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 لوص يلالجر اولا بومو

 يل ارزغل ا دم اح يبأب 7 امم يلوصلا هركنو هرصعل ةسارم ٥

 وجاب حلاص نبىفطصم . د

 ةيناثلا ةعبطلا

م ٢٠٠٧ ه ١٤٢٨





 ايلوصا ينالجرماولا بوقعيوب
يلإخضلا دماح يباب ساقم يلوصألا رركنو هرصعل ةسارد





 



 ءا دهالا

 هتاطوطخملاعم اطبإرم لظ يذلا ملعلا ديقفلل

 ةايحلايناعم سانلا ي رشنيل ٬تاوملا اهنم ثعبب

 هتوميس هنأنقيأ نم لإ
 . تاملكلا تومت ال اههكلو

 ،يثرماحملا دمح نيملاس خيشلا ةليضف

.نيدلاخلا ثيس هللا همحرم



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةمدنملا

 ةيعامتجا لماوع اهزاربإ ىلع رفاضت ةدعقم ةيناسنإ ةرهاظ ةراضحلا

 ةدشل ىلوألا اهرصانع ىلإ اهليلحت رسعي ،ةكباشتم ةيداصتقاو ةيسايسو

 .اهديقعتو اهلخادت

 هجو ىلع اهل ريظن ال تاراضحلا نم ديرف عون مالسإلا ةراضحو

 ةرادج نع ةراضحلا بقل قحتست ييلا ةديحولا ةراضحلا امنإ لب ضرألا

 ةداعسلا وهو الأ دوشنملا ةيناسنإلا ملح تققح تازيمم نم هب تدرفنا امل

 درفلل ةيداملاو ةيحورلا بلاطملا نيب ةيهانتم ةقدب تنزاو نلا ةلماكلا

 .ءاوس دح ىلع ةعامجلاو

 لوقن اننإف ،امتاجتنم مهأب ةيمالسإلا ةراضحلا يمسن نأ انل زاج اذإو

 ةراضح" امنإ نانويلا ةراضح نع لوقن امك "هقف ةراضح" امنإ اهنع

 ."ةينقت ةراضح" امنإ مويلا برغلا ةراضح نعو ك"ةفسلف

 مكلا ثيح نم ةيمالسإلا ةراضحلل يركفلا جاتنإلا ىلإ انرظنأ ءاوسو
 كلذ ،عزانم نود ىلوألا ةبترملا لتحي هقفلا دجن اننإف ؤفيفكلا ثيح نم مأ

 .ةيعامجلاو ةيدرفلا اهيحانم عيمج يف ملسملا ةايح نوناق هقفلا نأ

 لوصأف هقفلا لوصأ ملع ساسأ ىلع لماشلا نوناقلا اذه ماق دقو

 .هتالاحبو هتاهاجتا نيبيو هدودح طبضي يذلا "نوناقلا اذه روتسد" هقفلا

 داهتجالاو عامجإلاو ةمسلاو نآرقلا يف ةلثمتم ،هقفلا لوصأ نمف
 ءاهقفلا لمع ناكو ءةيمالسإلا ةراضحلا تاقلطنم تناك ءهيناعم عسوأب

 .ةايحلا عقاو ىلع اهليزنتو صوصنلا مهف ي صوصخلا ىلع نيدهتحاو
 ةقتوب يف ممتاعمتجب رهص يف ايساسأ ارود ءاملعلا ءالؤه رود ناك انه نمو

.ةيمالسإلا ةراضحلا



 ةيرورضو ةماه ةوطخ مهركفو مالعألا ءالؤه ةايح ةسارد دعتو
 .ةراضحلا هذه روطت دصرل

 مامتهالا يف لثمتت لاحلا اذه يف نيثحابلا ةمهم نإف اذه لجأ نم

 3مهتئيبو مهرصع لوانتت ةيليلحت ةسارد هتساردو مالعألا ءالؤه ثارتب

 امو ،مهجهانم نع فشكلاو ،يمالسإلا ركفلا ءارثإ يف مهماهسإ ىدمو
 ةمدخ يق اهفيظوتل اوعسو ،ممتايحو مهركف تعبط تامس نم هب اوزاتما
 .داشرلا ليبس ىلإ هديب ذخألاو ،هفارحنا حالصإو ،عمتجملا ةدايرو نيدلا

 باوصلا هج و نع فشكت ةنراقم ةسارد مهؤارآ سردت نأ بجي امك

 نم ربعلا صالختسا متي كلذبو فاصنإو ةيعوضوم لكب اهيف طخلاو
 .بقترملا دغلل ةدعلا ةئيهتو رضاحلا اياضق ةحلاعمل يضاملا ثادحأ

 نيذلا مالعألا ءالؤه دحأ ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا هذه اندوقتو

 بوقعي وبأ وهو ،يمالسإلا يركفلا جاتنلا يف زراب طاشنب اومهسأ
 زربأ ةصاخ ةفصب نيللحم (ه٥ه٠٧-٥..) ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي
 لوصأ ملع ناديم وهو ،ةبوصخ يمالسإلا ركفلا تالاجب مهأ ىف هئارآ

 .هقفلا

 مالعأ نمض لجرلا اذه ةناكم عوضوملا اذه رايتخا ىلإ اناعد يذلاو

 نم ذئموي ةفرعملا عورف مظعم لمش عونتم ثارت نم هفلخ امو ؟مالسإلا
 باسحلاو ،قطنملاو ةفسلفلاو ،هقفلاو نيدلا لوصأو ،ةمسلاو نآرقلا مولع

 .رعشلاو خيراتلاو ،ةيفارغحلاو
 نيسرادلا ةيانعب ظحي مل ريبكلا دهجلا اذه نإف ىرخأ ةهج نمو

 .نورق ةرشع ةبارق ارومطم هثارتو ارومغم لجرلا يقبف
 لاجر هفلخ ثارت نم ءزجب فيرعتلل ةقداص ةبغر كلذ نم ىل ناكف

 نم محل ناكف همولعو نيدلا ةمدخ يف ممتاين تصلخو ،مهمئازع تقدص

 .ءاقبلاو دولخلا مهل تبتك راثآ كلذ

 هركفو ينالجراولا ءارآ لوح ةسارد لوأ هذه نإف انتامولعم بسحو

٤ _



 ريغو ةيميداكأ تاباتك ضعب اهنع تردص دقف هتيصخش امأ ، يلوصألا

 قوأ ةروص ملاعلا اذهف ضرعي ،لمشأ لوانت ىلإ ةجاحب تلظ نإو ،ةيميداكأ
 .لمكأو

 بوقعي وبأ" ناونعب تشوعأ ريكب ذاتسألا باتك كلذ نمو

 ةروصب ييالجراولا ةيصخش لوانت هيفو "ةيمالكلا سرادملاو ينالجراولا

 هتسارد يف عسوأ ةروصب ديعسوب حلاص ثحابلا اهلوانت امك ،ةبضتقم

 هتلاسر نمض همدقو ©،بوقعي يبأل "ناهربلاو ليلدلا" باتكل هقيقحتو

 لوانت يف ةدايرلا لضف هل ناكف 3(ةنلاثلا ةقلحلا هاروتكد) ريتسجاملل

 .ةيميداكألا ثاحبألا نمض ينالجراولا
 .ةيصخشلا هذه نع ةيفاو ةسارد نآلا تتح ردصي ملف كلذ ادع اميفو

 .مالعألا وأ خيراتلاب ةصاخلا عجارملا ضعب يف ةرصتخم مجارت الإ

 (_هه.ه-٥٤.) يلازغلا دماح يبأ مامإلا باتكل رايتخا مت امك

 يبأ ءارآو بوقعي يبأ ءارآ نيب ةنراقملل "لوصألا ملع نم ىفصتسلملا"

 .ةيلوصألا دماح

 مالعأ نيب امب يظح نلا ةعيفرلا يلازغلا ةناكم رايتخالا اذه ببسو

 لوصألا ملع يف "ىفصتسملا" هباتك اهأوبت ييلا ةبترملاو ةهج نم مالسإلا
 .ملعلا اذه يف اديرف اجذومن هجاتن دعي ذإ {ةيناث ةهج نم

 هقفلا لوصأ يف نيملكتملا ةسردم ءانب اولمكأ نمم يلازغلا ربتعي امك

 ىلا تافلؤملا نم ريثكل ايساسأ اردصمو ةدمع "ىفصتسملا" لعج امم

 .نيملكتملا جهنم ىلع تبتكو تبقعأ

 اثادحأ ارصاعو ،نمزلا يف نيبراقتم يلازغلاو ييالجراولا شاع دقو

 لعجي ام وهو ،يمالسإلا عمتجملل ةيركفلاو ةيسايسلا ةحاسلا يف ةمباشتم

 نيابتلا وأ براقتلا ىدم نع فشكت ةيمهألا ةغلاب ةوطخ امهنيب ةنراقملا

 وهو ،ةيمالسإلا مولعلا مهأ لالخ نم ةحاسلا اياضق ةحلاعم يف امهنيب

.هقفلا لوصأ ملع



 :ثحلا ساط]
 هئارآ ليلحتو ،هتيصخشو ينالجراولا رصع ةساردب ثحبلا ددحتي

 لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا" يلوصألا هباتك لالخ نم ةيلوصألا

 نم ،ةيلوصألا يلازغلا دماح يبأ ءارآ عم ةنراقم دقعو ،"فالتخالاو هقفلا

 ."لوصألا ملع نم ىفصتسلملا" هباتك لالح

 .ةمتاخو ةمدقم عم نيباب ىلإ هميسقت ثحبلا عوضوم يضتقيو
 هجهنمو هفادهأو هرايتخا بابسأو عوضوملا ديدحت ةمدقملا لوانتت

 ©يلوصألا بناجلاب يناثلا بابلاو يخيراتلا بناجلاب لوألا بابلا ددحتيو

 .ثحبلا جئاتنل ةمتاخلاو

 نع لوألا لصفلا ناك :لوصف ةثالث يف هانلعج دقف لوألا بابلا امأ

 ةينارمعلاو ةيعامتجالاو ةينيدلاو ةيسايسلا هيحاون يف ،ييالجراولا رصع

 .ةيفاقثلاو
 هراثآو هتالحرو هتأشن ،ييالجراولا ةيصخش نع يناثلا لصفلاو

 .مولعلا ضعب ىلإ هترظنو ،دوقفملاو اهنم دوجوملا
 هجهنمو هاوتح "فاصنإلاو لدعلا" هباتك لوح :ثلاثلا لصفلاو

 مث ،هيلع تعباتت يلا لامعألاو ،هرصع يف يلوصألا جاتنإلا نيب هتلزنمو
 هباتكو يلازغلا نع ةذبن عم ءاهيعاودو ©ىفصتسملا نيبو هنيب ةنراقملا

 .هصئاصخو هجهنمو ©ىقصتسلملا

 اهتيصوصخ ةزيمتم ةئيب يف اشن نيالجراولا نأ ةظحالملاب ريدحلا نمو

 رصعلا كلذ ىف ةيمالسإلا نادلبلا نم ريثك نع ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 يي نالجراولا مدقن تح ليصفتلا نم هقح بناجلا اذه يقون نأ انيأرف

 اليلحت هفقاومو هئارآ ليلحتو حوضوب يملعلا هجاتن مهف ىلع نيعت ةروص
 هل الثمت ،اريثأتو ارثأت هعقاول ىدص ركفملا جاتن نإ ذإ ديعب دح ىلإ ايعقاو

 نم هيف امل الامكإو هللخل احالصإ وأ ،اليصفتو ةلمج هل اضفر وأ اينبتو

_ ٦ _



 -ه

 .روصف

 ةيحانلا حيضوت نأ ىرن لازن الف لاحلا اذه يف راصتخالل انيعس مغرو

 ىلإ ةسام ةجاحب اننإ ذإ ،يلوصألا ثحبلا ةعيبطب الالخإ سيل ةيخيراتلا

 ةيخيراتلاو ةيئيبلاو ةيعامتجالا لماوعلا رئاس عئرقتست ةضيفتسم ةسارد

 هذه ذخأتو كاهاياضق نم هتلوانت امو ،ةيهقفلا ةسرادملاو ءارآلا ةأشنل

 ةيهقفلا ءارالا نم ريثك ريسفت يف لماوعلا كلت رئاس رابتعالا نيعب ةساردلا
 .داهتجالا لاحب يف ةيلوصألاو

 اذه ةرورض تدكأ ةديدع جذامن ةساردلا هذه لالخ نم اندجو دقو

 .هجوتلا

 نيالجراولا ءارآل هانصصخ دقف يناثلا بابلا امأ .لوألا بابلا نع اذه

 ةعبرأ يف بابلا اذه انلعجو ،يلازغلا ءارآب ةيزاوتم ةنراقم يف ،ةيلوصألا
 :لوصف

 ضعب انرتخاو ،هناكرأو هفيرعت يعرشلا مكحلا نع لوألا لصفلا ناك

 اهنع بترت امو ،حيبقتلاو نيسحتلا ةيضق لثم ناكرألا هذه نم ثحابم

 ،قاطي ال امب فيلكتلاو \بجاولا عاونأ ضعبو ك3ةيعرف لئاسم نم

 .اهريغو
 عامجإلاو ةمسلاو باتكلا نم ؛ماكحألا ةلدأ يف يناثلا لصفلا انلعجو

 انطسبو ‘ناسحتسالاو باحصتسالاك ٬ةيعبتلا رداصملا ضعبو سايقلاو

 .اهيف بوقعي يبأ يأر حيضوت نم دارملاب يفي امب اهلئاسم يق لوقلا
 يف ينيالجراولا جهنمو ماكحألا طابنتسا لوح ثلاثلا لصفلا ناكو

 ريغو ،}اهصوصخو اهمومعو ءاهئافخو اهحوضو يف صوصنلا ريسفت
 .طابنتسالاو هقفلا دعاوق نم كلذ

 ةقيقح نيزربم ،داهتجالاو ةلدألا ضراعتل عبارلا لصفلا انلعجو

 ،خوسنملاو خسانلا ةفرعم اهمهأ نمو حهتلازإ قرطو ةلدألا نيب ضراعتلا

 .؟خسنلا عقي ميو كلاحب نايبو
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 ءارآلاو ،هتالامو هطورشو داهتجالا نع ثحبم لصفلا انمتخ مث

 .داهتجالا ىف إطخلاو باوصلا لوح

 يف ةقستم ةكسامتم ثحابملا هذه لعحل دهجلا انعسو ام انلذب دقو

 .لوبقم يقطنم لسلست

 ثعبلا جهنم
 جهانم مادختسا ىلإ عوضوملا ةعيبط تعد دقف ثحبلا جهنم امأ

 :ةئالث

 هلوصفب لوألا بابلا يف لمعلا ةدمع ناك يذلا يخيراتلا جهنملا =أ

 تاتش عمج ىلإ هتيصخشو ينالجراولا رصع ةسارد انتعد دقو .ةثالثلا

 هجولا ىلع لجرلاو رصعلا مدقت ةروص يف اهعضول ،ةقرفتملا تامولعملا
 ةماع اطوطخ الإ دروت ال قلا رداصملا حش مغر ،لماكتملاو حضروألا

 يضاملا روصت نم ئراقلا نكمت الو ثحابلا يغت ال ةطبارتم ريغ ثادحأل

 .ليلغلا يفشيو علطتملا يضري حضاو لكشب هنادحأو

 ءارآو بوقعي يبأ ءارآ ضرع يف هتدمتعا يذلا يفصولا جهنملا =ب

 هججحب امعدم .ةنيمأ ةروصب يأرلا ضرعأ نأ يدهج الواحم هريغ

 حضوي يذلا ردقلاب ةلدألا نم ايفتكم ،ريتقت وأ فارسإ نود ،ةمزاللا

 .فقوملا

 امه ذإ يلازغلا يأرو ،ينالجراولا ججح داريإب يفتكأ ام ابلاغو

 ءاغتبا ةلأسملا ف بهاذملاو ءاملعلا ءارآ قوسأ انايحأو ةساردلا يف ساسألا

 .بهاذملاو لاوقألا هذه نيب اممناكم يف دماح يبأو بوقعي يبأ عضو

 اياضق نم ريثك نم نيلجرلا فقاوم ةيلجتل ةمزال اهبسحن ةرورض كلتو
 .ثحبلا اذه لالخ اهل انضرع لا لوصألا ملع

 دقعب ‘ثحبلا ماهم ىلوأ نم وهو ءنراقملا يدقنلا جهنملا =ج

 يف وأ فقاوملا يف ءاوس ،ةيفالخلا اياضقلا يف ةيلوصألا ءارآلا نيب تانراقم
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 .فقاوملا كلتل لالدتسالل دمتعملا جهنملا

 يبأ يأر ناكأ ءاوس كاباوص هتيأترا ام زاربإ ىلإ كلذ دعب تدمعو
 ءاملعلا نم امهريغ هيلإ بهذ ام يضترأ دقو .دماح يبأ يأر مأ بوقعي

 فرعي ال قحلا نإف حجارلا ليلدلاب دضتعا ام عابتال يدهج ايعاس

 .قحلاب مهكسمت ىدمب لاجرلا فرعي امنإو لاجرلاب

 ،يلوصألا بوقعي يبأ ركف ةلمج ميوقت نكمي جهنملا اذه عابتابو
 .لوصألا ءاملع ركف نمض هتلزنم هلالحإو

 :لمعلا تابوعص

 يف ليقارع وأ ةيقيقح لكاشم ييضرتعت مل هنأ ركذأ هللا ةمعنب انًدحتو

 رداصم نم ةيرورضلا ةداملا يدل ترفوت ذإ لمعلا اذه زاحنإ قيرط
 يف ةماعلاو ةصاخلا تابتكملا يمامأ تحتفو ،ةعوبطمو ةطوطخم عجارمو
 زاجنإ ىلع كلذ ىناعأو يغب اهنم تذخأف ،اهريغو بازيم يداو ندم

 .ايبسن ريصق نمز يق لمعلا
 هذه ىلع نيمئاقلا لكل لضفلاب فارتعالا ءافولا ماقم ييضتقيو

 ركذلاب صخأو .تاليهستو تادعاسم نم ىلإ اومدق امل ةينغلا تابتكملا

 هل ترفو يذلا ،ةيادرغ ةنيدم يف ديعس جاحلا بويأ نب دمحم لضافلا

 ردقي ال ام رافسألاو تقولاو دهجلا نم تاطوطخملا زونكب ةينغلا هتبتكم

 مهيأرو مهيدايأبو هللا لضفبف ديمح رثأ نم ثحبلا اذهل ناك نإف

 .هدحو هلل لامكلاو ،يريصقتو يروصقبف ىرخألا تناك نإو ديدسلا

 :ليلخو ضرع يدحاصملا

 قيثوتل يملعلا ثحبلا يف امهم ارمأ رداصملا دقن ةيضق تناك نئل

 ىلإ جاتحي دق اذه انثحب نإف اهرداصم ىلإ نانئمطالاو \تحبلا تامولعم
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 .يلوصألا هبناج يف هنم رثكأ يخيراتلا هبناج يف قيثوتلاو معوقتلا اذه

 تدكأت نيردصم ىلع اساسأ دمتعي ةيلوصألا ءارآلا .مسق نأ كلذ

 ييالجراولل "فاصنإلاو لدعلا" امهو ،امهيبحاص ىلإ امهتبسن ةحص
 ةيحيضوت تاراشإ انفضأ دقف ةنينأمطلا نم ديزملو .يلازغلل "ىفصتسملا"و

 "فاصنإلاو لدعلا" باتكب صاخلا لصفلا يف نيردصملا نيذه صوصخب

 ةيلوصأ رداصم نم اندفتسا امك ."ىفصتسلملا" نيبو هنيب ةنراقملا يعاودو

 در يف اندهتجاو ،اهريغو "يسخرسلا لوصأ"و يعفاشلل "ةلاسرلا" لثم

 .عاطتسملا ردق اهرداصمو امياحصأ ىلإ لاوقألا

 بابسألل ثيدحلا ضعبب هرداصم دارفإ ىرنف يخيراتلا مسقلا امأ
 .ةفلتخم عجارمو رداصم ىلع بناجلا اذه يف اندمتعا اننأب املع .ةروكذملا
 ةردن يهو ،اهركذ قبس ةيساسأ ةظحالم ىلع ديدج نم ديكأتلا عم

 يف دهج ديزم ىعدتسا امم هتيصخش مأ ييالجراولا نع ءاوس ‘تامولعملا

 .عجارملاو رداصملا نم ريسي ريغ ددع نم اهدّيصت
 اهمامتها ناك ،نالجراو خيراتل اهلوانت يف عجارملاو رداصملا بلغأف

 ةيانعلا نم اهعبتتسي امو ةيداصتقالاو ةينارمعلا يحاونلا ىلع اًصنم

 .داصتقالاو ةراجتلاب اهتقالعل ،ةيفارغحلاب

 نإف ثةيملعلاو ةيعامتجالاو ةينيدلا امتالام ىيف ةيلخادلا ةايحلا امأ

 ةيضابإلا تاقبطلاو ريسلا بتك يف رصحنت يهو ،ادج ةحيحش اهرداصم

 .امناضحأ نيب هرمع نم ارطش ىضق وأ نالجراو يف اهوفلؤم شاع تلا
 قاقثلاو ىعامتجالا طسولا ةساردل ةيرث ةدام تافلؤملا هذه يفو

 نم اهللختي اًمع الضف ،برغملاب ةيضابإلا نطاوم نم اهريغو ،نالجراول
 ءالؤه رصعل ةينيدلاو ةيسايسلا مظنلاو داصتقالاو ةيفارغجلا نع تادافإ

 .مهل مجرتملا مالعألا
 ةريسلا" باتك وه الماك انلصو نالجراو خيراتل ردصم مدقأو

 ةنس ىقوتملا ،ييالجراولا ركب يبأ نب يحي ءايركز يبأل 3"ةمئألا رابخأو
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 ليعامسإ رئازلاب اهرشنو ،ةلحترم ةروصب باتكلا اذه ققح دقو .ههه
 رادلا نع ردصو ايملع اقيقحت هقيقحت بويأ نمحرلا دبع داعأ مث ،يبرعلا

 .م٥٨٩١ ةنس رشنلل ةيسنوتلا

 ةقحاللا ةيضابإلا رداصملا مظعم هنع تذخأ يساسأ ردصم باتكلاو

 لوح باتكلا ناك نئلو .برغملاب ةيضابإلا خياشم خيرات نع تبتك اميف

 امو ةيمتسرلاب ةمامإلا ءاشنإو قرشملا نم ةيضابإلا ةكرحلا لاقتنا خيرات
 ءاهلهأ نم نالجراو مالعأ مهنمو ؛خياشملا رابخأل امسق درفأ هنإف ،اهالت

 ناميلس عيبرلا وبأ وهو ‘هسفن فلؤملا خيش لثم ،اهراوز وأ امناكس نم وأ
 هللا دبع وبأ خيشلا ةبازعلا ةقلح سسؤمو ،(ه١٧٤تر) ،يتازملا فلخي نب

 .(_ه٤٤. تر) ،يئاطُسرفلا ركب نب دمحم

 ىلع فرعتلا يف اريثك اندافأ دق ،نالجارو يف هتأشن مكب ءايركز وبأو

 .ةنيدملا هذمب ةيملعلاو ةيعامتجالا ةايحلا نم بناوج

 بتك مامتهال ارظن ادج ةليلق هسفن ءايركز يبأ نع تامولعملا نكلو

 نود ،تافص نم هب اورهتشا امو ءاملعلا لاوقأ دصرب ةيضابالا ريسلا

 ليصافت تناكف ءارافسأو املعتو ةأشنو ةدالو ممتايح تاطحم نع ثيدحلا

 .نايحألا رثكأ يف ةلفغم ةيتاذلا مهتريس
 ةداعلا ذإ ءايركز يبأ باتك يف بوقعي يبأل اركذ دجن ال نأ ىقطنمو

