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 متأو ةالصلا لضفأ دمحم كيبن ىلعو هلك ءانثلا كل ,تمعنأو تيده ام ىلع دمحلا كل
 .ناوضرلا مهيلعو ؛دومحملا ركذلا هلآو هتباحصلو ,مالسلا

 ىف ىعامتجالا لفاكتلا نع بتكي نأ ررق دق ةيمالسإلا تاساردلا دهعم نإف :دعب امأ
 .هيف سردي نأو مالسإلا

 نمي نأ اعراض هللا ىلإ تهجتاف هسردأ نأو عوضوملا اذه ىف بتكأ نأ ىلإ دهع دقو
 . احلاص المع انعطتسا ام هتيادهو هقيفوت الول هنإف ,هقيفوتب ىلع

 :ىمالسإلا عمتجملا كلذ ءانب روصت ىهو «ةيتآلا تاعوضوملا ىف بتكأ نأ تيأر دقو

 نأ امك ,مالسإلا مكحو ةيعامجلاو ةيدرفلا نايب هيفو مالسإلا ىف لضافلا عتمجملا ١-
 .كلذب لصتي امو عمتجملا قحو ةيدرفلا ةيرحلا هيف

 ,نداعملا ةيكلم - ىضارألا ةيكلم -اهدودحو ةيكلملا -؟

 . اهتاقاط ىف لمعت نأ نم به اوملاو ىوقلا نيكمتو لمعلا -"

 .ىريخلا فقولا نعو :براقألا ةقفنت نعو :تاراقكلاو

 ب قب ىف هب نا انك من #1 دج ةروص ائعضو دق نوكت ناوبألا هذه : ةياتكلا ىلاعت هنوعي انل ت اذإ هنأو

 ,قيفوتلا ىلو وهف ؛هقيفوتو هللا لضفبف كلذ مت نئاو ؛ةقرشم ةحضاو اهوجرنو ؛مالسإلا ىف

 ةرهز وبأ دمحم





 مامإلا خيشلاب فيرهت

 ةرهز وبأ دمحم

 مامإ ناك هنأ ىلع نانثا فلتخي ال ذإ ءفيرعتلا نع ىنغ ةرهز بأ دمحم مامإلا .
 رطسأ ىف قلو تاملك هنع رطسن نأ «هئراق قح نمو ءانيلع هقح نم نكلو ؛:عزانم الب هرصع

 ىف ةعاجشلا فقاوملاو هيف شاعو دلو ىذلا ىجلاو ,مامإلا كلذ ةأشن ىلإ ريشت ةليلق
 .ناطلسلا تاهاجتا دض فوقولا ىلإ رمألا ىدأ لو :ىمالسإلاو ىعامتجالا حالصإلا

 ندم ىدحإ ىربكلا ةطملا ىف .م1494١ ماع سرام رهش نم نيرشعلاو عساتلا ىفءه71

 .ةيبرغلا ةظفاحم

 ,نوريثكلا لعفي امك كلذ ىعدت ال اهنكلو ءفارشألا ىلإ اهبسن ىهتتي ةرهز ىبأ ةرسأو

 ,ةعفرلا نوقحتسني ال مهلاح عقاو ىف اوناك نإو ؛مهتسيسخ بسنلا كلذب نوعفري نمم

 ةسردملا مث ءتقولا كلذ ىف ىرهزأ لك نأش .باتكلا ىف ةيميلعتلا هتايح خيشلا ادب -

 ظفح متأ اهبو «ةيقارلا سرادملا ىلإ فرصنا مث ,ةباتكلاو ةءارقلا ئدابم ملعت ثيح ةيلوألا

 مولعلا ىلإ ةفاضإلاب ءايفارفغجلاو ةضايرلاك ةيندملا مولعلا ئدابم ملعتو «ميركلا نآرقلا

 ىلع هقوفتو هغوبن رهظ ثيح اطنطب ىدمحألا عماجلاب قحتلا م1111 ةنس ىفو «ةيبرعلا
 دمحم مامإلا لخد م1911 ماع ىقو .نييرمو ءالمز نم هب نيطيحملا ٍباِجْعِإ راثأ امم هنارقأ

 ,هيف نيمدقتملا لوأ ناك ةقباسم ناحتما زاتجا نأ دعب ىعرشلا ءاضقلا ةسردم ةرهز ىبأ

 .مهنيبو هئيب ةساردلا تاوئس ددعو ؛نسلا قراف مغرو

 جردتو «قوقحلا ةيلكو :نيدلا لوصأ ةيلك نيب بصانم ةدع ىف هللا همحر لقنت دقو -

 ىضاملا ىف ىمسي ناك امل اليدب ربتعي ىذلا عمجملا ىهو ؛1517 ماع رياربف ىف رهزألاب

 ظ .ءاملعلا رابك ةئيه



 :لوقي :هسفن نع ثدحتب

 نآرقلا ظفحل بتكملا لوخدب ةيملعلا ىتايح تأدتباو «رملاوولحلاب ىتايح تطلتخا -
 رهجملاب ىري دقو ,بكارتملا بحلا ىلع شيعي هقوس ظلغتسي نأ ليق تاينلا ناك اذإو «ميركلا

 لك نمكت 'ابصلا ىف ىلوألا هتبح ىفو ءاثم ئشانلا اشني كلذكف ءبحلا كلذ ىف تابنلا ةروس

 .دعب اميف ىتايح ىف ارهظ نيرمأب بتكملا ىف انأو رعشأ تنكو ءربكلا ىف هصئاصخ

 .دينع لفط ىنأ ىنع لاقي ناك ىتح ءيسفنو ىركفي ىزازتعا : لوألا رمألا

 .قح ريغب ةرطيسلا نم قيضت تناك ىسفن نأ : ىناثلا رمألاو

 ,ةعاجشلا فقاوملا نم ةلسلس ةرهز بأ خيشلا ةايح تناك نيرمألا نيذه ببسبو

 مولفلا نم ”ةؤرث كرت دقو الإ انايند نع لحري ملو ءلطابلا دض قحلا لييس ىف لضاني

 ىذلا زنكلا وهف .اهبناوج لك نم تاعوضوملا نم ريثكب طيحت ىتلا ةيمالسإلا ةيعرشلا
 ,نيلهانلا ةرثكب قيضي الو ,نوئماظلا هنم لهتي لازي ال ىذلا عبنلاو ءدفنيال

 ةعفرلاو ةزعلا الإ دري مل الماع ام لاع ىزجي ام ريخ هازجو :ةعساو ةمحر هللا همحر
 ,نيملسملاومالسإلل

 رشانلا

 ىرصخلا دومحم دمحم

١ 



 مالسإلا ىف ىعامتجالا لفاكتلا

 ةلافك ىف بعشلا داحآ نوكي نأ ىظفللا انعم ىف ئعامتجالا لفاكتلاب دصقي ١-

 لك نوكت نأو :ريخلاب هدمي هغمتجم ىف اليفك ناطلس ىذ وأ رداق لك نوكي نأو ؛مهتعامج
 مث ,رارضألا عفدو ءداحآلا حلاضم ىلع ةظفاحملا ىف ةيقالتم عمتجملا ىف ةيناسنإلا ىوقلا

 غلبأ لعلو ؛ةميلس سسأ ىلع هتماقإو ىعامتجالا ءانبلا نع رارضألا عقد ىلع ةظفاحملا ىف
 ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىعامتجالا لفاكتلا ىنعمل عماج ريبعت
 لثمك مهمحارتو مهداوت ىف نينمؤملا لثم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ؛«اضعب هضعب دشي
 ,«ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت هنم وضع ىكتشا اذإ دسجلا

 هيلع نأب عمتجملا ىف دحاو لك سحي نأ هادؤمو هازغم ىف ىعامتجالا لقاكتلاو
 ىلإ كلذ ىدؤي دقف ءاهئادأ ىف رصاقت نإ هنأو ءاهؤادأ هيلع بجي عمتجملا اذهل تابجاو

 نأ هيلع نيماوقلا ىلع بجي عمتجملا اذه ىف اقوقح دزفلل نأو ,هريغ ىلعو هيلع ءانبلا رايهنا
 دنسيو ءءافعضلا نع رزضلا عفدي نأو ؛لامهإ الو ريصقت ريغ نم هقح قح ىذ لك اوطعي

 .نيح دعب اراهنم رخي نأ دب الو ءءانبلا تانبل تلكآت كلذ نكي مل نإ هنأو :نيزجاعلا للخ

 ىوقلاو بهاوملا رادقمب لامعألا عيزوت نيماوقلا ىلع بجوي ىعامتجالا لفاكتلا نأو

 عمتجملا موقيو ءقاستا ىف عيمجلا لمعيل :بهاوملا ىوذ بهاومو ,ةوق:ىذ لك ةوق فرعتو
 ,ةلماخ ةردقمل لافغإ الو ةلماع ةوقل لامهإ ريغ نم نيلماعلا لمع هب نيني تباث نازيم ىلع

 قوقحلا لصأ ىف نيواستم اعيمج سانلا نوكي نأ بجوي ىعامتجالا لفاكتلا نإو
 تارمثلا نم هل ةزاتمملا ةيافكلا ىذف ءاهرادقمب لامعألا جئاتن نوكت نأ بجويو «تابجاولاو

 -  ,ططش الو دحلل زواجت ريغ نم اهرادقمب هل نوكي ةدودحملا ةيافكلا ىذو ,هتيافك رادقمب
 ,لمعب مايقلا نوعيطتسي ال نمم نيجاتحملا ةجاح دس بجوي ىعامتجالا لفاكتلا نإو

 ,بهاوملاو ىوقلا رهظت ةيبرت ءشنلا ىبريو «نيرداقلل لمعلا ئيهيو «نيزجاعلا زجع دسي
 بجوي لفاكتلا نإف ,مهنوعريو مهنولوعي نيذلا ءابآلا اودقف دقو ةايحلا ىلإ نوجرخي نيذلاف
 -.يلماعلا نم ةردقلا دعب نوزجعي نيذلا نإو .ةعامجلا ءانب ىف ةيوق تانبل اونوكيل مهدهعت
 .تامدخل نم اومدق ام ءافو :ةايحلا مهل لهسي نأ عمتجملا ىلع

 ةلفاق ىف ريستل داحآلا ىوق لك ةمالس ىلع لمعلا بجوي ىعامتجالا لفاكتلا نإو .
 ,ةلماعلا عمتجملا



 ىمالسإلا عمتجملا
 لضاف ماع ىأر نيوكت

 قيرف ىفطي ال ثيحب ىوقلا لك هيف نواعتت لضاف عمتجم داجيإل ءاج مالسإلا -؟
 ىلع نواغتي لضاف ماع يأر دوجو وه :مالسإلا ىف لضافلا عمتجملل رهظم لوأو ؛قيرف ىلع

 اهلظ ىف عوعرتت نآل ةحلاص ةئيب نوكي ماعلا هرهظم ىف عمتجملا نإف .نشلا عفدو ريخلا
 ,ةليذرلا اهرون نم ىفتختو ةليضفلا

 لكو «رهظي الف .هسفن ىلع ىوطني نيرش لك لعجت ةيسفن ةباقر هل ماعلا ىأرلا نإو
 ,لضافلا ماعلا ىئرلا الإ داحآلا بذهي ال هنإو ؛هرهظيف هريخ نالعإ ىف ةعاجشلا دجي رّيخ

 لئاذرلا كرتيو :ةليضفلا ةرصن نع دعاقتي ىذلا ديسافلا ماعلا ىلا الإ ةعامجلا دسفي الو

 .اهسأر ةعفار

 ,ركذملا نع ىهتلاو فورعملاب نمألا يلم مالسإلا ثح لضاف ماع ىأر نيوكت لجألو
 داشرإب كلذو ؛هقيرط ىف ريخلا ريسيو ؛هرورش نع لاضلا عنتميل ماعلا داشرإلا بجوأف

 .طق رش ىلع نواعتت الو ريخلا ىلع نواعتت ةرهاظ ةليضف ىف ةعامجلا نوكتف ءالضفلا

 فورعملاب رمألا ىه ةيمالسإلا ةعيرشلا هب ىلعت ىذلا صاخلا فبصولا لعج نآرقلا نإو
 تكسمت اذإ سانلل تجرخأ ةمأ ريخ دعت نآرقلا ىف ةيمالسإلا ةعامجلاف .ركتملا نع ىهنلاو

 اهنع بهذيو ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا وهو الضاف اعمتجم نوكي ىذلا أدبملا اذهب
 ا ,7سدقملا بجاولا اذه نع تلخت اذإ اهعمتجم لحني لب ءرشلا

 نإو ؛هنع تكستو هسأر اعفار سيسي سشلا تأر اذإ ةمثآ نوكت اهلك ةعامجلا نإو

 ىذلا رشلا نأل ,هركذي نم دجوي الو هقيرط ىف ريسي رشلا ناك اذإ ةريرش نوكت ةعامجلا
 عم ةكرتشم ربتعت اهلك ةمألا نإو .هيلإ ىعديو هب سانلا ىرغي ىذلا ىه عطسلا ىلع رهظي
 مهنألا ءليئارسإ ىنب ميركلا نأرقلا مذ دقلو ,هعنم ىلع لمعت ملو مثآلا تأر اذإ نيشآلا

 .”مهوهني نأ ريغ نم مهمثإ ىف نوعتري نيمثألا كرتب مهعمتجم اودسفأ

 ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك» » ىلاعت هلوق ىف كلذب صنلا درو )١(
 ١١١( :ةيآلا نارمع لآ ةروس) .«هللاب نونمؤتو

 امي كلذ ميرم نب ىسيعو دواد ناسل ىلع ليئارسإ ىنب نم اورفك نيذلا نعل» : :ىلاعت هلوق كلذ نم (1)
 :!// ةيآلا ةدئاملا ةروس) «نولعفي اوناك ام سئبل ؛هولعف ركنم نع نوهانتي ال اوناك « نودتعي اوناكو اوصع
 هل .ةاصعلا اوهني مل مهنأل ةاصع اعيمج اوريتعاف (
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 ,عمتجملا ءاني ومده بذهم ماوق ماع ىأر نم عدار ريغ نم اوكرت اذإ نيمثآلا نإو -

 نم موقت الو ةيواهلا هذه ءاروو ةليذرلا ىف اعيمج اوطقس مهيديأ ىلع ءالبضفلا ذخي مل اذإو

 ىتح موقب ام ريغياال هللا نإو اهب ام ىلاعت هللا ريغيف ءاهلاح تريغ اذإ الإ ةمئاق ةمألل اهدعب

 ٠ ,مهسفنأب ام اوريغي

 ميقي ال ىذلا ىأ) هللا دودح ىف نهدملا لثم» :ىنعملا اذه ىف هلع ىبنلا لاق دقلو .

 راصف .؛ةنيفس ىف اومهتسا موق لثم (ةلماجم وأ انواهت ىأ اقلم لطابلا ضفخيو قحلا

 ىف ىذلا ىلع ءاملاب رمي اهلفسأ ىف ىذلا ناكف ءاهالعأ ىف مهضعيو اهلفسأ ىف مهضعب
 متيذأت :لاق ؟كلام :اولاقف ؛هوتأف ةنيفسلا لفسأ رقني لعجف اسأف ذخأف .هب اوذأتف .اهالعأ

 اوكلهأو هوكلهأ هوكرت نإو .مهسفتأب اوجنو هوجنأ هيدي ىلع اوذخأ نإف ؛ءاملا نم ىل دب الو

 | ,«مهسفنأ

 عمتجم داجيإ ىف نواعتلا روصي ُهّللَل دمحم هبرض ىنذلا ىوبنلا لثملا اذه نإو

 نأ نيبيو .ةيعامتجالاو ةيقلخلاو ةيركفلا تافآلا ةبراحم ىف ىعامتجالا لفاكتلاو ءلضاف

 بلاط ىبأ نب ىلع لاق دقلو ؛ ,لهاجلا ملعي نأ هيلع ملاعلا أو« ءلاضلا ىدهي نأ هيلع ديشرلا

 .«اوملعي ْمَلَّملء املعلا لاسي ىتح اوملعتي ملم ءالهجلا لاسي الد :هنع هللا ىضر

 ىدؤي لب طقف ةعامجلا داسفإ ىلإ ىدؤي ال ركذملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا كرت نإو

 ركذملا نع نوهنتإو فورعملاب نرمأتل» هلع ىبنلا كلذ ىف لاق دقلو .اهذبانتو اهقرفت ىلإ
 ىلع مكضعب بولقب هللا نيرضيل وأ ءارطأ قحلا ىلع هنرطأتلو «ملاظلا ىدي ىلع نذخأتاو
 .مكل باجتسي الف نوعدت مث (ىعامتجالا « انبلا لخني كلذيو بولقلا قرفتت ىأ) «ضعب

 الإ هيف رهظي الو ةليذرلا هيف ىفتخت لضاف عمتجم داجيإ ليبس ىف مالسالا ن نإو -4

 :نيرمأ ىلع ثح دق لضاف ىه ام

 الأ ىلع ءرملا لمحي ءايحلا ذإ :تاعمتجملا ىف ةقايللا ساسأ ىه نإ :ءايحلا -امهلوأ

 مالسإلا قلخو «قلخ نيد لكل» :هللَع ىبنلا لاق دقلو ميلسلا قوذلا هثم رفني ام هنم رهظي

 ام عنصاف عتست مل اذإ» :لاق امك «هلك ريخ ءايحلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .«ءايحلا

 ال ءاهرش ةنلعم ةيناسنإلا زئارفلا تقلطنا كف اذإ ىسفن ىعامتجا ديق ءايخلا نأ ىأ .«تئش

 ةقايللا نم طباوضب سوفنلا تطبضناو ءايحلا داس اذإ هنإو هراتتسا ىغبني ام اهيف رتتسي
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 هذه نإو فلؤيو فلأي نمم صخشلا نوكيف «رفانتلا مدعو داحآلا نيب فلاتلا ناك ةيعامتجالا

 الو فلأي ال نميف ريخ الف ءفلأم نمؤملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو ؛نمؤملا ةفص
 .ضعب ىف اهضعي كسامتي ,ةفلاتم هتانبل لك تناك اذإ الإ ىعامتجالا ءانبلا موقي الو «فلؤي

 الإ هيف رهظي ال عمتجملا نوكي نأ وه :مالسإلا هيلع صرح ىذلا -ىناثلا رمألا
 ,ةينلع ةيوقعلا نوكت دقو ؛سانلا مامأ مئارجلا راتسأ فشكت الف «مئارجلا رتتستو .لئاضقلا

 لعجيو عمتجملل ىجلا دسفي اهنالغإ نأل ءاهتبوقع عم الإ اهرمأ ملعي الأ بجي ةميرجلا نكلو
 سفن لكو :تعيتا تنلعأ اذإ ةليذرلا نإ ء,داسقلا عيشيو .هعابتاب ىرغي هروهظو ءارهاظ رشلا

 دق اهنلعيو ةميرج بكترا نم مالسإلا ربتعا كلذلو «ليملا كلذ ىمني ام دجتو ءاهيلإ ليمت

 ىف هكراش دقف ءهريغ ةميرج نلعأ نمو ؛نالعإلا ةميرجو باكترالا ةميرج :نيتميرج بكترا
 .نلعأ ام رادقمب بكترا ام مثإ

 نم سانلا اهيأ» :هدنسم ىف ىعفاشلا هاور اميف لاقف ةقيقحلا هذهب دمحم حاص دقلو
 انمقأ هتحفص ىدبأ نمو ,ىلاعت هللا رتس ىف وهف رتتساف تاروذاقلا هذه نم ائيش بكترا

 ٠ .باكترالا لصال ال نالعاإل نوكت داكت مالسإلا ىف ةظيلفلا ةديدشلا تابوقعلاف «دحلا هيلع

 :ليق ,نيرهاجملا ةمايقلا موي لزانم هللا نع سانلا دعبأ نم نإ» هلم ىبنلا لاق دقلو
 لوقي حبصيف .هيلع ىلاعت هللا هرتس دق ليللاب المع لمعي ىذلا :لاق ؟هللا لوسراي مه نمو
 | 0 ..«هللا رتس فشكي ءاذكو اذك تلعف

 تكسي الو ءلضاف عمتجم داجيإ ىف اورقاضتي نأ نينمزملا بجاو نأ ىرن اذكهو -ه
 مهسي نأ هيلع بجوي ىقلخلا ىعامتجالا لفاكتلا نإ لب «ءقحلا ىلإ ةوعدلا نع مهنم نمّوم
 نأ نم نمؤملا هلم ىبنلا ىهن دقلو ءريخلا ىلإ هعفديو ؛هرش عئميف ءلضافلا عمتجملا ءانب ىف
 لاق دقف .الماع ايباجيإ ارصنع نوكي نأ هيلع لب ءرشلاو ريخلا ةكرعم ىف دايحلا ىلع فقي
 اوءاسأ نإف تنئسحأ سانلا نسحأ نإ :لوقيف .ةعمإ مكدحأ نكي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 ,«ةءاسإلا اوبنجتت اوءاسأ نإو (ونسحت ساثلا نسحأ نإ مكسفتأ او اونطو لب :تأسأ

 . :ريخلا الإ هيف رهظيال
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 مالسإلا ىف ةيعامتجإلاو ةيدرفلا
 ىأ امهدحأ ىلإ نويراقتي كلذ دعب نم سانلاو نازراب ناماظن نآلا ملاعلا ىف -1

 اوهجاويل .داحتال ة ةيرحلا ء اطعإو ةيدرفلا ةظحالم ىلإ هجتي نيماظنلا نيذه لوأ .
 ىف اعيمج مهاوق ىقالتتو ؛عمتجملا دودح ىف ةقلطنم ةيرح ىف تاعامجو ادارفأ مهطاشن
 عمتجملا ىف رظنلاف «عمتجملا ةوق نوكت اذه ءارو نمو «ءادتعا ريغ نم مهريغو مهسفنأ ةمدخ

 نم عونلا اذه ىف جاتنإلاو ءقوقح نم اهل امب ةلودلل درف لك موقي.نأ ىلع ؛هداحآ ةيوقت ىلإ
 الو :جاتنإ ىف ةلودلا لخدتت الو ,ةيلالغتسا تاكرش ىف نيعمتجم وأ نيدرفنم داحآلل ماظنلا

 هذه نم ةنوكم تاكرش اهب موقت ىأ «دارفألا اهب موقي نأ نكمي ىتلا لامعألا نم المع ىلوتت

 الإ اهنوئش ىف لخدت ريغ نم اهلامعأ نيِب قسنتو اهنيب تاقالعلا مظنت اهنإ لب «دارفألا
 .تامازتلا نم اهيلع هضرفت ام اهل ققحي ىذلا ردقلاب

 ىلوتت لودلا هذه ضعب ىف هنإ لب ءارح ميلعتلا نوكي ماظنلا اذه لظ ىف هنإو
 داحآلا نم اضيأ تاعامج ءافعضلا ةنواعم ىلوتتو .ةمألا نم تاعامج ايلعلا تاسارذلا
 .ةيعامتجالاو ةينيدلاو ةيقلخلا تاداشرإلا كلذ ىف نوعبتيو

 ءانبل لفاكتلاب قلعتي ام لكو :لمعلاو جاتنإلا ىف ةيرح ىه ماظنلا اذه رهاظ نأ ئرنو

 اهلمع ةيامحو ةضراعتم ريغ ةفلاتم اهلعجو ةفلتخملا ىوقلا نيب قيسنتلا ةلودلا ىلعو «عمتجملا
 ,ةينوئاقلا بابسألا لكب اهجاتنإو

 ءانب ىف نومغري دارفألا نأو «تاذلابو الوأ عمتجملا ةياعر ىلع موقي ىناثلا ماظنلاو
 ةلخادلا ءازجألاك عمتجملل ةبسنلاب ىهف :مهايإ عمتجملا اهيطعي ام الإ مهل ةيرح الف «عمتجملا
 ةيناسنإلا ةئيهلا طاشن لخاد ىف الإ هتاذب ةوق اهنم دحاول سيل «ىناسنإلا مسجلا ءانب ىف
 تاذلايو الوأ هجاتنإ امنإ :ةعامجلا نع هب درفني طاشن درفلل سيلف :ءناسنإلا ءانبل ةنوكملا

 ةدحولا وه عمتجملا نإف ؛ةعامجلل نوكي نأ بجي ماعلا هانعمب ىعامتجالا لفاكتلاو «ةعامجلل
 هتيب قصالتلا مت اذإ الإ ةعامجلا ىف دعي ال درف لك نأو «ةايحلا عيباني لكب هاوق دمت ىتلا
 لك ىف لخدتي ىذلا رصنعلا ىه ةلوذلا نوكت كلذبو ءلماكلا ىناسنإلا ءانبلا ىف هريغ نيبو

 ةرادإ ىلوتت ىهف .دوهجلا لك ىلع ةيلوتسم ةكرتشم اهنكلو ,ةمظنم طقف تسيلف «ءانبلا ءازجأ
 ىف ظحالت ىهو ؛مهيطعت ام رادقمب الإ قح داحآلل سيلو .هيحاون لك ىف جاتنإلا بالود
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 ثروي ال هتاجاح نع لضفي ام نأ ىلع درق لك جاتنإ عم افاكتي ىذلا ىواستلا اهئاطع
 دهج لوئيال نكلو ءهدهج رادقميو ,بسك ام رادقمب ئرما لكلف ءدوهجلا تنيابت اذإف ,هنع
 عمتجملا اذه ىف رخدت ال دوهجلا جئاتن تناك دقو ,ديعب وأ بيرق ناسنإ ىلإ ةثارولاب ناسنإ

 ءايرايتخا وأ ايرابجإ هبورض نم برض ىأ ىلع ثرإلاب لقتنت الأ ىلع اهراخدا زيجأ نكلو
 لزنملاك ةيلصألا تاجاحلا نم نوكتو لفت ال ىتلا لاومألا لقتنت نأ حابي هنإ ليق اريخأو
 .ةريخألا تاونسلا ىف كلذو ثاثأ نم هيف امو هنكسي ىذلا

 لودلا ضعي امهنم براقتتو ءرضاحلا اترصع ىف نامئاقلا ناماظنلا امه مكناذ -

 ىمست ىتلا لودلا نم ليلق ضعب ىف الإ ىدرفلا ماظنلا دجوي داكي ال هنأ ىتح ءدع دعابتتو
 ىدرفلا ريغ ماظنلا نم ريثكب ذخأت ةيمستلا هذهب ىمست ىتلا لودلا هذه ضعب نأو ةيلامسأر

 نأ ريغ نم حضاو جردت ىف ىناثلا ماظنلا نم اريثك ذخأت ارتلجنإف ءريثك وأ ليلق ردقب
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 رادقميف جاتنإلا لئاسو ميمأت ىه نيماظنلا نيب قرفي ىذلا طباضلا سايقملا نإو
 اهسفن ىمبست ادالب دجنو ,نيماظنلا نيذه نم دعبلا وأ برقلا نوكي لئاسولا هذه ميمأت
 تيراح ىتلا لودلا امأ ءاليلق ممؤت ىرخأو ءاهيف جاتنإلا لئاسو نم اريثك ممؤت وت ةيلامسأر
 دوهجل لامهإ ريغ نم جاتنإلا لئاسو عيمج تممأو لاملا سأر تيراح ىلاتلاب ىهف ةيدرفلا
 ,ةقيضلا ةرئادلا هذه ىف دارقألا

 ىلإ فرعتنل مالسإلا ىف رظنن ةيعامتجالاو ةيدرفلا ىف ةزجوملا تاملكلا هذه دعي. -4 ..'
 ىلإ ىهتنن ةقيمع ةصحاف ةرظن هدراومو هرداصم ئف رظنن امدنع اننإو ءليمي نيهاجتالا ىأ
 كلت نكمي الو ؛ىدرفلا جاتنإلا ةيرح حمي ال ىهف ءاليصفتو ةلمج نيماظنلا ىأب ذخأي ال هنأ

 هذه ديق هنكلو جاتنإلا ةيرح مهل لعجت اقوقح دارفألا ىطعأ وهف ءئش * لك نم ةيرحلا
 رارضإلا مدعب ديقم ىهو الإ مالسإلا ىف قح نم امف .عومجملاب ررض ةمث نوكي الأب قوقحلا

 ناك اذإف ءرارضإلا مدعي ةديقم اهنكلو حونمم قح اهيورض لكب ةيصخشلا ةيرحلاو ؛هريغب
 دودحلا ىف الإ هلامعتسا نم هبحاص عنمو ءايئاضق ادييقت دييقت قحلا ديق ررضلا عقوت وأ ررضلا
 ,قحلا كلذ بلس وأ ةينوناقلا
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 ءاهقف ربعي امك طقف ىئاضقلا وأ طقف ىنوناقلا دييقتلا ليبس كلسي مل مالسإلا نإو

 مدختسا اذإ ىلاعت هللا مامأ لوئسم .دبعلا نأ ىأ ةينيد دويقب رمألا ديق هنإ لب ,نيملسملا
 رمألا ئلول نأ قوف ,هريغب رارضإلا ىلإ ىدؤي امادختسا اهايإ ىلاعت هللا هحنم ىتلا قوقحلا

 | ,روهمجلا سمي اررض هيف ىري ام لك ىف انوناق لخدتي نأ لداعلا

 عم فالتئالا حور نمؤملا ىف ىبرت ىتلا ةينيدلا ةباقرلا ىف ملكتن ماقملا اذه ىف اننإو
 ءاهدويقو الامجإ ةيدرفلا قوقحلا ىف ملكتنو .هريغل ءاذيإ أ ,هصخشل عايض ريغ نم هريغ

 .ىعامتجالا لفاكتلا ىف يمالسإلا ماظنلا زبمتي كلذبو

 ىعامتجالا ىنيدلا بيذهتلا
 ىلإ ئدؤت ىتلا:فادهألا قيقحت ىلإ اهماكحأ لك ىف هجتت ةيمالسإلا ةعيرشلا نإ -4

 ةوق اهيف نوكت ال ىتلا ةلادعلاو ينيدلا بيذهتلاو فالتئالا ىلع مئاق ميلس ىعامتجا لفاكت

 .ىرخألا ىلع بلغتت

 اهانعم ىف ىه نكلو ,هبرب دبعلا ةقالع اهرهاظ ىف ىه ىتلا تادابعلاب ئدتبن اننإو

 اهيف نوشيعي ىتلا تاعامجلا ىف نيجمدنم داحآلا لعجي ىذلا ىعامتجالا ريمضلا ةيبرت

 ليق ايسفن ىعامتجالا لفاكتلا ققحتيف ٌرقحت بف مهلوقع هجوتو مهتدارإو مهلويم مكحت ةيحور ةوقب

 .مالسإلا نم اهرربم اهل ىتلا نيناوقلا لخدتت نأ

 ةوقب لفاكت نم عمتجملا ىلع ىدجأ ءادتبا سفنلا نم ثعبنملا ىعامتجالا لفاكتلا نإو

 دجوي دق نوناقلا ىلغ ىنبي ام نأل ءينيدلا ريمضلاو ناميإلا ىلع دامتعا ريغ نم نوناقلا
 ايناث نوناقلا ئلع مث ءالوأ ىنيدلا ريمضلا ىلع دمتعي ام امأ ؛هتفلاخم نربي ام سفنلا ىف

 امو نيعألا ةنئاخ ملعي ىذلاو ءىفخأو رسلا ملعي ىذلا هللا نم رمأ هنأ ىلع هعيطي نمؤملا نإف
 .ىنوناق مكحب ةررقملا ماكحألا نم بورهلا هل غوسي ال كلذ نإو ءرودصلا ىفخت

 حود ةيبرتو سوفنلا بيذهتل تعرش مالسإلا ىف تادابعلا نأ ررقت اذه دعبو ٠-

 فادهألا كلت ققحت ال تادابعلا تناك اذإو ؛هيف ءادتعا ال ىذلا عامتجالا حورو ةاواسملا

 . اهيلع بيثيو ىلاعت هللا اهلبقي ةصلاخ ةدابع تسيل ىهف ةيبيذهتلا
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 ىه امك مالسإلا دومع ىه ؛تادابعلا حضوأ ىه ىتلا ةالصلاب الثم كلذل برضنلو

 لك عنمتو ةيعامتجالا مئارجلا عنمت اهنأب اهتياغ نيبو نآرقلا اهحضو دقف :نيد لك دومع
 دؤت مل نإف .ةيافلا هذه ىدؤت نأ بجي اهنأو ,هركتتست لب ؛ةميلسلا لوقعلا هفرعت ال ركنم
 نعو اهاتعم نع هاس وه ةالص اهنأل ,هل باقع ردصصم هتالصو مومذم اهيحاصف اهيلإ

 ,(١)اهتياغ

 ,فيعضلل نماطتت سفنلا لعجي نأ هتأش نم ىسقن ىمسو ةيحور ةراهط ىه موصلاو
 ةراهط نم موصلا هيلع لمتشي ام نإو ءءافعضلا ءاطعإ ىف ةبغرلا سفنلا ىق ىبري وهو
 دابع ىلإ نمؤملا رظنيف ءضرألا ساجرأ نع ىلعت ذإ ءاهريغ عم فلتأت سفنلا لعجي ةيسفن
 .اهئاخرو اهتدش ىف ةعامجلا عم الماكتم افلآتم هلعجي ىذلا بناجلا نم هللا

 تناك امثيح نولفاكتيو نوفراعتي نينمؤملا لعجي ماع ىعامتجا فراعت جحلاو
 ميلقإلا لخاد ىف ىعامتجالا لفاكتلل اهيجوت سيل ىهف ؛مهراطقأ دعابتت امهمو «مهنكامأ
 ْ ,ةيمالسإلا راطقألا مومع ىف لفاكتلا اذهل هيجوت هنكلو ؛طقف دحاولا

 فيلكت ىهف ىنغلا لاومأ ىف امولعم اقح ريقفلل لعجي ىعامتجا نواعت ةاكزلاو
 لفاكتلا باويأ رثكأ لمشي عيزوتلاو عمجلا ىف اهماظنو صلاخ اهفرصمو صلاخ ىعامتجا

 ىبنلا لاق دقو .اهفراصم ىلع اهعزوي ىذلا ىهو اهعمجي ىذلا وه رمألا ىلوو ىعامتجالا
 ' .«مهئارقف ىلع اهدرو مهئايتغأ نم اهذخ» : ع

 قتع هيلع ناضمر ىف رطفأ نمق ءايعامتجا انواعت بوتذلا تارافك مالسإلا لعج دقلو
 قتع هيلع ناك هنيمي ىف ثنحو فلح نمو ءانيكسم نيتس ماعط| ىأ ءاموي نيتس مايص وأ ةبقر
 .مهتوسك ىأ نيكاسم ةرشع ماعطإ ىأ ةبقر

 ىف ريصقتلاو بكتري ىذلا بنذلا نأكو ءايعامتجا الفاكت بونذلا تارافك دجن اذكهو
 صقنلا دسي ىعامتجا نواعت الإ ىعامتجالا ءادتعالا رفكي الف ؛ىعامتجا ءادتعا ةدابع
 ةالصلا هيلع لاقف تائيسلل ارفكم ريقفلل ءاطعإ لك هلع ىبنلا ربتعا دقلو ءللخلا ليزيو

 وأ تربك امهم ةيصعم لك ذإ «رانلا ءاملا ئفطي امك ةيصحعملا ئفطت ةقدصلا» :مالسلاو
 .عمتجملل ضيوعتب الإ اهرثأ لوزي الف ايعامتجا ءادتعا دعت تيفخ وأ ترهظ :ترغص

 لاقف ءاهدصاقم ققحتت مل اذإ اهلوبق مدعو ,ةالصلا نم مالسإلا دصاقم نيبت ةيئآرق صوصن تدرو )١(
 .«ريكأ هللا ركذلو ركتملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ ةالصلا مقأو باتكلا نم كيلإ ىحوأ ام لتاذ :ىلاعت
 + نوءاري مه نيذلا « نوهاس مهتالصص نع مه نيذلا « نيلصملل ليوف» : :ىلاعت لاقو (؛ه :توبكنعلا)
 ,(7 - 5 :نوعاملا) «نوعاملا نوعنميو
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 صاخشألا نم ثدحت دق ىتلا ةيعامتجالا تافآلا نم اهريغو ةبيغلاو ةميمتلاو بذكلاف

 ىلع ىذأ نم مدق ام ردقي وعم عمتجملل مدي نأ .اهنع عقيو اهبحاص بوتي نأ اهريفكتل

 .هتقاط ردق

 نوكيل نمؤملا ريمض بيذهت ىلإ هجتت ةيمالسإلا تادابعلا لك دجن اذكه مث ١-
 بلق ريهطت ىلإ هجتت هلع ىبنلا اياصو نإو «ةلضافلا هتياغ ىف لضافلا عمتجملا عم الفاكتم
 ىلإ وعدي ُهللَم ىبنلاف ؛ىعامتجالا عفنلا ليبس ىف هل ائيضم صالخإلا رون نوكيل نمؤملا

 مكلاومأو مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ» :لوقي ىهف ؛ىعامتجالا فلاتلا نوكيل بولقلا ريهطت
 ردصلا ىف كاح ام مثإلا» مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو «مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو

