلا رايتخالا ةيآلا ززعت

 اوناك دودحلا بجومل نيبكترملا ضعب نأ ةباحصلا دهع ىف ثدح دقو -

 نيذلا نأ ىوري هنإو «نولعفي اميف ةدارإ مهل نكت مل مهنأو ءهردقو هللا ءاضقب نورذتعي

 ىف مول مهيلإ هجو ءبطخي وهو ء«هوبصحو «نافع نب نامثع ديهشلا ةفيلخلا ىلع اوبلأت

 )١( ماعنألا :21١58 3١594 .

 نورخ



 ىضر لاقف «كيمري ىذلا وه هللا» :هل اولاقو ءهللا هبصح لب «هانبصح ام :اولاقف ءاذه

 .«ىنأطخأ ام هللا ىنامر ول . .متبذك» : هنع هللا

 هللا ةدارإ عم ناسنإلا ةدارإ ىف نوملكتي نيذلا رثك هنع هللا ىضر ىلع دهع ىفو

 ىلعل لوقي خيش ماق دقو «باسحلاو ءازجلا طقسي ردقلاب مكحلا نأ مهضعب نظو «ىلاعت

 هللا ىضر ىلع لاقف «؟هردقو هللا ء ءاضقب ناكأ ماشلاب انريسم نع انربخأ)» : هنع هللا ىضر

 هللا دنعف» :خيشلا لاقف «هردقو هللا ءاضتقب الإ ايداو انطبه الو ائطوم انئطو ام١ :هنع

 ىف مكرجأ هللا مظع دقل» :مامإلا لاقف «ائيش رجألا نم ىل ىرأ ام «ىانع بستحأ

 نم ءىش ىف اونوكت ملو ءنوفرصنم متنأو مكفرصنم ىفو «نورئاس متنأو مكريس
 .؟نيرطضم الو نيهركم مكلاوحأ

 «تاعبتلا لمحت أدبم اضيأ ررقت هنع هللا ىضر ىلع مامإلا نم ةرابعلا هذه

 رايتخا هنأ ررقي كلذ عم هنكلو «راتخم رح ناسنإلا نأل «ناسحإلا دنع ءازجلا قاقحتساو

 :نيرمأ ىلإ اذه نم ىهتننو -4

 هب لمحتي ىبسن رايتخا هل ناسنإلا نأ نوري نيملسملا ءاملع روهمج نأ : امهدحأ

 .ايندلا ىف اهضعب ىلع بقاعيو «ةرخآلا ىف اهيلع بقاعي صاعم نم بكترا ام تاعبت

 ةوحص ىف وهو ءاهلمعي ىتلا هلامعأ جئاتن نم ىفعي ال لقاعلا غلابلا نأ : امهيناث

 . ةلفغ ريغ نم
 ةرذعم الف «لقعو رايتخاو ةدارإ هل تماد ام ةيصعملا بكترمل ةرذعم ال كلذ ىلعو

 بلطي مادامو «لعفي امب ايزجم ءالوئسم القاع دعي مادام ةيبصع لاحب الو «ةيسفن ةدقعب

 بسك امب ئرما لكو ءارش لمع نإ باقعلا لمحتي نأ هيلعف ءاريخ لمع نإ ءازجلا

 هنإو ءاسأ نإ هرش ةجيتن لمحتي نأ هيلعف اهعضوم ىف ةأفاكملاب بلاطي مادام هنإو «نيهر

 داسفلا عويش نإف .تعاذ دق دسافملاو ءتعاش دق تائيسلا نأب باقعلا نم ىفعي ال

 عرذتلا بجو «ىولبلا تمع املك هنأل «هيف حماست غوسي الو باقعلا ديدشت بجوي

 .انيب امك ءباقع ضرف لئاسولا هذه نمو ءرشلا عنمل لئاسولا لكب

 الف ءصخش ميرجتب مكحلا ىف ةئييبلا ناطلس ةعيرشلا لمهت له نكلو -

 ةرذعم تسيلو «ةميرجلا رربت ال ةدسافلا ةئيبلا نإ ؟باقع نم ىفعيو ةئيبلا ببسب رذعي
 ءطقست ذئنيح ةميرجلا نإف ءءاجلإ مثآ لمع ىلإ هتأجلأ ةئيبلا نأ تبث اذإ نكلو ءطق مثآل

 ءامههبشي ام امهيلع ساقي نأ حصي نيرمأ ىف كلذ نيملسملا ءاهقف ركذ دقو «تبثت الو

 ارذع نوكي هنإ ثيحب ةئيبلل قلطم ناطلس ضرفب ماع مكح ىلإ ءانثتسالا زواجتي الو

 .باقعلا طاقسإل

 مدر نضحك



 هللا ىضر رمع مامإلل نيعبات اوتفأ دق ةلبانحلا نأ : نيرمألا نيذه نم لوألا رمألاف
 ةماقإ عنم دق «هنع هللا ىضر رمع مامإلا نإف «ةعاجملا ىف ةقرسلا دح ماقي ال هنأب هنع
 ىبأ نب بطاح ناملغ نأ ثدحو .«ةديدش ةعاجم تناك ذإ «ةدامرلا ماع ىف ةقرسلا دح
 فعض ابطاح مرغو .دحلا رمع مهيلع مقي ملف ءاهولكأو اهورحنو ةقان اوقرس دق ةعتلب
 عوجلل ةقرسلا هذه تناكف (هناملغ عيجي ابطاح نأ ملعأ» :كلذ ىف لاقو ءاهنمث
 دقو ء«ةيبرعلا دالبلا تمع ىتلا ةعاجملا هذهل قيدصتلا ةنظم عوجلا ىوعد تناكو ءديدشلا
 دقو .هداهتجاو هيأرب دحلا طقسأ هنع هللا ىضر رمع نأ هقفلا ىف باتكلا ضعب معز
 هنأل .دحلاب مكحي مل هنكلو «تبث دق ادح طقسأ ام هنع هللا ىضر رمع نإف ءاوئطخأ
 .هاركإلا اذهل ةعبتلا تطقسف .مهرايتخاب نكي مل لعفلا نأ تبث

 رفس ىف وأ ءارحص ىف نانثا ناك ول هنأ اوررق دق نيملسملا ءاهقف نأ : ىناثلا رمألا
 هنكلو ءاملا وأ دازلا نم لضف هعم رخآلاو .هؤام وأ هداز امهدحأ نم دفن دقو ءاقلطم
 هلتقف هليمز لتاق ولو ءهترورض عفدي ام ةوقلاب ذخأي نأ هل رخآلا نإف .هبحاص نم هعنم
 .ةيدلا ىتح هيلع ءىش الف

 لضف هعم ناك نم» :ْيِكَك ىبنلا لاقف ءرفس ىف انك :ىردخلا ديعس وبأ لاق دقلو
 رهظ ال نم ىلع هب دعيلف رهظ لضف هعم ناك نمو هل داز ال نم ىلع هب دعيلف داز
 .هيلإ جاتحن ام الإ انلام ىف انل سيل نأ اننظ ىتح «لاملا فانصأ نم دعي ذخأ مث ؛«هل

 .ةئجلم رفسلا ةئيب تناك ماكحألا هذه لك ىفو

 «ةرورضلل حابي ام اضيأ مئارجلل ةبسنلاب ةئيبلا مكح ىلإ فاضي نأ حصيو 0١-
 ضرأ ىف شيعي ناك نم نأش ىف هنع هللا ىضر كلام نع درو امو .ةجاحلل حابي امو
 «ةتيمللا لكأك ةرورضلل حابي هتاذل مرحملا نأ ةعيرشلا ىف ررقت دق هنإف «مارحلا اهمع دق
 سفنلا ضرعي اب صخشلا هركأ اذإ ىنزلا باكتراو «ريزنخلا محل لكأو ءرمنلا برشو
 .بيبطلل حابي ةأرملا لخاد ةيؤرف - ةجاحلل حابي هريغل مارحلاو «فلتلل

 مرحملا ضعب هل حابي مارحلا اهمع ضرأ ىف شيعي نم نأ ررق اكلام نأ ىور دقو
 مارحلا قبط ول هنأ ىبطاشلل ماصتعالا ىف ءاج دقف «ةرورضلا درجمل ال ةجاحلل هتاذل
 ةجاحلا تسمو «ةبيطلا بساكملا قرط تدسناو ءاسهنم لاقتنالا رسعي ةيحان وأ «ضرألا
 رذعتو لاحلا رييغت اوعيطتسي مل اذإ «سانلا داحآل غوسي هنإف «قمرلا دس نع ةدايزلا ىلإ
 ضعب نم نيهراك اولاني نأ لالحلا بسكلا لهسيو «ةعيرشلا اهيف ماقت ضرأ ىلإ لاقتنالا
 ربكأ قيض ىف اوناكل اولوانتي مل ول ذإ .ةجاحلا دسو ةرورضلل اعفد ةثيبخلا بساكملا هذه
 لب ءريزنخلا محلو ةتيملاك مرحملا نم لكأي مل نإ «توملا فاخاذإ رطضملاك اوناكف «ةقشمو
 ةرورضلا ىلع اورصنقا ول ذإ «ةجاحلا دس عضوم ىلإ ةرورضلا قوف ام اولوانتي نأ مهل
 مهنكلو ءاوكلهي نأ ىلإ كلذ ةاساقم ىف سانلا رمتسالو «لامعألاو بساكملا تلطعتل

 ضف



 نادلب دحأ ىلع مارحلا ةبلغ ىهو «مالسإلا ةعرش ىلع ةبيرغ ةذاش لاح اجالع

 .نيملسملا

 مئالم اذه» :ةعيرشلا دصاقمل مئالم مكحلا اذه نأ نايب ىف ىبطاشلا لاق دقلو

 محو مدلاو ةتيملا لكأ رطضملل زاجأ دق هنإف «هنيع ىلع صني مل نإو .عرشلا تافرصتل

 دنع عبشلا زاوج ىلع قافتالا «ىبرعلا نبا ىكحو «(«ثئابخلا نم كلذ ريغو ءريزنخلا

 ذخأ اوزاجأ دقف اضيأو ءال مأ عبشلا زوجيأ لاوتت مل اذإ اوفلتخا امنإو .ةصمخملا ىلاوت

 . .كلذ نع رصقي ال هيف نحن امف ءةرورضلا دنع ريغلا لام

 كلذ ىف ظحالي هنأ ديب «ةئيبلا ناطلس مالسإلا هيف ررق دق حضاو رمأ اذه -

 ةيلوئسملا لصأ ىف ال «لعفلا فصو ىف ةئيبلا ناطلس ظحال مالسإلا نأ : امهلوأ
 كلذو ءوفعلا عضوم ىف ةئيبلا هذه مكحب راص ءامارح لعفلا ناك نأ دعبف .ةعبتلاو

 لعج امو :ىلاعت لاق امكو «جرح نينمؤملا ىلع نوكي اليكلو .«سانلا ىلع ريسيتلل
 1( ما 8 7 5٠ ةصسل

 . #١١ جرح نم نيدللا يف مكيلع
 نوملكتي نيذلا نأ ؛ةئيبلا رثأ ىف نوملكتي نيذلا هررقي ام فلاخي رظنلا كلذو

 ةليذرلا عويشل نكلو ءريغتي ال ميرحتلا ثيح نم لعفلا فصو نأ نوررقي ةئيبلا رثأ ىف

 فعضيو «ةيلوئسملا فعضت اباجيإ وأ ابلس صخشلا ريكفت ىف اهناطلسل وأ «ةئيبلا ىف

 نم ىتلا «ةئيبلا ىف رظن ىمالسإلا عراشلا نأ .هتظحالم بجت ىذلا : ىناثلا رمألا
 ال ءهجالع بجي عقاو ىدام رمأ ىلإ ميرحتلاو لحلا ىف مكحلا فصو ريغت نأ اهنأش

 لاني نأ نمؤمل نكمي الو ءايدام اقابطإ قبطم مارحلاف «ةينظ رومأ وأ «تاالايخو ماهوأ ىلإ

 ىرخأ ضرأ ىلإ ةثيبخلا ضرألا هذه نم لاقتنالا عيطتسي الو «لالحلا نم ىرورضلا هتوق

 .هماكحأ اهيف ذفنتو عرشلا اهيف ماقي ةبيط

 وهو «ليلج ىنعم ىلإ ترظن ةعيرشلا نأ ةصالخلا ىف ررقن اذه دعب انإو -457
 نأ ةتباثلا تاررقملا نم هنإف «ةلداع - ةيحان نم - ىهو ءهئازجو لعفلا نيب بسانتلا

 سنج نم هداصحو .دصحي عرزي نمف ءعرزلا تاللغو رجشلا تارمث هبشت لاعفألا جئاتن

 ءايشألا عئابط نمف « سرغ ام سنج نم هانجو «هسرغ ىنج لني سرغي نمو ءعرز ام

 نمو «ةئيسلا الو ةنسحا ىوتست الو «هناسحإب نسحملاو « هتءاسإب ءىسملا ىرزجي نأ نذإ
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 ةميرجلا تناك .اذإف ««محري ال محري ال نم» :ّللَي ىبنلا لاق دقلو ءهب زجي اءوس لمعي
 لمحت أديم ةعيرشلا تررق كلذلو .ةمحر اهتجيتنو ء«ءازج ةبوقعلاف «ةيناسنإ ةوسق

 ىنجملا ىلإ الإ  ةمحرلاب رظنت الو نأ نع رذتمت الو ءاهل الهأ أ نوكي نمل تاعبتلا

 3 (ًاذإو مُكسفنأل مسح مسح نإ ) : هئاحبس لاقو ٠ 4 هيَ 00 أس 00(

 ىذلا وهو «لمعلا سنج نم ءازجلا نوكي نأ وهو «تباثلا لداعلا أدبملا وه اذه
 .ةيوامسلا تانايدلا لك ىف صوصنلا عمو .دوجولا ةنس عمو «ءايشألا عئابط عم قفتي

 ول اننإف « هيلع ىنجملا سفن ءاقش وهو .هتظح الم بجت رخآ أدبم كانهو -

 وأ «تاعبتلا لمحت ىلع هتردق عم هباصعأ ىف ضرمل هانكرتف «ىناجلل ريذاعملا انسمتلا

 ةئيبلا نأل وأ ءاعفد ةميرجلا ىلإ هعفد اضراع نأل وأ ءاضيأ كلذ عم هسفن ىف ضرمل

 ىلإ ىبلسلا وأ ىباجيإلا اهريثأت تحت سانلا ضعب عفديف «سوفنلا قهرت نأ اهنأش نم
 لب «هيلع ىنجملا تكسي ال هنإف رومألا هذه نم رمأل هانكرت ول ء.نسحي الام باكترا

 «ىضوفلا تناكل هديب مرجملا ذخأل هيلع ىنجم لك عفدنا اذإو ءهسفنل رأثيل عفدني
 عافدلا عيطتسي نم الإ باهي ال هنأل «ةسيرف فيعضلا ناكلو ءرشلا سانلا نيب ىرسلو

 «سانلا نيب لدعلا عيزوتل الإ تناك ام اهنإف «ةموكحلا ىناعم بهذت كلذيو ءهسفن نع

 مرجملا ىلإ نورظني نيذلا كئلوأ لوقي ام سكع ىلع هنإو «ىوقلا نم فيعضلل ذحألاو
 ةنواعم كلذ ىف ناكل بقوع ول امنيب «نسانلا ءامد أرمتسال ىناجلا كرت ول ةفطاع ةرظن

 صاصقّلا يف ْمُكَلوط :ىلاعت هللا لاق كلذلو ؛هرش سانلا نمأيف ءهسفن طبض ىلع هل
 هيلع ىنجم لك مدقتي الو «مارجإلا ىذأ اهركعي ال ةقيفر ةئداه ةايح ىأ 04 ةاَيح

 مثلا نوكيو «فيعضلا ىوقلا لكأيف .لصفي ىذلا وه ةباغلا نوناق نوكيف «ءهرأثب ذحأيل

 ىذلا هيلع ىنجملا ىف اوركفي نأ ةمحرلا قحتسي ال نم نومحري نيذلا ىلعف «مئادلا

 .هب ةمحرلا بوجوب هبر ىداني
 مرجملا ذخؤي نأ بجوت ىتلا ةريثكلا تارابتعالا هذه عم ةعيرشلا نإو اذه - 6

 كلذ ؛مرجملاب لداعلا صاصقلا لازنإ ىف عمتجملا قح ةيرظن ررقت ءاذخأ هلعف ةريرجب

 «هتحاسب هتميرج تلزن ىذلا ىحملا عوري قراسلاف ٠ «نيعمجأ سانلا عور مرجملا نأل

 عيضت كلذبو .ةمثآلا تاقالعلا نوكتف .قأرملاو لجرلا نيب تالصلا دسفي ىنازلاو

 عمتجملا قح نم نوكيف .. .اذكهو ءاونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيشي فذاقلاو «باسنألا

 ريكفتلا نم مهربغ عمياو ؛مهتسيرجل ءفك تركت ىلا ةعدالا يعل الؤهل حضي نأ

 .هيف اوعقو ام لثم ىف
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 باقعلا عاونأ ىصقأب ىناجلا باقع بجوي ةلادعلا نوناق عم ةحلصملا نوناق نإو

 نم هءافعإ غوست ىتلا ىناجلا ةحلصم نيب انددرت ول اننإف «ةميرجلا عم بسانتي ىذلا
 ءارثأ دعبأو ىلوأ ةعامجلا نأ اندجول باقعلا بجوت ىتلا ةعامجلا ةحلصمو. «باقعلا

 ةعامجلا ةعفنم نأ كش الو «لقألا ةعفنم ىلع مدقت رثكألا ةعفنم نأ ةعفنملا نيناوق نمو

 اورظني نأ ىناجلاب مهتفأر طرف مهب بهذي نيذلا ىلعف ءارثأ دعبأو ءامك ربكأ اهتاذ ىف

 نأ بجيو «مرجملا كرت نإ مارجإلل سئارف نونوكي نم ىلإو «عمتجملاب ةمحر ةرظن
 «مارجإلا ىودع سانلا ىف دجوي نأ هنأش نم بعليو عتري مرجملا كرت نأ ظحالي

 .مارجإلا روهظ رثكي ثيح ريست «ضارمألا ىودعك مارجإلا ىودعو

 «عمتجملا ةيامحل ةنلعم ةرهاظ ةميرجلا تناك املك باقعلا ددشي مالسإلا نإ -57

 نولمحتي ءالقع مهنأ عم اهب نورذتعي ةرذعمل باقع ريغ نم نيمرجملا انكرت ول اننإو

 ءايحلا بهذي كلذبو «طباض سوفنلا نم نكي ملو «مئارجلا تنلعأل «تاعبتلا

 ىبنلا ربتعا دقلو «سانلا نم ءايحتسا ىذألا نع عنتمي صخشلا لعجي ىذلا ىعامتجالا

 :هصنام دلك لاق كلذلو ءةميرجلا ساسأ ءايحلا دقف ِهللكي

 هقلت مل اذإف ءاتقمم اتيقم الإ هقلت ملف ءايحلا هنم عزن ادبع كلهي نأ دارأ اذإ هللا نإ»

 اذإف ءانوخم انئاخ الإ هقلت مل ةتامألا هنم تعزن اذإف «ةنامألا هنم تعزن اتقمم اتيقم الإ

 اميجر الإ هقلت مل ةمحرلا هنم تعزن اذإف «ةمحرلا هنم تعزن انوخم انئاخ الإ هقلت مل

 .«مالسإلا ةقبر هنم تعزن انعلم اميجر الإ هقلت مل اذإف ءانعلم

 .هرهطت ال اهتابنج ىف رشلاب ثدحتت ىتلا سوفنلا لعجي نأ هنأش نم باقعلاو

 ىوهم ىف ردحنت كلذبو «ءايحلا باجح كته دقف رهظ اذإف ءهلمعت الو «هب قطنت الف

 .ةيقلخ ةليضف لك علخب مث ةمحرلا دقفب مث «ةنامألا دقفب ئدتبيف ةيرجلا
 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ليبق نم ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف باقعلاو - 7

 ءاهيلإ ةوعدلاو ةليضفلا ىلع ثح اهراكنتساو ءاهراكنتسا نم ةميرجلا باقعف ءركتملا

 نآرقلا فصو دقلو «ةلضاف ةعامج داجيإل ليبسلا وه ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو

 فورعملاب رمألاب تكسمتسا ام «سانلل تجرخأ ةمأ ريخ اهنأب ِةِْكلَي دمحم ةمأ ميركلا

 نوُرمَأَت سانلل تجرخأ م َرْيَخ متنك » :ىلاعت هللا لاق كلذلو «ركنملا نع ىهنلاو

 . "174 هللاب نونمؤتو رَكمْلا نع نوهنتو فورعملاب
 هنم دبال رمأ اهنإف «ةينيدلا رماوألا كلت ىضتقمب ليبقلا اذه نم ةبوقعلا تناك اذإو

 اهنأ ىهو «عئار ىعامتجا ىنعم ىلإ ريشي ليبقلا اذه نم ةبوقغلا نوكو «عمتجملا حالصل
 .ةليضفلا الإ هيف رهظت الو ةليذرلا هيف ىفتخت لضاف ماع ىأر نيوكتو .بيذهتلل
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 ةيل وئسملا فعضت ىتلا ضراوعلا

 ةميرجلا فص و ليزت وأ ءاهطقست وأ
 لعف اذإ ةدارإلاو لقعلا لمتكملا صخشلا ىف قباسلا عوضوملا ىف انملكت -

 ء«بكترا ام ةعبتل هلمحت ىدمو جئاتنلاب ايضار هلعف ةجيتن دصقيو «هريغل ءاذيإ هيف ارمأ
 ةعيرشلا رظنو «هيف نيملسملا ءاهقف مالكو .هنأش ىف ثيدحلا رصعلا ىف ءاهقفلا مالكو
 .ةدارإو لقع هلو «تامرحلا كهتني نم ىلإ ةمحار ريغ ةرظن

 صقتنل ةلماك ةعبتلا نولمحتي مهلعجت لاح ىف اونوكي مل نيذلا ىف ملكتن نآلاو
 امب اضر مهل نكي مل نكلو «لقعلا ىلماك نونوكي وأ «ةيسفنلاو ةيلقعلا مهاوق ىف
 اهعم مهلعف دعي ال لاح ىف اوناك وأ ءاهب نيضار مهلاعفأ جئاتن ىلإ اودصقي ملو نولعفي

 . ةميرج

 :ةثالث اماسقأ نومسقني ءالؤه نإ لوقن كلذ ىلعو

 .ةصقان ةيلهأ اهنكلو «تاعبتلا لمحتل ةيلهأ مهل نوكت نيذلا مه : لوألا مسقلا
 مه ءالؤهو .مهتاعبت صقنت نكلو «لقاعلا ديرملا ىلع نوكي ىذلا باقعلا نولمحتي الف
 نمو «طلاغلاو ئطخملا مهو لهج لاح ىف نوكي نمو «هيتاعملاو «نيناجملاو راغصلا
 ىف ءاهقفلا نيب فالخ ىلع ءهيلع ىمغملاو «مئانلاو ءناركسلا :مهو ىعولا نودقفي
 .ءالؤه ضعب

 ربتعا هتاذ ىف لعفلا ناك نإو «ةميرجلا ةبوقع نم نوفعي نيذلا مه : ىناثلا مسقلا
 ام ىلع هاركإلا لاح ىف نوكي اذهو .باقعلا هريغ ىلع ناك اذإ «هريغل تبسنو ةميرج
 .ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس

 هيف ىحمي لاحب لعفلا نرتقي نكلو ءمهريغب ىذألا نولزني نم : ثلاثلا مسقلا
 :مه ةعبرأ عاونأ ءالؤهو ةميرجلا فصو

 .لاملا وأ سفنلا نع عافد لاح ىف نوكي نم - أ

 اعنم عقو هنكلو .ةميرج باقع عضوم هلصأ ىف وه العف لعفي نم - ب
 . ةميرج رارمتسال

 ىف هنيبنس كلاذ ىف فالخ ىلع ءهيلع ىنجملا اضرب ةميرجلا بكترا - ج

 ىدحإ لتقي نمك ءراعلا هيلإ عفد نكلو «ةميرج هتاذ ىف ربتعي رمأ باكترا - د
 . ىنزت اهنأ هدكأتل همراحم

 نأ ريغ نم اهلوأ ىف فخت ةعبتلا نأ اهيف ىرتو «ةثالثلا ماسقألا ىه هذه -414
 لوزت مث «هريغ هلمحتيل باقعلا لوزيف ءرثكأ ةعبتلا فخت مث «باقعلا لصأ طقسي

 نضح



 بقاعي ةميرج نوكت ال وأ ةبوقع ةمث نوكت دقو ءوفعلا لحم ىف لعفلا نوكيف ةعبتلا
 .هريغ بقاعي وأ اهيلع لعافلا

 : ماسقألا هذه نم مسق لك ىف ملكتنلو

 : ةعبتلا لمحتل ةصقانلا ةيلهألا

 ريغ ٠ ءمهتيلهأ صقني ام مهل ضرع دق سانلا نم ةفئاط ء ءاهقفلا ىمسي 5٠-
 ضراوع نومسقيو ء«ةيلهألا ضراوع هنومسي مهل ضرعي ىذلا اذهو ءةيلهألا ىلماك
 ىف لوقيو «ةبستكم ىأ «ةيوامس ريغ ضراوعو «ةيوامس ضراوع : نيمسق ىلإ ةيلهألا
 وهف ىوامسلا امأ ءبستكمو «ىوامس :ناعون ضراوعلا» :ىودزبلا مالسإلا رخف كلذ
 نم ىأ) هنم ناعونف بستكملا امأو . . .ءامغإلاو مونلاو «نايسنلاو هتعلاو نونجلاو رغصلا
 لزهلاو ركسلاو لهجلاف هنم ىذلا امأو .(هصخش ريغ نم ىأ) هريغ نمو (هسفن صخشلا
 . 2)«ءاجلإ هيف امب هاركالاف هريغ نم ىذلا امأو ءرفسلاو أطخلاو هفسلاو

 ءرفسلاك مئارجلا ىف هل لخد ال هيلع لمتشا ام ضعب نأ ميسقتلا اذه ىف ظحاليو
 ةميرجك رفاسملا ةميرجف ءاباجيإ الو ابلس ال مئارجلا مكح ىف رثأ هل سيل رفسلا نإف
 «تققحت دق ةميرجلا ناكرأ تمادام ءرفسلا ةميرجو رضحلا ةميرج نيب قرف الو «ميقملا

 .اهففخي الو ةعبتلا صقني ال رفسلاف
 هاركإلا ىهو ءاهطقست لب «ةبوقعلا ففخت ال ماسقألا هذه ضعب نأ ظحالي امك

 ةبسنلاب رمألا ىلع دوصقم ريغ مالسإلا رخف ميسقت نإو ءانميسقت نم ىناثلا مسقلا وهف
 «تالماعم تناك مأ تادابع تناكأ ءاوس «تافيلكتلا عاونأ لك لمشي هنإ لب « مئارجلل
 ةصاخ تناكأ ءاوسو ءدابعلا قوقحب قلعتت مأ ىلاعت هللا قوقحب قلعتت تناكأ ءاوسو
 هميسقت ناك كلذلو «لاعفألا تاعبت لمحتب ةقلعتم تناك مأ ءدوقعلا ىف ءادألا ةيلهأب
 ديقملا انميسقت ىضتقم ىلع ريسي ال هنكل .هدروم مومعلو .هدصقمل ةبسنلاب اميلس

 ا .انعوضومب
 : هتعلاو نونجلا

 اريدقت رومألا ريدقتو كاردإلا ةمالسب بهذي امهالك هتعلاو نونجلا ١-
 وأ لومخ ةداع هبحصي هتعلا امنيب «بارطضاو جايه ةداع هبحصي نونجلا نأ ديب ءاحيحص
 امأ ءهزيمم ريغ نوكي دقو ءازيمم هوتعملا نوكي دقف ءزييمت هعم نوكي دق هتعلاو «ءوده
 .هنونج لاح ىف مادام زيمملا مكح ىطعي ال لقألا ىلع وأ ءازيمم نوكي ال هنإف نونجملا

 ىف قيفتسي دق نونجملا نإف ءنونجلا لاوحأ نم الاح هتعلا ربتعي ءاملعلا ضعبو
 اذإ نونجلا نإ ذإ ءرارمتسالاو مكحلا ثيح نم اقبطم هنونج ناك نإو «تاقوألا ضعب
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 «هتاقوأ ضعب ىف قافتسا ولو نونجملا مكح ذخأي رمتسيو ءاقبطم دعي ارهش رمتسا

 مكح ذخأي لقألا ىلع وأ اهوتعم نوكي هتقافتسا لاح ىفو ءامامت هؤافش تبثي ىتح

 . هوتعملا

 ىف نارهظيو «صاخشألا ضعبب ناموقي ناضرع نونجلاو هتعلا نإو ءاذه

 ىف نومدقألا فلتخا امك .اهتقيقح ىف اوفلتخا دق ءاملعلا ناك نإو «حوضوب تافرصتلا

 .هعضومو «لقعلا ةقيقح
 خيشلا هبتك ام نونجلاو لقعلا ةقيقح نايب ىف ءاهقفلل تأرق ا.ه نسحتأ نمو

 ةقيقح لقعلاو» :هنع هللا ىضر لاقف مالسإلا رخف لوصأ ىلع هتيشاح ىف ىراخبلا

 زييمتلاو «رومألا بقاوع ىلع عالطالاو «بئاغلا ىلع دهاشلا نم اهب لالدتسالا نكمي

 ثعابلا هلاعفأ ليطعتو «هراثآ مادعنال بجوملاو . . .غامدلا هلحمو ءرشلاو ريخلا نيب

 روتف ريغ نمو «هفارطأ ةماع ىف فعض ريغ نم لاعفالا كلتل ةداضم لاعفأ ىلع ناسنإلل

 . «انونج ىميسي - هئاضعأ رئاس ىف

 نأل ؛هتعلا هيف لخدي عضولا اذه ىلع فيرعتلاو نونجملاو لقعلل هفيرعت اذه

 ريدقت ىأ «دهاشلا نم بئاغلا ةفرعم الو ءرشلاو ريخلا نيب زييمت هعم نوكي ال امهيلك

 بيغم وه ام كلذب سيقيف «ةعقاولا اهلاثمأ جئاتن نم هاري امب اهلبقتسم ىف رومألا جئاتن

 ىري هنأل ؛ لتقي لتقي نم نأ فرعيف «هيدي نيب دهاشم رضاح وه ام ىلع لبقتسملا ىف

 هنأل ءسبحي وأ هادي عطقت قرسي نم نأ فرعيو ءاولتق دق مهريغ ىلع اودتعا نيذلا نأ

 . .اذكهو ءاوسبح وأ «مهيديأ تعطق اوقرس نيذلا نأ ىري

 نونج :ماسقأ ةثالث ىلإ نونجلا مسقي لب « «لقعلا ةقيقح نايبب ىراخبلا ىفتكي الو

 ىف هيلع عبطو «هغامد هيلع لبج ناصقن هنإ :هيف لوقيو «نيوكتلاو قلخلا عم ءاج

 ' ةعفنم الو «هلاوز ىجري ال امم عونلا اذهو هل دعأ ام لوبقل حلصي ملف «ةقلخلا لصأ

 . «هجالعب لاغتشالا ىف

 لاوز هببس نوكي ىذلا نونجلا وه اهركذ ىتلا ةثالثلا ماسقألا نم ىناثلا مسقلاو

 «رمتسم بارطضا ىف هلعجي ام هتاذ لقعلل ضرعي نأب .ةقلخ غامدلل لصاحلا لادتعالا

 ضراع هنإ) :مسقلا اذه ىف لوقي ءرومألا ردقي نأ هعم هنكمي ناك ىذلا لادتعالا لوزيف

 ىلاعت هللا قلخ امب جلاعي امم عونلا اذهو «ةقلخ غامدلل لصاحلا ءادتعالا لاوز بجوأ

 امك «هلحم ىف ضراع وأ ىلصأ داسفل لقعلا لاوزب نقيت نيعونلا ىفو ءةيودألا نم

 رمأ ضراعل وأ ةقلخلا لصأب اهيف داسفل ءايمعلا نيعلا نع ةرصابلا ةوقلا لاوزب نقيتي

 . «اهباصأ

 :هلوقب هنع ربع ام وه هنع هللا ىضر ىراخبلا خيشلا ماسقأ نم ثلاشلا مسقلاو

 ريطيف «هتاقوأ عيمج ىف هعزفي .ةدسافلا تاللايخلا هليخيف ءههيلع ناطيشلا ءاليتسا هنإ»

 انضر



 ىمسيو «لادتعالا ىلع هئاقبو «ةقلخ لقعلا لحم ىف ةمالس عم هنهذ عمتجي الو «هبلق

 . 21)(هبلق ىف ةسوسولا هئاقلإل اسوسومو «هايإ ناطيشلا طبخل ءاسوسمم عونلا اذه

 نوداكي نيذلا نييداملا ءاملعلا دنع ةبارغ عضوم نوكي دق ريخألا مسقلا اذه نإو

 لاوقأب اليوط ادمأ سانلا رحس دقو «ةريرش تناك مأ ةبيط تناكأ ءاوس «حورلا نوركتي

 «حاورألا تبثي نم ةيداملا طاسوأ ىفو «ثيدحلا ملعلا ىف رهظ نكلو «نييداملا كئلوأ

 دق حاورألا ضعب نأو «ةبيط احاورأو «ةريرش احاورأ ةمث نأ تبثيو ءاهريضحتب موقيو

 هبشي امب اذه جالع نإو «ءسملا اذه ةلازإب ايناحور جالعلا نوكيف صخشلا سمي

 .جالعلا وه كلذ نأ ىراخبلا ررق دقو «ىقرلاو ذيواعتلا

 نكلو ميلس رهوجلا نإ ذإ «لقعلا ميلس صخشلا كلذ نأ ررقي ىراخبلا نإو ٠

 نولاني نيباصملا ءالؤه نم ريثكو «لاوحأ نود لاوحأ ىف سملا ببسي بارطضالا

ميلس ريكفتلا رهوج نأ ىلع لدي امم لاحلا هذهب وهو «ةيملع تاجرد.
 ةفآ نكلو «

 ْ .بارطضالا تدجوأف «رعاشملا تباصأ

 ريكفتلا ىف رثأ اهل ةدحاو لكو «ةددعتم ةيلقعلا تافآلا نأ عقاولا ىفو -7

 نوكي بضغ اذإو «هبضغ بلغي صخشلا لعجي نأ هرثأ زواجي ام اهنمف ءرومألا ريدقتو

 ىلع نوكي هنكلو «ىلوألا هتريس ىلإ دوعيو ءأدهي نأ ثبلي ال مث ءديدش جايه ىف
 ال ابارطضا هبضغ لاح ىف برطضيو «زازفتسالا بجوي ام ريغب زفتسي نأل دادعتسا

 .انونج اذه دعي الو ءرومأألا هعم ردقي

 ةجيتن نوكي دقو «باصعألا ىف رثأ ىمسج ضرمل ةجيتن لاحلا هذه نوكت دقو

 وأ دالوأ داسف وأ «ةيجوز ةنايخك ةايحلا ضراوع نم ضراعل ةجيتن نوكي دق امك «ةثارو

 نيناجملا فوفص ىف اودعي نأ نكمي ال ههابشأو اذه نإو «ةايحلا نوئتش نم كلذ وحن

 مهسفنأ اوطبضي نأ نوعيطتسي مهنأل «اهنوبكتري ىتلا لامعألا تاعبت مهنع ففخت الو

 باقع ريغ نم اوكرت اذإ ءالؤه نآلوءبضغلا ءارو قايسنالا مدع ىلع اولمعيو

 باقعلاف «مهسفنأ طبض ىلع نولمعي اًوبقوع اودتعا نإ مهنأب مهساسحإو ءاولسرتسا

 حتف اذإ هنألو ءاهتالاعفنا ىف اهلاسرتسا عنميو «هسفن جلاعي نأ ىلع ىناجلا هابشأل ةناعإ

 تقو ةيداع لاح ىف نوكي نأ نكمي ال مرجم لك ذإ «ىضوفلا تناك بابلا كلذ

 لصفي دح ال هنإ «ماعلا راجزنالا ناك الو «ناج بقوع ام كلذك ناك ول ذإ «هباكترا

 .اهصقني ال ىذلا حماجلا ريغو «ةعبتلا صقني ىذلا حماجلا بضغلا نيب

 مهدقفتف سانلا بيصت ىتلا ضارعألا دجن سانلا لاوحأ انعبتت اذإ اننإ -5 7

 دوتقمي مهلعجت ةيوادوس لاحب سفنلا ةباصإ وأ بضغ نم جردتت لماكلا ريدقتلا

 )١( 1185ص عبارلا مسقلا «مالسإلا رخف ةيشاح ىف قيقحتلا اذه عجار ٠ 11785 .