 ذيمالتلل خويشلا مجرتي نأ .سكعلا سيلو خويشلل ةذمالتلا مجرتي نأ

 .ردن ام الإ
 عيبرلا يبأل ريسلا باتك وهو ءايركز يأ باتك الت ردصم مشو

 .(يرجهلا سداسلا نرقلا يف شاع) ينايسولا مالسلا دبع نب ناميلس

 وبأ مهنم خياشم ةلمج نع اهاور ييلا ،"ينيايسولا ريس" ب ريهشلا
 هل رقأ يذلا ءايركز وبأ خيشلا مهنمو يمصاعلا دمحم نب هللا دبع دمحم
 .لاحلا اذه ق قبسلا لضفب ينايسولا

 اءدب ةبطاق برغملا دالبب ةيضابإلا خياشم تاياور باتكلا لمشيو
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 .ةيليطسق يهو ،روصقلا تاياور مث ةبرج مث ،ةسوفن لبج خويشب

 .نالجراو خياشم تاياور اريخأو ،غيرأو فوس تاياور مث ،ةوازفنو
 ةيهقفلاو لب ،ةيعامتجالاو ةيخيراتلا هبناوج يق ةيمهألا ةياغ يف باتكلاو

 مههءارآو ێاهئاملعو ةيضابإلا تاعامجلا ةايح ليصافت روص دقو اضيأ

 هتيمهأ مغرو ،يرجهلا سداسلا نرقلا تح ،ةيعامتجالاو ةيملعلا مهتطشنأو

 لضافلا ذاتسألا ذخأ تح نيثحابلا يديأ هلنت مل اطوطخم لازي ال هنإف

 .هاروتكدلل هتحورطأ نمض هقيقحتب هنابصعوب ناميلس نامقل رمع

 ريسلا يف ماه باتك بحاص ءاج ماع ةئام نم ديزأب ينايسولا دعبو
 فلخي نب يلع نب ناميلس نب ديعس نب دمحأ دابعلا وبأ وه ةيضابإلا

 0"برغملاب خياشملا تاقبط" هباتكب فرع يذلا ا(ه٠٧٦ت) ©ێيجردلا

 ةنس ،ةنيطنسقب ثعبلا ةعبطمب عبطو ،يالط ميهاربإ ذاتسألا هققح دقو

 .ما ٩٤

 ديرجلا دالب هدادجأ نكسو ةسوفن لبج لهأ نم ردحني ©ێيجردلاو

 هباتك يف ركذو .بسني اهيلإو ةطفن برق ىلفسلا نيجرد ىلإ اولقتنا م
 ضعب نكسو ‘ه١١٦ ةنس نالجارو يق ملعتلل هبابش ةيادب يف رفاس هنأ
 .ديزت وأ نيتنس تقولا

 ذإ ةبرج ةبازع بلطل ةباجتسا ناكف باتكلا اذهل هفيلأت ببس امأ

 .مهنيب عيفر ماقم هل ناك

 يف هتطخ اعبتم .انيمأ اصيخلت ءايركز وبأ هبتك ام اذه هلمع يف صخلو
 سماخلا نرقلا ةياهن ىتح ©،برغملا دالب ىلإ ةيضابإلا لوخد ةيادب دصر

 ءزحلا امأ .باتكلا نم لوألا زجلا لماك ةبقحلا هذه تلمشو يرجهلا

 تاقبط ىق ةيضابإلا خويش هيف لعج يجردلل القتسم افيلأت دعيف ناثلا

 نرقلا ىلإ لوألا يرجهلا نرقلا نم ةيادب ،ةنس نيسمخ ربع ةقبط لك دتمت
 .ةقبط ةرشع اتنثا تاقبطلا هذه لمجو .عباسلا

 اهعضو امك اهدعاوقو ةبازعلا ةقلح ماظن داريإاب باتكلا متخ مث
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 ب فرعتو ،(ه٤٤.ت) «يئاطسرفلا ركب يبأ نب دمحم ةقلحلا سسؤم
 ."ةقلحلا ريس"

 هنأب هفصو يذلا ،ينايسولا ريس نم اريثك ىيجردلا دافتسا دقو أ
 لهأل ةريس هف مل ،رابخألاو خيراوتلا هنع يورملا راثآلاو ريسلل ظفاحلا»

 يف تدجو تيم كنأ ،راصتخاب هفاصوأ ةلمجو راصعألا لك يف ةوعدلا
 هخويش نع اهيوار وهف عيبرلا يبأل ةميدق ةياور هريغ وأ باتكلا اذه

 «)١(. رايخألا
 .خياشملا نم ينايسولا ريغ نع ىرخأ تاياور ينيجردلا لقن امك

 .يئاطسرفلا ركب نب دمحم خيشلا ديفح فسوي حون وبأ مهنم
 .ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع تناك ردصملا اذه نم انتدافتساو

 نالجراوب ةيعامتجالا ةايحلا لوح تامولعم نم هب انمأ اًمع الضفف

 .اهماظنو ةبازعلا ةقلحب فيرعتلل يساسألا ردصملا هنإف اهئاملع خيراتو
 زراب رود ةقلحلا هذهل ناك دقو .يعامتجالاو يملعلا نيلاحلا يف اهتطشنأو

 .هالت امو يرجحلا سداسلا نرقلا لالخ نالجراو ىق
 لوح لصفم ردصم لوأ هنأ ييجردلا باتك يف اذه نم مهألاو

 رداصملا يف ينالجراولل ركذ دجن مل ذإ ،ينالجراولا بوقعي يبأ ةيصخش

 ىرخأ رداصم ةمث نأ ودبيو ،ييايسولا ريس يف ةرباع ةراشإ الإ {ةقباسلا

 ال اممأ وأ ،مايألا دي اهيلع تفع نكلو ،يجردلا لبق بوقعي يبأ ةريسل

 .اهوكلام قح امب ملعي ال ةرومطملا نئازخلا ةسيبح لازت

 ةئام (ه٠٧٦) نىيجردلا ةافوو ‘(ه٠٧٥) ييالجراولا ةافو نيبو

 ةيخيراتلا ليصافتلاو ملاعملا نم ريثك سمطل ةيفاك ةرتف يهو .ةلماك ةنس
 بلاغلا يف ظفتحت ال ةيوفشلا ةياورلا نإ ذإ بوقعي يبأ ةيصخش لوح
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 ربع صقنلاو ةدايزلا نم اهل ضرعي امع الضف ‘تادحألا ليصافت لكب

 .ريسي ريغ ذخآملا هذه يفالتل لوذبملا دهجلا لعجي امم ،امتاقلح

 ةذمالتو خويش لوح ةميق تامولعمب ێيجردلا اندافأ امك

 يبأ راثآ دحأ انل ظفحو ،ىرخألا رداصملا يف اهيلع رثعن مل ،ييالجراولا

 .ليعامسإ نب بويأ هذاتسأو هخيش ءاثر ي ةيئابلا هتديصق وهو ‘بوقعي
 يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ نماثلا نرقلا يف نييجردلا دعب ءاجو

 وهو ،"تاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتإ يف ةاقتنملا رهاوجلا" هباتك عضوف

 هلمهأ امل ةلمكت هيفو 3ةرهاقلاب ه١٦٠٣١ ةنس ةيرجح ةعبط ع وبطم

 ييجردلا ىأر ييلا ةباحصلا ةقبط يهو ،ىلوألا ةقبطلا لهأ نم يجردلا

 راركت نع ىنغي اهنع بتك ام ةرثكو صاخلاو ماعلا ىدل امترهش نأ

 لصأ يه ذإ ،ةيمهألا ةياغ يف امب ءدبلا نأ يدابلا ىأر امنيب ،اهنع ثيدحلا

 .ميركلا لوسرلا دعب نيملسملا خيرات قلطنمو ،نيدلا
 راثآ ضعبب قلعتي اميف ردصملا اذه نم انتدافتسا ترصحنا دقو

 ناكو اقيقد افصو يداربلا هفصو يذلا دوقفملا هريسفت لثم ،ييالجراولا

 نمض هركذ ،ينالجراولا ريسفت نع ديحولا ردصملا وه هنع هدروأ ام
 ماظنب صاخلا ءزجلا يف باتكلا نم اندفتسا امك .ةيضابإلا تافلؤم ةمئاق

 .ماظنلا اذه نع نييجردلا هبتك امل هبلاغ يف ةيفرح ةغايص دعي يذلا ةبازعلا

 نب ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ وه ريهش يسوفن اع يداربلا التو
 "خياشملا ريس" باتك فلأ يذلا ا(_ه٨٠٩تر) ،يخاّمشلا دحاولا دبع

 ىلع ةيرهوج ةروصب ادمتعم 3ةقباسلا ريسلا فيلآت نم هتدام عمجو

 ادغو ،ةقباسلا بتكلا نساحم اعماج هفيلأت حبصأ دقو ييجردلا تاقبط

 .برغملا ةيضابإ دنع ريسلا فيلآتل ةروص لمكأ

 خويش مجارت هباتك يف عمج ك،عالطالا عساو خرؤم يخامشلاو
 هلامتشا نع الضف ،عساتلا نرقلا ىلإ بهذملا ةأشن ذنم مهمالعأو ةيضابإلا

 تامولعم هظفحو برغملا ةيضابإل ةيعامتجالا ةايحلل ةديدع ليصافت ىلع
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 .تادوقفملا دادع يف نآلا ربتعت رداصم نم اهاقتسا ةمهم

 ليحرلا نب بوبحمل برغملا لهأ ريس ىلإ هتامولعم وزعي وهو
 .امهريغو ،يتازملا عيبرلا يبأ ريس ىلإو ،دوقفم باتك وهو ،يمرضحلا
 وأ هتارابع لقني ام اريثكو ،ييجردلا تاقبط ىلع هتالاحإ بلغأ نكلو

 .لقنلا كلذب احَرصم هنم ةلماك تارقف

 انل فاضأ هنإف ،ةماعب نالجراو خيرات لوح باتكلا دئاوف نع الضفو

 يفاكلا دبع رامع يبأب هتقالعو ينالجراولا ةيصخش نع ليصفت ضعب
 .هراثآو بوقعي يبأ خياشم ضعبو .(ه ٥٧٠ لبق ت) يثوانتلا

 لوصأ يف باتك وهو ،ينالجراولا خيرات لوح يساسأ ردصم ةمثو
 ضعب يف اندافأ يذلا "ناهربلاو ليلدلا" هناونعو ‘هسفن بوقعي يبأل ،نيدلا

 ايانث يف اضرع اهنع ثيدحلا درو بوقعي يبأ هفلؤم ةايح نم بناوج
 هطخ ام الولو ‘نادوسلا دالب ىلإ هتلحرب اهنم قلعتي ام ةصاخبو ‘باتكلا

 مل ذإ نايسنلا يط يف ةلحرلا هذه رابخأ تدغل هملقب اهنع ينالجراولا

 بوقعي وبأ اندمأ امنيب ،ةرباع ةراشإب ولو اقالطإ ريسلا بتك اهركذت

 لاحلا يف اهنم هدافتسا امو ةلحرلا هذه نع ةيمهألا ةياغ يف ليصافتب
 .اضيأ ىعامتجالا لاحلاو ،ىملعلا

 عبتت يف _ ةطوطخم يهو _ "ةيزاجحلا" نالجراولا ةديصق انتدافأ امك

 نع الضف ءاهدئاوفو ،ةلحرلا هذه ملاعم زربأو جحلا ىلإ هتلحر راسم

 .ةماع ةروصب رعشلاب هتلصو ‘&بوقعي يبأ ةيرعاش ىلع اهتلالد

 ميهاربإ خيشلل "نالجراو خيرات يف نابلا نصغ" ناونعب طوطخم ةمثو

 ةميدقلا رداصملا يف قرفت ام فلؤملا هيف عمج «(م١٥٩١ت) مازعأ حلاص نب

 رصعلا ىلإ مدقلا ذنم امنارمعو ،اهلهأ بسنو ،نالجراو خيرات لوح
 باتكلا اندافأف .نالجراو ءاملع مجارتل ريخألا بابلا صصخو رضاحلا

 رداصملا تلفغأ نمه ةنيدملا هذه ىلإ مهتبسنو ءاملعلا ضعب ديدحت ن

_ ٥ ١



 رداصملا هذه هتدروأ ام ىلإ لاب اذ اديدج فضي مل باتكلا نأ ديب

 .هتاقبط يف ييجردلا نع لوقن هصوصن نم ريثكو
 يف الإ اندفت ملف ةيضابإلا ريغ رداصملا امأ ،ةيضابإلا رداصملا نع اذه

 .نالجراول ةينارمعلاو ةيراجتلا ةيحانلا

 نأ ىلإ ارظن ،ةيضابإلا خيراتل رداصملا هذه لهاجت ىلإ اذه عجريو
 عاضوألاب ةلص اهل ىلا ةزرابلا ثادحألا ىلع ابصنم ناك نيخرؤملا مامتها

 مامتها يأ ريثت نكت ملف ةيلخادلا ةايحلا امأ ،ةمئاقلا مكحلا مظنو ةيسايسلا

 . .نيودت ىلإ جاتحي
 نكي مل نأكو ،ةيضابإلا خيرات لهاجت دق نودلخ نبا نأ ظحالملاو

 برغملل ةيخيراتلا ثداوحلا قدأل هعبتت مغر برغملا دالبب رثأ يأ مهل

 .يمالسإلا

 اهتيمهأو امنارمع عاستا ركذ نالجراو نع نودلخ نبا ثيدح يفو
 ...ىضمو ،نادوسلا دالب ىلإ رفسلا ةباوب اهوكو ،ةيراجتلا

 وأ نالجراو خيرات لوح اديدج انل مدقت ملف ةثيدحلا عجارملا امأ

 رداصملا هتدروأ امل راصتخا وأ ةيفرح لوقن اهلكو ،ييالجراولا ةيصخش

 .ةيضابإلا

 ضوع دمحم روتكدلا ثوحب ةيمهألا ثيح نم تافلؤملا هذه ردصتيو
 ةلحرم يف ةيضابإلل ةيوبرتلاو ةيعامتجالا تاميظنتلا" :يهو ،تافيلخ
 "نامتكلا ةلحرم ىف ةيضابإلل ةيرادإلاو ةيسايسلا تاميظنتلا" و "نامتكلا

 ."ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا" و

 برغملا دالبب ةيضابإلا ةايحب متمت ةيملع تاسارد ثوحبلا هذه لكو

 ةيضابالا لوح ةفثكملا ممتاساردو نيقرشتسملا لامعأ نم اهيف دافتسا دقو

 .اهنم ةيعامتجالا يحاونلا يف ةصاخو 0

 دوعسم ثحابلا ريتسجام ةلاسر اضيأ ةثيدحلا تاساردلا نمو

ةيمتسرلا ةلودلا طوقس ذنم طسوألا برغملاب ةيضابإلا" ناونعب يدوهزم



 ماظنلل ةساردلا تضرعت دقو ."ه٤.٤-٦٩٢ لاله ىنب ةرجه لإ

 .نالجراوب ةيداصتقالاو ةيملعلا ةايحلاو يعامتجالا
 دالبب يضابإلا طاشنلا ىلإ ريشت ال ةثيدحلا عجارملا نإف اذه ادع اميفو

 ةيصخشل اهلوانت نع الضف ءرادان الإ ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعب برغملا

 .نياديملاو يركفلا هماهسإ وأ ،نيالجراولا

 يف مهجاتن نإف نوقرشتسملا هبتك ام ىلإ ةراشإ ةمث نإف ،ريخألا يفو

 ةبسنلاب يغي امب انفعسي مل ،هعونتو هترازغ ىلع ةيضابإلا تاساردلا ناديم

 ةرصحنم بلاغلا يف تاساردلا هذه نإ ذإ .هتئيبو ينيالجراولا ةيصخشل

 وأ ،ةيمتسرلا ةلودلا خيرات لوح وأ ىلوألا نورقلا يف ةيضابإلا ةأشن لوح

 .ةرخأتملا نورقلا ىف ةيعامتجالاو ةينيدلا ةيضابإلا ةايح

 شويدات ينولوبلا وه ةيضابإلا تاساردلا ف صصختم قرشتسم زربأو

 اميدق ةيضابإلا لوح ،باتكو ثحب نيب ،اجاتنإ نيسمخ ةبارق بتك يذلا
 بناخلا يف ةصاخبو ،نالجراو خيراتل ةبسنلاب ةيمهألا ةياغ يف هتاساردو اثيدحو

 لوانتي ل هنأ ا { س ع -»:هباتك لثم ،ييارمعلاو يداصتقالا

 القتسم اثحب هزاحجنإو ريسلا بتك ىلع هعالطا مغر - بوقعي يبأ ةيصخش
 نع هثحب نمض ةزجوم ةروصبو ةدحاو ةرم الإ - يخامشلا ريس لوح
 : ع ن ط ع "ةيضابإلا نيخرؤملاو ريسلا باتك"

 ح ل 1 ل

 نم ةفلتخم طاقن ق اهنم اندفأ ةيخيرات ريغو ةيخيرات عجارم كانهو

.ءاوس دح ىلع ىلوصألاو يخيراتلا نيمسقلا يف ‘ثحبلا



 لوألابابلا

هتيصخشو ينالجرم اولارصع



 لو أالالصفلا

ينالجرم اولارصع



 اهناكسو اهتأشنو ةتارمدسو نالجرساو عقوم لوح : ديهمت

 ىلع ادج ةريغص ةطقن ودبت «ةيرئازخلا ءارحصلا يف ةنيدم نالجراو

 دعبتو ريبكلا يقرشلا قرعلل ةيبرغلا ةفاحلاىلع عقت ةعساشلا ءارحصلا دادتما

 .اوج ملك٥٧٥و ءارب ملك ةئامنامث ةفاسمب ةمصاعلا رئازحجلا نع

 .)راتكه .١٥٠ ةحاسم ىلع اهتحاو عبرتتو

 .ةلقرو ةيالول ةمصاع رئازلا قطانمل يرادإلا ميسقتلا ف تحبصأ دقو

 اهتيمهأ تدادزاو اريبك ايرادإو اينارمع ازكرم اهلعج امم (م٤٧٩١ ةنس ذنم

 يطفنلا طاشن روحم تدغ ذإ ،اهيحاون يف لورتبلا فاشتكا دعب ةزراب ةروصب

 .لورتبلاب ةينغلا دوعسم يساح لوقح نم امبرقل ارظن ڵ©بونحجلا يق
 حتفلا لبق ام ىلإ اهخيرات دوعي ؛ادج ةميدق ةنيدم يهف اممأشن نع امأ

 روصعلا يف تناك امأ ديب ،اديدحت امتأشن روذج ملعن الو يمالسإلا

 .0}نادوسلا دالبو ايقيرفإ لامش نيب لفاوقلا قرطل اسيئر ازكرم ىطسولا
 ةتانز ةليبق نم ،الكرو ونب اهنطوتسا تتم طبضلاب ملعن ال اننأ امك

 ىف نويديمونلا اهانب ةيلزأ ةنيدم» امنأب اهفصي ناولا فيرشلا نأ ريغ

 .("«ايديمون ءارحص

 دالب وحن «راقحلاو ايديمون نيب لفاوقلا قيرط يف ةطحم كلذب تناكف

 .() رجينلا

 ع [, ا ح ; 6 ن - )1(
 6 ل 20 , , م 1984, :2.
 7 , ع 6 ع , - )2(
 ح ل 5 , 6 ع ,
.9: ,1976 , 
 رضخألا دمح .د يجحلا دمحم .د ةمجرت ايقيرفإ فصرو ©ناًرولا دمح نب نسحلا س (3)

 .٦٢١ص ،!ج 0١٩٨٣ ‘تروريب يمالسإلا برغلا راد ،٢ط

)4( - 9: , , 

-٢ . - 



 دالبو ةيقيرفا نيب ةروك» امنأب نالجراو يومحلا توقاي فصيو
 ربربلا نم موق اهنكسي تاريخلاو لخنلا ةريثك كربلا يف ةبراض ؛ديرجلا
 .0.)«ةموّجف ةروكلا هذه ةنيدم مساو ،ةناحجبو

 حتفو هيناث نوكسو ،هلوأ حتفب .()"نآلَجْرَو" اذكه اهمسا طبضو
 .نون هرخآو ،ميجلا

 كلت يف ةروكلا هذه ].ع٨¡ؤلكن يكستيفل قرشتسملا ددح دقو
 ىلا اهارقو قيقدتلاب وأ ،اهوصحو ةلقرو دالب» يعت امئأب ةينمزلا ةرتفلا

 مهأو .(©)«نالجراو مسا لمحت ،ةربتعم ةنيدم لكش نوكتل كاهيلإ يمتنت
 .ةتاردس ىرقلا هذه

 رجف ذنم ايقيرفإ لامش اونطوتسا نيذلا ربربلا نم مهف امناكس امأ

 ةتانز ةليبقل انطوم تناك ءارحصلا روصق نأ نودلخ نبا ركذيو .خيراتلا

 ةتانز اهطتخا لا ءارحصلا روصق اوكلم» دقف ثةريثكلا امنوطبب ةيربربلا

 مث ،تيطنمت مث ،ةدوب مت ،تاوت مث ابرغ سوسلا روصق لثم كرفقلاب
 نطو هذه نم دحاو لكو .اقرش نياروكيت مث ،تبيبسات مث ،نالكراو
 نم امماكس رثكأو .راممأو ليخن تاذ ،ةديدع روصق ىلع لمتشي درفنم

 إم٧٥٩١/ه٦٧٣١ توريب ‘تروريب رادو رداص راد ،نادلبلا مجعم ‘يومحلا توقاي - (1)
 ٣٢٧١. ص ( :

 ءالكراو ،نالكراو :رداصملا ف تدرو دقو ،نالجراو مسا طبض يف نوخرؤملا فلتخا - (2)
 .نالجرو ©نالجراو

 شاع ييلا ةيضابإلا تاقبطلاو ريسلا بتك يف دري امنيب {ةلقرو وه اثيدح بلغألا مسالاو
 .مسالا اذه انرتخا كلذلو ،"نالجراو" ةنيدملا هذه يف اهوفلؤم
 هباتكو ينالجراولا بوعقي وبأ ،يلاليخجلا نمحرلا دبع :ةيمستلا يف تافالتخالا هذه لوح رظني

 .دعب امف ٢٦١ص «(م٧٧٦١يفناج/_ه٧٩٣١ مرحم) ،١٤ع ةلاصألا ةلجب ،"ناهربلاو ليلدلا

)3( - .10 ; , 



 .)اهتسائر ىلع بورحو نتف مهنيبو ،ةتانز

 ونب مهو ،نييلصألا امناكس ىلإ ةنيدملا ةبسن اضيأ نودلخ نبا ركذيو
 ةلبق مهنطاوم تناكو .ةليلق مهتئف تناكو» ثةتانز نوطب نم ،نالكراو
 .0)«مىب فرعملا اوطتخاو ،بازلا

 ةوارغمو نرفي ينب نم ىرخأ ةيتانز نوطب دجوت الكراو ينب عمو
 ذنم تناك دلبلا اذهل الكراو ينب ةرامع نأ نودلخ نبا ةياور ديفتو .»
 هيلإ بهذ امل افالخ ؛هحيجرت ىلإ ليمن ام وهو ،مالسإلا لبق ام رصع
 دض نوحتافلا برعلا اهنش يلا بورحلا» نأ نم يدوهزم دوعسم ثحابلا

 لئابقلا نيب نم ناكو لخادلا ىلإ ربربلا حوزن ىلإ تأ نييلصألا ناكسلا
 تيمسو ،نالجراو ةقطنم يق اورقتسا نيذلا ،ةتانز نم الكراو ونب ةحزانلا
 .(5)«مهمساب ةنيدملا

 قرط نيب لصو ةزمه اهنوكو ،يجيتارتسالا نالجراو عقوم مكحبو
 جزتماو سانجألا طالتخال ليوطلا اهخيرات ربع تضرعت دقف ،ةماه ةيراجت

 .ةازغلاو نيرجاهملا نم ش ءامدو رصانعب امناكس

 لامشلاب مهدوجو نابإ نمزلا نم انيح نامورلا اهيلع ىلوتسا دقف

 ىلع ءانب ،نالجراو لمشيل ةيربربلا ةنهاكلا ناطلس دتما امك ،‘}يقيرفإلا

 نمو ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يق ربخلاو إدتبملا ناويدو ربعلا \نودلخ نب نمحرلا دبع - (])

 .٠٢١؛ص ١١0ج ؤم٨٧٩١ توريب كينيانبللا باتكلا راد ربكألا ناطلسلا يوذ نم مهرصاع

 .٧٠١)-٦٠١ص .ج قباسلا ردصملا - (2)

 .هسفن ردصملا - (3)

 ةرجه ىلإ ةيمتسرلا ةلودلا طوقس ذنم طسوألا برغملا يف ةيضابإلا ،آيدوهزم دوعسم - (4)
 خيراتلا مسق بادآلا ةيلك ةرهاقلا ةعماج ريتسجام ةلاسر ،بوغملا دالب ىلإ لاله نبب

 ٧. ص (م٨٨٩١/ه ٤٩
 رشنلل ةيسنوتلا رادلا ؤفوسو ءارحصلا خيرات يف فورصلا ،رماوعلا دمحم نب ميهاربإ - (5)

 .٣٣ص «م٧٧٩٦١/ه٧٩٣٢١ سنوت ،(رئازجلا) عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،(سنوت)



 رئب" ىمست ةنيدملاب رئب دوجو نم ،يكستفيل قرشتسملا هجتنتسا ام

 نأ ىلإ اضيأ لصوتو .ةيضابإلا ريسلا باتك دنع اهركذ درو ء"ةنهاكلا

 ةيلاحلا ىه .)نالجراو ناكس نمض يومحلا توقاي اهركذ نلا "ةناجم"
 ١ .. .ةنيدملا هذه يف نيملسملا ربربلا عم تنكس قلا ةملسملا ريغ

 نييمتسرلا اياقب ةرجه نالجراو ناكسل يقرعلا جزامتلا روص زربأو

 ىلإ لاله ينب ةرجهو .(؛ه٦٩٢٦ ةنس ترمهاتب مهتلود رايمما دعب اهيلإ
 رارقتسال اورثآ نيذلا راجتلا نع الضف .(}) ه٢٤٤ ةنس برغملا دالب

 بسكلاو نيغلا لبسو شيعلا دغر نم اهيف اودجو امل ،نالجراوب

 دالب نم ةراجتلا ةطساوب اوبلجتسا نيذلا ديبعلا كلذكو .عيرسلا
 .نادوسلا

 :ةتاردس ةنيدم

 يبرغ بونج ارتموليك ةرشع عبرأ يلاوح دعب ىلع ةتاردس ةنيدم عقت
 .0)ةيربربلا ةتانز نوطب نم ةتاردس ةليبق ىلإ اهتبسنو ،نالجراو

, , 10. - (1) 
 ١٧٢ص هج ©نادلبلا مجعم ،يومحلا - (2)

, , 84-90. - (3) 

 يالط ميهاربإ قيقحت ،برغملاب خياشملا تاقبط ©ێيجرلدلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ _ (4)

 - .٤٩ص ،٧١ج .ت.د ةنيطنسق ©‘ثعبلا راد

 ع , [ ح ; :40.
 باتكلا راد .٣ط ،خيراتلا ق لماكلا ،ريثألا نبا ؛!٧٩ص ١ ٣ج ربعلا نودلخ نبا - )5(

 .٥٥ص ‘٨حج م ٩٨٠ ١ ۔ه٠٤١. \ات وريب ©يبرعلا

 7 , ع آ ن , - )6(
 ز 0 ! , ! 8, م 1 )1971(, 99-100.
 ةيادرغ ديعس جاحلا دمحم ةبتكمب طوطخم ،نالجراو خيرات يف نابلا بصغ ءمازعأ ميهاربإ
 ص٥-۔٦.