 ةالصلا هيلع لوقيو «كوتفأو سانلا كاتفأ نإو كبلق تفتساف «سانلا هيلع علطي نأ تهركو

 ١ .«ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ» :مالسلاو

 تماقتساو بولقلا تحلص اذإو ؛بولقلا حالصإ ىلإ اهلك هجتت ةينيدلا اياصولا دجتو
 نم ساسأ ىلع موقي ال ىعامتجا لفاكتل ةايح الو ةيعامتجالا اهدصاقم نسحت اهنإف
 ةيحور ناعم ىلع اهطبارتو اهلفاكت موقي نأ دبال تاعمتجملا نأل ,ةيبلقلا ةيحورلا تاقالعلا
 ظ .ةيدام تاقالع درجم ىلع ال

 ديري الو ايونعم اينيد اعمتجم تاذلايو الوأ ديري :نايدألا نم نيد لكك مالسالا نإ

 مهل ءايحأ طيارت عمتجملا نأل كلذ ءاهدحو ةداملا ىلع هيف ىعامتجا لفاكت لك موقي اعمتجم

 ىنبي ام نإف ؛هناكرأ قثوتو .هءازجأ طبرت ىتلا ةينارونلا لابحلا ىه نوكت ؛ةيحور صاوخ
 ال هنإو ؛هرايهنا لهسي ال ةيحورلا قئالعلا ىلع ىنبي امو «رايهنالا لهس ىداملا طابترالا ىلع
 ,ءاطعلاب هسقن ىلع هاخأ رثؤي درف لك لعجت ىتلا ةيوقلا ةينيدلا رئامضلا الإ ةعامجلا ظفحي

 نوكت الو ىرخأ ىلع ةفئاط دقحت دقحت ال ىحورلا طبارتلا نم وحنلا اذه ىلع ةعامجلا تماق اذإو

 .اهباصتغا ىشخت ىأ اهباصتغا ديرت نم ةرظن ىرخأ ىلإ ةفئاط لك رظنت الو تاعزانملا

 ىف ىرن امك ناطلسلاو رهقلا ةوقب هب نوكي ال طيارتلا لعجت ةينيدلا رئامسخلا نإو

 ىف داحآلا طغض ىلع موقت ةن ىتلا مظنلا اندجو دقل .تايونعملل هيف رثأ ال ىدام ماظن ناطلس

1 



 ماق نم لاوزو اهلاوزل ىفكي ةيحلا رئامضلاو ةرخلا تادارإلا ىلإ رظن ريغ نم دححاو ءانب
 ' ,ةيشافلا ةيروتاتكدلا مظنلا ىف انيأر امك ءانبلا داجيإو طغضلاب

 .ءاقبلا هل نوكي بولقلا ىلع ىنبي امو بولقلا همئاعد ىلوأ مالسإلا ىف لفاكتلا نإ

 .ةقلطتم اهلعجي الف «ةيدرفلا اهب دحي

 ةيدرغلا ةيرحلا

 هريغ قحل نمؤم لك ةاعارم ىعامتجالا لفاكتلا ساسأ لعج مالسإلا نإ انلق - 1
 عفن لكل ةصلخم ةبيط مهبولقب اومدقتيل ,ةنمؤملا سوفنلا تادابعلا تبذهو ؛ةمات ةاعارم
 ريخللهتارإ لعجي هنكاو هتدارإ وحميو درشلا عمديال عمتجلا نو: .مهتعامجلو مهسفنأل
 رارضأ نم ةعامجلا ةيامحو ناطلسلا ةوقف قف نكي مل نإف .ريمضلاو نيدتلا ةوقب ىعامجلا
 ب لا ديف مل نق تامجلأ قب متم دق داحآلا قوقح تناك كلذلو ؛ةيدرفلا
 ةيعامتجالا ةياعرلا لفكي ام مظنلا نم نسي نأ رمألا ىلول ناكو :ناطلسلا مكحب ديق نيدلا
 هنإو .نيدلا مكحب نيراتخم هب اوموقي مل اوماد ام نيربجم عمتجملا قحب اوموقيف ؛ةميلسلا
 لك نأل ,لوقعمل حلا مهتيرح ىف !هنداجتي الآ ىلع داحآلل ةيدرقلا ةيرحلا مالسإلا لفك اذهل
 ا .ريغلاب ر ارضإلا مدعب ديقم انلق امك قح

 لب ل: ةيقلا نم االطنا تسيل ةيرلا نال .ةديقم لإ روصتت ل ماسنلا ىف ةيرخلاو
 ىناعملا هيف ىلجتت ىذلا صخشلا وه اقح رحلاف ؛ اديقم الإ اوجولا ىف ققحتي ال ىنعم ىه
 نوكي الو هزاوهأ قلطنت الو ,رومألا ىلاعم ىلإ اهب هجتيو هسفن طبضي ىذلا ةيلاعلا ةيناسنإلا
 رصنعلا ىه رحلا اهب مستي ىتلا ةدايسلا هذه نإو -هسفنل اديس نوكي لي ,هتوهشل ادبع
 سيل» :هلَ دمحم لاق كلذلو ءاقح ىوقلا وهو هسفن ىف ةيرحلا ىنعم نيوكت ىف لوألا
 ,ىوهلا رطيسي بضغلا دنع هنأل ؟بضغلا دنع هسفن كلمي نم ديدشلا امنإ ةعرصلاب ديدشلا
 ةقبر نم هسفن ررح هنأل ءاقح رخلا ىهؤ ءاقح ىوقلا نهف لاحلا هذه ىف هسفن كلم اذإف
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 وهف هقح مضهي نأ نم فئأيو لذي الو هسفن طبضي ىذلا ىه رحلا ناك اذإو

 ام هريغل ىطعي هنألو ,هئاوهأ ىلع رطيسي هنأل ءايدتعم نوكي نأ نكمي ال رحلاف ءىدتعي ال

 رمألا ققحتي كلذلو ؛هريغل اهمزتلي نأ بجي ىتلا ةيناسنإلا ىناعم لاب سحي هنألو .هسفنل هيطعي
 بحت ام كيخأل بحأو» «هب كولماعي نأ بحت امب سانلا لماع» :مظنملا عيرصلا ىدمحملا
 ,«كسفنل

 نم قالطنالا نأل ؛طياوضلاو دويقلا نم اقالطنا روصتت ال ةقحلا ةيرحلا نإ ١-

 نوفلاخي نم ةمارك نم نوضوقي باتكلا ضعب قلطنا اذإف ءرخآ بناج ىف دييقت بناج

 ىتلا ةماركلا وذ مجحي نأ كلذ ىدؤم نإف نسحأ ىه ىتلاب مهولداجي نأ ريغ نم مهعءارآ

 ةيرحلل اديقم ملاظلا قالطنالا نوكي كلذبو :هيأر ىدبي الف لوقلا وغل نم اهنوصي نأ ديري
 ش .ةلداعلا

 هنم داحآلا ذخأي لفاكتم عمتجم ىف الإ هدوجو روصتي ال ىعامتجا ىنعم ةيرحلا نإو

 قاهرإ ريغ نم لضافلا عمتجملا اهمسري دودح ىف نوكت نأ ديالق كلذك تناك اذإو ءنوطعيو

 الو «عمتجملا قح نوعاري ال نيذلا ءاوهألا ديبع مه اقالطنا ةيرحلا نومهفي نيذلا نإو ءىسفن

 ادويق تسيلو ةيسفن دويق اهلصأ ىف ىه ةيرحلل ةطباضلا دويقلا نأ ظحالي نأ بجيو
 .ءادتبا ةيجراخ

 :نيتقيق نم . 533 ىهو

 امك :ىوهلا مكحل عوضخلا ال لقعلا مكحل عوضخلاو سفتلا ىلع ةرطيسلا :امهادحإ

 ٠ ٠ .ليق نم انرشأ

 ةينانألاو ةيرحلاو ,ةينانألا تناك الإو هيلع سانلا قحب قيقدلا ساسحإلا :ةيناثلاو

 انرشأ امك هلك ريخ ىهو ,ءءايحلا رون ثعبني ريغلا قحب ساسحإلا نمو :ناعمتجي ال ناضيقن

 الو ريقف ىلع ىنغ ىغطي الف ءاوس ىلع مهو ىه امنإ ؛ريخلا لمعي الإ نيرخآلا ىلع لضف

 . ارح سيل هلعاف نإف كلذ نم ئش ناك نإف ءلماخ ىلع هاج ىذ الو ءنجاع ىلع رداق
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 نوعاري نم سانلا نمف ؛ريغلا ةيرح ةاعارم ىف ءاوس اوسيل سانلا نأ كش الو ١4-
 اوسيل نم مهنمو ءرارحأ مه نم سانلا نم قدأ ةرابعب ىأ ءاهيعاري ال نم مهنمو مهريغ قوقح

 دويقب سائلا ضعب ةيرح ديقت نأ دبال ناك كلذل .ةيرحلا مساب مهنيب اوعادت نإو ارارحأ
 ىف قداصلا ريبعتلا نإو ؛نيملسملا رمأ ىلو هعضي ىذلا نوناقلا مكحب سفنلا نع ةجراخ
 ريغ اوقلطنا نيذلل دويق ىه امنإ اهيف ادويق تسيلو ةيرحلل ةيامح هذه نإ لوقن نأ هانعم
 .اهقح نيعارم

 بتاكلا ناك اذإف .سانلا سوفن ىف يسفنلا ىنعم لا فعضي ثيح دويقلا نوكت كلذلو

 ةيرخسلا وأ عينشتلاب هيلع ىدتعي لب ؛هيأر ةيرحب عتمتلا ىف ريفلا قح ظحالي ال رعاشلا ىأ
 نم دمتسم ديق ىهو ىدتعملا كلذ لوق ديقي نأ دبال نوناقلا نإف ؛هتعمسو هتماركل ضرعتلاو

 قح نوعاري ال نيذلا نيتلقنملا كئلوأ دييقت نوكي كلذ ىلعو ءاهتيامح هتبجوتسا .ةيرحلا

 ,قحلا هتيرحب عتمتي نأ ىف ريغلا قح ىه هيلع ثعابلاو ةيرحلا ةيامح نم ىه عمتجملا

 كلذ نم عنمي هنإف هتيرح ىلع ادامتعا سانلا ءاذيإ ىف كلمي ام كلاملا مدختسا اذإو
 رونلا بجحي ىتح هءانب عفري نم ىهو ءاهقفلا هركذ الثم كلذل برضنلو .هريغ ةيرحل ةيامح
 نوكيو ءعافتنالا نم هراج نكمتيل هتيرح ديقتو كلذ نم عنمي هنإف هراج نع امامت ءاوهلاو
 عنم اذإو .رخأ بناج ىف كلاما ةيرح ةيامحل لاحلا هذه ىف كلاملا ةيرح ىف ىنوناقلا لخدتلا
 ةراملا ةيرح ةيامحل كلذ نإف ,ىهالملا رود مامأ وأ تاقرطلا ىف ءاسنلل ضرعتلا نم نابشلا
 نأ نيبت ىتلا ةريثكلا ةلثمألا دجن اذكهو ؛نهمراحم وأ نهجاىزأ نهعم وأ تادرفتم نكأ ءاوس

 وأ رخآلا بناجلا ىف ةيرحلل ةيامح هيف نوكت نأ دبال بناج ىف مالسإلا ىف ةيرحلا دييقت
 ,راجتالا ةيرح ىف لخدت هنإف ,راكتحالا عنمل لخدتلا كلذ نمو :عومجملا نع ررضلا عفدل
 .ىذألا عنمل لخدتلا مهيلع قحف تباثلا لدعلا اوزواجت دق راجتلا نوكي امدنع نكلو

 بجو اهركتحت ةفئاط دي ىف اهرثكأ راص دقو ىضارألا ىلع لابقإلا دتشا اذإو
 ءالؤه نامرح ىلإ رمألا لوئي ال ىتح رابكلا ةسفانمه نوعيطتسي ال نيذلا ةيرح ةيامحل لخدتلا
 ْ .راغصلا



 كلملا ةيرح

 اهيطعي الو ةديقم اهيطعي ىهو ؛هدابعل ىلاعت هللا نم حنم اهلك ةيعرشلا قوقحلا ١-

 الف ضعب ىلع مهضعب سانلا حلاصم نيبو .تابجاولاو قوقحلا نيب فالتئالا نكميل ؛ةقلطم

 ظ .ةكسامتم ةنيتم سسأ ىلع عمتجملا ريسي لب ءقوقحلا براضتت

 ,دودحو دويق ىف هدابعل ىلاعت هللا هاطعأ قح سانلا مومعل ةيدرفلا ةيكلملا نإو
 يف نوكت ىتلا نداعملاو ءاملاك ةيدرفلا هتيكلم رضتال اهيف ةيكلملا هذه نوكت نأ اهساسأ
 قرطلل ةلباق تازلف دماجلا ناكأ ءاوسو :ةدماج تناك ىأ ةلئاس تناك ءارس ضرألا نطاب

 ةحوتفملا ةيعارزلا ىضارألا ءاهقفلا ركذ دقو .رسكلا الإ لبقت ال ةيرجح تناك مأ ءبحسلاو

 قح تبثي صاصتخا دي اهنكلو .كلم دي تسيل اهيلع ديلا نأ اوررقو كلذ نمض ىف
 ةيكلم ةبقر ةيكلم تناكأ ءاوس ةيكلملا دويق نأو - ةماتلا ةيكلملا قح تبثي الو صاصتخالا
 .ريغلاب رضت الأي ديقم ىه ةصقان الإ نوكت الو عافتنا ةيكلم تناك مأ ؛ةمات

 اذإو :موسرلا هذهو دودحلا كلت يف ةصاخلا ةيكلملا ةيمالسإلا ةعيرشلا تتبثأ دقو

 لَ ىبنلا نأل ءاهبحاص دي نم اهعزني نأ دحأل سيلف دويقلا كلتو موسرلا هذه تمزتلا
 ىلع ءادتعالا نع ميركلا نآرقلا ىهن دقو « هسفن بيطب الإ ملسم ئرما لام لحي ال » :لوقي

 ,(١)عراشلا اهمسر ىتلا دودحلا يق تمادام ةيكلملا

 ةفيظو ةيكلملا نإ : لؤقي ةيمالسإلا لئاسملا ىف نوبتكي نيذلا ضعب انيأر دقو
 هللا فيظوتب اهنأ فرعي نأ بجي نكلو ؛ريبعتلا اذه لامعتسا نم اعئام ىرن الو :ةيعامتجا

 نب رمعك امئاد اوناك ىلف ؛نيلداع امئاد اوسيل ماكحلا نأل ءماكحلا فيظوتب ال «ىلاعت

 نوكيس مهنم فيظوتلا نإ انلقل زيزعلا دبع نب رمع ىأ ىلع وأ قيدصلا وأ نامثع ىأ باطخلا

 هريغ دجنسف الداع انفداص اذإ نكلو «ىلاعت هللا هعرش امو قحلاو لدعلا ةرئاد ىف امئاد

 ةيعرشلا ماكحألا وه فيظوتلا ىلوتي ىذلا رمتسي نأ نوصألاو ىدجألا نم ناك كلذلو ارارم
 ,ريبخلا فيطللا اهعضو ىتلا

 .كلاملا اهظحالي مل نإ ةيكلملا ىلع دويقلا ريرقتل لخدتي نأ هل لداعلا رمألا ىلو نإو

 .ضيوعت عم ةراضملا دنع ةيكلملا ءاقب عنمب لخدت هنأ هلت ىبنلا نع رثأ دقو

 نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأي :٠ لوقي ىنآرقلا صنلا )١(
 ش (؟4 :ءاسنلا ةروس) .«مكنم ضارت
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 ةرمسل ناك » :لاق هنأ نيدباعلا نيز ىلع هيبأ نع رقابلا دمحم رفعج ىبأ ىرور دقف

 ,هيذّويف هلهأو وه لخدي ناكو ( هناتسب ىأ) راصنألا نم لجر طئاح ىف لخن بدنج نبا
 .هعب : لخثلا بحاصل لداعلا هلع هللا لوسر لاق هلع هللا لوسر ىلإ كلذ ىراصتألا اكشق

 تفتلاف :ىبأف ةنجلا ىف هشم كلو ؛هبهف : لاق :ىبأف ,هعطقاف : لوسرلا لاقف , ىبأف

 نم ىرنو «هلخن علقاف بهذا :لاقو ىراصنألا ىلإ تفتلا مث ءراضم تنأ :لاقو هل لوسرلا
 ١(. ةيدتعملا ةيكلملا كلت مرتحي مل هلع ىبنلا نأ اذه

 ةتباث ةررقم اقوقح هكلم ىلع كلاملل نأ تبثأ هنإف ,هدعي نم رمع مامإلا كلذ لعفو

 .قحال ررض ةمث نكي مل نإ ريغلا عفن امهيناثو ءريغلا ررض عنم امنهلوأ : نارمأ اهساسأ

 هب رمي نأ دارأف ءضيرعلا نم اجيلخ قاس .كاحضلا همسا الجر نأ كلام ًاطوم ىف ىددو
 لاقف ,هللاو ال : لاقف هلييس ىلخي نأ هرمأف .رمع هيف ملكف «ىبأف ؛ةملس نب دمحم ضرأ ىف

 ال :دمحم لاقف ,كرضي ال ىهو ارخآو الوأ ىقست عفان كل ىهو ,هعفنيام كاخأ عنمت مل : رمع

 .«هب سمي نأ رمع هرمأف كنطب ىلع ىلو هب نرميل هللاو» :رمع لاقق

 يف ناسنإلا موقي نأ بجوي لب ءابيس ررضلا لعجي ىفتكي ال رمع نأ اذه نم ىرنو

 عفد نمسضتي ريغلل عفنلا بلج نأل ؛هيق هيلع ررض ال مادام هريغل عفن هيف نوكي امب هكلم
 | .عتملا روم

 نوكي الاب ديق دقو هدابعل ىلاعت هللا هاطعأ قح ةيكلملا نأ ىلإ اذه نم ىهتننو -
 .كلاملل عفن بلج هعنم ىف نوكي الو «هريغ نع ريخ عنم هب كاسمتسالا ىف

 قح نكلو ءريفلا قوقح قلعتت داحآلا نم كلاملل ةيكلملا قح توبث عم هنإ ةلمجلا ىفو

 كلذل نوكيسو :عرشلاو لقعلا نازيمب امهنيب نزاويو ءايناث نوكي هريغ قحو ءالوأ مدقي كلاملا
 داحآلا نيب اهضراعتو ةررقملا ةيمالسإلا حلاصملا نع ملكتن امدنع لوقلا نم لضق
 ,تاعامجلاو

 ىف ديازتت :ةيكللا ىلع بجت ىتلا قوقحلا نأ ه ماقما اذه ىف انه هررقت ىلا نإ

 هعم ناك نم : هلع ىبنلا لاقف ,رفس ىف انك: ليقف ىرخلا ديعس بأ وي عاجلا

 ى



 .هل رهظ ال نم ىلع هب دعيلف ءرهظ لضف هل ناك نمو ,هل دأز ال نم يلع هي دعيلف ءداز لضف

 ...«انيفكي ام الإ انلاومأ نم انل سيل انثأ اننظ ىتح لاومألا نم افانصأ ددعي ذخأو

 اهيفو ةدامرلا ةنس ثتيمس ةنس ىف ةديدش ةعاجم رمع رصع ىف برعلا تباصأ دقو

 «برعلا ةريزج نع ةعاجملا هذه ةلئاغ اوعفديل اهيراغمو ضرألا قراشم يف نوملسملا لفاكت
 تيب لك لهأ ىلع تلخدأل ةنسلا سانلا باصأ ىل » : تهتنا نأ دعب هنع هللا ىضر رمع لاق

 ظ 0 .«مهنوطب فاصنأ ىلع نوكلهي ال سانلا نإف مهلثم
 ىلع ةعامجلا قوقح عم ىفانتي ال ةيدرفلا ةيكلملا توبثو كلملا ةيرح نأ نيبتن اذهبو

 | 0 207 .ةيكلملاهذه

 ابابسأ هناحبس عضو دقف ؛عراشلا اهمظن بابسأ اهل ةيكلملا نأ ررق مالسإلاو ١-
 ىلإ زيح نم ةيكلملل ةلقانلا دوقعلاكو ؛ةيكلملا ئشني هنإف ضرألا تاوم ءايحإك ,ةماتلا ةيكلملل
 وفه ىلاعتو هتاحبس هللا نإف ؛ةيصولاب تناك مأ ثاريملاب تناكأ ءاوس ةفالخلاب ةيكلملاكو ءزيح
 قح ىلع ءادتعأ نوكي نأ ريغ نم ةيكلملا ىف اهتارمث ةجتنم اهلعجو بابسألا هذه مظن ىذلا
 اقحو ءءافعضلل اقح اهيف لعجو ؛اهيف ريغلل اقوقح ضرفو .ساتلا نم دحأ قح ىأ « ةعامجلا

 ةيصخشلا مارتحا ليبق نم ىه اهيلإ انرشأ ىتلا داحآلل اقح ةيكلملا لعج نإو

 راوجب هضعب راجحألاك ىعامتجالا ءانبلا نوكيو دامجلاك داحآلا نوكي ال ىتح ؛ةيناسنإلا
 0 ظ .ةيناسنإ ةدارإ ريغ نم هضعب

 داجيإل ءاج لب ”ئش لك ىف اهتاطلس ضرف وأ ؛ةلودلا ميظنتل ئجي مل مالسإلا نإ
 ىوق ميلس عمتجم ةماقإ ىه دحاو فده ىحت ةرحلا ةيناسنإلا تادارإلا هيف ىقالتت عمتجم

 | ,ىرخأ ةوق هيف ىنفتال

 ريمضلا ةيمنتو ةيعامتجالا تابجاولاب مايقلاو عئابطلا بيذهت عم ةيصخشلا ةيمنت نإ
 دجوي ضعب عم مهضعي سانلا نيب قوقحلا ةظظحالمو ءىخآتلاو ةفلألا حورو ظقيتسملا ىحلا

 ىف عامتجالا نوكتيف ءضعب عم مهضعب داحآلا ةدارإ ىقالتت نإ ,ميلسلا ىعامتجالا لقاكتلا

 موسج نم ال ةفلآتم بولق نم نوكت هنأل ءافلتؤم ايوق عمتجملا نوكيف.هللا نم حوريو ةبحم
 ,ةصارتم

 فل



 مهل نوكت ال هنإف ,ةعامجلا ىف نيمغدنم داحآلا هيف نوكي ىذلا عمتجملا كلذك نوكي الو
 ايعانص اعامتجا نوكي نأ هبشيو ؛مكاحلا ىف ةلثمم ةعامجلا هحنمت ام الإ ةيصخش قوقح
 ,ايفالتئا اعامتجا سيلو

 مهضعب ىفطي دق داحألا نأب صلاخلا ىمالسإلا رظنلا اذه ىلع ضرتعي الو -4
 دعب اهنم نوكي مث ءاهقح ةعامجلا ىطعنف رمألا لوأ نم ئدتين نأ ىلوألا نأبو « ,ضعب ىلع
 .داحآلا ىلع لداعلا عيزوتلا كلذ

 داحآلا لبق ةعامجلا قح :نارمأ هعزانتي رظنلا نأب كلذ نع ةباجإلا ىف لوقن انإف
 اقوقح داحآال لعجف ؛دحاو راطإ ىف نيقحلا ىلإ رظن مالسإلاف ؛ةعامجلا ليق داحآلا قحو
 مل اذإو اهئادأ ىلع لمحلل رئامضلا ىبرو ؛اهؤادأ مهيلعو ؛اهنولمحتي تابجاو ةعامجلل مهيلعو
 ىلوتت ىأ داحآلا ىلع اهعيزوت ىه ىلوتت ةلودلل ىرخأ ةيكلم لعجو ءارابجا تيدأ ارايتخا دؤت

 ٠ :ةثالك

 ,ررضلا عنم ةرئاد ىف ةيكلملا نوكت نأ :اهلوأ

 .ىدرفلا كالتمالل الباق ئش * لك سيل هنأ :اهيناثو

 تسيل اهنأل ةصاخلا ةيكلملا ىلع ةعامجلل وأ ةلودلل ةيرورض اقوقح ررق هنأ :اهثلاثو
 .ةراتخملا ةيرحلا رفاوتب الإ لفاكتي ال ىجاتنإ لمع ىه ذإ ءاصلاخ اقح

 .ةوق ىلع ةوق هيف ىفطت ال ,لفاكتم عمتجم نوكتي ةثالثلا رومألا هذه ىقالتبو ٠

 هيلع موقت ىذلا لصألا ىهو ماعلا لصألا ىف مالكلا ىلإ لوألا ىف مالكلا ئجرنو

 فب



 اهكالتما زوجي ىتلا لاومألا

 كازتمإلا اهيفزوجي ال ىتلاو
 كالتمالل ةلباق لاومألا لك تسيلف ؛ىلاعت هللا هاطعأ ىصخش قح ةيكلملا نأ عم

 نأ ةعامجلا ريْخ نإ لب ءىدرفلا كالتمالا لبقي الام اهنمو ءىدرفلا كالتمالا لبقي ام اهنم لب

 ال ام اًنيب اذإو اهلك ةمألل ىأ ةممؤم اهتيكلم نوكت ةيراجلا ةرابعلاب ىأ ,ةماع اهتيكلم نوكت
 ,هتيكلم نم اونكعي نأ ريخلا نم نوكيو داحآلا ةيكلم لبقي ام نيبتن ةيدرفلا ةيكلملا لبقي
 .ةموسرملا دودحلا ىف هب عافتنالاو هكالتما ىف ةيرحلا مهل نوكتو

 ىف ةصاخلا ةيكلملا عنمت ةعيرشلا نأ اهدراومو ةعيرشلا رداصم ىف هانيأر امم ىرنو

 ش :لاملا نم ع اونأ ةثالث

 ةيكلم ىف اهدصاقم ىدؤت نأ نكمي الو ةماعلا عفانمل دصرت ىتلا لاومألا :اهلوأ
 نأ نكمي ال امم كلذ ريو ,راهنألا ىراجمو تاقرطلاو حلاصملاو سرادملاو دباعملاك ةصاخ
 اهدصر ىتلا لاومألا ىهو ؛ةيريخلا فاقوألا اذه نمو ؛ةعامجلل نوكي ثيح الإ هعفن ىتؤي
 ءدحأل اكلم نوكت ال هلل اهسبحو اهفقو مكحب اهنإف ماعلا ىناسنإلا عفنلل ىأ «ربلل اهباحصأ

 ةصاخلا ةيكلملا نع نيعلا جرخي فقولا نأل ,ىفنحلا هقفلا ىف وهو راتخملا ىأرلا وه اذهو

 نإف ,مهيلع فوقوملل اكلم نوكت اهنإ لاق ءاهقفلا ضعب ناك اذإف .ىلاعت هللا ةيكلم مكح ىلإ
 ىلهألا فقولاب ىمسي ام وهو ماعلا عفنلا ريغ ىلع فقولا ناك اذإ هرثأ هل نوكي كلذ

 فقولا امأ .ةيبرعلا دالبلا نم رصم ريغ حالطصاك ىرذلا فقولاو ءرصم لهأ حالطصاك
 كلملا ىلإ صاخلا كلملا نم فقولاب جرخيو :مهنايعأب موقل ال ؛عيمجلل اكلم ربتعي هنإف ىريخلا

 .مهيلع فوقوملل كلم هنأ اولاق ىلو «ىلاعت هللا كلم مكح وأ ماعلا

 هجتني ىذلا لمعلا عم ةئفاكتم ريغ ةرمثلا هيف نوكت ام :لاومألا نم ىتاثلا عونلا

 ىذلا لمعلا اهعم افاكتي ال اهنم ئجت ىتلا ةرمثلا نإف ضرألا نطاب ىف نوكت ىتلا نداعملاك
 ررض هيف نوكي نأ لاومألا نم عونلا اذه ىف ديلا قالطإ نأش نمو ءاهجارختسال لمع
 لاق كلذكو .ةصاخ ةيكلم اذه ىف تبثت الأ قطنملا ناكف داحكال طرقم ريبك عفنو ةمألاب ديدش

 اليكل ,ريبك ردقب اهيف ةعامجلا قح اوردق اوفلاخ نيذلا نكاو ,نورخآلا هفلاخو .ءاهقفلا ضعب
 .ةرمثلا ذخأ ىف طارفإلا نم ففخي ارادقم ةلغلا نم اوصقن لب ؛جتنملل اكلم اهيف ةلغلا نوكت

 اذن



 ال اهنأ ةيالولا اهيلع ةلودلل نوكيوأ ةلودلا كلم ىلإ لوتت ىتلا :لاومألا نم ثلاثلا عونلا
 اهعطقأ نإو ؛دحأل مامإلا اهيطعي ال ةماعلا ةيكلملا مكح ىلع ىقبت دت لي اصاخ اكلم اهيف ىطعت
 ةبقر عاطقإ ؛ ةعفنم عاطقإ نوكي سانل ضعبل رمألا ىلو

 ئدتينلو ء اهقفلا ضعب دنع كالتمالا ليقت ال ىتلا لاومألا هذه ضعب ىف ملكتنلو .

 .نداعملا ىف مالكلاب

 قدراعملا

 اهلك وأ اهؤزج نوكيو اهدجاول اهلك ملست ال نداعملا نأ ىلع ءاهقفلا نيب قافتالا ٠
 :اممؤم نوكي ام ىأ ةلودلل نوكي ام رادقم ىف ىه ءاهقفلا فالتخاو .ماعلا ىعامتجالا لفاكتلل

 اذإف ,ةلودلل اكلم نوكت ضرألا نطاب نم جرخت ىتلا نداعملا نأ اوررق ةيكلاملاف
 ىف ريسي اصخش نأ لف ةممؤم نوكت اهنإف اهنذإ نيفب وأ اهنذإب ناسنإ اهجرختسا
 همدقي نأ هيلع لب .هل لحي ال هنإف اسام وأ اساحن يأ ابهذ دجوف ءام بلطي رفحف ءارحص
 نوكي ال هنإف :الورتب دجوف اهنم برشي ارثب رفحي نأ دارأ ءارحص ىف اناسنإ نأ ىلو ,ةلودلل

 ,نيملسملا ةعامجل نوكي لب هل

 .ةمالل ةرمثلاو لمعلا رجأ هل نإف ثحبي نأ دحأل رمألا ىلو نذأ اذإو

 لعف دقو :نداعم ىلع لمتشت ىتلا ضرألا نم اءزج صخشل رمألا ىلو عطقي دقو
 ىلع ضرأ نداعم نم نداعم ىتزملا ؛ىلالهلا ثراحلا نب لالبل عطقأ دقف .كلذ هلع ىبنلا
 عاطقإ ناك اهعاطقإ نإ اولاق دقو .مايأ ةسمخ ةريسم ةنيدملا نيبو اهنيب رحيلا لحاس
 مدعو ةنيدملا نع ضرألا هذه دعب ىه عاطقإلا اذه غوس ىذلا لعلو ةيكلم عاطقإ ال ,عافتنا
 ةيمالسإلا ةلودلا ءاشنإب مالسلاو ةالصلا هيلع هلاغتشال اهب عافتنالا ميظنت نم هت هنكمت
 ,هلاجرو هتباحص نم اذهل غرفتي نم دوجو مدعلو «نيملسملا لمش عمجو «نيكرتشملا ةدهاجمو
 .هفلخي نم وأ وه عضولا ريغي نأ نم نكمتيل ةيكلم اهلعجي ملو ةعفنم عاطقإ نداعملا عطقأف

 ىهو ةلودلل كلم ىه ةدماج وأ ةلئاس نداعملا نأ ىلع اهيف كش ال ةلالد لدي اذه نإو

 كلذ ناكولو ء اهلا جرو ةلودلا تايناكمإ عم قفتي اميو نيملسملل عفتأ هارت امي اهريدت
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 مدقي ضرألا نم اهجرخي نم نإف ءامئاد اكلم نؤكي الأ ىلع :ىصخشلا لمعلل عاطقإلاب
 .دحأ اهب عفتني ال ضرألا نطاب ىف اهكرت نم ريخ ىهو مهتجاح دسي اعقان اًئيش سانلل

 اصاخ اكلم ةكولمم اهتبقر ضرأ ىف تدجوولو ةلودلل اكلم نداعملا نوكت رظنلا اذهيو
 ناك ايأ ةلودلل همدقي نأ هيلع لب هكالتما هل لحي ال هل ةكولمملا هضرأ ىف اندعم دجو نمف

 كلمي ال هنأل اًئيش هنم كلمي ال هنإف طفن رئب اهكلمي ضرأ يف دجو نمو ءاريثك وأ اليلق هرادقم
 ا .اهنم اذه سيلو ضرألا الإ

 تدجو اذإ اهعون ناك ايأ ةلودلل اكلم نوكت نداعملا نأ ةيكلاملا ءاهقف ضعب لاق دقو

 اهنإف اصاخ اكلم ةكولمم ضرأ ىف تدجو اذإ اًمأ .اصاخ اكلم ةكولمم تسيل ضرأ ىف

 .امكف ءرجش نم اهيف سرفغي امو تابن نم اهيف تبني ام ةلزنمب نوكت اهنأل ضرألل ةعبات نوكت
 .اهيف دجوت ىتلا نداعملا كلذكف ضرألا كلامل اهتيكلم تبثت هذه نأ

 :نيبيسل ,عرزلاك تسيل نداعملا نأل دسأ لوألا ىأرلاو

 ,هدصحي ىذلا ىهو هعرزي ىذلا ىهف ناسنإلا لمعب ضرألا نم جتني عرزلا نأ :امهلوأ

 ناسنإلل عاديإ ريغ نم ضرألا نطاب ىف اهنإف نداعملا امأ :ىلاعت هللا نم ريخلا ناك نإو
 .اهداجيإ ىف.ناسنإلل لمع ال هنأل ,نداعملا ىف ققحتي ال عرزلا ىف ةيكلملا ببسف ءاهيف

 كالتمالاو اصاخ اكلم كلاملا اهكلمي نأ لبق ضرألا ىف ةدوجوم نداعملا نأ :امهيناث

 ذِإ .اهنطاب ىف امو اهقامعأ ىلع كلملا دري ملو اهرهاظو اهحطس كلتمي امنإ هنأل اهيلع عقي ال

 ,نداعملا جارخإل ال :سرغلاو تابنإلاو عرزلل وأ اهيلغ ىنابملا ةماقإل افإ كلتمت ىضارألا
 ضرألا ميوقت ىف لخدي ملف ءاهتميق هب نزوتو اهراعسأ ددحي ىذلا ىه ءانتقالا نم دصقملاو

 ,نمثلا نم اءزج نكت ملو ميوقتلا ىف لخدت مل ىهو اهكلمي فيكف :نداعم نم اهيف ام

 ىبنلا لمعو ةنسلا ىلع دنتسيو ىمالسإلا هقفلا بل نم ذوخأملا ىأرلا وه اذه ١-

 .ميلسلا ىعامتجالا لفاكتلا عم قفتيو ةيهقفلا ىناعملا عم قفتي ىهو ؛ةباحصلا لمعو هلل

 .ةرمثلا رادقمو لمعلا نيب ئفاكتلا عم قفتيو

 قبطي لب ضرألا نطاب ىف نوكت ىتلا نداعملا ىلع طقف قبطي ال ىأرلا اذه نإو

 اكلم تسيلو ةلودلل اكلم نوكت اهنإف ءاهظفلت وأ راحبلا نم جرختست ىتلا ئلكللا ىلع اضيأ
 . داحألل

 "م



 ةعسوت ىف هنع تقرتفا نإو اهارنو ةيمالسإلا بهاذملا ىلإ كلام بهذم نم لقتننلو

 نم ربكأ هيف ردق لاملا تيبل بجي هنأ نم ىنعملا كرتت مل اهدجن ؛نيملسملا لام تيبل ةيكلملا
 اذإ نداعملا نأ نوري ةلبانحلا نإف .همالك نم ريبك ءزج ىف كلام عم نوقفتي مهدجنو هريغ

 نأل هلمع لثم رجأ دجاولل نوكيو ؛لاملا تيبل نوكت ةكولمم ريغ ضرأ ىف صخشلا اهيلع رثع
 ةزوح ىف نوكي اهلخاد ىف نوكي امف .ةلودلا ةزوح ىف دعت اصاخ اكلم ةكولمملا ريغ ضرألا
 .هردق ىلع ةأفاكم ىطعيف فشكلا لضف هل هنع فشاكلاو ءاهيف ام لك اهل نوكيو «ةلودلا

 عونلا اذه نأو ةيجارخلا ىضارألا اصاخ اكلم ةكولمم دعت ال ىتلا ىضارألا نم نإو
 امو رصمو تاماشلاو دالبلا قرش نم اهءارو امو سرافو قارعلا ىضارأ لمشي ىضارألا نم
 ,ةلودلل كلم ىهف اصاخ اكلم ةكولمم اهرهاظ ىف تناك نإو ةيمالسإلا دالبلا برغ نم اهءارو

 نأ ةفينح وبأ لاق دقو :تازلفلا ىهو بحسلاو قرطلل ةلباقلا ريغ نداعملا ىف هلك اذه
 كلامللو ,ةكولمم ريغ ضرأ ىف تناك نإ دجاولل سمخلاو سمخلا اهيف هل نيملسملا لام تيب
 -  .ةكولمم ضرأ ىف تناك نإ

