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 .: ةين اثلا ةعبطلا ةبحاتتفا

 هلآ لعو يق ماعد نيس لاو الصلال تيملاعلا بر هقدحلا

 . نيعمجأ هيحصو»
 حض) انباتك نم ةيناثلا ةعبطلا مدقنو . هنيعتسنو هللا دمحن انإف : دعب امأ .'
 ٍناَتَكلا كلذ ىالسإلا هقفلاب نولغتشملاو نوناقلا لاجر قلت دقو ( ةيصولا نوناق-
 ٠ يضفي اريدج ناك ء نسح لوبقب هوابقت ذإ | ؛ ممل ار وكشم ٠ مهنم ًادومج ايقلت
 رهو © موتو وثم نسحأو ٠ ًاريخ ملعلا نعو انع هللا مازخل « قحتسن ام رثكأو
 . لاعتملا ىلولا

 : اهتارابع ضعب تحفت .:اهانعمو اهانبم ىف ىلوالاك ىه ةعبطلا هذه نإو

 بجوي ام دجت مذإ ؛ و ىلوآلا ىلع ًائيش ةلمبا ىف دز لف ٠ اهفارطأ ضعب بذشو-

 ٠ 0 نكت مل لوصف ةدايز وأ ليدبتلا وأ رييغتلا'
 : امه ةيانعلا بجوتسا ام ناك نيرمأ ىلإ انتيانع انهجو اننأ دب
 انهنو ء ةحضاو اهظن انكح نرناقلا ىف تارابع حيضوت : (امهدحأ )

 دقف « ةيسن رفلا ةغيصلاب نوناقلا عضو تلوت ىتلا ةنجللا ءاضعأ اهتيلجت بوجو ك١
 اننولأسي نوناقلا لاجر نم ةراتخما ةوفصلا نم متو « ما ركدلا ءاضعالا ناك
 ًاسح ًآبيننت ميركلا راسفتسالا كلذ ناكف « ةنبب اهنظن انك ةنبب ريغ تارابع نع
 . ةعبطلا هذه ىف اهائيبف « اهئابب بوجو ىلإ.

 ناببو « اهحارختسا ةيحان مم ةبجاولا ةيصولاب قلعتي ام : ( امهنناث )

 هانيأر ام للا قيرط ىف انكلس دقف , اهلع ةلمتشملا ثاريملا لئاسم لح قيرط
 « ىلوآلا ةعبطلا ىف كلذ انيبو ؛ هنم دصقملاو نوناقلا صوصن عم قفتي.



 'اهريغ نيبو اهنيب ةنزاوملا انكرتو « ىلا ةقيرطلا هانيأر ام نايبب اهبف انيفتكاو
 .داصتقالاو نوناقلا ةلجم ىف هانيتك انك ثح ىلع ةنزاوملا كل: انلحأو ؛ قئارطلا نم

 رصم ىفم للجلا ذاتسآلا ةليضف نكلو ( ةيصولا نوناق ىف ديدجلا ) ناونعب |

 .ةاضقلا ضعبو ؛ ثحبلا اذه ىف امانضحدأ لأ لولا ضعب هاتف ىف راتخا .

 نيبن نأ انيلع قأ « انراتخا ام اوراتخا نوريثكو « ىرخأ ةقيرط راتخا نيءعرشلا

 .؛ داصتقالاو نوناقلا ةلجب ىف انبتك ام ىلع ليحن الو « ةعبطلا هذه ىف عوضوم ا

 نيفلاخلا ةج- ضرع ىف دهتجنسو :نوناقلا لاجر نم ةصاخلا الإ اهؤرقيال اهنال

 « غئاسلا قحلا الإ ديرن الو « اببلع ذخاملا ىل؟ مث , اهرداصم نيبتف , ةنامأب

 .لب ؛ دحأ ق- فذطي ام راتخت الو « قحتسي امم رثكأ ًادحأ عب ام راتخن الف

 هتردق تلج ىوملا ىلإ عرضنو « ميقتسملا ساطسقلا انرتخا ايف نوكي نأ وجرت
 رانتسا اه هةيفوتو هللا لضف الول هاف «٠ قفوتلا ةمعن انيلع ميد نأ هتنم تمظعو

 معن وهو ٠ ربدق ءاشي ام ىلع ه'احبس هنإو « قيرط ىلإ ايدها الو « ليبس انل

 ©. ريصنلا معنو ىلوملا

 )مو ةنس لواآلا عبر

 ةرهذ ربأ رمت اوه. ةنس را



 : ىلوآلا ةعبطلا ةيحاتتفإا

 لارا نإ بج
 هلآ ىلعو ؛ ىلا ىنلا دمح انديس ىلع هللا ىلصو ؛ نيملاعلا بر هللدلا

 / 1 . لسو « هيحصو»

 ؛ ةيصولأ ماكحال نيبملا ء ١54 ةنسل 7١ مقر نوناَلا حرش اذهف « دعب امأ
 ديقأ لو لوآلا داؤف ةعماجي قوقحلا ةيلك ةبلط ىلع اسورد هضعب تيقلأ دق“
  كحابلاو سرادلا هيف دجيل ؛ لقلا تقلطأ لب ؛ هتجاحو بلاطلا ةيافكب هيف ىسفن
 . قيرطلا نيع هل حتفو ٠ ثحابلل حابصملا عضوو « ةياهنو ةياغ بلاطلل ءاجخل « هتمغب

 : رومأ ةئالثب حرشلا اذه ىف تينع دقلو

 نايبو . هتارابع فشكو « هتاقلغم حتقو نوناقلا قاعم حيضوت (اهوأ)
 نكت مل نوناقلا ظافلأ نإف ء البس أرمأ كلذ نكي لو ءهروص ريوصتو ؛ هيمارم
 , نايحآلا نم ريثك ىف « ماهمإلا عضاوم ةيريسفتلا ةركذملا لحي لو « ةيلج ةنيب
 وجزرتو « ليلق ريغ ًادهج كلذ ىف انلذبف , لاثمآلا برضتو « عورفلا عرفت مو:
 . نايبو حيضوت نم وجرن ام ىلإ كلذ ىف انلصو دق نو : نأ

 بهذمب اهتزاومو , هماكحأ نوناقلا اهنم قتسا ىتلا رداصملا نايب ( اهيناث )
 رثكأ ىف انك لب : هفلاخ ديدجلا ناك اذإ لبق نم هب الومعم ناكىذلا ةفيتح ىأ
 ىل ىأر لكل ةلدآلا قوسنو « ءابقفلا نيب ةفلت#لا ءارآلا نيب نزاون لاوحألا
 هراسم فرعي نأ نوناقلل قبطملا عيطتسيو « ءىراقلا ىدل عوضوملا هقف ىلجتي
 هيلع صني. ملام ماكحأ طبنتسيو « ةلمج لصفيو « هقطنمو هحورو ٠ ههاجتأو:
 . هنم قتشا امو « هردصم نم نوناقلا ىف

 لوصأالاب ًاقيقد ًانزو اهمتزوو . هماكحأ صيحممو  نوناقلا دقن ( اهلاث)



 ابميمعتو « هماكحأب ذخآلا ىلع ةيترتملا جاتنااو « ةيحلصملا تاياغلاو « ةيبقفلا

 : ش . ابوس وأ« ىقعلا نسح نايبو ٠ رمآلا ىف

 ماكحألا كلت تراص .نأ دعب ؛ دقنلا اذه ىلإ ةجاح ال هنإ : لئاق لوقي دقو

 .ىذلا ىضاقأل ةيسنلاب همجو لوقلا كلذلو عورشم ىهو ءدقنلا نامزذإ ٠ ًانوناق

 ةينوناقاا ةلادعلا هيلع بجوت ىضاقلا نإف « هنيبي ىذلا حراشلل ةبسنلاب ال .هقبطي

 ,عابتالا هياعرابتعالا اذه بجوأف « هنكح ' عرشل نأ ال , عرشام ماكحأ مزتلي نأ

 1 ا ١ . فييزيلاو درلا نود

 .كلذ نإو : تاهاجتالاو يار اأو تاياغلاو رداضملل نيبم وبف حراشلا امأ

 « نوناق حاصأ امدقنلا نع عنتما ولو , ًانايحأ دقنلاو صيحملا ىلإ هقوسي ةلاحم.ال

 .ىلعلا دشرملا كلذ نكي مل نإ « بويعلا هذه ماثآ سانلالمحتلو « ماكحالاتدلحو

 « اهيل] انهن ةرسآلا ىلع ةريطخ ةديدج .ىدايم نوناقلا ىف اندجو دقلو

 .هجوو ابلباةيام انركذو ؛ اهان ركذف اهن :م لخالاب لوأ اهريغ ناك اماكحأ اندجوو

 ابعمجت ال اهوصأ ىف ةرفانتم لب « ةرئانتم اماكحأ انايحأ اندجوو « هيف حالصلا

 .بجي ناك امو اهرفانت نآيبب ساطرقلا ىلع نضل ء طباض ابطيضي الو ةدعاق

 ضعبب اهضعب « ابماكحأ سينأتل

 : نوناقلا اذه ىف رظنلا ةداعإ | لع ارفاس كلذ نوكي نأ وجرنل انإو

 اييئرت هانبترلب « نوناقلا داوم بيت رتب هيف ديقتن مل حرشلا كلذ ىف انإو ءاذه .

 .داوملكل حرشلا لومش عه « قطنملا ىلقعلا ميسقتلا عم قفتي ًابيوبت هانبوبو « ًاسلع

 .« هب قأعتي ام لكو « ةيصولا ءاشنإ ىف انملكستف ؛ لامه] الو صقن ريغ نم نؤناقلا

 اهذيفنت مث « ةيصولا ماكحأ مث « هب ىصوم ا مث « هلىصوملا مث « ىصوملا ف انملكت مث

 .. ىلاعتوهناحبس هدمحتف : هقيفوتو هنوعب 7 ىذلا وه ا هناحبس هللأو

 5. ريبخلا ماعلا وهو ؛ وجرت ام رادقمم سانلل عفنلا نم هيف لعحي نأ هيلإ لهتبن و

 ةرهذ وبأ رم ٠ . , )وجاب ةنس راني



 ما ع لص هبج

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ةيكلملا بابسأ مسقنق ل ١

 ىهو « طق ةيكلم ءىثلا ىلع نكن ل نأ دعب ةيكلدلل ةئشنم بابسأ (الوأ)

 كدل ام كلذ ريغو » زوتكلاو نداعملا ىلع ءاليتسالاو 2 ديصلاو 2 حابملا زارحإ

 . هيلع ةتباث نكن مل ءىثلا ىلع ةيكلمل ءاشنإ

 : ةيكلملل ةلئانلا دوةعلا ىهو ء رمح ىلإ زب> نم ةيكلسلل ةلقان بابسأ ( اهناث)

 لاملا لقنل ابعضو لصأ ىف تناك أ ءاوس « ةيكلسلل ةلقانلا تافرضتلا معأ ةرابعب وأ
 ًارثأ ةيكلملا لقن ءاج نكلو « رخآ ىنعم ىف تغضو مأ ٠ كلام ىلإ كلاه نم

 . ةجورزلا ةكلمىل ىلإ لقتني هنأف 3 جاوزلاف ملاك« هتقيفح نم أ.زج سيلو , دقعلل

 دصقلا لب « لاملا كلذ ةيكلم لقنل هتقيقح ىف نكي مل جاوزاا دقع ناك نإو
 ناك ىأ « هماكحأ نم اح ربملا ءاجو « امهنيب ةيجورلا ةرشعلا لح وه هنم لوألا

 . هراثآ نم آرثأ

 ىذلا وه عونلا اذهو . كلاملا نع ةفالخلاب ةيكلدلل بابسأ ( كلاثلا مسقلا (

 هتمذ تيهذ دق كلاملا نآل « تملا كلاملاب ةلص هل صخش ىلإ هبف ةيكلملا لوثت
 دعي رخآ ىلإ لاومأو قوقح نم هل ناك ام لقتني نأ ديال ناكف « هتومب ةيلاملا

 ادادتما هدوجو بلاغلا ف نوكي صخشلا اذهو . هلاومأو هقوقح ىف هل ةفيلخ

 .هءأك رمت نون وكب اوداك ىح : هتايح ىف هورصانو هونواع نم وأ « تيملا دوجول
 . هتبامحو :هلام نيوكت ىف

 ةفالخ نإف « ثيراوملا ىف اذهو « عراشلا مكح تبثت دق ةفالخلا هذهو م«

 +ثروملا نم ةدارإب ال ء عراشلا نم مكحي تبثت « قوقح نم هل ايف ثرونلل ثراولا

 ناسنإلا كلم ىف ءىث لخدي ال هنإ اولاق كلذلو ٠ ثراولا' ةدارإ ريغ نم لب

 . هتدارإ ريغ نم كلم لخدب هنإف « ثاريملا ىوس ء هنع اربج



 كلم هل ىصوملاف « ةيصولا ف اذهو ؛ صخشلا ةدارإب ةفالذلا هذه تدثت دقو

 « ىصوملا نم هيرايتخا ةفالخ ىهو ٠ ىصوملا نع هتفالخ ىضتقمب هب ىصوي ام
 . هلام نم دودحم ردق ىف هل ةفيلخ اذه نوكي نأ دارأ ىصوم لاف « هل ىصوملا نمو

 . ًاراتخم ًاديرم ةفالخلا كلت لبق هل ىصوملاو

 « هيف زوجت ىذلا ردقلا ىف ةيرايتخالا ةفالخلل ادودح عراشلا دح دقلو - +

 , ةنرتقملا طورشلا فو « ةفالخلا كلت ىلع ثعابلا فو « هل ىصوملا ةفص ىفو

 ىلوتي ىذلا وه عراشلا نأ نيدلسملا ءاهقف دنع لصألا نآل ؛ ًاطرف اهرمأ كرتي لو
 هاسع ام صخشلا كرادتب ىكل نكلو « ابمظنيو «٠ تيملا لام ىف ةفالخلا رمأ

 هبراقأ ريغ نم هرصانو هنواع نم ءىفاكيلو « هتايح ىف تابجاو نم هناف دق نوكب.
 هيف هتفيلخ راتخي نأ ء ثلثلا وهو « نيعم ردقف عراشلا هل زاجأ « ةايحلا هذه ىف
 لاق كلذنو ؛ رع رمل دصأت الو « مثإل فناجتم ريغ كلذ ىف نوكي نأ ىلع

 ةدايز مكرابعأ رخآ ىف مكلاومأ ثاثب مكيلع قدصت ىلاعتو كرابت هللا نإ » : 2

 ًاضيرم ناك صاقو ىبأ نب دعس نأ ىورو ٠ « مش ثيح هوعضف « كلامعأ ىلع

 . ال : لاقف ؟ ىلام عييمجي ىصوأ هللا لوسراي : لاقف ام هللا لوسر هداعف

 لاقف , ىلام ثلثبف لاق ء ال : لاق ؟ ىلاه فصتيف لاق ءال : لاق ؟ ىلام نايف لات

 ريخ ءاشغأ كتثرو عدت نإ كنإ ؛ ريك ثلثلاو ء ثلثلا : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . سانلا نوففكتي ءارقف معدن نأ نم

 « ميظنتلاب اهالوتي « هل ةفالخلا لعج عراشلا نأ تبث نيثيدحلا نيذممو

 هتاف امل اكرادن طقف ثلثلا ىف هنافو دعب فرصتلا صخشلل كرئو لداعلا عيزوتلاو

 امهرمآف ناثلثلا امأ . ًاقح هل ىرب نم ةسيسخل ًاعفرو « انلق ا” تابجاو نم.
 هللا نيبي » : هقح قح ىذ لك طعأ نأ دعب ىلاعت لاق دقو « ميكحلا عراشلا ىلإ

 . « ىلع ءىث لكب هللاو ءاواضت نأ كلا



 امم ةيكلملا توبثو ةيصولا ءاشنإ
 اهنأب اهفرعف , ةيصولا فيرعت هنم ©20ىلرآلا ةداملا ف نوناقلا ركذ س م 4

 نذلا هعضو دق فيرعت اذهو . توملا دعب ام ىلإ فاضم ةكرتلا ف فرصت
 , امل نيفلتخلا ءابقفلا تافيرعت هيف اوفلاغو , ىلوألا هراودأ ىف نوناقلا | اودعأ
 مب عب قيرطب توملا دعب ام ىلإ فاضم كيلمت ا ْنأب مهضعب |مفرع دقق

 هبجوأ مسا امنأب قاساكلا اهفرعو ٠ توملا دعب ام ىلإ ف ةأاضم' عربت اهنأب
 ىصوملا 0 اهنإ : اهفيرعت ىف ىخركلا لاقو . توملا دعب هلام ىف ىصوملا
 . هيف تام ىذلا هضرم ىف وأ « هتوم دعب اعوطت هلام ىف

 قدأو« طبضأو « اهنم لوشن ونافلا فير عتو«ةصقان اراك تافبرعتلاهذه س م ه
 لمشي الو « ءاربإلاك تاطاقسإلا لمشي ال لوألا فيرعتلا نأ اهصقن هجوو

 نالمشي ال ؛ ثلاثلاو . ىناثلا فيرعتلاو. هيلإ ريشنس امىلع نوناقلا ىف ءاج ام لك
 . ةثرولا نيب ةكرتلا ميسقتب ةيصولاك  نوناقلا اهلع لمتشا ىتلا اياصولا ضعب
 ىلع اهجوأ ام هنآل , هيلع تابجاو ءادأب ةيصولا لمشي ال ىاساكلا فيرعتو.
 , هتافو دعب اهؤادأ وه هيجوأ امو . عراشلا باحيإب ةبجاو ىه لب « هسفن
 دنع اياصولا باب نه توملا ضرم ضيرملا تاعربت لعمي ىخركلا فيرعتو
 7 ءابقفلا هررقي ىذلا نآل ؛ ال ىبقفلا عضولا عم قفتي ال اذهو « اهئاشنإ
 طرتشيف « تابحلا مك> اهئاشنإ ىف ذخأت هضرم لاح ىف ةزجنملا ضيرملا تاعربت نأ

 . , توملا دعب ام ىلإ فاضم ةكرتلا ف فرصت ةيصولا ٠ : ىلوآلا ةداملا صن (1)
 ضر» يف صخشأ نم ردصي قوناق لمع لك ديدجلا ىتدملا نونأقلأ ريتعا دق ١)

 ماكحأ هيلغ ىرست توما دعب ام ىلإ ًافاضم ًافرصت عربتلا هب ًادوصّقم نوكيو . توملا
 موي ىتح , ًاعريت ريتعا توملا ضرم 'ىف ردص فرمصتلا نأ ةثرولا تبئأ اذإو ةيصولا
 فرصتملا طرتشاو ةثرولا دحال ناك اذإ ًاضِإأ ةيصو فرصتلا ريتعي و هفالخ ىلع ليلدلا

 ليلد م ملام , ةايحلا ىدم اهب عافتنالاو اهف فرصت ىنلا نيعلا ةزايح ًاحيمص ناكولو.
 . هلا ورح ناتداملا كلذ فالخ لع



 .تفوتسانإ ةيصولا مكح ذخأت بآملا فاهنكلو تابهلا ىف طرتشي ام اهنيوكتل

 .لطبت ءاشنإلا دنع طورشلا هذه فوتست مل اذإ ثيح ٠ ةيطلا طورش اهئاشنإ دنع

 « ضيقت مل اذإ توملا ضرم ىف ةبلاف , ةافولا دعب اياصولا كح اهل نوكي الو

 كح ذخأت الو ٠ لطبت هل بوهوملا اهضبقي نأ لبق بها اولا تامو

 « هتقيقح ىف اهنم سيل ام اياصولا ىف لخدأ دق ىخركلا فيرعتف « اياصولا

 . اهل ةيامحو « ةثرولا قوقحل ًاطابتحا هتياهن ىف 2 ذخأ نإو

 ,لك لمشي هنأآل ؛ تافيرعتلا هذه نم عمجأ نوناقلا فيرعت ناكو - مد
 .تايترم ريرقتو « تاطاقسإلاو تاكيلقلا لمشي وبف ء اهيلع لمتشا ىتلا اباصولا

 , نايعالابنوكي الو « عفانملاب نوكي ام لمشيو « هتثرو نيب ةكرتلا مسقت لمشيو

 .. ءاقوأأ كلذنس دق ناك نإ « قوةح نم ةكرتلا ىلع اع ءأق ولل قير طلا ناب لمشي لب

 . هريغو اذه لمشت ةماع فرصت ةبلك ذإ « ةكرلا ىف ًافرصت دعي هريغو اذه نإف

 .ةزجنملا توملا ضرم ضيرملا تاعربت لمشي مل هنأ فيرعتلا صقني الو
 ,نم اياصولا نم اهلعحي ال ء حييحصلا هقفلا نأ انيب دقف ء اياصولا مح ذخأت ىلا

 . هصقن بأ أ نمال «, فيرعتلا كلذ لاك نم اهل لوم مدعف . ءاشنإلا ث ثيح

 .00ةناشلا ةداملانم ىلو آلا ةرقفلا ىف نوناقلا هركذ دق ةيصولا نكرو مالا

 ردق نأ ةباتكلا وأ ةراببعلاب دقعنت ةيصولأ ن أ ةرقفلا هذه تركذ دقف

 .هاوس « كلذ ىلع ةلادلا ةراشإلاب ةيصولا تدقعن | امهللع ًارداق نكي ل نإف « امهيلع

 .ةءارقلا فرعي نكي لو ءهضرمل هناسل لقتعا مأ « سرخأ هنأ ببسب رجعلا ناكأ

 ةرابعلا نع ةراشإلا ىنغت لاو> الا هذه لك ىف ؛ ةباتكلا نع ري وأ : ةباتكلاو

 ظ . نيبتيس اي امايثإ ىف نغت مل نإو , ةيصولا ءاشنإ ىف

 .ةيصولا ءىثنت ىتأ ةرابعلا ىف ( امهدحأ ) : نيرهأف ملكت نأ انه ديرو م |

 < ىدوملا نه طقف باحبإلا وهأ « ةيصولا نكر ىف ( امهناثو ) « ابماقم موقي.امو

 « ةياتكلاب وأ . ةرابعلاب ةيصولا دقعتت , : ىه ةيناثلا ةداملا نم ةرقفلا هذه (0)

 . « ةمبفملا هتراشأب ةيصولا تدقعنا امهنع ًازجاع ىصوملا ناك اذاق

 تكتل 3 ٠١



 هثقو امو 0 لوقو باجيإب أشني فرصت هه مأ « ةدرفنم ةدارإب فرص ابنأ ىأ

 ١ . هيلإ ةجاح ة ناكنإ ؟ لوبقلا اذه
 ةرابعلاب أشني فرصتلا نأ ةيفنحلا دنع ررقملا نف « لوآلا رمالاامأ -ه.

 ةلسارملاب دقعلا ناكاذإ الإ اهءانغ ةءاتكلا ىنغت الو  اهيلع ًارداق فرصتملا ناكنإ

 لصالا نآل ادهو ؛ ةبناكملا اهماقم موقتف ١ ةنكمت ريغ نوكت ذئنيح ةبفاشملا نإف
 .. رجعلا دنع الإ اهريغ ىلإ اهنع لقتنت الف ء ظافلالاب نوكت نأ ارك تالالدلا ىف

 :ةراشإلا تماق انركذ اك لقتعملاو سرخالاك ةرابعلا نع ارجاع ناك اذإف
 ةياتكلا فرعي ال قطنلا عيطتسي ال نم ناك اذإو , ظفللا ماقم ةياتكللا وأ ةمبغملا
 + نايأر قنحلا بهذملا قف ةباتكلا فرعي ناكنإو « مالك الب ةراشإلاب تكا
 .قطنلاك ىبف « ملقلاب ريبعت ةياتكلا نآل « ةراشإلاب هدقع زوجي ال هنأ ( امهدحأ )
 ..فيعضلا لإ ىوقألا نع لدعي الو 0 ابنم فعضأ ةراشالاو 0 ةلالدلا ةوف ٌَّى

 . انكم ىوقألاب مايفإلا | ام ماهفإلا قرط نم

 5 2 هم ةرايعلا نال 3 دقعلا ءاشنإ َّق -_ ةراشالا ن أ (ىناثلا لوقلا) و0

 لوقلاو ء اهماقم دقعلا ىلع لدي ام لك ماق اهريغ ىف هل صخرو « ةنكمم نكت مل اذإف

 اةشنم ناكف ريغصلا عماجلا ةبآاوراو وه ىاثلا لوقلاو 6 لصألا ةباور وه لوالا

 . 90 ةياورلا فالتخا وه نيلوقلا

 .ةداملاب ءاج م فلاخ مآرتو 2, ةمأع دوقملا ماكحأ َّى .ةقيدح ىأ بهذم أذه

 : نيتيحأت ُّى نوناقلا نم ةيئاثلا

 .نوناقلا اهب ٠ هنع زجعلا دنع الإ قطتلا ريغب دقعلا زوحب ال هنأ ( اههأدح]إ)

 . امهنيب قراف الب ةرابعلا ماقم ىف ةباتكلا لعحجب ةيصولا ىف

 5 ةءاتكلا نع زجعلا دنع الإ هجن دل ةراشإلا نأ ررف هنأ ( امهناثو)

 اذه نإو 20 هيلع اهتءارق مث , ةباتكلاب اهئاشنإ زاوج ةيصولل ةبسنلاب بهذملا ىف

 . فلؤملل م.١ صدقملا ةيرظأو ةيكلملا عجاد )١(
 . اياضولا باتك ىف ةيناخلاو ةيدنهلا عجاد )١(



 , امهنع هللا ضر لينح نب دمحأ بهذم ىف لوقو , كلام لوق عم قفتي كملا'

 : لوآلا اياصولا باتكىف ىريكلا ةنودملا قف:

 مهلإ اهعندو « دوبشلا ىلع اهأرقي لو « هتيصو بتك الجر تيأرأ تلق»

 مهلإ اهعفد هنأ الإ ؛ اهيتكنيح هونياعي لو اهيف اب ىلع اودهشأ مهط لاقو « ةيوتنكم

 باتكلا هنأ اوذرع اذإ زئاج كلذ كلام لاق  اهف اب ىلع اودهش| لاقو « ةبوتكم
 ممدهشأو « رفن ىلإ اهعفدو اهيلع عبط اذإ هلثم كلام نع بهو نبا لاقو . هنيعب'
 ممدبشأ اذإ زئاج كلذ لاق ٠ تومب ىتح , همئاخ اولفكي نأ مثرمأو « هنع اهيف ام نأ
 بتك ًارفس دارأ اذإ ناك هنأ باطلا نب رمع نب مداع نع . . . هنم هيف ام نأ

 اهف امب ىلع اودهشأ لاقو «٠ رمع نب هللا دبع نب ملاس ىلإ ابعفد مث ؛ أبعيطو « هتيصو»

 . 290 ءهنم ابضيق مدق اذإف ء« ثدح ىل ثدح نإ

 هعوجر ىلعي مل ام اهب كح اهيذ دبشي ملو « هتيصو بتك نمو » : ىنغملا ىف ءاجو

 تدجوف « تام نمو لاقف ؛ يهاربإ نب قاحسإ ةياور ىف اذه ىلع دمحأ صن « اهنع
 لبقي طخلا روهشم ناكو هطخ فرعو ءاهف دهشي لو « هسأر دنع ةبوتكم هتيصو“

 ةيصولا ىلع دهشي الو « ةيصولا ىف طخلا لبقي ال هنأ دمحأ نع ىورو ءاهفام
 . 29 ءابف امب رقيف « هيلع أرقت وأ « هنم دوبشلا اهبعمسي ىت> « ةموتخلا'

 , نوناقلا ةقفاوم ف ةحرص دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ نأ اذه نم ىرتو

 نأ نلعي نأ طرتشت نكلو « نوناقلا قفاوت ةفيح ىلأو كلام ىأرك ةيناثلاو
 « ةلملا ىف نوناقلل ةقذاوم ةثالثلا بهاذملا نوكت اذهمو « هيلع أرقيو , هطخ طخلا
 . نوناقلا قالطاك ةقلطم امنال « ةقفاوملا ف حضوأ دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو

 بهذم نم ذوخأم نونالا نم ءزجلا اذه نأ . ةيحاضيإلا ةركذملا ىف ءاج دقلو

 بتكي نأ ةيانكلا فرعي نميف طرتشي الد : تلاق دقف . لبنح نب دمحأ
 « هريغ هل اهأرقي وأ « اهأرقيف « هريغ هل اهتكي نأ قكي لب ء هطخم هتيصو
 «لوقلاب نوكي باحيإلا هدنعف . ليئحنب دمحأ مامإلا به ذم نم اذخأ ءامهيأع عقويف

 ء3ا# ص ١١ ج كلام نع مساقلا نبا نع نوئحس ةياور ىربكلا ةنودملا(١) 0
 . 48١ ص دج ىغملا (0)

 د »ب



 . « بوتكملاب اضرلا ىلع لدي لعف عيقوتلاو . اضرلا ىلع لدي ىذلا لعفلاب وأ
 .ماكحالا نكلو « دمحأ بهذم نم تذخأ اهنأ ركذت اهنأ اذه نم ىرتو

 .ناكو « هتلاق ىذلا ردقلا, كلامو ةفينح ىلأ بهذم ىف ابلثم دجو « اهترك ذ ىلا
 .ىلع اليلد طخلا ريتعا هنأ نيبت نأ ء ركذلاب دمحأ بهذم اهصيصخت دنع لوألا
 تاياورأاا ىدحإ ىف ءاج مي , هطخ هنأ ىلع داهثالا ىلإ ةجاح ريغ نم ءاشنإلا
 . هيف لاوقألا دحأ ىهو « انركذ يدمحأ نع

 .درجع هنأ ذإ « ةدرفنم ةداراب أشني ًاقرصت ةيصولا ربتعي نوناقلاو - م ٠
 ريتعت هنافو دعب هتكرت ىف نيعم فرصتل صخشلا ةدارإ ىلع ةلادلا ةرايعلا دوجو
 : نوناقلا محي تدجو دق ةيصولا

 2 ةصولل هلوبقب الإ هل ىدوملل تبنال ةيصولا ىضتقم ةيكلملا نكلو
 .؛ نورشعلاو ةيناثلاو « نورشعلاو ةيداحلاو ٠ نيرشعلل ةممتملا داوملا تنيب دق )١(

 : ابصن !ذهو لوبقلا ماكحأ نورشعلاو ةسماخلاو « نورشعلاو ةعبارلاو ؛نورشملاوةثلاثلاد
 ”!ذإف « ىصوملا ةافو دعب ةلالد وأ ةحارص هلىصوملا نم اطوبقب ةيصولا مزلت - ٠ ةدام

 .ةيالولا هل نم اهدر وأ ةيصولا لوبق نوكي هيلع ًاروجحم وأ , ًارصاق وأ انينج هل ىصوملا ناك
 تاس وااو تابجلا نع لوبقلا نوكيو « ( ةيبسحلا ةمكمحلا) ىسحلا ساجما نذإ دعب هلام ىلع
 . لوبقلا لع فقوت نودب ةيصولا تمزل ابل نم امل نكي مل ناذ ءانون اقاملثم نم « تامشنملاو

 .كلذ ىف هماقم ةتئرو ماق اهدرو ةيصولا لوبق لبق هل ىصوملا تام اذإ  ؟١ ةدام
 لطبت كلذ عمو ؛ توملا روف نوكي نأ درلا ىفالو لوبقلا ف طرتشي ال +٠ ةدام

 نابب ىلع لمتشي ىمسر نالعاب هل ىصوملا ةيصولا ذفنت هل نم وأ ثراولا غلبأ اذإ ةيصولا
 .فالخ ةلماك امو نو الث كللذي هلع لع ىنمو ء اهدر وأ اهوبق هئم بلطو ةيصولا نع فاك
 .. لوبقم رذع هل نوكي نأ نود ةياتك درلا وأ لوبقل اب بحب ملو ةينوناقلا ةفاسملا ديعأوم

 اف ةيصولا تمزل . رخآلا ضعبلا درو ؛ ةيصولا ضعب هل ىصوملا لبق اذإ  ؟٠ ةدام
 . اولبقنملةبسنل ب تمزل « نوقابلا اهدرو مل ىصوملا ضعب ابلبق اذإ و «درابف تلطب و لبق
 . اودر نمل ةبسنلاب تلطبو

 :ابلك ةيصولا هل ىصوملا در اذإف ؛ ىصوملا توم لبق اهدرب ةيضولا لطبت ال س ؟ ةدام ظ
 «لوبقلاو . توملادعب اهضعب وأ اهلك اهدر اذإو تلطب لوبقلا لبقو توملا دعب اهضعب وأ
 .محهدر لطب مهنم دحأ كلذهنم لبقيل ناو « ةيصولا تخسفن | ةئر ولا نم دحأ كلذ هنم لبقو



 نآل ؛ هتافو لبق هدر وأ هلوبقل ةريعالو « ىصوملا ةافو دعب « ةلالد وأ ةحارص

 الإ درلا وأ لوبقلاب ةربع الف «ةافولا دعب الإ هراثآ ربظنال فرصت ةصولا
 .ناكف « ف رصتلا ءاشنإل ال  ةيكلملا توبثل وه امنإ لوبقلا نآلو , ذيفنتلا تقو

 , هماكحأ ذيفنت دنع الإ هب ةربعال

 دش را ةيلهالا لماكرم لوبقلا ن أكد رلاولوبقلا ماكحأ نوناقلا لصف دقو

 3 و ةيلهالا ىرصاق لوبق نأوءدرلا كلذكو « ةلالدلا وأ ةحارصلاب هنم نوك.

 ًاقلطم درلاولوبقلا ق> كتلوآلو مهام ىلعةيال ولا ملل نم ن وكي مهلع روجحلاو.

 .ضخ ررضدرلاو ,« ضخ عفن :لوبقأان أولو: ةيسحلاكحلا ناذئدسا دعب نوناقلا ىف

 انوناق اهلثع نم « ةأشتم وأ ةسسؤم وأ ةبج هل ىصوملاناكاذإ لوبقلا نوكيو

 . لوبق ىلإ ةجاح ريغ نم ةيصولا تمزل اهلثم نم اهل نكي مل ناف
 . امهيف هماقم هتثرو ماق درلا وأ لوبقلا لبق هل ىصوملا تام اذإو - موو

 تمزل اهلك اهلبق ناف . امضعب وأ « اهلك ةيصولا لبقي نأ هل لوبقلا هل نم نإو

 در كليلكلادر كلي نمزآل , ةئزجتلا لبقت ىبف:هيف اهدرامفتلطب ارضعبدرنإو.

 . درلاو لوبقلا ةئجت ىفهريغىلعررضالو .هتحلصع ىردأ و هو«عازن ريغ نم ضعبلا

 نم بيصت قف تمزأ « مهضعب درو « مهضعب ليقف مش ىصوملا ددعت اذإو

 ْش . در نم بيصن ىف تلطبو « لبق

 مولعم تقو هل سيلف «ةافولا روف نوكي نأ طرتشيال لوبقلاو - موب

 .لوبقلا| قُل ةلالد وأ ةحارص هدر تشب مام هل ىصوملل قلا كلذ رمتسي لب

 . روفلا لا ىخارتلا ىلع تباث درلا وأ

 ' هتلاطتسا ىنخ وأ نمزلا ةيصولا ذيفنت هل نم وأ «٠ ثراولا لاطتسا اذإو

 نيح نم هب ىصوملا ق>تسا ىصوملا توم دنع ًادوجوم هل ىصوملا ناك اذِإ  بوةدام

 دئاوز نوكتو « توملا دعب نيعم تقو ىف قاقحتسالا توبث ةيصولا صن دفي ملام توملا
 .هقفن هل ىصوملا ىلعو « ةيصو رعتعت الو ؛ هل ىصوملل لوبقلا ىل] توملا نيح نم هب ىصوملا
 . ةدملا كلت ىف هب ىصوملا'

 0 ل 0-7



 غوسف « رربم ريغ نم ةلاطتسالا عنملاو أ . ررضلا عفدل ًاّقح نوناقلا هاطعأ دقف
 لوبقلا هنم بلطيو « ةيصولل فاك نايب هيف ىعسر نالعإب هل ىصوملا غلبي نأ هل

 نالعإلا موي اهيف لخدي.ال ء ةلماك آموي نوئالث كلذي هملع ىلع ىضم اذإف ء درلا وأ
 مدع ىف لوبقم رذع هل نكي ملو « ًادار وأ الباق بحي لو « ةفاسملا ديعاوم الو
 نكي ل نإو 2 درلا ىلع اليلد نوكي اذه نآل 5 تلطب دق ةيصولأ ريتعت , ةباجإلا

 . ىودج ريغ نم ررض وهو « ثبع كلذ دعب راظتنالا نآلو « ًاكرص ًادر

 مو , "”دجو مث « ةافولا تقو دوجوم ريغ هل ىصوملا ناك اذإو - ما
 « هنع لبقي نم دوجوو « هدوجو دنع هنأ موفملاف « ةافولا دنع هنع لبق نم دجوي

 ةلالد وأ ةحارص هنم دب ال لوبقلا نأ ركذ نوناقلا نآل ٠ درلاو لوبقلا هل نوكي

 سيل ةهج ىلع ةيصو ؛ ةيصولا نم عونلا كلذ ربتعا اذإ الإ مهللا ٠ ةيصولا موزلل
 : همل] ةجاح ريغ نم مزان لب « اههوزلل لوبق ىلإ جاتحت ال ةيصولا نإف « ابلثع نم اهل
 . لوبقلا نم دب الف رابتعالا اذه نكمي ملنإف

 ةافولا تقو نم تينت لب « لوبقلا تقو نم تيثنال ةيكلملاو - م4
 ةيكلملا ببس نآل كلذو . ةيصولا ءاشنإ دنع نيعم تقو اهل دح دق نكي مل نإ

 بيسب ةيكلملا اهب تبث دقف ٠ اهسفن ةيصولا ىلإ عجري لب ٠ لوبقلا وه سيل
 ةمذ ىف لاملا لوخدل طرش وأ ٠ موزل طرش لويقلاو « ةيرايتخالا ةفالخلا
 سانلا نم نآللو  هنع اريج ناسنإلا كلم ءىث لخدي اليكل كلذو « هل ىصوملا
 تنبئ لوبقلا دجو اذإف ء اياصولا ىف درلا قح هل لعجل « هل عربتلا ةنم لمحتي ال نم
 . هتدارإب ىصوملا اهأشن أ ىلاةبرايتخالا ةفالخلا وهو , ببسلا تقوىلإ ةدنتسم ةيكدلملا

 ان ري رقت نأ ظحاليو اذه .'نيينس اي اهليامو + داوللف نوناقلا كلذ غوسدق (1)
 ىراقعلا ربشلا نوناق ةكلللل هطرش ام هعم ظحال» ةافولا نم ةيكللملا تبثي لوبقلا نأ

 ليجسنلا راقعلا ةيكلم لقت ىف طرتشي هنأ نم ١549 ةنس رباثي لوأ نم ىرسي ىتلا
 ,لوقنملاب ةيصولا امأ . ةافولا تقونم كلملا تبثي ليجسنلامث اذإو . اهريغو اياصولاف
 مسا | ةداما عججار ) ةافولا دعب لوبقلا ىلإ الإ اهف فرصتلا قحالو كلملا ترب جاتحيالف

 . ( ىراقعلا ربشلا نوناق نم

 د ةه



 هتالغ وأ , هوان ىهو لاملا دئاوز نإف  ةافولا تقو نم ةكلملا تتيث اذإو

 « هل ءاقلاو تالغلا تناك اذإو « ًاضيأ ةافولا تقو نم هل ىصوبلل اكلم نوكذ

 .ةيصولا هجو ىلعال ٠ هكلم ءامن اهنأ ىلع « ةافولا تقو نم هب ىصوملا ةقفن هيلعف
 تافيلكت هذه نآل « ءاقبإلاو حالصإلا تاقفن مأ ظفحلا تاقفن تناكأ ءاوس

 . اهفيلكت هيلع ةيكلملا هل نمو « ةيكلملا

 .درلا مكح وهو ؛ هرك ذملإ ةجاح ةمن تناك اه ؛ كح نوناقلا كذ دقو

 لوبقب الإ متي ال كلذو « ةيصوال خسف لاحلا هذه ىف درلا نأ ررقف « لوبقلا دعب

 « امم ىصوملا لاومألل هل ىصوملا ةيكلم تنبث لوبقلاب هنآل « مهضعب وأ ةئرولا

 . ةثرولا لوبق نم ةيصولا خسفل دب الف , هنم لوبقب الإ هريغ ىلإ لقتنت ال تقبث اذإو

 ءىداملا ف كلذ كرت نأ نوناقلا اذه ىف كلذ ركذ ىلإ ةجاحلا مدع هجوو

 . ةثرولل هل ىصوملا نم عربت اذه نأ ذإ « ىلوأ ىعرشلا وأ ىتدملا نوناقلل ةماعلا

 ربتعا ةيصولا نوناق نآلو ء امل ةكرت ىغبني ناكف ؛ ةماعلا عربتلا ماكحأ تحت لخديف

 .ءىتنمو « دقعلا آنأ نيذللا نيفرطلا نيب نوكي ةيصولا خسفو « ةيصولل ًاخسف كلذ
 « رظن لح خسفلا عاونأ نم كلذ رابتعا ناكف ٠ تام دقو « ىفوتملا وه « ةيصولا

 هنيب ةلءاعملا تراص در مث لبق اذإ هنالو . دوقعلل ىهقفلا قطنملا عم قفتي. ال هنآل

 كلذ ةيمستو دحاوب ءافتك الان اكف « ىفوتملل مهايثت رابتعابال مهصاخشأب ةثرولانيبو

 كلذيمهنوبدقاعتنال لوبقلادعب سافأ دقو ؛ نوي دهيلع تناك اذإف ؟! ًابيرغأ ديعب ًاخسف

 فرصتلا ضن اذإو « هلصأ نم فرصتلل ضقت خسفلانآل ء خسفلادعب لالا نم ءجلا

 كلذ خسفلا ج رخ اذإو « ةافولا تقو ىلإ اطاوز ىف ةدنتسم ةيكسلملا تلاز « هلصأ نم
 سيل هنأ ًاصوصخو « بيرآلب نينئادلاب ةراض» كلذ ىنف ء رهاظلا وهو . حيرختلا

 عضب امهنبو «درلا مث « لوبةلا نوكي نأ زوي لب « دودحم دمأ لوبقلا دعب درلل

 « طقف هثراوو هل ىصودلل ةبسنلاب ًاخسف درلا ان ربتعا نإو « كلذ نم رثكأ وأ نينس

 ريغ كلذ نكلو « ررضالف « امهريخل هبسنلاب « ديدج عربت ءاشنإ مح ىف نوكير

 داس 16غ



 مهف حصي الو « هدض ىلع نوناقلا لدب لب . هيلع لدي ام دجوي الو « رهاظ
 . هدض ىلع لدي ام نوناقلا

 نيدنسو « نوناقلل ةماعلا .ىدابملل كرتو « ءزجلا كلذدعبتسا ول ًاريخ ناكاذمل
 . اهلك لوبقلاب ةصاخلا ماكحأللل ةيبقفلا رداصملا نايب دنع 27ىبقفلا هردصم

 تءاج اي« اهف ةيكلملا لاقتتا قيرطو « ةيصولا نكر انيب دق - 3
 فالخهيف اهضعبو « هيلعقفتم اهضعبو « اهل ةيبقفلا رداصملا نيبن ملو « ن وناقلا ىف
 , ةفاتخلا بهاذالل ةيبقف تايرظن هبف تضراعت « ريبك فالخ هيف اهضعب و ريسن
 دعاوق نه نوناقإ ىعضاول طبنتسم اهضعبو « اهبف هوجولا دحأ نوناقلا راتخاو
 . نيمم بهذم ىف رك ذن ل نإو ٠ ةماعلا هقفلا

 هب ةربع الو :ةافولا دعب الإ نوكي ال لوبقلا نأ ىلع )١( ءاوقفلا قفتا دف
 نكلو ؛ ىصوملا نم باحيإي أكنت ةيصولا نأ ىلع اوقفتاو () « ىصوملا ةايح ىف
 ىلع اوقف (م) « هتافو دعب لربقلا وه اهموزأ وأ ةكلملا توبث طر
 ىلع تبثي لب « ىصوملا ةأفو روف نوكي نأ طرتشي ال درلا وأ ٠ لوبقلا نأ
 . هيلع ةيالولا هل نمزيمملا ريغ ىصلاو , هوتعملاو « نوذجملا نعل يقي هنأو ىخارتا

 عضاوم ام امأ : نوناقلا اهتع جرخي ملو ءابقفلا نيب قافنالا عضاوم هذه
 نينييم ء اهركذي ءىدتبتلو « هيلع قفتملا ادعام ىهو ٠ ةريثكف مهني فالخلا
 . بانطإ ريغ نم زاجيإ ىف ةفلتخا رظنلا هجوأ

 . ةيصولا موزلا لوبقلا طارتشا لصأ ىف ىه « ةيفالخ ةلأسم لوأودوب
 . لو.ةىلإ ةجاح ريغ نم توملاب مؤأت ةيصولأ لاقو « كلذ ىف فلاخ ؟9رفز نإف
 . هدنع درلاب لترت ال اه أ هنع نيلقانلا مالك ىضتقمو

 )١( ىعفاشلا بهذم ىف ىأرو « ةفينح ىنأ بهذم وه ةرقفلا هذهل ىبقفلا ردصملا ,
 لثم ىف نوناقلا اذه ىف اهدوجو ةحلصملا نم نأ ىر' ال اذه عم م“ , كلذ نيبنسو

 سانلا نيب تالماعملا هيف تدقعت ىذلا انرصعو « انلاوحأ .
 روبخججا ىأرك هيأر ىرخآلا ةياورلا ىفو « هنع نيتياورلا ىدحإ ىف كاذو (5)

 . ( طوسسبملاو « ىعليزلاو ؛ , عئادبلا عجاد )
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 لاقتنالا نآل « تراولاكلم تبثي ك٠ ةفالخلاب تبقي هليصوملاكلم نأ هتجحو

 عونل ىهقفلا عضولا ناكف « هب الإ تبثي الو « توملاب ًانرتقم ناك املاك ىف

 ةيصولاو ؛ عراشلا فالختساب ثاريملا نأ ديب : ةفالخلا وهو ًادحاو ةيكلملا

 . ةيصولا كلذكف لوبقلا هيف مزاي ال ثاريملا ناك اذإو ء ىصوملا فالختساب

 ديغ هنع أربج ناسنإلا كلم ىف لخدي ءىثال هنأ ءابقفلا رورج ةجحو

 لامتال ًاعفد درلا قسىطعينأ بحي ىصوملا نآللو ؛ عراشاا صن ىضتقع ثاريملا

 ًاعفد درب نأ هل قخ « هلبقي ال نم سائلا نمو ؛ تباع ةثملا ررض نآل ؛ ررضلا

 نم هيف ام رثكأ نؤ. ًامزلم نوكي دق هب ىصوملا نآلو ؛ هسفن نع ررضلا كلذل

 اننإف ءالمع نونسحي ال , نايمع مهلك د يبعب صخشل ىصوأ نمي كلذل اولثمو « عفن

 دنرت ال اهنأ وأ «لوبق ىلإ ةجاح ريغ نم ةافولا درج تبثت ةيكلملا نإ انلق ول

 . هيفا هب ررضلا نم كلذ ىفو « ىنغلا نم رثكأ هل ىصوملا ىلع مرغلا نوكي ءدرلاب

 ؛ امهباك ف فالختسالا توبث درج ثاريملا ىلع ةيصولا ساق نأ حصي الو

 نوكت نأ حيصف « مازاإلا ةيالو هلو « عراشلا نم ثاريملا ف فالختسالا نآل

 وهو « ىصوملا نف ةيصولا ىف فالختسالا امأو « رابجإلاب ثاريملا ىف ةيكلملا

 ىف قحلا هل نوكي لقألا ىلع وأ « هلوبق نم دال ناكف : هل ىضوملا مازلإ كلم ال

 . ةدئافلا ىلع وبرت دقو « مزان نوم نم نوكي هاسع الو , نملا ررضا ًاعفد درلا

 ىأرب نوناقلا ذخأ ةلأسملا هذه ىف كش الب ىرابتخالا كالتمالا ققحتيلو

 . ءابقفلا روبمج

 «هقباسك نيه فالخ هتكلو : فالخلا اذ ىرج ةلأسم ىتاثو - 4

 درلا نآل كلذو « تلطب ىصوملا ةايح لاح ىف تدر اذإ ةيصولا نأ ىرب رفز نأ

 « كلذ دعب ةافولا تاصح اذإف « اهادؤا ةديفم ريغ اباعجو « ةئشنملا ةغيصلا لطبأ

 اهييح الو ءاهاضتقمب تينت ةيكلم الف ءاملدوجو اال ةغيصلاو « تلصح دقف

 . هل ىصوملا ديدج لوب

 ىأ ةيصولا مح نآل ؛ ةايحلا ىف درلا وأ لوبقلاب ةربع ال هنأ ءابقفلا روبجو

 ل هاد



 درلا وأ لوبقلل زابتعا الق « ةافولا دعب الإ تبثي ال اهيلع بترتملا ىعرشلا اهرثأ
 ةئام ىئاطعإ تابق نإ ًادغ قلاط تنأ هتأرمال لوقي نك « هلوص> تقو نهالإ
 5 دغلا وهو « ذيفنتلا تقو ءاج اذإ الإ اهلل ةميق ال اهدر وأ اطويق نإف « راثيد“
 . ؟")اهمالكل رايتعأ الف« كلذ ليق تلبق وأ تدر ناك“

 ىأرب نوناقلا ذخأ ول هنأ ىدنعو ء روهما ىأرب بيدالب ذخ أ دق نوناقلاو
  .,ىصوللل ةحلصم هيفو ٠ امل مارتحاو « سانلا لاوقأل رايتعا كلذ ىف ناكل ءرفز:
 « ثبعلاو وغللا نع سانلا تارايع ناصت نأ بحب هنآلف لاوف لل مارتحالا هجو امأ
 تقو قى هتدارإ انيغلأ دف ىصوملا ةاح لاح ىف هدرب ذخأت مو . ةيصولأ دراذإو

 نيعم .رخآ عربت هدصاقم نم نوكي دق ىصوملا نآلف « ةحلصملا هجو امأو , نيعم-
 هلام هجو  ايئاه هدر رابتعاب هتامح ىف كلذ هل نايتسا اذإف « هل ىصوملا در ول

 . تاقدصلاو ريخلا باوبأ نم هارب ام ىلإ ةيصولا هيفزوجت ىذلا'

 ١4 - بولطملا لورقلا ةقيقح ةلأسم فالخلا اهيف ىرج ىتلا لئاسملا ثلاثو ,
 لمع لك نم لوقلا ماقم موقي ام وأ لوقلاب نوكي ىذلا ؛ ىباجإلا لوبقلا وهأ
 قتكي مأ «كالملا فرصت نيعلا ىف فرصتلاك « ةيصولاب 8 رلا لع لدي ىدادإ.
 ةفينح وبأ لاق « هماقم موقيام وأ ء حرصلا درلا مدع وهو « ىلسلا لربقلاب
 هقفلا عب رفتلا مي هس كلذي هنإو ء درلا مدع وه ب ولطملا لوبقلا نإ : نابحاصلاو
 لوبقلا ىلع لرب ام هنع ردصي نأ ريغ نم ىصوملا تام اذإ كلذ ىلعو « ىتنخلا
 تق ةوىلإةكلملا تبحسناو ؛ الباق ريتعاو ؛ هتثروىلإ ةيصولا فكلما لقتنا درلا وأ
 همام موقي ام وأ لوقلاب لوبقلا نم دبال "7 دمحأو ىفاشلاو كلام لاقو « ةافولا
 لوبق هل فرعي نأ لبق هل ىصوملا تام اذإ كلذ ىلعو ءدرلا مدعب نكي الو

 . 184 ص + ج قئاقحلا نيت )١(
 لوبقلا لبق هلوصوملا تاماذإ لطبن ةيصولا نإ لوقتي رخآ ىأر دمحأ بهذم ىف (0)

 طرشلاو سلجم ا رارخك . هنع ضاتعبال رايخهناأل , بهذملا سايق هنأ ىنغملا لاقو « درلا وأ
 . ىأرلا كلذلثمكلامبهذم ىفو ( 4م: ص < ب ىنغملا عجار ) ةعفشلاب ذخآلا رايخو



 .: قرجلا عرفلا اذه ىف فالخلا ناك دقو « هتثرو ىلإ قملا كلذ لقتنب ءدر وأ

 . ىتكلاا رظنلا كلذ ناطلس تحت

 لوبق هل فرعي نأ لبق تام اذإ ىدوألا نأ مهريرقت عم ةيفنحلا نكلو

 .ىف هيلإ تاقتنا دق اهرابتعاب هتئرو ىلإ ةيكاملا لقتنتو ءةيصولا ررقتت در وأ

 لقتنت الأ بجوي ناك سايقلاو « ناسحتسالا وه كلذ نإ اولاق دق  هتايح لاح

 ناكت لطب اذإ اهنأ ذإ «ةثرولا ىلإ درا وأ لوبقلا ىف قحلا لقتني وأ « لطبتو

 كلذ هل نم ابموزا طرش تدقف دق ةيصوا! نآل م ةيبقفلا دعاوقلا ىلع ًاقبطنم كلذ

 دعاوقال اضيأ ًاقفاو» نوكي ة'رواا ىلإ لقتني كالذ نإ انلق اذإو « لظبتف قحلا

 .ىصوملا ناك دقو « ق> نم هلام لك ىف ىفوتملا ءافلخ ةثرولا نآل كلذو . ةببقفلا

 « نيسايقلا كلذب اوفلاغل « تبثيو ررقتب كلما نأ اوررق ةيفنحلا نم ءابقفلا

 .«لوبقلا وه سيل ةيصوااب ةيكللملا لاقتنا ىف طرعثلا نأ هبجوو ؛ ًاناسحتسا ناكو

 طرشاا ناك امنإو ءدر هل فرعي نأ ريغ نه هتوع كلذ مث دقو ء درأ| مدع لب

 .نوكي هاسع امو « ةنملا ةرض» عفدل ود امإ لوبقلا طارتشا نآل ء طقف دراا مدع

 قةحتدقو « هب فتكسيف ؛ درا | مدعي قةحتيكالذو ء امم ىصوملانيعلا ىفن زااراضمنم

 .هقحليال امامهتوع تدق ىصوملابناج نم ةيصولا نآلاو ء درب نأ ريغ نم هتومب

 عببلا فاك كلم ىف لخد تام اذإف ءه'ىصوملاقل-فتوتي امنإو , هتبج نم خسفلا

 ..2) ةزاجالا لبق , رايخلا هل نم تام مث « عئابلا وأ ىرتشملا رايخلا هيف طورشثملا

 .توملا دعب ةيصوأ١نأ ةيكللاملاوةيعفاشااو ةلبانحلا ةجحو ةيفنحلا ةجح هذه
 .ناك اذإو « هب هبناجنم تررقت لب ءهتوعلطبت ملف ءىدودلل ةيسنلاب ةمزال ريصت

 . "”رخآلا بتاجلا نم ابلطبي الف ء بتاج نم اببلطبي مل توملا

 « هان ركذ ىذلا رجوملا نه تدلع اك ةثالثا ةمآلا ىأر ن وناقلا راتخا دقو

 . ةثرولا ىلإ لقنني دراأو لوبقلا ق- لعج دقف

 )١( ص د ج قئاقحلا نييبتو ءاب رس مرعب ص عئادبلا 10764 ٠
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 هل ىصوملا طعأ دق نوكحي نرناقلا هعلس ىذلا كالسملا كلذبو - ٠
 درلا ىلع لديام ناك اذإ الإ تقولا, دودحم ريغ ايخارتم لوبقلاو درلا قح هتثروو-

 , ةئرولاب ررضو « هب ىصوملاب ررض كلذ نم ثدحب دقو « ةحارص لوبقلا وأ
 دقو ؛هل اهركرتيف مريغ اهكلام مأ « اهوعريف نيعلل كالم مأ نوفرعي الف
 . درلاو لوبقلا نيب ةقلعم ةيصولا رارمتسا اهنيبو مهنيب لوحبو ةمسقلا نوددري

 درلا وأ لوبقلا بلط ىف قحلا مهل لعجو ؛ صقنلا كلذ نوناقلا دس اذهلو
 5 أدار ريتعا ابف لبقي مل نإ ' ؛ ةلماك اموي نيثالش نوناقلا اهدح . ةمولعم ةدم

 . لوبقم رذع هل ناكاذإ الإ

 ىفاشلا بهذم ىلع ةرقفلا هذه ىف تدمتعا انأ ةركذملا تركذ دقو
 ىصوملا نأ ىلع نيمامإلا نيذه بهذم ىف صن هنأ كلذ ىف لصالاو . دمحأو.
 نإف ؛ درلا وأ لوبقلاب هوبلاطي نأ ىصوملا ةئرول ناك درب ملو لبقي مل اذإ هل
 : ةثرولا نيبو « هنيب ددرتم كلملا نآل ءدرلاب هيلع 5- درلا وأ لوبقلا نم عنتما
 نم لثك كلذ ىف هلثمو ١ هقح قح ىذ لكل نيقل عوضوملا مس دل بج وف"

 ةعرشم ىف فقي ىذلاكو « اهئايحإ نع عتتمإ هنكل « اهئايحإل ار رجح
 لواآلا ىف دبال ناكف « هفقوتب لطعم امههالكف « هفرصي الو «ءاملا ذخأي الف“

 قاثلا ىفو ء اهم عفتني هريغل ابكرتي وأ ؛ اهرجح ىتاا تاوملا ضرالا ءايحإ نم.
 نع سانلا لطعيالو « هفرصي نأ امإو . فرصتي مث ذخأي نأ امإ
 . هب ىصوملل لطعم وه ةيصولا دري لو لبقي مل اذإ هل ىصوملا كلذ ؛ ءاملا ذخأ
 , 290 مدرب هب ىصوملا ةثرول وه مأ هلوبقب هل وهأ معي الف

 : هل ىصوملا نم درلا وأ لوبقلا اوبلطي نأ ىف ق- ىصوملا ةثرول ناك اذإو
 ةفاك ٍةدم نوكي الوقعم ادمأ نوناقلا دح دقف . ادار ربتعا بحي ملاذإ هنأو

 اهئانثأ ىف بجي ملاذإ ثيحن ٠ ةلماك ًاموي نوثالث ىهو . مالا ريدتو « ىورتلل
 . لويقم نسح دح كلذو . أدار ريتعا

 )١( كب مهاربا دحأ موحرملا ذاتسالل تاعربتلا مدنلا .



 .ةداملا هيلع تلمتشا ام ضعءب لمأتو رظن ىلإ جاتحت ىلا لئاسملا نمو سو

 .لبقو « ةيصولا ضعب هل ىصوملا در ذإ هنأ ىلع صنت اهنإف  نورشعلاو ةغبارلا

 .تلطبولوبقملا ردقلا ف تمزل « مهضعب درو ءمهط ىصوملاٍضعب لبقاذإ وأ اهضعب

 .ةروكذملا ةداملا نم ءزجلا اذه نايب ىف ةيريسفتلا ةركذملا تلاقو لوبقملا ريغ ىف

 هل ىصوملا لوبقف ١ ةيصولا موزل ىف اطرش تسيل باحيإلا لوبقلت ةقباطم

 .درو ءدحاو دقع ىف مْ ىصوملا ضعب لوبقو « ضعيلا درو « ةيصولا ضعب

 .. « ةيفنخلا بهذم وهو ءدر ايف لطيتو ؛ لبق ايف ءةيصولا مزلتو ربتعم « نيقابلا

 مالك كلذو « ةفينح ىفأ بهذم ةداملا هذه لصأ نأ ىلع لدي مالكلا أذهو

 . ةيفتحلا بهذم ىف طرشب تسيل لويقال باحيإلا ةقباطم نوك نكلو «لوبقم

 . هئارجأ ضعب ىف رظن عضوم كلذ ىلع ةروكذملا ماكحالا كلت ءانبو

 ,مهضعب درو « مهل ىصوملا ضعي لوبق نأ بيرالب ررقي قنحلا بهذملا نإو :.

 .لجر ىصوأ ول» هطوسبم ىف ىسخرسلا كلذ ىف لاق دقلو « ةيصولا لطببال

 .ةيصولا نم هتصح رخآلل ناك هتوم دعب ةيصولا امهدحأ درف ء هلام ثاثب نيلجرل

 رخآ ببسب تلطب ولو « هدرب ةيصولا تلطب امهم دارلا قح ىف هنآل لبق اذإ

 .نآل اذ هو ءهدرب تلطب اذإ كلذكف ؛ رخآلا ةصح ىف زاج ًاثراو ناك نأب

 « ضيقلا مال اهف ةطورشم ةمسقلا ناف . ةيهلا فالخ ةيصولا ةمص عنمبال عويشلا

 .« ةيصولا ىف كلملا عوقول طرشب سيل ضبقلاو

 « ابضعب نالطبو ةيصولا ضع ذاغن ز وح هنأ كشالب ديفي مالكلا اذهف

 . دحاو دقع ىف تناكولو

 , طرشب تسيل لوبقااو باحبإلا نيب ةقفاوملا نإ لوقت ةركذملا نكلو

 : لوي وبف « طرش ةقباطملا نأب حيرصتلا عئادبلا ىف اندجو دقلو

 .«باجيإلل ًاقفاوم لوبقلا نوكي نأ وبف « نكرلا سفن ىلإ عجري ىذلا امأ ١

 .با<إلا قف ءاطبترب لل هفلاغ اذإ هنآل « لوبقلا حصي مل باحيإلا فلاغ نإف

 .ةيراجلا هذهب تيصوأ : نيلجرل لاق اذإ : كلذ نايبو « نكرلا مي الف « لوبق الب



 < ًاعيمج (طوصوأ هنآل ؛ حصيمل رخآلا درو ؛« ىصولا توم دعب امهدحأ ليقف ال

 « البق ول امهنيب ةيراجلا تناكو « ةيراجلا فصنب امهثم دحاو لكل ةيصو ناكف

 ىصوأ ولو « ةيصولا تلطبف « ًاعيمج (طوبق وهو ؛ طرشلادجوي ملاصدحأ در اذإف
 « رخآلا درو « ىصوملا توم دعب امهدحأ لبقف « رخآل اهب ىصوأ مث «ناسنإل اهب
 . 2).ىصوملا ةثرول فصتلاو ؛ هل صوالل فصتلاف

 .باحيالل لوبقلا ةقفاوم نأ ( امهدحأ ) : نارمأ هنم دافتسي مالكلا اذهو
 « ةيحاضيإلا ةركذملا لوقلا رهاظ ىف ولو فلاخ اذهب وهو ء هنم دبال رمأ
 « اعم امهدروأ ًاعم (لوبق ىضتقت دحاو دقع ىف نيصخشل ةيصولا نأ ( امهناثو)
 . طوسبملا نع عئادبلا فلتخي اذهبو

 ابعوضوم ريغ ىسخرسلا هركذ ىذلا ةيصولأ عوض وم نأ ظحالي نكلو

 ناكف « ةمسقلا لبقي ال عئادبلا هركذ ىذلا هب ىصوملا نإف ٠ عئادبلا هركذ ىذلا

 « عئادبلا للع كلذيو « ًاظحالم نوكي نأ ناحجري لمتحي آعم الوبق طارتشا
 لاملا ثاث وهف « ىسخرسلا هركذ ىذلا ةيصولا عوضوم امأ . هلوق ميقتسي هيلعو
 عامتجالا طارتشا نوكي كلذ ىلعو « ةمسقلل لباق لوقلا رهأظ ىلع وهو . هلك
 . هدصق ىلع لد, ام دجوب الو , ظحالم ريغ

 ىصوملا ناك اذإ ةيدورض لوبقلاو باجيإلا ةقفاوم نأ ىلإ اذه نم ىهتننو
 عوضوم نأك وأ ,« هطرشب دييقتلا ديفي هالك ناك وأ , هطرشب ةيصولا نرق دق
 « ًاعوهفم ( ةئرجتلا نود الثم عامتجالا وهو ) نيعم طرش طارتشا لعحي ةيصولا
 . حجارلا نظلا قيرطب ولو

 نوكي نأ ىنعع لوبقلاو باحيإلا نيب قباطتلا نأ ىلإ ىهتنن ليلحتلا اذه نمو
 ىصوملا طرتشا اذإ الإ « بولطم ريغهب ىصوملا رادقملل ايواسم ةيصولا نم لوبقملا
 نأ قالا هقفا ىف اياصولا باب ىف ررقملا نمو مرت< هطرش نإف « ةئزجتلا مدع
 . ةيعرشلا دصاقملا ةرئاد ىف اهديبقت عم ًاضيأ نوناقلا ءاج كلذب « ةمرتحم اهبف طورشلا

 )١( مع صاب ج عئادبلا .



 نإف ٠ هلوبق دعب هل ىصوملا در ءابقفلا ابيف تفلتخا ىتلا لئاسملا نمو - ؟؟

 ًآعيمج ةئرولا لبق نإف « هلوبق دعب در نإ ىصوملا نإ اولاقو هوزاجأ ةيفنحلا

 لكو ؛ ىصوملا ماقم مئاق هنآل ؛ ًآضيأ خسفت مدحأ لبق نإو « ةيصولا تخسف
 . همأقم موقي نأ حصيإ ثرأو

 ىصوملا ماقم نوما مثو“ ةيصولا خسف مهيلع درلا نأ بهذملا كلذ ساسأو

 يذلا 3 ةئرولا ىلع اهدر اذإ كلذكف « هلبق اذإ ًايح ناكول هيلع درب نأ نكمي ناكو

 ناك نأف « هداقعتا لصأ هيف ظحالي « دقعلا خسف نآلا اذهو « هماقم نوموش

 ىسخرسلا لاق دقو ٠ ىضارتلاب هخسف بيحن كلذكف ٠ لوبقلاو باجبالاب دقعتي

 « لطاب اذه سايقلا قف « ضعب نود ةثرولا ضعب ىلع در اذإو : طوسيملا ىف

 ىلع درلاك كلذ لعجتف ؛« نسحتسن انكلو « هيلع اهدر نمل هنم كيلمت اذه نآل

 نيبو هنيب ناك دقعلا لصأ نآل « ىلاعت هللا ضئارف ىلع مهني تاكو « مهتءامج

 ةثرولا دحأو ٠ أضيأ ىصوملا نيبو هنيب زوحيو « دقعلا كلذل خسف درااو ىصوملا

 : مهياع درلا ةلزنع مدحأ ىلع درلا ناكف « مهتعام؟ مبقوقح ىف ةثرولا ماقم موقي

 تيثبال ناك امنإو « هسفن قح ىف لوبقلا خسفب درفني وهو « هلوبقل خسف اذه وأ

 اوضر اذاف « مهثروم نعو « مهنع ررضلل ًاعفد كلذ اوبأ اذإ ةثرولا قح ىف

 هنأك راصو « مهنم لوبقلا خسف ىف مهمأقم مق وهو « مدحأ هن ىطر وأ« كالذي

 . 20 ةثرولل ًاثاريم نوكسف « لبقي نأ لبق در

 ةيحاضيإلا ةركذملا تركذ دقو  نوناقلا عم قفتي وهو » ةيفنهلا بهذم اذه

 . بهذملا اذه نم كلذي ةصاخلا ةرقفلا تذخأ اهنأ

 سسأ اوعضو نا قووتلا رادقم نيبتيلو « هبجو ىلع رمآلا نيبتب ىلو

 . ماقملا اذه ىف لاوقالا ضعب كل لقنن نوناقلا كلذ

 لوبقلا دعب درب نأ « اههادحإ : نالاح هل لوبقلا دعب درلا نأ ىتدملا ركذ دقل

 :, هدام رئاسب هدر هيشأف هيلع رقتسا دق كلم نآل ؛ درأا حصي الف ١ ضبقلاو
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 اهنأ ىأ  ةبللا طورش ىلإ رقتفت ره هنم ةبه نوكستف . كلذب ةثرولا ضدي نأ الإ
 . اهريغ وأ ةيصولا كلملا بيس نوكب طبترتال ىتلا ةأشنملا تاعربتلا ماكحأ ذخأت

 هن ىصوملا ناكناف ء رظنيف ء ضيقلا لبقو «لوبقلا دعب دري نأ ( امهناث)
 لبق هدرهيشأف « هضبق ليق هيلع كلم رقتسيال هنآل ءدرلا مص ًانوز وم وأ اليكم
 وهف « هيلع رقتسا دق كلم .نرآل درلا حصي م كلذ ريغ ناك نإو « لوبقلا

 . هيف ربتعم ضبقلا نأ ىلع ءانب درلا مصي نأ لمتحو « ضوبقملاك

 . ناهجو ضبقلا لبق درلا لاح ىهو ةريخآلا لاحلا ىف ىفاشلا باولو :

 , امهريغو نوزوملاو ليكملا نيب قرف الو « عيمجلا ىف درلا حصي (امهدحأ)
 درلا اوكلم لوبق ريغ نم درلا اوكلم امل مهنأل ؛ ىفاشلا نع ىورملا وه اذهو
 لبق درلاك« هلبق درا ناكف « اهتيثيو ةيكلملا ررقي ضبقلا نآل ء ضبق ريغ نع

 «لوبقلا لبق ناك ا ءهدرحصف ء ضبقلا لبق هيلع رقتسي ملهل ىصوملا كلم ذإ «لوبقلا
 . , 22 ضبق ريغ نم لوبقلاب لصح كلملا نآل . درلا حصيال ىناثاا هجولاو ه
 دعب درلا نأ ىعفاشلاو دمحأ بهذم نأ هنم دافتسيو « ىنغملا هركذام اذه

 « ضبقلاب رقتساو « لوبقلاب تبث دق كلملا نآل , غوسي الو . زوجال ضيقلا

 دانتسا ريغ نم أدتبملا عرتتلا ماكحأ لك هيلع ىرجت صلاخ عريت كلذ دعب درلاف

 . هريغ رخآ ببس ىلإ

 قيرفتلا (اهدحأ) نيبهذملا نيذه ىف ةئالث لاوقأ هيفق ٠ ضبقلا لبق درلا امأو
 ضرقلاف ء ضبقلاب الماك ًانييعت نيعتب هنآلا « هدر زوج لثملاف ءىميقلاو ىلثملا نيب

 ضبق ىلإ ةجاحريغ نم هسفنب نيعم ىميقلاو « هلبق درلا زوجيف « هيف ةيكلاملا ررقي
 هدر غوسي الف ؛ ضبق ىلإ جاتحي الف , ةررقم هيف ةيكلملا تبثنف « هنيعت ةراشإ وأ
 رقتست ضبقلا نآل « ىميقو ىلثم نيب ةقرفت ريغ نم درلا مصي هنأ ( لاوفآلا ىفاث )
 . رقتست مل هلبقو و ةكلملا هب

 )١( ص سداسلا ءرجلا ىتغملا 47 .
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 .لكف تتبث ةيكلملا نآل ىميقو ىلثم نيب ةقرفت الب درلا حصيال هنأ (اهئلاث)
 . هب أدتبم عربت هر

 .ىلأ ةثالثلا لاوقألا هذه مث « ةيفنحلا لوق اهوأ ةعبرأ لاوقأ هذه - مم

 .ىرت الأ « زوحيال ضبقلا دعب درلا نأ ىلع ىفاشلاو دمحأ ىافتا مث  اهانركذ

 اوراتخا امدنع نيةفوم اونوك مل نوناقلا اذهل لوالا داوملا اوعضو نيذلا نأ

 .هسفن ىاحلا بهذملل ىبقفلا قطنملا عم ىفانقي هنال . ةفيتح ىلأ بهذمب ذخالا

 «أدتبم كيلمتب الإ جرخت الف «لوبقلاب تيقن ةيكلملا نأ ررقي امهالكذإءنرناقلاو

 رومأ ىلإ ىدؤي دق اذه نإ اذه قوفو ٠ ىبقفلا سايقلل ةفلاخم خسفلا ةيرظنو

 .توم دعب ةيصرلا لبقيف صخشل ىصوي دقف ٠ مويلا لماعتلا مظن عم قفتنال

 . هينئاد نه هل ام ًارارف درب نينسلا تارشع دعب و ؛ ىصوملا

 .لوبقلادعب درلا غوسيال ىذلا ريخآلا ىفاشلابهذمبذخؤي نأىوآلا ناكدقلو

 . ضبقلا دعب درلا امهغيوست مدع ىف ىفاشلاو دمحأ بهذمب ذخوي لقآلا ىلع وأ

 . ىقاثلا نود لوالاب ذخالا وه ىلوآلا ناك نإو« ميقتسم لدع نيب رلا الكو

 <« لوبقلا طارتشا لصأب قاعتي مف ن نوناقلا رداص» قيس مف أئيب سس ؟؛ع

 .لوبقو ضعيلا درو ٠ هدعبو لوبقلا لبق درلا محو 1 درلاو لوبغلا تقوو

 .تقو امهنناثو « هلوبق ريتعي نم اًلوأ : امههرداصم نيبت مل نارمأ ق بو « ضعيلا

 . هنيبلس ءاهقفلا نيب فالخ عضوم وهو ءلوبقلاب ةيكداملا توبث

 .ناكاذإ هصخشب نيعملا هل ىصوملا نأ ىلع ءابقفلا قفتا دقن « لوآلا رمآلا امأ
 4 ناطلس هيلع دحالا سيل ذإ . هسفن نع لبقي هيلع روجح ريغ ةلماك ةبالو اذ

 .ناكاذإ ىلاملا هيلو هنع لبقي « هصخشب نيعملا هل ىصوملا نأ ىلع ًاضيأ اوقفتا اك

 . ءابققلا نيب قافتا عضوم أمه نارم أ ناذه . ةرابعلا ىغلم هنآل ؛ ةيلهالا دقاف

 ىو « ةيلهاآلا صقانو هيفسلاو نينجلا نع لوبقلا ىف فالخلا ىرجامنإو

 . تابجلا نع لوبقلا فو « نيروص#! ريغ نع لوبقلا

  لوبق ىلإ جاتحال هل ةيصولا نأ قنحلا بهذملاف « نينجلا امأ  ؟ه



 . © هنع ليقي ىلو هل سيل نينجلا نآل . اناسحتسا هلم لخدت لب

 «لوبقلا ىلإ جاتحت هل ةيصولا نأ اوررق ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعب. نكل

 .نآل « هتاذ ىف لوقعم كلذو . ةدالولا دعب هيلع ىلولاوه هالوتي ىذلا نوكيو

 ىلو هل نوكبس تقولا اذه ىفو « هل ةيصولا ةمو هدوجو ررقتس ةدالولا
 .نوكيام ىلع درلاو لربقلا ىف قملا ىلولا اذهل لعج اذإف « ةلاحمال هنع ىلوتي

 ردكحأتبال كلذ لبقو « اهتقو ىف ةيالولا هل تراص دقف هل ظحلا هرظن ىف

 . ًاتيمدلوب هاسع اذإ ؛ هقاقحتسا

 دعبام ىلإ لوبقلا ليجأت ديفتال هصوصنو ٠ ىأرلا كلذي نوناقلا ذخأ دقلو

 ضرغفت ةمئاقل! نيناوقلا نآلا ؛ تقولا كللذ نم درلاو لوبقلا هل لعجت لب «ةدالولا

 . هقوقح ىلع ظفاحب ًايلو وأ ؛ ايصو هل
 هقفلا نآلل , اريك هقفلا نع قرتفيال نينجلل ىلام لو ضرف نأ عقاولاو .

 وأ ىلولل هلام لسيف ًايح دلوي ىتح « هلام ىلع ظفاح آنيمأ نينجلل نأ ضرفي

 .ىرهوجلا قرفلاو « نيمآلا وه ىلولا سفن نوكي نأ نظلا ىلع بلاغلاو ىصولا

 « ءايصوألا تافرصت هل لعجت ةمئاقلا نيناوقلا نأ « ةمئاقلا نيناوقلاو هقفلا نيب
 . ةظفاحملا هذه البس نوكست ىلا تافرصتلاو ؛ ةظفاحملا الإ هل لعجبال هقفلاو
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 ىلع ةيصولاوأ ةرهاقا لهأ ىلع ةيصولاك« نوناقلا فالخب ىنحلا بهذملا ىف ةلطاب

 .كيلعلا ةحصل ديالو . كر.امت ةيصولا نأ كلذ ىف بيسلاو ءاهددع ىصعال ةليبق

 . مولعم ريغ هل ىصوملا دعيف نيئيعم ريغ نيروص#لا ريغو ؛ كامملا نيمعت نم

 تمادام كياَثلا نه عونا كلذ ريغ هجو ىلد ابحر خت نكمي الو « ميكلمت مصي الف

 . ةجاحلاب رعشي ام اف سيل ةرابعلا

 ىلهرااريخلا لاق دقق « ىنحلا بهذملا ف روهشم اذهو ء + ص ؛؟7و ص ىعايزلا )١(

 اعبات نيدباع نبا لاق دقاو « ًادج رهاظتم نينجلا ىلع ىصولا ةيالو مدع ىف لقنلاو :
 .هيدالودعبالإ هيلع هتيالو تيثنال نكدلو 2 لما ىلع ًايصوهبقي نأ بالا حصي هنإ هخيمشل

 هل اب سس



 . ةرهأقلا ءارقفك ةجاحلاب رعشيام ةيصولل ةئشنملا ةرابعلا ف ناك نإو

 كلذو « مزلت توملابو « دقعنت ةيصولا نإف « مهل ىوأمال نم وأ « اهاماتي وأ

 :ةجاحلا نع ةئبنملا ةراشإلا نم ظفللا ىوتحا امب اهلا ةرابعلا تفرصنا ةقدص اهنآل

 وذ دحالا دحاولا هنال « مولعم كلمملاف , ىلاعتو هناحبس هل كيلمت قدصتلاو
 00 ةيصولا تحصف « ماركإلاو لالجلا

 : ةافولا دعب نوكي اهموزلو « دحأ لوبق ىلإ ةجاح ريغ نم مرلت اهنكلو

 نآلو ٠ لوبقلا ىلإ ةجاح ريغ نم مرليو أشني فقولاو « فقولاكنوكست ذإ

 سيلو «درلا مدع طرشلا لب « لوبقلا وه سيل ممدنع ةيصولاب ةيكلملا ىف طرشلا

 . ؟) نيكاسملا وأ « ءارقفلا وأ ىاتيلا نع ةءاينلاب درلا ىلوتي نأ هنيعب دحاولا

 ةجاح ريغ نم نيروصحلا ريخل ةيصولا موزل وهو « ىأرلا كللذ ررق دقو

 تناك نإ ةيصولا نأ ىنغملا ركذ دقف : ةكلاملاو ةلبانحلا رثكأ لوبق ىلإ

 وأ « ميمتو « مشاه ىنبك «٠ مرصح نكميال نمو « نيكاسملاو ءارقفلاك نيعم ريغل

 نآلل « توملا درجع تمزلو « لوبق ىلإ رقتفت ل جح وأ « دجس؟ ةحلصم ىلع

 ىفتكف ٠ مهنم دحأو نيعّشس الو « هرابتعا طقسف رذعتم موعيمج نم لويقلا رابتعا'

 « ضبقلاب مهنم دحاو لكل تبثي لب « لويقلاب مه تبثيال كللملا نآلو  هلوبقب

 . © هلوبق ماقم هضبق موقيف

 « نوصحال نأ تناك اذإ ةيصولاب ةيكلملا توبثل نوطرتشي ةيعفاشلاو

 . رهزالاب ملعلا ةبلطك اهمساب ملكتيو « ابلثي نم امل ةبج ىلإ نومتتي اوناكو
 مازلالاو اهمأتل دبال ةيصوأ) نإف « رظان هل دجسك ابلثع نم اهل ةبج ىلع تناكوأ
 . ةبجلا كلت لويق نم اه

 ءالؤ» ىأر نإ لب « ةيرشع انثإلا ةيمامآلا ةعيشلا ىأر قفاوي ىأرلا اذهو
 ريغل تناك اذإ ء ةيصولا موزلل نوطرتشي مهناف « ةطاحإ رثكأو . الومش عسوأ

 نإ .مقولا ىلع رظانلا نم لوبقلا سرادمو دجاسك تابجل وأ ء نيروصح
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 .. "90ةفاكسلا مساب ىلكتملا هرابتعاب مكاحلا وأ اهيلع ىلولا نم وأ « فقو ةبج تناك
 . ابلثم نم الل سيل اهنإ لوقن نأ حمصي ةبج ةمن سيلف « كلذك رمالا ناك اذإو

 لو « ابلثمي نم اط ىتاا تابجال ةبسنلاب لوبقلا نوناقلا طرتشا دقو - ٠0
 .درجمب ةيصولا موزلب مكح لب اهلثمي نم اهل سيل ىلا تاوجلل ةبسنلاب لوبقلا طرتشي
 . ىصوملا ةأفو

 ةينوناقلا ءىدابملانآل ؛ ةماعلا ةينوناقلا لوصأآلاىلع راس دق اذه ىف نوناقلاو
 .. دقاعتلل ةحلاص ةمذ اهل ةيونعم تايصخش تاسسؤملاو تابجلا نأ ضرفت ةررقملا
 بترتيام لك ًايلام ًانامض نمضتو « ةيلاملا تابجاولا اماعب جيو « قوقحلا اهتيثت
 كلذ تضرف دق ةينوناقلا لوصالا تناك اذإو « سانلاب راضم نم الامعأ ىلع
 .تاكرشلا نم راثكإلاو ٠ نارمعلا عاستا بيسب هنم دي ال رمأ وهو ٠ ضرفلا
 هلثمو ؛ كيلعلا لبقي ٠ نيعمل ةيصو تابجلا هذه ةيصولا نإف ١ اهريغو ةيعانصلا
 : ةنيدم ءارقفك اهنع ماكتب نه امل سيل ةبجلا تناك اذإو ٠ 0 لبقي ىذلا وه

 اب ىوعدلا نأ رهظيو « لوبق ىلإ ةجاح ريغ نه ما: ةيصولا نإف ٠ اهاماتي وأ
 , ةفاكلا ةحلصع لصتت اهرايتعا, ٠ سانلا نم دحاو ىأ اهالوتي ةبسح نوكن
 .ماق اذإو . اوبلاطي نأ عيمللا ىلع قخ  هقح بلاطي نم هل سيل ىنيد رمأ اهنالو
 . نيقايلا نع جرخلا طقس ضعبلا بجاولا اذهب

 : نيرمأ ىلإ ريشن ماقملا كلذ كرتن نأ لبقو
 .ناك لوألا نأ ىدنعو « لوبقلا ةرورض ىف ددش نوناقلا نأ ( اهدحأ )

 نم امل ةبج هل ىصوملا ناكوأ  نيروصحم ريغ رطل ىصوملا ناك اذإ قالطإلا
 .تاياغاا ىوذ نم ناك نإ لاوحالا ضعب ىف اذ لثمملا عفدي دق كلذ نإف « ابلثع
 .ناآللو « ةئرولا نم اهاني ةأفاكم ريظن ىف درلا ىلإ ٠ اليلق اوسيلو « ةدومحنلا ريغ
 .ىصوم لام دجوي داكي ال لب « ردنيف ديعب ضرف اياصولا لوبق ىف ررضلا ضرف
 .( هتاغم نم رثكأ همراغم , هل ىصوملا ىلع تامازتلا بجوت طورش ريغ نم هب
 . لهس هنم صلختلاف ء ههوجو ضرف نإو ءهل مح ال ذاشلاو ؛ ذاش كلذ نإ

 )١( مالسالا عئارش باتكو ماكحالا ةيافك باتك عجاد .



 ىمو ء اهف بيرلل لاجب ال ىتلا ةتباثلا ةقيقحلا هذ فرتعا هسفن نوناقلا نإ لب

 نم توملاب اهموزلب مكح كلذلو ٠ هل ىصودلل ةبسنلاب ًاضح اعفن ةعفان اءاصولا نأ

 . ةيصولا نالطبب محي ملو ؛ الث نم ال سيل ةبجلا تناك اذإ لوبق ىلإ ةجاح ريغ
 هيف فلتخا دق نوصح ال نمو نوصح نم نيب لصافلا دحلا نأ ( امهناث)

 « نوصح اددع كلذ نود نمو « ةئام اوغلب نم مم نوصحال نم دمع لاقف ءابقفلا

 نوصحي ال مط ىصوملا ناك اذإ فسوي وبأ لاقو « ةيعرشلا احنا هيلعام اذهو

 . نوصح مبف « باتك ريغ نم نوصحي اوناكن إو , نوصحي ال مهف « باتكب الإ
 اوناكنمو « ةقشمب الإ مجاعيتسا نكمي ال نم مث نوصحي ال نم نأ ةيعفاشلا ىريو

 ضيوفت ىلع ةفلتخما بهاذملا ءايلعنم نوريثكو « نوصح مهف ةقشم ريغب نوصح

 ىذلا دمع ىأر وه ماجإلا نم تاردقتلا ملسأ لعلو « ءاضقلا ىلإ اذه ف رمألا

 . ةيعرشلا ك احنا هب تذخأ

 ةبسنلاب نوناقلا اهلع دمتعا ىتلا ةيبقفلا رداصملاب قلعتي ام اذه مم

 . مهيلع روجحلاو نيرصاقلا لوبقىل] لقتننل و « تاسس ماو تابجلا لوبق طارتشال

 ىلام لا ىلوملل وه مهل ىصوملا نم نيعونلا نيذه لوبق نأ نوناقلا ركذ دقل

 هيلع تقفاو ًاراتع ًايصو ناكمأ , عراشلا هماقأ ًايعرش الو ناكأ ءاوس ؛ مهيلع

 ةيلكو « رمآلا لوأ نم ةيبسحلا ةمكح لا هتماقأ دق اييق ناكمأ « ةيبسحلا ةكحما

 ءزيمملا ريغ ىصلاو هوتعملاو نوجا وهو : ةيلهآلا دقاف امه ء نيعون لمشت رصاق

 هوتعملا مسقي نم دنع « زيمملا هوتعملاو « زيمملا ىصلا وهو . ةيلهالا صقانو

 . نيمسق ىلإ

 نآل « ةلفغ وأ هفسل هيلع رجح ىذلا لقاعلا غلابلا لمشت هيلع روجحم ةيلكو

 لقعو « لقعلل فصو روصقلا نأ ذإ ؛ ًارصاق دمي ال كلذل هيلع رجح نم

 ىعامتجالا وأ ىتيدلا فيلكتلا نم ءىش هنع طقسي مل هنأ ليلدب « لماك اذه

 رجحلا ناكف « اهيلع ةظفاحملا ىلع هتردقو « هلاومال هترادإ ىف صقتلا امنِإو , طق

 ا 0 . كلذل هيلع

 دل ا" « سن



 نيب هيلع قفتم رمأ ةيلهالا ىدقاف نع درلاو لوبقلا ىلوت نأ انركذ دقو
 ًادر وأ الوبق مهمالكب ةربع الف 5 | رابتعا ال ةاغلم ءالؤه ةرابع نآل « ءابةفلا

 . لوقلا وغل نم مبمالكن آلا

 دنع ةحيمص مهترابعف ٠ هفس وأ ةلفغل مهيلع روجحتاو « ةيلهآلا وصقان امأ
 : اضع ًاررض اهنم ًاراض ناك ام الإ لطبي الو ٠ دوقعلا ام. دقعنت ةميلس ةيفنحلا'
 اهوزاجأ ناف « عفنلاو ررضلا نيب اددرتم نوكي مف ءايل وآلا ىلع اهذافن فقوتيو.
 مهنم زوجت اهلاف ًاضحم ًاعفن ةعفانلا دوقعلا امأ . تلطب اهوزي< مل نإو ؛ تدفن
 ىف قاقحتسالا لوبقو « اياصولا لوبقو « تابهلا لوبق كلذ نمو « ذفنتو
 , ةلأسملا هذه ىف نوناقلا عم ًاقفتم ىف ةنحلا بهذملا نكي ل كلذ ىلعو ؛ فقولا

 ؛ مدر ريتعي الو : ًانصخ ًاعفن عفان ان هنآل ؛ ءالؤه لوبق ريتعي ىف وحلا بهذملا نال

 . اضم ار راض هنآل

 ءابصقانو ةيلهألا دقاف نيب ىوسو ء درلاو لوبقلا ىلوال لعج نوناقلا نكلو
 بلسي مل هنكلو ء ىصولا وأ ىلوال قا كلذ لعج دق نوناقلا نإ لئاق لوقي دقو
 نوناقلا حور نكلو . لوبقم كلذو « لربقلا قح نم هيفسلاو . زيمملا ى صلل ام
 ) ةبسحلا ةكمملا ( ىسحلا س ال١ نم نذإب هدر وأ لولا لويق نآل كلذ عت

 ريغ ىلا لا ىلولا ةيالوذإ ٠ , عنملا ةرئاد ىف هيفسلاو رصاقلا لمت نوكي نأ لوأف

 . دوجو» ريغ نوكي نأ لب « هقفلاك قاطم ريغ رصاقاا قح نركي نأ ىلوأف ةقلطم

 رمأ هيلإ ضوف نإ « ىصولا عم هيفسأا وأ رصاقلا ةدارإ تضراعت اذإ م
 قح نأ عا ىصولا لوق ذفانلا لوقلا نوكيس كشاالب هنأف ٠ لوبقلاو درلا
 ىنحلا هقفلا ىف قلطم لوبقلا ف رصاقلا

 ررشإ هنإف «٠ لينح نب دمحأ بمهذم ىلع ررق ايف دمتعا دق نوناقلاو س 4 ٠

 لوبقلا ٌّى هماقم هيلو , ءأق فرصتلل المأ سيل نم م مل ىصوملا ىف ناك اذإ هنأ »

 : مصي م هريغ لعف نإف « هيف ظحلا هيلع لودل ام الإ لعفي نأ هل سيلو « درلاو



 ١2« ء كلذ دعب اهوبق هل ناكو ء هدر حصي 0 أاهدرف ءاطوبق ىف ظحلا ناك اذاف

 عضوم ىمه رومأ ةثآلث ىلإ ريشن ماقملا اذه ىف مالكلا كرتن نأ لبقو

 : نونأقلا ىف دقن

 .تملع دقو « ىلالا ىلولا نم اغْئاس دولا قح لعج دق نوناقلا نأ ( اهدحأ )

 « اهيل] رظناا مصي ناكام ء ًادج ةردأن لاح ررضلا لاحو « ضح عفا لوبقلا نأ

 . ةييسحلا ةكسحملا نم نذإب لوبةلاكهنرك قا كلذ رطخ ففخ ىذلا لعلو

 ةيلام ةبالو هل نم لكنا ًايرورض ةيبسحلا ةكحملا ناذئتسا لعج هنأ ( اهنناث )

 كاحملل مظنملا « مئاقلانوناقلا نآل مئاقلا نوناقلا عم مالم ريغكلذو ءابأ ناكولو

 لب ةكلا فارشأ نم ريثك نم ريبدتلاو ىأرلا نسح نيمآلا بآلا ىنعأ ةبسحلا

 عيبلاو ءارشاا ق- هل نوكي نأ ًابيرغ ناكف . الماك !دييقت ةديقم ريغ هترادإ

 « ناذئتسالا دعب الإ ةيصول|ل وبقنم عنو « ناذتتساريغنملاوحألا نم ريثكىف

 غاستسي ال « ةلودلا نيناوق نيب ةرفانم ىه لب « ةبيرغ ةينوناق ةقرافم هذهو

 ةممتملا ةداملا عضاخ ريغ بألا نإ انلق اذإ الإ مبللا  رظناا ميقتسم قوناق رظن ىف

 . ةيبس+لا سااجالل نيعضاخلا ءايلوآلاب ةصاخ اهنأ ذإ ء ةيصولا نوناق نم نيرشعلا

 لومشل . اذه لوبق لبس ال نكلو . ةيضقلا هذه ىف نوناقلا مءالتب كلذيو
 . ةيلاملا ةيالولا هل نم لكل نوناقلا

 « ةيبسملا ةكحملا ناذتتساب لوبقلاب ىلاملا ىصولا ديق نوناقلا نأ ( اهئلاث

 حبب ةيبسحلا مالا نوناق نآل « لوبقلا نود كاذب درلا ديقي نأ مهفأ تنكو

 اياصولاك« طرشب ةديقملا ريغ تابطلاو ء طرشب ةديقم نوكسنت ال ىلا تايلا لوبق

 بجو « تايذلا هذه لويق ىصولا حابأ دق نوناقاا ناك اذاف ء طرشب ةديقملا ريغ

 نيامع نيب ًاقيرفت ناك الإو « اياصولا نم عوتلا اذه لويق ًاضيأ هل مسبب نأ

 عم متتلِل ةيبسحلا كانا نوناق ريغي نأ امإف عاد ريغ نم لئاقلا مامت نيلثاهتم

 . ةيصولا نوناق نهم ةرقفلا هذه فذحت نأ امإو . ةيصولا نوناق

 لوب ةلاب ةقاعتملا داوم هذه حرش ةنءريخألا ءرجلا ىلإ زقتنن كلذ دعب ما

 . 4. صج ىنغملا ()



 تبت ال لوبق ىلإ ةيصولا جايتحا لاح هنأ ررقملا نم هنإف , ةيكلملا تقو وهو
 ءىدتيت اهناف « هب ىدتبت ةيكلملل ًاداعيم نيع دق ىصوملا ناك نإو ء لوبقلاب الإ
 ًادصقم فلاخت ال تماد ام . ةمرتح ىصوملا طورش ناف . داعيملا كلذ نم
 .ع رشلا دصاةم نم

 ,ىدتيت اهنأ ركذ دق نوناقلا ناذ ءاهئادتبا تقو ركذ دق ىصوملا نكي ملاذإو
 تبثت كلذ ىلعو « لوبقلا امتوبث قيرط ناك نإو ٠ هيلإ ةدنتسم ةافولا تفو نم
 دقو « ةيصولا قيرط ىلع ال « هتالغ وأ كلملا ءامت اهنأ قيرط ىلع دئاوزلا ةيكلم
 بهذمو ةفينح ىنأ بهذم نم كحلا كلذ تذخأ اهنأ ةيحاضيإلا ةركذملا تركذ
 كالتما تذخأو « نيبهذملا نم ةافولا تقو نم ةيكلملا لاقتنا تذخأف , ىفاشلا
 ريغ ىلع كلمت امأ هيف ةحجارلا لاوق ألا ىف ررقي هنآل « ىففاشلا بهذم نم دئاوزلا
 | . ثاثدلا ف بسحت ال اذلو ؛ ةيصولا هجو

 ركذنو « ةيبقفلا ةهجولا نم عوضوملا ىف كت نأ انيلع قتلا نمو »و
 عوجرلا نكميف « نييبتلا مامت نونأقلل ىبقفلا ردصملا نيبتيل « هيف ءالعلا فالتخا

 ضعب ىف هقيبطت مهيلسإ هاسع ام نايبو ٠ هلمش ليصفتو ؛ هعورف عيرفت ىف هيلإ
 . ماقملا اذه ف تايئزجلا

 ءهب دج وتو ؛ لوبقلاب تبثت ةيكلملا نإ ةيكلاملا ضعبو ةلب احلا ضعب لاقدقل
 نإ ةيكلالا ضءبو ىعفاشلاو ةيفنحلا لاقو « هلبق ام ىلإ اهدوجو دنتسي الو
 . اهدوجو ىف توملا ىلإ ةدنتسم لوبقلاب تبثت ةيكلملا

 م اهؤامتو « ةئروال نوكت ةافولاو لوبقلا نيب ةلبانحلا دنع ةيكلملاو
 نوكي نأ نكمي الف « لوبقلا ىلإ رقتفي ةيصولا ىضتقم كالتمالا نأ مهتجحو
 بيسلا مات نم لوبقلا نآللو « لوبقلا ىلإ جاتحت ىلا دوقعلا رئاسك ٠ لوبقلل اقباس
 توبثل طرش لوبقلا نأ انضرف ول اننآلو « اهبدس ىلع ةيكلملا مدقت الف ؛ ةيكلللل
 , هلبق ةيكدلملا نوكست نأ نكمي الف ء« ببسلا قيقحتل طرش وبف « باحيالاب ةيكلملا
 اذه ىلع اهتدايزو « نيعلا ءامت ناك هلك اذهل , هنودب هبجوم ققحتي ال ببسلا نآل
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 ميكلم ءامت هنآل « توملاو لوبقلا نيب نوكنت ىتلا ةرتفلا ىف ةثرولل اكلم بهذملا

 . هلثم ميكسام وهف كلذك ناك اذإو : هتلغ وأ هجاتو

 .ةدنتسم ةيكداملا هب تبت لوبقلا نأ وهف ٠ ةصفاشلاو ةيفنحلا بهذم امأ

 ٠ توملا ىلإ فاضم ةيصولاب كلملا نأ كلذ ىف مهتجحو « انيب ام ةانولا ىلإ

 اذ فرصتلا ىلع درو دق لوبقلاو « توملا دنع نوكي فرصتلا اذه ذيفتتف

 لوبقلا تيثأ دقذإ . توملا تقو ىلإ افاضم اكلم لبق دق لباقلاف ٠ عضولا

 فرقوملا دقعلاك . روف توبلل ةبقعملا ةيكللملا ىهر : باحيالا عم ةقفتم ةيكلم

 تقو نم دقعلل ًاذيفنت نوكن ةزاجالا نإف . زاجأ ناف « نأشلا بحاص ةزاجإ ىلع

 ناف ؛ طرشلا رايخ هل طرش نم زاجأ ناف ء طرشلا رايخم نرتقملا عيبلاكو « هئاشنإ

 نوكم كلذلو « اذكهو دقعلا ءاشنإ تقو نم ةكاللل ةتبثم ريتعت ةزاجالا

 ةدنتسم هتيكلم نآل : رابخلاب ىرتشملل اكلم ةرابخلا ةرتف ىف ةئشانلا عيبملا دئاوز

 . ءاشنإلا تقو ىلإ

 ؛« لوبقلاو توملا نيب تثدح اذإهل ىصودلل اكلمنيعلا دئاوز نوكت كلذ ىلعو

 رابتعاب هأ ؛ دئاوزال هل ىصوملا ةيكلم هجو ىف ةيعفاشلاو ةيفنلا فاتخا نكلو

 .ىدكوملا عبت اهنأ ىلع تبثت مأ ؛« ةيصولا بيسي تسيلو « هترمثو كلم ءامدئاورلا نأ

 هنأ ىلع « سارغلاو ءانبلا اهعيتي ضرآلاب ةيصولاك , ةيصولا نيف نم نوكتف : هل

 كلملا نإ اولاق ةيفتحلاف ٠ ةيفتحلاو ةيعفاشلا كلذ ىف فلتخا ؟ ًاعبت تتيث ةيصو

 ةيصولا ىف تلخد اذإف يسلا ةيلك « نيعللعبتلاهجو ىلع ةيصولاب نوكي دئاوزلا ىف

 ةيعفاشاا لاقو « ةيصولأ ىف هل ًاعبت نوكي رارق لأصتا راقعلاب لصتم لككو . هلآعبت

 . ةيصو امنأ ىلع ال . كلم ءامن اهنأ ىلع هل ىصوملا كلم ىف لخخدت دئاوزلا نإ

 ىتلا فقوتلا ةرتف ىف نيملا ةيكلم ىف امهنيب فالخلا وه فالخلا اذه ساسأو

 « ىصوملا كلم كح ىلع نوكتت اهنإ ةيفنحلا لاق دقف «٠ لوبقلاو توملا نبب ىه

 نأ ىل] هئافو دعب قبن تيملا ةمذ نآل كلذو ؛ نينئادلا ق> هب قلعت اذإ ثاريلاك

 .نوكي ام اياصولا نم نإف « كلذ ىلإ هتجاحل كلذو « هاياضو ذفنتو « هنويد ددسق



 نأ اهاندأو اه ٌوادأ هيلع بجاولا نم تاب رق نوكن دقو « هتئاف تايجاول اكرادت'

 تيقب امو « هل تاجاح أبلك هذهو « هلصي نأ دوب نأ تلعج دق « تالص نوكت
 نيعلاف ٠ تاجاحلا كلت دست ىتح ةكلاملا كح ىف ةيقاب هتمذف ٠ هلام ىف ةجاح هل
 لوبقلا ءاج اذإف , كلم ىلع تمن دقف ترمثأ وأ تمن اذإف , كلم مح ىلع مب ىصوملا'
 ىذلا ىصوملا ةيكلم لحم تلح قدأ ةرابعب وأ ٠ هل ىصودلل ةكلملا تتبثو-
 ةيصولا رداقم ىف ابل لمحت اهنإف ٠ هل ىصوملا قح ظفحل اح هتمذ ترمتسأ

 , 29 هيلإ ةكلملا تفيضأ ىذلا توملا ىلإ ةدنتسم.

 ريغ ةلأسملا هذه ىف ريسيف , ىفاشلا بهذملا امأ ٠ قنحلا بهذملا هيجوت اذه
 . ةيصولا ل آم ررقتي ىتح ؛ ةفقوتم ددرتلا ةرتف ىف ةيكلملا ربتعي هنأ ذإ ء ريسلا كلذ
 لبقت ل نإو « ةافولا تقو ىلإ تدنتسا هل ىصوملا ىلإ ةيكلملا تلاآو تابق نإف
 ىلإ ًاضيأ ةدنتسم مط تبثت ةيكلملا نإف « ةثرولا ىلإ املك ةكرتلا تلاآآو . ةيصوأا
 اهل لب « اهل كلامال نيعلا تناك تقولا اذه ىف هنإ لاقي نأ حصي الو « ةافولا
 لوبقلا مث نإف « هفرعي ىذلا وه درلا وأ لوبقلاو ٠ فورعم ريغ هنكلو , كلام
 دئاوزلا نأش ىف فالخلا اذه ىلع ىببنا دقو . ةثرولاف الإو « هل ىصوملا ناك

 اهم ىصوملا نيعلا عباوت نم اهنأ ىلع هل ىصوملل كلمت اهنأ ةيفنحلا ررقف « تيأر اك
 ؛ ةيصولا نم اهنأ ىلع ال « ةيكلملا تارمث امهنأ ىلع كلمت امنأ ةيعفاشلا ررقو
 . صاخلا كلم ءامن اهرابتعاب تبت امن] . هب ىصوملل عسبتلاب تيلت ال ذإ

 دمب امأ « نيقيب لوبقلا ىلإ ىصوملا كلم كح ىلع نوكت ةيكلملا نإ اولاق دق )١(
 دكرتلا نوكأ ةمسقلا لبقو « ةدنتسم هل ىصوملل اعطق نوكن ةيكلملاف . ةمسقلاو لوبقلا
 لوبقلاب ةيكلملا نوكت مأ.ةيصولانماضيأ دئاوزلا نوكتت كلذلو « تملا كلم مح ىلع
 لوبقلا نآل ؛ لوألا ىلع خيراهشملا ةماعو ؛ صاخلا كلملا ءامب دباوزلا نوكتف ةدنئسم هو
 هدحو لوبقلا نأ لاقي نإ ىلوآألاو » عئادبلا ىفءاج اي , ةمسقلاب الأ ةيكذملا هب دكأتت ال
 نأ ىلإ ىفوتملا كلم مكح ىلع ةكرتلا قبتق ٠ ةمسقلاب اهذيفنت لب ؛ ةيصولا ذيفنتل ايفاك سيل
 . ,ةافولا تقو ىلإ ًادنتسم كلذ نوكيو . هلحم ةثرولاو هل ىصوملا لحبق ء اياصولا ذفنت“
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لا نيعلا عم اهرابتعا ةفنملا دنع ةمصولا نفض ف اهرابتعا ىلع بترتيو
 .ىصوم

 هتذفن ةكرتلا ثلث ىلع ديزي ال ام ىصوملا عم ابعومج ناكنإف « ثلثلا نم الصأ ا

 جرخن ال ام ىصوم ا نيعلا عم تناك نإو « ةثرولا ةزاجإ ىلإ ةجاح ريغ نم ةيصولا

 .ةفيتح ىنأ دنع اذهو « ةثرولا ةزاجإ ىلع دئازاا ءزجلا ذات فقوت ةكرتلا نم

 ةافولاو لوبقلا نيب تئدح ىثلا دئاورلا بستحت ال ىفاشلا دنعو . هباحصأو

 « ثلثلا ىلع اهم ىصوملا نيعلا عم ابعومج داز اذإ كلذلو « ءىش ىف ةيصولا نم

 . دحأ ناذئتسا ىلإ ةجاح ريغ نم ذفنت ةيصولا نإف « ثلثا نم جرخن اهدحو نيعلاو

 ةيصواهربتعيمو « هل ىصويلل اكلامدئاوزلا ربتعاذإ « نوناقلاذخأ ىعفاشلا رظنلابو

 . اهتاقفن هيلع ء امتالغ هل نم نآل « ابكلام ىلع نوكنت نيعلا تاقفن نأ ىهدبلا نمو

 .ةيكململا ىف هرثأو ءلوبقلا مكحو « ال ءىثنملا ةيصواا نكر نايب اذه مب

 عوضو» ىف ءاهقفلا فالتخاو « ةيبقفلا رداصملا انيبو « هيف نوناقلا ماكحأ انيب دق

 .قيرطلا ريتيو « ءىدتبملا ىتْعِي ردقب هانيب دق نوناقلا هراتخا امو « لئاسملا هذه

 .نالاو . اهرداصم ىلإ نوناقلا ماكحأو ء اطوصأ ىلإ عورفلا عجري ىتح ء ثحابلل

 . ةغيصلا لكش ىلإ لقتتن

 ٍثلثلا نم ناجرخم ال اناكو ؛لوبقلا لبقو ةافولا دعب تدلوو ةيرا ىصوأ اذإ ()) 3
 ثاثلا نم الوأ ةيراجلا هلىصوملل ىطعي ةفينح ىلأ دنع » : عئادبلا ىف ىقاساكلا لاق «دقف

 .ىطعي دمجوفسوي ىلأ دئعو ؛ لضف ام ردقب ةدايزلا نم ىطعي ءىش ثلثلا نم لضف ناف

 تراص اهب ىصوم تراص نأ ةدايزلا نأ اورق هجو ء صصحلا ردتب اعيمج اهنم ثلثلا

 ىلع ثاثلا ماسقن اب لوقلا نأ ةفينح ىنالو : اعيمج اهنم تاثلا ىطعيف دقعلا دنع ةدوجوم لاك

 :كحنأ كلذ نايبو ءزرحي ال اذهو ءةرو رض ريغ نم هل ىدوملاب رارضأ ةدايزلاو لصألا

 مسنال ماسقنالا دعبو .هل ىصودلل ةيراجلا لكةمالس ناك ةدايزلا ثودح لبق ةيصولا

 ىراوجلا ىف اصوصخ « بيع نايعألا ىف ةكرشااو . ةكرتشم ريصت لب : هل ةيراجلا

 .لصالا ىف ةيصولا ذيفنت ناكم ال ررضلا اذه قاحلا ىلإ ةرورضالو « هل ىصوم ا هب ررضتنف

 ءفالخ الب مسقت اهناف ةلصاملا امأ ء ةلصفنملا ةدايزاا ىف فالخلا اذهو . , ةدايزلا نود

 ظ . كلذ ريغ نم ثلا لصف ناكما مدعل



  اهلع ثعابلاو امم ةئرتقملا طورشلاو ةئشنملا ةغيصلا

 ثيح نم ماسقأ ثالث ىلإ مسقنت تافرصتلاو دوقملل ةأشنملا ةغيصلا موج
 بيترتو دقعلا ءاشنإ ىلع لدتام ىه ةرجنملا ةغيصلاف , ةفاضإلاو قلعتلاو زيجنتلا
 ءاشنإل تعضو ىتلا دوقعلا نم كلذ ريغو « ءارشلاو عيبلاك « لاحلا ىف هراثآ
 : لاخلا ىف كلملا“

 رخؤت نكلو «لاحلا ىف دقعلا ءاشنإ ىلع لدتام لبقتسملا ىلإ ةفاضملا ةغيصلاو
 ذيفنت الف « نيربش دعب اهذيفنتو « لاما ىف دقعت ةراجاكء ليقتسم نمز ىلإ هماكحأ
 | . روك ذملا نمزلا دعب الإ.

 ليحتسم ريغ رمأ دوجو ىلع دقعلا دوجو بيترت ىلع لدت ام ةقلعملا ةغيصلاو
 . لبقتسملا ىف عوقولا“

 دعب ام ىلإ اهراث آ رخآتت اهنال ء ةزجنم ةغيصب دقعنت ال ةيصولا نأ ررقملا نمو
 ءاج دقو « ءاصيالا ابلثمو ؛ ةقلعم وأ لبقتسملا ىلإ ةفاضم الإ حصت الف ؛ توملا
 ٠ . 29 ةعبارلا ةداملا كلذ ىلع تلد م« ىنعملا اذهب نوناقلا'

 حصت اللاق واف « ريبعت قدأ سيل نوناقلاب ءاج ىتا حصت ةملكب ريبعتلا نأ دبب
 ميصت ال اهنأ نايب هيفو « دارملل انييعت نوكي ؛ طرش ىلع ةقاعم وأ ةفاضم الإ ةيصولا
 كلذ ةغبص نأ عم « ةزجنم حصت اهنأ موي دقف « نوناقلا ريبعت فالخم « ةزجنم
 , لاملا ىف ماكحألا ذيفنت ىضتقي نيجنتلا نآل ؛ ةزجنم نوكن نأ نك ال دقعلا
 « ًاقلطم ءاصيالاو « ةيصولا ىف نوكي ال كلذو « لآملا ىلإ اهريخأت مدعو
 . توملا دعب الإ امبماكحأ نوكت الذإ

 ىلإ ةفاضملا ةيصولا ممصت ةثلاثلا ةداملا ماكحأ ةأعارم عم, : وه ةعبا رلا ةداملا صن )١(
 هتاعارم تيجو احب ناك نإو ءهب ةنرتقملا وأ ء طورشلاب ةقاعملا وأ ليقتسملا
 ةحلصملا تلاز وأ « حيحص ريغ ناك نأ طرشاا ىعاري الو , ةماق هيف ةحلصملا تمادام
 ء هل ىصوملا وأ ىصونلل ةحلصم هيف ناك ام وه حيحصلا طرشلاو . هنم ةدوصقملا
 : , ةعيرشأا دصاقملا ايفانم الو « هئع ايبتم نكي لو امهريغل وأ



 بجوأو : 20 طورشب ةنرثقم ةغيصلا نوكم نأ نوناقلا زاجأ دقو مو

 . حيحصلا طرشلا ةاءارم بجوأف « ابضعب رابتعإ ىلأو « طورشلا ضعب رابتعا

 . حيحصلا ريغ طرشلا ةاعارم بجوي ملو

 هل ىصوملا وأ ىصوملل ةحلصم هيف ناك ام هنأب حيحصلا طرشأا فرعو

 .طرشلا لاثمو « ةعبرشاا دصاقمل [فانم الو ؛ هنع ًايبنم نكي لو ؛ امهريغل وأ

 نم هتاف ام ءاداب اياصولا ذيفنت ىف أدبي نأ ىصوللل ةحاصم هف نوكب ىذلا

 نع زجمو « هلل اهرذن ىتا روذنلا ضعبب مايقلا وأ « جحلا وأ « ةاكرلاك تايجاو

 ىلا طورششلا لاثمو . اهب مايقلا ىصوملا ةحلصم نم طورش هذه ناف ؛ اهذفنت

 «كلاذ ناف ؛ هنويد ءادأب ةيصولا نم أدبي نأ طارتشا هل ىصوملا ةحلصم ىف نوكن

 ىصوي نأ امهريغل ةحلصم هيف نوكيام لاثمو . هل ىصوملا ةحلصم ىف طرشاا

 ىوأم هل دجب ال نأ نوكي نأ ىلع ؛ تاوجلا نم ةبجل هلام نابعأ نم راد ةعفنم

 هريغ نم ىلوآلا وه نوكي وأ ءهل عسقم ارق ناك نإ « اهانكس قح هتيرذ نم

 . اذكهو , اهانكس

 .نيعم ردق صيصخت هاياصو ذيفنت ىف طرتشي نأ اهنع ىهنملا طورشلا لاثمو

 .لاح ىلع قبب نأ هل ىصوملا ءاطعإل طرتشي وأ « ةحكانلل ةرجأ نوكلل « لاملا نم

 ةبوزعلا طارتشا عراشلا دصاقمل ىفانلا طرشم لاثمو . هنع ىبنملا ركتملا نم

 . ىالسإلاعراشاا دصاقمل فانم كلذ ناف « جاوزلا مدعب ةيصولا نمذخألاديبقت وأ

 : حيحصلا طرشلا ىف نيرمأ ىلإ دصق دق نوناقلا نأ ظحالبو

 .ىت> « ائبع هطارتشا نوكبال ثيحب ةنيب ةحلصم هيف نوكي نأ ( لوألا رمآلا (١

 ىق ءاف وأأ بجاو احدت نوكي رخآ تقوىف لورتو« تقو ىف ةحلصم هيف ناك ول

اصملاققح مدع تقوى ءافو !!بجاواح يك نوكي الوءهيفةحلصملا توبث تقو
 ؛هيفةح

 .نوكت نأ هانعم نارتقالا نا ؛ طرشلاب ناوتقالاو طرشلا ىلع قيلعتلا نيب قورفلا() 0

 .نأ وهف قيلعتلا امأ . ةئيعم طورشب هماكحأ ىف ًاديفم نوكي نأ ىلع دقعلل ةئبفنم ةغيصلا

 . طرش دوجو ىلع دقعلا دوجو بتات
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 مينو ىف هقافنإ نوكي نأ ىلع لاملا نع رادقمب ءارقفلا نم ةعامج ىض وأ اذاق
 «دوقت ذخأ ىف موتحاصم تناكن اف ؛ اهبف فرص كلذ ىف مهتحلصم تناكو
 رمآلا ىه ةحلصملاف « مهتحلصم هيف نوكي ىذلا' هجولا لع فرص ماعط وأ
 طرمشلا ءافيتسا موزلب مكلا امدعو ًادوجو ابعم رودي دوصقملا

 . عراشأ دصاقمل ًايفانم الو « هنع ًايهنم نوكي الأ ( ىناثلا رمآلا )
 طرشلاف « نيرمألا نيذه ىفوتسأ ام وه ةاعارملا بجاو طرشلا ناك اذإو

 نكي مل اذإف « ًاعم نارمألا هيف قةحتي ال ىذلا وه هتاعارم مزات ال ىذلا لطابلا
 لطاب وهف « عراشلا دصاقمل ًافانم وأ « هنع ًايهنم ناكوأ , دحال ةحاصم هيف طرشلا
 . هتاعارم بجيال

 اذإ الإ «ةيصولا ةمص ىف رثؤ:ال ةلطابلا طورشلا نأ ةعبارلا ةداملا نم حضاوو
 دصاقمل فانم اهادوهو ةيصولا ثعاب نأ ىلع تلد وأ ةيصعملل ةيصولا تضخم
 مدل ال لب ٠ ةيصولا ةحص ىف رثؤت ال اهنإف « كلذ ىلإ دؤت مل اذإ امأ , عراشلا
 . الإ تفتلي الو « لمهتو اهتاعارم

 نالطبب حرمهت ةثلاثلا ةداملاو « ةالاثاا ةداملاب ةنرتقم ةعبارلا ةداملا نآل كلذو
 : عراش هلا دصاقمل ًايفانم اهبلع ثعابلا نوكي وأ « ةيصعملل تضحم ىتلا اياصولا
 ةنث دقعلا ىف اهريئأت ثدح نم ةلطابلا طورشاا نأ ىلإ ىهتنت أعم امهتظحالمبو
 : نيمسق ىلإ

 رمأل وأ « ةيصعللا ةضحمب ةيصولا تناكل تذفن ول طورش لولا مسقلا
 رمأ ىلإ اهمجوت ىلع لدي ام ىصوملا ةرابع ىف سيلو . عراشلا دصاقمل فانم
 رارمتسأ طرشإ ىغبا ةيصوك , طرشلا ذفني من نإ عراشلا دصاقم عم قفتم عورشم
 ةبحان ىلإ ابهجوت نكمي الو « ةيصعم اهنآل , ةلطاب نوكت ةيصولا ناف « أطاح
 طارتشالا كلذ ليلدب ةيصعم ًاضيأ اهياع ثعابلاو « ةيصولل ةحلاص

 ىه ربتعتو « ةيصولا ةح ىف رثؤ:ال ىتلا ةلطابا طورشلا  ىاثلا مسقلاو
 ةافانم اهيف وأ ءاهبف دحال ةحلصم ال ىلا طورشلا هو ءاه رثأ ال ةاغلم

 مس



 طرشلا ىلإ تافتلالا مدع عم « ةيصولا ذيفنت نكمي نكلو « عرامشلا دصاقمل

 طرشلا فناف تانبلا جاوز مدع طرشب « صخش دالوأ ىلإ ىصوي ناك

 . هيلإ تفتليال

 سيل رمال وأ « ةيصعملل تضحم ىتلا ةيصولا ىف مالكلا ءىجرنلو ل ؟ه

 ريسفت ىف مالكلا ىلإ مالسإلا دصاقلل فانم وه نكلو « هتاذ ىف ةيصعم

 . ةثلاثلا ةداملا

 ركذنلو ءطورشلاب صاخلا ءرجلا ىف نوناقلا هقف ناب ىلإ نآلا هجتنلو

 ,' ابضعب نم وأ « ةلج اهنم نوناقلا برق نيبن مث « كلذ ءابقفلا مالك الوأ

 ىلع داهتعالا لواحب ١ وه نأك نإو ءًاديتعم وأ هل ًاداتس نوكي نأ حصي امو

 : كلذ ىف نبعم بهذم

 ةمرتحلا طورشلا ىف ةزجوم ةيلكر كذن نأ انيلع بحي كلذل ىدصتت ذإ انإو

 . مرتحن ال ىلأ طورشلاو « ةعبرشلا رظن ىف

 مدوةع ىف سانلا ابطرتشي ىلا طورشلا لك ىمحنال ةعيرشلا نأ ررقملا نم هنإ

 تالذ ىف اهلثمو « اهفلاخم امم ابعتمتو ء طورشاا نم اهمئالي امل ةءاحلا كلت ىطعت لب

 ىوف « ماعلا ماظنلل ةفلاخلا طورشلا ىلإ اهرظن ىف ةثيدحلا نيناوقلا لثم عنملا

 . لاو>الا ضع ىف همي رج اهريتعت لب « اهتءاعر زيجت الو اهمحتال

 هنالث ىل» اهارتو عرشلا اهمرتح ىتلا طورشلا دودح ىف ءابقفلا فاتخا دقلو

 ٠ معورفو مدعاوق نم طبنتسي اك« بهاذم

 ديزي وأ ؛ عرشأأ فلاخ طرش لك نأ ةكلاملاو ةيعفاشااو ةفينكلا بهذف

 « عرشلا هرقيال طرش هب رثأ دورو ريغ نم هيف طرتشا ىذلا دقعلا ىضتقم ىلع

 . اهيلع جوتي الأ جاوزلا ىف ةأرمللا طرتشت نأك هاعرب الو

 اهنم دافتسي هنإف  ةلبانحلا نم نيريثك لوصأ نم ذخؤي ام قالا بهذملاو

 مزله وبف « هرابتعا مدع ىلعو « هنع ىبنلا ىلع عرشلا نم ليلد مقي مل طرش لكنأ

 « مهطورش دنع سانلا نآل كلذو ءدقعلا ىضتقع دييقت ريغ نم هب ءافولا بجي

 سلا جب © سل



 دقع بحصت ىلا طورشلاب ءافولا ةبانخلا بجوأ اذلو « مدوبع ةياعر مهلعو

 , اهراد وأ اهدلب نم لقتني الأو ء اهلع جوزي الأ ةأرملا طرتشت تناكجاوزلا

 رادلا ىنكس عئابلا طارتشا او زاجأ يءاييلع جوت اذإ حاكنلا خسف اهل زوجيوا

 طورشلا باب !وحتف دقةلبانحلا نم نيريثك ىرت اذكهو « كلذ وحنو « ةنس ةعيبملا

 طرشلا فلاخي الأ وهو ؛ أدحاو ًاطرش الإ .طرش الو ديق ريغا نم دوقملا ىف

 . هعنم ةماعلا ةعيرشلا دعاوق نم تبثي الأو « هلوسر ةنس وأ هللا باتك
 ليلدلا ماقو : هتايثإب صنلا دروام الإ .طورشلا نم ريتعي ال هنإ ةيرهاظلا لاقو

 لاوقأ نم اهتوق ذخأت ال ةيعرشلا تامازتلالا نآل « هب ءافولا بوجو ىلع

 مهتافرصتلرثأ هنأب محبو ؛ مهلاوقأ ىلع عراشلا هبتربام نكلو «امهتدارإ و نيدقاعلا

 تفتلي ال نادقاعلا اهطرتشي ىتلا طورشلا رابتعا ىلع ليلد عراشلا نم درب ملافت

 . ذيفنتلا ةوق لانت الو ء رثأب ال حب الو ءاهلإ

 اهانيب ىلا ةرئادلا ىف نيدقاعلل مدييقت ساسأ ىلع ةيفنحلا مسق دقو ل مد
 , ةلطابو « ةدسافو « ةحيحص طورش : ماسقأ ةثالث ىلإ طورش' لرآلا بهذملا ىف

 « عيبملا لبق نكلا ميلست طارتشاك« دقعلا ىضتقمل اقفاوم نوكي ام مسيحصلا طرشلاف
 ىضتفمل ًادكؤم وأ ؛ توملادعب تئدح نإ هل ىصولل دئاوزلا نوكتت نأ طارتشاكو
 عيبلا ىف رابخلا طارتشاك« رثأ هب درو دق نوكي وأ نولاب ليفك طا رتشاك . دقعلا

 , ةمولعم ةدم اهحالصإ .طرتشيو « ةعاس ىرتشي نأك « فرع هب ىرج دق وأ

 ةحصلل ًاغوسم فرعلا ربتعي مل رفزو « نيبحاصلاو مامإلا دنع ريخآلا ءزبجلاو .