 نايحألا نم ريثك يف ةليبقلا مساو ةنيدملا مسا نيب زييمتلا ةبوعص نكلو
 فالتخالا كلذ نمو .نيخرؤملا ضعب ىدل تامولعملا يف طلخلا لإ ىدأ

 طوقس بيقع تأشن امنأ ىلإ عجارملا بلغأ بهذت ذإ 5ةنيدملا ةأشن لوح

 .0)نالجراو ةحاو ىلإ اهلهأ ةرجهو ،نييمتسرلا ةمصاع ترهات
 ةرماعو ةدوجوم تناك ةنيدملا نأ "نابلا نصغ" بحاص ىري امنيب

 ةيرثألا ةثحابلا هدكؤت ام وهو .")برغملا دالبب مالسإلا رجف ذنم ناكسلاب

 نم نالجراو ىلإ نيحزانلا نأب داقتعالا إطخلا نم هنأ مشرب ناف تيرغرام

 يف ممتربخ لضفب امترامعب اوضمن مهنإ لب ،ةتاردس ةنيدم اوؤشنأ ترهيت
 .‘)ةيمتس رلا ةلودلا امب ترهتشا يلا نونفلا فلتخم

 نأ ركذت نىلا ةيخيراتلا رداصملا تاياورل اقباطم يأرلا اذه ودبيو

 حلاص وبأ اهخيش اهلبقتسا نالجراو ىلإ لصو نيح حلفأ نب بوقعي مامإلا
 ةياعرب لغتشاو ارئب رفح ثيح ةتاردس ىلإ هجوت مث ،نايرُمي نب نوج
 .(داهيلإ نييمتسرلا مودق لبق ةيرقلا دوجو حجري امم ،هتعيضو هلقح

 دوجولا نأ نم ،ةيضابإلا تاساردلا ىف ريبخلا ىكستفل هدكأ ام اذهو

 .(ث)ركبم ناك ةتاردسب ىضابإلا

 ةتاردس ةليبق دوجول ارظن ،لوبقمو لوقعم يأرلا اذه نأ حضاوو

 ةنيدملا ةيمست رخأتت نأ ايقطنم سيلو ‘ترهات طوقس لبق نالجراو ةحاوب

 0١٩٨١ توريب ةيبرعلا ةضهنلا راد ريبكلا برغملا خيرات 7 اس زيزعلا دبع ديسلا .د - (1)

 كرئازخلا \باتكلل ةينطولا ةسسؤملا !اهئطاوشو ىربكلا ءارحصلا ،يبرعلا ليعامسإ ؛ه١٨ص ج
 ١٠٥٤-١٥٠٥. ص ١٩٨٣

 .٢٢٣ص ‘نابلا نصغ 3مازعأ - (2)

 .٤١-٣١ص طسوألا برغملاب ةيضابإلا \يدوهزم - (3)
 ع , ! 6 نعع; 41. - )4(

, , 90. - (5) 



 ةقطنم ىلإ نييترهاتلا نيحزانلا مودق ح ءةتاردس ةليبق ىلإ اهتبسنو
 نيحزانلا مودق رابتعا نكمي نكلو ،نيفرطلا نيب ةقالع ال ذإ ،نالجراو
 امم ،اهراهدزاو امترامعل اديدج اسفن مهئاطعإب ةميدقلا ةنيدملل اثعب ددجلا

 .امتأشنل اخيرات كلذ اوربتعاف اهيلإ نيخرؤملا راظنأ تفل

 ق ةنيدملا ةأشن ادتبم ركذ درو مدعل ةيضقلا ق يأرب مزجن الو كاذه

 .عوضوملا اذه ق سيئرلا ردصملا يه ىلا ةيضابإلا ريسلاو خيراتلا بتك

 طوقس دعب ارهاز ايراضح ادهع ءةتاردسو نالجراو تدهش دقو
 ىلإ اهيلع ادهاش ةراضحلا هذه ل اعم تيقبو ،‘ترهاتب نييمتسرلا ةلود

 خيراتل اًرارسأ امترمط لا لامرلا نابثك تحت يفخت ةقطنملا لازت الو ،مويلا

 .اريسي اءزج الإ اهنم تابيقنتلاو ثوحبلا فشكت مل رهدزم

 تاطوطخم هبلغأ لازي ال اميق ايركف اثارت نالجراو مالعأ فلخ امك

 .نيسرادلا يديأ اهلنت ل

 ةثيرو ةتاردسو نالجراو تدغ يركفلاو ينارمعلا ىوتسملا اذهبو

 طوقس دعب ةيضابإلل ةيناثلا ةمصاعلا تراصو ‘يراضحلا اهدحجب ىف ترهات

 .ترهات

 ةيلمعلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهبناوج فلتخمب ةايحلا هذه لظ يقو

 .يتاردسلا نالجراولا بوقعي وبأ اشن

 بناوجلا هذه نع ماثللا ةطامإ نم دب ال ناك لجرلا ةيصخش مهفلو

 .هرصعو هتئيب نم

 .بابلا اذه نم ةيلاتلا لوصفلا ف ثحبلاب هصخنس ام وهو

_ ٥ ٢



 لوألا ثحلا

 ةيسايسلا ةايحلا

 نيرجهلا سداسلاو سماخلا نرقلا ديس ىمالسإلا لاعلاو برغملاعاضوأ : ديهمت

 ةراضحلا راهدزا ةمق نيخرؤملا رظن يف يرجهلا عبارلا نرقلا ربتعي
 )١(. ةيعامتجالاو ةيملعلاو ةبسايسلا اهيحاون عيمج ق ةيمالسإلا

 ،لوفألا ىلإ نيملسملا مجن لامف رادحنالا ةرتف ةمقلا هذه تبقعأ مث

 تزربو ةدحاولا ةيمالسإلا ةلودلا مسج ق يرسي ككفتلاو نهولا ذخأو

 .يمالسإلا ملاعلا نم تش نكامأ يف كانهو انه ةيسايس تاماعز

 ريست رومألا تناك ةيمالسإلا ةلودلا بلقو ةفالخلا ةمصاع دادغب يفف .

 ةنس مكحلا ديلاقم ىلع ةقجالسلا ىلوتسا ذإ حيحصلا هاجتالا ريغ يف

 قفو مشموفرصي مهيديأ ع وط نويسابعلا ءافلخلا حبصأو م١ . _/٢٨ ه ٢٩

 .() ةصاخلا ممتابغرو مهحلاصم هيضتقت هضتقت ام

 ناجيبرذأو ةريزجلاو لصوملاو قشمد يق .) ) ةكباتألا لود يكلم مساقتو
 )٤(. سر افو

 .يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا ،زتيم مدآ - (])

 ١. ط يعامتجالاو يفاقثلاو ينيدلاو يسايسلا مالسإلا خيرات كنسح ميهاربإ نسح - )2(

 ١-٠٩. تاحفص ؛ج ما ٩٦٨ ،ةرهاقلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم

 كيلامملا ءالؤه اومدقتسا ةقحجاالسلا ناكو .ريمألا يبرم : :اهانعم ةيكرت ةملك : :كباتأ - )3(

 ةلود اومستقاو تايالولا اولوت مهدعاس ىوقت ا كشرويخحلاو روصقلا يف ةمدخلل كارتألا
 .مهنيب تارامإ ةقجالسلا
 .١١٦۔-٠١٦ص اج مالسإلا خيرات ،ميهاربإ نسح

 .٢٦ص قباسلا ردصملا - (4)



 مىبورح اوتشيل نييبيلصلا مامأ قيرطلا لهس نيملسملا ةوق ككفتيو

 .0) ابرغمو اقرشم ةيمالسإلا دالبلا ىلع
 ،نمزلا نم نينرق تماد ةعطقتم تالوج ق بورحلا هذه ترمتساو

 .لاومألاو حاورألا يف اظهاب انمث نيملسملا تفلكو

 ماشلا ندم ىلع ءاليتسالا ةيغب نوعزانتي نويبويألا ناك قرشملا يفف

 ديحوتب الإ ةاسأملا هذه هتنت مل و .ضعبلا باسح ىلع مهضعب عسوتيو

 نع نييبيلصلا ءالجإ عاطتسا يذلا نيدلا حالص ةدايق تحت مهفوفص

 .:) .م٧٨١١/_ه٩٧٥ ةنس نيطح يف مهيلع راصتنالاو ماشلا

 ملاعلا ىلع ممماطلس طسبل نيدهاج نويمطافلا ناك رصم يقو

 ئناوم ىلع ةرركتملا نييبيلصلا تاراغ ةص نع اوزجع امنيب يمالسإلا

 .) طايمد يف انيبم ارصن يبويألا نيدلا حالص مهيلع زرحأ تح رصم
 0٥. يرجهلا سماخلا نرقلا طساوأ نميلاب نويحيلصلا لقتسا امك

 ىب ةلود ةيمطافلا ةلودلا ضاقنأ ىلع تماق طسوألا برغملا يفو

 .0}) ةعلقلاب نيبدامحلا ةلودو ،ةيدهملاب ةيجاهنصلا يريز

 الو نيدلا ةوخأ امهيف عفشي مل و ،ةيماد بورح نيتلودلا نيب تناكو

 دامح نيب بورحلا كلت خيراتلا بتك تلجس دقو ،بسنلا ةوخأ

 .هسفن ردصملا - (1)

 نسح :رظني ،اهنم نييبيلصلا درطو ماشلاو رصم ديحوتل نيدلا حالص دوهج لوح =- (2)
 .اهدعب امف ٤.٠١ص ٤ج مالسإلا خيرات ،ميهاربإ

 .٠١اهص ‘٤ج مالسإلا خيرات ؟ميهاربإ نسح - (3)

 .٧٩١ص اج ،مالسإلا ح خيرات كميهاربإ نسح - - (4)

 نيسح .د قيقحت ‘بدألا نونف يف برألا ةيامن يريونلا 3 نيدلا باهش :رظني - (5)
 ٥ثباتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلاو ةفاقثلل ىلعألا سلجملا رشن دز ،نياوهألا زيزعلا دبع .دو راصن

 .١٠٥٢ص -٥٣٢ص ء٤٢ج ،م٣٨٩١/ه٤١ ٢. ‘ةرهاقلا



 0٠١. دامحو زعملا نيب ش كسيدابو

7. 

 8 .:)هه٩٢٥ ةنس ةبرج ةريزج ىلع اولوتساف ،ءاقشألا نيب عارصلا

 دي نم ةليوزو ،ةيدهملا نويدنامرونلا لتحاو .() ه١٤٥ ةنس سلبارطو
 هه٧١٥ تنس يف اهلالتحا اودواع مث ه ٤؛٠٧ ةنس نييجاهنصلا

 يلع نب نمؤملا دبع هيجوت دعب الإ ةيدهملا اورداغي ملو .:) هه٤٤و
 نم ةنس ةرشع ينثا دعب ه ٥٥٥ ةنس اهنع مهئالجإل هدوهج يدحولملا

 0ُ١. لالتحالا
 اوهجوتو داهجلا ةضيرف نوطبارملا ىحأ دقف ىصقألا برغملا يف امأ

 .0}) ءارحصلا ناكس نيب نيدلا مئاعد اودطوو نادوسلا يف مالسإلا رشنل

 مهتلود اوميقي نأ اوعاطتساو هه٤١٥ ةنس نودَّحوملا مهبقعأ مث

 نم ءادتبا ةنس ةرشع عبس تماد نيطبارملا عم ةنحاط كراعم دعب ىربكلا

 دالب لماك ىلع مهذوفن اوطسبو .") هه١٤٥ ةنس ىلإ ه ٥٦٢٤ ةنس

 .سلدنألاو برغملا

 ةنيدم ةنيدم ةريزحلا نومساقتي فئاوطلا كولم ناك سلدنألا ىفو

 يف ممتوخإ برحل ىراصنلاب مهضعب دجنتسا تح مهنيب عارصلا دتحاو
 .يصخشلا دحلا ليبس يف نيدلاو ةوخألا ىرع لك نيضقان ©نيدلا

 توريب &ةفاقثلا راد \٦ط ماعلا رئازجلا خيرات يلاليجلا نمحرلا دبع - (1)

 .٦٧٢ص ،٢؟٥٧ص ،١ج م٣٨٩١/ه٢.٤١
 .٥٤٢ص ٤٢ج برألا ةيام يريونلا - (2)

 .٦٤٢ص ،!٤٢ج برألا ةياغ يريونلا - (3)
 ٢١٢. ص ‘٤ج .مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح _- )4(

 ٢٣١١-٢٣١٥: تاحفص ،٤٢ج برألا ةيامن يريونلا - (5)
 .١١!١"ص ؛٤ج مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح - (6)

 .١٢٢ص ؛٤ج مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح - (7)



 ةوق مهمامأ اودجي ملف سلدنألاب مهكالمأ دادرتسال ىراصنلا طشنو

 ةدايقب ،ةريهشلا ةقالزلا ةعقوم يف نيطبارملا ةدجب الول مهدصت ةملسم

 )٠(. نعفشات نب فسوي

 اولتحا نيذلا سلدنألا ىراصن دض ةرفظم تالمح نودحوملا داق امك

 .)ةنوبشلو ةبطرقو ةطانرغو ةيرملا لثم ،ةمهملا اممدمو اهروغث نم اريثك

 يسايسلا اهعضو ىلع ثيارغجلا نالجرماو عقومرشأ :لوآلابلطملا

 نع اديعب ىربكلا ءارحصلا بلق يف يقارغجلا اهعقومب نالجراو تزيمت
 ندم نيب ةراجتلا كلاسمل اهطسوتو يمالسالا برغملل ةينارمعلا زكارملا

 دالب فلتخم ىلإ ردصي يذلا بهذلا دروم ثيح ،نادوسلا دالبو لتلا
 .ابوروأو برغملا

 نالجراو ةايح يف زرابلا اهرثأ ةزيمتملا ةيعضولا هذهل ناك دقلو

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ؛ىرخألا ةايحلا يحانم رئاس يفو لب ،ةيسايسلا

 .اباجيإو ابلس
 نأ تعاطتسا دقف لامشل ايف ةيرضحلا قطانملا نع اهدعب مكحيف

 ،يمالسإلا برغملا ىلع ةبقاعتملا لودلا نع يتاذلا اهلالقتساب ظفتحت

 ةيسايسلا اهصئاصخو اهعباط اهل ةدحو اهسفنل نوكت نأ اهنكمأو

 .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو

 امك ءامتاذ ةحب ةكلمم اهرابتعاو نالجراو لالقتسا نوخرؤملا دكأ دقو

 مممأب -نييلالملا برعلا نم مهو- ،ديعس ىنب نع ناولا فيرشلا لوقي

 ١١٩١-١٦٢٤. تاحفص ،٤؛ج مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح =- (1)

 ئ ٩ج .م ١٩٨٠ /ه ١٤٠٠ كتروريب ،يبرعلا باتكلا راد \٣ط .خيراتلا ق لماكلا ريثألا نبا - (2)

 ٢٣٠٠-٣٢٠٢. تاحفص ٢ ٤ج برألا ةيام ،يريونلا ؛}!\٩1-٥٠ و ٤ ١-٢٠\ تاحفص



 .0)«ةلكرو ةكلمم عم ةراجتو ةقادص ةلماعم نولماعتي»

 هسرح نم سراف فلأ وحن ليعي كلملاك هنوفّرشي ريمأ ةلكرول» هنأو

 .0:)«لاقثم فلأ نوسمخو ةئام هترامإ نم هيلإ ىجتو

 .ةصاخلا هذه اهنع هتغلب نكلو ،نالجراو ةنيدم رزي مل نودلخ نباو

 ،ناطلسلا مساب مهسيئر فرعيو ،الكراو يب باقعأ نم امناكس» ركذف

 .(")«مهنيب ريكن ريغ ةرهش

 نوكتل اهماقم نم عفري مل نالجراول يسايسلا لالقتسالا نأ يهدبو

 اهوؤش فيرصت يق اهتيرح اذه ينعي امنإو ،اهلكايهو امتازيمم لماكب ةلود
 نم حضتيس ام وهو ،ةعطقتم تارتف يف الإ ،ةنميهم ةلودل اهتيعبت مدعو
 .يمالسإلا برغملا ىلع ةبقاعتملا لودلاب امتاقالع ضرع

 يمالسإلا برغملالودب نالجرماو ةقالع :يناثلا بلطملا
 :ةيمتسرلا ةلودلاب اهتقالع =أ

 برغملا دالب ىلإ هلوخد ذنم يضابإلا بهذملاب نالجراو خيرات طبترا

 ربع بهذملا ميلاعت قفو ةيمالسإ ةلود ةماقأ تالواحمل نالجراو ترصتناو

 .اهخيرات
 نيذلا ةسمخلا ملعلا ةلمح نمض دحب يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادب يفف

 ةلقتسم ةلود ةماقإل .(دةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا مهلسرأ

 ...ص .١ج ،ايقيرفإ فصو ،ناَرولا - (1)

 .٧٢١ص ،!٢ج ايقيرفإ فصو ©ناَرولا - (2)

 .٦٠١ص ،٣٢١ج ‘ربعلا \نودلخ نبا - (3)

 ربكأو ديز نب رباج دعب ةيضابإلا ةمئأ يناث يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ _ (4)

 نويع نع ايفختسم ناكو ںراغ يف ةرصبلاب ةيوعد ةسردم نيوكتب بهذملا رشن ىلوت كهتذمالت
 .نيملسملا تامرح ىلع ةريغلاو ديدشلا عرولاب فرعو ،نييومألا

 ةأشن تافيلخ دمحم ضوع .د ٢٢٣٨-٢٤٦٢. تاحفص ،؟ج خياشملا تاقبط ،نييجردلا :رظني .



 دبع باطخلا ابأ عياب يذلا .()ياردسلا مصاع همسا الجر ؛برغملاب

 ىلإ هموق اعدو .(١ها٤. ةنس سلبارط يف ةمامإلاب حمسلا نب ىلعألا
 .نالجراوو ةتاردس يف ةعساو ةباجتسا هتوعد تيقلف ،ةعيبلا هذه

 يف عافد مامإ ماق يذلا يزوزلملا متاح يبأ ةعيب ىلإ هوباجأ كلذكو
 .0)نييسابعلا نم اهعجرتساو ،ناوريقلا

 دعب يسايسلا كرتعملا نع لازعنالا كلسم نالجراو لهأ كلس م

 ةيمتسرلا ةلودلا مايت قح كلذك اولظو ،يزوزلملا متاح يبأ ةروث لشف
 نالجراو تطبتراو ،اهتمئأل مهءالو اونلعأف ،ةرجهلل ١٦١٠ ةنس ترهاتب

 يف ةمئألا رماوأ قفو ماكحألا ردصتو دودحلا اهيف ماقت تناكف ،ترمهاتب

 .(ا"ترهات

 ١٠٣٢-١١٧٨. تاحفص 0١٩٧٨ نامع ‘بعشلا راد عباطم {ةيضابإلا ةكرحلا

 عم ،ةرصبلاب ةديبع يبأ ىلع ذملتت ،يناثلا نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نم ،يتاردسلا مصاع = (1)
 وبأو حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأو متسر نب نمحرلا دبع :مهو ةسمخلا ملعلا ةلمح
 .يلبقلا دواد وبأو «يسمادغلا رارض
 نع عفادي وهو امومسم لتق هنكلو «باطخلا يبأ ةمامإ ةماقإ يف ريبك دهجب مصاع مهاس
 .يزوزلملا متاح يبأ ةدايقب ناوريقلا
 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا ،ةعبارلا ةقلحلا ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع :رظنا

 ١٦٢٤-١٢٦٨. تاحفص ،١ج «رئازجلا

 نم ةدوعلا دعب سلبارطب ةمامإلا ىلوت ،ملعلا ةلمح عم مصاع قافر نم باطخلا وبأ - (2)

 ةنس ءاركن ةديكمي ثعشألا نب دمحم شيج هلتقو {ةديبع يبأ هخيش نم ةراشإب كلذو ،ةرصبلا
 .ه١ ٤٤

 .اهدعب امو ٢٢ تاحفص ١ج خياشملا تاقبط ،يجردلا

 ،يناشلا نرقلا يف برغملاب ةيضابإلا مالعأ دحأ ،يزوزلملا بيبح نب بوقعي متاح وبأ - (3)
 نبا هيلع بلغت ش باطخلا يبأ ةمامإ ءايحإل ےه١ ٥٤ ةنس سلبارطب عافدلا ةمامإ لوت

 .ناوريقلا راصح يف ثعشألا
 ٣٦-٤٠. تاحفص ١ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا

 ۔-٣٩٢٣ تاحفص ،©٢ج ةعبارلا ةقلحلا .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع - )4(

 ٣٥.