 ةكولمم ريغ تناك نإف ضرألا عبتت نداعملا نأ ىعفاشلا بهذملا ىف حجارلا لوقلاو
 .كلاملا ىلإ تلآ نإ ةاكز اهنم ةضفلاو بهذلا ىفو ؛كلاملل ىهف الإو ؛ةلودلل ىهف

 ىرنو .تاورث نم ضرألا نطاب ىف نوكي امو نداعملا ماكحأل زجوم ضرع اذه -75
 ىف تناك نإ اهنأ اوررق مهترهمج نأو ء اريبك اظج اهيف ةلودلل نأ ىلع تعمجأ ءاهقفلا ةملك
 نآو .ريبك ظح اهيق ةلودللو ءضرألا كلك ىهف الإو ةلودلل نوكت اصاخ اكلم ةكولمم ريغ ضرأ
 .ةلودلل كلم اهلك عرشلا ٌمّكحب رودلا ريغ ىف ىضارألا

 ىهو ؛ةلودلل اكلم نوكت تدجو ثيح نداعملا نآوهو كلام ىأر وه ءارآلا لثمأ نإو
 ,ةنسلاو باتكلا نم قتشملا

 ايلمع سيل ةلياتحلاو ةيعفاشلا رثكأو ةيفنحلا ىأرو كلام ىأر نيب قرافلا نأ قحلا ىفو
 رودلا ادع ام ةلودلا كلم ىف ربتعت اهلك ةحوتفملا ىضارألا نأ ىلع نوقفتي عيمجلا نأل
 ىف نمو عرازلا دي نأو ةصاخلا ةيكلملا اهيلع ىرجت ال اهنأو :ةلودلل اكلم تناك اذإو تيناوحلاو
 الإ ةلودلل اكلم نوكت نداعملا لك نأ مكحلا نوكي هنإف .كلم دي ال صاصتخلا دي اهتبقر مهدي

 ,ةيفنحلا لوق ىلع
 اه



 ةيعارزلا ىضارألا
 نوكتو ةلودلل اكلم نوكت عرشلا مكحب اهنأ ىلإ نداعملا ىف مالكلا نم ىهتنن -7

 تناكأ ءارس نداعم مهضرأ ىف نيذلا ىلع نأو ءلفاكتلا نم اءزج نوكتو ةماعلا قفارملاك
 اوناك ىلو سانلا نم دحأل اكلم تسيلر ةمألل كلم تارمثلا نأ اوملعي نأ ةلئاس تناك مأ ةدماج

 نولاني نيذلا رمألا ءايلوأو .مهريفل سيلو «نيملسملا عفانم ىلع ةسوبحم اهنأل اماكح
 حلاصم ىف ال ةناكلا حلاصم ىف اهوقفني نأ مهيلع -ىمالسإلا مكحلا ىضتقمب ةيالولا هذه

 .هباويأ لك وأ ىعامتجالا لفاكتلا باوبأ نم باب اهب ققحتيل دحأ

 نأل هوجولا لك نم اههبشت ال اهنكلو ؛ةيعارزلا ىضارألا ىهو نداعملا هبشي ام كانهو

 تارمث ىف لخد هلف ؛هقافنإو هريدقتو هريكفتو ناسنإلا لمعب سورفلاو ةعارزلا ىف جاتنإلا

 .هيلع لكوتلاو هيلإ ضيوفتلاو «ميلعلا زيزعلا ريدقتب الإ متي ال كلذ ناك نإو «ضرألا

 دي مأ صاصتخا دي ىهأ ءاهيلع ديل! ةوق نادقمو ىضارألا ةيكلم ىهو ؛ةقرفتم عضاوم ىف

 .هباحصأ لمعو لوسرلا لمع نم رمألا فرعتن نأ انه ديرنو ؛ةمات ةيكلم

 .هللَع ىبنلا لمعب ئدتبنو

 دنع كلذو ريضنلا ىتب ضرأ ىه ةرجهلا دعب نوملسملا اهيلع ىلوتسا ضرأ لوأ -4
 هراوج نم مالسلاو ةالصلا هيلع مهجرخأف هيلع نيكرشملا اوفلاحو هلع ىبنلا دهع اوناخ ام

 نوكي مهجارخإ دعب هلم ىبنلا ىلإ لآ ىذلا اذه ناب (')صنلا ءاج دقو .مهرش نمايل
 لوسرلاو هلل نوكيف .ىعامتجالا لفاكتلا باوبأ نم باب دسل نوكيو نيملسملا حلاصلل اسوبحم

 مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفلاو نيكاسملاو يماتيلاو ىبرقلا ىذلو
 ١ .راصنألا ءارقفل هنم نوكيو

 يماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام» ىلاعت هلوق وه صنلا )١(
 اوهتناق هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال ىك ليبسلا نباو نيكاسملاو
 نم الضف نوغتبي مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفلل # باقعلا ديدش هللا نإ هللا ارقتاو

 0 ءال مقر ناتيآلا رشحلا ةروس) تايآلا رخآ ىلإ «نوقداصلا مه كئلوأ هلوسرو هللا نورصنيو اناوضرو هللا
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 ءاوس ريضنلا ىنب نم ذخأ ام نوكي ىنآرقلا .صنلا هيلع لمتشا ىذلا عيزوتلا كلذبو

 نيب الوادتم نوكي اليكل ءراصنألاو نيرجاهملا ءارقف ىلع عزوي الوقنم ناك مأ اراقع ناكأ
 امو راصنألا ءارقفو نيرجاهملا ءارقف نيب ةلوقنملا لاومألا العف ىبنلا مسق دقو طقف ءاينغألا

 نم اوجرخ ذإ نيرجاهملا ةجاح ةرثكل راصنألا ءارقف هلان امم رثكأ نيرجاهملا ءارقف هلان

 .كلذ نود راصتألا ىف ةجاحلا تناك دقو ,مهرايدو مهلاومأ

 نوكتل هناطلس تحت سارغلاو ضرألا ىقباف هَ ىبنلا اهعزوي ملف ضرألا امأ 1

 .نيكاسملاو ىماتيلاو ءارقفلل اهتالغ

 داحآلا نيب اهمسقي ماو هتاطلس تحت اهيلع ىلرتسا ضرأ لوأ ىقبأ للم ىبنلاف

 ردلا ردت ىتلا ةورثلا عوبني نوكي اليكل كلذو .صاصتخا ةمسق اهتمسق لعج لب ؛كلم ةمسق
 ش .مهريغ ىلإ لقنت الو مهنيب رادت ةدودحم ديأ ىف ريقولا

 للك ىبنلا هجتا ةيبيدحلا ةنده دقع دعب ةيوبنلا ةرجهلا نم ةعباسلا ةتسلا ىفو

 ناكو هدهع اوناخو هلع ىبنلا نوئواني اوناك نيذلا دوهيلا اهيف عمجت ذإ ءاهحتقل ربيخ ىلإ
 .هولاني نأ لبق مهلاثي نأ دبال ناكو ءامئاد مهبناج نم رشلا عقوتي

 .ةوق هيف نصح لك نوصح ةينامث تناكو مهنوصح ىلع ىلوتساف اهحتف هل مت دقو
 دقف لاومألا امأ .مهنوصحو مهيضارأ ىلعو ةلوقنملا مهلاومأ ىلع حتفلا اذهب ىلوتسا دقو

 حلاصمل نينصح اهنم ىقيأ دقف ةمئاق نابم ىهو نوصحلا امأو «نيحتافلا نيب اهمسق

 ىف لام ا تيب سمخ اذه نوكيو :ةميقلا ثيح نم نوصحلا سمخ ىواست اهلعلو نيملسملا
 اهاقبأ دقف ليخنلاو ةيعارزلا ىضارألا امأو ءنآرقلا صنيو اعرش ررقملا ىه امك مئانغلا

 اهعارز مهرابتعاب ضرألا هجتنت ام فصن مهل نوكي ىأ ةفصانم اهلهأ ىديأ تحت اهلك

 ةماقإ ىفو هفراصم ىف اهعزوي ةيمالسإلا ةلودلا سيئر هرابتعاب هَ ىبنلل رخآلا فصنلاو

 ةبقرلا ةيكلمو فصنلا مهل نوكي نيلماع دي نوكت نيلهألا ديف ؛ىعامتجالا لفاكتلاو ةلودلا
 .ءادتبا ةممؤم تأشن دق ىهف .ةمألل

 مهضرأ نوكت نأ ىلع هلم ىبنلا اوحلاصف كدف لهأ ءاج ربيخ عتف مامت دعبو
 ىقبيو ةيسالسإلا ةعامجلل رخآلا فصنلاو اكلم مهل فصنلا نوكي نأ ىلع مهيدي مهليخنو
 .رمثلاو عرزلا نم فصنلا ىلع ؛ةعرازم مهيديأ تحت

 م



 ىديأب اهضرأ ىقبت ةونع حتفت تناك ىتلا دالبلا نأ نيبتي هلع ىبنلا لمع عبتتبو
 اهتلغو ,ةمألا عفانم ىلع ةسوبحم ءءاهقفلا ربعي امك وأ «ةمألل اهتيكلم نوكت نأ ىلع اهلهأ
 لمعلل لعجت ةعرازم كلذ نوكيو ؛نيملسملا لام تيب نيبو ديلا ىعضاو نيب ةمساقملاب نوكت
 ىهو ةبقرلا عفانم هل تسبح ام ىأ :ةبقرلا كلامل ىقابلاو رمثلاو عرزلا ىف اعئاش امولعم اظح

 لاملا تيب ةصح الإ جارخلا اذه سيلف .ءاهقفلا ىمس امك جارخلا ىهو :نينمؤملا ةعامج انه

 هذخأي نأ ىلع ءاهقفلا نم نورخأتملا صن دقف .همسا نكي امهمو ءاهرمثو ضرألا عرز نم

 0 ..ةزاجإلا ىف ةرجألا مكح ىف لاملا تيب

 «جتنت امم عئاش ءزج مهيديأ تحت ضرألا تيقب نيذلا ىلع ضرفي حلصلا لاح ىفو
 ةيكلم كدف لهأ مساق هللَط ىبنلا نأ عمو ء.جارخلا وأ ضرألا ةيزج ىمسي ءزجلا اذهو

 وأ حتفلاب نيملسملا ريغ ىضارأ نم هيلع ىلوتسا ام لك نأ ءاهقفلا ررق ليخنلاو ىضارألا
 اهنأب كدف ةلاسم نورسفي مهنأكو ؛ةعرازم ىف ةصح ىأ اجارخ هيلع ضرفي ام نوكي حلصلا
 ا .عبتم رقتسم ماظن هنأ ىلع ال ,هب ءافولا بجو حلص

 مل اهليخنو كدف ىضارأ نم مالسلا هيلع هذخأ ام كدف حلص لاح ىف هنأ ظحاليو

 ش .مهداحآل اكلم سيلو مهعومجمل هعفانم لعج لب ءنيملسملا داحآ نيب همسقي

 اوسبتقا نيذلا لمع ىلإ هجتن لب ءاديعب هكرتن ال انإف ,ةوبنلا رصع انكرت اذإو -1*

 وهو ىلعو نامثعو رمعو ركب بأ ةعبرألا نودشارلا مهو ؛ليزنتلا دهاشم اونياعو هيده نم
 ,ةوبنلا رصع دعي ةبئاش هيوشت ال ىذلا ىمالسإلا مكحلا رصع

 نأ نويراحملا دارأ دقو ءقارغلا ضرأ مهيديأ ىف تعقو ةلغمو ةرمثم ضرأ لوأو

 ؛ميركلا نآرقلا ىف دراولا (']مئانغلا صن اهيلع قبطنيو مئاثغلا نم اهنأ ىلع مهنيب اهومسقي
 ريمأ ىلإ حتفلا اذهل ادئاق ناك ىذلا ىباحصلا صانقو ىبأ نب دعس لسرأف مهرظن ىف

 لثم لسرأ مث ءىضارألا اهيفو مهمناغم مهنيب مسقي نأ هولاس سانلا نأ هئبني رمع نيئمؤملا

 نأ هل ركذو ءماشلا ىضارأ نم اريبك اءزج حتف ىذلا حارجلا نب رماع ةديبع وبأ كلذ

 كلذ مهيلع ىبأ هنأو «عرزو رجش نم اهيف امو ءاهلهأو ندملا مهنيب مسقت نأ هولأس نيحتافلا
 .نينمؤملا ريمأ ىلإ ثعبي ىتح

 ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هسمخ هلل نأف ئش نم متمنغ امنأ اوملعاو» ىلاعت هلوق وه مئانغلا ضن )١(
 ىلع هللاو ناعمجلا ىقتلا موي ناقرفلا موي اندبع ىلع انلزنأ امو هللاب متنمآ متنك نإ ليبسلا نباو نيكاسملاو
 4١( ةيآلا لافنألا ةروس) «ريدق ؛ئش لك
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 ,مهءاهقفو ةباحصلا هيلع عمجي لب «نينمؤملا رمأب دبتسي ال نينمؤملا ريمأ دجن انهو
 :لاقف هيأر انيبم ةيضقلا ضرعب أدتبا دقو ,مهئارآ طسو نم ميلسلا ىأرلاب جرخيل

 نودجيف نيملسملا نم ىتأي نمب فيكف «“ ئش مكدعب نمل قبي مل نوضرألا تمسق ىل»

 اذهب لمارألاو ةيرذلل نوكي امو ؛ىأرب اذه ام ,تزيحو ءابآلا نع تثروو تمسقنا دقق ضرألا

 .«!!قارعلاو ماشلا ضرأ نم هريغبو دلبلا

 :ةيحلصم رومأ ةثالث ىلع هيأر ىنبي رمع ىرنو

 ةتدفألا نم فولألا فولاب دعت قارملا ىضارأ نأ ذإ :ةريبكلا ةيكلملا عنم :اهلوأ

 ىف داهجلاو ةلودلا حلاصمل نوكي اهتمسق تعنم اذإ ىضارألا هذه جارخ نأ :اهيناثو
 . ,هللا ليبس

 ,نيكاسملاو

 هلع هللا لوسر لمعب جتحي نأ هل ناكو ؛ةحلصملا ىلع ىأرلا ماقأ هارنو

 :ماوعلا نب ريبزلاو فوع نب نمحرلا دبع مهنم ةباحصلا رابك ضعي هضراع دقو

 .هباحصأو الالب ىنفكا مهللا : لاقف ,هنم

 رمع مامإلا لعلو مئانغلا نم ىضارألا نأ اومهف دقف ('!هئانغلا ةيآ ءالؤه ةجح تناكو
 امأ ءىديألا اهفقلتت ةلوقنم لاومأ نم ذخؤي اميق دراو هنأ صنلا نم مهف هنع هللا ىضر

 .مثغي ام مومع ىف لخدت الف «ىديألا اهفقلتت الو اهيلع ىلوتسي هنإف ىمخارألا

 نب نامشعو بلاط ىبأ نب ىلع مهنم ةباحصلا ةيلع نم عمج هيأر ىف رمع ديأ دقو

 .ليج نب ذاعمو هللا ديبع نب ةحلطو نافع

 ىلع هللاو ناعمجلا ىقتلا موي ناقرفلا موي اندبع ىلع انث'نأ امو هللاب متئمآ متنك نإ ليبسلا نباو نيكاسملاو
 5١(, ةيآلا لافنألا ةروس) «ريدق ئش لك

 ل



 مايأ ةثالث رمتساو مهعانقإ لواحيو مهلداجي لداعلا مامإلاو فالخلا رثك دقو

 .كلذ ىلع

 ل ال باشا أ ءراصنألا

 :هلهأ وه امب هيلع ىنثأو هللا

 دحاو ىنإف « ,مكرومأ نم تلمح اميف «ىتنامأ يف اوك . رذشت نآل الإ مكجعز مل ىنإ»

 نح شت نأ نم اسهل دبال ماظعلا نيل هذه متيارأ ءاهتوسزلل لابجر يح ايل ديال روفشلا

 دقل اهيلع نمو نوضرألا تمسق اذإ ءالؤه ىطعي نيأ نمف مهيلع ماعطلا راردإو ءشويجلاب

 متفجوأ امف مهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو» قحلاب قطني ىذلا هللا باتك ئف ةجحلا تدجو

 هذه (!!«ريدق ئش لك ىلع هللاو ءاشي نم ىلع هلسر طلسي هللا نكلو ؛باكر الو ليخ نم هيلع

 ىذلو ءلوسرللو هللف ءىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام» :ةيآلاو ءريضنلا ىنب ىف تلزن

 ىف ةماع هذه ("!مكتم ء اينغألا نيب ةلود نوكي ال ىك ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا

 نوغتبي مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفلل» :يلاعت هلوق مث اهلك ىرقلا
 نم ناميإلاو رادلا اوعوبت نيذلاو» : اهدعب ةيآلا مث :نيرجاهملل اهنإ ( ؟!«اناوضرو هللا نم الضف

 مهسفنأ ىلع نورثؤيو اوتوأ اممةجاح مهرودص ىف نودجي الو ؛مهيلإ رجاه نم نوبحي مهلبق
 انير نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذلاو» :ةيآلا متخ مث :راصنألل هذهو (/!«ةصاصخ مهب ناكولو

 راص دقو «سانلا ةيآلا تيعوتساف ةماع هذه (*!«ناميإلاب انوقيس نيذلا انتاوخإلو انل رفغا

 ,مهدعب ئجي نم ع دنو ءالؤهل همسقن فيكف ؛اعيمج ءالؤه نيب ئفلا اذه

 لب ,رمع ىأر عم نيمكحملا ىأر قفتا هللا باتك نم ةلدألا دمتسي ىذلا ناييلا اذه دعب

 هلوق امهدحأ نيركف بذاجتت تناك ءارآلا نإو .عامجإلا كلذ ىلع دقعناف :هعم عيمجلا قفتا

 نمو ضرألا اوربتعاف ةيآلا (1١!ءلوسرللو هسمخ هلل نأف ئش ئش نم متمنغ امنأ اوملعاو» :ىلاعت

 نم لوقنم اوه صنلا اذه عوضوم نأ هرظن بقاثب ىأر رمع نأ ةيناثلاو ءمئانغلا نم اهيلع

 نوكت نأ اوفلاخ نيذلا رظن ىضتقم نأو٠ ؛اهيلع ىلوتسي نكلو منغت ال ضرألا ذإ.لاومألا

 ملو اولتاقي مل مهو ءكلذ نوكي فيكو . اديبع نونوكي اهيف لامعلاو نيحتاقلل ةكولمم ضرألا
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 ىأ صاصتخا دي اهنكلو /كلم دي تسيل مهيديأو ءاهلهأ ىديأ ىف ىضارألا تيقب -"1
 فرصتتلا مهل حيبأ وحنلا اذه ىلع مهكلم نأ عم نكلو ةبقرلا نوكلمي الو ةعفنملا نوكلمي مهنأ

 تافرصتلا نأل ,تافرصتلا نم كلذ ريغو ةراعإلاو ةعرازملاو ةراجإلاو ءارشلاو عيبلاب اهيف
 قح اهنأل ثروت تناك مث .كلم عون هيف صاصتخالا اذه نألو ,ةتباثلا عفانملا ىف ىرجت

 نأ اوررق ءاهقفلا ضعب نأ عمو ,هتثرولف الام وأ اقح كرث نم» :لوقي هم ىبنلاو ّىلام
 نإ مهنأ اوررق مهنألو ؛ىنيع قح ديلا عضاو قح نأل ءىضارألا ةثارو اوزاجأ ثروت ال عقانملا

 ,فورعملا جارخلا ريظن ىف ةيواوألا قح ميدقلا عضولا ىضتقمب مهلف ةبقرلل نيكلام اونوكي مل
 .اهب قلعت ىتلا نايعألا ةثاروب ثروي هنأو ,ركحلا قح هبشأف

 دالبلا ىف ىصضارألا لكو ءكلم دي تسيل ةحوتفملا ضرألا ىف عارزلا دي تناك اذإو

 ديلا ىعضاو ىديأ نم ىضارألا عزني نأ رمألا ىلول نإف :ةحوتفم ضارأ ةبصخلا ةيمالسإلا
 | ١ نا كمي ءاطعإلا كلمي نمورمألا ىلو نم اهوبسك ءالؤه دي نأل كلذو .مهيديأ نع مهضيوعتو اهيلع

 نأ كلذ نع باوجلاو ءرربم نم دبال مأ ؟رربمص ريغ نم كلذ رمألا ىلول له نكلو
 ىذلا لداعلا مامإلاف .هققحي امو ىعامتجالا لفاكتلا وأ ؛ةحلصملا وه عوضوملا ىف ساسألا
 ربكأ ققحي امو ؛ةلداعلا ةحلصملا ساسأ ىلع ءاطعإلاو عنملا ررقي نأ بجي نيملسملا مكحي
 هنع لودعلا زوجي الف هتضتقا ةحلصمل لوألا عيزوتلا ناك دقو .ىعامتجالا لفاكتلا نم ردق
 هذه لوزت الف اقوقح دجوأ ديلا عضو نأ اصوصخو ؛لودعلا تضتقا ىوقأ ةحلصمل الإ

 ررضلا نإف ءاهعزن ررض نم ربكأ ديلا ءاقب ررض نوكيو ءاهيلع بترتي داسفل الإ قوقحلا

 .ريثكلا ررضلاب عفدي ليلقلا
 عزن زاوجب نوتفي ال ءاهقفلا ناك خيراتلا روصع ىف ماكحلا نم ملظلا ةيشخاو

 عزت دارأ ىرادقدنبلا سربيب رهاظلا نأ خيراتلا ظفح دقف ءاهيعراز ىديأ نم ىضارألا
 نيدلا ىيحم مهريبك لاقو ءءاملعلا ههجو ىف فقوف رابتعالا اذهب اهلهأ ىديأ نم ىضارألا

 ةرم هظعي لاز امو“ نيملسملا ءاملع نم دحأ هلحي ال لمع هنإو ,دانعلا ةياغ كلذ نإ» :ىوونلا
 .كلذ نع فك ىتح ةدش اهيف تارابعب ىرخأو قفرلاب

 ىف نوككشتي مهنألف اهلهأ ىديأ نم ىضارألا عزن نومواقي اوناك نإ ءاهقفلا نإو
 . .مهمظن ىف ةحلصملا ققحتو مهلاعفأ ةمالس نودقتعي الو «ماكحلا

 قل



 ةحلصم ىأ اررض ىأر نإ عزنلا هل لداعلا رمألا ىلو نأ نرقن نأ بجي كلذ ىلع -4
 هللا لوسر نأ ىور دقف نيملسملا ةماعل اهلعجو ىضارأ ىمح هع ىبنلا نأ ىور دقو ءربكأ
 نأ عنمو :ةماعلل اهلعج هنأ كلذ ىنعمو ؛نيملسملا ليخ اهيف ىعرتل ةنيدملاب اضرأ ىمح هل

 .ةصاخ ةزايح اهيلع موقت

 دقف .ماع عفن هيف نوكي ام لك ةيامح ىف ُهّلَع ىبنلا جهن ىلع ريسي سمع ناك دقو
 ريمأ اي» :نيلئاق نوكشي هيلإ اهلهأ ءاجو ءنيملسملا لكل اهألك لعجو ةذيرلاب اضرأ ىمح
 مامإلا قرطأف «اهيمحت مالع ءاهيلع انملسأو ةيلهاجلا ىف اهيلع انلتاق ءانضرأ اهنإ نينمؤملا
 ثيمح ام هللا ليبس ىف لمحأ ام الول هللاو .هللا دابع دابعلاو هللا لام لاملا» :لاقو .لداعلا

 .«ريش ىف اريش ضرألا نم

 هيلاول لاقو ءاينغألا اهنم عنمو مهتيشام اهيف ىعرت ءارقفلل ضرألا هذه لعج دقلو
 ةباجم اهنإف :مولظملا ةوعد قتاو .سانلا ىلإ كحانج ممضا» :ررق ام ذيفنتل هلسرأ ىذلا
 نبا معنو نافع نبا معن عنماو (ةليلقلا منفلا) ةمينغلاو (ةليلقلا لبإلا) ةميرصلا بر لخدأو
 هتيشام تكله نإ نيكسملا اذه نإو ؛عرزو لخن ىلإ اعجر امهتيشام تكله نإ امهنإف فوع
 ىلع رسيأ ًالكلاف ,كل بأ ال انأ مهكراتفأ ,مهكراتفأ ,نينمؤملا ريمأ اي :خرصي هينبب ىنءاج

 ىف اهيلع اوملسأو ةيلهاجلا ىف اهيلع اولئاق مهضرأل اهنإو (ةضفلا ىأ) قرولاو بهذلا نم

 ىلع تيمح ام هللا ليبس ىف اهيلع لمحي ىتلا معنلا الولو ,مهتملظ ىنأ نوريل مهنأو ؛مالسإلا

 .«مهدالب نم اًئيش سانلا

 هيف نأب هرربيو اجرحتبم عنملا اذه ىلع مدقي هنع هللا ىضر رمع نأ اذه نم ىرنو

 داهجلا ةدع ىه ألكلا اذه ىف ىبرت ىتلا معنلا نأيو ءاينغألا هنم عنمي اذلو .ءافعضلل ةناعإ

 ,نيملسملا ءاذغو

 :رومأ ةثالث ىلإ اذه نم ىهتنتو -49

 بجت ةيكلملا هذه نأو عرشلا مكحب ةقلطم ةيكلملا اهيف زوجت تالوقنملا نأ :اهلوأ

 ,لخدتي رمألا ىلو نإف ءالثم راكتحالاك ررض ىلإ تدأ اذإ الإ ءرمألا ىلو نم اهتيامح
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 نمو ؛ىمالسإلا هقفلا ىف لاوقألا حجرأ ىلع ةيمالسإلا ةلودلل نوكت نداعملا نأ :اهيناث

 نإف دحأل ةكولمم ريغ ضرأ ىف تدجو نإ اهنأو ءاريبك اظح ةلودلل لعج دقف كلذ لقي مل

 ,ليلق ددع لاملا تيبل اهتيكلم ىف فلاخملا

 عافتنا دي -كلذك نيملسملا ىضارأ لجو -نوملسملا اهحتف ىتلا ىضارألا نأ :اهثلاث

 ققحت اذإ الإ عزنت ال نكلو ؛عافتنا دي اهنإ لب ءمات كلم ىأ ءقلطم كلم دي تسيل اهباحصأ

 .ةقلطملا ةيكلم اك ررض

 .هجو لدعأ ىلع ىعامتجالا لفاكتلا متيل ىمالسإلا لالغتسالاو

 ةيكلملا بسك قرط
 عيرأ ةيكلملا بسك ىأ لالغتسالا قرط نأ داصتقالا ءاملع نم نوققحملا ررقي -

 بسكلل ةرطاخملا :اهثلاثو .لمعلا :اهيناثو ءىضارألا تاوم ءايحإو ؛عرزلا اهلوأ :قرط

 ,راظتنالا :اهعبارو .ةراسخلاو

 .عبارلا قيرطلا عنميو ؛ىلوألا ةثالثلا قرطلا هماكحأب ررقي مالسإلا نإو

 راظتنإلاب بسكلا
 ريغلا ىلإ لاملا عقدي نأ هادؤم نأ ؛راظتنالا ىهو ,عبارلا قيرطلا عنم بيس نإو -ل١

 مالسإلا عنمو ءايرلا ىه لاومأ لجألا زيظن ىف ىدؤت نأ ريظن ىف مولعم ريغ ىأ مولعم لجأل

 ىأ ريغ نم رمتسم حبر ىهف «هيف ةراسخ ال بسك هنأ ذإ ؛هيف ةرطاخم ال هنأل ءقيرطلا اذه

 :ىجاتنإ لمع ىأ ىف مهست ال سانلا نم ةفئاط دجوت نأ ىلإ ىدؤي هنألو :ةراسخلل ضرعت

 باسحلا لمعو ؛مهءارو ريسلاو ؛نينئادلا ةعباتم هيضتقت ام الإ ؛ةلاطب ةلاح ىف نوكتو

 ,ىعيبط ريغ بسك هنألو ءلمع ىأب مايقلا ريغ نم بسك كلذ نألو . اهبكرمو اهطيسب حايرألل
 .دقنلا دلي ال دقنلا نأل ىطسرأ لاق امك

 وه راظتنالا قيرطب بسكلاو ابرلاب لماعتلا نأل ءقبس ام ريغ ىرهوج بيس كانهو

 لد



 ام نواعتلا نمو نواعتلا ىضتقي لفاكتلا نأ ذإ ءناعمتجي ال ناضيقت ىعامتجالا لفاكتلاو

 ئش ىف نواعتلا نم سيلو ءاعم نارسخي وأ اعم نابسكي ثيحب لماعلاو لاملا بر نيب نوكي
 . ىكلو ؛لاملا سأر بحاص هكراش بسك نإو ؛هسفن ىلعف رسخ نإف ءلغتسملا لماعلا لمعي نأ
 نيبناجلا نم ةرطاخملا رصنع نوكي نأ بجو الماك انواعت لمعلا عم انواعتم لاملا سأر نوكي

 .مالسإلا همرحي ام كلذو ؛تحبلا راظتنالا قيرطب بسكلا ناك الإو ءامئاق

 مالسإلا حابأ اذاملف ؛رطاخي الو رظتني ةراجإلاب هضرأ عفدي نم نإ لئاق لوقي دقو

 .ءاوس اذه ىف ايرلاو ىهف راظتنالا قيرط نم ابسك الإ تسيل ىهو ةراجإلا

 اهيلع ديلا عضاولو ,ةكولمم ةلغم نيع عفد ةراجإلا نإ :كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو
 ةلغ ال دوقنلا نأ ىف دوقتلا نع قرتفت ةلغملا نيعلاو .قرطلا لكب اهلالغتسا عيبي صاصتخا
 ضرألا فالخب اهتاذ نم ال ءاهيف لماعلا لمع نم اهتلغف ؛اهيف فرصتلاب حابرتسالاب الإ اهل

 باب ىلإ برقأ ةيعارزلا ىضارألا ةراجإ نأ ىلع ,لماعلا لمع عم اهتاذ نم اهتلغ نإف
 هبش اهل ناك نإف ءضرألا هجتنت امم اءزج الإ ةراجإلاب رجؤملا ةصح تسيلو عرزلاب جاتنإلا

 ,ىوقأ عرزلا قيرطب بسكلاب اههبشف راظتنالا قيرطب بسكلاب

 ةيعارزلا ىضارألا ةراجإ ىلإ رظن ءاهقفلا ضعب نأ ررقن نأ بجاولا نم هنأ ىلع
 ةعرازملا نأل ةعرازملا الإ اوحيبي ملو ةيعارزلا ىضارألا ةراجإ اوعنم ةيرهاظلاف ,ةعئام ةرظن

 :لاق هنأ لَ ىبنلا نع درو دق هنألو ؛ةراسخلاو بسكلاب ةرطاخمو عرز جاتنإ ىهف ةكراشم

 . اهتراجإب صنلا دري ملو «اهعرزي كيخأ ىلإ اهعفدا وأ اهعرزاف ضرأ كل ناك اذإ»

 ةيديزلا ضعبك ةعرازملا عنم نم مهنم نإ لب ةراجإلا زاوج ىلع ءاهقفلا روهمج نكلو
 .راظتنالاب بسكلا ثيح نم ايرلاو ةراجإلا نيب عضاو قرفلاف لاح ىأ ىلعو ؛ةيفنحلا ضعبو

 ضرألا جتنت مل اذإ «ةراسخلا ىف ةكراشم اهيف ةراجإلا نأ تاقرافملا حضوأ لعلو

 «حئاوجلا باب نم كلذو ءعضوت ةرجألا نأ نورثكألا ررق دقف ؛اهوحن ىأ ةيوامس ةفآب اًئيش
 حضو دقو ؛حئاوجلا هتكلهأ امب ةطبترم تناك ىتلا تابجاولا تطقسأ ةحئاج تلزن اذإ هنإف

 ,ىرصملا ىندملا نوناقلا ذخأ اذهيو «ةيميت نبا ةيرظنلا هذه

 ىلإ ىدؤي هنأل ءايرلا هحضوأو راظتنالا قيرطب بسكلا عنم مالسإلا نأ ةسصالخلاو
 «ابرلا هللا مرح مل» :قداصلا مامإلا لئس دقلو «ىعامتجالا لفاكتلا عنمو سانلا نيب حاشتلا

 الإ نوضرقي ال اوناك اذإ سانلا نأل ءقح كلذو «سانلا عنامتي الئل» :هنع هللا ىضر لاقف
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 ترضحأ عنامتلا دجو اذإو «عنامتلا دجو نواعتلا عنتما اذإو ,طق نواعت دجوي ال ةدئافب

 ةكراشم ريغ نم نيدلا لصأ ىلع ةدئاز ةدئافب لماعتلل ةدكؤم ةجيتن عنامتلاو ,عشلا سفنألا
 ىذلا نواعتلا دجوي ال ذإ ,لالغتسالل ناك مأ كالهتسالل ضارتقالا ناكأ ءاوس ةراسخلا ىف
 ٠ ,ةراسخلا ىف ةكراشملا تدجو اذإ الإ عنامتلا دعبي

 .بيطلا لالحلا بسكلا قرط ىلإ هجتت ثيبخلا بسكلا كلذ اتيفن نأ دعب

 ضرألا تاوم ءايحإو عرزلا

 ةدام امهيف سرفغلاو عرزلا نأل ءاهيلع ثحو ةعارزلا ىلإ مالسإلا اعد :عرزملا 8

 وأ ناسنإ هنم لكأف ءاسرغ سرغ ىأ اعرز عرز نم» :ُهيلَع ىبنلا لاق كلذلو ءءايحألل ءاذغلا

 ثبخ ال ابيط عرز نم مدقي ام مدق نإ ؛ةرمتسم ةقدص ىف عرازلاف ,ةقدص هب هل بتك ةباد
 عنمو اهحالصإو اهترامعب ناسنإلا هللا رمأ ىتلا ضرألل ةيعيبطلا ةلغلا ىه عرزلا نإ مث هيف
 حلفو ةبهألا ذخآ دعب ىلاعت هلل ضيوفتلا نم اعون نمضتي ؛عرزلاب بسكلاو ءاهنع داسفلا

 .ىونلاو بحلا قلاف هللا نم نوكي كلذ دعب نم ريخلا نإف ءاهتافآ ءاقنإو اهيقسو ضرألا

 ىيحي نم لعجف نيعرازلا نيثراحلا عجش .هيلإ ىعديو عرزلا ىلع ثحي مالسإلا نألو

 ١ .هل نوكت اعرز جتنت ال اضرأ

 :تاوملا ءايحإ
 ءاهل هرمغل وأ ءاهنع ءاملا عاطقن ال اهعرر رذعت ىتلا ضرألا ىه ضرألا تاوم ا

 .ءادتبا تابنالل ةحلاص ريغ اهتنيط نوكل ىأ

 غافتنالا قرط نم ىرخأ قيرطب العف اهب اعفتنم نوكي الأ اتاوم اهرابتعال طرتشيو .