 . هنكح موزألاو ةحصلا ىف همكح نوكيو دقعلا لصأب قحتلي حيحصلا طرشلاو

 درب لو . هل دكؤ» الو ءدقعلا ىضتقمل قفاوم ريغ نوكي ام دسافلا طرشلاو

 , نيدقاعلا دحأ ناكأ ءاوس ءصخشل ةعفنم هيفو ء فرع هبرحي مو ءرثأ 75

 , هل ىضوملا تام اذإ هنأ طرتشيو « نيعب صخشا ىصوي نك« امهريغ ناكمأ

 «هل ىصوملا ةثرول نوكت الو «نالفل نوكن ةكلم ىلع ةمئاق اهب ىصوملا نيعلاو
 ةللاملا تالدابملا دوقع نم دقعب نرتقا اذإ دسافلا طرشلاو : دسأف طرش اذه نام



 .. ةيلام ةلدايم دّقع سيل دقعلا ناك نإو . دقعلا دسفأ ةمسقلاو ةراجإلاو عببلاك

 طرشلاو . احح دقعلا ناك ةيصولاو ةلافكلاو ةلاوحلاو ةبطاو حاكلاك

 : هب ءافولا بحجب ال طرشلا نكلو « طرشلا هيف رثؤي ال دقعلا نأ ىنعب ؛ ًآغال

 . دقعلا ىف هل ريثأت الو « ءافولا ىفال , هيلإ تفتليال طر شلاف

 ,رثأ هب درب ملو ؛ هل ًادكؤم الو ء دقعلا ىضتقمل اةفاوم سيلامهلطابلا طرشلاو

 عافتالا لهأ نم امههريذل الو « نيدقاعلا دحال عفن هيف سيلو « فرع هب رجب ملو

 .. طرشلا ىغليو « دقعلا حمصي لب « دوقعلا نم دقع ىأ ىف طرشلا كلذ رثؤيالو

 .نايبب ةيفنحلا انصصخ دقو « طورشلا ىف ءابقفلا مالك ةصالخ هذه ل مب

 .نأ انيلع قك , ةيصولا ىف هب الومعم ناك مه.هذم نآل , ممدنع طرشلا ماسقأ

 . نايبلا ضعيب هصخ

 بهذملا ءابتف اصوصخو « ءابقفلا امبصتخا دق ةيضولاو فقولا نكلو

 .ةيصولا نآل كلذءنوصوملاو نوفقاولا اهطرتشي ىتلا طورشالوبف ةعسوتب قنحلا

 .دوقعلا رئاسل تناك ىتلا ةيبقفلا دعاوقلا فالخ ىلع ءاج كلما ىف فرصت

 ضعبب لصيلو ءروذنو تابجاو نم هتاؤ ام كرادتي ىكل . كلاملا ىلع ةعسوتلل

 .ىضتقي هلك كلذو « تاقدصلا ضعبب برقتيلو : هتلص ىف هل ةحاصم ىرب نم هلام

 فرصت امهالك فتولاو مفانملاب ةيصولا نآلو « ظورشلا ىف قحلا هل قاطي نأ

 طرش لكب ديقتي لب . طرشلاب ديق:, عفانملا كرمت نأ اهقف ررقملا نمو « ةعفنملاب
 الوبقم ةيصولاو فقولا ىف .طرش لك ناك كلذلو « هطارتشا مارحلا نم نوكيال
 ةحلصع وأ «ءفقولاب ررض هذيفنت ىف ناك وأ ؛ هنع ايبنم طرشلا ناكاذإ الإ

 . مجريغل دوصقم عفن ريغ نم مط ىصوملأ

 ةيصولاو ؛ عراشلا صتك فقاولا طرش : ءامقفلا ةنسلأ ىلع ءاج كلذلو

 .ةيصولا ىف اصوصخو ؛ نوصوملا اهطرتشإ ىلا طورشلا باب ىف فقولا تخأ

 . امامت فقولا ىنعم نم هلآم ىف نوكي ام اهنم نأ لب . عفانملاب

 هوطبنتسا امف ةعبرألا بداذملا ءابقف اهب عسو ىتلا ةعسوتلا كلت باحر ىفو

 دل عا دل



 .نوطرتشي اوناكف ء طورشلا طارتشا ىف نيفقاولا نم نوريثك طرفأ دق هقف نم

 نلومرح و قحتسيال جوزي رم نأ نوطرتشيو « قحتسيال نبدتسل نم نأ

 طورشلاب ٍلظ لكل عسقمفقولا ىف ناكو « نيرخآلا ىلع نوقدغيو.ةثرولا ضعب

 دجو 5 , عراشلا صنك فقاولا طرش نأ ىوعد ىف الاسرتسا اولسرتساو

 .قاقحتسال طرتشيو . ءاسنلا نم هءراقأ ضعبل صويف ؛ وحنلا كلذلثم اياصولا ىف

 فرعالو نيد اهملإ وعدي ال ىتلا طورشلا نم كلذ وحو ؛ جوزني الأ ةيصولا

 . قاخو ةءورم نم ثعابالو

 ليبس ىف اوذقو نم ةفلتخم روصع ىف ءابقفلا نم دجو اذه لجأ نمو

 هذيملتو « ةيميت نبا مالسإلا خيش ءالؤه سأر ىلع ناكو « اهوديقو ةعسونلا هذه

 , طورشلا باب معتفت ىتلا ةدعاقلا كلت راكتتسالا دشأ اركتتسا دقف « قلا نبا

 ,فقولا ىف اهاركتتسا , عراشلا صنك ىصوملا وأ فقاولا طرش نأ ىمو
 ةلبانحلا ند امهنأ عموءةيصولا ىف اهلع سايقلاب وأ ءابلثم ىف لاسرتسالا !ركنتساو
 طورعشلا ىف اقيض دقف « مريغنم رثك أ طورشلا ىف نوعسوي ةلبانحلا نأ تيلع دقو

 هيف نأ اوأرام طورشلا نم نآلل ءآرش هويسح بابل أدس فاقواآلاو اياصولا ىف

 .ىف وأ , فقولا ىف قاقحتسالا ىف جاوزلا مدع طارتئاك . داسفلا بابل ا

 . ةيصولا ىف لوخدلا

 طورش ىف ةمئآلا نم امهريغو نيليلجلا نيهقفلا نيذم نيب فالخلا ساسأو

 هءاكأو ةفينح ابأ نأ نوصوملاو نوفقاولا ابطرتشي ىتلا اياصولاو فاقوأآلا
 .فاقوالاو اياصولا ىف هنع ابنه نوكب ام الإ طورشلا نم نولطببال ةماألا رئاسو
 .نأ مقلا نبا هعمو ىريف ةيميت نبا امأ « نيقحتسملاو نايعألا ةحاصع رضي وأ

 ىهن هيف ري مل ولو « الطاب نوكي ةماعلا عراشلا دصاقم عم قفتبال طرش لك

 قاطن ن٠ اًقيض اهف اعسو ارلكو , ةيعرشلا دصاقملا هذه ىنعم ىف ناعسويو « صاخ

 كلذل برضنلو « ةيفنهلا نيبو مهني فالخلا لصفم انهو « ة رئاجلا طورشلا
 ه فتولا ىف قاقحتسالا ىف لوخدلل جاوزلا مدع طارتشا وهو . اوم الثم



 بجويام طرشلا اذه لثم ىف نورءال هباحصأو ةفينح وبأف « ةيصولا ىف وأ

 نورب امهلييس كلس نمو مقلا نباو ةيميث ناو ٠ هنع ىهت درب مل هنآل ؛ هءاغل]

 عاتمالا نأو « داسفلا عتمو « جاوزلا ىلع ثحلا نم عراشلا دصاقمل ةفلاخ هيف

 . هعيشيو رشلا ف عقوي لق لاومألا ىف ةيغر جاور نزلا نع

 دصاقم ةفلاذ نأ لع اقفنا امهن] لقف ؛ نيكلسملا نيب قرفلا ريرحن تئش نإو

 ةفينحلا نكلو . لطاب اهلع لمتشا طرش لكف ؛ طورشلا ىف ةغئاس ريغ عراشلا

 « هذيمالتو ةيميث نبأ امأ . تاذلاب هنع ىبهملا ةرباد ىف ةفلاخلا ىنعم اوقيض

 دض نوكي ام وأ : داسف ىلإ ىدؤي اه لك ل مشت ىتح « ةفلاخلا ىنعم اوعسوف

 . ةيعاتجالا ةحلصملا

 ذيفنت راثآ ىلإو « ةماعلا عراشلا دصاقم ىلإ نورظني هذيمالتو ةيميت نباف

 ىلا عورفلا نم دافتسي امنيب « ةماعلا دصاقملا كلت عم امقالتو ؛ طورشلا هذه

 نم طورشلا هذه ىلإ نورظني ام لوأ نورظني مهنأ ةيفنحلا بتك اهلع صنت

 ةعبرشلا عم“ ةلمجأ ىف ةقفتم اهنوكو . نيقحتسملا ةحلصمل اهتاذ ىف اهتافانم ثمح

 ةماعلا ةيعاتجإلا راثآلا ىلإ مبعورف ىف نورظني الو « هنع ىهنم ىلع لمتشت ل

 ةيفنحلاف « بزعتلا طرش وهو « هان ركذ ىذلا لاثملاب كلذ ريتعاو ء طرش لكل

 هذيمالتو ةيميت نبأ امأ « ةيصعع سيل وأ ةيصعم هنوك الإ هيأ] رظنلا ىف اوزواجتي ّْ

 عرشلل ماعلا دصقملا عم هقافتاو « ةيعاّجالا هراثآ ةيحان نم هيلإ اورظنف

 . هتافتا مدعو « ىالسإلا

 2« نوصوملاو نوفقاولا ابطرتشي ىلا طورشلا ةيميت نبا مق دقلو - ؟م

 .  ماسقأ ةثالث لإ
 تايحتسملاو « تابجاولا وهو « ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي لمع ٠ لوآلا مسقلا

 . هب ءافولا بحي طرشلا اذه لثف

 لثم طارتشاف « هيزنت ىهن وأ مرح ىهن هنع ىهت لمع : قاثلا مسقلاو
 ناكام مسقلا اذه رم مقملا نبا لعج دقو ؛ ءاملعلا قافناب لطاب طرشلا اذه



 . هنع ىهنلا ىلع صن ام هلزنب وه ذإ « هنع ىبن اه دوجو ًامزاتسم طورشلا نم
 < هنع ىبنلا نم وه له لامعألا ضعب ىف ءاللعلا فلتخا دق ١ : لاق دفلو
 ةمالا ىف هنم دب ال ىمأ اذهو « اذه ىلع ءانب طرشلا كلذ ىف مهداهتجا فلتخيف
 لوصحل فانم هنكل . هسفن ىف ًامرع سيل لمعلا نوكي نأ بابلا اذه نمو
 هيف مهتماقإ طابرلا لهأ ىلع طرتشي نأ طورشلا هذه لاثمو ء هب رومأملا دوصقملا
 . ,سانلا هثدحأ ام ةعيرشلا ىف هوركم اذهو

 . عراشلا هيلإ بدن ام كرت امزانسم طرشلا نوكي نأ مسقلا اذهب قحلي امو
 .حابم وه لب «٠ بحتسم الو عرشلا ىف هوركمي سيل لمع - ثلأثلا مسقلا

 هنأ ىلع مريغو « هب ءافولا بوجو ءالعلا ضعب ررق اذهف ٠ نيفرطلا ىوتسسم
 نال كلذو « ىلاعت هللا ىلإ ةبرق ناك ام الإ طرتشي نأ حصي الف ٠ لطاب طرش
 ماد اف « ايندلا ىف وأ نيدلا ىف ةعفنم هيف امل الإ « هلام لذبب نأ هل سيل ناسنإلا
 , كلذي عفتني هنال , ةحابملا ضارغألا ليصحت ىف هلام لذبي نأ هلف يح ناسنإلا
 .هب ىمأ دق حلاص لمع الإ ءايحالا لامعأ نم ءىثشب عفتنيال توملا دعب هناف تيملا امأف
 ةفص وأ : المع فقاولا وأ ىصوملا طرتشا اذإف « هيلإ ىده وأ « هيلع ناعأ وأ
 . هترخآ ىف الو «هايند ىف هب عفتني ال امف ايعس اهليص#ت ىف ىعسلا ناك اهيف باوث ال
 . زوج ال اذه لثمو

 نأ ىرت انإو « نيفتاولاو نيصوملا طورش ىف ءابقفلا لاوقأ هذه - مو
 . ةحيحصلا طورشلا قاطن ىف قيضف ءذيفنتلا ةبجاولا طورشلا دييق: ىلإ هجتي ن وناقلا

 .هذيملتو ةيميت نبأ وحن وحني كلذ ىف وهو ؛ ةلطابلا طورشلا قاطن ىف عسوو
 .دويقلا نم رثكأ كلذلو « هكلسم اوراتخا نمو ء فقولاو ةيصولا ىف مهقلا نبا
 . هيف هعسوتو « اهدضل قالطإ اهدويق نم دق لكو . ةحيحصلا طورشلا ىف
 . ةحلصم هيف نوكي نأ املوأ : دويق ةثالثب ةحيحصلا طورشلا اديق دقو
 .نوكي الأ ىناثلاو « هب ءافولا بحجب ملام تقو ىف تلازو ةحلصم هيف تناك ولو
 . ةعيرشلا دصاقمل ًافانم نوكي الأ ثلاثلاو « هنع ًايهنم

 دل عمها



 .نكي ل هل ؛ اوشح اهف اهنإف « نوناقلا ةغيص ىف ةيلكش ةظحالم ظحالن انهو

 نآل , ريخآلا ديقلاب ءافتكا « هنع ًايبنم نوكي الأ وهو ىاثلا ديقلا ركذل عاد

 لمشي ةعيرشلا دصاقمل ىفانملا ذإ ؛ ةعيرشلا دصاقمل ىنانملا مومع ىف لخدي هنع ىبنملا

 ةماعلا ةعب رشا دصاقمل ًافلاذ ناك ام لمشيو ٠ ةلججأ ىف وأ تاذلاب هنع ىبملا

 هيلإ بودنم رمأ كرت وأ هوركم وأ ٠ هنع ىهنم ىف عوقو ىلإ هب ذخالا ىدؤي وأ
 . اهركذ نع اهدعب ام ءانغتسا « هنع ًايبنم نكي مل ةءك ركذ ىلإ ةجاح نذإ ناك اف

 ةفينح ىنأ دنع ةحيحصلا ريغ طورشلا نيب عمجي نأ دارأ صنلا عضاو لعلو

 فصولا ركذو « ةيفنحلا دنع روكذملا فصوأأ ركذف « م نبأو ةيميت ناو

 وشح هنأ عنم ال كلذ نكلو ٠ « مقلا نبأ ثوحو « ةيميت نا ىواتف ىف روكذملا

 . هنع ءانغ ةغيصلا ىفو « هيلإ ةجاح ةمث نكي مل

 « ةيميت نبأ كلسم كلسي « ةلطابلا طورشلا قاطن عسي وت ىلإ هجتي ذإ نون اَقلأو

 ءامامت ةيميت نبا ىأر عم قفتب حيحصلا طرشلل هفيرعت نآل « هنيعم نم لمني هنإ لب

 دصاقمل ًايفانم نوكي ال ىذلا طرشلا الإ ريتعي ل هنال « هيلع دمتعا هنأ ىلع لدي ام

 ىف رظني ال ورف ٠ ةحلصملا ققحتل ايولطم نوكي هنأ ىأ , ةحلصم هفو: بال

 دصأقملل فانم ريغ هنأ ظحالب نأ دعب ابولطم هلعجي ىلا ةدئافلا ىلإ الإ ط

 نم ثلاثلا م ءقلا ىف همالك نم افنأ كل هانلقن امو اذه نيب ةنزاوملابو « 5

 هب راقي لقالا ىلع وأ , قافتا مامت هعم قفتي هنأ ىلإ ىهتلن طورشلا

 97 ةثلاثلا ةداملا هيلع تلمتمشا ام ناب ىلإ هجتن نأ ديرن نآلاو م

 ابظفل ىف ةطيترم ةريخآلا ىيرآل « ةعبارلا ةداملاب لاصتالا مامن ةلصتم ىهو

 نيبتو « ةغيصلاب لمت امنآل , ةثلاثلا نع ةعبارلا ىف مالكلا انمدقو « اهم اهانعمو

 ابيدقت نآكف ٠ طرشلاب اهنارتقاو « ابقيلعتو « لبقتسملا ىلإ اهاضإ ىف ءابلكش

 .نوكب الأو « ةيصعمي نوكت الأ ةيصولا ةمص ىف طرتشي » وه ةثلاثلا ةداملا صن ٠ )١(

 اذإ الإ ةيصولا تحس ملسم ريغ ىصوملا ناك اذإو ؛ عراشلا دصاقمل ايفاثم اهيلع ثعابلا

 . , ةيمالسإلا ةميرشلا ىفو هتعب رش ىف ةمرحم تناك



 ,ضرغلاو ثعابلا ىف اهنإف ةثلاثلا امأ . نكرلاو ءاشنإلا ىف ملكتن نحو ٠ ىلوأ
 مالكلا نع ًارخؤم كلذ ىف مالكلا ناكف « ةيحانلا هذه نم ةيصولا فصوو.
 . هلكشو نكرلا ىف

 تنمضتف ٠ ةيصعللل تضحمت اذإ ةيصولا مح نايبل ةثلاثلا ةداملا تضرعت
 ريغ ىهف عراشلا دصاقمل ايفانم اهياع ثعابلا ناكوأ ةيصعم تناكاذإ ةيصولا نأ
 ؟ كلذك نوكن الأ ةحصلا طورش نم نآل . ةحيحصص

 دق تناك اذإ الإ ةحبحص اهنأب تمك مسملا ريغ ةيصو مكح نابب تنمضت اك
 , اهادحإ ىف ارحم ناك اذإف , هتعيرشو ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف مرح رمآل تضم
 . ةحمص هب ةيصولا تناكىرخالا ىف لالح وهو:

 بجو « امهنيب لاصتالا نيبتسيو « اهات ىلا ةداملا عم ةداملا هذه مثال ىلو
 ةيدنأ ىلع ةيصولاك ٠ ةيصعملل تضحمت اذإ ةيصولا نيبت ةئلاثلا ةداملا نإ لوقت نأ
 قوملا وئانج ءارو وأ روبقلا ىلع ةحاينلا وأ « رباقملا ىلع بابقتلا ةماقإ وأ «داهتلا
 ىوس ال فرصم الو « ىصاعملا لييس ىف الإ اهل هيجوت ال هنآل « ةلطاب نورك
 تناك اذإ امأ . ةلطاب نوكتف كلذ ف فرصلا رقي ال عراشلاو « ليبسلا اذه
 هاذ ىف ةيصعم وه طرش ابف طرتشا نكلو « هتاذ ىف ريخ ابعوضوم ةيصولا
 ةيصولا فرصتو « ىغلي طرشلا نإف , عراشلا دصاقمل ةافانم ىل] هذيفنن ىدؤي وأ
 تضرعت ام !ذهو « ةيصعملا ىلع لمتشملا طرشلا ىلإ تفتلي الو , ريخلا فراصم ىف
 5 ةيصحملا طارتشا عم ةلالأ هذه ف ةيصولا تح امبإو « ةحبارلا ةداملا هنايبلا

 , اهف مثإ ال ىلا فراصملا ف اهفرصو « ةحاجلا ةمحانلا نم اههجوت نكمأ هنآل
 لطبأو كلذ عم قفتي ام اهنم ذفنف  هيهاونو عراذشلا رماوأ ةظحالم عم تذفنف'
 ظ . نالطبلاب اهيلع مح مل كلذلو « هريغ

 : رومأ ةثالث ىلع تلمتشا انهون اي ةثلاثلا ةداملاو - م١
 ةيصوك ؛ اصف مرحم رمأب ةيصولا ىهو « ةيصعبلل تضحم ىلا ةيصولا - اهوأ

 . صقرمل وأ ءراهتلا ةيدنآلا



 .ثعابلا نكلو ٠ حابم كيلمت ىه لب . ةيصعم اهتاذ ىف تسيل ةيصو اهينات

 * اهنيب ةمرحنا لاحلا ىلع هعم رمتست نأ نمضيل ةليلخلل ةيصولاك« مرح رمأ هيلع

 ذئنيح رظني ةيصولا هذه نإذ ؛ مهقسف ىلع اهم اونيعتسيل « قوسفلا لهأل ةيصولاكو

 . كبلمتلل لمأ وه نمل ًاحابم اكيلمت ابنك( امهدح ]) : نارظن اهلإ

 اياصولا تناكامو ء نايصع ثعابلا نإف « ثعابلا ىلإ نوناقلا رظن ( فاثلاو )

 « هتايح ىضام ىف هتتاق ىلا تابجاولا ىلع ةناعالل ءانثتسا ةعورشم ىو « كلذل

 نم هتلص دوي نم ةدوملاب لصيل وأ ٠ هتافو دعب نم ةيراج ةقدص هل نوكتتل وأ

 ةعيرذ اهذاختأ عم اذه قفتي الو « هتايح ىف هوناعأ نذلا مهريغ وأ هاب رق ىوذ

 .ثعابلا نوكي ىتلا اياصولا نوناقلا لطبأ كلذلو ء روجفلاو قسفا ىلع رارمتسالل

 ةيصعم اهيلع ثعابلا نركي حض وأ ةرابعب وأ عرشلا دصاقم عم قفتي ال اهيلع

 . عراشلا الحب ال رومأ ىلإ ًاعطق ىدؤي وأ

 ديدج رمأب ىفأ دق ةلأسملا هذه ف نوناقلا نأ ىلإ ريشن نأ بجي انهو  مو؟

 بهاذملا هقفل معأ ةرابعب وأ كلامو ىعفاشلاو ةفينح ىبأ هقفل ةماعلا دعاوقلا لع

 ظافلالا ىلإ ةلمجا ىف بهاذملا هذه ىف دوقعلا ةمح ىف ةربعلا نآل « ةلججلا ىف ةعبرالا

 لدت ظافلأ كاتم تناك اذإ الإ « ثعاوبلاو دصاقملا ىلع مكحي الو « اهيلع ةلادلا

 ساسأ ىلع ال , ظافلالا هذه ساسأ ىلع محلا ىطعي لاحلا هذه ىفو « الع

 . ابيلع ظافلالا نم ليلد مقي مل ىتلا ةيفلا ثعاوبلا

 لوصألا عمم ًاقفتم نوكيو ؛هوجولا لك نم بيرغ ريغ نوناقلا نوكي ىكلو

 ثعابلا فرعت ىف رمالا نوكي نأ بحب ءاضقلا ىدب نيب تايثإلا ف ةررقملا

 .نيمختلاو سدحلا درجم ىلع ال « هنيب ةحضاو ةيدام رومأ ىلع آدمتعم دصقملاو

 «ىرخأ نئارقب نرتقا اذإ ميلس قاعم ىوق ىصوملاو « الثم ةليلخال ةيصولاف

 كلذ نامضو « ةمرحنلا لاحلا كلت ىلع اهرارمتسا وهو « هثعاب فرعي نأ نكم

 ًاضرم ضيرم وهو ةيصولا تناك اذإو « ةلطا ةيصوأا نوكن اذهو ؛رازمتسالا

 نوكست دق اهنآل ؛ ةلطاب نوكت ال ةيصولا هذه لثم ناف . هنم أبي نل هنأ هل ربظب

 الس جر



 مكحبالف « مرحي سمأ ىلإ ىدؤي ام كلذ ىف سيلو « لاذتبإلا نع هدعب نم أطل انوص
 هثعاب ناهربلاب هيدل تيثي تح « ىضاقلا فقوتب لقآلا ىلد وأ «نالطبلاب اهيلع
 ٠ . انيقي مث رمأ ىلإ ىدؤي ىذلا

 ةلطاب اهربتعا نوناقاا نأ ىلإ انهون دقو « ملسملا ريغ ةيصو  ثلأثلا رمآلا
 ابنآل ؛ ةحيمص نييلسملا ءارقفل ةيصولاف ؛ مالسإلا ىفو هنيد ف ةمرحم تناك اذإ
 : اهلثم ملاصملا ىلع ةيصولاو ؛ كا ذك نيلسملا ريغ ءارقفل ةيصولاو « امهف لالح
 سئانكلل ةيصولاو « مالسإلا رظن ىف لالح اهنال  ةحرمص دجاسملا ىلع ةيصولاو
 ريغ راهتلا ةبدنأ ىلع ةيصولاو « هنيد فلالح اهنال , ةحمص ةدايعلا توبو عوبلاو
 قفتتال ىتا لالا رمتسنل لئالخلا ىلع ةيصولا كاذكو ءاءبف مارح اهنال , ةحيص
 نم رصم ىف نيدلسملا ريغو ٠ ىوام ند عم قفتنال لقآلا ىلع وأ « نيد عم
 . هللا داو ةيوامساا تانايدلا لهأ

 ردصملا ناب ىلإ هجتنلو « هيلع تلمتشا اهو ةثلاثلا ةداملا نايب اذه س ؛
 رمأب ةيصولا نالطب وهو . لوألا رمآلا نأ ةيريسفنلا ةركذملا تركذ دقل « ىبقفلا
 فرعنل ؛ هقفلا كلذ ىلإ عجرت نأ نذإ بجيف , ىنحلا هقفلا نم ةذوخأم مرح
 : ةداملا هذه لصال لماكلا ناببلا

 . ةهوركم قوسفلا لهآل ةيصولا نأ ىنملا هقفلا ىف هيلع صوصنملا نإ
 اهنأل ءاهنالطبب مكحب نأ ضاقل سيل ةحيحص نوكن ةيئاضقلا ةيحانلا نم اهنكلو
 دقو ؛ هل اص صخشل هنآل ,كيللا كلذ ممصق , كيلقلا لهأ م نمل "3> كيلم
 نوكتت اهنإف « هربق ىلع ةبق برضب ةيصولا تناك اذإ هنأ ىلع قبس ام راوجب صن
 نم اذه ريغو ء ربقلا ىلع نآرقلا ةءارقب ةيصولا نالطب ىلع صن كلذكو « ةلطاب
 .دحال كيلمت اهف سيل رومأب اياصولا

 مدع ةيصولا ةحصا طرتشي هنأ مالكلا اذه ىضتقم نإ نيدباع نبا لاق دقو
 هذه نالطب ىف رظنلاو راتخنا درو راتخلا ردلا ىف اباصولا باتكلوأ عجاد )١(

 . هتاذ ىف فرمصلا ال , ثعابلا ىلإ رظنلا ةيحان نم .ىجب انوناق
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 قوسفلا لهال ةيصولا ةزاجإ نيبو اهنيب قفوو « ةلطاب نوكت اهنأو ةماركلا

 هذهتسيلو « ةب رقوأ ةلص امإ ةيصولا نأب امهنيب قرفي ه : هلوقب ةهوركم اهنأ عم

 « دابعلا نم بلاطم امل ةلص اهنإف « قسافل ةيصولا فالخ تلطبف . امهنم ةدحاو.

 . 27 « ةبرق نكت مل نإو « ةحابم اهنآلل ءىنفل ةيصولاك ق سافل نكن نإو تحصف

 « ىتنحلا هقفلا ىف ءاضق زو ىصاعملا لهال ةيصولا نأ ىف قرفلا رهوجو

 ٠ ىتاملا بهذملا نأ  ةحيمص ريغ ريق ىلع ةبق برضك هنع ىبنم لمعل ةيصولاو

 كيامت اهنال هون وأ نيعم ةيصولا تناك اذإ ةبرقلا ةمج طرتشيال
 لهأ نم وهو «

 اذإ الإ حصتال . كلعال نأ وأ « ىصخال ناك نأب نيعم ريغأ تناك نإو ؛ كيلعلا

 ٠ ةيصعع تناك اذإ ىلوآلاب و « ةبرق ريغ تناكاذإ لطبتف « ةبرق اهف ناك

 ةداملا هيلع تلمتشا ام لوآلا رمآلا نإ لوقن نأ عيطتسن .تايبلا اذه دعيو

 . ةيريسفتلا ةركذملا ىف ءاج اي« ةفينح ىلأ بهذم نم ذوخأم ةئلاثلا

 ًافانم اهلع ثعابلا ناك اذإ ةيصولا نالطب وهو : قاثلا رمآلا امأ و

 : ةيعرشلا ةدعاقلا نم ذوخأم هنأ ةيريسفتلا ةركذملا تركذ دف , عرامشلا دصاقل

 رشلل ةليسو نوكي نأ هب دصقي ىذلا لمعلا . : تلاقو امهدصاقم رومألا ,

 . « الطاب ًامارح نوكي هيلع ةأناكم وأ

 ىلع داتعا ةدعاقلا كلت ىلع ةركذملا داهتعا نأ ىلإ هبنن نأ انيلع بجي نكلو

 اوكحم مل. ةدعاقلا هذه اوررق نيذلا ءابقفلا نآل , مهنوناق هيلع تيثيال ساسأ

 دقعلا ل مج ام دقاعنلا ظافلأ ىف نكي مل اذإ « املع ثعبت ىلا ثعاوبلت دوةعلا نالطبب

 نأ بحي لب « هلوق ضيقت تايئإل صخش مالك ىلع دمتعن نأ مضي الو « الطاب

 نأ الثم بجيف ؛ هضعب هضعب طيترم هنأ ساسأ ىلع نيمدقتملا كئلوأ مالك مهفن

 ءاج امب ةنرتقم ٠ ىتابملاو ظافلالاب ال ء ىناعملاب ة ربعلا د هيفتحلا ءابقذ ةملك مهفن

 مسالا دابعلا رومأ ىف ربتعملاو ىنعملا هللا رماوأ ىف ديتعملا :٠ ريغصلا عماجلا حرش ىف

 اهعاوبو اهدصاقا دوقعلا اذ !ولطبب مل ىلا ةريثكلا مبعورفب ةنرتةمو 29..ظفللاو

 ظ . لوبن اتسا ةعبط ناما# نص 0 عب نيام عجار(0)
 57؟ 27م. ص و ب هتيشاحو رئاظنلاو ءايشألا عجاد (0)
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 ةدعاقلا تمهف اذإو « اهاضتقم لاطب] ىلإ ىدؤت تارابع نم اهب. نرتقا امل اهولطبأ لب“
 ؛ اهلع ظاقلالا لدا ىلا | ةريتعلا دصاقملا د رصقللا ْن ركب ساسألا | اذه < ىلع

 لصأ نع ثحبت بن نأ بجو ٠ ًايبَقف داسأ ملصت مل ةدعاقلا كلت تناك اذإو و
 حيرص وهو ٠ مبقلا نبا مالك ىف هدجن لصألا كلذ نإو ٠ حي رص ررقم سيك

 دقعلا نم دصقلا 71 و ء دوصقلاب دوقعلا ماكحأ ىف ةربعلا نأب حرصي وبف « كلذ ىف:
 : لوقي كلذل , دقعلا دسف هيلع ليلد ماقو ءأمت ناك اذإ.

 اهنأو « ةربتعم دوقعلا ىف دوصقلا نأ ىلع هدعاوقو عرشلا ةلدأ ترهاظت دق د
 لعفلا ىف رثؤت كلذ نم غلبأ لب « هتهرحو هلح ىفو « هداسفو دقعلا ةمص ىف رو
 فالتخاب ىرخأ ةران امارحو « ةرات الالح ريصي « ًاعرتو اليلحت دقعب سيل ىذلا
 الكأ ول كللذلو « اهفالتخلاب ىرخأ ةرات ًادسافو « ةران ًاحيحصريصي اء دصقلاو ةينلأ:
 .« هتينب منأ امارح هنظي لالح وهو هلك أولو « هب ماي مل الالح هنظي ًامارح ًاماعط-

 دصق نإ » : عراشلا ضرغ عم قفتملا هانعم ريغ دقعب دصق نميف آضيأ لوقيو
 , ةتق ؤم ريغ ةمجوز ةرشع دصقب ال تجوزتو تحكنب لكتلاك ء هدصق زوج ال اه هن

 ؛ كلذ هيشأ امو اءرلا دصقب تيرتشأو تعبو ٠ تالثلا اهقلطمل اهليلحت دصقي لب
 «هيلإ ةليسو لمفلاو ظفللا رهاظ لعجو ٠ هدصق ىذلا هدوصقم هل لصح ال اذهف'
 ةيصعم ىلع ةناعإو , بجاوال ًاطاقسإو ء مرحلل آذيفنت هدوصقم ليصح ىف ناف

 نيب قرفالو 5 ناودعلاو مإلا ىلع ةءاعإ كلذ ىلع هتناعإو . هعرش ةضقانمو . هلأ

 نك « ةعيرذ وه اهذذتاو . هريغ ىلإ ةيضفم تعضو ىتا قرطلاب كلذ ىلع هتناعإ
 فالتخا نكي مل ًادحاو ناك اذإ دودقملاو ءان زال ةعيرذ نوكيل ءارش دفع دقعي

 نم هتيعب لحيو « قيرط نم مرحيف « هنكح فالتخال ًابجوم هيلإ ةلصوملا قرطلا
 لسوتلا نيب ق رف ىأف ؛ اهريغل ةدوصقم ىهو : لئاسو قرطلا ناف ء ىرخأ قيرط

 ىتلا ةرهاجلا قب رطب هيلإ عسوتلاو ' عادخلاو ركم لاو لايتحالا قيرطب مارحلا ىلإ
 دئةقيرطل هذه كلس لب 5 ظفللا دصقلاو ظ نطابار ماظلاو ؛ نالعالا ملا اهيف قفادب

 ا هاو



 .عادخلا قرط كالاس نأ اك . كل: كلاس نم لقأ هرطخو « لسأ هتبقاع نوكت

 مالا ىفأ نم ةرفن دشأ هنع مثو٠ عضوأ مم ولت ىفو « تقمأ سانلا دنع ركملاو

 . ,©"0هناب نم هلخدو  ههجو ىلع
 .نأب ىضاقلا نةينسا ناف « هثعاب كح ذخأي دقعلا نأ ىف حرص مالك اذهو

 نأ ىضاقلا ىدل تبث اذإو « هنالطبب مح رش ىلإ ةلاخ ال ىدؤي وأ ملإ ثعابلا

 كح هناذ نا رقلا كلذ ىلع تءاقو « ةعيرشأا دصاةم عم ىفانآي ةيصولا ىلع تعابلا

 . هيلع بترتي رئأ الو ؛ حي ريغ دةعلا نأب

 .ثعابلا نوكي ىلا ةيصولا ةعحص مدع وهو ه ءزجلا اذه ىف اههومعب ةداملاو اذه

 امب دصقي ىتلأ مو « رارضلا ةيصو نالطب لمشت عراشلا دصاقمل ًايفانم اهيلع

 لب « هتلص دصقل ال « ساناا ضعبل هلام ثلث ىصوي نأب « ةثرولاب رارضأآلا

 حري ىضوملا اندجوف « اياصولا ق'اثو ضب ىلع انءلطأ دقو « هتثروب ةراضم

 هنأي حرميو « ةنالف نم هنبا جوزت نإ ربا تاهج ضءبل هلام ثاثث ىصوي هنأب

 ,نم الإ هنكمي ال نوناقلا نكلو « لاخلا هذه ىف هلام لكب ىصوي نأ دوب ناك

 هب دصقيال  ريثكل هنإو « اهتلك اش ىلع وه ام لكو « اههابشأو ةيصولا هذرف : ثلثلا

 .« ثعابلا اذه تيثاذإو « عراشأا دصاقا فانم اهملع ثعابلاف « ةثرولا ةراضم الإ

 . ةحيص ريغ ةيصولا تناك اهملإ ان رشأ ىنلا ةقيثولا ىف ءاج اك

 .لين ىف ىناكوشلا مهنمو ؛ رارضأا ةيصو نالطب ءاملعا ضعب قةح دقو

 . ىلاعق هللا هعرش امل ةفلاخم رارضلا ىلع ةلمتشالا ةيصولأ , هيف ءاجدقف ءراطوألا

 رارضلا ةيصو نأ حبحص دائسإب سابع نبا نعو . . ةيصعم وهف كلذك ناك امو

 هنود امو ؛ ثلثلا نيب قرف ريغ نم لاطب الاب رارضاا ةيصو قحأ اف ء رئابكلا نم

 . « هقوف امو
 .ةركذملا تركذ دقف « للا ريغ ةيصوب صاخلا وهو . ثلاثلا ىمالا امأ جو

 .بهذمو « هرثكأ ىف ةفيتح ىنأ بهذم هنأ ىبقفلا هردصم نابب ىف ةيريسفتلا

 . اهلي امو ؟.+ ص ثلاثلا ءوجلا نيعقوملا مالعإ نم فرصتب لوقنم )0(



 ةفينح ىنأ مامإلا بهذمل ةقفاوم ماكحالاو ه : تلاقف ؛ هعورف نم عرف ىف ىففاشثلا
 ىلع حصت اهنإف «٠ ىصوملا ةعيرش نود نيبلسملا دنع ةبرق وه امب ةيصولا ىف الإ
 . « ىفاشلا بهذم-

 ىصوملا ةبجلل ةبسنلاب ةفينح ىلأ بهذم ىف نيدلممملا ريغ اياصو ماكحأ ركذنلو
 . دج ًاريخص ىفاشلا بهذم نم ذوخأملا ءرجلا نأ اهنم نيبنيو ءاحل

 ًاموق وأ ًانيعم ًاصخش ناكنأب ًانيعم ناك اذإ هل ىصوملا نأ ىلع ةيفنحلا صف دقل
 رظن ىنةبرق مط فرمهلا ناكأ ءاوس « ملسملا ريغنم زوجت مط ةيصولا نإف « نينيعم
 كلذ للعو « ايف ةيصعم ال تماد ام « للا ريغو ململا رظن ىف مأ هدحو مسملا
 ركذ دق ناكو لو « نينيعملا نيلسملل زئاج ملسلا ريغ كيلتو « كلغ كلذ نأب ىليزلا
 زوجت نينيعم موقل هتيصو نأ هلصاخل ٠ كلذ ىف لاق دقو , ممدجاسم هب جرس نأ
 جرخ هوحن و دجاسملا حيرست نم ةبجلا نه هركذ أمو « ممل كيلمث هنأ ىلع لكلا ىف
 هوفرصي نأ مهمزلي ال ىتح « مازلإلا قيرط ىلعال ٠ ةروشملا قيرط ىلع هنم“
 . « مبكلم هنآل , ءاش ام هب نولعفي لب اهنيع ىتلا ةهجلا ىف

 ؛ ليصفتلا عضوم انبف « نيروصح ريغ موقل ىأ ؛نيعمريغل ةيصولا تناك اذإو
 ريشي ام كانه نوكي نأ اهتهصلجأل لاخلا هذهىف ةيصولا ىف نوط رتشي ةيفنحلا نآل
 ةيصولا ةحصل طرتشي نذإو « ةقدصو ةبرق ةيصولا نوكدل ؛ ةجاحلا ىتعم ىلإ
 كلذ ىف لسملا ريغ ةيصو ةيفنحلا ءابقف مسق دقو «ةبرق ىف نوكت نأ لاحلا هذه ىف"
 : ماسقأ ةثالث كإ.

 جرسي نأب ىصوأ اذإ اك ٠ ممدنعو اندنع ةبرق ربتعت ىتلا اياصولا - املوأ
 ءارقفل وأ «نيدلسملا ءارقفل وأ « ةيرقلا لهأ ءارقفل ىصوأ وأ ٠ سدقملا تيب
 مهتانايد فلتخت امبم ءارقفلل فرصلا نإف « قشمد وأ دادغب وأ , ةرهاقلا ةنيدم-

 . نايدآلا لك ىف ةبرق“
 ىصوي ناك « ىصوملا ةنايد ىفو مالسإلا ىف مرحب اب ةيصولا  اهناثو

 ةيصعملا هذهلد تضحمت نإ ةلطاب لاحلا هذه ىف ةيصولا نإف , تاحانلاو تاينغمللا
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 ٠ مهدنع ةبرق تسيل و « اندنع ةبرق ةيصولا تناك اذإ « ةيفنلا دنع اهلثمو

 .فاتخا دق هذهو « اندنع ةبرق سيلو « مهدنع ةبرق وه امب ةيصولا  اهتلاث

 اررق نابحاصلاو « ةزئاج ةيصو اهنأ ررق ةفينح وبأف « هيبحاص عم ةفينح وبأ اهف

 .ةفينح ىلأ ةجحو « نيءم ريغل ةسينك ءانبب ةيصولا عونلا اذه لاثمو « ةلطاب اهنأ

 ,ءانبلاب ةيصولا زوجتف « نوتيدي امو مهكرتب انرمأ نحنو « مدقتعم ىف ةبرق هذه نأ
 . هريخب نولماعي الو « مدقتعم ىلع

 .ءاضق ىف ةريعلاو « مالسإلا رظن ىف ةبرق تسيل هذه نأ نيبحاصلا ةجحو

 محن الف « هللا لنأ ام ريغب كح ال انالل , هلك ىضقت نأ انيلعف . هرظنب مالسإلا

 دنع نكلو « مهنوئش ىف لخدتن الأ ىضتقي نونيدي امو مهكرتي ان رمأو « مدقتعم
 . مالسإلا كح ىضقي لب ٠ مداقتعاب ىضقي ال ىضاقتلا

 . نامزلا ميدق نم ةفينح ىلأ بهذم ىلع لمعلاو

 .تناك اذإ الإ ملسملا ريغ ةيصو لطبن ال هنأ ىلع صنف « نوناقلا ءاج د

 بهذم عم قفتي اذهو , تللع اك « ةيمالسإلا ةعيرشلا ىفو هتعيرش ىف ةمرحب

 -ةيصولا هيف نوكت ىذلا وهو « ةقباسلا ةناثلا لاحلا نم ءزج ىف الإ « ةنين> ىبأ

 رظن ىف ةيرق نكي ملو « نيملسملا رظن ىف ةبرق فرصلا ناكو « نيعم ريغل اهانعم ىف

 . نورودصغ وأ نوتيعم هيف ةالصااب عفتني ال ةنيدم ىف دج ىصوي نأك ء ىصوملا

 :ةيرقلا ناريتعي امهنال ؛ دحأو ىعفاشلا بهذم نم محلا كلذ ذخأ دقو

 « كلذ قوفو « ةبرق مالسإلا رظن ىف ناك ام ىه ةبرقلا طارتشا لاح ىف ةبولطملا

 .نوكي الأ طرشلا لب , ةيصولا ىفالو فقرلا ىفال ةبرقلا طرتشيال كلاكدمحأ نإف

 .ىلعو « مالسإلا رظنب وه دمحأ دنع ةيصعم هن وك ىف ةريعلاو « ةيصعم فرصلا ىف

 «٠ ىفاشلا بهذم ىلع طقف دمتعت ال ةريخألا ةرقفلا نإ لوقن نأ عيطتسن كلذ

 دنع ةيرقلا رظني دمحأ بهذم نآل ؛ كلام بهذمو دمحأ بهذم ًاضيأ قفاوت لب

 .ريغلةيصولاو فقولاىف ةبرقلاناطرتشيال دم أ راكلامنالو :مالسإلار ظنب ابطا رتشا

 .. ةيصعم هيف نوكي الأو ٠ فورعم وأ رب فرصلا ىف نوكي نأ طرشلا لب « نيعملا
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 ةيصولا ىوغد عام

 نوناقلا طرتشي لو « اهب أشنت ىلا ةغيصلاو , ةيصولا ءاشنإ انركذ م ؛/

 ىوعدلا عامسا طقق طرتشا هنكللو« ءاشنإلل ةيمسر ىرخأ ًاطورش مئاقلا هعضوب

 ةقروب وأ ةيمحر ةقروب ةتباث ةقرولا نوكست نأ راكنإلا دنع ىصوملا ةافو دعب

 « هيلع قدصم ءاضمإب تناك وأ « هعيقو: اهبلعو , ىفوتملا طخ اهعيمج تبتتك ةيفرع

 . 191٠٠١ ةنس دعب ةعقاولا ثداوحلا ىلع كالذ قبطو

 ةيفرع ةقروب ىوعدلا تابثإ ىف تكا دقق كلذ ىلع ةقباسلا ثداوحلا امأ

 . عنصتلا ةهش نم ةيلاغ نوكت نأ طرشب همتخ وأ « ىفوتملا ءاضم] اهلع

 الع دازو « ةلمجا ىف 2” ومو ةئسس ةحنال هب تءاج امم كلذ ىف ذخأ دقو

 . اهعيمج هطخم نكت مل نإو ء ابعيقوت ىلع قدصملا ةقرولاب تايئإلا

 صني ةمآلا ىسلجن لدعلا ةرازو هب تمدقت ىذلا عورشملا ناكدقلو - م4

 دقلو « هئاضمأ ىلع قدصم ىفرع دقعب وأ , ىمحر دقمب الإ أشنت ال ةيصولا نأ ىلع

 : هصئأم دقنلا ماتخ ىف انلقو « ءرجلا كلذ اندقن

 وبف « ماقملا اذه ىف ةنجالا هتحرتقا ام لحم لح ًائيش حرتقن نأ انل نأ ولو
 ةيصولا ىوعد عمست الأ وهو « هيلع وهأم ىلع ةيعرشلا ةحناللاب ءاج ام قبن نأ

 اهلك ةيوةلكم ةقرو وأ « ةيممر قاروأب ةتباث تناك اذإ الإ راكنإلا دنع ةافولا دعب

 هب ىصوملا راقملا ةيكدلم لقتنت الأ كلذ ىلع دازيو « هؤاضمإ اهلعو ىفوتملا طخ
 عزانتلادنعاب رداصلا محلا وأ « ةيصولادقعلجساذإ الإ « ةافولا دعب هل ىصوملاى]

 دنع عمست الو« : نوناقلا نم ةينااثلا ةداملا نم كلذب ةصاخلا ةرقفلا صن اذهو )١(
 ىلع ةقباسلا ثداوهلا ىف ىصوملا ةافو دعب اهنع ىلوقلا عوجرلا وأ ةيصولا ىوعد راكنالا

 امأو « ىوعدلا ةمص ىلع لدن عنصتلا ةيش نم ةيلاخ قاروأ تدجو اذإ الإ ١411 ةئس

 قاروأ تدجو اذإ الإ ركذ ام ىوعد اهف عمست الف ١41١ ةئس نم ةعقاولا ثداوحلا
 ةيصولا ةقرو تناك وأ , كلذك هراضما ابباعو « ىفوملا طخم اهعيمج ةبوتكم وأ « ةيعمر

 . « اهلع ىصوملا عيقوت ىلع اتدصم عوجرلا وأ



 ©00« ديىل] دينهراقعلا ةيكلمل ةققانلا دوةعلا عم راقعلاب ةيصولا قفتت كلذيو « اهف

 ىذلا وه ةيعرشلا ةحئاللا ؟> نأ تب أر دقف , ةيذصم انذأ نارمآلا دجو دقو

 طارتشا نع لدعو « ةلجلا ىف اهب ىوعدلا عامسو ةيصولا ءاشنإل ةبسنلاب هب ذخأ

 اهئامنال عيقوتلا ىلع قيدصتلا ةرورض وأ « ةيمسرلا

 ذأ دقف « راقعلا ىف امم ةيكساملا لقتل ليجستلا طرتشا رهو « ىناثلا سآلا امأ

 رياني لوأ ذن» قرط ىذلا ىراقعلا ربشلا نوناق ىضقمب ررق ىذلا ماعلا أديملا ىف هب

 دعب ةعقاولا تافولا ىف راقملا ىف ةيكللملا اء لقتنت ال ةيصرلا نأ - ١497 ةنمع

 ةيكلملا لقنت ال ةيصولا تراصف . لقنلا كلذ ليجست دعب الإ خيراتلا كلذ
 . عزانتلا دنع محلا وأ دقعلا لجس اذإ الإ راقعلا ىف

 « ءادتعالا عنيو قوقحلازبع ليجستلاب راقعلا رهش نإف « ًاتس> كلذ ناك دقلو
 طبر راقعلل ةيكلملا' لقن بابسأ لك ىف هب ذخالاف « ةمئاقلا نينارّدلا نطنم وهو

 تايثإ' لئاسو نوكتو ؛ مك دحاو قسن ىلع ريستف ؛ بابسألا هذه لك نيب
 . تباث ررقم ماظن ىلع ىرجم لب . اهنيب رئانت ال ةدحتم راقءلا ف قوقحلا

 تيثتال نكلو ء اهل ةئشنملا لاوفآلاب اشذتعببلاك ةيصولا ريصت كلذ ىضتقعو
 . عببأا كك ليجسنلاب الإ راقعلا ىف ةكلملا

 عورشملا دقت ىنب دقو 75. ص رشع ةثلاثلا ةنسلا داصتقالاو نوناقلا ةمم عجاد (1) ا
 : ابهخلم هذه رومأ ىف

 نوكي الف ؛ ءاشنالل اهبمثي ام وأ ةيمسرلا طارتشال ةلوقعم ةياغ دجوت ال هنأ : الوأ
 نكمي الو .ةلوةعم ةياغ حلصي الكلذب و ؛هعيقوت ىلع قدصملادقعلاب ىنّدك هناآل ربششلا ضرغلا

 كلذسيل و بهاولا ةيامح وه ةيهلا ىف طارتشالا ىلع ثءابلا نآلع ةيهلاب اههش ةياغلا نوكن نأ

 . ءاش تقو ىأ ىف عوجرلا هلو ؛ ةافولا دعي الا تب ال ةيكدلملا نآل ةيصولا ىف ققحتع

 « هتدارا لامها هيق نال ء ىصوملاب ررض هيف ءاشنالل ليجستلا طارتشا نا : ًايناث

 تايرقلا باوبأ ىف اياصولا نم اريثك نإو , هل نامرح هنآل . هل ىصوملاب ررضو
 . ةعسوتلا وه لوقعملا لب « اهثاشنا ىف قيبضتلا حصي الف

 « ليجستلا تاءارجا عم لاوحألا نم ريدك ىف ىنانقت ةيصولا ةعيبط نأ : أئلاث

 « ليجستلا اهف لبسي ال لاح كللتو ٠ ةافولا برق نوكت اهاو-أ بلاغ ىف ىهذا

 . انيب أك هل ىصوملاو ىدوملل ةرضملا اتاوق ىفو « اهتاوف ىف ًايبس نوكي دقو
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 ىصوم ا طورش

 , امل ةئنملا ةرابعلاو ٠ ةيصولا نكر لوق نم انفلسأ ايف انركذ و

 نم اهالطبو ةيصولا ةمصو « ةيصولا ىلع ثعاوبلاو « طورش نم اهب نرتقي امو
 ريغ نم ةذفاتلا ةيصولا ىف ةيكلا لفتت ىم لوقلا ايانث ىف انركذو « ةيحانلا هذه
 : ةثالث ماسفأ ىهو . ةيصولا طورش ىف ملكتن نآلاو ٠ دحأ هزاجإ ىلإ ةجاح

 . هب ىصوملاب قاعتت طورشو هل ىصوملاب قلعتت طورشو « ىصوملاب قلعتت طورش
 . ىصوملاب نيئدتيه ءالؤه نم لك ىف ملكتنلو

 ةيصولا شان يكل ءاهرفاوت بجي ىلا ىصوملا طورش نوناقلا ركذ - مو.
 ةريثع ةعبارلاو. ةسماخلا داوملا ق توملا ىلإ ةحيتص رمتستو ٠ ةحيوك ةبرايتخالا

 , ©) ةرشثع ةيداسلاو

 لمأ نم نوكي نأ طرتشي ىصوملا نأ ماكحأ نم هيلع لمتشا ام ةصالخو

 نأو» ةملكب ىناعملا هذهنع نوناقلا ربعو « ًاديشر الناع خلاب نوكي نأب « عربتلا
 اذإ كلذ“ ىلعو , هانركذ ىذلا اذه وه اهانعمو « ًانوناق عربتلا لهأ نم نوكي
 . ةلطاب تناك هوتعملا وأ « نونجلا نع وأ « غلابلا ريغ نع ةيصو تردص

 ةرشع ىنامث خاب دقو « نيرشعلاو ةيداحلا غلبي مل نم هلامو ء هيفسلا لقاعلا امأ
 ةمكحملا ناذئتسا دعب حصت لب ء قالطاب ةلطاب تسيل مهتيصو ناف , ةيسش ةنس
 . اهتذإو ةيسحلا

 نافلكم ةلفخلا اذو هيفسلا نأ ( امهدحأ ) : نيرمأ كلذ ىف نوناقلا ظحال دقو

 : داوملا هذه صف كانهم )١(
 ناك اذإ هنأ ىلع . ًانوناق عربتلل الهأ نوكي نأ ىصوملا ىف طرتشي  ةسماخلا ةداملا

 نذاب هتيصو تزاج ةيسممث ةرشع قامت رمعلا نم خلب وأ . ةلفغ وأ هفسل هيلع ًاروجع
 . ( ةيبسحلا ةمكسحملا ) ىسحلا سلجم

 كلذكو,توملاب لصتا اذإ اقبطم ًانونج ىصوملا نونحي ةيصولا لطبت س ١4 ةدام
 . ىصوملا توم لبق تام اذإ هل ىصوللل ةبسنلاب لطبت

 . ةلفغلا وأ هفسلل ىصوملا ىلع رجحلاب ةيصولا لطبت ال +١ ةدام

 ادع مايل



 ةعبت امهنع طقست ملو ءاملوق رابتعا طقسي مل «ةيعامتجالاو ةيعرشلا تافيلكدلا لك

 ةياعرو « هلام ىلع ةظفاحملاو . هسفن ةحلصملا امهنم دحاو لك ىلع رجحلا امتإو « اهامعأ

 اهنأ ًاصوصخو « هاياصو ذفنت نأ قهلا نم ناكف « هدعب نم هتثرو 'قوقح

 ةياح هتثرو قوقح ىلع عراشلا ظفاح دقو « هتايح لاح ىف صقنب هلاومأ بيصت ال

 ,ىلوق دحأو , دمحأو كلامو ةفيش> وبأ : ةثالثلا ةمئالا ذخأ كلذبو « مهل نيثلثلا

 ةبيسحلا ةمكحملل ناك فرصتنلا نسحب لو ريبدتلا نسحب مل هنأل نكلو . ىفاشلا

 ريبدناا لهأ اياصوك نوكتلو « قحلا ةرئاد ىف نوكتل اياصولا هذه ىلع ةاقر

 .نامضلو « ةعورشملا ةلوقعملا ةرئادلا ف نوكتل ةبسحلا ةكحملا ناذئتساف « نسحلا

 . رييدتلاو ىأرلا ءوسب رهتشا نم كلذ

 ربك أ ىهو « ةنس نورشعو ىدحإ ىه نوناقلا ىف دشرلا نس نأ ( امهناث)

 نأ ذإ « لبق نم هب الومعم ناك ىذلا تملا بهذملا ءابقف اهررق ىلا نسلا نم

 عسبسو « مالغلل ةنم رشع ىنامث ىه بهذملا كلذ ىضتقم ىلع غوابلا نس ىصقأ

 .نييحاصلا دنع اهل ةئس رشع ةسمخو « مامإلا بهذم ىلع « ةيراجلل ةنس ةرشع

 , نوناقلا مكحب غلاب ريغ « هقفلا كح ًآغلاب ةنس ةرشع ةنماثلا غلبي نم ناكف

 .ةرادإ ىف قهلا ةرشع ةنماقلا غلبي نأ لم . كلذ نوناقلا ظحال دقو

 ةقفاومو «٠ قوناقلا قاستالا نم ناكو 20ةيبسملا ةكمحملا فارشإ تحت هلاومأ

 نذإ دعب ةيصولا ىف قهلا نسلا هذه غلبي ن نوكي نأ ةفلتخلا ةيبقفلا بهاذملا

 ريبدتلاو ىأرلا ىتسحلا ةيصوك هتبصو نوكن نأ سلجما نمضيل « ىسحلا سلجم

 . نيدشارلا نيغلايلا نم
 ًاضيأ طرش وهف « اهئامشنإ دنع ةيصولا ةحصل ًاطرش لقعلا ناك اذإ و مهل

 نإف «٠ توملاب نونجلا لصتاو ًاقبطم ًانونج ىصوملا نج اذإ كلذلو . اهئاقبل

 تومي نأ اهئاقب طرشف ؛ ةيصولا ف عوجرلا ىصودلل نآلل كلذو « لطبت ةيصولا
 هتبثي مل ةافولاب نونجلا كلذ لصتاو « قبطم نونحي بيصأ اذإف « امملع ًارصم

 . هب لومملا ةيبسحلا م احنا نوناق عجار )0(

 د هر



 <« توما ىلإ ًاقيفتسم ناك ول عجري ناك امر هنأ لاتحال ظ اهبلع ًارصم تام هنأ

 .قافتسا اذإ هنآل ؛ ةيصواا لطبت مل توملاب لصتي ملوُأ « قبط» ريغ نونجلا ناك اذإو
 .كلذ ناكف : عجري ملو ء عوجرلا ةصرف هيدل تناك توملاو نونجلا ضراع نيب

 .لصتا ولو ٠ ةيصولا لطبت ال قبط» ريغ نونجلا ناك اذإو « رارصالا ىلع اليلد

 ريغ ىف لقعلا لاوز نآلو , ةيصولا لطبيال .اغالاو « ءامغإلا هبشي هنآل ؛ توملاب
 . ةّباثلا تافرصتأا هب لوزت الف « نقيتسم ريغ قبطملا

 .تذخأ كلذبو « ًاربش ثكمي ىذلا وه لاوقالا حمجرأ ىف قبطملا نونجلاو
 . ةيريسفتلا ةركذملا

 .ضرع اذإ حلا فاتخيو ؛ ةيصولا ءاشنإ دعب ضرع اذإ نونجلا كح وه اذه

 .؛ توملاب رجحلا لصتا وأو لطيتال اهنأف « ةيصولا .اشنإ دعب ةلفغلا وأ هفسلل رجحلا

 ؛ ةيصولا ىف عوجرلا عنمب الو « ةيلهآلا ليزي ال ةلفخلاو هفسلل رجحلا نآل كلذو
 لطب ال هنأ ىلع صنلا لب ٠ عوجرلا نم عنمي هفسلا نأ ىلع لديام نوناقلا ف سيلف

 . اهيف عوجرلا عنب الأ ىلو آلاف « ةيصواا ءاشنإ عنمب هنإ ةيفينحلا لقي لو , ةيصولا

 ؛ ةيصوأأ حصتل اهرفاوتمزاللا ىصوملا ظورش ىف نون اق ماكحأ هذه - ه؟

 ابعم قفتي ام قدأ ةرابعب وأ « اهل ةيبقفلا رداصملا ركذن نأ قبو « رمتستو

 . امراقي وأ « ءابقفلا لاوقأ نم
 ىذلا زيهملا ريغ ىصلاو ء هوتعملاو . نونجملا ةيصو نأ ىلع ءابقفلا قفتا دقل

 ةاغلم ءالؤه ةرابع نال « ةلطاب  ًاحيحص آدصق تارابعلا ناعم ىلإ دصقب ال
 < فرصت مهءالكب دقعني الو « ةالص مهنم مصت الف « هيلع لدت امل رابتعاال

 .مهترابعب دقعنيال ىلوآلابف ؛ عفنلاو ررضلل المتح ناكمأ « ًاضحم ًاعفن ناكأ ءاوس

 . هتاذ ىف عربت وه ام

 ؛ ىعفاشلا ىلوق دحأو ؛ كلامو دمحأ دنع ةزئاج هتيصوف . زيمملا ىصلا امأ

 ىلإ كلذ عفرف « هل لاوخأل ىصوأ نينس رشع هل ناسغ نم ايبص نأ ىورامل
 هللا دبع نع هنطو٠ ىف كالام ىورو ؛ هتيصو زاجأف ؛ هنع هللا ىضرٍباطخلا نب رمع
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 انه اه نأ باطلا نب رمعل لبق هنأ هربخأ ميلس نب ورمع نأ هيبأ نع ةركب ىلأ نب
 مع ةنبأ الإ انه اه هل سيلو « لام وذ وهو ؛ ماشلاب هتثروو ملتح مل ًاعافي ًامالغ

 . , "ا صويلف رم لاق

 , هل ةعاضإ ةيصولا ىف سيلو « لاملاةعاض] ةيمشخ فرصتلا نم عنم امإ هنالو

 « باو نم واختال قلا ةيصولا نآل ؛ باوثلا لان تام نإو « هل وبف شاع نإ هنآل

 « هريغ قل ال . هسفن قمل ريغصلا ىلع رجحلا نآلو فورعم وأ 5 ربوأ

 هلام ف فرصنلا نم ناسنإلا عنمب الو « ضورفملا سكع ناكل هتيصو انعتم واو
 . هريغل ررقم ريغ مآل

 ىصلا ةيصو نأ ىلإ هيلوق دحأ ىف ىفاشلاو ٠ هبادأو ةفيئح وبأ بهذو
 هنم زوجت ال لو آلاف ؛ زو< ال هنم عربالاو ء عربت ةيصولا نآل ء زوجت ال زيمملا

 هاسع ام فاكملا كرادتيل : ءانثكسالا ليبس ىلع تعرش اياصولا نآلو « اياصولا

 وه ذإ « ىصلا ىف كلذ قةحتي الو « هلصو نم رييلو « هتايح ىف هتاف دق نوكيا

 1 . ؟"9هنم ةيصولل ىنعم الف ء اهريدتسي الو « ةايحلا لبقتسي
 رجحلا غوسي ال هنآل ء ةفين> ىبأ مامإلا بهذم ىلع ةزئاج هيفسلا ةيصوو

 رجلا نآل ؛ ًاءاسحتسا زوجت نيبحاصلا دنعو ؛ هدنع ةيلهآلا لماك وبف ؛ هيلع

 ىنسح نع ردصت نأ حصي وأ ٠ قحلا قفاوت ىنلا هتيصوو « هسفن ةحاصمل هيلع

 « هتثرو رضت الو « هدعب نم ذفنت اهنآلا ؛ هرضت ال ثلثلا ةرئاد ىف رييدتلاو ىأرلا

 هتئاف دق نوكي هاسعف ء فلكم هيفسلا نآلو « نيثلثلا زواجتي ال مبت> نآل

 قحلا هل نوكي نأ بجيف ؛ هدؤب لو هعاطتسا جحو « اهدؤي ل ةاكزك تابجاو

 كلذو « مهلاومأ ثلث وهو « مرامعأ رخآ ىف نيفلكملا ىلع هب هللا قدصت ىذلا
 انيكمت ىأرلا لهأ نع ردصت نأ نكم وأ « قملا قفاوت ىتلا اياصولا نم هنيكمتي
 . هللا الإ هيف هيلع دحال ةاترال . ًاقلطم

 ةبيسحلا ةيكحا ناذئتساب هيفسلا ةيصو ديقيو ؛ اذه لكفلاخ نوناقلا نكلو

 ٠ ما/ ص < ىتشملا 0) 0

 لوقعم ءانثتسالاو « هتيفنكت و هزيبجتب هتيصو ءانثتسالا ليدس ىلع ةيفنحلا زاجأ ()
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 .نأك « نذالاو . ناذتتسالل هيف لاجم ال تقو ىف ةيصولا نوكن دقو  اهنذإو
 ءادأ وأ ءةاكز ءادأب ىصرأف ؛ تول لأ ىلع قرشأو «توملا ضم اضل نوكب

 « هيغتبب ىذلا ريخلا كلذ توفيف ؛ ربلا لامعا نم كلذ وحن وأ ؛ قدصت وأ ججح
 : ءارقفلا وأ نيجاتحما بيصيو

 ىلإ لمن نحنو ؛ نوناقا هيلع لمتشا ىذلا ديبقتلا هذه أرربم دجن ال كلذل
 ن٠ هصخش ىلع ةفاحمللو ؛ هلام ةنايصل هيفسلا ىلع رجحلا نآل « ءابقفلا ءارآ
 ذفنت اهنال , ةيصولا عم ىفاانتي ال كلذو « سانلا ىلع الك نوكي نأو ؛ عايضلا
 + ءابقفلاو نوناقلا نيب اطسو اقيرط اندرأ اننأ ولو ؛ ثاثلا ةرئاد ىف توملا دعب
 « مهيلع رجح ال نم اياصو ًاشنت اك . هتدارإ ضحم أشنت هيفسلا اياصو نإ انلقل
 : ريا وأ قا ليبس ريغ ىف تناك اذإ , اطاطب] ىسحلا سلجملل نوكي نكلو
 ضرغ قةحنو ؛ نذالاب كسلا ىف طارفإلا ررض هب قتن نمسح طسوت اذهو
 . هيف ريش ال ليبس ىف نوكت نأ طرشإ اهوزاجأ منال )ء مبطرشو ءابقفلا

 ىأ بهذم وه اهئاشن] دعب قرطملا نونجلا دوجوب ةيصولا لاطبإو - ه+
 .مزاللا ريغ دوةعلاوءمزال ريغ فرصت ةيصولا نأب كلذ اوللعو « هباحصأو ةفينح
 ؛ ءاقبلل طرش وه ءاشنالل ًاطرش نوكي ام نأ ىأ ") اهئاشنإ مكح اهئاقبل نركي
 نركحت ال ةدارإلا هذهو ؛ ءاقبالل ةرمتسملا ةدارإلا رفاوت ىضتقي اهءاقب نآل
 .ةدارإلا عني ضراوعلا ]ره ضراعب اهاوزف . ةيلهآألا ترمتسا اذإ الإ
 . ءاقبالل ةرمتسملا

 .قبطملا نونجلاو « توملاب لصتملا قبطملا نونجلا نيب ةيفنهلا دنع قرف الو
 ةدار] عنم دق قبطملا نونجلا ضراع نآل « توملا لبق ةقافإ هنم لصحن ىذلا
 . ةرمتسملا ءاقبإلا

 رمتسإ أم هنإ دمع لأقف احلا بهذملا ةعأ هيف فادخا دق قيطملا نونجلاو
 .هنال تريتعاف . ةاكرال ةنس ىه تادابعلل ةدم ىصقأ نآل كلذو ؛ ةنس

 )١ موو ص عباسلا ءرجلا عئادبلا( .



 . اما فياكتلا طوقس ليلد كلذ نوكيف ؛ ةئسلا ىف املك تادايعلا طقست اهضع

 ةدابع هب طقست ام قدأ ربشلا نآل  ًارهش رمتسي ام هنإ فسوي وبأ لاقو

 . نوناقلا راس فاسود ىأ ىأر ىلعو 3 هرادقم ريتعاف موصأأ

 ةيلهآلا لماك ىصوملاو « تأشن ىم ةيصولا نأ ةلبانخلاو ةيكلاملا هذمو

 لطبي ال ءىراطلا نونجلا نآل « توملاب لصتا ولو « ةيلهالا لاوزب لطبت ال

 اهريغ الو فقولا الو « ةراجآلا الو « عيبلا لطبي الف « هيلع ةقباسلا تافرصتلا

 ليكولا نآل « ةلاكولا ىلع ةيصولا ساقت نأ حصي الو « ةقباسلا تافرصتلا نم

 لكوملا ةياهأ تاز اذاذ ؛لكوملا ةبالو نم هلكوم مساب فرصتلا ىلع هتيالو دمتسي

 . ةلكولا لطبتف هناطلمم ليكولا اهنم دمتسي ىلا ةيالولا تلاز دقف

 ىذلا نونجلاب ةيصولا نالطب ىف ةيفنلا بهذع ذخأف ؛ نوناقلا طسوت دقو

 هق ذخأ لب 0 توملاب لصتي مل ىذلا نونجلا َْف مثرظنب ذخأي مو 3 توملاب لصتي

 ٠ . ةللانخلاو ةيكلاملا رظنب

 توملاب لصتي ال ىذلا نونجلا نآل ءنسح ىبقف فرصت طسوتلا اذهو

 . رصأ دقف عجري مل ناذ ؛ دارأ نإ عوجرلا ةصرف ىصودلل هف دجوت'

 سيل كلذ نآل « ًانيدم نوكي الأ ىصوملا ف ن وناقلا طرتشي لو - م هو

 نيدملا ةيصوف« ذيفنتلا دنع نيدلا ىف مالكسلا ىفأتي لب «ءاقبلل الو « ءاشنالل ًاطرش

 مدقي اهذيفنت دنعو « توم لا ىلإ ةحيص رمتستو ةحيوص أشنت قرغتسم نيدب ولو

 ىلع ذيفنتلا فقوت نددلاب ةقرغتسم ةكرتلا تناك نإف « اهلع لج وأ لق « نيدلا

 تصلخ دقو « ةكرتاا نم ةيصول] تذفن هوءربأ نإف ءنيدلا نم تيلل نينئادلا ءاربإ

 ؛ ثلثلا ةرئاد ىف ةيصولا هنم ذفات قب امو « نيدلا ددس هوئربي م نإو٠ نيدلأ نع.

 ؛ ةثرولا ةزاجإب الإ دئازلا ىف ذفني ال هتزواحت ول ثيح « قابلا ثلث ىأ |



 مالكلا ف (امهدحأ) , نيعوضوه ىف هل ىصوم ا ماكحأ نواقلا ركذ ب موو

 ىلع ملكتن نحنو ؛ هل ىصوملل صاخ ناونعب ( امهيناث ) « ةيصولا ةعص طورش ىف

 طايترالل :دحاو عضوم ىف«نيعوضوملا ىف ةروكذملا هل ىصوملا طورشو لا وحأ

 . ىلعلا كساّملا ىلإ برقأ كلذو ء لوقلا رصانع نيب مضاولا
 قو« ةحبمك رمتستلو ؛ ةيصولاحمصتل هيف ةءزاللا طورشلا ىف مالكل ابىدتبنو

 . اهدارفنا ىلع لاح لك كح نب رك اذءهلىصوملا ماكحأ ىف ملكتن مث ء اهذافن طورش
 طورشلا ناريل تضرعت ىلا نوناقلا داوم نم صلختس ىألاو م5

 : ىه ة>يىك اهرارمتساو « ةيصولأ ةك طورش نأ

 . مسإلا وأ ةراشإلاب نييعتلاب ًانيعم , ًايواعم هل ىصوملا نوكي نأ (1)

 اذهل وأ « اهنطب ىفنكتسملا ةءالف لل وأ « ةينالفلا ريلا ةبج وأ ؛ نالف نأ نالفك

 ءارقفك فصولاب هفيرعتب هل ىموملا 0 نوكي دقو « هيلإ ريشيو ٠ صخشلا
 لك ىف ؛ اذكهو نالف ىنب وأ « ميمتىنبك« ليبقلا وأ . رهزالا ةبلط وأ ءملعلا ةبلط

 . فصوأاب فرعم وه لب « نييعتلاب ًانيعم هل ىصوملا نوكيال لاوحألا هذه
 , ةيصولا تقو هدوجو طرتشيال , فصولاب ًافرعم هل ىصوملا ناك اذإو

 «لوقلا ميقتسيل « ةيصولا تقو ىف هدوجو ظرتشيف نييعتلاب ًائيعم ناك اذإ امأ

 ريغ نإف ٠ ا اهمجوت 3 لوقلا هجوي ىح ؛ دوجولا ىضتقي نييعتلا ناف

 () فيبرعتلل حلصي ناكنإو« نييعتلل حلصيال دوجوم ا

 هدوجو طرتشيالا ةيصولا دنع هدوجو ط رتشيال فصولاوأ رنجلاب فورعملاو

 . ىصوم ا م ماكحأ نم نييتيساك « ز وجيت اف رعم مادام مودعملل ةيصولا نآل ؛توملا دنع
 طرتسسشيو « ةحيتص ةيصولأ ًاشنتل هل ىدوملا ىف طرتشيام اذه - موال

 ىصوملا ىف طرشي . : اهصن اذهو . ماكحألا هذه ىلع ةسداسلا داما تلمتشا (و) ٠
 ًانيعم نكي مل ناف  انيعم ناك اذإ ًادوجوم نوكي نأو () ًاموامم نوكي نأ (4
 ةاعاسم عم كلذو ؛ ىصوملا توم تقوالو ؛ ةيصولا دنع ًادوجوم نوكي نأ طرتشيال
 . لوبقلاب ةصاخلا ىه ؟. ةداملاو «* . ةداملا ىف هيلع صنام



 . ىصوملا توم لبق نيعملا هل ىصوملا تومي الأ ةحيتص 'اهرارمتسال
 ناكأ ءاوس , ةيصولا تلطب دمع هلنق نإف ىصوملا لتقي الأ ًاضيأ طرتشيو

 .تدأ روز دهاش ناك مأ كي رش مأ :ًاياصأ العاف ناكأ ءاآوسو٠ رشابم ريغمأ اريشام

 :لدقلا ىف ةثالث طورشب كلذوءك.حلا دفن و:ىدوألا ىلع مادعإلاب ركحلا ىلإ هتدابش

 هنإف ء كاملا نه رمأب ًاصاصت هلتأ نإف ءقح الب ًاناودع لتقلا نوكي نأ 0(

 . هلتق ىذلا وه كاجلا نآل ءةيصوأل الطب» دعبال كلذ
 .؛ القاع 535 ل نإف . ةاس ةرشثع س# ردعأأ نم أدل اب القاع نوكي نأ )0(

 غاب مل ند دصت نإو « ددعلا وأ ناودعا هنم روصتب الف « فلكتلا هنع طقس دقق

 . ةلماك هيلع هتعبت نوك-ت ىت> « لماك ريغ دصق دحلا اذه نسلا نم
 ىعرشأا عافدلا ق> زواجتي نم لاكرذعب ناكنإف « رذعب لتقانوكي الأ (م)

 نمو ؛لاعبتال ىرمهملا تابوقعلا نوناق ىف املع صن ىتلا راذعالا نم كلذ ريغو

 اهل ضرعتي ملىتال ةيعرشلا راذعالا نمو « امهآجاف اذإ ىنازلا عم هتجوز لتق كلذ

 دعيال لتقلا اذه نإو ؛ اهلتةيف ةيناز محرلا تاذ نوكت نأ ؛ تابوقعلا نوناق

 الطبم دميال كل ذبكف ؛ عرشااو : ثاريملا ماكحأ ىضتقم ثاريملا عناوم نم ًاعئام

 عم هنآل كلذو ٠ ناماشتم اذه ىف امهو ؛ ثاريملا تخأ ةيصولا نآل ؛ ةيصولل

 أطلال تقلا نوناقلا ريتعي ملو ©20نامرحلل بجوملا ناودعلا رفاوتيال ءرذعلا دوجو

 .نيبنسام ىلع ةث رولا اهزاجأ واوةيصولا ذافن نم ًاعنأم لتقلا ربتعإو «ةيصولل الطبم

 زوجي كلذلو « نيدلا ذاختا ءةيصواا ةحصل نوناقلا طرتشي مو ل م4

 هىدوهيلا ةيصو زوجت اكو « لسملا لسملا ريغ ةيصو زوحت ا« للا ريغل لسملا ةيصو

 لامعأو ؛ نيدلا فالنخا عم زوجي ةلصلاو « ةلص ةيصولا نآل ء !ذكهو ء ىحيسلل

 . محارتلاو لصاوتلا تمرحام نايدالا نآل ؛ ةفلتخلا نايدالا لهأ نيب زوجت ربلا

 ةيصولا قاقحتسا نم عضم ها: اببصن و٠ ماكحألا هذه ىلع ١١ ةداملا تلمتشا )01(

 لئاقلا ناك أ ءاوس . ادمع ثروملا وأ ءىصوملا لتق ةبجاولا ةيصولا وأ « ةيرايشخالا

 ىصوملا ىلع مادعإلاب مكحلا ىلإ هتدابش تدأ روز دهاش ناك مأ اكيرش مأ , ًايلصأ العاف

 رمعلا نم اغلاب ءالقاع لتاقلا ناكو رذع الو ء قح الب لتقلا ناك اذإ كلذو , هذيفنتو

 . ىعرشلا عافدلا قح زواجيت راذعالا نم دعيو « ةئس ةرشع سمخ



 زوج هتيعبت نكن امهم للملف , نيملسملا نيب رادلا داحتا طرتشيال كلذكو .
 تبث: هو ةدحاو ةيمالسإلا ةيالولا نآلل ء هل ىرخأ ةلودل عباتلا لملا ةيصو
 مهف «مطود تفلاختو « مههلاقأ تدعابتو « مايد تءانت امهم , نيماسملا نيب ةطبارلا
 «لسم ريغ هل ىصوملا اهيف نوكي ىتأا ةيصولا امأ . فالتخالا اذه عم ةيالولأ ودحتم
 "5 ىأ « ىصوملا لل ةيصولا هتعيرش عام ىمالسإ ريغ دلل اعبات ناك ناف

 هيمالسإ ةلودل اعبات هل ىصوملاو ةلودلا هذهل امبات ىصوملا ناكىأ سكعلا ضرف ول
 ابلماعت كلاذكف , اهذيفنت اهنيناوق عنمت ملو اياصولا هذه لثم هتموكح تزاجأ ناف
 . مهنم هل ىصوملاو ءانم ىصوملا ناك اذإ

 « نيرهالسإ نادلباا ناكاذإ ذفنت ةيسنجلا فالتخا عم ةيصولا ن نأ ةصالخلاو
 تفلتخا نإو « ةيمالسإلا لودلا نيب راد فالتخا ال هنآل , نيدلا فلتخا ولو
 نإو . ةيالولا داحنال ةيصولا ذفنت ملم امضالك هل ىصوملاو ىصوملاو ء نأ رادلا
 ةصوأ| ذفت كلاذك « ايمذ ىصوملا ناكو « ةيبنجأ ةلودل اءبات املسم هل ىصوملا نأك
 . ةءالوأا داحتاب رادلا داحتال

 ةلودل اعبات ناكو : لسم ريغ هل ىصوملا ناك اذإ ىهر ةعبارلا ةروصلا تبقب
 ريغ ىبف الإو « ةذفان ةحيحص ىبف اهااعر ريغل اياصولا اهنيناوق عنمت ال ةيبنجأ
 قيقحتو : لثملاب ةلماعللل كلذو « سم ريغ مأ السم ىصوملا ناك أ ءاوس « ةذفان
 ,2) ىلودلا لماعتلا ىف ةاواسملا

 ةيصولا ءاشنإ تقو وهأ « ةحصاا مدعب كحلا تقو ىلع نوناقلا صني لو
 دعب ىنجألا ةيوعر تفلتخا ولو ء مصق الف ةلطاب اشنت ةيصولا نأ كلذ ىتعمو
 ؟ ةيصولاف ةافولا تقو وه مأ؟ مد اهاياعر نم اياصولا ذفنت ةلودل عبتف « كلذ
 تفلتخا ناف ؟ رظنلا كاذ رظني ةافوا) دعب اهذيفنت دنع نكلو , ةحبمص أشنت

 : ابصنو « ةمساتلا ةداملا ماكحأ هيلع تلمتشا امم اذه )١(
 اعبات ىصوملا نكي ملامزيرادلا فالتخا عمم حصن و « هللا و نيدلا فالتخا عم ةيصولا حصب

 ىصوملا لل هيصولا نم هتعي رش عنمت ىالسإ ريغ دم) عبات ٍلسم ريغ هل ىصوملا و« ىالسإ دلبل
 .لا ىنكذورألاو : ىتاتسورلاو ىي وثاكلاك ,ىنيدلا بهذملا ربظي اهف ةلملا نم دارملاو

 بع جا سس

 « ةيصولا ه )



 . ةأفولا لال اعبات محلا ناك ءاشنالا تقو نع ةافولا دنع لاحلا

 رابتعالا نأ هارت ىذلاو : كلذ ةيحاضيالا ةركذملا الو نوناقلا نيب /

 : نيرهآل كلذو « ءاشنالا تقو ال « ةافولا تقو وه رادلا فالتخاب

 اف « رادلا فالتخال ةبسنلاب ثاريملا نوناقك ةيصولا نوناق نأ امهدحأ

 «دحتم امهياك ىف ىنءملاو ؛ةيصولا نوناق ىف هب دخأ ام وه ثاريملا نوناق ىف هب ذخأ

 نوكي كلذكف « ةافولا تقو الإ ههادب ف ثاريملا نوكي ال رظنلا كلذ ناكاملو

 هيف كالتمالا امههالك ذإ ؛ ًاعرش ثاريملا تخأ ةيصولاو «ةافولا تقو ةيصولا ىف

 هنأ ذإ ةافولا تقو الإ نوكي ال لثملاب ةلماعملا وهو , دصقتلا نآلاو , ةفالخلاب

 .رييغتلا اذهل ًاعبات ةيصولا مح نوكبف « ءاشنالا تقوناكىدلا اهنوناق ريغت نأ ىمع

 نوومشي عنملا ىف هماكحأ مهنم نوناقلا قتسا نيذلا ءابقفلا نأ  امهناث

 نوكيف ثرآلا عئاوم نم عنام رادلا فالتخا نإ ثيح نم « ثاريملاب ةيصول!

 دنع رظنلا اذه نوكي نأ ىضتقي كلذو , ةيصولا زاوج عناوم نم اعنام آضيأ

 | . ءاشنالا دنع ال ةافولا

 زاجأ لب ؛« ثراو ريغل نوكست نأ ةيصولا ذافنل نوناقلا طرتشي مود مهو

 ثراولا ةيصولاف ,« ثلثلاب ديقتت امهبك ىف اهنأو «ىتجال زوجت ا «ثراول ةيصولا

 هل لعج امم نوناقلا ىف ءاجام دشأ اذه لعلو : 7 دحاو امبكح ثراولا ريغو
 .روصتن أم رادقم ةئيس تسيل ةيرصملا ةرسآلا ىلع هابقع نوكت نأ وجرن ؛ًارطخ

 طورشلا ضعب طرتشا ء هل ىصوملا طورش ىف نوناقلا ماكحأ هذه - +.

 ىف كلاسي ملو « ىرخآلا طورشلا ضعب لمهأو « ىنحلا هقفلا الع صني ناكىتلا

 لتا ناك ولو ؛ ةيصولل ةلطممللا ه ةرشابلا ريتعي لف ؛ قنحلا كلسم لتتقلا

 رداصملا نيبن نأ ديرنو : اذكهو ناودعاا دصق ريتعا لب : لتاقلا هف رذعي أطخ
 ليصفتو « همهم حيضوت ىف اهبل] عوجرلا نكمل ؛ قنحلا هقفلا هيف فلاخ امل ةيبقفلا

 . هريغو ثراولل ثاثلاب ةيصولا حصت» :ابصاومب ةداملا هيلع تامتشا اعاده ()

 اهذاجأ اذإ الإ ةدايزلا ىف ذفنت الو ثاثلا ىلع داز ام حصتو ؛ ةثرولا ةزاجا ريغ نم ذغنت

 . هتوزيجي اع نيااع عربتلا لهأ نم اوثاكو « ىصوملا ةافو دعب ةثرولإ

 مدس 4ادل



 . ماكحألا هذهم ةلص هل ام . هيلع صني ملام مح جارختساو « ةلمجن

 هل هل ىموملا ةيمولعم صاخلا وبف : ةفيتح ىفأ بهذم نم ذخأ ىذلا مسقلا امأ
 لصقتسكلذف ٠ نيعتلاب نيعم ريغ نأك أذ امأو ٠ نييعتلاب ًانيعم ناك أذإ هدوجوو-

 . اهريغو تابجلاو ء نوصح الامو نوصح ام ةيصولا ىف ءاللكلا دنع هماكحأ

 فاللتشاو . لئاقلا هل ىصوملا م ةيهقفلا رداصملا ىف ملكت نأ ديرت انهو
 22 .٠ كثراولل ةيصولاو . رادلا وأ نيدلا'

 قاقحتسالا نم لئاقلا عنم ةصاخلا ةيصولأ ماكحأ نوناقلل ذخأ دق - ١
 قاقحتسالا نم ًاعنام لتقلا رايتعا ىف فسوب ىلأ ىأرب ذخأف « ةفلتخع بهاذم نم.
 ةلمجا ىف ذمخأ لتقلاب ةذخاؤملا نس دحو « اوزيجي مل مأ ةثرولا زاجأ ءاوس ٠ ًآلطم
 ىدؤىنلا روولا ةداهش لمشي ىذلا بيستلاب لتقلاو ٠ ةمعئاشلاو ةيفنكلا بعذم نم

 بهذم نم ذخأ ردغ ريغبو قح ريغب لتقلا نوكو . دمحأ بعذم نم لتقلا ىلإ
 نوناقلا نم ةداملا هذه ماكحأ رئاس تذخأ !ذكعو . ةمألا رئاسو فسوب ىأ
 عومجملا كلذ اهنم ناكو « ضعب ىف اهضعب جدأو « ةفلتخم بهاذم ةدع نم
 . ةداملا هب تدءاج ىذلا بسانتملا

 .ابقفلا ءارآ ليصفتلا ضعب لصفنلو : ىبقفلا نوناقلا' ردصمل زجوم اذه
 . ةلأسملا هقف لجتسلا |

 0 : ةعبرأ ىف رمآلا لوأ نم رصحنت ءابقفلا لاوقأو
 أطخ ناك مأ دمع لتقلا ناكأ ءاوس ؛ ةيصولل لئاقاا قاقحتسا  اذوأ

 لتقلاو ةبملاك كيلع 4 ةيصولا نأ هتجحو « ىفاش اهشلا لوق دحأو ؛ كلام لوق اذهو.
 . ةيصولا لطبب الف ةبطلا لطب ال

 ميحصلا رثألل ءاه وزيجي ل وأ ةّث رولا اهزاجأ لتقلاب ةيصولا نالطب اهنا
 ةيصولا نم .ضرغلا نآلو « هنأ وأ لبق رمآلا لجعت هنالو ءةيصو لتئاقلل سيل»
 ةيصوأأ نآلو ء هل ىصوللأو ىصوملا نيب فورعملاو ةلصلا وهو « هنالطب تبث

 .لتقلا نآلو ءانه عنميف « ةثرولا ةزاجإىل] رظن ريغنمهيف لتقلا عنب دقو ؛ ثاريملاك'

 الاب -



 .: ةيصولا نم قاطملا نامرهلاب رجرلا تقحتساف ةيناسنإ ةيانج ريكأ قد ريغب

 . نوناقلا ذخأ اذمو . ثاريملا نه نامرحلا تقحتسا اك

 .ىأر وه اذهو « ةئرولا زاجأ اذإ الإ قاقحتسالا عنب لتقلا نأ  اهئلاث

 .ذخأب نوذأتي نيذأأ مث ذإ « ةثروا قل زاوجلا عانتما نآل . دمحو ةفينح ىنأ

 .تذفن دقو , هل ىصوملا ثراوااك هل ىصوملا لئاقلا نآلو . ةيصولل لتاقلا

 . اهذفنتو « ىلوآلا ىف زوجتف ةيناثلا ةلاحلا ىف ةيصولا ةزاجالا

 .تخص توملا ىلإ ىضنأ ىذا حرجلا دعب تاصح نإ ةيصولا نأ  ابعبار

 .كاذ لبق ةيصولا تناك نإو 5 ماعلا باصناا وه ىذلا ثاثأا ةرئاد ف تذفنو

 علم نآل نس>- ل.هذ”وهو ؛ دحأ ماهإلا بهذم ىف ىأر اذهو « لتقلاب بلطب

 .هتيصو دكأ وأ «ىصوأ دق ناك اذإف « تاذلابو الوأ ىصرملا قل ناك ةيصولا

 .ةيصولل هتدارإ تحضو دقف مثالا كلذ دي نم توملا ببس همس لن نأ دعب

 . هتدارإل ًاقميقحت اهذيفنت زاوج ناكف ملإلا اذه عم

 راتخا نوناقلا نأ تءلع دقو , ةفلتخلا بهاذملا ىف لتاقلل ةيصولا كح اذه

 .كلذ ضفرن ال نوناقاا ةرابع نإ لوقن نأ نم عنام الو ء. فسوي ىفأ ىأر

 .ىف ةطورفم ةداملا نأ ثيح نم « عبارلا لوقلا ىف ءاج ىذلإ نسحلا ليصفتلا

 .ةدارإ قرقحت نف « ةيصولا ىلع ًامدقمل:ةلا ببسناك نإف « ةيصولا ىلع أر طلتقلانأ

 .لتقاا نأ تررقةيريسفتلاةركذ | نكلو ؛ ةلءاكلاهتدأ رإ تتيثنإ « اهذيفنتب ىصوملا

 . توم أ لبقولتقلادعب ىصوملااهزاجأ وا ءاهدعب ناكم أ ارلبقناكأ ءاوسةيصول! لطبب

 أطغ رشابملا لتقلا هنإ ةيفنحلا لاق؟ ةيصولا لطبي ىذأا لتقلا وهام نكلو

 رشابهريغ مأ أرئابهزاكأ ءاوس ناودعلا لتقلا هنإ ةيعفاشلا ضعب لاقو . دمع وأ

 في رعتن م ةيصولأ لطبملا لّدقلا ةقيقح ذخأ دق نوناقلا نإ لوقن نأ نم عنام الو

 ؛ امهنع هللا ىضر دمحأو كلام بهذم نم اذه ذخأ دقو , ثاريملا نم عفاملا لتقلا

 ًامنامأطخلا لتقلا ريتعي الو « ًاعئام هروص ,لكب ناودعلا لتقلا اريتعا ناذللا امه ذإ

 معتعالو « ةيدلاب هريصقت ىلع بق وعدقو , لتقاادصقي ملوه ذإ ؛ امهدنع ثاربملا نع



 « لطبملا ناودعلا بكتراالو « مثآلا ليجعتلا دصقام وه ذإ ؛ ةيصولاالو ثا ريملا نم»
 . دهاشلاو 20ةئيبرلاو كرادشملاو ضرحملاو لادلاو رمألا ناوددلا لتفلا ف لخديو-»

 ةيصولا ذافن عنمب ال قحب لتقلا نأ ( املوأ ) : نيرمأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو
 لتق وأ « ًادح لتقلا وأ « كلذي ذاقنإلا نيعت نإ سفنلا نع ًاعافد وأ ًاصاصق لتقلاك
 هنال , لداعلا هثروم ىغابلا لتق كلذ لثم نافرطلا لاقو « ىغابلا هثروم لداعلا'
 . لثمأ اذه ىف فسوي نأ ىأر نكلو , همعزب بساح وهو « لداع ريغ همعز ىف

 , لاحلا هذهىف لتقلا ريتعيال ءضراءل باغوأ دقف اذإ لقماا نأ  ىناثلارمآلا
 ر تاذ لتقوأ ؛ هلهأ عم هئجافي نم لتقك لتفلا ف رذع كانه ناك اذإ كلذكو-
 . غلاب ريغ ناكوأ « نامرحلا نوكي الف مثلا ىنمم طقسي « اهانز نقيت نإ « هنم مرح

 . ةنس ةرشع سمخ وهو نيبحاصلا بهذمب غولإلا ىف ذخأ دقو

 تاررقملا عم تابوةعلا نوناق نم بيرقلا كلسملا راذعالا ريسفنتىف كلس دقو

 لعجب كلذ نأ كشالو مهر ؛ءمو. معو ىوعم ؛ىع؟ ىف داوملا ىف ؛ةيعرشلا'

 . هعم قالتم وه لب ءهقفلا نع دعب ههف سيلو « ةفلت#ل] ةلودلا نينارق نيب ًاماجسنا'

 فالتخا نأ ىلع لمعلا ىف لصآلا ريتعي ىذلا ىنتلا بهذملا ءاهققو 0+
 اوفلتخا دقف « رادلا فالتخا امأ كلذ ىلع اوعمجأ دقو « ةيصولا عنب ال نيدلا
 مكحلا هنم بعشنا ىذلا لصالاو « عنام ريغ مأ ةيصولا نم عئام وهأ « هبف“

 فالتخا نإف ءةلصاو محر امهتءمج نإ ىبرحلاو لسملا نيب زوجت تالصلا نأ وه
 نبح ةكم ىلإ رايد ةئامصمخ ا ىنلا ثعب دقو محرلا ةلص عنم ال رادلا

 , اهاقرفيل ةيمأ نب ناوفصو « بح نب نايفس أ لإ كلذ عفدب رعأو ءاو طحق

 نم ءادهالاو « لقاع لك دنع ةدومحتو ٠ تقو لكى ةبجاو محرلا ةلص نإ مث

 . قالخالا مراكم ممتال تنعب يالي ىنلا لاق دقو « قالخألا مراكم

 )١( ءودهاشي نأ سانلا عمل لتقلا ةرشابم ءانثأ ىف ناكملا بقارب نم وه ةئيبرلا ,

 0 : . مثوعلمب وأ ةانجلا ىلع اوضيقيف:



 هتعأو ىنحلا بهذملا ءابقف كلذ دعب فلتخا نكلو ؛ ررقم لصأ اذه

 .كلذكو « ةحابم تالصلاو ةلص امنال ءمهضعب اهزاجآف « برحلل ةيصولا زاوج ىف

 .تيملا مكح ىف وهف « مدلا حابم ىبرحلا نآل ؛ مهضعب اهعئمو « اياصولا نوكت
 . هل ةيصولا حصق الف « دترملاك

 ركذدقف « قنحلا بهذلل نيلوألا ةمئنآلا نع ًاضيأ لقنلا فلتخا دقو

 ريسلا ح رش ىف ىسخرسلا لاقو « زوجب ال هنأ : ريغصلا عماجلا فو : لصألا ىف

 .ناك آيرح آديعب وأ ناك ًآبيرق كرشملا لسملا لجرلا ربي نأ سأب الد : ريبكلا
 . , زاوجلا اذه نم مهفف ءآيلو وأ

 يبني ال هنإ ١ : ةفلتخنا تاياورلا هذه نيب قيفوتلا هجو ىف ىليزلا لاق دقو

 نمأتسملاو كلملا لهأ نم مهنال ؛ محل كلملا تبث لمف نإو ٠ مل ىصوي نأ

 ًافاضم اذكف « هتايح لاح لاملا ةكلمب نأ هل برالا « ةيصولا ق> ىف ىذلاك

 . 29عهتامم دعب ام ىلإ

 ىذلا ىأ نمأتسملا ىفرحلل ةزئاج ةيصولا نأ ىلع ةبلاغلا ءابقفأل لاوقأو

 زوجت الف نمأتسملا ريغ امأ , مهريغل هتيالو ءاقب عم مولعم دمال نيلسملا دالبب قي

 « نمأتسلل اهزاوج مدع ةفينح ىنأو فسوي ىنأ نع ىور دقو « هل ةيصولا

 « تبثت ةيكلملا نكلو « ىغبني ال هنأب زاوجلا مدع رسفي ىنليزلا نأ تيأر دقو

 . ةتباث ةيكلملا دعاوق لك ذإ

 ىعتني ال ىذلا ملسملا ريغل ةيصولا ىف ذخأف « انسح اليصفت نوناقلا لصف دقو

 .هل ىصوملا ةلود تناك اذإ ةيصولا زاجأف ٠ لثملا ةلماعم دبع ةيمالسإ ةلود ىلإ

 «رادلا فالتخال نيعناملا ىأرب عنملاف ذخأو « ابلثم رحت ملنإ ابعنمو  ابلثم زيجت

 . ءابقفا' ضعب عنملا ىلع راسو « فسوي ىنأو ةقينح ىلأ نع تدلع اك اذه ىور دقو

 وه اذهف ٠ ىنجألا ةيصوك ابلعجو ٠ ثراول ةيصولا ةزاجإ امأ ++

 ”!القنا نوكي داكيو « ةيرصملا ةلودلا نيناوق ف ثدحتسا ىذلا ريطخلا أديملا

 )١( ص -ج نيييتلا حرش ١86 ٠

 دس #ث جل سس



 نيب ةكرتال عراشا ميسق: ىمالسإلا ثيروتلا ساسأ نآل « ىمالسإلا ثيروتلا ىف
 ءاج اذإف ٠ ةثرولا ريغ نم ءاش ن٠ هيطعي ثاثلأ ثروبلا طعأ دقو « ةثرولأ

 ضعن دأزو ٠ عراشلا ة ةمسق رياغ دقف « كلذ هئاطعب عنمو اذه ضعأو ثروملا

 ش . ىرخأ سر ةيصنألا

 هلحارم ىلوأ ىف نوناقلل ءاشنإ تبحص ىتلا ةيريسفتلا ةركذملا تركذ دقو
 : قأي ام ىلع دمتعا نونأقلا نأ ةمآلا ىساجم ىلع هضرع دنع

 دوملا ىدحأ رضح اذإ مكيلع بتنك » : ىلاعت هلوق ىهو ةعركلا ةيآلا ()
 . « نيقملا ىلع ًاقح فورعملاب نيبرقالاو نيدلاولل ةيصولا ًاريخ كرت نإ

 نأ تركذو « ةذفان تراولل ةمصولا نإ نيرسفملا ضعب لوق (0)

 ٠ . قابفصالا سم اأ

 .نم ثراول ةيصولا اوذفا ةعبرألا بهاذملا ريغ نم ءابقفاا ضعب نأ (م)
 . ثراول ةيصولل اوجاتحا دق سانلا نأ (4) .  ةثرولا ةزاجإ ريغ

 . ةيريسفتلا ةركذملا هتركذ ام ةصالخ اذه

 نيذلا نيرسفملا ضعب | لوق ىلإ مضنم وبف ٠ ةميركلا ةيآلا ىلع اهداهتعا امأ
 . ةذفان ةزناج ثراولل ةيصولا نإ مييلع أآودمتعا

 نكلو ةخوسنم 9 ةيآلا اوريتعا دق « نيرسفملا ضعب نأ سف نحنو

 4 قابفصالا لسم وبأ ءالٌؤد 39 : ثيراوملا يآ نيبو اهنيب قيقوتلا اواواح

 ةيصولا ةزاجإ هيأر لسم ابأ نأ مهمعز ىف ةيريسفتلا ةركذملا وبتاك أطخأ دقو
 باتكىف خس ال نأ ررق هناآلا " ةدوسمم ريغ ةبآلا نإ لاَ طف وه لب « ثراول
 , 23) طق ىلاعت هللا

 ضعل رك ةنأدسب لاق ممم ىنأ ىأر ريبكلا ريسفتلا ف ىذارلا رخفلا ررح دق )١(
 ملسم ىف أ رايتخا اذهو  ةخوسنم تراصام اهنإ لاق نممهنمو » : ةخوسنم اهنإ اولاق ءاملعلا
  ثيراوملا ذهل ةفل اضم ىهام ةبآلا هذهنأ (اهدحأ) : هوجو نم هلوقريرقتو ؛ قابفصألا

 :ىلاعت هلوقنم نيبرقألاو نيدلاولا ثيروت نم ىلاعت هللا هب ىصوأ أم ميلع بتك اهاثعمو

 ىصوأ ام زيفونب نيب رق ألا ونيدلاو ل ىدونن أ رتعتلا لع بتك ىأ مدالوأ ى هللا ميصوب

 -_ مهئابصنأ نم صقني الأو ؛ مهيلع 1 مييلع مهل هب هللا

 لإ



 سم ىنأ ىلإ ةثرولا ةزاجإ ريغنم ثراولل ةيصولا ذافن ةبسن عنمن اننأ عمو

 جوحأ ثراولااذهناك اذإاهزاوج اوركذ 2)فاسا| ىرسفم ضءب نإ لوقا

 فاحت اهبف نوكي الأ ةيصولا ذافنل تطرتشا اهنال « هيلإ ريمثت ةبآلاو , هريغ نم

 حلصأف أمم وأ افنج صوم نم فاخ نف ه . ةيصولا ةيآ دعب ىلاعت لاق ذإ « مثإل
 : لاقف « فاشكلا ىف ىرشخولا لوقلا كلذ ركذ دقلو «هيلع ملإ الف مهني

 . «نيتبآلا مح ثاريملاو ةيصولا نيب هل عمج ثراولاو « ةيآلا خسنت مل ليقو »
 , ريسفتلا بتك ىف ىأرلا كلذ ركذ دق ناك نإو هنأ ررقن نأ قا نمو

 مدقأ نم نييلسملا ةعامج ف هريغ ىلع لمعلاو « روبشع سيلو ء رومغم ىأر وه

 تثدحأ تح ىأ ١45 ةنس هيلوي ىلإ نيدشارلا ءافلخلا دهع ذنم ىأ روصعلا
 . كلذ نم تثئدحأ |م رصع

 ريغنم ءابقفلا ضعبوقوهو:كلاثلارمآلا امأءنالوآلا نارمألا امه ناذه

 نم ةيطخ,تاريملاب ةيصولاتوبن عم ءابرقاألل ثاريما توبث نيبةافاثمالهبأ(اهنامو) ص
 .بيتبالا كح ثاريملاو ةيصولا نيب هلع مج ثراولاف ٠ توملاهرضح نمةيطعةيصولاو ىلع

 « ةيالا هذه ةصصخع ثيراوملا ةيآ لعج نكمي ناكل ةافانملا لوصح انردق ول (اهلاثو)

 « ثراولا بيرقلا جرخم ثيراوملا ةيآ مث نيبرفالل ةيصولا بجوت ةيألا هذه نأل كلذو

 نمنيدلاولا نم نآل كلذو « ةبآلا هذه كح تحتالخادامراونوكي ال ىذلابيرقلا قبيو
 نوطقسيال نيذلا براقألا نمو . . نيدلا فالتخا ببسي كلذو ثرءالنم مهمر ثوب

 ءالؤه نم ناك نم لكف .. لاح تدي وءلاح ىطقسي نم مهتمو ؛ ثرأل نم ةضي رف ىف

 طلسم ىبأ بهذم ريرقت اذبف .. هل ةيصولا تزاج ائراو نكي لنمو ؛ هل ةيصولارح#ت ملاةراو
 . « بايلا اذه ىف

 ةيصولا فلسلا ضعب زوجو » لاقف:لوقلا اذه هديع دم خبشلا ذاتسالا ىكح دق ( ١(

 ضعبلاو « اين مهضعل نوكي ناك ةثرولا نم جوحأ هاري نم اهب صخم نأب هسفن ثراولل

 ماكحالاو ةعيرشلاعضو ىذلاهدابعب فيطللا ريبخلا يكحلا نأ ىرن نحتف .. ًاريقف رخآلا
 ناك اذاف ء هنع زجعي نميسكسلا ىلعرداقلاو « ريقملا ىغلا ىواسي نأ متحال هقاخ ةحلصمل

 قةيساوس مهنأ رابتعاب تاقيطلا نيب ىواسنلا ساسأ ىلع ةلداعلا ثيرارملاماك>أ عضو لق

 . ثاريملا ىلع امدقم ةيصولا رمأ لعجي نأ ورغ الف« ةبارقلا ىف ءاوس مهأ يك , ةجاحلا
 | . هليق كلذ ذافني ًاطورشم اذه ذافن لمح وأ



 ,مهركذت ل بيس ىآل ىردنالو « مم نم ةركذملا ركذت ملف ةعبرألا بهاذملا باحأ
 « ةيرشع انثالا ةيمامآلا ةعيشلا ةَأ ضعب مثو « اهيبناكدنع نوفو رعم مهنأ كشالو
 دقو « ةيديزلا ةممألا نم سابعلا وبأو بلاطوبأو رصانلاو ىداحلاو « ةيليعامسالاو
 زوخجنالو :٠ 2 هلوق ىف ةحيحص اهونظ ةدايؤيو « ةبآلا هذه كل وأ جتحأ

 ابايةيجل لب « ثيدحلا ءاملع اهلبقي مل ةدايزلا هذهو « ثلثلا نم رثك أب ثراول ةيصولا
 نم رثكأب ةيصواا عنم نآل « حضاو لوقلا ىف اهما>قإو « ةعاملا ىلدحي نه دحأ
 ظ . ىنجألاو ثراولا معي لب « ثراولا هب صتخمال ثلثلآ

 ةيصوالف « ق> ىذ لك ىطعأ هللا نإ »: لكي هلوق ىهو ةماق ةعاملا ةجحو
 لوبقلاب ًاعبمج راصنالا ءايلعو نوعباتلا ماقلت نكلو « داحأ ثيدحوهو « ثراول

 ةيآلا نيب ةافانم الو « ثيراوملا ةيآ عم قفتي وهو « هت ىلع ًاعاجإ اذه ناكف
 عمباو «ثيدحلا نيبو اهنيب ةافانمال لب ؛ ثيراوملا ةيآو ةيصولاب ةصاخلا ةعركلا
 نيدلاولل ةيصولا تزاجأ لب ؛ ثراولل ةيصولا تزاجأ ام ةيآلا نآل , نكمب
 . ةثرو ا نأ ًانيعتم سيلو ء« فورعملاب نيبرفآلاو

 دالوالا ضعب ءاطعإ عنم دق طع ىتلا نإ د : مأقملا اذه ىف ىغملا لاق دقو

 ءاطعإب مهنيب لدعلا ناكمإو« هللا ا لاح ىف ضعب ىلع مهضعب ليضفتو

 ءهنوم لاح قف ٠ مهني دسحلاو ةوادعلاعاقي] نم هيف امل « كلذ دعب اف هطعي م ىذلا

 ..« ىرحأو ىلوأ مهن :ب لدعلا رذعتو « هب قوقلا قاعتو . كلم فعضو هضرم وأ
 .ةجاحلا هجو كمل نيت ملف ء كلذ ىلإ ساملا ةجاح وهو , عبارلا هجولا امأو

 :هيلإهانهجو ام ةصالخو ١”عورشم وهو ءنوناقأا نم ءزجلا اذه اندقت دقلو

 روصعلا مدقأ نم نوبلسملا هيلع ناكام فلاخي ءرجلا اذه ىف نوناقلا نأ )١(

 . ةفلاخلا هذه ىلإ ةحضاو ةجاح ريغ نه مويلا ىلإ
 رربم ريغ نم ثيراوملا ىف ةلداعلا هللا ةمسق ةفلاخع ىلإ ىهتنت ةفلاخللا هذه نأو

 : هييصن نمرثك أب ةثرولا ضعب صيصخن ىلإ ةجاحلا دجوت دق هنإ لئاق لوقي دقو

 .سماخلاو عب ارلاو كلاثلادادعاللا ةرشعةثل اثلاةئسلا داصتقإلا ,نوناقثا ةلب عجاد )١(



 رصتقا ول ةعدب هنآل ىلوآلا ريغ هنأ عم اذه غوسن انك دقو ؛ دشأ هتجاح نآل

 نو : 113]  ةيصولا لع ضارتعالا قح ةثرولل لحي نأب ؛ ةجاحلا لع حورشمل

 ْ .مهنبب هل ىصوبلل ةنيب ةجاح ةمئ

 رغويس هنآل ء ةرسآلا داحأ نيب ءاضغبلا ريش نوناقلا نم ءزجلا اذه نأ (0)

 لب ء«لدع ليبس نوكي ن ! هنإو « ةوظحلا وذ لانام لثم اولاني مل نم رودص

 .فاقوالاب كلذ ريتعاو . ةجاحلا ىذ ريغلو . لدعلا ريغل هلاوحأ رثكأ ىف نوكس

 .فو ءاياصو اهتقيقح ىف تناكىتلا دوقعلا وأ « ةثرولا ضعب ةاءاحمل تهدختسا ىلا

 ةبحملا لب ء ريخلاب صتخملا دنع ةجاحلا هيلإ عقدت مل اهرثك أف . عويبلا نم رهاظم

 .ةثرولا زيحي بلاغلا ىف ةجاحلا ىذل اهنم ليلق ناكنإو « ةملاظلا ةرثآلاو , ةحاجلا

 . لوعتتع الو

 .نم فقوأ نوناق هيلع لمتشا ام ىلإ نوناقلا نم ءزجلا اذه ةفاضإب هنأ (م)

 هدرق ىذلا ثاريملا نوكي .دالوآلاو نيوبالاو نيجوزلا ريغ نامرح ةزاجإ

 هللا الإ ةوقالو لوح الو . ©) لمهأ وأ ىنلأ دق تابصعلا رئاسو ةوخاألل هللا

 . ميظعلا ىلعلا
 .نأ وه ءرمأ ىلإ هبنن نوناقلا نم ءوجلا كلذ كرتن نأ لبقو اذه - <.