 ذإ ةيسايس اهنم رثكأ ةينيد ةيحور تناك تاقالعلا هذه ةعيبط نكلو

 ةاضق وأ لامع وأ ةالو دوجو ركذت دهاوش ىلع انيديأ نيب اميف رثعن مل
 .نييمتسرلا ةمئألا لبق نم مهنييعت متي نالجراو ىلع

 ةيمتسرلا ةلودلاب ةيحورلا امتالص مغر تيقب دق نالجراو نأ حضتاف

 ،ترهات ةمئأ رخآل اذالم اهلعج امم يسايسلا اهلالقتسا ىلع ةظفاحم

 يف دجوف .() يعيشلا شيخجلا موجه نم هرارف دنع ،حلفأ نب بوقعي
 نب نونج حلاص يبأ اهميعزو اهخيش لظ تحت ،نامألاو ةيامحلا نالجراو

 دحأ» هنأب ييجردلا هفصوف .ةدايقلا تازيمم هيف ترفوت يذلا .() نايري

 .0«نيكاسملاو ىماتيلا لامشو .نيدلا باطقأ

 لصو امل حلفأ نب بوقعي مامإلا نأ ةيضابإلا ريسلا بتك ركذتو

 هب اوّيحيل 3 ،مهيلع هووي نأ هنم اوبلط ءهتدافو اهلهأ مركأو ،نالجراو

 ،الثم هتملك تراصو ."منغلاب لمجلا رتتسي ال" :الئاق مهباجأف ،ةمامإلا
 مهتكممأ دق ،لئالق فاعض سانأ لهاوك ىلع موقت ال ةمامإلا نأ يأ
 .(ءادعألا مهبقعتو بورحلا

 امتدايس اهل ةلود لثمت نالجراو اهيف تناك ةرتف كلذب تهتناو

 ©بويأ نمحرلا دبع قيقحت ةمئألا رابخأو ةريسلا باتك ركب يبأ نب يحي ءايركز وبأ - (1)
 ١٧٨. ص ٤٠٥ ١ه 8١٦٨٥ ،سنوت رشنلل ةيسنوتلا رادلا \!ط

 1 ةينيدلاو ةيملعلا ةسائرلا هيلإ تهتنا ،نالجراوب ءاملعلا زربأ دحأ نايرمي نب نونج _ )2(

 رهتشا امك ،نالجراوب ةبلطلاو ،ءاملعلاب ةيانعلاو ةيملعلا ةكرحلا طيشنت يف ريبك دهجب مهاسو

 .ةايحلا نوؤش يف ةديدسلا هئارآو همكحب
 تاحفص !ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا ؛١؛٦٢-٤٢١ ‘تاحفص ،ريسلا ©ييايسرولا :رظني

 .اهدعب امو ٣٦٢ ‘تاحفص ريسلا يخامشلا ؛ح٥٤-١

 .١٤٢ص ! ج خياشملا تاقبط ،يجردلا - (3)

 ١٧٨. ص .ةريسلا ايركز وبأ _ (4)

 .٢١١ص ةيرجح ةعبط ءةيفاشلا ةلاسرلا (شيفطا فسوي نب دمحما - (5)



 ءافتخا ءابعأ كلذ رثإ لمحتتو ةلودلا هذهل اذالم حبصتل اهلالقتساو

 .يمالسإلا برغملا ف يسايسلا حرسملا نم ةيضابإلا
 اهنكلو ،ةيمتسرلا ةلودلا تبقعأ يلا لودلا عم امتاقالع مجسنت مل و

 يميظنت لكيه داليم كلذ نع ضحخمتو ،ةديدحلا فورظلا عم تملقأت

 فرع ام وهو ةلودلا بايغ يف يضابإلا عمتجلا نوؤش ىلوتي كزّيمتم
 .ةبازعلا ةقلح وأ ،ةقلحلا ماظنب

 :نييمتسرلا دعب لودلاب نالجراو ةقالع =ب

 نم ريثكل ايجيتارتسا افده ةيمتسرلا ةلودلا دعب نالجراو تحبصأ

 نوكل ،يداصتقالا عفادلا اهمهأ {ةفلتخم عفاودل ،ةقطنملا ىلع ةبقاعتملا لودلا

 .نادوسلا دالب عم بهذلا ةراجت قرط يف ةمهم ةباوب نالجراو
 ةيقيرفإب ةبلاغألا ىلع ءاضقلا دعب مهدوهج نويمطافلا هّجو دقف

 نالجراو وحن \ةساملجسب راردم ينبو .©)ترهاتب نييمتسرلاو ،(سنوت)
 وبأ ناك ذإ يمطافلا مكحلا دض اهنم قلطنت دق ةمواقم لك ىلع ءاضقلل

 ًرطخ نالجراو ىلإ حلفأ نب بوقعي مامإلا رارف يف ىري يعيشلا هللا ديبع
 ةوقلا يلوأ نم ةبخن ةدايقب اميظع اركسع ىلإ هّجوف ،ةئشانلا هتلود ىلع

 .00 م٠.١٩/_ه٧٩٢ ةنس كلذو ،ناعجشلاو

 لبج يف اونصحتف شيجلا اذهب مهل لبق ال نأ نالجراو لهأ ملعو

 نويديبعلا لحرو ،اهوربد ةليح دعب ودعلا مهنع ىلجنا مث .(}عينملا ةميرك

 حبذو تقرحأو ةمحر نود تبلس ترهات نأ ]عوص []عاطنع]لعن, ويتول نوج ركذي - (1)
 .اهؤاسن تيبسو ‘سفن فالآ ةئامنامث لاجرلا نم اهيف
 م , [, 40.
 ص 0٧١٩١٧٦١ ‘توريب ،ةدوعلا راد يمالسإلا برغملا ق جراوخلا ليعامسإ دومحم .د - )2(

 ١٦٤. ص ٬ةريسلا ،ءايركز وبأ ؛؛٥
 .لايمأ ةمس ردق نالجراو نيبو اهنيب ةقهاش ةنيصح ةيدك ةميرك لبج - (3)



 .)ريبكلا عماجلا اوقرحأو ةنيدملا اوشتف نأ دعب

 دض «١ييرفيلا داديك نب دلخم ديزي يبأ ةروث يف نالجراو تمهاس امك

 .0ةظهابلا بئارضلاب ناكسلا قاهرإ ىف اوطتشا نيذلا نييمطافلا فسعت

 دعب ديزي وبأ اهيلإ بره ذإ ةروثلا هذه يف علض نالجراول ناكو
 نالجراو نيب ددرتي ةنس مهنيب ماقأو ه ٣٦٢٥ ةنس لاقتعالا نم هرارف

 .(ةرونلا ق عرشو راصنألا بسك ىح ساروألاو لازرب يبر

 نأ الإ {ةنانك لبج يف ارصاحم ديزي وبأ ناك ةروثلا لحارم ىدحإ يفو
 يمطافلا روصنملا رمأ كلذلو ،ةتاردس نم هلصت تناك تادادمإلا

 .0ديزي يبأ نع نؤملا عطقل ةتاردس ىلع ةراغإلاب

 يف ةتقؤم ةموكح ماقأ ديزي ابأ نأ ىلإ نيخرؤملا ضعب بهذيو
 .0) همساب ةيبهذ ةكس اهيف عبطو ،نالجراو

 ضديزي يبأ نم يبلسلا ةيضابإلا فقومل ارظن احوجرم يأرلا اذه ودبيو
 ديزي وبأ اهبكترا يلا ةعينشلا ركانمللو ،نيفرطلا نيب يركفلا فالتخالل
 اهلاومأ منغو اهتيرذ ىبسو امبراح هقيرط يف امب رم ةنيدم وأ ةيرق لكف»

 .٩٥٩ص 0١ ج خياشملا تاقبط ،ێيجرلدلا :رظنا

 تاقبط ،ييجردلا ؛١)٠٥٦-٤٦١ ص ةريسلا ءايركز وبأ :رظني نالجراو راصح لوح - (1)

 ١٧١. ص يمالسإلا برغملا ق جراوخلا ليعامسإ دومحم .د ؛٥٩ص ١ ج .خياشملا

 م , , م 42-45.
 -٣٢تاحفص ،٣١ج ربعلا ،نودلخ نبا :رظني اهجئاتنو اهليصافتو ديزي يبأ ةروث نع - ()

 ٢٤.

 نع ةيداصتقا تاسارد ،ينياحنخلا بيبحلا :رظني ةيمطافلا ةلودلل ةيلاملا ةسايسلا نع - (3)

 ١٩٨٠. ،توريب ةعيلطلا راد أ١!ط يمالسإلا برغملل يعامتجالاو يداصتقالا خيراتلا

 .١٨١ص برغملا يف جراوخلا ،ليعامسإ دومحم -- (4)
 ٨٤-٨٥. تاحفص طسوألا برغملاب ةيضابإلا \يدوهزم - (5)

 نمض اهزيكرتو ةيمالسإلا ةراضحلا رشن يق نييمتسرلا تادوهحب ©فسوي نب ناميلس - (6)

 ،م١٧٧١١رياربف/ه٧٩٣١ رفص ،نالجراو يف يمالسإلا ركفلل رشع يداحلا ىقتلملا لامعأ

 .٢٩؟ص ١٩٨٤© ةنيطنسق ‘ثعبلا ةعبطم رئازلا {ةينيدلا نوؤشلا ةرازو



 .0:)«ىيبرأو مهيلع داز دق لب ،جراوخلا نم هريغو ،قرزألا نب عفان لعفك
 عيمجب برغملا يلاهأ طخس لحم ءاركنلا هتريسب ديزي وبأ ناكف

 ةروثلا هذه نم نييديبعلا ماقتنا ةرارم مهعرج دقو ،ممتاهاحتاو مهفئاوط

 .() ريثكلا ءيشلا هرورشو هروجف نم مهلان امدعب {ةلشافلا
 دض ةيناث ةروثب ةيضابإلا ماق ةنس نيرشعب ديزي يبأ ةروث دعبو

 ملاعلا هقيدص لتقمل اماقتنا .0} فاتلز نب الغي رزخ وبأ اهمعزت ،نييمطافلا

 ىلإ مهوعدي ةيضابإلا نطاوم ىلإ ثعبف .(} دلخم نب ديزي مساقلا يبأ
 هل اوثعب نيذلا نالجراو لهأ ةباجإلل عرسأ نمم نماو ،هوباجأف ،ةرونلا

 .)قيرطلا نم اوعجرف ةروثلا لشفب اوعمس مهنكلو ددملا
 لك يف مهدراطو ؛رزخ يبأ راصنأ يف حورجلا يمطافلا زعملا نحل

 بايث يف ركنت يذلا 3‘}ليغنز نب ديعس حون وبأ مهزربأ نمو ,7

 .نامألا هاطعأو ءهيلإ هولمحف زعملا نيعأ هيلع تعقو ح لبإ يعار

 نمأي تح امبر وأ ،امهماقمب قيلي امب امهمركأف رزخ يبأ عم لعف كلذكو

 ١٧٢. ص ةريسلا ءايركز وبأ - (1)

 ةيسنوتلا رادلا ،ةيريزل ا ةلودلا مايق لإ ةيقيرفإب يمهذملا عارصلا فبودحجلا زيزعلا دبع - (2)

 .دعب امف ٢١٣ ص «م٥٧٦١/ ه٥٩٣١ سنوت رشنلل
 هل ،برغملاب يرجهلا عبارلا نرقلا يف نيزرابلا ةيضابإلا ءاملع دخأ :فاتلز نب الغي _ (3)

 .ةيسايسلاو ةيملعلا ةايحلا يف ماهسإ
 درلا \فاتلز نب الغي رزخ وبأ ؛٣٤١-١١١ تاحفص ١© ج خياشملا تاقبط «ييجردلا :رظني
 .يزوحب نوقرم ثحب ©يمانلا ةفيلخ ورمع.د ققحملا ةمدقم ،نيفلاخملا عيمج ىلع

 ةروصب يمطافلا زعملا هلتق ،عبارلا نرقلا يف نيزرابلا ةيضابإلا ءاملع نم ،دلخم نب ديزي - (4)
 .ةيشحو

 ٢٠٠١. ص ةريسلا ،ايركز وبأ :رظني

 ص ةريسلا ءايركز وبأ ؛٠٣١-٨٢١ تاحفص ١ ج خياشملا تاقبط ،ييجرلدلا - (5)

 ٦٢٠١-٢١١١. تاحفص

 .نييمطافلا دض هتروث يف كراش نم زربأ نم ،رزخ يبأل ميمح قيدص ،ليغنز نب ديعس - (6)
 .دعب امف ١٣٢١ تاحفص ،١ج ،خياشملا تاقبط ،نييجردلا :رظني

_ ٥ ٢٣ 



 .امهَش س

 .اهيلإ ليحرلا مزع امل هعم ةرهاقلا ىلإ اممياحطصا زعملا دارأو

 ماقأو نالجراو ىلإ أل مث ،ضرملاب حون وبأ للعتو ،اهركم رزخ وبأ ىبلف
 .ا)اميرك ازيزع هتايح ةيقب امب

 اولقتسا م : ،يريز ونب هفلخ ،ةرهاقلا ىلإ زعملا نب ميمت ليحر دعبو
 ةعلق راصح وه ميلأ ثدح ناكف .ةيضابإلا ىلإ مهيديأ اوطسبو ،مكحلاب

 امم ل نع نصحلا لهأ هيف لتق هھ٤٤. ةنس ،ةطفنب نيجرد تب

 شطب اونمأيل نالجراو ىلإ ءاجتلالا ىلإ ديرجلا دالب يف ةيضابإلا يقابب عفد
 (0) نييجاهنصلا

 مغر نييدامحلاو نييجاهنصلا ذوفن نع ةديعب نالجراو تيقبو

 عابتأ نم رأثلل هايارس ساّنلع نب رصانلا ثعب ذإ ،اهيلع ءاليتسالا تالواحم

 ءءارحصلا ىلإ رفو ‘همكح ىلع جرخ يذلا يتانزلا نورزخ نب رصنتسملا
 ىلإ اشيج لسرأ مث رصنتسملا لتقب ةركسب ىلع هلماع رصانلا رمأف
 ك (} مئانغلاو يبسلاب اعجار لفقو اهيلع لو نالجراو

 ةروثل ةيماقتنا ةيلمع تناك ذإ ،اليوط مدت مل ةيلوتلا هذه نأ ودبيو
 .مهلالقتسا ىلع نيظفاحم اوقب دقو ،اهيف نالجراو ةيضابإل علض ال ،ةتقؤم
 وهو ،ترموت نبا ةاعد دحأ مهاتأ ذإ ،ةيدحوملا ةلودلا مايق تح

 نوتأي اميف اورواشتف» كاهيلإ مهوعديو ةيدهملا ةوعدلاب رشبي ،يس ورتيعلا

 مل رهظي ال تتح ،هباحصأو هلتق ىلع مهرثكأ يأر عمجأف ،نورذي امو

 ١٩. ص 1 اج . ٤ةقلح .خيراتلا بكوم ق ةيضابإلا { رمعم يحي يلع _- )1(

 رئازلا {ةنيطنسق ةيرجح ةعبط ،ريسلا باتك ،يخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ - (2)
 راد ،!ط ،ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا يف ديرحلاب ةيضابإلا ،ةيجاب حلاص ؛.٠٤..ص ‘ه١٠١
 ١٤٦-١٤٧. ‘تاحفص م٦٧٩٦١/ه٦٩٣٢١ سنوت "عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةمالسوب

 .١٨٢ص ©١ج ءماعلا رئازحلا خيرات ،يلاليجلا ؛م٦٥ص ©١١ج ربعلا \نودلخ نبا - (3)

 ب ٣٦



 امي هملعن بوقعي يبأ هيقفلا ىلإ لصن نأ انّرض ام :مهؤاملع لاقف ركذ

 هذه نإ :هل اولاقف مهعمج هوؤاجف 3هدنع ام ذخأنو انسوفن يق عقو

 اوفرعي نأ لبق مهلتقن نأ ىلع انعمجأ دقو رهظ دق ناطلس ىلإ وعدت ليخ

 نوبرخي ال ءالؤه :مهل لاقف .اهوفرع نإ اندالب اوبرخي نأ فاخن انإف ،اندلب

 ريخ مهدالب يف مهنم نوقلتو لابقإو ادع مهمايأ يف نولانت لب مكدلب
 .0)«اوحلفت ممتوعد اوبيجأف ءاناسحإو اماركإو ،ءاقل

 لقتسا مث 6يريز ونب هفلخ .ةرهاقلا ىلإ رعملا نب ميمت ليحر دعبو
 ةعلق راصح وه ميلأ ثدح ناكف .ةيضابإلا ىلإ مهيديأ اوطسبو ،مكحلاب

 امم مهرخآ نع نصحلا لهأ هيف ذ لتق ه .٤٤ ةنس ،ةطفنب نيجرد يتب

 شطب اونمأيل نالجراو ىلإ ءاجتلالا ىلإ ديرجلا دالب يف ةيضابإلا يقابب عفد
 .(؟ نييجاهنصلا

 تالواحم مغر نيدامحلا ى نييجاهنصلا ذوفن نع ةديعب نالجراو تيقبو

 نب رصنتسملا عابتأ نم رأثلل هايارس سانلع نب رصانلا ثعب ذإ ،اهيلع ءاليتسالا

 هلماع رصانلا رمأف ،ءارحصلا ىلإ رفو ؛همكح ىلع جرخ يذلا يتانزلا نورزخ
 لفقو اهيلع ىلوف نالجراو ىلإ اشيج لسرا م .رصنتسملا لتقب ةركسب ىلع
 () مئانغلاو يبسلاب اعجار

 ةروثل ةيماقتنا ةيلمع تناك ذإ اليوط مدت مل ةيل وتلا هذه نأ ودبيو

 ح «مهمالقتسا ىلع نيظفاحم اوقب دقو ،اهيف نالجراو ةيضابال علض ال {ةتقؤم
 رشبي رشبي ،يسورتيعلا وه وهو ‘ترموت نبا ةاعد دحأ مهاتأ ذإ ةيدحوملا ةلودلا مايق

 ٤٩. ٤ص .٢ج خياشملا تاقبط ييجردلا - (1)

 كرثئازخلا ةنيطنسق ةيرجح ةعبط كريسلا باتك كيخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ - (2)

 راد ،١ط ،ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا يف ديرخلاب ةيضابإلا {ةيجاب حلاص ؛.٤..ص ‘ه١٠١
 ١٤٦-١٤٧. كتاحفص م١ ٦٧٩/_ه ١٣٩٦ سنوت ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةمالسوب

 ١ ٢٨. ص ا ١ج ،ماعلا رئازجلا خيرات ،يلاليجلا ؛م٦٥ص ١١ ح ©ربعلا نودلخ نبا _ (3)



 عمجأف ،نورذي امو نوتأي اميف اورواشتف» اهيلإ مهوعديو ةيدهملا ةوعدلاب
 ام :مهؤاملع لاقف ركذ مهل رهظي ال تتح ،هباحصأو هلتق ىلع مهرثكأ يأر

 ام ذخأنو ،انسوفن ىق عقو امب هملعن بوقعي يبأ هيقفلا ىلإ لصن نأ انّرض

 رهظ دق ناطلس ىلإ وعدت ليخ هذه نإ :هل اولاقف مهعمجب هوؤاجف ،هدنع

 . نإ اندالب اوبرخي نأ فاخن انإف ،اندلب اوفرعي نأ لبق مهلتقن نأ ىلع انعمجأ دقو

 لابقإو اع مهمايأ يف نولانت لب مكدلب نوبرخي ال ءالؤه :مهل لاقف .اهوفرع

 ممقوعد اوبيجأف ءاناسحإو اماركإو ءءاقل ريخ مهدالب يف مهنم نوقلتو

 .١0«اوحلفت

 امل الإو ،املالقتساب ةظفتحم تناك نالجراو نأ صنلا اذه نم حضاوو

 .ترموت نبا ةرمإ تحت لوخدلل ممموعدي امئايعأ ىلإ نيدحوملا ةاعد هجتا

 كترهات بارخ ثادحأل ةميلأ تايركذب نالجراو لهأ ظفتحا امك

 ،نيجرد ةعلقل نييجاهنصلا ريمدتو ك،نالجراول نييمطافلا راصحو
 بوقعي ابأ مهملاع نكلو .ةديدحلا ةيدهملا ةوعدلا نم ةفيخ اوسجوتف

 .ةوعدلا هذه اوبل مه نإ مهرطاوخ رسي امب مهربخأو مممأمط

 مايقلاو ةريسلا نسح نم هنع هغلب امل ‘ترموت نباب الئافتم ناك هلعلو

 داسفلاو بيستلا نم ةمراصلا هفقاومو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب

 .02 تاركنملا هذه نع نيطبارملا توكسو برغملا يف يقلخلا

 ةديبع يبأ يعيشلا ةيعادلاو ،ةيدحوملا ةيدهملا ةوعدلا نيب هباشتلل اًرظن و

 نم يسورتيعلا ربتعاف ةيجاب حلاص ثحابلا ىلع رمألا سبتلا دقف يدهملا

 ةيعيشلا ةوعدلا اولبق ةيضابإلا نأ كلذل اكبت جتنتساو نييمطافلا ةاعدلا

 .٤٩٤ص !ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا - (1)

 65١٩١٩٨٥ ‘توريب يمالسإلا برغلا راد !ط ،&ترموت نب يدهملا راجنلا ديحلا دبع - (2)

 .٨٠٥ص



 .ةيخيراتلا عئاقولا هيفنت ام وهو .0} ةنداهملا نم ءيشب

 دق تناك نإ حضوي ام كلذ دعب نيدحوملا عم نالجراو رمأ نم ملعن الو

 نب ناميلس خيشلا نأ ريغ اهدايح ىلع تلظ مأ مهئاول تحت توضنا

 يحي وبأ مهنم ،نيدحوملا طالب يف ةيضابإ ءاملع دوجو ركذي فسوي
 بوقعي هنبالو يلع نب نمؤملا دبعل اراشتسم ناك يذلا ،نيساريلا ءايركز

 لهأ عيمج هتيانعب عفتناو هجئاوح ىضقو هماركإ فعاض ذإ روصنم نب
 02١. بهذملا

 .مامتهالاو ةيانعلا هذه نم نالجراو ظح ىدم ام يردن الو

 اهرابتعاب ةيمهألا ةياغ ىلع ناك نالجراو رود نأ ىضم امم حضتيو
 ةلحرم مأ دادعإلاو ديهمتلا ةلحرم يف ءاوس ،تاروتثلا هذهل ةيفلخ ةدعاق

 اجلم حبصتف ؛لشفلا ةلاح يف مأ ،لاومألاو لاجرلاب دادمإلاو ذيفنتلا

 .ماركإلاو نامألا اهعوبر يف اودجيل نوفئاخلا هيلإ رفي انصحو
 لودلا دض ةروثلل تالواحم ةيضابإلل رهظت مل رزخ يبأ ةروث ةياهنبو

 مث ،ةمامإلا ةداعإ يف ريكفتلا نع اوعطقناو \برغملا دالب ىلع تبقاعت قلا

 هئانبأ كسامت ىلع ظافحلاو بهذملا ميلاعت ظفحل ليدب ىلإ اودمع

 ةمامإلا نع اليدب "ىرغصلا ةمامإلا" ب فرع يذلا ةقلحلا ماظن اوؤشنأف
 .))ىربكلا

 يحاون ق غير يداوب هسسأ عصوو ماظنلا اذه ةأشن تناكو

 .١١١ص ؛ديرجلاب ةيضابإلا {ةيجاب حلاص - (1)

 .٤٩ص نييمتسرلا تادوهحججب &©فسوي نب ناميلس - (2)

 ام عفتنا ةغلاب ةيانع هنم لانو كهيبأ نود بوقعيب اصتخم ناك يحب ابأ نأ ركذف ييجردلا امأ

