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 ميقرلا نمهرلا هللا رسب

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديسم ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . ملسو

 ةيلكب ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ةيلاملا تالماعملا سيردتب تمق دقف .. دعب امأ

 باتكلا اذه ةساردلا كلت ةرمث تناك دقلو ءامهشلا اذهو «نييلاتتم نيماع قوقحلا

 ةموادمو «سردلا ةجلاعم ىل هترانأ ىذلا قيرطلا هيف تيدهت «سانلل هجرخأ ىذلا

 قده امهتلعج ؛ نيرسمأب هيف تينع دّقلو ءاهدراومو ةعيرشلا رداصم ىف ثحبلا

 : ادوشنم اضرغو ءادوصقم

 اهدامع تنيب الإ ةيضق ركذأ ال ءاههيجوتو ماكحألا ةلدأ حرش : امهدحأ

 هقفلا حور نآأل كلذو ؛هقفلا نم اهلصأو «لقعلا نم اهدانسو «لقنلا نم

 ماكحألا نإو .حورلا دقف دق مسجلا لثم اهتلدأ ريغ نم ماكحألا لثمو «لالدتسالا

 ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ةيار تحت اهوطبنتسا اوضم لاجر ءارآ ىه ةيعرشلا

 اديؤم «هتلدأب انورقم هولاق ام ركذن نأ فالسألا ءالؤه قح نمو ءفيرشلا

 ماكحألا ركذي ىذلا امو «فالخآلا مامأ مهئارآ نع مهعافد كلذ نوكيل «هججحب

 ليلد ريغ نم اًقح اًبلاط ءءاضقلا مامأ ماصنخلا ىف مدقتي نمك الإ اهتلدأ ريغ نم

 .هل اوركنت دقو «موصنخلا فطع ىلع ادمتعم ءاهميقي ةنيب وأ همدقي

 ءءارآلا ةشقانمو صيحسمتلا حور نوناقلا بلاط ىف ىبري لالدتسالا نإو

 برطضمو ء«ءارآلا عزانتم ىف قحلا سملت هدوعيو «هكرادم فهريو «هنهذ ذحشيو

 .راكفألا

 ينحل #



 عورف اهنم تعرفنا ىتلا ةيهقفلا دعاوقلا نايب هب تينع امم : ىناثلا رمألا

 نأ اهماوق «موف نيب «تعاش دق ةلاق تيأر ىنإف ءاهلئاسم اهنم تبعشناو «ةعيرشلا

 تيرعصلا هعارتج ىتعا نأ يلع مزال دع ناكل ندرس الوله ذل في نورا

 مهاسع مهيديأ نم اهبرقأ نأو ءاهنورصبي مهاسع « مهراظنأ حراطم ىف اهعضأ نأو

 ههبانعلا ىلإ "ىلا دزي هق' ام هنانكلا اذه ىف: كعاونقلا نمد تعومصف + اهن قدفتملب

 دمتعيال ىذلا صقانلا ثحبلاو «لجاعلا رظنلا اهيلع ىنجت املاط ةقيقح فصنيو

 . عبتتلاو ءارقتسالا ىلع

 ءىدبب تيتأ دق ىنأ باتكلا اذه ىف ىعينصب ىعدأ ال انأو
 لب «هب قبسأ مل

 «ليجلا اذه ىف ىمالسإلا هقفلا اومدخ تالاجر ةعيرشلا ةمدخ ىلإ ىنقبس دقل

 كئلوأ امهيف زرب نيذللا نيناديملا قوقحلا ةيلكو «ىعرشلا ءاضقلا ةسردف كناكأو

 اعيمج مهنع ىضرو ءىقب نم انل ظفحو .مهنم ىضم نم هللا محر «باطقألا

 . ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا هللاو ءمهراثآ ىفتقن نأل انقفوو «مهاضرأو
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 ') ىص السلا هقفلا خيراتب ةزجوم ةماملا

 ىلع ريستو «هساسأ ىلع موقتو «نيدلا ىلع دمتعت ةيمالسإلا ةعيرشلا ١

 فلاختتو «مهبراشم عونتتو «مهكلاسم بعشتت امهم نيملسملا ءاهقفو .هيده

 .هلوق لوقي لك .هبذع نم نولهنيو «نيدلا بوص اًعيمج نوهجتي  مهجهانم

 ىف لوقي الشم ةفينح وبأف «هللا نيدل همهفو هللا عرش هنأ ىلع ءهبهذم بهذيو

 اهنإ  ةرجازلا تابوقعلاو «ةرسأآلا ماظنو «سانلا تالماعمو «تادابعلا ىف هئارآ

 ةمئألا مالعأ نم هريغ كلذكو .اًعيمج لئاسملا هذه ىف هعرشو «مالسإلل همهف

 نوطبنتسي ام نيب نوطبريو «بسنب نيدلا اذه ىلإ نوتمي مهلك «نيملسملا ءاهقفو

 .دعبتو برقتو «لوطتو رصقت بابسأب لسرملا ىبنلا ناسل ىلع لزنملا ىحولاو

 تاجلاعمو ةدرجم نيناوق اهنأ ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا مهفي نأ لواحي نمو

 نلف - مالسإلاب اهطبري نأ ريغ نم مهتالماعم ميظنتو عمتجملا نم فئاوط حالصإل

 ىلإ عورفلا در ىلع ماق ام ميقتسملا مهفلا نأل .حيحصلا اههجو ىلع اهمهفي

 دصاقم ىلإ ءارآلاو ءاهتاياغ ىلإ ماكحألاو ءاهتامدقم ىلإ جئاتنلاو ءاهلوصأ

 «رجش ريغ نم نوكي ارمث نأ قويضتي نيك ةلواحملا هذه لواحي نم نإو .اهيلئاق

 . عوذج ريغ ىلع موقت اًنوصغ نأو

 ىلع امئاقو «نيدلا نم هعيباني ادمتسم ىمالسإلا هقفلا نوك ىف سيلو

 ذل عورتا نوفر هل نطيسلا شكى نصت از اكونت نو قط همنا

 نيناوق نأ «مهكاردإ ميوقو «مهرظن بقاشب اوأر نيملسملا نم لوألا ليعرلا كتلوأ

 ةنيبلا نم عون ىلع ىنوناقلا بلاطلا نوكيل باتكلا اذهل ريدصت اهانبتك زاجيإلا دشأ ةزجوم ةماملإ هذه )١(

 ةيينا 6 هلوصأو هقفلا خيرات سرد نيل ليصفتلا كرتتلو «باثكلا تايوتحم كروذن نأ عيطتسيو «هقفلا راودأب

 :ةيويصلا قوقللا ةئاك ةهازلا
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 رقأو «ريمضلا ىف نكمأو «نادجولاب سمأ نوكت ءهلظب اهلظيو «نيدلا نم دمتست
 نم توصب لب «ماكحلا رهقب الو ناطلسلا اصعبال سانلا اهعيطي «سفنلا ىف

 اًقاهرإ ةعاطلا نوكتف ءميقملا ميعنلا ىف ةبغرو «نايدلا نم ةبهرو «بلقلا
 عزاون نم سفنلل اريهطتو «ريخلا عزاونل ةيمنتو ءرعاشملل اًظاقيإو ءساسحإلل
 نأ ريغ نم قلطملا عونخلاو «ةنكسملا بورض نم اًبرض ةعاطلا نوكتالو ءرشلا

 ىلع ذفني ذإ ؛ حالصإلا ىمارمو «ريخلا تايعاد نم نوناقلا ىف ام نادجولا سمي

 . كلذ ءارو رظن ىأ ريغ نم ةعاطلا ابجاو امهو «ناطلسلا ةبغرو «مكاحلا ةدارإ هنأ

 اهماكحأ نم رارفلا للقي نأ هنأش نم نيدلا نم ةدمتسم نيناوقلا لعج نإو

 لخاد نم نوسحيو «رارفلا نولواحي ذإ ؛هّللا نم ةيشخلا نورعشتسي سانلا نأل

 .ناسنإلا ةبقارم تفعض اذإ «هللا ةبقارم مهسوفن

 نونايقيب طابترالا لك اطبتزن هلع ةيدلا» نمالليسالا ةاؤئانقلا طير'ثاو

 .عورف ىأنت الف «لئاضف هنأ ىلع ةبطاق ةيناسنإلا تاعامجلا تقباطت ابو «قالخألا

 نوناق لوأ قحب ةعيرشلا تناكف «ةميركلا قالخألا نع هدعاوقالو نوناقلا اذه نم

 ناك اهلبق نمو «نييقالتم نيدحتم نيونص نانوكيو «قالخألاب ةعيرشلا هيف ىقتلت

 مهتظقيأ «هقيبطت اولواح نإف ءهب نوملحي «نيحلصملاو ةفسالفلل املح كلذ

 ظ .رقتسملا عقاولا مهسأيأو «ةقيقحلا

 هناطلس ىف الماش هلعج نيدلا نم هعيباني ىمالسإلا هقفلا دادمتسا نإو

 قح نم ناكف ؛موكحملاو مكاحلا ىلع ًارطيسم نوناقلا لعجو «ةيعرلاو ىعارلل

 نع نولوئسم متنأو «ةعيرشلا ماكحأب نوديقم متنأ ماكحلل اولوقي نأ سانلا
 ماظن الو ءاهديقي ديقالب ةقلطم اهيف ماكحلا ةطلس تناك نامزأ ىف كلذو ؛اهذيفنت

 . موكحملل اًبيذهتو «ماكحلل اًديق نيدلاب اهطابتراب ةعيرشلا تناكف ءاهطبضي

 ىصقتن نحنو - بجو نيدلا نم اهناطلس دمتست ةعيرشلا نأ لجأ نمو - ؟

 اذه هيلع لزني لوسرلاو «ىحولا نمز ىلإ عجرن نأ د اهتحروادم عبتتنو ءاهراودأ

 هيَ لوسرلا رصع ىف ناك ىمالسإلا هقفلا راودأ نم رود لوأقف ؛ميركلا نيدلا

 تاولص لوسرلا وه عجرملا ناك لب «سانلا لمع نم رودلا اذه ىف هقفلا نكي ملو
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 رومأ نم مهسبالي امو «نوئش نم مهل ضرعي اميف هنوتفتسي ءهيلع همالسو هللا

 «لزني نآرقب هّللا نم ىحوب مهيتفيف «مهتالماعمب وأ «مهعامتجاب وأ ءمهرسأب قلعتت

 ههبن أطخ ناك نإو «ىلاعت هللا هرقي مث مالسلا هيلع هداهتجاب وأ ءىحوي ىحوب وأ

 اذإ الإ داهنجا ٍةِلَك ىبنلا رصع ىف سانلا نم نكي ملو .'!'هيف باوصلا ىلإ هللا
 ىواتف وأ نآرق نم اوملع اميف هنودجي الام مهل ضرعيو «هنع نيديعب اوناك

 مهرقيف «هيلإ اولصوت ام هيلع اوضرع مالسلا هيلع هوقل اذإو «نودهتجيف «لوسرلا
 انيلع قحلا نم ناك كلذلو ؛نيئطخم اوناك نإ قحلا مهل نيبيو «نيبيصم اوناك نإ

 لن ىذلا نارقلا نلغ دمتعي ناك 207 ننلا رضع ىف: نمالسإلا نوناقلا نأ لوقت نأ

 ىف ملكتنو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هماكحأو هيواتفو هلاوقأ ىلعو ةِْيلِك ىبنلا ىلع

 :ةملك ميمسعلا :ةيذع عم زك

 نيمألا حورلا هب لزن «ىربكلا كك ىبنلا ةزجعم وه : ميركلا ناآرقلا “ 
 الن قايآلا نأ ةيآلا لع لزق تعش اناعفورعحتتعو ةثالث قف 202 ىلا ىلع

 كلت نوكتل «ةيعامتجا ثادحأ وأ «ةيادهل ماقم وأ «ةياعدل عضوم نم اهبساني

 نروكيلو.:اهيف ةغيوشلا ةيمكحت هم ةنيب ىلع. نمانلا نوكيلوب ءاهامرل ةنيبم ثادحألا

 ةيآلا لزنت تناك ام ًاريثكو ءاهيلإ ةجاحلا تقو لزنت ذإ ءاهيلع الابقإ رثكأ نونمؤملا
 . نكمت لضفأ سفنلا ىف انكمتم اهانعم نوكيف ءاهعوضوم ىف لاؤسلا راركت دعب

 ام ةيندملاو «ةكمب تلزن ام ةيكملاف «ةيندم ىرخأو «ةيكم روس نآرقلا ىفو

 ىلوألا لوصألا نايبل هل ىدصتت ام رثكأ ىف ىدصتت ةيكملا روسلاو «ةنيدملاب تلزن

 نيبت مث «نيكرشملا لداجتو «ةينادحولا ساسأو «ةيمالسإلا ةديقعلا نيبتف «مالسإلل

 الإ ىديضتقالو: «كولقلا نف اسهتيبفتو .«ديحتوتلا ةديقع دتكؤت ىتلا تادابعلا نضع
 نم رصاوأب ةيناسنإلا ةعامجلا طبرتو «ةرسألاو ةنيدملا مظنت ىتلا عئارشلا نايبل اليلق

 اوتاتك قلو الا ةريحمللا هن قزف ضف اوت م مقا: ةنيكعو:  نييتعملا و :ةداولا
 «نيكرشملا نوحالي مهو «فتحلا نوقاليو .,فسخلا نوماسي ضرألا ىف نيفعضتسم

 نوكي نأ ىبنل ناك ام : ىلاعت هلوق لزنف ةباحصلا عم هداهتجاب مهءادف ررق ذإ ردب ىرسأ ةلأسم ىف امك )١(
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 نع سفنلا هيزنتو «كرشلا نالطبو «ديحوتلا تابثال ججحلا نم ماهسب مهنولضانيو

 لفت ةيفايشخا ةلحو مهنم تنوكت دق نكت ملو «ةينثولا ناردأو «ةيلهاحلا قئاوي

 ىبنلا رجاه اذإ ىتح «هي مكحتو هيلع ريست ام مظنلا نم اهل عرشيو ءاهسفن نوعشب

 ةكوشو «ةعماج ةدحو اهل ءاهرومأب ةلقتسم ةعامج نيملسملا نم ناكو «ةنيدملا ىلإ

 تناك اذهلف ءهداحأ نيب ةطبارلا «ءعامتجالا اذهل ةمظنملا ةينارقلا كابالا فلز" ةوقؤ

 ةنيدملا ةعامجلا هذه نم اهب نوكتتل .ماكحآلاو عئارشلا ىلع ةلمتشم ةيندملا روسلا

 نارقلا عئارش رثكأ نأ لوقن كلذل «نيركفملاو نيحلصملا ةينمأ تناك ىتلا ةلضافلا

 . ةنيدملاب لزن ماكحألا تايآ رثكأ نأل «ةنيدملاب تناك

 نامسق امهنأ اهانعم ميركلا نآرقلا روس نم ىندملاو نحمل“ ةرينب ةق قتلا .ةنوتنلاو

 نأو «ءازجألا ةبسانتم ةيقالتم ةدحو نانوكي امهنإ لب «نارياغتم ناعون وأ نالباقتم

 ىف ىبطاشلا لوقيو «ىندملا هتياهنو «ءادتبا ىكملا وأ «ىندملا هيلع ىنبي لصأ ىكملا

 كلذكو «ىكملا ىلع مهفلا ىف الزنم نوكي نأ ىغبني روسلا نم ىندملا نإ» هتاقفاوم

 ىنعم نأ كلذ ىلع ليلدلاو .هضعب عم هضعب ىندملاو «صضعب عم هضعب ىكملا

خاتما نأ مقنع نكلا ىلع اعف هننتاقلا ىف قالا فاطقلا
 تيم داو لك ني 

 زا لمحم نان نوكاغإ كلو ءءارقتسالا كلذ ىلع لد .همدقتم ىلع ىنبم

 نأكو .(0) (هليمكت رهظي مل ام ليمكت وأ «قلطم ديبقت وأ «مومع صيصخت

 .ءازجألا طبارتم نآرقلا نأ ىهو «ةتباث ةقيقح ريرقت ىلإ لوقلا اذهب ىمري ىبطاشلا

 ىه «ةلحاو ةورعب كسامتم وهو «ةدحاو ةياغ ىلإ هضعب زجحب ذخآ هضعب

 وهو «ةمحرلاو ةليضفلا نم ةماعد ىلع مهناينب ةماقإو «مهشاعم ىف سانلا حالصإ

 «ىناثلا ىلإ راصي الو ءهريغ ىلإ فولأملا نم لقنتلاو «جردتلا ريس ريسي اذه ىف

 . هيلإ نكستو هب سفنلا سنأتست ىتح

 هاتي الينا مولا ايفو رق «ميركلا نآرقلا نأ ىأرلا ىداب ودبي دقلو

 دمع هيسف بورا ىدلا ككوملا نيف. نكلو»«سانلا انهقلويب ىلا نفكلا ىف ودب انيغ

 ةيحانلا نم لسلسم بترم نآرقلا نأ هكلسي نأ حالصملل ىغبني ام نوهقفي نيذلا

 )١( الموافقات  ص - ثلاثلا ءزجلا 7540.
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 امب اهل بطو ءاهسامش نم برعلا سوفن جلاع دق وهف «ةيحالصإلا ةيعامتجالا

 امدنع ةحلاعم وأ ةحلصم تابسانملا ىف لزنت تايآلا تناكو ءاهساكش نع اهجرخأ

 «عرابلا بيبطلا هنأك حلصملا ةروص بيرألا كردملل ىطعت ىهو «جالعلا ىدجي

 تايآلاف 270 عضبلا ملأ هراوجب نوهيو «ةحرقلا ملأ دتشي امدنع عضبملا لمحي

 ءاجو «هنيح ناح دق لاح حالصإل ةيآلا لزنت اهحالصإ ثيح نم ةطبارتم ةينآرقلا

 ةلهمجو ءاهتقباسل ةممتم ةوطخ لك ةقحالتم تاوطخب اذه ىف ريست ىهو «هنايإ

 ةلماك ةدلحو سانلا ىدي نيب ناكو «ةعيرشلا تلمك هلوزن مت ذإ ىتح ءاهتقحالل

 هللا قدص دقلو «عئارشلا لمكأل لوصأ اهيفو «مهاده اهيفو «سانلل حالصإ اهيف

 مكل تيضرو ىتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا# : ةلوقي ذا  يلاعت

 .[7 ةيآ : ةدكئاملا] . «اًئيد مالسإلا

 ةحضاو رومأ ةثالث ظحالي هل مهفتملا ميركلا نآرقلا هقفل ئراقلا نإو - 5

 عابنألا :بجاو يفريش نما نايربل' نهرعت سلا ةنيلا ىلا تايآلا نأ اهدنا

 ةحلصمو عيطملل عمن نم ةباجإلا ىف امب رمألاو «ةمكحلاب مكحلا نرقت ءادألا مزال

 ذإ «هتياغو نايصعلا ةبغم نايب هبحاصو ءهتمكحب نرتقا الثم رمخلا ميرحتف «سانلل

 مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأ اي# : هتاملك تلاعت لوقي

 عقوي نأ ناطيشلا ديري امثإ * نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر

 لهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع مكدصيو رسيملاو رمخلا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا مكتيب

 ةنيادملا ةيآ ىف ىلاعتو هناحبس هنأ ىرنو 94١[. غ4. ةيآ : ةدئاملا] .*نوهتنم متنأ

 لوقي «ةباتكلا دنع نوكي نأ بجي ام نيبو ءابتكي :نأ قينيادتملا نم :بلط نأ غن

 ىندأو «ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ مكلذ# : ةحلاصلا ةياغلاو ةمكحلا نايب ىف

 ميكحلا نارقلا ىآ ضعب ىف ىفتكيال امبرو .[785 ةبآ : ةرقبلا] .©اوباترت الأ

 صخ ش*لاو ةالصلا نابرق نع ىهن مث ءاهمثإ ىلإ قفر ىف الوأ هبن ءرمخلا تابآ كلذل ىحلا لاثملاو )١(

 نيب مهللا : مهلئاق لاق دقل ىتخت «اهثواسم اوكردأف «مهساسحإ فهرأو عانتمالاب اوشن أذإ نجع «ناركس

 سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأ اي» : عطاقلا ىهنلا لزن .اًيفاش اًنايب رمخلا ىف انل

 .خلإ 4 . . . هوبئتجاف ناطيشلا لمع نم
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 باذعب بيهرتلا كلذ ىلإ فاضي لب «عنملا وأ بلطلل بسانملا فصولاو ةمكحلاب

 الإ «سانلا لاوسفمأ نكأ نعا ىهنلا ىف: قرت اهنك نيمثالا ةانيفعلاب لري هةتقسوةللا

 مكنيب مكلاومأ اولكأتال اونمآ نيذلا اهيأ اي : لوقي ىلاعتو هناحبس هللاف ءاضرلاب

 مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقتالو مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب

 هللا ىلع كلذ ناكو اًران هيلصن فوسف اًملظو اناودع كلذ لعفي نمو * اميحر

 : ايرلا ميرحت ىف ىلاعت هلوق ىف ىرت امكو ١"[. 2559 ةيآ : ءاسنلا] . *اريسي

 كلذ سملا نم ناطيشلا هطبختي ىذلا موقي امك الإ نوموقيال ابرلا نولكأي نيذلا#
 هبر نم ةظعوم هءاج نمف ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو ابرلا لثم عيبلا امنإ اولاق مهنأب
 نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأف داع نمو هللا ىلإ هرمأو فلس ام هلف ىهتناف

 ةيآ : ةرقبلا] .*ميثأ رافك لك بحيال هللاو تاقدصلا ىبريو ابرلا هللا قحمي *

 ام اورذو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي» : هتايآ تلاعت لوقي نأ ىلإ .[؟ال5 ءاالد

 نإو هلوسرو هللا نم برحب اونذأف اولعفت مل نإف * نينمؤم متنك نإ ابرلا نم ىقب
 ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو * نوملظت الو نوملظتال مكلاومأ سوءر مكلف متبت
 :هتمكحب ىنوناقلا رمألا نارتقا ىرت اذكهو .[؟١٠58 7/8 ةيآ : ةرقبلا] . *ةرسيم

 كاذ امو «ةيصعملا دنع رخآلا مويلا ىف باذعلاب بيهرتلاو «ةعاطلا دنع بيغرتلاو

 ناردأ نم اهل ريهطتو «سفنلل بيذهتو «داشرإو ةماع ةياده باتك نآرقلا نأل الإ

 باذعلا طوسو «هتغايص مكحت «نيناوقلا لكك اًنوناق نكي ملف ؛نايغطلاو مثإلا

 هسفن ىف لمحي هللا عرشو ء«ءامسلا نوناق هنإ لب .ذيفنتلا ىلوتت نجسلا تابايغو
 ةيشخلا نم نوكيو ؛نايصعلا نع سفنلا عتمتتف «نادجولا بطاخيو «هذيفنت عئارذ

 نيف ةعزات ألو ةةزاش اهتافار وع ىودتال .«ةيفتعلا ىلع ءاجت رد ةيفرلاو ةعورلاو

 هسفن تجزامو «هتشاشب هبلق تطلاخو «نآرقلا ةوالح قاذ نمل كلذو «رش

 ةبهرو «هّللا رونو .«حورلا ضاير هيف نوري «سانلل هثيدحو هللا نوناق وهف «هتياده

 اباتك ثيدحلا نسحأ لزن هللا# : لوقي ذإ ميظعلا هللا قدص دقل ءرابجلا مقتتملا

 ىلإ مهبولقو مهدولج نيلت مث مهبر نوشخي نيذلا دولج هنم رعشقت ىناثم اهباشتم
 .داه نم هل امف هللا للضي نمو ءاشي نم هب ىدهي هللا ىده كلذ هللا ركذ

 ْ | 1[ فيا نفرلا]
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 عومجم ىلإ تفيضأ نإ ةليلق ماكحألا نايبل ىدصتت ىتلا تايآلا نأ : اهيناث

 ماكحألا نايبل ىدصت ةيآ فالآ ةتس وحن نآرقلا ىآ عومجمف ميركلا باتكلا ىآ

 ىلع اينهشلالو:قيحح نعم تانالا هذه نضعي ىف كفالدخخ ىلع نيتتام وس انهتم

 نع ةلوصفم تسيلو «ميركلا نآرقلا ىف ةروثنم تايآلا كلت نأ ظحاليو .ماكحألا

 دجنف «قرفتت لب دحاو عضوم ىف دحاولا عوضوملا تايآ عمتجتالو «هيآ رئاس

 ىفف .براقتتو دعابتت ةقرفتم هللا باتك ىف عضاوم ىف ىماتيلاب ةقلعتملا تايآلا
 ريغو ءارسإلا ةروس ىفو «ماعنألا ةروس ىفو «ءاسنلا ةروس ىفو «ةرقبلا ةروس

 ىف هنم ليلقلاو ءعضوم ىف عوضومب ةصاخلا ماكحألا رثكأ دجت انايحأو .كلذ

 ىقابلاو ءاسنلا ةروس ىف نآرقلا اهل ضرعت ام رثكأ دجت حاكنلا ماكحأك عضاوم

 ةروس ىف هماكحأ رثكأ دجت قالطلاو .كلذك ثاريملاو «ةفلتخم روس ىف قرفتم

 روس ضعب ىف ليلقلاو «ىربكلا قالطلا ةروس ةباحصلا ضعب اهامس ىتح ء«ةرقبلا

 . عضاوم ةدع ىف ميركلا نآرقلا همكح نيبي دحاولا عوضوملا دجت اذكهو .ىرخأ

 ؟ هودعتال عضوم ىف دحاولا عوضوملا ماكحأ عمتجت مل اذامل :ثحابلا لءاستي انهو

 اردن ايل اناتك نسلو: «ةاوصم اذ اغل قم اذ وناق" نسي ناروعلا نأ كلل رعت تاوطاو

 هقايسو هبولسأ ىف وحني داشرإو ةياده باتك وه لب ءلوصفلا زيمتم باوبآلا

 «ىعرشلا رمألاب ةنسحلا ةظعوملا طلخي «فيلأتلا ىحنمال «ريثأتلا ىحنم هميسقتو
 هللا ناطلس نايبب ناسنإلا ىنب ةحلصم هيف امو «ميرحتلاو عنملاب بيهرتلاو بيغرتلاو

 ميعنلاب نيدلا موي ءازجلاب ميقتسملا ساطسقلاو لدعلا ةماقإ هيف ام طلخيو «هتوربجو
 «سفنلا ىف ريثأتلا ىه نآرقلا قسن نم ةياغلا تناك اذإو «ميلألا باذعلا وأ ميقملا

 - اًداسف ضرألا ىف ثاع نمل الإ هنع ةجراخ ةوق ريغ نم اهيف غاسنت هماكحأ لعجو

 رطاوخ ىكاحي جهن ىلع هباتك ىف ريسي نأ ريبخلا ميلعلا وهو «هّللا ةمكح تضتقا

 هب رشبلا ذخأي ىذلا عيمجتلاو فيلأتلا جهن ىلع ال «بولقلا تاجلخو «سوفنلا

 دحاولا عوضوملا ىف ماكحألا تايآ لزنت تناك امو ءاذه .نوفلؤي اميف مهسفنأ

 ءعامتجالا تاسبالم بسح ىلعو «تابسانملل لزنت تناك لب «ةدحاو ةعفد

 ماكحأ نم لزنيف «نوقيطي ام رادقمبو ءنوفلأي امنت هماكحأ ىلإ مهبر مهجردتسيل

 مل ام فلأت تحبصأو «سوفنلا ناميإلاب تبذهت اذإ ىتح «ءهب نوسنأي ام عوضوملا

 يصح ١١



 كلذ لعلو .شاحيتسالا دعب هب نوسنأتسي اوراص ام ماكحألا نم لزن فلأت نكت

 .دحاو عضوم ىف دحاولا عوضوم ا ماكحأ عمجت مدع بتابتشا نيف ناك

 «عامجإلاب اهركذ لب «ليصفتلاب ماكحألا نيبي مل ميركلا نآرقلا نأ : اهفلاث

 تادابعلاب قلعتي اميف لب «عمتجملا ماظنب قلعتي ام نايب ىلع ًروصقم كلذ سيلو

 . اهناكرأ نيبي ملو ةالصلاب رمأو ءاهماكحأ لصفي ملو ءةاكرلاب رمأ دقف :كلذك

 عورفلا لصفي ال ةيلكلا اياضقلل ىدصتي مهعامتجا ميظنتو «سانلا تالماعم ىفو

 ءهعاونأ نيبي نأ ريغ نم لطابلاب لاومألا لكأ نع سانلا ىهني وهف «ةيئزجلا
 نأ ريغ نم قوقحلاو لاومألا لاقتنا ىف اًماع اًببس اضرلا لعجيو «هعورف ىصحيو

 نأ ريغ نم تادهجعتلاب مايقلاو دوقعلاب ءافولاب رمأيو .همومع ىف لخدي ام نيعي

 رمأيو «هقيقحت عئارذ نيبي نأ ريغ نم لدعلاب رمأيو ءاهماسقأو اهعاونأ نيبي

 111[ فووق . #مهنيب ىروش مهرمأو# : ىلاعت هلوق لثم ىف ىروشلاب

 عمتجملا ميظنت ىف نآرقلا دجت اذكهو .اهقرطو ءاهبيلاسأ نيبي نأ ريغ نم

 نآل كلذو «ةيئزجلا ليصافتلا نيبي ملو «ةيلكلا دعاوقلا نِّيِب سائلا تالماعمو

 دوداكيال سانلاو «ناكمو نامز لك ىف هب نينمؤملا هماكحأب بطاخي ميركلا نآرقلا

 «سانلا نيب لماعتلاو .عامتجالا ناينب اهيلع موقي ىتلا ةيلكلا دعاوقلا ىف نوفلتخي

 نكامألا بسحب نيابتتو فلاختت امهم ةيعيبطلاو ةيركفلاو ةيعامتجالا تائيبلاف

 عورفلا ودعيال لب «ةيلكلا اياضقلا ىلإ اهفالخ لصي نلف «سانجألاو «نامزألاو

 لكل اناص ناكف ءطقف تايلكلا نايبل نآرقلا ىدصت اذه لجأ قرم كانك ةدلعاَو

 ءاهعوبني نم ىقتستو «ةيناسنإلا ةرطفلا نم قتشت تايلكلا نإو «ناكم لكلو نامز

 انييبم ةزطفلا كلت نع انشانك نآرقلا ءاميق «تائيبلا اهيف رثؤتال ناسنإلا ةرطفو

 اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف# : ةرطفلا نيد قحب مالسإلا ناكف ءاهاياضقل

 ةيآ : مورلا] .*نوملعيال سانلا رشثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ هللا قلخل ليدبتال

 ضخي ملو «تايلكلل الإ ماكحألا دايب ىف دصقي مل ميركلا نآرقلا نألو .["

 ماكحأ لك اهيلإ عجرت ةعماج ةلماش ءاهتلق عم ماكحألا تايآ تناك تاليصفتلا ىف

 لب «لوآلا عجرملاو ىربكلا ةجحلا ميركلا نآرقلا دع كلذلو ءاهليصافتو ةعيرشلا

 ليصفت رداصملا نم هريغو «ءارغلا ةعيرشلا هذهل ديحولا ردصملا ءاهقفلا ضعب هدع
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 ناعمو مكح نم هيف امل طابنتسا وأ .هلوصأ ىلع جيرخت وأ ءهل حيضوت وأ «همكحل

 : 232 هللا كوشر لاق دقلو ..الوأ هنلإ عوجرلاو «هب كاسمتسالا بجيف «ةهباشتم

 ءهب كسمت نمل ةمصع «عفانلا ءافشلاو نيبملا رونلا وهو «هللا لبح نآرقلا اذه نإ»

  قلخيالو «هبئاجع ىضقنتالو «ءبتعتسيف غيزيالو ءموقيف جوعيال ءهعبت نمل ةاجنو
 :اورلا ةرثك“ ىلع

 ىه تناك دقو ء«ءارغلا ةعيرشلل ىناثلا ردصملا ىهو : ةيوبنلا ةنسلا_ ه

 ناك امف هوو ىبنلا ةيح ىف مهعئارش ىف هيلع نوملسملا دمتعا ىذلا بطقلا

 باتكلا ىلإ مهرومأ نم مهيلع لكشي اميف نوعجري هدهع ىف نولوألا نوملسملا
 ناك ىبنلاف .هماكحأ نم مهيلع ىفخي ام حضويو «مهل هنيبي ىبنلا ناك لب ءاّسأر

 ىفو «نآرق هيف لزني مل اميف ايتفلا ىفو «نآرقلا نايب ىف «ءىش لك ىف عجرملا

 اذهبو ء«هيلع هللا هرقي ىذلا هداهتجاب وأ ىحوي ىحوب كلذ لكو «مهنيب ةيضقألا

 لصتي رمأ ىف ماد ام هب ىحوملا ةلزنم ىلإ عفتري أطنخلا ىلع هيبنتلا مدعو رارقإلا
 . هماكحأ نم مكحو فيرشلا عرشلاب

 لوسر ةنسو .هتاريرقتو «هلاعفأو ديدي ىبنلا لاوقأ ىلع قلطت ةنسلا ةملكو

 «نيدلا اذهل ةيناثلا ةجحلا اهنأل اهجاهنم ىلع ريسلاو اهب ذخألا بجي ِهَِكَك هللا
 عاطأ دقف لوسرلا عطي نمإ# : ىلاعت هللا لاق دقلف ءميركلا نآرقلا رمأ اذهبو

 مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف# : لاقو 8٠١[. ةبآ : ءاسنلا] . هللا

 لوسرلا مكاتآ ام# : ىلاعت لاقو .[77 ةيآ : رونلا] . *ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنئتف

 اوعيطأو# :لئاق نم زع لاقو .[17 ةيآ : رشحلا] .«اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف

 هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعزانت نإف مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا

 : ءاسنلا] .#اليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو

 مث مهنيب رجش اميف كومكحي ىتح نونمؤيال كبرو الف# : لاقو .[59 ةيآ

 دقلو .[56 ةيآ : ءاسنلا] . *اميلست اوملسيو تيضق ام اجرح مهسفنأ ىف اودجيال

 : لاقف ءهّللا باتك ىلإ الإ نوعجريال مهنأب نوقداشتي ماوقأ ءىجيس هنأب ِدَِكي أبنت

 مكنيبو اننيب : لوقيف «ىنع ثيدحب ثدحي هتكيرأ ىلع اًنكتم مكنم لجر كشوي» ظ

 مارح نم هيف هاندجو امو «هانللحتسا لالح نم هيف هاندجو امف «هللا باتك

 . هللا مرح ىذلا لثم (ِكك) هللا لوسر مرح ام نإو الأ «هانمرح
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 اهيلع ناكو «ةعيرشلا هذه ىف ةجح ةيوبنلا ةنسلا نأ ىلع لدي اذه لك - 5

 ىف نولوعيال اوناك لب «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا رصع ىف نآرقلا عم دامتعالا

 نع درو ام لك له نكلو .انرشأ امك لكي هنم هنوعمسي ام ىلع الإ نآرقلا نايب
 كاسمتسالا بجي ةجح نوملسملا هاري هنم ناك ام لكو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا

 اذه نع ةباجإلا لجأل .«؟هرون ىلع ريسلا بجي ىدهو «هقانتعا بجي ائيدو ءاهب

 ماكحأل نييبتو «هبر ةلاسرل غيلبت هنأ ىلع هلعفي ام نيب ةقرفتلا بجي لاؤسلا

 ةايحلا نوئش نم نأش هنأ ىلع هيئتري امو ءرشب هنأ ىلع هلعفي ام نيبو ءهعرش

 ىناثلا ردصملاو «ةيعرشلا ةجحلا وهف لوألا امأف «سانلا ملع عم هيف هملع براقتي

 نآل 3325 ىبنلا داهتجلا لإ مآ ىكولا ىلإ دتتتس نانكا ءاؤس ىمالسإلا عرشلل

 ىبنلا داهتجاو ءًاطخلا ىلع هيأر ررقتي نأ همصع دق ذإ ؛ىحولا ةلزنمب دكت هداهتجا

 هبر همّلع امم نوكي ام رثكأ لب «ءصوصنلا نم طابنتسالا ىلع اروصقم سيل ِهِل
 037 ضسولاب ةاقلتملا كيضاقملا :كللق دايتجالاو يف :«ةنوتاقو عرشلا دصاقم نم

 غيلبتو ةلاسرلاب لصتتال لاعفأو لاوقأ نم ىبنلا نم نوكي ام وهو ىناثلا امأو

 نم ًاردصم الو عرشلا ىف ةجح «مالسلاو ةالصلا هيلع ءهيف هيأر سيلف عرشلا

 انآ 3ل وسو هن مك تايفوم ل رول | ةلعفلا امان يعج هز وكر ايراوز از 41077"

 أطخلا هيف لبقي همالك نأب مالسلاو ةالصلا هيلع هنع راثآلا تدرو دقف كلذ ادع اميف

 انأ امنإ» : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىور دقلو .سانلا رئاس مالك هلبقي امك

 انأ امنإف ىأر نم ءىشب مكترمأ اذإو ءهب اوذخف مكنيد نم ءىشب مكترمأ اذإ ءرشب
 اعمسف ىحوب ناك نإ : هل ليقف «برحلل الزنم لزني نأ ِْللي ىبنلا دارأ دقلو «رشب

 «ىأرو داهتجاب لب : لاقف «ةديكم لزنم سيلف ىأرو داهتجاب ناك نإو «ةعاطو

 . لحرف
 كلذ ىضتقمب مهنيب هؤاضقو ءموصخلا نيب يلي ىبنلا قيقحت ىناثلا مسقلا نمو

 ضعب اهنع لفغ دق ماقملا اذه ىف ةيرهوج ةطقن ىلإ هيبنتلا بجي نكلو «قيقحتلا

 . ١١7 ص لوألا ءزجلا «ةغلابلا هللا ةجح عجار )١(

 ىلع اليلد كلذ نوكيف ءمالسلاو ةالصلا هيلع هرثآمل ءايحإو ءالالجإو ةبحموائميت نمؤملا هب ىدتقي دقو (؟)

 . ةبحملا ميظع
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 وه ةيعرش ةيحان «نيتيحان لمشي ٌةِْكلَذ لوسرلا نم ءاضقلا نأ ىهو .هيف ملكت نم
 ىنبي ىتلا ثداوحلا قيقحتو موصخلا فقوم نييعت ةيناثلا ةيحانلاو «عرشلاب قطان اهيف
 ىف وهو «هيلع ىدتعملا امهيأو ىدتعملا امهيأ ةفرعم ثيح نم «ىئزجلا مكحلا اهيلع
 ناك ولو سانلل ماع وه اميف الإ لزنيال ىحولا نآل ءرشب هنأ ىلع ىريو ركفي اذه
 رثألا ءاج كلذلو ؛ماع رمأ اهيلع بترتيال ةيئزج ثداوحل لزني الف ها
 ةوقو ءموصخلا فقاوم ىرحت ةيحان نم أطخلا لبقي ءاضقلا ىف ىبنلا لمع نأ اًئيبم
 مكحلا لد وأ ؛مكحلا هيلع ماق ىذلا ىعرشلا لصألا ةيحان نم ال ,مهجاجتحا
 نأ مكضعب لعلو «ىلإ نومصتخت مكنإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي اذلو .هيلع
 قحب هل تيضق نمف .عمسأ ام وحن ىلع هل ىضقأف «ضعب نم هتجحب نحلأ نوكي
 ىلع دري امنإ أطخلا لوبقف .«ران نم ةعطق هل ىضقأ امنإف ءاّئيش هنم ذخأي الف ءهيخأ
 لدي ام امأ .هجاتنإ ثيح نم هيلع ناهربلاو مهبذك وأ موصخلا قدصب لصتي ام
 .29 هيف بيرال ةجح هيف لوسرلا ءاضقف ةيعرش ماكحأ نم ءاضقلا هيلع

 ىف ةعجار ةنسلا نأب حرصي ءاهقفلا ضعب نأ ىلإ انه هبنن نأ بجيو - ا/
 ىف ىبطاشلا وه ىأرلا اذه حابصم لماحو «هل ةنيبم اهنأو «باتكلا ىلإ اهانعم
 .هلمجم ليصفت ىهف ؛باتكلا ىلإ اهانعم ىف ةعجار ةنسلا : لوقي وهف .هتاقفاوم

 هلوق هيلع لد ىذلا وهو «هل نايب اهنأل كلذو .هرصتخم طسبو .هلكشم دايبو

 الف .[54 ةيآ : لحنلا] .«مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزناو# : ىلاعت

 نأ ىلوألا ناك امفأ .هيلع لزني ىحولاو هلي ىبنلا ئطخي نأ زوجي فيك : لاؤس رطاخلا ىلع دري انهو )١(
 .ءادفلا لبق ءردب ىرسأ ةلأسم ىف امك هيلإ هبني مث هيف عقي نأ لدب ءأطنملا ىف عقي نأ لبق باوصلا ىلإ هبني
 «برحلا ءاهنإ ىف هل ةملكلا نكت ملو ءضرألا ىف نخشي مل مادام لتقلا باوصلاو ءأطخلا هنأ ىلإ هبن مث
 ىف هنم أطخلا عوقوو ّةِكَي ىبنلا داهتجا نأل كلذو .ناك اميف ةريخلا نكلو «نكمم كلذ نأ كلذ نع باوجلاو
 كلذ ىفو داهتجالل اًحلاص الثم مهؤاطعإ ىلوآلا ةيحانلا : نيتيحان نم ةمألل ةيبرت هيف اًنايحأ داهتجالا اذه
 اوفرعي نأ ىلع اونرمي نأ دبالف .عقيس امو .عقو ام لك ماكحأ ىلع صني نأ لوقعملا نم ناك امف «ميلعت
 دامتعالا نأ سانلا ملعي نأ ةيناثلا ةيحانلا .هيف مهتودق ناكف ءداهتجالاب كلذو ءنوئش نم ضرعي ام ماكحأ
 ءىش لك ضفرو ءاهب زازتعالا ىلإ مهئارآل مهبح طرف مهب بهذي اليكل ءأطخلا هعم عقي دق ركفلا ىلع
 ىلع الاد ءالؤهل ايح الاثم ناك هثطخب ىبنلاف .اضرف سانلا ىلع اهوضرفيف ءاهريدقتب مهسوءر ءالتماو ءاهريغ
 اذه هنم نيأف «هلقع ىلع دمتعا نإ ئطخي هللا هملكي نمو رشبلا لمكأ اذهف «ناسنإلا ريكفت ىف أطخلا لوخد
 .هملع نكي امهم هيأرب نمؤملا بلق نم رارتغالا عنمي اذه نإ «ناسنولا
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 ًضيأو .ةيليصفت وأ ةيلامجإ ةلالد هانعم ىلع لد دق نآرقلاو الإ ءآرمأ ةنسلا ىف دجت

 .كلذ ىلع ليلد وهف اهل عوبنيو «ةعيرشلا ةيلك وه نآرقلا نأ ىلع لد ام لكف
 ةشئاع ترسفو .[4 ةيآ : ملقلا] . #ميظع قلخ ىلعل كنإو## : لاق هللا نألو

 هلعفو هلوق نأ ىلع لدف «كلذ ىلع هقلخ ىف ترصتقاو «نآرقلا هقلخ نأب كلذ

 لعج هللا نألو ءءايشألا هذه ىف روصحم قلخلا نأل «ءنآرقلا ىلإ عجار هرارقإو

 نأل ؛ةلمجلا ىف هيف ةلصاح ةنسلا نوكت نأ كلذ نم مزليف «ءىش لكل انايبت نآرقلا

 نم باتكلا ىف انطرف ام# : ىلاعت هلوق هلثمو .باتكلا ىف ام لوأ ىهنلاو رمآلا

 ةيآ : ةدئاملا] *مكنيد مكل تلمكأ مويلاإ# : هلوقو .[8 ةيآ : ماعنألا] #ءىش

 كلذو ؛هيف امل نايب رمألا لوصحم ىف نذإ ةنسلاف .نآرقلا لازنإ ديري وهو .[7

 قيمع قيقد رظن اذهو .كلذ ىلع لد ءارقتسالاف اًضيأو «هيلإ ةعجار اهنوك ىنعم

 ةفرعمل باتكلا ىلع اهضرع دعب الإ لبقتال اهنأ هنم مهفي الأ بجي نكلو ءمكحم
 نإو «نيدلا رطش مده ىلإ ىدؤي دق ذإ ؛مثإلا ىلإ رجي دق مهف كلذف ءاهلصأ
 الإ لادج وأ بير عضوم سيل هتاذب امئاق ىمالسإلا عرشلل اردصم اهنوكو اهتيجح
 هاياضق ىف نآرقلا لامتشا وه رظنلا عضوم امنإ «كلذ نيبنس امك اوضرقنا موق نم

 .اهيلوم وه ةهجو هيف هلو «ىبطاشلا هيف ملكتي ىذلا وه كلذف اهيلع ةيلكلا
 ءاضقلاو ايتفلاو هقفلا نكي مل ِةْيِقَك ىبنلا رصع ىف نيملسملا نأ انيب دق -

 نكلو «هتعامجل اًميظنتو «هتلاسرل اًعيلبت لوسرلل هلك كلذ ناك لب «مهنم دحاول

 نع رايدلا مهب تءانت نم مهريغل نيملعم مهلسرأ وأ ءبرح ىف هنع اودعتبا نإ

 لوسرلا هراتخا نمل نوكت ءاضقلاو ايتفلا نإف «هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا
 دهتجي نأ اذهل نوككيو «نيدلا ىف هقفلاو كاردإلا ةوق هيف ملعي نمم كلذل دك
 لبج نب ذاعم لسرأ ال دلك ىبنلا نأ ىوري .ةنس الو اًباتك هيف ملعيال اميف هيأرب

 نإف : لاق .هّللا باتكب : لاق ؟ مكحت مب : هل لاق هلبق نم اهل اًيضاق نميلا ىلإ

 .ىيأر دهتجأ : لاق ؟ دجت مل نإف : لاق ديلي هللا لوسر ةنسب : لاق ؟ دجت مل

 اوناك اذإ نكلو «؛هرصع ىف نودهتجي اوناك مهنأ ىلع اذه لدف يي ىبنلا هرقأف

 . ك5 هينارهظ نيب اوسيلو «هنع نيديعب
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 ةءاجصلا ركع نك هقشلا

 ةيرجه 2١ ىلإ !! نع

 «نيحتاف رصيقو ىرسك كلم ىف نوملسملا باسنا هيل ىبنلا ةافو دعب - 4
 نيقملغم .مهاياعر نيب رشني نأ نم هيعنام مالسسإلا نيزجانم اومفقو كولملا نذل

 .ةيعرلا ىلإ مهتياعد لوصو نود ةعناملا نوصحلا نيميقم «نيملسملا نود باوبألا

 نأ نم (ةمألا ىلع ءادألا مزال نضل اهنإو) ةيمالسإلا ةوعدلا رشنل دبال ناكف

 ام مهل نوكي نأ ىلع نيملسملا نيبو مهنيب هنودقعي ةمذلا دقعب امإ «جامدنالا حتفلا

 امب ناميإلاب مهبولق ترمع نإ مالسإلا قانتعاب امإو ءمهيلع ام مهيلعو «مهل
  نيرطضمال نيراتخمو .نيهراكال نيعئاط هقانتعاب مهسوعن تباطو هيلع لمتشا

 تاراضح تاذ تناك ممأ نيملسملا مكح تحن راص كلذل ؛ نيدلا اذه ىف هاركإ الف

 اهيف رم .ممألا نم جاشمأب ىربكلا ةيمالسإلا ندملا تجامو . ايقيرفإ لامش مث

 عامتجالا نوئش ىف ّدجي نأ نم نذإ دبال ناكف .سانجألاو ماوقألا ةفلتخم رصانع

 (ةبساتسملا ىحانم بعشتت نأ دبالو ِةَلِكَع لوسرلا دهع ىف نكت مل ثادحأ

 ام لوسرلا دهع ىف نكي مل ماكحأو مظن ىلإ نوملسملا جاتحيو ءاهبورض فلتخمو
 ام لاعفألا نم سانلا نم ناكو ءاهل حلصي اميف ريكفتلا ع مهعفديو ءاهيلإ رطضي

 . مهنيب ةلادعلا ميقيو مهلاوحأ مكاوي ام ةيضقألا نم مهل ثدحي نأ ىضتقا

 ني مهل نب ميتيب نك ول ذإ ةلعسملا كابوس ومال ناك ذيل
 رومألا كلت فرعت ىف اودهتجا «مالسلا ةالصلا هيلع لوسرلا وهو .داهتجالا

 هيلع نوضرعي هللا باتك ىلإ اوئجلف ءاهيف هللا مكحو .مهل ضرعت ىتلا ةدقعملا

 محصل 5 ١



 باتكلا ىف اودجي مل نإو «هب اوقطن احيرص اًمكح هيف اودجو نإف «مهاياضق
 ثا رمكاذ و انساه هللا لوضع قع نيوولاللا ىلإ اودي |( !تياادعسلاو مكحلا

 نم مهنيب نم نكي مل نإف .مهاياضق لاثمأ ىف لَك ىبنلا مكح اونلعيل هباحصأ
 ىف لدعلا هنوري ام ىلإ اوهجتاو ءمهماهفأ اومكحو .مهءارآ اودهتجا اًئيدح ظفحي

 ني لجيل اذ 9 ةوئاوق يضويطتم ديدقل ا :نيفاقلا دس كلل: يف هيلكموم ةنسقلا
 . افاصنإو ءالدع هاري ام قبط هيدي نيب ةيضق ىف هب مكحي ام صنلا

 ماكحأو ءاضقلاو ايتفلا ىف مهنيب اميف نوصاوتي ةباحصلا ناك دقو - ٠

 اوعجر اودجي مل نإف «ىلاعت هّللا باتك ىلإ عوجرلاب ةيسايسلاو ةيعامتجالا لئاسملا

 وأ روثأم لعف وأ ظوفحم ثيدح ىلع اورثعي مل نإف دلع هللا لوسر ةنس ىلإ

 رمع باتك ىف ءاج دقف .ىأرلا ىلإ اوعجر هيلع هرقأف ىبنلا ريغ هلعف لعفل ريرقت
 ىف جلجلت اميف مهفلا مهفلا» ءاضقلا ىف ىرعشألا ىسوم ىبأ ىلإ هنع هللا ىضر

 دنع رومألا سقو «لاثمألاو هابشألا فرعا «ءةنسالو باتك ىف سيل امم كردص

 هوصخ١» : لاقف ةباحصلا همهفي ناك ام دح ىلع ىأرلا ميقلا نبا فرع دقو «كلذ

 هيف ضراعتتامم باوصلا هجو ةفرعمل بلطو لمأتو ركف دعب بلقلا هاري امب
 , 2007فل

 ىذلا (ىأرلا) نم مهف ءاهقفلا روهمج نأ هقفلا لوصأ بتك نم مهفي دقلو

 صوصنم رغ رمأ قاحلإ وهو ءىحالطصالا سايقلا هنأ ةباحصلا هيلع لوعي ناك

 ىلع ثعابلا ىه تناك امهنيب ةعماج ةلعل همكح ىلع صوصنم رمأب همكح ىلع

 ىهو مكحلا ةلع نأل ءاهيلع رمخلا ريغ ركسم لك سايقك ءهيلع صوصنملا مكحلا

 ىتلاو «ميدقلا ىف ةفورعم تناك ىتلا تاركسملا نم اهريغو رمخلا ىف ةتباث راكسإلا
 هب نوذخأي ةباحصلا ناك ىذلا ىأرلل ميقلا نبا فيرعت نكلو .ثيدحلا ىف تفرع

 مالك هيدل حجري مهيواتفو مهتيضقأل عبتتملاو . ىحالطصالا سايقلا اذه نم لمشأ

 ميلا ىلا

 لمشيو ىهقسفلا سايقلا لمشي ىنعملا اذهب ىأرلاو .050 ص ءلوألا ءزجلا «نيعقوملا مالعأ» عجار )١(

 ةنس وأ باتك ىلع دمتعم ريغ هيقفلا هب ىتفي ام لك لمشي:معأ ةرابعبو .ةلسرملا حلاصملا لمشيو ناسحتسالا

 . عبتم عامجإ وأ
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 نم مهنمف ءاوس اونوكي مل ىأرلاب مهذخأ ىف مهنأ لوقن نأ بجيو - ١١
 ريغ نم مرحيو لحي نأو «هللا ىلع بذكلا ىشخي هنأل «هيأرب تفي ملو .ظفحت
 ةيشخ ثيدحتلا نم اجرحت ىأرلاب ذخأ مهضعبو .عرشلا نم نيبم ناطلسالو ملع
 لقنلا نع نوعنتمي مهنم نوريثك ناك دقف .َي لوسرلا هلقي ملام هثيدح نوكي نأ
 ىرأل تنك نإ هللاو» : لوقي ناك نيصح نب نارمع نأ ىوري اذهل ؛هللا لوسر نع

 كلذ نع ىنأطبأ نكلو «نيعباتتم نيموي ِكَي هللا لوسر نع تثدحل تئش ول ىنأ
 ثديش امك اودهشو: :ةعمس' انمك اوعفس هلك هللا :لوسر باحصأ نم الاجر-نأ
 .(مهل هبش امك ىل هبشي نأ فاخأو «نولوقي امك ىه ام «ثيداحأ نوثدحتيو

 لوس لاق لوقال الح ةوعسسف نبأ ىلإ نلجأ تنكا + نتاشلا ومع بأ لاقو
 وأ ءاذ وحن وأ ءاذكه لاقو «ةدعر هتلقتسا ِّهْلِلَك هللا لوسر لاق لاق اذإف ءٌدْْتَك هللا

 ىف ديدش قيض هيف امهالك نيجرح نيب اوناك ةباحصلا نأ قحلاو .«اذ نم بيرق
 نم اورثكي نأ لوألا جرحلا : نيدلا اذه ىلع مجهتتلا نوشخي مهنأل مهرظن
 ةيشخ كلذ ىفو «ثادحألا رثكأ ماكحأ اوفرعي ىكل ٌةْلِلَك هللا لوسر نع ثيدحتلا
 ىفو ءّةِكَم ىبنلا نع رثأ هيف رهتشي مل اميف مهئاراب اوتفي نأ ىناثلاو .هيلع بذكلا
 نع ثيدحتلا راتخا نم مهنمف .مهئارآب ميرحتلاو ليلحتلا ىلع مجهت كلذ
 .لوسرلا نع رهتشي مل اميف ىأرلا راتخا نم مهنمو رثآلا دنع فوقولاو لوسرلا
 نع اوثدحتي نأ نم مهل بوسنمو مهيلع اهؤطخو «مهئاراب اوتفي نأ ءالؤه راتخاف
 دقلو .لقي مل ام اولوقيف مهيلع هبشي نأ ىلإ ثيدحتلا مهعفدي دقو هللا لوسر
 لوقأ» : ةلأسم ىف ىتفأ نأ دعب ىأرلا خويش نم وهو ء«دوعسم نب هللا دبع لاق
 هللاو ءناطيشلا نمو ىنمف أطخ نكي نإو «هللا نمف اًباوص نكي نإف «ىيأرب اذه
 ام اذه : ايتفلا بقع هبتاك بتكف ةلأسم ىف رمع ىتفأ دقو .«ءىرب هنم هلوسرو

 اناويص كايبانإف ردم ارت اله سلق اهصقي ١١ رمع لاتتما «زهغ ىارونهللا قار
 ظ 00 بض نجف طيش قلو نإ هللا نقف

 كلسمو ءرثألا كلسم : نيكلسم اوكلس مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا نأ نيبتي قايسلا اذه نم )١(
 مهسفنأ اوهزنيل الإ كلذك اوناك امو .ىأرلا مهيلع بلغ مهنم نوريثكو .لوألا هيلع بلغ نم مهلمو اولا

 نم نوظفاحم نيعباتلاو ةباحصلا نم نييرثألا نأ نوناقلا لاجر رابك ضعب مهف دقلو .لوسرلا ىلع بذكلا نع
 - 2 «قيقحتلا نع ديعب لوق كلذو .ديلاقتلاب نيكسمتم ريغ نوددجم ىأرلا لهأ نإو .ديلاقتلاب كسمتلا لهأ
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 (ريثكل هنإو) لاوقألا نم ههبشي امو ءدوعسم نب هللا دبعو رمع لوق لد نإو

 مهؤارآ نوكت نأ وريال ةباحصلا نم ةيلعلا ءالؤه نأ ىلع لدي وهف «ءىش ىلع

 ىضر رمع كلذب حرص دقل لب .قنتعي اًئيد اهولعجي نأ نوديريالو «ةعبتم اًنئس
 اهيأ اي» " هنع هللا ىضر لاق دقف «ىأرلا ىلع ةباحصلا أرجأ نم وهو ءهنع هللا

 انم وه امنإو «هيري ناك هللا نأل ءاًبيصم كت هللا لوسر نم ناك ىأرلا نإ «سانلا '

 أطخ اولعجتال «هلوسرو هللا هنس ام ةنسلا» : هنع هللا ىضر لوقيو «فلكتلاو نظلا

 .«ةمألل ةنس ئأرلا

 ةباحصلا دهع ىف ىمالسإلا هقفلل رداصملا نأ نيبتي مدقت ام لك نم 2 7

 اهيناث .ءارغلا ةعيرشلا هذه ىف لالدتسالا ةدمع وهو باتكلا اهلوأ : ةثالث تناك

 هتظفحو لاجرلا هتعو ام ىلع اهيف دامتعالا ناك لب «تنود دق نكت ملو :ةييسلا

 ائيدح نالبقيال رمعو ركب وبأ ناكف ءاهلقن دنع ةنسلا نورحتي اوناكو «مهرودص

 .عامسلاب هعم دهشي رخآ نم دبال لب «هيوارب ىفتكيالف «نانثا هب دهش اذإ الإ

 . افنآ هيلإ انرشأ ىذلا ىهقفلا سايقلا هيف لخديو ىأرلا اهثلاثو

 ةثداح مكح نع مهدحأ لأسي ةيداحأ اًنايحأ تناك مهيواتفو مهداهتجا نإ مث

 اميف نوكي ام رثكأ كلذو «عامتجا ىف نوكت انايخاو ءاهبحاص ىتفيف ةيئرج

 اوناك مهيلع ىلاعت هللا ناوضر نيدشارلا ءافلخلا نإف .نوئش نم ءافلخلل ضرعي

 نولدابعيف هد ههوراتتتاو ةبانكسلا اوعيسع لا وك نما ةلوقلا رومأ"ىقن دح انك

 «ىروشلا نم ناعون رمعل ناك دقلو «مهتعامج هرقت رمأ ىلإ نوهتني مث .ىأرلا

 «ةباحصلا ةيلعب صتخت تناك ةصاخلا هاروشو «ةماعلا ىروشلاو «ةصاخلا ىروشلا

 ةلودلا نومأ' ىزرذص فن فريشتسم هال وهو 6 قيقبانتلا ناصتالاو «قيلرآلا قيرخاولا

 نم ريطخلا رمآألا ىفو «نيعمجأ ةنيدملا لهأل نوكتف ةماعلا ىروشلا امأو .اهاربكو

 هب درو ام ريغب اوتفي نأ نع اوفقوت مهنم اموق نأ ديب «ةيمالسإلا ديلاقتلاو نيدلاب كسمتم نيقيرفلا الك نأل -

 اوأر نورخنآو «ثيدحلا لهأ مهو «مهيأر نم وه ام عراشلا ىلإ اوبسني نأ نع مهسفنأل اهيزنت عراشلا نم صن

 دوعسم نب هللا دبع نم تيأر امك «لاق ام ريغب لوسرلا نع اوثدحي نأ نع مهسفنأل اهيزنت مهءارآ اودهتجي نأ

 . ةظفاحملاو ديدجتلا نم اذه نيأف «مهيلإ ةبوسنم أطخ تناك نإ ىهو «مهءارآ اودهتجاف «نيصح نب نارمعو

 لححي  .٠



 ضرعو «ةنيدملا جراخ مهعمج مهب قاض اذإو ءدجسملا ىف مهعمجي .ةلودلا رومأ
 ناك دقف «قارعلا داوس ضرأ ىف مهتراشتسا كلذ نمو .©'هيف هيأرو ريطخلا رمألا
 ىديأ ىف كرتت نأو اهتمسق مدع رمع ىأر نمو «مهنيب اهتمسق ةازغلا ىأر نم
 (7) ةئالث وأ نيموي مهعامتجا رركتو «كلذ ىف اوشقانتو «ةباحصلا عمجف ءاهلهأ
 .رمع ةقفاوم ىلإ ىأرلا ىهتناو

 ىوقأ بيرالب نوكي نوعمتجملا هيلع قفاويو عامتجا ىف نوكي ىذلا ىأرلاو
 اذهو نيعمتجملا نم قيقحتو صيحمت دعب نوكي كلذ نأل ؛ىداحألا ىأرلا نم
 هيلع ريست ىذلا وه ىعامجلا ىأرلا ناك كلذلو .هدحو هبحاص قيقحتب الإ نوكيال

 اومسو نيدهتجملا نم نيعباتلاو ةباحصلا اوفلخ نيذلا ءاج دقلو .ةلودلا نوئش
 .ىمالسإلا هقفلا رداصم نم اًعبار [اردصم هوربتعاو ءاعامجإ ىعامجلا ىأرلا كلذ

 : ةعبرأ تناك كلذ دعب ةيهقفلا رداصملا نأ ءاهقفلا ءالؤه 1 نع لوقت كلذل

 .عامجإلاو «سايقلا وأ ىأرلاو «ةنسلاو «باتكلا

 ىلإ نوهتني مهنكلو ءاوفلتخي نأ دبالف نودهتجي ةباحصلا ناك اذإو - ٠١
 ناك اذإ مهنع رثؤيو «فالتخالا رمتسي دقو ءايعامج مهداهتجا ناك اذإ عامجإلا
 : ىتأي امم دحاو اهؤشنم تافالتخالا كلت تناكو .ايداحآ داهتجالا

 نم رثكأ ظفللا لامتحال امإ (أ) : ميركلا نآرقلا مهف ىف مهفالتخا ()

 نصبرتي تاقلطملاو# : ىلاعت هلوق ىف ءرقلا نم دارملا ىف مهفالتخاك «نيينعم
 هللا ىضر رمعو دوعسم نبامهف دقف .[١؟/8 ةيآ : ةرقبلا] *ءورق ةثالث نهسفنأب

 . رهطلا هنأ تباث نب ديز مهفو .ةضيحلا ءرفلا نأ امهنع

 «لماحلل ةافولا ةلع ىف مهفالتخاك ءصوصنلا رهاوظ ضراعتل امإو (ب)

 نيذلاو# : ةرقبلا ةيآب المع نيلجألا دعبأب دتعت هنع هللا ىضر ىلع لاق دقف

 ال نإو «ةلودلا نوكش ىف ىأر هل صخش لك ناك ذإ ءانيثأ ناكس نوهبشي اذه ىف ةنيدملا ناكس ناكو (0)
 ىبنلا نع هنع هللا ىضر ىلع ثيدح ىف ءاجو .ىروشلاب نآرقلا رمأ دقف مالسإلا ىف اًميظع الصأ رمع هلعف
 اوعمجا : لاق .ةنس كنم هيف ضمت ملو «نآرق هيف لزني مل انب لزني رمألا هللا لوسر اي تلق» : لاق هِي
 . «دحاو ىأرب هيف اوضقتالو «مكنيب ىروش هولعجاف «نينمؤملا نم نيدباعلا لاق وأ «نيملاعلا
 .09”7و ١” ص فسوي ىبأل جارخلا باتك عجار ()
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 ةيآ : ةرقبلا] ؟!رشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصيرتي اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي
 : قالطلا] *نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو# : قالطلا ةيآو .[ 4*7

 اهنأل «قالطلا ةيآب المع لمحللا عضوب دتعت دوعسم نباو رمع لاقو .[4 ةيآ
 .ةرقبلا ةيأ نع لوزنلا ىف ةرخأتم

 هل كلذ نإو «نورخآلا هفرعي مل ثيدحل مهضعب ةياور ببسب مهفالتخا (؟)

 . ريثكلا ءىشلا دهاوشلا نم

 هاجتاو «هرظن ناسنإ لكلو ءعساو باب هنإف ىأرلا ببسب مهفالتخا (9)

 دقو .اهأشنم كلذ ناك فالخلا ةرثك نأ رهظيو ءرخآلا ىريال ام ىري دقو «هركف

 عيزوت ىف مهفالتخا كلذ نمو «.مهراظنأ اهيف فلتخت تناك ةريثك لئاسم 5-0

 ىلوأ دجلا نأ ركب ىبأ ىأر ناك دقف «ةوخإلا عم دجلا عامتجا دنع ةكرتتلا

 نب ديز ىتفأف .ةباحصلا لأس ىتح فقوت دقف رمع امأو .خألا نم بيصعتلاب
 خأ بيصن هاطعأ هنأ ىأ «ةثالث ثلاث ريصي ىتح «خأ بيصن ىطعي نأب تباث

 لقتل فيع كا بيدفت راع هاطعاو اطيضعلا مفي هيما نض لقلل فيج
00000 

 مهنيب نكي مل اذلو «صالخإلا هدئار عورفلا ىف ةباحصلا فالتخا ناك دقلو

 ةيحان ةيأ نم باوصلا نع ثحبو«ةقيقحلل بلط لب «بصعت الو هقفلا ىف عزانت

 .«ناهذألل ذحش هيف ناك فالتخالا كلذ نإو .نابتسا ةهج ةيأ نمو ءذحخأ

 نكي مل نإو «ماع ىعرش نوناق طابنتساو «نآرقلا ىف ماكحألل جارختساو

 ةمحر فالتخالا نم عونلا كلذ نأ ماصتعالا باتك ىف ىبطاشلا ىريو .ًروطسم

 فالتخاب هللا عفن دقل : لاق هنأ دمحم نب مساقلا نع ىور» : هيف ءاج دقف

 ىأر هنأل الإ مهنم لجر ملعب لماعلا لمعي ال «لمعلا ىف دلك هللا لوسر باحصأ

 مساقلاو «زيزعلا دبع نب رمع عمتجا» : لاق ءاجر نب ةرمض نعو .ةعس ىف هنأ

 مساقلا هيف فلاخي ءىشلاب ءىجي رمع لعجف «ثيدحلا ناركاذتي العجف دمحم نبا

 ىنرسي امف «لعفتال : رمع لاقف «هيف نيبتي ىتح كلذ هيلع قشي مساقلاو

 )١( ص فلؤملل لدجلا خيرات باتكو «185 ص ءلوألا ءزجلا نيعقوملا مالعأ عجار ١١75 .
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 لوق ىنبجعأ دقل : لاق اًضيأ مساقلا نع بهو نبا ىورو .«معنلا رمح مهفالتخاب

 ناك ول هنأل ؛نوفلتخيال ةَلِيلي دمحم باحصأ نأ بحأ ام : زيزعلا دبع نب رمع

 لوقب لجر ذخأ ولف «مهب ىدتقي ةمئأ مهنأو «ءقيض ىف سانلا ناكل ادحاو الوق

 فالتخالا زاوجو «.داهتجالا باب سانلل اوحتف مهنأ اذه ىنعمو «ةنس ناكل مهدحأ

 دوجوب ةمألا ىلع هللا عسوف . . قيض ىف نودهتجملا ناكل هوحتفي مل ول مهنأل هيف

 .؟7١ «ةمحرلا هذه ىف لوخدلل ةمألل باب حتف ناكف مهيف ىعورفلا فالخلا

 ميركلا نآرقلا هثب ال ةجضان تارمث الإ عورفلا ىف فالخلا ىرنال نحنو

 ىروشلاب مهنوئش ريبدتو «مهلوقعب ثحبلا نم سانلا سوفن ىف ةيوبنلا ةنسلاو

 ءاهنودعيال نآرقلا ماكحأب نيلظتسمو دلو ىبنلا ةنسب نيئيضتسم ىأرلا ةلدابمو

 ظ .اهتياده نوزواجتيالو

 11 ص .لدحلا خيراتو ١١. ص «عبارلا ءزجلا ئيطاشلل .ماصتعالا عجار ()
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 نيعباتلا رصع ىف هقفلا

 اهرخآ برق ىلإ ةيومألا ةلودلا رصع لوأ نم

 صقنت مل نإو طابنتسالا ةحصو ءهتوفو هلكشو «ءفالخلا ةرثكو ءعيرفتلا ردك

 .اهدزت وأ رداصملا

 «نيعباتلا رصع لكو ةباحصلا دهع رخآ ىف مهنيب اميف نوملسملا مسقنا دقلف

 مهنيب مهحير تناكو «.نوحرف مهيدل امب بزح لك .عيشو بازحأ ىلإ اومسقنا

 قوسفلاو رفكلا ظافلأب اومارتي نأ مهيلع لهسو ءاًفينع مهنيب مهسأبو 2 ةليدش

 هذه ىف حيطت نأو .فويسلا رجتشت نأو .توملا لابنب اوقشارتي نأو ءنايصعلاو

 ءةعيشو جراوخ ىلإ ةمألا تمسقنا دقل .نيملسملا نم ةريبك ةفئاط سوءر نتفلا

 .هقسفي وأ هرفكيو سال نع اع لكل لكو ؛نيملسملا نم ريهامج امهفلاخو

 ةلحن لك ىفو ءهتفانو هتفاجح نإو ودل اييهيستيو ءهتلحنل جتحي نأ ديري لكو

 نيدلا دومع موقي نأ همهيال ءهبلق ىف هرون لغلغتي مل وأ مالسإلا ىف ليخد قيرف

 نتفلا هذه مالظ ىف نوملسملا شيعي وأ ءةميدقلا هتلم رصتنت نأ همهي ام رادقمب

 ظ . هللا رون اوئفطيل ءءايخطلا

 هللا :لويسوب وع:قيدعحملا تكفا 4 ةيكيذلا ةحيرسللا تلق نأ اذه بحاض»نقلو

 وأ ء«رهاق مكاح نم بيقر ةمث نكي ملو «ءىرحتلا لقو «هيلع همالسو هللا تاولص

 طلتخاو لي هللا لوسر ىلع بذكلا رثكف .هللا مصع نم الإ ءرجاز ريمض

 عاونأ مه» : لوسرلا ىلع نيبذاكلا ىف ضايع ىضاقلا نع القان هللا همحر لاقف

 ثيداحألا اوعضو نيذلا نيدبعتملا ةلهجك اًئيدتو مهمعزب ةبسح امإو ءاراقو نيدلل

 ابصعت امإو «نيثدحملا ةقسفك ةعمسو اًبارغإ امإو «بئاغرلاو لئاضفلا ىف
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 اميف ايندلا لهأ ىوهل اًعابتا امإو .بهاذملا ىبصعتمو ةعدتبملا ةاعدك اًجاجتحاو
 ةرفاوتم تناك اهعيمج بابسألا هذه لعلو .(هوتأ اميف مهل رذعلا بلطو «هودارأ
 ربلاو «لبانلاب لباحلا اهعم طلتخا ةرثك نيدلا ىف ليخدلا رثك دقف .رصعلا اذه ىف
 ءاهبهاذمل جتحت ىتلا ةفلتخملا لحنلا عدب تناكو ءءايقشألاب ءايقتألاو ءرجافلاب

 ىف جلفلا بيصتل «هلقي مل ام لوسرلا ىلإ دنست نأ نم اهعنمي اجرح دجتالو
 لوسرلا ىلإ هودنسأو بذاكلا صصقلا نم اورثكأ نم مهنمو .سانلا مامأ اهلالدتسا
 نأ دبالف ءاضوضع اًيادادبتسا ناك مكحلا مث ءاريثك ناك كلذ نإو ءانيغوت وب انيهرت
 نأ اذه نراق دقلو ءاًنيد الو اهقف عارم ريغ ماكحلا قلمت نم ملعلا ىعدي نمم نوكي
 اومسو «نوملسملا اهيلع ىلوتسا ىتلا ممألا نم مالسإلا ىف ةريثك فئاوط تلخد
 هناحبس هلل مههوجو اوملسأو «مهنيد ىف اوصلخأ موق ءالؤه. نم ناكو .ىلاوم

 .مهنيدو مهمولع اولقنو مهوطلاخو ةباحصلل اوذملتت نم مهنم ناك لب «ىلاعتو
 توقاي مجعم ىف ءاج .مهنم اوناك نيعباتلا ءاهقف رثكأ نإ نيخرؤملا ضعب لوقي لب
 دبعو «سابع نب هللا دبع ةلدابعلا تام امل : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق)
 ىلإ نادلبلا عيمج ىف هقفلا راص,صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو نينو ةيبدللا

 هيقفو «سوواط نميلا لهأ هيقفو «حابر ىبأ نب ءاطع ةكم لهأ هيقف راصف «ىلاوملا
 ةفوكلا لهأ هيقفو «ىرصبلا نسحلا ةرصبلا لهأ هيقفو «ريثك نب ىيحي ةماميلا لهأ
 الإ «ىئاسارسخلا ءاطع ناسارخ لهأ هيقفو «لوحكم ماشلا لهأ هيقفو «ىعخنلا
 نب ديعس عفادم ريغ ةنيدملا لهأ هيقف ناكف «ىشرقب اهصخ هللا نإف «ةنيدملا
 نومتني مهلجو «ةباحصلل مهذملتتو «هقفلل ءالؤه ىقلت ناك دقلو نا حست

 لاق) : هيف ءاج دقف اذه براقي ام ديرفلا دقعلا ىف ءاج دقلو «نيمأ دمحأ ذاتسألل : مالسإلا رجف عجار )١(
 نب نسحلا تلق ؟ قارعلا هيقف ناك نم : ةيبصعلا ديدش اًنايد ناكو ياو“ رك سنع ىل لاق قليل ىنأ قبا
 تلق ؟ةكم هيقف ناك نمف لاق «نايلوم تلق ؟ امه امف لاق «نيريس نب دمحم تلق ؟ نم مث لاق . نسحلا ىبأ
 نمف لاق .لاوم تلق ؟ءالؤه امف لاق .راسي نب ناميلسو «ريبج نب ديعسو .دهاجمو « حابر ىبأ نب ءاطع

 .لاوم تلق ؟ ءالؤه نم لاق .حيمن ىبأ نب عفانو ءردكنملا نب دمحمو «ملسأ نب ديز تلق ؟ ةنيدملا ءاهقف
 «ىلاوملا نم تلق ؟اناك امف لاق «دانزلا ىبأ نباو «ىأرلا ةعيبر تلق ؟ءابق لهأ هقفأ نمف لاق مث ءهنول ريغتف
 «ىلاوملا نم تلق ؟ءالؤه امف لاق .هبنم نباو «هنباو سوواط تلف ؟ نميلا هيقف نمف لاق مث ء.ههجو ديرأف
 ناك امف لاق «ىناسارخلا هللا دبع نب ءاطع تلق ؟ناسارخ هيقف ناك نمف لاق ادعاق بصتناو «هجادوأ تخفتناف
 -تلق ؟ماشلا هيقف ناك نمف لاق مث هتفخ ىتح ءادادوسا دوساو ءادبرت ههجو دادزاف .ءىلوم تلق ؟ اذه ءاطع
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 اهخيراتب ملعو اهروص مهسوءر ىف نوكي نأ دبالو - تاراضح تاذ ممأ 5

 ام ىلع «ىف عيرفتلا رثكو هقفلا ىف طابنتسالا بعشت نأ ىف اًببس  اهتمظنأو

 . هعضوم ىف هيلإ ريشنس
 امك ةدحاو ةعقب ىف اونوكي مل ءاهقفلا نأ ةقباسلا لماوعلا ىلإ فيضأ دقلو

 ىف هقفلا لهأ نم ةباحصلا شع ةنيدملا تناك دقف «ةباحصلا رصع ىف اوناك

 عوبر لخاد مهزاجتحاب ىضقت تناك رمع ةنس نأآل ؛نيقيلاو ةفرعملا لهأو «نيدلا

 ىف امأ «راصنآلاو نيرجاهملا ءامظع نيترحلا زواجتيالو «مهؤاربك هودعيال زاجحلا

 نإو .كل هانلقن امم تملع ام وحن ىلع هؤاهقف رصع لكل ناك دقف نيعباتلا رصع

 فرن ان يعش ل51 ؛ مهراظنأ بعشتو مهفالتخال ةاعدم راصمأآلا ىف ءاهقفلا قرفت

 فرعب ذوخأم لكو .ركفلا هلجاسيو «ىأرلا هشقانيو «هاخأ ىقالي نأ ريغ نم

 ةفلتخم ناولأ ةمث ناك كلذل «ميلقإلا كلذ لهأ اهب ىلتبا ىتلا لئاسملاو «هميلقإ

 ءهنم برقلاو نيدلا نم سامتلأالا هب ىتفي اميف ىرحتي لكو «ىهقفلا ركفلا نم

 . مهتائيب عم اًقافتاو .مهلاحل ةمءاوم دشأ وه امو «سانلا حالصو

 نأ هّللا لوسر ىلع بذكلا ةرثكو ثيدحتلا ىلع ةأرجلا نع مهن دقلو ' ١6

 ىرحتو اهتساردو ءاهنيودتب راشأو «ةنسلا نيودت ىف زيزعلا دبع نب رمع ركف

 ةرثكلا هذه بذكلا ةرثك نع مهن امك هلك هللا لوسر ىلع بوذكملا نم قداصلا

 ءاهقفلا رثك نأ كلذ ىلع دعاسو «ىأرلاب ذخألا ىف ءاهقفلا نم نوريثك دتشا نأ

 ًاريكفت دئاقعلا ىف ركفت قرفلا تأدتبا «ةيلقعلا عزانملا ترثك امك «ىلاوملا نم

 تلاراضتل ادهن تلاك ىلا: نكامآلا :نهدايغجالا قطازغ كرامه وت ؛ ايقسلف

 هذه عم قفتي ىذلا وه سايقلاو ىأرلاب داهتجالاو اهتراثأ اهيفو ء«مولعو تايندمو
 .ةيملعلا تايرظنلا

 ءاهقف دجو ءطارفإلا ةجرد ىلإ مهتارآب داهتعالا نم رتكو ءاهضتن» ناك انكو

 ريغ نم ميرحتلاو ليلحتلاب نيبيأرلا وأ نييسايقلا ماهتا ىف نودتشيو ةنسلل نوبصعتي

 هللاوف ؟ ةفوكلا هيقف ناك نمف لاق مث ءءادعصلا سفنتف «ىلوم تلق ؟ اذه لوحكم ناك امف لاق «لوحكم -

 ىعخنلا ميهاربإ تلقف ءرشلا همف تيازيبوكلو «ناميلس ىبأ نب رامعو ةبتع نب مكحلا تلقل هفوخ الول

 .705 ص «.لدجلا خيرات عجار «هشأج نكسو .ربكأ هللا + .لاقف :نانيرع تلق ؟ اناك امق لاق +« ىبغشلاو
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 ىلع روديال ىأرلا لهأو ثيدحلا لهأ نيب فالخلا ناكو ؛«نيبم ناطلسالو ىده
 ىف ةنسلا حصتال امدنع ىأرلا ىلع دامتعالا ىلع نكلو ءاهتاذ ةنسلاب لالدتسالا

 : ىلاعت هلوق رهاظب نيذخآ نوتفيالو ءنوفقوتي ثيدحلا لهأف .دهتجملا رظن
 نآأل نودهتجي ىأرلا لهأو .["" ةيآ : ءارسإلا] «ملع هب كل سيل ام فقتالو#
 ةلوقعم ةعيرشلا نألو «هيلع اًذاعم دالك ىبنلا رقأو .كلسملا اذه اوكلس ةباحصلا
 نوفتكيال مهو ءةنسلا وأ باتكلا نم تمهف ةمكحم لوصأ ىلع ةينبمو ىنعملا

 ضعب فعضب نومكحي دق لب ءةنس وأ باتك نم هيف صنال اميف مهئارآب داهتجالاب
 مهموصخ نظيف «هنتم ىف ذوذش وأ .هدنس ىف فعضب ٌةلُك ىبنلا ىلإ بسني ام
 لهأ رثكأ ناكو .مهدنع حصي مل هنأ قحلاو ءهتحص عم ثيدحلا نوضفري مهنأ

 لهأ نييقارعلا رثكأ ناك امنإو «قارعلاب ىأرلا لهأ رشكأو .زاجحلاب نوميقي ثيدحلا
 ' ىف لوجر حتي نحن وهو هب ميقيو مهخيش ناك دوعسم نب هللا دبع نأل ؛ ىأر
 ناك نإ هيلإ بوسنم وهو «هيأرب داهتجالا ىف جرحتيالو ءلوسرلا نع ثيدحتلا
 نألو ءزاجحلاب اوناك ثيدحلا ةاور رثكأ نألو ءاًباوص ناك نإ هللا قيفوتبو ءأطخ

 نأو «ةيسرافلا مولعلاو ةينانويلل ةميدق سرادم هب تناكو ءامولعو ةفسلف قارعلاب
 . مهيف وشفيو ىأرلاب داهتجالا مهمئالي ميلاعتلا هذهب نورثأتي نم

 . صن هيف اميفو ءرومألا نم 6-00 نوتفيال مهنأب نوثدحملا زاتما دقو

 «ةيلك طباوض نوعضي لب .عقي ال ماكحأ طابنتسا ىف نوتفي الف ىأرلا لهأ امأ

 هنوضرفي عقيال امو .همكح هنوطعي اهنم عقي امف ةيئزج اعورف اهيلع نوعرفيو
 دنع مهيف عاش دقو ءمهدعاوقو مهطباوض عم قفتي ام ماكحألا نم هنوطعيو
 مهموصخ مهامس ىتح اذك ناك زل فياوأ مهضورف ىف اولوقي نأ مهتشقانم

 ىنع ظفحا» : اهقفتم حصني ثيدحلا لهأ نم وهو «ىبعشلا لاق دقو ميش ارألا)
 لاق هللا نإف (تيأرأ) كتلأسم عبتتالف ءاهيف تبجأف «ةلأسم نع تلآس اذإ : اًنالث
 تلئس اذإ ةيناثلاو .[57 ةيآ : ناقرفلا] «هاوه ههلإ ذختا نم تيأرأ# : هباتك ىف
 ةقلاثلاو .. اما وبخب» تللسص وأ « الالخب تمرح اميرف ءءىشب اًئيش سقت الف ةلأسم نع

 دقل هللاو» : اًّضيأ ىبعشلا لاق دقلو '١« ملعأ ال لقف ء«ملعتال امع تلئس اذإ

 .155 ص «ءلدجلا خيراتو «ىبطاشلل تاقفاوملا عج كار ()
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 مه نمو : ليق «ىراد ةسانك نم ىلإ ضغبأ وهف ءدجسملا ىلإ موقلا ءالؤه ضغب
 .«نويتيأرآلا : لاق ؟رماع ابأ اي

 . نيعباتلا رصع رخآ ىف الإ اهنيودت ئدتبي مل ةنسلا نإ لب



 ةمئألا رصع ىف هقفلا

 ىلإ صناثلا نرقلا لوأ نم
 ىرحشضشلا عيارلا قحتنم

 ءةيمالسإلا ةراضحلا مايقب (١):نامزلا نم ةبقحلا كلت تزاتما- 75
 ةرثكب تزاتما امك (؟) ءاهنارمع ةعسو ءاهقاطن عاستاو اهومثو اهقوس ظالغتساو

 وحنلاف ءاهل طباوض عضوو ةصلاخلا ةيبرعلا مولعلا نيودتو «ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا
 .«مهتفسلف تسردو نانويلا بتك تمجرتو «هقفأ عستا دق مالكلا ملعو «نود دق

 مت نأ كلذ راوجب ناك دقلو (3) «ةماع ةيفسلفلا تاساردلا ىف نوملسملا رحيتساو

 ةفرعمب ةيانعلاو «هدودرم نم اهدانسإ قداص ىرحتو ءاهتسارد تعستاو ةنسلا نيودت

 نيناوق تعضو دقلو «مالسلاو ةالصلا هيلع هيلإ ةبسنلا فيعض نم اهحيحص

 . بوذكملا نم لوبقملا زيمتي ىتح ءاهتياورل سسأو

 طابنتسالا نأ امهالوأ : نيتيحان نم ىهقفلا قفألا اذه لك ببسب عستا دقلو

 ىتلا طباوضلا ىفو اهيف ناك لب «تايئزجلا ماكحأ فرعت ىلع اروصقم نكي مل
 موقت ءاهقفلا نيب تاشقانملا تناكو «ةيعرشلا ماكحألا تايئزج اهمومع ىف لخدي
 الوصأ نوعضي اوذخأ مهنأ امهتيناثو .عورفلا ىف موقت امك .سسألا كلت ىلع

 نيناوق اوعضوف «ةنسلاو هللا باتك نم ماكحألا مهفت فيكو «طابنتسالا ةعانصل
 ىف داهتجاب اوزاتما لاجر دوجوب رصعلا اذه جوت دقلو .كلذ ريغ اهتلالدو ظافلألل

 عم كلذ اوسرادتو «هباوبأ نم باب لكل اًماكحأ اوطبنتتساو هقفلا باوبأ لك

 قفأ ىف ديعبلا ىدملا كلذ اهل ناك ءمهل بهاذم كلذب تنوكتف «مهذيمالت
 .اذه انموي ىلإ ةيناسنإلا ةراضحلا

 لاجم تناكو «مهتيانع تذخأ ىتلا لئاسملا ربكأ ىلإ ريشن نآلاو - ١
 نأل ؛مهفالخو مهثحبو «مهطابنتسا رصانع لك ىصحن نأ لواحنالو «مهرظن
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 رطب انتحل. قنات ركض. ىلا نيا نأ عيطتسنالو «ماخضلا رافسألا هل عسنتال كلذ

 باتكلا ىهو ىضم اميف اهنع انهون ىتلا ةعبرألا رداصملا لوح ثحب نم دج ام ىلإ
 امو .اهلوح فالخ نم دج اميف رظننف «ءعامجإلاو ءسايقلا وأ ىأرلاو «ةنسلاو

 .اهب جاجتحالا ةوق ىدم

 «ةعيرشلل لوألا ردصملا هنوكو هتيجح ىف دحأ فلتخي ملف باتكلا امأ ()

 لدجلا ناك نكلو .مالسإلا قاطن نع جرحخ دقف هركنأو كلذ ىف شقان نم نآل

 «هعوقو مدعو هيف خسنلا عوقوك ةيلوصأ لئاسم ضعبو «ظافلآلا تالالد لوح

 ىتلا لئاسملا نم كلذ ريغو «هيف هباشتملاو مكحملاكو «ةمومع صيصختكو

 هأدمو طابنتسالا قيرطب لصتت نكلو «هنم طابنتسالاو هب جاجتحالا لصأ سمتال

 :ةعسلا هدف لغو

 رسصخلا ىلا ذا للا نريسرا ناع ميدكلا وك نياك نتف حبنا ناكل

 ءاهنم قداصلا ريغ نم قداصلا ةفرعم ةبوعص ىف اًّببس دهعلا لوط عم قباسلا
 «ةنسلا حاحصو تادنسملا ترهظو ةنسلا تنودو «كلذل دعاوقو لوصأ تعضوف

 .ةروكشمو ةروثأم دوهج نم ثيدحلاو هقفلا نيب اوعمج نيذلا مالعألا هب ماق امو

 سانلا ضعب دنع ةنسلاب جاجتحالا ضفر ةركف رصعلا اذه ىف تتبن كلذ عم نكلو

 خيراتلا ةحل هتوط ريكفتلا ذاذش نم قيرفلا اذه نأ رهظيو .نآرقل اًنايب نكت مل ام

 تماق تارظانم ىف مألا ىف هركذ ىعفاشلا نأ الولو «ءاقبلل هقاقحتسا مدعل رثدناو

 باتك ىف انيأر دقف «ةلزتعملا نم اوناك ءالؤه لعلو ءدحأ مهب ملع ام مهنيبو هنيب
 نأ ركذي مألا نأ انيأرو ءهقفلا ىف نودهتجي اوناك مهنأ ثيدحلا فلتخم ليوأت

 .27 لازتعالا شع ةرصبلاو «ةنسلاب جاجتحالا وضفار مه ةرصبلا لهأ ضعب

 «نيدلا اذه ماكحأ ةفرعمل ىناثلا لصألا ىه ةنسلا نأ ىلع اوقفتا دق ءاملعلاو

 ىف ةجح حلصت ىتلا ثيداحألا فاصوأ ىف رصعلا كلذ ىف اوفلتخا مهنكلو

 لوصأ ىف هرثكأ نود ريبك شاقنو ءعستم فالخ راثم كلذ ناكو ءطابنتسالا

 .هيلإ عجريلف ء«هقفلا
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 قيرف لك ماقو ءالوأ امهلوح شاقنلا دتشا دقف )١( «2سايقلاو ىأرلا امأ (ج)
 دقو .ثيدحلا نطوم زاجحلا ناك امك ىأرلا نطوم قارعلا رمتساو ءهتجحب ىلدي
 دق عيرشتلا ىف الصأ سايقلا ذاختا أدبم نإ : هللا همحر كب ىرضخلا ذاتسألا لاق
 ىف ةدحاو ةجزد ىلع ءاهقفلا نكي مل نإو :[ميظع ارابضتكتا :نودلا اذه. نفا رصتلا
 ًاًذوفن مهلقأو «ةيفنحلا هيف امدق مهخسرأو (رثأ مهدعبأف «طابنتسالا ىف هلامعتسا
 ثيدحلا لهأ ضعب هنع دعتباو «نيقيرفلا نيب ةيعفاشلاو «ةيكلاملاو ةلبانحلا هيف
 .(هضفر ىف ةيرهاظلا الغو «ةعيشلاو

 ةقبطلا نإف «؛ثيدحلا لهأو ىأرلا لهأ نيب اليوط رمتسي مل قرافلا نكلو
 فلتخي امهم اوقالت دق مهذيمالتو بهاذملا باحصأ ةمئألا دعب تءاج ىتلا
 ًاطوم سرديو زاجحلا ىلإ لحري ةفينح ىبأ باحصأ نم دمحم مامإلاف «مهتذتاسأ
 هسفن فسوي وبأو .ىأرلا لهأ هقف نسحلا نب دمحم نع ىقلتي ىعفاشلاو «كلام

 ةءولمم ةفلتخملا هقفلا بتك دجن اذلو «ثيداحألاب اولا يهل نع نيرجتك ءارآ ديؤي
 ذخألا ىف ةلقو ةرثك ءاهقفلا فلتخا نإو امهيقالت ىلع لدي امم اعم ثيدحلاو ىأرلاب
 .: شالا نود امهدحأب

 نم رمأ ىلع ءاملعلا عامجإ نأ ءاهقفلا نم موف ىأر دقف عامجإلا امأ (د)

 ىف ريسي مهعبتي مل نم نأل ءهل باقعألا عابتا بجوي روصعلا نم رصع ىف رومألا
 اوروصتي مل لب ؛ةجحب سيل عامجإلا نأ نورخآ ىأرو «نينمؤملا ليسس ريغ
 هب هيلع جتحاو رظان اذإ هنكلو .ةجح عامجإلا نإ : لوقي ىعفاشلا ناكو ءهدوجو
 شقون امم ةلأسم ىف هدوجوب فرتعا هنأ فرعي ملو ءاهيف هدوجو ركنأ ةلأسم ىف
 .بذاك وهف عامجإلا ىعدا نم : دمحأ مامإلا لاقو «هيف

 طال او تايتسال ا ةرفعبلا ئروكتي ناك هريغ:ىفو قييساف لك نفعه
 ةيقابلا ةرضنلا ةبصخلا ةيرثملا ةيهقفلا ةكرتلا تناك دقو ءرحلا ىملعلا فالتخالا مث

 .مكحلا ةلع ىف امهكارتشال همكح ىلع صوصنم رخآب همكح ىلع صوصنم ريغ رمأ قاحلإ سايقلا )١(
 «ةفلاخملا بجاو رخل هتيسل ةيهقفلا ةدعاقلا ةفلاخم وهو «ناسحيتسالا لمشميو « سايقلا اذه لمشي :ئأرلاو

 مدع ىف اهنع ىهنم ريغ ةحلصم هيف امب ءاتفإلا ىهو «ةلسرملا حلاصملا لمشيو .ىفخلا سايقلا ىمسي اذلو

 . صن دوجو
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 رصعلا اذه ىف ظحالي اذهلو .هلك كلذل ةرمث روصعلا دادتماو بقحلا لوط ىلع

 : ىلي اميف اهضعب لمجن تاظحالم ةدع

 «ىقلت ءارآ هقفلا نكي ملف «تنود ةيهققفلا ءارآلا نأ : ىلوألا ةظحالملا

 ىف لب ءاهظافحتسا همهي نم اهظفحتسا نم مث هيلإ تيقلأ نم طقف اهب عفتنيو

 نم ءارآ اونود لب «مهءارآ اونود دقف ء.هانعم لكب نيودتلا ناك رصعلا اذه

 .هاواتفو ىلع اياضقو «دوعسم نبا ىواتف اوعمج نويقارعلاف» اهوعمجو «مهوقبس

 رمع نب هللا دبع ىواتف ةنيدملا ءاهقف عمجو .ةفوكلا ةاضق نم هريغو حيرش اياضقو

 : 17 نابع نباوةساعو

 مالا ىف :نعفاشلابك هتالمإب ةءارآ :ةيدهنجسملا نفع ةودو:تنوح بهاذملاو

 هباحصأو ةفينح ىبأ ءارآ هتياور ىف دمحم مامإلا لعف امك هذيمالت اهاور مهضعبو

 ءىجي .بتكلا نوطب ىف ًاروطسم هقفلا حبصأ اذكهو «ةياورلا رهاظ بتك ىف

 ىف ءانع ريغ نم هيلع ىنبيف «سانلا نيب اروشنم اًنودم فلسلا لمع ىريف فلخلا

 ىف ىوارلا ىلع هبشي نأو ديزتلا نمأيال دجو نإو «ةاورلاو ظافحلا نع ثحبلا

 ظ . هتياور

 ةلحوم تنوكت دق نيدهتجملا ءارآو «تزيمت بهاذملا نأ : ةيناثلا ةظحالملا

 هنع نوقلتي ذديمالت هلو «هعمجت ةدحوو ةقيرطو بهذم مامإ لكل راصف «ةعمجم

 ام قانتعا ىف ةماتلا ةيرحلا مهلو «هكلسم نوكلسيو هريكفت نم نوسبتقيو «هتقيرط

 لصو ام ريغ ىلإ مهعمجيو ةقيرطلا ىف هنوعبتي مهف ءاهضفر وأ هئارآ نم نوري

 ءارآلا ةرثك اًنايحأ مهقرفتو «لوصألا ةلحو مهعمجت «هعم ةفينح ىبأ ذيمالت لاحك

 ناك دقف «دحاولا بهذملا باحصأ نيب فالتخالا رمأ نم نكي امهمف «عورفلا ىف

 .هذيمالتو هبحاص اهيلع ريسي ةماع لوصأ هل بهذم لك

 اروطتسم ان وناق زهعلا كلذ ىف اهل لعجت مل ةلودلا نأ : ةثلاثلا ةظحالملا

 ذخأتو «هجاهنم ىلع ريستو «هب لمعت بهاذملا نم اًبهذم رتخت مل لب ءاّنودم

 .ا١ا/ ص ( ىناثلا ءزج ا «مالسإلا ىحض 220
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 مهل نكي ملف .هداهتجاو ىضاقلا ىأر ىلإ رمألا كرت لب .ماكحأ نم هيف امب ةيعرلا
 .هداهتجاو هيأر ىضاقللف كلذ ءارو اميفو «ةنسلاو باتكلا الإ مزلم ديقم نوناق نم
 دحوي نأ روصنملا رفعج ىبأ ىلع عفقملا نب هلأ :كنبع راثكأ تقلوب «ةطاتعتسا' ةقيرطو

 اذه ىف نيدهتجملا لاوقأ نم هراتخيو «هنودي نوناق ىف سانلا نيب هب ىضقي ام
 ترك لا عما ارب للف هكرعلا اهب ادمعل] هل ديور قال ادن نقف يفرش كعب روض
 جتحي ام اهعم عفريو «باتك ىف هيلإ عفرتف «ةفلتخملا ننسلاو ةيضقألا هذهب رمأي نأ

 لك ىف ىضمأو «كلذ ىف نينمؤملا ريمأ رظن مث «ءسايق وأ ةنس نم موق لك هب
 بتكو «هفالخب ءاضقلا نع ىهنيو هيلع هل مزعيو «هّللا همهلي ىذلا هيأر ةيضق

 أطخلاب باوصلا ةطلتخملا ماكحألا هذه هللا لعجي نأ انوجرل اًمزع اًعماج اًباتك كلذب

 ريمأ ىأرب رمألا عامتجال ةبرق ريسلا عامتجا نوكي نأ انوجرو ءاًباوص اًدحاو اًمكح

 17 ؟ةناسل ىلع :نيكمملا

 كلام نكلو «هتلودل اًنوناق كلام ءارآ راتخي نأ رفعج وبأ لعفلاب مه دقلو

 لإ تقبس دق «لعفتال نينمؤملا ريمأ اي) : الئاق كلذ نع هاهن هنع هللا ىضر

 عدف مهيلإ قبس امب موق لك ذخأو «تاياور اوورو «؛ثيداحأ اوعمسو «ليواقأ
 دعت مم كيعشدلا ءاخع.دقلو .(امهسفنأل مهنم دلب لك لهأ راتخما امو سانلا

 نأ ىف هرواشو «كلام أطوم ىف ءاج ام ىلع سانلا لمحي نأ لواحف ءروصنملا

 : لاقو ءاًضيأ كلام ضرتعاف «هيف ام ىلع سانلا لمحيو ةبعكلا ىف هقلعي
 «نادلبلا ىف اوقرفتو «عورفلا ىف اوفلتحا ٌةْلَي هللا لوسر باحصأ نإف لعفتال»

 ىف تماق اهنأ خيراتلا ركذي ملو تدمخ وأ ةركفلا تتام ذئدنع .(«بيصم لكو

 .داهتجالا راودأ نم رودلا اذه ىدم

 هباوبأ قلغت مل ءاّفيلط ارح رودلا اذه ىف داهتجالا ناك : ةعبارلا ةظحالملا

 ىف اوناكف ءاهقفلا امأ .هنوتفتسي نم نودلقي ةماعلا نم الإ ديلقت ةمث نكي ملو

 ةباحصلا نع روثأملا اهيدهيو «ةيوبنلا ةنسلا اهرينتو «ميركلا نآرقلا اهلظي ةيرح
 هسا ويقلا ةححس لا :ةيضاقلاو

 ءزحلا برعلا لئاسر ةرهمجو «ىلع درك ذاتسألا اهعمج ىتلا ءاغلبلا لئاسر نمض ىف ةباحصلا ةلاسر )١(

 . توفص ذاتسألل ثلاثلا
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 لاو

 .ةعبرألا ةمئألا نم مامإ لك ىف زاجيإلا دشأ ةزجوم ةملك لوقن نآلاو

 61١0١ -80م ةفينح وبأ 10
 اًنباث نإ ليقو .ىسراف «تباث هوبأو ةفينح وبأ هتينكو نامعنلا همسا 2-2 4

 ءمهيلاوم نم هابأ نأل «ىميلا ةفينح وبأ ليق اذلو ؛ميت ىنبل قرتسا دق اذه

 نومكحيو «هيبأو ةفينح ىبأ ىلع قرلا ىرج دق نوكي نأ هل نوبصعتملا دعبتسيو

 ىلع قرلا حص نإو .طق هبسن ىف قر رجي مل سراف ىف رارحألا ءانبأ نم رح هنأب
 لضفو ملعب نكلو ءبسح وأ بسنب العام هنأل هرئاضب كلذ سيلف هيلع وأ هيبأ
 رثكأ كنه عبق ةفقلاو .نوونا نكي انههف :هزتألا نيعيب وكذلا كلايقم الفلا ةنزو و نقتو
 ناورم نب كلملا دبع دهع ىف ةرجهلا دعب نينامثلل ممتملا ماعلا ىف دلو هنأ نيخروملا
 هرعت ىف ةلودلا كلت كردانف: «قييومألا ريصع نف.هنايحت حن ريتكألا عدلا :نفاعو
 هليبق ءانبأك هيف ناكو «تيبلا لآ ىلع اهتوسقو ءاهتالو ضعب نايغطو اهناوفنعو
 ءاليتساو ءاهفارطأ نم ضرألا صقنو ءاهيلع رومآألا بارطضا كردأ مث ؛مهل عيشت

 فهرمل هنإو «براجتلا كلت اهتجضنأو هسفن ثادحألا كلت ترهصف «سابعلا ىنب

 ملع قارعلا ىفو «ةفوكلاب ًاشنو دلو دقل .ظحللا عيرس «كاردإلا ىوق سحلا
 مث «هنازحأو هلوهس زاتجي مالكلا ملع ىلإ هتايح لوأ ىف هجتاو «؛ةمكحو ةفسلفو

 هقفلا هامس هيف اًفلؤم هل نإ ليقو «هيف انو ادش نأ دعب ؛هقفلا ملع ىلإ لوحن
 «مالكلا ىف رظنأ تنك» : لاق هنأ ليذهلا نب رفز هذيملت هنع ىور دقو .ربكألا

 دق تنك» : لاق هنأ هنع ىوريو «عباصألاب هيف ىلإ راشي اًغلبم هيف تغلب ىتح

 مالكلا دعأ تنكو .. مهريغو ةيرفصلاو ةيضابإلا نم جراوخلا تاقبط تعزان
 «هترجهف حلاصلا فلسلا هاطاعتل ريخ هيف ناك ول هنأ تملع مث «مولعلا لضفأ

 ناميلس ىبأ نب دامح ىلع هقفلا ىقلت دقو ءهيف بصخأف «هقفلا ىلإ هرجه
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 ىهتنا نمو «ىأرلا ةسردم خيش ناك اذه دامحو .همزالو «ةفوكلا هيقف ىرعشألا

 ةيقطنم ةعزن نم هدنع ام مئاوي ىأرلا دجوو ةفينح وبأ هيلع جرختف ءاهملع هيلإ
 .هقفلا ىف اهمولع هيلإ تهتنا نمو ةسردملا هذه خيش راص ىتح هيف راسف «ةيركف
 لهأ نم مهلج ءهاوس نيريثك نع دامح هخيش نع هيقلت عم ةفينح وبأ ىقلت دقلو
 . سايقلاو ىأرلا

 ةراجت نم لكأي ناك هنأش ولعو هيف هرمأ ةهابنو «هقفلل ةفينح ىبأ هاجتا عمو
 ىف راجتلا فرعو «قاوسألا ىف قفصلاب ريثك اًملع كلذ نم دافأ دقو ءرخلا
 2 سبح ىف تام نأ ىلإ هتايح ىف اهكف شاعو «ةميظع ةورث اذ ناكو ؛هرصع

 .ه ١6١ ةنئس روصنملا

 ىهتناو ءامهيف بذعو عنتماف نيترم ءاضقلا ةفينح ىبأ ىلع ضرع دقل
 ضفرف ةيمأ ىنب دهع ىف ةرم لوأ هيلع ضرع .هسبحم ىف توملاب ةيناثلا ىف هباذع
 هضفرف روصنملا هيلع هضرعو .هب فرع تيبلا لآل عيشتلو ضفرلا اذهل بذعف
 ىلأ نأ وأ تارفلا ىف ىنقرغت نأ ىنتدده ول» ؛ الئاق هديدهت دعب ضفرلا رركو

 حلصأ الف «كل مهمركي نم ىلإ نوجاتحي ةيشاح كلف . قرغأ نأ ترتخال مكحلا

 عيشتلا هنع رهتشا دقف «هعيشت ىلع اليلد ضفرلا ذختا هنأ رهظي هنأ ريغ «(«كلذل

 رفز هذيملت هل لاق ىتح هب رهجيو .هسورد ىف كلذ ركذي ناك هنأ ىوري ..ىلع 0

 ا . «انقانعأ ىلع لابحلا عضوت ىتح هتنمب تنأ ام هّللاو» ليذهلا نبا

 نع لاق دقف «هنع تيور لمج ىف صخلنتت داهتجالا ىف ةفينح ىبأ ةقيرطو
 هللا لوسر ةنسب تذحخأ هيف هدجأ مل امف .هتدجو اذإ هللا باتكي ذخآ ىنإ» هسفن

 لوسر ةنس ىف دجأ مل اذإف «تاقثلا ىديأ ىف تشف ىتلا هنع حاحصلا راثآلاو دي
 نم جرخأ ال مث «تئكش نم لوق عدأو تكش نم هباحصأ لوقب تذخأ دو هللا

 نباو «نسحلاو «ىبعشلاو «ميهاربإ ىلإ رمألا ىهتنا اذإف ء.مهريغ لوق ىلإ مهلوق
 .«اودهتجا امك دهتجأ نأ ىلف . .بيسملا نب ديعسو «نيريس

 ريخ اهيلع اوماقف هذيمالت رودص ىف هءارآ كرت نأ دعب ةفينح وبأ تام دقلو

 . بتكلا ىف اهونودو مهدعب نم اهوثرو مث اهتياعر قح اهوعرو «مايف



 مهركذت ىفنحلا هقفلا بتك نآل ةثالث مهنم ركذن نوريثك هذيمالتو - ٠

 "ا ء«دمحمو ءفسوي أ مهو :امتاذ

 ربكألا هلجو ميهاربإ نب بوقعي وهو : )1١١7-187( فسوي وبأ امأ

 همزال دقو «لاملاب هلمي ةفينح وبأ ناكف ءاريقف أشن دقو ىبرع وهف ءراصنألا نم

 ىداهللو ىدهملل ءاضقلا ىلو دقلو .هيلإ هذيمالت بحأ ناكو ءهنع ذخأو

 ثيدحلا له ىلإ لحر نم لوأ ناك دقو ءديشرلا دنع ةوظح اذ ناكو «ءديشرللو

 ,هنيودتب ًادتبا دقف «ةريثك دئاوف بهذملا هنم دافأ دقو .ةفينح ئبأ تاحعضأ خم

 هاج نم هل امب بهذملا رشنو نيثدحملاب لصتا نأ دعب ةنسلاب هديأو «هنم ريثك نودو

 نم ريثك ىف ةفينح ىبأ عم قفتي ملو .اًيئاضق القص بهاذملا لقصو ءءاضقلا

 . ةيضقألاب قلعتي اميف ءارآلا جضنأ هيأرو + لئاشملا

 نابيش ىنب ىلإ هتبسنو «ىلاوملا نم وهو «ىنابيشلا نسحلا نبا وه : دمحمو
 ملو. «هتايح رخآ ىف ةفينح ىبآل ذملتت ٠1١89 ةنس ىفوتو ”١77 ةئس دلو «ءالولاب

 هقف ذخأ دقو .هرمع نم ةرشع ةئنماثلا ىف وهو تام ةفينح انأ نآل ؛اليوط همزالي

 ةفينح ىبأ هقف ىف رثأ هلو .ةنطفو ءاكذ هيف ناكو «نيثدحملاب ىقالتو «نييقارعلا

 «تادايزلاو طوسبملا ىهو ةتسلا هبتك اهرهشأ نمو .هبتك ىف هنود ىذلا وه هنأل

 ءارآ كيور اهيفو»ةريبكلا ريشلاو .«ريبككلا عمانللاو ريغصلا نيسلاو «ريغضلا ماكاو
 . ةياورلا رهاظ بتكلا هذه ىمستو «هبهذم نودو ةفينح ىبأ

 ةفينح ىبأ باحصأ رهمأ ناك )١١١ -١58(« ليذهلا نب رفز وه : رفزو

 .نيبحاصلاك ثيدحلا لهأ نع قلتي ملو ؛هتقيرطب اذخأ مهدشأو «سايقلا ىف

 قارعلا ءاهقف نع هلأسف لجر هءاج هنأ ىعفاشلا باحصأ نم وهو ىنزملا نع ىوريو

 مهعبتأ لاق ؟فسوي وبأف لاق ,مهديس : لاقف ؟ ةفينح ىبأ ىف لوقت ام : لاق

 . اسايق مهدحأ لاق ؟رفزف لاق .اًعيرفت رثكأ لاق ؟دمحمف لاق . ثيدحلل

 وبأ دارملاف نيبحاصلا ةملك تركذ اذإو «فسوي وبأو ةفينح وبأ دارملاف نيخيشلا ةملك هقفلا بتك تركذ اذإ )١(

 وبأ دارملاق ةئالثلا انتمئا ةيلك تركذ أذإو دمحمو ةقينح وبأ دارملا نيفرطلا ةملك تركذ اذإو «دمحعمو فسوي

 . امئاد همساب ركذي رفزو «دمحيمو فسوي وبأو ةفينح
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 ةليبق ىلإ ىهتني «ىبرع «سنأ نب كلام ةرجهلا راد مامإ وه اذه- ١

 هقفلا ىقلت .نادلبلا نم اهريغ ىلإ اهنع لحري ملو اهب شاعو «ةنيدملاب دلو «ةينمي

 نعو رمع نب هللا دبع ىلوم عفان نع ذخأف «ةنيدملاب مهيعباتو نيعباتلا رابك ىلع
 نع هسورد رثكأ ذخأ دقو .امهريغو ىأرلا ةعيبرب فورعملا نمحرلا دبع نب ةعيبر
 ةهقتالو يرن اعقل ةهيوب وق :ةكلقا جيفارا قفا قاس قلتو ودان زعل

 ةيوار ةهج نم ناكف .ءانفإلاو ثيدحلا ةياورل سلج هقفلاو ثيدحلاب هخويش هل
 ىور دقلو ءاطبنتسم اًهيقف ىرخأ ةهج نم ناكو «هيف اردصتم اًظفاحو ثيدحلل

 نب دمحمو «ةفينح ىبأ بحاص فسوي وبأ مهنم :ءاملعلا مم: نوريثك :ةيدلا ةنغ

 ناك دقلو .ءالجأ نودهتجم طابنتسالاو ايتفلا ىف هيلع جرختو «ىعفاشلا سيردإ

 كلام سلجم ناك» : هريغو ىدقاولا لاق .ةيباهمو راقو سلجم هملع سلجم

 ءازملا نما نش ةنيلكس ىف نسل «ذلينت ابهش ةلكر: ةاكو «ملحو راقو سلجم

 نيأ نم هل لقي مل هلئاس باجأف ءىش نع لكس اذإ .توص عفر الو ءطغللاو

 207 كمارو

 هبرض دقف «ةديدش ةنحم ليلجلا مامإلا كلذب سابعلا ىنب ةالو لزنأ دقلو

 ليقف هببس ىف تفلتخاو «هئاذيإ ىلع تاياورلا تقفتا دقو .طايسلاب روصنملا ىلاو

 ثيدحلا ىوري ناكو .هل نيمي الف اهركم فلح نم نأو هركملا نيمي ىريال ناك هنإ

 اهركم عياب نم نأ عبتتسي اذه نإ سابعلا ىنبل ليقف ؛«قالط هركتسم ىلع سيلا
 ىلع هب ثلحف .هب ثيدحتلا نع ىهنف .ثيدحلا اذهب مهتعيب نم للحتلا هلف

 ةءافلخا يلغ قيهراجلا ةافيلا« هه نافع ةلأ' يمسلا نأ قوروب «ةانيسألا سودو

 : لئاسلا لاقق .زيزعلا دبع نب رمع لثم ىلع اوجرخ نإ : لاقف «مهلاتق زوجيأ

 .«امهيلك نم مقتني مث «ملاظب ملاظ نم هللا مقتني مهعد» لاقف .هلثم نكي مل نإف

 ةياشو ىأ هاتزا كق:دلا ئارابسلا نأ هلكؤلا نمف' فالخلا اذه مآ يمن رك انههفو

 . هفتك تعلخنا ىتح .هدي تدمو طايسلاب يرض كلام نأ هنع جتن دقلو . ميثأ مامن

 )١( ىرضخلا كب دمحم موحرملا ذاتسألل ىمالسإلا عيرشتلا خيرات عجار .

 يعححل ا



 ىتح .هرمأ نم ولعو .سانلا نم ةعفر ىف برضلا اذه دعب كلام لازامف : اولاق

 . 0 اس اعط املا كلت فاك انا

 ناكو «ةنسلا مث باتكلا نم ذخأي نأ طابنتسالا ىف كلام ةقيرطو - "1

 لب «ةفينح وبأ لعفي ناك امك ًاروهشم نوكي نأ ثيدحلاب ذخألل طرتشيف ددشيال

 قدص نع ىرحتلا ديدش كلذ عم هنكلو ؛:ةروهشم نكت مل نإو ةنسلاب ذخأي ناك

 : مهاوس نم ذخؤيو .ةعبرأ نم ملعلا ذخؤي ال» : لوقي ناك دقلو «ىوارلا

 باذك نمآالو «هتعدب ىلإ وعدي ىوه بحاص نم ذخؤيالو .هيفس نم ذخؤيال

 نم الو لَو هللا لوسر ثيدح ىلع مهتيال ناك نإو «سانلا ثيداحأ ىف بذكي

 .25) (هب ثدحي امو لمحي ام فرعيال ناك اذإ ةدابعو حالصو لضف هل خيش

 : نيرمأب ذخألا هنع رهتشا دقو .ليلق ردقب نكلو «سايقلاب ذخأي ناك دقو
 دنع هب لخألا بجي ةنيدملا لهأ لمع هيلع ام ناكف «ةنيدملا لهأ لمع (امهدحأ)

 لوقي ناك دقو «داهتجالا ال لقنلا لمعلا اذه ساسأ ماد ام هنع هللا ىضر كلام

 قفتا نإف ««نآرقلا لزن اهبو «ةرجهلا تناك اهيلإ ىتلا ةئيدملا لهأل عبت سانلا نإ)

 لمعلا ناك نإو «حيحصلا ثيدحلا ىلع لب «سايقلا ىلع مدق رمأ ىلع ةنيدملا لهأ

 .دحاولا ربخ ىلعو سايقلا ىلع مدق مهرثكأ هيلع

 نم اهل دهشي مل ىتلا حلاصملا ىهو «ةلسرملا حلاصملاب ذخألا (امهيناث)

 عضوم ىف صن ةمث نكي مل اذإ اهب ذخأي هنإف «ليلد رابتعالا وأ نالطبلاب عرشلا

 كلام بهذم ناكف .طابنتسالا ةيرحل اًعستم اًباب لصألا كلذ حتف دقو .©7 عازنلا

 بهاذملا عسوأ نم ءىش لك لبق رثألاب كسمتت ىتلا بهاذملا نم هتلمج ىف هنأ عم

 . .ةلسرملا حلاصملا لصأب ذخألا ببسب «نامزألا ةرياسمو ءومنلل اهلبقأو ءاهبحرأو

 )١( نو يلا“ كبه بال ءاقتنالاو 1 .ىناثلا ءزجلا «مالسإلا ىحض عجار 0

 نه ويلا دبع ةيآل ءاقتنالاو .؟١١51 نص يناثلا ءزخجلا 5 مالسإلا ىحض (؟) 1 1

 .دوقعلا ىف مالكلا ىف نييبتلا ضعب ةلسرملا حلاصملا نيبنس (5)

 . ع



 هر د 0١00| صسعقاشلا 0

 دبع ىلإ هبسن ىف ىهتني ,ىعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ وه - "1
 نبا وهو همأ هب تلحرو ةزغب دلو دقو «ىشرق ىبرع وهف هلم ىبنلا دج بلطملا
 لصتي ذخأو .ةيدابلاب ليذهلا ىنب ىف حصفتو ءامنو عرعرت اهيفو «ةكم ىلإ نيتنس
 .هنع هللا ىضر اكلام مزالو «ةنيدملا ىلإ لحر مث «ثيدحلاو ايتفلا لاجرب ةكم ىف
 . تام ىتح هل اًمزالم رمتساو .أطوملا هيلع ًارقو

 ىفن هنكلو «ىلع لآل عيشتلاب مهتا مث «نميلاب لامعألا ضعب ىلو دقلو
 نسحلا نب دمحمب ذئدعب ىقتلا دقو .هتحاس أربف «ديشرلا مامأ هسفن نع ةمهتلا هذه
 ىف فاوطتلا ىف ذحخأ مث .مهبتك ىلع علطاو قارعلا هقف هنع ذخأو ىنابيشلا
 ناكو .لوألا هبهذم نود اهيفو ١46 ةنس دادغبب رايستلا اصع ىقلأ ىتح «ميلاقألا

 ىف هبراجتلو «نييقارعلا ةقيرطلو ءزاجحلاب ثيدحلا لهأ ةقيرط .هتساردل ةرمث
 ىلإ رفاس مث «ةفلتخملا سانلا تالماعم ىلع هعالطاو ميلاقألا ىف فاوطتلاو ةيالولا
 اذه ىفو «ىناثلا هبهذم أشنأف ءالوأ اهري مل رومأ ىلإ هنهذ قتفنا اهيفو ءرصم
 ىفو .ةريثك لئاسم ىف ًاريثكو اليلق داهتجالا ةجيتن لوألا نع فالتخا بهذملا
 ام طسوأو «طابنتسالا قرط نم ثيدحلا لهأ دنع ام ريخ عمج دق هبهذم نأ قحلا
 ىعفاشلا لبق اوناك سانلا نإ) ىزارلا رخملا لاق دقلو . ىأرلا لهأ بهذم ىف

 اوناكف «ثيدحلا باحصأ امأ .ىأرلا باحصأو «ثيدحلا باحصأ : نيقيرف

 ناك امف «ىأرلا لهأ قيرط فييزت نع نيزجاع «ةلداجملاو ةرظانملا نع نيزجاع
 ناكف «ىأرلا باحصأ امأو .ةنسلاو باتكلا ةرصنو «نيدلا ىف ةوق مهببسب لصحي

 ... مهركفب هوبترو «مهيأرب هوطبنتسا ام ريرقت ىلإ ًقورصم مهدهجو مهيعس
 لوصأب اًقراع ناكو «رابخألاو نآرقلا نم صوصنلاب اًقراع ناكو .ىعفاشلا ءاجف
 لوق نع عجرف .. لدجللاو ةرظانملا ىف اًيوق ناكو لالدتسالا طئارشو هقفلا
 .20 «مهعابتأو مهراصنأ رثكأ ىأرلا باحصأ

 رهاوظب جتحي «لوصألا ىف هتلاسر ىف ةنودم طابنتسالا ىف ىعفاشلا ةقيرطو

 يحتل ا

 )١( ص «ىناثلا ءزجلا ءمالسإلا ىحض 777 .



 نيقباسلا نيمامإلاك ذخأيو ءاطباض ةقث ماد ام ِةَلِكك لوسرلا نع دحاولا ةياورب

 باوبأ نم ذخأيالو .ناسحتسالاو «ةلسرملا حلاصملاب ذخألا ضفريو ؛ عامجإلاب

 ىف ةرم ةوقو ةهيدب روضحو ةقابلو ةحاصفب هئارآ نع عفاد دقو .سايقلاب الإ ىأرلا

 .ةرظانملاو لدحلا

 6) 1170-2١ لبنح نب دمحأ 50

 نشساعؤ :داديفم اكن . ىنابيشلا لبنح نب دمحأ عبارلا مامإلا وه اذه - 8

 تجرخ) : هيف لاق دقلو «ىعفاشلا سرادو :«ثيدحلا لهأ نع ملعلا ىقلتو ءاهب

 . «لبنح نب دمحأ نم هقفأ الو «ملعأ الو لضفأ الجر اهيف تفلخ امف ءدادغب نم

 اوعنتما نمم وهف ءاليوط ترمتسا ةنحم هب تلزن .اّيقت ارو (دهاز دمحأ ناك دقلو

 ىلإ دافصألا ىف قيسو ديقف «نومأملا دهع ىف «قولخم نآرقلا» نإ اولوقي نأ نم
 همسج قزمو هب ءالبلا رمتسا لب دمحأ ءالب عطقني مل نومأملا تام املو «نومأملا

 نيرشعو ةينامث سبحلا ىف رمتساو «هتديقعب نيهتسم ريغ ضار وهو «طايسلاب

 سفنلا ءاعد ةباجإلاب رثؤيو «مهءاعد بيجي ال هنأ اوملعو «هنم اوسئي ىتح ءارهش

 ام ىلإ داعف «هحارس قلطأف «ناميإلا نم اًءزجو داقتعالا بجاو هاري امو نادجولاو

 راس قثاولل رمأآلا لآ املو ءمصتعملا تام نأ ىلإ ثيدحتلاو ءاتفإلا نم هيلع ناك

 نأ دري مل هنكلو ءاهاريال نمب ةنحملا لزنأو «ةلأسملا هذه ىف همعو هيبأ ةنس ىلع

 انأ دلب ىف ىنكاست الو ءادحأ كيلإ نعمجتال : لاقف هب لزن اا. نتكا دهحاب لون

 تام ىتح ءاهريغالو ةالص ىلإ جرخيال يي سلا مامإلا ماقأف .هيف

 . 23)ىئاولا

 سارح ةرباق ايدقف .ةتودغي الو اندحتت ءاملعلا نم نوريثك هدعي دمحأ مامإلاو

 . (هقف لجرال ثيدح لجر هنإ» : هيف لوقي ىربطلا

 57 نح ةوقتؤملل : لولا خيرات ()

 5 يحتل



 .هب ىتفأ احيحص اًئيدح دجو اذإف ثيدحلا ىلع ىنبي ههقف نأ ةقيقحلا ىفو
 ىلإ اهبرقأ ريخت ةباحصلل ىواتف دجو اذإو ءاهب لمع ىباححص ىوتف دجو اذإو
 ةرافس علا واسف دج مآ نفذ ناهي تع ناك اورو هدنع فيضع اذإو .ةنسلا او, يناتكلا

 ةرورضلا ىف الإ سايقلاب ذخأي الو ءهقفلا ىف اضيأ ناتياور دمحأ نع ىوري

 هيف سيل اميف ايتفلا هركي ناكو .اًفيعض ناك ولو ثيدحلا هيلع حجريو .«ىوصقلا
 . 7 رثأ )١( ه؟

 )١( ص «.ىناثلا ءزجلا : مالسإلا ىحض 7370 .



 ديلقتلا رود صق هققلا

 نآلا ىلإ عبارلا نرقلا قصتنم نم

 نيذلا نودهتجملا امهدحأ : نيمسق ةقباسلا روصعلا ىف سانلا ناك - 6

 نع مهنولأسي ملعلا لهأ نوتأي نيذلا نودلقملا امهيناثو اهلوصأ نم ةعيرشلا نوبلطي

 دقف «هيف هقفلل خرؤن ىذلا رصعلا اذه ىف امأ .مهل ضرعي ىذلا رمألا ىف مكحلا

 نم ال هريغ هطبنتسا ام فرعي نم هيقفلا حبصأو «ديلقتلا حور مهيلع ,«تلوتسا
 لاق دقل ىتح ةقباسلا بهاذملا باحصأ ديلقت عاشو ءاهرداصم نم ماكحألا طبنتسي
 ىهف انباحصأ هيلع ام فلاخت ةيآ لك» : ةيفنحلا نم وهو ءىخركلا نسحلا وبأ
 نأ فرعي ملو . 217(خوسنم وأ لوؤم وهف كلذك ثيدح لكو .ةخوسنم وأ ةلوؤم

 ىنيوجلا مامإلا الإ هفيلغت اومكحأ نأ دعب رحلا داهتجالا باب حتف ىلع مدقأ ادحأ

 ةيميت نباك لئاسملا ضعب ىف اودهتجا ءاملعلا نم اليلق اددعو نيمرحلا مامإ دلاو

 ملا نباو

 لوقعلا تزكو «ةحتفم تناك دقو «لوقعلا مامأ داهتجالا باوبأ تقلغ اذاملو
 ببسلا ؟ ءاجرألا ةعستملا داهتجالا ةحاس ىف تناك دقو قيضلا ديلقتلا طيحم ىف

 : اهنم رومأ ةدع كلذ ىف

 اورانأ نيذلا نيدهتجملاو ةمئألا نم مهتذتاسأ راثآل ذيمالتلا بصعت )١(
 ةركفل بصعتلا نإو «عطاسلا مهلقع رونب لئاسملا تاملظ اوفشكو «قباسلا رصعلا

 ءاهذيبحتو اهيلإ سانلا ةوعدو ءاهبادهأب قلعتلاو ءاهيلع دومجلا ىلع ناسنإلا لمحبي
 «مهبهاذم ةساردب اونع دقف «نيقباسلا ةمئألا دعب اوءاج نيذلا كئلوأ لعف كلذكو

 سانلا قثوف ءاهباحصأ دهتجا امك داهتجالاو ءاهلاونم ىلع ريسلا لدب اهرشنو
 .مهسفنأ ىف اوكشو نيقباسلاب

 1 يح



 ال نيدهتجملا نم رمألا لوأ ةاضقلا نوراتخي ءافلخلا ناك دقف : ءاضقلا (6)

 مهوديقيل نيدلقملا نم مهرايتخا اورثآ روصعلا كلت ىف مهنكلو «نيدلقملا نم
 نع نيلوزعم نونوكي ثيحب .هساسأ ىلع نومكحي ام مهل اونيعيلو «نيعم بهذمب
 ضرعتت ناك نيدوتحملا ءاهنتنلا نعي نألو «بهذلا كلذ فتاحي ءافنق لك
 مكحو «مهل نانئمطا ببسال «سانلا دنع دقن راثم همكح نوكيف ءاهقفلا هتتطختل
 مهلاومأ ىلع سانلا نئمطيل «داقتنا ةيعادال «نانئمطا ةيعاد نوكي نأ بجي ةاضقلا

 اذه رشن ىف اًببس ةفيلخلا هيضتري بهذمب ىضاقلا دييقت ناكو «مهضارعأو مهئامدو
 هب نسائلا رثكأ ءاقتكاو ٠بهذملا

 ىف اودجو مهنأل «داهتجالا باب قيلغتل نيدبتسملا ماكحلا ىعس ()

 ىف ام ىلإ ةيرحب تهجتا اذإ لوقعلا نأل ءمهرمأ نم ضقني دق ام احوتفم هرارمتسا
 اهنيبي مئاعد ضقني ام هلوصأ نم تدجو «هعيباني نم اولهنو «قئاقح نم نيدلا
 .نومشاغلا اهدعاوق سسؤيو «نوملاظلا

 امئاد: نماتلاو +اهلواتت .نسانلا يدع لهش اسهتيودتف :.هبهاذملا نيودت (5)

 داهتجالا ىلإ سانلا عفدي ناك دقلو ءريسعلا بعصلا نود «ريسيلا لهسلا نوبلطي

 تضرع نوئشو ءاهمكح نوفرعيال ثداوح ماكحأ فرعت ةقباسلا روصعلا ىف
 اونودو .ةقباسلا راودآألا ىف نودهتجملا ءاج املف ءاهنأش ىف ةعيرشلا رمأ نوكرديال

 مهل تضرع املك سانلا راص اهضورع لمتحي ىتلاو تضرع ىتلا ثداوحلا ماكحأ

 تذدسف ءاهنأش ىف مهلاقمب اوفتكاف ءاهل اوضرعت دق نيقباسلا اودجو ةلأسم

 ام كلذ ىلع دعاسو .ديدج ثحب ىلإ مهزفحي زفاح الف ءاودجو اب مهتجاح

 ةيانع نم نوكي امو «لالجإ نم نمزلا ىضم مهبسكي امو ريدقت نم نيمدقألل
 .نيتم طابرب اهيضامب اهرضاح طبتريل حلاصلا اهفلس ميركتب ممألا

 ىف ماكحألا للع فرعت ىف الإ مهللا ءديلقتلا ىلإ سانلا فرصنا هلك اذهل

 ةردقلا ىتوأ نم ىمسيو .اهريغ ىلع بهذملا ىف ءارآلا ضعب حيجرت وأ «بهذملا

 ٠ .بهذملا ىف دهتجملا : هل زيجأو كلذ ىلع

 ىور ةمئآلا نأ ىهو ءريمضلاو قحلل ةملكب عوضوملا متخن نأ انل حصيو

 فسوي وبأو ةفينح وبأف «مهتلدأب عانتقا ريغ نم مهديلقت نع ىهن مهرثكأ نع

 يححل 5



 لوقيو .«هانلق نيأ نم ملعي نأ ريغ نم انلوق لوقي نأ دحأل لحبالا : نالوقي وهج

 «بطح ةمزح لمحي ليل بطاح لثمك ةجحالب ملعلا بلطي ىذلا لثم» ىعفاشلا

 171 كانيو رق كلقتالا» لحن لوقو هن ىونيال طوب عملت ىعفأ اهيفو

 . باوصلاب ملعأ هللاو

 . ١848 ص ؛ ىناثلا ءزجلا «نيعقوملا مالعأ 21(

 1 يعححت



 مى

 ةيكللاو لاومألا





 لاملا

 وهف كلملا لبقي ام لكف «ءايشألا عيمج نم هكلمت ام لك ةغللا ىف لاملا-١
 ام لصألا ىف لاملا» : ةياهنلا ىف ريثألا نبا لاقو «ةعفنم مأ اًئيع ناكأ ءاوس لام
 رثكأو «نايعألا نم كلميو ىنتقي ام لك ىلع قلطأ مث ءةضفلاو بهذلا نم كلمي
 ,(مهلاومأ رثكأ تناك اهنأل «لبإلا ىلع برعلا دنع لاملا قلطي ام

 ىف مهتارابع تفلتخا دقو «ةغللا ىف هنم بيرق ءاهقفلا حالطصا ىف لاملاو
 دقف ءاهموهفم ىف دعابتتالو ءاهدارم ىف براقتت اهفالتخا ىف اهنكلو «هفيرعت
 اذه ىفو .2)ةجاحلا تقول هراخدا نكميو «عبطلا هيلإ ليمي ام هنأب مهضعب هفرع
 هنأل صقن هيفو «ىوغللا هقاقتشاو عرشلا ىف لاملا ىنعم نيب طبر هنأ ةزيم فيرعتلا
 ,ىه امك هتعفنم ءاقب عم هراخدا نكميال ام لاملا نمف «لاملا دارفأ لكل عماج ريغ
 هنأ ىلع ءاهقفلا لك عامجإ عم فيرعتلا اذه مومع ىف لخديال لاملا نم عونلا اذهف
 رضخلا وأ لوقبلا نم فانصأ كلذ نمو «لماعتلا هيف ىرجيو ةميق هل لام

 ضعبك هدعبيو هيفنيو هفاعي لب عبطلا هيلإ ليمي ال ام لاومألا نمف اضيأو ءاهوحنو
 .همومع ىف لخدتالو اهلمشيال هرهاظب فيرعتلاو «لاومأ اهنإف مومسلاو ةيودألا
 ةملك نأ قحلا ىفو ءهلومتو هراخدال ليملا هنأب ءىشلا ىلإ عبطلا ليم انلوأت اذإ الإ
 بسانت نايب قايس ىف ركذت نأ زوجيو ء«دارملا ةنيعم ريغو ةدولحم ريغ هيلإ ليمي

 . ىهقف ىنعم نييعتل قاست الو .«قاقتشالا ىف هلصأو لاملا ظفل نيب

 هزاجيإ عم فيرعتلا اذهو «2"” عنملاو لذبلا هيف ىرجي ام هنأب مهضعب هفرعو
 لاومألا نم عفانملا رابتعا ىفو «عفانملا لمشي هنكلو ءالومش رثكأو لوألا نم معأ
 .دعب اميف نانيبتسي فالخو رظن

 .لوألا ءزجلا ةيلدعلا ةلجملاو «سماخلا ءزجلا ءرحبلا عجار ()
 . سماخلا ءزجلا راتحملا در هتيشاحو راتخملا ردلاو رردلا عجار 22,
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 لاملا نأ وهو «ىواحلا نع رحبلا بحاص هلقن ام ىرظن ىف فيرعت نسحأو

 هجو ىلع هيف فرصتتلاو هزارحإ نكمأو «ىمدآلا حلاصمل قلخ ىمدآلا ريغل مسا
 لمشي مل هنأ وهف صقن هيف ناك نإو «ءحيحص لماك فيرعتلا اذهو «رايتخالا

 ةيلالاو ءهلصأ ىف الام ربتعيال ناسنإلا نأل «لامك هيف صقن وهو «قرتسملا ناسنإلا

 رمأ اذهو ءاليبس كلذ ىلإ ناسنإلا عاطتسا ام اهعفر نسحيو «ديبعلل ضراع رمأ

 . مالسإلا ىف ررقم

 سيل اهفالتخاو ءةدحاو اهتياغف تافيرعتلا هذه نيب فالتخا نم نكي امهمو

 ضومغلاو حوضولا نيب تارابع فالتخا وه لب ءاهيلتاق ءارآ فالتخا نع اًئشان

 ىوغللا فيرعتلا نع دعتبيالو «دحاو عيمجلا دنع دارملاو .همدعو لومشلاو

 كرتو «لاملا ةملك اهيف تءاج ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا باتكلا نأل كلذو «لاملل

 «مهتالماعم ىف نورجي اوناك ام ىلع تقلطأو ءنوفلأيو نوفرعي امب اهمهف سانلل

 امك «هل ايمالسإ اًفرع نوكي ىتح لاملل صاخ نايب عرشلا بحاص نع دري ملو

 .برعلا هيلع ام ىلع اهمهف ىف تناكف ءاهريغو حاكنلاو موصلاو ةالصلا ىف درو

 .همد «مارح ملسملا ىلع ملسملا لك» : هلك هللا لوسر ثيدح ىبرعلا أرق اذإف

 ةملكو ضرعلا ةملك هب مهفي ىذلا قيرطلاب لاملا نم دارملا مهف «هضرعو ء«هلامو

 . صاخ حالطصا ىلإ عوجر ريغ نم سعنلا

 ءانتقالا حابم عافتنالل اخلاص لام لك ربتعيال ىمالساإلا عراشلاو ت7

 زوجي الو ملسملل هب عافتتنالا حابيال ام لاومألا نم لب «لالغتسالاو لامعتسالاو

 ءامهب عافتنالا هل حابم ريغ ملسملا نإف «ريزنخلاو رمخلا اهنمو «هراخداو هؤانتقا هل

 اذه ىمسيو ؛هدي ىف امهفلتأ نم ىلع مرغال «ةمرتحم ريغ ةيكلم امهل هتيكلمو
 عافتنالا حيبيال ذإ «ةميقب هل فرتعيال عراشلا نأل «موقتم ريغ الام لاملا نم عونلا

 دجيال نمك ءرارطضالا لاح ىف الإ عافتنالا حيبيالو «رايتخالاو ةعسلا لاح ىف هب

 برشي نأ هل غاس ارمخ دجوو «هكاله هعم ىشخي ديدش أمظ لاح ىف وهو «ءام

 .هب عفدت امو ةرورضلا دح زواجم ريغو « اهيف بغار اهل بلاط ريغ اهنم

 هتميقب فرتعا عراشلا نأل ؛اموقتم الام هب عافتنالا حابي ىذلا عونلا ىمسيو

 ىدعت نم «؛نوصم مرتحم وهو «عافتنالا قئارط لكب هب عافتنالا حابأو «ةيتاذلا

 ويصح



 هرحب ىف ميجن نبا لقن دقو «لاوحألا بسح ىلع هلثم وأ هتميقب مزلأو «مرغ هيلع

 ىفو» : لاقف «ةيلاملاو موقتلا نيب ةقالعلا حضوت ةزجوم ةلمج ريبكلا فشكلا نع

 موقتلاو «ضعبلا ليومتب وأ ةفاك سانلا ليومتب تبثت امنإ ةيلاملا . . . ريبكلا فشكلا

 نسانلا لاو نودب عافتنالا حابم نوكي امف ارق عاقل ةحايبإبو ءاهب تش

 عافستالا جام نوكش ال ون سساتلا نويل ان: ننكر انور ةظاكشي عيت لا نوكأ

 . «مدلاك امهنم دحاو تبثي مل نارمألا مدع اذإو «رمخلاك اًموقتم نوكيال

 هبحصت نأ دبالف موقت ناك امثيحف را مزالت ةيلاملا نأ اذه نم ىرتو

 موقتم ريغ الام ذئنيح نوكيو «موقت تبثي نأ ريغ نم ةيلاملا نوكت دقو .ةيلام

 نإ لقف تئش نإو ,.ةيعرش ةميق حاطب نقلا .ةيتاذ ةميقب هل عرشلا فرتعيال

 نأل «عرشلا رظن ىف لام ريغ هنكلو ءهيلحتسم فرع ىف لام موقتملا ريغ للملا

 وه ىذلا عافتنالاو «قاوسألا ىف اهب ريسي ىتلا ةميقلا بلسو «لاملا مارتحا بلس

 . ةيلالا تارمث نم ىلوألا ةرمثلا

 نمضيال هقلتم»نأ وقتما ريغ ملا نم ةميقلا: عراشلا بلس نلغ.. ىذا دقو

 عيبلا ىف اضوع موقتملا ريغ لاملا ناك اذإو ءنوصم ريغ هنأل ءائيش ملسملا هبحاصل

 ةبجاولا دوقعلا مارتحا هل نكي ملو «دقعلا حصي مل دوقعلا نم دقع ىأ ىف وأ

 .؟!7اهتيامحب عرشلا اهللظي ىتلا ءافولا

 ريغ لاملا ناك نإف نيملسملا ريغ امأ «نيملسملاب صاخ وه امنإ اذه نكلو

 نال «همارتحاب انرمأ دقف مهتنايد ىف نوعفتتيو هب مه نولماعتي اندنع موقتملا

 رمخ اف «نونيدي امو مهكرتب انرمأ ذإ 2 هب نونيدتي ام لك مارتحاب نورومأم

 8 ا ءلطييف نا رن ويت طنا ل ا فلج

 اذإ ملسملا نأ وهف .هنع هللا ىضر ىعفاشلا بهذم امأو ءهباحصأو ةفينح ىبأ بهذم وه انه هركذت ام (؟)

 انقح ىف تبث امف ءانيلع ام مهيلعو انل ام مهل نأل كلذو .نامضلا هيلع بجيال ىمذل ريزنخ وأ اًرمخ فلتأ

 رظن ةهجوو «كلذك مهدنع وهف ءاندنع مرتحم ريغ لام كلذو .مهقح ىف تبث اهماكحأو لاومألاو دوقعلا نم

 مدع ىلع مهانلمحو .لحلا لاومألا هذه لثم ىف نودقتعي اوناك اذإو « نونئيدي امو مهكرتب انرمأ نأ ةيفنلا

 ! .ةعيرشلا تايرظنو
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 عافتنالا ىف ةينيد ةجيرح مهدنع نودجيال ةموقتم لاومأ ةمذلا لهأ دنع ريزنخلاو

 بجو ًريزنخ وأ ارم ىمذل صخش فلتأ اذإف ءاهمرتحن نأ انيلع قحف ءاهب
 مهدوقعو «نامضلاب همزلأ ءاضقلا ىلإ اعفارت نإو «فلتأ ام هل نمضي نأ هيلع

 باطنما نب رمع نأ ىور .ةنوصم ةمرتحم ةحيحص امهريغو ءارشو عيب نم امهيف
 نوذخأت مكنأ ىنغلب دق هنإ ءالؤه اي : لاقف هلامع هيلإ عمتجا دق هنع هللا ىضر

 الف : لاقف .كلذ نولعفي مهنإ لجأ : لالب لاقف «ريزنخلاو رمخلا ةيزجلا ىف

 ىلع لدي رثألا اذهو .2') مهنم نمثلا اوذخ مث ءاهعيب اهبابرأ اولو نكلو ءاولعفت
 لب «هتيكلم ىف ريزنخلاو رمخلا لخدي نأ ملسملل حصيال هنأ امهدحأ نيرمأ

 نأل ءاهيلع دوقعلا اولوتي نأ نيملسملا ريغل نأ امهيناثو ءاهيلع ةيكلم هل تبثيال

 . ةمرتحم اهل مهتيكلم

 موقتم ريغ لام هنأ ةيلدعلا ةلجملا ىف ءاج ءاموقتم الام حابملا ربتعي لهو - 3

 : هصن ام /١51 ةداملا ىف ءاج دقف .موقتملا لالا فيرعت نمض ىف هلخدي مل ذإ
 ىنعمب ىناثلاو «هب عافتنالا حابي ام ىنعمب لوآلا : نيينعم ىف لمعتسي موقتملا لاملا»

 . «زارحإلاب اموقتم راص ديطصا اذإو «موقتم ريغ رحبلا ىف كمسلاف «زرحملا لاملا

 موقتلا نإ) هيف ءاج دقف «حيولتلا بحاص اذه ىف ةلجملا تعبت دقو

 سيل امهريغو شيشحلاو ديصلاك زرحملا ريغف «زارحإلاب وهو «ىفرع :نابرض
 ."'7(هب عافتنالا ةحابإب وهو «ىعرشو «موقتمب

 اًببس عافتنالا ةحابإ لعج امك .موقتلل اًببس زارحإلا لعج هنأ ىرت اذه نمو
 ىذلا لعلو «موقتمب سيل امهريغو شيشحلاو ديصلاك زرحملا ريغ لعج اذلو ؛هل

 ناكف ءاهيلع دقعلا ةحص مدعو «فالتإلاب تاحابملا نامض مدع وه كلذ ىلإ هعفد

 .اهموقت مدع ىلع اليلد كلذ

 . 5 سماخلا ءزجلا ريدقلا حتقو ١5١« ص .فسوي ىبأل جارخلا ()

 رارسألا فشك ىف ءاجو «حيولتلا بحاص هلاق ام هاوحفب ديفي ام بصغلا باتك ىف عئادبلا ىف ءاج دقو )١(

 .هزارحإ
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 دق عراشلا ماد ام ةموقتم الاومأ اهرابتعا زوجي ةحابملا لاومألا نأ هارأ ىذلاو

 اذه انرظن اذإو ءاهيلع ىلوتساو اهيلإ قبس نم ةيكلم مرتحاو ءاهب عافتنالا حابأ
 اهتيكلم عراشلا رقيال ام ةموقتملا ريغ لاومآلا نآل ءةموقتم ريغ الاومأ دعتال رظنلا

 كلام ال هنألف «هفالتإب حابملا نامض مدع امأو .اهب عافتنالا حيبيالو ءاهمرتحيالو
 ةيعرشلا تافرصتلا دورو مدع كلذكو .هقحب بلاطي كلامل نوكي امنإ نامضلاو «هل

 مومعلل هتحابإب ةيعيبطلا ةكرشلا ىلع قاب هنألو .فرصتملا ةيكلم مدعل «هيلع

 «ةيكلملا ىف لخدي زارحلابو «هيلع ءاليتسالاو هزارحإ ىف نوقباستي سانلل هكرتو

 .زرحملل كلاملا قوقح لك هب قلعتو

 ةكرشلا باب ىف ىزغلل ةلجملا حرش ىف ءاج ام حابملا ىف ليق ام نسحأ نمو
 مل امف ««رانلاو ءًالكلاو «ءاملا : ثالث ىف ءاكرش سانلا : ّةِْكي لاق» : حابملا ىف

 جلاعي امب كلذ نم زرحأ امو «ةكرشلا لصأ ىلع قاب وهف ءهذه نم زرح هيلإ قبسي
 ىلع الالقتسا هيف فرصتيو هنع ثروي «هل اكلم نوكي دحأل زارحإلا لئاسو نم

 هتصح مهنم دحاولا ذخأي حابملا ءاكرش لكو «ةصاخلا كالمألا ىف فرصتلا وحن

 هقافر نم ال .«هسفن نم اًمولظم نوكي هنع لطعملاو لطاعلاو «لمعلاو ىعسلاب هنم

 .ه.ا١62) «لمعلا ةماعلا ةايحلا ةفيظو نأل ؛ءاكرشلا

 نأل نوناقلا ىف ريظن هل موقتم ريغو موقتم ىلإ ةعيرشلا ىف لاملا ميسقتو - 5

 الإ ةميرج اهزارحإ دعيو اهزارحإو اهءانتقا تابوقعلا نوناق مرحي ام لاومألا نم
 ريغ ىف اهيلع ىلوتسا نم لكو ءاهلوانت مرحملا داوملا ىهو «ةيئانثتسا لاوحأ ىف

 هذه ىف اهفلتأ نمو «هدي مرتحتال ءاليتسالا قرط نم قيرط ىأب ةيئانثتسالا اهلاوحأ
 .نوناقلا نم غوسم ريغب اهيلع هدي عضو نمل ةيلاملا ةردهم ىهف .هيلع ةبوقعال لاحلا

 ىف هل 2 اًبراقم ةعيرشلا ىف موقتملا ريغ لاملا ريظن ربتععي لاومألا نم عونلا اذهف

 ." ص «كثلاثلا ءزجلا )١(
 ىف ربتعيال ةعيرشلا ىف موقتملاريغ نأل «ةعيرشلا ىف موقتملا ريغ لاملا ىنعمل اًبراقم الإ هربتعن نأ عيطتسنال (؟)

 ىهف تابوقعلا نوناق ىف ةمرحملا داوملا امأو .الام مهضعب وأ سانلا رظن ىف ربتعي ناك نإو .طق الام اهرظن

 نولهسي نمل اعدرو «ةعيرذلل أدسو ءاهلوانت عنملو اهميرحتل اهتيكلم مارتحا مدع نكلو هرظن ىف الام ربتعت

 .اهيف ءاطعلاو لا باب نسانلل
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 اهتميق اهبلس هنأكف .لاحلا هذه ىف اهتيكلم مرتحي مل تابوقعلا نوناق نأل «ىنعملا
 لب ءاهكلم نمم اهتيلام رادهإب ميرحتلا ليبس ىف نوناقلا ىفتكيالو ءاهزرحم نم

 . هظهبي ىلاملا مرغلاو «هب لزني ميلألا باقعلا ىف اًببس اهلعجي
 ءاهيف ةمرحملا لاومألل ةعيرشلا رظن نيب رابتعالا ىف قراوف نم نكي امهمو

 ريغ لام اهنأب اًنوناق ةمرحملا داوملا فصن نأ انل غوسي هنأ كشالف اهل نوناقلا رظنو

 . ءاليتسالل ىنوناق غوسم ريغ نم اهيلع ىلوتسي نم دي ىف موقتم

 ضرعن ةعيرشلا ءاهقف رظن ىف لاملا ةقيقح ىف مالكلا كرتن نأ لبقو ©
 لاومأ اهنإ ءكلامو ىعفاشلا لاق ؟كلذك ربتعت ال مأ اموقتم الام ربتعتأ عفانملل

 : كلذ ىلع ليلدلاو «ةنومضم ةموقتم

 اهليبس ىف قفنتو ءاهبلطو اهئاغتبا ىف ىعسيو ءاهيلإ ليمي عبطلا نأ (أ)

 .اهصيخرو ءايشألا سيفن اهليبس ىف مدقيو ءلاومألا

 دنييصتأل تاوذلادف ابيكا وذنال ةاوشألا عفانمب موقت قيقحتلا ىف ةحلصملا نأو

 ةجاح نم هعبشت امو «ةعفنم نم اهيف ام رادقمب الإ موقتالف ءاهعفانمب الإ الاومأ

 بلسن فيكف كلذك نأشلا ناك اذإو ءالام نوكيال هيف ةعفنمال ءىش لك ذإ «ةعفان

 تاوذلا ىف امهدوجو ىف ةلعلاو امهطانمو امهببس ناك امع موقتلاو ةيلاملا

 :عاسنألاو

 اضرغ معفانملا لعجي ةيلاملا تالماعملاو قاوسألا ىف ماعلا فرعلا نأو (ب)

 لال تسال دعت نقلا :ثويحلاو:(قاوتسألاو: فانانطاف ةةيفا ركود | رعيقمو' ةانملام

 لدف «ريفولا ردلا اهباحصأ ىلع ردت الغتسمو ارجتم عفانملا اهيف ذختت امنإ ءاهانكسب

 . ىغتبت الاومأ عفانملا ربتعي ماعلا فرعلا نأ ىلع اذه

 ىف ًارهم نوكت نأ زاجأ هنأل ءالاومأ عفانملا ربتعا ىمالسإلا عراشلاو (ج)

 مكل لحأو# : ىلاعت هللا لاق امك «لاملا الإ جاوزلا ىف ارهم نوكيالو ««جاوزلا

 1١5[. ةيآ : ءاسنلا] . *نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذ ءارو ام

 مل نمو ءالام اهرابتعا ىلع ليلد ارهم ةعفنملا نوكت نأ زاوج ىلع هاهقفلا قافتاف

 . هئارآ ىف ضقانتم وهف «كلذك اهربتعي
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 مأ احيحص دقعلا ناكأ ءاوس هب ةنومضم ريصتو اهيلع دقعلا درو دقلو (د)

 الاومأ نكت مل ولو ءاهيلع دقعلاب الام نوكت اهنأ ىلع ليلد اهنامضو ءاّدساف

 ررقت لب ء«ءايشألا قتاقح بلقتال دوقعلا نآل ءالام دقعلا اهلبق ام اهتاذ ىف

 ظ ظ .اهصاوخ
 «دقعلاب اهموقت امنإو ءاهسفنب ةموقتم الاومأ تسيل عفانملا نإ ةيفنحلا لاقو

 ةنايص لومتلاو .لومتلاب الإ تبثتال ءىشلل ةيلاملا ةفص نأب كلذ ىلع اولدتسا دقو

 لاقي الف ءهل لومتم هنإ هل اكلهتسم ءىشب عفتني نمل لاقيال ادلو «هوارجل نو ىشلا

 نكميال عفانملاف كلذك لومتلا ناك اذإو «لوكأملا كلذ لومتي هنأ اًئيش لكأي نمل

 دعبو «نآ دعب انآ بسكت لب «نينامز ىقبتال اهنإ ذإ ءاهزارحإ نكميال هنأل ءاهلومت
 ةيلاملا نأل «لامب تسيل ىهف نذإو .دوجو اهل ىقبيالف ىنفتو «ىشالتت باستكالا

 : حبلا يحاض: هع ءانلقت اغ نافشا اهكوت انركذ انيك "«لومتلاب

 اهبسك دعبو «لاملا مسا هيلع قلطيال مودعملاو «.ةمودعم اهبسك لبق عفانملاو

 امو لان و ركل :وينغ ىف واتا هبابسأ نم موقتلاو ءاهزارحإ نكميال

 دعب ىتح مفانملا تناك اذإو 22! حابملا لكلا ىف شيشحلاو «ةالفلا ىف ديصلاك

 . اموقتم الام ربتعت نأ نكميال كلذ ىلعف اهزارحإ نكميال اهدوجو

 نكلو اموقتم الام ربتعتال رظنلاو سايقلا ىفو اهتاذ ىف عفانملا تناك اذهل
 ىلع درت ىتلا دوقعلا نم اههبشي امو ةراجإلا دقعب فرعلا ىرجو «صنلا درو

 ىلع ءاج امو «سايقلا ريغ ىلعو اًناسحتسا دوقعلا نم عونلا اذهب تموقف عفانملا

 كلذل «هريغ ىلإ هزواجتيالو «هودعيال «صنلا دروم ىلع هيف رصتقي سايقلا ريغ
 1 0يكانب ةموقم تسل «دوقعلاب ةيوق عفانملا تناك

 .اذه ىف انيأر انيب دقو «موقتم ريغ الام حابملا رابتعا نع ىنبم مالكلا اذه )١(

 ريرقتلاو .ىودربلا مالسإلا رخف لوصأ ىلع رارسألا فشك نم ةلدألا كلتو فالخلا كلذ انسبتقا دق (')

 ىلع ىريمزألا ةيشاحو .كلمل نبال لوصألا ىف رانملا حرشو «مامهلا نب نيدلا لامكل ريرحتلا ىلع ريبحتلاو

 ىف دقع ريغ نم موقت اهنإ اولاق ةيفنحلا دنع الاومأ ربتعتال عفانملا نأ عمو «ىعليزلل زنكلا حرشو «لوصألا ةآرم

 . لالغتسالل ةدعملا نايعألاو ميتيلا لامو فقولا
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 تافرصتتلا اهيلع ىرجت فيكف ةموقتم الاومأ تسيل عفانملا تناك اذإ نكلو
 .مودعم ىلع ةيعرشلا تافرصتلا ىرجت فيك ذإ ءاثاسحتسا تزيجأ ىتلا ةيعرشلا

 «صخشلل بسك هنأ نع جرخيال هنآل «هنابإ ىف ىنفيلف دجو نإو ؛هل دوجوال

 ربتعت مل نإو ءاهنأب حيولتلا بحاص اذه نع باجأ دقو «هتاذب مئاق دوجومب سيلو

 تافرصتلا ىلع ةردقلا وه ذإ ةيلالاك دوجولا ىضتقيال كلملا نأل ءاّكلم ربتعت الام

 ىف ءاج ام صن اذهو «.ءاهقفلا عامجإب عفانملا ىلع دري تبثي نإ كشالو «ةيعرشلا

 هيف فرصتي نأ هنأش نم ام كلملا نآل لامال كلم ةعفنملا نأ قيقحتلاو» : حيولتلا

 نإ مث «ةجاحلا تقو عافتنالل رخدي نأ هنأش نم ام لاملاو ءصاصتخالا فصوب

 .اهماقم موقت نيعلا

 ىهأ «مفانملا ةقيقح ىف ةيفنحلاو ىعفاشلا نيب فالخلا اذه ىلع ىنبنا دقو

 ةراجإلاو بصغلا لئاسم ضعب ىف ةريثك عورف ىف فالخ «لام ريغ مأ لام
 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهعضاوم ىف اهركذن ةراعإلاو

 : ىلثملاو ىميقلا

 ىف ىلثملا قلطيو «لثملا ىلإ ةبسن ىلثملاو .ةميقلا ىلإ ةبسن ىميقلا- 1
 ىتلا ةبراقتملا 2) تايددعلاو «نزولاب ةردقملاو ليكلاب ةردقملا لاومألا ىلع ةعيرشلا

 نأب ىلثملا زاتميو .راجتلا رظن ىف هب دتعيال توافت اهنيب وأ ءاهداحآ نيب توافتال

 ىرتشي نأ دارأ نمف «ضيعبتلا اهرضيال هتاقفصو .انيب امك اهنيب توافتال هداحأ

 وأ نيتقفص ىلع اهيرتشي نأ هرضيال «ةئامو اهينج نيرشعب ءاحمق بدرأ ةئام

 اهراعسأ فلتختالو «تانوزوملاو تاليكملا داحآ ريضتال ةئزجتلا نأل «ةدحاو ةقفص

 .اهعومجم ىف اهنع اهئازجأ ىف

 فالتإلاب هتميق نمضت ىددعلا نإ لاق اذلو . فالتإلا دنع هلثم نمضي اًيلثم ىددعلا رابتعا ىف رفز فلاخت )١(

 هيف ىرجيال اذلو « داهتجالاب تبثت لب .صنلاب هداحآ ةلئامم تبثت مل ىددعلا نأب كلذ ىلع لدتساو . هلثمال
 هلثم ةفرعم رذعتت كلذك ىددعلا ناك اذإو .صلاب هخشنت ةداحلا خيب ةيلثملا نإف نوزوملاو ليكملا فاللخب ابرلا

 .(بصغلا باب ىف ىعليزلا عجار) ةميقلا ىلإ راصيف ءاعطق
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 نيب توافتلاف ءاّيراقتم اًيددع سيلو «نزولا وأ ليكلاب ردقي الام ىميقلاو
 فرعت ىتلا ءايشألا ىميقلا نمو «هريغو ناويحلاك راجتلا هب دتعي ريبك توافت هداحأ

 نار اهنا دوب كراقنلا ةيميق نه هيككاكو هه اعورتلاب هادي نمو... نئابفلاب
 اهيرتشي نأ هيضريال سيقم نم ةعرذأ عبرأ ىرتشي نأ ديري نمف ءاهرضت ةئزجتلا

 . ةعرذأ ثالث نمض ىف اهتميق ريغ ةدحاو عارذ ىهو اهتميق نأل ؛ةأزجم

 ىف لثم هل دجويام» هنأب ىلثملا «ناريحلا دشرم» ىف اشاب ىردف فرع دفو
 ىف توافت اهدارفأ نيب و ىتلا تايددعلا هنمو «هب دتعي توافت نودب رجتملا

 توافتب نكل دجوي وأ ءرجتملا ىف لثم هل دجويال ام» هنأب ىميقلا فرعو ««ةميقلا
 اذهو )2١. «ةميقلا ىف توافت اهدارفأ نيب ىتلا ةتوافتملا تادودعملا هنمو «ةميقلا ىف

 اهنيعبو «قاززسسألا نف لغم اهل تايقلا :فادصأ نآل حفاست نم ولخبال فيرعتلا
 نم دعت لب «تايلثملا نم دعتال كلذ عمو ءاهيف ملسلا زاوج ليلدب «فصولا

 دع تناك + لك ل املا اعمال تناك :قردلا ىف رظن هوس ناك ولو.« تايونفلا
 نمضي «20ىميق ىهف كلذ عمو ءاريظن عراشلا هربتعا قوسلا ىف ريظن اهل «تايلثم
 فصرولاب اهريدقت ناكمإ عم) اًيميق اهرابتعا ءاهقفلا للع دقو «هلثمال هتميق هفلتم

 نا مكمل نه ةبللا هداك نإ اهرضب اه الو نفيس اهريفيباهنا «اة دم دقت
 ايفا ا ةيلادب ةفرعم

 اهلثمو تايلثملا نم مهاردلاو ريناندلاف ءدوقن ريغ اهنمو ء«دوقن اهنم تايلثملاو

 ءاّنمث ىمسي عونلا اذهو «تايلثملا نم رضاحلا انرصع ىف ةيضفلا دوقنلاو تاهينجلا

 ساقي سيياقمو ربياعم اهنأب لاومألا رئاس نيب نم زاتمت دوقنلاو ءاتمثم ىمسي هريغو
 سيل ريئاندلاو مهاردلاف «سانلا تاجاح عبشي ام اهيف امو «ءايشألا ةيلام رادقم اهب

 )١( ةدام ٠١6 نيتداملا ىف ةيلدعلا ةلجملا ىف ءاج فيرعتلا اذه لثمو «ناريحلا دشرم نم ١560 0و ١55.