 ضي رملا عيب ةصاخ دويق ىلع هماكحأ ضعب ىف لمتشا دق مدقلا ىلدملا نناقلا

 : اهصن اذهو « ةثرولا ةزاجإب الإ ثراول عيبأأ ذافن تعتم ؟م.ع ةداملاف « ثراول

 !ذإ الإ ةثرولا دحال توملا ضرم ةلاح وهو ؛ ثروملا نم لصاحلا عببلا ذفنيال ه

 . , ةثرولا قاب هزاجأ

 زيجال نأك دقو . ابعرش دنع مثالا ثاريملا نوناق ةياحل ةداملا هذه تناكدقو

 عيباا قيرطب ولو « هلاومأ نم نيعب هصيصخت الو . هل ةيصولا الو « ثراولا ةاباح

 « ةميقلا لثع

 .كلذ ىغلأ دق ١و ةئسل مم , ١م.. مقر نينوناقلاب ىلهألا فقولا ءاغلاب (0) 0
 . نيملاعلا بر هلل دحلاو صيصختلا



 ضرم ضيردلا حبصأو ؛ نآلا عضولا ريغت دقف ضرغلا وه كلذ ناك اذإو

 ديزتالأ طرشب ؛ هل عجل نأ ىلو الاب زوجيف « ثراولل هلام ثلثب ىصوي نأ توملا
 : ةخوسنملا وأ ةاغلملا مكح ىف ةداملا هذه تناك كلذيو « ثاثلا نع نغلا ىف ةاباحلا

 . ثراولا ريغو ثراولا اهماكحأ معت نأ ىلع ءاهلي ام قتكاو
 ةيصولاو توملا ضرم ضيرملا فرصتنيب طبر ديدجلا ىندملا نوناقلاءاج الو

 . هزالوواةووزو ةداملا كلذب تنيب دقو . ةديدج ماكحأ نم اهتوناق هب ىقأ امو

 ةحاصمل ؛ هديقت تناك ىتلا اهلك توملا ضرم ضيرملا تافرصت ماكحأ نإو
 .ةقلط» ةيصولا نوناق رودص دعب تحيصأ ضعب ىلع مهضعب راثيإل ًآعنم « ةئثرولا

 هثراو نع هتلافكحو : هثراول توملا ضرم ضيرملا ةلافكف . دويقلا هذه نم

 ضر» ىف ًاعريت اهرابتعاب ةديقم لبق نم تناك دقو . ثلثلا دودح ىف ةقلطم

 ةقلطم نآلا ىبف « هتثرو دحال هتوم ضرم ىف هتابه كلذكو : ثراولل توم ا
 . ضيرم وهو هرأرقإ كلذكو « ثأثلاب الإ هديقم ريغ

 .ىف هصيصخت زوحبال ثراولا نأ اهساسأ ناك تافرصتلا لك نآل كلذو

 نآلاو « ةئرولا زاجأ اذإ الإ « هبيصن نم رثكأ لاملا نم ءزج توملا ضرع

 مح ذخأي توملا ضرم ىف عربت لكو « ثلثلاب ثراولل ةيصولا تزاج دقو
 . ةيصولا نوناق دعب عونم ريغو 2 اهزاوج زئاج وبف هلام ىف ةيصولأ

 اوررق دقو « نوناقلا كلذ ىسرتقم ىلع بجوب ىنوناقلا ماجسنالا ناكدقلو

 اينبم ناك امم ابهابشأو ماكحالا هذه ءاغلإ نيبت داوم وأ ةدام اوذيضي نأ « كلذ
 اهئاغاإ ىف سابتلا ةمث نوكي اليكل , ةيصولا هل زوال ثراولا نأ رابتعا ىلع
 . ناعتسملا وه ىلاعتو هناحبس هللاو « اهقيبطت ىفأطخ عقي اليكلو

 ل



 ("”تابجلل ةيصولا

 ةيصولا حصتق ء« تاببجلا نم ةبج هل ىصوملا نوكي نأ حصي موو
 لكشب ربلا تابجو .ىجالملاو حلاصملاك « ةيريخلا تادشنملاو « تادابعلا نك امال

 نوكي ام اهريغو « ةماعلا بتاكملاو تاعماجلاو للعلا دهاعمل ةيصولا مصت اك« ماع

 ماعلا عفنلاو ربلا لامعال وأ ىلاعت هلل ةيصولا مصت لب « سانلا ةفاك ىلع أدئاع اهريخ

 ماعلا عفنلاو ربلا هوجو نم هجو ىأ ىف فرصتو « ههوجو نم ةصاخ ةبج نايب
 . كلذ وحتو رورملا ةرادإ وأ ءايميكلا ةحلصكك« ةماعلا ملاصملاو

 . لاخلا ىف ةدوجوم نوكن نأ « تابجلا نم ةبج نيع اذإ طرتشيالو

 أدبم ىلع ريسي كلذو « ىصوملا ةافو دعب ولو ؛ لبقتسملا ىف دجوتس تمادام
 تدجو نإف : هنع هللا ىضر كلام بهذم نم ذخأ ىذلا مودعملل ةيصولا زاوج

 مل نإف , هب ىصوملا بسح ىلع نيملاب تصتخا وأ تالغلا اهبل] تفرص ةبجلا

 ش .. هل ىصوملا دوجو رذعتل «ةيصولا تلطب اهدوجو رذعتو دجوت

 هترابع نم موبفملا ىصوملا طرش بسح ىلع نوكي تاهجلا ىلع فرصلاو
 رظن ىف ةربتعملا ريغ طورشلا نه طرشلا نكي ملام « ةيفرعلا وأ ةيوغللا ةلالدلاب

 امحلاصمو !مترابع ىلع فرص فرصلل اقيرط ىصوملا نيعي مل ناف . نوناقلا

 . ال فرص هيف فرصلاو ءام ةقلعتملا نوئشلا نم دعي فرصه لكو « اهئارقفو

 كيلقلاب ال ةيصولا معت تاوجلل ةيصولا نأ « ( امفوأ ) : نارمأ ظحالبو

 : امهو « ةنماثلاو ةعباسلا ناتداملا هيلع تلمتشا تابجلل ةيصولا ناب )١(

 تابج نم اهريغو « ةيريألا تاسسؤملاو « ةدابعلا نك امآل ةيصولا مصت  بةداملا

 ريغو؛اهئارقفو اب اصمو !م”رامعىلءفرصتو « ةماعلا للاصملاو ةيملعلا تاسسؤملاو ء ربلا

 ريلاهلامعألو ىلاعت هلل ةيصولا حبصتو ةلالد وأ فرعب فرصملانيعتي ملام انوش نم كلذ

 . ريلا هوجو ىف فرصلو « ةبج نييعت نودب
 رذعت ناف « البقتسم دجوتس ربلا تامج نم ةنيعم ةبجج ةيصولا حصت م ةداملا

 . ةيصولا تلطب اهدوجو.



 .نوكت «ملعلا د_مهاعم نم دهعمل كيلقلاب ةيصولاك ةعفنملاو نيعلا كلم ىأ ماثلا
 معفانملاب ةيصولا نوكت دقو ؛ كيلقلا لبقي ايونعم اصخش هرابتعاب ةكلملا

 ةيصولا نوكنو « نينسلا نم نيعم ددعب تيفأتلا هجو ىلع وأ ؛ ماودلا هجو ىلع
 . هجيرخت جرخت وأ ء فقولاك لاحلا هذه ىف

 ةيصولا ةم ترك ىتلا داوملا ىف نوناقلا نأ ظحالي ىذلا ( ىناثلا ىمآلا)

 .ىلإريشت فاصوألا هذهوءماعلا عفنلا وأ ءريخلا وأ رب فصوب اهتركذ دق تابجلل
 .اروجأم نوكي اهحاصو ةروربم ةقدص دعي اهلإ فرصلاو.ةبرق نوكت ةبجلا نأ

 وه لبف «ففصولا كلذي ةفوصوم الإ تابجلا ركذي مل نوناقلا ناك اذإو
 . ةيرق تناك اذإ الإ تاهجلل ةيصولا حصت الف« ةع طرش فصولا كلذ ريتعي

 .تركذ ةداملا نآل ؛ هريغ مبفلاب ىلوآلا نكلو « نوناقلا نم كلذ مهفي دق

 ىلا ةيلاملا تابجلا نم ةبجل ىصوأ نف « هريغ عنملال ةحصلاو زاوجلل كلذ
 « نالطبلا ىلع لدي ام ةداملا ف سيل لالغتسالا عاونأ نم عونل تصصخ
 ةيصولا نأ ىهو ء نوناقلا اهررق ىتلا ةماعلا ءىدابملا نم ذخؤي نالطبلا امإو

 ةيصعم نكت مل اف ء ىصوملا نيدو . مالسالا ىف ةيصعم تناك ذإ الإ لطبت ال
 ركنمال ىذلا فورعملاب ةيصولا نآل ةحيحص  ةبج تناك ولو ل ا ةيصولاف

 « لالغتسالل ةبج هل ىصوملا نوكي نأ نم عنام الف , ةحيحص اهتاذ ىف ةيصو هبف
 اليبس دحجب ملو« اهملع أفاكت نأ مص ةددخ ةرلا هذه هيلإ تدنسأ صخش نم

 . ال ةيصولا الإ ةأفاكللل
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 ةيمالسإل | بهاذملل ةريثكلاعورفلا كلذ ىلع لدناكاهيمجءارقفلا دنع ةزئاج ءىجالملاو
 هذه عفانمل تالغأا فرمعب ةيصولا زاوج ىف ة<رص ءابقفلا تارابع نإو.ةفلتخما

 . تابجلا هذه عفانمل لاملا نم رادقم فرصي نأب ىصوأ اذإ كلذكو . تابجلا
 .تيصوأ لاق اذإ هنأ اوركذ دق مهنافءرظن ىلإ جاتح كلذ ناف نيملا اهكيلمت امأ

 ةالهأ سيل دجسملا نآلءةلطاب نوكست ةيصولا نإ لاق ةفينح ابأ نأ  اذك دجسملا



 ق هن ىصوملا فرصيو« ةيصولا حيصت دمح لاقو ؛ كيلثلاب ةيصو هذهو ؛ كيلمتلل

 . "12 نيعلاب ال ىصوملا ةبجلا وأ دجسملا لاصم

 تابجلل لعج ىذلا ةئيدحلا انروصع ىف ىبقفلا ريوصتلا ىضتقم ىلع هنأو

 تاسسؤملا هرثك كلذ ىلإ مهعفد دقو . كياعلاو كالتمالل ملصت ةيونعم ةيصخش

 تناك ولو ؛ ةحيحص تابجلل ةيصولا نوكت  ةيلالغتسالا تاكرشلاو ةيريخلا
 مدع عنملا ةلع نآل ؛ ةفينح ىلأ لوق كلذ نوكسي نأ ىنبنيو ءاهل نايعأ كيلمت

 . نييقيقحلا صاخشألاك  كالتمالل ةلباق نآلا ىهو : كالمالل اهوبق

 بهذم نم ةذوأم دجوتسو « ءافولأ تقو ةدوجوم ريغ ةبجل ةيصولاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نيينس 5« مودعملل ةيصولا زبي ذإ ؛ هنع هللا ىضر كلام

 "”هودعبلل ةيصولا

 تقو ادوجوم نكي ١ نم وهو مودعبلل ةيصولا نوناقلا زاجأ م از

 مل مأ «ةافولا دنع دجوأ ءاوس « لبقتسملا ف دجوي نأ لمتحو ؛ ةيصولا ءاشنإ

 دلوي نمل ىصوي نأك . اهدعب هدوجو نم سأيلا لصح دقو « اهدعب الإ دجوي

 ىلع افقو نوكست نيعلا ناف « دجسمل ىصوأ اذإ هنأ ديفيام ةنودملا ف دجو دق ()) >>

 نمدجسلل راصام » : هريغل ىرخأ اياصوب و دجسل ىصوي نم ناببىف ءاج دف « دديملا

 ريغ» سانلا ىلإ ناك ام لك كلذكو نوتحس لاق . . هنم ميصتسيف فقو ةصاخلا ىف كلذ

 . ه١ ص ومو ج ىرتكلا ةنودملا , لجأ

 :اهبصن اذهو ىرحامن7ءم د داوملا ىف ءاجامردعم ناك اذإ هل ىصوملا ماكحأ نايب )

 نم مودعملاو دوجوملا لمشي املو . مودعللل نايعاللاب ةيصولا حمصت  م+ ةداملا

 دئنعو « هتثروأ ةلْغلا تناك ىصوملا توم تقو رذ ىصرملا نم دحأدجوب مل ناذ : نوصحت

 دجو نإو « ةثرولل اكلم ام ىصوملانيعلا نوكن ميل ىصوملا نم دحأ دوجو نم سأيلا

 كرتشيف هريغ دجوي نأ ىلإ هل ةلغلا تناك هدعب وأ ىصوملا توم دنع ميل ىصوملا نم دحأ

 ىلإ ةلغلا روبظ تقو ًادوجوم نوكي نم عم اببف كرتشي مرنم دجوي نم لكو ء اهيف هعم

 .نوكب و « ًاميج مبل ىصولل ةلغااو نيعلا نوكتف « رخآ قحتسم دوجو نم سأيلا نيح

 . هنع ةثرت مهنم تام نم بيصن
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 دلو هل دلو وأ « ةافولا دنع دلو هل داوي مو ؛ ءاشنإلا دنع دلو هل نكي لو « نالفل

 : امقع تومي ذإ « ةافولا دعب دلو هل نوكي نأ نم سأيلا لصح وأ « تامو
 لاحلا ىف تناك نإو . ضورفلا هذه لك عم ةيضولا ءاشنإ نوناقلا زاجأ دقف
 ؛ ابقحتسي نم دوجو رذعتل نالطبلاب ىهتنت اهنكلو . ةححص أشن: ةريخآلا

 ةيصولا نإف « ىصوملا لبق تام اذإ : دوجوملا نيعملا هل ىصوملل ةيضولا نالطيك

 ؛ اب ًادرفتم مودعملل حصت اي ةيصولاو . اهذيفتت رذعتل تلطب مث « ةحبمص تأشن
 هنأإ نويستس نيذلأ نالف دالوأل تيص وأ ل وع نأك ءدوجوم عم هل حصت

 ءاشنإ تقو اوناك نيذلا هدالوأ قاقحتسالا ىف لخدب هنإف لابقتسالاو لاخلا ىف

 . كلذ دعب نونوكي نمو « ةيصولا

 كيلمت ىلوآلاب ةيصولاو « عفانملا وأ ؛نايعألاب ةيصولا نوناقلا زاجأ دقو

 . صقأن كيلمت ةيناثلاو ء ةيصولا طورش رفاوت دنع مان

 تعرفت اهنمو « ةثالث لوصأ ىلع موقت مودعبلل ةيصولا» ةصاخلا ماكحالاو

 : ابعورفو لوصالا ىف هذهو ماكحألا
 مدوجودنعالإ مط ىصوملا ىلإ لقتنت ال ةماتلا ةيكلملا نأ  لوآلا لصآلا

 تيصوأ لاق اذإف « مريغ لوخد ناكمإ مدعو ؛ ىصوملا هركذ ىذلا فصولاب

 هل نوكت ال ءدحإو دلو هل دمحو« ىصوملا تامو , دمحم دلوي نمل نيعلا هذهم

 « امبعم كرتشاتلاث دجو نإو , : ايف هك ٍش هرخآ 1 دج و ناف « اهتاغل لب . نيدلاةيكلم

 دجوي لو . اهدحر عفانملاب ةقياسلاةداملا ىنا ورك ذ نمل ةيصولا تناك اذإ »0 ةداملا

 ةافو نيح قحتسم دجو ن]و . ىصوملا ةثرول تناك اهدعب وأ ىصوملا ةافودنع مهتم دجأ

 نيح ىلإ نيقحتسملا نم هدعب دجوب نم لكل و : هل ةعفاملا تناك اهدعب وأ ء« ىصوملا

 مل ىصوملا نم مثريغ دوجو نم سأيلا دنعو ؛ ىصوملا ةثرول ةعفنملا نوكستف :مهضارفنا
 | . ىصوملا ةثروأل نيعلا درت

 « اهب ىصوملا نيعلا وأ ةلغلاب درفنادحا و ريغ مظىصوملا نمدجوي ملاذإ مم ةداملا
 فرصي ةلاحلا هذه ىفو « ددعتلا دصقهنأ ىلع ةئيرق تماق وأ « ىصوملا ةرابع تلد اذإ الإ

 نيب و هل ىصوملا نيب نيعلا مسقتاو ٠ ىصوملا ةثرول قايلا ىطعي و ةلغلا نم هييصن هل ىدونلا

 . رخآ قحتسم دوجو نم سأيلأ دنع ىصوملا ةثرو



 « مهل ىصوملل ةبقرلاو نيعلا ةيكلم نوكت نئدنعف « دمع توم ىت> ء اذكهو

 مل تناك ةلذلل فرص» دجوب ملاذإو « ةثروال نوكت ةبقرلا ةيكلم كلذ لبقو
 دجويىت> « ةثرولل ةلغان وكمت دلو دم سيلو ء ىدوملا تام اذإ كلذلو . ًاضيأ

 ءمبكسام ىف ةبقرلا دوجو تقو ىف ال فرصمال ةلغاا تناك الك اذكهو « دالوأ هل

 .نم ناف ء مذ ىصودلا عفانملاو ةبقرلا ةيكلم تلآ اذإو . ةبقرلل عبتلاب ةلغلاف

 , مخ ةأيح ىق كلذ لبق تام كلذكو 0 هتثرول هييصل نوكي مهنم تومي

 0 أوتام نهرو« ءاحالا دالوألا نإ مسا هدالوآل ًايئامت نادعالا لوثن امدتع هاف

 6 مهصخأم مه6تثروأ نوكيو دمخ ةايح ىف تالغ نه هصخنأم قوتملا ةثرو ذخأبو

 .تناكنإو ١» وهو اذه ف ةب ريسقتلا ةركذملاب ءاجأم لقنت ةدئاغلا لاك ل جالو

 .اودجوب مل مهن ىلع لدي ظفلب ىصوملا م ركذأ ءآوس 3 مثرصح نكمي نمل ةيصولا

 .نيح ريق مهم نكي ملو ؛ مهنم ًاريقف نوكي نمل وأ ء نالفل دجويس نمل ةيصولاك
 دالوال ةيصولاك ددجوي ل نمو مهم دوجوم ا لهشإ ظفأب ممركذ مأ ةيصولا

 . ىصوملا ةئروا اكدم نوكت دحأ دوجو لبق ةلغلاف ء مهنم معلا ةبلطل وأ ءديز

 ىصوملا ناك اذإ الإ « مهل ةلغااو لصالا نوكي دحأ دوجو نم سأيلا دنعو

 . ,هل نوكستف رخآ هل ىصومل اباعج دق ةلغلاب ةيصولا ىف

 قحتسا كلذ دعل دجو وأ ىصوملا توم نيد ًادوجوم ممم دحأ ناك نإو

 .نوكب نم عم كرتشا دحأو دجو الك اذكهو « ايف ةكراشيف هريغ دجوي نأ ىلإ ةلذلا

 . ةلغلا تقو ًادوجوم

 .نيب اهم ىصوملا نيءلا مسقت نايعالاب ةيصولا ىف ددأ دبازن نم سأللأ دنعو

 ةمسق هتنرو نيب تأم نم بيصن مدعي و 1 تاوءالاو مهنم ءامحألا مه ىدوملا

 نوكستف ؛ اوضرقني نأ ىلإ ةلغأا, نودوجوم ا درتي عفانملاب ةيصولا فو ؛ ثاريملا

 . هل نوكتف . رخآل اهب ىصوم نكي مل نإ ىدوملا ةئرول ةلخااو نيعلا كلذ دعب

 هنرول ةلغأأ نوكن مثريغ دوجو نم سأيلا ليق مه ىصوملا ضرقنأ اذإو

 . ةلغلا قدتسف دحأ دجوي ىتح . ىصوملا

 بلع يه د



 دحأ دياز نم سأيلإ دنع وأ « ةلعلا دوجو كيك دحاو الإ دج وب ّْ اذإر

 ءنايعالاب ةيصولا ُْى أم ىصوملا نيعلا قحتساو 2 ةعفملاب ةيصولا ف ةلدلا لك قحتسا

 يف « ًاددعتم هتيصوب دصق صوملا نأ ىلع لدت هنيرق وأ صن دجوي مل اذإ اذهو

 5 ةيصولا نم هتصد هل ىصوملا ذخأب لاخلا هذه

 ناف دجويس ىذلا مودعملل عفانملاب ةيصولا تناك اذإ هنأ  ىناثلا لصآلا
 نأشلا وه ا« ةعفنلا الإ مط ىصوملل سيلو : ائاد ةثرولل نوكت ةبقرلا ةيكلم
 « ةثرولل نوكمت ةيصولا ذيفنت ةدم ىف اهف ةبقرلا ةيكلم ناف « عفانملاب ةيصولا ىف
 ىذلا تقولاب امإو . مهتايحب ام] , ماد ةتقؤم نوكتت نيروصحللل عفانملاب ةيصولاو
 . نمزلا كلذ ءاهتنأب ىهلت ةيصولأ نأف « أمولعم ًائمز ردق نإو 6 ىصوملا هنيعد

 دجوي مل اذإ هنأ , ًائاد ىصوملا ةئرول ةتباث ةبقرلا ةيكلم رابتعا ىلع بتريو
 ىصوملا نم دحاو دجو ناف ؛ مهن ةلغلا نوكت ةافولا تقو مط ىصوملا نم دحأ
 سأيلا نوكي ىح . اذكحجوهو « هعم كرتشا رخآ دجو ناف « ةلغلا قحتسأ مك

 نكي ملو ٠ ًاعيمج أوضرة.ا اذاف « مهتايح ةدم محل نوكت اهنإف « مريغ دوجو نم

 , ةبقرلا ةكلم مل نم ىلإ لوتت ةلغلا ناف « مديغ دحال مدعي نم ةلغلا لعج ىصوملا
 ام مهقي هنكلو « همكحي حرص مل نوناقا نأف مبضعب ضرقنأ اذإو ؛ ةثرولا مو

 ءاذكهو « ةلغلا نوذخأي نيقابلا ىلع قبطني مسإلا ناكاذإ هناف , كلذ دعب ه وذ

 « نيعم ددع الإ اهلك ةلغلإ ذخأي ال هنأ هنم مهفي ديقب ىصوملا دبق وأ « نيقابلا ىلع
 !ذكهو « ةثرولا نوكي قابلاو ء طرشلا ىضتقمب نوقحتسي اه نوذخأي نيقابلا نأف

 نئارقلاو ؛ ىصوملا ظفل ةيصولا ذيفنت دنع ظحالي هنأ  كلاثلا لصآلا
 لكل آةد:سمدحاولا رابتعا كثيصح ند « ةيصولا ءاشنإ تنراق ىلأ ةيفرعلاو ةظفللا

 ىصوملا لكب درفني دحاوأا نأ ىلع لدي ظفللا ناك اذإ هنإف « هضعب وأ « هب ىصوم ا
 ظذللا ناك نإو : اهانيب ىتلا ةرئادلا ىف هلك هب ىصوملا ذخأ دحاو الإ نكي ملو « هب

 ب ماا

 ( ةيصولا 5)



 ذخأي نالفل دلوي نمل تيصوأ لاق نأك . لكلا قاقحتسال ددعنلا طرش ىلع لدد
 نانثا الإ' لكلا ق>تسي ال ةبسنلا هذه رادقم ذخأي امهنود نمو « نيعلا لك نانثالا

 نوكي قاياوزوةحتسيام نودوجوملا ذخأي « طرشلا رفاوتيال ثيحو « رثكأ وأ

 ةنيبملا لاو>الا بسح ىلع ةبقرو' ةلغ وأ طقف ةلغ قاقحتسالا ناكايأ ةثرولل

 ٠ اا ش . نيقباسلا نيلصالا ىف

 ظحاليامإ ؛ مودعملل نايعالاو عفانملاب ةيصولا ماكحأ ةصالخ هذه - م4

 نيتقبطلا ةزواجتم ريغ عفانملاب ةيصوأا نوكتت نأ  امهدحأ - نارمأ عفانملا ىف

 نوكنت ىتا ا اياصولا ماكحأ ىفو . عفانملاب ةيصولا ماكحأ نايب ىف نيبتسام ىلع

 ' . هعضوم ىف نايب لضف كلذلو « تاقبطا
 نوعطقن ال نيذلا نيروصغلا ريغا نوكست دق عفانملاب ةيصولا نأ  امهناث

 بااغلا ىف منال ؛ ةئروأا ىلإ دوعت نآل ذئنمح ةلباق اهيذ عفانملا نوكت الو  ًالاَغ

 ريغ هل ىصوم مودعملا هل ىصوملا' عم كرتشا اذإ مكحلا كلذكو « نوبتني ال

 . ايف نوناقلا ماكحأو ٠ نيروص#لا ريغل ةيصولا ًابيرق نيبنسو ء روصح

 نوناقلا ىف ءرجلا كلذل ىبقفا ردصملا نايب ىلإ كلذ دعب لقتننلو - ده

 داوملا ىف ةيريسفتلا ةركذملا تلاق دقلو « باحرلا عسنملا .كلام بهذم هنإو

 مامإلا بهذهنم ةذوخأم ةديدج ماكحأ ىلع داوملا هذه تلمتشا » : كلذي ةقلعتملا

 هل ىصوملا دوجو هبهذم ىف طرتشي ال هنال , سانلا ىلع ةعسوتلا دصقب كلام

 . « كللذ هيق طرتشي هنإف « ةيفنحلا بهذمل ًافالخ « صوملا توه تقو
 . ماقملا اذه ىف كلام بهذمو ةف.ت> ىلأ بهذم نايبلا ضعب نيبنلو
 مسإلاب نيعم ريغ ناك اذإ هل ىصوملا نأ ىلع ىننحلا بهذملا ءابقف قفتا

 لب «ةيصولا تقو ادوجوم نوكي نأ بحال فصولاب ًافورعم لب « ةراشإلا وأ

 مالك نم مج هب دقق , ةراشالا و ٌأ مسإلاب ًاتيعم ناك نإو « ةافوأأ تقو هدوجو بحي

 : لاق دق ذآ نيتباور ةلأسملا ف نأ لخلا ىف 8-0 دنع عناد لا ىف ىناسأكلا

 د وج ومناك هنأ لعب ان تدلو نإ 8 :اف  ةنالف نطب ىف الىلامثلثب تيصوأ لاق اذإ

 رهشأ ةتس نم لقآأل تدلو كلذ مي امتإو . الف الإو « ةيصولا تحص نطبلا ىف



 هللا همحر ىواحطلا دنعو « ةناورلا رهاظ ىف ىصوملا توم تفو نم كلذ ربتعي مثأ
 ةصولا وه قاقحتسالا ببس نأ هللا همحر ىواحطلا ركذاه هجو « ةيصولا تقونم
 قح ىف اهرابتعاو ةيصولا ذافن تقو نأ ةياورلا رهاظ هجوو ٠ هدوجو ربتعبف
 . « تقولا كلذ نم هدوجو ربتعيف «؛ توما تقو محلا

 رهاظ ىلإ دنسي ايف قيقحتلا ىلع وأ « ةبارغلا نم .ىث هيف مالكلا اذه نإو
 ةراشإلاب ًانيعم مادام هنأ ذإ ؛ ةحضاو ىواحطلا ةياور نآل « ةيارغلا نم ءيثث ةيأورلأ
 . تقولا كلذ ىف آدوجوم نوكي نأ بحي ؛ ةيصولا تقو ىف همأ ىلإ ةبسنلاب و أ
 رهاظ ىف ءاجام لمح بحي كلذ ىلعو « نيبعتلاب نيعم لك كلذكو « ةرابعلا حصتل
 نييعتلاب ال فصولاب نيفرعملا نمض ىف ن وكي ىذلا لخلا ىلع ةياورلا

 طرتشي فصولاب فرعملا نإف . نييعتلاب نيعملا ف لوقلا نم نكي امهمو
 تاريملا طرشو . ثاريملاب كلملاك ةصولاب كلملا نآل : ةافولا تفو هد وجو:
 ققح ةيصولا ذافن طرش : كاذك ٠ ثروملا ةافو تقو ثراولا دوجو ققحت
 ١ . ىصوملا ةافو تقو هل ىصوملا دوجو:

 هنإف « عضوملا اذه ىف نوناقلل ىهقفلا ردصملا وهو ؛ كلام بهذم أمأ ا“
 , هدنع ةروبشملا لاوقالا ىف تيملل ةيصولا زوجي لب « مودعبلل ةيصولا زوجت
 1 هنويد ءادأ ىف هب ىضوملا ءىثلا فرصيو « ةيصولأ تقو د يم
 ةيصولا تلطب ثراو هل نكي مل نإف « هثراول هب ىصوملا ناك نيد هيلع نكي مل نإو
 دصق امنِإ , هل ءاطعإلا دصق ام هنآل « لاملا تيبل ىطعت الو « اهذيفنت ةلاحتسال
 , نيثراولا هيراقأل ءاطعإلا وأ ءهنيد ءافو هصخشأ ءاطعإلا هاتعمو . تسملل ءاطعإلا

 هنأ رهاظلا ١ نآل ٠ حصت الك ىصو ولا توع ةمصصولا تقو لعي ال ىصوملا ناك نإ
 . هتايح ضرفب أي آصخش هل ةيصولأ دصق'

 مكسحلا دبع نب دمج ةيكلاملا نم تيملل ةيصولا نالطب ىف ءابقفلا روهمج قفاوو
 دعاوقلا نواعجب ال ةيكلاخا نكلو « كيلمتلل الهأ سيل تيملا نأ مهع م هتجحو»
 دعاوقلا فلاخ ولو « ؛ ةحاصملا هيف امب نوضقي كلذلو ' ململل نيو م الئاح



 .. هلوق رده الف « ىصوملا ةحلصم ققحتت ذإ « ةيصولا ذيفن: ىف انه ةحلصملاو

 .لقاعلا مالكل هيجوت كلذو « هتئرو ءاطعإو « هنويد دادسب هل ىصوملا ةحلصمو

 دوصقأ» حييحص ضرغ وحن
 .بهذملا ىف قافتالاب ةذفا' ةحص دجوس ىذلا مودعملل ةيصولاو بر

 « ةيفنحلا هفلاغو « اهدعب الإ دجوي مل مأ ةافولا تقو دجوأ ءاوس ٠ ىلاملا

 .ةفالخلاب هل ىصوملل ةيكلملا نوكنت ىكل انركذ م ةافولا تقو دوجولا |وطرتشاف
 .دصاقملا تضراع نإ دعاوقلا, نوكسمتس ال ةيكلاملا نكلو ؛ صوم ا نع

 ٠ ةدعاق اهذيفنت عنمب الف « ةيصولا ذيفنت ىف ةحلصملاو ءحلاصملاو

 .هريغ دوجول لامتحا ةمث نكي ملو « ةافولا تقو ًادوجوم هل ىصوملا ناكنإف

 | ؛ آنيع براك نإ ةماتلا ةيكلملاب هل نوكي ء هب ىصوملا نإف « فصولا هلمشي نم

 « رظتنا دحأ ةافولا تقو دجو دق نكي مل نإ و « ةعفنم ناكنإ ةصقانلا ةكلملابو

 .دلو هل دلو نإو ٠ ةيصولا تلطب امةع تام نأب ٠ ةدالولا نم سأب لصح ناف

 .هندالوو « ةافولا نب ايف ةلغلاو ء روبشملا ىلع طقف هتدالو تقو نم ةلغلا قحتسا

سي هنإ ليقو «نيعلاب ةيصولا تناكولو ؛ مهكلم ىلع ةبقرلا نآل « ةثرولل نوكت
 قحت

 1 . ةلغاإ ذخأ دلوتإف ٠ دلو ىّتح ةفوقومن وكت نيعلاو ىه اهنال « ةافولا تقونم ةلغلا

 نم سأيلا لصحي نأ ىلإ كراش ناث دجو نإو ؛ لوآلاب نوناقلا ذخأو

 « نيعلاب ةيصولا ناك نإ مهنع ثروتو « محل نيعلا ةيكلم نوكنف « مهريغ دوجو

 .نيذلا ةئرواا ىلإ تاقتنا اوضرقنا اذإو ٠ اهريغ مل نوكيال ةعفتملاب ناك نإو

 . ةبقرلا نوكلع

 .ةحلصملا عم قفتي ىذلا وه ةيص ولا باي متف ىف ةيكلاملا ةعسوت نأ كشالو

 عسوتت آل ام هيف عسوتي فورعملا لمعو « فورعملا لمع نم ةيصولا نآل « هقفلاو

 زوجتف « دجويس نم ىلع فقواا زاج دقو « فقولاك ةيصولا نآلو « هريغ ىف

 ةيصولا اوزاجأف ءاهريغى اوزيحي ملام اف اوزاجأ ًاعيمج ءاهقفلان ألو « ًاضيأ ةبص ولا

 .دعاوقلا ىف ًاعيمج ءابقفلا عاستف « ةافولا دنع دجوس ىذلا مودعملاو : لوهجلاب

 .. دجويس ىذلا مودعملل ةيصولا ةزاجاب ًاضيأ ةعسوتلا بجاولا نم ناكف « اهنأعب



 ©*لمحلل ةيصولا

 . هيقع هركذن كلذلو «دجويس ىذلا مودعملاب هبش هل لخلاو مالا

 ء هل ةيهلا ىف اوفلتخا نإو , نكتسملا لمحلل ةيصولا زاوج ىلع ءاهقفلا عمجأ

 دوجو ىضتقيف ٠ لاخلا ىف كيلمت ةبملا نأ اذه ىف ةيصولاو ةيهلا نيب قرفلا هجوو-
 « ضبقلاب الإ متال ءابقفلا رثكأ دنع ةبهطلاو « نيّديلا هجو ىلع لالا ىف كلمملا

 « نينج وهو « هيلع ةيالولا توبث مدعل . نينجلا نع ضبقي نم دجويالو
 « هدعب الإ نوكيال اهذيفتتق ء توملا دعبام لإ فاضم كيلمت ىبف ةيصولا امأ

 «ثسح نم ثاريملاك هيصولا نآلو « ةيصولا تقو نيب هدوجو)ل ةرورض الف“

 . هل ىصوي نأ مصف «ثري لخلاو « ةفالخلاب تبثي ايف كلملا نإ
 ةيصولا ءاشنإ دنعدمأ نطب ىف هدوجو تبثينأ بجوت لمحلل ةيصولا نكلو

 . ةيصولا تقو هدوجو طرتشي نيعملا هل ىصوملا نآلل «نييعتلاب ًانيعم ناك اذإ
 لح ةيصولانأ ركذ ناف :ىصوملا اهركذىذلا فاصوألاب ًافوصرم نوكي نأ بجو.

 هفرع هنآل ء اذه نالف نم هبسن تدشب نأ نم ةيصولأ ةحصل دبالف « نالف نم ةنالف

 )١( امهصن اذهو ؛ نوتاقلا نم م+ ؛ مم ةداملا اهئامب ىلع تلمتشا دق لمحلل ةيصولا :
 ةيتآلا لاوحألا ىف لمحلل ةيصولا حصن : مم ةداملا :

 ةئامه الثو نيتسو ةسخل ًايح دوو , ةيصولا تقو للا دوجوب ىصوملا رقأاذإ ١
 . ةيصولا تقو نم لقأف موب.

 نم رثك ألا ىلع موي ىتئامو نيعبسل ًايح داوو لما دوجوب ىصوملا رقي ملاذإ ١
 ةيصولا حصتق ؛ةئئاب ةقرق وأ ةافول ةدتعم ةيصولا تقو لماحلا نكن ملام. ةيصولا تقو»

 تاك اذإو « ةئئابلا ةقرفلاوأ ةافولا تقو نم لقأف موي ةنامتالثو نيتسو ةسخل ًايحدلو اذإ.
 . نيعملا كلذ نم هبسف توب مدقت ام عم ةيصولا ةحصل طرتشا نيعم لهل ةيصولا

 . هل نوكستف أيح للا لصفتي نأ ىلإ هب ىصوملا ةلغ فقوتو
 ربشأ ةتس نم لقأ امهنيب نيتقو ىف وأ ء دحاو تقو ىف لماحلا تءاج اذإ م ةداملا

 كلذ فالعخ ىلع ةيصولا تصن ذإ الإ ء ىواستلاب مهنيب ةيصولا تناكرثكأ وأ نيدح نيدلوب

 دعب دالوألا دحأ تام نإو « ةيصولا لك مهنم ىحلا قحتسا ىح ريغ مدحأ لصفتا اذإو“
 .عفانملاب ةيصولا ف ىصوملا ةثرولن وكن و:نايعالاب ةيصولا ىف ةتثرو نيب هتصح تناك ةدالولا:

 مس م68



 . هنم هبسأ توبث نم دبالف « نالف دلول تيصوأ لوقي نكن وكيف « ةبسنلا هذهس
 .قيرطو « ىعيببطلا. دكأتلا قيرط : ناقيرط هل همأ نطب ىف هدوجو دكأتو

 ظ . اف تيثي لاح امهنم دحاو لكلو ء ىكحلا دكأتلا
 )80٠(. موي ىئاهو موي نيعبسل دلو ب نأ وهو ؛ نوناقلاهركذ ىعيبطلا دكأتلاف

 .نه ةدتعم وأ ةجوز لماحلا تناك اذإ نوكيو ؛ ةيصولا تقو نم رثكالا ىلع

 .نأب هرارقإ ىلع لدي ام ىصوملا ةرابع ىف نوكي لو ؛ ةيصولا تقو ىعجر قالط

 .ىعيبطلا دكصأتاا ريتعا امنإو ؛ ةيصولا ءاشلإ تقو همأ نطب ىف نكتسم لخلا

 .نأ ردنيو ءةدملا هذهل نوكي ةداع للا نآل ١ ىأ روُشأ هعسل هتدالوب

 . سانلا رئاس دنع ةداعلا ىرجب وه اك: ةدملا هذه نم لقال اح دلوي

 .دمأب مح هل سيل نوناقلا نآل ؛ ةيجورلا مايق لاح ىف قيقحلا دكأتلا ربتعاو
 توبث ماكحأ ىف عراشلا اهتيع ةدا هب ذخالا ريتعي ىتح , اذه نم رثكأ نيعم
 .كلذلو ٠ ىعجرلا قالطلا لاح ىف امكح ةمئاق ةيجورلا ريتعتو ؛ هريغ وأ بسنلا

 . كلذ' شقاننسو « ةيجوزلا مايقب ةيصولا ىف قحلأ
 .ىصقأ ىرصملا نوناقلا اهريتعا ىلا ةدملا ىف هندالوب نوكي ىكملا دكأتلاو

 .ذخأ دقو « ةئامتالثو اموي نوتسسو ةسمخ ىهو , همأ نطب ىف لخلا دوجول ةدم

 . نيلاح ىف ةدملا هذب
 رمملا ذوي رارقإلا لاح ىف هنآل ؛ لملاب رارقالا لاح  ىلوآلا لاحلا

 .ةدملا ف هتدالوب نوكي كلذو « رارقإلا اذه ىف هبذك ًانيقي تبث اذإ الإ « هرارقاب

 . دلت ملاف 5 ةيسد .ةنس ىأ (00) فو لمحلل ةدم ىصقأ عراشلا اهريتع | ىتلا

 . هتثروو وه ذخؤي لب ,هرارقإ ىف رقما بيذكت غوسيال اذه نم رثكال

 .لخا ناف . ةنئاب ةقرف وأ ةافو نم لماحلا دادتعا لاح ىه  ةبناثلا لاحلاو

 .تقو نم وأ « جوزلا ةافو تقو نم (م.ه) نم لقآل هتدلو اذإ ةيصولا ىف لخدي

 روب ةعسن نم رثك ال هتدلو نإو « ةيصولا حصتل احلا هذه ىف هنافءةقرفلا ثودح

 هب تءاجاذإلاحلا هذه بسنلات وبي مكح عراشلا نآللكلذوءاهرودص تقو نم



 ناكف : ةقرفلا وأ ةافولا تقو همأ نطب ىف ناكهنأب كح هنأ كلذ ىنعمو « ةدملا هذحل
 . ةيصولا لاح اهنمو « لاو>آلا لكى هدوجوب مك< نأ ىبقفلا قيسنتلا بجاو

 «ةيشمش ةنس ىأ م+0 ىه للا توبثل ةدم ىصقأ ىرصملا نوناقلا لعج امإو
 نيتسو هسمخ نم رثكأ همأ نطب ىف رقتسي نأ نكميال للا نأ اوررق ءابطألا نآل
 ةيكلاملا ءابقف نم مكحلا دبع نب دم ىنأر عم قفتب كلذ نإو « ةئامئالثو اموب
 ةئسلا نأ ريغ « ةلبانحخلا ضعب ىأر كلذكو ءةئس لملا ةده ىصقأ لعج هنأ

 . ةيلالحلا ةنسلاب ءال وه دنع تس

 همأ نطب ىف للا دوجو نم دكأتلل نوناقلا اهنيع ىلا ةدملا ىه هذه ٠#
 : نيرمأ ىلإ انه ريشن نأ بحيو « ةيصولا تقو

 (م+6) نم رثكألل تدلو نإ اهنأ هترابع مموت نوناقلا نأ لوألا رمألا
 دتعت ىلا ةنئئابلا ةقرفلا تقو نم وأ « هتافو نم دتعت ىذلا جوزلا ةافو تقو نم
 ابهنآل ءحصتال ةيصواا نأ ةيصولا تقو نم ربشأ ةعست نم لقأ نكلو ءاجن
 بجوي قطاملا نكلو . ةحصلا عنم ىهو 0 ةداملا ىف ةيناثلا لاحلا ىف ةلخاد
 دوجول « جوزلا نه نوكحي نأ دبآل لخا نأ ركذي مادام ةيصولا حصت نأ

 ىدؤ, نوناقلا حورو ةيصوألا 0

 توبث ىف لصالا نآل كلذو ءهب فعستال- صوصتلا تناك نإو « كلذ ىلإ
 ةدملا ةدايز تناكو ؛ ةرطفلاو ةعيبطلا هيف ظحالي نأ ء همأ نطب ىف للا دوجو
 كلذو « هرابتعا ليزتو ء هوحمت نأ ريغ نم لصالا فالخ ىلع ( م6 ) كإ
 لوطأ ةدم ريدقت نوكي كلذ ىلعو ء بسنلا توبنب مكحلاو ؛ رارقالا رودصل
 ةافولا تقو نم م+و نم رثكال هتدلو اذاف « ةريصقلا ةدملا رابتعال غلم ريغ
 ؛ ةحبص ةيصوأ١ ربتعت ةيصولا تقو نم روشأ ةعست نم لقال نكلو « ةقرفلاو أ
 ىصوأ هنآل ,ءحصتال ذئنيح اهناف ء بسنلا توبي ةيصولا ىصوملا طبر اذإ الإ
 . ةدملا هذه دعب تملأ وأ ق زاطاأ نم ءاضق تيشيالو « هبسن رابتعا ىلع لمحلل

 لاح ىف هتدالوا ةبسنلاب لإ ىف ثاريملا تفلاغ ةيصوأا نأ  ىناثلا رمآلا

 سس بإب نس



 اذإ ةحيح ةيصولا ريتعي ةصولا نوناقذ ٠ ىجر قالطب ةقرفلا نم اهدادتعا

 ابلعج ثاريملا نوناق امنب : رثكحأ ال ةيصولا تقو نم ربشأ ةعسنل تءاج

 بسفلا توبث ماكحأ عم ريسي ثاريملا نوناقو «ةافو وأ ةنئاب ةقرف نم ةدتدملاك

 نوكي ىكحلا دكأتلا اهف ظحول اذإف ء موي ( سبو ) نم رثكأل هب تنأ اذإ
 ىف هب كحمو ءبسنلا لاح ىف همأ نطي ىف هدوجوب مكح ذإ « اتباث قوناقلا ماجسنالا

 . امهنيب قرف قرف الب « ثاريملا لاح
 نطب ىف هدوجوب كح دق هنأ ذإء احضاو فلاختلا ناك دقف ةيصولا ىفامأ

 غوسيال قرافت كلذو , ةيصولا لاح ىف ؟كلذب مكح مل امننب ء بسنلا لاح ىف همأ

 . دحاو عضوم ىفو « ةدحاولا ةلودلا نيناوق ىف

 ثاريملاو « بسفلا : ةثالثلا نيناوقلا هذه ىف رمآلا دحوي نأ “بحي كلذلو

 ىعجر قالط نم ةدتعملل ةبسنلاب « ةثالنلا ىف رهشأ ةعسق ةدملا لعحي امإ ء ةيصولاو

 . ًاضيأ ةيصولا ف (55) وأ

 تقوىف ؛دحاو رمح ىف دلو نم رثكأ ةدالو لايحا نوناقلا ررق دقلو نو

 . ربشأ ةتسنم لقأ وهو «نامءوت امبنأ لعلدي:مزامهنيب نيفلت# نيتقو ىفوأدحاو

 ناك اتيم رخالاو ءابح اههدحأ دلو نإ هنأ ررقف « كلذ نوناقلا ضرف

 اذإ الإ ؛ ىواستلاب مهننب هب ىصوملا ناك ءايحأ اودلو نإو . ىحلل هلك هب ىصوملا

 . هصن عبقي هناف « لاحلا هذه لثم ف صن ىصودلل ناك

 تام هنآل ؛ هتثرو ىلإ قدتسام لقي هناف ء تام مث ًايح امههدحأ دلو اذإو

 كلذ نأ ضرفي نأ بحبو . هتيكحام ىف هب ىصوملا لوخدو  هقاقحتسا دعب
 ةيكساملا توبثل طرش لوبقلا نآل « ةيالولا هل نوكنت نه لوبقب طورشم

 كلذ نم نثتسي ملو « اياصولا لك ىف لوبقلا نوناقلا طرتشا دقو . ةيصولا ىف

 « ىسحلا سلجملا نم نذإب هلام ىلع ةيالولا هل نمل لوبقلا لعج هناف ء لمحلا اياصولا

 بحي : هتثرو ىلإ لقتفي - تومي مث « آيحدلوي ىذلا للا بيصن نإ لوقن ىلف
 لوبقلا قح نإف , دجو دق لوبقلا نكي مل نإف « هيلا تلقتنا ةيكلملا نأ ضرفن نأ

 . هتلارو ىلإ هبيصن ىق لقتتي ضفرلاو



 ةيصو ىبف , هل عفانملاب ةيصولا امأ «نايعالاب ةيصولا تناكاذإ هلكاذهو

 مولعم طرش ال نكي مل نإ « عفانملاب ةيصولا نآل , هتومب ىبتنتف , نيعمل ةعفنملاب

 . اب هل ىصوملا ةافوب ىهتنت

 طرش نأ «٠ ثاريملا نوناق نم رهاظلاك ةيصولا نوناق نم رهاظلاو مابه

 ءاكب نم ء توص وأ ةكرحب هتايح ملعتو « اح هلكهئدالو ء هب ىصودلل هقاقحتسا
 لهأىلإ عجري نأ ىضاقلل ناك كلذ دعب ءىث رهظي مل نإف . كلذ وحن وأ ساطع وأ
 قاقحتسال أح هلك هتدالو طارتشاو « هتدالو دعب هتايح ةفرعمل ءابطالا نم ةريخلا
 بهذم أمأ دمحأو . ىفاشلاو . كلام ةثالثلا ةمئالا بهذم وه ةيصولاو ثاريملا
 . لكلا كح رثك لل نآل « اح هرثكأ ةدالو طرشلاف ةيفنحلا

 لمعلا هيلع ىرج ىذلا ةيفنحلا بهذم ؛ تلاقف كلذب ةركذملا تحرص دقو

 نم ىتر دقو . ًايح هرثكأ دلوي نأ هل ىصوملا لما ةايح ىف ىتكي هنأ ( لبق نم )
 ةايحلا ىف طرتشي ىذلا ىفاشلا بهذم ىلإ ةيفنحلا بهذم نع لودعلا ةحلصملا

 ضارعالا دوجوب تبث ةرقتسملا ةايحلاو  ةرقتسم ةايح هبو . لخلا دلوي نأ

 عجر ضارعالا هذه دجوت مل هنإف « قيبشأاو خارصلاو ءاكيلاك « ةايحلل ةرهاظلا

 . « ةنيقي ةايح ًايح دلو نينجلا نأ نم نييعرشلا ءابطآلا ىأر ىإ

 ةثالثلا ةمثآلا ىأر نم ىرت اكقباسلا ءزجلا ف تذخأ لحلا ماكحأو - د

 ىلع قل « ةيريسفتلا ةركذملا تركذ اك« ةصاخ ىعفاشلا ىأر نمو « انركذ اك

 . هلم ليصفتو « همهم ريسف: ىف هيلإ عجرب نأ ثحابلا

 قفتي وهو ليذح نب دمحأ بهذم نم رهشأ ةعسنب دحلا ذخأ دقف ددملا امأو

 نم مكحلا دبع نب دم ىأر نم ةنس ةدع دحلا ذخأو معالا عئاشلا بلغالا عم
 . ةيكلاملا ءابقق

 كلذب فلوخو . لمحال طايتحالل  ةنسلا ىف ىسمسشلا ماظنلاب ذخأ نكلو

 ؛ ةيلاله ةنسب دحلا وه محلا ديع نبا ىأر نإف  نوناقلا هنم ذخأ ىذلا لصآلا

 ربشالا ةعست نآل ؛ لصآألا كلذ, فاوخو . مايآلاب ربشألا ةعست تريتعاو

 ' ٠ ًاضيأ ةيلالم ىه دمأ مامإلا بهذم ىف
 ب م4 ل دمسم



 « هنمهيسن تبثي نأ نالف نم هنأ ركذ نإ لمحلل ةيصولا نوناقلا طرتشا دقو
 « بسنلا تيثيال نكلو ؛ هنم ل+!نوكي دق هنآل كلذو ١ قولعلا درب تبثي نأ ال

 نم ناكو « نالف نم ةنالف لمح ىصوأ اذإف ء بسنلا تبثي ال ىفز نم ناك اذإ هنآال

 . نوناقلا ذخأ هبو , ىففاشلابهذم اذهو , ةيصوأااتبثت الف « بسنلا تبثبال قز
 لمحلل ةيصولا تمزلو « دلت نأ لبق تام اذإ ىصوملا نأ ظحاليو اذه

 ىصوملا ةثرول تناك آتيم دلو نإف ء ايحدل وي ىتحةفوقوم ةيكلملان وكت لوبقلاب
 تناك نإو « عفانمب مأ نايعأب ةيصولا تناكأ ءاوس . هل تناك ًايح دلو نإو

 ., ايح هتدالو ىلع ةفوقوم نوكتف « نايعألا ةعبات تالغلا نوكن نايعالاب

 ءاهت نه اهنأ ىلع ةلخال هقاقحتساو « اضيأ ةئرولل تناك الإو . اهكلم ًايح دلو نإف
 . نوناقلا بهذم وه اك ةيصو اهنأ ىلع ال ء هب ىصوملا

 "”نوصح ال نهو نوص# نأ ةيصولا

 اوفرع مأ مبصاختأب اوفرعأ ءاوس « نوصحت نمل ةيصولا زوجت  مابب

 ةبسنلاب ءالؤلا ةيصولا ماكحأ سو ءرمس سس ءدسو وس. داوملا تنيي (1)
 . ابصن اذهو نوصحأال نم ماكحأو مبضعب ىف اهئالطبل

 كريو مهنم نوجاتلا امم صتخم و ٠ نوصحال نا. ةيصولا حبصت ل م, ةداملا

 ديفنت هل نمو « ةاواسملا وأ ميمعتل اي ديقتلا نود ةيصولاذيفنت هل نم داهتجالمهنيي اهعإزوت

 . كلذل هنيعت نم وأ ؛ تافرصتلا ةٌئيبف دجوي مل ناف « راتخلا ىضولا وه ةيصولا

 , مهئامسأي اونيعي لو , مطوانني ظفلب نيروصحم موقل ةيصولا تناك اذإ مو ةداملا

 نيرخآلااحتسم هن ىصوأ ام عيمج ناك ىصوملا ةافو تقو ةيصولل لهأ ريغ مبضعب ناكو

 .؟ؤء 88 9/ ,؟+ دآوملا ةاعارم عم
 ةعامج نيب وأ ٠ ةبج وأ ةعامجو نينيعم نيب ةكرتشم ةيصولا تناكاذإ مو ةداملا

 لكل و ء ةروصحما ةعاجللا دارفأ نم درق لكلا و نيعم لكل ناك اعيمج مهنيب وأ « ةبجو

 ٠ . هب ىصوملا نم مهس ةروصحم ريغ ةعامج
 ناك زا هب ىعوأ ام ىدوملا ةكرت ىلإ داع نيئيعبلل ةيصولا تناك اذإ  م»س ةداملا

 . ةافولا نيح ةيصولل لهأ ريغ

 : مهلإ هب ىصوأ ام تيملا ةكرت ىلإ داع ةعاملل وأ نيعمل ةيصولا تلطب اذإ مي ةداملا
 . ةيصولا لحم اهنع قاض اذإ ةيقابلا اياصولا بابرأ هب ةثرولا صاحو

 ده لا



 اياصولا ماكحأ ىف ملكتت نأ ديرنو ء نوصحت ال نمل زوجتو « مهفاصوأب
 نه نابب ثيح- نم نكسلو « اهتحص ةيحان نم ال نيروصحلا ريغو نيروصحللل
 ناك اذإ ٠ تاهجلا وأ نيروصحملل ةيصولا لآمو , نيروصحلا ريغ نم اهقحتسي

 نوكحي فيكو , ةافولا دنع ةيصولاب ةيكلملل الهأ سيل اوركذ نم ضعب
 . تاهجلا تددعت اذإ قاقحتسالا

 : ةعبرأ ماسقأ نيبعتااو رمهحلا ثيح نم هل ىصوملا نإ لوقن كلذ ىلعو

 ىلع ةئام ىلع ديزي ناك نم وهو . روصحم ريغ هل ىصوم  لوآلا مسقلا
 « قالفلا ليقلل تيصوأ لوقي نأك « ةيعرشلا مكاحنا ىف نآلا هب لومعملا بسح

 ظفل ناكأ ءاوس « ةزئاج اهنأ لالا هذه ىف ةيصولا مكحو ؛ نيروصح ريغ ممو

 نيجاتحلل فرصت ال تحص اذإو ؛ لدي ال مأ , ةجاحلا ىنعم ىلع لدب ةيصولا
 فورحم لمع ةيصولا نآل كلذو:طقف نيجاتحملا ىلإ فرصت لب « نيجاتحلا ريغو

 ناكف . نيعمجأ مهيل]إ فرصلا رسعتي وأ « اهف' رذعتي نيروصحلا ريغل ةيصولاو

 رمآلاب الإ قيرف ىلع مهنم قيرف حيجرتل هجوالو ٠ مهضعبل فرصي نأ دبل

 كلذو «ريخلاو ربلاو فورعملاو ةبرقأ) وهو : ةيصولا ىنعم ىلإ برقأ وه ىنذلا

 . طقف نيجاتحملا ىلإ فرصلاب نوكي امنإ

 كورت٠ كلذ لب « مهنيب ةاواسملا الو . ًاعيمج نيجاتحما معي نأ مزلي الو
 نبيع ناك اذإ ىدوملا ن. راتخلا صولا وهو « ةيصولا ذيفنت ق> هل نم داهتجال

 . ناطلسلا كللذ هلوخو ء ًايصو

 صاسصتخا نم نوكسي كالذف « هآياصو ذفني ًايصو نيع ىصوملا نكي مل ناف

 )١( اهذفنب نم نيعت وأ « اهسفنب اهذفنت , ةصتخلا ةيعرشلا ةمكحملاب تافرصتلل ةئيه

 . اذكهو : هريغ ىلع ةجاحلا ديدش مدقيف , ةحاصملا ليبس ذيفنتلا ف كلسيو

 ةماقإ لاح ىف هنأ ديدجلا ىثدملا نوناقلاب ءاج دقو ءةيصولا نوناقب ءاجام اذه )١(
 الا ربتعي لبف - مو  ةداملا ىف ءاج اماياصولا ذيفنت قصملا كلذ ىلوتي ةكرتلل فصم

 رهاظلا ؟ تافرصتلا ةئي ناطاس نوكي الو راتخم ىصو ةكرتال ناك اذإ أمك « لاحلا هذه ىف

 فصم الو ىصو نكي مل نإ ةّئيملا ناطلس نوكي اذه ىلعو . كلذ

0 



 نم ىضرملاك ء مهسنج وأ مهفاصوأب نوفورعملا نوروصخلا - ىفاثلا مسقلا

 هب ىصوم اف « مهصاخشأب اونيعي مو« مماعسأب أوفرعي ملو « نالف ىنبكو « نالف ىنب
 . هلوبق مدع وأ « ىصوملا ةايح ىف هتراك مهضعبل ةيصولا متت ل ناف ١ نيعمجأ محل

 مه ًاتباث فصولاو « مهيلع قلطي مسالا ماد ام نيقابلل هلك ن وكي هب ىصوملا ناف

 : مهني أزجم هب ىصوملا نوكسي ىح ء صخشلاب نكحي مل فيرعنلا نآل كلذو

 لب « ةلقتسم ةيصو هل نأكو ٠ هب ىصوملا نم تباث ردق هل مهنم دحاو لك نوكيو
 عهْنم دحاول سيلف . فصولاو ناونعلا مهيلع قلطي نم لكل هلك هب ىصوملا

 مسالا قاطيو هل لهأ وه نم لكل قاقحتسالا لك نوكيف « هتاذب ملاق تباث ردق

 هتيكلم ىف هب ىصوأ ام لوخدو«ةيصوللهقاقحتسا دعب مهنم دحاو تام اذإو.هيلع

 , ابقحتسا ةمات ةيكسام ةيصولا تناك نإف ء اذه ىف نوناقلل ةماعلا ماكحالا قبطق

 : ام ىصوملا نايعالا نم هتصخل هقاقحتساب هبيصن نيعتل هتثرو ىلإ هبيصن لقتنا

 دق نكي ل وأ ةعفنم هب ىصوملا ناكن إو « مات كلم لكل قتني اك« هنثرو ىلإ لقتنتف

 فصولا هيلع قبطني نم قاب نوكي تومب نم بيصف نافذ« ةعفنملا الإ هنم قحتسا
 ,ةثاروأاب لقتنت ال عفانملاو.ةتباث ةنيعم صصح عفانملا ف تبثت مل هنآل « ناونعلاو

 قاقحتسالا ذخأي ال تاقرط عفانملاب مط ىصوملا ناك اذإو . ةصقان ابق ةيكلملا ذإ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ريشنس اكو « نوناقلا ىف نيبم وه ام ىلع « نيتةبط نم رثكأ

 ةيصوأا تلطإ نإف.مهصاخشأو مهامسأب نونيعملا مه ىصوملا  كلاثلا مسقلا

 نإف ء هل ةيصولا تلطبف در وأ هليق تام نأب « ىصوملا ةافو دنع مهضعيل ةبسنلاب

 : اياصو ةدع اهنأك « ءامسالاب مهنيعت عم مهل ةيصولا نآل , ةثرولل نوكي هبيصن

 اذإف ٠ لكلا ىف هريغ عم ًامئاش ًاردق ناك نإو ؛ صاخ هب ىصوم مهتم لكلو

 ,ىصوملاةثرول نوكتف .حيحصتلل لباةريغ ًاقلطم امالطب ناكهقح ىف ةيصولا تلطب

 :تابجلل ةبصولا دوجولاط رش ادع ام هطورشو هماكحأ ىف نيعملا براقيو
 . ةثرولا ىلإ تداع « ةبجل ةيصولا تاطب اذإف

 ماسقألا نه نيمسق نم اكرتشم اعومي هل ىصوملا نوكي نأ  عبارلا مسقلا
 . روص كلذلو ءابلك اهنم وأ ةقباسلا



 .ناونعلاو فصولاب ةفرعم ةروصح ةعام ىصوأ اذإ  ىلوآلا ةروصلا :

 . آادحاو ًائيش هب ىصوملا ناكو ٠ ةروصح ريغ ةعامجو « ةبجو « نينيعم ةعامجو

 « كلذك مبس ةروصحلا ريغ ةعاجالو ء دحاو مهس ةهجلل لعجي نأ مهنيب هماسنقاذ

 : مهسومر ددعب ماهس كلذك نينيعللو « مهسوءر ددعب ماهس ةروصحما ةعاجللو

 ءارقفلو « ةيمالسإلا ةيريخلا ةيعمجال  ًانادف نوسمخ اهردق ةعيضب ىصوأ اذا

 « ىلعو « ميهاربإلو ءةتس هيلإ اوهتنا نيدلا مهددعو  دمحأ ىنبلو : نيفيرشلا نيمرحلا

 ءارقفلو ء مهس ةيريخلا ةيعمجلل نوكي هنآل ؛ ةرشع ىلع مسقت ًانادف نيسنخلا نإف

 .« مهس ىلعو ٠ ميهاربإ نم دحاو لكلو « ةتس دمحأ دالوآلو ٠ مهس نيمرخلا

 . ةندفأ ةسمخ مهن لك صخب « ةرشع ع ومجملا نوكيف

 ىمتنا اذإف « اهزواجتي ال ةياهت هلو ٠ ممددع فرع نيروصحما نآل كلذو

 ؛ مبصافتأب نوربتعم نونيعملاو « ًانكمم سوءرلا رابتعا ناك « ددعلا اذه ىلإ

 « مهن أو نعي الإ نوفرعي ال نيروصخن] ريغو « هتاذب سأر اهنأك ةبج لك اهجلاو

 . دحاو مهس مهل لعجبف « مهسوءر ىلع عيزوتلا . الف

 . عيزوتلا دنع ةنيعم رادقأ نايب مدع عم ميسقتلل ل قيرطلا وه !ذه

 . ًافنآ نيب ام عبتا نيبب ل نإو « عببتأ مسق لكبيصن نب لبن

 .لاحلا هذه ىف هنإف ٠ ةبجو نيروصحم وأ نينيعل ىصوي نأ  ةيناثلا ةروصلا

 ليلعتو , دحاو مهس ةبجالو ٠ مهسوءر ددعب مهسأ نيروصحلا وأ نينيعملل نوكي

 . ًافن آني دق كلذ

 رادقمب مابسلا نوكتو « نينيعمو نيروصحم ىصوي نأ  ةئلاثلا ةروصلا
 . نيشرفلا ثق سوءرلا

 2« نيروصح ريغو ٠ نيزيعم وأ نب ر وصخ نوكي نأ ةعب أرلا ةروصلا

 . مهسوءر دعب نيقايللو ء مهس نيروص#لا ريغل ضرفيو

 .نوكسف ةروصح ريغ ةعامجو « ةهج هل ىصوملا نوكي نأ  ةسماخلا ةروصلا
 . دحإو مبس لكل

 .كلذك ةبجلاو  ًادحاو هل ىصوم نيعمتجم نيروصحم ا ريغ ريتعي هنأ ةصالخلاو



 « دار فنالاب هل ىصوم مهنم دحاو لكف نونيعملاو  مددع نيعت دنع نو روصحن امأو

 .. مهسي رابتعالا اذه ىلع دارفنالاب هل ىصوم لكب رضي ةمسقلا دنعف

 « نييعتلا ليهس ىلع ىط ىصوم اوريتعأ نيذلا ءالؤد نم هتيصو لطبت نمو
 مهس لطب اذإو « ةثرولل ناك ةبجلا مهس لطب اذإف ٠ ىصوملا ةثرول همبس نوكي
 تفرع بأ ةروص#لا ةءاملا دحأ مهس لطب اذإو « ةثرولل ناك نينيعملا دحأ

 «نيروصحللل ةيصولا ىف نيبم وهام ىلع هتعامج نم نيقايلل نوكي فصولاو ناونعلاب

 ناك ام نإف « ًاعيمج اوضفرو نالف ىنبل لاق نأب ءابسفن ةعاجلل ةيصولا تلطب اذإو

 صخشل وأ ةبجل ةيصولا تلطب اذإو « ةثرولل نوكي مهسوءر ددعب ماهس نم محل

 نع مهتفالخ ىضتقمب هن وكسلمب مهنإف « ةثرولل هبيصن لآو نينيعملا ضعبل وأ « نيعم
 . مهتلاروو ىصوملا

 مو « ةثرولا زي لو « ثاثأا نم رثكأ اياصولا عومج ناكنإ هنأ ظحاليو

 هتيصو تاطب نم ةصح ةثرولا قحتسا « مهصصح ةبسنب مل ىصوملا نيب ثلثأا
 ةثرولا نأ نم مغ ةداملا ىف ءاج ام ىتعم اذهو ؛ نيتيعملا صاختالاو « تابجلا نم

 رثك أ اياصواا عومي ناك نإ « هتيصو تلطب نم ةصحب اياصولا باعصأ نوصاح
 : هصن ام ةداملا هذبس اصاخ ةيريسفتلا ةركذملا ىف ءاج اذلو ؛ ثاثلا نم

 ىدوملا ةثرو ىلإ هتيصو تلطب نم بيصت دوعب لوقلاو . ةديدج ةداملا هذه
 ىصوأ اذاف ؛ كلام بهذه نم ذوخأ» ةصاحماب لوقلاو « ىفاشلا بهذم نم ذخْوي

 زحي ملف « رخآ نمثب ءارقفللو « ةثالث مث« نعلاب هنبا دالوالو , هتكرت عب رب هيخال

 ؛ ىصوملا توم لبق تاموأ ةيصولا خالا درو « ثلثلا ىلع دازامب ةيصولا ةثرولا

 اوصاحو , هتيصو ىف خالا لحم ىصوملا ةثرولحو , ةصاخلاب اياصولا نيب ثلثلا ناك

 . « مهتصح ردق وهو ؛ هفصن ثلثلا نم اودرو ؛ ىرخآلا اياصولا بابرأ اع

 ١ لإ ؟ ةيسنك نفلا ىلإ عبرلا ة ةيسن ذإ « ةعب رأ ىلع مس ةيس ثلثلا نآل كلذو

 : كلثلا فصن عب لا ةصح نو كتف ؛ نانم انهو

 « ءزجلا اذه ىف هماسقأ حيضوتو ٠ نوناقلا ماكحأ ةصالخ هذه 6

 .ىصوملا نوكب ىذلا وهو « لوآلا مسقلا ىف هنأو « ةيبقفلا هرداص» ركذ كإ | هجتنلو



 كاذو ء اذه ىف هنع هللا ىضر كلام ىأرب ةلمجا ىف ذخأ دق ؛ نيروصحم ريغ هيف هل

 نإو « ةجاحلا نع ءىني ام طفللا ىف نكي مل ولو « ىصحب ال نمل ةيصولا زيحي هنال
 ؛ حرطيف , نكمم ريغ ميمعتلا نآل « ةحلصملا هارب امو هداهتجا ردقبب اهذفني ىصولا
 ةاواسملاف « امزال عيمجال ءاطعالا نكي مل اذإ هناآل « ءاطعلا ىف ةأواسملا هعم ىغلتو
 .العف ىطعي نمل هرادفم ىف ةاواسم الف ؛ ءاطعالا لصأ ىف ةاواسم ال ذإ «ةمزال ريغ

 217 نوصحال نمل ةيصولا نأ نوري مهناف ةيفنحلاىأر اذه ةيكلاملا ىأر لباقيو
 نيذلاو ٠ كيامت ةيصولا نآل كلاذو , ةجاحلا ىنعم ظحول اذإ الإ ةلطاب نوكت

 ةبصولا ظفل ىف ناك اذإ نكلو ءلوبخم نم زوال كيلعلاو « نول وهب نوصخم ال

 هللا هجولاكيلمت نوكست ةقدصلاو ؛ ةقدصاهن]إ ثيح نم ةيصولا تو ةحاخلا نع ,ىببام
 . روصحم وأ نيعم سانلا نم كلم كانه نوكي نأ اف طرتشي الف « ىلاعتو هناحبنس

 ظفللا ىف نوكي نأ طارتشا ريغ نم نوصح ال نمل ةيصولا زاجأ نوناقلاو
 ذفنمل كري ملو « كلام بهذمب ذخأ ردقلا اذه ىف وهو « جايتحالا نع ءىفي ام
 1 .رحلا هل قلطأو نيجاتحيلل فرصي نأب هدبق لب ؛ اقلطم مالا كلذ ةيص ول
 . نيجاتحملا صاختأ راتخا ىف

 , ىلاملا بهذملا قالطإ ءاشنإلا ىف ىصوملا ةيرح قلطأ عقاولا ىف هارتو
 ةيصوألا ظفل لعج نوناقلا نأكف « ىلا بهذملا قاطن ىف هلع « ذيفنتلا ديقو
 حرصي مل نإو ؛ ربلاو ةبرقلا ىتعم نوناقلا مكحب ًانمضتم نيروصحملا ريخل ناك نإ
 فورعملاو وبلا ابل دصقي نأ الإ: ء نوصح ال نا ةيص ولل ىنعم ال هنآل امج
 . مثر 5 ذ نم نيجاتحملل فرصي نأب الإ كل اذ نوكي الو « ريخلاو

 نمل ةيصولا ةزاج] وهو ؛ ماعلا ةداملا هذه كح نأ ةيريسفتلا ةركذملا تركذدقلو

 نيجاتحملل فرصملانييعتو ,كلام بهذم نم ةجاحلا نع ءىني صن ريغنم نوصخحال

 اوناكنإ فسوي وبأ لاق :ءاصحالا ريسفت ىف فلتخا د : عئادبلا ىف قاساكلا لاق )١(

 , نوصح ال مبف هئام اوناك نإ دمح لاقو : نوصحال مهف باسح وأ باتكي الإ نوصحال

 ميأ 2« تيم م تومبو ؛ دولوم مهتم دأوي ىتح صخم مهصخم ال ثيح اوناك نأ ليقو

 . 767 ص ال ج. ىضاقلا ىأر ىلإ ضوفي ليقو ؛ نوصح ال

 هد #و



 - فرصلا ةبج نيعي نأ رمآلا ىلول نأ ررقت ىتلا ىهو ةماعلا ةيعرشلا ةدعاقلا نم ذخأ

 بهذم ىف نآل  ةدعاق!ا هذه ىلع داتنعالا ىلإ ةجاح ةمث نكي مل هنأ ةقيقحلاو

 ىلام ثلث لاق نإ تيأرأ ه : هصن ام ةنودملا ف ءاذه ىلإ ريشي ام هسفن كلام
 اذإ هنأ كلام نم تعمس ىذلا ؟ ثانإو روكذ لجرلا كلذ دلوو «نالف دلول

 نالف نبا ىلعوأ هدلو « دلو ىلع وأ « لجر دلو ىلع هطئاح ةرمث وأ هراد سيحت ىصوأ

 موقأ ال اف اياصولا امأو « ةلغلاو ىنكسلا ىف مهنم ةجاحلا لهأ هب رثؤي هناف « لاق
 ©) , . ةيوسلاب مهنيب اهارأ ىأ الإ «ةعاسلا اف لوق ظفح ىلع

 رثأو « نينيعملا مهل ىصوملا نم ةجاحلا لهأ راثيإ ىف لوق هل ظفح مل كلاف
 سيقي نأ مساقلا نبا درب ملو «ةجاحلا لمأ رثؤي هنأ مهل سبحلاب ةيصولا ىف هنع

 نوكي سايقلا نإو « كلام بهذم اندعاب ام انسق اننأ واو ء« فقولا ىلع ةيصرلا

 نم مساقلا نبا عنم ىذلا نآل ؛ فقاولا ىلع نوصح ال نمل ةيصولا انسق ول اكحب

 امأ « نيمولعم نيفورعمل ىبف ةافولا دنع كيلمت ةيصولا نأ نوصح ايف سايقلا

 حصف نيمولعم اوسيلف « نوصقنيو نوديزب دقو « ةلغلا دنع نودجوي نمل ىهف ةلغلا

 امومع مهيب مسقي نوصحب نيدلا نآلو , ماو نود نوجاتحما مهنم راتخم نأ

 « اعيمج نوطعي الف ء نوصح ال نم امأ : نوهولعم مهنال ؛ ةيصولا ىف ةيوسلاب
 نمل عفانملاب ةيصولا نآلو , فقولاب ةصولاك مهببف كلام لوق جرخي نأ نكميف
 لوق هلو ؛ مهيف ةيصولا ىف لوق كلامل نكي مل اذا ءامامت فقول! ىتعم ىف نوصحي ال

 هنال , فقاولا ىف هلوق مكح ىلع نوصح ال نمل ةيصولا كح جرخيف ,« فقولا ىف

 . نوقحتسملا معي ال ةلغاا ءاطعإ دنع وه ا”ةيصولا ذيفنت دنع
 نيمسم مول ةيصولا تناكاذإ ١ : نوح ال نمل ةيصواا ىف نونحس لاق كلذلو

 ىلع وأ ؛ةرهز ىبب ىلع هلوق لثم « مهترثكلا « مددع فرعي ال نيل وجب موق ىلع وأ

 هفرعي الو ىصعال ام كلذ نآل , مهايعأب اموق اه دري مل ةيصولا هذه ناف ء ريع ىب

 0 . . ةمسقلا رضح نمل نوكي امناف ء نيك اسبلل هتيصو ةلزنع كلذ امنإو

 : قباسلا ردصملا( ؟) .انرإصاووج ىرتكلا ةنودملا(١)

 سس 85 05



 ,ىكلاملاو ىننحلا نيبهذملا حور عم هلك قفتي نوناقلا هن ذخأ ام نإ قحلا فو
 : جايت>الا نع ةيصواا ظفل ءىفي نأ طرتشيو « نيجاتحما ىلإ فرصي ىننحلا نال
 نآل, جاتحلا ىلإ فرصا! نع اهتاذيهئبنءنوصح ال نمل ةيض و لك ربتعا نوناقلاو
 ىكسلاملا بهذملا عم هلك هقافتا امأ ء هاوس روصتي. الو , دوصقملا ريلا وه كلذ
 . فتوأا ىلع نيجات>ملل فرصا ىف ةمص وأ! سايقو ءزا وجل ىلع صناللف

 : ني رهأ ىلإ هبنن نيروصخللا ريغل ةيصولا ىف مالكا كرتن نأ ليقو - و

 نوصح ال نمل ةيصولاىف هنأ ىنلا هقفاا ىف هيلع صوصنملا نم هنأ  امهدحأ
 . فصولا كالذ مهف ققحت نإ ىصوملا براقا لضفي نيجاتحما ىلإ فرصلا دنع
 ناك ممريخل فرص نإ هنكلو « محر ةلصو ةقدص نوكن اهنالو « ىلوأ منال
 ْ . ىلوآلا ريغ ناك نإو . أغئاس أزاج كلذ

 عبنت نأ فرصتلا ةئيه ىلع بجو ٠ ىلوالا بجوي مل نوناقلا ناك اذإ هنإو
 . اياضولا نم عونلا اذه اهذيفنت دنع ىوآلا

 اهنإف عفانملاب ال؛لاومالاب تناك نإ نوصح ال نمل ةيصولا نأ - ىتاثلا رمالا
 ةيصولا نكست مل اذإو « موضبقب ةتباث ةمانلا ةيكسلملا نوكتو , نيجاتحلا ىلع عزون
 , نيجاتحم ىلع نُّدلا عزوو ؛ هب ىصوملا عيب اهريغب لب اهو وأ ةلسرم دوقن

 جرخت ةيصوأ| نأ ىننملا هقفلا ىف هيلع صوصللافعفانملاب هيصولا تناك نإو
 ءاهتتا نوهتني ال نوص# ال نم نآل ٠ ًافقو نيعلا نوكست كلذبو ٠ فقولا حيرخت
 نيدلا سيح ىنعم ىف عفانملاب ةيصواا نوكتتو . مهعاطقنا رظتني الف ٠ ابلاغ أبيرق
 .نوزاقلا حور عم قفتي وهو ٠ ًاضيأ كلام بهذم ىلع ققحتي كلذو مهيلع
 ةافولا دعب نوكنت نوصح ال نمل عفانملاب ةيصولا نإ لوقت نأ نم عنام ال كلذلو
 . ريلا تابجل فاقوالا ماكحأ اهيلع ريستو , فقولا ليبق نم

 نيذلا نإ ثيح نم فصولاب نيفورعملا نيروصحلاب ةصاخلا ماكحالاو م.
 قبطني مسالا مادام مردقب ةيصولا نم صقني ال مه ةبسنلاب ةيصولا نالطب تبثب
 اهتلمجىف قفنن ماكحألا هذه مهل تبأي ةيصولا ىف فصولاب فيرعتلاو ؛ نيقابلا ىلع

 دل 4اس

 ( ةيمولا - الز



 . كلذ ررقي نيبهذملا الكنآل , ىلاملاو قئملا نيبهذملا عم

 ىضر كلام بهذم نم كلذ تذخأ اهنأ ركذت ةيحاضيإلا ةركذملا نكلو

 عم قفتي ماكحالا نم ردقلا اذه نأ عم « كلام بهذم ىلع ابصن ناكو « هنع هللا

 لكشب مهفاصوأب اوفرع نميف ةيصولا نآلا - لصالا وهو  ةفينح ىلأ بهذم

 دوجوم ريغ نوكي نم ةيصولا ذإ « ًابيرقت دا رطاب كلام بهذم ىلع هيف دمتعا ماع

 بهذم نم ىهو « ةزياج كلذ دعب نم دجوي مث  ةافولا تقوالو ةيصولا تقو

 كلذ ليصفتو . نيروصحلا فاصوألاب نيفرعملا ف نوكتام رثكأ ىف ىهو . كلام

 هيلع صني نأ قطنملا نم ناكف « بهذملا كلذ ىلع هيف دمتعم مو « ماب : م+ داوملاب

 عم « امضعب وأ عورفلا هذه تقفتا نإو ٠ نيروص>لل ةيصولا عورف لك ىف

 . هريغ بهذم وأ « هنع هلل ىضر ةفينح ىلأ بهذم

 ريغو «٠ نيروص#لاو نيئيعملاو تابجلا عامتجاي ةصاخلا ماكحالاو - مو

 ىفنأ لوق نم ةذوخأم ريرحتلا ىلع وأ « ىناحلا بهذملا نم ةذوخأم نيروصحلا

 نيروص| ريغل ةبسنلاب كلذو . هنع هللا ىضر دمحم ًافالخ , فسوب ىنأو ةفينح

 دحاو صخشك مرابتعاف نيروصحملا ريغ امأ . قافتاب آدحاو ريتعت ةبجلا نإف

 ريقفل اهلك ابفرص زوم ءارقفلل ةيصولا نأ فالخلا كلذ لصأو ؛ فالخ عضوم

 زو الو « ًادعاصف مهنم نينثا ىطعي نأ الإ زوحي ال دم لاق ؟ زوحيال وأ دحاو

 . دحاو ريقفل ىطعي نأ زوحي ناخيشأا لاقو « فصنلا الإ آادحاو ىطعي نأ

 حيحصلا عمجا لقأو ؛ عنا ةغيصب نوكي نوصح ال نم ركذ نأ دم ةجحو

 ناتنبلاذ « عمجاك ددعلا ىف نينثالا رابتعا ىلع عراشلا نم ليلدلا ماق هنأ ديب , ةثالث

 كلذك ناذخأ: بآل وأ ناتقيقشاا ناتخآلاو . تانبلاك: نيثلثلا ناذخأت ثاريملا ىف

 سدسلا ىلإ ثاثلا نم مالا بيصن نالقني ةوخآلا نم نانثاو ؛ تاوخالاك نيثلثلا

 هيف عملا لقأ ناكاملف ء ثاريملا تخأ هيصولاو . اذكهو «تاوخآلاو ةوخالاك

 . كلذك اهف عمجا لقأ ناك نينثا

 . نانثا عامتجالا هب ققحتي ام لقأو « عامتجالا ىلع لدب عمجا ىنعم نآلو

 ل هما



 لاملاب مازتلا ىهو : ةقدصلاب ةيصو اياصولا نم عونلا اذه نأ نيبخيشلا ةجحو
 هللا ناجل فرصلا وهو « ىندملا اذه هيف قّوحتي ام لكف « ىلاعتو هناحبس هلل اح

 كلذ وحن وأ « ءارقفلا ركذف ء هل فرصيف اهانعمو « ةيصولا دصقم هب ققحتب.
 رابتعا الإ قبب لف .رذعتم لومشأا اذإ « هلومك نايبل ال ؛ فرصملا سنج نايبل

 . دحاو ىلإ فرصلا قةحتي كلذو ء سنجلا'

 نوصح ال نم عامتجا لاح ىف فالخ ةمث ناك نأ فالخلا اذه ىلع بترت دقلو
 ءارقفللو « ميهاربإو « دلاخو ؛ ديزا ىلام ثلث تيصوأ لاق اذاف « مهريغ عما
 , دلاخل هعبرو « ديزل هعبر ءاعاب رأ ثلثا مسقي نيخيشلا لوق ىلعف ةرهاقلا لهأ نم
 دمع لوق ىلعو  ادحاو اوضرف مهنال ء عبر ءارقفللو , ثلاثلا عبرلا ميهاربالو-
 , ًاسامخأ كلثلا مسقيف « لفآلا ىلع نيصخشك منال « نامبس ءارقفلل ضرفي
 . ءارقفلل هاسمخا

 دنع هنآل . نيخيشلا ىأر ىلع دمتعا نوناقلا نأ احضأو ىرت نايبلا اذه دعبو
 . دحاو مهسب مهل برضو « ادحاو نيروص#تا ريغ ريتعا عامتجالا'

 دحال ةيصولا تاطب اذإ ءاياصولا عامتجا دنع هنأ نوناقلا ررق دقلو ل م؟
 ؛ ىلعو ميهاربإل ىلام ثلثب تد.صوأ لاق ولف « ةثرولل هبيصن نوكي ملل ىصوملا
 لبق تام وأ ةيصولا ميهاربا در اذاف تلثلا ثلث دحاو لكل نوكي ةيريلا ةيعمجاو.

 ىأرلا اذهو . تلثلا ثلث ةثرولا قح ىلإ مضو ؛ ةيصولا تلطإ ىصوملا توم
 . ىفاشلا بهذم نم ذوخأم.:

 نمو : ىأرلا هيف فاتخاو « تاياورلا هيف تفلتخا دقف ةفيت> ىلأ بهذم امأ
 ىصومل ةيصولا نالطب لاوحا لك ىف سيل هنأ بهذملا بتك لك ىف هيلع قفتملا
 تاياورلا فالتخاو . ابضعب نود لاوحالا ضعب ىف لب « ةثرولل هبيصن نوكي هل
 نم راتخلا رادلا ىف ءاجام طباض نسحأو ء اهل ةعماجلا طباوضلا ىف وه امنإ لاوةآلاو

 . دري مثهل ىصوي نك « اهنم جرخ مث ةيصولا ىف لخد دق ناك اذإ هتيصو لطبت نم نأ
 , الصأ ةيصولا ىف لخدي مل هنأ ىضتقي نالطبلا نكن او « ةثروال بهذي هبيصن ناف



 -ةيصولا ةحص طرش نآل ٍءاتيم هنالف لمح دلوف « ىلعلو « نالف لمح ثلثلاب ةيصولاك
 ةيترتملا ع ورفلاو « ىناثلا هل ىصوملل نوكي هلك ثاثاا ناذف  ايح هتدالو لمحلل

 . لوبقم طباض وهو « ةريثك اذه ىلع

 .. ةافولا لاح مأ باحيإلا لاح وهأ ةيصواا ىف لوخدلا تقوب هربعلا ام نكلو

 .تقو ناك لالا أ نيبعتلاب انيعم ناك نإ هل ىصوملا نأ ةيناخ راتتلا ىف ركذ دق

 .ليبقلا وأ فصولاب افورعم ناكنإو ٠ باجيإلا تقو وه ةيصولا ىف هلوخد

 . 22 ةافولا تقوب هلوخد تقو ىف رابتعالان

 لاوحألا ضع ىف هأ اهله ىرتو « قحلا بهذملا ىف لاوقالا ةصالخ ىههذه

 .نوناقلا نكلاو ءدوعي ابضعب ىفو « ةثرولا ىلإ بيصتلا دوعي ال ةيصولا تلطب اذإ

 لك ىف ةثرولا ىلإ هتيصو لطبت نم بيصن ةدوع ىهو « ةماع ةيلك ةيضقب ذخأ

 اذه ىف هيلع دمتعي بهذم نه ديال ناكف . ائيعم هل ىصوملا ناك اذإ لاوحالا

 . دمتعاف «كلذل اعستم ىعفاشلا بهذملا ىف دجو دقو « ميمعتلا

 .نمو « ةبج مبعمو نوصح مط ىصوملا ناك اذإ هنأ ىضم امف انيب دقو 5-0

 دجاسملا نم دجسمو ءارقفلاو : ىلع دالوأ ىلع ةيصواا نوكت نأك  نوصح ال

 ةمسق ةيصولا مسقت الأب مج ةداملا عم 55298 ا/ < داوملا قيبطت بحب هنإف

 .نأ ىلإ ةلغلا مسقت لب ءادالوأ بقعي نأ نكميو « ةايحلا ديق ىلع ىلع ماد ام ةيئاهن

 ب ةيئابن ريصت ةمسقلا نإف « ندوجوملا ريغ دالوأ ىلعل نوكي نأ نم سأيلا لصحب

 نإف «دالوأ ةثالث ةافولا دنع ىلعلو ؛ ةقباسلا ةروصلاب ةيصولا تناك ول كلذ ىلعو

 بقعأ اذإف «دجسللل مبسو : ءارقفلل مهسو ؛ دالوألا ةثالث ةسمخ ىلع مسقت ةلغلا

 .دجسللو موس ءارقفللو « ةعبرأ دالوألل : ةتس ىلع ثاثلا ةلغتمسق اعبار ادلو ىلع

 .نأ نم سآيلا لصح ىتح لاوتملا كاذ ىلع مكحلا راس سداس ءاج اذإف ؛ ميس

 .نايعأ ةمسق نوكنت لاحلا هذه ىفو «ددعلا بسح ىلع ةيصولا مسقتف « ىلع بقعي

 . مددع نكي امهم مهس دالوآلا نم دأو لكل نوكيو « ةلغ ةمسق ال

 ه جراتختا درو ,رزاتحملا ردلا حرش ىف اذه عجم عجاد(١)

 دم ٠4ه 0-8



 : هصن أم مم ةداملا ىلع قيلعتلا ىف .اج دقف « ةيريسفتلا ةركذملا كلذ تنبب دقو

 ةعامج وأ نيعم لكل هب ىصوملا بيصت نايل تعضو ةديدج ةداملا هذه د

 . ةيفنخلا بهذم قفو اذه ىف محلاو : ةهج وأ ؛ ةروصص# ريغ وأ ةروصح

 تناكركب دالوأ و هلا دبع ةيصصولاك نيروص# موق عم نيعمل ىصوأ ولف ١

 . سوّؤرلا ددع ىلع ةيصولا'

 ناك ربلا تاهج نم ةهج وأ « نيروصح ريغ موقو نيعم ىصوأ ولو - ؟
 ناك اددعتم نيعملا ناكنإو مهس ربأا ةهجلو ٠ مس نيروصحلا ريغلو « مهس نيعمللا

 ةيردنكسالا ةنيدم ءارقفو هللا دبعو ورمعو ديزل ىصوأ ولف ؛ موس دحاو لكلا
 : أ مهن ءارقفللو  مهس نينيعملا نم دحاو لكل ؛ ًاسامخأ ةصولا تناك ةرجعلا أجلمو-

 . مهس ًاجلمللو

 فصن ةهجلل ناك نيروصح ريغ موقو ربلا تاهج نم ةهجل ىصوأ ولو  ؟
 ظ . نيروصحلنا ريغل ىفاثلا فصنلاو , ةيصولا'

 دوجو لمتحو « نوصح نه ضءب ىصوملا توم نيحدوجوملا ناك ولو - ؛
 , ديزل ىصوأ اذإ ا ءسو ء”م مب ب داوملا ىف هيلع صنام كلذ ىف عبتا هريغ
 نم ةثالثو « ًاديز ىصوملا ةافو دنع دوجوملا ناكف « ئشتسمو ؛ هللأ دبع دلوو-
 دالوأ نم دحاو لكلو ٠ مهس ديزل ٠ ةدمخ ىلع ميسقت ةاغلا ناف « هللا دبع دالوأ
 كرش قا دع دآو نم كلذ دب دجوي نم لكو « مهس ىقشتسمللو « مهس هلل دبع
 هذم نم ذوخأم محلا اذه نأ انركذ نأ قيسو . ادوجوم نوكي نمعح

 , ةيكلاملا

 اد 14. د



 هب ىصوملا

 هلاوحأو هطورشش و

 .هطورشو هماكحأ عمجي لب « هبيترت هنايب ىف كلسن نأ ديرت انسلو ةفلتخم عضاوم ىف

 .حصي الو . ايقطنم الاصتا ةلصتم اهنال ءهل ىصوملا ىف انلعف ا دحأو عضوم ىف

 . لوقلا نم ةفلتخع عضاوم ىف هثوح عيزوتب ىركفلا لصولا اذه عطق

 حلصي امو « هنايبو « هب ىصوملا طو رش ىف ةفلتخما هعضاوم ىف نوناقلا ملكت دقلو

 ,جاتح ال ىذلا دود#لا هرادقمو هعا ونأو ؛ ملصي الامو ءهب ىصوم نوكي نأ

 . "”هطورش نايبب ءىدتبنلو ةثرولا ةزاجإ ىلإ

 : طورش ةثالث هب ىصوملا ىف ةيصولا ةحصل نوناقلا طرتشا دّقا

 . ةاملا لاح ىف دقاعتلل الح حلصي وأ ثرإلا هيف ىرحي امم نوكي نأ ()

 .ةيصولا دنع ادوجوم نوكي نأو (م) . الام ناك اذإ ًاموقتم نوكي نأو (0)

 . لامجإلا كلذ لصفنلو « نييعتلاب ًائيعم ناك نإ , ىصوملا كلم ىف

 حلصي امم ىأ ٠ ثرإلا هيف ىرحي امم هب ىصوملا نوكي نأ - لوآلا طرشلا

 نكي ملولو 5 ىصوملا ةايح لاح دقاعتلا هيف ىرحب ام نوكي وأ , ةكرت نوكي نأ

م نوكت نأ حصي اهنا ةيقنحلا دنع عفاذملاك؛ ثتاريملاب لمني أى
 .اهنكلو 2 هب ىصو

 سقت كلذاو « ةيفنحلا دنع عضتتملا توم ىهتني ةعفنملا كلم نآل ء« ثروت ال

 أدمتسم اكلم الإ ةعفنملا كلع مل رجأتسملا نآل هدنع نيدقاعلا دحأ تومب ةراجإلا

 2( هلم دمتسل نم هتيكسلم تطقاسمف ( هتيكسلم تهتنأ تام اذا 3 رجؤملا كلم نم

 « انيب ا ثروت ال اهنآل « هتئرو ىلإ عفانملا ةيكلم لقتنت ال تام اذإ رجأتسملاو

 . انهون مك ةيفنلا دنع نيدقاعلا دحأ تومب ةعفنملا ىلع دوقعلا لك لطبت اذلو

 .نأ )١( : هب ىصوملا ىف طوتشي ٠ : تلاقف « هطورش نايبل ةرشاعلا ةداما تضرعت ()

 نأو (؟) ىصوملا ةايح لاح دقاعتلل الع نوكي نأ حصي وأ ؛ ثرإلا هيف ىرحي اع نوكي

 .ىدوملا كلم ىف ةيصولا دنع ًادوجوم نوكي نأو ( م ) ء الام ناكاذإ ًامدقتم نوكي

 . تاذلاب ائيعم ناك نإ

 دل هوس



 اثاريم فروكي نآل هتيحالص ثيح نم ؛ هب ىصوملا نأ لوقن كلذ ىلعو
 لاومالاك , ةكرت نوكي نأ حصب وأ ثاريملاب لقت نآل حلصي مسق : نامسق

 نوكيال مسقو : اهوحنو قافترالا قوقك , لاومألا نايعأب قلعتت ىلا قوقحلاو

 لاح هيلع دقاعتلا حصي هنآل ؛ هب ةيصولا مصت نكلو : ثروت ىلا قوقحلا نم

 عيسوتلا هيف ظحالي فرصت ةيصولا نآلل ؛ ةافولا دعب هب ىصوي نأ مصيف « ةايحلا

 دصقيال هلاوحأ بلاغ وه ذإ :« « فورعملاو ريلا باوبأ هيلع لبستل ء ىصوملا ىلع

 نأ حصي الف ؛ فرصتملا ىلع ةعسوتلا هبف ظحالملا ناك اذإو « هل ًايصخت ًاعفن هب

 . ةايحلا لاح هيلع دقاعتلل حلصي ناك رمأب فرصتلا نم هعنع

 ىصوم نوكي نأ ملصي ةكرت نوكي نأ حلصي أم لك لوقت نأ حصي اذه ىلعو

 « ةكرت نوكي نأ حلصي هب ىصوم نوكي نأ حلصي ام لك سيل ىأ ء سكع الو « هب
 . ةفنخلا دنع اذهو

 . ةكرت نوكي نأ حلصي ىذلا ام نكلو - مه

 تذخأ اهنأ ةيحاضيإلا ةركذملا تركذ نكلو . ةكرتلا ىنعم نوناقلا نيبي م
 بمهذملا كلذ ىف ةكرتلا نعم فرعن نأ انيلع قخ « ةيفنهلا بهذم نم طرشلا اذه
 . نوناقلل ًاريسفت هراتختام ركذن مث , قفآلا عسنملا

 «لاوءآلاب ةقلعتملا ةنيعلا قوقلاو لاومألا ىه بهذملا كلذ ىف ةكرتلاو

 لمشت كلذلو « لامي هنع ضوعي نأ نكي ق> لكوأ : لاملا ىه قدأ ةرابعبو
 : عاونأ هنالك ةكرتلا

 تايميقو ؛ تالوقنمو تاراقع نم ابعاونأ لكب لاومألا  لوآلا عونلا

 « سبالمو « ناويحو ء ضورع نم اهب عاقتنالا عاونأ فالتخا ىلع ؛ تايلثمو
 « هدب نع هبئان دب تحت وأ ؛ كلاملا د, تحت لاومالا كلت تناكأ ءاوس « رودو
 . ةيصتغملا لاوملاكهدب تحن تسيل مأ ء ريعتسملاو رجأتسملا ديك

 مولعم ردقم ق> هل نكلو « هتزايح ىف لخدت مل ىتاا لاومألا  ىناثلا عونلا

 تالغ نم هبيصنو « اهتمسق لبق منا فغلا نم هتصك . هتاذب نيعب مل نإو « اهف

 وسال



 . هريغ ةءذ ىف هل ىذلا نيدلاو « ابملسني لو « هتايح ىف اهقحتسا ىلا فقولا

 زوحم لوألا نأ هنع هقرفي نكلو «لوألا مسقلا نم بيرق مسفلا اذهو
 ًازوحم سيل تباثلا ىلا أ قحلا نإف اذه امأ ؛ ةيدتعم ديب هدي نم جرخ وأ « هدي ىف

 سيل وأ . ابضعب ىف ةمسقلاب الإ اهتيكلم ررقتنال , ةعئاش ةصح وه لب « هدي ىف

 . نويدلا ىف مىنبع دوجو اهل

 هن] : هِف لوقت نأب ءهممعن نكلو «لوأآلا مسقلا ىف هلخدن .نرأ حصير

 هلك اذه نإف « ريغلا ةمذ ىف ةتباثلا ةيلالا قوقحلاو : ةعئاشلاو ةنيىملا لاومألا

 . ىلام قح وأ « لام ةيلك هلمشي

 موقت نكلو . الاومأ اهتاذ ىف تسيل ىتلا ةنيعلا قوقحلا  كلاثلا مسقلا

 . ليسملا قحو « رورملا قحو ٠ برشلا قك « نيعلا ةميق ىف ديزت وأ لاع

 نأ وه رورملا قحو . رجشلاو عرزلا قسل ءاملا نم بيصنلا وه برشلاو
 هاملا رورم قح وه ليسملا قحو « هراقع ىلإ لوصولا ىف قملا صخشلل نوكي
 . ةجاملا نع ةدئازلا وأ ةحلاصلا ريغ

 حرش ىف ءاج دقف « قوقحلا هذه ثرإ ىلع ىنحلا بهذملا ءابقف صن دقو
 , عابي الو « هنيعب عافتالاب ىصويو ؛« برشلا ثرويو » : هصئام نيكسالل زنكلا

 كلملا ىلع فقيال ثرإلا ١ نأب عئادبلا ف قاساكلا ثرإلا للعو بهوي. الو

 «بيعلا رابع ء كلملا ف تيثي 5 « كلملا قح ىف تبثي , ةلاح ال
 ىصوأ ول ىتح«برشلاب صويد»:هلوقب هب ةيصولا زاوج ىلع قاساكلا صنيو

 نآل « ثلثلا نم ةيصو'ا تزاج هيرش نم ةمولعم ةدم هضرأ قسي نأب لجرل
 « لاحلا ىف هب ىصوملا كلء ال هل ىصوملا نأ ىرت الأ ؛ «توملا دعب كيلمت ةيصولا

 ىلا ةيصولا لمتحا ثرالا لمتحا اذإو « ثاريملا هبشأف « توملا دعب كلم امنإو

 ةئثرول اثاريم ريصتال ىتح « ةيصولا لطبت هل ىصوملات ام اذإو « ثاريهلا تخأ ىف

 ةيصولا مث « ةمدخلا هبشو « ىلام قح لب ؛ لام نيعب سيل برشلا نآل ؛هل ىصوملا
 : برشلاب ةيصواا كلذكف « اثاريم ريصت الو , هل ىصوملا تومب لطبت ةمدخلا

 دايس | <١



 كيلقلا لمتحي مل هنآل ؛ حصي مل نيك أسملا ىلع برشلاب قدصتي نأ ىصوأ ولو

 . توملا دعب ام ىلإ ةفاضإلاو لاحلا هيف ىوتسا , قدصتلاب
 اهنأل؛ةيفنحلا دنع ةزئاج قافترالا قوقح ةيصولا نأ نيبني مالكلا اذه نمو

 نكلو : ثاريملا تخأ ةيصولا ذإ ؛ ةيصولا ابق ىرجتف « ثرالا اهف ىرحب

 ىهتنت كلذلو « ىناساكلا دنع ةعفنملاب ةيصولا ليبق نم قافترالا قوقحت ةيصولا
 . هتوع صخشل ةعفذملاب ةيصولا ىبهتتت ا ء هل ىصوملا تومب ةيصولأ

 ىنعم نأب حرصت هتركذمو « ريشي هرهاظ نأ عم نوناقلا نكلو -مم
 اناعمت ىرخأ ماكحأب ءاج ةفيتح ىنأ بهذم ىلع هيف دمتعي ثرالا هيف ىرحب ام

 ًارومأ ثرالا هيف ىرجب ام ةفيثح ىنأ بهذم ىف ءاجام ىلإ فيضي هنأ مهفن

 , ةزياج اهيف ةيصولا لعجل ءامبنع هللا ىضر ىعفاشلاو كلام بهذم ىف اهنسحتسا
 . وللا ق<و ؛ ثرالاب لقتنت ىتلأ قوقحلا لكب ةيصولا زاوج ىلع صن كلذلو

 رجأتسا دق صخش ناك اذإ هنأ ىأ . ") رجأتسملا هكلع ىذلا ةعفنملا قحبو

 توملا ىلع فرشا مث « ةنس اهم ىضمو . الم تاونس ثالث ةدمل ةيعارز ًاضرأ
 ,ىعفاشلا بهذم ىضتق» ىلع ريسي اذهو ء هريغل نيتبقابلا نيتتسلاب ىصوي نأ زوجي

 ىهتنت لب « ثروت ال عفانملا نإ نولوقي' ةيفنحلا امني ءهنع ثروت عفانملا ناغ

 ٠ | . انيب ام ىلع نيدقاعلا دحأ ةافوب اهتيكلم
 . ام ةيضولا زوجو « ثاريملاب لقتنت ىتأ قوقحلا ىف نوناقلا ممع دقلو

 قوقح تلمشف ٠ ثرالاب لقتت ىلا قوقحلا ىو « لماش فيرعتب اهركذو
 . اهريغو قافترالا

 نم ىلوآلا ةرقفلا ىف ءاج اك , قنحلا بهذملاب اهريسفت ىف ديقت له نكلو

 كلذ نم ةذوخأم ابعيمج اهنإ اهنابب ىف ةيريسفتلا ةركذملا تلاق ىتلا « ةرشاعلا ةداملا
 ؟ قنحلا بهذملا ىف ةكرتلا ىنعم ثرالا هيف ىرحب ام ىتعم انرسف دقو بهذملا

 ىلا قوقحلاب و ءولخلاب ةيصولا حصت . : ابصنو ١ ةداملا هيلع تلمتشأ اماذه ٠ )١(
 . « رجأتسملا ةافو دعب ةرجأتسملا نيعلاب ةعفنملا تح اهبنمو ؛ ثرالاب لقتنت

 دل همه ا



 .ىرجب ىلا قوقحلا رسفنف « كلذ ةركذملاو نوناقلا ظافلأ قايس نم رهاظلا

 وهو هتفاضإ ىلع نوناقلا صن ام هيلإ فيضنو ٠ ىننملا ريسفتلاب ترالا اهف

 .نوناقلا ناك ريسفتلا كللذ انرسف نإو . رجأتسملا ابكلمب ىلا ةعفنملاو . ولخلا

 أنيبم ةرشاعلا ةدامللا نايب ىف ةيريسفتلا ةركذملا ىف ءاج ام عم ًاقفتم . هماكحأ ىف

 . ىبقفلا اهردصمل
 هب ةيصولا زوجت ىلعتلا قح نأ تركذو ؛ تءاج ةيريسفتلا ةركذملا نكلو

 ةيداحلا ةداملا ف سيل هنأو , كلام بهذم نم ذوخأم كلذ نأو ( ١١ ةداملا )

 .ثرالاب لقتنت ىتأ قوةْلا ترسف ىلا ىه ةركذملا لب « ىلعتلا ق> ىلع صف ةرشع

 .ضعب عم ارضع ةقسانتم ريغ ىهف.كلام بهذم هنأ تركذ م هلمشي ماع ريسفتب

 .قوقحلا نم ثروي امو « ةكرتلا ىنعم نإ « ةكرتلا ريسفت ىف لوقت نأ بو

 .ثروت اهنوكو ء اهادمو ةيلاملا قوقحلا ررقي ىذلا قدملا نوناقلل هريسمت كري
 , ةرشاعلا ةداملاب ءاج ىلا ثرالا هيف ىرج ام ةبلك ريسفت نوكيو . ثروت الوأ

 ىلع ريست ةرشع ةيداحلا ةداملاب تءاجإ ىلا ثرالاب لقتنت لا قوقحلا ةسلكو

 .ثروت الوأ ثروت اهنوكو.قوقحلاو لاومألل ىتدملا نوناقلا ماكحأ هب ىضقت ام

 ىف قوناقلا قسانتلا امهدحأ :  نيرمأ ىلإ ىدؤي ريسفتلا كلذ ترإو

 قوةحلا ررقب ىذلا نوناقلا نم ذي ثارملاب اهلاقتنا مح نإف« لاومآلا ماكحأ

 ىتلا ةعيرشلا نم نوكي نيقحتسملا نيب اهعيزوتو « هقيرطو لقنلا كحو « اهتبذيو
 . اعم ةيصولاو ثاريملاب ةكرتلا عيزوت رمأ اهل كرت

 نوناقلا هتبثيام لكل عستي ذإء ةتورم هيف نوكي نوناقلا نأ - ىتاثلا رمآلا

 تناك نإ ام ةيصولا حصتف « ثروت الوأ ثروت قوقح نم لياقلا ىف ىندملا

 . اهثاريم عتم نإ ابق ةيصولا حصق الو ء ثروت

 عغوسي ىلدملا نوناقلا ماد ام هب ةيصولا مصق امن ىلعتلا قح نو ٠ كلذ ىلعو

 .فإو ٠ ةيريسفتلا ةركذملا ىف ءاج م ىلاملا بهذلل ًاقفاوم نوكيو « هثيروت

 . هراتخمو « هبلإ ليمت ام وه ريسفتلا كلذ

 د هاا



 مالكلا كرتننأ لبقو ؛ هب ىصوملا طورش نم لوآلا طرشلا وه اذه مم

 : امهنايي نم دب ال نيرمأ ركذن هيف
 .كلامل تماد ام راقعلل ةعبات ريغ قافغترالا قوقح ةيصولا حصت نأ ( امغوأ )

 زاوجو ه : تلاق دف « كلذل نايب ةيريسفتلا ةركذملا ىف ءاج دقلو « اهب عفتني ضرأ

 زوجت ال نكلو « ةيفنحلا بهذم نم ذخؤي ليسملاو ىرجلاو برشا قمح ةيصولا
 . ء ام عفتنت ضرأ كلامل وأ : ام ىصوملا ضرأللل ًاعبت الإ قوقحلا هذه. ةيصولا

 راقعلاب ةيصولل ةعبات نوكت راقعلا قوق< ةيصولا نأدافتسي مالكلا اذه نمو

 .ةروصلاو . قافترالا كلذب عفتني نأ هنكمي رخآ راقع بحاصل ةيصو وأ « هسفن

 .قافترالا لخدي نكلو ءراقعلاب ةيصو ريتعق لب « قافترالاب ةيصو ربتعت ال ىلوآلا

 . رارق ريغ نم وأ رارق لاصتا ضرالاب لصتي اه لك و « ءانبلا لخدب اك. عبتلاب

 . صنب وأ اهياع صن ريغ نم اهم ةيصولل وأ . ابفقو دنع
 . هل عباتاا راقعلا نع أدرفئم هسفن قافترالا, ةيصولا وهركذلاب درفيىذلا امنإو

 .نوكي لهو « هن عفتني ىذلا راقعلا بحاصل عافتناب ةيصولا نوكت لاحلا هذه ىفو

 ؟ عفانملاب ةيصولا رئاسك« هراقعل اعبات نوكي الو ؛ ًايح ماد ام قافترالا كلذ هل

 .ىرظن ىف دعي ال حيرختلا اذه ىلعو « كل انلقن امف عئادبلا ف كلذب حرص دقل

 ليبق نم ةيصولا هذمم الثم ليسملا وأ برشلا قح عافتتالا نم هل ىصوملا هكللمي ام

 اررقم ًاقح سيل كلم ام نآل . صلاخلا ةعفنملا كلم ليبق نم لب . قافترالا

 ومن وأ « هيهو وأ « هعاب اذإ ء راقعلا عم لقتني ثيح : رخآلا راقعلا ىلع هراقعل

 . هريغ ىلإ لقتني الو . هتومب ىهتني هل ىصخت قح وه لب : كلذ

 .ءاهةفلا ضعب هررق ام ىلع ىب» هلعلو , قاساكلا هلاق ام ىلع لوقلا جيرخت اذه

 قافترالا قوقح ىف فرصتلا زوجيال هنأ نم « بهذملا تاياور ضعب ىلع ءانب

 كاع لبيق نم هنأ ىلع ٠ اهم عافتن الاب ةيصولا تزاج امتإو . راقعلا نع ةدرفنم

 مهنآل « ةدرفنم قافترالا قوقح عبب اوزاجأ خلب ءابقف اندجو نكلو ةعفنملا

 .لصأ نم دمتعم ىأرلا اذهلو . ةيبقفلا دعاوتلا ةفلاخم زيجب فرعلاو « |وفراعت
 . عسيبلا كلذ زيجت ةياور كانبف « بهذملا

 هم ؟هاب ال



 هنوك فصو ٠ قافثرالاب ةيصولا زوجت ىأرلا اذه ىلعو « ةياورلا هذه ىلعف
 ابعم لقتنيو ء ال اقافترا ةيصولا هذبم نوكي هنإف « هنم عفتنت ضرأ بحاصل اقافترا
 راقعلل مح هب ريصت « ابعيب ىف نأشلاك ايف نأشلا نوكيو « ابق وقح نم ق> هنأ ىلع
 . قملا كلذ ىرتشا نم هكلمب ىذلا

 ةءريسفتلا ةركذملاو . واخلاب ةيصولا ةحصب حرصي نوناقلا نأ ( قاثلا رمآلا )
 راقعلا ىلع ًاينيع ًاقح سيل هنأ هيف ىرن نحنف , ركملا امأ , ركحلا نم هنأ ركذت
 ىلع هب ةيصولا حصت ال كلذ ىلعو « ةراجالاب ةيول وألا قح وه لب «فوقوملا
 , هل ىصوملا ىلإ نالقتنيف ٠ سارغلاو ءانبلاب ةيصولا مصق امإو « رابتعالا اذه
 امبحاصل كلذ تتبثأ امهتيكلم نآل «ةراجالا ىف ةيولوآلا قح اهتيكلمب هل تبي
 . امهتيكلم هيلإ تل 1 نمل قملا كلذ تبثيف «لوآلا

 ضعب ركذ ىذلا وهف . ىكلاملا بهذملا ىلع نوناقلا هيف دمتءا دق ولخلاو
 . هياكحأ هيف نب رخأتملا

 مدقتيف ءاهوحن وأ ةراعل ًاجاتحم مقولا نوكي نأ بهذملا كلذ ىف هانعم ولخلاو
 هئاقبل ةيرورضلا فراصملا ىف فقولا ةهج ىلع فرصيو « هلذبب لاملاب صخش

 . ًاماد ءاقبلا قح هل نوكي نأ ىلع هترامعو

 . ولخلا كلا بهذملا ىف يرختلا ءادع نم وهو ىاقللا نيدلا رصان ركذ دقو
 ْ : ثالث روصب هل أو فرعلا ىلع ءانب هتحصب ىقأو

 مدقتيف « هب رمعي لام الو « ةرامع ىلإ فقتولأ جاتحي نأ لوالا ةروصلا

 بحاص همدق ىذا لاملا اذبب نوكيف «هب هرمعي امرظانلل مدقتيو « هتراعب موقي نع

 , نكت مل نأ دعب ةأشنم ةراملا هذه تناكأ ءاوس « تباث قح اذهب هلو « ولخ

 : ةصقان نيعل اليبكت تناك مأ « مديتملا ماقم ءانب ةماتإ تناكمأ «برخنمل ًاحالصإ مأ

 قح ةراعلا هذه. هل نوكيو . اركح ممدنع ىمست ةرجأب |ميف هئاقب ىف تباثلا ةقحو
 . هريغ اهرجآو اهكرت نإ كلذو « قفنأ ام .ىفاكي ةفوقوملا نيعلا ةرجأ ىف

 نوكي نأك : لاملا ىلإ ةجاتحم فقواا ةهج نوكن نأ  ةيناثلا ةروصلا

 بس ةهملا



 رئاعشلا ةماقإل ةرجأ وأ ؛ حبي اصم ىلإ دجسملا جاتحاو  دجسم ىل اع ًافوقوم راقعلا
 .ةراجإ ىف ةولوألا ل ني نأ ىلع كلذب موقي ند مدهتف , هئائب ةماقإ و أ هيف

 .نأ ةقباسلا ةروصلا نيبو اهني قرفلاو . كلذ زواجتي الو « هيلع ةفوقوملا نيعلا
 , اهئالغ ىف دار « قملا اهم قلعت ىذلا نيعلا ىف ناك ىلوآلا ىف قفنأ ىذلا لاملا
 اهترجأ ىف ةصح هلو « اهب قاعتم ىلام ق> هل ناكف « نكست مل تالغ اهل دجوأ وأ

 « دجسملا ىهو « ةرجأتسملا نيعلا ريغ ىف ناكحالصإلاف هذه امأ « رابتعالا كلذ

 قح الإ هل تبثي مل اذلو « هل اكلم رهتعي ءزج ةرجأتسملا نيعلا ف ه نكي مغ
 . ةزاجإلا ىف ةيولوالا

 ,قح هل نوكي نأ ىلع ٠ فقاولل الام صخت عفدي نأ  ةثلاشلا ةروصلا
 نع الإ عافتنالا قح هريغل نوكي ال ثيحب ء فوقوملا راقعلا ةعفنع صاصتخالا
 هذه نأ ءابقفلا لاوقأ نم مبقيو « ةئيعم ةرجأ وللا بحاص عفديو « هقيرط
 نإ اهريوصت ىف اولاق دقف ء« فنولا ءاشنإ لبق فقاولا عم الإ نوكت ال ةروصلا
 .نوعفدي سانأ هل قأي 2 هو وأ انوناع ؛ لقوا الع قير أ دارأ !ذإ فقاولا

 فقاولا ديرب ىتلا لاحلا كلت نم ناكم صخش لكل نوكي نأ ىلع . ادوقن هل

 واخلا ق> مهل راصو .٠ اهتراجإب ىلوأ أوناك دوقنلا كلت مهنم لبق اذإف ءاهءان
 هوعفد ام ةصخلا كل: ضعب ميعاب هنأك نوكي هنإ ؛ كلذ هيجوت ىف اولاقو ء اهف
 هعفد ام رجأتسملا ام صتخا ىتلا هصحلا كلت ره أءزج فتي ل تأكد . ءهل
 . الوأ دوقنلا نم

 ءانب دارأ امل ؛ ىروغلا ناطلسلا نأ هقفثاو خيراتلا بتك ىف ىوردقلو
 لعجو ٠ وللاب راجتلل اهرجأ : اهءاشنإ عمزأ ىلا فاقوآلا ضعب ىف تيناوح
 .باتكىف اهنودو « ريداقملا كلتب تيناوحلا | ىبو « مهنم هذخأ أردق توناح لكل
 . مهريغ نم ةراجإلاب قحأ نورجأتسملا ءال وه راصف : فقولا

 صاخوهو الا طرشلا ىلإ كلذ دعب لقتننلو لوآلا طرش ءأنايب اذه مب

 نوكي نأ وه طرشلا كلذو ٠ الام آقحالو ةعفنم سيلو ؛ الام ناك اذإ هبىصوملاب

 -|.و



 ,ىصوي نأ ىيسمللف « مالسإلا رظن ىف ًاموقتم نكي لولو « ىصوملا رظفف اموقتم
 . مالسإلا رظن ىف نيموقتم ان وكي مل نإو . هرظن ىف موقتم لام امهنآل . ريزنلا وأ

 دوقعلا لك ةعص ىف طرش وه لب « طقف ةيصولا ةم ىف ًاطرش كلذ سيلو

 ةيمست لاومآلا نم ًاموقتم سيل ام اههوحنو ريزنخلاو رخللا ةيمست نآل « ةيلاملا

 . نيملسملا دنع ةلطاب

 تلاثلا طرشلا ىلإ كلذ دعب لقتتنلو « ىناثلا طرشلا ىف مالكا ةصالخ هذه

 . ىصولل هتيكلمو 4 ىصوملا دوجو وهو

 هدوجوو ىصونلل هب صوملا ةيكحلم - ؟

 دقو « قافتالاب طرش ةيصولا دوجو دنع نيعملا هب ىصوملا دوجو - 6
 ريقتست ال ةرابعلا نآل  هريغو قاحلا بهذملل قباطم وهو : كلذ ىلع نوناقلا صخ

 . ًادوجوم ناك اذإ الإ تاذلا, نيم ةيصولا ىف

 , نيعم ريغ وأ « ًانيعم ناكنإ هب ىصوملا ٠ : ندءاع نا ىف ءاج ام صن اذهو

 هلك ىف ًاعئاش ناكنإو « ةصولا دنع هدوجو طرتشي لاملا ضعب ىف عئاش وهو

 (7١؛ توملا دنع هدوجو طرتشي

 طرقش» نوناقلا لاق ؟ ةيصولا تقو نيدملا هن ىصوملا ةيكلم طرتشت له اإ

 ماقملا كلذ ىف هيريسفتلا ةركذملا تراشأو « ةيصولا تقو هل اكولم نوكي نأ

 غوسيالو «؛ فرصت ةيصولان آل ؛ مضاو هليلعتو « هنع هللا ىضر كلام بهذم ىلإ

 اذه ىلع هيف فرصت نإو « كلام هنأ ىلع « هريغ كلم ف فرصتب نأ ناسنإلل

 . الطاب هفرصت ناك ساسالا

 الث» ىلع دوعسلا ىفأ ةيشااح ىف ءاجدقف « اذه نوررقي ًاضيأ ةيفنحلاو

 ش : هصن أم نيكسم

 . 90 هتيصو حصت ال تام مث هلم ول ىتح ؛ مصت ال ريغلا كلمب ةيصولا »

 . لوبن اتسا عبط 4مم ص سشماخلا ءزجلا نيدباع نبا )01(

 . ه4 ص + جدوعسلا ىلأ ةيشاح (م)

 د وو دل



 كلذ نوكي ةافولا دعب ةيصولا ريغلا زاجأ نإ هنأ هريغو نيكسم النم ىف ءاجو
 حي اال ريغلا زج مل نإو « اهي) عوجرلا هل زوجمو ء ضبقلاب الإ مث الو , هنم ةبه

 . ©) , كلاملا نم ةبه هنأ ىلع الو . ةيصو هنأ لع ال فرصتلا

 ماد ام :هنم ذخالاو كلام بهذه ىلإ ةراشإلا ىلإ ةجاح ةم نكي مل كلذ ىلعو
 , ىقنملا ىف هيلع ًاصوصنم كلذ

 ىصوملا كلم ىف هدوجو ناف « نيعم لام ىف ًاعْئاش آ.زج هب ىصوملا ناك اذإو

 ماد امو هلك ثيح نم نيعم هنأل «هيلإ لوقلا هجتل ؛ ةيصولا دوجو دنع طرش

 . قباسلا وحنلا ىلع هدوجو طرشلاف . نيعمب ًاقلعتم

 عون الو نيعم ءىش ىف ازج نكي ملو ؛ نيعم ريغ هب ىصوملا ناك نإو - م4
 نكي مل اذإف ؛ ةافولا دنع هدوجو طرشلاف : هلك لاملا ىف ًاعئاش آءزج ناك لب « نيعم
 . ةيصولا تلطب « ةافولا دنع لام

 نوكي ال هب ىصوملا نأ عم حصت ةيصولا نأ اهيف اوررق ةلأسم كانه نكلو

 اذإف « هناتسب ةلغب ىصوأ ام اذإ كلذو ء ةافولا تقو الو , ةيصولا تقو ًادوجوم

 ماد ام ةليقتسملا تالغلا هل نوكتو ءةيصولا حمصت ةلغ هناتسب ىف سيلو : تاه

 ىفو « ةمئاقلا ةلغلا ف ةيصولا تناك ةافولا تقو ةمئاق ةلغ كانه تناك اذإو ءامح

 , عفانملاب ةيصوأا ليبق نم ةلغلاب ةيصولا نآل كلذو ءايح ماد ام ةليقتسملا تالغلا

 ,ىصوملا ةافو دعب ليقتسملا ىف رخآ دعب أتقو .ىجتاهنأعم اهم ةيصولا زوحت عفانملاو

 : الذ دعب دجويس امو « ةافولا تقو نيدوجوملل مسا ةلغلا ناآلو

 نم ىهو  ةلغلاب ةيصولا لثم كلذف ءادبأ ىناتسب هرمش تيصوأ لاق نإو
 'ةافولا تقو مئاقلا لمشتو ءًايح ماد ام هل ىصوملل نوكستو « عفانملاب ةيصولا ليبقت

 ةرم كانه 9 نإف « دييأتلا ىلع لدي امب اهنرقي ملاذإ امأ ,اهدعب دج ويس امو
 ؛ ةيصولا تلطب دجوت ملنإو ءطقف الإ ةيصولا تفرصنا ىصوملا توم تقو

 ةيصولا دنع ةنيعم ريغ ىفوءرجشلا سوءر ىلعأدوج وم نوك امل مسا رغلا نآل

 تناك ديأتلا ىلع لدب ام ةملكلا تنرتقا نإو«,ةافولا تقو نوكي ام ىلإ فرصاق

 . عئادبلاو طوسهملاو . نيكسم الم ()

 © دلل



 ١١ هتايح ىدم هل تلتف ٠ ناتسبلا عفانمب ةيصواأ ليبق نم ةيصولأ

 نكلو ةئلا ةيصولاو ةرعلاب ةبصولا نيب ةقرفتلا ف ةيفنحلا بهذم اذه

 ةيصولا لبق نم امهلعجو :«دحاو ىتعع امبلعجف ءامهنيب قرفي ال ىعفاشلا بهذملا

 . اهنم دجتسي امو « ةمئاقلا ةلذلاو , ةمئاقلا ةركلأ ىصوملل نوكيو « عفانملاب

 نوكحي, هاا وأ ةركلاب ةيصولا ىف هنأ ىلع صن دقف  نوناقلا ءاج كلذبو
 اهتم نوكيامو « ىصوملا توم تقو . ةمئاقلا ةرعلا وأ ةمئاقلا ةلخلا هل ىصوملل

 ةمئاقلا ةلغاا دارها نأ ىلع ةنيرقلا لدت نأب ؛ اهريغ ىلع ةبيرق لدت ملام لبقتسملا ىف

 ةافولا تقو ةلغ نكست مل ناف «هيلإ ةيصولا فرصنت هناف «طقف ةافولا تقو ةنيعملا
 . هل ةدارإ نئارقلا تبثأ نإ ىصوملا ةدارإ قّةح ام وأ . 27 ةيصولا تلاعب

 نم نمتسل نأ بدك ىصوملا ةيكلم ف نيعم ا هب ىصوملا تدوجوو ل مو.