 فه



 دقف ىلإ صاخشألا ضعب ىف لصت ىتح ءعمتجملا ىف ةروصلا هذه جردتت مث «سانلا
 ةماع ىف ميلسلا ريكفتلل عنمو ءلقعلل رتس وأ «ةيلقعلا ىوقلا باصأ للخل ريدقتلا
 هنع ففختو ءاهوتعم وأ انونجم دعي اذهب هنإف هذه ىلإ صخش لصو اذإف .لاوحألا
 .لامعألا تاعبت

 ريغ نوكي لقو ءاقبطم هنونج نوكي دق دحلا اذه ىلإ لصي ىذلا صخشلا نإو
 نإف رهش نم لقأ رمتسا اذإو ءاقبطم انونج نوكي هنإف ارهش هنونج رمتسا اذإف «قبطم

 ةلماك هتقافإ نوكت ال هتقافإ لاح ىف هنأل هيف ظقيتسا دق تقو ىف ناك ولو «هلاوحأ
 .امات ءافش هؤافش تبثي ىتح .ةيلوئسملا اهعم لمحتي

 هلاعفأ نع الوئسم نوكي هتقافإ لاح ىف هنإف قبطم ريغ نونجلا ناك اذإ امأ

 .ماع لكشب ةيلهألا دقاف

 فوتعملا ىلع الو نونجملا ىلع دودحلا تبشت ال ةيمالسإلا ةعيرشلا نإو 5+

 تافيلكت ىهو «ىلاعت هّللا قوفح دودحلا نإ ذإ «قافتالاب دودحلا مايق طرش نذل
 نإو «بلاطملل الهأ سيل وهو «ةيعرشلا تافيلكتلا هذه افلكم سيل نونجملاو «ةيعرش
 حصتو ثاريملا هل تبثي هنأل ءقةيلام ةمذ ىهف تابجاولاو قوقحلا اهب قلعتت ةمذ هل تناك
 هيلع تبثي ال ةمذلا هذه توبث عم نكلو .ىلاملا ىلولا اهلبق اذإ تابهلاو اياصولا هل
 تادابعلاو «تادابعلاك كلذ نإ ذإ ءىلاعت هللا قوقح نم قح وه امب ىعرشلا فيلكتلا
 :هصن ام ىدوزبلا مالسإلا رخفل لوصألا ةيشاح ىفو .لقاع نم الإ حصت ال

 . ©20«ةردقلا ةلآ وه ىذلا لقعلا ىلع ةينبم فيلكتلا ةحص نإلا
 هنإف قرس اذإو هيلع ءىش الف برش وأ «فذق وأ نونجملا ىنز اذإف كلذ ىلعو

 مئاق ريغ ناك نإو «هنم ذخأ امئاق هقرس ىذلا لاملا ناك اذإو ءةقرسلا دح هيلع ماقي ال
 .هلام ىف نمصض

 وأ صاصقلا بجوت ىتلا تايانجلاب قلعتي ام امأ ءدودحلاب قلعتي ام اذه - 6
 ةدوصقملا ةميرجلا مكح لوحي نكلو نم صتقي ال اضيأ هنإف ءاهرادقم ناك ايأ تايدلا
 مئارجف .ةروص ال ىنعم صاصقلا بجي ىأ قةيدلا بجتف أطخلا ةميرج مكح ىلإ
 ةبوقعلا اهيف نوكت لب .دودحلا مئارجك ءارده بهذت ال دابعلا قوقح ىف نونجملا
 . ةيلاملا

 )١( ص ةج مالسإلا رخف لوصأ ىلع ىراخبلا خيشلا ةيشاح ١79.0 .

 نفي



 «ىلاعت هللا قوقح فالخب طوقسلا لبقت ال دابعلا قوقح نأ كلذ ىف ببسلاو

 نم امهريغو «جحلاكو ءموصلاك ءرذعلا لاح ىف طوقسلا لبقت اهلصأ ىف اهنإف
 .دودحلا مئارج اهانعم ىف اهبراقيو ءاهئادأ بوجو ىف رثؤت راذعألا نإف «تادابعلا

 ىف نونجملا ذخاؤي نأل ليبس الو «راذعألا اهطقست ال دابعلا قوقح تناك اذإو

 بهذي اليكلو «ىرخألا ةبوقعلا نود ةيلاملا ةبوقعلا بجت نيرمألل اعمج هنإف «هلاعفأ
 ىهو ةيلوئسملا ةادأ هدنع سيل وهو ةلماك ةعبت اصخش لمحنف طتشن الو «سانلا قح

 . لقعلا

 قح هل تبثيف «تبثت نونجملل نوكت ىتلا ةيلاملا قوقحلا نإف كلذ قوفو

 هل تبثت ةمذ هل نإ ذإ هلاومأ اكلام ربتعيو «هريغ ىلع ةقفنلا قح هل تبثيو «ثرإلا

 تابجاولاف «ةيلاملا تابجاولا اضيأ هيلع نوكت ىقطنملا قيسنتلا ىضتقمبو «قوقحلا

 . هتقفن هيلع بجت بيرق هل ناك ول اذلو «هلام ىف تبثت ةيلاملا

 «ةيلاملا مراغملا لمحتل نذإ لهأ وهف ءهيف تبشثت ةيلاملا تابجاولا تناك اذإو

 لمحتل لهأ هتمذ نأل «فالخو ليصفت ىلع تابوقعلا هلام ىف ضرعت كلذ ىلعو
 .قوقحلا لمحتل لهأ ىه امك «تابجاولا

 ىلإ دصقلا دقف دق أطخ ةميرج هنم عقت ىذلا نإ ذإ ءأطخلا هبشي هلعف نإف اضيأو

 هجتي دصقلا ناك وأ «هاجتالا اذه ىلإ فرحتف ءرخآ اهاجتا هجتي ناك لعفلا نأل ةجيتتلا

 لعف ىنعملا اذه نم براقتيو .هفالخ ىلع هنأ نيبتيف نيعم فصو ىلع ءىش وحن

 ىلع صاخشألا هل روصت هماهوأف «ميلس ريغ ادصق رومألا ىلإ دصقي هنإ ذإ نونجملا

 نم هبسحي لتقلاب اصخش دصقي ىذلا لقاعلاك هتميرج نوكتف ءاهيلع اوسيلو «فاصوأ
 .مدلا موصعم وهو ءهموق نم هنأ هل نيبتف ءءادعألا

 .نيرثكألا دنع أطخ هدمع نونجملا نإ :اولاق كلذلو

 ال مهنإ ذإ .ءءاهقفلا روهمج دنع أطخلا ةبوقع هتبوقع كلذ ىلع نوكتو -75

 كلذ ىف فلاخ دقو «ةميرجلا ىلإ هل دصق ال وهف «لطاب هدصق نأل اذمعتم هنوربتعي

 :ةمادق نبا كلذ ىف لاق دقو «مهدنع لوق ىف ةيعفاشلا

 ال :هيلوق دحأ ىف ىعف-اشلا لاقو .ةلقاعلا هلمحت أطخ نونجملاو ىبصلا دمع»

 ققحتي ال هنأ انلو «لقاعلا غلابلا نم لتقلا هبشأف «هيلع امهبيدأت زوجي دمع هنأل ءهلمحت

 هبشأف رذعلا لجأل صاصقلا بجوي ال لتق هنألو «ةلقاعلا هلمحتف ء«دصقلا لامك امهنم

 . ؟10(أطخلا

 )١( ةيناثلا ةعبطلا رانملا عبط 77ص الج ىنغملا .

 نضرض



 :نارمأ اذه ىف ظحاليو

 دصق دوجو ىهو «ةيداملا ةيحانلا ظحال هيلوق دحأ ىف ىعفاشلا نأ : امهدحأ
 تايدلا ساق هلعلو ءهلام ىف نوكي نأ بجي بيدأتلا نأو ءربتعم ريغ ناك نإو ىلعف

 ةميرجلا ماكحأ تلوحت املف ءهلام ىف بجو الام فلتأ اذإ هنإف «لاومألا فالتإ ىلع

 .هلام ىف بجو لاملا فلتأ اذإ هنأ امك .هلام ىف نوكت نأ بجو ةيد ىلإ صاصق نم

 ةبصع مهو «ةلقاعلا ىلع ةيدلا بوجو ىف رهظت فالخلا ةرمث نأ : ىناثلا رمألا
 دق روهمجلاو «لوقلا كلذ ىلع هلام ىف اهبجوأ ىعفاشلاو «هلام ىف اهبوجو وأ ىناجلا
 .أطخلا ةيدك ةلقاعلا ىلع اهبجوأ

 بوجو ثيح نم أطخلاك نونجملا دمع نأ اوررق دق روهمجلا نأ عمو -41/

 نإف ءانمؤم لوتقملا ناك اذإ ةرافكلا بوجو ىف مهنيب اميف اوفلتخا دق ةلقاعلا ىلع ةيدلا .

 ةيقر قتع ىهو ةرافكلا بجت أطخ نمؤملا لتق ناك اذإ هنأ ةيعرشلا تاررقملا نم

 . ؟انونجم لتاقلا ناك اذإ ةرافكلا هذه بجت لهف ءاموي نيتس موص وأ «هنمؤم

 بظاخم ريغ وهو .ةدابع ةرافكلا هذه نأل ءبجت ال» :ةفينح وبأ لاق

 موص وهو اهايإ هفيلكت قطنملا نم نوكي ال اهيف نيلدبلا دحأ نأ ىريل هنإو «تادابعلاب
 ناك اذإو .هنع فيلكتلا عفرل موصلا ةضيرف لصأب ابطاخم سيل هنإف «نيعباتتم نيرهش
 امهنأل رخآلاب بطاخي الآ لوقعملاف «نيلدبلا دحأل باطخلا لصأب اعطق بطاخم ريغ
 . «ةلاحم ال رخآلا طوقس ىضتقي امهدحأ طوقسف «نايواستم

 ىأ) اهنأ انلو» :ةرافكلا بوجو وهو ةيعفاشلاو ةلبانحلا هيجوت ىف ىنغملا لوقيو

 امهنأل «ةالصلاو موصلا قرافتو ةيدلاك هب تقلعتف لتقلاب قلعتت ىلام قح (ةرافكلا

 ام رظنلا اذه ىلع دري نكلو .براقألا تاقفن تهبشأ ةيلام هذهو «ناتيندب ناتدابع

 ةبقرلا قتع لدب وهف ءموصلا وهو «ةضحم ةيندب ةدابع ةرافكلا هذه ضعب نأ نم هانررق

 دعي ىذلا لاملا بجي لب ءموصلا بجي ال هنإ :اولاق ؟بجي فيكف ةبقر كلمي مل نإ
 . «انيكسم نيتس ماعطإ وهو ءموصلا ةيدف

 بجو اذإ الإ بجي ال لدبلا نأل ءرظن ىلإ جاتحي ةيهقفلا ةيحانلا نم مالك كلذو

 .هنونج لاح نونجم هب بطاخي نأ نكمي ال وهو «موص هنم لدبملاو «هنم لدبملا

 ةصاخلا مئارجلا ماكحأ امأ «نونجملا نم تناك اذإ ءامدلا ماكحأ هذه -4

 هلاومأ ىف رمألا لوأ نم تبجو اهنإ ذإ «قافتالاب هلام ىف اهتاعبت لمحتي هنإف لاومألاب

 لصألا ءءامدلا ىف نونجملا ةيانج نأب كلذ ءاهريغ نع الدب بجت ىهف «ءءاهقفلا قافتاب

 ىف باقعلا بجو حيحصلا دصقلا رفاوت مدعل صاصقلا رذعت امل نكلو «ءصاصقلا اهيف

 نوكتف دصقلا فلختب ةنرتقم تبثت ةيلدبلا هذهو ءهريغ نع الدب بجو دق وهف ءلاملا

 نسف



 تابجاولا لمحتت ةمذ هل نألف هذه امأ ءهروهمجلا دنع ةلقاعلا ىلع بجت أطخلاك

 .ءادتبالا نم فلتأ امل اضوع هتمذ ىف بجي لاملا نإف «ةيلاملا

 : ضراعلا نونجلا

 وهو بكترا اذإ :امهو ؟ءامدلا مئارجلو دودحلل ةبسنلاب نالاؤس دري انهو -48

 ءاقيتسا لبقو «هباكترا دعب نج مث لقاع وهو بكترا اذإو ؟هباكترا دعب دشر مث نونجم

 . ؟هنم صاصقلا

 مئارجل ةبسنلاب ىلاملا باقعلا هيلع عقي هنأ وهف «لوألا لاؤسلا نع ةباجإلا امأ
 :٠ «ةقرسلا ىف قورسملا لاملا نامض ىف الإ دودحلل ةبسنلاب باقع هيلع عقي الو «ءامدلا

 دابعلا قوقح ىف صاصقلل بجوملا ةميرجلا ىنعم ققحتي مل باكترالا دنع هنأل كلذو

 عونلا ىف حيحصلا دصقلا دقفي ناك هنإ ذإ «ىلاعت هللا قوقح ىف دودحلل بجوملا الو

 . هللا قوقحب ةبطاخملا ىف لصألا وه ىذلا ىعرشلا فيلكتلا دقفيو ءمئارجلا نم لوألا

 تمادام باقعلا عنمي ال نونجلا نأ وهف «ىناثلا لاؤسلا نع ةباجإلا امأ -

 اذهو ءمكحلا دعب ناك مأ مكحلا لبق ضراعلا نونجلا ناكأ ءاوس «ةتباث ةمئاق ةلدألا

 ءافيتسا وه ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع باقعلا ىف ساسألا نأل كلذو ءدمحأو ىعفاشلا دنع

 ذإ «لذيفنتلا تقو الو مكحلا تقو ال لعفلا تقو حيحصلا دصقلا مايقو فيلكتلا طرش
 تقو تباث لماكلا باقعلل جتنملا حيحصلا دصقلاو «باقعلا ببس ققحتب ةربعلا نإ

 لازو ببسلا ققحت اذإو ء«دودحلا ةماقإ ىفو صاصقلا ةبوقع ىف ببسلا وهو .«باكترالا

 كلذكف ءةداهشلا لطبي ال دوهشلا نونج نأ امكو «هلطبت ال ضراوعلا نإف ء«عناملا

 . همارجإ رثأ ليزي ال مرجملا نونج
 توبث .قيرط ناك اذإ امو «ةنيبلاب تابثإلا ناك اذإ ام لمشيف ماع هلك كلذو

 ال تباثلا نإف ,ةيعرشلا هطورش ايفوتسم ردص دق رارقإلا مادام ءرارقإلا وه ةميرجلا

 قالطلا قلع ولف «ةيهقفلا ماكحألا ىف ةريثك كلذ هابشأو «ضراوعلا نم ضراعب لوزي

 ضوف ولو .قالطلا عقو .نونجم وهو الإ هيلع قلعملا عقي ملو «لقعلا لماك وهو
 .عقي نوئجم وهو الإ قالطلا عقوت ملف «لقاع وهو قالطلاب هتأرما

 ماقي ال مهبهذم ىضتقم ىلع دودحلا ىفف ةيفنحلا امأ ءدمحأو ىعفاشلا رظن اذه
 اوسيل مهو «مهيلع عقاولا فيلكتلا باب نم دحلا ةماقإ نأل ءضراعلا نونجلاب دحلا
 قلعتت فيلكتلاب قلعتت ىتلا طورشلاو «ذيفنتلا تقو وأ «ىضاقتلا تفقو نيبطاخمم

 طرش وهف باكترالا تقو باقعلا قاقحتسال اطرش فيلكتلا ناك اذإف «ءاقبلاو ءادتبالاب

 هذه نم تقو ىأ ىف فيلكتلا نع هجورخ ذإ ؛باقعلا لازنإ تقو ىلإ هرارمتسا بجي

 نأ ىفنحلا بهذملا ىف ررقملا نم هنإو .«طقسيف باقعلل هتيلهأ مدع ىلإ ىدؤي تاقوألا

 اننرفرا



 هذه نأل ءدحلا ماقي ال ذيفنتلا لبقو ءاهئادأ دعب ةداهشلا ةيلهأ نع اوجرخ اذإ دوهشلا

 .هيلع ذفني الأ فيلكتلا نع دحلا هيلع بجي نم جرخ اذإ ىلوأف ءدحلا طقست ةهبشلا

 ةميرجلا تناك اذإ امأ ءادح بجوت ةميرجلا تناك اذإ ةيفنحلا هررقي ام اذه

 مكحلا اوذفنيل مدلا ءايلوأل هميلست لبقو مكحلا دعب وأ ءمكحلا لبق ءاصاصق بجوت

 نأكو «صاصقلا لدب ةيد بلقني ناسحتسالا ىضتقمب مكحلا نإف - ىضاقلا فارشإب هيف

 .دابعلا قوقح ىف «صاصقلا طرش ءافيتسال هنم صتقي نأ بجوي ناك سايقلا

 تقو ىناجلا نوكي نأ بجي هنأ «ناسحتسالا ساسأو ءركذ ام وه ناسحتسالاو

 نكمي ناك املو «هندب نم باقعلا ىفوتسي ىتح .الماك افيلكت افلكم هذعبو ىضاقتلا

 صخشلا هيلع نوكي نأ بجي امو دابعلا قوقح نيب اعمج كلذ ناك هلام نم ءافيتسالا

 اهطرش ةينيدلا ةدابعلاك ةيندبلا ةيوقعلا ذإ ؛ةيندبلا ةيوقعلا مايق تقو فيلكت نم

 .فيلكتلا

 ال ةمكاحملا نأ :ررقيف .كلام بهذم امأ «هنع هللا ىضر ةفينح ىبأ بهذم اذه

 . قيفي ىتح مكحلا لبقو «باكترالا دعب نونئجلا ضرع اذإ رمتست

 ناك اذإف ءهدنع لقعلا ذيفنتلاو ىضاقتلا ساسأف .قيفي ىتح متي ال ذيفنتلا نأو

 اصاصق ةبوقعلا تناك نإو «ةبوقعلا تطقس ادح ةبوقعلا تناك اذإ هتقافإ نم سأيلا

 .مكحلا لبق نونجلا ناك اذإ ةيد ىلإ بلقنا

 :نايأر ىكلاملا بهذملا ىفف «مكحلا دعب نونجلا ضرع نإو

 هتافش نم سوئيملا نونجلا لاح ىلع اسايق ةيد ىلإ صاصقلا بلقني نأ : امهدحأ

 .مكحلا لبق

 نأ ىرنو ءاضقلا فارشإ تحت مكحلا اوذفنيل مدلا ءايلوأ ىلإ ملسي نأ : ىناثلاو

 ىف نيبهذملا نيب فالخلاو «ةلأسملا هذه ىف ىفنحلا بهذملا عم براقتي بهذملا اذه

 الو ىضاقت ال نأ نيبهذملا ىف أدبملا ساسأ ذإ ءأدبملا لصأ ىف ال «ةيليصفت تايئزج

 بهذملا هيلع ماق ىذلا أدبملا ريغ اذهو «تايئزجلا ضعب ىف الإ مئاق نونجلاو «ذيفنت

 . ضراعلا نونجلا عم ذيفنتلاو ئضاقتلا ىف رارمتسالا زاجأ ذإ «ىلبنحلاو ىعفاشلا

 ىلع عقي ريزعت الف .لقعلا اهطرش اهلك ةيريزعتلا تابوقعلا نإو اذه 0١-

 رجزو «بيذهتو بيدأت ريزعتلا نأ كلذو «عئادبلا ىف ىناساكلا ررق امك «نونجملا

 عم قفتي الو .هيف ىودج ال ءاذيإ هريزعت نوكيف «نونجملا عم ققحتي ال اذهو ماع

 ىلو ىلاعتو هناحبس هللاو «فنعلاب جلاعي الو «قفرلاب جلاعي ضيرم وهو ةيناسنإلا
 . قيفوتلا

 نورك



 أ :رظننلو ء.ىمالسإلا هقفلا ىضتقمب نونجملا مئارج ماكحأ هذه -5
 ا ررقن اذه نايبلو :هبناجي مأ ثيدحلا هقفلا عم هقفلا اذه

 ةيلوئسم اهنأ ىلع هئاطخأ ةجيتن نونجملا نع لوئسملا لمحتي نأ نأ : امهادحإ
 ىلع مئاقلا لام نم ذخؤي لب ءنونجملا لام نم ىلاملا ضيوعتلا ذخؤي الف «ةيندم
 تاعبت لمحتت ىتلا ةدارإلا دقف دقو «ءىش نع الوئسم دعي ال نونجملا نآل ؛ هنوئش
 ءوس نم سانلا ىقي نأ هيلع ماوقلا ىلع امنإو «لعفي امم ءىشب ذخاؤي الف «لاعفألا
 رصق اذإف .ىذأ هنم عقي ال كل هيف زجبحي اناكم وأ ءحاصملا ىدحإ هعدوي وأ .هلعف

 ايندم اهجئاتن هيلع ىقلت ةيريصقت ةيلوئسم ةمث نإف «عيطتسي ناكو لعفي ملو «.كلذ ىف
 ال ضيرحتلا ىلع نوكت هنع لوئسملا ةبوقع نإف «ضيرحت ةمث ناك اذإ الإ ءايئانج ال
 ىلع لمعي ملو «هعنمي نأ هنكمي ناك ىذلا نونجملا لعف نع ةلاصألاب لوئسم هنأ ىلع
 ,ىرصملا نوناقلا ىف ةيندملا ةيلوئسملل ةماعلا دعاوقلا عم قفتي أدبملا اذه نإو .هعنم
 ةيلوئسملا مايق ناكمإ نم ةيلقعلا ةهاعلاوأ نونجلا عنمي ال) :دشار ىلع روتكدلا لاق دقو
 نع لوكسملا صخشلا ةهجاوم ىف ىمارجإلا لمعلا نع ةئشانلا رارضألا نع ةيندملا
 ىف ةماعلا ئدايملل اقيبطت كلذو «هتياعرب فلكملا ىأ «نونجلاب باصملا مهتملا

 . ")(ريغلا لعف نع ةيندملا ةيلوئسملا
 رارضأ نم هلاعفأ ىلع بترتي امع ايندم لوئسملا وه نونجملا نأ :ةيناثلا ةيرظنلاو

 لب «ىرسيوسلا نوناقلاو ىناملألا نوناقلا ذخآ اذهبو «لاومأ هل ناك اذإ هلام نم ذخؤتف
 ىف لخد هتدارإل ناك اذإ ايندمو ايئانج نونجملا ةيلوئسم ناغوسي نينوناقلا نيذه نإ
 .ةردخملا داوملاو تاركسملا لوانت ةجيتن نونجلا نوكي نأك «هنونج

 ىندملا نوناقلا ذخأ دقو «ةلمجلا ىف ةعيرشلا ةيرظن براقت ةيرظنلا هذه نإو
 نونجملا لام نم نونجملا لمع نع ةئشانلا رارضألا نع ضيوعتلا ذخأب ىرصملا
 نوناقلا نم ١74 ةداملا تزاجأ دقف ءهيلع ظفاحي هنع لوئسم ىلو هل نكي مل اذإ ءهسفن
 دجوي مل اذإ نونجملا لام ىف رارضألا نع ضيوعتب مكحي نأ ىضاقلل» ديدجلا ىندملا

 .«ضيوعت ىلع هنم لوصحلا رذعت نكلو ءدجو وأ «هنع لوئسم صخش
 نم ارطش اهيلإ فاضأو .ىلوألا ةيرظنلاب ذخأ دق ىرصملا نوناقلا دجن اذهبو

 مل نإو «لوألا لوئسملا وه ىلولا ربتعي وهف ءارده لام عيضي اليكل ةيناثلا ةيرظنلا
 ةضبق ماقملا اذه ىف ضبق دق كلذبو .هسفن نونجملا لام نم ذخأ هنم قحلا فوتسي
 .ةعيرشلا نم

 رمألا ىلو عنمي ال نونجملا لام ىف تافلتملا نامض وأ ةيدلاب مكحلا نإو -غ 7
 هؤاقب نمؤي ال هنإف «ىذألاب سانلا لاني نأ نع ةديعب نكامأ ىف ه هزجح ىلع لمعي نأ نم

 )١( ىئانجلا نوناقلا زجوم ص527١ .

 نفيا



 عوبر ىف ةمئاق تاناتسراميبلا تناك دقو «ةيمالسإلا ةبسحلا نم كلذو «سانلا نيب

 نوناقلا هبجوأ طايتحا اذه نإو ءاهعاونأ ةفاكب ضارمألا ةجلاعمل ةيمالساإلا رايدلا

 :اهصنو .557”7 ةداملا ىف ىرصملا

 كلذ ناكو «مهتملا ةءاربب مكح وأ «ىوعدلا ةماقإل هجو ال نأب رمأ ردص اذإ»

 وأ ةيانج ةعقاولا تناك اذإ ءمكحلا وأ رمألا تردصأ ىتلا ةهجلا رمأت هلقع ىف ةفآ ببسب

 ةيلقعلا ضارمألل ةدعملا لاحملا دحأ ىف مهتملا زجحب رمأت - سبحلا اهتبوقع ةحنج

 . «هليبس ءالخإب ةصتخملا تاهجلا رمأت نأ ىلإ

 رضصلا

 هذه ىف لفطلا ىمسيو ءزييمتلا دقاف هيف نوكي رود امهلوأ :نارود رغصلل -14

 ىف نوكيو «عفنلاو ررضلا نيب زيمي ادح غلبي ذإ ىناثلا رودلاو ءزيمم ريغ ايبص لاحلا

 ءاهقفلا لاق دقو «كاردإلاو لقعلا ةوق رادقمب فرعي زييمتلا دحو «ءازيمم ايبص لاحلا اذه

 عيبلا نأ فرعيل لامجإلاب دوقعلا تايضتقم فرعي نأ وه :زيمملا ىبصلا فيرعت ىف

 لوخد ىضتقي ءارشلا نأو «ىرتشملا كلم ىلإ عئابلا كلم نم عيبملا جورخ ىضتقي

 تارامأ نم نإ :ءاهقفلا لوقي كلذلو « هعفدي لام ريظن ىف ىرتشملا كلم ىف عيبملا

 هكلم ىف لخدي ءارشلا نأ ىنعمب «بجوم ءارشلا نأو «بلاس عيبلا نأ فرعي نأ زييمتلا

 .اذكهو ءائيش هكلم نم جرخي عيبلا نأو ءائيش

 عبس وهو :هلبق ةداع هزيبست روصتي ال ىندأ ادح زيمعلل ءاهقفلا لعج نكلو

 نوكي دقف عبسلا نينسلا زواجت نإ نكلو «نينس عبس لبق زييمت روصتي الف «نينس

 ريدقت وه نينس عبسب ريدقتلا نأ ررقن كلذلو .ىرخأ ةدم دعب الإ هدح غلبي الف « زييمتلا

 هتقيقح ىف رمتسيف «زييمتلا نم اظح لاني الو اهغلبي ىبصلا نأ روصتيو «ىندألا دحلل

 سفنلا ملع دعت ىتلا تايهدبلا مهفيو ءرومألا كردي ىتح ءزيمم ريغ ايبص عرشلا ىفو

 . ىساسألا

 زيمملا ىبصلاوهو «ىناثلا رودلا ىلإ لقتنا زييمتلا لاح ىبصلا غلب اذإو -06

 ىذلا ىعيبطلا غولبلا وه ءاهقفلا ريدقت ىف غولبلاو غلبي نأ ىلإ لاحلا اذه ىف رمتسيو

 ئدتبي اهب نأل «لسانتلا ءاضعأ ىف ودبت ام لوأ ىهو «ةثونألا وأ ةلوجرلا رهاظمب نوكي

 ىلع لدي ام روهظ ىلاعتو هناحبس هللا لعج كلذلو .ةثونألا وأ ةلوجرلا رود ىف لخديف

 اوُغَلب اَذِإ تح ئَماَنيْا اولتباو 9 :ىلاعتو هناحبس لوقي ثيح .ابصلا كرت ةمالع لسانتلا

 . 204 مهلاومأ مهيلِإ اوُعقذاَف ادشر مهنم متسنآ نإَف حاكتلا

 5 : ءاسنلا قلد

 نورك



 دح ىتفلا غولبف ءاعم ةاتفلاو ىتفلل ةبسنلاب ىعبطلا غولبلا وه غولبللريدقت لوأف

 ةيبصلا ةبترم نم هب جرخت اهنأل ءاضيأ دحلا كلذ ىثنألا غولبو «كلذب ىندألا ةلوجرلا

 دح لقعلا غولب ىلع ليلد مسجلا لامتكاو «مسجلا ءازجأ لك ةلمتكملا ةأرملا ةبترم ىلإ

 لبقي امك .كلذ دعب نم ومنلل الباق ناك نإو «ءلاعفألاو لاوقألا ىف تاعبتلا لمحت

 غولبلا نوكي هنإف ءابصلا دح ةزواجم ىلع لدت ىتلا تارامألا رهظت مل نإو

 ةاتف ناك مأ ىتف لفطلا ناكأ ءاوس .ءاهقفلا روهمج دنع ةنس ةرشع سمخ وهو «نسلاب

 رهاظم ىصقأ نإ ذإ «ىعبطلا غولبلا دح غلب دق صخشلا نوكي ةرشع ةسماخلا غولبب هنإف

 . ءاهقفلا روهمج رظن ىف نسلا مله وه ىعبلعلا غولبلا

 .ةئس ةرشع عبس ةانفلا غولبو «ةنس ةرشع ىئامث نقلا غولبب نوكت

 ىف ةيعبطلا تارامألا هيلع رهظت ملو «نسلا هذه غلبي مل نم نوكي اذه ىلعو

 ايئانج لوئسم ريغو «ةيلاملا تاالماعملل ةيسنلاب ءادألا ةيلهأ صقان نوكيو ءابصلا 35

 ىتح .ةيلاملا تاالماعملل ةبسنلاب ءادآلا ١ صقان هتربتعا ةيرصملا نيناوقلاو -ما

 .ةيداصتقالا بابسألا عونتو «ةيداملا ةايحلا دقعتل كلذو «نيرشعلاو ةيداحلا غلبي

 صنلا نأل ميركلا ىنآرقلا صنلا نع اريثك دعتبي ال كلذ نإو .ةرسألا ناطلس فعضو

 رمرتستا لب 0 لل نم اولا ىلا ىقارخا

 ةردقلا هذنع وكت نه رديف ءردانلا الإ هنع ذشي الو :لاوحألا لك لمشي اماظنو انوناق

 جاتحي نم ردنيو «نيرشعلاو ةيداحلا لبق ةرادإ ىلإ جاتحت ىتلا هلاومأ ةرادإ ىلع ةلماكلا

 . كلذ نم لوطأ ةدم ىلإ

 «عءالقعلا لكك ةمئارج نع الوئسم هرابتعاو «ةيئانجلا تاعبتلا لمحتل ةبسنلاب امأ

 قيلي ىذلا لمعلا كاردإل ةيفاك نسلا هذه نإف «ةنس ةرشع سمخ هغولبب ىفتكا هنإف

 ريغو ىذؤملا ريغ لمعلاو «دسفملا ىذؤملا لمعلاو «قيلي ال ىذلا لمعلاو « عمتجملاب

 ةقاشلا لاغشألا ةبوقعب مكحي ال نكلو «باكترالا تقو نسلا اذهب ةربعلا نإو .دسفملا

 .سباكترالا تقو ةرشع ةعباسلا غلب دق ناك نم ىلع الإ مادعإلا وأ

 )١( ءاسنلا : <

 في



 هنع قرتفي الو نونجملا ماكحأ عم هباشتت مئارجلل ةبسنلاب ريغصلا ماكحأو - ا

 كلذكو ءادحاو امهمكح ناك كلذل «هلثم زييمتلا دقاف هنأل «ءىش ىف زيمملا ىبصلا

 .ريزعتلاب قلعتي اميف الإ هنع قرتفي الو «نونجملا مكحك همكح زيمملا ىبصلا
 «لقعلا ناصقنل وأ كاردإلا دقفل دحاو ريغصلاو نونجملا مكح نإف ةلمجلا ىفو

 ام هنع طقسيف «نونجلا لثم هلاوحأ لوأ ىف رغصلاو «ىراخبلا خيشلا كلذ ىف لاق دقو

 عيمج معي ىنعم زييمتلاو ,نونجملاك «لقعلاو زييمتلا ميدع هنأل نوئجملا نع طقسي

 هبكر ءاهؤاقب اهب قلعتي ىتلا راضملاو عفانملا نم هيلإ جاتحت ام فرعت هب «تاناويحلا
 قئاقحو رومألا بقاوع كردي هبو «ناسنإلاب صتخي لقعلاو .اهعابط ىف هللا
 ىندأ لب «نونجملا لثم هلثم ناكف «هلاوحأ لوأ ىف امهيلك ريغصلا مدع دقو «ءايشألا

 امأ «نيرمألا مدع وهو :«لقع هل نكي مل نإو ءزييمت نونجملل نوكي دق هنأل ؛هنم الاح

 راثآ نم ءىش هيف رهظو اهطاسوأ ىلإ رغصلا تاجرد ىلوأ نم ابصلا كرت ىأ .«لقع اذإ

 ءادألا بوجو هقح ىف تبثي نأ ىغبني ناكف ءءادألا ةيلهأ نم ابرض باصأ دقف ؛لقعلا

 مدعو ءابصلا ءاقبل «ةيلهألا نم ابرض باصأ دق هنأ عم رذع ابصلا نكلو «ءكلذ بسحب

 قوقح نم غلابلا نع طوقسلا لمتحي الام رذعلا اذهب طقسف «ءادتعالا ةياغ لقعلا غولب
 . ؟27طوقسلا لمتحي ام طقسي ال نكل ىلاعت هللا

 ميلس عبط لك نإف ءاعبط ةمحرملا بابسأ نم ابصلا نإ» : هنع هللا ىضر لوقيو

 رقوي ملو انريغص محري مل نم» دلك هلوقل اعرشو «راغصلا ىلع محرتلا ىلإ ليمي
 اببس لعج ىأ ءوفعلا لمتحت ةدهع لك نع وفعلل اببس رغصلا لعجف ء«انم سيلف انريبك
 «دابعلا قوقح نع زرتحاو ..هجوب غلابلا نع طوقسلا لمتحي نامضو ةعبت لك طاقسإل

 ببسب اهبوجو عنتمي الف ءاهب هقح قلعتو قحتسملا حلاصمل بجت ةمرتحم قوقح اهنإف
 ةدهع لك نع وفعلل اببس ابصلا نوكيو ..رذعب غلابلا قح ىف عنتمي ال امك ءابصلا
 وأ ادمع هثروم لتق ول ىتح لتقلا ببسب ثاريملا نم ىبصلا مرحي الف .وفعلا لمتحت

 طقسيف «ةريثك راذعأب ءوفعلاب طوقسلا لمتحي لتقلا بجوم نأل «هثاريم قحتسي أطخ

 «ةبوقعلا قيرطب تبثي نامرحلا نألو .هفنأ فتح تام ثروملا نأك لعجيو ءابصلا رذعب

 اهنإف ةيدلا فالخب ءهلعف ىف ةيانجلا ىنعم روصقل ةبوقعلل اببس حلصي ال ىبصلا لعفو
 . ”«لحملا ةمصع ىفني ال ابصلا ذإ هيلع هبوجول لهأ وهو لحملا ةمصعل بجت

 نونجملا مكح ىطعي زيمم ريغ وأ ازيمم ريغصلا نأ ىف حضاو مالك اذه -

 نم مرحي ال هنإ ىتح ءهنع ردصت ىتلا ىذألا لاعفأ ىلع بترتت ىتلا قوقحلا ىف

 الحم حلصت ال هلاعفأو «ةبوقع نامرحلا نأل .دماع ريغ وأ ادماع هثروم لتق اذإ ثاريملا

 17ص روكذملا باتكلا (؟) .1795ص ؛ج مالسإلا رخف ةيشاح )١(

 افرك



 ءاهقف دنع باقع هيلع بترتي ىذلا لتقلا وه ثاريملا نم عناملا لتقلا نألو .باقعلل
 ثاريملا نم عنمي الف «مهدنع ةرافك بجوي ال ىبصلاو نونجملا لتقو «ةيفنحلا

 .هعضوم ىف نيبم وه ام ىلع ةيعفاشلاو ةلبانحلا كلذ ىف فلاخ دقو .مهدنع

 نونجملا فالخب «هبساني امب هريزعت زوجي زيمملا ىبصلا نأ ظحاليو -8

 لقعلاف ريزعتلا بوجو طورش امأو» :هصن ام عئادبلا ىف ءاج دقف ءزيمملا ريغ ىبصلاو
 ادبع ناك مأ ارح ناكأ ءاوس«رودقم دح اهل سيل ةيانج بكترا لقاع لك رزعيف .طقف

 اوسيل ءالؤه نأل ءالقاع نوكي نأ دعب ايبص وأ اغلاب ارفاك وأ املسم ىثنأ مأ ناك اركذ

 .«ةبوقع ال ابيدأت رزعي هنإف «لقاعلا ىبصلا الإ ةبوقعلا لهأ نم

 ليبق نم كلذ دعي الو اريزعت بدؤي زيمملا ىبصلا نأ هنم دافتسي صنلا اذه نإو
 بانتجا هديوعتب ءريخلا وحن هيجوتلاو «ةنايصلاو بيذهتلا ليبق نم دعي لب «باقعلا
 .رضحخأ هدوعو ىذألا

 رخآ ىف راغصلا نأشب ىرصملا نوناقلا هاجتا نم براقتي هاجتالا اذه نإو ٠-

 ١54 مقر نوناقلاب لدع ىذلاو ١1108 ةنس ىف ردص ىذلا درشتلا نوناق نإف «هراودأ

 ىتلا ةيعامتجالا رورشلا نم ريثك نم مهتطايحو «ثادحأللا ةيامح ىلإ هجتي ١959 ةنسل

 . '7١اهل نوضرعتي
 الف «ءنسلل ىندأ دحب ديقتي مل ىبيذهتلا هاجتالا اذهب ثادحألا ةيامح نوناق نإو

 وهو «ىندأ دح ىلع نوناقلا صني ملف ءاهلبق امو اهقوف امو ةعباسلا نس نيب هيف قرف
 نأشلا وه امك تاونس عبس ريغصلا غولبب نوناقلا قيبطت ديقتي ال ىتح ءدوصقم عضو

 اهبكتري مئارج نع ةيلوئسم لاجم سيل لاجملا نأل «مئارجلا نع ةيلوئسملا ىف
 الو «مئارجلا ليبق نم دعت ال نوناقلا ىف اهيلع صوصنملا درشتلا تالاح نإف «ريغصلا

 ةيلوكسملاب لصتت ال ثدحلل ةيبيذهت قرط امنإو «تابوقع هب ةررقملا ريبادتلا دعت
 . "”ةلص ةيأب ةيئانجلا

 ماع لكشب نيدرشتملا بيذهت ىلإ هجتي درشتلا نوناق نأ اذه نم ىرنو 0١-

 ىهو «تتبث دق درشتلا لاح تمادام نسو نس نيب قرفي ال اذلو «مهباقع ىلإ هجتي الو

 الف هدشرتو هيدهتو «للزلا هبنجتل هيلع اهماوقو ةرسألا ةياعر ثدحلا اهيف دقفي ىتلا

 .زيمم ريغو زيمم نيب اهيف قرف

 مل نإو «نيزيمم اوناك نإ كلذو «مئارج راغصلل نوناقلا ربتعا كلذ عم نكلو

 لعج ١8417 ةنس نوناقف , كلذ ىف نيناوقلا تروطت دقو «ةرشع ةسماخلا اوغلبي

 :لحارم ثالث ناسنإلل

 )١( روكذملا باتكلا (؟) . 65 -8ص تابوقعلا نوناق ىف ةماعلا ماكحألا ص5١9 .