 العف اهب نيعفتنم ةيرقلا لهأ نوكي ثيحب ةيرقلا ىأ ةنيدملا نم ةبيرق نوكت نأك ,عرزلا ريغ
 ضبارم امإ ذختي ىهف «لعفلاب اتاوم نوكي ال ىضارألا نم عونلا اذه نإف ء,مهقفارم ىف

 هنأ ءاهقفلا ررق كلذلو ءكلذ ىحثو ةيندبلا ةضايرلل اضارتسم ىأ «ليخلل بعالم ىأ :ناويحلل

 وأ هقفارم نم اقفرم نوكت اليكل نارمعلا نع ةديعب نوكت نأ اتاوم ضرألا رابتعال طرتشي

 .هقفارم نم نوكت نأ عقوتي
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 لوقلاو .فرعلل كلذ كرت نم مهنمو «نارمعلا نع دعبلل ادح عضو نم ءاهقفلا نمو

 اهل سيل ضرألا تناك اذإ هيلع رداقلا ىلع ابجاو نوكي تاوملا ءايحإو :عابتالاب ىلوأ ريخألا

 نم ىلإ ملستل هنم عزنت وأ ءاهءايحإ هيلع نإف كلام اهل ناك نإف .مالسإلا ىف فورعم كلام

 .. اهييحي

 ريغ اهلعج ىذلا ببسلا ةلازإب ةعارزلل ةحلاص اهلعج تاوم لا ضرألا ءايحإو -؟غ

 ةلق ببسب ناك نإو ,دودسلا ةماقإب اهزايحإف اهل هايملا رمغ ببسب اهتاوم ناك نإف ,ةحلاص
 نإو :ةعفارلا تالآلا عضوو رابآلا رفحو .اهل هايملا ءارجإب اهؤايحإف اهماظتنا مدع وأ هايملا

 اهؤايحإف اعرز تبنت ال تناك نأب ةبيط ريغ ضرألا تناك نإو تيوس ةيوتسم ريغ تناك
 .اذكهو ءاهبصخت ىتلا داوملا ةفاضإو اهديمستب

 نذإ ةيكلملل ببسملا ءايحإلل طرتشي له نكلو .ءاهقفلا قافتاب ةيكلملل ببس ءايحإلاو

 نذإ طارتشا ريغ نم هدحو ةيكلملل ببس ءايحإلا نإ ءاهقفلا ضعب لاق ؟ءايحإلا ىف رمألا ىلو

 نذإ اهطرش نكلو ةيكلملل ببس ءايحإلا» :ةفينح ىبأ لاقو ءءاهقفلا روهمج ىأر كلذو :مامإلا

 .«مامإلا

 ةهجو نيبو (جارخلا) هباتك ىف فالخلا اذه ةفينح ىبأ ذيملت فسوي ىبأ ىكح دقو

 ىف لاقف هخيش رظن ةهجو ىكحو ءاهققلا روهمج رظن وه ىذلا هرظن ةهجو ركذف نييأرلا
 هزاجأ اذإ هل ىهف اتاوم اضرأ ايحأ نم :لوقي هللا همحر ةفينح ىبأ ناكو» :جارخلا هباتك

 عنصيو هدي نم اهجرخي نأ ماماللو هل تسيلف مامإلا نذإ ريغب اتاوم اضرأ ايحأ نمو ؛مامإلا

 نأ ةفينح ىبأل ىغبني ام :فسوي ىبأل ليق .كلذ ريغو عاطقإلا ىأ ةراجإلا نم ىري ام اهيف

 اضرأ ايحأ نم» :لاق هنأ هلع ىبنلا نع ءاج دق ثيدحلا نأل ئش نم الإ اذه لاق دق نوكي

 :فسوي ىبأ لاق ؟هب جتحي ائيش اذه ىف هنع تعمس لهف ئشلا كلذ انل نيبف ,«هل ىهف ةتيم

 امهنم دحاو لك دارأ نيلجر تيأرأ .مامإلا نذإب الإ نوكي ال ءايحإلا :لوقي هنأ كلذ ىف هتجح

 نأ الجر دارأ نإ تيأرأ ؛قحأ امهيأ هبحاص عنم امهنم دحاو لكو ادحاو اعضوم راتخي نأ

 ىئانقب اهنإف ,هل قحي ال لاقف .اهيف هل قح ال هنأ رقم ىهو ءلجر ءانفب ةتيم اضرأ ىيحي
 نذأ اذإف ,سانلا نيب الصف انه اه كلذ ىف مامإلا نذإ ةفينح وبأ لعج امنإف ءىنرضي كلذو

 مامإلا عنم اذإو .اميقتسم ازئاج نذإلا كلذ ناكو اهييحي نأ هل ناك ناستإل كلذ ىف مامإلا
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 هيف رارضلا الو دحاولا عضوملا ىف حاشتلا سانلا نيب نكي ملو ؛ازئاج عنملا كلذ ناك ادحأ
 :اهايحأ نإو «لوقي نأ رثألا در امنإ ,رثألا دري ةفينح ىبأ هلاق ام سيلو :هعئمو مامإلا نذإ عم

 هنذإ نوكيل مامإلا نذإب نكلو ءرثألا عابتا اذهف هل ىه لوقي نأ امأف ؛هل تسيلف مامإلا نذإب
 نكي مل اذإ ىرأف انأ امأ .ضعبب مهضعب رارضأ عنمو مهتاموصخ نم مهتيب اميف الصف

 اضرأ اييحأ نم» :لاق مئاق هع هللا لوسر نذإ نأ ةموصخ هيف دحأل الو ءدحأ ىلع ررض

 .«قح ملاظ قرعل سيلو هل ىهف ةتيم

 نولوقي مهف «عقوتملا ىلإ رظني الو عقاولا ىلإ رظني روهمجلا نأ مالكلا كلذ ىضتقمو
 لمعيف فالخلا عقوتي ةفينح ىبأو «ةيكلملا ببس هدحو ءايحإلا نإف عازن الو فالخ نكي مل اذإ

 .هعوقو ليق هنم ةياقولا ىلع

 ىأ اتاوم اهلك ىضارألا ىلع مئاق ةلودلا ناطلس نأ ضرفي ةفينح ابأ نإف كلذ قوفو
 ةماعلا مامإلا ةيالو ىف اهباحصأو ؛اهباحصأل ناطلس اهيلع تاوملا ريغ نأو ءتاوم ريغ
 ىه رمألا ىلو ناطلسف تاوملا امأ «دودحم ناطلس مهلو ؛اهيف تابجاولاو قوقحلل ةمظنملا
 .هنذإ نم ديالق ةهدحو تياثلا

 ردجأ وهو ةيمالساإلا ةيالولا ماظن عم قفتي ىذلا وه مامإلا ىأر نأ ىرن نحنو
 .«همامإ سفن هب تباط ام الإ ءرملل سيل» :ُّلَع ىبنلا لوقل لوبقلاب

 روبس عضو ىأ ؛اهريجحتو اهتزايح ربتعت ال كلذ ىلعو .ىلاعت هللا نذإب اهتابن جرخت ةبصخ
 نأ هريغل سيلف اضرأ صخش راتخا اذإف ةيولوألا تبشي هنكلو ؛هتيكلم اتبثم ءاهلوح

 تبضقنا اذإف ؛طقف نينس ثالث ةدمل رمتسي لب اليوط ادمأ رمتسي ال قحلا كلذ نكلو
 سانلل اهكرتي ملو اهيحي مل هنأل ؛هدي نم عزنتو ؛هقح طقس دقف ,ثالثلا تاونسلا هذه

 ثالث دعب قح رجتحمل سيلو ؛هل ىهف ةتيم اضرأ ايحأ نم» :ُهتْلَع ىبتلا لاق كلذلو ءاهنويحي
 لاح ىأ ىلعو هلم ىبثلا نم هعمس هلعلو ,هنع هللا ىضر رمع نع كلذ لثم ىور دقو «نينس
 ,ةيوبنلا ةنسلاب تبث ىمالسإ ىنعملاف

 ام لك ءايحإ ىف ةقاط هل نكت مل اذإو :نيبم ملظ هيف ءايحإ نيغ نم ريجحتلا نأ قحلاو
 .ةريغل ىقابلا كرتيو ,هئتقاط ندق ىلع نوكي ام ىقبي هنإف :هرجتحا

 نا



 بابسأ نم ببسب الإ ىيحملا ريغ ىلإ ةيكلملا لقتنت الو ةيكلملل ببس ءايحإلاو -14
 (ىيحملا ةثرو ىأ) هتثرو دي أ هدي ىف ىهو تأدب امك اتاوم تداع اذإ نكلو ؛ةيكلملا لاقتنا

 ىتح كلذب همزلي رمألا ىلوو ؛اهؤايحإ هيلع نوكيو ءرمتست مأ اهببس لاوزل ةيكلملا لوزتأ

 ٠ .؟ةرمث ىأ ريغ نم ضرأ ةعطق عيضت ال

 تلقتنا ول / امكز .كالتمالا بابسأ لكك ريصت لب ةيكلملا لوزت # ؛ ءاهقفلا روهمج لاق

 ررضلا عفدو ةفاكلاب قحال ررض ءايحإلا كرت نأل ؛«ءايحإلاب همزلي نأ هل رمألا ىلوو ؛هريغ ىلإ

 0 ظ .بجأو

 دقو ءايحإلا ئه كلما ىف ةلعلا نأل , ايحإلا لاز اذإ لوزت هتيكلم نإ :كلام مامإلا لاقو
 ببس دايطصالاو .ناويحلا دايطصاك ءايحإلا نإو ءببسملا لطب ببسلا لاز اذإو ءلاز

 رحبلا نم اكمس داطصا نمف «هتيكلم هنع لؤزت هنإف هتزايح دعب ديصلا قلطنا اذإف ,ةيكلملا

 ؟لوزت مأ هيلع هتيكلم ىقبتأ ؛هدايطصا دعب ايح ءاملا ىف طقس نكلو

 نوكي مأ ةعفنملاو ةبقرلل اكلام ىيحملا نوكيأ رمتساو ءايحإلاب ةيكلملا تمت اذإو 1

 :جارخلا اهيف بجي ةيجارخ تييحأ ىتلا ضرالا نوكتأ ,ءاهقفلا ريبعتكو ؛طقف ةعفنملل اكلام

 .ديلا عضاوو ةلودلا نيب ةمساقم هتعيبط ىف جارخلاو

 ىهو ءرمع ىأر ىلع دقعنا ىذلا عامجإلا مكحب -لازت ال ةحوتفملا دالبلا ْنأ انررق دقل

 اذإف كلما دي هبشت صاصتخا دي ديلا عضاو دي نأو ةبقرلل ةكولمم ريغ -ةيضقلا ىف هقفلا

 ةكولمم نوكت .اهيراحص ىف تناك ىأ اهتزوح ىف تناك ىأ ةحوتفم دالب ىف تاوملا ءايحإ ناك

 .؟ىضارألا هذه مكح ىطعت مأ ةعفنملاو ةبقرلل ةمات ةيكلم

 ةيكلملا تناك املسم ناك نإف ىيحملا عبتت اهنأ امهدحأ :نايأر ىمالسإلا هقفلا ىف

 ,ةيجارخ نوكت ىأ طقف ةعفنملل ةيكلملا نوكت ملسم ريغ ناك نإو ,ةعفنملاو ةبقرلا كلمي ,ةم

 ,ضرألا نأل كلذو :ىمالسإلا حتتفلا دنع ديلا عضاو ناك ىل كح يطع هنأ كلذ عمي

 مزلي نأ عصي ال ةيمالسإ ةدابع ةاكزلاو رامثلاو عورزلا ةاكز اهيف بجت ةمات ةيكلم ةكولمملا

 ةلودلا ءانب ىف هب مهسي امب مزلي نأ بجوي لفاكتلاو ةينيدلا هتيرحل امارتحا ملسملا ريغ اهب

 نع الدب نوكي ىذلا لاملاب وأ جارخلاب ةمساقملا نم دبال ناكف ,نيملسملا ريغ ءارقف ءاطعإو

 .عرزلا

 ىذلا ءاملا ىلإ هجتي ىئاثلا رظنلاو سفن ىيحملا ىلإ رظن دقو لوألا ىأرلا ىه اذه
 ءامسلا ءام نم ىقست تناك نإف ءاملا عبتي ةيكلملا عونف ءتييحأ ىتلا ضرألا ىف عرزلا تبني

 نك



 ةبقرلا ةكولمم نوكت اهنإف دحأ ةضبق ىف عقت ال ىتلا ماظعلا راهنألا ءامب ىأ ءرايآلا نم ىأ
 ,اهيلع ناطلس نيملسملا ريغل نكي مل هايملا هذه نألو ءاهقفلا ربعي امك ةيرشع ضرألا نوكتو
 ةيكلملا نوكت ال ىأ ؛ةيجارخ نوكت اهنإف نيملسملا ريغ هرفح دق رهنب ىقست ضرألا تناك نإو
 .ةمات اهيف

 نوكت اهنإف ملسم ريغ اهايحأ ىذلا ناك اذإ امأ ءاملسم اهايحأ ىذلا ناك اذإ اذهو

 الف ؛ةديقعلا ىف هتيرح سمي ام نوكي نأ ريغ نم ىعامتجالا لفاكتلا ذيفنت نكميل ةيجارخ
 .هنيد ىف تسيل ةدابع فلكي

 مالسالا نأ ىلإ ريشت ىهو اهيف ةزجوم لاوقأو تاوملا ءايحإ ىف تارظن هذه 4
 ,تاوملا ءايحإ ىف مالسإلا أدبمب سانلا ذخأ ىلو ءاهداسف حالصإو ضرألا ةرامع ىلإ اعد
 اتدجو امو نارمعلا شكلو عرزلا رثكل -«هل ىهف ةتيم اضرأ ايحأ نمو :َع ىبنلا لوق اوذفنو
 رصم ىراحص اندجو امو ءاهحالصإل ناسنإلا دي بلطت ايقيرفإ ىف ةريثكلا لاغدألا كلت
 .نارمع اهيف دجوي ال عقالب

 اهيف ًاشنأف ءارحص دجو نمف ؛ىرقلا ءاشنإ تازملا ءايحإ نم نأ ىلإ هبنت نأ بجيو
 ,ةيرق ةتيملا ضرألا نوكت نأ دارأ اذإ اولاق كلذلو ؛اهايحأ دق دعي هنإف ,ةرماع ةيرق
 كلذ ىحنو تيناوحو ارودو اتويب اهميسقتو اهلوح ردج ءانبو ءاهضرأ ةيوستب نوكي اهؤايحإف

 .نارمع ىلإ اهعقلب لوحتيو ىراحصلا رمعت كلذبو

 0 ,ةورثلل ةيمتتو ضرألا ىف ةرامعلا بايل احتف ايحإلا باي حتف ىف ىرن اننإ

 ميقت ىتلا ةمساقملا هيف ىرجت سارغ ىأ عرز نم جتني ام نأ اصوصخو ايعامتجا

 ىنعم ىف اضيأ ىهو «رامثلاو عورزلا ةاكز هيف ىرجت وأ ىعامتجالا لفاكتلا نمضتو ةلودلا
 يأ نيو نيدلا يحب ريقفلا وح ىهو «جارخلا نم رادخملا ىف لقأ تناك نإو ةمساقملا
 .دهاجملا قحو ليبسلا

 هجرخت ام رشع رادقمب ىهف ةمساقم بوجو عرزلا ىف اهبوجو نأ ءاهقفلاررق دقو
 ةاكزلا لام تيب نوكي كلذبو :ةلاب تيقس نإ رشعلا فصن رادقمبو ةلآ ريغب تيقس نإ ضرألا
 لفاكتلا تاجرد ىلعأل اليبس ءايحإلا نوكي اذهيو سارغلا دهغت وأ عرزلا جرخأ نمل اكيرش
 هلع ىبنلا هحتف امك هباب حتف بجيف :ىعامتجالا
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 ىف هنكأو :مالسإلا اهحابأ ىتلا بسكلا قرط لك ىف لاعقلا رصنعلا وه لمعلا -

 نارفاضتي لب ءامهدحأ درقني الو جاتنإلا ىف ناكرتشيف لاما سأرب طلتخي قباسلا رمألا

 ش , امهتم ةرمثلا نوكتف اعم

 ربأ ىهو هدحو بسكلاب ىتأيو جتني ىذلا وه نوكي امدنع هدحو لمعلا ركذن اذه ىفو
 روجأ عفد ىو لمعلا ىلع ضحلا ىلإ هجتت ةيوبنلا اياصولا نإو ؛مالسإلا ىف بسكلا قرط
 دقو هيف لمعيل ناسنإلل نوكلا رخس ىلاعت هللا نأو ءلمعلا فرش اهترابع ديفتو «نيلماعلا
 اهبكانم ىف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج ىذلا وه» :ىلاعت لاقف كلذب ميركلا نآرقلا رمأ
 نأ هلع ىبنلا ررق دقلو ءبولطم رمأ لالحلا لمعلاب قزرلا بلط ىف ىعسلاف ('!«هقزر نم اولكو
 لماعلا ىلع هتدئاف تسيلو ؛بولطم لمعلاف :قزرلا بلط ىف ىعسلا الإ هرفكي ال ام بونذلا نم

 عرزلا تبنتو ءرمثتل ضرألا حلفي ىذلا لماعلا اذهف ءاهلك ةعامجلا ىلع هتدئاف امنإو هدحو

 نيتيوقلا هيديب ئشني امنإ رودلا ىنبي ىذلا لماعلا اذهو ءاميظع اريخ عمتجملل مدقي امنإ
 ةلآلا ىلع فقي وأ لزغي ىذلا لارغلاو بوثلا جسني ىذلا جاسنلا اذهو ,ناسنإلا هيخأل ىوأم
 .هءاسك عمتجملل مدقي امنإ -ةلزاغلا

 ناك كرت ولو هققحت بجي ةيافك ضرفب موقي عقنلا باوبأ نم باب لك ىف لماعلاو
 ةماقإ ىف ترصق اذإ هللا مامأ مثإلا اهيلعو عمتجملل ةبسنلاب هكرت ةبغم اهلك ةعامجلا ىلع
 اورصق نإ رزولا ىف عيمجلا كرتشيو .هب مايقلاب اعيمج اهنع مثإلا عفريو :ةيافكلا ضرف
 ىئافك ضرفب موقي ريست ىتلا ةلآلا ىلع فوقولاب ىأ ديلاب لمعي ىذلا ىوديلا لماعلاف.هيف
 لمع نم ناك ام بسكلا لضفأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف ,هيلإ ببحو مالسإلا هيلع ثخ

 هللا ىبت نإو ؛هدي لمع نم اريخ اماعط مدآ نبا لكأ ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع لزقيو «ديلا

 ش .«هدي لمع نم لكأي ناك دوأد

 ئم فنصلا اذه رفوت نأ ةمألا ىلع بجيف ؛ةيافك ضورف اهلك ةينفلا لامعألاو

 تماقأ اذإو ؛عيمجلا ىلع رزولا نوكيو ,مثأت اهلك ةعامجلا نإف اونوكي مل نإو «نيلماعلا

 هنم ملسي الو مهريبك هب صتخي ال ,مهدحو مهيلع رزولاف مه اورصقو نيينفلا نيلماعلا
 ,مهريغص

 ا



 ضورفلا نإ ؛اهنم ةفئاط لامعأ نع ةلودلاو ةمآلا ةيلوئسم ققحتت فيك نكلو ٠-
 ىبطلا بجاولا ءادأ ىف ريصقتلا ىف هتعبت بيبطلاف ءاهيف بوجولا رادقم توافتي ةيئافكلا
 هريصقت اهب مايقلاو ةماعلا قفارملا ميظنتب موقي ىذلا سدنهملاو «نيقابلا ةعبت نم ربكأ
 .سانلا نم هريغك نوكي ال

 بطلل ةيافكلا ىوذ راهظإ ىلع لمعت نأ اهرمأ ىلو ىف ةثمم ةمألا بجاو نكلو
 ,مهتاجاح دس ىلع موقتو مهروهظ دعب مهاعرت نأ اهيلع بجيو .داهجلاو هقفلاو ةسدنهلاو
 ظ .نانثمطالاو ةحارلا مهل لفكت نأو

 ىلإ اعد هلم ىبنلاف نيرمألا نيذه قيقحت ىلإ ةيعاد ةيمالسإلا صوصنلا تعاج دقو
 .«هقرع فجي نأ لبق هرجأ ريجألا اوطعأ» :ُهَلْلَع هلوق لثم ىف اهتاقوأ ىف ةلماك روجألا عفد
 اا جر» مهتم ركذو «. ,ةمايقلا موي مهمصخ انأ ةثكالث» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثمو

 1 .«درجأ هفوي ملف اريجأ رجاتسا

 ايندلا هذه ىف ةداعسلا بابسأ ليهستو ؛هيف نيلماعلا ةحارإ ىلع لمعي مالسإلاو
 ةنوئم نوعيطتسي ال نيذلا نيلماعلا جيوزت ىلع لمعي مالسإلا نإ ىتح ءنيلماع اومادام
 نأ دمحأ مامإلا ىور دقو ؛نكاسم مهل نكت مل اذإ مهب قيلت نكاسم ىف مهنكسيو «جاوزلا
 ىأ «جوزتيلف ةأرما هل تسيل ىأ ءالزنم ذختيلف ,لزنم هل سيلو المع انل ىلو نم» :لاق هع ىبنلا
 اهلاني ىتلا ةحارلا نأل ,نيملسملا لام تيب نم بير الب كلذ لكو «ةباد ذختيلف ةباد هل تسيل
 ْ .ةيمالسإلا ةغامجلا ىلغ دوعي اريخ نفوت نولماعلا

 اوناك نإف مهلملمت ةلادع ىف الوأ ثحبنلف لامعلا نم الملمت اندجو اذإ كلذ ىلعو ظ
 ريغب مهلملمت ناك نإو ؛مهقوقح مهوعنم نيذلا ىلع ريصقتلا مثإ ناكو ؛هوطعأ اقح نويلطي

 نكت لعفت مل نإو مهنم نيمولظملا فاصتإل لخدتت نأ اهرمأ ىلو ىف ةلثمم ةمألا ىلعو
 .اهيجاو ىف ةرصقم

 نيذلا ىلع هتبفم نوكت ال ليطعتلا نأل ؛هب نوموقي المع اوطعي الو مهتاكش نأشلا ىوذ
 رظني نأ هلمع كرتي ىذلا لماعلا ىلعف ءاهسفن ةعامجلا ىلع هتبغم نوكت لب ءطقف مهوعنم

 دو



 بحاص ىلع دوعت ىتلا ةراسخلا ىلإ رظني نأ لدي كرتلا اذه بيسب مهمرحي نم ىلإ
 ةمألل مداخ وه امنإ لمعلا بحاص دنع امداخ سيل هنأ ةماركلا ىذ لماعلا ملعيلو ءعنصملا

 ىف روصق لمعلا بر نيبو هنيب ةقالعلا ىلع هرظن رصقو ءهدجب معنتو هريصقتب ررضتت اهلك

 ,ىلاعت هللا دنع هباوث هل اينيد ابجاو ىدؤي هلمعب لماعلا نإو «بجاولا ءادأ ىلإ رظنلا

 ,ىلاعت هللا نم باوثلا بلطيلو ؛ةينلا لمعلا مايأ نم موي لك ىف هلمع ءادتبا دنع بستحيلو
 هلع ىبنلا نإو هفرصت ىف ةعامجلل صلخأو هلمع ىف هلل صلخأ نإ ةرمتسم ةدابع ىف هنإف
 .«هلل الإ هبحي ال ئشلا بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال» :لوقي

 نوكت امم اهريغو جحلاو موصلاو ةالصلا ىلع ةروصقم مالسإلا ىف ةدابعلا تسيلو
 مالسإلا ىف ةقدصلا تسيلو ءلمشأو معأ مالسإلا ىف ةدابعلا لب هيرو دبعلا نيب هيف ةقالعلا
 نم ىذألا ةلازإ نإ ىتح ةيناسنإلل عفن هيف رمأ لكل ةلماش ةقدصلا لب ؛طقف ريقفلا ىطعت نأ

 لايع مهلك قلخلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقلو لَ ىبنلا حرص امك ةقدص دعت قيرطلا
 نم كغارفإ» :ىراقغلا رذ ىبأل مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو .«هلايعل مهعفنأ هيلإ مهبحأو هللا
 كيخأ هجو ىف كمسبتو ؛ةقدص ركنملا نع كيهنو فورعملاب كرمأو ,ةق ةقدص كيخأ ىلد ىف كولد

 ىف لجرلا كتيادهو ,ةقدص هب كل سانلا قيرط نع ماظعلاو كوشلاو رجحلا كتطامإو ,ةقدص
 1 ,«ةقدص ةلاض ضرأ

 نقتملا لمعلا هبر ىلإ دبعلا برقي ام بجوأ نمو لمعلا ْناقتإ تاقدصلا غلبأ نإو
 ىرخأ ةياور ىفو «هنسحي نأ المع لمع اذإ لماعلا نم بحي هللا نا» هم لاق دقف ءديجلا
 .«هنقتي نأ المع مكدحأ لمع اذإ بحي هللا نإ»

 ,ىوديلا لمعلا ىف نيلماعلا عم كرتشي ناك ىذلا لماعلا ىبنلا نع ةروثأم راثآ هذهو

 اذإف :مهديفيل سانلل لمعلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتو نقتأو صلخأ اذإ لماعلا لضف نيبت ىهو
 .ساثلا مامأ دسفم هللا مامأ مثآ ىهف ءلمعلا لطع

 ,ىوديلا لمعلا الإ نسحي ال نم سانلا نمف ةفلتخم تاقاط ىئاسنإلا لمعلا نإو 4١-

 ةيلقعلا لامعألا نسحيف هلقعو هركف ىمسي نم مهنمو «ةينفلا لامعألا نسحي نم مهنمو

 ىهو ؛هعسوأ هتدعاق ىمره ءانبك لمعلا لثمو .ميقتسم ركف ىلإ جاتحت ىتلا تاميظنتلاو
 نارمعلا نوميقي نيذلا مه مهنأل :مهيلإ جاتحي عمتجملاو مهبزاقي نمو نييوديلا لامعلا لمشت

 نوقشيو ضرألا نوحلفي نيذلا مهف ؛ةيوقلا مهدعاوس ىلع هيف ئش لك موقيو مهيديأب

 روصتي دقو :تارايسلا ىقئاسك ناكم ىلإ ناكم نم ناسنإلا نولقنيو ناينبلا نوعفريو «رهنألا
 '؟



 موقت ال ةراضحلا نكلو ؛مهريغ نم ةعامج روصتت دب الو ىوديلا لمعلاب شيعت ت ةعامج موقت نأ

 ظ .ةفلتخملا مهتاجردب نيركقملا عم مهب الإ
 ىف ةرهملا نيينفلا لامعلا اندجو اهنم ىلعأ وه ام ىلإ مرهلا ةدعاق نم انولع اذإو

 ةايحلا نولهسي مهلامعأب مهنأل اضيأ ىئافك ضرفب نوموقي ءالؤهو ءتاعانصلا نم ةعانص

 ' ٠ .ةراضحلا نوميقيو

 هجتنت ام لك ذيفنت ىف نونواعملاو نيسدنهملا ىدعاسم ناك مرهلا طسو ىلإ انلصو اذإو

 .ةيركف تاهيجوت نم نيركفملا لوقع

 انولع املكو :ةيلاعلا ةيناسنإلا ةعامجلل نومظنملاو نوركفملا ناك مرهلا ةمق انيراق اذإو
 ىف نونوكي نيذلا نإو .عفنلا شكو ددعلا لق انولع املكو .خىبنلا بتارم ىف انولع ةمقلا ىلإ
 ىف مهنإو ؛نوكلا سيماونل مهفشكو مهتاعارتخا ىلع ةيناسنإلا شيعت نيذلا مه ةمقلا ىلعأ

 امنإو ,مهددعب اهمدقت ساقي الف .ةمألا مدقت نوكي مهريكفت ةوق رادقمبو ليلق ددع ةمآ لك

 .مهتاقاطب ساقي

 ىوقلا كلت رهظتل نيملسملا ةيبرتل قيرطلا اوركذ ءاهزاهقف هررق امب ةعيرشلا نإو -؟
 مادختسا نم نكميل ىبري نكلو .هلثم ىوديلا لماعلا نبا نوكي نأ ةعيرشلا ىف سيلف ,ةفلتخملا
 رومألا ديسوتو ؛اهدامخإ ىأ بهاوملا لامهإ ةمألا ةحلصم نم سيلق ؛هيهاوم روهظو هتقاط

 ظ |  .اهل هلهؤت بهاوم هل نكت مل نمل ةريبكلا
 نم ةبهوم ىذ لك نكمت ىتلا ةيمالسإلا ةيبرتلا «فقاوملا» هباتك ىف ىبطاشلا ركذ دقو

 ,ةيافك ضرف ةعامجلا هيلإ جاتحت ام لك نأ ذإ ,هتبهوم بساني ىذلا ىئافكلا ضرفلاب مايقلا

 .لبق نم اًنيِب امك هقيقحت بجي

 ميلعتلاف .هيلإ انرشأ ىذلا ىمرهلا انبلا عم ىقالتت بهاوملا زربت ىتلا ةيبرتلا نإو
 ْ | ٠ :لحارم

 عطق نمو ؛دحأ اهنع فلختي ال بابشلاو ناييصلا لكل ةماع نوكتو «ىلوألا ةلحرملا
 نمو ؛ةلحرملا هذهل هلهؤي زيمتم غوبن اذ ناك اذإ الإ ةيناثلا ةلحرملا ىلإ لقتني ال ىلوألا ةلحرملا
 نولمعي نيذلا لامعلا مهو :ةمألا هيلإ جاتحت ىئافك ضرف دنع فقو ىلوألا ةلحرملا دنع فقو
 امك ىمرهلا ءانبلا نونوكي نيذلا مهو :نيلماعلا نم عونلا اذه ىلإ جاتحت ةمألا نإف ؛مهيديأب
 .انركذ

 ءء



 غوبنب زاتما نمف ءاهل مهعطق دنع رظني ةيناثلا ةلحرملا ىف نيزيمتملا نم اوراص نمو
 ضرف دنع فقو اهلوخدل هلهؤت بهاوم هل نكت مل نمو ءاهيلإ لقتنا ةثلاثلا ةلحرملل هلهؤي
 لامعألل نيظحالم نيسدنهم ىدعاسمو نييباسح ىلإ جاتحت ةمألاف ؛ةمألا هيلإ جاتحت ىئافك

 .اهتمالسل نيبقارمو اهل نيهجومو :ةيوديلا
 جاتنإلاو لمعلا اهزيمي ةترافتم تاجرد ىهو.غخىبنلا ةلحرم ,ةثلاشلا ةلحرملاو >

 نيذلا نم مهريغو ءءاهقفلاو ةاضقلاو ءابطألاو نوسدنهملا نوكي اهنمو ؛ىملعلا فارصنالاو
 نوعرتخملا نيزاتمملا نم فنصلا اذه ىلعأ ىفو ؛عمتجملا ىف ةيسيئرلا لامعألا نولوتي

 نيب ةيناسنإلا تاقالعلا ىمظنمو ,قحلاو ةلادعلا ساسأ ىلع لودلا ىسسؤم نوعرتشملاو

 | .ناسنإلا قوقح ةاعارمو لدعلا ساسأ ىلع سانلا

 اميف لك :ةيئافكلا تابجاولاب مايقلا تاذلابو الوأ مهيلع بجاو ةلحرم لك لهأ نإو

 تابجاولا هذهب مايقلا مهل لهست نأ رمألا ىلو ىف ةلثمم ةمألا ىلعو .هعيطتسي امو هصخي

 ةمألا ىلعف ءبجاولا اذهب موقي نأ نع ةمألا ىف مكاحلا ةمه ترصاقت نإو ءاهل مهلهؤت نأو

 , ()رصقملا كلذ عضوم ىف هب موقي ال ىذلا نأل ؛هرييغت ىف ىعست وأ هئادأ ىلع هلمحت نأ

 ءهانعم عم قفتت ةيمست تابجاولا نم عونلا اذه هنع هللا ىضر ىعفاشلا ىمس دقلو

 لفاكتلا نوناق ىضتقمب ةبلاطم اهلك ةمألاف .صاخلا ىنعم هيف ماع بجاو هنإ لاقف

 .اهنم ةصاخ ةفئاط هب موقت لب اهلك ةمألا هب موقت ال نكلو ءبجاولا كلذ قيقحتب ىعامتجالا

 نم هاطبنتسما امو لمعلا ىلع ضحلا ىف ةدراولا صوصنلا ىلإ تارظن هذه -4 ش

 .هفيلكت رادقمو لماعلا ةرجأ ىف ملكتن اذه كرتن نأ لبقو «مالسإلا ميظنت

 كلذ ناك اذإو «نوقيطي الام مهوفلكت ال» :ديبعلل ةبسنلاب لاق هلع ىبنلا نأ لوقنو

 فيلكتلاف "!ء«اهعسواالإ اسفن هللا فلكي ال» :ىلاعت هللا لاق دقلو :ىلوأ لامعلاف ديبعلل ةبسنلاب

 نكمي امو عاطتسمملاب الإ فيلكت ال هنأ ةيعرشلا ةدعاقلاو .ةقاطلا ةرئاد ىف الإ نوكيال

 نإف نوقيطي امب لامعألا نم مكيلع» :هّللَ ىبنلا لوقي كلذلو ,دهج ريغ نم هيلع رارمتسالا
 ةريبكلا لامعألا نم ةليلق تناك نإو ,هللا ىلإ بحأ ةمئادلا لامعألا نإو «اولمت ىتح لمي ال هللا

 اهمودأ هللا ىلإ لامعالا بحأ» :هط ىبنلا لاق كلذلو ءاهيلع رارمتسالا نكمي الو دهجت ىتلا

 .«لامعألا نم ةميدلا بحي هللا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «لق نإو

 عبط -١؟4 :١١؟ص ١ج ةيافكلا ضرف ىلع مالكلا دنع «تاقفاوملا» هباتك ىف ىبطاشلا اذه نّيِب )١(

 ةرقبلا رخآ (5) .ةيراجتلا

 ٌُ؛ءه



 ىلإ لامعألا ميظنت ىف هجتي مالسإلا نأ نرقن نأ عيطتسن صوصنلا هذه ءوض ىفو

 ىصتأ فلكي الف هيلع رارمتسالا هنكمي هنأو ؛هتقاط ىف هنوكب اديقم لماعلا فيلكت نوكي نأ

 لمعلاب مايقلا غعيطتسي ناك اذإف :ىفاعم ىوق ىهو هيلع رارمتسالا عيطتسي ال ىذلا ةقاطلا
 مايقلا عيطتسي ال ىتح ائيشف اًئيش نهي لب ,رارمتسالا عيطتسي ال هنإف ةعاس ةرشع ىتنثا
 عيطتسيو هعيطتسي دودحم نمزب لمعلا تاعاس دييقت مالسإلا رربي كلذلو «كلذ نود امب
 فالتخابو ؛لامعألا فالتخاب فلتخي كلذ رادقمو ؛قاهرإو داهجإ ريغ نم هيلع رارمتسالا
 ,نامزألا فالتخايو :لاوحألا

 ردقت لامعألا ىف روجألا نأ ررقملا نم هنإف روجألا امأ ,فيلكتلا رادقمل ةبسنلاب اذه

 فلتخي كلذ نإو فارسإ الو ريتقت ريغ نم فورعملاب هلهأو لماعلا ىفكي اميو لمعلا ةميقب
 .فارعألاو لاوحألاو صاخشألاو لامعألا فالتخاب

 ريجأ :نيمسق ىلإ لماعلا نومسقي كلذلو ,نمزلا ىلع وأ لمعلا ىلع قحتست ةرجألاو

 نمزلا هدحي امنإ لمعلا رادقم رجألا دحي الو هلمعب موقي ىذلا وه صاخلا ريجألاو

 قحتسي ىهو ء اموي ىأ اعوبسأ ىأ ارهش لمعلا ىف هرارمتسا ىلع هترجأ ذخأي ىذلا لماعلاك

 ,لمعلا ىلع ال نمزلا ىلع رجألا

 لامع هدنع نوكيو اهروجأب لامعأب موقي نمك دحاو عون ىف ناريجألا جودزي دقو
 نيذلا لامعلا ىطعيو لمعلا ىلع ةرجألا ذخُني لمعلا برف لامعألا هذهب مايقلا نولوتي
 .نمزلا ىلع مهروجأ هعم نولمعي

 نا



 ةرطاخملا

 هساسأو لالبح قيرط وهو ةيكلملا بسك بابسأ نم عيارلا ببسلا وه اذه - 4

 ميلقإ نم ءايشألا لقن اهانعم صخأ ىف ىهو «ناكم ىلإ ناكم نم عئاضبلا لقنب راجتإلا
 ىف ءارشلاو عيبلا لمشت تراص ىتح اهانعم عستا مث ءاهجتني ال رخآ ميلقإ ىلإ اهجتني
 ىلخي ال هنأل مالسإلا هحيبي كلذ لكو ءانايحأ ةيرقلا لب ةدحاولا ةنيدملا ىف نأ دحاولا ميلقإلا

 اهالعأق ءاهيف ةرطاخملا رادقميو هسفن لمعلا ىلعب ىلعي وهو :ىناسنإلا عمتجملا ىف ةدئاف نم

 ةدحاولا ةنيدملا ىف لقنلا اهيليو «ةنيدم ىلإ ةنيدم نم لقنلا اهيليو ءرطق ىلإ رطق نم لقنلا
 رادقم عبتي ىرت امك اهيف ىلعلا نإو :ةريغصلا ندملا لخاد ىف لقنلا اهيليو :ةريبك تناك اذإ

 ,راحبلا رطخو قيرطلا رطخل لقانلا هيف ضرعتي ميلقإ ىلإ ميلقإ نم لقنلاف .ةرطاخملا

 .ةيوجلا تارثؤملا لعفب اهصقنو «عئاضبلا بطعل ضرعتلا مث كلذ دعب نم ةراسخلل ضرعتلاو

 لوألا نم رثكأ قيرطلا نمآف ءلوألا نم لقأ ةرطاخم هيف ةنيدم ىلإ ةنيدم نم لقنلاو

 ندملا لخاد ىف لقنلا كلذ نود نوكي مث ءلقأ ةراسخلاو فلتلل ضرعتلاو ؛لقأ ءاوجألا صقنو

 ىوذ لمع راطقألا نم:لقنلا نأ هريسفت ىف ىبطرقلا ررقي كلذلو .ةريغصلا ىأ ةريبكلا

 ,راطخألا ىوذ لمع سيلف راصمألا لخاد ىف لقنلا امأ ءراطخألا

 قوزرم بلاجلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف راطقألا نم لقنلا هلع ىبنلا ببح دقلو
 ىلإ ةعانص وأ هضرأب اهجتني ميلقإ نم عئاضبلا لقني ىذلا ىه بلاجلاو .«ىطاخ ركتحملاو

 انتغلب داريتسالا ىنعم عم ىقالتي هانعم ىف بلجلاو ءاهيلإ جاتحيو اهجتني ال رخآ ميلقإ
 ,ةرضاخلا

 الكأ تسيل ةراجتلا نأب حرصي ىذلا ىنآرقلا صنلاب مالسإلا اهحابأ دق ةراجتلاو
 هلع ىبنلا لمع تناك ةراجتلا نأو (١)لطانلاب سانلا لام