 نوكي اف « مزال ريغ دقع ةيصولا نآل كلذو , اطوبق تقو ىلإ اهرودص تقر

 , © ةافولا دمن لوبقلاب موليو ررقتي ىت- . هئاقبل اطرش نوكي هئاشنال اطرش

 : ابصنوم هةداملا هيلع تامتشا اموه كحل !ذه(ع) + .مص-ج قئاقحلانيمين حرش )0

 توم تقو ةمئ اقلا ةرثلا وأ . ةلذلا هل ىصودللف « ةرثلا وأ ةلغااب ةيصولا تناك اذإ

 . , كلذ فالخ ىلع ةئيرق لدت ملام اليةتسم اهنم دجتتسي امو : ىصوملا
 ءع7ء هداوملا قدتساوأ نيعملا هب ىصوملا كله اذإ ةيصولانالطب نايبل تدصت (م)

 هل ىدوملال وبق لبق كل هو .اءرعمهب ىصوملا! ناك !ذإةيصولا لطبت ١ ىةداملا :امصن رع «  م

 ىسوملا كلبف ابعاوت أنمع عوني وأ . ةكرتلا نم نيعب ةيصولا تناك اذإ ع« ةداملا

 قيام هل ىصوملا دع .أ قحتسأ وأ هضعب كله نإو ء هل ىصوللا .ىث الف قحتسا وأ هب

 . ثلثلا ردقب ةيف هل ناك الإو : ثلثلا نم جرخم ناك نإ هنم

 . هلودودلل الف قدتساوأ كلبف نيعم ف ة ةعئ اش ةصح ةيصول تناك اذإ م ةداملا

 جرخت تناكو « ابعسو نإ قابل! نمهتيصو عيمج هلودوملا ذخأ قحتسا وأ ضعبلا كله اذإ و
 . ثلثا/نم ج رخام ردقب هنمذخأ وأ .ثلثلا نم جرخض ناكنإ هعيمج قابلا ذخأ الإ و ١ لاملا ثلث نم

 هكلبف ء ىصوملا لاومأ نم عون ىف ةعئاش ةصحم ةيصولا تناك اذإ - غو ةداملا

 . ثاثلاردقب هنئمذخأ الإ و ؛ لالا ثا نم تجرخ نإ قابلا ىف هتصحالإ هل سيلف قحتسا وأ

 . هيف ةعئاش ةصح ةيصولاك لاومآلا نم عون ىف عئاش ددعب ةيصولا نوكمت و



 هضعب كله وأ , قحتسا اذإ كلذكو ؛ ةيصرلا تلطب لوبقلا لبق كله اذإ كلذلو
 كلذ نيبتتلو ؛ قحتسملا وأ كلاهلا .زجلا ىف ةيصولا تلطب . هضعب' قحتسا وأ
 : لوقنف نايبلا ضعب

 هجوت نأ نكمي الف . هصخشو هتاذب ةيصولا تقلعت دق نيعملا هب ىصوملا نإ
 كله تاإو رخآ ببسب تلاز اذإ الإ « ةمئاق ىف ادوجوم ماد اف . هريغ كإ
 طرش ًاضيأ ىصوملا ةيكلم ىف هءاقب نإو : ابلحم باهذل ةيصولا تلاز كلوتسا وأ
 تداع ولو « ةيصولأ تلطب هتيكلم نم جرخ ول كلذلو ؛ ةتباث ةيصولا قيتل
 . احرص باقتيال لطابلاو « جورخلاب تلطإ اهنآل ء ةيصولا دعت مل ةيكملا ةيناث
 : نيتيحان نم ىأ كلذل ةيصولا نالطب نإو ٠ اح دودنال تميملاك

 اعوجر دعي هكحام نع هجرخم افرصت نيعملا ىف فرصتلا نأ . امهادحإ

 . ابلطبي ةيصولا ىف عوجرلاو , عوجرلا ىف نيبلس ام ىلع ؛ ةيصولا ىف
 تقو ىلإ طرش دوجولا نأ اء طرش ةيكلملا رارمتسا نأ : ةيناثلا ةيحانلاو

 طرش وهام نآل  ةيصولا تلطب دقف : أتتو هلم نع تجرخ اذإف « لوبقلا
 . ةمزاللا ريغ دوقملا لكك . اهف ءاقبلل طرش ءاشنإلل

 ىصوملا نأ نيبتينأ قاقحتسالا ىنعمو , هيف ةيصولا لطبي نيعملل قاقحتسالاو
 نيبتدقف ؛ امم ىصوملا نيعلا تقحتسا اذاف « ةيصولا تقو هب ىصوبلل اكلام نكي مل
 نيعلا هب ىصوملل ىصوملا ةيكلم نأو « ةيصولا تقو امل اكلام نكب مل ىصوملا نأ
 . انيب ايو . نوناقلا كلذ ىلع صن اك اهتحصل طرش ةيصولا,تقو

 : عبرأ روص هل هقاقحتسا وأ نيعملا هب ىصوملا كالهو - ه١
 .نإف « لوبقلا لبق هلك كليف « انيعم هب ىصوملا نوكي نأ  لوالا ةروصلاو

 « تقحتسا نإ كلذكو : امودعم مدبصأ نيعملا ابلحت نآل « انيب اك« لطبت ةيصولا
 بجوي قافحتسالا نآل , ضبقلاو لوبقلا دعب ولو « ابلطبي قافحتسالا نأ ديب
 لوبقلاب هل ىصوملل تيئام لعمدقم كلاملا قحو « اهحاض كلم ىلإ نيعلا د وعت نأ
 . هيلإ نيملا دوعتو ةيصولا لطبتف « ضيفلاو

 ا اع

 ( ةيصولا - م)



 قحتسي وأ اهضعب كليف ؛ نيعلا لكب ةيصولا نوكت نأ  ةيناثلا ةروصلا

 ةيصولا تلطبو « ثلثلا نم جرخي ناك نإ اهنم قبام هل ىصوملا ذخأيف : اهضعب

 ءزجلا ىف ةيصولا لطبيال كالطلا نأ ةظحالم عم « قحتسملا وأ , كلاحلا ءزجلا ىف

 . هانيب امل اقلطم اهلطبيف قاقحتسالا امأو ءضبقلاو لوبقلا لبق ناكاذإ الإ ؛ كلاحلا

 « ابك تكلف ةنيعم نيع نم عئاش ءرجب ةيصولا نوكت نأ - ةئلاثلا ةروصلا

 كالهلالاحفف امودعم راص ةيصولا عوضوم نآل « لطبت ةيصولا نأف تقحتسا وأ

 ؛ةيصولاةحصل طرشامهالكو ؛ قاقحتسالا لا> ىف ةَباَث نكت مل ةيكلملا نأ نيبتو

 ظ . قاقحتسالاو كاللا نيب قرافلا ةظحالم عم اهئاقبو

 ؛أرضعب كلبفةنيعم نيع نم عئاشءرحب ةيصولا نوكست نأ  ةعبارلا ةروصلا

 « ابعسو نإ « قابلا نم اهعيمج هتيصو هل ىصوملا ذخأي لالا هذه قف « قحتسا وأ

 « ةيصولا نع قابلا صقتام رادقمب هتيصو نم لطب و ء هلك قابلا ذخأ امعسي مل نان

 نآل كلذو « .ىث اهنم طقس مل ةحص ابلك ةيصولا نوكت ابعسي ىتلا لاحلا ىفو

 نوكي نأ نيعتب مل. هضعب كله اذإف « نيعم ءىش ىف نيعم ريغ عئاش ءنج هب ىصوملا

 الإ لطبنال اهنال ؛ اهنم ءزج ىلع دربالو نالطبلا اهلع درب الف ؛ ةيصولا هيفام وه

 قابلا ىف تبثت كلذلو « تبقي ملو ء هب تقلعت ىذلا ءزجلا ىف مدعلا نيقيلاب تيث اذإ

 .قاقحتسالا وأ كالهلادعب ةكرتلا ثلث ىلع دعب ةيصولا دب زتالأ ةظحالم عم ءابعس وام

 نوكي ام نيعم ىف ًاعئاش !ءزج ناك اذإ هب ىصوملا نم بيرق وه امو و«

 « هلب] ثلث وأ ء هسارفأ تلثك« ةيصولا تقو دوجوم لاومألا نم عون ىف اعئاش

 قحتسا وأ كله اذإف نيعملاك دوج وم نيعم عون ىعئاش ءزج كاذ نإفء هضورع وأ

 هنأ يبت وأ ءهب ىصوملا كاله ءهل ىصوملل .ىثالو : ةيصولا تلطب عوتلا كلذ

 هب ىصوملا نوكحي نأ اهذافنو اهتحصل دبال ةيصولاذإ «ىصودلل كولممب سيل
 | . تاذلاب ىصوملا كلم ىف ةافولا تقو ىلإ ًادوجوم

 ءزحي ةيصولاك «هعسونإ قحتسي ام لكذخأبال قدتسا وأ « هضعب كله اذإو

 ,تافع ىسارفأ تلثب تيصوأ لاق نإف ؛ قابلا نم هتصح ذخأي لب ؛ نيعم ىف عئاش

 هلام ىف عئاش ءزج هب ىصوملا نآل « قابلا ثلث هلف ء قدتسا وأ اهضعب كله دقو

 دس ع



 ةيكلم ىلع دوج وم وه امبالإ نوكي ال ءزجلا ريدقتف «عونلاب وأ فصولاب فرعم
 اذهو ةمسقلا تقو ىلإ كلم 5- ىلع ًادوجوم رمتسيو « ةافولا تقو ىصوملا

 ةيصولا نوكن نأ ىضتقي نييعتلا نإف « عونلاب فيرعتلاو نييعتلا نيب قرفلا وه
 « هتاذ نيبعتب هرادقم نيعت دقف ٠ عئاش ءرزج ىف تناك اذإف ١ ءىشلأ تاذ ىف

 ناك اذإ الإ ًائاد هتاذ نيعت الف , عونلاب فرعم لام نم عئاش ءزحب ةيصولا امأ
 قحتسا وأ كله اذإف «ةمسقلا دنع الإ رادقملا نيعي الو « ةيصولا تقو ًادوجوم-

 نيينس [5ليصفتو رظف هيف قرفلا اذه نكلو قابلا ىف ًارصحنم عونلا ناك هضعب"

 عون نم ددعب ىصوأ اذإ «لاملا نم عون ىف ةعئاش ةصح ةيصولاك دعي امو

 تربتعا ةئام ةصولا تقو اهددع ناكنإف « سارفأ ةرشعب ةيصولاك « لاملا نم

 .ىصوأ ىذلا عونلا رادقم ىلإ رظن دق نوكي لاحلا هذه ىفو « رشعلاب ةيصولا'

 ىلإ اهتبسن رادقم نايبل لب ءاهذيفنتلال « هيلإ رظن هنكلو , ةيصولا تقو هضعبب
 كله اذإو « ةيصولا تلطب عوتلا كلذ هل سيلو ؛ تام اذإ اذه ىلعو «لاملا عونا

 . قابلا ىف رشعلا تبث : هضعب“
 نوناقلا قطنم نأ ذإ ؛ نوناقلا قطنم عم ميقتسي ال محلا كلذ نأ كشالو

 ؛ ةيصولا ءاشنإ تقو اهرادقم ىلإ تفتليال عونلا وأ فصولاب ةفرعملا لاومألا ىف:

 ءاج اذإف . ةيصولا ذيفنت تقو ىلإ ا ىصوملا ةيكلمو ءاهرادقم ىف رظني لب

 .فصولاب هفرع ىذلا لاملا عون رادقم نييعت ىف رظنو : هماكحأ ضعب ىف نوناقل!

 , ىرخأ دعاوق ىلع دمتعاو : هدعاوقو هقطنم نع فرحتنا دقف ةيصولا ءاشنإ تقو:

 . هسسسأو هربظم ىف سناجتم ريغ هّوانب ديف“

 عون نم ددعب ةيصولا ربتعت الف «رظنلا كلذ رظني ملول ريخلا نم ناك كلذلو

 .نم نوشجاملا نبا ىأ ر نم ةركفلا هذه راعتست الو « عئاش ءزجب ةيصولاك« لاملا

 , دكؤم لدع ابف سيلو ءاهريغب ةسنئؤم ريغ ةييرغ تدب دقف « كلام بهذم-

 ركذي نأ لدب رشعلا لاقل ةبسنلا هضرغ ناك ول هنآل ؛ ىصوملا ضرغل قيقحت الو

 . هريغ لايتحال اليبس لعجي ال ددعلا ركذ اذإ ًادودع ًاددع

 .رحب نأ ؛ نيعم نم عئاش ءرحب وأ « نيمع ةيصولا ىف نوناقلا وه اذه وم
 د ١1ه



 .. هضعب وأدب ىصوملا كالهو « نييعتلاب نيعم ريغ ء فرعم عو نم عئاش

 . هضعب وأ هلك هقاقحتسا وأ

 ادعام قنحلا بهذملا وه نوناقلا نم داوملا هذه ماكحال ىبقفلا ردصملاو

 .مهسب ةيصر لاملا نم عون نم روكذم ددعب ةيصولا ربتعا ىذلا ريخالا ءرجلا

 .ذوخأم هنإف . ةيصولا ءاشنإ تقو عونلا ةلمج نيبو ددعلا نيب ةبسنلاب ىواسي « عاش

 .بهذملا كلذ ىف ءابقفلا ىدقتم نم نوشجاملا نا ىأر وهو:ىكلاملا بهذملا نم

 . ةراعتسالا هذه كرت ىف ريلا ناك هنأ انيبو . كلذ انركذ دقو « هيف نيجرخغلاو
 . نوناقلا دعاوق عم ةسناجتم ريغ اهنال

 . قنحلا بهذملا نم ةيحاضنإلا ةركذملا ىف ركذ اكداوملا هذه لوصأو

 , عونلاب ًانيعم ناك وأ تاذلاب ًانيعم ناك اذإ هب ىصوملا نأ هيف لصلاو
 اهنم رجب وأ « هبتكب ىصوي نأك « تاذلاب نيعملاك راص ىّتح « هب ةيصولا تقلعتو

 . 27 باجبإلا تقو هنم دوجوملاب قلعتت ةيصولا نإف
 اهنال ؛ ةيصولا تلطب ىصوملا توم لبق هلكهب ىصوملا كله اذإ كلذ ىلعو

 .. باحيإلا تقو هدوجو ظحالم ربتعم روكذم دوجوم عونب وأ « نيعلاب تقلعت
 نم بستكا ولو « قب امف تيقبو ؛ كله امف ةيصولا تلطب هضعب كله نإو

 .هنم دوجوملاب ةقلعتم ةيصولا تناك تاذلاب انيعم ناك اذإ هب ىصوملا نأ درقملا نم )١(
 .هعوتب فرعملاو ؛ توملا تقو دوجو ريتعملا ناك فصولاب ارعم ناك نإ و ؛ ةيصولا تقو
 .ءىبش هنم ناك ناذ . ةيصولا ددع -ىش هنم دجو: مل عونلا ناك اذإ ىناثلا ليبقلا نم ربتعب

 .. تاذلاب ائيعم راص قيقحتلا ىلع وأ  تاذلاب نيعملاكراصو ةيصولا تقو هنم دوجوملا ريتعأ

 .. ىمنغ ثلثكك انيع هب ىصوملا ناك نا » : هيف ءاج دقف « نيدياع نبا ةمالعلا هققح ام اذه

 فلالا هل ىتأت هنآل ب ةيددعلا ةفاضإلاب نيعم هنأآل , ةيصولا تقو دوجوملا هيف ريتعي منغ هلو

 هيف ريتعي لاملا لكىف عئاشلاكوبف ءهل مغالو ٠ ىمنغ تلثك اعون ناك نإو ؛ماللاو

 .ه ج , لمأتق ىل ربظ ام اذه . ةيصولا هب دمقتت ىتح ءانبع سيل هنآل ؛ توملا دنع دوجوملا

 . لوبناتسا ةعيط 081 ص

 ,مغالو ىمنغ ثلثب لاق اذإ حصنال ةيصولا نأ لصألاب ىذلا » عئادبلا ركذ دقو اذه
 .« متغ هل دجو اذإ منغلا ىف حصن نأ ىخبني هن لاق اذإ ء ىيركلا لوق اهتم نأو هلا ٠

 د ةؤ؟«



 «هبتكب ىصوأ وافءةيصولا ىف لخدي الهسنج نم وه ام هلام نم هركذ ىذلا عونل؟ا
 اذإ الإ ةيصولا ام قلعتت ال تكلهو « ةيصولا دنع تناك ىنلا ريغ ابتك ىرتشاو-
 ةيصولا قاعتت ال امن]وءةافولا دنع هل نوكست ىنلا بتكلا, نوكن ةيصولا نأ ركذ.
 « تاذلاب انيعم راصف ء دوجوملاب تقلعت ةيصولا نآل ءاج

 هجن ال ةيصولا نإفءهنم اعون نيبي لو هلام نم عئاش ءرجي ةيصولا تناكاذإو
 تناك اذإ كلذكو « ةافولا دنع نوكي ىذلا هلام قاءتت لب « ةيصولا دنع هلام ىلإ:
 نم ءزح<ي ىصوي نأك . ةتاذب ةيصولا قلعتت ملو.هنم عئاش ءزحب وأ « هلام نم عونب
 هل بتكالو. اهنم ءز< وأ هبتكب ىصوي نأكو ؛ ةيصولا تقو هل منغ الو ؛ همنغ
 اب قلعتت الو ةافولا تقوإدوجوملاب ةقلعتم نوكن ةيصولا نإف ةيصولا تقو
 ان الطب و ةمص ةيصولا ىف هلر' أ الف ءابا,ققحتسا وأ كله و ءىث دجو نافءاولبق هنم دجوي.

 نيعم : نيمسق ىلإ هب ىصوملا مسقي ىنحلا هّقفلا نأ اذه نم ىرتو - ةع

 ةيصولا تقو عونلا دجو دقو«عونلاب انيبم نوكي ام هنمو « تاذلاب وأ صخشلاب

 ءىتك ثاثب تيصوأ لاق اذإفءتاذلاب هل ًانييعت هب ةيصولا قلعت ريتعيف.هب تقلعتو:
 ةنيعملاك قاعتلا اذهب بتكلا تراصو اهب تقاعت « ةيصولا ءاشنإ تقو بتك هلو.
 « قايطأ ثلث وأ ىرود ثلثب تبصوأ لوقي نأ نيبو اهنيب قرف ال ذإ ؛ تاذلاب
 . تاذلاب ةيصولا ءاشنإ تقو نيعم ىف عئاش ءزج امهاك ىف هب ىصوملا نآل

 اذإ كلذو ءاشنإلا تقو هب ةيصولا قلعتت مل هب ىمدلا نركي نأ -ىناثلا مسقلاو
 ' ءاسشنإلا دنع ادوجو» نكي م هلام نم عونب وأ « هلام لك نم عئاش ءزحجي ىصوأ
 . ةافولا تقو دوجوم اب ةقاعتم ةيصولا ربتعتف'

 نآل «ةافولا لبق كالهلا وأ قاقحتسالا هيف ىتأتي ال ىناثلا مسقلا نأ كش الو

 ابلحم كالبب لطبت ىّتح وأ كلم ريغب ىصوأ هنإ لاقي ىتح « هنيعب قلعتت مل ةيصولا'
 ىف ةكرتلا ماكحأ اهباع ىرحت ةافولا دعبو . ةأذولا تقو الإ لح اهلنيعتي مل اهنأ ذإ
 نإ اهنأ ةيصولا نوناق رهاظك « ةيبقفلا صوصنلا رهاظو « كالهلاو قاقحتسالا
 اهدعب اهقاةحتساو اهكاله نوكسي ةافولا دنع دوجوملا هب ىصوملاب ةيصولا تقلعت'
 ىصودلل ةيكلملا نآلءاعون مأ ًاتاذ ناكأ ءاوسءنيعملا هب ىصوملا كالبك ءهنكح ىف
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 .نوناقلا ةرابعو « ىننحلا بهذملا ىضتقم ىلع ةمسقلاو لوبقلاب الإ ررقتت ال هل

 .تماد أم أهدعب وأ ةافولا لبق نييعتلا دنع قاقحتسالاو كالطلا نيب قرفت ال ةماع

 . لوبقلاب ررقتت مل ةيصولا

 ؛ مسالا وأ ةراشإلاب نيعملا هب ىصوملا نأ لع بهذملا ف صف دقو - هم

 'اذإ « قلعتلا اذه ًائيعم ريصي ىتح اهئاشنإ دنع عاوناآلا نم ةيصولا هب قلعتت ام وأ

 ابلحت نآل ء ةيصولا تلطب هلك ق>تسا وأ هلك كلهو , هضعب وأ هلكب ةيصولا تناك

 . اهماكحأ ذيفنت رذعتف ءابمامت لبق امودعم راص هب تقلعت ىذلا

 « عئاش مب لك نم ثلثلا وحنب وأ ءهب قحلي امو « نيعملا ثلثب ىصوأ نإو

 .نإ نابحاصلاو ةفينح وبأ لاق دقف « ايلثم هضءعب ركذ ىذلا ناك ناف  هضعب كلهو

 صصخملا ثلثلا ىواسي ىقابلا ناكاذاف هل ىصوملاباسح نم نوكي ال كلاحلا .زجلا

 . ةيصو لك طرشك « ةكرتلا ثلث نم هجورخ طرشب هل ىصوبلل ناك ةيصولل
 ردقب هل ىصوملا ىلع كلببف , كرتشملا ردقلا نم نوكي كلاحلا نإ رفز لاقو

 . ىقابلا ثلث رادقم الإ هل نوكي ال كلذ ىلعو . ةيصولا ىف هتصح

 .كله اذإ كرتشملا لاملاو « امهنيب كرتشم نيءملا لاملا نأ كلذ ىف رفز ةجحو

 , ةكرشلا ىلع كله دق كله ام ناك اذإو . هلك هكالبك ةكرشلا ىلع كله هضعب

 .ناك ككالهلا دم, ىقابلا ثلث هل نوكيفءصصملا رادقمب ًاضيأ ةكرشلا ىلع ىقابلاف

 . هلبق لكلا ثلث هل

 . نيعم ىلام لام ىف عئاش ءزجي انه ةيصولا نأ « نيبحاصلاو ةفينح ىأ ةجحو

 . نيعم ددعب ةيصو اهنأك تراصف : كيرشلا نع اريج ةمسقلا هلخدت لثملاو

 بجو ميدقتاا اذهف . عيزوتلا دنع تاريملا ىلع ةمدقم ةيصولاو ؛ هذخأ كلم ذإ

 ايلف ء تيقب ةكرشلا ىلع ءاقبلا ف ررض ال ثيحو ء زرفاا نكمأ ام اه ردق زرف

 نكمأ ام ةيصولا اذيفن: ىقابلا ف وه ءرج زرف ميدقتلا بجوأ ررضلل تضرعت

 .ةيصوك « لثم نم مولعم ءزجب ةيصولا ناف ًاضيأو. نالطبلل ضرعت ريغ نم ذيفتتلا

 الإ اهتم قبب ملو تكله اذإف « همهارد نم مهارد ةرشعب ةيصوك اهنم مولعم ددعب

 دس اؤؤم--



 ثلثلا نم جرخت نأ طرشب « ةيفنلا دنع قافتالاب ةيصولا ىه تناك ةرشع

 ظ ا . هلام مومع نم

 نيب قافتالاب قابلا ثلث ناك ىميق نيعم نم عئاش ءزجب ةيصولا تناكاذإو ظ

 ةثالثلا ةمألا ىأر ىلع ىلثلاو ىميقلا نيب قرفلاو . 2” ىننحلا بهذملا ءابقق
 : نيتبج نم ةمحاتلا هذه ىف

 لب « ةيصولل هنم ردق زرف مصيف « أريج ةمسقلا ةلخدت ىلثملا نأ  امهادحإ

 كلذ ىضتقا دق كالملا نوكب كلذبو « اهلك اهذيفتت مدع فيخ ذإ كلذ نيعتب

 اضرلاب ال ] ةمسقلا هلخدت الف ىميقلا امأ . قابلا ىف ةلماك ةيصولا نوكتف « زرفلا

 . مكح هيلع ىبي الف« دوجوم ريغ زرفلا روصتق كلذ دجو ملو ؛ ءاضقلا وأ
 هنم ددعب ةيصولاك نوكت نأ نكمي ىلثم نم عئاش ءزحي ةيصولا نأ  امهناث

 «لوقي اك تناك ةيصولا تقو فلأ ىهو ؛ ىدوقن رشعب تيصوأ لاق اذإف ء امان

 « ىدوقن نم ةئاع تيصوأ لاق اذإو . داحألا نيب توافتلا مدعل « ةئاع تيصوأ

 . اهعسي قابلا مادام ةئاملاب ةيصولا تذفن ابضعب كلبغ

 ةيصولاكع ئاشلا ءزجلاب ةيصولا نإ لاقي نأ نكميال هداحآ توافتلف ىميقلا امأ
 ةثالث ىهو ىتك ثلثب تيصوأ لاق ولف « هتوافتم هداحآ نآل « , هنم مولعم ددعب

 .ةئوافتم ةداحآلا نآل ؛ اهنم فلأب تيصوأ لوقب اي, كلذ نوكيال ؛ دجب فال
 . قابلا ف اهتصح ةيصولا تناكىميقلاضعب كله نإ ءابقفلا لاق نرمآلا نيذحل

 تاياورلا نم حجارلا ىلع ةيفنحلا ءابقف ىأر قفتا دقو « كالبلل ةبسنلاب اذه

 . ىللا كاله ىف مبعم رفز فلتخاو ؛ ىميقلا ضعب كاله ىف
 عم قفتا دق رفز نإطوسبملا ىف ىسخرسلالاق دقف , نيعملا ضعب قاقحتسا امأ

 20 قايلانمالماكه ب ىصوبلل هل ىصوملا نوكي «لثملا ىف هنإ ثيح نم هيفةمنآلا ةيقب

  دحاو سنج نم تناك نإو ؛ ةفلتخم تناكو ؛ سانجآلا تددعتاذإكلذ نإ لبق )١/ ظ

 امأ ؛ ةفينح ىلأ لوق اذه ليقو « هريغو رفذ نيب فالخلا اذ ىرحب تايلثملا ةلزثعب ىبف
 . ( ١م ص + نييبتلا حرش ) لكسلا لوق وه ليقو « امهمأر ىلع ايقبف نابحاصلا

 . ١59 ص ماب ج طوسملا (,)
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 ةبسنلاب تذخأ ايف تدمتعا اهنأ ةيريسفالا ةركذملا تركذ دقلو - 5
 لب «بهذملا ىف ءارآلا صنب ذخأت ل اهنكلو « قنحلا بهذملا ىلع نيمملا كالهل
 ىلثم نبب ةقرفت ريغ نم ىتابلا ىف املاكب نوكت نيعم نم عئاش ءزجب ةيصولا تلعج
 كلذي تفلاغو  هلخدت الامو اربج ةمسفلا هلخدنام نيب ةقرفت ريغ نم ىأ ىعيقو
 قرفيال هنآل ؛ هنع هللا ىضر كلام بهذم تفلاخ لب , اميمج قتلا بهذملا ةئأ
 نوكن هضعب كله اذإ نيعم عئاش ءزجم ةيصولا نإ ثيح نم للثملاو ىميقلا نيب
 . كله اف اهتصح رادقمب اهتم صقني لب « ابلك ذفنتالو , قابلا ىف اهتصح ةيصولا

 . لبهسأو لدعأ كلذ نأب ةفلاخلا تالع دقلو

 لاح نيب ةقرفت ريغ نم يبمعتلا ىف ابلعلو ءا ابجو ىرت الف ةلوهسلا امأ
 كالحلا لاح ىف هيصولا لعمجي ىذلا كلامو رفز بهذمب اوذخأ ولو «لاحو
 نم دامعا هلو ءاممعت كلذ ناكل قابلا ىف اهتصح ًاقلطم ذفنت قاقحتسالا وأ
 هحجر دق : فتح هيقف ىأر نمو « هب ذخالا نم نوناقلا ثكحأ مولعم بهذم
 ْ . 22. ساقلا هيلعو ذخأن رفز لوقب » ولاة ذإ ؛ ةيفنحلا

 لصالاو « مرغلاو منغلا ىف نيكرتهثملا نيب ةيوسنلا بجوت اهناف ةلادملا امأو
 مرغلا) لع « اهفالخ ىلع ليلدلا موقي ىتح ؛ ةاواسملا ىف نركت نأ ةلادعلا ىف

 ةمسق ريغ نم رخآلا بناجلا بيصن ةمالسو , دحاو بناج ىلع كالحلا لاح ىف

 دعي الف :ةلادعلانم سيل  تيثن مل دعب ةيكلملا نآل , ةروصتم ريغ لب « ةعفاو
 . لدعأ هاجتالا اذه

 بهذملا نوناقلا فلاخ دقو ةيريسفتلا ةركذما باتك ىلع اقح ناكدقلو
 تاياورلا ىف هنأ نم دحأ اهلقي مل ًاماكحأ وررقو « ةيرهوجلا ةفلاخلا كللن ىننحلا
 لب هيلع اودمتعا مهنأ اوركذي الأو « هيلإ ماكحالا كلت !ربسني الأ ةحجارلا
 . طقف مداهتجا ىلع اودمتعا

 نيب قرفو « ىقنحلا بهذملا هيف نوناقلا فلاخ رخآ رعأ كانهو ل ونب

 )١( نايبلا ةياغ ىف ءاج اماذه .

 د الو دس



 ةيصولاو ٠ نيعم نم ءزحب ةيصولا نيب قرفف ٠ ةقرفتلا ىلإ عاد ريغ نم نيلئامتم
 ةيصولا ليبق نم امهربتعي قنحلا بهذملا نأ تملع دقو .٠ نعم عون نم ءزحي

 تقلعت اذإ ةيصولا نآل ؛ ساسآلا اذه ىلع امل ةبسنلاب ماكحالا ررقيف « نيعملاب

 : ًامدعو ًادوجو هب تطبتراو , هتنيع دقف « اهئاشن] تقو لاع

 سمال نيعملا نم ءرحي ةيصولا ىف قاقحتسالاوأ كالهلا لمي نوناقلا نكلو

 . اهريغلاني اك ةيصولا لانيف « ةكرشلا ىلع نيعملاع ونلا ف كالحلالعجبو « لسنف ةيصولا

 قارتفا امهنيب سيلف « كحلا ىف قا رفا اذه بجوأ نيرماآلا نب ًاقرف ىرنالو

 قلعت ثمح نم قارتفا امهنيب سيل هن آ نبعم امهالك ذإ ؛ ةقيقحلا ف ىرهوج

 ثيح نءقارتفا امهنيب سيل هنأ ؟  امهدوجوب اهدوجو طايتراو « امهم ةيصولا

 ىنأ دنع ررقملا نمو ٠ ثاريملا ىلع ةمدقم امهلك ىف ةيصرلا ذإ ؛ امم. ةيصولا ةوق

 : ءادآلا ىف رخأتملا لع كلاهلان وكي أربج ةمسفلا هيف ىرجنامف هنأ هيبحاصو ةفينح

 ' ةيوسنلا تيجوأ ةكرشلا نأ رفز دنع ررقملاو « ةيصولا لاني الف ؛ مدقتملا ال

 . أعم ىميقلاو ىلثملا ىف ؛ كالتمالاك صصخلاب كالهلا ىف
 ةلمجاو « ىصخشلاب نيعملا ف نرمآلا ىف كلامو . رفز ةركفب ذخأن نأ امإف

 ساسأ نوناقلل نوكي كالذيو « نيبحاصلاو ةفينح ىنأ ىأرب نخأن نأ أمإو ؛ ةنيعملا
 ريغ نم ةعماج طباوض هل نوكتو « ماكحالا ا طبرت قطنم ساسأو ٠ ىهقف

 « ةركف هدحوت الو « ةدعاق هعمجت ال ٠١ ط.رلا م ريغ أريثن هماكحأ نوكت نأ

 00 قسانتملا ريغ قيفلتلا كللذ هيف نوكسف

 محم نوناقلا انلعج نإ « توفت ةحجار ةحلصم ةم نأ هوعضاو ىعدي الو

 راد ثاب ىصوأ اذإ ىصوملا نأ نوناةلا ىف ةبيرغلا تاقرافملا نم ىرثل كنإو )١(

 نم ةلماك دخت لب « ةيصولا سم الو « ةثرولا باسح ىلع كالهلا نوكي اهضعي قحتساف
 , اهرشعب ىصوأ امنأك ريتعي ةثام اهددعو ىسارفأ نم ةرشعب تيضوأ لاق اذإ اهب قابلا
 بجاو ددعلا دح نأ عم ةيصولا صقنتف ةكرشلا باس> نم ناك اهضعب قحتسا اذإغ

 . نيعم ىف عْئاش ءزحي ةيصولا نم صقني الأ

 ١؟ؤة 



 + كاذ نود اذهب ذخالا تبجوأ ملاظم مهديأ نيب نكي مل هنآل ٠ جسنلاو طبرلا

 . دحاو جاهنم ىلع نوناقلا عمحجي نأ ىلوآلا ناكف

 انلغاسل بناج نود بناجىف ققحتت ةلادع وأ , ةحجار ةحلصم كانه نأولو
 .تناكنينوقلاو ء ىرحأو ىلوأ ةلادعلان ال ء هيف ماجسنا ال ىذلا'قيفلتلا كلذ لوبق
 . ليبسلاءاوس ىلإ ىداهلاهتلاوءبولطم قطنملاقسانتلاف . ةحلصم نكن ملاذإف « اهقيقحتل

 هب ىصوملا نآيب ب +
 .نوكي هاسعام كرادتيل ؛ ىصوملا ىلع ةعسوتلل تعرش ةيصولا نإ - 4

 دسيلو « ًافورعم هيلإ ىدسأ دق نوكي نم .قفاكل وأ ٠ تايجاو نم هتافدق
 .نم ريثك فو ٠ نيئراولا ريغ هبراقأ نم نوعلا ىلإ ةجاح ىف نوكي نم ةجاح
 « الماك ضرغلا نايبو ؛ حيضوتلل عسقي ال تقو ىف ةيصولا نوكنت لاوحالا
 نم هريغ طعي ملام فرصتلا اذه اوطعأف « ةيصولا ماكحأ ىف ءاهقفلا عسوت كلذل
 تقو ىف ىصوملا ىلع اليهست هريغ ىف اوزيحي ملام هنف اوزاجأو « ريسيتلا لئاسو

 . ليهستلا ىلإ هيف جاتح

 « دوقعلا نم دقع ىف هوغوسي ملام كلذو ؛ لوبجماب ةيصولا اوزاجأ كلذلو
 ةلابجلا ىضفتف ٠ ةنحاشملا ىرجت ال بح ؛ ًامولعم نوكي نأ ددال دقعلا لحم نآل

 .تقو عازنلا لامتحا نال , طرشلا كلذ ىف ةيصولا اوفعأ دقو « ةعزانملا ىلإ

 . توأأ تقو وه ذإ « ابرق سيل اهذيفنت

 ءافلخ مهنالا ٠ نايبلا قح ةثرولل لعج لب ٠ عراشلا ةكرتي ل ليبجتلا نإ مث

 مماندأو « هيلإ سانا برقأ مهنالو ؛ نابب نم هتاف ايف هماقم نوموقيف « مهثروم

 . مهيل] نايبلا لكوي كلذلو . . هيما مو هتاياغو « هدصاقع فرعأ مهف « هنم

 ,نأ ةثرولل ناك « هنم ءىثب وأ ىلام نم ءرحي نالفل تيصوأ ىصوملا لاق اذإف

 . ظفللا هلمتح ام اوءاش ردق ىأ هوطعب

 ىلإ لوثتس ةكرتلا نأ رابتعاب ٠ رمآلا ىلول نايبلا ناكثراو هل نكب ملنإو
 تممملاب ةلص نم رمل ام نايبلا ةثرولا ىلوت دقو . هل ىلو ال نم ىلو هنالو « لاملا تيب

 د ةؤ؟#



 <« ناسنإ لكب ةلص اذ هلعجت ىتلا ةماعلا ةيالولا هذه نم هل امم رمآلا ىلو اهالوتف
 . هيلع ةيالولاب ةلص هل امم ىقوتملا نع ناببلاو

 . فصتنلا هل ناك هل ثراو الو تامو « ىلام نم مبسب تيصوأ لاق نإو

 .ةيصولا هذهب وهو , ريثكلاو ليلقلا ىلع قلطي مهسلا نآل ؛ فصنلا لاملا تيبلو
 .ةيوسنلا ىضتقت ةكرشلاو ء ةكرشلا هذه ىصوملا هل دجوأ دق . لاملا تيبل كيرش

 . هريغنم ىلوأ ريسفتلا كلذ نوكيف « ةاواسملا هذهل قيقحت فصنلاب مهسلا ريسفتو

 .نع ءىثب وأ « ريسي وأ هنم ليلق وأ « ىلام نم ةفئاطب هل تيصوأ لاق اذإو

 .هيطعي نأ لاخلا هذه ىف هدحو نايبلا هل ىذلا رمآلا ىلول زاج ثراو الو « ىلام

 . ليلقلا وأ لالا نم ءىثلا ذإ فصنلا لمتح ال ظفللا نآل فصنلا ىلإ لصي الام

 .ىلول زئاج ىلام نم ءرجب لاق نإو ٠ فصنلا ىلإ لصي نأ حصي ال هنم ريسيلا وأ
 . فصنلا ىلع قلطي ءزجلا نآل ؛ ديزي ال فصنلا هؤاطعإ رمآلا

 .ضعب ركذ هنكلو ٠ لوبجلاب ةيصولا زاوحجي حرصي مل نوناقلاو وو
 . ًاعطاق نكي مل نإو « نابيلا ىلإ ريشي ام تنرتقا ىلا لوبجملاب ةيصولا ماكحأ
 .مكحلا وه نيب لب « ةثرولا ىلإ نايبلا كرتي ملو « ًابيرق الاّتحا ناك لب : احجار الو
 .نيع نإ « ةثروا بيصن لثمع ةيصولا ماكحأ ركذ دقف « هقفلا نم داهتعا هل ناكو

 , ؟"2ةثرولا بيصن لثم عم مهسلو « نيعل : نإو

 : اهصن اذهو ءعم ءعو ءع.داوملا كلذ ركذدق(0)
 .قحتسا ىصوملا ةثرو نم نيعم ثراو بيصن لثمب ةيصولا تناكاذإ م. ةدأملا

 . ةضيرفلا ىلع ًادئاز ثرولا اذه بيصن ردق هل ىصوملا

 لثع وأ « ىصوملا ةثرونم نيعم ريغ ثراو بيصنب ةيصولا تناك اذإ يو ةداملا

 .نيواستم ةئرولا ناك نإ ةضيرفلا ىلع ًادئاز هدحأ بيصن هل ىصوملا قحتسا هبيصن
 . نيلضافتم اوناك نإ ةيعرشلا ةضي رفلا ىلع ًادئاز ًاثاريم مبلقأ بيصق ردقو « ثاريملا ىف

 ء«ىصوملا ةثرو دحأ بيصنو . ةكرتلاف عئاش مهسب ةيصولا تناك اذإ غو« ةداملا

 .بيصنب هل ىصوملا ةصح تردق هئيعي مل مأ ثداولا ىصوملا نيعأ ءاوس هبيصن لثمي وأ

 نع قاض اذإ ةصاحم اب امهنيب ثلثلا مسقيو ٠ اهريغ ةيصوال هنأ رايتعا لع ثراولا

 .لدب ةكرتلا نايعأ نم نيعب وأ ٠ دوقتلا نم ددح ردقب ةيصولا تناك اذإو ٠ نيتيضولا

 . ةكرتلا ماهس نم هيواسي امب هب ىصوملا ردق عئاشلا مهسلا
 سل سوس دس



 لثمب ةيصولا ةلاهج اهبف نوكست ىتلا ةيصولا لئاسم نوناقلا ركذ دقلو - ٠
 محب اهرادقم نايبب اهلازأ دق اهتلابجو « اهريغ عم وأ ةدرفنم ثراولا بيصغ
 : لاوحأ عبرأ كلذل ركذ دقو  انيباكرخآ نايبىلإ ةجاخ ةب نوكم الف ء« نوناقلا

 نإف « هبيصنب وأ هتئرو نم نيعم ثراو بيصن لثمب ىصوأ اذإ - ىلوآلا

 , ةدايز ريغ نم هيلإ لوصولا قيرطو ؛ ثرارا!كلذ بيصن لدم قحتسي هل ىصوملا
 ةلأسملا مسقت نأ ثراولا بيصن رادقل ًايواسم هب صوملا رادقم نوكي ثيحبو
 ىواسي ددع مابسلا ددع عم ىلع دادزي مث « ةيصولا ىلإ رظن ريغ نم ماهسلاب

 بيصت لداعي ام وه اذه نوكيو « هبيصن لثع ىصوملا ثراولا بيصن رادقم

 . هصخب ام لك ذخأيو « ماهسلا ددع ىلع ةكرتلا مسقتو ءهل صوملا

 نع تومي مث « قيقشلا هيخالل هنبا بيصن لثع ىصوملا ىصوي نأ كلذ لاثمو
 لكلو « فصنلا نءالل نوكيو . نيثنالا ظح لثم ركذلل نوكيف ءهل نيتنب و هنبأ

 مث ١ مهس تنب لكلو ٠ نامبس نبالل نوكي ةعبرأ ماهسلا نركتف . عبرلا تنب
 ةئامو نورشع ) ا ةكرتلا تناك اذاف نبالا بيصن لثم نيموس هل ىصوملا طعي

 لكلو نوعبرأ نءاللو « نوعبرأ هل ىصوملل نوكيف ةتس ىلع مسقت ( نأدف:

 ٠ نورشع تنب

 . هنيعي الو هتلارو دحأ بيصن لثع ىصوي نأ ( ةيناثلا لاحخلا) 6٠م١

 نيواستم ًاعيج ةثرولا نركي نأ  امهادحإ  ناتروص لاحلا هذه ىف جردنيو.
 مشل , كح ةروص لك  نيواستم ريغ اونوكي نأ ةيناثلاو « مابسلا ىف

 در لقأ ردقب ىطعي نأ ةيناثلا محو ٠ دحاو رادقمب ىطدي نأ ىلوألا ةروصلا

 دحأ مابس رادقم ابعو# ىلع دازيو « ماهسلاب ةلأسملا مسقت نيلاحلا ىفو « ًاماهس
 برضنلو , ىواستلا مدع لاح ىف اماهس مبلقأ رادقمو « ىواسنلا لاح ىف ةثرولا

 : لثم ةروص لكل « نيلثم كلذل

 مث « قيقشلا هيخأ نبال هتثرو دحأ بيصن لثمب ىصوي نأ لوألا لاخلا
 ةكرت كرتيو « بآل خأو « تاقيقش تاوخأ ناو ٠ تاجوز ثالث نع تومي

 ل ؟4



 .تاجورلا ثالث نوكيف ماهسلاب ةلأسملا مسقت هذه ىف هنإف ؛ نادف .+١ اهردق

 ةلأسملا لصأ نوكيو « قابلا خاأللو  ناثلثلا تاقيقشلا تاوخألا ىناقلو « عبرلا
 .ناثلثلا تاقيقشالو :مبس ةدحاو لكل « ماهسةثالث«عبرلا تاجوزلل نوكي رشع ىّنا
 انبف . قابلا وه دحاو مهس بآل خلا نوكيو «مبس ةدحاو لكل « ماهس ىتامت
 ةكرتلا مسقتو ؛مبس لصآلا ىلع فاضيو ءدحاو رادقي ذخأيف ةئرولا ىواستب
 . ةلدؤأ ةرشع دحاو لك صخيف ١م ىلع

 ًاضيأ قيقشلا هيخأ ننال ىصوي نأ «٠ توافتلا لاحل لاثلا وهو  قاثثا لاثملا
 .كرتيو نبا ناو «نيتنبو ٠ تاجوز ثالث نع توميو « ةئرولا دحأ بيصن لثع

 .تاجوزلا ثالثل نوكيف ماهسلاب ةثرولا نيب ةلأسملا مسقتف نادف ةئام اهردق ةكرت
 .ثالثل ٠ ةلأسملا لصأ نوكنيو ؛ قايلا نبالا نبالو «ناشلثلا نيتنبللو . نملا

 ةينامث ةدحاو لكلو . رشع ةتس نيتنبللو « مهس ةدحاو لكلو ةثالث اهنمث تاجوزلا
 ىدحإ وه «ًاثاريم ةثرولا لقأ نوكحف . ةسمخ هردقو « قابلا نبالا نيإلو

 عومجملا نوكيف « ابلصأ ىلإ فاضيو ؛ اهردقب هل ىصوملل نوكسيف ٠ تاجوزلا
 هلىصوملاو « ةندفأ ةعبرأ ةجوز لك صخيف « اهلع ةئاملا مسقن « نيرشعو ةسمخ

 . اتادق .٠* نبالا نبالو ءنادف م» تنب لكلو ةعبرأ
 .ةيصولا عم ةئرولا دحأ بيصت لثم ىص ري نأ  ةئلاثلا لاحلا -

 : نيعي مل وأ هبيصن لثم ثراولا نيعأ ءاوس « ةكرتلا ف عب رلاكع ئاش مولعم مهس
 . تاوطخ ثالث ةكرتلل عزوملا ريس لاخلا هذه قو

 .ثراولك ماهس رادقملعي ىتح«ةثرولا نيب مارسلاب ةلأسملا عز وتنأل وآلاةوطخلا
 رادقم لعيو . ثراولا ماهس ددع ةلأسملا لصأ ىلإ فاضي نأ ةيناثلا ةوطخلاو

 رادقموهو : ةضيرفلالصأ نأ ةظحالم عم . ثراولا بيصن لثمب هل ىصوملا ماهم
 ٠ . رخآلا هل ىصوملل هب ىصوأ ىذلا رادقملا دعب قابلا

 .تناك نإ هنأ هو « ةئلاثلآ ةوطخلا وه رظنلا وهاذهو كلذ دعب رظني م“
 .ثلدلا زواجتتال تناكح نأب . ةثرولا ةزاجإ ريغ نم ةذفان اهبمسقب ةيصولأ
 . ناتبصولا تذفن ء اهوزاحأو هتزواحت وأ

- 



 مابسلا ةيسنب ىأ  ةصاخملاب امهنيب مسق ثلثلا عسي ملو , ةيصولا اوزيحي ل نإو
 ةلثمآلا نآلا برضنلو « هيلإ هتلثمأ لجؤتلف « نوناقلا حرش نم هعضوم كلذلو

 . ًافنأ ان ركذ امل ةئيبملا

 بيصن لثمو  ةيمالسألا ةيريخلا ةيعمجلل هلام عبرب ىصوأ : لوألا لاثملا

 هحخأو 2 ةقيششلا هتخأو 2( هنتج وز نع تامو , قيقشلا هخأ نال 2 همال هرخأ

 78 نأدق اأمل* اهردق ةكرت كرتو 2 هبب ال هنخأو 4 همالا

 ةقيقشللو « عبرلا ةجورلل نوكبف « مابسلاب ةلأسملا مسقن )١( لاثملا اذه ىنف

 ةجوزالء ةضيرفلا لصأف , سدسلا بالتخإللو 2 سدمنأأ مآل حااللو ءفصنلا

 نوكيف نامبس بالا تخالللو « نانثإ مآل خالللو ةتس ةقيقشللو « ماهس ةثالث

 . 1م عومجلا

 5 مال حالا بيصُ رادعم قباسلا رابتعالا لعب عومجلا ىلإ فاضيو )0

 ذوخأملا الإ فيضأ اذإو ءوه ةضيرفلا لصأ نم عومجملا ريصيف نامهس وهو

 ٠ ماهسلا عومج نوكحي ةسمخب هردهعن ىذلا عب رلا بحاصل لصالا نم

 لثع هلىصوملاو ء بال تخاللاو 2 م مال خالاو 2 < ةقيقشالو « م هجورلل

 . ه ةيريخلا ةيعمجللو ٠ م مال خآلا بيصلا

 ا ةماهس رادع دحأو لك صتخما ابماع نأدف ام ىهو « ةكرتلا مسقتو 1

 . اوزاجأ دقو ثلثلا هل عستبال اياصولا عومجر

 « ةففشلا هتخأو « قيقشلا هيخأو « مآل نيوخأو « هتجوز نع تومبو « هتلرو

 . ( ةئامو نيدادف ةعب أ ) ٠.ع ةكرتلاو

 .ماللو 3 عبرلا هجورزإال نوكيف 4 ماهسلاب ةلأسملا مقل )00( لاحلا هذه ىف

- 



 نييشنالا ظح لثم ركذلل قابلا نيقيقشلاو . ثلثلل مآل نيوخآللو , سدسلا
 : ىقأي كعزوت « 1+ نم ةضيرفلا نوكستف

 ةقيقشلاو قيقشللو ؟ مالاو ( نانثا امهنم لكل ) ؛ مال ناوخالاو م ةجوزلا
 . . (دحاو ةقيقشللو , نانثإ قيقشلا ) « هردقو ىفابلا

 ًاثاريم ةثرولا لقأ ماهس رادقم وهو مهس : ةرشع ىنثألا ىلإ مهس فاضي ()
 رشع انثإ ةئرولل ًامهسر شع ةثالث ماهسلا عوج ن وكسف ؛ ةقيقشلا تخاللا بيصذ وهو.
 عابرالا ةثالث هذه ربتعتو . مهس ةثرولا ذخأ بيصن لثمب هل ىصومللو ٠ ًآمهبس

 . ١ا/+ عومجا نوكيف ؛ح وهو اهثلث عبرلاب هل ىصودلل نوكبق

 ؛ ىصوملا ضرغو « نوفاقلا صف عم قفتب هاندجو ىذلا للا وه اذه
 هبيصن لعج ىذلا ثراولاو هل ىصوملا نيب ةاواسملا قيقحت وه ىصوملا ضرغ نآل

 ريغ لح لك نإف ؛ ميرلاو . ثراولا بيصن لثب تيصوأ هلوقب ريدقتلا ساسأ
 لعج عم ؛ هبيصن لثمب ىصوملا ثراولاو هل ىصوملا نيب ىواسنلا ققح ال كلذ
 لح وهو . ةدحاو دودح ىف ناذفني امهنإ ثيح نم ؛ ةدحاو ةبترم ىف نيتيصولأ

 . قنحلا بهذملا دعأوق عم قف

 بهذم نم نوناقلا نم ءرجلا اذه تذخأ اهنإ تلاق ةيريسفتلا ةركذملا نكلو

 « ليثح نب دمحأ بهذم نم ةذوخأم مم - ةداملاو » تلاقدقف : لبنح نب دمحأ
 انك نإو ؛ لحلا قيرط هنم فرعتن بهذملا كلذ ىلإ عجرت نأ انيلع بجو كلذاو
 دنغ ىصوملا ضرغو نوناقلا صن عم قفتي ىذلا وه هانركذ ىذلا لحلا نأ ىرت
 . نوناقلا املع لمتشا ىّتلا تاريبعتلا لثمب ريبعتلا

 صوصن نم برقت ىتلل نأ ىرن : ناتقيرط دحأ بهذم ىف روكذملاو
 اهساسأو ٠ مدأ ن ىح ةقيرط ريغ ىهو ةحجارلا ةقيرطلا ىه نيعتت مل نإو نوناقلا

 ةيصو الو « ةئثرولا دحأ بيصن لثمب ةيصو كانه نأ ضرف ىلع ةلأسملا لحن نأ
 . نيب انزاوو نيتيصولا ىلإ انرظن . هب ىصوملا رادقم لع اذإ ىتح ؛ كلذ ىوس
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 . الاثم كلذل برضنلو « هازواجت نإ ةزاجآلا ىلإ رظن مث ٠ ثلثلاو امهرادقم
 تامو « ةقيقشلا هتخأ بيصن لثم رخآلو : هلام سدس صخشل ىصوأ اذإ

 ةيصو ال هنأ ساسأ ىلع ةلأسملا لحت هنإف ؛ ةقيقشلا هتخأو « نيتئبو ةجوز نع

 مبسأ ٠ تخالللو ؛ ًامبس ١١ نيتنبللو , مهسأ م ةجوزال نوكيف « ةريخآلا الإ

 م. نم ةسمخل امهادحإ ناتيصو ةمث نوكسيف ء تخآلا مبسأ ةسمخ اهمإإ فاضيو

 رثك أ وهو . سادسأ ةسمخو ةعسن امبع ومو ؟و نم سادسأ ةسمخو ةعبرأي ةيناثلاو

 تلثاا ناك اهوزمي مل نإو « ةبسنلا كلتب امذفن ةيصولا تزيجأ نإف ء ثلثلا نم

 . 4+ ىلإ ه ةبسنب امهلي

 صخشل ةكرتلا نم نايعوأب وأ دوقتب ىصوي نأ  ةعبارلا لاخلا +٠
 لك ىف ةقباسلا لاحلاك هذهو « ةثرولا دحأ بيصن لثمب رخآ هل ىصوملو « ةهج وأ

 آمامت ضرفن انك ام اهلح ىف طرفيو ءآفن آ اهانحرش ىلا تاوطالاو « ماكحالا
 . ةقباسلا لاحلا ىف امهان ركذ نيذلاا نيلاثملا ىف

 « اهاوسام ىلع مدقتتو « ام أدتبي ةوطخ : ةقباسلا تاوطخلا ىلع دازب هنأ ريغ

 اهتميق نيبتو « الوأ ام صوملا :ةنيعملا نايعألا وأ ام ىصوم لا دوقنلا ردقتف

 .ثملثلا مأ عب رلا ىواست ىهأ ءاحل ةبسنلاب ماهسلا نم هيواسق امو « ةكرتلا ىلإ ةبسفلا

 ماهسو هثرولا ماس ابعم تردقو . ريدقتلا كلذ تردق اذإف « كلذ ون و ء سدسلا مأ
 صخب ام فرعو . نيعم ريغ مأ ًائيعم ناكأ ءاوس . هبيصن لثمب هل ىصوملا ثراولا

 . ةقباسلا ةلأسملا ىف انركذ 5« عومجملا ىلع ةكرتلا تمسق مابس نم امل ىصوملا الك

 دجسم ةراعل هينج فلأب ىصوأ اذإ هئوض ىلع ءىراقلا ريسي الاثم برضنلو

 « هتجوز نع ىفوتو « هتثرو دحأ بيصن لثم ةقيقشلا هتخالو : برخت ىذلا همح

 : ةلأسملا هذه لح قف« انادف ه6 و هينج فلأ ةكرتلاو ٠ نبا نيأو « نيتئبو

 اهنأ اندجو اذإف . ةكرتلل ةبسنلا فلآلا هيواست ام ةفرعع ءىدتبن )١(
 . ةكرتلا عبرب دجسملا ةراعل ىصوأ هنأك ربتعي ةكرتلا ! ىواسف

3-2 



 . ةضيرفلا لع هثرولا نيب ةلأسملا مسقتف « ىرخاللا تاوطخلا ىفريسن مث (0)
 ١ : ىنأي مك نوكتف ةيعرشلا'

 نالا نبأ ناتنبلا ةجوزلا

 قابلا ٍٍ 3 1

 | . ماهم ةسمخ وهو « قابلا نبالا نبالو « ةيناك دحاوم لكل رشع ةئس نيتنبللو « * ةجورلل نيرشعو ةعبرأ نم ةضيرفلا نوكتو
 رولا دحأ بيصن لثمب هل ىصوملا مهسرادقمىه + ةضيرفلا ىلإ ف اضيو (؟)

 ثلثلا نم ناجرخت نيتيصولا عومو 7/ىلع ًآنادف ه4 مسقتو ؛ 90 عومجن ا نوكيف
 ًامبس مب انربتعا اننأل مهسأ ةعستب امهادحإ ذإ ؛ ةثرولا زاجإ ريغ نم ناذفنتف
 ةفاضإدعب ماهسلا عومتذ] ؛ ًامبس١ ؟امهعومج ةثالثبىرخألاو « عابرآلا ةثالث ىه
 . مه نوكنت ( م ل و ل 4 ) ال ىصوملا ماهس

 امهنملكبيصن امم ردقوتلا ماهسلاةبسنب ثلثلا عزوي امهعسي الثلثلاناك اذإو
 ةزاجإ مدعو « امهلع ثلثلا قيضو اياصولا محازت ىف مالكلا دنع نيبذس ام لبع
 . امل ةئرولا

 .بهذا نم انرثخا ام ىلعو « نوناقلا صن نم ًاييرق هارنئذلا لحلا ىلع اذه .
 ىرخالاو مهسأةثالث اههادح] نيتيصو كانه ربتعي هنإف الصأربتعا ىذلا لينحلا
 .دمحأ بهذم نم اهانرتتخا ىثلا ةقي رطلا ىلع اذهو ناذفنتو -ه.- وهو عبرلاب

 دقو “ ةثرولل دحأ بدصن لثمي ةيصولا ىف نوناقلا حرش وه اذه ٠
 ءدوجوم ثرأو بيصن ضرف دودح ىف اهلك نوناقلا اهضرف ىتلا روصلا تناك
 ةيريسفتلا ةركذملا نإف , ةروصلا هذه ضرف هيف ناك لوألا عورشملا نأ ربظيو - «هدوجو ضرئفيو « دوجوم ريغ ثرأو بيصنب ةيصولا ريدقت انه ركذي لو
 اهككح تركذو انهةيئرجلا هذهل تض رعتدق نوناقلاعورشم حارقاب تنرئقاىتلا
 ش : هصن ام اببذ ءاج دق ء اهردصمو

 هريغ بجحي ا دوج وم ضرف ول هبيصن لثمب وأ « هبيصنب ىصوأ نم ناك اذإو >
 موه

 (« ةيصولا 4)



 .ريغل ةبسنلاب حصت ةضيرفلا نإ « ناصقن بجح وأ « نامرح بجح ةئرولا نم

 .ىصوأو «ًاتنبو «اخأ تيملا كرت ول اءهل ىصوملا مهس هيلع دازب م ء بوجحلا

 نامهس اهيلع دازي تنبلل ًادحاو ًامبس ةكرتلا تريتعا « ناك ول نبأ بيصنب لجرل

 .ناك الإو « تنلاو خلا زاجأ نإ ء ةكرتلا اثلث هل نوكيف « هبيصنب ىصوملا نالل

 . « ثاريملا ةمسق تنبلاو خآلا نيب مسقي ةيصولا دعب قابلاو « ثاثلا هل

 -هل نكي مل ولو «ناك ول نبا بيصن لثمب ةيصولا ىف » : كلذ دعب تلاق دقلو

 . « كلام بهذم نم محلا دلو

 اذه ىف ىضرفلا ريدقتلا ىلع صن نوناقلا ىف ناك هنأ ىلع لدي مالكلا اذهف

 هليلد اذه ناكف « ىبقفلا هردصم تنيبو « ركذلاب ةركذملا هتصخ ذإ ؛ عضوملا

 .صن ىلع لمتشي مل نوناقلا ناك اذإو « دجو هنأ ىلع اليلدو « ةيانعلا لاك ىلع

 .لمعلا وه ذتنيح لوقعملا نإف ؛ ناك ول دو بيصت لئثمب ةيصولا ىف كحلا ديفي

 .. نوناقلا ىف صن ال ثيح هب لومعملا هنآل ؛ ةيضقلا هذه ىف ةفينح ىأ بهذمب

 نإف ؛ ناك ول هنبا بيصن لثمب ىصوأ ول هنأ ةيدنهلا ىواتفلا ىف هيلع صوصنملاو

 هب ىصوملا لثم دوجوم هنآل ؛ ةثرولا دحأ بيصن لثمب ةيصو تريتعا نبا هل ناك

 ؛ ةيعرشلا ةضيرفلا ىلإ فيضأو بيصتن هل ردق ًادوجوم نكي مل نإو «ةثرولا نيب

 «ًانباو ةأرما كرتولف ءالعف ندوجوملا ةثرولا قاقحتسا نم ذخاإلا ساسأ ىلع

 .« تنب بيصن ضرفي ؛ لاحلا هذه ىف هنإف ؛ تناك ول هتنبا بيصن لثم ىصوأو

 .نإف ء اذكهو ؛ ماهسلا عومجج ىلإ فاضيو « دوجوملا نيالا بيصن فصن وهو

 -هل نوكي هنإف ؛ ناك ول نبا بيصاب لجرل ىصوأو ٠ خأو تنب ىفوتملل ناك

 .ةثروللو : ناثلثلا هل ن وكيف « ةيضورفلا لصأ ىلإ فاضيو ؛ تندلا ام فعض

 . ؟'”'طقف ثلثلا هل ناك الإو ةيصولا تزيجأ نإ « ثلثلا

 . هنإو ةيريسفتلا ةركذملا هتركذ ىذلا كلام بهذم امأ «ةفيتح ىلأ بهذم اذه

 )١( ملك ص1 ع ةيدنهلا ىواتفلا ٠١١

 اس و



 هماهس ردقب ذخأي ثراو بيصنب ىصوأ نم نأ هساسأف « ابعابتا ىرن ال انك
 4 ىل نأ بيصن لثمب تيصوأ لاق ولف ) ةلأسملا لصأ ىلإ فاضي نأ ريغ نم

 ولو اذكهو ءابعبر ذخأ ةعبرأ هل ناك نإو ؛ةكرتلا ثلث ذخأ ءانبأ ثالث هلو
 ةيصولا تناكو ء هدوجو ضرفب بيصن هل ردق ًادوجوم ناك ول نبا بيصنب لاق
 لاملا عيمجي ةيصولا تناك نبا هلو « ىبا بيصن لثمب تيصوأ لاق ولف ؛ هردقب

 « ًادوجوم ناك ول ىل نبا بيصن لثمب تيصوأ لاق ولو ؛ طق هريغ دلو نكي مل نإ
 ؛ هذخاإل ًادوجوم ناكول هنأل « آضيأ لاملا عيمجي ةيصولا تناك هل نبا الو
 , ©0هلك لاملا كلثب ةيصولا تناك تنب هل تناك ولو

 نأ بحب لمعلا نأ ىرن نحنو « لاحلا هذه لشم ىف كلام بهذم وه اذه
 هناحس هللاو « هفلاخ صن نوناقلا ىف سيل ذإ « ةفينح ىلأ بهذم بع نوكي
 . ليسلا ءاوس لإ ىداحلا وه ىلاعتو

 : مارجاللا هذه 2 نواقلا رداصم ناي ىلإ كلذ دعت هجتنلو خ6

 رادقمب رابتعالاو ةلسرملا دوقنلا باستحا ىهو ةريخألا ةرقفلا نوناقلا ذخأ
 « اهرادقم ةفرعم دنع باستحالا كلذ ىلع ءابقفلا عامجإ نم ؛ ةكرعلا نم اهتبسف
 « هنع ةدئاز مأ ٠ ةزاجإ ىلإ جاتحت الف ؛ هترئاد ىف ىهأ « ثلثلاب اهتلص نيبنل
  لوقعلا لهأ قافتاب لب ءابقفلا قافتاب كلذ قيرط نإف « ةزاجإ ىلإ جاتحتف
 . هيف اهمارس رادقم ىأ « ةكرتلا ةميق ىلإ اهتبسن ةفرعمب نوكت

 لثم ةيصولاف 3 لينحلا بهذملاوأ 3 قزحلا بهذملانم ةذوخأف ءارجالا ةقبامأ

 ريغ ثراو بيصن لثمب ةيصولاو « قنحلا بهذملا نم ةذوخأم نيعم ثراو بيصت

 .ثرآاولا بيصت لثمب ةيصولا عم ةكرتلا نم ردقم وأ نيعم وأ عئاش ءزجو « نيعم

 . هعضا ومى هني لامجإ اذه : ةيريسفتلا ةركذملا] وقت م « دمحأ بهذم نم ةذ وخأم
 - هبتكىف اهلع صن دقف « نيعم ثراو بيصن لثمب ةيصولا وهو ؛ لوألا امأ

 < نين رابع نيب ةيفنهلا قرف نيعملا ثراولا بيصن لثمب ةيصولا ىفو « ىنحلا هقفلا
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 دامس ل



 كلذلر « هبيصنب تيصوأ لوقي نأو ؛ ثراولا بيصن لثمب تيصوأ لوقي نأ

 نأ دنع ةلطاب ةيصولاف ىبا بيصنب تيصوأ لاق نإ هنأ نييدتلا حرش باتك ىف ءاج

 « نبالا بيصن لثمب ةيصو ربتعتو ؛ ةحيعص ةيصولا رفز دنعو « نيبحاصلاو ةفينح

 ةجحو « ةحيوح ةيصولا ن وكت نبالا بيصن لثمب تيصوأ لاق ول هنأ ىلع اوقفتاو

 « كلذيلع ةلالدلا ف نيترابعلانيب قرف الو « هب ريدقتلل نيالا بيصنركذ نأ رفز

 « هنبأ بيصن لثمب ىصوأ هنإ اييف لاق ىتلا ىهو « ريدقتلا ىف ةعرص امهادحإو

 لثمب تيصوأ ىبا بيصنب تيصوأ ىنعف « فاضم فوذح ريدقت ىلع ةيناشلاو

 نمو « ةيبرعلا ةغللا ىف غئاس هيلع ةنيرق مايق دنع فاضملا فذحو « ىنبا بيصت

 . ةيرقلا لهأ لأساو ء اهانعم ذإ « اهف انك ىتلا ةيرقلا لأساو ه ىلاعت هلوق كلذ

 تيصوأ هلوق ىف ةلطاب نوكنت ةيصولا نأ ىف نيحاصلاو ةفيتح نأ ةجحو

 ىلع لدي ام اهيف سيل ةرابعلا نأ ( امهادحإ ) : نيرمأ ىلع موقت  ىنبا بيصنب

 ىعملا كربي الو , كلذ نع ”ىفت ةنيرق ال ذإ « هنبا بيصن لثمب ةيصولا دصق هنأ

 ةرابعلا نأ ( اههيناث ) كلا كلذ ىلع ةلاد ةئيرق دوجوب الإ هريغ ىلإ رهاظلا

 ىلإ فاضم كيلمت ةيصولا تاآلل ؛ ةلطاب ةيصولا لدحي ةرهاظلا ةلالدلا هذبم

 دنع ىببأ كلم امب تيصوأ « هريغ دجوي ال ىذلا رهاظلا اهانعم نأكف « توملا

 . "7ةلطاب ىبف « ريغلا كلمب ةيصو ىبف «ىتافو

 ةيصولا كرتو « نيعملاشراولا بيصن لثمبةيصولار كذ 4٠ ةداملا ف نوناقلاو

 رك ذ دق نيعمريغ ثراو بيصن لثمب ةيصولا ىف كلذ سكع ىلعو ثراولا بيصنب

 هرابتعا ًاحجرم كلذ ناكف «ًادحاو امبركح لعجو « هبصنبو هبيصن لثمب ةيصولا

 نأ هيكزيو « هيبحاصو ةفينح ىنأ بهذم وه ا ةلطاب ثراولا بيصنب ةيصولا

 ةركذملا نكلو « ةقرفتلا هذه هيف ناك ىذلا ةفينح ىنأ بهذم نم ؛. ةداملا

 ةيصولاك اببكح ىفنو :نيعم ثرأو بيصنب ةيصولا ىلع نأ ىلع صنت ةيريسفتلا

 بهذم ىلع تدمتعا دق كلذ ىف نوكت نأ بجو « ءأوس ىلع هبيصت لثمب

 ل 188 ص 5 ج نييبتلا حرش عجار ن0
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 بمهذم نم هبيصن وأ نيعم ريغ ثراو بيصن لثمب ةيصولا ىلع نوكتو ؛دمحأ
 . محلا ىف مهيب ىوسي ىذلا لبنح نب دمحأ

 نم ةذوخأم هبيصنب وأ « نيعم ريغ ثراو بيصن لثمب ةيصولاو -
 ظ (0) ىنعملا ىف ءاج دقق ءانلق اك دمحأ بهذم

 نوكيو« ةيصولاحصت (امهادحإ) : نابجو اهفف ثرأو بيصنب ىدوأ نإو»
 لهأو « ىؤلؤللاو ةنيدملا لهأو كلام لوق اذهو « هبيصن 7 ةيصولاك كلذ

 وهو «ةيصولا حصتال ( ىناثلا هجولاو ) «دووادو رفزو ليل ىأ نباو « ةرصبلا
 حضي ملف ؛ثرا ول تح ردا ىمنأ هناآل ؛ ؛ هبحاصو ةفينح ىنأو  ى هفاشلا لوق

 هتيصو حيحصت نكمأ هنأ لوألا هجو . ىنبا هذخأب ام وأ «ىببا رادب لاق ول اك
 فذح ريدقت نكمأ هنأ حيحصتلا ناكم] نايبو ... حصف « هزاجم ىلع هظفل لمح
 ىصوأ ول هنالو «ء هنراو بيصن لثمي ىأ« ةءاقم هيل فام ةماقإو فاضملا

 67 « مهلك هتثرو بيصنب ةيصولا كلذ نمض: نإو « حمص هلام عيمجي

 ىمسم ثراو بيصن لثمب ةيصولل ىبقفلا ردصملا نيبت دق انه ىلإ -
 لثمب رخال ةيصو عم « عئاش ءزج ةيصولل ىبقفلاردصملاو «هبيصنب وأ « ىمسمريغوأ

 ءاضيأ هنعدتلا ىضردمحأ مامإلا بهذم هنأ ةيريسفتلا ةركذملا تركذثرأوبيصن

 ءاهدحو ةيصو اهنأك ةيصولكر ابتعاوه «بهذملا كلذ ىف ءاج ىذلا مكحلاو
 اهل ثلثلا عاسقا ةفرعمل نيعمتجم امهجارختسإ دعب نارظني مث ؛ اهاوس ةيصوالو

 . امهنع ةفيض وأ « نيعمتجم

 .بيصن جار ختسال ةلةتسم ةلأسملاريتعت هنأ هحجيرختو ذ وناقلاحرشف تر ؟ذدقو
 عئاش ءزحب هل ىصوملا ماهسو وه ىلعي مث «ةثرولا دحأ بيصن لثمي هل ىصوملا
 ثراولا مابسلا عومج ريتعاو ؛ عبرلاب ةيص 3 تناك اذإف «ةثرولا ماوس ساسأ ىلع
 بيصن ردقبو « هثرولا مابس ماهسلا عابرأ ةثالث ىبف ١6 هبيصن لثمب ىدوملا

 )١( غ(8 ص 57ج ىنتملا .٠ ) )5صاح ىنغلا 460 ٠



 مابسلا اهيل] فاضي مث «ةثرولا ماهسىل] افاضم هموسب ةثرولا دحأ لثمب هل ىدوملا
 ٠ ماهسلا عومج وه عومجملاو. عئاشلا ءزجلاب هل ىصوبلل ةردقملا

 هظافلأو « نوناقلا قو لئاسملا جيرخت ىف اهانركذ ىتلا ةقيرطلا ىه هذه

 ساساألا ىه ةثرولا مابس لعجب نأ انركذ ؟ اهساسأو « ابحجرت لب ؛ ابلمحتت

 « ثراو بيصن لشم هل ىصوملا مابسو « عئاش ءرجب هل ىدوملا مابس ريدقتل

 ا . عئاش ءرجب هل ىدوملا ماهسو « ثراولا كلذ ماهس رادقم ةدايزب

 هيف حجارلا انرتخافدمحأ بهذمردصملا نأ ةيريسفتلا ةركذملا تركذ نكلو

 ساسأ ىلع ةلأسملا لحت نأ ىهو ؛ بهذملا كلذ نم مدأ نب ى<ي ةقيرط ريغ وهو

 . ناتيصولا تعمج هذه رادقم ملع اذإو بيصنلا لثمب ةيصولا ريغ ةيصو ال هنأ

 « هنع هللا ىضر دمحأ بهذم ىف امهيلع صوصنلا نيتقيرطلا ىدحإ ىبف

 قابلا نأ ساسأ ىلع عئاش ءرحي هل ىصوملل ماهسلاددع لعحي نأ انركذ ايابساسأو

 اذإف «ممدحأ بيصن لثمب هل ىصوملا ماهس عم ةئرولا ماهس رادقم وه هببصن دعب
 , عبرلاب هل ىصومو ةقيقش تخأو قيقش خأو «ةجوز : مث ةثرو كانه الثم ناك

 خآللو ؛ مهسأ ةثالثب عبرلا ةجوزلل نوكي هنإف هجوزلا بيصن لثمب هل ىصومو
 . هثالث ةجوزلا بيصن لثمب هل ىدومللو ؛ةثالث هقيقشللو « مهسأ ةنس قيقشلا

 نأ ساسأ ىلع عبرلاب هل ىصوملا بيصن ريدقت نوكي ةقبرطلا هذه ىلعو

 نوكيف ١6 ابعومجو « مهيصن لثمب هل ىصوملاو ؛ ةثرولا مابس ىه عابرالا ةثالث

 7١. مابسلا عومجو « ةسمخ هل عبرلاب هل ىصوملا

 ةقي رطريغ ةقيرط ىه دمحأ بهذم نم اهان رثخا ىلا ةّقيرطلا هذهو - ٠

 : هيف ءاج ام صن اذهو « نيتقي رطلا ىنغملا ركذ دقلو ءانهون اك مدآ نب ىح

 «هتثرو نم ثرأو بيصن لثمع رخآالو ءردقم ءزجب لجرل ىصوأ اذإو»

 ةنرولا نيب قابلا مسقيو , هبحاصل ءرجلا ىطعي نأ ( امهدحأ ) : نابجو اهفف

 نيب ثلثلا تمسق اودر نإو ءاوزاجأ نإ « ثراولا كلذ هنأك هل ىصوملاو

 . ةثرولل ناثاثلاو « ةزاجالا لاح ىف امل ناك ام بسح ىلع نييصولا

 .ةيصوال نأكث راولا بيصن لثم بيصنلا بحاص ىطعي نأ قاثلا هجولاو ه

 ب ومو



 لثمب رخآلو لجرل هلام ثلثب وص وأ لجر هلاثم « مدآ ن ىحيلوق اذهو ءاهاوس.

 نيب قب امو « ثلثلا هل ىصوملل لوآلا هجولا ىلمف «ةثالث مو ء هينب دحأ بيصن»
 رخآللو ناموس ثلثلا بحاصل « ةتس نم حصتو ؛ ةعبرأ ىلع هل ىصوملاو نينبلا'

 ثالث ىلع نينبلا نيب ناثلثلاو « ثالث ىلع نييصولا نيب ثلثلاف اودر نإف « مهم

 عبرلارخآللو « ثلثلا - ثلثلا بحاصل رخألا هجولا ىلعو « ةعسق نم حصتو

 . 904م نم حصيو « ةعبس ىلع امهنيب ثاثلا تمسق امهيلع در نإو ءاهطزيجأ نإ

 ثلثلاب هل ىصوملل لعج هنأ مدآ نب ىحي هآترا ىذلا هجولا اذه نم ىرتو

 ةلأسملا لصأ جراخ ةئرولا دحأ بيصن لثمب هل ىصوملا بيصن لعج مث ؛ ثلثلا“

 . ةثرولا ماهس عومي ساسأ ىلع ماهسلاب نردقم ادم امهلعجو « ةثرولل ةبسنلاب.

 ماهس نال ءدمحأ بهذم نم اهانرتخاىتلا ةحجارلا ةقيرطلا عم قفتي ال اذهو

 ىصوملا امنإ . ةثرولا ماهسس اسأ ىلع لاح ىأ ىلع ردقيس مثدحأ بيصن لثمب ىصوملا

 ماهسو مهماهس ساسأ ىلع مأ « ةئرولا ماوس ساسأ ىلع هماهس ردقتأ رخآلا هل

 رخآلاو هلعجعم قايلاو ةثرولا ماهس ساسأ ىلع هردق مدآ نب ىحيف ؟ هل ىصوملا:

 هدحو ىلكلا عومجملا ساسأ ىلع هردق هنإف هانرتخاام امأ « ةدحاو ةبتىم ىف

 « ةعبرأ نيثلثلا نال « نينا ثلثلا بحاصل لءهيو ةتس ىلع ةكرتلا مسقي هنأ ىرت الأ

 . ةثالثلا ىلإ ًافاضم ًادحاو مدحأ بيصن لثمب هل ىصوملا بيصن لعجيو.

 دحأ بيصن لثمب هل ىصوملل جرخع ام نوكي هنأ نيتقيرطلا نيب قرفلا ةياغو
 ءردقتلاىف اهنم عئاش ءزحيهل ىصوملا ةبتسم ىف نوكيو « اهلك ةكرتلا نم ذفني ةثرولا
 مدأ نب ىحي ةقيرط هذهو ةثرولل ةردقملا ةيعرشلا ةضيرفلا ىلع نادازيس امهالك ذإ

 كلثلا نأ ةزاجألا مدع ضرف ىلع 7+ نم اهيعرخم قيرطو.« 404 ص 5 ج ىنغملا )١(
 عبرلاو ثلثلا ني ةبسنلا نأل ثلثلا بحاصل ميرأو « عبرلا بحاصل ثالث « ةعبسس ىلع مسقني .
 لصأ برضيق « ةعبس ىلع ةمسفلا لبقي ال دحاو اهثلثو ؟ ةلأسلا لصأ نوكيف ء 7 ىلإ ؛ ىه-
 .ةثالثلا نونبلا مثو ةئالثلا ىلع ةمسا نالبفت ال ناثلثا اهو نانثإ كلذكو « ةعبس ىف ةلأملا»

 م 7 + 7 0 )© + اذكع نوكيف ؟ فو “ىف 8وهو ةلأسملا لصأ برضيف»

 مو



 .بصن لعجتف « امهنيب قرفتذ «دمحأ بهذم نم اهانرتخا ىلا ىرخألا ةقيرطلا امأ
 ريدقتلا ىف ىناثلا هل ىصوملا لعجت مث , ةمسقلا ىف ًامدقم ًاردقمعئاش ءزجب هل ىصوملا

 . ردقم ءز<ي هل ىدوملا بيصن جارخ] دعب قابلا ىف لخديف ءامامم ةثرولا عم
 ,ماكحأ عمو نوناقلاعم قفتت ىلا ىه اهمال : ةقيرطلا هذه انرتخا امنإو 8

 لصأ ىلع ًادئاز ًاردق ربتعتو ؛ ةثرولا ماهس ىلع ًامئاد اهماهس ىلعت اهنإف « اياصولا

 . ةثرولا ماهم ش

 مسقت دعب هبيصنر دقي « ةثارولا ماهسلثمب هلىصوملا نإ اولاق ءاهقفلا نإ مف

 .ىلعم وهف « هتنت م ةيحان نم امأ «هريدقتل طقف كلذ نكلو « ةثرولا ىلع ماهسلا
 ردقي مث «درتو ماهسلا عزوت در ةلأسملا ىف ناك اذإ كلذلو ٠ ةلأسملا لصأ ىلع

 . درلاو ضرفلاب عيزوتلا دعب هبيصن

 لحت نأ بجوأ هنأ ذإ « نوناقلا نم برقت ىلا ىه ًاضيأ ةقيرطلا كلت نإو

 ”اذهو « مهماهس ىلع هبيصن ىلعم مهيصن لثمب هل ىصوملا نيبو ةثرولا نيب ةلأسملا
 .ىرخاألا ماهسلاو « لكلا ثلث لبع ثاثلا ردقيو « ةثرولا ماهس ىلع ًادئاز هلعحب

 . ةثرولا ماهس عومجج ساسأ ىلع ًأضيأ ردقت عئاش .زحب هل ىصوملل ضرفت ىلا
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 هب ىصوملا عاونأ و

 .نيعلاب ةيصولا زاجأف ؛ هب ىصودلل ةريثك اءاونأ نوناقلاركذ دقل - م٠
 زاجأو « اهدحو ةعفنملاو « اهدحو ةبقرلاب ةيصولا زاجأو « اهتعفنمو اهتبقر
 , اذه انثح نم هعضوم ىفاباصولا نه عونلا كلذ انحرش دقو « قوقحلاب ةيصولا

 .نيعم صخشل عببلاب ةيصولاو « ةكربلا مسقتب ةيصولاو ضارقالاب ةيصولا زاجأو
 عاونألا هذه نم عوب لكو ؛ ةدودحم تابترمب ةيصولاو « عفانملاب ةيصولاو
 . ةنيعم ةملكب هركذن

 "7 ضارقالاب ةيصولا

 .تيصوأ ىصوملا لاق اذإف « ضارقالاب ةيصولا نوناقلا زاجأ - م0

 .ذفنتو ةيصولا حصت « ابو ريغ نم لاملا نم مولعم ردق ىلام نم ضرقي نأب
 .تفقوت الإو « ةكرتلا ثلث نم جرخم هضارقإب ىصوملا ردقلا نوكي نأ طرشب
 . ثلثلا نع دئازلا ردقلا ىف مهتزاجإ ىلع

 .ىدؤي نأ هل ىصوملا لع بحي مولعم دمأ هل نوكي ضارقإلا نأ كشالو

 .ليبق نم ىبةفلا ابعضو ىف ىه ضارقإلاب ةيصولاو «هدعب نم ةثرولا ىلإ لاما
 .صن كلذلو . ةيراعلا ليبق نم عفانملاب اعربت دعي ضرقلا نآل « عفانملب ةيصولا
 .ةيصولا تناكاذإو «ضرق ريناندلاو مثاردلا ةيراع نأ ىلع قنحلا بهذملا ءاهقف

 .ةيصولا ديقت اك ٠ مولعم دمأب ديقت ىبف « مفانملاب ةيصولا لبق نم ضارقإلاب
 ففنت ىكل « ةكربلا ثلث نم هضارقإب ىصوملا رادقملا جرخي نأ دب الو مفانملاب

 ىف ةزاجإلا ىلإ ةجاح ريغ نم ةيصولا ذفنتال ؟ « دحأ ةزاجإ ريغ نم ةيصولا
 « ةكرتلا ثلث نم جرختال اهتعفنمب ىصوملا نيعلا تناك اذإ الإ عفانملاب اياصولا
 . نينس رشع ىلع ديزت عافتنالا ةدم تناك اذإ (هعضوم ىف هنيبلس ليصفت ىلع )

 ةةردق هل ىصوملا شارقاب ةيصولا حصت » : اهصنو « 18 ةدالا اهننيب شارقالاب ةيصولا )١(
 ه ©« ةثرولا ةزاجاب الإ ةكرتلا ثلث ىلع داز اهف ذفنت الو « لاملا نم امولعع
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 بهذم وه ضرقلاب ةيصولا زاوحي مكحلا نأ ةيحاضيإلا ةركذملا تلاق دقو

 مزال ريغ مهدنع ضرقلا ىف لجألا نأ عم كإذ زاوج نوررقي مثو « ةيفنحلا
 عون ضرقلاو « مزال ريغ دقع اهبعضو لصأ ىف ةيراعلا نال « ةايحلا لاح ىف

 . ضارقإلاب ةيصولا لاح ىف مزلي لجالا نإ نولوقي مهكلو ءاهنم
 « ضرقلا ىف لجأآلا موزل مدع ىف ةيفنحلا عم ءاهقفلا روبمج قفتا دقو

 ترجوأ « مولعم لجأ هل ركذ اذإ مزاي لجألا نأ اوررقف « ةيكلاملا مهفلاخو.

 نوكيوأ « هيلإ تيقوتلا فرصنا لجأ ركذي مل اذإ ,فورعم لجأب ةماعلا ةداعلا

 لجأ ىلإ هضارقإ ىف ءادألا لجؤي هلثم نأ ىلإ ةداعلا ترج ضرقملا لاملا

 . داصحلا تقو ىلإ ةداع ةادآلا لجؤي هنإف « حقق ضرقك « مولعم

 هموزاف ء ضرقلا ىف لجألا موزل ىف ءابقفلا فالتخا ىمأ نم نكي امبمو

 ؛ هموزأ ىريال نم همزلأ اذاو ء ىصوملا ةدارإ قيقحتل هنم دبال ىمأ ةيصولا ىف
 . اذه انعوضوم ىف انم+ ام اذهو.

 © >ةكرتلا مسقتب ةيصولا

 ثاريملا بسح ىلع هتكرت مسقي نأ ىصوللل نوناقلا زاجأ - م1
 نكمتيل هلام نم نايعأ ىف ةثرولا نم دحاو لك ب يصت نيعيف « هتثرو نيب ىعرشلا#

 « هيف ةحلصملا ىري ىذلا هجولا ىلع ةثرولا نيب اهتمسقو « هتكرت ظنت نم

 نكيلو « هتافو دعب مسقتلا ىلع مهيب فالخ نم نوكي هاسع ام ىلع ىضقيو»
 مبيلع قشيال ام ةكرنلا نم مهيديأ تحت نوكي ىنرأ نم هتثرو نم ءافعشللا

 مه زاجإ ىلإ ةجاح ريغ نم ةئرولا ىلع ةمزال نوكت ةيصولاو « هلالغتسا
 ؛ ثلثلا تزواجت ةاباحم ةثرولا ضعب هتمسق ىف ىناح دق ناك اذإ الإ . ال

 . ثلثلا ىلع دئازلا ءرجلا اذه ىف ةزاجالا ىلع فقوتت اهنإف
 ىلع ةكرتلا نايعأ ةمسفب ةيصولأ حصت » : اهصنو ٠ ةداملا اهتيب ةكرتلا ميسقتب ةيصولا (0) 0

 ةافوب ةمزال نوكتو  هبيصن ردق ةثرولا شعبا وأ « ثراو لكل نيمي ثيحب « ىسوملا ةثرو.
 « سا سه ىنإع ى.اع
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 نيبلسملا ءابقفلا روبججل ًافلاخ نوناقلا هب ءاج ىذلا لصالا لع ريسي كلذو

 تداز نإف « ةزاجا ىلإ ةجاح ريغ نم ةزئاج ثلثلا ىف ثراولل ةيصولا نأ نم
 هأوس ىلع ىنجألل ةيصولاك ةثرولا ةزاجإ ىلإ تجاتحا ثاثلا ىلع.

 نع مثدحال ةدايز ريغ نم ةثرولا نيب ةكرتلا مسقتب ةيصولاو ل ١)

 « ةلبانحلاو ةيعفاشلا ءابقف ضعب هلاق دق هنإ هيريسفتلا ةركذملا تلاق رخآلا:

 6 به 27 3 حجارلا وه نكي م نإو « كاذب حرصت ةيعفاشلا بتك اندجو دقو.

 . رخآلا ىلع امهدحأ حجري مل رخآ ىأرل الباقم ايأر ةلبانحلا بتكىف هاندجوو.

 : هيفف جاهملا ىلع جاتحنا ةياهن ىأرلا كلذ تركذ ىلا ةيعفاشلا بتكن مو

 انقو ًارادو ٠ نينبا كرت نأك هتصح ردق ىه نيعب ثراو لكل ةيصولاو ٠

 ٠ حصالا ىف ةزاجالا ىلإ رقتفتو « ةحبحص ةدحاوب الكص نت ؛ ءاوس امهتميق:

 ءاوس ديزل هلام نم نيع عدب تحص كلذلو « نايعالاب ضارغالا فالتخال

 . "9 «كلذل رقتفت ال ىناثلاو ؛ ال مأ ةيلثم نايعاللا تناك أ.

 . هنم حصأ هريغ ةزاجإ ريغ نم موزللا نأب حرصي هنأ اذه نم ىرتو

 ءاج دقف « ريبكلا حرشلاو ىنغملا كلذب تحرص ىتلا ةلبانحلا بتكنمو
 « اتنبو انبا فلخ لجرك « هبيصن ردق نيعمب ثراو لكل ىصوأ نإ ه : امهيف-

 « ةمآلاب تنبللو « دبعلاب نيالل ىصوف «نوسمخ اهتميق ةمأو « ةثام هتميق ادبعو
 « نيعلا فال ردقلا ىف ثراولا قح نال ؛ نيبجولا دحأ ىف ةيصولا تحص:

 ناك اذإ هناف « هلام عبمجي ًايبنجأ وأ هتئرو ضعب ضيرملا ضوام ول ام ليلدب.

 ةزاجإ ىلع فقي ىناثلاو « لاملا نيع تاوف نمضت نإو « لثملا نمثب حصي

 ىف ثراولا قح لاطبإ زوجي ال كف« ًاحيحص ًاضرغ نايعألا ىف نآل ؛ ةيرولا

 .« هنيع ف زوجي ال هقح ردق

 نأ ىلإ انه ريشن ةكرملا ممسقتب ةيصولا ىف مالكلا كرتن نأ لبقو -

 .. ةكرللا مسقتب ةيص ولا ماكحال ضرعت دق ديدجلا ىندملا نوناقلا
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 اهوفلاخينأ مل سيل ةثرولل ةبسنلاب ةمزال نوكت مبسقنلا اذهب ةيصولا نأ ررقف
 ةدايزلا نإف ديزي ناك نإو ؛ ةكرتلا ىف هتصح نع ديزيال دحاو لك بيصن مادام
 ثيح نم ةيصولا نوناق ماكحأ اهيلع ىرحت ثيحب « ”اهتاذب ةمئاق ةيصو ريتعت
 .ثلثلا زواجتن ال تناك نإ ءاهزيجي اهنوناق نأ انركذدقو ءاهزاوج مدعو ؛اهزاوج
 . ثلثلا ىلع دئازلل ةبسنلاب ةزاجآلاب الإ ذفنت الو « ءاوس ىلع ىنجال ةيصولاك

 .كلال زوجي « توملا دعب ام ىلإ فاضملا ميسقتلا اذه نأ ًاضيأررقو
 ريغ تافرصتلا نم ىه ذإ ؛ اهيف عوجرلا زوحب اياصولا لك نآل ( هيف عجري نأ
 ش . "”ةمزال ريصت هتوم هنكلو « ةمزاللا

 4 ةافولا دنع ثروملا اهكلمب ىتلا لاومآلا عيمج لمشت مل ةمسقلا تناك اذإو

 ةبسنب عويشلا ىلع مهني نوكي همسقي ملامو « همسق ايف مزلت هنافو دعب ةمسقلا نإف
 . ”ثاريملا ىف مهماهس

 ادع امبف ذفنت ةمسقلا نإف « ةمسقلا ف اولخد نيذلا ةثرولا دحأ تام اذإو
 ىلع مهنيب نوكت ىفوتملا ةص-و « ريغتن مل ثاريملا ىف مهتبصنأ تناك اذإ هتصح
 4 هتصح رادقمب اذ دحاو لكل نوكيو ؛ ةمسقلا هلوانتت مل ىذلا ءرجلاك « عويشلا
 ًاثراو نكي مل نيثراو مهرابتعاب مهلع مسق نيذلا دحأ ناك اذإ مكحلا كلذكو
 . نوناقلا ماكحأ نم رهظي امف كلذو « ةافولا تقو لعفلاب

 «© نيع'ىف فرصتلاب ةيصولا

 دوقع امل عستتال ةريثكرومآل عستي فرصت انرك ذ اك ةيصولا - م
 هلام ثلث ىف ذفني نأ عيطتسيل « صخشلا ىلع عيسوتلل تعرش امنآل ؛ ةايحلا

 )١( ةداملا ارقا © و4١ ةداملا أرقا (0 وم ةدالا أرقا ١و

 عب ةيسولا تناك اذإ » : اهصنو 1 ةداملا هتنبب اياصولا نم عونلا اذه ماكحأ (4)
 نقلا ناكو 0 هايسم ةرجأبو «© ةئيمم دل هل اهريجأتب وأ 0 نيعم نهب هل ىصوالل نيعلا

 .<© ةيصولا تذفن ريس نبني وأ ٠ ثلثلا نم جرخمي شحاف نيفب لثلا نم لقأ ةرجألا وأ
 .0ذإ الإ ةيصولا ذفنت الف « ةدايزلا ةثرولا زجي لو « ثلثلا نم جرحي ال شحافلا نبغلا ناك نإو
 03 ةدايزلا مفد هل ىصوملا لبق

 _وعءاس



 ىصوينأ حصف «تافرصتلاب ةيصولا تهحكلذلو , ةايحلا ىف هتافدق نوكي هاسع اه

 سمأ مهب طاني نم وأ « ةثرولا لع نوكيو « ةنيعم ةبجىف اهب ةيصولاو « نيعءارشب
 صخشل ةنيعم نيع عيدب ةيصولا حصتو ؛ ثلثلا ةرراد ىف مادام كلذ ذيفنت هتكرت

 . ةنيعم ةرجأبو « ةنيعم ةدمل كل ذك اهريجأتب ةيصولا ممصتو « نيدم نمثب نيعم
 هقف فو قنحلا هقفلا ىف هيلع صوصنم اباصولا نم عونلا كلذ ةمح نإو

 . كلام هقف ىف وهو , 29 ةابانحلا هقف ىفو « ىعفاشلا

 نعلا نأ ىهو ءاياصولا ىف قبطت ىتلا ةماعلا دعاوقلا نوناقلا هيلع قبط دقو

 ةزاجإ ريغ نم ذفنت ةيصولا نإذ « رفتغم ريسي نيغ هيف وأ هيف ننغ ال ناك نإ

 ردقب الإ ةكرنلا سم ال لب « ةثرولا قحب سم اهيف سيل ةيصولا نآل دحأ
 . ابلحم نهلا لالحإو ةيكلم نم نيع لاقتنا وهو ءابلصأ ىف رثؤي ال

 هبف ةاب احم لصت الو « ةؤرتلا لع شحاف نبغ اهيف ةرجاللاوأ نّلا تناكنإو

 « ةزاجإ ىلإ ةجاح ريغ نم ًاضيأ ةذفان ىبف ثلثلا نم رثكأ هيف نوكنت دح ىلإ
 ٠ ةيصولا ذفنت ال « ةيصولا ةثرولا رحب لو « ثلثلا هنع قيضيي شحافلانبغلا ناك نإ و

 . ةيصولا ذفنت مل اهلبقب ملنإف ٠ ثلثلا نع ةدايزلا عفد هلىصوملا لبقاذإ الإ «اهتلمحي

 . ىأ «لوبقلا,ةصاخلا داوملاف هيلع صوصنملا ظحاليلوبقلا اذهنأ كش الو
 . ًادارريتعا هنمدرلاوأ لوبقلا بلط خيران م موي نيئالثةدمف دريوأ ل بقي ملاذ] هنأ

 ميوقت ىف لخدي ام ريسيلا نبغلا نأ شحافلا نبغلاو ريسلا نبْعلا نيب قرفلا

 ًادودح دح ءابقفلا ضعبو « ميوقت ىف لخدي ال ام شحافلا نيغلاو ؛ نيموقملا
 فالتخاب فلتخم دودحلا هذهو ؛ لخدي الامو ؛ نيموقملا موقت ىف لخدي امل

 ضورعلا فو ءاهرشع ناويملا ىفو . اهمسخ شحافلا راقعلا ىف ؛لاومآلا

 لخدت ال ةدايزلا نآل ؛ نيغ هيف ةدابز لك دودحم رعس هل امو « اهرشع فصن

 . نيمومملا موقت َْق

 ىف نيموقملا فالتخا رادقم وه لكشلا اذه ىلع ردداقملا فالتخا ساسأو

 ٠ ةكرتلا ميسقتب ةيصولا ىف ىننلاو ريبكلا حرصلاو جاتحلا ةياهب ىف كلذ لقت دق (1)

 -سإ4) ب



 .دحلا لعمل اريك ًافالتخا راقعلا ىف مهتاريدق: فلتخت ءاربخلاف ءلاملا عون
 نم لقأ نوكي هنكلو « ًاضيأ ًاريك فالتخالا نوكب ناويحلاو « سخلا

 .مولعم دودحم رعس هلامو . ليلق اهيف فالتخالا ةفلتخما ضورعلا ىفو ؛ راقعلا

 . هعوقت ىف دحأ فلتخم ال قاوسالا ىف

 ""”مفانملاب ةيصولا

 هب ىصوملا نوكي ةيصو لكن وناقلا رظن ىف عفانملا ةيصولا لمشت - م6
 ,عافتنالا لمشتف « اهضعب وأ ىصوملا ةافو تقو ةدوجوم نيعل اكيلمت سيل اهيف

 ةيصولا لمشت امو «ةرمث وأ ةرجأ نم نايعألا تالغ ذخأو « عرزلاو ىنكسلاب

 ًايونس وأ ًايرهث لاملا نم ردق عفدي ةيصولاو « ىلعتلا قحو «قافترالا قوقح

 . نيع ةراجإب ةيصولاو « ضارقالاب ةيصولا لمشت او « نيعلا ةلغ نم

 .ناك أ ءاوسو , عافتنالا ةحابإو « نيعلا ةعفنم كيلمتب ةيصولا لمشت اكو

 )١( هصن اذه ًانسح ًافيرعت مفانما يداربإ دمحأ خيشلا ذاتسألا موحرلا فرع :

 ٠- امص وأ ًافلخ هل ةأببم ىه ام بسحب اهنم دافتسي امو « ةيلالا نايعألا تارت عفانملاب دارملا »
 . ةداوتم ريغ مأ « لل_صألا نم ةدلوتم ةيدام ًانايعأ تارغلا كلت تناكأ ءاوس « المج وأ

 -فالتخا ىلع راجشألا راك لمشت ةدلوتملا تارآلاو « نايعألا كلتب ةمئاق ًاضارعأ تناك مآ

 .عافتنالا ةلباقم ىف ىطعت ىتلا روجألا لمشت ةدلوتللا ريغو « ةيعارزلا تالوصحلاو « اهءاونأ
 :تافصلا ضارعألاب دارلاو « رودلاو «٠ ةيءارزلا ضرألا ةرجأك ء اهلامتساو « نايعألا كلتب
 © لخلاو « بوكرال باودلا ةيحالصك « اهب عافتنالل ةحلاص اهب نوكت ىلا نايعألل ةمزاللا

 ٠ « ىنكسلل رودلاو ٠ رملاو
 تالئلاو تاركلا هنأ تركذف « الماش ًاماع عفانملل ةيريسفتلا ةركذملا فيرعت ناك دقو

 ًايرهش مفدي لاملا نم ردقب ةيصولاو « ريجأتلابو « ضارقألاب ةيصولاو « قافترالا قوقحو

 .نم نيذه لعج ىفو « ةكرتلا مسقتب ةيصولاو « مولعم قب, صخشل نيع عيبب ةيصولا هنم تلعج ام
 ٠ مقاتل نم هلمجت ملو « هتاذب امسق اهنم دحاو لك .انلمج كلذلو « رظن عفانملا

 ل ١و7” -



 رج أتسملا ىصوي نأ زوجيف « طقف ةعفنملل اكلام مأ ةعفنملاو نيعلل اكلام ىصوملا
 . ةراجإلا ةدم اهتعفنم كلي ىلا نيعلا ةعفنمب

 هل نوكي نأ حصي اهضعب نإف « اذه لك لمشت عفانلاب ةيصولا نأ عمو

 قوقحب ةيصولا ىف مالكلا اندرفأ دقف « هيف مالكلا اندرفأ دقو « لقتسم باب

 .فرصتلاب ةيصولاو « ضارقالاب ةيصولا ىف مالكلا اندرفأو « قافترالا
 . عفانملا رئاس نع اهب درفنت نأ حصي ماكحأ امل هذه نآل « نيعلا ىف

 روبمج مبعمو ؛ ةعبرآلا ةمثألا قافتاب ةزئاج عفانملاب ةيصولاو - م

 ءابقفو , ةمريش نباو « لليل ىنأ نبا الإ فلاخم اذه ىف فرعي ملو « نيلسملا ءابقف

 . دشر نبال دصتقملا ةياهنو « دهتجما ةبادب ىف ءاج 6 ؛ رهاظلا لهأ

 ءابنع اهتيكلم لصفنت ال ءاهل ةمزالم نيعلل ةعبات عفانملا نأ نيعناملا ةجحو
 ىلا اهتصاخو ةيكلملا ةرمم عفانملا بترا « ةلاحم ال اهعفانمل كلام نيعلا كلاف

 نع ةبئان هدي تناك اذإ الإ نيعلا كلام ريغ دحأ ةعفنملا كل< الف « ابقرافت ال
 ؟ كلذ عم ىفانتت عفانلاب ةيصولاو « نيعلا كلام نيكمتب ناك وأ « نيعلل كلاملا دي

 2 «ثراولل نوكت ةيكلملا صوملا ةافو دعبو ؛« ىصوملا ةافو دعب اءاصولا ذيفنت نآل

 هنع ًاريج ةعفنبلل هريغ كالتمأ ىفو « هقيرط نع الإ هريغ دحأ عفتني الف

 . زوجي ال كلذو ؛ هكلم صاوخ نع كلابلل ديرحت ةيصولاب

 اهيف عسوتي ةيصولا نأ روبمجلا مو « عفانملاب ةيصولل نيزيجملا 2)ةجحو

 .ةيصولا زوجتف «ةاحلا ىف ةراعإلا تزاج دقو « دوقعلانم اهريغىف عسوتي الام

 .ثيح ةمان امهنيب ةمزالملا تسل نيعلا كلمو ةعفنملا كلم نإو « ةافولا دعب ذفنتو

 ابكلم ام دنع نيعلا نأو « ةمزالملا ءذه ىلع . ليلد ال ذإ ؛ قارتفالا لبقت ال
 دق امهلك نآل ؛ عافتنالا ىف هل ىصوملا قح اب قلعت دقو ءاهثرو دق ؛ ثراولا

 هل ىصوملاو « ةيرابجإلا ةفالخلاب ثراولا « ةفالخلاب هل صصخ ايف كلملا قلت

 ةيصولا حصتف « ةضواعملا دقعي اهبكيلع حصي هنإ » روه.جال جاجتحالا ىف ىنغلا لاق دقو )١(
 ' هلاملا هذه ىف ةرجألا نولوقي نوعنالاو <« لالا ثلث نم كلذ جورخ ربتعيو « نايعألاك اهب
 ٠ + هيئان رجأتسملا ديو « مدقت 5« مفانلا نع ةرجألا نأل « نيعال ةعبات تناك ةعفتملاف « نيملا كلام
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 . رخآلا ىلع اضدحال مجرم الو ؛ دحاو امهتقوو « ةيرايتخالا ةفالخلاب
 : كلثلا وهو عرادشلا هل دح ام زواجتي مل ىصوملا ماد ام

 , ةاؤولا دعب عراشلا هل هلعج امفو « ةايحلا لاح ىف هلم امف رح ىصوملا نإو

 « هنيع كامب نأ هل زوجيف « هلام ثلث ىف ةافولا دعب فرصتلا قح هل لعج دقو
 ةيالولا هلو ٠ لقآلا كلم رثكالا كلم نم نآل ؛ ةعفنملا كلمي نأ كل زوحجيو
 ةراعإلا هنم تزاج دقو « ةلماك ةايحلا لاح ىف ةيالولا هل 5 « ةلماك ثلثلا ىف
 . انيب ام ىلع ةافولا دعب ةيصولا هنم زوجتف «ةايحلا لاح

 لاوحأ اط « نوناقلا ررقي كو « ءابقفلا ررقي !؟ عفانملاب ةيصولاو -
 دقو (8) « ةاذولا دعب ةمولعم ةدم ةعفنملاب ةيصو نوكت دقف )١( : ةفلتخم
 ةنقؤم ريغ ةيصو نوكت دقو )0( « نيعم هل ىصومل ةَئقٌؤم ريغ ةيصو نوكت

 رب ةبج وأ ) ني ال وأ 2 ميعاطقنا نظي نيروصخ ريغ موقل ةدب وه وأ

 دقو )6( « نير وصح ىهر ةنق وم ريغ ةيصولا نوكت دقو ) 3 عطقنت ال

 . نيروصحم ريغو نيروصحم ةيصولا نوكد

  زاحيإب أهف ماكتنأو ؛ ةصاخ ماكحأ ماسقالا هذه نهد مسق لكلو

 تقوب اهقو لب ؛ اهديؤي و ةدملا قلطي لو ةعفن ىصوأ اذإ - 4

 ."7روص#ريغ وأ ًاروص# نيعملا ريغو نيعبلل ةبسنلاب ةدحاو ماكحالاف « مولعم
 ىصوملا لبقو 6 ىدوملا ةأفو دعب تداج اذإ ةدملا هذه ذيفنت بوجو اهءاسأو

 )١( نيتداملاب ةنيبم مولعم تقول ةعفنع ةيصولا ماكحأ ٠ه «  0١امهصن اًذهو :

 ةعفنملا هل ىصوملا قحتسا « ةياهنلاو ًادبملا ةءولعم ةدمل ةعفنملاب ةيصولا تناك اذإ بس ه٠ ةداملا
 ىضقنا اذإو « نكت : نأك ةيصولا تربتعا ىصوملا ةافو لبق ةدملا تضفتا اذإف « ةدملا هذه ىف
 تأدب ءدبلا ةمولعم ريغ ردقلا ةنيعم ةدملا تناك اذإو « اهبقاب ىف ةعفنملا هل ىصوما قحتسا اهضعب
 ٠ ىصوملا ةافو تقو نم

 هل نم اهضعب وأ ةدملا لك نيملاب عافتنالا نم هل ىصوملا ةثرولا دحأ منم اذإ ه١ ةداملا
 عيج نم منلا ناك اذإو ٠ ىرخآ ةدم عافتنالاب هوضوعي نأ مهلك ةثرولا ضرب مل ام ةعفنملا لدهي
 ناك اذإو ٠ ةعفنملا لدب مهئيمضتو «٠ ىرخأ ةدم نبللاب عافتنالا نيب رايخلاب هل ىصوملا ناك ةثرولا
 نم ىرخأ ةدم هل تبجو عافتنالاو هل ىصوملا نيب لاح رذعل وأ ىصوملا ةهج نم عافتنالا نم عنملا
 ٠ غنام لاوز تقو.

 - لع عد



 .تيصوأ لوقي ناك« ةيآهللاو أدملا ةمولعم ةدملأ تناكاذإ كلذ لعو , ةيصولأ هلا

 ابلك ةدملا تضمو ١4 ةنس ةيامن ىلإ 114٠ ةنس لوأ نم ىراد ىنكسب نالفل
 كإذ ريصيو « اهب ىصوملا ةدملا توهتنأ ذإ ءةيصولا تلطب دّقف « ىدوملا ةافو لبق

 . انه كلذكف 3 لطبت ةيصولا نإ 3 ىدوملا ةافو لبق نيعملا هب ىصوملا كالبك

 « قابلا ردقلا ىف ةيصولا تذفت ةيقب ةمولعملا ةدملا فو « ىصوملا تام نإو
 كللذ راصو 3 قابلا قا تو« هش تلطبق ىذم ىذلا ءرزجلا َْق ذيفنتلا رذعت دز

 . قابلا ف نوكنت ةيصولا نإف ؛ قحتساوأ « نيعملا هب ىصوملا ضعب كله اذإ 5
 ىنكسي تيصوأ لوش نأك ردقلا ةمولعمو ءدبلا ةئيعم ريغ ةيصولا كثناكاذإو

 ركذول ذإ « اهاهتتم الو اهءادتبا ركذي ملو ؛ نينس ثالث نالفل رادلا هذه
 نآإل ؛ ةافولا تقو نم ةأدتبم ةدمل ربتعت لاحلا هذه نف « امهالك لعل اههدحأ
 . اهٌوادتبا وه تقولا كلذ ريتعيف 3 ةاؤولا تقو وه ةيصولا ذيفنتا تقو

 ىنم لبق ةمولعملا ةدملا أدبت نأ طرتشي هنأ ةيريسفتلا ةرك ذملا ىف ءاج دقو
 ةدملا ىضمل كلذو 6 تلطب الإو ىدوملا تاووم تقو نم ةنس نيثالثو ثالث

 ىدحإ ةنس نيعلا ةعفنمب الثم نالفل تيصوأ لاق اذإ كلذ روصتيو « ةليوطلا
 . ةدملا هذه ىضمل ؛ لطبت ةيصولا نإف ءولو ةنس تام دقو نيسم“خو+

 روب هلع قفاوبو 2 ةفينحىأ بهذم نم اهتلمج ةذوخأم ماكحالا هذهو

 تقوب ًاتقؤم نوكب ةايحلا لاح ىف عفانملا كيلمتك مفانملاب ةيصولا نآل ؛ ءابقفلا
 ناك اذإو « هنيبنس امكح قالطإلل نإف « ةيصولا ىف قلطأ اذإ الإ : مولعم
 . ذيفنتلا نكمأ ام ةدملا هذه ىف ذيفنتلا نوكيف ؛ ًازئاج ةمولعم ةدمب تنقأتلا

 رادقملا ةمولعملا ةدملا ءادتباوهو « ىعفاششلا بهذمنم ذخأ ماكحألا ضعبو
 . اهؤادتبا ركذي مل ىتلا

 6 ةمولعملا ةدملا ف هب ىصوملاب عافتنالا نم هل ىصوملا عنم اذإو - ١1
 : روص ثالث كلذأ نواقلا ركذ دقف

 .نوكي نأك « هعنم ىذلا وه ةيرولا ضعب نوكي نأ  ىلوألا ةروصلا
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 .قدملاك لت قاهنكسوةثرولادحأ اجل ءاهتادتبا ركذ « نينس ثالث راد ىنكسي هل ىصوم

 .ءادتبا هل تبيف « هقح ىلع ىدتعا دق ثراولا كلذ نو « اهانكس نم هعنمو

 رادلا فنكسي نأبامإ : نيرمأدحأب نوكي ضيوعتلاكلذو ء ضي وعتلا ىف قولا

 هل نمضي نأب امإو « ةئثرولا ضر اذإ اهف عافتنالا نم عنم ىتلا ةدملا ىواست ةدم

 وه ىناثلا قيرطلا ىلع ضي وعتلا نإ و « اهعنم ىلا ةعفنملا لدب هعنم ىذلا ثراولا

 .ىدتعملا ىلعتبأي وهو « ىدعتلا نامض نم انه نامضلا نآل ء ةلاصأ تنشب ىذلا

 .« ىنآثلا قيرطااب نيمضتلل ليبسالو « ةميقلابال] هنيمضت نكميالو « ءادتبا هدحو
 اهب عافتنالاو « نيعلا ذخأب مهنيمضت هل نكي ملف «دعت مهنم سدل ةثرولا رئاس نآل

 ءةدم عافتنالا هل زوحي لالا هذه ىف هنإف ٠ كلذب مث اوضر اذإ الإ ىرخأ ةدم

 .لاحلاهذهىف نيرمآلانيبرايتخالاب هلىصوملا نوكينأ ىلع كلذ ذفنيو « ىرخأ

 « ةمولعملا ةدملا ىف عافتنالا نم نيعمتجم ةثرولا هعنمب نأ  ةيناثلا ةروصلا

 .« ىدعتلا كلذ ناهض اعيمج مهيلع تبُكيف « نيدعتم اعيمج نونوكي ةلاحلا هذه ىفو

 ..ةدملا كلتىف ةعفنملا لدب ءادأب عنم ادع هوض وعب نأ امهدحأ : ناقيرط ناهضلاو

 .نيتقي رطلا ىدحإ راتخي نأ هلو ء ىرخأ ةدم عافتنالا نم هونكمب نأ  امهناثو

 . هراتخي امب نومزاي مثو « مهاضر ريغ نم ضيوعتلا ىف

 .لوحب رذعب وأ « ىصوملا ةبج نم بيس عافتنالا عنمب نأ  ةثلاثلا ةروصلا

 ..ىصوملا نيءلا رجادق ىصوملا نوكي نأ لوألا لاثمو ؛ عافتنالاو هل ىصوملا نيب

 .ضعب ىضتقم ىلع اهتياهت ىلإ هتوم دعب نم ةذفان ةراجالا ترمتساو « هريغل اهب

 .ىرجأف « عافتنالا متيل حالصإىلإ جاتحت نيعلا نوكنت نأ ىناثلالاثمو « بهاذملا

 .نم ىدعتال ذإ ؛دحأ ىلع نابض الف « ةيصولا نمز نم ةدم ذخأو « حالصإلا

 .راصف «ابلبق دقو « ذفنت مل ةيصولا نكلو « دعت ناهض ةمث سيلف « ةثرولا دحأ

 .ىرخأ ةدم ىفذيفنتلاهل قحيف «ذيفنتلا نود رومألا تلاح دقو « اهذيفنت قح هل

 ش . ىلواآلا لحم لحت

 ةاهيف عافتنالا نوكب ىتلا لاحلا ىف ىتأتي امنإ « عافتنالا نم عنملا نأ كش الو .