 نووخا



 الف ايئانج ريغصلا لأسي ال اهيفو «ةعباسلا نود ام ىلإ داليملا نم أدبت : ىلوألا

 . 554 ةداملا ىف كلذ ءاجو «هيلع ىوعدلا ماقت

 ناك اذإ امل اعبت مكحلا فلتخي اهيفو «ةرشع ةسماخلا ىلإ ةعباسلا نم : ةيناثلاو

 دق ةرتفلا هذه ىف نوكي ىذلا ريغصلا نأ ىضاقلل تبث اذإف ءزيمم ريغ وأ ءازيمم ريغصلا

 ءهلهأ ىلإ هميلستب مكحي لب ءاقلطم ةبوقعب هيلع مكحي ال هنإف «زييمت ريغب لعف ام لعف
 لعفلا بكترا هنأ تبث اذإ امأ ءرابتعالاو فرشلا ىوذ نم هب لفكتي نأ لبقي نمل وأ

 سبحلا ةبوقع ىلإ تايانجلا ىف ابوجو اهفيفخت عم ةيبيدأتلا ةبوقعلا هيلع عقوتف زييمتب
 حنجلا ىفو .«تعقو ىتلا ةميرجلل نوناقلا ىف ةررقملا ةبوقعلل اعبت اهردق فالتخا ىلع
 دشرلا ةلحرم ىهف ةئلاثلا ةلحرملا امأ ءاغلاب نوكي نم ىلع هب مكحي ام نود ردق ىلإ

 مئارج نم بكتري ام لك نع ىناجلا لأسيف «ةرشع ةسماخلا غولبب ًأدبتو «لماكلا
 .ةلماك ةيلوئسم

 ةنسل 717 مقر نوناقلاو ١4057« ةنس ىف رداصلا تابوقعلا نوناق ماكحأ ىه كلت

 ءاشنإ انمضتم ١96٠ ةنسل ١60١ مقر نوناقلا اهرخآ هيف تاروطت تثدح دقو - 7/

 تراص كلذبو «تاءارجإلا ىف ةصاخ ماكحأب مهزيم دقو .«ثادحألاب ةصاخ مكاحم

 «ةعباسلا ىلإ داليملا نم اهلوأ :لحارم عبرأ ىلإ راغصلا مسق دقو .ةصاخ ماكحأ مهل

 «ةرشع ةسماخلا ىلإ ةرشع ةيناثلا نم ةثلاثلاو «ةرشع ةيناثلا ىلإ ةعباسلا نم ةيناثلاو
 .ةرشع ةعباسلا ىلإ ةرشع ةسماخلا نم ةعبارلاو

 تسيلو «ةيبيدأت ةيبيذهت هتبوقع نوكت ةيناثلاو ءاهيف ةيلوئسم ال ىلوألا ةلحرملاو
 فخأ هتبوقع نوكت نكلو «ريغصلا بقاعي ةشلاثلا ةلحرملا ىفو «قيقدلا ىنعملاب ةبوقع
 ىرخأ لئاسو ةبوقعلاب لدبتسي نأ ىضاقلل زوجي كلذ عمو «لقاعلا غلابلا ةبوقع نم
 «ةرشع ةعباسلا ىلإ ةرشع ةسماخلا ىف نوكت ىتلا ىهو«ةريخأألا ةلحرملا امأو «ةيميوقت

 ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألا الو ءمادعإلاب هيلع مكحي ال نكلو «ةلماك نوكت ةيلوئسملا نإف
 ٠ ,؟10ةدبؤملا وأ

 «ىرصسملا ىئانجلا نوناقلا ماكحأل زاجيإلا دشأ ةزجوم ةصالخ هذه -7

 بهذم عم ىقالتي ال مكح وهف «ةرشع ةعباسلاو ةرشع ةسماخلا نيب اميف مكحلا كرتنلو

 «سفنلا ىف صاصقلا ةبوقع عنم نكلو «ةلماك ةيلوئسملا ربتعا هنأل «ةيهقفلا بهاذلا نم

 لفغأ دق ناك ولو ءاهجئاتن لك اهيلع بتري ملو «ةلماكلا ةيلوئسملاب فرتعا كلذبو

 ةفينح ىبأ بهذم نم ايراقم كلذ ىف ناكل ةرشع ةعباسلا ىلإ ةلماك ةيئانجلا ةيلوئسملا

 .ءاهقفلا روهمجو نابحاصلا هيف هفلاخ ىذلا هنع هللا ىضر

 )١( اهدعب امو « 450 ص روكذملا باتكلا .

 انتخب



 غلبي مل ىذلا لفطلا ءافعإ ىف هقفلا عم قفتي هنإف «لحارملا نم هذه ادع اميف امأ

 ام ىلع ةيلاملا مراغملا نم هفعت مل ةعيرشلا نأ ديب «ةيئانج ةيلوئسم ىأ نم ةعباسلا
 ءازجلا نإ ثيح نم ةعيرشلا عم امامت قفتي ةرشع ةيناثلا ىلإ ةعباسلا دعب اميفو ءانرشأ

 لزني ىذلا ريزعتلا نأ نم «ءاهقفلا هب حرص ام كلذ نإف ءايبيذهت نوكي هبكتري ام ىلع
 .باقعلل ال «بيدأتلل نوكي زيمملا ريغصلاب

 ىلع ةعبت ىقلي نوناقلا نإف «ةرشع ةسماخلاو ةرشع ةيناثلا نيب ةرتفلا ىف امأ

 اذه ىف هنإو ءريبكلا باقع نود هباقع نكلو .«باقعلل اقحتسم الوئسم هلعجيو «ريغصلا

 نس ىه ةرشع ةيناثلا نس نأل كلذ ءاهنم ابيرق نوكي دق هنكلو «ةعيرشلا نع اديعب ودبي
 ىف لسانتلا ءاضعأ ومنب ىعيبطلا غولبلا انايحأ اهيف نوكي ىتلا نسلا ىهو «ةقهارملا

 دعابتت ال كلذبو «ءادتبا غولبلا تارامأ ىه رهاظملا هذه ربتعت ةعيرشلاو ءركذلاو ىثنألا

 نم عنمي الو ءايميوقت ءازجلا لعج قح ىضاقلا ىطعأ دق كلذ قوفو ءاريثك ةعيرشلا
 .نسلا هذه ىف كلذ

 لبق نم غولبلا لبق ام تارتف ىف نوناقلا ىف ام لك نإ لوقن نأ انل حصي اذلو

 .ةعيرشلل افلاخم نوكي ال كلذبو ءريزعتلا ميظنت
 ال ىذلا ثادحألل درشتلا نوناق ماكحأ ةعيرشلا رقت له :رظنن نأ ىقب -587

 نم نيدرشملا لافطألا ءالؤه نإ :كلذ نع باوجلا ىف لوقنو ؟صاخ نسب ديقتي

 مهدجن ةصحاف ةرظن مهيلإ انرظن اذإ نيزيمم ريغ اوناك مأ نيزيمم اوناكأ ءاوس رغصلا

 ءايلوأ مهل وأ «مهتيبرتو مهبيذهتو مهتنايصب نوموقي سفنلا ىلع ءايلوأ مهل سيل الافطأ

 كلذبو «ةيالولا هذه نع نيلوزعملا مكح ىف عرشلا مكحب اوناكف «مهبجاو نع اولخت
 ءهل ىلو ال نم ىلو ناطلسلا نأ :ةيهقفلا ةدعاقلا نأل ءرمألا ىلول مهيلع ةيالولا نوكت

 ءاهل وه ارمأ تلوت دقف «نيدرشملا لافطألا لاوحأ ميظنت تلوت دق ةلودلا تناك اذإف

 .اهتيالو ميظنت ليبق نم وهو
 لهجلاو أطخلاو طلغلا

 ىلإ ىناجلا دصقي نأ ءالماك ةميرجلا نكر ققحتي ىكل دبال هنإ انلق -4

 ادصق جئاتنلا ىلإو ءهاركإ هدسفي ال الماك احيحص ادصق ىذألا هيلع بترتي ىذلا لعفلا

 «بلقلا ىلإ ذفنيل مهسلا بوصيو ءددهيل ال «لتقيل فيسلاب برضيف ءالماك احيحص
 دقف لعفلا نم عونلا اذه ققحت نإف «بورضملا فيخي وأ «برضلا ىلع نرمتيل ال

 ةميرجلا ريدقت ىف ةربع الو .دصاقلا نم صقنلا رادقمب اهنم صقنيو «ةميرجلا تلماكت
 عراشلا ماد امو «ةلداع ريغ اهتاذ ىف ىه تماد ام اهيلع ثعابلا ىلإ ةيويندلا ةيحانلا نم

 .اهيف مثإلا لصأ ررق دق



 امثإو ةيصعم نوكت نأ ةلماك ةبوقعلا بجوتست ىتلا ةلماكلا ةميرجلا ىف ةربعلاف
 . الماك اتوبث اتباث هجئاتنو لعفلا ىلإ دصقلا نوكي نأو «عراشلا هنع ىهن دق

 ريدقت ىف لخد هل سيل ءاهقفلا روهمج دنع ثعابلا نأ ىلإ انمالك ىف انهون دقو

 فذقلا لتقو «بالتسالا وأ باصتغالل لتق نيب لتقلا ةميرج ىف قرف الف .ءباقعلا

 .ءاهقفلا عامجإب دوقلا ىه ناودعلا دمبعتملا لتقلا ةبوقعو «لتق هلك كلذ نإف «نعطلاو

 ةيصعم هنوك نع لعفلا جرخي ثعابلا ناك اذإف «ةيصعم هنأب فصو دق لعفلا ماد ام

 همراحم ىدحإ لتق وأ «همراحم ىدحإب ىنزي هآر وأ هتأرما عم هدجو الجر لتق نمك

 ةمث نوكت الف «ةيصعملا ىنعم نع جرخي لاحلا هذه ىف لعفلا نإف ءاهانز تبث ىتلا

 .باقع ةمث نوكي الو «ةميرج

 ةصاخ كلذ انركذو .هجئاتن ىلإ دصقلاو لعفلا ىلإ دصقلا ىضاملا ىف انيب دقو

 .أطخلاو ببستلاو .دمعلا هبشو دمعلا لتقلا ىلإ دصقلا ىف

 دبال هنأل «نيعم ريغو نيعم ىلإ دصقلا ميسقت ىلإ انه ريشن نأ دبالو -5

 ىف انيعم نوكي دق هجئاتن عم لعفلا ىلإ دصقلا نإ لوقنف «,كلذ نم طلعغلا ىنعم نايبل

 ةجسيتنلا ىلإ لوصولا لعفلاب دصق اذإ هتياغ ىف انيعم نوكيف .هعوضوم ىفو هتياغ
 نم عونلا كلذو «حورلا قاهزإ وأ «نيعلا ءقف وأ ءديلا عطق لعفلاب دصقيف «ةمولعملا

 ةدام ةعامج ىلع ىقلي نمك «نئارق نم لعفلاب طيحي امب فرعيو «ةلآلاب فرعي دصقلا
 . مهقيرفت دصقي ملو ءمهلتق دصق هنأ ضرفي كش الب هنإف دودحم ناكم ىف ةرجفتم

 هيلإ دصقو «ىذألاب انيعم اصخش نيع اذإ هعوضوم ىف انيعم لعفلا نوكيو
 .هجئاتن دصقو لعفلا دصق نأب ءالماك

 دصق لب ءانيعم اصخش دصقي ملو ,.لعفلا دصق اذإ نيعم ريغ دصقلا نوكيو

 قيرطلا ىف رفحي نمك ةريثك روص ىف كلذ ضرفيو «نيعم عوضوم اهل سيلو ؛ةميرجلا
 ىلإ دصقلا رفاوتب انيعم دصقلا نوكيو ءاهيف رمي نم طوقس اهرفحب دصقي ارئب ماعلا
 .نيعم صخش ىأ دصقي مل هنأل هعوضومل ةبسنلاب نيعم ريغ ةجيتنلا

 موصعم لتق ىلإ دصق نأب دصقلا فلخت مث نيعم ىلإ دصقلا رفاوت اذإو -7
 نأل ءايمارجإ المع بكتراو «كش الب مثإلا ىف عقو دق نوكي «هريغ لتقو طلغف مدلا

 «صخشو صخشو «سفنو سفن نيب قرف ال ءدحاو ةيناسنإلا سفنلا ىلع ءادتعالا

 نإف ءرخآ صخش دي عطقو ءطلغ لصحف نيعم صخش دي عطقي نأ دصق اذإ كلذكو

 .تتبث دق ةميرجلا

 نسخ



 طلغلا

 ىلع ىذألا نوكيف ىذألاب انيعم اصخش دصقت نأ طلغلاف ءطلغلا وه اذه -81/

 .ةميرجلا ةبوقع ىف رثأ هل طلغلا اذه لهف «هريغ
 :ضورف ةثالث ضرفن نأ بجي طلغلا ماكحأ نايب ىف ضوخن نأ لبق نكلو

 نمك ةيصعم هيف رمأ ىف عقيف هيف ةيصعم ال رمأ دصق ىف ظلغلا نوكي نأ : الوأ

 ءاهقفلا فرع ىف ىمسي ام وهو «هتجوز اهنأ ىلع ةيبنجأ ةأرما مالظلا ىف أطيف ئطخي
 مل هنأل أطخلا مكح ىف الخاد نوكي كلذ نأ لاحلا هذه ىف مكحلاو «ةهبشب ءطولا

 ءوفع عضوم ىلاعت هللا قوقح ىف نوكتف ءدصق ريغب تعقو اهنكلو «ةميرج ىلإ دصقي
 .ةيدلا نوكت ىرخأ ةرابعب وأ ءضيوعتلا نوكي دابعلا قوقح ىفو

 لعفلا نأ نيبتيف ةيصعم وه مارح ىلإ دصقلا ىف ظلغلا نوكي نأ : ىناثلا ضرفلا

 نيبتيف ءمدلا موصعم وهو هل ودع نمؤم هنأ ىلع صخش لتق ىلإ دصقي نمك لالح
 بقاعم ريغ ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف امثآ نوكي نأ انررق دق اذهو «مدلا لالح ىبرح هنأ

 مالكلا دنع لاثمألا كلذ ىلع انيرض دقو ءرهظ ام ىلع ايندلا ىف مكحلا نأل ءايندلا ىف

 .ةدوصقملا ريغو ةدوصقملا مئارجلا ىف

 نكلو ءةيصعم هيلإ دصقلا نوكي نيعم ىلإ دصقلا نوكي نأ وه : ثلاثلا ضرغلا

 كلذ نإف «بير الب مدلا موصعم وهو ءدوصقملا ريغ ناك ةميرجلا هب تلزن نم نأ نيبت

 .مالكلا عضوم

 نأ وهو «ثلاثلا ضرفلا ىف طلغلا وه لوقلا ىضتقي ىذلا عوضوملا نإو -4

 ىنعم ىلإ رظني لهف «هريغ ىف طلغلا نوكيف «نيعمل ةبسنلاب ةميرجلا ىلإ دصقلا نوكي
 قرف ال فارطألا ىلع ءادتعالل ةبسنلاب هنإ ؟هعوضوم ىلإ رظن ريغ نم درجملا ءادتعالا

 ىف قرف ال هنأل ءءاهقفلا لاوقأ نم رهاظلا وه اميف دودحلل ةبسنلاب كلذكو .؛كلذ ىف
 قح اهيف ةبوقعلاب دوصقملا سيل ىلاعت هللا قوقح نإ ذإ «ىلاعت هللا قوقح ىلع ءادتعالا
 ىف رمألا كلذكو ءرشلا عنمو داسفلا عفد وه اهيف ةبوقعلاب دوصقملا امنإ .صخشلا

 رشلا عنمل ىه ذإ «هيلع عقو نم ىلإ رظن ريغ نم لعفلا تاذ ىلع ال ةيريزعتلا تابوقعلا
 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ليبق نم ىهو «هيلع عقي نم ىلإ رظن ريغ نم عمتجملا ىف
 .ركنملا اذه هب لزني نم ناك ايأ ركنملا عنمل ىهف ءركنملا

 نأب لتقلا مئارج ىف طلغلل ةبسنلاب وه ءاهقفلا هيف فلتخا ىذلا رمألا امنإ -8

 لهف ءاضيأ مدلا موصعم وهو هفالخ نيبتف ء.مدلا موصعم اصخش ناودعلا لتقلاب دصقي

 ؟ىنعمو ةروص صاصقلا هتبوقع نوكت دمعتم لتق ةميرج اذه دعي

 ادوصقم ءادتعالا نوكي نأ هساسأ ضعبلا دنع صاصقلا نإف ءمهرظن لاجم اذه

 دمعتم لتق ىلع الإ نوكي ال صاصقلا ذإ «هلتق لتاقلا دمعتي انيعم هيلع ىدتعملاو

 نيخي



 ىلإ رظن اذه «طقف لعفلا هيف دصقي الو صخشلا هيف دصقي ادمعت ىضتقي دمعتلاو

 كلذ ىف نودمتعيو «ةيعفاشلا ضعبل رظن كلذو «هيلع ىنجملا ىف ةيصخشلا ةيحانلا

 «نيعم صخش ىلإ دصق هانعم دمعتلا نإف .ءصاصقلا ىنعم ىلعو «دمعتلا ىنعم ىلع

 هبش اذه نودعيو هتاذب ادوصقم لوتقملا نوكي نأ ىضتقي كلذو «صخش درجم ىلإ ال

 .دمع

 دعي كلذ نأ ررقي وهو ءرخآ ارظن ةلبانحلا ضعبو «ةيعفاشلا نم رخآ ضعب رظنو

 هريغ بيصيف اموصعم ناك ولو ناسنإ لتق دصقي نم نودعي مهنأ كلذ ءأطخلا لتقلا نم

 العف دصق نإو» :ماقملا اذه ىف ىنغملا ىف ءاج ام صن اذهو ءأطخل-ا لتقلا ليبق نم

 دصقي مل هنأل أطخ هريغ بيصيف ء.موصعم ىمدآ وأ ةميهب لتق دصقي نأ لثم امرحم

 . "0«رذنملا نبا لاق كلذكو «ىعفاشلا بهذم اذهو ءهلتق

 صخشلا نوكي نأ بجي رظنلا اذه ىضتقم ىلع دمعلا لتقلا نأ اذه نم مهفيو

 .هلعفب لتاقلا هبيصيو ءادوصقم انيعم هيف
 هبش هربتعي لوألا رظنلاو . لماكلا صاصقلا نم لتاقلا ىفعي امهالك نارظن كناذ

 نأل ءأطخ هربتعي ىناثلاو ءاهفده بصي مل نإو «ةميرجلا ىلإ دصقلا دوجول دمع
 .هبصي مل دوصقملا فدهلا

 ءادمع هنوربتعي الو ءأطخ هنوربتعي مهف ةيفنحلا تارابع رهاظ وه اذهو -

 اهنأش نم سيل ةلآب وأ «ةددحم ريغ ةلآب نوكي ام مهدنع دمعلا هبش نإف ءدمع هبش الو

 باصأف «ءهريغ هب دصق وأ الصأ دوصقم ريغ لعفلا نوكي نأ أطخلاو «ةداع لتقت نأ

 «لعفلا سفن ىف نوكي دق أطخلاف» :أطخلا فيرعت ىف ىناساكلا لاق دقو «مدلا موصعم

 دصقي نأو ءايمدآ بيصيف ءاديص دصقي نأ وحنف لوألا امأ «لعافلا نظ ىف نوكي دقو

 ءأطخب سيلو دمع اذهف هنم رخآ باصأف لجر نم اوضع دصق نإف «هريغ بيصيف الجر

 .7"2«ملسم وه اذإف دترم وأ ىبرح هنأ نظ ىلع ناسنإ ىلإ ىمري نأ وحنف ىناثلا امأو
 اموصعم فدهلا بيصيق «مدلا موصعم اناسنإ ىري نأ هنم دافتسي صنلا اذه نإو

 .أطخ لتقلا دعي رخآ

 :بابسأ ةثالثل ىلوأ دمع هبش هرابتعا نأ ىدنعو

 ىعرشلا ىنعملا عم ىفانتي ةيصعملا دصقو «تباث ةيصعملا دصق نأ : اهلوأ

 أطخلا ىتمأ نع عفر» :فيرشلا ثيدحلا صنف «مثإلا عوفرم أطخلا نأل أطخلل

 .(هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو

 )١( ص الج ىنغملا 4 70١ص الج عئادبلا قفز . ةيناثلا «رانملا ةعبط 77 .
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 نأل ؛ةجيتتنلا عم هانعم ىف قالتم دوصقملاو «تباث ةميرجلا دصق نأ : اهيناث

 .امامت ةدوصقملا هبشت ةميرجب تهتنا ةيصعم دصقلا

 دصق نأل ؛ىلاعت هللا دنع وفع لحم نوكي نأ نكمي ال اذه ىف رمألا نأ : اهثلا
 ٠ .دكؤم تباث ةيصعملا

 لتقلا نيب ةقرفتلا وه ةيكلاملا بهذمو «ةثالثلا بهاذملا ىه هذه 0١-

 اصخش دصق اذإف .«طلغلا ءاعداب هيف ةربع ال رشابملا لتقلاف «ببستلاب لتقلاو ء«رشابملا

 باصأو اموصعم .دصق هنإ ذإ «دمعلا ةبوقع هيلع بقاعي دمع وهف هريغ باصأو اموصعم
 دعي ال لتقلا نإف «ةرشابملاب ال ببستلاب لتقلا ناك اذإ امأ ءادمعتم التاق دعيف ءاموصعم
 «لامتحا عضوم هدصق لعجت هريغ ةباصإ نأل ءهدصق ىذلا لوتقملا باصأ اذإ الإ ادمع

 .هيلإ دصقلا تابثإ نكمي الف «هريغ هرشابي لب «هسفنب لتقلا رشابي ال هنإ ذإ
 هنأ ديب ءأطخلا ماكحأ ىف هجردي ءاهقفلا ضعب ىرنو.طلغلا وه اذه -5

 ىف ءادتعا نوكي الو «لعفلا ىف ءادتعا هيف نوكي أطخلا نإف «.ىرهوج قرفب هنع قرتفي

 ءادتعا هيف نوكي اميبرو ءدصقلا ىف ءادتعا هيف نوكي نأ دب ال هنإف ءطلغلا امأ ءدصقلا

 نوكي دقو ء«هريغ باصأف «مدلا موصعم ىلع ءادتعالا دصق اذإ اطلغ نوكيف «لعفلا ىف

 اهنأ نيبتف ةأرماب ىنزلا دصقي نمك «نايصع لعفلا ىف نوكي الو .دصقلا ىف نايصعلا
 هيف نوكي أطخلا ذإ ءطلغلاو أطخلا نيب ايرهوج قرفلا نوكي كلذ ىلعو .هتليلح

 مثآ دصقلاف طلغلا امأ ءهيف ةيصعم ال اميلس نوكي دصقلاو ءامئاد لعفلا ىف ءادتعالا

 . ءادتعالا نم ايلاخ نوكي دقو «ءادتعا هيف نوكي دق لعفلاو ءامئاد

0 

 اضخللا

 مئارجلا ىف انملكت امدنع هماسقأو ًأطخلا ىنعم انلوق ىضام ىف انركذ -497*

 ريشن نأ دبال نكلو «كانه هانلق ام انه رركن الو «ةدوصقملا ريغ مئارجلاو ةدوصقملا

 ءاحابم هتاذ ىف نوكي ىذلا لعفلا وهو «ىضاملا ىف هنع ملكتن مل أطخلا نم عون ىلإ

 جئاتن دوصقملا لعفلا ىلع بترتي نكلو ءانيعم ادصق لعفلا ىلإ هيف صخشلا دصقيو
 .نابسحلا ىف سيل ام هيلع بترت نكلو «ميلس لمعلاو ميلس دصقلاف ءاهديري ىتلا ريغ

 فلت وأ ءوضع فلت وأ حرجب هبيصيف ءابيدأت هديفح وأ هدلو برضي نم كلذ نمو
 امإو ءدمع امإ هدنع مئارجلا نأل ءأطخلا نم اذه ربتعي هنع هللا ىضر اكلام نإف ءسفن

 اهضرف ىتلا ضورفلاك «ءدمع هبش دعت ةميرج هدنع سيلف ءامهنيب طسو الو ءأطخ

 اجردنم نوكي هنإف ءادتعالا دصق مدعل ادمع اذه نكي مل اذإو «لتقلا مئارج ىف ءاهقفلا

 نم ناكأ ءاوس ءوضع وأ سفنلا فلت هيلع بترتي ميلعت لك هلثمو ءأطخلا نمض ىف
 .هريغ نم ناك مأ بألا

 نيم



 ةمثأ هررقي ام ريغ كلذ نأ ررقي اثيدح ىمالسإلا هقفلا ىف اوبتك نيذلا ضعبو

 ىنعم ىف هتجيتن ثيح نم هنوربتعي اعيمج مهنأ رهظي نكلو .«ىرخألا ةثالثلا بهاذملا

 :هصن ام ىنغملا ىف ءاج اذلو «دمعلا هبشك هنوربتعي الو ءأطخلا

 ةلقاع ىلع نامضلاف «قرغف ةحابسلا هملعيل حباسلا ىلإ ريغصلا هدلو ملس نإو»
 لاقو ءهظفح ىف طيرفتلا هيلإ بسن قرغ اذإف .هظفح ىف طاتحيل هيلإ ملس هنأل «حباسلا

 نمضي ملف «هتحلصمل هب ةداعلا ترج ام لعف هنأل «هنمضي الآ بهذملا سايق :ىضاقلا

 ىلع سيلف «قرغ اذإ ريبكلا امأف ءهب فلتلا داتعم ابرض ملعملا برض اذإ امك .فلت ام

 ىلإ هكاله ىف طيرفتلا بسني ال هسفن دي ىف ريبكلا نأل ءطرفي مل ذإ ءىش حباسلا

 . هريغ
 وه امك ءابجاو نوكي لب ءاقح هؤادتبا نوكي ءاطخألا نم عونلا اذه نإو -15

 ىضفملا قحلا لامعتسا ليبق نم وهو «هديفح دجلا وأ هدلو لجرلا بيدأت ىف نأشلا

 :نيعضوم ىف ةضافإب اذه ىف اوملكت دق ءاهقفلا نإو «فلتلا ىلإ

 . فلت ىلإ ىدأ اذإ بيدأتلا ىف : امهدحأ

 ديدج عون اذهو .هئطخل ةجيتن ناك فلت ىلإ هبيبطت ىدأ اذإ بيبطلا ىف : امهيناث

 .لعافلا نظ ىف أطخلاب هبشأ وهو «لمعلا ىف ال ريدقتلا ىف أطخلا هساسأ ءأطخلا نم

 بيدأتلاأاطخ

 ىلإ ىضفأ اذإ بيدأتلا هنم دصقلا نوكي ىذلا برضلا وهو : لوألا عونلا -5
 نأل ءاصاصق بجوي ال هنأ هيلع قفتملا نمو «ءاضعألا نم وضع فلت ىلإ وأ توملا

 ىلولا نذإب ملعملا برضو «هدلو دلاولا برض كلذ نمو «مئاق ريغ ناودعلا دصق

 .دعب اميف هررقنس كلذ ىف رظن ىلع .هتجوز جوزلا برض كلذ نم نأ اوركذو «هذيملت

 ىف نامضلا ىلع اوقفتا دقف «ةيدلا نامضل ةبسنلاب امأ .ءصاصقلل ةبسنلاب اذه

 ملف ءفصوب ديقم اهزوشن عنمل اليبس نيعت اذإ ةجوزلا برض نأل «ةجوزلا بيدأت
 ابرض اهبرض اذإف ءحربم ريغ ابرض نوكي نأب اديقم هيف نذأ لب «قالطإب هيف نذؤي

 «هزواجت لب «هيف نوذأملا لعفلا لعف دق نوكي الو ءموسرملا دحلا زواج دقف ءاحربم

 رفاوتي نأ وه صاصقلا نم هئافعإ طرش نأ ىلع «ةيدلا نمضي هنأ ىلع اوقفتا كلذلو
 :ناطرش

 اهظعو دق ناك نأب «بيدأتلل نيعت دق برضلا نوكي نأو ازشان نوكت نأ : امهلوأ

 دق برضلا نوكي لاحلا هذه ىف هنإف ءاهبرضف «عدترت ملو عجضملا ىف اهرجه مث
 اهبرضف زشان ريغ تناك اذإ امأ ءدحلا زواجت هنكلو ءاحابم هلصأ نوكيو بيدأتلل نيعت

 نوكيف ايدتعم نوكي ةعيرشلا رهاظ ىف هنإف «جاوزألا ضعب لعفي امك ةبضاغم وأ ءادتعا

 اندم



 ضرفي ال ىذلا هنع هللا ىضر كلام دنعو ءاطخ نوكي الو .لقألا ىلع دمع هبش هلتق
 ناك اذإ كلذ لثمو .هنم صتقيو ادمع التاق نوكي هنإف ءدمع هبش همسا اعون لتقلا ىف

 دصاقم اوفرعي نأ نوديري نيذلا ملعي نأ بجيو .ءزوشنلا عنمل اليبس نيعتي مل برضلا
 عوقول الإ حابي ال ماع هجوب ررضلا نإو «ةجوزلا قحلي ءاذيإو ررض برضلا نأ ةعيرشلا
 نيعتي ملو هيلإ ىدأ اذإف «ةيجوزلا ةايحلا عطق ىلإ ىدؤي ىذلا زوشنلا وهو ءدشأ ررض
 .ةكَك ىبنلا اهنس ىتلا دودحلا كلت ىف حببأ وه الإ زوشنلا عفدل

 ءادتبا حربم ريغ برضلا نوكي الأ ةأرملا برض ىف صاصقلا عنمل :ىناثلا طرشلا

 ءأطخ نوكي الو ءدمع هبش نوكيف ءاحابم نوكي ال هنإف اديدش ابرض اصعب اهبرض نإف
 نوكي كلام بهذم رهاظ ىضتقمبو «ةثالشلا ةمئألا بهذم ىلع اديدش اريزعت رزعيو

 ىذلا وه اذه نإف تتامف اهسفن ىف كلذ رثأف اهزكل اذإ نكلو «ءصاصقلا بجوي اذمع

 ذإ ةثالثلا بهذم ىلع دمع هبش نوكي الو .كلام بهذم ىلع صاصقلا نم هيف ىفعي
 .أطخلا هيف حضو دق نوكي

 وأ بألا برض امأ «توملا ىلإ ىضفأ اذإ بيدأتلل ةجوزلا برض وه اذه -57

 دقف توملا ىلإ ىضفأ اذإ «ءالؤه نم دحاو ِنِذإَب ملعملا وأ ءسفنلا ىلع ىلولا وأ دجلا
 نمضي هنأ ةفينح وبأ ىأرف ءءاهقفلا روهمسج عم هنع هللا ىضر ةفينح وبأ هيف فلتخا

 ىأرو «بيدأتلا ناطلس اوتوأ نمم هريغ ناك ْمأ ابأ ناكأ ءاوس ىلولاو دجلاو بألا

 . نمضي ال :بدؤملا نأ ءاهقفلا ضعب عم نابحاصلا
 :نيلصأ ىلع موقت نيبحاصلا ةجحو

 توملا نإو «بجاو هنإ لب «هناطلس هل نمم هيف نوذأم لعف بيدأتلا نأ :امهدحأ
 نأ اصوصخو «ءادتعا دعي ال هيف نوذأملا نم للوتملاو .هيف نوذأم لعفل ةجيتن ءاج
 ءملعملا ىف نأشلا كلذكو .ىذألا دصق نيبو مههنيب لوحي ام ةقفشلا نم مهل ءايلوألا
 نوكيف ؛ءادتعالا هيف ضرفي ال هل صصخ يللا هلمع ىضتقمب وهو .هلمع كلذ نإف

 1 .نامض لف ىلولا نم انوذأم هلعف

 ةيسنلاب نيعلا ضرف ةهج ىلع نابولطم نارمأ يلع او بيدأتلا نأ :ىناثلا لصألاو

 ىدأ اذإ باقع ةمث ناك ولو ءامهريغل .ةيسشلاب ةيافكلا هجو ىلعو «ىلولا وأ بألل
 ةيشخ مهبجاوب مايقلا نع ءالؤه عنتمال سنتا '

 ١ ١ نإ» :كلذ ىف لوقيو ءنامضلا
 تلا ناكف ميلعتلا نع عنتمي اهنع زرحتلا هعسو

 .«هيلإ



 هذه ىف لصألاو» :لوقيف «ةماع ةيضق عوضوملا اذه ىف ىناساكلا ررقيو

 نامضلا نأل «ةنومضم نوكت ال ةيارسلاف «ءنومضمب سيل ام ىلع تدرو اذإ اهنأ ةيانجلا

 .«نومضم ريغ الحم فداص قباسلا لعفلاو «قباسلا لعفلاب بجي

 نأ ماع لكشب سفنلا ىلع ىلولاو دجلاو بألا نيمضت ىف ةفينح ىبأ ةجحو
 اذإ هيف انوذأم ئدتبي مل لصألا ىف لعفلاو ء«فلتلاب ال تيدأتلاب امهل نوذأم دجلاو بألا

 نأ ىناساكلا ررقيو .هدح زواجت ىلع ليلد فلتلا ىلإ هءاضفإ نإ ذإ «فلتلا ىلإ ىدأ

 ىلإ رمألا ىدؤي دق نامضلا نم فعي مل نإ هنأل «ملعملا نيمضت مدع ةفينح ىبأ ىأر

 ةرورضلا هذهل وأ «رابتعالا اذهل ةفينح ىبأ دنع نامضلا هنع طقسف «ميلعتلا نع هعانتما

 امهعفدت رمألا نكي امهم ىهف ءامهتقفش ةرفول دجلاو بألا ىف كلذ ققحتي الو «ءةماعلا

 امهيلع بجوت ةقفشلا هذهو .داسفلا هيلع نايشخي امه ذإو ءانمض ولو بيدأتلا ىلإ

 .لعفلا ىف زرحتلا

 نيبحاصلا رظنو ءاهقفلا ضعب هعمو ةفينح ىبأ رظن نيب قرفلا ةصالخو -91/

 هاضتقمب لعفلا ىلع مكحيف لعفلا ةجيتن ىلإ رظني - ةفينح ابأ نأ - رخآ قيرف مهعمو
 ىفعأ نإو «هيف انوذأم نكي مل لعفلا نأ نيبت وضعلا وأ سفنلا فلت ةجيتنلا تناك نإف