 ءاهتميقب ةيلثمال ةيميق بايثلا نأب حيرصلا ملسلا باب ىف ةياهنلا ىفو «ىعليزلا ةيشاحو ءريدقلا حتف ىف ()
 داهتجالا نامزأ ىف بايثلاو .قوسلا ىف اهل ريظن دوجولو «فصولاب اهنييعت ناكمإل «ملسلا اهيف زوجي نكلو
 اذه ىف امأ .ةميقلاب تنمض اذلو ءاّمات اهئازجأو اهداحآ نيب لثامتلا نكي ملف «ةلآلاب ال ىديألاب عنصت تناك
 .ةيلثم اهرابتعا حصي مات داحآلا نيب لثامتلاو ةلآلاب عنصت ىهو رصعلا
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 تاو 17 ناوو عئارذ اهنكلو ةجاح عبشتال اهنأل ءاهب مئاق ىتاذ عفن اهيف

 . ةجاحلل ةعبشملا ءايشألا ىف ةيلاملل

 ةيلام اهب ساقت لب ءاهتاذب عفنتالو ءاهسفنب ةجاح عبشتال دوقنلا نألو

 00 نييعتلاب دوقعلا 78 نيختتالو ةامكاذ" انامل تاضواعملا دوقع ىف تناك ءايشألا

 «فاصوأالا هذه ىلع لمتشي ام ءادأ بلجيو «فاصوأألاب فرعت لب «ةراشإلاب

 عيب هنإ ءاهقفلا لاق دقنب ادقن ةضواعملا دقع ناك اذإو «ةمذلا ىف اًئيد ةتباث تناكف

 نيعي الأ هتعيبط نم نيضوعلا الك نأل « نيدب نيد ناكو ًقرص هومسو «نيدب نيد

 .ةمذلا ىف هفاصوأب تبثي لب «نييعتلاب

 نيعت دقو «ةمذلا ىف اًثئيد نوكتف ءاهفاصوأب تبثت دقف «تايلثملا ةيقب امأ

 .اهفاصوأب ال ءاهنايعأب تبثت لب «ةمذلا ىف اًئيد نوكتالف «نييعتلاب

 تايميقلا امأ ءاهفاصوأب اهتوبث نكمي ذإ «ةمذلا ىف اًئيد تبنت اهنأب تايميقلا

 00 اهفاصوأب ةنستن نإ نكميالو ءاهنايعأب د ةيتاللف

 ىضرف ىونعم رمأ اهنإ ءاهقفلا لاق ؟ نويدلا اهيف تبنت ىتلا ةمذلا ام نكلو

 باتك لوأ ىف رحبلا بحاص اهفرع اذلو «نويدلاو دوهعلا تابثإل الحم هولعج

 دبع نب زعلا لاقو .«؟) مازتلالاو مازلإلا لبقي لحملا ىف ردقم ىعرش رمأ اهنأب عيبلا

 نافيرعتلاو "ل مازتلالاو مازلإلل حلصي لحملا يف ندفبم ىلعم ىه : مالسلا

 راصو ءادوصقم اًقدهو اًيولطم اضرغ ىه تراص ناطلس نم اهباحصأل هيطعت امبو «لايجألا رورمب نكلو )١(

 ةبغرو « ةجاح عبشي هيدي نيب اهدوجو نأك تراصو ءاهعمجو اهراخدا ىف ةيسفن ةذاذل دجي سانلا نم ريثك

 !! بولقلا للقم ناحيسو «ةنكتسم

 . (ىودزبلل مالسإلا رخف لوصأ عجار) ضرقلاو «ةعيدولا كلذ نمو «دوقعلا ضعب كلذ نم ىنثتسي (؟)

 ريصت اهيف ملسلا ةحصب اهنأل ءملسلا اهيف زوجي ىتلا تاعورذملا ىنعملا اذه ىف تايلثملا نم برقي هنأ ىرأ (*)

 ىفو ةلمجلا ىف ءاهقفلا رظن ىف اًيلثم نكت مل نإو «ىنعملا اذه ىف ىلثملاب ةهيبش تناك اذهلو «ةمذلا ىف اًنيد
 . طقف لاوحألا ضعب ىف اًيلثم نوكت دق لب «لاوحألا لك

 نم نوكتت ىهف ةيلام تامازتلاو قوقح نم هيلع امو صخشلل ام عومجم ىه نوناقلا ىف ةيلاملا ةمذلاو (5)

 لوصأ ملع عجار) تامازتلالا عومجم وهو «ىبلس رصنعو «قوقحلا عومجم وهو «ىباجيإ رصنع : نيرصنع
 .ةعيرشلا ءاملع فيرعت نم بيرق هتلمج ىف فيرعتلا اذهو (كب ىروهنسلا انذاتسأل نوناقلا

 . ىومحلل هتيشاحو رئاظنلاو هابشألا ةيشاح عجار (4)
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 هضرف ىونعم ربحا قوس عسل ةمذلا نأ امهامرمو . ىناعملاو ظافلألا 0 نابراقتم

 .217 اهئادأ موزلو «تابجاولا لمحتل ءاهقفلا

 ايد تبشت هذه نآ ىنلغ ةزوضصقم تايلثكاو تاييميقلا كين ةقرتتلا فيلو: بم

 لخلاف هنعفي يمسقلا نأ اهيل قورقلا قي لب هفضل فلانو ةدللا ىف

 ءهلثم نمض اًيلثم ناك نإف .هفلتأف هريغ لام ىلع صخش ىدعت اذإف .هلثمب نمضي

 هيلع ىدتعملل مرغي نأ اًبجاو ناك ىدعتلاب هنأل كلذو .هتميق نمض اًيميق ناك نإو

 لماكلا ههجو ىلع ققحتي كلذو.فالتإلا ىذأ هنع طيميو ءءادتعالا رثأ عفري امب

 ؛ةميقلا تبجو لثملا هيلإ عفدي نأ هيلع رذعت نإف «لثملا نكمأ ام هلثمب هضوع اذإ

 بجاولا ناك اهلاثمأب اهضيوعت نكمي تايلثملا تناك املو .رصاقلا ىلاملا لثملا اهنأل

 ريغ نم اهل لثم دوجو رذعتل اهتميق بجتف تايميقلا امأ ءاهلثم اهيلع ىدعتلا دنع
 290 ءاهتفلا رتكأ اذه ىلعو + ةميقلا وسو لالا تلا ىلإ نزيصق بك ترافق

 نحب نآل اكلظم ةمحقلا نمت ىدعتلا ندع:هنإ :«فايطلا ةانل نفع لاقو

 تبجوف: ءاهفلتل :هنيع در رذعت دقو«ةتيلامو فلتملا ءىشلا نيعب قلعتم هيلع ىدعتلا

 . ةيلاملل ةنيعملا ىه ةميقلا ذإ «ءىشلا ةميق ىهو ةيلاملا

 "«ناقف كوبضألا رع ىلع قيمت عج ىف :ىريمرألا نوسفولا اذ قت قو
 لثملاب نامضلا وه ناودعلا نامض ىف لصأألا نأل .الماك لثملاب نامضلا ناك امنإ»

 ىنعملا لثملا ىلإ راصي الف ءههجو لك نم تباث قحتسملا قح نأل «تايلثملا ىف

 نم موق لاقو .لثملا دوجول انهه ةرورض الو «ةرورضلا دنع الإ ةميقلا وهو ءطقف

 نيعلا ىف :كللاملا قمنا :ءاقدلطي ةيبقلا فز: بضاخلا "ىلع نحا 17, ىناديقلا ةافل

 ةماع حتحاو «هتميق ءىشلا ةيلامو «ةيلالا بجتف نيعلا ترذعت دقو ءاّعم ةيلاملاو

 . *مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف# : ىلاعت هلوقب ءاهقفلا

 نآل «ىنعمو ةروص لثملا وه ردابتملاو «لثملاب حرص هنإف .[1١؟5 ةيآ : ةرقبلا]

 0 ل يف دوت فلو( ريشا وع ةاهغلا»:هويعقلا

 )١( ةيلهآلا ىف مالكلا دنع اهنأش ىف فالتخالاو ةمذلا نيبنس .

 ةيلثملل اًقيقحت فلتملا ةميق ىواست هتميق هسنج نم ىميقب هضوع رخآل اًيميق صخش فلتأ اذإ ةيكلاملا لاق )١(

 . نكمأ ام

 ..رمالا تاب نق: لوألا هر قوما "ةنقاست(8)
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 هدراوم تعطقناو ء د نوكي نأك فاوتسالا نم عطقناو قلما مرصنا اذإو

 وهو .لثملاب ضيوعتلا نأ «هتميف تبجو («هوحن وأ برح ضراعل قاوسألا ىف

 ةرئاد ىف ام رثكأ فيلكتالو نكمملا هنأل ءرصاقلا ىلإ لوحتيف رذعت «لماكلا ءادآلا
 )2١. ناكمإلا

 ةمسقلاك دوقعلا نم ريثك ماكحأ ىف ةريبك قراوفلا ىميقلاو ىلثملا نيبو اذه 2

 عيبلا ىفو .اهلبقي ىلثملاو اربج ةمسقلا لبقيال ىميقلا ةمسقلا ىفف .امهريغو عيبلاو
 . كلذك نوكيال ىميقلاو . ملسلل الحمو اًنمث نوكي ىلثملا

 ليكلاب ةردقملا ءايشألل اماكحأ ىندملا نوناقلا داوم ايانث ىف اندجو دقلو -4

 . ةصاقملا اهيف ىرجت اهنأ ىندملا نوناقلا ىف تاردقملا كلت

 اذهل نيناوقلا لوصأ هباتك ىف كب ىروهنسلا روتكدلا ذاتسآلا ضرعت دقو
 نيعتيو «نيعم سرفو لزنم لثم .هداحأ ددعتت الام ىميقلا» : لاقف ميسقتلا

 لثم رخآلا ضعبلا ماقم اهضعب ماقو هداحآ تددعت ام ىلثملاو . فصولا وأ ةيمستلاب

 ..نضيبلاك ةوعلاب زأ :بايثلاك عرذلاب

 الإ نوكتال اهنإف ؟ةصاقملا )١( : اهنم ةفلتخم هوجو ىف رهظت ميسقتلا ةرمثو

 «ميلستلا لبق ولو ::رييعتلا دعي ىرتتملا"ىلع:نوكو.كبابلتملا كاهو:(70):ىلقملا ىف

 .27 هيلستلا دعب الإ ىرتشملا ىلع نوكيالف تايميقلا كاله امأ

 (لوقتمو واقغ ىلإ ةعيرشلا ىف لاومألا مسقنت : لوقنملاو راقعلا - ١

 رييغتب ولو «هليوحتو هلقن نكمي لام لك لوقنملاو .هليوحتو هلقن نكميال ام راقعلاف
 ,20هيضرألا الإ لمشيال راقعلا نأ ءاهقفلا ررق كلذلو ؛سارغلاو ءانبلاك هتروص

 موي مأ قاوسألا نع هعاطقنا موي مأ ةمذلا ىف بجو موي مرصنملا ىلثملا ةميق ربتعتأ ةيفنحلا ءاهقف فلتحا دق )١(
 لكلو «ةفينح وبأ ثلاثلا لاقو دمحم ىناثلا لاقو فسوي وبأ لوألا لاق .عاطقنالاو نامضلاب مكحلل ةموصخلا
 .ةهجو

 .قيقحتو رظن عضوم ىناثلاو «هيلع فالخال ميسقتلا تارمث نم لوألا ءزجلاو ء«ريبكلا ذاتسألا هركذام اذه (؟)
 .هرداصم ىف  عجاريلف

 . سماخلا ءزجلا فقولا ىف ريدقلا حتف عجار (9)

0-0 



 ادع ام لوقنملا لمشيو «كلذ ريغل مأ ءانبلل تناك مأ ةعارزلل ىضارأ تناكأ ءاوس

 ءانبلا وهو هل اًعبت راقعلا مكح ذخأي ام لوقنملا عاونأ نم نأ ريغ «لاومألا نم كلذ
 «ةيعرشلا تافرصتلاو دوقعلا ضعب ىف اعبت راقعلا ىف نالخدي امهف «سارغلاو

 ىف امهلاخدإل ءامهيلع صنلا ىلإ ةجاحالو «تابثو رارق لاصتا هب نالصتم امهنأل

 : ةقحلا لشي ام ةرمبض

 ةءانتلا ايفو ارا .نمتتي ىانقعلا“ هنع هّللا ىضر كلام بهذم ىفو

 0 . امهو لاقتنالل نيلباق ريغ ناتباث امهنآلو ك7 رارق لاصتا ضرألاب نالصتم امهنآل

 ءضاقنأ نول ءانبلاو «باطحأ لإ سارغلا لوحتيف امهلاح ريغتت لب ءامهلكش ىلع

 . ضرألاك ًراقع امهرابتعا ىف ىفكي تابثلا اذهو

 مسقنت )١( : ةثلاشلاو ةيناثلاو ىلوألا هداوم ىف ىلهألا نوناقلاب ءاج ام صن اذهو

 ءاوس رارقتسالا ةفصل ةزئاحلا ىه ةتباثلا لاومألا (5) .ةلوقنمو ةتباث ىلإ لاومألا

 نأ نودب اهلقن نكميال ثيحب .عناص عنصب وأ هاما لضأ نه كلذ ناك

 ادع امو (") .لاومألا كلتب ةقلعتملا ةينيعلا قوقحلا كلذكو .فلت وأ للخ اهيرتعي
 .(الوقنم دعي لاومألا نم كلذ

 دافعا ةنيدقم» نلإ هرظنا ىف انه تراتعب تالا نؤخاقلا نإ ذه نفع نقرتو
 امث رثكأ هقوقحو راقعلا ىنعم ىف عسوتي نوناقلا نأو «كلام بهذم نم لوقنملاو

 . .راثآ نم ىتأي اميف كلذ ىلإ ريشنسو «هنع هللا ىضر مامإلا كلذ بهذم هل عستي
 .نوناقلاو ةعيرشلا ىف ميسقتلا اذه

 ١١ ماكحألا ىف راثآ تالوقنمو تارافع ىلإ لاومألا ميسقتل ناك دقو 0

 '.رخآلا نود هيلع درت تافرصتو هب صتخت اًماكحأ مسق لكل تلعج يتق

 : ةلثمأ كلذ نم ركذن تال ومنملا .نف كتسيل

 . ةعفشلا باب ل ريبكلا حرشلا عجار 010

 جس



 اذإ | هل وقنملا ف كيش تبثتالو «راقعلا ىف الإ عيبلل ارثأ ت تبثتال الثم ةعفشلاف ()

 تبشت ملو كلو لادللا وج عب دا نديم ناتالاو ءاعبت راقعلا ىف لخد

 دقف «هنع هللا ىضر كلام مامإلا دنع لاوحألا هذه ريغ ىف لوقنملا ىف ةعفشلا

 ةعفشلا هيف فالخلا عم هنع ىورو .راجشألاب ةلصنم لا رامثلاو ؟)نفسلا ىف اهتبثأ

 77 ةافانملاو كلا نوهوب ةيفارولا سقارالا ةزاغتإا ىف

 ءاهقفلا نم روهمجلاف .«بهذملا كلذ ىف لاوقألا هذه رمأ نم نكي امهمو

 لاوحأ ضعب ىف لوقنملاو «مومعلا هجو ىلع راقعلا ىف الإ نوكتال ةعفشلا نأ ىلع

 . دج ةليلق

 فاقوآلا زاوجب اوتفأ نييدلا ءاهقفلا عامجإب هفقو حصي راقعلا نأ (ب)

 همقو ةحصب درو لق نوكي وأ راقعلل اعبت الإ همققو حصيالف لوقنملا امأ .اهموزلو

 هللا ىضر دمحم مامإلا هب ىتفأ ام ىلع روهشم فرع هب ىرج دق نوكي وأ ءرثأ
 . ةنع

 ىف اوزاجأ دقف «ةمئألا نم مهريغ بهذم امأ «ةيفنحلا بهذم ىف هلك اذه

 ظ . عسومو قيضم نيب ام «مهنيب اميف اوفلتخا نإو «لوقنملا فقو ةلمجلا

 ةفينح ىبأ مامإلا دنع هضبق لبق هيف فرصتلا حص اًعيبم ناك اذإ راقعلا (ج)

 ءامهنع هللا ىضر ىعفاشلاو دمحم امهفلاخو امهنع هللا ىضر فسوي ىبأو

 ىتح ءهضبق لبق هيف فرصتلا زوجي الف لوقنملا امأو ؛ضبقلا لبق هيف فرصتلا

 لطب كله اذإو «كالهلا رطخ ىلع ضبقلا لبق هنأل ء.هبحاصو مامإلا بهذم ىلع

 ناكف «نالطبلل المتحم فرصتلا اذه ناكف ءفرصتلا كلذل اًساسأ ناك ىذلا عيبلا

 اذاعبإو نالطبلا نع دوقعلل اًئوص «ضبقلا نيح ىلإ راظتنالا طايتحالا نم

 - .ءاغلإلا لامتحا نع تافرصتلل

 ةيادب ىف لوقلا اذه رمد دقو «نوزوملاو ليكحملا اذع ام ءىش لك ىف ةكرشلا ىف ءاهقفلا ضعب اهتبثأ دق )١(

 .«نوزوملاو ليكملا ادع ام ءىش لك ىف ةعفشلا نأ موق نع ىكحو» : هيف ءاج دقف ئدتبملا ةياهنو دهتجملا

 .ئدتبملا ةياهنو دهتجملا ةيادب عجار (0)

 . وحل



 (ةمئألا نم عيبلا كلذ زيجي نم لوق ىلع) نيدملا لاومأ ىضاقلا عيب دنع (د)

 مب لوقنملا نم أدتبيو «راقعلا ىلإ لقتتي نيدلاب في مل نإف «لوقنملاب عيبلا ىف أدتبي
 نوكي مث .ةراجتلا ضورعك بسكلاو حبرلل ادعم نوكي امب مث فلتلا هيلع ىشخي
 ظ .تالوقنملا رئاس ىف عيبلا

 الإ نونج وأ هفس وأ هتع وأ رغصل هيلع روجحملا راقع عيب ىصولل سيل (ه)

 كلملا عزنك رارطضا وأ ء«ةحجار ةحلصمل وأ «نيد ءافيإك ةعفاد ةجاح دوجو دنع

 ءادحاو اديق الإ ديق ريغ نم غئاس هعيبف لوقنملا امأو «١2)ةماعلا عفانملا ليبس ىف

 نسحو ىصولا رظن ىلإ كلذ ىف رمآألا لكو دقو .ةحلصملاو رظنلل نوكي نأ وهو

 ام ىلع راقعلاب قلعتت لب «لوقنملاب قلعتتال راوجلاو قافترالا قوقحو (و)
 ظ : يلاعتا هللا اش: نإ فينس

 ىندملا نوناقلا ىف راثآ ةلوقنمو ةتباث ىلإ لاومألا ميسقتل ناك دقو- ١

 : اليلق اهنم ركذن «قاطنلا ةعساو

 لوقنملا اهني «نيعحسعلاب الإ لتكيال ةبكللا لاقتلا في نهتاقمعلاف (9)

 . ليجست ىلإ عيب وأ ةبهب ناكأ ءاوس هتيكلم لقن ىف جاتحيال

 دعب الإ هيف ةيكلملا  ةين نسحبو دنسب هيلع ديلا عضوب تبثتال راقعلاو (6)

 ىف الإ لاخلا نق دننلا عضوي هيك ةنكللا فينك قرشلا) اهني تارك سيكس ىفم
 .'' عايضلا وأ ةقرسلا ةلاح

 نانوكي الو راقعلا ىف الإ نانوكيال صاصتخالا قحو ىنيمأتلا نهرلاو ()
 0 و

 ناك اذإف «لوقنملاو راقعلا نيب ةقرفت ةمث ىرن تاعفارملا نوناق ةهج نمو (8)

 ىف ىتلا ةمكحملا ىه ةصتخملا ةمكحملا تناك هب اًقلعتم ارمأ وأ ًاراقع عازنلا عوضوم

 . كب ميهاربإ دمحأ خيشلا ذاتسألا ليلجلا انذاتسأل تالماعملا باتك عجار )١(

 )١( كب ىسرم لماك دمحم روتكدلا ريبكلا ذاتسألل لاومألا باتك اذه ىف عجار 85 و ال5 ةدام .

 .لاومألا باتك عجار (9)
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 00 قرقنللا زودت و اقعلا قاد ديدخلا ردعلا توب ةرازطا ةادرعماو :نطرععلا

 هانركذ امب ىفتكن «لوقنمو راقع ىلإ لاومألا ميسقتل ةريثك تارمث ةمثو

 .هركذن مل ام ىلع اليلد نوكيل

 نأ ريغ «نوناقلا ىف لوقنمو راقع ىلإ ميسقتلا تارمث نم اهريغو هله "١
 نوناقلا ىف هماكحأ ىف هب قحليو «ةعيرشلا ىف هنم لمشأو معأ نوناقلا ىف راقعلا

 اهو ةنوتاعلا ىف ناقعلاف  ىيرشلا رظن نف قع

 مل ىتلا ةسورغملا راجشآألا مسقلا اذه نمو .اهعطق لبق راجحألاو ءاهجارختسا

 هروذج دتمت نأ اًنباث ربتعملا تابنلا ىف طرتشيو» تابنلاو «©"* ضرألا نع لصفنت
 اراقع تابنلا ربتعيو «ةيعوألا ىف ومني ىذلا تابنلا اتباث الام ربتعي الف ضرألا. ىف

 نيب ًراقع تابنلا رابتعا ىف قرفالو .اًنقؤم ضرألا ىف هعرز ناك نإو «هتعيبطب
 ةفص هنع تلصفنا تابنلا عطق اذإو '9"اهرجأتسم وأ ضرألا كلام وه عرازلا نوك

 . الوقنم راصو (ةكيابشلا

 هلعج لوقنم لك وهو نانا عنصب تياكلا ةفحص' لاني: :نذلا لاملا 0

 عنصلا اذهب لوحتيف «اهب الصتم راص ىتح ضرآلاب هجزم وأ ةتباث ةفصب ناسنولا
 .؟20هايملا ئراجمو «ىقاوسلاو نيحاوطلا كلذ نمو «راقغ ىلإ

 ةزايحلاو قافترالاو زايتمالاو نهولاك ةرشابم راقعلاب ةقلعتملا قوقحلا (ج)

 50 ىنكسلا لامعتسالاو

 لمشيو .راقعلا ةمدخخ صصح لوقنم لك نم ةتياثلا لاومألاب قحلي ام در

 بحاصل ةكولمملا اهب ةصصخملا ةعارزلا تالآو ةيشاملا امهدحأ نيعون مسقلا اذه

 )١( ىسرم لماك ذاتسألل لاومألا باتك عجار .

 .اشاب لولغز ىحتف موحرملل ىندملا نوناقلا حرش عجار (0)

 .اشاب ىسرم لماك ليلجلا دبع ذاتسألل لاومألا باتك عجار (9)

 . ىناملا نوناقلا حرش (:)

 . ىندملا نوناقلا حرش (4)



 تالوقللا مومو ةيفلا يجامل اكرم كتئاكتانز قداس هللا اهوار وقرألا
 ولا رس خ ههنرق ادلع وتلا لادم سو ادعو لاحت ل اذلإ ناقعلاب سفن
 ظ . 23)ل ةصصخملا راقعلا نع ةدرفنم اهيلع

 هن وخل امو هن ةوزادفلا نق واقسللا ةملك هلكت ا. هونع هوس اة
 ”نزاونو «لوقنملاو راقعلل ةبسنلاب ةعيرشلاو نوناقلا ىف انيأر ىدبن نأ انل ناك اذإو

 ١ عنصب اَنباث ريصي لام لك رابتعا ىف نيينوناقلا ىأر ىرن انأ كشالف ءاذه ىف امهنيب
 ال ناقعلا عون نم - تاسبثلاو رارقلا ةفص هيطعي اجزم ضرآلاب جزميو «ناسنإلا

 1 ا ضرالاب لصتي ام لك نوربتعي مهف ةيكلاملا رظن وه كلذو «لوقنملا عون نم
 .هماكحأ لك هنوطعيو «راقعلا نم سارغلاو ءانبلاك تابثو رارق

 لاملاو ناسن.الا نيب ةقالعلا
 تنم سماع فللذلا هدل' ىنانلا كرسي الإ اع ويععبال اللا ذأ انركذ دق

 كلت ىمالسإلا عراشلا ررق دقلو .ةيعرشلاو ةيلاملا هصاوخ هيطعت ىتلا ىه ناسنإلاب
 0 + لكك مالسإلا ىف ةررقملا ةقالعلا كلتو ءاهجئاتنو اهتارمث اهيلع بترو .ةقالعلا

 نا ةانيالاو »كالا نيب ةيشلا نيبنتلا نقرر مت تنم وهو فشلا نعم عئازتخلا
 5-5 202 7 ةغايشألا نيب 9 ديِيعَتَل ةيبسن رومأ هذه لكف رخأتلاو مدقتلاو .ةونبلاو ةوبالاك

 6 / كلذكو ٠ ءهنم ًاسثن نمو ناننالا زين ةنسبلا نييستلا ةوعبلاو نوبألا ناسا

 0 0 0 0 1 ةردقلا هنأب :يدقلا حتف ىف 207 , نيدلا لامك هفرعف ؛اهانبم ىف

 .. ئقلا صخششلا ةردق كلما نأ زجوملا تفويعتلا اذه ينعمو . عنال الإ ءادذتبا

 0 . 5 3 : ىذلاق .«تافرصتلا نع هعنموب عنال الإ فرصتلا ىلع هريغ نم اهدنا

 : 0 .رءاذلا فرصا ىلعاردقيال هنأ ؛اًكلام ربتعيال ءىش ىف هريغ نم ةباينئلاب فرصتلا

: 0 5 4 3 : 0 - 

 8 ' . ىندملا نوناقلا حرش )١(



 هتيلهأ نكلو فرصتلا كلم نمو «هريغ ةردقب هيلع ردقي لب ءههسفن تاذ نمو

 كليذلا فانريفكلا نيم ورحس ناو اء اكلم ريو رب واتش نأ ا ةلماك فدل تناقض

 فرصتلل ةغوشملا ةيلصآلا ةردقلا دوجوب كلملا دوجو ىف ةربعلا نأل «ضراعلا عناملا

 . اهناصقن وأ ةيلهآلا دقف نم ةئشانلا عناوملا نم ولخلا دنع

 كلذ ىنعمو ؛زجاحلا صاصتخالا هنأب كلملا ىواحلا ىف ىسدقملا فرعو

 هيف فرصتلا و هب عافتنالا نم هريغل عناملا ءىشلاب صاصتخالا وه كلملا نأ فيرعتلا

 جتنل رخآلا امهدحأ لمكو «لوألاب لصتا ول فيرعتلا اذهو «هببسبو هقيرط نع الإ
 ءءادتبا فرصتلا ىلع ةردقلا ىف ةتباث هراثآ صاصتخالا نأل ,.ميوق فيرعت امهنع

 ءايشألاب صاصتخالا وه كلملا : اذكه نوكي نينثالا نم هنوكن ىذلا فيرعتلاف

 الإ ءادتبا ءايشألا ىف فرصتلا ىلع ةردقلا نوكت هب ىذلا ءاعرش اهنع ريغلل زجاحلا

 ظ . صخشلا ةيلهأب قلعتي عنال
 ةءاكملل امين هركذت ةكلالا بعك ىف فللعلا اين ا زق اعو هقؤيحا5

 كلملا نإ» هبذهمو هتيشاحو ىفارقلل قورفلا باتك ىف ءاج دقف «دارملل اًحيضوتو
 ذحخأ نمو « نيعلاب عافتنالا نم هنع ةباينب وأ هسفنب اًعرش ناسنإلا نكمت وه

 .«ةصاخ عافتنالا نم هنكمت وأ «ضرعلا
 منج

 نكلو «عافستنالا نم نكمتلا وه كلملا نأ نيبي وهف ءحضاو فيرعت اذهو

 ىطعأ ىذلا وه ةقيقحلا ىف عراشلاف .عراشلا نم ناطلس الإ نوكيال نكمتل

 نأ» تافيرعتلا ضعب ىف ءاج اذلو ىعرشلا ةعشلا ىلع ةستاكب كلما ناسنإلا

 نم هيلإ فاضي نم نيكمت ىضتقي ةعفنملا وأ نيعلا ىف ردقم «ىعرش مكح كلملا
 ظ . 217 (هنع ضوعلا ذخأو ءىشلاب هعافتنا

 0 هريرقتو عراشلا تابثإب الإ تبثتال ةيكلملا نأ وهو + فلا اذهو

 تابثإب الإ تبثتال ةيكلملا قح اهنمو ءاهلك قوقحلا نأل ؛مالسإلا ءاهقف نيب هيلع

 ىشان هنكلو ءايشألا عئابط نع اًئشان سيل قحلاف ءاهبابسأل هريرقتو ءاهل دراخلا

 .؟؟2عرش هببسمل اًجتنم ببسلا هلعجو «عراشلا نذإ نع

 . ةئاملا دعب نينامثلل ممتملا قرفلا : قا ْش

 . ةسداسلا ةنسلا داصتقالاو نوناقلا ةلجم ىف ماقملا اذه ىف كب ميهاربإ كسلا خيشلا انذاتسأ هبتك ام عجار )0

 + يح



 نأ وه «دحاو ىنعم ىلإ ىمرت اهلك اهتارابع فلتخت امهم تافيرعتلا هذهو
 هب اصتخم هلعجو «لاملاو ناسنإلا نيب عراشلا اهرقأ ىتلا ةقالعلا وه ةيكلملا وأ كلملا
 اهنيب ىتلا دودحلا ىفو ءاعرش هل ةغئاسلا قرطلا لكب هب عافتنالا نم نكمتي ثيحب

 ظ . ميكحلا عرشلا

 ضعب اهراثأ ةطقنل ىدصتن نأ ريغ نم ماقملا اذه كرتن نأ ديرنالو - /١١

 عفانملا ىلع دري مأ «نايعألا ىلع كلملا دريأ : ىه كلملا ةفسلف ىف ةيكلاملا ءاهقف

 كلمي مأ اهتعفنمو اهتاذو اهتيهام كلمي اًئيع كلم نمأ : كلذب نونعيو .ءطقف
 رهاظلا .هتنكم ىف عقتالو «ناسنإلا ناطلس تحن  تسيلف تاذلا امأ «طقف اهتعفنم

 ةيعرشلا بابسألا تناك اذإ نايعألا ىلع عقي كلملا نأ ىأرلا ىداب ىري ىذلا

 هرصقت ةيعرشلا بابسآألا تناك اذإ عفانملا ىلع عقيو «نيعلا كالتما ىضتقت كلملل

 هانعمو كلملا نإ : اولاق مهنم قيرفف «كلذ ىف اوفلتخا ةيكلاملا ءاهقف نكلو .اهيلع

 نأل ءاهتاوذو ءايشألا رهاوج ىلإ اهودعيو عفانملا زواجتيال فرصتلا ىلع ةردقلا

 تاذلا ضارعأ ىلعو عفانملا ىلع عقي نكلو .تاوذلا ىلع عقيال فرصتلا

 ءايحإلاب نوكي اهتيهام ىلع فرصتلا نأل ءاهتيهامو اهرهوج سميالف ءاهلاوحأو

 ناسنإلا ةردق ىف ىذلا فرصتلا امنإ ء.ناسنإلا ةردق ىف سيل كلذو «ءانفإلاب وأ

 ىف تاذلا سمتال كلتو « دي ىلإ دي نم نيعلا لاقتناو عفانملا ةرئاد ىف رصح ام وه

 ىتلا بابسألاو «طقف عافتنالا حيبت ىتلا بابسألا نيب نوقرفيو .ساسملا نم ءىش
 ةردقلا ىطعت اهوحنو ةبهلاو عيبلاك هذه نأب ءاهلك تافرصتلا ىلع ةردقلا ىطعت

 ةراجإلاك ىرخأآلا امأو «نيعلا درب مزلتال ددحم نمز ريغ ىلإ نيعلا عفانم ىلع

 رصق وأ لاط ددحم نمز ىلإ عفانملا كلم ىطعت اهنإف عفانملاب ةيصولاو ةراعإلاو

 بابسأ نأ اذه ىف ىمرملا نأكو ءاّفلطم اكلم ةعفنملا ىكلام ىلإ نايعألا درت اهدعبو

 امإو .اًناريم وأ ةبه وأ اًعيب نوكتف «ديقم ريغ اًقلطم عفانملا كلم ىطعت نأ امإ كلملا

 ةيصو وأ ةراعإ وأ ةراجإ فرصتلا ىمسيو .هدعب نيعلا درتو «نمزب اديقم هيطعت نأ

 . عفانملاب

 كلملا نأ ىلع (ءاهقفلاو باتكلا تارابع رهاوظ كلذ ىلع لدت امك) ةيفنحلاو

 ديفت ىتلا دوقعلا ىف ةعفنملا ىلع عقيو «ةقلطملا تاكيلمتلا ىف نيعلا ىلع عقي



 ءاهقف نم ىرزاملا اهراثأ ىتلا ةفسلفلا ىلإ ةجاح ةمث تسيلو ءطقف ةعفنملا ةيكلم

 . فالخلا اذه ىف ءادجالو ةيضرف رومأ هلك كلذ نآل ؛ةيكلاملا

 : كيلمتلاو كلملل لاومأآلا ةيلباق

 زايكعالا ىلوآلا ةريقلا اههنأل- :6قنلمتلاو:كلملل ةلباق اهتعيبطب لاومألا 2 ١8

 ناك حابملا ىلع ًارط نإ قيقدلا هأنعم زارحإلا نأو ءءايشألا نم هادع امع هل ةزيمملا

 لاملا صاوخ نم زارحإلا ناك اذإف ؛صاصتخاالا اذه وه هنأب كلملا فرعي ىسدقملا

 دق هنأ ريغ .هتصاخو .هتاذو هتعيبطب كلملل لباق لاملا نإ امتح لوقن نأ انيلع ناك

 دورو عنتميف ,عافتنالا تاهج نم ةهحل ةصصخيم اهلعجي ام لاومألا ضعبل ضرعي

 دع نهعيصحتلا كلذ روضتو اهبلع نوانلا ةانحال ةيكلملا ةيش نقلا كاف رييفتلا

 نم نيعون كلت لمشتو .لاوحألا ضعب ىف وأ لاوحألا لك ىف كيلمتلل ةلباق

 اهتيامحو دالبلا ظفحل ةدعملا نكامآلاك ةماعلا عفانملل صصخ ام امهدحأ : لاومألا

 ةعفنل ةصصخسم تماد ام اًفلطم كيلمتلا لبقتال لاومألا هذهف .سانلا ةماع

 اهتيلباق ىهو ةيلصألا اهلاح ىلإ تداع ةفصلا كلت اهنع تلاز نإف .١2)ةفاكلا

 . قالطإب كيلمتلاو كلملل

 عوسم دوجو دنع كلذو لاوحألا ضعب ىف كيلمتلا لبقت لاومأ (امهيناث)

 ةحلصم وأ «هيلإ ةعفاد ةسام ةجاح وأ «كيلمتلل ةئجلم ةرورض نم ىع رش

 غوسيال امهيلك نإف لاملا تيب لاومأو ةفوقوملا تاراقعلا ىه لاومألا كلتو .ةحجار

 .هقفلا بتك ىف هعضاوم ىف نيبم وه ام ىلع انركذ ىتلا لاوحألا ىف الإ هكيلمت

 .دييقت نم قالطإب كيلمتلاو كلملل لباق لاومآلا نم نيعونلا نيذه ريغو

 .ىفارقلل قورفلاو كب ميهاربإ دمحأ خيشلا ليلجلا انذاتسأل ةيلاملا تالماعملا باتكو ناريحلا دشرم عجار )١(

 1+ عودتك



 : ةصقانلاو ةماتلا ةيكلملا

 . اهعفانمو نيعلا تاذ ىلع عقاولا كلملا وه ماتلا كلملا 4

 ا

 خم: كلذ نميعو .فقوو ةيصوو ةراعإو ةراجإو ةبهو عيب نم ًاعرش ةغئاسلا

 اهثدابم عم اهماكحأ ىف ىفانتتالو .ةيمالسإلا ةعيرشلا اهغيست نونلا تافرصتلا

 ,عافتنالا هوجو نم هجوب ديقم ريغ الماك عافتنالا قح اًضيأ هيطعيو 030 ظ

 دحاو ديق الإ عافتنالا ديقي ديقالو .هاوس دحأل اهتعفنم الو نيعلا ىف ناطلسال هنأل

 . فينحلا نيدلاو «فيرشلا عرشلا

 هنإ لب «هدنع ىهتني مولعم تفوو ©( ددذحعم نمز هل سيل ماتلا كلملاو 0

 دييقت لبقتال اًمات اكلم كيلمتلا ديفت ىتلا دوقعلا تناك كلذلو ءطرشالو ناكمالو

 ىهتنيالو ءاهانعمل مالم ريغ ءاهاضتقمل ايفانم نوكي هل دييقت هيف طرش لكو « كلملا

 كلهت وأ هيا يلا وأ 6في لقان 0 ل هريغل هلاقتناب الإ ماتلا كلملا

 ظ .كلملا اهيلع عقاولا نيعلا

 ءايهلكت# :فيفنأال هل ةكولملا قيبعلا فلتأ اذإ امات اكلم كلاملاو:(5)

 هذي نأكف «هسفنل نمضي نمض نإ هنإ ذإ ؛نامضلا اذه 0 ةلئافال هنأل ؛اهتميقالو

 مرعغ لاحلا هذه ىف عقيال "6 ؛هل ىنعمال كلذو 6 ريصتيلا هلي ىطعت ىنميلا

 امع اًئيد لوئسم هنإ لب «هفالتإل ةعبت لك نم ىفعي هنأ كلذ ىنعم سيلو «مراغالو

 يو 0000 500008 هوا القا ع

 :ةتايطالا لذب زاجيإلاب اهركذأ نيف .نيفتكن ءماتلا كلملا صاوخ نم ىه

 يدلل »



 اهدحو ةبقرلا كلم .هودعيال نيرمأللا دحأ كلم وه صقانلا كلملاؤيوب < 4

 ةبقرلا ىلع امإ عقاو وهف «ةبقرلا ريغ نم اهدحو ةعفنملا كلم وأ ءاهعفانم ريغ نم

 .اهدحو ةعفنملا ىلع امإو ءاهدحو

 1 : ةيصولا

 ةايح ةدم ىف هنإف ءهل ىصوملا ةايح ةدم مأ «ةمولعم ةياهن هل مولعم دمأل كلذ ناكأ

 ةقرلا ل ةنرولل سلوب «ةكشلل كلام م نروكي هيما هعاشنا ةدزج نا أذل ىهرولا

 .اهدحو

 رخآلو «نيعلا ةعفنب صخشل كلاملا ىصوأ اذإ : (ةيناثلا ةروصلا)

 ىصوملا عافتنا ةدم ىف ءاهدحو ةبقرلل اًكلام نوكي ةبقرلاب هل ىصوملا نإف ءاهتبقرب

 . توملاب ىهتنت مأ ةمولعم ةياهن اهل تناكأ ءاوس ةعفنملاب هل

 رخآلا ةيكلمب اًدودحم اًنقؤم ةبقرلا كلم نوكي نيتروصلا نيتاه ىفو
 كلام ىلإ ةعفنملا تداع اهتدم ءاهتناب وأ هتومب امإ ةعفنملا كلم ىهتنا اذإف «ةعفنملل

 نذإو ؛اًمات اكلم هكلم ريصيف «ةبقرلا بحاصل اكلم ةبقرلاو عفانملا ريصتو ؟؛ةبقرلا

 . مات كلمب اًمئاد ىهتنت ةبقرلا ةيكلمف

 نع ةدرفنم عفانملاب ةيصولا زاوج وه اهدحو ةبقرلا كلم ىف لصالاو 2١

 نبا هيف فلاخو «ةمئألا رثكأو هباحصأو ةفينح ىبأ بهذم ىف زئاج كلذو «ةبقرلا

 كلذ ىلع لدتساو ءاهنايعأ نع ةلصفنم عفانم لاب ةيصولا زيجيال وهف «ىليل ىبأ

 ةيصولا نآأل ؛ثراولا كلم ريصي امب ةيصو عفانملاب ةيصولا نأ  امهدحأ  نيليلدب

 ةثرولا كلم ةبقرلا ريصت هتوم دعبو .ىصوملا توم دعب الإ هرثأ رهظيال دقع
 اذإف ءاهكلم ةبقرلا كلم نمف ءاهنع لصفنتال ؛اهل ةمزالم ةبقرلل ةعبات ةعفنملاو

 «ةيصولا ذيفنت دنع هئثراو كلم ىف وه ءىشب ءاصيإ كلذ ناك ناسنإلا اهب ىصو

 .ةعيرشلا ىف زوجيال كلذو ءاهرثأ روهظو ءاهمكح ريرقتو

 1 يدحت



 نأل ةراعإلا هبشت اهنأ رابتعا ىلع الإ زوجتال عفانملاب ةيصولا نأ  امهينا

 وهو هباشتلا نهوف اهنراعإل ديحولا غوسملاف «ءضوع ريغب عفانملل كيلمت امهيتلك
 لطبت ةراعإلا نإف «ضقنلاب اهيلع ىتأيو «عفانملاب ةيصولا نالطب ىلإ ىدؤي غوسم
 نأ حصيال غوسملا اذهف نذإو «نامز نم ةعاس هتوم دعب تبثتالو .ريعملا تومب
 . ")اوس اًعوسم ضرفي نأ دحأ عيطتسيالو «عفانملاب ةيصولل ًازيجم نوكي

 نأب ةبقرلا نع ةدرفنم عفانملاب ةيصولا زاوج ىلع مهريغو ةيفنحلا لدتسا دقو
 عسوأ ةيصولا نأ كشالو ءامهريغو ةراعإلاو ةراجإلا دوقع ىف اهيلع دقعي عفانملا
 دقعلا حصو «دقعلا دنع دوجوم ريغ اهيف هيلع دوقعملا نوكي نأ حص اذلو «الوبق
 ةقيضلا دوقعلا ىف دقعلل الحم عفانملا نوكت نأ زاج اذإف «ةفاضإلاو قيلعتلا عم اهيف

 دوقعلا عسوأ نم ىهو «ةيصولا ىف زوجت ىلوألابف قيلعتلا اهلطبي ىتلا قاطنلا
 . طورشلل الوبق اهرثكأو ءالومش

 تنام اذإد اة ريمتمب اكلم ايزعق تاكا ةنضرلا قاع نابل كل قنا لقد اردو
 نأل ؛ثراولا ىلإ ةبقرلا هيف لصت ىذلا تقولا ىف هل ىصوملا ىلإ لصت ىصوملا

 نع ةلصفنم ثراولا ىلإ ةبقرلا لصتف «ثروملا نع ةفالخلاب كلملا لانت امهيتلك
 ثلثب ةيصولا كلمي مادام هنأل ؛ةيصولا ىف ىصوملا ةدارإ دحي ام دجويالو ءاهعفانم

 دييقتلا ىلع ليلدالو «نيعلا عم اهب وأ اهدحو عفانملاب ةيصولا هلف .كلمي ام
 ةيصولا كلمي ىلوألابف . . . تاوذلاو عفانملاب ةيصولا كلمي مادام هنإ لب «عنملاو

 .هتيالو نم وه ام لعف دقف ةيصولاب عفانملا درفأ اذإف ءامهدحأب

 كيلمت امهيتلك نأ ىف ةراعإلا تهباش عفانملاب ةيصولا نأب ىناثلا ليلدلا اودرو
 هنيب عماجلا ىنعملا اذهل اياصولا نم عونلا اذه زاوحل اًغوسم كلذ ناكف «ضوع ريغب
 ادقع اناك الإو هوجولا لك نم نيهباشتم انوكي نأ كلذ ىنعم سيلو «ةراعإلا نيبو
 «توملا دعب نوكت ةيصولاف «ءامهتاصخشم ضعب ىف افلتخي نأ نذإ دبالف ءادحاو

 اهينلع قرت نأ عنامب توملا دعب ةيصولا نوك سيلو .ةايحلا لاح نوكت ةيراعلاو

 د ا يس ا ا ءاهل ةهباشملا ةيراعلا ىلع ىرس ىذلا زاوجلا

 .ةافولا دعب كلمي

 )١( عباسلا ءزجلا عئادبلا اذه ىف عجار .



 ئراقلا نوكي ىكلو ءاهل اًنيبثتو «ةركفلل احيضوت اهانقس نيقيرفلا ةلدأ هذه
 .اهلوصأ ىلإ عورفلا درو لالدتسالا هقفلا بلف ؛هانعمو هقفلا بلب ماملإ ىلع

 : قوقحلا نم نيعون لمشي ةبقرلا كلم ريغ نم هدحو عافتنالا كلمو 2 75

 نيب قيرفتلل الصف ةيعفاشلاو ةيكلاملا بتك تدقع دقو «عافتنالا قحو ةعفنملا كلم

 .«قورفلا هباتك ىف ىفارقلا هلاق ام هيف لبق ام نسحأو «عافتنالا قحو ةعفنملا كلم

 طقف هسفنب عافتنالا وه رشابي نأ ىف صخشلل نذإلا وه عافتنالا قح نأ هتصالخو
 وحنو فياضملا ىف تايبلاو «قاوسألاو «دجاسملاو سرادملا ىف سولجلا ىف نذإلاك

 وأ رجؤي نأ هقح ىف عنتميو «طقف هسفنب عفتني نأ كلذ ىف هل نذأ نملف .«كلذ

 . ةفايضلا راد نم تيب ىف هريغ نكسي وأ تاضواعملا قرط نم قيرطب ضواعي

 هسفنب وه عافتنالا رشابي نأ ىف قحلا صخشل نوكي نأ ةعفنملا كيلمتو

 رجأتسا نمك .ةيراعلاك ضوع ريغب وأ «ةراجإلاك ضوعب عافتنالا نم هريغ نكميو
 ةعفنملا هذه ىف فرصتي نأ هل ةلمجلا ىفو ءاهريعي وأ هريغل اهرجؤي نأ هلف اراد

 تقحتسا ىذلا دقعلا ماكحأ هب تديق ىذلا هجولاب مهكالمأ ىف كالملا فرصت

 نوكت نأ (امهدحأ) نيببس دحأب تبشي عافتنالا قح نإ لوقن كلذ ىلعو

 رهنألاك «سانلا نم دحاو اهكلميالو «ةفاكلا ةعفنل ةصصخم اهب عفتتملا نايعألا
 ةعفنمل ةلودلا هتصصخ ام كلذكو «ةكولمملا ريغ قرطلاو «ةلودلا اهقشت ىتلا عرتلاو

 ريغو تاحصملاو سرادملاك «ققحتت نأ بجي اًطورش مهيف تظحال سانلا نم قيرف

 ليبق نم ال عافتنالا قح ليبق نم وه امنإ قوقحلا نم نايعألا هذهب قلعتي امف «كلذ
 ظ . ةعفنملا كلم

 كلم هيطعتالو .عافتنالا قح هل حابملا ىطعت اهنإف («7١ةحابإلا (امهيناث)

 اراد صصخي نمك «ضوع ريغب وأ ضوعب هريغل ةعفنملا كلمي نأ هل سيلف «ةعفنملا

 هل نوذأملا نوكي نأ طرشالو .دقاعتلا هجو ىلع ال هكالتما وأ هلامب عافتنالا ىف صخش نذأي نأ ةحابإلا )١(

 .(كب ميهاربإ دمحأ خيشلا ليلجلا انذاتسأل ةيلاملا ةيعرشلا تالماعملا باتك شماه عجار)
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 رادلا هذهب نيعفتتملا نإف ءهيلإ نووأي ناكم الو «قيرطلا مهب عطقنا نم ءاويول هل

 ريغب وأ ضوعب ةعفنم مهريغ اوكلمي نأ نوكلميال ذإ ءطقف عافتنالا قح مهل
 > «صوع

 كاملا تول سو انما تاس كاين علا تيان
 .ةراعإلاو .ةراجإلاو

 نيعلا رجؤي نأب لالغتسالا قيرطب عفتني نأ عفتنملل غيستال ةراعإلاو ()

 اهكلمي نأ حصيال ضوع ريغب عفانملا كلم نم نأل كلذو ءرجأللا لانيو «هريغل

 ريعتسملا كلم اذإف ءمزال دقع ةراجإلاو «مزال دقع ةراعإلا نألو .ءضوعب هريغ

 مرا اتق ا ةرافكلا ةروكتت كلل ياقوت اموال ادن اهنإ نأ لوقت اننا 8 اخالا

 ىضتقم عراشلا هربتعا ىذلا اهرثأو ىعرشلا اهفصول رييغت كلذو ءاهيلع ةينبم اهنأل
 ءمزال ريغ دقع ىلع تينب اهنآل «ةمزال ريغ ريعتسملا ةراجإ نوكت نأ امإو ءاهل
 رثأ عراشلا هلعج ىذلا اهاضتقمو «ىعرشلا ةراجإلا فصول رييغت اًضيأ كلذو

 لفارس نيج انيهالاك :ةيرما نجلا ىلإ امك قوز نذإ ييعستللا نسا اكتالاو ايل
 ظ .20 هاضتقمو نيدقعلا دحأ فصول

 هنع هللا ىضر كلام بهذم امأو «ىعفاشلاو ةيفنحلا بهذم وه مكحلا اذهو

 ةطلسلاو ةيرحلا هلف اهتعفنم كلم اذإو ءاهتعفنم كلم دقف ءاّئيع راعتسا نم نأ وهف

 نوكي كلذ ىلعو «نيعلاب رضي الأ طرشب ةيراعلا ةدم ىف اهيف فرصتلا ىف ةقلطملا

 ظ .؟'7اهرجؤي نأو نيعلا ريعي نأ هل

 عفتني نأو ءهسفنب عفتني نأ اهاضتقمب ةعفنملا كلم نمل غوست ةراجإلاو (ب)
 ةدنلا فوكت ألا ليدقو اين حملا نحارب ردا نحر رنا هلق «لوافسمالا قيل
 فاللتخاب فلتخي امم تناك اذإف «نيعفتنملا فالتخاب فلتخي امم دقعلا ىف ةنيعملا

 رجؤي نأ هل سيلف ءاهريعي وأ هريغل اهرجؤي نأ عفتنملل رجؤملا زجي ملو «نيعفتتملا

 .رئاظنلاو هابشآلا عجار )١(

 ةدمب ةيراعلا ىف ةداعلا هل تدهش نم» : قورفلا بيذهت ىف ءاج دقو «لوآلا ءزجلا ىفارقلل قورفلا عجار (0)

 ىف ةعفنملا ىف فرصتلا ىف ةغئاسلا عاونألا عيمجب ءاشي امك فرصتي قالطإلا ىلع اًمكلم ةعفنملا كلت هل تناك

 ضاق لا ناب همنا هوي كابل وكر كلل علت



 ىف ةمولعملا ةعفنملا وهو «هيلع قفتملا ريغ لعف دق نوكي لعف نإ هنأل ءريعي وأ
 ةعفنملا كيلمتف «هيلع قفتملا عونلا الإ عفانملا نم ىطعتال ةراجإلا نأ كشالو ءدقعلا
 ريغب وأ ضوعب ناكأ ءاوس كلاملا ةزاجإ ريغ نم نيعفتنملا فالتماب فلتخت ىتلا

 نم زوجيالو غوسيال كلذو .كلمي الام كيلمت وأ هيلع قفتملا ريغ كيلمت - ضوع

 :ندإ قيغ

 وأ لالغتسالاب عفتني نأ اهببسب عفتنمللف ةيصولاو فقولا امأو (ج)

 ىلع صن نإو ءءاش فيك عفتني نأ هل نأ ىلع امهئاشنإ دنع صن نإ لامعتسالاب

 ءرخآلا ىلع صنلا عنميو « لامعتسالا ىلع صني نأك رخآلا نود امهنم دحاو

 نوصوملاو نوفقاولا اهركذي ىتلا طورشلا نأل ؛هيلع صن ام الإ هل سيلف «سكعلاو

 ءهنم عفتنملا نكمتي اهاضتقمبو «عافتنالا قيرط مظنت ىتلا ىه ةيصولا وأ فقولا ىف
 اميف غئاس مالك كلذو «عراشلا صنك فقاولا طرش» ءاهقفلا مالقأ ىلع درو اذلو

 . ةيصولا كلذ لثمو «فقولا ىف قوقح نم هل عراشلا هاطعأ

 «عنم وأ ةزاجإ ريغ نم لامعتسالا نع تكسو لالغتسالا ىلع صن نإو

 نم نآل ؛لالغتسالاو لامعتسالا كلمي هنإ لاق قيرفف «ةيفنحلا ءاهقف فلتخا دقف

 لواغتيالا سلو مشتل ىلوألاب انكم ىف وع ورم ةومتل ةفقملا فالعين هلل
 لب .هريغ لامعتساو هلامعتسا نيب قرفال هنألو .ضوعب هريغل عفانملا كلمي نأب الإ

 .اهيلع ةظفاحملاو اهل ةياعرلاو .نيعلاب قفرلا ةنظم هلامعتسا نإ

 كلميال لالغتسالا كلم نم نإ اددع نورثكألا مهو رخآ قيرف لاقو

 وأ فقاولا صن نم قحلا اذه دمتسي عفتنملا نأل ؛هيلع صني مل ماد ام لامعتسالا

 نارمأ لامعتسالاو لالغتسالاو .«طقف لالغتسالا وه هيلع صن ىذلاو .ىصوملا

 ىضتقيال امهدحأ ىلع صنلاف «نانيابتم عافتنالا هجوأ نم ناهجوو «نارياغتم

 .رخآلا ةزاجإ

 لاحلا مكحلا ىف لامعتسالا ىلع صن ريغ نم لالغتسالا ىلع صنلا لثمو

 فرتستي هنإفا ؛ ًالاببعتما وأ الالعشم ا نكذيالف ىيضاولا نأ فقاولا انهتف' قلظي نقلا

 ىلع ىنبم كلذو ءرخآلا ركذ ريغ نم هيلع صن هنأكو .لالغتسالا ىلإ قالطإلا
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 هذه ىفف «هركذ هنأكو «لماكلا درفلا ىلإ فرصني قلطملا نأ ىهو «ةيلوصأ ةدعاق

 ىدرف دحأ ىلع صن ريغ نم اًقلطم عافتنالا فقولاو ةيصولا ىف ركذ دق لاحلا

 نم لمكأ لالغتسالا نأ كشالو «لالغتسالاو لامعتسالا امهو عافتتالا

 .هيلإ عافتنالا قالطإ فرصنيف «تافرصتلا ىف اًقاطن عسوأ هنأل ؛لامعتسالا

 لالغتسالل ضرعتي ملو .ءطقف لامعتسالا ىلع ىصوملا وأ فقاولا صن اذإو

 «لامعتسالا قيرطب الإ عفتنيال هنأ ىلع نوعمجم ةيفنحلا ءاهقف نإف ( عنم وأ ةزاجإب

 ةيصولا وأ فقولا ىضتقمب لامعتسالا قح كلم نم نأل ؛لالغتسالا هل غوسيالو

 نذإ وهف «كلذ ىضتقي لالغتسالاو ؛لدب ريغ نم هكلميالف لدب ريغب هكلم دق

 فعالا كلم نموع« لذي وسع نق كلللا نه: قوقأ لد قلما نآل :عووسوأل
 وقألا كلميال

 قح اًيطعم ناك ىنكسلا ىلع ناك نإ «كلام بهذم ىف فقولاو - 5

 هسفنب عفتني نأ عفتنملل نوكي نذإو «ةعفنملل اًكلمم نوكيالو «قحتسملل عافتنالا

 نم هجوب لالغتسالا هل سيل هنأ نع الضف هريغل ةعفنملا ريعي نأ هل سيلو «طقف

 نكسي نأ ىلع اًققو فقو اذإو» : ىفارقلل قورفلا ىف ءاج ام صن اذهو ءهوجولا

 كلم امنإ فقاولا نأ ىضتقي ظفللا رهاظف كلذ ىلع ىلع دزي ملو ىئىدكسلا ىلع وأ

 .هنكسيالو «هريغ هرجؤي نأ هل سيلف «ةعفنملا نود ىنكسلاب عافتنالا هيلع فوقوملا

 ىف انككشو «ةعفنملا كيلمت وأ عافتنالا كيلمت لمتحت ةغيص تردص اذإ كلذكو

 «ةعفنملا نود عافتنالا كيلمت ىهو .بترلا ىندأ ىلع فقولا يو سو

 حيرصت اذهف ««عافتنالا عاونأ عي عيمجب ةفوقوملا نيعلاب عفتني» : ظفل ىف لاق نإف

 00 ا و

 بجو كشلا لصح ىتمو «نئارقلا كلت ىضتقمب ىضقن انإف «ةيلاحلا وأ ةيداعلا

 لقنلاو ءاهبابرأ كلم ىلع كالمأللا ءاقب لصآلا نآأل ؛بترلا ىندأ ىلع رصقلا

 ىندأ ىلع هانلمح لاقتنالا بتر ىف انككش ىتمف «لصألا فالخ ىلع لاقتنالاو

 هذه نم رهاظو «.«بهذملا ىف لئاسم ةدعاقلا هذه ىلعو «لصأللل ءاقبإ بترلا

 «فقولا ماكحأك ةيصولا ماكحأ نوكت هيلع تنبنا ىذلا لصألا مومعو «تارابعلا

 جرح



 ةيظفللا نئارقلاب وأ اهصنب تدافأ نإ فقاولا ةرايع نأ كلذ ىف لوقلا ةصالخو

 كلم تدافأ نإو «لالغتسالاو لامعتسالا عفتنملل ناك ةعفنملا كلم اهنأ ةيلاحلا
 نيرمألا دحأ لمتحت ةرابعلا تناك نإو «لالغتسالا نود لامعتسالا هل ناك عافتنالا

 لامعتسالا هل نوكيف «طقف عافتنالا قح ىهو «عافتنالا بتر ىندأ ىلع تلمح
 ل ةاعكسالا لود

 ةيصولاو فقولا امهنع هللا ىضر لبنح نب دمحأو ىعفاشلا بهذم ىفو

 قح هل عفتنملا نأ ىلع صن اذإ الإ ؛عافتنالا قحال ةعفنملا امهببسب عفتنملا كلمي
  تاحصملاو تاناخلاب عافتنالاك . كلذ ىلع لاوحألا نئارق تلد وأ طقف عافتتنالا

 لاوحألا هذه ريغ ىف امأ «عافتنالا قح الإ كلميال عفتنملا نإف «ةفوقوملا سرادملاو
 مأ طقف لامعتسالاو ىنكسلل ةيصولا وأ فقولا ناكأ ءاوس ةعفنملا عفتنملا كلميف
 ؛رخآلا كلم صاصتخالا ةهج ىلع امهدحأ كلم نمف ءامهل مأ طقف لالغتسالل
 كلمو «عافتنالا قحال «ةعفنملا كلم لاحلا هذه ىف ةيصولا وأ فقولا ىضتقم نأل

 .رزقم وه اه ىلع لالغتسالاو لامعتسالا قدح ىطعغي ةعفنملا

 : عافتنالا قح و ةعفنملا كلم صاوخ

 كلم: ةيعلا خكلو «نيعلاب قلعتم قح ةعفنملا كلم ىف عفتنملل 6 - )١(

 اًيلاطم عفتنملا ناك كلذلو «نيعلا كلام نم قحلا كلذ وه دافتسا امنإو «هريغل

 اهكلام ىلإ اهديعي ىكل «هلام ىلع هتظفاحم اهب عفتتملا نيعلا ىلع ةظفاحملاب
 اًنماض ناك اهيلع ةظفاحملا ىف هريصقتب وأ هلعفب تكله اذإو «ةميلس ةحيحص
 نم تكله نإ نمضيالو «ةيلثم تناك نإ اهلثمو ةيميق تناك نإ اهتميقب اهبحاصل
 .اهيلع ةظفاحملا ىف ريصقت وأ دعت ريغ

 نامز ىفو «عافتتنالا هجوأ ىف طورشلاب دييقتلا لبقي ةعفنملا كلمو (؟)

 طرشلاب دبييقتلا لبقيال هنإف ؛ماتلا كلملا كلذب فلاخي وهو «هناكم ىفو عافتنالا

 .لوقلا نم هانفلسأ ام ىلع

 وهو هتثرول لقتنيالو «كلاملا ةافوب ىهتني لب .« ثرويال ةعفنملا كلمو (9)

 ىلإ ةفالخلاب نالقتنيو «ناثروي امهنإف ةبقرلا كلمو ماتلا كلملا فلاخي كلذب
 .ثروي ةعفنملا كلم نإ لاقف ىعفاشلا كلذ ئف فلاخو «ثراولا

 7 يح



 : اهب عفتنملا نيعلا نامض

 ءاقب عم اهب عافتنالا نكمي الأ (امهادحإ) : نالاح نيعلاب عافتنالل- 15

 نإف تايلثملا ضعب ةراعإ ىف نوكي كلذو ءاهكالهتساب اهب عافتنالا لب ءاهنيع

 لب اهب عفتنملا نيعلا تاذ درتال لاحلا هذه ىفف ءاًبلاغ اهكالهتساب نوكي اهب عافتنالا

 . ضرق دقع لاحلا هذه ىف ةيراعلا دقع نوكيو ءاهلثم دري

 نيعلا نوكت لاحلا هذه ىفو ءاهئاقب عم نيعلاب عافتنالا نوكي نأ (امهيناث)

 نمضي ال كلذل ةسيعت وأ ريصقت الو: دعت ريغ نه:تعلت نإف ء«عفتتنملا دي ىف ةنامأ

 . ةنفايق ريغ: ةنامالا "كيان ال انيق

 دنع اهلثم وأ اهتميق نمض تبيعت وأ ظفحلا ىف ريصقت وأ دعتب تفلت نإو

 رن رودص ديس تريني ئدعتلاو :نيييعتلا كنتغاويسسلا ناصف :نفوصضو كاملا

 نأ (امهتيناثو) «بييعتلا وأ فالتإلا هب دوصقم لمعب اهبيعي وأ اهفلتي نأ (امهالوأ)

 نسبحي وأ هل هنيع ىذلا دمأآلا نواجتي نأ «كلاملا اهب:هديق ققلا طورشلا زواجتي

 لقتنتو اًيدعتم عفتنملا نوكي روصلا هذه لك ىفف «ةدودحملا ةدملا ءاضقنا دعب نيعلا

 . ةنماض دي ىلإ ةنيمأ دي نم هدي

 ةدملا ءاضقنابو ءانرشأ امك عفتنملا وأ نيعلا كلام ةافوب «ةعفنملا كلم ىهتنيو

 قفتملا ةعفنملا ءافيتسا رذعت وأ «هب عفتنملا ءىشلا كالهبو ءاهب عافتنالا نيع ىتلا

 اذإ الإ ءاهكلام ىلإ نيعلا تملس ةيقاب نيعلاو عافتنالا قح ىهتنا ىتمو «هنم اهيلع
 ءجضني مل لقب عرزلاو ةراجإلا ةدم ىهتنت نأك «عفتنملا ىلع ررض اهميلست ىف ناك
 رجألاب ثراولا دي ىف كرت لقب عرزلاو رجأتسملا تام اذإو «لثملا رجأب كرتي هنإف
 ثراولا ىلع ناك تهتتنا اذإف «هتنت مل ةيقاب لازتال ةراجإلا ةدم تناك نإ يميل

 , ؟2ةاقرلازيآل غرولا ناك اذإ لذلا .رجأ

 «ةريبك ةفلاخم ةعفنملا كلم ىف ةعيرشلا فلاخ ىندملا نوناقلا دجن ملو - "1

 : اهنم رومأ ىلإ عجرت هيف اهفلاخ ام ةلمجو

 ةيناثلا ةنسلل ىعرشلا ءاضقلا ةسردم ةذتاسأ ضعب اهبتك ىتلا ةفينح ىبأ هقف ىف تالماعملا تاركذم عجار )١(

 .ةراجإلا ىف عئادبلا عجارو ءاهب لوألا مسقلا نم

 يحل "م



 ةنيعم ةدمل تناك اذإ ءاهكلام ةافو دعب ثراولا ىلإ لقتني ةعفنملا كلم نأ )١(

 درجمب لب ثرويال هيف ةعفنملا كلم نأل ؛كلذريغ ةيفنحلا بهذمو «ةدملا هتنت ملو

 ىهتنيو ءدقعلا خسفي هاضتقمب ةعفنملا تكلم ىذلا دقعلا ىف نيدقاعلا دحأ ةافو

 . ىندملا نوناقلاك ىعفاشلا بهذمو .هانركذ ىذلا وحنلا ىلع ةعفنملا كلم

 دقع نكلو ءاّيدبأ نوكي دق ةعفنملا قح نأ ضرفي ىندملا نوناقلا نأ (0)

 ةلودلا نيب نوكي لب «ضعب عم مهضعب سانلا داحآ نيب نوكيال دبؤملا ةعفنملا

 «ةلودلل اكلم ةربتعم تناك رصم ىضارأ رثكأ نأ كلذ ىف لصألاو .سانلا داحآو

 «ديقم ريغ مئاد قح هنكلو «نيعلا كلام ديال ( عفتنم رجأتسم دي اهيلع عرازلا ديو

 لحم اولحي نأ نوناقلا ىضتقمب مهل زيجأ نيذلا ةثرولا ىلإ عفتنملا دعب لقتنيو

 عفتنم دي اهيلع سانلا دي تناك ىتلا ىضارألا كلت تراص نأ دعب نكلو . مهثروم

 ليربأ ١9 ىف رداصلا ىلاعلا رمألا ىضتقمب اهيلع ديلا ىعضاول اّمات اكلم ةكولم

 0 ا ا خيراتب رداصلا ىلاعلا رمألاو «ىلهألا ءاضقلل 189١ ةنس

 «ىضارألا كلت ىف اضورفم كلذ ناك دقلو ؟ ىدبألا عافتنالا قح ىقبيأ اذه دعب -

 هكلمت امو ءديلا ىعضاول اًمات اكلم تحبصأو ءاهنع ةلودلا ةيكلم تلاز دق ىتلاو

 صخش اهنأ ىلع هيف فرصتت ةصاخ ةيكلم هكلمت امنإ اهريغ ضارأ نم ةموكحلا

 اذإ) ةيدبألا ةعفنملا كلت نأ ىرنال كلذل ءتافرصت نم صخش لكل ام هل ىونعم

 .نالا ىلإ ةيقاب (اهلصأ كلذ ناك

 ىف اهنم نوناقلا ىف عسوأ اهب عفتتنملا نيعلاو ةعفنملا كلام قوقح نأ (0)

 ىلعو كلم اميف كلاملا قوقح عيمج ىندملا نوناقلا ىف ةعفنملا كلاملف» ةعيرشلا

 ةعرازملا وأ ةكرشلا وأ ةراجإلاك ةطساولاب وأ ةرشابم ءىشلاب عافتنالا هلف هكلم ردق

 نأو «قافترا قوقح هيلع بتريو «نهرلا عاونأ عيمجب هنهري نأ هلو «كلذ ريغو

 700 عيرتش :ةكللملا نك ةزئاخلا 'تافرضتلا نيم ةةللؤ ريغو»«لذبلاو عيبلاب فرصتي

 نوناقلا حرشو «ىسرم كب لماك روتكدلا ليلجلا ذاتسألل رصم ىف ةيراقعلا ةيكلملاو ةيندملا ةعومجملا عجار )١(

 .اشاب لولغز ىحتف موحرملل ىندملا

 .نوناقلا حرش نم اًبيرقت صنلاب ةلوقنم ةرابعلا )١(
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 هنكلو «ةعيرشلا ىف عفتنملا نم زوجي ال الثم نهرلاف «ةعيرشلا هغوست مل ام دوقعلا

 . نوناقلا ىف زوجي

 قافترالا قوقمح
 كلام ريغ هكلام .رخآ راقع ةعفنمل راقع ىلع ررقم قح قافترالا قتح - 6

 كلامل ةمات ةيكلم هيف سيل هنإ ثيح نم عافتنالا قح هبشي وهو« لوألا راقعلا

 . 217عافتنالا قح ماسقأ نم هدعي نيفلؤملا ضعب نإ لب ؛عفتنملا راقعلا

 هذهو .رورملا ىقحو . ليسملا قحو 2« توشلا قح : ةثالغلا قافترالا قوّشحو

 نوكي نأك «هريغ قحلي ىذأ اهلامعتسا ىف نوكي الأ نم اهتوبثل دبال ءاهعيمج

 ءاكرشلا لعجيف رضي ًاريثك ءام ذخأي ةعساو ضارأ ىقس ىف برشلا قح لامعتسا .

 نم نامرحلل ةضرع ماعلا رهنلا وأ ةماعلا ةعرتلا ىف نيعفتنملا وأ «ةصاخلا ةعرتلا ىف
 .ررضلا ليزي ام رادقمب صخشلا مسمع اهلاثمأو هذه ىفف ءمهتبول لخخأو «ىّقسلا

 طرشب «قيرط نم كعرزل وأ كلزنم ىلإ رورملا قح كل لعجي رورملا قح كلذك

 .اهريغب مدطصتال ىتح «قيرطلا نم اهريسل صصخملا بناجلا ريغ ىف كتبرعب

 نأ (اهدحأ) : بابسأ ةثالث نم دحاوب قافترالا قوقح نم قح ىأ تبثيو

 ءايرش هيف قافترالا قح هراقع هب لصتي نم لكل تبثيف «ماع قفترمب قحلا قلعتي

 اًكولمم قحلا هب قلعتملا راقعلا ناك اذإ كلاملا نم نذإلا (اهيناث) ءارورمو ءاليسمو
 (اهثلاث) ءرخألا راقع ىلع قافترالا قح هل ريصي نذإلا اذهب هنإف ا اكلم

 مل ماد ام قحلا كلذ هل ظفح ءاررقم اًقح رخآ ىلع راقعل نأ دجو اذإف : مدقلا
 راقعلل ناك قحلا كلذل اًتبثم ناك نإف ثودحلا تق ملع نإو «هثودح تقو فرعي

 ةنيبلاب كلذ ملعو الطاب اًببس ناك نأب تبثم ريغ ناك نإو «تبثملا ببسلا اذهب قحلا

 )١( ةيلاملا ةيعرشلا تالماعملا ىف كب ميهاربإ دمحأ ليلحلا ذاتسألا باتك عجار .
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 ىذلا ببسلا نالطب ىلع ليلد مقي مل ام تبثم مدقلا ةلمجلا ىفو «هنالطبب مكح

 . هتيلوأ توبث دعب هيلع دمتعا

 : ىرجملاو ءبرشلا قح

 .ماكحأ نم هصخي امو «قوقحلا هذه نم قح لك ىف ملكتن نآلاو 48

 : برشلا قحب ادبنلو

 : هنأش زع ىلاعت هللا لاق «ءاملا نم بيصنلاو ظحلا هانعم ةغللا ىف برشلا

 لاقو ١855[. ةيآ : ءارعشلا] .*مولعم موي برش مكلو برش اهل ةقان هذهو#

 .[18 ةيآ : رمقلا] . ةرضتحم برش لك مهنيب ةمسق ءاملا نأ مهئبنو# : ىلاعت

 برشلا قح لباقيو ءرجشلاو عرزلا ىقسل ءاملا نم بيصنلا : ةعيرشلا ىفو

 ناسنإلاو ناويحلا برشب صاخ وهف ةفشلا قح  رجشلاو عرزلا ىقسب صخ ىذلا

 ةفشلاو برشلا قحل ةبسنلاب هايملاو «كلذ وحنو لسغلاو ءوضولاك ءاملاب هتعفنمو

 : ماسقأ ةثالث

 عفانمل ةلودلا اهتأشنأ عرت نم اهنع عرفت امو ةريبكلا راهنألا : لوألا مسقلا

 وه اهنم برشيو ءهايملا هله نم عفتني نأ ناسنإ لكلو «مهيضارأ ىرو سانلا

 ىلإ اهنم رهن ىركيو «؟17ىحرلا اهيلع بصنيو هسرغو هعرز ىقسيو «هناويحو

 فحل ل ولا ريغ ناهنألا هده ءام انزل كلتا ذو دو ةماعلا كللدا وبقي هلا "طرشي فار

 ةزرحم ريغ راهنألا هذه هايمو ءزارحإلاو رهقلاو ءاليتسالاب نوكي كلملا نآأل

 دحأل ةبقرلا ةكولمم ريغ راهنألا هذهف كلذ قوفو ؛دحأ ءاليتسا لحمالو ةروهقمالو

 لص اهو انا يقي ادلب ه5 وت نع قمم وأ هل زلون اهو ان نمل« يضاوضللا لع

 "اكل ابدااع: :ةقكانا رنا انك ثق :ةوقاسللا»ا قالت ةلوقلا هةنسنابتالا لاما

 ىلوتساو اهنم ءىش ىلإ قيس نمف «ةحابإ ةكرش ثيدحلا ىف ةكرشلاو «رانلاو

 برشلاو ةفشلا قح هيف ناسنإ لكل ناك هلك اذهلو ءهكلم ىف لخد هزرحأو «هيلع

 ررض ناسنإلا فرصت ىلع بترتي الأ وهو ادحاو اًديق الإ ديق ريغ نم اًقلطم

 )١( رضاحلا انفرع ىف ةيقاسلا هيمسن ام وه ىحرلا .

 )١( .ناسنإلا تابنإ ريغب تبني ىذلا شيشحلا وه حابملا ًالكلا

 رى يحح



 وأ رهنب رضأ نم نأ عئادبلا ىف ءاج دقو 2١. لوزي نأ بجي ررضلا نأل «,ةماعلاب
 «نيملسملا ةماعل هنأل ء.هعنم نيملسملا نم دحاو لكلف ةماع هايم نم هنم عرفتي ام

 .ررضلا مدعب ةطورشم مهقح ىف فرصتلا ةحابإو

 كلذو : صاخ كلم ىف اًعباتتم اًيرج ىرجت ىتلا هايملا : ىناثلا مسقلا ٠٠
 ءاملاو ءاهئازجأ لك ىلإ هايملا لصوتل مهعرازم ىف سانلا اهيركي ىتلا تاريهنلا لثم

 هنأل «هرهقي ملو هيلع لوتسي مل ضرألا بحاص نأل ؛زرحم ريغ ةلاحلا هذه ىف
 قح هل ناكف ؛ةكولمم ضرأ ىف ىرجي هنكلو .هناطلس ىف عقي ملف ءاعباتتم ىرجي
 «ناسنإ لكل ةفشلا قح هيف تبثي هنأ ءاملا اذه مكح ناك اذلو «هريغل سيل هيف
 .هبحاص نذإب الإ برشلا قح تبثيال نكلو

 نأل ةحابإلا لصأ ىلع اًيقاب لاز ام ءاملا نلف )١( : ةفشلا قد كويجت اهأ
 نأ ناسنإ لكل راصف دحأل كولممب سيل وهف «هزرحي ملو «هيلع لوتسي مل ادحأ
 ىف نكسي ىبظكراصو «هباود ىقسي نأو «هتاجاح ءاضقو برشلا ىف هب عمتني
 كرش اهلعجي مل ضرألا بحاص ماد ام .«هديصي نأ ناسنإ لكلف «ناسنإ ضرأ
 ىلإ ةجاحلا نألو (7) ءرئبلا عبن عنم نع ىهن دلي هللا لوسر نآألو (5) ء.هديصل
 نأ هنكميال ضرآلا ىف اًيراض ًارجاهم جرحخ نمو «ةعاس دعب ةعاس ددجتت ءاملا
 رابآلا ءام نم ذخأي نأ ىلإ جاتحيف .هلهأ ىلإ عجري نأ ىلإ هيفكي ام بحصتسي
 ردق ذخأ نم هقحلي ررضال ضرآلا بحاصو .هتبادو هسفنل هقيرط ىف نوكت ىتلا

 ررضو ديدش جرح هقحلي عنم ول اذه امنيب «هتبادو صخشلا برشل ءاملا نم
 هسم نإو ءرخآلا رضيال رمأب ميظعلا ررضلا اذه لازي نأ لوقعملا نم ناكف «ميظع

 ىف ررقم رمأ كلذو ءريطخلا ررضلا هب عفدي ريسيلا ررضلاو ءريسي وهف ررص هنم
 ظ ظ . عرشلا

 بحاصب ميظع ررض قاحلإ هتحابإ ىف نآلف عرزلا ىقس ةحابإ مدع امأو
 ذإ «صاخلا هكلم ىف ءاملا ىرجأ ىذلا هبحاص قح لاطبإ لامتحا هيف ذإ ؛ضرألا
 هل نوكيال كلذبو «هيف ىقست ضارأ هل نم لك عم ايواستم نوكيس برشلا ةحابإب

 :ريعفتنملا فرصت ىلع بترتي نأ عنمي اًميظنت ةماعلا هعرتو لينلا ءامب عافتنالل ةمظنم ىرلا ةحئال تماق )١(

 . ةفاكلاب ررض
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 كلملا كلذب ازايتما اهل دجوأ ءاملا اهيف ىرجي ىتلا ضرألل ةيكلملا نأ عم زاتمم قح

 ةياهن هل تسيل ذإ «هيف ذخّؤوي ىذلا ءاملل دح ال برشلا نألو ءهمدق ىذلا

 نأ كشالو «عافتنالا نم نامرحلا ررضل ضرعت هتحابإ ىفف «مولعم ردقو «ةمولعم

 هل بترتت مل هنأل ءاريبك ناك ولو هريغ ررض هب عفدي قح بحاصل ريبكلا ررضلا
 هاملا نم: عونلا اذه:فهترشلا تبكيال اذه: ىلعو. هل ةضاخ ةيكلم اهتشرثأ قوقح

 . كلاملا نم صاخ نذإب وأ «هلوأ فورعم ريغ مدقب الإ

 ةناو نقسم نتا ىلع هيض هنأ: ”اهلوأ 2 روسما ةناللك طك وم[ ىلا

 ىف طرشلا نآأل «رئبلاو رهنلا ىتفاح ىلع ظفاحي نأ صاخ كلم ىف ىرجي ءام نم

 رهنلا ىبناج بيرخت نأ كشالو ءررض اهلامعتسا ىلع بترتي الأ قوقحلا لامعتسا

 اذإ اذلو «ةلازإلا بجاو ررضلاو .«كلملا بحاصب ريبك ررض هيف رئبلا بناوج وأ

 ةفصب هل قحلاذإ اهعنمي نأ هبحاصل ناك باودلا ةرثك نم رهنلا بيرخت فيخ

 ريع هدجوأ ىلع هيئانال ىيبتلاو مر ووقلا اةندللا قع ريكا :كيقااعإوب .ةةيفاع
 حصيالو «صاخ قح نم هلام كلذب بهذيف «هتعفنم لطبت اذهب هنأل «هبحاص هب

 ادسو سانلا نع ىذألل اًعفد ةرورضلل تبث قح ليبس ىف ىلصألا قحلا عيضي نأ

 . مهتاجاحل

 لوصولا نكمي اًصاخ اكلم كولمملا رهنلا وأ ءاملا عبن ناك اذإ هنأ : اهيناثو

 .هةكلسي نأ هباودل وأ هسفنل هنم ىقستسملا ىلعف اًضاخ اكلم اًكولمم سيل قيرطب هيلإ

 نآل ؛هعنمي نأ اذهلو ءرهنلا وأ رثبلا بحاص ضرأ نم هيلإ لصي نأ هل سيلو

 مل نإو ءاهزاتجي نأ هل حصيالف « هيلإ عفدت ةرورضالو هب رارضإ هضرأ لوخد

 نأ ىلإ اورطضاو..«يضرالا لوسي الإ ركسلا' وأ كوة: ءاه ىلا كوبضولا نكس

 انل نذات نأ امإ ضرألا بحاصل لاقي هريغ دوجو مدعل «ءاملا اذه نم اوبرشي

 ام ءاملا نم اوذخأو اولخد لعفي مل نإف .ءاملا انيلإ لمحت نأ امإو «لوخدلاب

 الو «ءاملا ىلإ ةجاح ىف مه ذإ .عينصلا اذه ىلإ مهعفدت ةرورضلا نأل ءمهيفكي

 ءهضرأ اولخدي نأ الإ هيلإ قيرطالو ءرئبلا هذه وأ لودحلا اذه ىف ام ىوس ءام

 .دحأ ىلع اهنم ررضال مادام عفدتو دست تارورضلاو .«مهعنم ىف تنعتم وهو

 . ضرألا بحاص ىلع ائه ررضالو
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 وأ هئام نم اوبرشي نأ نم رهنلا وأ رثبلا بحاص مهعنم نإ هنأ : اهئلاثو

 ناك نإو) «حالسلاب هولتاقي نأ مهل ناك هيلإ رارطضا ىف اوناكو مهباود اوقسي

 ءمهنع كالهلا عفدي ام ردق هنم اوذخأيل (حالسلا ريغب الوأ هولتاقي نأ ىلوألا

 .اوبأف رتبلا ىلع مهولدي نأ هلهأ اولأسف ءام اودرو ام اموق نأ نم ىور امل كلذو

 تداك اناياطم قانعأو انقانعأ نإ : مهل اولاقف «اوبأف اولد مهوطعي نأ مهولأسو

 مهيف متعضو اله : لاقف هنع هللا ىضر رمع انديسل كلذ اوركذف «ءاوبأف «عطقت

 ةحابإلا ىلع وهف اًعباتتم ىرجي مادامو ءزرحمريغ ماد ام ءاملا نألو «حالسلا

 قح هل ام ذخأ نم ادحأ عنمي نمو ءهنم برشلاو هذخأ قح ناسنإ لكلو «ةيلصألا

 اكلم هل كولمملا هلام نم اًناسنإ عنمي نمك «حالسلاب هلتاقي نأ هل ناك هذخأ ىف

 . هلام ىلإ لصي ىتح «حالسلاب هلتاقي نأ هل اصاخ

 بفلتخلا قدقفاءام ةه روقبلا نأ زهنلا ىف اتم لك ىلع: تأت ةفشلا تناك اذإو

 ادحأ عنمي نأ حصيالف ءهل كولمم ريغ هنأل «عنملا هل سيل مهضعب لاقف ءءاهقفلا

 .اهانقس ىتلا راثآلا نم كلذ ىف درو املو «هباودلو هسفنل ىرلا ديري ماد ام هنم

 عيضي ذإ «كلذب ررض هقحلي هنأل «عنمي نأ هل نإ نورثكألا مهو مهضعب لاقو

 .هكلم ىف ىرجي ءاملا نآل ةياعرلاب ىلوأ هقحو ء«ءاملا لك ىلع نوتأي مهنأل (هقح

 هقح عايض نأل «عنملاب ىلوأ لب «ءبرشلاك لاحلا هذه ىف ةفشلا ريصت كلذ ىلعو

 عنم لامتحالا عم ناك اذإو «لمتحم برشلا ىف وهو «ققحم لاخلا هذه ىف

 . اضيأ عنمت ةفشلا نم ررضلا ققحت دنعف برشلا

 كلم ىف عقيال صاخ كلم ىف عبني ىذلا ءاملا نأ دافتسي انركذ امم "5

 وه ةلبانحلا دنعو «ةيفنحلا دنع قافتاب كلذو ءاعباتتم اًيرج ىرجي مادام دحأ

 ءاملا نآل «عبنلا بحاصل كولمم ءاملا نأ نيبت ةياورف .تاياورلا ىف فالخ عضوم

 اًناكم لخدي ديصلاك راصف .ءصخش ةزايح ىف راص دق لصألا ىف اًحابم ناك نإو
 نم نكي امنهسفو مهل ولغ نيع هلا ىلع ةودرتكالاو ضفايطيمالا كريشةوكلل كل عا

 نم ىقتسي نأ ناسنإ لكل نأ ىلع ءاهقفلا رئاسك ةلبانحلا قفتا دقف فالخلا اذه رمأ

 امم كلذ هابشأ ىف هب عفتنيو «هبايث لسغو هلسغو هثوضوو هبرشل ىراجلا ءاملا
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 نأ ةريره وبأ ىور امل عنملا هبحاصل لحيال» ىنغملا لاق دقو .هنذإ ريغب هيف رثؤيال

 : ميلأ باذع مهلو ءمهيكزيالو «مهيلإ هللا رظنيال ةثالث» : لاق ٌةِْلَو هللا لوسر
 هنأ اهيبأ نع ةسيهب نعو «ليبسلا نبا هعنمف «ءقيرطلا ءام لضفب ناك لجر .مهنم

 ام هللا ىنب اي : لاق .ءاملا : لاق ؟هعنم لحيال ىذلا ءىشلا ام هللا ىبن اي :لاق
 لحيال ىذلا ءىشلا ام هللا ىبن اي : لاق .حلملا : لاق ؟هعنم لحيال ىذلا ءىشلا

 لضاف وهو ةداعلا ىف رثؤيال كلذ نألو .«كل ريخ ريخلا لعفت نأ» : لاق ؟ هعنم

 نإف «كلذ وحنو ريثكلا ةيشاملا ىقسك هيف رثؤي ام امأف .رهنلا بحاص ةجاح نع

 .23)(همزلي مل لضفي مل نإو «كلذل كلذب همزل هبحاص ةجاح نع ءاملا لضف

 كلم ىف لخدت هايملا هذهو : ةزرحملا هايملا : ثلاثلا مسقلا - "9

 اكلم اًكولمم هيلع ءاليتسالاب راص دق لصألا حابم ناك نإو ءاملا نأل ءاهبحاص

 كلذب راصو «ةيعيبطلا ةكرشلا ةفص نم هل ناك ام كلذب دقفو ءهزرحمل اًصاخ

 ىف عقوو ءاحابم هلصأ ىف ناك ام امهريغو ديصلاو شيشحلاو زرحملا بطحلاك
 ءاليتساب راصعألا لكو راصمألا ىف ترج ةداعلا نألو .ءاليتسالاب صاخلا كلملا

 ىلع اليلد كلذ ناكف ءريكن ريغ نم اهنمث لالحتساو اهعيبو هايملا ىلع نيئاقسلا
 هللا دنع وهف اًنسح نوملسملا هآر امو ءاعيمج سانلا دنع هيف ماتلا كلملا توبث

 هيف لازتام زارحإلاب اكلم راص نإو ءاملا نأ (امهدحأ) : نارمأ ظحالي هنأ ريغ
 ةثالث ىف ءاكرش سانلا» : حيحصلا ثيدحلا اهتبثأ ىتلا ةيعيبطلا ةكرشلا ةهبش

 تتبث ىتلا ديلا اهتلازأ نإو «ثيدحلا اهيلع صن ىتلا ةكرشلا كلت نأل «خخلإ .ءاملا

 دح هتميق غلبت ءام رخآ نم دحأ قرس ول اذلو ايون :ةيسق اق اذان شسال ان

 اردت دودحلا نأل «ةقرسلا دح بجيال (هتلقل هنمث الغ دق ءاملا نوكي نأك) باصنلا

 ةحابإلاب ةيعيبطلا م ءاقو ةهيشا نأ كشالوب «ةياثآلا كلذ: تذرو انك تاهبشلاب

 .دحلا هب أردن ئذلا عونلا اذه نم

 كلذو .هتلغ هب عقني ام هنم ذخأآي ىتح حالس ريغب هلتاقي نأ هل ناك هعنمف زرحملا
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 نع ديزيال هعم ام ناك اذإ امأ .هتجاح نع لضفيام هنم هعم ءاملا بحاص ناك اذإ

 حصيالو «هسفن نع كالهلا عفدل وه امنإ لاتقلا نأل ؛هلتاقي نأ اذهل سيلف «هتجاح

 ناك امنإو .هل كلام هنأل ؛هنم ءاملاب ىلوأ وه رخآ كالهإب هسفن نع كالهلا عفدي نأ

 .ءاملا ىف ةدايزلا دوجو دنع حالس ريغ نم لتاقي نأ كالهلا هسفن ىلع ىشخي نمل
 كولمملا ماعطلاك راصف كولمت لاخلا هذه ىف ءاملا نآل ؛حالسلاب لاتقلا هل حبي ملو

 طق هلتاقي الأ لصألا ناكو «كلملا ةمرح ةاعارم نم دبالف «هيلإ صخش رطضا اذإ

 كتاف ناو «ةنملظر نأ كنتو: نيديدتسلا هوفلاو نيلكلا قكلو هةيكلملل اناروعا
 ىقبو ءاهيلع ءاقبإو «هسفنل اظفح اذه ىف ةدهاجملا تحيبأف ءهسفنل اًظفح هيلع
 .ءاملا وأ توقلا لانيل بلاغي نأ هل ناكف «ماعلا هميرحت لصأ ىلع حالسلا لمح

 > .حالس ريغ نم نكلو

 امهدحأ هايمللا نم نيعون ىف نوكي برشلا قح نأ نيبتسي قبس امم 4
 ىف ناك اذإ الإ طرشالو ديقالب هيف صخشلل نوكي برشلاو «ةماعلا عرتلاو رهنألا
 راجمم ىف ىرجت ىتلا هايملا امهيناثو «كلذ لامتحا هيف وأ ءاماع ًاررض رضي ام هلمع

 ناك نإ هلوأ فرعي مل ميدق برش قح اهيلع هضرأل ناك اذإ ا

 : ىتأي ام ظحاليو ءرهنلا بحاص نم صاخ نذإ

 نأ ضرألا بحاصلف ةماعلا عرتلاو ماظعلا راهنألاب برشلا قح قلعت اذإ ١0
 هلأ هل امك واف اسلا  ةكرعلا رق بعينك نإ: ةيضرأ تسل ةكلمن نق لوادقتا نش

 ا ا ا عا

 .21)سانلا نع عطقني وأ «هيلع نايرجلا نم ةيراجلا نفسلا عنمي ثيحب «ةرثكب هضرأ

 قلعت نم لكل ناك صام اكلم كولمم :رهنب اًقلعتم برشلا قح ناك اذإ )١(
  «هنم اهنوحتفي تاحتفلاب امإ ةلداع ةمسقب مهنيب هوعزوتي نأ هنم برشلا ىف هقح هب
 ىقبأو «عرزلل حلصأو «لثمأو لدعأ هنوري امم كلذ ريغو «ةينامزلا تابوانملاب امإو

 ظ 50

 اهل رفحف ءاتاوم تناك اضرأ لجر ايحأ .ميظع رهن وهو ءورم رهن نع فسوي وبأ لثس : معئادبلا ىف ءاج )١(

 ناك نإ : فسسوي وبأ لاقف «روغلا كلذ نم اهيلإ ءاملا قاسف ءدحأ هكلمي سيل عضوم نم ورم قوف رهن
 .هوعنمي نأ مهل سيلو «كلذ هلف مهرضيال ناك نإو .«كلذ هل سيلف مهئام ىف ررض ورم لهأ ىلع لخدي
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 ءةريغ نضرأ ىلإ :ءاملا قزس نأ دح. ىلإ هضرأ ىفس نأ نهخحشل :سيلو (90)

 ضرألا تزن اذإو ءاهيف بحلا رذبل اهحالصإو اهثرح نم هعنميو ءهعرز رضيف

 لصحيام نمض هتبون ريغ ىف وأ داتعملا قوف هيقس ناك نإف ءهراج ضرأ ىف اهتامب
 قح نم هل امع ديزي نأ هل سيل ذإ ءدعتم كلذب هنآل ؛هراج ضرأ ىف فلتلا نم

 سيل لمعب مايقلاب ىدعت نمو «هتبون ريغ ىف ىقسلاب وأ داتعملا نع ةدايزلاب ىقسلا
 ىقسب ضرألا تزن اذإ امأو «هريغب رارضإ نم هيلع بترتي ام نمض هب موقي نأ هل

 رارضإلا ىف دعتمب سيل هنآل ؛نمضيالف «هتبون ىف ىقسلا ناكو «هيف ةدايزال داتعم
 وه ناك نإو ءانه ىدعتالو ايدعتم نوكي نأ نامضلا بوجو طرشو «هريغب

 الأ .اًعئاس اًعورشم لمعلا مادام نامضلا ىف ىفكيال هدحو ببستلا نأل ؛ببستملا

 نم ببسلا ناك نإو ءاهيف بطعي ام نمضيال هضرأ ىف ًارئب رفحي نم نأ ىرت
 بحاص انمض ول اننألو .عورشم رمأ هضرأ ىف رئب ناسنإلا رفح نأل ؛هبناج

 هقح لامعتسا نم هل عنم كلذ ىف ناكل ةبونلا ىف داتعمللا ىقسلاب تزن ىتلا ضرألا
 اذهتو دو ةعيلغ نقشت اميز قلد نانك ةميف: ىتفاملك ةانك [ذإ هنأ < قتلا نفذ

 لا نما وهوا هيندنا ا نيستا كال الا وشب نال نع نوسكلا عنوانا ركل
 كلذ نآأل .ءدشأ رارضأ قاحلإو .قوقحلا ةعاضإب ةصاخلا رارضألا عفد حصيالو

 000000 .2عرش هرقيال ملظ

 راقعل نوكي نأ هانعم ىرجملا قح نأل «ىرجملا قح برشلا قح عبتيو 6
 ىناثلا كلام ناك اذإ هنم رجشلا وأ عرزلا ىقسل حلاصلا ءاملا رورم قح رخآ ىلع

 ىتلا ماكحألا ىف ءالوأ اهانركذ ىتلا رومألاب تبثي ىرجملا قحو .لوألا كلام ريغ

 . قافترالا قوقح لك معت

 ىتلا ضرألا بحاص كلم نوكي دق )١( هريغ ضرأ ىف ىذلا ىرجملا نإ مث
 ضرألا بحاص كلم نوكي دقو (7) .هريغ ضرأ قرتخي ناك نإو «هنم ىقست

 ءاهب طيحت ىتلا ضرألا باحصأ لكل اًكرتشم اكلم نوكي دقو (7) ءاهقرتخا ىتلا

 كلذ ىلإ قوقحلا باحصأ عاطتسا ام ةصاخلا رارضألا عفد اهماوق ؛ماكحأ لكلو
 ام مارتحاو «هيف تابثإ ال اميف همدق ىلع ميدقلا ءاقبو .«فرعلا ةاعارمو .اليبس
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 صنلل درومال اميف نيدقاعتملا ةعيرش قافتالا نأل «قوقحلا هذه باحصأ هيف قفتي

 . عزانتلا ىلإ ىضفت ةلاهج قافتالا ىف نوكي الآ طرشبو «هيف

 ءهريغ ضرأ قرتخي ىرجم ناسنإلل ناك اذإ امهو ةيناثلاو ىلوألا ةلاحلا ىفو

 ضرألا بحاصل كلم وهو ءطقف برشلا قح اهيف هل مأ هكلم ىرجملا ناكأ ءاوس

 «هعنمي نأ ضرألا بحاصل سيلو «هنم ىقسلا قح ىرجملا قح بحاصل نوكي

 بحاص ىلعو «هؤام هيف ىرجي ماد ام هنم برشلا بحاص دي ىف ربتعي ىرجملاو
 عدم هنأل « ليلدلا وه ميقي نأ هل قحب عنملا ىععديو «هعنمي نأ دارأ نإ ضرأآألا

 بحاص ىلعف :«ىرجملا ىف راج ءام ةمث نكي مل نإو .هيلع ىعدم ءاملا بحاصو
 امنإو «ىرجملا ةيكلم ىعديال ناك نإ ءاملا ءارجإ قح هل نأ ىلع ليلدلا ميقي نأ ءاملا

 لاحلا هذه ىف هنأل هيلإ ىرجي ءام ىرجملا ىف نكي مل اذإ تبثي نأ وه هيلع ناك
 ىعدم ربتعيف «ضرألا كلام وه نيعلا بحاص ربتعي لب .ديلا عضاو ربتعيال
 كلملاب ةدهاش ديلا ذإ «ىعدملا ىلع تابثإلاو ءاّيعدم برشلا بحاصو «هيلع
 .دهشت ام ضيقن ىلع ليلد مقي ملام ءاهبحاصل

 الا ةيجاس ىلع ملاعالا ناك ةانا لمنال يقام ىلا: ىرجلا هاك:

 لصوت ىتلا نيعلا ةيحالص نامض هيلعف ءاملاب عفتني ىذلا وهو «منغلاب مرغلا نآل
 .نامضلاب جارخلا نأل «هيلإ هايملا

 هب طيحت ىتلا ىضارألا باحصأل اًئرتشم اكلم ىرجملا ناك نإو 2 55

 سيل هنأ )١( ىه «ىراجملا نم عونلا اذه ماكحأ اهنم عرفتت ىتلا ةماعلا دعاوقلاف

 سيلو (7؟) «هريغ نع هزجحي ىتح ىرجملا ءام ىف مكحتي نأ ءاكرشلا نم دحاول

 نأ هنأش نم المع هب لمعي وأ ىرجملا ةفاحب رضي اًقرصت فرصتي نأ مهنم دحاول

 «ىقسلا ميظنت ليبس ىف هيلع نوقفتي ام نإو (”) .هسفن هيف رثؤي وأ هقيرط لوحي
 .ذيفنتلا بجاو مرتحم هايملاو تابونلا عيزوتو

 .ىراجملا نم عونلا اذهل ةريبكلا ةبعشتملا ماكحألا عرفتت دعاوقلا هذه ىلعو

 : اهنمو
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 ىقسي ىتح ءاملا دسي نأب ىرجملا 2١7 ركسي نأ مهنم دحأل زوجيال هنأ (أ)

 دس نآألو ءزوجيال وهو هنم لفسأ وه نمع ءاملا عنمي ىرجملا دس نآل «.هضرأ

 الإ عونمم كلذك لمع لكو «هتبقرو ىرجملا طسو ىف نكي مل ءىش ثادحإ ىرجملا
 لمعيال نايعألا نم نيع ىف ءاكرشلاو «ةبقرلا ىف ءاكرش مه ذإ ءاكرشلا اضرب

 .مهرئاس نذإب الإ المع اهيف مهدحأ

 «هيلع اوضارت ام دفن «هتبون ىف دحاو لك ركسي نأ ىلع اوضارت نإ مهنكلو

 ةوبرب هضرأ تناك اذإ ءةصاخ هتبون ىف ركسي نأ مهدحأل اوزاجأ نإ كلذكو

 ىف نالوءهوزاجأ دقو ءمهل قحلا نآل ىرجملا ركس اذإ الإ اهيلإ هايلا لصتال ثيحب
 .كلذب الإ ىقسلا عيطتسيال هنأل ءهنع ررضلا عفد كلذ

 بصني وأ ًاريغص ىرجم ىرجملا نم قشي نأ مهنم دحأل زوجيال هنأ (ب)

 نأ اهنأش نم ىتلا لامعألا نم كلذ ريغو ىرجملا ةحتف عسوي وأ )حر هيلع

 تناك ولو ..هاوس ةبصنأ ىف رثؤت ثيحب ههايم صقنت وأ ءىرجملا نيع ىف رثؤت
 ةفافلكلا نم ةريغت ريش فيفي هيطقتت وأ -«رهنلا ءام هفتشتالو .:هضرأ ىف اخولا

 نيب ررض هفرصت ىف سيلو «صاخلا هكلم ىف فرصتي هنأل .هعنم دحأل سيلف

  ررض الب هيلإ لصي ءاملا ءاقب عمو  لاحلا هذه ىف هعنمي نمو «هريغب قحلي
 عفد الإ قحلا نم هل سيل هنأل «هضارتعا ىلإ تفتليالف ءرارضإلا دصاق تنعتم
 . انه كلذ نم ءىشالو هكلم ىف فرصتلا نم ريغلا عنم وأ ءهسفن نع ررضلا

 قم هيو لكلا وكي كنيس ةنئانو هسكايرت ناعداوقسا نإ واكرعلا نان (غر
 .دودحملا هنمزو «مولعملا هبرش مهنم لكل ناكو .قافتالا كلذ دفن هلحو اهيف

 يلعب وقفت يلو: نا وميت نور اضرزل اي ألا !هويغ عيون ىف شاملا نخل بلو
 رييشلا 7 ىف هب ريبكلا نم دعا وت لك ةقفعميف ان واتس فرعي علو قست قير
 تابونلاب هايلا تمسقو ىضارألا تمكح .قحتسمي ام رادقم ىلع مهدحأل ةنيبالو

 دصقملا نأل كلذو «مهسوءر ددع بسح ىلعال مهيضارأ رادقم بسح ىلع مهنيب

 .نيسلا رسكب ركسلا هنم مسالاو .هنم لفسأ وه نم ىلإ ءاملا بهذيال ىتح هدس اذإ رهنلا ركس لاقي ()

 . ةيقاسلا اهب دارملا احرلا (؟)
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 قح نأ رهاظلاو ءاهترثكو ىضارألا ةلقب فلتخت كلذ ىلإ ةجاحلاو «ىضارألا ىقس

 هب ذخؤي رهاظلا اذهو هتجاح ردقبو ءهضرأ رادقمب برشلا نم مهنم دحاو لك
 لكل كلملا قح نألو ءهضيقن ىلع ةلدألا مقت مل ام .ءىضاقتلا دنع همارتحا هلو

 تابثإ نكميال ءاملاو ىقسلل ءاملا ىلع ءاليتسالا ىف رهظت هترمث ءاكرشلا نم دحاو
 نوكي امنإو .راج ءام وهو دحأ ةضبق ىف عقي نأ نكميال هنأل ؛ةقيقح هيلع ديلا
 توافتب توافتي عافتنالا اذهو ىقسلاب هب عافتنالاب لاحلا هذه ىف هيلع ديلا تابثإ
 بسح ىلع ءاملا عزوي كلذ ىلعو «كلذل اعبت هيلع ديلا توافتتف «ىضارألا ريداقم
 .هريغ تبثي ليلد مقي مل ام ىضارألا ريداقم

 .: ىقاسملاو رهنألا حالصإ
 هذه عفانم نأل 2١7 لاملا تيب ىلع ةماعلا عرتلاو ماظعلا راهنألا حالصإ

 ىلع قافنإلا ناكف مهحلاصمل دعم لاملا تيب لامو «ةفاكلل رهنألا كلتو «عرتلا
 .هنم عرتلاو رهنألا هذه حالصإ

 تدازو ةيلام ةقئاض ىف ةلودلا نوكت نأك «لاملا نم اًيلاخ 000 اذإو

 «ةيوقتلا ىلإ جاتحت عرتلا وأ رهنلا روسجو .مط دق ليسلاو ءاهدراوم ىلع اهتاقفن
 ىلع سانلا ربجي نأ رمألا ىلول نوكي لاخلا هذه ىفف «لسنلاو عرزلا كلهيال ىتح
 اًيعار بصن دق رمألا ىلوو «ميظع ررض حالصإ ريغ نم اهكرت نآأل «حالصإلا

 هنآل «نيعئاط مهيلع ام سانلا لعفي نأ ديعبو ,مهعفانمل ارظان «نيملسملا حلاصمل

 ول» : هلع هللا ىضر رمع لاق دقلو «نيراتخم مهحلاصم ىلع ماوعلا قفني املق

 . مهرابجإ ةيعرشلا ةسايسلاو ةحلصملا نم ناكف .«مكدالوأ متعبل متكرت

 ءاينغألا ربجيو «لمعلا ىلع نيقيطملا نيرداقلا ربجي نأ ىه رابجإلا ةقيرطو

 زيهجت كلذ لثمو «مالسإلا ىف ةرخسال هنأل «لمعي نم روجأ عفد ىلع نيرسوملا
 داهجلا نوقيطي نم ىلع لمعلا نوكي هنإف «.مهادلا رطخلا لاح ىف شويجلا

 ءالؤه : داهجلا ىف مهسأ دق لك نوكيو «ةمألا ريسايم ىلع قافنإلاو , مهسفنأب

 . لضف لكلو «مهسفنأب كئلوأو «مهلاومأب

 )١( ةيلاملا ةرازو نآلا لاملا تيب ماقم موقي .



 هل نم لك ىلع هحالصإف ةعامجل وأ دحاول اكولمم رهنلا ناك اذإو 2

 مرغلا نأل «مهيلع حالصإلا ةنوئمف ءصوصخلا ىلع مهل هتعفنم نأل ؛هيف برش

 ءربجأ مهنم ىبأ نمو .هليبس ىف مرغلا مهيلع قحف ءهعفانم اومنغ دقو «منغلاب

 ءدحأ مهربجيال حالصإلا نع مهل كولمت ىرجم برش ىف ءاكرشلا لك عنتما اذإو
 ام رارحأ مهو «مهبناج نم ببسب مهب قحاللا ررضلاو «هيف قحلا باحصأ مهنأل

 .مهريغ ىلإ مهزواجتيال ررضلا ماد

 : ناتقيرط صاخ برش ىف ءاكرشلا ىلع حالصإلا فيلاكت عيزوتلو 4 ١
 ىدذلا:ىلغألا ءدطا نقف ادني نأ نموت هلق هللا ضو ةفيح نأ ةقيزط اننهادعإ

 مهيلع هحالصإ ةنوئم نوكتو «ءزجلا اذه حلصيف اضرأ ءاكرشلا ىلعأ هنم ىقسي

 حالصإلا لقتناو ءزجلا اذه حلصأ اذإف «22 برشلا ريداقم نم مهل ام ةبسنب اًعيمج

 اذكهو «هنود ام حالصإ ىف ةنوئم ايلعلا ضرألا بحاص ىلع نكي مل «هريغ ىلإ

 ءاهلباقي امو هضرأ قوف امل الإ حالصإلا ةنوئم نم ضرأ بحاص ىلع نوكيال

 ةفينح ىبأ رظن ةهجوو .ءىش هضرأ نم لفسأ وه ام حالصإ ةنوئم نم هيلع سيلو
 صخشلاو ءرجشلاو عرزلا ىقسب , عافتنالا ةنوئم ىه ىركلا ةنوكم نأ كلذ ىف

 نم عفتنيالو «هنم ىلعأ وه امو ءهضرأ لباقي ىذلا ءزجلاب الإ ىرجملا نم عفتنيال

 لفسألا حالصإ ةنوئم نم هيلع نوكيال كلذ ىلعو هضرأ نم لفسأ وه امب ىرجملا

 .اًقلطم ءىش

 اعيمج مهيلع فيلاكتلا عزوت نأ ىهو «نيبحاصلا ةقيرط «ةيناثلا ةقيرطلاو
 نلع ايلعتلا نفرآلا يحانضل ةيبعال 7 كلذ ىف مهو «مهبرش ريداقم ةبسنب

 ةعفنمو .هلفسأو هالعأ هلك ىرجملاب عفتني ني مهنم دحاو لك نآل ٠ ءىلفسلا ضرآأالا

 نع دئازلا ءاملا لاسرإ ىلإ جاتحي هنأل «نيب حضاو ىرجملا لفسأب ايلعلا بحاص

 دسفأو «هضرأ ىلإ ءالا ضاف «هدروم عفادت عم هانا ىمخسشا ىلا ذا: ةةدحاج

 نم هيلع ناكف «ىرجملا لفسأب ىلعألا عافتنا هجوأ نم ريطخ هجو اذهو «هعرز
 ىف صصخحلا ريداقمب الإ ةقرفتالو «ءاوس عيمجلا نوكي اذلو «ءمولعم ردق هحالصإ

 امهب مأ هيرشل ةمزاللا تاحتفلا ددعب مأ تابونلاب نيبت ريداقملا تناكأ ءاوس )١(

 1 يححل



 لوألا دوصقملا نأل كلذو «حالصإلا نم ءىش ةفشلا لهأ ىلع سيلو - ؛*

 ةفشلا قحو ,راجشألا رمثتو «عرزلا تبنيل ىضارألا ىقس ءاهيركو راهنألا رفح نم
 عفنلا نولاني نم ىلع نوكي امثإ حالصإلاو .ءلوألا دصقلاب ال ءعبتلاب ءىجي

 ةقيرطالو اددع نوصحيال ةفشلا قح مهل نم نألو .ىعبتلا عفنلا ال ءدوصقملا

 ىقسيو برشي نأ هل اًميقم مأ ًارفاسم ناكأ ءاوس ءاملا اذهب رمي نم لك نأل ءمهدعل

 نأل نوصحيال نم ىلع ةنوئم الو «ءاملا نم هتجاح هب همزلت ام ذخأيو ء«هتباد

 . تاذلاب نيئيعم صاخشأ ىلع نوكي امنإ اهبوجو

 : ليسملا قح

 نم ةجاحلا نع ةدئازلا وأ ةحلاصلا ريغ هايملا رورم قح وه «ليسملا قتح - ١

 حلاص ريغ ءام مأ راطمأ ءام مأ تويبلا نم اليسم ءاملا كلذ ناكأ ءاوس ءريغلا كلم

 ليسملا قح نم ربتعي كلذ ىلعو ء«هلييست ةحلصملا نمو «ةيعارزلا ىضارألا ىرل

 وأ صاخلا وأ ماعلا قيرطلا ىف اهبيزايم نم اهلاسرإب راطمألا هايم رورم قح (أ)
 ىف ليسمب الإ ماعلا ليسملا وأ قيرطلا ىلإ لصتال تناك نإ راجلا كلم ىف اهرورمب

 قح نم ربتعيو (ب) .كلاملا نذإب وأ مدقلاب قحلا كلذ تبشيو «7١2راجلا كلم
 كلذ نألل ؛ةماعلا ىراجملا ىف تويبلا تالضف ىلع ةلمتشملا هايملا رورم قح ليسملا

 ىتلا هايملا فيرصت قح ليسملا قح نم ربتعي امك (ج) .حلاصلا ريغ ءاملا لييست نم
 . ةحلاص هايم اهلحم لحتل ىضارألا اهنم ديفتستال

 بحاص هطقسي ىتح اثباث رمتسا رخآ راقع ىلع راقعل ليسملا قح تبث اذإو

 دعاوقلا نم.ررقم وه ال قاقترالا قوقح رئاسك هوعبأل طقس اذإو 6 قفترملا راقعلا

 ناتسب نم راقعلا ةفص ريغتب ليسملا قح طقسيالو ءدوعيال طقاسلا نأ وهو .ةيهقفلا

 «صاخلا ليسملا ىف للخ لصح اذإو .ةرماع ىلإ ةبرحخخ نم وأ ؛؟'”راد ىلإ
 اذإو «حالصإلا مهيلعف نوعفتتملا مهنأل ءهيف ليسملا قح مهل نم ىلع هحالصإف

 ىلع هل نوكيو هراج حطس نم هراد ىلع لزانلا رطملا ءام صخش ليسي نأ ةميدقلا ندملا ىف لصحي ناك )١(

 . جولثلاو راطمألا اهيف رثكت ىتلا ةيمالسإلا ندملا ىف لازيال كلذ لعلو «ليسملا ق قح هراد حطس

 ناتسبلا ىرتشملا لعجف «هناتسب ناتسبلا بحاص عابف ناتسب ىف بازيم هل لجر» : ىواتفلا رهاوج ىف ءاج 000

 . «راد ناتسبلا لعجب لطبيال هقح نأل «ليسملا قح لطعي نأ هل سيل اراد
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 وأ هضرأ ىف ليسملا ىرجي نم ضرأ ىف لوخدلاب الإ نوكيال ليسملا حالصإ ناك
 هل ناك لوخدلا نم هبحاص هعنم نإف حالصإلل ضرألا لخدي نأ هل ناك هراد ىف

 نأ امإو «ليسملا حالصإب موقي نأ امإ : نيرمأ دحأب ءاضقلا قيرط نع همزلي نأ

 .هحالصإ نم هنكمي

 هريغل ررضو ىذأ ردصم راصو «ليسملا ليسملا قح بحاص لمهأ اذإو
 فأل طيمنوررتفلا عقل هاامإب ءانظملاةعزلا

 هراقع ىلإ لوصولا ىف قحلا صخشلل نوكي نأ وهو : رورملا قح - 57

 ريغ نوكي دقو «هل اًكولمم راقعلل لصوملا قيرطلا نوكي دقو «هباود هعم وأ هدحو

 .هيف رورملا قح هل نوكيو ءهل كولمت

 هب لصتم راقع لكل ررقمو «ناسنإ لكل تباث ماعلا قيرطلا نم رورملا قحو
 راقع بحاص لكلو .«طرشالو ديقالب قيرطلا اذه نم رمي نأ لكلو «قالطإب

 دق قيرطلا نأل كلذو ءاّضيأ طرشالو ديق ريغ نم هيف هراقعل اًباب حتفي نأ هب لصتم
 هيف دحأل سيلو «نيرخآلا نم رثكأ هيف قح دحأل سيلف «ةفاكلا ةعفنل صصخ
 مادام دحأ هب قافترالا نم عنميالف كلذك ناك اذإو «صوصخللا ةهج ىلع قح

 . قيرطلا اهل صصخ ىتلا ةرئادلا ىف قفتري
 هيف ثدحي نأ دحأل حصي مل مومعلا قافترال دصر دق ماعلا قيرطلا نآلو

 نست لاق اذلو" ةماعلا نوحف قللت ىلع بيرت اذإ "7 ايفر نأ ةحلظ وأ اناكد
 ناك نإف ءكلذ ثدحي نأ هل سيلف «قيرطلا لهأب رضي ثادحإلا ناك نإ» ةمئألا

 ىف عافتتنالا نآل ءهنم عنمي ملام هيف هثادحإ هل زاج قيرطلا ةعسل دحأب رضيال

 هب قحليف هلثم وه ام لك كلذكف ءزئاج دحأب رضي نأ ريغ نم هيف رورملاب قيرطلا
 رارضالو ررضال» : ِهلِلكَك هلوقل هل لحيال ةراملاب رضأ اذإو «هيلإ جاتحا اذإ ررضلا
 «هبحاص هبلاط اذإ ريخأتلا هعسيال هنإف «نيدلا هيلع نم ريظن اذهو «مالسإلا ىف

 نإ زوجي ءارشلاو عيبلل قيرطلا ىف دوعقلا اذه ىلعو «هريخأت هل زاج هبلاطي مل ولو
 1 د ول ف أ نإو «دحأب رضي مل

 .(نوكلبلا) فنطلا وه وأ قيرطلا ءاوه نم ءزج ىلع ىنبت ىتلا ةجراخلا اهب دصقي ةبرعم ةملك نصارحلا )١(

 .قيرطلا ىف لجرلا هثدحي ام باب ىف ىعليزلا عجار 20

 5 يح



 رورملاب رضي مل ام قيرطلا ىف ثدحي نأ هل لجرلا نأ مهفي صنلا اذه نمو
 مل اذإ نيدملاب الثم انل برضو ,«كلذ هل غسي مل هنم عنم اذإف ءهنم عنمي مل امو هيف

 لاق ؟ هيف همصاخيو ءهفرصت ىلع ضرتعيو هعنمي نأ هل ىذلا نم نكلو .بلاطي
 نإ هعضو ام عفر هفلكي نأو «عضولا نم هعنمي نأ سانلا نم دحأ لكل : ةفينح وبأ

 مامإلا نذإ ريغب عضو اذإ نكي مل مأ ررض هيف ناكأ ءاوس ءاًئيش عضو دق ناك

 نأل ءرمألا ىلو ىلع ىدتعاو «مامإلا ىلع تاتفا دق لاحلا هذه ىف نوكي هنأل
 رمألا ىلول راضلا عنمو ءراضلا ريغ ةزاجإو ةفاكلاب قلعتت ىتلا رومألا ريبدت

 ىلع تاتفا نمو «هيلع تاتفا دقف اًئيش قيرطلا ىف هنذإ ريغ نم لعف نمف «هدحو
 .هعنم دحاو لكل ناك رمألا ىلو

 عضولا نم هعنمي نأ سانلا نم دحاو لكل : هنع هللا ىضر فسوي وبأ لاقو

 نذإ ريغب عضو ولو «هعنم دحاو لكل سيل دحأب ررض هيف سيل ام عضو اذإف «هلبق
 هعنمي ىذلاف «هيلع عضو ام ىلع ةصاخ ادي هل لعج عضولا نأل كلذو «مامإلا

 تفتليال تنعتملاو .هريغ لان وأ هلان ىذأ عفديال مادام تنعتم سانلا نم همصاخيو

 ديري امنإ اهوحنو ةلظ نم قيرطلا ىف ءىش ثادحإ ديرم نإف عضولا لبق امأو .هيلإ
 اذه نم هعنم دحاو لكل ناكف «ةفاك سانلا دي تحت وه ام ىلع ةصاخلا هدي عضو

 .ةصاخ دي هل نوكت نأ لبق عضولا

 هل مامإلا نذأ «هدعبالو عضولا لبقال هعنم دحاو لكل سيل : دمحم لاقو

 نذأ ءاوس ءاعرش هيف نوذأم وهف دحأل هيف ررضال ماد ام لمعلا نآل «نذأي مل وأ

 اذإ هنأل ؛هعنم دحأل سيلف ءاعرش هيف اًنوذأم لعفلا مادامو «نذأي مل مآ مامإلا

 نذإ دنع غئاس ريغ نوكي ىلوألابف ءرمألا ىلو نذإ دنع غئاس ريغ عنملا ناك
 . ىوقأ هتيالوو ىرخأ عراشلا نذإ نآل ءعراشلا

 هنأل ءارظن اهدسأو «اليلد ءارآلا هذه هجوأ وه ىرظن ىف ةفينح ىبأ ىأرو

 مادام صخشلا عنمي نأ بجيف ؛مامإلا نذإ الإ ررضلا مدعو ررضلا نيعي سايقمال
 نواعت ةمث نوكيل «ةبسحلا لهأو نيملسملا روهمج عنملا ىلوتيو «نذأي مل مامإلا
 ءررضال هنأ ساسأ ىلع مئاق هنع هللا ىضر دمحم هلاق امو ءرومألا ميظنت ىلع

 يححل ؟١



 الإ ال وأ ًاررض هيف نأ ملعي ال هنأل )١( رظن هيف مالك كلذو .اًعرش هيف نوذأم وهف

 راقعلا اذه رمآلا ىلو دصرب طقف رورملاب وه امغإ عافتنالا ىف عراشلا نذإ نألو (6)

 جاتحيو ءهل صصخ ام ريغ ىف لامعتسا رورملا ريغل هلامعتساف , ماعلا قيرطلل

 ربتعيالو «ءلامعتساللا اذه غوسيل رمألا لو خف كيدج ندا جملا هريعب عافتنالا

 .مامإلا نذأي ىتح ءنذأ دق عراشلا

 ةصاخلا ديلا نأل ؛اضيأ رظن هيف ساسأ ىلع موقي فسوي ىبأ ىأر كلذكو

 ءىشب قفترا صخشلا نأل «ةلطاب دي ىه لب ةمرتحم ادي تسيل عضولا اهتبثأ ىتلا

 ءاهتلازإ نأشلا ىوذل ةلطابلا ديلاو «نذأي مل مامإلا ماد ام هل صصخ ام ريغ ىف

 7 ناقد اه نا نفانلا لكو

 هب قافترالاف نيصوصخم ةعامج نيب ناك ام وهو «صاخلا قيرطلا امأ 5

 حتفي نأ مهاوس دحأل سيلو «هيف باوبألا حتف قح مهدحو مهلف ,هلهأب صاخ

 مدق دوجو وأ .مهنم نذإب الإ ءرخآ قيرط ىف هراقع باب ناك اذإ هيف هراقع باب

 هلفقأ دق ناك ىذلا بابلا كلذ حتف ديعي نأ هدعب نم راقعلا كلممي نمللو هل

 170 يي

 دوجو وأ هلهأ نذإب الإ نوكيال صاخلا قيرطلا ىلع باوبألا حتف نأ عمو

 ءماعلا قيرطلا محدزا اذإ هيف اوريسيو «هنم اورمي نأ ةماعلل نأ اوررق دق  مدق

 .دودحلا هذه ىفو « ىنعملا اذهب قافترا ةفاكلل ناك اذهبف

 وأ نصرج وأ ةلظ وحنب صاخلا قيرطلا ىف اًئيش ثدحي نأ دحأل حصيالو

 نسيلف « مهنيب كك ملا «تللواك هنأل «صاخلا قافترالا هن ةريقفت رملا نذإب الإ كلو ريغ

 ءرمألا ىلوأ نم صاخ صيخرت ىلإ جاتحي رورملا ريغب ماعلا قيرطلا ىف قافترا ىأ نأ نآلا هب لومعملاو )١(

 . ةفينح ىبأ بهذم ىضتقمب ريسي هنأكف

 قح طقسي الف صاخلا قيرطلا ىلإ وه مما هبأب دحأ دس اذإ» : اهصنو ةلجملا نم ”١7 "* ةداملا عجار 62

 باب ىف ةيدامعلا ىواتفلا نم ةذوخأم ةداملا هذهو (اًيناث هحتفي نأ هنم ىرتشا 90 هل زوجيف .هايإ هدسب ةهرورم

 :ناطخلا

 1 يح



 ىف ءاكرش نوربتعي كلذلو ءاعيمج مهنذإب الإ اًئيش هيف ثدحي نأ مهدحأل

 روجيال كرتشملا كلملا ىف فرصتلاو «مهنيب ةعفشلا بجت رابتعالا اذهبو «قوقحلا
 هتدجوأ ىذلا صاخلا قافترالا ريغ ىلع فرصتلا كلذ ماد ام «ءاكرشلا قافتاب الإ
 . ةكرشلا هذه

 نأل هتلازإو هدس ىلع مهنيب اميف اوقفتي نأ صاخ قيرط لهأل سيل نكلو
 رمأل اهيف ريسلاب قيضتو «قرطلا محدزت املنع مهرورم قح وهو «ةهيف اقح ةفاكلل
 قيرطلا ةلازإ ىفو «هتاعارم بوجوو «همارتحا قحلا اذهلو مئاد لكشب وأ ضراع

 ام نيلوصفلا عماج ىف ءاج اذلو ءزوجيال كلذو ءهل رادهإ هلهأ قافتاب صاخلا
 سأر اودسيو «اًبرد مهتكس سأر ىلع اوبصني نأ ةكسلا لكل نيل: :ةنجضنت

 عون اهيف ةماعلل نكل ءاهباحصأل (رهاظ اكلم تناك ولو .هذه لثم نآل ؛ةكسلا

 «ماحزلا فخي ىتح ءاهولخدي نأ مهل قيرطلا ىف سانلا محدزا اذإ هنأ وهو قح
 نأ الو «هيلع اوقفتا ولو ءاهعيب اهباحصأل سيل : ذفنتال ةكس ىف ةفينح وبأ لاقو
 هذه اولخدي نأ مهل ناك هيف سانلا رثك اذإ مظعألا قيرطلا ذإ ؛مهنيب اميف اهومسقي

 .(«ماحزلا فخي ىتح ةكسلا

 قافترالا قوقح ىف فرصتلا
 ةعبات ثروت قافترالا قوقح نأ ىلع ةيفنحلا ءاهقف ةملك تقفتا - 5

 نم لاملا اذهب لصتي امو لام نم كلمي ام لك ىف تيملا ءافلخ ةثرولا نآل ءراقعلل

 ىفو .نايعألا ةيكلم مهيلإ ترس امك ةفالخلا هذهب قوقحلا مهيلإ ىرستف «قوقح
 امك «ةثرولا ىلإ ثاريملاب لقتنت ةدرفنم قوقحلا هذه نأ ديفي ام ةيفنحلا بتك تارابع

 ةوويولا 4 ده يبو هدكلا ىف ترجلا تاب ىف ءاح ليقف .ناقدعلل ةعبات ةلقتلا
 ءافلخ ةثرولا نأ قرفلاو «بهويالو عابيالو «هنيعب عافتنالاب ىصويو .ءبرشلا

 اميف هماقم اوموقي نأ زاجو .هكالمأو تيملا قوقح ىف هماقم نوموقيف .تيملا

 ليلعتلا اذهو ءرمخلاو صاصقلاو نيدلاك تاعربتلاو تاضواعملاب هكيلمت زوجيال ظ
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 ىف ءاج دقو «قافترالا قوقح رئاس ىلع قابطنالا مامت قبطني ثاريملل ةبسنلاب

 ىف تبثي لب .ةلاحمال كلملا ىلع فقيال ثرإلا نأل ؛(برشلا) هثيروتو» عئادبلا

 رئاس ىف ىرسي اضيأ اذهو: .«ةؤحتو:هبيعلا نايخك كلملا "ىف تبث امك كلما قح

 ةيهقفلا بتكلا ىف صوصنلا هذه لثم ىرتو «عيبلا ىف ىرس امك قافترالا قوقح
 ةيادهلاك ء.اهبابسأ ىلإ ماكحألاو ءاهلوصأ ىلإ لئاسملا درو «ليلعتلاب ىنعت ىتلا

 «ةدرفنمو راقعلل ةعبات ثروت اهنأ دافتسي اهنمو «سهذملا بتك تاهمأ نم اهريغو

 قوقح لك ةاواسم نم هيضتقت امو «ةلعلا كلت نايرس عنمي صن ىلع رثعأ ملو

 .ثاريملل ةبسنلاب قافترالا

 نم كلذ نوكيو «ىصوملل هتبقر ةكولمملا برشلا عفانمب ىصوي نأ حصيو
 ىبأ نبا كلذ ىف فلاخو «ىفنحلا بهذملا ىف ةغئاس ىهو «عفانملاب ةيصولا باب

 دبال ناكو .ىنكسلاب ةيصولاك راص عافتنالاب ةيصو هنألو «تملع ام وحن ىلع ىليل
 ةدم نكلو «برشلا ةعفنم هل ىصوملا كلم ىصوملا تام اذإف ءهل ىصوملا نييعت نم

 ةايح ىف الإ نوكيال ةعفنملا كلمو «ةلاحلا هذه ىف ةعفنم كلم هنأل طقف هتايح

 ىصوأ ول ىتح (برشلا ىأ) هب ىصويو» : هصن ام عئادبلا ىف ءاج اذلو «عفتتملا
 «ثلثلا نم ربتعتو «ةيصولا تزاج هبرش نم ةمولعم ةدم هضرأ ىقسي نأ لجرل
 هل سضرملا نأ نوت لا: كوملا نعي ةفليسلف انينكلا اكلت فتاك ناو ةسضولا نآل

 لمتحا اذإف؛ثاريملا هبشأف «توملا دعب كلمي امنإو «لاخلا ىف هب ىصوملا كلميال

 «ةيصولا لطبت هل ىصوملا تام اذإو «ثاريملا تخأ ىه ىتلا ةيصولا لمتحا ثرإلا

 ءىلام قح وه لب لام نيعب سيل برشلا نأل هل ىصوملا ةثرول اًناريمريصتال ىتح

 كلذكف اًناريم ريصتالو هل ىصوملا تومب لطبت ةمدخلاب ةيصولا مث .ةمدخلا هبشو

 امل هنأل .حصي مل نيكاسملا ىلع برشلاب قدصتي نأ ىصوأ ولو «برشلاب ةيصولا

 توملا دعب ام ىلإ ةفاضإلاو لاحلا هيف ىوتسا «قدصتلاب كيلمتلا لمتحي مل

 ةيصو اهنأل تزاج هتبقر ةكولمملا برشلا عفانمب ةيصولا نأ مهفي اذه نمو «ةيصولاب

 نأ ليلدب «عفانملاب ةيصولا صاوخ لك هيفو «ةمدخلا هبش وه :لوقي ذإ «عفانملاب
 هكلمي ام ىرظن ىف دعيال كلذلو .هل ىصوملا ةافوب ىهتني برشلاب ةعفنملا كلم
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 ليبق نم لب «قافترالا ليبق نم ةيصولا هذهب برشلا قحب عافتنالا نم هل ىصوملا
 كثيحي رخآلا راقعلا ىلع هراقعل ررقم اقح سيل هكلمي ام نأل +ىصخشلا عافتنالا
 ىهتني ءهل ىصخش قح وه لب .«كلذ وحن وأ هبهو وأ هعاب اذإ راقعلا عم لقتني
 هل نوكي ةيصولا كلت ببسب هنإ لوقن نأ عيطتسنال اذهلو «هريغ ىلإ لقتنيالو هتومب

 . هيف عافتنا قح هل لب «ىصوملا برش ىلع قافترا قح
 نأل ليسملاو «قيرطلاو «برشلا ةبقر عيب زاوج ىلع ءاهقفلا قفتا دقو - 6

 ءررغالو هيف ةلاهجال «رادقملا فورعم دودحم نيعم راقع قيرطلاو برشلا ةبقر
 اذإ هتبقر عيب زوجيالف ليسملا امأو .طورشلاو ناكرألا اًيفوتسم احيحيصص هعيب زاجف
 هرادقم نيع اذإ امأو .ررغللو ةلاهجلل نيعم ريغ ءاملا هيف ليسي ام رادقم ناك

 دودحم «رادقملا مولعم عيبم هنأل «لاحلا هذه ىف هعيب زوجيف هدودح تفرعو

 لقن اهنأش نم ىتلا دوقعلا هلك اذه ىف عيبلا لثمو «هعيب نم عنام الف «تاهجلاب
 ىف فرصتلا ودعتال ةبقرلا ىلع ةدراولا تافرصتلا نأل «ةيصولاو ةبهلاك «ةيكلملا
 .رادقملا مولعم دودحم ءاصاخ اكلم كولمت راقع

 كلت ضعب هيف فلتختف ءادرفنم ليسملاو قيرطلاو برشلا قح عيب امأو
 حصيال ةفينح ىبأ بهذم ىف تاياورلا قافتاب ليسملاف ءرخآلا اهضعب نع قوقحلا
 ةيعرشلا تافرصتلا اهيلع درتال اهنأ قوقحلا ىف لصألا نأل ءراقعلا نع ادرفنم هعيب
 .لوهجم ىلع دقع قافترالا رادقمل ةلاهج نم اهيف ام عم اهعيب نآلو ( ةدرفنم

 حلصيال مودعملاو .لاحلا ىف مودعم وه ام ىلع دقع اهيلع دقعلا نإ لب .حصيالف

 غوسم صنب نوكت سايقلا ةفلاخمو «سايقلل ةفلاخم ىلع الإ دوقعلل الحم
 اذه ىف فرع الو صن الو ؛سايقلا كرت ناسحتسا ىلإ عفاد فرع وأ «ةفلاخملل

 هعيب زاوج مدع وهو لصألا ىلع ىقبف ليسملا ىف هلجأل سايقلا كرتب ماقملا
 . ادرفنم

 ىبأ بهذم ىف هيف تاياورلا تفلتحا دقف ءادرفنم برشلا قح عيب .امأو
 ليسملا عيب ةحص مدع ىف انركذ ىتلا بابسألل حصيال هنأ ةياورلا رهاظ ىفف ةفينح ظ

 ليسملا قح نأل .لوقعم مالك كلذو «برشلا قح ىف انه ةمئاق ىه ذإ ادرفنم
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قيقح ىف انيب ام ىلع ةيفنحلا رظن ىف اًموقتم الام سيل امهالك برشلاو
 موقتلا ة

 لوقت ةيناثلا ةياورلاو ءامهيواستب ىضقي ناك بهذملا قطنم قاستاف «مهدنع همدعو

 هوفراعت مهنأل كلذو «خلب لهأ ذخأ ةياورلا هذهبو . حصي ًادرفنم برشلا عيب نإ

 ام نآل «ةيهقفلا دعاوقلاو سايقلا ةفلاخم زيجي فرعلا نأ كشالو «هعيب اوغاستساو

 ريغ هنأ ولو هب عفتنم ءاملا نم رادقم هنألو «نسح هللا كيغ وهف امه ةوكولدملا هأَز

 اذلو «رورملاو ليسملا قبح نع قرتفي اذهب وهو ءهيلع دقعلا دورو زاجف «مولعم

 مالسإلا رخف ةياور ىففف .تاياورلا ضعب ىفو ءاهقفلا ضعب دنع هنامض زاج

 ؛هرودو هتبون ىف صخشلا ىقسي نأ نمضي نأب نمضي برشلا قح نأ «ىودزبلا

 اغوسم ةنيدم لهأ لماعت نوكي نأ نوركنيف ءاذه لك نودري لوألا ىأرلا لهأو

 ةريهلسملا وأ سانلا عيمج فرع وه سايقلا ةفلاخل عوسملا فرعلا امنإ سايقلا ةفلاخل

 رظن ىف ةراجإلاو ملسلاو عانصتسالا ىف لاحلاك عامجإلا نم اًبيرق نوكي ىتح

ل ةمزلم ةجح نوكيال ءاملعلا ضعب دنع نمضي برشلا نوكو . ةيفنحلا
 ىريال نم

 «هاريال نمن ال «هاري نمت هجئاتن لوبقب ئاولاب مازتلالاو «مازتلالاب مازلإلا امنإ مهيأر

 نامضلا نوكيالف «نامضلا ىأر نم اًدرفنم عيبلا زاوج وهو «نامضلا ةجيتنب مزليف

 مالكف ءاملا نم رادقم هنأب مكحلا امأو .ءاهقفلا رثكأ مهو ءهاريال نم ىلع ةجح

 .مولعم ريغ ىلع دريال عيبلاو «مولعم ريغ الوأ هنآل «عيبلل غوسم ريغو جتنم ريغ

 ربتعيال اعباتتم اًيرج ىرجي ىذلا ءاملا نأل «برشلا بحايل كولمع وسل اناثو

 ليلدب حابم هنأ ىرت الأ . حصيال كلمي ال ام عيبو ءانررق ام ىلع دحأل اًكولمت

 لبق دوقعلل الحم نوكيال حابملاو «ىرجملا كلام نذإ الب هب ةفشلا قح قلعت

 نكلو «ادرفنم عيبلا ةحص مدع ةيفنحلا ءاهقف دنع حجارلا ناك هلك كلذلو «هزارحإ

 0 .احجار الوق ناكلو .غاسل ادرفنم عيبلا زاوج اًعيمج سانلا فراعت ول

 هعيب زاوجب تادايزلا ةياور : اضيأ ناتياور هيفف ادرفنم قيرطلا عيب امأو

 قح ىف ةقباسلا بابسألا نم انركذ امل حجارلا وهو «عنملاب ةياورلا رهاظ ةياورو

 دودحم مولعم لحمب هقلعتل مولعم رورملا قح نأ ةزيجملا ةياورلا ةهجوو «ليسملا

 دفجلاو.. ةيينخلا وظن ىف موقق لاتعمل هنآ مقدرا كلذ كلوب هةنعيججز انهق
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 هيف لوقن اننإو .انفلسأ ام ىلع دوقعلل الحم حلصيال هنأل «موقتملا ريغ ىف زوجيال

 ةياورلا انحجرلو «ءعيبلا انغوسل سانلا فرع دجو نإ هنإ برشلا ىف هانلق ام
 :.لوألا

 دوقع لك ىلع ىرسي ةدرفنم قوقحلا هذه .عيب ماكحأ نم انركذ ام لكو
 قوقح ةبهف «عفانملل مأ نايعألل تاكيلمت تناكأ ءاوس ءانرشأ امك تاكيلمتلا

 .ةلمحلا ىف زوجيال ةدرفنم اهعيب نأ امك زوجتال ةدرفنم قافترالا

 ةعبات اهعيب امأ ةدرفنم قافترالا قوقح عيب ىف وه امنإ هلك هانركذ امو 5

 ىف لخدت نأ حصي راقعلا ىف فرصت لك كلذكو «قافتاب زئاجف اهب قفترملا راقعلل

 هل تبشيال ام اًعبت ءىشلل تبشي هنأل كلذو «ةيسبتلاب قافترالا قوقح هتمض
 عابي نكلو «هيف ماد ام فقسلا نع اًدرفنم هعيب حصيال فقس ىف عذجك ءادوصقم

 ,ىح وهو عيب اهيلع دقعنيال ناويحلا فارطأكو «هيف وه ىذلا تيبلا نمض ىف
 وهو ادرفنم هيلع دقعلا حصيال لمحلاكو ءهيف ءازجأ ىهو عيبلا اهيلع تبثي نكلو

 ريظنو .همأ ةميق ىف ديزيو تاكيلمتلا دوقع نمض ىف لخدي نكلو ءهمأ نطب ىف
 ظ .ءاصحإلاو باسحلا زواجت دق ءريثك ىمالسإلا هقفلا ىف كلذ

 ةعبات لخدتل قوقحلا ركذ ىلع صنلا بوجو ثيح نم فلتخت دوقعلا نكلو
 هيف لخدتال اهضعبو ءاهيلع صن ريغ نم قوقحلا هذه هيف لخدت اهضعبف ءراقعلل

 ةعفنملا كيلمت اهاضتقم نم نوكي ىتلا دوقعلا ىهف ىلوألا امأف ءاهيلع صنب الإ

 ىتلا دوقعلاف ةيناثلا امأو «عفانملاب ةيصولاو فقولاو ةراجإلاك تاذلاب اًدوصقم اًكيلمت

 ةيصولاو ءةقدصلاو «ةبهلاو «عيبلا لثم ءادوصقم اًكيلق نيعلا كيل اهاضتقم

 ناك امنإو .كلذ وحن وأ حلص لدب وأ ءعلخ لدب راقعلا لعجو «نايعألا كيلمتب

 كيلمت اًيلوأ ادصق اهب دوصقملا دوقعلا هذه نأل «قفارملاو قوقحلا هذه ركذ خم كبال

 هل ةعبات ىه تسيلو .قوقحلا هذه ىلإ جاتحيال هتاذ ىف ةبقرلا كيلمتو «ةبقرلا

 لاق دقو ءاهيلع صن ريغ نم عيبلا ىف لخدتال تناك كلذل «عافتنالا قفارم اهنأل

 نم ةعبات (قافترالا قوقح ىأ) ءايشألا نإ) زنكلل هحرش ىف ماقملا اذه ىف ىعليزلا

 ثيح نم هجو نم لصأو ءاهنيع نود عيبملاب عافتنالل دصقت اهنإ ثيح نم هجو
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 «قفارملاو قوقحلا ركذب الإ عيبلا ىف لخد الف «عيبملا نود اهدوجو روصتي اهنإ
 امدعب قيرطلا ىرتشي دقو «هب عافتنالل ءارشلا مزلي الف عيبلل ىرتشي دق هنأل اذهو

 . «عيبملا ىرتشا

 قانسرالا قرف درعا يضردلا وهاي ءاقنألا وك ىتلاوردتعلا اكو
 قافترالا قوقحب الإ نوكيال عافتنالا نأل .هل ةيعبتلل اهيف ةضحمتو راقعلل ةعبات اهيف

 ريغ نم اهيلع لمتشم دقعلا نأكو ءءاضتقالاو نمضتلا قيرطب اهيلع لد دق اهنأكف
 لطب قافترالا قوقح ءانثتسا ىلع ةراجإلا دقع ىف صن ول اذلو ءاهلمشي صن
 نوكيو «ةتباث ريغو ةققحتم ريغ نوكت - هيف اهيلع دوقعملا ىهو  ةعفنملا نآل .دقعلا

 .حصيالف ءدوجولل لباق ريغ رمأ ىلع دقع دق

 راوجلا قوقح

 ربتعاف «قافترالا قوقح نمض نم راوجلا قوقح ىندملا نوناقلا ربتعا ا

 رادجلا ماكحأو «ةينبألا نيب ءاضف داجيإو «لفسلاو ولعلا قحو «تالطملا حتف
 ىمالسإلا هقفلا نكلو .قافترالا ماكحأ نم اذه لك ربتعا «نيراج نيب كرتشملا

 نع فلتخي هيلع موقي اًساسأ امهنم لكل نأل ,قوقحلا نم نيعونلا نيذه نيب قرفي
 «قفترملا راقعلا ةحلصمل راقعلا ىلع اًفيلكت اهنوك قافترالا قوقح ماوقف .رخآلا

 اهب قلعت ىتلا نيعلا ىف ةكرشلا عون نم وهو «راقعلا ىلع تباث ىنيع قح ىهف
 نيب ناك رخآ راقع ىف ىرجي ىرجم نم برشلا قح راقعل ناك اذإف «قافترالا
 قيرط: نم وورملا قحب تاراقعل ناك اذإ اذكرو ةترتعلا قدح ىف ةكرش عيراتكلا ىحاض
 «قيرطلا ةبقرل اًكلام مهضعب ناك ولو ءرورملا قح ىف ةكرش كالملا نيب تناك

 اهطانم نوكيو «ةعفشلا تبثت رابتعالا اذهبو «هب قافترالا قح مهتاراقعل نورخآلاو
 ظ ظ : ةكرشلا قللت

 ليبس ىف اًشحاف اًنيب اررض راجلاب ررضلا عنم ىلع موقتف ءراوجلا قوقح امأ
 رضي الأ ديقب هراقعب كلاملا عافتنال دبيقت عقاولا ىف ىهف ءهكلمب صخشلا عافتنا
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 قافترالا قح نأ راوجلا قحو قافترالا قح نيب قرفلا نأ ةزجوم ةرابعبو ءراجلاب

 «روشلل اكن: الإ سيل نتا قحف ناوسلا قش آما «ناقسعلاب قلعت ىاجيإ قد
 باحصأ نع اهيف قحلا رخأتي اذلو ةعفشلا تبثت رابتعالا اذهلو «ىذألل ةطامإو
 .قافترالا قوقح

 ولعلا بحاص نيب راوجلا اهؤشنم نوكي نأ امإ راوجلا قوقحو - 48
 نيب ام اهّوشنم ناك اذإف .قلطملا راوجلا اهّوشنم نوكي نأ امإو «لفسلا بحاصو

 حصيال هنأ ىلع ءاهقفلا عمجأ كلذلو .دشأو ىوقأ تناك لفسلاو ولعلا بحاص

 صلخي مل هكلم نأل ءرخآلاب رضي اًقرصت هكلم ىف فرصتي نأ امهنم دحاو ىأل

 بحاص قحو لفسلاب قلعتم ولعلا بحاص قح نإف «هريغ قح هب قلعت اذإ هل
 اضلاقخ نسل كلملا ناك اذإو :ءاضلاخ نيل اتههسلك كلمف :ولعلاب قلتم فشلا

 ىف صخشلا هفرصتي فرصت لك دنع اهتاعارم بجي هنإف «هب ةقلعتم قوقح نم
 . هكلم

 : ماسقأ ةثالث ىلإ تافرصتلا ءاهقفلا مسق دقو

 بحاص مدهي نأك بيرالب نيراجملا دحأ رضت تافرصت : لوألا مسقلا

 نم هيف امل .قافتاب عونمم لامعألا نم عونلا اذهو .هيف اياب حتفي نأكو ءهلفس لفسلا

 رمال :نققت ويف «تفربشلا اذه انقرر,ةحاصل روق قلن رادغالاو ةةلك ملا وريفلا

 .هيلع ةدودرم هتلواحمف .هتهج نم مت ًارمأ ضقني نأ لواح نمو ءهتهج نم مت

 حالصإ وأ رامسم قدك نيقيب امهنم ادحاو رضتال تافرصت : ىناثلا مسقلا

 اذه «انيقي“ رخآلاب ريضيأل ام كلذ رسيغو نازدسللا ءالط وست ةكلف امهدنحأ

 مدعب نوكي رخآلا قح مارتحا نأل .ءاهقفلا قافتاب عونمم ريغ غئاس فرصتلا

 ظ .عنمي الف «نيقيب انه رارضإ الو ءرارضإلا

 نقيب كفا د هرزكتلا مدعو نردقلا نسم فانرصت : كلاقلا مسقلا
 لفسلا بحاص بقني نأ كلذ لاثمو ءال مأ ررض اهبقعيسأ اهب مايقلا دنع ىرديالف

 اذه ىفو .ءانبلا قوف اعوذج عضي وأ «ةفرغ ولعلا بحاص ىنبي وأ ءهلفس ىف ةوك

 مدع هيف نايري نابحاصلاو «عنملا هيف ىري ةفينح وبأف .فالخ لامعألا نم عونلا
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 تافرصت ىف لصأللا ىف امهنيب فالخ ىلع مئاق ةلأسملا هذه ىف فالخلاو «عنملا

 عنملا تافرصتلا هذه ىف لصأللا نأ ىري ةفينح وبأف . لفسلا بحاصو ولعلا بحاص

 ام الإ ةحابإلا لصألا نأ نابحاصلا ىريو «غوسيف رضيال هنأ ىلع ليلدلا ماق ام الإ

 نابحاصلا لدتساف هلصأل امهنم لك لدتسا دقو .«عنميف رضي هنأ ليلدلا ماق

 ةحابإلا كلملا ىف تافرصتلا ىف لصألاو ء«هكلم ىف فرصتي امهيلك نأب امهلصأل

 هديقي لب «ةحابإلا لصأ مدهيال رخآلا كلمب قلعت دق امهدحأ قح نوكو ,عنملا ال

 مل ةتباث كالتمالا اهاضتقا ىتلا فرصتلا ةحابإ نوكت كلذ ىلعو ءررضلا مدعب

 تافرصتلا تعنم دجو نإف «ررضلا دنع نوكي عنملاو ءاهب رخآلا قح قلعت اهلزي
 ىفو «ةحابإلا وهو «ةيكلملاب تباثلا لصألا ىلإ انعجر دجوي مل نإو ءهدجوت ىتلا
 مدعل «ةلماع ةمئاق ةحابإلا تيقبف ءهررضلا تبثي مل همدعو ررضلا لامتحا لاح

 نم اًعنام رخآلا قح قلعت لعجت نأ حصيال ةيناث ةهج نمو ءاهب عنملا طرش دوجو
 ررضلا نم اهنم نوكي امل تافرصتلا نم اًعنام هلعجت نأ بجي لب «هتاذل تافرصتلا

 هيف ام طقف اًعنام رخآلا قح رثأ ناك اذإو «قافتاب هيف ررضال ام ةحابإ ليلدب

 ررضلا لمتحا ام عنمي الف ءهيف عنمال هررض ىلع ليلد مقي مل امف ءررضلا
 :ةويغو

 ريغلا قح قلعت نأب )١( : عنملا لصألا نأ وهو هررق امل ةفينح وبأ لدتساو

 ىرت الأ .قحلا بحاص اضر وهو ديقب اهيف كلاملا تافرصت ديقي نايعألا نم نيعب
 ةماضر ىلع افوقوم اديني وكي ةرجاتتيملا ةريغلا نف'افيحةل نآل رخاشتلاا نأ

 ءهاضر ىلع ههبشت ىتلا ةيعرشلا تافرصتلا لكو عيبلا فقي نهترملا قح كلذكو
 «نيعلا ىف فرصتلا قالطإ عنميف مرتحم نايعألا نم نيعب قلعتملا قحلا نأل كلذو

 قالطإو «تافرصتلا نم عنملا ريغلل قح اهب قلعتملا نيعلا ىف لصألا نوكي كلذبو

 .قحلا بحاص 2١7 اضر وهو «ديدج ببسب نوكي ديلا

 اضرب الإ لمع ىأ لمعي نأ ولعلا وأ لفسلا بحاصل حصيال هنأ ىتآلا ليلدلاو «ليلدلا اذه ىضتقم )١(

 كلميال ولعلا بحاص نأ هنع ىور دقف ةفينح ىبأ نع مهضعب ىور اذهبو «هيلع امهنيب قافتالاو هبحاص

 ررضلا مدع رابتعا حصي ةروهشملا ةياورلا ىلعو .(ريدقلا حتف عجار) لفسلا بحاصب رضي مل نإو فرصتلا

 «ضرعيال ىبلس رمأ هنأل اضراع ربتعيال ررضلا مدع 'نأل «ءيىلكش دقن دجوي انهو «ديلا قالطإ حيبي اًضراع

 .اًيباجيإ ارمأ نوكي ئراطلا ضراعلا امنإو
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 ءاهيف كلم عون هلف نيع ىف قح هل نم نأب ةفينح وبأ اضيأ لدتساو (؟)

 ريغلا كلم ىف فرصتلا حصيالو «هريغ كلم ىف فرصتي وهف اهيف فرصتي نمو
 ضرأ ىف ليسم قح ناسنإل ناك اذإف .ةعيرشلا ىف رئاظن كلذلو ءهاضرو هنذإب الإ

 نذإب الإ ةبوبنأ ىلإ ةانق نم هريغي نأ ةبقرلا بحاصل سيلف «هتبقر كلميالو ءرخآ
 قح ناك اذإ كلذك .رخآ ناكم ىلإ ناكم نم هلقنيالو «هنيعب قلعتملا قحلا بحاص

 ىلإ ةهج نم قيرطلا لقني نأ ةبقرلا كلام سيلف «هتبقر كلتميال قيرط ىف رورملا
 «ىذأ ىأ كلذ نم هسميالو «نيعلاب قلعتملا قحلا بحاص ررضتيال ناك نإو «ةهج

 قحلا بحاص اضز نم لمعلا اذه زاوجل دبالو هل عفنأ ىلإ رييغتلا ناك ول لب

 . هتقفاومو

 قح نم ولعلاو لفسلا بحاص نيب اميف «كلذك هابشألاو رئاظنلا تناك اذإو

 نم عنميف «ىناثلا كلمي اميف كلم امهنم لكل ناك  رخآلا كلمي اميف امهدحأل

 ىف ديلا قالطإو «عنملا لصألا نوكي كلذ ىلعو ءهاضرو رخآلا نذإب الإ لامعألا

 . نيقيب ررضلا مدع ضراعل وه لامعألا ضعب

 هريغ ىلع هيدعتل هتداعإ ىلع ربجي هءانب لفسلا بحاص مده اذإو - 48

 بحاصل قح لفسلا ىلع ولعلا رارق نأل :417 هقح هب قلعت ىذلا هءانب همدهب
 .هدوجو رذعتيف «رارقلا هيلع نوكي ام لازأ دق هءانب لفسلا بحاص مدهبو «ولعلا
 ءاج اذإو «هيدعت رثأ ليزي ام ىلع ىضاقلا هربجي ىدعتملاو ءايدعتم اذهب نوكيف

 اجلي نأ ريغ نمو ء«هبحاص نذإ ريغ نم هانبو لفسلل دعاوقلا ماقأو ولعلا بحاص

 لفسلا بحاص ىلع عجريالف ءاعربتم ربعي «ءانبلا ىلع هبحاص ربجيل ىضاقلا ىلإ
 هععاطتسا ىف ذإ :«ءاننلا ىلإ رطضم ريغ هنأل «هتديقبال و: «ءانبلا تانفن رم ءىشب

 ةدامل امسح «عربتلا ةدارإ ىلع ليلد هرابجإ نع هلودعف ءءاضقلا قيرطب هيلع هرابجإ

 نم هيلإ رجت امو .تاموصخلا نم هبحاصو هتءورمل اظفحو ء«عازنلل اضفو ءفالخلا
 . هيلع مزع اميف عجري نأ هل سيل عربتملاو «تاوانحش

 )١( مدهلا تقو هتميق هل نمص هءانب لفسلا بحاص مدهب ولعلا بحاص ءانن مدهت دق ناك ولو .
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 ىدعتال هنأل «هتداعإ ىلع ربجيالف «هبحاص لعف ريغ نم لفسلا مدهنا اذإو

 نأ دارأ نإ  ولعلا بحاصل نوكيال لاحملا هذه ىفو «مازلإلل رربمالف «هبناج نم

 وه هل مث ءًارارطضا ال ءارايتخا ىنبيل لفسلا بحاص عم قفتي نأ الإ  هولعب عفتني

 قفنأ ام لكب عجري لاحلا هذه ىفو «لفسلا بحاص نذإب وأ ىضاقلا نذإب ىنبي نأ

 فارشإلا ىف نأشلا بحاص نع ليكو هنأل «لفسلا بحاص ىلع ءانبلا ليبس ىف
 ىف اهقفنأ ىتلا تاقفنلا لكب هيلع عجري نأ هلف لحس ل قافلالاو ءانبلا ىلع

 نذإ لاح ىف امأو «لفسلا بحاص نذإ ةلاح ىف ةرهاظ ةلاكولاو «ليبسلا اذه

 عفر اهماوق ةماع ةيالو هل ىضاقلا نأل كلذو ءءالج ىلإ جاتحت ىهف ىضاقلا

 ىف اًقح ولعلا بحاصل نأ كشالو .مهقوقح نم قوقحلا باحصأ نيكمتو ملاظملا

 ءانبلاب هكلام نذأي ملو «هتانبب الإ قحلا اذه نم نكمتي الو «ءلفسلا ىلع رارقلا

 ننايفي هذا ال 4 قي ملدا هنذألا ناك راسا وأ ءانبلا ىانع نرابعتال :قورطالو
 ةيالولا بحاص نم نذإلا ذخأ هيلع رذعت ذإ «ءانبلا ىف ةماعلا ةيالولا بحاص

 هبشيو «ةيالو ىذ نع اليكو ةلاحلا هذه ىف ءانبلا ىلع هقافنإ ىف نوكيف ء.ةصاخلا

 .هل ليكو وأ مصخلا دوجو مدع دنع تاموصخلا ىف ماقملا ليكولا

 نأ ةلاحلا هذه ىف هلف ىضاقلا نذإ الو لفسلا بحاص نذإ ريغ نم ىنب اذإو

 امع ءانبلا ةميق فلتخت دقو «قفنأ امب عجريالو «ءانبلا مامت تقو ءانبلا ةميقب عجري

 مل هنأل «قفنأ امب عجريالو «ةميقلاب عوجرلا هل ناك امنإو ءاًناصقن وأ ةدايز قفنأ

 نم الو «ىضاقلا نم هل نذإ ردصي مل ذإ «رابتعا ىأ ىلع قافنإلا ىف اليكو نكي

 هيف كحي ملو «هقفلا بتك رثكأ ىف ركذ ىذلا وه اذهو «ءانبلاب لفسلا بحاص
 نأ وهو ءرخآ الوق كانه نأ هنم نيبي ام عئادبلا باتك ىف اندجو نكلو ءاَقالخ

 ركذو» : هيف ءاج دقف «ءانبلا ةميقبال قفنأ امب عجري نأ هل لاحلا هذه ىف ىنابلا

 ركذ اذكو «قفنأ امب عجري ةياورلا رهاظ ىف هنأ ىواحطلا رصتخم حرش ىف ىضاقلا

 «لفسلا ءانبب الإ ولعلاب عافتنالا ىلع ردقي مل امل هنأل «قفنأ امب عجري هنأ فاصخلا

 هلبق نم قافنإلاب اًنوذأم راص ءعفن هيف لب «هئانب ىف لفسلا بحاصل ررضالو
 ةميقب عجري هنأ حجارلا نأ رهظي نكلو ««قفنأ امب عوجرلا قح هل ناكف «ةلالد

 دقو دونت لاني ةنفورتك : وينالا ةييكسوف هوك هللا «ةعما عه ئتاقلا

 . ةميقلا
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 نم ىنب نإ اعربتم هانربتعا امك ءاعربتم ربتعي ال مل : ئراقلا لءاستي انهو
 هنأ كلذ نع باوجلاو ؟ دمعتم همده ةلاح ىف لفسلا بحاصو ىضاقلا نذإ ريغ
 :ىضاقلا ىلإ أجلي نأ هتعاطتسا ىف نآل «ءانبلا ىلإ رطضم ريغ ىلوألا لاخلا ىف
 هيلا اذ ةانبلا ىلإ وظيفتم وميل ناسا هذه ىلا انا عيفابحلا ىلع هفللالا هركول
 نم نوذأم لاحلا هذه ىف هنأكف نذإلا ىلع هرابجإ وأ ءانبلا ىلع كلاملا رابجإل

 هركذ .لئاسملا نم اههبشي ام ىلعو اهيلع قبطني لصأ ةلأسملا هذهلو ؛ءانبلاب عرشلا
 ام حالصإ ىلع ربجي نم نأ وهو .هقفلا بتك لك هترقأو «ىناولحلا ةمئآلا سمش

 وأ هنذإ ريغ نم قحلا بحاص حلصأ اذإ هيلع عجريال ريغلا قح هب قلعت اذإ كلمي
 حالصإو رهنلا ىرك كلذ نمو .ءاعوطتم ناكف «هربجي نأ هنكمي ذإ «ىضاقلا نذإ
 هنأل ءاعربتم ربتعيال لفسلا مادهنا ةلأسمك حالصإلا ىلع ربجيال ناك اذإو «ةنيفسلا

 .كلذب الإ هقح ىلإ لوصولا هنكميال

 نإ اولاق دق : ةميقلاب وأ قفنأ امب عوجرلا قيرط ىف ةلمجم ةملك لوقن نآلاو
 هيلع ام ىدؤي ىتح ءهبحاص هائب ىذلا لفسلا ولعلا بحاص سبحب نوكي كلذ
 ىلع ءانبلا ليبس ىف اهب ماق ىتلا تاقفنلا وأ «ءانبلا مامت تقو ءانبلا ةميق وهو
 هلف هب قلعتم ىنابلا نيد نأل سبحلا اذه هل ناك امنإو «اهانيب ىتلا لاوحألا بسح
 نأ ةيدماحلا ىواتفلا ىف ءاج اذلو «ةيكلم هيف هل نإ لب «نمثلا ىفوتسي ىتح هسبح
 عنتما اذإو «لام نم هيلع ام لفسلا بحاص هيلإ عفدي ىتح .لفسلا نكسي نأ هل
 نأ :انهنغا نحا ةناقي طا: قاعلا حاسما ناك هن سلا نبع هدي يافا هنو نع
 ىلع هربجي نأ امهيناثو :١2)ةرجألا نم هلام ىفوتسيو ىضاقلا نذإب لفسلا لغتسي
 .هيلع هلاومأ عيب وأ نيدملا سبح نم نويدلا ءادأ ىلع رابجإلا قرطب نيدلا ءادأ

 ىف نكلو «نيلوصفلا عماج ىف كلذ ىلع صن دقو «هنويد اهنم ىفوتست ىتح
 اذإ رابجإلا كلذ ربجي لب «لاوحألا لك ىف رابجإلا اذه ربجيال ةيريخلا ىواتفلا

 دحاو نذإ ريغب ىنب اذإ امأ «ىضاقلا نذإب وأ هبحاص نذإب ولعلا بحاص ىنب

 ءافيتساو ىضاقلا نذإب اهلالغتسا وأ «نيعلا سبح الإ عوجرلا ىلإ قيرطالف ءامهنم
 :ةلعلا ووقت

 )١( كب ميهاربإ خيشلا ليلجلا انذاتسأل تالماعملا باتك عجار .
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 عماج ىف امك «بهذملا ىف حيحصلا لوقلاف ولعلا بحاص مده اذإو 6.