 شلع ل



 ءابيلستي مل مادام ةلغلاف لالغتسالاب عافتنالا ناكاذإ امأ , ىصخشلا لاهعتسالاب
 . لالغتسالا نم هعنم نم ةمذ ىف تباث هل قح ىبف

 نم عافتنالا نم منملا ماكحأ تذخأ اهنأ ةيريسفتلا ةركذملا تركذ دقو
 ةئرولا نأ ف ةفيتح ىلأ بهذم فلاخم وهو  هنع هللا ىضر ىعفاشلا بهذم

 ىدعتلا ناهض نآإل , ةميقلاوهو ةعفنملا لدب بجول عنملا ف ًايبس اوناكول مدحأوأ
 « اهلثع ضوعت ىّتح ؛ تايلثملا نمربتعت ال عفانملا ذإ « عفانملا ف ةميقلا نامضب ن وكي
 لدبلا نيب رايخلا هل صوملل لعج ىعفاشلا بهذملا نم ذوخأم وهو نوناقلاو
 لدبي ال ةيفنحلا دنع ناهض الف دعت نكي مل اذإو « ىرخأ ةرم عافتنالا نيبو
 . نامضلل بجوم ال هنآل ءابلثمب الو ؛ ةعفنملا

 ةعفنمب ةيصولا ىهو « مفانملاب ةيصولا ىف ىلوآلا لاحلا نايب اذه - ٠
 ناكو « ةديؤالا وأ نمزلا نع ةقلطملا ىهو « ىناثلا مسقلا امأ , دماللا ةدودحم
 نضصنأ ءاوس ء ©2هتايح ةدم اهقحتسي هل ىصوملا نإف « ًانيعم ًاصخش هل ىصوملا
 33 كلذو , ةدلل نع تقلطأ مأ «هتيح ةدماهنأ ىلع صن مأ ديبأتلا ىلع
 « هتايح ةدم هعافتناب كلذو « لماكلا هعافتنا ىلإ فرصني ةدملا نع قالطإلا
 <ب هل ىصوملا صخش عافتناب ةيصولا دييقت بساني ام هنم دأري ركذ اذإ ديبأتلاو
 . هتايح ةدم عافتنالا دسقتب الإ نوكي ال كلذو

 دق لب «ةافولا تقو نم هل ىصوبلل ةبسنلاب ءىدتبت ال امبر ةعفنملاب ةيصولاو
 ءانبأ نم نالفل دجويس نمل ةيصولا تناك اذإ كلذو « ةريف ىنم دعب ءىدتبت
 نس نوثالثو ثالث ىضمب الأ ةعفنملا قاقحتسال طرتشي لاحلا هذه ىنف ؛ الثم
 . هقاقحتساو هدوجو تقو ىلإ هل ىصوملا ةافو تقو نم ءىدتبت « ةيسمش

 < انيعم هل ىصوملا ناك اذإ ةعفنملا ةدم نابب دنع طرشلا كلذ ركذ دقو

 ةدل وأ ه ةديؤم نيملل ةمفنملاب ةيصولا تناك اذإ » : نيتسلاو ةيداحلا ةداملا صن وه اذه (1)
 ىف وف همفنل هقاقحتسا أعني نأ طرشب « هتايح يح ةدم ةمقلا كل ىسولا قحتسا ةفلطم وأ , هتايح
 , « ىصوملا ةاذو نم نيئالثو ثالث
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 قاقحتسالا ىخارت روصتيدقلو . ىصوملاةافو درجع عافتنالا قحتسيإو

 ىف طرشلا كلذ دجوي ملو ء طرشب ًاديقم قاقحتسالا نوكي نأب « ةافواا نع

 لصف نإ ءاهنكسي نالفل ةيصو رادلا هذه ةعفنم نإ : لوقي نأك ؛ هل ىصوملا

 نم رك أب ىصوملا ةافو دعب الإ ؛ طرشلا كلذ ققحتي لو , الثم ةموكحلا نف

 . ةيصولا طقسق لاحلا هذه ىف هنإف « نيثالثو ثالع

 ةدم قاقحتسالا ماكحأ تذخأ اهنأ ةيريسفتلا ةركذملا تر رقدقو لو

 نبا ىأر نم ةنس نيثالثو الث ىضمب طوقسلاو « ةيفتحلا بهذم نم ةايحلا

 . عفانملاب ةيصولا ةمص زيال ىذلا ىليل ىنأ

 ةبسنلاب ماكحالاو ١ هصنام عضوملا اذه ىف ةيريسفتلا ةركذملا ىف ءاج دقلو

 ادوجوم قحتسملا ناك اذإ , ةيفنحلا بهذمنم ةذ وخأمةدملا ءانثأىف قحتسا نم

 نمل ةبسنلابو « توما دعب دجو اذإ ةيكلاملا بهذم نمو ء ىصوملا توم نيح

 « توملانيح ًادوجوم نكي ملاذإ : ةيفنحلا بهذمزم ةذوخأم اهئانثأ ىف قحتسإم

 . «هيف ًادوجوم ناك اذإ عفانملاب ةيصولا زيجيال ىذلا ىلل ىنأ نبا بهذم نمو

 هل ىصوملا دوجو مدع لاهتحا ضرف هنأل « رظن هضعب ىف مالكلا اذهو

 هنال لطاب ضرفلا كلذو ؛ كلذ دعب هدوجو مث « ىصوملا توم تقو نيخملا

 ةل ىصوملا ناك اذإ ةيصولا ةحصل طرتشي هنأ ذإ ؛ نوناقلا ماكحأ عم ضقانتي

 ؛ توما دعبامل] ًادوجوم رمتسي نأو ؛ ةيصولاتقو ًادوجوم نوكي نأ ًانيعم

 الإ هيلإ تفتليال لطاب ضرْف نيعملا ةعفتملاب هل ىصوملا دوجو مدع ضرفق

 - مقتسي ضرفلا نإف ء فصولاب فرعملا لمشيام ديرأ اذإ

 ىهو ؛ ةثلاثلا لاحلا نايب ىلإ لقتنتلو « ةيناثلا لالا ىه هذه و,

 ©”نيروصحم ريغ موقل تناك اذإ ةدملا نع ةقلطملا وأ ةديؤملا مفانملاب ةيصولا

 م” ةداملا اهتنيي نيروصحلا ريغو نيروصحملا ممل ىصوملل ةتقؤملا ريغ مفانملاب ةيصولا ماكحأ 0) 1

 تح ةدب وم ةيصولا تناك اذاف دبي ًاتلادجو ىلع ةعفاملا مم ىصوملا قحتسإ ةقلطموأ ةدبؤمتناكو ربلا
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 لاخلا هذه ىف عفانملاف « اهعاطقنا نظيال ةهجل وأ « مهعاطقنا نظيال اونأك نإف

 ا وأ أ رقفلا نيع تالغب ىصوأ اذإف « ىهتنت الو ديبأتلا ىلع اهب ةيصولا نوكت

 6 كيب أنا ىلع تاهجلا هذمل تالغلا تناك« قشتسم وأ « ةسردم وأ « دجسم ىلع

 أافقو نيملا نوكتو « ةيصو لكش ىف ءاج ًافقو ةافولا دعب نم فرصتلا راصو

 .ةافولا دعب هوجولا لك نم

 ىلإ ةعفنملا مل ىدوألاقحتسا نالف ىبك مهعاطقنا نظي نير وصخلا ريغناك نإو

 ٠ نينسلات اثم تدتمانإو ؛ ملعت نأ نكمي وأ ؛ ةمواعمةدمهل نكت نإ ؛ مهضارقنا

 « ةياهنلا ف ًاعطقنم ًافقو ناك نإو «ةفوق ومنيعلا نوكتلاحلاهذهف اهنأىدنعو

 ةثرو وأ فقاولاىلإ دوعي عطقنملافقولانإف « فقولا نوناق ىضتقمب ءاجكلذنإو

 ىبتناكلذ دعباوضرقنا اذإ ىتح « ًافقو عفانملابةيصولا دعت انهكلذكو . فقاولا

 .. ةيمسنلا هذه ماك>ال اريغتت الو « ىصوملا ةثرو ىلإ اهدعب نيعلا دوعتو فقولا

 ةعفنملاب ةيصولا ماكحأ تذخأ اهنأ ةيريسفتلا ةركذملا تركذ دقلو  ١؟م

 ناك اذإو « قنخ ا بهذملا نم هعاطقن|نظي الهل ىصوملاناك اذإ ةديؤملاوأ ةقلطملا

 قفتت نيعونلا ماكحأ نأ ةقيقحلاو «ىكلاملا بهذملا نم هماكحأف هعاطقنا نظي

 نوناقلا ماكحأ قفتت ال ةفينح ىلأ بهذم نم هنأ تركذ امو ؛ كلام بهذم

 . قافتالا مامت بهذملا كلذ ماكحأ عم هيف

 هناك اذإ الإ ز وجال قنحلا بهذملا ف نير وصح ا ريغل نيعلابةيص ولا نال كاذو

 نوصحي ال نم نآل « نوعطقنيال مهنأ ضرفيو « ةجاحلا نع ءىني ام ظفللا ىف
 دي ال ناك نوصحب ال نمل ةعفاملاب ةيصولا تناك اذإو « نوعطقني ال بلاغلا ىف
 نوكتو ؛ ةجاحلا نع ةيصولا ظافلأ ءىنت نأ وهو « ًاضيأ طرشلا اذه رفاوت نم

 مكح ىلع ةبقرلا نوكمت لب م ىصوللل ةعفنملاو ؛ةثرولل ةقرلا نوكتت الف « آفقو
 فقولا هنإ فقولا كلذ نع لاقيو , فقولا ىف نأشلا وه اك « ىلاعت هلا كلم

 < مهضارقتأ ىلإ ةعفاملا ملل ىصولا قدتسا مهعاطقنا نظي نيروصحم ريغ موفل ةقلطم وأ تج ْ

 ةنيعم وأ « ةياهنلاو أدبملا ةمولعم ةدع ةيصولا تناك اذإ نيتقياسلا نيتداملا ماكحأ ةاعارم بجو

 ٠ « ةياهلئلاو أدبملا ةمواعم ريغ ردقلا

 ا



 : هريغو ردقلا حتف نع القن نيدباع نبا لاق اذلو . ةرورضلاب أشني ىذلا

 .نيك اسملل رادلا هذه ةلغب ىصوب نأ هتروصو «ةرو هرضلاب فقولا تنثي »

 .« ةرورضلاب افقو ريصت رادلا نإف , ًادبأ نيك اسبلل هدعبو نالفل وأ «ًادبأ
 اهنم رحبلا ف ركذو . . اذك ىلع ىراد تفقو دقف تم اذإ هلوقك اهنأ هجولاو

 ىلع هوقرفو « ًازيخ مارد ةرشعب رهش لك هذه ىراد ةلغ نم اورتشا لاق ول
 « لئاسولا عفنأ ىف هطسبو ةريخنلا ىف هازعو .ًافقو رادلا تراص نيك اسملا

 "7. بامصألا نيب ًافالخ ةلأسملا ىف لعأ ال لاقو

 طرتشي اه هيف طرتشا ةيفنلا دنع ًآفقو ةيصولا نمو حنلا كلذ نآك اذإو

 ةيصصولا ممصت ال كلذ ىلعو ؛ لا ًآراقع نوك نأ وهو « دنع فةولا ةحصل

 صن كلذلو « ةجاحلا نع ءىنت ةرابعي ناك راو « نوصي ال نا لوقنلا نا

 نال ؛ ةيصولا تلطب هللا ليبسىف هبكرم رهظب ىدوأ ول هنأ ىلع راتخنا ردلا ىف
 .« لطاب لوقنملا فقو

 مفانملاب ةيصولا ف طرتشي : نوناقلا نآل , نوناقلا فلاخ هلك اذه نإو

 نالو « ةجاحلا نع ءىنت ةيصولا ظافلأ نوكت نأ نوصح ال نأ اهريغب وأ

 انلعحي ال هلك اذهو ؛ لوقنملاو راقعلا نيب عفانملاب ةيصولا ف قرفي مل نوناقلا
 . ةفينح ىنأ بهذم نم ذخأ دق نوناقلا رابتعا ىلإ ليمت

 نمل عفانملاب ةيصولا ماكحأ قتسا نوناقلا نإ : لوقن نأ مقتسملا كلسملا نإو
 اكلام نإف « كلام بهذم نم نظيال مأ مهعاطقنا ن اظن ءاوس ءنوصح ال
 نوعطقنب اوناكأ ءأوس ؛ اهريغو عفاتملاب ن وصح ال نمل هيصولا زي هنعهللا ىضر

 ناك أ ءاوسو « لوقنم وأ راقعب ديقت ريغ نم نوعطقني ال مأ نظلا باغ ىف
 تجرخولو « نيجاتحما ىلإ ن وكب فرصلاناكن إو « نكي مل مأ ةجاحلا نع ءىنيام

 ,كلذ عم ةقستم ماكحالا تناك , كلذك تربتعاو « فقو اهنأ ىلع ةيصولا
 الو « ًاديؤمو ًانقؤم ةيكلاملا دنع زوجي فقولا نآل «ىدملا عساولا بهذملا

 )١( ج نيدباع نبا ١
 سل ا ] ع .ء دم



 امأ « ةعفنملاب مل ىصوملا لاوحأ نم ةثلاثلا ةلاخلا كح وه اذه - 4

 ىصوملا ناكو «ةديؤم وأ ةقلطم عفانملاب ممل ىصوملا لاح ىهو ,©0ةعبارلا لاحلا

 نيذلا ناَف .نوصحب مثو هتيرذوأ نالف ىنبل تيصوأ لوقب نأك نير وصح ملا

 :مهنوكراشي كلذدعب نودجوينمو «اهنوذخأي ةيصولادنعمهنم نيدوجومنون وكي
 « مهتايح ىدم مل تناكطقف ىلوألا ةقبطلل ةءفنملاب ةصولا تناك اذاف , اذكهو.

 لإ نيعلا تداع كلذ ناك اذاف « مثريغ دوجو نم سأيلا نوكيو ءاآوضرقني ىح

 ء« فصولاب ىدوملا هفرع اذإ هل ىصوملا ىف مالكلا ىف كلذ انحرش دقو « ةكرتلا“

 . هنع هللا ىضر كلام مامالا بهذم وه محلا كلذردصم نأ انركذو 2 ًاروص ناكو

 « ليج دعب المج ةيصولا ىلع دراوتت تاقبط ةدع لمشت ةيصولا تناك اذإو

 6 ةدحاو ةقبط اهامسم نوكم ال ةيرذلا ناف «نالف ةيرذل راد عفانمب ةيصولاك

 نأ قالطإلا ىضتقم ناكلاحلا هذه قف « هيلإ بسقنت ىتلا تاقبطلا لمشت لب

 نأ ىلإ اولسنيو اورثاكتي امهم « ليج دعب اليج ةيرذلل عفانملاب ةيصولا نوكت
 بهذملا ىف تارابعلا هيلع لدن ام اذهو « كلذ نوكي ال ارو .ء اوضرقني

 مل ىصوملا ةصاخلا نوناقلا ماكحال ىبَمفلا ردصملا وه ىذلا ٠ ىلاملا

 نيتقبطل الإ قاقحتسالا لاحلا هذه ف لعجي ل نوناقلا نكلو 4 نيروصحملا

 نأ ةيصولا تناك اذإ : امبصن اذهو ءا"سو9 ع ال ناتداملا لاحلا هذه ماكحأ تنس ١ )١(

 ىمولا ةاقو دنع دحأ مهنم دجوي ملو اهدحو مفانلاب ( نوصحي نم ) ةقباسلا ةداللا ىفاوركذ

 لكلو « هل ةعقتلا تناك اهدعب وأ ةافولا نيح قوم دحو نإو « ىصوملا ةثرول ثناك"

 دنعو «© ىصوملا ةثرول ةعفنملا نوكتف ٠ مهضارفت] نيح ىلإ نيقحتسلا نم هدعيب دجوي نم
 ٠ ىصوملا ةيرول نيعلا تدر مه ىصوأا نم مثريغ دودو نم سأيلا-

 ٠ نييلوألا نيتقبطال الإ حصت ال « نيتقبط نم رثك أل مفانملاب ةيصولا تناك اذإ - 99 ةدالا

 لهأ دوجو نم سأيلا دنع ةيناثلا ةقبطلا قاقحتسا نوكي تاقبطلا ةيترم ةيصولا تناك اذاف-
 .نيتداملاب ةدراولا ماكسحألا ةظحالم عم مثريغ دوجو نم سأيلاو « مهضارقنا وأ « ىلوألا ةقبطلا

 - مثريفل اهضعبب وأ « اهي ىصوأ دق ناك اذإالإ ء ةكرت نيملا تناك ناتقبطلا تضرقنا اذإو « نيتفباسلا»

 سس |عأ مس



 .دحأ نكي ل اذاف « هل ىصوملا ةيرذ نم نايلوألا ناتقبطلا امو ؛ طقف نيتنثأ
 جرم ةبقرلا ذإ « ةبقرلل ةعبات ىدوملا ةثرو ىلإ مفانملا تداع نيتقبطلا نيتاه نم
 ,©9 ةيرذلا دعب مهيلع صن نمل ةعفنملا دوعت وأ « مهنع اهتيكلم

 .نودجوي نمىلع عزوت ةعفنملا ناف « تاقبطلا ةبترمريغ ةيصولا تناك اذإو
 ماع لك قف ء« صنلا بسح ىلع ه ريغبوأ ىواستلاب مهسوءر ددع ىلع نيتقبطلا نم
 ىلع مهيلع تالغلا عزوتو , قاقحتسالا ببس مهف رفاوتي نم نيتقبطلا نم دعي
 . هنيب ىذلا لضافتلاب وأ « ىواستلاب ىصوملا صن بسح

 .ءدجو نم . ىلوآلا ةقطاا لهل نوكست ةلغلا ناذف « تاقبطلا بتر نإو
 نأب « اهنم دحأ دوجو نم سأيلا نوكيو ؛ ًامامت ضرقنت نأ ىلإ دجويس نمو
 دجو نمل اهيلت ىلا ةقبطلا ىلإ لقتنت ةعفنملا ناف « تام دق ةقبطلا هذه بأ نوكي
 . مهدعب نم ةثرولا ىلإ ةعفاملا دوعتو ءاوضرقني نأ ىلإ « دج ويس نمو « مهنم
 . ةيرذلا دعب مهلع صن نمل وأ

 .ةيصولا نأ ظحول هنألل « ىداهتجا ىأر ب طقف نيتقبطلا نيتاهم عافتنالا ديق دقو

 ىرو «اليلق دحاو لك ص خي ام نوكي ىتح ؛ةيرذلا رئاكتت دقو « ةيرذلا ىلع
 .طقاستملا تاتفلا الإ نوةحتسملا ذخأيالو ؛ تالغلا راظنلا لكأيو « مهنيي عزانتلا
 .ةيصوأاو « فقولا ىف كلذ ظحول دقو « نيتقبط ىلع هرصق ىؤورف ؛« مهيديأ نم
 امهدع ىت> « ربظملاو ةقيقحلا ىف نالكاشتي امهف ء فقولا تخأ ىه ىتلا عفانملاب
 .. نيتقبطب ةيرذلا لع فقولادبق الف . ًادحاو ًاعون لاوحالا نمريثك ىف ءابقفلا
 . ًاضيأ نيتقبطب ةيرذلل عفانملاب صولا تديق

 :روما ةثالث ىلع هيبنتلا بحي وءنيروصحملل عفانملاب ةيصولا ماكحأ ىههذه +
 ةقبطلا تضرقنا اذإ ةلغلا ل فرصت نمب حرصي مل نوناقلا نا -لوالا م آلا

 ةقيطلا نعم فقولا نوثاق رسف دقو « فقوأ| عم ةيصولا نوثاف قفتيل اذه ناك )١(
 .نالف دالوأل تيصوأ لاق اذإف « ةقبلع نيستلاب نيمي وأ ىمسي نم لك ربتعاف ء ةسماخلا ةداملا ىف
 .نم ةيناثلاو « ةقيط نيمسملا ريتعا مهبتر نمل هدمب نم مث نالفو نالف مثدالوأو ء نالفو نالف
 -:ةقبط نطي كف « بتري مل وأ « بتر مسي ل هنإو « مثدعب نوئيجي



 صفش ةيرذل ىصوي نأكل بقتسملا ىف اهنم داحآ دوجو نم سأب نكي لو ؛لوآلا
 فرصتأ ؟ ةلغلا نوكت نيلف « ل دالوأ نع هتايح ىف نوتومب مث دالوأ هل نوكبو
 نم دحأ دوجو نم سأيلا اهقاقحتسال نوناقلا طرتشا دقو . ةيناثلا ةقبطلا ىلإ
 نأ رابتعاب «نيدلل ًاعبت ةثرولا ىلإ مأ ءدعب سأيلا اذه نكي ملو ؛ ىلوألا ةقبطلا
 ةيعبت وهو « لصأألا ىضتقم ىلع ريسنف  دجوب مل ةيناثلا ةبجلل قاقحتسالا طرش
 « ةناثلا ةقبطلا ءاطعإ ناكما مدعو « ببسلا اذهل كلذ وه رهاظلا ؟ نيعلل ةلغلا
 . قاقحتسالا ببس رفاوت مدعل

 اذهو « صنب الإ هتيرذل نوكي ال تومي نم بيصن نأ - ىناشلا آلا
 ىلإ لقتني قحتسملا بيصن ذإ « ةيرذلا ىلع فقولا ىف . فقولا نوناقل فلاخم
 طرتشي 0: ولو « تاقبطلا بترم فقولا ناك اذإ « 7١ ةداملا ىضتقمب هتيرذ

 ةقبطلا ىلع صن نإ هنأ خويشلا سلجمب لدعلا ةنجل تركذ دقاو , كلذ فقاولا
 ىصوملل ةمفمملا نوكتو « نيعلا كالتماب تناك نإ  ةحيحص ةيصولا نوكت ةتلاثلا
 . ىصوملا ةئرول اهتعفنم نيعلا دوعت صن نكي مل نإو « نيعلل آعبت مل

 ةقرطلا ذإ ؛ فقولاك تسيل انه ةمسقلا ضقن هلأسم نأ  كلاثلا ىمالا
 دق ىصوملا ناك اذإو « هريغ ىلع صني مل اذإ امئاد ىواستلاب قحتسق ةيناشلا
 هنأ رهاظلاف , هتيرذل هيصن نوكي للوالا ةقبطلا نم تومي نم ةيرذ نأ طرتشا

 ةيناشلا ةقبطلا ىلع ةمسقلا نآل « ىلوألا ةقبطلا ضارقنا دنع ةمسقلا ضقنت
 . بيترتلا تضتقا ىلا تارابعلا هيلع لدن ام ىضتقمب ىواستلاب نوكت

 « ضرغلاهيفدحتا دق ءدحاو أ ىف فقولل ةيصولا ماكحأ ةفلاخعاذه نمىرتو
 لك نم فقولاكلاو>اآلا هذهلئثم ىف ةيصولا نإف : ىبقفلا عضولاو عوضوملاو
 نأ ىغبني ناكو «هديقاك نيتقبطباهديقاذإو « ةقيقحلا هذبب نوناقلارقأ دقو ء«هوجولا
 اهئيحذإ « داحتالا كلذ ببسب : هوجولا لك نم عضوملا اذه ىف اهف ماكحالا دحتت
 . نوثاقلاب مظنتلاو جالعلا دحتي نأ بجو ؛هعوض ومو فرصتنلا نم دصقملا دحتأ

 ىلع نوفاقلا عضأو هيف دمتعا دق نيتقبطب قاقحتسالا دييقت نإو - 5

 ل ماس



 تالغلا فرص ةزاجإ ىنف ٠ ًاقالطإ عفانملاب ةيصولا عنمي ىذلا ليل ىنأ نبا ىأر
 وه دمتعملا ناك كلذ ءارو امف عنملا فو « كلام بهذم دمتعملا ناك نيتقبط ىلإ

 هظحال ام وه قيفلتلا كلذ ىلإ عفادلاو « ًاقالط] عفانملاب ةيسصولل نيعناملا ىأر

 « ةرادإلا داسفو « نيقحتسملا ةرثك دنع ةبصنألا ةلق نم نوناقلا كلذ اوءضاو

 . لبق نم انرشأ ا. ةبصنألا ةلقو ؛ ةرثكلا كلت ببسب « نايعآلا بارخو

 لقتتنلو « عفانملاب مهل ىصوملا لا وحأ نم ةعبارلا لاهلا ماكحأ هذه - ١

 ةدمل ةعفنملاب ةيصولا تنك اذإ مل ىصوملا لاح ىهو؛ ةسماخلا لاجلا ناب ىلإ

 ةبلل وأ « نيكاسملاك مبعاطقنا نظي ال نمل مهدعب نم مث « نيروصح موقل ( ةنيعم»

 تقو نيدوجوم اوناك نإ لاحلا هذه ىفو « ئشتسمو ؛ دجسك ربلا تابج نم

 ةعفنملا ذخأي هناف , ؟”نيعملاك « ةمولعملا ةدملا ةعفنلا اوةحتسا ىصوملا ةافو

 ريغ اوناك نإو 2 ربلا ةيج ىلإ ةعفتملا لوؤت ةدملا ءاهتنا دعب م“ 0 ةنيعم لا ةدملا

 ةماع رب ةبجل نوكت ةلغلا نإف ءاهدعب مثدوجو نظيو « ةافولا تقو نيدوجوم-

 ةدملا ىهتنت نأىلإ مه رمتست و ظ اهذخأب هنإف ابقحتسي نم نيروصحلا نمدجوب ىدح

 ةدمل ىضرأ نم ًانادف نيرشع تالغب نالف ىتيل تيصوأ لاق اذإ الثف , ةمولعملا

 تقو نيدوجوم أوناك نإف ,ةاساوملا ئشتس نوكن مدعب نمو « ةنس نيسمخ

 « ةنيعم ةدعب ةمفنملاب ةيصولا تناك اذإ » : ايصن اذهو ء ه7 ةدالا لاخلا هذه ماكحأ تن ٠ )١(

 دحأ جو لو « لا تاهج نم ةمجل وأ « مههاطتا نلت ال نل ثدي نم ث « نيروصح موفلو
 « ةمفئملل ةنيعلا ةدملا لالخ ىف وأ « ىصوملا ةافو نم ةنس نيثالثو ثالث لالخ ىف نيروصحملا نم
 ىلع ابضعب وأ ؛ اهلك ةدللا ىف ةعفنكا تناك « اتيان لبق ضرفتاو « ةدلا هذه لالخ ىدجو وأ

 ٠6 ربلا تاهج نم ًامفن معأ وه 1 لاوحألا بسح

 حضاو لاملا هذه ىف يسملاو « ربلا ةهج ىلع هدب نمو « .نيمل ةيصولا نوناقلا ركدذي م 20

 لوط قحتسو ء ةئيعم ةدملا تناك نإ « ةنيعلا ةدملا ىف ةعفتملا قتسي هنإف « هماكحأ ةعومت نم

 تناك اذإ كتملاب نوثاقلا حرصي مل كلذكو ٠ ربلا ةهجل اهدعب نمو « ةنيعم نكست مل نإ هنايح

 .نمو « ناتفبط ذخأي لاخلا هذه ىفو « ب اهج ىلع ثدعب نمو « نروص# ةنقؤم ريغ ةيصولا

 ٠ ربلا ةهلل نوكست اعدعب

 مس ومو اسس



 «نيدوجوم اونوكي مل نإو : مل ةدملا ”ىدتبتو « ةلغلا اوقحتسا صصوملا ةافوب

 د « عفنلا ةميمع رب ةبج تاللغلا نوكتو « مثدوجو تقو نم ةدملا ”ىدتبن“

 2 مل اهذيفنت ”ىدتبي مل ةيصولا نآل ء ؟م ةداملا ماكحأ ىضتقمب اودجوي

 ةلاحلا هذه ىف ةيصولا نآل « عفنلا ةميمع رب ةبجل تاالغلاو ذفنت مل تماد امو

 . ةيريسفتلا ةركذملا ىف ءاج 6 فقو

 ركذ دق لاملا هذه ئف ءذفنت ال اليوط ًادمأ ةيصولا رمتست نأ ثدحي دقو
 .ربلا تابجل اهدعب تالغلا نوكت ةنس نوثالثو ثالث ىه ةمولعم ةدم نوناقلا

 ةنس نيثالثو ثالثىدم ىف اذه نالف دالوأ نم دحأ دجوي ملاذإ كلذ ىلعو

 نأ ىأ « كلذ دعب نم اودجو نإو نالذ ىنيل ةنيعملا ةدملا ىف ةعفنملا نوكنت ال
 ىواعدلا اهيف عمستى بلا ةدملاىصقأ امال « مبقح طقسي ةنس نيثالثو ثالث رورم
 نكلو :ىندملا نونافلا ىف قوقحلا اهب طقست ىتلا ةدملا ىصقأو « ةعيرشلا ىف
 لب « نيروصحلا ءالؤه لب نم اهقاب وأ ةمولعملا ةدملا ىف ةعفملا نوكت ال

 ١ اهريغ مأ اهلع صن ىتلا ةبجلا هذه تناكأ ءاوس ءابعفت معي يتلا ربلا تابجل نوكت"

 «تامنأب ثدوجو نمسأيلا لصحو ءالصأ ةيصولل نوقحتسملادجو.لنإو(؟)
 نوكت ةنسنيئالثو ثالث ىضمدعب ةلخااك هلبقوسأيلا دعب ةلغلاف ء«بقعي ملولجرلا

 .اهلع صوصنملاربلا ةبب نوكتف « ةمولعملاةدملا ىهننتنأ ىلإ « ًاعفنربلا تابج معال

 هتنت ملو مثدوجو نم سأيلا عم اوضرقنا مث ءنوةحتسملا دجو نإو 9

 معآلا ربلا تابجل ةدملا ةياهن ىلإ تالغلا نوكن لاخلا هذه ىف « ةمولعملا ةدملا

 . ربلا ةبجل ةعفنلا نوكت ةدملا ءاهتنأ دعبو « أعفنت

 « ةلمج ةدامللاو هب ةداملا صوصن نم هانمهف ام ةصالخ هذه - )م

 ؛ ةدأملا هذه ريسف# ىف ةركذملا صن كيلإو

 نظي ال نم مثدعي نمو « ةنيعم ةدم نيز دال و أكن يروصحل ةيصولا تناك نإ »
 « ًافقو اهتعفنمب ىصوملا نيعلا تناك« ربلا تاهج نم ةبجل وأ « ءارقفلاك مبعاطقنا
 نم دحأ دجوي ل اذإ ساسالا اذه ىلعو . فقاولا كلم نع نيعلا جرختخ

 مل وو سس



 «ىصوملا توم تقو نم ةيسفش 0207 ةنسنيث الثو ثالث دعب دجو وأ نيروصحلا

 ًاعطقتم فقولا ناك مل ةنيعملا ةدم ءاهتتا لبق اوضرقناو ؛ ةيصواا اوقحتسا وأ

 ناكأ ءاوس «دابعلل ًاعفن معأ وه امل ذثنيح ةعفنملا نوكتو ءاهقاب رأ ةدملا لكى

 ىلإ برقتلا دوصقملا نآل « ًاعفن معأ ىرخأ رب ةبج مأ « اهل ىصوملا ربلا ةبج

 ةنيعملا ةدملا ءاهتثا دعبو « ًاعفن معأ وه ال ةيصولا فرصت نأ ىف ةحلصملاو « هللا

 : ءامل ىصوالا ةبجلل ةيصولا نوكت

 مو « اليلق الإ ةداملا مهيم حضوت ملاهارتو « ةيريسفتلا ة ركذملا صن اذه

 : نيرمأ اهيلع ظحالن اهمابإ عمو « تلمجأ ام لصفت

 ىف كلش الو « ًافقو نوكت وحنلا اذه ىلع ةيصولا نأ تركذ اهتأ  املوأ

 ىهتلت وأ ابعاطقنا نظي ال رب ةبجل وأ ن وصح ال نم ةيصو لكنأ انررقدقو ءاذه

 اذهو , فقاولا كله نم جرخت نيعلا نأ تركذ اهكلو ؛ ًافقو نوكت كلذ ىلإ

 «نوصحت نأةيصولانآل ؛اياصولاماكحأ عم الو فقولانوناق ماكحأ عم قفتي ال

 ديدجلافقولا نوناق ماكحأ ريكأو , كلامبهذم نمةذوخأم نوصح ال نهو
 اذهلو , عطقنملا فقولاو , تقؤملا فقولا ًاصوصخو , كلام بهذم نم ةذوخأم

 نأ ررقي وهو « هيهذمب ةيكلملا ثيح نم فقولا نايعأ مح ىف ذخالا بجو

 ةيصولالعجنرناقلانأ ًاصوصخو ؛ لصألا اهكلام نع نيعلا هيف جرخت ال فقولا

 لب ء راقع ةعفنمب ةيصولأ نو : نأ طراشي ملو ء فقولا مح ىف نوصحي ال نم

 نكسلو , كلام بهذم ىضتقم ىلع ًاريس كلذ ناكف « ةعفنم ىذ لكةعفنمب اهزاجأ

 .لوقلا ذه اولاقو ةفينح ىنأ بهذم وهو . ميدقلا جهنم اوجهن ةركذملا ىعضاو

 عاطقنالا أدبم نيب ملو , مطقنم فقو هنأ تركذ ةركذملا نأ  امهياث

 نم سأيلا دعبو « نس نيث الثو ثالث ىضطم دعب نم مأ ,ةافولا تقو نم رهأ

 .عورمشم .٠ ساسأ ىلع ةعوضوم تناك ةركذأ| نكلو ( ةنس نيثالث ) ةركذملا لصأ ىف )2١(

 ٠ م ةنس 77 ساسأ ىلع لدع دقو « هليدعت لبق نوثاقلا



 لصحو ءاوضرقنامث «ةافولاتقو نيدوجوم اوناكنإ مهنأ ةظحالم عم هدوجو

 5 وأ الصأ اودجوي مل اذإ امأ « تقولا كلذ نمعاطقنالان وكي م دوجو نمسأأيلا
 . ءىسب هل ض رعتت و مامإلا عضا وم نم كلذف « ةدملا ىضمدعب الإ اودجوي

 ,ةداملا حيضوت ىف ةرك ذا ىلع دمتعن مل امهريغو نيمالا يذل - 1

 ةماعلا ءىدابملاب انأضتساو « اهريسفت ىف نوناقلا ىلع اندمتعا لب ءاهقلغم حتفو
 ناك.ف , نوصحال نأ ةيصولاب ةصاخلا داوملا ف ةيهقفلا هرداصمو ؛ نوناقلا اذهل

 : رومأ ةنالث ىلع موقي ريسفتلا ىف اندامع

 نيذلاو « نوص#ال نمو نوصحب نمل ةيصولاب ةصاخلا داوملا نوك الوأ

 ررميب وهو ؛ كلام مامالا بهذم نم ماع هجوب ةذوخأم دعب نم نودج ويس

 ىصوملا نع جرخت ال عفانملاب ةيصولا ىف نيعلا ةيكلم نأ ( امهدحأ ) : نيرمأ
 ةيصولاو « نيعلل ةعبات ةيكلملا ىف ةلغلا نوكست ذفنت مل اذإ ةيصولا نأو«هتثروو

 ملو « ذفنت 0 ةدم ضع : لو «نوصخلا ل ىدوملا دجوب مل أذإ

 ىهقفلا لصالا ىلإ عججرت ل الإ قس ملف ءاهعيزوتف هب حرص دق ىنوناق مكح دجوي

 صن نكي مل ولةثرولا ةلغلا نوكتف «كلاميهذموهو | مف © اءاصولانم عونلا انو

 ١ معلا دب ه» ةداملا ىف نوناقلا صنىضتقمن ال نوكتف ًاعفن رعالا ربلا ةهج ىلع صن نكلو

 ةيصولل نوقحتسملا دجوب نأ ىلإ ةثرولل ةلغلا لعجت ؟ا/ ةداملا نأ  اهيناث
 نوكيف « 90 ةداملامومعف هم ةداملاف تمهأ ىلا لاحلا لخدتف , ماع اهظفلو
 ًاعفن معألا ربلا ةههل نوكتف صنلا دجو نكلو « صن دجوي مل اذإ اهمكح احل

 « ةنس نيئالثو ثالث ىضمب طقست ىندملا نوناقلا ف قوقحلا نأ  اهثلاث
 ىصوملا قحنأىلإ ءىوب ةيصولاىف ًادودح ًادمأ ةدملاكل: لد ؛ اهعونناك أيأ
 . باوصلاب ملعلا هللاو . لوقعملاوه اذهو  اودجوين أ ريغنم اهيضمب طقسي مهل

 ةيصولاب ةنيعملا ةدملا ف تالغلا امأ « هريسفتوه اذهو ء ةداملا مهموه اذه
 . مدوجو نمماعلا سأل دنع وأ« مدوجو نمسأيلاو مهضأ رقنا مث مثدوجو كعب

 . تهتنأ دق ةدودحلا ةدملا نكت ماذإ |[ ةداملا اهمكحب تحرص دقف

 - وهل



 (9ةعفنملا ريدقت

 ف امأ «ةثرولا ةزاجإ ىلإ ةجاح ريغ نم ثلثلا ىف ذفنت ةيصولا مال.

 ,جاتحي هريدقتف ءاهدحو ةعفنملابةيصولا ىف امأ ءاهعفانمو اهنايعأب ةكرتلا نم ةنيعم

 فيكف 2 ةصقأن ةيكلم ةعفنملا ةيكلم نال كلذو ءرظنو ءاصقتساو ثحب ىلإ

 . ةماع ةكرتلا ةبسنلاب اهردقت نوكي فيكو « ةبقرال ةبسنلاب ردقت

 : ماسقأ ةثالثىل] اهتميق ريدقتل ةبسنلاب اهب ىصوملا عفانملا نوناقلا مق دقلو

 .« انيب !كعفانملاب ةيصولا عاونأ نم ىهو « قوقحلا ردقت لوألا مسقلا

 برشلا نك قملا ةميقف « قوقحلا هذه تلمح ىتلا نيعلا ىف اهرثأ رادقمب ردقتو

 < قحلا اذه لم ريغ هتميقو « قحلا اذه المح راقعلا ةميق نيب قرفلاب ردقت الثم

 ,ىصوملا برشلا ق> ةميقوه قرفلا اذه ناك« الثم اهنج نب رشع قرفلا ناك اذإف

 ادهم ردقي اياصولا محازت دلعو « ةماع ةكرتلا ةميقىلإهتبسنن وكن كلذيو 5 الثم هب

 « ةقلطم وأ ةدمةتقؤم ةيصولان وكت نأ نيب قرفالب اذهو « ابفةصاحملا دنعردقلا

 .تناك نإو « ةدملا هذه ىف قوقةحلاب ةلم نيعلا تردق ةدمب ةتق وم تناك نإ اهنأ ديب

 ٠ ةدملا نع ًاقلطم اليمحت قحلاب ةلمح نيعلا تردق ةقلطم

 ةايح ةدمب وأ ؛ ةقلطم وأ ةديؤم اهضعببوأ نيع مفانمب ةيصولا  ىئاثلا مقلا

 .ةميقب ةيصولا ردقت لاحلا هذه ؤف « نينسرشعىلعديزت ةمولعم ةدمب وأ ء« ىصوملا

 )١( امهصن اًذهو ء 56355 ناتداملا ةعفاملا ريدمت نايبل تضرعت :

 ه ةقلطم وأ « ةديؤم تناكو ءابضعب وأ نيملا عفانم لكب ةيصولا تناك اذإ ل #5 ةدام .
 « اهعفانم لكب ىصولا نيعلا ةيقب تردق نينس رعشع ىلع ديزتا ةدأ وأ ع هل ىصوملا ةايح ةدمل وأ

 اهي ىدوملا ةعفنملا ةميقب تردق نين_سرممع ىلع ديزتال ةدمل ةيصولا تناك نإف « ابضعبب وأ
 1 ءدملا هذه يف

 .قحلاب ةلمع نيعلا ةميق نيب قرفلاب تردق قوقملا نم قحي ةيصولا تناك اذإ ل #5 ةدام

 ش ٠ هنودب اهتميقو ء هب ىصوملا

 هس ١مهرااس



 ةرشع ىدحإ ةدمل وأ دييأتلا لع وأ ًاقلطم راقع ةعفنم ىصوأ اذإف ءاهسفن نيعلا
 لامتحا مهسفتنأب اهم عافتنالا ىف ةثرولالمأ نآل ءاهسفن نيعلا ةميقب ةعفنملار دقت ةنس
 نايعاللا نم ردقلا كلذ مهنم صقن دقوهسفنأبةثرولا نأكف « بي رقب سيل هققحت
 .نآل « نيقيلا هجو ىلع ةكرتلا نم ناثلثلا طر فاوتي نأ بحيو « هتعفنمب ىص وأ ىذلا

 فيفنت ضرفب متيال كلذ نأ امبو «نيقيبشلثاا زواجتيال اياصولا ف ىصوملا قح
 ردقت دنعرظنلا ناك ثاثاا نم جرخت نيعلانأ اندك أت اذإ الإ « ةعفنملاب ةيصولا
 .. امهتايح ىف امبم نوعفتنب مهلنيثلثلا ناهض ةثرولل نوكيل « اهسفن نيعلا ةميقب ةعفنملا

 لقأ وأ « نينس رشع ةدم اهضعب وأ « نيع عفانمب ةيصولا  كلاثلا مسقلا ْ
 .ةرجأب ةعفنملا ردقت ىأ « ةدملا هذه ىف امم ىصوملا ةعفنملا ةميقب ةيصولا ردقتو
 ردقتلا وهو « مفانملا ردقت َْق لصأللا وه كلذو «ءةدملا هذه ىف نيعلل لثملا

 . كانه هانيب ىذلا ببسلل ىناثلا مسقلا ىف هريغ ىلإ هنع لدع دقو « قيقحلا

 < نوناقلا ىف تءاج ام « ةعفنااب ةيصولا ريدقت قرط ىه هذه 5-0
 . اهنم نوناقلا ذخأم فرعنل ءاهف ءاهقفلا مالك ىلإ لقتننلو

 : ةمولعم ةدم ةعفنملاب ةيصولا ردقت ىف نابأر هاهقفلل

 ةعفنملاب ةيصولا نأ ءاهقفلا ضع. مهعمو هباحصأو ةفينح ىنأ ىأر ( لوألا )
 .ثلثلا نم جرخت نيعلا تناكنإف « ةدملا تناك ايأ اهتعفنمب ىصوملا نيعلاب ردقت
 اهف مفانملاب ةيصولا نأب كلذ اوللعو ءذفنت ال ثلثلا نم جرخت مل نإو ؛ تذفن
 .؛ نابعالا نم دوصقملل تيوفتو « ترثكوأ تلق «ةدم ثراولا نع نيعلا عنم
 لحأ ول اك ء ثلثلا نم ع ونمملا قحلا ربتعي قحلل عنم لكو ءاهم عافتنالا وهو
 .نأك نإو « ثاثلا ىف الإ ةثرولا ىلع ذفني ال الجعم نيد توملا ضرم ضيرملا
 .نددلا نع ثراوللعنم هيف ناك امل نكل « نيدلا كلم لاطبإ نمضتي ال ليجأتلا
 ىف الإ ذفنت ال , "”انهه كلذكنف « ثلثلا ردق ىف الإ حصي مل لجالا لولح لبق
 ْ . نابعاأللا ةميقب ثلثلا ردقيو « ثلثلا

 ىلا صال مئادبلا 0(

 - 1؟مة اس



 ةميق نأ وهو « ءاهقفلا ضعب مهعمو ةلبانحلاو ةيعفاشلا ىأر ( ىتاثلا ىأرلا )

 ةيصولا ةميق ردقت نآآل , ةيصولا ةدم ىف امسفن عفانملا ةميقب ردقت عفانملاب ةيصولأا

 نيب دقلو , نيعلا نع ةدرجم عفانلا ةميق ردقتف « اهنم هل ىصوملا هلاني ام ةميقب

 :لاقف اهعوقت ةقيرط ىنملا

 هتعفنم ىصوملا موق  ةدمب ةديقم ةيصولا تناك نإف ءاهمبوقت ديرأ ىم»

 نإو اهتميق ك رظنيف ةدملا كلت ىف ةعفنملا موقت مث « ةدملا كلت ةعفنملا بولسم

 ريتعيو ٠ اهتعفنمب ةقرلا موقت لق دقف ٠ هلك نامزلا ىف ةقلطم ةيصولا تناك

 « ابلاغ هل ةميقال هل ةرمث ال ًارجشو هل ةعفنم ال ًادبع نآلل « ثلثلا نم اهجورخ

 . ,0©2هل ىصوملا ىلع ةعفنملاو « ةثرولا ىلع ةبقرلا موقت ليقو

 اهل ناك نإ '« ةلبانحلا دنع ادحاو الوق اهتميق ربتعت ةعفنملا نأ اذه نم ىرتو

 ؛نيعلا ةميق اهتميق نوكتنأ حجارلا لوقلا ناك ةقلطم تناك نإف « ةمولعم ةدم

 ةعفنملاب ةيصولا تناك اذإ نيعلا ةميق ريتعا دق وهف ءايرقت نوناقلا ذخأ كلذبو

 ةيصولا ةميق ربتعاو , نينس رشع ىلع ديزت ةدمل وأ : ديبأتلا ىلع وأ ةايحلا ىده

 . نينسر شع ىلع ديزت ال ةمولعم ةدم معفانملاب ةيصولا تناك اذإ « ةعفنلا ةميقب

 ةفينح أ ب هذمنم نوناقلا ماكحأ تذخأ اهنإ ةيريسفتلا ةركذملا تلاق دقو

 . ةيناثلا لاحلا ىف ىعفاشلا نم هتذخأو « ىلوآلا لالا ىف

 ءكحأ كلذ ناكل انه هماكحأ لكىف هل الصأ دمحأ بهذم ربتعا ول هنإو

 . داوملا هذه ماكحأ لكىلع هلاوقأب لمتشي هنآل
 اهتدم نكت امهم مفانملاب اياصولا ضعب نأ ىلإ انه هيبنتلا بحيو س موب

 « ةدمب ةديقم ىهو « اهتعفنب ىصوملا نيعلا ةميقب ةيصولا ةمبق اذ نوناقلا ردق

 بهذم نم ةلمج اهذخأف ءضرتلاب ةيصولا ىهو « نينس رشع نود تناكولو

 ىف عفانملا ةميق ريدقت نآل ٠ كلذ ىف نرناقلا لعف انسحو « انيب اي ةفينح ىلأ
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 ىلع ىالسإلا هقفلا عمجأ ام وهو « دئاوقلاو « ابرلا باب ىف لخدي لاحلا هذه“
 . هب ذخالا مدعو ةضقر

 اهتعفنم ىصوملا نيعلا ةيكلم

 «)ابعاطقنا نظي ال ةبج ىلعو . ديبأتلا ىلع عفانملاب ةيصولا تناك اذإ س م1“

 نوكت اهذْيفنتو توملا دعب ىبف « اهعاطقنا نظي ال ةبج ىلإ الآم ىف ىهتنت وأ
 هصاوخ ذخأت كلذ دمب اهنأل  ًافقو نييعتلا ىلع وأ ٠ فقولا مكح ىف
 فقواا ةيكلك اهتيكلم نوكتو « ةفوقوملا نيعلا نوكت كلذ ىلعر ؛ هماكحأو
 ثيح نمو ؛ هواشنإ ثيح نم فقولاو « مويلا اهب لومعملا ماكحألا ىضتقم ىلع
 هللا ىضر كللام بهذم ىلع ماكحألا هذه ىف دمتعا دق « أدي ؤمو ًاتقؤم هزاوج
 فقاولا كلم ىف نوكت ةفوقوملا نيعلا نإ لوقت ساسآلا كلذ ىلعو « هنع
 مهيلإ] تلآ تقوملا فقولا ىهتا اذإ هنأ ليلدب ءاهف فرصتلا زوحي ال نكلو
 هيف ةيل ىودج ال ىرظن ثحب اذهو « هنع ًاثاريم اهوذخأو « اهتالغب نيعلا
 نيعلا عم عفانملا نأ ىأ ؛ ةثرولل نيعلا نوكنت ةيصولا تلطب اذإ هنأ ثيح نمالإا
 . رخآ مح هلف عاطقنا لصحاذإ امأ ءالتصصخ ىتلا تاوجلا دجوت مل اذإ ملن وكم
 33 سل امتوبثو اهذافن دعب ةيصولا ُْق عاطقنالا مح نوناقلا لعج دقلو.
 دقو « ةماع ربلا ةبجل ءابطسو ىف وأ اوأ ىف عاطقنالا لاح ىف اولعج ءامنالطب
 ىصصوملا دوجو نم سأيلا ناك اذإ هنأ انبي دقف « لوق نم انفلسأ امف كلذ انحرش
 ةلغلا تفرص تبتنا دق مهل ةيصولا ةدم نكت ملو , نوروصحلا ةعفنملاب مل
 لصحو اوضرقنا مث اودجو اذإ كلذكو « ابعفن معي ىلا ربلا تابجل اهئاهتنا لبق
 ىهنذت ىتح ةماع رب ةبجل فرصي هإف ؛ هلل ةررقملا ةدملا ءاهتا لبق مدوجو نم سأيلا
 .ابعاطقنا نظي ال ىتلا ًاريخأ اهبلع صوصنملاربلا ةرجلاهدعب تالغلا ف رصتف ؛ ةدملا

 نيما مفانلاب ةيصولاك ىبف « ةروصحم ريغ وأ ةروص# اهعاطقا نظي ىتلا ةهطا امأ(١) 0
 ش ٠ هيف فرصتلا زوجي اكام ةثروال نيعلا نوكمت

 _ وة

 (ةيصولا ) ١١



 ,عاطقنالا - كلذكف طسولاو لوألا 2 عاطقنالا - كلذ ناك اذإو

 .مذه ىف هنإف ءابعاطقنانظيال ىلا ةبجلا تبتنا اذإ هناف ءامهلع سايقلاب رخآلا ىف
 « ءارقفلا ىلإ ًاماد هلآم فقولا نآلل « ًاعفن معأ رب تابج ىلإ ىلإ تالغلا فرصت لاخلا

 . هنكح ذخأتف فقو أينأ انورق دقو كلذ لع صني منِإو

 ةبقرلا ةيكلم ناف «نيروصحموأ نيم ةعفنملاب ةيصولا تناك اذإو د م4
 .« رخآل ةبقرلاب و « صاخشأ وأ صخشا ةعفنملاب ىصوي دقو « ةثرولل نوكت

 .ةرمو ءرخآ صخشل ةقرلاو ء. صخشل لاحلا هذه ىف عفانملا نوكتف ءنيرخآوأ

 -ةيصولل دودحملا دمألا ىهتنا ىتم هنأو « ةثارولاب لقتنت اهنأ ىف ربظت ةبقرلا ةيكلم

 . ةبقرلا كلا  ةبقرلل ةعبات ةعفنملا لقتنت عفانملاب

 .ةعفنملا ىف عفتنملا قح لعجن روصح وأ نيعمل ةعفنملاب ةيصولا تناك اذإو

 .عيزوتلا كلذ ىضتقا دقف « ةثرولل ةبقرلا وأ « ةبقرلا ىف رخآلا قحو ء.طقف

 (7نيرمأ ركذو امل نوناقلا ىدصت دق ماكحالا ضعب

 .ةعفنملاب هل ىصوملا عافتنا ةدم ىف اهتءفاع ىصوملا نيعلا تاقفن نأ  اهدحأ

 .هناثل كلذو «ءاقبلا تاقفن مأ ةنايصلاو ظفحلا تاقفن تناكأ ءاوس « هيلع نوكت
 .بئارضلاكلذكو « عافتنالل ةحلاص نيعلا ءاقبل ةيرورض تاقفنلا هذهو « عفتنملاوه

 ..نيعلا هلغن ام ةبسنب ردقن كلذلو « عافتنالا ىلع ةضطورفم اهنآل « عفتنملا ىلع بجي

 : هصن ام ةيريسفتلا ةركذملا ىف ءاج دقلو

 .نوكنو «ناتيصولا تزاج اهتعفنمب رخآلاو « نيع ةبقرب صخشل ىصوأ اذإ »

 .بحاص لمهأ اذإو « ةعفنملاب هل ىصوملا ىلع ةعفاملا ءافيتسال مزايام لكو « ةبيرضلا

 .نم اهيلع ام عفدي ملوأ « اهب عافتنالل ةهاص نيعلا ءاقبل مزاي امب مايقلا ةعفتمل

 : امبصن اذهو « 5٠ , هم ناتداملا كلذ تركذ ١(

 .نم نيعلا ىلع ضرغي ام ناف « ةقرلاب رخآلو « ةعفنملاب نيمل ةيصولا تناك اذإ سس هج ةدام

 ٠ ةعفتملاب هل ىصوملا ىلع نوكي اهتعقتم ءافيت سال مزلي امو « بئارفلا

 .ىلإ ةجاح ريغب اهتعفنع ىصوملا نيعلا ىف مهبيصن عبب ىصوملا ةثروأ زوجي ل ٠+ ةدام
 هل ىصوملا ةزاجا
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 ب ل."



 ةرماع اهئاقبل حالصإلا نم نيعلا هيلإ جاتحت امف ةبقرلا بحاص قفأف بئارضلا
 لبق اهنم هيفوتسي نيعلا ةلغ ىف ًاقح هعفد ام ناك بئارضلا نم اهلع ام عفد وأ
 , ةعفنملاب هل ىصوملا

 جراخ بيسل نينسلا نم ةنسىف لغت ملوأ ءاهتعفنب ىصوملا نيعلا رمثت ل اذإو
 ىرخأ اهكرتيو « ةنس ضرآلا عرزي ناكوأ « ةعفنملاب هل ىصوملا ةدارإ نع
 .اهف لغت ملىتلا ةنسلا ف بئارضنم اهيلعن وكي امب مزلي هناف ؛ لالغتسالا ىف هتحلصمل

 « منغلاب مرغلاو « عافتنالا مراغم هنآل عفتنملا ىلع بحي امنإ هلكاذهو
 «العف لغت نيعلا تناك اذإ امف ضورفم اذهو « اهمرغ هيلعف ابمنغ هل ناك اذاف
 تناك اذإ امأ « اهلغتسي ملو لالغتسالل ةحلاص تناك اذإ كلذكو ءابلغتساو
 تاقفنف ءاهيف منغ ال اهناف « ًاروب ًاضرأ تناك نأك « لالغتسالل ةحلاص ريغ
 ءاجام اذهو « ةثرولا مأ هل ىصوملا وه ناكأ ءاوس « ةبقرلا كلام ىلع ابحالصإ
 ًاضرأ تناك نأك ٠ اهب عافتنالل ةخ اص ريغ نيعلا تناك ذإ » : ةيريسفتلا ةركذملا ىف
 هل ىصوملا ىلع نوكي بئارضلا نم اهيلع ضرفيامو « ابحالص] ةقفن نإف ءأروب
 . « ةفينح ىلأ بهذم نم ةذ وخأم ماكحالا هذه لكو « ةبقرلاب

 ثاريملاب لقتنتاهل هتيكلم نآل « نيعلا عبي قح هل ةبقرلا كلام نأ  امهناث
 « ًاعرش ةغئاسلا تافرصتلا لكب «اهيف فرصتلا زوجيف « هنايحب ةتقؤم تسيلو
 وهو « ةبقرلل مهتيكلم لاح ىف ةثرولل قحلا كلذ ىلع نوناقلا صن دقو
 ةثرولا قك « رخآلا عافتنا ةدم ىف ةيكلاا ىف ةبقرلاب هل ىدوملل سايقلاب تشي
 تشب نيلثملا دسحال تنثامو « عفتنملا عافتنا ةده ىف ةعفنملاب ةصولا دنع

 ٠ . سايقلاب رخآلل

 «ابقوقح عيمجي نيعلا هيلإ تلقتنا ةعفنملاب هل ىصوملا ريغل نيعلا تعبب اذإو
 ىتح ؛ هقح هل رمتسي لب « هيف رثؤي ال عيبلا ناف « ةعفنملاب هل ىصوملا قح ادعام
 . هتايح ةدم ةعفنملاب ةيصولا تناك نإ « هتايح رخآ ىلإ وأ هتدم ىهتنت

 ةقرلا كلام نيب ةقالعلا نوناقلا امم ملظن ىلا ماكحالا ىه هذه مه

 ]ل



 نيد هيصولا بيسإ امهف ةيكلملا فالتخا لاح ىف ةعفنملا كلامو « ًارح اكلم

 بهذم نم ذخأ هنأ لوألا مالا ىف ةيريسفتلا ةركذملا تركذ دقو «روص# وأ

 دربل «كلذ ىفرظنتلف ءفسوي ىبأ بهذم نم ذأ هنأ ىناثلا مالا فو « ةيفنحلا

 . هلصأ ىلإ نوناقلا

 ءارآ ىنغملا ركذ دقو « ةفينح ىحلأ بهذم ةقيقح ورف .لواللا رماألا نعامأ

 1 : لاقف ةلأسملا هذه ىف ءابقفلا

 اذهو « ةبقرلا بحاص ىلع بجت نأ لمتحي هتمدخم ىصوملا دبعلا ةقفتو د

 رهاظو ء روث نأ لوق وهو « دمحال ًابهذم رفعج ونأ فيرشلا هركذ ىذلا

 « رجأتسملا دبعلاك اهبحاص ىلع تناكف « ةبقرلا ىلع ةقفنلا نآل ؛ ىمفاشلا بهذم

 لوق وهو « ةعفنملا بحاص ىلع بجيت نأ لمتحو ... ةعفنم هل نكي ل ول اكو

 « هعفن كله هنأل « ىلاعت هللا ءاش نإ مصأ وهو « ىرخطصالاو « ىأرلا باحصأ

 هققحي « ًاعيمج ام كلاملاك هرض هيلع ناكف ؛ هل هعفن نآلو هيلع ةقفنلا تناكف

 كل تيصوأ ةيصولا ىنعم ريصيف « درحب ررض هل عفنال نم ىلع ةقفنلا بايإ نأ

 رخآلو؛ ناسنإل هعفنب ىصوأ نإو « هرض ىتثرو ىلع تيقبأو « ىدبع

 : هلوقب اذه ىنني عرشلاو ءهرضب اذهلو « هعفنب اذط تيصوأ هانعم ناك هتبق 7

 هل نم ىلع هرض نوكيل ؛ نامضلاب جارخلا لعج اذهو « رارض الو ررضال د

 ًاضوع رجالا ذخأب هنالل ؛ رج ملل ةقيقحلا ىف هعفن ناف ء«رجأتسملا قرافو « هعفن

 ,6)53 هعئاتم نع

 اهبئارضو ؛ نيعلاتاقفن نأ تور. ن يذلا مث ىأرلا لهأ ءابقفنأ اذهنم نيبتدقو

 . هيجوت نسحأ هبجوو ؛ حصاألا هنأو ) دمحأ بهذم ْق ىأر هنأ نيب و « عفتنملا ىلع

 ةركذملا تركذ دقف «هذافنو عيبلاب فرصتلا ةمص وهو . ىناثلا رمأألا امأ

 . ىرخالا بهاذملل قفاوم هنأو ء« فسوب ىنأ بهذم هنأ ةبريسفتلا

 اذه نوك امأ « لست عضوم  ىرخاألا بهاذملا ىف ىأرلا كلذ نوكو

 نم) نحل |بهذملا ىف ررقملا نآل كلذو «رظن عضوموبف «فسوب ىنأ ىأروه

 .1)4ص اج ىلا )١(
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 افوقوم نوكي اهتعفنم صخشل نوكي ىتلا نيعلا عيب نأ ( هيف فالخ ركذ ريغ

 ىتح افوقوم عيبلا رمتسا هزحي ملذِإو «ذفن هزاجأ نإف « ةعفنملا كلام ةزاجإ ىلع

 نيجي ىتح هنم عيبلا ذافن فقوتي ةرجأتسملا نيعلل كلاملاف « عافتنالا ةدم ىبتنت

 اهتعفنمب ىصوملا نيعلا ةبقرلا كلام عاباذإ كلذكنف ؛ ةراجالا ىهتنتوأ « رجأتسملا
 فعءضأةبقرلا كلام ق>لب ؛ امم هلىصوملا ةزاجإ ىلع افوقوم عببلا نوكك هريغل

 ىصوأ ولو ١» : لاق دقن «اذه ديفيام طوسملا ىف ءاج دقلو ء رجؤولا قدع نم

 بحاص اهعابف ؛ ثلثلا نم جرخت ىهو ءاهتبقرب رخآلو ء هضرأ ةلفغب لجرل

 نال « نما ىف هل قحالو « هتيصو تلطبو زاج عببلا ةلغلا بحاص ملسو « ةبقرلا

 نوكت عيبلا هتزاجاف « ةعفنملا ىف ةلغلا بحاص ق>و « ةبقرلا بحاصل كلما

 نيعلا رخآلا عابول اي ةبقرلا بحاصل علا مسيو « ةعفنملا ىف هقحل الاطبإ
 ال7 . رجأتسملا هب ىضرو « ةرجأتسملا

 لاحلا ىف وه هنع هللا ىضر فسوب ىنأ فالخ ءابلعلا هيف ركذي ىذلاو

 ةثروال زوحيأ « ةكرتلا ثلث نم جرختال اهتعفنم ىصوملا نيعلا اهيف نوكست ىتلا
 ةياور ىنف ءزوحيال مأ « عويشلا ىلع وهو « نيعلا ف صاخلا مهييصن اوعيدي نأ

 ىفو « ىلا بهدملا ةمئأ قافتاب ةعفنملاب هل ىصوملا ةزاجاب الإ عيبلا ذفنيال

 كيلإو « هل ىصوملا ةزاجإ ريغ نم مهيصن عبي ذفني فسوب ىأ نع ةداور
 : طوسملا ف ا عوضوملا

 « ةنس اهلل نكسي إف « اهريغ هل لام الو « ةئس راد ىنكسي ىصوأ ولود

 ةثرولل سلو . . . ءازجالاب اهتمسق نكمي ال رادلا نآل ؛ نيثلثلا ةثرولا نكسيو
 نإ لوقي «فسوي ىنأ نع ةياور ىف الإ رادلا ىثث نم مهيديأ ىفام اوعيدي نأ
 ٠ ىنكسلاب هل ىصوملا ق> لون انكل « هيف مهعيب ذفنيف ء صولا ىلع مهقح كلذ
 هثلث نم رادلا جرخت رخآ لام تيبلل رهظ ول هنأ ليلدب ءاهعيمج ىنكس ىف تباث
 محازي نأ هل ناك رادلا نم هدب فام برخ ولو « ابعيمج ىنكسي قحأ وه نك

 . 1ص كي وسلا 0)
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 , 237« كلذ نم نيعونمم اوناكف « هقح لاطب] عيبلا فو « مهيديأ ىف امف ةثرولا

 . هريغو هنع ةياورهف فسوي نأ نيب فالخلا عضوم ىلع لدي لقنلا اذهو

 ىلع هتعفنم ىصوملا ءزجلا ىف عيبلا ذافن فقو' ىف هريغ نيبو هنيب فالخ الو

 . عافتنالا ةدم ءاهتا وأ هل ىصوملا ةزاج]

 « هريغو لبنح نبا بهذم ىفوهو « ررقمرمأ ىبقف لصأ هل نوناقلا نوكو

 : لعأ هللاو فسوي ىنأ نع لقنلا وه رظنلا عضوم امنإو

 عافتالا ةقب رط

 عافتنالا نوكنيأ نيبف « عفتنملل عافتنالا ةقيرط نوناقلا مظن - م 1م

 ةقيرطو «لامعتسالا ةقيرط نيبو ءدارأ امهمأب مأ «لالغتسالاب مأ لامعتسالاب
 . ًاعنام ًاديقم نكي ملو « ًاقلطم ًاعسوم كلذ ىف ناكو «لالغتسالا

 قئارط ًاديقم هلبق نم هب الومعم نأك ىذلا ةفينح ىأ بهذم ناك دقف ظ

 زاجأ دقف « ًاعسومو آحيبم نوناقلا ءاجو « عفتنملا ىلع عسوم ريغ عافتنالا
 حلصت نيعلا تناك نإ !'”لالغتسالا وأ لاعتسالاب عافتنالا ةعفنملاب هل صودلل

 لامعتسالاوأ ء طقف لالغتسالا طرشنإف ء« ىصوملا طرشب ديقتي نأ ريغنم اهل

 وهو ؛ دحاو طرشب الإ « عافتنالا ىف ديقتي الو « هريغب عفتني نأ هلف ءطقف

 . نيعلاب رضي ًاعافتنا عفتني الأ

 دقو ؛ هيلإ تفتلي ال هندئاف ققحتتال طرش لك نأ ىلع ىنيم قالطالا كلذو

 « راد ىنكسب هل ىصوأ نف « عافتنالا تاوف ىصوملا طرشي ديقتلا ف نوكي
 .ىف ةماقالا ىلإ رطضا نإ «لالغتسالا هل غسي ملو ؛ ىنكسلاب عافتنالا ىف ديقتو

 )١( ص االال ح طوسبلا 147 .

 عافتنالا لمتحم اهتعفنع, ىصوملا نيعلا تناك اذإ ه : ابصنو ه4 ةداملا هيلع تامتشا ام اذه (5)

 ىذلا هجولا ىلع اهلغتس وأ اهب مغتني نأ ىصوملل زاج هب ىصوأ ئذلا ريغ هجو ىلع لالغتسالا وأ

 . « اهعفتع ىدوملا نيملاب رارضالا مدع طرشب هارب

 ل )ل



 ديقتلا ىف نوكي الف ؛ ةيصولاب عافتنالا هتوفي رادلا هب ىذلا دلبلا نع ديعب دلب»

 ش . دكٌوم ررض هيفو . ةدئاف ىأت

 وهو ؛دمحأو ىعفاشلا بهذم ىلع عسوتلا كلذ ىف دمتعا دق نوناقلا نإو

 هل فوقوملاف « فقولا ىف هجن ىذلا جاهنملا ةيصولا ىف جي قالطإلا اذه ىث

 « فقاولا طارتشاب هديقي ديق ريغ نم نارماألا هل  لالذتسالا وأ ىنكسلا#

 ةيصولا عم فقولا نم ةياغلا داحتال  نيدحتم اذه ىف فقولاو ةيصولا تناكف-

 . ةيصولا ةقيقح نع ةفلت+ فقولا ةقيقح تناكنإو . ةلجا ىف عفانملاب

 وهو « لبق نم هب لومعملا ناكدقو . نألا هب لومعملا وه اذه - و7

 لامعتسالا وأ  لالغتسالاب عافتنالا زاوج ع صن نإ هنأ ةفينح ىلأ بهذم.

 هل سيلف « ىنكسلا لع صن نإو ءءاش امهسأب عافتنالا هل ىصومللف دارأ اهئيح

 الف «لدي ريغب عافتنالا كلم هنآل « قنحلا بمذملا ىف ًادحاو الوق لالغتسالا“
 طرشو ىصوأ نإو « ىصوملا طرشب عافتنالا ىفديقتي هنالو «لدبب هريغ هكلمي.

 هيف نيرخأتمللو « ءىث هيف قنحلا بهذملا ىدقتم نع ورب ملف ؛ لالغتسالا

 ( امهيناثو ) « كلذ هل نأ ىناكسالا ركب ىنأ نع ركذ ( اصدحأ ) : نالوق“

 ءوه ابكلمب نأ ىلوأف ٠ ىكسلا هريغ كلم هنأ ءلوآلا هجوو , كلذ هل سل“

 «ريناندو مهارد ىهو , ةرجالاب ةيصو لالغتسالاب ةيصولانأ ىناثلا ىأرلاهجوو

 ركذف «نانيابتم ناريغ اههو , رشابملا لاهعتسالاب ةيصو «لاهمعتسالاب ةيصولاو
 ©« رخآل] ًاركذ سيأ اهدحأ

 «هانرك ذ ىذلا فالخلا ىلع وبف ءالالغتسا الو ىنكس ركذي ملف قلطأ نإو

 فارصناهجوو ؛ هيفنيبجولاانرك ذدقو « لالغتسالا ىلإ فرصني قالطإلان آل

 فرصني نكلو ميال قلطملا ظفللا نأ لالغتسالا ىلإ قالطإلا دنع ظفللا

 . لامعتسالاب . علفتالا نم لك أ لالغتسالا عافتنالاو  لماكلا درفلا لإ

 ٠١١ ٠ + ج هنيشاحو نيبتلا حرش اذه ىف عجار (1)
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 اعونم ناك صنلاب نيتقيرطلا ىدحإ لامعتسا نم عنم نإ هنأ ظحاليو اذه
 . ىصوملا طرشب ديتم هناللا

 .فقولا ىف امهنع هللا ىضر دمحأو ىعفاشلا بهذمو « ةفينح ىلأ بهذه اذه
 ةعفنملا كلمو « ةمفنملا عفانملب ةيصولاو فقولا ىف كل عفتتملا نأ ةيصولاو
 نم «لاهعتسالا وأ لالغتسالا : ءاش نيقيرطا ىأب عافتنالا َقح اركلامل غوسي

 .طقف لامعتسالاب الإ ةعفنملا قيقحت نكمي ال ناك اذإ الإ « امهدحأب ديقت ريغ
 : الماك اكلم ةعفنملادل ىصوملا كلمي لاحلا هذهريغ ىفو , تاناخلا عفانع ةيصولاك
 .ناك نا لاهعتسالا كلميو « لامعتسالاب ها ىصوم ناك اذا اهنع ضي وعتلا كلميف

 . لالغتسالاب هل ىصوم
 هناآل 29 ةفينح ىأو كلام بهذم نم ًاباحر عسوأ نوناقلا اندجودقلو

 هطعب ملو اهريغ نم هعنمو طقف ىكسلا ه نأ ىلع صن ولو « عافتنالا قلطأ
 لامها وهو ءأدبم نس دق «نوناقلانآل كلذو , ةعفنملاكلمال عافتنالا ق>الإ
 -؛ ةحلصم هيف ناكامالإ مرتح الف ءاب ذخاللا ىف ةحاصم ققحتنال ىلا طو رشلا

 ”ررض اههف نأ ىلع ليادلا ماق اذإالإ مرتحت طورشلا نأ ىبقفلا لصآلا ناكدقو
 ابف ةحلصم ال ىذلا طرشلا ىف ققححتي ء نيلصاألا نيب قرفلاو ء اهيلا تفتلي الف
 .هل رربمال ررض هتاذ ىف ديبقتلا نآل . هعنم نوناقلاف ءررض الو

 هيلع ديزت وأ « ثلثلا نم جرخت اهب ىصوملا ةعفنملا تناك اذاو - 3١8
 .نوكي ال هل ىصوملا نإف « ةدحاو نيعب ةقلعتم تناكو ,ةدايزلا ةثرولا زاجأو
 .ةلغ تناك اذاف « عيزوتلا مظنت الو « هريغ نيبو هنيب ةمسق الف ءاهيف كيررش هل
 . هد>و هب دبتسا لامعتسالا قيرطب عفتنا نإو « ةاماك اهذخأ

 .ىصوملا نه ددع نيب وأ « ةثرولاو هل ىصوملا نيب دكربشم ةعفنملا تناك نإ و ظ

 « هيلع مهقافتابالإ مل دييقت ريغ نم ذفني هنو راتخي ىذلا عيزوتلا قيرط نإف : ل

 )١( ةعفنملا كيلع اهب دصقي ىصوملا نأ ىلع اهيف نئارقلا تماق نإ هيصولا نأ كلام بهذمو «.
 طقف هيفنب عافتنالا كلم الإو « نيرمألا كلم ., 2

 - وة



 . مهني اهوعزوو ةلغلا اوذخأ امإذ « اوفلتخا نإ لدعلاب ىضاقلا ءاضق وأ

 .دحأل ررض اهيف نكي مل اذإ ؛ مهنيب نيعلا ةمسقب وأ « مرنم لك صخب ام ةبسنب
 دحاو لك عفتني نأب « ةيناكم ةأياوم ةمسق اهتمسقب وأ « ةمسقلا لمتحت تناكو
 .لحم لك لحيف « ماع دعب ًاماع صصحلا اولدابتي مث  ًانامز نيعلا نم ةصحب مهنم
 ابلك نيعلا دحاو لك ذخأي نأب « ةيئامز ةأيابم وأ « هب عفتني ناك ايف رخآلا
 .ةيسنب ةنمزألا ريداقم نوكنتو « رخآ ًانمز رخآلا اهذخأيو ٠ هي عفتني ًانمز

 . 20عافتنالا ىف دحاو لك صمصح

 « هتمسق نكمي ال قحب ةيصولا تناك اذإ , هنأ ةيريسفتلا ةركذملا تركذ دقلو

 ةماعلا دعاوةلا ىلع ًادمتع» قحلا لامعتسا ىدم ىف ىضاقلا دهتحي هيف ةأياهملا الو
 . « عوضوملا ف فصنأو لدعأ هارب امو « ةعيرشلا

 هيلع نوقفتي ال امو ءذفني عافتنالل ًاقيرط هيلع نوقفتي ام لك ةلمجا ىفو
 .نوكت نأك « ةثرولا ىلع ررض هيف نكي مل نإ « عفتنملا هبلطي ام ىضاقلا ذفني

 < ةمسقلا لبق هب عافتنالاك مسق لكب عافتنالا ءاقب عم اهتمسق نكسمب ةرامع نيعلا

 ءانن تاقفن نم ةمسقلا ىلع بتر امب ةئرولل ررض ةمسقلا لع بتر نكلو

 اذإف « عافتنالل ةررقملا ةدملا ءاهتا دعب مدخلا تاقفنو « نيمسقلا نيب لصفلل

 .نوباحيو : كلذ ىلإ نوباحي ال لالا هذه ىف ةمسقلا ةعفنملاب مل ىصوملا بلط

 . هيف ررض ال ام لك ىف

 , عافتنالا قع قالطإ نم ةيعفاشلاو ةلانحلا بهذم وه ةداملا هذه ذخأمو
 ةوخأم ةثرولا نع ررضلا عنم لجل ةمسقلا عنمو « ةقباسلا ةذبنلا ىف ركذ اك

 .«لازب ررضلا ٠ : ىهو قنحلا بهذملا ىف ةررقملا ةدعاقلا نمو « كلام بهذم نم

 .ةرئلا وأ ةلقلا ةمسقب ةعفنلا قوتست » : اهصن اذهو - هال ةداملا ماكحألا هذه تنبي (1)
 .نيبلا ةمسقب وأ : انكم وأ انامز وأ « قيرف لك ضخم ام ةبسنب ىصوملا ةثروو هل ىصولا نيب
 1 . * ررض ريغ نم ةمسقلا لمتحم تناك اذإ
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 «)اهنالطبو ةعفنملاب ةيصولا ءاهتنا

 هل ىعوملا عفتناو ةمولعملا اهتدم تبتنا اذإ ةعفتملاب ةيصولا ىهتذت - معو

 نيروصحمل تناك نإو 2 نيءلل ةقلطم وأ « هتاح ةدم تناك اذإ هنو وأ 0 أهم

 تناك اذإو « لوق نم انفلسأ اف نيبم وهام ىلع ةيناثلا ةقبطلا ضارقناب ىهتذن"
 ابنإف ء ابعاطقنا نظي ال رب ةبجل وأ « مهعاطقنا نظي ال نمل ةقلطم وأ ةديؤم»
 . ىهتني ال ديبأتلا ةبج ىلع ًافقو نوكن“

 ماكحأ نم انطيذتساو 2 نظال ام عقوو « تعطقنأ اذإ هماكحأ انب دقو

 نم ةمج للع فرصت ةيصولا نأ هئازجأ ضعب ىلع ةسياقملابو « ةماعلا نوناقلا'
 . عفنلا ةماعلا ربلا تابهج.

 دعب طقست وأ اهررقت لبق لطبت دقو « ةعفنملاب ةيصولا ءاهتلا مح وه اذه
 : ىنأب ام طقست وأ لطبتف ء اهررقت"

 لطبت لاحلا هذه ىف هنإف « ىصوملا ةافو لبق ةنيعملا ةدملا تضم اذإ  الوأ
 كله اذإ نيعملا هب ىصوملاك نوكن تضم اذإ ةمولعملا ةدملا نآل ؛ ةيصولا
 . لبق نم كلذ انيب دقو « ًاضيأ ةدملا تضم اذإ لطبتف « ةيصولا هب لطبن“

 تام اذإ كلذكحو « ةدملا ءدب لبق نيعملا هل ىدوملا تام اذإ اناث
 ةدارإ قيقحت ناكمإ مدعل « ابلك ةيصولا لطبت ىلوألا لاخلا ىنف اهئانثأ ىف

 . هنيع ببسأل اهضعب ىف لطبت ةيئاثلا فو « ىصوملا
 طاقسإلا كلذ ناكأ ءاوس « عافتنالا ىف هقح هل ىصوملا طقسأ اذإ ثلاث

 كلم نم نآل « تباث ضوع ريغب قحلا طاقسإو ٠ ضوع ريغب ناك مأ ضوعب.
 طاقسالاو ؛ كلذ نم بيرق طاقسالاو , كلذك يلم كلع ضرع ريغب ايش:

 ماكحأ ىضتقمب زئاج كلذ نأو ٠ ضوعب اييلع ةحلاصملا ليبق نم وه ضوعب

 هل ىصوملا ةافوب ةعفنملاب ةيصولا طقست » : اهصن اذهو ه5 ةدالا كلذ ماكحأ ضعي تنس 1 )١(
  اهتعفنع هل ىصوأ قتلا نيعلا هل ىصوملا ءارسصبو « اهضعب وأ اهلك اهب ىصوملا ةمفنملا ءافيتسا لبق-
 . « نيعلا قاقستسابو ء ضوع ريغب وأ ضوعي ىصوملا ةثرول اهيف هقح طاقسإب و.
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 ةلغ وه لام ريظن ىف ةثرولا ريغل عفانملا كيلمت زاج اذإ هنأل ٠ ةماعلا نوناقلا

 ضوعلا سيلو « ضوعلا كلذ لوبقو « اهنع هضيوعت ةثرولل زوجيف « نيعلإ
 . عنب نأ حصي الف ليبقلا اذه نم الإ

 نيبتي اهعفانم ىصوأ ىتلا نيعلا قاةحتساب هنإف « نيعلا تقحتسا اذإ  ًاعبار

 اب ىصوملا نيعلا قاقحتساك نوكي كلذ نإف ء ىصوملل ةكولم نوكتت مل نيعلا نأ

 . ةيصولا هب لطبت

 اهنم تقتشا ىلا ةيبهذملا لوصألا ىلع ًادمتعم نوناقلا اهررق رومأ هذه

 نم ماكحالا كلتل لوصأألا انيب دقو « رومأللا هذهل ًاساسأ تناك ىتلا هماكحأ

 . ةفلتخلا ةيبقفلا بهاذملا

 د )ا! -



 7 تايترملاب ةصولا

 مفانملاب ةيصولا مومع ىف لخدت اهلا وحأ رثكأ ىف تايترملاب ةيصولا - 1

 اذإذ « دكرتلا ضعبب بترملاب ةيصولا نوكتت ةريثكلا ريغ لاوحالا ضعب ىفو

 .ةيصروأا ليبق نم ىبف لا وحلا رثكأ ىف اذهو « ةلغلا نم بترملاب ةيصولا تناك

 نامزلا تاقوأ ىلع عيزوتلا بن ره 34 نايعالا صضعب تاالغ نم ء رجح اهنال 0 عفانملاب

 . هنامزأو «بترملا مو بسح ىلع « ةنس دعب ةنس وأ « رهش دعب ًارهش

 .لاولاهذه ىف 2 ابضعب ةلغ نم ال ,ةكرتلالامسأ ر نمبتر ملاب ةيصولا تناكنإو

 . ريثكلا ف ال ءليلقلا ىفاذهو« عفانملاب ال نايعالا,ةيصوا|ليبق نمةصوأان وكت

 .ثاثلاب ديقت اهنإف ؛ةكرتلا لام سأر نم بترملاب ةيصولا تناك اذإو - 0١
 ىنكت دكرناا نايعأ نم نيع سلخ أهذيقنت نامضلو ء؟؟0هنم ركأ ق دفنت ال

 « ةليوط بترملل ةررقملا ةدملا تناك اذإ « ةفلتخلا هموجم ىف بترملا دادسل اهتالغ

 قوتس ثيحب ,ةدملأ َْق بترملا اهتميقي نمضت نيع تسح ةربصق ةدملا تناك اذإو

 .هيريسفتلا ةركذملا تردق دقو 6 امتالغ نمد هٌؤافيتسا نكمي مل نإ 6 اهتمق نم

 .رهمشك « نمزلا ىف ةيواستم ةيرود تاقوأ ىف ىطعي لاملا نم ردق بتارلاو ء بترا (1)
 .فيغر لاعب وأ 3 ةليل لك هواضإ لجأل ىالفلا دجسملل تيزلا نم نلطرب ةيصولاكو « ةنس وأ

 .ىلا ل ل ةنس لك نالف ىنبل حق بدرأ ةثاعي وأ « موي لك نيم» أجلم ءارقفل

 .نظي ال ةهلس دييأتلا ىلع وأ , ةاملا ىدموأ « ةمولم» ةدل تابترملاب ةيصولا نوكت دقو
 . نينيرسصلا نيمرحال هينج ىناأك اهعاطقا

 .مهعاطقنا نظي نيروصحم ريغل وأ« نيروص# فدولاب نيفرعم وأ « نينيمل بترملا نوكي دقو

 . امهيف ماكحألا نم انركذ ام مهو هب ىسوملا ثيح نم ذخأت ىه ةلجلا فو « نظي ال وأ
 « ةنيعم ةدأ لاملا سأر نم تايترملاب ةيصولا حصت » : اهصنو « 74 هيلع ثصن ام اذه (؟)

 .فقوأ ام داز اذإو « ثرولاب رضي ال هجو ىلع ةيصولا ذيفنت نمضي ام ىصوملا لام نم فقويو
 ةيصولا دقنتو « ثلثلا ردقب هنم فتون ةدايزلا ةئرولا رج مو « ةكرتلا ثالث ىلع ةيصولا دفنت نامضل

 . قدملا ىهتنت نأ ىلإ وأ , ةافولا نيح ةكرتلا ثاث ةميق هل ىصوملا ىفو:ي نأ ىلإ هتلغ ىفو هيف
 . « هل ىصوملا توع وأ
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 ؛ كلذ ىلع تدازام ةليوطلاو « لقأف نينس رشع امهنأب « ةريصقلا ةدملا رادقم
 ةيصولا ذإ « ةفلتلا ددملا ىف عفاذملا ريدقت تشب ىتلا +9 ةداملا نم اذه دمتساو

 . ةيريسفتلا ةركذملا ىف ءاجام صن اذهو « عفانملا نم ةلمجلا ىف بترملاب

 ةكرنلا نم فقوت ةنيعم ةدم ةكرتلا لامسأر نم بترمب ةيصولا تناك اذإ »

 نينس رشع ىهو « ةريصق ةدملاتناكنإ نكسلو « ةيصولا هنم ذفنت داربإ تاذ نيع

 ىصوملا ةدملاف بترملل ةيواسم نيعلاةميق نوكست نأ ىغبني - م  ةداملقأف
 ةدملا ىفامأ . ىئكي ال دا ريالا ناك اذإ « اهنم بترملا ءافيتسال ًانامض نوكتتل ؛اهيف
 ذيفنتل ًايفاك نيعلا داريإ نوكي نأ كيف كلذ نم رثك أ ناكام ىهو « ةليوطلا
 ؛ ةدملا ىف بترملا نم لقأ اهتميق تناك ولو ؛ ءاربخلا ريدقت بسح « هنم ةيصولا

 ىف ةثرولاب رضي اليوط ًانمز بترملل ةيواسم اهتميق ةكرتلا نم نيع فقو نآل

 « هب ىصوملا بترملا فاعضأ ةفوقوملا نيعلا ةلغ تناك اذإ 5« لاوحالا ضعب
 ةميق لقأ ىرخأ نيع دوجو عم نيعلا هذه ىف ةصاخ ةحلصم ةثرولل ناك وأ

 .....اذكهو . بترملا عسي داريإ تاذ

 « لاومآلا نوئشب ةربلا لهأ ىأر ىلإ هعجرم ءادألا نامض ىف رمآلا مث
 قيرطب ءادألا ناكأ ءاوس « ةفلتخلا اهلالغتسا عاونأو « اهلالغتسا قرطو

 « ابضعب عيب وأ اهعيدب نيعلا ةميق نم ذخاألا قيرطب مأ «٠ تالخلا نم ءافيتسالا

 . نفلا نم بترملا دادسو

 . املس نوناقلا ذيفنت نوكيل « نيرمأ ةظحالم كلذ عم بحيو

 راضيال ىتح « انركذ 6 كثلثلا نم جرخت ةيصولا نوكت نأ ( امهدحأ )
 « ثلثلا ىلع تداز اذاف ء ممل صلخي نأ بحي نيثلثلا ىف مهقح نآلو « ةثرولا

 رثك أ اهتميق ناك ولو « ةيفاكلا نيعلا تصصخ ىهه !؟ ةيصولا ةئرولا زاجأ ناف

 كلثلا ىواست نيع تسح « دئازلا ءزجلاىف ةيصولا ةثرولا رحب م نإو ثلثلا نم

 تقولا ضعب ىف دفنتسا ناف « اهنم نمو اهتالغ نم الماك بترملا ذفنو « طقف

 . ثلثلا ةرئاد ىف ءاحلاكب تذفت ذإ «ةيصولا تهتنا دقف « ثلثلا مولعملا



 ةقبرطلاب ةكرتلا ىلإ اهتبسأ فرعتل ةيصولا ةميق ريدقت نوكي نأ ( امهناث)
 .ةفيظولا هذه لغتىتلا نيعلا ةميقب ةيصولا ردقت ىهو +؟ ةداملا ىف اهيلع صن ىتلا

 < نينس رمشع ىلع ديزت ةدمب وأ « ةقلطموأ ةابحلا ىدم بترملاب ةيصولا تناك اذإ

 . ةدملا هذه ىف ةفيظولا هذه رادقمبف « نينس رشع ىلع ديزتال ةدمل تناك اذإو

 .ىبف « نينس رشع ىلع ديزت ال ةدم تناك نإ اهنال ؛ كلذك ريدقتلا ناك اممإو

 « ريبخ ريدقت وأ « موقم نيوقت ىلإ جاتحتال ٠ مولعم لاملا نم رادقمب ةدودحم
 .لاملا سأر نم ولو ءذفنت ىهو ءاهرادقمب ردقتف « باسحلا ىلإ اهيف رماألا امبإو

 ةمهنني قرفالو «لاملا نم رادقمب ةيصولا تناك كلذلو « تالغلاب دييقت ريغ نم

 .لاملا سأر نم ردق نييعت نود « تالغلا نم ذيفنتلا ناكمإو « مجنتلا ىف الإ
 . هل صصخت بترملا ذيفنتل امتالغ كس انيع نأ ىفو « مولعم

 «ةدب وموأ ةايحلا ىدموأ ؛ةقلطم لاملاسأر نم بترملاب ةيصولا تناك اذإامأ
 .نكلو : اهذيفنتل نيع صيصخت ضي أ ىضتقي لماكلا هجولا ىلع ةيصولا ذيفنت ناف

 . ديعب نابسحلا ىف هلوخدو : نمزب رودقمريغرمأ ةثرولا ىلإ تالغلاب نيعلاةدوع
 .كلذلناكو ءاهتالغ نم بترملا اذه ءافيتسا نكمب ىلانيعلا, ةيصولا تردق كلذلو

 :ةيصو اهنأك ةيصولا تراص نيع صيصخت دعبو « ةقلطملا عفانملاب ةيصولاب هبش
 .تالغلا نمال] ذفنت ال عفانملاب ةيصولانأ ىفالإ ءامهنب قرفالو « نيعلاهذه تالغب

 هل سيلف « لالا سأر نم بترملاب ةيصولاامأ « هسفنب ةعفنملا هل ىصوملا ءافيتسابوأ
 .نم نم هبت رم ذخأب نأ هل ىرخأ ةبج نمو « هسفنب ةعفنلأ وتس نأ ةبدج نم

 ,ىتلا نيعلا ىلع ةظفاحم « هبنارم لمكي ام ةثرولا هلمدقي ملو ةلغلا فوت مل اذإ «نيعلا
 . تابترملا لكدل ىصوملا فوتسا دقو « ةيصولا ةدم تهتنا نإ مهيل] لوزت

 .لاملا سأر نم بترملاب ةيصولل نيع صيصخت دعب هنأ ةصالخلاو - 7
 .تناك نأب ؛ امل ةيواسم تناكو « ةيصولا ذيفنتل فكن تناك نإ « ةلغلا ىف رظني
 امب العف ةرجأتسم ىهو ةيعارز ًاضرأ وأ « بترملا ىواست اهترجأو : الثم اراد

 .بترملا نع ةرجآلا تصقننإو ؛ ةرجالا نم بترملا فوتسا « بترملا ىواسي

 هس وع



 ,سقنلا كدسإ هل صصخ ىذلا برم ا هوطعي نأ ام )0( : نب رعأ نيب ةيرولا ريخ

 . ةدملا ءاهتلا دعب مهيلإ لوؤتو « نيعلا مستو« هكرتلا رئاس تالغ وأ ملام نم

 .نإف « هبنترم ءافيتسال حصصخ ىتلا نيعلا نم نم بترملافوتسي نأ امإو (5)
 .. ةثرولاىلإ قالا داعةيصولا تهتتاوهضعب ذخأ نإ و « ةيصولا تهتنا هلك اهني ذفنتسا

 .ةيصولا تناك اذإ الإ ( ةثرولل ةدايزلا تناك بتر اىلع تاللغلا تداز نإو

 هل سيلهنال ( 58 ةداملا صنك ان وكيهبإف « اهعاطقنا نظيال وأ عطقنتال ةهج
 .قح أم قلعت نإو 3 ةيرولا كلمىلع تلاز ام نيعلاو )2 هذخأب وهو بترألا الإ

 .ءاهتا دعب الإ ةثرولل ةدايزلا ررقتتال هنأ ىلع ةيصولا ذيفنت ردقب وبف « هلىدوملا
 .ةدايزلا نوكتو نينسلا ضعب ف صقنلا ضوعتل ابلبق ةدايزلا فقوتف ةيصولا ةدم
 . ")ةنس لك ةلغ نم الإ فرصيال بترملا ناك اذإ راظننا ريغ نم هثرولل

 : نيرا ىلإ هيبنتلا بجو اذه

 تتيثأ وأ « تايترملا ىلع ديزت اهتالغ نأ نيبت اذإ نيعلا نأ ( امهدحأ )
 تاغ نأب « ةدايزلا هذه دوجو مدع لامّحا ىلع لديام دجوب مو ؛ كلذ ةنرجتلا

 6 ةيرجتلا تتبث أ 5 املس نكي مل ريدقتلا نأ نيتوأ «نابعالا روجأ تعفت راو «,راعسالا

 .ردقلا صصخو 2 ةدكؤملا ةدايزلا هذهلداعب مب نيعلا نم صقش لا اجلا هذه هنإف

 .ًاريسيافالتخالاو> لا فالتخابنوكيام الإ « هيلعديزيالو « بترملا نكيىذلا

 < ةثالئرومأ نم دحاوب ىبتنت لاملاس أر نم بترملابةيصولا نأ ( امهناث )

 .قالطاإلادنعن وكس: عفانملاب ةيصولاك اهنإف « نيعملا هلىصوملا ةافو اهلوأ
 . هريغل هدعب نم ابلعج دق ناك اذإ الإ ء ىصوم ا ةايح ةتقؤم

 هفت مل اذإ » : ةدالا صنو « همم لوألا ةرقفلا هتنيب دقف « "0 ةداملا اذه ىف مجار 60(

 ”اذإو 6 بترملاب لب أم ةنم معسل لالا سأر نم بتر ةيصولا ذيفنتل ةكرتلا نم فوقومللا ةلغ

 . ىصولا ة هثرو ىلإ ةدايزلا تدر بترأا ىلع ةلغلا تداز

 _لغي ل اذإف « عافتنالا ةدم ىهتنت ىتح ةلغلا ىف هب ىصوملا بترملا ىلع ةلغلا نم ديزي ام فقويو

 .نم هصقن ام هل صوملا قوتسا « تاونسلا ىدحإ ىف ةيصولا ذيفنتل ىنكي ام ةكرتاا نم فوقوملا
 .ىلع ةئيرق تاق وأ « ةنسف « ةنس ىفوتسي بترملا نأ ىلع صنت ةيصولا تناك نإف ء ةدئازلا ةفلا
 . ىموملا ةثرول ةيونسلا ةدايزلا تدر كإلذ

 د 1ع



 4 نيعملا هل ىدوملا أمف ىوتسإهذهو 0 اهنيعي ىتلا ةمولعملا ةدملا ءاهتنأ هينا

 تناك أ ءاوس . اهتدم ءاهتناب ىبتنت عفاناو تابترملاب ةيصولا نآل « نيعملا ريغو
 . نيعم ريغل تناك مأ نيعمل ةيصولا

 ىوتسي ًاضيأ هذهو . ةاماكهتفيظو ةثرولا هطعي مل نإ اهنم فوتسينأ هل ةفيظولا
 . روصخلا ريغو : روص#غلاو « نيعملا هل ىدوملا اف

 لاوقا ىلع دمتعت لاملا سأر نم بترملاب ةيصولا ماكحأو اذه - +١4
 ىلع دمتعا أهذرفنت نكلو 6 امحصب مهلكحو 2 ةمعبرآلا بهاذملا ف ءاهقفلا

 ةراضم الو 2 ةيرولاب ةراخد ريغ نم ذيفنتلا لووستل 6 نوناقلا ىعسضأو داهتجا

 ريدقتك نوناقلا ىف ةررقم ماكحأ ىلع مداهتجا ىف اودمتعا دقو « هل ىصولاب
 6 بت رملاب ةيصولا نيب ةلصلاو ؛ اهف مقانملاب اءاصولا ذيفلتو ج9 ةداملا قةعفنملا

 . مفانملاب ةيصولا نيبو ؛لاملا سأر نم

 ( هةتنصو ف ىدوملا ضرع ذيفنت ىداهتجالا كإسملا كلذ ُْق هأم سم ناكو

 ءاقب ناكمإ عم . هقح ىلإ هل ىصوملا لوصو نامضو « ءاهقفلا ماكحأ ذيفنتو
 . ةثرولل ىصولل ةميلس اهلك ةكرتلا نايعأ

 نإ لوقن لاملا سأر نم بترمب ةيصولا ىف مالكلا كرتننأ لبقو -4
 عطقنت ال ةه ىأ ةديؤملاملا سأر نم بترمب ةيصولا ةعص مدعرك ذي ل نوناقلا
 امل ضرعتس ىتلا 14 ةداملا مومعنم مهي ام اهتهحررق لب ابعاطقنا نظي.ال وأ
 بترملا لغت ةكرتلا نايعأ نم نيع صيصختتب ذيفنتلا لعج دق ناك اذإو « ًايرق
 دقف « ةثرولا ةزاجإ ىلإ ةدابزلا ف تجات>ا الإو « ثاثلا ىلع ديزت الأ طرشب
 ذفنتو 2 ديبأتلا ةبج ىلع لاملا سأر نم بترمب ىصوب نأ نكمملا نم ناك

 لاملا سأر نم بترمب ةيصولا نإ لوقن انك نإو « صيصختلا كلذب ةيصولا
 . ابعاطقنا نظي ال ةبج ىلع تناك اذا ؛ ردنأ ىهو « عوقولا ةردان

 موقل وأ « نيم وأ ةنيعم ةدم ىف لاملا سأر نم بترمب ةيصولا ماكحأو

 لاسم اي سس



 زاوج ادعام هوجولا لكن م تالغلانم بترمب ةيصولا ماكحأك ىه نيروصخ-
 اهزاوج مدعو هنم بترمب ةيصولا لاحىف الماكبت رملاب ةيصولا ذيفنتل نيعلا عيب
 ادع امو « اهنم ةنيعم نيع تالغب ةيصولاب وأ « اهلك ةكرتلا نم تالغلاب ةيصولا ىف
 . ابعضوم ىف نيبتس ىرخأ ًارومأ

 لاملا سأر نم تايترملاب ةيصولا هب تصتخا امل ةصاللخ هذه - 6
 . تالغلا نم تابئرملاب ةيصولا اهرثك أ ىف كراشت ماكحالا ةيقبو»

 :نيمسقىلإ ديبأتلا مدعو ديبأتلا ثيح نم مسقنت تالغلا نم تابترملابةيصولاو
 هذهو « ةمولعم ةءاهن اهفدل ىصوملل سيل ذإ «ةديؤم بت رملاب ةيصو (اهدحأ)

 ةنيعم نيع ةلغب تناك ناف ٠ ماودلا ةفص ال١0 ةبج هل ىصوملا ناك اذإ ن وكت
 « بترملاب ةيصولا اهتالغ نم ذفنت ةبجلا هذه ىلع ًافقو نيعلا تناك ةكربلا نم.
 ققحن تمادام ىصوملا ةدارإو ةيصولا طو رش ذفنتو « ةفلتخلا هتاقوأ ىف ىطعيف
 نع اهتالغ ضيفت نيعلا تن6ك اذاف « ةفلتخلا اهبا وبأ ىف تالغلا عزوتو « ةحاصملا
 . اموأ ؛كلذل اذرصم ىصوملا اهنيعي ىتلا ةبجلا ىلع دئازلا نوكي هناف « بترملا اذه
 اذه ف رصم نيبتي مل اذاف « دئازلا فرص ىف هتدارإ ىلع لدتو نئارقلا هيلإ ريشت"
 « فقولا اذمل فرصملا اهرابتعاب ء ارسفن ةبجلل نوكي هنأ رهاظلا ناف « دئازلا
 دق نيعلا نآإل « ةثرولا ىلإ ءىث فرصي الو٠ آنتو تراص ىلا ةيصولا هذه وأ
 بهذم ىلع فقولانإو  اهتالغ نم ءىث ةثرولل سيلف , ًافقو ةيصولا هذهب تراص
 نوك._:ديؤملا فقولا ىف تالغلا نكلو « فقولا كله نع هيف نيعلا جرخمال كلام.
 ىلع صن هنكلو .« صني مل نوناقلا نآل ٠ كلذ انث رهاظلان اكو « نيقحتسملا ًامئاد
 ةفص امل ةبجل تابترملاب ةيصولا ىف ًانيع نيعي مل اذإ صصخم ىلا نيعلا تالغ

 تايترملاب ةيصولا تناك اذإ » : اهصن اذهو « 8 ةداملا مسقلا كلذ ماكحأ تيفب دق )١(
 « ةيصولا ذيفنت هتلغ نمضت ام ىصولا لام نم فقوي ةدبؤم وأ ةفلطم ماودلا ةغص امل .ةهجل
 ئصوملا بترملا نم رثك 1 فوقوملا لغأ اذإو « ةئرولا ةزاجإب الإ ثلثلا ىلع ديزي ام فقد الوا
 . <« ىصوملا ةثرو ىلع عوجرلا ال سيلف ةلغاا تصفت اذإو « امل ىصوملا ةبجلا هتقحتسا هي.