 نميلا نمو ؛ماشلا ىلإ نميلا نم عئاضبلا لقنت تناك اهنأل راطخألا ىوذ ةراجت تناكو

 لصتو مورلا عئاضب لقنت ماشلا نمو ؛ماشلا قيرط نم مورلا ىلإ لصيو سراف جاتنإ لقني

 .نميلا قيرط نم سرفلا ىلإ
 «مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأي» 'ىلاعت هللا لاق )١(

 هبل ةيآلا ءاسنلا ةروس)

 ال



 اهدعي لالحلا بسكلا قرط نم اقيرط اهربتعاو مالسإلا اهحابأ نإ ةراجتلا نإو -
 ضرألا تاريخ نأل كلذو ءناسنإلا ىنب نيب ىعامتجالا لفاكتلاو ىناسنإلا نواعتلا ليبق نم
 لك ىف سيلف ءىضارألا عئابط فالتخلاب فلتختو .ادربو ارح ميلاقألا فالتخاب فلتخت
 ىف ةدحتم ةداجإلا ةجرد تسيلو ةدحتم ميلاقألا تاعانص تسيلو ءردن ام الإ هتاجاح ميلقإ
 سانلا فالتخلا نأ هئاحبس ركذو يناسنالا فراعتلا ىلع صرح مالسإلا نإو ءفانصألا لك
 نكلو ؛ةيحتلاو ءاقللا درجمب نوكي ال فراعتلا كلذ نأو ('!(وركانتيل ال اوفراعتيل لئابقوايوعش
 نأ ضرألا نبا عيطتسيو ؛ناقيرفلا لدابتيل رخآلا ميلقإلا لهأ دنع ام ميلقإ لك لهأ فرعيل

 تاريخ ميلقإ لك ىف ىقالتت لب رخآلا تاريخ نم ميلقإ مرحي الف ضرألا تاريخ لكب عفتني
 .اهلكةيئاسنإلا

 بسكل ايعيبط اقيرط تسيل ةراجتلا نأ نم نييداصتقالا ضعب لاوقأ درن نأ ديرن الو
 الفاكت دعت ةميوق ةلداع تناك اذإ ىهف ةراجتلا تناك رايتعا ىأ ىلع لوقن اننكاو .ةيكلملا

 ميلقإ ىلإ ميلقإ نم عئاضبلا لقن ىف حوضولا لك حضاو كلذ نأو .اماع ايناسنإ ايعامتجا
 مهب تقاض امدنع مالسلا هيلع فسوي ةوخإ نأ ةاروتلا ىفو ميركلا نآرقلا ىف اندجو دقو

 ام مهيلإ هنولقني راجت ةمث ناك ولو ءاهنم حمقلا اوبلجيل رصم ىلإ اوءاج مهضرأ ىق ةقئاضلا
 .(")لاقتنالاو رفسلا ةقشم اومشجت

 ىضارتلاو ءاهيف ىضارتلا فصو ركذ ةراجتلا حابأ امدنع ميركلا نأرقلا نإو -7
 ىف راتخم امهالكو عيبلا ىف اراتخم عئابلاو ءارشلا ىف اراتخم ىرتشملا نوكي نأ ىضتقي
 رصنع نإف ؛:نمث ىثب ءارشلا ىلإ ارطضم امهدحأ ناك اذإف ؛هب ىرتشي ئذلا نمثلا ريدقت
 ناك اذلو ءلدابتلا ةيرح ىهو اهناكرأو اهرصانع مظعأ دقفت لب ؛امئاق نوكي ال ةراجتلا
 رصنع نأل امنإ راجتالا نألو ءرارطضالا ىلع دمتعي لي اضرلا ىلع دمتعي ال راكتحالا
 ,مثأ لالغتسا هيف لب ,هيف ةرطاخم ال بساكلا ركتحملا بناج نم راكتحالاو ؛هيف ةرطاخملا
 تقول ةيولطملا داوملا راخدا هادؤم نأل «راظتنالاب هيف بسكلا نوكي راكتحالا نإف كلذ قوقو
 نأ انررق دقو .ةرطاضملا قيرطب ال «راظتنالا ق قيرطب هيف بسكلا ناكف .اهيلإ رارطضالا

 «اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلهجو ؛ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ» :ىلاعت هللا لاق )١(
 (١؟ ةيآلا تارجحلا ةروس)
 .58 مقر نم ئدتبت ىتلا تايآلا ىف فسوي ةروس عجار (؟)
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 ركتحملا» :هلَع ىبنلا لاق كلذلو ,مالسإلا هحيبي ال ىعرش ريغ ىنمزلا راظتنالا قيرطب بسكلا

 دنع هادّومو ؛راكتحالا مكح ركذن نأ انيلع بجحأولا نمو ءاثيبخ نوكي هبسكف مثآ ىأ «ئىطاخ

 .اهيف ىعامتجالا لفاكتلا قيقحت نمضي امب ةيداصتقالا تامزألا جالعو ءاهقفلا

 راكتحإلا

 :لاق هك ىبنلا نأ رفع نيا ىور ل راحل م بلا نع ةحيحص راثأ تدرو دقو

 سالفإلاب هللا هيرض اماعط نيملسملا ىلع ركتحا نمو ؛مؤرحم ركتحملاو «قوزرم بلاجلا»

 ىهف نيملسملا ىلافي نأ ديري ركتحا نم» ؛لاق هلم ىبنلا نأ ةملسم وبأ ىورو «ماذجلاو

 :«هللا ةمذ نم ئرب دقو ؛ئطاخ

 نم ةريبك ةفئاطف . اهعسو نم مهنمو راكتحالا داوم قّيض نم مهنم نيملسملا ءاهقفو'

 ةجاحلا تقول رخدا اه رخدا دق ركتحل | نوكيو نيملسمل ١ رضيام لك نأ تررق ءاهقفل ١

 | : نيبيسل اثيبخ نوكي هبسكو امثإ نوكي هراكتحا نإف ؛هنم قوسل ا ىلخو هيلإ ةديدشلا

 . ةركتحملا نيعلا

 تدرو كلذاو .ءارح راظتنالاب بسكلاو انهوث امك راظتنالاب هيف بسكلا : | : امهيناثو

 .راظتنالاب ابسك هنوك ىف ايرلا هبشي هنأل ءابرلا ىف تافرصتلا هذه لثم نأ حرصت ثيداحأ

 عوضوم نوكت ىتلا فانصألا نكت امهم مارح راكتحالا نأ ىف ةريثك ثيداحألا نإو

 ' امهريغ م اماعط مأ ايايث تناكأ ءاوس سانلاب رضي اهسيح مادام راكتحالا

 وأ ةيعارزلا ىضارألا كالتما راغصلا ىلع قيضي نأ راكتحالا نم دعي كلذيو

 ترهظ املكو «ةريثكلا ةعساولا ىضارألا مهل رابك كالم كانه نوكي نأب ءاهيف صاصتخالا

 ءاهئارش ىف مهوبلاغي نأ نييعارزلا راغص عيطتسيالف ءارشلا قيرطب اهيلع اولوتسا ضارأ

 اهيف كالملا كلميال ةيمالسالا ىضارألا رثكأ نأ اصوصخو لخدتلا رمألا ىلو ىلع نوكيف

 . هانيب ىذلا ىحنلا ىلع ةبقرلا
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 كلذل دحنالو «ماعطلا ع اونأب مثآلا راكتحالا صخي ءاهقفلا نم ىئاثلا قيرفلاو

 . احجرم صيصختلا

 : طورش ةئالث مثآلا راكتحالا ققحتل نوريثك طرتشا دقو

 هنأل :ةلماك ةنس مهنومي نم ةيافكو هتيافك نع الضاف ركتحملا ئشلا نوكي نأ : اهلوأ

 مهتنس توق هلهأل سبحي ناك هنأ هلم ىبنلا نع تبث نإ ؛هلهأ ةجاح رخدي نأ ناسنإلل زوجي

 ظ . كلذ هل ىنست نإ ماعطلا نم

 ,سانلا ةجاح ةدشل ءالغلا ةشحاف ناب عيبيل ءالفلا صيرت دق نوكي نأ : اهيناثو

 وأ هتجاح هب عفدي ام ريقفلا دجيالو ؛هترورض ىأ هتجاح هب دسي ام ىنغلا دجي كلذبو

 ْ | ,هترورض
 ئشلا ناك ىلو ءركتحملا ؛يشلا ىلإ سانلا جايتحا تقو ىف راكتحالا نوكي نأ : اهثلاث

 ةجاح ىف سانلا ناك اذإ الإ كلذ نوكيالو ءراجتلا نع ال سانلا نع ررضلا عفد وه عنملا

 ٠ , ةديدش

 نأ ىهو اعبار اطرش مثآلا راكتحالا ىف طرتشي ةفينح ابأ ءاهقفلا خيش انيأر دقو

 تناك اذإ امأ . ةقئاضلا هيف ترهظ ىذلا ميلقإلا تاذ نم ةارتشم ةركتحملا ةعلسلا نوكت

 هدعيال ةفينح ابأ نإف ةيكلملاب درقنا ىذلا كلاملل اجاتنا تناك وأ رخآ ميلقإ نم ةبولجم
 ةيكلملا مارتحا وهو هدنع تباث لصأ ىلع ىنبم ةقينح ىبأ نم رظنلا كلذو ؛اراكتحا
 ىف ارض ربة عيال ةفينح ىبأو «دكؤم ررض تبث اذإ الإ اهل ضرعتلا مدعو ةيصخشلا
 درفنا اذإ اهوحن وأ ةعارزلاب اهل كلاملا لمع نف ةجتانلا وأ ةدروتسملا أ ةيولجملا ةعاضبلا

 دعي بلجي نم لك ناك ىلو.«ةعامجلل ريخ جاتنإلاو ريخ هتاذ ىق بلجلا نأل اهعيبب اهل كلاملا
 نع وأ بلجلا نع سانلا عنتمال عئاضبلا ةزدن لبق ام رعسب عيبلا ىلع ربجي اركتحم
 بجي ىذلا بلجلا ةرثك امنيب ,ةقئاضلا دادتشا ىلإ ىدؤي كلذو ءرصعلا ةغلب داريتسالا

 هعيجشت بجيف ةقئاضلا فيفخت ىلإ ىدؤي جاتنإلا كلذكو ءاهفيفخت ىلإ ىدؤت هعيجشت
 , )١( اركتحم جتنملا دعيالو

 .عيبلا باب «ريبكلا عومجملا حرش ءريضنلا ضورلا :٠ اذه ىف عجار )١(
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 ؛ تامزألا جالع

 قرط ثالث كلس دقو سانلا نع ررضلا عفد لثكي امب تامزألا مالسإلا جلاع - 4

 وأ لوقعملا نيثلاب اهيحاص نع اربج ةركتحملا علسلا ع ابت نأب راكتحالا عنم : اهالوأ

 هيف لالغتسا ال لوقعم بسكب عيبي نأ ىلع هلمحت ىتلا ةديدشلا ةيوقعلاب عيبلا ىلع وه سبجي

 ' ٠ سانلا ةجاحل

 اهببس نأل اهرذج نم ةمزألا جلاعي ةقيقحلا ىف ىهو ضرعلا رثكي هنأل بلجلا : ةيناثلا
 ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ أجل دقو ضرعلا رثكي بلجلاو ,بلطلا ةرثكو ضرعلا ةلق
 بلجلا ىلإ أجل :ةدامرلا ماع ىمس ىذلا ماعلا ىف ةديدش ةمزأ برعلا تباصأ امدنع بلجلا

 هل لوقي هلبق نم رصم ىلاو ضاعلا نب ىرمع ىلإ لسرأ دقف ؛ةبصخلا ةيمالسإلا ميلاقألا نم
 0 ,«ىدنع اهرخآو كدنع اهلوأ نيع نوكتس» : ىرمع هباجأف « ثوغلا ثوغلا » : هباتك ىف

 لقثيالو كلاما ملظيال دودحم بسك اهيف نامثأ علسلل عضوي نأب ريعستلا : اهثلاثو
 هنأل ,هوزاجأ ءاهقفلا نم نوريثكف ؛ةددرتم ةرظن ريعستلا ىلإ مالسإلا رظن دقو ,جاتحملا ىلع
 علسلا لاني كلهتسملا لعجيو ءشيعلا لهسيو هففخي ىأ راكتحالا عنميو سانلا نع ىذألا عفدي
 نامثثب عيبلا ىلع راجتلا لمحل ليبسال هنألو ؛لادتعالل ةزواجمالو اهيف ططشال نامثأب

 امب هيلإ جاتحي ام هيلإ لصي نأ نم ناسنإ لك نّكمي نأ رمألا ىلو بجاو نألو :ةلوقعم
 ,ريعستلاب الإ كلذل ليبسالو ؛هعيطتسي

 نإف اورعستال» هَ ىبنلا لوقل ,ريعستلا زوجيال :هباحصأو ةفينح ىبأ لاق دقو
 قوسلا ىلإ ةرهاظلا قوسلا نم عئاضبلا ءافتخا ىلإ ىدؤي ريعستلا نألو «هّللا وه رعسملا

 ىدأتيو «ريقفلا اهعيطتسي الو ىنغلا اهعيطتسيف راعسألا ىف ىلاغتلا نوكي ذئدنعو .ةيفخلا

 ةيضق سكعنت كلذبو .دجي هتاذ ىف ىوق ىه نمو ؛مرحي ةنواعملا قحتسي نم نأ ىلإ رمألا انب
 ,ءايوقألا لاني الو ءافعضلا ىلع قيضلا دتشيو ىعامتجالا لفاكتلا

 عئاضبلا جيورت ىف راجتلا نيب سفانتلا نوكي ثيح قاوسألا رمغي ال بلجلا ماد ام ريعستلا

 ظ .اهئافخإ ىف ال
 مآ



 نأ ىلع لمعو «يضارتلاب اهدّيقو اهباب حتف :ةراجتلا ىلإ مالسإلا تارظن هذه -

 بولطم مالسإلا ىف قح لك كلذكو ؛ةحلصملا بلجو ررضلا عفد ةرئاد ىف ةراجتلا ةيرح نوكت

 مظني امب مالسإلا ماكحأ تءاج دقو .(!)ةرضم هنم تناك اذإ عوفدمو :ةحلصم نم هيف ام
 ىف راجتالا ميظنتل ىمالسإلا هقفلا ىف ةفلثتخم باوبأ تدقع دقو ؛ةحلصملا ةرئاد ىف راجتالا

 نوكيو الجؤم هيف عيبملا نوكي ىذلا عيبلا ىهو ملَشلا دقع ىف ءاهقفلا مككتف ؛ةيعرشلا ةرئادلا

 جاتنإ أ عئاضب رظتني نمو ةلبقتسم ةعاضب ديريو لام هدنغ نم كلذب عفتنيل الجعم نمثلا
 ةنيعم ةبسن ىلع هدنع ام رجاتلا عيبي نأب ةحبارملا دقع ىف اوملكتو ءالجاع الام ديريو عرز

 نوكي ةداع كلذو «نمثلا لثمب عيبلا نوكي نأب ةيلوتلا دقع ىف اوملكتو ؛احبر نوكت نمثلا ىف
 . اذكهو ,رخآلا دنع امم هعئاضب صقن رجات لك دسيل مهسفنأ راجتلا نيب

 هجو ىلع ىعامتجالا لفاكتلا ققحتيل ررضلا عنم ةرئاد ىف نوكي امنإ ميظنت لكو
 .لماك

 ةيكلملا دويق

 دقو ءاهبسك قرطو ةصاخلا ةيكلملا اهيلع درت ىتلا لاومألا ىف مالكلا نم انيهتتا ٠-

 ةحلصم بلجل عرش دقو ءررضلا عنمب ديقم مالسإلا ىف قح لك نأ انثحب ءانثأ ىف انررق
 مدعب ديقم تباث قح لكو ؛دابعلا حلاصم قيقحتل تماق اهلك ةيعرشلا ماكحألاف «سانلل

 عفدو دابعلا حلاصمل ةققحم اهنأ ىري صوصنلاب ةتباثلا ةيعرشلا ماكحألل عبتتملاو ءررضلا

 ىلع ةحجارلا حلاصملا ميدقت» :مالسلا دبع نب نيدلا زع كلذ ىف لاقق دقو ؛مهنع راضملا

 ءابطألا كلذكو ؛عئارشلا كلذكو كلذ ىلع ءامكحلا قفتا "نسح دومحم" ةحوجرملا دسافملا

 نولابي الو ءنيتحصلاو نيتمالسلا ىلعأ نوبلجيو ءامهاندأ ءاقبإب نيضرملا مظعأ نوعفدي

 بطاعملا دساقم ءردلو ةيفاعلاو ةمالسلا بلجل عضو عرشلا بط نإف ءامهاندأ تاوفي

 تتوافت نإو «ريخت بترلا توانست نإف ؛عيمجلا بلج نأ عيمجلا ءرد رذعت نإف ..ماقسألاو

 .("!هنافرع دنع حيجرتلا لمعتست بترلا

 :4ص اج مالسلا دبع نب نيدلا زعل ىربكلا دعاوقلا )١(
 ؛ص اج مالسلا دبع نب نيدلا زعل :ىربكلا دعاوقلا (؟)
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 هيقتو سانا نم نكسم دعم ريكا ةحلصلا فدهتست ةيالسإلا قوقحلا تناك إب

 اهنأ الإ داحتال تبثت ام ةيكلملاف «ةحلصملا بلجل الإ تررقت ام قوقحلا نأ ظحالي نكلو

ام سلا ةيجامل ةملصم ققحت
 

إف «عومجملا ىلإ أ ةصاخ هريغ ىلإ لصت ىتلا ةريصملاو هيلع دوعت امو اه ششأو امك ثيح
 ن

كلذ عفديل دّيق هريغ ةرضم تحجر نإو .هقح سمي ال قحلا بحاص ةحلصم تحجر
 ,ررضلا 

 .هعوقو نظلا ىلع بلغي ال نكلو ريبك ررضو
 .هيلإ تفتلي الف عوقولا ردان ررضو

 :عوقولا دكؤملا ررضلا

هفرصت ىلع ب رذي هيك ىف صاخلا قحلا بحاص ناك اذإ -ه١
 هريغب دكؤم نرخ 

 نأ ةيناش ىلع بترتيف هعرز قسمي يذلا اذهك .هريغب لزني ىذلا ةصاخلا ةيكلملا ىف قحلا

لع هذفاون حتفي ىذلا اذهكو , :ةلاحم ال هراج ضرأ ىف ءاملا لزني
 نأل «راجلا ررضتيف هراج ى

 .هتاروع ىلع لطت تفاونلا

 بحاص ناك اذإ :الصاف الوق اههابشأو لئاسملا هذه ىف مالسإلا ءاهقف ررق دقو

 ةقيرطلا هذهب هكلم لمعتساو ,راجلا اهيف ررضتي ال ةقيرطب هكلم لمعتسي نأ هنكمي قحلا

 قفوي نأ هيلع بجوي لداعلا ىعامتجالا لفاكتلاو مالسإلا هبجوأ ىذلا نواعتلا نآل كلذو ,عنم

 ىدافتي نأ ناكمإ عم هريغ ررض هيف ام ىلإ هدصق نأل ؛هريغ نع ررضلا عفدو هتحلصم نيب

 ,ميركلا نآرقلا صنب هنع ىهنم دعت كلذو هيلإ ادصقو ىذألل ادمعت دعي ررضلا

 ىأ اماع ررضلا ناك نإ رظني هذه ىفو ءررضتلا ىأ ررضلا ىدافت هنكمي ال ناك اذإو
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 ,داحآلا ررض نم ارطخ مظعأو اردق ربكأ سانلا ةماع ررض نأل عنمي هنإف ؛ةفاكلا قحلي
 عفدل ةبسنلاب داحآلا قح ىلع مدقم ةفاكلا قح ذإ ةماعلا قوقحلا ىف بوذت ةصاخلا قوقحلاو
 .رارضألا

 قح نإف ةفاكلاي ال داحآلاب لزني اررض قحلا بحاص ريفب لزانلا رزضلا ناك اذإو
 ناك نإف هيدافت هنكمي ال مادام هريغ ررض ىلإ تفتلي الو ءرابتعالاب ىلوأ لوألا قحلا بحاص
 راجلا ررض ريغ نم داتعملا ىقسلا هنكمي الو هريغ ضرأ رضي داتعملا ىقسلا هضرأ ىقس

 .هيف ررض الام ىلع اقفتي نأ امهلو «رايتعالاب ىلوأ هقح نأل ءراجلا ررض ىلإ تفتلي ال هنإف

 ا :هعوقو نظلا ىلع بلغي ىذلا ررضلا

 نظلا ىلع بلغي ثيحب عوقولا ريثك صاخلا قحلا لامعتسا نم ررضلا ناك اذإ -ه7
 عوطقملا ىهو اهتقباسب ماكحألا ىف قحلت لاحلا هذه نإ :اولاق دقو ءلعفلا عوقو دنع هعوقو

 ةربعلا لب :ردان ةيلمعلا لئاسملا هذه ىف عطقلا نألو .حجارلا نظلاب لمعلا بجوي طايتحالا
 هنلف ىلع بلغي ام لمعي ناسنإلاف ؛نظلا ةبلغ ىلع ىنبت سانلا لامعأ رشكأو نظلا ةبلغب
 .هيف ررضلا هنظ ىلع بلغي امع عنتميو «عفنلا

 اريثك لعفلا ىلع بترتي ىذلا ررضلا نوكي نأب ررضلا ةرثكب نظلا ةبلغ ىف ةربعلاو
 .صاخلا عفنلا ىلع ديزي

 «قحلا بحاص قحلي ىذلا عفنلل ايواسم هعوقو نظلا ىلع بلغي ىذلا ررضلا ناك اذإو
 ' ررض نإف ةعامجلا قحلي ررضلا ناك اذإ الإ ىلوأ هنأل صاخلا قحلا بحاص عفن مدقي هنإف
 الذان هرابتعاب اريثك امئاد اررض نوكي ذإ قحلا بحاصل عنملا ررضل ايواسم دعي ال ةعامجلا
 | . .عومجملاب

 نكلو عقو اذإ هتاذ ىف اريثك لعفلا ىلع ةدسفملا بترت نوكي ام وه مسقلا اذه -57

 ىلو ءررضلا عوقو لامتحا نوكي ثيح «حلاصملا بلج ىلع مدقم راضملا عفد» :ةررقم ةيهقف
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 ؛عوقولا دكؤملا ررضلا ىف تنيبت ىتلا ةدعاقلا هيلع قبطتو لعفلا عنمي نظ ةبلغ ريغي
 الو

 نكمي هنأو «نيررضلا نيب ةنزاوملا رادقمب الإ «صاخلا قحلا ىلإ وأ نذإلا لصأ ىلإ تفتلي

 .هيدافت نكمي ال وأ هيدافت

 نورخأو ؛لامتحالا دوجو دنع ررضلا بناج حيجرت اوررق دقو ءاهقفلا ضعب رظن اذه

 ررقت صاخلا قحلا بحاصل ناك ىذلا نذإلا لصأ نأل ؛نذإلا لصأ ىلإ اوهجتا ءاهقفلا نم

 لامتحالا امأو .حجرم ليلدل وأ ررنفلاب عطاق ليلدل الإ اهرابتعا ىغلي الق ؛:ةحجار ةحلصل

 بحاصل نوكت ىتلا ةتياثلا ةدكؤملا قوقحلا نإو ؛عقوتملا ررضلا ىلع اليلد حلصي الف درجملا

 .هيف ةيحجرأ ال ىذلا لامتحالا قيرطب ررضلا عقوت اهليزي ال ةصاخلا ةيكلملا

 الف ؛ىعفاشلاو ةفينح ىبأ هحجري ىناثلا رظنلاو ,دمحأو كلام هحجري لوألا رظنلا نإو

 كلام بهذمب ذخألاو «عنملا طايتحالا نأ ىرن نحنو ءررضلا لامتحا درجمل اقح ناعنمي

 نآلو ءانررق امك حلاصملا بلج ىلع رابتعالا ىف مدقم راضملا عفد نأ نم انركذ امل ءدمحأو

 :لاق هلل ىبنلا نألو ءصوصنلاب تباث لصأ هنع ررضلا عنمو هريغ قوقح ناسنإلا ةنايص

 نأل ؛اهيف انوذأم اهلصأ ىف تناك رومأ نع ىهن ىمالسإلا عرشلا نألو «رارض الو زرضاال»

 ,علسلا ىقلت نع ىهنلاكو :ةالولا ىلإ ةيدهلا نع ىهنلاك ىلامتحا قيرطب اهنم عقي ررضلا

 .اهنع ىهن كلذ عمو ؛ىلامتحا اذه لك ىف ررضلا نإف هيخأ موس ىلع ةمواسملا نع ىهتلاكو

 مزحلاب ذخألاو طايتحالا ىلع ةينبم ةعيرشلا» :تاقفاوملا هباتك ىف ىبطاشلا كلذ ىف لوقيو

 ,.«ةدسفم ىلإ اقيرط نوكي نأ ىسع امع زرحتلاو

 ؛صاخلا قحلا نع ؛ئشانلا ليلقلا ررضلا

 ىف ناك وأ عوقولا ردان هيف نوذأملا قحلا لامعتسا ىلع بترتملا ررضلا ناك اذإ -ه4

 ةبسنلاب هب عوطقم ررض عذملا ررض نأل ؛:ةيعورشملا لصأ ىلع قاب قحلاف ءاليلق هتاذ
 لصأب ةربعلا ذإ ؛ليلقلا نررضلا ىلإ ثفتلي الف ءصاخلا نذإلا بحانص وهو ءقحلا بحاصل

 نع لودعلل ٌعوسم دجوي ال انهو .ريغلاب ريثكلا ررضلا ضراعل الإ هنع لدعي الف تباثلا قحلا

 ررضل كرتت الف عراشلا اهررق ةدكؤم ةحلصمل يطعأ ىذلا صاخلا قحلا بحاصل نذإلا

 ربتثعا هتاررقم ىف ىمالسإلا عرشلاو ءررض نم ةيلاخ اهتاذ ىف نوكت ةحلصم دجوت الو ليلق

 .(')هتلق وأ ررضلا ةردن ربتعي ملو ةحلصملا ةبلغ

 .فرصتب هنم ةذوخأم ىهف اهيلي امو ١0ص ج ىبطاشلل (تاقفاوملا) باتك ىف ماسقألا هذه عجار (1)
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 نم اهلخت مل اهنكلو اقح اهتلعجو اهتتبثأ .ةنصاخلا ةيكلملا ىلإ ةعيرشلا ةرظن هذه -6

 ملق .اهعضاوم تددحو :ريغلاب ررضلا عنم اهساسأو «تابجاو اهيف تبجوأ لب «تابجاو
 عطقم ريغ الك عمتجملا تربتعا اهنأل هلك كلذو ,ةيكلم هيلع ىرجت نأل احلاص لام لك لعجت
 .هرصانتع لك لمعت يكلو ٠ :عمتجملا ةحلصملف ةيدرفلا ةيكلملا تتبثأ دق تناك اذإف ءءازجألا
 ققحتي كلذيو ,ةماعلا ةيناسنإلا ةحلصملا ىهو ءةدحاو ةياغ دنع ىقالتتو « ءاهلك دوهجلا لذيتو
 .هجو لمكأ ىلع ىعامتجالا لفاكتلا

 ةيكلملا ثاريم

 ,ةمذ ىلإ ةمذ نم لقتنت نأل ةلباق تماد ام ثروت ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف قوقحلا -1
 موقت ىأ ةيلام قوقح نم هل ناك اميف تيملا ىحلا فلخيف ٠ ,لاومألا ىف ىرخأ ةمذ فلختو

 .لاومألاب ةقلعتم نوكت ىآ ؛لامي

 هبتارم نايبو هنايب ميركلا نآرقلا ىلوت كلذإو ,ثاريملا ىف ىمالسإلا عرشلا ددش دقو
 اعيرفت نوكي نأ هبشي ىذلا ليلقلا ردقلا الإ هنايب نم ةنسلل كرتي ملو ؛ثراو لك هقحتسي امو
 هلع ىبنلا ثيراوملا دع دقو ,نآرقلا ىه نايبلا ىف لصألاو «نآرقلا نم لمجم صنل اتايب وأ
 (ثيراوملا ىأ) ضئارفلا اوملعت» :مالبسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف :ىمالسالا ملعلا فصن
 .«ىتمأ نه عزتني ئش لوأو «ىستي ئش لوأ ىهو ملعلا فصن اهنإف ساتلا اهوملعو

 لقتنت اهنإ لب ءاهكلام ىلع ةروصقم قوقحلا وأ ةصاخلا ةيكلملا مالسإلا ربتعي ملو
 ,تابجاوو قوقحب هعم اطبترم نوكي نم وأ ؛هتايحل ادادتما هتايح نوكت نم ىفوتملا فلخيو
 لوقيو «هتثرولف اقحوأ الام كرت نم» : :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو «جاوزألاو براقألا مهو
 .«ئلعو ىلإف الايع كرت نمو ,هتثرولف الام كرت نم» : :مالسلاو ةالصلا هيلع
 نمو ؛هتثرو ىلإ صخشلا نم لقتنت مالسإلا ىف لاومألا نأ ركذي نأ ملسمل سيل هنإو ٠
 كلذك ارمأ ركتي نمو ؛ةرورضلاب نيدلا نم ملعو نوملسملا هيلع عمجأ ارمأ ركنأ دقف كلذ ركنأ
 ' هلع هلوسرو هللاب انمّؤم نوكيال

 هذهب ماق ىذلا صخشلا نم نوكت ةيكلملا بسك بابسأ نإ :لئاق لوقي دقو -ه1

 فيكف ؛رطاخملا بكترا أ هلمعب جتنأو لمع وأ اهرهنأ قشو ضرألا حلف ىذلا ىهف :بابسألا
 هك



 دقو :تارمثلا هذه ىلع لوصحلا ليبس ىف دهج ىئب مقي مل نمو «كلذ لعفي مل نم هذه ذخأي

 ءانف نوري قدأ ةرابعب ىأ :ةعامجلا ىف درفلا ءاثف نوري نيذلا ةعزن ىهو ءلوقلا كلذ ليق

 . اهداسف مهل نيبتف نانويلا ةفسالف ضعب اهقيقحت دارأ ةعزن ىهو :عمتجملا ىف ةرسألا

 ىلع ةروصقم ثسيلف :اديغب ادادتما دتمت ىهو ةرسألا ىف ثاريملا لعج مالسإلا نإو

 دودجلا دعبأ ىف ىلو ةبارقلاب صخشلا عم نوقتلي نم لك لمشت ىه لب ءدالوألاو نيوبألا
 تيثأ دق مالسإلا ناك اذإف ؛ةرسألا لخاد ىف ىعامتجالا لفاكتلا ليبق نم كلذو ؛تادجلاو

 ىلع ظفاحو ةرسألا لخاد ىف ىعامتجالا لفاكتلا بجوأ دقف ؛ةدودحم دودح ىف ةيدرفلا

 هرصانع تناك اذإ الإ نوكي ال ىوقلا عمتجملاف ؛عمتجملا اهنم ىنبي ىتلا ةئبللا اهنأل اهنايك

 ءريقفلا دمي ىنغلاو فيعضلا ىمحي اهيف ىوقلا :اهداحآ نيب ةلدابتم ةرسألا عفانمو
 نأ ىف اببس لدايتلا كلذ ناكف ,رسوملا هبيرق لام ىف ةقفن زجاعلا ريقفلل عراشلا بجوأ دقف

 :.هلام ىف ثيملل افلخ ةرسألا لعج

 هيف :ةجاحلا بسحو ةبارقلا ةجرد بسح ةبترم ةرسألا ىلإ لوئت لاومألا لعج نإو

 رخآلا لام ىف ارطش هل نأب ةرسألا نم دحاو لك ساسحإ نأل ءاهداخآ نيب ةقالعلا قيثوت

 نيب نواعتلا ىمنيو اهمئاعد ىوقي امم ةافولا دنع هضعي هيلإ لوئيو زجعلا دنع هنم ذخأي

 نوكي ةرسألا داحأ طبرت ىتلا طباورلا ىف لالحنالا هيف ئدتبي ىذلا تقولا نم هنإو .اهداحآ

 , اهكسمت رصاوأ الو ءاهعمجت ةدحو ال ؛ةرثانتم اداحأ ريصيف ؛عمتجملا لالحنا ءادتبا

 وه ضعب نم ىلوأ اهضعيو ,ةعمتجم ةرسألا ىف ةثارولا ىمالسإلا عراشلا لعج نإو

 تبسك امالإ الام صخشلل نوربتعي الو امات اوحم ثراوتلا نوحمي نيذلا نيب طسولا رمألا

 هل امك .هتافو دعي هلام ىف لماكلا ناطلسلا صخشلل نولعجي نيذلا نييدارفإلا رظنو .هادي

 ريغ نم ةرسألا ىلإ اربج لوئي لاما لعج ىمالسإلا عراشلا نأل ؛هتايح لاح هيف ناطلسلا
 ىف اهؤادأ هتاف ةيلام تابجاو هنم ىدؤيل ثلثلا ىف الإ فرصتلا هل لعجي ملو ؛كلاملا ةدارإ

 . اديعب وأ ابيرق افيعض اهب نيعيل وأ .هتورث نيوكت ىف لضف هل ناك نم اهب ربيل أ .هتايح

 دارأ ولو ؛اهتلمهأ ىلوألاف ؛ةرسألل حارّطا نييدارفإلا ةيرظنو نييعويشلا ةيرظن ىفف

 ءاطعلاب ريسي امبرو ؛عنم ءاش نإو ىطعأ ءاش نإ ؛هتدارإل اهتكرت ىرخألاو ءاهتياعر كلاما
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 ثروملا نم بلسو ىمالسإلا عراشلا ءاجف .اهنهوي اميف لب ةرسألا قئالع قثوي ال اميف عنملاو
 ساطسقلاب ةرسألل لاملا ىطعيل الإ ةدارإلا هبلسي ملو ؛ثلثلا هتدارإل كرتو :نيثلثلا ىف ةدارإلا
 .كلذ كلاملا ىلوت نإ ءاطعإلاو عنملا ةوفج اهنم دحاو سفن ىف نوكت اليكلو ميقتسملا

 نأ -ثاريملاو براقألا نيب ةقفنلل ىمالسإلا ميظنتلا ىضتقمب هنإ :لوقت نأ تئش نإو
 ةتباث ةيكلملا نأ ديب ءلقف ةكرش هيف اهداحآ نيب ةرسألا لام لعجي ىمالسإلا ماظنلا
 ةقفن اهانعم ىف ةقيضلا ةكرشلا كلت رهظمو ؛هسفن بيطب الإ رخآلا لام نم ئش لحي ال كلام
 .ةرسألا لخاد ىف ايرابجإ ثاريملا لعجو ؛ىنغلا هبيرق ىلع نجاعلا ريقفلا بيرقلا

 ثالث ىلع موقي هنأ ئأرلا ىداب ودبي ثاريملل لداعلا ىمالسإلا عيزوتلا نإو -
 :مئاعد

 دوجولا ىف ادادتما هصخش ربتعي ىذلا برقألل ثاريملا ىطعي هنأ :ىلوألا ةماعدلا
 «دالوألا ثاريملا ىف اظح ةبارقلا رثكأ ناك كلذلو ءريبكو ريغص نيب ةقرفت ريغ نم هصخشل

 نيكرت عنمل كلذو .مهريغ هيف مهكراشي دق لب ,هب نورثأتسي ال مهريغ نم اظح رشكأ مهنأ عمو
 دالوألل ىقيو ثلثلا اذخأ دالوألا عم مألاو بألا ىفوتملل ناك اذإف .مهنايعأب ةثرو ىف لاملا
 ذإو ىفوتملا ةوخإ ابلاغ مهو ءامهدالوأل نوكي نيوبألل نوكي امو ؛ناثلثلا ةجوزلا ىهو مهمأو
 نأ عم هنأ اذه نم ىرذو «دارفنالا لدب لاملا ىف كارتشالا نوكي نيوبألا بيصن مهيلإ لوئي

 .كارتشا هيف ناك لب راثئتسالا ليبس ىلع نكي مل برقألل ثرإلا

 كلذ لعلو ءرثكأ ءاطعلا ناك دشأ ةجاحلا تناك املكف ةجاحلا ةظحالم :ةيناثلا ةفاعدلا

 امهل نيوبألا نأ اعرش ررقملا نم هنأ عم نيوبألا نم رثكأ ناك دالوألا بيصن نأ ىف سلا وه
 ةجاح نأل نكلو «كيبأل كلامو تنأ» :فيرشلا ثيدحلا ىف درو امك امهدالوأ لام ىف كلم عون
 ,ةيلام تافيلكت اهلو ةايحلا نولبقتسي فاعض ةيرذ بلاغلا ىف مهنأل دشأ لاومألا ىلإ دالوألا

 .لقأ لاملا ىلإ امهتجاح نوكتف لام لضف مهلو ةايحلا ناريدتسي بلاغلا ىف ناوبألاو

 نأل كلذ نييثنألا ظح لثم ركذلل تلعج ىتلا ئه ثاريملا ئف ةجاحلا ةظحالم نإو

 ىتلا ىه ةيناسنالا ةرطفلا نإو دالوألا ةقفنب بلاطملا ىهف لجرلا اهي بلاطي ةيلاملا تافيلكتلا
 نأل ايعاد اذه ناكف ,توقلا رينفوتل الماع احداك لجرلاو تيبلا ىلع ةماوق ةأرملا تلعج

 .تيبلا ريبدتب ىه بلاطتو «لاملا ميدقتب وه بلاطي

 ه4



 نود عيزوتلا ىلإ هجتي ناك ثاريملل هميسقت ىف ىمالسإلا عراشلا نأ :ةثلاثلا ةماعدلا

 نود ركبلا دلولل ةكرتلا لعجي ملف ؛اردان الإ اهلك ةكرتلاب درفني اثراو لعجي مل ىهف .عيمجتلا

 جااوزأللو ؛معلا دالوأ وأ .ةوخإلاو دالوألاو ةثرولا نم ددغ نيب اهلك ةكرتلا عزو لب دالوألا رئاس

 ىلإ لصي دقو .هل عيرلا نع لقي الو جوزلل ةبسنلاب فصنلا ىلإ لصي دق ضورفم بيصت

 درف هب درفني الو ةرسألا ىف عيزوتلا رمتسي اذكهو .نمثلا نع لقي الو ةجوزلل ةبسنلاب عبرلا
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 .فقنص ىقأ

 نومسقي ال مهنيب تالصلا ةوق دنع ةيمالسإلا دالبلا ىف ةثرولا نأ ظحالي هنإو -5

 نوبقاعتيو ؛عويشلا ىلع رمتستو فالخألا ئجيو عويشلا ىلع سمتست لب ةيعارزلا ىضارألا

 مسقتو اهتعارز ىف نواعتت ةدحاو ضرأ تاذ ةريبكلا ةرسألا نوكتف «ةثالث وأ نيليج كلذ ىلع

 الو مدلا ىلع ىنبي ىرطف ىنواعت ميظنت كش الب كلذ نإو ؛مهثاريم ةبسنب مهنيب اهتاريخ

 لب ءاضعب مهضعب لكأي الو ءسورم وأ سيئر هيف ىدتعي الو ءبيرق ىلع بيرق هيف ىفطي

 نوناقلا اهفاؤي ةيعمج لدب ةرطفلا اهتفلأ ةينواعت ةيعمج نوكت كلذب ؛ةبارقلا مكحب نورزاتي
 نونوكي دقو ءادعأ نونوكي دقو ةعارزلا ىف راوجلا الإ مهعمجت ةطبار ال نيفلتخم داحآ نم

 لب ةرطفلا ةساير تسيل مهيف ةسايرلاو ؛ةلدابتم مهنيب ةقثلا نوكت الو ةنيابتم ةفلتخم ىرق نم

 ظ ظ .اميلس رايتخالا نوكي نأ ردنيو :نييعتلا ةساير ىه

 ام ريغ ىلع ةبرجتلا تهتناو ةعرازلا ىه ةلودلا نوكت نأ ةيعويشلا دالبلا تبرج دقو
 ةيرجتلا تحت لازت الو نواعتلا تايعمج قيرطب ةعارزلا نوكت نأب ةيناثلا نوبرجيو ؛,نودمحي

 .ىضارألل ةيدرفلا ةيكلملا ىلإ نآلاهجتتو . اهرمأ اونيبتسي مل

 ىهيجوتلاو ىعارزلا داشرإلا ىلإ الإ جاتحي ال ايرطف انواعت دجوأ ةعيرشلا قيبطتو

 0 1  :مالسإلاب كسمتتلف الأ

 زجعلا رارضأ عفدل قواعتلا .