 هثانب مدع ىف لفسلا بحاص ىلع ررضال هنآل «هئانب ىلع ربجيال هنأ «نيلوصفلا

 قحال ررضلاف هسأ وهو هيلع مئاق ولعلا نأل «هءانب مده اذإ لفسلا بحاص فالخب

 .رظنلاو ىأرلا ىداب هبحاصب

 مدهت وأ هولع ولعلا بحاص مده اذإ : ىهو «ةريغص ةدارطتسا درطتسن انهو

 الإ هعيب زوجيال ىلعتلا قح نأ كلذ نع باوجلاو ؟ ءانب ريغ نم هعيبي نأ هل لهف

 ذإ «لامب سيل ءانب ريغ نم هنأل «هعيب حصيال ءانب ريغ نم هعان نمف «ءانبلا عم

 زوجيف لامب قلعتم قح لاحلا هذه ىف وه الو «ةيفنحلا دنع هزارحإ نكمي ام لاملا
 زوجيبألا اذلوبهءأدلا هو 0 هقلعشتم قع :هرفكم لاخلا هذه نقاهتألا «لانلل اعف هني

 ] . اعامجإ ةيفنحلا دنع هعيب

 ا: 20 نا نوع رتل قاتلا نعل عزم ووعتم نط انللا ينو فلام مهام قو
 ام ريبكلا حرشلا ىف ءاج دقلو ءزوجي هدنع ءاوهلا عيب نأل «ءانبلا لبق هعيب زوجي

 ةرشع ىنعب ضرأ بحاصل صخش لوقي نأب «ءانب قوف ءاوه عيب زاجو» : هصن
 ةداع وأ اًظفل ىلعألاو لفسألا ءانبلا فصو نإ «كضرأب هينبت ام قوف الثم عرذأ

 «لفسألا ءانب قوف ىذلا ءاوهلا عيمج ىلعألا كلميو «ررغلاو ةلاهجلا نم جورخلل
 نأ مهفي اذه نمو .«لفسألا اضرب الإ هيلع لخد ام ريغ ىنبي نأ هل سيل نكلو

 . ةيفنحلا دنع هيلع قفتملا ريغ كلذو «هعيب زوجي ادرفنم ولعلا قح

 امو ةقالع نم لفسلاو ولعلا نيب ام هؤشنم راوجلا ىف وه هانركذ ام. ١

 ةقالع ىضتقمب تباث ررقم قح وهو ءرخآلاب قلعتم قح نم امهنم لك بحاصل
 .نارخلا قطن هنت اولا

 ريمص 1 وهو هللا و نهال نى وفكتنللا قفل حلو قلل ىاووخل اننا

 عضوم كلذ سيلو ءاشحاف اًنيب اررض هراجب هراقعب هعافتنا ليبس ىف صخشلا

 ةقبطلا دعب ءاج طابنتسا وه قدأ ةرابعب وأ ءرظن عضوم وه لب «ءاهقفلا نيب قافتا
 نأ وه ةياورلا هرهاظ ىف ىوري ام نأل كلذو «هباحصأو ةفينح ىبأ ةقبط «ىلوألا

 ىلع هرابجإ دحأل سيلو «هديقي ديق الب ءاشي فيك هيف فرصتي هكلم ىف رح كلاملا
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 هعنم دحأل سيل هنأ امك «هتيلهأ ىف صقن وأ ةرورضل الإ ءهكلم ىف هديريال ءىش

 تلد رع قصد كلمتان ذل سريع تلق وه ورظتوولر .هكلم ىف فرصتلا نم
 ىضتقي كلملا ىنعم نأل كلذو «لفسلاو ولعلا قح نايب ىف اهنع انهون دق ماكحأ

 مل اذإف ء«نيغ قح قلعتل الإ نوكيال عنملاو ءاّمات اًقالطإ فرصتلا ىف ديلا قالطإ

 .ءاشي ام هراقع ىف عنصي نأ صخشلل نوكي كلذ ىلعو «217 عنميال قح هب قلعتي
 .ةعولاب وأ ًارئب رفحي نأ هلو .طرش الو ديق ريغ نم هتيب ىف ذفاونلا حتفي نأ هلف

 طقسف رادجلا نهو ىتح كلذ نم اًئيش لعف ولو «هراج ءانب نهوي كلذ ناك ولو

 مكلف ةرئاز ىف هليل اع مابا اهي اييح نام ميس ها هل هيا نات حج
 ريغ نم هب لزني ررض هيف هكلمب عافتنالا نم هعنم نألو .ىدعتلا عم الإ نامضالو

 نوف هقلل» نق ذك يقالانا نوف نافل همه ورقلا عفدي نأ حصيالو «هرربي رربم

 ةيرح كلاملا دقفل فرصتلا نم كلاملا عنم رربي ررضلا ناك ول ذإ «ةيكلملا لصأل

 هللا عفا لا ترصتلا ةيرفج تينا وت هخق رصعلا

 ىعفاشلا ىأر وهو «ةيفنحلا بهذم ىف سايقلا وه كلذ ناك هلك اذهلو

 ىضاقلل سيلو «ءاضق ديقتلا مدع ىضتقي كلملا قح نأ عيمجلا ررق اذلو «دمحأو

 راجلاب رضي الأ هيلع بجوت ةنايدلا نكلو .هكلم ىف فرصتلا نم كلاملا عنمي نأ

 اي نم : اولاق «ءاثالث ,نمؤيال هللاو» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو «ةدوملا نوكتل

 نسحو قالخأللاو نيدلا نمف «هقتاوب هراج نمأيال ىذلا كلذ : لاق ؟ هللا لوسر

 .هراجب ىذأ هيلع بترتي امب هكلم ىف راجلا فرصتي الأ ميوقلا كولسلاو ةلماعملا

 . هباحصأو ةفينح وبأ هررق ام ىضتقم ىلع ءاضقلا رابجإب نوكيال نكلو

 ةياورلا رهاظ ىف ءاج امو ءءاهقفلا نم ىلوألا ةقبطلا نع ىور ام اذه

 .ىواتفلا باحصأ ءاج نكلو «ةيهقفلا دعاوقلا مئاوي ىذلا سايقلا هنأ انررقو

 كراد ىفرفحأ ةفينح وبأ هل لاقف «هراد ىف هراج اهرفح ركب نم ةفينح ىبأ ىلإ اكش اًصخش نأ ىوري (0)

 هراجربجي نأ ىكاشلل ركذي مل هنأ ىرتو اهبر اهسبكف «ىلوألا رئبلا تزنف «لعفف «ةعولاب ركبلا كلت راوجب

 ءاررض عفد دق ررض ىهو .«كلملا ىف فرصتلا ليبق نم الإ تسيلو ةليحخلا كلت هل ركذ لب «رئبلا سبك ىلع

 .ةمالسلا نوكتف ءوسلاب ءوسلا لباقي اذكهو «ىذألا نم ناقيرفلا ملسف

 يعححت ١ ١ م



 نم راجلا عنمي نأ اونسحتساف «بهاذملا ىف نيدهتجملاو نيفلؤملا نم مهريغو

 ءرارضالو ررضال ثيدحل .اًشحاف اًنيب اررض هراجب رضي اًفرصت هكلم ىف فرصتلا

 فلعل يالا اير مرو نيون دلا اع هير اه ارك رقادت نانا داو
 ءارايتخا هب اوموقي مل اذإ ءارارطضا رارضإلا عنم ىلع مهلمحل ءاضقلا ةملك مهيلع

 .ذيفنتلا نكمأ ام عرشلا ماكحأل ذفنملا الإ ءاضقلا سيلو

 روتشلا لطم بلع« ناتنرتي ىانلا ذعلا سنلا اذ ايعسالا 34: ىلغ عوتمملاو

 حتف ىف ءاج دقو «نيبلا شحافلا ررضلا هيلع بترتي ىذلا لمعلا لب ءاريسي ولو
 وام ول 1١ ل نقف وبن ١ لحال : ىويركلا ١١ يم نرك عدلا( معلا نان ىردقلا

 عنميو ةيلكلاب عافتنالا نع جرخي وأ ءهل ببس ءانبلا نهوي امو «مدهلل اًيبس

 ةعشأ عنم شحافلا ررضلا نم ربتعيالو «ةيلكلاب ءوضلا دسك ةيلصألا جئاوحلا

 ىف كلذ عم عافتنالا نكمي هنأل «نكاسملا ىلع ءاوهلا ذفانم دس وأ «ءسمشلا
 نأ اهنمف «ةنيب ةشحاف ربتعت ىتلا رارضألا نم اددع ءاهقفلا ىصحأ دقو «.ةلمجلا

 نهوي نوحاطلا نارودو ديدحلا قرط نأ تبشثيو ءديدح عنصم وأ اًنوحاط ذختي

 عئاضبب اًشحاف اررض رضيف ءزخلا قوس ىف ةرصعم وأ ارونت تدحيي نو. ءادبلا

 نأو «راجلا ءانب نهوت ةعولاب وأ ًارئب هراج رادج راوجب رفحي نأو «قوسلا لهأ
 راهنلا ىف ةءارقلا عيطتسيال ثيحب «هراج نع ءوضلا عنمي ام ءانب هكلم ىف ثدحي
 . ؟١)ءاسنلا رقم ىلع هنم لطي اكابش ثدحي نأو «مالظلا ةدش نم

 كلام بهذم وه ةفينح ىبأ بهذم ىف ناسحتسا وه ىذلا ىأرلا اذهو

 نم نأ هيف كشال مولعم وه امم : هصن ام قورفلا بيذهت ىف ءاج «هنع هللا ىضر
 هيف رفحي نأ هل نأو«هريغب رضي مل ام ءانبلا هيف عفريو «هيف ىنبي نأ“ هل اعضوم كلم
 ديقم هباحصأو كلام دنع كلملاب عافتنالاف «هريغب رضي مل ام ءاش ام قمعيو ءاشي ام
 . تملع امك ةيفنحلا دنع نيرخأتملا ناسحتسا وهو «هريغب رضي الأ وه ءديقب

 ءاضقلا ةسردم نم لوألا مسقلا ةبلطل تاالماعملا ةركذم ىف لئاسمملا هذه نم ةعومجم ةفئاط عجار 2230

 .نعرشلا
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 ماتلا كلملا بابسأ
 ىتلا قوقحلا بابسأو «صقانلا كلملا بابسأ ةقباسلا لوصفلا ىف انركذ - 7

 : لوقنف ماتلا كلملا بابسأ ىف ملكتن نآلاو ءاههبشي امو «نايعألاب قلعتت

 : ىه ماسقأ ةثالث كلملا بابسأ

 انباث نكي مل نأ دعب نايعألا ىلع كلملل ئشنم ببس : (لوأآلا مسقلا)
 ءايشأآلا نإف ءاهيلع ديلا عضوو «ةحابملا ءايشألا ىلع ءاليتسالا وه اذهوءاهيف

 كلم ةمث نكي ملو ءدحأل ةكولمت نكت مل اهيلع ديلا عضوو اهتزايح لبق ةحابملا

 ىمسيو «ةثداح ةيكلم ىهو «ديلا عضاول ةيكلملا تبشت ءاليتسالابو ءاهيلع عقاو
 هؤشنم نكلو ءادقع وأ الوق نكي مل هأشنم نأل «ةيكلملا تايسأ قه اًيلعف اين اله

 ةيكلملل اًببس نوكي نأ حص ىلوق ببسب سيلو «ىلعف ببس هنألو «لمعو لعف
 ضرأ ايحأ نأب حابم ىلع هيلع روجحملا ىلوتسا اذإف ا

 فالخب كلذو ا ل ل شتحا وأ اديص داص وأ «اًناوم

 نازك ةعيلع روهجلا دره قؤلط كلل اهيياه شرفا هنا شل ووقلا يبانجألا
 ءرجحلا عضوم ىه ةيلوقلا تافرصتلا نأل كلذو.هل كلم هيلع بترتيال الثم
 لاعفألا امأو .هنم تابجاولاو قوقحلل ةئشنم اهرابتعا مدعل اهراثآ اهيلع بترتيالو

 .هلام نم ذخؤيو ءاهشرأ هيلع بجو ةيانج ىنج ول اذلو ءاهراثآ اهيلع بترتتف

 .هريغ ىلإ صخش ناطلس نم ةيكلملا لقنت بابسأ : (ىناثلا مسقلا)

 هلدبل ةبسنلاب علخو ةقدصو ةبهو عيب نم ةيكلملل ةلقانلا دوقعلا كلذ لمشيو

 لقنت ىتلا لاومألا نوكت نأ بابسآلا نم عونلا اذه نأش نمو «هرهمل ةبسنلاب حاكنو

 ؟ كلملل اًببس دقعنتال ةلوغشم نكت مل اذإف ءاهلبق كلملاب ةلوغشم اهببسب اهتيكلم

 ناك اذإ نوكيال كلذو ءزيح ىلإ زيح نم هلقنت نأ كلملل ةبسنللاب اهاضتقم نأل

 «تاحابملا نم اًحابم عيبلا لحم نوكي نأ حصيال اذلو «دقعلا لبق الوأ اًتباث كلملا

 نأل «ةبهلا وأ ةقدصلل الحم وأ علخ لدب وأ ًارهم حابملا نوكي نأ حصيال امك

 ىلإ كلام نم لقن ةمث نوكي الف دوقعلا هذه لبق حابملا ىف ةتباث نكت مل ةيكلملا
 . اتباث دقعلا ىضتقم نوكيالف «كلام
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 اذهو «ةيكلملا ىف هريغل صخشلا ةفالخ وه كلملا ببس : (ثلاثلا مسقلا)

 نع ةفالخلاب هل ىصوملاو ثراولا ىلإ لصي كلملا نإف «ةيصولاو ثاريملا لمشي

 اذلو «هنع ةيكلملل طرش هتافوو «هتافو دعب نم الإ ناكلميال ذإ ءىصوملاو ثروملا

 ةيصولا جاتحتال كلذكو «ءهنم لوبق ىلإ ثراولا كلم ىف ثاريملا لومخد جاتحيالا

 اربج ثراولا كلم ىف لخدي ثاريملا نإ لب ءاهيف درلا مدع طرشلا لب «لوبق ىلإ

 ريغ: قم كللملا دب نقكي اه كلما بايسأ نم ةجويالو «ةتدارإو هرايتفلا ريغ: رم :هنغ

 لختدي كلما نإف ءنيلخلل ةيضولا ثازيملا ىلع ىعليزلا ةازو. «ثاريملا ىوس رايتخلا
 ةيالولل الحم نوكي نآأل حلصيال ذإ «هيلع ىلي نم دوجو مدعل دحأ رايتخا ريغ نم

 هل ملعن نأ لبق هل ىصوملا تام اذإ كلذو ءاذه نم برقي ام ةيصولا ىفو .هيلع

 فاصوألا هذه لك نمو .رايتخا هنع تبشي ملو «هل تبثي كلملا نإف ءادر وأ الوبق

 وأ ثزارلا تذلخ هيب علم ةيضاولاو ةتاربملاب فئاثلا كلما نأ ةيعقس. ىفاومشلاو

 كورا ولا نأ اهتم اكس :كللذ: ىلع ع ايقفلا:عيتور ةاقل وزن يقول او فورا ن1 .ىهرإلا

 مل ولو «تيملا ىلع نوكت ىتلا نويدلا تابثإ ىف اًمصخ نوكي امهالك هل ىصوملاو
 اليقي نأ امهل نأ اهنمو «ةموصخلا ىف نأش امهل ناك ام هتكرت ىف هل نيتفيلخ انوكي

 صاوخ لك اهل امهتلاقإ نوكتو «ىفوتملا نم اًثداح عيبلا ناك اذإ عيبلا نم عئابلا
 نم اديدج اًعيب امهتلاقإ تناكل ةفالخلا ببسب امهتيكلم نأ الولو ءاهماكحأو ةلاقإلا

 ضعبل ةبسنلاب اًخسن اهنوك ثيح نم ةلاقإلا ماكحأ اهل تناك امو ءهوجولا لك
 .اهضعبل ةبسنلاب اًعيبو «ماكحألا

 تارا هابعإ (اهدعلا)  هيرضأ ةسزآ لمعت ضانلا نع ةصمألاو
 .«ةحابملا ءايشألا ةزايح (اهشثلاث)و ءزونكلاو نداعملا ىلع ءاليتسالا (اهيناثو)

 .ديصلا (اهعبارو)

 تاوملا ءاسشإ

 اهب عفتنا نارمعلا نم ةبيرق تناك نإ اهنأل ءهنم ةبيرق ريغ نارمعلا نع ةديعب نوكت

 ١٠م يحتل



 نوكي كعبلا :نأ ةنع هللا نئضر تسوي. ىبأ نع ىورف :ءدنعللا اذه قدم ىف اوفلتخا

 ىف ىورملا وهو «دمحم لاقو ءاناوم ضرألا نكت مل عمس ولف ءنارمعلا ىف هتوص

 رظن وهف «لعفلاب ةيرقلا قفارم نم نوكت الأ دعبلا ىف ىفكي هنأ «ةياورلا رهاظ

 اهنع ىفتنا نارمعلا قفارم ىف لعفلاب اهب اعفتنم تناك نإف .عافتنالا ةقيقح ىلإ

 ةيرقلا قفارم. نم نكت مل نأب لعفلاب اهنم عفتنم ريغ تناك نإو «تاوملا فصو

 ىهف اهل ةفلاص ريغ ىهو .«ةعارزلا ىف اهتعفنم نوكتو ءاهب عفتنم ريغ تربتعا

 رهاظ ريغ هنأ عم فسوي ىبأ لوق ىسخرسلا ةمكآألا سمش دستعا دقو

 .ديحأ يهلك اذه ىف ىفانلا تهديز 429 تيلعا اه ىلع ةياؤرلا

 ىف عجري نأ بجوف ءدح كلذل عراشلا نم دري ملو .«مكحتلاو ىأرلاب فرعيالو

 فرعلا ىلإ امهانعم قيقحت ىف رمألا نإف ءزارحإلاو ضبقلاك فرعلا ىلإ كلذ

 هريغ نم ىلوأ دخ سيل ذإ «مكحت وه ليلد ريغ نم دح ئأو «سانلا نيب روهشملاو

 هكرتن نأ الإ انل سيلف هيلع صوصنم ىلع سايق وأ «صن ةلأسملا ىف سيل ماد ام

 فعلا

 ةكولم :ناوكت آلآ اًثاون نضرآلا نابقعغا نف: زتكلا بحاض طرقشا دقو د 5

 رابتعال لب اًناوم اهنوك قيقحتل سيل طرشلا كلذ نأ ريغ «فورعم نيعم صخشل

 قفارم نم تسيل اهنأ ققحت اذإ اًناوم ربتعت ضرألا نإف «ةيكلملل اًببس ءايحإلا

 نوكيال ءايحإلا نأ ريغ .ءفورعم كلام اهل ناك ولو «ةعارزلل حلصتالو «نارمعلا

 :ةزاوملا ءايجإ فانك ف ىلا 00

 . تاوملا ءايحإ ىف عئادبلاو ىعليزلا باتك عجار (؟)

 يح 0



 اهيلع رجي مل تناكأ ءاوس «كلام اهل فرعي مل ضرألا تناك اذإ الإ ةيكلملل اًيبس

 اهيلع ىرج مأ «مالسإلا روصع ريغ ىف نكلو «كلم اهيلع ىرج مأ ءطق كلم
 ١7( كلام اهل فرعي مل تماد امفء«هبحاص فرعي ملو ةيمالسإلا روصعلا ىف كلم

 وأ املسم كلاملا ناك اذإ ءاهقفلا ضعب فالخ لصح دق نكلو .تاوم ىهف نيعم

 محا نع هاياوزلا يقع كيور قننا ف ووغم ريغ ةثكلوا ةيالتتا وومصع نفوذ
 هيلع هلوقل «مالسإلا روصع ىف تكلم دق تماد ام اًناوم ربتعتال اهنأ لبنح نبا

 تبث اذإ اهنألو هل ىهف ءملسم قح ريغ ىف اًناوم اضرأ ايحأ نم» مالسلاو ةالصلا

 هل اهنآل هتيكلم ليزيال هتفرعم مدعو «هتيكلم ىلع ىهف مالسإلا ىف اًمكلام اهل نأ

 نم ثراو هنأل نيملسملا لام تيبل ىهف ةثرو ملعي مل نإف «هتثرولف نكي مل نإف
 ءاهقفلا ةرثك نكلو .دحأل كولمم ريغ اًحابم ربتعتال لاح ةيأ ىلعو ءهل ثراوال

 تهبشأف .كلام اهل فرعيال اهنأل ءايحإلاب كلمت اهنأ ىلع ةفينح وبأو كلام مهنمو
 اهتاوملًادبم فرعيال ثيحب ء«ميدقلا نم اًناوم تناك اذإ اهنألو ءهل كلام الام

 تراصو عافتنالل اهتيحالص مدعلو ءاهل زرحم دوجو مدعل ءاهتيكلم تطقس

 ةالصلا هيلع لاق دقلو «مالسإلا لبق كالم ىلإ بسني ىذلا ميدقلا ىداعلاك

 همحر ىرودقلا رسف دقو «مكل دعب وه مث «هلوسرلو هلل ضرألا ىداع» مالسلاو

 .مالسإلا ىف ناك ولو هبارخ مدق امب ىداعلا هللا

 ىذلا ببسلا ةلازإب عافتنالل وأ ةعارزلل ةحلاص اهلعج ضرألا ءايحإو 4

 اهؤايحإف ءاهل هايملا رمغ ببسب اهتاوم ناك اذإف «ةعفان ريغو ةحلاص ريغ اهلعج

 ناك اذإو .طقف ةجاحلا تقو ذخألاو اهنم نكمتلل هايملل ةعفادلا دودسلا ةماقإب

 وأ ءاهيلإ هايملا لصتل رهنألا قشب اهؤايحإف اهيلإ هايلا لوصو مدع ببسب اهتاوم
 ريغ نم اهيلإ هايلا لصتال ةيلاع تناك نإ اهيلإ لصتل هايملل ةعفار تالآ عضوب
 ناك اذإ تابنإلل ةحلاص ةيلمعلا كلتب ريصت ىتح اهيقسو اهيركب وأ «ةعفار تالآ

 اًثويب اهميسقتو طئاح ءانبب اهؤايحإف «ةيرق اهدارأ اذإو .اهتبرت داسف تاوملا ببس

 مامإلا بهذم ىف نيتياور ءايحإلا ىف نأ ىنغملا ىف ركذ دقو «كلذ وحنو ًارودو

 اهباحصأ اهكلم ىتلا ىضارألا ةيكلمل اًببس هؤايحإ نوكي ىذلا تاوملا نم ربتعي هنع هللا ىضر كلام )١(
 هنع بهذت اهتيكلم نإف ءايحإلا دعب اًثناوم تراص ىتح تلمهأ اذإ ةيكلملا بابسأ نم رخآ ببسبال ءايحالاب

 . هللا ءاش نإ هعضوم ىف كلذ نيبئسو ءثناك امك ةحابم دوعتو
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 .ءايحإ سانلا هفراعت ام ءايحإلا نأ» ةيناثلاو انركذ ام وحنب امهادحإ لبنح نب دمحأ

 بجيف «هتيفيك ركذالو «هنيبي ملو ءايحإلا ىلع كلملا قيلعتب درو عراشلا نآل
 ءزرحلاو ضبقلا رابتعاب درو امل هنأ امك «فرعلا ىف ءايحإ ناك ام ىلإ هيف عوجرلا

 ىلع مكحلا قلع ول عراشلا نألو «فرعلا ىلإ هيف عجرملا ناك هتيفيك نيبي ملو
 ءايحإ ىمسملاب مكحلا قلعتي كلذكف «ناسللا لهأ دنع هامسمب قلعتل مساب ىمسم
 «قيرط هتفرعم ىلإ سيل ام ىلع اًمكح قلعيال داك ىبنلا نألو «فرعلا لهأ دنع

 نإف اذه تبث اذإ .هاوس قيرط هل سيل ذإ ؛هتفرعمل اقيرط فرعلا نيعت هنيبتي مل املف
 نقود قللت مر ةنساو لك ءاروساتا ةعردعوب 2 ظسو عملا ١ هاخ ضرألا
 .2.. . هل تديرأ ىذلا عافتنالل

 نب دمحأو ىعفاشلاو نيبحاصلا دنع ةيكلملل ببس هدحو ءايحإلاو هك

 نذإ ىلإ ءايحإلاب ةيكلملا توبشل ةجاحالف .اهل كلام ال ضرآلا تماد ام لبتح
 لب «ءايحإلا درجمب تاوملا ىف كلملا تبثيال : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو «مامإلا
 . مامإلا نذإ نم ءايحإلا عم دبال

 لان نيه دب هلال فيلل كاع فاسسل كازلا ىضارألا قايدنوولرالا ل دكنا
 .هايحأ نمل وهف ءايحإلاب هيلإ ديلا تقبس دقو «هيلإ هدي تقبس نمل حابملاو «حابم
 شتحي وأ اًحابم اًبطح بطتحي نمك «ةيكلملا توبث ىف مامإلا نذإ ىلإ ةجاحالف
 هلا فلان ذل نوي ةاطتمي :مكو فالعسالاو قازحإلا ة:ركذع كلمي هنإذا احا الك
 ىلإ اهتوبث ىف جاتحتال ءايشألا هذه ةيكلم تناك اذإو .دايطصالا درجمب هكا ييسلاف
 ىلإ هتيكلم ىف صخشلا جاتحيال نيضرألا نم تاوملا ةيكلم كلذكف «مامإلا نذإ

 دقف «ةيكلملل اًببس عراشلا هلعج ىذلا وه هنأل ؛طقف ءايحإلا ىلإ لب «مامإلا نذإ

 .(قح ملاظ قرعل سيلو .هل ىهف ةتيم اضرأ ايحأ نم»: فيرشلا ثيدحلا ىف درو

 مالسإلا ىف اهل كلامال تناك نإو نيضرألا هذه نأب ةفينح ىبأل لدتساو ظ
 دحأل سيلو ءاهيلع ديلا عضاو نادلبلا ىلع هتيالوب ربتعيو «مامإلا ناطلس ىف ىه
 الإ ءرملل سيل» : ِةْييلَك لاق دقو «نذإ ريغ نم مامإلا دي تحت ام ىلع ىلوتسي نأ
 هدي ىف اهلعجي ةكولمم ريغ ضرأ ىلع مامإلا ةيالو نألو .«همامإ سفن هب تباط ام
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 هل مسقي نأ ريغب اهنم اًئيش لاني نأ دحأل سيلو «نيملسملا ىلع اهعزوي مئانغلاك

 تبثتل مامإلا نذإ نم دبال ناك هبابسأ ةلازإب عازنلا عنملو سانلا نيب لصفلا لجألف

 هنأل نذإلا طرش ىفانيال هل ىهف ةتيم اضرأ ايحأ نم» : ثيدحو «ءايحإلاب ةيكلملا
 ىف اليتق لتق نم نأ دحأ لقي ملو 2617 «هبلس هلف اليتق لتق نم» ثيدح هبشي

 ىف ظحالم مامإلا نذإف «مامإلا نذإ ريغ نم هبلس ذخأي هللا ليبس ىف داهجلا
 2ك مل نإو عزانتلاو حاشتلل اعف « نيثيدحلا

 نك ةنذلع يطخمتلا مقرنا ضو وكلا ]باننا وردا حا زبيقأل

 رصسملا نيف عيل .ءاهناجلإ نت رست دا امل تعيس نسال كارلا يفرألا
 نأ اهنمو «هدي قبس ىلع لدت اهلوح طوطخ طخ وأ «ضرألا لوح روس عضو

 ىف عورشلاو ءايحإلا ىف عورش كلذ نأل «ءاهلفاسب اهيلاع ىوسي وأ ءاهكاوشأ عطقي

 هتابثإ ىف ءايحالاك سيل ءاهقفلا قافتاب وهو .تملع امك ريجحتلا نم ءايحإلا

 )١( هلاتق تقو داتعو حالس نم هعم نوكي ام ليتقلا بلس .

 اذه مالكب انمالك بطرنل هلقنتف «جارخلا باتك ىف هخيش عم هفالخ هنع هللا ىضر فسوي وبأ ىكح دق )١(

 ىلع هرارصإ عم هتجحو هخيش مالك ىكحي هنأب «ملعلا ةنامأ نوكت فيك سانلا نيبتسيلو ءحلاصلا فلسلا

 هزاجأ اذإ هل ىهف اًناوم اًضرأ ايحأ نم لوقي هّللا همحر ةفينح وبأ ناكو» : هنع هّللا ىضر همالك اذهو «هيأر

 نم ىأر ام اهيف عنصيو هدي نم اهجرخي نأ مامإللو هل تسيلف مامإلا نذإ ريغب اًناوم اًضرأ ايحأ نمو ءمامإلا

 نأل ءءىش نم الإ اذه لاق دق نوكي نأ ةفينح ىبأل ىغبني ام :فسوي ىبأل ليق .كلذ ريغو عاطقإلاو ةراجإلا

 هنع تعمس لهفءءىشلا كلذ انل نيبف ءهل ىهف اًناوم اضرأ ايحأ نم : لاق هنأ ِِْلكَت ئبنلا نع ءاج دق ثيدحلا

 تيأرأ «مامإلا نذإب الإ نوكيال ءايحإلا : لوقي هنأ كلذ ىف هتجح : فسوي وبأ لاق .هب جتحي اًئيش اذه ىف

 نإ تيأزأ ؟قحخأ اننهنأ ء«هبحاص عنم امهنم دحاو لكو ءادحاو اًعضوم راتخي نأ امهنم دحاو لك دارأ نيلجر

 ؟ىنرضي كلذو ىئانفب اهنإف ايحتال لاقف ءاهيف هل قحال نأ رقم وهو «لجر ءانفب ةتيم اًضرأ ىيحي نأ لجر دارأ

 نأ هل ناك ناسنإل كلذ ىف مامإلا نذأ اذإف «سانلا نيب الصف انه اه كلذ ىف مامإلا نذإ ةفينح وبأ لعج امنإف

 سانلا نيب نكي ملو ءارئاج عنملا كلذ ناك اًدحأ مامإلا منم اذإو ءاميقتسم اًرئاج نذإلا كلذ ناكو ءاهييحي

 در امنإو «هل رثألا دري ةفينح وبأ لاق ام سيلو.هعنمو مامإلا نذإ عم هيف رارضلا الو .دحاولا عضوملا ىف حاشتلا

 نذإب نكلو ءرثألا عابتا اذهف ءهل ىه لوقي نم امأف .هل تسيلف مامإلا نذإب اهايحأ نإو : لوقي نأ رثألا

 . ضعبب مهضعب رارضإو مهتاموصخ نم مهنيب اميف الصف هنذإ نوكيل «مامإلا

 موي ىلإ زئاج ّهْلِلك هللا لوسر نذإ نأ  ةموصحخ هيف دحأل الو ءدحأ ىلع ررض نكي مل اذإ  ىرأف انأ امأ

 نم» : لاق لِي هللا لوسر نع «. .. قح ملاظ قرعل سيلو» : ثيدحلا ىلع وهف ءررض ءاج اذإف «ةمايقلا

 .دحاو ىنعم ىف اهلك ةفلتخم تاياورب ثيدحلا ىوري مث .«قح ملاظ قرعل سيلو «هل ىهف ةتيم اضرأ ايحأ
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 اعضو تاوملا ىضارألا ىلع ديلا عضو نأ ىلع لدت ةرفاضتملا راثآلا نأل ؛ةيكلملل

 عضو وه ةيكلملا ببس تلعج ىتلا راثآلا لب «ةيكلملا بابسأ نم ربتعيال اًدرجم
 . ةعارزلل ةحلاص اهلعجو ضرأللا ءايحإ ىلع لمتشملا ديلا

 حبصي هنأ ىلع ءاهقفلا قفتا تاونس ثالث هريجحت ىلع ىضم اذإ رجتحملاو

 نم مكل مث «هلوسرلو هلل ضرألا ىداع» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛هل قحال

 ىورو ««نينس ثالث دعب قح رجتحمل سيلو «هل ىهف ةتيم ًاضرأ ايحأ نمف «دعب

 نألو دلك لوسرلا نم هعمس دق نوكي هاسعف «باطخلا نب رمع نع اذه لثم
 ىف سانلا ىلع قيض دق نوكي حلصي ملو «نينس ثالث هيلع تضم اذإ رجتحملا

 ءاجف ءءايحإلا اذهب اهكالتماو اهئايحإ ىف قحلا اعيمج مهل ذإ «مهنيب كرتشم قح

 عنملا اذه ىف ناكف ءاهنويحي سانلا كرتالو ءاهايحأ امو ءاهنع سانلا عنمف اذه

 ملظلا رارمتسا زوجيال هنأل ءاهكاسمإ ىف قح اذه دعب هل ناك امو اّيدتعم اًناظ

 دعي هنم اهعزتناو هريغ ءاج ولو «هنم ىجرت ةرمث ىأ ريغ نم عنملا اذهب ءادتعالاو

 . ءاهقفلا قافتاب هكلم نوكت اهايحأو ةبلغلاو رهقلاب ثالثلا

 هلف تاونسلا ثالث لبق امآ ::تاوننس ثالث كعب. رجحملا نأشتن قلغتي ام اذه

 قحأو «هب هريغ نم ىلوأ حابملا ىلإ قباسلاو ءاهيلإ تقبس هدي نأل ؛اهب قلعتم قح

 اذه ىدم ىف اوفلتخا مهريغو ةيفنحلا ءاهقفلا نأريغ «نيعمجأ سانلا نود هكالتماب

 لبق تبثت مل هتيكلم نأل ءءاضقال ةنايد تباث قح هنأ ءاهقفلا ضعب لاقف .قحلا

  نكلو «قحلا اذه اومرتحي نأ ةنايدلا ثيح نم سانلا ىلع نكلو «تاونس ثالث

 ضرألا ايحأو تاونسلا ثالث ةدم ىف صخسش ءاج اذإ اذلو ءءاضق هب نومزايال

 ريظنو «ديلاب رخآلا قح نم ىوقأ راص كلملا ىف هقح نآل ءاهل كلاملا ناك تاوملا

 نأ ةنايد هريغ ىلع مرحي اهجوزتيل ةاتف بطخ وأ «هيرتشيل اًئيش ماتسا نم اذه

 ءجوزتو بطخ وأ «ىرتشاو ماتساو ءاجن اذإف «هتبطخ ىلع بطخي وأ «هيلع ماتسي

 ىف ءاج اذه لثمب 0 الل ءءاضقلا ةوقب هعنمي نأ دحأل نكي مل

 . حيحص هنإ اولاقو «27 هريغو ىعليزلا

 )١( ةلبانخلا بتك نم ىنغملا ىف ءاج هلثمو .
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 هئايحإب كلميال تاونسلا ثالث ةدم ىف ايحأ نم نإ : ءاهقفلا ضعب لاقو

 حصي الف ؛هيلع دتعم هريجحت دعب ىيحملاو ء.هريغ قح نم ىلوأ رجتحملا قح نآل
 لاق دقو «ةيكلملا تابثإ ىف اًببس نوكيال ملظلا نأل «ةيكلملل اًببس هؤايحإ نوكي نأ
 نم هب ىلوأ حابملا ىلإ قباسلاو «قباسلا هنإ ذإ «قح ملاظ قرعل سيلو» : هيَ
 هريغ ءايحإب تبثيال كلذلو «ةياعرلاب ىلوأ قبسلا كلذب تباثلا هقح ناكف «هريغ
 .هل قوقحلا نم قح ىأ

 لوزيال صخشل تبث ىتم ةيكلملا بابسأ رئاسب كلملاك ءايحإلاب كلملاو 2 8
 ةتباث ةيكلملاف ببسلا كلذ ثدحي مل امف ةةيكلملا :تابسأ خرم هينتس: ةلاقتلاب الإ ةنغ

 ثرحلاب اهدهعت مدعو اهلامهإب اًثاوم كلذ دعب ضرألا تراص ولو «ىيحملل

 . ةفينح ىبأ بهذمو «لبنح نب دمحأو .«ىعفاشلا بهذم اذهو «ىقسلاو

 كلملا لقتني نأ لبق ءاًناوم ضرألا ةدوعب بهذ اذإ ءايحإلا نإ : كلام لاقو

 ىف هتجحو ءايحإلاب اهكالتما صخش ىأآل نوكيو .ةيكلملا ىهتنت ىيحملا ريغ ىلإ

 :هكللذ

 بهذ ءايحإلا بهذ اذإف .«كلملا ةلع ءايحإلا لعج تاوملا ءايحإ ىف هنأ ()

 .مكحلا لطب ةلعلا تبهذ اذإف ءامدعو ادوجو هتلع عم رودي مكحلا نأل .كلملا

 وهوء:مكحلل دعي ملف ءةلعلا تبهذ ءاتاوم ضرألا تراص املف ءدجو تدجو اذإو
 ظ .١2)2دوجو.,ةيكلملا

 ىهو «تاحابملا ىلع درت ىتلا كلملا بابسأ نم ىلعف ببس ءايحإلا نإو (؟)
 كلملا لطبيال ةيلوقلا كلملا بابسأ فالخب «قباس كلم ريغ ىلع اهدورول ةفيعض

 اهتدافإ تيوق اهلبق كلملا لصأتلف كولمم ىلع درت اهنأل ءاهرارمتسا مدعب اهيف

 عفتري ملو «ةيكلملا وهو «هرثأ بترتف تبث دق ءايحإلا نأب ,ءىكلاموهو رطاشلا نبا ليلدلا كلذ در دقو )١(
 ىف لجس هثودح ةدرجملا لاعفألا نم لعف ءايصحإلا نإ ذإ .عفتريال عقاولا نأل «ةيكلملا دجوأ ىذلا ءايحإلا

 دوجو ىف طرشب سيل اهؤاقبو بابسألا رارمتساو ءهرمتسي الأ نكمي ناك نإو ءهيفن نكميالف ؛دوجولا
 «هبايسأ رمتستال ةيصولا وأ ثرإلا وأ ةبهلا وأ ءارشلا ىلع بترتملا كلملا نإف ءاهدوجو نع ةنيبملا ماكحألا

 حيضوتب صخلم) كلذ دحأ لقي ملو «بابسألا هذه رارمتسا مدعل كلملا اذه رمتسي الآ كلام مالك ىضتقمو

 . (قورفلا راونأ ىلع قورشلا راردإ نم
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 مل «ءايحإلا ىلع عيبلا درو اذإ كلذكو ءاهلبق ام ةدافإ عم اهتدافإ عامتجال كلملل

 ظ .21) بابسألا رهاظتل كلذ دعب كلملا ضقتني

 اًحابم داع هيف ديلا تعفر اذإ «حابم لك زايتحاو دايطصالاك ءايحإلا نأو (*)

 اذإ كيس: صذلا :كاويطاو: احا ةانع رهثلا ىلإ كلفنا اذإ كعتيلاك ناك امك

 «ناك امك اًحابم داع ديدج ديصب الإ هيلع ناطلس ديلل دعي ملو ءدبأتو شحوت
 تاوملا ضرألا كلذكف .ناك امك اًحابم راص رهنلا ءامب طلتخا مث ءزيح اذإ ءاملاو

 .20 ةحابإلا نم هيلع تناك ام ىلإ تداع اًناوم ءايحإلا دعب تداع اذإ

 اًضرأ ايحأ نم ثيدحب «لبنح نب دمحأو ىعفاشلاو ةفيئح وبأ لدتساو

 كلملاو «قالطإب كلملا ديفي ثيدحلا اذهو ««قح ملاظ قرعل سيلو «هل ىهف ةتيم

 نآلو «صخش ىلإ صخش نم هل ةلقانلا بابسألاب الإ صخش نع لوزيال تبث اذإ
 «ىضارألا ىف هيلع ىنبم اهلك لب «ةيكلملا بابسأ نم اهريغو ةبهلاو عيبلاك ءايحإلا
 اهلل كاندكو ان وم نفر الا ورع اهم ةدكللا ىففشال هانا يدهن فاناك ذو

 .اًناوم اهتدوعب هببسب ةيكلملا ىهتنتال

 نم.مأ ةيحارخلا ىضارألا نم ربتعتا «تييحلا اذإ تاوملا نضراألاو -68

 ناطلس تحت عقي ام نأل ؛ةيجارخ نوكت ىمذ اهايحأ اذإ ؟2') ةيرشعلا ىضارألا

 .حابملا ىلع ءاليتسالا وهو «ىلعفلا ببسلا ىلع موقي ةيلوقلا بابسألا نم ببس ىأ نأب ليلدلا اذه دري )١(

 هكلم ضرآللل ىيحملا ناك اذإف .هفعض هيلع دري هيلع ىنبني ام لكف ءاقيعض اًببس حابملا ىلع ءاليتسالا ناك اذإف

 .وه كلمي ام رادقمب كلمي هنأل .,فعضلا اذه هنم ديفتسي هقيرط نع كلملا ديفتسي نمف «فيعض

 احابم داع رهنلا ىلإ داع اذإ كمسلاف «هريغو عيبلاب ةيكلملا ىلع قبطنت تامدقملا هذه نآب ليلدلا اذه دري (0)

 ىتح دحأ كلذ لقي ملو ءاحايم داع اًناوم داع مث هئايحإ دعب عيب اذإ تاوملا نأ نذإ اذه ىضتقمو ء«اعيب دق اناك

 ملسأ ىتلا ىضارألاو ؛نيحتافلا نيب تمسقو «ةونع نوملسملا اهحتف ىتلا ىضارألا ىه ةيرشعلا ىضارألا (9)

 رثأ رهظيو .اهيلع اهلهأ رقأو ةونع تحتف ىتلا ىضارألا ىه ةيجارخلا ىضارألاو . حتف ريغ نم اهيلع اهلهأ

 نإ عرز نم حجتنت امم رشعلا اهنم ذخؤي ةيرشعلاف «بئارض نم امهنم ذخؤي اميف جارخلاو رشعلا نيب ةقرفتلا

 ام بشح ىلع زمألا ناو ةزدقي قادقم ايم دخؤيف ةيجارشلا امآو 4 ةلادتيقس نإ رشعلا :ةفصتو ةلآ ركنا تيقس

 كلذ ىمسيو «ضرألا نم ةنيعم ةبسن ذخؤت نأ مامإلا ىري دقو ؛ ةفيظو جارخ كلذ ىمسيو,ءضرأللا قيطت

 نيسان ءارغ
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 تناك ول لب «هريغ نم لقتتا دق ناك ولو ءاّيجارخ نوكي ىضارألا نم ىمذلا
 كلذ ىلعو ةفينح ىبأ دنع ةيجارخ نوكت ىمذ ىلإ تلقنف «ملسم دي ىف ةيرشع
 نألو .ءايحإلاب أدتبم اًكلم هيلع أشنأو ءوه هايحأ ام فصولا اذهب ىلوأ نوكي

 ضرفن نأ حصيالو ءاهانعم ىف لصألا ىلع وأ «ةدابع وهف «ةاكزلا عاونأ نم رشعلا

 نمد :اهيلعت ل وتتسي .نتلا نضرالا ثياك كلذدل ؛:ريملسملا ريغ لع ةيفالخجسإ) ةدابغ

 . جارخلا اهيلع ضرفيل «ةيجارخ

 نم ىقست تناك نإف .اهءام عبتت اهنإ : دمحم لاق دقف' «ملسم اهايحأ اذإو

 دحأ ةضبق ىف عقتال ىتلا ماظعلا راهنألا ءامب وأ ءاهيف اهطبنتسا رئبب وأ ءامسلا ءام

  ىهف «مالسإلا لبق مجاعألا هرفح دق ناك رهن نم ءامب تيقس نإو «ةيرشع ىهف
 لاوحأآلا بلغأ ىف وه لب .عرزلا ىف لاعفلا رصنعلا وه ءاملا نآل كلذو «ةيجارخ

 .ةعارزلل ةحلاص اهلعجو اهئايحإ لجأل تاوملا ىضارألا هيلإ جاتحتام

 لمع ريغ نم هللا ةمعنب ضيفي ءام ناك نإف ءهتفص ضرألا بستكت كلذلو

 ىف وهو «ناطلس هيلع نيملسملا ريغل ناك ءام ناك نإو «ةيرشع تناك ناسنإلا

 وهف «ةمينغو اًنيف ربتعي هايملا نم عونلا اذه نأل «ةيجارخ تناك مهكلمو مهتزوح
 فسوي وبأ لاقو .اًيجارخ نوكي ىضارألا نم هييحي امف «ةيجارخلا ىضارألا هبشي
 تناك نأب ةيرشعلا ىضارألا زيح ىف تناك اذإ ةيرشع ربتععت ملسم اهايحأ اذإ

 ىضارألا زيح ىف تناك اذإ ةيجارخ ربتعتو «ةيرشع اهيف ىه ىتلا ضرألا
 ىف هل ةعبات نوكتف ىضارألا نم اهلوح امب ةقلعتم اهقفارم نأل كلذو .ءةيجارخلا

 :كلذك تناك اًئرشع ناك نإو «هلثم تناك اًيِجارتخ ناك .نإف *فضولا

  6٠ىرصملا ىندملا نوناقلا ىف تاوملا ءايحإ- :

 ىف ةربتعم اهتعيبط ىضتقمب ةحابملا ءايشألا نم اهنأ ولو تاوملا ىضارألا
 لاومألا» : هصن ام ةنماثلا ةداملا ىف ءاج اذلو .ةلودلا كالمأ نم ىندملا نوناقلا

 .اهيلع هدي عضاو لوأل اكلم :قوكت نأ قوه اسهل كلاتق آلا نقلا :ىهتةحاتملا

 بسح ةموككحلا نذإب الإ ليبقلا اذه نم ىتلا ىضارألا ىلع ديلا عضو زوجيالو

 . ؟نيناوقلاو حئاوللا ىف ةررقملا طورشلا
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 لصألا ىف اهنأ ترقأ نإو ءاهل اكلم اهتربتعا دق ةموكحلا نأ مهفي اذه نمو

 (0 ل ا ل ا ا
 نأ ادحأ نكميال ىتلا ىضارألا عيمجل ةكلام ةموكحلا نإ» اهتاروشنم دحأ ىف ءاج

 تناكأ ءاوس رجاحملا دحأ نم ًاراجحأ ذخأ نمف كلذ ىلعو ءاهل هتيكلم تبثي

 .21)«ةموكحلا كلمل اًقراس ربتعي هسفنب وه اهجرختسا مأ ةجرختسم

 ةيكلملل اًيفاك تاوملا ىضارألا ىلع ءاليتسالا نكي مل ساسألا اذه ىلعو

 لب «نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا كلذ ىلع تصن امك ةحابملا لاومألا لك ىف نأشلاك

 ركذ دقو «ءاليتسالا درجم ريغ ىرخأ ةررقم قرط اهل تاوملا ىضارألا ةيكلم تناك

 : ةثالث اهتيكلم قرط نأ حارشلا

 سمخ ةدم ىهو «نوناقلا ىف ةررقملا ةليوطلا ةدملا اهيلع ديلا عضو ()

 نم حابملا ريغو حابملا لمشي ةيكلملا بابسأ نم ماع ببس اذهو «ةنس ةرشع
 ةيعبطلا ةكرشلا ىلع اهلصأ ىف ىه ىتلا تاوملا ىضارألا ىف وه ناك نإو «لاومألا

 ديلا عضو نوكيف :نمانلا نم دحأ ةيكلم اهب قلعت مل اهنأل ءائاثإ لمكأو «رهظأ
 ىف تبثي وهف اذه ىلعو .هضقاني اًنباث مح ىفني نأ ريغ نم «قحلل اًبثم ةدملا كلت
 .هسبالي ملظ ىأ ريغ نم ةيكلملا ىف قحلا تاوملا ضرأللا

 نم نذإب الإ ةيكلملا تبثيال اذهو «ةنيعم ةدمب دييقت ريغ نم ديلا عضو (؟)

 دفن وهمتلو ةعاملا ةفاملا انهنلا هتموانخأا كانا ردنا ىعمن ةالكال دق وة موكل
 اهتصالخو ١885« ةنس ربمتبس 4 ىف رداصلا ىلاعلا رمآلا اهنيبو «ىندملا نوناقلا

 ءءارزولا سلجم قيدصتو «ةيريدملا نم بودنم ةفرعمب ضرألا ميلست نم دبال هنأ

 .'')2ءاطعإلا طورش ىلع ةلمتشم ةجح ريرحتو

 ىفو هقفلا ىف فالخل الحم هتوق ثيح نم ةجحلا كلت ريرحمن ناك نإو

 اليلد هربتعي مهضعبو «ةيكلملا لقن ءارجإل اممتم اءزج هربتعي مهضعبف ءءاضقلا

 . هبابسأ نم اءزج سيلو «لقنلا ىلع

 )١( نك تل وس لماك دمحم روتكدلا ريبكلا ذاتسألل رصم ىف ةيراقعلا ةيكلملا باتك شماه 3548

 )١( كب ىسرم لماك دمحم روتكدلا ليلجلا انذاتسأل رصم ىف ةيراقعلا ةيكلملا باتك اذه لك ىف عجار .
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 وأ «تاوملا ىضارألا ىف صخش عرز اذإف ء«ءائبلا وأ ءسرغلا وأ عرزلا 0

 اهنع هدي عطقنت الأ طرشب لمعلا اذهب اهل كلام ربتعا ًاراجشأ سرغ وأ اهيف ىنب

 اذه ىلع تضن دقو: ..:تاوملا ءايحال ةيلاتلا ةنس ةرشع نيمتعا ىف: ةريثس نيم ةذف

 : اهصن اذهو «ىندملا نوناقلا نم نوسمخلاو ةعباسلا ةداملا هقيس ام ىلعو

 ديلا عضو زوجيالف «ىريملل اعرش ةكولمملا ةعورزملا ريغ ىضارألا امأ)

 خرم لك اغإ . حئاولل اًقيبطت ةيداعبأ ةفصب اهذخأ نوكيو «ةموكحلا نذإب الإ ءاهيلع

 كلتل اًكلام ريصي ًسارغ اهيف سرغ وأ ءاهيلع ىنب وأ ىضارألا نم اًضرأ عرز
 ىف تاوئنس سمخ ةدم اهل هلامعتسا مدعب اهيف هقح طقسي هنكل ءاّمات اكلم ضرآألا

 . «اهيلع هدي عضو لوآل ةيلاتلا ةنس ةرشع سمخملا فرظ

 سمخ ىهأ تاوئسلا سمخ ةدم ىف امهادحإ نيتطقن ىف ثحب راثي انهو

 ؟ ةقرفتم نوكت نأ زوجي مأ ةعباتتم

 ؟ مزال ريغ مأ مزال وهأ عرزلا وأ سرغلا وأ ءانبلاب ةموكحلا نذإ ىف امهيناثو

 ىأ نييعتب حيرص نيبم صن اهيف سيل نوناقلا ةرابعف امهنم ىلوألا نع امأ

 سمخملا نوئسلا نوكت نأ طرتشي مل صنلا نإ لاقي نأ حصي كلذلو «نيتلاحلا

 ىلع امهادحإ راثيإ حصيالو «قرفتلا لاحو عباتتلا لاح نيلاحلا لمشتف «ةعباتتم

 تاقرفتسم' ولو :كاوتنف. نسج لافئتسالا كرت: ىتمف اذه ىلعو.:«رابتعالاب :ىرفألا

 ] . ةيكلملا تطقس ةنس ةرشع سمخلا ةدم ىف

 ىلإ ردابتملا اهنآل «ةعباتتم نوكت نأ بجي تاونسلا سمخ نإ لاقي نأ حصيو

 تبثت ةيكلملا نآلو ءالوأ اهتالالد رهاوظب مهفت نيناوقلاو ءنوناقلا ةرابع نم مهفلا

 ةلالدلا رهاظ ءطاقسإلا ىف حيرص ظفلب الإ طقستالف «عارزلا وأ ءانبلا وأ سارغلاب

 سمخلا تاونسلا تناك اذإ الإ نوكيال كلذو ءهرييغ لامتحال لباق ريغ عطاق هيف

 ىه لب «هيف ةيعطق وأ صنلا رهاظب اهيلع ةلالدلا تسيلف «ةعباتتملا ريغ امأ «ةعباتتم
 نوكت نأ عراشلا دصق نألو» .217لامتحالاب ةتباثلا ةيكلملا طقستالو «هيف لامتحا

 ىه عب رس 1 ىف يوم داس وصلا ىف نأ ىه ةدعاقلا كلتو عباتتلا طارتشا تحجرل ماقملا اذه ىف تقبط ول ؛ةدعاق يمالسالا هقفلا لوصأ ىف )١(

 ىهو «لماكلا درفلا ىلإ فرصنيف قلطم تاونس سمخلا ظفلو «لماكلا درفلا ىلإ فرصني قلطأ اذإ قلطملا
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 كرتلا ةين ىلع لدي ةليوط ةدمل لامعتسالا مدع نأل «ةعباتتم لامعتسالا مدع ةدم

 .217(طابنتسالا اذه لضفن نحنو ةريصق ةدم لامعتسالا مدع فالخب

 هيف ءاضقلا فلتخا دقف عرزلا وأ سرغلا وأ ءانبلاب ةموكحلا نذإ موزل امأو

 ءايحإلا درجمب ةيكلملا تبثت لب «هطرتشا اهضعبو نذإلا طرتشي مل مكاحملا ضعبف

 . هرظن ىف

 : لوألا قيرفلا جتحا دقو

 لاح ةيناثلاو «نذإلاب كلملا لاح امهادحإ نيلاح تركذ هال ةداملا نأب )١(

 نيتفلتخم انوكت نأ بجي نيلاحلا نأ ىف كشالو «عرزلا وأ ءانبلا وأ سرغلاب كلملا

 داك دن يسدعو ةذألا كيش نما اههنيي تذامعا ةلوب تالا وروكشلا كوع نو
 اهركالا ناك ايوب ةئاقلا نوتاهد اهيعاف اك ولت يبل الا ناكل : نت ككل ةايععنذألا
 . نيناوقلا صوصن ىف هدوجو لقعيال ام كلذو «لوقلا نم ًاوغل تناكلو «ىنعم

 سانلا عيجشت ةروكذملا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا عضو ىف ةمكحلا نأبو (0)

 سراغلاو عرازلل لعجي اذهو «دالبلا ةورث كلذب ومنت ىتح ىضارألا لالغتسا ىلع

 مهؤاليتسا مهل حمسي نيذلا ىضارألا ىلع نيلوتسملا نم مهريغ ىلع ةزيم ىنابلاو

 الإو «مهريغ ةيكلم ىف بجي ىذلا نذإلا نم مهئافعإب الإ نوكيال كلذو «ةيكلملاب
 كرتلاب طقست مهتيكلم نآل ؛مهنم الاح ىندأ نونوكي مهنإ لب ءءاوس مهعم اوناك

 ةفصي اوذخأ نم ةيكلم طقستال امنيب «ةنس ةرشع سمخ ةدم ىف تاوئس سمخ

 .لوقعلا نع هدعب فاصنإلا نع ديعب جيرخت كلذو «كلذب ةيداعبأ

 ريغب «ةيكلملا نم اهيضارأ ىلع فوخالو ةموكحلا ىلع رطخال هنأو 29

 ةموكحلا اهنم تدافتسا عراز وأ ناب وأ سراغ اهايحأ اذإ تاوملا ىضارألا نأل «نذإ

 بئارضلا نم الاومأ ةموكحلا ةيلام ىلع ردي كلذو «نارمعلا عاستاو ةورثلا ةدايزب

 وأ اليلق اًنيش اهنم ديفتستال تناك نأ دعب اهتايحإ دعب ضرألا ىلع اهضرفت ىتلا
 رس

 اري

 . اقباس هنع هونملا رصم ىف ةيراقعلا ةيكلملا باتك عجار )١(
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 ام ةلودلا كلمت ام ءزج ىأب عافتنالا ديري نم نأب ىناثلا قيرفلا جحتحا دقو

 ىلإ جاتحي عافتنالا قح وأ ةعفنملا كلم نأ روصتيالو ءاهنذإب الإ هب عافتنالا عيطتسي

 .نذإلا ىلإ ةماتلا ةيكلملا جاتحت الو ءنذإلا

 ىف قرفلا نكلو «نذإلا مدعو نذإلا ىف سيل 5ال ةداملا ىترقف نيب قرفلاو

 بحست نأ ةموكحلل سيل هنأ ىنعمب اًمات كلملا لعجي عرزلا وأ ءانبلا وأ سرغلا نأ

 .؟4هيع ةوتملا كرفلاب ةنكلملا ةطقس اذإ لإ نذآللا

 تقو ىأ ىف نذإلا بحست نأ ةموكحللف «سرغلا وأ عرزلا مدع دنع امأو

 ظ :.تيءابش

 اهيضارأ حبصت ىضارآلا تاومأ ءايحإ ةموكحلا ةدئاف نم ناك نإو هنأبو ()

 هعرز وأ هسرغ درجمب كلام حبصي عرازو نابو سراغ لك ناك اذإو «عايضلل ةضرع

 ىلوالاف ءهيعارصم ىلع بابلا حتف اذإ هريغ راوجب حلاصلا عيضي دقو «هئانب وأ

 ."7كلذ لبقت 01/ ةداملاو «نذإلا ىف ةروصحم تاوملل ةيكلملا لعج عئارذلل اًدس

 دعت لاو

 ىبأ بهذم نسم براقتي ىندملا نوناقلا نأ دافتسي مدقت ام لك نم - ١

 نم ةيلاخ سانلا نم اهل كلامال ىتلا ىضارألا ربتعي مل وهف «ةلمجلا ىف ةفينح

 نم ترقي ايو ٠ ثخحابملا رئاس: نع زاتمت اذهب نهو «ةلودلل اكلم اهرشعا لب كالملا

 اببس ىندملا نوناقلا رظن ىف تاوملا ءايحإ درجم ربتعي ملو «ةفينح وبأ لاق كلذ

 عم رمألا ىلو نذإ «هيلإ ليمن ام وهو «هتاجيرخت ضعب ىف طرتشا لب ؛ةيكلملل
 . مات كلملا نوكيل ؛ءايحإلا

 نذإلاب ديلا عضو ربتعا ىندملا نوناقلا نأ نوناقلاو هقفلا نيب فالخلا عضومو

 ريجحتلا نأل «ءايحإلا ىف كلذ لقي مل ةمئألا نم ادحأ نأ عم ةيكلملل اًببس

 كيلمت ةموكحلا نم نذإلا نأ انضرف اذإ الإ ؛ةمئألا قافتاب ةيكلملل ايبس ربتعيال

 )١( ةنس ةرشع سمخلا ةدم ىف لالغتسا ريغ نم تاونئسلا سمخ ةدم كرت وهو .

 .رصم ىف ةيراقعلا ةيكلملا باتك نم نيقيرفلا ةلدأ انصخل دق (؟5)



 ةبهلا ببسلا نكلو ء«ديلا عضو ةيكلملا ىف ببسلا نوكيال كلذ ىلعو ءةبهو

 . ءاطعالاو

 ءءايحإلا ىف نوناقلاو ةعيرشلا نيب اًقرف اذه ىف نأ ظحالي لاح ةيأ ىلعو

 امبرو ؛ةعورزملا ريغ ىضارألاب تربع نيسمخلاو ةعباسلا ةداملا نأ ظحالي نكلو

 عوير يبه ىفرالا قون نوكأ نيف نإ ا يتفار الا جرن ةيريقو دك رانا قل ا: اق
 .ةعورزم ريغ اهلعج ىذلا وه لامهإلا نكلو «ةعارزلل حلاص وه ام

 طوقس وهو «ةعيرشلا ىف ةحجارلا لاوقألاو نوناقلا نيب رخآ قرف كانهو

 ءاهقفلا رثكأ نإف «تاونس سمخ لامعتسالا كرت اذإ ءءايحإلاو عرزلا دعب ةيكلملا

 .اًناوم داع ولو «ءايحإلا دعب كلملا طوقس رقيال

 كرتلا ريدقت هبهذم ىف ىرنال كلذ عمو .طقف كلام كلذ ىف فلاخو

 خيرات نم اًماع رشع ةسمخ ةدم ىف نوكي نأب اهدييقتالو «تاونس سمخب

 نم كلام بهذم ىلإ برقأ ةيئزحلا هذه ىف نوناقلا نأ ىرن لاح ةيأ ىلع «ءايحإلا

 .هريغ

 راكخرلا ىلع ءالبتسالا

 زوكرملا ضرألا رهوج نم ةعطق ىهو «ةزكر عمج ةغللا ىف زاكرلا 3 "5
 .ةزكر ىنعمب ىهو «ةزاكر هدرفم ىعمج سنج مسا نوكي نأ حصيو ءاهيف

 اهيف وه ءرهوج نم ضرألا نطاب هيلع لمتشي ام لك زاكرلاف كلذ ىلعو
 محفلاو ةميركلا راجحألاو «.ةضفلاو لفغلا بهذلاك ءاهنيوكتو اهقلخ لصأب

 دك نسمات ايقرلا عضوب وأ ءاندعم ىمسيو ءهوحنو «ىرجحلا

 ىأ نداعملا نم ىلاعت هللا هزكر ام زاكرلا» : هصن ام سوماقلا ىف ءاج دقل

 دجو زكرأو .ندعملا نم بهذلاو ةضفلا عطقو «ةيلهاجلا لهأ نيفدو ءهثدحأ

 ظ ؤ كولا

 وأ اًندعم وأ ازاكر ,باصأ : زكرأ» : هيف ءاج اذلو .ىرشخمزلل ةغالبلا ساسأ ىف درو كلذ لثمبو )١(

1 

  0١يحح



 تناكأ ءاوس زونكلاو نداعملل الماش زاكرلل ىوغللا ريسفتلا نوكي كلذ ىلع

 .هذعب ةعدوم ةناك مأ مالسإلا لبق ضرألا نطاب ةعدوم

 : هصن ام «سمخلا زاكرلا ىفول : ثيدحلا ىف زاكرلا ةملك ريسفت دنع ريثآلا نبال

 قارعلا لهأ دنعو «ءضرألا ىف ةنوفدملا ةيلهاجلا زونك )2١ زاجحلا لهأ دنع زاكرلا»

 «تباث ىأ ضرألا ىف زوكرم امهنم الك نآل ؛ةغللا امهلمتحم نالوقلاو «نداعملا

 . ؟هنفد اذإ زكر هزكري هزكر لاقيو

 «قباسلا ثيدحلا ىف دراولا زاكرلا ىنعم ىف اوفلتحما دق ءاهقفلا دجن انهو

 .نفروشلاو يىوعمللا .ىنعملا نع قيرفلل .نيفتنقإا ةمل سيل و كل ذبك ةغللا' يفتنأل

 مأ اًيلهاج ناكأ ءاوس زنكلا ىف زاجم ندعملا ىف ةقيقح زاكرلا نأ ىلإ مهضعب

 .ةيهقفلا ءارآلا فالتخا ساسأ ناك فالتخالا كلذ نإو اًيمالسإ

 ماكحأ ىف مهفالتخا زاكرلا ىنعم ىف ءاهقفلا فالتخا ىلع ىنبنا دقو - 5١

 اهنآل اهسمخي مل هنع هللا ىضر كلامف «ضرألا نطاب ىف نوكت ىتلا نداعملا

 .هتامدقم ىف دشر نبا امهركذ دقو «نداعملا ماكحأ ىف نالوق هدنعو ءازاكر تسيل

 رمألاو ضرألا بحاصل كلمب تسيلو «مامإلا كلم نداعملا نأ (امهدحأ)

 لوط داهتجالا هجوب اهيف لمعي نمل اهيطعيو ءءاشي نمل اهعطقي مامإلا ىلإ اهيف
 اهيف ناك نإ ةاكزلا هنم لخؤتو ءاميليهأ كلفياذا ريغ نم نامزلا نم ةدم وأ هتايح

 .ةاكز

 مومع ديري نأ حصيالو «قارعلا ءاهقفو ءهزاجحلا ءاهقف قارعلا لهأو زاجحلا لعهأ“نم ديري هنأ حجارلا 000(

 : كلذ دعب هلوقل اًنشقانتم نوكيو نيميلقإلا ىف اًفلتخم اًيوغل اًقالطإ كلذ ناك الإو «نيميلقإلا ىف سانلا
 .ةغللا امهلمتحت نالوقلاو

 0 يحتل



 :()ةيلبنقلا نداعم نم نداعم ىنزملا ثراحلا نب لالبل ٍلَي ىبنلا عطق دقلو
 كلم نم مدقأ ضرألا ىف ةضفلاو بهذلا نألو «ةاكزلا اهنم ذخأيال ناكو

 اهفوج ىف ام ىقبف ءاهفوج ىف ام نود ضرألا رهاظل ضرع امنإ مهكلمو «نيكلاملا

 . مهحاصم ىف قفنيو مهرمأ ىلو مهنع هالوتي «نيملسملل اًنيف
 ىلإ نوعدي مهف ءابروأ ىف نويكارتشالا هيلإ وعدي ام عم قفتي لوقلا اذهو

 نم ريثكلا حبرلا ردي «ةورثلل ميظع ردصم اهنأل «ةلودلل اكلم مجانملا نوكت نأ

 نوكي نأ ىلإ ىدؤت داحآل اهتيكلمو «ريخو رد نم هب ىتأي ام عم بسانتي لمع ريغ

 بعتتلا مهلاني نم مهراوجبو «لمع ريغ نم هلك ريخلا نولاني موق ةلودلا ىف
 نوكتال ةورثلاو .بوغلو دك نم اولذب ام عم قفتي اريخ اولاني نأ ريغ نم بصنلاو

 ضعب نوكي ذإ ؛ةمئالتم ةمجسنم ةعامجلا ةايح لعجي اًبسانتم الداع اعيزوت ةعزوم

 ماعنألاو ةموسملا ليخلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلا نوكلمي سانلا
 ةايحلا عتم نم لمح ام وأ اههتجيزت..نساثلا ىلع :تنحرتغ لق تاراتبسلاو ثرختاو

 ايندلا ةايحلا فرخزب نيسهفارلا ءالؤه راوجبو «لبسلاو نيدايملا ةقرتخم اهوهلو
 عوجلا ةلش نم اهقهرت ةرفص مهتلع دق «هب نوغلبتي ام نودجيال موق اهتتيزو

 لمع ريغ نم ريفولا ريخلا ردت ىهو .مجانملا نوكت نأ لدعلا نم ناكف .ةقافلاو

 «نيمراغلاو «نيلطعتملاو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع اهلازنأ عزوتو «ةلودلل اكلم ريثك

 :لدعسلا عبار يدلنا ةايهس لو

 كلذ:نأ كشالو «مهتامدقم ةجيتن كلتو ءمعزلا اذه ىف مهرظن ةهجو هذه

 ام ضعبو ا و رح يي ا حل

 . مهؤارآ هيلإ ىمرت

 وقرأ وعبر نقرأ نا عفا نات يفد زال ةنيات» ةناعل 3171 و انعلا كولا
 ىلإ اهرمأ ناك دحأل ةكولم ريغ ىه ىتلا لابجلاو ىفايفلا ىف وأ ؟"'ةونعلا ضرأ

 نيملسملا ةعامجل اهيف لمعلا ىلع سانلا لماعي وأ ءاهيف لمعي نمل اهعطقي مامإلا
 . ةيحلاو اهيف ةاكذلا فقاك نإ ةاكزلا اهنك دخايو نقل ةرخ اه رلغ

 )١( مايأ ةسمخ ريس ةنيدملا نيبو هنيب رحبلا لحاس ىلع عضوم لبقل ةبسن .
 )( اضيأ اهل كلم اهفوج ىف امف ةلودلل ةكولمم ىهو «(ةيجارخلا ضرأللا) ةونعلا ضرألا .

 يححل ١0



 تبني ام ةلزنمب نوكت اهنأل «ءضرأآلا بحاصل ىهف ةكولمم ضرألا تناك نإو

 عرزلا نآل ؛نداعملاو عرزلا نيب ةلماك تسيل ةسياقملا نآب ليلدلا اذه در دقو

 ءورط لبق نم ضرألا ىف ىهف نداعملا امأو ءهتارمث نم ةرمث وهف كلل ةعي فق

 . هبابسأ دوجو دنع كلام كلم ىف ةلخاد تناك امو ءاهيلع كلملا

 اهييلع روقلا درهم ةضفلاو ههدلا قفا ةنحاو ةاكرلا ةوكت لرقلا اذه نلغو

 بهذلا ا ءاهبوجول لوحلا لوحي نأ طرشتيالو .ةاكزلا باصن اغلي دق اناك اذإ

 عرزلاو «ةيحانلا هذه نم عرزلا اهبشأف ءاهل ءامن اناك ضرآلا ىف ادجو امل ةضفلاو

 .نويدلا نم ولخلا طارتشا ريغ نمو ء«لوحلا طارتشا ريغ نم ةاكزلا هيف بجن

 ادإ ةضفلاو بهذلا كلذعم ىف بجن جراخلا رشع خر ىهو .ةاكرلا نأ ريغ

 وأ ريسي لمعب لب ءريبك دهج ريغب جرخ اذإ امأ «ريثك لمعو ةقشمو دهجب جرخ

 هذه ىف هنآل ؛طقف ةاكزلا رادقم هيف نوكيالو «لاملا تيبل سمخلا هيفف لمع ريغب

 الامل تيبلا نسحلا هنو ةيلهاخلا ةيفو.هيشيب لادن

 لوقلا نم بيرق هيف ىعفاشلا بهذمو «ندعملا ىف كلام بهذم اذه - "5

 ذخؤي ام نآل «ةاكزلا دح ضرألا نطاب نم جرختسا ام اذإ الإ ءىش ذخؤيال هنأ

 ثالث ىف كلام بهذم ىف ىناثلا لوقلا نع فلتخيو «ةاكزلا ليبس ىلع وه امنإ

 : طقن

 ءمامإلل كلام بهذم ىلع اهيف ندعملا نوكي ةحابملا ضرآلا نأ (ىلوآلا)

 غلب نإ ةاكزلا بجو ءهدجو نمل ندعملا نوكيف «ىعفاشلا دنع امأو ءانركذام ىلع

 . اياصن
٠. 6 

 دهجيب مأ ريسي لهجي ناك جرختسا ام ءاوس ةيجاولا ىه ةاكزلا نأ (ةيناثلا)

 رعت انكلا :دتض كالو نك

 نوما

 0 يححل_.



 ىف ءاج اذلو «ةيعفاشلا دنع لاوقألا ضعب ىف طرش لوحلا نأ (ةثلاثلا)

 رهظأ ىف لوحلا هيف ربتعيالو ءدوجولاب ندعملا قح بجيو» : هصن ام بدهملا
 لوحلا هيف ربتعي ملف «ءامنلا لصي دوجولابو ءامنلا لماكتل داري لوحلا نأل ؛نيلوقلا
 هيف رركتت لام ىف ةاكز هنأل ؛لوحلا لوحي ىتح بجيال ىطيوبلا لاقو ءرشعلاك

 1 تاوق ذلا نتاعك 00 اهيف ربتعاف .ةاكزلا

 امهلاوقأ اينبو «ندعملا ىف كلامو ىعفاشلا نيليلجلا نيمامإلا لوق اذه 2 6

 ىف الخاد ناكل زاكرلا مومع ىف الحاد ندعملا ناك ولو «زاكرلا ريغ ندعملا نأ ىلع
 . «سمخلا زاكرلا ىفو» : فيرشلا ثيدحلا مومع

 ىتلا نداعملا نإ نولوقي اذلو «زاكرلا نم ندعملا نودعي مهف «ةيفنحلا امأ

 ءرانلاب بوذت ىتلا نداعملا لمشت زاكرلا ةملك نآأل «سمخلا اهيف بجي رانلاب بوذت

 فسوي ىبأل ملقلا كرتنلو ءاهريغ ىف زاجم اهيف ةقيقح زاكرلا قيقحتلا ىلع لب
 : هصن ام جارخلا باتك ىف لاق دقف «بهذملا حضوي هللا همحر

 دايعرنا يلو «نسملا عيش وأ يلق. هرم ن دانا نم ثيصا انما لك فلا

 نإف الاقثم نيرشع نزورزم.لقأ نأ مهروك) ىتئام نزو نم لقأ ندعم ىف باصأ

 ىلا نيل بد. فانقلا ميلقوعب حول وب اهإ داك مقوم. ناعما دبل سيلا هذ
 غش :كللذ ةفارت

 ساحتلاو ديدلاو «ةصلاخلا ةضفلا ىفو «ضصلاقلا تهذلا ىف سمخلا امنإ

 ؛اهتيفصت دعب الإ ءىش هيلع هتقفن نم كلذ جرختسا نمل بسحيالو .صاصرلاو

  سمخلا هيفو «هيلع سمخ هيف نذإ بجيالف ؛هلك كلذ قرغتست ةقفنلا نوكت دق
 .ءىش هتقفن نم هل بسحيالو ءاريثك وأ ناك اليلق هتيفصت نم غرفي نيح

 زوريفلاو توقايلا لثم «ةراجحلا نم كلذ ىوس نداعملا نم جرختسا امو

 وطلال لع هلك دكا: كلتا وع تا ل يبس ةردف دلو فيرتكلا وب ندمكلاو
 سا رتلاو

 )١( ةاك رلا :تاضنا نه :عيهذلا ني الاقتم ةيزشمعلا وأ ةضفلا نم مهردلا ىتئام نزو :

 يح ١١م



 ءصاصرلا وأ «ديدحلا وأ ء«ةضفلا وأ بهذلا نم اًئيش باصأ ىذلا نأ ولو

 ال مأ نيد مهيلعأ رظني ملو ©« تسمخ برحلا لهأ نم ةمينغ اوباصأ دانجآلا نم

 . «سمخلا نم كلذ عنمي مل نيد مهيلع ناك ولو

 تناك ف ولاك اذلو ؛ئلالو ةيلح نم رحبلا هرسدي اميف سمخلا ذخأ بجوأ لب

 اميف نإف ءربنعو ةيلح نم رحبلا نم جرخي امع نينمؤملا ريمأ اي تلأسو)ا

 ناك دقو «هيف ءىشالف امهريغ امأو «ءسمخلا ربنعلاو ةيلحلا نم رحبلا نم جرخي

 لحاسلا ىلع لجر اهدجو ةربنع ىف هيلإ بتكف ءرحبلا ىلع ةيمأ نب ىلعي لمعتسا

 اميفو اهيف «هللا بيس نم بيس هنإ) : رمع هيلإ بتكف ءاهيف امعو اهنع هلأسي
 .«ىيأر كلذو» : سابع نب هللا دبع لاقو «سمخلا رحبلا نم هؤانث لج هللا جرخأ

 :: ةثالث نذاعملا نأ هقفلا بيتك ةركذت اهعو.:+ ةيفتلا كانو

 :ضرالا تازلف نم اههبشي مغ ءاهريغو

 . ضرألا ذطاب نم جر حتست تلا ةميركلا راجحأللاو ءساملاو « ىرجحلا| محفلاو

 . ظفتلاو قيقتلاك ةلفاس ةداعموب (6)

 : كلذ ىف مهتجحو ةيفنحلا قافتاب لوألا مسقلا ىف سمخلا لعج دقو

 الو «نيملسملا ريغ ىديأ تحت تناك ةيرشعلاو ةيجارخلا ىضارألا لج نأ ()

 نيملسملا رمأ ىلو ةضبق ىف حتفلا اذه ىضتقمب تراص نيملسملا ىلع هللا اهحتف

 يحل ١١



 ملظلا نع دعبأو «لدعلاو حالصإلا ىلإ برقأ هاري امب نيملسملا ةحلصم ىف اهفرصي
 اهعزوي نأ امإو ءاجارخ اهيلع ضرفيو «نيبولغملا دي ىف اهيقبي نأ امإف «داسفلاو
 ىديأ ىف اهاقبأ ءاوسو .عرز نم حتتني امم رشعلا اهنم ذخأيو «نيحتافلا ىلع

 ضرألا رهاظ ودعيال اهيف هفرصتق ةازغلا ىلع اهعزوو اهعزتتا مأ اهباحصأ
 .ةيرجحلا نداعملاو راجح لاك اهسنج نم ىه ىتتلا اهءازجأو

 نانلاب سولت علا فيارافلا يهون رضرالا :نيسحم رم كحل لا تداععلا اهأ

 مامإلا دي لصأ ىلع ةيقاب ىهو ءاهلوانتي مل فرصتلاف بحسلاو قرطلا لبقتو
 اوملعاو# : ىلاعت هللا لاق «لاملا تيبل اهسمخ مئانغلا رئاس مكح اهمكح نوكيو
 نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هسمخ هلل نأف ءىش نم متمنغ امأ

 كلامال ىتلا ىضارألا ىف دجوت ىتلا نداعملا نذإ 5١[. ةيآ : لافنألا] . *ليبسلا

 نوكت سامخألا ةعبرأو «مئانغلا هذه مكح اهل نأل «لاملا تيبل اهسمخ نوكي ءاهل
 ةعبرأ درت نأ اهئازجأ قواستو ةركفلا هذه قطنم ىضتقم نإ لاقي دقو «.دجاولل

 نإف «ىمالسإلا هقفلا ىف ةررقملا مئانغلا ماكحأ ىضتتقمب نيحنافلا نم ةازغلل ءازجألا

 تيبلف مهتثرو وأ نوحتافلا فرعي مل نإف «مهتثرولف ةايحلا ديق ىلع اونوكي مل
 نضوألا رهاظ :ئلغ هان قناتك نيالا ئديأ ناياهذه نغ نيج لف و» ةلاملا

 ىلع ءاليستسالا ةرمث هنأ ىلع ىمكح اهنطاب ىف ام ىلع اهتوبثو «حتفلا ىضتقمب
 ذبلا كلت ىفكتال نكلو.:«لاملا تيب نسخ :تابثإل ايفاك اذهل ناك دقو .رهاظلا

 ضراعتال ةيمكحلا ديلاو .ةيقيقح دي دجاولا دي نأل ؛نيمناغلا قح تابثإل ةيمكحلا
 نم سامخآلا ةعبرأب ىلوأ دجاولا ناك كلذل «ةيكلملا تابثإ ىف ةيقيقحلا ديلا
 200 ةيفاعلا

 ناي ندعملاو» نايعت ركلاو 4019 راج ءاهتجملا» : 225 لويسرلا لاق (ن)

 نأ ىلع اليلد ثيدحلا اذه نم هباحصأو ةفينح وبأ ذخأ دقو .. «سمخلا زاكرلاو

 . عئادبلاو ىعليزلاو ةيانعلاو « ريدقلا حتفو .ةيادهلا اذه ىف عجار ()

 تكس «هريغ وأ انيس هيف وشال هنأ ىنعمب ةيعفاشلاو ةيكلاملا هرسفف « رده هانعم رابج 23

 :زوتكلا ف ةيلهاجلا نيفد هنأب هورسفو ةثدعلا ريغ ائيش كوكي نأ
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 راك ىلا ووك ن0 نيفرالا نيك رجع معاك اذ نيو انيهنق بستم قواحملا

 ةنوفدملا ضرآلا رهاوج ىلع ناقلطي امهو «ةزاكر وأ ةزكر عمج زاكرلا ذإ ءاهلمشت

 نم ولعل اف ىو ى نص رآلا نق ةنيقدع دعت نقلا ةداغملا نه نوك قلل نلعو:.ةاهين

 قيودا يقع لال فيلا يدلل ايد

 (رابج ندعملاو» ثيدحلا ردص ىفف ِةْيكدَي ىبنلا لوق «ءلالدتسالا اذه ىفنيالو

 ةبجاولا ةيلالا ضئارفلاو تابجاولا نم هيف ءىشال هانعم سيل كلذ نأل رده ىأ

 ببسب وأ ءامجعلا ببسب كلهي نم وأ هببسب كلهي نم نأ دارملا نإ لب «لاملا تيبل

 .ارده بهذيو همد لطيو «ةبجاو ةيد ريغ نم كله دقف ءرئبلا ىف عوقولا

 اولعج ؟17بيلق ىف مهنم لجرلا بطع اذإ مالسإلا لبق برعلا ناك دو

 نيبف «؟"7هلقع هولعج ندعم هلتق اذإو «هلقع اهولعج ةباد هتلتق اذإو ءهلقع بيلقلا

 ببست ريغ نم اهببسي لتقي نمل القع نوكيال ءايشألا هذه نم اًفيش نأ كلك ىبنلا

 . اهباحصأ

 لع نيبردلا نوفسس اهيا لاقت اذ] يجادل و ةفانملا كح ناكر هي: نشل
 قللذ يلع. نيم هنآ نونا «نلادتو ةناصحش هللا نكح ىوهتو اجيت لالا كنب

 نم نضيقنلا ىلع لم ةنداعملا لمي امب ناكرلا :ريهسفتل فاته ةيدلا رده :نوكرال

 :ةلسل تافذألا فرمعو جذل يجود كلا

 «لالدتسالا ىف ةيفنحلاو ةيعفاشلا عزانت عضوم ثيدحلا كلذ نأ قحلا ىفو

 نيب ثيدحلا ردص نآل ءاهيف سمخال نداعملا نأ ىلع اليلد هنم اوذختا ةيعفاشلاف

 .ةيلهاا نينو ىلع روض زاك لانو تاهنفا» ىتقألا نايساولا
 ىلإ ليم انإو «هانيب ىذلا وحنلا ىلع مهل ةجح ثيدحلا نم نوذختي ةيفنحلاو

 ىنعمب رابج ةملك انرسف ول اننأل «ةيفنحلا بهذم ىضتقم ىلع ثيدحلا جيرخت
 عامجإ عم اهيف ءىشال ةباد لكو ءهيف ءىشال ندعم لك نأ ىنعملا ناك «هيف ءىشال

 نذإو ء«ةاكزلا هيف ام نداعملا نمو «ةاكزلا هيف ام باودلا نم هنأ ىلع ءاملعلا

 :ةيدلا# لقفز يقل: تدعلا 5
 .فهسوي م جارخلا تاعك اذه ىف عجار 000

 يحتل 1/١



 «ىمالسإلا عرشلا ىف ررقم وه ام عم ىفانتي ال امب رابج ةملك رسفت نأ ىلوألاف

 .لوبقلاب ىرحأ وهف ءروثآم كلذ قوف ريسفتلا اذهو «ةيفنحلا هب اهرسف ام وهو

 قورع ىه بويسلاو «سمخلا بويسلا ىف» : هني هللا لوسر لاق (ج)
 امهبشي ام لكف «سمخلا اهيف بجو دق ةضفلاو بهذلا ناك اذإو «ةضفلاو بهذلا

 هل عابطنالاو بحسلاو قرطلاو ةرارحلاب ددمتلاو راهصنالل ةيلباق نم امهصاوخ ىف
 .امهمكح هلف اهيف نيفد وهف ءامهلثم ضرألا سنج نم سيل هنأل ءامهمكح

 ةعبرأف لاملا تيبل عابطنالل ةلباقلا نداعملا ىف سمخلا ناك اذإو /11 

 . كلام اهل سيل ضرألا تناك اذإ ةيفنحلا دنع قافتالاب كلذو .ءدجاولل سامخألا

 : ناتياور ةلأسملا ىفف ءاصاخ اكلم هكولمم ضرألا تناك اذإو

 نآل كلذ ؛اهكلال ندعملا لك نوكي لب «لاملا تيبل اهيف سمخال هنأ ةياور

 ربتعت اهعون ناك امفيك نداعملا نأ كشالالو .اهتئازجأ لكب ضرألا كلم دق كلاملا

 اهتيكلم ىف ضرألا مكح اهل نوكي كلذ ىلعو ءاهنئافد نم ال «ءضرألا ءازجأ نم

 ظ "ههنا فل

 قار فرو تفلح جبنا قع ريقففلا عماجلا ةياور ىهو : ةيناشلا ةياورلاو
 وه اذهو «كلاملل نوكت سامخألا ةعبرأو «سمخلا اهنم ذخؤي اهنأ - نيبحاصلا

 نم جتنت ام مومعب اهنإف «نيهاربلا نم هانقس امو «ةلدآلا نم انركذ امل «حجارلا

 اهصيصخت ىلع ليلدالو «ةكولمملا ريغ ىضارألاو ىضارألا نداعم لمشت ماكحأ

 .اهمومع ىلع ةجيتنلاف «ليلدلا مقي مل امف «ةكولمملا ريغ نداعمب

 هيف فلتخا دقف «ةيعارز ضرأ ىف ال راد ىف ندحملا اذه ناك نإو - 58

 نيامعللا ةعبزاوبولال] قيل ييستلا هن نأ ناري ناديح اهضلاف عن ادع اكو ءاغألا
 ىف اهانيب دقو .لاملا تيبل سمخلا نداعملا ىف نأ تبثت ىتلا ةلدألا مومعل ؛كلاملل

 . ةقباسلا ةذبنلا

 +: نمرالا:ةفللا اهلك لب اهبق نسمحالا اهنإ 2 :دانإلا لآقو

 نآأل ؛مالسإلا ىف رودلا ىلع ضرفتال ةيلالا بئارضلا نأ كلذ ىف هتجحو

 رباغ ىف كلذك تناك دقو «ةيلصألا ناسنإلا تاجاح نم اهنأ رودلا ىف ضورغفملا
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 وأ اجارخخ بئارضلا تناك لب «ةيمالسإلا ةيهقفلا ةضهنلا راهدزا رصع ىف نامزألا

 ينلا'ةعازق ةحشت ا. نضتتم نودلا فداك اذإو» : ةيعاززلا ئضارآلا ىلع ارسكع

 وه ام لكو ءاهب لصتي ام لك كلذكف «ةيلام ضئارف الو نؤم اهيلع سيل ىفنحلا
 اهلاح تناك امفيك نداعملاو «هنم ىبجت بئارضالو «هيف ةنوئم ال اهضرأ ءازجأ نم

 «ةيلام ةضيرف ةمث نوكيالف ءاهمكح اهلف اهيف تدجو نإ رادلا ضرأ نم ءزج

  .سمخ اهيف نوكيال كلذ ىلعو

 اهيف عابطنالاو رانلاب راهصنالا لبقت ىتلا نداعملا نأ مدقت امم نيبت 4

 وحنلا ىلع ليصفتلا ضعب ىف اوفلتخا نإو «ةلمجلا ىف ةيفنحلا ءاهقف قافتاب سمخلا
 نم ءزج اهنآل «ةيرجحلا نداعملا ىف سمخال هنأ ىلع اوقفتا دقو «هانركذ ىذلا

 ضرألا تناك نإف ء.هوجولا لك نم ضرآلل ةعبات ىهف ءاهسنج نمو ضرألا
 اوقفتا كلذكو ءاهكلامل ىهف ةكولمم ضرآلا تناك نإو ءاهدجاول ىهف ءاهل كلامال

 ءءاملا هبشت اهنأل «قافتالاب اهيف سمخالف ؟؛قبئزلا ادع ام ةلئاسلا نداعملا مكح ىلع

 :لاملا كيل هيف نيوهش الو منا الاب فلام مانا نذل اقوول :ىيف

 : نيعضوم ىف اوفلتخا نكلو

 اهيفأ راحبلا ءىلآل ىفو ؟ هيف سمخ ال مأ سمخلا هيف نأ قبئزلا ىف امهدحأ

 ؟ هل مآ نسسمتملا

 هنأل سمخلا هيف نأ امهنع هللا ىضر دمحمو ةفينح وبأ لاق دقف «قبئزلا امأف

 . الئاس ناك نإو ةيندعملا تازلفلا نم وهف «صاصرلا هبشي

 :ةوحتو لورتلاك ةيضوآلا تويزلاك وهف. 6 لئاس:ةنإ تسوي ؤبأ لاقو

 امهالك عجر نكلو .ءفسوي ىبأ ىأر لوألاو «ةفينح ىبأ ىأر اذه ناك دقو

 : لاق فسوي ابأ نأ ىعليزلا حرشو عئادبلا ىف ءاج دقف ءرخآلا ىلإ هيأر نع

 «سمخلا هيف لاق ىتح هب لزأ ملف .هيف سمخال لاقف قبئزلا نع ةفينح ابأ تلأس»

 وهو «كلذك سيل هنأ كلذ دعب ىنغلب مث «ديدحلاو صاصرلا لثم هنأ نظأ تنكو

 . «طفنلاو ريقلا ةلزنمب
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 نم امهريغو ةضفو بهذ لب «ربنعو ُْئلآل نم راحبلا ىف دجوي ام امأو
 لاق هنأ سابع نبا نع راثآلا دورول ؛دمحمو ةفينح ىبأ دنع هيف سمخ الف نداعملا

 ىضارألا ىلع مامإلا دي اهانركذ ىتلا نداعملا ىف سمخلا بيس نألو ءهيف سمخال

 راحبلا نم ذخؤيام نألو «راحبلا ىلع دي مامإلل سيلو ءاهنطاب ىف امو «ةحوتفملا
 :كانسألا ىف: سيتا لاملا ةيبل سلو اهنه حاضت ىلا كاهسألا ةيشب

 ىضر رمع نأ كلذ ىف هتجحو «سمخما رحبلا هيقلي اميف : فسوي وبأ لاقو

 .هنم هذخأ هنع هللا

 امأ ءاهيف ةمئآلا ءارآ ةصالخ وهو «.نداعملا ىف ناك هلك هانركذ ام >

 ىف تنفد اهنأ ىلع لدي راعش اهيلع ناك ام نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقف زونكلا

 فرعيف «ةطقللا ماكحأ اهيلع ىرجت «ةيمالسإ زونك ىهف مالسإلا دعب ضرألا
 مل نإو ءاهذخأ اهكلام فرع نإف «ءايشألا نم اهلاثمأل ةررقملا ةدملا اهنع اهطقال

 . تاقدصلا فراصم نم مهريغو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع اهب قدصت ءاهكلام فرعي

 «ةقدصلا هيلع ىرجت ًاريقف ناك نإ ةصاخلا هنوئش ىف اهقفني نأ نم ذئنيح عنامالو

 ظ . ةاكزلا هيف ئزجتو

 مل امك «مالسإلا لبق تنفد اهنأ ىلع لدي راعش زونكلا ىلع نكي مل اذإو
 نوكت اهنأ نولوقي اوناك نومدقألا ءاهقفلاف هدعب تنفد اهنأ ىلع لدي ام نكي

 تنعالا نذل + أي انف ايف للا دما ريرتكلا ماك اهب مرعي «ةةلهاج
 نم فلخ نكلو «ةيلهاجلا لهأ عضو نم ةيلهاجلا زونكلا نأ مهرصع ىف عئاشلا
 «ةيلهاجللا دوهعلا مداقتو «ةيمالسإلا دوهعلا لواطت اوأر فلخ ءاعقفلا ءالؤه دعب

 هنفد ىلع لدي راعش هيلع سيل زنك لك كلذل اوربتعاف ءاهنيبو مهنيب ىدملا دعبو

 .حجارلا نظلا ىلإ بيرقلا وه كلذ ذإ ءايمالسإ «مالسإلا دعب وأ ةيلهاجلا ىف
 .لوبقم هتاذ ىف مالك اذهو «نامزألا مداقتو ءدمألا لوطل

 زنكلا ىف مهيأر امأ «ىمالسإلا زنكلا ىف ءاملعلا ىأر زاجيإب اذه-ا١
 مل مآ قلذ ىلع لدي اه ىلع لمقنتا ىذلا ةيلهاشلا لاهأ نينداوهو نادال

 ىلع اوقفتا دقف  هانفلسأ ىذلا فالخلا ىلع مالسإلا لهأ نيفد هنأ ىلع ليلد مهفي

 ثيدحلا قابطنا ىلع مهقافتال كلذو «لاملا تيبل هسمخ لخأ وهو «هيف 5
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 اهلفيش ال

 . لصألا اذه لوح تاليصفت ىف اوفلتخا لاملا تيبل

 . سمخت ىتلا نئافدلا رادقمو 0“

 ءاوس ةميق ىذ نيفد لك نإ «ةيكلاملا ةيفنحلا ءاهقف لاق دقف نيفدلا عون امأ

 ؛سمخي ساملاو توقايلاك ةيرجحلا نداعملا نم مأ راهصنالل ةلباقلا نداعملا نم ناكأ

 هيلع ىلوتساو «نييلهاجلا كلم مكح ىلع وه ذإ مئانغلا ىنعم ىف هنأل كلذو

 ريغ نم هلمشي «سمخلا زاكرلا ىف» صنلا نألو «لاملا تيبل اهسمخ ذخؤي مئانغلاو

 ْ . عونو عون نيبالو .ندعمو ندعم نيب ةقرفت

 نأل ؛سمخلا بجي ميدقلا بهذلا ىفف نامثالاريغ امأ «ةيلهاجلا نئافد نم تناك

 :نيدجلا ىف :لاقو:« ةمينخلا نسمخك نانهثالاب ىضتخي يلف <« ىسمنلاب ردقم' اقع ةيلغ
 صتخاف ضرأللا نم دافتسملاب قلعتم قح هنأل ؛نامثألا ريغ ىف سمخلا بجيال

 .هلنع ندعملاك نامثألاب

 ةمئالاف «نيفدلا ىف ةاكزلا باصن رادقم هطارتشا ىف فالخلا ىرج اذه لثم

 سمخلا نأل ءاًباصن سمخلا توبثل نوطرتشيال ىعفاشلا دنع ميدقلا بهذملاو
 2ع 5 ع ٠ 5 ٠

 ناك ايأ سمخت مئانغلا «مئانغ هنأ ىلع ذخؤي لب «ةاكزلا عضوم ىلع ذخؤيال

  .هليلق سمخي هريثك سمخي ام نآل «اهرادقم

 قلعتم ىح هنأ «باصنلا نود ام سمخيال ديدحلا ىعفاشلا بهذم ىفو

 .هدنع ندعملا" باصنلا هيف ربتعاف نمار الا قف دافتسملاب
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 ىضارألا لك ىهف «ةيلهاجلا زونك نم اهيف ام سمخ ذخؤي ىتلا ىضارألا امأ

 ءاوسو «ةيرشع ىضارأ مأ ةيجارخ ىضارأ تناكأ ءاوس .ءطرشالو ديق ريغ نم
 . عرازم مأ ءارحص مأ الابج تناكأ ءاوسو ءاصاخ اكلم ةكولم مأ ةحابم تناكأ

 دجو ىذلا ىلهاجلا زنكلا نم الإ ذخؤيال سمخخلا نأ ىعفاشلا بهذم ىفو

 امو ءهل كلامال تاوملا نأل ءاهكلام فرعي مل تاوم ريغ ضرأ وأ تاوم ضرأ ىف

 «سمخ الف ىضارألا نم نيعونلا نيذه ريغ ىف امأو «تاوملا ةلزنمب هكلام فرعيال

 : مذ. وأ املس كلاللا ناك اذإ + تالاجتلا هلك“ لذ

 «سمخلا هيف بجي ىذلا ىلهاجلا زنكلا عون ىف لاقي ام ةصالخ هذه

 بهذم نأ نيبتي هنمو «كلذ ىف فالتخالا اهيف دجوي ىتلا ىضارألاو ء«هرادقمو

 هلك دينا لية ماج تفر لور وامام( نفس لورا عانس اولا مسن نعال ةفدلا

 قديما

 :نعفاشلا كلدكو «دعاولل اهنا فموي نأ يهدد «ىنايمكألا ةعيزا انآ

 ةهادبلا نمف «كلام اهل سيل ضرأ ىف الإ زاكر ىف سمخلا ضرفيال ىعفاشلا نأل
 . هعزاني عزانمال هنآل ؛دجاولل سامخألا ةعبرأ نوكت نأ

 لاما نتيعنا نيرقحس» طع ملل نأ ةيفكخلا :كئاسفكا يفوت عدلا تسيب. قنأا افأ

 ىف هتجحف ءاهيف نوكي ىتلا ىضارألا لاح نكت امهم ءاهلك ةيلهاجلا زونكلا ىف

 نمل مئانغلاو ةمينغ زونكلا هذه نأ  دجاولل نوكت سامخألا ةعبرأ نأب همكح

 وهف ءاهيلع رثعو اهدجو ىذلا وه مالسإلا ىف اهيلع لوتسم لوأو ءاهيلع ىلوتسا
 نآلو ءهجولا اذه ىلع الإ اهنم ذخؤي ىذلا سمخلا امو ءاهل كلاملا رابتعالا اذهب

 الإ كلم ام اهايإ هاطعأو ءهل مامإلا اهطتخا ىذلا مالسإلا ىف ضرألل كلام لوأ

 الف ضرألا نم اءرج تسيل روكلا هذه نأ كشالو «اهتازجأ نم وهءامو ضرألا

 عقو ام عيبلاف هريغل ضرأالا كلاملا عاب اذإو ءهل تطتخا ىذلا كلاملا كلم اهيلع دري

 قاب وه لب ءاهنم سيل ىلهاجلا زنكلاو ءاهؤازجأو ضرآلا وهو كلمي ام ىلع الإ

 درهم لوك نيف قمر انكم وسل هاج هناورلا كح هيد كرك رهو كلما ىلع
 . سمخلا لاملا كيلو ءدجاولا وهو هيلع

 يح م



 نوكت سامخألا ةعبرأ نإ : كلام بهذم وهو ءدمحمو ةفينح وبأ لاقو

 ريق ا فانك 1 هك وف شين اهن151 با روع ال الك راع رثظ ىو ال فتاك نإ ةيفاولل
 امدنع مامإلا نم ضرألا هذه ةيكلم ىقلت نم لوأل ىأ «مالسإلا ىف طتخم لوأل
 فرعي مل نإف .هتثرولف اًيح طتخملا نكي مل نإف «مامإلا اهعزوو «نوملسملا اهحتف
 روب هل يق ركل قرع نير اوفا 8لالا فعل :قوكت رقتفا نعت رو ةلاور طغشتا لأ

 «لاملا تيبل مث هدعب نم هتثرولو «مالسإلا ىف فورعم كلام ىصقأل نوكت ليقو
 نروتملا فق رد نيرا قلل: طعنا اممعاب  ةييدا نا" ركفلا يتلق: لاح نا: قلفو
 ىلع طتخم لوأل ىطعت امنإو دجاولل ىطعت الو ءنآلا اهل اًكلام هرابتعاب زنكلا ىلع
 .هانيب ىذلا ليصفتلا

 هئاطعإو «هتثرو وأ طتخم لوأ نع ثحبلا ىف ةمئآلا كئلوأ رظن ةهجوو

 رئاسو وه هنأل ءاهايإ هكلم امنإ «ضرألا هاطعأ امدنع مامإلا نأ سامخخألا ةعبرأ
 .عيمسجلا ىلع عقاو ءاليتسالا نآل ءاهيف امب ضرألا ىلع اولوتسا دق نيحتافلا

 نوكيف ءاًضيأ اهيف امو ضرألا ىلع اًعقاو ىضارألل مامإلا عيزوت نوكي كلذلو

 ىضتقمب زنكلل اكلام ىلهاجلا زنكلا اهيف رهظ ىتلا ضرألا كلت ىلع ةطخلا بحاص

 . مامولا عيزوتب ضرآلل هكالتما

 دري ةيكلملا لقن دوقع نم دقعب هريغ ىلإ ةطخلا بحاص نم كلملا لاقتناو

 وهام ىلع درت ةؤقعلا نآل :كلذو ؟اهلخاد :ئف نتلا زونكلا نديغ :ةم» نضرآلا ىلع

 هظحال ىذلاو ءاهنطاب ىف ام ال ضرآلا دقعلا عضومو ءاهعضومو ءاهلحم
 نوكت كلذ ىلعو «ءاهنطاب ىف ام ظحالي نأ ريغ نم ضرألا وه دقعلا دنع نادقاعلا

 تلقتنا ولو «هدعب نم هتثرولو ةطخلا بحاصل ةيلهاجلا زونكلا نم سامخأللا ةعبرأ

 نم لقنت ملف ءاهيلع درت مل ةيكلملل ةلقانلا دوقعلا نأل «.مهريغل ضرألا ةيكلم
 كن رووا ةلمخل اة نعساو

 علتبا دق رئاط داطصي وأ «ةؤلؤل تعلتبا دق ةكمس داطصي نم كلذ ريظنو
 ةؤلؤللا ةيكلم نإف ءاهنطاب ىف امب ملاع ريغ اهعيبي مث يوكل: راهحل ا نع اعف
 ىلع درو دق عيبلا دقع نأل ؛عيبلا دقعب لوزتال ءاليتسالاب ةتباثلا ميركلا را

 رمتست اهيف ةيكلملاف «ميركلا رجحلا ريغ نم رويطلا ىلعو «ةؤلؤللا ريغ نم ةكمسلا
 . ءاليتسالا ىضتقمب دئاصلل ةتباث

 7-5 يححل



 «ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف زونكلاو نداعملا ماكحأ ىف ةزجوم تاملك هذه 4

 ئدرصملا قتالملا قوتاقنلا ةملك :نلإ ويشن: نأ ديون" تالاو.: اهييلع كيني ىتلا :لوصألاو
 ظ ::قونكلاو نقاعلا نق

 ضرأألا تناك نإف ءاهتيكلم ىف ضرألل ةعبات نوناقلا اهربتعيف نداعملا امأ

 دا ماس ك7 ةلوتلل ةكرلع فاك نإ ريوق كالذل ىف فاك كل كرت
 ءاهتحت امو ءاهقوف ام كلم اًنوناق ضرألا كلم نم نأل «ةلودلل ىهف اًًماع

 نم اًرلف نوكي نأ نيب كلذ ىف قرف ال ءاهفوج لخاد ىف امو ءاهحطس ىلع

 ةيتيزلا اهعيباني نم اًعوبني وأ ءاهراجحأ نم ارجح وأ «ضرألا تاّزلف
 تناك نإ اهدجاولو «ةكولمم ضرألا تناك نإ ضرألا كلامل ىهف «زونكلا امأ

 هبحاص فرع نإف «هبحاص فورعم ريغ زنكلا ناك نإ كلذو .ةكولمم ريغ ضرألا

 سر كاان توتا يناق اج يربو ىلخاج راكا نر ةقرح روض نيدتاوو .هل وهف
 . موسرلا ةحئال هتنيب دق كلذ ىلع اررقم

 ضرأألا ىف نوفدملا لاملا» : اهصن اذهو 0 ةداملا ماكحألا كلت تركذ دقو

 ناك كلام ضرأآلل نكي مل اذإو «ءضرألا كلت كلام نوكي بحاص هل ملعيال ىذلا

 ىف ررقملا ا ص اح «هدجو نمل روكذملا لاملا

 . (اهحئاول

 ةميق تاذ نوكت ىتلا زونكلا ىلع قبطتال زونكلا ىف ةماعلا ماكحألا هذهو

 نم ليج ىف ةمأآلا رومأ نم رمأب وأ هروصعلا نم رصعب فيرعتلا ىف ةيخيرات
 1 0 نوناقلا وه لقتسم هب مئاق نوناق كلذلف «راثآلاب ىمست ىهو ءاهلايجأ

 ا

 رطقلا ءاحنأ عيمج ىف رثأ لك نوناقلا 000005 تريصسعا دقو

 دق اراثآ الإ ةماعلا كالمألا نم اهنطاب ىف وأ ضرألا حطس ىلع نوكي ىرصملا

 .١2)7هسفن نوناقلا اذه اهانثتسا

 امو هترهظأ ام لك» اهنأب راثآلا ةيناثلا هتدام ىف نوناقلا كلذ فرع دقو

 ىرصملا رطقلا ىف عئانصلاو قالخألاو «تانايدلاو بادآلاو مولعلاو نونفلا هتثدحأ

 يح ٠١ه



 راثآلاو «ةيقرشلاو ةيبرغلا نيتلودلل نامورلاو «نانويلا كولمو «ةنعارفلا دهع ىلع

 ىرغص وأ ىربك سئانك نم لمعتسم ريغو روجهم وه امو «ةينثو دباعمك ةيطبقلا
 ةينبم رابأو «لينلا سيياقمو «تامامحو تويبو «ندم راوسأو نوصحكو «ةريدأو

 وأ ةينبم رباقمو بطاصمو «مارهأو تالسمو ةيرثأ رجاحمو «قرطو جيراهصو

 شوقنو «ةرهاظ ريغ وأ ضرألا هجو ىلع تناك ةرهاظ لبجلا ىف ةروفحم
 ةعونصملا ءايموملا ةيطغأو «ةفرخزم ريغ وأ تناك ةفرخزم «ةدام ةيأ نم تيباوتو

 ةدولم تايموجلل هوهتولاو.ووضلاو: ناويطاو ناشنإلا :كايصم وموت 6 فاوقملا قرولا نم

 ناكأ ءاوس ةريغصلا وأ ةريبكلا ليثامتلاو روبقلا دهاوشو «ةبهذم وأ تناك

 ال مأ ةباتك اهيلع

 وأ قرلا ىلع ةبوتكملا خسنلاو ءموسرملا فقشلاو ءروخصلا ىلع شوقنلاو

 قيدانصلاو «جاجزلاو ةينآلاو «نيعاوملاو ددعلاو ةحلسألاو ىدربلا وأ شامقلا

 «ميتاوخلاو «فراخزلاو سبالملاو .ءسبالملا ةشمقأو «نيبارقلا تاودأو «ةريغصلا

 ةلمعلاو «ليقاثملاو «تناك ةدام ةيأو لكش ىأ نم مئامتلاو «نالعجلاو ىلحلاو

 .(«ةروفحملا ةراجحلاو بلاوقلاو «تاكوكسملاو «ةميدقلا

 نوناقلا كلذ مومع ىف لخد ىلهاجلا زنكلا ضعب نأ صنلا اذه نم ىرتو

 هل ايتاسإ اك اهي نعي اه هو ةييورعلا راثألا وكل روا و ذاحلا نمنع ناكو
 راثآلاو «نامورلاو نانويلا راثآ زواجتيال ةداملا كلت ىدم نأل ةداملا هذه ىف لخدت

 . ةيطبقلا

 مقر نوناقلا ىف اهمكح ءاج دقلو «ةيبرعلا راثآلا نوناقلا كلذ لمشيال اذلو

 راثالاك ةلودلل اكلم نوكت نأ ةيبرعلا راثآلا ىف لصألا ربتعا هيفو ١1١48 ةنسل 6

 هدهع عجري لوقنم وأ تباث لك» اييزع ارثأ رينعا دقو: :ةيناقوولاو ةيئاتويلاو ةيرصلاا
 وأ ةينف ةميق هل امم ىلع دمحم ةافو نيبو ءرصمل برعلا حتف نيب ةرصحنملا ةدملا ىلإ

 تاراضحلا وأ ةيمالسإلا ةراضحلا رهاظم نم ًارهظم هرابتعاب ةيرثأ وأ «ةيخيرات

 ةيخيرات ةلص اهل تناكو .«طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاوس ىلع تماق ىتلا ةفلتخملا

 نم ةيرثأ وأ ةيخيرات وأ ةينف ةميق هل ام ىلع ةيبرعلا راثآلا مكح ىرسيو ءرصمب
 عجري ىتلا ةينيدلا رئاعشلا اهيف ماقت ىتلاو «ةرومعملا ةيطبقلا سئانكلاو ةريدألا

 . «ىلع دمحم ةافو نيبو «ىحيسملا نيدلا لئاوأ نيب ةرصحنملا ةدملا ىلإ اهدهع

 يحل ١



 مأ ةيحيسم مأ ةينوعرف تناكأ ءاوس راثآلا ىف لصألا نأ دافتسي اذه لك نمو

 :ةلودلل اكلط نوكت نأ ةيوعالا ةئامور م ةفانوو

 اهنم دعت ىتلا زونكلا ىف ةعيرشلا ماكحأ راثآلا ىف نوناقلا فلاخ كلذبو

 ام ىلع راثآ ربتعتال ىتلا زونكلا ىف اهفلاخخ امك .ةيمالسإ مأ ةيلهاج تناكأ ءاوس

 ان
 هوه

 دي علا

 الإ هزايتحاو هذخأ نكميال ناسنإلا ىلع عنتمم ناويح لكل مسا ديصلا 6

 لكو «ءاملا قامعأ ىف هحبس وأ «ءاوهلا ىف هناريط وأ ةالفلا ىف هدبأتل امإ «لمعب

 ءاليتسالا قبسي مل مادام ءدحأل اًكولمم ربتعيال حابم فصولا اذه ىلع ناويح

 سيلو هل كولمت وهف «قبأو هنم قلطنا مث «هيلع ءاليتسالاب هذخأ قبس نإف «هيلع

 قبس ىلع لدت ةمالع هيلعو «قبأ مث ءصخش هيلع ىلوتسا نإ لازغلاف «حابمب
 ربتعي اًيناث هيلع رثع نمو ؛الوأ هيلإ قبس نمل كلم وهف «هقنع ىف قوطك ءاليتسالا

 نم طقاللا سئيتي وأ ءاهبحاص فرعي ىتح اهنع فيرعتلا بجي «ةطقل هدي ىف
 فرصت وأ «ءارقفلا ىلع اهب قدصتيف «ةطقللا ماكحأ ىف ررقم وه ام ىلع هتفرعم

 . معأ ريبعتب تاقدصلا فراصم ىف

 حابم وهف «لبق نم هيلع ىلوتسا ادحأ نأ تبثي مل عنتمملا ناويحلا ناك اذإو

 .هكسمي ىتح اًيبظ دراطي نمك «لعفلاب هكسمي نأ هدايطصاو «هداطصي نم هكلمي

 . هكسميو كمسلا ىلع ىلوتسيو هتكبش ىقلي نمكو

 ,عانتمالا ةفص نع ناويحلا جرخي نأ هنأش نم لعف لك اًدايطصا ربتعيو

 ةيكلملل اًنبثم اًدايطصا لعفلا اذه نوكي نأ لجأل طرتشيو «هيلع ةردقلا مدعو

 : ناطرش

 هلاح ىلإ ةدوعلاو رارفلا ىلع رداق ريغ ناويحلا لعفلا لعجي نأ امهدحأ

 ريغ نم هيلع ضبقي نأ صخشلا ةنكم ىف ريصي ثيحب .اهيلع ناك ىتلا ةيعبطلا
 . ةاناعم ىأ

 يعحح ١م



 .رخآ ارمأ ال دايطصالا لعفلا كلذب ادصاق نوكي نأ امهيناث

 وأ ءابظلا هيف ىدرتت اكرش نوكتل ةرفح رفح دايطصالا نم نوكي كلذ ىلعو

 رفاحل نوكي هعوقو درجمبف ناويحلا كلذ اهيف عقو اذإف «شحوتم ناويح ىأ
 ققحتب .«حابملا ىلع ءاليتسالا عون نم وه ىذلا دايطصالا دوجول «ةرفحلا
 كلذل ةرفحلا رفاح نم هل اًبصتغم دعي كلذ دعب هيلع ىلوتسي نمو «نيطرشلا
 . ضرغلا

 هيف كمسلا دايطصال ءاملا ةفاح ىفف اًناكم أيه نم مكحلا ىف كلذ لثمو
 ذخؤي ثيحب كمسلاراص ىتح «هنم ءاملا ىفصي ذخأف ء.ريثك كمس ناكملا ءاجف

 . دايطصالل ىرخأ ةلآب ةاناعم ريغ نم ديلاب

 ءالثم ىبظ اهيف عقوف ءءام اهنم طبنتسيل اركب رفح اذإ ادايطصا ربتعيالو
 دعب لوتسم ىأ هكلمي لب «عوقولا كلذب رئبلا بحاص ىبظلا كلميال كلذلو
 رفاوتي ملف «ءاملل لب ديصلل رئبلا دعأ ام هنأل ؛رثبلا بحاص ريغ ناكولو «كلذ
 اهيلإ ىوأيل ةكرب دعأ نم « مكحلا ىف كلذ لثمو ءدصقلا وهو «ىناشلا طرشلا
 ةلايكلا هذخا ايف ةكمبال كاحب لازاف كلما كلو. :ءانهتم املا للقو..كمسلا
 ضخش ىأ ةيكلميو «ةكربلا بحاصل كولم ريغ لازام كمسلا نإف ةدايطصا
 ذإ «لوألا طرشلا رفاوت مدعل كلذو «ةكربلا بحاص ريغ ناك ولو «هيلع ىلوتسي
 ةقاطصا هلآ نيش نم هذا 'ناضإلا ةردق نف سلو ءاعتشم فلمسلا لازام

 ىفو «ةدئاف ريبك اهضعب ركذ ىف سيل «ةريثك عورف عرفتت لصألا اذه ىلعو
 . عورفلا هذه ماكحأ فرعت هتظحالمبو «ءانغ لامجإلا كلذ

 حابملا ةرابح
 كلامال ىتلا اههكاوفو «لابحلا باطحأو ًالكلاو «ءاملاك ةحابملا ءايشألا 7

 امبس اهتزايحو ةحابم اهلك هذه ءدحأل ةكولمن ريغ ياا اهراجحأو اهل

 . ةزايحلا كلت هتيكلم تاشنأ اهل لوألا كلاملا وه اهل زاتحم لوأف ءاهتيكلمل

 ام يرحل



 نم اهمومع هيلع ىوطني ام ىلع قبطت ةحابملا ءايشألا لكل ةماع ةدعاق هذه

 امهو ليصفتلا ضعب تاحابملا نم نيعون ىف مالكلا ءاهقفلا لصف دقو «تايئزج

 امهترثكل امهيف ةزجوم ةملك لوقنف كلذ ىف ءاهقفلا رياسن انإو «ماجآلاو ءألكلا
 . تاباغلا تاوذ قطانملاو «ةيعارزلا دالبلا ىف

 تبنأ ءاوس حابم وهو .دحأ رذب ريغب باشعألا نم تبني ام وهف لكلا امأف

 ةكرش ىه : هيلي هلوق مومعل «ةكولمم ضرأ ىف تبن مأ ةكولمم ريغ ضرأ ىف
 ءدحأ صيصخت ريغ نم ةفاكلل ةحابإلا ىه اًعيمج سانلا ةكرشو .نيعمجأ سانلا

 قسي ملو تبن اذإ ًالكلا نأ ىلع مهنيب فالخ ريغ نم ةيفنحلا ءاهقف قفتا كلذلو

 «ةحابإلا ىهو «ةيعبطلا ةماعلا ةكرشلا ىلع نوكي ةكولمم ضرأ ىف ولو ءدحأ لعفب
 نكلو ءدحأ لعف ريغ نم ةكولمم ضرأ ىف تبني ىذلا بشعلا ىف اوفلتخا نكلو
 جرخف «ىقسلاب هايحأ هنآل : هكلم هنإ مهضعب لاقف «ضرألا بحاص لعفب ىقسي

 ىلع قاب هنأ ؛ةياورلا رهاظ ةياور وهو «نورثكألا لاقو ءهتحابإ لصأ نع كلذب
 اًكولمم نكي مل رذبلاو ءرذبلا ءامن تابنلا نآلو «ثيدحلا مومعل «ةيلصألا ةحابإلا

 . ةيلصألا ةحابإلا ةلاح ىلع قاب عرزلا وهو هؤامنف «دحأل

 ًكولمم ربتعيال وهف «ةكولمم ضرأ ىف ناك ولو ءاّحابم ًالكلا ناك اذإو

 نسيلو ضرألا بحاص ريغ ناكولو ءةشتحي نمل كولمم وه اغإ «نضرألا ىحاصل

 لوحخد نم سانلا عنمي نأ هل نكلو .هعطق نم ادحأ عنمي نأ ضرألا بحاصل

 ريغ ىف هنودجيال اوناك اذإ امأ «هضرأ ريغ ىف ًالكلا نودجي اوناك اذإ ءهضرأ

 وأ «هنم مهتجاح اوذخأيل مهيلإ هجرخي نأ نيب هوريخ هيلإ ةجاح ىف مهو .هضرأ
 لصضألا انيب دقو «مهتجاح دسي ام رادقم هنم اولانيو «ضرألا اولخديل مهنكمي

 . هيلإ عجراف «ةعفشلا قح ىلع مالكلا دنع اههابشأو لئاسملا هذه هيلع ىنبنت ىذلا

 ةحابم ىهف «ماجآلا امأ ءألكلا ىف ءاهقفلا هلاق امل ةزجوم ةصالخ هذه  ا/ا/

 كلام ال ذإ ةيعيبطلا ةكرشلا ىلع اهئاقبل كلذو «ةكولمم ريغ ضرأ ىف تناك اذإ

 ظ . اهل
 «ةحابمب تسيلو «ىضارألا باحصأل كلم ىهف .ةكولمملا ىضارألا ىف امأو

 قرفلاو «تابنإلا هنم دجوي مل نإو «ضرألا بحاص كلم ىلع تبنت تاباغلا ذإ

 يعحح 15



 تبني هاسع امل وأ الكلا نم اهيف امل :ةسيكلملاب نضقتال ئضارألا نأ لكلا نيبو امهنيب

 ريغ ىلع وأ «كلاملا ةبغر ريغ ىلع ءىجي ًالكلاو «ةعارزلاب دصقت لب «هنم اهيف
 ملو «ىضارألاب عافتنالا ىف ادصق دصقي مل هنأل «ةحابإلا ىلع قاب وهف ءهدوصقم

 .ةحابإلا لصأ نع هجورخل هجو الف «ضرألا بحاص لعفب تبني

 ضرألاف ءاهيلع ةلمتشملا ىضارألا ءانتقا نم ةدوصقملا ةعفنملا ىهف ماجآلا امأ

 ادوصقم اًئيش تناك اذإو ءاهيف موقي هاسع امو راجشأ نم اهيف مئاقلا لجأل ىنتقت
 ىف ضرألل ةعبات تناك ةيكلملا ىف دوصقملا عافتنالا هجوأ نم وهو «ىضارألا ةيكلمب

 .ةيعبطلا ةحايبإلا ىلع ةيقاب تسيلو ءاهبحاصل كلم

 ةليوط ةدم دشلا عضو

 ةعيرشلا ربتعتالف .طقف لاخلا هذه ىف الإ ةيكلملل اًببس ديلا عضو ربتعيالو «ديلا

 ةليوط ةدم قحلاب ةبلاطملا كرت ربتعتال امك «ةيكلملل اًتبثم ةليوط ةدم ديلا عضو

 هب لواطتي امهمو ,مداقتي امهم لوزيال قحلا نأل كلذو ء.قحلا كلذل اًطقسم

 .قح ىذ قح طقسيالو ءديلا عضاول اًقح ىطعيال ةدملا ىضمف «نمزلا

 عنم ىف اًببس اهتلعج اهنأ ةوق نم ةليوطلا ةدملل ةعيرشلا هتطعأ ام ىصقأو

 بحاص بلاطي ملو ؛تنيضم اذإ ىوعدلا عامس عنم ءاهقفلا ررف وخلا ةدملاو

 ثالث ليفوز «نوثالثو تس مهضعب لاقف .اهيف اوفلتخا اهب قحلا وأ نيعلا

 .نوثالثو ثالث اهنأ ىلع نورثكألاو .نوثالث ليقو «نوثالثو

 ريغ نم ليوط نمز رورم دعب راكنإلا دنع ىوعدلا عامس عنم ءاهقفلا للعيو

 نيثالثو اًنالث ىوعدلا كرت لجر» : طوسبلا ىف ءاج دقلو ءريوزتلا ةنظمب ةبلاطم
 قاوعدلا .كرت نآل . «هاوغد عمستال ىعدا مث .ىوعدلا نم عنام هل نكي ملو ةثش

 . «(رهاظ قحلا مدع ىلع لدي نيكمتلا عم
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 ام وأ  ةنس نيثالثو ثالشب ةليوطلا ةدملا ريدقت ىف اورظن ءاهقفلا لعلو

 اونياع نيذلا ةونهشلا نأ نظي ةدملا هذه ىضم دعب هنأ ىلإ - مهضعب دنع اهبراقي

 ةعيرشلا ىف تابثإلاو ءابلاغ اوتام دق نونوكي قحل ىذلا قحلا ببس وأ باصتغالا
 نيميلاو «ىعدا نم ىلع ةنيبلا : روهشملا رثألاب اذخأ تانيبلا ىلع موقي ةيمالسإلا

 ظ . ركنأ نم ىلع

 كولم نكلو «مهءارآ اهيف اودهتجاو ءءاهقفلا اهنيع ىتلا ةدملا ىه هذه 4

 نامزلاب ءاضقلا صيصخت قح نم مهل امب اوأرو .ةدملا هذه اولاطتسا نامثع لآ

 6هةئّس 0 ىوعدلا عامس اوعئمي نأ .ةثداحلاو ناكملاو

 لام كلذ عم ىن ىنثتسا نم مهنمو «ثرإلاو فقولا كوسلملا ءالؤه رثكأ ىنثتساو

 هيلا

 تابعسملا هذهل ةيسنلا» راكتإلا دلثع ئوعتدلا عامس نم ةعناملا ةدملا تلعجو

 ىوعدلا عامس عنمب ةيعرشلا مكاحملا ةحئال تذخأ دقو «ةنس نوثالثو ثالث ىه

 ثاللث وهو ءاهقفلا هدح ام ىلع ثاريملاو فقولا ةيقبم ةنس ةرشع سمخ ةدم ىضمل

 . ةئس نوثالثو

 : ناتيقوت ىوعدلا عامس نم ةعناملا ةدملا ىف نوكي كلذ ىلعو

 ىف هب لمعلا ىقبيو «ةنس نوثالثو ثاللث وهو .ءاهقفلا تيقوت : امهدحأ

 . ثاريملاو فقولا

 ىف راج هب لمعلاو 6 هلي ةرشع سمخ وهو ىرمألا ءايلوأ تيفوت 1 ىناثلاو

 . ثاريملاو فقولا ادع ام ةيضقألا لك

 غوسم رذع نوكي الأ طرشب ةبلاطملا قح توبث تقو نم ةدملا ئدتبتو 2

 توبث دعب هلاوز تقو نم ئدتتبت ةدملاف غوسملا رذعلا اذه دجو نإف «ةبلاطملا مدعل

 ديلا عضاو روهظ تقو نم ئدتبت ةدملاف اًئيع عازنلا عوضوم ناك اذإف «ةبلاطملا قح
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 ةبلاطملا قح تقو نم ئدتبت ةدملاف اًنيد عازنلا عوضوم ناك اذإو «نيعلل كلاملا رهظمب

 نم ئدتبت ةدملاف الجؤم نيدلا ناك اذإف ءةمذلا ىف نيدلا توبث تقو نم ال نئادلل

 .نيدلا توبث تقو نم ال «لجآلا لولح تقو

 ىدتبت ةدملاف ةبلاطملا مدعل غوسم رذع ناك نإف ءرذع ةمث نكي مل اذإ اذه لك

 .انيب امك هلاوز تقو نم

 : هلاوز تقو ىلإ ةدملا ءادتبا ريخأتل غوسملا رذعلاو ظ

 ءًارصاق نوكي نأك ىوعدلا عفر ىلع ىعدملا ةردق مدع هساسأ ناك ام )١(

 :ةسأب ىشخي ةكوش اذ قحلا هيلع نم نوكيوأ ءابئاغ وأ

 رهاظ لام دوجو مدعو نيدملا سالفإل ةدئاف ىوعدلا ىف نكي مل وأ 0)

 .ىوعدلا عفر ريخأتل ةغوسم راذعأ اهلك هذهف «ىعدملل مكح نإ مكحلا هيف ذفني

 ربتعت هيلع ةقباسلا ةدملاف ةدملا ءانثأ ىف راذعألا هذه نم رذع ثدح اذإف

 .هلاوز تقو نم ةدملا باستحا نوكيو «ةاغلم

 .هدعب نم هل ثراولا ءاج مث ةدم هاوعد نع قحلا بحاص تكس اذإو ١

 قح توعث «ةقو. نم :ءادخالا ناكو.«ناتدملا تيستحا ئرخأ ةده ةبلاطملا كرتو

 ثراولا عم ثروملاكو «ثراولا ىلإ كلملا لاقتنا تقو نم ال «ثروملل ةبلاطملا

 قافترا قح صخش راقعل ناك اذإف .بهاولا عم هل بوهوملاو «عئابلا عم ىرتشملا
 ةدم ةبلاطملا كرتف ءهتاضاقم ىف قحلا هل ناكو .«هبحاص هنم هعنمو ءرخآ راقع ىلع

 عامس نم ةعناملا ةدملاف «ةدم ةبلاطملا رخآلا وه كرتف «هريغل هبهو وأ راقعلا عاب مث

 . بهاولا وأ عئابلل ةبلاطملا قح توبث تقو نم ئدتبت ىوعدلا

 هبحاص اضرو ريغ نم كلملا عن
 .ةيكلملل ةلقانلا دوقعلا ىه ةيكلملا لاقتنا بابسأ نأ ىضم اميف انركذ 7

 ةماعلا ةدعافقلا وه اقارلاف +« نيكس انيك :يقرلا ىغ دوقحلا هذه نق :لاعفلا: نيضتغلاو
 اولكأتال اونمآ نيذلا اهيأ اي## : ىلاعت هلوقل «ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف لاومألا لقنل
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 .[19 ةيآ : ءاسنلا] . *مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ

 ىذألا عفدل وأ «ماعلا عفنلا ليبس ىف هاضر ريغب هبحاص نم كلملا عزتني دق هنأ ديب

 نم لقأ هكلم ىف نيعلا ءاقب نم كلاملا اهلاني ىتلا ةعفنملا نوكت ثيحب «هريغ نع
 .ءاقبلا اذهب هريغ لاني ىذلا ررضلا

 : ثالث ىلإ عجرت هبحاص اضر ريغ نم كلملا اهيف عزتني ىتلا لاوحألاو
 دقو .عرتلا قش وأ «ةماعلا قرطلل كلملا عزنك ةفاكلا عفانمل كلملا عزن  اهلوأ

 دقف» سانلاب قيضت ال ىتح .دجاسملا عيسوت ةماعلا عفانملا نم ءاهقفلا ضعب ربتعا

 ىلع دجسملا قاض اذإ هنأ ىعليزلا نع نيكسم النم ىلع دوعسلا وبأ ةيشاح ىف لقن
 ذخأ مارحلا دجسملا قاض امل هنأل ءاهرك ةميقلاب ذخؤت لجرل ضرأ هبنجبو «سانلا
 نم اذهو ءدجسملا ىف اهولخدأو .هركب ىضارألا نم هلوح ام ضعب ةباحصلا

 , 217( زئاجلا هاركإلا

 ىلع بترتيال هنألو ءداحآلا ىلع ةفاكلا ةعفنم حيجرت وه اذه ىف لصألاو
 لهأ ةفرعمب ردقت ةميقلاو « ةميقلاب ضوعي هنأل ؛هب ررض ريبك كلاملا نم ذخألا
 . لودعلا ةربخلا

 اًملظو الطم هئادأ نع عنتما دق هبحاص ىلع نيد ءاضقل كلملا عزن  اهيناث
 عفر اذإ هلام ىف فرصتلا نم هعنميف «هيلع رجحي نأ لاحلا هذه ىف ىضاقللف

 دوقن نكت مل نإف ءدوقنلا نم ذخؤيف هلاومأ نم نيدلا ىدؤيو «هيلإ رمآلا نونئادلا

 ضورعك عييبلل دعم نوكي ام وأ فلتلا هيلع ىشخي ام عيب فت ملو تدفن وأ

 سيل : مامإلا لاقو .نيبحاصلا ىأر هلك اذهو «راقعلا عيب فت مل نإف «ةراجتلا
 هسبحي لب «هفنأ مغر نيدلا هنم ىدؤيو ءاضر ريغب صخشلا لام عيبي نأ ىضاقلل

 .بحأ قيرط ىأب نيدلا وه ىفوي ىتح
 ملاظلا عنتما اذإف «عفرلا بجاو ملظلاو ,ملظ هلطم نأ نيبحاصلا ةجحو

 بصن هنأل ءاهيوذ ىلإ قوقحلا در ىف هماقم ىضاقلا ماق ًاراتخم قحلا ءادأ نع

 رجلا نأ ةفينح ىبأ رظن ةهجوو .هقيرط كلذو «سانلا نيب لدعلا ةماقإل

 )١( كب ميهاربإ دمحأ خيشلا ليلجلا ذاتسألل تالماعملا باتك عجار .
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 هب هقاحلإ زوجيال ميظع ررض وهو «هتيلهأل رادهإ هتدارإ ريغ نم هلام ىف فرصتلاو

 نم هيلع ام ىدؤي نأ ىلع هلمحو سبحلاب ملظلا عفد نكميو «ءصاخ ررض عفدل

 .هاضرب الإ سمت نأ حصيال ىتلا هلاومأل ضرعتلا ريغ نم قوقح

 اًباب اهل درفنلف ءنايب ىلإ جاتحي اهيف مالكلا نإو «ةعفشلاب ذخألا  اهثلاث
 .اهب اصاخ

 .. . لا

 بابسأ نم اًببس ءاهقفلا ضعب اهدعيو «عيبلا دقع راثآ نم رثأ ةعفشلا - 67

 نع اربج كلملا عزن نم دعت لب ءايرايتخا اًببس تسيل لاح ةيأ ىلع ىهو «كلملا

 . هبحاص

 نم هيلع ماق امب هيرتشم نع ًاربج عيبملا راقعلا كالتما قح اعرش 7١2ةعفشلاو

 ققحتي مل نإو تقف قف اذإ ثيدعم «ةعفشلا توبث هب طين ىذلا نسيَسلاو

 . عيبملا راقعلاو عيفشلا راقع نيب لاصتالا وه  تبثت مل

 ىف اعئاش اءزج عيبملا راقعلا ناك نأب . عويشلا ىلع ةكرش لاصتا امإ )١(

 . عيفشلا راقع

 . صاخلا قافترالا قوقح ىف ةكرش لاصتا وأ (0)

 تققحم نإ ةعفشلا تتبث دقف «ةثالثلا رومألا هذه نم دحاو دجو اذإف

 لانضتالا كلذ بين ةنففشلا تينكااغإو «تبثشت مل اعيمج تفتتنا نإو ءاهطورش

 لك نأل .جوزلا ىنعمب عفشلا هنمو ءمض ىنعمب قلطيف «نيقالطإب قلطي وهو .عفش لعفلا نم ةذوحأم )١(

 نأ حصي ةعفشلاو ءاهداز هيكل ءاهدلو اهعم ناك أذإ عفاش ةأش هلمو «داز ىنعمب قلطيو ءرخآلا ىلإ مض دحاو

 عفش نم ةذوخأم نوكت نأ حصيو ءهكلم ىلإ عيبملا راقعلا مضي عيفشلا نأل مض ىلعمب عفش نم ةذوخأم نوكت

 . ةعفشلا ببسب هكلم ديزي هنأل «داز ىنعمب
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 هل ملعال وهو ءامتح هب لصتيس ىذلا ديدجلا ىرتشملا ببسب كلاملا ررضت لامتحال

 اذه لجأل هل عرشف «هرداوب ىقتتف غاب مأ «هقئاوب نمؤتف لدع وهأ ىردي الف «هب

 ررض نودب لمتحم ىذأل عفد كلذ ىفو «هنع ًاربج هارتشا ام كالتما قح لامتحالا

 .هل عقوتملا ررضلا عفدو «عيفشلل عفنلا قيقحت عم «ىرتشملا وأ عئابلاب ريبك

 رمأ اهنأو .سايقلاو لصألا فالخ ىلع تبثت ةعفشلا نأ ءاهقفلا ررق دقلو

 هسفن بيطب الإ هريغ ىلإ هبحاص نم كلملا لقتني الأ لصألا نأل كلذو «ىئانثتسا

 ىضتقمب ذإ «ىرتشملا وهو «هبحاص نع ًربج راقعلا كلمي ةعفشلا ىفو ءهاضرو

 ىرن ىرخأ ةهج نمو «هنع ًاربج هكلم عزني كلذ عمو «كلاملا وه راص عيبلا دقع

 نوبغارلا ملع اذإ هنأل «عئابلا وهو ىلصألا كلاملاب ارارضإ ةعفشلا أدبم ريرقت ىف

 ناك اذإف «ءارشلا ىلع نومدقيال ء«مهنم مهكلم عزن اورتشا نإ مهنأ ءارشلا ىف

 هرطضي ىذلا هب لزانلا ررضلا لامتحا امإ : نيلاح نيب ناك «عيبلل ارطضم كلاملا

 هنع سانلا ضرعأ ىذلا عيبملا ىف بيغرتلا امإو «هيف بير ال ىذأ كلذو «عيبلل

 . هيلإ رطضا دق نكلو «هيلع شحاف نبغ هيف سخب نمثب هضرعب

 هيضتقت ام ريغ ىلع ةيراج ةعفشلا ماكحأ نأ اولاق تارابتعالا هذه لجأ نمو

 ةيعورشم مصألا ركب وبأ ركنأ تارابتعالا هذه لجأ نم لب «ةيهقفلا دعاوقلا

 1ع

 لوصأ ىضتقم ىلع اهتيعورشم ةعفشلا نأ ميقلا نبا ررق دقلو 85

 اهلدعو ةعيرشلا نساحم نم» : لوقي وهف ءاهلوصأل ةفلاخم تسيلو «ةعيرشلا
 عراشلا ةمكح نإف «كلذ ريغ اهب قيليالو «ةعفشلاب اهدورو دابعلا حلاصمب اهمايقو

 كد ا ولا . نكمأ ام نيفلكملا نع ررضلا عفد تضتقا دق

 .هب هعفد هنود ررض مازتلاب هعفد نكمأ نإو دا د

 ىغب مهيف رثكي ءاطلخلا نإف «بلاغلا ىف ررضلا أشنم ةكرشلا تناك املو

 دارفناو ةرات ةمسقلاب ررضلا اذه عفد ىلاعتو هناحبس هللا عرش «ضعب ىلع مهضعب

 نأبو ءاهئابثإب راما 0 0 دوروبو «ةعمشلا تايثإ 00 ه0 تا حلا

 حج 000 0 5 ١



 ذإ ةلمحلاب نيكيرشلا دحأ دارفناو ىرخأ ةرات ةعفشلابو (ةييصتح  هيكروتتلا نفرق

 .كلذ ىف ررض رخآلا ىلع نكي مل

 وهو «ىبنجألا نم هب قحأ هكيرش ناك هضوع ذحأو هبيصن عيب دارأ اذإف
 نم ضروعلا عفدب قحأ كيرشلا ناكف «ناك امهيأ نم ضوعلا نم هضرغ ىلإ لصي
 نم هقح ىلإ لصي هنأل .عئابلا ريش الو ةكرشلا نر هع ل وزيوت ىتنحالا

 حلاصمو ةرطفلاو لوقعلل ةقباطملا ماكحألا نسحأو .لدعلا مظعأ نم اذهو «نمثلا

 بيطب الإ هبحاص دي نم لاملا جرخي الأ لصأللا نإ ءاهقفلا لوق ىف لوقيو «دابعلا

 ملظلا نم هيف امل هاضرب الإ هنم ناسنإلا كلم عازتنا مدع لصألا ناك امنإ)» : هسفن

 هثاطعإب هل ةحلصم لب «ءارارضإ الو املظ نمضتيال ام امأف «هب رارضإلاو هل

 لوصأ ىنضتقم وه لب همدع لصألا سيلف «هنع ةكرشلا ررض عفد هكيرشلف «نمثلا
 مل نإو «ةحجارلا ةحلصملاو ةجاحلل ةضواعملا بجوت ةعيرشلا لوصأ نإف «ةعيرشلا

 هنم اًملظ عيبلل ادصاق هنوك عم هكيرشل هتضواعم كرتو «لاملا بحاص ضري

 .هنم عراشلا هنكميالف «هكيرشب ارارضإو

 اذه نكميال عراشلا نأ هل نيبت اهدراومو ةعيرشلا رداصم لمأت نم لب

 هيلع ناك ام لثم ررضلا نم هب قحلي نأو .هكيرش ريغ ىلإ هبيصن لقن نم كيرشلا
 .2) «كلذ ىف هل ةحلصمال هنأ عم هنم ديزأ وأ

 نوكت اهنأو ءراقعلا ىف الإ نوكتال ةعفشلا نأ نيبت دق مدقت امم 06
 كلذو «ناريجلل مث «قافترالا قوقح ىف ءاطلخلل مث «راقعلا سفن ىف اك كلل

 . (")راقعلا ريغ ىف ةعفشلا تبثأ نم ءاهقفلا نمو «ةيفنحلا بهذم هلك

 .اهيلي امو «187 ص ىمالسإلا عرشلا ىف سايقلا باتك عجار 0

 اولاقو «نايعألا نم ةكرشلا هيف تبئي ام لك ىف هتبثت ءاهقفلا نم ةفئاط راقعلا ريغ ىف ةعفشلا قح تبثأ )
 وأ ثرإب نايعألا نم نيع ىف نيكيرش ناصخش ناك اذإف ؛ةكرشلا نم قحاللا ررضلا عفدل ةعفشلا تعرش امنإ

 ةلازإ كلذ ىف ذإ «ىبنجألا نم هب قحأ هكيرش نإف هبيصن امهدحأ عابو ؛كلذ وحن وأ عايتبا وأ ةيصو وأ ةبه
 ةفئاطلا هذهو .رجشو بايثو ناويح نم لوقنملاو راقعلا نيب كلذ ىف قرف الو .هبحاص ررضت مدع عم هررض
 قحلي كلامو «مهلوق لثم لبنح نب دمحأ نع ىورو ؛ةكم لهأ ءاهقفو ءرهاظلا لهأ لمشت ءاهقفلا نم
 ١84(. ص ىمالسإلا عرشلا ىف سايقلا عجار) راقعلاب قفسلا
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 الو هراقعلا نقل ىف: كيرقسلا ال ايتوعفال كايقتلا وع سلكعلا ةرهمجلاو
 .ناريجلل الو «قافترالا قوقح ىف ءاكرشلل اهنوتبثي

 : روهمحلل لدتسا دقو

 دودحلا تعقو اذإف ءمسقي مل اميف ةعفشلا» : ٌوايََك هلوق نم ىور امب )١(

 (ةعفش الف تدحو ضرألا تمسق اذإ» : ِللَي هلوقو ««ةعفشالف قرطلا تفرصو

 ظ ظ ودا ةنبث نأ كعب ةعفتلل نفت اذه فو

 قافترالا قوقح باحصأو «هراج دح نع هدح نيبم راجلا نأ كشالو

 ةعفشلا ىفن ذإ ؛ثيدحلا صنب اهيف ةعفشالف «ضعب نع اهضعب مهكالمأ ةلوصفم

 : اهدعبو نمرألا ةيينق كف

 ررضتلا مدع وه رمأل سايقلاو لصألا فالخ ىلع تتبث ةعفشلا نأ )١(
 هنأل هناا ىف قفحشال سلا كلذو «ويذقلا ىزفسللا هقلؤا نبا ةكرقلاو ةمسقلاب
 هعفد نكميف راوجلا ررض امأ «هعفد نكميال مزال ررض ةمسقلا ررضو «مساقيال

 .ةعفشلا ىلإ ةجاح الف ءرمألا ىلو ىلإ عفارتلاب

 قحاب اج وه هقيسلا و011 يقصي نعل نا ونت هلرع مضلل قع
 لئاسل اًياوج ناك هنإف «كلذ ديؤت ثيدحلا اهيف ليق ىتلا ةبسانملا نإو «هيليو هكلم

 .راوجلا الإ كرشالو مسق اهيف دحأل سيل ضرأ نع دلو لوسرلا لأس
 قا :ناولا ناعتا :لاتق 2212 نقلا نأ ىووداتقتف ودك فودتنلا' اذه ماتم

 ناك اذإ اًنئاغ ناك نإ اهب رظتني هراج ةعفشب قحأ راجلا» : لاق هنأ ىورو .ة«رادلاب

 ظ , (00(دحاو امههقيرط

 امك راجلل تباث ةعفشلا نم ضرغلا نإ مث «ةيفنحلا لوقي ال ةديؤم راثآ هذه

 . ىبنجألا نم ءارشلاب ىلوأ راحلا نآل ءدحاو ردقب نكي مل نإو .كيرشلل تباث وه

 .برقلا نيتكرحب بقسلاو بقصلا (0)

 را حبي نصا تع اس ىلا عاوسلا ىف ص لاخو ناك هه فلا علا ةنحللا "نأ ةتظحالم قش اعو :771 « يمالساإلا عرشلا يف سايقلا )0
 .راوحلا ةعفش ىف اهتاحرتقم نيب نم ناكو «ىأرلا كلذ تأر نيتنس ذنم ىندملا نوناقلا ليدعتل نوناقلا
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 انوانفت قاوطا نفت نوت واسف ماسلا :نآل :هنرا رضع نم روسف: ةقتحلت ةانيفو

 .دوهعم وه ام ةبحملا وأ ةوادعلا نم مهنيب عقيو .ضعبب مهضعب ىذأتيو ءاّشحاف

 رقأ ءاش نإف راجلا ءاضرب الإ كلذ عفدنيالو ءدجو نإ دبأتم مئاد كلذب ررضلاو

 راوجلا اذه ةدسفم نم حارتساو هنمثب راقعلا عزتنا ءاش نإو «هل هراوج ىلع ليخدلا

 . ةعقوتملا

 وهو «ةرصبلا ءاهقف ىأر وه اًنلاث اًيأر راوجلا ةعفش ىف ميقلا نبا راتحا دقلو

 : لوقي اذلو «قافترالا قوقح ىف ناراجلا كرتشا اذإ راجلل تبثت ةعفشلا نأ

 نييرصبلا لوق وهو «هاوس لمتحيال ىذلا ةلدآلا نيب عماجلا طسولا لوقلاو»

 كالمألا قوقح نم كرتشم قح نيراجلا نيب ناك نإ هنأ ثيدحلا ءاهقف نم مهريغو

 كرتشم قح امهنيب نكي مل نإو «ةعفشلا تتبث كلذ وحن وأ «ءام وأ قيرط نم
 .ةعفش الف هكلم قوقحو هكلم ًازيمتم امهنم دحاو لك ناك لب «ةتبلأ

 : ةعفشلا نع هلأس هنإف «بلاط ىبأ ةياور ىف دمحأ هيلع صن ىذلا وه اذهو

 الف دودحلا تفرعو قرطلا تفرص اذإف ءادحاو امهقيرط ناك اذإ : لاقف ؟ ىه نمل

 .لوقلا اذه ىضتقي حيحصلا سايقلاو .... زيزعلا دبع نب رمع لوق وهو .ةعفش

 ةكرشلاب لصاحلا ررضلاو .كلملا ىف كارتشالا قيقش كلملا قوقح ىف كارتشالا نإف

 نم كيرشلل ةحلصم هيفو هيلإ برقأ وأ كلملا ىف ةكرشلاب لصاحلا ررضلاك اهيف

 ةطلخلا ةعفش هلجأل تبجو ىذلا ىنعملاف «ىرتشملا ىلع الو عئابلا ىلع ةرضم ريغ

 . «(هقوقح ىف ةطلخلا ىف دوجوم كلملا ىف

 عيفشلا مدقي لب ءءاوس نونوكيال اعيمج ءاعفشلا عمتجا اذإو 2 5

 قافترالا قوقح نم قح ىف كيرشلا عيفشلا هيليو ءراقعلا سفن ىف كيرشلا

 نيذلا ىلإ قحلا لقتنا ىلوأ مه نم كرت اذإو ,ءقصالملا راجلا هيلي مث ءصاخلا
 . مهنولي

 «صاخ برش ىف ءاكرش عمتجا نأب قافترالا قوقح ىف ءاكرشلا ددعت اذإو

 تقفتا دقو ءءاوس اونوكي مل صاخ ليسم ىف ءاكرشو «صاخ قيرط ىف ءاكرشو

 ىف كيرشلا نع رخؤم ليسملا قح ىف كيرشلا نأ ىلع ةيفنحلا بتك تارابع
 :قيرطلاو :ييوشلا
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 بتكلا ضعبسف .قيرطلا كيرشو «برشلا كيرش نيب بيترتلا ىف فلتخاو
 «قيرطلا ىف كيرشلا ىلع برشلا ىف كيرشلا مدقت رردلاو ةيدنهلا ىواتفلاك

 بيترتلا ساسأ . برشلا ىف كيرشلا ىلع قيرطلا ىف كيرشلا مدقي ءاهقفلا ضعبو
 . ىبنجألا نم عقوتملا ررضلا رادقمو لاصتالا ةوق ىلع مئاق اذه لك ىف

 ررضلاو ءالاصتا ةكرشلا عاونأ لقأ ليسملا ىف ةكرشلاب لاصتالا نأ اوأر دقو

 ةبسنلاب مهراظنأ تفلتخا مث «هيبحاص ررض نم لقأ اهببسب ليخدلا نم عقوتملا

 نم ًاررضت رثكأو الاصتا ىوقأ برشلا بحاص ىأر مهضعبف «قيرطلاو برشلل

 مهضعبو «ءاددع رثكأ كئلوأو قيرطلا ىف كيرشلا ىلع هيف كيرشلا مدقف «ليخدلا

 .همدقف اررضت رثكأ قيرطلا ىف كيرشلا نأ ىأر

 قرسج ىف ةكرشلا ىف فعلا كيس ىلا قوقل نو ةكرشلا 31 فخار 4
 اكلم كولمملا وأ ةفادلا ريغ قيرطلا ا قيرطلاو «ماعلا ال صاخلا قافترالا

 اريغص رهن ىرجملا ناك اذإ ققحتي ءاهقفلا ضعب دنع صاخلا برشلاو ءاصاخ

 نإ ليقو ا وه اذهو «نفسلا هيف ىرجتنال

 ةماع هيلعو ءريغص وهف نوصحي اوناك نإو ءريبك وهف نوصحيال هلهأ ناك
 الام ردق مهضعبف «ىصحي الامو ىصحي ام دح ىف اوفلتخا نكلو «خياشملا

 . نيعبرأب مهضعبو «ةئامسمخب ىصحي

 ناك اريثك مهوأر نإ ءهرصع لك ىف نيدهتجملا ىأر ىلإ ضوفم وه ليقو
 لاوقألا هبشأ كلذو ا اع برشلا ناك اليلق مهوأر نإو ٠ اًماع ترريكلا
 .7١2هقفلاب

 مدق مهبتارم تتوافت ءاعفش ةدع عمتجا اذإ هنأ مدقت امم نيبت دقو - /1/

 هقح طقس وأ «هقح نع لزنت نإف «راقعلا سفن ىف كيرشلا وهو ءالاصتا مهاوقأ
 ىف عامجإلاب اذهو .اذكهو هيلي نم ىلإ قحلا لقتنا طاقسإلا بابسأ نم ببس ىأب

 ءاكرشلا دجو اذإ هنأ ىهو ىرخأ ةياور فسوي ىبأ نع تيور نكلو «ةياورلا رهاظ

 57 هنع اولزانت وأ مهقح طقس اذإ مهيلي نمل لقتنيال راقعلا سفن ىف

 55١. ص ء.سماخلا ءزجلا «ىعليزلا ()

 طقسأ اذإف ءهل ءاضقلا دعب امأ الا نشف ويل ةفقناو ىلا ناحل وع نإ تلح نأ ري

 . كلذب هيلع ىضق ذإ . لطبو هيلي نم قح عطقنا كيرشلل ء ءاضقلاب هنأل «قافتاب هيلي نمل قحلا تبثيال هقح
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 ءاهيف قح هل تبثي ملو «هدعب نم اهنع بجح كيرشلا دجو اذإ هنآل كلتو
 قح تبثي عيبلا دنع هنألو «,بيصعتلاب هنم ىلوأ وه نم دجو اذإ بصاعلاك ريصيو

 ناك اذإو ءاهب بلاطي نأ كلميال هريغ نأ ليلدب ءءاعفشلا نيب نم كيرشلل ةعفشلا

 هنأل ءدحأل تبثي مل هطقسأ اذإف ءهيف اروصحم ناك عيبلا دوجو دنع ةعفشلا قح

 .دوعيال طقس اذإ دحاو قح

 ءاكرشلا مهو «ثالثلا تاقبطلا هذه نم ةقبط لك نأ - ةياورلا رهاظ هجوو

 ىف قحلا مهل تبث  ناريجلاو «قافترالا قوقح ىف ءاطلخلاو ء«راقعلا سفن ىف

 توبشل حلاص ببس راوجلا وأ ةكرشلا نم دحاو لكو ءاهببس دوجول ةعفشلا
 اررضت رثكأ هنأل ؛ةكرشلاب عيفشلا مدقيف ءاهاوقأ مدق ضراعتلا دنع نكلو «ةعفشلا

 ىذلا ببسلا لمعيف ءهضراعت طقس كيرشلا ملس اذإف ءالاصتا ىوقأو ءليخدلاب

 .هنم ىوقأ هل ضراعمال هنآل .«ةكرشلا ىلي

 اسال ةقنلافاد ليختفلا ورعب مل يعود ةسيعلا ةيكح نإ انقنأو
 تبثتف ءاّمئاق لاز ام وه لب «ناريجلا وأ «نيقفترملل عقوتملا ررضلا عنميال كيرشلا

 . ةعمشلا

 ءاكرشلا ددعت اذإف اعيمج اهوبلطو «ءءاعفشلا نم ةقبطلا لهأ ددعت اذإو -

 نم ىواستلاب اًعيمج مهنيب تمسق احيحص اًبلط اًعيمج اهوبلطو «ناريجلا وأ الثم

 ريغ نم وأ ءهرغصألا بيصنلا بحاص ىلع ربكألا بيصنلا بحاص ليضفت ريغ
 نم كلذكو «نيبناج نم قصالم راج ىلع دحاو بناج نم قصالم راج ليضفت
 ىلع مهنيب راقعلا مسقي لب «هيف هعم قفترم ىلع الثم برشب قفترم ليضفت ريغ
 : اون

 ةكرشلا لصأ وه ةعفشلا توبث ىف ببسلا نأ ةيفنحلا دنع لصألا نآل كلذو

 ديما و: كايونش راذلل ناك ول هنأ ليلذي«ةزدنقال راوصمسملا لضاو:+اهردقآل

 اهل ذخألا قحتسال دحاو راج اهل ناك ول اذكو «ةعفشلاب رادلا ذخأ قحتسال

 نادم وأ هقك ردك نادك قتال "بيلا وش وادقسمملا ناك ولو 6 ةعفحتتلاب اهجلك

 .هراوج
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 وأ ءاكرشلا ددعت اذإف «ببسلا وه راوجلا لصأ وأ ةكرشلا لصأ ناك اذإو

 نيددعتملل ةبسنلاب الماك ببسلا توبشل دحاو ردقب ةعفشلا مهل تبثت ناريحلا ددعت

 نب دمحأ نع هيف ةياورلا تفلتخاو ىعفاشلاو كلام كلذ ىف فلاخ دقو

 ةكرشلا ىف ةروصحم ءالؤه ةفلاخمو «هنع حيحصلا ىعفاشلا عم وهو «لبنح

 . ةكرتشملا نيعلا ريغ ىف ةعفشلا نوريال مهنآل

 ردق ىلع مهنيب هيف عوفشملا راقعلا مسقي نأ ءاكرشلا محازت دنع مهيأرف

 قح اهنأ ىلع تبثت ةعفشلا نأ كلذ ىف مهتجحو .«مهسوءر ددع ىلع ال مهتبصنأ

 اذه ىف ىهو «محازتلا دنع هردقب ردقتيف عيفشلا هكلمي ىذلا كلملا قوقح نم

 نيعلا تناك اذإ كلمي ام رادقمب اهنم صخشلل تبشي .تارمثلاو ةلغلاو ءامنلاك

 .اهبلط ىف نومحازتي امدنع دحاو لك هكلمي ام رادقمب ةعفشلا تبثيف «ةكرتشم

 ةدحاو ةقبط ىف اومحازت اذإ ءاعفشلا نأ ىف مهرظن ةهجول ةيفنحلا لدتساو

 : ىواستلاب مهنيب اهومستقا حجرمالب
 اذه ىف عيمجلا ىواست دقو .ءلاصتالا رادقمال لاصتالا وه ببسلا نأب )١(

 .قاقحتسالا ىف نوواستيف لصألا

 ردق كلذو «ليخدلا ررض عفدل تبشي امنإ ةعفشلا توبث نإف اضيأو (؟)

 قحلا عيمجلل تبثيف .حجرم الب ةدحاو ةقبط ىف اومادام عيمجلل كرتشم

 . ىواستلاب

 نم دحاو لكل الماك عيبملا راقعلا ذخأ قح تبشي نأ لصأآلا نإ مث ()

 مسقي نيرخآلا ىلع مهدحأ بلط حيجرت مدعلو مهنيب محازتلا نكلو ءءاعفشلا

 .هلك راقعلا ذخأ ىف دحاو لكل قحلا نآأل ىواستلاب مهنيب

 امهم ةعفشلا بلط ىف هقح هل طقسي مل اًبئاغ ءاعفشلا دحأ ناك اذإو 4

 وأ ةجردلا ىف هيواسي نم عنميال كلذ نأ ديب «ملعي مل مادام هتييغ دمأ لواطتي

 ىضقي نأ .. قح نم بئاغلل ام عنميالو «ةلماك نيعلا ذخأب بلاطي نأ هيلي نم

 ةبلاطملا طورش تيفوتساو ةعفشلا ىضتقمب نيعلا ذخأب بلاط اذإ هيلي نمل ءاضقلا
 ظ ا
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 يع هرم تال لق دبلن راو م ةلزناق يعل ندا فعلت انآ يرام نك ناك فاو

 ىضريال مأ ةعفشلاب بلطيالف ديدجلا راجلا وأ ديدجلا كيرشلاب ىضريأ ىرديالف

 .هيواسي مأ هيلي ناكآ ءاوس بلاطلل نيعلا عيمجب ىضقي كلذلو «هلثم نيقيب الإ

 امب مهسأ اًيواسم ناك نإف «بتئاغلا ءاج مث «نيعلا ذخأب رضاحلل ىضق اذإو

 ذخأ نينثا ناك نإو «فصنلا ذخأ ادذحاو رضاحلا ناك نإف ءرضاحلا عم هيواسي

 بئاغلاف لاحلا هذه ىف ةعفشلا ىف هقح طقسأ دق رضاحلا ناك اذإو .اذكهو «ثلثلا

 .اهب هل ىضقيو ءاهلك نيعلاب بلاطي رضح ذإ

 هل ءاضقلا دعب نيعلا ذخأ عيفشلا كرت اذإ امأو .ءاضقلا لبق طقسأ اذإ اذهو

 «ىعرش ببس ريغ نم هقح نع لزنتلا درجمل وأ «ةيؤر رايخل وأ ءاهيف هدجو بيعل

 دعب هقحل طقسملا رضاحلا ناك نإ فصنلا الإ هل سيلف «بئاغلا عيفشلا ءاج مث

 .اذكهو نينثا اناك نإ ثلثلاو ءادحاو ءاضقلا

 قح لطبأ دقف «رادلا لكب رضاحلل ةعفشلاب ىضاقلا ىضق امل هنأل كلذو

 صخش ىلع ىضق اذإو «ةمحازملا لاح ىف هبحاص صخي امع هل ىواسملا بئاغلا

 . هيف قح هل سيلو .هب بلاطي نأ هل سيلف ءىش ىف نإالطبلاب

 «هتجرد لهأ نمو هل اًيواسم هل ىضق نم ناكو «بئاغلا رضح اذإ هلك اذه

 نأ هل لاحلا هذه ىفف «هتقبط دعب ىتلا ةقبطلا نم ناك لب ءاّيواسم نكي مل اذإ امأ

 ءطقسي مل مأ هقح هل ىضقملا عيفشلا طقسأأ ءاوس «ةلماك نيعلا ذخأب بلاطي

 .ءمكحلا ىف ءاوس روصلا هذه لكف .هدعب مأ ءاضقلا لبق هقحل هطاقسإ ناكأ ءاوسو

 «بلاطيال بئاغلا نأ لامتحا ىلع ىنبم وه ذإ ؛بئاغلا قح لطبيال هل ءاضقلا نأل

 .لامتحالا لاز دقف بلاط اذإف
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 ةعفشلا طورش

 : اهنم «طورشب الإ دجوتالو ةعفشلا تبثتال

 )١( لوألا طرشلا :

 ,7'2راقع  اهذخأ عيفشلا بلطي ىتلا نيعلا وهو هيف عوفشملا نوكي نأ

 ببسبو عيفشلا اهكلمي ىتلا نيعلا وهو «هب عوفشملا ىف طرشلا اذه طرتشي كلذكو

 بيلا ناسعلابب ةيفتلا ىلا نينقو «ةكقشلاب بلاظي اهبق عوفشلا نيسفلاب اهلاضتا
 ذخألا قح ولعلا بحاصل تبث لفسلا عيب اذإف «لفسلل ةبسنلاب ولعلا ةعفشلل

 . اضيأ ةعفشلا لفسلا بحاصلف ولعلا عيب اذإو «ةعفشلاب

 نأ حلص - نيبت امك ىفنحلا دنع راقعب سيل وهو  ولعلا نأ اذه نم ىرنف

 ىلع ولعلا قح ذإ «كلذ ىف راقعلاب قحلم هنأل كلذو ؛هبو هيف اعوفشم نوكي

 .ارمتسم ًاررض رخآلاب امهالك ررضتيف «نالطبلا لمتحيال مزال قح لفسلا

 تان بترمك عيل قرم ةوكف «رارج نفط لوك نااار لحل نع عشا
 امك «قافترالا قوقح ىف «ءاطلخلاو ءراقعلا سفن ىف ءاكرشلا دعب ىهو «ناريجلا

 :ةنلغ

 ١١( ىناثلا طرشلا :

 ضوعب اّناب اًجورخ هبحاص كلم نم جرخ دق هيف عوفشملا راقعلا نوكي نأ
 دوجو مدعل ؛ةعفشلل بجومالف هبحاص كلم نم هيف عوفشملا جرخي مل اذإف «ىلام

 ىرتشملا هيف ضبق دق اذساف اعيب هعيبي نأك تاب ريغ اًجورمخ جرخ نإو ( ليخد

 ةيسنلاب مزال اتاي ناقعلا“نف "فرتشلا هفللطا نيضت نأ لني آلا ةعنقلا فيضان -واقعلا

 ا ا ؛ هبناج نم ضقنلا لبقيال « عئابلل

 ىنبي نأ بجي هنأل «ةعفشلا تبشتال عوقولا بيرقلا لامتحالا اذه عمو «عيبلا

 .عئابلا بناج نم نالطبلا لمتحيال تباث رمأ ىلع اهتوبث

 اهتبئأف 0 مهفلاخو 0 0000 ىأر ىلع وه ام ها ل درع طاضلاا

 ناش يع نع هيفا
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 اًعيب هب عوفشملا هب لقتنا ىذلا دقعلا نكي مل نأب ىلام ضوع ريغب جرخ نإو

 وأ .جاوز ىف ًارهم راقعلا نوكي وأ ةقدص وأ ةبه نوكي نأك ء«عيبلا ىنعم ىف الو

 ةعفشلا نأل ؛اذه لك ىف تبثتال ةعفشلا نإف «ةراجإ ىف ةرجأ وأ .علخ لدب

 دق ناك اذإف .هذخأ نم هب هكلم ام لثمب هيف عوفشملا راقعلا عيفشلا ذخأي نأ بجوت

 يبق : ءهمدقي نأ عيفشلا ىلع بجيو دقاعلا هعفد دق لثم الف ضوع الب ذخأ

 ىرجتال هنأل ؛علخلا لدبو رهملا لاحك لام ريغ ضروعلا ناك اذإ كلذكو
 .اضيأ ةعفشلا تبشتالف «ةلئامملا هيف ىرجتالف اهريغ امأ .«لاومآلا ىف الإ ةلئامملا

 ةمكح نأل «هتميقب راقعلا ذخؤيو اذه لك ىف ةعفشلا تبشثت ىعفاشلا لاقو

 نم هيف عوفشملا جرخ اذإ ةعفشلا اهيف ىرجت ىتلا ةيلاملا تاضواعملا دوقعو

 : ىتأي ام لمشت اهدحأب هكلام كلم

 ناك نأب ةضياقم عيبلا ناك اذإو ٠ دوقعلا هذه ىف لصألا وهو : عيبلا ()

 لك عيفشل نوكيو «هتميق عيفشلا ىلع بجاولا ناك ًراقع لدبلا ناك اذإو

 الدب نوكي ىذلا رخآلا راقعلا ةميق عفديو ء؛ةعفشلاب بلاطي نأ نيراقعلا نم دحاو

 .ةيلطال

 لثملا نأل ؛ةضياقم عيبلا دقع ناك اذإ راقعلل ضوعلا ةميق تبجو امنإو

 . هتميق ىأ هتيلام رادقم وهو «ىونعملا لثملا ىلإ راصيف رذعت ىقيقحلا

 بجن كلذلو «رفز دنع ءاهتناو ءاذدتبا ةضواعمو . ةثالخلا ةيفنحلا ةمئأ دنع ءاهتنا

 .اهببسب هكلام نم هيف عوفشملا راقعلا جرخ اذإ ةعفشلا

 . ةعفشلا توبشل دقعلا دوجو ىفكي رفز دنعو «راقعلا ضبقو
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 ةبهلا نأ وهو «هنع انهون ىذلا لصألا ىف فالخلا ىلع ىنبم فالخلا اذهو

 ىذلا ضوعلا لثم وه بجاولا نوكيو ,دقعلا مامت درجمب هدنع عيبلا ىنعم دوجول

 اف ناك نإ ةةقميفاوب كمن اك نإ دل دورغا شقق

 هيلع ىعدملا نأ ىأ «حلص لدب راقعلا ناك اذإ ةعفشلا تبثتف : حلصلا هرف

 هذه ىفف .هقح نع ًضوع كلذ اذه لبقو «ىعدملا ىوعد نم هب صلختيل همدق

 نع اًضوع نوكتل الإ رادلا كلت لبق ام ىعدملا نأل ؛عيفشلل ةعفشلا تبثت لاحلا

 مأ اركنم ناك مأ قحلاب اًرقم هيلع ىعدملا ناكأ ءاوس «هب بلاطيو همعزي ىذلا هقح

 وهف «ىعدملا رظن ىف ةيلام ةضواعم حلصلا دقع ناك اذإو «ركني ملو رقي مل اتكاس

 ىعدملا داقتعال كلذ ىف رابتعالا نأل «عيفشلل ةعفشلا تبثتف «همعزب راقعلل رتشم

 مدقف عزانتلاو ىوعدلا عوضوم وه ناك نأب هنع حلاصملا وه راقعلا ناك اذإو

 دق «هيلع ىعدملا ناك نإ لاحلا هذه ىفف ء«راقعلا هل صلخيل ءالام هيلع ىعدملا

 هذه ىفف «هنع الدب لاملا مدقو «راقعلل ىعدملا ةيكلمب رقم ناك وأ ةنيبلا هيلع تماق

 .ةعفشلا تبثتف امهل ةبسنلاب عيب دقع حلصلا نوكي لاخلا

 عيب دقع حلصلا نأ ىلع ليلد مقي مل اتكاس وأ ًاركنم هيلع ىعدملا ناك نإو

 ةجحلاب عيفشلا تبثأ اذإ الإ ةعفشلا تبشتالف ؛هدي ىف راقعلا ىقب نمل ةبسنلاب

 الدب ناك ىذلا لاملا نأو «ىعدملل كلم وه عازنلا عوضوم راقعلا نأ ةيعرشلا

 : ؟132ةعففلا تيكن

 نأل ؛ةعفشلا تبشتالف عفانمب ناك نإفءالام حلصلا لدب ناك اذإ هلك اذهو

 . ةراجإ نوكي حلصلا

 1 ص .«سماخلا ءزجلاا « عئادبلا نم صخلم 2020
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 دعب الإ ةعفشلا تبثتالف راقعلا كلام طرش رايخ ىلع المتشم دقعلا ناك اذإو

 طرشلا رايخ نأل ؛لعفلاب طرشلا رايخ طوقسب هل ةبسنلاب اًمزال نا دقحلا ريصب نأ

 جرخ اذإ الإ تبشتال ةعفشلاو «هكلم نم راقعلا جرخيال عئابلل ةبسنلاب تبث اذإ

 تبثت ةعفشلاف ا طورشم طرشلا رايخ ناك اذإ امأ «هبحاص كلم نم راقعلا

 هاا هك ند نقلا جورخ عنميال ىرتشملل رايخلا طارتشا نآل ؛دقعلا درجمب

 زاجأ نإ هنأل ,ةعفشالف راتخاف عيفشلل رايخلا ىرتشملا وأ عئابلا لعج نإو

 اذإو ءاّكيرش وأ هل راج ىرتشملاب ىضر هنأل ؛ةعفشلل اطاقسإ كلذ ناك عيبلا

 .ةعفشلا تبثت الف دقع تبثي مل عيبلا خسف نإو «دوعتال ةعفشلا تطقس

  0١ثلاثلا طرشلا :

 راقعلا وهو هب عوفشملا راقعلا ىف دقعلا تقو اّتباث عيفشلا كلم نوكي نأ
 ىلإ كلملا رمتسي نأ دبالو - عيبملا راقعلاب هلاصتا ببسب ةعفشلا عيفشلا بلطي ىذلا

 تبثتال دقعلا دعب كلملا ثدح اذإف «هل هيف عوفشملا راقعلا ةيكلمب مكحلا تقو

 . هيلإ راقعلا لقتنا نم ىلع اليخد ربتعي ىذلا وه عيفشلا نآأل «ةعفشلا

 هرم اسس عاب كلاما ع لاو :نكلو < لتقسعلا كفو اتاث كللملا قانك اذإو

 لودتف لا »كف ةيكلملا :لاضبتا وهو اهنيحش: نأل «ةعفشلا تظسقتت تاكسألا
 ران يف

 : نيعضوم ىف ةعفشلاب بلاطي نأ حصيال طرشلا اذه ببسبو

 رظان وه فقو هنأ ىلع ةعفشلاب بلاطي نم دي ىف راقعلا ناك اذإ  امهدحأ

 «ةعفشلا ببس هبناج ىف ققحتيالف «هل اًكلام سيل فقولا ىلع رظانلا نأل «هيلع

 وه ضرغلا نأل ؛اًنشيأ ققحتيال ةعفشلا نم ضرغلا نأ امك «نيكلملا لاصتا وهو

 ادي تسيل فقولا ىلع رظانلا ديو «ليخدلا اذه نم مئادلا عقوتملا ررضلا عفد

 .فقولا نايعأب لصتم راقع عيب اذإ ةعفشلا قح هل سيل رظانلا نأ امكو .ةمئاد

 «نيعلل كلامب سيلو «عفتنم هنأل ؛ةعفشلا قح هل سيل فقولا ىف قحتسملا كلذك

 طرشب عيفشلا عاب اذإف «ةيكلملل لقانلا دّقعلا درجمبال «هبحاص كلم نم راقعلا جورخ دعب ةعفشلا طقستو )١(

 نال طوق نيل هعفسل لقتال ناقل
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 ةعفشلا نإف احيحص اًعيب ىعرش غوسمل عيبو ءاًفوقوم هيف عوفشملا راقعلا ناك اذإو
 ا نيقفت رم: وأ ءاكربش خرم: هن. نيلضتملل ةيف :كيشت

 عيفشلا تام اذإ ةعفشلاب بلاطي نأ ةيفنحلا بهذم ىف ثراولل سيل - امهيناث

 . ةئيشمو ةدارإ وه ذإ ؛ثرويال ةعفشلا قح نأل كلذو ؛هل مكحلا لبق ثروملا

 ىئذلا كقنعلا تنقاأو كلام نكي مل هنأل ؛الالقتسا ثراولل ةعفشلا تتالو

 . ليخدلا ىلإ هيف عوفشملا ةيكلم هب تجرخ
 نيعلا ذخأب بلاط اذإ عيفشلا نإ : لبنح نب دمحأو كلامو ىعفاشلا لاقو

 ثراولاو ءعراشلا هربتعي قح اذه نأل ؛هتثرو ىلإ قحلا لقتني تام مث ةعفشلاب

 ىضتقمب مهيلإ ةعفشلا قح لقتنيف «قوقحو لاومأ نم كلمي اميف ثوروملا ةفيلخ

 . ةفالخلا هذه

 درجم ةعفشلاب ذخألاب قحلا نأ ىهو ءاهيلإ انرشأ دق ةيفنحلا رظنلا ةهجوو

 نت هدعب نم امهل ىوقنو الود« ةتاقوي نايت ىصخقل] قالاغت امه هنةشفمو فاز

 . اهبحاص ةافوب ىهتنت ىهف ليبقلا اذه نم ةعفشلا تناك اذإف ءامهيف ثراولا هفلخي

 قارن: نيفارلا دعا ركعلا قيع نس لومفملا ةعفشلا وراق" ىف نيت دسوالو

 مكاحملا ضعبف «كلذ ىف حارشلاو مكاحملا تفلتخا كلذلو ؛مهريغ ىأر وأ ةيفنحلا

 قح هنأ ىف ةيفنحلا كلسم اًمكلاس «ثرويال ةعفشلا قح نأ ررق حارشلا ضعب اهعمو

 ررق حارشلاو مكاحملا ضعبو ءدحأ هيف هفلخي الو ءصخشلا دعب ىقبيال ىصخش

 ربتعي قح هنأ ىف امهريغو ىعفاشلاو كلام كلاسم اًكلاس «ثراولا ىلإ لقتني نأ

 .ليبقلا اذه نم ىتلا قوقحلا رئاسك ةئرولا ىلإ لقتتيف «كلملا قفارم نم
 فانئتسالا ةمكحم رئاود ىلع فالخلا اذه ببسب عوضوملا حرط دقو