 دس والا
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 .ىث ةثرولل سيلو « ةبجلا هذه تابترملا نع تداز ولو اهتالغ نوكتت ماودلا

 ,ىضقت بترلل نيء نيبعت نإ لاقي نأ حصيو « بيرق لامتحا ريسفتلا اذ

 برقأ لوآلاو ؛ اهنم دئازلا ذخؤي نأ عنمب ال نكلو  اهريغ نم ذخؤي الأ

 . انرظن ىف

 .« ماودلا ةفص احل ىنلا ةبجلل نيع نييعت اهف سل تابترملاب ةصولا تناك اذإو

 اهتالغىكت ةكربلا نايعأ نم نيع صصخت هناف , ديبأتلا ةبج ىلعوأ ةقلطم تناكو

 .تالفل ًاحيحص ًاريدقت ةربخلا لهأ ريدقتب نوكب اهصيصختو اهنم بترملا اذهذخإل

 .« ةرجلا هذه ىلع ًافقو نيعلا كلت تروكت صيصختلا كلذ دعبو ؛ نيعلا هذه

 .« بترملا نع تالغلا تداز نإو « تذفن بترملل ةيواسم تالغلا تناك نافذ

 .دعب تراص وأ « لقأ نينسلا ضعب ىف تالغلا تناكنإو « ةبجلل ةدا هزلا تناك

 لق صيصختلاب هناأل كلذو « ةيرولا ىلع نوعجري ال مناف « ء لقأ نامزأ ىضم

 .ىلع ًافقو نيعلا ريصت ذإ « ةلص ةئرولاب ةلغلل دعت مو « ةكرتلا نع نيعلا تعطقنا

 . امناصقنو اهتدايز ىف ء اهتريغ اهل ريصتو ةبجلا كلت

 .ةدايزلا تجاستحا الإو « ثلثلا ىلع ديزت الأ بحي نيلاحلا اتلك ىف نيعلاو

 ا . ةثرولا ةزاجألل

 .نوكت ديبأتلا ةبج ىلع بترملاب ةيصولا نأب ةيريسفنلا ةركذملا تحرصدقو

 .نع ىورم ىأر ىلع دمتعت ىلوألا نأو « تالغلا ىف نوكت 5 لالا سأر ىف

 ..لامجاب ىنحلا بهذملانم ةذوخأم ةيناثلاو ءتابجلل بترملاب ةيصولا ىف فس وبىأ

 :نمو « تالغلا ف نوكنت اهاوحأ بلغأ ىف تابترملاب ةيصولا نإ انلق دقو

 . هب عقت داكتال لب « لاما سأرب دمأتلا ىلع نوكمت نأ ردانلا

 .نوكتال ىتلاىهو « تالغلا نم بترملاب ةيصواا نم ىناثلا مسقلاو - 5

 .تنا ولو « ةمولعم ةدم ال نوكنت نأب « ةياهت امل نوكت لب ءاحل ةيابن ال ةديؤم

 « ديبأتلا فصوب ةنرتقموأ « ةقلطم نوكتوأ ؛الثم دجسك ماودلا ةفصاحل ةبجل

 .ءاهتناو نيعملا ةايح ىه ةياهن اطل نوكتت اهناف « نيروصحم وأ « نيم نكلو

 لس راج



 ىلا اهلسن ثيح نم ةيصولا ةم.ق ريدقت فلتخيو . نيروصحلا نم ةيناثلا ةقبطلا
 نيبعت ثيح نم ةقباسلا لاوحألا فالتخاب . كلثلا لع ديزت ال ثيح ؛ كرتلا
 . ًاروصحم وأ « ًائيعم هل ىصوملا نوك وأ «ةدملا

 رظن ريغ نم ؟'ةمولعم ةدمب ةلغلا نم بترعي ةيصولا تناك اذاو - ١41
 ىف نوناقلا هكلس ىذلا كلسملاناف ءروصحم ريغوأ ًاروصحم هلىصوملا نوك ىلا
 ردقتو « ةيصوأا ىضتقمب هلمحت ىذلا بترملا نم ةيلاغ ةكربلا ردقت نأ اهريدقت
 هقرفلاو « مولعملا نمزلا ىف دودحمنا بترملاب هل ىدوملا قح اهب قلعت دقو , اهتميق
 ةامع ريغ درْنلا ةميق ثلث نم رثكأ ناك ناف ١ هب ىصوملا نوكي نيتميقلا نيب
 .بترملا نم صقنو ؛ كلثلا ىف ةيصولا تذفن « ةدايزلاب ةيصولا ةثروأا رحب ملو
 ةبريسفتلا ةركذملا تبرض دقلو « هريدقت ةلمج ىف هب ىصوملا نم صقن ام رادقمب
 : تلاقف « الثم كلذل

 رثع ةدم ةكرللا ةلغ نم ربش لك تاهينج ةسمخ برع ةيصوأأ تناك اذإ
 هيرتلا ةمميق تناو « هينج ةئاهتسب نيتميقلا نيب قرفلا ءاريخلا ردقو « تاونس
 ةعبرأ بترملا نوكيو « هينج ةئامسمخ ىلإ درت ةيصولا نأف « هينج فئلأو ةئامسمخ
 . « هينج سدسو تاهنج

 « هبىصوملا عومي نم صقتام ةبسنب هنم صقن دق بترملا نأ اذه نم ىرنو
 ةميق نيب قرفلا ريدقت نأ ىلاةركذملا تراشأدقو « ةثامسمخ ىلا ةئاهتس نم لزن ذأ
 ردق اذاو «ةربخلا لهأ ىلا هيف جر, ةلمم ريغ اهريدقتو ؛ بترملاب ةلمح ةكربلا
 ةكرتلا نم نيع صصخت هناف ؛ هضعبب وأ هلك بترملاب ةيصولا تذفنو « هب ىصوملا

 اذاذ « ثلثلا نم جرخت اهنوكب نيعلا دييقت ريغ نم بترملاب اهتالغ ىفت
 « ةكّرلا ةلغ نم بت رعب ةيصولا تناك اذإ » : ابصنو ء 50 ةداملا مسفلا اذه ماكحأ تنيب دق 00

 « هب ةلمحح ريغو « ا مولا بترلاب ةلمح نيلا وأ ةكرلا موقت ةئيم ةدمل اهنم نيع ةلغ نم وأ
 م« ةيصولا تذفن لاما كلث نم جرخ ناف ٠ هب ىصوأا ردقلا وح نيتميقلا نيب قرفلا نوكيو
 هلباقيامو « بترملا نم دنازلا ناكو « كاثلاردقب اهنم ذقن ةدايزلا ةثرولا رج مو هيلع داز نإو
 . ىصوملا ةنرول نيماا وأ ةكرتلا نم

 ب الالو دب



 « هل تصصخ ثلثلا نع جرخت الوأ جرخت بترملاب اهتالغ قت ىتلا نيعلا تناك

 كانه تديق نكلو « لاملا سأر نم بترمب ةيصولا ىف كلملا كلذ كل دقو

 . "7 ةكرتلا ثلث نم اهنوكب ةصصخملا نيعلا

 ريدقت لجاألف , ةكرتلانم ةنيعم نيع تالغ نم بترك ةيصولا تناك اذإو

 نيتميقلا نيب قرفلاف ٠ هلم ريغو بترملاب ةلمج ًاضيأ نيعلا ردقت هب ىصوملا ةميق

 ديزب ناكناو « ةيصولا تذفن كلثلا نم جري ناكن إف ؛ هب ىصوملا رادقم وه

 ذفنيال دئازلاو «ةثرولا ةزاجإ ريغ نم ثاثلا الإ ةيصولا نم ذفني مل ثلثلا ىلع

 وأ ىرهشلا بترملا نم صقني ابلكةيصولا ذفنت مل اذإ كلذ ىلعو ؛ مهتزاجإب الإ
 نم صقنيو ثلثلا ةرئاد ف نوكيل « هعوم نم صقن ام رادقمب الثم ىونسلا

 6٠٠ ةدملا عومج ىف بترملا ةميق تناك اذاف ء بترملا نم صقتنام رادقمب نيعلا

 الثم ىرهشلا بترملا نم صقني هناف « ثلثلا امنآل ةئاعبرأ ىلإ تلزن هينج

 نيعلا تناك اذإ و « ةينامث ىلإ تلون ربهش لك تاهنج ةرشع تناك اذاف ؛ ةسمخ

 صقني ذإ ؛ اهنم نينثا ىلع ةثرولا ىلوتسا ةندفأ ةرشع اهتلغ نم بترملا ىصوم ا

 . انركذ م نانادف وهو ءابسخ ًاضيأ اهنم

 ىصوملا اهركذ ىتلاريغ ًانيع نوصصخ ةثرولا ررضت اذإ لاوحالا لكىفو
 . ةيريسفتلا ةرك ذا كلذ لع تصن دقو

 ةكرلات الغ نمبترمب ةيصولا ريدقت ىف نواقلا ماكحأ هذه ل64

 هيلع لدتامب « اهانحرش دقو ؛ ترصقوأ تلاط ةمولعم ةدمل ةنيعم نيع تالغوأ

 . هعضوي تنربقا ىلا ةيريسفتلا ةركذملا ابحرش ىف انعتساو تارايعلا

 « هقفلانع بيرغ ريدقتلا كاذ ىفنوناقلا كلسمنإ لوقن نأ كلذ دعب انلو

 هدأوم تيذب ىلا هدعاوق نم ذخ رام ةلج ىف هسفن نواقلا اذه نعو , قطنملاو

: 
 )١( هصنام تلاق دقف ثاثلا ىلع ةصصلا نيعلا ديزن نأ حصي هنأ ةيريسفتلا ةركذملا تنيب

 رثك أ اهتمبق تناك ولو « بترلاب اهللغ ىنت نيع فقوت ةكرتلا ةلغ نم: بترع, ةيصولا ىفو »

 رضي دق ثلثلا ةميق ىلع ةفوقوأا نيعلا رصقو « طقف 4فلا ىف هل ىصوملا ق> نأل ؛ ثلثلا نم

 . ©« بترملا لفتال تناك اذإ اهف هل ىصوللا

 هس ]مس



 : ةثالث كلما اذه ذوذش ىلع لدت ىتلا رومآلا ةلمجو ءاهلوصأ ىلع

 ليبق نم ىه ةكرتلا نم ةنيعم نيع تالغ نم بترمب ةيصوأا نأ املوأ

 اذه ريغ اكلسم نيع عفانمب ةيصولا ريدقت ىف نوناقلا كلس دقو « عفانملاب ةيصولا

 « نيعلا ةميقب ةيصولاتردق نينس رشعىلع ديزت ةد تناكنا ةيصولا نأ ررقف
 ةزاجابالا دئازلا ىف ذفنتال جرخمال تناك ناو « تذفنثلثلا نم جرخ ؟ تناك ن إف

 نمرثك أ ةدمل اهتلغ نم بن را ةيصولاىف كسلا كلذ كلسي ل اذالف « ةثرولا
 : ةكرتلا ىلا ةفاضم اهلك نيعلا تردق ةلغلا لك وه بترملا نأك نإف ؛ نينس رشع

 نيعلا ةلغفصن بترملا ناكناو ءذفنتال الإو . تذفن لقأ وأ ثلثلا تناك نإف
 . اهلك ةكرتلل ةسنلاب اهفصن ردق

 ركذام فلاخ دقف لقأف نينس رشع نيع ةعفنم ةيصولا تناك اذا كلذكو

 اذالف « ةدملا هذهىف ةعفنملا ةميقب ةيصولا ةميق كانه لعج ذأ ؛ ةعفنملاب ةيصولا ىف
 هريداقم بستحت ذا لبسأ ناكدقو « هررقىدذلا ردقتلا كلذ'نعنوناقلا لدع

 ف دحاولا عون ملا ىف ةدحتملا لئاسملا نيب ةةرافمو بيرغ كإ]سم اذه «ةدملا ىف

 . ضتقم الو رربم ريغ نم محلا
 ف ةريخلا لهب ةن أعتسالاب هتراعب ال هثراش ب ىصوب نوناقلا نأ  اهنئاث

 « هب ىصوملا رادقم وه أمهنيب قرفلاو , ةلمتريغو ةيصولاب ةلمت نيعلا ةميق ردقت
 هردقت نكمي ةمولعم ةدم مولعم بترمب ةيصولا نآل '؛ قطنملا نع بيرغ اذهو
 تاهنج ة ةسمخ ىرهش بترع ةيصولا تناك اذإف ؛ ادودح ًانيعم اردقت هتاذ ىف

 رظنمف « هينج ةثامسوه تاالغلا نم مولعمرأد ع ةيصو ىبف ؛ تاونسر شع ةدل

 ةلأسملا ليمحت هيفف « ةلمحريغو ةلمح نيعلا ردقت ام امأ : ةكرتلل ةبسنلاب اهرادقم ىلا

 ريدقتنأب اوراشأل ةربخلا لهأ انرشتسا ول اننظأو , هيلإ جاتحت الام قمعتلا نم
 طضأو؛قدأ ومكحأ نينسلا ددعف مث , ةنسلل ربشثألا ددعف هبرضب بترملا عومج

 طوضملا لوقعملا بيرقلا ريدقتلا لذ كرت اذاملىردن الو « نيت ةميقلار دقت نم

 . لوألا ل عنوريسيسةريخلا لهأنأ دبالو ؛ بي رغو طوبضم ريغ وهو « هريغهلا»

 هس الإ



 ةلغلا نأ دج , اذا هنأ نيعةلغ نم بترع ةيصولا ىف ررقي نوناقلانأ - اهللاث

 لغتمل ول هنأو « ةلغلا نع بت رهاهبصقنام ةبسنب نيعلا نمصقني ٠ بترا نمرثك أ

 ةدايزلا ذطخأي قابلا ءزجلاةلغ تداز ولهنأو . ءرجلالغت امرثك أ ذخؤيال بترملا

 ىف ككفت كلذو ؛ كاذ لع لدي ةني رق تماقوأ ةنسف ةنس ف وتسي ناك اذا 7'2ةثرولا

 , هفلاخ مث , بترملا ةميقو « نيدلل لوألا رابتعالا ل_عج ذا « نوناقلا قطنم

 بترملاو « ثلثلاىواست نيعلا ةميق نوكت نأ ىهو « ةبيرغ ةروص لا ىدؤي اذهو

 « هعومجف ةلغلا ةدايز ةسنرادقمب نيعلا نم ص قنيف « اهتلغنملقأ اهلع ضورغملا

 ؛ ةثرولا ىلععجر مل هلغت ملنإو « ذخأ هتاغأنإف « نيعلا قاب ةلغنم بترملا مصخمو
 ىرهش بترع ىصوأ ؛ الثم كلذإ برضنلو « ةئرولا هذخأ رثك أ تلغأ ناو

 نأ ىلع « ةنسنيثالث ةدا. ةنسلك ةنيعم ةندفأ ةرشع ةلغنم ذخؤ: تاهنج ةسمخ

 « نوناقلا قطنم انذفت نإف « انادف نوثالث ةكرت هلو  ةاساوملا قشتسا نوكت
 « ةندفأ ةينامثريصتف الثم امسمخ نيعلانم صقني «بترملا نم رثك أ اهتلغ تناكو

 نإو « ةثرولل دئازلا نوكيف تاهنج ةسمخ نمرثك أ لغت ضرالا تناكنإ مث

 ىصولل مظ كش الب اذهو « ئشتسلل ءىث ةثرولا نم ذخؤيال لقأ لغت تناك

 عم اهفيفطت دعبو « جرت ال مأ ثلثلا نم جرختأ ءاهتاذف نيعلا ىلإ رظني ملف ءهل

 نإف « طقف اهمرغ هل لب «اهمنغو اهمرغ هل ىصوبلل لعحي مل ثلثلا نع جرخت اهنأ

 هذه ىف نوناقلا كلسم ملظلا اذه ىلإ ىدأو « ةثرولا هذخأ ةسذلا ىلع اهتلغ تداز

 . قطنملا ىلع الو « هقفلا ىلع الو ؛ هلوصأ ىلع دمتعي ل ىذلا ةيئرجلا

 ناك أ ءارس ةمولعم ةدمب تناك اذإ بترع ةيصولا لاح انحرش س 4و

 انيب دقو , ماودلا ةفص امل ةهج ناك مأ ءاروص# اددع ناك مأ ًائيعم هل ىصوملا

 . هقملا نعو : هماكحأ ةعومجم نع بيرغ كلسم نم نوناقلا ماكحأ ىفام

 كلذب تناكأ ءاوس « هتايح ةدم نيع بترمب ةيصولا ىف ملكت نآلاو

 . / - ةداملا نم ةيخألا 0
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 ةيصولا ريتعت هنإف ©0كلذي ترسفو « ةلبؤم تنأآك مأ , ةقلطم تناك مأ ء ظفللا“

 ريدقتل قيرطلا نس دق نوناقلا نآل ؛ ةمواعم ةد بترمب ةيصولاك لاحلا هذه ىف:

 اف ؛ ءابطالا ريدعت قيرط نع كلذو 3 ىدوملا ةأفو دعب نم هل ىصوملا ةأيح-

 : هل بترملاب ةيصولل ةمولعملا ةدملا وه نوكي ًاديرقت ًاريدقت نينس نم هنوردقي

 اهنأك هل بترملاب ةيصولا نإف « نينس رشعب ىصوملا ةافو دعب هتانح اوردق اذإف»

 . نينس رس اهردق ةمولعم هدب ةيصو

 ب ةيسنلاب امميق ريدقتو اهذيقنت ىف انعجر ةيصولا ةدم تملع اذإو
 ّح هه - ١ 1 1 ١ 1 ١

 لاملا سأر نم بترملا ناكنإف ل بتةرألاب ةيصولا َّى ةقباسلا ماكحالا ىلإ دكرلا :

 ؛ ثلثا ىلع صصخنا ديزي الأ طرشب « ةيصولا ذفني ام ةكرتلا نم صصخم :

 فتملذإو . ةصصخ لا نيعلا ةلغ ىف ةيصولا ذفنتو « ةثرولا ةزاجإ ىلإ انجتحا الإو

 . ةيصولا تبا نيعلا تدفن نإو ؛ صقنلا هثرولا دسي ل نإ « نيعلا نم عيب ةلغلا“

 ىدم ةفرعم دعب هب ىصوملا ةميق تردقت الغلا نمبترمب ةيصولاتناكنإو

 ريغو « بتراب ةلمجنيعلل ةرلا لهأ ريدقتو هو ؛ ًافنآ هانح رش ىذلا قير طلاب ةايحلا“

 . ًافنآ هاندقتناو هانييىذلا قي رطلاب ذفنيو ؛هءىدوملا ةميقوه قرفلا نوكيو « ةلمم-

 تناك ءابطالا اهردق ىتلا ةدملا لبق نيعملا هل ىدوملا تام اذإو - ١

 كانه ناك نإ هدب نمل ةيصولا تناك وأ « ةثرولل ال ةصصخلا نيعلاو تالغلا

 « هفالخ عقاولا ءاج اذإف 0 ىيرش ءاطالا ريدعت نال كلذو 6 هاعد سن هل ىدوم

 سأر نم بترعي ةيصولا تناك اذإ » « ابصنو « 53 ةداملا هني دق ءزطا اذه ماكحأ (0)

 لام نم فتولو ٠ هنايح ءابطألا راقب هل ىصوأا ةايح ةدم وأ ©« ةديّؤوم وأ ةقلطم ةلخلا وأ لاما -

 سأر نم بترمي ةيصولا تناك نإ 34 ةداملا ىف نيبلا هجولا ىلع ةيصولا ذيفنت نمضي ام ىصوأ لا“

 نم بترك ةيصولا تناك نإ ”© ةداملا ىف نيملا هجولا ىلع هب ىصوملا بترملا لغي ام فقوبو . كلاملا

 نم هقحتي نأ ةيصولا نم قابلا ناك ءايطألا اهردق تلا ةدملا لبق هل ىصوملا تام اذإف . ةلفلا“
 هل ىصوملا شاع وأ « ةيصولا ذيفنتل فوقولا لاملا ذفن اذإو , هدمب هل ىصوأ نم وأ ةثرولا»
 . ةثرولا ىلع ع وجرلا هل سيلف ٠ ءابطألا اهردق ىلا ةدملا نم رتكأ:

 1مم



 .. ءابطالا اهررق ىتلا ةدملا نم رثكأ هل ىصوملا شاع اذإو  همكح ذفني عقاولا نإف
 . ريدقتلا اذه ساسأ ىلع ذفنتو , كلذك تردق ةيصولا نآل ؛ ةيصولا ىهتنت

 ىبقفلا لصألا نين هثادبأ لبقو « عوضوملا اذه ىف رظن انلو - ١

 . هل ىدوملا ةايح ريدقت ىف هماكحأ نوناقلا هنم قتشا ىذلا

 .ةريخلا لهأ وأ ءابطاللا ةفرعمب ةايحلا ريدقت نأ ةيريسفتلا ةركذملا تركذ دق
 . فسوب ىنأ نع ىور امبو كلام بهذمب درو امم ذوخأم مهنم كلذب

 هشيعب نأ مموتي امب نوكي ةايحلا ريدقت نأ نامامإلا ناذه ررق دقلو

 ىلع مثريدقت ىني نيذلا ةربخلا لهأ سدحب نوكب نأ نوناقلا ىأ رو «ةداعلا ىف
 . ةئيعم ةيعطق ال « ةيرقم ةينظ تناك نإو « ةيبلع سسأ

 .ةنسو ءاليلق ةنس لغأف « لجرل ةنس لك هتلغ نم ًامهرد نيرشعب ىدوأ ولو »

 ”اههردنو رشع كلذ نمةنس لم هيلع قفني وس « ةئيم 9 ةلغلا ثلث هلذ أريثك

 اذهلف ٠ نينسلا ضعب ىف ةلغلا لصحت ال اممرو « ىصوملا هبجوأ اذكه « شاءام
 ”6 2 ةسمخ رهش لك هنم هيلع قفني نأب ىصوأ وأ اذكو 2هقح ىلع ةلغلا ثلث سحب

 .ةدم ىف هيلع قفني ام رادقم سيح لاق هنأ فسوي ىلأ نءو ؛ ىصوملا هبجوأ
 , .١ هسيح لغتشي الف , كلذ ىلع داز ام امأف «ةداعلا ىف اهيلإ شيعي نأ مهوتي

 .صخشلا اذه لثم هشلعل م ىصقأ ض رقي فسوب انأ نأ دافتسا اذه نمو

 .ةدملا هذه ىف بترملا بستحي هنأ ررقت ةلوقنملا ةرابعلاو « مهوتلاب ولو ةداعلا ىف

 ىصوملا وه رادقملا كلذ ريتعيو « ةداعلا ىف اهيلإ شيعي نأ موتي ىتلا

 اذإ اا فسوي ىنأ مامإلا نع الو « هنع هللا ىضر كلام نع ركذي ملو
 ”أوردق ذإ ءديعب بيرغ هضرف نآل ؛ كلذ ركذي مل هلعلو « تمي لو ةدملا تضم

 .كلذلو , ريدقت ىصقأ دعب ريدقت وبف , ةداعلاب أديقم مثولا هيلإ لصي ام ىلع ةدملا

 . «ص 58ج طوسبملا 0)
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 . ريدقتلل ىصقأ دح اهنال «هل ىصوملا ةافو لبق ةدملا ءاهتا اوضرفغي مل

 هنأ وهو ء« ضرفلا كلذ مكح كلام بامصأ نم مساقلا نبأ نع ركذ نكلو
 ةيصولا ىبتلت ىأ ةثرولا ىلع ءىثب عجري نأ هل قحي ال ةدملا ءاهتلا دعب شاع نإ
 . ريدقتلا كلذ

 ١617 نيتيحان نم نوناقلا َْق ءزجلا انو اندقنو دس :

 ىنظ ريدقت وهو « ءابطألا ريدقتب ةايحلا ةدم ردقي نوناقلا نأ  امهالوأ
 لبق تام اذإ نوناقلا راس كلذكو « هكحل انعضخ مقاولا هفلاخ اذإف « ىو رقت

 ًاقح ناكو « ريدقتلا فلاخو « مقاولا مل عضخ دقف « ءابطألا هررق ام ءاهتنا
 دعب ام ىلإ هتايح تدتماف «ريدقتلا فلاخ اذإ مقاولا مكحل كلذك عضخي نأ هيلع
 ؛ هتايح ةيامم ىلإ هيلع ةيراج بترملاب ةيصولا لعجيبف « ءابطالا اهررق ىلا ةدملا

 .قوق ٠غ لوقعللل فئلاغع نوناقلا هررق اف . ىدوملا ةدارإ كلذ لع لدن

 . ىدوملا ةدا رإل هدفها

 . ماكحالا طيترم الو « بسانتم ريغ ًأطيلخ ”ىجيف « ةكساهتم ريغ ةبيرغ

 < مفانملاب ةيصولا ىف هررق ىذلا لصالا فلاخ نوناقلا نأ  امهتناث
 .ةيصولا رادقم ريدقت وهو « ًاذاش ًايرغ هارئو هركذ ىذلا لصألا ىلع دمتعاو

 . ةلمت ريغو « بترملاب ةلمم ةميقلا نيتميقلا نيب قرفلاب

 .نيعلا ةمق اهريدقت وهو ؛ عفانملاب ةيصولا ف هرر ىذلا لصالا نإو

 .ةيصولا نإف « انه لمعلل قفوالا وهو « ةايحلا ىدمل تناك نإ « اهب ةقلعتملا

 .نع هانلقن |مف ثيأأر م « اهمكح هلذ « عفانملاب ةيصو الإ تسيل ةلغلا نم بترملاب
 . هقفلا بتك ُْق روك ذم وه وو 3 طوسملا

 .ىصقأب ةارملا ريدقت نأ ىلع اهترابع لدت  اهانركذ دقو فسوي ىنأ نع طوسملا

 سس امه سلس



 «ثلثلا نم هلكر يتءيو رادقملاب ةدملا هذه ىف بترملا ردقيف « ةداعلا ىف اهل مهوتي ام

 عمجي ال نوناقلاف «نوناقلا هررق ام ريغ كلذو « ًاردق «واسيام تالغلا نم سدحيو-

 ةايحلا طقف ردقي لب « هنم فرصيو سدحبو « تردق ىتلا نينسلا ىدم ىف بترملا:

 كسي نأ هيلع ناكو « ةبيرغلا ةذاشلا ةقيرطلاب بترملا كلذ دعب ردقي مث ءالوأ
 . ًاعطقتم ودسيف « ابضعب نم ال ء هوجولا لك نم هنع ذخأ ىذلا ردصملا كلسم.

 لقتلنلو «ةايحلا ىدم نيعم صخشل بترالاب ةيصولا ماكحأ هذه مع

 ©7نيروصحمل بت رملاب ةيصولا ىلإ كلذ دعب.

 كلذلو « نيعمل بترمب ةيصولاك هلعج دق اياصولا نم عونلا اذه نأ دجتو
 نوكت نيروص#ل ةيصولا تناك نإو ؛ ىصوملا توم تقو ًاعيمج مهدوجو طرتشا
 تقو نيتقبطلا داحآ لك دوجو طرتشاو ©7كلذ نم ربك آل ذفنت الو « نيتقبطلا

 طرتشي ال امهب ةيصولانإف « عفان اونايعاألابةيصولا ف الخ اذهو « ىصوملا ةافو
 ةافو تقو الو « ةيصولا تقوال « مهفاصوأب نوفورعحملا مل ىصوملا دوجو اهيف
 ىصوملا ةافو تقو مثدوجو طرتشا انهو , مدوجو ناكما طرشلا لب ؛ ىصوملا
 ؛ ءابطالا ريدقتب مهرامعأ ردقتو « نيعمل ةيصوااك نوكتل كلذو , ةيصولا ةحصل
 . امام نيعمب ةيصولا ىف انيب ام بس> ىلع . تابترملا نم هب ىصوملا ردقي م

 ةماعلا ةحصلا هساسأ لب « طقف نسلا هيف عبتي ال ءابطألا ريدقت نأ ظحاليو
 )2 نيروصحلا مث ىصوملا نم دحاو لك ةايح ردق اذإو « مسجلا ةمالسسو.

 رادقم صخبو ؛ بترملا هل ردقيف , هصخشإ نيعم هل ىصوم هنأك دحاو لك ر بتعيأ

 رهاظ ؟ عومجملل ةيصولا ربتعت مأ ,هنايحل ردق ام ءاهتناب وأ هتايح ءاهتاب ىهتني.

 ةيصولا حصت ال » : اهصنو ٠١ ةداملا فصولاب نيفرعملل بترملاب ةيصولا ماكحأ تركذ )١(
 تقو رهط ىصوملا نم < نييلوألا نيتقبطلا نم نيدوجولا ريل ةلفلا نم وأ لالا سأر نم تانت راع

 5 034 نيئيعملل اياصولا َّق ةئيبملا ماكحألا ةاعارع 3 نيدوجوأ ا ةايح ءأم .طألا ردشو ىصوما ثوم

 ةيصو اهنأل نيتقط نم رثكأل ذفنت ال نيروصحل ةلذلا نم بترم ةيصولا نأ ظحالي (
 . ةقباسلا 7١ ةداملا كلذ تحرص دقو « نيتقبط نم رثكأل ذفنت ال ىو مفانأا#»

 سم1



 ردقتو « مهعومج ربتعي هنأ نيروصحمل نوصوي نيذلا تارايع رهاظو نوناقلا

 نانئا وأ دحا ومهم قب ام مهتبجل فرصي ذإ « فرصلا ةهجمهنأل ؛ مهعومجيةايح

 ةيصولا تناك اذإو «ددعتلا طارت ثيح نم ةرابعلا هيلع لدت ام بسح ىلع

 ضوفنبذلا ءايطالا ررقت بس> ىلع ءًاريع موطأ ةدمب اهتدم ردقتف مهعومجم

 .ًاقلطم ًاضيوفت مه ردقت ىلإ ألا

 ةيريسفتلا ةركذملا هتركذ ام وه عومجبلل اهنأ ساسأ ىلعةيصولا ةدم ردقتو

 : تلاق دق

 . اربع مل وطأب ةيصولا ةدم ردقتو »

 « نوناقلا صن عم قفتي ىذلا وه هنآل «لوبقم ريسفتو « لوقعمرظن اذهو

 . صخشلاب نينيعملا ال « فصولاب نيفرعملا نم مهل ىصوملا نوك عمو

 ١64 - نيتطقن ركذن تابترملاب ةيصصولا نابب نم ىهتنن نأ لبقو اذه :

 تصقتنو ؛ نينسلا ضعب ىف ةلغلاتداز اذإ ةلغلانم بترملاب ةيصولا (اهادح])

 لاملا نم ًارادقم بترملا لدب اوطعب نأ ةثرولا دارأ اذإ ةينالاو . اهضعب ىف

 ةكرتلاب اودبتسيو هيواسي .

 بترملاب ةيصولا عم ىفالتت اماكحأ نوناقلاركذ دقف . "7ىلوألا ةطقنلا امأ

  امهلك نأ ىف نايقالتتف ء اهرثك أ ىف نافلت#و « اهضعب ىف لاملا سأر نم

 ؛ ةدايزلا هل ىصوملا ذخأي ال - هب ىصوملا بترملا نع ةئس ىف ةلغلا تداز اذإ

 . كلذ ادع ايف نافلتخيو

 ةنيعملا نيعلا ةلغ فتت مل نإ هنأ « ةلغلا نا بترملاب ةيصولا ف لوقلا ةصالخو

 « ةدايزلا ةنرولانم هل ىصوملا ذخأيال كإذإ ةصصخلا وأ اهتلغنم ةيصولا ذيفنتل

 فال نيعلا ىف ال « ةلغلا ىف هل ىصوملا نآل « بترملاب قيام نيعلا نم عابي الو

 ةدايز ىف مالكلا دنع شماحلاب اهانلقت دقو 37 ةداملا نع ةيناثلا ةرقفلا ماك أ كلذ تقي دق (0)

 ٠ لالا سأر ىف بترعي ةيصولا ىف اهسقتو ةلغلا |

 دس ١1مل بس



 .فتت ل نإ نيعلا نم ذفنت اهنإف « انركذ م لاملا سأر نم بترملاب ةيصولا

 . بترملاب ةلغلا
 « ةدايزلا هل ىصوملا ذخأي ال ؛ هب ىدوملا بترملا نع نيعلا تالغ تداذ نإو

 تالغلا صقن ليبكتل ؛ هباسلل سيحت مأ « ةئرولا ىلإ درنأ نكلو ءانرك ذاك
 ؟ ةلباقلا نينسلا ضعب ىف

 ىلع لدن هرابع تناك ن إف ؛ ىصوملا ةرابع هيلعلدت ام فالتخاب فلتخي اذه

 دسيل « سبحي دئازلا نإف ؛ ماع لك ت الغب ديقتي ال ةنسم لك هل راج بترملا نأ
 نم سود كانهو « ةدملا تبهتنأ نإف 3 ةيضاملا وأ 2 ةلبأقلا نينسسلا ُّى صقنلا

 . ةلمأك اهذ.فنتو ؛ ةيصولا ءاهتنال « ىصوملا ةثرول ناك تالغلا لضاف

 اذه تالغ نم ذخؤي ماع لكب ترما فرصنأ ىلع لدت ةرابعلا تناك نإو
 هيف عج ريال صقني امو 3 ةثرولل فرصي تاالغلا نم ليازلا نإف )2 اهودعبال ماعلا

 ماع ىلإ اهزواجتي ال « ماعلا ةلغب ديقم ماع لك ىف بترملا نآل ؛مهلع صقنلاب
 طظفحت اللو طورشملا لع ةدايز نوكت ابنال 2 هانإ ىطعت ال تداز اذإف 2 رخآ

 . طرتشا ام الإ ذفني الو « طورشملل فلاخم ًاضيأ كلذ نآل ؛ ىرخأ ةنسل

 . ةفيلح ىأ بهذم نم ةذوخأم ماكحالا هذهو

 رادقم ةثرولاعاديإ زاوج ىهو ؛ ةيناثلا امأ «ىلوآلا ةطقنلاز اب !ذه- ١
 ىلا تابت رملاىهو «نوناقلا لصأ ىلع ءانبةمولعم ةدمب اهريدقت نكمي ىلا "7 تابت رملا
 .لك ةلماش ةرايعبو 3 ماع لكشب ةدمب اهرب دقت نك ةدمبةردقموأ ,ةمولعم ةدلن وكن

 ىف ةنيبلا لاوحألا ىف » : اهصن اذ هو ؟ نوناقلا نم 14 ةداملا كلذ ماكحأ تنيب دق )١(
 فرصا وأ « بترملابةيصولا ذيفتتل فوقولاىلع ءاليتسالا ىصوملا ةثرول زوجم 77 ىلإ 54 نم داوملا
 « ادقت تابترملا ميج ىضاقلا اهنيعي وأ « هل صولا اهاضري ةبج ىف اوعدوي نأ طرصب « هيف
 .قابلا در حولا ملبملا ذامنن لبق هل ىصوملا تام لذإ) ء ةيصولا ذيفنتل عدوملا 3 سصخو

 ىصوملا ةثروأ
 ٠ سيمختلاو عادبإلاب ةكرتلا ىف هل ىصودلل قح لك لوزيو

 بس ( ماسح



 ةفص اهل ةبجل ةديؤم وأ ةقلطم ةيصو بتر ةيصولا ادع ام تابترملاب اباصولا

 دعب نم ةثروللو ءاهريغل كلذ نوناقلا زوجدقف  ابعاطقنانظيال ىأ : ماودلا

 قح لكل وزي ذإ « دعب راثي عازن ىأ ريغ نم ةكرتلا نايعأب اودبتسي نأ عاديإلا
 بترملا ءافيتسال اهصيصختو ؛ تايترملا عاذي] دعب ةكربلا نم بترملاب هل ىدودللا
 . ةيلاوتملا هموت ىف اهنم

 ىروش بترمبو « الثم تاونس رشع اهردق ةمولعم ةدمل ةيصولا تناك اذإف
 ةبج ىف ابعادبإ ىلع هل ىدوملا عم ةئرولا قفتاف رهش لك تاهذج ةرشع هردق

 نوريصي ةئرولا ناف . هموجت ىف بترملاذخأيو ء فراصملانم فرصمك اهاضري

 ىلع هل ىصوملا عم اوقفتي مل اذإو « عاديإلا دعب ةكرتلا ف فرصتلا ىف ًارارحأ

 نامض اهب عاديإلا ىف نوكي ىنلا ةبجلا نيعي نأ ءاضقلا نم اوبلطي نأ مهلف « ةبج

 ةيولطملا ريداقملا تعدوأو « ةبجلا ىضاقلا نيع اذإو « هنامزأ ىف بترملا ديدسنل

 . ةرثلا ىف ًارارحأ ةثرولا راص

 فصولاب نيفرعمل وأ ؛ هتايحب اهتدم تردقو نيعمل ةيصولا تناك اذإو

 ةيصولا ريتعت و , امل ءايطالا ريدقتب ةايح ار دقت هنإف « مهتاي تردقو « نيروصح

 . ابساسأ ىلع اهبف بترملا ردقيف «ةدملا ةمولعم ريدقتلا كلذ دعب

 تراص ىتلا ةردقملا وأ « ةمولعملا ةدملا ءاهنا لبق هل ىدوملا تاماذإو

 «ةثرولا هذخأي بترملاب ةيصولاذيفنتل ةعدوملا لاومألا نم قابلا نإف « ةمولعملاك

 هل ىصوملا دعب نم ىصوأ اذإ الإ ء اهتدم هتنت مل ولو « ةيصولا ىهني توملا نآل

 ٠ هريغل تام ىذلا

 . ثلثلا ىواسي ام ميدقت الإ لاح لكىف ةثرولا ىلع بحي الو

 بترملا برضيأ ؟ اهريداقم عدوت ىت> , بترملاب ةيصولاردقت فيكن كلو
 عدوبو « نينسلا ةلمج ىف بترملا رادقم كلذ ربتعيو « نينسلا ددع ىف ةنس لكل

 نوناقلا اهركذ ىتلا ةقيرطلاب ةبترملا ةميقردقت مأ ؟ هلىصوملا اهضتريىتلا ةرجلا ىف

 امو



 « ةلمح ريغو بترملاب ةلمح ةكرثلا ردقت نأب ءةكرثلا ةلغ نم بترمب ةيصولا ىف

 ؟ مدقيف « بترملا ةميق وه قرفلاو

 باسح لاملا سأر نم بترملاب ةيصولا ردقت :  ةيريسفتلا ةركذملا تلاق

 نم تابترملاب ةيصولا ردقتو ؛ ثلثلا ىلع ديزي الأ لع « ةدملا لكىف تابترملا
 . >4 ةداملا ىف ةنيبملا ةقيرطلاب ةلغلا

 ددع ىف ةنسلاب بترملا برضب ردقت لالا سأر نم بترمب ةيصولا نأ ىأ
 . ةلمم ريغو ةلمح ةكرنلا ةميق ريدقتب ردقت ةلغلا نم بنارمب ةيصولاو « نينسلا

 .نأ طرشب ه لوقت هترابع نآل « نوناقلا ةرابع هديؤنال « ريسفت اذهو
 نآلو «باسحلاو عمجلاب فرعي تابترملا عيمجو « ًادقن تايترملا عيمج اوعدوي

 هبجيف « ةلغلا نم بتىمو « لاملا سأر نم بترمب ةيصولا نيب قرفت مل ةرابعلا
 .لاملا سأر ريدقت نأب ةركذملا تملس دقو « نيرمألا لمشي امب بترملا ريدقت
 ردقي نأ ةلغاا نم بترملا ف بجيف « باسحلاو عملا قيرطب هنأ ةرابعلا ديفت

 . ملعأ هللاو كلذ ديفت ةرابعلا ذإ ؛ ًاضيأ باسحلاو عجلاب

 دب 8اس



 ةيصولا رادقم م

 .ةزاج] الإ ةجاح ريغ نم ذفنت ىلا ةيصولا رادقم نواقلا لعج م15

 ناف «ثراو ريغل مأ ثراول تناكأ ءاوس « «"ةافولا دنع ةكرنلا ثلث ةثرولا
 .« ثلثلا ىفالإ ةثرولا ةزاجإ ريغ نم ذفنتال نكلو ؛ تهص كلثلانم رثكأ تناك
 .ىف تذفت ًاعمج اوزاجأ ناف « ةئرولا اهزاجأ اذإ الإ ابيف ذفنت الف ةدايزلا امأو
 .« مهضعب زاجأ نإو «ةدايزلا ىف تلطب ًاعيمج اوزيمحي مل نإ و ٠ ثلثلا ىلع ةدايزلا
 .تلطبو ؛ زيجلا قح ىف ةدايزلا ىف ةيصولا تذفن ؛ ةزاجإلا نع مهضعب عنتمأو

 . زيها مدع قح ىف ةدايزلا ىف ةيصولا

 « ةزاجألا ضرف ىلع اهدحأ نيميسقت ةكرللا مسقت كلذ ةفرعم لجاللو
 < ةزاجالا مسقت ىلع هبيصن ذخأ زاجأ ن .ّف ةزاجالا مدع ضرف ىلع رخأآلاو

 ف 1١ ةكربلا تناك اذإ الثف , ةزاجألا مدع مسقت ىلع هبيصن نخأ رحب مل نمو
 .تزاجأأةهنباو هاتنب ةثرولاو « ةيريخ ةيعمجل اهغصنب ىصوأف (نادف ةئامو نيرشع)
 .مسقتف « ةزاجالا ضرف ىلعالوأ كرا م.قت «نارخألا رجي ملو «نيتنبلا ىدحإ

 ركذلل نوتس وه قابلاو « ًانادف نوتس فتاه ىصوبلل : اذكه الوأ ةكرتلا

 ظ .نونالث نباللو رشع ةسمخ تنبلل نوكيف « نييثاالا ظح لثم
 :ًنادف نوعبرأ هل ىصوللل : ةزاجإلا مدع ضرف ىلع اذكه ايناث مسقتو

 .6 نوريثع تنب لكل نوكيف نيشاللا ظح لدم ركذلل قايلاو « ثلثلا ىه

 . نوعبرأ نياللو

 وهو « ةزاجالا مسقتب اهيصاذخأتف « ةيصولا تزاجأ نيتذبلا ىدحإ نأ امبو
 .« ةزاجالا مدع ضرف ىلع هبيصن نيقاملا نم لك ذخأيو ؛ ًاتادق رشع ةسمخ

 < هريغو ثراولل ثلنلاب ةيصولا حصت » : اهصنو « ال ةداملا نه فنيبتي ةيصولا رادق» )١(
 :اهزاجأ اذإ الإ ةدايزلا ىف ذفنت الو « ثاثلا لع داز ءحصتو“« ةيرولا ةزاجإ ريغ نم ذفنتو
 6 هيلع نيدال نم ةيصو ذفنتو « هنوزيجع اهب نيلاع عرتلالهأ نم اوناكو « « ىصوللا ةاقو دعب ةيرولا

 ٠ « ةزاجإ ىلع فقون ريغ نم هضعب وأ « هلام لكب هل ثراو الو

 تولوز



 . < هردقو « هل ىصوللل قابلاو« نءلل نوعبرأو « تنبلل نورشع وهو

 لبق ةزاجالل ةربع الو « ةافولا دعب نوكت ةربتعملا ةزاجإلاو - م /١
 هنالو « اهذيفنت تقو وه ريتعملاف «ةافولا تقو وه ةيصولا ذيفنت نال «ةافولا

 لبق مدحأ تومي نأ ىسع هنآل «نييعتلا ىلع ةثرولا فرعيال ىصوملا ةافو لبق

 مرضعب نم نوكي نأ ىسعو . مهضعب بجحل نم دجوي نأ ىدعو « ىصوملا
 نآلو «ررقتت ملو « تدثت مل قحلل ًاببس تناك ىتلا ةفصلاف « هنامرح ىضتقيام
 تبثي مل ةافولا لبقو « قحلا توبث لبق عربتلا نوكي الو « قي عربت ةزاجالا
 . ةافولا دعب الإ تبثيو ررقتي ال ثراولا قح ذإ « هب عربتملا قحلا

 وهو « عربتلل الهأ نوكي ىذلا ثراولا وه هتزاجإ ربتعت ىذلا ثراولاو
 نآإل كلذو « ةلفغوأ هفسل هيلع رجحي مل ىذلا ديشرلا لقاعلا غلابلا « ةياهآلا لماك

 ريغ نم زودبال ًاضحم ًاررض راض فرصت عوبتلاو 6 عربت انلق م ةزاجالا

 سياو « هلرظنلاو ةحاصملل هتيالو هيلع ىلولا نآل « هيلو نم زوحي الو « ديشرلا
 . هل صقن وه ذإ ؛ هلام نم عربتلا هل رظنلا نع

 عنمت ةلابجلا نآل ؛ اهزيجيل ةيصولاب الماك ادلع املاع زيجلا نوكي نأ دبالو
 نأ جيف « فرصتلا لحمىأ ةزاجاللا لىوه هب ىصوملا نآلو « فرصتلا ةحص
 . ريرغت لك نم لاخ هجو ىلع هب املاع زيجما نوكي.

 ةكرت نوكي ام وه ربتعملا ثلثلا نأ ( امهدحأ ) : نيرمأ ىلإ هيبنتلا بحبو
 ىفابلاشلثب ةيصولاردقت نيدلا دعبو ء الوأ نيدلا دادسن أل  نيدلك نم ةصلاخ
 :نويدلا دادسدعب قابلا اثلث محل صلخ نأ بحي ةثرولا نآل «نيدلا دادس دعب
 . ةصلاخلا ةكرألا ىلإ ًافاضم ةيصولاريدقت ناك اذإالإ « نيلماك ناثلثلا مهل صلخب الو.
 . نيدلا نم.

 بهذيس لب «ىصوبلل ثراوالو « نيدلا نمةيلاخ تناك اذإةكرتلانأ (امهيناث)
 ٠ نآإل كلذو ءابلك ةيصولا تذفن ةماعلا ةنازخلا ىلإ ىأ « لأملا تيب ىلإ لاملا
 .. هيلعمدقم ثلثلا نم رثك أب هلىصوملا نأ ذإ « ةكرتلل نيقحتسملا رخآ لاملا تيب
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 « يرص صنب نوناقلا هل ضرعتي مو ءابقفلا هريثي ثحب كانهو - ١٠م

 نم كيلقلا ريتعيأ ؛ ثراولا هزاجأ نإ ثاثلا نع دئازلا ىف ةيصولا ذافن وهو:
 نأ هيف كشال امم هنإ ؟ ثراولا نم دئازلا ءرجلا اذه ىف كيلقلا ربتعي مأ ىصوملا
 نم كللقلا نأ اوررق كلذ عم ةيفنحلا نكلو « هلبق نم عربت ثراولا ةزاجإ..

 باج نم ال ثراولا بناج نم كيلقلا نأ ىعفاشلا نع اوركذ دقو: « ىصوملا
 اع ةيصولانأ ؤهو « هبهذم ىف لصأ ىلع موق اذه ف ىعفاشلا مالكو :« ىصوملا

 كيلمت ثراولا ةزاجاف ,كلذك تناك اذإو , هيلوق دحأ ىف ةلطاب ثلثلا ىلع داز“
 هيلع قفتملا نم نأب ىنمملا كلذ ىوقدقو « ضبقلا نم هيف دبال ناكاذلو : أدتبم
 « هتكرت ثلث ىف الإ ربتعت ل ؛ وه هنوم ضرم ىف تمن اذإ ك ثراولا ةزاجإ نأ:
 شرم ضيرملا ثراولا لام تل نم تريتعا ام ىصوملا نم اكيلمت تناكولو..

 . هريغ لام نم لب « هلام نم سيل عربتلا نآل ؛ت توملا

 ًاعربت ثراولل ةبسنلاب تناك نإو ةزاجالا نأ اوررق دقف « ةيفنحلا امأ
 ررقملا مبلصأ للعريس كلذو ' ىصوملا نم كيلقلاريتعي لب ؛ هنم كيلعلا ريتعيال'

 لب « ةلطاب عقت الو ء حصت ثلثلا نم رثكأب ةيضولا نأ وهو « تأثلا : .مهدنعا
 فرص اهرادقم نكي أمهم ةيصولانآل كإذو « ةثرولا ةزاجإ ىلع امذاقن فقوت

 رو ءفافنلا كلم ىف ناسنالا فرصت ىف لصالاو , ,كلم ىف ىصوملا نه.
 ثلثلا ىلع دئازلا ىف ذافنلا عنتما امو « هل ىلإ ًافاضم هلهأ نم فرصتلا
 3 دقف ءاوزاجأ اذإف « نيثلثلاب مهقح قلعت ةيصولا ذيفنت تقو.ذإ « ةلر ولا
 نذإ وبف ءىصوملا ةيصو وهو , ًامئاق هلىصوملا ةيكنلا ءىثنملا ببسلا قبو« عناملا
 فرصتلا وهو ءىشنملا ببسلاب ثلثلا كلمب كى ثلثلا ىلع ةدايز نم كلميام كلمي
 ىلإ كيلعلا دنسي ىتح , قحلا ةئشنم نذإ ) ةزاجإلا تيسلف ؛ صصوملا نع رداصلا
 ؛ ةيصولل ةئشنملا ةرابعلاب ناك هؤاشنإو « قحلل ةذفنم ةزاجإلا لب « ثراولا
 وهو ؛بيسلا لامع] نم عنم ىذل ع ةلازإ تناك ةزاجإلا قدأ ةرابعبو
 ٠ 0 ثراولا ق>
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 ,ٍض : قوهو زاجأدق زيجلا ثراولاناكاذإ ثلثلانم ةزاجإلارابتعا امأو

 اهنوك نه مالو ادت كي نكس" مَن ]و ءعربت ةزاجإلا نآلف ٠ توما

 طاقسإ اهنأ ةزاجإلا ىف عربتلا هجو نآل « ثراولا نم كيلقلا نوكي نأ ًاعربت

 ,عربتلاو ,زيجمل كالتمالاز هطاقسإبف « كالتما هب كاسمتسالا ٍلعبترثي ناك قل

 , 237 كثلثلا نم ربتعا توملا ضرم ىف ناك اذإ لكشلا اذه ىلع نوكي ىذلا

 .نآل , ضبقلا ىلإ دئازلا ىف هل ىدوملا ةيكلم جتك ل ةيفنحلادنعرظنلا اذهلو

 .اهتاذ ةيصولاب ةتباث ةيكلملا لب «ممدنع ةيكلبلل ةئشنم ةأدتبم ةبه تسيل ةزاجإلا

 .نم ربكأب ةيصولا ربتعي مل هنآل « رهاظلا ىف ةيفنحلا كلسم كلس نوناقلاو

 ةزاجإ ىلع فقوتملا وه طقف اهذافن لعجو ؛ ةحيمص اهريتعا لب « ةلطاب ثلثلا

 .كلذلو « ةيفنحلا ذخأمب اذخآ اذه ىف ناكدقف : كلذب حرصدق ناكاذإو « ةئرولا

 ربتعي لب « هتزاجإب اهأشنأ دق ثراولا ريتعيال دئازلا ءرجلا ىف ةيكلملا نإ لوقت

 -ةبهلا ةبج ىلعال «ةيصولا ةبج ىلغ كاالتمالا ربتعيو « اهتاذ ةيصولاوه اهل ءىثنملا

 .تجاتحال ةبه تناكو لو «ىمسر دقع ىلإ جاتحت الو ء ضبق ىلإ جاتحت الف . ةأدتملا

 .دقو ؛ ىمسرلا دقعلاوأ ىوديلا ضقلا اهيف مزاي ىندملا نوناقلا ىف ةبملا ذإ ءامهيل]

 . امهنم دئازلا ىف كالتمالا لس

 :عوضوم ىلإ ريشن «هب ىصوملا رادقم ىف مالكلا كرثن نأ لبقو - ١

 .ةذفانلا ةيصولا ريدقت ىف صنلا هيف ءاج دق نوناقلا نأ كلذ « هيف مالكلا رك دق

 .ريغ نم « ًاعيمج نييرصملا رعب « ًاماع الماش ادن ةثرولا ةزاجإ ىلإ ةجاح ريغ نم

 دق نكلو « نيبرصملا نم نيملسملا ريغو نيدلسملا لمشف مهنم ةفئاط .ءانثتسا

 . نيبلسألا ريغ انتاوخإ] ضعب ىف تدب دق نيتعزبب هرادصإ نرئقا

 اوناكولو ةثرولا عون نكي امهم ؛ ًاقلطم لاملا لكي ةيصولا ةزاجإ (امههادحإ)

 .نيدلاولل لاملا لكب ةيصولا ةزاجإ ( ةيناثلاو ) «ةيرذلا نم نيبرقألاو نيدلاولا

 .نيدلاولاريغلوصآلاوأ ءىشاوحلانماوناكاذإةث رولان ممريغنامرحودالوالاو
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 < ةحلصم هيف نوكي لهو ؟ اذهل ىالسإلا هقفلا عستي له ركذن نأ ديرنو
 روبمج نإ . لواألا سماألا ىف لوقنف « اعزج امهيف ريكفتلا دوعي نأ ىسع ذإ
 وه ةئرولا ةزاجإ ريغ نم ةيصولا هيف ذفنت ىذلا ردقلا نأ ىلع نيملسملا ءابقفلا
 هيلعام دادسو ؛ هنيفكتو هزيبجت دعب « ىصوملا توم دنع ثلثاا نع جرخم ملاه

 . دابعلا ةبج نم بلاطم أهل نويد نه

 ضعبو «٠ منع ىو يف تيل لأ ضعب ب الإ كلذ ىف رويملا فلاخي و
 نورخآلاو « لاملالكب ةيصولا زاجأ نم مهنمناك نولوآلاف ؛ ةيضابإلا جرأو 1
 نيلوقلانكلو « كلذ نم رثك أ زاجأ مهضعبو ؛ فصنلاب ةيصولا زاجأن ره مهنم
 جراوالا ءابقف ةيقبو « ةعيشلا ءابقف ةيقب اممذوذشإ رقأ دق ناذاش نابيرغ
 ركذي لو : نيدلسملا عامجإل فلاخم هنإ لوألا ىف ةعيشلا لاق دقل ىح « ةيضايالا
 . هتبارغل مهتك ىف ىناثلا ةيضابإلا ضعب

 دمتعم ةثرولا ةزاجإ ريغ نم ثلثلا نم رثك أب ةيصولا ةزاجإل سيلف نذا
 اماع اعريش نوكي نأ نكمي ىتح « هيلع داهتعالا غوسي ٠ ىمالسإلا هقفلا نم
 . نيماسم ريغو نيملسم نم نييرصملا لكل

 هشلثلا نم رثك أب ةيصولا لعجل عستي مل ىالسإلا هقفلا ناك اذإو -
 « ًاقلطم نيملسملا ريغب ًاصاخ كلذ لعجل عستي لبف ٠ نيبرصملا لكل ةذفان
 دقل ؟ ةكرثلا نم ىشاوحلا نامرح زاوجو « ةئرولا نم دالوآلاو نيدلاولل وأ
 ناف « هنيد لهأ نم ثراو هل ناك اذإ ملسملا ريغ نأ ىلاملا بهذملا ىف ءاج
 . ةحيص نوكت هضعبوأ هلك هلاع هتيصو

 ثلثلا نم رثك أب نيبلسملا ريغ نم ةيصولا ذافنل عستي بيرالب لوقلا اذهو
 انكح نيبلسملا ريغل لعج ذإ نكلو « دالوأللاو نيدلاولل ناك اذإ وأ ٠ ًاقلطم
 قوناقلا جبملا ىف الوبقم ًاغئاس دعيال كلذ ناف نيملسملا كح فلاخي ةثارولا ىف
 . نادلبلا لك ىف اهب لومعملا ةينواقلا جمهانملا عم قفتملا
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 ةمأ ىأ ىف فئاوطلا لكف ء صخت الو معت نادلبلا لك ىف نيناوقلا نإ

 ماكحأ نإ معن « ةدحاو نيئاوقل ةلاملا اهمظن ىف عضخت ةيببروآلا ممالا نما

 جاوزلا ماظن نآل « نيدلا ىلإ اسف عجري امهمب لصتي امو قالطلاو جاوزلا

 ًادييقت ناكل هنف ةفلتخلا فئاوطلا ىلع قيض ولو « ةينيدلا سوقطلل عضاخ

 ريغل كري ناكف « كلذ مالسإلا رقأ دقو « غوسيال كلذو ةنايدلا ةيرخل

 . هب نوني ديام لك ىف ةقلطملا ةيرحلا ىالسإلا محلا ناطلس تحت نيذلا نيباسملا

 كلذكو « ًادحو» نوكي نأ بحيو . ةيلامل مظنلا نم وبف ثيروتلا امأ

 قبطي ىالسإلا ثاريملا ماظن ناكف « روصحلا مدقأ نم ىرصملا نوناقلا راض

 ماظنل امده كلذ ناكل لاملا لكب تقلطأ ول اياصولاو « نيبرصملا لك ىلع

مالسإلا ىف اياصولا ماظنل ىرخالا ىه مضخت نأ آابجاو ناكف ثيروتلا
 » 

 مذشي مل « رصم ىف ءاضقلا ماكحأ تءاج كلذبو « صوصنلا تءاج كلذيو

 . كلذ فالخ 5+ اهيفا

يرصملا عيمج ىلع اباصولاو ىالسإلا ثاريملا قيبطت مئاتن نم ناكدقلو
 « ن

 ةيرصملا ةرسآلا ىف ًارقتسم ًاديلقت حبصأ نأ ىف رعلا قرشلا ناكس عيمج ىلع لب

 اياصولا اهتزاجإ ىف ةيرغلا ممآلا ديلقتف « اهمئاعد ىوقيو « اهءانب حن”
 ةقلطم

 ذيفنت .ناكولو « ةيلسم ريغو ةلسم ةيقرشلا رسالا ارعل كيكفت  رادتملا

 «ةينيد اياصو نم ًاقتمشم كلذ لاملا لكىف .اياصولا '
 ناكل « ةيتوهال ءىدابموأ

ثث ىلع دمتعيال ةقلطم اباصولا ذيفنت نكلو « ابيلع ضرتعن الف ماربحا امل
 ءى

 « ثاريملا اهنمو « ةيلاملا مظنلا ىف ةدحولا بلطن ترأانل قُل « كلذ نم

ل اليست ةثرولا ضعبل ةاباحلا قيرط نوناقلا لبس دقلو « اياصولاو .
 هب قبسي م

 . كلذ كو « ثراول ةيصولا ةزاجإ وهو ةيبرعلا ممالاو رصم خيرات ىف
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 ةيصولا 5

 نم قيلكتلا كسلا (اهل وأ) : تاقالطا ةثالث محلا ةلكقلطت - مو+١

 فصولا (اهيناثو) «ةهاركلاو ميرحتلاو ةحابإلاو . بدنلاو بوجولا ثيح

 بترملا رثآلا (اهئلاثو ) ء«موزللا مدعو موزللاو ءةحصلا ثيح نم ىعوشلا
 . ىعرشلا ىفرصتلا يلع

 : ةيصولا ىف ةثالثلا رومآلا هّده ىف ملكتنلو

 لصاألا نإ هيف لوقنف « ةيصولل ىنيلكتلا كحلا وهو ءاهلوأ امأ مودم
 ضعب ًانايحأ هتايح ىف صخشلا توفي نكلو « ةحابم نوكتت نأ اباصولا ىف

 ةيصولاكر يا وح اههجتي دقو « ةبجاو ةيصولا نوكتف «ةمزاللا ةيلاملا تابجاولا
 هجتي دقو ًاءارح نوكتف ء رشلا وحي اهب هجتي دقو , ةبحتسم نوكتف ربلا تاهجل
 , ةسنخلا ماكحألا اهتريعا كلذ ىلعو ؛ ةهوركم نوكتف « بيرم قيرط ىلإ اهب

 آبمل] ثعابلا ىف نوكي الو « ةيصعم اهم دصقي ال ىنغل تناك اذإ ةحابم ىهف

 هتبابارقلا نم مهل ةيصوأا بستحتف « ةيرق سيل ءاينغالا ىلإ فرصلأ نآل , ةيصعم

 « ًامارح وأ ةهوركم ةيصولا نوكتف « فل وخ ىهن سمآللا ىف سيلو « ةبحتسملا
 . ةحابم نوكت نأ الإ قبت ملف

 « مرح ثعأبب « ةيصولا نريقت مل اذإ قسفلا لهآل تناك اذإ ةهوركم ىهو

 ةهوركم ةيصولا هذه تناك امنإَو « ًامارح تناك مرحم ثعابب تنرتقا نإ اهنأل
 اذإو « هقسف ىلع قسافلا اهب نيعتسي نأ ةيضخ مرا ثعابلا دوجو مدع عم

 « ةقرسلا نع عطقنا ىصوأ اذإف « ًاقراس نوكي نأك قسافلا قسف عفدتل تناك

 ىلإ برقأ لب ةحابم نوكت لب « ةهوركم نوكتت ال لاحلا هذه ىف ةيصولا نإف
 اهفرصي هل ىصوألا نأ نظلا ىلع بلغ اذإ هركت ةلجا ىفو « بابحتسالا

 . روجفلاو قسفلا باوبأ ىف ٠

 اهاطبأ دقو ٠ ةيصعم اهيلع ثعابلا وأ ٠ ةيصعم ىف تناك اذإ مارح ىهو

 د وول سل



 ءادأو « مايص ةيدفو « تارافكو تاوكزنمهتاف ام ءادأل تناك اذإ ةبجاو ىهو

 . ةمزاللا ريغ تابرقلا ىف ةيحتسمو ةتدثم تانب أهلع نكت ماذإ هيلع ىلا نويدلا

 ةيصولاك ةبجاولا ريغ ةينيدلا تابارقلا ىف تناك اذإ ةبودنم نوكتو

 . نيجاتحماو ءارقفلل

 نوناقلا ذخأدق 2 هيرو ديعلانيباهبف باسحلا 6 ةيفياكت ةشد ماكحأ اهلك هذهو

 ٠ ةيجاولا ةيصولا ىمسي أم وهو « نوناقلا مكحب ذفن هب متي مل إف ؛ هيلع هججوأو

 نوناقلا ىف ةيجاولا ةيصولا

 تدجو دقو «؛ هلثمب قبس مو 3 نوناقلا هب ءاج دق مكح اذه مال

 وأ هيبأ ةايح ىف دلولا تومي دق ةليلق ريغ لاوحأ ىف هنأ كلذو « هيلإ ةيعادلا
 امهليق تام دق هنكلو « ًاريثك الام ثرول امهتوم ىلإ شاع دق ناك ولو همأ

 , عقدم رقف ىف هدالوأ راصو « ىفوتملا ةوخإ ثاريملاب درفناف ءامهدحأ لبق وأ

 نازيم برطضاو ء« رقفلاو نامرحلا ”ىلاكلا لئاعلا دقفو ميلا عم مل عمتجاو

 هيلإ لصو امم ةمعنلا رثأ هيلع ىرت ةورث ىف ابضعب راصف « ةرسآلا ىف عيذوتلا

 تومب مهباصأ ىذلا نامرحلا ببسي ةيرثم ىف رخآلا اهضعب راصو ثاريم نم

 ةيصولا ىلع مالا وأ بالا لمحت ةنواعتملا رساألا تناك ام ًاريثكو ركملا مهيأ

 . ىفوتملا مهدلو دالوأل

 ًادمتعم ةبجاو ةيصو هربتعاو « لداعلا أدبملا كلذ ررقو ء نوناقلا ءاذ

 كلذي دسو « نيبنس امءاهقفلا ءازآ ضعبو « مركلا نآرقلا صوص: ضعب ىلع

 هتلجاع وأ ٠ لعفي مل اذإف « ىصوي نأ ىصوملا ىلع بجاولا نم لد « صقنلا
 فرصتلل ءاشنإ ريغ نم ةذفان ةيصولا كلت تناك « هي مه ام ذفني نأ لبق ةينملا
 . ثاريملا لقتني م« نوناقلا كح عورفلا ىلإ لقتنت لب

 بجوُأنوناقلان] : لوقن ةيصولاهذهىف نوناقلا ماكحأ نايبلو اذه - م

 حداممهةؤ 



 « عرفلا لوني امهم « ًائيش ثري ال ىذلا ىفوتملا داو عرفل ىصوب نأ صخشلا ىلع
 ًاركذ هيبأ ةايحفف ىفوذملا دلولا ناك اذإو « ىثأ هدلو نيبو هنبب طسوتي مل مادام

 هببأ ةايح ىف ىفوتملا دلولا كلذ ناك اذإو ... هنبا نباو « هنبال قحلا كلذ تبثي

 طقف هقحتسي لب « هعورف لك 2ةبجاولا ةيصولا كلت قحتسي ال ىثأ همأ وأ

 قوتملا كلذ نوكي ام دنعو « مهدالوأ نود طقف تنبلا دالوأ ىأ ىلوألا ةقبطلا“

 نأ ةظحالم عم « روهظلا دالوأ نم اوماد ام اولزني امهم هعورف ذخأي ؛ ًاركذ:

 دقو « هيبأ ةايح ىف تام نبا كانه ناك اذإف «هريغ نود هعرف لصأ لك بجحت

 : اهصن اذهو «ا8 ءالا# عال داوملا ةيجاولا ةيصولا ماكحأ تنبي (1)

 , امك ولو , همم تام وأ هتايح ىف تام ىذلا هدلو عرفل تيما صوب مل اذإ ل ا/5 ةداملا

 ةكرتلا ف عرفال تبجو هتوم دنع ًايح ناك ول هتكرت ىف ًاثاريم دلولا اذه هقحتسي ناك ام لثك..
 دق تلا نوكي الأو « ثراو ريغ نوكي نأ طرسب ثلثاا دودح ىف بيصنلا اذه ردقب ةيصو.

 هل تبجو هنم لقأ هاطعأ ام ناك نإو « هل بج ام ردق رذلآ فرصت قيرط نم ضوع ريغ هاطعأ

 دالوألو ٠ تانبلا دالوأ نم ىلوألا ةقبطلا لهأل ةيصولا هذه نوك:و « هلمكي ام ردقب ةيصو.

 نأو « هريغ عرف نود هعرف لصأ لك بجحمي نأ ىلع « اولزن نإو روهظلا دالوأ نم ءانبألا»
 ىلدي نيذلا هلوصأ وأ هلصأ ناك ول 5 « ثاريلا ةمسق لزن نإو هعرف ىلع لصأ لك بيصن. مسقي

 . تاقبطلا بيترتك ًابترم مهتوم ناكو « هدعب اونام تيما ىلإ مهب

 ةيسصصو ةدايزلا تناك هبيصن نم رثكأب ةيصولا هل تبحو نأ تيملا ىصوأ اذإ الا ةداملا

 مهل تبجو نم شعبل ىصوأ نإو « هلئكي ام هل بجو « هبيصن نم لقأب هل ىصوأ نإو ٠ ةيرايتخا

 « هل سون مل نم بيصن ذْخْويَو « هبيصن ردق هل صون مل نم بجو « رخآلا ضعبلا نود ةيسصولا“
 وهامو ٠ هنف كلذ نع قاض نإف « ثالثلا فاي نم بجو ام لئأي هل ىصوأ نم بيصن قولو

 . ةيرايتخالا ةيصولاب لوخشم.

 مهل تبجو نمل تياا سوب مل نإف « اياصولا نم اهريغ ىلع ةمدقم ةبجاولا ةيصولا بس اله ةدالا

 « ىفو نإ ةكرتلا ثلث قاب نم هبيصن ودق ةيصولا هل تبجو نم لك قحتسا مثريغل ىصوأو « ةيصولا“
 ا مثريفل هني ىصوأ امو , هن الإوم

 وو



 .نإف « دالوأ نع هدج ةايح ىف ًاضيأ امهدحأ تام نيدلو نبالا كلذ كرت
 .-بيصنو هيخأ عم همسصن ردقب قوتملا دلولا دالرأل نوكت ةجاولا ةيصولا

 .« هتأيح ىف 5 نبا الثم ىدويلل ناك نإف « هدالوأ ىلإ لوؤي نالأ كلذ

 .ةيصولا نإف « هدج ةايح ىف ةيرذ نع ًاضيأ: ىلع تامو « ًايلعو ادم كرتو
 .ضخم امو ؛ هذخأي ًادمم صخب امو « ةفصانم .ىلعو دمحم نوكنت ةبجاؤلا
 .اذكهو «نييثناألا ظح لشم ركذلل ؛ ثاريملا ةمسق مسقي هدالوآل نوكي أيلع
 22 :نارمأ ظحالي

 ىوتملا بصن نأو هريغ عرف نود هعرف بجحي لصأ لك نأ ( امدحأ (

 هعورف نإف تنب دلو ىفوتملا لصألا ناك اذإ الإ  هدالوأ هذخأي ةقبط ىأ ىف
 -ةقبطلا الإ ةبجاولا ةيصولا نم مهنم لاني ال تانبلا دالوأ نآل « نوذخأي ال
 :هدالوأ قحتسي الف «ىفونملا بلا دلو ئه ىلوألا ةقبطلاو « تنبلا دعب ىلوأآلا
 . ةيناثلا ةقبطلا مهل

 ثاريملا سفك وكي ةبجاولا ةيصاولل نيقحتنسملا نيب مسقتلا نأ ( امهناث )
 ثاريملا نم مهلصأ هلاني ناك امع ضيوعت اهنال « نييناألا ظح لثم ل ًامئاد
 قحتسي الأ اهماسأو « لصاألا ثروملا توم ىلع قباسلا توملا مهيلع هتوف دق
 . طق اثاريم ىفوتملا دولا عرف

 : عورفلل ةيص ولا باحبإل طرشي : ةبجاولا ةيصولا باحيإ طورش - ماده

 ' اوةحتسا نإف ءانهون ؟ ثاتزيملا نم طق ايش اوقحتسي الأ )١( اوركذ نيذلا

 .ةيصولا'لِئبق نم مغ ةيصولا نؤكتو ؛ ةيصولا بجت ال ءاليلق ناك ولو ؛ ًاثازيم
 :اياصولا لك نع كلثلا قيض دنعو «  ةلماك ابماكحأ اهيلع :ىرجت ةيرايتخالا
 . ةبسنلا مكحب ممريغ عم نومح اني

 .قيرط نع ضوع ريغب متاطعأ دق تيملا نوكي الأ آضيأ طرتشيو )١(
 ,مهاطعأ دق ناك نإو ؛ ةبجاولا ةيصولا ىواسي ام فقولا وأ ةبها قيرطك رخآ

 اذإف ٠ ةيصولا ىف بجاولا رادقملا ليكي امب ةيصو مل تبجو اهنم لقأ
 ,مط تسسيلف مهبأ بيصت ةبهلا, ةبجاولا ةيصولا باحصأ ىطعأ دق تبملا ناك
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 هنإ « هبيصن ةيصولاب مل لك مهيأ بيصن نم لقأ هاطعأ دق ناك اذإو , ةيصو

 . فقولا كلذكو « ثلثلا دودح ىف لخدي عومجملا نآك

 فتولانوناق وأ ؛ةيصولا نوناقعضو دنع هل طاتحي نأ بحب ناكر أ انهو
 "5 . لاملا لكف قو دنع اهف مهقح ةبجاولا ةيصولا باحصاأل ظفحب نأ وهو
 ةبجاولا ةيصولا نم جرخي نأ تيبلل ناك الإو « هيفمهقحنيئراولا هعورفل ظفح
 'ةيصولاب احصأل نوكينأ ريغ نم مهر يغل و مل وأ « هتثروؤكل "”لاملا فقوب
 .ديلاب هاتبام دبب مدهتدق نوناقلا ناوكب كلذيو « رثك وأ لق هنم ردق ىأ ةبجاولا

  فقولاب اهدكح نمثالفالل بابلا عيتف و « ةيصولا ىف ةيصولا بجوأف « ىرخألا
 . ًامرقت دحاو .تقو ىف.اردص دق نانوناقلاو

 دو «ةياينلا رادإ هومدق دق عورشملا ىعضاونأ ررقت نأ فاصنإلا نمو
 :.ةيصولارادقم لعةظفاحملا ةرورض ىلع صتدق ذإ «كلذل طايتخالا فقولا نوناق

 ريخأتب ةباينلا رادف حارتقا دجو نكلو « هلكل املا فقو دنع فقولاب ةبجاولا
 .صنلا لع لمتشي نأ ريغ نم ةيصولا نوناق ءاج مث ؛ ةيصولا نوناق ىلإ كلذ
 .قيبطتلا دنع ءاضقلا ظحالي نأو ؛ نوناقلا ف كلذ كرادتي نأ ىسعف ؛ حرتقملا
 .باوصأ ذإ ؛ كلذ عستي ام نينوناقلا تارابعفو « ايمسر تبث ىذلا ضرغلا كلذ
 حصيوةيصولا هذه باحيإب «نيقحتساا عورفلا نم نوناقلا محب ةجاولا ةيصولا
 . ةيصو ثلثلا ىف مهقح طظفح

 ,عرفلا نأ اهبوجوف لصالاو « ةبجاولا ةيصولا باصأ م ءالؤه - 157
 .ضعب وأ « مهتاف ام مهضوعي امب ةيصولا بجتف ؛ ثاريملا قحتسي نأ لبق تومب

 ..نباك « اكحاولو هاضأ لبق عرفلا توم ناك اذإ نوكي كلذ نإو 9 مهئاف ام

 هتومب ءاضقلا محي هيبأ لبق تام دق ربتعي هنإف ء ىح هوبأو « هنومب كح دوقفم

 نإف ؛ هتومب كل , كالم ةظ٠ ىف رثك أف نينس عبرأ باغ دق نوكي نأك
 كح هلصأ ةايح ىف تام دق مهابأ نأ رابتعاب ةبجاولا ةيصولا مط ناوكت هدالؤأ
 .نم قابلا ق>تساو ءايح ربظ اذإ هنأ رهاظلاو  لعفلاب تمي ل هلعلو ؛ ءاضقلا

  0١ذؤ048 ةنسل 18 مقر نوناقلاب منم دقو ازئاج ناك ىلهألا فقولا نأىعاذه :
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 تناكلب «ىدوملا رايتخاب نكت مل نإ , ةيصولا لطبت نأ ان ر ناك ىلا كالمألا
 ةيصولا نآل كلذو  ةيصو نكت مل اذإ اهف دفنت ىتلا لاحلا ىهو « نوناقلا 2
 نأن كمي ال ءاهف ىصوبلل ةدارإ كانه نوكت نأ ريغ نم نوناقلا كح أشنت ىنلا
 هعنم ناكنم ثاريم لطب ءايح ربظ اذإ دوقفملانإو ؛ ثاريملانمىوقأ نوكن
 ةصولاكلذكف . ًادوج ومنأك ام لالا نمقحتساو « ثاريملا نم دوقفملا دوجو
 ىلع ةينبم ةيصولا هذه نآألو « ىصوملا ةرابعب ال « نوناقلا كحي ذفنتو أشنت ىتلا
 « ةيصولا هذبب مهبلصأ ثاريمب مهتاف امع اوضوعف ءىدوملات ريئذلا مهلصأ توم
 . هنت ىف املطسو « ابجوأ ىذلا ببسلا لطب دقف « ثاريملا مرلصأ قحتسا اذاف

 اناف «نوناقلا مهرك ذ نيذلا ءالٌرَل هرايتخاب ىصوأ دق صخشلا ناك اذإ امأ
 هروبظ مدعو « دوقفملات وع أهدش دقناك اذإ الإ هترابعلاطبال اغوسمدجالا

 . طرشلا كلذ ققحتي ملو ؛ طرشب ديقم اهدوجو نإل « هروبظب لطبت اهناف ءايح

 وهو [ك> وأ ةقيقح « هلصأ لبق عرفلات ام اذإ نوكن 5 ةبجاولا ةيصولاو

 قحتسي ناك ام هدالوأ ذخأيف « هيوبأدحأ ةايحىفهنومب ىضاقلا مكحب ىذلا دوقفملا
 الثم نكسم مده وأ قيرح ناك نأب « ًاعم انام اذإ ةبجاولا ةيصولا نوكت كلذك
 هذه ف « امهنم ةينملا هيلإ تقبس ىذلا نم فرعي لو « هيف لصآلاو عرفلا تاق

 نم ذإ « لصالا نم ثر.ال عرفلا نآإل ؛ةيجاولا ةيصولا نوكس: ًاضيأ لاحلا

 نم ملعي ال نم مثريغو « قرحلاو ىدهلاو قرغلا نأ ثاريلا نوناق ىف ررقملا

 ثر الف « ضعب نم مهضعب ثراوتي ال هببس ىف اوكرتشا نم توملا هيلإ قبس
 ةيصولا لحم اذه ناك هريغ ثروو لصالا عرفلا ثر مل اذإو « هلصأ عرفلا
 ذف## اهنإ لب «لصاللا نع ةيصولا ردصت نأ روصتب ال انهو « نوكسف ةبجاولا
 . ىدوملا ةرابعب اهكاشنإ ىلإ ةجاح ريغ نم نرناقلا محب

 ةبجاولا ةيصولاهتومب كحىذلا دوقفملا دالوأ قحتسا اذإهنأ ظحالبو اذه
 نونمضي الو  مبديأفف ناك اذإ اوذخأ امب مهلع عجرب كلذّإدعب ايح ربظ مث
 .هبف اوفرصت وأ اوكلهتسا امل
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 ثاريم نم هلصأ هقحتسي ناك ام رادقم ةبجاولا ةيصولا ردقتو - 0
 مهناف ؛ مهيبأ ةايح ىف ىفوتم نبا دالوأو نيتنبو نبا نع صخشلا تام اذاخ

 صخشلا ناك اذإ و «ةكرتلا ثلث انه وهو « ةبجاولا ةيصولاب مهبأ بيص:نوذخأي

 نوذخأي مهناف « اهبأ ةايح ىف تيفوت تنب دالوأو « تنبو « نبا نع فوت
 لاحلا هذه ىف هنوةحتسي امو نييثنالا ظح لثم ركذلل مهنيب مسقب مهمأ بيصت
 . لئاسملاو روصلا نم كلذ ريغو . . . اذكهو « ةكربلا عبر وه

 ذفنت ل ثاثلا ىلع داز ناف ٠ ثلثلا ىلع بيصنلا ديزي الأ طرتشي نكلو
 تام اذاف « ثلثلا ىف الإ بجت لو . ثلثلا ىف الإ ةثرولا ةدارإ ريغ نم ةيصولا
 هةحتسي ناكىذلاناف « هيبأ ةايح ىف تامنبا دالوأو « نياو تنب نع صخشلا

 ذخأي الف ؛ ثلثلا نم رثك أ اذهو « ةكرتلا اسمخ وه هيبأ ةايح ىف ىقوتملا ناالا
 . نيينالا ظح لثم ركذلل ثاريملا ةمسق مهني مسقي ثلثلا الإ هدالوأ

 ىذلا ثاريملا : نيردقلا نم لقألاب ردقت ةبجاولا ةيصولا نأ ةصالخلاو

 وه ثاريملا ناكناف « ثلثلاو « هلصأ ةايح ىف فوت ىذلا عرفلا هقحتسي ناك
 .هب تردق لقآلا وه ثلثلا ناك نإو « هب تردق لقالا

 ةدايزلا تناك ةيصصولا هتبجوأ ىذلا ردقلا نم رثك أب ىصوملا صوأ اذإو

 نآل . هوجولا لك نم ةيرايتخالا اياصولا ماكحأ اهلع ىرجت ةيرايتخا ةيصو
 .هرادقمزواجتي الف ؛ نوناقلاهدح ىذلاردقلا وه موزللاب صتخا ىذلاب جاولا

 ةيصولا تبجو « هانبب ىذلا وحنلا ىلع دودح ا ردقلا نم لقأب ىصوأ اذإو
 . اهل ةئشنملا ةرابعلا رك ذ ىلإ اهدوجو ىف جاتحتال ةيصولا هذه نآل ؛ هلمكي امب
 ىلع لدت ىصوملا نم ةرابع نكت ل نإو « اهذفنيو اهأشنأ نوناقلا لب
 . فرصتلا ءاشأ]

 اذإ كلذكف « ةيصولا ثروملا ءىثني ملاذإ محلا وه كلذ ناك اذإو

 اذإ هناثل « هيلا لصت ىّح ؛ لمكت اهناف , بولطملا ردقلا نع ةصقان اهأشنأ
 . اهردق ىلإ اهلمكي نأ ىلوأف « ابل اهئشني نوداقلا ناك
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 نم اضعب كرتو « مجريغاو ةيصولا هل تبجو نم ضعبل ىصوأ اذإ كلذكو
 ذخؤيو « صوقنم ريغ هقح هل صوب مل نم ىطعي نوباقلا ناف «. هل بجت

 هتكرت نم قحتس.أمو « ىصوملا هب ىصوأ ام عسي ناك نإ ثلثلا قاب نم كلذ

 نم قحتسملا بيصن لمت هعسي ل ناف « نوداقلا ْ ةيجاولا ةيصولا نم

 ةدايز نم نوكي هاسع امو « ةيرايتخا اءاصو ةم تناكنإ ةيرايتخالا ةيصولا
 . هريغ كرتو . ةيصولاب هصخ نم بيصن ىف

 ردصت ملْنإو ؛ذفنت ةبجاولا ةيصولا نأ ماقملا اذه ىفىلجلا لوقلاو - 4

 .ىذلا هجولا ىلع نكت ملو ةخيصلا تردص نإ هنأو ءاحل ةئشنم ةغيص ىصوملا نع

 :ةيصولا نوكسل نوناقلا لخدت نوداقلا هعضو ىذلا ردقلا ريغبوأ نوناقلا هعضو

 لك ءركذلا لثم ىثألل ىطعأ اذاف ءهدح ىذلا ردقلابو ءهراتخا ىذلا عضولاب

 نود عرفلا دالوأ ضعبل ىصوأ نإو , هلصأ بيصن ىف هصخي ىذلا هبيصن ركذلل
 ثاريملا ةمسق ًاظحالم ةيصولا ىف روكذملا لثم كورتملا نوناقلا لعج ءرخآلا

 . ام لقأ رخآلاو قحتسي ام ريكأ امهدحأ ىطعأ نإو «نيشناألا ظح لثم ركذلل

 رادقملاىلإ لصي ىتح ىناثلا لككو ؛ةيرايتخا ةيصو لوالا ىف دئازلا ناك« قحتسي
 «امهنع ثلثلا قاض نإ لوالا بيصن ىف دئازلا نم ةليمكت نوكي دقو «بجاولا
 ذخأ هريغل ةيرايتخا ةيصو كانه تناكنإو « هريغا ةيرايتخا ةيصو نكت ملو
 ةيرايتخالا ةيصولاو ؛ ةدايزلا ةصحب ثلثلا نم قابلا مسقيو « هنمو اهنم

 « ةبجاولا ةيصولا لع لمتشت ىتلا لئاسملا لح ةقيرط انه قوسن نأ ديرنو

 . هيف كشال هجو ىلع فرءيو ءاهرأدقم جرختسي فيو

 وطخن نرأ بحي ةرت ىف ةبجاولا ةيصولا رادق» ىلإ لصن ىل هنإو
 : ةينآلا ثالثلا تاوطخلا

 ناكول 5« هبيصن ردقيو « يح تام ىذلا دلولا ضرفي - اهالوأ
 انباو «نيتنبو « هيبأ ةايح ىف ىفوت دق نبا تنب كرت دق تيملا ناك اذإف «ًادوجوم

 « ًايح هيبأ ةايح ىف ىفوت ىذلا نيالا ضرفي لاسحلا هذه ىف هناف ءآمأو آنأو

 ل



 0 ساساللا كلذ ىلع ةصنالا جرخمو 3 ةامحلا هلذده نض رف لع هيلصت ردقبو

 2 نييشنالا طظح لثم ركذلل .دالوألل قابلاو 2 هلثم باأللو , سدسلا ماللل نوكشف

 ثلث ًايح ضرف ىذلا نءالل نوكيف : نيالا ظح لثم ركذلل نيتنبلاو « ًايح

 انه وهو ء ثلثلا ذخأ الإو ءذخأ ثلثلا دودح ىف ناك ناف « رظنيو نيثلثلا

 . ثلثلا ثود

 ىدحإ ىف امهس م٠ ) تناك اذاف ءابثلث ثلث ةكرتلا نم جرف  اهتيناث

 وهأذبف فر. ح مو. 5 ج4 اذكه اهشلث ثلث جرختسن أناف ( تاكرششلا

 .فوتملان الا تنبانهوهوءابةحتسملى طع د وءةكرملا نم جري ةبجا ول ةيصولادادقم

 مهضنأ رف بس ىلع نييقيةحلا ة:رولا سن « دكرتلا قاب مسق  اهنلا#

 . نييشناألا ظح لثم ركذلل قابلاو « هلثم مآلاو ؛ هسدسمألا ىطعبف « ةيعرشلا

 صقتنلاب ةرثؤم ةكرثلا لكن م ةذوخأم ةبجاولا ةيصولا اذه ىف انلعج دقو
 اياصولاو ء ةيصو امنآل مهدحو دالوآلا صصح نم ال , ةثرولا لك ةبصتأ ىف

 ثراو لكن ضئارف صقنتو « ةكربلا لكن م ذخؤتو , ثاردملا عيزوت ىلع مدقت ٠

 قوتملا ةصح جارختسال ىلواللا ةوطخلا َّق لواللا ميسقتلا انمدقو 3 مهضعب ال

 « ةثرولا ىلع عزوت ىتلا ةرتلا ريصت ء جارختسالا اذه دعبو « ًايح ضرف ول

 اياصولا لك نأيثك« ةبجاولا ةيصولا ذيفنت دعب ام ىه .

 : ةحضوم ةلثمأ برضنلو

 « ةافوتملا ةايح ىف ابمأ تفوت تنب تنبو « جوز نع ةأرما تيفوت )١(

 ..اذكه لحتف فل. دكرتلاو مال نيوخأو

 م 5 ارق قابلا . + . ىلوآلا ةوطخلا .
 انا ةضورفملا تنبلا ذخأتف تلثلا نمرثكأ تنلا بمر اذه ىلعو

 مدعو ةناثلا ةوطخلا ىه هذهو اهثنب ىطعي .١٠١ ١ ع م... ١> + وهو « ثاثلا
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 « ًاضرف فصنلا هل نوكيف « مآل نيوخاألاو جوزلا نيب ف ٠١ . وهو ةكربلا ىقاب
 . ةثلاثلا ةوطخلا وهو « ًادرو ًاضرف فصنلا اهو

 ةئروملا ةايح ىف تنام تنب تنبو « نياتنبو « جوزنع ةأرما تيفوت (ب)
 . ف «ه. ةكربلاو

 درب ضورفلا دعب قابلاو د 4 + اذكه ىلوآلا ةوطخلاف

 : جوزلا ريغ ةثرولا ىلع

 .نوكتف « طقف ثلثلا ىه ةيصولا نوكمت ثلثلا نم رثكأ بيصنلا نأ امبو
 .. ةيعرشلا ةضيرفلا ىلع ةثرولأ نيب مس م. .وهو قابلاو ءفاو. ح ؛5. اك

 . درو ًاضرف نبالا تنبل قابلاو « ًاضرف ف اه عبزلا جوزلل نوكيف

 ١> ( ةقيقش تخأو « هببأ ةايحف فوت نبأ تنبو « نيتنب نع صخش ىفوت <

 ف ١م. ةذرلاو .

 « ةكرتلا فصن ةثرولا نيب هل نوكيف « ايح نبالا ضرفي ىلوآلا ةوطخلا
 .رادقم وه ف <. ح 1م. اي ثلثلا نوكيف ء ثلثلا نم رثكأ ةكرتلا فصنو
 .. نانلثلا نيتنملل نوكي ؛ ةثرولا نيب ةكرت ١؟.وهو قابلا نوكيو «ةبجاولا ةيصولا
 . قابلا تخااللو

 'اهوبأ ىفوت نبا نبا تنبو « نيتنبو « نياو ةجوز نع صخش قوت (5)
 .تنبل ةبجاولا ةيصولا نوكن «كلذك نبأ تن» نبأو « ثروملا ةايح ىف اهدجو
 نوطبلا دالوأ نم قحتسي الو «نوطبلا دالوأ نم ةريخآألا نآل « نبالا نبا
 . تانبلا دالوأ ممو « ىلوآلا ةقبطلا الإ

 ,ميسقتلاو ؛ ةجوزلل نعلا لعمجب ىه ىلوألاو « ةقباسلا تاوطخلاريسن لحللو

 .نوكيف « نيتنبو « نينبا نيب نملادعب قابلا نوكيف ءايح ىفوتملا نبالا ضرف ىلع
 -ةيصولاف ف و< ةكرتلا تناك اذاف ءبا_حال ا ه ىأ نامئثآلا ةعبس ه قوتملل

 .. نيدوجوملا نييعرشلا ةثرولا نيب مسقي قابلاو ٠ ؟م < و5 اك ماج ةبجاولا

 سس آل” ه5[ د



 .كلذ نبأ تنبو « هببأ ةايحىف ىفوت نبأ تنبو ؛نيتنب نع صخش ىفوت ( ه)
 « ايح ىقوتملا نيالا ضرفت لاخلا هذهىف فال. دكرتلاو « هيبأ ةايح ىف قوتملا
 :ةصولا رادقم وه ثاثلا نوكيف « ثاثلا نم رثك أ وهو « ةكرتلا فصن ذخأيف

 ذخأت نأي نبإلا تفبو « نبإلا نبأ تفب نيب مسقتو «ف ١+١ وهو « ةبجاولا
 .ف.«. وهو اهنلث نبا تنبو « ةيصولا الث وهو ؛ ابيبأ بيصت نيالا تنب

 .ثروملا ةايح ىف ىفوث ىذلا اهبأ بيصت امال ءف م١: نإإلا نأ تنبل نوكيو

 . باوصلاب ملعأ هللاو نييعرشلا ةثرولا نيب مسقي ةكرتلا قابو

 اعيمجاهنع ثاثلا قاض اذإف ءاءاصولا لكىلع ةمدقم ةبجاولا ةيصولاو -84
 بامصأ هيف محا زتي كلثلا نم قابلاو ء الوأ بجاو اا ردقلاب ةبجاولاةيصولا تذفن
 .نأ دعب ء ةبصناألا ةبسنب مهنيب مسقيف ؛ 97هبيضن لباقي امب لك ةيرايتخالا اياصولا
 .نوناقلا هنس ىذلا هجولا ىلع ةبجاولا ةيصولا ذفنت

 ةيجاولا ةيصولاتذفأ مثريغل ى هوأو ٠ ةجاولا ةيصولا ىصوملا كرت اذإو

 نم قب نإ اهذيفنت دعبو , هترابع ىلإ اهذيفنت ىف جاتحت ال اهنأل « الوأ اضيأ
 .كلذ نيبنس اك« مهصصح ةبسنب ةيرايتخالا اياصولا بامصأ نيب نيب مسق ءىش ثلا
 . اياصولا محازتف مالكلا دنع

 . :ةيصولاب ةصانخلا داوملا هيلع تامتشا ام حضوت ةلثمأ اذه ىف انقس دقو
 . هانرتخا ىذلا ابلح قيرطو « ةيصولا نوناق نم ةبجاولا

 .ةقيرط نيب مل هصوصن ىف ماع نوناق لك نأهشك« نوناقلا اذه نأ ظحاليو
 .لوصاللاو ؛ ةدعاقلان يب لب « ةيباسملاقيرطلاب ةبجاولا ةيصولاريداقم جار ختسا

 *؛ ةبباسحلا قرطلاب جارختسالا قيرط هل نيقبطملل كرتو « لئاسملا املع ىنيت ىلا
 ,جارختسا ىف ظحالي باسح ابنكلو ؛ هنايب بحي كح ةقيرطلا هذه تسل ذ]
 . هدصاقمو هدعاوقو نوناقلا ظافلأل ةقباطملا مامت ةقباطم نوكت نأ ماقرألا

 ,مسفي نيتقباسلا نيتدالا ىف ةنيبلا لاوحألا ميج ىف » : اهصنو 1/١ ةداملا هتنيب ام اذه 00(
 ه « ةيرايتخالا ةيصولا ماكحأ ةاعاسم مم ةصاحلاب اهيقحتسم نيب ةيرايتخالا ةيصولا نم ىتريام

 ةيمس 7 اي سس



 : دويق ةثالثب ةبجاولا ةيصولا باس> جرختسي نم ديق نوناقلاو

 ىلاعتو هناحبس هللا هصصخ ىذلا رادقملا نآل ؛ ثلثلا ىلع ديزت الأ  اهنوأ
 . ةبجاولا ةيصولا هزواجتت الف « ثلثلا وه ةماع اباصولل

 نم ذفنت اياصولاو « ثاريم ال ةيصو اهنأ ساسأ ىلع ذفنت نأ  اهيناثو

 الف «صقتنلاب ةثرولا نم ثراو لك بيصن لانت ثيح ؛ اهسأر نمو ؛ ؛ ةكرتلا لك

 نم ةيجاولا ةيصولا صقنت ال كلذ ىلعو ؛ قيرف نود قيرف صقنلا' صتخم

 " تناك نإو ؛ ةيصو امنأل ؛ ةثرولا عسيمج صقنت لب ؛ مثريغ نود دالوالا بيصن
 . نوناقلا محي ةبجاو

 الف ؛ هيوبأ دحأ ةايح ىف ىفوتملا دولا بيصن رادقمب نوكت نأ  اهلاث

 ىفوت ىذلا هلصأ بيصن عرفلا ذخأي نأ نوناقلانمماعلا ضرغلا نآل ؛ هزواجتن"
 ذخأي هنأ لع صن نوناقلا نآل ؛ هنم رثك أ ذخأي نأ ال هيوبأ دحأ ةايح ىف

 ناك ام هيطعيو ؛ ايح لصاللا ضرفي وبف ؛ ايح ناكول هلصأ ذخأي ناك ام لثم
 ناك امم رثك أ عرفلا ىطعن نأ لوقعملا نم سيلو « ضرفلا كلذ ىلع هذخأب
 . همسايو هقيرط نع الإ ذخأ ام وهو « هلصأ ذخأب

 اهم دمقتلاب هقبطمو هحراش نوناَلا مزلأ ىتلا ةثالثلا دويقلا ىه هذه ٠
 لحلاديقيو ؛« باسحلاو ماهسلابةبجاولا ةيصولا بحاص «ةحتسيام جارختسا دنع

 مهيجحب العف نيدوجوملا ةثرولا ىف ىفوتملا دوجوضرفرثؤي الأب اضيأ قطنملا
 هذه وه سايقملا انلعجو اهنم.لح لك انريتخاو « ةثالث الولح انضرف دقلو

 .©90ةنيب نع هانكرت اهضعب فلاخ امو « هانلبق قابطنالا مامت الع قبطنا اف دويقلا

 هدوجو ضرف ىلعةكرتلا مسقتو ؛ ايحيفوتملاعرفلا ض رفينأ -لواآلالحلا
 . ال كلذل برضنلو ؛ كلذ ىلع هبيصن هدالوأ ىطعيو

 2( ةيصولا نوناق ىف ديدخلا ) ناونءب داصتقالاو نوناقلا ةلجع رهن ثحب ىف اذه انركذ ( ش

 ءاضقلا ىلع ملا ضرع نأ لبق كلذ ناكو :رسفع مياسلا داحلا 1441 ةئس ريمتبس ددعب رشأ

 ء ءاتنإلا راد ىوتن هيف ردصت نأ لبقو 5 ل هيف ردصيو

 مس الءرب سس



 اهوبأىفوت نباتنبو « نيأو «تابو؛ هببأو همأو , هتجوزنع لجر قوت
 . ف +. اهردق ةكرت ثروملا كلذ كرتو « ثروملا ةايح ىف:

 ماهسلا جارختسا دعب نوكي انمسقو « ًايح ىفوتملا نيالا انضرف نإ اننإف
 نادف +. كلذك باللاو ء« ف +. مالا صختامو . ف ؛ه وه ةجوزلا صخيام
 ضرف ىذلا ىفوتملا مهيفو ؛ نيبثثألا ظح لثم ركذلل دالوألل قابلا ن وكبو
 ديقلا هيف ناكنإو ؛ لحلا اذهو ؛ هتنبا اهاطعت ٠ فا0/8 هصخئام نوكيو ؛ ًايح
 ؛ ةيصو هنأ ىلع ذخأام ىفوتملا نبالا عرف ذخأي مل ارفاوت دق ثلاثلاو ٠ لوألا
 باصصأ دحين انهو « نيعمجأ ةثرولا ةيصنأ صقذت نأ ىضتقت ةيصولا نال
 . دالوالا بيصن الإ صقني ملف ؛نبالا هذخأ امب مهتيصنأ صقنت مل ضورفلا

 ىلع هئاريم ىطعي نبالانأ ساسأ لع ضورفم لحلا اذه ناف كلذ قوفو
 لاكشإ نوكبف ؛ دوجوم هنأ ساسأ ىلع ًاضيأ نوذخأي ةئرولاو « دوجوم هنأ
 ةلأسلا ىف نوك نأك « العف نيقحتسملا ةثرولا ضعب بجحب هدوجو ناك اذإ
 .تخأو ؛ هيبأ ةايح ىف قوت نأ تنبو « ةعيفش تخأو « تانب عبدأو « ةجوزب
 بيصحتلاب تانبلا ذخأت نأ هاضتقم ناكل ؛ لحلا كلذ انرياس ول انناف ةقيقش
 آثراو بجحن نأب مالا ىهذيو « ةقيقشلا تخآلا بجحت نأو « نبالا عم
 تانبلا بيصن لوحتي نأو ؛ ًايح نبالا ضرف لجال ىالسإلا عراششلا هاطعأ
 ضرعت ام نوناقلاو ؛ ًايح ضرف ًاضيأ تيم لجل بيصعتلا ىلإ ضرفلا نم
 هعنص ام لك نكلو ؛ ةنسلا حيمصو نآرقلا حمي ةتباثلا ةيعرشلا ةبصنأألل قتلاب
 ١ . ةجاو ةيصو داز نأ

 راس دق ةيعرشلا مانا ضعب نآك نإو ؛ لوبقم ريغ لحلا اذه ناك كلذاو
 .رصانم ىأرلا كلذل دعي ملو ماكحالا كلت ىغلأ فانئتسالا نكنلو ؛ هيلع

 لثمب ةيصو ىه ةبجاولا ةيصولا نأ ضرب نأ - ىناثلا للا واو
 نبا عرف دوجوملا ناك اذإ هنأ ضرف نوداقلا عضاو نأكف « ةثرولا دحأ بيصت
 ناك اذإ هنأو « نبالا بيصن لثمب ةبجاو ةيصو نوكت هيوبأ دحأ ةأايح ىف ىفومت

 كلا 7107 كتل
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 -ةيصو بجوأ دق نوكي نْقملا نإف « ثروملا ةايح ىف تيفون تنب عرف دوجوملا

 . تنب بيصن لثمب

 ؛« تنبو « امجوز نع ةأرما ىفوتن نأ وهو : لثملا اذه ىلع كلذ قبطنلو

 لحب هناف ؛ ف م٠ اهردق ةكرت كرتو ؛ اهتايح ىف اهوبأ ىفوت نبا تنبو « ناو

 : اذكه ةلأسملا

 عبرلا جوزال نوكييف ؛ ءايحالا نيب ةلأسملا لحت لب ؛ ًايح ىفوتملا ضرفبال
 ع  ةلأسملا لصأ نوكيو نييثنالا ظح لشم ركذلل نبالاو تنبلل قانلاو

 .«نبالا ماهس لثم فاضي مث - م - نءاللو و - تفنمللو سو - جوزلل

 فال. نءاالاو « ف ٠١< تنبأأو «؛ ف <. ةجوزلا صخيف * ىلع ةكرتلا مسقتو

 . ف ١٠١ قوتملاانءالا تنبو

  كلاثلا ديقلا هيف رفاوتي لو « ىناثلاو لوألا ناديقلا هيف رفاوث لحلا اذهو

  نانبالاو تنبلاو جوزلا  اذكه ةلأسملا نوكست ًايح ضرف ول نالا نأ

 .لصأ نوكيف نيشالا ظح لثم ركذلل دالوألا قايلاو ؛ عبرلا جورلل نركيو

 .ىلعةكرتلا مسقتو  ه ىلع ةمسقلا ةثالثلا لوبق مدعل ٠١ ىلإ ححصي ؛ ةلأملا

 .ف ١٠م نباللو ءف ه4 تنبللو ءف ؛.جوزلل نوكيو ؛ 1م. مهسلا صخيف ٠"

 .ىلع هتنب ذخأت امني « ف ١٠م ذخأب ًايح ناكول ع نالا نأ اذه نم ىرتو

 بيرغ اذهو ( 170) ةثرولا دحأ بيصن لثمب ةيصو ةبجاولا ةيصولا نأ رابتعا

 .مساب ذخأت تنبلا نأ ذإ ؛ نيناوقلا ريسف” ىف ةعبتملا دعاوقلل فاجيو هتاذ ىف

 . هنم رثك أ ذخأت فيكن : ًايح ناكول هقحتسي ناكام ذخأتف «اببأ

 .ىف ىفوتملا عرفلا قاقحتسا نوكي ىتلا لئاسملا لكىف درطت ةدايزلا هذه نإو

 . ًايح ناك نإ ثلثلا زواجتيال هيوبأ دحأ ةايح

 .ةيصو اهربتعي ىذلا للا لع دالو الا بيصن نال ؛ ةدايزلا كلت تدرطاامنإو

 .دحاولل نوكتف ؛ العف نيدوجوملا دالوالا ددع ىلعمم هب ةثرولا دحأ برص: لثمب

 ,رادقم انفضأ واوأأ ريبك ةكرنلا نم الباقي ؛ ام توكيو 5 ةريبك مابسلا نم ةصح

 وسوء



 ىلعةمسقلا نوكتس ًادوجوم دلوا'ضرف اذإ امنيب « ةكرتلا ماوس ىلإ ممدحأ صخام

 ةقباسلال أسملا انللحامدنع اننأ ىرتالأ ؛ آدوجومضرفنمو «نيدوجوملا دالوألا
 «نياو تنب ىلعدالوألا بيصن انمدق ةثرولاد-أ بيصن لثمب ةيصو اهرابتعا ىلع
 .نينباو تنب ىلع ةمسقلا نوك: ًادوجوم ضرفدق ىفوتملا نبإلا ناك اذإ انب

 هب ذخأ كلذ عم نكلو ؛أضيأ ميقتسم ريغ لحلا كلذ نإ انلق اذه لجأ نم
 نيدذسو ؛الطاب هادعامربتعاو , هيواتف ىف ةدرمدملا رابدلا ىفم ليلجلاذاتساللا ةليضف

 ظ . ىلاعت هللا ءاش نإ اهشقاننو هرظن ةبجو

 .لولحلا هذه نيب نم هانيضترأ ىذلا لحلا وهو  كلاشلا لحخلا راب

 ىف صخلتي ىذلا للا كلذو « هلئاسم حضوت ملركب دعب نوناقلاو ءاهانضرف ىتلا

 هتاوطخ ثالث ثراولك هقحتسام نايبو ةمجاولا ةيصولا صاالختسال وطن نأ

 : ةنزاوملل ديدج لاثم ىف انه اهرركنلو ءانمدق <

 هيصت ردقيو « ًايح هيبأ ةايح ىف فوت ىذلا دلوا ضرفن نأ  اهالوأ
 قوتنباتنبو ءامأو ءابأو ءانبأو نيتنب كرتدق تيملا ناكاذإف « ًادوجوم ناكول

 ؛ ًايحديبأ ةايحف ىفوتىذلادل ولا ض رفيف. ىهةكرتك رتو «هتايحىف اهوبأ
 9م, ىلإ تدحصو - <  ةلأسملا لصأ نوكيف « ماهسلاب هبيصنرادقم نيبيو

 سمع نبا لكو «» تنب لكو م كلذك بالاو «موهو سدسلا مالا صخب
 .١ نم ب « ةكرنلا نم اح ضرف ىذلا نالا صخنام نوكي كلذ ىلعو

 فد/. ةكرتلا رادقمو رادقملا كلذ ةكربلا نم جرخي نأ  ةيناثلا ةوطخلا .

 لزتتسيو « ةيجاولا ةيصولا رادقم اذه نوكيف ف +. تح ما/. 2 4 برضيف

 مز ١ دح <. ب اا/. ىقابلا نوكيف ةكرتلا نم
 لزتتسي ل رثكأ ناكنإف « لقأف « ثلثلا هييصت رادقم ناك اذإ نوكي كلذو

 . ثلثا الإ

 ديدج عيزوتب نيدوجوملا ةثرولا ىلعىقابلا كلذ مسقي نأ  ةئلاثلا ةوطخلا
 «هلثم مالو ءسدسلا هل بآلا نوكيف « ًايح ضرف ىذلا دلولا ىلإ رظن ريغ نم

| ١١ 



 ماألل < ةلأسملا لصأ نوكيف ؛ نيالا ظحلمركذال ؛ قابلانالاو تئبللو

 ذخأتف - ١ - نيتنبلا نم ةدحاو لكلو م ناللاو ب باللو ١

 فا. نيإلاو مو - تنبلاو ؛ابلثم باآلاو ءف مم مالا

 اهب نوناقلا ديق ىلا ةثالثلا دويقلا نع جرخي ال هنآل ؛ه انيضترا لحلا اذهو .

 هنألل ؛ ةيصو هنأ ىلع ذفني وهو « ثلثلا ىلع ةدايزلا زيحي ال وبف ؛ ةبجاولا ةيصولا

 ذفنت اياصولا لك نأشك« طقف دالوالا ريداقم ال ؛ةئرولا عيمج ريداقم صقني

 الب ًايح ضرف ول هقحتسام فوتملا دلولا عرف ىطعي وهو ؛ اهلكة كرتلا لصأ نم

 . ثأثأأ نع دزي م أذإ ناصقن الو طق ةدابز

 ؛العفدوجوملا نيالا نم لقأ ذخأيس قوتملا دلولا عرف نإ لئاق لوقي دقو

 قحتسي نمو : ىوتملا دلوأأ عرف نيب لئاعلا طرتشي مل نوناقلا نإ لوقن نحنو

 ناك ام نيب ةلثاملا ظفللا يرصب نوناقلا ط ريشا امنإ « العف نيدوجوملادالوألا نم

 ىهو ؛ ةمئاق ةتباث ةلئاجلاهذهو « ةبجاولا ةيصولاب ىطعيامو « ىفوتملادل ولا هقحتس

 وهو ؛ىتفملا ةليضف هراتخا ىذلا لحلا ضفرنو ؛ لحلا اذه ىضترن اباجأ نم تلا

 لثاعلا لعجي ناكنإو هنآل ؛ هتماقتسا مدع انيبو : 21”اهانركذ ىلا ضورفلادحأ

 « عرفلا هذخأيام نيب لئاعلا كرتيو ءاتباث امناق همامعأ نيبو ىفوتملانالا عرف نيب

 لئاعلا كري و ؛ نوناقلا ىف بولطم ريغ الئانت دجويف ؛ هلصأ هذخأب ناك امو

 . نوناقلا ف بواطملا

 ضورفلا نمراتخا هنأ ببسي فالتخا رصم ىتفم ةليضفنيبو اننيب ًاذإ ناك

 هذخأي امم رثكأ قوتملادلولا عرف ىطعي هنآل « ميةتسمريغ هاني أ رام اهانركذ ىلا

 نيب لثاعلا هيف نوكي 5 هنأ عم ؛ امقتسم هانيأر ام ضف رو ؛ ًايح ناكول هسفن دلولأ

 ىربالو ؛ ةيصو هلأ لعذفنيو « ؛ ًاحناكول هلصأ هذخأب ناكامو « عرفلا هذخأب ام

 .نوناقلاو هقفلل ةفلاخم ىأ أآح ناكول هلصأ بيصن نمرثك أ عرفلا ذخأ ىف نأ

 مباسلا داجلا 5 ا/ ةئس ريمشج س هددع ف داصتقالاو نوثاقلا 24 9 انثحم عجار ) (١

 . ثلاثلا ددعلا ء رضع

 د



 ؛ كلذ هل غوسياليلد هتليضف هربتعا ام قوسن نأ فاصنإلاو ملعلاقح نمو
 .: نيرمأب لدتسي هنأ انمهف دقف : هيدعاسم ةشقانمو « هتشقانم نم هانمهف ام وهو

 عرفل تيملا صوي مل اذإ ٠ : لوقي ا  ةداملا ردص نأ ( امهدحأ )

 اذه هقحتسي نأك ام لثم ل مكس ولو هعم تام وأ هتايح ف تام ىذلا هدلو

 .«. . . عرفلل تبجو هتوم دنع ًايح ناك ول هتكرت ىف ًاثاريم دلولا

 بيصن لثمي ةيصو نوكي ةيصو عرفلا هقحتسي ام نأ هنم دافتسي صنلا اذهف

 نوكي اهلح نإف « ةثرولا دحأ بيصن لثم ةيصولا تناك اذإو ؛ ةثرولا دحأ

 ماهس لثم اهعومج ىلإ فاضيو « نيدوجوملا ةثرولا ىلع ماهسلاب ةكربلا مسقتب
 « ةئرولا ماهس ىلع ةكرتلا مسقت م « دلولا وهو « هبيصن لثمب ىدوملا ثراولا

 . انه كلملا نوكي كاذكف ءهل ىصوملا ماهسو

 ؛ ًايح ناكول ىفوتملا دولا بيصنب ةيصو هيلع صوصنملا نإ ل لبق اذإو
 ىنبا بيصن لثمب تيصوأ لاق ول ىصوملا هنإ لوقت « ةيدنملا ىواتفلا نإ اولاق

 بيصن لثمب ةيصو نوكتت اهنإذ « ًادوجوم ناك ول ىنبا بيصنب وأ أيح ناك ول
 . ةلأسملا لصأ ىلإ فاضتو « نبالا ماهس ضرفب ةلأسملا لحتو « ةثرولا دحأ

 هبيصن لثمب ىفوتملا نالف ىببا دول تيصوأ لاق ول ىصوملا نإف كلذ قوفو
 لكشلاب تلحو « ةثرولا دحأ بيصن لثمب ةيصو كلذ ريتعال ًادوجوم ناك ول
 هنالل ؛ هذيفنتب نوناقلا موقي ام كلذكف « ةيدنحلا ىواتفلا بحاص هنيب ىذلا
 لثمب ةيصولا نأ ساسأ ىلع لحيف « ةغيصلا هذه ىلع ةيصو ءاشنإ ىف هماقم مئاق
 . اهجارختسا قيرط كلسيو « ةثرولا دحأ بيصن

 ؛ثاريملا عم ةبجاولا ةيصولا جارختسا قيرط نيب مل نوناقلا نأ ( امهناث)
 ىذلا لصألا هناأل ؛ قنحلا بهذملا هيف عجرملا نوكي نوناقلا هنيس ملام لكو

 « صن ال ثيح عجرملا هيلإف ماكحألا نم هيلع صوصتنملا ريغ ىف هيلإ عجرب
 دجن ال ةغيصلا هذه ىلع تءاج ةيصو لح ىف قذحلا بهذملا ىلإ انعجر اذإ نحنو
 . ةثرولا دحأ بيصن لثمب ةيصو ربتعت نأ الإ بهذملا كلذ ىف امل الح.

 دع جالا سم



 نم اوراتخا ام ىلع هي اولدتسيل « هودعاسمو ىتفملا ةليضف هقاس ام اذه

 مهلع انديزت دق نوكن الأ وجرنو مهمالقأ وأ هللقب ارح هأرقن مو ؛ لح

 . اولاق ام ضعب انصقن وأ

 ىدؤي لحلا كلذ نأ اونيبتي نأ نكي ناك هنإ ءاوقاسام در ىف لوقن نو

 ىعضاو نأو ؛ هسفن دلولا ا هدأ ناك امم ركأ ىفوتملا داولا عرف ذخأي نأ ىلإ

 نأ الإ اودصقي مل ةعبراألا بهاذملا ف طق لصأ هل نكب مل ىذلا نوناقلا كلذ

 مثريكفت اولمعيل كلذ كي ناك« ثاثلا ةرئاد ىف دلولا بيصن دلولا عرف اوطعي

 ةنس ريوتك ا ىف تسلع امل كلذلو ؛ لدعلا ىلإ برقأ لح جارختسا ىف قيمعلا

 تيهذ ةاكاشلا كِل: ىلع ىوتف بتك دق ىتفملا ليلجلا ذاتساللا ةليضف نأ )عب

 هيف تنيب ذإ «داصتقالاو نوناقلا ةلجم ىف هترشن ىذلا ثحبلا ىلع هتعلطأو هيلإ

 ىذلا لحلا هيلإ ىدؤي ام ىلإ بدأ ىف هتهنو ؛ اهنم م مقتسملاو ةثالثلا لواحلا
 .. ىفأ نأ دعب هيلإ تبهذ نكلو «هراتخا

 انأو «رارصإلا تبلع نأ دعب تاداجتو ؛ ىودج تمدق امل نكي مل كلذاو
 ىكلو « هيف ةدشو ؛ كاسمتسا ةوق هليزب هيأر ١ كسمتسي نم عم لدجلا نأ عأ

 اهريغي ام دجأ 9 ؛ ىتركف ريغي ام ىلإ للصأ ىاسعو « ىتمذ أربتل تلعف

 . هتصالخ تنسب أم تدجوو

 بيع الو « ليلجلا ذاتسالا ةليضف ىأر 2 أطملا هجو نين نآلاو ونوع

 .ىطخي ال هنأ هل دحأ ىعدي نأ ىف بيعلا امنإ  ءىطخم نأ ىف هلثم مظع ملاع ىلع

 ىلع دمتعم ريغ ىرصملا نيةملا هعضو دق ةيصولا نوناق نم ءزجلا اذه نإ

 بهاذملا نم بهذم ىأ ىلع لب « ةعبرألا بهاذملا نم بهذم ىف ىأر وأ لصأ

 ضعب ىضاقلا ذفني نأ زاوج ىف مزح نبال ىأر نم هب قلعت ًائيش الإ ةيمالسإلا
 . مالا ىلو هل هنيبي ام ذفنيو ؛ هسفن ءاقلت نم اياصولا

 انل حصي كلذ ىلعو ؛ ةبجاولا ةيصولا مظنت ىف كلذب سن أتساو ننقل ءاخ |

 ىف ىرحي ام هريسفت ىف ىرحب « ىعضو نوناق مظنتلا كلذ نإ - قدح ىف لوقن نأ



 تالالدلا دعاوقو « نوناقلا ىف ريسفتلا لوصأب نيديقم ةيعضولا نيناوقلا ريسفت"
 .لوصأألا لع ىف تالالدلا بابب نويلو مالا اهمظنو ؛ن وبوغللا اهنيبىتلا ةيوغللا“

 : نيرمأب ريسفتلا ىف ديقتن نأ ىلإ انب ىهتني كلذ نإو

 تاالالد نم نوبوغللا همسربامو « هَل ظافلألا هيلع لدت ام  امهدحأ

 . تالالدلل دعاوق نم نويلوصالا همظن اب نيعتسنو . ظافلألل'

 ؛ هدهاوش تماقو « هتارامأ تنس نإ نقلا دصقم ةناعتسالا  امهناث

 نيعيو « امتالامتحا دحأ دصقملا مجري لب « لمتحت ال ام ظافلألا لمحت الأ ىلع-
 . هيف اك ظفللا نكي مل نإ دارملا“

 « ادعبم قيرطلا دجب ديبقتلا كلذ ريسفتلا ىف انسفنأ ديقن ذإ اننإو م1

 لاجم ال . ًاعطاق ًاحبرصت حرص نئقملاف « ريسفت ىلإ جاتحت ال هيف ظافلالا نإ لب.
 تبجو » . اهز# ىف اجب  ةداملا تلاقف : ةيجاولا ةيصولا ردقي هيف بيرأل

 ( ًاثاريم ىفوتملا دلولا بيصن ىأ ) بيصتلا اذه ردقب ةيصو ةكرتلا ىف عرفلل
 . ثلثلا ثودح ىف

 « ًايح ناك ول ًاثاريم ىفوتملا دلولا بيصن ردقب نوكم ةبجاولا ةيصولاف
 ةبجاولا ةيصولا نم رثك أ هاطعأ دق نوكي ردقلا كلذ نم رثك أ هيطعي لح لكف-
 1 . اهلع نوناقلا صن ىتلا

 ىندأب كلذ نيبتيو « صنلا كلذ فلاخ ال ىّتفملا ةليضف هقاس ىذلا ءرجلاو
 عرفل تيملا صوي مل اذإ , : هصن  هذخأم هنم ذخأ ىدلا ةداملا ردصف  لمأت

 ًاثاريم هقحتسي ناك ام لثم اكح ولو هعم تام وأ هنايح ىف تام ىذلا هدلو.
 «ىوذللا اهانعم لصأ اهم دارب لثم ةملكب ريبعتلا « هتوم دنع ًايح ناك و ل هتكرت ىف
 ناك امع ديزي نأ حصي ال ردقلا نأ نيعت ىهف ريدقتلا ىف ةاواسملاو ةلئاملا وهو.

 ةبجاولا ةيصولا نأ نم دارملا دكت ىرخأ ةءلك كانه م «ًايح ناك ول هنبا هقحتس

 . ىهو « هيوبأ ةايح ىف فوتملا دإولا هقحتسي ناك ام رادقم نع ديزت نأ مسمي ال

 ثاك ام نأ ديفت ةرابعلا هذهف « هتوم دنع ًايح ناك ول , ًاثاريم هقحتسي ناك ام«
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 .رثك أ عرفلا هذخأي ام نوكي نأ حصي الف «هعرف ىلإ لوؤي ًاثاريم دلولا هذخأي
 .هنع وه ذخأ ىذلأ دلولا ذصاي ناك امم

 ردقب عرفلا هقحتسي ىذلا بيصنلا نأب حرصت ةدامل نأب ىهتنن كلذ ىلعو
 .نم كلذ ديفتساو « اليلق نكي امبم «رادقم ىأب هيلع ديز ال هلصأ هقحتس ام
 . عضاوم ةئالأ ىف ةداملا ةرابع

 .ةلءاملا اهنم دارن لثم ةملكو « هقحتسي ناك ام لثم » ةملكب ريبعتلا اهلوأ
 . رخآلا نم رثك أ نيئيشلا دحأ ناك اذإ ةاواسم الو , ةأواسملاو

 .فرعي نأ ىضتقت هذهف « ًايح ناك ول ًاثاريم هقحتسي » ةلك  اهيناثو
 .هبطعي لح كانه ناك اذإف ؛ هنع ديزي ال ءرادقملا كلذ ىطعي مث , هثرإ رادقم
 . نوناقلا صنل ًافلاخعو « الطاب نوكي ًاثاريم هلصأ هذخأي امم رثكأ

 اذه ردقب ةيصو ةكرللا ىف عرفلل تيجو » ةرابع ريخاألا وهو  اهللاثو
 . بيصنلا اذه

 -ةحارصلا لك ميرص ةدادلل ىف رحلا ىظفللا ريسفتلاف كلذك صنلا ناك اذإو
 ةاسح ىف ىفوت ىذلا دلولا هقحتسي ام رثك أب نوكت ال ةبجاولا ةيصولا نأ ىف
 .ءنوناقلا صنل افلا نوكي رثكأ هئاطعإ ىلإ ىدؤي لح لكف ؛ ًاثاريم هيوبأ
 . مقتسمريغ نوكي اهلإ ىدوفي ىذلا لحلاو « ةلطاب نوكست صنلا اذهل ةفلاذغ لكو

 نأ ةبجاولا ةيصولا نس نم ننت1لا هيلإ ىر ىذلا دصقملا نإو - مزاله
 .دحأ ةامح ىف تومب نم عورف مرح اليكل « هدلأو بيصت عرفلا اذه ذخأب

 بيصن نم رثكأ مهيطعي نأ طق ناقملا دصقي ملو « فاعض ةيرذ مثو « هيوبأ
 . مساب عرفلا ىطعي فيك ذإ ٠ ةداجلا نع ًاجررخو « ًاططمش كلذ ناك الإو « مهيأ
 ناكو لوقعلا هئادب ىف بيرغ اذه ؛ همأ وأ هوبأ هذخأي ناك ام رثك أ همأ وأ هيأ
 . انركذ مك مقتسم ريغ هيلإ ىدؤي ىذلا لحلا ربتعي نآل ًايفاك هدحو كلذ

 .قلتلاب هقحتسي لب « هتاذب هقحتسي ال عرفلا هقحتسي ىذلا نأ كلذ قوفو
 .ءاضعأ ىدل اموبفم كلذ نأك دقلو « هيوبأ دحأ ةايح ىف تام ىذلا هلصأ نع

 مل



 . ةفققفاوملا مف عوس ىذلا وهو ؛ ىروشلا ىساجم

 .. خويشلا سلجم ربنمقوف نمةبجاولا ةيصولا نعأعفادم خو.شلادحأ لاقدقو
 : هصئام خيشلا كلذ لاق . لدعلا ةرازو بودنم ةليضفلا بحاص ةرضح ىو

 نمنبا ناوأ « هدالوأ نم دلو تام اذاف « تانبو دالوأ هلو ء كل لجر»
 .« نبالا نباو « بيصعتلاب نوثري مهنأك ءال بف « ثالث نموأ نيتقبطوأ ةقبط
 جرخامف ثروملانم ثريو « تام ىذلا لوألا نبالا لثمي هنأك ريتعي لزن نإو
 « تنب هدالوأ نم هل كلاملا اذهو . اكلم هبيصن ذخأيف . ةيصو اهنألل ؛ ثلثلا نم
 .نواثمب انانأ وأ ًاروكذ تنبلا ءانبأ نأ نوناقلا متحي اهنبا لبق تنام اذإ تنبلاف

 .ىلإ لقتنيو « اءافتناو اكلم اوثرو :اوثرو ىتمو « ثروملا ىف نوثريو « مبمأ
 . « مثدعي نم مهنرو

 .نوناقلل اغوسم سلجيلا ىف كلذ لدعلاةئجل ءاضعأ نموهو ء وضعلا اذه لاق
 ىرحالا,وأ «لدعلاةرازو لثم ةليضف ًاصوصخو ؛ دحأ هفلاخي لو ؛ هنع ًاعفادم
 -ةيصولا رابتعاف ضرعي ملو ؛ نواقلا تعضو ىنلا ةيصخشلا لاو>الا ةنجل لثم
 .نأ ديب «ثاريم هقحتسي ناك امف هيبأ لح ىفوتملا داولا عرفل الالحإ ةبجاولا
 .ةنسلاو « نآرقلا صوصنل كلذ ةفلاخم , ًاثاريم هقحتسي ال عرفلا قاقحتسا
 . تلثلا ةرئاد ىفو ءابلكة كرثاا نم ذفنت ةيصو هنأ ىلع هقحتسي لب ةرفاضتملا

 .نأ تباثلا هدصقم ربتعتو « ناقملا اهيلإ هجتي ىتلا ةركسفلاف كلذك ناك !ذإو
 .هل وبأ دحأ ةأايح ىف تام ىذلا مبلصأ بيصن رذخأب عو رفلا

 ىف ىفوتملا مبلصأ نع قلتلاب نوقحتسي عورفلا نأ ررقتي كلذ ىلع ءانبلابو
 "11 هنع قاقحتسالا نوقلتي نم رثك أ أيصن نوطعي فيكو « هيدلاو دحأ ةايح

 . بيع سايقلا ىف اذه نإ

 .ىذلا دلولا ضرفي نأ هصنب بجوب نوداقلا نإ كلذ قوفو -
 .:لوقي ةداملا صن نآل ؛ ًاثاريم هذخأب ام نيبيو « ًايح هيوبأ دحأ ةايح ىف فوت
 :مكح ولو « هعم تام وأ هتايح ىف ىفوت ىذلا هدلو عرفل تيملا صوي ملاذإ »
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 «.. تبجو هتوم دنع اح ناكول هتكرت ىف اثاريم دلولا اذه هقحتسي ناكام لثمب

 لقنمت ءاثاريم هبيصن هءاطعإو « هتايح ضرف بجوي هظفل حيرصب نوناقلاف
 هضرفيال ةثرولا دحأ ب يصن لثمب ةيصو هلعج ىذلا للاو « هعرف ىلإ اذههبيصن

 نمو ؛ ًايح ضرفلا ىلإ ةجاح ريغ نم دالوألا دحأ ماهس رادقع ديزي لب« اح

 نوناقلا حيرصل ةضاو ةفلاخم هذهو « هثاريم رادقم فرعت ىلإ ةجاح ريغ

 ةيصو ةبجاولا ةيصولا لعحي ىذلا لحلا ةفلاذع مدقت ام نيبت - موب
 ناسل ىلع اءاج نيرمأ نع بيج نأ قبو ؛ نوناقلل  ةثرولا دحأ بيصن لثمب
 ٠ . ىفملا ذاتسالا ةليضف

 ىف فون ىذلا نالف ىدلو عرفل تيصوأ ىصوملا لاق اذإ هنأ امرأ

 اهربتعن اننأ كلذ نع باوجلا ؟ بلحن فيكف « ىئانبأ نم نبا بيصن لثمب قايح
 نع دازامو « ةبجاولا ةيصولا اهنمضىف نوكتو « ةثرولا دحأ بدصن لثمب ةيصو

 ىلع جرح نمامو «ةيرايتخا ةيصو نوكي ىفوتملا بيصن ىهو : ةبجاولا ةيصولا
 ةبجاولا ةيصولا رادقمب ديقمريغ ءاشي امب ىفوتملا هدلو عرفل ىصوي نأ ىف ىصوملا
 . ساسالا اذه. قحتست « ةيرايتخا ةيصو نوكي دئازلاو

 ريدقت ىف نوديقم نحنذ « نوناقلا هيلع صنام وهو « صوبي ل اذإ امأ
 نكلو « هزواجتتال ًاثاريم ىفوتملا دلولا هقحتسي ناك امرادقمب : ةبجاولا ةبصولا:

 نم اهرادقم جرختسي 4 ةيصو هن أ ىلعذفنيو « ثلثاا نم رثك أ ناك اذإ هصقنن دق

 . عيزوتلا لبق ةكرلا

 ةيصولاجا رختسا ةقب رط نيب 0نوناقلا نإ لاق ىفملاذاتس الا ةليضفنأ  امهناث

 لوقنو !! ةفينح نأ بهذم ىلإ ابجارختسا قيرط ىف عجرن نأ انيلعف « ةبجاولا

 نيبي مل عوض وم ىف اكح تسيل جارختسالا ةقيرط نإ : كلذ نع باوجلا ىف

 ف عج رت نأ عوسل امو « هل قيبطتو « نواقلل حيض ون ىه امنإ « همكح نواقلا

 ١ الصأ هل نكي لو ظ هنم توفناقلا ذخؤي مل بهذم ىلإ نوناق ماكحأ قيبطت

 ثيح « قبطبلا اهكربيام] ؛ هلئاسم لولخل ةقيرط عضيال نوناقلا ناف كلذ قوفو

 بح 5! ! رخل سس



 ؛ هدصقمو هصأ ةقباطمل لولحلا قفوأ نع حبي لب 3 هماكحأو هصوصت نءجرذال'

 قبطملل كلذ كرت امبإ ؛ لئاسملا لح قرط هيف لبف « ثاريملا نوناق اذهو.

 مياس ريغ - لحلا ةقيرط ىلإ ةراشإلا ىلع لمتشي مل نوناقلا نأ ءاعدا نإ مث

 اثاريم هبيصن جرختسيو « ًايحضرفي ىفوتملا دلو اا نأب حرصي داكي نوناقلا نآل ه

 لوقت ذإ ؛ كلذ ركذ رركنو ؛ ةيصو هنأ لع ؛ ثلثلا دودح ىف هعرف ىطعيو.