 .اًنيب امك تابجاوو قوقح هب قلعتتو ديقم
 هو



 سيلق ؛ىضرمو ىماتيو خويش نم ةزجعلا نيمأتب قلعتي ام قوقحلا هذه مظعأو
 ضعب لاح نم مالسإلا ماكحأ نوذخأي نيذلا ضعب معزي امك ,ففكتلا نيد خالساإلا
 -هتاررقمو هصوصن نم ذخؤت مالسإلا ماكحأ لب «مالسإلا ماكحأ تلمهأ امدنع ءنيملسملا
 اهلامهإ ال .هقئاقحو هصوصن مارتحا هيف ظحالي اميلس اقيبطت قبطي ناك امدنع هتاقيبطتو
 ١ ,ربخملا نود اهقيبطت ىأ اهقيبطت نع فارخنالا ىأ

 قيسنتلا ناك فيك نيب دقو .هجو لمكأ ىلع ىعامتجالا لفاكتلا نيد مالسالا امنإو
 انواعت انواعتمو امات الفاكت الفاكتم عمتجملا لعج امم عمتجملا قحو ةيدرفلا ةيكلملا نيب
 .اميلس

 اذه ىف ىرنسو لمعلا نع اوزجع نم ةجاح دس ىف ىعامتجالا لفاكتلا نيين نآلاو
 دقلو :مهتياعر بجوأو ةلودلا ىف ءافعضلا ظحال مالسإلا نإو ؛هبكر قحلي ملو قبسي مل اماظن
 .«مكئافعضب نوقزرتو نورصنت امنإ ؛مكئافعض ىف ىنوغبا» :ُهلَع ىبنلا كلذ ىف لاق

 ا رومأ ةثالث ركذن ىناسنإلا فعضلا جالع نايبلو

 هبجوأ امو ةلودلا ميظنتب عمتجملا ىف هجالع اهيناثو ,ةرسألا لخاد نم هجالع : اهلوأ

 .داحآلا ىلع ىنيدلا بوجولاب اهثلاثو ءاهيلع عراشلا
 :ةثالثلا رومألا نع ملكتنلو

 ةرسألا ىفزجعلا جالع
 ىلع مالسإلا لمع دقو لبق نم انرشأ امك ةلفاكتم ةدحو مالسالا ىف ةرسألا ١

 ماكحأ نيبف ءاهلك ةرسألا ماكحأ نايبب نآرقلا ىنع دقو ؛ةكسامتم ةيوق نوكتل ةرسألا معد

 اماكحأ نآرقلا نيبي ملو :تاقفنلا ماكحأ ىلإ ةيلك ةرابع ىف راشأو .ثاريملاو قالطلاو جاوزلا
 عمتجم دجوي الو ؛يناسنإلا ءانبلا ةدحو اهنأل ,تاذلاب ةرسألا ماكحأ نيب امك عوضوم ىأ ىف

 .هيف تايونعم ال ايدام اعمتجم ذئنيح نوكي هنإو :ةرسألا تلحنا اذإ ىوق كسامتم

 اهيف ىنغلا نيعي نأ نواعتلا اذه حضوأو اهداحآ نيب نواعتلا ةرسألا مئاعد مظعأ نمو
 .نجاعلا ريقفلا
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 ىف اوفلتخاو .زجاعلا ريقفلا ىلع ىنغلا قفني نأ بوجو ىلع نيملسملا ءاهقف قفت
 ىهو لبتح نب دمحأ مامإلا ىأر ىه رابتعالاب نيدجلا نكلو .ةعسو اقيدش بوجولا اذ اذه يدم

 دعاوقلا ىلإ برقأ ىهو: :ةنسلاو باتكلا نم ذوخأم وهو «ثاريملا عم ريست ةقفنلا لعجي

 وهف ىقنحلا بهذملا ةعسوتلا ىف هنم بيرقو بوجولا ىف ةيهقفلا بهاذملا عسوأ ىهو ةيهقفلا

 ,(!مهنيب جوازتلا عنتمي نيذلا براقألا ىلع اهلعجي

 ٠ :بيرقلا ةقفن هيلع بجت نم

 اتررقو ءهانرتخا ىذلا ىفنحلا بهذملا ىضتقم ىلع نجاعلا ريقفلل ةقفنلا بجت -7؟

 ةقفنلاي مزلت ىتلا ةبارقلل اميمعت اهعبسوأو ةيهقفلا دعاوقلاو صوصنلا ىلإ بهاذملا برقأ هنأ

 .هتقفن هيلع بجت لام نع تام اذإ زجاعلا ريققلا ثري نم نأ -ثراولا ىلع

 ىلع ريغصلا ةقفن بجوي ىذلا ىنأرقلا صنلل قيبطت هنالف ءصوضنلل هبرق امأ
 اهنإف بأ هل نكي مل نإف ,هيبأ ئلع ريغصلا عضرت نم ةقفن نأب صنلا حرص دقف .هل ثراولا

 لثمو. ,ريغصلا ىلع ةقفنلا نم ءزج ىهو ةعاضرلا ةرجأ ىه عضرملا ةقفنو ثراولا ىلع نوكت

 .ةبارقلا ىوذ نم زجاع لك ريغصلا

 نأ ةعيرشلا ىف ةررقملا دعاوقلا نم نألف ةيمالسإلا دصاقملا ىلع ةقابطنا امأو

 هيلعف اينغ صخشلا تام اذإ ثراولل اقح ثاريملا ناك اذإف ,ةلدابتم تابجاولاو قوقحلا

 . .زجع ا!ذإ قافنالا بجاو

 ةيبرعلا ةكلمملا الإ ةفينح ىبأ بهذم ىلع ريست تناك ةيمالسإلا دالبلا رثكأ نأ عمو

 بهذمب لمعلا 10١؟ ةنس ةيعامتجالا تاساردلا ةقلح ىف نوعمتجملا حرتقا دقف :ةيزاجحلا

 ىف اوظحال مهنأ ديب ءهريغ نم رثكأ ةقفنلل ةقحتسملا ةبارقلا عسوي هنأل ءلبنح نب دمحأ

 اذإ نيدلا فالتخا عم بجت ةقفنلا نأ ىهو ؛هب ذخألا بجي ايناسنإ ىتعم ىفنحلا بهذملا

 دالوألا ىلع نيوبألل ةبسنلاب اهبجوي وهو ىكلاملا بهذملا اهقيضأ :ةعبرأ ةقفثلا بوجول ةبسنلاب لاوقألا (1

 عورفلاو مهعورف ىلع لوصألا ىف اهلعجي اليلق ىعفاشلا بهذملا بابلا حتفيو .نيوبألا ىلع دالوألل ةبسنلابو

 ناك اذإ هنم جاوزلا عصي "بيرق لكف ةيمرصملا يارقلا ىف ةقفنلا لعجي ىفنحلا بهذلاو مهلوصأ ىلع

 نأل لاخلا ىلع اهبجويو ةيمرحم ريغ هتبارق نآل معلا نبا ىلعاهبجوي الف ةقفتلا هل بجت ىثنأ امهدحأ

 .ادرطم اريس ثاريملا عم ريست اهلعج ىلبنحلا بهذملاو لاخلا لبق ثري لوألا نأ عم ةيمرحم هتيارق
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 ىلو هيبأ ىلع نبالا ةقفنو ؛هنيد فلتخا ىلو هنبا ىلع بألا ةقفنف عورفلاو لوصألا ةقفن تناك

 سيقف ىهو ىحيسم وهو ؛ىحيسم رخآلاو ملسم امهدحأ نادلو لجرل ناك اذإف ,نيدلا فلتخا
 كلذ تاساردلا ةقلح تقبأ ؛:ىناسنإلا ىعامتجالا ىنعملا اذهلو ءءاوس ىلع امهيلع ةقفنلاف
 ةقفنلا لعجت ةينارقلا صوصنلا نأل ءصوصنلا عم قفتي ىذلا ىهو ىفنحلا بهذملا نم ءزجلا

 بولطم دلولا نألو ءنيكرشم اناك ىلو نيوبألا ىلإ ناسحإلا دولا ىلع بجوتو . امئاد بألا ىلع
 ,(!)هللاب كرشلا هنم ادارأ نإ امهعيطي ال نكلو ,فورعملاب امئاد هيوبأ بحاصي نأ هنم

 هيلع لب ءاريقف ناك ىلو رداقلل بجت الف اريقف ناك اذإ براقألا نم زجاعلل ةقفنلا نإو
 ىلع نيرداق مهؤابآ ناك ولو دالوألا ىلع بجت تاهمألاو ءابآلا ةقفن نأ اولاق مهنأ الإ لمعي نأ

 ,مه اولمعيو لمعلا ةنوئم مهوفكي نأ مهئانبأ ىلع ءايآلل بجاولا نأل ,نيجاتحم اومادام لمعلا
 نم نألو ءلمعلا نع امهونغيو اولمعي نأ دالوألا ىلع بجوي نيوبألا ىلإ ناسحإلا نأل

 نآلو «كيبأل كلامو تنأ» :لاق هلع ىبنلا نألو ,هيبأل بسك دولا بسك نأ ةيعرشلا تاررقملا
 نم كلذ نأو «دلولا لام ىف ةكرش نيوبألل لعجت امهدالوأو مألاو بألا نيي ةيعيبطلا ةكرشلا
 .اهيف نواعتلاو محارتلا حور رشنو ةرسألا لخاد ىف طباورلا قيثوت هنأش

 وأ ضرمب هزجعل لمعلا عيطتسي ال ىذلا ىه ةقفنلا هل بجت ىذلا زجاعلاو +1
 نأ نم هنكمت ال قرخ لاح ىف نوكي وأ ءاهدوجو عم بسكتلا هنكمي ال ةهاع وأ ةخوخيش
 ببسب بسكلا نع ةزجاع جوز تاذ تسيلو لمعت ال ىتلا ىثنألا ربتعتو .لمع ىأ ىلوتي
 .اهتاذ ةثونألا

 نم هنكمت بهاوم هلو ملعلا بلطل افرصصتم ةقفنلا بلاط نوكي نأ اضيأ زجعلا نمو
 ئيهت نأ ةلودلا بناج نم بجيف ءرهظت نأ بجي بهاوملا نأل ؛هلحارم ىصقأ ىلإ هيف ريسلا
 ىلع بجيو اهل بيجتست هبهاوم تماد ام هلحارم ىف مّلعتلا نم هنيكمتب اهراهظإل بابسألا
 ةقفنلاب هدمتف قزرلا هل لفكتو ,:ةشيعملا بابسأ هل ئيهي نأ رداقلا اهيف ناك اذإ ةرسألا
 ٠  .ةرمتسملا

 ىل ركشا نأ نيماع ىف هلاصفو نهو ئلع انهو همأ هتلمح ؛هيدلاوب ناسنإلا انيصوو» :ىلاعت هللا لاق )١(
 ايندلا ىق امهبحاصو امهعطت الف ملع هب كل سيل ام ىب كرشت نأ ىلع كادهاج نإو * ريصملا ىلإ كيدلاولو
 ١5, ١6(. ناتيالا نامقل ةروس) .«افورعم
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 اهمدختسي ال ةقبط نم صخشلا نوكي نأ زجعلا بابسأ نم نأ ءاهقفلا ركذ دقو

 .هنم لكأي ناك لمع ىأ هيلإ دنسي ال هنأل ازجاع كلذب ربتعيف لمعب اهيلإ نودهعي الو سانلا

 ببسب لطعتلا نكي مو نولطعتيو المع نودجي ال مهنأل نومدختسي ال نم اذه هبشيو

 ءزجعلا بايسأ نم نوكي كلذب نرتقي ال ىذلا لطعتلا نإف ءريصقت ىأ لامهإ ىأ ىقلخ داسف

 «باقعلا بجوتست ةميرج نوكي لب ةنوعملا ىضتقي ازجع نوكي ال داسفلا ببسب ناك اذإ نكلو

 نمو لمعلا دسفي الو ؛هبجاوي موقي نأ ىلع لمعيو هسفن نم حلصي ىكل ناعي الأ باقع لقأو

 هتاجاح نع لضفي ثيحب راسي اذ نوكي نأ دبال ةقفنلا هيلع بجت نم نأ كش الو

 بهاذملا ىف لاوقألا حجرأ ىلع راسيلاو ءبسكلا نع زجاعلا هبيرق دمي نأ هنكمي ام ةيلصألا

 ردقي نأ نكمي ام ىرهشلا وأ ىعوبسألا وأ ىمويلا هبسك نم لضفي ايوسك نوكي نأب ةيهقفلا

 ,بسكلا نع نزجاعلا هبيرق هب دمي ةقفنلا نم رادقم هيف

 دلولا نوكي نأ طرتشي ال هنإ :اولاقف اضيأ ماقملا اذه ىف نيوبألا ءاهقفلا ظحال دقو

 ةردقلا طقف طرشلا لب امهتخوخيش ىف امهنيعي نأ هيلع بجي ىكل ارسيتم هيوبأل ةبسنلاب

 اليلق .بسكي امم امهعم لكأو هيلإ امهمض امهل لضفي ام هبسك ىف نكي مل نإو ءلمعلا ىلع

 ءربكلا هدنع اغلب اذإ هيوبأ نم ففأتي نأ نع دلولا ىهن ميركلا نآرقلا نأل كلذو ءاريثك وأ ناك

 ىف امهبحاصي نأ رمأ دقو «نيعئاج امهكرتي الآ ىلوأف امهثم ففأتي نأ هل غوسي ال ناك اذإو

 ىف امهكرشي لب ماعط ريغ نم امهكرتي نأ فوزعملاب ةبحاصملا نم سيلو ؛افورعم ايندلا

 ش ,(١)هماعط

 ىتلا دودحلا ىف جاتحملا وأ زجاعلا هبيرقل بيرقلا ىلع اينيد بجت ةقفنلا نإو 14

 ا .ءاهقفلا لاوقأ نم اهمسر اناقتو اهانمسر

 دق نوكيو «هادأ ام ىلع باوثلا هلف مازلإ ريغ نم اعئاط نيدلا هيلع هبجوي ام ىدأ نإف

 «هرثأ ىف هل ًاسنيو هقؤر ىف هل كرابي نأ دارأ نم» :ُهللَط ىبنلا لوقل ةباجتسا همحر لصو

 وأ امهدحأ ربكلا كدنع نفلبي امإ اناسسحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو» ىلاعت هللا لاق )١(

 بر لقو ةمحرلا نم لذلا حاتج امهل ضفخاو * اميرك الوق امهل لقو امهرهنت الو فأ امهل لقت الف امهالك

 (؟14 519 ناتيآلا :ءارسإلا ةروس) .«اريغص ئنئايبر امك امهمحرا
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 ىنيدلا بجاولا كلذ رسوملا بيرقلا دؤي مل اذإو ؛محرلا ةلص نم ةقفنلا كلتو «همحر لصيلقف
 لقتني كلذيو .اهعفري ىوعدب كلذو ,كلذب همازلإ ءاضقلا نم بلطي نأ نجاعلا ريقفلا اذهل نإف
 .ءاضقلا هب همزلي ىئاضق بجاو ىلإ ىتيدلا بجاولا

 ,هيلع ىعدملاو ىعدملا ىف اهبابسأ ترفاوت نإ ةقفنلاب هل مكحي نأ هيلع ىضاقلاو
 نأل ءىمالسإلا هقفلا ىف ررقملا ىه امك عفدت موسر ريغ نم نوكت تاقفنلا هذه اياضقو
 ةلودلا ىلع امتإ هيلع موسر ال ىلاتلابو ,هيلع ةرجأ ال ىمالسإلا هقفلا ىف هعورف لكب ءاضقلا

 ,لدع ريغ نم ةمأل ةماقتسا الو ءاهيف ةلادعلا ميقمو اهناينب نازيم هنأل ,ةلودلا فئاظو

 نيزجاعلا وحن ةلودلا بجاو

 بجت نيذلا براقألا نأ تملع دقو هيلع قفني نم زجاعلا ريقفلل نكي مل اذإو ٠-
 ءانيألاو .تادجلاو دادجألاو ءابآلا لمشيق .هيناعم عسوأ ىق ةبارقلا ىنعم مهلمشي مهيلع
 تامعلاو مامعألاو مهدالوأو تاوخألاو ةوخإلا لمشيو ءاولزن امهم ,تانبلا ءانبأو ءانبألا ءانبأو
 ,هتامعو دجلا مامعأو ,مهدالوأو ؛هتامعو بألا مامعأو ؛مهدالوأو تالاخلاو لاوخألاو ؛ ,مهدالوأو

 .ةيارقلا ةجرد تدعي امهم اذكهو

 .هنم ةقفنلا بلط عيطتسي نم ءالؤه نم دجي نأ مدعي ال نجاعلا بيرقلا نأ كش الو

 .ىدم ىصققب ةرسألا ىف ىعامتجالا لفاكتلا قيقحت نم وهو .هيلع قافنالاب ءاضقلا همزليو

 ,زجاعلا ريقفلا ىلع قافنإلا عيطتسي نم اهينادو اهيصاق ةبارقلا ىف نكي مل اذإ نكلو
 ىف الثمم عمتجملا ىهو. ,ىربكلا ةرسألا ىلإ ىرغصلا ةرسألا نم بوجولا لقتني ذئدتعف

 ىلع هيف ىعامتجالا لفاكتلا ذفنتو هيف طسقلاب موقتو هاوق نيب قسنتو هيمحت ىتلا ةلودلا
 2 .هرجولا لمكأ

 اهيلع بجدأ ىذلا عرشلا مكح اهيلع مئاقلا ذفن اهيلع بجالاب ةرنا تمان اذإو
 ناك هنأ ىتح :نيزجاعلا دمي ناك دقق ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لعفي ناك امك هذيفنت

 نع ثحبي ناك ىذلا هنع هللا ىضر رمع لعقي ناك امكو ءركب وبأ لعفي ناك امكو ؛مهجوزي
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 ةيمالسإلا راطقألا نيب نلقثتيل شاع اذإ هنأ ادهع هسفن ىلع ذخأ ىذلاو :مهيطعيل ءارقفلا

 اهيلع مئاقلل ناكو اهيلع بجو ام تدأ دقف ةلودلا كلذي تماق اذإو :مهيطعيل ءارقفلا نع ثحبي

 .ىرادإلا قيرطلاب لاحلا هذه ىف ذيفنتلا نوكيو ىلاعت هللا نم باوثلا

 ,ءاهقفلا ررق امك اهمزليو اهيلع مكحي ءاضقلا نإف كلذ ىف اهبجاوب ةلودلا مقت مل اذإو
 .مكحلا كلذ ذيفنت لام ا تيب ىلع بجيو ؛مالسإلا هب قبسي مل ًادبم كلذو

 :ناضارتعا دري دقو

 ,هنع ابئان دعيو هالو ىذلا وهو رمألا ىلو ىلع ىضاقلا ىضقي فيك :لوألا ضارتعالا

 مايقلا نم ءاضقلا لاجر نم ةيلهألا اذ نكمي امدنع رمألا ىلو نأب ضارتعالا كلذ دريو

 ,مهيلع سانلا قحب مايقلا نم ةيافكلا ىوذل انيكمت دعت نكلو ,هنع ةبانإ دعت ال هتيالوف ؛ةلادعلاب

 هل ناك كلذلو ؛مكاحلا نع ابئان سيلو نيملسملا نع ابئان دعي نيكمتلا اذه دعب ىضاقلا مث

 ١ .همازلإو هيلع مكحلا

 نأ لوقنو .؟زجاعلا ريقفلا ىلع رمألا ىلو قفني داوملا ىأ نم : ىناثلا ضارتعالاو

 :ماسقألا ىذ ىه اه «دراوملا هذه نم دروم لك ىف قح ريقفللو اهدراوم

رحلا ىف ملغي امي صاخ ىهو ««مئانغلا لام كثب 5: لوألا مسقلا
 ىلع هنم قفنيو .بو

 قفارم ىلع هنم فرصي اذهو .«جارخلاو ةيزجلاب صاخلا لاملا تيب» : يناثلا مسقلا

 ةلود ةيوعرب نوعتمتيو ,ةيمالسإلا ةيارلاب نولظتسي نيذلا نيملسملا ريغ ةلودلا ءارقفو ةلودلا

 .مالسإلا

 اهنيبنس يتلا ةاكزلا فراصم يف هنم فرصي اذهو «ةاكزلا لام تيب» : ثلاثلا مسقلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 كلام اهل فرعي ال يتلا لاومألا يهو .«عئاوضلاب صاخلا لاما تيب» : عبارلا مسقلا

 نوزجاعلا ءارقفلا هنم ىطعيف ءارقفلل هلك هنأ ءاهقفلا لاق دقو ءاهل ثراو ال يتلا تاكرتلاو

لا هذه فرص مامإلا ىلع :ءاهقفلا لوقيو :مهاتوم نفكيو مهتيودأو مهتقفن
 ىلإ قوقح

 .اهياحصأ
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 ةاكزلا

 نم دروم لك يف ظح مهل ءارقفلا نأ اهفراصمو لاملا تيب ماسقأ نم ىرن كك

 يف مالكلا دنع هيلإ انرشأ دقف جارخلا امأ ,ةاكزلاو جارخلا يعامتجالا لفاكتلل دروم مظعأ
 .ةريغصلا ةلاسرلا هذه يف ةراشإلا هذه اتيسحو اهماكحأو ةيعارزلا يض ةارألا

 ةزجوم تارابعب انمالك نم ءزجلا اذه يف اهنع ملكتن نأ بجي يتلا يهف ةاكزلا امأو
 ,ءارقفلل ةبسنلاب ةلودلا ىلع لوألا بجاولا اهنأل

 ءاهعمجب هلم ىبنلا ماقو ؛ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف مالسإلا ىف تعرش دق ةاكزلاو
 ىف ءاج دقلو :مالسإلا ىف لخدت تناك ىتلا لئابقلا نم اهنوعمجي تاقدصلا ةالو لسرأو
 اهدرو :تاقدصلا مهئاينغأ لاومأ نم ذخف اوملسأ نإف» :لئابقلا ىلإ نوبهذي نيذلل هاياصو
 نيذلا ةالولا ىلإ اهلسري ناك بتك ىف اهءاعوو ةاكزلا هلع ىبتلا نيب دقو «مهئارقف ىلع
 اهذفن امك .هتفالخ ىف اهذفتو « .بتكلا هذه هيَ هللا لوسر ةقيلخ قيدصلا ظفحو « اهتوعمجي
 .نيدشارلا نم هدعب نم اوءاج نيذلا

 ةالصلا نع تعنتماو مالسإلا نع تدترا دق ةيبرعلا لئابقلا نم ازيثك نأ ثدح دق هنأو

 .هنع هللا ىضر ركب وبأ درجتف «ةئيدملا ىلع اولوتسي نأ اولواحو نودترملا عمجتو ءةاكزلاو
 مالسإلا نع اوجرخ نأ دعب ,ةعاطلا ىف لوخدلا ىلع مهلمحيل ةدعلا دعأو ,ةبهألا ذخأو
 ناكف ءاولجي ىتح هولتاقي وأ اوملسي نأ نيب مهريخو ٠ ,مهكرعو «مهلتاقو :ةعامجلا اويراحو
 ىلإ اولسرأو «ةاكزلا ءادأ نع عنتماو «ةالصلا ةماقإ لبق نم مهنمو «ناميإلا ىلإ داع نم مهنه
 نع عانتمالا نأ ىأر هنع هللا ىضر قيدصلا نكلو ءساسألا اذه ىلع مهلماعي نأ قيدضلا
 ةيعامتجالا ةبيرضلا نع عنتمم اهئازجأ ضعب ةلود نوكتت الو ؛ةعاطلا نع عانتما ةاكزلا
 ,اهيف

 الاقع ىنوعنم ىل هللاو» :لاقو ءرصأ هنكلو «ءادتبا ركب ابأ ةباحصلا ضعب فلاخ دقو
 كلهأ ىتح مهتلتاقل مكعمج نم تدرفأ ىل هللاو» :لاقو .«هيلع مهتلتاقل هللا لوسرل هوطعأ
 ذخف ؛هنع هللا ىنضر باطخلا ني رمع ءادتبا نيضراعملا نم ناكو ؛«ابلطم لانأ ىأ ءاكلهم

 ىف راوخ ةيلهاجلا ىف رابجأ باطخلا نبا اي كمأ كتلكث» :ايضاغ هل لاقو هتيحلب ركب ىبأ
 .«مالسإلا
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 هيأرل مهرودص هللا حرش ىتح ؛قحلا ةحيص هيفلاخم ىف حيصي ركب وبأ لاز امو
 .ةالصلا ىلع اولتاق امك ةاكزلا ىلع اولتاقف

 ,سانلا ضعب مهوت امك ةروثنم ةقدص تسيل ةاكزلا نأ نيبتي قايسلا اذه نمو -1/

 نإ ؛ةيعامتجالا ةبيرضلا ىه امنإ ءضعبلا ىعدا امك ةيجمه تسيلو ءريقفلل لالذإ اهيف سيلو
 ,اهعمجي هلم ىبنلا ناك دقو ءريبعتلا اذهب ةينيدلا ةضيرفلا هذه نع ربعن نأ انل حص

 ظ .رمعو قيدصلا اهعمجو

 ةباحصلا ىديأ ىف لاومألا ترثك نأ نافع نب نامثع نيرونلا ىذ دهع ىف ثدح نكلو

 ةاكز ىهو ةرهاظلا لاومألا ةاكز عمجي نأ ةفيلخلا كلذ ىأرف ,تاقدصلاب لاملا تيب التماو

 ىهو ,ةنطابلا لاومألا ةاكز ءارقفلل نودؤي سانلا كرتو ,منغلاو رقبلاو لبإلاو رامثلاو عورزلا
 لب ,ءاينغألا قهريو ؛ةينطابلا ىحاونلا ىلع شيتفتب موقي اليكل ةراجتلا ةاكزو دوقنلا ةاكز
 نم مهربي نأ ديري ءارقف براقأ هل نم مهنم نأ اصوصخو ,ةلأسملا هذه ىف مهنيدل مهكرت

 .هتاكز لام

 ركب ىبأ نيخيشلا لمعو ىبنلا لمع فلاخي ام ةفيلخلا كلذ لمع ىف ءاهقفلا ىأر دقو :

 هنع باتأ نامثع نإ اولاقف هلبق ْنَم هلمع ام ساسأ ىلع هلمع اوجرخي نأ اولواح دقو ءرمعو

 تبث ىل هنأ اوررق كلذلو ءاهفراصم ىف اهوفرصيل لاومألا بابرأ ةنطابلا لاومألل ةبسنلاب

 هنكلو ءلصألا نع لختي مل ىهف ؛اهعيزوت ىه ىلوتو «هيلإ اهئادأ ىلع مهربجأ اهنودؤي ال مهنأ

 لهأ نأ مامإلا غلب ىل هنأ عامجإلاب ءاهقفلا ررق دقو هنمز بساني امب اهئاذأ ىف فرصت

 ظ .مهنم اهعمجي ةنطابلا لاومألا ةاكز نودؤي ال ةيرق

 لاومألا عمجي امبر ىهف ءادسفم نوكي دق نيملسملا رمأ ىلوتملا نأ اوضرف ءاهقفلاو
 لاملا تيب رمأ دسف اذإ هنأ لاحلا هذه ىف اولاقف ؛هقح ريقفلل ىدؤي الو ؛هتاوهش ىف اهققنيل

 وه اذهو ءاهءادأ اولوتي نأ مه مهيلعو ؛اهباحصأ ىلع اينيد ابوجو ةبجاو ةاكزلا تراص
 اولمهأ نيدسأف اماكح الإ اوري مل مهنأل ,ةاكزلا ةقيقح مهف ىف نيريثك طخ ىف رسلا

 نإ ءارقفلا ىلع اهقافنإ نولوتي لاومألا بابرأ نأ اوأرو نيملسملا لام تيب اودسقأو ةضيرفلا
 لهجلا نإو ءماكحلا داسف الإ ىه امو ؛مالسإلا ماظن ىه كلذ نأ اونظف «نيد مهيف ناك

 ,ةيمالسإلا قئاقحلا ىلع مجهتلا رربي ال
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 تبجو اذإو ,ىنغلا لام ىف ريقفلل مولعم قح ةاكزلا نأ نيبتي قايسلا اذهيو -4
 باحصأ نيبو «لداعلا رمألا ئلو مهلثمي ءءارقفلا نيب ةكرش نوكي هنإف ءلام ىف ةاكزلا
 عرزلا بحاصل نوكي لب ؛هبحاصل اصلاخ اكلم نوكي ال عرز ىف ةاكزلا تبجو اذإف ءلاومألا
 اذإو «نيملسملا ءارققلا ىأ :نيملسملا لام تيبل رشعلاو «ةلآ ريغ نم ىقس نإ راشعألا ةعست

 «كلمي ام نمض ىف كلمي ال ام عاب هتأل ءءاهقفلا نم ريثك دنع الطاب هعيب نوكي هبحاص هعاب
 دنع رخآ هجو كانهو ؛لبنح نب دمحأو ىعفاشلا دنع احيحص نوكي ال ىحنلا اذه ىلع عيبلاو
 ال ام عيب هنأل ؛ىرخألا ةصحلا ىف الطايو «كلاملا ةصح ىف احيحص نوكي عيبلا نأ ءالوه

 ٠ .لطاب هكلام هنأ ىلع هريغ كلم ناسنإلا عيبو اهل ةبسنلاب كلمي

 ىف انيد نوكت هيلع ةبجاولا ةاكزلا دؤي ملو تومي نم نأ ءاهقفلا روهمج ررق دقو
 صلخت ال ةكرتلا نإف :دابعلل نيد هيلعو تومي نمك ءاهدادس دعب الإ ةثرولل صلخت ال ةكرتلا
 ىلع امدقم نوكي تاوكزلا نيد نأ نوررقي ةيعفاشلاو ةلبانحلا نإ لب ؛هدادس دعي الإ ةثرولل

 نع ىبنلا كلذب حرص امك هب ىفوي نأ قحأ هللا نيد نأل ءدابعلا نيد

 ةيعامتجا ةضيرف اهنأ ىهو .ةاكزلل ىقيقحلا ىنعملا اقيقد اقيبطت ءاهقفلا قبطي كلذبو

 .هتايح ىق هددسي مل نإ اهنم ذخؤي هتكرت ىف

 :ةاكزلا ءاعو

 ةضيرف ةاكزلا نأل ,بئارضلا ءاملع مالك نم هانذخأ ريبعت اذه ةاكزلا ءاعو -5
 ةينلا باستحا نإف :ىلاعت هللا دنع ةلوبقم ةدابع نوكي ايرايتخا اهؤادأ ناك ن نإو ةيعامتجا
 لعجي مرغم ال مثغم اهنأ ىلع اهيلإ ةعراسملاو ,كلذب ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا ةينو ءاهئادأ ىف
 .اميظع هللا دنع اهبياوث

 دق اطباض هل نوملسملا ءاهقفلا عضو دق ءهيف بجت ىذلا لاملا وأ ةاكزلا ءاعو
 اوجهتنا نيذلا هتباحص لمعو هلمعو هلم ىبنلا لاوقأ نم ةعيرشلا رداصم نم هودمتسا
 ىذلا ال ءءامنلل ىنتقي ىذلا لاملا ىرخأ ةرابعب ىأ ةوقلاب وأ لعقلاب ىمانلا لاملا ىهو ؛هجهنم
 هعضو لصأ ىف ناك نإو ؛مني ملف لمهأ مأ لغفلاب ءامنلل ذختا ءاوس ؛ةجاحلا دسل نوكي
 وأ مهريصقت نم كلذف .ءامنلل اهكالم ضعب اهمدختسي مل نإو ءءامنلل اهنإف ,دوقنلاك «ءامنلل
 .اهيف ءارقفلا قح نم مهيفعي ال كلذو مهلامهإ
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 لاملا كلذ نوكي نأ دبال ةاكزلا بجت نأ لجأل نكلو ؛ىمانلا لاملا ىه ةاكزلا عضومف

 :نيرمأب الإ ققحتي ال كلذو لاومألا ىوت ةرمز ىف هبحاص الخدم

 «لاومألا ىوذ نم اربتعم صخشلا لعجي ىندأ دحهل لاملا كلذ نوكي نأ :لوألا رمألا

 ىبهذلا دقنلاب وهو ءايبهذ ارانيد نورشع هتميق امب ةلوقنملا لاومألا ىف دحلا كلذ ردق دقو

 ىنيلرثسالا هينجلا نم كلذ ىحنوأ ءبهذلا نم ىرصم هينج فصنو اهينج رشع ىنثاوحن

 .(')ديزي وأ ايقرو ايرصم اهينج نيعبسو ةسمخ ىحن لداعيو :ىبهذلا

 رجشلا نم ىنجي ضرألا هتبنت ام لك نأ ىلع ءاهقفلا روهمج نإف ؛ةعارزلل ةبسنلابو

 .مولعم باصن اهيف سيلف :ةاكز هيف

 هدنع نوكي نأ اينغ لجرلا رابتعال بجي ةلوقنملا لاومألل ةبسنلاب هنأ :ىناثلا رمألا

 .ةيلصألا هتاجاح ىف لخدي ال ةلماك ةنس باصنلا اذه

 ىتلا لاومألا ىهو ةوقلاب الو لعفلاي ةيمان دعت ال ىتلا لاومألا نم ةاكزلا ذخؤت الو

 ةيلآلا ةعانصلا تاودأو ؛ىنكسلل نوكت ىتلا رادلاو لزنملا ثاثاك ىصخشلا عافتنالل نوكت

انصل اهلمعتسي ىتلا ةراجنلاو ةدادحلا تاودأكو هسفنب هيلع جسني نمل ىوديلا لونلاك
 ال هتع

 هل ةبسنلاب نوكت تالآلا هذه نإف ؛هريغ هيف لمعيو هلام سأر نوكت نأ ىلع اهلغتسي لجرل

 .ايمان لام سأر

 تاودأب مهيديأب نولمعي اوناك ىهقفلا داهتجالا دهع ىف عانصلا رثكأ ناك الو

 ناك لب ؛هسفني جتني لام سأر نكت مل اهنأل ةاكزلا نم تيفعأ ءمهريمت اهكلمي الو اهنوكلمي

 «رودلل ةبسنلاب رمألا كلذكو :ناجتني ناذللا امه هركفو هديف .هتربخو عناصلا ةراهمل جاتنإلا

 ىف نأشلا وه امك ؛طقف ىنكسلل دعت تناك لب ,لالغتسالل ذختت لاوحألا بلغأ ىف تناك امف

 نكت ملف ؛ةيمالسإلا ةيبرعلا دالبلا ىف ىرقلا بلغأ ىف نأشلا ىه امكو ء.هديعصو رصم فير

 .ةاكز اهيف نكت مل كلذلو ءاهباحصأ ةجاح عابشإل تناك لب ءرمثي لام سأر رودلا

 :ةعبرأ ماسقأ ُهنيَع ىبنلا رصع ىف ءامنلا فصو اهيف ققحتي د ناك ىتلا لاومألاو

 حابم بشع ىف ماعلا بلغأ ىعرت تناك اذإ متغلاو رقبلاو لبإلا ىهو ««معنلا» :اهلوأ

 «ةاكز ةمئاسلا ىف» :ُهت ىبنلا لوقل كلذو ءلمعلل ال ةيمنتلل ذختتو ءدحأل اكولمم سيل

 . اذه اننامز ىف هينج ٠٠٠١ نم رثكأ ىلإ لصي دقو نامزلا بسح ىقرولا هينجلاب رعسلا ريغتي )١(
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 تاذ نم ءامثلا لعجي ال فلعلا نألو ,دحأل كولمم ريغ بشع ىف ىعرت ىتلا ىه ةمئاسلاو
 اهنألو ءاهريغ نمو اهنم لب اهتاذ معنلا نم تسيل ةرمثلاف ,رخآ لامب ءامنلا لعجي لب ءلاملا
 هجتني اميف ةرمثلا نوكتو لمعلل ةانتقم نوكت لب اهتيدنتل اهذاختا نوكياال ةلماع تناك اذإ
 :ةضيرفلا ىف ةفعاضم ةمث ناكل ةاكز اهنم ذخأ ىلو ءعدذلا ىه هيف ةاكزلا نوكتف لمعلا

 قحأ روسهسجلا ىأر نأ ىرش حنا كو الا ومو ةاكألا يبس عتيل لعلاو لمعلا ن 3

 .رابتعالاب

 ىهو ؛ةباحضلا لمعو ةئسلا اهتنيع دق معنلا هذه ىف ةاكزلا اهيف بجت ىتلا ريداقملاو
 براقتم اهيف ةاكزلا رادقمو دوقنلا باصن نم لقأ نوكي ال اهباصن نأ ىلإ ىهتنت اهتلمج ىف

 .دوقنلا ةاكز رادقم عم

 ىف لون ؟متغلاو رقبلاو ليلا ىهو فانصألا هذه رييش ىف ةاكز نيكت لأ نكلد
 طرتشيو ؛ةيمان لاومأ ىه اهنأ فانصألا هذه ىف ةاكزلا ةضيرف ببس نأ : :كلذ نع ةباجإلا
 تاناويح ىف ةمئاس نوكت نأ وهو طرشلاو ءءامنلا وهو ببسلا ققحت اذإق :ةمئاس نوكت نأ
 رومألل ةبسنلاب تسيلف :ىنعملا ةلوقعم ةعيرشلا هذه نأل ؛ةاكز هيف نوكت نأ بجي هنإف ىرخأ
 ىف ىناعملا كلتو تاياغلا هذه تققحت اذإف .ناعملو تاياغل اهماكحأ لب ؛ةيدبعت ةيعامتجالا

 هقفلا ىف سايقلا وه اذهو :اهلثمل تيطعأ ىتلا ماكحألا ىطعت اهنإف اهيف صنلا دري مل رومأ
 زمأ اذهف ؛ «ادحاو امكح ىطعت اهاتعمو اهتياغ ىف ةهباشتملا ءايشألا نأ هساسُئف ءىمالسإلا
 ,ةيلقعلا تايهدبلا هرقت

 اهيف ققحتي ققحت ب اهنأ دجو هنأل .ليخلا ىف ةاكزلا ضرف هقفلا ىف ةمئألا ضعب ناجأ كلذاو .