 «نوذأم ريغ وأ هيف انوذأم لعفلا نوك ريغ ىرخأ ةرورضلف لاحلا هذه ىف نامضلا نم

 ش .نامض الف هيف نوذأم لعفلاف وضع فلت ىلإ لصت مل ةجيتنلا تناك نإو

 هلجأ نم ناك ىذلا ضرغلاو «لعفلا لصأ ىلإ رظنيف ءاهقفلا نم رخآلا قيرفلا امأ
 نوكتو «هيف انوذأم نوكي هنإف «بولطم ىعرش ضرغل ناك نإف ءاهققحي ىتلا ةمهملاو
 نإو «لعفلل داتعملا دحلا نع جرخي مادام فلت اهيلع بترت ولو «ةنومضم ريغ ةجيتنلا

 ةربعلا نإف عرشلا دصاقم نم ادصقم هتلمج ىف ققحي الو هيف نوذأم ريغ لعفلا ناك

 أطخ امأ «لعفلا ىف أطخو ءريدقتلا ىف أطخ :نامسق بيبطلا أطخ نإ -4

 نأ نيبتيف «ءافشلا هيف نظي وهو ءاودلا بتكيو «صضرملا صخشي نأب كلذف ريدقتلا

 «كلذ ببسب جالعلا رخأت دقو .فصو ام ريغ ءاودلا نأو ءصخش ام ريغ ضرملا

 وضع نم ءزج وأ ءاضعألا نم وضع فلت هيلع بترت وأ «ضرملا ةنامز هيلع بترتف
 نإف «عطق ريغ نم ءاودب هجالع نكمي ناك ضرملا نأ نيبتف «ريدقتلا ىف أطخ نوكي مث
 أطخ نم لب ءهطقف لعفلا نم لاحلا هذه ىف نكي مل مسجلا باصأ ىذلا فلتلا
 ش ش .ريدقتلا

 ةتباثلا ةررقملا ةيهقفلا ئدابملا نم حضاو وه امك ىلوألا ةروصلا ىف مكحلا نإو
 ىلوتي نأ نم اعونمم سيلو «هتيافك تتبث دق بيبطلا ماد ام هيف نامض ال هنأ ءاهقفلا دنع

 نقتل



 فلتوأ وضعلا فلت هيلع بترتف ءاود فصولا اذه ىلع نوكي ىذلا بيبطتلا لامعأ

 لثم نأ ةيفنحلا دنعو ءعورشم لعفب افلت وأ اتوم نوكي هنأل هيلع نامض الف ءمسجلا

 اذلو «ببستلا نم ةيفنحلا هربتعي الو «ءضيرملا لوانتي توملا نإ ذإ ءهيف نامض ال كلذ
 ىف نامض ال مهدعاوق ىضتقمبف «هيف نامض الف تامف رخآل امس لجر عضو ول :اولاق

 عضي نمو «ىذأ هيلع بترتيف ءاود فصي نم نيب ءاحضاو اقرف ةمث نإو «ةروصلا هذه
 نم مسلا عضو نوربتعي نيذلا مهريغو ةيكلاملا امأ «نامضلا عنم دكؤت ةقرفتلاو «مسلا

 بجاو هلمع لب «ءادتعا هلمع ىف نكي مل هنأل «بيبطلا نوفعي مهنإف ءءادتعالاب لتقلا

 «نارجأ هلف باصأ نإو ءرجأ هلف أطخأ نإ دهتجملا لثم هلثمو «ريدقتلا ىف أطخأ دقو

 رثكت نأ ةيشخ «بطلا نع سانلا عنتمي نأ ىلإ كلذ ىدأل لاحلا هذه ىف نمض هنأ ولو

 عفرل هنأل ءءاهقفلا عامجإب ىئافك ضرف بطلاو «ىذألا مهب لزنيف تانامضلا مهيلع

 عمجسملا ةيئافكلا ضورفلا نم ضرفل ليطعت نيمضتلاو «سانلا نع ضارمألا ررض

 .اهيلع

 ىفعي ىتلا روصلا لك نم اههابشأو ةروصلا هذه ىف نامضلا ءافتنا نأ كش الو

 :نيطرش نم هيف دب ال نامضلا نم اهيف
 رمألا ىلو نأل ءانرشأ امك هلمع ةلوازم نم عونممريغ بيبطلا نوكي نأ : امهدحأ

 «ىلعف رجح هتقيقح ىف وه ذإ ءارجح كلذ ءاهقفلا ىمسو .«لهاجلا بيبطلا عنم هل
 «نجاملا ىتفملاو «لهاجلا بيبطلا ىلع رجحي هنأ مهذنع تاررقملا نم ناك كلذلو

 .نوعفني الو «عمتجملا ىف نودسفي ةثالث ثلاث لهاجلا بيبطلاف «سلفملا ىراكملاو

 لذب دعب ريدقتلا ىف ئطخيو «ضرملا فرعت ىف دهجلا لذبي نأ : ىناثلا طرشلا

 ناك ءاود فصو مث «ضيرملا صحف ىف رصق بيبطلا نأ تبث اذإ كلذ ىلعو .دهجلا

 دهتجا هنأ هئافعإ ىف ساسألا نأل ءانماض نوكي بير الب هنإف «ءادلا ةفعاضم ىف اببس

 ال ىذلا هيقفلا لثمك هلثمو ءءافعإلل عضوم كش الب هنإف .دهتجي مل ناك اذإف لأطحخأو

 هل نوكي ادهتجم دعي ال هنإف .ئطخيف ىتفيو «لئاسم نم هل ضرعي ام ةساردب ىنعي
 هدنع تناك نإو ءانجام دعي لب ءايتفلل لهأ ريغ دعي امنإ ءأطخأ نإ .داهتجالا باوث

 .داهتجالا ىلع ةردقلا

 ةروصلا امأ «بيبطلا دنع ريدقتلا أطخ نم ىلوألا ةروصلا ىه هذه -86

 ررق نأب ءءاضعألا نم وضع عطق ىلإ ىدأ دق ريدقتلا أطخ نوكي نأ ىهو «ةيناثلا

 ريدقتلا كلذ نأ نيبت مث ءدكؤملا توملا نوكي كرت نإ هنأو «ةلكأل وضعلا عطق بوجو

 ىلإ ىدأ ىذلا لعفلا نوكيو ءداهتجالا ىف أطخ اضيأ نوكي لاحلا هذه ىف هنإف ءأطخ

 هتاذ ىف عطقلا نإو ءداهتجالا لهأ نم هيلإ ىدأ دق هنإ ثيح نم هيف انوذأم وضعلا فلت
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 نأب مكحلل دب ال هنإ ذإ .ءادتعالا نكر لعفلا ىف رفاوتي مل نكلو ادوصقم المع ناك

 :نيطرش رفاوت نم ةميرج لعفلا
 ىفتنا دقو ءاتباث ءادتعالا دصق نوكي نأو«هتاذ ىف ةيصعم نوكي نأ :امهدحأ

  «ةيصعم لعفلا نأ فصو ىفتناو «ىذألا دصقي ملو «ةمالسلا دصق دقف ءءادتعالا دصق
 ءءايلوألا نم مهنأ نيبتف ءادعألا نم مهبسحي نم لتاق نمك .هداهتجا هيلإ ىدأ دق هنأل

 ىدؤي هيف نيمضتلاو هيف نامض ال هنإف ءهوجولا نم هجوب ةيصعمب سيل لعفلا ماد امو

 | .بيبطتلا نع ماجحإلا ىلإ
 دهجلا لذب دق نوكي نأو .«بطلا نم عونمم ريغ نوكي نأ اذه ىف طرتشي هنإو

 ىف دهجلا لذبي الأ ىف مثإلا لك مثإلا امنإ «ئطخي نأ ىف ةضاضغال هنإف ءانرشأ امك

 : . سانلا ماسجأ جالع

 لاح ىف دصقلا ىف وأ نظلا ىف اطخلاب هبشأ وهو «ريدقتلا أطخ اذه 2٠-
 . ىري وأ ءمدلا موصعم ناسنإ هنأ نيبتيف «ناسنإب سيل هبسحي احبش دصقي نمك أطخلا

 . مدلا مؤصعم هنأ نيبتيف ءمدلا موصعم ريغ هبسحي اناسنإ

 ىلإ حرجلا ىدؤيف جالعلل حرجي نأ وهو «بيبطلل ةبسنلاب لعفلا ىف أطخلا امأ
 ءهلك مسجلا فلت هيلع بترتيف ةلكآلا هتباصأ اوضع عطقي نمك ء.هلك مسجلا فلت

 أطخلا نم عونلا اذه نإف «نوتخملا تؤم“ كلذ ىلع بترتيف ةيراج وأ الفط نتخي نمكو

 نكي مل اذإ نمضي ال هنأ ىلع ءاهقملا عمجأ دقو «لتقلا ىف لعفلا ىف أطخلا هبشي

 ام سكع ةجيتنلا تءاجو «طايتحالاو دهجلا ىصقأ لذب دقو .ءةحارجلا نم اعونمم

 . ةتمالس لدب مسجلا فلت ىلإ هلعف ىدأ نأب «ديري

 : هنامض مدع ليلعت ىف نيهاجتا ء ءاهقفلا هجتا دقو

 هيف رظني لعفلا نأ ررقي ىذلا هنع هللا ةىضر ةفينخ ىبأ رظن وهو : لوألا هاحتالا

 قيقدلا ريبعتلاب وأ «حابم ريغ لصألا ىف لعفلا نإف اررض ةجيتنلا تناك اذإف .هجئاتن ىلإ

 هجو ىلع هب رومأم لب ءهيف نوذأم لعفلا نإف اريخ ةجيتنلا تناك نإو ءهيف نوذأم ريغ
 لمع بلاغ وهو ءرارضألاو تافآلا نم ماسجألا ةمالس هيف ناك اذإ موزللاو متحلا

 مسجلا قحلي ررض لك نع ءابطألا نيمضت ىغبني ناك رظنلا اذه ىضتقمبو ء«ءابطألا

 مجن اذإ هنأ وهو ءاذه نم اقفأ عسوأ ىرخأ ةماع ةرظن رظن ةفينح ابأ نكلو « مهلاعفأب

 ررض ىلإ كلذ ىدؤي ءنمضي نأ هتحارج وأ «بيبطلا جالعل مسجلا لاني ررض لك نع

 ىف نأل ؛هتمهمل قذح نم بيبطلا تؤي امهم هنع زرحتلا نكمي ال رمأ وه ذإ ىعامتجا
 لذبي امهمف ءدابعلا نم دحأ ةردقب ال ريبخلا ىلعلا هللا ةردقب هرييست ايح امسج هدي
 ةماع ةدعاق نيمضتلا ناك ولف ءرطيسملا ردقلا كلذ ءاروف طايتحالا ىف دهج نم بيبطلا
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 لكشب هل نوضرعتي ىذلا ىلاملا ررضلا كلذ مهسفنأ اوقيل جالعلا نع ءابطألا عنتمال

 نإ لوقن نأ عيطتسن كلذ ىلعو «بيبطتلا وهو «ىئافك ضرف لامهإ كلذ ىفو «رمتسم

 نكلو ةراضلا مهلامعأ حئاتن ءابطألا نمضي نأ بجوي ناك سايقلا نأ ىري ةفينح ابأ

 ىف نكي مل رمأل وأ لامهإل ةجيتن نكي مل ررضلا ناك اذإ اونمضي الأ ناسحتسالا

 .هيقوت ناكمإلا

 اولذب ءاطخأ نم نوبكتري ام جئاتنل ءابطألا نامض عنميف لوألا هاجتالا اذه

 .نوردقي ام سكعب رومألا تءاجو ءاهيقرتل دهجلا

 لمع نأ نوري مهنإف ءاهقفلا روهمجو نيبحاصلا هاجتا وهو :ىناثلا هاجتالا امأ

 نيب عمجي ال هنأل نامضلا لصأ نع جرخ دقف هيف انوذأم ماد امو ء«هيف نوذأم بيبطلا

 هجولا ىلع هبحاص هب ماقو ءهيف انوذأم هلصأ ىف لعفلا ماد امو ء«نذإلاو نامضلا

 طايتحالا بابسأ لك ذختاو ءاهكلس الإ اهكلسي نأ هتردق ىف اليبس كرتي ملو ءلمكألا

 .هيلع نامض الف -

 نيأ نمف ءاهقفلا روهمج رظن ىضتقم ىلع نذإلل نامضلا طوقس ناك اذإ ١--

 مأ «ةيئافكلا ضورفلا نم هرابتعاب اماع ارمأ بطلاب عراشلا رمأ نم وهأ ؟نذإلا اذه ءاج

 ةلوازمب بيبطلل نذأ ىذلا رمألا ىلو نم نذإلا ءاج مأ هيلو وأ ضيرملا نم نذإلا ءاج

 ىتلا ضارمألا نم ىناسنإلا مسجلا ةيامحل لامعألا مزلأ نموه ىذلا فيرشلا لمعلا اذه

 :ىلاعت هلوق ىف اماع ايهن اهنع ىهن ىتلا ةكلهتلل ةعامجلا ضرعت اليكلو «هب كتفت
 . 974 كلها ىلإ مكيديأب اوقلت الو»

 ناك وأ ءارصاق ناك اذإ هيلو وأ ضيرملا نذإ ةرورض ىلع ءاهقفلا قفتا دقل

 بجو نذأتسي ىلو هل نكي مل نإف «ناذئتسالا نم اهيف نكمتي ال لاح ىف ضيرملا

 وأ «ناذئتسالا عيطتسي ال ىذلا ضيرملا اذهل ىلولا هرابتعاب اصاخ انذإ مكاحلا ناذئتسا

 ءهل ىلو ال نم ىلو مكاحلا نأل ؛نذأي الوأ نذأي نأ نع ةيعيبطلا هكرادم هدعقت ىذلا

 هل نم وأ ضيرملا نم نذإلا اذه ىنغي ال نكلو «هرمأ ىلوتي نم ىلإ ةجاح ىف ناكو
 نأ نم انلقن امو «نيبت امل بطلا ةنهم لوازي نأب بيبطلا اذهل ماع نذإ نم هيلع ةيالولا

 .ريطخلا لمعلا كلذ ةلوازم نم هعنميف لهاجلا بيبطلا ىلع رجحي نأ هل رمألا ىلو

 مأ صاخلا هيلو وأ ضيرملا نذإ وهأ «لعفلا اذه ىف رثؤملا نذإلا طانم ام نكلو

 .ةنهملا ةلوازمب ماعلا نذإلا

 )١( :ةرقبلا ١9406.
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 نذإلا وه بيبطتلا وأ ةحارجلاب نذإلا ىف طانملا نإ :دمحأو ىعفاشلا لاق

 ىف ءاج دقلو «نامضلا طوقسل هريغ نذإب ةربع الف هبحاصل مسجلا ءازجأ نأل «صاخلا

 :ةدعاقلا هذه ريرقت ىف ىنغملا

 هعطق نإو ءهيلع نامض الف لقاع ريبك وهو هنذإب ةلكأ هيف ناسنإل افرط عطق نإو»

 وأ امامإ عطاقلا ناكأ ءاوس «صاصقلاب نومضم هتيارسو عطقلاف (هنذإ ريغب ىأ) اهركم

 اهعطقف افوخم اهؤاقب ناك نإ ةلكألاو «فلتلا ىلإ ىدؤت ةحارج هذه نأل ءهريغ

 هنأل «ءصاصقلا هيلعف ىبنجأ اهعطقو انونجم وأ ايبص هنم تعطق نم ناك نإو «ءفوخم

 «هيلع ىلوتملا هنيمأ وأ مكاحلا وأ هيصو وأ بألا وهو ءهيلو اهعطق نإو «هيلع ةيالو ال
 هب ارومأم هلعف ناكف .هحلاصم ىف رظنلا هلو ءهتحلصم دصق هنأل ءهيلع نامض الف

 . 0)21هب فلت ام نمضي ملف

 نذإلا نأل .ةنهملا ةلوازمب ماعلا نذإلاب نامضلا لاوز ىف ةربع ال هنأ نيبتي اذهبو

 «ءصاخلا نذإلا وه هيف ساسألا نامضلا ىفنو «نيببطتملا نم ةلهجلا ىلوت عنمي ماعلا

 نإو «ةلوازملاب هل نوذأم ريغ بيبطلا ناك ولو ءنامضلا ىفتني صنلا اذه ىضتقمب هنإو

 بجي ضيرملاو «ءصاخلا نذإلا رفاوتل تاذلاب ببسلا اذهل ال ءرخآ ببسل بقاعي ناك

 املاع الإ همسج نم نكمي الف ىرحتي نأ هيلع ناكو «لهاجلل هنذإ ةعبت لمحتي نأ

 .هل انوذأم

 نذإلا ربتعي هْهلَف هنع هللا ىضر كلام رظن امأ .دمحأو ىعفاشلا رظن اذه --7

 «ىلولا نذإ نم دب الف ءاعم صاخلا نذإلاو ماعلا نذإلا وه نامضلا هعم طقسي ىذلا

 انذإ هيف انوذأم بيبطلا لعف ربتعي ال كلذ ىلعو «نامضلا طقسيل ماعلا نذإلا نم دبالو

 صخشل هيلو وأ ضيرملا نذأ اذإف ءاعم نانذإلا ناذه هيف رفاوت اذإ الإ ةعبتلا هنع طقسي

 «سفنلا فلت وأ ءوضع فلت كلذ ىلع بترتو «بطلا ةلوازمب اماع انذإ هل نذؤي مل

 ىلع بترتيف هنذإ ريغ نم هجالع ىلوت اذإ كلذكو ءنماض ةحارجلا ىلوت نم نإف
 حرش ىف هانيب امم ةرهاظ ةروصلا هذه ةلعو ءاضيأ نماض هنإف ءهمسجب ررض جالعلا

 مدعو ضيرملا نم نذإلا لاح ىف نامضلا امأ - امهنع هللا ىضر ىعفاشلاو دمحأ رظن

 بيبطلا نم لعفلا نوكي نأ ىضتقي ةيلوئسملا طاقسإ نأ كلذ ىف ببسلاف «ماعلا نذإلا

 ذئئيحو هايإ هلهجل لمعلا كلذ ةلوازم نم رمألا ىلو عنم نأ كش الو «ةيصعم ريغ

 ةياقوو سانلا ةحلصم رمألا ىلو هيف ىخوت ىذلا ىهنلا اذه عم هلعف اذإ ايصاع نوكي

 هنإف ءةيصعم ناك «ىلاتلابو «هل ةبسنلاب حابم ريغ ناك اذإو ؛هلهج ررض نم مهماسجأ
 «هباقع هل رمألا ىلو نإف كلذ قوفو ءنامضلا طقسي ال كلذو .ءهيف نوذأم ريغ نوكي

 . ةيناثلا ةعبطلا «رانملا عبط 77ص الج ىنغملا 220

 اىكنح



 «نذإلا لصأ ىفاني باقعلا قحف .هيف نوذأم لعف ىلع باقعلا نوكي نأ حصي الد

 .نامضلا لصأ نيعتف

 ريغ لعفلا نأ وهو «لبق نم هانررق ىذلا ةفينح ىبأ بهذم ىضتقمب هنإو م.

 ةيحصلا ةيعامتجالا ةحلصملل نامضلا عفر نكلو .ءررضلا هيلع بترت دق مادام حابم

 نأ ساسأ ىلع رمألا ىلو نم ماعلا نذإلا طرتشيو .«ضيرملا نم نذالا طرتشي «ةماعلا

 مل اذإ بيبطلا نع ررضلا عفد وه طانملا امنإ نذإلا وه سيل ةيلوئسملا عفر ىف طانملا
 .ايصاع نكي

 هيلو نذإ وأ هنذإب الإ ناسنإلا كلم ىف ءىش حابيال هنأل نذإلا طرتشا امنإو

 كلذ ىلوتي اليكل رمألا ىلو نذإ طرتشاو .همسجو هسفن صخشلا كلمي ام صخأو

 .هب لهاج ليلجلا لمعلا

 شحافلاأطخلا

 ريدقت ىف ساسألا سيلو ءنامضلا بجوي أطخلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا -00 :
 مسجلا لاني ىذأ لك نإف ضيرملاب لزن ىذلا ىذألا رادقم وه هريغو شحافلا أطخلا

 دارملا امنإو .اريسي دعي نأ نكمي الو «هتاذ ىف اريطخ دعي هنم اوضع لاني وأ فلتلاب

 نم رذحلا وأ هنم طايتحالا نكمي ناك لامهإ نسع عقي ىذلا أطخلا وه شحافلا أطخلاب

 ةمذلا هيلع هبجوتو «ملعلا هيلع هبجوي ىذلا دهجلا لذبي مل اذإف ءلعفي ملو جئاتنلا
 نأب ءهنم اءزج باصأ وأ ءمسجلا باصأ ررض ريصقتلا اذه ىلع بترتو ءريمضلاو

 ملو ءالصم هاطعأ وأ ءءاضعألا نم وضع فلتف ةحارجلا لوصأ عبتي ملو ءالثم هحرج

 ةيلوئسم الوئسم انماض نوكي كش الب هنإف ءوضعلا فلتف خاسوأ نم هب قلع ام قوتي
 هيلع رجحلا بجيو «بيبطك هلمعل ةبسنلاب ةماع ةيلوئسمو «ضيرملا اذهل ةبسنلاب ةصاخ
 ضيرملا ناك اذإ مكحلا كلذكو .لامهإلا اذه ىلع رمتسا نإ ليلجلا لمعلا اذه نم

 هل فصوو ءطغضلا رادقم فرعتي ملو بيبطلا هصحفف رخآ ضرمو مدلا طغضب اباصم

 «ةيمسج رارضأل طوغضملا ضيرنملا ضرعي هنكلو .هصحف ىذلا ضرملا ديفي دق ءاود

 .كش الب الوئسم نوكي هنإ «كلذ ىلع تبترت

 «داتعم ريغ اقش ةاتف سأر قش بيبطب شحافلا أطخلل الثم اوبرض دق ءاهقفلا نإو

 فالخب .«نمضي هنإ اولاق دقف «ةضيرملا ةافو كلذ ىلع بترتف ء.ءابطألا ةرهم هزيجي الو

 قش مادام نمضي اال هنإف كلذ عم تتامو ءءابطألا نم قاذحلا هيعاري ام لك ىعار اذإ ام

 . 2)اهئايلوأ وأ ةضيرملا نم نذإب سأرلا

 .707/5ص الج ىراطهطلا ةيشاح )١(
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 ىف بيبطلا نأ ىلإ ىهتني ةفلتخملا بهاذملا ىف ءاهقفلا لاوقأل عبتتملا نإو

 هل روفغم وهو هيلع ةعبت الف أطخأو دهجلا ةياغ لذب اذإف «هداهتجا ىف هيقفلاك هتعانص
 مل نإو «ةينلا بستحاو هناحبس هللا هجو هلمعب دصق نإ «هداهتجا ىلع باثم وه لب

 ضيرملا مامأو هللا مامأ لوئسم ةلاحم ال هنإف ررض كلذ ببسب ثدحو ءدهجلا لذبي
 .اشحاف أطخ «ءاهقفلا هيمسي ىذلا وهو «ةجيتنلا هذه ىلإ ىدأ ىذلا هئطخ نع هئايلوأو

 بيبطلا ىلع نامض ال هنأ ىهو «ةماع ةدعاق ىلإ ةلأسملا هذه نم ىهتننو --6

 ناكو «هئايلوأ وأ ضيرملا نم نذإب ةحارجلا وأ جالعلا ناك اذإ ىمالسإلا هقفلا ىف

 هذه نم ءزج فلخت نإف «جالعلا ىف دهجلا ىصقأ لذبو ءاماع انذإ هل انوذأم بيبطلا

 هناحبس هللا ىلإ عرضتتنل انإو ء«ريخألا ءزجلل ةبسنلاب اصوصخو ؛ةعبتلا هيلع نإف رومألا
 ءابطألا صرحي نأ جالعلل ةفلتخم لئاسو نم هيلإ لصو ام بطلا لصو دقو «ىلاعتو

 مهمالآ نوليزي نمو ءمهماقسأ نم مهل نوبطي نم جالعل دهجلا ىصقأ لذب ىلع
 .قيفوتلا ىلو ىلاعتو هناحبس هللاو «مهعضبمب

 لمجلا
 نإو ءاهتفلاخمل اغوسم ارذع ماع لكشب دعي ال ةيعرشلا ماكحألاب لهجلا -625

 ارذع اهب لهجلا دعي الو ءاهتفلاخم ادحأ عسي ال ةنسلاو باتكلاب ةررقملا ماكحألا

 نأ نيملسملا نم ةيمالسإلا رايدلا ىف ميقي دحأل حصي الف ءاهتبوقع طاقسإل اغوسم

 ملعلا ضرفف «ىنزلا ميرحت لهجي هنأ ىعدي وأ ءرمخلا ميرحت لهجي هنأ ىعدي
 ىلعو «هب لهجلا نيملسملا دالب ىف ميقي املسم عسي ال تباث رمأ اهماكحأو ةعيرشلاب
 .ةبوقع وأ ةميرج طقسي الو ارذع لهجلا دعي ال كلذ

 تملع ىتلا ةماعلا ضئارفلا لوصأب ملعلا وهو ةماع ملع :ناعون ملعلا نأ ديب

 هنأل «لهاج اهيف رذعي ال هذهو ءةماعلا ةعيرشلا ماكحأ وه اذهو «ةرورضلاب نيدلا نم

 اوفقو نيذلا ةصاخلا الإ هكردي ال ةعيرشلاب ملع ىناثلا عونلاو .هملعي الأ املسم عسي ال

 :هصن ام هتلاسر ىف ميسقتلا اذه ىف ىعفاشلا لوقيو .اهماكحأ فرعتو اهتساردل مهسفنأ

 لثم «هلهج هلقع ىلع بولغم ريغ اغلاب عسي ال ةماع ملع :ناملع ملعلا»
 ةاكزو «عاطتسا اذإ تيبلا جحو ناضمر موص سانلا ىلع هلل نأو «ءسمخلا تاولصلا
 امم اذه ىنعم ىف ناك امو ءرمخلاو ةقرسلاو ىنزلاو لتقلا مهيلع مرح هنأو .مهلاومأ

 مرح امع اوفكي نأو «مهلاومأو مهسفنأ نم هوطعيو «هب اولمعيو هوملعي نأ دابعلا فلك

 دوجومو «ىلاعت هللا باتك ىف اصن دوجوم ملعلا نم هلك فنصلا اذهو ءهنم مهيلع هللا
 هللا لوسر نع هنوكحيو «مهماوع نم ىضم نمع مهماوع هلقني مالسإلا لهأ دنع اماع

 طلغلا هيف نكمي ال ىذلا ملعلا اذهو «مهيلع هبوجو الو هتياكح ىف نوعزانتي الو هلك
 .«هيف عزانتلا زوجي الو «ليوأتلا الو ربخلا نم

2: 



 لمتحا نمو .ةصاخلا لك اهفلكي ملو ةماعلا اهغلبت سيل ملعلا نم ةجرد هذه»

 هيف نم مهتصاخ نم اهب ماق اذإو ءاهولطعي نأ مهلك مهعسي الف ةصاخلا نم اهغولب

 نم ىلع اهب ماق نمب اهيف لضفلاو «ىلاعت هللا ءاش نإ اهكرت نمم هريغ جرخي مل ةيافكلا
 . «اهلطع

 :نارمأ نيبتي اذه نمو -6ه-.17/

 ىنزلاو ريزنخلاو رمخلاك مالسإلا ىف تامرحملل ةماعلا لوصألا نأ : لوألا رمألا
 باتكلاب ةتباث اهنأل ءاهب ملع ىلع ةيمالسإلا رايدلا ىف ميقي ملسم لك ربتعي ةقرسلاو

 .ةقبرلا علخ دقف اهيف فلاخ نمو ءاهرومأ نم رمأ ىأ ىف ءاملعلا نيب عازن الو ةنسلاو

 :نيببسل كلذو ءاهلهج مالسإلا

 نوملعي مهنأ بير الب ضرفيف «ةمئاد ةماقإ نيملسملا عم نوميقي مهنأ : امهدحأ

 حورجلا نأو ءهدي عطقت قراسلا نأ نوملعيف ءمالسإلا اهب ءاج ىتلا ةيعامتجالا رجاوزلا

 لاومأ لكأ نأو ءمرحم ريزنخلا نأو مارح رمخلا نأو ءسفنلاب سفنلا نأو ءصاصق

 . لماعتلاو عامتجالا مظن نم كلذ ريغو «لطاب سانلا

 نيملسملل ام مهل نأ ساسأ ىلع نيملسملا عم اوماقأ مهنأ : ىناثلا ببسلا

 .مهيلع امو مهل ام اوملعي نأ مهيلع بجي مهنأ كش الو «نيملسملا ىلع ام مهيلعو

 .نيملسملا راوجبو مالسإلا رايد ىف ةماقإلاب هبابسأ ترفاوت دق ملعلا اذهو

 نأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا نع هانلقن ىذلا مالكلا هيلع لدي ىذلا : ىناثلا رمألا
 تاساردلا ىف نيصصختملا ةعيرشلا ءاملع نم ةصاخلا الإ اهفرعي ال ةيليصفتلا ماكحألا

 . ةيهقفلا

 نوناق هيلع لمتشي ىذلا ميرحتلا نإف «ةمئاقلا نيناوقلا لك نأش كلذ نإو

 «لهاجو ملاع نيب قرف الب نوناقلا كلذ مهيلع قبطي نم لك هفرعي نأ بجي تابوقعلا
 ماكحألا لك اذكهو .ىرصم لكل امولعم نوكي نأ بجي ماع لكشب تاردخملا ميرحتف

 بابسأو فيفختلا بابسأ نم ةصاخلا تاليصفتلا امأ «نوناقلا اهيلع لمتشي ىتلا ةماعلا

 قئاقدلا نم كلذ ريغو «تابثإلا ةوقو ءاهتابثإ قرطو «مئارجلا طقست ىتمو ءديدشتلا

 .هنوقبطي نيذلاو نوناقلا ءاهقف ملع كلذ نإف «ةيهقفلا ماكحألاو ةيليصفتلا

 «ميثأتلل هنم دبال رمأ ميرحتلاب ملعلا نأ وه كلذ نم هيلإ ىهتنن ىذلا نإو ---4

 ءملعلا توبثل فاك ملعلا ناكمإ نأو «هليصفتب ال ميرحتلا لصأب ملعلا وه دارملا نأو

 ةنسلاو نآرقلا ماكحأل ةبسنلاب الماك ضرفي بير الب كلذ نأو «لهجلا رذع مايق مدعو

 .اهب لهجلا املسم عسي الو ءاهيلع عامجإلا دقعنا ىتلا

 هم



 هراتخي امو .ءاهقفلا تافالتخا اهيف ىرجت تاليصفت اهنإف ماكحألا هذه ريغ امأ

 لهأ نم دحاو لك ناكمإ ىف نوكي هنلعأ اذإو «سانلل هنلعي قيبطتلل اهنم رمألا ىلو
 . لهاج كلذ دعب نم رذعي الف هفرعي نأ هيف قبطي ىذلا ميلقإلا

 صاصقلاو دودحلا مئارج نإ ذإ «ةيريزعتلا مئارجلا ىف اذه نوكي ام رثكأو

 الإ فالتخال اهيف غاسم الف ءاهيلع عمجملا ةنسلاو باتكلاب اهلصأ ىف ةتباث تايدلاو

 . ميرحتلا لصأب قلعتت الو تابوقعلا ضعبب قلعتت تايئزج ىف
 طاقسإل ابيس نوكي دق لهجلا ضعب نأ دافتسي مالكلا اذه نم هنإو --4

 مكح هل لاوحألا ىف لهجلا ناك كلذلو .ءلاح ىلإ لاح نم اهليوحتل وأ «ةبوقعلا

 . صاخ

 مكح هل اهنم مسق لك «ماسقأ ةعبرأ ىلإ ماكحألا ضعبب لهجلا اذه ءاهقفلا مسق

 «ةهبش هيف لهجو .ليوأت عضوم ىف لهجو .هل غوسم ال لهج :ىه ماسقألاو .صاخ
 . لهاجلا هيف رذعي لهجو

 وأ ناميإ دعب ةدرلاك هيف ةهبش الو ةبحاص هيف رذعي ال لهج : لوألا مسقلا
 نأب لهجلاك «ملسم وهو «هلح ادقتعم هميرحت ىلع اعطاق اصن نآرقلا صن ام باكترا
 ريغو «مارح فذقلا نأب لهجلاكو ءمارح ةقرسلا نأب لهجلاكو .مارح هتاذ ىف ىنزلا

 ىف لهجلا نإف «ليوأتلا لمتحي ال ىعطق صنب اهيلع صوصنملا تامرحملا نم كلذ
 ركذ ىتلا رومألا نم رمأب لهج لك اذكهو ءمثإلا رربي ال مثإلاو «هتاذ ىف مثإ كلذ

 .اهلهجي نأ املسم عسي ال هنأ .ىعفاشلا

 ةلاسرب هلهجو «ىلاعت هللا ةينادحوب ملسملا ريغ لهج مسقلا اذه نم اوركذ دقو

 ال لهج اذه نإف حيحصلا اههجو ىلع ةيدمحملا ةلاسرلا هتغلب نأ دعب ٌةِْلَي لوسرلا

 غاسم ال ىتلا ةرهاظلا ةحضاولا تانيبلا ماقم ىف دوحج وهو ءهبحاص هيف رذعي

 .اهراكنإل

 ةلدألا اهب تءاج ىتلا ماكحألاب ملسملا ريغ لهج كلذ نم دعي له نكلو

 ماكحأب ملسملا لهج نإ «كلذ ىف لوقنف ءاهيف كشلل لاجم ال ىتلا ةتباثلا ةعطاقلا

 رذع عضوم تسيل دابعلا قوقح ىلع ءادتعا اهيف نوكي ىتلا ةيمالسإلا تايانجلا

 .ةماع دودحلل ةبسنلاب كلذكو «قافتالاب

 نم تامرحملا ميرحت اهلثمو «ةيصخشلا ىحاونلاب لصتت ىتلا تامرحملا امأ

 نم ال ماكحألا قيبطتو لماعتلا ثيح نم تباث ريغ ملسملا ريغل ميرحتلا نإف ءاسنلا

 اريزنخ وأ «ىمذل ارمحخ فلتي نأ ملسمل حصي ال كلذ ىلعو ,بوجولا لصأ ثيح
 اوجوزت اذإ مهل ضرعتي ال هنأ ررق دقف .ةفينح ىبأ دنع كلذو ءهل هتيكلم مرتحتو

 نايل



 جوزتي نأ لجرلل نوحييبي اوناك نيذلا سوجملاك .كلذ حيبت مهتانايد تناكو «مراحملاب

 ضرفي نأ حصي ال امك «ةيريزعت تابوقع مهل عضي نأ مكاحلل حصي د الو .همأ وأ هتنب

 ثيحب ىنز كلذ دعي الو :لعفلا اذه لثم ىلع نيملسللل نوكم ىتلا تابوقعلا مهيلع
 ىضتقمب مكحي ملسملا ىضاقلا ىلإ اوعفارت ولو ءبسنلا تبثي هنإ لب ءدحلا ماقي

 مكحي الو «ةجوزلل ةقفنلابو «,بسنلاب ثاريملاب مكحيف ءهتحصل ضرعتي الو «جاوزلا
 ىف فلاخ دقو «ةفينح ىبأ دنع هلك كلذو ء.ذفنت هراثآ ضعب تناك نإو «جاوزلا ةحصب

 . ءاهقفلا روهمجو نابحاصلا كلذ ضعب

 نإو .ةهبش ادجوم وأ رذعل اببس هب لهجلا نوكي ال ىذلا مسقلا وه اذه ٠-

 ةيرحلا كرت نم أشن امنإ ءرذع لهجلا نأ نع ائشان سيلف «ماكحألا ضعب هعبت دق ناك

 ؛نيدلا ىف هاركإ ةمث نوكي ال ىتح «ةيمالسإلا ضرألا مهلظت نم لكل ةيصخشلا ةينيدلا

 ىلإ عاطتسا ام ةيصخشلا ةيرحلا ههقفب هب ىمحي ناك ىذلا رحلا ةفينح ىبأ ةرظن كلتو

 .انرشأ امك ءاهقفلا روهمج هفلاخو ءاليبس كلذ

 :نيرمأ لمشي هنإف «هابتشا عضوم ىف نوكي ىذلا لهجلا وهو : ىناثلا مسقلا امأ

 «ريسفتلاو ليوأتلا نم برض ىلإ اهمهف جاتحي ىتلا لئاسملا ىف لهجلا : امهدحأ

 سانلا ضعب ليوأتك ,ةساردلاو صحفلاو لمأتلاب اهيف قحلا نإو «ةلمتحم ىه نوكتو

 ال هبحاصو «ليوأت هل لهج اذه نإف «فلسلا هررق ام عم قفتي ال امب ىلاعت هللا تافص

 ملع اًئيش ركني ال ماد ام ليوأتلا اذهب ارفاك دعي الو «هيأر ىلع الو هليوأت ىلع بقاعي