 ةافوب ثراولا ىلإ ل دن ١97١ ةنس ويام " ىف تررقف .ةعمتجم

 ظ "7 ىضاقلا ءاضقب وأ ىضارتلاب كالتمالا لبق عيفشلا

 فوقوم راقع لدب ذخأ اذإ راقعلا نأ تالماعملا هباتك ىف كب ميهاربإ دمحأ خيشلا لضافلا انذاتسأ ركذ دقل )١(

 .لادبتسالا درجمب اًمقو ريصي هنأل . طق ةعفش هيف تبثتال لادبتسالا قيرطب

 .71/8 ص «كب ىسرم لماك دمحم روتكدلا ليلجلا انذاتسأل ةعفشلا باتك عجار )١(
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 : عبارلا طرشلا -

 اذه تبث نإف «ليحخدلاو كلاملا نيب مت ىذلا دقعلاب عيفشلا اهر تيقألا

 وك هيلا نر هنأ تقلل ادن تنلاطوب نأ "هل :نينلف" ينقنعلا :لويصتب دفع اهزلا

 هيعسف هتهج نم مت ام ضقن ىف ىعس نمو «هتهج نم مت ام ضقن ىف اًيعاس
 . هيلع دودرم

 ىلع دقعلاب ىضر نإف «نمثلاو ىرتشملاب اًماع نوكي نأ اضرلا مامتل طرتشيو
 ىلع ةعفشلا ىف ملس امم لقأ نمثلا نأ نيبتف ءصاخ رتشم وأ صاخ نمث ضرف
 ربتعيال لاحلا هذه ىفف ءاكيرش وأ اراج هيضر نم ريغ ىرتشملا نأ وأ ءهضرف

 .هريغ عقاولاو «ضرف ىلع ماق اضرلا نأل ؛اًيضار

 .ةلالد اضرو «حيرص اضر : نامسق اضرلاو

 ام ةلالدلاو ءاكيرش وأ اراج ىرتشملاب هاضرل ةديفم ةرابعب ناك ام حيرصلاف

 ليكولا وه نوكي نأك «ليخدلاب عيفشلا اضر ضرف ىلع الإ موقيال فرصتب ناك
 دهالا نال اكيومت را اراه ئورتتتملاب هاكر سلع لدوبقللد نإن ؛عيبلا ىف ة عئابلا

 بلطف ؛عيفشلا لعفب الإ تمت ام ىتلا ىرتشملا ةيكلم ضقنت نأ هنم مزلي ةعفشلاب

 ريغو دودرم كلذو «بير الب هتهج نم مت ام ضقن ىف ىعس ةعفشلاب ريخألا
 .انركذ امك ءارغلا ةعيرشلا ىف لوبقم

 وأ اراجع رقما "ايفو وكنا ءارشلا ىف ىرتشملا ليكو عيفشلا ناك ولو
 .ةعفشلا قح ررقتيو «ءارشلا متيل ةلاكولا لبق هاسع هنأل ؛اًكيرش

 ةلاعولا ترفع انك ههنا نم رعت اكيلق رستال ةارتقلاب ةلاكولا ثآلو
 وه ىرتشملل كلملاو اهل لقان ةيكلملل ببسم دقعل ءاضمإ ربتعت لب .عيبلا ىف

 نأل ءهررقي لب «عئابلا نم ةيكلملا لاقتنا ىفانيال ةعفشلاب ذخألا بلطو ء«عتئابلا

 قرتشملل نوكت نأ لديروكلو مسومالا لاقتنال رارقإ هيف ةعفشلاب ذخألا

 . عيفشلل نوكت
 «ةعفشلا ىف هقح طقسيال ءاعفشلا دحأ ناك ول ىرتشملا نأ ررقملا نمو ءاذه

 ةرشابم كلذكف ءةعفشلا قح طقستال ءارشلا دقعل لصأآلا ةرشابم تناك اذإو

 .هيلإ ةبسنلاب قحلا طقستال ليكولا
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 : نيرمأ ققحت
 هضعبب بلاط نإ هنأل ؛هضعبال هلك عيبملا راقعلاب عيفشلا بلاطي نأ  امهدحأ

 ةعفشلاب ذحخألا نأل ؛هبلط عم اضقانتم نوكي كلذبو اك قوش يضر هنقن

 .هتكرش نم ررضال هنأب رقأ دقف اًكيرش هيضر نإف ء«ديدجلا ليخدلا ررض عفدل
 ول هنألو «هرابتعا ىف لقألا ىلع ةعفشلا قح طقسيف «هراوج نم ررضال ىلوألابو
 .عزتلا ىرتشا ام هنأل يراك ير

 ءهاضر ريغ نم حصيال ىرتشملا ىلع ةقفصلا قيرفتو ءراقعلا لك ىرتشا لب

 . ىرتشملل قحلا كلذ طقسي ىعرش ببس دجويالو
 هنأل «نيقابلا نود مهدحأ ةصحب بلاطي نأ عيفشلل حصي نورتشملا ددعت اذإو

 راض ريغ نيرخآلاب لاصتالاو .هتصحب بلاطيف اراض م لاصتالا ناك امبر
 مهصصحب بلاطيالف

 : تابلط ةثالث دوجو نم دبال هنأ  امهيناث

 نمثلاو عيبلاب ملعلا بقع ةعفشلاب بلاطي نأب كلذو «ةبثاوملا بلط (اهلوأ)
 ..فرتشلاو

 ىف ربخلاو باتكب عيبلاب ملع ول ىتح «ملعلا روف نوكي بلطلا اذه تقوو
 ىف ةحجارلا ةياورلا ىف عيمجلا دنع اذهو «ةءارق باتكلا متي ىتح رظتتيال هلوأ
 . بهذملا

 هجوو .سلجملا رخآ ىلإ دتمم بلطلا تقو نأ دمحم مامإلا نع ىورو

 نإ لاقع طشنك ةعفشلا امنإ» : لاق هنأ كي هللا لوسر نع ىور ام ىلوألا ةياورلا

 ىرتشملل سيل نأ ةياورلا رهاظف .بهذملا ىف تاياورلا تفلتخا ادحاو ىرتشملا ناكو نوعئابلا ددعت اذإو (0)
 دحأ بيصنب بلاطي نأ عيفشلل نأ ىرخأ ةياورو . . متي مل مأ ضبقلا م 7 ءاوس . نيعئابلا دحأ .بيصنب بلاطي نأ

 . ةياورلا رهاظ ىف ام حيحصلاو ال هذعبو .ضبقلا لبق نيعئابلا

 يح ١4



 ديق نإ لاقع لحك ةعفشلا امنإ» تاياورلا ضعب ىفو «بهذ الإو «تبث هناكم ديق
 .«هيلع موللاف الإو «تبث هناكم

 «نيرثكألا دنع ةيهقفلا دعاوقلا فالخ ىلع هتوبثل لزلزتم فيعض قح هنآلو

 .ددرت لقأ هب بهذيو «ةبثاوملا ىلع بلطلاب الإ رقتسيالف
 عفدل عيفشلا ةحلصمل تبث ةعفشلا قح نأ دمحم نع ةيناثلا ةياورلا ةهجوو

 رظنلا ىلإ جاتحي ىفخ ررض كلذو «ديدجلا ىرتشملا ىذأ لامتحال «هنع ررضلا

 فرعيل ىرخأ ةهج نمو ءليخدلا نر .ءارشلا مرغ نيب نزاويل «لمأتلاو

 ناكف «تقو ىلإ جاتحي مزاللا لمأتلا كلذو «نبغلا نم هولخو نمثلا ةيحالص

 . سلجملا رخآ ىلإ دتمي نأ لوقعملا

 دهشي نأ عيفشلا ةحلصم نم ناك نإو هيلع داهشإلا بلطلا اذهل طرتشيالو

 .هعوقو ىرتشملا ركنأ اذإ ةنيبلاب هتابثإ عيطتسيل هيلع

 لإ نأ ةراقعلا ىلإ هسعهلي نأ كلذوةةاهيجتالاو ويوقتلا يبلط:(ايجناك)

 ىلع دهشيو ةعفشلاب بلاطيو «هدي ىف لازام عيبملا ناك اذإ عئابلا ىلإ وأ «ىرتشملا

 :هب قلعتم قحلا نآلف عيبملا دنع بلطلا زاوج امأ ءهقح ررقتي ىكل ءاًبوجو كلذ

 مأ هدي ىف راقعلا ناك ءاوس .«لاح لك ىف مصخلا هنالف ىرتشملا دنع بلطلا امأو

 كلذف «هدي ىف لازيال راقعلا ناك اذإ عئابلا نم بلطلا امأو «عئابلا دي ىف لازيال

 .هدي ىضتقمب مصخ هنأل

 ىتح «ةثالثلا ءالؤه دحأ دنع داهشإلا نم نيكمتلاب ةردقم بلطلا اذه ةدمو

 ةعفشلا لطبت مل برقألا كرتو دعبألا دصق نإو «هتعفش تلطب بلطي ملو نكمت ول
 كرتو هدصقف دعبألا وهو رصملا جراخ مهضعب ناك نإو ءدحاو رصم ىف اوناك نإ

 .ةعفشلا لطبت برقألا

 بلط ىف عئابلا وأ ىرتشملا دنع وأ راقعلا دنع ةعفشلا ىلع داهشإلا مت اذإو

 .هيلإ ةجاح ةمث نوكيالف ءهنع ىنغأو ريرقتلا بلط ىنعم هيف ناك «ةبثاوملا
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 نأ ءاهقفلا ررق دقلو ءءاضقلا مل عفارتلاو ةمصاخملاب كالتمالا بلط (اهثلاث)

 ةذم ريخآلا بلطلا ذهل ةفينح وبأ لعجي مل اذلو «نيقباسلا نيبلطلاب رقتست ةعفشلا

 . قحلا ررقت دعب رضيال ريخأتلا نأل «ةنيعم

 ملو ريرقتلاو داهشإلا دعب رهش ىضم اذإ : هللا امهمحر رفزو دمحم لاقو

 17و ىبأ نع ةياور وهو .هتعفش تلطب رذع ريغ نم بلطي

 تلطب داهشإلا دعب ًارهش كرت نإ هنإ امهلوق ىف رفزو دمحمل لدتسا دقو

 ةينمز ةياهن بلطلل لعجي نأ ريغ نم اًقلعم رمألا كرتب ررضتي ىرتشملا نأب هتعفش
 اددهم ماد ام راقعلا ذيلإ جاتحي امم ءىشب موقيالو سرغي الو ىنبيال هنأل «ةمولعم

 .هكلم ىف فرصتلا ىف هتدارإ دحي وه ذإ « بير الب ررض كلذو .هدي نم هعزنب

 نم ىرتشملاب عقي ىذلا ررضلا اذهب عيفشلل لمتحملا ررضلا عفدي نأ حصيالو

 . ريخأتلا

 .ريرقتلاو ةبئاوملاب تبث دق قحلا نأب ةفينح ىبأل لدتساو

 ؛دجوي ملو «ىعرش لاطبإب الإ لطيي ال ناسنإل تبث ىتم قحلا نأ لصألاو
 . ءاربإ دعيال نويدلا ءافيتسا ريخأتك الاطبإ نوكيال ةبلاطملا ريخأت نأل

 مأ هدي ىف راقعلا ناكأ ءاوس ىرتشملا وه ةعفشلا بلط ىف مصخلاو 45

 دع راقعلا ناك اذإ عئابلا ىلع ىوعدلا عفرت دقو «عئابلا دي ىف لازيال

 ! ؛ىلصأللا مصخلا هنأل ؛ىرتشملا ةرضح ىف الإ ىضقيالو ةنيبلا عمستال نكلو

 ورا يور يما .هنع ًاربج كلملا عزتنيس ىذلا وه

 زوجيالو «ىرتشملل ةبسنلاب عيبلا خسف بجوي كلذو «ضبقلا لبق عيبملا ميلست

 .هروضح ىف الإ خسفلا

 «ةعفشلا طقسيال ريخأتلا نأ ىف ةفينح ىبأ عم هنأ اهادحإ تاياور ثالث فسوي ىبأ نع نذإ ىور دق ()

 اهكرت نإ هنأ اهشلاثو ءلعفي ملو ةمصاخملا اهيف عيطتسي ناك ةدم ةمصاخملا كرت اذإ طقست ةعفشلا نأ اهيناثو

 .طقست ال الإو ةعفشلا تطقس ارهش

 يحل 0 ١



 ةعجار ىهو .دقعلا قوقح نم ةعفشلا نأل كلذو قرشا ىلإ هملسي ملو عئابلا

 ظ . ةيفنحلا دنع ءارشلاو عيبلا ىف ليكولا ىلإ

 قوقح نم تسيل ةعفشلا نآلو «هلكومل ىرتش 1 ابل ؛ب مل ليكولا نأل كلذو

 ال «لكوملاب قلعتي كلملاو «كلملا وهو ءدقعلا مكح تاقلعتم نم لب ٠ «دّقمعلا

 كلملا هيلإ لآ ىذلاو «هيلإ لآ نمم كلملا عزني نأ ةعفشلا ةياغ نأ ىرت الأ «ليكولاب

 . ليكولا سيلو «ىرتشملا وه

 .٠ ةسلاب ل ||

 : نيرمأ دحأب هيف عوفشملا راقعلا عيفشلا كلمي - 6

 ,ىرتشملا نم اديدج ءارش ذئنيح ذخألا نوكيو «ىرتشملا عم ىضارتلاب امإ

 . فالخالب لوألا عيبلا ضقنيالو

 نم ديدج ءارشك ءاضقلا مكحب ذخألا نوكيو «ىضاقلا مكحب امإو

 . عيبلل اريرقت اذه نوكيو ءراقعلا ملست دق ناك اذإ هقفرتنملا

 «عيبلل اًضقن ءاضقلا مكحب ذخألا ربتعيأ «عئابلا دي ىف لازام راقعلا ناك اذإو

 اب يسوي 0

 لا 0 0207 0 هتاذ ىف عيبلا نإ 3ك ريتا ولا ىدحإ

 ضقن كانه سيلو ركام لا ويك حلا ند صم واطول ءعيفشلا

 .هتاذ ىف دقعلل

 نيب نوكيو «ضقني لوألا عيبلا نإ : ةيناثلا ةياورلا وهو ءرخآ ضعب لاقو

 رذعتل ضقتنا ول عيبلا نأ لوألا ىأرلا ةجحو ء.ديدجلا عيبلا هبشي ام عئابلاو عيفشلا

 دق نوكتو تفتنا نما اذإف ( عيب دوجو ساسأ ىلع تماق اهنأل .«.ةعفشلاب ذدخألا

 . مدهتف «ضقنلاب هيلع تماق ىذلا اهلصأ ىلع تداع
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 راقعلا عئابلا ميلست لبق ةعفشلاب ىضق اذإ ىضاقلا نأ ىناثلا ىأرلا ةهجوو

 نالطب بجوي عيبملا ضبق نع زجعلاو «عيبلا ذخأ نع زجعي ىرتشملا نإف ىرتشملل
 .ةدئافلا نع هولخل عيبلا

 دق ىضاقلا مكحبو راقعلا ىف ىرتشملل اكلم دجوأ دق عيبلا نإف اضيأو

  .هسفن عيبلا لاز اذإ الإ عيبلا رثأ لوزيالو , عيبلا رثأ لازو  عيفشلل كلملا راص

 نأ ررقملا نمف ءهضاقتنا وأ عيبلا ءاقبل ةبسنلاب فالتخالا نم نكي امهمو
 ءاضقلاب ناكأ ءاوس «ديدجلا ءارشلا مكح ىف نوكي عيفشلل ةبسنلاب ةعفشلاب ذخألا

 درلا هلو ءهآر نكي مل نإ ةيؤرلا رايخب هيف عوفشملا راقعلا دري نأ هلف .ىضارتلاب مأ
 لك نم ةءاربلا هيلع طرتشا دق ىرتشملا ناك ولو ءاّبيع هيف ىأر اذإ بيعلا رايخب

 :تووعلا

 وأ «ىرتشملا نيبو هنيب ىضارتلا تقو نم ئدتبي راقعلل عيفشلا كلمو 57
 لب «نيرمألا نيذه دحأب ذخألا لبق هل كلم الو «ةعفشلاب ذخألاب مكحلا تقو نم
 بلط ىفانتيالو ءءارشلا وهو مئاق كلملا ببس نأل ؛ىرتشملل كلذ لبق ثكلملا

 .هكلام كلم نم راقعلا جورخ ىلع موقت ةعفشلا نإ لب .كلذ عم ةعفشلا

 . ىرتشملا كلم ىف لخدي لب «كلام ريغ نم ةبئاس جرخيالو

 ببسي راقعلاب ةبلاطملا قح وه امنإ قح نم مكحلا لبق عيفشلل ام لك نإو
 لبق عيفشلل نذإ كلم الف .مكحلا وأ ىضارتلا دعب الإ اكلم تبثيال كلذو «ةعفشلا
 ' .210ةيفيحلا بتك ىف هيلع صوصنملا وه اذهو .«كلذ

 اذلو ءهنيبي ملو ةعفشلاب كلملا ءادتبال ضرعتي مل ةعفشلا نوناق نكلو

 دنتسي عيفشلل كلملا نأب ىضق اهضعبف : ءارآ ةثالث ىلع كلذ ىف مكاحملا تفلتخا

 راقعلاب ةبلاطملا تقو ىلإ ادنتسم هل تبثي كلملا نأ ىأر اهضعبو ءدقعلا تقو ىلإ
 نم ال .مكحلا تقو نم ئدتبي كلملا نأ ررق اهضعبو «ةعفشلا ىضتقمب هيف عوفشملا

 باب ىف ىناثلا ءزجلا ءرئاظنللاو هابشألا عجارو .7 صو .77؟ ص .سماخلا ءزجلا «عئادبلا عجار )١(
 .كلملا
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 رئاود هتراتخا ىذلا وه ريخألا ئارحلا اذهو « عيبلا تقو نم الو بلطلا تفقو

 07 وسلا: فاتعمألا ةيكحم

 مكحلا لبق هيف عوفشملا راقعلا ىلع اتباث ىرتشملا كلم ناك اذإو ا

 نأو «هيف ىنبي نأ هلف ءهوجولا لك نم كلاملا فرصت هيف فرصتي نأ هلف «ةعفشلاب

 نأ هلو 2« لمعتسيو لغتسيو « صقنيو .«كديزيو .علقيو .ملدهيو راجح س رعي

 هذه نكلو .كلذ ريغو فقوو ةبهو عيب نم ةيعرشلا تافرصتلا لك فرصتي

 فئقو اذإف .ةعفشلا ىضتقمب كلملاب عيفشلل مكح اذإ ضقنلل ةضرع تافرسمتلا

 فهقو فقولا ناك ولو «راقعلا ذخأو فقولا ضقن هلف ,عيفشلل مكح مث ءئرتشتملا
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 عيفشلا ءاج مث «راقعلا ىف تادايز ثدحأ دق ىرتشملا ناك اذإو 6

 نيعلا نع لاصفنالا لبقتال تادايزلا هذه تناك نإف .ءةعفشلا ىضتقمب هكلتماو

 ةميق تداز اهنآأل ؛ةدايزلا ةميقو نمثلاب راقعلا ذخأي عيفشلا نإف ءراقعلا ءالطك

 . نيعلا

 ريغ نم اهنع لصفنت تناك نأب نيعلا نع لاصفنالا لبقت ةدايزلا تناك نإو

 ,«عرزلاكو ءراجشألا سرغو ءانبلاك ءاهلاصفنا دعب ةميق اهل نوكتو ءاهب ررض

 لصفنت مث مولعم تقو ضرألاب ةدايزلا لاصتال ناك نإ هنأ لاحلا هذه ىف مكحلاف

 ىلع ررضالو «هعرز فلتيال دإ كلذ ىف ئرتشملا ىلع. ورضا هنأل ءعرزلاك هدعب

 .ةرجألا ل انني دإ « عيفشلا

 ىف امك كلذو . مولعم دودذحم لمأ لاصفنالا لبقت ىتلا ةدايزلل نكي مل نإو

 روع ةثالث نيب عيفشلا ريخي هنأ مكحلاف « هيف سارغلاو راقعلا ىف ءانيلا

 ءانبلا وأ رجشلاو هنمثب راقعلا ذخأي نأ امإو «ةعفشلاب ذخألا كرتي نأ امإ

 ءانملا مدهو رجشلا علق ىرتشملا فيلكت امإو .؟7مدهلاو علقلل نيقحتسم ةميقلاب

 . نيعلا ميلستو

 )١( نع نا سوت ماك كيحتم روتكدلا نوكلا اذان ةعققلا باتك عجار 76 01 121

 ةميق ىف ةدايز نم هاثدحأ امب ةميقلا هذه ردقتو «ءاقبلل نيقحتسم امهتميق (أ) ميق ثالث رجشلاو ءانبلل )١(

 - ءاقبلل نيقحتسم امهتميق وه قرفلاف هب ناتمئاق امهو هتميقو امهنم اًيلاخ راقعلا ةميق ردقت نأب هيف امهو راقعلا
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 اذإ نوكي امنإ مدهلا وأ علقلل نيقحتسم امهتميقب امهذخأ نأ ظحالي هنأ ريغ

 رضي مدهلا وأ علقلا ناك اذإ الإ «علقلا وأ مدهلا فلك الإو ءكلذب ىرتشملا ىضر

 علقلل نيقحتسم امهتميقب امهذخأ ىف هاضر ىلإ ةجاحال لاحلا هذه ىفف «ءضرألاب

 . مدهلا وأ
 . هنع هللا ىضر ةفينح ىبأ بهذم ىف حجارلا ىأرلا وه اذه

 د امإ : طقف نيرمأ نيب ريخم عيفشلا نأ فسوي ىبأ نع ىورو

 «ءاقبلل نيقحتسم امهتميقب ءانبلاو رجشلاو «هنمثب راقعلا ذخأي نأ امإو «ةعفشلا
 .ىعفاشلاو كلام بهذم وه كلذو .مدهلا وأ علقلا ىرتشملا فلكي نأ هل سيلو

 نأ ةليح .ىنا بعذم نفت ةحجارلا ةتياوزلا ةهنجوق“ةيجبو. ىتارلا نم لكلو

 ءهنم راقعلاب ىلوأ هلعجي «هريغل دكؤم قح هب قلعت راقع ىف سرغو ىنب ىرتشملا

 امم ةيلاخ نيعلا ذخأي نأ هقح نم ناكف .هنم نيكمت وأ نذإب هسرغو هؤانب نكي ملو

 هتميقب هذخأ ضرألاب رضي كلذ ناك نإو ءمدهلاو علقلا هفلكي نأ هلف «هداز

 ناك هنأل ؛هيف ببسلا وهف ررض نم ىرتشملل لصحي امو «مدهلا وأ علقلل اًقحتسم

 اربج هنم عزتنت نأ عفوتي ناك نيع ىف ةدايز ثدحيالف « هسفنل طاتحي نأ بجي

 وأ ملقلاب لأ ةقيلا هتفلكسلا نا :نيفادتلاوب كلانودوتسوو ا وظن ةييحوو

 ىرتشملا هلعف ام ناك اذإ كلذ نوكي اغإ .مدهلاو علقلل نيقحتسم ةميقلاب ذخألا

 ؛هكلم صلاخ ىف سرغيو ىنبي هنأل «ناودع هلعف ىف سيل هنأ عم «ءاًناودع ربتعي

 لماعي نأ نذإ حصيالف ,كدالملا عينص لك هلف «ءهل اكولحت راقعلا راص ءارشلاب هنأل

 وأ ءاتلا لسا عيفشلا فيلكتو .مدهلا وأ علقلا فلكي نأب ءنيبصتغملا ةلماعم

 هنأل «لدعلا وه راقعلا ةميق ىف هداز امب ىأ ءاقبلل نيقحتسم امهتميقب سارغلا

 ةبسنلاب روج الو ططش الف هتميقب اًئيش ذخأي عيفشلا ذإ «ءامهنم دحاو ررضتيال
 .ةالاغم الو ةدايز الب قفنأ امع ضوعيس ىرتكتملاو هل

 نيقحتسم امهتميقو مج ) . مدهلاو ملقلا دعب ردقت هذهو .عولقم رجشلاو «ضاقنأ ءانبلاو امهتميق (ب) -

 . مدهلا وأ علقلا فيلاكت اهنم لزنتسي مث .مدهلا وأ ملقلا دعب امهل ردقت هذهو .مدهلا وأ ملقلا
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 ةفينح ىبأ ىأرب ذخأف ءاًنسح اليصفت عوضوملا كلذ ىف لصف ةعفشلا نوناقو

 نوكي هنأل ؛ةعفشلاب ذخخألا بلط دعب سرغلا و ءانبلا اهيف نوكي ىتلا لاخلا ىف
 وأ علقلا فلك نإف «هنم ذخؤتس نيسعلا نأ ملعي وهو «ءانبلا ىلع مدقأ دق ىرتشملا
 لبق سارغلا وأ ءانبلا ناك نإو .هسفن ىلع ىناجلا وهف ررض هل ثدحو مدهلا

 هنأل ؛فسوي ىبأ نع ةياورلاو ىعفاشلاو كلام بهذمب نوناقلا ذخأ دقف بلطلا

 .هكلم ىف فرصتي وه مث «ةعفشلاب بلطلا عقوتم ريغ ىرتشملا نوكي نأ ىسع
 سفن ىف صقنلا ناك نإف «ىرتشملا دي ىف هيف عوفشملا ىف صقن ثدح اذإو

 نأ لاحلا هذه ىف مكحلاف «هارجم ىف اءزج هنم ذخأف رهن راوجب نوكي نأك راقعلا
 ريغ هتميقو اصقان هتميق ردقت نأب «نمثلا نم هتصحب ىقابلا راقعلا ذخأي عيفشلا

 . ناصقنلا ةبسن نمثلا نم صقنيو 2« صقان

 ةينامث نمثلاو ةثامو نيرشع الماك ةميقلا تناكو ةثام اصقان ةميقلا تناك اذإف

 قرفلا ىهو نيرشعلا نأل «ءسدسلا رادقم نمثلا نم صقني لاحلا هذه ىفف «ةئامو

 اس محلا: دش نشا د اذاكلاك هوت يدل ل داوم :يفيعتلا ني

 ءدحأ لعف ريغب ناك نإف رجشلاو ءانبلاك راقعلا عبات ىف صقنلا ناك نإو

 ؛كرتي نأ امإو ءالماك نمثلاب راقعلا ذخأي نأ امإ عيفشلاف «هقارتحا وأ ءانبلا مدهتك

 نأ نيبو «ةعفشلا كرت نيب ريخم عيفشلاف «ىرتشملا عنصب ناك نإو .هل ميرغال هنأآل

 ىتلا لاحلا ىفو ءاّقنآ انيب امك كلذ ةفرعم ةقيرطو «نمثلا نم هتصحب راقعلا ذخأي

 ببسب مرغ امب وه هيلع عجري ىرتشملا ريغ رجشلا وأ ءانبلل فلتملا اهيف نوكي

 بجاولا نمثلا لثم وه ةعفشلا ىف عيفشلا ىلع بجي ىذلا نمثلاو 8

 ,21)هتميق تبجو اًيميق ناك نإو «هلثم بجو اًيلثم نمشثلا ناك نإف «ىرتشملا ىلع
 نوكي كلذو ءوه بجو ةيلاملاو ةروصلا ىف لثملا نكمأ نإف «لثملا وه بجاولا نآل

 ةيلاملا "ىف: قلما تحبو نمييقلا ىف اسمك «ةزوضلا ىف ىثملا رذعت اذإو:«ىلثملا ىف

 .نمشلا ةميقال عوفشملا راقعلا ةميق بجت اًيميق نمثلا ناك اذإ ةنيدملا لهأ لاقو )١(
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 ريظن ىف هراقع دحاو لك ىطعأف ناصخش ضياقت اذإ كلذ ىلعو ؛ةميقلا وهو

 عيفشلا ىلع بجاولا نوكيو «نيراقعلا ءاعفشل كتديمشت ةغفشلا نإف .هيحاص راقع

 هل ةيستلات :انمت ةقميق ترقعا نذلا زاقعلا"ةلويق

 نم اًضيأ صقني كلذ نإف ىرتشملا نع نمثلا نم اًءزج عئابلا طح اذإو

 عئابلا بهو اذإ نكلو «نمثلا وه نوكي ىقابلا ءزجلا نآل ؛عيفشلا ىلع ىلع بجاولا

 انمث حلصي ءىش قبي مل هنأل ال ل ل لا

 نم عربت اهنآل ؛ ةدايزلا هذه دينففلا مزلتال عئابلل ةيهكلا ئرشتملا داز اذإو

 دريف « عيفشلاب ةراضم كلذ لعف نوكي هاسعو , عيفشلا مزليال هنم عربتلاو 0 فرتسملا

 .هدصق هيلع

 ةمئثلا دنع عيضشلل لجألا تبثب ب مل ءىرتشملا نع الجؤم نمشلا ناك اذإو
 سن فيفي احلا نإ نسال 0 كلامو رفز لاقو .ةيفنحلا ءاهقف نم ةثالثلا

 ىلع هبوجو تبث ىذلا نمثلاب هيف عوفشملا كلمي عيفشلا نأ مهتهجوو ءهقح
 فوصوم نمث ليجأتلا لاح ىف ىرتشملا ىلع هبوجو تبث ىذلا نمثلاو ىرتشملا
 لجألا نأ اذه ىف ةيفنحلا رظن ةهجوو .هفصوب عيفشلا ىلع تبثيف .فصولا اذهب

 طورشلاو «ىرتشملاو عئابلا نيب دقعلا ىف اطرش تبث نكلو .نمثلل اًفصو تبثي مل

 ىرتشملل طرشلا رايخف ؛عيفشلا قح ىف تبغتال ىرتشملاو عئابلا نيب نوكت ىتلا

 ءاذكهو «عيفشلا هب مزتليال بويعلا لك نم ةءاربلا طرشو «عيفشلا قح ىف تبثيال

 كلذ: ىلع يقفل قعر وح تيلال يرتوي عقال نوب طوق نيالا كلك
 لبق لاح نمثب هيف عوفشملا ذخأ امإ : نيرمأ نيب ؛ ًاريخم ةيفنحلا دنع عيفشلا نوكي

 ايي نأ هللذ يدم سلو ةاعالا يسب قم عقلا اعنا انقإوب رجلا راهن
 «ةتباشلا ةررقملا ديعاوملا ىف بلاطي لب لجألا ىهتني ىتح ةعفشلاب ذخآلا بلط

 كلذو .ءادألا لفكي نماضب ىتأي وأ ءاميلم نوكي نأ عيفشلا قح ىف ليجأتلا توبثل كلام طرتشا دقلو )٠١(

 . دج لوقعم
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 لب «هتاذل دوصقمب سيل بلطلا نأل ءرخأتي انضيأ بلطلا نإ : لاق هنأ فسوي

 . بلطلا ريخأت ىف قحلا هل نوكي ذخألا رخأت اذإو ءذخألل

 ىذلا لجألاب عفتنيال عيفشلا نأ ىف ةيفنحلا ةيرظنب ةعفشلا نوناق ذخأ ىفو

 عيفشلل لحي ا اهصنو «( ةرشع ةغلاغلا ةداملا هيلع تصن ام كلذو ء«ىرتشملل برض

 نأ ىلع «قوقحلا نم هيلعو هل ناك ام ةفاك ىف هنم عوفشملا لحم عئابلل ةبسنلاب

 اضرب الإ ليجأتلا اذه نم عيفشلا عفتنيال نمشلا ليجأت ىلع لصحتسا اذإ ىرتنملا

 . عئابلا

 صخلن نآلاو .ةعفشلا اهب طقست ىتلا رومألا مدقت امم نيبت دق -*

 : اهنمف اهضعب

 تلقا وأ! ةمتسلا :كللم |: قرب اكلم نم سسك يطا ازال

 ؛ةعفشلا كرت ىف ةحيرصلا تارابعلا نم كلذ وحن وأ «هيف عوفشملا راقعلا ىف ىقح
 اذإو ءهنع لزنتي نأ هلو ءهب كسمتي نأ هلف هقح صلاخ ةعفشلا طرش نأل كلذو

 عونلا اذهب طاقسإلا طرشو .ديدج ببسب الإ دوعيال طقاسلاو «ةعفشلا تطقس لزنت

 ىعادلا ببسلا تبثي مل عيبلا لبق هنأل .مكحلا لبقو عيبلا دعب نوكي نأ حيرصلا

 تتبث لق ءاضقلا دعبو ءدعب تبثي مل قح طاقسإل ىنعمالو «تبثتالف ةعفشلل

 نيبو هنيب دقعب كلذو خسفلاب الإ قحلا طقسي الف ءاهيف عوفشملا نيعلل هتيكلم

 تملا

 اكرذ قلل ن وكون ةفياسلا كرت داع لف عيفشلا نم فرصت دوجو (ب)

 رجأتسي وأ .امهتاقيم ىف ريرقتلا وأ ةبئاوملا بلط كرتي نأك كلذو .ةلالد ةعفشلل

 «ىرتشملا ةيكلمل ارارقإ ربتعي كلذ نأل ءهيف همواسي وأ «ىرتشملا نم هيف عوفشملا

 امك عملا قوقل نيك وكرم قلل نيو خفاف هن اطعاقنناو

 0104 يح



 هكلم نم جرخ اذإ هنآل ءهب عوفشملا راقعلل عيفشلا ةيكلم رمتست مل اذإ (ج)

 .هعم طقستف ةعفشلا ببس طقس

 انيب دقو «ةيفنحلا دنع ثراولا ىلإ لقتنت ال ةعفشلا نإف ؛عيفشلا توم (د)

 يححل 4





 هقعلا ةبرظف

 ةيمالسإلا ةعبرضلا ىف





 ةيكلملل ءىشنملا ببسلا  اهلوأ : عاونأ ةثالث ةيكلملا بابسأ نأ انركذ ١١

 .هانيب دقو «ةحابملا ءايسثألا ىلع ءاليتسالا وهو :نكت مل نأ دعب ءايشألا ىلع
  اهثلاث . ثيراوملاو اياصولا ىف مالكلا كلذ عضومو ؛كلاملا نع ةفالخلا - اهيناث

 لقن ديفت ىتلا دوقعلاب نوكي كلذو «زيح ىلإ زيح نم ةيكلملل ةلقانلا بابسألا
 انه ىفتكنو .دوقعلا ماكحأ وهوريخألا مسقلا اذه لمشي اميف نآلا انمالكو .ةيكلملا
 .دقعلا فيرعتب أدبنلو «نايبلاب اهداحآ صخن الو ءاهل ةماعلا ماكحألاب

 .لحلا هدضو ءاهطبرو ءىشلا فارطأ نيب عمسجلا ىلع ةغللا ىف دقعلا قلطي

 لبحلا ىفرط نيب ىسحلا طبرلا ىنعم نمو .هتيوقتو ءىشلا ماكحإ ىنعمب قلطيو
 ةيوقتلاو ماكحإلا ىنعم نمو «نيمالكلا نيب وأ مالكلل ىونعملا طبرلل ةملكلا تذخأ
 «قدوملا دهعغلا يسع دقحلا ناض  اذلو: هدهعلا اهب يزاو ةطفللا كذا ءىقلل ةسخلا

 .امازتلا ةرشني ام لكو. 4 نافيضلاو

 دقعلا ةملكل ءاهقفلا هيلع حلطصا ىذلا ىنعملاو «ةغللا ىف دقعلا ىنعم اذه

 هل رصحو ىوغللا ىنعملل دييقت عقاولا ىف وه لب هل ىوغللا ىنعملا نع دعيبيال
 دقعلل نأ ىري هيناعمل مهفتملا ءاهقفلا مالكل عبتتملاو .مومعلا نم هيف ال صيصختو

 طبر وه دقعلا نأ ديفي ام مهتارابع نم ىرتف «نيقالطإب قلطيو «مهدنع نيينعم

 قفتي اذهو ءامهيلكل وأ نيفرطلا دحأل مازتلاب ىعرش مكح هنع أشني نيمالك نيب

 هلقن وأ مازتلا ءاشنإ ىلع نيتدارإ قفاوت هنأب دقعلل نيينوناقلا فيرعت عم قافتالا لك

 قاتعإلاو ءاربإلاو قالطلا ىلع نوقلطي ءاهقفلا رثكأ دجنال اذلو .(2هتاهنإ وأ

 اهريغو ةراجإلاو - ىناثلا فرطلا مالك ريغ نم دحاو فرط مالكب متي ام اهريغو

 .دقعلا مسا «نيفرط نم نيمالك طبرب الإ متيال ام

 )١( ا ص .كب ىروهنسلا روتكدلا انذاتسأل دقعلا ةيرظن 8١.
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 دقعلا ةملك نوقلطيف ءنوممعي نم هقفلا ىف باتكلا نم دجن اذه راوجبو

 مالكب الإ دقعني ال مآ دحاو فرط مالكب دقعني ناكأ ءاوس ىعرش فرصت لك ىلع

 وبأ كلذ نيب دقو «دقع وهف هيلع مزعلا صخشلا دقع ام لك نإ نولوقيو «نيفرط
 ىلإ لقن مث دشلا ةغللا لصأ ىف دقعلا نأ ىري وهو «نآرقلا ماكحأ ىف ىزارلا ركب
 نوكي ءىشب ءافولا صخش مازتلا هب داري ام لك نم «ةيعرشلا تافرصتلاو ناميألا

 دوقع رئاسو ةراجإلاو حاكتلاو عيبلا هرظن ىف ىمسيف «هب همازلإ وأ لبقتسملا ىف

 نم ءىشب ءافولا هسفن مزلأ دق نيدقاعلا نم دحاو لك نأل ءاًدوقع تاضواعملا

 اذه نم اهيف امل ؛اذوقع اهريغو ةاقاسملاو ةعرازملاو ةكرشلا ىمست كلذكو «هبناج

 نآل اوقع افدأ ىجت لقعملا نقاء ونش قلع ففلطا وأ دهعلا ةللذكو 6 قعملا

 ىزارلا نإ لب «هب دهعت امب وأ هيلع فلح امب ءافولا هسفن مزلأ دق دهعتملا وأ فلاحلا

 .217لبقتسملا ىف هءافو مزتلا هنأل ؛اًدقع هسفن ىلع صخشلا هطرتشي طرش لك دعي

 ىف رمأب ءافولا صخشلا هيف مزتلا ام لك ىزارلا رظن ىف دقعلا نأ لوقلا ةصالخو

 ءرخآ صخش عم قافتاب ناك مأ هسفن مازلإب مازتلالا كلذ ناكأ ءاوس «لبقتسملا

 طوزشلاو «قيلعتلا ىف نوملكتي كلذلو «ءءاهقفلا نم نوريثك قالطإلا اذه ىلعو

 ربتعتال اهنأ عم ءدوقع اهنأ ىلع «قاتعإلاو ءاربإلاو قالطلا ىلع دوقعلاب ةنرتقملا
 لحلا مدع وهو «لقتسملا ىف رمأب اًمازتلا ءىشنت اهنأل ؛ىنعملا اذه ىلع الإ ءادوقع

 . قاتعلا ىف ةيكلملا طوقسو ء«ءاربإلا ىف ةبلاطملا مدعو «قالطلا ىف

 نيبو هنيب ةيقطنملا ةقالعلاف :«خيبت ام ىلع ناقالطإ دقعلل ناك اذإو 2-5

 طير. وأ + مارتلا هنع اشتي نيتدازإ :قفاوت دقعلا نأ رابتغا ىلع هنآ +ىغرتشلا قرصتلا
 نأل ؛دقعلا نم معأ ىعرشلا فرصتلا نوكي 'ىعرش مكح هنع أشني نيمالك

 ظ .ةرغ امصتيو» عملا اذهب هقعللا ميكو تفريصللا

 قفاوت نم نوكتأ ءاوس مازتلا هيلع بترت ام لك دقعلا نأ رابتعا ىلع امأو

 هل اًيواسمو .«فرصتلل اًقدارم دقعلا نوكيف «ةدرفنم ةدحاو ةدارإ مازتلاب مأ «نيتدارإ

 .ةدئاملا ةروس«؟45 ص «ىناثلا ءزجلا نآرقلا ماكحأ )١(

 .نيتدارولا قفاوت ىلع عراشلا هبتري ىذلا رثألا انه ىعرشلا مكحلا ىنعم ()
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 صخشلا تافرصت نم نوكي ام لك وه ىعرشلا فرصتلا نآل ؛ ىنعملاو ةلالدلا ىف

 . لبقتسملا ىف اًيعرش رثأ عراشلا هيلع بتريو ةيلوقلا

 ماعلا ىنعملا اًنايحأ اهب ديرتو ءدقعلا ةملكر كذت هقفلا بتك نإ ةلمجلا ىفو

 الإ متيال ام وهو «صاخلا ىنعملا اهب ديرتو اًنايحأ اهركذتو .فرصتلل دارملا وهو

 عئاشلا وه ىنعملا اذهو «عراشلا هررقي ىعرش رثأ هيلع بترتي نيمالك طبر نم
 ىلإ ردابت دقعلا ةملك تقلطأ اذإ اذلو ء.حالطصالاب وه درفني داكي ىتح ءروهشملا

 . ميمعتلا ىلع لدي هيبنتب الإ ءدقعلا ةملك هيلع لدت الف «ىناثلا ىنعملا امأ .نهذلا

 نيميلا وأ «قاتعإلا وأ «قالطلا ديريو دقع ةملك قلطي اهيقف دجن داكنالو
 ىنعملا ىف دقعلا قالطإ بلغألا عئاشلا حالطصالا دعن كلذل ؛هيبنت ريغ نم

 . ىعرشلا فرصتلا فداري ام هب داري ىذلا ماعلا نود «صاخلا

 تي : اب ,
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 ظ 010( دقعلا نكر ظ

 تافرصتلا لك هاضتقمب لمشي ىذلا ماعلا دقعلا فيرعت ىلع انرس اذإ - ٠٠3

 تافرصتلا نم ناك نإف «فرصتلا عون فالتخاب اًفلتخم دقعلا نكر ناك «ةيعرشلا

 لوق ىلع) هؤاشنإ ثيح نم فقولاو «قالطلاو قتعلاك ةدحاو ةدارإب متت ىتلا

 دقعلل ةئشنملا ةدارإلا هل نم ةرابعب دقعني فرصتلاف ««بهاذملا باحصأ ةمئالارثكأ

 امأ «هترابع ىلإ هريغ ةرابع مض ىلإ ةجاح ريغ نمو «هاوس اضر ىلإ رظن ريغ نم

 ءامهريغو ةراجإلاو عيبلاك «نيتدارإ قفاوتب الإ متتال ىتلا تافرصتلا نم ناك نإ

 امهقفاوت نع نائبنتو «نيتدارإلا اتلك نع ناربعت نيترابع نم هداقعنال دبالف
 .امهئاقتلاو

 الإ نوكيال دقعلا نأ وهو «بلاغلا روهشملا ىضتقم ىلع ريسن انك اذإو

 دقو «نيتدارإلا قفاوت ىلع نالدت نيترابع نم دقعلا داقعنال دبالف «صاخلا ىنعملاب

 .لوبقلاو باجيإلاب نيترابعلا نيتاه ةيمست ىلع ءاهقفلا حلطصا
 دقاعلا نم ردص ام لوبقلاو «ءالوأ نيدقاعلا دحأ نم ردص ام باجيإلاو

 الو «تابثإلا هانعم باجيإلا نأل ؛الوبق ىناثلاو ءاًباجيإ لوألا ىمسو ءاّيناث ىناثلا

 مازتلا نم هيف امو هيلع اينبم ءىجي ىناثلاو «مازتلالا تابثإل الصأ لوألا لوقلا ناك

 .هدامعو مازتلالا ةلمع وه ذإ ؛باجيإلا وه لوآلا ناك كلذل ؛هب اضرلل ناك امغإ

 نم لوبقلا نمضت امو «مازلإو مازتلا نم لوألا ىف امب اضر هنأل ؛الوبق ىناثلا ناكو

 اذإ الثمف «مازلإ نم لوآلا لوق هنمضت امب هاضرل الإ «ىناثلا دقاعلل ةبسنلاب مازتلالا

 نوض رف هنآ كلذ: ىعيبوف (ةئامب نيعلا هذه تعب عيب دقع باجيإ ىف عتابلا لاق

 نم نيعلا جورخبب اًمازتلا نمضت هباجيإف «ةئام ريظن ىف هكلم نم نيعلا جورخب
 لوبق كلذ ىنعمف ىرتشملا نم لوبقلا ردص اذإف «ةئامب ىرتشملل اًمازلإو «هتيكلم
 . باجيإلا هنمضت ىذلا مازلإلا وهو «ةئاملا عفدب اضرلاو «مازتلالا

 نم دقعلا نوكتي نأ لجأل لوبقلاو باجيإلا قفاوتي نأ دبال هنأ ةهادبلا نمو

 ىقالتو «نيتدارإلا قفاوت ىلع امهتلالدل الإ دقعلل اًثكر اناك ام امهنأل ءامهعومجم
 دال محا و دفعا قتال ع عنقلا ةقفح عزب نوكت ان كرلا نمدارلا 10
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 لوبقلاو عوضوم ىلع باجيإلا درو نأب باجيإلل اًفلاخم لوبقلا ناك اذإف ؟نيتبغرلا

 نأك ءرخآ فصوب اًديقم ءاج لوبقلاو «فصوب اديقم باجيإلا درو وأ «هريغ ىلع
 رهمب لوبقلا اهنع ردصيو ؛رهملا نم رادقم هيف باجيإب جاوز دقع دقاعلا بجوي
 ؛دقعلا دجوي الف ؛اقفاوتي ملو لوبقلاو باجيإلا قالتي مل ةلاحلا هذه ىفف «رخآ

 .قفاوتلا اذه دجوي ملو «دقعلا ةقيقح وه لوبقلا عم باجيإلا قفاوت نآل

 «بجوملا ةحلصم ىف وه ام ىلإ باجيإلل لوبقلا ةفلاخم تناك اذإ هنأ ديب

 ةقيقحلا ىف قفاوتو ءرهاظلا ىف ةفلاخم اهنأل ؛ةفلاخملا هذه عم دقعني دقعلا نإف
 ىلع تلبق جوزلا لاقف «ةتام هردق رهم ىلع كتجوزت ةبوطخملا تلاق اذإف «عقاولاو
 ةفلاخم باجيإلل لوبقلا ةفلاخم نوكت لاحلا هذه ىفف ء.نوسمحو ةئام هردق رهم
 نأل كلذو «ةفلاخملا هذه عم حاكنلا دقعنيف «ةجوزلا وهو «بجوملا ةحلصم ىف

 نيب قفاوتلا سيلو «نيسمخو ةئامب ىلوألاب ىضرت ارهم ةئامب جاوزلا ىضرت نم
 رفاوتو «نيستبغرلا ىقالت ىلع ةلالدلل الإ دقعلا نيوكتل مزالب لوبقلاو باجيإلا
 نم اضرلا ىلع لدي ةفلاخملا نم عونلا اذه نأ كشالو «نيبناجلا نم دقعلاب اضرلا
 امم ربكأ رهمب هاضرب لباقلا ذإ «ةقيقحلاو ىنعملا ىف قفاوتلا نم غلبأ ةلالد نيبناجلا

 عم باجيإلا قفاوت ركذ ول امم نكمأو غلبأب جاوزلا دقعب هاضر ىلع لد دق تبجوأ
 ردص اذإ الإ تبثتال نوسمنخلاو «ةئام الإ رهملا نم هيلع بجيال نكلو .لوبقلا

 كلم ىف لخديال اًنيش نأل ؛اهل اهلوبقو «ةدايزلا هذهب اهاضر ىلع لدي ام اهنع
 ظ . هنع ًاربج صخشلا

 انبم باجيإلا عم اًيقالتم لوبقلا نوكي ىكل ؛ءاهقفلا طرتشا دقلو - *4
 دقاعلا نم ردصي الأ اهيناثو .دحاو سلجم ىف انوكي نأ اهلوأ : طورش ةثالث هيلع

 عوضومب هطبرت ةلصال ىبنجأ مالكب امهنيب لصفي نأب هضارعإ ىلع لدي ام ىناثلا
 .لباقلا لوبق لبق هباجيإ ىف بجوملا عجري الأ اهثلاثو «دقعلا

 نع ضارعإ ىبنجأ مالكب لصفلا نآأل ؛ثلاثلاو ىناثلا ناطرشلا طرتشا امإو

 ىلع ءاج دقف «كلذ دعب لوبق ءاج اذإف «نكي مل نأك ربتعيف «هل ضفرو باجيإلا
 ,دقاعلا لوبق لبق هباجيإ ىف بجوملا عجر اذإو ء«دامع ريغ ىلع ماقو «باجيإ ريغ
 ىلع اًضيأ اًدراو كلذ دعب لوبقلا ربتعيف «نكي مل نأك راصو «باجيإلا بحس دقف

 يح ١ ا/ا/ ش (١1؟)



 «نريقلاب عقيل عادت ادد نيا وغ .حوب نأ يسرع و علال: سني هيناتا نيل
 باجيإلا قفاوت مت اذإ الإ دقعلا دجويالو ءدقعلا دجو اذإ الإ ققحتيال مازتلالا نأل

 نوكي اذلو «مازتلا نوكيالف ءدقع دجويال لوبق دجوي مل امف «لوبقلا عم

 نم هعنمي مازتلا دعب دجوي مل اذإ ءلوبقلا لبق هباجيإ ىف عجري نأ بجوملل

 اءزج نوكيال باجيإلا نآلف «لوبقلاو باجيإلل دحاولا سلجمملا طارتشا امأ

 ؛باجيإلا روف لوبقلا متي نأ اذه ىضتقم ناكو «لوبق هب قحتلا اذإ الإ دقعلا نم

 .باجيإلا ىغلي نأ هنأش نم خارت لك ذإ ؛امهنيب خارت ريغ نم نييقالتم انوكيل
 ةيفنحخلا نكلو ءباجيإلا روف نوكي نأ بجي لوبقلا نإ : ىعفاشلا لاق اذلو

 «لباقلا ىلع قييضت كلذ ىف ناك باجيإلل لوبقلا ةيروف تطرتشا نإ هنأ اوظحال
 اذهب ًاجافم نوكي دق لباقلا نأل ءةحجار ةحلصم ريغ نم ةقفصلل تيوفت وأ

 ىف ناك امبرو ءاروف لبقي نأ امإو «ةقفصلا توفتف ءاروف ضفري نأ امإف .باجيإلا
 «ريكفتلاو ةيورتلل تقو هدنع نوكي نأ نسحتسملا نم ناك كلذل ؛هل ررض دقعلا

 ةدئاف نم هلاني ام نيب نزاويف .هنم منغي امو دقعلا ليبس ىف مرغي ام نيب ةنزاوملاو

 كلذل ؛هليبس ىف هكرتي امو رذي ام نيبو «هل ةبغر نم دقعلا هعبشي امو «هيف
 هيدل نوكيل «سلجملا رخآ ىلإ لباقلا ىدل تقولا دتمي نأ ءاهقفلا رثكأ نسحتسا

 نإو ءههوجو لك ىلع رمآلا ددريو «سياقيو نزاوي نأ عيطتسيل تقولا نم ةحسف
 نأ حصيالو ءاكاكف الو الوحت هنع عيطتسيال هقنع ىف دقعلا راص كلذ دعب لبق
 فرعي نأ بجوملا ةحلصم نم نأل .«.سلجملا دعب ام ىلإ لباقلا رييخت تقو دتمي

 ىلإ مأ «هب طبتريو دقعلاب ديقتيف «ءلوبق ىلإ هباجيإ لام سلجملا ضفني نأ لبق
 ناك سلجملا دعب ام ىلإ لباقلا قح انددم اذإف ءهرمأ نم ةنيب ىلع نوكيف «ضفر

 دحاولا سلجملا نوكي نأ نيفرطلا ةحلصم نم ناكف «بجوملاب نيب ررض كلذ ىف

 مل نأك باجيإلا ربتعا سلجملا قرفت اذإف ءدقعلا نيوكت نامز دحي ىذلا وه
 ظ .ديدج باجيإ نم دبال ديدج نم دقعلا نيوكتلو 217«2نكي

 نكلو «تافرصتلا هذه لك ىف ماع لوبقو باجيإب الإ متتال وحلا تافرصتلا ىف سلجملا داما طارخشا )١(

 ةريعالو توما دعيج ذرلا مدع طرتغلا لبن «سلجملا قف لؤيقلا اهداقعنال طرتفيال هناي ةناضولا اين: نتسنا
 : ركل ةلاكك ف ىلا وأ نوقلاب
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 سلجملا رابخ
 ماد ام خسفلا نيدقاعلا نم دحاو لكل نوكي نأ هانعم سلجملا رايخ 6

 امئاق سلجملا مادام نيدقاعلا الكل تباث خسفلا قحف «نادبألاب اقرفتي مل نادقاعلا

 «ببسلا اذهب خسفلا قح طقس نادبألا تدعابتو سلاجملا تقرفت اذإف «ضفني مل

 دق لبنح نب دمحأو ىعفاشلاف «هتوبث ىف ةمئألا نيب فالخ عضوم قحلا كلذو

 سلجملا ماد ام خسفلا ىف قحلا لا ل وا «سلجملا رايخ اتبثأ

 ا ب مل سلجملا قرفت اذإف ءامئاق

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت دوقعلا نأل كلذو ءطقف اهضعب ىف لب

 وأ ؛ةلاكولاو «ةعيدولاو «ةيراعلاك نيبناحلا نم ةمزال ريغ دوقع لوألا مسقلا

 اهلخديال هذهو «ةلافكلاو نهرلاك ءرخآ بناج نم ةمزال ريغ بناج نم ةمزال

 ىلإ ةجاح ريغ نم ةلمجلا ىف وأ ؛هوجولا لك نم زئاج اهخسف نأل «سلجملا رايخ
 ريش نأ نسلعم نا"

 دحاو بناج نم وأ نيبناحلا نم خسفلل ةلباق ريغ ةمزال دوقع ىناثلا مسقلاو

 نع لصفنتال اهراثآ نأل «سلجملا رايخ اهلخديال اًضيأ هذهو ءعلخلاو حاكنلاك

 دقع مامت درجمب ذإ ءاهريخأت نكميالو «هراثآ بترتت دقعلا مامت درجمبف ءاهبابسأ

 هماكحأو دقعلا راثآ لعجي ام بابسألا نم دجويالو «هراثآ لك بترتت حاكنلا

 الف «ةيورلاو ركفلا لامعإ دعب الإ ةداع متتال دوقعلا هذهو ءهببس نع ةرخأتم

 ىمدآ ىهو ةأرملا هعوضوم ههبشي امو حاكنلا دقع نألو «سلجملا رايخ ىلإ ةجاح

 .هدقع روف هخسف زاجي نأ اهلاذتباو اهناوه نم ناك ءاهنأشب دقعلا مت اذإف ءرح

 قافتاب دوقعلا نم عونلا اذه ىف اضيأ تباث ريغ سلجملا رايخ ناك هلك اذهل

 ظ . ءاهقفلا

 دوقع لك لمشي مسقلا اذهو «خسفلل ةلباقلا ةمزاللا دوقعلا ثلاثلا مسقلاو

 اهلك هذهف «ةضواعملا حلصو «تاراجإلاو «هعاونأ لكب عيبلاك ةمزاللا تاضواعملا

 ىف ةيورتلل كلذو «لبنح نب دمحأو «ىعفاشلا دنع ؟١)سلجملا رايخخ اهيف تبثي

 نيذلا اهيأيإ» : ىلاعت هلوق ريسفت دنع ىناثلا ءزجلا صاصجلل نآرقلا ماكحأ نم ميسقتلا اذه انذخأ دق )١(
 - ىف سماخلا ءزجلا ىف ىبطرقلل نآرقلا ماكحأ نمو #ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأتال اونمآ
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 هريرقتو ءاضرلا مامتل سلجملا رايخ ربتعي اذلو ءالماك اهب اضرلا نوكيلو ءاهنأش

 روف لوبقلا نوكي نأ طرتشا دقو هنأل .هبهذم ىف ىقطنم ىعفاشلاو ءهتيبئتو
 «نيدقاعلل ةيورتلا نمز لعج ىنمز خارت امهنيب نوكي نأ حصيالو «باجيإلا

 خسف ىف قحلا امهنم دحاو لكل لعجف «سلجملا رخآ ىلإ ادتمم اعم لباقلاو بجوملا
 . سلاجملا قرفتت نأ ىلإ «خسفلل لباقلا مزاللا دقعلا

 ىف سلجملا رايخ اوعنم دقف مهنع هللا ىضر كلامو هباحصأو ةفينح وبأ امأ
 .ةمزال ريغ مأ ءةمزال تناكأ ءاوس دوقعلا لك

 : ىتأي امب سلجملا رايخ امهتابثإ ىف لبنح نباو ىعفاشلا لدتسا دقو - 1

 قدصو ءاهدنس ةحص ىلع قفاو ىتلا ةحيحصلا راثآلا نم درو ام ()

 ناعيبلا» : لاق ِةْيكلَك ىبنلا نأ درو دقف «نوفانلاو سلجملا رايخل نوتبثملا اهتياور

 عيبلا ذفني نأ بحأو ءادحأ عياب اذا ناك رمع ةربا' نأ يورو «اقرفتي مل ام رايخلاب

 ىهتني سلجملا رايخل ادح لعج ىذلا قرفتلا متيل كلذو ءعجر مث اليلق ىشم مزليو
 مادام مزال ريغ رمتسي همامت دعب دقعلا نأب الإ ثيدحلا رسفي نأ نكميالو ءهدنع

 الف سلاجملا تقرفت دقف امهدحأ هلياز اذإف «هاليازي مل دقعلا سلجم ىف نادقاعلا

 باجيإلا امهنيب مت نيذللا نيدقاعلاب الإ (ناعيبلا) ةملك رسفت نأ حصيالو «رايخ
 رست ذاق هةر ىلع لوك لو. نقلاذ فورس لس ا ةتيلكلا ذألا لويحقلاو

 نبا وهو «ثيدحلا ىوار نألو ءاذهل ءهمالكب امهالك طبتري نأ لبق نيمواسنملاب
 اذلو «قرفتلا لبق دقعلا موزل مدع مهفو «سلجملا رايخ دارملا نأ مهفت دق ءرمع

 ناك اذإ ثيدحلا ىوارو «تاوطخ راس اًمزال اذفان عيبلا نوكي نأ دارأو عياب اذإ ناك

 طا و هلكت نيم تعدانما ةدهجي"هل ويقل :ةوكك هقفلا و ةاهنشحالا غو

 اهنم دارملا نأب «ناعيبلا» ةملك انرسف نإ اننآلو ءهاوس امب ثيدحلا رسفي الف ءددرتلل

 ,ىأرلاو هقفلاو ةهادبلاب فورعملا نأل ءديدج ىنعم ثيدحلل ناك ام (نامواستملا)

 عنميو «همزلي ام دعب دجويال رايخلاب وه هعيبي وأ ءىش ءارش ىف مواسي نم نأ

 ءزجلا بذهملا ىلع عومجملا نمو «ثلانلا ءزجلا ةيآلا هذهل ىزارلا رخفلا ريسفت نمو «ةقباسلا ةيآلا ريسفت -
 ! . عساتلا
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 ) لوبقم ريغ - ةدارإلاو لامتحالا ديعب وهو هل ةرمثال امب ثيدحلا ريسفتو «هرييخنت

 .هل ىمرمال ىذلا هطقسو «لوقلا وغل نع هزنم مالكلا اذه بحاص نآل

 لك ىف هتبثت ىهف «عيبلا ىف سلجملا رايخ توبشب ةدراو راثآلا تناك اذإو

 ىتلا ةلعلا ىف عيبلا عم قفتتو «عيبلا ىنعم ىف ىتلا دوقعلاو «عيبلا ىنعم هيف دقع

 دوقعلاو تاضواسملا دوقع ىه  ىورتلا ىهو - سلجملا رايخ اهلجأ نم عرش
 ظ .اهبابسأ نع اهماكحأ لصفتو ءخسفلا لبقت ىتلا ةمزاللا

 رايتخالا هساسأ اضرلاو «ىضارتلا اهماوق تاضواعملا دوقع نإ (ب»

 ترقتسساو اهتموا 1ذإ ةوقع هو .ةمزاسهمو كقعلا عفانم نيب ةنزاوملاو «حيحصلا

 ةيورتلاو ريكفتلل تقولا نم ةحسف دقاسعلا ئدل نوكي نأ دبال ناك كلذل «تمزل

 :قورتو نأ نه لقاعلل قيكف هيف. .«لقتلا نتلحيم نه ةحسفلا هذه تتاكف«يريدتلاو

 اذه ؛ هرمأ نم و ىلع نوكيل ءامهدعبو لوبقلاو باجيإلا لبق «ربدتيو ركفتيو
 سلجم ربتعي تاضواعملا دوقع ىف دقعلا سلجم نأ ىلع ءاًثيدحو اًميدق فرعلاو

 نادقاعلا قرفت اذإ الإ دكأتو تبثو رقتسا دق دقعلا ريتعيالو ء«درو ذخأو ةمواسم

 صنتقيو ءاهلتاق ىلع لجستف «ىقلت تاملك دوقعلا تسيلف ءادقع ام ىلع نيرصم
 «بولطم رارصإلا ىلع لدي ام لكف «ةقفاوتم ةمزاج ةتباث تادارإ اهنكلو ءاهب

 قرفت سائلا فرعو راثآلا تلعج دقو «لازي نأ بجي ددرتلا ىلع لدي ام لكو

 «موزلل عناملا ددرتلا ءاهتنا ىلعو «20ةيلاملا تافرصتلا ةدقع مزع ىلع اليلد سلاجملا
 .اقرفتي مل ام رايخلاب نادقاعلا ناكف

 ٠١1  2ىتأي امب هباحصأو ةفينح ىبأو كلامل لدتسا دقو :

 دقيعلا هوجو نأ كشالو «ؤوقحلابءاقؤلا تبوح ةربتكلا راثالا 00

 لعادل فار انبنلا ىهو عما ةنعملا محل ةدركلا :تازانسلا هر ةةيعم

 ةعطاقلا ةمكحملا صوصنلا دوقعلاب ءافولا بوجوب تءاج دقو «لوبقلاو باجيإلا

 #«دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأ ايإ# : ىلاعت هلوق لثم ءاهتلالد ىفو اهتوبث ىف

 ىنغملاو «سماخلا ءزجلا ىبطرقلل نآرقلا ماكحأو «معساتلا ءزجلا.بذهملا ىلع عومجملا ةلدألا هذه ىف عجار )١(

 . عبارلا ءزجلا «ريبكلا حرشلاو
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 روس

 تروبث الإ ءافولا ثتوختو نسلو ةءافولا "يح كقعلا نقيحتتمف» [5 يآ: ةقئاملا]

 قرفتب الإ مازتلالا توبث مدعو «سلجملا رايخ ةيعرشو .دقعلا هبجوأ ىذلا مازتلالا

 صنل ةضقانم كلذ ىفو «دقعلا درجمب ءافولا موزل مدع هاضتقمب ديفي سلاجملا
 نكي امهم رتاوتملا ريغ ثيدحلا نأ كشالو «دقعلا درجمل ءافولا بجوأ ىذلا نآرقلا

 «ميركلا نآرقلا ةضقانم ةبترم ىلإ لصيال «هانعم ىف احضاو «هدنس ىف اًحيحص
 نآرقلا هيلع لدي ام عم قفتي امب هليوأت وأ ثيدحلا درو «نآرقلاب ذخألا بجيف
 :نيركلا

 ماكحألا طانم وه اضرلاف ءاضرلا ةيلالا تاضواعملا دوقع ساسأ نأ (ب)

 ايا : تاضواعملا دوقع نأش ىف ىلاعت هللا لوقي كلذلو ؛دوقعلا هذه اهتبثت ىتلا

 ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأتال اونمآ نيذلا اهيأ
 .[؟9 ةيآ : ءاسنلا] . 4 مكنم

 تاضواعملا دوقع لكف «تاضواعملا دوقع لك لمشت ةراجتلا نأ كشالو

 ايلف الا" رتب نتضاردخلا وك داكمتلا يرسانبل' عر اقخلا هننزن ايو .هاموألا ثيوتت ىناننأ
 تبثي دقعلا ىفرط اضر ققحتبف «مازتلالا ساسأ وه نيدقاعلا نيب ىضارتلا ناك اذإو

 «سلجملا رايخ ةيعرش نإو «سلجملا رخآ ىلإ راظتنالا ىلإ ةجاح ريغ نم مازتلالا

 دوجو هيلع لد ىذلا اضرلا ىنعمل لامهإ سلجملا ةياهن ىلإ مازتلالا توبث ريخأتو
 ناكو «رقتساو ققحمو تبث دقو ةدارإلا ىرح نيراتخم نيلقاع نم لوبقلاو باجيإلا
 دقعلا ماكحأ توبث مدعو «سلجملا رخآ ىلإ رايخلا ءاقبب مكحلا نأكو «هراثآ لك هل

 نم هعم دبال لب «دقعلا ءاشنإل ىفكيال اضرلا اذه نأ ىلع ليلد قارتفالا دعب الإ
 ظ . قرفتلاب ةطورشم مازتلالا ىلع هتلالد نأك وأ «قارتفالا

 رايخ ىف نوري نيذلا نم ناك هنأ الول ءاميقتسم مالكلا كلذ نوكي دقو

 مامت دعب رخآلل لاق ول نيدقاعلا دحأ نإ اولاق مهنأل كلذو ء.هضقاني ام سلجملا

 :نيلجملا نايم لطيرةمقت عقؤلا 'نف نافعاف :ةنآلا يشغل + :لوينقلاو هناحيألا

 اذه لدف «سلجملا ةياهن ىتح «ثيرتلا ىلإ ةجاح ريغ نم دقعلا ماكحأ لك تبثتو

 نيب لصف هنع هريخأتف «مازتلالا تابثإل هدحو اًيفاك ناك لوألا اضرلا نأ ىلع

 .زوجيال كلذو «هنع ءىشانلا مازتلالاو اضرلا امهو نيمزالتم
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 كف دهع لب «مازتلالا بابسأ نم اًببس دهعي مل سلاجملا قرفت نإف اًضيأو
 نأ نكميالف كلذك ناك اذإو «لوبقلا لبق قرفتلاك «مازتلالل الاطبإو «مالكلا ةدقعل
 .لوألا اضرلا وه ببسلا لب «مازتلالا ببس ةقرفلا دعت

 دوقع سايقب اًضيأ سلجملا رايخ لاطبإل ةيكلاملاو ةيفنحلا لدتسا دقو (ج)
 تابثإ مدع ىلع عيمجلا قفتا ىتلا دوقعلا ىهو .ةحكنآلا دوقع ىلع تاضرواعملا

 امهنم لك نوك ىف تاضواعملاو حاكنلا نيب قرفال هنإ : اولاقو ءاهيف سلجملا رايخ

 .لوبقلاو باجيإلا اترابع هيلع تلد ىذلا اضرلا نأ ىفو «لوبقلاو باجيإلاب دقعني
 اضرلا لعجب امهنيب ةقرفتلا حصي الف ءدوقعلا نم نيعونلا الك ىف مازتلالا طانم وه

 + نداتلا ىف: كلذ طاسلا مدعوت ا نسلاجللا ةردش الإ ءارلالا هربا يهدعلا ىف

 . هيلإ وعدي عادالو ءهيضتقي ضتقم ريغ نم قيرفتلا اذه نإو

 نم ريكفتلا اهيف ىرجيال تاضواعملاو «هلبق هيف ركفي حاكنلا نإ : لاقيالو
 هيف ىورتيال امو دقعلا لبق اهيف ىورتي رطخلاو نأشلا تاذ تاضواعملا نأل ؛لبق

 ىلع هب اضرلا ةلالد ىف ىفتكي نأ لوقعملاو ءرطخو نأش اذ نوكيال دقعلا لبق

 .2) لوبقلاو باجيإلا درجم

 اهقايس نمو «هتابثإ مدعو «سلجملا رايخ تابثإ ىف عازنلا ىفرط ةلدأ هذه

 مازتلالا نالعجي فرعلاو طايتخالا نأ كشالو ءاهيلوم وه ةهجو لكل نأ نيش

 .انرظن ىف لوبقلاب ىرحأ كلذو «سلاجملا قيرفتب الإ متيال

 )١( ىلاعت هلوق ريسفت ىف صاصجلل نآرقلا ماكحأو .عويبلا لوأ ىف ريدقلا حت ف ةلدألا هذه ىف عجار :

 .«مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأتال اونمآ نيذلا اهيأ اي#
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 مارتلازل اهواشناو ءةدرقنملا ةدارإلا

 ىلإ جاتحي نأ ريغ نم دقعني دق ماعلا هانعمب دقعلا نأ نيبتي مدقت امم

 باجيإلا امهرهظم نيتدارإ قفاوت ىلإ هداقعنال جاتحي دقو «ءلوبقو باجيإ نينكر

 عيطتسن كلذ ىلعو ؛نيتدارإ قفاوتب الإ دقعنيال هنإف صاخلا ىنعملاب امأ «لوبقلاو

 نم هيف دبال لب «ةدرفنم ةدارإب نوكتيال صاخلا فيرعتلا ىلع دقعلا نأ لوقن نأ

 ٠ . ةدرفنم ةدارإب نوكتي دقف ماعلا ىنعملاب امأ «نيتدارإ

 أشنت دق صخشلل مازتلا اهنع أشني ىتلا ةيعرشلا تافرصتلا نأ فالخالب ررقملا

 عم ىقالتت ةيمالسإلا ةعيرشلا دهن ذئدنعو «نيتدارإ قفاوتب أشنت دقو «ةدرفنم ةدارإب

 ةيرظنلا عم قفتتالو .ةدرفنم ةدارإب مازتلالا ءاشنإ زاوج ررغت تلا ةينوناقلا ةيرظنلا

 .لوبقلاو باجيإلا امهرهظم نيتدارإ قفاوتب نوكي ام ىلع مازتلالا ببس رصقت ىتلا

 ىدحإو ةعيرشلا نيب ةطبارلا ةقالعلا رادقم نيبتسي نأ لجأ نمو 2 48

 ىلجنل «نوينوناقلا هبتك امم ةسبق سبتقن نأ بجي ىرخألا نع اهنيابتو نيتيرظنلا

 ةئشنم ةدرفنملا ةدارإلا نوك ىف ىسنرفلا هقفلا نع ىناملألا هقفلا فلتخي

 ةيببسلا رصقي ىسنرفلا هقفلاو ءمازتلالل اًببس ايلعجي ىناملألا هقفلاف «مازتلالل

 قفاوتب نوكتي ىذلا دقعلا ىف مازتلالا طانم اهنأ ديزيو ءاذه ررقي لب ء«مازتلالا

 نيدملا ةدارإف ؛مازعلالا ءاتكتاب دمت" ننلا يه نسداررلا دعا نإ لوقسف عفقشذارإ

 ىلإ تمضنا اهنكلو «ءاشنإلا ىف تكرتشا ام نئادلا ةدارإو مازتلالا تأشنأ ىتلا ىه

 : نالمع هيف متي نيتدارإب متي ىذلا دقعلا نأكف «نئادلل قحلا تبثيل ىلوألا ةدارإلا

 . ةدرهنم قيدملا ةدارإ هب تيكا لقو ءمازتلالا ءاشنإ 5 امهدحأ
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 لوبقلاو باجيإلا نأب مازتلالل اًببس ةدرفنملا ةدارإلا نوك تابثإل نولدتسيو
 نيتدارإلا نأ ملسن ىكل دبالف «نينامز ىف نانوكي لب «دسحاو تقو ىف نانوكيال
 لوبق هقحل نأ ىلإ هباجيإ ىلع رصأ بجوملا نأ ضرفن نأ نيتبحاصتم مازتلالا اتأشنأ

 مكحلاو ءلوبقلا تقو ىتح بجوملا رارصإ ىلع ليلد مقي مل هنأ عم ؛لباقلا

 ظ .نيقيو مزجب سيلو «؟'ريدقتو ضرف هرارصإب

 ءاقب ىلع ليلد مقي مل اذإو «نيقيلا مدع عم دوجولاب مكحي نأ حصيالو

 باجيإلا نإ لوقن نأ الإ قبي ملف «لوبقلا مت ىتح هباجيإ ىلع ًارصم بجوملا
 دجو مازتلالا نأل ؛هبحاص هيلع رصي مل ولو مازتلالل ءىشنملا ببسلا وه هدحو

 باجيإلا ىلع رارصإلا مدع لامتحال هل اًببس نيتدارإلا قفاوت حلصي ملو «بيرالب

 ناك الإو ءاًببس هدحو باجيإلا نوكي نأ الإ قبي ملف «هب لوبقلا لاصتا لبق

 ةهادبلا هملستال كلذو «هل ئشنم ببس كانه نوكي نأ ريغ نم اًدوجوم مازتلالا

 .نوناقلا الو

 ىلإ ةجاح ريغ نم تمزتلا اذإ اهبحاص مزلت ةدارإلا نأب اًنضيأ نولدتسيو (0)

 ىنبملا مازتلالا اهتاعبت نمو «تاعبت اهل ةيرحلا نأل ءاهيلإ ىرخأ ةدارإ مامضنا

 دويقلا لك نم مازتلالا باوبأ ىف تررحت دق ةيناسنإلا ةدارإلا تناك اذإو ءاهيلع

 ءاشنإ اهل لعجن نأب اهادم رخآ ىلإ ةيرحلا كلت ىف ريست نأ نم دبالف «ةيلكشلا
 هيكلملا:ناثا نه ةراثآ الإ قيثدارإلا :قفاوتت ةزورضت كسلا نيل و. 633 رسفتف مازتلالا

 . ةدارإلا ناطلس نم دحت اهنأل ؛اهبادهأب كسمتلا حصيال

 يلع ارويهيكم دا هلال لويس ف ةوقكلا هنأ نونا تعم, كلل نونو

 هاون ةاهل كابل مهتنردا يكب كالناعلا قف موربف نجتمع ىيقاازالا ققازت

 نم لمعب موقي نم ئفاكيل «ةصاخ ةلاعج هسفن ىلع لعجي نمك نوناقلا اهعسي

 رثكأ دنع ءاقبلا ىلع ةجحب سيل كلذو «لاحلل باح صتسا لوصألا ءاملع ريبعت دح ىلع وه وأ )١(

 ويس يملا
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 ىلع ىدارإلا مازتلالا ندرصاق ةيرظنلا هله در ىف نويسنرفلا ءاهقفلا مدعو

 نيفرط ىضتقت نيصخش نيب ةبسنو ةقالع مازتلالا نب )١( .نيتدارإ قفاوتب ناك ام
 نيرصنعب الإ ققحتي الف «اًئئادو اًئيدم هل اًمزلمو اًمزتلم ةناحتنإ ىف ناك رجتم

 .هتعيبط عم قفتيال كلذ نأ عم هئشنت ةدحاو ةدارإ نأ انملس نإ اًضيأو (؟) .هئاشنإ

 ةلع لعجي ام نأل ؛هلحت ةدحاولا ةدارإلا نأ ىلإ اًمتح ىدؤيس ميلستلا اذه نإف

 اديس امس ةةردقلا ةدارالا ةكيناك ذات: :كافحأ مدعلل ةلع همدع نوكي دوجولل

 لقي مل ادحأ نأ عم مازتلالا لحل اًببس نوكي نأ بجي اهنع لودعلاف ء«ءاشنإلاب

 ' ظ . كلذ

 لبق هباجيإ نع بجوم لا عوجر لامتحا نم ةدرفنملا ةدارإلا راصنأ هيعدي امو

 ساسأ ىلع موقيال ءاعدا  نيقيب نيتقفاوتم ريغ نيتدارولا نامتعا مث «لباقلا لوبق

 لب «لالدتسالا ىف هب ةربع الف ليلد نع ئشان ريغ لامتحا لودعلا نأ « حيحص

 ءاشنإ ددصب نانوكي نم نأل ؛لامتحالا كلذ ضقانت لئالدلاو تارامألا لك نإ

 .23) لادج الو سير الب ناتيقالتم ناتدارإلاف ؛ةباتكو الوق دقعلل

 ذخأ دقف .«ىسنرفلاو ىناملألا نيهقفلا نيب فالتخالا اذه رمأ نم نكي امهمو

 «ةيلصأ ةدعاق ال ىئانثتسا أدبم هنأ ىلع ةدرفنملا ةدارإلا أدبمب ةثيدحلا نيناوقلا رثكأ

 ثيحب هباجيإب بجوملا ديقت أدبم اهنم رومأ ىف ةثيدحلا نيناوقلا ةرثك هب تذخأ دقلو

 ةزئاجب دعولا اهنمو ءاّبلاغ لوبق اهدعب نوكيال ةنيعم ةدم هيف عوجرلا هل غوسيال
 عاض ءىش ىلع هل رثعي نمل ةأفاكمب دعي نمك نيعم ريغ صخش هب موقي لمع ىلع

 نوكت ىتلا تاسسؤملا اهنمو «نئادلا نيعي مل نإو هدعوب اًذوخأم نوكي هنإف ءهنم

 نإو «هدوج وب مزتلي اهل ةوشنملا نإف ( ةنيعم ةفئاطل وأ «ةماع ةيعامتجا ةهج ةحلصمل

 . '"'مزتلملا ةدارإ عم هتدارإ قفتت نيعم نئاد كانه نكي مل

 ىف هيلإ عجريلف ءدقعلا ةيرظن ىف كب ىروهنسلا روتكدلا ريبكلا ذاتسألا لوطم ةلدألا هذه ىف ىردصمو )١(

 .اهيلي امو 185 ص ءاهثحب ميمتت

 . كب ىروهنسلا روتكدلل دقعلا ةيرظن باتك عجار )١(
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 هقملا اهب ءاج امك «مازتلالل اهئاشنإو ةدرفنملا ةدارإلا ةيرظن ةصالخ هذه
 .اهل ضفارو ءاهب ذخأ نيب ام ثيدحلا

 بهذم بهذتأ ؟ اهيفنت مأ اهرقتأ فرعتتل ةعيرشلا ىلإ لقتنن نآلاو ٠

 ةعيرشلا نأ قحلا ؟اهضفر ىف نيددشتملا بهذم بهذت مأ ءاهب ذخأللا ىف نيلاغملا

 ربتعتال اهنكلو لاوحألا نم ريثك ىف مازتلالل ةئشنم ةدرفنملا ةدارإلا ربتعت ماع لكشب

 ةدارإ هئاشنإب تدبتسا دق امهب الإ متيالو لوبقلاو باجيإلاب اش ئذلا :كاقعلا

 قحلا هل تبشيل الإ نكت مل نئادلا وأ لباقلا ةدارإ نأو «نيدملا ةدارإو بجوملا

 ىلع ةيراجلا تارابعلابو ءاهرداصم ىف ةدراولا صوصنلاب ةعيرشلا نإ لب «هرايتخاب

 الإ متيال ىذلا دقعلا نأب اهلك ئبنت مهتيضقأو مهيواتفو مهبتك ىف اهئاهقف مالقأ

 نوكي ىذلا دقعلا نآل .ءطقف باجيإلا هاضتقم داجيإب دنتسيال «لوبقلاو باجيإلاب

 دجويال امهنيب طبرلا كلذ دجوي مل امف «لوبقلاب باجيإلا طبر الإ نوكيال كلذك
 .همازتلا دجوي الو دقعلا

 بجوملل مزلم ريغ باجيإلا نأ نم ةبطاق ءاهقفلا هررقي ام كلذ ىلع ىنبنيو

 نكي مل ام ءاش ىتم هباجيإ ىف عجري نأ بجوملل نوكي كلذلو ؛لوبق نكي ملام

 لدعيو ءهيف عجري نأ بجوملا ىلع عنتمي مزلم باجيإ ةعيرشلا ىف سيلف «لوبق
 طاتحا ءاهقفلا ضعب نأ تملع دقل لب .باجيإلا عم لوبقلا وه مزلملا لب ءهنع

 لك نع ةديعب ةرح ءررغ لك نم ةيلاخ ةعطاق ةمزاج نيفرطلا نم ةدارإلا لعجل

 ماد ام همالك نع لودعلا ىف قحلا نيدقاعتملا الكل لعجف «عوقولا بيرق عادخنا

 ثيدحلا هقفلا اهيمسي ىتلا ةلاحلا نأ ررقن كلذل ءاقرفتي ملو ءاّمئاق دقعلا سلجم

 مهدعاوقو اهئاهقف تارابع نم ذخؤي لب ,7١2ةعيرشلا اهرقتال ةلاح مزلملا باجيإلا

 ديقي نأ ةثيدحلا نيناوقلا ررقت قح ىأب ىردن الو .ةضقانملا لك اهضقانيو اهيفني ام

 نيدقاعلا نيب ةاواسملا أدبم نإ .ءىش هديقي مل قيلط ىناثلا ثيح «نيفرطلا دحأ

 .ةافانملا لك كلذ ىفاني كسمتلا لك ةعيرشلا هب كسمتت ىذلا

 اهكلم اذإ هنأ اولاق دقف ءاهسفن رمأ هتجوزل لجرلا كيلمت الإ بجوملل اًمزلم اًباجيإ ةعيرشلا ىف فرعنال )١(
 .هباجيإ ىف عجري نأ جوزلل سيل نكلو «كيلمتلا دقعني مل الإو «سلجملا ىف لبقت نأ دبال ناك اهسفن رمأ
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 متيو «مازتلا هنع ًأشني فرصت لك ىف مازتلالل ةتشنم ةدارإلا ربتعت ةعيرشلاو

 : اهنمف ةريثك ليبقلا اذه نم ىتلا تافرصتلاو «نيقفاوتم لوبقو باجيإ ريغ نم
 ءاهقفلا قفتا دقو ءةثيدحلا نيناوقلا ىف تاسسؤملا لباقي وهو : فقولا ()

 متيو ءدقعني وهف ءاهداحأ رصحنيال ةهج هتاقبط ىلوأ تناك اذإ فقولا نأ ىلع

 اذه نم ىرنو «هئاشنإ ىلع ةلادلا ةغيصلا رودص درجمب هاضتقمب أشني ىذلا مازتلالا

 اذيفنت مازتلا نم هاضتقم هاوط ام لك تبجوأو «هتأشنأ ىتلا ىه ةدرفنملا ةدارإلا نأ

 هتاقبط ىلوأ تناك اذإ امأ . فرصتلا اذهل راثآو ءفقولل تايضتقم نم هللا هعرش ال

 دالوأ ىلع وأ نالفو نالف ىلع تفقو الثم فقاولا لوقي نأك «نينيعم اصاخشأ

 ءهرودص درجمب اًمزال دقعني فقولا نأ ىلع ءاهقفلا نم ةبلاغلا ةرثكلاف ؛نالف

 مدع لويقلاب .نقتكر ةئإ' اولاق كقوي علو يتقي الإ قيعملا قديتشنتلل :قدللا تقال كلو

 نيلابلا لويبقلاو ياشكي ل هتللا لوقت نأ ين اجينالا هلويبشلا 'ظوفسكلل كورلا
 اليكلو «هتدارإ ريغ نم صخشلا قح تبثي اليكل كلذو .دري الأ وهو ىنمضلا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ررقملا نم نإف «هنع ًاربجم ءىش صخشلا كلم ىف لخدي
 انهون ام ىلع ثاريملا ئوش ىبس ئأب هنع اربج ضصضخش كلم ىف ءىش لخديال هنأ

 عطقنتال رب ةهج ىلع هدعب نمو نيعم ىلع فقولا نوكيف ؛ةماعلا كلملا بابسأ ىف
 فقاولا ديقت اهاضتقم نم ىتلا ةماعلا تامازتلالا (امهدحأ) : نيرمأ نمضت دق

 باتك ىف اهيلع صوصنملا تاهجلا ريغ ىلع تالغلاو نيعلا ىف فرصتلا نم هعنمب
 ىف تافرصتلا ىف اهزاجأو «عراشلا اهيلع صن ىتلا لاوحأآللا ريغبو «هفقو

 «نيعملا قحتسملل تالغلا ىف قحلا توبث (امهيناثو) .اهنايعأو اهعفانم سابحألا

 نمل نويت وعلا ديا ىتادقلا اننا ويه دوفلا دان الا فيج نوال: انأذ
 دقو )2١(. لوبقلا ىف درلا مدعب ىفتكي هنأب ىفنحلا هقفلا بتك تحرص دقو «نيعملا

 ماوقأل عقو نإ طرشب سيل فقولا هيلع فوقوملا لوبق» : هصن ام فاعسإلا ىف ءاج

 طرتشي ءارقفلل هرخآ لعجو هنيعب صخشل عقو نإو «نيكاسملاو ءارقفلاك نينيعم ريغ

 ددعلا «ةسمائلا ةئسلا .«داصتقاللاو نوناقلا ةلجمب رشن ىذلا فلؤملل فاقوألا ةلكشم ثحب اذه نيف عجار 2غ230

 .اهيليامو ١ ص . عباسلا
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  .ها «تام هنأك ريصيو «ءارقفلل نوكت هدر نإو «هل ةلغلا تناك هلبق نإف «هلوبق
 ل اًضقن كلذ ىف نأل ؛كلذ دعب دري نأ هل سيلف «قاقحتسالا قحتسملا لبق اذإو
 در نإو «هيلع دودرم هيعسف هتهج نم مت ام ضقن ىف ىعس نمو «هتهج .نم مث

 نبل امه بلا ةه وأ هلي نع هريحلا لع هرلا نآلو ءانركذ ال .ليقي. انآ هل نيبلف
 ىدتعي نأ حصيالف يالا ير يس رك ا و ع ل

 .هيف عوجرلاب هيلع

 دييقتو اهدوجو ثيح نم فقولا تامازتلا نأ ءالجب نيبتي اذه لك نمو

 الإ تبثيال تالغلا ىف نيعملا قحتسملا قح نكلو «ةدرفنم ةدازاب انكيت اهت ةيفقاولا

 .درلا مدعب هيف ىفتكي لوبقلا نأب ةيفنحلا بتك تحرص دقو ء«هلوبقب

 ركذ دقو «نيدملا لوبق ىلإ ةجاح ريغب نئادلا نم متي وهف : ءاربإلا (ب)
 ىلإ جاتمت نيدلا ةبه نأ نيدلا هيلع نمل نيدلا ةبه نيبو هنيب قورفلا نم ءاهقفلا
 نيدلا نم ءاربإلا نأ عم نكلو «لوبق ىلإ جاتحيالف نيدلا نم ءاربإلا امأ «لوبق
 درب الأ ةيدملا ايفر. ىف ىفتكي هنأ نعم .: 37ةرلاي نتزي وهف لوسق ىلإ جاتحيال
 . مهءاربإ نينئادلا نم نولبقيال نم تاءورملا ىوذ نم نأل ؛درلا مدع طرتشا امنإو

 ربتعي هنإف «هنم ءزج صقنو «جوزلا نع رهملا ةجوزلا طح ءاربإلا نم ربتعي امو
 .درلا مدعب هيف اضرلا ىف ىفتكي ذإ لوبقلا ىلإ جاتحيالو «درلاب دري ءاربإ

 هه تالا هيفق كلام يهدم: امأ تلا ربإلال ةيسلاب ةفييحح ىنا ةيهاذم اذه
 «لوبق ريغ نْم متي هنإ لاق نم مهنمو «لوبقلاب الإ متيال ءاربإلا نإ لاق نم ءاهقفلا
 هنإ لاق نم مهنمو «لوبق ىلإ جاتحيال هنإ لاقف ءاطاقسإ هربتعا مهضعب نأل كلذو
 ركذ دقو «نيدملا لوبق ىلإ هداقعنا ىف جاتحي هنإ لاقف «نيدملل نيدلا كيلمت
 اربي الف «لوبقلا ىلإ رقتفيأ نيدلا نم ءاربإلا» : لاقف نييأرلا قورفلا بحاص
 نيب فالخ ؟ لبقي مل نإو نئادلا هأربأ اذإ أربي مأ ؟لبقي ىتح نيدلا نم نيدملا
 ؟طاقسإ ءاربإلا له فالخملا ًاشنمو «لوبقلا طارتش *ا بهذملا رهاظف «ءاملعلا

 ءةأرملا لوبق ىلإ نارقتفيال امهنإف «قاتعلاو قالطلاك لوبقلا ىلإ جاتحيال طاقسإلاو

 لوبقلا ىلإ ةجاح ريغ نم ءاربإلا داقعنا ةدعاقو .5/8 77*65 ص «ىناثلا ءزجلا «رئاظنلاو هابشألا باتك عجار 020

 .لوبقلا نم هيف دبال هنإف ؛هيف ملسملا نم ءاربإلا اهنم لئاسم اهنم ىنثتسا دق حيرصلا
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 ىف الل كيلمت وه مأ «دبعلاو ةأرملا تهرك نإو قتعلاو قالطلا ذفني كلذلو ؛دبعلاو

 نم دبالف ءاهريغ وأ «ةبهلاب اًئيع هكلم ول امك «لوبقلا ىلإ رقتفيف «نيدملا ةمذ

 ووذو «ءاربوإلا ىف مظعت دق ةنملا نأب كلذ دكأتيو ءانهه كلذكو «هلوبقو هاضر

 ةجاح ريغ نم وأ .اهلهأ ريغ نم نثملا نم لصاحلا ررضلل اًيفن هدر وأ كلذ لوبق

 ظ . «اهيلإ

 هع قدالاو نملا نوسض عفد ىف قحلا هل نيدملا نأ ىف اقفتا نيبهذملا نإف «كلام

 لصأ ىف جاتحيال ناك نإو ؛ لطبيف ءاربإلا در قح هاطعأ ةفينح ابأ نكلو « هسفن

 دقعنيال ءاربإلا لعج هنع هللا ىضر كلام بهذم نم حجرملاو «لوبقلا ىلإ هداقعنا

 .2'')جايتحالا روهظو نملا ىذأ عفدلو «هيف كيلمتلا بناحجل اًحيجرت لوبقلاب الإ

 اذلو ؛هنع هللا ىضر كلام مامإلا دنع ةدحاو ةدارإب دقعنت : ةلافكلا (ج)

 ىلع ءافولا نعت ,دقعنتو « اًبئاغ وأ نيعم ريغ هل لوفكملا ناك ولو حصت

 نأ مزللو «هل لوفكملا ةرضح ىف الإ تدقعنا ام اًمزال لوبقلا ناك ولو «ليفكلا

 نم لوبقلا نأ ىلع اذه لدف .«كلذ نم ءىش مزليال نكلو انف وزغم انينعم نوكي

 سيل هنع لوفكملا نيدملا نم نذإلا نأ امك «ةلافكلا داقعنال مزالب سيل هل لوفكملا

 «ليفكلا ةدارإ ىهو «ةدحاو ةدارإب دقعنت كلام دنع نذإ ةلافكلاف ءاضيأ ")هزالب

 باحبصأ نما تسوي نبأ "لوق وهؤب 'عهتغ هللا يفز. ىعفاشلا ئلونق نعت وه اذهو

 مزالب سيل لوبقلاف دمحمو ةفينح ىبأ لوق امأ .هنعو مهنع هللا ىضر ةفينح ىبأ

 هل لوفكملا در نأ هبتك نم دافتسيف كلام امأ ءهل لوفكملا درب ةلافكلا دترت «دقعلا

 .(9لاوحألا نم لاحب نيدلا

 دقعلا ةيرظن نم 2١7 ص عجار «نيدملاو نئادلا نيب قافتاب الإ ءاربإلا متيال ىندملا نوناقلا ىف هنأ ظحالي )١(

 . كب ىروهنسلا روتكدلل

 . هتيشاحو ٠١7 ص «ثلاثلا ءزجلا ريبكلا حرشلا عجار (؟)

 .روكذملا تاتكلا عجار ةوفز

 ل يعحت



 باجيإب الإ متيالف .دوقعلا رئاسك دقع هنأب لوبقلل نوطرتشملا لدتسا دقو

 ءىش لخديال هنآل ؛هلوبق نم دبالف ؛هل لوفكملل كيلمتلا ىنعم هيف هنألو «لوبقو

 ءادأب اودهعت الاجر نأب (1) : مزالب سيل لوبقلا نإ اولاق نيذلا لدتسا دقو

 نأبو (ب) ءهركني ملو مهدهعت رقأف ٌةْيكَك هللا لوسر دهع ىلع تيم ىلع نيد
 ةهمف ءانمركلاو :نتاننسوخل نويذ: نم لع اب ضع اودوسفا ةعقوول لاق 51: نيقيوملا

 .اذه ىف حيحصلاو ضيرملا نيب قرف الو «هب اومزلأو نامضلا حص هوئمضف
 ةمذ مض ءاهانعم ىف ىه لب ءاهداقعنا لصأ ىف اًكيلمت تسيل ةلافكلا نأبو (ج)

 . لوبقلا اهل مزلي الف «كيلمت دقع تسيلف «ةبلاطملا ىف ةمذ ىلإ

 ةريثك تافرصت اهايانث ىف دجي اهل ئرقتسملا ةيعرشلا تافرصتلل عبتتملا اذهو
 ءاهقفلا نأ ةعفشلا ماكحأل عبتتملا دجي الثمف «ةدرفنم ةدحاو ةدارإب مزلتو متت

 نإو «عيفشلل ةبسنلاب كلذ همزل نمثلا ضعب ىرتشملا نع طح ول عئابلا نأ نوررقي

 ةرابعب همازتلا متي اًقرصت كلذ ناكف «عيفشلا نم طحلا كلذل لوبق ردصي مل

 .ةدحاو ةدارإ نع ْئبلت .«ةدحاو

 ال طاقسإلل هلصأ ىف وه فرصت لك نأ ةعيرشلا ىف ةماع ةدعاق كانهو

 ىلع بترت ولو ءطاقسإلا كلمي نم ةدارإ ىهو ءةدرفنم ةدارإب دقعني «لقنلل

 قرع هيلع بق رت ناو ةاةسما و دار ان: مكي نالطلاتا« كاينعاووب قوقحع طادتيتإلا
 . كلذ ريغو ءاهيلع ةدعلا بوجوو «قادصلا رخؤم بوجو اهنمو «ةأرملل

 «ةيعرشلا تامازتلالا ىف اهناكم اهل ةدرفنملا ةدارإلا نأ نيبتي هلك اذه نمو

 «لوبقلاو باجيإلاب دقعني ام امأ .لوبقو باجيإي دقعنتال ىتلا تافرصتلا ىف نكلو

  «ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا هّللاو .هيف مازتلالا طانم ىه تسيل ةدرفنملا ةدارإلاف

 .قحلا ةعرشو



 اضرلا

 اذإ اذهو ءهترابع نم ةموهفملا دقاعلا ةدارإ وه دقعلا ساسأ نأ انركذ 65

 نيتدارإ قفاوت وه وأ «ىعرش فرصت لك لمشي ىذلا ماعلا ىنعملاب دقعلا انرسف

 متيال ىذلا وهو «صاخلا ىنعملا ىلع دقعلا انرصق نإ لوبقلاو باجيإلا امهرهظم
 .ةينلا دقعو «ةدارإلا دقعلا ساسأ نوكي لاح ةيأ ىلعو «لوبقلاو باجيإلاب الإ

 .اضرلا امهيناثو «رايتخالا امهدحأ : امهنودب ققحتتال نارصنع اهل ةدارإلاو

 وه اهنوبتري ىتلا ماكحألاو «مهعورفو ةيفنحلا بتك نم مهي امك رايتخالاو

 ريغ مأ الوق لعفلا كلذ ناكأ ءاوس «صخشلا هعيطتسي ىذلا لعفلا ىلإ دصقلا

 ىف ماد ام ءاهب أشنت ىتلا تارابعلاب قطنلا ىلإ دصقلا دوقعلا ىف رايتخالاف «لوق

 كلذ لمشيو «كلذ ادمعتم ءاهب قطنلا ًادصاق «تارابعلا كلتب قطنلا هتعاطتسا

 ءاهماكحأب اضرلاو ءدوقعلا ىناعم ىلإ دصقلا لاح )١( : لاوحأ ةثالث دصقلا

 دصاق ريغ دقعلل ةئشنملا تارابعلاب قطنلا دصق لاحو )١( ءاهراثآ ىف ةبغرلاو

 ققحتي كلذبو «قطنلا ىلإ دصقلا رفاوت دق هنأل ؛الزاه ناك نأب اهماكحأل

 وأ ماركا نيسنات تح نقعلا تازافع قىطظنلا لانه افا لهشيء اسمك (0): .نايجعألا

 اضرلا ناك نإو هيف ققحتم «ماغرإلا عم تباث عاطتسم لعف ىلإ دصقلا نأل ( ماغرإ

 . تباث الو «ققحتم ريغ

 عم ىفانتيال وهف «هباحصأو ةفينح ىبأ بتك نم مهفي امك «رايتخالا وه اذه

 وهف «هيف ةبغرلاو «دقعلا ىلإ حايترالا وهف اضرلا امأ ءهاركإلا عم الو «لزهلا

 سحي ثيحب «هيف ةبغرلاو «دقعلل ةئشنملا تارابعلا ىلإ دصقلا درجمب ققحتيال

 .اهتابغر نم ةبغر تألمو «هسفن ىف ةجاح تعبشأ دق دقعلل هترشابم نأب دقاعلا

 ىف عيشي لماك دصقب الإ ققحتيال لب .رايتخالاك دصق درجم ىضتقيال نذإ اضرلاف

 اضرلا» : رارسألا فشك بحاص لوقي اذلو «ةبغرلا ءلم نوكيو «سفنلا حناوج

 ةشاشبلا روهظ نم رهاظلا ىلإ هرثأ ىضفي ثيحب ءهتياهن هغولب ىأ رايتخالا ءالتما

 هجولاو نيعلا قيلامح نم رهاظلا ىلإ بضغلا رثأ ىضفي امك ءاهوحنو هجولا ىف

 ل يح



 الو أطخلا عم الو «لزهلا عم ققحتيال نذإ اضرلاف .؟102بلقلا مد نايلغ ببسب

 .هاركإلا عم

 ةيفداد رم نس ناتسالا هنأ ينزل تينا سس ا لولا :ضولعو
 ءاماك ناحل انقرلا د ةرايقختا يغب نم قدعتي» نأ نكميال :انفررلا ناك ن[وبايفرلا
 .رارسألا فشك بحاص ريبعت دح ىلع رايتخالا ءالتما وه وأ «هتياهن غلب دق

 رايتخالا ىنعم ىف بهاذملا نم هريغو ىعفاشلا بهذم ماكحأ نم مهفي ام امأ

 تارابعلا ىلإ دصقلا وه ىعفاشلا دنع رايتخالا ذإ ؛ةيفنحلا عورف نم مهفي ام ريغف

 ىلع اليلدو «سفنلا ىف امع ةمجرت تارابعلا كلت نوكت ثيحب دوقعلل ةئشنملا
 ءرايتخا ةمث نكي مل ةلالدلا كلت تارابعلا ىف رفاوتت مل اذإف .ءاهتاياغو اهتابغر

 دصق درجم ىف رايتخا نوكيالف «ىسفنلا دصقلا ىلع لدتال ذئنيح تارابعلا نآل

 نايستلاو هاركإلا عم ققحتيال امك «لزهلا عم رايفخالا قفحتيال كلذ لغو. قطنلا
 دصق ىلع لدتال لاوحأللا هذه لك ىف اهب قطنلا دصق ىتلا تارابعلا نآلء؛أطخلاو

 نئارقلا تماق لزاهلاف ؛تابغر نم سفنلا جلاخي ام ىلع اًنامجرت تسيلو « ىتسفن

 نم تارابعلا تدرجتف ءاهراثآو اهيناعم دصاق دوقعلا تارابعب ملكت ام هنأ ىلع

 .دقعلا ىلإ دصق ىلع ةلاد هترابع تناك ام هركملاو «ةنماكلا ةبغرلا ىلع تالالدلا
 نم كلذ سيلو ءرشلا ءاقتاو ءررضلا عنمو «ىذألا عفد ىلإ دصق ىلع لدت اهنكلو
 3 ف هيف اهعيغرو: دقعلا:نلإ نيفنلا يضف

 اه هريغو ىعفاشلا دنع نامزالتم اضرلاو رايتخالا نأ بيرالب مهفي اذه نمو

 ريغ نم ققحتيال اضرلا نأ امك ءاضر نع درجم رايتخا ققحتي الف «ةيفنحلا ادع

 ظ ظ ظ ظ . رايتخا

 نة اصمم و فسيح نأ هنيفتو نام هكا نإ نان دس 7

 دصقلا ىلإ الإ رايتخالا نيوكت ىف رظنيال ةيفنحلا بهذم نأ انيب دقو :رايتخالا
 ىف ىه مهدنع دصقلا كلذ ىف ةربعلاو «حايترالاو اضرلا ىلإ رظن ريغ نم ءدرجملا

 )١( ص ءعبارلا ءزجلا «مالسإلا رخف لوصأ ىلع رارسألا فشك 0١7 .
 نعول اننا باكا معاون( 1018.٠
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 دصقلا ىلإ رظن ريغ نم دوقعلا ىلع ةلادلا ظافلألا وهو ببسلا ةرشابم ىلإ دصقلا

 لبق نم ًراهج ىدان دق ناك نإو ءدقعلل راتخم لزاهلا نإ لاقي كلذلو ءاهماكحأل

 ىمريالو ءاهيغتبيالو اهديري الو ماكحألا ىلإ دصقيالو دصق ام هنأ دعب نم وأ
 درجملا دصقلا ىف رايتخالا نوكت ىف رابتعالا نأل ؛هرظن ىف اهل رابتعا الو ءاهيلإ

 نف:ريكست الو« اهاوس اف ىلإ نظن ريغ نم دفقعلل ةعشملا :ثارابجلاب ىلا لإ

 ظ .اهريغ

 امأ ءهرايتخاالا وه امنإ ةيفنحلا بهذم ىف دوقعلا نيوكتل لوألا دامعلاو

 () ةحصل مزال هنكلو «دوقعلا داقعنال مزالب سيلف ءاضرلا وهو ىناثلا رصنعلا

 هرفاوت بجي ام ةيقب ءافيتسا عم رايتخالا دجو اذإ هنإ لوقن كلذ ىلعو ءاهرثكأ
 ىلإ دصقو «ىسفن حايتراو اضر نكي مل نإو ءدقعلا دجو دقف دقعلا داقعنال

 دقعلا ةحصل طرش وه لب ءاضرلا دقعلا داقعنال مزليال هنأل ءراثآلاو ماكحألا

 :نايعلا هوتسوا نوما ةزارالاو 00 عز انقل نارقز وب «ةيلع ةنيعردلا !اهزانأ جت: حف
 كلذ يلعبوا دجناد نورك اوت دقن ١ نيم وق وكت ووصل رانا تقودك خمو

 دقعلا ىلع اًهركم امهوحن وأ ةراجإ وأ عيب ىف نيدقاعلا دحأ ناك اذإ هنإ :لوقن
 دق رايتخالا وهو «لوألا دامعلا نأل ؛ادساف نوكيو ء«هدقع دقعني هب ضار ريغ

 طورش نم طرش رفاوتي مل نكلو ؛دقعلا دقعنيف «ببسلا ةرشابم ىلإ دصقلاب دجو
 وأ ىرتشا وأ عاب اذإ كلذكو ءادساف دقعلا نوكيف «حايترالاو اضرلا وهو .ةحصلا

 «كلذ ىلع :لدت تارابع هنع تردصؤو .«دقعلا ةرشابم دنع الزاه ناكو ءالثم رجأآ

 ماكان ةيطرلاو ع اقوال :ىهيوب انضر لا نال كلو يرعتسل :راتطتج اق اديني لقد
 «لزهلا ىلع ًارصم مادام ءاّدساف نوكي لب «دقعلا حصي مل - رفاوتم ريغ دقعلا
 مدع ببسب ناك داسفلا نأل ءاحيحص دقعلا بلقنا هنع لدع نإف .هنع لدعي ملو

 ؛دقعلا ماكحأ ىف ةبغرلاو «هنع ضارعإلاب لاز دقو «لزهلا دوجول ةبغرلاو اضرلا

 اضرلاب قلعتت ىتلا بابسألا نم ببسل دقعلا دسف اذإ هنأ ةيفنحلا دنعررقملا نمو

 بجي ام رفاوتي ملو .داقعنالا ناكرأ ترفاوت اذإو ؛الطاب نوكي دقعلا داقعنال هرفاوت بجي ام رفاوتي مل اذإ ١0

 «ةيفنح اب ةصاخ دسافلاو لطابلا نيبو .ةحصلاو داقعنالا نيب ةقرفتلا هذهو ءادشاف كقعلا ناك ةحصلل هرفاوت

 : احسب حم هعفوم نق نايبلا ما كلذ انيبددقو

 ١ع يحك



 طرش رايخ عم دقعلا ةلزنمب لزهلا عم دقعلا نآلو «ءبسلا كلذ لاوزب داسفلا لوزي
 . 1 1هالما نيت مل

 ءاهروص ىلإ دوقعلا نيوكت ىف نورظني ةيفنحلا نأ ىرن مدقت اممو د ١١7
 ىلإ عفدت ىتلا ةنكتسملا تابغرلاو «تاينلا ىلإ هاجتا ريغ نم «ةيسحلا اهرهاظمو
 دقف ةيسحلا تارابعلا تدجو اذإف .نودقاعلا اهيلإ ىمري ىتلا تاياغلاو ءدوقعلا

 .دقعلا دجو

 نوكي دوقعلا ضعبف اضر دجوي مل نإو ءاضرلا دجو نإ مزلتف راثآلا امأ

 بجوي لب .هدوجو ىلع نيدقاعلا عراشلا رقيالو ءهيلع هراثآ بترتتال ءادساف
 درجمب ققحتتو «هراثآ مزلتو دقعني دوقعلا ضعبو «هب اضرلا وأ هلاوزو هخلسف

 الك زاجيإب نيبنلو ٠ : انهن: قظتلاو: «وقعلل ةعقلا ةرانعلا "ىلإ "دينضتتلاب ىلا ةوحولا

 : تافرصتلاو دوقعلا نم نيعونلا

 ٠: نيمسق ىلإ مسقنت تافرصتلا

 لاومألا نوكت ىتلا دوقعلاو «ةيلاملا تالدابمللا دوقعك ضقنلا لبقي (امهدحأ)

 لبقت اهنكلو «موزللا اهنأش نم ناك نإ ةمزال دقعنت هذهف ءاهيف تاذلاب ةدوصقم
 دوجوب دقعنت هذهو «طرشلا رايخك هزيجي طرشب وأ نيدقاعلا اضرب خسفلا

 عم ةحيحص نوكتال ىهف ءاضرلا دجو اذإ الإ ةحيحص نوكتال نكل «رايتخالا
 حصيالف «هناوحميو ءاضرلا نامدعي لزهلاو هاركإلا نآل ؛لزهلا عم الو .هاركإلا

 مزال نكي مل نإو ءاهتحصل مزال اضرلا نآل ؛دوقعلا نم عونلا اذه امهعم

 لوزي ىتح «.ةدساف ةدقعنم ىهف لزه وأ هاركإ دوقعلا هذه بحص اذإف ءاهداقعنال

 هب ىضريو ءدقعلا ىلع رصيو دل نه وق نر اسيلا ندعي وأ( ايفو دوو عاركإلا
 .داسفلا هعم لوزيف ءهدوجوب لاز دقو ءاضرلا مدع وه داسفلا ببس نآل

 قالطلاو حاكنلاك تدجو نإ ةلمسجلا ىف ضقنلا لبقتال تافرصت (امهيناث)
 لصأ ىف ضقنلا لبقت الو «ةمزال نوكت تدقعنا نإ تافرصتلا هذه نإف «قاتعلاو

 - .اهيف اهضعب خسفي ةيئانثتسا لاوحأ كانه تناك نإو ءاهتعرش

 ني رثس ىح ني رتسي لأ وه دقاعلا دحأ هطرتشا اذإو «ةم ةدم خسفلا هل نوكي نأ :ريدقاعلا دحأ ط نأ وه ط ءلإ رايخ )١(
 .رايخلا ةدم ىف دقعلا راثآ همزلتال
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 دجوتو ءاهداقعنا درجمب اهراثآ رهظت ضقنلا لبقتال ىتلا تافرصتلا هذهو

 اهنأب اهنع ءاهقفلا ربعي كلذلو ءاهل ةئشنملا تارابعلا دوجو درجمب اهماكحأ

 . اهبابسأ نع اهماكحأ ىخارتت

 ءاهتعرش لصأ ىف خسفلا اهورعيالو «ضقنلا لبقتال تافرصتلا هذه نألو
 دقعنت اهنإ :ةيفنحلا لاق ءاهل ةئشنملا تارابعلا دوجو درجمب دجوت اهماكحأ نألو

 .حاكنلا ةحص ىف نارثؤيال هاركإلاو لزهلاف اضرلا اهيف رفاوتي مل ولو «ةحيحص
 نأو ءهتحصل طرشب سيل اضرلا نأل «لزهلاو هاركإلا عم احيحص حاكنلا دقعني لب

 هل ةئشنملا تارابعلا ىلإ دصقلاب ققحتي هببسو «هببس دوجو نع لصفنتال هماكحأ
 رايتخالا وه هل ةئشنملا تارابعلا ىلإ دصقلاو .هداقعنال طرتشي ام رئاس عم

 هماكحأ ترهظ دقعنا اذإو ءهعم حاكنلا دقعنيف .هاركإلا عم نوكي وهو .بولطملا

 .اضرلا مدع هيف رثؤيالف هداقعنا درجمب

 فجرت ايفرلا قمار ولا ينعم ندعي صذلا يسع ادهذا كشالز
 ىرحأ وهو  مهكلسم كلس نمو ةيعفاشلا دنع امأ «ةيفنحلا دنع وه امنإ هيف مزليال
 مزال امهالكو ءرخآلا ريغ نم امهدحأ ققحتتيال رايتخالل مزالم اضرلاف  عابتالاب

 امو ءهيبسب همكح لصتيالو «ضقنلا لبقي ام كلذ ىف ءاوس ؛دوقعلا داقعنال

 هاركإلا عم دقعنتال هتاوخأو حاكنلاف .هببس نع همكح ىخارتيالو .ضقنلا لبقيال

 عم الإ ققحتيال دقعلل ةئشنملا تارابعلا ةحصل مزاللا رايتخالا نأل «ةيفنحلا ريغ دنع

 )2١. همدعي هاركإلا نأ كشالو ءاضرلا

 نإ دوقعلا ماكحأو .هرثأو «دوقعلا ىف اضرلا نع ملكتن اند اهوبءس 5

 ءاهماسقأو دوقعلا ىف ثيدحلا هقفل :لا هيف ملكتي عوضوم ىلإ ريشن نأ بجو «هتلقف

 ظ .ةيلكشلا دوقعلاو «ةيئاضرلا دوقعلا وهو

 )١( ةيلهألا ضراوع ىف رارسألا فشكو مالسإلا رخف لوصأ نم هقبس امو ءزجلا كلذ انذخأ 2١60/8

  56*؟ . . 7“ 2١6لوصآألا ةأرمو املا حرشو .ةيلهألا ضراوع ىف يناثلا ءزجلا «ريبحتلاو ريرقتلاو لمه

 قحلا هاركإلا امأو «تافرصتلا لطبي ىذلا وه لطابلا هاركإلا نأ ىري ىعفاشلا نأ ظحاليو «ةيلهألا ضراوع ىف
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 ىف ةيلكش ىداليمللا رشع ثلاثلا نرقلا لبق ابوروأ ىف دوقعلا تناك دقل
 ءامهاضرو نيدقاعلا ةدارإ ىلع هدوجو ىف دمتعيال دقعلا نأ ىنعمب ءاهتلمج

 دامع لب «مازتلاو مازلإ نم هيف ام ىلع هيفرط ىضارت دقعلل ةئشنملا ةلعلا ربتعتالو
 هب ًاشنيلو «مازلإلا ةوق دقعلل نوكيل ءاهب نوناقلا مزلي لاكشأو موسر دقعلا دوجو

 رظن ريغ نم دقعلا دجو دقف «لاكشألا هذهو موسرلا كلت تدجو اذإف «مازتلالا

 نس قرلا كلذ ىلع لدي ام ىلإ رظن ريغ نمو ءامهاضرو نيدقاعلا ةدارإل

 .ترفاوت دق لاكشألاو موسرلا تماد ام «تارابع

 ةدارإلا تضهن .ةضهنلا رصعب ىمس ام ءاجو «رشع ثلاثلا نرقلا ءاج املف

  .هل نوكملا رصنعلا ىه نوكتل ءامزلم اضرف دقعلا ىف اهدوجو ضرفت ةيناسنالا

 ,ةيئاضر دوقع ىلإ ةيلكش دوقع نم لاقتنالاو لوحتلا ىف دوقعلا تذحخأ مث ظ

 طانملاو «هل ةئشنملا ةلعلاو ءدقعلا نيوكتل لوألا ساسألا ىه ةدارإلا تراص ىتح

 نوكيال دجوت مل نإو ءدجو تدجو نإف ءامدعو ادوجو دقعلا هب طبتري ىذلا

 نكلو ءهدوجوو هنوك ىف رثأف ءدقعلا كلذ بيعلا قحل بيع اهقحل نإو ءدقعلا

 ضعتب راثآب نوناقلا فارتعال ىرورضلا نم ناكف «ءلاكشألاو موسرلا نم هراثآ تيقب

 ليجستلا طارنتشاك ءاضرلاو ةدارإلا دوجو عم «لاكشألا ضعب اهمارتحاو دوقعلا

 . اراقع دقعلا لحم ناك اذإ ةيكلملل ةلقانلا دوقعلا ىف ةيكلملا لقنل

 نأ دبال لب «نيفرطلا نم اضرلا اهنيوكت ىف ىفكيال دوقعلا ضعب لازتالو

 هنإف «ىرصملا نوناقلا ىف ةبهلا دقعك ررقتيو «دقعلا نوكتيل ةيلكش رومأ هيلإ فاضي

 رومألاو اضرلا نم هدوجول دبال لب «نيفرطلا نم اضرلا دوجو درجمب نوكتيال

 ةيلكش نع فلتخي هتلق عمو «ليلق ةيلكشلا دوقعلا نم عونلا كلذ نكلو «ةيلكشلا

 ,دقعلا نيوكت رصانع نم ارصنع نكي مل ميدقلا ىف اضرلا نأل «ةميدقلا نورقلا

 .؟!)هاركإلاو سيلدتلاو طلغلاب دقعلا ىف نعطي ناك ام كلذلو

 ىف لصألا نأ هيف كشال ام هنإ لوقن ةعيرسلا ةراشإلا هذه دعب 2 6

 اضرلا نأو «نيدقاعلا ةدارإو دصقلا ىلع موقت اهنأ ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف دوقعلا

 )١( ص شماه .كب ىروهنسلا روتكدلا ذاتسألل تامازتلالا باتك عجار ١١ .
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 ىف لصألاف «مهدحو ةيفنحلا دنع ىل يد ل ا ايلا

 ني ل ل م الإ اهنيوكت ىف جاتحنال اهنأ ةعيرشلا ىف دوقعلا

 . عراشلا اهطرتشي ةيلكش * رومأ ل

 ىذلا عونلا نم ةيعرشلا دوقعلا نإ نيلاغم ريغ لوقن نأ عيطتسن كلذلو

 «ةيلكش دوقع هنإ لاقي ىذلا عونلا نم تسيلو «ةيئاضر اًدوقع نوناقلا ىف ىمسي

 ةريوكتل :ءوبش أ ظوتنتتالو .دوقعلا ىف ةيلكشلا اهتلمج ىف فرعتال ةعيرشلاف

 امهيف ىرن ؛نارمأ ظحالي نأ بجي هنأ ريغ «هئاشنإ ىلإ نيفرطلا دصق ريغ دقعلا

 ىف دقعلا ىف نوكم ناطلس تاذ لب عض رثأ تاذ اهارن ذإ ؛ةيلكشلا ضعب

 : اهروص ضعب
 نأ اهناتعلال .ىنكي هنآ ةياحضاو ةيقيح وبا نوقب اهووقفلا نمنأ د امها

 ءاهركم دقاعلا ناك ولو «دقعلا ىلع ةلادلا تارابعلاب قطنلا ىلإ دقاعلا دصقي

 ةلباقلا ريغ ةمزاللا دوقعلا ىهو «هاركإلا عم ةحيحص ةمزال دوقعلا هذه دقعنتو

 دوقعلا نم عونلا اذه ريغو «ةأرملل ال لجرلل ةبسنلاب علخلاكو «حاكنلاك خسفلل
 ءهب قطني مل نإو «دقعلا ىلع لادلا ظفللا ىلإ اًضيأ دصقلا هداقعنال ىفكي اًضيأ

 ةفينح ىبأ دنع ررقملا فورعملاو «ةحيحصال ةدساف هاركإلاو لزهلا عم نوكت اهنكلو

 ؛ةصاخ طورشو دويقب اًماكحأ عراشلا هل بتريو «دقعنم دسافلا دقعلا نأ هباحصأو

 داسفلا ببس لاز اذإ هنأ ليلدبو ءاذهل نايكو دوجو هل دقع لاح ةيأ ىلع وهف

 اذهو «ةديدج ىرخأ تارابع ريغ نم هل ةئشنملا ةقباسلا تارابعلاب اًحيحص بلقنا

 ةحصل امزال ناك نإو «ةيفنحلا دنع دوقعلا داقعنال مزالب سيل اضرلا نأ ىلع هلك

 نم ؛«قطنلا ادصاق ءاهل ةئشنملا تارابعلاب دقاعلا قطنب دوقعلا دقعنت امنإو ءاهرثكأ

 .ربعم ريغ وأ حايترالاو ةبغرلا نع ًاربعم قطنلا نوكو ءاضرلا ىلإ رظن ريغ

 ةقرفت ريغ نم اهلك دوقعلا داقعنال مزال اضرلا نأ ىري ءاهقفلا روهمج نكلو

 بجي ام لك عم اضرلا دجو اذإف «هل ةلباق ريغ دوقعو «ضقنسلل ةلباق دوقع نيب
 ءدقعني مل دجوي مل نإو ءاحيحص ناك ءدقعلا داقعنال ةمزاللا طورشلا نم هرفاوت

 داسفلا نيب مهدنع قرفال ذإ ءادساف نوكيو دقعني دقعب ءاهقفلا روهمج فرتعيالو

 .دقعنم ريغ دقع لطابلاو دسافلا دقعلا الكف «نالطبلاو
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 ةحصل ىفكيال جاوزلا دقع ىف اضرلا نأ ىلع ءاهقفلا قافتا  امهيناث

 ةمئالا ضعب ىفتكاو «مالعإلا نم احيحص دقعلا نوكي ىكل دبال لب «داقعنالا

 اهعم رفاوتي مل اذإ «ةداهشلاب مهضعب فتكي ملو «مالعإلا اذهل نيدهاش ةداهشب

 راثآلا تدرو دق ذإ «جاوزلا ىف دوصقم ضرغ مالعإلا نأل كلذو «مالعإلا

 نق اع نق رز فن واع طلو ةفافرلا ماركو نذاتللا نس اع قرنا ةرردق فرن طتب

 ىف ةغلابم حاكنلا ىف كلذ وحنو دوهشلاو ىلولاب رمأ» : هصن ام ةيميت نبا ىواتف

 .«فدلاب برضلا عرش ىتح ء«اياغبلاب هبشتلا نع ءاسنلل ةنايصو «حافسلا نع هزييق

 ىغبلا نإف ؛اهسفن جوزتال ةأرملا : رثألا ىف ءاج اذهلو «هترهشل ةبجوملا ةميلولاو

 ةثالث ءاعيمج امهب وأ .نالعإلاب وأ ءداهشإلاب هيف رمأو .©١)اهسفن جوزت ىتلا ىه

 . ©0(لاوقأ

 هنأل ءىلكش دقع جاوزلا دقع نإ لوقن نأ حصي كلذ ىلعو 2 7<

 .ةرهشلاو نالعإلا نم اضرلا اذه عم دبال لب «نيدقاعلا اضرب هنوكت ىف ىفتكيال

 بهذم ىلع حوضولا لك ةحضاو جاوزلا دقع ةيلكش نإو .دوهشلا ةداهش وأ

 .داقعنالا مدع ةهج نم لطابلاو دسافلا دقعلا نيب نوقرفيال نيذلا ءاهقفلا روهمج

 دقع نأ نوري ءاهقفلا نم رؤهمجلاف .روهمجلا رظن ىف نافدارتم ناظفل امه لب

 فالخلا ىلع امهريغ نم وأ «نالعإلا ريغ نم وأ «دوهشلا ريغ نم دقعنيال جاوزلا

 طرشي ةشبلَو ,حاكنلا ةحصل طرش دوهشلا نإ لوقي ىذلا ةيفنحلا يهذم امأ

 مأ ؟ايئاضر دقع حاكنلا دقع هيف ربتعيأ ؛رظنلا ىلإ جاتحي ىذلا وهف «هداقعنال

 تامازتلالا ىف اوبتك نم رثكأ ايلكش هنوك وهو «ىناثلاب لاق دق ؟اًيلاكش (دقع ربتعي

 نكلو ؛دقعلا ةيرظن ىف كب ىروهنسلا روتكدلا ذاتسألا هررقو «,ثيدحلا هقفلا ىف

 هنم مهفي ام ةيمالسإلا ةعيرشلا ةذتاسأ نم باتكلا تارضح ضعب تارابع ىف ءاج

 ىف ىسانسألا رضتقعلا وه اضرلا نآل :«ىلكش  نسلو.«نتامضر جاوزلا دقع نأ

 )١( هترابع ىلوتي ىلو نم دبال لب «ءاسنلا تارابعب دقعنيال حاكنلا نأ ىري ةمئألا رثكأ .
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 ةفينح ىبأ دنع جاوزلا دقع نأ ىدنع ىأرلاو .ثيدحلا هقفلا باتك نم ليلف

 نم نأل «ةرمث الو هيف ءادج ال الطاب ال ادساف حاكنلا نوكي نأ هيلع بترتي هيف

 دوقع لطاب نيب ةقرفتلا نإف «هدسافو حاكنلا لطاب نيب قرفيال نم ةيفنحلا ءاهقف

 .مامهلا سس نيدلا لامك قار اذهو 2217 لطابلا دّقعلاو «دسافلا دقعلا ناناد ف قرف

 ةقد نم ملعن نم وه مامهلا نباو :تهاذملا نق تناثلا زرقملا هنأ ىلع هركذو

 حاكنلا لطاب نيب قرف ةمث نكي مل اذإو .لقنلا ىف قدصلل اًيرحتو رظن ماكحإ
 هنأل ؛ عراشلا رظن ىف ادوجوم ربتعيال حاكن وه حيحص ريغ حاكن لك لب «هلسافو

 . نذإ بجاولا نمف «هتاذ ىف حاكنلا دقعل نوكت ىتلا راثآلا نم رثأ ىأ هيلع بتريال
 .ايلكش اًدقع حاكنلا نوكيف .دقعلا نايك ىف رثأ هل دوهشلا روضح نإ لوقن نأ

 نم عونلا اذه دجن انإف .لطابال دساف دوهش ريغ نم حاكنلا نإ انلقو «هلطابو

 هب تبثتالو ءرهم لوخدلا ريغ نم هب تبثيال هنأ ليلدب .عراشلا هب فرتعيال حاكنلا

 تبشتال كلذ قوفو ءامهنيب قرف دقعلا اذه ىضتقمب نارشاعتي نيصخش نأب ءاضقلا

 ناكل هنيوكتو هدوجوب رقي عراشلا نم هب اًقرتعم ادقع ناك ولو .ةرهاصم ةمرح هب

 انل زوجي الفأ «كلذ ريغ تباثلا نكلو ءدوجوم حاكن هنأل .ةرهاصملا ةمرحل اًتبثم

 هببسب لوخدلا نأو نكي مل نأك اهيف دقعلا رابتعاو حيحصلا ريغ حاكنلا ضعب روص نم ءاهقفلا ركذي ١0
 ةملسملا تجوزت اذإ (اهيناث) .ةيلهأ ىذ ريغ نع ةرداص دقعلا ةرابع تناك اذإ (اهادحإ) .اًثالث ارو ىنز ربتعي

 لاق روصلا هذه ىهمف «ةمرحلاب اع زيجعلا ةجوز وأ همراحم ىدحإ صخشلا جورت اذإ (اهثلاث) .ملسم ريغ

 ريغ حاكنلا نأ نوريثك مهفو ءاّبسن تبئيالو «ةدع بجويال ىنز هببسب لوخدلا نإو «لطاب حاكنلا نإ مهضعب
 كلذ نأ عقاولا ىفو «لوخدلا دنع ارهمو اًبسن تبئيو ةدع بجوي هنأ ليلدب ءاهريغ ىف !دساف دقعنم حيحصلا
 نإف ءاهفعضو لوخدلا ىف هبشلا ةوق هّوشنم امنإ .هدوجو مدع مأ دقعلا دوجوب عراشلا فارتعا هؤشنم سيل

 لوخدلا ربتعا اذلو ءاهريغ ىفف ةيوق ةهبشلاو «ةروكذملا ثالثلا روصلا ىف ةدوجوم ريغ وأ ةفيعض لحلا ةهبش

 .اهاوس ىف ربتعي ملو ءاهيف ىنز
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 ادقع هقفلا رظن ىف نذإ جاوزلا دقع نوكيو ءهرظن ىف دوجوم ريغ وهف «ىمالسإلا
 .ةوهشلا نما, عراتخلا فارتعالا فيال هنآ ءايكف

 هنأ هيلع بترتي دسافلا حاكنلاو دوهش ريغ نم حاكنلا نإ : يا لوقي دق

 كلذ ىلع وهو «ةدعلا مزلتو لثمل رهم بجيو .بسنلا تبثي نأ لوخد لصح نإ

 نع باوجلاو «راثآلا هذه بتر هنأ ليلدب «هنايكب رقيو ءهدوجوب عراشلا فرتعي
 وه نبل ةكفسانتملا حاكنلا ىلع ماكحألا هذه بتري عراشلا لعج ىذلا نأ كلذ

 ةشحاف لوخدلا كلذ نوكي نأ عنمت ,ةهبش دوجو عم لوخدلا رم كو ءدقعلا

 لخدي نأك ةهبشب ءطولا ىف تبثت ايد اهمقت ناثآلا كلك نأ لبلد اد نعوت

 هذه لك تبثت «لاحلا هذه ىفف ا هنلتوب «ةسرزف اههناظب هاري "يلع رحم

 ركل كلت تناقل لل نسل كاك ناك اذإو ءالصأ دقع دجوي مل هنأ عم «راثآلا

 ءطولا درجمل تبثت اهنآل ؛هل رارقإ الو ؛هب فارتعا دسافلا دقعلل عراشلا بناج نم

 وأ راثآلا هذه نأب ل حرصت لب ؛دقع لك نم ىلاخلا ةهبشب

 ىلع اهبتري مل عراشلاف ةهبشب ءطولا هبشي هنآل الإ دسافلا حاكنلل تتبث ام اهضعب

 . ةهبشلا عم لوخدلا درجم ىلع اهبتر نكلو «دقعلا

 دوهشلا ريغ نم هنأل ءىلكش ريغ دقع حاكنلا نأ : نيلئاقلا عم انلزنت انهو

 اضرلا نإف .نايكو دوجو هل ادقع هنوك ىضتقمب هراثآ ضعبب عراشلا فرتعي دساف

 نأ نكميالو ءادساف اهضعب لعجي نأ هرثأ ةفينح ىبأ بهذم ىف اهلك دوقعلا ىف

 مدع عم ةدوجومو ةدقعنم ربتعت دوقعلا لك لب «هدوجوو دقعلا داقعنا ىف رثؤي

 ءدوهش ريغ نم دقعني هنأل ؛ىلكش ريغ دقع حاكنلا نإ تلق نإف ءاضرلا دوجو

 اهنأل ؛ةيئاضر ريغ دوقع ةفينح ىبأ هقف ىف اهلك دوقعلا نإ لقف (دساف ناك نإو

 هلقي مل ام كلذو ء«هيف اضرلا رفاوت ريغ نم دوجو اهل نوكيو «نوكتتو دقعنت
 سيل اضرلا نإ مث .ىلكش ريغ دقع حاكنلا نإ : لئاقلا هرقي نأ نكميالو ءدحأ

 .حاكنلا دقع ىف للخ ىأ دجويال همدعو «ةيفنحلا دنع حاكنلا دقع ىف اًنوكم انكر

 بترتت احيحص نوكيو «هاركإلا عمو لزهلا عم ةيفنحلا دنع دقعني حاكنلا نأ ليلدب

 ريثكب لقأ هيف ةيئاضرلا نيمو اكل نوكر ن1 نكيخاف 0
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 ميظع ىلع ليلد ىه لب «هتميق نم ةضاغب جاوزلا دقع ىف ةيلكشلا تسيلو
 الإ نوكتال ةأرملاو لجرلا نيب ةيجوزلا ةرشعلا نإف «ةيجوزلا ةقالعلل عراشلا ةياعر

 نيدقاعلا ةدارإب ةحابإلا كلت طانت الف ؛هتمحرو هللا ةملكبو «عراشلا ةحابإب

 كلت حيبيل عراشلا اهطرتشي رومأ نم دبال لب ءدرفنملا امهاضرب الو «ةدرجملا
 اعنمو «تامرحلل اًظفحو «ضارعألل اًنوص ميرحتلا اهيف لصألا ناك ىتلا ةقالعلا

 «مارحلاو لالخلا نيب اًرجاح ادح نوكت اًموسرو اًدودح عراشلا عضوف ءحافسلل

 «ناصحإلا ةرشع نيب الصاف نوكت امك «حافسلاو حاكنلا نيب ةقرفتلل الصيفو

 هذه نوكت نأ نم دبال ناكف «نالعإلاو ةرهشلا كلذ ناكو .«نادخألا ةرشعو

 . نيدقاعلا ةدارإب ةنرتقم تايلكشلا

 ظافتلألا

 ناعم هذه نكلو ءاضرلاو رايتخالاو دصقلا دوقعلا ساسأ نإ انلق - ١

 وه رمألا كلذ ناكف ءاهيلع لديو ءاهنع ئبني ىسح رمأ نم اهل دبال ةيسفن
 تاالالدلا ىف لصألا ىه تارابعلاو «نانجلا نع ًاربعم قلخ ناسللا نإ ؛ ظافلألا

 نع زجعلا دنعو .اهيلع ةلادلا تارابعلا وه دوقعلا ساسأ ناك كلذل ؛ءايشألا ىلع

 ىتلا ةيسحلا ةراشإلا لاحلا هذه ىف نوكت (سرخلاب افوئم ناسللا نوكي نأك) قطنلا

 «ةرابعلا ماقم ةمئاق دقعلل ءاشنإ ىلع اهتلالد ىلع هعم سرخألاب نولصتملا فراعت

 نآل ؛اهب الإ ههوقع زيجيال نم ءاهقفلا نمف ؛ةباتكلا ديجي سرخألا ناك اذإو

 ءاهنم فعضأ ةراشإلاو «ةلالدلا ةوق ىف قطنلاك ىهف ءملقلاب ريبعت ةباتكلا

 تناكو ءهذه تنكمأ ام ةفيعضلا ةلالدلا ىلإ ةيوقلا ةلالدلا نع لودعلا حصيالو

 دقعي نأ ةباتكلا ىلع سرخألا ةردق عم زيجي نم ءاهقفلا نمو «ةعاطتسالا ىف

 ءاهريغ ىف هل صخرو .ةنكمم نكت مل اذإف «لصألا ىه ةرابعلا نأل ؛2)) ةراشإلاب

 ىف ناكف ءريغصلا عماجلا ةياور عم قفتي ىناثلا لوقلاو «دمحمل لصأللا باتك ةياور عم قفتم لوألا لوقلا )١(

 :نالوق اههيلغ بكرت :ناياور ةلاسملا
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 ىف ءاوس امه ذإ ؛ةباتك مأ ةراشإ ناكأ ءاوس ءاهماقم دقعلا ىلع لدي ام لك ماق

 .دوقعلا ىناعم نع ريبعتلا ىف الصأ انوكت مل امهنوك
 دقعنت نأ دوقعلا ىف لصألا نأ ىلع اهتلمج ىف قفتت ةفلتخملا بهاذملا ىرنو

 «لابقتسالا ىلع نالدي نيظفلبال «نييضام نيظفلب انوكي نأو ءلوبقو باجيإب
 ءاهقفلل ىضاملاب ديقتلا ةلعو .ىضاملل رخآلاو 27 لبقتسم امهدحأ نيظفلبالو

 تسيل لاحلا ىلع ةلادلا ظافلألا نأب كلذ للع نم مهنمف )١( : ناقيرط اهيف

 .ةدع وأ ةمواسم لبقتسملاب ريبعتلاو «لابقتسالا لمتحتو هلمتحت لب .هل ةضحمتم

 نذإو ؛ةدع هذهف كعيبأ لاق ذإو «ةمواسم هذهف ةرشعب ةبادلا هذه ىنعب لاق نمف

 هب ىدؤت نأ نكمي ىذلا وه ىضاملاف ءدقعلا ءاشنإ ىلع نالديال رمآلاو عراضملاف

 ىلع ةلالدلل ىضاملا لعفلا ظفل طارتشا للع نم ءاهقفلا نمو (؟) .ةلالدلا هذه

 دقاعلا سيلو «اراثآو اًماكحأ عراشلا اهيطعي ةيونعم رومأ دوقعلا نأب دوقعلا ءاشنإ

 وهف اًماكحأ اهيطعي ىذلا وه عراشلا ناك اذإو ءراثآلاو ماكحأللا اهيطعي ىذلا وه

 ناك هناي 255 ثلا نع. راثألا تذرو دقو. انيقعتت نلا تاراتعلا قاس درفني ىذلا

 نكلو «هيلع ًارصتقم ناكو «ىضاملا ظفل مالسلاو ةالصلا هيلع هدوقع ئف لمعتسي

 ققحم ىلع ظافلألا لدأ ىضاملا ظفل نأب للعم كلذ ىف رثألا نإ : اولاق ءاهقفلا رثكأ

 ةئشنملا ظافلألا رصقت ةيبرعلا ةغللا نأبو ءاهئاشنال ظافلألا بسنأ ناكف ءدوجولا

 ىلع ةلادلا ظافلألاب نادقاعلا ىون اذإ كلذلو «ةيضاملا ظافلألا ىلع دوقعلل

 لوقي اذلو .دقعلا دقعنا ةينلا هذه انلعأو «لاحلا ىف دقعلا ءاشنإ لاحلا وأ نافعا

 مدع نأ ملعاو» : هصن ام عيبلا باتك ىف ريدقلا حتف ىف مامهلا نب نيدلا لامك

 عيبلا ةين ىلع اقداصت اذإ امأ «لاحلا ةين ىلع اقداصتي مل اذإ وه ل لاب داقعنالا

 (ةينلاب تبثيف «لاحلا لمتحت لابقتسالا ةغيص نأل ءءاضقلا ىف هب دقعنيف «لاحلا ىف

 لبقتسملل ةضحمتم امهادحإ نيترابعب دقعني هنإ اولاق دقف «حاكنلا دقع كلذ نم ءاهقفلا ىنتتسا دقو )١(

 كلذ زاوج ءاهقفلا للعيو «.تلبق رخآلا لوقيف كتنبا ىنجوز نيدقاعلا دحأ لوقي نأ حصيف ىضاملل ةيناثلاو

 جاوزلا دقعو «نيبناجلا نم دقعلل لوت ةيناثلاو ليكوت ةيلابقتسالا ىلوألا ةغيصلا نأ امهدحأ : نيفلتخم نيليلعتب

 «ديعب حاكتلا ىف ةمواسملا لامتحا نأ ىناثلاو «دوقعلا رئاس فالخب نيفرطلا نع دحاو دقاع هالوتي نأ حصي

 لاحلا ىف دقعلل لابقتسالا ظفل ضحمتيف ء«هب قلعتي ام لك ىلع قافتا ةداع هقبسي جاوزلا دقع سلجم نأل

 .لابقتسالا ظفل لصأ ىف اهديفي ىتلا ةمواسملا لامتحا مدعل
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 ال «ةرابعلا نم دوصقملابو «ظافلأب ال اهيناعمب دوقعلا ىف ةربعلا نأ ءاهقفلا ررقيو
 فيقال 2 :اهنا مامهلا نب نيدلا لامك لوقي كلذلو ءاهل درجملا ىوغللا موهفملا

 كئنيحو هب هدارأ اذإ الإ همكح عيبلا ظفلب تبثي الف «ةين الب ظفللا درجمب مكحلا

 تعب ظفلب حصيال اذلو «ةينلا ىلع هب داقعنالا فقوت ىف عيبأو تعب نيب قرف الف

 (ةين الب هريغو ىضاملاب حصيالو «ةينلاب هريغو ىضاملاب دقعني وهف ... الزه
 اذإ اهنمو «نييضام نيظفلب ريبعتلا نم نادقاعلا اهيف للحت عيبلل ةريثك اروص درسيو

 ىلع اذه:لاق اذإ اذكو «نمثلا تاه :عئابلا لوقيف «فلأب كنم تيرتشا:ىرتشملا لاق

 نإ وأ كبجعأ وأ كقفاو نإ فلأب كل وه : لاق ولو «تلبق:رخآلا لاقف فلأب

 «عيبلا دقع دقعني تارابعلا هذه لكبف «تدرأ وأ ىنبجعأ وأ ىنقفاو : لاقف ةكدرأ

 ةغيصلا نكت مل نإو «تارابعلا هذه نم ءاشنإلل نيدقاعلا ةدارإ حوضول ؛ههبشي امو
 ا

 غيص نوكت نأ ىف نيددشتم ىأرلا ىداب نودبي ءاهقفلا نأ اذه نم ىرتو

 نم نيللحتم مهاندجو ةركفلا ليلعت ىف مهعم انرس اذإ مث «ةيضام ظافلأب دوقعلا

 ظافلأب ديقت ريغ نم ةلادلا تارابعلاب دوقعلا ةزاجإ ىلإ هيف ددشتلا هلب دييقتلا كلذ

 ام اهعمو ءاهب ةنرتقم ةينلاو ءاهتلالد ررقي فرعلا ماد ام "7 ةصاخ غيص وأ ةيضام

 .لاحلا ىف دقعلا ىف ةبغرو ةدارإ نم اهايانث ىف لمحت

 ناو ةوتسلا ع ريسعلا للوألا ةامعلا يمال لالا ثناك اذ نبي
 .دقعلا ءاشنإ ىلع اهتلالد حوضول ءاهنع زجعلا دنع الإ اهريغ ىلإ اهنع لدعيال

 ربتعتال لاعفآلاو .دوقعلا ءاشنإل لصألا ىه لاوقآلا نأ ةبطاق ءاهقفلا ررق كلذلف

 صخش مواس اذإف «ةيظفللا ةلالدلا هبشت ةلالد نم هيلع ىوطنت امل الإ دقعلل ةئشنم

 ,دقعلا دقعلا دقف عيبملا ذخأو نمثلا هاطعأ مث «ءىش ءارش ىلع رخآ اصخش

 دقق وة رجلالا) اهنف ماعلا نا اييمح عن نقتوح و نينادلا نقلل ةلن يرق بك :كللذكو

 .71 2/5 ص .سماخلا ءزجلا عويبلا باتك ىف ريدقلا حتف عجار )١(
 نيثحابلا ضعب لواحي ىتح «ةصاخ ريباعتو ةصاخ غيصب سانلا اوديقي مل ءاهقفلا نأ نيبتي ريرقتلا اذه نم (5)

 دنع ظافلألل ىرحسلا ريثأتلا اياقب نم ةعيرشلا ىف ظافلألاب كسمنتلا نإ هلوق لثم «ةديعب للعب كلذ ليلعت

 ::ةيملع 1 كللذ قف ءىشاال نأ قحلاو « ىفر وأ ذيواعت ةعيرشلا ىف دوقعلا تارابع نأك 6 نييقرشلا
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 «لاوقآلا هيلع لدت ام ىلع اهايانث ىف ءىبنت لاعفألا هذه نآأل ؛ةراجإلا تدقعنا

 ىف لاوقألا لحم لاعفألا لالحإ ىف دحاو نئس ىلع اونوكي مل ءاهقفلا نأ ريغ

 .ردقب الإ اهب دوقعلا ءاشنإ عنم نم مهنمف اهب دوقعلا داقعنا مهرارقإو .دوقعلا

 لاوقآلاف «فرعلا يلا رمأآلا كرت ف مهنمو .«ىلوأ ظفللا لعجو زاجأ نم مهنمو

 : ةثالث

 زجعلا دنع الإ لاعفألاب دقعنتالو «لاوقألاب الإ دقعنتال دوقعلا نأ (اهلوأ)

 ةلالد اهل تسيل لاعفأآلا نآل كلذو «هانيب ىذلا وحنلا ىلع سرخألا لاحك اهنع

 هراثآ رهظت رمأب هدذيفقي ىذلا صخشلا اضر ىلعو «تامازتلالا ىلع اهعضو لصأب

 نع ْئبنملاو «ةينلا ةقيقح نع ئبنملا ربعملا ظفللاب الإ متيال كلذف .«لباقلا ىف

 ؛ةاطاعملا درجمب دقع دقعنيال كلذ ىلعو «ةلباقلا اهراثآب ديقتت ىتلا سفنلا تادهعت

 دّقعنتال ةراجالاو .ةمواسملا كعب عيبملا ملستو نمثلا ءاطعإب ةاطاعملاب دقعنيال عيبلاف

 «تارابع نم ههابشأو اذه ناك يف ديال لب ,عافتنالا نم نكمتلاو ةرجأآلا ءاطعإب

 ىفو «ةيرهاظلا بهذم وهو «ىعفاشلا بهذم رهاظ وه اذهو ءادقع ناك ام الإو

 نم دقعلا لحم ناك اذإ ةاطاعملاب دّمعلا زيجن هيدهتجمل ءارأ ضعب ىعفاشلا بهذم

 رمأ كلذ نأ نوحجري مث «ءايشألا نم تارقحملا دح ىف نوفلتخيو «تارقحملا

 . امهمو «ةاطاعملاب هيلع دقعلا دقعنا ًاريقح فرعلا هدعي امف ةداعلاو فرعلل كورتم

 نيدهتجملا دنع حجارلا وهو ىعفاشلا نع روثأملا روهشملاف «فالخلا اذهل رثأ نم نكي
 , 2(١)ناه وأ اهعوضوم لج ,«لاعفألاب دوقعلا داقعنا مولع هبهذم نيف هذعب نم

 موقت دق نكلو بيرالب ظافلألا نوكت نأ دوقعلا ىف لصألا نأ  ىناثلا لوقلا

 نمك .ةدارإلا نلسعتو ءاضرلا ىلغ-لدت تاور تدجو اذإ ظافلألا ماقم لاعفأللا

 هصن ام ءايشألا ضعب ىف ةاطاعملاب دوقع ىف سانلا ةداع هب ترج ام ماكحأ نايب ىف عومجملا ىف ءاج )١(
 «ةحابإ هنأ امهدحأ : ناهجو هيف ؟ ءاطعلاو ذخأللا نم هب ةداعلا ترج ىذلا مكح امف بهذملا رهاظب انلق اذإو»

 نذإ وهف) : تلق هل رخآلا ةحابإ ببسب امهنم دسحاو لك حابأ امنإ لاق ... بيطلا وبأ ىضاقلا باجأ هبو

 ةبلاطم امهنم دحاو لكلف .«ةدسافلا دوقعلا رئاسب ضوبقملا مكح همكح امهيناث ءوه (امهحصأف ءةضراعم

 امهنم دحاول ةبلاطمال هنأ دماح ىبأ خيشلا نعو . .. اًقلات ناك نإ هنامضبو ءاّيقاب مادام هيلإ هملس امب رخآلا

 .اه ا! «اضرلا دجو نإو هاريال هنإف «ةدسافلا دوقعلا رئاسب لكشي اذهو «ىضارتلاب امهتمذ أربتو ءرخآلا ىلع
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 ىف بكري وأ ءرجأب الإ لمعي الأ طايخلا نأش نمو .هطيخيل طايخ ىلإ اًبوث عفدي
 ةرجأب ةماعلا بوكرل ةدعم ةبرع بكري وأ ءبوكرلاب لالغتسالل ةدعم حالم ةنيفس
 مل ول دوقعلا هذه نإف» «ةراجإلاو عيبلا دوقع نم كلذ وحنو «هوحنو مارتلاك

 لع ىبنلا ندل نم سانلا نألو «سانلا رومأ تدسفل ءاهيلع ةلادلا لاعفألاب دقعنت
 لادلا لعفلاب لب ءظفل الب ءايشألا هذه لثم ىف نودقاعتي اولازام اذه انموي ىلإ

 بهذم ىف لوق وهو «217ةفينح ىبأ لوصأ ىلع ريسي لوقلا اذهو ءدوصقملا ىلع
 . لهاستلا ىلإ برقأو ءدصقأو هقباس نم طسوأ لوقلا اذه نأ كشالو ءدمحأ

 وأ لوق نم اهدوصقم ىلغ لدي ام لكب دقعنت دوقعلا نأ - ثلاشلا لوقلا

 الاد سانلا هربتعي ام لكو «هب عيبلا دقعني عيبلا ىلع الاد سانلا هدع ام لكف «لعف
 وأ ظفللا ماقم اًمئاق لعفلا نوك ىلإ رظن ريغ نم «هب دقعنت ةراجإلاف ةراجإلا ىلع

 دنع دقعلا دقعنا لاعفألاو ظافلألا ىف سانلا حالطصا فلتخا نإو «هماقم مئاق ريغ

 الو «ءعرش ىف دح كلذل سيلو .لاعفألاو غيصلا نم مهنيب هنومهفي امب موق لك

 ىف ةراجإلاو عيبلا ظفل نإف ,مهتاغل عونتت امك ع نسانلا عونتب عونتي لب .ةغل ىف

 وأ كرتلا وأ مورلا وأ سرفلا ةغل ىف هيلع لدي ىذلا ظفللا وه سيل برعلا ةغل
 مازتلا سانلا ىلع بجيالو .ةدحاولا ةغللا ىف ةلالدلا عاونأ فلتخت دق لب «ةشبحلا
 دقاعتي امريغب دقاعتلا مهيلع مرحيالو «تالماعملا ىف تاحالطصالا نم نيعم عون
 نإو ءمهدوصقم ىلع الاد هب اودقاعت ام ناك اذإ .ىرخأ ةغل لهأ نم مهريغ هب

 ةينلل ةيسحلا ةروصلا ةياكح نم قاثيتسالل ؛ةيظفللا تافصلا ضعب بحتسي دق ناك
 رهاتقو كلان: لوسفأ قاع ةيلاقلا قه لوقلا اذهو «نكشمملا'ريمضلاو هت ةنيفنلا
 117 لوح ننهلف

 وهو «لاعفألاب دوقعلا داقعتا ىف ءاملعلا فالتخا ةصالخ هذه - 648

 ىف قافتالا ىلإ ىهتني فالتخالا اذه نكلو «ةيلاملا دوقعلا ىف حوضولا لك حضاو

 زوجي ةاطاعملا عيب نأ ةيفنحلا تك ىف هيلع صوصخملاو 2518 ص «ثلاثلا ءزحجلا ةيميت نبا ىواتف عجار 010

 . (عيبلا باتك ىف سماخلا ءزجلا ريدقلا حتف عجار) ريطخلاو ريقحلا ىف

 يابا كالا لكك 4 كك 275 17 ص لالا ءزجلا ( ةيميث نبا ىواتف نم ةصخشلم لاوقألا هده'(9)
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 هيلع ةلادلا ظافلألاب الإ دقعنيال حاكنلا دقع نأ هيلع قفتملا نإف ؛حاكنلا دقع

 لصو ًاروهشم ازاجم مأ «هيف ةيوغل ةقيقح تناكأ ءاوس «هيف ةحيرصلا ظافلألاو

 ضعب ىلع كلذو «ةنيرقلا هيف تح ضو اًزاجم مأ «ةيوغللا ةقيقحلا ةجرد ىلإ

 نوكيال هنأ هيلع قفتملا نمف ءاذه ضعب ىف فالتخا نم نكي امهمو «222بهاذملا

 دقع نأ ىلع ءاملعلا عامجإ نأ كشالو «ةحضاو ةلالد هيلع ةلادلا ظافلألاب الإ

 ةلالدلا ةحضاولا و «هانعم ىف ةحيرصلا ظافلألابو .ظافلألاب الإ نوكيال حاكنلا

 نال + ةفيكح هلو: تعيق ون ىف خيرتكالا ئارب ىليع رويتشملا زاغملا قرطي ولو هيلع

 موقتو «.ةيظفللا ةرابعلا نع ىنغت ىتلا ةاطاعملا هيف ىتأتتال حاكنلا دقع عوضوم

 ءزاجملا قيرطب ولو حضاو حيرص ظفل ىلع الإ نوكيال داهشإلا نألو ؛اهماقم
 عراشلا طان اذإف ءاهماكحأ ضعب هلو «ةيحان نم ةدابعلا ىنعم هيف جاوزلا دقع نآلو

 امو «هتركف عم مءالتي امم كلذف «لاكشألاو موسرلا ضعبب لب «ظافلألاب هماكحأ

 ةيجوزلا ةرشعلا نأ نم انركذ املو اذهل .ةدابعلا نم ةيحان هيف نأ نم ءاهقفلا هاري

 ىناسنإلا عونلل اظفحو هنم ةمحر عراشلا نم تناك ةحابإلاو «ميرحتلا اهيف لصألا

 لاكشألاو موسرلا ضعبب ةحابإلا كلت ةعيرشلا تطان «ءلمكألا هجولا ىلع

 ظ . ظافلألاو

 دقعنيال حاكنلا نإ ءاهقفلا ضعب لاق حاكنلا ىحاون ضعب ىف ةدابعلا ىنعملو

 زوجتال ةيبرعلا ريغب ةدابعلا نأل ءاهنومهفيو ءاهب مالكلا نوعيطتسي نمم ةيبرعلا ريغب
 : لاقو «ىأرلا اذه ةيميت نبا در دقلو ءاهمهفي الو اهب قطنلا عيطتسيال نمل الإ
 قتعلا نأ مولعمو ,ةقدصلاو قتعلاك وه امنِإف ةبرق ناك نإو (حاكنلا ىأ) هنإ)

 اهل نيدشي الا ةيهلا ركن رلاورةقالعسلا كلل دك: وحمار و مور وش طحنا هل: نيتك

 دوصقملا مهفيال امبر لاحلا ىف ةيبرعلا ملعت اذإ ىمجعألا مث «عامجإلاب ىبرع ظفل

 ريغب دوقعلا هركت : ليق ول معن .اهداتعا ىتلا ةغللا نم مهفي امك ءظفللا كلذ نم

 ناكل ةجاح ريغل ةيبرعلا ريغب باطخلا عاونأ رئاس هركي امك «ةجاح ريغل ةيبرعلا

 ةلالد نأل ةيطعلاو ةبهلا ظفلب دقعني الو «جورتلا وأ حاكنلا ظفلب الإ دقعنيال هنإ لاقف ىعفاشلا ددش دقل(١)

 ةدارإ ةنيرق تدجو نإو «ةيانك وه لب «هيف اًحيرص سيل امهريغو «ةحيرص حاكنلا ىلع نيظفللا نيذه
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 ةبطاخملا دايتعا ةهارك ىلع لدي ام ىعفاشلاو دمحأو كلام نع ىور امك ءاهجوتم

 ظ .2170ةجاح ريغل ةيبرعلا ريغب
 نوكي نأ ىف: ديدتتلا ىف بسلا قورتنلا بيذيت تحايص:ركذ ةئلو هش 114

 ببسلا كلذ عجرو «هيلع ةلادلا ظافلألاب ىمالسإلا عراشلا ةيانعو ءظافلأب حاكنلا

 ماكحإو ةدئاف نم اهيف امل اهلقنن ةيهقف دعاوق عبرأ اهتاذ ىف ىه هجوأ ةعبرأ ىلإ

 : ىذ ىه اهو «ةقدو

 ال ءحاكن هنأ هيف هيلع دهشي ظفل نم هيف دبال حاكتلا نأ  لوآلا هجولا

 لاق امك .دقعلل ةنراقم امإ «حاكنلا ىف طرش ةداهشلا نأ ةدعاقلا نآل ء.حافس

 . ظفل نم دبال نيريدقتلا ىلعو «كلام لاق امك لوخدلا لبق وأ «ةثالثلا ةمئألا

 عونلا ءاقب ببس هنأل ءرادقملا ليلج ءرطخلا ميظع حاكنلا نأ  ىناثلا هجولا

 ةداوملل ببسو «باسنألا طالتخاو ء.داسفلا ةدال مساحلا فافعلل ببسو «ىناسنإلا

 هردق مظع اذإ ءىشلا نأ ةدعاقلاو «حلاصملا نم كلذ ريغو «نوكسلاو ةلصاوملاو

 الأ ءهردقل اًعفرو «هنأشل اميظعت .هداعبإ ىف غلوبو .هطورش ترثكو هيف ددش

 اهيلإ لوصولا نكميال ءاهبسنو ءاهنيدو ءاهلامجو ءاهلام ىف ةسيفنلا ةأرملا نأ ىرت
 ىف كلذك ةيلعلا بترلاو «ةليلحلا بصانملا نأو «ميظعلا لسوتلاو «ريثكلا رهملاب الإ

 عراشلا ددش تافلتملا ميقو «لاومألا سوءر اناك ال ةضفلاو بهذلا نأو «ةداعلا

 ىف اهطرتشي مل ىتلا طورشلا نم كلذ ريغو ء«زجانتلاو ةاواسملا طرتشاف ءامهيف
 هضعب ةئيسن هعيب عرشلا عنم ةيناسنإلا ةينبلا ماوق ناك امل ماعطلا نأو «ضورعلا رئاس

 ةةداهسشلاو ف ادعضلا" طرعتماف“ «عاكلا ىف عرستلا هنتكا هلك كللذل .ى ضخ
 . ظافلالا صوصخو

 ىف لصألاو «ةحابإلا ضورعلاو علسلا ىف لصألا نأ  ثلاثلا هجولا

 ىف طاتحي عرشلا نأ ةدعاقلاو  حاكن دقع نوكي ىتح «ميرحتلا ةيسنجلا ةقالعلا

 جورخلل طايتحالا نيعتيف «دسافملا عنمل نوكي ميرحتلا نأل ؛ةمرحلا نم جورخلا
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 عطقي «ىوق ببسب الإ ةدسفملا لامتحا هيف لحم ةحابإ ىلع فلكملا مدقي الف ؛هنم

 دنع ةحابإلا عنمتف ءةحابإلا هيف لصألا ام امأ  اهضراعي وأ «ةدسفملا كلت لاوزب

 ءظفل لكب حاكنلا زجي مل ةدعاقلا هذهلو ... بابسألا نم رسي امب ةدسفملا ءورط

 زاجو «لحلا ىلإ ةمرحلا نم جورخ وه ذإ ؛حاكنلا دوصقم نم برق هيف امب لب
 هنأل ؛نيضوعلا ىف كلملا لقنب اضرلا ىلع ةلادلا لاعفألاو غيصلا عيمجب عيبلا

 . ةمرحلا ىلإ لحلا نم جورخ

 هنيصقلو نرفزلا ةرثك عم «هوحنو عيبلا ىلإ ةجاحلا مومع عبارلا هجولا

 قكسماوب نييلمو:فوقمو لك اه نرخ ناسناللا وعال ذا ةحاغبب نك لع كقعلا وركتو

 «دحاولا صخشلا نم راركتلاو لوصحلا ليلق هنإف «حاكنلا فالخب ء«بكرمو

 اهنيف“ كي ديقفلاَو ءرركتيو رثكيو معي اميف ففختلا ةحمسلا ةعيرشلا ىف ةدعاقلاو
 200 رركتي الو معيال

 ظاقلالاو ةينلا

 لوألا لماعلا ىه ةدارإلا نأو ءاضرلا دوقعلا ةحص ماوق نأ انيب دق 2 ١

 طانتأ نكلو ءاهنع فشاك «ةدارإلا هذه نع ربعم ظفللا نأو ءدقعلا نيوكت ىف

 ةربعلا مأ ؟ دقعلل نوكملا ظفللاب ديقت ريغ نم اهنع ثحبيف «ةدارإلا كلتب ماكحألا

 تقكلل ةءازو انهيف فعسب ريصغا ف ةذارالا كلت رض انلعم نيقعيبف لوقلا رهاظن

 لجر قلط اذإ : هنيعيو دارملا ررحي الثم كلذل برضنلو ؟ اهراوغأ ىصقتو ءاهنع

 مودتل ال رحخآ جورب تجوزتف ءاهكلمي ىتلا ثالثلل المكم ناك اًقالط هجوز

 ءاهيلع دقعي نأ هل حصيو لوآلل هب لحتل لب «ةيجوز ةايحب امهنيب مدؤيو «ةرشعلا
 ؟ انيق: لهقلال ئدلا حيحصلا جاوزلا ماكحأ لك هل ءاحيحص اًجاوز اذه نوكيأ

 عفاودلا ىلإ الو «هءارو ام ىلإ تفتلن ملو «لوقلا رهاظ ىلإ انرظن نإ اننأ كشال

 عفاودلا نآل ؛هراثآو هماكحأ لك هل حيحص محاكتلا نأب مكحن نأ دبالف «تاياغلاو

 ىلع عوبطملا كما كلما ص « قورفلا نينذهت غرق تثلاغلا ءزجلا نم حيضوتلل فرصتب هوجولا ةدغ القت (5)

 . ىفارقلل قورفلا شماه

 يحج ف



 ىضتقمب تقؤم ريغ حاكن وهف ءاهفشكيو اهنلعي ام دقعلا ظفل ىف نكي مل تاياغلاو

 ةنكتسملا تاياغلاو «ةرتتسملا تاينلا ىلإ انرظن نإو «هداسف بجوي ببس الف .هظفل
 هادقع نيدقاعلا نأل ؛حيحص ريغ دقع هنأب انمكح دقعلا ىفرط نيب اهيلع قفتملا

 هب دري مل ىرخأ ةرابعب وأ «ءتقؤم دقع اذه ىلع وهف «بيرقلا لاصفنالا ةين ىلع
 . ىعرشلا هانعمب احاكن نادقاعلا

 ريغ نم لوقلا رهاظب ذخألا هلوصأو هعورف ىلع بلاغلا ناك نم ءاهقفلا نم
 ءدّقعلا ىف اهنلعي ظفلب اهيلع لد اذإ الإ دصاقم لاو ضارغألاو تاينلا نع ثحب

 هيطعت ام ىضتقم ىلع دقعلا ظافلأ رسفيو «عفاودلاو تاينلاب ذخأ نم ءاهقفلا نمو
 ىضتقمب دقعلا ظفل نومهفي ال مهف «ضارغألا كلت هيلإ ئموت امو «تاينلا كلت

 ملكتملا ضرغ عم ةلالدلا هذه ىضتقمب هنومهفي لب .طقف ةيفرعلاو ةيوغللا ةلالدلا

 .اهنلعتو ءاهنع فشكت نئارق كانه تمادام «نطب امو اهنم رهظام «هتينو

 ىلإ رظن ريغ نم اهل ةنوكملا اهتارابعو دوقعلا رهاظب ذخأي نم رهظأو 2-5

 ظافلألا رهاظ ىضتقمب الإ ذخأيال وهف «هنع هللا ىضر ىعفاشلا ضارغألاو تاينلا

 ةعيرشلا ىف رهاظلاب تطين اهلك ايندلا ماكحأ نأل ءهيلع لدت امو دوقعلا ىف
 هللا هلك رمألا نوكي موي الإ اهيلجيالو ءهّللا دنع اهملع رومأ تاينلاف «ةيمالسإلا
 لك نإ لوقي ئذلا ماعلا أدبملا عم قفتيال ةيفخلا دصاقملاو تاينلا نع ثحبلاف

 ىضتقمب ىضقي ناك هتيضقأ ىف هك ىبنلاو ءرهاظلا ىلع ىنبت ةيويندلا ماكحآلا
 دوقعلاف «كلذك ايندلا ىف اهلك ماكحألا تناك اذإو «هيلإ ىحوأ ىذلا وهو ءرهاظلا

 «ةريخ ريغ وأ ةريخ تاينلا ىلإ رظن ريغ نم اهتارابع هب قطنت امب الإ ذخؤيال اهلك
 دقع وهف ءهب نرتقا امو «هيف طرتشا امو هظافلأ ىضتقمب احيحص دقعلا ناك اذإف

 ماد ام «كلذ ريغ وأ ابر ىلإ ةعيرذ هنوك ىلإ رظن ريغ نم هوجولا لك نم حيحص

 ىفختال ىذلا نايدلا اهيلع بساحي ةينلاو «هدسفي ءىشب الو ءابرب نرتقي مل دقعلا

 . طيحم ءىش لكب وهو «ةيفاخ هيلع

 اهب ةرسفم تاينلا ىلع ةلومحم دوقعلا ظافلأب اوذخأ دق ءاهقفلا نم نوريثكو

 ىفخ ام امأ «ةمئاق دهاوشو «ةرهاظ نئارق تاينلا كلت ىلع تماق دق تماد ام
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 لوقي هللاو ءهب ملعلا نكميال هنأل «ءىش هب طاني الف هنلعت ملو سفنلا هترتتساو
 ذخألا ىف ءالؤه ةجحو .[75 ةيآ : ءارسإلا] .4ملع هب كل سيل ام فقتالو#
 ناك ام: دوقعلا ظافلأ نأ اهيلغ :دامتعالا نكمي تانيب انهيلع تماق نإ نضارغألاب

 امو ناعم نم اهب لوجي امو «سفنلا نع تارابخإ اهنآل الإ دوقعلا ءاشنإ ةوق اهل

 نم اهتحصل نذإ دبالف «تاين نم اهايانث ىف ىفتخي امو «تابغر نم هب لعفنت
 ارابخأ تناك ضارغألاو تاينلل ةقباطم رابخألا نكت مل اذإف «هتقيقحل اهربخ ةقباطم

 عم ةقباطتم نكت مل اذإ ظافلألاف نذإ ؛دقعلا نيوكت نم اهب طين ام دقفتف «ةبذاك

 .مكح اهب طاني الو «دقع اهنم أشني ال دقعلا نم دقاعلا ىمرمو دصقملاو ةينلا

 هاتوا انعاابت عبارامأ ثدعيراااذإ نع فيو نفت تارت ا 7
 : اذ وه اهو ئراقلل هركذن اًمكحم اليصفت ىأرلا كلذ ميقلا نبا لصف دقو «لبق

 ملكتلا دصقي مل نإف ءال وأ ءاهب ملكتلل ًدصاق نوكي نأ امإ دوقعلا غيصب ملكتملا)

 ءالؤه لاوقأ نأل «ءىش اهيلع بترتي مل هلقع ىلع بولغملاو نونجملاو مئانلاك اهب

 نإ و ةءاحيفلا لانوس ور."6نا زملاو «ةةييسلاو 4 تادكلا كلذ ىلع لد ابك ودع اهلك

 اهيناعم ىرديال وأ ءاهل روصتم اهتاياغب اًئاع نوكي نأ امإف ءاهب ملكتلل ادصاق ناك

 هل اروصتم الو ءاهانعمب اًاع نكي مل نإف ءاهب قعني تاوصأك هدنع ىه لب «ةتبلأ

 اروصتم ناك نإو «كلذ ىف ةمئألا نيب عازن الو ءاضيأ اهماكحأ هيلع بترتت مل
 تبترت اهل ادصاق ناك نإف ءال وأ اهل ادصاق نوكي نأ امإف ءاهلولدمب اًلاع ءاهيناعمل

 وأ اهفالخ دصقي نأ امإف ءاهل ادصاق نكي مل نإو «هتمزلو هقح ىف اهماكحأ

 نإو ءلزاهلا وهف اهب ملكتلا ريغ دصقي مل نإف ءاهانعم ريغالو اهانعم دصقيال

 هل زوجي ام دصق نإف ءال وأ هدصق هل زوجي ام دصقي نأ امإف ءاهانعم ريغ دصق

 هذه ماكحأ مزلت مل  ةغيصلا هذه هيلع لدت ىذلا دقعلا مكح نكي ملو ءهدصق

 ةئيرق همالكب نرتقا نإف ءءاضقلا ىف امأو «لاح لك ىف ىلاعت هللا نيبو هنيب غيصلا
 مل نإو ءهقدص ىلع لدت ةنيب ةنيرقلاو قايسلا نآل ؛اضيأ همزلي مل كلذ ىلع لدت

 اهب دصق نإو .هنم لبقت مل ةدرجم ىوعد كلذ ىعداو ءالصأ ةنيرق همالكب نرتقي
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 لب «ةتقؤم ريغ ةيجوز ةرشع دصقيال تجوزتو تحكنب ملكتلاك هدصق زوجي الام
 اذهف «كلذ هبشأ امو ابرلا دصقب تيرتشاو تعبو «ثالثلا اهقلطمل اهليلحم دصقي

 ىف نإف «هيلإ ةليسو لعفلاو ظفللا رهاظ لعجو ءهدصق ىذلا هدوصقم هل لصحيال
 هللا ةيصعم ىلع ةناعإو «بجاولل اطاقسإو ؛مرحملل [ذيفنت ههوصقم ليصحت
 هتناعإ نيب قرف الو ناودعلاو مثإلا ىلع ةناعإ كلذ ىلع هتناعإو ءهعرش ةضقانمو

 نيبو «حيرصلا ابرلاك اهتاذب مثإلا ىلإ ةيضفم تعضو ىتلا قيرطلاب كلذ ىلع

 دقعي نمك «ةعيرذ وه اهذختاو «هريغ ىلإ ةيضفم تعضو ىتلا قيرطلاب هيلع هتناعإ
 قرطلا فالتخا نكي مل ادحاو ناك اذإ دوصقملاف ؛ابرلل ةعيرذ نوكيل ءارش دقع

 قيرط نم هنيعب لحيو «قيرط نم مرحيف ؛همكح فالتخال اًبجوم هيلإ ةلصوملا
 ىلإ لسوتلا نيب قرف ىأف ءاهريغل ةدوصقم ىهو «لئاسو قرطلا نإف «ىرخأ
 قفاوي ىتلا ةرهاجملا قيرطب هيلإ لسوتلاو «عادخلاو ركملاو لايتحالا قيرطب مارحلا
 دق ةقيرطلا هذه كلاس لب ءظفللا دصقلاو «نطابلا رهاظلاو .نالعإلا رسلا اهيف
 عادخلا قيرط كلاس نأ امك .؛كلت كلاس نم لقأ هرطخو «ملسأ هتبقاع نوكت

 رمأللا ىتأ نمم ةرفن دشأ هنع مهو «عضوأ مهبولق ىفو تقمأ سانلا دنع ركملاو

 ظ . 217 (هباب نم هلخدو ههجو ىلع
 نود «نيدقاعلا دصاقمب نوذخأي نيذلا بهذم نايبل ميقلا نبا هركذ ام اذه

 قفاوت نإ دقاعلا نأ (اهدحأ) رومأ ةثالث ىف رصحنت هتصالخو «ءةدرجملا ظافلألا

 دقعلا نوكتيل ؛اهب ًاربعم اهركذ ىتلا ةغيصلا ةعيرشلا ىف هيلع لدت ام عم هدصقم

 .رظن فالتخا الو ؛ءارم الب دقعلا ماكحأ لك دقاعلا مزلت لاحلا هذه ىفو ءاهنم

 يقر ةيثلا هفللت: وكلو «لقحلا ةرايغةيلغ لدت اه. ريغ: هضنق نإ نقاعلا نأ (اهيناث)

 هذه ىفف ءءاطغلا اهنع فشكت نئارقب دوجولا ىف زربت ملو «سفنلا ىف ةنكتسم
 نم ذخؤت ىتلا دقعلا ماكحأب مزلم وهف ءاضقلا ىف امأو «هللا مامأ هتينب نيدي ةلاحلا
 ةنيرق تدجوو «هترابع هيلع لدت ام ريغ دصق نإ دقاعلا نأ (اهثلاث) .لوقلا رهاظ

 همرحت ارمأ ههوصقم نكي ملو ءءاطغلا اهنع فشكتو «ةينلا هذه روتسم نلعت

 )١( ص «ثلاثلا ءزجلا «نيعقوملا مالعأ نم ليلق حيضوتو فرصتب لوقنم 2٠١5 2٠١10 ٠١8.
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 ؛ءاضقلاو هللا مامأ دصقو ىون امب لماعي هذه ىفف «هزوجتو هحيبت لب «ةعيرشلا
 ةلافكلا دقع نوكي لاحلا هذه ىفف .ليصآلا ةءارب طرتشيو ةلافك دقع دقعي نمك

 ذإ ؛ءاضقلا ىف ربتعم رمأ ةيلاح وأ ةيظفل ةنيرق اهتديأ ىتلا ةينلا نأل ةلاوح دقع

 عراشلا هحبي مل ارمأ هاون ام ناك اذإ امأ «ةنيرقلا هل تدهشو «ةنيبلا هيلع تماق

 در هدصقف ءدصق ام ىلع نئارقلا تماقو «نيبنس ام ىلع ابرلا ءارشلاب دصق نمك

 . حيحصلا دقعلا ماكحأ هيلع بترتتالو .حصيالو .هدقع دسفيو ؛هيلع

 ةفلتخملا بهاذملا عورف عومجم نم ناذخؤي نيذللا نيبهذملا اًنيب دق - 5

 دل مر لالا ظافلألا راوجب كَ نيماعل ةيسلات اهلوضأو

 ةقيرط هيلإ ليمت ام ركذن نأ

 9577م ءىل قهظي

 رهاوظب ذخألا ىهو «ىعفاشلا ة ةقيرط ىلإ هتلمج ىف ليمي بهذملا اذه نأ,مهنع هللا

 تلدأ ءاوس «ةنكتسملا تادارإلاو «ةيفخلا تاينلل عبتتو رحت ريغ نم دوقعلا تارابع

 ظ . لدت مل مأ نئارق اهيلع

 اهقلط ىذلا لوألا اهجوزل اهلحيل ةأرما جوزت نميف نولوقي مهارتف )١(
 : هيف كلذ اطرتشي ملو «دقعلا ىف هيلإ اريشي ملو «ةأرملاو وه كلذ ىونو ءاّنالث

 لب «ةدعلا ءاهتناو «.لوخدلا دعب اهقلط نإ لوألا اهجوزل لحنو ء.حيحص حاكنلا نإ
 لحن نأ جاوزلا نم ضرغلا نأ ةحارص جاوزلا دقع ىف اطرتشا ول نيدقاعلا نإ

 ؛مزالب سيل طرشلاو ةهاركلا عم دقعني حاكنلا نإ : ةفينح وبأ لاق .لوألا جوزلل

 حاكنلا نإ:نابحاصلا لاقو «ةدسافلا طورشلا هدسفتال حاكنلاو «دساف طرش هنآل

 نأب ةضيفتسملا راثآلا دورولو «تقؤملا حاكنلا ىنعم ىف هنأل ؛حيحص ريغ نوكي
 .7١2حاكن ال حافس وهو ءدساف حاكنلا نم عونلا اذه لثم

 ضرغلاو ةينلاب اوذخأي مل ةيفنحلا ءاهقف نأ ىلع لدي هلك كلذ نأ كشالو

 لوقلا نمض ىف ضرغلا ىلع صنلا لاح وه مهفالخ نطومو «ةيئزجلا هذه ىف

 مدع وأ ةينلاب ذخنأ «هرابتعا ىف سيلو ؟ىغلي مآ «صنلا كلذ ربتعيأ «دقعلل ئشنملا
 اهيا
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 ىلع لياحتلا هيف نيعباتملا ضرغ نأ عم ةنيعلا عيب اوزوج اًضيأ مهارتو (؟)
 ةنيادملا ىلع نانثا قفتا نإ عيبلا نأ كلذ ةروصو «هتغاستساو هتزاجإو ابرلا ةحابإ

 ىذلا نيدلا نم رثكأب اًنيع ضرتقملل ضرقملا عيبيف اًئيع كلذ ىف ناطسويو ءابرلاب
 وهو «ضرتقملا عيبي مث «ةئيسن نمثلا نوكيو ءهديري ىذلا ابرلا رادقمب هضارقإ ديري
 عيبي مث 6 ةمثلا ملستيو .ةدايز ريغ نم نيدلا رادقمب ثلاث صخشل نيعلا ىرتشملا

 ىلإ ةلأسملا لحنتف «هب اهذخأ ىذلا نمثلاب «لوألا عئابلا وهو «نئادلل نيعلا ثلاثلا

  ةعيرشلا ىف ابر وه رادقمب هردق نم رثكأ هيلع بسحو نيدلا ضرتقا دق ضرتقملا نأ

 رفا وعيتنا ده دع ةننماقلاو فارغألاو فنانلاب ةودع ابا زاك ولو هةيفاانمآلا

 ناكو .ههرك دمحم مامإلاف .ههرك ءاهقفلا ضعب نإ معن «هداسفب اومكحل ءظافلألا

 كلذ نكلو ؟١) «ابرلا ةلكأ هعرتخا «ميمذ لابحجلا لاثمأك ىبلق ىف عيبلا اذه» : لوقي

 : احيحنم ةكي وست هتزاجإ نم بهذملا عنمي مل ء«دمحم مامإلا نم راحلا لوقلا

 نأ لثم كلذو ءابرلا ةهبش نم اهيف امل عويب داسفب اومكح ةيفنحلا نإ معن

 نمثلا نم لقأت عئابلل اهعيبي نمثلا ملستي نأ لبقو «نايعألا نم اًنيع صخش ىرتشي
 وأ ابرلا ةين دوجولال كلذ نكلو ءدساف عيبلا كلذ نإ اولاق دقف «هب اهارتشا ىذلا

 هذه نإ اولاق مهنأ بيرغلا نمو «عيبلا دسفت 27 ابرلا ةهبش نأل لب ءاهدوجو مدع

 .دوصقملا ابرلاو ءضرغلا حوضو عم ةنيعلا عيب ىف ةلئاز ةهبشلا

 نإ جاوزلا ىف نيدقاعلا نإ ةينالعلا رهمو رسلا رهم ىف اضيأ اولاق دقو (9)

 ىلع اودقعو اوءاج مث ءدقع قافتالا كلذ بحصي ملو ءرسلا ىف رهم ىلع اقفتا

 تبثو «دقعلاب نرتقا ىذلا وه هنأل ؛ةينالعلا رهم وه بجاولا رهملاف نلعلا ىف رهم
 جاوزلا اددج مث دوهش ةرضح ىف رهم ىلع ناجوزلا دقاعت اذإ هنإ لب«( مازتلالا هب
 لوآلا رهملا نع ةدايزلا نآأل دمحمو ةفينح ىبأ دنع ىناثلا ربتعملاف ؛ةرهشلل ربكأ رهمب

 . عبارلا ءزجلا «نيدباع نبا عجار ()

 27١ ٠١/8. ص «سماخلا ءزجلا ىف ريدقلا حتف هنيب دق «قيقد رظن داسفلا هيجوت ىف مهلو ()

 كلذ ىلع اوقفتا نإف .ءطقف ةعمسلل وأ الزه ناك ىناثلا نأ ىلع ناجوزلا قفتي مل اذإ كلذ نإ اولاق دقو (*)

 .ةيلاملا تالناعملا ىف رثؤي لزهلاو «همكح ىف وأ لزه ىناثلا نأل ءامهيضارتب رسلا رهم وه بجاولا ناك
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 ذإ ؟؛هيلإ تفتلي الف ىغلم ىناثلا نأل «لوآلا ربتعملا فسوي وبأ لاقو «ةمزال ةدايز
 رهاوظ هيلع لدت ام ىلإ الإ اوتفتلي مل مهنأ اذه نم ىرتو )2١. لوألاب مت دقعلا

 اونبيو ءاهوفرعتيو «ضارغألاو دصاقملاو تاينلا اوعبتتي ملو ءدوقعلا ىف تارابعلا

 لعج ىف ةيعفاشلا بهذم براقي ةيفنحلا بهذم نإ لوقن اذلو ءدوقعلا ماكحأ اهيلع

 . تاينلاو دصاقملا ىصقت ريغ نم تارابعلا هيلع لدت امل ةعبات ماكحألا

 هلوصأو هعورف ىف ترهتشا دق ةيفنحلا بهذم نإ لئاق لوقي دقو 6

 ةربعلا» ةيبهذلا ةلعاقلا كلت ىهو «ضرغلاو دصقملا ىلإ هجتي هنأ تبثثت ةيضق

 ىرخأ ةيضق اهراوجب رهتشا دق ةيضقلا كلت نإ لوقنو «ىنابملاو ظافلآلاب ال ىناعملاب

 كلتو ؛اهنم ةبسن مدقأ ىهو «كلت نم اهامرم ىلع لدأو ءاهانعم ىف قمعأ

 «ىنعملا هللا رماوأ ىف ربتعملا» : ريغصلا عماجلا حرش ىف ءاج ام ىه ةيضقلا

 نإ لوقت نيعيحستلا نيناعب نيب ىينرتال ربك! طدلتاو يدتالا"دابغلا 'ىوعفا ىلا رجلا
 ةرابع دقعلاب نرتقي مل ىذلا ىمرملاو ضرغلاو ةينلا ةيناثلا ةيضقلا ىف ىنعملا نم دارملا

 ىتلا تارابعلا نم مهفي ىذلا لولدملا ىلوألا ىف ىنعملاب دارملاو .ةحارص هنع ْئبنت

 ىف ةرابعلا نم ءزج لك كرتشي ثيحب ةرفانتم ريغ ةقصالتم ةماضتم دقعلا اهب ئشنأ

 : ةيضقلا كلت قيبطت ىف هابشألا بحاص قوسي كلذلو «لولدملا كلذ جاتنإ

 ليصألا ةءارب اهيف طرتشا اذإ ةلافكلا نإ (دوقعلا ىف ظفللاب ال «ىنعملاب ةربعلا)

 ةبهلا نإو «ةلافك نوكت ليصآلا ةبلاطم اهيف طرتشا اذإ ةلاوحلا نإو «ةلاوح نوكت

 ةقلطملا حاكن نإو «ةبه ال اًعيب نوكت دقعلا نيوكت دنع ضوعلاب اهيف حرص اذإ
 اذه قوسي «حاكنلا ظفلب متت ةعجرلا نإو «ةعجرلا ظفلب اهقلطم نم دقعني ةنئابلا

 «تذخأو ذخ ظفلب عيبلا دقع اضيأ اهقيبطت ىف قوسي امك «ةيضقلا كلت قيبطت ىف

 .©١)اهكيلمتو عفانملا ةبه ظفلب ةراجإلاو
 «ىنابملاو ظافلآلل ال ىناعملل» ةربعلا ةدعاق نم دارملا نأ مهفي هلك اذه نمو

 لب «ةدرجم ةيفرعلا وأ ةيوغللا تالولاملا ىلإ دوقعلا ماكحأ ىف تفتليال هنأ وه

 .700 ص لوألا ءزجلا رهنألا عمجمو .575 ص «ىناثلا ءزحلا ءريدقلا حتف اذه ىف عجار )١(

 )١( ص .هابشألا ىلع ىومحلا ةيشاح عجار 7٠١.