 الو هَ ىبنلا رصع ىف اققحتم كلذ نكي ملو« ,طرشلا وهو ةمئاس اهنوكو ءببسلا ىهو ءامنلا
 ىف ةليلق تناك ذإ ؛ :طقف برحلل ذختت لب .ءامتلل ذختت نكت مل اهنأل كلذ ءنيدشارلا رصع
 ةفينح وبأ ررق كلذلو .ءءامنلل تذخت ذختاو كلذ دعب ترثك اهنكلو :نابإلا كلذ ىف ةيبرعلا دالبلا
 ,ةمئاس تناك نأب طرشلا اهيف ققحتو ءامنلل تذختا اذإ ةاكزلا اهيف بجت اهنأ هنع هللا ىضر
 ةاكزلل طرتشاو ٠ اهيف ةاكز ال ةلماعلا رقبلاك نوكت اهنأل اهيف ةاكزال اهنإف لاتقلل تناك اذإ امأ
 . .بهذلا نم الاقثم نيرشع اهتميق غلبت نأ اهيف
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 نأ حصيف .ةلاسملا هذه ىف سايقلا باب انل حتف دق هنع هّللا ىضر ةفينح ابأ نإو

 دنهلا ىف تاناويحلا ىضعبك طرشلا هيف ققحتي يو ءامتلل ذختي ناويح لك بابلا اذه ئف لخدي

 ا ٠ ا .ايقيرفأ ىفو

 ذإ .ةضفلاو بهذلا ةاكزلا ءاعو نم دعت تناك ىتلا لاومألا نم ىناثلا مسقلاو ١-
 باصن نأ تبثي صنلا اذهو «مهارد ةسمخ مهرد ىتئام لك ىف » : لاق هَلْ ىبنلا نأ تبث

 اهنأل /" 0 ىأ ,رشعلا عير وه بجاولا ردقلا نأو .مهرد اتئام ئه ىندألا دحلا ىأ ةضفلا
 ,ةضفلل ةبسنلاب اذهو مهارد ةسمخ ىواست

 لك ىف هيف اولعج ةباحصلا نكاو .هيق هَ ىبنلا نع حيرص صن دري ملف بهذلا امأ

 ا .رانيد فصن بهذلا نم ارانيد نيرشع

 ًارانيد نيرشع ىواست تناك مهرد ىتئام ةميق 5 نأ ىلإ انب ىدؤي ىخيراتلا قيقحتلاو

 نيرشعلاب مهريدقت نوكي نأ نكميالو ةاكزلا باصن ةباحصلا اهلعج امال إو بهذلا نم

 ,هل بجوم ببس ريغ نم اطابتعا

 ىبنلا ريدقت ىلع ىنبملا ةباحصلا ريدقتب ةاكزلا باصن ىه ارانيد نورشع تناك اذإو
 ,روصعلا لك ىف مئادلا ريدقتلا ىه ارانيد نيرشعلا سبتعن نأ غئسي هنإف مهاردلا ىف هلل

 ةلمعلا ىهف بهذلا امأ :ءالغلاو صخرلا اهيلع ىرجي ةعلس ىهو :نواعم دقن ةضفلا نأل كلذ
 هاوس اسايقم ربتعنال كلذلو :ةضقلا اهنمو ؛ءايشألا ميق ساقت اهيو ,ريغتتال ىتلا ةيملاعلا

 عسوأ ىف هلع ىبنلا ريدقتل لامعإ ىه امنإ ,هلامهإ ىأ هلم ىبنلا ريدقتل اكرت كلذ سيلو
 ةفيقلا هذه مهيلع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر ةباحصلا نيب دقو ,هّللط ىبتلا نأ كلذ ءىدم

 ,روضعلا لك ىف ريدقتلا ساسأ ةميقلا هذه لعجتف .بهذلا نم الاقثم وأ ارانيد نيرشعب'

 00 ,ةيمالسإلا راطقألا لك ىف باصنلا دحوتي كلذيو

 ضعب ذخأ دقل ؟ ةاكلا ءاعو ىه نوكت لهف ةيدقنلا قاروألاب لماعتلا رثكأ دجن نآلاو

 اهيلع (ورجأو ءانيد اهرابتعا ,هب ءافولا بجي دنس اهنأ نم اهيلع بتكي ام رهاظ نم سانلا
 اهتميقو ,بهذلا لحم ةلاح ادوقن نآلا دعت ةيدقنلا قاروألا نأ ةقيقحلا نكلو !! نيدلا ماكحأ

 كلذ ناكل ةاكزلا اهيف بجت مل ولو ؛ةماعلا بهذلا قاوسأ ىف ةيبهذ ةميق نم هيلع لدت اميف

 .ةاكزلا ىف ىمالسإلا عراشلا رمأل الامهإو «دقنلا ةاكزل ءاغلإ
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 عراشلا دصاقم عم قفتي ىذلا رمألاو قطنملا ىه امك ةاكزلا ءامو تناك اذإو
 امو ةيبهذلا ةميقلا ساسأ ىلع اهيف باصنلا ردقن اننإف ةاكزلا ةيضرف نم ةياغلاو ىمالسإلا
 هتميق ام ىلع المتشم قاروألا عومجم نوكي نأ ساسأ ىلع ةاكزلا باصن هيف ققحتي
 .ايبهذ ارانيد نورشع

 .ةصاخلا نئازخلا وأ فراصملا ىف ةرخدم تناك ىلو ةاكزلا اهيف بجت دوقنلا نإو

 لاق دقلو ؛ةاكزلا اهلكأت ال ىتح لعفلاب اهتيمنت ىغبنيو «ةيدقنلا اهتوقب ةيمان ةربتعم ىهو
 ضيرحت دوقنلا ىف ةاكزلا ضرفف «ةقدصلا هلكأتال ىتح ميتيلا لام ىف اورجتأ» :ُهللل ىبنلا
 دده دقلو ؛لمعتال ةلطعم ةيدقن ةوق نوكتال ثيحب «ةيدقنلا ىوقلا لك لالغتساو اهب لمعلا ىلع
 اهب ىوكت نأ ,ةمايقلا موي ميلألا باذعلاب ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلا ميركلا نآرقلا
 ربقي ىذلا ىفتخملا لاملا وه ننكلا نأل ,لمعتال نئازخلا ىف ريقت نأ اهزنك ىتعمو ءمههوجو
 ىدؤتو ىمنيو ةراجتلا ىف لمعي ىذلا لاملا نأ ءاملعلا ررق كلذلو ؛لمعيال ةنازخ ىأ ضرأ ىف
 ,()نوكلمن نيذلا هابج هب ىوكت نأل اقحتسم ازنك دعيال اهتيقاوم ىف هتاقدص

 وأ اهينج ٠١ براقي رصم ىف وهو بهذلاب ردقي انلق امك ىدقنلا باصتلا نإو
 .سشعلا عبر هيف بجو ةلماك ةنس صخشلا هكلم اذإو :( ")ديزي

 دهع ىف رهظ دقو ,ةراجتلل دعملا لاملا ءءاعو دعت ىتلا لاومألا نم ثلاثلا مسقلاو 5
 نع رثأ دقف ؛راجتالل ةذختملا لاومألا ىأ ةراجتلا ضورع نيدهتجملا ةمئألاو ةباحصلا
 ةاكزلل بجوملا ببسلا ققحت دقف لعفلاب ةيمان لاومأ اهنأل اهيف ةاكزلا اوضرف مهنأ ةباحصلا
 رمأ امدنع اهيوجو ىلإ ُهّلَم ىبنلا راشأ دقو  لعفلاب ايمان الام اهنوك ىهو اهيف
 لوحي راجتالا نإف :ةقدصلا اهلكأت ال ىتح مهلاومأ ىف اورجتي نأ ىماتيلا ىلع ءايصوألا

 ىنعمو ؛ءارشلاو عيبلاب ريغتت عئاضب اهنأ ساسأ ىلع اهيف ةاكزلا بجتو عئاضب ىلإ دوقنلا
 .اهيف مئاق لاملا

 لاقو ؛ماعلا لاوط باصنلا كلمي رمتسا اذإ رشعلا عبر وه اهيف بجاولا رادقملاو
 ,ةراسخلاو بسكلا ىلع مئاق راجتالا نأل .هرخآو هلوأ ىف هل اكلام نوكي نأ ىفكي : :كلام

 ةروس) . «ميلأ باذعب مهرشبف هللا ليبس ىف اهنوقفنيالو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو» : ىلاعت هللا لاق )١(
 .(" 4 ةيآلا : ةبوتلا
 ىلع ديزي اتنمز ىف ىهو ؛:ةضفلاو بهذلا رعس بسحب ريغتي ىرصملا هينجلاب رادقملا اذه نأ انلق ()

 : ل ,هيئلجاأ ٠٠6٠

 و



 اذهو ؛هرخآو ماعلا لوأ ىف باصنلا دوجوب اينغ هرابتعا عنمتال ماعلا ءانثأ ىف هتراسخف

 .هرخآو ماعلا لوأ ءاصحإلاب هقيبطت لهسي هنألو ءلمعلل هراتخن نسح ىأر

 , اهنم بجاولا وه بجاولاو دوقتلا باصتك وه ةراجتلا ضورع باصنو

 :ةثالث رومأ اهيف ظحاليو ةتباث الاومأ دعتالو ؛ةلوقنم ةثالثلا ماسقألا هذهو -17

 ةظحالم عم الماك الوح هرارمتساو هدوجوب ةاكزلا بجت ىذلا باصنلا نأ :لوألا رمألا

 ىتح انرصع ىف اهأرن ىتلا تاورثلا رادقمي سيق اذإ اليلق دعي - كلام ىأر نم هانررق ام

 ةاكزلا بجتالف :ىعامتجالا لفاكتلا ميمعت ىه كلذ ىف ةمكحلا لعلو :ةيعويشلا دالبلا ىف

 قح نم رثكي وحنلا اذه ىلع ةاكزلا ميمعت نإف كلذ قوفو ءطقف مهانغ شحفي نيذلا ىلع

 .ريقفلا قح نم راثكإلا ىلع ةصيرح ةعيرشلاو «ريقفلا

 نم ذخؤتالو ءلام لا سأر تاذ نم ذخؤت ةلوقنملا لاومألا ىف ةاكزلا نأ : ىناثلا رمألا

 . ,عيرلا درجم ىف ال ءلاملا سأر ىف ةيكارتشا ىهف ءطقف داريإلا

 ىذلا لاملا سأر نع ةاكزلا ذخؤتأ ؛ماعلا ءانثأ ىف لاما سأر داز اذإ : ثلاثلا رمألا

 هنأ :كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو ؟ ماعلا هب أدتيا ىذلا ردقلا نع مأ ماعلا رخآ ىف ىهتنا

 وأ نمس نم ثدح ام نأل ماعلا رخآ ىهتنا ىذلا لاملا سأري ةربعلا ةيشاملا ةاكزل ةيسنلاب

 نم هنأ ىلع اهيف ةاكزلا بجتف ءاهنع جراخ ئش نمال ءاهتاذ نم ىه امنإ ءنس ربك ىأ ءدلاوت

 ,لاملا سأر

 ىلع ةاكزلا نوكت نأ !وررق ءاهقفلا نم نيرثكألا نإف ةراجتلا ضورعل ةبسنلاب امأ

 رخآ ىف صقن ىل هنألو ةهج نم ةيشاملل هتهباشمل كلذو :ماعلا رخأ ىف هيلإ ىهتنا ام ساسأ
 نوكت ةدايزلا لاح ىف هنأ ةلادعلا نمف ؛صقنلا اذه ساسأ ىلع الإ ةاكزلا بجتال ماعلا

 ٠ ,لمعلل هراتخن ىذلا لدعلا وه كلذو ءاهساسأ ىلع ةاكزلا

 دقو ,«رامثلاو عورزلا»ىه ةاكزلا اهيف بجت ىتلا لاومألا نم عبارلا مسقلاو -/:

 اميف ها: رامثلاو عورزلا ىف ةاكزلا بوجو ىف ُهللَط ىبنلا لاق دقو ةاكزلا ببس هيف ققحت

 راجشألا رامثو ؛عورزلا نم ةاكزلا عمجي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو «ةاكز ضرألا تجرخأ
 .لاومألا نم مسقلا اذه ىف ةاكزلا بوجو لوقلاو لمعلا تيثأف ءليخنلاو

 الو نيعم باصن راجشألا هرمثت امو ضرألا هجتنت امل سيل هنأ ىلع ءاهققلا روهمجو

 افلا



 ىنآرقلا صنلاب بوجولا داعيم تش دقو هجاتنإ تقو نيعي ب عرزلا نإ لي ؛ةنس رورم طرتشي 2:

 .(١)ناصحلا تقو نوكي كلذ نأ ئيبف

 تناك نإ رشعلا فصنو «ةلآ ريغب ىقست تناك نإ رشعلاب كلذ ىف نوكت ةاكزلاو

 . .ساسألا اذه ىلع ةاكزلا عمجي ناك هلم ىبنلا نإو ةلآب ىقست

 ىر ىلع دمتعت دمتعت ىتلا ميلاقألا ىف اذهو ,ةلآ ريغب ىقسلا ردني هنأ نآلا ظحذلي نكاو

 لاح ىأ ىلعو «بلاغلا وه لب ,ريثك لآ ريغب ىقسلا نإف رمل ىلع دمعي اء أ ءماظنم

 ريكأ اهتبسن تناك اذهلو امل سأر لصأ نم خفت لوجان نم هيت ةاكلا نإ

 ,هتاذ لاملا سأر نم ذخؤتف لوقنملا ةاكز امأ ءهسفن

  :رصعلا اذه ىف ةلفتسملا لاومألا

 تعضو دقو ىهقفلا داهتجالا رصع ىف ةلغتسم تناك ىتلا لاومألا ىه هذه -ا/و

 ءاملع ريبعتك ىأ ,ةلوقنملا لاومألل ةبسنلاب لاملا سأر نم ذخؤت نأ ساسأ ىلع ةاكزلا اهيف

 .ةلغلا نم ذخؤت ةتباثلا لاومألل ةبسنلابو ةلئاسلا لاومألا بئارضلا

 عناصملاك ىضاملا ىف ةلغتسم نكت ملو انرصع ىف لالغتسالل لاومأ تدجو دق نآلاو

 ةاكذزلا نم تيفعأ دقق .ليق نم اهرئاظن ىف ةاكز ضرفت مل كلذلو :ةينكسلا تارامعلاو

 ةيعانصلا مهسألا مث ,رودلاو ةعانصلا تاودأ ىلع ىضاملا ىف ةاكز نكت ملو' مهدتع

 ةعانصلا تاودأ ىلع ىضاملا ىف ةاكز نكت ملو :مهدنع ةاكز اهيف بجتأ اهوحثو ةيراجتلاو

 1 ؟ةاكزلا اهيف بجتأ اهوحنو ةيراجتلاو ةيعانصلا مهسألا مث .زنودلاو

 ,نآلا ةعانصلا تاودأ ىه لاومألا نم ةثالث عاونأ مكح ىف ثحبلا اذه اناضاقتيو
 ريغ ءاهقفلا اهررق ىتلا دعاوقلا نيقبطم لاومألا هذه مكح ثحبن نحنو ؛مهسألاو ؛تارامعلاو
 اذه قيطن انإف :ىماثلا لاملاىه ةاكزلا بيس نأ ءاهقفلا ررق دقل ,نيفلاخم الو نيعدتبم

 اهمساي ىمس اميف وأ اهريظن ىف اوررقي ملء ءاهقفلا ناك اذإو ؛:ةرضاحلا لاومألا ىلع ىنعملا

 نيبتيو ,هنع جرخن الو ءاننامز ىف ققحتو «مهنامز ىف ببسلا اهيف ققحتي ققحت ب مل هنأل كلذف ءةاكز

 ىتأي اميف كلذ
 ١41( ةيآلا :ماعنألا ةروس) .«هداصح موي هقح اوتآو ءرمثأ اذإ هرمث نم اولك» )١(
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 ةراهمل ناك اهيف جاتنإلاف «ةيلوأ تاودأ انرشأ امك ةعانصلا تاودأ تناك :عئاصملا (1)

 سأر نوكيو ؛عناصملا ماقت نآلاو .هب صاخلا هتوناح ىف هديب لمعي ىذلا راجنلاك :مئاصلا
 ركفلاو ريدت ىتلا ىديألا لوألا :نيلماعل ةرمث اهيف جاتنإلا نوكيو :ةعانصلا تاودأ وه اهلام
 ىذلا لاملا سأرل ىناثلاو لمعلل لوألا ىف ةرمثلاو ءعنصملل لاما سأر ىناثلاو .مظني ىذلا

 دق هنأل ,ةاكزلا هيف بجت لام لا سأر صخي ام نوكي كلذبو لمعلا بابسأ ًايهو عنصملا نوك
 هيا م

 . اهيوجو بيس هيف ققحت

 وه اهعاعو نأ لوقنف ؟اهؤاعو امو «ريدقت دقت ىأبف عناصملا كلام ىلع ةاكزلا تبجو اذإو

 بجتو ضرأل او رجشلل ةهبشم نوكتف تباث لام اهنأل كلذو :ةرمثلا ريدقت ىلع بجتو «ةرمثلا

 وه بجاولا نوكي ؛تاقفنلا لك دعب تالغلا ىفاص نم اهذخانس انك اذإو :ةلغلا ىف ةاكزلا
 .تاقفنلا نم الخ اذإ عرزلا رشع ىف بجت ةاكزلا نأل ءرشعلا

 اهوحن وأ ةيوديلا ةعانضلا تاودأ ءافعإ عنمي ال عناصملا ىف ةاكزلا بوجو نأ ىلع.

 .ايمان لام سأر اهتاذب دعت الف ءاهلمعتسي ىذلا عناصلا ةراهمب لغت اهنكلو ءاهسفنب لغت ال

 ببس اهيق ققحتي مل هنأل ةاكزلا اهيف ضرفت ال انفلسأ امك نودلا تناك :تارامعلا (ب)

 نم سيلو ببسلا اهيف ققحتيف :لالغتسالل الحم تراص تارامعلا نإف نآلا امأ :بوجولا

 ةاكزلا بجتو رثكأ ىأ نين دف كلمي نم ىلع ةاكزلا بجت امنيب ,ةاكزلا نم ىفعت نأ لوقعملا

 ةتباث لاومأ اهنأل ؛هرشع نادقمب اهيفاص ىف

 نأل ءاهقفلا لاوقأك ةاكزلا اهيف بجت ال اهنإف ءلغتست ىتلا ةرامعلا كلا ضاخلا نكسملاو

 ققحتي مل ببسلا

 لامعتسال اعبت نييرض ىلع يوجين تكتل هسا يفبجت عسل ()

 امهسأ تناك اذإ تالغلا ىف بجت ةاكزلا نإف ءاهتالغ ذخأيل اهينتقي كلاملا ناك نإف :اهكلام

 ذخؤت نأ امإف ةيراجت تاكرش ىف مهسألا تناك نإو ءىفاصلا رشع رادقمب نوكتو ؛ةيعانص

 ذخؤت نأ امإو ؛عومجملا نم رشعلا عبر ذخؤيو «حبرلا اهيلإ افاضم مهسألا ةميق نم ةاكزلا

 ,ءارقفلل عفنأ هب ذخألا نوكي ىذلا قيرطلاب ذخؤيو ؛ءىفاصلا رشعب نوكتو ةرمثلا نم
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 اهيف بجتو ةراجتلا ضورع نم نوكت اهنإف ءاهيف رجتي مهسألا ىنتقي ىذلا ناك اذإو
 .ماعلا ةياهن ىف اهتميق رادقمب نوكتو .ىرتشتو عابت عئاضب اهنأ ساسأ ىلع ةاكزلا

 اهرئاظن نكت ملو لالغتسالا باوبأ ىف تدجو ىتلا لاومألل ةبسنلاب هارن ام اذه

 نم دمتسم اتيأرو «ةاكزلل الحم تسيل اهنأ .اهيف ىأر ءاهقفلل ناكو ءىضاملا ىف ةلغتسم

 .اهنع اجراخ سيلو ؛مهلاوقأ
 :ةيعامتجا ةبيرضو ةدابع ةاكزلا

 هذه نم اهنأل ءاهيطعم اهيلع باثي ىتلا تادايعلا نم ءاهقفلا اهدعي ةاكزلا -1
 ىهو «راثلا ءاملا ئفطي امك :ةيصعملا ئفطت ةقدصلا» هلل ىبنلا لاق دقو ؛ةقدص ةيحانلا

 نمل ةمزال اهيف ةدابعلا ةين نأو (!)ةيكزمو ةرهطم اهنأب صنلا ءاج اذاو ءاهيكزتو سفنلا رهطت
 اهئاطعإ دنع ةينلا طارتشا ةيقنحلا ءاهقف ررق دقلو ءاهئاطعإب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا دارأ

 .هلك لام اب قدصتلا دنع ىأ لاما ةيقب نع اهلزع دنع وأ «ةلوقنملا لاومألل ةبسنلاب كلذو «ريقفلل
 نأو مزال طرشك ةينلا ةاكزلل اجراخ لاملا رابتعال نوطرتشي ءاهقفلا روهمج نكلو

 ققحتي كلذبو ءاهرك هنم تذخأ ارايتخا صخشلا اهطعي مل اذإو .هدصقم لضف هلف ىون
 ملو ءامنغم ةاكزلا تربتعا اذإ هتمأل ريخلاب هلل ىبنلا ابنت دقو ؛ةيعامتجالا ةضيرفلا ىنعم

 ذخؤت ىتلا ةمزاللا ةمارغلا نوكت ةيناثلا ىفو ةبستحملا ةينلا نوكت ىلوألا ىفف ءامرغم اهربتعت
 .ريخلا ةين ريغ نم باوث ال هنأل ءاهبحاصل باوث الو ارابجإ

 ةيناثلاو ,ةينلا اهمزلت ةدابع اهنأ امهدحأ :ناينعم اهعزانتي ةاكزلا نأ ىلإ ىهتنن كلذبو
 ,مهئارقف ىلع هدرل مهنم هذخئي ءاينغألا هدابع ىلع هللا نيدو ةيعامتجا ةضيرف

 نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقف ؛هيلع بجت نمل ةبسنلاب ماكحألا ناتركفلا تعزانت دقلو -ا/1
 ,فيلكتلا لهأ نم ةاكزلا هذه هيلع بجت نم نوكي نأ اهيف طرتشي ال رامثلاو عورزلا ةاكز
 ىف حجري هنأل ؛ديشرلا لقاعلا لام نم ذخؤت امك ريغصلاو هوتعملاو نونجملا لام نم ذخؤتف
 هيف ىرخأ ةرابعب وأ :ةمذلا ىف ال لاملا ىف بجاولا فيلكتلا ىأ ؛لاملا ةنوئم ىنعم عونلا اذه
 ىتلا ىضارألا نم ذخؤي ىذلا جارخلا ريظن ىف وه عونلا اذه نأل كلذو .ةبيرضلا ىنعم

 ىف مادامو لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو .صاصتخا اهيلع مهل لب ءاهباحصأل اكلم دعت ال
 ٠١8(. ةيآلا :ةبوتلا ةروس) .ءاهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ» :ىلاعت لاق )١(
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 اذهلو ءدي ىذ لك نم ذخؤت عرزلا ةاكز نإف دي ىذ لك نم ذخؤي جارخلاو .جارخلا ريظن

 1 ا .كلام لك نم ذخؤت

 كلذ ىق ءاهقفلا روهمج عم ةفينح ىبأ فلتخا دقف ءرامثلاو عورزلا ةاكز ادع ام امأ
 :ةيعرشلا تافيلكتلا نيفلكم ريغ مهنأل ءراغصلاو هوتعملاو نونجملا لام ىف بجت ال اهنإ لاقف

 اوبلغ كلذبو «ةدابع اهرابتعا نيحجرم مهيلع بجتالف :تادابعلا ىف ةربتعم ةين مهل تسيلف

 .ةبيرضلا بناج ىلع ةدابعلا بناج

 بتك نإ لب ءفلكم ريغ كلام لا ناك ولو ءلام لك ىف بجت :ءاهقفلا روهمج لاقو
 ىأ «لاملا ةنوئم نولوقي امك ىهف ءدلوي نأ لبق نيذجلا لام ىف اهيوجوب حرصت ةلبانحلا
 .لاملا ىف ةيعامتجالا ةبيرضلا ىنعم ىف ىه نييلاملا ةرابعب

 .ةاكزلا هيلع بجت نمل ةبستلاب ىدابعلا بناجلا ىلع ىبيرضلا بناجلا اوحجر اذهبو

 هيلع لاق دقق ؛ىوبنلا صنلا هب درو ىذلا ىهو «قحلا وه روهمجلا ىأر نأ ىرن نحنو

 ىلع لدي ثيدحلا اذهف «ةقدصلا هلكأت ال ىتح ميتيلا لام ىف اورجتا» :مالسلاو ةالصلا

 يف بجت ةاكزلا نإف «نيفلكملا ريغ رئاس ريغصلا لثمو ءريغصلا لام ىف ةاكزلا بوجو

 ,نيدشارلا ءالقعلا لاومأ ىف بجت امك مهلاومأ

 :ةاكزلا قراصم

 نيكاسملا مهيناثو ءارقفلا مهلوأ ,(١)ةينامث ىف اهرصحف .ينآرقلا صنلا ءاج -/4

 ,باقرلا قتع مهسماخو ,مهبولق ةفلؤملا مهعبارو ءاهعيزوتو اهعمج ىف نولماعلا مهثلاثو

 ةيمالسإلا برحلا ىأ داهجلا ىف مهعباسو ,مهنويد ددست مل نيذلا نوئيدملا مهسداسو

 فراصم نأ ىرنو .اينغ هضرأ ىف ناك ىلو اهيف هل لام ال ضرأ ىف عطقنملا نماثلاو ,ةلداعلا

 هذه نم دحاو لك فرعنلو ؛هيف للخلا دسل عمتجملا ىف فعضلا ىحاون لك معت ةاكزلا

 .ةنيبم ةحضوم ةملكب فانصألا

 ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاوءارقفلل تاقدصلا امنإ» :ىلاعت هلوق ىف كلذب ىنآرقلا صنلا درو )١(

 .هميكح ميلع هللاو هللا نم ةضيرف ليبسلا نباو هللا ليبس ىقو نيمراغلاو باقرلا ىفو مهيولق
 © ةيآلا :ةبوتلا ةروس) ْ
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 دجي ال وأ لمعلا عيطتسي ال ىذلا جاتحملا ىه ريقفلا :«نيكسملاو ءريقفلا» (؟١)
 دقلو ءثيدحلا ريبعتلا دح ىلع فعضلا ىلع نيمأتلا وأ فعضلا دس ةاكزلا ساسأف .المع
 هيفف «ريقفلا ضيرملا ىه نيكسملاو «ىوق ةرم ىذل الو «ىنغل ةاكزلا ىطعت ال» :ّللَم ىبنلا لاق
 لام ىف بجوت ةيناثلا ةفصلاو ءضرملا ةيناثلاو رقفلا امهادحإ .ةجاحلا تافص نم ناتفص
 .ةاكزلا لام نم حاصم ءاشنإ بوجو ىلإ ريشي اذه نأكو ؛هتاوادم ىهو ءاديدج ارمأ ةاكزلا

 0 -  .ءارقفلا ىضرم اهيف جلاعيل
 نمض ىف ءالؤه لعج نإو ؛اهعيزوتو اهعمج نواوتي نيذلا ىأ :«اهيلع نولماعلا» (1)

 دراوملا ةيققب نع ةلصفنم اهتاذب ةمئاق ةليصح اهل نوكت نأ بوجو ىلإ ريشي نيقحتسملا
 .ىرخألا

 اهفراصم ىف فرصي اهب صاخ لام تيب اهل ناك كلذلو كلذ ىلع نوملسملا ناك دقو
 لك ىف ناك كلذل ءعيزوتلاو عمجلا ىلوتي ىذلا ىهو .تاقدصلا ىلاو ىمسي صاخ لاو هلو
 .تاقدصلاب مئاق لاو ةيمالسإ ةيالو

 مهف مهرسأ نع اوعطقنا دقو اثيدح مالسإلا ىف اولخد موق :«مهبولق ةفلزملاو» ()
 مهموقو نوملسي نم مهنمو ؛مهمالسإ ىف جرح مهيلع نوكي اليكل :ةاكزلا لام نم نوناعي
 نوكي نأ حصيو .هيلإ مهماوقأ ةوعد نم مهنكمي ام لاملا نم نوطعيف ءكرشلا ىلع نولازي ال
 . اهب نيلهاجلا نيب هقئاقح رشنو مالسإلل ةوعدلا نم نآلا فرصملا كلذ

 ىلو هفرصيو «ةيرحلا ىلإ قرلا نم باقرلا جارخإل وه فرصملا اذهو :«ديبعلاو» (0)
 مهيلإ اوعفدي نأ ىلع مهتبقر كالم عم نؤدقاعتي نيذلا ةنواعملو مهقاتعإو ديبع ءارشل رمألا
 نم مهباقر هب نوكفي ىلاعت هللا لام نم مهنيعت نأ ةلودلا ىلعف ,اوررحتي نأ ليبس ىف مهنمث
 ظ ,قرلا لغ

 ,ءادعألا نم قر مهيلع عقي ال ىتح ءىرسألا كف ىف بابلا اذه فرصيو
 نكي ملو ءاهدادس نع اوزجعو مهنويد مهتمزل نيذلا نونيدملا مهو :«نومراغلاو» (1)

 نوكي نأ حصيو .لقعلاو عرشلا اهغوسي بابسأل نيدلا ناك لب ,فالتإ وأ فارسإل مهنيد
 نيذلا لثم ةيعامتجا ةمدخل نونيدتسي نيذلاك ,مهتردق عم ولو :نينيدملا ضعب نويد دادس

 مهنع ةلودلا دست ءالؤهف ,سانلا نم نيتفئاط نيب حلصلا مراغم مهلمحت ببسب نويد مهيكرت

 الم



 نيب حلصلاو «ريخلا لعفو ؛ةءورملا لامعأل اعيجشت نيرداق ءاينغأ اوناك ىلو نويدلا هذه
 .سانلا

 :نارمأ ماقملا اذه ئف ظحاليو

 نم ىلاخلا نسحلا ضرقلا ىلع اعيجشت نيئيدملا نيد دادس ىف نأ :لوألا رمألا

 هنأ املاع ؛:ضارقإلا ىلع مدقأ هنيد دادس نمض اذإ انسح اضرق ضرقملا نأل كلذو ءابرلا

 .ءادألا نامض مدع الإ كلذ نع ىديألا فكي الو ئش هلام نم هيلع عيضي ال

 ةلودلا ةباين وأ هسفتي زجاعلا نيدملا نع نيدلا دادس بجوأ مالسإلا نأ :ىناثلا رمألا .