 ىف رذع ناك اذإ هنأل «هيأر ىلإ وعدي ذخأ اذإ اريزعت بقاعي هنكلو «ةرورضلاب نيدلا نم
 هنإف حلاصلا فلسلا ىأرب ذخأي مل وأ هلع ىبنلا ثيداحأب وأ «ليوأتلا ملعب لهجلل هيأر

 ىف باقعلا سيلف .مهداقتعاو «مهريكفت لسفيف «سانلا نيب هلالض رشني كرتي ال

 .هليلضتل باقعلا امنإ ءهلهج عوضوم

 ىذلا وه ىغابلاف «ىغبلا لاح ىف وه ةهبشلل لهاجلا هيف رذعي ىذلا : ىناثلا رمألا

 ةمئاق ةلودو ةزوح هل تنوكت اذإ ىغابلا اذهو «لطاب ليوأتب لداعلا مكاحلا ىلع جرخي

 ال لداعلا مكاحلا ةلود لظ ىف نوكت سفن وأ لام نم هفلتي ام نإف ءاهيف مكحي اهتاذب

 روهمج نم ةيعفاشلا هيف فلاخو مههقف ىف ةيفنحلا كلذ ررق دقو «هيلع ردق اذإ نمضي
 ىف لخاد ريغ حبصأ ةوقو ةعفنم هل راص امل هنأ مهرظن ىف ةيفنحلا ةجحو ءءاهقفلا

 اتررق دقو ءرطيسملا وه دسافلا هليوأت ناكف «ةقيقحو اسحو العف لداعلا مامإلا ةيالو

 مكحب نكمي باكترالا دنع لعافلا نوكي نأ لعفلا ىلع باقعلا طرش نأ انفلسأ اميف

 مهقطنم عم قفتي وهو هباحصأو ةفينح ىبأ رظن اذه ءهيف باقعلا ذيفنت ةيلعفلا ةيالولا

 .ناكملا ىلع نوناقلا نايرس باب ىف هانحرش ىذلا ىهقفلا

 ؟ ها/



 راص ولو .سفنألاو لاومألا ىلع ىغابلا مئارج طوقس مدع ىف روهمجلا ةجحو
 وهو .هماكحأ ذفتني نأ مالسإلا مكحب مزتلم ملسم هنأ - ةلود اهب ًاشنأ ةوقو ةعنم هل

 فالتإ نأ كش الو «هيلع درمت ولو لداعلا مكاحلا ناطلس ىف ةيمالسإلا ةيالولا مكحب
 نآرقلا مكحب تباثلا قحلا كلذ طقسي ال ىغبلاف ءرابتعا ىأب زوجي ال لاومألاو سفنألا

 قوقح طوقس رربي ال مثإلاو «هتاذ ىف مثإ ىغبلا ذإ ءاهب عوطقملا ةنسلاو «حيرصلا

 هذه ىف لهجلا دعي ال كلذلو ءهءادتعا غوسي ال ماكحألا هلهجو «ذافنلا ةبجاولا عرشلا

 .باقعلا طقسي ارذع لاحلا

 ةتباشلا عرشلا ماكحأ فلاخي هنأل تباث مئالاف .ىويندلا مكحلا ناك امفيكو

 ءوس ببسب هابتشا لاح ىف صخشلا هيف نوكي ىذلا لهجلا مكح وه اذه ١-

 رظنلا هجوأ اهبذاجتت دق لامعأ ىف وأ ليوأتلا اهتاذ ىف لبقت دق صوصن ىف ليوأتلا
 نإو «ةحيحصلا ةنسلا ىف روثأم وهو ءهتفرعم نكمي كلذ عم اهيف قحلاو «ةفلتخملا

 فلسلا هيلع امو ةنسلا جاهنم هليوأت فلاخو لوأ ىذلا لهاجلا نع تباغ دق تناك

 . حلاصلا

 ءارذع هرابتعا عراشلا ررق دقو ءارذع نوكي ىذلا لهجلا وهف : ثلاثلا مسقلا امأ

 رفاوتم ريغ هيف ملعلا ببس نوكي ىذلا لهجلا وأ داهتجالا عضوم ىف لهجلا وه كلذو

 كلذ ىلعو «باقعلل ةطقسم ةهبشلا هيف نوكت عوضوم ىف لهجلا نوكي وأ ءامات ارفاوت

 :بعش ثالث هل لهجلا نم عونلا اذه نوكي

 .ناليلد هعزانتو ءداهتجا عضوم رمألا ناك اذإ : اهادحإ

 .ملعلا بابسأ رفاوتت الأ : ةيناثلا

 . ةهبشلاب اهتيوقع طقست ةميرج ىف ةهبشلا ادجوم لهجلا نوكي نأ : ةثلاثلا

 :ناليلد رمألا ىف نوكي نأ ىهف : ىلوألا ةبعشلا امأ

 اذهو «فلوخ نإ باقع ميرحتلا ىلع بترتيو «لعفلا ميرحت بجوي : امهدحأ

 كلذ نإف الهج فيعضلاب لمع اذإف .فيعض رخآ ليلد اذه ضراعيو «ىوقلا وه ليلدلا

 . ءاهقفلا اهب ءاج ةلثمأ ةثالث كلذل برضنلو «باقعلل اطقسم ارذع نوكي

 اذإف ءءايلوألا دحأ نم وفعلاب طقسي صاصقلا نأ اوررق دق ءاهقفلا نأ : اهدحأ
 نإف ىمهدحأ افعف ءءاقشأ ةوخإ ةثالث هل لوتقملا ناكو ءصاصقلاب ىضاقلا مكح

 هْيَِإ ءادأو فورعملاب َعاَبتاَق ءيش هيخأ نم هَل يفع نمَف» :ىلاعت هلوقل طقسي صاصقلا
 هلتقو نيرخآلا نيوخألا دحأ ءاج اذإف ءالماك اوفع وفعلا ضعب ريتعاف 274 ناسحإب

 . ١ ال4 : ةرقبلا )١(
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 نأ نيمعازو ءوفعلاك وفعلا ضعب نأ نيلهاج ىضاقلا نع ردص ىذلا صاصقلا مكحب

 كلذ نإف «نيرخآلا قح طقسي ال هقح مهدحأ طقسأ اذإف ءادرفنم مهنم دحاو لك قح

 عضاوم نم عضوم ىف ناك هلهج نأل «لتقلا اذهل هنم صتسقي الو هيف رذعي لهج
 كلذ اولاق دق ةنيدملا ءاهقف ضعب نأ اصوصخو «لاجم اهيف ىأرلل نوكي ىتلا داهتجالا

 درفني نأ امهنم دحاو لكل ناك نينثال تبث اذإ صاصقلا نأ بيذهتلا ىف ءاج دقف «لوقلا

 . 7١هلتقي نأ رخآلل ناك امهدحأ افع ول ىتح «ةنيدملا لهأ ضعب دنع هلتقب

 صخشلا لخد اذإو ءزئاج نيميلا كلمب لوخدلا نأ تاررقملا نم هنأ : اهيناث

 كلذ دعي ال هنبا ةيراجب لجرلا لخد اذإ هنأ اوررق نكلو «ىنز نوكي اهكلمي ال ةيراجب
 تنأ» :لوقي ٌةِلَك ىبنلا ذإ ءهل كلم ةهبش ةمث هنأل «ىنازلا ةبوقع بقاعي الو «ىنز
 نوكيو «كلملا تبشي مل نإو كلملا ةهبشل اتبثم صنلا اذه ناكف ««كيبأل كلامو

 طقسي الو «ىنازلا فصو وحمي هنإ ءاهقفلا لوقي لب ءدحلا طقسأ ارذع اذه ىف لهجلا

 . طقف ةبوقعلا

 :لاق اذإف ءرمخلا برشو «مالسإلا راد لخدو ىبرح ملسأ اذإ : ثلاثلا لثملا

 «مالسإلا رايدو مالسإلاب دهع بيرق هنأل ءدحلا هيلع ماقي ال ميرحتلا لهجأ تنك ىنإ
 رايدلا ىف ميقي ريخألا نأل ءملسأ ىذلا ىمذلا نع اذه ىف فلتخي ملسأ ىذلا ىبرحلاو

 .ماكحألا كلت لهجب رذعي الف ةيمالسإلا

 دعي الف «ةميرجلا تاذل اطقسم لهجلا لعجت نأ اهنأش نم تاهبش هذه -

 اقساف ثلاثلا ىف الو ءايناز ىناثلا ىف الو .ءصاصقلا قحتسي التاق لوألا ىف لجرلا

 .رمخلا هبرشل
 ىف ةمرحملا ةقالعلا لصأ ملعي ال ناك نأب ملعلا بابسأ رفاوت مدع : ةيناثلا ةبعشلا

 .الثم جاوزلا

 «ةبوقعلل طقف طقسم هنكلو «ةميرجلل ليزم ريغ لهجلا نوكي نأ : ةثلاثلا ةبعشلا

 «ميرحتلا كلذ لهجي صخشلا ناك اذإ ديبأتلا هجو ىلع تامرحملا حاكن كلذ نمو

 نأك ء«ميرحتلا لهجي وهو «هتنب وأ هتخأ لجرلا جوزت اذإف ء«ةيمالسإلا رايدلا ىف ناكو

 لخد نإ نكلو «ءالطاب نوكي دقعلا نإف ميرحتلا لهجي وهو «ملسأ ايمذ ايسوجم نوكي
 امهنأب نافصوي لجرلاو ةأرملاف «ىنازلا ةبوقع ذخأي الو «ىنز لعفلا كلذ ناك اهب

 هنأل «ءلوخدلا اذه نم ةدع ال هنأ ءاهقفلا ررق اذهلو ءدحلا امهيلع ماقي الو «نايناز

 تيبشي ال ىنزلا نأل ةدعاقك بسنلا تبثي ال هنإ :اولاقو . .ىنزلا نم ةدع الو «ىنز

 ةبوقعلا طوقس وه هتدجوأ ىذلا لك امنإ .ةهبشلا هذه هحمت مل ىنزلا فصوو ءابسن

 )١( ص عبارلا دلجملا - ىودزبلا مالسإلا رخف ةيشاح ١595 .
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 تبثي :ءاهقفلا ضعب لاق كلذ عمو ««متعطتسا ام تاهبشلاب دودحلا اوءردا» :ّةِْلَم هلوقل
 . لفطلا ةحلصمل وه كلذ ىف رظنلاو «بسنلا

 فصو وحمي نأ ريغ نم طقف ةبوقعلل اطقسم لهجلا هيف ربتعي ىذلا عونلا نمو
 ريغ اهجوزو ةجوزلا ملست نأك ءلحلا نادقتعي اناك اذإ ملسملا ريغب ةملسملا جاوز ىنزلا

 اذه نمو .«ةهبشلا هذهل دحلا ماقي ال نكلو «ىنز ربتعي اذه نإف ءاهب لخديف ملسم
 مكح لهجي ناك اذإ .هتمصع ىف وأ ريغلا ةدع ىف ىه نمب لجرلا جاوز اضيأ ليبقلا
 ام ىنثتسي نأ بجي نكلو «ةهبشلا ناكمل هيلع دح الو «ىنز دعي هلك كلذ نإف «كلذ

 اهجوز نأ ةأرمال نانثا دهشي نأك «الماك ارذع اروذعم لهاجلا لعج ليلد ةمث ناك اذإ

 هذه نإف «قزري ىح هنأ نيبت مث .نابسحلا اذه ىلع رخآ صخش اهجوزتف .«تام دق

 بجوي ىذلا لهجلا نم ال ءارذع دعي ىذلا لهجلا نم اهيف لهجلا نوكي ةهبشلا

 نم دعي اذهو «نايناز امهنأب نافصوي الف «ىنز لعفلا دعي ال كلذ ىلعو ءطقف ةهبشلا

 . ليلد ىلع ىنبم لهج هنأل ةيناثلا ةبعشلا

 فرعي ال هنأ ىأ «ةقالع ال هنأ ساسأ ىلع ةأرما لجر جوزت اذإ ام كلذ لثمو

 نم تعضر اهنأ فرعي الوأ اهوخأ هنأ فرعي ال ناك نأب ميرحتلا بجوت امهنيب ةقالع
 ىنعمل اليزم الهج نوكي لاحلا هذه ىف لهجلا نإف ءةقالعلا كلت تنيبت مث ءهمأ

 لاح باحصتسا ليلد ىلع ىنبم وه ذإ ءطقف باقعلل اطقسم نوكي الو «ةميرجلا

 . ةيناثلا ةبعشلا نم وهو «لحلا

 نإ لهجلا نأ .لهجلا نم نيريخألا نيعونلا نيذه نيب ةقرفتلا ةصالخو -0 7

 ناك نكلو «مكحلاب الهج نكي مل وأ ءافيعض ناك نإو ليلدلا مايقل مكحلاب الهج ناك
 نإف .ءابالا ىلع ةيراجلا ميرحتب وأ ةمرحملا ةقالعلاب لهجلاك مكحلا ببسب لهجلا

 «نبالا ةيراج ةلأسم ىفف «باقعلا وح ميو «ةميرجلا فصو وحمي ىوق رذع لهجلا
 لوخدلا نوكي ال - جوزلا ةايحب لهجلاو ةمرحملا ةقالعلاب لهجلاو «ةعاضرلا ةلأسمو

 .دحلا ماقي الو «ةدعلا تبثتو ءبسنلا تبثيو رهملا تبثي اذلو «ىنز

 هتحأ نأ نظي نأك هيلإ دنتسي ليلد ريغ نم ماكحألاب لهج لهجلا ناك اذإ امأ

 «ةميرجلا فصو ىحمي ال نكلو «هيلع باقع ال لاحلا اذه ىف لوخدلا نإف «لالح
 طقس اذإف ءدح وأ رهم نم ولخي ال مالسإلا راد ىف لوخدلا نأل ءرهملا تبثي اذلو

 امأ ءءاهقفلا روهمج دنع ةدع تبثي ال ىنزلا نأل «ةدعلا تبثت الو ءرهملا بجو دحلا

 .مهريغ دنع دلولل ايطايتحا تبثيو «نيرثكألا دنع تبثي الف بسنلا
 دقو «هيف رذعي ىذلا لهجلا وهو «لهجلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا وه اذه -4

 نوكي دقو «ليلد ىلع اينبم ناك اذإ ةميرجلا فصو وحمي هنأ ةجرد ىلإ ايوق نوكي

 ا



 عونلا اذه ىف هنإ :اولاق كلذلو «ةميرجلا وحمي الو «باقعلا ليزيف افيعض هيف رذعلا

 .بكترملل ةيريزعت ةبوقع ضرفي نأ رمألا ىلو ىلع بجي ىناثلا

 نإف ءمالسإلا رايد ريغ ىف ةيمالسإلا ماكحألاب لهجلا وهف عبارلا مسقلا امأ
 ناكمإلا ىف نوكي ثيح «ةيمالسإلا رايدلا ىف اهيف لهجلا ناك ةقباسلا ةثالثلا ماسقألا

 قيضأ ىف ارذع هرابتعا ناكو ادودحم لهجلا قاطن ناك دقو «ليصفتلاب ماكحألا ةفرعم

 .دودحلا

 بحاص اذه ىف لاق دقو ءريثك لهجلاو هريسع ملعلا ناكمإف ريخألا مسقلا امأ

 :رارسألا فشك

 «ليلدلا مدع ىلع ىنبم مسقلا اذه نأ ثلاثلا مسقلاو مسقلا اذه نيب قرفلا

 برحلا راد ىف لهجلاف «لعف اذل اليلد ليلدب سيل ام هابتشا ىلع ىنبم ثلاثلا مسقلاو
 مل وأ اهيف لصي مل ةدم ثكم ول ىتح .«عئارشلا ىف ارذع نوكي رجاهي مل ملسم نم

 همحر رفز لاقو ءامهؤاضق هيلع نوكي الو «موصلاو ةالصلا هيلع نأ ملعي ملو ءمصي
 هنع رصق نكلو «هماكحأل امزتلم راص مالسإلا لوبقب هنأل ءامهؤاضق هيلع بجي : هللا
 اذإ مئانلاك بجوملا ببسلا ررقت دعب ءاضقلا طقسي ال كلذو «هب هلهجل ءادألا باطخ

 هيلإ هغولب مدعل هقح ىف لزانلا باطخلا نإ لوقن نحنو «ةالصلا تقو ىضم دعب هبتنا
 ةضافتسا لحمب تسيل برحلا راد نأل ءهترهشو هتضافتساب ريدقت الو «عامسلاب ةقيقح

 امنإو «ليلدلا بلط ىف رصقم ريغ هنأل ءارذع باطخلاب لهجلا ريصيف «مالسإلا ماكحأ

 ببسي برحلا راد ىف رهتشي مل ثيح ءهسفن ىف ليلدلا ءافحخ لبق نم لهجلا ءاج
 . ")ههنع غيلبتلا ةيالو عاطقنا

 ناك اهيف لهجلا نأب ةقباسلا ةثالثلا ماسقألا نع زيمتي مسقلا اذه نأ ىرنو -65

 ءافخ ريغ نم همهف ىف هابتشا عم ليلدلا دوجول وأ «ليلدلا مايق عم باطخلا هيجوت مدعل
 ريخألا مسقلا امأ ءهلئاسو صخشلا ىف تفعض نكلو «رفاوتم ملعلا ناكمإو «هتاذ ىف

 مدعل ء«ةفرعملا مدعو «ليلدلا تاذ ىف ناك ءافخلا نكلو .ايصخش سيل ءافخلاف

 .ةفرعملا نم تعنم ةيصخش لاحل ال ءاهناكمإ

 تافيلكتلا نأ ىف ءاهقفلا فلتخا ءلالدتسالا قيرطب ال ليلدلا ىف ءافخلا نوكلو
 اذإ ىدؤت نأ ىلع اهنيح ىف ةاكزلا ءادأ طقسيف ءاهتاذ ىف طقست مأ اهؤادأ طقسي ةيعرشلا

 بوجولا نأ مأ «هيلع بجو نأ قبس ام ىدؤيف «ةيمالسإلا رايدلا ىلإ لقتناو مكحلا ملع
 كلذكو «ءةيمالسإلا رايدلا ريغ ىف وهو «هيلع تبجو ةاكز ىدؤي الف ءطقسي هتاذ ىف

 ررق دقل «باقعلا بجوأ ىذلا ميرجتلا لصأ طقسي مأ طقف كانفع طقبأ مئازجلا
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 نحلل



 «ليلدلا هغولب مدعل ارذع راص دق ةيمالسإلا ريغ رايدلا ىف لهجلا ماد ام هنأ روهمجلا

 طقسيف طقاس فيلكتلاب باطخلا نإف ءراهتشالاو ةضافتسالا قيرطب هتفرعم هناكمإ مدعو

 هل ةبسنلاب تباث ميرجتلا ءاهقفلا ضعبو رفز دنعو ءطقف باقعلا ال هيلع ميرجتلا لصأ

 ءهل ةبسنلاب احابم لعفلا نوكي نأ ميرجتلا طاقسإب ىدؤملا نأل «ءبقاعي ال نكلو

 هيلإ ىدؤي ام ىصقأ امنإ «لاوحألا نم لاحب تاركنملا هذه لاثمأ حيبي ال عراشلاو

 «باقعلا طوقس ىضتقي وفعلاو ءوفعلا ةبثرم ىف رومألا هذه نوكت نأ ىمالسإلا حماستلا

 .لحلا توبث ال

 ملعلا لبق هنم عقو اذإ هميرحت ببس لعافلا لهجي لعف لك ىف ليق دقو -71

 ىف الثم كلذل اوبرض دقو «هتاذ ىف هيلع ليلدلا ءاخفل لهجلا ىف رذعي هنأ «ميرحتلاب

 «ةيانجلا شرأ عفدو ء«دبعلا عفد نيب دبعلا ىلوم ريخي ةيانج ىنج اذإ دبعلا نأ «تايانجلا

 عفدي نأ راتخا دق دعيو «عيبلا ذفني ةيانجلاب هملع دعب هعاب نإو «ةيلاملا اهتبوقع ىأ
 الو .هلهج ىف اروذعم دعي ملعي نأ لبق دبعلا ىف فرصت اذإ نكلو «ةيانجلا ةمارغ

 ىتلا ةمارغلا رادقمو ءدبعلا ةميق :نيرادقملا لقأ هيلع بجي لب «ةمارغلا هيلع بجت

 ش . ةميرجلا اهتبجوأ

 عضوم ىف ليلدلاب لهجلاك ىفحخ اذإ بجوملا ببسلاب لهجلا نوكي اذكهو
 وهو «ثلاثلا مسقلا نم ةيناثلا ةيعشلا ىف هانركذ ام عونلا اذه نم دعي دق هلعلو «ءافخلا

 وهو هتخأ ىلع دقعي نأك «هب ملعي الو اهيلع دقع نمو هنيب ميرحتلا ببس هب موقي نم
 هذه ملعي ال وهو اعاضر هيخأ تنب ىلع وأ «هتخأ تنب ىلع وأ .هتخأ اهنأ ملعي ال

 ىف صاخلا ليلدلا لهجك نوكيف ءافخ عضوم ىف ببسلاب الهج نوكي كلذ نإف ةقالعلا
 كلذ انركذ دقو «ةيئزجلا هذه ىف اصاخ اليلد دعي ميرحتلا بيس نإ ذإ «ءافخ عضوم

 .هجو لكلو «ناعونلا هبذاجتي هنإ لوقن نأ انه حصيو «ثلاثلا عونلا ىف

 نم نوكي نأ حصي ايفخ ناك اذإ ببسلاب لهجلا نإ لوقن نأ انل حصي كلذ ىلعو

 ىف صاخلا ببسلا ةفرعم ناكمإلا ىف ناك هنأو مئاق ماعلا ليلدلا نأ رابتعاب ثلاثلا مسقلا

 عضوم ىف ببسلا لهج نأ رابتعاب عبارلا مسقلا نم هربتعن نأ حصيو «ةمرحملا ةيئزجلا

 . صخشلا نم لهجلا ببس نوكي الو «هتاذ ىف ليلدلاب الهج نوكي ءافخلا

 نأ ىرنو ءاهيف رذعلا ةوق رادقمو ارذع نوكت ىتلا لهجلا عاونأ هذه -هلا/

 ةيعرشلا ماكحألاب هيف لهجلا ناك هلك اذهو «سانلاب اقيفر ناك دق ىمالسإلا عراشلا

 ءاهقف نم هيقف لوق ىلع اهميرحت لصأ ىف دامتعالا نكي ملو «ةنسلاو باتكلا نم ةتباثلا

 نييلصألا نيعوبنيلاب اهلصأ ميرحت تبث امنإ «ءاهقفلا ءالؤه نم عمج وأ «نيملسملا
 ىف لوقلا اولصف دق ءاهقفلا نأو «ةميرك ةحمس تناك ةعيرشلا نأ ىرنو ءاهتاذ ةعيرشلل

 «ةنيابتم ةفلتخم لهجلا لاوحأ نأ كلذ ءاهلبق نوناق ىف امولعم نكي مل امب لهجلا عاونأ

 ضخ



 نوكي دقو ءرذعي ال ىذلا لهجلاو «لهاجلا هيف رذعي ىذلا لهجلل دودحلا اوعضو دقو

 .باقعلا طوقسل اغوسم نوكي نأ نع الضف .باقعلا قحتسي لهجلا تاذ اهيف

 لوصأ نم ربتعت ىتلا رومألا نم ارمأ هعوضوم سيل لهجلا ناك اذإو -4

 رمألا ىلو رايشخاو ءداهتجا عوضوم وه ارمأ ناك لب «ةنسلاو باتكلاب ةتباثلا مالسإلا
 عويشلا نم ملعلا ناك اذإ الإ روذعم ريغ هب لهاجلا نوكي ال كلذ نإف «لاوقألا دحأب

 ةفلتخم نالعإلا لئاسوو ءاذه ىف رمألا ىلو هنس ام لهجي نأ ادحأ عسيال ثيحب

 هنلعي وأ ءدجاسملا ىف كلذ رمألا ىلو نلعي دقف ءروصعلاو لاوحألا فالتخاب :فلتخت

 .هتيالو ىف لاو لك ةالولا

 صخش لك ناكمإ ىفو ء«ةيمسرلا ةفيحصلا ىف نالعإلاب مالعإلا ىفكي رصم ىفو
 راهتشالاو ةضافتسالا نوكتف «هل ةفلتخملا فحصلا ركذ نالعإلا بحصيو ءفرعي نأ
 ةيداهتجالا ماكحألا هذه لثمو .هلهجب رذعي الف .«فرعي نأ نم صخش لك نكمي ىذلا

 ارمأ تسيل اهنأل ءاهل صاخ نالعإ دعب الإ اهيف باقع ال هنإف «ةيريزعتلا ماكحألا لك

 ةماعلا ةحلصملل رمألا ىلو داهتجا نم رمأ ىه لب هلي هلوسر ةنسو هللا باتك ىف
 ام لبق نم كل انلقن دقو «هنالعإ دعب الإ دحأ هيلع بقاعي الو «هنس لبق هيف بقاعي الق

 «كلذ نع رمع ىهن دقو ءءاسنلا عم ةبعكلاب فاط هنأل الجر برض هنأ رمع نع ىكح

 اهنلعأ دق نكي مل هنع هللا ىضر رمع نأ رهظيو .هتمزع ملعي مل هنأب لجرلا هيلع جتحاف
 ىف نوكي ىتح راهتشالاو عويذلا نم ىهنلا ريخ نوكي ثيحب .ةلاهجلا ىفنل فاك ردقب

 نم هباصأ امع وفعلا هنم بلطو ءلجرلا رذع لبق كلذلو «ملعي نأ فئاط لك ناكمإ

 . هاذأ

 لكو «ةنسلاو باتكلا ىلإ عجار نيدهتجملا داهتجا نإ :لئاق لوقي دقو -48
 باتكلا نعف هنونيبي امف «ةنسلاو باتكلا ىلإ هتياهن ىف دوعي امنإ مهطابنتسال لصأ

 ءةنسلاو نآرقلا مكح نع نولوقي ام مكح لصفي ىتح نيعراش اوسيلو ءنوردصي ةنسلاو
 ميركلا نآرقلا نم فورعم رمأ ىهو ؛«ةحلصملا اهعجرم ةيريزعتلا ماكحألا كلذكو
 الو اذهب ملعلا سانلا ىف ضرفي ال ملف كلذك كلذ ناك اذإو «ةهادبلا مكحب ةنسلاو
 اذإ هريغ ةردقب رداق ناسنإلاو «ملعي نم لاؤسب ملعي نأ هناكمإ ىف نأل .لهاج رذعي

 :نيتبعش وذ كلذ نع باوجلاو «هيلإ لوصولا ىف ةقشم دجي ال ءهنم ابيرق رداقلا ناك

 هقفلاب ملعلا ىعفاشلا ميسقت نم هانررق ام ىلإ ئراقلاب دوعن نأ : ىلوألا ةبعشلا
 : :نيمسق ىمالسإلا

 امو «ميركلا نآرقلاب هيلع صوصنملاب ملعلا وهو ءهلهج دحأ عسي ال : امهدحأ
 ىف الإ لهاجل هيف رذع ال اذهو .ةروهشملا ةضيفتسملا وأ ةرتاوتملا ةنسلا هب تءاج

 رذع نم عون لك ىف ام رادقمبو «تسيب ىتلا عاونألا ىفو ءاهانمسر ىتلا دودحلا
 .هاذمو

 ضني



 ملعلا نوكي ال اذهو «نيدهتجملا طابنتسا عضوم نوكي ام وهف : ىناثلا مسقلا امأ

 . مهداهتجا ىف ءاهقفلا هيلإ لصو.ام ضعبل.رمألا ىلو رايتخا قيرطب هب

 عطاق صنب هيلع صوصنملا ريغ ىف نوفلتخم ءاهقفلا نأ : ىه ةيناثلا ةبعشلاو

 ال امب لهج دقف هب لهج اذإف «مزلمب الإ اهنم دحاو رايتخاب ملسمل مازلإ الو ءرتاوتم
 همالعإب ملعلا نوكي نأ دب الف ءرمألا ىلو رايتخاب الإ مازلإلا نوكي الو «هملعب مزلي

 نم رايتخا اهلاوحأ رثكأ ىف ىه ةيريزعتلا ماكحألا كلذكو ءهدحو روهشملا ضيفتسملا

 نوكتف «نيملسملا ةحلصم ىف رمألا ىلو نم داهتجا اهضعب ىفو «ءاهقفلا ضعب لاوقأ

 .ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا وأ ميركلا نآرقلا صن لصأب ال ءوه هنالعإب ةفرعملا

 ىعولا نودقفي نيذلا ءالقعلا

 لاح ىف مهنكلو «ءالقع مهسفنأ ىف مه صاخشأ نم لاعفألا ماكحأ هذه -0

 1 نم داوم لوانتل امإو «ءامغإ وأ مونل امإ «ءلاحلا هذه ىف هلقفو« ىعولا اهيف نودقفي

 .ىراكسلا مهو ىعولا مهدقفت نأ اهنأش

 : ءامغإلاو مونلا

 ثيح نم اناك نإو ءادحاو امكح ناذخأي مئارجلل ةبسنلاب ءامغإلاو مونلا ١-

 «فيلكتلا هب طقسي ال مونلا نإف ءادحاو امكح ناذخأي ال ةيعرشلا تافيلكتلاو تادابعلا

 ال هيلع ىمغم وهو ةالص اهيف ىضم اذإ الثم ةالصلاف «فيلكتلا هب طقسي ءامغإلا امنيب

 .دتما امهم ضرف هب طقسي الف الماك مونلا مكح ءامغإلا ىطعأ ء ءاهقفلا ضعبو « بجت

 مئان بلقنا اذإف ,ئطخملا مئارج مكح ذحخأت هيلع ىمغملاو مئانلا نم مئارجلاو

 نومسي كلذلو هيلع ىمغملا كلذكو رطل يذلا ب هناك .هلتقف لفط ىلع

 .أطخلا ىرجم ايراج لاحلا هذه ىف لتقلا

 هللا قوقحب قلعتت تناك نإ هيلع ىمغملا وأ مئانلا مئارج نإ لوقن كلذ ىلعو

 مئانلا نع ملقلا عف ذر دقو «ةظقيلا ىضتقت ةذخاؤملا نآل ءوفعلا ةبترم ىف اهنإف ىلاعت

 .حيحصلا رثألا ىف درو امك ءوحصي ىتح

 دابعلا قوقح نأل ءوفع عضوم تسيل اهنإف دابعلا قوقحب قلعتت ىتلا مهمت ئارج امأ

 .ةيلام اهتيوقع نوكت اذلو ءطوقسلا لبقت ال

 ال هنإف «مئان وهو رمخلا برش وأ «مئان وهو ىنز ول هنأ ررقن لوقلا اذه قيبطتبو
 نوكي هلعف نإف مئان وهو لتق نإ نكلو «ىلاعت هللا وفع عضوم كلذ نأل ؛بقاعي

 . هلثم ىدؤي نأ هيلع بجي هنإف « مئان

 نضل



 ناركسلا

 ةلئاس تناكأ ءاوس كلذ ثدحت ىتلا داوملا لوانتب كاردإلا رتس وه ركسلا -5

 ىتح .طق ائيش لقعي ال راصو «هيعو دقف اذإ ناركس صخشلا ربتعيو «ةدماج تناك مأ

 ىف لجرلا مادامف «هنع هللا ىضز ةفينح ىبأ ىأر اذهو «ةأرملا نم لجرلا فرعي ال هنإ
 نيبحاصلا دنعو .تاعبتلا دقفي الو ناركس نوكي ال هنإف ءايبست ناك ولو ىعو لاح

 هلوق كلذ ىف لصألاو «نايذهلا همالك ىلع بلغي ىذلا وه ناركسلا نأ ءاهقفلا روهمجو

 ,23)ينوُلوقت ام اومّلعَت ئَّتح ئراكس متنأو ةالّصلا اوبرقت ال اونمآ َنيِذّلا اَهْيَأ ايإ» :ىلاعت
 ةفينح وبأ كلذ رسفو «لوقي ام صخشلا ملعي نأ وه ةقافإلاو ركسلا نيب لصافلا دحلاف

 نم نإف نايذهلا نع اديعب نوكي نأب هريغ كلذ رسفو ءايبسن ايعو ولو ايعاو نوكي نأب
 .لوقي ام ملعي ال هلوق ىف ىذهي

 لقعلا ىلع بلغي رورس وه ليق» :ركسلا نايب ىف رارسألا فشك ىف ءاج دقلو
 نأ ريغ نم هلقع بجومب لمعلا نع ناسنإلا عنميف «هل ةبجوملا بابسألا ضعب ةرش ثايمب

 برش نم لصح ام نوكي ال لوقلا اذه ىلعف «باطخلل الهأ ناركسلا ىقب اذهلو «هليزي

 عم ناسنإلا قحلت ةلفغ وه ليقو «رورسب سيل هنأل ركسلا ماسقأ نم نويفأآلا لثم ءاودلا

 وه :ليقو «ةلعو ضرم ريغ نم اهل ةبجوملا بابسألا ضعبل ةرشابمب ءاضعألا ىف روتف
 هؤاقب نوكي لوقلا اذه ىلعف «ةليزملا بابسألا ضعب ةرشابم دنع لقعلا هب لوزي ىنعم
 نأ ال «مرحملا هترشابمل هيلع رجزلا قيرطب اتباث ايمكح ارمأ لقعلا لاوز دعب ابطاخم

 الف ءىش لقعلا راثآ نم ناركسلل قبي ملو «هرثأب فرعي هنأل «ةقيقح ايقاب لقعلا نوكي
 . 27(هئاقبب مكحي

 لعجت ىنلا ةيعرشلا هدودح انيب دقو «ركسلا ةيهام نيبت ةفلتختم تافيرعت هذه

 عم نيبحاصلاو «ىعولا دقف هدح نأ ىري ةفينح ابأ نأ انركذ دقو «ناركس صخشلا

 .لوقي ام ملعي الأ هدح نوري ءاهقفلا روهمج

 دقف «هتيهام ىف ءاملعلا فالتخاو ءركسلا دح ىف ءاهقفلا فالتخا عمو -7

 :هب قلعتت ةثالث رومأ ىلع ءاهقفلا قفتا

 ميقأو مثأ اراتخم هببس صخشلا لوانت اذإ هنأو «هتاذ ىف مارح ركسلا نأ : اهلوأ

 ىف وأ ءاهركم هلوانت اذإ مثأي الو ءادح بجوت ىتلا تابورشملا نم ناك اذإ دحلا هيلع

 «كالهلا هسفن ىلع هنم ىشخي ديدش شطع لاح ىف وهو «ءام دجي الأك ةرورض لاح

 ىف نوكت ىتلا بابسألا نم كلذ وحن وأ ةحارج لجأل هلوانت دق ناك اذإ مئأي ال امك
 .لالحلا ةرئاد

 )١( ج رارسألا فشك (7) . #4" : ءاسنلا  5س١570 .
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 لقعلا نأل امإ «ناركسلا ىلإ هجوم باطخلا نأ ىلع اوقفتا دق ءاهقفلا نأ : ىناثلا

 ىلإ فيلكتلا باطخ هيجوت عنمي ال ةلفغلا ءارتعاو «ةلفغ هترتعا لب ءركسلاب لزي مل
 هيلإ لصو ىذلا لالضلا نع لوئسم وهف .هلعفب لاز دق لقعلا نأل امإو ؛ناركسلا

 «تابجاولا ضعب لامهإ نم ركسلا كلذ جئاتن نع ايناث لوئسمو ءالوأ برش ام برشب

 ىلإ كلذ ىدأل هركس ببسب باطخلا هنع عفر ول ذإ «عنملاو رجزلل ةيلوئسملا نأل امإو
 .رجاز الو عدار ريغ نم بارشلا ىف طارفإلا

 :ىلاعتو هناحبس لوقي ذإ «ميركلا ينآرقلا صنلاب تبث هنع باطخلا عفر مدع نإو

 اذه نإف 2١١4 نولوقت ام اوملعَت ىَتح ئراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اَي»
 ةالصلا ىلع بصنم ىهنلا نإ ذإ «ةالصلاب بطاخم ناركسلا نأ ىلع هحيرصب لدي صنلا

 ال نكلو ءركسلاب اهطوقس مدعو ةالصلا بوجو رارمتسا ىلع لدي وهف ءركسلا تقو
 .ركسلا تقو ىدؤت