 )( .777؟ ص ءلوألا ءزجلا ءمابشألا
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 حصيو ءدقعلا ىف تارابعلا ةلمج هيلع لدت ىذلا لولدملاب الإ ماكحألا ىف ىنعيال

 ,ةقيقحلا ال زاجملا قيرط نع ولو «ةحارص مالكلا هيلع لدي ملكتلل ادارم نوكت نأ

 داري وأ ابرلا ىلع لياحتلا عيبلاب ديري نأك ىمارملاو تاياغلاو دصاقملاو عفاودلا امأ
 ةثعابلا تاياغلاو ىلوألا دصاقملا نم كلذ ريغو «ثالثلا اهقلطمل اهلالحإ جاوزلاب

 يقتل :كللقتلل ىف رعت اينالدف ةعقاذلا يفرغ لاو

 كسمتي ىذلا جهنملا ىلإ هعورف هجتت ملعن اميف ىفنحلا بهذملا نأ ةصالخلاو
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو  عفاودلاو تاينلاب ال ءدوقعلا ةيظفلب

 دوقعلا راثآو ةدارالا

 نع شنت ىتلا تامازتلالا عومجم داجيإ ىف لوألا ريثأتلا ةدارإلل 55

 .ةرحلا ةداروال عجري نوناقلا ىف دوقعلا ءاشنإ نأ امكف «نوناقلا ءاملع دنع دقعلا

 نيدقاعتملا ةعيرش دقعلاف «ةدارإلا هذه اهئشنت دقعلا ىلع بترتت ىتلا راثآلا كلذك

 ءىش ىلع المتشم نكي مل ام «هيلع لمتشا ام لكو هراثآل ةبسنلاب نوناقلا ىف

 بجاو ءاحيحص نوكي ماكحأ نم دقاعلا هاضترا ام لكف «ماعلا ماظنلا فلاخي

 ' هنامنغي اميف نيدقاعلا نيب لداعتلاب ةربع الو ءهيلع شحاف نبغ هيف ناك ولو «ءافولا

 سبلي مل ةرح.ةدارإ نع تأشن تامازتلالا نوكب ةربلا امنإ ءدقعلا ببسب هنامرغيو

 اهايفتازا" ىلا ناثآلا تقف ةفارالا هةللت توبفاوت: اذإف 6 نسلدت وأ نكفي انهنبلغ

 .١2)نادقاعلا

 دقو همن ب141 ةفيفنم ا كمان نا اع دقو: يقلب :قوويوتسللا ريتكلا داعيا دقلا ةيزظلا باتك :ةعلز (1)
 رثأ (ايناث) .ماعلا ماظنلا دودح ىف رح هعونو دقاعتلا (الوأ) «تس ىف ةدارإلا ناطلس ةيرظن جئاتن جوميد صخل

 دقعلا ىضاقلا رسفي (اعبار) .ةرهاظلا ةدارإلاب ال ةنطابلا ةدارإلاب ةربعلا (اثلاث) .نادقاعتملا هدارأ ام وه مازتلالا

 وأ ةحيرصلا نيدقاعتملا ةدارإب الإ مازتلالا ليدعت زوجيال (اسماخ) .ةينمضلا وأ ةحيرصلا نيدقاعنملا ةينل اًقبط

 .نيدقاعلا ةدارإب الإ مازتلالا ىضقني ال (اسداس) . ةينمضلا
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 دوقعلا ماكحأ نكلو ءطقف دقعلا ئشنت ةدارإلاف ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف امأ

 نكلو ءطقف دقعلا ءىشني دقاعلاف .دقاعلا نم ال «عراشلا نم نوكت اهراثآو

 هماكحأ ءاطعإ ىف ال .هداجيإو دّقعلا نيوكت نيف هتدارإ نيئاتو ءراثآلا ءىشني ال

 لامعأ نم ال ,عراشلا لامعأ نم اهلك دوقعلا تايضتقم نوكت كلذ ىلعو :ةراثاو

 بابسأب تسيلو «ةيعرش ةيلعج بابسأ اهنأ دوقعلا نع ءاهقفلا لوقي اذلو ؛دقاعلا

 ماكحألا لعج عراشلا نآلو :قةللذل لب .طقف ةرح ةدارإ ىلع لدت ةرابع نم هيلع

 (ىرتستملا ىلإ عئابلا نم ةيكلملا لقن عيبلا ةدافإف ءدوقعلا ىلع ةبترتم ةيعرشلا

 باجيإلا تاذ نم كلذ سيل ماكحألا نم كلذ ريغو «نمثلل عئابلا قاقحتساو
 نكلو «طقف امهتابغر قفاوتو امهاضرو نيدقاعتملا ةدارإ نم امهءارو امو لوبقلاو

 .ماكحألا كلتو ءراثآلا هذه توبشل اًقيرط دقعلا كلذ لعج عراشلا نألو ءاذهل

 : نيرمأب كلذو

 «تابجاولاو قوقحلا ءاشنإل اًقيرط اضرلا لعجي عرشلا نم ماع نذإ (امهلوأ)
 اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي# : ىلاعت هلوق ىف ماعلا لصألا ىف كلذو ءاهلاقتناو

 .[؟4 ةيآ : ءاسنلا] . 4مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ

 ىلإ مهنم لقتنت ال ءاهباحصأ ناطلس ىف ةيقاب كالمألا لعج ىلاعتو هناحبس هللاف

 دوقعلا ىف اًساسأ اضرلا لعجي اًماع اًنذإ كلذ ناكف «ىضارتلاب الإ مهريغ

 نم دمتسم وه امنإ «ماكحأو راثآ نم دوقعلا ىلع بترتي ام ناكو ؛تامانزتلالاو
 ءافولا بجوأ مث  ؟') ةيلاملا دوقعلل اًساسأ اضرلا لعج ىذلا - ريرقتلا كلذ

 .«دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» :ىلاعت هلوق ىف اهماكحأ ذيفنتو ءدوقعلاب
 (راثآ دوقعلل عراشلا لعج دق «نيماعلا نيميركلا نيصنلا نيذهبف ١[. ةيآ : ةدئاملا]

 هللا قح نم دحاو لك لعجف «.هدابع ىلع لضفت ىلاعتو هناحبس هللا نإ) هصن ام قورفلا بيذهت ىف ءاج )١(

 م تابعا نكمتيال فرص نلابعت هلل نى وعمق 4 طاتقشإو اثوقدل توب وه 1 الوكوم ويبفدالا قو

 . شماه ١97 ص لوألا ءزجلا 2... مهطاقسإب الإ هنم ءاربإلا
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 مازتلالا ىف اًيابسأ تناك اذهب ىهف ءاهيلع موقت اسسأو ءاهنع أشنت تامازتلاو

 ام لك نألف «لوقعلا اياضق عم قفتي لعجلا كلذ ناك اذإو «كلذك عراشلا اهلعجب

 . ميلسلا لقعلا هجتني ام عم قفتي عرشلا ىف

 اذإ تبثي هل ًارثأ ةيعرشلا دوقعلا نم دقع لكل لعج عراشلا نأ (امهيناث)

 دعب دقعلا ماكحأ نم رفي نأ دقاعلل سيلو ,.هطورش تققحتو «هناكرأ ترفاوت

 كف ىلع ايضارتو ءاهب كسمتلا ىف هقح نع ىناثلا فرطلا لزنت اذإ الإ .هداقعنا
 هاضتقمو «ةصاخلا هزاثآ ىعرش دقع لكل ناك اذإو ؛هتامازتلا نم صلختلاو «هتدقع

 كلذ نم صلختي نأ دقاعلل سيلف ءال مأ دقاعلا هدارأ ءاوس ءهل عراشلا هررق ىذلا

 ,«كلذب عراشلا نم نذإ دري مل ام هئانثأ ىف وأ دقعلا لبق .«هطرتشي طرشب ىضتقملا

 طرشلا كلذ رارقإب اًصاخ اًنذإ مأ الماش اًماع اًنذإ كلذ ناكأ ءاوس «هل هنم رارقإو

 : عراشلا قم نذإب الإ: ىضتتملا ىلع ةيزيدنأ هل نيل كلذكو. هةنيعب

 اهتايضتقم نأو «عراشلا مكحب الإ نوكتال دوقعلا راثآ نأ ةيضقو - ١ ؟١/

 هلمع سيلو ءطقف دقعلا دقع ىف هلمع ناسنإلا نأو «عراشلا اهبتري امنإ اهماكحأو

 اهتركذو «لوصأألا بتك اهتنيبف ءاهب هقفلا بتك تحرص ةيضق - هماكحأ بيترت ىف
 تشك: ف ان وو ةبلخللا ماكحألل ةصاخلا تايئزحلا اهب ةللعم «عورفلا بتك

 ريغ ةيعرشلا للعلا نإ) هصن ام ىودزبلا مالسإلا رخف لوصأ ىلع رارسألا

 نكت ملو «عرشلا دورو لبق ةدوجوم تناك للعلا هذه نإف ءاهسفنأب 1)ةبجوم
 ةيالو هل ذإ «ىلاعت هللا وه ماكحألل بجوملا امنإو .. ماكحألا هذهل ةبجوم

 ناك امل هباجيإ نكلو «للع الب ماكحألا عرشي نأ ىلع رداق وهو «باجيإلا
 فوقولا مهل نكمي ىتلا للعلا عرش هكرد نع نوزجاع مهو «دابعلا نع اًينغ

 دابعلا نيب اميف اهيلإ بوجولا بسنو «لمعلا قح ىف ماكحألل تابجوم اهيلع
 ىأ «كلذك اهايإ ىلاعت هللا لعجب .رهاظلا ىف ةبجوم للعلا تراصف ءًاريسيت

 ىلع دابعلل ةصلاخ مالعأ عرشلا بحاص قح ىفو ءاهسفنأب ال ةبجوم

 .«لحلل حاكنلاو كلملل عيبلاك ءاللع عرشلا اهلعج ىتلا ةيعضولا للعلا دحلا اذه ىف لخديو" ةلعلا
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 للعلا مومع ىف ةلخاد ىهو ءدوقعلا نأ مهفي صنلا اذه نمو )2١« باجيإلا

 ةدارإب اهماكحأ تبثتال ءدعب نمو لبق نم قايسلا كلذ ىلع لد امك «ةيعرشلا

 . اهيلع راثآلا كلت بيترتو عراشلا مكحب لب «نيدقاعلا

 ىحانمو مهبهاذم فالتخا ىلع هقفلا باتك مالقأ ىلع ىرجت ةيضقلا هذهو

 لحل لعج هللا نأ ررقي ىلازغلاف «مهدحو ةيفنحلا دنع اذه سيلو ءمهداهتجا

 ءابابسأ بابسألا هذه بصن نأ نيبيو «هريغو عيب نم ةرهاظ اًبابسأ لاومألا

 ىذلا وهو ءاهعرش ىذلا وه عراشلاف «عراشلا مكحب وه امنإ تامالع اهلعجو

 .(؟)اهراثآ اهب طانو ءاهماكحأ اهاطعأ

 .(؟7 ةيميت نبال ىواتفلاو () ىبطاشلل تاقفاوملا ىف ءاج كلذ لثمو

 رايتخالا ساسأو «ةيئاضر ةيرايتخا دوقعلا نإ : لئاق لوقي دقو 29 6

 ةعيرشلا تلعج اذإف .هماكحأو دقعلا راثآل رح رايتخا دقاعلل نوكي نأ اضرلاو

 مده كلذ ىف ناك .دقاعلا لمع نم ال عراشلا صاصتخا نم دوقعلا راثآ ةيمالسإلا

 عضوم نأب هريغو ىبطاشلا لوقلا اذه نع باجأ دقو ؛اضرلا وأ رايتخالا لصأل

 ءاضرلل عساو ىدم كلذ نإو ءدوقعلا ءاشنإب بابسألا عاقيإ ىف اضرلاو رايتخالا

 نيب لدعلل اًظفح عراشلا بيترتبف ماكحألاو راثآلا امأ .قيضلا ريصقلا ىدملاب سيلو

 امسحو «تاقفصلا ىف ررغلل اعنمو «داسفلا ىعاود نع تالماعملل اًنوصو «قلخلا

 :نسانلا هين” تفااتنا ةدال

 ىف 257278 ص هنم ىناثلا ءزجلا ىف ءاج دقو ١59١. 21١595 ص «عبارلا ءزجلا رارسألا فشك معجار )١(

 ءاقبلاب قلعت تالماعملا ةيعرش ببس» : هصخلم ام اهماكحأ تالماعملا دوقعب طان عراشلا نأ ىف ببسلا نايب

 مالسإلا رخفو ةمئألا سمشو ديز وبأ مامإلا ىضاقلا ةئثالثلا خياشملا هركذ ام هنايبو ... اهترشابمب رودقملا

 ءاقبب نوكي امنإ ءاقبلا اذهو «ةعاسلا مايق ىلإ هءاقب ردقو «ملاعلا اذه قلخ ىلاعت هللا نأ هللا مهمحر ىدوربلا

 لصتي نأ ريغ نم لجو زع هللا ردق ام هب ىدأتي اًقيرط هل عرشف «لسانتلاب سنجلا ءاقبف ءسفنلا ءاقبو «سنجلا

 بألا نإف ءاعايض ةكرشلا ىفو ءاداسف بلاغتلا ىف نإف ءةكرش الب جاودزالا قيرط وهو ءعايض الو داسف هب

 ءاقبل قيرط ال كلذكو  ةلبحجلا لصأ ىف تايافكلا بسك ةوق مألل سيلو «هيلع ةنوئملا باجيإ رذعتي هبتشا ىتم

 نوكيال اهتيافكل سفن لك هيلإ جاتحت امو .ضعب نم مهضسعب لاملا سانلا ةباصإ ريغ نم اهلجأ ىلإ سفنلا

 لكل ةيافك هيف ام باستكا ببسو «لاملا باستكا ببس عرشف «لاملاب هليصحت نم نكمتت امنإو ءاهدي ىف الصاح
 .«داسفلا بحيال هللاو ءداسفلا نم بلاغتلا ىف ال «ضارت نع ةراجتلا وهو دحأ

 . 57 ص لوألا ءزجلا ءىفصتسملا عجار (؟)

 . اهيلي امو 217١ ص لوألا ءزجلا «تاقفاوملا عجار (*)

 111 نم « تثلاثلا عوخلا «ةيمتت نبا يوافق (5)

 يحتل 1



 تيس ا بة وكول. 13 قاب انظر اب راكقا يتينسللا وكلا نإ ىف يضع الو
 هتأرمأ ىشغي نمك «ةايحلا رومأ ىف ًاريثك راج كلذ نإف ءطقف صخشلا ةدارإب سيل

 اذه نأب هملع عم ءدلو اهنم هل نوكي نأل هراك وهو ءاًيهتشم اًبغار اديرب اراتختو

 لب هلمع نم سيل تابنإلاو «ضرألا ىف رذبلا ىقلي نمكو ءاريثك كلذ نم نوكي
 لك نم ىئاضر ىرايتخا رذبلا ءاقلإ نأ اذه فني مل كلذ عمو .برلا لمع نم
 ىف كلذك وهف ءةيسحلا رومألل ةبسنلاب اًعئاس احضاو كلذ ناك اذإو .هوجولا
 ةيعرشلا دوقعلا نوكت نأ اًعئاسو الوقعم نوكي كلذ ىلعو «ةيلوقلاو ةيونعملا رومألا

 0 ميكحلا عراشلا لمع نم اهراثآو ءاهنوك ىف ةيرايتخا ةيئاصضر

 طورش لكب ءافولا بجوأ نم ءاهقفلا نم نكلو «ماعلا لصألا وه اذه
 ذخألا ىف ددشت مدع نع ئشان اذه نأ كشالو ءاهميرحت تباثلا ريغ نيدقاعتملا

 .ءالؤه رظن ىف عراشلا نذإل ةفلاخم نكت مل نإو ءلصألا كلذب

 ىف اهنوركذيو ةماع ءاهقفلا اهررقي ةدعاقلا هذه تناك اذإو 248

 ىف ءاوس اوسيل اعيمج مهنأ لوقن نأ انيلع نابجوي فاصنإلاو قحلا نإف «مهلوصأ
 ديدشتلا ىف اوقفتا نإو ءاعيمج مهنإف ء«ةصلاخلا ةيلاملا دوقعلل ةبسنلاب اهيف ديدشتلا
 لق «ضعبلا دنع طورشلا مارتحا عم عراشلا لمع نم ةحكنألا دوقع راثآ لعج ىف

 عم ةيميت نباك ءاهقفلا ضعب ىرنف «ةيلاملا دوقعلل ةبسنلاب اليهستو اديدشت اوفلتخا
 ىف دقاعلا ةدارإل لعجي هنأ همالك نم مهفي «7'2 ةدعاقلا كلت نوررقي نمم هنأ

 ةعيرشلا اهنب ثدرو ىلا ةماعلا ةدعاقلا بيلغتب ةكلذو ؛اثاطلس .ةيلاملا ةوقعلا
 هب دهعت ام لكب صخشلا ذخؤي نأب كلذو ؛دوقعلاب ءافولا بوجو ىهو .ةمكحملا

 داجيإ ىف ةدارإلا ناطلسل ًاريرقت كلذ ىف نأ كشالو ءهمزتلا ام لكبو .دقعلا ىف
 اهررق ىتلا ةيناثلا ةماعلا ةدعاقلا كانهف كلذ قوفو ءدقعلاب ةئشانلا تامازتلالا

 قوقحلا لقنل اًببس اضرلا لعجب ماعلا نذإلا ىهو ءمكحملا اهقالطإب عرشلا
 ةكشانلا تامازتلالا ىف ةدارإلا ناطلسل ريرقت اهقالطإب هذهب ذخآلا ىفو ءاهطاقسإو

 ١56١. ص ء«لوألا ءزجلا «ىبطاشلل تاقفاوملا عجار )١(

 ؛عيبلاب تباثلا كلملاك ءانلاعفأب ةتباثلا ماكحألا نإ) ءعراشلا نم دوقعلا راثآ نأ ةدعاقل اريرقت لوقي وهف (0)
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 لعج ةدعاقو «ءافولا ةدعاق ةعمتجم دعاوقلا كلتب انذخأ نإ اننأ قحلا ىفو

 دوقعلا ىف قوقحلل بترملا وه عراشلا نأ ةدعاقو ءهطاقسإو قحلا لقنل اًببس اضرلا

 ءاطعإب كلذ نكلو «دقاعلا ةدارإب اهتامازتلا نوكتت دوقعلا نأ اهنيب جزملا نم نوكتي

 مدعو ءدوقعلاب ءافولا بوجو نم فلكملا هب مزلأ امبو ءاهل مكحلا كلذ عراشلا
 ام طورشلاو دوقعلا هباتك ىف ءاج دقف .ةيميت نبا مالك هديفي ام كلذو دوهعلا رفخ

 الإ ءاّقلطم اهب ءافولا 0 باجيإل اهب ءافولا بجو امنإ دوقعلا نإ) : هتصالخ

 ءالقعلاو للملا اهيلع تقفتا ىتلا تابجاولا نم اهب ءافولا نأ ىلع ؛ليلدلا هصخ ام

 لصألاو . . . '7٠ىلقعلا بوجولاب لاق نم ةيلقعلا تابجاولا ىف اهلخدأو «مهعيمج
 هللا نأل ؛دقاعتلاب امهسفنأ ىلع هابجوأ ام وه اهتجيتنو «نيدقاعتملا اضر دوقعلا ىف

 ا ا ا : هباتك ىف لاق دق ىلاعت

 قيلعت سفنلا بيطب لكألا زاوج قلعف ةاًئيرم اًئينه هولكف اسفن هنم ءىش نع مكل

 د نو وو ن4 تنس هلأ ىلع :لذف“؛ هيطوشمءاروجملا

 سفنلا بيط ناك اذإو «مكحلا كلذل ببس فصولا كلذ نأ ىلع لدف ؛بسانم

 اهيلع لد ىتلا ةصوصلللا ةلعلاب سايق تاعربتلا رئاس كلذكف «قادصلل حيبملا وه

 طرتشي مل #مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ# : ىلاعت هلوق كلذكو ءنآرقلا

 ناك اذإو «ةراجتلل حيبملا وه ىضارتلا نأ ىضتقي كلذو ءىضارتلا الإ ةراجتلا ىف

 تبث عربتب عربتملا سفن تباط وأ «نادقاعتملا ىضارت اذإف «ةراجتلاو عربتلا كلذك

 ماكحأ ىف ىوبق ناطلس هل اضرلا نأ ديفي ام تارابعلا هذه نم ىرتو '') («هلح

 حلاصمب ريبخلا عراشلا نم ماع نذإب ادمتسم ناطلسلا كلذ ناك نإو ءاهراثآو دوقعلا

 ظ :يوانلا

 وه سيلف «ةيكلالا ضعبو ةلبانحلا ضعبو ةيميت نبا رظن كلذ ناك اذإ نكلو
 ءدقع لكب .ةصاخ اًماكحأ نوركذي ءاهقفلا ةماع نأل ؛هقفلا لهأ ةماع رظن

 نولوقي ىذلا ىضتقملا كلذ ىلع نيدقاعلا طورش نوضرعيو ءهاضتقم اهنأ نونيبيو

 ثيح الإ بوسجوال هنأ نوريف ةماسع ءاهقسفلا امأ ؛مالكلا ءاملع نم ةلزعملا ىلقعلا بوجولاب نولئاقلا )١(
0 2-0 
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 ناكل ءدوقعلا ماكحأ ىف اضرلا ناطلس ةيرظنب انذخخأ اننأ ولو «عراشلا ريرقتب هنإ

 ضنا وأ + عرشلا ىف روق ره فلاخي مل ماد ام «ءافولا مزال اًحيحص طرش لك

 17 روهتم ةررقم ةدغاق لأ ماولام رح نأ ع لاونج

 اهلاصتاو ءاقبلل ةركفلا كلت ةيحالص ىلع مكحن نأ اندرا قلورف

 نإف ؛حاكنلا ىف ددرت ريغ نم ةلمج اهب ذخؤي نأب انمكحل هرداصمو عرشلا لوصأب

 رارقلا نم همزلتست املو «ةنايصلا نم اهل بجي املو ء«ةمرحلا نم اهناكمل ةرسآلا

 أشنت ىتلا ماكحألا بتريو ءاهيف دقعلا راثآ عراشلا ىلوتي نأ بجاولا ناك تابثلاو

 نم مئاعد ىلع موقت نأ بجي ةرسألا نإف ؛عامتجالا هيلإ وعدي كلذ نأو «هنع

 ءاوهآلاو تاوهشلا اهتارو نمو «تابغرلا اهيف رطيست نأ حصيالو «تابثلاو رارقلا

 ىف تمكحت اذإ ءاوهألا نأو ءاهناكرأل ةضوقملا ءاهناينبل ةضقانلا ءاهماظنل ةمداهلا

 تراصو «27خاوزلا دقع ىف تطرتشا اذإ ءافولا ةبجاو تلعجو «ةيجوزلا ةقالعلا

 ف ركوب ادا ااو مس قا دوقعلا كلتك ةيقرشلا دالبلا ىف تاجيزلا

 .ةمطاخ ةحئاسل مربت «ةبعاللا ةيهاللا ندملا ىف اهليس ىغطيو ءابوروأو اكيرمأ

 ةيوبألا ةياعرلا اهتتبنأ ةيرذ الو نوكت تببالو «تميقأ ةرسأ الف ءاهلثمل ضقنتو
 ةيلهاجلا ىف نادخألا ذاختاب اًيندم اًجاوز ىمسي ىذلا كلذ هبشأ امو ءائسح انابن

 ريستو «داهشألل نلعت ةشحاف كلذو «ءايحتسا ىوزنت ةشحاف اذه نأ ريغ لوألا

 .ةاثعلا كن اهنسارت ةغقاز

 نورك نأ تعترف[ ها ىالتاقا قمل معنا ةينقلاتاا :جاوزلل ةبسنلاب اذه

 ناطلسلا اذه لعج ىف رطخال هنأل ءاهراثآ نيوكت ىف ناطلس نيدقاعلا ةدارإل

 دا «نوهشم رثا- وأ نساني تبث ةعيرشلا ف اررقم' ارمعأ فلاخي مل ماد ام ةدارإلل

 ءافولا موزلو ءدوقعلا ىف اهرثأو ءدقاعلا اهطرتشي ىتلا طورشلا ىلع مالكلا دنع هعضوم ىف كلذ نيبنس )١(
 ظ 3

 ولو «ةرهاقلا ىف الإ ميقت الأ ةيرهاق ةاتف تطرتشاو هراثآ ىف اًناطلس جاوزلا ىف نيدقاعلا ةدارإل انلعج اذإ (؟)

 دحأ نوكي ىذلا كلذ جاوز ىأو «ءافولا بجاو طرشلا كلذ ناكل ديعصلا ىصقأ ىف اهجوز لمع ناك

 نوكت ةياعر ىأو 2! نيبيرغلا نيذه نم نوكتي تيب ىأو ! اهاندأ ىف رخآلاو ءدالبلا ىصقأ ىف اًميقم نيجوزلا

 طورش لكب ءافولا بوجو ىف لبنح نب دمحأ مامإلا ىأرب ذخأت نأ عيطتسنال اذه لجألو ! جاوزلا اذه ةرمث

 نيج وزلا

 0 يح



 نأ كشالو ءدوهعلاو دوقعلاب ءافولاب رمأ دق ىلاعتو هناحبس هللا نإف «ىعطق صن
 هذفني اميف ناطلس صخشلل نوكي نأ بجوت ةلادعلاو ءاهراثآل ذيفنت اهب ءافولا

 نقيل :ةرفكلاو باكل نيم قشور ءاهداقعم لإ ةةقملا يفتقر هية ديقتا فتم
 ناكف «حيرصلا عراشلا ليلحتب نوكي اهليلحتو «ةمرحلا اهيف لصألا عاضبألا نإف

 ىهف ةيلاملا تالماعملا امأ .هسفن عراشلل حاكتلا راثآ ىف ناطلسلا نوكي نأ نم دبال

 دووم الا هلل نق“ الا ورع ةيداحلا روممالا ءانيققلا قالا تف يمنات علا: نومآلا رف
 نم نوكت ىتلا رومألا ىف ةدارإلا نأ كشالو .ةمرحلا ىلع ليلدلا موقي ىتح لحلا

 قوقحلا لقنل اًساسأ اضرلا لعج ىف ماعلا نذإلا ىضتقمب لوألا نأشلا اهل ليبقلا اذه

 0 .اهطاقسإو

 هب ءاقولا بحي امو دقاعتلا ةيرح

 لفت الا وهو .دحاو ديقب الإ نيديقم ريغ وطرخني ب ىتلا طورشلابو ايدل

 صنب مرحم رمأ ىلع دوقعلا كلت لمتشت مل امف ,ىمالسإلا عرشلا همرح ام هوحن

 ءافولا نإف «نيقيلاو عطقلا ةجرد ىلإ عفترت ىتلا ةررقملا ةماعلا دعاوقلا ىضتقمب وأ

 عراشلا همرح رمأ ىلع دوقعلا تلمتشا نإو «هب دهعت امب ذوخأم دقاعلاو ءمزال اهب

 .اهنم مرحملا ءزجلاب ءافولا بجيال لقألا ىلع وأ «ةدساف ىهف

 لب يسلب اين فيما اةاقكواا نأ كسلا تقلا اذهب ماقاعتلا يرحمو

 ءاقالطإ ةيرحلا كلت نوقلطي ال مهنم ةيرثكألا نأو «ليوط فالخ عضوم ىه

 فاللخلا كلذو ءاهعيراصم ىلع اهباوبأ نوحتفيو ءاهنوقلطي نيذلا مه مهنم ةلقلاو

 دقف «عراشلا لمع نم دوقعلا راثآ لعج ىف لهاستلاو ديدشتلا ىف فالخلا هانبم

 .عنملا دوقعلا ىف لصألا نأ «عراشلا نم دوقعلا راثآ لك لعج ىف اوددش ىذلا لاق

 لعجي عراشلا نم نذإلا ىضتقمب دوقعلا راثآ ىف اناطلس نيدقاعلا ةدارإل اولعجو

 يحل فن



 ءاهب ءافولا بوجوو ةحابإلا دوقعلا ىف لصألا اولعج .دوقعلا ىف رثأ اذ اضرلا

 .ميرحتلاو عنملا ىلع ليلدلا موقي ىتح

 تدروو بتكلا اهركذت ىتلا دوقعلا ددعب نيديقم نوكن لوألا لوقلا ىلعو

 ليلدلا هيلع مقي مل امف «ةيهقفلا ةلدألاو «ةيعرشلا رداصملا اهيلع تلدو ء«راثآلا اهب

 دري مل امف ءعرشلا هب مزلأ امب الإ مازتلا ال هنأل مزال ريغ هب ءافولاو «عونمم وهف
 امن ارنا لوقلا ااه يباع :كذإ نامل نيبو يلق وتالاف كفن ول فوتعوب ىلط نادل
 هدب ءاقؤلا يكويو*هديلض لدز “ام ةيهقفلا ةلدالا ةسدحو اذ ذل: ةوقعلا وعتاوءاق
 ,دوقعلا نم اوءاش ام اودقعي نأ ىف ًارارحأ سانلا نوكي هاضتقمبف ىناثلا لوقلا امأ

 ذئدنعف «عنملا ئلع ليلدلا ماق اذإ الإ مهتحلصم هيف نوري ام. طورشلا نم اوطرتشيو
 ظ ظ "0105

 لرالا لوقا اودع يذلا دعما هنري

 ويرحل هوك دثر] لاس قيلاس اورد ودع ةمسر نت ةحيرقلا نا (1)
 طباوض الب طرف سانلا رمأ كرتت ملو «ططشالب سانلا نيب ةلداعلا ةلماعملا

 مل دقع لكو «عازنلا ىلإ ةيضفملا ةلاهجلاو ررغلاو ملظلا عنمت دويقالو ءدودحالو

 اهتوبث ىف بيرالب ةتباثلا هلوصأ ىلع دمتعي ال وأ «عرشلا نم هل تبثم ليلد هب دري
 .هب ءافولا بجوتالو ء.هرقتال اهدودحل دعت هيف نوكي امو «ةعيرشلا دودحل دعت وهف

 رمأ ىف ىتفن نأ حصيالو «ميكحلا عراشلا نم مازلإ ءافولا بوجو نإف اًضيأو

 ىلع لدي ام اهلوصأو ةعيرشلا رداصم ىف درو اذإ الإ ءهب مزلأ عراشلا نأ ىععدنو

 ام اهرداصم ىف دري مل رمأب ءافولا ةعيرشلا ىف مزلأ نمو .ءافولا بوجوو مازلإلا
 «بذكلا هللا ىلع ءارتفا كلذو ءاّمارح لحأو ءالالح مرح دقف هب ءافولا بجوي

 الو عرشلا نم.ملع ريغ نم نولحيو «ءنومرحي اوناك نيذلا ةيلهاجلا لهأ لعفو
 . نيبم ناطلس

 سيل المع لمع نم» : للي لوسرلا لوقب لوقلا اذهل ًاضيأ لدتسا دقو (6)
 ام الإ همزتلاو ناسنإلا هدقع دقع لك نالطب صنلا اذهب حصف «در وهف انرمأ هيلع
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 نا "وتلا فا يعبأ .همساب هب مازلإلاب صنلا ءاج ادقع نوكي نأ حص

 : لاق مث هاف حل ىنثأو هللا دمحف يطع فقو كك لوسر أ درو

 نعناع ايد ودنا كاننك ىف قسم اطورمت ةوطودكل ب ماوقأ لاب امف .دعب امأ»

 .قحأ هللا باتك ءطرش ةئام ناك ولو رك هللا هناننك' نك نسل 1 ظربق

 لك ىلوالابف ءالطاب صن هب دري ملو «طرتشي طرش لك ناك اذإو «قثوأ هللا طرشو

 .هب ءافولاب مزلتو ءهرقت اهنأ ةعيرشلا رداصم نم ملعي ملو «نادقاعلا هدقعي دقع

 دقع لك نأو «عنملا ال ةحابإلا دوقعلا ىف لصألا نأ نوري نيذلا لدتسا دقو

 بوجو نم ميركلا نآرقلا ىف درو امب )١( هعنم ىلع ليلدلا ماق ام الإ ءافولا بجاو

 ءافولا بجاو وهف ءدقع هنأ هيلع قدصي ام لكف «نييعت ريغ نم دوقعلاب ءافولا

 ةحابم ىهف اضرلا اهيف دجوي ةراجت لك نأ نآرقلا تبثأ دقلو «نآرقلا صن ىضتقمب

 دوقعلا نم ةراجتلا مسا هيلع قلطي ام لكف «ةيلام اًقوقح نيدقاعتملا الكل تبثت

 تحباو ةراجتلا هيشي اه لكؤ: «ضنلاب «مارقلا نم يلع ليقع [غاءاقولا بحب

 هنأل ؛اضرلا وهو «زاوجلا طانم ققحت دق ماد ام اهيلع سايقلا ىضتقمب اًضيأ ءافولا

 نآرقلا تايآو .دوقعلا ىف مازتلالاو مازلإلا ناك هلجأ نم ىذلا ىنعملاو 0 ةلغ

 ردغلا نأ ةنيبمو «ىلعملا ىف ه ةرفاضتم ةريثك دوهعلاب ءافولا بوجو ىفف ةدراولا مي

 نيدقاعلا نيب دقعلا سيلو «هئدابم نع جورخو هقالخأ صضيقنو,مالسإلا نم نس

 ذيفنتو «هب ءافولاف ءامهقانعأ ىف لغ وهو ءامهتمذ هماكحأب تديق دق اًدهع الإ

 دهعلا ىف سيخ هيلع لمتشا ام ذيفنت نع عانتمالاو .دهعلاب ءافولا عون نم هتابجوم

 مزلي ىذلا دوهعلا مارتحا عمو « نيدلا اهيلإ وعدي ىتلا قالخألا ئدابم عم قفتيال

 لوسرلا نع ةرفاضسم ناثالاو 119 انولظم ةرعقملا ىف ءاقولا نوكال تنك و نقب

 قع عادا" نينا وجو وذكلا سيفتي رتل ملعون ةيدنيعلاىجناقولا يسوع داك

 ٠ .ةغوضومو «هفضو نكي امهم «هذقع ناك امفيك هتدفن ىلع دقاغلا ةيجوأ ام دفنت

 1-2 ص « سماخلا ءزج ا «مزرح 1 ماكحألا لوصأ ىفف ماكحإإلا عجار 2230

 . باتكلا ىف اًنصن فلاخي ىذلا طرشلاب هللا باتك ىف سيل ىذلا طرشلا نوفلاخملا رسفي (؟)
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 لمتشي مل ماد ام «ءصن هب دري مل ولو بجاو دقع لكب ءافولاف ءردغلا باب نم الإ
 . 217هنع ىهنو عراشلا همرح رمأ ىلع

 ام الإ اهب ءاقولا بوجو دوقعلا ىف لصألا نأ تابثإل اضيأ لدتسا دقو (0)

 ءاهقفلا ناسل ىف ىمست ىتلا لاعفألا نم دوقعلا نأب كلذ دض ىلع ليلدلا ماق

 ىلإ ال اهيناعمو 2") اهللع ىلإ اهيف رظني تاداعلاو «تادابعلا نم تسيلو «تاداعلاب

 «سانلا حلاصمب ةللعم اهماكحأ لب ءاهب دبعتي ةدابع تسيلف (راثالاو نهؤضتلا

 ققحتت ام لك لب «صنلا دنع فلكملا فقي الف ءداسفلا عفدو «مهنيب لدعلا ةماقإو

 اهطاقسإو قوقحلا لقن ميكحلا عراشلا طان دقو .مكحلا هيلإ ىدعتي ةلعلا هيف

 بجاو وهف «.قح طاقسإ وأ قح لقن هيفو ءاضرلا هيف ققحتي دقع لكف ءاضرلاب
 .هيف ةلعلا ققحتل «هب ءافولا مزلم «حيبم حيرص صن هب دري مل ولو «ءافولا

 )١( سص .ىواتفلا نم ثلاثلا ءزجلا «ةيميت نبال طورشلاو دوقعلا ةلاسر عجار "7" 95 6“3.

 اهيف هجتي تادابعلا نم ال تاداعلا نم ربتعت ىتسللا رومألا نأ هيف تبثي تاقفاوملا ىف الصف ىبطاشلا دقع ()
 .هتلع هيف ققحتي ام لك ىف مكحلا تبشي لب «صنلا دنع فلكملا فقيالو ءاهيف عسوتيو .للعلاو ىناعملا ىلإ

 ىناعملا ىلإ تافتلالا تاداعلا ىف لصألا نإ) : لاق دقف .عوضوملا ئضت ةسبق هنم سبتقنلو «هطانم تبثيو

 : راد امثيح هعم رودت ةيداعلا ماكحألاو ..دابعلا حلاصمل ادصاق عراشلا اندجو انإف .ءارقتسالا (اهلوأ) : رومأل

 لجأ ىلإ مهردلاب مهردلاك زاج ةحلصم هيف ناك اذإف «.ةحلصم هيف نوكيال لاح ىف عنمي دحاولا ءىشلا ىرتف

 دجن ملو ةحجار ةحلصم هيف ناك اذإ زوجيو ءابر نوكي ثيح عنتمي « ءضرقلا ىف زوجيو «عيبلا ىف عنتمي
 مكحلاو للعلا نايب ىف عسوت عراشلا نأ (ىناثلاو) . . . تادابعلا ىف هانمهف امك اًموهفم تادابعلا باب ىف اذه
 هتقلت لوقعلل ضرع اذإ ىذلا بسانملا فصولاب اهيف للع ام رثكأو .هلثم مدقت امك «تادابعلا باب عيرشت ىف

 ؛تادابعلا باب فالخب «ءصوصنلا عم فوقولا ال ىناعملا عابتا اهيف دصق عراشلا نأ كلذ نم انمهفف «لوبقلاب

 حلاصملا ةدعاقب هيف لاق ىتح هللا همحر كلام مسقلا اذه ىف عسوت دقو .كلذ فالح هيف مولعملا نإف
 . ملعلا راشعأ ةعست هنأ هنع لقنو ناسحتسالاب هيف لاقو «ةلسرملا

 ءالقعلا هيلع دمتعاو «لسر اهيف نكي مل ىتلا تارتفلا ىف اًمولعم ناك دق ىناعملا ىلإ تافتلالا نأ (ثلاثلا)و

 ةيفسلفلا ةمكحلا لهأ كلذ ىف ءاوسءمهل تدرطاف «ةلمجلا ىلع اهتايلك اولمعأو .مهح اصميكلذب ترج ىتح

 نأ ىلع اذه لدف «قالخألا مراكم ممتتل ةعيرشلا تءاجف «ليصافتلا نم ةلمج ىف اورصق مهنأ الإ ءمهريغو
 ترقأ انه نمو .تادوهعملا لوصأ ىلع تاداعلا ىف ليصافتلا نايرجل ةممتم تءاج بابلا اذه ىف تاعورشملا
 امم كلذ هابشأو . . ضارقلاو . .. ةماسقلاو ةيدلاك «ةيلهاجلا ىف ترج ىتلا ماكحألا نم ةلمج ةعيرشلا هذه

 «لوقعلا اهلبقت ىتلا قالخألا مراكمو تاداعلا نساحم نم مهدنع ناك امو اًدومحم ةيلهاجلا لهأ دنع ناك

 دارك هت: 4ةريثك» نهيو

 7١4. ص «ىناثلا ءزجلا «تاقفاوملا عجار
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 باحصأ ةرثك نأ وأ «ءاهقفلا ةرثك نأ اًضيأ ىأرلا اذهل هب لدتسي اممو (*)

 قلعتيال امو «ةيداعلا تالماعملاو ءايشألا ىف لصألا نأ نوررقي ةروهشملا بهاذملا

 كلذ نم ةيلاملا تالماعملا دوقع نأ كش الو .24 ةمرحلا ال لحلا عاضبألاب

 كلذ ىضتقمب صخشلل حابمف «ةحابإلا اهيلع مادقإلا ىف لصألا ناكف «فنصلا

 تناك اذإو ءهتبغر ققحي امو ءهتحلصم هيف ىري ام دوقعلا نم رشابي نأ لصألا

 .ةيهقفلا رداصملا ىف درت ملو ءاهيلع صني مل ولو ءصخشلل ةحابم اهلك دوقعلا
 اساسأو «قوقحلا تابثإل اساسأ اضرلا لعجب ماعلا نذإلا دوجول «مزال اهب ءافولاف

 مارتحاو «دوقعلاب ءافولاب ماعلا مازتلالا دوجولو ءاهطاقسإل اًساسأو ءاهلقنل
 ام دري مل ىتلا دوقعلا ميرحتف «مرح ام عراشلا لصف دقلو ءردغلا مدعو ءدوهعلا

 ريغ نم هعرش ىلع مجهتو «ىلاعتو هناحبس هللا لحأ اما ميرحت اهميرحت ىلع لدي

 .نيبم ناطلسالو ملع

 حججحو 27 .نييأرلا ةلدأل زاجيإلا دشأ ةزجوم ةصالخ هذه ١31

 وه» ةحابإلا ىلع ليلدلا موقي ىتح ء«عنملاب لوقلا نإ ةيميت نبا لوقيو «نيقيرفلا
 دمحأ نإف ءدمحأو كلام باحصأ نم ةفئاط لوصأ نم ريثكو «رهاظلا لهأ لوق

 ىدحإ ىف هلاق امك .سايقالو رثأ هب دري مل هنوكب دقعلا نالطب اًنايحأ للعي دق

 داسف نوللعي دق هباحصأ نم ةفئاط كلذكو ؛هسفن ىلع ناسنإلا فقو ىف نيتياورلا

 وهف دقعلا ىضتقم فلاخ ام : نولوقيو ءدقعلا ىضتقم فلاخت اهنأب طورشلا

 بتكلا ىف ءاهقفلا تارابعل عبتتملاو «ةيميت نبا هاك ام اذه .ه | (2) لطاب

 رطاخلاب لوجي انهو «ميظعلا هيقفلا بتاكلا كلذ ىف هلقن ام قدصي ةفلتخملا ةيبهذملا

 نو ةةيلعللا فاقلوأ راقت يف ةعيررسلا تتشنا ن5 بلك ردك عىتقنلا لالسف لاو
 نم تالماعملا نوئش ىف دجي ام لك ىلع نالطبلاب مكحتف ةدماج ءاملعلا

 ؟ طورشو دوقع

 )١( ص «.طورشلاو دوقعلا لصف ثلاثلا ءزجللا ةيميت نبا ىواتف 775.

 نبال ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا نم سماخلا ءزجلا ىلإ عجريلف ةلصفم نييأرلا ةلدأ ىلإ عوجرلا دارأ نم (0)

 | . ةيميت نبا ىواتف نم ثلاثلا ءزجلا ىف دوقعلاو طورشلا باتك ىلإو ءمزح
 ا نص :ثلاثلا ءزجلا .ءةيميت نبا ىواتف نم دوقعلاو طورشلا باتك (5)
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 بسحب عونتو ءاهعاونأ تبعشتو ءاهقفأ عستا دق ةيراجتلا تاقفصلا نإ
 سانلا نئفتو .«نكت مل دوقع تدجو ىتح .نودقاعلا هطرتشي ام ىراجتلا فرعلا

 انمكح ولو ءهقفلا بتك ىف ةروكذملا اهلوصأو دوقعلا نيب ام دعاب انتفت طورشلا ىف
 علاش و قيقا عر ىف نتادلا واتم طورتلا كيئاهفانيشو «دوقعلا كلت:ةالطب
 تعطقتل لب «سانلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا تعطقتلو «قاوسألا ىف ةكرحلا

 لوجي ام كلذ !! تاعامجلا ةورث ومنتالو .«سانلا داحآ تاورث ومنتالف «بابسألا

 ام الإ طورشلاو دوقعلا نومرحي ءاهقفلا ةرهمج نأ ئراقلا ارقي امدنع ردصلا ىف

 ام مهفت ىف نعمملا ئراقلا نكلو ؛ماع لكشب ةيهقفلا رداصملا هتتبثأ وأ هيلع صن
 بلاغلا ىأرلا كلذ نأ ىري اهءارو اميف لغلغتي ىتح روطسلاب ىفتكيال ىذلا ءأرقي
 ناقل ىلع تنال ا دنملا ىيوقلا نت فدا لقفل لفل دن عيش نبل فانلوأ ىلع
 ىف اوعسو دق «ليلدلا موقي ىتح «.دقعلاب ءافولا اوعنم نيذلا كئلوأ نم ةرثكلا نأل

 وأ تالماعملا هب ىرجت ام لك ةلدآلا كلت تعسو ىتح «.دوقعلا زاوجل ةتبثملا ةلدألا

 : ةيتآلا لوصألا لك وأ ضعب ررقي مهرثكأف «قيض ىف سانلا نوكيال ىتح «هرثكأ

 ةمرحم ريغ ةحلصم هيف ام لك نأ تبثت اهنإف ةلسرملا حلاصملا لصأ )١(

 . عراشلا هزيجي

 .ناسحتسالا لصأو (0)

 . صنل امداصم نكي مل ام عراشلا هرقي فرعلا هب ىرجي ام نأ ةدعاقو ()

 ديول ةرقتعلا قناه طر اهيفتس ا انيم اناا ل لزوم لا جت
 نوبراقتي مهو سانلا ىلع اعساو اوقيضي ملو «بابلا اوحتف دق ءاهقفلا نم نيرثكألا

 فخت كلذبو «ليلدلا موقي ىتح ةحابإلا دوقعلا ىف لصألا نأ نولوقي نمم اذهب
 ىلإ ريشنو ةملكب لوصألا هذه نم لصأ لك فرعنلو «قرفلا نوهيو فالخلا ةدح

 20 .دوقعلا ىلع هقيبطت

 ىف ديفت ةدعاقلا كلت نإف ؟؛هب ىرجي امل عراشلا رارقإو فرعلا ةدعاقب ًادبنلو

 ةيفنحلا بتك ىف ةروهشم ةررقم ةيناث ةهج نم ىهو ؛حيرص صنب اذه انعوضوم
 فرعلاب تبياثلا نأب طوسبملا ىف حرص دقلف «مهدنع تباث لصأ فرعلاف ء«مهيواتفو
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 تباث فرعلاب تباثلا رمآلا نأ ىريبلل هابشألا حرش ىف ءاجو «صنلاب تباثلاك

 اه + نثالا ىلع ادامجعا ةيعيزفلا تالالدلا نمر شغب قرعلا نألو يفرق نلذب

 ىف ال فرعلا ةوق ءاهقفلا ركذي دقلو )2١ «نسح هللا دنع وهف اًئسح نوملسملا هآر

 هريغل هتضراعم ماقم ىف هنوركذي لب «هاوس هل ليلدال اميف ةيعرشلا ماكحألا تابثإ

 لب «صنلا ضراعيال فرعلا نأ نوركذيف «هتضراعم مدعو ةيعرشلا ةلدألا نم
 هضراغي ىذلا نيلذلا ناك اذإ . رصعب ؟فرعلا ةكلو: «ىضتنلا ناوخن ةرغلا طتقسي

 وه ماعلا فرعلا نأو ,ءصاخو ماع فرعلا نأ ماقملا اذه ىف نوركذيو «2")سايق

 امهالكو «ضعب نود اهضعب ىف تبثي صاخلا فرعلاو «دالبلا رئاس ىف تبثي ىذلا
 هماكحأ تبشت دالبلا لكل ماعلا فرعلاف «هتوق بسح ىلع .ماكحأألا ىف رثأ هل

 فرعلا :نكلو 290 ليقف ةدلبلا كلت ىلع هيك كتير ةدهلا و ةدلج ضال اوءايلكل

 امأ ءطقف ؟؟) ماعلا فرعلا وه ضوخألا هقفلا ةلدأل ًاضراعم نوكي نأ حصي ىذلا

 ىهقف ليلد ىأ هعوضوم ىف نكي مل اذإ اميف الإ هب ذخؤيال وهف «صاخلا فرعلا
 هرقي فرعلا هتبثي ام نأو «ىعرش ليلد فرعلا نأ ىلع ءانب اوتبثأ دقلو «هاوس

 نيب هب ىرج لماعتلا نأل «عانصتسالا دقع ةحص - هفلاخي صن نكي مل ام عرشلا

 هيفو ء«رثأ هب دري ملو «دقعلا ىضتقم نم سيل طرش لك ةحص اوتبثأ امك «سانلا

 نايرج هتحصب مكحلا ببس اولعجو «فرع هب ىرجو «نيدقاعلا دحأل ةعفنم

 :قرعلا

 ىبأ بهذم ماكحأ اولعج لب «رثألا كلذ هل فرعلا لعجب ةيفنحلا فتكي ملو

 تبث اذإ هنأ ىنعمب ءاهرييغت ىف رثأ اذ فرعلا لعجب «ديدجتلل ةلباق هباحصأو ةفينح

 فرعلل فلاخم هبتك ىف حيحصلا ىورملا ىضتقمب ةفينح ىبأ بهذم ىف مكحلا نأ

 نأ ةيفتحلا بهذم ىلع ىتفملل حص «حيرص صن ىلع اًدمتعم نكي ملو «ماعلا
 كلذ قاطن نع هايتف ىف اجراخ ربتعيالو «بهذملا ىف هيلع صوصنملا فلاخي

 .اهيلي امو لة ص «لوألا ءزجلا هايشألاو 2.١١50 ص . ىناثلا ءزج ا . نيدباع نبأ لئاسر عجار )١(

 . نيدباع نبا لئاسر 00

 3113 . ىناثلا ءزجلا «نيدباع نبا لئاسر 000

 ١١5. ص «ىناثلا ءزجلا «نيدباع نبا لئاسر (5)
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 رهاظ ىف ءاج ام فرعلا فلاخ اذإ اميف لوقي نيدباع نبا ىرنف «ليلجلا بهذملا

 ىهو «صنلا حيرصب ةتباث نوكت نأ امإ ةيهقفلا لئاسملا نأ ملعا» : 2١7 ةياورلا

 هنيبي اهنم ريثكو «ىأرو داهتجا برضب ةتباث نوكت نأ امإو «2'” لوألا لصفلا
 لاقل ثداحلا فرعلا نامز ىف ناك ول ثيحب «هنامز فرع ىف ناك ام ىلع دهتجملا
 .(«الوأ هلاق ام فالخب

 نم ريثكف «سانلا تاداع ةفرعم نم دبال هنأ داهتجالا طورش ىف اولاق اذهلو

 داق أ :ةزوودق هود نأ :ةلهأ كرع نيكل «ةافزلا فالتابفلدخت ماكحألا
 ررضلاو ةقشملا هنم مزلل الوأ هيلع ناك ام ىلع مكحلا ىقب ول ثيحب .نامزلا لهأ
 ررضلا عفدو ريسيتلاو فيفختلا ىلع ةينبملا ةعيرشلا دعاوق فلاخلو .سانلاب
 بهذملا خياشم ىرن اذهلو «ماكحإ نسحأو ماظن متأ ىلع ملاعلا ءاقبل ءداسفلاو

 ؛هنمز ىف ناك ام ىلع اهانب .ةريثك عضاوم ىف دهتجملا هيلع صن ام اوملاخ

 كلذ نمف ءهبهذم دعاوق نم اذخأ اولاق ام لاقل مهنمز ىف ناك ول هنأب مهملعل
 ىتلا نيملعتملا اياطع عاطقنال ءهوحنو نآرقلا ميلعت ىلع راجئتسالا زاوجب مهؤاتفإ

 عاضو اوعاضل ةرجأ الب ميلعتلاب نوملعملا لغتشا ولو «لوألا ردصلا ىف تناك
 اوتفأف «نيدلاو نآرقلا عاضل ةعانصو ةفرح نم باستكالاب اولغتشا ولو «مهلايع

 هيلع قفتا ال فلاخم كلذ نأ عم ؛ناذآلاو ةمامإلا ىلع اذكو «هيلع ةرجألا ذخأب

 2 هيلع ةرجألا ذخأو راجئتسالا اذه زاوج مدع نم دمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ

 ظ ا ا يل ا يي اع وو

 لوقنملا ىلع دومجلا هل مل موتمملا نأ ىلع ةحضاو لكالذ هلاثمأو هلك اذهف)

 «ةريثك اًقوقح مِيضُي الإو «هلهأو نامزلا ةاعارم ريغ نم ةياورلا رهاظ بتك ىف
 600 (هعفن نم مظعأ ةورضا كيو

 ةنافيعما و ةفعك نا تك ل دمحم عاجلا "انهنف ىيورو ىلا يكل )نسا
 . صنلل اًضراعم نوكي هنأل «فرعلا هيف ربتعيال ىذلا لصفلا ىأ (0)

 2١590 ١51. ص «ىنناثلا ءزجلا «نيدباع .نبا لئاسر عجار (9)

 هذه فرعلا ةلاسر أرقي نأ ةفينح ىبأ هقفل بلاط لك ىصون انإو ١5١. ص هروكذملا ءزجلا لئاسرلا ()

 .هميمصو هقفلا بل نم ىهف
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 ىف اًماكحأ تبثي ةيفنحلا دنع ىعرش ليلد فرعلا نأ دافتسي هلك اذه نمو

 ربتعيو «سايقلا ضراعي هنإ لب ء«هيف مكح ىلع هريغ ليلد نم الخ عضوم لك
 رضاحلا انفرع اهرقي ىتلا دوقعلا لك نإ : لوقن كلذ ىلعو ءاماع ناك اذإ هنود
 ةيعرش دوقع ىه رضاحلا رصعلا ىف لماعتلا هدجوأ ام اهريغو «ةمهاسملا تاكرشك

 ريرقت نم اذه نوكيو ءعرشلا ىف ًاصن فلاخت مل تماد ام ةفينح وبأ هقف اهرقي

 .فرعلاب الإ ةديقم ريغ اهلاسرإو «دقاعتلا ةيرح

 انل حتفي ىذلا ىناثلا لصألا ىلإ كلذ دعب لقتننلو : ناسحتسالا

 احن نمو «ىعفاشلا لصألا كلذ ركنأ دقو ءناسحتساالا وهو دقاعتلا ةيرحل بابلا

 نم نأ كلذب دصقي ءعرش دقف نسحتسا نم : لاقو «عورفلاو لوصألا ىف هوحن

 وه ةعيرشلا رظن ىف عراشلاو .ادهتجم ال اعراش هسفن لعج دقف «هناسحتساب ىتفأ

 ىوري هنأ ىتح كلامو «هباحصأو ةفينح وبأ ناسحتسالاب دخأ نكلو ءهدحو هللا

 . «ناسحتسالا ملعلا داشعأ ةعيشا : لاق هلا هنغ

 لاقف «ةيعرشلا ناسحتسالا ةقيقح نايب ىف ءاهقفلا تارابع تفلتخا دقو

 .هتبثي وأ هضراعي صن دجوي نأ ريغ نم هلقعب دهتجملا هنسحتسي ام هنإ :مهضعب
 . .عرشلا اهرقي ىتلا حلاصملا نايرج وهو «ماعلا لصألا ىلإ هيف عجري لب

 دهتجملا سفن ىف حدقني ىذلا ليلدلا وه ناسحتسالا نإ : مهضعب لاقو

 نسحأو «تبثم وأ فان ليلد هعوضوم ىف نوكيالو «هراهظإو هزاربإ ىلع ردقيالو
 لدعي نأ وهو «ىخركلا نسحلا وبأ هلاق ام «ةيفنحلا دنع ناسحتسالل فيرعت

 ليلدل «هريغ ىلإ ءاهرئاظن ىف هب مكح ام لثمب ةلأسملا ىف مكحي نأ نع دهتجملا
 ىف لخديو «رئاظنلا هذه مكحل تبشملا لوألا ليلدلا نع لودعلا ىضتقي ىوقأ

 ,27'2ىفخلا سايقلا وه ناسحتسالا نأ نم ءاهقفلا ضعب هلوقي ام فيرعتلا اذه مومع

 ةزجوم ةملك لوقن كلذلو .نايبلا ضعب ىلإ جاتحي ىخركلا فيرعت نأ قحلا ىفو

 رخف لوصأ ىلع رارسألا فشكو ءاهيلي امو 47725 ص ء«لوألا ءزجلا «ىلازغلل ىفصتسملا :اذه ىف عجار )١(

 ىف ةيئثزج ةحلصمب ذخألا هنأب كلام بهذم ىف ناسحتسالا فرع دقو 2١١77 ص ء«عبارلا ءزجلا «مالسإلا

 .نيليلدلا ىوقأب لمعلا وه ناسحتسالا نإ نآرقلا ماكحأ ىف ىبرعلا نبا لاقو « «ىلك ليلد لباقم
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 «تايئزحلا لك لومشو ءدارطالا ىضتقي (امهنيب ةعماج ةلعل همكح ىلع صوصنم

 ضرغ توفو «تايئزحلا ضعب ىف ررض ىلإ ىدؤي ام مومعلاو دارطالا ىف نوكي

 ماكحأل عبتتملاف «سايقلا اهاضتقا ىتلا ةيلكلا ةيضقلا انقبط اذإ ماعلا هامرمو عراشلا
 مل الإو «سلجملا ىف ضبقلا ىضتقت نيدقنلا ةلدابم نأ تنيب اهنأ الثم دجي ةعيرشلا

 اهتلع هيف ققحتت ام لك ىف انسياقو» ةيضقلا هذه ىضتقم انممع ولف .دقعلا حصي

 ىلإ ىدؤي دقو ءجرحو قيض ىف سانلا عقوي هتحص مدع نكلو «ضرفلا حص ام

 ضارغأ نم نإو « ةرسيم لا هراظتناو هتثاطعإب رسعملل رسواملا ةنواعم مدعو .حشلا

 ىرد نيب فطاعتلاو .ةدوملا بتايسأ لصوو «نواعتلا ننانيشا داجيإ ةماعلا عراشلا

 قننبل هادؤم 5 هنأ 0 هيلع نادقاعتملا رقأو حيبأو «نضرقلا عرش كلذلو !ناننإلا

 . سلجملا ىف ضباقتلا امهيف تاف دق «نيدقن ةلدابم الإ

 ىف ىبطاشلا لوقي كلذلو ؛ةاقاسملاو ةعرازملاك «ةيفنحلا دنع ناسحتسالا اهزاجأو

 ىلع لسرملا نال خش الا ميدقت ئلإ عوجرلا ناسحتسالا ىضتقم نإ) ا تاقفاوملا

 ملع ام ىلإ عجر امنإو ؛ههيبشتو هقوذ درجم ىلإ عجري مل نسحتسا نإف .سايقلا

 وأ «ىرخأ ةهج نم ةحلصم توف ىلإ ىدؤي رمألا كلذ نأ الإ ءارمأ سايقلا اهيف

 لاق ىتح ناسحتسالا ىف ةيكلاملا ءاهقف ضعب غلاب دقلو )2١ «كلذك ةدسفم بلج

 . ةنسلا قرافي داكي سايقلا ىف قرغملا نإو «ملعلا دامع هنإ

 لوصأ نم الصأ ةيكلاملاو ةيفنحلا هدعي ىذلا ناسحتسالا ىنعم حضتي اذه نم

 دوقعلا نيف هباوبأ انحتفو « هيف ةيفنم ال[ ريك انرسو هانقبط ول انإو «ىمالسإلا هقفلا

 نأل ءهل عستم ناسحتسالاف احيرص ابر دقعلا نكي مل امف «ةيوبرلا دوقعلاك

 . ١١7 ص ءعبارلا ءزجلا «تاقفاوملا عجار ()
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 «صن دجوي مل امف .عطاقلا صنلا ةضراعم مدع دنع هب ذخؤي لصأ ناسحتسالا

 ناسحتسالاف «ةماعلا عراشلا دصاقم نم دصقمل تيوفت سايقلا دارطا ىف ناكو

 ىف نأ كشالو «جرحلا عفرو عراشلا دصقم ققحي ام ىلإ سايقلا ةفلاخم بجوي

 - ىمالسإلا هقفلا ىف درت مل نإو اهب سانلا لماعت ىرج دوقع عنمب سايقلا دارطا
 ظ . عستم هيف مهل رمأ ىف سانلا ىلع اًقييضتو ءاديدش اجرح

 ناسحتسالا نع زجوملا نايبلا اذه دعب لقتننلو : ةلسرملا حلاصملا 7

 حلاصملا وهو اهمارتحا بوجوو دوقعلا ةيعرش باب عسوي ىذلا ثلاثلا لصألا ىلإ

 «ناسحتسالا ونص وهو «حالصتسالا نييلوصألا ضعب فرع ىف ىمسيو «ةلسرملا

 هيف رمأ لكب ذخألا هانعمو .الومش عسوأ وه ناك نإو هامرم ىف هنم بيرقو

 وأ اهئاغلإب ةعيرشلا ىف صاخ لصأ دهشيالو «لوبقلاب لقعلا اهاقلتي ةحلصم

 ىمالسإلا هقفلا لوصأ نم الصأ هرابتعاو لصألا كلذب ذخألا نإو ؛اهرابتعا

 ناسحتسالاب نيذخآلا نم اًددع لقأ هب نوذخآلاو ءءاهقفلا نيب فالح عضوم

 نيمرحلا مامإ هيلع لمحو «ةعبرألا ةمكألا نم كلام ىوس هب ذخأي ملف «فرعلاو

 : رومأ ةثالث ىلإ ىهتتي هضفرل جاجتحالا صخلمو «ةديدش ةلمح ىلازغلاو

 عراشلا نمي صانع ليلو اهل ةهبقي مل ولو «حلاصملا أدبمب ذخألا نأ (اهدحأ)

 ىنبي ةحلصم هبغريو صخشلا هيهتشي ام لك نوكيف «ةوهشلاو ىوهلا باب حتفي

 .راوبلاو دسافملا ىلإ ىدؤي كلذو «رارقإلاو ةحابإلاب ىعرش مكح اهيلع

 :ماوقألا فالتمخابو نادلبلا فالتخاب فلتخت ةلسرملا حلاصملا نأ (اهيناثو)

 لك انلعج اذإف ءدحاولا صخشلا لاوحأ فالتخاب لب «ءصاخشألا فالتخابو

 ةقيرقلا ىف كيسنازلا» يتلا ءاككلا ىنفن اب نلف ايم رب ا كنج قطعا حارس
 ىف زوجيال كلذو ءاّمارح ةرمو ءالالح ةرم نوكيف «براضتتو «ةيمالسإلا

 ظ ظ . عرشلا

 نوكت ىتلا ةحلصملا ىه ةعيرشلا ماكحأ اهب طانت ىتلا ةحلصملا نأ (اهثلاثو)
 .مهنيد قلخلا ىلع ظفحي نأ عراشلا دوصقمو ء«عراشلا دوصقم ىلع ةظفاحملا اهيف

 لوصألا هذه ظفح نمضتي ام لكف ءمهلاومأو .مهلسنو ء.مهلوقعو مهسفنأو
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 .ةحلصم اهعفدو «ةدسفم وهف لوصأللا هذه تّوفي ام لكو .ةحلصم وهف ةسمخلا

 ىضتقمب مكحلا امأ ءىسايق هيف مكحلاف ةيلكلا هذه نمض ىف الخاد ناك امو
 نوكي دقو لييخت وهف «سمخلا تايلكلا هذهب ديقتلا نع ةقلطملا ةلسرملا حلاصملا

 . ىمالسإلا عراشلا رظن ىف هب ةربع الف ىوه

 لوألا ليلدلا نع ءالصأ اهودعو «ةلسرملا حلاصملاب اوذخأ نيذلا باجأ دقو
 ةلمجلا ىف ةمئالم نوكت ىتلا ىه اهب دتعي ىتلا ةلسرملا ةحلصملا نأب ثلاشلاو

 ىهشتلاو ىوهلا دعتبي كلذبو ءصاخ لصأ اهل دهشي مل نإو «عراشلا ضارغأل
 ةلسرملا ةحلصملاب ذخألاب ىتفي ىذلاف «ةيناث ةهج نمو «هيف ءاتفإلاو ء«عرشلا نع
 اهدعبو اهنم ةحلصملا برقو ةيعرشلا ىجارملاو تاياغلا نيب نزاوي وهو ءدهتجملا وه
 .داسفلا ىلإ نييدؤملا ىوهلاو ةوهشلا ةبلغ نم ةحلصملل ةناصح كلذ ىفو ءاهنع
 ماكحألا فالتخا ىلإ ىدؤي لصألا اذهب ذخألا نأ وهو) ىناثلا ليلدلا نع اوباجأو

 كلت ىفو ءاهتنورم ىلع لدي لب «ةعيرشلا بيعيال اذه نأب «.«صاخشألا فالتخاب

 لك ققحت اهنأل ؛اهماودو اهؤاقبو «ناكمو نامز لكل اهتيحالصو ةوقلا ةنورملا

 وأ رييغتب اهلوصأ سمت نأ ريغ نم رارضو ررض لك مهنع عفرتو «سانلا حلاصم
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 كلذ ىف رظنلا هجوأ ضعب نايب ىف زاجيإلا دشأ ةزجوم ةصالخ هذه

 راد مامإ مهسأر ىلع نأ مهبسحف ءاهقفلا نيب ةلق هب نوذخآلا ناك اذإو «لصألا
 دقاعتلا بابل اًحتف لصألا كلذب ذحأألا ىف نإو «هنع هللا ىضر اًنكلام ةرجهلا
 ؛ عراشلا ضارغأ عم ةمئالتم تماد ام نكت امهم ةحلصم هيف تققحم اذإ همارتحاو

 .هامرمل ةيفانم ريغ وأ

 انذخأ ول لب ءاهضعبب انذخأ وأ ءاهلك اهب انذخأ ول ةثالشثلا لوصألا هذه

 قالو دبع از دصم ناك نفاكتلا تاب ممل ناك دعو ناكل قيمت نعو هاهدعا
 ؛دقاعتلا ةيرح اوقيض دق ءاهقفلا نأب مكحي نأ دحأل غاس امو «نيدقاعتملل ةيرحلا

 ءاعيمج مهلوصأ ىضتقم ىلع مهفت نأ بجي ءاهقفلا لاوقأ نإف .اهباوبأ اوقلغأو

 قسانتم ناينب اهنم نوكتيو ءاًضعب اهضعب ممتي ءازجألا ةكسامتم ةدحو اهرابتعاب
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 دقف «هريغ ىلإ رظن ريغ نم لصأ ذدخؤي نأ حصيالو ءمئاعدلا تناث"ةناكرألا

 بلص لصأ ىلإ جاتحيف اوخر نوكي دقو « لوصألا نم هريغ اهفطلي ةدش هب نوكي

 .داسملل عفدو دابعلل عفن هيف نوكيل ؛ هيلع ىوطي

 دوقعلاب ةنرتقملا طورشلا

 نوحتفي نيذلا نإف ؛اهثحبل ممتم وهو «دقاعتلا ةيرح نم ءزج اذه - 37
 باب ًاضيأ نوحتفي عنام عرشلا نم ليلدب الإ هيديقم ريغ هيعارصم ىلع دقاعتلا باب
 نم ءاش ام دقعلا نيوكت ءانثأ ىف طرتشي نأ دقاعلل نولعجيف .دوقعلا ىف طورشلا

 عم قفتي ام الإ طورشلا نم نومرتحيال ءاهنودعيال اهربتعا ىتلا راثآلاو «عراشلا

 ديرن انهو .دقاعتلا ةيرح ىف مالكلا دنع كلذ نم ءىش ىلإ انعملأ دقو «اهاضتقم

 : هنايب نع ءانغ اهيف سيل هيلإ ةراشإلا نإف ءءزجلا اذه ليصفتلا ضعب لصفن نأ

 مهدوقع ىف سانلا اهطرتشي ىتلا طورشلا لكل اهتيامح ىطعتال ةعيرشلا نإ

 ىف اهلثمو ءاهفلاخي امم اهعنمتو ء«طورشلا نم اهمئالي امل ةيامحلا كلت ىطعت لب

 ىهف .ماعلا ماظنلل ةفلاخملا طورشلل اهتلماعم ىف ةثيدحلا نيناوقلا لثم عنملا كلذ

 نم ريثك ىف ةميرج اهربتعت لب ءاهتياعر مكاحملل زيجنالو «ةيامحلا اهحنم ال

 . لاوحألا

 نق ةقئاسلا ردع طون تكلا وجو ةفئايرسلا ةللحتلا طوومتلا "ظافلا انيدوكلو
 ةثالث ىلع كلذ ىف اوفلتحا مهنأ ءاهقفلا لاوقأ نم طبنتسي ىذلا ؟ ةعيرشلا
 عرشلا فلاخي طرش لك نأ ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا ءاهقف رثكأ بهذمف :بهاذم

 طرش:ت هن. رثأ ةورو:نيع :ةق.هنف ظرتشا قىذلا دقعلا. يضتقم .ئلغ ديزي وأ :كيرشلا

 اهلقنيال وأ ءاهيلع يك الل جاوزلا ىف ةأرملا ظل نأك ءهاعري الو عرشلا هرقيال

 وه لب «جاوزلا دقع هيضتقيال طرشلا اذه نأ ةمكآلا ءالؤه لاق دقف ءاهدلب نم

 ظ .هيلإ تفتليالو رقي الف «مازتلا نم دقعلا كلذ هبجوي ام ىلع دئاز

 ىلع عرشلا نم ليلد مقي مل طرش لك نأ ىلع ةلبانحلا نم نيريثك لوصأو
 ىضتقمب دييقت ريغ نم هب ءافولا بجي مزلم وهف «هرابتعا مدع ىلعو «هنع ىهنلا

 يححل 0



 اوثكن نإو .مهدوهع ةياعر مهيلعو ءمهطورش دنع سانلا نأل كلذو ؛دقعلا

 ةلبانحلا تبجوأ اذلو ؛هب ءافولا ىلع ءاضقلا مهلمح اهدويق نم للحتلا اولواحو

 الآو اهيلع جوزتي الأ ةأرملا طرتشت نأك «جاوزلا دقع بحصت ىتلا طورشلاب ءافولا

 اوزاجأو ءاهيلع جوزت اذإ حاكنلا خسف اهل زيجيو ءاهراد وأ اهدلب نم لقتني
 اهعيبي الأ اهعيب دنع طرتشا اذإ هب تعيب ىذلا اهنمثب ةيراجلا عئابلا ذخأي نأ طارتشا

 ىرن اذكهو «كلذ وحنو ةنس ةعيبملا رادلا ىنكس عئابلا طارتشا اوزاجأ امك «هريغل

 الإ طرشالو ديق ريغ نم دوقعلا ىف طورشلا باب اوحتف دق ةلبانحلا نم نيريثك
 نف نأ نلاعتو ةنايحم: هللا تانك ف اكش طرفقلا هفلاخي آلا قع «اذعاو طريق

 .هيف عنملا ةماعلا ةعيرشلا دعاوق نم تبثي وأ هلي هلوسر ةنس

 ماقو «هتابثإب صنلا درو ام الإ طورشلا نم ربتعيال هنإ : ةيرهاظلا لاقو
 اهتوق ذخأتال ةيعرشلا تامازتاالا نآل «هب ءافولا بوجو ىلع ليلدلا

 مكحيو .«مهلاوقأ ىلع عراشلا هبتري امم نكلو ءامهتدارإو نيدقاعلا لاوقأ نم
 ىتلا .طورشلا رابتسعا ىلع ليهلد عراشلا نم دري مل امف ء«مهتافرصتل رثأ هنأب

 تحت ذيفنتلا ةوق لنت الو «رثأب اهل مكحيالو اهيلإ تفتليال نادقاعلا اهطرتشي

 . هناطلس

 ءزج وه دقاعتلا دنع طارتشالا ةيرح ىف فالخلا نأ اذه نم ىرتو 2

 ماقملا اذه ىف نافقي ةيرهاظلاو ةلبانحلا نإ مث ءاهسفن دقاعتلا ةيرح ىف فالخلا نم

 ءالؤهو ءهنع ىهن عرشلا ىف تبثي مل طرش لك نوحيبي كئلوأءضيقن ىفرط ىلع
 امع جرختال نيقيرفلا لئالدو «هتزاجإ ىلع ليلدلا ماق ام الإ طرش لك نوفني
 كانه هانقس امب فتكنلف ؛دقاعتلا ةيرح ىف عازنلا عضوم ىف لالدتسا نم هانقس

 .راركتلل اعنمو ءزاجيإلل اًيخوت

 :ةيلاملا دوقعلا ىف طرتشت ىتلا طورشلا ىف ةلبانحلا ةقيرط ىلإ انليم عم انإو
 اهيف طورش نم هنايري ام طارتشا ىف نيدقاعتملل ةيرحلا قالطإو ءاهباب حتفو

 نأ ىرن ةعيرشلا ىف ةررقم ةدعاق فلاخت وأ «هنع ىهنم مومع ىف لخدتال تمادام

 ىف ىبطاشلا اهمسق امك دوقعلا لك ىف طورشلا مسقت نأ ةعيرشلا ىف طسولا ىأرلا

 : «ماسقأ ةثالث اهتاطورشم عم طورشلا» : لاق ذإ «هتاقفاوم

 1 يعحح



 هيف نوكيال ثيحب اهل ًدضاعو طورشلا ةمكحل المكم نوكي نأ (اهدحأ)

 ىف ناسحإب حيرستلاو «فورعمب كاسمإلاو ءفكلا طارتشاك ؛لاح ىلع اهل ةافانم

 مسقلا اذهف «عيبلا ىف نمثلا ىف ةئيسنلا وأ دقنلاو ليمحلاو نهرلا طارتشاو «حاكتلا

 ناك ال هنإف 2:6 امكجا ىيطتقي يمس: اذك لمكم هنإك :ءاعرش هةعهم: ف لاكشاإال

 ةءافكلا تناكو ءامهتبصع وأ نيجوزلا دحأ ةفنأل مؤالتلا مدعل ةنظم ءفكلا ريغ

 اهطارتشا ناك «تاداعلا نساحمب ىلوأو «ةبصعلاو نيجوزلا دحأ ماحتلا ىلإ برقأ

 ةروكذملا طورشلا كلت رئاسو .«فورعمب كاسمإلا اذكهو «حاكنلا دوصقمل اًمئالم

 . حضاو اعرش اهتوبثف .«هجولا اذه ىلع ىرجت

 لب .هتمكحل لمكم الو .دقعلا دوصقمل مئالم ريغ طرشلا نوكي نأ (ىناثلاو)

 ىف طرش وأ ءاهيلع قفني الأ حاكنلا ىف طرتشا اذإ امك ؛لوألا نم دضلا ىلع وه

 طرش وأ «ضعب نود هوجولا ضعب ىلعف عفشتنا نإ وأ «عيبملاب عفتني الأ عيسلا
 ال مسقلا اذهو .«فلت نإو هيلع رجأتسملا ءىشلا نمضي الأ عنصتسملا ىلع عناصلا

 طارتشا نإف ءهعم عمتجي نأ حصيالف «ببسلا ةمكحل فانم هنأل هلاطبإ ىف لاكشإ

 اهنأ الإ ءطورشلا رئاس اذكهو «هيف ةبولطملا ةدوملا بالجتسا ىفاني قفني الأ حكانلا

 .رظن لحم اذه ؟ تاطورشملا ىف رثؤت لهف «ةلطاب تناك اذإ

 لحم وهو «ةمءالم الو ؛هطورشمل ةافانم طرشلا ىف رهظي الأ (ثلاثلاو)

 ىف ةرمتسملا ةدعاقلاو ؟ ًارهاظ ةمءالملا مدع ةهج نم ىناثلاب مأ لوألاب قحليأ ءرظن

 هيف ىفتكيال تادابعلا نم ناك امف «تااللماعملاو تادابعلا نيب ةقرفتلا اذه لاثمأ

 نإ تافلالا كرو هيلا انيق ليضألا ا ةهةنمدقللا يظن هلا ةودتةاتنانلا ملعب
 عارتمما ىف لوقعلل لاجممال ذإ ؛نذإب الإ اهيلع مدقي الأ اهيف لصأالاو «ىناعملا

 مدعب هيف ىفتكي تايداعلا نم ناك ام «ءطورشلا نم اهب قلعتي ام كلذكف ؛تادبعتلا

 .نذإلا اهيف لصأآلاو «دبعتلا نود ىناعملا ىلإ تافتلالا اهيف لصأألا نأل ؟؛ةافانملا

 . '17(هفالخ ىلع ليلدلا لدي ىتح

 «عباسلا ددعلا ةسداسلا ةنسلا داصتقالاو نوناقلا ةلجم ىف روشنلا فلؤملل فاقوألا ةلكشم ثحب عجار )١(

 يما ل لما ص «لوألا ءزجلا يطاشلل تاقفاوملاو ءاهيلي امو <«5 ص

 يحتل ا



 هيفو «لامجإلا كلذل ليصفت بهذم لكلو «ةيلامجإ ةماع لوصأ اهلك هذه

 تايضتقمب كسمتلا ىلع ةلمحلا ىف اوقفتا ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلاف .نوفلتخي

 ةملك ركذنلو «مهراظنأ تبعشتو «ليصفتلا ىف اوفلتخا مهنكلو ءانركذ امك دوقعلا

 . ةثالثلا بهاذملا ىف لامجإلا كلذ ىف

 ةحيحص ىلإ طورشلا نومسقي مهنأ ةيفنحلا دنع مالكلا ليصفتو 9 64

 هرقأ ىذلا دقعلا ىضتقمل طرشلا ةقفاوم ىلع دمتعي ميسقتلا اذهو «ةدسافو «ةلطابو

 ىلع مث ءدورولا مدع وأ هب رثألا دورو ىلعو «ةعيرشلل ةماعلا دعاوقلاو «عراشلا

 نم صن هب دري ملو ءدعلا ىضتقم ىلع طرشلا داز نإ «هرارقإ مدعو فرعلا رارقإ

 وأ دحأل ةدئاف هيف هنوك دقعلا ىف هريثآتل عراشلا ريدقت ىف لخدي امك «عرشلا

 دنع دوقعلا ىف طورشلا ميسقت اهيلع دمتعي ىتلا سسألا ىه هذه «ةدئاف هيف تسيل
 : ةدسافو ةلطابو ةحيحص ىلإ ةيفنحلا

 : وه حيحصلا طرشلاف 49

 )١( عيبملا ملست لبق نمثلا ميلست طارتشاك دقعلا ىضتقمل اًقفاوم نوكي ام .

 «لجؤملا نمثلاب نيعم ليفك ميدقت طارتشاك هاضتقمل ادكؤم نوكي ام وأ (6)

 عئابلا ءافيتساو «نمثلا ءافيتسا دكؤي طرشلا كلذ نإف «هب نيعم نهر طارتشا وأ

 اذهل دكؤم وهف ءافولا اذه نم قاثيتسالل ناك ام لكف «عيبلا دقع هيضتقي ام نمثلل

 . ىضتقملا

 : ةمولعم ةدم طرشلا رايخ طارتشاك عراشلا نم رثأ هب درو دق نوكي وأ (')

 نم سيل طرش  اهيف خسفلا قح دقاعلل نوكي ةمولعم ةدم رايخلا طارتشا نإف

 ًعئاس هلعج هب رثألا دورو نكلو .ىضتفقملا اذهل ًادكّوؤم سيلو «دقعلا ىضتقم

 اهحالصإ عئابلا ىلع طرتشي ةيو «ةعاس ىرتشي نمك فرع هب ىرجي ام وأ (5)

 لاقو .هيبحاصو ةفينح ىبأ ةثالثلا ةمئآلا دنع «حيحص طرشلا اذهف «ةمولعم ةدم

 دكؤم ريغو .دقعلا ىضتقم ىلع دئاز هنآل ؛سايقلا وه هيأرو .دساف طرشلا نإ :رفز

 بجي هنأ ةثالثلا ةمكألا ىأر نكلو ءادساف نوكيف «نيدقاعلا دحأل ةعفنم هيفو .هل

 لثمب فرعلا ىرج دقو «سايقلا صصخي ام فرعلا نأل ؛انه ناسحتسالاب ذخألا

 ا يرحل



 دق ارثأ وأ اًنصن فلاخي مل ام ةعيرشلا هديؤت فرعلا هب ىرجي امو ءرقيف طرشلا اذه
 . ميكحلا عراشلا نم درو

 هل نمسا نا ةاقاولا قحكتسيو «دّققعلا لصأب قحتلي حيحصلا طرشلاو

 طرت رتشاو .ةعاس صخش ىرتش 5| اذإف ءدقعلا ىضتقم نم اءزج ريصيو .هسفن دقعلا

 أذإ عدسوابو ًءاملا مزلي ثيحيب ءءافولا بجأو راص طرشلا كلذ عاسو ءاهحالصإ

 :ادهحملا طورشلا عاونأ لك اذكهو « عنتمأ

 مأ نيدقاعلا دحأ ناكأ ءاوس صخشل ةعفنم هيفو «فرع هب ىرج الو «رثأ هب دري
 اراد عيبي نمكو «ةمولعم ةدم عافتنالا هسفنل طرتشي ”يو «ةرايس عيبي نمك ءامهريغ

 اهجرخي الأ طرش ىلع الجر جوزتت نمكو .ةمولعم ةدم اهانكس هسفنل طرتشيو

 «عيبلاك ةيلاملا تالدابملا دوقع نم دقعب نرتقا اذا :دكتسافلا طرشتلاو ءاهدلب نم

 حاكنلاك ةيلام ةلدابم دقع سيل دقعلا ناك نإو .دقعلا دسفأء«ةمسقلاو «ةراجإلاو

 نأ ىنعمب ءاّيغال طرشلاو احيحص دقعلا ناك «نهرلاو ةلافكلاو ةلاوحلاو ةبهلاو

 .هب ءافولا بجيال طرشلا نكلو .«طرشلا هيف رثؤيال دقعلا

 تلاكف ةلسافلا طورشلا أاهدسمت نا تاالدابملا دوقع ءاهقفلا ىصحأ لفو

 ةعرازملاو «لام ىلع حلصلاو.ةمسقلاو «ةراجإلاو «عيبلا دقع : دوقعلا هذه
 «ةدسافلا طورشلا هلسفت الف .ةلدابم دقع ربتعيال دوقعلا هذه ادع امو ي7١2ةاقاسملاو

 ىلع تجوزت وأ .رهمال نأ طرش ىلع جوزت نمف .ءطرشلا ىغليو دقعلا حصي لب

 «نكي مل نأك طرشلا ربت ربتعيو «حاكنلا حصي ءاهلهأ تيب نم اهجرخي الأ طرش

 ربتعيالو .ةيناثلا ىف ةعاطلا اهمزلتو ,ىلوألا ةروصلا ىف لثملا رهم جيو

 «فورعملاب كاسمإلاو «ةعاطلا ىف جوزلا قح نم اًعنام لاوحألا نم لاحب طارتشالا

 دوقع ةحص ىف ًارثؤم دسافلا طرشلا اولعجي نأل ءاهقفلل ةعفادلا ةلعلا ام نكلو

 «ليكولا لزعو ءازبأإلاو ةعجرلا ةدسافلا طورشلا اهدسفت ىتلا دوقعلا نيب نم بتكلا ضعب تركذ دق )١(

 عجار) «تاضواعملا دوقع نم تسيل اهنأل «ةدسافلا طورشلاب هذه دسفت الأ بجوت ةيهقفلا دعاوقلا نكلو

 ءزجلا ءريدقلا حتف ءاهيلي انمو :١71 نض عبارلا ءزجلا ىعليزلا ءاهيلي امو ١975« ص «سداسلا ءزخلا رحبلا

 .«سماخلا

 جرح قر



 ىف فلتخت ءاهقفلا تارابع ىرن ؟ هدسفي الف اهريغ ىف رثؤيالو ءاهدسفيف ةلدابملا

 ىضتقم ىلع ةدئاز ةعفنم اهيف ىتلا طورشلا نأ ركذي نم نيفلؤملا نمف «كلذ ليلعت

 دوقعلا ىف ةلايخت ىلإ ةيضفم عافتنالل لهأ وه نمت امهريغل وأ نيدقاعلا دحأل دقعلا

 ىف ةشحاف ةلاهج ةيأ اهدسفت تاضواعملا دوقعو ءدوقعلاب قلعتي ءىش ىف وأ هيلع

 مالقأ ىلع ىرجي ليلعت اذه «عوضوملا كلذب قلعتي فصو ىأ ىف وأ ءاهعوضوم
 ايفاك اًيفاو اًئيبعت اًئيعم نوكي ام طورشلا نم نأل ؛رظن هيفو «باتكلا ضعب

 لدع كلذلو «تاضواعملا دوقع ىف رفتغت ةريسي تناك ولو «ةلاهج ىلإ ىضفيال

 : ةيادهلا امهتركذ نيليلعت ىلع اودمتعاو «هقفلا ىف باتكلا رثكأ ليلعتلا اذه نع

 دفع, ىف :خيدبقع هوجو كدقعلا ىيفتقم: ىلع ذقار: طرش طارعبشا ىف نأ '(هتهدحا)

 هذهل الباقم نمثلا نم ءزج ناك نإف «ةنس اهانكس طرتشاو «اراد عاب نمف ءدحاو

 ىنكسلا تناك نإو ءاعم ةراجإو اًعيب دقعلا كلذ ناك لاخلا رهاظ وه امك ءىنكسلا

 نع ىهنلاب رثألا درو دقو ءاّعم ةراعإو اًعيب دقعلا ناك نمثلا نم ءزج اهلباقيال

 عيب لكف «طرشو عيب نع ىهنلاب درو دق رثألا نأ (امهيناث) «ةقفص ىف نيتقفص
 نمافيو هنا "اله سحر: لقعلا كتيفف .هنع ىهنم هأضتقم ىلع دئاز طرش عم

 دوقع نم دقع لك ذإ ؛عيبلا ىنعم ىف اهنأل ؛تاضواعملا دوقع لك عيبلا ىلع

 ل اجا قيللسللا قيد يدل تاير اعنا زا رم حالا لو وسل  ةمراعلا

 دوقعو «ابر دقعلا ىضتقم ىلع ةدئاز ةعفنم طارتشا نأ نم ىعليزلاو ريدقلا حتف

 اهجف روض ذلق ىوققلا نم اهريسغا نأ: ةنونرلا طورئتكلا :اهنننتت تايقؤافملا
 .(90)ايرلا

 ريثأت ىف ببسلا نايب ىف اهوركذ ىتلا ةيفنحلا نم ءاهقفلا تاليلعت هذه
 نأ وجرنو «اهريغ ىف اهريثأت مدعو «تاضواعملا دوقعل اهداسفإو ةدسافلا طورشلا

 . مهكلسم ىلع قفاونال انك نإو «مهرظن تاهجو انيب دق نوكن

 ملو .هل ادكؤم الو ءدقعلا ىضتقمل اًمفاوم سيل ام «لطابلا طرشلاو (ج)

 وه نم امهريغلالو «نيدقاعلا دحأل عفن هيف سيلو «فرع هب رجي ملو ءرثأ هب دري

 سي . عبارلا ءزج ا ىعليزلا عجارو .518 25١١ ص « سماخلا ءزج ا ءريدقلا حتف عجار 2230
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 لاوحأ ىف الإ اهلمعتسي الآ ىرتشملا ىلع طرتشيو «ةرايس عيبي نمك .عافتنالل لهأ

 دييقتلا عاونأ نم عون ىأب اهب هعافتنا ديقي ةلمجلا ىفو «نيعم نمز ىف وأ .ةصاخ
 كلذلو ءالطاب نوكيف «عافتنالل لهأ وه نمم دحأل عفن هيف سيل طرشلا اذهف
 ناك مأ ةضواعم دقع دقعلا ناكأ ءاوس «نالطب وأ داسفب دقعلا ىف رثؤيالو «ىغلي

 بهذم ىف دوقعلا ىف اهرثأو اهماسقأو طورشلل زجوم ليصفت اذه

 عبتتملاو .ةيكلاملا دنع اهماسقأو طورشلا نع ملكتنلو «هباحصأو ةفينح ىبأ

 ام عم قفتيال طرش لك نأ نوري مهنأ ىري ءاهل اًنكمم ءارقتسا ئرقتسملا مهعورفل
 مل ذدئنيح دقعلا نأل .ءدقعلل السفم نوكي هب نرتقا ىذلا دقعلا ةحصل هنوطرتشي

 ءرخآ لصأ كانهو «ءلصأ اذه «ةيعرشلا هتقيقح تبثت ملف ءهتحص طورش فوتسي

 اهطرتشي ىتلا طورشلا نم طرش ببسب ةلاهجلاو ررغلا هلاني دقع لك نأ وهو

 ىذلا دقاعلا هب كسمت نإو ءدقعلل ادسفم نوكي طرشلا كلذ نإف «نودقاعلا

 22 لظورشلا اغلو دقعلا حص - هنع لزنتو هب كسمتي مل نإ «هطرتشا

 (لوألا مسقلا) : ماسقأ ةثالث ىلإ طورشلا اومسق نيلصألا نيذه ىلعو

 ىناثلا دقاعلل عنم اهيف سيلو «هل ةعفنم اهيفو نيدقاعلا دحأ اهطرتشي ىتلا طورشلا

 رادلا ىنكس هسفنل عئابلا طرتشي نأك ءدقعلا ىضتقمب عراشلا هل هاطعأ قح نم

 ةلمجلا ىف ىرتشملا عنمي مل ةلاحلا هذه ىف ءةنس ليقو رهش ىه «ةريسي ةدم ةعيبملا

 0 لاو دقعلا حصي كلذ ىلعو «عيبلا ىضتقمب هبستكا قح نم

 )١( كب ميهاربإ دمحأ خيشلا ليلجلا انذاتسأل .«طورشلاو دوقعلا ةلاسر اذه ىف عجار .

 . 77١ ص ىناثلا ءزجلا ءدصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب عجار (؟)

 دسفم ريغ نوكي هنإ لب .«ةحكنألل ةبسنلاب ءافولا بجاو ءامزال نوكيال طورشلا نم مسقلا اذه نأ رهظي ()

 ىف ةقلطملا طورشلا امأ» هصن ام دشر نبا تامدقم ىف ءاج اذلو «بجيالو «هب ءافولا بحتسي نكلو .دقعلل

 ءاملعلا نم تكردأ : لاق هنأ باهش نبا نع ىورو ءاهب ءاضقلا ىورو ءاهبجوأ نم ملعلا لهأ نمف حاكتلا

 مولعملاو «. . . جورفلا اهب متللحتسا ام اهب اوفوت نأ طورشلا قحأ» : ِهِلكَي هللا لوسر لوقل ءاهب نوضقي نم

 ىف طرتشيو اهجوزتي نأ طورشلا كلت ةلثمأ نمو «اهب ءافولا بحتسي نكل «مزلتال اهنأ بهذملا ىف فورعملا

 ىضر كلام ناك دقلو «بحتسم هب ءافولا نكلو ءمزال ريغ طرشلاو .ءحيحص دقعلاف ءاهيلع جوزتي الأ دقعلا

 سانلا ىهني نأ ضاق ىلع ترشأ» : هللا همحر لاق دقو ءاطورش حاكنلا ىف اطرتشي نأ نيدقاعلا ىهني هنع هللا

 ىف هب حيصو «اباتك كلذب بتك دقو «هتنامأو لجرلا نيد ىلع اوجوزتي الأو «طورشلا ىلع اوجوزتي نأ

 1١. «894 ص «ىناثلا ءزجلا «تامدقملا عجار .«اديدش ابيع اهباعو «قاوسألا
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 هل هاطعأ قح نم نيدقاعلا دحأل عنم اهيف ىتلا طورشلا (ىناثلا مسقلا)

 عيبي نأ كلذ لاثمو ءرب ةهج طرشلا ىف نوكي نأ ريغ نم دقعلل ىضتقم عراشلا

 قح نم هل عنم اذه ىفف ءاهعيبي الأ هيلع طرتشيو «نايعألا نم اًئيع رخآ صخش
 تافرصتلا هيطعت ةقلطم ةيكلم عيبلا نيضتقع عراشلا هاطعأ ذإ ,عراشلا هل هاطعأ

 ءدقعلا نم هبستكا قح نم عنم وه تافرصتلا كلتل دح ىأف ءاهيف اهلك ةيعرشلا

 .دقعلا ىضتقمل اًيفانم نوكيف

 ىلع طرتشيو ءاراقع عيبي نأك رب هيف نوكي ىذلا طرشلا (ثلاثلا مسقلا)

 ليجعتلا هيف ًطورشم ذيفنتلا ناك نإف «تاولصلا هيف ماقت ًادجسم هفقو ىرتشملا

 ىذلا ررغلل ء.حصي مل هيف اطورشم ليجعتلا نكي مل نإو .طرشلاو دقعلا حص

 .ربلا وأ «فقولا ءاشنإ هيف بجي ىذلا نمزلا ىف عزانتلا ىلإ ىضفي
 دسفت ىتلا طورشلا ىف ىأرب ءاهقفلا نيب نم كلام مامإلا درفنا دقو اذه

 بلقني «هطرتشم هب كسمتي مل نإو دقعلا دسفي ىذلا طرشلا نأ وهو ءدوقعلا

 ةهجوو «ءاهقفلا روهمج كلذ ىف هفلاخ دقو ءداسفلا ببس لاوزل احيحص دقعلا

 دوجو وهو «هب للعم هيف لوقعم ىنعمل طرشلا ببسب ءاج داسفلا نأ كلذ ىف هرظن
 لاز داسفلا تدجوأ ىتلا ةلعلا كلت تلاز اذإف ءهاضتقمو دقعلا ىنعمل ىفانملا طرشلا

 . اهعم

 «ىعفاشلا دنع امأ «كلام دنع طورشلا ماسقأ ىلإ ةراشإ هذه- ١١

 ةفينح ىبأ بهذم ىف نوفلؤملا هركذي ىذلا ميسقتلا عم دج براقتي طورشلا ميسقتف
 ىلازغلا مالسإلا ةجحح زيجو ىلع زيزعلا حتف ىف ميسقتلا كلذ ركذ دقو ءهباحصأو
 : ىلإ مسقني طرشلا) : هتصالخ ام هيف ءاج دقف ءهنع هللا ىضر

 ىف بيعلا رايخب درلاو عافتنالا زاوجو ضبقلاك .دقعلا قلطم هيضتقي ام ()

 لاق | دقحلا نفت واسر كن: ريش ال معو عاهة: علا

 نهرلا طرشك ءهسفن دقعلا ةحلصم هيف نكلو دقعلا هيضتقيال امو (0)

 «كلذ وحنو «عيبملا ىف صاخ فصو طرشو «هل ليفكلا ميدقتو «لجؤملا نمئلاب
 .هب ءافولا بجي اًضيأ حيحص طرش اذهو

 0 يح



 هيف وأ «عزانتلا ىلإ ىدؤي ًاررغ ثرويو ءدقعلا ةحلصم ىف سيل طرش ()

 اا وفك و. متر عم ىف رق ةطرتقم يع دادنلا عواشلا وتأ ىذذلا دقحلا نقتل ب
 وأ «عازن ىلإ ىدؤت ىتلا طورشلا نم كلذ وحنو «عيبب عيبملا ىف ىرتشملا فرصتي

 ريغ طورشلا نم عونلا اذهو ءدقعلل ىضتقم عراشلا هلعج ام ضعب عنمي ام اهيف

 .هدسفي دقعلاب هنارتقاو «حيحص

 ريضيال غال طرش اذهو ,عافتنالا قحتسي دحأل عفن هيف سيل طرشو (4)

 )2١. (هب ءافولا بجيالو «هدسفيالو «دقعلا

 نكلو .«طورشلل ةيفنحلا ميسقت عم هيحاون رثكأ ىف ىقالتي ميسقتلا اذهو

 طرشب عيبلا اوزاجأف «ةيفنحلا هزجي مل ام عيبلا ىف طورشلا نم اوزاجأ ةيعفاشلا
 انهون دقو ءاضيأ كلذ نوزيجي مهنإف «ةيكلاملا عم نوقفتي كلذ ىف مهو «.قتعلا

 ىضتقم ىلع ادئاز نوكي ىذلا طرشلا نإ نولوقي مهنأ انركذ ذإ ؛ىضم اميف هيلإ

 .بيرالب ةبرق قتعلاو «مزليو ءحصي ةلجاع ةبرق هيفو «دقعلا

 ىضر ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىبأ بهذم «ةثالثلا بهاذملا ىه هذه -

 اًقالتخا فلتخت دويقب طورشلا باب ديقت اهنأ ىف اهعيمج كرتشت ىهو «مهنع هّللا

 نب دمحأ مامإلا بهذم امأ ءاهتلمج ىف براقتت اهنكلو «قيضلاو ةعسلا ىف ًاريسي
 اميف كلذ انركذ دقو «طورشلل ةبسنلاب اًبانج بصخأو ءاًباحر عسوأ وهف لبنح
 ام الإ انهيت ءانقولا ةبوحوو:ظورشلا ىف ةلباتملا ركتكأ ندع: اضآلا نأ انين ذإ :: نيف

 «طورشلا لك ةحصب اومكح كلذلو ؛.هتحص مدع ىلع عراشلا نم ليلد ماق

 كلذب ةيعرشلا ةلدآلا دورول ءامهداسفب اومكح اهنم نيسعون اونثتسا مهنكلو
 ةأرمال اًئيع عيبي نأك ءديدج دقع ءاشنإ نمضتي دقع ىف طرش لك (امهدحأ)
 هذه نإف «نمثلا ىف فرص دقع دقعي نأ طرشب اًئيش عيبي وأ «هجوزتت نأ طرشب

 (امهيناث) «7©2ةقفص ىف نيتقفص نع ىهنلا درو دقو ءاديدج ادقع نمضتت طورش

 ىف نيتقفص - صخشل ةعفنم هيفو ءدقعلا ىضتقم ىلع دئاز طرش لك نوربتعيال ةلبانحلا نأ ظحاليو ()

 .دقع ىف نيدقع ركذ لاحب صاخ كلذ نإ لب .ةيفنك اك ةقفص
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 طرشب عيبلاك ءقوقح نم هل هتبثأ امب عافتنالا نم دقاعلل عنم هيف اًطرش طرتشي نأ

 ىفو «ةلبانحلا دنع دقعلا دسفت اهنإ لب ةلساف طورش هذهف كلذ وحنو بهي الأ

 دقعلا نوكي كلذ ىلعف ءدمحأ نع صوصنملا اهنإ ليقو «هدسفتال اهنإ ةياور
 . ثيدح ىلع سايقلا وهو «ىعرش ليلدب كلذ تبث دقو ءاّيغال طرشلاو ءاحيحص
 ىف تسيل اطورش نوطرتشي لاجر لاب ام» : ِهْلكلِك ىبنلا هيف لاق ىذلا روهشملا ةريرب

 .مدقت دقو (هّللا باتك

 ىف دويق نم اهيف ام انظحال اذإو «طورشلا ىف ءاهقفلا تاهاجتا ةصالخ هذه

 ةيرح باب ىف اهانركذ ىتلا دعاوقلا ىلإ دويقلا هذه ةظحالم دنع انعجرو «.ةلمحلا

 .«ناسحتسالا ةدعاقو «ءفرعلا هب ىرجي ام مارتحا ةدعاق ىهو «قباسلا دقاعتلا

 طورشلل ةبسنلاب نيقباسلا بهاذم نم ذخأن نأ اننكمأ «ةلسرملا حلاصملا ةدعاقو

 اهعنمي الو «.سانلا اهاري ىتلا حلاصملا هيف عنمتالو ءدويقلا هقهرتال اًطسو اًقيرط

 ظ . ريبخ ميلع هّللاو ,عرشلا



 هراتاب اهلاحتا رادقمو دقعلا ةغص

 هراثال ةرخؤم ريغ هل ةئشنم نوكت دق دقعلا اهب نوكي ىتلا ةغيصلا - ١5

 .لاحلا ىف دقعلل ةئشنم نوكت دقو ءاهمامت درجمب راثآلا دجوت لب ءهماكحأو

 «لاحلا ىف هسفن دقعلل ةئشنم ريغ نوكت دقو «لبقتسملا ىلإ هماكحأ رخؤت اهنكلو

 ةثالث ةغيصلل نوكت كلذ ىلعو «لبقتسملا ىلإ ههوجو رخؤت نأ اهنأش نم لب

 ىفو «لبقتسملا ىلإ اًفاضم ةيناثلا ىفو ءارجنم ىلوألا ىف دقعلا ىمسيو «لاوحأ

 . اًملعم ةثلاثلا

 ىف هماكحأو دقعلا دوجو ديفت نأ اهنأش نم ةغيصب ناك ام زجنملا دقعلاف ()

 غيصب الإ نادقعنيال امهنإف «كلذ وحنو حاكنلاو عيبلاك ءاهمامت درجمب ىأ «لاحلا

 لانا فدو اكس قمل هوو ديت

 «لاحلا ىف دقعلا دوجو ديفت ةغيصب ناك ام لبقتسملا ئلإ فاضملاو (ب)

 راد ةراجإ دقع دقعي نمك «لبقتسملا ىلإ هماكحأ رخأت اًضيأ اهتاذب ديفت نكلو '

 تنأ هدبعل لوقي نمكو «دقعلا تقو نم رهش دعب ىنكسلا ئدتبت نأ ىلع اهانكسل

 ءأشني لاحلا هذه ىف دقعلاف «ةدرفنم ةدارإب أشني دق دقعلا نأ رابتعا ىلع (دغ رح

 ذيفنت ءادتبا هيف نيعي ىذلا نمزلا وهو «لبقتسملا ىلإ رخؤت اهلك هماكحأ نكلو

 ليجعت لبقتسم نمز ىلإ ةفاضملا ةراجإلا ىف طرتشا ول اذلو ء«دقعلا ماكحأ

 «لبقتسملا ىلإ دقعلا ةفاضإ هيغليو همدهي هنأل ءطرشلا اذه ىلإ تفتلي مل «ةرجألا

 نمزلا كلذ لولح دعب الإ دقعلا ماكحأ نم ءىش تبغي الأ ىضتقت ةفاضإلا كلت ذإ

 ءاهتقو نع هماكحأل ليجعتو ذيفنت ةرجألا ليجعت طارتشا ىفو «هيلإ فيضأ ىذلا

 ظ ظ .هيلإ تفتلي الف

 «لاحلا ىف اًببس دقعني لبقتسملا ىلإ فاضملا دقعلا نإ ءاهقفلا لوقي اذلو

 ظ 1 يشمل نفل ايادع اهدنا ةنيمعلا فلو

 نأل «فوقوملا دقعلاك فاضملا دقعلا نأ وأ «هيف رايخلا طارتشاك دقعلا ةفاضإ نأ ىأرلا ىداب ودبي دق )١(

 - هيف طورشملا ىفو ةزاجإلا ىلإ فوقوملا ىف رخؤت ذإ «لابقتسالا ىلإ ماكحألا رخخؤتو «لاحلا ىف دقعني امهيلك
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 ىف دجوي رمأ ىلع دقعلا دوجو بترت ةغيصب ناك ام قلعملا دقعلاو (ج)
 ان تق نإ ىأ اذكر تقدمت املا نفشلا هه. نتنا ءانج نإ لاقي ءةفك «لقتشتملا

 نطقلا راطنق نمث غلب نإ وأ هئادأب ليفكلا انأف نيد نم دمحم ىلع ميهاربإ هيعدي

 ىف دقعلا دجوي مل روصلا هذه لك ىفف «ىنطق عيبب ليكو دمحمف تاهينج ةعبرأ

 دعب الإ ةقدصلا بجتالف «لبقتسملا ىف هدوجو لامتحا ديفت ةعيصلا لب «لاحلا

 اذإ الإ ةلاكولا نوكت الو «نيدلا تايثإ دعب الإ ةلافكلا دقعنتالو ءاّلاس هنبا روضح

 دجوي ال رومألا هذه نم رمأ دجوي مل امو «تاهينج ةعبرأ نطقلا راطنق نمث غلب
 قيلعت نأ لبقتسملا ىلإ هتفاضإو دقعلا قيلعت نيب قرفلا نوكي كلذ ىلعو «دقع

 لاق نمف «.هيلع هدوجو بتر ىذلا رمألا دجوي ىتح «دجوي الأ ىضتقي دقعلا

 امأ ءلوخدلا دجوي ىتح «هقالط تبشيالف «ةنالف راد تلخد نإ قلاط تنأ هتأرمال

 رخؤت ىتلا ىه هماكحأ نكلو «لاحلا ىف هدوجو ىضتقتف لبقتسملا ىلإ دقعلا ةفاضإ
 الف قلعملا دقعلا امأ «ةغيصلا مامت درجمب دوجوم فاضملا دقعلاف «لبقتسملا ىلإ

 اذلو ؛هيلع هدوجو بتر ىذلا رمألا دوجو دعب الإ هماكحأل اًببس دقعنيالو ءدجوي
 سيلو «طقف مسا هماكحأل هيلع قلعملا رمألا دوجو لبق قلعملا دقعلا نإ نولوقي

 طوقا ةوجو دع ثلا نوكأل راكع كابن ١ فروت ادق فنين رد اس
 رخأتي نكلو ءاهتابثإو ماكحألا دوجو ىف رثؤم وهف فاضملا امأ .هيلع قلعملا
 . هيلإ تفيضأ ىذلا نمزلا ىلإ اهدوجو

 نيرمأب رايخلا هيف طورشملاو فوقوملا دّقعلا نيبو فاضملا دقعلا نيب قرفي نكلو ء؛هطوقس ىلإ رايخلا -

 اهنع جراخ رمأ نم ال ءدقعلل ةئشنملا ةغيصلا تاذ نم نوكي فاضملا دقعلا ىف ماكحألا ريخأت نأ (امهدحأ)
 نكلو «ةئشنملا ةغيصلا نع اًئشان سيل امهيف مكحلا ريخأت نإف .«فوقوملا دقعلاو طرشلا رايخ عم دقعلا فالخب
 فاضملا دقعلا نأ (امهيناث) ءفوقوملا عيبلا ىف اهنع جراخ رمأ نمو «طرشلا رايخ ىفف 0 رمأ نم

 وأ «رايخلا هيف طورشملا دقعلا امأ ءلاوحألا نم لاحب هيلإ فاضملا نمزلا لبق تبثت نأ نكميال هماكحأ
 تبثت اهنأ ىنعمب ءدقعلا تقو نم ةتباث ماكحألا نوكت دقعلا ةزاجإب وأ طرشلا رايخ لاطبإب هنإف ءفوقوملا

 ريرقت طرشلا لاطبإ نأل .ىعجر رثأ هل  نوناقلا ءاملع ريبعت دح ىلع وأ «هئاشنإو دقعلا تقو ىلإ ةدنتسم

 «كلذك فوقوملا دقعلا ةزاجإو ءدقعلا تقو نم تبثتف .هماكحأ لك هعم تبثت ًاريرقت ههوجو تقو نم دقعلل

 نارا بس دحر هنأل ءهيلإ فاضملا نمزلا لولح تقو نم الإ تبشتال :«تاكح اك فافلا ننقعلا مآ

 "5 رلا « ىناثلا ءزجلا ءلوصألا ةآرم اهيف عجار .كلذ

 يرحل ١



 امأ «ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذم ىه فاضملاو قلعملا دقعلا نيب ةقرفتلاو 65

 اهقزلك د7 كاتملا هقعلاواطلا لقعلا ني انو ادركت ناحل و وف اقل هيت
 :ىعفابسلا دنع انيهبلك يف رفسنلا ل[ باكل متت كلو هزلاكلا ف نع ننس

 روهظو «ماكحألا ريخأت ىف طقف هرثأ قيلعتلاو «ةغيصلا دوجو درجمب دوجوم هنأل

 : نيرمأب اذه هيأرل ىعفاشلا لدتسا دقو 22 مازتلالا رارقتساو راثآلا

 نيد تلافإ ليفكلا لوقك طربش قف نيل ايف نقلا ةفيصلا نا( هه نخا)

 «باوحلا ىأ ءازجلا وه اهيف دقعلل بجوملا هب ليفك انأف ميهاربإ ىلع دمحم

 دقعل ةئشنملا ىه ةرابعلا هذهف («هب ليفك انأ» : ةرابع انلاثم ىف ةلافكلا دقعل بجوملاف

 طوخلا ويدور باكا يلف ةلافكلا هامان! نيل رق وج فسم ول ان ةلاقكلا

 ليزي هنإ انلق ول اننآل ؛طقف رثآلاو مكحلا رخؤي هنكلو ءاّببس اهنوك ليزيال اهراوجب
 ىف رثؤي ببس ريغب تناكل تدقعنا ول ذإ ؛كلذ دعب ةلافك تدقعنا ام اًيبس اهنوك

 كلذو «ةغيصلا نم اهل حلصي ام ةيببسلا قيلعتلا لازأ دقف ؛اهدوجوو اهئاشنإ

 انلق نإو ؛هيلع قلعملا طرشلا دوجو دنع نيقيب ببس اهنأ هيلع قفتملا نم ذإ «لطاب

 كلذو ءاوغل طرشلا ىلع قيلعتلا ناك ماكحألا رخخؤيالو ةيببسلا ليزيال طرشلا نإ

 لطب اذإو «لوقلا كلذب مازتلالل ئشنملا ملكتملا هلصق اًدصق قيلعتلل نأل «لطاب

 نكلو ةيببسلا ليزيال هنأ الإ قبي ملف هل رثأ ال هنوك لطبو ةيببسلا ليزي طرشلا نوك
 ىلإ رخأتي همكحو «لاحلا ىف ادقعنم قلعملا دقعلا نوكي كلذ ىلعو «مازتلالا رخؤي

 ] :طظرتشلا وهو عقر

 قالطلا قيلعت نأ اهنم لئاسملا ىف فال ةيفنخحلاو ةيعفاشلا نيب قلعملا دقعلا ىف فالخلا اذه ىلع ىببنا دقو )١(

 هرخؤي نكلو «لاحللا ىف دجوي قلعملا قالطلا نأل ؛ىعفاشلا دنع حصيالو ةفينح ىبأ دنع حصي جاوزلا ىلع

 «لعفلاب ةجوز نوكت نأب لاخلا ىف هل ةحلاص ةأرملا نوكت نأ دبالف لاحلا ىف دجوي ناك اذإو «لبقتسملا ىلإ هرثأ

 ةيلحملا طرش نآل ءحصي قيلعتلا نإ اولاق طرشلا دوجو دنع الإ دجويال قلعملا دقعلا نإ اولاق نيذلا ةيفنحلاو

 دنع هدوجو لبق قلعملا دقعلا هدجوأ ىذلا مازتلالا زوجي هنأ اهنمو «طرشلا دوجو وهو داقعنالا دنع نوكي

 ىف ىنبا حجن نإ اذكب قدصتأ نأ رذن ىلع هلل, صخش لاق اذإف «هباحصأو ةفينح ىبأ دنع زوجيالو «ىعفاشلا

 دنع ئزجيالو «ىعفاشلا دنع «حاجنلا دعب بجاولا نع ئزجيو .ناحتمالا لبق قدصتي نأ حصي «هناحتما

 ستللا

 يعحل ؟ ع



 لبق نج مث ىوقلا ميلس حيحص نم ردص اذإ قلعتملا دقعلا نأ (امهيناث)
 لاق اذإف ءدجوو «ىقلعملا مازتلالا عقو كلذ دعب طرشلا لصحو ءطرشلا لوصح

 دعب اهترازف .نج مث «ةنالف ترز نإ قلاط تنأ هتجوزل ىوقلا ميلس حيحص

 ول ذإ .هدوجو درجمب اًببس دقعني قلعملا نأ ىلع ليلد اذهو «قالطلا عقو هنونج
 سيل دقاعلا نآل «ةروصلا هذه ىف دقعنا ام طرشلا دوجو ىلإ ًارخأتم هداقعنا ناك

 .هنونج تقو دقعلا هنع ردصي نأل الهأ سيل نونجملا ذإ ؛هتقو ىف داقعنالل الهأ

 07 ا فور هارت لحل :لالقما ذقو

 لصتا اذإ ماكحألا دوجو ىف ببسلا هدحو وه سيل باوجلا نأ (امهدحأ)
 هلحو ديفيال ةلمجلا هذه نم اًءزج ريصي لب «قيلعتلل ةديفملا ةلمحلا ىف طرشلاب

 ليفكلا تنك نيدلا تبث نإ صخش لاق اذإف ءهلك بيكرتلا اهديفي امنإو «ةدئافلا

 اهماكحأو ةلافكلا دوجو ىف ببسلا ىه «هتادأب ليفكلا تنك ةرابع» نوكت ال هئادأب

 ىذلا وه هلك بيكرتلاو «بيكرت نم !ءزج تراص ةلاحلا هذه ىف اهنأل ؛اهدحو

 لوقت اذكه .هتئازجأ نم ال هعومجم نم موهفملا ىنعملل اًيدؤم ادوصقم اًببس دقعني
 مالكلا ىأزج دحأ ىلع ةلالدلا رصقف ءنوملكتملا دصقي اذكهو ءاهؤاملعو ةغللا

 مهف بجي نذإو «نويوغللا هررقي ام عم الو «نيملكتملا دصاقم عم قفتي ام سيل
 ىلع ةلالدلا ىف ةيواستم اهئازجأ لك ةيطرشلا ةلمجحلا نأ ساسأ ىلع مالكلا

 ديفت اهعومجم ىف ةيطرشلا ةلمجلاو «ءاوس كلذ ىف اهيلاتو اهمدقم ءاهنومضم
 قلعملا رمألا دوجو دنع دقعلا دوجو نذإ ديفتف .«طرشلا دوجو دنع ءازجلا دوجو

 .دقع دجوي مل رمألا كلذ دوجو لبقف «هيلع

 ريخأت نأل ؛هماكحأ ترخأتو دجو دقعلا نإ لاقي نأ نكميال هنأ (امهيناث)
 تسيل قيلعتلا دنع لاحلاو .تبثتو هيف ققحتت نمز ىلإ اهليجأت هانعم ماكحألا

 انعوز: هج وي كنق هيلع نقعلا قلق: ئذلا ريمآلا نأ قيلعتلا دنع لاخلا ذإ كلذك
 نكلو «كلذ لبق دجو دقعلا نإ لوقن نأ نم عنامال هدوجو لاح ىفف ءدجويال

 دكأتلا لب «هدوجو مدع لاح ىف نكلو .طرشلا دوجو نيح ىلإ هماكحأ ترخأت

 ىناثلا ءزجلا مالسإلا رخف لوصأ ىلع رارسألا فشك باتك ىلع ىعفاشلا ةلدأو ةلدآلا هذه ىف اندمتعا )١(
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 نم هنأ عم نمز ىأ ىلإو ؟ ارخأتم همكحو اًدوجوم دقعلا رمتسيأ هدوجو مدع نم

 نيدلا تبثي مل نإ قباسلا ةلافكلا لاثم ىفف ؟ هيلع قلعملا رمألا لصحيال هنأ دكؤملا

 نإو ؟ ةياغ ريغ ىلإو «نمز ريغ ىلإ ًارخأتم اهمكحو اًدوجوم ةلافكلا دقع رمتسيأ

 تبثت ىتلا ةيببسلا ىنعم هبلس ىذلا امو ءهلطبأ ىذلا امف لطب دق دقعلا نإ انلق

 امو .دقعلا دوجو لازأ طرشلا ققحت مدع نإ لوقن نأ الإ اذه نم صلخم ال «؟هل

 ًققحم ادوجوم اًئيش ليزي ءىش مدع نأ ركفلا ةهادبو لقعلا اياضق ىف انملع

 ءىشلا كلذ دوجوب همدعو هدوجو طبترا دق دوجوملا كلذ ناك اذإ الإ ءاناث

 دوجو ىف ببسلا وه طرشلا دوجو نإ لوقن نأ ىلإ امتح ىدؤي كلذو «مودعملا

 لبق ادوجوم دقعلا نوضرفي مهنأل ءهباحصأو ىعفاشلا هلوقيال ام كلذو ءدقعلا

 . هيلع قلعملا ءىشلا دوجو

 اهضعب لب «ةفلتخملا غيصلا هذهب اهداقعنا زوجي دوقعلا لك سيلو 2-6

 ركذنلو ءاهنم ةصاخ ةغيصب الإ دقعنيال اهضعبو «غيصلا هذه لكب هداقعنا حصي

 .اهيف عنملاو زاوجلا ساسأو «.دقعنيال امو «دوقعلا نم اهب دقعني ام ةغيص لك نوف

 ديري نم نأ لصألا نأل ءالومش دقعلا غيص مهأ ىهف ء«زيجنتلا ةغيص امأ

 امهدحأ ريخأت ىلإ دمعيالو «لاحلا ىف هماكحأو دقعلا دوجو ىلإ دصقي دقاعتلا

 كللولا «يوفتت الءاعوو .هئاشنإ ددصب وه ىذلا دقعلا ىضتقم عم قفتت دق ةياغ ىلإ

 امهاضتقمو امهانعم ىف امهنأل ؛ نيدقع ادع ام .ةزجنم حصت اهلك دوقعلا تناك

 نيدقعلا نيذه ىنعمف )2١(« ءاصيإلا دقعو ةيصولا دقع امهو «نيزجنم نانوكيال

 كل لونا نول ردو نعال نركت نأ كسل اميياكسلا نان ردا مهمل

 ريغ نم ازجنم نوكي نأ حصي دوقعلا نم امهريغو ءالصأ زيجنتلا نالبقيال

 ءانتسا

 اهداقعنا مدعو اهعم اهداقعنال ةبسنلاب مسقنت دوقعلاف «ةفاضإلا امأ 9-5

 : ماسقأ ةثالث ىلإ

 ةماقإ وأ «هتافو دعب نم هدالوأ ىلع 0 بألا ةماقإ ءاصيإلاو «توملا دعب ام ىلإ فاضم كيلمت ةيصولا )١(

 .هتافو دعب نم هدافحأ ىلع اًيصو دجلا
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 دوقعلا هذه نإف ءءاصيإلاو ةيصولا دوقع ىهو «ةفاضم الإ نوكتال دوقع ()

 نم لاحب اهماكحأ نوكت نأ نكمي الو «توملا دعب ام ىلإ ةفاضم الإ نوكتال
 ةقلعم ةفاضإلا عم نوكت اًنايحأ اهنأ ريغ «كلذ انيب دقو ءاهئاشنإب ةلصتم لاوحألا

 مكح نإ صخش لوقي نأ طرشلا ةقلعم اهلاثمو «ةقلعم ريغ نوكت دقو طرش ىلع
 ةيصولا نوكت «لاحلا هذه ىفف «نالفل ىتوم دعب ةيصو ىهف رادلا هذه ةيكلمب ىل
 ريغ تاو قفجفلا مقلد يفستم دقعلا ةديوو :«ظرتشلا» قست اذ وب. هطرتش قلع ةقلعن
 . هيلإ ةفاضم نوكتو «توملا دعب ام ىلإ ماكحألا

 ىف نايعألا كيلمت ديفت ىتلا دوقعلا ىهو «ةفاضم ةغيصب دقعنتال دوقع (ب)

 اهماكحأو اهراثآ نوكت نأ نكمي دوقعلا هذه نأل كلذو «جاوزلا دقعو «لاحلا

 ريخأت نأل هل ةديقم ةغيصلا نوكت نأ دبالف كلذ نكمأ امو ؛اهتغيصب ةلصتم

 نم ةدم لمع ريغ نم اهل ءاقيإو ,ةغيصلا هذهل لامهإ اهتغيص نع ماكحألا

 هب لصتي نأ بجو دقعلاب مكحلا لصتي لصتي ب نأ نكمي مادامف .زوجيال كلذو «نامزلا

 تناك اذإف «لاحلا ىف ههبشي ام وأ كيلمتلا ةدافإل عرش تعضو دوقعلا هذه نألو
 ىلع لدتالف ىضتقملا اذهل ةققحم ريغ تناك لاحلا ىف كلذل ةيدؤم ريغ ةغيصلا

 : اهرب لقعلا نقع اق :ةذقعلا

 «لبقتسملا ىلإ ةفاضم نوكت نأ حصيو ءةزجنم نوكت نأ حصي دوقع (ج)

 ,ةراجإلاك اهتخيصب ةلصتم اهاضتقم قيقحت نكميال ىتلا تاكيلمتلا دوقع.ىهو
 «ةدحاو ةعفد كلمال عفانملاو , عفانملا كيلمتل اهنإف «ةاقاسملاو ةعرازملاو 0

 «دقعلاب ةلصتم اهلك اهيلع دوقعملا ةعفنملا نذإ دجوتالف «ةعاسف ةعاس ققحتت لب

 تحص اهئاشنإ ةغيصب هلاصتا نكميال هنأو «كلذك دوقعلا هذه ىضتقم ناك اذإو

 دوقع لبقتسملا ىلإ اًفاضمو ًازجنم حصي ىذلا مسقلا اذه نمو «لبقتسملا ىلإ ةفاضم
 ةلاكولاك ١ تاقالطإلاو ءماع لكشب قالطلاو «علخلاو قتعلاك تاطاقسإلا

 امزال نكي مل امب تامازتلالا دوقعو «ةراجتلا ىف نذإلاو ةرادإلاو ءءاضقلاو

 تحصو ء«اًمزال نكي مل عربتلا ىنعم ىف امازتلا ناديفي امهنإف «ةلاوحلاو ةلافكلاك
 . الماك اهئاشنإ بقع دجويال اهاضتقم نأل ؛اهعيمج دوقعلا هذه ةفاضإ

 اهلكو ءءاضقلاو ةلاكولاو ةرامإلا ىه دوقعلا هذهو «صخشلل ناك ام فرصت هرم ةيكمتلا قالطإلا ىنعم 200

 اهون ناك فرصت نم ةيكع

 ب يحل



 مدعو لباسا ىلإ هدا اهداقعنال ل م ١ ا/

 : ةثالث ىلإ مسقنت :: قيلعتلل ةبسنلاب دوقعلاو ءاهداقعنا

 كيلمتلا ديفت ىتلا دوقعلا لك لمشت ىهو ءاّقلطم قيلعتلا لبقتال دوقع (أ)
 كيلمتل مأ ةعفنملا كيلمتل تناكأ ءاوسو «عربت دوقع مأ ةضواعم دوقع تناكأ ءاوس

 . 0)نهرلاو علخلاو حاوزلا ذوقع لمشي امك ة ةيقرلا

 ؛رامق قيلعتلا نأب قيلعتلل دوقعلا هذه لوبق مدع ةيفنحلا ءاهقفلا للع دقو

 ىف دوجولا لمتحم هنكلو ؛لاحلا ىف دوجوم ريغ رمأ ىلع دقعلا دوجو بيترت هنأل
 ا يسوو هدرا فحم هات ريع ابل ايضعتا قلع دلقنعلا هانز ناك فشلا

 نم ىنبا ءاج نإ لاق نمف «لبقتسملا هنع فشكتي ام ىلع فقوتم امهالكو «مدعلا
 ىلع مدعلاو دوجولل ةلباق ةبهلا لعج دقف ءاذك كل تبهو دقف ءامللس رفسلا

 امو ءارامق الإ اذه سيلو «دقعلا تقو بيغ وهو «لبقتسملا هنع فشكي ام بسح

 فلذا هانت قوقحي .ءازتلالا ديف لابد اهلوكو اهناشناةثابلا ةرقعلا كالي تذاق
 .رامقلا عم دقعت

 نام وفور ةالستلا كاهعلا نا قررا ف انيق 0 ايل فلل بلع
 ققحتيال لاحلا ىف دوجوم ريغ رمأ ىلع قيلعتلا عمو «هتامازتلاو دقعلاب اضرلا
 هل هنكي امو لبقتسملا ىلإ رمألا كرت هنأ ىرت الأ ءهماكحأو «هراثآو «دقعلاب اضرلا

 17 ق ةقحطا خ تبثتو «كالمألا دعت اذهجااهو «تباث رقتسم رمأب اضر كلذب تبثي ملف

 اوللع نكلو ءطاقسإ هرهاظ ىف هنأ عم «ءاربإلا هقيلعت زوجيال امم هنأ ىلع اًضيأ ءاهقفلا صن دقو «ةراجتلا

 . دوقعلا نم كيلمتلا ديفي ام مسق ىف لخاد وهف ىنعملا ىف نيدلا هيلع نمل نيدلل كيلمت هنأب هقيلعت مدع

 .كترجآ وأ كتعب دقف ديز مدق نإ لوقي نأب طرشلا ىلع قيلعتلا حصيال» : قرفلا ىف ءاج ام صن اذهو )١(

 هيلع قلعملا نأش نإف ,قيلعتلا عم مزجالو .مزجلا عم نوكي امغإ اضرلاو ءاضرلا دمتعي كالمألا لاقتنا نإ عع

 رابتعالا نكلو ءعرزلا داصحو جاحلا مودقك لوصحلا مولعم نوكي دقو «ءلوصحلا مدع هضرتعي ثيحب نوكي نأ

 فرصتب .له ١ ؛دارفألاو عاونألا ةةصوصخ نود ىنعملا ظحولف «هدارفأو «هعاونأ نود «ءطرشلا سنجب كلذ ىف

 .ليلق
 :تاغربتلا ىف قيلعتلا جي هنعللا ئضو كلام تهدم نأ ظحاليو» 999 ني قورفلا نم لوألا ءزجلا عجار

 ىف مومعلا ىضتقي روكذملا قورفلا ليلعت نأ ىرتو (كب ميهاربإ دمحأ انذاتسألءدوقعلاو طورشلا ةلاقم) عجار

 .دقعلاب كلملا لاقتنا بابسأ لك

 يرجح «01



 فراعتملا طرشلاب اهلبقت اهنكلو «طورشلا لكب قيلعتلا لبقتال دوقع (ب)
 ؛ةراجتلاب ىبصل نذإلاك تاقالطإلاو ةلاوحلاو ةلافكلا دوقع ىهو «مئالملا طرشلاو
 امئالم ناك وأ ءاًقراعتم هيلع قلعملا طرشلا ناك نإ قيلعتلا عم دقعنت دوقعلا هذهف

 هلعجت ةسبالم هنيبو هنيب وأ هقثويو «ىضتقملا كلذ نواعي ناك نأب ءدقعلا ىضتقل

 هيلع قيلعتلا حصي ىذلا مئالملا طرشلا ءاهقفلا ضعب رسف دقو .هعم رفانتم ريغ

 : هنأب

 ل ل قحتسا نإ هلوق وحن ءقحلا موزلل اطرش ناك ام )١(

 . نمشلاب
 هيلع ام ىلعف دؤي ملو ديز مدق نإ لثم ء ل ل

 «ةيدلا كرف

 :ةلاوحلا وأ ةلافكلا ىف ليصألا نم ءافيتسالا رذعتل وأ رسعتل اًطرش وأ (5)

 هللا ك1 ا 1 ويلا نا ويرش ع نيد قو لا
 نوكي ثالشلا' روصلا هذه ىفف .ىلع نيدلاف وأ,نيدلاب ليفكلا انأف

 دوصقملا ضرغلل اًنواعم وأ اًقفتم «هانعمل اًبسانم ءدقعلا ىضتقمل اًمئالم

 الف ةفراغتملا :زييغو: ةمئالملا نرتغ.طورشلا» دوقعلا :ةذه: قيلعت امأ كف

 دقعني الف «نيدلا ءادأب ليفك انأف ناحتمالا ىف ىنبا حجن نإك ءحصي

 .دقعلا ىضتقمو هيلع قلعملا طرشلا نيب ةلص ال هنأل «ةلافكلا دقع

 نأل «ةمئالملا ريغ طورشلاب دوقعلا هذه قيلعت زاوج مدع ىف حضاو ليلعتلاو

 وقت اهنأآل ءاهيف ددرتال ةمزاج تارابعب نوكت نأ مومعلا ىلع دوقعلا ىف لصألا

 تارابعلا لعج قيلعتلا نألو «نيقيلاو مزجلا عم الإ نوكيال اضرلاو ءاضرلا ىلع

 رت را اا «لاحلا ىف دوقعلل ةئشنم ريغ

 هبسانيو ءدقعلا ىضتقم عم قفتي ناك امل دوقعلا هذه ىف مئالملا طرشلا نكلو

 . ءانثتسالا قيرط ىلع زاج هعم ىقالتيو

 ريغ مأ اهانعمل اًمئالم ناكأ ءاوس ءطرش لكب اهقيلعت حصي دوقع (ج)

 ءءاصيإلاو ةيصولا دقع لمشي كلذو «فراعتم ريغ مأ اًقراعتم ناكأ ءاوسو «مئالم
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 نم لاوحألا لك ىفو ءطرش لكب اهقيلعت حصي دوقعلا هذه نإف .ةلاكولا دقعو

 لعجيال مزاللا ريغ دقعلاو «مزال ريغ دقع اهنألف ةلاكولا امأ ءطرشالو ديق ريغ

 تارابعب هدقع اذهل غاسف «ةرقتسم ةمزال اًقوقح رخآلا لبق نيدقاعلا نم دحاو لكل

 رخآتت نادقع ءاصيإلاو ةيصولاو .طرشلاب ةقلعملا ةرابعلاك ةعطاق ةمزاج ريغ

 نع ةيخارتم ماكحألا هر ل كلو ءامتح امهتغيص نع امهماكحأ

 ال هنآل .ةقلعملا ةغيصلا عم احص كلذل «نيمزال ريغ نادقع اضيأ امهو ءامهتغيص

 ظ )2١. قيلعتلا كلذب ىعرشلا امهاضتقم رخأتي

 قاتعلاو قالطلاك اهب فلحي ىتلا طاقسألا قيلعتلا لبقت ىتلا ةيعرشلا تافرصتلا نم ءاهقفلا دعي )١(

 نإف اذكو اذكب نقدصتأل اذه هضرم نم ىنبا ىفش نإ ىلع هلل وحن روذنلا ىهو اهب فلحي ىتلا تامازتلالاو

 .مثالم ريغ وأ امئالم هنوك دييقت نود طرش لكب امهقيلعت زوجي ةيعرشلا تافرصتلا نم نيعونلا نيذه
 1١. 1691 ص مالسإلا رخف لوصأ ىلع رارسألا فشك ىلع ةفاضإلاو قيلعتلا باب ىف اندمتعا (هيبنت)

 نباو «عيبلا تاقرفتم ىف عبارلا ءزجلا ىعليزلاو «عيبلا تاقرفتم ىف سداسلا ءزجلا رحبلاو «لوصأللا ةآرمو

 دمحأ خيشلا انذاتسأل دوقعلاو طورشلاو «تالماعملا باتكو ىناثلا ءزجلا نيلوصفلا عماجو «عبارلا ءزجلا نيدباع

 . كب ميهاربإ
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 هةقعلا لهي

 عضو انو وديع قاوكو يملا نادل ١ يقع مف انا اا
 امو ءاضرلا ىف انملكتف ءاهتارمث رمثتو ءاهراثآ جتنت ىكل صاوخ نم اهل عراشلا

 ىلع اهتلالدو دوقعلا ىلع ةلادلا تارابعلا ىف انملكتو ءهيف ىمالسإلا هقفلا هبلطي

 ءطورشو دوقع نم هناديري امب قلعتي اميف نيدقاعتملا ةيرح ىلع مث «سفنلا هنكت ام

 تاسبالم انتتاو ام رادقمبو «ماقملا هل عستي ام رادقمب كلذ ىف لوقلا انطسبو

 تاجاحل عبشملا وه ذإ ءدقعلا بل وهو «هيلع دوقعملا ىلإ لقتنن نآلاو ءعوضوملا
 : نيبلا هدصقمو ءدقعلا نم ةياغلا وهو «نيدقاعتملا

 . هيلع دوقعملا ىف امهرفاوت بجي نيتقيقح ىلع نوملسملا ءاهقفلا قفتا دق

 الباق هيلع دوقعملا نوكي نأ (امهادحإ) .نوكتي ملو ءدقعلا دجوي مل ارفاوتت مل نإف

 «عزانت ىلإ ىدؤي ررغ لك نم اًيلاخ نوكي نأ (امهيناثو) .هاضتقمو دقعلا مكحل

 ميلع نوكيال ثيحب «نيدقاعلا دحأ عدخ ىلإ ىضفي وأ «ءفالخ ىلإ ىضقيو

 «نيلصألا نيذه ىلع ءاهقفلا قفتا دقو . حيحصلا ههجو ىلع هيلع دوقعملاب

 امهمومع ىف لخدي ام ىدم ىف مهؤارآ تبعشناو ءامهليصفت ىف اوفلتخا مهنكلو

 ءاليلق الإ فالخلا عضاوم سمن نأ ريغ نم نيلصألا ىلع ملكتنلو .تايئزج نم

 ريغ نم ةماعلا دعاوقلا ىلع ملكتن انه نحنو ؛دقع .لك ىف هعضوم ليصفتلل نإف

 ظ . تاليصفتلا ىف ميهن نأ

 انيق وهلا مكحل كاسه هيلع دوتاتملا قوكي نأ هو لوألا لصألا امأف

 .هنم هئافيتسال حلصيو ءهيلع دقعلا ىضتقم قيبطت نكمي هيلع دوقعملا نوكي نأ

 ىلإ كلام نم ةيكلملا لقن ىضتقي عيبلا نأل ؛دجسملا عيب دقعنيال كلذ ىلعو

 كلم ىف الوأ نكي مل دجسملاو «ىرتشملا ىلإ عئابلا كلم نم عيبملا لقنيف «كلام
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 لاح ىلع دوصرم وه اًيناثو «ىلاعتو هناحبس هللا كلم مكح ىلع وه ذإ «عئابلا
 لبقيالف «لاومألا نم عونلا اذه نم وه وأ ةماعلا عفانملل دصري ام لاح هبشت

 نم نيرثكألا دنع هنع ىصفتتال ةمزال ةفص ىهو «ةفصلا هذه ىلع مادام كيلمتلا

 نيدقاعلا دحأ ناكو .موقتم ريغ الام عيبملا ناك اذإ عيبلا دقعنيال امك ء«ءاهقفلا

 وأ عئابلا ناكو ءهيف اًعيبم نيعت نإ عيبلا مكحل موقتملا ريغ لاملا لوبق مدعل اًملسم
 ريغ موقتملا ريغ لاملل هتيكلمف ملسملا وه عئابلا ناك اذإ هنأل ءاملسم ىرتشملا

 ملسملا وه ىرتشملا ناك اذإو «هريغ ىلإ هنم لقتنتالف .عراشلا اهرقيالو «ةمرتحم

 نم عونلا كلذ لبقيال نيلاحلا ىفو «لاومألا نم عونلا كلذ هتيكلم ىف لخديالف

 دعم يصحو دعا ءامليما اهادعلا نابع اذإ وأ نيمتدتلا نيجدقعلا كسلا
 . هتيكلمل عراشلا مارتحا مدعو «كلام ىلإ كلام نم هلاقتنال

 الف عراشلا اهحيبيال اهيلع دوقعملا ةعفنملا تناك اذإ ةراجإلا دقع كلذ لثمو

 نم عونلا كلذ نأل «ءالثم ةحئان حاون اهيلع دوقعملا ةعفنملا تناك اذإ ةراجإلا دقعنت

 مكحل ةلباق ريغ اهنأل ءاهيلع دقعلا دقعنيالف «ىمالسإلا عراشلا هحبي مل عفانملا

 «ةمرحم تناك اذإف «ةعوضوم ىه ىتلا عفانملا ءافمتسال وه ذإ «ةراجإلا دقع

 .اهيلع هداقعنا حصيالف «همكحل ةلباق نوكتال ءاهؤافيتسا نكميال

 طقسي ناك نأب «ىوق ريغ نيدلا ناك اذإ ةلافكلا داقعنا مدع لصألا اذه نمو

 ليفكلا بلاطي نأ ةلافكلا دقع ىضتقم نآل كلذو ءامهريغو ءاربإلاو ءادألاب

 ئربأ وأ ليصألا ىدأ وأ نئادلا هأربأ وأ ىدأ اذإ الإ هنع ةبلاطملا طقستالو .ءادآلاب

 زوشنلا وأ ةنيعم ةدم ىضمك ءاربإلا وأ ءادألا ريغب طقسي نيدلا ناك اذإف «نيدلا نم

 أربت وأ ىدؤي ىتح ليفكلا ةبلاطم وهو ؛ةلافكلا مكحل الباق نكي مل قالطلا وأ
 نئادلا ئربسي ملو دؤي مل ادحأ نأ عم «بلاطي الآ زوجي لاحلا هذه ىف ذإ ءهتمذ

 .دحأ ةمذ

 صخشل ةجوز ةأرملا تناك اذإ حاكنلا ةحص مدع لصأللا اذه هيلع قبطني امتو

 اذه ىضتقم قيقحن نكميال ةلاحلا هذه ىف هنأل ؛اهتلع ضقنت ملوأ ةدتعم وأ

 ةرشعلا ىلع موقت ةأرملو لجرلا نيب ةايح داجيإ دقعلا اذه عوضوم ذإ ءدقعلا
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 ا يعات نا فيل ةراهرلاب اهديومتو تلا اه اشزع ةودشلا يكموب : درللو يقيل
 ةقباس ةجيزب ةلوغشم لازتال ةأرملا تناك اذإف جاوزألا نم غارفلا ىضتقي هلك كلذو

 ىضتقم نآل : دقعلا مكحل الباق دقعلا لحم نوكي الف ةمئاق ةيجوز كانه نوكت وأ

 «ةحابإلا ققحتي الف «عراشلا رمأب ةلوغشم تناك اذإف «ةايحلا كلت ةحابإ دقعلا اذه

 ,دقعلل الحم نوكي نأ حلصيال مودعملا نأ ءاهقفلا رثكأ ضرف دقو 4

 عراشلا اهردقي ةيعرش فايضوأ راثآلاو ماكحألا نأل ؛دقع ىأ ماكحأ لبقيال هنأل

 تناكأ ءاوس ةيكلملاف «ةيدوجو ةيتاذ اًفاصوأ لبقيال مودعملا ذإ .دوجوم لحم ىف

 موقي اًتباث ًارقتسم ادوجوم اًئيش ىضتقي ىناعملا نم ىنعم ةعفنم ةيكلم مأ نيع ةيكلم

 .دوجولا بيرق سيل امودعم ناكأ ءاوس ءدقعلل الحم نوكي نآل مودعملا ةيحالص

 راثآلا تدرو دق ةريثك ادوقع اودجو ىتح ضرفلا اذه ىلع نيدمتعم مكحلا كلذ

 دق عراشلا اودجو «دقعلا تقو مودعم هتاذ ىف اهلحم نأ عم اهتحصب عراشلا نم

 رقأو «دّقعلا تفو ةدوجوم ريغ دقعلا لحم ىهو ةعفتملا نأ عم ةراجإلا دقع رقأ

 عانصتسالاو «دّقعلا تفو دوجوم ريغ عيبملا وهو ءدقعلا لحم نأ عم ملسلا دقع

 دح ىلع وأ ةيناسحتسا دوقع اهنكلو «ةيسايق ريغ دوقعلا هذه نأب اومكحف ءدوقعلا

 نوكيال ءانثتسالا نآل ؛ميقتسيال لوقلا كلذ نكلو «ةيئانثتسا دوقع نيينوناقلا ريبعت

 ليدعت ىلوآلا لب ءوحنلا اذه ىلع نوكيال ناسحتسالاو ءددعلا نم ردقلا اذهب

 ةرظن - دقع لحم حلصيال مودعملا نأ وهو ءمكحلا اذه ىف رظنلاو «ضرفلا

 )١(. عسو امم رثكأ دوقعلا نم ددعل عستيل همومع صيصختو «ةفشاك ةصحاف

 دقعلا دقعنيل ؛هيلع دوقعملا دوجو ةيطرشب اًكسمت لقأ كلام بهذم ناك دقو

 ىف ضبقلا ىضتقت ىتلا كيلمتلا دوقعب دقعلل الحم نوكي نآل مودعملا ةيحالص مدع ةيضق انصصخ ول اننإ ()

 . هباحصأو ةفينح ىبأ دنع اهيف ءانثتساال ةميقتسم ةدعاقلا تناكل ةبهلا دّقع اذكو فرصلا دقعك سلجملا
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 فد يدلل نك ةعيوبس ناك ولو ةكايقواعلا ةرقف ىلا هزهوم نعال ملقا وع

 دقع ىف كلذ ىلإ ىدؤيال .امنيب «تاضواعملا دوقع.ىف رامقلاو زودغلا ىلإ

 عربشلا هنم لبقيسف «ليبس نم هيلع امو ءاهيف مزلم ريغ عرسبتما نأل ؛تاعرسبتا
 30 فيغاس نه كاذو اذه نروكو ء«دجويس ىذلا مودعملاو دوجوملاب

 دوقعلل الحم حلصي مودعم وه ثيح نم مودعملا نأ ةيميت نبا ىريو -

 ًاررغ هيف نأل لب «مودعم هنأل كلذ سيلف «ةيحالصلا مدع هل ضرع اذإو ءاهلك

 نوكي نأ حصي هتاذ ىف مودعملا نإ) ::لوقي اذلو ءرامق وأ عازن ىلإ ىضفت ةلاهجو

 لوقي وهو . . ةلمجلا ىف هتيحالص مدع ىلع ةفينح ىبأو كلام قافتا عم عيبلل الحم

 نأ ةباحصلا نم دحأ نع الو لب .هلوسر ةلسالو هللا بانك ىف نسل 5: كلألا ىف

 ضعب عيب نع ىهنلا هيف امنإو ءماع ىنعمبالو «ماع ظفلبال ءزوجيال مودعملا عيب

 .ةدوجوم ىه ىتلا ءايشألا ضعب عيب نع ىهنلا هيف امك ةمودعم ىه ىتلا ءايشألا
 ىبنلا نع حيحصلا ىف تبث ىذلا لب :«مدعلا الو دوجولا عنملا ىف ةلعلا تسيلو

 وأ ادوجوم ناكأ ءاوس «؛هميلست ىلع ردقي الام ررغلاو ءررغلا عيب نع ىهن هنأ هِي

 دق لب «هميلست ىلع ردقيال امم كلذ وحنو ءدراشلا ريغتسلار» قالا كمعلاك دام دعم

 بجوم نإف ءادوجوم ناك نإو «هعيب زوجيال ررغ وهو «لصحيال امبرو لصحي

 نإف «ةرماقمو ةرطاخم هيرتشي امنإ ىرتشملاو ءهنع زجاع عئابلاو ؛عيبملا ميلست عيبلا

 رمق دق عئابلا ناك هذخأ هنكمي مل نإو .«عئابلا رمق دق ىرتشملا ناك هذخأ هنكمأ

 هنوكلال اررغ هنوكل هعيب نع ىهن ء«ررغ وه ىذلا مودعملا اذكهو «ءىرتشئملا

 لمحي دقف «ناتسبلا اذه لمحي ام وأ ناويحلا اذه لمحي ام عاب اذإ امك ءاًمودعم

 رامقلا نم اذهف ءهفصو الو هزدنق فرعيال لومحللاف لمح اذإو :؛ لمحيال امبرو

 وأ اهميلست ىلع ردقيال باود ءاركإ اذه لثمو «هنع هللا ىهن ىذلا رسيملا نم وهو

 .(27 «لضحيالا امبرو لضحي دق لي ةميلتت هنكميال راقغ

 زاوج مدعب راثآلا تدرو دق تناك اذإ هنأ ىريو «عيبلا دقع ىتح دقع لكل الحم

 )١( كب ميهاربإ دمحأ خيشلا ريبكلا انذاتسأل ءدوقعلاو طورشلا ةلاسر مجار . '

 )( ص «ىمالسإلا عرشلا ىف سايقلا مجار ١*2.
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 ررغ هيف هنوك ةلعلا لب ءامودعم هنوك كلذ ىف ةلعلا تسيلف مودعملا نم عاونأ عيب

 .دوقعلا هعم حصتال ىذلا ررغلا باب

 نأل ءىشلا ةيحالص هدوجو عنمي ىذلا ىناثلا لصألا ىلإ لقتننلو - ١
 ثيحب ةلاهج هيلع دوقعملا ىف نوكي نأ هانعمو .ررغلا وهو ءدقعلل الحم نوكي