 ولوهعم تاموأ هتامح ف تأم ىذلا هدلو عرفل تملأ صوب مل أذإ اس ةدلملا

 حيرص وهف « هتوم دنع ًايح ناكول هتكرت ىف اثاريم دلولا اذه بيصن لثمب اكح

 هنأ ىلع ةكرتلا نم هجارخاو « اماريم هيصن جارختساو « ًايح هضرف بوجو ىف

 . لحلا قيرط يبي مل نوناقلا نأ كلذ دعب ىعدي فيكف

 هصن مده لحب ىنأن نأ صيالا ؛ لحلا قيرطنيبي مل نوناقلا ناكول ًاريخأو

 نال, لحلا جارختسا قيرط َّق ةفيشح ىأ بهذم لإ نذإ عج. رياالف 0 هدصقمو.

 0 نم نوناقلا هيلع لمتشا امل قيبطت وه لب , كح سيل لحخلا

 رسفملا طاشتسا ةوفو هس نوناقلا كلذ ف دايعلاو 2( هدصأقأ

 « هدصقم فلاخو , نوناقلا صن فئاخم * ليلجلا ذاتسالا ةليضف لحو

 ٠ . هلئاسمل الح ربعي نأ نكمي الف.

 ىلع ةدايز نوناقلا اذه نأب ليلجلا ّيفملا ةيضف ركذن نأ ديرتو - م

 الو «ميركلا باتكلا صوصن هب مزات لامب مازلإ هنأو « هناحبس هللا ضئارف»
 صوصن هب مزات ملامب مازلا ماما نع رثؤي لو« ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا روثأم
 نمنيروهشملا نع رثؤي ملو ؛ ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا روثأمالو ؛ ميركلا باتكلا

 ديزن نأ اذه دعب غوسي لبف ؛ءاقفلار وهمج نم دحأ هركذي ملو « ةباحصلا ءابقف
 ام رُثكأ تنبلا تفبو « هوبأ هذخأي ناك امم رثك أ نبالا نبا ىطعتو « ءاطعلا ىف
 جرت ىكل ءنايبلا ىف انينطأو ىلعلا ةثامأ انيدأ دق انإ مهلا !! ابمأ ذخأت تناك
 .ديبش لوقأ ام ىلع هللاو « ةعبتلا لمحتت الو « ةقبرلا نم

 نك انكحا



 « اهنم ميقتسملاو ابلح قرطو ةبجاولا ةيصولا ماكحأ ةصالخ هذه لاو
 اهنم ضرغلا ىفو « اهامرمو اهتياغ ىف ماكحالا هذهو  نرناقلا اهب حرص اك

 دالواأل ةيصولا هذبم لعج نوناقلاف « ثاريملا ون وحنت «اهبلع ثعايلا ببسلاو

 ,قب ول هقحتسب ناك ىذلا هئاريم وه « ًاضورفم ًاثاريم هيوبأ ةايح ىف تومب نه
 لكف «نوناقلا ةياغ كلذ ناك اذإو ء ثلثلا زواجتي الأ ىلع , هلصأ ةافو دعب

 اذإو « باجيإ ريغ نم بجت اذإو ءائاريم ةيصولا هذه لعج ىلإ هجتت ماكحالا

 لبق «ثاريملا عم تبباشت كلذبو « ذيفنتلا مدع لبقتال « ةمزال تراص تبجو
 ؟لوبقلا ىلإ ةجاح ريغ نم هل ىصوملا كل٠ ىف لخدت اهنأ ىف ًاضيأ هعم هباشنت

 اهنأ هتارابع ضعب نءو « هماكحأ عومج نم دافتسي ىذلا نوناقلا رهاظ

 .جاتحال ثاريملاو « نوناقلا هداز « ثاريم ةبج نم اهنآل « لوبقلا ىلإ جاتحت ال

 .كلذ ىلع تصن «لوبقلا ناف ىرخأ ةبجنمو « لوبق ىلإ كلما ىف هلوخد ىف

 درجمب ةمزال هيصولا هذه تناك اذإو « ةيصولا موزلل طرش ©2هل ةنيملا داوملا

 تسيل نذإ ىبف « امل ةئشنم ةرابع ردصت مل نإو « ةكرنلا ىف مزات لب ءاهرودص

 .مزلأو ء اهتاذ ىف تمزل اذإو « هدوجو نودب مات لب « لوبق ىلإ ةجاتحم

 « نوناقلا ب اهل هقاقحتسا نال ؛ هل ىصوملا بناج ىف ةمزال ىبف ءام ةثرولا

 . فرصتلا م ال

 « ثاريملاك اهنأو «اهتاذ ىف ةمزال تمادام ةيصولا هذه ناف « ةثلاث' ةبج نمو

 .ةافولا درجمب ثاريملاكترثت ةيكلملاف « ًايعرش نكي مل نإو « توناق ثاريم ىهوأ

 ؛ لحم درلل نكي ملو ٠ عضوم دعب نم لوبقلل نكي ل «ةافوأأ درجمب تتبث اذإو
 ةيصو اهنأ فصو اهنع لزي مل هنإ لئاق لوقي دق نكلو « دري ال ثاريملا نآل

 .هتبجو هل لوق وهو « لوبقلا وهو « اهف ةيكلملا طورش ءافيتسا نم دي الف
 ءرهاظلا هديؤي لوآلاو « نايواستم نالامتحا هيف رمألاف هب ذخالا نم عنامالو
 . درلا لقت اأ لاقي نأ طسولاو فرصتلا فصو هديؤ. ىناثلاو

  0١ةداملا كالذ ىف مجاود ٠" ةحارص هلوصوملانم اهوبقب ةيصولا مزلت » : اهردص ىف لوقت اهناف ©»

 مل لو لسس



 لصاألا ىف ةيريسفتلا ةركذملا تلاق : ةبجاولا ةيصولل ىعرشلا لصالا -

 ىورم نيثراولا ريغ نيبرقألل ا توجب لوقا: ةيصولا هذهل ىعرشلا

 ءالٌوه نمو « ثيدحلاو هقفلا 3 ةءأ نم ممدعب نمو « نيعبأتلا ءاهقف نم مظع عمج نع

 دوادو « دمحأ مامإلاو « سوواطو « ىرصبلا نسحلاو « بيسملا نب ديعس

 : ىلاعت هلوق اذه ىف لصالاو « مزح نباو « هيوهأر نب قاحسإو « ىربطلاو

 نيبرقالاو نيدلاولل ةيصولا ًاريخ كرت نإ توملا مدحأ رضح اذإ يلع بتك»

 ريغ نيبرّهأألا ىفوتملا لام نم ءزج ءاطعاب لوقلاو « نيقتملا و ًآقح ؛ فورعملاب
 « مزح نبا بهذم هل صوي مل اذإ هلام ف تبجو ةيصو هنأ ىلع «نيثراولا

 ظ . ءدمحأ مامإلا بهذم ىف ةياورو « نيعباتلا ضعب لاوقأ نم ذخؤيو
 دقو «نواقلا اذه وعضاو حرتقا امىعرشلا لصألايف ةركذملا هترك ذاماذه

 هتاذف بوجولا ( اهدحأ ) : نيمسق ةبجاولا ةيصولل ةبسنلاب نوياقلا هيف تمسق

 نوناقلا مكحي ةتدارإ ريغب دفن , هيلع بج وأم ىصوملا ذفني مل اذإ هنأ ( امهيناثو)

 . دمحأو « ةيرهاظلاو « نيعباتلا ضعب لوق لرالا مسقلا لصأ تلعجو
 . دمحأ بهذم ىف ةياورو « مزح نبا لوق ىناثلا مسقلا لصأ تلعجو

 مدحأ رضح اذإ مكيلع بتك» : ىلاعت هلوق وه ةلمجلا ىف لصألا نأ قملاو
 ةرابع ناف « « نيقتملا ىلع اقح نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا ًاريخ كرت نإ توملا

 ةيعرش نع ربع هنأل « نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا بوجو ديفت ةميركلا ةيآلا
 ىلاعت هلوقب ةيآلا تليذو « ضرفلا ىلع لدت ىهو « بتك ه ىلاعت هلوقب ةيصولا
 لاق دقل ىتح ء بوجولا ىلع هلادلا ظافلألا غلبأ نم كلذو « نيقتملا ىلع ًاقح »
 : لئاقلا لوق نم دك 1 بوجولا ظافلأ ىف ءىشال » : ماقملا كلذ ىف صاصملا
 . دبك أتلا هجو لبع ركذلاب نيةتملا هصيصختو ؛ « كيلع قح اذه

 ةيصولا متي ىذلا بوجولا كلذ رارمتسا ىف ءابلعلا فاتخادقلو 0

 كلذ فاإ ءابلعلا روبمج لاق , خسن مأ خسني م مك بوجو وهأ : براقألل
 مهنع لقني مل نم هيك هللا ل وسر بامحأ نمزأب اذهل لدتساو ؛ خسن بوجولا
 « بجاولاكلذب اولخيل ةبجاو ةيصولا تناك ولو ؛ كلذل ريكن لقنبملو ءاءاصو

 د



 .ةيصولا نأب ضيأ لدتساو « ًارهاظ الق' هب لمعلاو بوجولا رمح مهنع لقنلو

 .ةيصوأا نآلو «ةافواا دعب بجي الف « ةايحلا ىف ةبجاوب تسيل اءاطعلاو , ةيطع

 .نالو؛ ابلثم ىبف ةيجاوب تسيأ هذه تءادامو « فاجأللل ةي-صولاو براقألل

 « ءابقفلا روبمج دنع ثيراوملا ةبآب تخسن تراولل ةيصولا نأ تءاثلا ررقملا

 .لصأ خسن دق ناك اذإ هنأل « ابماكحأو اهانعم ةلج ىف ةيآلا هذه تخسنف

 . هتنمضت ام لك خس دقف «ةيآلا هيلع لدت ىذلا ثراولل ةيصولا

 « ًاماق لازام ةيآلا هتنمضت ىذلا بوج ولاإ نيعباتلاو ةءاحصلا ضعب لاقو
 .سابعنيالوقلا اذهلاقنميو « نيثراولاريغ براقألا ةبسنلاب « كم بوجو وهو

 « داي زنب ءالعلاو « راسي نب لسمو « ىرصبلا نسحلاو «هنع نيتاورلا ىدحإ ىف

 < مك ديب مسق هللا نإ » : قورسم لاق دقلو ء« سوواطو « كاحضلاو « قورسمو

 نصوأ ء لب لجو رع هللا ىأر نع هيأر بغرب نم هنإو « ةمسقلا نسحأف

 .: كاحضلا لاقو « هيلع هللا همسقام ىلع لاملا عد م“ « ثريال نم كتبارقل

 : سوواطلاقو « ةيصعمب هلمع مت دقف « هئابرقأل ىصوي نأ ريغ نم تام نم »

 7. براقأألا ىلإ درو مبنم عزن براقآلا كرتو « بناجألل ىصوأ نإ »
 : لاقف ءال وه ةجح هريسفت ىف ىزارلا رخفلا قاس دقو

 .ىذلا «بيرقلل ةيصولاا بوجو ىلع ةلاد تيقب ةبآلا هذه نأ ءالؤه دنع د

 : نيبججو نم ءالؤه ةجحو « ًاثراو نوكي ال
 .كرف «بيرقلل ةيصولا بوجو ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ ( ىلوآلا ةجحلا )

 .ةالصلا هيلع هلوقب امإو ثيرآوملا ةياب امإ « بيرقلا ثراولا قح ىف هب لمعلا

 انهاهو ؛ كراول ةيصوال هنأ ىلع عامجإلاب وأ « ثراول ةيصوال » : مالسلاو

 قد نأ بجوف ؛ ًآثيدحو ًامدق هيف فالخلا رورظ عم دوجوم ريغ ,عامجإلا

 . اةرأو نوكي ال ىذلا بيرقلل ةبصولا بوجو ىلع ةلاد ةيآلا

 .نألام هل ملسم ءىرمأ قحام » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ( ةيناثلا ةجحلا )

 براقاللا ريغل ةيصولا نأ ىلع انعجأو « هدنع ةيوتكم هتيصوو الإ نيتليل تسب

 ٠ مزح نبال ىلخلا ىف لوقتلا هذه مجار 0 )١(

 بل عع



 .تراصو « براقأللاب ةصتخ ةبجاولا ةيصولا هذه نوكت نأ بجوف ؛ةبجاو ريغ
 . ةيصولا بوجو ىف نآر قلل ةدكؤم ةنسلا

 ريغ براقألا ةيصولا بوجو ىف ءايلعلا نم نيمدقتملا ءارأ هذه - )م9

 : لئاسم ثالث ىف ملكتن نأ قبو ؛امبوجو نوري نيذلا ةلدأ انقس دقو ؛نيثراولا

 .سيلو « هدؤيملنإ سفنلا هب مثأتتىنيد بوجووهأ بوجولاةوق (اهالوأ)
 . هتدارإ ريغ نمهلام ىف هذيفنت ءاضقلل سيل و « هّئادأ ىلع هلمح فل يبس نم هيلعدحأأل

 .مهينغ « طرش الو دسيق ريغ نم براقأألل تبثي بوجولا اذهأ ( ةيناثلا )
 . ءاوس هيف مهريقفو

 .مأ؛ مهلة يصولا بحي نب ذلا ب راقالا ضعبل ىصوأ اذإ ب وجولا طةسيأ( ةثلاثلا )
 . قاقحتسالا تاجردف بي: رتكانه مأ ؛ًاعيمج مل ىصرأ اذإ الإ ب وجولا طقس ل

 .ىلع ةبجاو ةيصولا نإ اولاق نيذلا اهيف فلتخا دّقف « لوألا ةلأسملا نع امأ
 ابكرت نإف « ءاضق ال ايد ةبجاو نييرقألل ةيصولا نأ ىرب ىأر : نيبأر
 .ةيصولا نأ رخآ قيرف ىأرو « هيلع دحأل ليبس الو « مثأ بناجأل ىصوأو
 .جرخأ براقآلا كرتو بناجألل ىصوأ نإف « ءاضقو ًانيد ةبجاو براقألل

 . بناجالا ةيصو تضقنو « براقألل

 .ىفو باجالل ىصوأ اذإ » : لاف ؛ نيبأرلا هريسفت ىف ىزارلا لمجأ دقو

 .لوقي نم امأ ؟ ةيصولا ريبغت ىدوملل زوجي له « هتجاح دتشت نم براقألا

 نم مهنف «هيف اوفلتخا دقف « نيبرقألاو نيدلاولا نم ثريال نم ةيصولا بوجوب
 .بناجالا لإ ةيصول|فرصو لع في ملاذإف « هيلع ةبجاوبراقآألا ةيصولا تناك لاق
 . « نيبرقألل دريو ؛ كلذ نم صقتني لاق مهنمو « اهب قحأ ىنجالا كلذ ناك

 وهذإ « هديؤيف ىتاثلا ىأرلا امأ «نوناقلا ديؤي ال بير الب لوآلا ىأرلاو
 . ريبغتلا ناظلس اءاصولل ذفنملا ىدولا وأ ىضاقلل لعحي ىذلا

 : امهيف ًاناطلس ىدوللو ءاضقلل لعجي نيرمأ همومعب لوانتي ىناثلا ىأرلاو

 رييغتلا زاوج امهيناثو « تيملا اهتشني مل ةيصو ءاشنإ زاوج ( امهدحأ )
 . براقآألا نم ءاطعلاب ىلوألا ىف اهاعجف «هاباصو ىف

 لسا ماكل دس



 لاق الجر نأ ةشئاع نع ىور امب مزح نبا هتبثأ دقف لوآلا مالا امأ
 قدصتأفأ 2« تقدصتل تملكت ول اهنإو ظ أمسفن تتلتفا ىنأ نإ 0 2 ىنللا

 وبأ ىورو ءابنع قدصتف 2م متن : ةيبيَم هلل لوسر لاَقف 6 هللأ لوسراب اهلع

 2 اهسقني مل اذإ هلام ف ةيصو ءاشنإ زاوج ىلع لدي اذ_-هو « هلثم هريغو ةريره

 . « هجارخإب أي و وه ملظ نإ هل بجو نأ هجارخإ

 : ىلاعت هلوق نم دافتسم وهف ؛ ةيصولا ريمغتت زاوج وهو ىناثلا سمآلا امأو
 مثأ وأ فنج ىأو « هيلع من] الفمهنيب حلصأف .ًابإ وا انج ص وم نم فاخ نف »
 . بناجألل ىصوبو © ةصقشو زوع ىف نيجاتحم ةمحر ىوذ كرس نأ نه ظعأ

 ؛ مهل ةيصولا بجيت نيذلا نيبرقاألا فصو ىهو ؛ ةيناثلا ةلأسملا امأ - ومس
 نيثرأو ريغأ و ناك اذإ ةجاو براقاللاةيصولانإ نولوقي نيذلا ضعب أندجو 50

 ةبجاولا ةيصولا لعج هنأ هنع لقت دوعسم نااف « جايتحالا بوجولل نوطربشي
 نإ لاق هنأ سوواط نعو « نيئراولا ريغ براقأللا نم هيلي ىذلاف « رقفألل
 1 مهل] تدرو بناجألا نه ةيصولا تعزنا نيجات اوناك نإ براقآلا

 .جايتحالا اوطرتشي1ةبجاونيثراولار يغب راقألل ةيصولانإاولاقنيذلا ضعبو

 ىف لصالا نال « جايتحالا ربتعن نأ بحي بوجولاب انذخأ نإ اننا قملاو
 نكمتيل ؛ هدايعب ةمحر عرامشلا ابعرش دقو « تاقدصلاو ريخلا باب نم اهنأ اياصولا

 ةيصو كانه تناك اذاف ؛ هب ةيصولا نم  هكرادت عيطتسي ال ريخ هناف نم لك

 « هنع ةلئام ريغ اياصولا نم عراشلا ضرغ عم ةمئالتم نوكتت نأ بحي ةبجاو
 كلذ متي الو «كلذك نوكت نأ بجيف ؛ تاقدصلا لجل تعرش ااصولاو
 ةيصولا نآلو « مهئاينغأ نود مهئارقف ىف براقألل ةبجاولا ةيصولا انلعج اذإ الإ
 . حضوأ اهيف ةيرقلا نوكتت نأ بجيف ءاهريغ ىلع مدقت براقألل ةبجاولا

 « اباصولا نم بجاولا هب ىدؤي ام نايب ىهو « ةثلاثلا ةلأسملا امأ 184

 دوعسم نرآنع ىوردقل ؟ نوثري ال نيذلا براقألا لكل ةبجاولاةيصولا ف رصتأ
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 . ةثرولا رققأل ةيصولا لعمي نأ بجاولاف ء رقفألاف « رقفألل ةيصولا ىري هنأأ
 قحتسملا نايب رمأ اوكرت ميلعلو «نييعتلا مدع نيعباتلا ضعب نع ىورو

 قفتبامو . ةرساألل ةحلصم هيف نوكيام هيرحتو « هسفن ىصومللو « ىصولل ةيصوللا
 . ةلضافلا قالخاألاو فرعلا هب ىضقي أم عم“

 هأنيب دقو ٠ ةمجاولا ةيصوأل ىنالسإلا ىرعفلا لصاللا وهاذه م5

 تام نيذلأ دافحالا ىلع ةبجاولا ةيصواا نوناقلا رصق دقو ؛ ءالجو حوضوب
 بدصت لدم ةيصولا نوكت نأو «اهانبب قلادددحلا ف ؛ همأوأ هيبأ ةايحيرملسأ
 ترصق < :أ ةيريمسفتلا ةركذألا تنمبدقو « ثاثلا ىلع ديزي الأ طرشب ٠ اذه مهلصأ
 . مزح نبأ بهذم ىلع ًادامتعإ هب ىد وم اردقلا تدحو ؛ دافحأللا ىلع ةيصولا هذه-

 هدحب نأ زوي هنأ هل ىصوبلل هؤاطعإ بجاولا ءزجلا ىف مزتح نبأ بهذمو
 كلذك؛ رثكأب وأ لفأب هريدقت زوحي اك« بالا بيصن لثمب ةثرولا وأ ىصوملا
 نوي ذئايحو ؛ ضعب نود نيرقاألا ضعبل ةيصولا نو ركن نأ ههذم ىف زوج
 «نوناقلا فر كلا بيترللا ىلع دالو واللا دالوأب نيبرقألا دحب نأ ارماللا للوأ
 '. آيح قبول ؛ : ثاريملا ىف مهلصأ بيصن وه ةكرثلا نم مز ج مهئاطعإب رمأيو

 ةيصولا ىه نيبرقألل ةبجاولا ةيصولأ  نرأ ىف ةرهاظ ةميركلا ةيآلاو
 « لوقدلاو سوفنلا هيلإ نئمطت امب رسفت نآرقلا ف فوردملا ةءاكو ؛ فورعحملاب
 اذه ىلعو , ططشالو هيف سكو ال. ىذلا لدعلا نوكيو . ةحاصملا هنع وبنتالو
 دافحٌدال ةبجاولا ةيصولاف فورعملاب سانلا رمأي نأ مالا ىلول نوكي لصالا
 ىذلا لدعلاوه هراقب قاتحنألا تلثلادودح ف مولص أ بدصن ل لثمم نوكت نأ
 ءىثب هل اوصوي ملوأ : هل بجوام ًادحأ اوصقن اذإف ء ططشالو « هيف سكوال
 . 2©2فورعملا ىلإ رمآلا ىلو رمأب اودر

 نيعباتلا ىأر لع دمتسي ةيرايتخالا ةيصولا ىلع ةبجاولا ةيصولا ميدقتو
 . ملعأ هناحبس هللاو ء دمحأ نع حلفم نبا هلقنو ؛ مانركذ نيذلا

 . ةيريسفتلا 5 ةركذملا مجار 0

 دس ل[
 ( ةيصولا 16 )



 ةمصوأل ىعرشلا فصولا

 -ةيصولا ايو « نوناقلاو هقفلا ىف قيلكتلا ةيصولا 3 ىف انملكت - مام

 ثمر ند ىأ 01 ىعرشلا فصولا ثيح نم 5 .صولأا َّق ملكت نالاو 2 4 ة.جاولا

 .٠ موزللاو ةحصلا

 أ لطب ام ةافولاىل 5 ثدع ؟ مو ءاهئاشنإ دنع اهتوحك طورش ةيصول'تفوتسا اذإ

 .تذفن اهتشني مل اذإ ] لب ءةيجاو ةيصو تناكأ ذإ ةمزال نوكتو « ةحصح ىوف

 ٠ امل ة يشم ّة ةرابع ريغ نم

 ىدهيف عوجرلا زوج )مزال ريغ دقع ىهف ةيرايتخا ةيصولا تناك اذإو

 لصاألاو « باحيإلا وه ةايحلا لاح ىف هنمدجو ىذلان أل كلذو ؛ ءامش تقو ىأ

 . هي ملكتلا ريغل قح باحيالا اذهب طبترا اذإ الإ مزلتال اهنأ ةيعرشلاتاف رصتلا ىف

 .نكي مل اذإو ءابلبق قح ىأ اهيلع بترثي الف ةافولا دعب الإ دفنت ال ةيصولاو

 .تقو ىأ ىف هنع عجري نأ هل « همالكىف رح وبف « ةايهلا لاح ىف قح دحال

 .ةبهلا نآل « اهنم فعضأ ىه لب , ةبهلاك ةيطع ةيصولا نآلو ء عوجرلا هل و دس

 .ريغ أدقع اهمام دعب ةبطا تناك اذإو « ةيكلم هل بودوبلل تدجوأ تمن : نإ

 . مزال ريغ ًافرصت ةيصولا نوكت نأ ىلوأف مزال

 88 ناتداملا دعي الامو ًاعوجر دعي امو موزالا ثيح نم ةبصولا مكح تنيبدق (1)

 : ايهصن |ذهو ءاؤو

 اموجر ربتعيو « ةلالد وأ ةحارص اهضعب وأ اهلك ةيصولا نع عوجرلا زوجي س 1+ ةدام

 .عوجرلا نمو « اهنع عوجرلا ىلع فرع وأ ةنيرقب لدي فرصصت وأ لمف لك ةيصولا نع
 * هب ىصوملا نع ىصولا كلم ليزي فرصت لك ةلالد

 اهب ىموملا نيعلا ءانب ةلازإالو « اهددج ةيصولا نع اعوجر ريتمي ال بس رو ةدام

 .ةدايز بجوي ىذلا لعفلا الو « هتافص مظعم ريغي وأ « هب ىصوملا مسا ليزي ىذلا لمفلا الو

 ٠ ةيصولا نع عوجرلا كلذي دصقي ىصوملا نأ ىلع فرعوأ ةنيرق تلد اذإ ءالإ اهبالإ هميلست نكمال
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 ه هيلع لدي لعف لكب مصيو ؛ عرصلا لوقلاب حصي عوجرلاو - م 88
 نمضتي وأ ٠ ةيصولا ضقن لعفلاب دارأ هنأ ىلع هيف فرعلا وأ ةنيرقلا موقتو
 آيايث وأ , هحذيف ًاناويح هب ىصوأل نوكي نأك « ابضقن هسفن ءاقلت نم لعفلا
 رذعتبو « ةيصولا ضقنت ىتلا لاعفألا نم كلذ وحنو « ابسيليو هسفنل ارطيخيف
 هللإ نوكي ال لعفلا نأ ىلع فرعلاب لدت وأ ءابعوقو دعب هب ىصوملا ىف اهذيفنت
 . ناماحلا امه نئارقلاو فرعلاو ؛ عوجرلا دارأ دق ناك اذإ

 نع نيعلا جرخي نأ هنأش نم ىعرش فرصت لكب ًاضيأ عوجرلا حصيو
 اهتيهو اهعيبف , نكمي ريغ ةيصولاو فرصتلا نيب عما لعحي وأ ؛« ىصوملا كلم
 « كلذ دعب هيلإ تداع ولو « كلما نع نيعلا جورخل اهف ةيصولا نالطبي

 فرصتلا ىلع مادقالا تاذ نآل , هسفن فرصتلا خسفب ةدوعلا تناك ولو

 ىلإ نيعلا تداع ولف « ةيصولا ضقنت عوجرلابو ؛ عوجرلا ىلع ةعطاق ةنيرف
 « خسفي مث طرشلا رايخ عيبلا ىف ط رتشي نأك ء دقعلا خسفي ولو « كلم
 لطبي ال كلذ ناف ؛ ةبملا ف عجري وأ ء خسفي مث « ىرتشبلل طرشلا نوكي وأ
 نأ دب الف ةيصولا دارأ اذإ كلذ ىلعو ؛ عببلا ىلع همادقإب مث ىذلا عوجرلا
 . ةديدج ةرابعب اهئشني

 ناكولو « ًاتقؤم ناكولو فقولا عوجرلا ىلع لدت ىتلا تافرصتلا نمو
 عوجرلا ةدارإ ىلع لردتةحضاو ةني رقهيلع مادقإلان آل ؛ هيفعوجرلا قحفقاولل

 . عوجرلاب تلطب ةيصولا نآل «كلذ دعب فقولا نع عجر ولو « ةيصولا ىف
 اذإ الإ ةافولا دعب ىوعدلا هب عمست ال  ىلوقلا عوجرلا نأ ظحاليو اذه

 ابلعو ء ىفوتملا طخ اياك تبتكدق ةيفرع ةقرو وأ « ةيمحر ةفروب ًاتباث ناك
 تداولا ىف كلذو «فوتملا عيقون ىلع اهف قدص دق ةيفرع ةقروبوأ « هٌراضم]
 ىوعدلا عمست الف ٠ كلذ ىلع ةقباسلا ثداوحلا أمأ « ١41١ ةنس نم ةعقاولا
 . "”ىوعدلا ةمص ىلع لدت عنصتلا ةهيش نم ةيلاخ قار وأ تدجو اذإ الإ

 ) )1١ةيعرصلا كالا ةحال نم ةح ةداملاو ء نوناقثا نم ةيناثلا ةداما كلذ ىف عجار ٠
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 ةافولادعب هناثإ ىف جاتحيالف « ىلعفلا عوجرلا امأ « ىلوقلا عوجرلا ىف اذه

 اهيلع ىرجيتنأ نكمي ةيدام ثداوح هلال كلذو ؛ ىلوقلا عوجرلا هيلا جاتحامىلإ

 نيعلا لعجيال هلا وحأ نم ريثكىف هناآلو « ةيلج ةحضاو ةيداعلا تايثالا لئاسو

 . تابئ] ىلإ جاتحيالف ءاهبف ةيصولا ذيفنت نكمالوأ « ةافولا دنع ىفوتملا كلم ىف

 قيرطب عوجرلل ةلباقم ىهأ ىلوق ةملك ىنمم نم دارملا نيبن نأ انه ديرنو
 حيرصلا عوجرلا نوكي كاذلعو حيرصلا عوجرأأ اهنم دارملا نوكيو « ةلالدلا

 قيرطب عوجرلاف « ةروكذلا تاغوسملا نم غوسم ىلإ هتايثإ جاتحي ىذلا وه

 « قاروالاب تايثإملإ جاتعال عيبلا ف فرصتلاك المعال الوق ناكولو « ةلالدلا

 لوقلاب ناك ؛ ءاوس لوقلاب نوكي عوجر لك ىلوقلا عوجرلا نم دارملا مأ

 . ؟ هيلع لد ىلوق فرصتب مأ ميرصلا

 عوجرلا ىلع ةيلوقلا تافرصتلا ةلالدنالو ردابتملا نآل ؛ لوألا ود رهاطظلا

 ؛ طقف ًايلوق ًارمأ سيل اذهو « كلملا نع نيعلا جارخإ اهبف نأ ببسب وهانإ

 نم عوجرلا محي لب ؛ ايلوق ىمسي ىتح لوقلا وه سيأ أف عوجرلا ساسأف

 . طقف ةيلوق دعتال ىرخأ نئارق

 « مسالا اذبب هصيصختو « ىلوقلا عوجرلاب حيرصلا عوجرلا ةيمست نإو اذه

 تأي ملف « ءابقفلا تارابع ىف ءاج ًايلعف اعوجر هقيرط ناك ابأ هريغ ةيمستو

 ةبسنلاب اياصولا عاونأ نايب ىف نيدباع نبا ىف ءاج كلذلو « عدبب هيف نوناقلا
 خيسفلا لمتحيام : عاونأ ىلع ةيصولا ىف عوجرلا نأ معاو» : هصن ام عوجرلل

 كلثلاب ةيصولاك لوقلاب الإ هلمتح ال امو ء نيعب ةيصولاك لعفلاو لوقلاب

 . « قابلا ثلث نم هتيصو ذفنتو ؛ لابت م بهو وأ عاب ول هلإف ؛ عبرلا وأ

 عوجرلا نم دعي ةبهلاو عيبلا نم الكنأ ررقي نيدياع نبا نأ اذه نم ىرتو

 ل ًايناثو « ىلعفلا عوجرلل امسق حيرصلا عوجرلا لعج الوأ وبف ؛ لعفلا وأ لمعلا

 0 1! 0 5 1 . .٠ 535 4 م

 نع دعب ىحوألا ك م نم م ىصوخأ نيعْلا عورح ىلإ فدو هقرصا ص لوع

 , طقف لاوقالا ليبق نم ال لامفاللا لبق
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 رومأ ةثالث ظحالب نأ بحبو

 حالا امانس ىف قالتن ةيمولا نوناق نم ةيناثلا ةداملا نأ : ( اهلوأ )
 اهيف عوجرلاو ةيصولاب اصاخ ةيعرشلا كاحما ةحئال نم هي ةداملا هب تنأ ام
 تاغوسملاب قملأ ةيصولا نوباق نأ : ( امهدحإ ) نيتيحان نم هامبظافلأىف ناقرتفيو

 ةحناللا ىف كلذ نكي ملو « ىفوتملا طخ ةيوتكملا ريغ ةيفرعلا ةقرولا ىلع قيدصتلا

 ريغق ؛ ىلوقلاب عوجرلاديقةيصولا نوناق نمةيناثلاةداملاف عوجرلا نأ : ( ةيناثلاو )
 ةيعرشلا ةحتاللا ف ىظفلل ا ديبقتلا كلذ نكي ل وءتابثإلا قرط لكبافولا دعب تنثي ىلوقلا

 ةحنال نم 0 ةدالا ىف ةحارس ركذي مذنإ ]و ءديقلا كلذ نأ : ( اهناث )

 تاغوسملا نآل « ًاظحالم نوكي نأ بحي ىلب « هلمتح ظفللاف ةيعرشلا ىاحنا

 «لاوقاألاريرحت ىف نوكت امنإ « ةءاتكلاو ةيمسرلاىهو ءاهب تركذ ىتلا تايثالل

 ىربال ؛ لم ىلعفلاعوجرلانآل : ىلوقلاعوجرلا ىف الإ نوكت الف ءاهدبيقتو
 ةمث نكي مل رظنلا كلذ رظنن مل اذإو « ايلوق ناك هريرحت ديرأ اذإو ريرحتلا هيف
 . هررش هقفلاو « هعنمت مل ةحئاللا ذإ , لطاب كلذو ؛ ىلعف عوجر

 ةبجأ , تاغوسملا كلت تلعج ةيصولا نوناقنم ةيناثلا ةداملا نأ : ( اناث

 ىبف « مويلا ىلإ 191١ ةنس نم ةعقاولا ثداوحلل ىواعدلا تابثإ ىف ةظحالللا
 « ىضأملا للع ىرست كإذب ابنإ لاقيالو « ثداولا هذه ىف ةضقالا لك ىلع قيطت

 ؛ هتلمضت امل نيبموه ذإ « ةيعرشلاةحنالل ريسفتوه « ىلوقلاب عوجرلا دبيقت نآل

 ةدازل ةبسنلاب و : ًاسجار الامتحا هلمتحت امل ىتو:اق قيرطباهطرسفم لقأللا لع وأ

 : ملعأ هللاو « قلطم و عموم وه اهف عبقوتلا ىلع قدصملا ةقرولا

 اياصولا تايثإ ىف ىرسام هتاثإ ف .ءرسونلا عسل أ نأ نيني اذه نمو

 انه ديقتلا نأو , ؛ جرصأا عوجرلا ق دأ ةرابعب وأ ىلوقلا عوجرلا وه دوبق نم

 ملاح بلت رب ةح ال نم هر,  ةداملا ءاج امل ريسفت وه ؛ ىلوقلا عوجرلاب

 : قأي ام اذه ىو ؛ ةيعرشلا

 ؛ نألا ىلإ !و١١1 ةنس نم ثدأ وخلا ف تاث الا غوست عما ةدألا نأ

 دس سعوا



 عوجرلا ىلع روصقم دييقتلا نآل ٠ هدعاوق ىف ةررقملا تايثإلا لئاسو لكب

 ؛ دويقلاهذهىل] رظن ريغنم تابثالاف ةماعلا لوصألا ىلع هادع ام قبيف ؛ ىلوقلا

 « ةيمسرلا ةةرولاب قالطإب عوجرلا ىف تابثالا ديقت ةيعرشلا ةحناللا نإ انلق ولو

 نينوناقلا ماكحأ تناكل « هعيقوت اهلعو ىفوتملا طخ اهلك ةيوتكملا ةيفرعلا وأ

 اذإ نوكي كلذو « ةقباطتم نوكمت نأ ديال لب ؛ لوقعم ريغ كلذو هيراضتم
 قلطملا دراوت اذإ هنأ « ةياوصالا دعاوقلا نم هنإ مث , قلطملل ًارسفم ديقملا ناك
 . ديقملا ىلع قلطملا لمحبي ببسلا دحتاو ء«دحاو عوضوم ىلع ظافلالا نم ديقملاو

 ءاضعأ دحأ نم حارتقاب اهتفاضإ تناك ةيناثلا ةداملا ىف ىلوقلا ةءلكنأ - ب
 ليربإ نم ١ ةسلج ىف لاقو «اهتفاضإلدعلا ةرازو بودنمرقأ دقو خويشلا سلجم

 ساسالا كلذىلع خوبشلا سلي قفاوو ؛ نيعتم وه ام حيرصت هنأ ١ 154 ةئس

 ًاريسفت ىلوقلا ةملك رابتعا ىلا ىدؤي اذه ناو ؛ باونلا سلجب ةقفاوم تناك مث

 مهفلاو ريدقتلا ىف ةئيعنملا ىه ذإ « ةيعرشلا احلا بيترت ةحنالب ءاج امل اينوناق
 . ةماعلا ةقفاوملا تناككلذ ىلعو

 ةدايلل ةرياغلا ضعب ةرياغم ماكخأ نم هب تنأ امف لدسعلا ةنجل نأ ل ىح
 « ةداملا كلت هلمتحت امل ًاريسفت هتريتعا لب نوناقلل ةيعجر هربتعت مل - هر

 : هصئام ةيناثلا ةداملا نع اهربرقت ىف ءاج دقو

 وه لب « نرناقلل ةيعجر هنأب رسفي ال ليدعت نم لخدأ ام نأ ىعار_ ه
 . « متأقلا نوناقلا صوصن هلدتحت امب حرصت

 ربدتعا اهعيقو: ىلع قدصلملا ةيفرعلا ةقرولاب تايثإلا ةفاضإ تناك اذإو

 « خويشلا سلجم رظنلا كلذ ىلع قفاوو ورمى ةداملا هلمتحت امب أ رصتو أ ريسفت

 . رابتعالا كلذ ىلوقلا عوجرلا ةملك ربتعت نأ ىلوأف « باونلا سلجم مث

 هنأب « ةقباسلا ثدا وحلا ىلع ةيصولان وناق نم ةيناثلاةداملا قيبطت لع ضرتعي دقو

 هضقاني قياسلا نوناقلل ريسفت اهنأب اهجرخت ةلواح نأو « ةحضاو نوناقلل ةيعجر

 . نععوجرلا نأ ىلع اوقفتا » : هصنامب عوجرلا دييقتدنعةيريسفتلا ةركذملالوق

 د لس



 عمو « هنع ءىني وأ عوجرلا ىلع لدي فرصت لكبو « لعفلابو لوقلاب ةيصولا#

 فالتخال تافرصتلاو لاعفالا نم ريثك ىف اوفلتخا ساساأللا اذه ىلع قافتالا

 طرشي اذهل « ىرخألا نئارقلا وأ فرعلا ىلع ًاداهتعا هيلع اهتلالد ىلع مراظنأ

 هلاعفأو ىصوملا تافرصتففالخ لص ال ىتح ةءاتكلا نوكي نأ عوجرلاىف
 دّقع ًاسناجتم عيرشتلا نوكملو 6 الوأ هتلصو نع عوجرلا ابم دصق له.

 . «ةباتكلاب نوكي نأ بحي عوجرلانأ لبع م ةداملا ف صنف ؛ابنع عوجرلاو ةيصولا'

 ًاريربت كلذ لوقت ةيريسفتلا ةركذملا نأ : هنعباوجلاو «ضارئءالاوه اذه

 عم قفتي ناك ىذلاو - م  ةداملا صن هنمضتب ناك ىذلا ةياتكلا طارتشال

 ةقرولا هنايثإل ال عوجرلا دوجوأ طرشت نيتداللا اتلك تناك دقو -_- م ةدالا:

 ىلع عورشملا ضرعاملف « أدقتنمكلذ ناكدقو ؛ اهفعيقوتلا لع قدصملاوأ ةيمسرلا

 ىوعدلاعامسىفًأط ريش ةيانكلا تحبصأو « عورشملالدع باونلامأ خويشلا سلب -

 ناسل ىلعو ؛ لدعلا ةنجل ىف ةضوللا تارابعلا تءاج مث ء عوجرلا دوجو ىف ال

 ءاج امل ةضقانملا مام ةضقانم خويشلا ضعب ناسل ىلعو ؛ لدعلا ةرازو بودنم..

 . هيلع تماق ىذلا لصالا فلوخ ىلا ةيريسفتلا ةركذملا ىف

 ةفلاذمل ءامل عضوم ال ةيريسفتلا ةرك ذم نم ةرقفلا هذه تحبصأ كلذ لعو

 0 ةيرازولا ناجللا ال ناساجما وه اعإ نيناوقلا عرش ىذلا نال « اهلصأ

 ةنسلأ ىلع ءاج امو ؛ خويشلاو باونلا هيلع قفاو امم الوأ ذخؤي هريسفتف

 تفتلي ال ناجللا تاركذم نم هضقاني أم دجو نإف ؛ مهرثكأ هيلع قفاوو مهضعب .

 ىلا ةيرازولا ناجللا اهررحت ىلا ةيريسفتلا تاركذملا مالك ىلإ عجري امنإو ؛ هيلإ:

 . اهضقاني ام نكي مل اذإ لوآلا ريضحتلاب موقت

 نم تراص اهعامس مدعو ىوعدلا عامسو تايثالا ديبقت ثيح نم ؛ ةحاللا نم.

 اهنأ ثيح نم تءارجالا نيناوق ىلع ىرسي ام اهبلع ىرسي تاءارجالا داوم
 ىلع قبطت اهنأ هيلع قفتملا نم تاءارجالا نيناوق نأ ذإ ؛ ىضاملا لع ىرسق#

 سبع #



 -ةسنكملا قوقحلا سمت ال اهنأ ذإ ؛ هب موكحملا ءىثلا ةوق ذخأي مل ام لك ىف ىضممملا
 وجرنو « قحلاو هللا هجول هانبتك انرظن اذه ؛ نيناوةلا ةيعجر عنم اهيلع ىنب ىتلا
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ء باوصلا نوكي نأ

 وأ عوجرلا ىلع لدت امنوك ىف .اهقفلا فلتخا دق ر ومأ كانهو - م4
 : ناعون ىهو ءاهتاالد مدع نوناقلا راتخا دقو «لدت ال

 .؛ حوجرلا ىلع لاد ريغ نوناقلا هربتعا دقف « ةيصولا دوحج - ارهدحأ
 بذكلاو « ًايذك ريتعي كلذ نآلل « ىضاملا ىف ةيصولل ىن لك دو>جلا نم دارملاو
 .ةيصولل ىنلا امأ «ررقتس ىلا وأ ةررقملا قوقحلا ىغلي الو ءدوقعلا لطبي ال
 .لاحلا هذه ىف هنإف « نالفل ىصوأ ال ىنأ اودهشا لوقي نأك « لبقتسملا ىف
 اهئاقبل قن هنكلو « ىضاملا ىف ابعوقول آيفن سيل ذإ «ةيصولل ًادوحج كلذ ربتعي ال
 . ًاعوجر نوكيف « هنيعب عوجرلا وه ءاقبلاو رارمتسالا ىننو « لبقتسملا ىف

 نوكيف « ىضأملا ىف ابعوقول ايفن ناك اذإ ءامل ًادوحج ريتعي ةيصولا قنف
 :اهرارمتسال ًايفن ناك اذإ امأ قمل ايغام الو ءفرصتل الطبم دعب الف ؛ ًايذك
 راكنإ هيف سيلو « عوجرلا ةقيقح وه كلذ نآل ' ًاعوجر دعي هنإف اهئاقبو
 .«هعضوم ىف دوحجلا ىف ةيبقفلا ءارآلا نيبنسو « ابذك ن وك, ىتح ؛ةيصولا عوقول
 . ىنملا اذه ابف لجنسو

 ةدايز اههف ديزي وأ « اهفصو ريغي وأ ءارعما لب زي نيعلا ىف ريبغت لك - امهناث
 .«لزت مل ةقيقحلا تءادام ًاعوجر دعيال هنإف « نكميال وأ ءاهنودي اهميلست نكمي
 ءابغبصف ًابايث تناكنأب ءاهتافص ريغ اذإو «لزت مل ىبف ءانبلاب نيعلا ىف داز اذإف
 طاخض وأ ء نسحأ اهلعجيل : اهئازجأ ضب ريغف «ةرايس هب ىصوملا ناكوأ «اهعطقوأ
 لك ىن « ًالثم مأ ًايميق ناكأ ءاوس « زيمتم ريغ هلعحب ةطلخ هريغب هب ىصوملا
 ةقيقملا تدادامو ءهب ىصوملا كلمنع جرخت ملو ؛ ةقيقحلا لزتمل لاو>الا هذه
 هتيمص اذإ الإ هتاذ ىف ًاعوجر دعب الف ء ىصوملا كلم نع جرخت ل ةتباث اهتاذ ىف

 .تاذب عوجرلا ةلالد نوكن الف ؛ عوجرلا ىلع تلد ةيفرع وأ ةيلوق ةنيرق
 سم مال سس



 نئارق نم لعفلاب فح ام ةلالدلا نوكد اع] . لعفلا

 ريتعي مل هنأ ًاعوجر دعت دق ىلا لامفاألا ىف نوناقلا هكلس ىذلا كلسملاف
 «ًامان القن اهف ةيكلدلل القان وأ , ةمات ةلازإ اهل الي زم نيعلل اكلبم اهنم ناك ام الإ
 نكمي لو ىصوملل ىرخأ ءايشأ ىف تلخد نأب ؛اهريغ ىف نيعلا تكلبتسا اذإ امأ
 .لدي ام هبمص نإو « هتاذ ىف ًاعوجر دعي الف « اهتقيمل ةلازإ دعي الف , ابلصف
 . عوجرلا ىلع اليلد اذه ريتعا عوجرلا ىلع

 : نيبنس ع« قنحلا هقفلا كلسم ريغ اذهو

 .نم جورخلا ربتعي ال ناك نوناقلا عورشم نأ كلذ عم ظحالي نأ بحبو
 .نكلو « نيعلا ماقم موقي لدبلا ناك لب « ةيصولا نع ًاعوجر ضوعب كلملا

 وأ ءضوعب كلملا نع نيعلا جورخ ىضتقي فرصت لكربتعاو ؛كلذب ذخوي م
 : هصن ام مويشلا ساجمب لدعلا ةنجل ريرقت ىف ءاج اذا و ٠ ًاعوجر دعي ضوع ريغب

 افرصت هيف ىصوملا فرصت الو » ًاءوجر رتعي ال امف لوقت ١ةداملا تناكد

 تاد اذإ الإ ه ةرابعلا هذبب لديأف « هريغب هطلخ الو « ضوعب كلم نع هليذب
 .« ةيصولا نع عوجرلا كلذب دصقي ىصولا نأ ىلع فرع وأ ةينرق

 اذإ » : لوقي صن ابو مقدب عورشملا ىف ةروكذم ةدام ىف ناك دقاو
 ءىث عفد كلذ ذ ىضتقاو ,اماهريغ لدبتساو ضوعب ةصولا ف ىصوملا فرصت

 لدعلاةرازو بودنم بلط دقو« هعفد ام ردقب ةيصولا ىف ةثرولا كريشا هلامنم

 جورخ نأ سا. ..أىلععورشاا قتدروابنال ؛ ةداملا هذه ف ذح م ويشأأ س اجم نم

 قفاوو ارم ذخأ |1ةفلاذع نآلا ىهو «ةيصولا ىف ًاع وجر نوكي ال ضوعب نيعلا
 . اهراثآ لك تلازو نوناقلا نم ةركفلا كلت تلاز كلذيو « اهفذح ىلع سلجما

 « نيملل لصأللا رهوجلا ريخب ال فرصت لك نأ اذه نم نيبتو س
 .لبقي ال اجزم اهجزمي وأ « اهريغب اهطلخم وأ ءابفصو وأ « اهمسا ريغي امتإو
 . عوجرلا ىلع اليلد الو ًاعوجر دعي ال لاصفنالا

 .نايبلا نم عونب ةدايزلا نوناقلا صخ دقو « نيعلاب ةلصتملا ةدايزلا كلذ نمو
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 نيبو « ةيصولا ىف ًاعوجر اهؤامشنإ دعب ال 3 تادايزأأ نم عاونأ ةدع ركذف

 . ةدايزلا ءاشنإ دعب « نيعلا ىف هل ىدوملا قح

 ةافولا دعب ةكرشلا ثيح نم ابهاكحأو ةدايزلا لاوحأ نوناقلا ركذ دقو
 . 37هل ىصوملاو ةثرولا نيب.

 هيف حعاستي ام تناكنإ ةدايزلا نأ ىهو ءأعيمج اهبلع ىرست ةدعاق ركذ دقو

 ةيصو املك نيعلا نوكست لب ؛هل ىصوملاو ةثرولا نيب ةكرش دجوت ال اهنإف ة , ةداع

 تادايز مهك المأ لإ نوعفضت سانلا نال 0 ةدابز ردع ا ذإ 6 هل ىصوللا

 ردقت ةيلام ةميق تاذ ةدايزلا نوكت نأ اودصقي نأ ريغ نممهتايح ىف اهب عافتنالل
 . ةلمجأ ىف ةيلام ةميق تاذ دعت ال اهيف استي ىلا ةريسيلا ةدايزلاو « لاملا نيع ىف

 هلوقب لدو « ةداع أبي حماسي ال ةيلام ةميق تاذ ةدايزلا تناك اذإ كلذكو

 نيعلا نإف « ابعبا وت نم نوكت نأ ىلع ةيصولاب اهقاملا ةدارإ ىلع ىرخأ نئارق وأ

 . قاحلإلا كلذ ىصوملا ةرادإب ءاهيف ةثرولا ةيكلم قةحتت مل ذإ « ةيصو ابلك نوكت

 : اهصن اذهو 0 ٠ ال4 ءال# ءالا ,الا داوملا ف كلذ نوثاقلا ني ()

 لقتس ال ام ًائيش اهتارامع ىف داز وأ « اهب ىصوملا نيعلا ملامم ىصوملا ريغ اذإ ل ا/) ةدام

 سارغلاك هسفنب لقتسي ام ةدايزلا تناك نإو « ةيصو اهلك نيملا تناك صيصجتلاو ةمرأاك هسفنب

 . ةعاق ةدايزلا ةميقي نيملا لك ىف هل ىصولل ةثرولا كراش ءانبلاو.

 عم ولو « ىلوألا اهتلاح ىلع اهءانب داعأو « اهب ىصوللا نيملا ىصوملا مده اذإ بح ال” ةدام

 ٠ ةيصو ةدبدجلا اهتلا# نبعلا تناك اهملاعم رييغت كرتشا-

 . نبعلا ميمج ىف هل ىصوملا عم هتميفب ةثرولا كرتشا رخآ هجو ىلع ءانبلا داعأ نإو

 اهيف بو « هل ةكولمم ضرأ ىلإ ضرألا مو « اهب ىصوملا نيملا ىصوملا مده اذإ بس 7 ةدام

 . هضرأ ةميقب ءانبلاو ضرألا ميمج ىف ةثرولا مم هل ىصوملا'

 وأ « ىصوملا همفد ام ناك اذإ 77 و « ةينامث ةرفف ا/١ داوملا ماكحأ نم ءانئتسا لس ال4 ةدام

 دجو اذإ مٌتاستي ال ىلا قدلت كلذكو « ةيصولاب ةدايزلا تقحلأ ةداع هلثم ىف استي نيعلا ىف هداز

 . اهب اهقاملا دصق ىصولا نأ ىلع لدي ام.

 هدحو هلةكولمم نيع ءانب نمو « اهب ىصوللا نيعلا ءاثب نم ىصوملا لمج اذإ ل ال» ةدام

 ٠ هتيصو ةميق ردقب ةثارولا عم هل ىصوملا كرتشا ًادرفنم هب ىموملا ميلست اهعم نك ال'

 ل



 ةدايزلا تناكاذإ الإ « ةكرش نوكتالف « ةدايز لك ىف ىعارت , ةماعةدعأق هذه

 . اهلثامي امو ىنابملاو ىضارألا ىف ةيصولاب اهلكاهقاحلإ تبثي ملو « ةريسي ريغ

 ةدايرللنواقلا فترك ذ ىااةفلت#لا لاوحالا نايل هجتن كلذدعب 0

 ريغو اهمدهاذإ ( اهبناث ) ءارمده ريغنم نيعلا ىف داز اذإ ( اهالوأ ) عبرأ 9 و

 ىبو « ىرخأ ىلإ ابمضو ء اهمدبف ءانب اهيلع ضرأ تناك اذإ ( اهتلاث ) ءاب

 ًاراد ام صوي مل ىرخأو . اهب ىصوملا رادلا نم لعج اذإ (اهعبار ) و امهيلع

 . ةدحأو اثراص ىد «ءانيو مده ؛ ةد>أو

 .ةدحأو «ةدحاو « لاو>آللا هذه نم لاح لكف ماكدتلف

 تناك ناف ءاهف دازو ءالثم ًاضرأ اهب ىصوملا نيعلا تناك اذإف - وىو»

 «هميقي ءانيك نيعلا نم لصفتا اذإ ةميق هل نوكتتو « نيعلا ةميقىف ديزيامم ةدايزلا

 ربتعي لب « ةيصوابلكاملعامب ضرأألا ريتعتال لالا هذهيف هنإف ؛ هسرغي سرغو

 ءاكرم ةثرولا نوكي ةافولا دعبو « هب ىصوم ريغ اهضعبو « هب ىصوم ابضعب

 نيعلا ىف محل نوكيف «٠ سارغ نم اهيف امم وأ ٠ نايم نم اهبلع امم ؛ هل صوملا

 عم ردقتو « ةدايزلا نم ةيلاخ نيعلا ردقت نأب . نياق سارغلا وأ ءانبلا ةميق
 نيعلا تالغ [يروكتو ؛ سارغلا وأ ءانبلا ةممق وه قرفلا نوكيف « ةدايزلا

 . ءاكرشلا نم دحاو لك هكلمب امل ةميقلا رادقم ةبسنب ةع زوم

 صيصجتك !ماصف نكم الوأ « تلصفنا اذإةميق اطتسيل ةدايؤلا تناكنإو

 ةميق ةدايزال تسيل نكلو ءاهتميق ىف ديزب اهف نيسحت لمعوأ ءاهتمرم وأ رادلا

 مط سيل ىصوملا ةافو دعب نم ةثرولا نإف «لاصفنالا لبقتال وأ ء تلصقتا اذإ

 ةلصفنم ةيلام ةميق هل تسيل نيسحتلا كلذ نأذ] )١"« امم ىصوملا نيعلا فقح ىأ

 دعب الو ء ام ىصخشلا عافتنالاو نيعلا ءاقبل ناك هب ىدوملا مايقو . نيعلا نع

 م ىف دا بهذلا عم نونافلا هيف قفتيو « ةيكلاماو ةيفنلا نيب هيلع قفتم مكح اذه )١(
 ىصوملا عافتنال قب رط هنأل « « اعوجر نيصتلا اذه لثم دعي الف « ئادبلا ىفو قئاتخلا يبن ىف ءاح

 ةايللا لاح ىف نيعلاب

 نس قت



 ةكرشش دوجو نكممي الف « امبتاذ ىف ةلقتسم ةميق ة ال تسلو «ابهذ ةدوصقم ةدايز

 . هل ىصوملاو ةثرولا نيب اهبسب
 نأك اهئانب ةداعإو ؛ اهمدم اهف ةدايزلاو نيبعلا ىف رييغتلا ناك اذإ - ١و

 اهرييغتدارأ ءانبلا نم لاح ىلع تناكوأ «اهئانب داعأو ءابهدبف طوقسلل ةليأ تناك
 عضوا ىلع | ممأن انب داعأ نإف ءابسسأ ىف ريغيل وأ « مثاءد ىوقأو نكم نكمأ نوكستل

 ْن 52 لب هل ىدوملا نيبو « ةثرولا نيب ةكرش دجوتال ةدايزلا كلت نإف لوألا
 حالصإ لكو « اهئاميل حالصإلا كلذ نآل نيعلا ةميق ىف تداز نإو « هل ابلك

 ءرجشلاو ناويحلا ءامك نوكيو ءاهف ةدايزلا هنم دوصقملا نوكي ال نيعلا ءاقبل

 كلذكف ءهل ىصوملاو ةثرولا نيب ةكرش بجو ةدابز دعبال ناويحلا ءام نإو

 . وحنلا كلذ لع ةدايز 17

 اباعج نأب « لوألل ًاديدجت فرعلا هدعيال رخآ عضو ىلع ءانبلا داعأ ناو
 تناكو « ةثرولاو : هل ىصوملا نيب ةكرش اهلك ةراهعلا تناك « تاقيط تاذ ةرامع
 ءانبلا ف هتيكلم بيس لازأ دق «رادلا مدهنأل ء ضرألا ةميقب هلىصوملا ةكرش
 «ضرألا|ةميق ىه ةيصولا ةميق تراصف ؛ ضرألا ىفالا ةيصولا قبتملف « لوآلا
 . كلي ام ةميق رادقمب تالغلا ىف مبسي لكو« ىانملا ةميق ةثروللو

 ىرخأ ضرأ ىلا ضرآلا مضو « ءانبلا مدهب ريبغتلا ناك اذاو وع
 هنإف ةريبك ةرامع نيضراألا نع ىنب مث :ءانلا مده نأك امهيلع ءانبلا مث . ابكلمي
 نوكتو « ةثرولاو : هل ىدوملا نيب ةكرش هتافو دعب ةراهعلا نوكت لالا هذه ىف

 ترصخ#أ دق ؛ ءانبلا ةلازإ /! هلال ؛ ءابب ىصوملا ضرالا ةميق ىه ةيصولأ ةصح

 « ض .ل' هل ىصوملا نوكتف « ءاهقفلا قافناب لطبت ملو ؛ ضراأألا ىف ةيصولأ
 ؛ مهنيب تالغلا نوكتو قابلا ةثرولل نوكيو : اهتميقب ةكرشلا ىف برضو

 . كلى ام لداعي اع برضي مهنم لك

 ةرامع اهنابمب ىرخأ ض رأ عم اهم ىصوملا رادلا نم لعج اذاو - 5و

 .نوكت لالا هذه ىف هنإف . ءاقباو ةلازاو ؛ءانبو مده الا كلذ متي الو «ةدحأو
 .ةيقابلا ىفناملاو ضرألا هل ىدوملل نوكيو .هل ىدوملاو ةثرولا نيب ةكرتشم ةراهعلا

 ةاثه



 تاللغلاف كب رضيو « قابلا ةثرولا وكي و « امم ىدوملا ىه تناكىتلارادلا نم
 ؛ىللواآلارادلا نم ةمئاق تلازالىتلا ىفابلاو ضرأللا مل تناكامتإو « هيصن ةميقب

 ءابضعب قبو ؛ ارضع, ليزأ لب « ابك كلمت ملو ء اهب ةقلعتم تناك ةيصولا نآل
 هل ىصوملا كلمي ام راصو «ءانبلا نم قابلابو ضرألاب ةقلعتم ةيصولا تراصف
 . اهنم ةيقابلا نايعالا ةميق وه ىصوملا ةافو دعب نم ةيصولاب

 نوناقلا ركذ دقو ء اهب ىصوملا نيعلا ىف ةدايزلا ماكحأ ىه هذه -
 ىتلا لاوحالا هذه لئامام لكنأ كشالو « ىضارآلاو سارغلاو ءانبلا لاوحأ
 هذه لثم اه تناك اذإ « تالوقنملا ىلع اهماكحأ قيطنت تاراقعلا ف تركذ

 ىصوملا دازف ؛امتادحو ضعب تفلت دقو ءرادت ةلآ هب ىصوملاناك اذإة «لاو> آلا

 « نيعلا ماعم ق تريغو ةريسي ةدايزلا كلت نكت و «ابتميق تداز اهيف ةدحو

 ةافولا دعب نم هل ىصوملا ءاكرش نونوكب ةثرولا نإف « ةيصولاب اهقاهلا دصقي ملو

 . اذكهو «اهتميقي

 ابضعب ىف تقفتا نإو «كلام بهذم نم اهتلمج ىف ةذوخأم ماكحاألا هذهو

 . ةفددح ىأ بهذم عم

 درجلا دوحجلا ريتعي مل نوناقلا نإ انلق : عوجرلل ةيبقفأا رداصملا ٠

 ًاعوجر هب ىصوملا رهوج ليزي ال ىذلا صقنلا وأ ةدايزلا ربتعي لو « ًاعوجر
 ًانراقم لصاللا وه ىذلا قنحلا هقفلا ىف نيعوضوملا نيذه نايبلاب ركذنلو

 . امهنيب ةرياغملا رادقم نيبتيل , نوناقلاب

 ةملا ىف ًاعوجر دوحجلارابتعا مدع نإ : دوحملا ىف الوأ ماكتنلو ا

 ةفينح ىأ بهذم ريتعت كلذأو « ةفيئح ىأ بهذم نم نيححصم نبل وذ دحأ وه

 . ليصفتلا ضعب هيف لوقلا لصفت اذلو « نوناقلا نم ءزجلا اذه لصاللا وه

 نوكي هنأ لصاللا ىف ركذ ةيصولا دحبج م ىموأ وأ: : عئادبلا ىف ه ءاجدقل

 فسويوبأ لاق هرداون ىف فسوي ىلأ نعرملعملا لاق « ًافالخركذي لو ؛ ًاعوجر
 هذه فرعأ ال لاق دغأ' نمد اءاع تضرع مث , ةيصوب ىصوأ لجر ١ هللا همحر

 سم قياسا سس



 تلأسو لاق . ةيصولا هذبب صوأ مل لاقوا كلذكو « هنم عوجر اذهلاق ؛ةيصولا
 .ىصوأ اذإ عماجلا ىف كلذكو ء اعوجر دوحجلا نوكيال لاقف كلذ نع ًادمم
 ريثكالو « ليلقب نالفل صوأ مل ىنأ اودهشا كلذ دعب لاق مث ؛ لجرل هلام ثلث

 ركذام نوكب نأزوجيف « ًافالخركذي ملو نالف ةيصو نع ًاءوجر اذه نكي مل

 ©0 «ناتياور ةلأسملا ىف

 هبحاص راتخا دقو ِ نيتاور وأ نييأر ةلأسملا ف نأ لع لدي مالكلا اآذهو

 دوحجلا رادع وهو فسوب ىأ ىأر 6 نانأر دل أسملا ُْق نوكي نأ ةبادحلا

 دمج لوق راتخت نوتملاو ؛اعوجر دوحجلا ريتعيال وهو ءدمح ىأرو «ًاعوجر

 , 9 ًاسبمص امهالك ناك نإو ؛ نيلوقلا مصأ ربتعا اذلو

 مدع ىلع لدي دوحجلا نأ )0( عوجر دوحجلانأ ىرب ىذلا ىأرلا ةجيحو

 دمتا اذإو ءاذه هيلإ عفادلا نأ وأ اذه الإ عوجرلا سيلو ؛ ةيصولاب اضرلا
 . ًاعوجر دو>جلا نوكيف « ىنعملا دحتي نأ دبالف ءامهف دصقملا

 ش .هتلالدؤ ناكف 4 رضاخلاو ىضاملا ُّق ةيصولا دوجول قن دوحجلا نأو 69

 .دوجوأ أ حيحصلا عوجرلا نال 3 عوجرلا نم ىوقأ ةيصولأ دوجو مدع لع

 ..دوجولاقنىف غلبأ هنآل ؛ اءوجر نوكي نأىلوأ ناكف ء طقف رضاحلا ىف ةيصولا
 "الرع دعي ةلاكولل لكوملاراكنإف « ىنعملا اذه ديؤت رئاظنلاو هابشألانأو (0)

 .ًاعوجر ىللعي ةيصولا راكنإ كلذكف 3 ةلاقا لعب عيبلل نيعيابتملاراكنإو ل ليكولل

 ةقيقح رياغت عوجرلا ةقيق- نأ )١( دم ىأر وهو « ىناثلا ىأرلا ةجحو
 اهاطباو 6 ىضاملا 6 ةيصولا دوجوب رارقا عوجرلا ةقيفح نأ ذا 0 دودجلا

 ءاكلأا صال ج مئادبلا )١(

 .ىرب نم دنع ًاعوجر ريتعي ال دودطلا نأ ةيفنحلا بهذم نأ ىلإ هيبقتلا بجو (؟)

 ماج كلذلو « ًاعوحر ربتعا لبقتسلاا ىف ىننلاب حرص ناف + ىغامللا ىف ىتنال ضخع اذإ .كاذ
 نكي مل صوأ مل لاق 7 لجرل ىدصوأ اذإ د نع ةعامس نبا رداوث ىف » : هصن ام ىعايزلا ةيشاح ىف
 . ©« عوجر وهف هل ىصوأ ال ينأ اودهشأ لاق ولو « اعوجر

 بل اك سس



 ربتعت نأ حصي الو « ىضاملا ىف اهدوجول ىقنف دوحجلا امأ « لياقلاو رضاحلا ىف
 ”ةكرتسشم ةبج ريغ نم امههدحأ كك ءامهتةيقح ىف نيرياغتملا نيرمآلا دحأ كح
 . حلل بجوملا ىنعملا ىف كارتشا الو ءامهنيب

 رابتعا بذكلل سيلو « ًابفك دمي تدجو ىتلا ةيصولا راكنإ نأو (0)

 . هل محال وغللاك نوكي لب ؛ ىعرش

 رارقإلاو , ًاقالط دعيال حاكنلا راكنإف « كلذ قرت رئاظنلاو هابشألاو (م)

 < هيلع ليلدلا ماق ىتم ًامئاد وغل بذكلا نآل ؛ هيلإ تفتلي ال هيذك تبشب ىذلا
 .ف بذاكلا راكنإلا وهو هريظنف وفللا م> ىف بذاكلا رارقإلا تاك اذإف

 ظ . وغللا كح
 .نوناقلا كحل ًاعستم ةيفنحلا بهذم ىف ىرتو « دوحجلا ىف ةلأسملا هقف اذه

 . هيف لاوقألا حصأ عم قفتي هنإ لب ءاهف

 :: ًاعوجر ربتعتف « نيعلا لانت ىتلا لاعفالا ىلإ كلذ دعب لقتننلو - )و9

 اذه ىف ةدعاقلاو , هنع هللا ىضر كلام بهذمب ةلأسملا هذه ىف نوناقلا ذخأ

 ءانفإ ربتعي الو « اهنايك الو اهرهوج بهذي مل اذإ نيعلا ىف رييغتلا نأ بهذملا

 «هرهوجىف ءىشلا بيصي ىذلا وه ةيصولل لطبملا كالحلاف ؛ ًاءوجر دعيال اهل

 , اك الهتسا دعب ال قيقد ىلإ حمقلا ليوحتف « هربظمىف هبيصي ىذلا رييغتلا ال

 طلخو اك الهتسا دعيال ضرألا ىلع ءانبلاو اك الهتسا دعتال بايثلا ةطايخو

 .« اك الهتسا دعي ال امهدحأ زيمتيال ثيحب « ىصوملا كلم نم هريغب هب ىدوملا
 . ةيصولا لطبتف ءاك الهتسا دعي اهب ىصوملا ةاشلا تحذ اذإ نكلو

 .لدن اهتاذف اهنأ ثيح نه هب ىصوملا قحلت ىنلا تارييغتلا ىلإ رظني مل كلاف

 تماد اف , نيعلا ف اهرثأ ثيحنملاعفالا ىلا رظن امنا ءلدتال وأ عوجرلا ىلع

 ., هتاذب عوجرلا ىلع لديالفهدنع لعفلا امأ «ةيصولا لطبنال هب ىصوملا ةقيقحلزت مل
 . عوجرلا ىلع لدي ام اهو<وأ , ةيلوق نثارق نم لعفلاب فحيام هيلع لدي امن

 لدي ءىش لكربتعي الف « عوجرلا قاطن عسوبال لالا بهذملا بل نإو

 هي نقولا 001



 لو « ةيئاناتسا لاوحأ ىف الإ زوحي ال اياطعلا ف عوجرلا نأ هقطنم نآل ؛ هيلع

 . ةافولا دعب لب لاحلا ىنابدكح ذفني ال اهنال الإ ةيصولا ىف عوجرلا رحب

 قنحلا هقفلا وأ , ةفدح ىنأ رظن امأ ؛ نوناقلارظن وهو « ةيكلا م لارظن اذه

 ةيحاننملعفلا ف رظن دقف « ىرخأ ةدعاق ررقيو « كلذ نع فلتخيف « هتلمجىف
 لحي نأ هنأش نم لعفلا ناك نإف « نيعلا ىف هرثأو « ىصوملا ةدارإ ىلع «تلالد

 «ابفاصوأو امتاونعريغي نأ هنأث نم وأ «رارقو ماودلاصتا هكلمب ةلصتم نيعلا

 ىصوم!نيعملا ةيصولاىف عوجرلا ىصوملا ةدارإل ًاناعمن وكي كلذنإف ؛ اهاوحأو
 اك الهتسا كلذ نوكيف ؛ ةيصولا ىف هب نيعلا تمست ىذلا مسالا اليزم وأ ؛ هذ هب

 مسالل وأ فصولا رييغت لكر بتعا هنأ ىف )١( ىكلاملا بهذملا نع فاتخي وبف ء اهل

 زييم اهعم نوكي ال يل ةطل+لا ر هعلمب ماد لاصتا لك ربتعا كلذكو ءاكالهتسا

 ؛ عوجرلا هتدارإ ىلع اليلد رييغنلا كلذربتعا هنأو (؟) اك الهتسا دعت نارعألا

 ؛أابطلخ ال ؛اهرارقإ ىضتقي لاحلا رهاظن ءاهءأقب ديري ناك اذإ ةيصولا نآل

 . اهف رييغتلا الو

 لصاللا » : لاف ننحلا بهذا ىف ًاعوجر دعي امل ًاطباضىعليزلا ركذ دقلو

 قح هب عطقني هكلام نذإ ريغب هريغ كلم ىف ناسنإلا هلعف ول لعف لك نأ هيف

 « اعوجر ناك ام ىصوملا نيعلاب ىصوملاهلعف اذإف ؛ نامضلا ف هقحريصي و ؛ كلأملا

 نلف :كللاملا كلم مطق هيفرلا املهنالل ,ةين آرفصلاوأ « ًافيس ديدحلا ذختا اذإ 5

 نكمي الو « هب ىصوملا ىف ةدايز بجوي لسءف لك كلذكو « ىلوأ عنملا ىف رؤي

 هأ « هزيبمت نكمي ال ثيحب هريغب هطلخ اذإ اذكو « عوجر وبف « هب الإ اهميلست

 . ليلق فرصتب نييدتلا نم



 اهذيفنتو ةمصولا رثأ

 «ىوتملا هكرت ىذل لالا ثاثب ةيصولا ىه ذفنت ىلا ةيصولانإ انلق - مم.
 ردقي دقي ما :ةافولا تقو ردقيأ نكلو « ةافولا دعب الإ ردقي ال ثلثلا نإ انلقو»
 نم مأ « اهلك ةكرتلا نمأ ثاثلار دقي فيك ةنيدم ةكرتلا تناكاذإ مث ؟ ةمسقلا دنغ-
 ظ ؟ قابلا نيدلا دعب ةكرتلا“

 « قرغتسم نبط ةنب دم ةكرتلا تناك اذإ لوألا لبق ىاثلا ءزجلا ركذنلو

 هلك نيدلا نم ىفوتملا ةمذ تئرب اذإ الإ ءاهنم ءىش ىف هل ىصوللا قح ال هناف+
 ضعب ربتب وأ , نينئادلا ءارأ ,نوكت هصعب نموأ هنم هتمذ ةءاربو ؛ هضعبوأ

 صلختسا اذإالإ ؛ًاثراو نا مأ؛ ؛ ًايينجأ ناكأ ءاوسن دملا نع نيدلادا دسب سانلا"
 .نيدملا نعءادآلاب عربتلاال : كلذ نيدلا ءادأيدارأو ءدادسلاب هسفنل ةكرتلاثراولا

 تناك نإ هيف ةءاربلا تلصح ام رادقم وأ ةكرتلا نوكست «لاحلا هذه ىفو
 نوكيو ءاهتلت نع ةيصولا ربتعتف ) نبد نم ةيلاخ ةكرنك نيدلا ضع ند ةءاربلاا

 تلصحو فلأ هردق نيد هيلعو ءفلأ اهتميق ةكرتلا تناك اذاف , "72 هنم اهذافن
 « ةيصولاف ةئاهّْس نع ةءاربلا تلصح نإو ؛ اهل , نم ذفنت ةيصولا نآذ ذهنه ةءاربلا:

 . ةكرلا نم ةنامتس هتمش م ثلث َْق دفنت

 اذاف « نيدلاب ةقرغتسم ريغ ةكرتلا تناك اذإ ام ةريخآلا ةروصلا هذه لثمو
 تذفنو؛ هيام ةكرلا تربتعا ةئاعبرأ نددلا رادقمو « ًافلأ ةكرلا ة ةميق تناك

 . اهتلثب ةيصولا:

 ىلا ةكرتلا تناك « هدعب نم ءىش قب ناف ؛ الوأ نيدلا ذفني هنأ ةصالخلاو
 ريغ هلصأ ىف نيدلا نال امإ « نيدلا نم صلاخلا ءزجلا ىه اهثلث نم اياصولا ذفنت

» 
 نيدلاب هلام قرغتسملا نيدملا ةيصو حصت » : اهصنو « نوناقلا نم ؟4 ةداملا كلذ تيب
) 1١ 

 تذفن قزغتسم ريغ نيدلا ناك وأ « هضعب نم هتمذ تر ناف ء هنم هتمذ ةءاربب الا ذفنت الو
 نيدلا ذافن دعب قابلا ىف ةيصولإ «

 دس يج) هل
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 .ددسدق هب ةلصلا ىوذ نم ًادحأ نآلل وأ ؛ نددملا أرأ نئادلا نآل وأ « قرغتسم

 -كرتلا وه صلاخلا ءزجلا نوكي ءابلكر وصلا هذه ىف ؛ هل ًاعربتم هلكوأ هضعب هنع

 . اءاصولا اهنم ذفنتو « ثروت ىتلا

 .ناللو ةيصولا ىلع ًامدقم ني :مادلا قد لعج ىالسالا عرشلا نال كلذو

 .ةافولاب هنأ ذإ ءدادس ريغ نم نيدملا ةافوب ةكرتلا نا انعأب مبقوقح تقلعت نينئادلا

 2 هتافو كعب هل 3 هعذ نه قب امو 2 كرس قلعتف 3 نيدلا لمح نع هتمذ تفعض دق

 نوكيال اهدعبو ءاياصولا ذفنتو «نويدلاددست ىتح , كلم مح ىلعلاملا قييلف

 ش . دوححو هتمذل

 .لبق نيعلا هذهم ًاقلعتم ناكن دلاو « ةنيعم نيعب ةيصولا تناكاذإو - ”.و

 فق هقح نإف ظ اهباع نهر وأ 2, نيعلا ىلع صاصتخا قح نئادلل ناك نأي ةافولا

 :جرخت تناك ولو ءاهب ةيصولا ىف هل ىصوملا قح ىلع ًامدقم نوكي اهنم ءافيتسالا

 24 ءاهقفلا عامجاب ةيصولا لع مدهم نيدلا نال 2 نيدلأ دادس دعت ىقابلا كلك نم

 اهب قلعتف نئادلا قح امأ « ةافولا دعب الإ ةيصولاب قلعتي مل هل ىصوملا قح نآلو

 . الوأ اهنم نيدلا فوتسف «ةافولا لبق

 هل ىصوملا قح عيضي ال ابضعب نم وأ ءابلك اهنم نيدلا ىفوتسا نإ نكلو
 لبقت الف «ةافولا دعب هل ىدوملا لوبقب تمزلو « تدكدق ةيصولا نال ؛ ةيصولا وق

 .مل نإف ءاثلث نم نيعلا جرخت ةكرت ىفوتملل ماد ام « اهموزلو اهتوبث دعب طوقسلا
 . اهردقب تذفن اهتاذب فوتست

 .ددس نإ «ةكرتلا ىقاب ىف هب ىصوملا ةميقب عجري هنأ 7نوناقلا ررق اذلو
 عزذوت ىلا ةكرلا نال ؛ نيدل دعب قايل ثأثرتعيو , هل نيعملا هب ىصوملا نم نيدلا

 .ءاربإلاب وأ دادسلاب نيدلا نم ةءاربلا دعب نوكنت ىتلا ىه هل ىدوملاو ةثرولا نيب

 «, ًاقرغتسم نيدلا ناكولو « نيدملا ةيصو نأ ىلإ هيبنتلا بجيو اذه -؟.+ ٠

 فلك ىفوةساو « قرفتسم ريغ نيدلا ناك اذإ » : امصنو ل مو ةدالا هن رك ذ ام اذه ( ٠ (١0

 ٠. نيالا ءافو دعب قابلا ثلث ىف مجري نأ هل ىصودلل ناك هب ىصوملا نم هضعب وأ

 ب ا ؟غومادس



 .نوكت امن :نيدم ريغوأ ًانيدم وكب ةربملا 1 كلذو « ةلطاب عقتالو «دقعنت
 وهو ةيصولا ءاشنإ تقوو «ةافولا دنع نوكيامتإ ةكرتااب نيدلا قلعتو «ةافولادنع
 .نوكي هأسعف ؛ هيلع نيد وه امو ؛ كلي ام نيب ةنزاوأا تقو سمل ةايحلا تقو

 لاملاف ء سكعلا نوكي دقو « ةافولا دنع نيد لكن م ًاصلاخو ؛ ءامشنإلا دنع ًانيدم
 . هيضتقي ببسال نيدلا لجل ةيصولا نالطبب محلاف « حئارو داغ

 «ةافولادعب نينئادلا ةزاجإ ىلع ةفقوتم نوكست ةيصولانإ لاقي نأ مصيالو
 ىف تااكولو « تذفن اهوزاجأ نإ نينئادلا نأ هانعم ناكل كلذ انلق ولاننآال
 . ةثرولا قح ظحاليو ؛ هيف تزيجأ ىذلا لاملا لك

 ىه اهذيفنت عنمي نكلو « ةحيحص ةيصولا نإ لاقي نأ غئاسلا مالكلا امنإ
 « مهيد اوطقسأ نإف «نينئادلا قوقح ىلع ةظفاحملا - ءاوس ىلع ةثرولا قحو
 قاعتب ىفوتملا نإ لاقي وأ « ةثرواا ثاريمو ةيصواا ذيفنت نم عناملا لاز دقف
 قائلا امأو « نينئادلا قح وبف لوآلاامأ ء رخآلا نم قبسأ امهدحأ ناقح هلام
 .لاز اذإف « ةدحاو ةبترم نيئئادلل ةبسنلاب امهو , هل ىصوملاو ةثرولا قح وهف
 < اقرغتسم ناك ولو « ةءاربلاب وأ قرغتسم ريغ ناك نإ نيدلا ءادأب نينئادلا قح
 كلثلاب دودح ىف ةثرولا هل ىصوملا مس اقف ؛ ءىجب هل ىصوملاو ةثرولا قح ناف

 ىلع هنومسقي ةيصولا دعب قابلا مث ن نوخأي و « مهنم اضر ىلإ ةجاح ريغ نم
 . ةيعرشلا ةطيرفلا بسح

 ىف هيلع قفتم نينئادلاو ةثرولا قح ثيح نم ةنيدملا ةكرالا ماكحأو
 قنحلا بهذا

 ةني دملا ةكرتلا ىف كلش الب هنأ « ثلثلا ريدقت تقو ىف مالكلا ىلإ لقتنن - +٠0
 ىسعهناإل «دادسلا لبق ةمسقلا تعولو ءالعف نيدلادادسوأ ةءاربلادعب تلئلاردقي
 قح ىلع ًامدقم نينئادلا قح رابتعا نآلو « قيال نيدلل صصخملا ءجلا نوكيالأ
 .ةكرتاا صااخ فرعي ىتح ؛ نيدلاددسي نأ ىلإ راظتنالا بجويهل ىصوملاو ةئرولا

 كاثلاردقيأ ؛الوأ نويدلا تددسوأ نويدلا نم ةيلاخ ةكربلا تناك اذإ امأو
 رظنلا عضوم اذه ؟ ةمسقلا دنع ثلثلاب مأ « ةافولا دنع لاومألا ثلثب

 تعم



 .نيبن مث « نيحضوم انك ناو ؛ نيلصفم ريغ هركذنلو « ءاهتفلا نب فالتخالاو

 . نواقلا هراتخا ام كِلْذ دعب

 تقو ىفمهفالتخا ىلع ءانبو ءهب ىصوملا ةيكلم تقوف ءابقفلا فاتخا دقل

 ردقت ىذلا تقولا ( امهدحأ ) : كلذ ىلع نييترّتم نيرمأ ىف اوفلتخا ةيكلملا

 ىدوملا ةافو دعب هب ىصوملا اهداز ىلا دئاوزلا ةكلم ( امهناثو ) ؛ ةكربلا هيف

 اذاف , ةيكلملا تقو ىلع ةلاحمال نايتربم نيرمألا نذه نإف ؛ ةمسقلا تقو ىلإ

 فالتخالا ركذنلف « ةلاحعال اف راج وهف « فالتخا ةيكلملا تقو ىف ىرج

 : ىعرفلا فالتخالا كلذ دعب ركذن مث ؛ ىلصالا

 : ةعبرأ لاوقأ ىلع ةيكلملا تقو ىف ءاهقفلا فلتخا دقل

 «لوبقلا تقونمال « ةافولاتقو نم تدثتو ءىدتبت ةيكلملانأ : لوألا لوقلا

 الو « ابماقلال لوبقلا ىلإ جاتحتال ةيصولا ىف ةيكلملا نأ ىأرلا اذه ساسأو

 « لوبق ىلإ ةجاح ريغ نم ثاريملاب لقتنت اك أم لقتنت ةيكلملا لب « ابموزلل

 رفذ ىأر اذهو «لوبق ىلإ جاتحت ال ةفالخلاب ةيكنلملاو , ةفالخلاب امهف كلملا ذإ
 « لوبقلا ىف مالكلا دنع ةيصولاىف انهالكردص ىف هانرك ذ دقو ؛ ةيكلالا ضعبو

 . هتجحل مهدرو « هيفلاخم رظن ةبجو انيبو

 هذه ىف لوبقلاف « لوبقلا تقو نم تيثت ةيكلملا نأ : ىناشلا لوقلا

 ةيكلملا تبثت الو « هبالإ متئال ذتنيح ةيصولاف « ةيصولا ماقل طرش لاخلا

 ةيكلملا دجوأ ىذلا بيسلا نانوكي ال ةافولاو اماجيإف « اهمامت تقو نم الإ ام

 لبق ةيكلملا تبت الو « لوبقلاو ةافولاو باميالا وه ببسلا امنإ ء هل ىصويلل

 . اهيبس مامت

 .ةلبانحلادنعلاوقالاحجرأ وهو «ةيعفاشلاو ةيكلاملادنع لوقلااذهدجودقو

 « ىأرلا اذه باعصأ هيف فلتخا ذق ؛ لوبقلاو ةافولا نيب ىلاةرئفلا ف كلاملاو

 ةيصولا نآل ؛هل ىضوبلل لوزتت ىّتح « ىصوملل رمتست ةيكلملا نإ لاق مهضعيف

 نإو ؛« تدجو دقف لوبقلاب تميناف « مدعلاو دوجولا لمتحت ةقلعم لوبقلا لبق



 نإو ٠ هل ىصوملا ىلإ هب ىصوملا ل1 تدجو ناف « تيغلأ دقف لوبقلا نكي مل

 نيبتي ىتح « ىصوملا كلم قبيف ؛ ةثرولل نيعلا تلآ لوبقلا مدعب باجيإلا ىغلأ

 ٠ . هيلإ هب ىصوملا لوؤي نم

 ةثرولا نال كلذو « ةرّفلا هذه ىف ةئثرولل نوكت ةيكلملا نإ لاق عمبضعبو

 مهتفالخ ىغلت الو « ةافولا درجمب دكرنلا ىلع عراشلا كح ىضتقم ءافلخلا م

 لبق ةمزال ةيصولا كلن دجوت ملو « ثروملا نم ةيصوب الإ « ةكربلا نم ءزج ىف
 ةيصولا هل ىصوملا لبق اذاف « هفالخ تبثي مل ذإ ًايراج لصألا مح قبف «لوبقلا

 . هتفالخ اهلحم تلحو « مهفالخ تلاز

 تدثث ال نكلو :ةافولا تقو نم ءىدتنت ةيكلملا تأ : كلاثلا لوقا

 « تبثت لوبقلا دعبو هل ىصوبلل ةيكلم تدثت ال لوبقلا لبقف « لوبقلاب الإ

 نوكت ىتلا ةرثفلا ىف ةيكلملا نأكو :٠ ةافولا تقو ىلإ ةدنتسم تناكت تبث اذإو
 دحأ نيعي لوبقلاو ؛ هل ىصودلل وأ ةثرولل تو.كا لمتحت «لوبقلاو ةافولا نيب

 اذه ىلعو ؛ هل ىصوللل اهنأ نيدستو « ةيكلملا ه, فشكتت لورقلاف ؛ نيلاهتحالا

 ببسلا ذإ ء ال ممتم ءزجي سيلو « ةيصولا موزلل ًاطرش لوبقلا نوكب ىأرلا
 هبيسلا كلذ لامعال طرتشي هتكلو , طّتف ىصوملا باحيإ ود ةيكلدلل دجوملا

 ققحت تقو نم بيسلا لمع طرشلا رفاوت اذإو « ةافولا دعب هل ىصوملا لوق

 . ةيصولا ىف انهالكر دص ىف ىأرلا اذه ةبجو انيب دقو , ةافولا تقو وهو هانعم

 ظ . نوناقلا ىف هب حرصملا هنآل

 « ةيكلاملا دنع ىأرو «مهدنع لاوقألا حصأ وهو : ةيعفاشلا دنع ىأر اذهو

 . بهذملا كلذ ىف لاوقألا رهشأ وهو

 نأ ىأ « ثلاثلا ىأرلاك هانعم ف وهو « ةيفنحلا لوق وهو: عبارلا لوقلا

 تقو نم ةيكلملا توشل طرش لوقلا نأو « ةافولا تقو نم تيا ةيكلملا
 ةرقتسم ةيكلملا توبثل لوبقلا ريغ رخآ ًأطرش نوفيضي مهكلو « ةافولا
 «ةافولا تقو نم تدثت ةيكلملا نأ ىأ ءضبقلاو ةمسقلا وهو ؛ تقولا كلذ ىف:
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 ضيبقلاو ةمسقلا نولحجو :؛ دحأو صأ هل نارمأ ةرهتسم اهتوش فشكي نكلو

 نيعي ىذلا وه لوبقلا دمب ضيقلاو زرفلا نأ ىأ ,ىناثلا مالا وه هب ىصودلل
 .امتوبث فشكيو ةرقتسملا ةيكللا

 ناك ولو « ضيقلاو ةمسقلا لبق كلم ام نوكي ىأرلا كلذ ىلع ءانبو
 . كلذ نم اهب ىصوملا نايعالا صلخت الو . عيما نم ًابسنحم ًانيعم هب صولا

 «لوآلا ىأرلا اهنم حرطنلو « ةيكلملا تقو ىف ءابقفلا لاوقأ هذه - ”..
 سلو :؛ لويقلا طارتشا ىف الإ ثلاثلا ىأرلا نع قرتفي ال هرهوج ىف هنإف
 ىأرلا عم قفتي اهؤادتبا ثيح نم وبف « ةيكلملا ءادتبال ةبسنلاب ىرهوحبي كلذ
 : ةثالث لاوقأللاف ءكلاثلا

 تناكو « ةيصولا ريدقت تقو ىف فالخ فالخلا كلذ ىلع ىننأ دقو

 : ةثالث ًاضيأ لاوقألا

 « :كرتلا ريدقت نأ ةيكلاملا ضعبو روهشملا ىف ةيعفاشلا لوق : لوألا لولا
 كلذو «ةافولا تقو وه ةثرولا ةزاجإ ىلإ هذافن ىف جاتح ال ىذلا ثلثلا رايتعاو

 ريدق: نوكي نأ بجيف « ةافولا تقو نم نوكست هب ىصوملا ىف ةيكلملا نآل
 . ةافولا تقو ىف ثاثلأ

 ةكرالل ةبسنلاب هب ىصوملا ةميق ريدقت وهو « ةلبانحلا دنع لوق : ىناثلا لوقلا

 « لوبقلا دنع الإ أشنت ال ىأرلا اذه باحصأ دنع ةيكلملا نآل « لوبقلا دنع
 ةلبانحلا ضعب لاقو ؛ كلذ لبق ثلثلا ريدقت نوكي الف « هلبق نم نوكت الف

 . هنيبنس ىذلا ثلاثلا ىأرلا وهو ء ضبقلاو ةمسقلا موي ثلثاا ريدقت نإ

 تقو كلذ نآل ,ةمسقلا موي ردقي ثلثلا نإ ةيفنحلا لوق : كلاثلا لوقلا

 نايعالا ىف كاله وأ « ةميقلا ف صقن لكف « قح ىذ لكءاطع] و ةيصولا ذيفنت

 اذإ كلذكو « ساسأللا كلذ ىلع ثلثلا ريدقت نوكيف يملا صصح نم نوكي

 ضعب ىأرلا كلذ لع قفاو دقو « عيمجلل نوكي تالغ وأ «ءامن نارعالا تداز

 .موبىصوملا لام ثلث ثلثأ7 ىف ربتعملان] » : ليلجلا منم ىف « ةيكلاملا ضعبو ةلبانحلا
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 ثلثلاب ةريعلا نإ ْن ] ىثرخلا ىلع ىودعلا ةيشاح ىو« هتافو موي ال ةيصولا ذيفنت

 . « صقن وأ لاملا داز ذفنتلا مون.

 ىرتو ءاهلإ ةيسنلاب ثلثلا ردقتو « ةكرتلا ردقت قلاوقالا هذه  ؟.ه

 فلاخ نإو ؛ ةلجلا ىف ةيكلملا ءادتبا ف فالخلا هساسأ كلذ ىف فالخلا نأ:

 لبق ام ىلعىنني ال ام ريدقتلا ىف اولاقف « هوأترا ام ضعب ىف لصأألا ءابقفلا ضعب

 . ةيكللملا ءادتبا ىف

 ةيكلملا نإ لاق نف ؛ ةيكلملا رارقتسا ىلع ىنبم وهف ءاقلا ىف فالخلا امأ

 تالغلاو ةدلوتملا هب ىصوملا ةدايز نإ لاق «ةافولا تقو نم' ءادتالاب رقتست»

 اكلم ريتعت راعساألا ءالغ اهؤشنم نوكي ىتلا وأ «ءام ربتعت ىتلا ةلصتملا ةدايزلاو
 ىصويلل اكلم ريتعت ةافولا دعب ةدابز لكف « ةافولا دعب تثدح نإ هل ىصوللا

 هكلم ءامب اهنأ ىلع اهتيكلمو ؛ةافولا تقو ثلثلا نم جرخيو « ًانيعم ناك نإ ؛ هل.

 . ةيصولا نمالا

 « ةافولا تقو نمال « لوبقلا تقو.نم ةرقتسم تدثت ةيكلملا نإ اولاق نمو

 هل ىصوبلل هلك نوكي اهءاممو اهتالغو ةدلوتملا امتداءزو نيعلا ءات نأ اوررق د

 . كلم ءامت اهنأ ىلع :لوبقلا تقو نم-

 ةيصولا ذيفنت تقو ىأ ضبفلاو ةمسقلاب الإ رقتسق ال ةيكلملا نإ لاق نمو

 . تقولا كلذ نم هل ىصوبلا اكلم نوكمت نيعلا ىف ةدايزلا نأ اوررق

 نم هكلم ءامت اهنأ ىلع هل ىصوبلل اكلم ريتعت ةدايزلا نأ ةيفنحلا ررق دقلو

 « ةيصو اهنأ ىلع هكلمرتعت اهنإف « ضبقلا ىلإ ةافولا تقو نم امأ «ضبقلا تقو-

 نيعلا عباوت نم امنأ ىلع ةيكلملا تنثتو « ثلثلا ردقت ىف ردقت اهتميق نأ ىأ

 . كلثلا ىف ردقت اهنكلو « اهيلع صن ريغ نم ةيصولا ق لخدت هب ىصوملا عباوتو.

 اهريدقت لخديال لوألا ىأرلا نأ لوألا ىأرلاو ىأرلا كلذ نيب قرفلاو

 هكلم ءام ىهف ةدايزلا امأ « اهسفن نيعلا وه ثلثلا ف ردقي ىذلا لب « ثاثلا ىف

 تقو نم ةرقتسم ةيكلملا توب, ةكرتلا نه تجرخ دق نيعلا ذإ ؛ هيف لخدت الا



 ىف ىأ «ةعبات اهسأ ىلع ةدايزلا ىف ةيكلملا تبثي هنإف ءريخآلا ىأرلا امأ «ةافولا
 . ثاثلا نم ةردقم نوكتف ء هب ىصوملا نم

 ريدقن تقو ىف نوناقلا مح ىلإ لقتننلو , عوضوملا هقف وه اذه -
 .؟ ةمسقلا تقو مأ «توملاتقو وهأ « ةكرتلا نم نيدملا هل ىصولا ةسنلاب ثلثلا
 « هصوصن انانث نم هبكح طابفتسا نكمي نكلو « كلذ مكحب نوناقلا حرصي مل
 , ايعطق اهيف جاتنإلا ناكف « هتامدقم ترفاوت طاينتسا وهو « حرصي مل نإد
 . هنم ًابيرق وأ

 .ناك اذإ هل ىصوملا نأ نيرشعلاو.ةسماخلا ةداملا ىف نوناقلا ركذ دقل
 .ىصوملا دئاوز نأو « توملا نيح نم هب ىصوملا قحتسا ةافولا تقو ًادوجوم
 الو , هل ىدوولل - لورقلا لإ توملا تقو نم ىأ كاملا نيح نم نيعملا هب
 . ةدملا كلت ىف هب ىصوم لا ةقفن هل ىصوملا ىلع نأو « ةيصو ربتعت

 .«ةافولا تقو نم ةرقتسم تبثت ةيكلملا نإ نولوقي نيذلا نأ انررق دقلو
 .نيذلا مث ةيصو ال كلم اع ابنأ ىلع هل ىصوألأ كلم ف نوكت دئاوزلا نأو

 . ملستلا تقو ال «ةافولا تقو ردقي ثلثلا نأ نوررقي
 .تقونم نوكت ةدايزلا تناك اذإ هنآل « كلذ ررقن نأ ىضتقي قطنملا نأو

 .ىنعف  ةيفنحلا لوقي اك ةيصولا نم اهنأ مكحب ال ؛ كلا ءاممن اهنا مكح ةافولا
 . هياسح نم ةدايزلا نوكست لب « ثاثلاريدقت ىف لخدت ال دئاوزلا كلت نأ كلذ
 . ةافولا تقو نم ىأ : كلذ لبق نم ثلثلا ريدقتلا نوكي كلذ ىلعو

 .تايلثملاوأ نيعملا هن ىصردلل ةبسنلاب ثلئلاريدقتريتعي نوناقلا نأ ررقن اذهل
 . هل ىصوبلل ءاقلا نأ ررق هنأل ؛ ةمسقلا عقو ال :ةافولا تقو وه ةلسرملا

 ا :ائ الام وأ انيد اهضعب ناك اذإ ةكرتلا
 ابضعبو ؛ نيعابضعب وأ . بئاغ امضعب ورضاح ابضعب ةكرتلا تناك اذإ 0

 .هنإف ؛ نيدو «بئاقلامو ؛ رضاحلام اهيفناكف ةثالثلا رصانعلا تعمتجا وأ« نيد
 .نم اهذيفنت ءىدتي لب ' ةدحاو ةعفد ةكرتأا لكف ةيصولا ذفنت ال لاحلا هذه ف

 بسم 9ع ا



 .لدعلا نمو «ىوتلا رطخ ىلع نيدلاو ؛ كاللا رطخ ىلع بئاغلا نآل ء رضاحلا
 .بئاغلا راص اذإ قح « رضاحلا نم الوأ ظفحبف نيثلثلا ىف ةثرولا قمل طاتحي نأ
 .دنع هل ىصوملا نم صقن دق نوكي هاسع ام لك ٠ ًانيع نيدلا راصو ؛ ًارضاح

 ., ةثرولل طايتحالا كلذ نوناقلا ررق كلذلو « طةف رضاحلا نم ةيصولا ذيفنت
 رضاخلا ثلث نم جرخت تناك نإف « رضاحلا لالا ثاث نم ةيصولا ريدقت ربتعاف
 ء رضاخلا لاملا ثلث الإ ذفني ال هنإف هثلث نم جرخت ال تناك نإو « ةلماك تذفن
 .فالتخاو :ءارألا ىف فالتخا كانه نكلو «لاوحالا لكى فو , قافتالاب
 . ذيفنتلا ةقيرط ىف لاوحألا ىف

 .ىبقفلا اهردصمو ؛ اببكحو « لاح لك نوركاذانإو « عبرأ لاوحألاو
 : لب اف

 .هعبر وأ "7هئلثك « هلام لك نم عئاش مهسب ىصوي نأ لوألا لاخلا
 :ايككو « رضاحلا نم همبس ذخأب هنإف « ىنجأ ىلع نيد وأ بئاغ لام ةكرتلا فو
 :لاملا نم ءزج رضح اهلك كلذكو : هيف همبس قحتسا نيدلا نم ءزج ىفوتسا
 .هرضاح ناكو « هلام عبرب صخشلا ىصوأ اذإف « أضيأ هيف همبس قحتسا بئاغلا
 رادقم نيدلا نم فوتسا اماكو « فلألا عبر قحتسي هنإف « نيد ةئامعبرأو ؛ أفلأ
 :ةثرولل اكيرش راص هلام عبرب هل ةيصولاب هناآل كلذو , اذكهو « هعبر قحتسا
 .ةعئاش هتصح نوكت كيرشلاو « نيعلاو نبدلاو « بئاغلاو رضاحلا ىف « عبرلاب ىف
 .«نيدلا ىف هب مبكي رشو « رضاحلا لاملا ىف عبرلاب مبكيرش وبف «لاملا عاونأ لكف
 مهام للفم نيدلاو نيعلا ىف قوقحلا نم هلام نوكيو

 . فوتسي أم عبر مث ؛ دوجوملا عير ذخأي مهلثم نوكيف « هلاح فالتخاب

 .ىضتقم وهو . هيف اوفلتخي مل « ةعبرألا بماذملا ىف هيلع قفتم كح اذهو
 . ةكرشلا ىف ةاواسملا ىضتقمو « قطنملا

 .فلتخع أمهف مهيصت وو«

 )١( ةكرتلا ىف مهسب ةيصولا تناك اذإ » : اهصن اذهو 44 ةداملا لاخلا هذه كح تنيب «
 .قحتسا ءىش رض اكو « اهنم رضاحلا ىف همهس هل ىصوملا قصتسإ بئاغ لام وأ نيد اهيف ناكو

 هيق ةمهس « + ٠ 1 ١
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 ؛هينج فلأك« ةئيعم ريغ ةلسرم دوق, ىصوب نأ  ةيناثلا لالا - 4.٠
 جرخ فلآلا تناك نإف « ةيئاغ لاومأ وأ ىنجأ ىلع نويد اهيف ةكرتلا تناكو.
 ةدوجوم نكت مل نإو « ًادقن ةدوجوم تناك نإ ؛ دقن اهذخأ رضاخلا ثلث نم.
 لاملا ثلث نم جرخت ال تناك نإو « ةيصولا كب ام ةكرتلا نايعأ نم عبب.

 هل ىصوملا قحتسا رادقم نبدلا نم ىفوتسا ايلكو « رضاحلا ثلث ىطعأ : رضاخلا
 . اذكهو « ةلماك فلآلا ءافيتسا متي قح هثلث

 « ةكرتلا لك ىف ةثرولل اكيرست دعي ال لسرم لام هل ىصوملا نآل كلذو
 : ثاريملا ىلع هب ىدوملا مدقيف ثاريملا ىلع ةمدقم ةيصولاو « مولعم ردق هل لب.
 بئاغلا نال « ةثرولا قل ًاطايتحا رضاحلا تلد ىف الإ ذفني الأ ظحول نكلو.

 نإف ء رضاخلا ثلث ىف طقف ذفنف «ىوتلا رطخ ىلع نويدلاو : كالحلا رطخ ىلع

 . دئازلا قب هنم جرخي مل نإو ءذفن هنم جرخ-

 نأ اهتقباسو « ةروصلا هذه نيب قرفلاو « ًاضيأ ةفينح أ بهذم اذهو
 ء اهئاغو اهرضاح «اهنيدو اهنيع ةكرتلا ىف عئاش مهسب اهيف ةيصولا تناك اهتقباس.
 « ةروصلا هذه ىف امأ «٠ بئاغلاو رضاحلا ىف ةلامم ال ةثرولل اك رش ناكم

 أدبيف ٠ ثاريملا ىلع اهذيفنت ىف ةمدقم ةيصولاو ٠ ةكرشلا بجوت ال ةيصولاف
 تذفن تداز نإف « رضاحلا لاملا ثلث ىلع ديزت الأ أاظحالم « اهذيفنت ىف
 . فلالا متت ىتح هثلث ذخوي ءىحي ام م « هئلث ىف

 دوقتب وأ « ةنيعم نيعب سموا نوك كت نأ  ؟0ةثلاثلا لاحلا - ؟.و
 اذإ هناق « ةيئاغ لاومأ وأ ىنج أ ىلع نورد كانهو ٠ عئادولاك نييعتلاب ةتيعم.

 تناك اذإو ءهل ىصوملا ابقحتسا « رضاحلا لاملا ثلم نم جرخت نيعلا تناك

 ىواسي ام نيعلا نم قحتسي هل ىصوملا ناف ء رضاملا لاملا ثلث نم جرت ال

 : اهصن اذهو 3و ةداملا اهنقب اس - و6 .ءلاحلا هذه مح تنيب , ()

 « بئاغ لام وأ ند ةكرتلا ىف ناكو « ناعب وأ « دولا نم دودحم ردقب ةيصولا تناك |ذإ »

 اذه رداب هنم قحتسا الإو « هل ىصوملا هقدتسا ةكرتلا نم رضاحلا ثلث نم هب ىصوملا جرخ نإخ-

 . « هقح قوتسإ قح « هثلث هل ىصوما قدتسا ءىش رضح الكو « ةثرولل قابلا ناكو ؛ كلثلا»
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 « بئاغلا لاملا كلذ دعب رضح اذاف « ةثرولل اكلم نوكي نيعلا نم قابلاو ؛ ثلثلا

 قو ؛ ةيصولا نم قابلا لكذخأب ىح ؛ هثلث هنم قدتسا نيدلا ضعب ىفوتسا وأ

 الثم كلذي برضنلو « هتميقب هضعبو « هنيعب هب ىدوملا ضعب ذخأب لاحلا هذه

 « نويد وأ ةبئاغ لاومأ هتكرت فو « صخشل هتكرت نم رادب ىصوأ اذإ ؛ ًانيبم

 جرختال تناك نإو « اهيف ةيصولا تذفن رضاحلا ثلث نم جرخم رادلا تناك ناف

 رضاخلا ثلث ناك اذاف « رضاحلا ثلث لداعي ام ةيصولا نم دفن بئاذغلا ثلث نم

 «ةثرولا هذخأب اهنم قابلا عبرلاو ء ردقلا كلذ قحتسا رادلا عابرأ ةثالث ىواسي

 دنع نيدلا نم وأ « هروضح دنع بئاخأا لاملا نم اهذخأب « هتميق هل نوكيو

 . ةثرولا هذخأ ىذلا عبرلا ةميق مت تح « هثلث ذخأ ردق رضح الكف : هئافيتسا

 ىصوملاف « ةلسرملادوقنلاب ةيصولاك نيعلا, ةيصولا لعجدقو ؛ن وناقلا حا ذه

 . نيعلا نم قابلا هيفو ء«دوجوملا لاث ةثرولا ذخأيو ءدوجوملا ثلث قحتسي هل

 لاملا ىف ةلماك ىرحبت ةمسقلا نأ كلذ ىف نوناقلا هيلع ماق ىذلا ساسألاو

 دقو « كلذ دعب ءىحي لالا نم ءزج لك ىف كلذ دعب ةمسّقلا ىرجت مث ءرضاخلا

 ىدوملا نيعلا نم هل ىصوملا ذخأب الأ رضاهلا لالا ةلماكلا ةمسقلا تضتقا

 ةيقب اهيفو « ةثرولا قابلا ذخأي مل , ةرضاحلا ةكربلا ثلث ىواسيام الإ . اه

 . ام ىصوملا نيعلا

 نمىجابلا ىأر نم هذخأن وناقلاو «ةفينح ىلأ بهذا فلاخم ىأرلا اذهو

 . ةيكلاملا ءابقف

 ةيصولا لعب ةيفنهلا بهذم نإ : ةيفنحلا بهذمو ىأرلا اذهنيب نزاونلو
 ىصوملا ابقحتسا رضاحلا ثلث نم جرخت تناكناف « نيعلا ىف الإ ذفنتال نيملاب

 رمتسي اهنم ىقابلاو « ثلثلا ىواسي ام قدتسا جرختال تناك نإو « ةلماك هل

 ىواسي امنيعلا ىقاب نم قحتسا نيدلاوأ بئاغلا لاملا نم ردق ءاج ناذ « ًافوقوم

 ناف « ةلمآك نيعلا فوتست ىتح ؛ فوتسا ىذلا نبدلاو ء ريضح ىذلا لاملا ثلث

 « ءىث بئاغلا لاملا نم رضال وأ « ءىش نددلا نم ىفوتسي الأب رمألا ىبهتنا

 . ةنرولل نيعلا ىقاب ناك



 ةيصولا ناف « الماك ًاقيقحت ىصوملا ةدارإ ققحي هنأ قنحلا بهذملا ايازمو
 ةثرولا قوقح لمحبالو ,ةمسقلا رخؤي هنكلو . ةيصولل هنيعي امم الإ ذفنت ال

 رمتسيدقو « ًافوقوم ًاددرنم لأملا نم اءزج لدحي لب « ةرقتسم ةتباث هل ىصوملاو
 . ءافيتسالا ةدم لاوط ةبرطضم لاخلا نوكستف « نينس نيدلا ءافيتسا

 ق- ىذ لك ف رعيف « ةرضاحلا نايعالا مسقت نأ نوناقلا هب ذخأام ايازمو
 ؛ ةلم5 ىدوملا ةدارإ ذفنيال هنكلو :؛ برطضم ريغ باث ًارقتسم اهف هقح

 ؛ ةبجو لكلو « هتميقب نكلو « ىصوملا هنيعام ريغ ىف ةيصولا ضعب ذفني اذإ
 ةدار]ت ذفن دقلو ءاهتثكو رومالاررقتو« عافتنالا لمست ةيلمع نواقلا ةبجوو

 . ةلملا ىف هضرغ ققحت كلذبو « ةميقلا ف ىصوملا

 نأك,«7هلام نم عوب 2 عئاش ميسل ىكوي نأ  ةعبارلا لاخلا ٠

 اهتميق ىواست نويدو انادف نوعسق ةافولا تقو هل ناكو « هنايطأ فصنب ىصوي

 هقحتسا ةكرنلا نم رضاحلا ثلث نم جرخ هب ىصوملا ناك نإ لالا هذه ىف هنإف

 لاثملا ؤف « ثلثلا ذخأي هنإف ٠ ةئرتلا نم رضاحلا ثاث نم جرخبال ناك نإو

 نكلو « ةثرولا هذخأي قب امو « ًانادف نوثالث هردقو « ثلثا ذخأي قباسلا
 ىقاب نم ذخأ نيدلا نم ءزج ىفوتسا اذإف « هضعب ىف ضقنلل لباق ىقابلل مذخأ
 . هب ىصوملا ردقلا م م ىتح ,ىفوتسا ىذلا نبدلأ ىواسي ام نايطالا

 مو ءابضعي اودر مث « نايطأللا ىثلث اوذخأ دق ةثرولا نأ اذه نم ىرتو

 :ةيصولا تناك اذا » : اهصن |ذهو « نرناقلا نم ؛* ةداملا لاملا هذه ماكحأ تنيب دق (1

 رضاحلا ىف همهس هل ىصوما قدتسا بئاغ لام وأ نيد اهيف ناكو « ةكرتلا نم عون ىف مئاش مهسب

 -هل ىصوملا قدتسا الاو ء ةكرتلا نء رضاحلا ثلث نم جري مهسلا اذه ناك نإ « عونلا اذه نم

 .هثلث ردقب هل ىصوملا قدتسا ءىش رضح اكو « ةيروا قابلا نوكيو « ثلثلا اذه ردقب همهس نم
 .ةمرق هل ىصوملا ذخأ مهب رصضي ناك ناف « ةئرولا كلذ رضي الأ ىلع « هيف مءب ىصوملا عونلا نع

 .٠ « هقح ىفوتسي تح « رضحم ام ثلث نم هب ىصوملا عونلا ىف همبس نم ىقبام

 دسم مقال دس



 , اوسرغي نأو «هيف اوني نأ مهلف «كالملا فرصت اوكلتما امف اوفرصتي نأ
 نإ ررض لصحب دق كلذلو « ةرئاجلا ةغئاسلا تافرصتلا لك هيف اوفرصتي نأو

 , اهضرفو «لاحلا هذه نوناقلا ردق دقو ؛ مبيذيأ فام ضعب هل ىصوملا درتسا
 نم هتص> ةيقب ىصوملا ذخأ نم اوررضن نإ ةثرولل لدمج ءامل اكح عضوو

 صوت نأ كلذ لاثمو قابلا ةميق هوطعي نأ ىف قحلا«ظعبب هل ىصوأىذلا عوتلا

 قحتسيال هنإف «رضاحلا هلام لك ىهو : هتكرت نم ةيعارزلا هضرأ فصنب صخشل

 ىقوتساوأ 3 بئاغلا لاملا نم ءزج رضح اذإ فصنلا نم قابلا ذخأيو «ثكألثلا الإ

 لاحلا هذه قف ؛ أمهف اونبو « نيثلثلا اوذخأ ةثرولا نكلو 3 نيدلا ضعب

 ةمق هوطعب نأ هذه ررضلا لاح قى " زيجأ كلذلو 4 ءانبلا مهم توررذطت

 . لوبقلا ىلع ربو و همذ معسل ىدوملا عونلا َّق ههه نم قب م

 نم ررضلا ىفن ةدعاقو « لبنح نب دمحأ بهذمب ذخأ لاحلا هذه ىف نوناقلاو
 . مثدحو ةيفنحلا كلع ال ) ىالسالا هقفلا لكشف ةررقم ىهو؛ ةيفنحلا بهذم

 « ةكرثلا نم نيعب ةيصولا ىف هررقام فلاغدق نوناقلا نأ ظحالن نأ انلو

 هل ىطعيف ءرضاحلا ثلث نم جرختال نيعلا تناك اذإ قابلا ةميق هل ىصوملل لعجذإ

 «,نيدلا نم قوتسي امم هل نروكيو ؛ ةثرولل نوكي ىفابلاو : ثلثلا ىواس ام

 نيدلاو باغلا 355 نم هيف وتس ءرادلا ةميق لمكيام بئاغلا لاما نم رضحامو

 . ًاثشن انش

 اذإالإ ؛هيف مهسب ىصوأ ىذلا عونلا نم ًامئاد ذفنت ةيصولا نأ انهررق امنب
 .نويدلا ءافيتساد نع هبيصن نم ىقبام ةميقدل ىصوملا نوطعي مهناف « ةثرولاررضت

 نم عون ىف مهسب ةيصولاو « نيعمب ةيصولا نيب ةيوستلا بجوي قطنملا ناكو
 كلذو ؛ نيعلاب ةيصولا ىف مكحلاكلاحلا هذه ىف محلا نركي نأ ىغبني ناكو «لاملا

 مث نيعملا عونلا مسقي نأ امأ ءبرطضتالو « قوقحلارقتستو : ةمسقلا متت ىل
 ل ةثرولابررض كانه ناكاذإ ضقنت الو 6 ةثرولابررض نكي مل اذإ ةمسقأا| ضقنت

 . دحتم ىبقف قطنم ىلع آرئاسن وناقلا لعحيال و ؛ ةتباث ةررقتمقوةحلا لعجبال اذرف



 .نيدلا ناك اذإ امأ « ىنجأ ىلع نيدلا ناك اذإ اهلك ماكحالا هذه - ؟١

 ىلإ هبنن اهنايب ىلإ هجتن نأ لبقو هب ةصاخ ماكحأ كلذلف « ةثرولا ضعب ىلع
 : رومأ ةعبرأ

 قافتا ةمن نكي ملاذإ ءااو>أ ىف ابلكذفنت ةقباسلا ماكحالا نأ  اهنوأ
 كلا و قاف:الاف « مهب مف ءىث ىلع اوقفتا نإف , ةثرولاو هل ىدوملا نيب

 ءالالح مرحي مام نيقفت أ ةعيرشو « قوقحلا لصفموه ًامئاد قافتالا ذإ « مهنب
 رومأألا نم ىمأ ىلع ةثرولاو هل ىصوملا نيب حاصلا ىف سيلو ءامارح للحي وأ

 . ميرع وأ ليلحت

 وأ هل. ىصوملا فرصت تحت ناك ام رضاحلا لاملا نم دارملا نأ  اهناث
 .ىف ىلأ تاراقعلاو « ءالكولا ىديأ ىف لاملاو ؛ فراصملا ىف عئادولاك« ةثرولا

 ةئرولا فرص:تنع اجراخ ناكام بئاغلا لاملايدارملاو «كلذريغو «ةثرولاىديأ
 .دب ىف ناك وأ « ةيرب ىف وأ « ةنيفس ىف لاك« هيلع ًافوخع ناك وأ هل ىصوملاو
 ,ماسقلا ىلع هلمحت ةردق الو هتايثال ةجح كانه وأ « هتايثال ةجح الو ء بصاغ
 ش . كاله وأ هل الهتسا لبق

 .تقو ةبيغلا ريتعتأ « ًايئاغ لاما رابتعا تقو نيبي ل نوناقلا نأ  اهثلاث
 هناك اذإف « ةمسقلا تقو ىلإ ةافولا دعب تناكولو « ةبيغلا ربتعت مأ « طقف ةافولا
 . ًايئاغ دعيأ بصاغ هبصغ نأب باغ مث ًارضاح ةافولا تقو لاملا

 .نيدلاب دارملا , : تلاقف « نيدلا تنبب اهنإ متن « ًاضيأ ةيريسفتلا ةركذملا نيبت ملو
 .نيدلا نآل ءركذ ىلإ ةجاح ىف كلذ ناك امو ؛ ةمسقلا تقو ىلإ فوتسي ملام

 .ةمسقلا تقوىلإ فوتسي ملام ًانيد رمتسيو « ةهادبلاب ةافولا تقون وكي نأدبال
 .لوقلا وغل نم نوكيو « ًانيد هيمست نأ لوقعملا ريغ نم ناك البق فوتسا ناف

 . كلذ ىلإ هيننتلا

 .نيب ىلا ةرتفلا ىف ةافولا دعب لصحي نأ روصتي ىذلا وهو « بايغلا نكلو

 .بايغأل رابتعالا نأ ةلبانحلاىأر نإو «هريسف”ىغبلي ناكىذلاوه ةمسقلاو ةافولا

 هس #عمغ--



 :تناك اذإ هل ىصوملا بيصت هب رثأتي ال كلذ دعبو « ةافولا تقو بايغلا وه

 .عئاش مهسب ةيصولا امأ ؛دوقنلانم ردقبةلسرم ةيصوب وأ اهممهسبوأ نيعب ةيصولأ

 . امهيلع نوكي بايغلاف «ةثرولاو هلىدوملا نيبةكرشش نوكت ةكرتلانإف « ةكرتلا ىف

 ًارضاح وأ ًايئاغ نوكي اموه بئاغلاو رضاحلاب ةريعلا نأ ةيفنحلا ىأر نإو
 ..صقنلاو ةدايزلاف « تيملا كلم - ىلعمسقتلا لبق هك رثاا نال ؛ ةكرتلا مسقت دنع

 . ةمسقلا تقو ىلإ عيمجلا ىلع اهيف

 .نآل كلذو ؛ ةلبانحلا ىأر وه نوناقلا ماكحأ ةلمج عم قفتي هارن ىذلا نإو
 مام نأو ؛ لبق اذإ ةافولا تقو نم هب ىصوبلل هل ىصوملا ةيكلمب كح نوناقلا
 .ىماللا ناك اذإو ؛ هيلع نوكت اهتاقفن نأو « هل ىصوللل نوكي ام ىصوملا نيعلا

 .تقو نم #تروكب ةلسرملا دوقنلل هقاقحتساو « نيعلا ىف تدثت هتيكلف كلذك

 «لوزي ال تباثلا نال « كلذ دعب ةكرتلا ضعب باغب هقوقح رثأتت الف ءةافولا

 .« كلذ نيبتي ملو « مئاقريغ هنأ تبث دق قحلا هيلع ماق ىذلا ببسلا ناك اذإ الإ

 . ةكرتلا ضعب بايغ كلذ نم سدلو

 ,ملام ةمئاق ةكرشلا نإف . املك ةكرتلا نم عئاش مهسب ةيصولا تناك اذإ امأ
 . ةتباثلا ةكرسشلا هذه ىضتقم نيقي رفلا ىلع نوكي بايغلاف ؛ ةمسق لصحت

 .هيف موقت ىذلا تقولا ماقملا اذه ىف ركذي مل نوناقلا نأ : عبارلا مالا
 انيهتا دقلو « ةمسقلا تقو مأ « ةافولا تقو وهأ رضاسحلا ثلث نيبقيل ةكرتلا
 ”م « ةكرتلا ردقت تقو وه ةافو'ا تقو هماكحأ ةلمج ىف ربتعي نوناقلا نأ ىلإ
 .مهسب ةيصولا تناكاذإ الإ كلذ ربتعيف : ةيصولا رادقم ىف مالكلا دنع كلذ انيب

 . نيعمب الو ةلسرم دوقتنب ال عئاش

 ىلع نيدلاكن يدلا اذه ربتعيأ ند ©”ةئرولا ضعب ىلع ناك اذإو -

 : اهصن اذهو 41 ةداملا ىف نيد ةثرولا شعب ىلع ناك اذإ ةيصولا مَح تنيب دك (1)
 .ىلع ءادألا قحتسم نيد ىلع ةكرتلا تلمتشا اذإ ةفياسلا داوملا ىف ةنيبلا لاوحألا ميج ىفإ»

 .حح ةصاقلا تعقو « اهضعب وأ اهلك ةكرتلا نم رضالا سنج نم نبدلا اذه ناكو ةئرولا دحأ



 ناك أ ءاوس «رضاحلا ثلث الإ هل ىصوملا ىطعي الو « ًايئاغ الام ريتعيف « ىنجأأ
 ًامبس مأ « ةكرنلا نم عون ىف ًاعئاش امهس مأ ء السم ًايلثم مأ آنيع هب ىصوملا
 هب ىصوملا هل ىصوملا ىطعيف « رضاحلا لاملاكر بتعي مأ « اهلك ةكرتلا ىف ًاعئاش.
 ؟ ًآنيد ةكرتلا ضعب نوك ىلإ رظن ريغ نم اهلك ةكرتلا ثلث نم جرخب ماد ام
 : ثالث لاوحأ كلذل:

 تناكو «ةافولا تقو ءادآألا قحتسم ريغ نددلا نوكب نأ - لوألا لاخلا
 ذخ أيالو «ىنجأ ىلع نيدلاكر بتعي لاحلا هذه ىفهنإف ؛ءادألا لجأ لولح لبق ةمسقلا
 هل لبكي هنإف « ءادآلا لجأ لح ىتح ء رضاحلا لاملا لداعي ام الإ هل صوملا
 ىف ءادآلا قحتسم ريغ وبف الجؤم ناك اذإ ندلا نآل كلذو ؛ ةيصولا رادقم.