 ىكل ركسلا تقو ةاضاقملا نوكت الو ءركسلا تقو لزنت ال تابوقعلا نأ : اهثلاث

 هاسعو ءاراتخم ال ارطضم بكترا ام بكترا دق نوكي هاسعف ءهسفن نع عافدلا عيطتسي

 .ضارغألا نم كلذ وحنو «ةحارج مالآ فيفخت ىلع هب نيعتسيل هذخأ دق نوكي

 نم هيفعي ارذع ركسلا ربتعيأ رظنلا نكلو ءاهيلع قفتا دق ةثالث رومأ هذه - 4

 هذخأ دق ناك وأ «حابمب ناك اذإ ركسلا نأ ىلع اضبأ ءاهقفلا قفتا دقو «تاعبتلا ضعب

 وأ شطعل ةديدش ةرورضل برشلا ىناثلا لاثمو «ةحارجل جنبلا لوألا لاثمو ءاهركم

 هيف ةذخاؤم ال هنأ ركسلا نم عونلا اذه ىف اولاق دقو ءهاوس ىف ىر الو ءاذغ الو عوج

 ىأ ءهيلع ىمغملاو مئانلاو ئطخملا ةذخاؤم رادقمب الإ لاعفأ نم هيلع بترتي اميف الو

 نكلو ءاهيف هنم صتقي ال دابعلا قوقتحو ءوفعلا ةبترم ىف نوكت ىلاعت هللا قوقح نأ
 .ةيلاملا مراغملا اهيلع بترتي

 هلوانتو مارحب ركس اذإ اميف وه فالخلا عضوم امنإو .هيلع قفتم رمأ اذه
 : نيتيرظن ىلع كلذ ىف ءاهقفلا فلتخا دقف «لعفي اميف رذع ىأ ريغ نم اراتخم

 هقالطو ءهيلع ةذفان هدوقعف «ةلماك ةذخاؤم هلاعفأب ذخاؤم ناركسلا نأ : امهادحإ

 هب بقاعي ام لك ةلمجلا ىفو .صاصقلا بجوت ةيانج بكترا اذإ هنم صتقيو «عقاو
 :نيرمأ ىلع موقت ةيرظنلا هذهو ءوحصي نأ دعب الإ ذفني ال باقعلا ناك نإو .«ناركسلا

 .ماثآ نم هيلع بترتي ام رربي ال مثإ ركسلاف ء.مثإلا رربي ال مثإلا نأ : امهدحأ

 مثإ بكترا دقف لتقو ركس نمو .فذقلا مثإو ركسلا مثإ بكترا دقف فذقو ركس نمف
 .لتقلا مثإو ركسلا

 م : ءاسنلا )١(

 ف



 مدقأ اذإ هنأل .قوقح عايضو ماثآ نم هركس ىلع بترتي اميف رذع ال هنأ : امهيناث

 صضعب باكترا ىعولا دقف نع ثدحي دقو «ىعولا دقفي ركسلا نأ ملعي وهو ءاراتخم
 ايبس ناك اذإ ركسلا نإف كلذ قوفو «هلامعأ تاعبت لك المحتم اذهب نوكيف «مئارجلا

 مادقإ ببسلا ىلع مادقإلاو «هجئاتن ملعي وهو ءببسلا ىلع مدقأ دقف «مئارجلا هذهل

 ىفو ءاراتخم ببسلا ىلإ دصقلا ىف دمعلا هب ققحتي ىذلا دصقلا ربتعيو «ببسملا ىلع
 لاح ىناثلا هدصقبو «هلعفب ةميرجلل ارشابم ربتعيف ناركس وهو ةميرجلا ىلإ دصقلا
 .ركسلا ىلإ دصقلا وهو .لوألا دصقلا ىلإ افاضم ركسلا

 وأ صاصقلاب رقأ اذإو» :هصن ام «ىودزبلا مالسإلا رخف لوصأ ىف ءاج دقلو
 ىف ىنز نإو «همكح همزل فذقلاب رقأ وأ فذق اذإو ء.همكح همزل صاصقلا ببس رشاب

 مل امنإو ءوحصي ىتح دحي مل اعئاط رمخلا نم ركس هنأ رقأ اذإو ءاحص اذإ دح هركس

 ؛هبلغ رورس هنكل «لقعلا ليزي ال ركسلا نأل ؛عرشلا ماكحأ همزلو باطخلا هنع عضوي

 ناك اذإو «فيفختلل اببس حلصت ال ةيصعملا نأل ءارذع دعي مل ةيصعم هببس ناك نإف

 . 20(أرذع لعج احابم

 ءوحصي ىتح سبح الجر ناركسلا فذق اذإف» :ىسخرسلا طوسبم ىف ءاج دقلو

 فذقلا دح نأل ءركسلل دحي مث «برضلا هيلع فجي ىتح سبحي مث ,«فذقلل دحي مث
 ىدؤي الئثل ةماقإلا ىف امهنيب ىلاوي الو ءركسلا دح ىلع مدقيف «دابعلا قح ىنعم هيف
 الأ ءبطاخي هركس عم هنأل ءفذقلاب هيلع دحلا بوج_و عنمي ال هركسو ؛فلتلا ىلإ
 ىور ام ىلع فذقلا دح نم برشلا دح اوذخأ مهنع هللا ىضر ةباحصلا ضعب نأ ىرت
 نيرتفملا دحو ««ىرتفا ىذه اذإو .,ىذه برش اذإ» :لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع
 .ةدلج نونامث هللا باتك ىف

 ببسي دودحلا نألو ءةيصعم هنأل صاصق وأ دحل ةطقسم ةهبش ركسلا دعيالو

 «ةئراد ةهبش حلصي ال ركسلا» «رارسألا فشك بحاص هيلع صن ام اذهو «ىصاعملا

 ىلإ رخؤي دحلا نكل ءدحلا فيفختل اببس حلصي الف «ةيصعم وه ببسب لصح هنأل
 . ؟؟7(ركسلا لاح ىف دحلا ةماقإب لصحي الو راجزنالا وه دوصقملا نأل ءوحصلا

 ىحاصلا ةيلوئسمك ناركسلا ةيلوئسم لعجت ىتلا ىلوألا ةيرظنلا حرش اذه -06

 بجوي ارذع نونجلا ناك اذإف «ةليضفلا وحن عمتجملاب هجتت ىهو ءامهنيب قرف الب امامت
 «هلثم ركسلا نوكي نأ لوقعملا نم سيلف «ةيوامس ةفآ هنأل ىندبلا باقعلا نع وفعلا

 . هيلع اهتعبتف ءهسفن ناسنإلا اهب بيصي ةفآ هنأل

 )١( ةج رارسألا فشك شماه ىلع مالسإلا رخف لوصأ ص١580.
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 ةيكلاملا نم ريثكو «ةيعفاشلا ضعب مهقفاوو ةيفنحلا اهءاول لمح ةيرظنلا هذه

 ' . ةلباتحلا ضعبو

 نأل ءهدوقع حصت ال لوقي ام ىعي ال ىذلا ناركسلا نأ ىهف ةيناثلا ةيرظنلا امأ

 ىعولا دقفو «.ةهبشلاب أردت تابوقع اهنأل .صاصقلاو دودحلا ىهو ءةهبشلا طقست ىتلا

 كلذ ىلعو «لماكلا دصقلا ىف ةهبش لقألا ىلع وأ .دمعلا ىنعمب لخي باكترالا تفقو

 ةماقإ امأ ءرجزلاو داسفلا عنمل ةيريزعت ةبوقع اذه عم تبثت دقو صاصقلا ةبوقع تبنت ال
 ام تاهبشلاب دودحلا اوءردا» :لوقي ىذلا فيرشلا ثيدحلل فانم رمأ ىهف دودحلا

 ىف ىعفاشلا رظنلا اذه ىلعو ءدحلا ةماقإ عنم ىف ركسلا نم ىوقأ ةهبش الو «متعطتسا
 .هنع هللا ىضر كلام بهذم ىف لوقو .دمحأو «هيلوق دحأ

 ةبوقعب ناركسلا بقاعت ال اهنإف «ةرضاحلا نيناوقلا عم قفتت ةيرظنلا هذه نإو |

 نأل ءاهترظن رربي ام اهل نوكي دق ةرضاحلا نيناوقلا نإو ءهبجوي ام بكترا اذإ مادعإلا

 نوكي ال هنإف .حابم رمأب مادامو ءحابم رمأب اهيف امئاد ركسلاف ءحابم اهيف رمخلا
 .امامت ىحاصلاك هلاعفأ لكب اذخاؤم

 :لاقف ليصفتلاب ةريخألا ةيرظنلا هذه ةيميت نبا ركذ دقو -1

 عقي ال اذه ىلعف «ناركسلا الو نونئجملا فلكي الف ء«فيلكتلا طرش مهفلا)»

 هنإف «لتق مث ركس اذإ : ليق نإف «لتقلا ىف صاصقلا هيلع بجي الو «ناركسلا قالط

 «هيلع مثإ ال فلكملا ريغ نأل فيلكتلا ىلع لدي مثإلا بترتف «لتقلاو ركسلا ىلع مئأي

 :نيهجو نم باوجلاف

 ءركسلاو برشلا ىلع بترتم وه امنإ لب «لتقلا ىلع مثإلا بترت عنم : امهدحأ
 . هفيلكت بجو هنأ الإ «هلاعفأو هلاوقأ رئاس ىف نونجملاك هنإ لوقي نم لوق اذهو

 مث حاص وهو لتق نم ىواستل ركسلاو لتسقلا ىلع مثإلا بترت ول هنأ : ىناثلا
 فيك مهفي ال ىذلا ناركسلا نإف .دحأ هلوقي ال اذهو «ناركس وهو لتق نم عم «ركس

 , 237(باقعلا

 نأ اوررق ةيفنحلا مهو رظنلا اذه اوفلاخ نيذلا نأل ءىوعدلا نم ءزج عقاولا ىف

 اذلو «ءىرخأ ةيصعم طقست ال ةيصعملاو «مثإلا رربي ال مثإلا نأل ءبجاو ىواستلا

 . مهنيب قرف الب لقاعلا ىلع بجي ام لك ناركسلا ىلع اوبجوأ

 )١( ص ةيرصملا ىواتفلا رصتخم 66 0
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 ىحاصلا ةبوقعب ناركسلا ةبوقع نوعنمي نيذلا هقف رصاني ذإ ةيميت نبا نإو -17

 «لتقيل برش نم ةروص ىهو «ةقيقد ةروص ضرفي ةهبشلاب أردت ىتلا تابوقعلا ىف
 هقفلا ررق امك ءركس اذإ هنم صتقي الأ عقوت هنآل امإو «لتقلل اقيرط ركسلا ذختا هنإ ذإ

 ءوحص ىف وهو ةيفاكلا ةعاجشلا هسفن ىف دجي ال هنأل امإو «ةيميت نبا هاري ىذلا

 :نارظن اهبذاجتتي هنأ ركذ ةروصلا هذه ضرف ذإ هنإو «ةميرجلا بكتريف روهتيل ركسيف
 هنع أردي نأ رخآلاو ءىحاصلا باقع باقعلا نوكي نأ بجوي : امهدحأ

 :لاق دقف الماك احرش هرظن ةهجو حرشي هل ةملكلا كرتتلو «ناركس هنأل «ءصاصقلا

 طقف ركس نم مثإ نم رثكأ ركس لاح ىف لتق ىذلا ناركسلا مثإ نأ لمتحيو»

 ناك نإ ناركسلا نإ لاقي نأ لمتحيو ءركس مث حاص وهو لتق نم ىلإ همثإ هتني ملو

 لاح ىف كلذ لعف مث ءركسلا لبق تامرحملا نم كلذ ريغ وأ ىنزلا وأ لتقلا هدصق
 نكي مل نإو «هنم رثكأو وحصلا لاح ىف لعف نم مثإ لثم همثإ نوكي هنإف ٠ «ركسلا

 .«كلذ نم لقأ نوكي همثإ نإف «هلتقف ةشباهملاب هريغ هأدتبا لب .كلذ هدصق

 هدنع تناك نم وهو «قيقدلا ضرفلا اذه ىلإ هجتا ةيميت نبا نأ اذه نم ىرنو

 هتميرج رابتعا ىف لهاستو ءركسلا لبق «مئارجلا نم كلذ ريغ وأ ىنزلا وأ لتقلا ةين
 ءرظنلا ىف الامتحا كلذ ربتعاو «هتبوقعك هتبوقع نوكت كلذ ىلعو .ىحاصلا ةميرجك
 .ذيفنتلا بجاو ايأر هررقي ملو

 ناكو «ناركسلا مئارج ىف رضاحلا انرصع ىف نوينوناقلا ملكت دقلو 8

 مهضعبو «بكتري امع لوثسم ريغ هربتعا مهنم قيرفف «ةيميت نبا رظن نم ابيرق مهرظن
 ركسلا نيب قرف نم اهقدأو ءةصقان ةيلوئسم الوكسم هربتعا مهضعبو ءادماع هربتعي مل
 لاق دقلو ءركسلل اعبت مارجإلا ءىجي مث ءدصق ريغ نم ركسلا نيبو ءةميرجلا باكترال

 اذه ةالغ ضعب فرطتيو» :هصن ام ىللقلا ىفطصم دمحم روتكدلا ذاتسألا كلذ ىف

 لوانت ولو «لاحلا هذه ىف بقاعي ال صخشلا نإ :نولوقيف .باقعلا عنمي ىذلا ىأرلا

 مدعي ركسلا ماد امف «مهيأرل ةيقطنم هذه نأ عقاولاو «ةميرجلا باكترا دصقب ركسلا

 صضرف درجم اذه :وراج ذاتسألا لوقي امك هنأ ريغ «ةيلوئسملل لحم الف كاردإلاو زييمتلا

 عيجشتلا دصقب ةركسم ةدام لوانتي مث «ةميرجلا باكترا ىلع ممصي صخشلاف «ىرظن

 روعشلا دقف هنأب هعم لوقلا نكمي ال لوقلا اذه ء.هركس دعب اهبكتري مث ءاهباكترا ىلع

 .«هيعو دقف هنإ لوقن فيكف «لبق نم هيلع ممص ام ذفني وهف ءامامت
 ةعبت هولمح دق ءاهقفلا نم نيريثك نأ ناركسلل ةبسنلاب لوقلا ةصالخو -84

 «هيلع اهتاعبت تمظع امهم اهدقعي ىتلا دوقعلا لك اوححص لب ءاهبكتري ىتلا مئارجلا

 تاعبتلا هنع طقسأ قيرفو «ةيورخألا وأ ةيويندلا تاعبتلا طوقس ىف اببس سيل مثإلا نأل
 «صاصقلا الو «تاهبشلاب أردت ىتلا دودحلا هيلع تبثي ملف ءةهبشلا عم تبثت ال ىتلا

 ىو نضل



 .باوصلا ىلإ ىداهلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو «مهنوناق حرش ىف

 هاركاإلا

 ىنعمل ىوغللا لصألاف « ةيهاركلا عم قاقتشالا لصأ ىف قالتم هاركإلا -0

 اذه عم قالتم ةعيرشلا ىف هنإو «ههركي ءىش لعف ىلع صخشلا لمح وه هاركإلا

 ديري ال لوق وأ لعف ىلع صخشلا لمح ةعيرشلا ىف هاركإلاف «ىقالتلا مامت ىنعملا

 قاقتشالا ىف لصألا نأل ؛ايقالتي نأ نكمي ال اضرلاو هاركإلا نأ نيبتي كلذبو «هترشابم

 ىنعملا تعسو ةعيرشلاو «لعافلل بوبحم ريغ اهوركم هيلع هركملا ءىشلا نوكي نأ

 ىنعم قيقحتل كلذ ىفكيو .هترشابم ديري الأب ىفتكي هيلع هركملا ءىشلا نأ تررقف

 .هاركإلا

 اذإ ءهترشابم ديري ال لعف ىلع لمحلا لمشي ىعرشلا هانعم لصأ ىف هاركإلاو

 دقع هتاذ ىف ةراجإلا دقعف «حابم ريغ ناك اذإ هلمشي امك ءاحابم لعفلا لصأ ناك

 هيلع لمحلاو « ءاهقفلا روهمج ىأر ىلع ةنس وأ «حابم جاوزلا دقع كلذكو « حابم

 هعوضوم ناك ولو «ةاركإ ءاضعألا نم وضع وأ «لاملا وأ « مسجلا فاللتإب ديدهتلاب

 .احابم

 «همسج ىف وأ «هلام ىف امإ ءهركملا لاني ىذأب ديدهتلا نمضتي كش الب هاركإلاو

 .ريخألا مسقلا اذه ىف رظن ىلع هتناهم هيلع بترتي ام

 ىف رثؤي وأ ايناج بكترملا رابتعا ىف رثؤي ىذلا مئارجلا ىلع هاركإلاو ١-

 عون ىلع روصقم وهف «حابم ريغ هيلع هركملا رمألا نوكي نأ هيف دبال - هتيانج رادقم

 ناكرأ رفاوت نم مئارجلا ىف هاركإلا مامتل دبال هنأ ءاهقفلا ررق كلذلو «هاركإلا نم

 . ةعبرأ

 هنإف ءهب دده ام عاقيإ ىلع ارداق نوكي نأ وهو ءددهملا هركملا ىف تبثي : اهلوأ

 تفتلي ال وغل ديدهتلا نإف «رداق ريغ هنأ هدله نم ملعيو «كلذ ىلع ارداق نكي مل اذإ

 . هيلإ
 ام ذفنيس ددهملا نأ هركملا سفن ىف عقي نأ هاركإلا ىنعم قيقحتل : ىناثلا نكرلا

 هنأ ققحتي مل كلذك نكي مل اذإ هنإف .فوخلا كلذ ريثأت تحت لعفلا هنم عقيو «هب دده

 . ضار ريغ لعف ام لعف

 افلتم وأ ءهل ايذؤمو مسجلل افلتم هب دده ىذلا رمألا نوكي نأ : ثلاشلا نكرلا

 رو



 ىف ةيصعموه نوكي نأب ءامرحم هيلع هركأ ىذلا لعفلا نوكي نأ : عبارلا نكرلا

 ىف هقحلي ىذأب رخآ صخش دده اذإف «هاركإلا لبق هلعف نع اعنتمم نوكي نأو «هتاذ

 ال هنإف ءهسفن ءاقلت نم هلتقب اذه مه دقو «كلذ ررق_و انالف لتقي مل نإ هلام وأ همسج

 . كلذ ىف هاركإلل ىنعم
 عنتمي رمأ ىلع ريغلا لمح وه :ناكرألا هذهل اعماج افيرعت هفيرعت ىف اولاق دقلو

 .هب افئاخ ريغلا ريصيف هعاقيإ ىلع لماحلا هيلع ردقي فيوختب هنع
 : ماسقأ ةثالث ىلإ هاركإلا ءاهقفلا مسقيو -5

 ءاضعألا نم اوضع وأ سفنلا ضرعي امب ديدهتلا وهو ئجلملا هاركإلا : اهلوأ
 ىلإ ىدؤي برضب ديدهتلاو ءءاضعألا نم وضع عطقب ديدهتلاو «لتقلاب ديدهتلاك فلتلل
 عونلا اذهو ءهلك لاملا فالتإب ديدهتلا ءاذهب ءاملعلا ضعب قحلأ دقو ءاذه نم ءىش

 «لعافلا دي ىف ةلالاك - هركملا دي ىف - هركملا لعجي هنأل ءامات اهاركإ ىمسي

 . براضلا دي ىف فيسلاو

 دقو ءاضرلا لصأ ليزي ىذلا ئجلملا ريغ هاركإلا وه : هاركإلا نم ىناشلا عونلا

 ديدهتلاك لاملا لك الو وضعلا الو سفنلا فلتي الف ددهملاب لزني امب ديدهتلا ىف هوضرف
 «ديقلاو سبحلاب ديدهتلاكو «ءاضعألا فلتي ال برضب ديدهتلاكو «لاملا ضعب فلتب

 .اصقان اهاركإ ىمسي هاركإلا نم عونلا اذهو .«كلذ وحنو

 وهو «.همدعي ال ىأ ءاضرلا لصأ ىف رثؤي ال ىذلاوهو : هاركإلا نم ثلاثلا عونلا

 وأ سفنلا فالتإ نود امب هبراقأ دحأ وأ هعورف وأ هلوصأ دحأب لزني ىذألاب ديدهتلا

 دحأ سبحب ديدهتلا امأ ءىناثلا وأ لوألا عونلا نم دعي فالتإلا اذه نإف ءوضعلا فالتإ '

 .ثلاثلا مسقلا نم وهف هجوز وأ هيوبأ

 ىف طوسبملا ىف ءاج دقف ءهاركإ ريغ مأ ربتعم هأركإ وهأ «فالتخا عونلا اذه ىفو

 اذه كدبع نعيبتل وأ «ءنجسلا ىف كنبا وأ كابأ نسبحنل هل ليق ول» :هصن ام هاركإلا باب

 ىف ءىشب هددهي مل هنإف «هاركإب سيل اذه نأل زئاج عيبلا سايقلا ىفف .لعفف .فلآب

 .هتبهو هرارقإو هعيب ةحص عنمي ال هب ديدهتلاف ءاررض هب قحلي ال هيبأ سبحو ءهسفن
 نم ءىش ذفني الو ءهاركإ كلذ ناسحتسالا ىفو ءمرحم محر ىذ لك قح ىف كلذكو

 وأ هسفن سبح هب قحلي ام مهلاو نزحلا نم هب قحلي هيبأ سبح نأل ءتافرصتلا هذه
 هنأ ملعي ناك نإو «نجسلا نم هيبأ صيلخت ىف ىعسي اراب ناك اذإ دلولا نإف ءرثكأ

 ديدهتلا نأ امكف ءهوبأ جرخيل هيبأ ناكم سلجيو اراتخم نجسلا لخدي امبر سبح

 . (هيبأ سبحب ديدهتلا كلذكف ءاضرلا مامت مدعي هقح ىف سبحلاب

 دحأ سبحب ديدهتلا نأ راتخي هطوسبم ىف ىسخرسلا نأ نيبتي ريرقتلا اذهبو
 هنإ لاق دق ناك نإو «ىناثلا مسقلاك دوقعلا دسفيو ءاضرلا ىف رثؤي مراحملا

 نوه



 نم عونلا اذهو «سفنلا ىلع نوكي ربتعملا ديدهتلا نأ سايقلا نأل كلذو ء.ناسحتسالا

 ةلزنم ىف وه نمب لزان ديدهتلا اذه نأ ناسحتسالا هجوو «هسفن ىلع سيل ديدهتلا

 نمو «رشابملا ريغ قيرطلا اذه نم سفنلا ىلع ناكف «مرحملا محرلا وذ وهو «سفنلا
 وه هب لومعملا ناك «سايقلا هجو عم ناسحتسالا ضراعت اذإ هنأ ةيعرشلا تاررقملا

 .ناسحتسالا

 محرلا ىذ سبحب هاركإلا نإ :ىودزبلا مالسإلا رخف لوقيو ءىسخرسلا رظن اذه

 اضرلا مدعي ال عونو» :هترابع صن اذهو .دوقعلا ىف هل رثأ الو هب رابتعا ال مرحملا

 .محرلا ىوذ نم امهريغ ىأ «هارجم ىرجي ام وأ «هدلو وأ هيبأ سبحب ددهي نأ وهو

 ال هاركإلاب هيف ةربع الف ءامث-اق اضرلا لصأ ماد ام هنأ كش الب هنم دافتسي مالكلا اذهو

 الو «دقعلا دسفي الف اض_ر هدنعو لعف ام لعف_ دق هنأل «لاعفألا ىف الو دوقعلا ىف

 .لعفلا ةعبت طقست

 صاخ وهو «لاؤس دري نويعرشلا هركذ ىذلا ميسسقتلا اذه دعب هنإو -6*

 هاركإلاب الإ فرتعت ال ةعيرشلا نأ مأ «ةعيرشلا ىف ماقم هاركإلا اذهلأ «ىبدألا هاركإلاب

 ؟ةيداملا رومألا نم كلذ ريغو ءسبحلا وأ لتقلاب ايدام ديدهتلا هيف نوكي ىذلا ىداملا

 وأ بألا سبحب ديدهتلاف ىبدألا هاركإلا لمهت مل ةعيرشلا نأ كلذ نع باوجلاو

 ءهسفن لاني ىذأ هنكلو ءههمسج لاني ىذأ سيل تخألا وأ خألا سبح وأ «مألا سبح

 ىبدأو ىسفن ىذأ وه مرحملا محرلا ىوذ براقألا ءالؤهل ةبسنلاب ايدام ناك نإ وهف

 هاركإلا الإ نوكي الأ بجوي ناك سايقلا نإ لؤوقن نأ عيطتسن كلذ ىلعو .هل ةبسنلاب

 رثأ هل ىبدألا هاركإلا نوكي نأ بجوي ىسخرسلا هررق ىذلا ناسحتسالا نكلو .ىداملا

 | .دوقعلا ةحص ىف

 عاونأ نم ىبدألا هاركإلا ربتعي الوق ىفنحلا بهذملا ىف نإ لوقن نأ حصي اذهبو

 . ماتلا هاركإلا ال صقانلا هاركإلا ليبق نم هنكلو ءهاركإلا

 صخشلا لمعيو «سفنلا بيصي ىذأ لك ربتعي ءاهقفلا ضعب نأ ةلمجلا ىفو

 «كلذ ىف نوتوافتي سانلاو «هب ديدهت ةمث ناك اذإ هاركإلا ليبق نم نوكي هيقوت ىلع
 قح ىف ناك نإف ريسيلا برضلا امأف» :ىنغملا ىف ءاج دقلو ءاذه ةلبانحلا ظحال دقلو

 اجارحإ نوكي هجو ىلع تاءورملا ىوذ نم ناك نإو «هاركإب سيلف هب ىلابي ال نم
 .«هريغ قح ىف ريبكلا برضك هقح ىف اريهشتو هل اضغو هبحاصل

 .ىبدألا هاركإلل ةظحالم هيف كش الب اذهو

 هنع طقسي ال ةيعرشلا تافيلكتلاب بطاخي هاركإلا ريثأت تحت صخشلاو -514

 مارح الثمف «ةريخم هاركإلاب حبصت ةنيعملا تابجاولا ضعب نكلو «هاركإلاب فيلكتلاب

 ضف



 ال نيعتم بجاو وهو ءاهبرش كرتي نأ هيلع بجاوو ءرمخلا برشي نأ لجرلا ىلع
 ىلع ةظفاحملا بجاو «نيبجاو نيب اددزتم ناك ئجلم هاركإ تحت ناك نإف «هيف رييخت

 ىلع ةأرما تهركأ اذإو .بجاو هبنجتو مارح ىنزلاو «مارحلا نع عانتمالا بجاوو سفنلا

 هاركإلاب ضرعتت ىتلا سفنلا ىلع ةظفاحملا امهدحأ نيبجاو نيب ةريخم تراص ىنزلا

 هلسرو هللاب ناميإلاو ؛مرحملا بانتجا بجاوو ءاهنم وضع فلتل وأ فلتلل ئجلملا

 قطني نأ فيسلا ريثأت تحت لجرلل صخر نكلو «هنم صانم الو «تابجاولا بجوأ

 . 274 ناميإلاب نْطُم هلق هرْكأ نم الإ :ىلاعت لاق امك «رفكلا ةملكب
 طقسي ال - ائجلم اهاركإ ىمسي ىذلا وهو ءامات ناك ولو هاركإلا دجن اذكهو

 بجاو ىلإ بجاولا لوحي هنإ لب «هاركإلا هيف ناك ىذلا عضوملا ىف فيلكتلا لصأ

 نالعإك اضرف ناك نأ دعب بحتسملا ةبترم ىلإ هب لزني وأ ءانيعم ناك نأ دعب ريخم

 .تابجاولا بجوأ ناك نأ دعب بحتسملا ةبترم ىلإ هب لزني هنإف «هاركإلا دنع ناميإلا

 رايتسخالا عم ىفانتي ال هاركإلا نأ ىلإ ةيفنحلا ءاهقف ىهتني ريرقتلا اذهبو -
 .مهدنع نافلتخم ناينعم اضرلاو رايتخالا نأل كلذو ءاضرلا عم ىفانتي ناك نإو

 وأ لعفلا جئاتن لوبق هانعم اضرلاو ءلوقلا ىلإ وأ لعفلا ىلإ دصقلا مهدنع رايتخالاف

 «جئاتنلا ببس وه ىذلا لوقلا وأ لعفلا ىلإ دصقلا وه رايتخالا :قدأ ريبعتبو ءدقعلا

 .اهلوبقو جئاتنلا ىلإ دصق اضرلاو
 دنع ناسنإلا نأكو «رايتخالا تاجرد ىصقأ وه اضرلا نأ ررقي ءاهقفلا ضعب نإو

 ريثأت تحت ببسلا ىلإ درجملا دصقلا وهو ىندأ رايتخا :نارايتخا هل رمأ ىلع مادقإلا

 ىلإ صخشلا هجتي نأ ىلعألا رايتخالاو «هعون ناك ايأ طغض ريثأت تحت وأ ةرح ةدارإ

 لاق «رايتخالا بتارم ىلعأ رايتخالا اذه نآلو ءاهيلإ دصقيو جئاتنلا وهو ببسملا

 :ةمّيقلا هترابع كلت ءرايتخالا ءالتما وه اضرلا نإ رارسألا فشك بحاص

 ىلإ هرثأ ىضفي ثيحب «هتياهن هغولب ىأ «رايتخالا ءالتما نع ةرابع اضرلا»

 نم رهاظلا ىلإ بضغلا رثأ ىضفي امك ءاهوحنو هجولا ىف ةشاشبلا روهظ نم رهاظلا
 . "90مد نايلغ ببسب هجولا ريغتو «نيعلا قيلامح

 .ئجلملا ريغ هاركإلاو ئجلملا هاركإلا نيب نوقرفي نيذلا مه ةيفنحلا ءاهقف نإو
 ال مهنإف ءاهقفلا روهمج امأ «ةق_رفتلا كلت اضرلاو رايتخالا نيب نوق_رفي نيذلا مهو
 امهف ءاضر هدنع سيل هنأل «رايتخا هركملا دنع سيلف ءرايتخالاو اضرلا نيب نوقرفي
 .ةدحاو ةقيقح امهوأ «نامزالتم ناينعم

 )١( لحنلا :١١5 . 5ص 4 ْج رارسألا فشك (؟) 1١60 .

 انذفتا



 اضرلا نأل «همدعت ىرحألاب وأ ءاضرلا دسفت ةربتعملا هاركإلا عاونأ لكو -5
 لصأ مادام هاركإلا عم لاوحألا نم لاحب قفتي ال كلذو ءاهيلع لابقإلا ىضتقي جئاتنلاب

 . ققحت دق هاركإلا

 ريغ هاركإلاف ءرايتخالل ةبسنلاب ئجملا ريغو ئجلملا هاركإلا ىعون نيب قرفي امنإ
 اضرلا مدعي هنإف ئجلملا امأ ءاضرلا مدعي ناك نإو .طق رايتخالا ىف رثؤي ال ئجلملا

 نم هيف ام ىلإ دصق نإف ءاهسفن ةايحلا سمي امب ديدهت ئجلملا نإ ذإ «رايتخالا دسفيو
 نأ ةرطفلا ىضتقم نإ ذإ ءدصقلا كلذ ىف الماك ارييخت اريخم سيل وهف ءاهل ظفح

 دكؤم ررض ةمث لب «نيبراقتم نيررض نيب ةلماك ةنزاوم ةمث سيلو .هسفن ىلع ظفاحي

 رايتخالا دسفي ئجلملا نأ ةيفنحلا ررق ىنعملا اذهلو .لوقلا وأ لعفلاب الإ هنم صانم ال

 ال هنإف ئجلملا ريغ امأ ءاصقان نوكي رايتخالا نأ رايتخالا هداسفإ ىنعمو ءاضرلا مدعيو

 امهالك نيررض نيب ريختي «فلتم ريغ برضب ددهي نم نأل ءرايتخالا ىف رثؤي
 رمألا ىلع مادقإلا لبسي وأ ءهب لزنملا هددهي ىذلا ىذألا ىلع ربصي نأ وهو «لمتحم

 امهيأو «لامتحالل نيلباق نيررض نيب حجاري وهف ىذأ هتاذ ىف مادقإلاو .ههركي ىذلا

 ال نيتلاحلا اتلك ىف هنكلو «ةفينح ىبأ بهذم ىضتقم ىلع حيحص هرايتخاف هراتخي

 ءرارضإلاب اوضري نأ نكمي ال ءالقعلا نأل «ةرح ةدارإب جئاتتنلل اديرم الو ءايضار ربتعي

 .ررضو ررض نيب حيجرتلا ةجيتن تناك ولو

 .دوقعلل ةبسنلاب ءئيجلملا ريغ هاركإلاو ئجلملا هاركإلا نيب قرف الو -5777

 ىلاعتو هناحبس هللا نإ ذإ «ةيلاملا دوقعلا اصوصخو ءاضرلا اهساسأ دوقعلا نآل

 ضار نع راجت نوُكَت نأ الإ لطاَبلاب مُكَنيِب مكاو اوُنكأت ال اونمآ نيدْلا اَهيأ ايف :لوقي

 ال هركملاو .«سفن بيطب الإ ملسم ئرما لام لحي ال١ :لوقي ٌدْكَي ىبنلاو 00ه مكس
 .لعف امب سفنلا بيط نوكي نأ نكمي

 بسنت ىهف ءاهلعا ذ ريغل بسنت نأ نكمي ال تافرصتلا رئاسو دوقعلا نإو

 تبثي الو ءاضرلا مدعل هيلع مازتلالا تبني ال اذلو هيلع وأ هل اهماكحأف ءاهبحاصل

 .دقعلاب مازتلا ةمث نوكي الف ءهيلإ بسني نأ نكمي ال لوقلا نأل .هركملا ىلع مازتلالا

 نإف لاعفألل ةبسنلاب امأ «هريغو ْئجلملا نيب اهيف قرف ال لاوقألل ةبسنلاب اذه

 ءاضعألا نم وضع وأ سفنلا فالتإ هيف نوكي ىذلا ئجلملا هاركإلا وهو «ماتلا هاركإلا

 كلذ ىلعو «ةعبتلا هنع طقسي ال ئجلملا ريغ هاركإلاو «هركملا ىلع ةيلوئسملا طقسي
 .اهيلع ذخاؤملا مئارجلا ىف صقانلا هاركإلاو ماتلا هاركإلا نيب ةقرفتلا عضوم نوكي

 .؟59 :ءاسنلا )١(

 ني



 لاح ىف اهيلع ذخاؤملا لاعفألا نع باطخلا طقسي له :لاؤس دري انهو -4

 عاونأ نم عون ىأب هيلع ذخاؤم ريغ اطقاس نوكي لعفلا نأ ىنعمب ئجلملا هاركإلا
 ذخاؤم وهو ردصي لعفلا نأ اوررقف «ةيفنحلا ءاهقفلا كلذ نع باجأ دقل ؟ةذخاؤملا

 تفلتأ اذإ ةميهبلا لعفك ءاوغل ارده هركملا لعف لعجي الف ءرابتعالا طقاس ريغ هيلع

 اذإ الإ هيلع ةذخاؤم ال رده اهلعف ىأ ؛رابج ءامجعلا» لكك ىبنلا نع درو امك ءالام

 .اهقئاس وأ اهبحاص لامهإ ةجيتن اهلعف ناك

 ىلإ بسني نأ لدب لعفلا ىلع هركأ ىذلا ىلإ لعفلا ةبسن ىف هاركإلا رثأ امنإو
 لعافلا نم لقتني لعفلا نإ :ءاهقفلا ضعب لاق دقو «لعفلا رشاب ىذلا هركملا لعافلا
 لقتني نأ هادؤم نآل ء«ميلس ريغ لوقلا اذه نإ :ىسخرسلا لاق دقو ءههركأ ىذلا ىلإ
 صاصقلا ثيح نم ةعبستلا طقاس لعافلا ناك اذإف ءهركملا ىلإ هيلع وه امب لعفلا
 اذإ لعفلا ىلع ذخاؤم ريغ لعافلا نوكي دق هنأ ةقيقحلاو .كلذك لقتني هنإف ءىقيقحلا
 اهاركإ ههركأو هرطضا نم ىلع صاصقلا بجو ارطضم لتق اذإف «ريغصلاك ارايتخا هلعف
 ءهركملا ىلإ لقتنت مث هل بسنت الو «ههركأ نمب ءادتبا لصتت نذإ ةبسنلاف ءائجلم امات

 ' 2 :لاقف اديج اليلحت ماقملا اذه ىسخرسلا للح دقلو

 نم لعفلا لقت ىف نوكي لاعفألا ىف ماتلا هاركإلا رثأ نإ :انخياشم ضعب لاق»

 نم دوجوملا لعفلا لقن روصتي ال هنإف ء.حيحصب سيل اذهو «هركملا ىلإ هركملا

 ىلع ايبص هركأ اذإ غلابلا نإف ءاضيأ اذه فالخب دهشت لئاسملاو «هريغ ىلإ صخش
 ريصي الف ءدوقلل بجوم ريغ هلحم ىف لعفلا اذهو «هركملا ىلع دوقلا بجي لتقلا
 ةلآ هركملا لعج ىف هاركإلا ريثأت نأ حصألا نكلو ءرخآ لحم ىلإ هلاقتناب ابجوم

 هاركإلاب هلآ هركملا لعجو «قيرطلا اذهب هركملا ىلإ ايوسنم لعفلا ريصيف ؛هركملل
 لوبجم ءرملاف ءءاجلإلا ققحتل «هب هرايتخا دسفي هنأل نكلو ءالصأ هنم رايتخالا مدعني
 اذه نم هرايتخا دسفيف «هيلع هركأ ام ىلع مادقإلا ىلع هلمحي اذو «هتايح بح ىلع

 هركملا ىلإ ابوسنم لعفلا ريصيف «ءمودعملاك حيحصلا ةضراعم ىف دسافلاو ءهجولا

 لاح ىف امكح هرايتخا مادعنال ةلآلاك ريصي هركملاو «هنم حيحصلا رايتخالا دوجول

 . 2170. . . حيحصلا رايتخالا ةضراعم

 ىأ طقسي ال ماتلا ريغ هاركإلا نإف ءهانعم انلقنو انحرش ىذلا اذه نيبت اذإ -8

 نم راتخملا ماتلا دصقلا دوجول تاهبشلاب اردت ىتلا تابوقعلا نم تناك ولو «ةبوقع

 فخأ هسفنل راتخا دق راتخم وهو بكترا هنأ ىف ةهبش ال ذإ «ةيفنحلا دنع لعافلا

 هاركإلا ريثأت تحت ةأرملا ىنز كلذ نم مهضعب ىنثتسا دقو «هتبغم لمحتيلف نيررضلا
 .نيبنس ام ىلع

 ضي



 ضعب ىفف الماك اطاقسإ ةذخاؤملا طقسي ىذلا وهف لاعفألا ىف عئجلملا هاركإلا امأ

 .رخآلا اهضعب ىف هوجولا لك نم اهطقسي الو «لاوحألا

 ىف رثؤيف هاركإلا اهلوانتي ىتلا تاعوضوملا مهريغو ةيفنحلا ءاهقف مسق دقلو

 :ماسقأ ةثالث ىلإ رادقملا فلتخا نإو ةذخاؤملا

 باقع عضوم هنع ايهنم هنوك نم لعفلا ماتلا هاركإلا لوحي نأ : لوألا مسقلا

 ارومأ هاركإلا عوضوم ناك اذإ كلذو ءانايحأ بجاو ىلإ لب حابم ىلإ ىورخأو ىويند
 نمو «ةيعرشلا ماكحألا عومجم نم ةتباثلا تاررقملابو «عراشلا صنب ةرورضلا دنع حابت

 دنع حابت رومألا هذه نإف ء رمخلا برشو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا لكأ كلذ

 ىلع ىشخو .رومألا هذه نم دحاو ىوس هبرشي وأ الصأ هلكأي ام دجي الأب ةرورضلا

 ءىءايشألا هذه نم لوانتي نأ صوصنلا ىضتقمب حابي هنإف ءاشطع وأ اعوج توملا هسفن

 «لوانتي نأ هل حابي لاحلا هذه ىف هنإف ئجلم هاركإل اعوضوم تناك اذإ رومألا هذهو

 درجم رمألا نوكي ال كلذبو «مثآ ريغ برش دقف «مات هاركإب برش نم كلذ ىلعو

 دق ىهنلا لصأف «هيف مثإ ال الالح حبصأ لعفلا نأ هيف رمألا نوكي لب «ةبوقعلل طاقسإ

 ىلع هركملا» :عونلا اذه ىف هاركإلا جئاتن ىف ىناساكلا لوقيو ؛«ةميرجلا تطقسف لاز

 ىف ةيانجلا نع ارجاز عرش دحلا نأل ءامات هاركإلا ناك اذإ دحلا هيلع بجي ال برشلا

 اذإو «هيلع ابجاو وأ احابم راصو «هاركإلاب ةيانج نوكي نأ نم جرخ برشلاو «لبقتسملا

 .هاركإلا لبق هيلع ناك امع لعفلا ريغت بجوي مل صقانلا هاركإلا نأل ,بجي اصقان ناك

 . "170ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءهمكح ريغت بجوي الف

 هليوحت ةرورضلا دنع لبسقي عضوم ىف هاركإلا وهو :لوألا مسقلا وه اذه -

 .هاركإلا اذهب وأ «ةرورضلا هذهب طقسي ىهنلا نأ ىأ «طاقسإ

 قطنلاك ءطاقسإلا هيف ىهنلا لبقي ال عضوم ىف هاركإلا وهف : ىناثلا مسقلا امأ
 سيل ىأ هلام موصعم صخش لام ىلع ءادتعالا وأ للك ىبنلا بسب وأ «رفكلا ةملكب

 نأ كلذ عم هركملل صخري نكلو «ىهنلا طقسي ال لاحلا هذه ىف هاركإلاو ءايبرح

 «هيفرت ةصخر هيف «ةاركإلا نم عونلا اذه عوضوم ىف ءاهقفلا ررقيو «ههركأ نم بيجي

 لعفلا لعج دق ىلاعتو هناحبس هللا ناك نإو ءامئاق لاز ام عوضوملا ىف ىهنلا نأل
 .وفع لحم هاركإلا ريثأت تحت

 :ىلاعت هلوق «قطني نأ رفكلاب قطنلا ىلع هركأ نمل صخري هنأ ىلع ليلدلاو

 نم هّللاب رفك نم <[ نوبذاكلا مه كتلوأو هللا تايآب نونسؤي ال نيذلا بذكلا يرتفي امْنإ ف
 )١( 778ص الج عئادبلا .