 فنييعت امهادحإ ىف ققحتي نيلاح نيب اددرتم هيلع دوقعملا نوكي وأ «هنييعت بعصي

 «هيلع رثعي الأ لمتحيو .هدوجو ققحتيف هيلع روثعلا نكمي هنإف عيب لمع

 هيلع دوقعملا ةلاهج امإ ةلاهجلا ىلإ عجري ررغلاف «ررغ ةمث نوكيفء«هدوجو ققحتيالف

 نوكي نأ حلصي مل ةلاهجلا تناك عون ىأ نم ررغ هيلع دوقعملا ىف ناك اذإف

 عيب نعو «ررغلا نع ىهنلاب راثآلا رفاضتل هيلع قفتم لصأ كلذو ءدقع عوضوم
 «قافتالا نكميال ثيحب عازن ىلإ ىضفت هيلع دوقعملا ىف ةلاهجلا نألو ءررغو

 رامق كلذ ناك ءدقعلا دنع امهادحإب نقيتسي ملو «نيلاح لمتحا اذإ دوقعملا نآلو

 ' ىلع ىرتشملا رثع نإ رسخي نأ امإ هنأل «ًارماقم ناك ادراش المج عاب نمف ا رسيماو
 رثعي مل نإو ءدقعلا تقو هدي ىف اًدوجوم هنمث نم لقأب هعاب دق ذإ «لمجلاا

 كلذكو غةوح وم ريغ ةثأ كتنث ءىش ريظن ىف. الام لخخا هنأ تنك ةيلغ ىرتشملا

 ظ وتشمل ةيسلاو لاخلا

 نم اًناويح كتعب لوقي نأك عونلا ةلاهجف ءدّقعلا اهعم دقعني ةريسي ةلاهجو «دقعلا

 امأ «دقعلا اهعم دقعنيال ةشحاف ةلاهج  هاشلا مأ لامجلا نم وهأ هعون نيبي نأ ريغ

 .هفصو نيبي ملو هعون نيبي احمق عيبي نأك ءىدر وأ ديج وحن نم فصولا ةلاهج

 .دقعلا اهعم دقعني ةريسي ةلاهج هذهف

 عيابت اذإ اثمف «ءاهقفلا عزانت ىرجي ةشح اف وأ ةريسي ةلاهجلا نوك ىفو

 نأ ىلع اهنيب نم ىرتشملا هراتخي ءايشأ ةثالث نم ادحاو عيبلا لحم ناكو ناصخش



 دوقعملا ىف ةشحاف ةلاهج كلذ ربتعا ءاهقفلا ضعبف «ةمولعم ةدم ىف كلذ نوكي

 دقعلا زاجف ةريسي ةلاهجلا هذه ربتعا مهضعبو «هرظن ىف دقعلا دقعني ملف «هيلع

 ,21) ةثالثلا ءايشآلا هذه دحأ راتخي نأ يوتملا اع يصوو

 مأ ةشحاف ىهأ ةلاهجلا عون ىف طقف ءاهقفلا فالتخا نكي ملو 5
 | :ىعفاشلاو ةفينح وبأ لاقف «كلذ نم رثكأ ىلإ فالخلا قفأ عستا لب «ةريسي

 | لاق كتف كلام ام ا ل لا

 مسقو «حصيال اهضعبو «ةشحاف ةلاهج هيلع دوقعملا ةلاهج عم حصت دوقعلا ضعب

 : ماسقأ ة ةثالث ىلإ دوقعلا

 2ظ2ظ0ا1111011 1 1 1

 «تاضواعملا دوقع نم كلذ ريغو «ملسلاو «ةراجإلاو «ءارشلاو «عيبلاك للملا

 ىرجن دوقعلا هذه نآل كلذو .دقعلا لطبت اهيف هيلع دوقعملا ىف ةشحافلا ةلاهجلاو

 ام وأ «عازن لك هعم ىفتتي انييعت هيلع دوقعملا نييعت نم دبالف «تاسكامملا اهيف

 ةفرعملا صاوخلاب امولعم دوجولا ققحم هيلع دوقعملا نكي مل اذإ هنألو «هيلإ ىدؤي

 فرعي مل كلذ عمو ءاضوع لاني نأ دصقب ءالام لذب دق نيدقاعلا دحأ ناك هل

 ًارسيم نوكي لب ةاواسمو الدع كلذ نكي ملف «هلاح نم قثوتسي ملو «ضوعلا

 قو

 لاملا ةيمنت هب دصقيال ,«فرص ناسحإ ىه دوقع : ىناثلا مسقلا 0)

 ريغو دوجولا ققحملاو ,لوهجملاو مولعملاب حصت ىهو .ءاربإلاو «ةبهلاو ةقدصلاك
 اهمولعم قرطلا لكب هيف عسوتف ناسحإلا ىلع ثح عراشلا نأل كلذو «ققحملا

 دقاعلا ىلع عقي ررضال هنألو .«ناسحإلل ًاريثكتو «نينسحملل ًاريسيت اهلوهجمو

 ًاريخ لان دقف هيلع رثع نإ دراش لمج هل بهوي نمف ءاًئيش لذبي مل هنأل ؛رخآلا

 ءاريثك الو اليلق لذبي مل هنأل ءررض هل لصحي مل هيلع رثعي مل نإو ءاريثك
 «ليبس نم نينسحملا ىلع ام هنأل «فالخلاو ةحاشملا ىلإ ىدؤي كلذ ىف ءىشالو

 اهيف دري مل ثيداحألا نإ مث «ليمج هقف اذهو» : كلذ ىف قورفلا بحاص لوقيو

 )١( ص «لوأألا ءزحلا «قورفلا بيذهت عجار ١7١.
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 لب «عرشلا بحاص صوصن ةفلاخم هنم مزلي» : لوقن ىتح «ماسقألا هذه معي ام

 دوقع وهو ههبشي ام ىلعو هيلع رصقتف ««هوحنو عيبلا ىف تدرو امنإ
 ظ ظ . «تاضواعملا

 تاضواعملا ىرجم اًيراج اهيف لاملا نكي مل تافرصت : ثلاثلا مسقلا ()
 ءادوصقم سيل هيف لاملاف «حاكنلا ىف رهملاك ,فرصلا لذبلا ىرجم الو ةفرصلا

 «لذبلاك لاملا نوكي ةهجلا هذه نمو .ءنوكسلاو ةفلألاو ةدوملا هنم دوصقملا امنإو
 : ىلاعت هلوقب لاملا طرتشا عرشلا بحاص نأ ةهج نمو «ةلاهجلا عم ةيمستلا حبصتف

 نوكي «[75 ةيآ : ءاسنلا] .4نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاومأب اوغتبت نأ#

 نيهبشلا دوجولف «ررغلاو ةلاهجلا عم ةيمستلا ةحص مدع اذه ىضتقيف «ضروعلاك

 ريغ نم هسنج نايبو ناويح ةيمستك ررغلا ضعب زوجو هنع هللا ىضر كلام طسوت

 ءطسوالو )١©. هل طباضال ىذلا ررغلا زجي ملوءطسولا ىلع لمحيو ءهفصو نايب
 نكمي طباضال هنأل «قبآلا دبعلاو دراشلا ريعبلا لثم هيلع دامتعالا نكمي هل

 .ررغلا لوزي هبو «هيلع دامتعالا

 .«لوآلا ءزجلا ىلع دمحم خيشلل قورفلا بيذهتو ١65١. 2١6١١ ص «لوألا ءزجا « ىفارقلل قورفلا )١(
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 دقاعلا

 ءدقعلل نائشنملا امهف ءهل نوكملا دقعلا نكر وه نيدقاعلا مالك - ١67

 ربتعي نم سانلا نمو «ىضم اميف انيب ام دح ىلع «راثآلا هيلع بتري عراشلاو

 ىف دودحم رثأ همالكل نوكي نم سانلا نمو «هب دقعنتالف ءدوقعلا ىف اوغل همالك

 قلطم همالك نوكي نم سانلا نمو «هريغ ةدارإب ديقم وهو «دوقعلا ضعب نيوكت

 فالتخا نإو .اهيلع دوقع قلعتتالو «هريغ ةدارإ هديقتال ءدقعلا نيوكت ىف رثألا

 امهو ءامهرفاوت مدعو «نيرصنعرفاوت ىلع موقي فالتخالا كلذ سانلا لاوحأ

 .هماسقأ نيبتو هانعم ىلجت ةملكب امهنم دحاو لك نع ملكتنلو «ةيالولاو «ةيلهألا

 ٍ .زاجيإلا عم هماكحأ حضوتو

 ةيلفهألا
 «مازتلالاو مازلإلل صخشلا ةيحالص ةعيرشلا ىف اهانعم ةيلهألا 7 68

 لبق قود هل تيقن وورسفل قوه هنيزاز نذل اةناين: صيت رك الأ نط

 قوقحلا توبثل الهأ صخشلا راص اذإف ءقوقحلا هذهب مزتلي نأل اًخلاصو «هريغ

 اهبابسأ ئشني قوقحب مزتلي نأل الهأو «هيلع ةعورشملا قوقحلا توبثو «هل ةعورشملا

 فرع ىف ىمسي ام هدنع ناك وأ ءاهيأزجب ةيلهألا هدنع تناك ءاهدجويو ةيلوقلا

 ظ 0 . ءادألا ةيلهأ هقفلا

 نوكي نأ ريغ نم ءطقف هيلعو هل ةعورشملا قوقحلا تبثت نأل الهأ ناك اذإو

 ةلماعملل الهأ نوكي نأ ريغ نم ىرخأ ةرابعبو ءاهمزتليو اًقوقح ءئشني نأل الهأ

 ةيلهأف . بوجولا ةيلهأ ءزحجلا كلذ ىمسيو «ةيلهألا نم ءزج هدنع ناك «سانلا نيب

 ةيلهأو «ةعورشملا قوقحلا هيلع وأ هل تبثت نأل صخشلا ةيحالص ىه نذإ بوجولا

 هل ةتباثلا قوقحلا لامعتساو ةلماعملل صخشلا ةيحالص مدقت ام قوف نمضتت ءادألا
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 نم ىه ذإ «بوجولا .ةيلهأ ريغ نم تبثتال ءادآلا ةيلهأ نأ كشالف ءاهيف فرصتلاو

 بابسأو «تامازتلالا بابسأ ءاشنإو ةلماعملل اًحلاص صخشلا نوكيالف ءاهمزاول

 هيلع وأ هل ةعورشملا قوقحلا توبثل ةيحالصلا هل تتبث دق تناك اذإ الإ «قوقحلا

 ةيلهأ تبثتالف ,بوجولا ةيلهأ نمضتلا قيرطب اهنمض ىف لخدي ءادألا ةيلهأف

 نم بوجولا ةيلهأ تبثت دقو ,بوجولا ةيلهأ هل تبثت نأ ريغ نم صخشل ءادألا
 رد وكلا هاما فيت نأ ريغ

 ىه ءاهمدعب ىفتنتو اهدوجوب ققحتت ىتلا بوجولا ةيلهأ ةلعو 9 65
 ةضقات وأ ةلياتك يدعو ةيلهأ 20 قلعت هوروسو هه ابنت الانف :ناتيلالا توغو
 أ 2 ناك ةارسوت (ديسقرب ريغ ما "ادرشو ناكا ةاووهو نا تيص ما انلايتناكا 8و
 « تومي نأ ىلإ هل رمتست ةيلهألا كلت نإو .29 دبع مأ ارح ناكأ ءاوسو « ىثنأ

 .ةافولا دعب هنويد هنع ىدؤت نأ ىلإ هل رمتست اهنإ ءاهقفلا ضعب لوقيو
 نهال كالت دي ردا ةماألا هويه راسعأ نا ةايقنتلا لقا يفرتوقلو

 ىريدقت رمأ ةمذلاف «تامازتلالا توبثل الحم نوكيو .تابجاولا اهب لصتتو

 «تافيلكتلاو تامازتلالا رئاسو نويدلل الحم نوكيل ادوجوم ضرف «ىرابتعا

 سيلو «مازتلالاو مازلإلل اًحلاص ناسنإلا نوكيل اهدوجو ردقي ةمذلا نإ ةماع ةرابعبو

 ةينوناقلاو ةيعرشلا رومألا نم ريثكف «نوناقلاو عرشلا اياضق ىف بيرغ رمأب كلذ

 ةقالعلاك «قلطملا صوصخلاو مومعلا ىه ءادألا ةيلهأو بوجولا ةيلهأ نيب ةيقطنملا ةقالعلا نوكت كلذ ىلع )١(

 ةيلهأ مهل تبثت نم مهمومع ىف لخدي بوجولا ةيلهأ مهل تبثت نيذلا دارفآلا نأل «ءناسنإلاو ناويحلا نيب
 نم دجوي دق ذإ ءادارفأ معأ بوجولا ةيلهأف ءسكع الو «بوجو ةيلهأ هدنع ءادأ ةيلهأ هدنع نم لكف ؛ءادألا

 .بوجولا ةيلهأ هدنع سيلو «ءادألا ةيلهأ هدنع نم دجويالو «ءادألا ةيلهأ هدنع سيلو .بوجولا ةيلهأ هدنع

 ةيلهألا ىف ريبعتلا ىف احماست (هتقد عم) كب ىروهنسلا ريبكلا ذاتسألل دقعلا ةيرظن باتكل ئراقلا ظحالي ()

 صخشلا ةيحالص اهنأ ركذف اًضقان اًقيرعت بوجولا ةيلهأ فرع 7١1 مقر ةذبنلا ىف هنأ (امهادحإ) نيتطقن ىف

 دقلو «ءصقن كلذو «قوقح هيلع نوكت نأل هتيحالص وهو ءرخآلا رصنعلا ركذي ملو «قوقح هل نوكت نأل
 ىحتف فيرعتو هقفلا لوصأ فيرعت 7١4 ةذبنلا ىف لقن هنأ عم ليبقلا اذه نم بوجولا ةيلهأل اهلك ةلثمألاركذ

 ىف بوجولا ةيلهأل مدعم قرلا ربتعا هنأ (ةيناثلا) . صقن امهيف سيلو «مومعلا ناديفي امهو ءاشاب لولغز

 دقاف ريغ اهيف قيقرلاو «قرلا عنمت مل ىتلا نيناوقلا نم ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ عم «قرلاب تفرتعا ىتلا نيناوقلا

 ذخؤتو نويدلا همزلت ءنمض فلتأ نإو ءهنم صتقا ىنج نإو «قلطيو هديس نذإب جوزتي نأ هلف بوجولا ةيلهأ

 نإو بوجو ةيلهأ هدنع ناك اذإ الإ نوكيال هلك اذهو ءاًبوسك نكي مل نإ اهيف عابيو ءابوسك ناك نإ هبسك نم

 .رحلا ةيلهأك نكت مل
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 ًارمأ سيل ةكولمملا ءايشألا ىف كلملاف ءاهدوجو عراشلا ضرف ةيريدقت رومأ

 ا ا ا ل

 ةيرخلاو كلملا ىدؤم امنإو :ةيبعلاو رارحألل نيتيتاذ نيتفصب اسيلو «ناردقم نارمأ

 ةيجوزلا كلذكو ءاهل الحم رومألا هذه ردقت ةصوصخم ماكحأ قلعت وه قرلاو
 وحنلا اذه ىلعو «ةصاخ ماكحأ هب تقلعتو «عراشلا هضرف ردقم رمأ نيجوزلا نيب
 صخشلا ىلع بجت ىتلا ةعورشملا قوقحلل الحم نوكتل «ةمذلا ءاهقفلا رثكأ ضرف

 نأل ؛اهل الحم لقعلا حلصيال تافيلكتلا كلت نأل كلذو ؛هل بجت ىتلا قوقحلاو

 تبث ىتم «نكتسملا لمحلل لب «دهملا ىف ىبصللو نونجملل تبشثت بوجولا ةيلهأ

 ةياللعلا يف يفت و اع اه ةقق اورو هل تيفو ياللا دنقلا عع نزلو نيتك ةوتخو

 ةيناسنإلاب طاني ارمأ ضرفن نأ الإ قبي ملف .مهل لقعال ءالؤه لكو «ثريو
 قوقحلا هب طانتو دادعتسالا دوجول مهيف دقعلا ردقي ليق نإو ؛ةمذلا ناكف ءاهسفن

 ةمذلا صضرف نع اًدعب لقيال مهيف ذ ادوجوم لقعلا ريدقت نأب هيلع در تابجاولاو

 اهون لقتو

 ذأ فكي ذإ هاه نفقتاو ةكيتذلا ييفرت  نل| ةنةكت محلل نأ اوكا ىف فرس
 هاولإلا اتم امه هنيكفوب غراتشلا ماو «ىردملا نم افدسلالا قو حدادا نكم عراشلا
 رمألا نأ وتل انإو::ءافيتع ادزب رازسألا هيقفك تحام هيلع ةري وقلوب م2177 ةازقلالاو

 هيف ءادجال فالخ هيف فالخلا ذإ ءفالخ عضوم نوكي نأ نم لقأ اهنأش ىف
 .:ةيلئصو "هبل: ومالا «ملعلا حلم نم دعي ىفسلف فالخ وه لب ءهل ةرمثالو ءرثأالو

 لإ ةددوحو تقويه ةيلهأ هل كمت ناسنالا.نأ :ىضنم: انيف انركد 65

 تاهج ىرن نكلو «مهريغل تبثت كأي نافل شرب ما اهيعونب ةيلهألا نإو «هتوم

 لاملا تيب تاهجك تافرصت ىف اهمساب اهيلو لخديو «قوقح اهل تبثي ةصاخ

 نأ كشال ؟ تاهجلا هذهل بوجولا ةيلهأ تبثت لهف «سرادملاو سابحألا ةهجو
 تاكرشلاف «ةيونعم ةيصخش اههباش امو تاهحجلا هذهل نأ ضرفي ثيدحلا نوناقلا

 ةيصولا ةقيرطب تناكأ ءاوس «ةماعلا تاهجلل لاومألا اهيف دصرت ىتلا تاسسؤملاو

 . كب ميهاربإ دمحأ ليلجلا انذاتسأل اهضراوعو ةيلهآلا عجار 200
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 «نيينوناقلا رثكأ اهرقيو اهب فرتعي ةيونعم ةيصخش نوناقلا ىف اهل ءاهقيرط ريغب مأ
 «ةيمالسإلا ةعيرشلا امأ .ةيصخشلا هذه رابتعاب بوجو ةيلهأ اهل نوكت كلذ ىلعو
 تيبل بوجو ةيلهأ تابثإ ناك كلذلو «ةيونعملا ةيصخشلا ىمسي ام اهيف نكي ملف

 نأ ديفت ءاهقفلا مالك ىف ةتباث ةرابع دجنالو «ةعيرشلا ىف رظن عضوم فقولاو للملا

 فقولا نأب حرصي ءاهقفلا ضعب نأ الشم دجن لبءبوجو ةيلهأ هوحنو فقولل
 هل ةمذ ال فقولا نأ هب حرصملا» : هصن ام ةيدماحلا حيقنت ىف ءىجيف «هل ةمذ ال

 الإ نيدلا تبثيالو «هل ةمذ ال ذإ «فقولا ىف نيدلا تبثتال ميقلا نم ةنادتسالا نأو

 اذهو .21"عوجرلا ىف هماقم موقت هتثروو «فقولا ىلع هب عجريو «ميقلا ىلع

 ةمذ فقولل نكي مل ذإو ءهل ةمذ ال فقولا نأ ءاهقفلا دنع فورعملا نأ ديفي صن

 ةيلهأ نذإ هل سيلف «هيلع ميقلا وه لوئسمملا نأو «تابجاولاو قوقحلا اهيف لحت

 نأ ىرن ةيناث ةهج نم نكلو ؛هوحنو لاملا تيب ىف كلذ لثم ىرجيو .بوجو

 هتيصخشل سيلو ءرظانلا اهالوتي اهعم دقعت تافرصتو .تاهجلا هذهل تبثت اًقوقح
 تافرصتلا هذهو ؛اهيلع مايقلا ىف هفلخي نم اهمتأ لزع اذإ هنأ ليلدب ءاهيف رثأ

 ةمذ نع ةلصفنم ةمذ ههبشي امو فقولل انضرف اذإ الإ اهجيرخت نكميال ةيعرشلا
 كلذ عمو رجأتسملا وأ رجؤملا تومب لطبت ةراجإلا نأ اًيهقف ررقملا نم الثمف ؛رظانلا
 مهنأآل ؛ةراجإلا لطبتال هرود وأ فقولا ضرأ رجأ دق ناكو «فقولا رظان تام اذإ

 رظانلا نأو ءهسفن فقولا وه رجؤملا نكلو ءرظانلا وه سيل رجؤملا نأ اوضرف

 دبالف كلذك ناك اذإو .«فقولا نع ةباينلاب ةراجإلا وه ىلوت «ميتيلا ىلع ىصولاك
 انألو «ةهج نم رجؤم هانربتعا انأل «بوجو ةيلهأ اهعبتت ةمذ فقولل نأ رابتعا نم
 بوجو ةيلهأو «ةمذ هل هيلع روجحملاو «ةيناث ةهج نم هيلع روجحملاك هانربتعا
 هيف لخدي ىعرش غئاس فرصت لك نأ نوررقي ءاهقفلا نأ كلذ ريغ ىرنو «عازنالب
 ١" ءاج ام العم كللذ: نمو: «هالوت ىذلا ةظاتلا لزسع ىلو :ةدئامارتلا لك همؤلت“ ةيققولا
 ءدجسملا وسكي نأ ىرصحلا رظانلا نذأف فقو دجسملل» : ةيدماحلا حيقنت ىف

 ىلإ وهو ءرظان ىلوت خث رظانلا لزععو لعفف فقولا عير نم ريصحلا نمث نوكيو
 ىناثلا رظانلا مزلي لهف ءاًئيش فقولا عير نم لوانتي مل لوألا رظانلاو ءرظان نآلا

 ."77 ص لوألا ءزجلا ةيدماحلا حيقنت (1)

 ع يحتل



 ؟ لوألا رظانلا مزلي مأ ءفقولا عيرب قلعم هقح نأل ؛ىرصحلا قح صيلخت

 . فقولا عير نم هل هعفدو «ءىرصحلا قح صيلخت ىناشلا رظانلا مزلي:باوجلا

 2١7. «لزع ثيح لوألا رظانلا كلذ مزليالو

 ةهج مزلت امك فقولا ةهج مزلت تابجاولاو قوقحلا نم ًاريثك ىرت اذكهو

 نأ لبسلا لثمأ نأ ىرن اذلو «تابجاو امهيلعو قوقح امهل تبثتف «لاملا تيب

 «تاسسؤملاك فقولا لعجن نأو «نوناقلا ضرف امك ةيونعم ةيصخش امهل ضرفن

 قوتنا تيوقل ةيصالتملا شو ىفحصم اطانم آلا توجو هئلعأ امل ودعت ذأ
 ىريدقت رمأ اهنأل ؛ةمذلا بوجولا ةيلهأ عم تبشت نأ عنامالو «تابجاولاو

 .ناسنإلا ىف تضرف امك ءريخلاو ربلا تاهج ىف ضرفت نأ ىف عنامالو «ىرابتعا

 «سانلا نيب لماعتلا نسومان اهيلإ عفدي «تامازتلا همزلتو قوقح هل امهالك مادام

 . ىداصتقالاو ىعامتجالا لدابتلا ماظنو

 لك ىف ةلماك ىهف «ةلماك نوكتو «ةصقان نوكت بوجولا ةيلهأو /١1 

 اهصقنو «ةصقان بوجو ةيلهأ هل نينجلاف «نينجلا ىف ةصقانو «هتدالو درجمب دولوم

 .مدعلا مكح ىف نوكيف ءاّتيم دلوي دقف «ءاقبلاو ةايحلا لمتحي هنأ (امهدحأ)

 عم ناك دقو «ناسنإلا قح هل نوكيف اًّيح دلوي دقو «قوقحلا نم ءىش هل تبثيالو

 هنكلو الا يي و بح

 دوجولا رهاظ ىف ةيناسنإلا هتايح ققحتت مل نإو ءامكح وأ العف اًدوجوم ناك لال

 .نوكلا رهاظ ىف ىحلا ناسنإلاك نكي ملو «قوقحلا ضعب هل تبثت

 هيطعيو ءاهتكرحب كرحتي ذإ ءاهنم اًءزج همأ .نطب ىف وهو ربتعي هنأ (امهيناث)
 ىلع ءزج هنكلو «ةمأ تناك نإ اهقتعب قتعيف ءماكحأ نم اهقحلي ام ضعب عراشلا
 نم اًءزج هنوك «نيهجولا نيذهل رابتعاف «هتايحب القتسم الماك لاصفنالل دادعتسا

 قوقحل ضعب عراشلا هاطعأ اينو القتسم هتايحو ءاهنع لاصفنالل هتيحالصو همأ

  .رخآلا اهضعب نود

 117 ص :قئاتسلا تاتكلا 2000
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 نيران ناقة يضف: تو يعتولا] هيعلخا هيما نب ىف نسا ةوكر هللا قلعَو
 همزتلي مازتلاب وأ هنم لعفب نوكي صخشلا ىلع قحلا توبث نآل طق هريغل قوقح

 ةيحسلاب روصتي كلذ ع صن الو هيلع ةيالولا هل نم ةرابعب وأ .هترابعب وه

 ءىشنت ةرابع هل تسيلو «بجويال وأ ًنامض هيلع بجوي لعف هل سيلف «نينجلل

 ضعب هل تبثي نكلو .هترابعب اًقوقح هيلع ءىشني ىعرش ىلو هل سيلو ءاقوقح

 ثاريملا هل تبثيف «لوبق ىلإ اهدوجو ىف جاتحتال ىتلا قوقحلا هل تبثتف .«قوقحلا

 «كلذ ىلع لدي فقاولا طرش ناك اذإ فقولا تالغ هل تبشثتو «ةيصولا هل تبثتو

 قوقحلا هله نآل هلك كلذو ءرارقإ لصح  اذإ ىفنلا لبقيالو ةتيسنلا فحل ةتنتو

 ؛هل تبثتالف ؛لوبقو باجيإ ىلإ اهتوبث جاتحي ىتلا قوقحلا امأ .لوبق ىلإ جاتحتال
 .لوبق نمل جاتحت اهنأل هل ةبهلا دقعنت الف ءلوبقلا ةغيص هنع ىلوتي نم دجويال هنأل

 ولا كلل تيفال هن ويفلا هنغأ لوقت ةينتحلل يلو: الاو

 ةئلاثلا ةداملا نكلو ءاّيصو وأ ايلو نينجلل لعجيال ىرت امك ىمالسإلا هقفلاف
 ىتح «ىبسحلا سلجملا هميقي اًيصو نينجلل تلعج ةيبسحلا سلاجملا نوناق نم

 ىذلا نيمآالا ربتعت ةعيرشلاو «هل تبثت ىتلا كالمآلا دسفتالو «تالغلا عيضتال

 ئدذلا .ىصضولا رابتعا نم عنام الف ءىضصولا ماقم امئاق نينحلا لام هلي تحن نوكي

 لاملا هدي تحن نوكي نأ ةعيرشلا تبجوأ قذلا نيمآلا وه ةداملا كلت مكحب نيعي

 .(0) ىمسملا ريغتب ةفصلا ريغتتالو ثاريملا ماكحأ ىضتقمب لمحلل فوقوملا

 50002 ء«ناسنالا ةدالو درجكب ةلماك تبثت ةبلاتملا بوجولا ةيلهأو

 ةلماك بوجو ةيلهأ هل نوكت ةايحلا ىف هدوجو درجمب اًئيش ىرتشا ول هيصووأ هيلو

 الإ هيلع بجتالف «تابوقعلاو«ةيداقتعالا وأ ةيدابعلا تافيلكتلا امأ «لاومألل ةبسنلاب

 : نيسس ام ىلع ةلماكلا ءادآلا ةيلهأ عم نوكتو , غعولبلاب

 نكلو تروا ةدينمل 'ةادزن فتكلمامو:دبعلا لب ءابتاكم نكي مل ام لاومألا ةيكلم هل تبشتال قيقرلا )١(

 ةيتانخلا هلاعفأ جئاتن همزلتو .قلطي نأ هلف جوت اذإو ءهليس نذإب جوزتي نأ هلف : ةيلا نع قوقح قيقرلل

 ءدبعلا نم رارقإلا حصيو «هتبقر نم مث ءاّبوسك ناك نإ هبسك نم الوأ ىفوتسي الام فلتأ اذإو «هنم صتقيف
 نأل «هرارقإب هذيس ْذخؤي الف هقتع دعب الإ رارقإلا اذهب ذخؤيال دركلو ءاقولا هيلع بجوو همزل لامب رقأ اذإو

 كلذو ؛قرلا ضراع اهصقن نكلو .«سبوجو ةيلهأو .ةمذ دبعلل نأ ىلع لدي اذه ناكو .ةرصاق ةجح رارقإلا

 . هتبقر ىلع هديس قح لجأل

 ما يعح



 ةيلاملا قوقحلل ةبسنلاب ةلماك نوكت بوجولا ةيلهأ نإ لوقن كلذ ىلعو
 ةيلهأ نع ةدرجم بوجولا ةيلهأ تبثت تبثتو «ءادألا ةيلهأ اهعم تبثت مل ولو «ةصلاخلا

 مهل تبثت ءالؤهف .217 زيمملا ريغ هوتعملا هلثمو نونجمللو ءزيمملا ريغ ىبصلل ءادألا

 تينت يطق ادا ةنلعأ نبل تيقنالا كروب هدلالا نوعا ىف ةنياقك برسرلا ةللطأ
 مهنع ىلوتيو :«تالماعملا قح تبشي نأ ريغ نم ةلماكلا ةيلاملا قوقحلا لك مهل

 . ةلماعملا هذه مهيلع نوماوقلا

 ةيعرشلا تافرصتلل ةرمث ءىجت ىتلا تامازتلالا لك لوبقل ةحلاص مهتمذو (أ)

 اذإ مهل سيلو ءاهب نوديقتيو «مهل عراشلا اهزيجيو «مهؤايلوأ اهب موقي ىتلا

 .مهتيالو دودح ىف ءايلوألا نم تردص دق تماد ام اهتاعبت نم اولختي نأ اودشر

 «مهمزلت اهيلع دقع ىتلا ضاوعألا نامثأف «نيرصاقلا مزلت نأ اهنأش نم ناكو

 ةلمجلا ىفو «كلذك مهؤايلوأ مهل اهدقعي ىتلا تاجيزلا روهمو ءمهلام ىف بجتو
 مهيلع ءايصوألاو ءايلوألا مهمساب اهالوتي بابسأب آشنت ىتلا ةيلاملا تامازتلالا لك

 بجو ءافولا لبق اودشر نإف «مهلاومأ نم ىدؤتو .ءمهتمذ ىف لحتو «ةمزال نوكت

 ىذلا دقعلا ىضتقم نم اهنأل «ةيجوزلا ةقفن مهمزلت كلذكو ء«ءافولا مهيلع

 مالسإلا رخف لوقيو .هتارمث نم ةرمثو «جاوزلا دقع راثآ نم ةقفنلا ذإ ؛مهمساب

 اوتيل والا يبيع اول 1 سيرت كنور ةقالعا نإ 1:ةلومفا نتا سرع
 ةقفن نأ ىري ىذلا ىعفاشلا بهذم راتخن نحنو ءههضوعو ءسابتحالا ءازج

 نكي امهمو ءهاضتقم نمو «؟/هتارمث نم ةرمثو «دقعلاب ةقحتسم ةلص ةيجوزلا

 .زيمملا ريغ هوتعملاو نونجملاو «زيمملا ريغ ريغصلا ىلع ةبجاو ىهف اههيجوت

 ىف بجيف «همراغمو «لاملا ةنوئم نم وه ام لك مهتمذ ىف تبثيو (ب)

 لاومأللا ةيامحل ةنوتم هتعرش لصأ ىف ذحجارخلا نآي ؛رشعلاو جارخلا مهلاومأ

 ضرم هتعلاو ءابلاغ جايهو بارطضا هبحصيو اههجو ىلع رومألا كاردإ نم لقعلا عنمي ضرم نونجلا )١(
 عون امهربتعي ءاهقفلا نم ريثكو «عوده هبحصي نكلو ءاضيأ اههجو ىلع رومألا كاردإ نم صخشلا عنمي

 دفعا

 ١1١1١. ص ءعبارلا ءزجلا ءرارسألا فشك هيلعو مالسإلا رخف لوصأ عجار (6)
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 وحنو عرتلاو رطانقلا ءاشنإل وه امك «دالبلا نع عافدلاو «سفنآألاو ضارعألاو

 . «هريغ ىلع كاذو ءملسملا ىلع اذه «لاومألل ناتنوتم امهف ءرشعلا كلذكو «كلذ

 نم ارثأ رثكأ رشعلا ىف ةنوئمللا بناج نألو اذهل «نيرصاقلا ءالؤه لام ىف نابجيو

 «ةيلام ةنوئم وأ ةدابع اهنوك بيلغت ىف فلتخا ةيلام تابجاو كانهو «ةدابعلا بناج
 «نونجملاو نيزيمملا ريغ هوتعملاو ريغصلا ىلع بهجت ال اهنإ لاق ةدابع اهنإ لاق نمف

 ىف بجنو «مهممذ ىف تبثت اهنإ لاق ةنوئملا بناج اهيف بلغ وأ ةنوئم اهنإ لاق نمو
 ظ ظ ظ . مهلاومأ

 نانا قف ةحاو ايزهحت هون هينافع ءاهقفلا يفسد علل طل ةقويفف

 ةفينح وبأف ءءالؤه لام ىف اهتوبث عنمف «ةدابعلا بناج اهيف نورخآ بلغو «ءالؤه

 رفزو دمحمو «ةنوثملا بناجل اًبيلغت نيرصاقلا ءالؤه لام ىف اهابجوأ فسوي وبأو

 ظ .ةدابعلا بناجل اًبيلغت مهلاومأ ىف اهابجوي مل

 كلامو ىعفاشلاف «لاومألا ةاكز ءاهقفلا نيب فالخلا عضوم ناك كلذكو (؟)

 «نيرصاقلا لاومأ ىف اهوبجوأف ءاهيف ةيلاملا بناج اوحجر مهنع هللا ىضر دمحأو
 ,ةدابعلا بناج اهيف اوحجر هباحصأو ةفينح وبأو ءراثآلا ضعبب مهمالك اوديأو

 .اهفلكم ريغ رصاقلاو

 ؛براقألا ةقفن ىهو ء«ةيلاملا ةنوئملا هبشت ىتلا تالصلا اًضيأ مهمزلتو (ج)

 ماظنلا اهبجوأ ةيلام ةنوئم ىه لب «ةصلاح ةدابع تسيل اهنكلو «ىبرقلا ةلص هذهف
 نمو «ةرفاضتم ةرزأتم ةنواعتم ةيعامتجا ةدحو ةرسألاف «ةعيرشلا هتديأو ىعامتجالا

 نم ناكف ءهقمر دسي نأو .عوجل ا ةلئاغ اهريقف نع اهينغ عفدي نأ نراتلا (نجاو

 «ةرسعلا ىوذ ىلع ةدحاولا ةرسآلا نم راسيلا ووذ قفني نأ هتافيلكتو ىنغلا ةنوئم

 «تيشر: نيتعا وأ اديشو, هلم اح كي اههيدف ةعتق ويف لامملل هز وك قللذ ناك اذإو

 نيتم نواعتلا نم ناينب ىلع ةرسألا موقت كلذبو ءالقاع وأ اًنونجم «ًاريبك وأ ًاريغص

 . مئاعدلا

 نامض نأل .«لاومأ نم هفلتي ام نامض اضيأ همزليف «ىلاملا مرغلا (د)

 «ىلام وه ام لك بوجول ةحلاص هتمذو «هل فلتملا ضوعب لاملاب نوكي تافلتملا

 7 يحل



 2 ضوعي لام دوصقملا لب «هب موقي العف سيل دوصقملا نآلو «ةدابعلا ليبق نم سيلو

 .هيصو وأ هيلو ةيلام نم هنع هيدؤيو ءهتمذ ىف لاملا تبثيف ءرساخلا حبريو دوقفملا

 بلغي مل ماد ام ديشرلا ةمذك هيف هتمذ رصاقلا نوكي ىلام رمأ لك اذكهو

 يا نم لعبت اهديك ةعفؤ وأ هيلو هنع ىدؤيو «ةدابعلا بناج هيف

 ظ ءادإلا ةيلهأ

 0 نو ىنعمب؛ةلماعملا ةيلهأ ىه ءادألا ةيلهأ نأ ىضم اميف انيب دق - 48

 ةلهب سيحل وتس ابق و ةنل وقلة ةتانرهعال قا وقح يايمكأل كنان فشلا

 ىنعمب «ةيلوقلا تافرصتلا ةحص ءادألا ةيلهأ توبشل نذإ رثأ لوأف «تافرصتلا

  نآل ةحلاص هترابع تناك نمف ءهيلعو صخشلل قوقحلل ةعشنم اًبابسأ اهرابتعا

 ةحلاص هترابع نكت مل نمو .«ءادأ ةيلهأ هدنعف «هيلعو هل قوقحلا توبثل اًببس نوكت
 نونجملاوب «ريحلا ريغ ىتيفلا نأ كشالومةاوألا ةنيلهأ دقاق: وهف: ؛ةيمسلا كلت

 ءالؤه «مهل ةلماك ةتباث بوجولا ةيلهأ نأ انركذ نيذلا مهو «زيمملا ريغ هوتعملاو

 وأ مهل قوقح ءاشنإل ا حلصتال ةطقاس ةاغلم مهترابع نآل «ءادآلا ةيلهأ ودقاف

 اهانعم دوصقملا تارابعلا ىه ةيعرشلا تافرصتلا اهب أشنت ىتلا ةرابعلا ذإ «مهريغل

 ال «ةلمجلا ىف اهل ىعرشلا رثآلاو «سانلا فرع ىف اهنم دارملا اهلئاق مهفي ىتلا

 .عئابلا كلم نم عيبملا جورخ ىضتقي عيبلا نأ مهفيف «ليصفتلا هجو ىلع

  «هيلع نمثلا بوجوو «ىرتشملا كلم ىف هلوخد بوجوو «نمشلل هقاقحتساو

 الو «ةاغلم نوكتف ؛مهتارابع ىف دصقلا اذه متيال زييمتلا اودقف نيذلا كئلوأو

 .قوقحلا هذه تابثإل عرش اسولف

 25 .ءةصقان وأ لما كذا ةرهأ هل فيقال رعرشر تاالاكد

 دجوت زييمتلا هعمو لقعلا دجو امثيحف .لقعلا وه ةيلهآلا هذه طانم ذإ «ءادأ ةيلهأ

 ءزجلا يح ةأرم ىلعو«هيلع 0 باب ىف راثلا د ماع و ا

 : ل خيشلا ليلحلا انذاتسأل 5200 ةيلهألا باتك ىلعو

 ص ل



 كرديو «هتارابع نم دصقلا مهفي صخشلا لعجي زييمتلا نأل كلذو «ءادألا ةيلهأ

 زييمتلا دح اولعج دقلو «هيلع وأ هل قوقحلا ءاشنإل ةحلاص هتارابع نوكتف ءاهتارمث

 عيبلا نأ الثم مهفيف ءهدوقعلا ىلع ةلادلا ظافلألا ىناعمل اًفراع صخشلا نوكي نأ

 ءارشلاو «عئابلا نم عيبملا ةيكلم بلسي عيبلا نأ ىنعمب ءبجوم ءارشلاو «بلاس
 ءادآلا ةيلهأو .ةعباسلا نود نمت زييمتلا روصتيالو «ىرتشملا كلم ىف عيبملا لخدي

 .هناصقنو لقعلا لامكل اًعبت ةصقانو ةلماك نوكت

 ىأل هيلع رجحي مل يذلا ديشرلا لقاعلا غلابلل ةلماك تبثت ءادألا ةيلهأف

 اهيف فرصتي لاومأ ىف فرصتلا ىف ارح ناك كلذك ناك نمو «بابسألا نم ببس

 دييقتل نايفاك دشرلاو لقعلا نآل ءديق ىأب ديقم ريغ اهاري ىتلا ةيعرشلا قرطلاب

 ريدقتو ريكفتو ةيور نع الإ اًقرصت فرصتي ال هنأ هيف ضورفملاف «حلاصملاب هتافرصت

 ىف ريغ قحن الإ ةعبمي .عتام' ةمث' سلو.« هتحاسطم هيف امي ىردأ قهو 4 ريذتو
 .وه عتمتسي امك ؛ةلماك هقوقحو هتيرحب عاتمتسالا

 هدنع نكي مل نكلو «زييمتلا لصأ هدنع ناك نم وهف ةيلهألا صقان امأ

 امإو «لقعلا لامكل ةرامأ اهغولب لعج ىتلا نسلا هغولب مدعل امإ «لقعلا لامك

 دق نسلاو «لمك دق لقعلا نآل امإ ؛زييمتلا لصأ دوجو عم لقعلا ىف نيب صقنل

 وه لوألاو «ىلاملا هريبدت ناصقن ىلع لدي ام هتافرصت ىف نكلو ءاهدودح تغلب

 : لقفل ندب هني رشا و ةمتسلا كلاتلا و.( هدم ةوعسلا]ا وقنا قاتلا وب ينل“ نيل

 لقعلا لامك مهصقني نكلو مهدنع زييمتلا لصأ نأل «ةيلهألا وصقان اًعيمج ءالؤهف

 مهماكحأ نيبنل مث «هل ةحضوم ةملكب دحاو لك نع ملكتنلو «ريبدتلا نسحو
 7 ةلوبكم

 طاقلا تاع قيزب ايبا مو عمقا فدل بزعل رهو نمل ىمعلا ب51

 نود نس ىف زييمتلا روصتيالو ءاقرع اهنم دارملا فرعيو «ةلمجلا ىف دوقعلا
 مادام زيميالو صخشلا اهزواجتي دقو ءزييمتلل ىندألا دحلا ىه ةعباسلاف «ةعباسلا

 دح وه اذه لامجإلابو «سانلا فرع ىف اهتايضتقمو ءدوقعلا ىناعم فرعي مل

 )١( «سماخلا ءزجلا (ىبطرقلا زيسفت 1
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 .ملحلا غولبب اهنأ ىلع ءاهقفلا ةملك تقفتا دقف ءابصلا ةياهن انيمأ د. دالا نريمقلا

 .ءاهقفلا قافتاب ملحلا غولب درجمب متتال ةلماكلا ءادآلا ةيلهأو لاومألا عفد نأ ريغ

 وه كلذو «دشرلاو حاكنلا غولب وأ ملحلا غولب امهو «نيرمأب متت ةيلهألا نإ لب
 (ادشر مهنم متسنآ نإف حاكنلا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اولتباو# : ىلاعت هلوق لولدم
 ةلماكلا ءادألا ةيلهأ وأ لاملا عفدف .[7 ةيآ : ءاسنلا] .#مهلاومأ مهيلإ اوعفداف

 مل امف ءدشرلا سانيإو حاكنلا غولب امهو : امهققحت نم دبال نيطرشب ةطورشم

 ىبعشلاو ريبج نب ديعس بهذ دقل لب «هلام ىبصلل ىطعيال ءاعم ارفاوتي
 لاق» ىبطرقلا ريسفت ىف ءاج دقف .هدشر سنؤي مل ام اًميتي ربتعي هنأ ىلإ كاحضلاو

 ميتيلل عفدي الف «هدشر غلب امو هتيحلب ذخأيل لجرلا نإ : ىبعشلاو ريبج نب ديعس
 ىطعيال» : كاحضلا لاق اذكهو «هدشر هنم سنؤي ىتح ءاحخيش ناك نإو «هلام

 . (هلام حالصإ هنم ملعي ىتح «ةنس ةئاملا غلب نإو «ميتيلا

 دنع مالغلاو ةيراجلل ةنس ةرشع سمخ غولبب غولبلا ناك ملح نكي مل اذإو

 ةنس ةرشع عبس غولبب ةفينح ىبأ دنعو «ةفينح ىبأ ابحاص مهنمو «ءاهقفلا رثكأ
 هدنع نكت مل نم ةنس ةرشع عبسب غلبي كلام دنعو . مالغلل ةرشع ىنامثو ةيراجلل

 . عولبلا تارامأ ىدحإ

 عبتتملاف دشرلا امأ «هيف ءاملعلا فالتحاو غولبلا ةقيقح ىف زجوم اذه

 لاومأللا لالغتساو «ةيلاملا رومألا ربدت ىلع ةردقلا هب دارملا نأ ىري مهمالكل

 «لاملا ظفحو لقعلا حالص هنأب دشرلا رسفي هريغو سابع نبا اذهف ءائسح الالغتسا

 اهيلع مايقلا نسحو ءاهلالغتساو لاومألا ةيمنت ىلع ةردقلا وه دشرلا ناك اذإو

 ءاهكلاسم بعشتو «ةايحلا دقعت فالتخاب فلتخي نأ دبال وهف اهنوكش ريبدتو
 تاجاحلا عستت مل ةريسي ةجذاس ةيعامتجالا ةايحلا تناك املكو ءاهقئارط فالتخاو

 ريبدت صخشلا ىلع لهس  اهجهانم فلتخت ملو «قزرلا باوبأ بعشتت ملو ءاهيف
 ءاجرو «ءرذبلا ءاقلإو اهثرحبب اهيلع مايقلا ناك «ةيعارز اًضرأ هلام ناك اذإف ءهلام

 رسحنا اذإ ىتح «ىدوجلاب راهنألا وأ «ثيغلاب ءامسلا هيلع دوجتف «برلا نم رامثلا
 بابسأ لك ةلوهسلا دوست اذكهو «هرمث ةيانعلا نم اجرو ءهرذب رذب اليلق ءاملا اهنع
 انهذعب وأ اهلبق وأ ةرشع ةنسماخلا ىف هدشر-»قفلا لاني نأ ةبارغلا :نم.نسلف:«قررلا
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 «كلاسملا ةبعشتم «بناوجلا ةضيرع «قفألا ةعستم ةايحلا تناك اذإ امأ .ليلقب

 «ةساردو جضن دعب الإ ىتفلا اهكرديال «ةكباشتم ةيداصتقاو ةيعامتجا مظن اهمكحت

 . غولبلا نس نع دعابتت نأو «دشرلا نس رخأتت نأ نذإ دبال ناك

 انمكح دقو «دشرلاو غولبلا : نيرصنعب الإ متتال ةلماكلا ةيلهألا تناك اذإو

 مالك ىضتقمب نذإ دبالف «قزرلا بابسأو «ةايحلا جهانم دقعتت امدنع دشرلا رخأتب

 نأ قحتسيو «دشري ىتح «ريصق ريغ اذمأ ةيلهألا صقان ىتفلا رمتسي نأ ءاهقفلا

 براجت نم ديفتسيل ؛رخأآلا دعب تقولا ربتخي ةدملا هذه ىف وهو «هيلإ هلام عفدي

 .لاملا نوئشبو اهب ملع نم هيلإ لصو ام رادقم هيلع ماوقلا ملعيو «ةايحلا

 دشرلل اونيعي ملف «باحرلا ةعساو ءاجرألا ةعستم ءاهقفلا ءارآ تناك دقلو

 صقنو رجحلا نسل ةياهن لعج ةفينح ابأ نإ معن ءائس غولبلل اوئيع نإو ةصاخ اًنس
 نييعت نكت مل كلذ ىف هرظن ةهجو نكلو «ةنس نورشعو سمخ ىهو «ةيلهألا

 غلابلا رحلا ىلع رجحي نأ حصيال هنأ ىعخنلاو رفزو وه 'ىري هنأل لب ؛دشر نس

 مهدشأو «قاسفلا قسفأ ناك ولو «نيرشعلاو ةسماخلا غولبب لاجرلا غلبم غلب اذإ
 روهمج نكلو «هتع طالتخا الو «نونج ةثول هدنع تسيل القاع مادام «هلامل ريذبت

 .هدشر غلبي ىتح ةيلهألا صقان صخشلا رمتسي نأ اوررقو «مهوفلاخ ءاهقفلا

 ظ وق و يمل هلام ىلع مايقلا عيطتسيو

 غولب تربتعا اهنأ ىف ةعيرشلا جهنم ةثيدحلا نيناوقلا تجهن دقلو 9-57

 صقان صخ شلاف رفاوتي مل دشرلا ماد امو «ةيلهألا لامكل طانملا وه دشرلا

 ةذبن اشاب لولغز ىحتف دمحأ موحرملل ىندملا نوناقلا حرش ىف ءاج دقلو «ةيلهألا

 نأ ىلإ كلذك ىقبيو 2''ةيلهألا دقاف دلوي دولوملا» : اهصن اذه ماقملا اذه ىف ةميق

 هتاكلمو هلقع نأ الإ «زييمتلا رود وه ديدج رود ىف لخدي مث ءزييمتلا نس غلبي
 اهلعف دمعتي وأ «هنع ردصت ىتلا لاعفآلا ريدقت ىلع ىوقيالف «نيضغ نالازيال

 «ةلقاعلا هتوق حضنت نأ دعب الإ ةبترملا هذه ىلإ لصيال وه مث ءاحيحص ريدقت

 .هيفسلا ىلع مالكلا دنع كلذ ىف فالخلا نيبنس )١(

 . ءادألا ةيلهأ دصشي 62
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 هذه غولب نأ مولعمو .هسفنب هلاومأ ةرادإ ىلع نمؤي ىتح «ةربخلا ضعب هل نوكيو
 كلذ ىف نوفلتخي مه لب ء«دحاو نمز ىف الو «ةدحاو ةروصب عيمجلل متيال ةبترملا

 عضو ىلإ ةجاحلاو تالماعملا ىف نمألا ةرورضو سانلا عفانم نأ الإ «اريبك اًقالتخا

 لك «لمعلا رود ىلإ ددرتلا رود نم هغولبب جرخيو «ناسنإلا لاح هيلإ ىهتنت دح
 هل متتو ءرجحلا كلذ نم دحاو لك هيف صلخي ىذلا نمزلا ريدقتب ىضق كلذ

 ةنس ةرشع ىتنثا هلعج ام اهنمف «نمزلا اذه ريدقت ىف ةفلتخم عئارشلاو .ةيلهألا

 ىف ةمآلا تناك ذنم «ةيادبلا ىف نوينامورلا لعف امك ءركذلل ةرشع عبرأو «ىثنألل

 ةيبرت ىف ةديدش ةبقارملا تناك مايأ «ددعلا ةليلق «قالخألا ةجذاس ىلوأألا اهتأشن

 نم مهنم طرفي دق ام كرادتو «مهتيامحل ةيفاك ةيوق ةيلئاعلا طباورلاو «دالوأآلا

 حنمب ءاطبإلا ىلع عراشلا لمحي ثعاب نم نكي ملف ءررضلا لاحفتسا لبق لامعألا

 .هلهأب عمتجملا محدزا املف ءاهلك تايانعلا هذهب طوحم دلولاو «ةلماكلا ةيلهألا

 هةعامطأ تدماو ناسلإلا لاه مثيعشتو«بلاطلاو فايغرلا هعرضو «لاملا زقكو

 راضم ترهظ' تارثؤملا طغضب ةلئاعلا طابر نهوو «هتريشعو هراد نم دعبأ ىلإ
 نيرشعو اًسصخ هلعجف اهنامز ليجأت ىلإ عراشلا رطضاو «ةيلهألا رارقإب ليجعتلا

 عست ىلع رصتقا ام اهنمو «نيرشعلاو ةيداحلا دنع تفقو ام عئارشلا نمو «ةنس

 : 17 لقينا نع

 تتفاعل اهلل لامك عرس ناعما لك ويس فوصل ةزنانلا ناك نك
 اندلا كوكاتو مناع نينا رع قو نينلا هوم ىف ءانيقلا وا ىلا نأ طفيل ولو
 .هلاومأ ةرادإ نع اًعطقنم هسورد ىقلت ىلع اًمكاع لازيال نوكي هنأل «هلاومأ ةرادإو

 ىف رداصلا نوناقلا بسح ىلع نيرشعو ىدحإ ىلإ نسلا تعفرف اهل غرفتم ريغ
 عفرب اصاخ نوناقلا اذهل ةيحاضيإلا ةركذملا ىف ءاج دقو 14768 ةنس ربوتكا 7

 ىتلا نسلا عفر عرشملا اهليتوا نقلا ةنييملا هك ااودتعلا" ةيفوألا ::: ةضضن اه كيك ولا : رجم

 اذهو «ةنس نيرشعو ىدحإ ىلإ ةرشع ىنامث نم ةياصولا وأ ةيالولا اهيف ىهتنت

 ةدودحملا ةرشع ىنامثلا نس نأ ىلع لد رابتخالا نإف «ةبرجتلا هيلإ تعفد ليدعتلا

 ةيعامتسجالا لاوحألا ىلإ رظنلاب ةيفاك ريغ ةياصولا ءاهتناو دشرلا غولبل نآلا

 )١( كب ميهاربإ دمحأ ذاتسألل ةيلهألا ضراوع ةلاسرو 278 ص ىندملا نوناقلا حرش .
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 «نسلا هذه مهغولب نيح ميلعتلا رود ىف نونوكي نابشلا بلاغ نإف «ةرضاحلا
 طيحي ام كلذ ىلإ فضأ ةيلمعلا ةايحلاب ةربخلا ىليلق لاحلا ةعيبطب نونوكي كلذلو

 نم ريثك ىف دهوش دقو ءريذبتلاو فارسإلاب ءارغإلا ىعاود نم ريغصلا باشلاب
 ةينامث مهغولب دنع مهلاومأ مهيلإ تملسو «ةياصولا مهنع تعفر اًبابش نأ لاوحألا

 عفر ةرازولا تأر اذهلو ؛نمزلا نم ليلق ىف را لا ان اه تع

 . «نيرشعو ىدحإ ىلإ ةنس ةرشع ىنامث نم ةياصولا اهغولبب ىهتنت ىتلا نسلا
 ناصقنو هيلع رجحلا تقو ىف رصاقلا رابتخا أدبمب ديدحلا نوناقلا ذأ دقلو

 اولتباو# : ىلاعتو كرابت لوقي ذإ «ميركلا نآرقلا أدبم وهو «ةلماعملاو ءادألل هتيلهأ

 *مهلاومأ مهيلإ اوعفداف اذشر مهنم متسنآ نإف حاكنلا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا

 ةرشع ىنامث غلب ىتم رصاقلا نأ ىلع نوناقلا كلذ صن دقلف .[5 ةيأ : ءاسنلا]

 ضعب ىلوتيل هلاومأ ملسي نأ ىصولل زاج هلام ىف فرصتلا نم عنمي ملو ةنس
 ةعارزو «لقأ وأ ةنس ةدمل ريجأتلاو ءهيف فرصتلاو ءهلخد ضبق هل نوكيف ءاهترادإ
 ىف ادشار ربتعيو «ةنايصلاو ظفحلا لامعأ نم تاراقعلل مزلي امب مايقلاو ءهضرأ
 فرصت لك نم عنم هنم هيطعأ اميف فرصتلا ءاسأ اذإف ءاهريغ ىف ًارصاق تافرصتلا

 . 2١7 عنملا خيرات نم ةنس ىضم لبق فرصتلاب نذإلا بلطي نأ هل سيلو

 ىندألا دحلاو «ةيلهألا صقان زيمملا ىبصلا نأ : لوقلا ةصالخو ١69
 ققحتت مل نإف ؛ةصاخ تارامأ غولبلل تلعج دق ةعيرشلاو «تاونس عبس زييمتلل

 ةيلهأ لامك ىفف اًبيبس غولبلا قلطم ةعيرشلا لعجت ملو «نسلابف «تارامألا كلت

 ءاهقفلا نيعي ملو .دشرلا سانيإو نسلاب الإ ةعيرشلا ىف لمكتال هتيلهأ لب «ءادألا
 :كللذا ىف ةنيرتفلا :فقلاكتا اه فهع ةدرودلا نينارقلا نكلودقرلا ساخالا اني
 .اهامرمو اهانعم نع فاجتت مل نكلو

 قفنيف «هلام ريبذت سلع مايقلا نيجي ال نها وه 157 هفسلا : :ةيفسلا - 5

 دقو «ءاملعلا نيب ريبك فالخ عضوم هيفسلا ىلع رجحلاو «قافنإلا عضاوم ريغ ىف

 )١( ىف رداصلا ةيبسحلا سلاجملا نوناق نم 7 ءالا ءا”٠ «74 داوملا عجار ١7 ةنس ربوتكا 1978 .
 ةينش 0 اهننف ءاطعأالا الو يقتل لخألا' كسيحيال :ىذلا: لاما ىف ئاولا ليلهلا : م ل 000

 لاهج ىف الإ ةءاذبلا قفتت داكت الو ءاهيفس ىمسي ناسللا ءىذبلاو «جسنلا فيفخلا وهو .هيفسلا بوئلاب
 ١ «ىرخأ ندبلا فعض ىلعو ةرات لقعلا فعض ىلع هفسلا قلطت برعلاو ؛ةفيفنخلا لوقعلا باحصأو «سانلا
 - : رعاشلا لاق
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 و اهم صخشلا غلبي نأ امهادحإ : نالاح هيفسللو و ادعم

 اوتؤتالو# : ىلاعت هلوقب المع هنم عنمي لب «هلام ىطعيال هنأ ىلع ءاملعلا قفت

 لاخلا هذه ىف نيعضوم ىف اوفلتخا نكلو .[0 ةيآ : ءاسنلا] 0 ويعبو

 تافرصتلا لك نم عنميو «هيلإ عفديال هلام نأ ىلع ءاملعلا ةرثك نأ (امهدحأ)

 نع ىور نكلو «ىرتشي نأ الو عيبي نأ الو .هريغل قحب رقي نأ هل سيلف «ةيلوقلا

 ةيلوقلا هتافرصت لكو «هدوقع نكلو «هيلإ ملسيال هلام نإ لوقي هنأ ةفينح ىبأ

 عنمو «هدنع غولبلا درجمب لمكت هتيلهأ نأل «ءالقعلا نم هريغ تافرصتك ةحيحص

 بيدأت هدحو عنملا نألو ءاهابقع ءوست ىتلا هتافرصت ذيفنت نم نكمتي اليكل لاملا

 اهيفس غلب اذإ صخشلا نأ ةفينح ىبأ نع اضيأ ىور نكلو «ةيافكلا هيفو ءرجزو

 عضولا) .حجارلا كلذو هيف هتافرصت ذفنت الو ءهلام نم :عنمف «هيلع رجحلا رمتسا

 مل امف «هيلع رجحلا رمتسا اهيفس غلب اذإ صخشلا نأ ىلع ءاملعلا ةرثك نأ (ىناثلا

 ةلع نأل ءرمعلا لذرأ غلب ولو «ةيلهألا صقان رمتسيو .هنع رجحلا عنميال دشري

 تيقب امف «ةيلاملا هنوكش ةرادإ ىلع ةردقلا مدعو «لقعلا صقن ىه ةيلهألا صقن

 نأ ةفينح وبأ لاقو «هيعادو هتلع ءاقبل ءرمتسم رجحلاف امهادحإ وأ ناتقيقحلا ناتاه

 ءالقاع ماد ام اًهيفس ناك ولو هلام هيلإ عفد ةنس نيرشعو اًسمخ غلب اذإ صخشلا

 دقف ةفينح انأ نا معو « بيدأت الو رجز هيف عفنيال نيرشعلاو ةسماخلا عولبب هنأل

 ىحتسأ انأف د نوكي نأ لمتحا نيرشعلاو ةسماخلا غلب اذإ» : لاق هنأ ةتع قو

 القاع غلب ىتم صخشلا نأ ةفينح ىبأ دنع لصأألا نأ قحلا ىفو ««هيلع رجحأ نأ

 هفسلا كلذ نوكي نأ ةيشخ لام هيلإ ملسيال اًهيفس ناك نإ نكلو «هتيلهأ تلمك

 ةسماخلا دعبو «ةيبرتو اًبيدأت هلام نم عنمف ءركابلا بابشلا ةرارغو ءابصلا لعفب

 ديؤيو ءالوعفم ناك ارمأ هللا ضقيلو ءهلام ملسيلف «ةيبرتلل عضومال نيرشعلاو

 ملاحلا عم رهدلا لهجيو انمالحأ هفست نأ فاخن -

 1 ةمرلا وذ لاقو

 ةفخلاو «لقعلا ىف فعضلا نم امإو «لهلهملا ىنعمب هيفسلا بوثلا نم ذوخأم امإ ىعرشلا هفسلا لعجي هنأكف
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 اهدعبو نيرشعلاو ةسماخلا لبق بابشلا لاح نيب ةقرفتلا ثيح نم ةفينح ىبأ ةركف
 ةدصيسلا تاداعلا نأ نع قال الا ءاملعو. ةيربقلا ءاملغو ننفللا ءاملغ ودك اه

 رثكأو «نيرشعلاو ةسماخلا لبق ةوخر ةنرم نوكتو .«نوكتلا رود ىف نوكت ةيقلخلاو
 ىراجم اهل ذختتو «تاداعلا نوكتت نيرشعلاو ةسماخلا دعبو «نيرشعلا لبق ةنورم

 ةسماخلا غلبي مل ىتفلا ناك اذإف ءاهرييغت ةبوعصلا دج بعصيو .«سفنلا ىف

 كلتل ًاريغم بيدأتلا نوكي نأ ىسعف ءهل فلتم «هلال رذبم هيفس وهو نيرشعلاو

 ىلع هلبح كرتيلف ءاهرييغت بعصي نيرشعلاو ةسماخلا دعب نكلو «ةنرملا ةداعلا

 . هيراغ

 لاخلا امأ ءاهيفس صخشلا غولب ىهو «ىلوألا هفسلا لاح هذه - 65

 ءاملعلا نيب فالخ عضوم رجحلاو «كلذ دعب ههفس مث ءاديشر هغولب ىهف ةيناثلا

 ةبسنلاب ةيلهألا صقان ريصي هنإ : لاق نم اًضيأ نورثكألا مهو «ءاملعلا نمف ءاضيأ

 نم لاحب هيلع رجحيال هنإ : لاق نم ءاهقفلا نمو .ةصلاخلا ةيلاملا تافرصتلل

 نب رفز هعمو «ةلأسملا هذه هقف ىف هلصأ ىضتقم ىلع ةفينح وبأ مهنمو «لاوحألا

 . ىرخألا بهاذملا ءاهقف نم ءاملعلا ضعبو «ليذهلا

 هربتعاو هيفسلا ىلع رجحلا مدعب كسمتسا ةفينحابأ نأ قايسلا اذه نم ىرنو

 وحنلا ىلع اهيفس غلب مأ ءاديشر هغولب دعب هفسلا هل ضرعأ ءاوس «ةيلهألا لماك

 دقو «ةيلهألا صقن ىفف اًببس سيل هفسلا نأ هدنع لصألاف «لاحلا ىف هتملع ىذلا

 : ىتأي امب اذه هبهذمل لدتسا

 نيذلا اهيأ ايا لثم نم ءدوقعلاب ةصاخلا هتايآ ىف ميركلا نآرقلا مومع (أ)

 ناك دهعلا نإ دهعلاب اوفوأوإ# : لثم نمو ١[« ةيآ : ةدئاملا] .«دوقعلاب اوفوأ اونمآ

 اونمآ نيذلا اهيأ اي“ : ىلاعت هلوق لثم نمو «[7”7 5 ةيآ : ءارسإلا] . #الوئسم

 : ءاسنلا] . #مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأتال

 افا ريعلا كي رماق ولا” ىنلعب ادع . ىلا هناا ىف سووا فلل يعول[ 35
 نم تابهلاو تاقدصلاو ءادهإلاب رمألا نم ثيدحلا ىف درو ام كلذ لثمو «.دوقعلا

 لكل ماع باطخلا ثيداحألاو تايآلا هذه لك ىفف «اوباحت اوداهت» : ٌةْيِك هلوق لثم

 فالخ ريغ نم نينمؤملا مومع ىف نولخاد ءاهفسلاو نيرذبملا نأ كشالو «نيملسملا
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 «مهدوهع ىف تثكنلا مدعو «مهدوقعب ءافولاب نوبلاطم مهف «نيملسملا ءاملع نيب

 ةيلاملا دوقعلا طانم ققحت دق ماد ام ةلدابم دوقع مأ ءايادلهو تابه تناكأ ءاوس

 رذبملا نأ اذه دعب انلق ولف «دهعلاب ءافولا بجو دقف ققحت ىتمف «ىضارتلا وهو
 ريغ اهب ءافولا نأ كلذ ىنعمف ذفان ريغ هدوقع ضعبو لطاب ههوقع ضعب هلام
 نوكي نأ حصيالو ءءافولاب رمألا مومع نم ًاصيصخت كلذ نوكيو «بولطم

 ىف ىعطق وه امن اهلثمب الإ اهتلالد ىف ةعطاقلا ةحيرصلا صوصنلا كلت صيصخت
 ءاصصخم حلصي ال كلذك نكي مل امف «ىمالسإلا عراشلا ىلإ هتبسنو «هتلالد

 وه ام ثيداحألا نم وأ هتلالد ىف عطاق وه ام ةينآرقلا صوصنلا نم مقي ملو
 حصي الف ءاهب ءافولا بجي هلامل رذبملا دوقع لكف نذإو «هتبسن ىف بيرال حيحص

 .ةلماك هتيلهأو «هيلع رجحلا

 ناك دقي هللا لوسر دهع ىلع الجر نأ كلام نب سنأ نع ةداتق ىور (ب)

 رجحا هللا ىبن اي : اولاقف كك هللا ىبن هلهأ هب ىتأف «فعض هتدقع ىفو «عاتبي

 « عيبلا نع هاهنف دلع ىبنلا هاعدف ءففعض هتدقع ىفو ,عاتبي هنإف «نالف ىلع

 لقف تعب نإ : دك هللا لوسر لاقف .عيبلا نع ربصأ ال ىنإ هللا ىبن اي : لاقف

 نا نع هللا يفور سمع كنا دره فوووت ماذا نامل قلوة ركااعختلاو اهو دعا

 لقف تعياب اذإ :ة5 ىبنلا نأ لاقف عيبلا ىف عدخي هنأ ِةِلََي هللا لوسرل ركذ الجر

 ءاهفسلا عون نم وهو «تاعايبلا ىف نبغي ىذلا لجرلا نأ ىلع اذه لدف .ةبالخال

 لجرلا لهأ كي ىبنلا باجأل عنمي ناك ولو «هلام ىف فرصتلا نم عنميال بيرالب
 ؛عيبلا نع اراتخم عنتمي نأ لجرلا ىلإ بلط لب «مهبجي مل هنكلو ؛اوبلط ام ىلإ

 رايخ هسفنل طرتشي هنأ ىلإ دشرأ كلذ هتعاطتسا مدع هل نيب املف هفريعي لش شو

 ءازج ناك ولو .هرمأ ىف مهرواشي نم عجاريو «ربدتيو اهيف ىورتي «مايأ ةثالث
 هعنمل ةيلهاألا ناصقنو عنملا  ةلفغلا وأ هفسلا نم ىهو تاعايبلا ىف عدخلاو « نبغلا

 مل هنكلو ءرجحلاو عنملل بجوملا فصولا تبث نأ دعب فرصتتلا نم كي ىبنلا
 ًارجح الو ةيلهأ ناصقن بجويال امهالك ةلفغلا وأ هفسلا نأ ىلع كلذ لدف ءلعفي

 : تاافريضتلا خف

 ةيناسنإلا دح غلب دق هيفس ريغ وأ اهيفس القاع هغولبب صخشلا نأ (ج)»

 رادهإو هتيناسنإل ىذأ فرصتلا نم هل عنم ىأف ءاهنوئشب ةدرفنملا ةيصخشلاو ةلقتسملا
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 القتسم نوكي نأ اًناسنإ هنوك ىضتقمب ناسنإلا اهقحتسي ىتلا ةماركلا نمف «هتيمدآل

  «ةئيسلا هتافرصت ةبغم لمحتيو «ةنسحلا هتافرصت نم ريخلا لاني ءاهترادإو هلاومأ ىف

 ءًارابتخاو ةبرجت ديفتسيو .هسفن لقصت«فوقولاو ةرثعلاو «ضوهنلاو ةوبكلابو

 ىذأ هتاذ ىف رجلا نإف «هيلع رجحلا هتحلصم نم نإ لوقي نأ دحأل حصيالو

 «لاوقألا رادهإ نم حورلاو سفنلل ملآ ءىشال ذإ «ميركلا رحلل ىذأ هلدعيال

 اقارسإ هلاومأ لك بهذتلف لقعتال امب قعنت ىتلا مئاهبلا ةبترم نم ةيناسنإلا بيرقتو
 سفنلا حورج امأو «حئارو داغ لاملاف هتيمدآ هل قبتلو ءهسفن هل قبتل نكلو ءارادبو

 «ةيناسنإلا ةماركلا مرتحي هنأ ىمالسإلا عراشلا ىف اندهع دقلو .مائتلا اهل سيلف

 نم مهانقزرو رحيبلاو ربلا ىف ممهانلمحو مدآ ىنب انمرك دقلو# : لوقي هلللاف

 ىلع رجحلا ىف كالا حم ديس لوقي نأ دحأل اًضيأ حصيالو ١7 #تابيطلا

 ىتلا ىديألا ىلإ لاومألا لقتنت نأ ةعامجلا ةحلصم نم نأل «لاومألا ىف اهئاهفس

 ءاقيو ءاهبيلع ةمايقلا نوتسحييال نم .ىديا ىف ةنسآ ىقبت نأ لدب اهلالخفما نست

 نم لاومألا لقتنت نأ ةعامجلا ةحلصم نم نإ ء«طقف اهتنايصو اهتسارحل مهريغ
 ىف ام لك نع فشكي نأ ناسنإلا نكمي ىكل «ةلماعلا ىديألا ىلإ ةلماخلا ىديألا

 نلإ :لاملا" لصو اذإف هن كاريخ نم ملاعلا اذه ىف اه ردكأ ندعو قوتك نم نضرألا

 هيلع ةظفاحملا عيطتست ىرخأ دي هفقلتل هكرتتلف .هكاسمإ عطتست مل ءانعر دي

 ةحلصم الو «سانلل ةحلصم نذإ هيف سيل تافرصتلا نم ءاهفسلا عنمف .هلالغتساو

 رجحي نأ ايحتسا دق ةفينح وبأ ناك اذإو «مهتيناسنإل ىذأ وه ذإ ءمهسفنأ ءاهفسلل

 هرظن ىف ةيناسنإلا نأش ولع رادقم ىلع ليلد كلذف :«نيرشعلاو ةسماخلا نبا ىلع

 . هّللا همحر

 نم روجحم ريغو «لثملا رجأب جاوزلا دقع نم روجحم ريغ هيفسلا نأ (د)

 «ىقطنم ريغ مالك وهو «ةيلاملا رومألا ىف هيلع رجحي نم ىأر كلذو «قالطلا

 ةيآلا نأب «اريذبت رذبت الو## : ىلاعت هلوقو «هيفسلا ىلع رجحلا مدعب ةفينح ىبأ لوق نيب صاصحلا قفوي )١(
 كرت نع ىهتم ناسنإلاف «عنملاو رجحلل اًيضتقم هنع ىهنم وأ مومذم لعف لك سيلو ءهتع ىهنلاو ريذبتلا مذ ىف

 ءءام ريغ نم هسرغو هعرز كرت هنأ ولف هريمعت ريغ نم هراقعو هرود كرتو «ىقس ريغ نم هرجشو هعرز
 ءىش رجحلاو « ءىش مذلاو ىهنلاف اهلجأل هيلع رجح امو «كلذ ىلع دحأ هربجأ ام بارخلا اهلكأي هروذو

 .ليلد ريغ نم رخآلا ىلع امهدحأ تقرا حصيال و .رخآ
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 جاوزلا نإ «لاومألا ىف اديقم نوكيو «قاتعلاو قالطلاو جاوزلا ىف ارح نوكي فيك

 ءاهدعسي وأ اهيقشيف ناسنإلا ةايحب لصتي وهو «ىأر ىلإ جاتحيو ءانأش رطحخأ
 اهرطخ نآل ؛ذفنت ةيلاملا دوقعلا ىلوآلابف ءاهقفلا قافتاب ذفن اذإف «عنملاب ىرحأ ناكف

 ىف ةبغملا ءوس نم لقأ اهيف ةبغملا ءوسو «نوهأ سانلاو هللا دنع اهنأشو. «لقأ

 . ىلع ليلد قالطلاو جاوزلا زاوج نإ مث ءامهيف فرصتلا نسحي مل نإو.جاوزلا

 ةدارإ ىلع فقوت ريغ نم تامازتلالاو دوقعلل ةرابعلا ةيحالصو «ةيلهألا لامك
 ذفني نأ هقفلا نم الو «قطنملا نم سيل لب «لاملا ىف عنملل نذإ هجو الف ءدحأ

 كلذ“ نا ؛ههبشي ام وأ «توناح ةراجإ دقع ىف همالك ذفني الو جاوزلا ىف هدقع

 '2١. بيرغ سايقلا ىف ىرمعل
 اع نكمل نار هلع ند هجارن نار دو ةقعل تأ لد هع 5

 نيذلا ءاهقفلا ةلدأ امأ «ةصاخ ةيالو هيلع دحأل سيل غلابلا لقاعلا نأو «هيفسلا

 م لي اهيف ندخل هيقسسلا نلف كما :اوواجأ

 امايق مكل هللا لعج ىتلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو“ : ىلاعت هلوق ()

 هلوقو «[4 ةيآ : ءاسنلا] .«اقورعم الوق مهل اولوقو مهوسكاو اهيف مهوقزراو
 وه لمي نأ عيطتسيال وأ اًميعض وأ اهيفس قحلا هيلع ىذلا ناك نإف# : ىلاعت

 هيفسلا نأ ىلع ىلوألا ةيآلا تلدف ١87[. ةيآ : ةرقبلا] .4لدعلاب هيلو للميلف

 سكون روم هنأ: الإ كلاعت يلتف رعبصتلا ”نيسادملا نمل نر ملا هنبفل يمل
  ةيآلاب ىنعملا اذه ديأتو «هريغل نكلو «هل تسيلف ةنايصلاو ظفحلاو ةيمنتلا لئاسو

 ةناذلا ههه ةومف ءاقا وك ذلا ستان متصلا هنأ "تيقرف ينال هةئانلا
 ام نيدشارلا فرصت هلاومأ ىف فرصتي نأ هيفسلل ناك ولو «ةباتكلا دنع هءالمإو

 هيلو للميلف# هلوقب ءالمإلا ىلوتي نأ هيلو هللا رمأ امو ء«هنع ىلوتي ىلو هل ناك

 صقان وهف ىلو هلو «هيف فرصتيالو .هلام ىطعيال هيفسلا ناك اذإو .#لدعلاب

 .هيلع روجحمو «ةيلهألا

 ىضتقمب هنم صتقيو دحيو .زئاج اصاصق وأ اًدح بجوي امب هيفسلارارقإ نأ اًضيأ ةفينح ىبأل هب لدتسا امم )١(

 ذخؤيال كلذ عمو نبارتوا اذهب تاهبشلاب طقسي ىذلا دحلا هيلع ذفنيو «هرارقإ غوسي فيكف «رارقإلا اذه

 . ىقطنم ريغ اذه «ةهبشلاب طقسي الو ارطخ لقأو اًنأش نوهأ وهو «هلامب هرارقإب
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 .ماوعلا نب ريبزلا ىتأ بلاط ىبأ نب رفعج نب هللا دبع نأ نم ىور ام (ب)

 ىنإف : ريبزلا لاقف «ىلع رجحي نأ ديري اًيلع نإ مث ءاّعيب تعتبا ىنإ : لاقف

 دبع هيخأ نبا ىلع رجحي نأ هلأسف نافع نب نامثع ىلع ىتأف . عيبلا ىف ككيرش

 ىلع رجحأ فيك : نامثع لاقف ءعيبلا ىف هكيرش انأ : ريبزلا لاقف رفعج نب هللا

 دنع ةفورعم ةيضق هيفسلا ىلع رجحلا نأ ىلع اذه لدف !! ريبزلا هكيرش لجر

 املع ملعت نم وهو ءهيخأ نبال ىلع اهبلط ام الإو «ةعيرشلا نم ىهو «ةباحصلا

 هركني ملو «ريبزلا هركني ملف ءهبلط ةباحصلا نم دحأ ركنتسي ملو «ىقتو اًهقفو

 37 دي ندا هللا ةنعفأ قارنت انفذاك ناك نإو «نامثع

 ضعب تعاب دقو اهنع لاق ريبزلا نب هللا دبع نأ اهغلب ةشئاع نأ اًضيأ ىورو

 . ادبأ هملكأ ال نأ ىلع هلل : تلاقف .اهيلع ترجح الإو ئيهتنتل : لاقف ءاهعانو

 ملعلا نم اهناكم ةشئاعو ءرجحلا ايأر دق ةشئاعو ريبزلا نبا نأ ىلع لدي اذهف

 77 يناكم اغفلاو

 ناكو «هلام عاض هنأشو كرت نإف ء«هعنم ىف ةيلاملا هيفسلا ةحلصم نأ (ج)

 ريغصلا ىلع رجحلا ىف ببسلا نإف «ققحتم هيف رجحلا ببس نأو «سانلا ىلع الك

 ققحم 27 هريذبت نأل ء.حضوأ هيفسلا ىف لاملا عايضو ءهلام عايض نم ةيشخلا

 .هرثأ ققحتي نأ دبالف ءهيف ققحتم وهو كلذ رجحلا ببس ناك اذإو «هيف بيرال

 نإ مهنأل «مهئاهفس ىلع رجحي نأ سانلا ةحلصم نمو ءاذه . لعفلاب رجحلا وهو

 اهيف نوثيعي وأ .,مهوسكتو مهمعطت ةعامجلا ىلع ةلاع اوناك مهلاومأ اوعاضأ

 .هومده الإ امئاق الو «هوبرخ الإ ًرماع نوكرتي الو ءاًداسف

 مه روكذملاو «ىركذلا دهعلل «لا» نأل ءراغصلا ىلوألا ةيآل ىف ءاهفسلا نم دارملا نأب اذه ةفينح وبأ در )١(

 . نورذبملا مهنأ نيعي ليلد الو «ةيناثلا ىف ءاهفسلاب دارملا كلذكو «نايبصلا مهف «ىماتيلا

 سيل لاجم هيف ىأرلل اميف ىباحصلا ىأرو «ىباحص ىأر هنأ زواجت ام. نارثألا ةيلع؟ لدن ام لك ملس ول (0)

 ببسي زجعلا ىه ريغصلا دنع ءادألا ةيلهأ ناصقن ىف ةلعلا نأ ىلع ةيلهألا ىف ةفينح ىبأ ىأر جرخي (9)

 . زجاعب سيل وه ذإ ءهيفسلا ىف ققحتيال كلذو ءابصلا
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 فصو ققحت تقو نم هيفسلا ىلع رجحلا ءادتبا ىف فسوي وبأو دمحم فلتخا دقو
 "نأ افلا لاقو دمحم. لوألا لاق ؟ هب ىضاقلا مكح تقو نم وأ ءةفسلا
 ءاهيف هريذبتو هلاومأ ىف هفارسإ تقو نم ئدتبي دمحم دنع رجحلاف «21"فسوي
 ردص دق ذإ «لاطبإلل ةضرع هفسلا فصو ققحت تقو نم ىلام فرصت لكو
 تقو نم ئدتبي رجحلاف فسوي ىبأ دنع امأ .هفسلاب ىضاقلا مكحي مل ولو ءالطاب
 ةيعيجتل ابنا نكوب سنن نحطلا لادا القات هتان وحنلالا قرصا: لكورووكتلا
 اهعم دجو ةلعلا تدجو امثيحف «هلام ىف ريذبتلاو هفسلا ىه رجحلا ةلع نأب هيأرل

 وه سيل ءاضقلا نأل ءىضاقلا ءاضق ىلإ نذإ ةجاح الف ءهدوجو ىف ةلع ناك ام

 ببسي رجحلاك هفسلا ببسب رجحلاف ةيناث ةهج نمو «ببسلا ىف اطرش الو «ببسلا
 :زييمت هتعلا عم ناك ولو «تافرصتلا نم عنملاو رجحلل ةلع امهالك «هتعلا

 هيفسلا ىلع رجحلا تبثيف «هتعلا دوجو درجمب هوتعملا ىلع رجحلا تبث دقو
 رجحلا نأ امهنيب عماجلاو .هطورش ىفوتسا ىذلا سايقلا كلذب هفسلا دوجو درجمب
 ف يس كلل لق  نتيمل نوير اك عوق 11 «ةينلع روتقلا للا ىلا تعا
06 

 لالدتساو رظن ىلإ جاتحي رمأ هيفسلا ىلع رجحلا نأ فسوي ىبأ رظن ةهجوو
 ىراث قلع اههعالك فيوز ةلابملا ىف نأ كلذو ءةضراعتم رومأ نيب حيجرتو

 ضعب رابتعا مدعو ةيرحلا رادهإو رجحلا ررض (امهدحأ) هدوجو ىف بيرالب

 ءريذبتلاو فرسلا ررض (امهيناثو) ء«هتيمدآ ىف صقن كلذو .هدوقعو هتافرصت
 هدد اقاوم ره ال ناكل« دقي ريد نم نامنخلا فاذو قيمتملا كاك مانا ءاقلإو

 ىف ءاملعلا فلتخا» : هصن ام ىبطرقلل نآرقلا ماكحأ ىف ءاج دقف فسوي ىبأك ىعفاشلاو نكاد 0
 ىتح «زئاج هلك هرمأو هيفسلا لعف نإ : مسأاقلا نبا ريغ هباحصأ عيمجو كلام لاقف رجحلا لبق هيفسلا لاعفأ
 برضي مل نإو .ةزئاج ريغ هلاعفأ مساقلا نبا لاقو .فسوي ىبأو ىعفاشلا لوق وهو .هدي ىلع مامإلا برضي
 درت الف ءهفسلا رهاظ ريغ ناك نإو .ةدودرم هلاعفأف هفسلا رهاظ ناك نإ : غبصأ لاقو .هدي ىلع مامإلا
 لبق ةدودرم هيفسلا لاعفأ تناك ولو : لاق نآب كلام لوقل نونحس جتحاو ءمامإلا هيلع زجحي ىتح هلاعفأ
 " الجر نأ رباج ثيدح نم ىراخبلا هاور ام مساقلا نب ةجحو .دحأ ىلع رجحي نأ ناطلسلا جاشحا ام رجحلا
 .«كلذ لبق هيلع رجح نكي ملو ةْلِكَع ىبنلا هدرف «هريغ لاما دبل ا دبيص قتعا
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 ىجادي الو ىباحيال ءزيحتم ريغ رظنب رخآلا ىلع امهدحأ حيجرتو «نيررضلا
 :دييقتلا لاحو قالطإلا لاح : نيلاح نيب الصيف نوكي ىذلا ءاضقلاب نوكي كلذو
 ريغ هفسلا ةقيقح نإف اًضيأو «نيتحلصملا ىدحإو «نيررضلا دحأل احجرمو
 هيف فلتخي «ىرابتعا ىريدقت رمأ هفسلا نإ لب «ءالقعلا اهيف فلتخيال ةسوسحم

 «ريذبتو هفس هنأب مكحيف ءاقرصت ءالقعلا ضعب ىري دقف .«هلوح نودشارلا ءالقعلا
 سانلا نيب فالتخالا اذه ناكف «ريبدتو ةمكح هنأب نومكحيف نورخآ ءالقع هاريو

 دحألو رخآلا ىلع نيرظنلا دحأل حجرملا ىلإ جاتحن نأل اًيعاد هفسلا ةقيقح ىف
 .لداعلا ءاضقلاب نوكي كلذو 2 نيويدقتلا

 لك ىلع ضقنلاب اندع و«هتوبث تقو نم ئدتبي رجحلا نأ انررقول اننإو
 نم ريثكب ققحم ررض كلذ ىف ناكل ء.هفسلا ثودح تقو نم لصح فرصت

 تبثيال هيفسلا هفس نأ اصوصخو «ءهرمأ ةقيقح مهل نيبتت نأ لبق هولماع سانلا
 هفسلا تبثي الف «ههفس اهعومجم نم نيبتي تافرصت ةدعب لب ؛لحاو فرصتب

 انلعج اذإف .هيلع نيمدانلا لوأ نوكي دقو «هريدقت ءوس هيف تبثي ىدرف فرصتب
 ىلع هولماع نمم نيريثك ىلع بيرالب ررض عقيسف «مكحلل اًيفاك هفسلا دوجو
 نوكيل ههفسب ةملعم ةدهاش ةرامأ نم نذإ دبالف .ديشر ةيلهألا لماك هنأ رابتعا

 .همالعإو ءاضقلا مكحب نوكي كلذو ءهرمأ نم ةنيب ىلع سانلا

 هرارقإ ثيح نم «ءاملعلا نيب هيف فلتخم رمأ هفسلا ببسب رجحلا نإ مث

 اًقيقحتو هقفلا نم ناكف ء«هغيسي الو هرقيال تملع امك ةفينح وبأف «هرارقإ مدعو
 ًحيجرت هؤاضق نوكيل «ىضاقلا ءاضق دعب الإ ةلأسم ىف رجح نوكي الأ ةلادعلل

 ىف سانلا ةحلصم ىلإ رظنو «ىدهو ةنيب ىلع نييأرلا دحأب اذخأو «نيلوقلا دحأل
 . فالنملا كلذ اهلمشي ةلأسم لك

 ىدتهيال ىذلا وهو ةلفغلا وذ ماكحألاو فالخلا ىف هيفسلا هبشيو - 6
 رجحيال ةفينح وبأو .هعدخ ةلوهسل تاضواعملا ىف نبغيف ةحبارلا تافرصتلا ىلإ
 اذإ الإ لقاع غلاب ىلع رجحيال هنأ نم هتقيرطب ذخأو .هلصأ ىلع اًيرج هيلع
 امأ ءزجعلا ررضل اًعفد هيلع رجحيف هرمأ ريبدت نع هزجعأف هلقع فآ ام هل ضرع
 .هل ًارظنو «هلامل ةنايص هيلع رجحلاف دمحأو كلامو ىعفاشلاو نيبحاصلا بهذم
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 عقاولا ىفو «بابلا اذه ىف ةجح تاعايبلا ىف نبغي ىذلا نابح نب ذقنم ثيدحو

 «ريبدتلا ءوسو ريدقتلا داسف ثيح نم هتافرصت ىف هيفسلا عم هباشتي ةلفغلا اذ نأ

 دعب مدعو ؛هيأر ءوس ببس فالتإلا ىلإ دصقي هيفسلا ناك نإو «لاومآلا فالتإو

 كلدلا يف ا ديس ناك نازل هوس كلوب عالنار |: ١1 لنقل ناو مورق

 فاح اه اذنخلاو عون كنا امهذدع ولو ءانييماكحأ تيراقت كتللَو ,عايضلاو

 . ادج نايراقتم ىنعملا ىفو «ءاوس مكحلا ىف امهف «قيقحتلا نع دعب امو باوصلا

 هلوق ىف فيعضلا نم دارملا هلعلو «22) فيعضلاب ةلفغلا ىذ نع ربعي دقو

 وه لمي نأ عيطتسيال وأ اًميعض وأ اهيفس قحلا هيلع ىذلا ناك نإو# : ىلاعت

 .[1/57 ةيآ : ةرقبلا] . *لدعلاب هيلو للميلف

 صقن نم ةبعش دعي هتعلا نأ كلذو «هوتعملا ةيلهألا ىرصاق نمو 9 48

 دئاسش ناك للا لفعل فيسبوك ناك نإ: هكاقع لف فيض سلا هند رقت

 ضعب هبشيف «رومألا ضعب لقعي ناك نإو «قالطإلا دنع نونجملا وهو «ةيلهألا
 هوتعملاف ءاهوتعم ناك نيطلتخملا نيبولغملا مالك هضعب هبشيو «ءالقعلا مالك همالك

 ام اًئيش زيميال اًبولغم ناك لب زيمم ريغ ناك نإ هنأل 229 نيم الإ نوكيال اذه ىلع

 لباقم مسق هتعلا نأ ضرفت ةيدنهلا ىواتفلا نكلو ءاّنونجم نوكي لب ءاموتعم ناك

 ناك نإف ءزييمت هبحصيال اًنايحأو «زييمت هبحصي اًنايحأ اهدنع هتعلاف «نونجلل

 رصاق هوتعملاف زييمت هبحصي ناك نإو «نونجملاك ةيلهألا دقاف هوتعملاف زييمت هبحصيال

 .اذه ديفي ام ىعليزلا مالك نم ناك امبرو «زيمملا ىبصلاك ةيلهألا

 نع زجاعلا  ةنطفلا صقانلا - لقعلا لوخدملا وه فيعضلا» : ةيآلا هذه ريسفت ىف ىبطرقلا ريسفت ىف ءاج )١(

 فلتخا : اًضيأ عضوملا اذه ىف ىبطرقلا ىف ءاج دقو .ةلفغلا اذو ءهوتعملا لمشي ريسفتلا اذهو ««ءالمالا

 لاقو .«قحسإو دمحأ هيلع رجحلاب لاقف ؟ هيلع رجحي لهف هفعضو ؛هتربخ ةلقل عويبلا ىف عدخي نميف ءاملعلا

 ىف مهلوقلو «ةيآلا هذهل «لوألا حيحصلاو (كلام بهذم) بهذملا ىف نالوقلاو ء؛هيلع رجحيال نورخآ

 مقر ةذبنلا ىف هانركذ ىذلا نابح نب ذقنم ثيدح ثيدحلاب دصقي «نالف ىلع رجحا هللا ىبن اي : ثيدحلا

 . رجحلا ىلإ مهبجي مل 85 ىبنلا نأل «هيفسلا ىلع رجحلا مدع ىف ةفينح ىبأل اليلد قبس دقو 4
 .هريغو ىودزبلا مالسإلا رخفو «مامهلا نب نيدلا لامكو «ةيادهلا هيلع ريست ام اذه (0)
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 نإف ءازيمم الإ نوكيال هوتعملا نأ ضرفتف «هريغ ىلع ريست بتكلا رثكأ نكلو
 نيف هن راقب نسل و: ”«ويبعملا ىف فالف دهس اييرجااع يلق وتكت ويح ”ةويوعلا نقف

 زيمملا ريغصلاك زيمملا هوتعملاف ءىش نم نكي امهمو «ماكحألا هب ريغتت الف «ريكفتلا
 ظ .ءادألل ةبسنلاب ةيلهألا رصاق وهو ءماكحألا لك ىف

 ءزيمملا ىبصلا مه ةيلهآألا ىرصاق نأ صلختسي هلك مدقت اممو- ١/٠

 ءادآلا ةيلهأ صقن نأو ءامهيف فالخلا ىلع ةلفغلا وذ هيفسلاو ءزيمملا هوتعملاو

 ريغ ىبصلل اهانتبثأ ىتلا قوقحلا لك تبشتف «ةلماك بوجولا ةيلهأ تبثت نأ عنميال

 يب ا كتوتك جسرا أ لولا اهيوقلن ا دعنا نوسو « نرعتلا وب ادمحلا

 الف «نونجملاو زيمملا ريغ ىبصلا ىلع تبثي ام الإ ةيلهالا ىرصاق ىلع تابجاولا
 ,ةدابعلا ةيحان ىلع ابلاغ لاملا هيف ناك ام وأ «ةصلاخلا ةيلاملا مراغمل الإ مهيلع تبثي

 هذه نم ناربتعي ةلفغلا اذو هيفسلا نأ ديب «تابوقعلا الو تادابعلا بوجو تبثيالو

 ءاهريغو تادابع نم ةيعرشلا تافيلكتلا لك مهيلع بجيف ةيلهألا ىلماك ةيحانلا
 مهنع طقسي مل «فيلاكتلا لك نوفلكم نوذخاؤم مهنأل «ةلماك تابوقعلا مهمزلتو

 ىف مهلاومأ قافنإ نم مهعنملف مهيلع رجحلا امأ ءاهنم ءىش ةلفغلا وأ هفسلا ببسب

 امرغ مأ ةدابع تناكأ ءاوس عراشلا اهبجوأ ىتلا ةيلاملا تابجاولا امأ ءاههوجو ريغ

 .مهيلع نوماوقلا هالوت غئاس دقع ىضتقمب مأ ىبرق ةلص مأ لاملل ةنوئم مأ اًيلام

 هوتعملاو زيمملا ريغصلا فالخب «كلذ لك بجوي فيلكتلا نأل «هب نوبلاطم مهف
 17 جذابه وع اع قرون ا ظيذاف هيف اككلا ينم ظفسم نقف: ملا

 ؛هنع تادابعلا طوقس ىف فلتخا دقف زيمملا هوتعملا امأ .«ءاهقفلا قافتاب ةدابعلا فلكم ريغ زيمملا ىبصلا )١(

 امك (ئدلكتلا ىأ) باطخلا هوتعملا نع عضوي : لاّقف عرارسألا تشك بحاص فوالتخالالا كلذ نيب لقو

 رايتخلا وهو «ىبصلا قح ىف امك «تابوقعلا هقح ىف تبثتالو «تادابعلا هيلع بجن الف ء«ىبصلا نع عضوي
 :«تادايعلا ىح :ىنف'لا ابصلا مكح هتعلا مكح نأ ميوقتلا ىف هللا همحر ديز وبأ ىضاقلا ركذو . نيرخأتملا ةماع

 «باطخلا طوقس تقو هنأل ءابصلا فالخب غولبلا وهو «باطخلا تقو ىف ايطايتحا بوجولا طقسن مل انإف

 ءابصلاب قحلم ريغ هتعلا نأ اونظ انباحصأ ضعب نإ : الئاق هيلع ادار لوقلا اذه ىلإ اريشم مالسإلا ردص ركذو
 ءادأ بوجو معلميف «نونج عون هتعلا نأ اونظ امك سيلو «تادابعلا بوجو عنميال ىتح «ضرملاب قحلم وه لب

 مل لقعلا ناصقن نأ هقيقحتو «لقع ليلق هيف رهظ ىبصك ءرومألا بقاوع ىلع فقيال هوتعملا ذإ ءاًعيمج قوقحلا
 رثأ امك ءاضيأ غولبلا دعب باطخلا طوقس ىف رثأ هقح ىف همدع رثأ امك ىبصلا نع باطخلا طوقس ىف رثأ
 ثودحب لامكلا لصحي مل اذإف «لقعلا لامك ىف الإ غولبلل رثأ ال هنأل ؛اًنونجم راص نأب طوقسلا ىف همدع
 نأ نذإ حصيف «هوتعملا نع فالخ عضوم تادابعلا طوقس ناك اذإو .ه ا «ءاوس همدعو غولبلا ناك ةفالا هذه
 قرفال هنأل ءةمذلا ىف تبثت ىتلا تابجاولل ةبسنلاب ةلفغلا ىذو هيفسلاك هوتعملا لعجي نم لاوقألا نم نإ لوقن
 . ءاهقفلا ضعب دنع قرفلا كلذ طقس دقو «تادابعلا ىف الإ
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 نأ كلذو «ليصفتلا عضومو «ءصقنلا عضوم ىهف ءادألا ةيلهأ امأ- ١

 نع زجعلا هيف ضرفي ةيناث ةيحان نمو «ءادألل الهأ ةيحان نم ربتعي ةيلهآلا رصاق
 اهفالتخا ىلع بترتي ةفلتخم راظنأ انه ةمآللو «هلاومأ ةرادإو تافرصتلاب لالقتسالا

 ذإ «تافرصتلا مكحل لهأ ةيلهألا صقان نأ ىري ةفينح وبأف «ماكحألا ىف فالتخا

 لهأ الماك نكي مل نإو - لقع نم هدنع امب وهو ءاهراثآ همزلتو «ىلولا اهالوتي
 «فرصتتلاب ًأشني ىذلا مازتلالل هتمذ لوبق هدنع عمتجاف «تافرصتلا ةرشابم

 لك دفنت نأ كلذ يسضتقنم ناكو «© كاف ريضتلا اهي عتت نآل ةثراسع ةسحلنعاو

 جوضن مدع ببس زجع هيف ظحول نكلو «ءىصو وأ ىلو ىأر ريغ نم هتافرصت

 ريغ تافرصستلا نم هرشابي اميف هيلإ ىلولا ىأر مض ىؤرف ءهلقع لامكو «هريكفت
 نأ رظنلا اذه ىلع ىنبنا دقو «هتحلصم هيف نوكت ام هرشابيال امب موقي نأو ةراضلا

 ول ىلولا نأ عم عيبلا ذفن ىصولا وأ ىلولا هزاجأ شحاف نبغب عاب نإ زيمملا ىبصلا
 هالوت ام فرصتلا ىلوت اذإ ىبصلا نأ ظحال ةفينخح ابأ نآأل ءزاج ام اًدرفنم هرشاب

 اعفد كلذ ناك ىلولا ىأر هيلإ مضنا املف .ةصاخلا هتيالوب هالوت لب «هيلو نم ةبانإب

 ىذو هيفسلاو زيمملا هوتعملا ىف لاقي كلذ لثمو «ةيلهألا صقان فرصت ىف زجعلل

 هل ةيلهألا رصاق نأ نايري دمحمو فسوي وبأو «فالخلا عضوم ريغ ىف ةلفغلا
 هحلاصم ةياعرو «رومألا بقاوع ةفرعم نع هزجعل نكلو ءدوقعلا اهب دقعنت ةرابع

 رئاسو دوقعلا ىف ةيالولا تناك هتيلهأ صقن بجوأ ىذلا هلقع صقن ببسب

 ؛ىلولا نع ةلاكولا قيرطب نوكي ةيلهألا رصاق اهرشاب نإف «ىلولل ةيلاملا تافرصتلا
 دقعلا ةيالو نأل نكلو «صقنلا دسل ال هتزاجإ ىلع فقوت ةبانإ ريغ نم ىلوت نإو

 . صقان ىرتشا وأ عاب اذإ كلذ ىلعو «ىلولا هكلمي ام الإ كلميال وهف ءهل ال ىلولل

 هنأل ءهتزاجإ ىصولا وأ ىلولا كلمي الو هدقع حصيال شحاف نبغب ةيلهآلا

 قار هللا همحر ىعفاشلاو ...هتزاجإ الو: هن نذآلا ىنلواآلاب كلمي الف كلذ كتميال

 دقافك نوكي اهترشابم قح ىلولل ىتلا تافرصتلاو دوقعلل ةبسنلاب ةيلهألا صقان نأ
 زجعب مكح دق «تافرصتلا ةرشابم قح ىلولا ىطعأ ذإ عراشلا نآل كلذو «ةيلهألا

 «ىلولا زاجأ ولو ذفنت الو «هسفنب اهترشابمل اًلاص نوكي الف ءاهنع هيلع ىلوملا
 ول ذإ ؛اهنم مرح ىتلا تافرصتلا نم عونلا اذه دقعل ةحلاص ريغ ريصت هترابع نأل

 ءاهنع هزجعب مكح دق عراشلا نأ عم اهيلع هتردقب امكح كلذ ناكل هترابعب تحص
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 ىلع بترت دقو ءهسفنب اهرشابي نأ زوجيو اهيف ىلو هيلع نوكي نأ ضقانتلا نمف
 ىتلا دوقعلا نم امهوحنو مهءارشو ةيلهألا ىصقان رئاسو ء«ريغصلا عيب نأ كلذ

 .ىلولا ةزاجإ ىلع ةفوقوم نوكت الو «دقعنتال اهيف مهيلع رجح

 تيطعأ اهلك ةراجتلا دوقع نآل «ةراجتلاب ةيلهألا صقانل نذإلا حصيال امك

 ىف قلخي نأ نذإلا نأش نم سيلو ءاهيلع ةردق هل سيلف «هنم ةبولسم ىهف ىلولل
 .اهيلس ةيلهأ هيف لعجي نأ الو ءاهمرح ةردق ةيلهألا صقان

 دوقعلا اهب حصت هترابع ةيفنحلا دنع ةيلهألا صقان نأ اذه نم ىرنو

 ىذلا دقعلا قوقح لك نكلو ءهريغ نع اليكو نوكي نأ حلصي اذلو «تافرصتلاو

 ريغصلل ةبسنلاب كلذب ءاهقفلا حرص دقلو «لكوملا ىلإ عجرت ةلاكولا ىضتقمب دقعني
 نآل .اهب دوقعلا دقعنت ةرابع اوذ بيرالب امهف هيفسلاو ةلفغلا وذ امأ «هوتعملاو

 يله قل ةكرشلا نادك ف انس اقلب احيا رطل و ةعتلاضملا :اههياظ علا
 لخيال هنآل «ةيلهألا ىف الل بجويال هفسلا» : اهصن اذهو ءاهتقدل اهلقنن هيفسلا

 ءاقبل اًنطاب الو ءاهلاح ىلع ةيزيرغلا ىوقلا ءاقبو «بيكرتلا ةمالسل (رهاظ ةردقلاب
 هللا ةنامأب اًبطاخم ىقبي مرج الف ءهلمع ىف هلقع رباكي هنأ الإ ءلامكب لقعلا رون

 ىقب اذإو «ةرخالا ىف هيلع ىزاجيو «ءالتبا ايندلا ىف ءادآلاب بطاخيف «لجو زع
 ةفاينتعلا :قوقح ىف الأ قنة ةهقوتنح تووو + لجو نع هللا ةنامآ لمختل الهأ
 نم ىلع الإ لمحتال اهنإف ءمظعأ هللا قوقح نأل ؛ىلوألا قيرطلاب تافرصتلا ىهو

 باجيإل لهأب سيل هنأ عم ءتافرصتلل لهأ ىبصلا نأ ىرت الأ «لاحملا لماك وه
 نوكي نأ ىلوأ هتنامأ لمحتل لهأ وه نمف «هتنامأ لمحتو .لجو زع هللا قوقح

 عنم نكلو «تابجاولاو قوقحلا ءادأل لهأ بيرالب هيفسلاف .ه ا «تافرصتلل الهأ
 .ةداحلا ىلع هل المحو «هلاومأل اًنظفحو .هتحلصمل ةياعر ةيلاملا تافرصتلا نم

 تافرصتلاف «تافرصتلا اهب دقعنت ةرابع هل ةيلهألا صقان ناك اذإو 2 5

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت ةيفنحلا دنع هل ةبسنلاب

 لوبقك طق اهيف ررض ةمث نوكيال ثيحب ءاضحم اًعفن ةعفان تافرصت )١(

 . ةلافكلا لوبقو «ةبهلا

 قاتعإلاك هل ىلام عفن ىأ اهيف نوكيال ثيحب اضحم ًاررض ةراضو (0)

 .قالطلاو ةبهلاو
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 . عفنلاو ءررضلا لبقت تافرصتو (*)

 ةح اص هترابع نأل «ةيلهألا صقان نم ذفنيو دقعنيف «لوألا مسقلا امأف
 ناك املو «انيب امك هريغ نع اليكو حلص كلذلو «تافرصتلا رئاسو دوقعلا ءاشنإل

 هذيفنت ةحلصملا نم ناك .هيف ررضال اًضحم اًعفن هل عفان تافرصتلا نم عونلا كلذ

 وهو «حصيال ضفرلا نأل ىصو وأ ىلو ةزاجإ ىلإ ةجاح ىف نكي ملو «هل ةبسنلاب

 ةزاجإ ريغ نم تافرصتلا هذه ذيفنت ىفو .ةزاجإلا هذهل نذإ ةجاح الف «هب ررض
  دحأ ىلع دامتعا ريغ نم اًضحم اًعفن هل عفانلا همالك ةحصب مكحلاو «ىلولا

 عفانملا كرديو «ةعفانلا تافرصتتلا ىلع نرمي كلذب ذإ «ةريبك ةيونعم عفانم

 نم ةبرجتلاب لالا ةليباعملا ةةيفاوأ ىلإ ىدتهيو «نارسخلاو نبغلا راضمو «حابرألاو

 ظ . صقن هلام قحلي نأ ريغ

 ةبهلاك «رهاظ ىلام عفن ريغ نم اضحم ًاررض هب ةراضلا تافرصتتلا امأو

 رضت تافرصتلا هذه نأل ؛ةيلهألا صقان نم دقعنتال اهنإف )2١. قاتعإلاو ةيصولاو

 ملف «ةحلصملا كلت لامتحا هيف وأ «هل ةحلصم هيف اميف غاست امنإ هترابعو «هب

 ريغ نم اًمازتلا هيلع ءىشنت ىه ذإ «تافرصتلا نم عونلا كلذ ءاشنإل هترابع حلصت

 كلذ رظن ىف هل رخآلا فرطلا دهعتي نأ ريغ نم وأ «؛ةحضاو ةدئاف هيف هل نوكي نأ

 مضي نأ ىلإ ةجاتحم نوكت ىهف ءاهئاشنإل حلصت هترابع نأ ضرف ىلعو «ءىشب

 مضي ىتح ةلمتحم ةحلصم اهيف سيلو ءاهب ىلولا نذإ ىلإ وأ ؛هيلإ اهيف ىلولا ىآر
 .ةحلصملاو رظنلل ىلولا ةيالوو ءفرصتلاب نذأي وأ ءرصاقلا ىلإ هيأر ىلولا

 صقان نم دقعنتال اذهل «عفن لامتحا ريغ نم ةرضم هيف المع رقت نأ حلصي
 . ىتأي اميف تاءانثتسالا نم هنيبنس ام الإ اًضحم ًاررض ةراضلا تافرصتلا ةيلهألا

 :قرايك فلا و ةاريبعلاو عيبلاك ررضلاو عفنلا ةلمتحملا تافرصتلا امأو

 نوكت نكلو «ريغصلا ةرابعب دقعنتو أشنت ىهف «كلذ ريغو 7 حاكنلاو تاراجإلاو

 ةحلاص هترابع نألف ؛هترابعب اهداقعنا امأ «ىصولا وأ ىلولا ةزاجإ ىلع ةفوقوم

 ظافلألا ىناعم مهفو ءدقعلا ىناعم ىلإ دصقلا اهيف رفاوتي ذإ «تافرصتلا ءاشنإل

 )١( ةلفغلا ىذو «هيفسلا نم زوجت تافرصتلا هذه ضعب نأ ىتأي اميف نيبنس .

 رحت .



 «تاراجتلا هديوعت ةدئاف هترابع حيحصت ىف كلذ قوفو .دوقعلا اهب دقعنت ىتلا

 ةجاح امأو ءاهتزاجإ مدعب ةراسخلا ةضاضمب هراعشإو بسكلاب رفظلاو ءاهب هسيرمتو

 هت هلقع ىف نأل كلذف4نضولا وأ يىلولا ةزاسجإ ىلإ هتنافرضتلا هذه: لمفنت

 هريدقت مدعو «هريبدت داسفو ءهفرصت ةبغم هيلع ىشخيو ءامعض هيأر ىفو

 ناوي تدفن اهراحأ نإف ءىرقسلا هذه لفعل نلؤولا قار هم بال ناكف .:نقاوعلا
 نوكي نأب «ةحيحص ةربتعم ةزاجإ نوكت نأ ةزاجإلا ىف طرشلاو «تلطب اهزجي مل

 نوكي نأك «ةربتعم هتزاجإ نكت مل هكلميال ناك نإف «ءىصولا هكلمي هسفن فرصتلا

 نوكت هل هتزاجإف «راقعلا عيب كلميال ىصولاو «هراقع ضعب عاب دق ةيلهألا صقان

 هةتراجإ كلمي الو ءةيانذالا كلديال "كت ريصت ءانثتإ ةللميال نم.نآل 3 رتتعش ريغ

 دقعلا مكح ىف هدقع نإف عيبلا كلميال هيلع ىصولاو اراقع ريغصلا عاب اذإ اذلو

 .ذيفنتلل هتيحالص مدعل ؛لطابلا

 زيمملا ريغصلل ةبسنلاب اهلك دوقعلا معت ةروكذملا ةثالثلا ماسقألا هذه ١77

 ةبسنلاب امأ «ماسقألا هذه ماكحأ اهيلع ىرست ةيعرشلا مهتافرصت لكف ءهوتعملاو
 ةيصولا ادع ام ةصلاخلا ةيلاملا مهتافرصت ىلع طقف ىرست اهنإف هيفسلاو ةلفغلا ىذل

 : لوقنف امهل ةبسنلاب ليصفتلا ضعب ىلإ جاتحي رمألا نإو .فقولاو
 رهظت ىتلا ىهو .خسفلاو ضقنلا لبقتال تافرصت : 2١7 نامسق تافرصتلا

 ىف مالكلا دنع انيب امك «لزهلا اهدسفيال ىتلا ىهو ءاهبابسأ توبث درجمب اهماكحأ

 اوضرف ءاهقفلا نأل كلذو ءامهنم حصت هذهو قاتعلاو «قالطلاو حاكنلاك ءاضرلا

 جهن ريغ ىلع همالك جرخي لزاهلا نآل لزاهلا تارابعك ةلفغلا ىذو هيفسلا تارابع

 كلذكف ءاعرشو ةغل هل تعضو ام ةدارإ مدعب تارابعلاب بعللا دصقل ءالقعلا

 ال «لقعلا ةرباكمو ءىوهلا عابتال «ءالقعلا جهن ريغ ىلع همالك جرخي هيفسلا

 قتعلا نإ الاق ةفينح ىبأ ىبحاص نكلو ؛«حصي ال هنإ : لاقف «هيفسلا نم قتعلا ةحص ىف ىعفاشلا فلاخ ()

 طاقسإف لاملا نم رادقمل اًقالتإو «قرلل اًطاقسإ نمضت قتعلا نأل «هتميقب ىعسي نأ دبعلا ىلع نكلو «حصي هنم

 دبعلا ىعستسي ال : لوقت ىرخأ ةياور كانهو ءرجحلا عوضوم لاملا نآل ءامزال لاملا ىقبي نكلو «لوزي قرلا

 جوزتي ناك ولو .حيحص هجاوزو «ىمسملا نع ديزي الأ طرشب لثملا رجأ بجو جاوز دقع دقع اذإو .قتعملا

 . عبات لاملاو ءرجحلا قاطن نع جراخ جاوزلا نأل «نهنم هجاوز ةعاس نهقلطيو اعبرأ موي لك
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 تاوهشلاو ىوهلا ةبلغو ريبدتلاو ىأرلا ءوسل نكلو «هتاذ ىف لقعلا ناصقنل

 .هرون ءافطإو ركفملا لقعلا ىلع ةحماحجلا

 هيفسلا نم حصي اذلو «هتاذل ادوصقم نكي مل نإو ىلام بناج جاوزللو

 يشل زواهس الا طرصتم لالا سيم ال هرابكلا كلر( تاوولا ةلفعلا ذو

 نآل كلذو «لثملا رهمو ىمسملا نم لقألا وه جاوزلا كلذ ىضتقمب هؤادأ بجاولاف

 اذه ءرجحلا عضاوم نمض ىف لخديف «ريذبتو فارسإ لثملا رهم نم رثكأب جاوزلا

 «لزهلا هيف رثؤيال هتاذ ىف جاوزلا نأ ءاهقفلا ررق دق ىرخأ ةهج نمو «ةهج نم

 حصي لزهلا هتحص ىف رثؤيال ام نأ اهقف ررقملاو ءاهيف رثأ لزهلل رهملا ةيمست نكلو
 ,ةلفغلا ىذو هيفسلا رجح عضوم وهف هتحص ىف لزهلا رثؤي امو «هيفسلا نم
 .هيف ءانثتسا الو ءاهاذم ىف ريست ةدعاقلاف

 «ةعرازملاو ةراجإلاو ءارشلاو عيبلاك خسفلاو ضقنلا لبقت ىتلا تافرصتلا امأ

 ام وأ «هبابسأ نع هراثآ ىخارتت نأ حصي ام هنأب ءاهقفلا ناسل ىف هنع ربعي ام وأ

 ىنلا ةثالثلا ماسقألا هيف ىرجنو .رجحلا عضوم وه عونلا اذهف «لزهلا عم حصيال

 5 ا ا ا

 نازوجيالو ةلفغلا ىذو هيفسلا نم نازوجي امهنأ ءاهقفلا لاق دق نافرصت للدم

 نأ حصي ثيحب قسف ليبس ريغ ىف ثلثلاب ةيصولا امهو «هوتعملاو ريغصلا نم

 وأ «ءارقفلل وأ نيكاسملل رب ليبس ىف ةيصولاك «ىوقتلاو حالصلا لهأ نم دجوت

 نوجملاو قسفلا لهأل هتيصو نكل «كلذ وحن وأ نيثراولا ريغ هتبارق ضعبل

 .حصت الف امهوحن وأ «ةصقار وأ ةينغمل هتيصوك

 الأ نمايفلا ناك دقو. :ةتيرذ ىلع هدعغب عمو: نيفنلا نلعب ةفقولا *ايهيتاثو

 كلذو «تاقدصلاو تابهلا باب نم نادعي نافرصت امهنأل ءهفقو الو هتيصو دقعنت

 «ةيصولاو فقولا ةحص ءاهقفلا نسحتسا نكلو «ةرصاقلا ةيلهألا ىذ نم دقعنيال

 «لاملل اًقالتإ دعي ال رب ةهج ىلع مث هتيرذ ىلع هدعب نمو «هسفن ىلع فقولا نأل
 ريغ نم «ريذبتلاو «فارسإلا ناطلس تحن تاراقعلا عقت نأ نم هل ةنايص هنإ لب

 هلعفي ىبقعلا ءوس نم ايطايتحا دعي وهف ءفرصتلا كلذ ىف ةثرولاب قحلي ررض
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 دعب ام ىلإ فاضم فرصت اهنأل تزاجف ةيصولا انماو + نيدشارلا قع نورك

 هلاني لب «ءىش اهنم هريضيال حالصلا لهأ هلعفي ام قيرط ىلع تناك اذإو «توملا

 ظ 37 قوينو نوف ردع نهىورخألا عفنلا

 زيمملا ىبصلا نيبو ةلفغلا ىذو هيفسلا نيب قرفلا دمحم مامإلا صخل دقلو
 : ةعبرأ ىف الإ ىبصلا ةلزنمب () روجحملاو : لاقف رومأ ةعبرأ ىف هوتعملاو

 روجحملا لام ىفو «زئاج وددصلا لام ىف ىصوملا فرصت نأ : اهدحأ

 . لطاب هيلع

 نوصلا نمو (.زئاج هحاكنو هقالطو هريبذتو روجحملا قاتعإ 0 يانخلاو

 .لطاب 000

 ظ .زوجنال ىبصلا

 نمو ( هلم هبسن تبث هاعداف ءدلوب تءاحج اذإ هيلع روجحملا ةيراج ُة عبارلاو

 تكلا صضلا

 نم مهريغو «ةيلهألا ىرصاق نوربتعي مهانركذ خيدلا هال هع 1/5
 ديشر رح لقاع غلاب لك ةيلهألا لماك ربتعي ةماع ةرابعبو «ةيلهألا ىلماك نيزيمملا

 هآوف تماد ام ءاضيرم مأ احيحص ناكأ ءاوسو ىلا مأ اركذ ناكأ ءاوس اتي يك

 ىتلا ةرابعلا ءاشنإل اهتيلهأ ىف فالخلا ضعبب تصتخا ةأرملا نأ ريغ «ةميلس ةيلقعلا
 نينئادلاو ةثرولا قح قلعتل ماكحألا ضعبب صتخا ضيرملاو «جاوزلا دقع اهب دقعني

 .ةملكب امهنم دحاو لك صخدنلو «هلامب

 ءاهضراوعو ةيلهألا باب عبارلا ءزجلا مالسإلا رخف لوصأ ىلع ةرصاقلا ةيلهألا ىف هانبتك اميف اندمتعا )١(
 ىف صاصجلل نآرقلا ماكحأو ءاهضراوعو ةيلهألا باب ىناثلا ءزحلا ريبحتلاو ريرقتلاو ء«رانملا حرش كلذكو
 ىبطرقلل نآرقلا ماكحأو «لوألا دلجملا ىف «اًميعض وأ اًهيفس قحلا هيلع ىذلا ناك نإو# : ىلاعت هلوق ريسفت
 حتفو رجحلا باب سماخ ىعليزلاو .«مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الوإ# : ىلاعت هلوق ريسفت ىف سماخلا ءزجلا
 ءرجحلا ىف ىقناثلا ءزجلا رئاظنلاو هابشألاو «نماثلا رحبلاو .ءسماخ نيدباع نباو ءرجحلا باب عباس ريدقلا
 0ك ميهاربإ دمحأ انذاتسأل اهضراوعو ةيلهألا ةلاسرو

 . هيفسلا هب دارملا روجحملا (؟)
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 ةيم السرلا ةعيرشلا ىف ةأرملا ةيلهأ
 ةيلهأ تناكأ ءاوس «ةيلهألا نم ةأرملا ةيمالسإلا ةعيرشلا ىطعت 2

 .ءاهقفلا روهمج دنع ءاوس ىلع اهيف امهف «لجرلا هيطعت ام «ءادأ ةيلهأ مأ بوجو

 ام لثم اهيلع بجيو «لجرلل تبثي ام اهريغو ةيلالا قوقحلا نم ةأرملل تبثيف
 بجوتو تامازتلا ئشنت ىتلا بابسألا ةرشابمو «ةلماعملا ىف قحلا اهلو «هيلع بجي

  اهلو «تامازتلالا لكل ةحلاص ةمذ اهلف «ةديشر ةزيم ةلقاع تمادام ءاهريغل اًقوقح

 ءءادآلل اهتيلهأل ةبسنلاب هنأ ديب . عراشلا اهرقي تافرصت اهب ئشنت ةلقتسم ةدارإ

 : نيرمأ ةظحالم بجي «ةيعرشلا تافرصتلا ةرشابمو «ةلماعملل اهتيلهأ ىهو

 عم «حاكنلا دقع ءاشنإل اهترابع ةيحالص ىف اوفلتخا ءاهقفلا نأ : امهدحأ

 «جوز ىلع لمحتال .جاوزألا رايتختا ىف ةقلطملا ةيرحلا اهل نأ ىلع اعيمج مهقافتا

 جوزلا نع لضعتالو ءاهاضر ريغ نم اًضرف اهتايح لجر اهيلع ضرفيالو

 ءملظلا كلذ ىضاقلا عفر تراتخا نمع اهولضعو اهؤايلوأ ءاسأ نإف ءءفكلا

 اهل ءافكألا نم مادام هتضترا نمم جاوزلا نم اهنكمأو «ءاذيإلا اذه اهنع عفدو

 ءاسنلا ةرابعب دقعني حاكنلا نوك ىف لب «رايتخالا ةيرح ىف سيل فالتخالا نكلو

 دبال ناك نإو «ةأرملا ةرابعب لقعنيال حاكنلا نأ ىلع ءاهقفلا روهمجف «دقعنيال وأ

 :نوهمملا 2١7 هناهحضأ نضعيو ةفيخ وبأ فلاعو:::ةكيشر ةكلا' فماذام اهانفر نم

 اهلو «تاذلاب الوأ اهقح هنأل «ةديشرلا ةأرملا ةرابعب دقعني حاكنلا نإ لاقو

 نكلو «ءفكلا ريغ اهرايتخاب اهئايلوأ ىلإ ئست مل تماد ام هيلع قلطملا ناطلسلا
 «مازلإ ريغ نم ةغيصلا اهنع ءايلوآلا ىلوتي نأ نسحتسملا نأ ةيفنحلا ررقي كلذ عم
 الو «تنجنالو «تملظالو تدع امو «نسحتسملا ريغ تلعف ةغيصلا ىه تلوت نإف

 ةهجو ءاهقفلا نم قيرف لكلو ءاهناطلس دودح ىف هنأل «ذفان اهمالكو «تمثأ

 :اهيلوم وه

 ىلع فقوت اهجوز نإ هنأ ىنعمب «ةديشرلا ةأرملاو ىلولا نيب ةكرش ةيالولا نأ دمحم مامإلا نع ىور دقو )١(

 . هتزاجإ ىلع تفقوت اهسفن تجوز نإو ءاهتزاجإ
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 : ةفينح ىبأ رظن ةهجوف
 : ىلاعت هلوق ىف كلذو ءاهيلإ جاوزلا ةفاضإب ةميركلا تايآلا دورو (أ)

 حانج الف اهقلط نإف «هريغ اجور حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف#
 ةيآلا ىفف 77١[. ةيآ : ةرقبلا] .*هّللا دودح اميقي نأ انظ نإ اعجارتي نأ اميهلع
 ىلإ فاضي ثدحلاو ؛ثدح وهو «اهيلإ حاكنلا ىلاعتو هناحبس هللا فاضأ ةميركلا
 ةئشنملا اهنع ةرداصلا تارابعلل عراشلا رابتعا ىلع ليلد اهيلإ هتفاضإف «هلعاف

 . حكنت ىتح# : هلوق ىف (امهادحإ) نيترم اهيلإ حاكنلا هللا فاضأ دقلو «دقعلل
 كلت نأ ىف كشي نأ حصي الف «اعجارتي نأ# : هلوق ىف (ةيناثلا)و ,4هريغ جوز
 ءاحاكن هامس ام الإو «عراشلا هرقي احاكن اهنع ردصام رابتعا ىلع ليلد ةفاضإلا

 ادوعو ءاًعجارت ىناثلا قالط دعب لوألا اهجوز نيبو اهنيب ناك ام ىمس امو
 ىهنيالو «هل ءاهنإب ميرحتلل ةياغ اهنم لعفلا اذه لعج دق ةيناث ةهج نمو «ميدقلل
 كلذو «هل اًيهنمو «ميرحتلا كلذ دعب اللحم عراشلا هربتعي رمأ الإ عراشلا ميرحت

 لك ف ايعرتم نوبل قانقلا اهنع وداسلا باكلا عراشتلا ويضع ١ 5/ ةوكأل
 فوتجولا

 اذإو# : ىلاعت هلوق اضيأ اهيلإ اهيف حاكنلا فيضأ ىتلا ةميركلا تايآلا نمو
 ةيآ : ةرقبلا] . 4نهجاورأ نحكني نأ نهولضعت الف نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط

 تدجوأو هتأشنأ نإ ربتعي هنأ ىلع لدف ءاهيلإ انه حاكنلا فاضأ دقو [ 7١

 سيلو «ةلماك اهل ةيالولا نأ ىلع ىرحخأ ةلالد ةبآلا ىف كلذ قوفو «هتارابع

 وهو «لضعلا نع ىهن اهيف ذإ ءءافكألا نم تراتخا نإ ناطلس اهيلع ءايلوألل

 ءايلوألل اًيهن ةيآلا ىف نأل ءءفكلا جاوز نم اهعنمب نوكي كلذو «ملاظلا قييضتلا

 ءايفربالو قع ريض ملا هدد. رك نع ىينلاو ءانقكالاب حاوولا نيف اهتم نع
 غوسيالو ءمهقح نم سيل عنملا نأ ىلع ليلد عنملا نع نذإ ءايلوألا ىهنف «عراشلا

 . ءافكألا رايتحخا ىف ةيالولا لماك ةأرملل نأ ىلع لدي كلذو مهل

 ده اهنا تالا نيل ناز اهمصتا فارقة[ نا زدنا نانآل» نك فور اما قا
 لي هلوق لثم نم ءاهووذ هب ريعتي نم رتخت مل تماد ام جاوزلا رمأ ىف ناطلس
 نلولل نويل 7 هلوقو ءاهل جوز ال نم ميألاو «اهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا»
 مراسل نش رت اهم ننلا ماكنازأ يلع هلالي يفزذاي تللذوباارمأ يتلا عب
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 كلذو ءاهنم رمأ هل ناكل «ىلولاب الإ زوجيال اهجاوز ناك ولو ؛هدنع حيحص
 . ثيدحلا ىفاني

 ذإ «ةيرحلا عم ىفانتت اهنأل ؛ةرورضلل الإ تبغتال رخلا ىلع ةيالولا نأ (ج)

 نم دحيال 00 ووو اب ديال

 اكل فانا فقول نوري ريق ىلا به رصف كيو هذا 1١ ةييقن نان: ىلا اطلب
 غلابلا ةيرح عم ىفانتتو ءاهيلإ ةرورض ريغ نم تبشثثت ةيالو ءايلوألا ةرابعب الإ
 تناك اهنأل ؛دشرلا لبق ةيالولا كلت توبثب جتحيالو «ةسام ةجاح ريغ نم ديشرلا

 حصيو «ةلماك تبثتف دشرلاو غولبلا دعب زجع الو «كرادملا ناصقن ببسب زجعلل

 ةيالو اهل نأب - ذش نم الإ  ءاهقفلا ررق دق ةيناث ةهج نمو . ءاسنلا ةرابعب حاكتلا

 طظاتموب «يةيدحالا قب قريفال و« ااهخاو زل ةيشلاو ةلماك :ةيييقتف' «اهلاخف نلخ ةلقاك

 كين دقو سنتا نيم قرار الزل نايك ظاسزكالا انو هعاو الرا نادي
 ىتفلل تبث دق ةثلاث ةهج نمو ءاذه .اًضيأ جاوزلا ىف تبثيف «لاملا ىف اهلامك

 ةلقاع اهغولب درجمب ةاتفلل تبثيف ء«هسفنب جاوزلا دقع ةيالو القاع هغولب درجمب

 جاوزلا ناك اذإف ؛جاوزلل ةبسنلاب ىثنألاو ركذلا نيب قرفالو ءهيلع سايقلا قيرطب

 اذهف «ءايلوألاب ررض لامتحا جاوزلا ىف ناك اذإو ءامهيلع ريطخ وهف ءاريطخ
 ةرسألل رجي نمدلا ءارضخ نم جوزت اذإ دلولا نأل ؛ىتفلل ةبسنلاب تباث لامتحالا

 نم هتزاجإو ددحاب حاكنلا داقعنا عنمل ىنعمالف «ءارانش اهل بلجيو ء«اراع

 217 هيلع ديوتي دانس ريغ نم: ليضفتلا آلا عقاننفلا

 حاكنلا داقعنا ةحص ىف هباحصأ ضعبو ةفينح ىبأ رظن ةهجو هذه - ا

 كيال تل لا لا اسك كير اتا اذإ ةديقولا فا رد ةزاج

 غانستلا ةرابعب

 : ىلاعت هلوق ىف ءايلوألا ىلإ حاكنإلا فاضأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ (أ)

 ا نقلا . #مكئامإو مكدابع نم نيحلاصلاو مكنم ىمايألا اوحكنأو#

 ىلإو اهيلإ عجرت هراثآ نأ رابتعابف ميكحلا نآرقلا ىآ ىف ةأرملل فيضأ اذإ حاكتلاف

 ءزجلا ىبطرقلل نآرقلا ماكحأو «لوألا 3 0 ارق نيك 9 ةلدألا هلع نايب 2 اندمتعا دق )١(
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 امإو راعلا امإ هنم مهيلإ عجري ىذلا لب .هماكحأ ءايلوألا ىلإ عجرتالو ءاهجوز
 صن وهو ء«ءايلوألا ىلإ فيضأ دقف حاكنلا دقع ثادحإ وهو حاكنإلا امأو «راخفلا

 ىتح نيكرشملا اوحكنتالو# : ىلاعت هلوق ىف كلذ لثمو «جاوزلا دقع ثادحإ ىف
 | ١ 21 هنأ ةرقبلا] . «نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكتت الو# لباقم ىف ««اونمؤي

 او ههنا يتاوب عاكتلا كينيمأ :لترأل ققعلا ةظيبم كارتر اكانتم لدنلا فاك اهل
 لب ءاسنلل باطخلا لعجي مل «تاملسم ءاسن نم نيكرشملا جوزتب اًقلعتم رمألا ناك

 ىلع ادقع مهتيالو ىف ىئاللا ءاسنلل اودقعي نأب حاكنإلا نع مهل ىهنلاب نهئايلوأل

 :ةأرملاب قلعتت تناك اهنأ عم ءلجرلل ةغيصلا ةفاضإ تناك اذه لك ىفو «كرشم

 :ناعجرلل هيكل ىلا قيال ول هل: نا نورك ةفايقالا تناك اذعت عيت قضاعقالو

 .ةأرملا ىلإ حاكنإلا فيضت ةرابع هلك نآرقلا ىف سيلو

 هقلخو هنيد نوضرت نم مكاتأ اذإ» لاق يع هنأ نم راثآلا ىف درو ام (ب)

 اميأ» : ّةْلِكَم لاق هنأ نمو (ريبك داسفو ضرألا ىف ةنتف نكت هولعفت الإ «هوجوزف

 رهملاف اهب لخد نإو «لطاب لطاب لطاب اهحاكتف اهيلو نذإ ريغب اهسفن تحكتأ ةأرما
 ىذمرتلا هجرخأ «هل ىلو ال نم ىلو ناطلسلاف اورجتشا نإف ءاهنم باصأ امب اهل

 ««لدع ىدهاشو ىلوب الإ حاكنالا سابع نبا ثيدحو «نسح ثيدح :هيف لاقو

 ةرابعب دقعيال حاكنلا نأ وهو ءدحاو ىنعم ىلإ ىدأتي اهلكو :راثآلا نم كلذ ريغو

 ] ٠ اهمدلا "هد اقت او ةقييفلا يلو ىاللا لو. ةقايفللا

 لجرلا ةايح ىف روغلا قيمع ءرثآلا ديعب .رطخلا ميظع حاكنلا نإ (ج)

 وهو «هب ادعس نإ «ةديعس ةايحب نيصخش نيب هب مدؤيو «نيترسأ طبري «ةأرملاو
 اهنضقني ها ملا ةويسسأف افرق «بلجي نأ امو.« اير رتعب' نأ" اهإ ةارملا ةريسأل ةنيسلاب

 نم جوزتي نأ هترسأ صقنيالو هصقنيال لجرلاو ءسيسحخلا نم اهتايتف جاوز

 كلذل ؛هتقشأ نإ اهمصفيو ءهتدعسأ نإ اهلصي هديب حاكنلا ةدقع نآل ؛ةسيسخلا

 نآل مهنود درفنت نأ حصيالو «ىأرلا ىف اهعم ةأرملا ءايلوأ كارتسشا نم دبال ناك

 امإو «رارقلاو نانئمطالاب امإ مهيلإ ىدعتت لب ءاهدحو اهيلع دوعتال جاوزلا ىبقع

 هجاوز نأل ءديشرلا لاح ىلع اهلاح ساقت نأ نذإ حصي الو ءراعلاو ملألاب

 .ازع عبتيالو ءالذ بلجيال «ليلق شاشرب الإ هريغ ىلإ هتداعس وأ هررض ىدعتيال
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 الإ متتال «مهنوئش ايافخو ءمهسوفن نونكمو «لاجرلا لاوحآ ةفرعم نإ مث
 ىف ةأرملل مهتءافك ةفرعمو «مهب لاصتالاو مهلاوحأ ىصقتو ؛ةطلاخملاو ةسرامملاب

 ءاهلهأ ىلإ نكتو ءاهتيب ىف رقت ىتلا ةأرملل متتال ىهو ءاذه لك ىعدتست جاوزلا
 ةفرعملا هذه متتال لب «لاجرلا ةبطاخم نع عنمتتالو «قاوسألا ىشغت ىتلا ىتح لب
 مهب فرعتي نأ لجرلا ىلع لهسلا نمو «نيطلاخملاو نيرشاتعملاو نارقألل الإ

 ءسياقيو نزاوي هلعجي ام نانئمطالاو سفنلا ءوده نم هلو .مهرابخأ ىصقتسيو

 وأ اهترارغ اهعفدت دقف ةأرملا امأ .حجارلا نظلا وأ «مزاجلا نيقيلا ىلإ لصي ىتح

 سيل نم اؤفكو ءنسحلاب سيل نم اًنسح ىرت نأ ىلإ ةحماجلا ةبغرلا وأ ءاهتجاذس
 نم ناكف «براغلا ىلع لبحلا قلطي امدنع كلذ ثدحي ام ًاريثكو «ءفكلاب

 اهلك اهفاعسرلا دهن قنا للدلا ألا قلتو لف اين اعرق عي نأ كا و

 .اهجاوز دقع ىف اهعم اهيلو نوكي نأ نم نذإ دبالو .اهيقشي وأ اهدعسيف

 سيدقتلا ةرظن عئارشلا لك لب «مالسإلا هيلإ رظني دقع جاوزلا دقع نإو

 عاضبألاب قلعتي هنأل ءدوقعلا نم اههبشي امو قاوسألا ىف ةقفصلاك سيلف

 عراشلا هطوحي نأ دبال ناكف .هجو لمكأ ىلع ىناسنإلا عونلا ظفحو ؟تاشالاو

 هسيدقت نم لعج كلذكو .هداقعنال اًساسأ نالعإلا لعجف «ةيلكشلا رومآألا ضعبب

 نمو ءاذه ىلع ريسي راصعألا لك ىف سانلا فرعو «لاجرلا الإ هترابع ىلوتي الأ

 ىغبني ىذلا دحلا نع جرخيو «هفرصت ىف ذشي نم ىلإ مهرظن هيلإ نورظني هفلاخي
 يع اهمانقملا اذه فتة وبن ىنانلاق قلو و يلتف او نيودتنعل وح مقعلا :كللذل
 نعال ةنايطورا وع افقلا وفديت نت ةقلاووت هلال: وصتنو دويل ور لولا وقلا
 ىف ءاج اذهلو ؛هترهشل ةبجوملا ةميلولاو فدلاب توصلا عرش ىتح ءاياغبلاب هبشتلا

 ل ناو وتلا يه ىحنلا ذاق: اهلا مورتاال ةا ورطة رثكلا
 207 اعيمعت امن وأ ةةلعالاب ىأ

 ةيفكقا رم يلع ناكل )1 يقل ادب. ءايتقفلا ددنل هنفردعللا "يذلا نيالا نقتل
 ةغلابلا رابجإ زجي مل ادحأ نأل ؛اهرابجإ ىف فالتخالا سيلو ءدوقعلا ثيح

 دهتجملا ةيادب نم ةلدألا هله انصلختسا و . طورشلاو دوقعلا ثحب ىف ةيميت نبا ىواأتف دم ةةيلاثلا ءزجلا 2غ(

 . ىناثلا ءزجلا عئادبلاو «ثلاثلا ءزجلا قورفلاو «ثلاثلا ءزجلا ىبطرقلل نآرقلا ماكحأو «ىناثلا ءزجلا
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 ءالوأ ءايلوألا نود جاوزلا ةغيص ءاشنإب درفنت نأ اهل نأ ىف فالخلا امنإ .ةديشرلا

 دحأل سيلف اهرابجإ امأ .ال مأ حاكنلا دقع ءاشنإل اهترابع حلصتأ «قدأ ةرابعبو

 عنتماو اًوفك ناك نإ هراتخت نمو ءءاشت نم ضفرت نأ اهلف هيف ناطلس نم اهيلع
 ىلوتيل ىضاقلا ىلإ رمألا عفرتف ءالضعو مهنم املظ كلذ ناك دقعلا نع ءايلوألا

 ءالؤه ىحنت دقو .هل ىلو ال نم ىلو وهف «هريغ بيني وأ دقعلا ةغيص ءاشنإ وه

 . مهنود وه ىلوتيف .مهملظب مهتيالو نع

 لقأ فالتخا وهو «ةيلاملا اهتيالو لامك ىف مهفالتخا وهف «ىناثلا رمألا امأ

 نكلو «هيف فالخال عامجإ عضوم هنأ ىوري لب ءارطخ نوهأو «لوألا نم ًاركذ
 ةيرحلا اهل ةديشرلا ةغلابلا ةأرملا نأ ىلع ءاهقفلا روهمجو «.فاللخلا ةياور حصألا

 نآل ءاجوز مأ 5 ناكأ ءاوس ءناطلس نم اهيلع دحآل سيل ءاهلام لك ىف ةماتلا

 ىف هنع هللا ىضر كلام روهمحجلا فلاخو «ءاوس لاومآلل ةبسنلاب ىثنألاو لجرلا

 ظ : نيعضوم ىف روهمجلل هتفلاخم تناكو «هنع ةياور

 تغلب ولو رمتسي رجحلا نأ ىري وهف «ةغلابلا ركبلل ةبسنلاب : امهدحأ
 نأ ىري هنأل «مالغلل ةفلاخم كلذب ىهو ءاهب اهجوز لخديو جوزتت ىتح «ةلقاع

 ءرومألا ىناعتال «ةبوجحم اهتراكب لاح ىف اهنوكل «كلذب الإ متيال اهدشر
 وأ ومن نداثلل هتاف الاى: ةف يضيف ضاق“ « اهلا وديع دلاخ نعسفلاو نى نساتلل قوشآلو

 ءدشرلا هنم سنوأ نإ «غولبلاب هلقع لمكيو ءرايتخالا هل لصح هغولب ىلإ هتأشن

 اذإ جوزتت مل ام ةاتفلا ىلع رجحلا رمتسيو .عراشلا دصقم متيو «ضرغلا لصحيف

 وأ جوزتت ىتح اهلام ىلع اًمئاق رمتسي ىصولاف «ةميتي تناك اذإ وأ بأ تاذ تناك

 اسنؤم الو ةديشر ركبلا ربتعي مل هنأ روهمجلا ةفلاخم ىف كلام دامعو «سنعت

 متسنآ نإف# : ىلاعت هلوق ىف ءدشرلا سانيإب لاملا ةيالو طان دق هللاو .اهدشر

 ءاذه ىوس هل ةجح الو .[5 ةيآ : ءاسنلا] . *مهلاومأ مهيلإ اوعفداف ادشر مهنم

 نأل ءاذه ىف هقفلا لهأ روهمجل هقفاوملا هنع ىور لب ءاحجار هلوق دعيال اذلو

 .ءاوس لاملا ئلع ناطلسلا ىف ةاتفلاو ىتفلا

 تاقفص دقعت نأ اهل ديشرلا ةجوزتملا ةأرملا نأ ىري اًكلام نأ : ىناثلا عضوملا

 ريغب اهلام نم عربتلا اهل سيل نكلو «تالدابملا دوقع لك دقعت نأ اهلف ءاهلام ىف
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 دامعو «( ةنع هّللا يضر كيوحلا مامإلا نع ةياور وهو «كتيلكلا هو رفكاب اهجوز نذإ

 ١ كك اهل لاقف ءاهل ىلحب ىبنلا تتآ كلام نب بعك ةأرما نأ ىور هنأ لوقلا اذه

 .معن : تلاقف ؟ اًبعك تنذأتسا لهف ءاهجوز نذأي ىتح ةيطع ةأرمال زوجيال»

 «معن : لاق ؟ اهيلحب قدصتت نأ اهل تنذأ له : لاقف هلك هللا لوسر هيلإ ثعبف

 ةدايزل اعبت صقنيو ديزي رهملا نأ ةداعلا ذإ ءاهلام ىف قحلا ضعب جوزلل نألو «هلبقف

 قح قلعت ىف ضيرملاك تراصف «قحلا نم عون هيف رابتعالا اذهب هلف ءهصقنو اهلام
 ظ هلام ةثارولا

 ةيالولا ناتكن تءاج نقلا صوصنلا مومع مامأ فقتال ججح ىرن امك هذهو

 هركني هيلع دمتعي ىذلا ثيدحلاو «ءءاوس ىلع ىثنألاو ركذلل اهلومشو ةيلهألاو

 : هيف ءاج .ىلحملا ىف ارفظم اّيوق اذر كلام ىلع مزح نبا در دقلو «ءاملعلا رثكأ

 دبع نب رمع نع ةياور الإ هلبق دحأ الو ( عبات الو بحاص لوق نم الو ( ةميقس

 سايق دري مث (هجو هل ىأر نم الو «سايق نم الو ءاهفالخ هنع حص دق ءزيزعلا

 : هوجوب هنالطب تبثيو «ضيرملا ىلع ةأرملا

 . ضيرملا ىلع حيحصلا سايق حصيالو ةحيحص ةأرملا نأ : اهدحأ

 . امهنيب هبشالو «ضيرملاو ةحيحصلا ةأرملا نيب عمجت ةلعال هنأ : اهيناثو

 نضيورلا "نآل .نضيرملا عربتو «مهمعز ىفف ةأرملا عربت نيب هباشتال هنأ : اهئلاثو

 77 كلن لؤي اذا مرق نأ حصيف ةأرملا امأ «ثلثلا نم رثكأ نم عونمم

 نع وف فاننا ىلع ناروتعي ذل ةقيف اقوا عا ريع للا نوصو:ةللاع ئار نأ قدا ىفو

 طانم ىلع موقي سايقالو « ميقتسم ناسحتسا الو «ةلسرم ةحلصمالو ح« صن نم

 07 م وك

 )١( ؟ ةرهاثلا ءزجلا . ىلحملا عجار 0 7 .

 عئارشلا رثكأ امتيب «ةلماك ةيرح ةأرملا اهيف تيطغأ دق ةفالسالا ةعيرتشلا تاحفض نم ةحفص هذه (؟)

 م ىتفلا الو ةأتفلا طعت مل ةيسنرفلا ةعيرشلاف «ةيلاملا تاالماعملاو جاوزلا ىف .ةيرخا كلت اهطعي مل ةيبوروألا

 يحل



 توملا ضرم ضيوملا
 ضرم ضيرملا لاومأب قلعتي نينئادلاو ةثرولا قح نأ ءاهقفلا ررق دقل - 6

 اليكلو «نيثلثلا ىف مهقح مهل ملسيل ةثرولاو «مهنويد اوفوتسيل نونئادلا «توملا
 مسقو «ضئارفلا هللا ضرف دقف هللا هاطعأ ام رثكأب هريغ ىلع ةثرولا دحأ رثؤي
 ىلإ ىدؤي فرصت لك نم اعونمم ضيرملا ناك اذهل ؛ةلداعلا هتمسقب ثيراوملا

 هلامب قلعتت اًقوقح هل نأ ديب «قح نم هل اميف لك «ةثرولاب وأ نيئئادلاب رارضإلا
 هتاجاح ةاعارم نذإ بجوف ىذخألا ىلإ هعفدت تارورضو «هنم ىضفت تاجاحو

 هتافرصت رئاسو هدوقع تناك اذلو .ةثرولاو نينئادلا قوقح ةاعارمو «ةيصخشلا

 اهب لصتي وأ ةصاخلا هتاجاح نم هفرصت ناك نإف «نيلماعلا نيذهل ةعضاخ ةيعرشلا

 نم ربتعيالامو «ةثرولاو نينتادلا قوقح سمي ناك ولو عنملا ةرئاد نع اًجراخ ناك
 ىتح «عنملا لحم وهف «ةثرولاو نينئادلا قوقحب سم هيفو «ةيصخشلا تاجاحلا
 وهو «ضيرملا تافرصتلا ةماعلا ةيرظنلل لامجإ اذه «نوثراولا وأ نونئادلا زيجي

 ةددحم ةيرظنلا نيبتستل ليصفتلا نم دبال لب «ليصفتلا نع ىنغيال لامجإ
 : ملاعملا ةحضاو 6 ءازجألا

 اضر ريغ نم امهجاوز زوجيالف ةاتفلل نيرشعلاو ةيداحلاو ىتفلل نيرشعلاو ةسماخلا لبق نيرقلا رايتخا ةيرح <
 نيجوزلل ةعيرشلا هتطعأ امم اذه نيأو .ناذئتسا نم دبال نيثالثلا ىلإ نسلا هذه دعبو «نسلا هذه لبق ىلولا
 ةرادإ ىف ةلماك ةيرح ةأرملا تطعأ ىرت امك ةعيرشلاف ةيلاملا تالماعملا ىف امأو .جاوزلا ىف رايتخالا ةيرح نم
 نم رثكأب هدنع عربتتالف «تاعربسلا ىف ثلنلاب اهدييقت ىف هنع هللا ىضر كلام ذشو ءاهقفلا ٍقافتاب اهلاومأ
 تالماعملا ىف ةيلهألا ةصقان ةجوزتملا ةأرملاف ءرصم ىف نوينوناقلا اهسدقي ىتلا ةيسنرفلا ةعيرشلا امأ .«ثلثلا
 هيضتقي ام بسح ىلع كلذو امهنيب ةكرش نوكت ىتلا لاومألا الو ءاهب صاخلا اهلام ربدت نأ عيطتستالف «ةيلاملا
 ةرادإو «هب نذأي ام الإ اهترادإ نم اهل سيلو «ةيرحلا قلطم اهيف جروزلل ةكرشلا لاومأ ةرادإ لب ءامهنيب جاوزلا
 ىقرأ لمحت ةديشر ةلقاع ةغلاب نكت امهم اهلاومأ ربدتال مهدنع ةجوزتملاف «هنذإب الإ نوكتال اًنضيأ اهلاومأ
 دقلف «عفرتو ضفخت ملق ةابش اهل تناك ولو «ملعلا ةذباهج اهسورد ىلإ عامتسالل سلجيو ؛ةيملعلا باقلألا
 وأ ةبه وأ نهر وأ ءارش وأ عيبب اهلام رح ىف فرصتت نأ ةجوزتملا ةأرملل سيل هنأ ىلع !! لثمألا مهنوناق صن
 سيلو «ةفرتحم ةرجات تناك اذإ الإ «ةباتك كلذ اهل زاجأ وأ دقعلا ىف اهجوز اهعم ناك اذإ الإ ءضوع ريغب
 دوذت ةيماحم اهجاوز لبق تناك ولو ءاهلام نوئش نم نأش ىف اهجوز نذإ ريغ نم ءاضقلا مامأ مصاخت نأ اهل
 ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ معزي نم قرشلا ىف مهديبع نمو مهئاقفص نم لازيال كلذ عمو ءاهيمحتو قوقحلا نع
 .!! رحلا ةلزنمب اهلعجت ةيبوروألا عئارشلاو «قيقرلا ةلزنمب ةأرملا لعجت
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 : ةةيولا يكرم دج نجا لدجللا لوصف ىف يدرك نا لجو
 وأ هتيهامو هتقيقح هب نيبن اافيرعت توملا ضرم فرعن نأ اندرأ اذا 48

 نأ ريغ ء«ءاهقفلل ةفلتخملا تافيرعتلا نم ليس مامأ انسفنأ دجن هفاصوأو هصاوخ

 ىنعم دجي ءاهرهاوظ ىف ةبراضتملا ءاهتارابع ىف ةفلتخملا تافيرعتلا هذهل عبتملا

 نأ (امهدحأ : نارمأ هيف ققحتي نأ بجي توملا ضرم نأ وهو «هيف نوفلتخيال

 نوم لعفلاب صخشلا تومي نأ (امهيناث)و ؛اًبلاغ توملا هنم ثدحي اًضرم نوكي

 نم دبال نيرمألا نيذه نأ ىف ءاهقفلا نيب اًقالتخا دجت داكت الف )2١« هب الصتم

 فالتخا نكلو «توملا ضرم ضيرم هنأب صخشلا فصو ققحتي ىكل امهققحت
 ضرملا نأ نيبتي اهب ىتلا ةرهاظلا فاصوألاو تارامألا لوح. رودي امنإ تافيرعتلا

 هتارامأ نم نإ لئاق نمف «اًبلاغ توملل هثادحإ وهو «لوألا فصولا ىلع لمتشم

 امك تيبلا ىف هجئاوحب موقيال ىذلا وهو «شارف بحاص صخشلا نوكي نأ
 ريغ نم تاوطخ ثالث صخشلا وطخي الأ هتمالع نإ لئاق نمو ءءاحصألا هداتعي

 نإ لئاق نمو ءامئاق ةالصلا ىلع ردقي الأ هتارامأ نإ لئاق نمو «هريغب نيعتسي نأ

 هاركذ ناك نإ ناذلا جراخ هحلاصم ىلع فارشإلا نع صخشلا زجعي نأ هتارامأ

 تافيرعت فلتخت اذكهو «©"9 رادلا لخاد هحلاصم ةيؤر نع زجعي ىثنأ ناك نإو

 .هتارامأ ىف فالتخالل نكلو «توملا ضرم ةقيقح ىف فالتخا نع ال .ءاهقفلا

 اهيف بلغي لاح ىف صخشلا نوكي نأ توملا ضرم ىف دوصقملا ىنعملا نكلو
 .دوصرملا بقرتملا توملا فوخل هتافرصت نوكتو ءوه هعقوتيو «كالهلا

 ام نيدباع نبا ىف انلق ام ىنعم ىف ءاج دقو «كب ميهاربإ دمحأ خيشلا ليلجلا انذاتسأل اهضراوعو ةيلهألا )١(

 بحاص هنوك : ثيللا وبأ لاق نيعلا رون ىفو» : طرشب سيل شارف بحاص ضيرملا نوك نأ نايب ىف هصن

 نإو «توملا ضرم وهف «توملا ضرملا اذه نم بلاغلا ول «ةبلغلل ةربعلا لب اضيرم هنوكل طرشب سيل شارف
 لئاسم لصألا ىف ركذ هنأ طيحملا بحاص نع لقن مث «ديهشلا ردصلا ىتفي ناك هبو .«تيبلا نم جرخي ناك

 . «شارف بحاص هنوكال اًبلاغ كالهلا فوخ طرشلا نأ ىلع لدت

 ىف هنأ ىعداو قالط لصح دقف ءاهماكحأ ضعب ىف كلذب ةيعرشلا ايلعلا فانئتسالا ةمكحم تذخأ دقلو (؟)

 اضيرم نكي مل هنأ اذه نم ذخأف «نوذأملا راد ىلإ لقتنا ىفوتملا نأ قالطلا ةقيثو نم تبث نكلو «توملا ضرم

 , 51 هر ارق ا ىف رئاعلا الدلا ةدعفلا كج جار وكرلا نيكون
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 طانم هتلعجو ىنعملا كلذ ةيلهألا مكاحملا صعب تظحالل كل وه ١ مه

 راثيإل فرصتلا كلذ فرصت نوكي نأ ةيشخ وه تافرصتلا نم هعنم نآأل ءاهريدقت

 «قيقد رظن اذهو 4١7 مهنويد نم نينئادلا نامرح وأ نينئادلا ضعب وأ ةثرولا ضعب

 ضرم نأب دمحم نع لصألا ىف ربع اذلو «توملا ضرم ىف هقفلا حور وه لب

 بجو اذلو «كالهلا ضيرملا فوخ وه طانملاف .كالهلا هيف فاخي ىذلا وه توملا

 ىف هرودصب هيف نعط فرصتب قلعتي رمأ ىف رظني ىذلا ىضاقلا ةيانع لك نوكت نأ

 نسيم هلاك ىلع لدتا نقلا دعا وسقلا ودق امال” هريبغب تسلا نتاع نقولا لامك

 لاح ىه مأ ؟ اهريثأت تحت فرصتلا ردص ةايحلا نم سأي لاح ىهأ ملعيل «ةيسفنلا

 ” ل وتساو سفنلا ىف قرغتسا دق اهيف لمأو «ةأيحلا ىف ءاجرو سفن رارقو نائئمطا

 تمس ىلع راس دقف «كلذ فرعت ىف هتيانع لك ىضاقلا لعج اذإ هنأل ءاهيلع

 تاف رضت :كنيبيقت' ىف اني امك طانملا ذإ «توملا لطم ند فاسو سنا سةعووو . هقفلا

 نم لائثيل «فرضت اميف فرصت دق نوكي نأ نم ةيشنلا وه توملا ضرم ضيرملا

 .ةافولا دعب نم مهديقي ام نينئادلا وأ ةثرولا قوقح

 ةيشمنلا لاحلا هذه نإ ثيح نمو» : هصن ام ةيلهألا فاكس لا ةمكحم ماكحأ دحأ بابسأ ىف ءاج لقو 21

 جوضنلا نس نيعبرألا نس ىف وهو درجتي هتلعج ىتلا لاخلا كلت ىه ١975١ ةنس رياربف ١7 ىف هتافو ىتح

 ءةلاحلا ةروطخو « نضرملا داذتشا نم هب 20 أمث تئام ديال هنأ دقتعا يح “ امتع طونقلاو «ةايحلا ىف نسأبلا

 ليحتسيو .«توملا ضرم ىلع ليلدتلا ىف عطقي ليلد ربكأ هكلمي ام لك نع هب جورخلاو هتاذ ىف فرصتلا اذهو

 نع جرتشو ساجلا لكذدتع هالوت همسج ىلإ كاللهلا بيبدب رعشو «نضرملا ةأطو هب تدتشا اذإ نكلو . طيس

  «هلوح نمل رخآلا اهضعبو «ضرملل اهضعب عجري ةفلتخم تارثؤمب ةرثأتم ىهو «هتابغر هيلع هيلمت امب ةايحلا
 ذاتسألا ثحب» ىداصتقالاو نوناقلا ةلجم عجارو ١9171 ةنس ويام 79 ىف رداصلا فانئتسالا ةمكحم مكح

 ىفف رخآ مكح ىف كلذ لثم ءاج دقلو «ثلاثلا ددعلا ةنماثلا ةنسلا ىف روشنملا ىسرم كب لماك روتكدلا ليلجلا

 .ىقرلا ىفو ةايحلا ىف لمأ هلو «هبابش ناعير ىف ناكو ءافظوم ناك ... ىدنفأ دمحأ نإ ثيحو» هبابسأ

 ىلع هتنبا رثؤي نأ دارأف .ءهلجأ وندب رعشي ناك اذإ الإ هدي تكلم امم هسفن درجي نأ نكميال هتلاح هذه صخشف

 ليل ا داس الل "اهنا فيقع هونلا ثول ضرمب ضيرملا ثحب عجارو 2١975١ ةنس ويام 5 فانئكتسا «هتثرو ىفاب

 ا يحتل



 هفوخ وه «ضيرملاب ةقلعتملا ماكحألا عرش ىف اًببس ناك ىذلا طانملا نألو

 لاوحأ ىف نونوكي نيذلا ءايوقألا ءاحصألا لك ضيرملاب قحلأ  انيب امك توملا

 :ةايحلا ىلع تاوملاو ماجرلا ناس نال اتاي تو توملا نوبقرتي مهلعجت

 : ءالؤه نمو «ةاجنلا ىلع كالهلاو

 ةفئاطلاو ةرهاقلا ةفئاطلا نبتست ملو «ناتفئاطلا تمحتلا اذإ ةلتاقملا ()

 ىف صخشلا نوكي لاحلا هذه ىفف «نيبولغملا نم ناكو رهاقلا نابتسا وأ «ةروهقملا

 ىلع عقيأ ىرديال وأ «نآ لك ىف توملا بقرتي هنأل يل ل

 ةثرولا وأ نينئادلا قوقح سمي ام هيف اًقرصت فرصت نإف «هيلع توملا عقي مأ توملا

 يدي ان( هلال نرخ لا 100:1 يع الزل فرس لج لانا لع ل لج
 .هماكحأ رئاس

 مأ ادح وأ ًاصاصق وأ اًداوق دالجلا فيسب ناكأ ءاوس ء«لتقلل مدق نم (ب)

 سأيلا هيلع بلغ دق «كالهلاو فلتلا بقرتي لاح ىف وهف ءاناودع ملاظ فيس

 .هنكي مل نإو ضيرملاك وهف «ةايحلا ىلع

 مهءاجو «ىذآلاب قفطصاو .«برطضاو مهب جومتف رحبلا اوبكر نم (ج)

 بلغ ىتح .فصاوعلا مهتءاجو .مهب طيحأ مهنأ اونظو «ناكم لك نم جوملا
 مل نإو «ىضرملاك نونوكي لاحملا هذه ىفف ءههيف مه ام مهل ةاجنمال نأ مهيلع

 . ىضرم اونوكي

 كلذكو «نيسوبحملا لتقب ملاظلا سباحلا فرع اذإ ريسألا وأ سوبحملا (د)

 كارلا ل لوا لا يرسل ا ملا يلا ناد

 ضرم ضيرملاك ءريسألاو سوبحملا نوكي اضيأ لاحلا هذه ىفف «حاورألل دصحو

 ىوريو «ىععفاشلا ىلوق دحأو «دمحأو ىليل ىبأ نباو ةفينح ىبأ ىأر اذهو .توملا

 ,كلذ مهيلع ىرسي جاجحلا سبح ىف نيسوبحملا نأ ىري ناك ىرصبلا نسحلا نأ

 .توم وأ ةايح نم اهل ىفخأ ام سفن ملعت الف «هتابايغ ىف نوجزي اوناك مهنأل

 هلام نم هل سيل : ىرصبلا نسحلا لاق ةيواعم نب , سايإ سبح امل جاجحلا نأ ىوريف

 . 2١7 ةايح نسحلا هل وجري ناك ام جاجحلا نجس لخد نم نأل «ثلثلا الإ

 )١( فلأ ةتامو نورشع هنجس ىف دجو كله امل هنأ ىوري ءاّيساق اًيتاع ايندلا ةاغط نم ةيغاط جاجحلا ناك -
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 اذه ىلإ تلصو اذإ اهنإف ءرهشأ ةتس اهل راصو «تلقثأ اذإ لماحلا (ه)

 ل ءرخآل تقو نم ةدالولا عقوتت تراص دحلا

 فرصتتف اهيف توملا ىشخت ةأرملا تناك امبرف «توملاو ةايحلا نيبو «ءاجرلاو فوخلا

 «بيسملا نب ديعس اذهب ذخأ دقو ءاهينئاد وأ اهتثروب ررض اهيف نوكي تافرصت
 ىيحيو .لوحكمو «ىعخنلا مي ميهاربإ مهفلاخو «كلامو «ةداتقو .ءاطعو

 فرصتت اهنإ اولاقو «ىععفاشلاو ةفينح وبأو «ءىروشلاو «ىعازوآلاو «ىراصنأآلا

 كلذو «ضيرملاك نوكت لاحلا هذه ىفف «ضاخملا ىف نوكت ىتح «حيحصلا فرصت

 فورعملا بلاغلا داتعملا لب «لمحلا ببسب هبقرتالو «توملا عقوتتال كلذ لبق اهنآل

 راشبتسا ةدم لمحلا ةدم نوكت اًنايحأو «فونخلا ىلع لمألا بلغت لماحلا نأ

 نوكت ةداتعملا ةدالولا ليبق ىتح اهنإو ء«رهشأ ةتسل دلت نأ داتعملا نم سيلو «رورسو

 ضاخملا ىف تلخد اذإ ىتح «نيع ةرق اهل هوجرت نميف لامآو رورس لاح ىف
 اهورعيو «ملألا ةدش نم سأيلا اهورعي دقف «ةديدش ةحربم ىهو «همالآ اهتباصأو

 فاخت اهنإ لوقن نأ حصي ؛لاحلا هذه ىفف «هبورض نم اهضمي امم سفنلا ضابقنا

 نوكتف ةثرولاب وأ نينئادلاب رضت تافرصت ذئنيح فرصتت دقف «هعقوتتو توملا

 . هماكحأ ىف ضيرملاك

 ىف لماحلا نأ هل ىناثلا لوقلا ىف ىعفاشلاو ىرصبلا نسحلاو ىرهزلا لاقو

 دايتعالا لب «توملا عقوتتال اهنأل «ءضاخملا ىف تناك ولو حيحصلاك اهتافرصت

 ىف ةبغرلاو «سأيلا ىلع لمألا حجرت اًمئاد اهلعجت دلولا ىف ةبغرلاو فلإلاو

 دشأ ىف تناك نإو «توملا ةركف اهنع دعبت اهعقوتو ةدالولا ىرشبو «ةايحلا

 . مالآلا

 لاقف .ءنوعرضيو نوكشي هيلإ اوءاج اجف ةرم نجسلا ىف ذ هاعرص ىلع رم دقلو .«مهبونذ نوفرعيال نيجس -

 الجر نأ ىوري ء«ةوسق نم هنع فرع ام عم قفتي هيف ىرصبلا نسحلا ىأر ناك دقلو «نوملكت الو اهيف اوكسخا»

 : هل لاقف . نسحلا ىتفتساف «هسفن عجار مث «ةنجلا جاجحلا لخد نإ اًنالث قلاط هتأرما : جاجحلا تام موي لاق

 لخد نم نسا أذ اذإ كلذ دعب بجع الف قرا كربضيال ةنجلا جاجحلا لخد نإ «كتأرما عجارو بهذا

 .هنكي مل نإو توملا ضرم ضيرملاك نوكيف «ةايحلا وجريال جاجحلا سبح
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 فاخي لاح ىف نوكي لاحلا هذه ىفف .نرقلا عم ءاقلل مدقت اذإ زرابملا (و)

 نئادلا وأ ثراولا سمت ىتلا هتافرصت نوكتو «ضيرملاك نوكيف ءابلاغ كالهلا اهنم
 .©" امهتزاجإ ىلع فقوتتف اهب رارضإلا ةنظم

 للشلاو «ناطرسلاو «لسلاك لوطيو اهنمز دتمي ضارمأ كانهو 0١

 نصتسالا وك نوق «اهدتا لوط نقلا: ىفارمالا نس فلز وعضو يضولاوب ماذكر
 نإ هنأب كلذ ىلع ءاهقفلا باجأ دق ؟ ضارمألا دمأ لطي امهم توملا ضرم ىف

 نأ ريغ نم: فلاو مداقت نأي.للشلاك هنم ثوملا فاغتيأل مبصاو +نضرملا ةدمكلاط
 وهو «ءططانملا نآل ءحيحصلاك ضيرملا نوكي لاخلا هذه ىفف «هبيسب توملا فاخي

 دقلو «هل دوجو ال  هتافرصت ىلإ برستي ةرضملا نظ لعج ىذلا توملا فوخ

 مهنمف «هنم توملا فاخيال حبصأ مداقت اذإ ىذلا ضرملا تارامأ ىف اضيأ اوفلتخا

 «للشلاك «ةدحاو لاح ىلع رمتسي لب .موي دعب اًموي ديازتيال ىذلا وه هنإ لاق نم

 مهنمو «حجلافلا عاونأ ضعبك «ىوادتلاب هنم ءربلا ىجري ىذلا وه هنإ لاق نم مهنمو

 ةقفلا" نف تانكلا نم نوريك اذه ىلع راس نقاو :«رتكأف“ ةكس ريعسا" ام: ةثإ لاق قف

 00 ىتأي ام اهصن ١١465 ةداملاف .هدييقت عم ةيلدعلا ةلجملا هتراتخاو

 ةيؤر نع ضيرملا هيف زجعيو «توملا فوخ هيف بلغي ىذلا وه توملا ضرما
 ناك نإ هراد لخاد هحلاصم ةيؤر نعو ءروكذلا نم ناك نإ هراد نع اجراخ هحلاصم

 مأ شارف بحاص ناكأ ءاوس «ةنس رورم لبق لاحلا كلت ىلع توميو «ثانإلا نم

 ىف ناك «ةدحاو لاح ىلع وهو «ةنس هيلع تضمو «هضرم دتما نإف «نكي مل

 ريغتتو «ضرملا دتشي ملام حيحصلا تافرصتك هتافرصت نوكتو «حيحصلا مكح

 ءادتبا هلاح دعت ةنس ىضم لبق تامو «هلاح تريغتو ضرملا دتشا ول نكلو .هلاح

 رابثتعال تطرتشا ةلجملا نأ ىرتو .ه.ا١ «توم ضرم ةافولا ىلإ ريغتلا تقو نم

 وو هذا يدق داهيقنلا »ضع كار قو يقر داووراالا سمع صتعفلا

 ؛فلاثلا ريدقلا حتفو « ىناثلا ىعليزلاو حناتلا ءزجلا نيدباع نبا ىلع توملا ضرم فيرعت ىف اندييعما (0)

 داصتقالاو نوناقلا ةلجم ىف روشنملا كب ,نىس رم لماك دمحم روتكدلا ندبكلا ذاتسألا ثصحيبو «سداسلا ىنغملاو

 .:فلاثلا ةدعلا ةئماكلا ةنيسلا
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 طرشلا لب «ةنس دادتمالا درجمب احيحص هيف صخشلا ربتعيال ةنس دتما نإ ضرملا

 «موي نع اموي دادزي ماد ام امأ .موي نع اًموي دادزي الآ هنم توملا فاخيال هنوك ىف

 . ءاجرلا دقف ضيرملا نأل ؛توم ضرم وهف

 ةوق ريدقت ىف لوآلا ماقملا ة ةربخلا لهأ رابخإل لعجي نأ بجي هنأ قحلا ىفو

 تيطلا نينا اذان هك يشل لانا ةلظوالاو نق انيك هوذا ةقما وب نق لل كات

 بقترت ةيسفن لاح ىف حبصي هنإف هؤرب ىجريال اًناطرس الثم هدنع نأب اصخش

 نم ةحسف همامأ نأب وأ جالعلا ءاجرب بيبطلا هربخأ نكي مل نإ نآ دعب انآ توملا

 ملو «جالعلا ىف الو ةايحلا ىف ءاجرال نأ بطلا ررق اذإف «هراثآ روهظل تقولا

 ءرخآل تقو نم دادزي ضرملاو «ةايحلا ىف ضرملا ريثأت ةوقل نمزلا نم رادقم نيعي
 ةنظم هتافرصت نوكتف «توملل بقرتم ضيرملاف «ةدحاو لاح ىلع تبشي ملو
 ىذلا هفرصت نأل 2ء.ضرملا لواطتي امهم حيحصلاك ربتعي الف ءرارضإلا وأ راثيإلا

 رارضإلا وأ ةثرولا ضعتب راثيإ هيلإ عفادلا نوكي نأ ةنظم نينئادلا وأ ةثرولا سمي

 210 لا ولا

 نايل فنتق نالاو: ه«:فوملا نفض هت قس نان رح يسيل انه: لادا

 هيلإ انرشأ دقو «توملا ضرم ضيرملا تافرصت ماكحأ اهيلع موقت ىتلا دعاوقلا
 . امنآ لامجإلاب

 مل كمن 0 لل ل ع

 ا ناك نإ ماين ا الثم هيلع بجت الف هيلع ةيئدملا دا - كب

 زجعلا طانملا لب . توملا ضرم ضرملا نوك اذه لثم بوجو مدع طانم سيلو «هنع

 توملا ضرم ضيرملا ةرابعو .اذه هضرم نم صخشلا تمي مل ولو «هنع ىندبلا
 هتعلا نم اًيلاخ مادام .دشرلا لك ديشر لقاع هنأل .تافرصتلاو دوقعلا لكل ةحلاص

 هرم نضورملا قالط رق تاخلاو ءاياصولا لوأ ىف سماخلا نيدباع قربا ىلع ةادتمالا فيرعت ىف اندمتعا )١(

 ليلجلا ذاتسألا ثحبو «ةدعلا ماكحأ ىف عئادبلاو «توملا ضرم ضيرملا قالط ىف ثلاثلا ريدقلا حتفو «0توملا
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 فرصت ىأ ىف هيلع رجحي الأ اذه ىضتقم ناكو «ةلماك ءادأ ةيلهأ هلف هفسلاو

 نوما وصرف كلون نق ةداحنإ قاع واسس دع ندع يفرم الأآو .هفرصتي

 :امهيف كشلل لاجمل نيتتباث نيتقيقح دجوي توملاو ءهب ىهتنيو «توملا ىلإ ىدؤي
 نم كلمي ناك اميف تيملا نع ثراولا ةفالخ : امهتيناثو «قلطملا زجعلا : امهادحإ

 وا | ريما .هب هريغ قوقح مايقل ةحلاص ريغ تيملا ةمذ لعجي زجعلاو .لاومألا

 ىتلا ءايشألا ىف ثراولا قح ةفالخلاب تبثي امك .هلامب ةقلعتم هلبق هريغل تناك ىتلا

 ضرملا ناك املو «ةكرتلا ىف ةثرولاو ءامرغلا قح توملاب تبثي اذهل «تيملا اهكرت

 ةكرتلاب اًقلعتم ةثرولاو ءامرغلا تح راص .ىداعلا هببس وه توم ا ىلإ ىضفأ ىذلا

 نأ كلذ نايبو ءاهبابسأ ىلإ فاضت قوقحلا نأل «ضرملا كلذ ثودح تقو نم

 فعضب ثدحي توملا ذإ «تيمم هنأب اًفوصوم ضرملا رراص ضرملاب لصتا اذإ توملا

 فعضم ضرملا نم ءزج لكو «تقو دعب اًنقو مالآلا فدارتو .اًئيشف اًنيش ىوقلا

 ىهتني ىذلا قيرطلا نم ءزج وه اضيرم صخشلاب رمي تقو لكو .«ىوقلا ضعبل
 تراصو .ضيرملاب هلوزن ثقو نم -ضرملا ىلإ اًفاضتنم نذإ توملا ناكف .«توملاب

 اهلذاخت ىلإ هل ةيناسنإلا ىوقلا لامتحا نم هجردتو هراوطأو ضرملا لاوحأ عومجم

 دق تنرملا نكي اذه نلعو +« كولا" ىلإ :تنوأ ةنئقز فيتم .تراخنا دع هل زنبق هلاهيستحلا قرع

 كلذ نم زجعلا ءادتباو ءهب ضرملا لولح تقو نم مسجلا ىف بدي أدتبا
 ءاضيأ ةتنفوتلا كلذ قف ضورملا"كلعي امديف فراولا ةفالتمخ تاذها ايهك عقلا

 اقلعتم نينئادلا قح راصف اهب نويدلا قلعتل حلصتال ةمذلا تأدتبا دقف نذإو

 2. ضيرملا مسج ىف توملا تنيبذب تادتبا ىتلا ةفالخلا:تبحوأ امك اهب ال .:لاومألاب

 ءامرغلا قدح نأ ءاهقفلا ررق ساسألا اذه ىلعو .اًضيأ هلامب ثراولا قح قلعتيف

 ناقلعتي كلممي اميف ضيرملا ةفالخ ىف ةثرولا قحو «مهنويد ءافيتسا ىف

 قح توملا ضرم ضيرملا لامب قلعت دق ذدئنيح نوكيف «هضرم تقو نسم هلاومأب
 0 .١2)ةثرولا قحو نينئادلا

 )١( ص ء«عبارلا ءزجلا «مالسإلا رخف لوصأ ىلع رارسألا فشك ىنعملا اذه ىف عجار ١١557 « 1١5758.