 نيب نم هب درفنا دق ىه لب ,نوناق هبكر ىف هب قحلي ملو «نوناق هيف هقبسي مل كلذو .هنع

 .اعيمج عئارشلا

 هراودأ ضعب ىق ىنامورلا نوناقلا نإف «نامورلا نوناقو كلذ ىف مالسإلا نيب نزاونلو
 لام نم دسي نأ بجوي ىرت امك مالسإلاو ؛هنيد ىف هعيبي و نيدملا قرتسي نأ نئادلل حيبي ناك

 قرفلاك نوناقلا اذهو مالسإلا نيب قرفلا نإو ءاهدادس نع اهلهأ زجعي ىتلا نويدلا نيملسملا

 َ .ضرألا مالظو ءامسلا روت نيب قرقلاكو «ةيرحلاو قرلا نيب

 لداعلا مكاحلا ىلإ لسرأ دق (سنوتو رئازجلا) ةيقيرفأ تاقدص ىلاو نأ ىوري هنإو
 ,هيف هفرصي فرصم ريغ نم تاقدصلا لام تيب ظاظتكا هيلإ وكشي زيزعلا دبع نب رمع

 مل نيدم قبي مل ىتح اهددسف «نينيدملا نع نيدلا ددس نأ» :لداعلا مكاحلا هيلإ لسراف

 رتشا» :هيلإ لسرأف ءائلتمم لازي ال لاملا تيب نأ هل ركذي كلذ دعب هيلإ لسرأف ,هنيد ددسي

 ,«اهقتعأو اديبع

 عم هل داهجلا ىف قافنإلاف ,ىعامتجالا لفاكتلا نم لضقي اميف كلذو :«داهجلا»(0)

 نأ هيلع نأ ديب ءهاري امب فراصملا بيترت ىف رظني رمألا ىلو نأ ىلع ءىرخأ باوبأ كلذ
 ,ءادتبا هيلإ نوجاتحي ام نيزجاعلا ءارقفلا ىطعي

 هضرأ ىف هلو لام اهيف هل سيل ضرأ ىف ابيرغ نوكي ىذلا ىهو :«ليبسلا نبا» (4)
 ظ .هلهأ ىلإ دوعي ىتح هتاجاح دسب موقت نأ ةلودلا ىلعو :لام

 ىلإ داع اذإ ىطعأ ام رمألا ىلو درتسيو ىطعي دقو ,دادرتسا ريغ نم ىطعي دقو

 هلام
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 له نكلو ةينامثلا ءالؤه نع جرخت ال تاقدصلا لاومأ نأ ءاهقفلا ررق دقو -4

 ؟رخآلا نم رثكأ افنص ديزي نأ هل زوجي ال ثيحب ءىواستلاب اهنيب اهعزوي

 .فانصألا هذه نم افنص لفغي نأ حصيالو :مهنيب عزوي : ىعفاشلا لاق

 حصيال هنأ ظحالي هنأ ىلع ؛هاري امب اهعزوي رمألا ىلع نإ : ءاهقفلا روهمج لاقو
 .مهريغ مهيلع مدقي نأ حصيال مهنإف نيكاسملاو ءارقفلا ىلع فنص ىأ ميدقت

 كلذ طقسأ هنأ كلذ ىنعم سيلو ؛مهبولق ةفلؤملا طعي مل هنع هللا ىضر رمع مامإلاو

 .فيلأتلا ىلإ مهتجاحل هلم ىبنلا ءاطعإ ءاج هنأ كلذ ؛هنم ىلوأ هريغ نأ دجو امنإ ءفنصلا
 لعفام ريغي نأ دري ملف هنع هّللا ىضر ركب ىبأ ءاجو ؛مهيولق فيلات ىف مالسإلا ةحلصمو

 مهئاطعإ نع عنتما .هنع هللا ىضر رمع ءاج املف ؛تهتنا دق هضارغأ تناك نإو هلع ىبنلا
 هضرغب ادودحم ايتقو ارمأ الإ هلع ىبنلا ءاطعإ ناك امو ءمهفيلأت ىلإ ةجاحلا مدعل
 اقح كلذ راص امو ؛ةنيعم عئاقو ىف مئانغل اعيزوت ناك لب امئاد اقزر ناك امف ,هدصقمو
 .هعنمي نأ دعب نم نيماسملا مامإل غوسيال ىتح ءابستكم

 نأ هيقف وأ خرؤمل غوسي ناك ام هنإف كلذ ىه ةلاسملا هذهل ىخيراتلا عضولا ناك اذإو
 ءانمز هطعي مل ناك اذإو «ةاكزلا مهسأ نم مهسلا كلذ طقسأ هنع هللا ىصر رمع نإ: لوقي
 ىف نأشلا كلذكو ؛كلذ عامجإلاب ءاملعلا ررق دقو ؛هبابيسأ ترفاوت اذإ ىطعي نأ عنميال هنإف

 .فراصملا ةيقب ىف ةاكزلا فرصت نكاو ؛ يفلت ال اهقحتسي نم دجوي مل اذإ عهسألا هذه
 ءاطاقسإ كلذ دعيالو «ىقابلا ىلع فرصي مهسلا كلذ نإف ؛ قتعتل ىرتشت ديبع نكي مل اذإف
 .قحتسم دجوي مل هنأل نوكي لب

 ةلودلا دالب نم هريغ ىلإ لقنتالو .هيف تعمج ىنذلا دلبلا ىف فرصت ةاكزلاو - ١
 داهجلا ىف فرصي عومجملا نم ضيفيامو دليلا اذه تاجاح نع ضيفي امب الإ ةيمالسإلا

 .هّللا ليبس ىف

 فرص ىلوتي - نافع نب نامثع لمعل اعابتا - ةنطابلا لاومألا نأ نوررقي ءاهقفلاو
 وأ دلبلا لخاد ىف ةاكزلا اوفرصي نأ مهيلع بجي هنأ نوررقي ءالؤهو ؛اهبايرأ اهيف ةاكزلا
 مهل ةبارق ىوذ هيف ناك اذإ رخآ دلب ىلإ لقنلا مهل غوسي نكلو ءاهيف ةاكزلا تبجو ىتلا ةيرقلا
 . ةاكزلا بجاو ءادأ ءالؤه ءاطعإ نإف «ةبارق ةقفثب مهل مكحي ملو ؛مهعورفالو مهلوصأ نم اوسيل
 ,محرلا ةلص بجاوءادأو
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 نم الو ؛ةقفنلا هيلع بجت نم لوصأ نم اونوكي مل اذإ براقألل اهزاطعإ زوجي ةاكزلاو

 .هبيرق ةقفنب بيرقلا مازااب ردبص ىئادخق مكحأ اذيفنت هزاع نكي مل, ,هعورف

 ريخصلا عمتجملا ىف لفاكمتلا
 ءاثبلا ىف ىلوألا ةاوتلا ىهو :ةرسألا لخاد ىعامتجالا لفاكتلا انركذ 4١-

 عمتجملا ءنيعمتجملا نيبو ةلودلا عتجم ىف ىعامتجالا لفاكتلا ىلإ انلقتنا مث ؛ىعامتجالا
 .ةنيدملا وأ ىحلا ىأ ةيرقلا عمتجم ىهو ريغصلا

 ءاهداحأ نيب نواعتلا ساسأ ىلع ةريغصلا تاعمتجملا ىف تاقالعلا مالسإلا مظن دقو

 ىهو .هيمحي امب زجاعلا رداقلا دميو ,ريقفلا ىنفلا نيعي ءاهنيب اميف ةرزآتم اهلك ةليبقلاف
 مهيلع بجو مهدحأ نم ةميرج تعقو اذإ ثيحب «مئارج نم اهداحآ نيب عقي امع ةلوئسم

 ةاكزلا لاومأ تناك اذإو ءاريقف ناك اذإ هترسأ هنع اهيدؤت ةيلام ةيوقع عوقو دنعو ,هميلست

 نم عمجت نأ ةعمتجم ةليبقلا وأ ةيرقلا ىلع بجو ؛اهئارقف ةجاح دستال ةيرق ىأ ةليبق ىف

 ,ءارقفلا ةجاح هب دست ام لاملا

 ىلإ ةجاحلا مهترطضاو ,رافقلاو ىفايفلا ىف ةثبنملا رئاشعلل ةبسنلاب حضاو اذه نإو
 . اهارقو ءراصمألا ىف اوجمدني نأ ىلإ مالسإلا مهاعد دق كلذ عمو كلذ

 نيب نواعت داجيإ ىلع ةينيدلا هاياصوب مالسإلا لمع راصمألاو ىرقلا ىف هنإو

 يف ددشو .ديعيلاو بيرقلا راجلاب ميركلا نآرقلا ىصوأف «ةعرزملا وأ نكسملا ىف نيبراقتملا

 «هثرويس هنأ تنظ ىتح راجلاب ىنيصوي ليربج لاز ام» :هللَم .ىبنلا لاق دقو (١)ةيصوتلا
 لوسراي نم : اولاق نمؤي ال هللاو ؛نمؤي ال هللاو ,نمؤي ال هللاو» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 نوعلاب هدمي نأ بجوت ةرركتملا اياصولا هذه نإو «هقئاوب هراج نمأيال ىذلا كلذ :لاق ؟هللا
 لمعلا ليبس هل لهسيو ؛ازجاع ناك نإ هيطعيو .فعض هيف رهظ اذإ هتلخ دسيو ءجاتحا اذإ
 ,هلمعي ام دجي ال ارداق ناك نإ

 ىماتيلاو ىبرقلا ىذبو اناسحإ نيدلاولابو ائيش هب (وكرشت الو هللا اودبعاو» : ىلاعت هللا لاق )١(
 ,«مكناميأ تكلم امو ليبسلا نباو بنجلاب بحاصلاو بنجلا راجلاو .ىبرقلا ىذ راجلاو نيكاسملاو

 (؟+ ةيآلا : ءاسنلا ةروس)
 ىأ لمعلا وأ قيوطلا ىف قيفرلا وه بنجلاب بحاصلاو ,ةعرزم وأ نكسمب كرواجي ىذلا وه بنجلا راجلاو

 ,كلذ وحن
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 ,ملسم محجر ىذ راج : ماسقأ ةعيرأ ناريجلا مسق هنأ مالسلا هيلع ىبنلا نع ىور دقأو

 قحو راوجلا قح هل املسم سيل مهر ىذ ناجو «راوجلا قحو محرلا قحو مالسإلا قح هل

 سيلو محر اذ سيل راجو .راوجلا قحو مالسإلا قح هل محر اذ سيل ملسم ىراجو :محرلا
 .راوجلا قح هل املسم

 ىح لك لهأ ناكل ةيمالسإلا ئدابملا ىلع ريسي ناريجلا نيب نواعتلا ناك ىل هنإو
 ١ .هوناعأ الإ نجاع مهيق نوكي ال مهنيب اميق نينواعتم

 ىبنلا عضو دقو ىخآتلا ىحلا ىأ ةيرقلا لهأل مالسإلا اهعضو ىتلا ئدابملا نمو -7
 ,ضعب عم مهضعب نيرجاهملا نيب ىخآ اهماقأ ىتلا ةلضافلا ةنيدملا ىفق ءًادبملا كلذ هَ
 ةيعامتجا ةبارق ءاخإلا كلذ ناكو ,نيرجاهملاو راصنألا نيبو «ضعب عم مهضعب راصنألا نيو
 ةاخاؤملا نإو ةبارقلاو مدلا يف هاخأ نيعي امك. ,عمتجملا ىفو هللا ىف هاخأ نيعي خألا لعجت

 نال ةحلاص ىهو ؛ىتقو مكح اهنأ ىلع لدي ام دجوي مل ةيقاب ةنس هع ىبنلا اهنس ىتلا
 ةدوملا نم سسأ يلع نواعتلاو ,هداحأ نيب سناجتلا متيل ءريغص عمتجم لك ىف قبطت
 .ةلصاولا

 هب بلاطي ام نومضن ىف لخدتو ؛مالسإلا اهرقأ ىتلا ةينواعتلا ئدابملا نمو -47
 لوأ ىف ءرصم ىف كلذ رهظ دقو ,هريغو جارخلا دادس ىف مهنيب اميف ةيرق لك لهأ نواعت
 اهرقأ ىتلا ةعارزلا ةقيرط ىف مكحلا دبع نبال رصم خيرات ىف ءاج دقف « ىمالسإلا حتفلا

 نولوتي ةيرقلا لهأ ناك دقف ءاهتعارز ىف نورفاضتي اوناك ةيرق لك لهأ نأ صاعلا نب ىرفع
 عزويو ,ةيرقلا لهأب عمتجي ناك اهسيئر وأ ةيرقلا رظان نإف ءاهزيح ىف ام ةعارز نيغمتجم
 ام ةعازز ىف هماقم هريغ موقي ازجاع نوكي نمو ؛هتردقمو دحاو لك ؛مهنيباميف ىضارألا

 نم جايتحا لاح ىف نونوكي نم ةجاح دستو ءجارخ نماهيلع ام جرخت . اهلك ةيزقلاو .هضخي
 نأ نم هيلإ انرشأ ام وه كلذ ىف ساسألا ناك دقو ءاهيلع ام هتعارز دؤت مل اذإ ءاهلهأ

 ءاسؤر عمتجيو صاصتخا دي تناك لب ,ةكلام ايديأ اهلهأ ىديأ ىف نكت مل رصم ىضارأ
 ضرفي نأ بجي ايف نورواشتيؤ ؛قباسلا رصعلا كلذ ةغلب :ءافرع نومسيو ةرواجتملا ىرقلا
 ادهجم نوكي الو «عادنلا هقيطيو ضرألا هقيطت ثيحب ؛جارخ نم ةعقبلا هذه ىف ضرألا ىلع

 .مهضرأل الو مهل
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 رخآ اماظن دعب نم راصف فرحنا يذلا ىه ىنواعتلا ىعامتجالا ىنعملا اذه لعلو

 نيعرازلا ىف فرصتي ذإ .كلذ دعب نم سانلا قهريو «هيدؤي نيضرألا نم ريبك زيح جارخب

 .اقفر الو ةمحر ىعاري ال

 ريغي ال هفارحناو هيف ةيشال ةيعامتجالا ةيحانلا نم ميلس ماظن ليصألا ماظنلا كلذ نإف
 .هلصأ ىف هرهوج

 لب عصي ؛ .مولعم نمش ءاطعإ دعب الإ رييغتلا لبقت ل ادي عارذلا دي تراص نأ دعب هنإو

 كلذو «,صاعلا نب ورمع ربصمل ىمالسإلا مكاحلا هرق أ ىذلا ماظنلا كلذ بلب ذخؤي نأ بجي

 دسب مهنيب اميف اودهعتي نأ ىلع ىضارألا نم اهزيح ةعارز ىف ةيرق لك لهأ نواعتي نأب

 نإ لاملا هئاطعإيو ايمسج هفعض ناك نإ هضرأ ةعارزب فعضلا ىوذ ةناعإو ؛جاتحملا ةجاح

 .هتيكلمب دحاو لك ظافتحا عم ايلام هفغض ناك

 0 :دئاوف عبرأ دافأل ماظنلا كلذ عبتا ىل هنإو .

 ءاهيبس نكي اسهم فعلا عاوأ لك ةجاعمو نوعلاو نجعلا لاوحأ دس: ىلوألا

 ' . .عرزي ال زجاعو ؛دجي ال ريقف ريقف ةيرقلا يف نوكي ال كلذيو

 مهنإف ؛مهتعارز ىف هيلإ نوجاتحي ام دوجأ ىلع لوصحلا ىلع.نواعتلا : ةيناثلا |
 نم عمجتي امو «عرزلاو ضرألا حلصي ام بلج ىلع نونواعيو ؛تافآلا عفد ىلع نونواعتي
 .عومجملا ىف اريثك نوكي دارفألا ليلق

 ةجاح ىف رطضي نأ ريغ نم .نامثألا ريخب مهضرأ تارمث عيب ىلع نواعتلا :ةثلاثلا .

 نم ىرن دك ,جاتحلل ةجاح ىف ةصرغلا زهتني مرش رجات مهلفتسي الو ,سخب نمثب عيب ىلإ

 نمث ىلغأب وهو هوملستيل نمث سخبأب لوصحملا نورتشي نيذلا نييوبرلا

 نم اهباحصأ نكمتي ال ىتلا ةريغصلا تازايحلاو ةيكلملا تتفت راضم عفد :ةعيارلا ٠

 ,هضرأ تاريخ لك جاتنإ نع ةريغصلا ديلا عضاو زجعي دقف ءلمكألا هجولا ىلع اهلالغتسا

 .(١)ةعمتجم اهتاريخب عفتنت نأ ةعمتجم تعاطتسا ىوقلا ترفانضت نإ نكلو

 نأ ىلع هللا دمحنو «عمتجملل مالسإلا ميظنت» :هانيمسأ باتك ئف نينس عبس نم رثكأ ذنم اذه انبتك (1)

 .ماظنلا داسف نم ال نيذفنملا داسف نمف ؛بيع هيف رهظ نإو هب ذخألا ىف تركف ةيرصملا ةلودلا
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 ىلإ ىدؤي هيف رابجإ ال ىهيجوت ىرايتخا هنأ ساسأ ىلع ماظنلا اذهب ذخألا نإو
 هيخأ ةيشام لتقي الو هعرز هنأل ؛هيخأ عرز دحاو قرضي الف «عارزلا نيب داقحألا باهذ

 .هاركإ ام ريغ نم ةميركلا ةوخألاب هروعشل

 نأ نيبت ىل هنأ ةريغصلا تاعمتجملا ىف مالسإلا اهيلإ اعد ىتلا ئدابملا نمو -44
 دس اهؤاينغأ ىلوتيف ؛ اونواعتي نأ ةيرقلا لهأ ىلع بجو اهءارقف ىفكت ال ةيرق ىف ةاكزلا

 ىه تسيل ةاكزلا نأ اذه ىف لصألاو ءلبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو .ءءارقفلا كتلوأ ةجاح

 اريقف دجو نمف ءاهريغ ةبجاو تاقدص كانه لب ءاهدحر ءادألا ةبجاولا ةيلاملا ةضيرفلا

 نأ هيلع لب «ةاكزلا لام تيب وأ ؛ةلودلا نم قزر هيلإ ئجي ىتح رظتني ال ارطضم اجاتحم

 ربلا نم لب ,ةاكزلا ىلع اروصقم سيل ربلا نأب ىنآرقلا ضنلا ء اج دقو ءاروف هتجاح دسي

 ةاكزلا لاومأ تناك اذإ كلذ عضومو ءنيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىوذ هبح ىلع لاملا ىتؤي

 ةجاحب ردقي هنأ ةاكزلاو ءاطعلا اذه نيب قرفلا نإ بالا نم بيست ل هبل لت

 ىتح بقاعي فلكملا اهطعي مل نإو اهعمجي رمألا ىلو نأو ءريداقملاب ةردقم ةاكزلاو ءجاتحملا

 لمحلل ةرجاز تايوقع عضي نأ هيلع بجي رمألا ىلو نأ ةيبقفلا تاررقملا نم هنإف ءاهيظعي

 عم اهعننمو ؛ةعاطلا ليلد اهؤاطعإ ةيعامتجالا ضئارفلا لكك ةاكزلا:نإو ,تابجاؤلا ءادأ ىلع

 .هنع هللا ىضر قيدصلا اهيلع لتاق اذإو ءنايصعلاو درمتلا ليلد اهيلع ةردقلا

 ام بسح ىلع مهل اهريدقت دقت كرت ءاينغألا لام ىف ةيلام تابجاو ةمث نأ نيبتي اذهب هنإو

 لاقف رفس ىف انك» :لاق ذإ ىردخلا ديعس ىبأ هلاق ام لبق نم انيور دقلو .ةجاح نم نودجي

 ءرهظ لضف هدنع ناك نمو ؛هل داز ال نم ىلع هب دميلف داز لضف هدنع ناك نم» :هلْلَع ىبنلا

 الإ | انلام نم انل سيل هنأ اننظ ام لاملا فانصأ نم دعي ذخأ مث ,«هل زهظ ال ن ىلع هب دعيلف

 0 ”ةانيفكي اه

 عونا كذ اهيف روصقي ىتلا ىف قسلا لاحد: .رفسلا لاح ىف ناك كلذ نأ ظحاليو 0
 .جايتحالا نم

 نم سسأ ىلع اهنيب لفاكتلا عال ةيقسلا كمشجلا ف تعال نا هذه -م6

 . .ميمجلا نوع ىف هللاو ءامئاد ةتيع ىف هلفأو هيخأ ةجاحو هتردق ىضتقمب هيخأ ةجاح
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 روذنلاو تارافكلا
 ريغ لاما ىف ىرخأ ةينيد تابجاو كانه نأ ىلإ قباسلا مالكلا ىف انيهتتنا -41

 ىتح ؛مزال ىمتح هنكلو ءاينيد بجاولا اذه نوكيو ءاهردقت ىتلا ىه ريقفلا لاح نأو ةاكزلا
 بلطو هلاملا ىأ دازلا نم لضف هعمو ,ةيداب ىف ناك نم نأ نوررقيل نيملسملا ءاهقف نأ
 ءامثأ لوتقملا توميو ؛هيلع ةيد ال مورحملا هلتق اذإف ,هلتاقي نأ هل ناك عنتماو عئاج ةنواعملا
 .لاحلا هذه لثم ىف ىدتعملا ةيوقع هيلعو هلتق ىف ايدتعمو امثآ ناك عناملا هلتق نإو

 ىهو ,ةيرثنلا تاجاحلا كلت دستل ىرخأ تاقدص باب عتف ىلاعتو هناحبس هللا نإو
 كرت نكلو .ةردقم ىهو .هسفنب اه« :أدأ فلكملل كرت لب ءرمألا ىلو اهعمجي ال :ةمزال تاقدص
 ..ريدقتلا نود فلكملل ءادألا

 : :ةمزاللا تاقدصلا

 ىف نوكي ام ركذن الف ءصاخلا نود اهيف ماعلا ركذن ةريثك ةمزاللا تاقدصصلا -40.

 اهقرصم ىتلا تاقدصلا ىلوأ ماقملا اذه.ىف ركذنو ,نيصوصخم موق ىف نوكي هنأل «جحلا

 ش .مالسإلا ىناعم ىلإ برقألا ىهو ؛لوألا راتخنو

 ةليك سدس وحن ىأ :حمقلا نم عاص فصن غلبتف ماعطلاب ةردقم رطقلا ةقدصو

 ىذلا دوقنلا ةاكز باصن كلمي ىنغ لك اهعفديو «ريقفلل مةميق عفدت نأ نوجيو ةيرصم

 ةيولا لوا ةرشم لوعي ناك اذإف نيل يال ل نيكو كايع نم دحاو لك نعو هسفن

 .اهتميق وأ ةيرصم ةليك وحن عفد ةتس لوعي ناك اذإو ءاهتميق وأ اسدس الإ
 «ءارقفلاب ارب ديعلا نوكيل تْئس وأ تضرفو رطفلا ديع ىف نوكت رطفلا ةقدصو

 نأ ءاينغألا ىلع نأ حرص هنأ أع ىبنلا نع درو دقو ؛ءارقفلا نم فرعي نمل ىنغلا اهعفديو

 1 .مويلا كلذ ىف ءارقفلا ةجاح اوعفدي

 :روذنتلاو تارافكلا

 :اهضعب ركذن ةيلام تاقدص ءاينغألل ةبسنلاب نوكت تارافكلا هذهو «ىلاعت
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 لبيقتسملا ىف هئادأ ىلع هل ةردق الو :مايصلا نع ازجاع ناضمر ىف رطفأ نم (أ)

 ءريقف ماعطإ ىه هرطفي موي لك نع ةيدف هيلع نإف نمزملا ضرملا وأ ةخوخيشلا ببسب

 .ةميقلا هؤاطعإ حصيو

 ماعطإ هيلع ناك هلعفي ملو .هنيمي ىف ثنح مث .لعفي نأ ديرب رمأ ىلع فلح نع (ب)

 .مهتوسك ىأ نيكاسم ةرشع

 نيرهش موص هيلع ناك موصلا ىلع رداق وهو ناضمر ىف راطفإلا دمعت نمو (.ج) |

 .انيكسم نيتس ماعطإ هيلعف عطتسي مل نإف

 نيرهش موصي نأ هيلع ؛ميرحتلا ىف همأك هتأرما نإ لاقو .هسفن ىلع ىرتفا نمو (د)
 .انيكسم نيتس ماعطإب قدصتي نأ هيلعف عطتسي مل نإف نيعباتتم

 دس كلذ ىفو ءاهنم نوعفتني نيذلا ءارقفلا ىلإ اهلآم ةيلاملا تايوقعلا هذه نأ كش الو .
 ,ءارقفلا كئلوأ لاحب رمألا ىلو ملع مدعل ىأ .ةاكزلا عمج دعب نوكي دق ىذلا ىمامتجالا لاخلا

 ىف روت ىتاك ةمرسشألا يدتس ىف يلعب ام اهنم دوا نياو ,روذثلاو (ه) 0

 ناك ليقتسملا ىف ةيلاه ةينيد تامازتلا نم سضخنقلا همزتلي ام نوشنلاب نازملا امنإو

 ىنقّزر نإ أ :هضرم نم ىفش نإ ىأ ءرفسلا نم ىنبا داع نإ ةينج ةثامي نقذصتال ءلؤقي
 نأ رذن نم» :هكيءعىبنلا لوقل ؛ءافولا ةبجاو نوكت روذنلا هذه نإف :انساح اقزر ئلاعت هللا
 ءافولا بوجوب ىنرقلا نضنلا ءاج دقو ؛هصعي الف هللا ىصعي نأ رذن نمو ,هعطيلف هللا عيطب

 1 .ىنعملا اذه ىلع نوننلاب

 رذنلاو ءبجأو هسنج نم ناك اذإ ءاقولا بجاو رذنلا نأ اهقفلا روهمج ررق دقو

 .ءافولا هيلع بجو رذن نم لكف ,ةاكزلا ىهو بجاو هسنج نم تاقدصلاب

 تيب (وملعي نأ نوعيطتسي ال نيذلا نيزجاعلل ىعامتجالا لفاكتلل باب كشالب اذهو . 1

 .مهلاحي لاملا
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 فؤقولاو ةروثنملا تاقدصلا

 ربتعاو :نآرقلا تايآ نم ريثك ىف اهيلع ثحو «ةروثنملا تاقدصلاب نآرقلا رمأ

 ريقفلا ةنواعم نأ ذإ ,ىعامتجالا ناينبلا لحني هنأل ةمألا ةكلهت ىلإ ىدؤي انم قافنإلا مدع

 نوكي نأ ىسعف ,مهريغو ءارقفلا رافصلا ةلافكب ةرق  ءاشنإ اهيفو افلا نم ةمالل ةيامح اهيف

 ريدقت ريغ نمو .ىطعملل ريدقت ريغ نم نوكت اهنأ ةروثتم تاقدصلا هذه نأ ىنعمو

 نوكت ىتلا لاحلا ىف ىنيدلا مازلإلا اهيف لب ءرمألا ىلو نم اهيف مازلإ ال هنأو ؛هل ىطعملا

 .لعقلاب ريقفلا قحلي ىذأل اعفد

 اهنوعفدي اهب نوموقي نيذلا نأل ,عفنت الو رضت ةروثنملا تاقدصلا نإ :لئاق لوقي دقو
 .قحتسي ال نم اهذخأي هنألو ,ةفآ دعي ىذلا لوستلا ىلع عيجشت ىهو ؛سانلا نوففكتي نيذلل

 تاقدصلا ىلإ عجري ال اذه ىف بيعلا نإ :ضارتعالا اذه نع ةباجإلا ىف لوقنو

 .دومأ ةدع ىلإ عجري امنإ اهتاذ

 .ىطعي نأ لبق اهعضوم ىرحتي نأ اهيطعم ىلع بجي ةروثنملا تاقدصلا نأ :اهيناثو

 ةجاح دست ثيحب ةيدج ةيراحم هبراحت مل لوستلا اهيف رثكي ىتلا ةلودلا نأ :اهثلاثو
 ىلو ؛هتقاط بسح لمعي ال نم لكل لمعلا رفوتو «جاتحملا ريغ بقاعتو ,نيلوستملا نم جاتحملا

 .تاهاعلا ىوذ نم ناك

 نم مهيطعيل مهرقف نورتسي نيذلا نع ثحبي نأ ىطعملا ىلع بجاولا نأ :اهعبارو

 ,ءالعتسا الو ءاذيإ ريغ نمو لاؤس ريغ

 .عنملا نم ريخ ءاطعلا ىف أطخلا نإ لوقن اننإف نكي امهمو

 :فقولا

 هل نأل ,تاقدصلا نيب نم ةزيمب صتخا دقو ةمزاللا ريغ تاقدصلا نم فقولا -

 «ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» :كءىبنلا لوق ىلع دمتعي وهو ؛ماودلا ةفص

 /م/



 رصمب ةليوط روصع ىف ىعامتجالا لفاكتلا باب ىف اريبك ارود فقولا ىدأ دقلو
 تاناخلا ىلعو .ءارقفلا ىلع فاقوألا تناكف ةيمالسإلا دالبلا نم اهريغو قارعلاو ماشلاو
 نواجت فقولا ىف ناسحإلا نإ لب ءنسحلا ضرقلا ىلع فاقوألا تناكو ,ليبسلا نبا ءاويال
 :راطلا لامعالا اج :راجتو .داريصلا ضعب ىلع فقول ناكف «ناويحلا ىلإ ناسحنلا
 هفلتي امع رسألا ضيوعت فاقوألا ضعب ىف دجو هنأ ىتح ءاهيلإ تفتلي ال ىتلا رومألا ىلإ
 .اوذؤي ال ىتح مدخلا ءالؤه نم ءافعضلاب ةمحر ,اهيف مدخلا

 .مالسإلا ىف الإ فرعي مل دباعملا ريغ ربلا تاهج ىلع ةعساولا روصلاب فقولاو

 ترثكو هللَء ىبنلا هب. راشأ ىذلا باطخلا نب رمع فقو وه مالسإلا ىف ناك فقو لوأد
 .هضعب فقو الإ اراقع كلمي مهنم دحأ نكي مل هنأ ىتح «ةباحصلا فاقوأ هدعب نم

 اولعجو ؛ىلوألا ةقبطلا ىف اصوصخو براقألا ىلع فقولا ىلإ نوريثكلا هجتا نكاو
 نمو «ءادتبا ربلا ىلع تفقو ىرخأ ةرثك مهراوجب ناك نكاد« ءارقفلا ىلإ مهدعي نم لاملا
 .نيرمألا نيب عمج نم سانلا

 .اهثالو ماقتسا اذإ ريخ سدصم بير الب فاقوألا تناكو
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 ةمياخ

 ىف ىوقلا رداصمل ًاعيزوت اهيف نأ ظحاليو ىمالسإلا لفاكتلا ىف تارظن هذه 5١-

 مهتقاط رادقمب اولمعي نأ نم عيمجلا نيكمت اهيفو ؛ةوق ىلع ةوق اهيف ىغطت ال ثيحب ةلودلا

 اهيف ناك مث ءعراشلا نم ةموسرملا دودحلا زواجتت مل ىتلا ةصاخلا قوقحلا مارتحا عم

 نآلا ىمالسإلا عمتجملا ناك اذإو ,دحأل قاهرإ ريغ نم ىدم عسوأ ىلع ىعامتجالا نيمتلا

 .هذيفنت مدعل نوناق باعي الو مالسإلا ئدايم كرت هنألف ابيعم

 نينمؤملا ىلو هللاو
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 تايونحملا

 ش ١ ٠ عوضوملا

 ةرهز ىبأ خيشلاب فيرعت

 مايسإلا ىف ىنعامتجإلا لفاكتلا
 هلمشي امو ىعامتجالا لفاكتلا ئنعم

 ىمالسإلا عمتجملا
 ركذملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا

 ىعامتجالا لفاكتلا ىف هماقمو ءايحلا

 مالسإلا ىف ةيعامجلاو ةيدرفلا
 ةرضاحلا مظنلا ضعب ىف ةيدرفلا ةرهاظ
 ةيعامجلا ةرهاظ

 ةيعامجلاو ةيدرفلا نيب مالسإلا كلسم
 ىعامتجالا ىنيدلا بيضذهتلا

 ريمضلا ةيبرت
 ريمضلا ةيبرت ثيح نم اهيف ىعامتجالا ىنعملاو ةيمالسإلا تادابعلا

 ةيدرفلا ةيرحلا ظ
 ةيرحلا ةقيقح
 0 ' . ناعمتجي ال ناضيقن ةينانألاو ةيرحلا

 . . كلما ةيرح
 . اهئاطعإ ىف لضف دحأل سيل هللا نم حنم ةيعرشلا قوقحلا

 ءادتعالا مدعب ةديقم قوقحلا لك
 ءادتعالا مدعب ةديقم ةيصخشلا ةيكلم ا
 مهلبق ةعامجلا قحو ةعامجلا لبق داحآلا قوقح
 اقلطم اهكالتما نوجي ال ىتلاو اهكالتما زوجي ىتلا لاومألا
 | نداعملا .ةفوقوملا لاومألا
 ةيلاتلا روصعلا ىفو نيدشارلا رصع ىفو ىبنلا رصع ىف ةيعارزلا ىضارألا

3١ 
 اللا ا

 اذ

31 

 د

130 

 55 ب
 ادق
0 
 ا

3 

 ل



 0 عوضوم ا
 ةبكلملا بسك قرط 0

 مالسإلا هرقي ال راظتنالا قيرطب بسكلا-١

 عدذلا قيرط نع بسكلا -؟

 ..ءايحإلاب ةيكلملاو تاوملا ءايحا
 00 مالسإلاولسلا-؟
 . مالسإلا هبجوأ ةيافك ضرف لمعلا

 لمعلا تاجيرد

 ىوديلال معلا
 ىتفلا لمعلا
 ىلقعلا لمعلا

 لمعلل ىمرهلا جردتلا

 نيلماعلا فاصتأ

 لمعلا ىلع ةرجألا

 ةرطاخملا -؛
 ةراجتلا
 راكتحالا ميرحت
 مالسإلا ىف تامزألا جالع

  ةيكلملا دويف ْ ظ
 ررضلا عفدو ةحلصملل ةيمالسإلا ماكحألا

  رنوضلا دوجو دنع نوكت ةيكلملا دويق
 ررضلا ققحت دنع دويقلا

 ابلاغ الامتحا ررضلا لامتحا دنع دويقلا

 هيلإ تفتلي ال ليلقلا ررضلا
 ' ةيكاملا ثاريم

 ةرسألا ءانب ةماقإل مالسإلا ىف ثاريملا
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 عوضوملا

 > ثاريملا ميظنت قرط
 زجعلا عفد ىلع نواغتلا ظ

 000000000000000 ةرسألا ىف ةزجعلا ةنواعم

 ٠ | 00 . براقألا ةقفن
 نيزجاعلل ةبسنلاب ةلودلا بجاو

 ..ءاينغأ براقأ مهل سيل نيذلا نيزجاعلا ىلع قفنت نأ ةلودلا ىلع
 قافنإلاب ةلودلا ىلع مكحي نأ ىضاقلل
 ةلودلا ةيئازيم باوبأ لك ىف قوقح قح ءارقفلل

 . ةاكزلا

 ةلودلا اهعمجت ةيعامتجا ةضيرف ةاكزلا

 ةاكزلاءاعو

 اهيف بجت ىتلا لاومألا

 ةيدقنلا قاروألا ىف اهبوجو

 مهسألا ىف اهيوجو
 ةاكزلا فراصم

 ريغ نم اونادتسا نيذلا نيزجاعلا نينيدملا نيد دادس ةاكزلا فراصم نم
 1 | داسف وأ قارحنا.

 ريغصلا عمتجملا ىف ىعامتجالا لفاكتلا
 ءادأ ىفو ةيدرفلا ميظنت ىف ىمالسإلا حتفلا دنع عبتي ناك ام

 | قوقح نم اهيلع ام

 0 تارافكلاو ةروثنملا تاقدصلا

 ةمتاخ

 ثايوثحملا

 هال

 هذا

0 

3 

53 

4 
14 

44 
 ىلا

 ذي

 7م

 م١

 م

 ما

 مذ

4 

 هذلا



 خيشلا مامإلا تافلؤم

 . ةرهز وبأ دمحم
 ةلعش هاركذ ىقبتس ىذلاو هتاعوسومب ةيهقفلا ةبتكملا ىرثأ ىذلا ليلجلا ملاعلا

 اهايإ ىلاعتو هناحبس هللا هبهو ىتلا ةبصخلا تافلؤملا كلت .ىمالسإلا هقفلاو ملعلا ىف ةجاهو
 ,ىمالسإلا هقفلا ةسارد ىف هدعب نم ءاملعلا هب ىدتهي ارانم نوكتل

 ١ - (نيدلجم ىف ءازجأ ةثالث) هلل نييبنلا متاخ '
 ميركلا نآرقلا - ىربكلا ةزجعملا - ؟ 00

 " - (دحاو دلجم ىف ناءزج) ةيمالسإلا بهاذملا خيرات

 - يىمالسإلا هقفلا ىف ةيوقعلا 0000
 ىمالسإلا هقفلا ىف ةميرجلا - ه

 - ةيصخشلا لاوحألا
 - ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح -- ةفينح ىبأ
  - 4ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح - كلام
  - 4ههقفو هؤارأ - هرصعو هئايح - ىعفاشلا

 ٠ - ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح - لبنح نيا
 ١١ - .ههقفو هؤارآ + هرصعو هتايح ءديز مامإلا .. 

 ١ - ههقفو هؤارأ - هرصعو هتايح - ةيميت نبا
 ٠١ - ههقفو هزارآ - هرصعو هتايح - مزح نبا ١

 ١ - ههقفو هؤارأ - هرصعو هتايح - قداصلا مامإلا |

 ٠١ - ا ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ
  -11هقفلا لوصأ ملع ١

 ١7 - فقولا ىف تارضاحم
  -18هراثآو جاوزلا دقع ىف تارضاحم

  - 1١مالسإلا ىلإ ةوعدلا
 ٠ - نايدألا تانراقم
 ١ - ةينارصتلا ىف تارضاحم
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 عمتجملل مالسإلا ميظنت - ”؟
 .  ىمالسإلا عمتجملا ىف - ٠"
 سفنلا ىلع ةيالولا -

 | .دقعلا ةيرظنو ةيكلملا- 0

 «برعلا دنع اهروصع ىهزأ ىف اهخيرات اهلوصأ» ةباطخلا - 1

 ,(اماع نيسمخلا براقيام هتعبط ىلع ىضم ىذلا) لدجلا خيرات - ٠

 . لسنلا ميظنتو ةرسألا ميظنت -

 . ةيصولا نوناق حرش - 9
 ٠  ةيمالسإلا ةدحولا - ٠"

 مالسإلا ىف ةيلودلا تاقالعلا - ١

 مالسإلا ىف ىعامتجالا لفاكتلا - ©

 مالسإلا لظ ىف ىناسنإلا عمتجملا - 3
 , , ةيرفعجلا دنع ثاريملا ب5

 اهعيزوتو اهرشنو. اهعبط مزتلم نم اهعيمج بلطت

 ىبرعلا ركفلا راد
 ةرهاقلا - ىنسح داوج ش ١١ : ةزادإلا
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