 اك



 نم بضع مِهيلعَف اردص ٍرفكلاب حرش نم نكلو ناميإلاب نئمطم هبلَقو هركأ نم م الإ هناميإ دعب

 , 104 م »+ ميظع باَذع مهلو ٠ هّللا

 «دمحم هب ءاج امب رفكلا ىلع نوكرشملا ههركأ رساي نب رامع نأ ىور دقلو

 ام ءهّللا لوسر اي رش :لاقف ءرامع اي كءارو ام :هل لاق ّهيِللَي ىبنلا ىلإ عجر املف

 .«دعف اوداع نإ» مّةَِْلَم هللا لوسر لاقف «كنم تلن ىتح ىنوكرت

 ىف ناك اذإ ناسنإلا نأ تاررقملا نم هنإف «ريغلا لام ىلع ءادتعالا كلذ لثمو

 هيلاطي نأ هل نإف ءءام لضفو داز لضف هعم صخش هراوجبو ديدش شطع وأ ةصمخم

 ناعوجلا ناشطعلا لتقف كلذ ىلع التاقت ولو .هئام نم لضف وأ ءفمداز نم لضف ذخأب

 . هلتاقي الأ ىلوألا ناك و «هيلع مثإ ال هنإف هبحاص

 :نيرمأ ىف ودبي هقباسو مسقلا اذه نيب قرفلا رهظمو 0١-

 ةملكب قطني الو ىذألا ىلع ربصي نم نإف «ىورخألا باوثلا ةيحان نم : امهلوأ
 هاركإلا ريثأت تحت هريغ لام ىلع ءادتعالا نع عنتمي نم كلذكو «كلذ ىلع باثي رفكلا

 . كلذ ىلع باثي هب ددهملا رمآلا هب لزني ىتح ماتلا

 اولعجف ةكم لهأ نم نوكرشملا هذخأ دق ىدع نب بيبخ نأ كلذ ىف ىوريل هنإو

 ركذي ال ناكو ءاودارأ امع عنتماف 0 دلع ىبنلا بسيو ريخلاب مانصألا ركذيل هنوبذعي

 :لاق هلتقب اومه املف .هولتق ىتح ريخلاب الإ لوسرلا

 ىعرصم هللا ىف ناك بنج ىأ ىلع املسم لتقأ نيح ىلابأ تسلو
 ىف ىقيفر وهو ءءادهشلا لضفأ وه» :لاق ِةكَي هللا لوسر كلذ غلب املو

 , ؟200ةنجلا ١

 برش نع عنتما نم فالخب .لتق ىتح ريغلا لام لكأ نع عنتما نم كلذ لثمو
 نأل كلذو «بائيالو مثأي هنإف «ءتام وأ لتق ىتح ريزنخلا لكأ وأ «لتق ىتسح رمخلا

 لاح لحلا دوجو مدعب ةرورضلا لاح لثمو «رارطضالا لاح ىف ةحابإلاب درو دق صنلا

 صوصن درت ملف رفكلا ةملكب قطنلا وأ ءريغلا لام فالتإ امأ «ماتلا هاركإلاب رارطضالا

 هيفرتلا ةصخرب صيخرتلا نيب قرفو ءاهيف صيخرتلاب صوصن تدرو نإو ءهتحايإب
 هباوث هاركإلا عم فكلل ىقبي اذلو ءلوألا ىهنلا طقسي ال صيخرتلا اذه نإف «ةحابإلاو

 هاركإلاب رارطضالا لاح ىف دوجو ىهنلل ىقبي الف .صوصنلا اهيف تدرو دقف ةحابإلا امأ

 .ةرورضلا لاحب وأ «ماتلا

 )١( :لحنلا 55 20٠١6ص ”؟ج طوسبملا () كل .
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 فلتأ نم نإف ىويندلا مكحلا وه «نيمسقلا نيب قرفلا هيف ودبي ىذلا ىناثلا رمألا
 لكأ ىلع ههركأ نإ نكلو «نامضلا نم هيفعي هاركإلا نإف مات هاركإ ريثأت تحت ريغلا لام

 نيب قرفلا نيبتي كلذبو «لاحلا ىلع نامضلا هيف كلذ نإف امات اهاركإ ولو «ريغلا لام

 «نامض هيفف ريغلا لام لكأ ىلع هاركإلاو .«هيف نامض ال هنإف ريزنخلا لكأ ىلع هاركإلا

 هركملا نود هركملا ىلع نامضلا بجي هفلتأ اذإ ريغلا لام فالتإ ىلع هركملا»

 ةلزنمب هركملا امنإو ىنعملا ثيح نم هركملا وه فلتملا نأ ءامات هاركإلا ناك اذإ

 نكمي امم لعفلا نم عونلا اذهو «ءاضتراو اراثيإ رايتخالا بولسم هنأ ىنعم ىلع عقلآلا

 ناكف ءهركملل ةلآ هلعج نكمأف لاملا ىلع هبرضيف هركملا ذخأي نأب هريغ ةلآب هليصحت

 نامضلاف هريغ لام لكأي نأ ىلع هركأ ولو ا يو

 . (90«هيلع نامضلا ناكف «هيف اعئاط ناكذ « ىرخأ ةلآب يصح روتي + هنآل فاركإلا

 ال كلذ ىلعو «هفالتإ ليبق نم دعت ريغلا لام ةقرس نأ هيف كش ال امم هنإو

 لاملا فلت نوكيو «امات اهاركإ اهركم اهيف قراسلا نوكي ىتلا ةقرسلا ىف دحلا بجي

 . تاهبشلاب أردت دودحلا نأل «دحلا هيلع بجي الو فركملا ىف

 قطنلا ىلع هاركإلاك هيلع هاركإلا نإف «ىنزلا ىلع هاركإلا مسقلا اذه نمو -4؟
 اذه «دحلل اطقسم هاركإلا ناك نإو هيلع ماتلا هاركإلاب ىنزلا حابتسي الف «رفكلا ةملكي

 نم هنإ ليقو «ثلاثلا مسقلا نم هنإ ليق دقف لجرلل ةبسنلاب امأ «قافتالاب ةأرملل ةبسنلاب

 ناك نإو «ثلاثلا عونلا نم ىنزلا رابتعا ىلإ ليمي هنأ ديفت ىناساكلا ةرابعو ءمسقلا ١ اذه

 هكاهتنا ىف صخري ال عوضوم ىف هاركإلا وه :ءاركإلا نم ثلاثلا مسقلا -047

 كلذ نمو ءماتلا هاركإلا ريثأت تحت لعف ولو ءامثآ نوكي هركملا نإ لب «حابي الو

 نإف ءهفارطأ نم فرط عطق وأ «مدلا موصعم لتق وأ «نيدلاولا برض ىلع هاركإلا

 ىدبأ هنع ىهنلا نإف نيدلاولا برض امأ .هحيبي الو .هيف اصخرم لعفلا لعجي ال هاركإلا

 <20 اميرك الوق اَمهَل لقو امهرهتت الو فأ اَمهَل لقت الف» : هناحبس لوقي ذإ «دلاخ

 نألو ."”4 2) 57 اريغص يناّيبر اَمَك امهمحرا بر لقو ةمحرلا نم لّذلا حاتج اًمِهَل ضفخاو
 - هخستل لاجم ال ءامكحم ارمأ ميركلا نآرقلا هب رمأ ىذلا نيدلاولا ىلإ ناسحإلا

 لوقيو «هرادقم لق امهم امهاذأ ىلع هرادقم نكي امهم هسفن ىذأ رثؤي نأ بجوي

 )١( ا :ءارسإلا (5) . 198 ص الج عئادبلا 58
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 هعم فاخي ال امم ناك نإ نيدلاولا ريغ برض امأو» :نيدلاولا ريغ برض ىف ىناساكلا
 هررض نأل «ديقلاو سبحلا كلذكو .هب ذخاؤي الأ ىجريف هوحنو طوس برضك فلتلا
 . «هيخأ ءايحإل ررضلا نم ردقلا اذهب ىضري هنأ رهاظلاف ءريثكب هركملا ررض نود

 ولو «كلذ هركملل حيبي ال ءاضعألا نم وضع عطق وأ لتقلاب هاركإلا نإو -+

 هلامو همد ؛مارح ملسملا ىلع ملسملا لك# : :لوقي ٌهِْلَي ىبنلا نأل ءامثآ نوكي لعف
 ام رغب تانمّؤُمْلاو نينمؤملا نوذؤي نيذّلاو :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نألو 1كهضرعو

 اوُلَتقَت الو إ» :لوقي ىلاعت هللا نألو .2104 ه2 اني امو ااه اوُلمتحا دقق اوبستكا
 . 204 قحْلاب الإ هللا مَرَح يلا سلا

 ام لعفي امات اهاركإ هركملا نأ هاركإلاب مثإلا لاوزو صيخرتلا ىف ساسألا نألو
 ناكف فريغ ةايحل فالتإ هنع رداصلا ىف نوكي نأ ريغ نم هتايح ىلع ةظفاحم لعفي

 ررضلاب هسفن نع ريثكلا ررضلا عفدل هاركإلا ريثأت تحت لعفي ام لعف ىف هل صيخرتلا
 .هئاضعأ نم وضع عطق وأ ريغلا لتق ىلع هاركإلا ىف امأ .هلعفب هريغ لاني ىذلا «ريسيلا

 عقوتم ررض عفد هيف لب «ريسي ررض لامتحاب ريبك ررض عفد صيخرتلا ىف سيل هنإف
 ررض عفدل عقاو ريبك ررض باكترا حصي الو «هيلع ديزي وأ هلثامي تباث عقاو ررضب
 تحت وضعلا وأ سفنلا ىلع ءادتعالا لاوحألا نم لاحب حابي ال كلذلو «عقوتم هلثم

 . هاركإلا ريثأت

 نذأ ولف هلزني نأ هركملل زوجي ال ىذألا لازنإب صخشلا نذأ ول هنإ اولاق دقلو
 ام ددهملا رمأ ام هب لعفي نأ هئاضعأ نم وضع عطقب وأ هلتقب ه هركملا رمأ ىذلا صخشلا

 نأ ىرت الأ «ةحابإلاب حابيالامم ءاضعألاو سفنلا نأل اذهو .ءكلذ هركملل حييبأ
 نأ هل زوجي ال كلذكف .هئاضعأ نم اوضع عطقي وأ ءهسفن لتقي نأ هل حابي ال ناسنإلا

 . ةلطاب هتحابإ تناك «هحابأف لعف ولو «هريغل كلذ حيبي

 اولاق دقو كلذ ىف فالخلا ىلع ةيفنحلا ررقي امك ىنزلا مسقلا اذه نمو -6
 «لعفلا ىف ةصخر دجوي ال هاركإلاف ءمثإلا رمتسي لب «ماركإلاب حابي ال لجرلا ىنز نإ
 ءاعطاق اتباث اميرحت مرحم ىنزلا نأ كلذ ىف ببسلاو «حابم ىلإ هنع ىهنم نم هلقني الو

 صيخرتلاب عراشلا نم صن دري ملو «ةرورضلل هتحابإ تبنت ملو «ءهيف كشلل لاجم ال

 ءاسو ةشحاف ناك هَنِإ ىلا اوبرقت الو :لوقي ىلاعتو هناحبس هّللاو .هاركإلا لاح ىف هيف

 ررضب ريبكلا ررضلل اعفد ةحابإلاب رثؤي امنإ هاركإلا نإف كلذ قوفو 2 4 027 ًاليبس
 نمب لزنت ىتلا رارضألا نع لقت ال «ةريثك ىنزلا نم مجنت ىتلا رارضألا نإو ( هلم لقأ

 .امات اهاركإ هيلع هركأ

 )١( :ماعنألا (1) .ه8 :بازحألا 16١. )*( :ءارسإلا 317.
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 اهنإ ءاهقفلا ضعب لاق دقف «ةأرملا ىنز امأ ءلجرلا ىنزل ةبسنلاب ءاهقفلا لوق اذه

 رظنلا كلذ دقتنا نكلو ؛ماتلا هاركإلا ريثأت تحت اهسفن نم الجر تنكم اذإ مثأت ال

 روصتي لجرلا نم روصتي امك ىنزلا لعف نأل رظن هيف ىدنع اذهو» :هيف لاقو ىناساكلا

 رظحلاب فصولا لمتحاف . . .ةيناز اهامس ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىرت الأ «ةأرملا نم

 ال امك- «ةأرملل صخري الف «ةأرملاو لجرلا مكح هيف فلتخي الأ ىغبنيف «ةم-رحلاو

 . "1«لجرلل صخري
 ام دري مل هنأ وه ىنزلل ةبسنلاب هاركإلا ريثأت مدع ىف ببسلا نأ ظحول اذإ هنإو

 هنإف «نيقباسلا نيمسقلا ىف درو امك ةرورضلا لاح ىف ةحابإلا وأ صيخرتلا ىلع لدي

 نم نافلتخي الف «مثأملاو ميرحتلا ىف ةأرملاو لجرلا نيب قرف ال - ىناساكلا لاق امك

 دي ىف ةلآ نوكي نأ نكمي ال لجرلا نأ ىلإ انرظن نإ امأو «صيخرتلاب مكحلا ثيح
 نأ نكمي الو ءهيلإ بوسنم لعفلاو «هسفنل لعفي ام لعفي هنإ ذإ «ىنزلل ةبسنلاب هركملا

 ىسخرسلا راتخا دق هنإف «ةأرملل ةبسنلاب ققحتي ال ىنعملا اذهو «هركملل ابوسنم نوكي
 .اذه ىف ةأرملاو لجرلا نيب ةقرفتلا طوسبملا ىف

 طق هيف صيخرت تبشي مل هنأل «كش الب مثإلا ىنيدلا همكح مسقلا اذهو -4

 نم نكلو «مثإلا نايصعلا عمو «نايصعلا ققحتي كلذبو «ناك ام ىلع ىهنلا لصأ ىقبف
 لصأ ىف سيل فالتخالاو «ءاهقفلا نيب فالخ عضوم وهف «ىويندلا باقعلا ةيحان

 ىلع عقي مأ لعافلا ىلع عقيأ ءعقي نم ىلعو .باقعلا رادقم ىف فالخلا امنإ «باقعلا

 ؟لعفلا ىلع لماحلا

 دودحلا نأل «دحلا تبثي ال «مثإلا توبث عم اولاق دقل «ىنزلا مكح الوأ ركذنلو

 ال هنأ لبق نم انيب دقف ماتلا ريغ هاركإلا امأ ءامات هاركإلا ناك اذإ كلذو «تاهبشلاب أردت

 كلذو «صاصقلل ةعنام وأ ءدحلل ةطقسم ةهبش ربتعي الو «مئارجلاب قلعتي اميف هل رثأ

 ضرفي نأ هيلع بجي رمألا ىلوو «ةأرملاو لجرلا نيب قرفي ال وهو «نيبحاصلا ىأر وه
 .دحلا طوقس لاح ىف اعم لماحلاو لعافلا ىلع ةيريزعت ةبوقع

 ىلع الو لجرلا ىلع ال ءدحلا بجي ال هنأ : امهادحإ :ناتياور ةفينح ىبأ نعو

 ىفو .هيلإ عجر ىذلا ريخألا لؤوقلا ىه ةياورلا هذه نإ :ءاهقفلا ضعب لاقو «ةأرملا

 ىنزلا نأ ةياورلا هذه ةجحو لجرلا ىلع دحلا بجي - لوألا لوقلا ىهو «ىرخأ ةياور

 اضرلاو هاركإلاو ءاضرلا ةبغرلا عمو هيلع لابقإلاو ةبسغرلا عم الإ لجرلا نم ققحتي ال
 ربتعي وهف اققحتم اضرلا ناك اذإو ءرخآلا دوجو عم امهدحأ ققحتي ال ناداضتم ناينعم

 اضرلاو لابقإلا عم الإ تبثي ال ىنزلا نأ ىلع ليلدلاو ءاهركم لعفي ملو ءاعئاط لعف دق

 .178ص الج :عئادبلا )١(
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 الإ متت ال هيف- ةصاخ الاح_ ىضتقي ىأ ءهنم ةيباجيإ ةوق ىضتقي لجرلا عم ىنزلا نأ

 .عبطلا هيضتقي امل ءاضرلا همزالي لجرلا نم ىنزلا ناكف ءاضرلاو لابقإلاب

 ىه ةأرملاو لجرلا نيب قرفت الو دحلا بجوت ال ىتلا ىلوألا ةياورلا نأ رهظيو

 ةوقلا دوجو سيلو لمعلاب اضرلا ىنعم دقفي امهيف هاركإلا نأل ةفينح ىبأ نع ةحجارلا

 ةوقلا كلت مهدنع لاجرلا نم نيريثك نأل ؛ىنزلاب هاضر مزلتست لجرلا نم ةعقاولا

 ةوهشلا هذهل اعدقو هللا اضرل اراثيإ اوبكتري نأ نوضري ال مهنكلو «لعفلا ىلإ ةعفادلا

 . ةفينعلا

 نأل هيلع ماقي ال دحلا ماد ام لجرلا ىلع رهملا اوبجوأ ةيفنحلا ءاهقف نكلو

 بجي الو لعافلا ىلع رهملا بجيو ءرقع وأ رْفَع نع ولخي ال مالسإلا راد ىف لوخدلا
 بوسنم لعفلا نإ ذإ هركملا دي ىف ةلآ لعافلا نوكي نأ روصتي ال هنأل «لماحلا ىلع

 :ىنعملا اذه ىف ىناساكلا لوقيو «لماحلا ىلإ ايوسنم نوكي نأ روصتي الو «هيلإ

 هليصحت روصتي ال امم ىنزلا نأل «فركملا نود هركملا ىلع لقعلا بجو امنإو»

 .«هركملا ىلع هنامضف هريغ ةلآب هليصحت روصتي ال ام لك نأ لصألاو «هريغ ةلآب

 «لتاقلا وه دعي «لماحلا ىلإ بسني ماتلا هاركإلا دنع لتقلا نأ ةرابعلا هذه ىنعمو

 وهو «ةنيعم ةأرماب نيعم لجر ىنز امأ ءهتالآ ددعتت لتقلا نإ ذإ «هدي ىف ةلآ هركملا نأ

 بسني ال اذلو ءهريغ ةلآ ةمث نوكت نأ روصتي الف «ةأرملا كلتو لجرلا اذه نيب ةبسن

 . لعافلا ىلإ بسني لب «لماحلا ىلإ
 صقانلا هاركإلا امأ «ماتلا هاركإلل ةبسنلاب «ةأرملاو لجرلا نيب قرف الف كلذ ىلعو

 دقو حيحص رايتخالا نأل ءدحلا هيلع ماقي لجرلاف «ةأرملاو لجرلا نيب قرف ىذلا وهف

 وهف ءءاضعألا نم وضع وأ سفنلا ىلع هنم ىشخي امب ديدهتلا نكي ملو «هرطو ىضق

 طقست ةهبش الو ءءاشحفلا عاونأ دشأ باكتراب ريسي ررض نم هسفن ىمحي نأ ىضترا

 نم اهيفعي ماتلا هاركإلاك صقانلا هاركإلا نإف ةأرملا امأ «ةميرجلا فصو وحمت وأ ءدحلا

 ماتلا هاركإلا نيب قرف الف ةأرملا قح ىف امأ» :عئادبلا ىفو ء«ةهبش دجوأ هنأل ءدحلا

 لب ىنزلا لعف اهنم دجوي مل هنأل «هاركإللا ىعون ىف اهنع دحلا ًارديو «صقانلاو

 اهنع ًارديف «هاركإلاب اضرلا ليلد نوكي نأ نم جرخ دقو «نيكمتلا وه دوجوملا

 . 237(دحلا

 وضع عطق ىلع وأ «لتقلا ىلع هاركإلا امأو «ىنزلا ىلع هاركإلا وه اذه -17

 له نكلو «ىنيدلا مكحلا ثيح نم لعفلا مثإ طقسي ال انررق امك هنإف .ءاضعأللا نم

 )١( ال ج عئادبلا ص7١ .
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 نم ىأ ءصاصقلا بجي نم ىلعف طقسي مل ناك اذإو ؟هاركإلا اذهب صاصقلا طقسي

 . لماحلا دي ىف ةلآ براضلا نأ رابتعاب ؟لماحلا مأ براضلا «لتاقلا ربتعي

 نأ ىلع ءاضعألا نم وضع عطق وأ لتقلا ةميرجل ةبسنلاب اوقفتا ءاهقفلا نإ لوقنو

 ملو .ءصاصقلا نوكت ةبوقعلا نأ ىلع مهروهمجو «ةيندب ةبوقغع نم ولخي ال لعفلا
 نأ ررق دقف فسوي ىبأ ىلإ بسنو ىفنحلا بهذملا ىف ىأر الإ كلذ ىف فلاخي

 . ةهبشلاب أاردي صاصتقلا نأ رابتعاب ةيدلا وه بجاولا

 دمحأ لاق ؟هيلع لماحلا مأ عطقلاو لتقلل لتقلل رشابملا وهأ هنم صتقي نم نكلو

 اذه ةميرجلا ىف ءاكرش امهرابتعاب اعم امهنم صتقي هنإ :امهنع هللا ىضر كلامو

 ىف الجر ىقلأ نم لثم هلثمو «لعفلا ىف ببست هركملا نأل .هترشابمب كلذو ههاركإب
 نم كلذ نإ ذإ .هنم صتقي هذه ىف هنإف «ةلاحم ال هسرتفيس هنأ ملعي وهو .«دسأ ةيبز

 .نيليلجلا نيبهذملا نيذه ىف دوقلا بجوت ىتلا بيستلا برضأ

 هنإو ءهسفن ءاقيتسال املظ ادمع هلتق هنألف هاركإلا ريثأت تحت رشابملل ةبسنلابو

 اذه ناك امو .هتاجن لتقلا ىف نأ نظي هنأل هاركإلا دنع هلتق امنإو ءعانتمالا نم نكمتم

 .ءاهقفلا قافتاب امثآ ناك اذلو اهلتق هللا مرح سفن ىلع ءادتعالل اغوسم نظلا

 نوكت ةيدلا نإف صاصقلل .بجوم ريغ هاركإ ريغ نم هلصأ ىف لتسقلا ناك اذإو
 .امهيلع

 بهذم اذه «ةيدلاو صاصقلل ةبسنلاب فارطألا ىلع ءادتعالا ىف نأشلا كلذكو

 دمحأ بهذمك :امهدحأ :ناهجو هيفف ١2)ىعفاشلا بهذم امأ «كلامو دمحأ نيمامإلا
 . هنيبنس ىذلا ةفينح ىبأ ىأرك رشابملا نود لماحلا ىلع صاصقلا نأ :رخآلاو «كلامو

 :ءارآ ةثالث هيف ةيفنحلا بهذمو -4

 ناك نإ ءاضعألاو سفنلا ىلع ءادتعالا ىف صاصقلا نأ وهو ءرفز ىأر :اهلوأ
 لعفلا نأل كلذو ؛هركملا نود رشابملا نم نوكي صاصتقلا هلصأ ىف بجوي لعفلا

 اناّطلس هيلول انج دف اموُلظَم لق نمو » : لوقي ىلاعت هللاو ءملاظ لعف وهو ءهيلإ بوسنم

 .ىصصاصقلا ءافيتسا وه ناطلسلا نم دارملاو . 14 اروصنم اك تقلا يف فرس الف

 : نيرمأ ىضتقي قي مالكلا اذه نإو

 .رشابملا ىلإ لعفلا بسني هنأ : امهدحأ

 )١( رانملا عبط 545ص الج ىنغملا .
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 ءرشابملا ىلإ لعفلا ةبسن وهو لوألا ىلع ليلدلاو «ملظ هنأب فصو هنأ : ىناثلاو

 نوهأ راتحخا دق ربتعيف ءههركأ نم عاطأ دق وهو ءهنم عقو سوسحملا لعفلا نألف

 هلعف نوك وهو «ىناشلا رمألا ىلع ليلدلا امأ «هيلإ لعفلا بسنيف .هسفن ىلع نيرمألا

 . '")املاظ نوكي نأب ىضقي مثإلاو «لعفي امب مثآ هنأ ىلع دقعنم عامجإلا نألف املظ

 نم ىلع الو رشابملا ىلع ال صاصق ال هنأ وهو فسوي ىبأ ىأر : ىناثلا ىأرلا

 ام ىصقأو ءالتاق دعي ال هركملا نأ هتجحو «هركملا ىلع ةيدلا بجت لب ءههركأ

 «ةيفنحلا ةيرظن ىضتقمب صاصقلا بجوي ال ببستلاو «بيبستم هنأ هلعف هب فصوي

 راكنإو «ءكلذب دهاش سحلاو هنم عقي مل لعفلا نأل حضاو ارشابم دعي ال هنوكو

 سيل رشابملاو ءرشابملا نم ربتعي امنإو ءالتاق دعي ال كلذ ىلعو «ةريباكم سوسحملا

 .دمعلا عم الإ صاصق الو ءادماع دعي نأ نكمي الف ءاهب ايضار الو جئاتنلل ادصاق

 «سفنلل انامض بجت امنإف تبجو اذإو «ةيدلا تبجو صاصقلا طقس اذإو

 .ئجلملا هاركإلا ىف لماحلا ىلع عقي ىلاملا نامضلاو

 «دمحمو ةفينح ىبأ ىأر وه - ىفنحلا بهذملا ىف حجارلا وهو : ثلاثلا ىأرلا

 كلذ هيجوت ىف ىسخرسلا لوقيو ءرشابملا نود لماحلا ىلع نوكي صاصقلا نأ وهو

 : ىأرلا

 لعجي ءاجلإلاو .«لعفلا اذه ىلإ ًاجلم هركملا نأ دمحمو ةفينح ىبأ ةجحا#

 نامضلا نإف «لاملا فالتإ ىف امك هل ةلآ نوكي نأ حلصي اميف ئجلملل ةلآ أجلملا

 «فالتإلا مكح نم ءىش هيلع نوكي ال ىتح ةلآ هركملا ريصيو هركملا ىلع بجي
 نود رشايملا ىلع نامضلاف فالتإلا ىف اعمتجا اذإ ببستملاو رشابملا نأ مولعمو

 الو «هيلإ بوسنم فالتإلا نأ ملع هركملا ىلع لاملا نامض بجو املو «ببستملا

 عطق هلثمو) لتقلا ىف كلذكف «.هركملل ةلآ هركملا لعج ىوس هيلإ ةبسنلل قيرط

 -لتقيف نيكسلا عم هديب ذخأي نأب «هيف هركملل ةلآ نوكي نأ حلصي هركملا نأل (فارطألا

 ناسنإلاف «لتقلاب ديدهتلاب لعفلا كلذ ىلع الومحم راص هنأ ءاجلإلا ريسفتو «هريغ هب

 هرايتخا دسميف لتقلا ىلع مادقإلاب الإ كلذ ىلإ لصوتي الو «ةايحلا بح ىلع لوبجم
 ال ىتلا ةلآلاب قحتلا هرايتخا دسف اذإو «لعفلا اذه ىلع الومحم ريصي مث «قيرطلا اذهب

 ىلع ال «لعفلا اذه ىلع هلمحو هرايتخا دسفأ نم ىلإ ابوسنم لعفلا نوكيف ءاهل رايتخا
 الأ «ةرافك وأ ةيد وأ صاصق ءلتقلا مكح نم ءىش هركملا ىلع نوكي الف «ةلآلا هذه
 انفرعف .هئاقدصأ صخأ نم لوتقملا لعلف «هركملل لصحي ال دصقلا نم ائيش نأ ىرت

 . 9«مكحلا ءاقب ىلع لدي ال هءاقب نإف «مثإلا امأو «ةلآلا ةلزنمب هنأ

 )١( ج ىسخرسلل طوسبملا عجار ١5 الكاص "5 ج طوسبملا () . ال"'ص .
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 ايغلم ءاجلإلا.ربتعا ىذلا دمحمو ةفينح ىبأ ىأرل ميق حيضوت بير الب اذه نإو
 قرفيل هنإو «ىلاعتو هناحبس هللا مامأ مثآ كلذ عم هنكلو ءرشابملا نع ايندلا ىف ةعبتلل
 «ةيانجلا لحم ىلإ هجتي مثإلا نأ ررقيف «ىنيدلا مكحلاو ىويندلا مكحلا نيب اذه ىف
 بسني وهو «كلذ ىف كش ال مثإ هيلع ةيانجلاف ءلاملاو مدلا موصعملا صخشلا وهو
 امنإف ةيدلا وأ صاصقلا هرهظم نوكي ىذلا نامضلا امأ ءهب قلعتي رمألاو .لعافلا ىلإ

 ال نامضلا ثيح نم ةبسنلا ريغتو «فالتإلا نم لماحلا ىلإ ةبسنلا رابتعا هساسأ نوكي

 ىلع امهالك مثإلاو نامضلا ناك ول هنأ ىرخأ ةهج نمو «عضوملا ثيح نم مئإلا ليزي
 دقو .هفيلكتل ةلازإو ءهتيمدآل ارادهإ كلذ ناكل هركملا ىلع مثإلا نم ءىش الو ءهركملا

 .ةيمدآلا ردهي الو «باطخلا ليزي ال هاركإلا نأ ىفنحلا هقفلا ىف ررقت

 ريغ هاركإلا نأ هعم ىرنو .«ىمالسإلا هقفلا ىف هاركإلا مكح وه اذه -4

 ىف رثؤي ىذلا وهف ئجلملا هاركإلا امأ «ةيئانجلا تاعبتلا طاقسإ هيلع بترتي ال ئجلملا
 مالك ىنب دقو «هانيبو هانحضو ىذلا ليصفتلا ىلع ةيئانجلا ةيحانلا نم ةعبتلا لمحت
 :دعاوق ثالث ىلع ءاهقفلا

 هتاذ ىف مكحلا ريغي ال دابعلا وأ هللا قحل ةبسنلاب هاركإلا نأ : دعاوقلا هذه ىلوأ

 مارح ىنزلا نإ لاقي الف ءاحابم ارمأ اهنوك ىلإ امرحم ارمأ اهنوك نم ةميرجلا لوحيف
 ءهسفن بيطب ذخؤي نأ الإ مارح ريغلا لام نأ الو ءاحابم هاركإلا لاح ىف نوكيو

 انينثتسا اذإو ءاحابم هاركإلاب بلقني الف ءمارح موصعملا مد نأو ءاحابم هاركإلاب بلقنيف
 هاركإلاو ءرمخلا برش وأ ةتيملا وأ ريزنخلا محل لكأ ىف رارطضالا لاح كلذ نم

 ببسلا نإف ءامارح ناك نأ دعب حابم ىلإ لقتني لمعلا نإ ثيح نم كلذ ىلع ئجلملا

 ةميرج لصألا ىف ربتعا نإف ءرطضملا وأ هركملا ريغ ىلإ ىدعتي ال لعفلا نأ كلذ ىف

 لكأي نأ نيب رمألا ناكف «هريغ ىلإ صخشلا زواجتي ال وه ذإ ةيدعتم ريغ ةميرج وهف
 ئجلملا هاركإلا نأ كش الو ءهل عفنأ امهيأ وه لمعيو «تومي ىتح ربصي وأ مرحملا

 هيف امثآ نوكي لب «ربصلا ىف اروجأم نوكي الف ءربصلا لدب لكألا وه هل عفنألا لعجي

 . ءاهقفلا هيلع عمجأ ام ىلع

 ىلإ رشايملا نم لعفلا ةبسن ريغي ال ئجلملا ريغ هاركإلا نأ : ةيناثلا ةدعاقلا

 ىلإ لعافلا نم ةبسنلا ريغي ةيفنحلا دنع هنإف ئجلملا هاركإلا امأو «لعفلا ىلع لماحلا

 «لاملا فالتإك هتالآ ددعتت نأب هيف ةلآ نوكي نأل لعافلا حلصي رمأ ىف ناك اذإ لماحلا

 لقتنت روصلا هذه لك ىفف ءديدشلا برضلاكو ءءاضعألا نم وضع عطقكو «لتقلاكو
 فذقلاك هتالآ ددعتت ال لعفلا ناك اذإ امأ «هرشاب نم نود لعفلا ىلع لماحلا ىلإ ةبسنلا