 عجحح م.م 00



 نم نضرخلا ةينئادلا قحبف «٠ قلعتلا تعم نف ناملتخي نيقحلا نأ دييع 57

 ىنعم ضيرملا لامب نئادلا قح قلعت اذلو ءءافيتسالا نم نكمتلا لاملاب هقلعت

 رادقم ىأ اهتيلامب قلعت هنكلو ءاهتاوذو لاومألا نايعأب قلعتي مل هنأ ىنعمب .ةروصال
 دعب ةثرولل حصي اذلو ءنوموقملا هب اهموقي ىتلا اهتميق وهو «ةيلام نم اهيف ام
 حصي امك ؛نيئئادلل نيدلا اودؤيو «مهنويد نم ةكرتلا اوصلختسي نأ مهثروم توم
 تناك ولو «هلوبق ىلع نونئادلا ربجيو ءاهتميقب ةكرتلا نايعأ ضعب اورتشي نأ مهل

 نيدلا اودؤيو اوذخأي نأ ةثرولل غاس ام ةكرتلا تاوذب ةقلعتم نينئادلا ' قوقح

 دقو «نويدلا دعب نوكيو ضيرملا نع مهتفالخ لجأل وهف ةثرولا قح امأ

 نم تام اذإ ضيرملا لامب ةثرولا قح قلعت ىف ايرظن اًمالتخا ةيفنحلا ءاهقف فلتخا
 ةيكلملا قح مأ «توملا ضرم ضرملا نأ روهظب هجو لك نم ةيكلملا قح وهأ .هضرم

 ءاهقف نم نيمدقتملا ضعب ؟ةيكلملا قحال ثرإلا قح وه مأ ءهجو نود هجو نم

 هلأ نوف قل كلل كورولا مساهل قدح تيرا ول نقم نإ .؟:.نناق" ةيفتحلا
 هجو نم ةيكلم ةثرولا قح نأ اضيأ نيمدقتملا نم نورخآ لاقو «توملا ضرم ضرملا

 لبقف «ضرملا توبث تقو ىلإ ادنتسم كلملا تبث ضيرملا تام اذإ هنأل «توملا لبق

 رثكلاب فيدخل هقنلا هنغ يتعكان» نأ ةانتالا قيرط.نف ةنباث ةيكلللا تناك كوملا
 قرفلاو .دانتسالا هجو وه .هجو نم ةيكلم قح نومدقتملا كلذ ىمسيو «ىعجرلا

 توملا ضرم ضرملا نوك روهظ نإ لوقي لوألا ىأرلا نأ هقباسو ىأرلا اذه نيب

 قارلا امأ :ةثوولا كله. نابيعألا نأ قهو هلق ةروتسم قناك ةقينقح نع ةفشك

 تبثت ةيكلملا نكلو «ثروملا نع ةفالخلاب ةيكلملا ببس وه توملا نإ لوقيف «ىناثلا
 نم نكي امهمو «ضرملا لولح تقو وهو «ءانفلا ضارعأ روهظ لوأ ىلإ ةدنتسم
 لاومأ ىف ةثرولل تباثلا قحلا نأ ىف نادحتم امهف «نييأرلا نيب قيقد فالخ
 نيرخأتملا بهذم امأ «ثراولا قح ىف نيمدقتملا بهذم اذه  ةيكلم قح ضيرملا

 قح سيلو «ةفالخلاو ثرإلا ىف قح هنكلو ,ةيكلم قح سيل ثراولا قح نأ وهف
 : عوضوملل اًميمتت اهنيبن ةهجو لكلو .هبحاصل رمتسي كلملا لب .كلم

 )١( ص عبارلا «رارسألا فشك اذه ىف عجار ١57١.

 6 يحتل



 . قباسلا وحنلا ىلع ةيكلم قح ثراولا قح نأ مهئاعدا ىف نيمدقتملا لدتسا

 ثلثب مكيلع قدصت هللا نإ» : يلبي هلوق وهف «ثيدحلا امأ .عامجإلابو ثيدحلاب

 ىف مككلم ءاقبتساب قدصت ىأ «مكلامعأ ىلع ةدايز مكرامعأ رخآ ىف مكلاومأ

 هدابع ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ةنم نع ربخأ : مكلامعأ ىلع ةدايز مكلاومأ ثلث

 كلاما فا ةكابإلا ىلإ نيبو كوكل يرول ومآ قلك ب هقللللا عين ضيقت نأ

 لاوز ىلع اذه لدف «توملا ضرم تقو مهرامعأ رخآو «ريخلا هوجو ىف فرصلاب

 دإ .ثلثلاب مهيلع قدصتلاب نميل نكي مل لزي مل ول ذإ «نيثلثلا نع مهكلم

 ءاهقفلاو ةباختيضلا مق اذيو: :هريهغ قم اهتم: كح الإ تلقلاب قددصتلا نوكرال

 مهنا ةهنوتوو ىلإ :لوتيافن دف يينلكلا قع كلش لاودفت نقلا ناكأات رند اهيوعن

 ظ .هيلإ سانلا برقأ مهنألو ءهلاومأ ىف هؤافلخ

 ىف وهو نينمؤملا مأو هتنبا ةشئاعل لاق هنع هللا ىضر ركب ابأ نأ ىور دقلو

 مل كنإو «ةيلاعلاب ىلام نم اقسو نيرشع داج كتلحن تنك دقل : هتوم ضرم
 نأ ىلع هحيرصب اذه لدف 2١. ةثرولا لام مويلا وه امنإو «هتضبقالو هتزح ىنوكت

 ىتمياال امن اذه ثم ناك تبقلو .ةيكلملا قح وه ضيرملا مهثروم لام ىف ةثرولا قح

 . .355 لوسرلا نم هعمس هنأ دبالف «ىأرلاب هيف

 عرتت نأ ياعسل جوملا رب «باعيدملا لامعا نحيت ادهن
 ثراولل هعربتو «بناجألا قح ىف ثلثلا نم رثكأ ىف ذفنيال توملا ضرم ضيرملا

 دي نم بوهوملا اوذخأي نأ ةثرولل ناك ىتح «ةثرولا ةزاجإب الإ ءىش ىف ذفنيال

 ةثرولا ىلإ لاز اذإو .«كلملا لاوز ىلع ذافنلا مدع لدف ءهاضر ريغ نم هل بوهوملا

 : انيق انه نلغ

 ضرم روهظ تقو نم تبثت ةثرولل ةيكلملا نأ مهئاعدا ىف نيمدقتملا ةلدأ هذه
 قح نإ نولوقي نيذلا نيرخأتملا ليلد امأو .ةيكلملا هذه وه مهقح نأو .توملا

 مل نكلو ةرزعب ليخ .قيوفعراولعنا فتم سلات ريع ودع ةادقم قولا هداروقو, علق ءانعع هج 1

 نأ (اميغدعأ) نيرما ئلع رثالا ذهن لدعسا .نهرهتال ةقوولا فلم'ةئآو «كلبلإ كلملا لقتني ملف ءهيسفبقت

 كلم توملا ضرم ضيرملا لاومأ نأ (امهيناث)و ءهيكلمت ملف «هيضبقت مل : لاق هنأل «ضبقلاب الإ متتال ةبهلا

 :تلثلا الإ هل سلو « هتثرول

 6 0 .١ ال



 الإ ةيكلم قح ريصيالو .طقف ةفالخلاو ثاريملا قح هنكلو «ةيكلم قح سيل ةثرولا
 هعربت ضقن ثلثلا نم رثكأب عربت نإ ضيرملا نأ ىلع عامجإلا وهف لعفلاب توملاب
 ىف راثآلا لك هل تناكو مربأو دقعنا هنأ ىلع ليلد ضقني هنإ مهلوقف «هتوم دعب
 امنإو اللا قحلا هتايح ىف مهل ناك ام مهنأ ىلع لدي اذهو «ةايحلا لاح

 .ةافولا دعب ةيكلملا توبثو ثاريملا ىف مهقح

 فقاو تاويجلل ا ناك ول هنأ وهو «ءلوقعم رخآ ليلد كانهو
 هل نوكيو ءاّثراو نوكي هنأ ىلع اوقفت نا دقف توملا دنع الهأ ريصي مث ء«توملا ضرم

 هتوم لبقو ضيرملا ضرم تقو ةيكلملا ىف ةثرولا قح ناك ولف «نيثراولا قوقح لك
 ملسم ريغ وأ قتعأ دبعك) ثاريملل الهأ اونوكي ملو اوثرو نيذلا ءالؤهل ناك ام
 ةيكلم قح قحلا ناك ولو .اًضيأ ةثرولا ىقاب كلم هنأل ؛ثاريملا ىف قح (ملسأ

 «قحلا مهل نأ تبث نكلو «مهثروم هب عربت ام ضقن ىف قحلا ءالؤهل ناك ام
 قح وهف مهقحل ًريسفت ةيكلملا قح حلصي مل اذإو .ةيكلم قح نوكي نأ نكميالو
 . 23) ثراولل ىتلا قوقحلا هذه لك تابثإل فاك كلذو .هطرشب ثاريملا ىف

 لنا نفرد وعبق: نئايبعت كاتس ىقيرلا ناس ف اهني سراولا كاع ز نإو
 ىف قحلا ناك اذإ «ةيهقفلا ئدابملا قسنتو «ماكحألا قطنم ميقتسي ىكل «ىرابتعا
 عم هتزاجإب الإ ذفنتالو ءهتوم ضرم ىف تيملا اهفرصت ىتلا تافرصتلا ضعب ةزاجإ
 هل ضرفن نأ دبالف ةافولا دعب كلذ هل ناك اذإ هنإف ءاهبحاص ةايح ىف اهرودص

 نأ بجيو «تافرصتلا هذه ىلع ضقنلاب دوعي نأ نكمي ىتحح «ةايحلا لاح اًمح
 «توملا دعب ةزاجإلا قح توبث اهعم روصتي ىتلا روصلا لقأب قحلا كلذ ردقي
 ةيضرفلا رومألا نآل «ثروملا ةايح لاح ىف هل ثرإلا قح ضرفب كلذ ىف ىفتكيف

 يملا + اهييقرلا ىلا ثحاسبلا رطضت ىتلا ةيركفلا دوما راع هل: يدنا
 . ضعب زجحب اهضعب ئدابملا ذخأتو ءماكحألا قطنم

 ةثرولا قح مأ نومدقتملا لوقي امك كلم قح ناكأ ءاوس ةثرولا قحو'ا 5

 صلات قحح وهف ثلثلا امأ .طقف ةكرتلا ىثلثب قلغتي نورخأتملا لوقي امك طقف

 ضعب انطشتسا لقو للا لالالا لاا ص «كلاثلا ءزج ا , عئادبلا ىلع هتلدأو فاالخلا اذه ىف اندمتعا )١(

 . ًطاينتسا روطسلا ايانث نم ةلدألا هذه
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 ءمدقم نينئادلا قحف 5-0 هيلع تناك نإف «نويد هيلع نكي مل مادام ضيرملل

  «نيدلا دعب ىقابلا ثلث هل ضيرملاو «نيدلا ءافيإ دعب ىقابلا ىثلث ىف ةثرولا قحو
 مهقح نأ انيب دقو «نينئادلل قحلاف هئافو لبق امأ .نيدلا ءافو دعب الإ ةكرتال هنآل

 .ةثرولا نم ةكرتلا ةميق مهل تملس نإ هنأ ىنعمب .اهتاوذب ال ةكرتلا ةيلامب قلعتم

 قلعتم هنإ نابحاصلا لاق دقف ةثرولا قح امأ .كلذ ءارو امب اوبلاطي نأ مهل سيلف

 .ثراولل ةبسنلاب مآ ىبنجألل ةبسنلاب كلذ ناك ءاوس اهنايعأب ال ةكرتلا ةيلامب ًاضيأ

 كلذ نأل .ةميقلا لثمب هثراول توملا ضرم ضيرملا عيبي نأ امهدنع حصي كلذلو

 وبأ لاقو .ةكرتلا نم عيبملا ءزجلا ةميق وهو ءمهقح مهل ملس اذإ ةثرولا قحب رضيال

 ةبسنلاب امأ «ةثرولا ريغل ضيرملا تافرصتل ةبسنلاب ةيلاملاب ةثرولا قح قلعتي : ةفينح
 قلعتم ءاهقفلا ربعي امك وأ «ةكرتلا تاذو ةيلاملاب قلعتم مهقحف ةثرولا عم هفرصتل

 هببس ثراو ريغ عم ضيرملا فرصت ىف مهقح نآأل كلذو .ىنعمو ةروص لاومآلاب

 اًقلعتم قحلا راصف «ءةميقلاب ناردقي ةكرتلا اثلثو «مهل ةكرتلا ىثلث ةمالس اونمضي نأ

 هفرصت عنم ىف مهقح امأ .اهنايعأو اهتروصبال اهتيلامب وأ اهانعمب ىأ «ةكرتلا ةميقب

 عزوي هللا نأل ءضعب ىلع ةثرولا ضعب رثؤي مل هنأ اونمضي نأ هببسف ثراولا عم
 نأو ءهدصق هيلع در ىلاعت هللا باتك ىف ام ريغ دصق نم لكو «هباتك ىف ثيراوملا

 اهاطعأ ولو «هل اهراتخي نايعأب نوكي ءاهمدقي لاومأب ةاباحملاب نوكي امك راثيإلا

 هل اهعاب ولو ءهلام نويع هل راتخا نأب هاباح دق نوكي نأ ةيشخف ءاهتميقب هايإ

 كلذو «ثراولل ةبسنلاب ءاهتاوذو ةكرتلا نايعأ ىف قح ةثرولل لعج رثكأ وأ اهتميقب

 ىقطنم ماظن ىلع ريست ضعب عم مهضعب ةثرولل ةبسنلاب ةيهقفلا ماكحألا نوكتل
 هل متيال هتميقب ةكرتلا نايعأ ىدحإب صتخي نأ دارأ ول ةثرولا دحأ نإ ذإ ءدحاو

 . قح ةكرتلاب قلعت دقو «هتايح رخآ ىف ثروملا دارأ اذإ كلذل «ةثرولا اضرب الإ كلذ

 ىقاب اضر نم دبال ناك هتميقب ةكرتلا لاومأ ضعبب هتثرو دحأ صتخي نأ  ثرإلا

 ضعبلا مهضعب عم ضيرملا فرصتل ةبسنلاب ةثرولا قح نأ نيبت اذهبو «ةثرولا
 .21' ىنعمو ةروص ةكرتلاب قلعتم

 .ةيلاملاب قلعتم ةثرولا قح نأ ةيجارسلا حرش ىف لقنو 2١554 ص ء«عبارلا ءزجلا قازتسالا فشك عجار )١(

 ركذي ملو «ثراولا عم فرصتلا لاحو «ىبنجألا عم فرصتلا لاح نيب قرفي ملو قلطأو .«ةكرتلاب نيعبال

 ١7 ١5. ص اًقالخ
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 دعب نوكي ىذلا ءزجلاب ةكرتلا نم ناقلعتي امنإ نينئادلا قحو ةئرولا قحو
 ير لحل ا دمت نك ةاقررلا ةقعت هييجعل مرا الموت اننا ىف قرروا "عقب اها مفاعل

 نأ حصيال كلذ ريغو شارفو ماعط نم هبلطتي امو ةيصخش تاجاح نم همزلي امو
 دحأل سيلو ءهاوس قح لك لبق هلام نم هحلاصم ءاضق ىف هقح نأل «هنم عنمي

 ىف ضيرملا قحو «ضيرملا لام ىف ثراولاو نئادلا قح انيب انه ىلإ - 64
 هقح اًنايحأ ىرنف «ضيرملا تافرصت ىف اهلك قوقحلا هذه راثآ ىلإ لقتتنلو «هلام
 بلغي مهنويد ءافيتسا ىف نينئادلا قح ىرن اًنايحأو ءزوجيف فرصتلا ىف بلغي

 هيثلث ةيامح ىف ثراولا قح بلغي ةكرتلل ةقرغتسم نويد هيلع نكت مل نإو «عنميف

 هنأ نظي ىذلا فرصتلا ىلع رجحلا نوكي اذلو ءامهيلإ ثلثلا زواجتت تاعربت نم
 5 100 ل ل م ا
 ناك دقلو «ملاعملاو دودحلا ةحضاو ريغ ةنرم ةرئاد ىهو «عنملاو ءرجحلا عضوم

 ىف ةهبشلا تذختاو «طايتحالل ضيرملا ماكحأ رثكأ ةعيرشلا لعجت نأل اًعفاد كلذ

 «كلذ وحنو «ثراولل رارقإلا ىف ىرتس امك «عنملل ةعيرذ ماكحألا هذه ضعب

 تافرصت نم ةعونمملا ريغ تافرصتلاو ةعونمملا تافرصتلا ىف لوقلا ةصالخو

 ىتلا تافرصتلا ىه ةثرولا ةزاجإ ىلإ جاتحنال ىتلا ةزئاجلا تافرصتلا نأ ضيرملا

 نوكت ىتلا ةيلاملا تافرصتلاو «اعبت اهيف لاملا ءاج نإو ةيلاملا تافرصتلا نم دعتال

 كلو ةكرتلا لاه سآت ننال نقلا :تافرضتلاو:«ةيويسللا ةتاجتاشح رم ةحاتلل' اعابشإ

 ظ .اهحابرأ وأ اهعفانم سمت

 دعب ةثرولا ةزاجإ ىلإ حجاتحتالو «ةيتآلا هتافرصت ذفنت كلذ ىلعو 2-5

 ظ ظ : هتافو

 ءدحأ ةزاجإ ىلع فقوتم ريغ اذفان ضيرملا نم حاكنلا دقعنيف : حاكنلا (أ)

 روبي ال17 هيفا لن ويضر ذأ هع وول ناك ايلف نقوم ف كاوا ولو

 . ةيجارسلا حرش عجار 2000

 . ىضرملا ماكحأ ىف ىناثلا ءزجلا نيلوصفلا عماج (6)
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 .عربتلا مكح ةدايزلا تذخأ داز نإف ءلثملا رهم نع ديزي الأ طرشب اهرهم هجوزل

 اهسوزتا اذإوا هياتم ام قاض تزازلل ةيضرلا مكس ةدايرراتاهل جرو ىو تاما
 ايذ::نوكيو + لالا رهف وأ قهن ا ار ا تا لارا

 ةنيبب هضرم ىف وأ هتحص ىفف هيلع تبثت تبثت ىتلا ىهو «ةحصلا نويد مكح ىف هيلع

 ل نأل ءهحاكن 0 اعاد وتم ةرارقإب كيف تبثت ملو . ةحيحص

 ديل نفت اهلكا كيتا ةللالا ريق ةناق ريصت نكن كيتو نا رمعم اهل لالا نيأل ىتلا
 .هقالط هيا ما ءاهدعب وأ ةافولا لبق دحأ ةزاجإ ىلإ ةجاح

 ءاراف ربتعيو اهثاريم قحتست اهاضر ريغ نم اًئئاب اهقلط نإ هنأ ريغ هتأرما قلطتو

 ديقمو «هباحصأو ةفينح ىبأ دنع ةدعلا ىف هتومب ديقم ثاريملا قاقحتسا نأ ريغ

 دنع ءىشب ديقم ريغو ىليل ىبأ نباو دمحأ دنع «هتوم لبق هريغب اهجاوز مدعب

 17 فارما نست ال1 .قفاشلا لانو وكلنا

 مأ ىبنجأ نم تناكأ ءاوس ءاهنع ىنغتسيال ىتلا هتاجاحو ةيودألا ءارش (ب)

 ريسي نبغب وأ اهتميقب اهارتشا نأب ءارشلا ىف ذ ةاباحم كانه نكي مل ماد ام ثراو نم

 هيما هلار اضيق اطول | قول نون دوو رع ا أ رد: نق وب 25غ ننال" قربان
 ءاج دقو ء«هيف ةاباحمال مادام حيحص هثراو نم همزلي ام هءارش نأ حيحصلا نكلو

 0 ةنياعمب هثراو نم ىرتشا ول اًضيرم نإ) : هصن ام نيلوصفلا عماج ىف

 انام دقيت اهئ" انيفأ .رارقولا ىف ىبنجألا فلاخي ثراولاو «ىبنجأ نم هئارشك زاج

 د راب قا ءارش زاوج ىلع لد اذهف «فالخ ركذي ملو ء«ءاوس امهف

 الا مادام حصي ثراولا نم ءارش قلطم نأ دافتسي ةرابعلا هذه نمو .2) «لكلا

 فكلدرو ه4 وهبكلا) هي افكت ررشلا ناك اذ نكيزملا قلع اذ ملل" تنير, ف اناعللا دف

 . "9 ثراولل نيدلاب رارقإلا نع فلتخي

 نايعآألا ريعي نأو «هريغل رجؤي نأ ضيرملا كلميف «ةراعإلاو ةراجإلا (ج)

 ىلعو ءاهوضقنيف هتراجإ ىلع اودوعي نأ هتوم دعب هتثرول سيلو «هريغل هتكرت نم

 ين ا لوطملا م متل

 نم هنم عيبلا ماكحأك ا ماكحأ نأ ورك 0 0 د

 . حماست نم ولخيال كلذو «هوجولا لك
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 ىف قلطملا فرصتلا هل نأل كلذو «عفتنا ام ضوعب هوبلاطي نأ ةدم اًئيع هل راعأ نم
 نايعألا هذه ةميقب قلعتم نينئادلا قحو ةكرتلا نايعأب قلعتم ةثرولا قح ذإ «عفانملا

 ةصلاخ عفانملاف «عفانملاب اقلعتم نيقيرفلا نم دحاو قح سيلف ءانيب ام وحن ىلع

 5 ا لا لل ل
 تلطب دقف هضرم ىف ضيرملا تام اذإف 22١7 نيدقاعلا دحأ توم درجمب لطبت عفانملا

 ىف ةثرولا قوقح سمتال نذإ عفانملا ىلع دوقعلاف «هتاراعإو هتاراجإ اهسفن ءاقلت نم

 .ةراجإلا لثم «ءمهتزاجإ ىلإ ةجاح الف «ةيفنحلا بهذم ىف لاوحألا نم لاح
 هل ةغئاس ىهو عفانملا ىلع دوقع اهلك هذه نآل «ةاقاسملاو ةعرازملاو ةراعإلاو

 .رجح اهب لصتيال

 هيف ناك ولو حيحص دقعلاف «هريغ عم ةكرش دقع اذإف :ةكرشلا دوقع (د)

 «ةكرشلا لاومأ سوءرب قلعتت نينئادلاو ةثرولا قوقح نأل «حبرلل ةبسنلاب هيلع نبغ

 تلخد وأ اهملست اذإ الإ ءاهبحاصل اهعفانمك اهحابرأ ذإ ءاهحابرأب قلعتتالو

 كلذ لبقو «ةكرتلا لاومأ سوءر نم اءزج ريصت لاحلا هذه ىفف «هتمذ ىف اهتيكلم

 هتافو درجمب هنآأل .,ءىش ىف ةثرولا ريضيال هتاذ ىف ةكرشلا دقع نإو «بيغ ىهف

 نم دحاو لك نوكي هنأل «ليكوتلا نمضتت اعيمج تاكرشلا دوقع نأل «دقعلا لطبي

 دقع لطبيف «تيملا ةلاكو نع ىحلا لزعني امهدحأ تومبو هنع اليكو نيكيرشلا

 هلام نم اءزج عفد نأب ضيرملا براض اذإ كلذ ىلعو .ةلاكولل ةنمضتملا ةكرشلا

 حبرلا ناكو ةبراضملا تحص الثم ةفصانم امهنيب حبرلا نوكيو «هيف لمعيل هريغل

 وأ نينئادلل قحالو «حبر كلذ نأل «ضيرملا ىلع نبغ كلذ ىف ناك ولو «ةفصانم

 ام نيلوصفلا عماج ىف ءاج دقلو .ضيرملا كلم ىف هلوحخد لبق حبرلا ىف ةثرولا
 امهنيب وهف ىلاعت هللا قزر ام نأ ىلع صخش ىلإ اًقلأ عفد ضيرم» : هتصالخ

 كلاملا ىلعو «حبرلا ىف هتصح نم لقأ لماعلا لثم رجأو «تامف اًفلأ حبرف نافصن

 ذإ ءهلام ةعفنمب عربتم هنأل «هنيد لبق هب أدبي حبرلا فصن براضمللف طيحم نيد

 مزال دّقع هنأل «عيبلا دقعك ثراول ةراجإلا دّمع نأ اعيمج اوررق دقف «ةمئألا ةيقب ةفينح وبأ فلاخ )١(

 . اهنم هانثتسا ام الإ «ءايشألا ةراجإ ىف اذه ىلع ىناملا نوناقلاو .نيدقاعلا دحأ تومب لطبتال ةمزاللا دوقعلاو

 م يعحع



 ةثرولاو ءامرغلا قح ذإ هلام ةعفنمب عربتي نأ هلو هلام نم دلوتمب سيل حبرلا

 . ءامرغلا عم برضي هلثم رجأ هلف .اًئيش براضملل مسي مل اذإو .معفانملاب قلعتيال

 اهيف بجي ةدساف ةبراضم لك اذكو .هيف ةمهتال ببس اًنيد بجي هقح ذإ
1 

 نكلو اهتوم ضرم ىف تتام ولو ء.حيحص ةضيرملا نم علخلاف .علخلا (ه)

 ةيناث ةهج نمو «هب اهتثرو نيب نم هترثآ دق نوكت نأ ىشخي علخلا لدبل ةبسنلاب
 ىف تتام اذإ كلذلو «نيبنس ام ىلع ةيصولا مكح ذخأيف «ةحان نم اعربت ربتعي

 : ةثالثلا رومألا هذه نم لقألا علاخملا هقحتسي ىذلا ناك ةدعلا

 .هل اجوز تناك ول اهنم هثاريم - ١

 :اهنك رت ثلا

 .ارادقم ةثالشلا رومألا هذه لقأ ذخأيف ةعلاخملا ىف روكذملا علخلا لدب  '؟

 لدب ذخأي هنأ ىأ ,علخلا لدبو ةكرتلا ثلث نم لقألا قحتسا ةدعلا دعب تتام نإو

 .25' ةكرتلا ثلث نع ديزي الأ طرشب علخلا

 ىفو «دويقلاب الإ رجحلا اهيلع دريال ىتلا تافرصتلا ىه هذه 2

 ةكرتلا لام سأر سمت ىتلا ةصلاخلا ةيلاملا تافرصتلا امأ ءاهانركذ ىتلا لاوحألا

 الو نئاد هعم راضيال ىذلا ردقلاب عنملا عضومو ءرجحلا عضوم ىه كلتف صققنلاب
 عفدي ام رادقمب تبثي وهف ءاهلصأ توبث ثيح نم ضيرملا ةيلهأ مداصيالو «ثراو

 ناك نإو «فرضنتلا ةزاجإ ىف قا هتاطغإب .«ررضلا ةلاثي نأ لمعحي نمع ررضلا
 .هتزاجإ وأ ءهضفر نم ةاجنمب وهف هقح سميال ناك نإو «هقح سمي فرصتلا

 : نارمأ رجحلا اذه توبثل طرتشاو

 «ةرجأ قحتسا دق ناك اذإ ام نيبو «حبرلا نم اًعئاش اًرادقم طرتشا دق براضملا ناك اذإ ام نيب قرف هارتو )١(

 رئاسك نوكيف «اّنيد هقح نوكي ىئاثلاو ؛حبرلا نيعب قلعتم هقح نآل نينئادلا نم قبسأ هقح نوكي لوألاف

 .نويدلا
 دمحأ خيشلا ذاتسألل ةيصخسشلا لاوحألا باتكو . «ضيرملا ماكحأ ىف ىناثلا ءزحلا نيلوصفلا عماج عجار 00

 . كب ميهاربإ
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 دحأ قفص اذإ هقللذ نلعو اذه ةيفرم نتن نضشيتلا توم نأ : اههيناثؤ
 ققحتي نأ لبقو «ضرملا ىف صخشلا نم فرصتلا ردص نأب رخآلا نود نيرمألا

 ضرم ضرملا نوك قيقحت نآل «ليبس نم هفرصت ىلع دحأل امف «توملا وهو ىناثلا
 ضرملا اذه ىف صخششلا تام اذإف .كلذ نيبتي نأ لبق رجح الو ءمتي مل توم
 تافرصتلا لك ضرعت نأب ضرملا تقو ىلإ ادنتسم عنملا تبثيف «ىناثلا رمألا ققحت

 نم ادهل اه نسق تناك اذإ ىئاذلا وأ: ةيراولا ىلع ةقولا فلل م قو نصاب نقلا

 تافرصتلا هذه ىف ضيرملا نوكيو «ثرإلا قح نم كاذل امو «نيدلا ءافيتسا قح

 اهتزاجإ ةلاح ىفو «لطبتف اهوزيجيال وأ ىضمتف اهوزيجي نأ ءالؤهلو «ىلوضفلاك

 .تلطب اهوزيجي مل اذإو اهرودص تقو ىلإ اهتحص ىلإ ةدنتسه ةحيحص نوكت

 : نيمسق ىلإ ةثرولاو نينئادلا سمت ىتلا ضيرملا لاوقأ ءاهقفلا مسق دقلو

 ةيئاشنإ تافرصت ىناثلاو «ضيرملا تارارقإ ىهو «ةيلام اقوقح تبثت ةيرابخإ لاوقأ
 . لبق نم ةتباث نكت مل ةيلام اقوقح تبثت

 هنأ ريغ ءاحيحص ناك ىبنجأل ناك نإ هنأ ضيرملا رارقإ مكحو 2 6

 ىمست ىتلا نويدلا ىهو «رارقإ ريغ نم ةتباث نوكت ىتلا نويدلا ءافيتسا نع رخأتي
 ىتلا وأ ءهتحص ىف هرارقإب ضرملا لبق ةتباثلا نويدلا لمشت ىهو ءةحصلا نويد

 دوهش هتنياعو ضرملا تقو اهبابسأ رشاب ىتلا وأ «تانيبو ججحب ضرملا دعب تبثت
 تبث ام امأ ءهضرم ئف هدقع حاكن رهم وأ ءاهارتشا ءايشأ نمث وأ هضرتقا ضرقك

 ىف ًارخأتم نوكيو «ضيرملا نيد ىمسي هنإف هضرم ىف ضيرملا رارقإب نويدلا نم
 .ةحصلا نويد نع ءادآلا

 نأ ىسع هنآل «ةثرولا هقدص اذإ الإ ذفني الف ثراول نيدب رارقإلا ناك نإو

 يذلا «كواؤلا و.( ةيكردقلا موش«ناذقملا لهي كراولا كلذ: لاتقل رارعقالا كلذب نوكت

 دنع لعفلاب اًنراو ناكو «رارقإلا دنع ثرإلا ببس هب ماق نم وه هل رارقإلا حصيال

 ببس مايق مدعل «هرارقإ ذفن اهجوزت مث هل اجوز نكت مل ةأرمال رقأ اذإف «ةافولا
 كلذ تام مث رارقإلا دنع هبجحي نبا هلو «هيخأل رقأ اذإو «رارقإلا دنع ثرإلا

 سا يححل



 نإ :لبنح نب دمحأ لاقو «رارقإلا ذفني مل هل رقملا خألا هثروف ءهيبأ لبق نبالا

 اهتعاس تام ول رارقإلا تقو اًثراو ناك نم وه هل رارقإلا حصيال ىذلا ثراولا

 ىف ىه كلذ ىف ةربعلا نآأل ءرمتسي مل مأ ةافولا ىلإ هثرإ رمتسا ءاوس هرقملا

 رارقإلا تقو ةمهتلا تققحت اذإ الإ كلذ نوكيالو «ةمهتلاب اًبوحصم رارقإلا رودص
 - هل اًثراو ناك اذإ هيخأل رارقإلا ذفنيال كلذ ىلعو ءاهتعاس لعفلاب اًثراو ناك نأب

 لطبأ اذإ رارقإلا نآل .توملا تقو ثاريملا نم هبجح نبا هل ءاج مث رارقإلا تقو

 . الطاب ردصيف «هرودص تقو وه اهتقوو «ةمهتللف

 ضقنلا لبقتال تناك نإ اهنأ ةيلاملا ةيئاشنإلا تافرصتلا مكحو ١84-2

 «توملا ىلع ةقلعملا مكح ىف ضيرملا نم ردصت ىهف «قتعلاك خسفلا اهيلع دريالو
 مث ادبع قتعأ نإ هنأ ىنعمب «ةدوجوملا ريغ مكح ىف وأ ةذفان ريغ توملا لبق ىهف

 مكح ةايحلا لاح ىف هقتع ىطعيف «قاتعإلا غوسي ناك ام هنأ توملاب نيبتي تام

 نإ نينئادلل هتميقب ىعسيو «توملا دعب دبعلا قتعيف «توملا ىلع قلعملا قانعإلا
 ةكرتلا نكت مل نإ ةكرتلا ثلث دنع هب هتميق ديزت امب ىعسيو «ةقرغتسم ةكرتلا تناك
 لبقتال اهنأل «ةقلعملا تافرصتلا مكح تافرصتلا كلت تيطعأ امنإو .ةقرغتسم

 دعب ةزاجإلا مدعب اهلاطبإ ةثرولل انلعج مث ةايحلا ىف ةذفان اهانضرف اذإف «ضقنلا
 هاطعأ ىذلا ىعرشلا فصولا عم قفتيال كلذو .«خسفلل ةلباق اهانضرف دقف «ةافولا

 . ةقلعم اهنوك وهو .فصولا كلذ عم قفتي ام ضرفف ءاهايإ ءاهقفلا

 ءارشلاو عيبلاو ةيصولاو ةبهلاك خسفلا لبقت ىتلا ةيلالا تافرصتتلا امأو

 ءانه اهنايب عضوم سبيل ةبعشتم ماكحأ تاذ ضيرملا نم اهنإف «فقولاو ةقدصلاو
 كلانه اهيلإ عجريلف هقفلا بتك ىف اهباوبأ ىف دوقعلا هذه ماكحأ نايب دنع لب

 كلت نأ ةظحالم عم «ليصفتلا اهيلإ دوعي ىتلا دعاوقلا ركذت انه نكلو «ةلصفم

 ىذ ىه اهو ,ةحيحص ىهف ةايحلا لاح ىف امأ «ةافولا دعب الإ نوكتال ماكحألا

 : دعاوقلا

 تناكأ ءاوس «ةثرولا ةزاجإب الإ ذفنتال ثراول تناك نإ تافرصتلا هذه ()

 ظحالي هنأ ديب ؛طق اهيف ةاباحم ال ةلدابم مأ ةاباحم هيف ةلدابم دقع مأ اًفرص اًعربت

 : نارمأ

 يرجح م16



 هزاجأ دقف ةريثك وأ ةريسي ةاباحمالب ةميقلاب اًعيب فرصتلا ناك اذإ هنأ (امهلوأ)

 اميف هانيب ام فالخلا ساسأو ءهزجي مل ةفينح وبأو «ةثرولا زجي مل ولو «نابحاصلا

 «ثراولل ةبسنلاب ةكرتلا نايعأب قلعت ةثرولا قح نإ :لوقي ةفينح ابأ نأ نم ىضم
 «ثراول ةيصو الو «ةيصولاو راثيإلا ىنعم هيف ةميقلاب ولو اهنم اًنيع هئاطعإ ىفف

 ملس ةميقلا لثمب عيبلابو .ةيلالاو ةميقلاب قلعتم «ثرإلا قح نإ :الاق نابحاصلاو

 . هتزاجإ ىلع عيبلا فقوتل هجو الف «ثرإلا قح

 نإف «ثراول ناك نإف «ثلثلا نم جرخي اًمقو فرصتلا ناك نإ هنأ (امهيناث)
 مهل فرصتو ةثرولا زاجأ اذإ الإ ثراولل ةلغلا فرصتال نكلو ءذفني فقولا لصأ

 اذإف ءايح ثراولا ماد ام كلذك مكحلا رمتسيو ءاوزيجي مل اذإ ثاريملا بسح ىلع

 ةاباحم نأل «ءىش ةثرولل نكي ملو «هل ةلغلا تناك هريغ ىلإ قاقحتسالا لقتنا

 قاقحتسالا لقتنا اذإو «هوزاجأ وأ هيف هوكراشف فقولا ىف هقاقحتسا ردقب ثراولا

 انه هتاباحم حصتال ىذلا ثراولاو .ةاباحملا مدعل .قح ىأ هيف مهل نكي مل «هريغل

 .ةافولا دنع لعفلاب ثراولا وهو «ةيصولا باب ىف ثراولا وه

 مل وأ نويدلا لكل دادس اهيفو «نويدلاب ةقرغتسم ةكرتلا تناك اذإ بر

 سميال ضيرملا نم فرصت لكف «مهل اهتميق ملست نأ اهيف نينئادلا قحف «نكي

 اذإ الإ هتاعربت ذفنتال كلذ ىلعو .هوزيجي مل نإو ءذفان وهف «ةميقلا هذه

 داز اذإ الإ هخسف قح مهل ًاريسي ناك ولو نبغ هيف ءارش وأ عيب لكو .اهوزاجأ

 ملست نأ بجيف «ةميقلاب قلعتم مهقح نأل .نبغلا ليزي ام عئابلا صقن وأ ىرتشملا

 مهقح نأل .هوضقني نأ مهل نكي مل هلصأ نبغ الب ىرتشا وأ هعاب اذإو .مهل

 ءمهضارتعال هجو الف «مهل تملس دقو ءانيب امك «ةيلاملاو ةميقلاب قلعتم
 .مربأ ام مهضقنل الو

 ةكرتلاب ةثرولل نأش الف «ةثرولا قح ىلع مدقم نينئادلا قح نأ ظحاليو

 ةيواسم تناكو ءاهتميقب اهصالختسا اودارأ اذإ مهنأ ديب «نيدلاب ةقرغتسم تمادام

 لقأ ةكرتلا ةميق تناك نإو .ةكرتلا ميلستو ةميقلا ذخأ ىلع نونئادلا ربجأ نيدلل

 ىف قحلا مهل نأل .نينئادلا اضرب الإ اهتميقب اهصالختسا ةثرولل نكي مل نيدلا نم
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 ىف اهعيب اوعيطتسي ىتح .مهيديأ ىف نيعلا نوقبي مهاسعو .ةلماك مهنويد ءافيتسا

 . مهنيدب ءافو اهيف نوكيو ءاهتميق هيف ولعت تقو

 تناك وأ ءالصأ ةنيدم نكت مل نآب نيدب ةقرغتسم ةكرتلا نكت مل اذإ (ج)

 الث مهل ملسي نأ ةثرولا قح نمف ءاهنم ىفوتسا دقو «قرغتسم ريغ نيدب ةنيدم
 سمي ةلدابم مأ اعربت ناكأ ءاوس ضيرملل فرصت لكف «نيدلا دعب ةكرتلا ةميق

 لكف كلذ ىلعو «نيثلثلا ىف مهقح سميال ىتح ءهعنم ةئروللف «نيثلثلا نيذه
 وأ عيب ىبنجأ عم ةلدابم دقع لكو «ثلثلا دودح ىف مادام ,غئاس ىبنجأل عربت

 ةثروللف «ثلثلا نع ةاباحم هيف نكت مل اذإ مهتزاجإ ىلإ ةجاح ريغ نم ذفان ءارش
 اهليس:نا ةيمعي ةيدللا ةيتلتلا كتيينه تلا ةدايلا لوزت ىتح فرصتلا عنم ىف قحلا

 . مهل
 ةناطبنإلا توما ضرس لضيرلا تافرعمت اهبلإب دهترت قتلا هدعاولا نعناذم

 ىلع ةدمتعم اهانيب دقو «بابلا اذه ىف لصألا ىهو «خسفلاو ضقنلا لبقت ىتلا
 .اهيلإ عجراف ءاهنم تقتشا ىتلا اهلوصأ



 نوناقلا مق توملا ضرم ضيروملا ةبلهأ

 ىرصملا ىندملا
 نقرا هوقمعا رم تدعم ةيمالطالا فيزا نأ ةيعش تي مدقت امم

 ا ا وق نت للا للا فوم نأ ول ك1 دع طرا قرم

 راثيإل ةعفاد ةبغر ءارو اريس هتكرت ىف ةثرولا قح عيبضت نم وه نكمتي اليكلو

 ءاطعاب « وهش وأ ةبحمم ءارو اًعافدنا وأ .«ثرإلا ماكحأ كلذب افلاخ هب
 ع.

 0 ضعب ةبضاغم هعفدت وأ «ةيصولا مكحب وه هل امم رثكأ قحتسيال نم
 اعضاخ 2١7 نييرصملل ثيروتلا ماظن ناك دقلو ب م

 هيف اع اهلك هلال ثذاماغلل امك انين هناكشلا هيي ةننالالا ةلييرغلل
 نيب ماجسنالا نم نكي ملف «ةيسنرفلا ةعيرشلا نم هتلمج ىف دمتسملا ىندملا نوناقلل
 ماكحأو «ةيمالسإلا ةعيرشلا نم ةدمتسم ثيروتلا ماكحأ نوكت نأ ةلودلا نيناوق
 ذإ «ىسنرفلا ىندملا نوناقلا ماكحأل ةعضاخ ةيلالا توملا ضرم ضيرملا تافرصت
 نوكيو ءاضعب اهضعب مدهيف «ةيرصملا نيناوقلا نيب كسامتلا ةورع كفي كلذ

 نأ صخشلا عيطتسي ذإ «ىرخآلا لا ايم ل وسلا عراشلا

 ةيروص ريغ وأ ةيروص تاعايبب .«هتوم ضرم ىف وهو ثاريملا دويق نم للحتي
 . اعازوأ هتكرت مسقيو ءءاشي نم اهب مرحيو ءءاشي نم اهيطعي تابه وأ ءاهدقعي
 :نفككألاو ليلق ديلا" رسب الك وأ :«نريلقلا هل ةوذحتلا رع فرواولا ىلإ ضيا نب
 صخشلا اهب ديقتي ذإ «ةيمالسإلا ةعيرشلا نم دمتسملا ثيروتلا ماظن كلذب مدهيف
 ام دقعيف «ىندملا نوناقلا لظ ىف هديق نم هقالطنا دجن مث .ةيعرشلا مكاحملا مامأ
 ىرصملا عرشملا قاستا نم ناك كلذل .هتيامح تحت هتثرو نم ءاش ام عنميو ةءانش

 ضيرملا فرصت ماكحأ نوكت نأو «ةعيرشلا ماكحأل ةعضاخ اياصولا تناك نأ

 عنمتف ءاهماكحأ ىمحت نأ عيطتستل «ةعيرشلا نم اضيأ ةدمتسم توملا ضرم

 «ثيروتو اياصو نم اهب قلعتي امو «نيملسملا ريغ تاكرت ىف رظنلاب ةصتخملا ةيعرشلا مكاحملا نأ ظحاللب )١(

 .ةيلملا سلاجملا مامأ ىضاقتلا ىلع ةئرولا نم قافتا لصح اذإ الإ ىمالسإلا نوناقلا ىضتقمب كلذ ىف ىضقت
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 هعرشي مل ام دصقو «ملظلا ىلإ اوقلطني نأ اهيف ثيروتلا دويق نم نيلملمتملا
 ظ نيب ا دماتك

 توملا ضرم ضيرملا فرصت ماكحأ لك نوكت نأ اذه ىضتقم ناكو 0١

 اسنأتسم توملا ضرم ضيرملا فرصت مكح ركذي مل نكلو «ةعيرشلا نم ةدمتسم
 صن اذهو .505 67005 «705 داوملا ىف عيبلا ىف الإ اهنم ةسبق اًسباق «ةعيرشلاب

 : .ثاللثلا ةاؤملا

 توملا ضرم ةلاح ىف وهو «ثروملا نم لصاحلا عيبلا ذفنيال "6 5 ةداملا

 .ةثرولا ىقاب هزاجأ اذإ الإ «هتثرو دحأل

 اذإ ثراو ريغل توملا ضرم ىف لصاحلا عيبلا ىف نعطلا زوجي "85 ةداملا

 . عئابلا لام ثلث ىلع ةدئاز عيبملا ةميق تناك

 مزلأ عيبلا تقو عئابلا لام ثلث ىلع عيبملا ةميق تداز اذإف 565 ةداملا

 ىثلث نم صقن ام ةكرتلل عفدي نأب وأ عيبلا خسفب امإ ةثرولا بلط ىلع ءانب ىرتشملا
 . نيروكذملا نيهجولا نيب رايخلا روكذملا ىرتشمللو «عيبلا تقو ىفوتملا لام

 نوناقلا ىف توملا ضرم ضيرملا تافرصتب قلعتت ىتلا نوناقلا صوصن هذه
 ةعيرشلا وه داوملا هذهل ىخيراتلا ردصملا نأ ىلع هحارش عمجأ دقو «ىرصملا ىندملا

 ىرصملا نوناقلا هنم ىقتسا ىذلا عوبنيلا ىف ريظن داوملا هذهل سيل ذإ «ةيمالسإلا

 ماكحأ عم ةلمجلا ىف دحتت ةيناث ةهج نم ىهو .ىسنرفلا نوناقلا وهو «هداوم
 تفلتخا نيعضوم ىف نيتظحالم ظحالن نأ انل ىغبني هنأ ديب .ءارغلا ةعيرشلا

 . اليوط اًثقو مكاحملا ماكحأ امهلوح تبراضتو «نوناقلا اذه حارش راظنأ امهلوح

 نآأل «ىعرشلا اهلصأ نع فلتخت 7656 ةداملا نأ نم ىأرلا ىداب هاري ام (امهادحإ)

 ةاباحم هيف ناك اذإ الإ ثراولل نعط عضوم ىبنجأل عيبلا لعجيال ىهقفلا مكحلا

 امهو ءمهل ناثلثلا ملسي ىكل .نعطلا ىف قحلا ذكنيح ةثروللف .,ثلثلا تزواجت

 ناك اذإ عيبلا ىف نعطلا اهرهاظب مهل تلعج دقف ١55 ةداملا امأ .ثاريملا ىف مهقح

 طرتشتالو «ريسي نبغب وأ «ةميقلا لثمب عيبلا ناك ولو ,«ثلثلا رواجت دق هسفن عيبملا

 دقو .ءارغلا ةعيرشلا مكح وه امك ثلثلا تزواجت ةاباحم هيف نوكت نأ نعطلا زاوحل
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 اذه ىف فلاخ ىندملا نوناقلا نإ :لاق نم مهنمف «حارشلا راظنأ اذه ىف تفلتخا

 نم ءزجل اًيخيرات اردصم هلعج ام عراشلا فلاخي نأ نم عنام الو «ةعيرشلا

 نأ ىرصملا عراشلا ها كفل ء حلصأ هاري ام ردصملا كلذ نم ريختي وهف «نوناقلا

 جورخب حمسي فرصت ىأ ىف نعطلا ىف قحلا ثراولل لعجف ماقملا اذه ىف طاتحي

 ءايروص عيبلا نوكي نأ ىسعو «ةكرتلا ثلث اهتميق زواجتت ةكرتلا نايعأ نم نيع
 «ةعيرشلا جيرخت ةداملا كلت جرخت نأ رخآ قيرف ىأرو ءانمث عئابلا ضبقي ملو

 ةداملاب تنرتقا اذإ اهنإ لب «لمجملا كلذ لصفت ىتلا ىه ةعيرشلاو «ةلمجم اهنآل

 505 ةداملا ىهو اهيلت ىتلا ةداملا نآل «ةعيرشلا ماكحأب رسفت نأ بجي اهيلت ىتلا

 مهل عفدي وأ «عيبلا خسف نيب ىرتشملا رييخت ىلإ ىهتني ةثرولا نعط ىدم تلعج
 اذه ىنعمف «نعطلا ىدم اذه ناك اذإو «ناثلثلا مهل ملسي ىكل ةكرتلا اثلث هب متيام

 مكح وه كلذو «نوناقلا ىضتقمب نيثلثلا ةمالس ةثرولل دكأتي نأ وه هازغمو نعطلا

 هليزي ىخيراتلا لصآلاف «ماهبإ وأ بارطضا اهيف ةرابعلا تناك نئلو ءهسفن ةعيرشلا

 اًقيلعت هحرش ىف ءاج دقف ءاشاب لولغز ىحتف موحرملا نييأرلا ركذ دقو «هرسفي وأ
 ةعيرشلا وهو «هذخأم نم دشأ مكحلا اذه» : هصنام 505 25656 ةداملا مكح ىلع

 ناكو .ءشحاف نبغب عيبلا ناك اذإ الإ ةلمكتلا وأ خسفلاب ىضقت ال اهنأل «ءارغلا

 «ىبنجأل ضيرملا عيب نوناقلا ةهارك هيف ببسلاو عئابلا لام ثلث ىلع اًدئاز 217 عيبملا

 نوناقلا نيب فالخ دوجو مدعب لوقي ناث بهذم كانهو «صوصنلا رهاظ وه اذه

 ةداملا ىف صنف «ةيناثلا مكح ىلع ىرج لوألا نأو ءعوضوملا اذه ىف ةعيرشلاو

 خسف الإ جتنيال هنأ ررقف 27655 ةداملا ىف همكح نيبو «نعطلا زاورج ىلع 065

 ضيرملا عاب ولف «ىرتشملا رايخب ةداملا ىثلث ىلع صقن ام ةلمكت وأ لكلا ىف عيبلا

 هب تصقنو «نبغلا دجو اذإ امأ . خسفلل هجو الف «نبغ كانه نكي ملو ءهكلم لك

 . خسفلا وأ ةلمكتلاف «نيثلثلا ةميق

 دنع ظفللا ىف هقيقدت مدعو نوناقلا زاجيإ نأو «نادراو نييأرلا نأ اندنعو

 ريسفتلا دعاوق تناك نإو .«فلخلا اذه ىلإ ىدأ ىذلا هلصأ نم مكحلا اذه لقن

 عضوم تسيل هصقن وأ ثلثلا نع عيبملا ةدايزف «عئابلا لام ثلث ىلع اًدئاز نوكي هسفن نبغلا نأ اهباوص )١(

 . ثلثلا نع نبغلا ةدايز وه رظنلا عضوم اغغإ رظنلا

 منا يحل



 هقباس ىف طورشم ديق نع قحاللا نوناقلا لودع نأل «لوألا ىأرلا حيجرتب ىضقت

 .217 ىفخي ال امك ءمكحلل قالطإو «طرشلا اذهل كرت

 .«حيحصلا وه لوآلا ريسفتلا نأ «عيبلا» هباتك ىف اشاب ىسيع ىملح ىريو

 عيبلا نوكي نأ ةيشخ ىبنجألل عيبلل ةبسنلاب طاتحا ىرصملا عراشلا نأب كلذ للعيو

 «عئابلا رقأ اذإ هب عربتملا ردقلا ةفرعم بعصلا نم نآل «عيبلا ةروص تذخأ ةبه

 تابثإلا نم مهيدل سيلو «نمثلا عيمج ضبق هنأ «ةاباحم عيب دقع ىف ضيرم وهو

 مهاطعأف «عيب ةروص ىف عربت هدقع نأو ءاثمث ملست ام هنأ نايب نم هب نونكمتي ام

 ىف اونعط اذإف «ةكرتلا ثلث نع عيبملا ةميق تداز اذإ اًقلطم نعطلا قح نوناقلا

 جججحلاو تانيبلاب تبثو «ىرتشملا ىلع نمثلا ميلست تابثإ ءبع ىقلأو «عيبلا لصأ
 زيجأ ةثرولل نيملاس نيثلثلا لعجي ام هلصو دق هنأ وأ «ضيرملا ىلإ لصو نمثلا نأ

 كلذ نأ قحلا ىفو «نيثلثلا ىف صقنلا دس وأ خسفلا نيب ىرتشملا رّيخ الإو «عيبلا

 .7"2 عفارتلا ىف اهقيرط ريغ قيرط نم ةعيرشلا ةركفل اًديفنت نوكي

 ذخخأ نم اهنمف اضيأ مكاحملا تفلتخا فالتخالا كلذ حارشلا فلتخا امكو

 اكلسم كلس نوناقلا نإ لوقي ىذلا ىأرلا ديؤي وهو ءاشاب ىسيع ىملح ىأرب
 0 اا يرام اواو ىلع روحا ير كاييسادو

 ةثرولا قح ىلع ةظفاحملا ىف ةعيرشلا ةقيرط عم قفتي نبا قاوملا نييسفم ذلا فارلاب

 «ثلثلا نع هرادقم داز شحاف نبغ عيبلا ىف ناك اذإ مهتزاجإ ىلع عيبلا فقوتب

 2 عارلا ذه نه هفاتعمألا كتمت

 نوناقلا ةلجمب روشنملا توملا ضرم ضيرملا تافرصت ثحبو 75١18. ةحفص شماه ىندملا نوناقلا حرش )١(

 ىسرم كب لماك دمحم ليلحلا ذاتسألل ةنماثلا ةنسلا ىف داصتقالاو

 نأ دارأ عراشلا نإ) : هيف ءاج دقف اشاب ىسيع ىملح ليلجلا ذاتسألل عيبلا باتك نم ىنعملا اذه انصلختسا (0)

 ال عيبملل رظنلا وهو «هب عربتلا زئاجلا ردقلا رابتعا ىف ةيمالسإلا ةعيرشلا قيرط ريغ رخآ اًقيرط هسفنل ذختي
 نوناقلا عضاو دارأف ,ةيصولا مكح ذخأي ىذلا وه نمثلا ىف هب ىباحملا ردقلا نوربتعي نييعرشلا نإف نمثلل

 «ذفن ةكرتلا ثلث نم جرخي ىبنجأل عيبلا ناك نإف .ماكحألا هذه هيلع ىرست ىذلا وه عيبملا لعجي لعجي نأ ىرصملا

 ةقباطم رثكأ ةقيرط هذهو «ىفوتملا لام ىثلث نم صقن ام ةميق درب وأ هخسفب ىرتشملا مزلي نأ تال راج الان

 دقع ىف عئابلا أرق اذإ هب عربتملا ردقلا ةفرعم بعصلا نم نإف 9 ةفوصوملا ةبهلا ىف هبهذل ةقفاومو .لمعلل

 نأ «دوهشلا ةداهشب كلذ تابثإب ةثرولل رخآ بناج نم حيرصتلا نكميالو نمثلا عيمج ضبق هنأ «ةاباحمب عيب

 ىسرم كب لماك دمحم ريبكلا داتسأالا ثحبو 0 عيبلا باتك مجار «تابثإلا دعاوقل ةفلاخم هيف

 . ةنماثلا ةنسلا داصتقالاو نوناقلا ةلجمب روشنملا

 . هيلع هونملا ىسرم كب لماك ذاتسألا ثحب عجار (؟)
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 نوناقلا داوم ىلع ةظحالم عضوم ناك ىذلا لوآلا عضوملا وه اذه - 57

 تافرصت نم ركذي مل نوناقلا نأ وهف «ىناثلا عضوملا امأ .توملا ضرمب ةصاخلا

 مل امك «ضيرملا ءارش ركذي ملف .هاوسل دصتي ملو «عيبلا الإ توملا ضرم ضيرملا

 ةعيرشلل اهيف عجري لهف «ىبنجأل مأ ثراول تناكأ ءاوس هتارارقإو هءاربإ ركذي

 هيف مكحي ثاريملاو 6كاريملاب ةزيكك ةليق»كاذ اهماكحأ نآلو .عيبلا ىلع سايقلاب

 رصق مكاحملا ضعبف ءاضيأ كلذ ىف مكاحملا تفلتخا ؟ ةلمحلا ىف ةعيرشلا ىضتقمب

 ىف اًصاخ امكح ضيرملا هيف ىطعأ ىذلا فرصتلا ربتعاو «صنلا دروم ىلع مكحلا

 هتافرصتلف «ةيلهألا لماك ضيرملا نأل «هيلع رصتقيف «عيبلا وه ىندملا نوناقلا

 ءىجي امو «سايقلا فالخ ىلع ءاج عيبلا ىلع صنلا نألو ؛ةيلهألا ىلماك ماكحأ

 ؛هيلإ ةلمج اهلقنل اهب ةعيرشلا هتصتخا ىتلا توملا ضرم ضيرملا ماكحأ لكب ذخأي

 ام ريغ دارأ ام هنأ ىلع ليلد اهضعب ىلع هراصتقاف ءاهضعب ىلع رصتقي ملو

 لك ضيرملا تافرصت انيطعأو اهيف انعسوت اذإف «هلقن ام ريغ دصق امو «هراتخا

 ناكو «لمتحت الام صوصنلل اليمحت كلذ ناك ةعيرشلا ىف اهتيطعأ ىتلا ماكحألا

 . ماكحألا كلتب هركذ ام صيصخت ىف عراشلا دصقل ةافاجم كلذ قوف

 ثراولاب رضيال امب توملا ضرم ضيرملا فرصت دييقت نأ ىري مكاحملا ضعبو

 هيف ققحتت فرصت ىلإ هودعي لب «نوناقلا ىف هيلع صن ام ىلع رصتقي الأ بجي

 صنلا نأل كلذو .«ىمالسإلا هقفلا هيلع صن اميف صوصخو «ثراولاب ةراضملا

 ذافن مدعب ىضقت ىتلا ةماعلا ةيعرشلا ةدعاقلا ريرقت هنم ضرغلا هعيب دييقت ىلع

 رصقف «ةيصولا مكح اهيطعتو ةثرولا رضت ىتلا توملا ضرم ضيرملا تافرصت

 ميمعت نم عنام بلاس صن دري مل هنأل ءهادع ام لومش عنميال عيبلا ىلع صنلا

 لاح ىف ةثرولا دحأل رارقإلاك ثراولاب رضت ىتلا تافرصتلا لك ىلع مكحلا

 ءارشلا وأ . ةاباحمب ثراو نم ءارشلاكو 6 نضيرملا خم نازكإلا قوس ةنيبالو « ضرملا

 نوناقلا ىف صن نم امف «للعم صنلاو اذه ةريتلتلا تزواجن ةاباحمب ىبنجأللا نم

 عقاولا ررضلا عنم بير الب ىه ةلعلاو «هيلإ ةعفاد ةمكحو «هيلع ةثعاب ةلع هلو الإ

 د يعحح



 در :5 ةلعلا هذه نإو .اًئباع ناك الإو «هل ةلع ريغ نم صنب ىتأ

 مقت مل لامب ثراول هرارقإ ىف ةحضاو ىهف ءانايحأ عيبلا ىف امم رثكأب ثراولل

 و عنملا ىف لخدي وهف «رارقإلا اذه ىوس ليلد ىأ هيلع دجوي ملو «ةنيب ىأ

 نيبي نوناقلا ىف صن دجوي ملو اذه .عيبلا نم رثكأ هيف ةلعلا حوضول ىلوألا

 ماكحأ نإ لوقن نأ زئاج الو «عيبلا ريغ ىف توملا ضرم ضيرملا تافرصت ماكحأ

 ةثرولل ظفحي امب هتافرصت نم دح دق ةعيرشلا ءاهقف ذ قافتاب هنآل « .هلمشت حيحصلا

 «دييقتلاب هيلع دري ةيلهألا ضراوع نم ضراع ضرملا نأ ءاهقفلا ربتعيو ءمهقوقح

 تافرصتلا ىف ةقلطم هتيرح اذه نآأل « «.حيحصلاب ةصاخلا صوصنلا هيلع قبطت الف

 ناك اذإو .هلامب ةثرولا قح قلعتل «ةديقم هتيرحف كاذ امأ هريغ قح اهب قلعتي مل اذإ

 رومأم ءاضقلاف توملا ضرم ضيرملا تافرصت رئاس نيبت صوصنب تأي مل نوناقلا

 مكاحملا بيترت ةحئال نم 4 ةداملا ىضتقمب فاصنإلاو لدعلا دعاوق قيبطتي

 نم هعنمي جايسب توملا ضرم ىف وهو «ثروملا ةطاحإ نم لدعأ سيلو «ةيلهألا

 . 27 ةثرولا ضعب ةحلصمب رضي فرصت رادصإ

 صضرم ضيرملا تافرصت اهتاجردب ةيلهألا مكاحملا لوانت نإو اذه ١4

 عستاف «ثيدحلا هقفلا ىف صقنو طابنتساو ثحب عضوم هلعج اهماكحأ ىف توملا

 هقفلا ءارآ نوفدم نع فشكللو .هماكحأ ليلعت ىف ننفتلا رثكو «هيف ثحبلا قاطن

 ىرجو («ةديدج ةايح ميدقلا هقفلا دافتساف «هيمارمو هقئاقد عد هيف ىمالسإلا

 هذخأيو ءرحلا قيبطتلا هلوانتي عوضوم لك اذكهو «ثيدحلا هقفلا ّدمأ ريزغ مد هيف

 ائيضم اهكاكتحاو ءارآلا براضتو راظنألا بعشت ناك دقلف «ميقتسملا ركفلا لمعلاب

 ىف اقفوم ناك سو .ةيحلصملاو ةينوناقلاو ةيهقفلا هيحاون نم عوضوملا بناوجل

 دقانلا و 10 دج ردانلا ليلقلا ىف الإ اهقيرطو ةعيرفلا ةمس نع دعبيالو «هتاهاجتا

 :«اراطإلاو ءانثلا سوي اع تكلا: ىف اه ىلخ فطرلل و انكنت كسال

 ماكحأ نم كب ىسرم لماك دمحم روتكدلا ريبكلا ذاتسألا هقاس ام مكاحملا نم نيقيرفلا ةلدأ انصلختسا )١(

 . اًقباس هنع هونملا توملا ضرم ضيرملا ثحب
 - هدافحأل صخش ىصوأ اذإ هنأ» نم فانئتسالا ةمكحم ماكحأ دحأ ىف ءاج ام ردانلا ليلقلا كلذ نمو (؟)
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 ةيالولا
 امهر كفل اغلا يمول نيربصلفلا نعتا :ىليغ نضام نيل

 ىفو ءاهدقف لاح ىف ءادألا ةيلهأو «ء«بوجولا ةيلهأ ىف انملكتف «ةيالولاو ةيلهآلا

 ةيلهأو ةأرملا ةيلهأ ىف انملكت مث ءدشرلاو غولبلاب اهلامك نأ انلقو ءاهروصق لاح
 دقاعلا ةرابع نوكت نأ دقعلا ةحصل ةمزاللا ةيلهآلا طانمو .توملا ضرم ضيرملا

 ةيحالص ىلإ هجتم دوقعلا ىف ةيلهألا ىنعمف .دقعلا ىناعم اهب دصقي نآل ةحلاص
 دوقعلا تدقعنا اذإف «دقعنت الوأ تافرصتلاو دوقعلا اهب دقعنت نأل اهتاذ ىف ةرابعلا

 ةحلاص هترابع نكت مل نإو «ةرصاق وأ ةلماك ءادأ ةيلهأ هدنع ناك صخش ةرابعب

 . الصأ ءادأ ةيلهأ هدنع نكت مل دوقعلا اهب دقعت نآل

 ذيفنت نم هنكمت ةطلس دقاعلل نوكي نأ اهانعمف ةيالولا امأ «ةيلهألا ىه هذه

 مايقب نوكت دقو «ةلاصألاب نوكت دق ةطلسلا كلتو «هيلع هراثآ بيترتو ءدقعلا

 بألا ةيالوك «فيرشلا عرشلا هل اهاطعأ ةيعرش ةيالوب هريغ نوئتش ىلع صخشلا
 ىف امك ءهدجوأ صخشلا ىبأ نم ةياصوب وأ «هديفح ىلع دجلا ةيالوو «هنبا ىلع

 ىلع دقاعلا ةيالو نأ نيبتي اذه نمو .كلذ وحنو حاكنلاو ءارشلاو عيبلاب «ليكوتلا

 : ةثالث بابسأ دحأل نوكت دقعلا

 نوكي كلذو «هيف نأشلا بحاص وه دقعلا ىلوتم نوكي نأ اهيف ةلاصألا ()
 ىلع ةماتلا ةيالولا امتح هعم تبني ةيلهألا لامكف ء.هسفنل دقع اذإ ةيلهألا لماكل

 هتافرصتو هدوقعو هنوئش ةماتلا ةيالولا هل ديشرلا لقاعلا غلابلاف ءهسفن نوكش

 .ريغلا قحب قلعتي ام الإ اهنم دحيال

 ,عراشلا هل اهيطعي ةيعرش ةيالوب هريغ ىلع ةيالو صخشلل نوكي نأ (0)
 وأ دجلا وأ بألا لبق نم ةياصوب وأ )2١ بالا ىبأ دجلا وأ بألل الإ نوكتال ىهو

 مهيلعو ءدجلا كلذ دالوأ لكل ىتلا قوقحلا سفن هتوم دعب مهلف ءهتكرت ىف ىفوتملا مهدلاو بيصن رادقمب -
 ىف هدالوأ ىقابل مهدج نم رداصلا عيبلا ةزاجإ نع اوعنتمي وأ اوزيجي نأ قوقحلا هذه نمو «تابجاولا سفن
 ىصوم ىفوتملا نبا دالوأ رابتعاب ىضق ىذلا ةيئادتبالا ةمكحملا مكح ةمكحملا تغلأ دقو .مهدج توم ضرم
 ذاتسألا ثحب اذه ىف عجار (عيبملا رادقملا ىف ةيصولا نع الودع دجلا نع رداصلا عيبلا رابتعاو» ةثرو ال مهل
 نوناقلاو «ىمالسإلا هقفلا هضقاني لب «نوناق ىلع دمتعيالو ءهقف هديؤيال اذه نأ ىدنعو .ىسرم كب لماك
 . ىرصم ثلاثلاو نايزيلجنإ ناوضع اهيف هتردصأ ىتلا ةرئادلا نأ ظحالي نكلو .ىرصملا

 )١( تايصعلا رئاسو «دجلاو بآلل حاكنلا ىف نوكتو .
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 ءالؤهل اهصقان وأ ةيلهألا دقاف دوقع ىف تبني ةيالولا نم عونلا اذهو «ىضاقلا

 ةيالولا نم عونلا اذهلو «ىضاقلا وأ دجلا وأ بألا هنيعي ىذلا ىصولل وأ براقألا

 هيلع ىلوملا ةحلصم اًلظحالم عراشلا اهدح تافرصت هيف ىصولا وأ ىلوللو «بيترت

 هيلإ عجريلف .ةيصخشلا لاوحألا ىف اذه ليصفت عضومو «ةيونعملاو ةيداملا

 ظ .ةةللانه

 نيبتيو «نأشلا بحاص نم ليكوتب دقعلا ىلع صخشلا ةيالو نوكت نأ (7)

 .اهببسب دوقعلا ماكحأو ةلاكولا ىف كلذ

 ببس دوجو مدعل ةيالو هل نكت ملو ءءادأ ةيلهأ هدنعو «ء.صخشلا دقع اذإو

 دقعي وأ اًقرصت فرصتي نم ىلوضفلاف «ىلوضف وهف «ةقباسلا ةيالولا بابسأ نم
 .هيلع ةيالو هل تسيل ادقع

 مالكلا كرتنلو «ءادألا ةيلهأ ىلع مالكلا ىف ىلوألا ةيالولا ببس انيب دقو

 «بسنأو قيلأ كانه هنايبو «ةيصخشلا لاوحألا ىف لصفم هنأل «ىناثلا ببسلا ىلع

 . ىلوضفلا دوقعو «ثلاثلا ببسلا ىلع ملكتنلف



 نآأشلا بحاص نع ةلاكولاب دقعلا

 رخآلا ماقم امهدحأ موقي نأ هاضتقم نم نيصخش نيب دقع ةلاكولا 6

 ىضتقمب دقعلا نع فلتخي ةلاكولا ىضتقمب دقعلاف «مولعم فرصت نم هكلمي اميف
 ةماقإ ىف ةطلس هل دقعلا هلجأل دقع ىذلا نإ ذإ «ةياصولا وأ ةيعرشلا ةيالولا

 لكوملا ةيالو نم دادمتسالاب دقعلا ةيالو ىلوتي ليكولا ذإ «ةلاكولا ىف هماقم دقاعلا

 هل دقع نمم ةطلسلا دقاعلا دمتسيال ةيعرشلا ةيالولاو ةياصولا ىفو .دقعي ىذلا

 ام رصاقلا نأل ءهنع دقعي ىذلا رصاقلا نع اّبئان هل عراشلا رابتعا نم اهدمتسي لب

 . عراشلا وه ةطلسلا كلت هاطعأ ىذلا لب «ةدارإ هتماقإ ىف هل سيلو «ةطلس هاطعأ

 مايق ىف الإ ةلاكولا ىضتقمب دقعلا فرعي نكي مل ىنامورلا نوناقلاو 9,257

 هدوقع نيذه ىلوتب فرتعاف «هل 0 بر ماقم دبعلا وأ نبالا

 قرفح هيا. انئاذ:ةتوك اتاتبثإ نفق ةراسلا كلت قةحيت نأ ظطرش ئلضغ ةباشلاب

 فرتعاف «كلذ دعب نوناقلا اذه جردت مث «تامازتلالاو قوقحلا هيلع تبثت ادم

 نوكي نأ ىف اهراثآ رصحنت نأ ىلع «ةلاكولا ًاربتعم هريغ نع ليكولا اهالوتي دوقعب

 قوقح هنع ليكولا تافرصت ىضتقمب هل تبثتالو «قوقحلا هيلع تبثت *' انيدنف::لكوملا

 نأ ندب قطا لكوملا ةروسفتع ىف وضتس يأ ىف قلافورلا نوناقلا طعي ملف ءطق

 نإو «ليكولا كلذ ىلوتي لب «هقوقحو دقعلا مكحب هليكو هعم دقع نم بلاطي
 هلكو نم ةبلاطم ىف قحلا ليكولا هعم دقع نم هراودأ رخآ ىف نوناقلا كلذ ىطعأ
 ظ 01 نكس قوق

 ءاهغاسأو ةلاكولاب فرتعا ىنامورلا نوناقلا دعب نم ثيدحلا هقفلا فلخ املف

 رارقإلاو «ىنبتلاو جاوزلا دوقع ىف ليكوتلا زيجيال ىسنرفلا نوناقلا لازيال هنأ ديب
 زوجيال كلذك «.ليكو لاوقأب ذخآلا زوجيال ثيحو «ةيصولاو ةيعيبطلا ةونبلاب
 .2") اًضيأ لئاسملا هذه ىف لوسر لاوقأب ذخألا

 لك تلعجو «ةلماكلا ةلاكولاب تفرتعا دقف ةيمالسإلا ةعيرشلا امأ 2 17

 زوجي ام لكف «ةلاكولا هيف زوجت هيلع عراشلا اهبتري راثآ هل ىعرش فرصت وأ دقع
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 .دوقعلا نم ءىش نثتسي ملو «هيف 0 نأ هلو ةيعرشلا تافرصتلا نم صخشلل

 ناشلا ىذ اهال وسي نأ عراشلا طرتشا ىتلا ةينوناقلا لامعألاب الإ تافرصتلا الو

 نود هيف اًناطلس هيلول لعج دق عراشلا نإف ,ىناحلا نم صاصقلا ءافيتس انيقساك 11 و

 .ةلاكولا هيف لبقت ةيعرشلا دوقعلاو تافرصتلا ةيقبو .هيف ليكوتلا لبقي الف ءهاوس
 دقع لكو» : لاقف ءدوقعلا نم ةلاكولا هيف زوجت ال ًطباض ةيادهلا بحاص ركذ دقو

 عسوأ ىرت امك ةعيرشلاف «هب هريغ لكوي نأ زاج .هسفنب ناسنإلا هلقعي نأ زاج

 دوقع ىفو ؛ةراجتلا دوقع لك ىف اهتزاجأ «ةلاكولا ىف ةيرحو اًباحر عئارشلا
 هكلمي امم كلذ ريغو علخلاو قالطلاو قاتعإلاو فقولاك تافرصتلا رئاسو «ةحكنألا

 نينلا مرغ ناثالا تدروحمق ةزذل كلذو ,عراشلا مكحب هيف ةبانإلا هنكميو « صخشلا

 1 لاا ضرع ادعم فرس كر كنا هدرا ل هين تو هال
 ىهو ةبيبح نم والك هجيوزت ىف ىرمفلا ةيمأ نب ورمع لكو هنأ تبث امك
 فن ةناكرلا ناودج ىلع فمي لف ةيياارتالا هبقلا نأ مكن نقل لزب وة شما

 هيلإ جاتحي ام لك لعف هنكميال نم سانلا نم نإف ءاهيلإ ةيعاد ةجاحلا نآل ءةلمجلا
 عيبلا نسحيال نم سانلا نم» نأ امك ء«هماقم هميقي ليكو ىلإ جاتحاف ءهسفنب

 ةراجتلا نسحيالو لام هل نوكي دقو «قاوسألا ىلإ جورخلا هنكميالو ءءارشلاو

 ريعتي نمث وأ «ةأرما هنوكل ةراجتلا هب قيلتال امبرو ءهل غرفتيالو نسحي دقو «هيف

 ةحلصمل اليصحتو ةجاحلل اًعفد عراشلا اهحابأف ءهتلزنم نم كلذ طحيو ءاهعونب
 7 نانيتثالا

 بجي اذلو ءانركذ امك «لكوملا نم دقعلا ىلع ةيالولا لاني ليكولاو 2. 6

 ةوقلا دمتسي هنأل ءهيف هنم ليكوتب هليكو هدقعي ىذلا دقعلل ةيلهأ اذ لكوملا نوكي نأ

 دفان ذإ .ههل كلها وه نزكر نأ هيف ههه لك وما نيكي :نقعلا لفليزو (ةينق ةنم

 .هسفنب ءىش ىف هفرصت حص نم لك نأ كلذ ىف طباضلاو «هريغل هيطعيال ءىشلا
 مأ الجر ناكأ ءاوس صخش ىأ هيف لكوي نأ حص ةباينلا لبقي امم فرصتلا ناكو

 الإ عراشلا اهلبقيال ىتلا لئاسملا نم كلذ ريغو «نيميلا كلذكو ءحصتال اهيف ةبانإلا نإف «ةداهشلا هلثمو )١(

 . 117 نم سدانبلا ةرخلا ينحل 9
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 فرصتلل هكالتما ىرت امك طباضلا طانمو «ملسم ريغ مأ املسم ناكأ ءاوسو «ةأرما

 حصيال كلذ ىلعو .هيف ليكوتلا كلميال هسفنب هكلميال امف «هيف لكوي اميف هسفنب
 ةيلهأ طئارش نم لقعلا نأل ءالصأ لقعيال ىذلا ىبصلاو .نونجملا نم ليكوتلا

 كلذكو «مهسفنأب تافرصتلا نوكلمي الف «ءادأ ةيلهأ ءالؤه دنع سيلف «ءادألا

 ةبهلاو قاتعلاو قالطلاك هسفنب هكلميال امب لقاعلا ىبصلا نم ليكوتلا حصيال
 هسفنب هكلمي امم هنأل ةبهلا هلوبقك هنم ةذفانلا تافرصتلاب هليكوت حصيو ءاهوحنو

 عفنلا نيب ةرئادلا تافرصتلا امأو «هريغ ىلإ هيف ليكوتلا كلميف «هيلو نذإ نودب
 هنأل ءاهيف ليكوتلا هنم حصي ةراجتلاب اًنوذأم ناك نإف ةراجإلاو عيبلاك ررضلاو

 دوقعلا ىف هليكوت دقعني اًنوذأم نكي مل نإو «نذإلا كلذ ىضتقمب هسفنب اهكلمي

 ةلفغلا وذو هيفسلاو )2١« هيصو وأ هيلو ةزاجإ ىلع اًفوقوم ررضلاو عفنلل ةلباقلا

 ىلع مئاقلا نذإ ىلع فقوت ريغ نم امهسفنأب هناكلمي ام لك ىف امهليكوت زوجي
 نمو ةيرذلاو سفنلا ىلع فقولاو قالطلاو حاكنلاب ليكوتلا امهنم حصيف ءامهنوئش

 اياصو رسيغ ىلع تناك اذإ ثلثلا ىلع ديزيال امب ةيصولاو «ءارقفلا ىلع امهدعب
 ظ .اذكهو داسفلا لهأ

 ,«ليكولا ىف هرفاوت بجي ىذلا امأ «لكوملا ىف هرفاوت بجي امب قلعتي ام اذه

 هاما اذ تراك ٠ ان د4 ةرقع اهب تقني. قالا هنن نيغن رج حازم نإ ةناقألا لاه نيلي شيلا
 نوكي نأ وهو «هيف دحاو طرش رفاوت بجي كلذلو .«دقع قلطم ءاشنإ ىف ربتعم

 نوكي نأ حصيف ءاهيفس مأ اديشر ناكأ ءاوسو «غلاب ريغ مأ اًعلاب ناكأ ءاوس القاع
 مهفي وهو ءدوقعلا اهب دقعنت نأل ةحلاص هترابع نآل «هريغ نع اليكو زيمملا ىبصلا

 دن ةههرو 4 ةقطلما ةياغر ةيلغ ةققأل هياةراضلا ةذوتع. كلو. ةلمللا نق اهناعف
 نذإ ىلإ تجاتحا عفنلاو ررضلا لبقت ىتلا دوقعلاو ءرغصلا فعض هيذؤي نأ ةيشخ
 ليكوتلا ةحص ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا فلاخ دقو .امهايأر عمتجيل ىلولا

 هيف ريغصلا ىلع رجح ءىش لك نإ : ةلئاقلا هتدعاق ىضتقم وه كلذو «ريغصلل

 وأ هسفنل هنم دقعنت الف ءدوقعلا نع زيمملا ريغصلا رجح دقو .وه هالوت اذإ دقعنيال

 . ىضم اميف كلذ انيب دقو «هريغل

 )١0( ص «سداسلا ءزجلا , عئادبلا 01.6
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 رجحلا نأ وهو «مهدعاوق ىضتقم ىلع نوريسيف هباحصأو ةفينح وبأ امأ

 هزجعو «هلاومأ ظفحل لب ءدوقعلل هترابع ةيحالص مدعل سيل زيمملا ريغصلا ىلع
 وأ ىلولا وهو «هيبريو هيدهيو هنيعي نم هيلإ مضف ءهرغص ىضتقمب اهترادإ نع

 بيغ ىئايلوأ نإ : تلاق ةملس مأ بطخ ال ِِكَلَي هللا لوسر نأ ىور دقلو .ىصولا

 نب ورمعل لاق مث «ىنهركي نم مهيف سيلو» : ٌةِكِلَي هللا لوسر لاقف ءهّللا لوسر اي
 ناك هنأ اولاق دقلو هِّةْيكلَِك هللا لوسر نم اهجوزف «ىنم كمأ جوزف مق :ةملس مأ

 ةحص ىلع اذه لدف «ملحلا غلب دق نكي ملو ءازيمم 29 اًيبص تقولا كلذ ىف

 . نيدقاعلا ةايح ىف ارثأ اهدعبأو «دوقعلا رطخأ حاكنلاو ,حاكنلا ىف اليكو هتماقإ

 ال .ءوه هترابعب اهدقعي ىتلا دوقعلا دقعي هتلاكو تمت اذإ ليكولاو 9 68

 دقاعلا ةدارإ عم اهيقالتب دقعلا نيوكت ىف لخادلا رصنعلا ىه هتدارإو «لكوملا ةرابعب

 «ةيفنحلا بتك هب حرصت ام اذهو .«نوكملا رصنعلا ىه لكوملا ةدارإ تسيلو ءرخآلا

 ليكولا» : هصن ام ىعليزلا ىف ءاج دقف .مهئاهقف نع ةروثأملا تارابعلا هب قطنتو

 ءالقاع اًيمدآ هنوك رابتعاب همالك ةحصو «مالكلاب موقي دقعلا نأل ءدقعلا ىف لصأ

 ليصحم ىف هبانتسا امل لكوملا نأ ريغ «هل اًعقاو دقعلاب لصاحلا نوكي نأ هتيضقو

 ءاج كلذ لثمو «هدوصقم لطبي اليك ةرورضلل مكحلا قح ىف اًبئان هانلعج مكحلا

 ,ةفينح ىبأ بهذم وه كلذ نأ ىلع لدي اذهو ءامهريغو ريدقلا حتفو عئادبلا ىف

 ءدقعلا دسفي ههاركإف ءهلكوم ةدارإب ال هتدارإب دقعي بهذملا اذه ىلع نذإ ليكولاف

 هلو «هاركإلاو لزهلا اهيف رثؤي ىتلا دوقعلا نم ناك اذإ اًضيأ هدسفي هلزه نأ امك

 دقعلا نأ نيبت اذإ خسفلا رايخ هلو «بيعلا رايخب درلا هلو «هسفنل رايخلا طرش

 بوغرم فصوب فوصوم هيلع دوقعملا نأ ساسأ ىلع دقع نأب طلغ هيف لصح

 ىف ةربعلاو ءاضرلاب قلعتت رومألا هذه لك نأل ءهريغب فوصوم هنأ نيبتو «هيف

 .انه ليكولا وهو .دقاعلا اضر ىه اضرلا

 ىف لخادلا رصنعلا ىهو «ةلقتسملا هتدارإب دقعي دقاعلا ناك اذإو 2 6

 لبقو ؟ ليكولا ىلإ عجرت هقوقحو دقعلا مكح لهف «لكوملا ةدارإ ال دقعلا نيوكت
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 دارملا دقعلا مكح :هقوقحو دقعلا مكح نيب قرفلا حضون لاّوسلا اذه نع ةباجإلا
 قوقحو ءرخآلا لبق نيدقاعلا نم لكل تبثي ىذلا دقعلا ىلع بترتملا رثآلا انه هب
 هل هاطعأ امم «نيدقاعلا الكل نيكمتلاو ءدقعلا ماكحأ ذيفنتب لصتا ام لك دقعلا

 اذلو ءاهب فصو ىتلا فاصوألا قفو هنأو ءهيلع دوقعملا ةمالس نامضو ءدقعلا

 (فبيعلا رايخب درلاو ةدسمكلا صضيبفو .عيبملا ميلست عيبلا ىف دقعلا قوقح نم لعي

 نكي مل عيبملا نأ نيت“ اذإ نمثلا در نامضو ءهيف بوغرملا فصولا تاوف رايخخو

 ىرتشملا ةيكلم توبث وهف عيبلا مكح امأ .كلذ ريغو عيبلا تقو عئابلل اكلم
 .دقعلا ىف روكذملا نمثلل عئابلا قاقحتساو « عيبملل

 نم ىلإ نيبن هقوقحو دقعلا مكح نم لك هب زيمتي ىذلا بيرقتلا اذه دعبو

 نأ ىلع ءاهقفلا قفتا .ليكولا اهالوتي ىتلا دوقعلا ىف هقوقحو دقعلا مكح عجري
 ىلإ هفاضأ مأ ءهسفن ىلإ دقعلا ليكولا فاضأ ءاوس «لكوملا ىلإ عجري دقعلا مكح
 هالوت لب ءاليصأ هالوت ام وهف ءهريغل دقع لب ءهسفنل دقع ام ليكولا نآل .هلكوم
 ماكحأ نوكت نأ هقرافت ملو دّقعلا يسن ال لا ةياينلا هذه ىضتفم و :هريخ هع ايئان

 لب ءاليكو نوكي امو ءهريغل ال هسفنل [دقاع ناك الإو ءلييكاولل ال ليصالل دققعلا

 . ضرغلا ريغ كلذو ءاليصأ نوكي

 ناكو ءهسفن ىلإ دقعل | فاضأ اذإ ليكولا ىلإ عجرت ىهف دقعل ١ قوقح امأ

 لوثت نأ ليكولا ىلإ )2١ هتفاضإ عنمتال ثيحب ليكولا ىلإ هتفاضإ حصت امن دقعلا
 ءطق ليكولا ىلإ فاضتال دوقع : نامسق دقعلا نأ كلذ نايبو «لكوملا ىلإ هماكحأ

 ماظن وأ «ةثيدحلا نيناوقلا ىف راعتسملا صخشلا ةيرظن لكوملا ىلإ ال ليكولا ىلإ فاضي ىذلا دقعلا هبشي (0)
 ىف» : هصن ام كب ىروهنسلا انذاتسأل دقعلا ةيرظن باتك ىف ءاج دقو «ىزيلجنإلا نوناقلا ىف روتسملا ليصألا
 مغرلابو «ريغلا نع ةباين دقاعتلا دارأ هنأ كلذ دعب رهظي مث ريغلا عم ايصخش همساب بئانلا دقاعتي ماظنلا اذه
 هتفصبال ةيصخشلا هتفصب هعم لماعتي ناك امنإ هعم لماعت ىذلا ريغلا نأ نمو ,دقاعتلا تقو ركذي مل هنأ نم
 ىرسيو «ةرشابم ةقالع بئانلا هعم دقاعت ىذلا ريغلا عم هتقالع نوكت رهظي نأ دعب موتكملا ليصألا نإف ءاّيئان
 هنأ تبثي مادامو رابتعا لحم نيدقاعلا ةيصخش هيف نكت مل دقعلا اذه ماد ام ءهبئان هرشاب ىذلا دقعلا هقح ىف
 مامألا ىلإ ةلحرم عقاولا ىف وه ىزيلجنإلا ماظنلا اذهو .هريغ عم وأ هعم لماعت ىذلا ريغلا ىدل ىوتسي ناك
 - لعجيال ريخألا ماظنلا اذه نإف «ةينامرجلا نيناوقلاو ةينيتاللا نيناوقلا هفرعت ىذلا راعتسملا مسالا ماظن ىف
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 ةبهلاو حاكنلا دقعك ءهيلإ هوجولا لك نم دقعلا راص هيلإ تفيضأ ول ثيحب

 نع اهنابسا نسا بالا هرتع (امهدخلا "+: ناو ةرقملا هتفوعم اسأل ور ىقوقلاو
 نأ لبقت ملف ءاهراثآب روف لصتت اههباشي امو علخلاو حاكنلا دوقع ىهو ءاهماكحأ

 ةقئاوب فخ اسعذاك نورك ها يه ان ورك ومللا اهيناون كرت هيج ةوك

 ليكولل سيلو «لكوملل ةفاضم الإ حصت ملف «رثألاو ببسلا نيب لاصتالا متيل

 ةلاكو تسيلو «ةرافس اهيف ةلاكولا نإ :اولاق كلذلو ءدقعلا ةغيصب قطنلا الإ اهيف

 ,قلطملا ليكولا نأش كلذ امو «اربعمو ًاريفس الإ سيل اهيف ليكولا ذإ «ةيقيقح

 .اهوحنو ضرقلاو «ةراعإلاو ةقدصلاو ةبهلا ىهو ضبقلاب الإ متتال دوقع (امهيناث)

 «لكوملا ىلإ اهفيضي نأ بجي ليكولا نأل ءاريفس اًضيأ اهيف ليكولا نوكي هذهو
 مكحلا وهو كلملا ذإ «ةلاصأ ضبق نوكيال ةضبقو «دقعلل ممتم ءزج ضبقلا نألو

 ابئان نوكيف «دقعلا ءزج وهو ضبقلا ىف اًبئان نوكي نأ نذإ بجيف «لكوملل تباث

 فالخب «ًربعمو اريفس اًضيأ نوكيو «لكوملا ىلإ دقعلا فيضي نأ دبالف «هلك هيف
 مل هيلإ هفاضأ نإف .«دقعلا ءاشنإب لقتسم اهيف ليكولا نإف «كلذ ىف هتاوخأو عيبلا

 :ليكولل هوحنو عيبلا ىف تبثي مكحلا نإ :اولاق ذإ «لكوملل هماكحأ روهظ عنمي
 الإ متتال ىتلا دوقعلا ىف ققحم ريغ هلك كلذو «نيبنس ام ىلع «لكوملل لقتني مث

 . ضبقلاب
 ليكولا ىلإ ةفاضم نوكتال ىتلا دوقعلا نإ :لوقن ماسقألا هذه نايب دعبو

 ءىش لك ىلوتي اهيف ليكولا نأ نم انيب امل «لكوملا ىلإ اهيف ماكحألاو قوقحلا عجرت
 ىلإ فاضت ىتلا دوقعلا امأ ءهربعمو ريفس ةقيقحلا ىف وهف ءاّبتان هنوك فصوب
 نوكي دقعلا مكح نإف «ةفاضإلا هذه عنمي ام اهصاوخ نم سيلو «ليكولا

 هذه ىف اًقالخ ىهقفلا فالخلا بتك ركذتالو «ليكولل نوكت هقوقحو «لكوملل

 دحأ عجري نأ نود هيلع امهنم لك عجريو «بئانلا امهنيب طسوتي لب ريغلاو ليصألا نيب ةرشابم ةقالعلا -

 ىف مكحلا تلعج اهنأ ىف ةعيرشلاو .ه.١ «عوجرلا اذهب حمسيف «ىزيلجنإلا ماظنلا امأ ءرخآلا ىلع امهنم

 لعجب نيتيرظنلا ىف ام لدعأ تذخأ دق لكوملا ىلإ عجرت قوقحلاو لكوملا ىلإ عجري ليكولا ىلإ ةفاضملا دوقعلا

 .ليكولل عجرت قوقحلاو ليصألل هيف مكحلا

 يحتل مسا ١



 قوقح ىري هنإ :لوقتو 2') ىعفاشلا فالخ اهيف ركذي ةيفنحلا بتك نكلو .ةلأسملا

 كلذ ىف هتجح ركذتو «لكوملا ىلإ دوقعلا نم عونلا اذه ىف عجرت هماكحأك دقعلا

 امنيب «صخشل هماكحأو دقعلا راثآ نوكت الف «ماكحألا نع لصفنتال قوقحلا نوك

 دقعلا مكح تبث اذإف هل ةمزالم مكحلل ةعبات قوقحلا ذإ ءرخآل نوكت هقوقح

 دوقع قوقح نإف اضيأو .قوقحلا ىهو «هعباوتو همزاول هعبتت نأ دبالف ء«صخشل
 اهدقعي ىتلا هتاوخأو حاكنلا دوقع لثامت ليكولا ىلإ اهتفاضإ حصت ىتلا تاضواعملا
 .هسفنل دقعيال امهيلك ىف ليكولا ذإ «ةلاكولا مكح ىف هسفنل اهفيضم ريغ ليكولا

 ىف قوقحلا كلذكف ءهذه ىف لكوملا ىلإ دوعت قوقحلا انلعج دقو «هريغل دقعي لب
 .امهنيب قرف الو «لكوملا ىلإ دوعت كلت

 ةقيقح دقاعلا وه ليكولا نأب ءاهقفلا رثكأ ىأر وهو «مهيأرل ةيفنحلا لدتسيو

 ةديقم ةدوصقم تارابعو اًظافلأ هنع رداصلا ةقيقح هتاذب مئاقلا همالك هدقع نآل

 ليكولاو «هل العاف سيل هنأل «لكوملا ىلإ دقعلا بسني نأ حصي الف ءدقعلا ىنعم
 «لكوملا ةدارإل كاح هدقع ىف هنأ اهنم دافتسي ةرابعب ملكتي مل ذإ «هيلإ هفضي مل

 متي اهب ىتلا هعباوتو دقعلا قوقح نوكت نأ نذإ دبالف «هيلع دقعلا تاعبت قلمو
 دقاعلا نأل «ليكولا ىلإ ةعجار  هقح نم هيفرط نم لك نكمتيو «هماكحأ ذيفنت

 نكلو «ليكولل اًضيأ مكحلا تبثي نأ اذه ىضتقم ناكو .هاوس فرعي مل رخآلا

 فضي ملو «هنع ارداص نكي مل نإو «دقعلا نأل لكوملل تبثي مكحلا لعج عرشلا

 برق ىف هيأر رقن نحنو «ثيدحلا نوناقلا نم برقي ىعفاشلا بهذمو «ىنامورلا نوناقلا نم برقي ةفينح
 نوناقلا نم ةفينح ىبأ بهذم برق ىف ةفلاخملا لك هفلاخن نكلو «ةثيدحلا نيناوقلا نم ىعفاشلا بهذم
 . كلذو 2 ىنامورلا

 بر ماقم دبعلا وأ نبالا مايق ىف الإ طق اًنئاد لكوملا لعجي مل هراودأ رخآ ىتح ىنامورلا نوناقلا ند
 هفيضيال اميف هقوقحو «دقعلا مكح هئاطعإب اًنئاد لكوملا لعجي ةفينح ىبأ بهذم امنيب ةرسألا

 . لكوملا ىلإ ليكولا
 ملع ال ذإ «دقعلا ماكحأل نماض همامأ هنأل «ليكولا ةبلاطم قح رخآلا دقاعلا ىطعأ ةفينح ابأ نآلو - "؟

 . هيلإ دّقعلا ةفاضإ مدع ةلاح ىف ليصألاب هذنع

 امك كلذو ءهسفن ىلإ دقعلا فاضأ اذإ ام ىهو «ةدحاو لاح ىف وه امنإ ليكولل قوقحلا لعج ند
 عجرت ماكحألاو قوقحلاو . ةثيدحلا نيناوقلا ىف روتسملا ليصألا وأ راعتسملا صخشلا ةيرظن هبشي انلق

 ناك اذإ الإ ىنامورلا نوناقلاو ةفينح ىبأ بهذم نيب برق الف «هيلإ ليكولا هفيضي اميف لكوملا ىلإ
 .رابشألاو ةعرذألاب ال «لايمألاو خسارفلاب ساقي برقلا
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 ليكولا دقع ىف نأكو «ىنعملا اذهل هل مكحلا ناكف «هتبانإو هرمأب ردص دق «هيلإ

 امهرابتعا نم دبال نيتيعرش نيتقيقح لكوملا ىلإ هفيضي نأ ريغ نم هرشابي ىذلا
 * عم

 فرعيال رخآلا دقاعلا نأو ءدقاعلا وه ربتعي ليكولا نأ : ىلوألا ةقيقحلا

 . ليكولا ىلإ نيهجوم نانوكي دقعلا امهبجوأ ناذللا نامضلاو ةدهعلاف «هاوس

 هتبانإل الامعإو 5 رمأل اذيفنت الإ دقع ام ليكولا نأ : ةيناثلا ةقيقحلا

 ذيسفنت تانامض تناك نأ ىف ىلوألا ةيعرشلا ةقيقحلا راثآ ءاهقفلا لعجف «هنع

 . لكوملل دقعلا راثآ ةيناثلا ااا 2١7. ليكولا ىلع هقوقح رئاسو ءدقعلا
 نإو «ليكولا نأل «هل ةبسنلاب ةباينلا ةقيقح تلمعأو «لكوملل مكحلا تلعج امنإو

 لكو نمف .لكوملا نم ةدافتسم 06-00 ءهسفن ةيالوب فرصتي ال دقعلا وه دقع
 عيبلاب ذإ «هل نوكي مكحلاف «لكوملا نم ةدافتسم نيعلا عيب ةيالوف نيع عيبب اًصخش

 نمثلا قاقحتسا هلحم لحيو «هنم ةدافتسملا ةيالولا هذهب هتيكلم نم نيعلا جرخت

 مكحلا لصأ نوكي نأ ةيعرشلا ةباينلا ةقيقح لامعإ نم ناكف .ةضواعملا ىنعم متيل

 الام ىلع هسفن ىلإ ليكولا هفيضي ام سايقب ىعفاشلا لالدتسا نودريو «لكوملل

 نم ىلإ ىناثلا دقاعلا دشرأ دق لكوملا ىلإ دقاعلا هفيضي اميف ليكولا نأب «هفيضي

 تانامض لك نم ولخي كلذبو «ربعملو ريفسلا ناكف ءهيلإ دقعلا تاعبت عجرت
 . هتادهعتو دقعلا

 مس نكاناب نانميفلا لقا قم. نقر ملاذ قيدكرلا نإ ةززرفيو اذن
 نامض هيلإ قوقحلا عوجر نآل .هيلإ دقع ىأ ىف قوقحلا عجرتال زيمم هنأ ولو هيلع

 عيطتسيال ليكولا ىلع ىلع ةمزال نوكت دقاعلا بناج ىف نوكت ىتلا دقعلا قوقح نأ ديفي ام ةياقولا ىف ءاج )١(

 عيبلاب ةلاكولا ىف ءاج دقف «ليكولا ىلع ةمزالب تسيلف لكوملا بناج ىف نوكت ىتلا قوقحلا امأ .اهنع ىلختلا
 عيبلا ضبقك لوألاف «ليكولا ىلع نوكي قحو «ءليكولل قح «ناعون قوقحلا نأ ملعي نأ بجي! ءارشلاو
 هذه ةيالو ليكولل عونلا اذه ىفف (ىرتشملا ليكو ناك اذإ) قحتسسم نمثب عوجرلاو بيعلا ىف ةمصاخملاو

 لكوي لب لمعلا ىف عربتم هنأل ءلاعفألا هذه ىلع لكوملا هربجيال عنتما نإف ءهيلع بجتال نكل «رومألا

 عيبملا ميلست ىلع ليكولا ربجي نأ ىعدمللف ؛هيلع ىعدم ليكولا نوكي رخآلا عونلا ىفو «لاعفألا هذهب لكوملا

 ةهج نم هيلإ قوقحلا عوجر نأ نيبتي اذه نمو (ءارشلاب اليكو ناك نإو) نمثلا ميلستو (عيبلاب اليكو ناك نإ)
 دقعلا قوقحل نماض ريغو «لكوملاب ملعيال ىذلا رخآلا دقاعلل ةبسنلاب دقعلا قوقحل نماض وهف «نامضلا

 . قوقحلا هذه ىلع ةيالو هل تناك نإو «دقعلا رثأ ردقيال «لكوملل ةبسنلاب

 يح دو



 كلذل «هنم دقعنتال تاعربتلاو «عربت اهنآل «ةلافكلا ئشني نأ كلميال وهو ةلافكو

 ولو «لكوملا ىلإ عجرت هريغ نع ةباينلاب اهالوتي ىتلا دوقعلا ىف قوقحلا تناك
 .هسفن ىلإ دقعلا فاضأ

 نوذأم ريغ هيلع ًاروجحم ناك اذإ ليكولا نأ :ءاهقفلا ضعب لاق دقلو

 .هيلع روجحم هنأ ملعيال رخآلا دقاعلا ناكو ءهسفن ىلإ دقعلا فاضأو ةراجتلاب

 ءهخسفي وأ دقعلا ىقبي نأ امإ ءرايخلا هلف ءهريغ نع ةباينلاب دقعلا ىلوتي هنأو

 - هسفن ىلإ ليكولا اهفيضي نأ زوجت ىتلا ىهو «تاضواعملا دوقع طرش نأل كلذو

 نأ ملعي وهو الإ دقعلا ىلع مدقأ ام دقاعلا نأل ءانه اضرلا لتخا دقو ءاضرلا

 نأ كلذ ىنعمف هل تسيل اهنأ نيبت اذإف ءهعم دقع نم ىلع عجرت دقعلا تاعبت

 خسفلا هل نوكيف «هبناج نم سيل ليهجتب حيحص ساسأ ىلع نكي مل اضرلا
 ليكولا عم دقاعلل رايخال هنآ ةياورلا رهاظ ىف ىورملا نكلو .بيعلا رايخب خسفلاك

 ءملعلاو ىرحتتلا هنكمي ناك ذإ ءرذعب سيل انه لهجلا نأل ءهيلع روجحملا

 مرحب هنأ هيلع ناكف هيلع سكللا: ريشا اشم نأ اه لك ولا ناك" اذ اًنضونيضعكو

 كلام نم ليكوتب مأ «هيلإ قوقحلا عجرتف ةراجتلا ىف ماع نذإب هيلع روجحملا دقعأ
 نوكي الف ءهنم ريصقت لهجلاف رحتي مل ماد امو «لكوملا ىلإ قوقحلا عجرتف صاخ

 .هاضتقمب دقعلا خسف هل غوسي «هريغ ىلع ةجح

 «لكوملا ىلإ ةعجار اهيف قوقحلا نوكت ىتلا دوقعلا ىضم اميف انركذ - ١
 نآل «لكوملل هعباوتو مكحلا عوجر اهيف حضاوو .هيلإ فاضت ىتلا دوقعلا ىهو
 حضاوف «ليكولا ىلإ اًفاضم دقعلا ناك اذإ امأ .هعباوتو هماكحأب هيلإ فاضم دقعلا

 ماكحألا نوكت نأ ىضتقت ىهو ءهيلإ ةفاضإلا نأل ءهل نوكت عباوتلاو ماكحألا نأ

 نكلو .هيلإ هراثآ لكب دقعلا ةبسن اهانعم ةفاضإلا ذإ «ليكولا ىلإ ةفاضم اًضيأ

 ىف نوفلتخيو انآ هانركذ ىذلا ىنعملل لكوملل نوكي مكحلا نإ :نولوقي ءاهقفلا

 «ىرظن فالتخا وهو «ليكولا وهو «هريغل ةفاضإلا نأ عم هل مكحلا توبث ةقيرط

 .هسفن ىلإ اهفيضي ىتلا دوقعلا ىف ليكولا ةطلس ىف ءاهقفلا ةركف انيطعي هنكلو
 ف 6 راغتنملا نصخشلا ةيرظن' نف مالكشالا ةقفلا "ىاز نيني هالو عاذحيل هزكذتف

 ردع هللا ىلا نمسي 1مق ووتش نيعكلا ف[ ده قيد دهققلا
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 اهلك رومألا رهاوظ نأ عم لكوملا ىلإ مكحلا لاقتنا ةقيرط ىف ءاهقفلا فلتخي
 ىلوألا : قرط ثالث ىلع ؛هيلإ فيضأ اذإ ليكولل اًقوقحو اًماكحأ دقعلا لعجن

 نع ةفالخلا قيرطب لكوملل تبشي مكحلا نأ ىهو «سابدلا رهاط ىبأ ةقيرط
 .هيلإ دقعلا ةفاضإ ىضتقمب ليكولل ءىش لك تبشي نأ لصألا نأ ىنعمب «ليكولا
 ليكولا لكوملا فلخي دقعلا ىف ناطلس اهاضتقمب هل راص ىتلا ةباينلا ىضتقمب نكلو

 كلذو هبرضن لثمب كلذ برقنلو «لكوملل ءادتبا مكحلا تبثيو ءدقعلا ماكحأ ىف
 ءىش ىلع دبعلا ىلوتسا اذإف «هديسل هادي تكلمامو وه لب «كلميال دبعلا نأ

 اذإ كلذكف «كلملا كلذ ىف دبعلل هتفالخ قيرطب هديسل ءادتبا كلملا نوكي حابم

 قيرطلا هذه ىضتقمب نذإ لصلاف «ةلاكولا ىضتقمب ةيكلملا هذه ىف ليكولا ىرتشا
 :ليكولا نع ةفالختا قيرطب لكوملل ءادتبا تبث ةنكلو 6 ليكولل ترقي ناك كلللا نأ
 لقتني مث ليكولل الوأ تبثي مكحلا نولعجيال ل ل ل

 دبعلا ءالصتسا درج ةيكلملا تقيث'امك «لكوملل رمآلا لوأ نم: تيفي لب: لكوملا ىلإ

 .لوقلا اذهب نوذخأي ةيفنحلا ءاهقف رثكأو «هنع ةفالخلا قيرطب 6 حابملا ىلع
 بهذم هنأ ركذو ىنغملا ىف ءاج اذه لثمبو ءحيحصلا هنأ ةيادهلا بحاص هنع لاقو

 ١7 ىعفاشلاو دمحأ

 الوأ تبشي كلملا نأ ىري وهو «ىخركلا نسحلا ىبأ ةقيرط ةيناثلا ةقيرطلا

 نع ردص دقعلا نآل «ةباينلا لامعإ ىضتقمب لكوملا ىلإ ةيناث لقتني مث ليكولل

 ليكولل اهعباوتو هماكحأ لكب اًبوسنم ناكف لكوملا ىلإ هتبسن تبشت ملو «ليكولا
 اهاضتقمبو «لكوملا ىلع ةباينلا وهو ىجراحخ رمأ ظحالي هرودص دعب مث ءالوأ

 رهاط ىبأ ةقيرطل مهحيجرت نم ءاهقفلا لاق دقو «هل ررقتيو «لكوملل مكحلا تبثي
 . ليكولا ىلإ دقعلا دانسإ ىضتقم وهو .لصألا وه ىخركلا مالك نأ سابدلا

 دقف ديهشلا ردصلا هنع اهلقن دقو .ديز ىبأ ىضاقلا ةقيرط ةئلاثلا ةقيرطلا

 ىف ليصأ «مكحلا قح ىف بئان ليكولا : لاقو ءامهفلاخ ديز ابأ ىضاقلا نإ :لاق

 نسحلا ابأ قفاوف «هلبق نم لكوملا ىلإ لقتنت مث «هل تبثت قوقحلا نإف «قوقحلا قح
 اذه ىف فلاح دق ديز ابأ نأ قحلاو .7©2 مكحلا ىف 0 ابأ قفاوو «قوقحلا ىف
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 ةانعو انك سلا :تودفمال ودور اغيب هامل عي لايقل 81 قي اناننال [بورقالو
 لاقتنالا لب «ةفالخلا ريغبو «سابدلا دنع لكوملا ةفالخب ءادتبا مكحلا تبث نكلو

 نم بسني مكحلا نأ ررقو ديز وبأ ىضاقلا ءاجف .ىحخركلا دنع ليكولل توبثلا دعب

 وهف ءاّبئان هيف وه ناك اذإو «ةلاصألا قيرطال ةباينلا ةقيرطب ليكولل رمألا لوأ
 امأ «لاقتنالا قيرطب الو «ةفالخلا قيرطب ال «ةلاصألا قيرطب رمألا لوأ نم لكوملل

 ةلافك نم هيلإ ةفاضإلا تنمضت امب ليكولل تبثت اهنأ ىف امهقفاو دقف قوقحلا

 .ةلهعو

 نود لكوملل مكحلا توبث ىف ةيرظنلا ءاهقفلا لاوقأ ةصالخ هذه - 5*5

 دوقعلا ىلوت متخن نأ ديرن نآلاو .هسفن ىلإ اهفيضي ىتلا دوقعلا ىف قوقحلا
 : نيرمأ ىلإ هيبنتلاب ةلاكولا ىضتقمب

 هب هديق امب ديقم ةلاكولا ىضتقمب اهالوتي ىتلا دوقعلا ىف ليكولا نأ  امهدحأ

 هل هفصو ام ريغ ءىش ىلع دقعي نأ الو «هتدارإ فلاخي نأ هل غوسيال لكوملا

 هل ةيالو الف فلاخ نإف «هنم ةلاكولاب اهدقعي ىتلا دوقعلا ىف ةيالولا دمتسي هنأل

 ريغ ادقع دقعو ليكولا فلاخ اذإ كلذ ىلعو «ةلاكولا هذه ىضتقمب دقع ام ىلع

 هل وهف اًقوقحو اًمكح هل دقعلا لعج نكمأ نإف لكلا وينفي الب

 اذه ريغ ىرتشاف فصوب ديقم نكلو نيعم ريغ ءىش ءارشب اليكو ناك نأك
 لكوملا ىلإ هجتيال مكاحلا نأل «هل ءارشلاف ءهسفن ىلإ دقعلا فاضأو .فوصوملا

 لوأ نم قوقحلاك هل مكحلا نوكيف «ةلاكولا ىضتقمب ةيالو ال ذإ لاحلا هذه ىف

 كمال

 نوكي لاحلا هذه ىفف «عيبب اليكو نوكي نأك هل دقعلا لعج نكمي مل نإو

 مل نإو «ذفن هزاجأ نإف «هتدارإ تفلوخ ىذلا لكوملا ةزاجإ ىلع اًفوقوم دقعلا

 . لطب هزجي
 رمتست نأ بجي ةحيحص هدوقع نوكت نأ لجأل ليكولا نأ  ىناثلا رمألا

 ءاشنإل اطرش تسيل لكوملا ةيلهأ نأل ءدقعلا ىهتني ىتح «ةمئاق ءادألل لكوملا ةيلهأ

 تطقس ةيلهألا نع جرخ اذإ ليكولا ذإ ءاضيأ اهئاقبل طرش ىه لب ءطقف ةلاكولا

 نع يحح



 نم ةدمتسم ليكولا ةيالوو ءاهنم دمتست ةيالو لك لطبتف ءدوقعلا ىلع هتيالو

 نج اذإ كلذ ىلعو «كاذ ةيالو ىقبتل اذه ةيلهأ ىقبت نأ بجيف «لكوملا ةيالو

 كلذكو «ةلاكولا تلطب هيف لكو ىذلا فرصتلا رجحلا لمشو هيلع رجح وأ لكوملا
 . طق هعم ةيلهأ الف «ءىلك زجع توملا نأل تام اذإ

 ىلوضفلا ٠
 هيلع ةيالو هل تسيل اًيعرش اًقرصت فرصتي نم وه )2١ ىلوضفلا - 3*5

 هلكوي مل اًئيش هريغل ىرتشي نمكو ,ةلاكو وأ ةيالو ريغ نم كلمي الام عيبي نمك

 نم اذكهو هريغ كلم رجؤي نمكو «ءارشلا ةيالو هيلع هل تسيلو «هئارش ىف
 ةلاكو وأ ةيالو ريغ نم ءىش ىف صخشلا اهفرصتي ىتلا تافرصتتلا رئاسو دوقعلا

 .هفرصت ىف اًيلوضف ربتعيف «اهيف
 اذإ نأشلا بحاص ةزاجإ ىلع اًقفوقوم نوكي ىلوضفلا هالوتي ىذلا دقعلاو

 ىعري بأ هل رصاقل وأ ديشر صخشل اراقع ىلوضفلا عيبي نأك زيجم هل ناك

 اهنذأت سيو اهيلإ عجري نأ لبق لجر ىلع ةأرما حاكن ىلوضفلا دقعي وأ «هنوئش

 «نأشلا ىذ ةزاجإ ىلع اًفوقوم ىلوضفلا دقع نوكي ههابشأو اذه لك ىفف «هبينتف

 هكلميال علخلا نإف ءزيمت ريغص نع علخلاك الصأ دقعني مل زيجم دقعلل نكي مل نإف

 نم ةدئاف ال هنأل ءدقعلا دقعني الف ءاضيأ ىصولا وأ ىلولا هكلمي الو ريغصلا

 ىعرش نذإ الب ريغلا قح ىف فرصتي صخش لكل مسا وه : ليق ةغللا ىفو ءاًعرش ىلوضفلا وه اذه )١(
 ملعلاك ةبلغلاب راص هنأل «سايقلا وه ناك نإو «دحاولا ىلإ ةبسنلا ىف دري ملو «عيبي وأ جوزي ىبنجأالاك هنم

 ىف بلغ : ريدقلا حتف ىف ءاجو .ريثألا نبال ةياهنلا ىف اذكهو ىبارعألاو ىراصنألاك راصف ىنعملا اذهل

 «لوضملا نأل «سايقلا ىلع لوضفلا ىلإ ةبسن ىرت امك وهو «هيف هل ةيالو ال امو «هينعيال امب لاغتشالا

 : برغملا ىف ءاج دقو ءاهيف ريخال ىتلا ةدايزلا نع ريبعتلا ىف لوضفلا ةملك تبلغ دقو «ةدايزلا لضفلاو

 : ليق ىتح «هيف ريخال ام ىلع هعمج تملع
 ضرع الب ضرعو ؛لوط الو لوطو انس الب نسو «لضف الب لوضف

 ءاهيف ريصخال ةدايز هينعيال امل ضرعتي ىذلا ىلوضفلا ةدايز نأل «عمجلا ىلإ ىلوضفلا ةبسن نوكت كلذ ىلعو
 . عمجلا ىلإ ةبسنلاب سايقلا ةفلاخم بابسأ نم كلذ لعلو
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 ةزاجإ كلمي نم كانه ناك اذإ ديفي فقوتلا امنإ ءههمكح ذافن فقوت عم هداقعنا

 .لوضفلا دح نع هجارخإو «ةلاكولا ةفص ىلوضفلا ءاطعإو .دقعلا

 قح هل نم ةزاجإ ىلع هماكحأل ةبسنلاب اًفوقوم ادقعنم ىلوضفلا دقع رابتعاو
 فلاخو .هنع ةياور ىف دمحأو كلامو ةفينح ىبأ لوق اذه  دجو نإ ةزاجإلا

 دلوتو )4١« ةلطاب ردصت لب «دقعنتال ىلوضفلا تافرصت نإ : لاقو ىعفاشلا

 نم زاجأ اذإ هنإف «ةزاجإلا لاح ىف رهظت فالخخلا اذه ةرمثو «ةتيم هدقع تارابع

 . ىلوضفلا اهب دّقع ىتلا ةرابعلاب لجو دق دقعلا ربتعي ةربتعم ةزاجإ ةزاجإلا قح هل

 «ةديدج ةغيصب دقعلا ءاشنإل ةجاح الو «قباسلا نذإلاك ةقحاللا ةزاجإلا نوكتو

 مل هنإ :لوقي ىذلا ىعفاشلا امأ .,فوقوم دقعنم دقعلا نإ :لوقي نم دنع اذهو

 .اهييحتال ةزاجإلاو «ةتيم تدلو ةرابعلا نأل .هقحلتال هدنع ةزاجإلاف ءالصأ دقعني

 دقعنم ريغ لطاب ىلوضفلا دقع نإ :هلوق ىف ىعفاشلا رظن ةهجوو - *5
 (7 «كدنع سيل ام عبتال» : مازح نب ميكحلا لاق ٌيلَك هللا لوسر نأ )١( : الصأ

 هنأل ؛دقعنيال كلمي الام ناسنإلا عيب نأ ىلع ىهن نم هيف ام ىضتقمب لدي اذهف
 ىضتقي ىهنلا ذإ «ميكحلا عراشلا نم ىهن هيف ردص فرصت احيحص دقعنيال

 : هيت امك نعقاشلا بهدم :نلغ كقعتي ال نسانلا و :ةفاسفلا

 طرش ةيلهألاك ةيالولاف «دقعلا ىلع ةيعرشلا ةيالولا داقعنالا ساسأ نأو )١(

 ءدقعلا ىف نأش اذ دقاعلا نوكي نأب الإ ةيالو الو ءدوقعلا دقعل ةرابعلا ةيحالصل

 دقعلا داقعنا طرش نأل كلذو «ةلاكو وأ ةيالوب نأشلا بحاص نع ةباين هل نوكت وأ

 اذإف .هل ةبسنلاب دقعلا ماكحأ لك نم رخآلا دقاعلا نيكمت ىلع ًارداق دقاعلا نوكي نأ

 رودقم ريغ عيبك ريصيو «هلقع دقعني مل ةيعرشلا ةردقلا هذه هدنع نكت مل

 ةراجإلا ىلع فقي الو «ةنالطب روهشملا انبهذم نإ) : هصن ام ىلوضفلا فرصت ىف عومجملا ىف ءاج ()

 :: كلام لاق :ةةهنغ تينكاورلا حصأ ىف رذنملا نباو روث وبأ لاق اذهبو «دوقعلا رئاسو حاكنلاو فقولا كلذكو

 . لطب الإو ءحص هل دقع نم هزاجأ نإف .ةزاجإلا ىلع حاكنلاو ءارشلاو عيبلا فقي

 لجرلا ىنيتأي : تلقف ٍةِِْلَع هللا لوسر تلأس» : لاق دقف ءمازح نب ميكح هلاق ام ثيدحلا اذه ةصقو (6)

 قاس دقلو .«كدنع سيل ام عبتال : لاق .هنم هعيبأ مث «قوسلا نم هل عاتبأأ ,«ىدنع سيل ام عيبلا نم ىنلأسي

 اميف الإ قتع الو «كلمت اميف الإ قالط ال» :لاق كي هنأ اهنم ىعفاشلا ىأرل اًدييأت ىرخأ ثيداحأ عومجملا

 1 كلل انفنف الإ وكت ءافو الو .كلمت اميف الإ عيب الو كلغ
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 كشالو «ةالفلا ىف شحولاو «ءاملا ىف كمسلاو «ءاوهلا ىف ريطلا عيبكو «ميلستلا

 نوملا :ةيدعرشلا ةردسقلا ضع تسل هل: يال: ندع نه فق بصخ فذلا ل ويسفتلا نأ

 ىتلا ةلثمألا ىف دقعلا دقعني مل امك نذإ دقعني الف ءدقعلا ماكحأ ذيفنت اهب عيطتسي

 . اهانقس

 ةلبانحلاو «ةيكلاملاو ةيفنحلا رظن ةهجوو .هلوق ىف ىعفاشلا رظن ةهجو هذه

 : .قتاي اع تاناوزرلا" نضع ىف

 ةاش هب ىرتشيل ارانيد ىقرابلا ةورع ىطعأ ّةَِْك هللا لوسر نأ نم ىور ام (أ)

 45 ىبنلا ىلإ ماجف «ءرانيدب امهادحإ 'عابو «زانيدب نيتاش ىرعشاف ةئيحضأ نوكت
 ءهيف حبر بارت ىرتشا ول ناكف «هعيب ىف ةكربلاب هل اعدو ٌةِْكلَك هرقأف «رانيدو ةاشب

 اه.ةقعتير مل عينلا اذه ناك ولف ل وفق ناك نيتاسقلا ىدحإ عيب نق هنآ كقألو

 «ةاشلا درو «هبحاصل هتداعإب هرمأل لب «رانيدلا هسفنل لحتسا امو ّةلِكلَك ىبنلا هرقأ

 لوقلا وخل قف تناك ام نلوضقلا اذه ةراتض نأ ىلع اذه لدنك هراعتاو مرفأ نكن

 كلل ةروب دراما و: تئافوصتا (: اهجن ماقتل ويقتل نو هت تقف رع قاعات هدقف ناك امو

 .مهبهذم اوبهذ نمو «ةيفنحلا دنع ةررقملا ةجيتنلا وهو «بولطملا وه

 لوقلا بجيف «هلحم ىف هلهأ نع ردص فرصت ىلوضفلا فرصت نأ (ب)

 هيف ىفكي دقعلا داقعنا نأ نوري مهبهذم اوبهذ نمو ةيفنحلا نأ كلذ نايبو «هداقعناب

 نوكت نأب دقعلل ةيلهأ ىوذ نادقاعلا نوكي نأو ءاعرش همكحلا الباق هلحم نوكي نأ

 مل نأب دقعلا ىلع ةيالو امهدحأل نكت مل ولو .دقعلا اذه اهب دقعني امم امهترابع

 ءريبعتلا ةحص اهماوقو داقعنالا ةحص نأل كلذو «هيلع ةيعرش ةردق هل نكي
 ررضال ىذلا حلصألل ًرابتعا ءاهانعم ىلع هتارابع لمح بجي اًيلوضف ولو لقاعلاو

 مكحلا ىفو ء«ريخلا لعفو «.حالصإلا ىلع لقاعلا لاحل لمحو «هريغ ىلع هنم

 ذإ «هريغ قحلي ررض ريغ نم «هترابع ءاغلإ دعب هل ةحلصم ىلوضفلا دقع داقعناب
 مدع ىلع ةحلصملا لامتحال حيجرت كلذ قوف هيفو «هتزاجإ ىلع فقوتيس دقعلا
 هنأو «هنع دقع نم ةعفنم لعفلا اذهب دصق هنأ هلاح نم رهاظلا نإو ءاهلامتحا

 .هتحلصم ىف هاري دقع دقعب هل عربتي هتلعج امهطبرت ةلص كانه نوكت نأ بلغي
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 ؛هيلع ةفلك ريغ نم بولطملا لدبلا ىلإ هلصويو «بلطلاو ثحبلا ةنوئم هل رفويل
 وأ ىلوضفلا نظ امك هدجي مل نإو ءزاجأ كلذك لالا نأ نأشلا بحاص ىأر نإف

  مهقفاو نمو ةيفنحلا نأ قحلا ىفو .هقحلي ررض ريغ نم زجي مل هب نظلا ءاسأ
 هلوق ىف هب هللا رمأ ىذلا )2١ نواعتلا باب نم ىلوضفلا دقع داقعناب مكحلا اوربتعا
 اوضرفف «ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو# : ىلاعت

 نأ ةيشخ حيرصلا هنذإ ريغ نم عراسو هيخأ ةحلصمل الإ دقع ام ىلوضفلا نأ

 مدع ىف ققحم ررض كانهو «كلذ ىف ررض ال ذإ ادقعنم هدقع اوربتعاف «هتوفت

 ىونعم ررض كلذو «نونجملا مالكك ًاوغل لقاعلا مالك رابتعا هنأل ( دفعت ةراشعا

 هنأل ءنأشلا بحاصب ررض لامتحا اًضيأ كانهو ا صرحا هقحلي
 ا ا ا د «توفلا ىشخيو ةعفنم هيف نوكي نأ ىسع

 كلذ عيطتسي الأ زوجي دقو .ديدج نم دقع ءاشنإ ىلإ هيف ةحلصملا ىأر نإ نأشلا

 لامتححا ريغ نم لمتحم ررض بيرالب كلذو «هريغ عم هدقعل وأ دقاعلا باهذل
 ءادقعنم ىلوضفلا دقع رابتعا اهيف ررضال ىتلا ةحلصملا نم نذإ ناكف «عفن

 . نأشلا بحاص ةزاجإ ىلع فقوتو

 بحاص ةزاجإ نايبب لوقلا متخن : اذه دعبو «نيقيرفلا ةلدأ هله 0 6

 هداك نأ : كقعتم ةقاركت نأ اوررق ملا لاق دقل .ىلوضفلا فرصت نأشلا

 عئادبلا ىف ءاج ام سانلا نيب نواعتلا 0 موقي ىلوضفلا دقع داقعناب ةيفنحلا لوق نأ ىلع لدي امم )١(
 هلوط عم ريخألا اذه ىف ءاج ام لقننلو اضي رأ عيبلا ىف ريدقلا حتف ىف ءاج امو «عيبلا باتك ىف ىعليزلاو

 ال كلوق» : ىلوضفلل ةيعرش ةردقال /ن فاما ةفيحم دور هللا همحر لاق دقف «فرصتلا ضعب نيفرصتم

 هجو ىلع داقعنالا تدرأ نإو ءرضي الو هانملس ذافنلا هجو ىلع داقعنالا تدرأ نإ ةيعرشلا ةردقلاب الإ داقعلتا

 ؛هيلع ليلد الو «عونمم كلذف  هلطبيف همدع وأ هلعف زيجيف ةزاجإلا ىف هتحلصم كلاملا ىري نأ ىلإ فقوتلا
 ىلوضفلا نم ىرتشملاو كلاملاو ىلوضفلا دقاعلا نم لكل ةحلصملا ققحتل «داقعنالا توبث ىلع لد ليلدلا لب

 قافنو نمثلا روفوو ىرتشملا بلط ةنوئم ىفكي كلاملا نإف انركذ ام ققحت امأ «ىعرش عنام الو ررض ريغ نم
 ىلع ءاليتسالاب هسفن ةجاح ىلإ هلوصو ىرتشملا ىفكيو «بوبحملا لدبلا ىلإ هلوصوو اهنم هتحارو هتعلس

 ةناعإو ىلاعت هلل ريخلا ىون اذإ باوثلا ىلع هب لصحي لب رادهإلاو ءاغلإلا نم همالك نوصي ىلوضفلاو «عيبملا
 دقعلا اذه ىف نذإلا ناك ررض ريغ نم هللا دابع ةعامج نم لكل اريخ فرصتلا اذه ناك املو .هب قفرلاو هيأ
 ةلالد نذإلا تبث اذإف : لاقي ال .٠ . . الصأ هنيشي ررض الب هل عفانلا فرصتلا ىف نذأي لقاع لك ذإ ةلالد اتباث
 «كلاملا ىأر ىلع اًقوقوم داقعنالا وه كلذو «هيف ررض ال ام ةلالد تباثلا لوقن اننأل .دقعلا دقعني نأ ىغبني

 حتف نم فرصتب .ها ررضلا تبثيف هعيب ديريال امبر ذإ «هب رارضإ هيفف هيأر الب هذافن امأف ءردقلا اذهب تبثيف
 75١١. ص «سماخلا ءزجلا «ريدقلا
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 ريصيو «هرودص تقو ليكو نع ردص هنأك فرصتلا ربتعيف «ليكولاك هلعجت هفرصت

 هقوقح قلعتت امم دقعلا ناك نإ قوقحلا هب قلعتتف «ليكولا ماكحأ لك ىلوضفلل

 «لكوملاب قوقحلا هيف قلعتيال دقعلا ناك اذإ لكوملاب قوقحلا قلعتتو «ليكولاب
 ىف ليكولا ةيالو لك هلو ءاليكو ىلوضفلا لعجت ةزاجإلا نآألو «حاكنلاو ةبهلاك
 نكلو «قباسلا نذإلاك نوكت ةقحاللا ةزاجإلا نإ :ءاهقفلا لاق  هالوت ىذلا دقعلا

 لقنتو «ذدفان ىلإ فوقوم فرصت نم فرصتلا بلقت نأ اهنأش نم ةزاجإلا نآل
 مكح ةزاجإلل نإ :اًضيأ اولاق «ليكولا فصو ىلإ ىلوضفلا فصو نم ىلوضفلا
 :كقعلا ءاقنإ

 ولو ةيلها اذ ايح ىلوضفلا نوكينآ ةزانجإلا ةحصل اوطرختنقا كلذلو
 ناك نم الإ ةلاكولل حلصي الو «ليكولا ةفص ىلإ هلقنت ةزاجإلا نأل 22) ةصقان

 ذفنت دقعلا ماكحأ نأل ءرخآلا دقاعلا دوجو اوطرتشاو «ةيلهألا دقاف ريغ اًيح

 نم ةمث نوكيل ههوجو ىلإ ةزاجإلا تجاتحاف ءةفوقوم تناك نأ دعب هل ةبسنلاب

 .هيلع دوقعملا دوجو اًضيأ اوطرتشاو ءاهلبق ذفني مل ىذلا مكحلا هنأش ىف ذفني

 . نكي مل نأ دعب ذفني ىذلا همكحل الباق نوكيل

 دقاعللو .هخسفي نأ ىلوضفللف «مزال ريغ ةزاجإلا لبق دقعلا نأ ظحاليو

 دق ذإ «متي مل هنأك هل ةبسنلاب دقعلا نألف ىناثلا دقاعلا امأ ءهخسفي نأ اًضيأ رخآلا

 نأ زوجيف «تبثي ملو ررقتي ملف ىناثلا رطشلا امأ «مازتلالا ىرطش دحأ هنع ردص

 «ضفرلاب نكرلا ةوق ىطعي الأ زوجيو «ةزاجإلاب نكرلا ةوق ىطعيو ءرمتسي
 عيبلا دقعك ةزاجإلاب هيلإ عجرت هقوقح تناك اذإ دقعلا خسفي نأ ىلوضفلل كلذكو

 لقتنتس ذإ «ةزاجإلاب هب همزلت ىتلا دقعلا قوقحل اًعنم هل كلذ ناكو «ةراجاإلاو

 نم ىلوضفلا هدقع ام ناك اذإ امأ «هيلإ دقعلا قوقح عجرت ليكو ةفص ىلإ هتفص

 ريفس اهيف ليكولا نأل .ليكو هنأ ضرف ىلع هيلإ قوقحلا اهيف عجرتال ىتلا دوقعلا
 هنأل كلذو دقعلا خسفي نأ ةزاجإلا لبق ىلوضفلل سيلف حاكنلا دقعك ربعم ربعمو

 ةزاجإلا نأل ءىهدقع ىذلا حاكتلا ةزاجإ دنع اًيح ىلوضفلا دوجو نوطرتشيال مهنأ ظحالي نأ بجي )١(

 رودص دنع مت ريبعتلاو :نيعملاو نيقسلا ةبترم ىلإ هعفرت لب ) هيلإ قوقحلا عجرت ىذلا ليكولا ةبترم ىلإ هعفرتال

 . ىلوضفلا ةرابع
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 ةطونم قوقحلا ريصتف «كلاملا ىلإ ةرابعلا لقتنت ةزاجإلابف «ةرابع لقانك ىأ ضحم

 .هب قوقحلا قلعت ررض ةزاجإلاب هقحلي الف ىلوضفلاب ال «هب

 هدقع مكح نم براقتي ةثيدحلا نيناوقلا ىف ىلوضفلا دقع مكحو 2 1*5

 فوقوم وهف «هب لخأ نمو ةفينح ىبأ بهذم ىضتقم ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف
 نم عونلا اذه . لطب زجي مل نإو «ذفن زاجأ نإف ءنأشلا بحاص ةزاجإ ىلع

 4+5 ةداملا تركذ دقلو ءاّييسن اًنالطب ةلطابلا دوقعلا ةزاجإلاب حصي ىذلا دوقعلا
 ظ : اهصن اذهو «ىلوضفلا عيب مكح

 كلاملا هزاجأ اذإ حصي امنإ ءلطاب عئابلا هكلميال ىذلا نيعملا ءىشلا عيب)

 كلذ ىنعم سيل نكلو ءالطاب كلمي ال ام صخشلا عيب ربتعي نوناقلاف «ىقيقحلا
 رثأ هل اًدوجو هدوجو ىف فقوتي هنأ هانعم لب «ةايحلل ةلباق ريغ ةتيم ةرابعلا رودص

 .ريبك دح ىلإ ةعيرشلل قفاوم كلذو «نأشلا بحاص ةزاجإ ىلع ىنوناق
 هيف نوضرفيو «فطعب ىلوضفلا تافرصت ىلإ نورظني نوناقلا ءاهقف نإو

 «ةعفانلا تافرصتلا ىف ليكولا ةبتر براقت ةبترم ىف نوكي اذلو ؛ةينلا نسح
 دارأ ىلو قيدص هنأ ضرفو «.سانلا نيب نواعتلا ءاهقفلا هب للع امب كلذ نوللعيو

 "ا دارأ ودع هنأ ضرف ال « هبحاص عفن

 نأ اًبعامتجا ررقملا نم نإ : هانعم ام ىلوضفلا فرصت ىف ىنوناقلا لمعلا ىف ةدارإلا باتك ىف ءاج )١(
 تلوحت اهلومش عستا نإ ةصاخلا ةحلصملا نإو «ةصاخلا ةحلصملل وأ ةماعلا ةحلصملل لمعلا ىلع سانلا نواعتي
 نكي مل اذإ : هيف ريدقتلا ساسأ نوكيو «ىلوضفلا فرصت ىلإ رظني اذه ءوض ىلعو ؛ةماع ةحلصم ىلإ
 لع تكور... الردم ةللبأ قبح ءال مأ ىلوضفلا هلعف ام هلام ىف لاملا بر لعفي نأ نكمملا نم ناكأ ىلوضفلا
 قيرطب هعيب وأ هتراجإ قيدصلا ىلوتي نأ ةحلصملا نم نوكيأ هعاتبيل وأ هرجأتسيل سانلا دحأ ءاجف «ليوط رفس
 نإ ؟ ضفرأ مأ بيجأ تنكأ بلاطلا رضح اذإ اًميقم تنك ىنبهو «تحنس دقو ةصرفلا كرتي مأ ,ءلوضفلا
 ةعيرشلا ةرظن هذه نأ ىرت تنأو 2775 ص عجار ؛«ساسألا اذه ىلع هتافرصت ىلإ رظني نأ بجي ىلوضفلا
 .اًقوقوم هفرصت تلعج كلذلو «ةثالثلا بهاذملا ىضتقم ىلع
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 نسناجلا نع دقعلا ةغبص دحاولا دقاعلا ىلوت

 انت ىلا فانريصلا ءانكنإ يل تيك ىفشنتلا نأ يف ايضا ان رقد“
 امهرهظم نيتدارإ قفاوتب الإ متتال ىتلا دوقعلا امأ «ةدرفنم ةدارإب تامازتلا اهنع
 «نيتدارإلا دوجو ققحتيل «دقاعلا ددعتي نأ اهيف لصألا نإف ءلوبقلاو باجيولا

 الإ ةيعرش ةردق هل سيل دحاولا صخشلا نأ لصألا نآألو «نيمالكلا نيب طبرلاو

 اهل ليمحت هترابعب [دقعنم دقعلا رابتعا ىفو «نيرطشب نوكتي ىذلا دقعلا رطش ىف

 .دوقعلا ىف تغاس دق ةباينلا نأ ديب . لكلا مكح ءزجلا ءاطعإو «نيرطشلا ةوق

 اه وشتم ةراشلا قللت ةناكأ ءاوس..«ةهريغ: نع ةنايتلات ادقغلا :نصتشل' ىلوتينأ قاجف

 .ةيقافتا ةلاكو اهّوشنم ناك مأ «ةيلهألا ىرصاقو ىدقاف ىلع ةيعرشلا ةيالولا

 ادقع ائشني نأ ناديري .نيدقاع نع اليكو صخشلا نوكي نأ لاحلا هذه ىف زوجيو

 وأ جاوز دقع امهنيب دقعي نأ ةحلصملا نم ىريو «نيصخش ىلع ايلو وأ ءامهنيب
 ةركر ةلاخملا ةدهب تن «نيناج قم الو و تناكت نم ةانكوز نأ ءامهوحن وأ عيب

 ادقع رقي ىمالسإلا عراشلا لهف «بيرالب نيترابع ىنعم اهايانث ىف ةيواط هترابع
 ؟ هعونل تبثت ىتلا هراثآو هماكحأ هيطعيو ةفصلا هذهب أشني

 ىف دقعلا ىفرط دحاو صخش ىلوتي نأ ةيفنحلا ءاهقف زاجأ دقل

 هب دقعنتو «حاكنلا دقع ةدرفنم هترابعب أشني ادحاو دقاعلا نوكي نأ زوجيف «حاكنلا

 «نيبناحجلا نم دقعلا ةيالو هل تناك اذإ نوكي كلذو «هب اهلك اهراثآ تبثتف «هتدقع

 «نيبناجلا نع اليكو وأ رخآ بناج نم بتونأ ةيكوت بناج نم اليصأ ناك نأب
 انوكي مل اذإ هدافحأ دحأ نم هتاديفح ىدحإ جوزي دجك نيبناجلا ىلع لو

 روصلا هذه لك ىفف «بناج نم بوو هيناج نم البو. نأ «نيمبتي اناكو نيوخا
 نكلو «نيترابع ماقم ةمئاق نوكتو هترابعب دّقعلا دقعي نأ دحاولا صخشلل اوزاجأ

 نأ كلذ ىف امهتجحو ءامهنع هللا ىضر ىعفاشلاو رفر كلذ ىف فلاخ
 الباقو ءاكلمت نوكي ادحاو دقاع نأ روصتيالو .«كيلمتلا نم عون ديفي حاكنلا دقع
 نيتدارإب الإ متيال دقع لك لب «نيفرط ىضتقت ةبسن كيلمتلا ذإ .اعم كيلمتلل

 ةدحاو لك نأل «نيتفصلاب صخش موقي نأ لقعيالو اًبجومو الباق نيفرط ىضتقي
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 امكو «عيبلا هبشي حاكنلاف ىرخأ ةهج نمو اذه ءاهعم عمتجتالو «ىرخألا لباقت

 )2١. حاكنلا كلذك نيفرطلا نع دحاولا دقاعلا هالوتيال عيبلا نأ

 : ىتأي امب ةيفنحلل لدتساو

 بتك ام نهنوتؤتال ىتاللا ءاسنلا ىماتي ىف كنوتفتسيو# : ىلاعت هلوق )١(

 ءاهيلو رجح ىف ةميتي ىف ةيآلا هذه تلزن دقف *نهوحكنت نأ نوبغرتو «نهل
 «نهل بتك ام نهنوتؤت ال# : ىلاعت هلوق نأ اهب لالدتسالا هجوو «لام تاذ ىهو

 نهل هللا بتك ام نهئاطعإ مدع ىلع باتعلا جرخم جرخ #نهوحكنت نأ نوبغرتو
 ةبغر قيقحت نكمأ اذإ الإ لحم هل نوكيال باتعلا كلذو «نهحاكن ىف ةبغرلا دنع

 امتإو ءحاكنلا كلذ ببسب اهل بتك ام اهئاطعإ مدع عم اهحاكن ىف ةميتيلا ىلو
 نم اذفان دقعنيال :-حاكنلا نأل مهسفنأ نم نهوجوزي نأ ءايلوألل ناك اذإ كلذ نوكي

 عضومال بتعلاف نيبناجلا نم ىلوت هسفنل ناك اذإف ءاهيلو ىلإ اهحاكن لب «ةميتيلا

 ليلد اذهو «نينثالا ماقم موقتو «هترابعب هسفن ىلولا اهحكني نأ زيجأ اذإ الإ هل

 نع اًّبئان حاكنلا دحاولا دقاعلا دقعي نأ زيجي ةعيرشلا هذه بحاص نأ ىلع

 . نيفرطلا

 نيلعجتأ : ميكح مأل لاق فوع نب نمحرلا دبع نأ نم ىراخبلا ةاوز ام (؟)
 رماع نب ةبقع نعو «.دحاو ظفلب دقعف .ءكتجوزت :لاق .معن.تلاق ؟ ىلإ كرمأ

 نيضرتأ ةأرملل لاقو .معن : لاق .ةنالف كجوزأ نأ ىضرتأ : لجرل ةْيْقَك لاق هنأ

 دهش نمم ناكو ءهبحاص نم امهدحأ جوزف «معن :تلاق انالف كجوزأ نأ

 اواو ةودخ ا ده: قووتو يما

 نأ ىلع اًيتان هنوك فصوب هدقع دقاعب سيل حاكنلا باب ىف بئانلا نأ (9)

 تناكأ ءاوس «هنع دقعي نم ىلإ فاضت ماكحألاو قوقحلا لب ءهيلإ قوقحلا عجرت

 نع ريفس.ءاهقفلا لوقي امك وه لب «ةيقافتا ةلاكوب مأ ةيعرش ةيالوب ةباينلا كلت

 ال امهوحنو ءارشلاو عيبلا ىف دقعلا قوقح نأ ىري هنع هللا ىضر هنأل «ىعفاشلا رظن ىف حيحص سايقلا )١(

 اذن نق اههنيب ىوبس قف قرزقللا عاسرإ نق امنيتي قرا ناك" اذزررتاو لكولا ىلإا مطيرت لب + لاكاولا ىلإ عحترت
 .دحاو فرط هدقعي نأ حصي امهيلك نأو حاكنلاك نوكي عيبلا نأ ىضتقت تناك ةيوستلا نأ ىرن انك نإو  ًاضيأ

 . 177 ص ىناثلا ءزجلا ,ىعليزلا عجار (0)

 مو عجحح



 راصف «هنع ملكتي نم ةرابعك هترابع تراص هنع ًاربعم ناك اذإو «هنع ربعمو «دقاعلا

 ىف ىوطت ةدحاولا هترابعو نيصخش مالكك نيبناجلا نع ىلوتي ىذلا دقاعلا مالك

 «ىناثلا نع الوبقو ءامهدحأ نع اًباجيإ اهنومضم ىف ىوطت ذإ «نيترابع اهانعم
 تلبق اًضيأ هناسل ىلع لاق لجرلاو «ىسفن تجوز هناسل ىلع تلاق ةأرملا نأكف

 ظ .اهجاوز

 ىلإ قوقحلا اهيف عجرت ىتلا دوقعلا نم ههابشأو عيبلا ىف ىتأتيال ىنعملا اذهو

 نع دحاولا دقاعلا اهالوتي ال اذلو «هيلإ دقعلا ةتيص فاضت نأ حصيو «ليكولا

 0 اا

 دقعلا ةيالو هل نيبناجلا نع ىلؤت ىذلا دقاعلا ناك اذإ هلك قيس ام 48

 اذ نوكي دحاو دقاعب دقعلا دقعنيالو ءامهدحأ نع اًيلوضف نوكي الأب نيبناحجلا نم

 يلو نأ ةلئيضا ىأ ةليعكو ناك اذإن رخال ةيسلا اج وفقو اييهنعلا نعذتلا
 اذإ ىلوألابو ءامهنع هدقع دقعنيال ءرخآلل ةبسنلاب اًيلوضفو «نيدقاعلا دحأل ةبسنلاب
 ىبأ بهذم امأو ءدمحمو ةفينح ىبأ بهذم وه اذهو «نيبناحلا نم اويل ناك

 نأشلا بحاص ةزاجإ ىلع اًقوقوم نوكيو «نيفرطلا نع هدقع زاوج وهف «فسوي

 ءامهل ةبسنلاب اًيلوضف ناك اذإ نيفرطلا ىلع وأ هل ةبسنلاب ايلوضف دقاعلا ناك ىذلا

 وأ نيفرطلل ةبسنلاب اًيلوضف ناك ولو دقاعلا ةرابع نأ كلذ ىف فسو ىبأ ةجحو

 دقعلا دقعني نأ بجيف «نيصخش نعربعت ىهو «نيترابع ماقم ةمئاق ءامهدحأآل

 ىف ال «دقعلا ذافن ىف نيدقاعلا دحأل ةبسنلاب لوضفلا رثأ نأل كلذو ءاًفوقوم

 ذافنلا فقوتيو «نيمالكلا ماقم ةمئاق دحاولا دقاعلا ةرابعب دقعلا دقعنيل «هداقعنا

 ىف زوجي ام هيف زوجيف «علخلا هبشي حاكنلاو اذه .نذأي مل ىذلا دقاعلا ةزاجإ ىلع

 ىهو ءاذك ىلع ىتأرما تعلاخ هجوز نذإ ريغب جوزلا لوقي نأ زوجيو ؟ اذه

 لدف ءاهل ةبسنلاب اًيلوضف ناك هنأ عم ءاهيلع علخلا ذفن تزاجأو اهغلب اذإف «ةبئاغ

 حتفو ةيادهلاو ”١77 ص «ىناثلا ءزجلا ىعليزلاو «73727” ص «قناثلا ءزجلا عئادبلا ليلدلا اذه ىف عجار )١(

 ىلإ عجرتالو لكوملا ىلإ ةعجار هقوقح نوكت دقع لك نأ ليلعتلا اذه ىضتقمو .577 ص ىناثلا ءزجلا ريدقلا

 «:ضيقلاب 0 متن حلا دوقعلا لكو حاكنلا لمشي اذهو «نيبناخلا نع دحاو دقاع هلّشعي نأ حصي « ليكولا

 .امهريغو نهرلاو ةبهلاك
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 «نيفرطلا دحأل ةبسنلاب ايلوضف ناك ولو .دقعلا دحاو ىلوتب علخلا داقعنا ىلع كلذ
 اهبحاص ناك ولو ةدحاو ةرابعب دقعنيو ءاذهل تبث ام هل توك :ةليقم حاكنلاف

 1 وضف
 ىف لصألا نأ (دمحمو ةفينح ىبأ) نيفرطلا ةجحو «فسوي ىبأ ةجح هذه

 نكلو «نيتدارإ قفاوتب الإ دقعنيال مادام «نيصخش نم نيترابعب الإ دقعني الآ دقعلا
 ةمئاق اهنأ ىلع لدي ام كانه ناك اذإ نيترابعلا ماقم دحاولا صخشلا ةرابع موقت
 ةيعرش ةيالوب وأ هماقم صخشلا اذه بئاغلا فرطلا ةماقإب كلذو «نيترابع ماقم
 الإ تسيل ةرداصلا ةرابعلاف كلذ ىلع لدي ام دجوي مل امف «ةلالدلا هترابعل لعجن

 «نافرط هالوتي دقع هب دقعنيال باجيإلاو .طقف اًباجيإ الإ تسيل ىأ «دقعلل ارطش
 ىلعو «دحأ ةزاجإ ىلع اًموقوم دقعلا نوكي الف «سلجملا قرفت درجمب لطبي لب
 هر هوقع نفع نوال ةيقرطلا فجل ةنستلاب ال يضف كحااولا تقاععلا ناك اذإ كلذ
 موقت نأ حصيال ذإ «باجيإلا ىأ دقعلا ىرطش دحأ هترابع نأل ءاذفان الو اًفوقوم

 ساقي الو نيترابع ماقم هترابع موقت ىتح «هل ىناثلا دقاعلا نذإ مدعل نيترابع ماقم
 ةبسنلاب علخلا نأل ءاهنذإ ريغ نم اهتبيغ ىف لجرلا هالوت اذإ علخلا ىلع حاكنلا
 لدب اهلوبق ىلع اهقالط قلع دق اهنذإ ريغب اهتبيغ ىف علاخ اذإ هنأكف «نيمي لجرلل
 لبقي قالطلاو هيلع قلعملا ءىشلا لوصحل قالطلا عقي لبقت تقو ىأ ىفف ,علخلا
 .ةعبرألا بهاذملا باحصأ ءاهقفلا عامجإب قيلعتلا

 نع ةباينلاب حاكتلا دقع دحاولا دقاعلا ىلوت ىف هلك مدقتام- 3٠
 ةاقاسملاو ةعرازملاو ةراجإلاو ءارشلاو عيبلاك ةلدابملا دوقع ىلإ نآلا لقتننو «نيفرطلا
 دقاعلا اهالوتي امدنع لكوملا ىلإ قوقحلا اهيف عجرت ىتلا قوقحلا نم كلذ ريغو
 حصيالف .دقاعلا ددعت نم دبال هنأ اهيف لصألا دوقعلا هذهو «ةلاكولا ىضتقمب

 نأ ههجوو .امهترابع ماقم هترابع موقتو «نيصخش نيب عيب دقع دقعي نأ صخشل
 ةباينلاب مأ ةلاصألاب دقعي ناكأ ءاوس ءهيلإ قوقحلا عجرت ههبشي امو عيبلا ىف دقاعلا
 ةلباقتم قوقح هذهو «قوقحلا نم كلذ ريغو نمثلا ضبق هلو عيبسملا ميلست هيلعف
 صخشلاو ءاّملسم ىضتقي نمثلا ضبق قحو ءاملستم ىضتقي عيبملا ميلست قحف
 صخشلا نوكي نأ ىلإ ىدؤي كلذ نأل .دحاو نامز ىف نالباقتم ناقح هب قلعتيال
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 مل كلذلو ءلاحم اذهو ءاًيلاطمو اًبلاط ءاّملستمو املسم دحاو نامز ىف دحاولا

 حلصيو «ههابشأو عيبلا ىف نيبناجلا نم اليكو دحاولا صخشلا نوكي نأ زجي
 ىلإ هلمع ىدؤي الف .«قوقحلا همزلت ال لوسرلا نأل «نيبناحملا نم الوسر

 عجرت ال قوقحلا نأل «نييناجلا نم دقعلا ىلوتي ىضاقلا كلذكو «لوقعملل ةضقانم
 ا

 د

 نآلا ءارش ىهو 6 نيساحلا خم دقعلا اهيف حصي ةروص عيبلا نم 0 وئثتسا دفو

 «فرصتلا بآلل زوجي ةروصلا هذه ىف هنإف .هدلو نم هلام م حةسفنل هدلو لام

 « ىعفاشلاو لبنح نب دمحأ لاق اذهبو .رصاقلا هدلوو هسفن نع ةغيصلا ىلوتيو

 : لاقو ءرفز فل”اخو ع لبنح نبا اذه اه تالاك لحلا اولعجو ,ىعازوألاو كلامو

 «ناسحتسالا وهف ةمئالا هلاق ام امأو اتت ام ىلع سايقلاو ,لصألا وهو .زوجيال

 امهتافرصت زوجن امهيلوم امهتاعر لامكو «امهتقفش روفول لحللاو بآلا نأ ههجوو

 ركل اذهو هل 00 0 0 5 هيلع

 .0) ةمهتلا ع مدعو ٠ ل

 ناوي يس وو وام هيا ا

 ا ولا را ل حالا اوبرقتالو#

 ه0 رقلا' نصت نايف هيلا نه ىلا محلا لانس نانرق وهز ها
 فعضب ريغصلا نم ا لا ل هرسف رهاظلا عفنلاو

 ا و *ةي نأ لوقنملا ىفو «ةميقلا فصنب هعيبو ءهتميق

 ةسمخب ةرشع هتميق ام ىرتشيف ءاهثلث رادقمب هتميق نع لقي نمثب هعيبو « مني

 فرصتلاب رهاظلا عفنلا مهضعب رسفو ءةرشعب رشع ةسمخ هتميق ام هعيبو ( رشع

 تناك نإو «ةرهاظ ةعفتملا نوكت دقف «ريداقمب ديقت ريغ نم ميتيلل ةعفنملا حضاولا

 . 557 ص « سماخلا « ىنغملاو 25 ص «سماخلا ءزج ا ,عئادبلا عجار 21
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 نتلا تالغلا ره. نلغأ ةيسنب تاللخلا رعك ىرتتتملا ءىشلا نوكي ناك :؛ ةميقلا' لثعت

 01 عت م ريكيملا لاك

 ءارشلاو عيبلا ىف دجلا وأ بألا نم راتخملا ىصولا عيب ىف نيخيشلا ىأر اذه

 مأ رهاظ عفن هيف ناكأ ءاوس ءاقلطم كلذ ىصولل زوجيال :دمحم لاقو «ميتيلا نم

 روفول «دحجلاو بألل ةبسنلاب ناسحتسالا ناكو .«كلذ ىبأي سايقلا نأل .«نكي مل

 .ناسحتسالل هجوال ثيح سايقلاب لمعيف «ىصولا ىف سيل كلذو ءامهتقفش

 نيعملا ىصولا امأ ءدجلا وأ بألا نم راتخملا ىصولا ىف ىرجي فالخلا اذه

 ميتيلل هلام عيبي نأ الو ءهسفنل ميتيلا لام ىرتشي نأ هل زوجي الف (2) ىضاقلا نم

 مكحو ءمكح هلعف ذإ «كلذ هل زوجيال ىضاقلا نآل كلذو ءهتياصو ىضتقم

 نأ امبو «هكلمي ام كلميف «هنع ليكولاك هلبق نم ىصولاو ءزوجيال هسفنل ىضاقلا

 ةيعرشلا ةردقلا دمتسي هنأل .ءهنع ليكولاك وه نم هكلمي الف كلذ كلميال ىضاقلا

 . ةلم

 دحاولا ىلوتي الأ اهيف لصألا ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ دافتسي مدقت امم-_١١51

 دعاوقلا ضعب ةظحالمو «حلاصملا رابتعا نكلو «نيدقاعلا ماقم اًمئاق دقعلا ءاشنإ

 ليبس ىلع كلذ نأ ىلع نيدقاعلا ماقم اًمئاق دحاولا دقاعلا دقع رقت اهالعج

 ةىيرسلا ثواس' اذه غم كعو: .سايقلاو لصألا آل «ةانعسسالاو ءادشتعسالا

 ةثيدح ىرخأ عئارش كانهو «27 ىنيتاللا عورشملاو ىناملألا نوناقلاو ةيزيلجنإلا

 ايلاطيإو اسنرفو ارسيوس ىف امك هعنمت ملو «نينثا نع دحاولا دقاعلا ىلوت تحابأ

 ىتلا عئارشلاف «عنملا وأ ميرحتلا تقلطأ ةعيرش دجوت ال نكلو ءرصمو اكيجلبو
 تعنم تزاجأ ىتلا عئارشلاو ءانثتسالا ليبس ىلع ةنيعم لاوحأ ىف تزاجأ تمرح

 عئارشلا تبراقتف «ءانثكتسالا ىف نيقيرفلا الك عسوت دقلو ءاهتنثتسا لاوحأ ىف
 .247 ةزيجملا عئارشلاو ةعناملا

 اب ملفا كسا ن1 ناعيا ةيروتكلا .ةدوتحلا لانو تارا

 .اًمثآ ةروكذملا طورشلاو دوقعلا ةلاسر عجار «نآلا ىبسحلا سلجملا وهو (؟)
 .نيتلودلا نم ةنحل هتدعأ ايلاطيإو اسنرفل نوناق عورشم وه (9)

 . كب ىروهنسلا روتكدلا ريبكلا انذاتسأل دقعلا ةيرظن عجار (:)

 م يسكحل



 دقعلا فاحوأ

 ىلع هقالطإ نوكي ىذلا هل ىعرشلا مسالا دقعلا فصوب دصقن 5

 ماكحألا بترتت رارقإلا لاح ىفو ؛هرارقإ مدع وأ هل عراشلا رارقإل ةجيتن دقعلا

 .دقعلا راثآ تبثتالو «ماكحألا بترتتال رارقإلا مدع لاح ىفو «راثآلا تبثت

 ىبأ قيرف امهدحأ نيقيرف اومسقناو «ماقملا اذه ىف ءاهقفلا فلتخا دقو

 رارقإ ثيح نم دوقعلا نومسقي ةيفنحلاف ؛ءاهقفلا ةيقب ىناثلاو «هباحصأو ةفينح

 روهمجلاو «لطابو ءدسافو «حيحص : ماسقأ ةثالث ىلإ هرارقإ مدعو اهل عراشلا

 ةملكو دسافلا ةملكف .(دساف وأ) لطابو حيحص :طقف نيمسق ىلإ دوقعلا نومسقي
 نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو . ةيفنحلا دنع ناتنيابتم ءروهمجلا دنع ناتفدارتم لطابلا

 نأب (هئاشنإ ةوق بسح ىلع) هيلع هراثآ بترو عراشلا هرقأ ام حيحصلا دقعلا ىنعم

 عراشلا نم هل عنم ىأ دري ملو ءهفاصوأ كلذكو ءاهيف للخال ةملاس هناكرأ نوكت

 فالخلا عضوم نكلو «حيحصلا دقعلاب دارملا هنأ ىلع قفتم ىنعملا اذهو .ميكحلا

 حيحصلا دقعلل لباقم لك نإ :نولوقي روهمجلاف ,حيحصلا دقعلا لباقم ىف وه

 ناك نأب .هفاصوأ ىف للخلا ناك مأ «هناكرأ ىف للخلا ناكأ ءاوس .دقعنم ريغ لطاب

 : ةيفنحلا لاقو «ةفورعم ريغ لاجآب عيبلاك «عراشلا ىف عنم لحم وه ام هفاصوأ ىف

 ريغ ىأ لطاب دقعلاف دقعلا لحمو نادقاعلا ىهو «ناكرألا ىف ناك نإ للخلا نإ

 نكلو ءدقعنم دقعلاف «ناكرألا ريغ ىأ لصألا ريغ ىف للخلا ناك نإو «دقعنم

 نيفلاخم هل نيدقاعلا ذيفنت ىلع اهبتري لب اماكحأ دقعلا سفن ىلع عراشلا بتريال

 . عراشلا رمأ

 ادعس اهني يبطل لاغ :ةيمس ةلاسملا هده: ىف فااتلا نوستز و 71

 ظ عموما
 ذإ ؟ اعرش هدوجو مدع ىضتقي دقعلا نم دقاعلا عراشلا عنم له : امهلوأ

 .دوجوب هل عراشلا فرتعيال

 ليفألا ىلع دراولا عنم لاب قحتلي فاصوألا نم فصول عنملا له : امهيناث
 . داو 0 مكح ن نوكيف . ناكرألاو
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 نيرصنعلا نيذه ىف ملكتن نأ بجي ءالجب عوضوملا نيبن نأ لجأ نمو

 .ةزجوم ةملكب

 نع ىهن اذإ عراشلا نأ ىري مهروهمجف ءهيف اوفلتخا دقف لوألا لصألا امأ

 عراشلا نم هب فرتعم ريغ ىهنلا كلذ عم هدوجوف .هتزاجإ عنمو «ىعرش فرصت
 ىهنلا عم هب صخشلا مايق نأل )١( : كلذو .هرظن ىف دوجوم ريغ نوكي هنأ ىأ

 ناك دق لعف ىلع ةيعرش ًاراثآ بتريو «فرتعي فيكو «عراشلا رمآل نايصع هنع

 فرصت ىلع عراشلا نم دريال ىهنلا نآلو (95) .اًنايصعو هرظن ىف ةميرج هثودح

 الإ كلذ سيلو «هتيعرشو هرابتعا نع جرخ دق فرصتلا كلذ نأ نايبل الإ «ءىعرش
 انرمأ هيلع سيل لمع لك» : لاق هيكل ىبنلا نألو (7) .هنالطبب عراشلا نم امكح

 ىذلا رمألا عوقو نأ كشاللو در وهف هنم سيل ام اننيد ىف نيكدأ نيو ةفرءوهف

 هدر ىنعمو «در وهف هرابتعا ىضتقم ىلعو هرمأ ىلع ءىجي مل هعنمب عراشلا مكح

 دق ةمألا هذه فلس نآلو (5) .هرظن ىف لطاب وهف ء.راثآو دوجوب هل فرتعي الأ

 دوقعلا رابتعا مدعب اومكحف ءاهنع ىهنملا دوقعلا مدعب لالدتسالا ىلع عمجأ
 حاكن نالطب ىف هنع هللا ىضر رمع نبا جتحاو ابرلا نع ىهنلل ءابرلا ىلع ةلمتشملا
 . *نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو# : ىلاعت هلوقب تاكرشملا

 ىلع «ىعرشلا فرصتلا نم عنملاب مهلالدتسا ىف روهمجلا ججحل زجوم اذه
 ةعونمملا دوقعلا لك نأ اذه مهلوق ىلع بترتيو «عنملا اذه عم لصح اذإ هنالطب

 .ةدساف وأ ةلطاب (اهفصو قحل بيعل مأ اهلصأو اهنكر ىف للخل عنملا ناكأ ءاوس)

 . فصولا ىف بيعلا وأ لصألا ىف بيعلا نيب ةقرفت ريغ نم مدعلا مكح ىف ىهو
 اليبس اذه ناك ىعرشلا فرصتلا تاذ ىف بيعل ناك نإ عنملا نأ ةيفنحلا ىريو

 ىف نالطبلا ىلإ اليبس ناك مزالم فصول ناك نإف الإو «عونمملاب ماق نإ نالطبلل
 دوجوب متي ىعرشلا فرصتلا دوجو نأ كلذ ىف مهرظن ةهجوو . تالماعملا رئاس

 نع جراخ رمأل درو دق عراشلا نم ىهنلا ناك اذإف «للخلا نم ةملاس هناكرأ

 ادوجوم فرصتلا ربتعي كلذ ىلعو «ةملاس ناكرألا دوجو كلذ عنمي الف «ناكرألا

 .مثإلا ىهنلا رثأ نأل ءدوجولاو ىهنلا نيب عمجلا نم عنام الو .عنملا عم اهدوجوب

 لب «هدوجو عم ضراعتيال كلذلو «هنم صلختلا بوجوو «فرصتلا خسف زاوجو
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 نذإ :ىفانتيال عراشلا نم قلطملا دوجولاب مكحلاف .دوجولا عم الإ نوكي ال كلذ نإ

 مكح ادوجوم هل عراشلا رابتعا نأب ضرتعيالو ءههعم ىفالتي لب هيهن عم

 «هذيفنت ىلع نيدقاعلا ةناعإو هتبثتو عراشلا رارقإ ىضتقت ةيعورشملا نأل «هتيعورشمب

 هراتقلا نكمل و ةماكجلالا ضعي هلو نسير هلا لوقت نإ نو هانت وتفعل هلو

 مدع ىضتقيال هنع ىهنلا عم هدوجوب مكحلا نأ امك «مثإلا بتريو «خسفلا بجوي

 نريتداعلا دحأ مزلي الف .خسفلا بجاو وهو ءدودرم هب مازتلالا نأ ررقن انأل ءهدر

 .هب نرتقا رخآ رمأب لب «فرصتلا تاذب هيف ماكحألا بترتت الو «هبجومب

  اهدوجو اهيف حصف .تالماعملا ىف نكمت عنملاو دوجولا نيب قيفوتلا نإو

 . اذإ ةدوجوم عراشلا اهرقيو «ةصلاخ تابرق اهنألف تادابعلا امأ .ىهنلاب ةنرتقم

 اذإف .نايصعلا ةين عم ةعمتجم ةبرقلا ةين دوجو روصتيالو «ةبرقلا ةين اهيف تدجو

 ةعاطلا ةين عامتجا روصتيال ىهنلا كلذ ةيصاع تلص اذإف «ضئاحلا ةالص نع ىهن

 ادوجو اهدوجو روصتيال تادابعلا تناك كلذل ءدحاو لعف ىف نايصعلا ةين عم

 .اهل مزالم اهنع ىهنمب ةنرتقم عرش

 هيلع نرشال تيضاول ناك 15] ينل نأ ةيفنخلا لوف يلع نذإ ترق دقلو

 :ةانيجللا وهون الاظنلاوب ديلا ىو انكلا# امين ”ةنيفنللل شرا نإ كف عقلا ناكاظي
 ل ا و دالا اعورشم فقوحضعلا ناك اذإ كلذ

 017 عرانشلا نع ىهتا مرالو

 ىلع عنملا دورو وهو ىناثلا لصألا امأ .لوألا لصألا وه اذه 5

 «لوآلا لصألا ىف فالخلل لثامم هيف فالخلاف لصأللا ىلإ هنايرسو فصولا

 نإ : اولاق .فرصتلا لطبي مزالم فصول درو اذإ ىهنلا نإ : اولاق نيذلا ءاهقفلاف

 درو نإ عنملا نإ : اولاق نيذلاو ءلصألا ىلع درو دقق فصولا ىلع درو نإ عنملا

 دريال عنملا نإ : اولاق فلكملا هدجوأ نإ ىعرش دوجو هل لصألاف .فصولا ىلع

 راص دقف عونمملا فصولا هنع لاز اذإف ءهب فصولا مايق رادقمب الإ لصآلا ىلع

 . ةيعرشلا هراثآ لك هيلع بترتت اعورشم لصألا

 اهيلي امو 75١8 ص لوألا ءزجلا مالسإلا رخفو ١. ص «ىناثلا ءزجلا ىفصتسملا ىف فالخلا اذه عجار )١(

 008 ص لوألاءزجلا ريرحتلاو 7 ١ ص «لوألا ءزج ا «ىريمزألاو
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 عنملاو لصألا ىلع دراولا عنملا نيب ةقرفتلا ىف هباحصأو ةفينح وبأ جتحا دقو

 هذه للخلا ارع ناكرألا ىهو ةيهاملا سفن ىف ناك اذإ عنملا نأب فصولا لع دراولا

 محو .ةتيملاو ريزنخلا عيب عنمك ءعراشلا رظن ىف دوجو اهل نوكي الف .ةيهأملا

 عم فرصت لصح اذإف ءاضحم ًاررض هب ةراضلا اهصقان وأ ةيلهآلا دقاف تافرصت

 نادقاع ىه دقع لك ناكرأ نأ كلذ نايبو .ةيهاملا ققحت مدعل ءالطاب ناك عنملا اذه

 « ةيهاملا تدج.و دقف ىهنلا نع ةملاس ناكرألا هذه تدجو ىتمف .دقعلا لحمو

 نم اًعونمت دقاعلا ناك نأب ناكرألا نم نكر لتخا اذإو «(هيف ابرلاو ,عيبلا ىف

 . لطاب لّمعلاف رمخلاو ريزنخلا عيبك .دقعلا مكحل لباق ريغ لحملا ناك وأ «دّمقعلا

 لجو نكلو 6ناكرالا هذه تدحو اذإو .داقعنالا لطبيف «ناكرألا قحل عنملا نأ

 طرش اذهو «نمزلا نم ةدم عئابلا عفتني نأ طرشب عيبلاك دقعلاب نرتقم فصول عنم

 اهيف ققحتت ىتلا دوقعلا نم كلذ وحنو ءابر هيف اًعيب عاب وأ (ةيفنحلا دنع عونمت

 ةقيقح نوكت لاحلا هذه ىفق ءعراشلا هعنم مزالم فمصو اهب نرتقي نكلو ناكرألا

 دقعنيف .فصولا قحل دق للخلا نكلو .للخلا نم ةيلاخ ةميلس تدجو دق فرصتلا

 هل هتمزالمو هب هنارتقا رادقمب الإ فصولا ىف دراولا عنملا هيلإ ىرسيالو ءدقعلا

 هلياز اذإف ءاترتقم فصولا كلذ ماد ام هخسف بجي نكلو ءاًدقعنم دقعلا نوكيف

 . للخلا هنغ لاز: دسافلا :فصضاولا :فللذ

 عنملا دورول ةصقانلا ةيهاملا نيب انيوسل «ضقنلا اهيلع دوعيو «ناكرألاو ةيهاملا ىلإ

 اقلطم داسفلا مدعو دقعلا ةحصب انلق ولو «عنملا نم ةيلاخلا ةيهاملا نيبو اهيلع

 ةملاسلا ةيهاملا نيبو «فاصوأ نم اهب نرتقا اميفو اهتاذ ىف ةملاسلا ةيهاملا نيب انيوسل

 ناك الو ءزئاج ريغ كلذو ءاهتافص ىفف هب ةنرتقم اهنكلو .اهتاذ ىف للخلا نم

 «نالطبلاو ةحصلا نيب ةبتر ضرفب الإ ةثالثلا ماسقألا هذه نيب ةيقيقحلا ةقرفتلا

 ةثالث ماسقأ دقعلا نإ انلق كلذ لجأ نمو .ةدسافلا تافرصتلا ةبتر ىه ةبترلا كلتو

 0 لطابو دسافو حيحص

 )١( ص ىناثلا ءزجلا «ىفارقلل قورفلا عجار 7.
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 ىلإ حيحصلا ريغ دقعلا اومسق ةيفنحلا نأ اهيلع ىنبنا ىتلا رظنلا تاهجو هذه

 ىلع ادراو هيف عراشلا نم دراولا عنملا ناك ام ىلع لطابلا اورسفو ءدسافو لطاب

 فصوب نرتقا عنملا نكلو «عنملا نم ةيلاخ هيف ناكرألا تناك ام دسافلاو «ناكرألا

 ناك ام دسافلاو «هلصأب عورشم ريغ ناك ام لطابلا : قدأ ةرابعب وأ ءاهل مزالم

 .هفصوب عورشم ريغ هلصأب اعورشم

 دقعلا انربتعا نإ اننإ اولاق مهنأ ةيفنحلا اوفلاخ نيذلا هب جتحا اممو 9 6

 امإو ءطق اًماكحأ هيلع بترن الأ امإف ءداسفلا فصو عم عراشلا رظن ىف ادوجوم

 عم قفتت اًماكحأ بترن نأ امإو «نادقاعلا قفتا امك دقعلا ماكحأ هيلع بترن نأ

 نإ «ىوبر طرشب نرتقملا عيبلاك «نيدقاعلا ضرغ ىلإ رظن ريغ نم عراشلا ضرغ

 وأ «نادقاعلا ىضارت امك هماكحأ وأ ءطق ماكحأ هل نوكتال نأ امإف هداسفب انمكح

 نأ زئاجالو «لاملا سأر ىقبيو ابرلا ىحميف ءعراشلا ضرغ عم قفتي امك هماكحأ

 دقعلاك دسافلا دقعلا ناكل كلذ انلق ول اننأل «ةيعرشلا ماكحألا نم لاخ هنأ ررقن

 نأ ررقن نأ زئاج الو «هيف ءادجال ميسقتلاو «ةيظفل ةقرفتلا نوكتو ءءاوس لطابلا

 رقي نأ هادؤم نأل ءاضيأ لطاب كلذف «ءنافرطلا اهيلع ىضارت ىتلا ماكحألا هل

 ءدسافلاو حيحصلا نيب قرف ةمث نوكيالو «همرح ام حيبيو «هنع ىهن ام عراشلا

 نأ زئاجألو «ميكحلا عراشلاب قيليال ةيعرشلا ماكحألا ىف تفاهتو ضقانت كلذو

 ىلإ رظن ريغ نم هضرغ عم قفتي ام دسافلا دقعلا ىلع بتري عراشلا نإ :لوقن
 دوقعلا ساسأ نأ ىهو «ةيعرش ةقيقحل ةضقانملا ىلإ ىدؤي كلذ نأل ءدقاعلا ضرغ

 نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأتال اونمآ نيذلا اهيأي# : ىلاعت لاق دقف ءاضرلا

 بيط نع الإ ملسم ئرما لام لحي ال» : ِةِيَك لاقو *ضارت نع ةراجت نوكت

 عم قفتت ةيعرش اراثآ دسافلا دقعلا ىلع بتري عراشلا نإ : انلق ولف «هسفن

 كلذو .هضري مل امب دقاعلا انمزلأل «نيدقاعلا ضرغ ةظحالم ريغ نم هضرغ

 .انيب امك حصيال

 ضورفلا هذه نم دحاو ىلإ امتح ىدؤي دسافلا دقعلا دوجو صضرف ناك اذإو

 هضرف نوكي  اهيمارمو ةعيرشلا ضارغأ عم الو قطنملا عم قفتتال ىتلا ةثالثلا
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 لك نم ايواستيو «لطابلاب قحلي نأ قحلا نوكيو «لطاب ىلإ ىدؤي هنآل ءالطاب
 .2)) هوجولا

 ىغلمو «مدعلا مكح ىف وهف «ىعرش دوجو هل سيل لطابلا دقعلاو 11

 ةراجإلا كلذكو «مدعلا مكح ىف همالكف الطاب اًعيب عاب نمف «ىعرش رثأ هل سيل
 ملو دجوي مل دقعلاف .ةملاس متت مل اذإ دقعلا ناكرأ نأل .ةلطابلا دوقعلا رئاسو

 هيلع عراشلا بتريال نكلو ءدجوو دقعنا دق دقع وهف دسافلا دقعلا امأ .دقعني

 مزليالو ءهنم صلختلاو هخسف نيدقاعلا ىلع بجويو «دقعلا تاذ نم ةيعرش اراثآ

 ًقح خسفلا رمتسيو ءاّمازتلا هتاذ ىف ئشني ال وهف .نيدقاعلا نم دحاو هب
 دقعلا نادقاعلا ذفن اذإ هنأ ديب .خسفلا رذعتي نأ ىلإ امهيلع اًبجاو لب «نيدقاعتملل

 ىلع ال ءدقعلا كلذ ىضتقمب ذيفنتلا ىلع ماكحألا ضعب عراشلا بتري دسافلا
 نم دحاو لكلو «عيبلل رثأ ىأ هيلع بترتيال الثم دسافلا عيبلاف .درجملا دقعلا

 بجومب عيبملا ىرتشملا ضبق اذإ نكلو «كلذ هيلع بجي لب .هخسفي نأ نيدقاعتملا
 رمتسي كلذ عم نكلو «دقعلا ىلع بترتملا ضبقلا تاذب ةيكلملا تلقتنا عيبلا اذه
 . خسفلا عنمب فرصت ثدحي نأ ىلإ ءاّبجاو خسفلا

 بجي الو ءاّمزالم رمتسي مثإلا نكلو ءاّبجاو خسفلا نوكيال لاحلا هذه ىفف
 نوكي لب .دقعلا ىف روكذملا ضوعلا كلذ وحنو ةدسافلا ةراجإلاو دسافلا عيبلا ىف
 نأل «كلذ وحنو ىمسملا نع ديزت الأ طرشب لثملا ةرجأ وأ لثملا نمث وه بجاولا
 لب ءدرجملا دقعلا ىضتقمب ىفوتسيال دسافلا دقعلا ىف ىفوتسا اذإ دقعلا لحم
 معلا: لحل فالالر :ندودع هنأ يحتم هدقعلا ءاشنأ قللا ويكستلا تين وتس
 تدسف اذإو «ةدساف ةيمستلاف ادساف ناك اذإ دقعلاف ىرخأ ةهج نمو «ةهج نم اذه

 ءاضيأ ةدساف نمثلا ةيمست نوكت ادساف اًعيب عاب نمف «لثلا ضوع بجي ةيمستلا
 لحم ىلع ىلوتسا دق ىرتشملا نأ امبو .هداسف ررق دق رمأ ىضتقمب مزليال عراشلاو
 «ةيمستلا تدسف ثيح «لثملا ضوع ذئنيح بجاولاف «دقعنم دقع ىضتقمب دقعلا

 ..ةاغلملاك نوكتف

 )١( ص , ىناثلا ءزج ا «ىفارقلل قورفلا نم ليلدلا اذه انصلختسا 8١.