 نم ًاربج هؤافيتسا نكمي الف « لاحلا ىف ءادآلا قحتسم ريغ ناك اذإو «لاحلا
 «ءافولا نع عانتمالاو : ءافولا لجأ لولح دنع رابجإلا نآل ؛ ةكرتلا ىف هبيصن
 هبيصن نم كلذو هلام عببب ندلا فوتسيف ٠ ًايلظ نوكي لاحلا هذه ىف لطملا ذإ
 . هريغ نمو هنف الإو «ةعس هيف ناك نإ ؛ةكرتلا ىف

 « ةمسقلا دنع وأ ةافولا دنع هؤادأ لح دق نيدلا نوكي نأ  ةيناثلا لاحلا
 نيدلا ربتعي لاحلا هذه ىف « ًايواسم وأ نيدملا ثراولا بيصن نم لقأ ناكو
 ةلماك هتيصو هلىصوملا ذخأ بك لذ ىلعو ؛ نيد ال « ًارضاح الام هلىصودلل ةبسنلاب
 تناكنإو « ةلماك اهافوتساةلس مناك ن إف ؛ ثلثلا نمجرخت املصأىف تمادام

 ةكرتلا لك وأ عون وأ نيع نم مبسي تناك نإو « ةصصوقنم ريغ اهملست ًانيع
 بيصن ىف نآل « ةرضاح ةربتعم اهلك ةكرتاا نآل « هنم صقن ريغ نم هقحتسا

 نيدلا ناك اذإو « ًارضاح الام كلذي ربتعاو « هسنج نم وه ايف ثراولا بيصن ردقب هيف تح
 الام نيدلا اذ_ه ربتعيو « ةصافملا عقت الف « رضاملا ستج ريغ نم ثراولا ىلع ءادألا قدتسملا
 ريتعا رثك 1 ناك نإف « لقأ وأ ةكرتلا نم رضاملا ىف ثراولا بيصنل ًايواسم ناك نإ ًارضاح
 لاملا ىف هبيصن ىلع ثراولا ىلوتسي ال ةلاملا هذه ىفو « ًارضاح الام بيصنلا اذه ىواسي ام
 . هن نم نيدلا فوو « ىضاقلا هعاب هدؤي مل نإف ء نيدلا نم هيلع ام ىدأ اذإ الإ « رضاحلا

 ٠ ًادحاو ًاساج هقاروأو دقنلا عاونأ ربتعت و



 لست نيدلا ىدأ نإف « ىوتلا هيلع ىثخي الف « نيدلاب ءافو نيدملا ثراولا
 ةثرولا قاب قحو هن نم ةكرالل قحتمملا ندلا قوو عيب هدؤي مل نإو هيدصن

 ثراولا بيصنب قلعت دق ةكربلا ىف عئاش مهسب ةيصولا تناك نإ هل ىصوملاو
 ثلثب هل ىصوم كانه ناك نإف « ةنوهرملا نيعلاب نهترملا قح قلعتك « نيدملا
 اذهو : نادف ٠٠ ةكربلاو هدم ةنامعستب نيدم اههدحأ نانبأ ىدودللو » هكرللا"

 ىصوملا ذخأيف « ثلثلا نينبالا نم دحاو لكو ءاهئاث قحتسي هل ىصوملاف ؛نيدلا
 ( ف غ.) هتصح نيدملا ريغ نبالاو , ًانادف ( ف 4٠ ) نابطآلا نم هتصح هلا
 ند اممصخ ءافولل نهرلاك امه.ديأ تحن نوكت ةئلاعلا نوعبرألاو 03 ًآاضيأ

 الإو « هنايطأ مست اهافو ناف , امهنم دحاو لكل ( هينج ٠٠١ ) ىهو ؛ نيدلا
 . ىقابلا ذخأب وأ نيدلا نم امهتصح ىفويام ىضاقلا ىمأب اهنم عيب

 بيصتلاب هئافيتسا نامضل نيدلا اهيف امب ًارضاحالام انلق ام اهلك ةكربلا ربتعتو
 ءىش نكي مل مأ نيدلأ سلج نم أمضعب وأ اهلك ةكربلا تناكأ ءآوس 3 ثاريملا نم

 ةصح لداعب ام نيدلا نم طقس نبدلا سنج نم اهضعب ناك نإ هنإ ريغ
 و.. نيدلاو ؛ هينج ٠0٠5و ) نأدف ( .١ ةكرتلا تناك اذإف « هسنج ىف ثراولا

 نيدلا نم طقسي هناف «انرك ذاك نيدملا امهدحأ « نينباعم ثاثلاب هل ىصوملا ناكو
 ريغ ثراولاو هل ىصوملا ةصح نم ناتئاملا بستحتو نيدملا ةصح ىه هينج اتئام
 نوكيو « ناتئام كلذ دعب هيلع امهنم دحاو لكل نوكي هنأىأ ؛ نيدلا ىف نيدملا
 00 .. . اذكمو «اهئادآل ًانامض نايطاللا ىف هبيصن

 ءهب قيال ثراولا بيصنو «ه ٌوادأ لح دق نيدلا نوكي نأ  ةتلاثلا لاحلا
 «ًايئاغ الامر تعي ىأ « ىنجأ ىلع نيدلاك بيصنلانع دئازلا ربتعي لاخلا هذه فو
 ثلث ةيصولا نم هلىصوملا ذخأيف « ًارضاح الامدعي هبيصن رادقم لباقي ىذلاو
 ' نم دئازلا ردقلا نم فوتسيام ثلث ذخأي ءىش هل قب نإو « هلك رضاسحلا لاملا

 دع العنا اح

 ( ةيصولا ) ١9



 -ةيدقنلا قاروالاو دوقنلا نأ ىلإ نوناقلا هبن دقو اذه ء ةيصولا متت ىتح « نيددلا

 . ًادحاو ًاسنج ابلك ريثدت

 .ىف ليصفتلاب ىهو « ةفينح ىنلأ بهذم نم ابلك ةذوخأم ماكحألا هذهو

 ١ . هيلإ عجراف 2*طوسملا

 .اذإ ةيصولا ذيفنت ىف ةيريسفتاا ةركذملاب ءاجام انه لقنن نأ ديفملا نم هنإو
 : اهصن اذهو بئاغ لام وأ نيد ةكرتلا ىف ناك

 .موحرملل ةيصخشلا لاوحالا باتكىأ ) لصاللا نم هو, ةداملا ف وتسنم

 .ىلإ ةسام ةجاحلا تناك املو « بئاغ لام وأ نيد ةكرتلا ىف ناكاذإ ؛ اشاب ىردق

 نايبل « 41: 40ه: 44 ؛ غم داوملا كيعضو ؛ لماش هجو ىلع ماكحالا ءافيتسا

 . داوملاو ماكحالا هذه

 :عوب نم نكس و «تاذلاب نيءت ىلا دوقنلا ةلسرملا دوقتلاب دارملاو - ١

 تقوىلإ فوتسسي ملاملكنيدلاب دارملاو (*) هينجفلأب ةيصولاك هلام نم نيعم

 .نيعلابو (6) ء رضاح لام وبف ةمسقلا لبقو توملا دعب ىفوتساام امأ ؛ ةمسقلا

 .ةيصولاك ؛ ةراجتلا ضورعو « اهنيعب ةعيدوب ةيصولاك ةئيعملا دوقنلا لمشيام
 بئاغلا لاملابو (4) الوقنموأ ناك ًاراقع رخآ نيعم لكو «ىنالفلا ىنوناح ىفامب

 .« بوصخملالاملاك هيلعأف وع ناكوأ «ةثرولاو ىصوملا ف رصت نع اجراخناكام

 . ىصوملا دليل داعم دلب ىف فرصم ىف عدوملا وأ

 .ةيصولا تناك ناف )١( بئاغلاموأ ىنجأ ىلع نيد ةكرتلا ىف ناك اذإو - ١

 .لك هل ىصوملا قحتسا ةكرتلا نم رضاحلا ثاث نم جرخت تناكو « ةلسرم دوقنب
 اهب قيامردقب أهم هل عيب الإو ءاب نأ دوق رضاحلا ىف ناك نإ « ًادقن هتيصو

 ةايلكو , رضاحلا ثلث ردقب ًادقن اهنم قحتسا رضاحلا ثلث نم جرختال تناكن إو

 .قوتسي ىت> , أدقن هثلث ردقب هنم ذخأ بئاغلا لاملا وأ نيدلا نم ءىش رضح

 . 1 صال طوسبملا 0 )١(



 ىواستام كرتلا نامعأ نم ذخَأي نأ هلىصوبلل زوجي لاوحالا عيمج فو« هتنصو

 . ةنرولا نم عم قافتالاب ةيصولا هتميق

 قحتساو « ةكرتلانمرضاخلا كلت نم جرخمال ناك نإ و « هلك هل ىدوملا قحتسأ
 نيدلا نم ءىث رض املكو « ةثرولل قاملاو ةكرتلا نم رضالا ثلث ردقب هنم
 . ) 5 ةدام 0 هتدصو قوتس ىح 6 هثلث هنم قدتسا بئاغلا لاملا وأ

 .نيعملا هب ىدوملا ةلاحوت الإ 0 ةيفنحلا بهذم نم ةداملا هذه ماكحالاو

 . ةيكل امل بهذم ُْق ىجابلا هركذ امم ذخَوب هيف محلا ناف

 .قحتسا هلام عرب ةيصولاك ةكرتلا ىف عئاش مهسب ةيص ولا تناك نإو - «
 رضاح أمضعب مأ ةيئاغ مأ ةرضاح اهلك تناكأ ءآوس 3 اهف همهس هل ىدوملا

 بهذم نم ًاذخأ بئاغلاو رضاحلا ىف همهسب ةثرولا كيرش وبف ؛ بئاغ اهضعبو
 . ) ؛.ع ةدام ( ةيفنملا

 هنايطأ عبربةيصولاكل املا نم عون ىف عئاش مهسب ةيصولا تناكنإو - 4
 راجتلا ىلع ىلا هنوبد وأ ةراجتلا ف هلاومأ عبد وأ ةينالفلا ةبجلا ىلا هلزانم وأ

 ناك نإو « هيفهم,سهل ىصوملا ذخأ ًارضاحهلك عونلا اذهناك اذاف ؛ كلذ ريغوأ
 [يئاف هضعبو ًارضاح ه-صعب ناك نإو؛ هنم رضح ام همهس ذخأ : ايد وأ ًائاغ

 هميس ذخأ نيددلا وأ بئاغلا نم ءىش رضح ايكو ٠ رضاحلا 2 ةمهس ذخأ اند وأ

 نم جرخي ناك اذإ الإ ركذام ًائيش قحتسيال روصلا هذه عيمج ىف هنكلو هيف
 ذخأ اهنم .ىثرضح املكو ؛ طقف ثلثلا ردقب ذخأ الو « ةكرتلا نمر ضاحلا ثلث
 .قوتس ىد 3 مكرتلا نم رض ام ثلث ردقب ةيف هل ىصوملا عونلا نم هئلث ردم

 . ( ةلبانحلا بهذم نم ذخأ ) هنم همهس
 هل ىصودلل هضعب دريف ناكو ةئدولا ىلعمسق دق عونلا نم قابلا ناك اذإو

 دربال هناف ةدايز وأ ًائيسحت هيف اوئدحأ وأ هنف اوفرصت دق اوناك نأب مل رض
 ابنم بئاغلا وأ ةكرتلا نيد نم رضحي امم هتيصو ىقاب هل ىصوملا فوتسيو ءىث هنم



 . ) 5 ةدام ( 2 لا ررضلا 0 اهورك ذ ىت أ ةدعاقلاو ةيفدخلا بغذم نم ًاذخأ

رأو ىلع ند ةكرلا ىف ناك اذإو (ب)
 ٠ ث

دلا مح هنكح ناك الج وم نادك ناف ١
 عسيمج 6 ىنجاللا ىلع ىذلا ن

 . ةراملا لاوحأللا

 سافج نم َْن اكو 3 "لاح ناكنإو تسال“
 عيت ىف ابضعب وأ ةكرتلا نمرضاحلا

 لباقي ام ربتعيو « ندملا مارس ردقب نيدلا ىف ةصاقملا عقت ًاضيأ ةراملا لوحألا

باسحلا ة تت ؛ رطو 3 ًارضاح اللام ندلا نم همأهس
 هجو ىلع ةضي رفلا محصن اذهف

 ناكام مسقنو 3 ندملا ثدراولا ماهس طقس مث مث « ةكرتأا ماهسو ةيصولا كنه 2 ص

 ثدراولاو « هل ىدوملا ماهم ىلع ةكرتلا َْق نيدلا سنج نم
 ندملاو 7 ريغ

 ريتعيو « رثك أ وأ هما هماهس لثم هند ناك ن نإ نددلا نم هيلع ام همأاوس قوتسي

 هسنج ىلبع مي رضاح الامربتعا لقأ هنيد ناك ن إو « ارضاح الام هافوتسا ام

 . هب اسد ىلع ةيصولا جرختسلو دكرلا 2

 . ةلسرملا مهاردلاب ةيصولا لاثم - و

 تناك ًادقن نم ام كرتو ةث هب هب ندم امهدحأ نينبا فاخو ةئامب ىصصوأ اذا

 قح ىلع ًامدقم ثلثلا نم ذفنتا ةلسرملا مثاردلاب ةيصولا نآلل « ةثالث نم ةضي رفلا

بأ لكلو « مبس هل ىصوللل نوكسف « ةثثالُث ثلثلا ةضيرفو « ثراولا
 « ميس ن

ف هيلع م هد فوتسم ندملا نءالاو
 طقسف رخآلا ع نءالاو هل ىدوملا حازتال

الاو هل ىدوملا سب دقنلا مسقيو ةهيدس
هل ىدكونلل نوكيف نيمهس ىلع رخآلا ن

 

 نبالا نأ نيت ةئأم ذخأ اذاو « دام نيدملا ريغ نباللو « ةتيصو مامت ىه ةلام

 ةكرتلا نوكستف 0 ءاوس ةكرنلا ىف نينثالا قد نال « كلذ لدم فوتسم نيدملا

ناك ولو « ًارضاح لام اهلك ةثالث لكح
 ريغتي ال ك- كاف ةئام نم رثك أ نيدلا 

 نيدملا نيالا نم ءىت * صلختسا لك نكلو 2 ةرضاح ةكرت ةناملم || رايتعا ف

 . هقدر قوتسي ىدح هل ام ىاثلا نيالا هذخأ

 ىلع هتيصو هلىدوملا ذخأو « ًارضاح ال امربتعا َدئام نملقأنيدلا ناكولو

 اك 0



 ةيصولا تناك نإو نيدلا دنع اهيف ةصاقملا عم نينبالا نيب نوكي قابلاو « هقفو
 ةكرت نيدلا عم دألا نم قابلاو ثلثلا مهس نم هل ىصوملا اهذخأ ةثام نم لقأي
 : ندلا ُْق ةصاقملا عم نينبالا ْس

 ٠ عئاش موس ةيصولا لاثم د .

 ادقن فلخو ةئام نيدم امهدحأ نينبا فلخو ةكرت عيرب ىك وأ اذإو

 ماهس لهذست ؛ مهسأ هي الث نبأ لكلو 5 نامه هل ىدولل 0 ةينامع نم ةضي رفلاف

 ريغ ناللو : نوعب رأ هل ىصوللل مهسأ ةسمخ ىلع دقنلا مسقيو « نيدملا نءالا
 ةكربلا نوكتف 5 املثم أيفوّدسم راص نيدملا نأ نبل نيتس لخأ اذإو تكوتس نيدملا

 كسميف نيدلا قاب رسستي نأ ىلإ اهعبر ىف ةيصولا تذفن ؛ نيتسو ةئام ةرضاحلا
 نء.الأو هل ىصولا نيرشعو ةسمخ ىدؤيو نوعبسو ةسمخ وهو هقح مام نيدملا

 ةياص و مام 8 وسمت هل ىص وملل لكي كلذ 2 أممأهس ةيسنب امه مسقت نيدم ا ريع

 .٠ قيس أم ىلع ًاسايق ابجي رخت نكي ةلثماللا قابو ) هنقح مامب ثنوعيسو ةسمخنبالأو

 : كربلا عون ف عئاش مهسب ةيصولا لاثمو ل م

 رخآل ىصوأو نينبالا دحأ ىلع ةئامو « ةئام هتميق ًاراقعو ًادقن ةثام كرت
 ححصت و ؛ ةكرتلا نم رضاحلا ثلث نم جرخت ال انه ةيصولاف « دقنلا عابرأ ةنالثب
 هل ىص وملا نيد دقنلا ةثاملاو « مهسس نبا لكل و « مهسس هل ىصولل « ةثالث نم ةلأسملا
 ةكربلا ثأث وهو « ناثلثو نوتسو ةتس اهنم هل ىصوملل ؛ نيدملا ريغ نبالاو

 اذهبو ثلثو نوثالثو ةثالث نيدملا ريغ نباللو « دقتلاو راقعلا نم ةرضاخلا

 هل ف وتسم لعج امو ؛ نينبالا نيب لضافتلا مدعل كلذ لم فوتسا نيدملا نأ نيمآي

 ع ًاثنثو نيثالثو ةثالثو نيتئام ةرضا+لا ةكرتلا هب ريصتق , ةرضاح ةكرت ربتعيي

 نباللو ؛ رضاحلا ثلث نم جرخم اهنال هتيصو ل نوعيسو ةسمخ هل ىدومل

 ةصح وهو رخآلا فصناا كسمو « راقعلا فصنو نورشعو ةسمخ نددملا ريغ

 . فصتو نوثالثو ةعيس وهو « نيدلا ىف هل هيلع ام ىدؤي ىت> « نيدملا

 ةرنلا نم رضاها سذج ريغ نم ثراولا ىلع لاملا ن.دلا ناك نإو ل ه
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 ةلأسملا حيحصت دعب ةثرولا عيمجو هل ىصوملا ماهس ىلع ةكرتلا نم رضاحلا مسقي
 ربك أ ناك نإو « لقأ وأ نيدملا ةصح ردق ناك نإ «ًارضاح الام نيدلا ريتعيو

 ةكربلا نم رضاحلا باسح ىلع ةيصولا نوكتو 5 ىنجالا لع ندلاك دئازلا ناك

 نإف « نيدلا نم اهردق ىدؤي ىتح « رضاحلا ىف نيدملا ةصح لست الو ؛ نيدلاو
 «فلأ امهدحأ ىلع هلو نينبا فلخ اذإف اهنم نيدلا ىفوو « ىضاقلا اهعاب دري مل

 ىصوملا نيب راقعلا ناك هلام ثلثب صخشل ىصوأو « نافلأ هتميق ًاراقع كرتو

 ناالاو هل ىصوملا دب ىف فقوي نيدملا نيالا بيصن نكلو . ًائالثأ نينبالاو هل
 ىدأ اذإف « نددلا نم هيلع ال ال نهترملا دب ف نوهرملا ةلزنمب « نيدملا ريغ

 مفر الإو ؛«فوقوملا راقعلا ثلث هل لسو « هاممتقا نيدلا نم هدنعام ىثث امهللإ

 ( ؛ةدام ) نيدلا نم هيلع ام ءافيإل راقعلا ىف هتصح عيد ؛ ىضاقلا ىلإ آلا

 . ةيفنلا بهذم نم ةذوخأم ةداملا هذه ىف ماكحألا عيمجو

 ل



 ايباصولا محازت

 مل نإ ءابلك ال ثاثلا عستي الو , ددعتت نأ اءناصولا محازت ىنعم م11

 ؟؛رحازتلا نوكي ذئدنمف « ابعيمج احل عسنت ال ةكرتلا تناكو اوزاجأ وأ «ةثرولا حي:
 دقو ءابعست ةكرتلا تناك وأ ؛ ابعسي ثلثلا ناك اذإ امأ ءابلك اهذيفنت نكمي الذإ
 .محازت الو ًاضيأ ذفنت اهلك اياصولا ناف , طق ةثرو نكي مل وأ «ةثرولا اهزاجأ

 ناك أ ءاوس ؛©07ةبجاولا ةيصولا باحصأ قح مدقي ازئلا دنع هنأ ةدعاقلاو
 مهناف , نوناقلا مكحب اهوةحتساو صوب مل مأ , مهقحي العف رحل ىصوأ دق ىقوتملا
 «ثاثلاب نودبتسي مهناف هاوسةثرولازجب : و  ثاثلاىواست تناك اذاف« 0 وذخأت

 نوذخأي مهلاف ء ثلثلا نم لقأ نوذخأي اوناك نإو ؛ ءىش مبلبق دحاأل سيلو
 . ةيرايتخالا اباص ولا باعصأ هيف محا زني ثلثلا نم قابلاو : ةلماك مهتصح

 لاخلا : لاوحأ ةثالث كلذلف « ةيرايتخا اهلك اياصولا تناك اذإو - 4
 نوكت نأ  ةيناثلا «تاءرقلل ابضعب سيلو ؛دابعل اباك اباصولا نوكت نأ ىلوألا
 . تابرقلل ابضعبو «دابعلل ابضعب نوكي نأ  ةثلاثلا  تابرقلا اهلك

 «27تابرقلا ابضعب سلو « دابعلل اهلك نوكت نأ ىهو « لوألا لاحلا امأ

 مسق اياصولا عيمج ثلثلا عسي ملو اوزيجي ل اذإ ةثرولا نأ لاحلا هذه ىف محلاو

 رخألاو ؛ ثلثلاب هل ىصوم مثدحأ ناك اذاف « ةصاخلاب اباصولا باحصأ نيب ثلثلا
 مهتم دحأو لك بيصن ةيسنب ءالؤه نيب ثأثلا مق 3 سديسلاب كلاثأاو 3 عبرلاب

 ءروسكلا هذه ماقملل طيسبلا فعاضملا جرخت نأ كلذل قيرطلاو « رخآلا ىلإ
 ثلث مسقيف نانثا سدسلاو ؛ ةثالث عبرلاو ؛ ةعبرأ ىواسي ثلثلا « ٠١ نوكيف

 . ةبحاولا ةيصولا ىف مالكلا دنع اهاتحرش دقو الم ةداملا مجار قل

 اياصولا تداز اذإ » ؛ ابصنو ةداملا ه١ ةداملا محازنلا نم ع ونلا اذه نابب ىلع تلمتشا (0)

 ثلثلا ناكو « اهوزيجي مل وأ < اباصولاب ىنت ال ةكرتلا تناكو « ةثرولا اهزاجأو « ةكرتلا ثلث ىلع
 ةاعارم عم كلذو « ةصاخلاب اياصولا نيب لاوحألا بسح ىلع ثلثلا وأ ةكرتلا تمسق اهب ىني ال
 ٠ © نيعلا هلله نم الإ ةينصت مس ندعي هل ىصوأ ا قوتسي الا

 ل



 ءابنم ةثالث عبرلا بحاصلو ء اهنم ةعبرأ ثلثلا بحاصل نوكي ةعست ىلع ةرنلا
 . اهنم نانثا ريخآأللو

 :هكرتلا نإف « اهذيفنت نع ةكرتلا تقاضو « ابلك اءاصولا ةثرولا زاجأ نإو
 رخآلاو « لاما فصنب هل ىصوأ دق مبضعب ناك نإف ءاياصولا بسنب أضيأ مسقت
 جرخيف « ثلثو « فصن ىلإ «دحاو ةبسنب لاما مسي « هثلثب كثلاثلاو ؛ هلكب

 «”فصنلل نوكي ه وهو . ثاثااو « فصنلا ماقمنيب طيسلا فءاضملا فءاضملا
 ., عومجملا اذه ىلع ةكربأا مسقتف ةلماك ةتس لكلاب هل مدلل : نانثا تلثللو

 « سس لكلاب هل صولا صني ؛ رثع دحأ ىلع مس ب ىأ (د + ؟++)

 . نانثا ثلثلاب هل ىصوللو ةثالث فيصنلاب هل ىدوملاو

 .ةقيرط ىهو . ةصاحملا محازنلا دنع ثلثلا مسقت ةقي رط هذه - ؟١ه

 محاذتلا ناك م أ , كأثلا ةرئاد ىف محاذتلا ناكأ ءاوس « ميسقتلا ىف نيبحاصلا
 . ابلك ةكرتلا ىف

 .ةدحاو لك تناكو « ثأثلا : ناك نإ محاؤلا نأ وهف « ةفينح ىنأ ىأر امأ

 اذإ كلذكو « نابحاصلا ىأ ىأر كف «2 ثلثلا ىلع ديزت ال ةحارتملا اءاصولا نم

 ءاهدرفمب ةدحاو لك ثلثلا لع تداز ولو « ةلسرم دوقنب وأ ةئيعم اياصولا تناك

 .ىلأ ىأر قفتي ةروصلا هذه قف « ثلثلا نم رثك أ ناكو لو « هتصح برضي هنإف

 .٠ ًآضيأ نيحاصلا ىأرو « ةفينح

 تناك اذإ ام وهف « ثلثلا ةرئاد ف محازتلا ناك اذإ فالخلا عضوم امأ

 نع داز ام ةزاجإ نع ةثرولا عنتماو ؛ ثلثلا نم رثك أ اهدرفع اياصولا ىدحإ
 . نيعم ءىشل ةيصوالو 6 ةلسرألا دوقنلاب نكن ملو ء«ثلثلا

 اهنأك ريتمت ثلثلا ىلع ديزت ىلا ةيصولا نإ ةفينح وبأ لاق لاحلا هذه ىنف
 صخشل ىصوأ اذأف « مهصصت# ساساللا اذه ىلع عب 5-5 محازنيو , طقف كلثلاب

 .نإ ةمص وأ' نول ؛ 0 هةةص أمامهلدب ث 2: اغا امستقاةثرولا زج لو «ثلث اابرخألو 2 فص

 .كانه راصف  طقف ثلثلا ىلإ ثلثلا ىف محا زثلا دنع .تصقن ثلثلا نم رثك أ تناك

 سل يل



 . ةفصانم أامهنني نوكيف « هيف نامحا زن” ثلثلاب امهاتك ناتيصو

 ةدايزلا ىف تلطبأ ثلثلا ىلع داز امب ةيصولا نأ كلذ ىف ةفينح ىلأ ةجحو

 ناك امتإو « ريتعيال لطابلاو ء لطبتف اهذافن روصتيال ذإ « ةزاجإلا مدعب
 اهدرفمب تناك وأ ةيصو لك نأ ساسأ ىلع اربتعم اباصولا رادقم ىف توافتلا

 .دئازلا قحتساام اهدرفمب ةيصولا تناكولو « ةزاجإلا مدع نع ًاعيمج تقحتسال
 ريتعي الو «ةدايزلا ىغلت هزاجإلا مدعدنعف اذإو « ةزاجالا مدعدنع فصنلا ىلع

 .نآل « ثاثااو فصنلا بحاص نيب ليضفتلاب ةربع الو « ثلثلا الإ محاذتلا ىف

 .نامحازتيف : نكي لو دارفنالا دنع لماكلا قاقحتسالا ساسأ ىلع ىنم ليضفتلا
 .هآوس نود «ثلثلا ساسأ ىلع نذإ

 .قح ( امهدحأ ) نارمأ اهذيفنت دنع ظحالي اياصولا نأ نيبحاصلا ةجحو

 .ىفو « هاباصو ذيفن: ىف ىصوملا ةدارإ ةاعارم ( امهناثو ) نيثلثلا ىف ةثرولا
 رذعت « ثاثاا ىلع اياصولا تداز اف ؛ نيبو مسر مب مط ىصوملا نيب توافتلا

 .ىف ىصوملا ةدارإ ذيفنت نكمي ال اوزيحي مل ناذ : ةثرولا حي مل اذإ ًاعيمج اهذيفنت
 .بجاولا نمو « ةثرواا قوقحل الاطبإ كلذ ىف نآلل ءاهاكاباصولا ريداقم ذيفنت

 ةبسنب مهل ىصوملا نيب توافتلا ةدارإ ىهو « اهذيفنت نكمي ىتلا هتدارإ ذفنت نأ
 « ىصصوأل ةدارإ عم قفتملا وه صصخلاب ثلا عيزوت ناكف ؛ اهنيب ىلا صصخجلا

 . انركذ م نوناقلا ذخأ كلذيو « هتاذ ىف لدعلا وهو

 محازتلا ناكو ؛ةثرولا زاجأ اذإ امأ ءثثلا ىف محارتلا ناكاذإ اذه - ؟5

 دقو صصخلا ةبسنب مسقتلا وهو « نيبحاصلا ىأر تدلع دقف « اباك ةكرتلا ىف
 . كلذ ادب

 بسشيام نأو ؛كلذ ىف ىأر هنع وري مل هنأ ىخر كلا رك ذ دقف ةفينح وبأ امأ
 . ثاثلاف محازتلا ىف هلا وقأ نم نودملا ىلع سايقو حيرخت وه امن] هيف لوق نم هبل

 لجرل ىصوأ اذإ لاق هنأ هنع القن امهنأ « هنع دمحو فسوب ىلأ نع ىورو

 .ثاثلان وكيو « ةصاخ نيثلثلا ذخأ. لكلاب هل صوملا : هلكب رخآلو «هلام ثلثي

 ب معهد



 « هفصن امهنم دحاو لكذخأي و « هيف نامحازّيف « ثلثلاب هل ىصوملا نيبو هنبب قابلا
 هل ىصومللو ؛ سادسأ ةسمخ لكلاب ا صوملل نوكيف ؛ لكلا سدس وهو

 . سدسلا ثلثلاب

 مسقتلا نأ ىأ « ةعزانملا ةقيرط ىه ةفينح ىنأ نع ةيورملا قيرطلا كلتو
 ءرخآل ثلثلابو « صوخشل لكلاب ىصوأ اذإف ءطقف محارتلا عضوم ىف وه ةيسنلاب

 عضوم امإ و لكلاب ىدومللل ناملاس أمبذ 3 نيثلثلا 2 أمهنب عازنال هنأكف

 نوكتف « هفصن لكل محازنلاب نوكيو « هيف نامحازبف « ثلثلا وه عازتلا

 . انركذام ةجيتنلا

 ةفينح ىنأ ىأر نأ ديفيام ررقو « ةياورلا هذه دايز نب نسحلا ركنأ دقلو

 . ملعأ هللاو « ةكرتلا ىف محازتلا ىف نيبحاصلا ىأر عم قفتي
 مكح انيب دق « دابعلل اهلك اياصولا تناك اذإ محازتلا ماكحأ هذه مب

 . قنحلا بهذملا ف ءاهقفلا ءارأ نم هريغب هآانزأوو ىبقفلا هردصمو ءأهق نواقلا

 ىلإ ريش اهدحو تابرقلاب اباصولا ىف محازتلا ىلإ لقتنن نأ لبقو

 : رومأ ةيالث

 هتصح تردق اذاف « نيعلا نم الإ هيصن ذخأيال ٠ هريغ صصحل ةبسنلاب هل
 اهم قلعتم هقح نآل ؛ اه هأوس نم هيفوتسيالو « نيعلا نم هافوتسا ثلثلا فصنب

 , كلذ ف هريغ ىلع ررض الو « اهنم ءافيتسالا نكمأ ام اهريغ نم هذخأب الف

 نكمملا ردقلاب ذيفنتلا ةبجاو ىهو «ىصوملا ةدارإل ذيفنت كلذف ىرخأ ةبج نمو

 ٠ قوقحلا ةاعارم عم قفتي ىذلا

 أهريغ عم اههحارتو + اياصولا ْق تامنرطأو 3 عفانملا ريدقت نأ 35 اهنا

 ءامم ةقلعتملا نيعلا ةميقب ةعفملا ردقتف « هعضاوم ىف نوناقلا ىف هيلع صن امب نوكي

 ردقناو ؛ تاونسر شع ىلع ديزت ةمولعم ةدملوأ «ةمولعمةدم هريغل ةيصولا تناكنإ

 ريغ اهتميقو ءابقحب ةلمح نيعلا ةميق نيب قرفلاب « نيعلا تالغ نم ءرحب تابترملا

 وس



 نيبملا وحنلا ىلع بترملا كلذ رادقمب لاملا سأر نم ءزحب تابترملاو ؛ ةلمح

 هاني دق دقن عض وم كإسملا كلذ ناك نإو « ةيريسفتلا هتركذمو نوناقلا ىف

 . هعضوم ف

 تناكنإ ؛ امل قحتسملا ةايح ةدل نوكست ,تابترملاب ةيصولا نأ  اهللاث
 ىذلا بيصنلا ناك « تهطقناو ةبجل 8 تام اذإف « هتامحك تردقو نيعملا

 « ةثررلل اه ناكام داع تهتا اذإ ةيصولا نأ ذإ ؛ ةثرولل ثلثلا نم اطل صصخ

 , ")ههلإ دوحتفا

 هذه ىف كحلاو ؛ تابرقلل املك اياصولا نوكت نأ ةيناثلا لاحلاو -
 تناك نأب ٠ عونلا ةدحتم تناك نإ اهنأ ةيريسفتلا هتركذمو نوناقلا ىف ءاج اك

 ةيصولاك تايجاو ابلكو أ « ةاكزو جح نم هيلع امب ةيصولاك ؛ ضئئارفلاب ابلك

 ةقدصلاب ةيصولاك  اعوطت املك تناكوأ « روذنلاو رطفلا ةقدص نف هيلع امب

 « رادقمب ىصوأ اذإف « ىوادتلاب ابعيمج ال نوكنت ةيصولا نأ - ءارقفلا ىلع
 امعسو نإف ٠ موص ةيدفو هيلع ةاكزو « هتاف جح نم هيلع ام ءادأ هن نوكيلا

 صخ* اق ؛ىواستلاب امهنيب ثلثلا مق ة ةثارولا زب مو أابعسإ من نإو « تذفن ثلثلا

 اليس ل قف قف أ ةاكرلا صخامو « هل فرص حلا

 عبتأ صنلاب اهب بتر نإف , صنلاب اهنيب بتر ىصوملا نكي مل اذإ اذهو
 قب نإف « هريغ نم ىلوأ نوكي هنأ ىلع صن اهف الوأ ثلثلا فرصيف « بترام.

 . هيلي املف ءيش

 ىلع صن اذإف « هيلع صن ام عبن | ريداقملا ف توافتلا ىلع صن اذإ كإلذكو

 قاض نإ ةروصلا هذه ىف هناف ءرخآ ردق جحللو ؛ مولعم ردق ةاكرلل نوكي نأ

 هل نال كلذو « ةصاخم اب مسقو ءاهركذ ىلا ريداقملا ةبسنب قابلا عزو اهنع ثلثلا

 ٠ : اهصنو ه7 داما هتنس ام كلذ ( ْ ) ١

 تاهللا نم ةرج تماطقنا وأ « مط ىصولا ضعب تامو « تانترملاب اياسولا تحازت اذإ »

 ٠ « ىصوملا ةثرول اهبيصن ناك امل ىصوملا»

 ]ل مجالا



 ابقاقحتسا رداقم لمح نأ هل نوكب ىنرأ ىلوأف « ضعب ىلع اهضعب مدقي نأ
 ق ًارصقم ناك هلعلو 5 تاريصقتل تناك هذه ناللو 5 هتدارإ ذدفنتف « ةتوافتم

 هيف دق ام ىضقيو ؛ هتافام كرادتيل ةدايزلا لعخل ؛ ىرخاللا نم رثكأ اهادحإ

 .بدئرثلا صوملا ىلوتو تفللتخا وأ ةدحاو ةيتاىم تابرقلا تناك اذإ هلك اذه
 اهضعبو « ًاضرف اهضعب ناكو ؛ اهبهترت لوتي ملو اهبتاسم تفلتخا نإو ٠ اهنب
 , هريغ نع ءادآلا ىف ىوقألا مدقي لاحلا هذه ىف « ةلفان اهضعبو ؛ ًآيجاو
 .ضئارفلا مدقتف ءارعيمج ابعسي نأ نع ةيصولا هيف ذفنت ىذلا رادقملا قاض نإ
 . ')لفاونلا ىلع تابجاولا مدقتو « تابجاولا ىلع

 ةقيرطلا ىلع هيف تدحتا ىلا تابرقلا ىلع رادقملا عزو ىوقالا مدق اذإو
 .مل نإ « هيف ىواستلاب تناك اهنع قاض نإو « ابك تذفن ابعسو نإف « ةقباسلا

 . ماهسلاب ةصاخم تناك ةفلتذع ماهسب اهركذ نإو ءاهنب ابسن ركذي

 .ملو « ضئارف اهنيب تناك اذإف «ىلاعتو هناحبس هلل ابلك تابرقلا نآل كلذو
 ذيفنتو . دشأ اهف بلطلا نآل ؛ الوأ ضئارفلا تذفن ءاياصولا لك ثاثلا عسي
 : الوأ ضئارفلا ذفنت نأ ىف هتحلصمو , هتدارإ ذيفنتو ىدوملا ةحاصمل اياصولا
 نوكتف نويدلاك ربتعت « ةيلالا ضئارفلا نآلو « لفاوتلا مث « تابجاولا م“
 . نيدلا ىنعم نم اهيف امل ءاباصولا رئاس ىلع ةمدقم

 تابرق اهف اياصولا نوكت نأ « ةريخآلا ىهو « ةثلاثلا لاحلاو -
 ةيدفو 6. ةنع حلاو : ةنهخ ةاكرات لالا نم رأدقمب ىصوب نأك دايعلل اباصو اهفو

 ىعطق ليدي تب'ام ضرفلا نولوقيف « بجاولااو ضرفلا نيب ةيفاحلا ءاهفف قرغ )١(

 نيب نوقرغي ال ءاهقثلا نم مثريغو « ةهبش هيف ىنظ ليلدب تبن ام بجاولاو « هيف ةهبش ال
 تلمتشا ىلا و9 ةداملا ىف ءاج م5« ةيفالا بهذ» ىلع نوناقلا تراس دفلو . تابجاولاو شئارفلا

 .ةيصولا هيف دفنت ام اهب في ملو « تايرقلاب ةيصولا تناك اذإ ه : اهصن اًذهو « ماكمسألا هذه ىلع
 .ضئارفغلا تمدق اهتاجرد تتوافت نإو « قاقحتسالا ىف ةيواستم تناك تاجردلا ةدحتم تناك ناآف

 ٠ « لفاوتلا ىلع تابجاولاو «٠ تايجاولا ىلع
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 ةبسنب ثلثلا عذر« عيمج ا ثلثلا عسإ مو ؛ ةبج لك ماهس نيب ناف «ديزلو موصللا

 موصللو « سنلا ديزلو ؛ ثلثلا ةاكرللو « عبرلا جحلل لاق نإف « اهركذ ىتلا ماهسلا

 ثلثلا مسقيف ًاضيأمهسديزلو )ّ مهس ةبج لكل ناكرك لب منو « اهتيسفب تناكس خلا

 « اهنب ةكرشلا ضرخلا نوكي مسقتريغنم ددعتلا دنع هنآل كلذو ؛ اذكهو ًاعابرأ

 , ةيترملا ةدحتمتابجلا تناك اذإ اذهو « ةاواسملا ردق لع نوكتف « توافنت الو

 تابرقلا صخم ام م , ددعلا بسح ىلع عزوت ةبترملا ةفلتع تناك اذإ كلذكو

 . هيلي املف ءىث قب ناف «ىرقألا ذخأيف ءاهدحو تاء رقبةيصولا نأك امفعزوب

 نوناقلا ركذ نكلو « ةفينح ىأ بهذم نم ابلك ماكحالا هذهو  ؟.

 ًاماهس ركذي ملو «جحلاو ةاكزال ىصوأ اذاف «ىواسنلاب عزوت ةبترملا داحتا دنعهنأ

 نييأر دحأو هو ءرفز ىأر اذه نإ ةيريسفتلا ةركذملا تلاقو « ىواسنلا عزوت

 : امهركذنلو « ناتياور امبساسأ قنحلا بهذملا ف نيرووشم

 ثلثاابو ةاكزلل ثلثلاب تيصوأ لاق نأب ةبترلا تدحتا اذإ هنأ  (ملوأ

 ةياور هنأ ركذو ؛ ىخركلا هيلإ بهذ ام اذهو , ىواستلاب مسقيال هناف جحلل

 نع ماشه لاقو » : هرصت# ءاج د-ةف ؛ نيبحاصلاو ةفينح ىنأ ةثالثلا ةمثآلا نع

 ىلاعت هلل هعيمج ناك ءىث لك : دمح لوق وهو «فسوي ىأو ةفينح ىنأ نع دمع

 ناف كلذ غلبي ال ثلثلاو ء لجر هب ىصوأف هريغو قتعلاو « ةقدصلاو جحلا نم

 ثلثلا صقني ذإ «هرخآ ىلع ىنأب ىح « هب قطن امم لوألاب ءىدي ًاعو طن هلك ناك

 نوكي ىح ؛لواآلاف « لوآلاب ءىدب ةضيرف هلك ناك ول كلذكو « قب ام لطبيف
 ىلع هبج وأوأ ةضي رف هضعبو « ًاعوطت هضعب نأك نإو « رخآلا ىلع ناصقنلا

 ماشه لاق ... هقطن ف هرخأ نإو « هسفن ىلع هيجوأ أم وأ ضرفلاب ءىدب هسفن

 130: ًاعيج موق انه ىلإ

 مدقي لب « ارك ذ قبسالا مدقي ال ةبتراا داحتا دنع هنأ  ىتاثلا ىأرلا

 نأ ركذو. هيأرو « ىواحطلا ميرختوه كلذو « ًاتوبث وأ ةيرقو ةدابع ىوقالا

 . ىخركسلا ىصتخم نع نايبلا ةياغ نم القن راتختا در (1)

 سس 725104 د



 . قباسلا مجرالا ل ١ حجرألا سم هنأ « ندباع

 الع جرخو ؛ ىوقآلا ف ءابقفلا فالتخارك ذو ىعليزلا نس أراارك ذ دقو

 : لاقف ء بنا را لك ىف

 .لاملاب ماقي هنآل « ةاكزلا ىلع مدقي ج 11 نإ هللأ همحر فسوب ىنأ نعود

 تامدقي امهو « دحصلوقوهو , ىوقأ لا ناكف « طقفلاملاب ةاكولاو «ندسلاو

 .«امه ريغ ىف تأي ملام امهف ديعولا ءاج دق هنأأل ءابيلع امهناحجرل ؛ ةرافكلا ىلع
 هللا ليس فا موقفني الو « ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو » ىلاعت هللا لاق

 .لاقو ؛ « ممونجو مههابج اهب ىوكل تق : ىلاعت لاقو « ءملأ باذعب مثرشبف

 .ىلإ جلا كرت نمو ناكم ؛«"' ”نيملاعلا نع ىنغ هللا ناف رفكن مود: للاعت

 .نيعلاو رابظلاو لتقلا ة هراه افكو ءامهف ةدراولا رابخاإلاو صوصنلا نم كلذ ريغ

 ,.رطفلا ةقد_ص نود باتكلاب ابموجو فرع هناللا رطفلا ةقدص ىلع ةمدقم

 .لعو « ةحضاللا نود اموجو ىلع قافتالل ؛ ةيحضالا ىلع ةمدقم رطفلا ةقدصو

 راج ظلا ةرافك ىلع لدقلا ةر م ىح , ىوقألاف ىوقالا مدعي سايقلا اذه

 .ىف طرش مالسإلا نأ ىرت الأ « امهنم ًاظيلذت رثك أو ىوقأ اهنآل « نيهلاو
 .مذج بجبن اهمال (راع امذهلا ةرافك لع نيولا ةرافك مدقت 23 أ مهنود أهنع ريرحتلا

 .ةرام ؟ تناكف ؛ 3 هسفن ىلع همرح باجيأب تدجو رابظلا ةرافكو ع ىلاعت هّللأ ة هم رجح

 « ... اود ىوقأو ظلغأ نيملا

 .هيف حجارلاو ؛ بهذملا ىف هتباورو ىواحطلا كإسم ىلع جيرخت هلك اآذهو

 . هتياورو ىخركلا حرخ

 وه ىلاعتو هناحبس هللأو « امهنب ىوسف « نيكلسملا ريغ نوناقلا كلس دقو

 . باوصلاب ملعلا مدجحعو

 .نإف رفك نمو « اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو » : ةعركلا ةيألا 6)
 .نمو » : لاق نيملاملا نع ىنغ هللا نإف جحمب مل نمو : لوقي نأ لدبف « « نإلاملا نع ىنغ هللا
 . جحلا كرت مظع ىلع اليد كلذ ناكف « رفك

301000-0- 



 ةت اخ

 .هرداصم كلتو « و وع< ةنسل /9 مقر نوناقلا ماكحأ ةصالخخ هذه  +”و

 ءاياصولاب ةصاخلا لئاسملا ماكحأ نم ةريبك ةفئاط نايبل ىدصت دقو « ةيهقفلا

 ًاريثك هذه ىف فلاخ دقو «لوصالاب ىأ دق لب . ماكحالا لك رقتسي مل هنكلو

 6 ةفضح ىأ مامإلا بهذم ومو6 لش ند 4 ال ومعم ناك ىذلا بهذملاب ءاج ام

 .ىتإ ؟ ىضَقي فيكف « نوناقلا اذه ىف هيلع صني ملام ءاضقلل ضرع اذإو

 هنإذ ءابلصأ نوناقلا نيب دق لئاسمل ًاعيرفت ناك اذإ ءاضقلل ضرعب ام نأ ىرأ

 .نإف ء« لصالا كلذ هنم نوناقلا قتشا ىذلا ردصأل ىلإ عيرفتلا اذه ىف عجري

 . اذكهو « بهذا كلذ نم ليصفتلا ذخأ كلام بهذم وه لصأللا ناك

 ف وي هلاف «نوناقلا هركذ لصأل أعيرفت سل ءاضقلل ضرعي ام ناك نإو

 ١*4 ١ ةنسأ ا مثد نونا مو.سرألا نم الم. ةدالا نال 2 ةقيتح ىبأ بهذ

 ؛ ةيريسفتلا ةركذملا هتركذام اذهو ءابخسنيام دجوي لو خسنت مل ةمئاق تلازال

 .هناف « نوناقلا اذه ىف هيكح ىلع صني ملام ثداوحلا نم دج اذإ د: أهف ءاج دقف

 .كلذب ىضقت م « ةفينح ىنأ بهذم نم لاوقآلا حجرأ ىلإ هيف عوجرلا بحي

 . لوم ةنسل متر نوناقب موسرملا نم ؟م.. ةداملا

 .قيفوتلا ىلو هللاو

 مس مبإ



 ١١ ةئسلا/١ مقر نوااق
 ةيصولا نوناق رادصأب

 رسوم كام لوألا قوراف ني

 هيلع انقدص دقو 2( هيض ىبألا نوناقلا باونلا سلجمو خويبشلا ساجب ررق

 : هانردصأو

 ةقفارملا ماكحالاب ةيصولاب ةقلعتملا تاعزانملاو لئاسمأا ىف لمعب س ١) ةدام

 . نوناقلا اذهل

 نم رهش دعب هن لمعي و 2 نوناقلا اذه ذيفنت لدعلا ريزو ىلع 2007 ١ هدام

 . ةيعسرلا ةدب رجلاب هرشن خيرات

 ةيمسرلا ةديرجلا ىف رشني نأو « ةلودلا متاخي نوناقلا اذه مصب نأب مأن

 ؟, ةلودلا نيناوق نم توناقك دفنيو

 ( 19145 ةنس ةينوي ؟4 ) ١560 ةنس بجر ؟غ ىف هزننملا رصقب ردص

 قوراف

 ةلالجلا بحاص ةرضح ىمأب

 ءرازولا ساجم سيئر لدعلا ريزو

 قدص ليعاهما ىسرم لماك دم

 نم رس



 لوالا بابلا

 لولا لصفلا

 ابطئا شو اهنكرو ةيصولا فيرعت
 . توملا دعبام ل] فاضم ةكرتلا ىف فرصت ةيصولا ١ ةدام
 امهنع ارجاع ىصؤملا ناكاذإف ةباتكلابوأ ةرابعلاب ةيصولا دقعنت ٠١ ةدام

 . ةمبفملا هتراشإب ةيصولا تدقعنا

 ةافو دعب اهنع ىلوقاا عوجرلا وأ ةيصولا ىوعد راكنإلا دنع. عمست الو
 ةيجنرفآلا ةريشع ىدحإو ةثاعستو فلأ ةنس ىلع ةقباسلا ثداوحلا ىف ىصوملا
 . ىوعدلا ةمص ىلع لدت عنصتلا ةهبش نم ةيلاخ قاروأ تدجو اذإ الإ

 ةيجنرفآلا ةرشع ىدحإو ةئارعستو فلأ ةنس نم ةعقاولا ثداوحلا امأو
 ةيمسر قاروأ تدجو اذإ الإ ىصوملا ةافو دعب ركذ ام .ىوعد اهيف عمست الف
 تناكوأ ركذ ام.للع لدت كلذك هؤاضما اهيلعو ىفوتملا طخب اهعيمج ةيوتكم رأ
 . اهيلع ىصوملا عيقوت ىلع ًاقدصم اهنع.عوجرلا وأ ةيصولا ةقرو

 ثعابلا نوكي الأو ةيصعمب ناوكت الأ ةيضولا ةمصايف 'طرتشي ٠١ ةدام
 0 . عراشلا دصاقلل ايفانم اهلع

 هتحب رش ىف ةمرغ تناك اذإ الإ ةيصولا تدحص ملسم ريغ ىصوملا ناك اذإو
 . ةيمالسالا ةعيرشلا فو.

 ةقلجملا وأ ةفاضملا ةيصولا مصت ةثلاثلا ةداملا ماكحأ ةاعارم عم و ةدام

 تس لم سا

 ( ةيصولا 18)



 -ةحلصملا تمادام هتاعارمتبجو ًاحيحص طرشلا ناكنإو ءهب ةنرئقملا وأ طرشلاب

 . هنم ةدوصقملا ةحلصملا تلازوأ حيحص ريغ ناك نإ طرشلا ىعاريالو « ةمئاقهيف

 'امهريغل وأ هل ىدوملا وأ ىصوالل ةحلصم هيف نآكام وه حيحصلا طرشلاو

 . ةعيرشلا دصاقمل ايفانم الو هنع ًايبنم نكي لو

 .ناك اذإ هنأ ىلع انوناق عربتلل الهأ نوكي نأ ىدوللل طرتشي  ه ةدام

 .تزاج ةيسمش ةنس ةرشع ىنامت رمعلا نم غلب وأ ةلفغ وأ هفسل هيلع ًاروجحم

 1 . ىسلا سلجلا نذإب هتيصو

 : هل ىصوملا ىف طرتشي - + ةدام

 )١( ًامواعم نوكي نأ .
 . ًانيعم ناكنإ ةيصولا دنع ًادوجوم نوكي نأ (؟ )

 .توم تقوالو ةيصولا دنع ًادوجوم نوكي نأ طرتشيال ًآانيعم نكي ملنإف .

 . ٠١ ةدأمللا ىف هلع صنام ةاعأرم عم كلذو : ىصوملا

 نم اهريغو ةيريخلا تاسسؤملاو ةدابعلا نك امل ةيصولا حيصت سس ا/ ةدام ٠

 ابحلاصمو اهترامع لع فرصتو ةماعلا حلاصملاو ةيبلعلا تاسسؤملاو ربلا تاج

 ,حصتو « ةلالد وأ فرعب فرصملا نيعتب ملام اهنوئش نم كلذ ريغو اهئارقفو

 .ريخلا هوجو ىف فرصتو ةبج نييعت نودي ربلا لامعاللو ىلاعت هلل ةيصولا

 .نإف البقتسم دجوتس ربلا تابج نم ةنيغم ةبل ةيصولا حصت ب م ةدأف

 ٠ .ةيصولا تلطب اهدوجو رذعت

 ”فالتخا عم حصتو ةلللاو نيدلا فالتخا عم ةيصولا مصت و ةدام

 .ريغ دلبل عبات ملسم ريغ هل ىصوملاو ىمالسإ دلبل ًاعبات ىصوملا نكي لام نيرادلا

 . ىصوملا لث ةيصولا نم هتعيرش عنمم ىالسإ

 : هن ىصوملا_ىف طرتشي - ٠٠١ ةدام

 . هلاح دقاعتلل الحم نوكي نأ حصي وأ ثرإلا هيف ىرحي امم نوكي نأ(١)

 . ىدوملا ةايح
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 . الام ناك نإ ئصوملا ةافو دنع ًاموقتم نوكي نأ (0)
  تاذلابانيعم ناك نإ ىصوملا كلم ىف ةيصولا دنع ادوجوم نوكي نأ (0)

 قح اهنمو ثرالاب لقتنت ىلا قوقحلابو ولخلاب ةيصولا حصت س ١١ ةدام ظ
 ) . رجأتسملا ةفو دعب ةرجأتسملا نيعلاب ةعفنملا

 لاملا نم ًامولامم ًاردق هل ىصوملا ضارقإب ةيصولا حصن س ١؟ ةدام
 . ةثرولا ةزاجإب الإ ةكربلا ثلث ىلع رادقملا اذه نم داز امف ذفنت الو

 نيعب ثيحن ىصوملا ةئرو ىلع ةكرتلا نايعأ ةمسقب ةيصولا حمصت )م ةدام
 نإف ىصوملا ةافوب ةمزال نوكنتو هبيصن ردق ةثرولا ضعبل وأ ثراو لكل
 . ةيصو ةدايزلا تناك ةكرنلا ىف هقاقحتسا نع ممدحال نيع ام ةميق تداز

 . توملاب لصتا اذإ ًاقبطم ًانونج ىصوملا نونحي ةيصولا لطبت - ١4 ةدام
 . ىصوملا توم لبق تام اذإ نيعملا هل ىصودلل ةبسنلاب لطبت كلذكو
 . هلىصوملا لوبق لبق كلهونيعم هب ىصوملاناك اذإ ةيصولا لطبق - ١ ةدام
 0 .ةلفقلا وأ هفسلل ىصوملا ىلع رجحلاب ةيصولا لطبت ال +١ ةدام
 لنق ةبجاولا ةيصولا وأ ةيرايتخالا ةيصولا قاقحتسا نم عنمب س 1١ ةدام

 ناك مأ اكيرش مأ ًآيلصأ العاف لتاقلا ناكأ ءاوس ًادمع ثروملا وأ ىصوملا
 1ذإ كلذو هذيفنتو ىصوملا ىلع مادعإلاب محلا ىلإ هتداهش تدأ روز دهاش
 ةرشع سمخ رمعلا نم غلاب القام لئاقلا ناكو ٠ رذع الو قح الب لتقلا ناك
 . ىعرشلا عافدلا قح زواجت راذعالا نم دعيو « ةنش

 ىلاثلا لصفلا

 ةيصولا نع عوجرلا

  ةلالدوأةحارصاهضعبوأ املك ةيصولا نععوجرلا ىصومللزوحي - ةدام
 ىلع فرع وأ ةنيرقب لذي فرصت وأ لمف لك ةيصولا نع ًاعوجر ربتعيو

 .اهنع عوجرلا
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 . هب ىصوملا نع ىصوملا كلم ليزي فرصت لك ةلالد عوجرلا نمو

 نيعلا ءانب ةلازإ الو اهدحج ةيصولا نع ًاعوجر ربتعي ال - و ةدإم

 الو هتافص مظعم ريغي وأ هب ىصوملا مسأ ليزي ىذلا لعفلا الو اهب يصوملا

 وأ ةنيرق تلد اذإ الإ اه الإ هميلست نكمي ال ةدايز هيف بجوي ىذلا لعفلا

 . ةيصولا نع عوجرلا كلذب دصقي ىصوملا نأ لع فرع

 تلاّلا لصفلا

 أاهدرو ةيصولا لوبق

 ةافو دعب ةلالد وأ ةحارص هل ىصوملا نم اهوبقب ةيصولا مزلت - م. ةدام

 لوبق نوكي هيلع ًاروجح وأ ًارصاق وأ آينج هل ىصوملا ناك اذإف ىصوملا

 . ىسحلا سلجملا نذإ دعب هلام ىلع ةيالولا هل نم اهدر وأ ةيصولا

 مل نإف ًانوناق ملثم نع تآشنملاو تاسسؤملاو تابجلا نع لوبقلا نوكيو

 . لوبقلا ىلع فقوت نودب ةيصولا تمزل ابلثمب نم امل نكي

 هماقم هنثرو ماق اهدرو ةيصولا لوبق لبق هل ىصوملا تاماذإ - ؟و ةدام

 . كلذ ىف

 «توملا روف توكي نأ درلا ىف الو لوبقلا ىف طرّبش ال  ؟+ ةدام

 هل ىدوملا ةيصولا ذيفن: هل نم وأ ثراولا غلبأ اذإ ةيصولا لطبت كلذ عمو

 ْ « اهدر وأ اهلوبق هنم بلطو ةيصولا نع فاك نايب ىلع لمتشم ىعسر نالعإب

 مو ةينوناقلا ةفاسملا ديعاوم فالخ ةلماك امري نوثالث كلذب هبلع لع ىضمو

 . لوبقم رذع هل نوكي نأ نود ةباتك درلا وأ لوبقلا بحي

 تمزل رخآلا ضعبلا درو ةيصولا ضعب هل ىصوملا لبق اذإ - ؟ ةدام

 نوقابلا اهدرو مل ىصوملا ضعب ابلبق اذإو «در ايف تلطبو لبق ايف ةيصرا

 ظ . اودر نمل ةبسنلاب تلطبو اوابق نب ةبسنلاب تمزا

 سس جال



 تلطب لوبقلا ليقو توملا دعب ابضعب وأ ابلك ةيصولا هل ىصوألا در اذإف

 نم دحأ كلذ هنم لبقو لوبقلاو توما دعب ابضعب وأ ابلك اهدر اذإو در امف

 . هدر لطب مهنم دحأ كلذ هنم لبقي مل نإو « ةيصولا تخسفتا ةثرولا

 .ىصوملا قدتسا ىصوأل توم دنع ًادوجوم هل ىصوملا ناكاذإ - ؟ه ةدأم

 نيعم تقو ىف قاقحتسالا توبث ةيصولا صن دفي ملام توملا نيح نم هي
 . توم ا دعب

 ريتعت الو هل صودلل لوبقلا ىلإ كلملا نيح نم هب ىصوملا دئاوز نوكتو

 . ةدملا كلت ىف هب ىصوملا ةقفن هل ىصوملا ىلعو «ةيصو
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 ىناثأا بالا

 ةيصولا ماكحأ

 لورا لصفلا

 هل ىصوملا ىف

 .مودعملاو دوجوملا لمشي املو مودعملل نايعالاب ةيصولا حصن ؟ ةدأم

 ةلغلا تناك ىصوملا توم تقو ممل ىصوملا نم دحأ دجوي ل نإف نوصح نم
 ام ىصوملا نيعلا نوكنت مهل ىصوملا نم دحأ دوجو نم سأيلا دنعو هتثرول
 ىدوملا ةثرول اكلم

 هل ةلغلا تناك هدعب وأ ىصوملا توم دنع ملا ىصوملا ن :م دحأ دجو نإو
 نم عم اهيف كرنشي مهنم دج وب نم لكو « اهف هعم كريشف هريغ دجوب نأ ىلإ

 نوكتفرخآ قحتسم دوجو نم سأيلا نيح ىلإ ةلغلاروبظ تقو ًادوجوم نوكي

 . هنع ةكرت مهنم تام نم بيصن نوكيو ؛ ًاعيمج مل ىصودلل ةلغلاو نيعلا

 اهدحو مفانلاب ةقباسلا ةداملا ىف اوركذ نمل ةيصولا تناك اذإ - ؟0 ةدام
 . ىصوملا ةثرول تناك ىصوملا ةافو دنع دحأ مهنم دجوب ملو

 نم لكلو هل ةعفنملا تناك اهدعب وأ ىصوملا ةاذو نيح قحتسم دجو نإو
 ؛«ىصوملا ةثرول ةعفنملا نوكتذ مهضارقنا نيح ىلإ نيقحتسملا نم هدعب دجوب.

 . ىدوملا ةثرول نيعلا تدر مهل ىصوملا نم ممريغ دوجو نم سأيلا دنعو
 نيعلا وأ ةلغلاب درفنا دحاو ريغ مهل ىصوملا نم دجوي مل اذإ - 5م ةدام

 ىف ددعتلا دصق هنأ ىلع ةنيرق تماق وأ ىصوملا ةرابع تلد اذإ الإ اب ىصوملا

 مسقت و ىصوم ا ةنرول قابلاىطعيو ةلغلا نم هيصن هلىدوءلل فرصي ةلاحلا هذه

 . رخآ قحتسم دوجو نم سأبلا دنع ىصوملا ةثرو نيبو هل ىصوملا نيب نيعلا

 .نيتقبطلل الإ حصتال نيتقبط نمرثك آل عفانملاب ةيصولا تناكاذإ ١و ةدام

 د ا ور



 دْنَغ ء يناثلا ةقبطلا قاقحتسا نوكي تاقبطلا ةبترم ةيصولا تناك اذإف نيلوأل“

 دوجو نم سأيلاو مهضارقنا وأ ىلوألا ةقبطلا لهأ نم دحأ دوجو نم سأيلل:
 . نيتقباسلا نيدداملا ىف ةدراولا ماكحالا ةاعأ سم عم : مثريغ

 5 ىصوأ دق فاك اذإ الإ رت نيعلا تناك ناتقبطلا تضرقنا اذإو
 . مجري امضعبب وأ

 كرتيو مهنم نوجاتحلا ام صتخيو ؛ نوص<ال نأ. ةيصولاحصت م. ةدام
 . ةأواسملا وأ ممعتلاب ديقتلا نود ةيصولا ذيفنت هلنم داهتجال مهنيب اهعيزوتممأ

 نموأ تافرصتلا ةئيهف دجوي مل ناف رانذلا ىصولاوه ةيصولا ذيفنت هلنمو

 ٠ كلذل هنيعت

 أونيعي 2 مو انتي ظفلب نيروصح مول ةيصولا تناك اذإ ١# ةدام

 ىصوأ امي ناك ىصولل ةافو تقو ةيصولال لهأ ريغ مهضعب ناكو مهتاع اهسأي..

 .؟هو ؟مو ,”/و ١ داوملا ماكحأ ةاعارم عم نيرخآلا ًاقحتسم هب.

 نيب وأ ةبج وأ ةعامجو نينيعم نيب ةكرتشم ةيصولا تناك اذإ +*  ةدام

 ةعامجلا دارفأ نم درف لكلو نيعم لكل ناك ًاعيمج مهننب وأ ةبجو ةعامج

 هن ىصوملا نم مهس ةبج لكل و ةروصحم ريغ ةعامج لكلو ةروصحأ:

 هب /ىصرأ ام صصوملا ةكرت ىلإ داع نينيعملل ةيصولا تناك اذإ  م# ةدام

 . ةافولا نيح ةيصولل لهأ ريغ ناكنملا

 ىصوأ ام تيملا ةكرت ىلإ داع ةعانجل وأ نيعمل ةيصولا تلطب اذإ 4# ةدام
 . ةيصولا لحم اهنع قاض اذإ ةيقابلا ياصولا با رأ هب ةئرولا صاحو مهلإ هب.

 ظ : ةيتآلا لاوحألا ىف لمحلل ةيصولا حصت بو ةدام
 نيتسو ةسزل ًايح دوو ةيصولا تقو للا دوجوي ىصوملا 3 اذإ (1)

 . ةيصولا تقو نم لقأف موي ةثاكثو-

 ىلع موي ىتئامو نيعبسل ايح داوو للا دوجوب ىصوملا رقي مل اذإ (؟)
 ةقرف وأ ةافول ةدتعم ةيصولا تقو لماحلا نكت ملام ةيصولا تقو نم رثك آلا“
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 .تولا تقو نم موي ةثاثو نيتسو ةسن ايح دلو اذإ ةيبصولا حصتق « ةنئاب

 . ةئئابلا ةقرفلا وأ

 توبث مدقت ام عم ةيصولا ةحصل طرتشا نيعم نم لم ةيصولا تناك اذإو

 . نيعملا كلذ نم هبسن

 . هل نوكتف ًاح لملا لصفني نأ ىلإ هب ىصوملا ةلغ فقوتو

 .نم لقأ امهنب نيتقو ىف وأ دحاو تقو ىف لماحلا ت ءاج اذإ  م+ ةدام

 .تصن اذإ الإ ىواستلاب مهذب ةيصولا تناكرثك أ وأ نيبح نيدلوب رهشأ ةتس

 . كلذ فالخ ىلع ةيصولا

 . ةيصولا لك مهنم ىحلا قحتسا ىح ريغ مدحأ لصفنا اذإو

 -ةيصولا ىف هتثرو نيب هتصح تناك ةدالولا دعب دالوأألا دحأ تام نإو

 . عفانملب ةيصولا ىف ىصوملا ةثرول نوكستو « نايعالاب

 ىلاثلا لصفلا

 هب ىصوملا

 .ةزاجإ ريغ نم ذفنتو « هريغو ثراولل ثلثلاب ةيصصولا حصت اب ةدام

 . .ةثرولا اهزاجأ اذإ الإ ةدايزلا ىف دفنت الو ثلثلا ىلع داز امب مصتو « ةثرولا
 . هنوزيجي امب نيملاع عربتلا لهأ نم اوناكو ىصوملا ةافو دعب

 ريغ نم هضعب وأ هل ام لكب هل ثراو الو هيلع نيد ال نم ةيصو ذفننتو

 | . ةماعلا ةنارخلا ةزاجإ ىلع فقوت
 .ةءاربب الإ ذفنت الو نيدلاب هل ام قرغتسملا نيدملا ةيصو حبصت # ؟م ةدام

 ش .ةيصولا تذهن قرغتسم ريغ نيدلا ناك وأ هضعب نم هتمذ تئرب ناف « هنم هتمذ

 . نيدملا ةاذو دعب قابلا

 ,ىص وللا نم هضعب وأ هلك فوتساو قرغتسمريغ نيدلا ناك اذإ ب 4 ةدام

 - امهر ادم



 دكرتلا نم قابلا ثلث ىف ىفوتسا ىذلا نيدلا ردقب عجري نأ هل ىصوبلل نآك هب
 . نيدلا ءافو دعب

 .ىصوملا ةثرو نم نيعم ثراو بيصن لثمي ةيصولا تناكاذإ - ؛. ةدام

 . ةضيرفلا ىلع ادئاز ثراولا اذه بيصن ردق هل ىصوملا قحتسأ

 ,ىصوملا ةثرو نم نيعم ريغ ثراو بيصنب ةيصولا تناك اذإ - 4١ ةدام
 ناك نإ ةضيرفلا ىلع أدّئاز مدحأ بيصن هل ىصوملا قحتسا هبيصن لثمب وأ
 .نا ةضيرفلا ىلع ًادئاز ًاثاريم مهلقأ بيصن ردقو « ثاريملا ىف نييواسنم ةثرولا
 . نيلضافتم اوباك

 ةئرو دحأ بيصنو ةكرتلا ىف عئاش مهسب ةيصولا تناك اذإ - ؛؟ ةدام
 .ةصح تردق هنيعي مل مأ ثراولا ىصوملا نيعأ ءاوس هبيصن لثمب وأ ىصوملا
 .امهنيي ثلثلا مسقيو « اهريغ ةيصو ال هنأ رايتعا لع ثراولا بيصنب هل ىصوملا
 .ددوقنلا نم ددحم ردقب ةيصولا تناك اذإو « نيتيصولا نع قاض اذإ ةصاختاب
 .نم هيواسي امب هب ىصوملا ردق عئاشلا مهسلا لدب ةكرللا نابعأ نم نيعب وأ
 . ةكربلا ماهس

 -دكرتلا ىف ناكو نيعبوأ دوقنلا نم ددحم ردقب ةيصولا تناك اذإ - »ب ةدام
 .ىصوملا هقحتسا ةكرتاا نمرضاحلا ثلث نم هب ىصوملا جرخ نافبئاغ لاموأ نيد
 .قحتسا ءىثرضح اءلكو ةثرولا ىثابلا ناكو ثلثلا اذه ردقب هنم قحتسا الإو « هل

 . هقح ىقوتسي ىتح « هثلث هل ىصوملا

 .لام وأ نيد اهيف ناكو ةكرتلا ىف عئاش مهسب ةيصولا تناك اذإ 44 ةدام

 . هيفهمبس قحتساءىث رضحاملكو « اهنمرضاحلا ىفهمبس هل ىصوملا قحتسا بئاغ
 .نيد اهبف ناكو ةكربلا نم عوب َْق عئاش مهسب ةيصولا تناك اذإ - م ةدام

 اذه ناك نإ عونلا اذه نم رضاحلا ىف همبس هل ىصوملا قحتسا بئاغ لام وأ
 ردقب همهس نم هل ىدوملا قحتسا الإ و ؛ةكرتلا نم رضاحلا ثلث نم جرخي مهسلا
 .نم هثلئردقب هل ىصوملا قحتسا ءىشرضح اهلكو ةثرولل قابلا نوكيو ؛ ثلثلا اذه



 ذخأ مهب رضي ناك ناف ةثرولا كلذ رضي الأ ىلع « هيف مهسب ىصوملا عونلا#

 ىتح رضحي ام ثلث نم + ىصوملا عونلا ىف همبس نم قب ام ةميق هل ىصوملا
 . هقح قوتسي.

 ةكرتلا تلمتشا اذإ ةقباسلا داوملا ىف ةنيملا لاو>الا عيمج ىف - ؛+ ةدام
 نم رضاحلا سنج نم نيدلا اذه ناكو ةثرولا دحأ ىلع ءادألا قحتسم نيد لبع-
 هسنج نم وه امف ثراولا بيصت ردقب هيف ةصاقملا تعقو ابضعب وأ ابلكةكرتلا

 1 . ًارضاح الام كلذي ريتعاو.

 عقنالف رضاحلا سنج ريغ نم ثراولا ىلع ءادآلا قدتسملا ندلاناك اذإو

 رضاخلا ىف ثراولا بيصتل ًايواسمناك نإ « ًارضاحالامنيدلا !ذهر بتعب و ؛ ةصاقملا“

 . ًارضاح الام بيصنلا اذه ىواسيام ريتعا هنم رثك أناكن إف « لقأوأ ةكرتلا نم.

 ىدأ اذإ الإ رضاحلا لالا ىف هديصن لبع ثراولا ىلوتسيال ةلاحلا هذه ىفو
 , هن نم ن.دلا قوو ىضأقلا هعاب هدؤي ١ نإف « ندلا نم هيلع ام.

 . ًادحاو ًاسنج هقاروأو دقنلا عا ونأ ربتعتو

 كلبف ابعاونأ نم عونب وأ ةكرنلا نم نيعب ةيصولا تناك اذإ 4 ا/ ةدام
 ذخأ قحتسا وأ هضعب كله اذإو ؛ هل ىدوملل .ىث الف قحتسا وأ هب ىصوملا
 . ثلثلا ردقب هيف هل ناكالإو « ةكرتلا ثلث نم جرخم ناكنإ هنم قبام هل ىصوملا

 ءىثالف قحتساوأ كلبف نيعمىف ةعئاش ةصحب ةيصولا تناك اذإ - 4م ةدام
 قابلا نم هتيصو عيمج هل ىصوملا ذخأ قحتسا وأ ضعبلا كله اذاو هل ىصوبلل

 جرخم ناك نا هعيمج قابلا ذخأ الاو ؛ لاملا ثلث نم جرخت تناكو اهعسو نأ.

 . ثلثلا نم جرخبام ردقب هنم ذخأ وأ ثلثلا نم.

 كلبف ىصوملا لاومأن م عونف ةعئاش ةصحب ةيصولا تناك اذا و ةدام
 هتصح الاهل سلف قدتسا وأ هضعب كله ناو « هل ىصوملل ءىش الف قحتسا وأ'
 . ثلثلا ردقب هنم ذخأ الاو « لالا ثلث نم تجرخ نا قابلا ىف:

 .هيف ةمئاش ةصحب ةيصولاكلاومآلا نم عون ىف عئاش ددعب ةبصولا نوكتو
 بلا الج إلا ل



 ٌتلادلا لصفلا

 مفاسنملاب ةيصولا ىف

 ةياهنلاو أديملا ةمولعم ةدم نيعمل ةعفنملاب ةيصولا تناك اذإ ه٠ ةدام
 تربتعا ىصوملا ةافولبق ةدملا تضقنا اذإف ةدملا هذه ىف ةعففنملا هل ىصوملا قحتسأ

 . اهقاب ىف ةعفنملا هل ىصوملا قحتسا ابضعب ىضقنا اذإو « نكت ل نأك ةيصولا

 .ىكوملاةافو تقو نم'تأدب أدملا ةمولعم ريغ ردقلا ةنيعمةدملا تناك اذإو

 ابضعبوأ ةدملا لك نيعلاب عافتنالا نمدل ىصوملا ةثرولا دحأ عنماذإ - ه١ ةدام
 . ىرخأ ةدم عافتنالاب هرضوعي نأ مهلكةثرولا ضري ملام ةعفنملا لدب هل نمض

 نيعلاب عافتنالا نيب رايخلاب هل ىصوملا ناك ةثرولا عيمج نم عنملا ناك اذإو
 . ةعفنملا لدب مهليمضتو ىرخأ ةدم

 هل ىدوملا نيب لاح رذعل وأ ىصوملا ةهج نم عافتنالا نم عنملا ناك اذإو .
 . عنالا لاوز تقو نم ى رخأ ةدم هل تبجو عافتنالاو

 نظي ال نيروصحم ريغ موقل ةعفنملاب ةيصولا تناك اذإ هو ةدام
 محل ىصوملا قحتسا ةقلطم وأ ةديؤم تناكو ربلا تاهج نم ةبجل وأ مبعاطقنا
 . ديب أتلا هجو ىلع ةعفنملاب

 مبعاطقنا نظي نيروصح ريغ موقل ةقلطم رأ ةديؤم ةيصولا تناك اذإف
 . مهضارقتا ىلإ ةعفنملا ل ىصوملا قحتسا

 ةمولعم ةدمب ةيصولا تناك اذإ نيتقباسلا نيتداملا ماكحأ ةاعارم بحبو
 . ةياهنلاو أدبملا ةمولعم ريغ ردقلا ةنيعم ةدمب وأ ةياهنلاو ادبملا

 نم م نيروصحم موقلو ةنيعم ةدمب ةعفنملاب ةيصولا تنأك اذإ هع ةدام

 نيروصحلا نم دحأ دجوي ملو ربلا تاوجنم ةبجل وأ مبعاطقنا نظي ال نا. ممدعب
 وأ ةعفتملا ةنيعملا ةدملا لالخىف وأىصوملا ةافو نم ةنسنيثالثو ثالثلالخ ىف
 ابضعبوأ ابلك ةدملا ىف ةعفنملا تناك اهتياهت لبق ضرقناو ةدملا هذه لالخ ىف دجو.

 بس الت سس



 . ريلا تاهج نم ًاعفن معأ وه امل لاوحألا بسح ىلع

 لالغتسالا وأ عافتنالا لمتحت اهتعفنمم ىصوملا نيعلا تناك اذإ ه4 ةدام

 هجولا ىلع اهلغتسي وأ اهب عفتني نأ هل ىصوللل زاج هب ىصوأ ىذلا ريغ هجو لبع
 . اهتعفنمب ىصوملا نيعلاب رارضاإلا مدع طرشب هاري ىذلا

 ةرغلا وأ ةلغلا هل ىصومللف ةرقلا وأ ةلغلاب ةيصولا تناك اذإ هم ةداع
 . كاذ فالخ ىلع ةنيرقلدن ملام البقتسم اهنه دجتسيامو ىصوملا توم تقو ةمئاقلا

 هل اهريجأتب وأ نيعمنمثب هل ىصوملل نيعلا عيبب ةيصولا تناك اذإ ه5 ةدام
 جرخم شحاف نبغب لثملا نم لقأ ةرجالا وأ نُعلا ناكو ةامسم ةرجأبو ةنيعم ةدمل

 . ةيصولا تذفن ريسي نيغب وأ ثلثلا نم
 ذفنت الف ةدايزلا ةثرولا رجب ملو ثلثاا نم جرخي ال شدافلا نبغلا ناك نإو

 . ةدايزلا هذه عفد هل ىصوملا لبق اذإ الإ ةيصولا

 ةثروو هل ىصوملا نيب ةرعلا وأ ةلغلا ةمسقب ةعفنملا ىفوتسق هاب ةدام

 اذإ نيعلا ةمسقب وأ اناكم وأ ًانامز قياهنلاب وأ قيرف لك صخب ام ةبسنب ىصوملا
 . ررض ريغ نم ةمسقلا لمتحت تناك

 ضرغي ام نإذ ةبقرلاب رخآلو ةعفاملاب نيعمل ةيصولا تناك اذإ - هم ةدام

 ٠ ةعفملاب هل ىصوملا ىلع نوكي اهتعفنم ءافيتسال ملي امو بئارضلا نم نيعلا ىلع

 ةعفنملا ءافيتسا لبق هل ىصوملا ةافوب ةعفنملاب ةيصولا طقست هو ةدام

 اهتعفتمب هل ىصوأ ىتلا نيعلا هل ىصوملا ءارشبو « اهضعب وأ ابلك ابب ىصوملا
 . نيعلا قاقحتسابو ضوع ريغب وأ ضوعب ىصوملا ةئرول اهيف هقح طاقسإبو

 ريغب اهتعفنمب ىصوملا نيعلا ىف مهبيصن عيب ىصوملا ةثرول زوحي س <. ةدام
 . هل ىصوملا ةزاجإ ىلإ ةجاح

 ةقلطم وأ هتايح ةدمل وأ ةدب وم نيعمل ةعفنملاب ةيصولا تناك اذإ - ١+ ةدام
 ىدم ىف ةعفنلل هقاقحتسا أشني نأ طرشب هتايح ةدم ةعفنملا هل ىصوملا قحتسا
 . ىصوملا ةافو نم ةنس نيثالثو ثالث
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 ةدبؤم تناكو ابضعيي وأ نيعلا عفانم لكب ةيصولا تناك اذإ ++ ةدام
 نيعلا ةميقب تردق نيم رشع لع دير ةدملوأ هل ىصوملا ةايح ةدمل وأ ةقلطم وأ

 . ابضعبي وأ اهعفانم لكب ىصوملا
 ىصوملا ةعفنملا ةميقب تردق نينسر شع ىلع ديزتال ةدمل ةيصولا تناك اذإف

 . ةدملا هذه ىف ام

 ةميق نيب قرفلاب تردق قوقحلا نم قحب ةيصولا تناك اذإ +<  ةدام
 . هنودب اهتميقو هب ىصوملا قحلاب ةلمح نيعلا

 مبا سلا لصفلا

 تانترالاب ةيص ولا

 نم ففقويو « ةنيعم ةدمل لاملا سأر نم تابترملاب ةيصولا حصت +4 ةدام

 . ةثرولاب رضي ال هجو ىلع ةيصولا ذيفنت نمضي ام ىصوملا لام
 ةدايزلا ةثرولا وحب لو ةكربلا ثلث ىلع ةيصولا ذيفنت نامضل فقوام داز اذإف

 هل ىصوملا فوتسي نأ ىلإ هتلغ ىفو هيف ةيصولا ذفنتو ثلثلا ردقب هنم فقوي
 . هل ىصوملا تومي وأ ةدملا ىهتنت نأ ىلإ وأ ةافولا نيح ةكرتلا ثلث ةميق

 ةدمل اهنم نيع ةلغ نموأ ةكرالا ةلغ نم بترمب ةيصولا تناك اذإ  +ه ةدام

 قرفلا نوكيو هب ةلم ريغو هب ىصوملا بترملاب ةلمم نيعلا وأ ةكرتلا موقت ةنيعم

 نإو ةيصولا تذفن لاملا ثلث نم جرخ نإف هب ىصوملا ردقلا وه نيتميقلا نيب
 بترملا نم دئازلا ناكو ثلثلا ردسقب اهنم ذفن ةدايزلا ةثرولا رحب لو هيلع داز

 ىصوملا ةثرول نيعلا وأ ةكرتلا نم هلباقي امو
 ةقلطم ةلخلا وأ لالا سأر نم بترمب نيعمل ةيصولا تناك اذإ +3 ةدام

 ىصوملا لام نم فقوبو هتايح ءابطاللا ردقي هل ىصوملا ةايح ةدموأ ةدبؤم وأ

 بترع ةيصولا تناك نإ +4 ةداملا ىف نيبملا هجولا ىلع ةيصولا ذيفنت نمضي ام
 +4 ةداملا ىف نيبملا هجولا لع هب ىصوملا بترملا لغيام فقويو لاملا سأر نم
 . ةلغلا نم بترمب ةيصولا تناك .نإ

 مد ؟مجعهدادلا



 نمل ةيصولا نم قابلا ناك ءابطالا اهردق ىلا ةدملا لبق هل ىدوملا تام اذإف
 ةيصولاذيفنتل فوقوملا لام لاذفن اذإو : هدعب هل ىصوأ نموأ ةثرولانم هقحتسي
 . ةثرولاىلع عوجرلا هل سيلف ءابطألا اهردقوتلا ةدملا نمربك أ هلىصوملاشاعوأ

 نم بترمب ةيصولا ذيفتتل ةكرتلا نم فوقوملا ةلغ فق مل اذإ /+  ةدام
 ةدايزلا تدر بترملا نع ةلغلا تداز اذإو بترملاب قب ام هنم عب لاملا سأر

 ىصوملا ةثرو ىلإ

 ةدم ىبتنت ىتح ةلغلا ىف هب ىصوملا بترملا نع ةلغلا نم ديزي ام فاقويو

 ىدح] ىف ةيصولا ذيفنتل قكي ام ةكرتلا نم فوقوملا لغي مل اذإف عافتنالا
 . ةدئازلا ةلغلا نم هصقن ام هل ىصوملا ىفوتسا تاونسلا

 ةئيرق تماق وأ ةتسف ةنس ىفوتسي بترملا نأ ىلع صنت ةيصولا تناك اذإف
 . ىصوملا ةثرول ةيونسلا ةدايزلا تدر كلذ ىلع

 ةقاطم ماودلا ةفص اهل ةبجل تايترملاب ةيصولا تتاكح اذإ - < ةدام
 ديزي ام فقوبالو ةيصولا ذيفنت هتلغ نمضتام ىصوم لا لام نم فقوب ةدبؤموأ
 . ةثرولا ةزاجإب الإ ثلثلا ىلع

 امل ىصوملا ةبجلا هتقحتسا هب ىصوملا بترملا نمرتك أ فوقوملالغأ اذإو
 . ىصوملا ةثرو ىلع عوجرلا امل سيلف بترملا نع ةلغلا تصقت اذإو

 .ىصوملا ةثرول زوحي +7 ىلإ 56 نمداوملا ىف ةنيبملا لاوحألا ف - + ةدام ٠
 .نأ طرشب ,هيف فرصتلا وأ بترملا, ةيصولا ذيفنتل فوقوملا ىلع ءاليتسالا
 .صصخمو ًادقن تابترملا عيمج ىضاقلا اهنيعيوأ هل ىصوملا اهاضري ةبج ىف اوعدوي
 در عدوملا غلبلا ذاق هن لبق هل ىصوملا تام اذاف « ةيصولا ذيفنتل عدوملا غلبملا
 ىصوملا ةثرول قابلا

 . صيصختلاو عاديإلاب ةكربلا ىف هل ىصوملل قح لك لوزيو
 نيثل ةلغلا نم وأ لاملا سأر نم تابترملاب ةيصولا حصت ال ٠/٠ ةدام

 لس الا



 ردو ىصوملا توم تفو مل ىصوملا ند نيبلوالا نيتقيطلا نم نيدوجوملا

 ؛اياصولا ىف ةنيبملا ماكحألا ةاعارمب ايا صولا ذفنتو نيدوجوملا ةايح ءابطالا

 0 سماق لدهفلا

 هب ىصوملا ىف ةدايزلا ماكحأ

 07 اهترامع ىف داز وأ امم ىصوملا نيعلا ملاعم ىصوملا ريغ اذإ - نو ةدام
 .ةيصوأو .ك نيعلا تناك صصصجتلاو ةمرملاك هسفنب لفتس الل ام

 يوما ةنرولا كراش ءانبلاو سارغلا اك هسفنب لقتس امي ةدايزلا تناك نإو

 . ةمئاق ةدايزلا ة ةميقب نيعلا لك 6 هل

 'اهنلاح ىلع اهءاتب داعأو 8 ىصوملا نيعلا ىصوملا مده اذإ وباب ةدام
 . ةيصو ةديدجلا اهتلا< نيعلا تناك اهملاعم ريبغت عم ولو ىلوآلا

 ف هل ىدوملا ُئ هتمش ةئرولا كرتضشأ رخآ هةحو ىلع ءانيلا داع نإو

 . نيعلا عي

 أ ةمسقب ءانبلاو رابح د ولاعم ههل ىصوملا كرتشا اههف ىنبو هل ةكوام

 ”ويعو ةنئأث ةرقف نم و ةيناث ةرقف نو داوملا ماكحأ نم ءانئتسا - الع ةدام
 .ةدايزلا تقحلأ ةداع هلثم ف حماستي نيعلاف هدأز وأ ىدكوملا هعفد ام ناك اذا

 نأ ىلع لدي ام دججو اذإ اف حماستي ال ىتلا ةدايزلا ل كلذكو ةيصولاب

 .ةكولم نيع ءانب نمو أم ىصوملا نيعلا ءانب نم ىصوملا 3 اذا او ةدام

 ردقب ةثرولا عم هل ىصوملا كرت اهرفنم هب ىصوملا ملست اهعمنكميال هدحو هل

 . هالصو ةمق

 - مال -



 ىساسلا لمعفلا

 ةبجاولا ةيصولا

 هعم تاموأ هنايح ىف تام ىذلا هدلو عرفل تيملا صوي مل اذإ 75 ةدام
 هتوم دنع ًايح ناكول هتكرت ىف ًاثاريم دلولا 1َذه هقحتسي ناك ام لثم اكح ولو.

 نوكينأ طرشب ثاثلا دودح ىف بيصنلا اذهردقب ةيصو ةكرثلاف عرفلل تبجو

 ردقرخآ ف رصت قيرط نم ضوع ريذب هاطعأدق تيملا نوكي الأو ثراو ريغ
 . هلككي ام ردقب ةيصو هل تبجو هنم لقأ داطعأ ام .ناكنإو هل بحب ام

 ءانبالادالوآلو تانبلا دالوأ نم ىلوأألا ةقبطا لهآ ةيصولا هذه نوكتو

 هريغ عرف نود هعرف لصأ لك بجحي نأ ىلع اولزن نإو روبظلا دالوأ نم
 هلصأ ناكول 5 ثاريملا ةمسق لزت نإو هعرف لبع لصأ لك بيصن مسقي نأو

 . تاقبطلا بيت رثك ًابترم مهتوم ناكو هدعب | وتامتيملا ىلإ م.ىلدي نيذلاهلوصأوأ
 تناك هبيصن نم رثك أب ةيصولا هل تنجو نمل تنملا ىضوأ اذإ - ؛/ب ةدام

 . هلمكي ام هل بجو هبيصن نم لقأب هل ىصوأ نإو ةيرايتخا ةيصو ةدايزلا

 نأ بجو رخآلا ضعبلا نود ةيصولا ملل تبجو نم ضعبل ىصوأ نإو
 . هبيضن ردق اهل نصوي ِ

 نم بجوامب لقأب هل ىصوأ نم بيصن ىفويو هل صوي مل نم بيصن ذخؤيو
 . ةيرايتخالا ةيصولاب لوغشم وه اممو هنف كلذ نع قاض ناف , ثلثلا قاب

 . اياصولا نم اهريغ ىلع ةمدقم ةبجاؤلا ةيصولا - م ةدام

 نم لكقحتسا مثريغل ىصوأو ةيصولا ملل تبجو نمل تيم لا صوي مل اذاف ٠
 نئدوأ امو هنف الإو ىفو نإ ةكرتلا ثلث قاب نم هبيصن ردق ةيصولا هل تبجو

 . مثريغل هب
 نم قييام مسقي نيتقباسلا نيتداملا ىف ةنيبملا لاوحالا عيمج ىف  /و ةدام

 .ةيرايتخالا ةيصولا ماكحأ ةاعارم عم ةصاحلاب اهيقحتسم نيب ةيرايتخالا ةيصولا

 بس الري



 عباسلا لدهفلا

 ىناكو ةئثرولا اهزاجأو ةكرثلا ثلث ىلع اباصولا تداز اذإ م. ةدام
 كلثلاوأ ةكرتلا تمسق اهب قيال ثاثلا ناكو اهوزيجي موأ اياصولاب قتال ةكربلا
 قوتسي الأ ةاءارم عم كلذو , ةصاحمناب اياصولا نيب لاوحآلا بسح ىلع
 . نيعلا هذه نم الإ هبيصن نيعب هل ىصوملا

 نافذ ةيصولا هيف ذفنتام اهب في مو تابرقلاب ةيصولا تناك اذإ - مؤ ةدام

 ابتاجرد تفلتخا نإو قاقحتسالا ىف ةيواستم تناك تاجردلا ةدحتم تناك
 . لفاونلا ىلع تابجاولاو تابجاولا ىلع ضئارفلا تمدق

 وأ مل ىصوملا ضعب تامو تابترملاب اياصولا تمحازت اذإ مال ةدام
 . ىصوملا ةثرول اهبيصن ناك بترملاب ال ىصوملا تابجلا نم ةبج تعطقنا

 > با موو
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 باتكلا تايوتحم عضاوم

 . ةمدقلا

 ١٠ كدسسيفك

 « ةفالخلاب ةيكتاملا « ةلقانلا بابساألا « ةئشنملا_بابسالا « ةيكلملا بابسأ 5
 «ةيصولاب نوكت ةيرارتخالا ةفالحخلا(م) عراشلا محم ةفالخلا ( 0١

 ةمصولا ءاشنإ

  تافيرعتلا هذه نيب ةنزاوملا « ءابقفلا دنعو نوناقلا ىف ةيصولا فيرعت ( 4)

 )٠١( اهقدأ نوناقلا فيرعت )٠١( ةيصولا هب. أشأت ام ء ةيصولا نكر :
 فالتخاو «هقفلاو نوناقلا ىف ءاشنالا ىف ابعضاومو « ةراشالاو « ةياتكلاو ةرايعلا

 كلذ ىف ءابقفلا .

 «هتقو ىف لوبقلاب الإ تبثتال ةيكللملا نكلو «ةدرفنم ةدارإب أشنت ةيصولا )١(
 . درلا وأ لوبقلا لبق هل ىصوملات ام اذإ مكحلا(4١) لوبقلا هنم نوكي نمو هتقر

 ءدعب نم دجو م“ ةافولا دنع ًادوجوم هل ىصوملا نكي ل اذإ لوبقلا مح (1)

 . لوبقلا دعب در لصح اذإ مسحلا(5١) لربقلا دجو اذإ ةيكلملا توبث تقو

 ءابقفلا فالتخا «ةيصولاب ةبكلأ) توبثو لوبقلا ماكحال ةيبقفلا رداصملا ()0)

 اذإ درلا دعب لوبقلا ىف مهفالذخا )١4( كوبقلا طارتشا لصأ ىف ميفالتخا ء كلذ ىف

 ايف مهفالتخا مث ء هيف مهفالتخاو « بولطملا لويقلا )١9( ةايحلا لاح ىف درلا ناك

 مكحلا «نوناقلا كلم )7١( در وأ لوبق هل فرعي نأ لبق هل ىصوملا تام اذإا
 . هقفلا ف كلذ لصأو ءدرلا وأ لوبقلا ف هل ىصوال ريخأت نم ةثرولا ررضت اذإ

 . كلذ ىف ىبقفلا ردصملاو « مبضعب درو مل ىصوملا ضعب لوبق (9)
 « أخسف لوبقلا دعب درلا رايتعا ىف ءاهقفاا فالتخاو هردصمو نوثاقلا دقن 1(

 .لوبقلا «لوبقلا ف قحلا هل نميف ءابقفلا لاوفأ )5١( كلذ ىف ءابقفلا ءارآ نيب ةئزاومو

 .ةيصولا ىف لوبقلا (04) نوصخ ال نأ. ةيصولا ىف لوبقلا (0) نينجلا نع

 . كلذ دقنو لوبقلاب مازلإلا ىف نوناقلا ديدشتو كلذ ىف ءابقفلا لاوقأ « تابجلل

 ب واسم



 مدع ىف نرناقلا دقن , همكح ميمعت ىف نوناقلا دقنو نيرصاقلا نم لوبقلا (00)

 نم ناذئتسالا طارتشا ىف نوناقلا دقن (©9) ةلفذلا ىذو هيفسلا لوءق رابتع)

 .٠ دجلاو باآللل ةيسنلاب ساجلا

 ىأد (00) لوبقلا مت اذإ ةيكلملا توبث تقو ىف ءابقفلا لاوقأ ()
 . هساسأو فالخلا ةرم (4م) ةيعفاشلاو ةيفنحلا ىأر ؛ ةلبانلاو ةيكلاللا

 . نوناقلا هراتخا ام 0 0

 ةيصولا ىلع ثعابلاو اهم ةنرتقملا طورشلاو ةئشنملا ةغيصلا مب

 ص

 ةيضولا نارتقا (0م) نوناقلا ةرابع دقنو ةيصولا ىف ةفاضالاو قيلعتلا (”0)

 ةحيحصلا ريغ طورشلا (7م) ةحيحصلا طورشلا ىف نوناقلا هظحال ام . طرشلاب

 . طورشلا ماسقأو ةيصولا ىف اهرثأو

 « ةماع تافرصتلا ىف ةحيحصلا ريغو ةحيحصلا طورشلا ىف ءابقفلا لاوقأ (؛0)
 ةحيحصلا ريغو ةحيحصلا طورشلا ) 1( كلذ ىف ممريغ بهذمو ؛ ةلياثحلا بهذم

 دقن (4") ةيصولاو فقولا ىف طورشلا مارتحا ىف ةعسوتلا (4") ةيفنحلا دنع

 ماسقأ (4غ) ءابقفلا نيبو امهنيب فالخلا ساسأو «ةعسوتلا هذه ةيميت نباو مقلا نبأ

 طورشلا كيفك ىلإ هش نوناقلا )4 ه١ ةيميق نبا كنع ةيصولاو تقولا ق طورشلا

 ةيصحمشلل تضخ ىلا ةيصولا )4 53( هترامع دقت وأ هخيشو ميقلا نبا ك]سم كلسيف

 : ملسملا ريغ ةيصو (49) ةيصعم اهلع ثعايلا ناك ىلا ةيصولا (؛4)

 هيلع ىنب ىذلا ىبقفلا ساسالا (ه:) اياصولا هذه ىف ءابقفلا لوقأ (؛45)

 . اهتعاوبل اياصولا نالطب

 . نيدلسملا ريغ اياصو ىف نوناقلا ماكحاأل ىبقفلا ردصملا (ه؟)

 ةيصولا ىوعد عام 06ه

 طرتشي ال (ه) ةيعرشلا مالا ةحنالو « هعورشمو نوناقلا نيب ةنزاوم (هد)
 . ةيكساملا لقنل لب « ىوعدلا عامسل الو ةيصولا ءاشنإل ليجستلا

 | موعا



 زيمملا ىصلاو « هيفساا ةيصو « ىصوملا ىف نوداقلا اهطرتشي ىلا طورشلا (هال)

 كلذ ىفن وناقلل ةيبقفلا داصملا ؛ اهف هرثأو ةيصولا رودص دعب ىصوملا نونج 60

 كلذ دقن (1.0) . هيفسلا ةيصول ةبسنلاب اهتامج ىف ةعبرآلا بهاذللل هتفلاخم (هو)

 نيدملا ةيصو (18) اهدعب ضراعلا نردجلاب ةيصولا لاطبإل ىبقفلا ردصملا (11)

 ةحيوص رمتسا و هل ةيصولا حصتل هل ىصوملا ىف اهرقاو: بحي ىتلا طورشلا (1)

 ةمص نم عنأملا رادلا فالتخا (10) .نوناقلا ىف ةيصولل لطبملا لتقلا (14)

 . ثراول ةيصولا ةزاجإ (:) متناملا ريغو ةيصولا
 . كلذ ىف ءابقفلا لاوقأو « ةيصولل لطبملا لتقلا ىف نوناقلل يبقفلا ردصملا (19)

 . اهنم نوناقلا هراتخا امو رادلا فالتخا دنع ةيصولا ىف ءابقفلا لاوقأ ()

 ةسارد كلذ ةساردو ٠ ثراول ةيصولا ةزاجإ ىف نوناقلا هيلع دمتعا ام 689

 ىندلا نوناقلا ماكحأ نم ةيصولا نوناق ءوض ىلع لدعام (/4) ١> ةدقان ةصحاف

 . ضحب ىلع مهضعب راثيإ] نم ةثرولا ةياحل تءاج ىتلا

 ةافولا لاح الو «ةيصولا لاح ىف اهدوجو طارتشا مدع ؛ تابجلل ةيصولا (/3)

 . تابجلل ةيصولا ماكل ةيبقفاا رداصملا (/)

 نم ةذوخأملا ةماعلا دعاوقلا (/4) اهزاوج لاح , مودعللل ةيصولا (70)

 . مودعمل عفانملاب ةيصولا هب تصتخا ام (/) > مودعملل ةيصولا ىف نوناقلا

 نوناقلا راتخا (م») كلذ ىف ءابقفلا لاوقأو « نوناقال ىبقفلا ردصملا (4؟)

 . ةعسوتلل كلام بهذم

 ىف هتوبث « لمحال ةيصولا زاوج ىلع ءابقفلا عامج] (مه) لمحلل ةيصولا (44)

 .نوناقلا تارابع ىف روصق ةظحالم (/) هتفرعم قرطو « كلذ تقوو همأ نطي

 قافتالابجم ثيح ؛ لاو>األا ضعب ىف ةيصولاو ثاريملا نوناق نيب فلاخت 00( ْ

 . نوناقلا ىف لما ماكحأل ةيبقفاا رداصملا (مى) لما ددعت (مم)

 دل 8ع



 . نوصحال نم ةيصولا زاوج ؛ نوصحال نمو . نوصحب نمل ةيصولا ( 5 )
 .اهروصو اهماكحأو ؛ نييعتلاو رصحلا ثيح نم اياصولا ماسقأ ( 81
 .ةيصولا ىف ىنحلاو ىكلاملا نييهذملا نيب ةنزاو٠ « نوناقلل ىبقفلا ردصملا (4 )

 .تعمتجا ذ] ةيصولا (49) ةفلتخم تابجج عامتجا دنع ةيصولا ىفو « نوصح ال نم
 . ىوقفلا ردصملاو نوناقلا مكح ءابضعب ىف تلطب و ؛ تابجلا

 هلاوحأو هطورش . هب ىصوملا 6١

 .ةكرت نوكي نأ حلصي امم هنوك - ١ هب ىصوملا ىف نوناقلا هطرتشا ام )٠١(
 -ةيصولا ١( .0ل ةفينح ىأ بهذم ىف ةكرت نوك نأ حاصي م ماسقأ 0220م

 . ةفينح ىبأ بهذي ةكرتلا ىنعم ريسفت ىف قا مدع بوجوو قوقحلاب

 .ركمحلاو ولخلاب ةيصولا )٠١4( قافترالاب ةيصولا )٠١(
 .«توملا دنع وأ «ةيصولا دنع ىصوملا ةيك-ام ىف هب ىصرملا دوجو - ؟ )1١(

 ججورخ )١١5( اهدوجو تقوو ةلغلاو ةرّلاب ةيصولا )١11( لك لاوحأو
 نيعملا هب ىصوملا كاله ١( 1( ةافولا لبق ىدوملا ةيكسام نم نيعملا هب ىصوم ا
 نيعم عون ف امئاش ناك اذإهقاقحتسا وأ هب ىصوملا ضعب كاله(6١١) هقاقحتساو

 .كلذىفنوناقلا دقتوءنيعمعوت يف امواعم اددع ناك اذإ هقاقحتساوأ هك اله )١١١(
 . طرشلا اذه ىف نوناقلا ماكحال ىبقفلا ردصملا (111)

 .كلذ بيسو ءابقفلا دنع لوبجلاب ةيصولا زاوج هب ىصوملا ناب - *(115)
 . اهنايبهيلونو « ةلابجلا ضعب عم ةيصولا نوناقلا ةزاج]إ 00 نايببلا نوكي نو

 .لحقرطوءاهتلثمأو اهاوحأ (14( ةثرولا دحأ بيصن لثمي ةيصولا (1١؟6)
 دوجوم ريغ ث راو بيصن لع ةيصولا (1؟9) اياصولا هذه ىلع ةفمّمشم ا ثأر يملا لئاسم
 ردصم م (17) ةثرولا دحأ بيصت لثمي ةيصولا ىف ءارقفلا لا وقأ م

 . دمحأ بهذم كلذ ىف نوفاقلا

 )١184( انفانرتخا اموءلئاسملا هذه لحل دمحأ ب بهذم ىف اهيلع صنت قرطلا .

 )١١5( هرايتخا هجو . ْ

 3 وناقلا ق 'ي 1 ىهتقفلا ردصملاو ضارقالاب ةيصولا هب ىصوملا عاونأ (180)
 . نيعفف ةرصتلابةيص ولا ا( 39 ىبقفلااه رذصموةكزاا مسقتن ةيص ولا(1؟8)



 نبا ةفلاخوءرورمجا دنع اهزاوج (١؛م) عفانملا ىنمم:عفانملاب ةيصولا )١140(

 « ابماكحأو « ةمولعم ةدل عفانملاب ةيصولا لاوحأ (٠؛4) ةمريش نباو ليل ىأ

 ءةدما ىف عافتنالا نم هل ىصوملا ةثرولا عنم اذإ مسحلا(4١ه) . ىبقفلا اهردصمو

 ٠ . ىبقفلا امردصمو 6 ةدم ركذ ريغ نم نبعل ةعفت# ةيصولا )١1410(

 افقو اهبنوك؛ ةدم ركذ مدع وأ ديأتلا عم نوصحم ال نم مفانملاب ةيصولا (114)

 «كلذ ىف ةيريسفتلا ةرك ذملا دهن ؛ كلذ ىف نوناقلأ ماكل ىبقفلا ردصملا )0 45

 .نيارحم ريغ نكلرءنوصح مل ىصوأ لا ناك اذإ ءاهدسأت وأ ةدملا قالطإ 060 (١

 . ةقبطلا ىعم ريسفتو 3 فقولاك نيتقطب ةيرذلل عفاتملاب ةيصولا كدقأ 060

 .نم مثنوصح نأ. ةيصولا(164١) كلذ ةيصولاو فقول نيب تاءزاوم )١160(

 هليصقت انلواح هت رك ذهو نوناقلا ىف لامجإ )0 هه) ميعاطقنا نظي ال نإ ممدعب

 .نوناقأا ريسفت ىف اندامعو كلذ ىف ةركذللل دقن (١هال) نوناقلا ماكحأ عومجمع

 ةدبؤألا عفانملا ريدقت « نيعلا ىلع قوقحلا ريدقت(684١) ةعفنملا ريدقت (168)

 .لاوقأ (١و) كلذ نود وأ « نينس رشع نم رثك أ ةدمب ةمولعملا وأ ةقلاطملا وأ

 . ضرقلاب ةيصولا ريدقت )١50( ابنم نوناقلا هراتخا امو كلذ ىف ءابقفلا

 وأ ديب أَلا ىلع ةعفنملاب ة.صولا تناك اذإ « اهتعفتم ىدوملا نيعلا ةيكلم )0 5 (١

 .نيروص وأ نيءمل عفانملاب ةيصولا تناك اذإ )١١8( هعاطقنا نظي نمل ةقلطم

 ءابقفاا لاوقأ )١14( ةئارولاب اهلاقتناو ء امف فرصتلاو نيعلاتاقفن 0 7(

 ش . ةيريسفتلا ةركذملا هتركذ لقن حيحصت )١10( كلذ ىف

 . ىصوملا ديق ولو ؛ عافتنالا قرط نوناقلا قالطإ « عافتنالا ةقيرط )١(

 : . نونافلل ىبقفلا ردصملاو « ةفينح ىنأ بهذمو نوناقلا نيبب ةنزاوملا (110)

 3 هكالذإ ىبقفلا ردصملاو 2 نيع ةعقزم ف كارتشالا دنع عافتنالا ةقبرط (08)

 1 . ةعفنملاب ةيصولا ءاهتنا (170)

 . لالا سأر نم بترملاب ةيصولا « بترملا فيرعت : تايترملاب ةيصولا م1(

 نأ نيب اذإ محلا )١05( احل نيع صيصخت, اهذيفنتو اهريدقت م7

 سا موا سم



 سأر نم بترملاب ةيصولا ءاهتا(75١) بترا انع صقنت وأ اهتلغ نم ديرت نيعلا

 . اف نوناقلا ماك-ال ىبقفلا ردصملا )١70( ءلاملا

 ةدب ثا تالغلا نمبترالاب ةيصولأ(0007١) تاللغاا نم بترملاب ةيصولا (1070)
 . ةمولعم ةدم ال ناك اذإ ةلغلا نم بترملاب ةيصولا ريدقت « ةدبؤملا ريغ (1070(

 . هتايح ريدقت « هتايح ةدم نيعأ برع ةيصولا (١م١) تنوناقلا دقن )١6١(

 .كلذ ىف نوناقلا دقن (١م46) ةايجلا ريدقت ىف نوناقلل ىبقفلا لصالا (184)

 تالغلا ةدايز()6١) اهريدقت )١١0( نيروصخغ بترع ةيصولا )١45(
 . كلذ مكحو . تابترملا رادقم ةثرولا عاديإ (188) نينسلا ضعب ىف

 . ماقملا اذه ىف ةيريسفتلا ةركذملا ةشقانم )١8(

 ةزاجإلا(15؟) اهبكحو ثلثلا نم رثكأب ةيصولا : هب ىصوملا رادقم (لقل)

 ثراولاوأىموملاكلمملان وكف ءابقفلافالتخا(١؟#س) ربتعملا ثلثلا « ةربتعملا
 نءةيصوأا قالطإىف نيثحابلا ضع ةيغر(196) نوناقلا كلسمو « ةزاجإلا دنع

 . كالذ ةشقانمو ريدقتلا

 ةيصولا كح 6

 )١919( ءابقفلا دنع ركحلا ةيلك نم دارملا :

 باجيإ طورش )..٠( اماحسأو ابيلع ثعابلا : هبجاولا ةيصولا )١4(

 ريدقت (٠.م)  اعوجول اببس نوناقلا هربتعاام (70)) ةبجاولا ةيصولا
 لئاسم لح ةقيرط ) (١919 ءاشن] ريغ نه اهذيفنت )0 . :( ةيجاواأ ةيصولا

 مدقت (م.0) اباحو ةلثمأ (١وغ)  ةبجاولا ةيصولا ىلع لمتشت ىنلا ثاديملا
 ام ديقتي ىتا دويقلا (؟40) اياصولا نم اهريغ ىلع ةبجاولا ةيصولا
 ريسأأ قيرطب اهدحأ رايتخاو ضرفت ىتأا لواحلا . ةبجاولا ةيصوأا لئاسم لح نم
 س هنالطب هجو ىناثلا للا ل هنالطب هجو (#.و) لوآلا للا . مسقتلاو

 ىلا ذاتسالا ةليضفل انتفلازع )3 (١ هرايتخا هجو كلاثاا لحلا (١ 1 ١)

 مدع ("8.) نْقملا دصقم )١5( انتلدأ (1:4) هتلدأ (؟؟9)
 . اهجايتحا لاهتدحاو : لوبق ىلإ ابجايتحا

 .هئوض ىلع نوناقلا ةشقانمو « هلصفت ؛ ةبجاولا ةيصولل ىعرشلا لصالا (؟؟1)

 بس موال #



 ةيصولل ىعرشلا فصولا 5

 ,ىلعفلا عوجرلاو هانعمو ىلوقلا عوجرلا(6؟8) مزال ريغ دقعةيصولا(؟؟3)

 .ىف ةيصولا نوناقو ةيعرشلا ةحاللا نيب ةنزاوم (١؟4) لوقلا عوجرلا طورشو

 نيعلا ىف رييغتلا (م#) اعوجرربتميال ةيصولا دوحج (م0) ىلوقلا عوجرلا
 ىف ةدايزلا دنع هل ىصوملاو ةثرولا نيب ةكرشلا ماكحأ (ممم) ١ اعوجر ريتعيال
 . ةدايزلا لاو-أ (مم8) اهب ىصوملا نيعلا

 ةثزاوملاو « ةيكلاملاو ةيفنحلا لاوقأ « عوجرلا ىف نوناقلل ةيبقفلا رداصملا م

 . كلا بهذملا ىلإ نوناقلا هاجتاو ءامهنب

 ةيصولا ذيفنت 3)

 :!اذإ ةيصولا ذديفنت 45 ةئيدم ةكرثاا نوكت امدنع اياصولا ذيفنن )4 (١

 .نينلادلا ةقالع ىف لوقلا قيقحت(0؛#4) ةافولا لبق نئادلا ق> اهب قلعت نيعب تناك

 . ابطوقس وأ « مهنويد طاقسإ دنع اياصولاب

 اهريغفثلثلاريدقتتقو (؟4:4) ةنيدأ ا تاكربلا ىف ثللاريدقت تقو 4(

 .نوناقلاكاسمهارئام (74م) ءهادمو هساسأو ءابقفلا لاوقأ فالتخا « تاكرتلا نم

 ذيفنت (44) انيد وأ ايئاغ الام ةكرتلا ضعب ناك اذإ اياصولا ذيفنت (؟؛م)

 . نيد وأ بئاغ ةكرتلا ضعبو « اباك ةكرتلا ىف عئاش مهسب ةيصولا

 .نيدوأبئاغ ةكرتلا ضعب و « نيعب وأء ةردقم دوةنب تناك اذإ ةيصولا ذيفنت 6(

 نيدلاملا ضعب وءلاومآلا نم عونىف عئاش مهسب تناك اذإ ةيصولا ذيفنت (059)

 اذإ اياصولا ذيفنت (0هم0) ءزرجلا اذه ىف نوناقلا دقن (ممس) بئاغ لام وأ

 .ىف ناك اذإ امف ةيريسفتلا ةرك ذا صن 00 . ةثرولا ضءب ىلع نيدلا ناك

 . بئاغ لام وأ نيد ةكرتلا

 اناصولا محا نا

 3 مف محازلاو ةبرايتخالا اباصولا 6 هيف ةدعاقلاو اياصولا محازت ىعم شنوا

 ,ىنخلابهذملا (016) محازتلا دنع نوناقلا مح ءابحازتو تابرقلل تسيلىتلا اياصولا

 ل [ةماسسل



 هلىصوملا(م55) محا يلا دنع نيبحاصلا ىأرو مامإلا ىأر « محا قبلا دنع هنكحو

 . اهل نوناقلا ريدقتب نوكي محازتلا دنع عفاناا ريدقت ءاهنم الإ هتصح ذخأي ال نيعب

 تابرقلل ةيصولا(/10) هل قحتسملا تام اذإ بترملل صصخ ام مح (517)

 رداصملا (م14) محاذتلا دنع دابعللو تابرقلاب ةيصولا (م207) محا ثلا دنع

 .ةيصولا نوناق (009) ٠ ةعاخلا (؟١0/1) .ةيبقفلا

 - ؟ة6-