 .بهذملا لهأ رثكأ لب ،(ةبرج ةريزج) ةريزحجلا لهأ عيمج
 .تامارك هنع تيرر تح هلل هصالخإ ةدشو .مركلاو دوجلاب يحي وبأ هتا

 ٥٠.٢-٤ ٥٠٠. تاحفص .٢ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا :رظني

, , :111. - (3) 



 دالبب ةيضابإلا دوجو نكامأ هقيبطت مع مث ،روطت اهيفو ،نالجراو
 .برغملا

 يف يسايسلا هرودو ،ماظنلا اذه ملاعل ضرع ةيلاتلا تاحفصلا يقو

 .نالجراو

 ةيإرنعلا ماظن تحت نالجرماو :ثلاثلا بلطملا

 :ةبازعلا ماظن مايق بابسأ =أ

 بوجو ىلع ةيمالسإلا بهاذملا ءارآ مظعم عم ةيضابإلا يأر قفتي
 3عرشلا ماكحأ قيبطت ةياعرل ،ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإو ةمامإلا بيصنت

 .مالسإلا ميلاعت قفو عمتجا نوؤش ميظنتو
 .ةلودلا هذه ةماقإ جهنم لوح ةقيقد ةيرظنب نوزيمتي ةيضابإلا نأ ديب

 يف هللا نيد ةماقإ لحارم يأ ،نيدلا كلاسم مهدنع ةيرظنلا هذه فرعتو

 .نامتكلاو ءارشلاو عافدلاو روهظلا :كلاسم ةعبرأ يهو عمتجملا

 ارهاظ يمالسإلا عمتجا نوكي ثيح ،تالاحلا لمكأ وهو :روهظلا
 ةلماك ةيمالسإ ةطلس تحت هللا ع رشل اذفنم هضرأ ق ح هودع ىلع

 روغثلا ظفحو ،فقوقحلا نوصو ،نيدلا ماكحأ ةياعر اهتمهم ،ةدايسلا

 .رفكلا دالب ىلإ مالسالا ةوعد لمحو

 .) نيدشارلا ءافلخلاو هق يبلا دهع ةلاحلا هذه لاثمو

 عافدلاب نوملسملا لغتشي اهيفو ،اهتقباس نم لقأ ةجرد يهو :ع افدلا

 .ءادعألا ىلع روهظلاو ةلودلا ةماقإ نع ،ممتابستكمو مهنيدو مهسفنأ نع

  

 ،يضابإلا بهذملا ةأشن ،ىلوألا ةقلحلا ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع _ (1)
 ٩٣٢. ص ١٩٦٤©0 ةرهاقلا ةبهو ةبتكم ©١ط



 مأ ناك ايبنجأ ،رامعتسالا دض اهدوقي عافد مامإ ةمألا بختنتف

 بعالتت نأ ةثباعلا يديألل ةناكتسالاو ملظلا ةنداهم زوجي ال هنأل ايلخاد

 هايملا تداعو يعاسملا تحجن اذإف .0) ءاشت امك اهفرصتو ةمألا تاردقمب

 رومألا ديلاقم ىلع ملظلا ىلوتسا نإو ،روهظلا ةلاح ىلإ اوعجر اهيراجب ىلإ
 :يهو ،ةثلاثلا ةلحرملا تءاج

 ةئف موقتف مالسلا ىلإ نكرتو ةمواقملا نع ةمألا فعضت ثيح :ءارشلا

 يهو ملظلل اهتنداهم مدعو عاضوألل اهضفر نلعتل الجر نيعبرألا غلبت
 ةروجلا ماكحلا ىلع ابغش اهميظنت لثمي امنإو ،ةطلسلا عم ةميباحجلاب موقت ال

 ،ةيعرلا قوقح مضهو ملظلا ةسايس يف لاسرتسالا ةبغم نم مهرذحتف

 ِ .هللا عرش رييغتو
 ةيلك ةملظلا عفد نع تزجعو ،ةمألا ىلع روجلا قبطأ اذإ :نامتكلا

 ىلع ةريغلا ووذ هجتيف داهجلا تاجرد نيدأ يهو ،نامتكلا ةلحرم تلخد

 اياضقب مامتهالا نود عرشلا ماكحأ قفو مهنوؤش ميظنتب ةيانعلا ىلإ نيدلا

 زكرتتو مامإلاب ةطونملا دودحلا لطعتتو ،يسايسلا طاشنلاو ةطلسلا

 يعسلل اهلهؤي ايوبرتو اينيد ءانب ،ةملسملا ةدعاقلا ءانب ةداعال دوهجلا

 .)يمالسإلا عمتجملل ةيلصألا ةلاحلا امنأل روهظلا ةمامإ ةداعإل

 يسايسلا مهدوجو ءافتخا دعب نامتكلا ةلحرم ةيضابإلا لخد دقو

 ©نييمطافلا دض ممتاروث لشفو ،ةيمتسرلا ةلودلا رايهنا رثإ برغملا دالبب

  

  

 0١٩٩٠ ثرئازخلا ،ةرارقلا ،ثارتلا ةيعمج ،ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا ‘نالهج نودع - (1)

 ١١٠٠. ص

 ةمدقم ©يخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ :رظني ةيضابإلا دنع نيدلا كلاسم لوح - (2)
 ةيضابالا & رمعم يحم يلع ؛.٥ه٥-۔-٠٥. تاحفص \ےهھ ١٢٣ ةرهاقلا ١© ط !اهحورشو ديحوتلا

 ركفلا نالهج نودع ؛.٦٩-٣٩ تاحفص يضابإلا بهذملا ةأشن ا اح خيراتلا بكوم ق

 ٠١٤٩-١٦١٨. تافحص ةيضابإلا دنع يسايسلا



 ماظن اوؤشناف ةلحرملا هذه يف لمعلا دعاوق عضوو ريظنتلا يف الم اوركفو
 .ةبازعلا ةقلح

 ركب نب دمحم هللا دبع يأ خيشلا ةقلحلا هذه سسأ عضو دقو {

 .06؛١ _ه ٤.٠٩ ةنس ©يسوفنلا يئاطُسرفلا

 نع فارصنالا نع ايلعف اريبعت هللا دبع يبأ خيشلا ةوطخ تناكو
 قفو عمتجملا ءانبل غرفتلاو ،ةيسايسلا ةطلسلل ةينلعلا رهاظملاب مامتهالا

 ادع ام ،عمتحجلا نوؤش رييست ةقلحلا هذه تلوتف .() مالسإلا ميلاعت

 نإ لب {ةلداع ةلود مايق نع ليدب ريخ تناكو .ةمامإلاب ةصاخلا ماكحألا

 .0)«ةلداع ةمامإل مكحم ميظنت ةزجوم تاملك يف ةبازعلا ةقلح ماظن»

 ةقلحلا لهأ ةلزنم» &( ه٦ق) ىفاكلا دبع رامع وبأ ربتعا كلذلو

 .0؛«ءاوس همكح يف لداعلا ناطلسلا ةلز نمك ةيفاصلا

 :اهماهمو ةبازعلا ةقلح فيرعت =ب
 رشع ىنثا غلبت ددعلا ةدودحم ةئيهل مسا وهو ،يبازع عمج ةبارعلا

 .احالصو املع دلبلا لهأ ةريخ نولثمي الجر
 يضابإلا عمتحلا نوؤش ىلع لماكلا فارشإلاب موقت ةئيهلا هذهو

 سلجب لثمت عافدلاو روهظلا نمز يف يهو ،ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةينيدلا

 مداق بلطم يف هللا دبع يبأ ةمج رت يتأتسو ؛٤٥٢-۔٢٥٢ تافحص ءةريسلا ،ءايركز وبأ - (1)

 . "نالحراوب ءاملعلا زربأ"

 .١٧١!اص ،١ج ٤ةقلح خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحن يلع - (2)

 ،ثارتلا ةيعمج رشن ‘يدجسلملا عمتجملا ءانب يف اهرودو ةبازعلا ةقلح رصان دمحم .د - (3)

 ٣٢. ص ،م٩٨٩٦١۔-ه٠١٤١ رئازخلا ،ةرارقلا

 ©يالجراولا قافر نم رامع وبأو .٦ص ‘طوطخم ،رامع يبأ رّيس ،ياكلا دبع رامع وبأ - (4)
 ."نالجراولا قاقر" بلطم نمض هتمجرت ياتسو



 مامإلا لثمت يهف نامتكلاو ءارشلا ئنمز يف امأ ،هلماع وأ مامإلل ىروشلا

 نم يه نيلا دودحلا ةماقإ ءانثتساب ،ةمامإلا تايحالص لك سرامتو

 0.١. روهظلا مامإ صاصتخا

 عاطقنالا نعم لمحتو كةلزعلاو ةبزعلا نم ةقتشم ةبازعلا ةملكو
 0١. دجهتلاو

 ةمدخل عاطقنالا وهو ،ةيساسألا ةبازعلا ةمهمب انديفت يناعملا هذهو

 سفنلا ظوظحو ةايحلا لغاوش يف سامغنالا نع ضارعإلاو {ماعلا حلاصلا
 .() هللا هجو ءاغتبا نيملسملا ةمدخل غرفتلاو دلوو لامو لهأ نم

 يف ةصاخ اطورش ةقلحلا سسؤم عضو دقف ةقاشلا ةمهملا هذهل ارظنو

 يف لخد دق» كلذب نوكي هنأل ،ةقلحلا كلس يف مظتني تح يباعلا
 رومأ همزلتف ،ديدحلا ةقلحك يه نقلا ةقلحلا يف هقنع لخدأو ،ةقشملا

 .(«.. .ةريثك

 .لمعلا يف هلل صالخإلا رصنع رفاوت يف طورشلا هذه روحمتتو
 كلذو ،قالخألا لئاضفب يلحتلاو ڵ\فورظلا لك يف ةيحضتلل دادعتسالاو

 ةمبألا رهاظمو ساجنألا نم ندبلا ريهطتو ،ةريثكلا هضارمأ نم بلقلا ةيقنتب
 «ردسو ءامب هبلقو 3امب هدسج لسغي هنأب» هنع ربعي ام وهو ءءاليخلاو

 .ةيفخلا هضارمأ نم بلقلا ريهطت يف ةغلابم

 دمحم ضوع .د ؛٧٦ ج ©١ةقلح خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا كرمعم يحي يلع - ()

 ©١ط نامتكلا ةلحرم يف ةيقيرفإ لامش يف ةيضابإلا دنع ةيوبرتلاو ةيعامتجالا مظنلا تافيلخ
 ٤٣. ص !١٩٨٦© نامع

 .٢ص رامع يبأ ريس يفاكلا دبع رامع وبأ - (2)

 بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحب يلع ؛٢ص رامع يبأ ريس يقاكلا دبع رامع وبأ _ (3)

 .٧٩ص ،©ا١ةقلح «خيراتلا

 .٦ص رامع يبأ ريس ناكلا دبع رامع وبأ _ (4)



 ةريثكلا ةقلحلا تاعبت لمحتل هلهؤت تلا ةيندبلا طورشلا نع الضف اذه

 )٠(.

 بعوتست ثيحب رشع نالا اهئاضعأ نيب ةقلحلا ماهم تعزو دقو

 - :ةسمخح لإ ةقلحلا ماهم فينصت نكم كلذبو عمتجا ةايح يحانم عيمج

 ةيداصتقالا ماهملا - ،ةيوبرتلا ماهملا - ةيعامتجالا ماهملا _ ةينيدلا ماهملا

 .()ةيسايسلا ماهملا _

 امن هنكلو ،&}يلسنيت راغ يف ،غيرأ يف ماظنلا اذه ةأشن تناكو

 ةيناديملا تالحرلاب ةقلحلا سسؤم متها ذإ ،اهيحاونو نالجراو يف عرعرتو
 ترشبتسا لا ،ةيضابإلا تاعمتجملا نيب هناكرأ ديطوتو ،هماظن ةركف رشنل

 .ديلولا ماظنلا اذهب

 ةطلسب ةيفتكم يسايسلا اهلالقتسا ىلع ةظفاحم نالجراو ترمتساو

 ةيلخادلا هتاقالع ميظنتو عمتجلا نوؤش رييست يف اهطاشنبو كةبازعلا
 .(;) امب ةيملعلا ةريسملا ةياعرو ،ةيجراخلاو

 ةياقول ايسايس ةرم لوأ هعفاد ناك ةبازعلا ةقلح ءاشنإ نأ ظحالملاو

 ةيسايسلا فورظلا تعفد دقو .ةيلاتتملا ةيركسعلا تابرضلا نم ةيضابإلا

 ىلع زيكرتلاو هماظن ىف ةيسايسلا ةيحانلا لامهإ ىلإ ةقلحلا سسؤم ذئنآ

 ٩١٩٩-١٠١١. تافحص (©١ةقلح خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع - (1)

 مظنلا \تافيلخ دمحم ضوع .د :رظني :ةبازعلا ةقلح ماهم لوح ليصفتلا نم ديزمل - (2)

 ؛دعب امف ٤٣ تافحص نامتكلا ةلحرم يق ةيقيرفإ لامش يف ةيضابإلا دنع ةيوبرتلاو ةيعامتجالا
 شرويدات ؛دعب امف ١٧ تافحص ،يدجسلملا عمتجملا ءانب يف اهرودو ةبازعلا ةقلح رصان دمحم .د

 ."ةقلح" ةدام ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ،يكستيفيل
 بونج ترقت ةنيدم نم ملك٥٢هب دعبت ةدلب يهو ،رمعا ةدلب برق عقي 3يلٌسنيت راغ - (3)
 .رئازجلا
 ،ةيبرعلا ةعبطملا ،ةيمالسإلا ةيمالكلا سرادملاو نالجراولا بوقعي وبأ ڵ\تشوعوأ ريكب - (4)
 .٦٢٣ص ١٩٨٧©0 ںرئازحلا ةيادرغ



 ىلإ امب داع نمزلا ربع ةقلحلا روطت نكلو كةيوبرتلاو ةيملعلا يحاونلا
 يضابإلا عمتجلا تاقالع طبضب كلذو ةيناث بناخلا اذهب مامتهالا

 ىلإ لوصولا نود ؛نكلو هريغ يفو برغملا دالب يف ةمكاحلا تاطلسلاب
 .ديدج نم روهظلا ةلحرم

 سانلا نيب قحلا نوميقي ،ةبازعلا روهمجل ايلعلا ةطلسلا تناك اذكهو

 نوعري ال ،عيمحلا قوف مهدنع قحلاو ،ملظلا نوعمقيو لدعلا نورشنيو
 .ةيساسألا مكاحلا ةمهم يه هذهو )ةمذ الو الإ ملاظلا يف

 :ةبازعلا ةطلس ردصم =ج

 .ةبازعلا ةئيه ةطلس ردصم نع هيجو لاؤس حرطي نأ يقطنملا نم
 ةيذيفنت ةطلسو ةاضقو نمأ لاجر نم ةيداملا عدرلا لئاسو ىلإ رقتفت يهو
 .ةيباقع تاسسؤمو

 لئاسولا هذه لك نع ةقلحلا هب تضاعتسا يذلا ليدبلا نأ ةقيقحلاو

 تازكترم ىدحإ لثمي ‘يدقع أدبم وهو ةءاربلاو ةيالولا لدبم قيبطت وه
 .هللا ف ضغبلاو هللا ف بحلا ضرف هساسأو ةيضابالا دنع ةديقعلا

 ناميإلا لهأ ةلمج ةبحم بوجو نيملسملا روهمج ىدل فورعملا نمو

 ةجردب نوزيمتي ةيضابإلا نكلو ،&ةيصعملاو رفكلا لهأ ضغبو ،ةعاطلاو
 عئاطلا ناسنإلا بح وأ صاخشألا ةءاربو صاخشألا ةيالو يهو صخأ
 ٍ )٢(. هنيعب يصاعملاب رهاحجلا ضغبو «هنيعب هللا نيدب يفوملا

 ةوزغ دعب اوفلخ نيذلا ةئالثلا ربخ نم دافتسم يمالسإ أدبم اذهو

 مهيلع تقاض تيح ،نوملسملاو لوسرلا مهرجهف يعرش رذع نود كوبت

 .٦٢ص «نابلا نصغ ،عمازعأ - (1)
 ٤٨-٤٩. تافحص ديحوتلا ةمدقم حرش ©يخامشلا سابعلا وبأ - (2)

_ ٥ ٤ 



 .)ةءارب ةروس يف مهتبوت هللا لزنأ مث تبحر امب ضرألا
 ام اذإف ،يضابإلا عمتجملا ىلع هقيبطتب ادبملا اذه نم ةبازعلا دافتسا دقو

 ةءاربلا ةبازعلا نلعأ ،هماظنو عمتجملا ىلع درمت وأ ،هلوسرو ةللا دحأ داح
 ام ىسقأ ربتعي يعامتجا راصح هلوح برضف \دجسلملا ىق الملا مامأ هنم

 انيجس لظيو هلماعي الو هلكاؤي الو دحأ هملكي الف ناسنإ ىلع لزني

 نوكيو هادي تفرتقا امع ةبوتلا نلعيو ةعامجلا ىلإ دوعي قح ،دويق الب
 .؟) هاوس نمل ةعدار ةربع

 نم ريثك قيبطت نوعيطتسي ال نامتكلا روط يف ةيضابإلا نأ امبو
 ، روهظلا تقو مامإلا صاصتخا نم كلذ نأل دودحلا ذيفنت الو ماكحألا

 يعقاولا لحلا اذه ىلإ اوؤحل دقف ،ةمكاحلا لودلا مهيلع نودعتسي امبرو

 قيبطت ريوطت ىلع اولمعو ،عمتجلا ىلع مهتطلس طسب اوعاطتساف لاعفلا
 .(}ةءاربلاو ةيالولا ادبم

 قيبطتل ةريثك جذامنب ةيضابإلا ريسلا بتكو ةيخيراتلا رداصملا اندمتو

 سماخلا نينرقلا لالخ ءةقلحلا رمع نم ىلوألا ةرتفلا ىف إدبملا اذه

 0١. نييرجهلا سداسلاو

 اهعم لعافتو ثادحألا هذه شاع دق ينالجراولا عمتحلا نأ كش الو

 .ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةينيدلا اهروص فلتخم يق

 بتك ىف .[٨١١:ةبرتلا روس]« ...اوفلخ نيذلا ةئالثلا ىلعو : ةيآ ريسفت رظني - ()
 .ريسافتلا

 يموقلا دهعملا {ةبرج يف ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةبازعلا ماظن ©يريبعجلا تاحرف :رظني - (2)
 ةثيدحلا رئازحلا ةضمم زوبد يلع دمحم ؛دعب امف ٩٨ تافحص ١٩١٧٥©& سنوت «راثآلاو نونفلل
 .دعب امف ٢٠٩ تافحص ( ١ج ‘ه١٦ ٥٨٢/م١ ٩٦٥ .م.د ،ةينواعتلا ةعبطملا {ةكرابملا امقروثو

 .٧٥ص ةيعامتجالا مظنلا تافيلخ ضوع .د - (3)

 ٤١٨ ، ٤٢٤ ٤٣٣. تافحص .٢ج خياشملا تاقبط ©ييجردلا - (4)



 تتشتلاو بيوذتلا لماوع مواق دقف \دجسملاب ةقلحلا ماظن طبترا املو

 تظفح ةنورمب ةيسايسلا مظنلا بعوتساو ،اهروطتو ةايحلا عم فييكتو
 ادلاخ ماظنلا اذه يقبو» ،هتازيمم عمتجمللو ںاهتيتاذو اهلالقتسا نالجراول

 .06)«امنذآم خومشو هللا تويب دولخ 5اخحاش

 .٠٠ص ،ةبازعلا ةقلح رصان دمحم .د - )1(



 ن اثلا ثحلا

 ةيعاملجالاد ةينيدلا ةايحلا

 يضابإلا بهذملا ىنيدلا بناجلا :لولا بلطملا

 :يضابإلا بهذملاب فيرعت =أ
 بهذملا وهو يضابإلا بهذملا ىلإ ينالجراولا بوقعي وبأ يمتني

 اذمب يمالسإلا رصعلا يف نالجراو خيرات طبترا دقو ،نالجراو يف دئاسلا
 .برغملا دالب ىلإ هلوخد ذنم بهذملا

 بناجلا اذه ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ ىلإ وعدت ثحبلا ةعيبط نإف اذل
 .نالجراو ناكس بلغأ هيف مظتني يذلا نيدلا

 )٠(. يميمتلا ضابإ نب هللا دبع ىلإ يضابإلا بهذملا بسني

 هقفلا دعاوق عضو يذلا يقيقحلا مامإلا نإ ذإ ةيسايق ريغ ةبسن يهو

 يدزألا ديز نب رباج ليلجلا يعباتلا وه ةسردملا هذهل داهتجالاو

 .(١ننامعلا

 يف ريبزلا نبا شيج يف كراش دقو ،ةيضابإلا بسني هيلإ ،يميمتلا ضابإ نب هللا دبع وه - (1)
 مهفارحنا ىلع نييومأللو ج راوخلل هتارظانمبب رهتشا امك ،ةيواعم نب ديزي نمز ةبعكلا نع ع افدلا

 :يف ةيفاو هتمجرت رظني .ةسايسلاو ةديقعلا يف مالسإلا جت نع
 ،تارتلا ةيعمج ،برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم ،٤١٢ص !ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا

 .م٠٠٠٢ يمالسإلا برغلا راد رشن

 رثكأ ش ةرصبلاب سرد !(ه٣٢٩۔-٨١) ،ييامعلا ،يدزألا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ وه - )2(

 نيعبس نع ملعلا ذخأ هنأ ركذو ةباحصلا دي ىلع ملعلا نيعم نم لهنيل زاجحلا ىلع دادرتلا
 ،ىوتفلاب هزاجأ تح ،هتذمالت بجنأ نم ناكو ،سابع نبا رحبلا الإ مهدنع ام ىوحف «ايردب

 فلتخم نم مالسإلا مالعأ مجارت رداصم يف هتيكزت تدروو ءاريثك هملع نع هقافر ثدحتو



 ناكو ةعامجلل ةينلعلا ةهجاولا ناك هنأ ضابإ نبا ىلإ ةبسنلا ببسو

 اياضقلا نم هباحصأ فقاوم نيبيو ،نييومألا ججاحيو ،مهنع لداجي
 نبا عابتأ ممئأب هباحصأ فرعف .كاذنآ اهقوس ةمدتحملا ةيركفلاو ةيسايسلا

 .ةيضابالا وأ «ضابإ

 عقاولا رمألل اونعذأ مهنكلو ،رمألا لوأ مسالا اذه اوضتري مل مهممأ ديب

 لهأ ،ةوعدلا لهأ :ةيمست مهسفنأل نوراتخي اوناكو ،نمزلا نم نيح دعب

 .نيملسملا ةعامجو ةماقتسالا

 ثلاثلا نرقلا رخاوأ تناك مهرداصم يف ةيضابإلل ركذ لوأو

 .06{يرجهلا

 هب شطبي الئل ديز نب رباج مهمامإ ءافخإ ةيضابإلا راتخا دقو
 نبا ناك امنيب يحورلا دئاقلاو رظنملا امنادقفب مهتوعد تومتف نويومألا

 ةحاسلا يف يوق روضح مهل ناك نيذلا ميمت يب هموق نم ةعنم يف ضابإ
 هلئاسرب رهتشاو نييومألا ةمياب عاطتسا كلذلو ،ةرصبلاب ةيسايسلا

 ،جراوخلا عم هتارظانمبو ،ناورم نب كلملا دبع عم ةداحلا ةجهللا تاذ

 ٠. بماذملا

 برغلا راد رشن ،ثارتلا ةيعمج «برغملا مسق ،ةيضابإلا مالعأ مجعم :يف ةيفاو هتمجرت رظني
 كرصان دمحم .د ،قرشملا مسق ،ةيضابإلا مالعأ مجعم يف اضيأو .م٠٠٠٢ توريب يمالسإلا
 رداصملا فلتنخع ىلع ةلاحإلا امهيفو .م٦٠٠٢ يمالسإلا برغلا راد رشن نابيشلا ناطلسو

 .عجارملاو
 ؛٧٧۔-٠٧. ريسلا كيخاش ؛.٤١٢۔-٥٠.٢ تافحص ،!٢ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا :اهنم

 ةوعدلا ق هرثأو رباج مامإلا فاوصلا حلاص ٩١٦٣-١٠٥٠. تافحص ةيضفلا دوقعلا ،يثراحلا

 .الماك باتكلا

 ةسردملا رود ‘يريبعخلا تاحرف :ةيهقفلا بهذمل دعاوق عضو يف رباج رود لوح رظناو

 ناطلسلا ةعماجب يمالسإلا هقفلا ةودن لامعأ نمض ةيمالسإلا ةراضحلاو هقفلا يف ةيضابإلا
 .٧٩٤ص ،م٠٩٩١ ،نامع ةنطلس ،سوباق

 .. , ك , ع .. - )1(
 هع 0 , 1971. 5.