 موو يححت



 نمير وهف . حيحصلا دقعلا مكح امأ :كسافلاو لطابلا دقعلا مكح اذه

 ءامزال ناك نإ هخسفب نيدقاعلا دحأ لالقتسا زاوج مدعو «هيلع ةيعرشلا راثآلا

 هئاشنإ ةوق بسح ىلع اهلك ةيعرشلا راثآلا هيلع بترتت حيحصلا دقعلا ةلمجلا ىفو

 .ةوق نم عراشلا هاطعأ ام رادقمو

 تناك اذإف .دقعلا لحمو نادقاعلا دقعلا نكر نأ مدقت امم انملع 25017

 دّقعلا لحم ناك وأ «ةيلهألا لقاف ةرابعك دقعلا ءاشنإل ةحاص ريغ نيدقاعلا ةرابع

 اذإ نيدقاعلا دحأ نأل ,ىلوألا ىف ىهذب كلذو , لطاب دقعلاف ءهمكحل حلاص ريغ

 دجوي ملف .مدعلا مكح ىف ىهو اهل رابتعا ال ةاغلم هترابعف ةيلهألا دقاف ناك

 ضعب ىف دحلا طقست ةهبش نوكت ىتلا دقعلا ةروص ىتح دجوت مل لب ءدقع

 نالطبلا بجوت ىهف ؛دقعلا مكحل لحملا ةيح الص مدع ىهو  ةيناثلا امأو .لاوحألا

 ءانيب امك ءدقعلا فاصوأب قلعتت ىتلا داسملا بابسأ نع فلتخت ىهو ءاضيأ

 .217 ةيلاملا دوقعلا ىف حوضولا دج حضاو كلذو

 .ةمزاللا دقعلا فاصوأب قلعتت ىتلا داسفلا بابسأ نيب قرفلا امأو .”

 قيفلسلا رظنلا عصوم وه كلذف ءحاكنلا ىف لحملا ةيحالص مدعل نالطبلا نيبو

 ةيلعو «ىفنحلا هقفلا ىف نيفلؤملا نم نيريثك تارابع نأ كلذو «صيحسمتلاو

 لحملا ةيحالص مدعل حاكنلا نالطب نيب الصاف اًقرف نوريال مهنأ ديفت هيف نيققحملا

 .دوهشالاب حاكتلاك دقعلل ةمزاللا فاصوألا ىف للخل دسافلا حاكنلا نيبو: 6 كقغلل

 بحاصف ءاهفاصوأب قحل للخل اهداسفب ءاهقفلا مكح ىتلا ةحكنألا نم كلذ ريغو

 ريغ حاكنلا نع ربعي اًنايحأ وهو «هدسافو حاكنلا لطاب نيب اًقرف ركذي مل ةيادهلا

 ةيمستلا كلتب اصتخم اذه لعجي ببس ريغ نم لطابلاب اًنايحأو دسافلاب حيحصلا

 ةرم ريبعتلا نإ) : لوقيف مامهلا نب نيدلا لامك هيلع قلعيو «ةيناثلا ةيمستلاب ىناثلاو
 تارابع ءىجتو .2') «عيبلا فالخب حاكنلا ىف امهنيب قرفال هنأل دسافب ةرمو لطابب

 حاكنلا ىف دسافلاو لطابلا دقعلا ىف قيقحتلا نأ تبشت ريدقلا حتف ىف ةفلتخم

 .هلطابو حاكنلا دساف نيب اًقرف ركذيال عئادبلا ىف ىناساكلا اًضيأ ىرتو ءءاوس

 )١( هيلإ عجرأف دقعلا لحم ىف كلذ ىف مالكلا أانلصف دقو .

 ) )8لن: نتاقلا» مخجل نيدقلا ختفو: ةراذهلا 107
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 .حيحصلل الباقم ادحاو اًعون الإ اسيل امهنأ ىلإ برق نم ريشت هتاليلعتو هتارابعو

 «ةقيقح حاكنب سيل دسافلا حاكنلا نإ) : هتصالخ ام دسافلا حاكنلا ىف لوقي اذلو

 عرشلا نأ الإ «هيفانت ةيرحلاو «قرلاب الإ تبثيال ىمدآلا ىف كلملا نألو ءصولخلا

 حاكنلا ىفو كلذ ل نحانلا ةحجامل حيحصلا حاكنلا ىف ةافانملا هذه رابتعا طقسأ

 توبثب عايضلا نم هئام ةنايصو ءدحلا ءرد ىلإ حكانلا ةجاحل لوحخدلا دعب دسافلا

 الو ةمارغ ريغ نم لامعتسالا نع مرتحملا عضبلا ةنايصو «ةذعلا بوجوو ةييقتلا

 ةدجمل ةان وكلا عفانملا قح ىف ادقعنم لعجف ءرهملا هيرب  ةرومتطع

 نيب قرفيال هنأ ليلعتلا اذه نم ىرتف «عفانملا ءافيتسا لبق ةرورضالو «ةرورضلا

 . لطابلا

 كلذلو ءاّضيأ اذه ىلع لوصألا ىف ىريمزألا ةيشاحو ءهحرشو مالسإلا رخف

 وحنلا ىلع هدسافو حاكنلا لطاب نيب قرفيال ىفنحلا بهذملا نأب مكحن داكن

 . هأئيب ىذلا

 مدعل لطابلا حاكنلا نولعجي نيفلؤملا نم نيققحملا نأ قحلا ىفو ه6

 لوقيف «لطاب امهالك دوهش الب حاكتلاو مراحملا ىلع دقعلا نأب نوحرصيف .ةدحاو

 هنأل» : هلوقب كلذ للعيو «لطاب دوهش الب حاكنلا نأ هلوصأ ىف مالسإلا رخف

 طقسي امنإو ءالاطبإو خسف ىفنلا ناكو .دوهش الب حاكن ال دلع هلوقب ىفنم

 لثم دوهش الب حاكنلا نإ) حيضوتلا ىفو (دقعلا ةهبشل ةدعلاو تيسنلا تبئيو .دحلا

 . (دوهش الب كك هلوقب ىفنم هنأل «نالطبلا ىف 2١7 حيقالملاو نيماضملا عيب

 لوبق مدعل ءدساف ال لطاب هعيب امهالكو .تاهمألا نوطب ىف ام حيقالملاو ءابآلا بالصأ ىف ام نيماضملا ()
 . ميلستلا رودقم نوكي ىذلا دوجولا ةققحم ريغ اهنأل «عيبلا مكحل لحملا
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 دقعلا نكر ىف للخلاك حاكنلا دقع فاصوأ ىف للخلا نأ مهفي اذه لك نمو

 عوجرلاب مث .دقعلا نالطب ىف اًببس امهالك نوكي همكحل دقعلا لحم ةيحالص مدعل

 ةجرد ىلإ حاكنلا دساف عفر ىلإ ىمري هدجن كلذ هب نوللعي ىذلا ليلعتلا ىلإ

 ىف ناكف .هدوجو ىفن ثيدحلا نآل «الطاب هنوربتعي دوهش الب حاكتلاف ؛هلطاب

 باب ىف دسافلاب دارملا ةياهنلا ىفو» : ىريمزألا ةيشاح ىف ءاجو .مودعملا مكح

 كلملا تبثي امنإ «ىفانملا عم حاكنلا باب ىف كلملا توبث نأل «لطابلا وه حاكتنلا

 دقع ىلإ ةجاح الف «لسانتلاو دلاوتلل عاتمتسالا لح نم دصاقملا ققحت ةرورض

 ردقتي ةرورض تبث ام نآل ءدسافلا وهو .كلملا تبثيالو ءدصاقملا نمضتيال

 ةعتملا حاكنو مراحملا حاكنك «ميرحتلا هيف درو حاكن لك نأ هنم رهظف ءاهردقب

 نيب قرفلا ىلإ ةراشإ دسافلاب اهضعب نع اوربع امنإو «لطاب اهريغو تقؤملا حاكتلاو

 ةيفالخلا نع اوربعف «هنالطب ىلع قفتملا نيبو «هداسفو هتحص ىف هيف فلتخملا
 . «لطابلاب ةيقافتالا نعو ءداسفلاب

 ملو .لطابو ء.حيحص :نامسق الإ هل سيل حاكنلا نأ نيبتي اذه لك نمو

 لجرلا نيب ةيسنجلا ةقالعلا ىف لصألا نأب مدقت امك كلذ اوللعو .دسافلا اوتبثي

 درو اذإف «لالحلا ىلإ مارحلا نم لاقتنالا دجوي ىذلا وه دقعلاو «مارح اهنأ ةأرملاو

 دقعل هاطعأ ىذلا ليلحتلا ىهنلا اذهب ىفن دقف دقعلا اذه نع عراشلا نم ىهن

 ريغ ربتعيو «هدوجوو هنايك دقفي اذهبو ءالح تبشثيال دقعلا ريصيف «حاكنلا

 ىف للخل وأ نكرلا ىف للخل ىهنلا نوكي نأ نيب كلذ ىف قرف الو . .دوجوم

 . فصولا

 لخد اذإف .4)) ةهبش ناك دقعلا ةروص هل تناك اذإ لطابلا حاكنلا نأ ديب

 ةهبش اهنأل «دحلا ةماقإ نم ةعنام دقعلا ةروص تناك لاحلا هذه ىف ةأرملاب لجرلا

 هي دقت ؛ايندلا ىف انزلا مكح ىف لوخدلا نكي مل اذإو :تاييشلا» أودت ةودنطاو

 «حاكنلا بجوم سيل كلذ نأ اوررق دقو .بسنلا هب تبثيو .رهملا هب بجيو ةدعلا

 دلجو «نصحملا مجر وهو ءانزلا لج دحلاب دارملاو « هييحاصو مامإلا نيب روصلا صضعب ىف فاللخ ىلع لل

 .ةدلج ةئام نصحملا م
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 ةقيايجلا ومالا نويل يكل فتق و ع كيسا ري مسورع اونا ادا اهاكشتق ةارفإ

 هع رفاوتت مل ىذلا لهجلا ىه انه ةهبشلا نآل ءدقع نكي مل ولو ةهبشلل

 .ملعلا تاينشأ

 حيسحصحلا دقعلا ماسقأ

 لحم ىلإ اًفاضم هلهأ نم ردص ام وه حيحصلا دقعلا نأ انيب دق - 9

 .اهئاشحنا ةيالو مهل نمعو ءاهلهأ نع ةرداصلا دوقعلا (1١ : دوقعلا نم

 اونوكي مل نأب ءاهئاشنإ ةيالو مهل تسيل نكلو ءاهلهأ نم ةرداصلا دوقعلاو ()

 وأ ةياصو وأ ةيعرش ةيالوب نأشلا بحاص نع ةباين مهل تسيلو ءاهيف نأشلا ىوذ

 دوقعلا وه ىناثلا مسقلاو «ةذفانلا دوقعلا وه دوقعلا نم لوآلا مسقلاو .ةلاكو

 : فوفو

 هفاصوأ تملسو «هلحم ىلإ اًفاضم هلهأ نم ردص ام ذفانلا حيحصلا دقعلاف

 ام وهف «فوقوملا دّقعلا امأو .دقعلا ىلع ةيالو هل نمع هرودص ناكو للخلا نم

 دوقعلا هذه نإف .هحاكنو هئارشو ةيلهألا صقأن عم 2ىلوضفلا دوقعك دقعلا ىلع

 نر ب ديل

 ةرابعلا نآل ' حيحصلا ماسقأ نم فوقوملا نودعي ءاهقفلا نأ اذه نم ىرنو

 دقعلا فقوتي هتاشنإ ىف كرتشي مل نم مزلت اهنأل نكلو ءاماكحأ ةبجوم أشنت هيف

 تردص ةرابعلاف لطب هزجي مل نإو «ذفت هزاجأ نإف (ناشلا بحاص ةزاجإ ىلع

 دكلو احيحص دقعلا نوكيف .حلاص لحم ىف ةيلهأ ىذ نع اهرودصل ( ةحيحص

 دقعلا نأ ىريو «كلذ ىف فلاخي ىعفاشلاو .ةزاجإلا تقو ىلإ ماكحألا رخأتت

 طرش دقعلا ىلع دقاعلا ةيالو نآأل كلذو «لطابلا دقعلا ماسقأ نم فوقوملا
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 (ةيالو: 13 سيل ةنأل « ةلطان ةيلهألا رضاق دوقتعف .اهيلإ تفشليال ةاغلم ةترابعف

 ررقي كلذ ىلعو .دقعلا لحم ىلع هتيالو مدعل .7'2 ىلوضفلا دقع كلذكو

 . حيحصلا ماسقأ نم دعي الو لطاب دقع فوقوملا دقعلا نأ ىعفاشلا

 اهيفرط دحأل سيل «ةمزال نوكت نأ ةحيحصلا دوقعلا ىف لصألاو 21١

 «ضارغأو دصاقمل دقعت دوقعلا نآل كلذو ءاهمازتلا لاطبإو ءاهخسفب دارفنالا

 الك ىلع اًمزال اهب ءافولا نوكي نأ اهدوصقم مامت نم ناكف .,تاجاح عابشإو

 ىلاعت لاق دقو «ةمذلا ىف ثكن دهعلاب ءافولا مدعو ءدوهع دوقعلا نألو ءاهيفرط

 : نآرقلا صنب مزال دوقعلاب ءافولا نألو #الوئسم ناك دهعلا نإ دهعلاب اوفوأو#

 ردك او .«دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأي# : ىلاعت هللا لوقيذإ

 .ةمزال نوكت نأ اهتعيبط نم تامازتلالاو «تامازتلا

 نم نأ عراشلا ظحال ةمزال نوكت نأ دوقعلا ىف لصألا نأ عم هنأ ديب

 مزال وه ام لعجي نأ ةنيب نع اضرلا نم قاثيتسالا مامت نمو «نيدقاعلا ةحلصم

 بناج نم اهتامازتلا نوكت نأ دوقعلا ضعب نأش نم نإ لب ءانايحأ مزالب سيل
 بجاو اًدهع تسيل هل ةبسنلاب اهنأل ءاهب كسمتلاب مزلم ريغ رخآلا دقاعلاف ءدحاو
 نم نإ لب .ةلافكلا عوضوم ناك ىذلا قحلا بحاصل ةبسنلاب ةلافكلاك «ءافولا

 هلك اذهل «ةمزال نوكت نأ ةيلاملا تالماعملاو.نيدقاعلا ةحلصم نم نوكي الام دوقعلا

 موزللا ىف تاجرد امهنيبو «مزال ريغ اهضعبو اًمزال دوقعلا ضعب عراشلا لعج
 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ موزلل ةبسنلاب دوقعلا ءاهقفلا مسق دق كلذ ىلعو .موزللا مدعو

 ,علخلاو حاكنلا دوقع ىهو .خسفلل ةلباق ريغ ةمزال دوقع (لوألا مسقلا)

 ىلع ايضارتي نأ نيدقاعلا نكمي الف .خسفلا لبقيال امزال دقعنا اذإ حاكتلا نإف

 دحأ لقتسيال دقعنا اذإ .علخلا هلثمو «ءلطييال دقعنا ىتم هنأل «هلاطبإ وأ هخسف

 نأ ظحاليو اذه «هتلدأب ىعفاشلا بهذم كانه انيب دقف «ةيلهألا رصاق تافرصتو ىلوضفلا تافرصت عجار )١(

 ةيفنحلا قفاوي هنأ عم «لطابلا ماسقأ نم هربتعي لب ء.حيحصلا ماسقأ نم فوقوملا دقعلا ربتعيال ثيدحلا نوناقلا

 نف»ةاؤاطلا لا نيصي هنا انين طابت ووش اطاخبلا ماسقأ نم هدعي هنأ عم نكلو «ىلوضفلا تافرصت ىف

 :قيقد: وظن كلذ «ةزاجإلا مدع لاح
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 حاكنلا نإ : لئاق لوقي دقو «خسفيال هخسف ىلع ايضارت اذإو ءهخسفب نيدقاعلا

 نأ كلذ ىلع باوجلاو .قالطلاب هنم صلختلا كلمي هنأل ء«جورلل ةبسنلاب مزال ريغ

 ىتأي خسفلا ذإ «هراثآل دح عضوو «هل ءاهنإ وه لب «حاكنلل اًحسف سيل قالطلا

 الياقت اذإ نيعيابتملاك «نكي مل نأك دقعلا هب ريصيف «لاطبإلاب دقعلا لصأ ىلع
 نيدقاعلل ةبسنلاب ربتعي ةلاحلا هذه ىف دقعلا نإف «نهرلا خسف اذإ نهترملاكو «عيبلا

 روصتيالو «حاكنلا ىلع ىنبم قالطلا نأل «ءكلذك سيل قالطلاو ءدجوي مل هنأك

 حاكنلا ىلع ىتأي نأ نذإ نكمي الف «هتارمث نم ةرمث وه ذإ «حاكنلا داقعنا ريغ نم

 ءاهنإ ربتعي لب ءاخسف قالطلا ربتعي الف ءهيلع ماق ىذلا لصألا هنأل ,ضقنلاب

 نوكي دق لب «قالطلا لبق هاضتقمب تدجو ىتلا دقعلا راثآ ءاقب عم «ةيجوزلا ةايحلل

 لبق ناك نإ رهملا فصن ىف ةأرملا قح ررقي وهف «دقعلا ماكحأ ضعبل ًاريرقت قالطلا

 .لوخدلا دعب ناك نإ قادصلا رخؤمب ةبلاطملا قح اهل لعجيو «لوخدلا

 رايخ اهلخدي الف تارايخلا اهلخدتال خسفلا لبقتال ىتلا ةمزاللا دوقعلاو

 رايخلا نأل كلذو «217 ةلمجلا ىف بيعلا رايخ اهلخديال امك «ةيؤرلا الو طرشلا

 هذه ةعيبط ىفاني كلذو «دقعلا خسف ىف قحلا نيدقاعلا دحأل نوكي نأ هانعم

 ءانررق امك نيعمتجم امهنم وأ «نيدقاعلا دحأ نم خسفلا لبقتال اهنأل ؛دوقعلا

 ىخارتتال اهنإ :اهيف ءاهقفلا لاق ,«دوقعلا هذه لخدتال تارايخلا عاونأ نألو

 مزلم ريغ نيدقاعلا دحأ لعجي نأ هنأش نم رايخلا نأل ءاهبابسأ نع اهماكحأ

 هببس نيب وأ هتامازتلاو دقعلا نيب الصاف لعجي دقعلا ىف هلوخدف «دقعلا تامازتلاب

 . ماكحألا ىهو هراثآو ةغيصلا وهو

 ىلع ايضارتي نأ نيدقاعلل زوجيف «خسفلا لبقت ةمزال دوقع (ىناثلا مسقلا)و

 .نكي مل هنأكو ءدقعلا لاطبإ مكح ىف امهل ةبسنلاب خسفلا نوكيو «دقعلا خسف

 هذهو .كلذ ريغو ةاقاسملاو ةعرازملاو ةراجإلاو عيبلاك تاضواعملا دوقع ىه هذهو

 : نامسق دوقعلا

 . كلذ ىف ءاهقفلا نيب ليوط فالخ ىلع ةردانلا لاوحألا ضعب ىف لخدي بيعلا رايخف ليصفتلا ىف امأ )١(

 ىئانثتسا رمأ وهو غولبلا رايخ حاكنلا دقع لخدت تلا تارايخلا نمو «بويعلل قيرفتلاو ءحاكتلا تاك هعضوم

 لض ص



 هلذهو «تايوبرلا عب .ملسلاو فرعصلا ىمههو ءاهل مزال نضيقلا دوقع )0غ( ظ

 نأب ةمولعم ةدم ىف اهخسف قح هسفنل طرتشي نأ نيدقاعلا دحأل سيلو ةمزال نوكت

 هذهل مزاللا ضبقلا ىفاني طرشلا اذه نأل كلذو ء«طرشلا رايخ هسفنل طرتشي

 هذه نوكت كلذ ىلع .حصي الف ءدقعلا ىضتقمل اًيفانم نوكي هطارتشاف «دوقعلا

 ىناثلا مسقلاو , خساف طول اهخسف قح نيدقاعلا دحأ ىطعيالو .ةمزال دوقعلا

 ءاهريغو تاراجإلاكو  عويبلا رئاسك اهيف ضبقلا مزليال دوقع تاضواعملا دوقفع نم

 اهاخسفب نأ امهلو 04 يسب نيدقاعلا لحأ لقتسيال ءةمزال نوكت هذهو

 اهخسفب لقتسي نأ نيدقاعلا دحأل كلذ عم نكلو .خسفلل ةلباق اهنأل «ىضارتلاب ظ

 ىلع طرشلا راين ىمسي امب كلذو «ةمولعم ةدم دقعلا ىف هسفنل كلذ طرتشا اذإ

 . هيلإ انهون ام

 نيذه دنع نيدقاعلا الكلف دقعلا سلجم قرفت لبق امأ . سلاجملا قرفت دعب

 ىف هانيب ام ىلع ةمئآلا ةيقب كلذ ىف فلاحخو «سلجملا رايخب اهخسف نيمامإلا

 طرشلا رايخ نم اهولخ اهموزل طرش مث .دوقعلا ىف مالكلا لوأ ىف سلجملا رايخ

 ةبسنلاب ةمزال ريغ «نيدقاعلا دحأل ةبسنلاب ةمزال دوقع (ثلاثلا مسقلا)

 نهارلل ةبسنلاب نامزال نادقع امهنإف «ةلافكلاو نهرلا لثم كلذو ءرخآلا دقاعلل

 نكلو «ليفكلا ةمذبو «ةنوهرملا نيعلاب هل لوفكملاو نهترملا قح قلعتل , ليفكلاو

 ادهعت دهعت دق نيدقاعلا دحأ هيف نوكي دقع لك كلذكو ءاهتافيتسا نم قاثيتسالا

 نا لات ةورخلالا دهر نورا نت رس هل وكر نأ نيش مرق لزق اة هرتقل عنو

 مزال هديقعلا توكيالف عوض مزلع ردبخ رعتلاو ةءاقولاب مول نوكي لاخلا هده

 مل ةينلات

 نأ نيدقاعلا الكلف «نيدقاعلا الكل ةبسنلاب ةمزال ريغ دوقع (عبارلا مسقلا)

 هني اذ ءرخآلا فرطلا ضري مل ولو «هب القتسم ءاهخسفب اًدرفنم اهخسفي
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 دوقع كلذكو «تاقدصلا باوبأ ىلع جرخت مل ىتلا عربتلا دوقعو ةلاكولا دقع

 اهخسفي نأ نيدقاعلا الكل دوقعلا هذه لكف «توملا دعب ام ىلإ فاضملا عربتلا

 .رخآلا فرطلا ضري مل ولو ءادرفنم

 رسال فدل انيووجشما نقاهنالا اندر طرا نوكنال فانك ووكر
 نم كلمي اميف هنع فرصتلا ىف رخآلا لكو دق نيدقاعلا نم دحاو لك نآل «ةلاكو

 . تاكرشلا باب ىف نيبم وه ام ىلع تافرصتلا

 لوخد ىف فالتخا ءاهقفللو «همدعو موزلل ةبسنلاب دوقعلا ماسقأ ىه هذه
 ءدوقعلا هذه نم هعضوم ىف نيبم وهو رخآلا نود ماسقألا دحأ ىف دوقعلا ضعب
 .ةماعلا اياضقلل الإ ضرعتنال انه نحنو

 كل يعحح



 تارابخلا

 بلط ةلمحلا ىف امهانعمو )١( رايتخالا هانعمو .رايخ عمج تارايخلا

 ىف رايخلا ةملك ىنعم ىف ةياهنلا ىف ريثآلا نبا لوقيو «هيلإ هاجتالاو «نيرمألا ريخ

 ريخ بلط وهو «رايتخالا نم مسا رايخلا» اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا : ٌةْيَنَي هلوق

 نم بيرق ريثألا نبا هركذ ىذلا ىنعملا اذهو (هخسف وأ دقعلا ءاضمإ امإ نيرمألا

 نيناوقلا نيب نم ةيمالسإلا ةعيرشلا هب: تضتخا ئذلا ظفللا اذهل ىعرشلا ىنغملا

 وأ نيدقاعلا دحأل نوكي نأ وه ظفللا كلذل ىحالطصالا ىنعملا نإف «ةثيدحلا

 ءاضمإ امإ نيرمألا دحأ ريخت ىف قحلا ىطعي نأب ءدقعلا خسف ىف قحلا امهيلك
 .هساسأ نم هضقنو هخسف وأ «هريرقتو دقعلا

 ةلعلا ىلإ برق نم ءىموي وهف تارايخلل ىعرشلا ىنعملا وه اذه ناك اذإو
 ءهدوجو نم دكأتلاو ءاضرلا نم قاثيتسالا ئهو «تارايخلا ةيعرشل ةغفادلا
 ةنزاوملاو ءاهليبس ىف مرغي امو «عفنلا هوجو نم هل دقاعلا ىلع دوعي امل فرعتلاو

  ةصاخ لاوحأ ىف عراشلا اهلعج كلذل ءامهتقيقح نم ةنيب ىلع نوكت ةنزاوم امهنيب
 لجرلا ناك اذإ كلذو ءرايخلا وأ خسفلا قح هسفنل نيدقاعلا دحأ طارتشا دنع وأ

 لك نم عوضوملا ةساردو «ىورتلا ديريو هتحلصم ىف دقعلا نأ نم كش ىلع

 ا 0 ا ا ا

 ىف ناك هنأ نم قثوتسيل «دقعلاب هاضر همهي رخآ صخشل هطرتشي نأ وأ .هسفنل

 اذه عراشلا ظحاليف ءاصقان هيلع دوقعملاب صخشلا ملع نوكي اًنايحأ مث ءهتحلصم

 لاع ىضري اًنايحأ لب «ةنيبو ملع ىلع ههضر نوكيل «خسفلا قح هيطعيف ءصقنلا

 ربا يحرر ا حا يحول

 . اضيأ اذهل خسفلا قح عراشلا هاطعأف ءدقعلا تقو

 دقعلاب اضرلا ذأ نم. قاتقنالل تناك تارانخلا ةيعرش نأ ةيبقيااذه لك نفو
 دحأب تبثت تارايخلا نأ ًاضيأ نيبت امك .ءحيحصلا ملعلا نم ساسأ ىلع ماق

 : نيرمأ

 ءهقورح نود ردصملا ىنعم هيف ناك ام ردصملا مسا نأل «راتخا لعفلل ردصم مسا هنإ نويوحنلا لوقيو (0)

 .هقورح نود ردصملا ىهو «رايتخالا ةملك ىنعم اذه تأ كيشالاو

 يعحت مس ع



 .همراغمو دقعلا مناغمب حيحصلا ملعلا هل متيل «دقاعلا طارتشاب امإ )١(

 ًعنم وأ ءاضرلا هيلع ماق ىذلا ملعلا ىف صقنل اًعفد عراشلا ريرقتب امإو (؟)

 . هتحص ىف ليهجتو ريرغتل

 وهو ء.دقاعلا طارتشاب تبث امهدحأ : نيمسق تارايخلا نوكت كلذ ىلعو

 تبثي ىناثلا مسقلاو ءطرشلا رايخ ىناثلاو «نييعتلا رايخ امهدحأ : نيعرف لمشي

 رايخك هودعيال دقعب صتخي اهضعب ةريثك تارايخ لمشي كلذو «عراشلا تابثإب

 ءاهنم دحاوب صتخي الو دوقعلا نم اددع معي اهضعبو ؛١2) غولبلا رايخو «قتعلا

 ام كرتنو ءمعي ام ىلع عونلا اذه نم ملكتنلف ةماعلا دعاوقلا ىف ملكتن انمد امو
 معي ىذلاو .ةيصخشلا لاوحألا ىف هب صتخت ىتلا دوقعلا ىف مالكلا ىلإ صخي

 ىه ةعبرأ تارايخ ىلع ملكتنلف نذإو «ةيؤرلا رايخو بيعلا رايخ امه طقف نارايخ

 . بيعلا رايخو «ةيؤرلا رايخو ءطرشلا رايخو «نييعتلا رايخ

 نييعتلا رابخ

 ديفت ىتلا ةيلالا تاضواعملا دوقع ىف تارايخلا نم عونلا اذه لخدي 73717

 ىذلا حلصلاو «دقعلا ىف طورشب ضوعب ةبهلاو «عيبلا ىف تبثيف «نايعألا كيلق

 ىف طرش ىضتتقمب رايخلاب عئابلا وأ ىرتشملا نوكي نأ هانعمو «عيبلا ىنعم ىف وه

 دقعلاف ءاهنيب اميف اهتميق ةتوافتم ءايشأ ةثالث وأ نينثا نم ادحاو نيعي نأ دقعلا

 ىف قحلا نيدقاعلا دحأل نوكي نأ ىلع ةثالث وأ نيئيش نم دحاو ىلع اًدوقعم نوكي

 .دحاولا كلذ نييعت

 فلاخم هنأل .ءءاهقفلا نيب فالخ عضوم رايخلا نم عونلا كلذ توبث

 دحاو نيب رييختلاو ءامولعم اًئيعم دقعلا لحم نوكي نأ ىضتقي سايقلا ذإ «سايقلل

 لاوحألاب صتخت اهنأل ةءافكلا رايخك امههبشي امو رايخلا نم نيعونلا نيذه ىف مالكلا كرتن نأ انرثآ دق (0)

 اذإ اهقتعب اهسفن رايتخا قح ةمألل تبثي نأ قتعلا رايخو «ةرورضلا ردق ىلع الإ اهسمغ ال نحنو ةنضصخشلا

 نم دجلاو بألا ريغ امهجوز اذإ خسفلا قح اغلب اذإ ةاتفلا وأ مالغلل نوكي نأ غولبلا رايخو ءةمأ ىهو تجوز

 .ءايلوألا

 ع يححل



 دقعلا دسفي ررغ لكو ررغ هنأل ءاحيحص دقعلا نوكي الف ءهل ليهجت ةثالث

 اخ زبادي ا نتاينقلا اذهب الحا ةيقلو:.هدقتغلا لحن ىف: كملع انهروختا ىلع
 ريغ دبع عيبي نأ زوجيال» : هصن ام ريبكلا حرشلا ىف ءاج دقف ءرفزو ىعفاشلاو

 نم اديع الو .ررغلا عيب , نع هيلع ىبنلا ىهن دقو «ررغ هنألو «لوهجم هنأل «نيعم

 نم ادبع هعاب اذإ : ةفينح وبأ لاقو .ىعفاشلا لاق هبو ءاورثك مأ اولق ءاوس هديبع

 ىلإ سايقلا هيف فلاخ ةيفنحلا بهذمف 27 «حص رايخلا طرشب ةثالث نم وأ نيدبع
 «قاوسألا نوشغيال نم سانلا نم نأل .ةسام هيلإ ةجاحلا نأ ههجوو «ناسحتسالا

 اورمأي نأ ىلإ اوجاتحاف «.ءاسنلا نم تاردخملاكو رباكألاك ءاهيف نوقفصيالو

 ىف نوبغري ام سنج نم نيعم دحاو ءىش ءارشب مهتجاح عفدنتال مث «مهل ءارشلاب

 وأ مهلوسر ىرتشي نأ ىلإ جاتحيف .هوجولا لك نم مهتبغر قفاويال هاسعف «هئارش
 اوراتخيل «مهيلإ اهلمحيو «سنجلا كلذ نم ةثالث وأ نينثا نم ادحاو مهليكو

 ىرجو «هب لماعتلا ىرج ذإ دوقعلا نم عونلا اذه ىلإ ةسام ةجاحلا نألو ءاهدحأ

 اهب فلاخي ةجح نوكي فرعلا نأ اًيهقف ررقملا نمو «هرارقإ ىلع سانلا فرع
 ةلاهجلا تناك امو «ةعزانملا ىلإ ىضفتال اهنأل «ةرفتغم انه عيبملا ةلاهجو .سايقلا

 كلذ اهيف ققحتي مل اذإف «عازنلا ىلإ ةيضفم اهنأل نكلو ءاهتاذل دقعلل ةدسفم

 .هلطبت الو اهعم حصيف ءداسفلل اًببس ققحتت :5 الف فصولا

 نأ (اهلوأ) : طورش ةثالث رايخلا اذه عم دقعلا ةحصل طرتشيو 514

 نأ هيام «حصي مل رثكأف ةعبرأ نيب ناك نإف «لقأف ءايشأ ةثالث نيب رييختلا نوكي

 رييختلا ققحتي ىكل اهنيب اميف ةتوافتم اهيف رييختلا ىرجي ىتلا ءايشألا هذه نوكت

 نوكي نأ (اهثلاث) ءامولعم نمشثلا نوكيل هنمث دحاو لك عم ركذي نأو ءاهدحأ نيب

 نابحاصلا ىفتكاو ءاهزواجتتال مايأ ةثالثب ةفينح وبأ اهدح ءةمولعم ةدم رايخلل

 امهم دقعلا هعم حصي ركذي دمأ لكف «ىلعأ دح اهل سيلو «ةمولعم نوكت نأب

 .ةمولعم ةدم هل سيل نييعتلا رايخ نأ نورخآ لاقو «دتميو لواطتي

 مل نإو ءهعم دقعلا ةحصل اهنم دبال ىتلا نييعتلا رايخخ طورش ىه هذه
 ةيعرش نأب ءايشأ ةثالث نيب رايخلا نوكي نأ طارتشا اوللع دقو ءدقعلا دسف ققحتت
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 نأ كشالو ءاهعفدي امب ىفتكيف ءاهردقب ردقت ةجاحلاو «.ةجاحلل نييعتلا رايخ

 ديلا ىلع لمتشت ةثالثلا نأل ءاهل عقد هيف ءاهزواجستيال ةثالث نيب رييخشتلا
 رايخ نوررقي ءاهقفلا تلعج ىتلا ةجاحلا عفدت اهنيب رييختلابو «ءىدرلاو طسوتملاو

 ةثالث نم رثكأ نيب ريبختلا نوكيف .ناسحتسالا ىلإ سايقلا ىلع اجورحخ نييعتلا
 . سايقلا لصأ ىلع ىقبيف هيلإ ةجاحال ارييخت

 ءدحاو لك نمث نايب عم اهيف ريخملا ءايشألا نيب توافتلا طارتشا اوللعو

 ءاثبع نوكيف «ىنعم اهنيب رييختلل نكي مل اهايازم ىف ةتوافتم نكت مل نإ اهنأب

 ىلإ ىضفت ةلاهجلا هذه نآل «عيبلا دسف الوهجم ناكو نمشلا ركذي مل نإ هنأبو'

 نوكي دقعلا نأ نييعتلا رايخ عم دقعلا مكح نأ نوررقي ءاهقفلا نآألو «ةعزانملا

 مامأ ركذ اذإ الإ كلذ ىتأتي الو «نيعم ريغ نينثالا وأ ةثالثلا نم دحاو ىف ادوقعم

 ا .هنمث دحاو لك

 رايخو «طرشلا رايخخ هبشي هنأب مايأ ةثالشب رايخلا ةدم نييعت ةفينح وبأ للعو

 نم ةدملا نييعت امهطارتشا ىف نابحاصلاو .مايأ ةثالث هتدم زواجتتال هدنع طرشلا

 رظن ةهجو نيبنسو «طرشلا رايخ ىف مهلصأ ىلع نوريسي اهل ىلعأ دح ركذ ريغ
 . طرشلا رايخخ ىف مالكلا دنع كلذ ىف نيقيرفلا

 رايخ لك ىف طرش ةدملا نأ ةدم نييعتلا رايخل اونيعي مل نيذلا رظن ةهجوو

 ام ىلع طرشلا رايخ ىف تطرتشاف «رثآألا تبثي ىتم ملعيل .دقعلا رثأ هعم تبثيال

 هيف تبثيف نييعتلا رايخ امأ «رايخلا قح هل نمل ةبسنلاب مكحلا رخؤي هنأل .ءىجيس
 ىف هتثرول كلملا لقتني رايخلا هل نم تام ول هنأ ليلدب نيعم ريغ دحاو ىفو مكحلا

 طرش هنراق ىذلا دقعلا ىف مكحلا نألو «نييعتلا قح مهل نوكيو «نيعم ريغ دحاو

 .ةدم هيف تبثت مل دقعلا درجمب تبثي نييعتلا رايخ

 نوكت نأ رايخلا هل نكي مل ىذلا رخآلا دقاعلل ةبسنلاب لدعألاو لثمألا نكلو

 نايكللا هل ف اهبلإ نهدحي نللا' ةياهنلاو .هكلم لام فرعي نأ عيطتسيل ةدم كانه

 .نييعتلاو رايتخالا ىلع ربجأ ءرتخي ملو «ةدملا تضم اذإ ثيحب |

 هعم ناك اذإ الإ حصيال نييعتلا رايخ نإ ءاهقفلا ضعب لاق دقلو 6_2

 قح هل نوكي نأ نييعتلا رايح هسفنل طرتشا ىذلا دقاعلا طرتشي نأب «طرش رايخ
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 هنإ : هيف لاقو «ىسخرسلا ةمئألا سمش رايتخا وه اذهو «ةمولعم ةدم خسفلا

 بحصي نأ طرتشيال : مهضعتب لاقو .ريغصملا عماجلا ىف ءاجو «حيحصلا

 عماجلا ىف ركذ امو «ريبكلا عماجلا ىف روكذملا وهو هطرش رايخ نييعتلا رايخ
 هنإ : مالسإلا رخف لوقلا اذه ىف لاقو ء«طارتشالا هجو ىلع ال ىقافتا ريغصلا

 . حيحصلا

 نمل نوكي «طرش رايخ هبحصي نأ دبال نييعتلا رايخ نأ ىري نم ىأر ىلعو
 خسف ىف قحلا هل نوكيو «نينثالا وأ ةثالثلا نم دحاو نييسعت ىف قحلا رايخلا هل
 دقعلا خسف ىف لعجي طرشلا رايخ ذإ ءطرشلا رايخ ىضتقمب هوجولا لك نم دقعلا
 رايخ نإ لوقي نم ىأر ىلع امأو .نينثالا وأ ةثالثلا نم دحاو نييعت ىف ال ءافلطم
 قحلا رايخلا هل نمل نإ : اولاق دقف هعم طرشلا رايخ دوجو هققحتل طرتشيال نييعتلا
 مزال تاب دقعنم دقعلا نأل ءاعيمج اهدري نأ هل سيلو ةثالثلا نم دحاو رايتخا ىف

 نأ هل نإ :ىخركلا لاقو «نييعتلا رايخلا هل نم ىلعو «نيعم ريغ دحاول ةبسنلاب
 5 مرا ريتا لسور رايخن ةلزنمب نييعتلا رايخ نأل ءاعيمج اهدري
 نييعتلا رايخ عم تبثي ىذلا كلملا نأب هللعو «ىناساكلل عئادبلا ىف اذه لثم ءاجو

 اذه هبشيو ا اهدري نأ ل ا يلا

 .27 بيعلاو ةيؤرلا رايخ. عم تبثي ىذلا كلملاب كلملا

 راج :طارحت غظ111101100ا0ا010ماماا ا ا ا

 تى دودسملل هيف كلما رتااكش رو «ادقعنم نوكي دقعلا نأ نيدقاعلا دحأل نييعتلا

 5 00 «نينثالا وأ ءايشألا ةثالث نم نيعم ريغ دحاو

 نكلو «دقعلا خسف ىف قحلا هل سيل رايخلا هل نم نأ نورثكألا مهو ءاهقفلا ضعب
 هل امك ءءاشي ام نييعت ىف قحلا هل نأ مهضعب ىريو «ءاشي ام نيعي نأ طقف هل

 ىذلا كلملاك تاب ريغ كلم هب تبثي ىذلا كلملا نآل ءهسفن دقعلا خسف ىف قحلا

 ظ . طرشلاو ةيؤرلا رايخ عم تبثي

 )١( ص ءعبارلا ءزجلا .ىعليزلا عجار 7١.

  (0ص «.سماخلا ءزجلا «ىناساكلل ها 777 .
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 وأ ءاذه ترتخا :لوقي نآب ةحارص هيف ريصخ ام دحاو رايتخاب رايخلا ىهتنيو

 باوثأ ةثالث نيب ريخي نأك اهدحأل هرايتخا ىلع لدي اًقرصت فرصتي نأب ةلالد

 ةلالدب ال لعفلا ةلالدب اهدحأل ًازايتخا نوكي لعف اذهف هطيخيو اهدحأ ذخأيف

 ”لوقلا

 دحاو ءاقبو اهكالهب ىهتني ةلالد وأ ةحارص اهدحأ رايتخاب رايخلا ىهتني امكو
 كالهلا ىف ليصفت هقفلا بتك ىفو ءرايتخالل انيعتم نوكي ةلاحلا هله ىفف «هنيعي

 . اهتايلك لامجإل لب ءاهماكحأ ليصفتل انباتك سيلو ءاهيف هيلإ عجريلف

 طرشلاوابه
 هريغل وأ هسفنل امهالك وأ نيدقاعلا دحأ طرتشي نأ وه طرشلا رايخ /1"” 

 هذه تيرتشا الثم ىرتشملا لوقي نأك «نامزلا نم ةمولعم ةدم دقعلا خسف قح

 وهو «دقعلل اًنراقم نوكي طرشلا اذهو .مايأ ةثالث رايخلاب ىنأ ىلع اذك نمثب نيعلا

 ادسفم ادساف اطرش نوكي نأ سايقلاو لصألا نإ :اولاق كلذلو ءهاضتقمل فلاخم

 : نيببسل ءاناسحتسا هوزاجأ ءاهقفلا نكلو ءةضواعملا دقعل

 نب نابح نأ ثيدحلا ىف درو دقف «هتزاجإو هتحصب رثآلا دورو : امهدحأ

 ىلو «ةبالخ ال لقف تعياب اذإ» ِةْليَدك ىبنلا هل لاقف تاعايبلا ىف نبغي ناك ذقتم

 دورو نأ ررقملا نمو ءطرشلا ةزاجإ ىف حيرص ثيدحلا اذهف ١7( «مايأ ةثالث رايخلا

 ىف صنلا نأل ءدقعلا ىضتقمل اًفلاخم ناك نإو ءاحيحص هلعجي طرش ةحصب رثألا

 . اهتسيقأل هيفاخ الا يرقملا ىلع يقاح ةعيرشلا

 امإ عادخنالا نيدقاعلا دحأ ىشخي دقف «هيلإ وعدت دق ةجاحلا نأ : امهيناث

 دقو «هيلع دوقعملا فنصب ةمات ةربخ اذ نكي مل هنآأل وأ «قاوسألا ىف قفصلا مدعل

 ناكو ءافيعض الجر ذقنم نب نابح ناك : لاق رمع نبا نع ثيدحلا قايس نايب ىف ريدقلا حتف ىف ءاج )١(
 .هناسل لقث دق ناكو «هارتشا اميف مايأ ةثالث ىلإ رايخلا ِهْيِكلَ هللا لوسر هل لعجف ةمومأم هسأر ىف هتباصأ دق

 لوسر نإ لوقيف ءلاغ اذه نولوقيف «ءىجيف «ءىشلا ىرتشي ناكو «ةبالخ ال لقو عب» : ٍدلككَع ىبنلا هل لاقف

 . ١١١ ص «ماخلا ءزجلا حتفلا ««ىعيب ىف ىنريخ دق هلي هللا
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 دقعلا دقعي نأ اذه ىضتقم نم ناكف .هيلع دوقعلاب اضرلا همهي نم رواشي نأ ديري

 «هتبغمو ريرغتلا هسفن نع أردي نأ عيطتسي ىتح ادمأ خسفلا قح هسفنل اطرتشم

 نأ اذه نم ىرتو احضر ةمهج قف انفو مفتش («ةربخلا لهأ ةراشتساب

 «هبابسأ نم نيكمتلاو ءاضرلا نم قاثيتسالا ىه طرشلا رايخ ةيعرش ىف ةمكحلا

 . ةحيحص ةفرعمو «ةمات ةنيب ىلع نوكيل ملعلا ىعاود لكب هتطايحب هل طايتحالاو

 ىبأ دنع اذهو «صقنت دقو ءاهنع ديزتال مايأ ةثالث رايخلا ةلمو 6

 ةدم تركذ اذإ حصي :لبنح نب دمحأو نابحاصلا لاقو «ىعفاشلاو رفزو ةفينح

 حصي نكلو ثالشل نوكي هنأ لصألا : كلام لاقو .ةليوط تناك ولو «ةمولعم

 ديري نم نوكي نأك «كلذ ىلإ وعدت ةجاح تدجو اذإ ةثالث نم رثكأ نييعت

 رايخلا حصي لاحلا هذه ىفف «مايأ ةثالث ىف اهنم دوعيو لصيال ةيرق ىف هتراشتسا

 .ةراشتسالاو ةبوألاو باهذلا عست ىتلا ةدملل

 تذاع ىلع فق راخلا طرش نأ اهودسنالا ةنالثلاب دما: اودنك ةيذلا فيو

 فنآلا نابح ثيدح وهو هب تبث دقو .دقعلا ىضتقمل فلاخم طرش وه ذإ سايقلا

 نبا نع درو دقف اذه قوفو «ةثالثلا هب زواجتي الف «ةثالث ىلع ًاروصقم هركذ

 ةثالث رايخلا لعج «نابحل َلِئكَم هللا لوسر لعج امم عسوأ دجأ ام» : لاق هنأرمع

 .217 «كرت طخس نإو ءذخأ ىضر نإ «مايأ
 ديقي هنأل ءاًضيأ كلام ةجح ىهو «ىعفاشلاو رفزو ةفينح ىبأ ةجح هذه

 مل ام دقعلا ىضتقم ةفلاخم حيتت اضيأ ةجاحلا نإ لوقي هنأ ريغ ءاّضيأ اهب ةدملا

 اهرأو : ةيغاوت ةحاحن تاليتعو نإ ةثاللك هه لوطا نهب نكد: دانس كللذلا هاكفن مداصت

 ىنعم نم ناكف .ةدئاف صخشلل رايخلا ةيعرشل نكي مل ةيفاك ةثالثلا نكت مل اذإف

 .اهنم رثكأ ريدقتل ةيعاد ةجاح تدجو نإ ةثالثلا نم رثكأ ةحابإ صنلا

 عنمو «نبغلا عفدل ىورتلل عرش رايخلا نأ لبنح نب دمحأو نيبحاصلا ةجحو

 زاجف «لوطأ ةدم نييعت ىلإ ةجاحلا عفدت دقو «عادخنالا نم نمألاو «ريرغتلا

 )١( ص عيارلا ءزجلا ءريبكلا حرشلا 55 .
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 فالخ ىلع عرش رايخلا نوكو «نيدقاعلا ريدقت ىلإ رمألا كرتيو «ةدملا هذه نييعت
 لوسرلا ركذ امبرف «ثيدحلا ىف ةروكذملا ةدملا ركذ ىلع راصتقالا :عدخساال "نسايقلا

 نيذلا هووذ نوكي نمم ؛هريغ ىفكتال اهاسع نكلو نابحل اهتيافكل ةدملا هذه كي
 نييعت ىلإ نيدقاعلا دصق نإو .نابحك هعم نيميقم اوسيلو هنع نيبئاغ مهريشتسي

 ءاضيأو «ةجاحلا نييعتل حلاص طباض وهو ءاهيلإ مهتجاح ىلع ليلد لوطأ ةدم
 ىف نبغلا ةيشحخ وهو ءادبعتال لوقعم ىنعمل رايخلا طرش عرش ثيدحلا نإف
 ىفكت ىتلا ةدملاو «هيف عورشم رايخلاف ةيشخلا كلت هيف تتبث عضوم لكف «تاعايبلا

 . هلاحب ىردأ ئرما لكو ءهسفنل دقاعلا اهنيعي ىتلا ىه نبغلا ءردو ىورتلل

 حصيو هسفنل نيدقاعلا نم دحاو لك هطرتشي نأ حصي طرشلا رايخو . 8

 نيدقاعلا نم دحاو ىأ هطرتشي نأ حصيو ءرخآلا نود هسفنل امهدحأ هطرتشي نأ
 .هيلوق دحأ ىلع ىعفاشلاو لبنح نب دمحأو كلامو ةفينح ىبأ دنع كلذو «هريغل

 نوكي نأ ضفرو فلاح نم ةجحو «لوق ىف ىعفاشلاو رفز كلذ ىف فلاخو
 دقعلا ىف امهريغل سيلو نيدقاعلا ةحلصمل عرش رايخلا نأ  نيدقاعلا ريغل رايخلا
 هتابجوم لثم ناك دقعلاب هطرش نرتقا اذإ رايخلاف اًضيأو ءهل عرشي ملف ظح
 مكح تابثإ كلذ ناك امهريغل رايخلا طرتشا اذإف نيدقاعلا ىدعتتال ىهو .هماكحأو
 :كيدقاعلا 7 ريغل ةفقعلا

 اهببسب رايخلا طارت رتشا عرش ىتلا ةجاحلا نأ كلذ مهتزاجإ ىف ةمئألا ةجحو

 جاتحي هاسع صخشلا نأل ءاًمئاس نيدقاعلا ريغل رايخلا طارتشا لعجت ىتلا ىه

 طرتشيف «هل هلوبقو هيلع دوقعملاب ههضر همهي هنأآل ءهيلإ عوجرلاو هريغ ةرواشم

 عيطتسيال هقنع ىف ةيونعم ةدقع اضرلا نوكيل «خسفلا قح هيلإ ضوفيو ء«هل رايخلا
 ريغل هطارتشا عم ىفانتيال .دقعلا تايضتقم نم رايخلا نوكو .اهنم جورخلا

 ةلاصألاب دقاعلا اذهل رايخلا ناك امهريغل نيدقاعلا دحأ هطرتش ثا نإ هنأل ءنيدقاعلا

 هل طرت رتشا ىذلا دقاعلا نع ةلاكولا ىضتقمب خسفلا قح هل نآأكف .ةباينلاب هريغلو

 يفق [يضر#لا نايطا تيك هريغل رايخلا نيدقاعلا دحأ طرتشا اذإ كلذلو .رايخلا

 "لوا هلا كيفيت نأ كيالف .هبناج نم خسفلا قح ىلع طلسم اذه نأآل ءطارتشالا كلذ
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 نإف ءامهل تبث دق رايخلا ناك اذإو ءخسفلا ىلع هريغ طيلست ناكمإ روصتي ىكل

 ةقباسلا ىه ةزاجإلا تناك نإف «تبثي امهنم قباسلاف رخآلا خسفو ءامهدحأ زاجأ

 .مدقتملل رابتعالا انلعج امنإو ءدقعلا خسف قباسلا وه خسفلا ناك نإو ء.دقعلا مربأ

 حطي دقت ادديسف نانك نإ قناسلا ذ] لو ذلل :ةؤضلاب وقل: رقع. فاعلا نق ريق نأ

 نإو .دقع ريغ ىلع ىناثلا ةزاجإ ءىجتف ءةزاجإلا هقحلتال لطابلا دقعلاو ءدقعلا

 قح هدعب نم دحأل نوكيالو ءامزال راصو دقعلا مربأ دقف «ةزاجإ قباسلا ناك

)0 

 طرت شيال ىتلا:خسفلل ةلباقلا ةسراللا دوقعلا لغتذي طرشلا رايشو.ب 7”

 هنأل : طرشلا رايخ اهلخديال ةمزاللا ريغ دوقعلاف ءسلجملا قرفت لبق ضبقلا اهيف

 خسف قح هسفنل رايخلا طرتشا نمل نوكي نأ هادؤم ذإ هل ةميقال (ًرغل نوكي اهيف

 اطار ىلإ ةيهام ندع وب ةنهرقللا نيظ ةوئقلا برقا قيبانتلا قلك فلل ذل «لقفلا

 رتشا خسفلا لبقتال ىتلا ةمزاللا دوقعلاو دل قسم ل وكل قدا اهنيقاللا مقالا

 اهتارابع نع اهراثآ ىخارتتال دوقعلا هذه ذإ ءاهاضتقمل ةافانملا لك فانم رايخلا

 يقبل طوشألا نأ ةيمنلاب ماكشلالا» بات ءانمفقنم مور اشلا طرتشوب ءانمل ةقفنلا

5 . 

 نع دقعلا مكح ىخارتي نأ هانعم اذهو ءخسفي وأ مربي وأ ةدملا ىهتنت ىتح ء«رايخلا

 حاكتلا نوكي كلذ ىلعو ءخسفلل ةلباقلا ريغ دوقعلا ةلبقت الام كلذو «ةترابع

 لخديالو .خسفلل ةلباق ريغ اهنأل «طرشلا رايخ اهلخديال علخلاو قاتعلاو قالطلاو

 نأل ءملسلاو فرصلاو دوقعلاك ضبقلا اهيف طرتشي ىتلا دوقعلا طرشلا رايخ اًضيأ

 ضبقلا اهيف طرتشي دوقعلا هذهو «ءضبقلا اهنمو ماكحألا ريخأت رايخلا ىضتقم نم

 .ناقلا ارفف يفاقم نبق

 نولوقيو ءدحاو تقو ىف اذهب اقطنيو ءرخآلا خسفيو امهدحأ زيجي نأ ىهو «ةيناث ةروص ءاهقفلا ضرفي )١(

 بناج حجري ىرخأ ةياور ىفو «ةياور ىف اذه .خسفلا بناج حجري هنإ :عوقولا ةديعبلا ةروصلا هذه ىف

 ةحارص كلذ كلمي وهو ءرايخلا هل لعج ىذلا هبئانل لزع لوقلا ىلع همادقإو «ىوقأ وهو لصألا هنأل «دقاعلا

 .هسفنب فرصتملا ةرشابم دنع ةجاح الو «ةجاحلل بئانلا فرصت نأل اذهو «لعفلاب ةلالد هكلميف «لوقلاب

 حجريف اضراعتف «ءفرصتلا كلام امهالكف ءدجو دق لزعلا نكي مل قطنلا دنع هنأ ىلوألا ةياورلا هجوو

 .ديدج نم دقعلا نكمأ خسفلا انحجر نإ هنأ عم .خسفلا نكمي مل ةزاجإلا انحجر نإو ءخسفلا وهو «ىوقألا
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 عيبلا ىف تبشيف «طرشلا رايخخ هيف تبثي ةقباسلا فاصوأللا هيف دقع لكو

 لبقت ىتلا ةمزاللا دوقعلا نم كلذ ريغو ةاقاسملاو ةعرازملاو «.حلصلاو «ةراجإلاو

 . ضبقلا اهيف طرتشيالو ءخسفلا

 :هسشل نايا رشق قم ىلع ءازتلالا تول ع ع ريسشلا قايظو 2 1١

 جرخيال هسفنل رايفملا طرتشا اذإ عئابلاف «ةرخأتم نوكت هل ةبسنلاب دقعلا تامازتلاف

 ءاذكهو «نمثلا عفد هيلع بجيال رايفخلا طرتشا اذإ ىرتشملاو .هكلم نم عيبملا

 ىبأ بهذم وه هل رايخلا طرتشا نمل ةبسنلاب طرشلا رايخ ببسب ماكحألا ريخأتو

 امهدنعو «لبنح نباو ىعفاشلا بهذم ىف لوقو «كلام بهذمو «هباحصأو ةفينح

 دقعلا روف ماكحألا تبثي لب ماكحألا رخؤيال طرشلا رايخ طارتشا نأ رخآ لوق ىف

 دقعلاك مزال ريغ دقعلا لعجي هنأ رايخلا رثأ لكو .طرشلا رايخ نم ىلاخلا دقعلاك

 نباو ا ةجحو «بيعلا رايخ عم دقعلاكو «هاري نم دنع ةيؤرلا رايخ عم

 درجمب هماكحأ تبثت نأ ىضتقاف .ذفان حيحص دقعلا نأ ارا اذه يف لبد

 ع را نال يقلل بيسي نجل نادل «يكازشلا يجنرو بيتنا 9) اغلا
 هطرتشا نمل ةبسنلاب مزال ريغ نوكي نأ اذه ىنعمو «خسفلا قح دقاعلل نوكي نأ

 )2١. ماكحألا ريخأت ىلإ هادعتي الو «كلذ ىلع هرثأ رصتقيف

 تيل ذاكر ريتال اوبل يهديتنلا ن1 هيتس فل نواةلوع ى ا ةليعت
 مزال دوقعلا ضعب لعج ذإ عراشلا نأل «هموزل مدع وه هروصق هجوو ءاماكحأ

 مزاللا دقعلا طرشلا رايخ لعج اذإف «موزللا عم الإ قق ققحتتال اًماكحأ اهب طان دقف

 ريغ عم ققحتتال عراشلا اهلعج ىتلا ماكحآلا هب طانت نأ عنم دقف «مزال ريغ

 نأ ررقملا نم هنإف اضيأو ءماكحألا هذه ققحتتف ,فصولا كلذ تبثي ىتح «موزللا

 ءهطرتشا نمل رايخلا مايق عم دقعلا اهتبثي ىتلا قوقحلا ىف فرصتلا هل سيل دقاعلا
 تبثت نمل ناكل هنع أشنت ىتلا قوقحلل اًمبثم دقعلا ناك ولو .عامجإلاب كلذو
 نأ كلذ ىنعمف هسفنل رايخلا طرتشا نم نإ مث .اًعطق زوجيال كلذو ءاهيف فرصتلا

 .ا/ا ص «عبارلا ءزجلا (ريبكلا حرشلا ىف عجار 2غ

 سام يح



 ةبسنلاب دجوتال دقعلا ماكحأف متي مل اضرلا ماد امو هتهج نم اًيئاهن متي مل اضرلا

 )2١. اضرلا اهيف لماكت ادوقع الإ عبتتال دوقعلا ماكحأ نأل ءهل

 ىذلا دقعلا ماكحأ ىخارتل ةبسنلاب ءاهقفلا فالتخا نم نكي امهمو 2 7

 طرتشا نمل ةبسنلاب مزال ريغ دقع هنأ ىلع اعيمج اوقفتا دقف «رايخلا هءاشنإ بحاص

 مربأ هاضمأ اذإف ءاهيف ءاضمإلا قح هلو «رايخلا ةدم لوط خسفلا هلف «هسفنل رايخلا

 .نكي مل نأك راصو «لطب دقعلا خسف اذإو ءاّمزال اًدقع ريصي هنأل «رايخلا طقسو

 طرتشي نأ ىناثلا لاثمو «ةلالد نوكي اًنايحأو ةحارص نوكي اًنايحأ دقعلا خسفو

 هذه ىفف «ىرستشملا ريغل نيعلا عيبي رايخلا ةلم ىضم ليقو «هسفنل رايخلا عئابلا

 «لوأآلا عيبلا نع هلودع ىلع ليلد ىناثلل هعيب نأل «ةلالد اًحسف كلذ ربتعي لاحلا

 حيرصلا ريغ خسفلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو .ءاضمإلل كرتو خسفلل رايتخا كلذو

 ءاهقفلا روهمجف «حيرصلا خسفلا ىف اوفلتخا نكلو ؛رخآلا دقاعلا ةبيغ ىف حصي

 .ةحارص ال ةلالد خسفلاك هتبيغو رخآلا دقاعلا ةرضح ىف حصي هنأ ىلع

 ىف حصيالو ءرخآلا دقاعلا ةرضح ىف حصيال هنإ : دمحمو ةفينح وبأ لاقو

 ىلإ جاتحيالو هب لقتسي رايخلا هل نمل قح خسفلا نأ روهمجلا رظن ةهجوو «هتبيغ

 لك ىف اذه هبقرتي نأ بجيو «هنيبو هنيب قافتاب قحلا كلذ لان دقو ءرخآلا اضر

 ةهجوو «هترضح ىف خسفلا نوكي نآل نذإ هجو الف «رايخلا ةدم تاقوأ نم تقو

 ءهقحلي ررض هيلع بترتي دق هب همالعإ ريغ نم خسفلا نأ دمحمو ةفينح ىبأ رظن

 اذإ اذلو ءهتقفص هعم ممتي رخآ دقاع نع ثحبيل «هب همالعإ بجاولا نم ناكف

 . ملعي ىتح خسفلا متي مل هتبيغ ىف خسف
 دقعلاب انضرلا (١).رومأ ةثالث نم داوي طرشلا نايك نيهشتيو.د 7379#

 نإف اهيف دقعلا خسفي نأ ريغ نم رايخلا ةلم ىضم )١( «ةلالد وأ ةحارص هتزاجإو

 «رايخلا هل نم توم (7) ءاهب خسفلا قح تيقوتل ءاّمزال ريصي اهيضمب دقعلا

 ءهتثرو ىلإ قحلا لقتتي كلامو ىعفاشلا دنعو «لبنح نباو ةفينح ىبأ دنع كلذو

 .(7 رخآ عضوم ىف هنيبن اليصفت كلذل نإو

 )١( ص «سماخلا ءزجلا «عئادبلا نم ةلدآلا هذه انصلختسا 56 .

 ) )0كانه هعضوم ىلإ اذه ىف مالكلا كرتنلف «ةلمج تارايخلا ةثارو ىف كلذ ىف ملكتنس .

 يحتل م/م



 لوقي نأك ةحارص دقعلاب اضرلاف رومآلا هذه نم لوألا رمألا حضونلو

 رفحا ناقل هل وم فوكو هنأ ةلالكت دف رلا ناكسو عقوحا نأ كنقنلا تيمنا
 اضرو رايخلل اًطاقسإ ربتعي فرصتلا اذه نإف «كالملا فرصت عيبملا ىف فرصتيف
 . ظفللا حيرصب اضرلا نكي مل نإو ءرايخلا طقسيو دقعلا مزلي اهبو «ةلالد دقعلاب

 ةيورلا رابخ
 رايخك هببس ىلإ ءىشلا ةفاضإ نم وهف «ةيؤرلا هببس ىذلا رايخلا وه 4

 نيعم ءىش ىلع دقع ىذلا دقاعلل نوكي نأ ةيؤرلا رايخل ىعرشلا ىنعملاو ء«طرشلا
 لحم نوكي نأ (امهدحأ) نيطرشب تبثي رايخ وهف «هآأر اذإ خسفلا قح هري مل
 لوقي امك وأ ءهصخش نيسعي امب اًفرعم نوكي نأب ءبوثو رادك اًنيعم اًئيش دقعلا
 نوكي نأب انيد ناك اذإ امأ ءمعي ىذلا فصولا درجمبال صخشلاب اًفرعم ةقطانملا

 هتمذ ىف اًئيد تبثيو «هلاحو هعونو هسج نيبت لب ء.هصخش نيعتال فاصوأب اًفرعم

 نركب نا «امهتتال) كفرا نازح هقينبالا نادت مدد شا هودي قاروبلع هوك
 .هتيؤر دنع رايخلا هل ناك دقاعلا هري مل اذإف .ءدقعلا تقو ىئرم ريغ دقعلا لحم
 .رايخلا تبثي الف هآر دق ناك اذإ امأو

 ء«طرشلا رايخك ءاهقفلا نم قافو لحم هتوبث نكي مل ةيؤرلا رايخو 9 6
 ىلع دقعلا ةحص ىف فالخلا وه فالخلا اذه ساسأو «فالخ لحم وه لب

 نم مهنمو حيحص اهيلع دقعلا نأب مكح نم ءاهقفلا نمف «ةبئاغلا ةنيعملا ءابشألا

 لبنح نباو «ميدقلا هبهذم ىف ىعفاشلاو ةفينح وبأف «حيحص ريغ اهعيب نأب مكح

 ديدحلا هبهذم ىف ىعفاشلاو كلامو .دقعلا نوححصي هنع نيتياورلا ىدحإ ىف
 .دقعلا اوححصي مل ةيناثلا ةياورلا ىف لبنح نب دمحأو

 تبثأ هتيؤر قبست مل ىذلا نيعملا بئاغلا ءىشلا ىلع دقعلا ةحصب مكح نمو

 (١"رهشأ ىلع ىعفاشلاو نيتياورلا ىدحإ ىلع لبنح نباو ةفينح وبأف «ةيؤرلا رايخ

 ركذ ىلإ عيبلا ةحص رقتفت لهف ميدقلا هلوقب انلق اذإ) : هصن ام عيبلا ىف عومجملا ىف ىوونلا ركذي ()

 ال (ىناثلا) و هيف ملسملاك تافصلا عيمج ركذت ىتح حصيال هنأ (اهدحأ) .هجوأ ةثالث هيف ؟ ال مأ تافصلا

 - هيلع صوصخملا وهو «تافصلا نم ءىش 0 ىلإ رقتفيال هلأ (ثلاثلا) و .ةدوصقملا تافصلا رك وج عصي

 لاب يح



 لبق رت مل ىتلا ةبئاغلا نايعألا ىلع دقعلا دنع هنوتبثي ميدقلا هبهذم تاجيرخت

 .دقعلا

 هيلع دوقعملا نأب ةبئاغلا نايعألا ىلع دقعلا ةحص اوعنم نيذلا لدتسا دقو

 ءاهتدهاشمب الإ اهتفرعم متتال نايعآلاو ءتافصلاو تاذلا مولعم نوكي نأ بجي

 تقو ىفو «هفصوو ءدقعلا لصأ ىف ةعزانملا ىلإ ىضفت ةلاهج اهتدهاشم مدعو

 نآلف هفصوو دقعلا لصأ ىف ةعزانملا ىلإ اهراضفإ امأ «هيلع دوقعملا ضوع ضبق

 نيعلا نيبو اهنيب قباطتلا متيال تابغرلا كلتو ءاهيف سانلا تابغر فلتخت نايعألا

 ,دقعلا ىف عزاني دقف اهآر مث هتقو وأ دقعلا لبق اهآر دق نكي مل اذإف «ةيؤورلاب الإ

 نم هل هيبش لب «هيلع دوقعملا سيل اذه نإ :لوقي دقف ء«هتبغرل اهتقفاوم مدعل
 نأل كلذف «هيلع دوقعملا ضوع ضبق تقو نم عازنلا ىلإ اهؤاضفإ امأو «هسنج
 كلذ: نأ ”كنكالو .اهنيعتل اهميلست قبسي امنإ اهيلع دوقعملا نايعألا نمث ميلست

 ىلإ ىدؤي ةنياعملا دنع لمتحملا فالتخالاو «ةنياعملاب اهتفرعمو اهتيؤر ىضتقي
 .نمثلا ميلست ىف فالتخالا

 عيب نع ىهن دق ٌْيكَك ىبنلاو ءررغ عازنلا ىلإ ةيضفملا ةلاهجلا هذه نأ كشالو

 نع ىور امب اهتيؤر لبق ةبئاغلا نايعألا ىلع دقعلا اوزاجأ نيذلا لدتسا دقو ءررغلا

 نامثع اهعاب اضرأ اعيابت امهنأ نم امهنع هللا ىضر هللا دبع نب ةحلطو نامثع
 ءرايخلا ىل لاقف .تنبغ : هنع هللا ىضر نامثعل ليقف ءاهايأر انوكي ملو ءةحلطل

 مل ام تيرتشا ىنأل «رايخلا ىل لاقف كلذ لثم ةحلطل ليقو .رأ مل ام تعب ىنأل

 رضحمب كلذ ناكو «ةحلطل رايخلاب ىضقف ءمعطم نب ريبج كلذ ىف امكحف ءهرأ

 اًعامجإ كلذ ناكف ءدحأ مهيلع ركني ملو «مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم

 اذإ رايخلاب وهف هري مل اًئيش ىرتشا نم» : لاق دلي ىبنلا نأ اضيأ ىور دقلو .مهنم

 نإف «تافصلا ركذ ىلإ جاتحي الف ؛هآر اذإ رايخلا هل تبثيو «ةيؤرلا ىلع دامتعالا نأل ,؛فرصلا باب ىف -

 ال : ناهجو هيفف ىلعأ وأ فصو ام ىلع هدجو نإو «رايخلا هل تبث فصو ام فالخ ىلع هدجو مث هفصو

 هيف عيبب فرعي هنأل رايخلا هل نأ ىناثلاو ءهيف ملسملاك رايخ هل نكي ملف ء«فصو ام ىلع هدجو هنآل هل رايخ

 نم مهنمف .هيجوتلا فلتخا دق ميدقلا بهذملا ىضتقم ىلع هنأ اذه نم ىرتو ءهنم ولخي نأ زوجيالف رايخ

 وه ام ىلإ فصولا نع فوصولملا فلختو فصولا لاح ىف طقف هتبثأ نم مهنمو 0-1 ةيؤرلا رايخ كسبنا

 يحل ماب



 . هتيعورشمو ءارشلا هرارقإ ليلد ةبئاغلا نايعألا ءارش ىف رايخلا تابثإو 2١7 «هآر

 فداصي مل اذإ هنآل ؛عازنلا ىلإ ىضفتال ةيؤرلا مدع اهدجوأ ىتلا ةلاهجلا نآلو

 . ىضمأ فداص نإو «خسف هتبغر

 اللخ ثدحت ةيؤرلا مدعل تدجو ىتلا ةلاهجلا نأل تبث ةيؤرلا رايخف 2. 5

 نأ رئاجلا نمو ءهيلع دوقعملا لاحب ةمات ةفرعم ىلع اينبم نوكيال ذإ ءاضرلا ىف
 ال اكرادت رايخلا هل تبثيف «هآر اذإ هتبغرل اًقفاوم هدجيال ذإ .دقاعلل مدنلا ضرعي

 .ملظ نوكي اليكلو «هتاف

 دقعلا لحم نوكي ىتلا دوقعلا لك ىف هوزاجأ نم دنع ةيؤرلا رايخ تبثيو

 ىف ققحم هدجوأ ىذلا ببسلا نأل «هئاشنإ ىف الو دقعلا لبق ري مل اًنيعم اًئيش اهيف
 اذإ عيبلا دقع ىف (اهلوأ) دوقعلا نم عاونأ ةعبرأ ىف هوتبثأ كلذلو «كلذك دقع لك

 ىف الو ملسلا ىف تبثيالف «ةمذلا ىف اًتباث اًئيش سيلو «صخشلاب اًئيعم عيبملا ناك

 ذإ ًاضيأ عئابلل تبثي هنأ ةفينح ىبأل لوق ىفو «عئابلا ال ىرتشملل تبثيو «فرصلا
 هل رجأتسملا نإف «ةراجإلا (اهيناث) .كلذ ريغ هنع حيحصلا نكلو «عيبملا ري مل ناك

 دحأ ناك اذإف تايميقلا ةمسق (اهثلاث) .ةرجأتسملا نيعلا ىأر دق نكي مل اذإ رايخلا

 لدب ناك اذإ حلصلا (اهعبار) .هآر اذإ رايخلا هلف هبيصن ري مل ةمسقلا دنع ءاكرشلا

 . ءارشلا ىنعم ىف نوكي هنأل 227 نيعم ريغ اًئيش حلصلا

 نم معأ وه ام انه اهب دارملا لب .طقف راصبإلا ةيؤرلاب دارملا سيلو - 37

 تامومشملا ىف مشلاك «هريغب مأ رصبلاب تناكأ ءاوس «سحلاب ةنياعملا وهو «كلذ

 نإف «سملاب الإ فرعت ال ىتلا ءايشألا ضعب ىف سجلا وأ «تاقوذملا ىف قوذلاو

 رايخ ىمعألا نم نوكي كلذ ىلعو .ةيؤر ساوحلا كلتب ءايشألا هذه ةنياعم

 الامو «سحملاب :فرعت ىتلا رومألاو تاقوذملاو تامومشملا ةئياعم هنم ىفكتو «ةيورلا

 . 77 هت وب :قتنن قرم: ]كوي .نوعألا :نأ ري عفاشلاو ل تضوتي ريهبلاب ف رعت

 )١( ثيدحلا كورتم هتاور ضعب نأ اولاقو «ثيدحلا اذه دنس ىف نيثدحملا ضعب نعط .

 . كب ميهاربإ دمحأ خيشلا ليلجلا انذاتسأل طورشلاو دوقعلا ةلاسر عجار ()

 كرديال اميف ىفتكيال دمحم دنعو ”7١. ص عساتلا ءزجلا بذهملا ىلع عومجملاو ةقباسلا ةلاسرلا عجار (*)

 .رصبلاب ىفتكي الو سجلا وأ قوذلا وأ مشلاب الإ حيحصلا كاردإلا

 م يرحل



 .هنم دوصقملا هيلع دوقعملا تافص ةفرعم ىلإ لصوي امب ةيؤرلا نم ىفتكيو

 اذإف «ةيؤرلا رايخ ماكحأ اهيلع بترتت ةحيحص ىهف «كلذ ىلإ ىدؤت ةيؤر لكف
 كلت تناك نإو «هضعب ةيؤر نغت مل هلك ءىشلا ةيؤرب الإ متتال قرا كلف فيناك

 «ةصاخلا كلت هل ىذلا هضعب ةيؤرب ىفتكيف « لكلا ىلع لاد ضعب ةيؤرب متت ةفرعملا

 جذومن ةيؤرب ىفتكي توافتتال هداحا تناك نإف «ءايشأ ةدع هيلع دوقعملا ناك اذإو

 باودلاك هداحآ توافتت تناك نإو .نطقلاو حمقلاك «هرئاس فاصوأل نلعم «هنم

 . داحألا لك ةئياعم نم دبال لب ءاهدحأ ةنياعم ىنغت الف

 عجر دقعلاب لصتي ام لك نآل «لكوملا ةيؤر نع ىنغت دقعلاب ليكولا ةيؤرو

 نم متي ال هموزل ذإ ءدقعلا مامت نم ةيؤرلاو «ةلاكولا ىف انيب ام ىلع ليكولا ىلإ

 نع تغتال .دقعلا ةرابع غلبيل وأ نيعلا ضبقيل هلسرأ ىئذلا لوسرلا ةيؤرو. «اهنود

 .دقعلاب نأش هل سيلو «كلذ هيلإ ضوفي مل هنأل ءاقافتا هتيؤر

 ؟ال مأ لكوملا ةيؤر نع ىنغتأ ضبقلاب ليكولا ةيؤر ىف ةيفنحلا ءاهقف فلتخاو

 نأ ىلع موقت امهرظن ةهجوو «ىنغتال :نابحاصلا لاقو «ىنغت : ةفينح وبأ لاق

 ضبقلاب ليكو وهو ؛هريغ ىلإ هادعتيال هب لكو ام دودح ىف فرصتم ليكولا

 ىضتقيالو ءرخآ ءىش ةيؤرلاو ءىش ضبقلاو «هادعتتال هيلع ةروصقم هتباينف

 الو طرشلا رايخ طاقسإ عيطتسيال ضبقلاب ليكولاف اًضيأو ءاهيف ةلاكولا هيف نيك ولا

 طاقسإ عيطتسيو «لكوملا ةيؤر نع هتيؤر ىنغتال كلذكف «دقعلاب هاضرب بيعلا
 .ةيؤرلا رايخ

 نال كلدو.*ءات :نضيفي ليكولا لكو قو لكولا نأ ةفيتعت يبا ردظنا ةفجوو

 «هتيؤرو ءىشلا ضبقب نوكي لوألاو . صقان ضبقو مات ضبق .نامسق ضبقلا

 قلطأ اذإ لكوملاو ءاروتسم نوكي نأك «هل ةنياعم ريغ نم هضبقب نوكي ىناثلاو
 هلكو دق هنأكف «ةيؤرلل نمضتملا ماتلا ضبقلا ىلإ فرصنم وهف ةلاكولا ىف ضبقلا

 نع هتيؤر ىنغتف ءاهيف هماقم هماقأ دقف ةيؤرلا ىف هلكو دق ناك اذإو «ةيؤرلا ىف

 طقسي ةيؤرلا عم دقاعلا نم ضبقلا نأ ررقملا نمو .راثآل لك اهيلع بترتتو هتيؤر

 ضبقلا نأل «طرشلاو بيعلا رايخ ىلع ةيؤرلا رايخ ساقي نأ حلصيالو و «رايخلا

 .هلكوم ضبق كلذكف «رايخلا طقسيال هسفن لكوملا ضبق ذإ «رايخلا طقسيال امهيف

 يححل منام



 . هيف هماقم

 قفتا دقو ءاهدعبو ةيؤرلا لبق خسفلا هلف ةيؤرلا رايخ هل تبثي نمو 26
 اذإ رايخلاب وهف هري مل اًئيش ىرتشا نم» .ثيدحلل ةيؤرلا دعب خسفلا هل نأ ىلع
 نم قافتاب اهدعب خسفلا هلف ءكرتلا وأ كيقعلا ناتخي نأ هل نأ كلذ ىتعفوت اهاز
 نإ : لاق ءاهقفلا ضعبف ء«هيف فلتخا دقف ةيؤرلا لبق امأ .ةيؤرلا رايخ توبثب مكح

 مهضعب لاقو «ةيفنحلا دنع حجارلا وهو .أاهذعب خسفلا هل امك ةيؤرلا لبق خسفلا هل

 خسفلا قحلا هل انتبشأ اذإف «ةيؤرلا رايخلا ببس نأل ءزوجيال ةيؤرلا لبق خسفلا نإ
 نأل «لقعلا اياضق ىف روجيال كلذو ءهببس دوجو لبق رايخلا انتبثأ دقف اهلبق
 كلذكف هب ةربصع ال ةيؤرلا لبق دقعلا ءاضمإ نأو .هببسم ىلع مدقتيال هيتيسلا

 .حصي ةيؤرلا لبق خسفلا نإ : لوقي نم رظن ةهجوو .حصي الأ بجي اهلبق خسفلا

 رايخ دوجو ىف ببسلا نأو ءهخسفي نأ هبناج ىف مزال ريغ وه نمل زوجي مزاللا
 لبق لصحيال ةيؤرلا لبق لصح اذإ خسفلاف «ةيؤرلا مدع لب ةيؤرلا وه سيل ةيؤرلا
 دنع لصاح كلذو ةةيفؤرلا مدع قايحتلا كندويت يحس ذأ .«هذعب لب 6« ةببسس دوجو

 .دقعلا

 وأ هل ءاضمإو دقعلل ةزاجإ لصحت نأ ىلإ اثبات خسفلا قح رمتسيو 6

 دنع حجارلا وه اذهو «رايخلا هل نم توم وأ ةزاجإ لصحت نأ ىلإ رمتسي لب «هيلإ

 هنإ رخآ لوق هنعو ءاّناب دقعلا ناكو ءطقس ةيؤرلا سلجم نع فرصنا اذإف .طقف
 تقو ىلإ تبشي هنإ : ةيفنحلا ءاهقف نم وهو ىخركلا لاقو «ةيؤرلا روف تبثي
 تقولا نم ردقلا كلذ ةيؤرلا دعب ىضم اذإف .خسفلا نم رايخلا هل نم هيف نكمتي

 ةيفنحلا دنع حجارلا لوقلا اهلباقي ةبراقتم ةثالثلا لاوقألا هذهو «ةيؤرلا رايخ طقس
 .ةراعللا نوضح وأ فيزألا ىلإ "افلطم قيكالا وقر

 ا يصح



 «ةيفنحلا دنع مولعم تقو هل سيل ةيؤرلا رايخ نأ حجارلا ناك اذإو 45

 ىناثلا دقاعلا راضيال ىتح ةزاجإلا ىنعم ىف اوعسوت دقف ءطقف ةزاجإلاب تقوي لب

 ؛حيرصلا لوقلاب لصحت ةزاجإلا نإ : اولاق اذلو ءتقو هل سيل ىذلا رايخلا اذهب

 ,خسفي الو ءاهاري وهو نيعلا ضبقي نأ هنمو ءاضرلا ىلع لدي ام لكب لصحتو

 ةزاجإلاف كلذ ىلعو «هب اًقلعتم اًقح ريغلل لعجي اًفرصت نيعلا ىف فرصتي نأ هنمو

 ىلع لدي امب ةزاجإو (5) .ةحارص دقعلاب اضرلاب ةحيرص ةزاجإ )١( : ماسقأ ةثالث

 عيب اهعيبك نيعلاب اًقلعتم هريغ قح لعجي اًقرصت فرصتي نأ ريغ نم ةلالد اضرلا
 اهصقن وأ نيعلا كاله ماكحآلا ىف هذه هبشيو ءاهتبه وأ اهنهر وأ اهتراجإ وأ اناب

 .اهتدايز وأ

 «ةيؤرلا دعب رايخلا هل نمع اردص اذإ الإ ةزاجإ ناربتعي : نالوألا نامسقلاو

 اهانعم ناك تربتعا اذإ ةيؤرلا لبق ةزاجإلا نآل ءامهل رابتعا الف اهلبق اردص اذإ امأ

 نم : لوقي هنأل «ثيدحلا صنل ةضقانم كلذ ىفو «رايخ هل سيلف ىأر اذإ هنأ

 ام وهو ءرايخلل اًطاقسإ ربتعي كلذ نألو «هآر اذإ رايخلا هلف هري مل اًئيش ىرتشي

 لب .هطرتشا نم طاقسإب طقسيف طارتشالا ىنعم ىف ناك وأ .دقاعلا طارتشاب ءاج

 يهطاقمإ ةقافلل نسلق ةعراشلا ىئاب داع

 تافرصت كلت نآل ءاهدعيو ةيؤرلا لبق ةزاجإ ربتعيف ثلاثلا مسسقلا امأ

 ىضاقلا ءاضقب نكلو نكمي وأ «هدادرتسا نكميال هجو ىلع هريغل اقح تدجوأ

 طقسيف «هدرو لوألا دقعلا خسف هيلع ذئايح رذعتيف «ضوعلا ريغب ةبهلا ىف امك
 طقاسلا نأل ءرايخلا دوعيال هتبه ىف عجر وأ دقعلا الباقت ولو «ةرورض رايخلا

 وأ اهصقن وأ اهبييعت وأ نيعلا كاله «خسفلا رذعت ىف كلذ لثمو 2١7. دوعيال

 مسقلاك تناكف خسفلا رذعتي لاحلا هذه ىفف «ءلاصفنالا لبقتال ةدايز اهتدايز

 .اهدعبو ةيؤرلا لبق رايخلا هب طقسي دقعلاب اضر ربتعي هنأ ىف «ثلاثلا

 )١( ص «سماخلا ءزجلا «عئادبلا عجار 795 1917.
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 بيعلا رابخ

 علطا بيع ببسب خسفلا قح نيدقاعلا دحأل نوكي نأ بيعلا رايخ 4١-

 رايخ وهف ءدقعلا تقو هب ملع ىلع نكي ملو «نيعتلاب نيعملا هيلع دوقعملا ىف هيلع
 نكي ملو «ضبقلا لبق ثداح بيعلا اذهو «نيعم هيلع دوقعمب بيع هببس نذإ

 بيعلا رايخ ةيعرش ىف ببسلاو .هب ملعلا دعب هب ضري ملو ءدقعلا ءانثأ هب اًلاع
 مولعم نكي مل بيع ىلع عالطالا نأ بيعلا ببسب خسفلا قح دقاعلا ءاطعإب

 .حيحص ساسأ ىلع نكي مل هاضتقمب أشن ىذلا اضرلا نأ ىلع ليلد دقعلا تقو
 ةمولعم ةرهاظ تسيل ىتلا بويعلا نم ةمالسلا ساسأ ىلع ماق دقعلاب اضرلا نأل
 هيلع ماق ىذلا ساسألا راهنا دقف ءامولعم نكي مل بيع رهظ نإف «نيدقاعلل

 اضرلا لان ىذلا للخلا كرادتل بيعلا رايخ عرشف اضرلا

 هيلع دوقعملا نم دقاعلا ضرغ نأ اضرلا ساسأ ةمالسلا نأ ىلع ليلدلاو

 عافتنالا نأل «ةبولطم تناكف ةمالسلا عم الإ الماك نوكيال وهو ءهب عافتنالا نيعملا

 نيب ةاواسملا ىلع ةعيرشلا ىف موقت تاضواعملا دوقع نأو «بولطم لماكلا

 ةمالسلاو «لدبلاب لدبلا ةلباقم ىف ةاواسملا قيقحتمو «نيدقاعلا رظن ىف نيضوعلا
 ةبولطم ةمالسلا تناكف ءرخآلا ملسي نأ بجوف «نيلدبلا دحأ ملس دقو «ةمالسلاب
 .ةاواسملا ققحتل اًضيأ عراشلل ةبولطمو «دقاعلل

 ثدحي اهفلختف «ةمالسلا نم ةماعد ىلع ماق اضرلا نأ نيبتي تن ادع رك رم

 لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأي# : لوقي هللاو ءهب اللخ

 للخ هيف ثدح وأ اضرلا رفاوتي مل اذإف #مكنم ضارت نع ةراجت نوكت هنأ الإ
 هرمأ نم كرادتيل ,23) خسفلا قح هاضر لتخا نم عراشلا ىطعأ هصقن بجوأ
 . هتاف ام

 امإ :ةثالث رومأ نيب ريخم رايخلا هل نم نإ :لبنح نبا لاقو .ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىبأ بهذم وه اذه ()
 هل جتحاو .ناصقن نم هتبثأ ام وهو :ةيبعلا شراي نخألا دقاعلا ىلع عوجرلا امإو هخسف امإو «دقعلا ءاضمإ

 ننيغلا كيسا تاق هنآلو < نضقن نم: هدجوأ امع ضيوعتلا هل ناكف «ةردقم تناك ةمالسلاو 02000
 ول امك «هب ةبلاطملا هل ناكف عيبملا نم ءزج صقن اهنم ء ءزج صقنو «ةيلاملا صقن بيعلا نأل عيبملا نم

 .(87 ص عبارلا ءزجلاريبكلا 9

 7 يح



 شعغلا رقيال عراشلاو «سيلدتو شغ هنيبت ريغ نم بيعلا عم دقعلاو اذه

 ىبنلا لاق دقلو «بيعلا رايخ عرشب كلذو .هليزي ام عرشو هعفر بجيف ع نينيلدكلاو

 بيعلا رايخ لخديو هل هنيب الإ بيع هيفو اًعيب هيخأل عاب ملسمل لحيال» : يي

 دوقع لخديالو «نييعتلاب اًئيعم هيلع دوقعملا اهيف نوكي ىتلا ةضواعملا دوقع
 نم عونلا اذه ىف ةربعلا نآل «ملسلاك نيعم ريغ هيلع دوقعملا نوكي ىنل تاضواعملا

 مل نإو «ءضبق تققحت نإف «هيلع دوقعملا ىف ةطورشملا فاصوألا قيقحتب دوقعلا

 الو «ةيؤرلا رايخ اهلخدي ىتلا دوقعلا بيعلا رايخ لخدي كلذ 0 ءدر ققحتت

 .اهيلإ عجراف اًفنآ اهانيب دقو ءاهريغ لخدي

 دمع ةييسكلا نانضقن يعتري فانلا وهن واردقلا اذه كتير قانلا نييغلاو عنا
 وه ءايشألا ةيلام هب ساقت ىذلا سايقملاو «ةيلاملا ناصقنب نوكي ررضتلا نآل ءراجتلا
 نيذلا مهف ةربخلا لهأ ىلإ كلذ ىف عجرملاو «بيعلا نوكي ناصقنلا اذهبو «ةميقلا

 . ةميقلا ىف هريثأت رادقم نوررقيو «بيعلا دوجو نوتبثي

 بيعلا وه هتبثي ىذلا بيعلا لب «بيعلا رايخ بجوي بيع لك سيلو
 ملعلا دعي هاضر تبني الو «هب ملع ىلع دقاعلا نوكيال ىذلا ضبقلا لبق ثداحلا
 اذإف «بيعب در لك نم ةءاربلا طرش دق ةبيعملا نيعلا بحاص دقاعلا نوكي الأ طرشب

 ناك اضرلا نأ نيبتي اهتوبشب هنأل «رايخلا تبث بيعلا ىف طورشلا هذه ترفاوت
 رهظ اذإف «بيعلا عم هيلع دوقعملا لوبق ىلع ليلد ةمث نكي ملو «ةمالسلا هساسأ

 ىضر دقاعلا نأ تبث دقف .طورشلا هذه متت مل اذإ امأو ءاضرلا لتخي بيعلا

 «هدوجو ساسأ ىلع دقع دقف دقعلا تقو دقاعلل اًمولعم بيعلا ناك اذإف «بيعلاب

 دقف ملعلا دعب ىضر اذإ هنأل «ملعلا دعب هب ىضر اذإ كلذكو ءايضار هب ناكو
 ىف طرتشا دق نيعلا كلام ناك اذإو «دوعيال طقاسلاو «هتوبث دعب رايخلاك طقسأ

 كدر ةلصالاملا نأ هقللذ < عع بحب طرا لك“ نسا كيو يد اوكر نأ "ةقدعلا يلع
 ءاضرلا ىف للخ ثدحيال بيعلا روهظبف .ةحارص اهضرف دتعبأ ذإ :انضرلل اساسأ

 .ديدج نم رييختلا ىلإ ةجاح الو ءامزال نا علا قوكف

 ةنيعملا ةيفلا هكلف نفى: فرخو ىلا كقفاعلل تينش وعلا نايعو د5 17
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 اذهو .هعفد ىذلا ضوعلا دادرتساو ءدقعلا خسف امإو «عيبلا ءاضمإ امإ ()

 صقن وأ «نيعلا ىف داز دق نوكي نأك «ءخسفلا عنتما اذإ امأ ءاتكمم خسفلا ناك اذإ

 لاحلا هذه ىفف «بيعلاب ملعلا لبق ثدح دق عانتمالا ىف ببسلا ناكو ءاهنم

 ىف ناصقن نم بيعلا هدجوأ امب درلا هل نوكي نكلو «خسفلا رايخلا هل نمل نوكيال

 رادقمب نمثلا صقنيو ءاميلس هتميقو ءاّبيعم ئشلا ةميق ردقت نأب كلذو )22١ نمثلا
 «نيرشع ةميلس نيعلا ةميق تناك اذإف ء«ةميقلا نم بيعلا هصقن ام ةبسن لداعي

 بيعلا ريتعي لاحلا اذه ىفف ءرشع ةينامث نمثلا ناكو ءرشع ةسمخ ةبيعم اهتميقو

 نم صقنيف «نيرشعلا عابرأ ةثالث ىه رشع ةسمخ ذإ اهعبر رادقمب ةميقلا صقن دق
 . فصنو رشع ةثالث بجاولا نوكيف «كلذك هعبر نمثلا

 نأ خسفلا عانتما مدع لاح ىف طقف ءاضمإلاو خسفلا نيب هريبخت هجوو

 كلذ ىف ناكل اهبيع عم نيعلاب هانمزلا ول ذإ «تبثيف خسفلاب هتلازإ نكمي ررضتلا

 ىلإ انرطضت ةجاحال هنأل ,ناصقنلا لدب ذخأيو هكسمي نأ حصيالو ءهب ررض

 بيعلا ببسب ناصقنلا ضيوعت ىلإ أجلي الف «خسفلاب نكمم ملظلا عفر ذإ «كلذ
 فاصوأالا نم فصو بيعلا ببسب ناصقنلا نأل كلذو «ضبقلا لبق اًنباث ناك ىذلا

 الإ اهنع ضوعي الف ءاهيلع نمشثلا مسقيال فاصوألا نآل «نمثلا نم ءزج هلباقيال

 مدع لاح ىف اهريغب ملظلا عفر نكمأ دقو ءاهضيوعت ريغب ملظلا عفر رذعت دنع

 تناك ىتلا ةمالسلا دوجو مدعب اضرلا ىف للخ دوجو هببس رايخلا نآلو «خسفلا
 ديدج نم دقاعلا رييخت داعي نأ اذهل ةيقطنملا ةجيتنلاو ءدقعلا ءاشنإ دنع ةردقم

 ةهادبلاب اذهو «خسفيف ضار ريغ مأ بيعلاب ملعلا دعب دقعلاب ضار ونهأ ةفرعمل

 ىضر اذإف .خسفلا وأ ءاضمإلا امهو ءامهل ثلاث ال نيرمأ نيب ًارييخت الإ تبثي

 .امهنيب طسو الو خسف ضري مل اذإو ءدقعلا مزل

 نكميال لاحلا هذه ىفف ءناصقن وأ ةمزال ةدايزب خسفلا عانتما لاح ىف امأ

 ًاجليف ةميقلا ىف ناصقن نم بيعلا هدجوأ امب رايخلا هل نم دوعي نأب الإ ملظلا عفر

 نم وه هدجوأ امع رخآلا دقاعلا ضيوعت عم دقعلا خسفيو «نيعلا دري هنأ صقنلا لاح ىف كلام ىريو ()

 . هثدحأ ىذلا صقنلا نم هببس ام ادئاز نيعلا دريف ء«هنم لدبملل ادر ربتعي لدبلا نآأل كلذو .«ناصقن

 مرا يح



 خسفلا عانتما ناك اذإ ام لاح ىف نكلو «ملظلا عفرل ديحولا قيرطلا هنأل هيلإ

 راتخي نأ ىناشلا دقاعلل نوكي «رايخل هل تبثي ىذلا دقاعلا دي ىف ثدح ناصقنل

 ءهنع ملظلا عفرل لاحلا هذه ىف خسفلا عنم نآل كلذو ءاهضوع درو نيعلا ذخأ

 نم هيلع دحأل امف كلذك وه اهلبق اذإف ء«ديدج بيعب تبيعت دقو نيعلا هذخأب
 .ءاضمإلا وأ خسفلا الإ هل سيل رايخلا هل نم نوكيو «ليبس

 ناصقنلا نع ضيوعتب عوجرلا قح هعم تبشي ىذلا درلا عانتماو 9. 64

 : ىه بابسأب نوكي بيعلا ببسب

 .هلعف ريغب رايخلا هل نم دي ىف ثدحي ىذلا صقنلا )١(

 ىذلا امأ .بيعلاب ملعلا لبق هعطقي بوثك هلعفب ثدحي ىذلا رييغتلاو (6)
 اًطاقسإو دقعلل ءاضمإ ريصيو ءاضرلا ىلع ليلد وهف «بيعلاب ملعلا دعب هثدحي

 . رايخلل

 جاتنك ةدلوتملا ةلصفنملا ةدايزلاو «باودلا ىف نمسلاك ةلصتملا ةدايزلاو (9)

 .درلا عنمت ذإ ناصقنلاب عوجرلا هل تبثت اضيأ هذه نإف «ةبادلا

 هتطايخو بوثلا غبصك ناصقنلا لبقتالو هلعفب اهثدحي ةدايز لك كلذكو (4)
 .دقعلاب اًيضار ربتعيال اهلك لاوحألا هذه ىف هنإف «بيعلاب ملعلا لبق اهثدحأ اذإ

 ام ىلع نمثلا ىف ناصقن نم بيعلا هبجوأ امب عوجرلا هل ناكف هل ملظ هؤاقبإو

 نم دي ىف ثداحلا صقنلا عم درلا ىف ذإ ءثدح ىذلا رييغتلل درلا نكميالو «انيب

 نم لعفب ةدايز تثدح اذإو «رييغت ثدح اذإ كلذكو ءرخآلا دقاعلل ملظ رايخلا هل

 ريغ نم رايخلا هانبلس اننأ امبو ءهيلع مدقي الف هل املظ خسفلا نوكي رايخلا هل
 ةلصفنملا ةدايزلاو . بيعلا صقن نع هضيوعت نم دبالف ءهل طاقسإ وأ اهانج ةيانج

 ريغ وه امل در ةدايزلا عم اهدر نآأل كلذو ءاضيأ خسفلا عنمت دلت ةبادك «ةدلوتملا

 امك ءاهعم اهتدالو درل هجو الف ءاهدحو ةبادلا وه هيلع دوقعملا نآل هيلع دوقعم

 نم كالتمال هجوالف .ءدقعلا تقول بحسني خسفلا نآل «ةدرفنم ةبادلا در نكميال

 . خسفلا عنتما كلذلو « لطب دق كلملا ببس ذإ «ةدالولا هذهل رايخلا هل

 يح ا



 بابسسألل خسفلا عنتما اذإ الإ رايخلا هل نمل اًقح رمتسي خسفلاو - 06

 عوجرلا قح رايخلا هل نمل نوكي خسفلا عانتما لاح ىفو ءاضرلا لصح وأ ةقباسلا
 اضرلاو .ءىشب عجريالو ءرايخلا طقسي اضرلا لاح ىفو ءانيب امك بيعلا ناصقنب

 ةلالدلاب نوكي دقو «ةحارص نوكي دقو «بيعلاب ملعلا دعب دقعلاب اضرلا وه ربتعي

 وأ ءهتبجوأ وأ ءهب تيضر وأ دقعلا تيضمأ : لثم حيرصلاو ةرابعلا حيرصبال

 بيعلاب ملعلا دعب رايخلا بحاص نم نوكي نأ ةلالد اضرلاو ءهب ىسفن تمزلا

 اضرأ وأ ءهغبصيف ءابوث هيلع دوقعملا نوكي نأك ءدقعلاب اضرلا ىلع لدي فرصت

 نم كلذ وحنو .«ةحيحص ةبه هبهي وأ «هعيبي وأ ءاهنحطيف ةطنح وأ .اهيلع ىنبيف

 بيعلاب ملعلا دعب هلامعتسا اهنمو ءاضرلاو عيبلا رارقإ ىلع لدت ىتلا تافرصتلا
 دكه ايدك رت ةراك نك ناك

 ر هةيكاك و تاروانخلا ءاضقلا ىلا هنحاحو تاراشلاب خسفلا

 ىلع نييعتلاو ةيؤرلاو طرشلا رايخب خسفلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا- 41

 ضبقلا لبق خسفلا لصح اذإ هنأ ىلع اًضيأ اوقفتا دقف بيعلا رايخ امأ .رخآلا

 كلذو © ابيعم هيلع دوقعملاو ءملستلا نع اًعانتما 0 بل هنأ ؛ ءاضق نمل جاتحيال

 ىلع اهنآل «هوحولا لك خي ةفاث"تسبل نقبقلا» بق ةقفتصلا نآلَو «بير الب هقح

 ةقفصلا تناك اذإو .«دقعلا لطبي كلذو :«نضبقلا يسبق عيبملا كالهب نالطبلا رطخ

 اقتل ول اولا هلق غلاب ةنيبللاو وييرختلاةردعا لق ىققلا نينا كوت

 هنأ نايري لبنح نب دمحأو ىبعفاشلاو ءءاضقلا ىلإ جاتحم هنأ نوري هباحصأو

 تايثإب هنآلو «رايخلا هل نم دارأ نإ ءاقبلل قحتسم ريغ هلعج عراشلا نآل « ءاضقلا

 ل اسر

 ما يعحح



 راص ىتمو «هماكحأ لك تتبث تقلتو ءضضيقلاب مت دق دقعلا نأب ةفينح وبأ جتحاو

 نايضارتي ةلاقإب وأ «هعفري ءاضقب : : ةوورمأ دحأب الإ عفريال تاكا هذه ىلع دقعلل

 ماكحأل اذيفنت خسفلاب ءاضقلا مكح الإ قبي ملف «ىضارتالو انه ةلاقإ الو ءاهيلع

 لبق ثدح هنوك ققحت مث ءاًبيع هنوك ققحتو بيعلا توبث نإف اًضيأو «عرشلا

رجي لئاسم هذه لك «دقاعلا نم اضر لوصح مدعو ء«ضبقلا
 سانلا نيب حاشتلا ى

 . هملإ

 رايخب خسفلا مكح فالتخا ىف اًببس ناك يذلا قرفلا نوكي كلذ ىلعو

 ةيؤرلاو طرشلا رايخ نأ (امهدحأ) نيرمأ ىلع موقي بيعلا رايخ نع ةيؤرلاو 7

 رايخ عم ةقفصلا متت الو ؛ءاضقلا ىلإ خسفلا ىف جانحت الف ةقفصلا اهعم متت

 رايخن عم ةقفصلا متت الو ءرايخلا هل نم قح ىف تبثتال ماكحألا نأل و

 هعم متت ةقفصلاف بيعلا رايخ امأ هةئاق ريغ ةقلطملا لطجي قرا مدع نآل ؛ةيؤرلا

 رخال :ةيوؤرلاوب طرتقلا نايك نأ( اهنيلات) . ضبقلا دعب ناك بيعلاب ملعلا ماد ام

 وهو «هببسف بيعلا رايخ امأ «نيعم مولعم هنأل ؛اًبلاغ امهببس ىف فالخلاو ةحاشملا

 خسفلا جاتحاف ءاّبلاغ عزانتلاو حاشتلا هيف ىرجيو «ةربخلا لهأ رظن عضوم «بيعلا

 رظني نأ لدب «فالخلا راودأ لوأ ىف ءاضقلا رظني نأ ريخلا نمو ءءاضقلا ىلإ هيف

 .همقافت دعب

 راغضلا ةتارو

 رايخلا ىف قح هل نم تام نإف ثروت تارايخلا لك نإ ىعفاشلا لاق 2-517

 نإ : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو .هتثرو ىلإ قحلا لقتني لب ءاّمزال اًناب دقعلا ريصيال

 هل نم تام اذإف «ناثرويال ةيؤرلاو طرشلا رايخو «ناثروي نييعتلاو بيعلا رايخ

 . امرآل اثاب داقعلا يصيب ةيووررا ظوتط رايخ
 قوقح نم هكرت ام لك ىف تيملا ءافلخ ةثرولا نآب هيأرل ىعفاشلا جتسحا

 قلعتم تيملل قح رايتخالاو «هتثرولف اًقح وأ الام كرت نم يلي هلوقل ؛لاومأو

 مث «هيلإ لقتني قحلا لعجت ثراولل ةفص ثرإلا نأل ؛ةثرولل تبثيف هلاومأ نم لام

 يرعحح ما



 ناهباشتي ةيؤرلاو طرشلا رايخ نإف اًضيأو ءاهل اًعبات لقتتيف لاومألاب قلعتم قح وه
 طرشلا رايخف «ثروي بيعلا رايخو خسفلل ةلع اعيمج اهنأل : بيعلا رايخ عم
 الإ امهانعم ىف اسيل طرشلاو ةيؤرلا رايخ نأب ةيفنحلا جتحاو .اضيأ ناثروي ةيؤرلاو
 نالاح امهنأل «ناثروتال امهو «ةدارإو ةئيشم اضرلاو «هاضر مدع وأ دقاعلا اضر
 ةيؤرلاو طرشلا ىف رايخلا تبث هنإ مث .هتومب هعم نابهذت ثروملا سفنب ناتصاخ
 «دقاعلل ناتبثي امهنأل «ءادتبا هل اتبثي نأ زئاج ال ؟ هل ناتبثي فصو ىأبف ثراولل
 كلذو «هتدارإ مدع وأ دقعلا ةدارإ امهنآل «ةفالخلاب ناتبثي الو ءدقاعلا وه سيلو

 .انيب امك ةفالخلا لبقيال

 ناقد ناقوس انه لو. طففا ةعيشماو ةاازإ اسيلف نييعشلاو هيببعلا نايضاامأ
 نييعت قح هانعم نييعتلا رايخو «نيعلا ةمالس قح هانعم بيعلا رايخ نآل «نيعلاب
 نأ دبالف ةثرولا ىلإ لقتنت نيعلا تناك املو «ةثالث وأ نيئكيش نم كولمملا ءىشلا

 اق انييضر» ةديلم اع مينروم نع اورو نيش كاملا قألا وهاس ايعح لح
 .بيعلاو نيبعتلا رايخ اوثرو كلذل «ةثالث وأ ةينلا ند: هرم" نينعتلل

 ىلع مئاق تارايخلا ةلأسم ىف ةيعفاشلاو ةيفنحلا نيب فالخلا نأ قحلا ىفو
 ةئيشم تناكأ ءاوس قوقحلا لك ثروي ىعفاشلاف «قوقحلا ةثارو ىف مهنيب تافالخلا
 قوقحلا الإ نوكرونال ةيفتحلاو + كلذ وحينو ةعفشلا قحو «طرشلا زاسيخك ةدازإو
 لاومألا ىف كلذ انركذ دقو «ةعفشلا الو طرشلا رايخ اوثروي مل اذلو «ةيلاملا
 . هيلإ عجراف

 ىف رثؤتف «ءدقعلا ءاشنإب طيحت ىتلا رومآلا دقعلا ويعب كييضقلا- 5
 طيحي ام لكف ءملعلا نم حيحص ريغ ساسأ ىلع هلعجت وأ .همدعت نأب اضرلا

 ريثآت تحن ةبغرلا نيوكت لعجي وأ ءاضرلا مدعيف .ةدارإلا ىف رثؤيو «دقعلا ءانشل اق

 نمل نوكيف «هيف رثؤي دقعلا بويع نم بيع وهف هيف ريرغت وأ «ءىشلا لاحب لهج
 خسف ىف قحلا  ريرغت وأ أطخ ريثأت تحت هلعج وأ .هاضر مدعأ ام هبناج ىف لصح

 8 يحل



 .ةفلتخم ةريثك عاونأ ريثآتلا كلذ ةدارإلا ىف رثؤت ىتلا بويعلا كلتو . دقعلا

 . ريرغتلا عم نبغلاو .اطخلاو .هاركإلا ” ع نعل اهعجرم

 هارتكزلا

 تبثأ انالف تهركأ ىنعمف «هركلا عاقيإ ةغللا ىف هانعم هاركإلا7 48

 نعيسلل نضال وه: ىرقللا قلاع للف ناوحوت نك هدا عهركد

 لوق وأ لاعفألا نم لعف ىلإ هريغ ناسنإلا ةوعد ةعيرشلا ىف هانعم نأل «ءىعرشلا

 الو ءهيعاد بجي مل نإ ديدشلا ىذألا لازنإو ءديدهتلاو داعيإلاب لاوقألا نم
 نظ ىلع بلغي نأو «هب دده ام ذيفنت ىلع ارداق هركملا ناك اذإ الإ هاركالا ققحتي

 هنآل .هاركإلا ققحتي مل نيرمألا نيذه دحأ ققحتي :ي مل اذإف .هب دده ام هذيفنت هركملا

 نم سيلو «هيلإ تفتلي ال وغل همالكف «هديعو عاقيإ ىلع رداق ريغ هركملا ناك نإ

 لمع دنإ لمعلل هلت ةروربخب دان ةيوورالا الب لعن ن ناهد يحل اوه نإ هان

 ددهملا ذيفنت ه قا د ل ءاًبهار ال اًبغار ناك كلذ عم لمع اذإف

 اققحتم اضرلا نوكيف ءاضيأ هتبغرب هلعف ناك هديعول

 لاقو «ناطلسلا نم الإ ققحتيال هاركإلا نأ ةفينح وبأ لاق دقلو 9 "6+

 الإ سيل هاركإلا نأل كلذو «هريغو ناطلسلا نم ققحتي هاركإلا نإ :نابحاصلا

 رابج ىوق لك نم قيقحتب كلذو «لعفي مل نإ ديدشلا ىذألاو هوركملا لازنإب اًداعيإ

 هركملا نأل ءهب دده ام عاقيإ عيطتسيال ناطلسلا ريغ نأ ةفينح ىبأ ةهجوو .طلسم

 نونيعي نسادلا:نآل «اناطلس ددهملا نكي مل نإ ثوغلا هكرديف «ثيغتسي نأ عيطتسي

 هل ثوغ الف «ناطلسلا هيذّؤي نم امأو «هثيغي ناطلسلاو .ناطلسلا ريغ هيذؤي نم
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 .دحأ هخرصي الو

 فالخ وه امثإ «ىنعملا ىف مهنيب فالخال هنإ ليق» عئادبلا ىف ءاج دقلو

 ل ل لل «نامز

 ةللاؤ لاخلا تسنح ىلع _فوقتلا ييتك ايمان نق لاك ترووتفت مث «فاركإلا

 .(ملعأ ىلاعتو هناحبس

 يحتل را



 هاركإلاف « عيجلم ريغ هاركإو « عئجلم هاركإ : نامسق هاركإلاو 9 ١
 برض وأ ءءاضعألا نم وضع فالتإ وأ «سفنلا لتقب هيف ديدهتلا نوكي ام ءىجلملا
 ناك اذإف «هعيمج لاملا فالتإ وأ 0 وضعلا وأ «سفنلا فلت هنم فاخي ديدش حربم
 ناك نإو هركملا دي ىف ةلآك هركملا نوكي ذإ «ءىجلم هاركإلاف اذه نم ءىشب ديدهتلا
 وأ نيفنلا تل ىلإ ىدؤيال برض وأ لاملا ضعب فالتإك اذه نود امب ديدهتلا

 ركذ ام ريغ سفنلا لاني ىذأب اديدهت نوكي ام لكف «ءىجلم ريغ هاركإلاف وضعلا
 ةداع هلثمب ىلابي ال اريسي ىذألا ناك نإو «ىناثلا مسقلا نم دعي قباسلا مسقلا ىف

 هب ىلابيال ىذلا ىذألا دودحو ءاّقلطم هاركإ ريثأت تحت لعفلا وأ فرصتلا ربتعي الف

 موسر عضو الو ءاهطبض نكمي ال اًهاركإ هب ديدهتلا نوكي ىذلا ىذألاو «ةداع
 ام ماقملا اذه ىف ىعليزلا ىف ءاج اذلو ءءاضقلا ريدقتل اهكرت ىلوألاو ءاهل ةحضاو

 ىأرلاب ريداقملا بصن نأل ؛صقني الو هيلع دازيال دح كلذ ىف سيل» : هصن

 «سانلا لاوحأ فالتخاب فلتخي هنأآل «مامإلا ىأر ىلإ ضوفم كلذ لب «عنتمملا

 ىندأب ررضتي نم مهنمو «ديدم سبحو «ديدش برضب الإ ررضتيال نم مهنمف
 نم ألم ىف اميس الو «نذأ ةكرع وأ طوس ةبرضب ررضتي ءاسؤرلاو ءافرشلاك ءىش
 مظعأ الذو اًناوه هيف نأل «هلثمب هاركإلا هقح ىف تبئيف «ناطلسلا ةرضحب وأ سانلا

 .(ملآلا نم

 وأ لعفلا ىف سفنلا ةبغر اضرلا نأل ءاضرلا مدعي هيمسقب هاركإلاو - 65

 ىف ىهف «نيسمسقلا نيب ةقرفتلا امأ .ةبغر هاركإلا عم سيلو «ىعرشلا فرصتلا
 ىلإ دصقلا وه مهدنع رايتخالا نأل «ةيفنحلا دنع هسميال ءىجلملا ريغف «رايتخالا
 الو ءرايتخالا سمي وهف ءىجلملا امأ «ءىجلملا ريغ ىف ققحتم كلذو «لعفلا

 ال ةيلوقلا تافرصتلا ثيح نم امهو ءهدسفي نكلو دوجوم دصقلا نآل «همدعي

 (9هيلإ عجريلف ءهعضوم اذه سيل قرف امهنيبف لاعفألا ثيح نم امأو ءامهنيب قرف
 .هقفلا بتك تاهمأ ىف

 ىدحلا تابرض ددعب هردق مهضعبو وضعلا وأ سفنلا فلت هنم ىشخي ىذلا برضلا ددعل ادح اوركذي مل )١(
 .(١ا9/0  ا/ عئادبلا) ددعلا نييعتل ىنعم الف ققحت نإف ؛«ءىجلملا ررضلا ققحت هيلع لوعملا نأل ءديدس ريغ هنأو
 طقسي هنأل ءرثأ هلف ءىجلملا امأ ؛لاعفألا ماكحأ طاقسإ ىف رثأ هل سيل ءىجلملا ريغ هاركإلا نأ هتصالخ (0)
 ءاهل عراشلا ميرحت ةوق بسحب كلذو ءماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت هل ةبسنلاب لاعفألاو ,لاعفألا ضعب ماكحأ
 - هذهو «طوقسلل الباق عنملا لعج نكلو .عراشلا اهعنم لاعفأ (لوألا مسقلا) هلامتحا مدعو طوقسلا هلامتحاو
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 ةيئاشنإلا تافرصتلا قيقحتلا ىلع انمهيو «لاوقألا وه انمهي ىذلا امنإو

 هسقلا + ايقرلا ىف ةالكلا قف امهات ناديسق هازكاللل ةيملاب: ثافرصتلا هدهود هت
 قالطلاو قاتعلاو حاكتلا ىهو ءاهئاشنإل طرشب اضرلا سيل تافرصت لوألا

 ام وحن ىلع ةيفنحلا دنع اهئاشنإل اضرلا طرتشيال تافرصت هذه نإف «ناميألاو

 ريغ تافرصتلا رئاس ىهو ءاهتحصل اضرلا طرتشي تافرصت ىناثلا مسقلا 00

 .هركذ ام

 وهو «مهريغو ةيفنحخلا نيب فالخ عضوم هنأ تملع دقف «لوألا مسقلا امأف

 نم دجويال رايتخالا نأ ىري ىعفاشلاف «هدوجو مدعو رايتخالا دوجو ىلع موقي

 «رايتخالا ققحتيال اضرلا ققحتي مل امف «نامزالتم رايتخالاو 3 ذإ ءاضر ريغ

 ققحتيال هاركإ ةمث ناك اذإف ءاضرلا دقف دنع دقعلا ىلإ دصقلا ققحتيال كلذ ىلعو

 نأل ءاهب دقعلا دقعني الف ءاهانعم دقفت ظافلألاف ءدقعلا ءاشنإل دصق الو رايتخا

 ىف تباث ىنعم كلذو «هسفن ذاقنإ ىلإ دصق لب «دقع ءاشنإ ىلإ دصق ام هركملا

 دق رايتخالا نأ نوريف ةيفنحلا امأ ءهريغ مأ احاكن تناكأ ءاوس ءاهلك تافرصتلا

 دقعلا ىلإ دصقلا دجو اذإو ءاضرلا مزلتسيال رايتخالا نأل ءهاركإلا عم دجو

 لصفنتال تافرصت هتاوحخأو حاكنلاو ءدقعلا دجو دقف «هيلع ةلادلا ظافلألاو

 امنإو «ةلماك اهماكحأ تبثت اهدوجو درجمبف «غيصلا ىهو اهبابسأ نع اهماكحأ

 دنع طوقسلا لبقي اًميرحت ةمرحم اهنإف «ريزنخلا لكأو «رمثلا تبرشك .ءىجلملا هاركإلا دنع اهميرحت طقسي -

 نأل «ىنزلاو لتقلاك طوقسلا لبقتال ةمرح اهمرح عراشلا لاعفأ (ىناثلا مسقلا) هاركإلاب طقسيف «رارطضالا

 «هسفن ةنايصل اًقيرط هريغ سفن فالتإ لعجي نأ حصيال هنآل «هاركإلاب لحي الف ءام ةرورضل لحيال لعقلا

 (ثلاثلا مسقلا) هيلإ عجريلف دحلاو صاصقلا بوجو ىف ليوط فالتخا ءاهقفللو «كلذ ىف لتقلا لثم انزلاو

 قطنلا وه كلذو .ءىجلملا هاركإلا دنع ةذخاؤملا طاقسإب هيف صخر عراشلا نكلو «طوقسلا لمتحيال عنم

 قطنلا نع هركحملا عنتما اذإو «قطنلا ىف عراشلا صخر نكلو .ءطوقسلا لبقتال ةمرح مارح وهف .رفكلا ةملكب

 هللا هذخاؤي مل ًرطضم انه قطن اذإو ءاّيصاع نوكي ءاجلإلا دنع عنتما اذإ هنإف «لوألا مسقلا فالخب بيثأ اهب

 دابعلا قوقح لثم كلذو «ةصخرلا هيف ىرجت طوقسلا مدع لاح ىف نكلو ءطوقسلا لمتحي عنم (عبارلا مسقلا)

 نمف .طوقسلا مدع دنع ةصخرلا اهيف ىرجتو ءاهبحاص طاقسإب طوقسلا لبقت ىهف «ءصاصقلا ريغ .ةصلاخلا

 .هدي ىف ةلآلاك لعافلا نأل ءددهملا هركملا ىلع شرألاو «فالتإلا ىف هل صخري ريغلا لام فالتإ ىلع هركأ

 «هريغ لام نم لكآلا هل حابي ةديدش ةصمخم ىف ناك نم نأ ةرورضلا دنع هيف صخرم عنملا نأ ىلع ليلدلاو

 ١901(. 5 رارسألا فشك) قوقحلا ىف انيب ام ىلع حالس ريغب هيلع هلتاقي نأ هلو
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 تناك املف ءدقعلا دوجو ىف ال ماكحألا توبث ىف وه امنإ هريثأآت عضوم اضرلا

 ىف ريثأت اضرلل نكي مل هتاوخأو حاكنلا ىف دقعلا دوجو روف دجوت ماكحألا

 .اضرلا دقف عم تحصف ,هماكحأ

 دنع هتحصو هاركإلا عم هتاوخأو حاكنلا داقعنا ىف فالخلا هقف وه اذه

 . ىعفاشلا دنع هاركإلا عم هتحص مدعو ةيفنحلا

 : اهركذنلف ةيفنحلل ةلدأو ءاذه ىف ىعفاشلل ةلدأ نوقوسي ءاهقفلاو - 73635
 «نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفرا هيدي هلوقب الوأ هنع هللا ىضر. ىعفاشلا لدتسا دقو

 نوكي نأ ىنعمب ءاوفع هيلع اوهركأ ام لك مكح نوكي نأ مزلف «هيلع اوهركتسا امو
 عم نوكت ىتلا ةيعرشلا تافرصتلا لك ماكحأ طقستف هب ناذخاؤيال اًطقاس

 ىهف هاركإلا عم ماكحأ اهل نكت مل اذإو «هريغ مأ اًحاكن تناكأ ءاوس «هاركإلا
 عضو ام فرصتلاب دصقيال هاركإلا عم فرصتلا نأ نم هانيب امب (اًيناثو) : ةذت عت
 نأل ءرايتخالا الو دصقلا دجوي ملف .هسفن نع ىذألا عفد دصقي امنإو .هل

 هذهل ةتبثملا صوصنلا مومعب ةيفنحلل لدتساو «هدنع اضر ريغ نم ققحتيال رايتخالا
 نأبو «هاركإ هعم نوكي الامو «هاركإلا عم اهنم نوكي ام لمشت ىهو ءدوقعلا

 دوقعلاك ءاضرلا دوجو مدع دنع ماكحألا رخأتتو ءدصقلاب دقعنت ةيلوقلا تافرصتلا

 (غيصلا نع اهريخأتو ماكحآلا لاصفنا لبقتال هتاوخأو حاكنلاو .«طرشلا رايخ عم

 .2) اضرلا ىلإ اهيف ةجاح الف ءانيب امك ةغيصلا روف ماكحألا دجوت لب

 ىرخأللا تافرصتلا امأ «ضقنلا لبقتال ىتلا تافرصتلا ماكحأ هذه - 1

 عم ةذفان ةحيحص نوكتال اهنأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقف «ءارشلاو ةراجإلاو عيبلا لثم

 نفض( انجل ةارتكالا ناك [ذإ) ههركأ نم ىلع مجر لوخدلا لبق ناك نإ هاركإلا عم قالطلا عقو اذإو )١(
 اذه فالتإل ةبسنلاب هيلإ بوسنم قالطالف .هيف هدي ىف ةلآلاك ناك وهو «قالطلاب ناك رهملا فصن نأل ءرهملا
 ناك اذإو «ىمسملا رهملا مزل لقأ وأ لثملا رهمب ناكو «هاركإلا عم حاكتلا دقعنا اذإو .هب هيلع مجريف «لاملا
 ءاّيلام اًفرصت ربتعت رهملا ةيمست ذإ «هاركإلا نم حصتال ةيمستلا نأل «ةدايزلا حصت مل لثملا رهم نم رثكأ ىمسملا
 هركملا ناك اذإ اذه «ءىش هيف مسي مل دقعلا نأك «لثملا رهم تبثيو «ةدايزلا تبثت الف ءاهيف اضرلا نم دبالف

 ذإ رهملا ناصقنل ةقرفتلا بلط اهلو .«لوخدلا لبق لثملا رهمب بلاطيال لثملا رهم نم لقأ ناك نإو «جوزلا وه
 رهم ليمكت بجو هاركإلاب اهب لخد اذإو «ةلالد وأ ةحارص اضرلاب ةقرفتلا بلط قح طقسيو ؛هاركإلا لاز
 ١88(. ص عباسلا عئادبلا» لوخدلاب قحتسيو «لثملا

 م عك



 ضعبو ىعفاشلا لوق (اهلوأ) لاوقأ ةثالث لع كلذ دعب اوفلتخا نكلو «هاركإلا

 نأل ءهاركإلا لاوز دعب ةزاجإلا لبقيالو ءالطاب وأ ًادساف نوكي دقعلا نأ ءاهقفلا

 هنأ لوقلا اذه ساسأو ءدقعني مل وهف حصي مل اذإو «هاركإلا عم حصي مل دقعلا
 نأ هيبحاصو ةفينح ىبأ لوق (اهيناث) . لطابلاو دسافلا نيب هباحصأ دنع قرفال

 اينلال) دا كيص يسب كالا اور دعو انهرلا ليم اذ كلو نعلن نوكت
 دعب ةركملا دقاعلا ةزاجإ ىلع اًفوقوم نوكي هاركإلا عم دقعلا نأ وهو ءرفز لوق

 اهنم ءروص ىف رهظت هيبحاصو مامإلا نيبو رفز نيب فالخلا ةرمثو «هاركإلا لاوز
 مأ هكلم ىف نوكتأ ءىرتشملا اهضبقف ءهاركإلا ريثأت تحت اًئيع صخش عاب اذإ
 طق اماكحأ تبثيال فوقوملا دقعلا نأل «لخدت ال : رفز لاق ؟ هكلم ىف لخدتال

 اذإ كلملا هب تبثي دسافلا عيبلا نآل .هكلمي هابحاصو ةفينح وبأ لاقو «ةزاجإلا لبق

 . ضبق هعمو لصح

 هاركإلا عم تلصح  اذإ ةيلاملا تالدابملا دوقع نأ ةثالثلا باحصألا ةجحو

 مكلاومأاولكأتال اونمآ نيذلا اهيأ اي# : ىلاعت هلوقل اهنع ىهنلا عم ةلصاح تناك

 نع دئاز فصول انه ىهنلاو 4مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب
 نكرو .دساف هعم دقعلاف «دقعلل فصو ىلع اًعقاو ىهنلا ناك اذإو ءدقعلا نكر

 .همكحل لباق لحم ىلإ اًفاضم هلهأ نع ردص دقعلا نأل هيف للخال مكئاق دقعلا

 دقاعلاب قلعتي رمأ اضرلاو ءاضرلا مدع وه دقعلا دسفأف للخلا دجوأ ىذلا نأ ريغ

 نم دقعلا ملسف «ىهنلا ببس لاز دقف «هاركإلا لاوز دعب اضرلا تبث اذإف «هركملا
 .احيحص ريصي اذبو «للخلا

 نأل «ةزاجإلاب داسفلا عفترا ام ادساف ناك ول هاركإلا عم دقعلا نأ رفز ةجحو

 ناكف «فوقوملا وه ةزاجإلا هقحلت ىذلا امنإ ءاحيحص ةزاجإلا هلعجتال دسافلا

 . ىلوضفلا دقعك



 طشلغنلا

 جاما يتنفوت انويضوم رخل: داقكلا لدم ندكت سنا انه ادع للنلا ىالافأو

 تكف اهنا : ىلع ارا: ىرتكي حيك 207 يق نةدنشم ريش: كضولا انهن ا نيف

 ريغ هنأ نيبتيف ريرح هنأ ىلع اًبوث ىرتشي نمكو «نبللاب ةينبم اهنأ نيبتف ءرجآلاب
 لصحي اذه لك ىفف «ىعانص ريرح هنأ نيبتيف «ىعيبط ريرح هنأ ىلع وأ ( ريرح

 نآل ءاضرلا ىف رثؤي لكشلا اذه ىلع طلغلا نأ كش الو «هيلع دوقعملا ىف أطخ

 ةعقاولا ةقيقحلا تلاع نإف ءاهدوجو نضرفل هدوجو ضورعمو ءلاحب ردعم اضرلا

 تنك ول سشنملا متاؤلاب انهرلاف ءاهيلع امس انضرلا نان نعلا ةردقلا لاظ] هع

 طلغلا نإ لب هيف للخلا لصح دقف ءاضرلا هتحصل طرتشي امم دّمعلا ناك اذإف «نذإ

 :هيلع دوقعملا دوجو مدعب مكحلا طلغلا ىلع بترتي دقف ءاضرلا ىف هريثأت رصتقيال

 «ساملا نم اهنأ ىلع ةيلح ىرتشا نمك «مودعم هيلع دوقعملا نأل ءدقعلا لطيف

 نآل ءالطاب عقو عيبلا دقع نأ هيلع بترتي أطخلا اذهف «جاجزلا نم اهنأ نيبتيف

 بترتي طلغ )١( : نامسق دقعلا ىف طلغلا نإ لوقن كلذ ىلعو 25

 نوكي نأ هيلع بترتي لب «نالطبلا هيلع بترتيال طلغو (5) دقعلا نالطب هيلع

 .دقعلا خسف ىف قحلا هل نوكيف «هبناج ىف طلغلا عقو نمل ةبسنلاب مزال ريغ دقعلا

 فلتخي ءاًسنج دقعلا ءاشنإ دنع روكذملا ناك اذإ نوكيف «لوألا مسقلا امأف

 فلاخي سنج ساملا نإف . جاجزلاو ساملاك دقعلا دنع هيلإ راشملا نيعملا سنج نع

 نيعملا نع فوصوملاب عافتنالا فلتخي نكلو ءدحاو سنج نم اناك اذإ وأ «جاجزلا

 نس نم امهنإف 6 نيدللاب ةينيملا ناولاو رخالاب ةيتملا نادلاك انيب افاللدتعتا نوفا

 قلعتي اميف نيدقاعلا دحأ أطخ لمشيف اذه نم عسوأ ىنعمب نوناقلا ىف دقعلا نيوكت ىف أطخلا ركذي ()

 اهصقان هنأ نيبتيف ةيلهألا لماك هنأ مهفي وأ ءىلوضف هنأ نيبتيف «كلام هنأ امهاف نوكي نأك ءرخآلا دقاعلاب

 اذإ الإ طلغلا ىف نوملكتي الو «ةباينلا نم اهعضاوم ىف ركذت لئاسملا كلت ماكحأف ةعيرشلا ىف امأ .كلذ وحنو
 .دقعلا لحم ىف ناك
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 هيلع دوقعملا نوكيف ءفوصوملا روكذملاب دقعلا ىف ةربعلاف «فلاختلا كلذ نيعملا

 روكذملاب ةربعلا تناك الإو «ىغلم ربتعي لب ءهيلإ تفتليال ةراشإلاب نييعتلاو

 ءالطاب دلو دق دقعلا نوكيف ء«دقعلا تقو مودعم لب ء«دوجوم ريغ وهو ءمسالاب

 : 37 نللذ هعو اقر هتك

 نيعمل نع فلتخي مل دقعلا ىف روكذملا ناك اذإ نوكيف ىناثلا مسقلا امأ

 «توافتلا نيب اًمالتخا امهيف عافتنالا فلتخي ملو «سنمجلا ىف سحلاب هيلإ راشملا

 لاحلا هذه ىفف «سكعلا وأ ىثنأ هنأ نيبتيف .ركذ هنأ ىلع اًناويح ىرتشي نمك

 نوكي هبناج ىف طلغلا لصح نم نكلو ءاحيحص نوكي لب « الطاب دقعلا نوكيال

 فصولا اذهب دقعلا متي مل ذإ «هيف بوغرم فصو تاوفل ءدقعلا خسف ىف قحلا هل

 ءدقعلا ءاشنإ دنع روكذملا فلخت دقو ءهب فوصوم هيلع دوقعملا نأ ردت سدلا

 ءاطعإب كلذو «تنيبتو ترهظ ىتلا لاح اب ديدج اضر نم مازتلالا مامتل دبالف

 . خسفلا قح هبناج ىف طلغلا ناك ىذلا دقاعلا

 مسقلا امأو ءاهلك دومعلا ىف ىرسي لوألا مسقلا ىف طلغلا مكح نإو اذه

 .اضرلا اهل طرتشي ىتلا دوقعلا ىف هماكحأ ىرستف ىناثلا

 ريرغتلاو نبغلا

 ام لقأب الباقم نيضوعلا دحأ نوكي نأ هب دارملاو « صقنلا وه نبغلا  ”ها/

 اهيرتشي وأ ةئامتس اهتميقو «ةئامسمخب اراد عيبي نمك ءقاوسألا ىف هيواسي

 رهشلا ىف تاهينج ةرشعب اراد رجأتسي وأ ءانركذ ام اهتميقو ةئامعبسب صخش

 .ةينامث اهلثم ةرجأو

 ىف طلغلا اذه ىف لاقف ادساف وأ الطاب نوكي طلغلا نم عونلا اذه عم دقعلا نوك ىف اًفالخ ىعليزلا ركذ )١(

 مهضعب لاقو .؟ملسلا ىف الإ زوجيال مودحعملا عيبو «مودعم هنأل ء خياشملا سصضعب دنع الطاب عيبلا عقي) . عيبلا

هريغ ملسي نأ طرشب اًئيش عاب هنأك راصف .هريغ ىلإ راشأو ىمسملا عاب هنأل «ىخركلا رايتخنا وهو «دساف هنإ
» 

 يحتل مو



 هتميقب ءىشلا ذخأ هنأ اهعم دقتعي لاح ىف دقاعلا لعجي نأ وهف ريرغتلا امأ
 اذك لداعت هيلع دوقعملا ةميق نأ دقاعلل نيبيف لالد ءىجي نأك «كلذ ريغ ةقيقحلاو
 ريرغتلاو «بذاكلا نائبلا كلو ويت ثحت ةضواعملا دقع ىف لخديف «تاهينجلا نم

 ىف ْنَدِإ هل سيلف «نبغلا مكح ىوقيف «نبغ هيلع بترت اذإ الإ دوقعلا ىف هل رثأ ال
 - .نبغ هيلع بترت اذإ الإ اضرلا

 ءهيلع دوقعملا ىف ةربخلا لهأ ريدقت ىأ نيموقملا ميوقت ىف لخدي ام ريسيلا

 هردقو «فلأب ًاراقع صخش عاب اذإف «نيموقملا ميوقت ىف لخدي الام شحافلاو
 هرذق اذإو « ريسي نيغلاف فلأب مهضعبو . ةئامعسب مهضعبو .ةئامنامتب مهضعب

 قوف امب عيمجلا هردق اذإو «ىرتشملل ةبسنلاب شحاف نبغلاف فلألا نود ام عيمجلا
 اذهو . عئابلل ةيسيلاب شحاف نيغلاف اهنود وأ فلأب طق لحلأ هرذقي ملو «فلآلا

 سيل نيموقملا ميوقت تحت لخدي ام نآل .ءاهقفلا نم نوريثك هاضترا دق لصافلا
 ميوقت تحن لحخدي مل نإو ءاريسي ناك اذلو ايلامتحا ناكف ءاًفقحتم هيف ضقنلا 27 8 : 2 8

 دزي مل امب ريسيلا نبغلا ردق دقلو . اشحاف ربتعيف ءاًققحتم صقنلا نوكي نيموقملا
 هنأ» اذه و صاصملا لانش نكلو ( هنع داز ام شحافلاو «ةميقلا رشع فصن نع

 اهنمو علسلا فالتخاب فلتخي كلذ نأل ءاهلك ءايشألا ىف ريدقتلا جرخم جرخي مل
 .«هف اًنبيغ كلذ نم رثكأ دعي ام اهنمو .هيف اًنبغ كلذ نم لقأ دعي ام

 سمخلا نع ديزيال امب راقعلا ىفو ع( ركعلا نع كيزيال اب تاويحلا ىفو (/.5)
 فاالتخا ناسا و 2« صقني وأ هنع ديزي ل ام نيعم رعس هلام لك ىفو )/0١(

 راقعلاف ءاهيف نيموقملا تاريدقت نيب توافتلا رادقموه سانجألا هذه ىف ريدقتلا
 نوفلتخيال دودحم رعس هلامو «لقأ ضورعلاو «اليلق ناويحلاو ًاريثك هيف نوفلتخي

 . سدسلا نود امنت هدحي مهضعبو «ريبك ثلثلاو)
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 «ققحتم ريغ اًنبغ هنوك نأل ءاهلك دوقعلا ىف رفتغي ريسيلا نبغلاو
 داجيإ وأ لاطبإ ىف اًببس نوكيال نظلا قيرط ىلع ولو ء«دوجولا لمتحملا ءىشلاو
 .دوقعلا ىف اريثك عقي ريسيلا نبغلا نألو «دقعلا وهو «دوجولا ققحم رمأ ىف للخ
 ةنيدملا تاكرتلا عيب اهنم «لئاسم ىنثتسا دقو «هيف ملظ الو «لامتحالا لهس ناكف

 اريسي ولو نبغب هلاومأ ضعب ضيرملا عاب اذإف «توملا ضرم ىف قرغتسم نيدب
 الإ عيبلا اوخسفي نأ نينئادلل ناك اذه هضرم ىف تام مث «نيدلاب ةقرغتسم هتكرتو

 ةكرت ةيلامب قلعت نينئادلا قح نأل كلذو )2١, نبغلا عفدي امب ىرتشملا ديزي نأ
 تضقن اذإف «ةميقلا مهل ملسن نأ نذإ دبالف اهتميقب ردقت ءايشألا ةيلامو . ضيرملا

 . صقنلا اذه دسب ةبلاطملا مهقح نم ناك ةداع هيف سانلا حماستي رادقمب ولو

 فاقوألا لاومأ اهعوضوم نوكي ىتلا دوقعلا ىف رثؤي هنإف «شحافلا نبغلا امأ

 نم عاونألا هذه ىف فرصتلا نأل «لاملا تيب لاومأ وأ «مهيلع روجحملا لاومأ وأ

 نم سيلو «ةحجارلا ةدئافلاو ءاهل ةحلصملا ةرئاد ىف نوكي نأ بجي لاومألا

 ىف ءاج اذلو ؛شحاف نبغ نم اهيف ام عم دوقعلا هذه دقعت نأ ءىش ىف ةحلصملا

 (")7 حجرو «دساف ليقو «لطاب شحاف نبغب ميتيلا لام ىصولا عيب نإ» راتخملا ردلا

 .لاملا تيب لامو فقولا ىف فرصتلا هلثمو

 هيف فلتخا شحافلا نبغلاف «قبس ام اهنمو «ةانثتسملا لئاسملا ادع اميف امأ

 .لاوقأ ةثالث ىلع

 موزللا عنمي ملام مزال دقعلاو «خسفلا قح هل سيل نوبغملا نإ مهضعب لاق

 :ةمئالا رثكأ ئاربوهو:«ىارلا رهاظ بيتك نف عورملا له ئازلا اذهو:رخا ةسيش

 نأ بجيف «ةمزال دوقع نبغلا اهيف ىرجي ىتلا ىهو تالدابملا دوقع نأ هتهجوو

 بعصل خسفي نأ عيب ىف نبغ هلاني نم لكل حيبأ ولو «نكمأ ام خسفلا نع ناصت

 نأ امإ ىرخأ ةهج نمو ءاريثك اهموزل ىف عازنلاو نحاشتلا ىرجلو ءاهب مازلإلا

 دقف دقعلا تقو نبغلاب املاع ناك نإف ءالوأ دقعلا تقو نبغلاب ملع دق نوبغملا نوكي

 )١( كب ميهاربإ دمحأ خيشلا ذاتسألا تالماعملا باتك .
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 ملاع ريغ هنأ امإو ءهوجولا لك نم مات دقعلاب اضرلاف ءهرمأ نم ةنيب ىلع مدقأ
 وهف عرستي ملو ىنأت ول ملعي نأ هنكمي ناك لاحلا هذه ىفو ءدقعلا تقو نبغلاب

 اهمارتحا دوقعلل ىقبيو «هريصقت ةبغم قوذي نأ هيلعو «سفنلا قح ىف رصقملا

 . 217 نالطبلا نع اهتنايصو

 اذهو ءاّقلطم نبغلا اذه ببسب خسفلا قح نوبغملل : ءاهقفلا ضعب لاقو

 نمو .هعفر بجي ملظلاو .مولظم نوبغملا نأ هتهجوو «ءءاهقفلا ضعب هراتخا ىأرلا

 كلذو «هيلع لخدأ هنأ دبالف ءملظي نأب صخش ىضري نأ ليحتسمف ىرخأ ةهج

 هلقع ىف هب ىضر نم ناك اذإ الإ اضرلا دض وه شحاف نبغ لك نأ ىلع لدي
 . لخد

 نه يرد نيفلا ناك نإ اهلها وب لاوتقأللا لدغأ وهو: 'ءايقتلا نفعت لاقز
 ليلضت ةجيتن ناك نبغلا نأل «دقعلا خسف ىف قحلا نوبغمللف لالد وأ رخآلا دقاعلا

 نبغلا رهظ اذإف «نبغلا ملع ضرف ىلع هاضر ناكو «ًاروذعم نوبغملا ناكف شغو

 نم دقعلاب ههضر تبثيل «ءخسفلا قح نوبغملا ءاطعإ نم دبالف ءاضرلا هفداصي مل
 «نيتفملا رثكأ هراتخا ىأرلا اذهو «هوجولا لك نم هلاح تنيبت نأ دعبو ءديدج

 قوف هيفو «سانلاب قفر هيف ىأر وهو «هلوبق ىلع لدت لاوقأ ىعفاشلا باحصألو

 بر هلل دمحلاو .قوقحلا نم قحل اًنبشثم شغلا نوكي نأل عنمو ءلدع كلذ

 :ةريملاعلا

 صخش ىقلت اذإ ىلوألا لاحلا ءلاوحأ ثالث ىف الإ خسفلا زيجيال نبغلا نأ لبنح نب دمحأ مامإلا ىري )١(
 لق مهنأ اوملعو «قوسلا اوطبه اذإ رايخلا مهلق «قوسلا لاح نوملعيال مهو .ءمهنم ىرتشا وأ مهعابف نابكرلا

 «شجنلا ةيناثلاو «رايخلا تابثإب هكاردتسا نكمي ةعيدخلا نم برض كلذ نأل «ةداعلا نع جرخي اًنبغ اونبغ

 ذإ «لطابلاب عدت شجانلا نأل «نبغ اذإ رايخلا هلف ىرتشملا ىرغيل ءارش ديريال صخش ةعلسلا ىف ديزي نأ وهو
 نع ىورو «رانلا ىف ةعيدجلا : لاقو شجنلا نع ىهن هلي ىبنلا نألو هل ةعيدمنو ىرتشملاب ريرغت هلمع ىف
 حيحصلا ثحب ىف نيبت ام ىلع) دمحأ دنع نالطبلا ىضتقي ىهنلا نأل «لطاب عيبلا نأ «هنع هللا ىضر دمحأ

 هنأكف ««سكاميال ىذلا» ظفل ىفو ««سكامي نأ نسحيال ىذلا لسرتسملا دوقع ةثلاثلا «(لطابلاو .دسافلاو .
 هل زيجي سانلا نم فنصلا اذه ءارشف «هنبغب ةفرعم الو ةسكامت ريغ نم هاطعأ ام ذخأف عئابلا ىلإ لسرتسا
 . 074 ال8 ءالال 5  ريبكلا حرشلا نم صخلم) اًشحاف اًنبغ نبغ اذإ خسفلا
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 وتلا

 ١0 .ةمدقم

 0 . ىمالسإلا هقفلا خيراتب ةزجوم ةماملإ

 ١ا/ .(ه ١١ 5٠ نم) : ةباحصلا رصع ىف هقفلا

 برق ىلإ ةيومآلا ةلودلا رصع لوأ نم) : نيعباتلا رصع ىف هقفلا

 5 . (اهرخآ

 نرقلا :فضتنم ىلإ نيتاثلا نزقلا لوأ نم):: ةمكألا نضع ىف هقفلا

 ؟ 4 ش . (ىرجهلا عبارلا

 1 .(ه 1١6٠١ -/0) : ةفينح وبأ ١

 3 هه 11752579 كلا

 ا .(ه )١6٠١  5١5 : ىعفاشلا “" 

 6 ه1 5121151 ني

 5 . (نآلا ىلإ عبارلا نرقلا فصتتنم نم) : ديلقتلا رود ىف هقفلا

 26 لوألا باتكلا

 (ةيكلملاو لاومألا ىف)

 ءو/ . لاملا

 0 ظ :.يلثلاو».سوبفلا

 + .لاملاو ناسنإلا نيب ةقالعلا
 <35 . كيلمتلاو كلملل لاومألا ةيلباق

 < .ةضقانلاوب ةماقلا ةنكلللا
 / . عافتنالا قحو ةعفنملا كلم صاوخ

 7 .اهب عفتنملا نيعلا نامض



 .قافترالا قوقح

 . ىرجملاو برشلا قح
 . ىقاسملاو راهنألا حالصإ

 . ليسملا قح

 . قافترالا قوقح ىف فرصتلا
 .راوحلا قوقح

 . ماتلا كلملا بابسأ
 . تاوملا ءايحإ

 .زاكرلا ىلع ءاليتسالا

 :نييعلا

 . حابملا ةزايح

 . ةليوط ةدم ديلا عضو
 .هبحاص اضر ريغ نم كلملا عزن

 . ةعفشلا

 فعلا ورش
 .ةعفشلا بلط

 .ةعفشلاب كلملا

 . ةعفشلا تاطقسم

 ىناثلا باتكلا

 (ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف دقعلا ةيرظن)

 نقلا

 . مازتلالل اهواشنإو .ةدرفنملا ةدارإلا

 ا
 . ظافلألا
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 . ظافلألاو ةينلا
 .دوقعلا راثآو ةدارإلا

 .هب ءافولا بجي امو دقاعتلا ةيرح

 .دوقعلاب ةنرتقملا طورشلا

 .هراثآب اهلاصتا رادقمو دقعلا ةغيص

 2 مقل لكم
 .كفاعلا لها هقاعلا

 . ءادألا ةيلهأ

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ةأرملا ةيلهأ

 . توملا ضرم ضيرملا
 :فريصملا دما ةوناقلا ىف ضرما نضره نقيم ةيلعا
 .ةيالولا

 .ةلاكولاب دقعلا

 بنان نه هعدلا فيم دحتادلا كقاعلا يلون
 .دقعلا فاصوأ

 . حيحصلا دّقعلا ماسقأ

 . تارايخلا

 . طرشلا رايخ

 .ةيؤرلا رايخ

 مل را
 . ءاضقلا ىلإ هتجاحو تارايخلاب خسفلا

 .رايخلا ةثارو
 .دقعلا بويع

 .هاركإلا

 . طلغلا

 . ريرغتلاو نبغلا
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 ةرهز ا دمحم ميشلا ماما

 ىف ءازجأ ةثالث) نييبنلا متاخ ()

 . (نيدلجم

 . (ىربكلا ةزجعملا) نآرقلا (6)

 . ةفينح وبأ (9)

 كلام: (8)

 اقع نيا(

 . ىعفاشلا (5)

 .ديز مامإلا (0)

 . ةيميت نبا (8)

 . مزح نبا (9)

 )٠١( قداصلا مامإلا .

 )١١( ىمالسإلا هقفلا ىف ةميرجلا .

 )١١( مالسإلا ىف ةبوقعلا .

 ناءزج) ةيمالسإلا بهاذملا خيرات (1)
 .(دحاو دلجم ىف

 .ةيصخشلا لاوحألا )١5(

 . ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ (1)

 .هقفلا لوصأ (5)

 . ةباطخلا (10)

 . ةيمالسإلا ةدحولا (0)

 . لدجلا خيرات ()

 .دقعلا ةيرظنو ةيكلملا )3١(

 .ةيصولا نوناق حرش (10)

 . فقولا ىف تارضاحم (0)

 . ةينارصنلا ىف تارضاحم (؟5)

 .نايدآلا تانراقم 250)

 . مالسإلا ىلإ ةوعدلا )

 . عمتجملل مالسإلا ميظنت (30)

 . لسنلا ميظنتو ةرسألا ميظنت ("0)

 . سفنلا ىلع ةيالولا (59)

 لظ ىف ةيلودلا تاقالعلا ()

 .مالسإلا

 لظ ىف ىعامتجاللا لفاكتلا 0)

 .مالسإلا

 لظ ىف ىمالسإلا عمتجملا (0)

 .مالسإلا

 . ةيمالسإلا ةديقعلا (”*)

 .ابرلا ىف ثوحب (5"7)

 . ىمالسإلا عمتجملا ىف (75)
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