 لبقت ال ةيصخش رومأ هذه نأل .«لعفلا ىلع لماحلا ىلإ لقتنت ال ةبسنلا نإف ىنزلاكو

 ىلإ ةبسنلا لبقت ىتلا رومألا نإف مهريغ امأ «ةيفنحلا دنع اذه ءهريغ ىلإ هنم لاقتنالا
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 .ببستلاب كلذو لعفلاب اذه «نيكرتشم نانوكيف «لماحلا ىلإ ةبسنلا اهيلإ

 ىف الإ رهظت ال ئجلملا ريغو ئجلملا هاركإلا نيب ةقرفتلا نأ : ةثلاثلا ةدعاقلا

 ريغو ْئجلملا هاركإلا نإف «ةيلاملا ريغو ةيلاملا تافرصتلا ىف امأ ءةيفنحلا دنع لاعفألا

 حيحصتلا لبقت نكلو «هاركإلا ريثأت تحت دقعت ىتلا دوقعلا لك دسفتف ءعءاوس ئجلملا

 ريثأت تحت دقعلا نإ :رفز لاقو «رايتخالا لاح ىف اهاضمأو ءهاركإلا ببس لاز اذإ

 .هاركإلا لاوز تقو دقاعلا ةزاجإ ىلع افوقوم نوكي هاركإلا

 ناكأ ءاوس «هالوت نمم ةميرج هتاذ ىف هاركإلا نأ ىلإ هيبنتلا بجيو اذه -

 نم نأ انملع دقو «ريغلا ةيرح ىلع ىدتعا هنأل كلذ «ئجلم ريغ ناك مأ ءائجلم اهاركإ

 ءادتعا ةيرحلا ىلع ءادتعالا نأ كش الو .سفنلا ىلع ةظفاحملا ةعيرشلا ضارغأ مظعأ

 لاق دقلو «نيدلا ىف ةنتف ةينيدلا تامرحملا ىلع هاركإلا نإف كلذ قوفو «سفنلا ىلع

 همرح دق ارمأ بكتري نأ ىلع اصخش هركأ نمف 4)2١. لْيَقْلا نم دش ةنتفلاو » : ىلاعت
 نم دشرلا يبت دق نيدلا يف هاركإ الف :ىلاعت لاق دقو «نيدلا ىف هاركإلاب ىدتعا دقف هنيد

 اكجلم هاركإلا ناك اذإف «هرادقم ربكي ربكت اهنإف «ةميرج هتاذ ىف هاركإلا ناك اذإو

 .ئجلملا ريغ نم دشأ نوكت ةيريزعتلا هتبوقع نإف
 ىلإ رشابملا نم هيف تلقتنا دق ةبسنلا تناك اذإ ئجلملا نأ ظحالي هنأ ديب

 صانم ال نكلو « لعافلا باقع بقاعيف «لعافلا وه نوكي لاحلا هذه ىف هنإف «لماحلا

 اذإ لاملا نامض زاوجب ريزعتلا نم دبال ناك كلذلو «ىذأ هتاذ ىف هاركإلا نأ ررقن نأ نم

 ْ :نيرثأ تاذ هاركإلا ةميرج نأل كلذ ؛لام فالتإ لعفلا ناك

 . هتيرح ىلع ءادتعالا هيفو «رشابملا ىلع :امهدحأ

 .ريزعتلا هتبوقع لوألاف «لاملا فاللتإ وهو ةميرجلا لحم ىلع : امهيناثو

 .لاملا نامض هتبوفع ىناثلاو

 . نيمكاحلا ريخ هللاو «مهقطنمو ءاهقفلا لاوقأ نم صلختسم رمأ اذهو

 مهتمي رج وأ مهتبوقع طقست نم
 : سفنلا نع عافدلا

 فصو هنع ىحمي ال مهلعفو «ةيلقعلا مهاوق لكل نوظفاح ءالؤه 0١-

 لاح ىهو ؛هاركإلا هبشت لاح ىف مهنأل امإ «هتبوقع طقست مهيلإ هتفاضإب نكلو «ىذألا

 585 : ةرقبلا (9) . ١91١ : ةرقبلا )١(

 اة ْ مه



 فركملا لاح هبشت لاح ىف نوكي هنإف «لاملا نع اعافد هلعف بكترا دق نوكي نم

 ةبسنلاب ةبوقعلا طقسأ دق ئجلملا هاركإلا ناك اذإو ءهاوس ادحأ ال ههركي نم لتقي هنكلو

 عنم نم ةبوقع طقسي نأ ىلوأف فاركإلا ريثأت تحت ههركأ نم ريغ ىلع ىدتعي نمل

 . بكترا ام باكتراب الإ هسفن نع ىذألا عفدي الأ هيلع نيعت دقو «هسفن نع ةميرجلا

 عافدلا نإ :نولوقي ءاهقفلا روهمج نإ لب لح لاح ىلإ عنم لاح نم لعفلا لقتنيو

 تام اذإ اديهش ناك اذإف .«ديهش وهف هلام نود تام نم» لي ىبنلا لوقل ابجاو حبصي

 عضوم ةلأسملا تسيل نكلو «ةميرجلا طقسص كلذ ىلعو « بجاو عافدلاف هلام نود

 نيذلا مه نولقألاو ءبجاو سفنلا نع عافدلا نإ :نولوقي ءاهقفلا رشكأ لب ءعامجإ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «ةبوقعلا ىف مالكلا ىلإ هكرتن ليصفت عضوملا اذه ىفو

 : ةميرج رارمتسا عنمل لتقلا

 ىأر نمك «ةميرج رارمتسا عنمل نوكي هنود امو لتقلا نم رخآ عون اذه -7

 وأ برضلاب الإ ةميرجلا هذه ىف رارمتسالا نم امهعنم عطتسي ملو ةأرماب ىنزي الجر

 .وفعلا عضوم ىف نوكي هلعف نإف لتقلا

 ةيد الو صاصق نصحملا ىنازلا لتاق ىلع سيلو» :ةمادق نبا كلذ ىف لاق دقلو

 دوقلا هلتاق ىلع نأ اهجو مهضعب ىكحو .ىعفاشلا بهذم ىف رهاظ اذهو «ةرافك الو

 ريغ هلتق اذإ صاصقلا هيلع نمك ءهاوس هلتق نم ىلع دوقلا بجيف «مامإلا ىلإ هلتق نآل
 .«ىبرحلاك راصف متحتي هلتقو .مدلا حابم هنأ انلو « هقحتسم

 ال امهدحأ وأ امهلتقف لجر عم ىنزت هتأرما ىأر نم نأ ءاهقفلا روهمج ررق دقو

 ىفو لجر هءاج ذإ .ىدغتي اموي ناك باطخلا نب رمع نأ كلذ ىف نووريو هيلع ةبوقع

 ءاجف ءرمع عم سلج ىتح ءاجف .هفلخ نودعي موق هءاروو .مدلاب خطلم فيس هدي

 ؟نولوقي ام :رمع لاقف ءانبحاص لتق اذه نإ «نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف «نورخآلا

 هتلتق دقف دحأ امهنيب ناك نإف « ىتأرما ىذخف تبرض ىنإ نينمؤملا ريمأ اي :لاقف

 هنإ نينمؤملا ريمأ اي :اولاق ؟لوقي اذام :مهل لاقو ءهنع هللا ىضر رمع مهيلإ تفتلاف

 «هزهف لجرلا فيس رمع ذخأف .ةأرملا ىذخفو لجرلا طسو ىف عقوف «فيسلاب برض

 .«دعف اوداع نإ) :لاقو هيلإ هعفد مث

 .ذوهش ةعبرأب ىنزلا تبثي نأب لعفلا ببس تبثي نأ نم دبال لاح ىأ ىلع هنإو

 رارمتسا عنمل نوكي هنآل ءءادتعالا عنمل لعفلا ناك نإ ريغلا نم ءادتعالا تبثيو

 .ةميرج ذيفنت وأ ةميرج

 يح



 ىهنلاو فورعملاب رمألا ليبق نم دعي «ةميرج رارمتسا عنمل بكتري ىذلا لعفلاو
 .طقف ةبوقعلا طقست الو «ةميرجلا ىنعم هيف طقسي كلذلو ءركنملا نع

 :راعلا عفدل لتقلا

 عنمل ال ءراعلا عفدل ماع لكشب سفنلا ىلع ءادتعالا وأ لتقلا نوكي دقو -07

 اهلتق اذإ هنإف «ىنزت همراحم ىدحإ نأ ىنزلل ةتبثم ةنيبب ملعي نمك «ةميرجلا رارمتسا

 ال كلذلو ءطقف ةبوقعلا طقست امنإ ةميرجلا طقست ال لاحلا هذه ىفو ءاهلتق ىف رذعي
 كلذب حرص دقو «ثاريملا نم مرحي ال هنإ لب «ةرافك الو ةيد الو صاصق هيلع بجي

 امهم رذعلا نإو ءهسفن نع راعلا عفد وهو «ىعرش رذعل لعف ام لعف هنأل «نيدباع نبا

 رمألا ىلو ىأر اذإو ءاهرثأ لك طقسأ دق ناك نإو ءةميرجلا فصو وحمي ال هتوق نكت

 .زئاج هنإف هذه لثمل اريزعت ضرفي نأ

 لعف رارمتسا عنمي لوألا نأ بكترت ةميرج ىأر نم لتق نيبو هنيب قرفلاو
 سيل ىناثلاو ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا وهو ىنيد بجاوب مئاق وهف «مرحم
 هناحبس هللا ديب لبقتسملاو «ضام لعف ىلع اهبساحي هنأل «بجاولا اذهب مايقلا لاح ىف

 مامإلا لمع نم عقاولا ىضاملا ىلع ةبساحملاو .احوصن ةبوت بوتت نأ ىسعو .ىلاعتو

 .هلمع نم ال

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةبوقعلا ىف مالكلا دنع هنيبن ليصفت كلذلو

 : اههدلوب نيوبألا دحأ لتقيال

 قفاو دقو «هيف لوقلا اوقلطأ دقلو ءءاهقفلا روهمج دنع ررقم أدبم اذه -:14

 نبا هروص امك كلذو ءرارصإ هقبس دق نوكي ىذلا لتقلا لاح ىف الإ ءاكلام روهمجلا

 اميفو «هدلوب دلاولا لتقي ةروصلا هذه ىف هنإ :لاق اكلام نإف هحبذيو هعجضي نأب دشر
 دجلاو «هدلوي لتقي ال بألا نأ هتلمج» :كلذ ىف ىنغملا لاق دقو «هب لتقي ال اهادع

 نممو «تانبلا دلوو نينبلا دلو كلذ ىف ءاوس «هتجرد تلزن نإو ءهدلو دلوب لتقي ال

 ةعيبر لاق هبو «هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع «هدلوب لتقي ال دلاولا نأ هنع لقن
 دبع نباو عفان نبا لاقو «ىأرلا باحصأو قاحسإو ىعفاشلاو ىعازوألاو ىروثلاو

 ءصاصقلل ةبجوملا رابخألاو ميركلا باتكلا ىآ رهاظل هب لتقي :رذنملا نباو مكحلا

 هيحاصب امهنم دحاو لك لتقي نأ بجوف «صاصقلا لهأ نم ناملسم نارح امهنألو

 افذح هلتق نإ :كلام لاقو ءارابخأ اذه ىف اوور دق :رذنملا نبا لاقو «نييبنجألاك

 نود هلتق ىلإ دمع هنأ ىف كشي ال التق هلتق وأ هحبذ نإو هب لتقي مل هوحنو فيسلاب

 . «(هب ديقأ هبيدأت

 لتقي ال» :لاق ٌدَو هللا لوسر نأ سابع نباو باطخلا نب رمع نع ىور ام انلو»
 ءربلا دبع نبا هركذو «هجام نبا هاورو ءرمع ثيدح ىئاسنلا جرخأ دقو .«هدلوب دلاو

 الن



 ىنغتسي مهدنع ضيفتسم قارعلاو زاجحلاب ملعلا لهأ دنع روهشم ثيدح وه :لاقو
 ءافلكت .هترهش عم هلثم ىف دانسإلا نوكي ىتح «هيف دانسإلا نع لمعلاو هلوبقو هترهشب

 مل اذإف «هايإ هكيلمت ةفاضإلا هذه ةيضقو .«كيبأل كلامو تنأ» :لاق دلك ىبنلا نألو

 هنألو «تاهبشلاب أردي هنأل «ءصاصقلا ءرد ىف ةهبش ةفاضإلا تيقب ةيكلملا ةقيقح تبثت

 «تامومعلا صخي هانركذ امو «همادعإ ىلع هببسب طلستي نأ ىغبني الف هداجيإ ببس

 بألاو صاصقلا مهل بجو فيسلاب فذحلاب اولتق ول مهنإف ؛سانلا رئاس بألا قرافيو
 نعو ةباحصلا نع ةضيفتسملا رابخألا نأ ةريخألا ةلمجلا ىنعمو 2١7 (عامجإلاب» هفالخب

 نم صاصقلا باجيإب درو ىذلا ميركلا نآرقلا مومع صصخت نأ اهنأش نم هلم ىبنلا
 ءاهقفلا قافتاب مكحب صوصخم بألا نإف كلذ قوف «هريغو بآلا نيب قرف الب لتاقلا

 فذح ول هريس امنيب .هب صتقي ال فيسلاب هفذح ول قافتالاب هنأ كلذ .كلام مهيفو

 .هب لتقي هب هامر نأب فيسلاب لوتقملا
 نولع نإو تادجلاو مألاو «بألا لثم ناك ةهج ىأ نم الع نإو دجلاو -65

 اضيأ اوقفتا دقو «ةبوقعلا طاقسإ ىلع اوقفتا دق ءاهقفلا نأ انه ظحاليو «مألا لثم نك

 ةبوقع وه طقسي ىذلا نكلو .«بجاو ريزعتلاو «تباث مثإلاف .طقست ال ةميرجلا نأ ىلع
 .باقعلا ىصقأ طقسي لب «باقع درجم طقسي الف ءطقف صاصقلا

 اذإ هنأل «سفنلا ىف صاصقلا لثم فارطألا ىف صاصقلا نأ ءاهقفلا لاوقأ رهاظو

 نوهأ وهو فارطألا ىف صاصقلاف ءدشأ ةميرجلاو «عفر سفنلا ىف صاصقلا ناك

 . عفري

 : هيلع ىنجملا نذإب حرجلا وأ لتقلا

 ءاهقفلا قفتا دقف ةميرجلا هيف طقست الو «باقعلا هيف طقسي رخآ عون اذه -7

 ةموصعملا سفنلا نأل كلذو ؛امهنم ادحاو حيبي ال حرجلا وأ لتقلاب رمألا نأ ىلع

 لحلا بابسأ نم سيلو «لحلا بابسأ نم ببسب الإ لحت ال مالسإلا مكحب ىذألا نم

 .همد هريغل لحي ال هريغل ىذألاب هنذإف «مارح هسفنل نمؤملا ىذأ نأل «ىذألاب نذإلا

 .هسفن لام فالتإ ناسنإلا ىلع مرحيو «راحتنالا مرحي اذلو

 نذإلا«باكترالا دعب اضرلا اهتبوقع طقسي ىتلا مئارجلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو

 «بصغلا ىنعم طقسيو «ةقرسلا ىنعم طقسي لاملا ذخأب نذإلاف ءاهانعم طقسي هلبق اهيف

 ابرلا ةقيقح نأل ءابرلا ىنعم طقسي ال هنإف ةدايزلاب ىضرو ةنيادم دقع ىف ناك نإو
 .طق ابر ةمث ناك ام الإو «هلوبقو نيدملا نم اضرلا عم ققحتت

 )١( ةيناثلا ةعبطلا رانملا عبط 515ص الج ىنغملا .
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 طوقس ىهف ءاهقفلا نيب فالخ عضوم ىه ىتلا رومألا امأ ءاهيلع قفتم رومأ هذه

 ءاهقفلا لاوقأ دجن انهف «هيلع ىنجملا نذإب حرجلا وأ لتقلا ناك اذإ ىناجلا ىلع ةبوقعلا

 :لتقلاب نذإلل ةبسنلاب ةثالث

 طقسي نذإلا نإ :اولاق دقف ءدمحأو فسوي ىبأو ةفينح ىبأ مامإلا لوق : اهلوأ

 ءفسوي ىبأ نع ةدحاو ةياورب ىورم اذهو ءةيدلا طقستو صاصقلا طقسيف «باقعلا

 ءةهبشلا ناكمل صاصقلا طقسأ نذإلا نأ هتجحو «ةفينح ىبأ نع نيتياورلا ىدحإو

 ءادتبا تبث دق ناك اذإو ءهنع ثروي هنأ ليلدب ءادتبا نذآلل تبثي قحلا نأل لاملا طقسأو

 .هطقسي نذإلاف

 الو لتقلا ىف صاصقلا طقسي نذإلا نأ :ىناثلا لوقلاو ءلوألا لوقلا وه اذه

 ةفينح ىبأ مامإلا نع نيتياورلا ىدحإو ءدمحم مامإلا ىأر اذهو ءةيدلا بوجو طقسي

 تعنم ةهبش نذإلا نأ هتجحو «كلامو ىعفاشلا دنع ىأر وهو «ءهنع هللا ىضر

 تام اذإف «نذإلا اهطقسي مل ةمئاق سفنلل ةمصعلا نأل «ةيدلا عنمت ال اهنكل «.صاصتقلا

 امهيف بجت أطخلاو دمعلا ةهبش نألو «ءةيدلا تناكف تباث ءايلوألا قحف هنذإل ةجيتن

 .امهنم دحاو نع لقي ال اذهو «ةيدلا

 ىف نيلوقلا دحأو ءرفز ىأر وهو ءهنع روهشملا وهو كلام ىأر : ثلاثلا ىأرلا

 بجي هنإف صاصقلا ةبوقعلا تناك نإف «تبثت ةلماكلا ةبوقعلا نأ ىعفاشلا بهذملا

 :لاقف عئادبلا ىف ىناساكلا ىأرلا اذه ةجح حضو دقو «صاصقلا

 ةحابإلا لمتحي ال امم .سفنلا ةمصع نآل «ةمصعلاب حدقي مل لتقلاب رمألا نإ»

 اذه ساسأف ءمدعلاب اقحلم رمألا ناكف ءلوقلاب مثأي هنأ ىرت الأ «لاوحألا نم لاحب

 نذإلا اوربتعا صاصقلا اوعنم نيذلاو .هب ةربع الف ايغلم ناك اذإو ءىغلم رمألا نأ لوقلا

 نذإلا اوربتعا نيرمألا اوطقسأ نيذلاو ءصاصقلا طقسي ةهبش ىغلملا مكح ىف هنأ عم

 ةيدلا نأل «نذإلا تاذب طقسي رخآلاو «ةهبشلاب طقسي صاصقلا نأل اهلك ةبوقعلل اطقسم

 . هتثرو ىلإ لقتنت مث هيلع ىنجملل الوأ تبثت ىهو «ثروت

 قافتالا نأ انّيب دقف حرجلا ىف نذإلا رثأ امأ ءلتقلا ىف نذإلا رثأ وه اذه -007
 ال هنإف ةبوقعلا ةيحان نم امأ ءاعم نوذأملاو نذآلا : نم مثولا ىلع راصمألا ءاهقف نيب

 وه امك ةعبرألا ةمئألا كلذ ىلع قفتا دقو ء«مهدنع ةحارج شرأ الو «ةيد الو صاصق

 ىنجسملا وه شرألا وأ ةيدلا وأ صاصقلاب بلاطي ىذلا نأل كلذو ءمهبتك ىف نودم

 ضيوعتلاب ةبلاطملا ىف قحلا هل سيلف .ءادتبا نذإلاب ةبلاطملا ىف هقح طقسأ دقو هيلع

 .هتدارإب مت دق رمأ ىف

 نما



 لاق دقف .توملا ىلإ لتقلا وأ حرجلاب نذإلا ىضفأ اذإ ام وه فالخلا عضومو

 نكي مل نذإلا نأل كلذو ءدمعلا لتقلا مكح هيلع ىرسي لعفلا نإ :كلامو ةفينح وبأ

 .نذإ ريغب ادمع التق ناك توملا ىلإ ىضفأ ىذلا لعفلاف لتقلاب

 ىهو اهيعونب ةردقملا ةيوقعلا نإ :دمحأو ىعفاشلاو دمحمو فسوي وبأ لاقو

 ريغ هلعجي ال توملا ىلإ هؤاضفإو ءادتبا تباث نذإلا نأل ءطقست ةيدلا وأ صاصقلا

 . هيلإ ىضفأ ام هريغي الف ءنذإب ناك لعفلا لصأ نأل .هيف نوذأم

 لعفلا لقني ال نذإلا نأ وهو .«لبق نم هانركذ ام انه ررقن نأ بجيو اذه -ه 048

 ىهو .ةمئاأق تلاز ام ةميرجلاو ءاتباث لاز ام مثإلاف «ةحابإ لاح ىلإ ميرحت لاح نم

 تابوقع عضي نأ رمألا ىلول حصي كلذلو ءحابيي الو زوجي ال داسفإ اهروص لك ىف

 عفد - هبجاو نم لب - هقح نم نأل ءاهيعونب ةردقملا ةبوقعلا طوقس لاح ىف ةيريزعت

 ررقي نأ ةيدلا توبث دنع هل زوجي هنإ لب ءداسفلا حيبي ال نذإلاو «سانلا نيب داسف لك

 .ةعدار ريغ ةيدلا نأ هل نيبت اذإ ءايريزعت امكح

 ىه اهطوقس لاوحأ ىفو ءاهطوقس نوري نم دنع نذإلاب طقست ىتلا ةبوقعلاف

 ررقي ملف ةردقملا ريغ ةبوقعلا امأ ءصاصقلا وأ ةيدلا ىهو «عراشلا رمأب ةردقملا ةبوقعلا

 لاز ام فصولاو ءمارجإلاب لعفلا فصو ءاقيب ةطونم اهنإ ذإ ءاهطوقس ءاهقفلا نم دحأ

 .نذولا هغلي ملو ءامئاق

 نيرخآلا نأ كلذ ىنعم سيلف «ةيريزعتلا ةبوقعلاب حرص دق ءاهقفلا ضعب ناك اذإو
 «ريزعتلا عنمي نأ هيقفل ناك امو «ريزعتلا عنم هنأ مهنم دحأ نع دري مل هنآل ؛ هنوفلاخي

 .امئاق لازام لعفلا ىف مارجإلا فصوو

 : ةزرابملا

 لتقلاب نذإلا عون نم ىه «ىبرح ريغ عمو برحلا ريغ ىف ةزرابملا نإو -4
 ءاهقفلا فالتخا اهيف ىرجي هنإو «هبحاص امهدحأ لتقي نأ اهنم ضرغلا ناك اذإ كش الب

 «صاصقلا ةبوقعلا نأ ررق مهضعب , نإ ثيح نم هبحاص امهدحأ لتق ام اذإ كش الب

 انإو «صاصقلا نود ردقملا لاملا بجوأ مهضعب دو .ردقملا باقعلا لك طقسأ مهضعب دو

 'ههيلك نأو لزي مل لتقلا ىف مارجإلا فصو نأ نم «نذإلا ىف انلق ام لك اهيلع قبطن

 ىقتلا اذإ» : لك لاق ذإ «هيلإ دنسملا حيحصلا ىف هَل ىبنلا كلذب حرص دقو «مثآ

 نأش امف لتاقلا اذه هللا لوسر اي :اولاق .«رانلا ىف لوتقملاو لتاقلاف امهيفيسب ناملسملا

 . «هيحاص لتق ىلع اصيرح ناك هنأل» :موصعملا نيمألا لاق !!لوتقملا

 «ةزرابملا عنمل ةيريزعتلا تابوقعلا عضي نأ هيلع لب رمألا ىلول نأ انه ررقنو

 ةبوقع هل حرج اهنم ثدح لب «لتق اهيف ثدحي مل ولو «ةميرج اهيلع مادقإلا رابتعاو

 لكلا



 مكح ىف ةميرج وه امو ِةْلْكَي ىبنلا حرص امك اهتاذ ىف ةميرج اهنأل كلذ ءةردقم

 ةيريزعتلا تابوقعلا هل ررقن نأو «ماكحلا رظن ىف ةميرج نوكي نأ بجي ءمالسإلا

 . ةعناملا ةعدارلا

 مكحتو «ىلوألا ةيلهاجلا اياقب نم ةيقب ةقباسلا تارابتعالا قوف ةزرابملا نإو
 اذهلو «ةرقتسملا ةتباثلا مظنلاو نوناقلل ال ءةوقلل بلغلا لعجو ءءافعضلا ىف ءايوقألا

 لصفلا نوكي نأ اهساسأ ىتلا ةيعامتجالا تاررقملا عم قفتت ال اهنأل ءاهتبراحم تبجو

 وأ برضلا ىف ةراهملا وأ «ةيمسجلا ةوقلا درجمل ال «ةلادعلاو قحلاو نوناقلل سانلا نيب

 قحلاب اهل ةعزوملا «قوقحلل ةمظنملا نيناوقلا ماكحأ ال ةباغلا ماكحأ كلتف «ةيامرلا

 . سانلا نيب ساطسقلاو

 : اهعوضوم ةحابإل ةميرجلا طوقس
 نأل ؛احابم هلعجي ام هل ضرعي نكلو «حابم ريغ هتاذ ىف لعفلا نوكي دق -

 موصعم ريغ هيلع ىنجملا ناك اذإ كلذو «ةحابإ لحم لب ىهن لحم سيل هعوضوم
 ىضتقي ام هنم ناك نإ نكلو «ةيناسنإلا ةرطفلاو عرشلا ىضتقمب مرحم رمأ لتقلاف «مدلا

 ىف نوكي ىذلا لعفلا لوحتي كلذبو ءاحابم نوكي همد نإف لتاقي ىذلا ىبرحلاك هتحابإ

 لكشب احابم ارمأ وأ انسحتسم ارمأ حبصي ةميرج ناك نأ دعبو «حابم ىلإ امارح هلصأ

 .ماع

 نيموصعم ريغ مهلعجو .مهءامد عرشلا ردهأ نيذلا ءالؤه ىف ءاهقفلا ملكت دقو

 .سانلاو مكاحلا مامأ امإو ءهدحو مكاحلا مامأ امإ

 نوبراحي نيذلا نيملسملا ريغ ىأ «نوبراحملا مه مهؤامد تردهأ نيذلا ءالؤهو

 ىأو ءردهم حابم مهمد نإف «ءنامأ ريغب اهولخد اذإ مالسإلا راد اولخد ولو .نيملسملا

 . مهءامد تحابأ برحلا نأل ؛هيلع ةبوقع ال مهلتقي ملسم

 .ليوأتب مهجورخ ناك ولو لداعلا مامإلا ىلع اوجرخ نيذلا ةاغبلا مد ءالؤه لثمو

 ىف فالخ ىلع هنم صتقي ال لدعلا لهأ ىغابلا لتق اذإو «لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو

 . ءاهقفلا نيب كلذ

 اذإ كلذ عمو «هريغ نود مامولل حابي هنكلو «دترملا مهمد حابي نيذلا ءالؤه نمو

 «ةيكلاملا ضعب مهنم ءءاهقفلا ضعب ىأر ىلع رزعي نكلو .هب لتقي ال مامإلا ريغ هلتق
 ذيفنتلا عم رفكلاب لطابلا ماهتالا ىلإ ىدؤيو ءداسفلا ىلإ ىدؤي سانلل كلذ قالطإ نأل

 ىلاعت هللا همذ ام كلذو «ناميإلا دعب قوسفلاب ىمرلاو رحانتلا ىلإ ىدؤيو ءقحلا ريغب
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 اذإ مهنإف «قيرطلا نوعطقي اوجرخ نيذلا نوبراحملا اولتق اذإ مهمد ردهأ نممو

 ةنواعمو مهتوق ةلازإ ديرأ اذإو « مثإ كلذ ىف نكي مل لاملا وأ سفنلا نع اعافد اولتق

 .هيف ةميرج ال هنإف ليبسلا اذه ىف مهيف لتق لصحو «كلذ ىلع ناطلسلا

 ىف دحلا نأ امك ءمجرلا هيف دحلا نأل «دترملاك نصحملا ىنازلا نإ اولاق دقو

 امأ «لاوحألا نم لاحب مكحلا لبق ةماعلا ذيفنتلا ىلوتي نأ حصي ال نكلو «لتقلا ةدرلا

 نم هلعف هيلإ ىدؤي امل مثأ سانلا دحأ هالوت نإف «مامإلا هالوتي ىذلا نإف مكحلا دعب

 .هنم صتقي ال نكلو ءداسف

 ىف مالكلا هعضومو «ءليوط فالخو ليصفت عضوم اهتاوخأو لئاسملا هذه لك
 .ىلاعت هللا ءاش نإ «ةبوقعلا انباتك

 «ةبوقعلا باتك ىف مالكلا ىلإ هلك بابلا اذه ليصفت ىف مالكلا ئجرن كلذلو

 .قيفوتلا ىلو هللاو

 د

 : نكي



 ديهمت

 اهساسأو اهفيرعت ةميرجلا -

 ةميرجلا فيرعت -
 ةميرج لعفلا رابتعا ىف ساسألا -
 مالسإلا ىف ةربتعملا ةحلصملا -
 ثيح نم مئارجلا ماسقأ -

 ةربتعملا ةحلصملا

 رادقم ثيح نم مئارجلا ميسقت -
 هعونو اهيف ءادتعالا

 دودحلا مئارج -1-

 دودحلا مئارج ىف ةموصخلا -

 تابثإلا -5-

 ةميرجلا ىف هرثأو مداقتلا --

 ادح بجوت ىتلا
 ىف هيلع ىنجملا ؤفع رثأ -4-

 دودحلا

 قيرطلا عطق -
 صاصقلا مئارج -

 ىنعملا ىف صاصقلا -
 ريزعتلا مئارج -

 مئارجلاو ةيباجيإلا مئارجلا -١-

 ةيبلسلا

 مئارجلاو ةدوصقملا مئارجلا تا

 ةدوصقملا ريغ

 ةعامجلا ىلع ةعقاولا مئارجلا -
 داحآلا ىلع ةعقاولاو
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 عوضوملا
 ١١7 ىأرلا مئارجو ةيسايسلا مئارجلا -

 - ىغبلا ١6

 ةميرجلا ناكرأ -

 ةبوقع الو نوناقب الإ ةميرج آل -
 صنب الإ

 دودحلا مئارج ىف صنلا -

 صاصقلاو

 ليلد الب ةبوقع الو ةميرج ال -
 ريزعتلا ىف

 باقعلا بجوتست ىتلا مئارجلا -

 ىهاونلاو رماوألا بتارم -
 بجاولا - !

 بودنملا -

 حابملا -
 مارحلا -

 هوركملا -
 ىهاونلاو رماوألا ةلدأ -

 ميركلا نآرقلا -

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا -

 سايقلا -

 عامجإلا -
 عئارذلاو ةحلصملاو ناسحتسالا -

 فرعلاو

 ناسحتساللا -
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 نضيا
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 بقللا موهفم
 1 فصولا موهفم -

 5310 طرشلا موهفم -

 310 ةياغلا موهفم -

 516 ددعلا موهفم -

 1 تابوقعلا ىف سايقلا -
 تابوقعلا ىف رمألا ىلو دودح 1١88-  ةلالدلا ةوق ثيح نم ظافلألا -

 514 اهعضي ىتلا رهاظلا -
 رمألا ىلو نم مكح لك نالطب -

 ففي صنلا فلاخي

 في ةبوقعلا عرشي ىذلا ىلاولا -

 ىلع ةبجاو ةيريزعتلا تابوقعلا -
 14 اقح تسيلو رمألا ىلو

 فرع ةعيرشلا ىف تايبوقعلا نايرس -

 فرع نامزلا ىف ةبوقعلا ايرس

 ١ ناكملا ىلع تابوقعلا نايرس -

 صاخشألا ىلع نوناقلا نايرس -

 ك0 ةقرفت الب
 ١مم 2 ماكحلا ىلع تابوقعلا نايرس -

 5 ءارمألا مئارج -
 +٠ ةيمالسإلا ريغو ةيمالسإلا ةلودلا -

 33706 نيمرجملا ميلست 2

 قف ىداملا نكرلا -
 ع تاينلا ىلع باقع ال -

 358 ةميرجلل ريضحتلا -

 7 عورشلا -

 تابثإ ىف تالالدلا هذه ةوق -

 330 تابوقعلا

 51 موهفملا ةلالد -

 نمل ةفلاخملا موهفم ةلالد -

 كل



 ةبئاخلا ةميرجلا -

 لتقلا ىف كارتشالا -
 لتقلا مئارج ريغ ىف كارتشالا -
 دودحلا مئارج ىف كارتشالا -
 ريزعتلا مئارج ىف كارتشالا -
 (ةعبتلا لمحت) ثلاثلا نكرلا -
 نيناوقلا ىف ةعبتلا لمحت -

 ةثيدحلا

 هذه نم ةعيرشلا فقوم -
 تايرظنلا

 فعضت ىتلا ضراوعلا -
 ليزت وأ اهطقست وأ ةيلوئسملا

 ةميرجلا فصو
 ةعبتلا لمحتل ةصقانلا ةيلهألا -

 هتعلاو نونجلا -

 صضراعلا نونجلا -

 رغصلا -
 لهجلاو أطخلاو طلغلا -

 طلغلا -

 أطخلا -

 6 بيدأتلا أطخ -

 ناني بيبطلا أطخ -

 مو ش شحافلا أطخلا -

 00ج لهجلا -

 8 ىعولا نودقفي نيذلا ءالقعلا -

 0 ءامغإلاو مونلا -

 نا ناركسلا -

 0 هاركإلا -
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 مهتميرج وأ مهتبوقع طقست نم - ا

 ذي راعلا عفدل لتقلا -

 مسملا/ 2 امهدلوب نيوبألا دحأ لتقيال '١١|-
 ىنجملا نذإب حرجلا وأ لتقلا -

 مر هيلع |"

 مو ةزرابملا -

 ةحابإل ةميرجلا طوقس -
 84 اهعوضوم |'''
 اننفو
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 نضسن

 نورك
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 خيشلا مامإلا تافلؤم
 ةرهز وبأ دمحم

 ةلعش هاركذ ىقبتس ىذلاو «هتاعوسومب ةيهقفلا ةبتكملا ىرثأ ىذلا ليلحلا ملاعلا

 ىلاعتو هناحبس هللا هبهو ىتلا ةبصخلا تافلؤملا كلت «ىمالسإلا هقفلاو ملعلا ىف ةجاهو

 .ىمالسإلا هقفلا ةسارد ىف هدعب نم ءاملعلا هب ىدتهي ارانم نوكتل اهايإ

 .(نيدلجم ىف ءازجأ ةثالث) ٍةِيلَك نييبنلا متاحخ ١-

 .ميركلا نآرقلا - ىربكلا ةزجعملا ١-

 . (دحاو دلجم ىف ناءزج) ةيمالسإلا بهاذملا خيرات -7

 . ىمالسإلا هقفلا ىف ةبوقعلا -:

 .ىمالسإلا هّقفلا ىف ةميرخلا -5

 . ةيصخششلا لاوحألا -5

 .ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح - ةفينح وبأ 0

 .ههقفو هؤارآو - هرصعو هتايح - كلام -4

 . ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح - ىعفاشلا -4

 .ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح .ديز مامإلا ١-

 .ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح - ةيميت نبا ١١-

 .ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح - مزح نبا ١7-

 .ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ -6

 .هقفلا لوصأ -5

 .فقولا ىف تارضاحم /١-

 .هراثآو جاوزلا دقع ىف تارضاحم -

 .مالسإلا ىلإ ةوعدلا -84

 .نايدألا تانراقم ٠-

 .نايدألا تانراقم 5١-

 . ةينارصنلا ىف تارضاحم ١-

 . عمتجملل مالسإلا ميظنت كا



 .ىمالسإلا عمتجملا ىف -1

 . سفنلا ىلع ةيالولا -"5

 .دقعلا ةيرظنو ةيكلملا 5

 .«برعلا دنع اهروصع ىهزأ ىف اهخيرات .اهلوصأ» ةباطخلا -

 . (اماع نيسمخلا براقي ام هتعبط ىلع ىضم ىذلا) لدجلا خيرات -0

 .لسنلا ميظنتو ةرسألا ميظنت -

 .ةيصولا نوناق حرش -8

 . ةيمالسإلا ةدحولا -

 .مالسإلا ىف ةيلودلا تاقالعلا ١”-

 .مالسإلا ىف ىعامتجالا لفاكتلا -*؟

 .مالسإلا لظ ىف ىناسنالا عمتجملا -788

 . ةيرفعجلا دنع ثاريملا ”

 اهعيزوتو اهرشنو اهعبط مزتلم نم اهعيمج بلطتو

 ىبرعلا ركفلا راد
 ةرهاقلا  رصن ةنيدم  داقعلا سابع عراش 84 : ةرادإلا

 51/015105 0 :سكاف .507/559845 : تن