 .() ءايربألا ءامد كفسو مهضارعتساو ،نيملسملا ريفكت مهيلع اًركنم

 .مهليعافأ نم هللا ىلإ ائربتمو

 ريفكتلا زاوج مدع يف ةجحلا مهمزلأو ديز نب رباج مهرظان امك

 .0:)ضارعتسالاو
 ىمادقلا دادم نم تلاسأ ةيضق امإف جراوخلاب ةيضابإلا ةقالع نع امأ

 ةيضابإلا رشح ىلع تالاقملا بتك تقفتا نئلو ،ريثكلا ءيشلا نيثدحملاو

 نم اربتتو ،ةلصلا هذه يفنت ةيضابإلا رداصملا نإف .(} جراوخلا ةرمز يق
 .مالسإلا يف جراوخلا اهدحأ قلا تاركنملا

 ،اينيد اجورخ ةيوبنلا ثيداحألا يف درو يذلا جورخلا ةيضابإلا ربتعيو

 هلعف ام وهو ،هتامرح ىلع يدعتلاو هماكحأ رييغتب نيدلا نم قورملا ىعممي

 .4}نيفرطتملا نم مهريغو ،‘تادجنلاو ةقرازاألا
 نإف ،ناطلسلا ةعاط نع جورخلا وهو ،يسايسلا موهفملاب جورخلا امأ

 قح يف ةيواعم مواس نأ دعب ئلع مامإلا نع لازعنالا اورثآ دق ةيضابإلا

 .ةحيحصتحةعيبو ،تباث يعرش

 نود ةئف يف هرصحل رربم ال هنإف ،اجورخ كلذ رابتعا ضرف ىلعو

 رهاوجلا ،يداربلا مساقلا وبأ :يف ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضابإ نبا ةلاسر صن رظني - (1)
 رمع ؛٧١٦١-٦٥١ تافحص .ت .د ةيرجح ةعبط كتاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتإ يف تاقتنملا

 نامع طقسم .ط يبايسلا دوعس نب دمحأ مدقت يضابإلا ركفلا يف ةسارد ءاب حلاص

 ١١٥-٥!١٦. تاحفص ،م٦٨٩١/ه٤١ ٧.
 .٦١٧ص ريسلا باتك كيخامشلا _ (2)

 ©١ط ،لَحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا مزح نب يلع دمحم وبأ :رداصملا هذه نم رظني _ (3)
 .١ج ،لحتلاو للملا يناتس رهشلا حتفلا وبأ ؛!٨٨ص ،©ا‘ج ‘ته٠٢٣٢١. رصم ندمتلا ةعبطم

 . (لحنلاو ءاوهألاو للملا ق لصفلا شمامم عبط) 65١ ٦٠ص

 جراوخلا نم مهفقومو ،كلذ يف مهتمئأ لاوقأو جورخلا ةممت نع ةيضابإلا دودر لوح - (4)
 ،©ثارتلا ةيعمج رشن ‘٢ط ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا \يريبعحلا تاحرف .د :رظني
 .رداصملا ىلع ةلاحإ اهيفو دعب امف ٦٠ تافحص ،١ج «رئازخلا ةيادرغ ،ةرارقلا



 ةعيب اضقنو يعرش مامإ ىلع اجرخ دق ريبزلاو ةحلط نإ ذإ ،ىرحأ
 مامإ وهو ،ةطلسلا الع مامإلا عزان دق هسفن ةيواعم نأ امك ةحيحص
 نتف كلذ بقعأو نيفص ىق ةيواعم براحو ءاقافتا نوملسملا هعياب
 .0}) هللا لوسر ةباحص رايخ ةايحب تدوأ ءايمع

 ءايحإ ،ةمكاحملاو ةنادإلا حورب مويلا اياضقلا هذه نع ثيدحلا نأ ىلع

 ايندلاو نيدلل ملسأ اهنع ةنسلألا ريهطتو كامب لبت ملو ،اهدهشن مل نتفل

 لتقمب امترارش تقلطنا تلا ىربكلا ةنتفلا ثادحأ نأ فسؤملا نكلو

 ىلإ دعاصتملا امناخد نوسفنتي نوملسملا لاز ال ؛نافع نب نامثع ةفيلخلا
 ىلع ضعبل مهضعب ةيؤر نع ةفيثكلا ةنخدألا هذه مهتبجح دقو ،مويلا

 .يقيقحلا يقنلا هجولا

 :يضابإلا بهذملا ةأشن =ب

 ديز نب رباج مامإلا هسسؤم دي ىلع ةرصبلاب يضابإلا بهذملا أشن
 يف ةيملعلا هدوهج ترمأف ،نيوكتلاو ةيبرتلا لاحب ىلع هطاشن زكر يذلا
 تعسوتو ،هئدابمو هئارآب اوعنتقا نيذلا عابتألا نم ةعساو ةدعاق ءاشنإ

 ةليبق ،دزألا ليبق نم ةصاخبو ،ةرصبلا جراخ نم ادارفأ لمشتل ممترئاد

 .نامعو ةرصبلا يف نيرشتنم اوناك نيذلا رباج مامإلا

 رشنل راصمألا فلتخم ىلإ ممب قثي نم لاسرإ ىلإ دمعي رباج ناكو
 تظفح تالسارم مهنيبو ،تالاصتا مهعم دقعيو ،ةعدو ءوده يف ،هتركف

 .١٩٢ص فاصنإلاو لدعلا نيالجراولا بوقعي وبأ - (1)
 دمحم .د ؛٢!٨ص يضابإلا بهذملا ةأشن &،١ةقلح خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع
 {ةنوقرم ةخسن عع٩ رهزألا ةعماجب ،هاروتكد ةحورطأ ممقديقعو ةيضابإلا اةبسك ناسح

 .٤٨ص
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 0١١. اهنم اضعب خيراتلا بتك انل

 تبذتجا ةعساو ةكرح ةيضابإلا ةوعدلا تدغ دقو الإ رباج تمي مل و

 .0)ةيمالسإلا دالبلا ێش نم يلاومو ابرع ،ةفلتخم رصانع اهيلإ
 يف هفلخ ذإ ،هتذمالت دي ىلع دعب مت امل اصاهرإ اذه رباج لمع ناكو

 يذلا .)يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ هذيملت ةيملعلا ةدايرلا

 نيب ةيملسلا تاقالعلا ةرتف الغتسم &هجمم روطو هذاتسأ ةريسم لصاو

 زيزعلا دبع نب رمعو ،كلملا دبع نب ناميلس دهع يق ،نييومألاو ةيضابإلا
 ادادعإ ‘تاجردلا ةفلتخم نيوكت سلاجمب لكش يف ةكرحلا طاشن مظنو

 .كلذب ةصرفلا تحنس تيم روهظلا ةمامإ ةماقإل

 خويشلا سلاجم اهلوأ :ثالث ىلإ سلاجلا هذه فينصت نكمي كلذبو
 .() ملعلا ةبلطب ةصاخ دادعإ سلاج مث ةماعلا سلاجلا اهيلت ،ةكرحلا ةداقو

 الئل ةسارحلا تحتو !يرس راغ يف دقعت نيوكتلا سلاحججب تناكو

 ،فافقلا عنصب اولغتشا مداق بيرغب اوسحأ ام اذإو ،نييومألا دنج مهتغبي

 .مهنع هبشلل اداعبإ

 ىلإ "ملعلا ةلمح" ب ةيضابإلا ريسلا بتك يف ةبلطلا ءالؤه فرغو
 مممأل ،ةوعدلل ةدوصقملا دالبلا لهأ نم ةداع نوراتخي اوناكو ،راصمألا
 .مممادلب يف روهظلا تامامإ ةماقإ ةدمع اوناكو ،مهيلهأو مهنطاومبب ىردأ

 ،نميلاو نامع يف ةيضابإ تامامإ تماق ةديبع يبأ دهع يقو

 يموقلا ثارتلا ةرازو 0 ٢ط ©ةوعدلا ق هراثآو ديز نب رباج مامإلا © يفاوصلا حلاص - (1)

 ١٥٠٦-١٥٠٧. تافحص م ٤٠٩١ ١ه /٩٨٩ ١ طقسم نامع ةنطلس ةفاقثلاو

 يموقلا ثارتلا ةرازو ،ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا \تافيلخ دمحم ضوع .د - (2)
 .٦٢۔-٥٢ تافحص .ت.د ‘٢ط ،نامع ةنطلس !ةفاقثلاو

- )3( 

 .. , 5 ن ,105-108. - )4(
 ١٠٦١-١٠٩١. تاحفص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن تافيلخ ضوع
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 ةحلاص ةبرت اهل تدجو ثيح «(رئازحجلاب) ترهيتو «(ايبيل يف) سلبارطو
 .(دنييومألا ةطلس زكرم نع اهدعبل ارظن

 .ةديبع يبأ مهمامإب ةقيثولا ةيحورلا ممتالصب ةبلطلا ءالؤه ظفاحو

 .ةيسايسو ةيملعو ةينيد اياضق نم مهيلع لكشي ام يف هيلإ نوعجري اوناكف
 .0 !ةديطولا ةقالعلا هذه ةديدع جذامن ريسلا بتك يفو

 ةوعد رشتنت نأ تعاطتساو نيرشعلا نرقلا ىلإ نامع ةمامإ ترمتساو

 نرق ةبارق ترهات ةمامإ ترمع امنيب ،رابجبنزو ناسارخ يف ةيضابإلا
 جوأ اهلظ يف برغملاب يضابإلا بهذملا دهشو نمزلا نم فصنو
 افالتإ نييديبعلا شويج هيلع تتأ قح ،يراضحلاو يملعلا اهراهدزا

 يصاقأ يف ءاوزنالا ىلإ ةماعب ةيضابإلاو نويمتسرلا رطضاو ءاقارحإ
 ال ثيح ايبيلب ةسوفن لبجو سنوتب ةبرج ةريزج يقو رئازخلاب ءارحصلا
 ةيوبرتلا بناوخلا يف ةصاخ ةايحب مهل نيظفتحم مويلا ىلإ نولازي
 .ماع فلأ نم ديزأل مهرارمتساو مممايك مل تظفح ةيعامتجالاو

 :ةيضابالا ءارآ =ج

 رداصم دامتعا يق ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا عم ةيضابالا قفتي

 .عيرشتلاو ةديقعلا يف ةدحاو

 ييالجراولا ءارآل انلوانت لالخ اليصفت رداصملا هذه ضرعن فوسو

 امك ةسايسلاو ةديقعلا يف مهئارآ مهأب ديهمتلا اذه يف نيفتكم ،ةيلوصألا

 . (]) رمعم يحي يلع خيشلا اهصخ

 ؛١ ٠١ تاحفص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن تافيلخ ضوع =- (1)

 ةرئاد يكستيفيل شريدات ؛١٤ص ،ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا ،نالهج نودع _ (2)
 ."ةيضابإ" ةدام ،ةيمالسإلا فراعملا
 ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا مهخيراتو مهلوصأ ق ةزكرم ةسارد ةيضابإلا رمعم يحي يلع - (3)
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 :ةديقعلا ف =

 لج يرابلل قلطملا هيزنتلا وه ةيضابإلا دنع ةديقعلا يف ماعلا لصألا -

 امي هليوأت بجو ةيوبن ةنس وأ ةينآرق ةيآ نم هيبشتلا مهوأ ام لكو ،العو
 .ليثمت الو ليطعت نود ،ماقملا بساني
 ،بلقلاب داقتعالا :يهو ءاهنم دب ال ناكرأ ةثالث نم نوكتي ناميإلا -

 .حراوخجلاب لمعلاو ،ناسللاب رارقإلاو

 الو ،امب ةمئاق الو تاذلا ىلع ةدئاز تسيل .ةيتاذ يرابلا تافص -

 .امب ةلاح
 .هديعوو هدعو يف قداص ىلاعتو كرابت هللا -
 .يدبأ رانلاو ةنحلا ىف دولخلا -

 .كرش ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وأ ،ديحوتلا ةملك نم ءزج راكنإ -
 .كرش هنم ءيش راكنإو ،رتاوتلاب لقن ،هللا مالك نآرقلا -

 اقلاخ الو هيلع اًربحب سيل ،هلمعل بستكم هرايتخا يف رح ناسنإلا د
 .هلعفل

 ةءاربو صاخشألا ةيالو) ناتبجاو يصاعلا نم ةءاربلاو عيطملا ةيالو -

 ةءاربو ةلمحلا ةيالو قوف ةيالولا يف ةصاخ ةجرد يهو (صاخشألا
 .ةلمجلا

 نيب ةلزنم الو .يقشو ديعس وأ رفاكو نمؤم :نامسق سانلا -

 .ةرخآلا ىق نيتلزنملا

 ماكحأ يف نيملسملا عم نوقفانملاو ،ناميإلاو رفكلا نيب ةلزنم قافنلا -

 نب ةلزنملاب :محلوق نعم وهو ةرخآلا ماكحأ ق نيكرشملا عمو كايندلا

 .ايندلا يق نيتلزلملا

 رئازجلا ١٩٨٥© 0تافحص ٠٥٧-.٦١٠.
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 رفك ال ةمعنلا رفك امب دوصقملاف دّحوملا ىلع رفكلا ةملك تقلطأ اذإ -

 ال"و .0"رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابسف" باب نم يهو ،كرشلا

 .)"ضعب باقر مكضعب برضي ارافك يدعب اوعجرت
 .نابجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا -
 باسحلا دبل ىربكلا ةعافشلا :نامسق يهو كةتباث لوسرلا ةعافش -

 ث يبلا هب صتخي يذلا دومحملا ماقملا يهو ،ةنحجلا نيملسملا لوخدو

 يف تاجردلا : نيقوملا نينمؤملل الإ نوكت الو "ىرغصلا ةعافشلاو
 .ةنجلا

 .بتكلاو لسرلاب قلخلا ىلع موقت موقت ز هللا ةجح -
 .0}).ع رشلا هحبق ام حيبقلاو .ع رشلا هنسح ام نسحلا -

 ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ةعبط (! ص ١ ج ؛٧٢باب ،ناميإلا باتك يراخبلا هجرخأ - (1)

 .م.د ملسم ىلع يوونلا حرش نم ‘\٤٥ص !ج ٦ باب ناميإلا باتك ملسمو \ت.د \توريب

 .ت.د =-

 ٠0١١٨ باب ناميإلا باتك ،ملسم ؛.١٤ص .١6ج ٤٢ باب ،ملعلا باتك ،يراخبلا - (2)

 .٥ه٥ص { ٢جح

 امب اهيف درو ام نراقيو ىةيضابإلا ةديقعلا بتك ىلإ عجري نأ فصنملا ثحابلا ناكمإب _ (3)
 ،نيملسملا ةرئاد نم مهجارخإل اهضعب يفكي ةيضابإلا نع تاعانش نم تالاقملا بتك هتركذ

 .نيكرشملا ةرمز يف مهرشحو
 :رداصملا كلت نم ركذنو

 .ياكلا دبع رامع يبأل زجوملا باتك

 .عيمج نب ورمع ديحوتلا ةديقع -

 .ييالجراولا بوقعي يبأل ،ناهربلاو ليلدلا -
 .ييمثلا زيزعلا دبعل ،نيدلا ملاعم -
 .شيفطا فسوي نب دمحل ديحوتلا ةديقع حرش _

 .يملاسلا ديمح نب هللا دبعل ،لوقعلا راونأ قراشم -

 نيب ةيضابإلا" هباتك يف ةيضابإلا نع نييمالسإلا تالاقم رمعم يحي يلع خيشلا شقان دقو
 .ةيخيراتلاو ةيملعلا ةقيقحلل اهتضقانم ليلدلاب حضوأو "ةيمالسالا قرفلا
 مدقلا يف تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم يحن يلع :رظني

-_ ٥0٥ 
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 ناك ابازحأ و اكيش نيملسملا فالتخا ببس نأ نيخرؤملا ةملك قفتت

 عاطتسا نئلو .ةيمالسإلا ةلودلا ةسائر وأ ،ةفالخلا ةيضق لوألا هعجرم

 ممبرقو ،يييدلا عزاولا ةوق مكحب ةفيقسلا ةمزأ زواجت راصنألاو نورجاهملا
 فورظلا لدبتل مهدعب نم ىلع تصعتسا ةلكشملا نإف ةوبنلا رصع نم

 .لاوحألاو

 تاهجو فالتخاو ،نيفص ةعقاو دعب ةيسايسلا ةلكشملا لظ يفو

 ێلاو ةيضابالا دنع ةيسايسلا ةيرظنلا ترولبت ةيضقلا هذه لوح رظنلا

 :يلي ام اهنم ئزتحن .(٠اطاقن ق رمعم يجي يلع موحرملا اهصخل

 ذخأو ،لدعلاب مايقلاو ،يهنلاو رمألا هللا ضرفب ةضيرف ةمامإلا دقع -

 ليلدلاو .ودعلا ةدهاجبو ،اهعضاوم يت اهعضوو !اهعضاوم نم قوقحلا
 .عامجإلاو ةّسلاو باتكلا نم اهيلع

 وأ شيرق ىلع ةروصقم تسيل (ةفالخلا) ةيمالسإلا ةلودلا ةسائر -
 تناك تاءافكلا تواست نإف ،ةقلطملا ةءافكلا اهيف ىعاري امنإو برعلا

 .احجرم ةبورعلا وأ ةيشرقلا

 .لداعلا مامإلا ىلع جورخلا لحي ال -
 سيلو ،ج راوخلا لوقت امك ابجاو سيل رئاحلا مامإلا ىلع جورخلا -

 ناسحتسا حج رتيف زئاج وه ائزو اهعم نمو ةرعاشألا لوقت ة امك اعونمم

 مل اظلا مكحلا تحت ءاقبلا نسحتسيو ،هحاجبن نظلا ىلع بلغ اذإ جورخلا

 قحلت شأ ةرضم لإ هؤاضفإ وأ هحاحن مدع نظلا ىلع بلغ اذإ

 .م١ا٦٧٩٦ ه٦٩٣٢١ «ةرهاقلا ،ةبهو ةبتكم \١ط "ثيدحلاو
 ٥٠٥٤-٥٠٦١. تافحص ةزكرم ةسارد ةيضابإلا { رمعم يح يلع - (1)

 ۔_ _ ٦ ٥



 0٠١. نيملسملا ريغ نم مهئادعأ مامأ ممتوق فعضت وأ نيملسملاب

 دقعلاو قحلا لهأ ةيبلغأ قافتابو ‘ىروشلا قيرط نع راتخي مامإلا -
 لحلا لهأ ريشتسي نأ هل نسحتسيو ،هتالو تافرصت نع لوؤسملا وهو
 .مهنع مهلزعو مهيلع لامعلا ةيلوت يف ةقطنم لك لهأ نم دقعلاو
 .ناطلس وأ مامإ نود ةيمالسإلا ةمألا ىقبت نأ زوجي ال -

 لازتعاب بلوط بجتسي مل نإف ،لدعلاب الوأ بلاطي رئاحلا مكاحلا -
 ىدأ ولو ،ةوقلاب هلزعو هيلع مايقلا زاج بجتسي مل نإف نيملسملا رومأ

 .ربكأ ةنتف ىلإ يدؤي ال كلذ ناك اذإ هلتق ىلإ كلذ

 يف هناوعأو وه ،مهريغ نم مأ ةيضابإلا نم ناك ءاوس راحلا ناطلسلا -

 .يغب ركسعم هركسعمو نيملسملا ةءارب

 اذر الإ اهدودح لخاد ةمئاق ةملسم ةلود ىلع ءادتعالا زوجي ال -
 .هلثمي ناودعل
 تدعبو اهتعقر تعستا اذإ مالسإلا ةمألا يف تامامإلا ددعتت نأ زوجي -
 ماظنب اهمكح رسعي ثيحب اهئازجأ نيب عطق وأ ،اهنم دالبلا فارطأ

 سانلا حلاصم لطعتو ،اهاوق تتشتو اهرايممال اببس كلذ نوكي وأ دحاو

 .:) اهيف

 ةلازإل سانلا ضارتعاو فيسلا قاشتما ىرت جراوخلا نإ» :يبلاط رامع روتكدلا لوقي - (1)

 ،كلذ اهل نكمأ اذإ روخلا ةمئأ ةلازإ بجوت امنإو ضارعتسالا ىرت الف ةيضابإلا امأ روخلا ةمئأ

 نم ةريبك ةعامجو ةيديزلاو ةلزتعملا بهذ اذه وحن ىلإو ،هريغب وأ فيسلا قيرطب ناك ءاوس
 ىلع جورخلا ةماع ةنسلا لهأو ةرعاشألا نم مهعبت نمو ثيدحلا باحصأ ركنأو ةئجرملا

 .«ملظو راج نإو ناطلسلا

 ۔.}!ج ؤما٨٧٩ رئازجلا ،عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ةيمالكلا جراوخلا ارآ ،يبلاط رامع

 .٨١١.٠ص

 رشن ،ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا ،نالهج نودع :باتك رظني عسوتلا نم ديزمل - (2)
 نم مالسإلا يف ةسايسلاو مكحلا فسوي نب ميهاربإ ؛.ت.د .رئازخلا {ةرارقلا \ٹارتلا ةيعمج
 ١٩٩١. رئازجلا ،ناولألا ةينقت ةعبطم ،ةيضابإلا روظنم
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 ناكس هئاول تحت ىوضنا يذلا يضابإلا بهذملا ملاعم زربأ هذه

 ةيركفلا هفقاوم نم ريثك تددحتو بوقعي وبأ أشن ثيح ءنالجراو

 هذهل ايلعف اًديسحت يعامتجالا عقاولا ناك لهف بهذملا اذه نم اقالطنا

 ؟ئدابملاو راكفألا

 .مداقلا بلطملا يف هءالجتسا لواحنس ام كلذ

 يعامتجالا بناجا :يناثلا بلطملا

 ايسايس ناك همايق ببس نأ ةبازعلا ماظن ةأشن نع ثيدحلا يف انركذ

 ماهم سرامت ةبازعلا ةقلح نإ ذإ ،ايعامتجا ايوبرت ناك هجممو هقلطنم نكلو
 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ،عمتحلا نوؤش ةياعر يف ةلثمتملا ةمامإلا

 .روهظلا ةمامإب ةصاخلا ماكحألا ادع اميف ركنملا

 يوبرتلا هجبانرب لالخ نم ةديعبلا هتياغ يف ماظنلا اذه فدهي امك

 قيثو هدجن اذلو .روهظلا ةمامإل ةيساسألا ةدعاقلا نيوكت ىلإ يعامتجالا

 .نالجراو يق ةيوبرتلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا يحاونلا لك ةساردب ةلصلا
 عبتتسنو ىضم اميف يسايسلا هجوو ماظنلا اذه ةأشنل انضرعت دقو

 اهيف أشن لا ةئيبلا حيضوتل ،ةيعامتجالا يحاونلاب ةلص هل امب انه ثيدحلا

 .هركفو هنيوكت ىلع اهرثأو نالجراولا بوقعي وبأ

 :نالجراو يف عاضوألا ىلع اهرثأو ةيعامتجالا ةبيكرتلا =أ

 نيذلا نييتانزلا الكراو ونب مه نييلصألا نالجراو ناكس ناك نئل

 اهدحول ةلزعنم ةئف اوقبي ل مممإف مالسإلا لبق ام رصع ذنم ةقطنملا اورمع

 بورحلا عم تدفو .ةفلتخم رصانع مهيلإ فاضنا ذإ ،ةنيدملا كلت يق

 لفاوق عمو ،ليوطلا اهخيرات ربع ةنيدملا اهتفرع ىلا ةددعتملا تارجملاو

 .ةنمآلا ةينغلا ةنيدملا كلت يف شيعلا اوباطتسا نيذلا راجتلا

 ال ،ءابرغلا بناجألا راجتلا نم ريبك ددع امناكس نيب نم ناكف»

_ ٨ ٥ _



 ءافرظ ءامرك نالجراو لهأ اودجو نيذلاو سنوتو ةنيطنسق نم اميس
 .١0)«هب نوحرفيو بيرغلا نولبقتسي

 نمو ،فانصأو لاكشأ نيرجاهملا نم ينالجراولا عمتجملا يف جمدناو
 اوذال نيذلا ،ديرجلا دالبو ‘ترهات نم نيرافلا ةيضابإلا لولف مهزربأ

 .0) ءاقبلا ةبيرض مهعم اوعفدو ،شيعلا مومه مهوكراشو ممماوخإ ىمحب
 نينرقلا يف برغملا دالبب ةينمألاو ةيداصتقالا لاوحألا ءوسل ناك امك

 عوبر ىلإ ةرجهلا ةكرح عفد يف زراب رود نييرجهلا سداسلاو سماخلا
 ةعابلا حبش نم ارارف نيرجاهملا نم تاجوم اهيلع تدفاوتف ،نالجراو

 ةشيعملا ءوسو ءالغلا عباتت ذإ ذئنآ برغملا دالب مع يذل ا نتفلا سوباكو
 رثكو مهضعب سانلا لكأ ىتح ه ٥٤٣ ىلإ ه٧٢٥ ةنس نم ةيقيرفإب

 .0) يريونلا ريبعت بسح «ءانفلا

 ناك ىلالهلا فحزلا نإف نالجراو ةنيدمل يجراخلا ديعصلا ىلعو
 .ةيعامتجالا عاضوألا ىلع حضاولا هرثأ هل ازراب اثدح

 دق حايرو ةبغزو ميلس ينبو لاله ييب نم بارعألا ءالؤه ناك دقف

 نيكلب نم اماقتنا يمطافلا زعملا نب ميمت مهلسرأف ،ةيرصملا رايدلاب اورضأ

 ،برغملا مكحب لقتساو ،هتعاط نع جرخ يذلا يجاهنصلا يريز نب
 ىلإ لكوو ،اهضرأ مهكنمو ،برغملا ىلإ بارعألا ءالؤه ميمت لسرأف

 ،يداوبلاو رضاوحلا ىلع اولوتساف .(كلذ قيقحت مهفويسو مهدعاوس

 .٦٣١ص ء©!ج ايقيرفإ فصو نازولا فيرشلا _ (])

 ٣٤-٣٦. تافحص ‘طسوألا برغملاب ةيضابإلا ،يدوهزم دوعسم - (2)
 .د راصن نيسح .د قيقحت بدألا نونف ىق برألا ةيامم يريونلا دمحأ نيدلا باهش - (3)

 © باتكلل ةماعلا ةيرصلملا ةئيهلاو ،ةفاقثلاو نونفلل ىلعألا سلحلا رشن ،يياوهألا زيزعلا دبع
 .٧٤٢ص ،!٤٢ج ،م٣٨٩١/ه٤١ ٢٣. ةرهاقلا

 ١0ج ©ماعلا رئازجلا خيرات ،يلاليجلا ؛ه٥ص ،٨ج .خيراتلا ق لماكلا ريثألا نبا - (4)

_ ٩ ٥ _ 



 سانلاب رمألا قاضف ،عورزلا اودسفأو ،قرطلا اوعطقو تاراغلا اونشو

 .)طق امب لزني مل ءالب ةيقيرفإب لزنو
 ضغير روصقو ،نالكراو نم بازلا فارطأ ىلع نويلالهلا بلغتو

 مهدهع رخآ ناكف ،نيدحوملل اهوعزتناو مهنيب اماهس اهورّيصو
 .'؟الهكلممب

 ةمحر تحت برغملا دالب نم اهريغك نالجراو تحبصأ اذكهو

 .نييلالهلا
 ةيلام بئارض ميدقت ىلإ يلاهألا رطضا دقف مهداسفو ممتاراغل اءردو

 دهع ىلإ ،ريصق ريغ انمز عضولا اذه رمتساو ،‘بارعألا ءالؤهل ةريبك
 بارعألا هناريج ىلإ يدؤي» هنأب نالجراو ريمأ فصو يذلا ناولا

 .("«اعفترم احجارخ

 ابارطضا وأ ارارقتسا نالجراوب عمتجملا ةيعضو رثأتت نأ ايعيبط ناكو

 .قارعألاو براشملا ةفلتخملا ةيرشبلا ءاسفيسفلا هذمي

 مدع ىلإ ليمت ةسناجتملا ريغ ةبيكرتلا هذه لظ يف عاضوألا نأ بلاغلاو

 ةطلس ةمث نكت مل هنأو اصوصخ عمتجا ىلع ابلس رثأ امم رارقتسالا
 .مولظملا فصنتو ملاظلا ع درتف عيمجلا ىلع اهذوفن طسبت ةيوق ةيسايس

 ©نالجراوب ةيعامتجالا ةيعضولا ءوسل ةديدع جذامن ريسلا بتك يفو

 بوقعي وبأ اذهف ،لؤافتلاو اضرلا ىلإ وعدي يجراخلا اهرهظم ناك نإو
 مهحالص روهظ نم بجعتف نالجراو راز .(يسوفنلا رارز نب فسوي

 تافحص ٢٥٠٩-٢٦٢٠.

 .٧٩ص ،٣١ج ربعلا نودلخ نبا ؛ه٦ص ،٨ج .خيراتلا يف لماكلا ،ريثألا نبا - (1)

 ٧٣. ص ء١١ج ربعلا ،نودلخ نبا - (2)

 .٧٣١۔ص !ج ايقيرفا فصو نازولا = (3)

 .ريسلا بتك يف ةمجرت هل دجأ مل - (4)



 فيك :لاقف ،ملعلا ىلع مهصرحو مهظفحت ةدشو مهدجاسم مهريمعتو
 انه :لاقف مهتليخد ملعو ءاهلهأ طلاخو امب ماقأف ؟ناطيشلا نم تجن
 .)هلامع ضرألا ىف قلطأو \ناطيشلا نطوتسا

 .)ركب يبأ نب ءايركز يحي ابأ نأ ييجردلا هاور ام كلذ دكؤيو

 .كب سنأتسن اليلق اندنع مقأ :اهلهأ هل لاقف ،ارئاز نالجراو ىلإ هجوت

 نم هيلع علطا امل كلذو .كبلق تمي اليلق اندنع مقأ ،اولوق :مهل لاقف

 .(ء)محلاوحأ ةءادرو مهتقيرط

 رزخ يبأ ةروث دعب نالجراو ىلإ ليغنز نب ديعس حون وبأ داع املو

 نب نونج حلاص يبأ نالجراو خيش ةافو دعب تلدبت دق رومألا دجو
 مهيف ثكمو .دهع ام ريغ ىلع اممأو \تدسف دق لاوحألا نأو ،نايرمي

 ترهظ ةريثك تافارحنا مهيلع ركنيو مهظعي دلبلا نايعأ عمج مم ،انمز

 .ا مهراكنإ مدعو ممقوكس نم بجعيو ،مهيف
 مهنيب رسلا حاكن يشفت اهادحإ اثالث مهل دتع تاركنملا هذه نمو

 نإو ءهبلق زأمشا ةممت عضوم يف نيعمتجب ةأرماو لجرب دحأ رم اذإف"
 ."ترهظ لب ،ةشحافلا مكيف رهظت تداكف ،ناحكانتم انإ :الاق امهرجز

 الب سانلا لاومأ يف نوقلطنيف ،مهيفكت ةنوؤم الب ديبعلا قالطإ :ةيناثلاو

 :ةثلاثلاو ،"سلاج هبارحم يف وهو اقراس نوكي مكدحأ داكيف" دودح

 ةفئاطو ،مكدجسمو اندجسم لوقت ةفئاطف ،قرفتلاو بزحتلا روهظ

 , ٤٨٧. ص ريس يخامشلا - (1)

 مولع يف عاب هل ،ىقتو اًملع نالجراو خياشم لضافأ نم ،ركب يبأ نب ءايركز يحي وبأ _ ()
 .(_ه٠٠٥-٠٥٤) ،ةرشاعلا ةقبطلا نم يجردلا هدع ،لدخباو رظنلا

 .٨٤٤ص ٢ج خياشملا تاقبط ،ييجرلدلا :رظنا

 ۔-٨٤٤ تافحص (( ٢ج خياشملا تاقبط ،ێيجرلدلا ٢٣٧. ص ةريسلا {ايركز وبأ - (3)

 ٤٩.



 .0)"مكيدوهيو انيدوهيو (مكيرضحو انيرضح لوقت
 يف عمتجملل يلخادلا ىوتسملا ىلع تناك ةيواسأملا ةيعضولا هذه

 يجراخلا ىوتسملا ىلع عاضوألا روهدت اديقعت رمألا دازو ،نالجراو

 .نتفلا بقاعتو ةنيدملا ىلع بارعألا تاراغ ةرثكب
 فرعت ملف ،نيعماطلل افده اهلعج يداصتقالا هافرلاب ةنيدملا عتمتو

 ةيبيرختلا هتلمح يف يقرويملا ةيناغ نبا اهيلع ىتأ نأ ىلإ ،رارقتسالاو ءودهلا

 .'}‘"افصفص اعاق اهكرتو ،اههايم روغو ،اهرجش ثتجاف" ه٦٢٦ ةنس

 بوقعي وبأ اذهو مهدلب ىلع ةريثكلا تاراغلا نم نالجراو لهأ جض

 : الئاق هئاقدصأ دحأ لساري .7

 بئاصم قرغتسي ام بئاصملا نم نالجرو يف يخأاي انيلع ىرج دقل»

 تقاف 0 اهدادرت وجشيو اهدادعت رثكي نيدلا بئاصم ىلإ امتافآو ايندلا

 .(2«...فصولا

 ىلع ةصاخبو ،نالجراوب ةينمألا ةلاحلا روهدتو ،ةبقاعتملا نتفلل ارظنو
 هللا دبع دمحم وبأ خيشلا وهو ءاملعلا دحأ قفأ دقف يجراخلا ىوتسلملا

 لحن «دركب نب دمحم نب فسوي بوقعي يبأ خيشلا هقيدصل «نتزوز نب

 ١٥٠٤ ص( ١ج .. تاقبط( جردلا - (1)

 © ييالج راولا بوقعي وبأ ،ت ،تش ث وعوأ ريكب ؛٨٩ صر ١٣ ج. دبعلا . نودلخلا نبا _ )2(

 .٧٢ص

 ،ةينورابلا ةعبطملا ةيرجح ةعبط ناهربلاو ليلدلاء نيالجراولا بوقعيوبأ - (3)
 .٨٠١ص ،٣ج ‘ه٦٠٣٢١ ‘ةرهاقلا

 ةيعامتجالاو ةيركفلا ةايحلا يف اهومهسأ نيذلا ءاملعلا دحأ ،نتزوز نب هللا دبع - (
 ،(۔ه٠٥٤-٠.٤.) ةعساتلا ةقبطلا نمض يييجردلا هدع سماخلا نرقلا يف ،اهيحاونو نالجراوب

 ق ةديدس ارآ هلو حون يبأ ىتفب فرغ ىح ©ليغنز نب ديعس حون يبأ نم ايرقم ناك

 ."هنيد ضعب يضاقت هيف هميرغ نايدملا ةيؤر" :هلوق اهنم ،تالماعملا

 ٢٣٩٥-٢٣٩٩. تافحص .٢ج خياشملا تاقبط ،ييجرلدلا :رظني

 ةيكزتب لاغتشالاب رهتشا هنكلو ،هيبأ لثم الضاف املاع ناك ركب نب دمحم نب فسوي - (5)



 :هل لاقو نهلام غلب امهم ،هيلع جحلا ةضيرف طوقسب -ةقلحلا سسؤم
 عاطق ببسب كلذو .«جحلا كل ىرأ الف \تئش ام يخأ اي بسكا»

 قفني نأ جحلا لام ليبس لعجو .نامزلا اذه لهأ روج ةرثكو ،قرطلا
 0١. ءارقفلا ىلع ةقدص

 :ةيعامتجالا ةايحلا هيجوت يف ةبازعلا رود =ب

 دوهج تقلطنا افنآ هانفصو يذلا يندتملا يعامتجالا عضولا ءازأ

 يلخادلا نييوتسملا ىلع عاضوألا حالصإو ،راسملا حيحصتل ةبازعلا ةقلح

 .يجراخلاو

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ادبم ءايحإ يف دوهجلا هذه تلثمتو
 ةيبرتلا ىلع زيكرتلاو ةلقنتملا ملعلا قلح ةطساوب {ةليضفلاو ملعلا رشنو
 .سانلا طاسوأ ىف ةيحورلا ةيكرتلاو ،ةيقلخلا

 مهنيب رافسإلاو ،سانلا نيب حالصإلا» ةبازعلا ماهم نم نإ ذإ

 كركانملا لهأ بلطو .ةنتفلا لهأ ىلع اوعمتجيل ريخلا لهأ يف لسارتلاو

 نم اوجرخي ح مهدرطو ،نادلبلا نم مارحلاو تابيرلا جارخإو مهدرطو
 .0:)«هب رهتشيو هنم اوندي وأ ،مارحلا لماعي نم ماعط كرتو ،دالبلا نارمع

 رمألا يف الثمم ،ةبازعلا طاشنل يعامتجالا هجولا يه ماهملا هذهف

 !دبم لامعتساو ،امهلاكشأو امهروص لكب ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 عمتجملا يف لاعف رثأ هل يمالسإ أدبم وهو ،يصاعملاب نيرهاجلا نم ةءاربلا

 .سيردتلاو فيلأتلاب دمحأ سابعلا وبأ هوخأ رهتشا امك ثكسنتلاو سفنلا

 .٣٤٤۔-٢٤٤ تافحص ( ٢جح خياشملا تاقبط ،ێيجرلدلا

 .٦٧٣ص ةريسلا ايركز وبأ - (1)

 حلاص جاحلا ةبتكم طوطخم ،ينايسولا ريس ،ينايسولا مالسلا دبع نب ناميلس عيبرلا وبأ - (2)

 .٤٤٢ص !ج ةيادرغ كنحجرزي يب ،يلعل



 تافآلا نم عمتجملا ةنايصو كداسفلا عمق ق ةبازعلا رود دسحت هبو

 ةلودلا يف ةبسحلا ماظنل ءايحإ لب ،اعجان اليدب مهلمع ناكف ،تافارحنالاو

 .ةيمالسإلا
 ريسلا بتك دروت ءةبازعلا ةقلحل ىعامتجالا رودلا اذه ىلع ليلدتللو

 خيشلا ةقلحلا سسؤم ادب ،اهئاملعو نالجراو خيرات نم ةريثك دهاوش
 لخاد .عمتجملا حالصإ يف ةدومحم دوهج نم هلذب امو ركب نب دمحم

 .اهجراخو نالجراو
 مهو ،لئابقلا ضعب راهتشا نع رابخأ هتغلب ش .غيرأب اًميقم ناك دقف

 مهظعوو مهسوؤر عمجف لاومألا زازتباو قيرطلا عطقب كرامو ونب
 ىلع ممتردقم مدعب اوللعتف ،داسفلا اذه نم مهئانبأ عنم ىلإ مهاعدو

 ءاذختسالاو فعضلا اذهل خيشلا بضغف نيدسفملا دي ىلع برضلا

 لحرف ،"انسفنأ ىلع ردقن نحنف ءالؤه ىلع اوردقت مل اذإ" :هباوج ناكف
 محلاوحأ تقاض تح .ةلماك ةنس مهرجهو ؛هذيمالتو هلهأب مهنلع

 .مهيلإ دوعي نأ نيّحلم هيلإ اوهجوتف ،مهنيد رمأب مهرّصبي نم مهداقتناب
 مهلاوحأ حالصإ يف اودهتجاف مهسفنأب ام اوحلصي يح كلذ نم عنتماف

 .0}) مهيلإ داع مث نيدسفملا رجزو
 ىلإ هعم ريسيل يسوفنلا ناميلس نب دمحم خيشلا اموي هاعدو

 .0})حيبقلاب نسحلا نالجراو لهأ طيلخت ةرثكب َلتعاو ،عنتماف نالجراو

 -۔-٨٨٣ تافح_ص ريس كيخامشلا ؛٧٨٢۔-٦٨٣٢ص !ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا _ )1(

 ٣٨٩.

 ناك ،"(ه٥٤.-٤..) ةعساتلا ةقبطلا نم ،يسوفنلا ناميلس نب دمحم هللا دبع وبأ - (2)
 اهميلعت ىلوتي ةريبك ملع ةقلح هل تناكف «هتبلطو ملعلا عيجشت يف هلاومأب مهاس ،لاحلا روسيم
 .شاعملا نوؤش يف ةديدس ءارآ هلو ءاسكو اماعط اهيلع قافنإلاو
 .٨١٤۔-٧١٤ب تافحص .٢ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا

 ٣٨٩. ص ريس يخامشلا - (3)



 اوفظوف ةعومسملا مهتملكو ةيعامتجالا مهتلزنم ةبازعلل ناك امك

 هلعف ام كلذ نمو ،مولظملا ةرصنو نيبلا تاذ حالصإ يف ةيصاخلا هذه
 ممتاراغ ىدحإ يف بارعألا اهذخأ لاومأو ءامإ ةرل ()ريخلا نب نسكام

 هتلزنمل ارظن حاجنلاب هاعسم لكو ءاهدادرتسال ىعسف ،نالجراو ىلع

 ةمكحو دهج نم لذب امي ‘هيعس سانلا هل دمحو .عيمحلا بولق يف ةربتعملا

 .)نيبصاغلا نم قحلا صالختسال

 علسلا نودقفتي ،قاوسألا ةبقارم يف مهرود اضيأ ةبازعلل ناك امك

 يف شغلا فشكو ،حئابذلا ةمالسل نيرازحلا نم نوقثوتسيو ،راجتلاو
 فصولا ققحتل نامض ا موحل حبذ ةمهمب اوعلطضا مممإ لب ‘تالماعملا

 .الالح الإ سانلا معطي ال تتح ةحيبذلا ىق يعرشلا

 .(ديدج نم حتف مث ،مايأ ةثالث هوقلغأ قوسلا مارحلا لخد اذإو

 لمح اوعاطتسا ةبازعلا نأ يعت ال امإف ،اهاندروأ يلا جذامنلا مغرو

 نم تلفني دق رومألا مامز نإف ليبسلا ءاوس يف ريسلا ىلع اعيمج سانلا
 نأو اصوصخ ،عاضوألا يف مكحتلا نوعيطتسي الف ءانايحأ مهيديأ

 حاير امب حّوطت ام اريثك ميقلا نأو ،ةيونعم ةيحور عمتجا ىلع مهتطلس
 .داسفلاب عمتحلا باصيو ،نزاوتلا لتخيف ،ةحماخجلا تابغرلاو حلاصملا

 امهلبإ ةمحازم ببسب نالجراو لهأ نم نيتليبق نيب ةنتف تأشن دقو
 ءامد ةقارإ ىلإ ىدأو مهنيب ماصخلا تحاف 3ىعام رئب ىلع دورولا ىلع

 نرقلا لالخ نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا يف اومهاس نيذلا ءاملعلا نم ريخلا نب نسكام - (1)

 نكس مث سنوتب ذملتت ،يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأل اقيفر ناكو "يرجهلا عبارلا
 .ءاكذلا طرفمو ،جازملا داح اريرض ناكو ،نالجراو

 ٤٦٢٩-٤٣٢٣. تافحص ،!ج ،خياشملا تاقبط ،ييجردلا

 ٠٠١ص ،١٦ج ريس ييايسولا - (2)

 .٨١٢ص كطسروألا برغملاب ةيضابإلا آيدوهزم - )3(

_ ٥ ٦ 



 .اهران ءافطإو ةنتفلا ءاوتحال ءاملعلاو ةبازعلا دوهج مغرو ،ةريثك لاومأو

 يف هرثأ لظو ،اقيمع سوفنلا يف لظ اهحرج نإف ،نيبلا تاذ حالصإو

 .06دليوط دمأ دعب الإ حم مل ايح بولقلا

 :نالجراو عمتجن يباجيإلا هجولا =ج

 عمتجب هارن انلعجي ،ينالجراولا عمتحجلا روص نم انضرع ام لعل

 متمق مل عمتجملا اذه ةايح نم امهم ابناج انيسني امم نتفو لقالقو تافارحنا

 ريبك ىلإ وعدي الو ،راظنألا تفلي ال بناج هنأل خيراتلاو ريسلا بتك هب
 .مامتهاو ةيانع

 ىلإ وعدت ،ءوسلاب ةرامأ سفن نم هيف امب ناسنإلا ةعيبط نأ عقاولاو

 عمجت يأ تامزلتسم نم عارصلاو عازنلا اذهو ،عارصلاو عازنلا

 ملظلا نع سانلا ع زي ناطلس وأ نيد نم عدار ةمت نكي ل ام يرشب

 ١ .داسفلاو

 ،نسحألا وحن عمتجلا عاضوأ ريس ىلع ةبازعلا دوهج رثأ ركني الو
 دوجو نع الضف ،نالجراو لهأ نيب يخآتلاو رارقتسالا مئاعد ديطوتو
 .ةيمويلا امتايح يف اشيعم اعقاو هلثمتتو ،مالسإلا مزتلت سانلا نم ةيبلاغ

 .ايعامج مأ ناك ايدرف اهكولسو
 ركذي امامتها ةيداعلا ثادحألا يلوت ال خيراتلا بتك تناك نإو

 بلغأ تناك كلذلو ،ةصاخلا عئاقولاو ،ةئراطلا ثادحألا لجست امنإو

 .تاموصخلاو نتفلاو بورحلا نع تاياكح خيراتلا صصق

 عمتجب رخآلا هجولا نع ةقرشم تاحمل ةيضابإلا ريسلا بتك يتو
 عمتجاو ريفغ ددع دابعلاو ءايلوألا نم امب ناك هنأ تور دقف .نالجراو

 ٤١٢٤-٤١٤٣. تافحص !ج « ٤ةقلح خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع - )1(



 .(١)ءاعدلا يباجتسم اوناك احلاص نوعبس دحاو نمز ق مهنم

 نوحلاصلا هيلإ عطقني ،داّبعلا لبج ىمسي داهزلل لقعم نالجراو يفو

 .ةيحورلا ةيكرتلاو ،ةدابعلاو كسنتلا تاولخ ىق

 نايرمي نب نونج حلاص يبأ خيشلا دهع يف نالجراو يف ناك امك
 .0)دمحل دمجي نأ ءام ىلع اعد ول لجر

 اوعمتجاف اريثك سانلا ىذآف نينسلا ىدحإ يق ءابولا عقو دقو

 اوحبصأ امف ،هللا ىلإ عرضتلا يف اودهتجاو دلبلا جراخ ءاعدلاو ةالصلل

 .')ارثأ هل اودجي و ءءابولا مهنع هللا عفر دقو الإ مهدغ نم

 الح ةبازعلاو ءاملعلا نولحي ناك نالجراو لهأ نإف ىرخأ ةهج نمو

 يف ممتوعدو ممتارايزب نولفحيو حالصلاو ملعلا مهيف نوردقيو 7اربتعم
 .هللا هجو ءاغتبا ،ملعلل اماركإ مهتمدخ يف نوعسيو ‘تابسانملا فلتخم

 ةرقب ةئامثالث مهل عفدو ،مهلزن نسحأف ءءايرئألا دحأ ةبازعلا راز دقو

 .(هلحفلا ةق

 ماركإ اهنمو ،ريثك ييالجراولا عمتجا يي ماركإلاو مركلا اذه لاثمأو
 .٠هناضمر رهش يف روطفلاب ةبلطلا

 رزآتلا رهاظم نم ارهظم لثمت ةدومحم ةصاخب نالجراو لهأ زيمت امك

 زئانحلا روضحل ةرواحملا ىرقلا لهأ ةوعد يهو دئادشلا دنع يعامتجالا

 هذه تناكو» كمهئالضف نم ناك اذإ اصوصخ ءديقفلا لهأ ةاساومو

 ديعب نم نومداقلا سانلا عمتجي قح تومي نم نفدب نولجعي ال ممقداع

 .٢٣٠٢ص ،!ج ريس ،ينيايسولا - ()

 .٢١٥٠ص ريس ،يخامشلا - (2)

 ٤٤٠. ص !ج خياشملا تاقبط ێيجردلا - (3)

 ٢٨٢. ص ريس يخامشلا _ )4(

 ٤٠٨. ص ريس كيخامشلا - (5)



 .0)«بيرق نمز ىلإ اذه ىلع مهلاح رمتساو
 ىلوألا مايألا ذنم يضابإلا عمتجملل ةزراب ةمس تناك روازتلا ةرهاظو

 اهل ناكو مهيلع تاقياضملا يلاوت عم امي مامتهالا دادزا مث ڵبهذملا ةأشنل

 عمتجملا دارفأ نيب حصانتلاو رصانتلاو ةوخألا رصاوأ ةيوقت يف لاعف رثأ

 ةراثملا هبشلا درو قئاقحلا نايبتو ،مهنيب بهذملا لوصأو ئدابم خيسرتو

 .مهلوح
 اينيد ناك لب &©بسحنف ايعامتجا تارايزلا هذه فده نكي مل كلذلو

 .كلذك ايملع

 مامتهالا ،هماظن دعاوق نيب نم ةبازعلا ةقلح سسؤم لعج دقو
 فلتخم يف مممناوخإ عاضوأ ىلع ةقلحلا ءاضعأ عالطإو ،ةيناديملا تالحرلاب

 .هتريس يف ايلمع كلذ دسجو ،مهدوجو نكامأ

 هذه ىدحإ انل روصي .()يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ اذهو

 ةعامج يف ،نيرئاز نالجراو ىلإ هللا دبع يبأ عم انعلط» :هلوقب تارايزلا

 دبع وبأ قيرطلا ضعبب لعج تيح «مهلامجأب ةوعدلا لهأ لئابق انيفو ،ةريثك
 امم افوخ مهرومأ دقفتيو مهاعري ،اريفسو افيرع مهنم ةليبق لك ىلع هللا
 دحلاو لجولاو رذحلاو ةياعرلا هذه ىلع انرسف ...‘نالجراو يف نوثدحي

 مهضعب نع ركذ كلذ عمو ..نالجراو انلصو تح ٬داقتفالاو داهتجالاو
 .0)«هنع نوهني اوناك امم اثادحأ ثدحأ هنأ

 .٠٤٤؛'ص !ج خياشملا تاقبط ،ييجرلدلا ؛٢٤٢ ص ،!٢ج كريس ،ييايسرولا - (1)

 نم ربتعي .(_ه٠٠٥۔-٠٥٤) ©ةرشاعلا ةقبطلا نم ،يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ - (2)

 ةايحلا يف مهسأ امك ،نوقحاللا اهدمتعا يلا هتريسب رهتشا ركب نب دمحم خيشلا ذيمالت زربأ

 .نالجراوو ةبرج يف ةيضابإلا نطاومب ةيملعلا
 .٨٢٤۔-٤ ٢٥ تافحص .٢ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا

 ٢٣٢١-٣٢٢٢. تافحص ةريسلا ،ءايركز وبأ - (3)



 ةيملعلا تارايزلا هذهل قيقد فصوو ،ةديدع جذامن ريسلا بتك يقو

 خويشلا نم بلطيو ثةيصعتسملا تالكشملا راثت اهيف ذإ ،ةيعامتجالا
 .تاموصخلا يف سانلا نيب حالصإلاو ،لزاونلا يق ءاتفإلاو ،اهلح

 ةحناس ةصرف حارتألاو حارفألا يف سانلا تاعامتجا تناك امك

 امب هريصبتو ،هئاودأ جالعل ؛عمتحجلاب لاصتالل ةقلحلا ءاضعأو خياشملل

 .هايندو هنيد يق هلاح حلصي

 ينإرمعلاو يداصتقالا بناجلا :ثلاثلا بلطملا

 ابيصن نارمعلاو داصتقالا بناج نالجراو خيراتل نوسرادلا ىلوأ

 تزكرتو .ةيملعلاو ةيعامتجالا يحاونلا هب نعت مل ةيمهألا نم اريبك
 اهكلاسمو ،ةراجتلا وهو ،نالجراو داصتقا يف زرابلا هجولا ىلع مهناحبأ

 .اهقاوسأو اهعلسو
 عمتجملا نع ةحضاوو ةزكرم ةروصب اندمت تاحمل كلذ نم ئزتحنو

 يبأ رصع يف ةصاخب يراجتلاو ،ةماعب ينارمعلا هطاشن يف ييالجراولا

 نالجراو ءانبأ نم هلاثمأك لاحلا اذه يف هرودب مهاس يذلا ،بوقعي

 ةايحلا امب اورثأ ،ةراجتلاو ةلحرلا يف مهبراجت مهل تناكو .اهئاملعو
 .ءاوس دح ىلع ةيركفلاو ةيعامتجالا

 :ةيراجتلا هتيمثأو يفارغجلا عقوملا =

 نادوسلا دالب ىلإ لوخدلل ةباوبك يجيتارتسالا نالجراو عقوم ربتعي
 لوألا لماعلا ،برغلاو قرشلا نيبو بونجلاو لامشلا نيب لفاوقلل رممو
 .ةيداصتقالا اهتيمهأ اهبسكأ يذلا

ىلإ بازلا نم رفسلا جولول باب» :نودلخ نبا لوقي امك يهف



 .©١«نادوسلا دالب ىلإ ةيضفملا ةيوارحصلا ةزافملا
 يبرغلا نادوسلا دالب جاجح قالطنال ةدعاق ىرخأ ةهج نم يهو

 .0:اترقت ةنيدمب ارورم ةسدقملا عاقبلا ىلإ مههجوت دنع

 اهتعيبط هضرفت يذلا يبسنلا نمألا نم ةنيدملا هب عتمتت امل ارظنو

 ةراجتلل اسيئر ازكرم تراصف ةيراجتلا اهتيمهأ تززعت دقف ةيوارحصلا
 ىوتسملا ىلع ةزرابلا هراثآ كلذل تناكو ةليوط انورق تاراقلل ةرباعلا
 .نادوسلاو برغملا دالبب امتاقالعو ،ةنيدملل يلخادلا

 3ةريثك ةيراجت قرطب نادوسلاو برغملا ندمب نالجراو تطبترا دقو
 لكشب امتاطحمو امتافاسمو ،اهكلاسمو امتاهاجتا ديدحتب نوخرؤملا متها

 ءارحصلا تازافم يف اوهيتي ال ىتح ءراجتلل اليلد كلذ نوكيل ،قيقد

 .")ةلتاقلا

 - وكوك نالجراو - :يه ،رواحم ةثالث ربع ةيبونحلا قرطلا هجتتو
 .ورايغ نالجراو - !ةناغ نالجراو

 ©ترهات نالجراو - :يه رواحم ةعبرأ ربع هجتتف ةيلامشلا قرطلا امأ

 نالجراو - بازلا ربع ناوريقلا نالجراو - ،ةسوفن لبج نالجراو -
 .(اترهات ربع ناسملت

 ٠١. ص ء٧ج ربعلا نودلخ نبا - (])

 .١٠ص ج ربعلا ،نودلخ نبا - (2)

 ةعبطم ،نالسود قيقحت \©برغملاو ايقيرفإ دالب ركذ يق برغملا يركبلا هللا دبع وبأ - (3)

 نميرعلا برغملا يسيردإلا فيرشلا دمح هللا دبع وبأ ؛٢٨١ص ١٨٥٧& «رئازخحلا ،ةموكحلا
 0١١٨٣ رئازخا ،ةيعماخحلا تاعوبطملا ناويد ©قداص جاح دمحم قيقحت قاتشملا ةهزن باتك

 ١٦١٠-١٦١١. تافحص

 -٣ق) ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا يمالسإلا برغملا ،يناحنخلا بيبحلا .د - (4)

 زاجب ؛}٥٤-١١ تافحص .م٨٧٩٦١/ه٨٩٣٢١ ،سنوت رشنلل ةيسنوتلا رادلا «(م٠١.-٦٩/_ه٤
 ةعبطم ط ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتقالا عاضوألا يف ةسارد ةيمتسرلا ةلودلا ،ميهاربإ

-٧ . - 



 عاونأ لامشلا نم لمحت لفاوقلا تناك دقف ةيراجتلا علسلا امأ

 نادوسلا دالب ىلإ حلملاو ساحنلاو راخفلاو جاجزلا يناوأو تاجوسنملا

 دولجو جاعلاو بهذلاب نيلمحم نودوعيو ةعفترم راعسأب امنوعيبيف
 .)قيقرلاو ماعنلا شيرو تاناويحلا

 اهرود لثمت دقف ،لبإلاو رمتلا وه نالجراو جاتنإ بلغأ نأ امبو
 ةيكالهتسا اقوسو ءاتقؤم اعدوتسمو ءايراحت اطيسو اهنوك يف يراجتلا
 .نادوسلاو لتلاو ءارحصلا تاجوتنم

 نالجراو يف قاوسأ دوجو ءزرابلا يراجتلا طاشنلا اذه عبتتساو

 راجتلا ةحارو ةماقإل قدانف امب تينب امك لدابتلا تايلمع ليهستل

 .0:)نيدفاولا

 ةياه يف نادوسلا عم ةراجتلل زكرم مهأ نالجراو تحبصأ اذكهو

 .)يرجهلا سداسلا نرقلا

 :نارمعلاو عمتجا ىلع ةراجتلا رثأ =ب

 يدحتو لايمألا فالآ عطقب اورماغ نيذلا نالجراو راحت نأ كش ال

 ىنجت لا ،ةلئاطلا ةورثلا مهفده ناك ‘توملا ةعراقمو ،ءادرخلا ءارحصلا

 كطسرألا برغملاب ةيضابإلا \يدوهرزم ؛٢]٥٠١-٠١٢. تافحص ١٩٨٥ ك رئازخا ،©كيموفال

 ١٦١٤-١١٧١. تافحص

 4 !, ' ط , ع ح
 3 ح, ن ع , 1977, م 215-216.

 زيزعلا دبع ديسلا ؛١!٠١٦.-١ ٠٩١ تافحص اهئطاوشو ىربكلا ءارحصلا ، يبرعلا ليعامسإ _ (1)

 .٦٧٥٠ص ،!٢ج ريبكلا برغملا خيرات ،مل اس

 ع [, 0 ح ; 55. - )2(
 .٨١١ص طسوألا برغملاب ةيضابإلا \يدوهزم
 سداسلا نرقلا لالخ يمالسإلا برغملا ف يداصتقالا طاشنلا ىسوم دمحأ نيدلا زع - (3)

 .٨٨٢ص ،م٣٨٩١/ه٣٠٤١ ‘توريب ‘قورشلا راد \!ط يرجهلا



 .قيقرلاو بهذلا ةراجت ةورثلا هذه بصع ناكو ،باعتألا هذه ءارو نم

 .0.ءايرثألا دادع يف حبصيل نيتنثا وأ ةرم رفاسي نأ رجاتلا يفكيو

 ءارثلا نم اهلان دقف ،اهلك عمتجملا تائف يف بد يذلا طاشنلا مكحبو

 راجتو ،ريسايم لئابق» مهنأب يسيردإلا مهفصوف .ةلاحرلا راظنأ تفل ام

 مهدالب يف هنوبرضيو سربتلا نوجرخيف ،نادوسلا دالب يف نولوجتي ،ءاينغأ
 .() «.. .مهدلب مساب

 نوريثك اهيف عانصلا» نأب نالجراو نع فصولا اذه نازولا دكؤيو
 .>«زدكأ ةكلمم عم لاصتا يف مممأل ،ادج ءاينغأ اهناكسو

 ةيمويلا ةايحلا طمن يف ايلج هرثأ ادبو ،نالجراو لمش يذلا ءاخرلا اذهلو

 .جحلا ةلحر نم هتدوع دنع ينالجراولا بوقعي وبأ امب نغت دقف اهلهأل

 : لاقف اهيلإ هحنا وج لم قوشلاو

 رئاس ريخلا بلاط نع ادلب هب ىزجام ريخ الَجْرو انع هللا ىزج

 .(؛)رناندلاو ةناغ ربت باوبأو ةكم باوبأو ايندلا ةنحج وه

 نع يلاملا لالقتسالا قيقحت نم نالجراو يداصتقالا هافرلا نكم دقو
 ةبازعلا ماظن لظ تحت يسايسلا لالقتسالا نع الضف ،برغملا دالب

 نوجرخي» نالجراو لهأ نأ يسيردإلا ركذ امك ،يجهذلا رانيدلا تبرضف
 .0 )«مهدلب مساب مهدالب ىق هنوبرضيو ،نادوسلا دالب نم ربتلا

 مسقلا) \ديعسوب حلاص قيقحتو ةسارد ،ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا بوقعي وبأ - (])
 .٤٦ص ،(يساردلا

 ١٦. ٠ص يبرعلا برغملا يسيردإلا - (2)

 .٦٣١ص ،٢ج ءايقيرفإ فصو ،نازولا - (3)

 ٣٢. ص طوطخ ةيزاجحلا ةديصقلا ،نيالجراولا بوقعي وبأ _ (4)

 .٠٦١ص يبرعلا برغملا يسيردإلا _ )5(



 .١66نادوسلا بهذ لضفب ةعساو ةرهش اذ ىنيالجراولا رانيدلا ادغو

 عيجشت يف زراب لكشب تمهسأ ةراجتلا نأ ةراشإلا تقبس دقو
 راجتلا نم ريبك ددع امماكس نم راصف ،نالجراو عوبر ىلإ ةرجهلا ةكرح

 .١0سنوتو ةنيطنسق نم اميس ال دلبلا نع ءابرغلا بناجألا
 ءابرغلا نولبقتسي ،ءافرظ ءامرك» اهلهأ نأ امب ماقملا ىلع مهعجشو

 .()«اًئسسح الابقتسا

 نكلو ،خانملا ببسب نكي مل هنأب نالجراو ناكس داوس ناولا لّعيو
 .(هدوس دالوأب نيتأيف نمم نوَرستي تاوادوس يراوج مهل نأل

 ةبيكرتلا ىلع كلذ رثأو ديبعلا بالجتساو ةراجتلا جئاتن نم كلتو

 .ةنيدملل ةيعامتجالا

 افده نالجراو تدغ ذإ ةيبلس جئاتن يداصتقالا هافرلل ناك امك

 مودق دعب ةصاخبو ارينك كلذ نم تناعو ‘تامجهلل ةضرعو ،نيعماطلل

 .برغملا دالب ىلإ ىب بارعأ
 ىلع يداصتقالا راهدزالا دعاس دقف نارمعلا ىلع ةراجتلا رثأ امأ

 ال ددعو روصق اهيحاوض يقو اريبك ارصم تدغ قح ءاممنارمع راحبتسا

 .)ىرقلا نم ىصحي
 ةئام نم رثكأ مضت تناك نالجراو نأ عجارملا ضعب ركذتو

 فلأ نويعلا نم ةزوحلا هذه يقو .ةيرقو ةنيدم نيب ام ،ةدلب نيرشعو

 .٨٨٢ص يمالسإلا برغملا يف يداصتقالا طاشنلا ،ىسوم دمحأ نيدلا زع - (1)

 .٦٣١ص ،٢ج ءايقيرفإ فصو ،نازولا - (2)

 .٦٣١ص !ج ايقيرفإ فصو ©نازولا - (3)

 .٦٣١ص ،٢ج ءايقيرفإ فصو ،نازولا - (4)

 .٦٣١ص ،٢ج ايقيرفإ فصو ،نازولا - (5)

 بجر .م.د ةيرجح ط خيراوتلا ضعب يف ةيفاشلا ةلاسرلا ڵشيفطا فسوي نب دمحم - (6)



 .0)انيع نوسمخو ىدحإو

 ءالجب لدت هنإف -ويثول لوقي امك- .ةيبيرقت ماقرألا هذه انربتعا نإو
 رصملا اذه ةرامعل ريبك رارصإو .)قاش دهج نم ناكسلا كلذب ام ىلع

 .ءارحصلا يق

 ةئام نم ديزأب ارئب رفحي مهنم لجرلا نأ فيك يريمحلا بجعيو
 .(©)رانيد

 روطت ىلع تدعاسف .ةراجتلا هترفو يذلا غلا ىلع ةلالد اذه يقو

 نيتاسبلاو ليخنلا ريثك ابصخ ادلب نالجراو كلذب تدغو ءةعارزلا

 .(؛ع ورضلاو
 اهلالخ تباسناو ليخنلا اهيفافح تدضنو رجشلا اهيلع فر دقو»

 .(ُ)«نارمعلا اهروصق يف رثك و ،ءارحصلا اهعيبانيب تهزو «هايملا

 :نادوسلا يف مالسإلا رشن يف ةراجتلا رود =ج
 يهو ،مهتلاسر ءادأ يف نيملسملا راجت رئاسك نالجراو راجت طشن دقل

 ٦ ©نابلا نصغ 3مازعأ ؛١ا١ ٦ص ‘ه ص٢٥.

 .٥٢ص نابلا نصغ 3مازعأ _ (1)

 ل , [ 6 ع; :83. - )2(
 ،بورغملا دالبب دجوت ال هايملا طابنتسا يف ةبيرغ ةروص دالبلا هذه يف نأ نوخرؤملا ركذي - (3)
 ضرألا هعجو ىلع حفصم رجح ىلإ نولصي مث ،ةماق نيسممح وحن نم ةقيمع ارئب نورفحي ذإ
 .ءاملا هقرغأ بذجلاب رفاحلا كرادتي مل نإو ،رثبلا مف ىلإ لصيو ،اريزغ هنم ءاملا ضيفيف هنورقنيف
 ،م٨٩٨١/ه٦١٣١ ،ساف ،ةيرجح.ط دئاوملا ءامب ةامسملا ةلحرلا ،يشايعلا هللا دبع ملاس وبأ
 .٨٤ص { ١ج

 .٩١ص ٢١0ج ،ربعلا نودلخ نبا

 كسابع ناسحإ.د قيقحت راطقألا ربخ ىف راطعملا ضررلا .يريمحلا معنملا دبع نب دمحم - (4)

 ٠.ص ©م ١٦١٧٥ ‘تروريب ©نانبل ةبتكم

 ٩٨. ص ٣١0ج ربعلا \نودلحخ نبا - (5)



 اوناكف 3ةلماعملاو ةريسلا نسحب كلذو ،ةرومعلملا ءاجرأ لإ هللا نيبد غيلبت

 .اراجت اونوكي نأ لبق ةاعد

 اذه ىف نالجراو راحت طاشن نع ةيمهألا ةغلاب تامولعمب رداصملا اندمتو

 ةراجتلا قرط ىلع ةلماكلا ممترطيس كلذ ىلع مهدعاس دقف ،ناديملا

 .اهلفاوق ةداقو امتداس اولظو ،يبرغلا نادوسلا دالب ىلإ ةيدؤملا

 ماظن ةياعر تحت نادوسلا دالب يف ةوعدلا زيكرتل اططخ اوعضوو

 دالبو نالجراو نيب قيرطلا يق ركبم دهع ذنم طبرلا اوؤشنأف 3ةبازعلا

 . ١66نادوسلا

 يوعدلا مهطاشن مل ناك ءاهقفلا نم اريفو اددع ريسلا بتك ركذتو

 مساقلا وبأو © فلخي نب ديعس حون وبأ مهنم نادوسلا ف يراجتلاو

 .)يياًرفلا ديمحلا وبأو ،يئاطسرفلا

 يذلا حلاصلا يلولا ‘يراجميتلا فلخي نب يلع نسحلا وبأ مهنمو
 ةنس كلذو ،اعيمج هتكلمم لهأ هعبتف مالسإلا يف ىلام ةكلمم كلم لخدأ

 ٧٥ ٥ ه (+) ٍ

 ةيملعلا ةيراجتلا تالحرلا هذه يف نالجراولا بوقعي وبأ كراش امك

 .()ةيوعدلا

 نأ كش الف اضرع ءاملعلا ءالؤه رابخأ ريسلا بتك تركذ نإو
 ك ]

 امإ لك 6 ةيمالس ال ١ ةوعدل ١ ق اومهس ١ لق ء اطسبل ١ ر اجتل ١ نم نيريثك

 ةودن ،م٣١ نرقلا لبق ىلام ةكلمم مالسإ يف ةيضابإلا ءاهقف رود ‘نيسح سايلإ دمحأ .د - (1)

 ،م٥٨١٦١/ ۔ه١ ٤.٥ دادغب عبط ،ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف مهتمهاسمو ةقرافألا ءاملعلا
 .٤٩ص

 .٠٥.٠٢ص طسوألا برغملا يف ةيضابإلا ڵيدوهزم ؛٨ص 0 ١ج ،ريس كنيايسولا _ (2)

 .دعب امف ٥١٥ تاحفص ( ٢ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (3)

 .ةساردلا هذه نم "ينيالجراولا ةيصخش" لصف يف "نادوسلا ىلإ هتلحر" ثحبم :رظني _- (4)

-- ٥ ٧ 

 



 ةمدخ نم همدق امو هركذ رداصملا تلفغأ نإو هاوتسم بسحو ‘هدنع

 .١0)نيدلل
 ءاملعلا ةقالع رارمتسا نيبو ةيخيراتلا رداصملا يكستفيل ىصقتسا دقو

 سداسلاو سماخلا نورقلا ةليط ةطشن تلظ امنأو ،نادوسلا دالبب راجتلا

 .)داليملل رشع يناثلاو رشع يداحلاو رشاعلا ةرجهلل عباسلاو

 هذه ديكأت ىلإ ةيناديم تاسارد دعب تخاش قرشتسملا لصوت امك

 نم لك يف يرامعملا نفلا يف قيقد هباشت دوجوب كلذو ،ةيخيراتلا تاياورلا
 اهنم قلعتي ام ةصاخ نادوسلاو ءارحصلا ندمو ،بازيمو نالجراو

 يف ربنم دوجو مدعو ،يمرهلا دجسملا ةرانم لكشك .ةينيدلا ةايحلا لاجمب

 .ليطتسملا بارحملا لكشو دجسملا

 حمالم اولقن نيذلا مه ؛نالجراوو سنوت بونج ةيضابإ نأ نيبو
 يروفاكلاو اسواه لئابق ىلإ ؛ءارحصلا ربع ةيمالسإلا ةينيدلا ةسدنهلا

 .0ٍ)يليوفلاو

 بسكأ مالسالا رشنو ةراجتلا روطت نيب ةيوضعلا ةقالعلا هذهو
 جزامتلاو سابتقالا كلذ يف امنامسق تلثمت ،ةيماس ةيناسنإ ةلاسر ةقطنملا

 يلاهأ هنم دمتسي عاعشإ زكرم نالجراو هعم تحبصأ يذلا يقرعلا

 ةراضحلا موهفمو قفاوتي امب ةايحلا بيلاسأو نيدلا ميلاعت يبرغلا نادوسلا

 .ةيمالسإلا

 .٤١٩ص ةيضابإلا ءاهقف رود ،سايلإ دمحأ - (])
 , ط ن م , م 113- - )2(
.130 
)3( - .68-69 , , . 
 ."ةيضابإلا"ةدام ،ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد «ىكستفيل



 ثلاثلا ثحلا

 يملعلا ةايحلا

 نالجهماو ةيملعلا ةكرحلاربوذج :لوألا بلطملا
 يضابإلا بهذملل اهلهأ ينبتو ،ةيمتسرلا ةلودلاب نالجراو طابترا نإ

 يسايسلا نيناديملا نع الضف ،يقاقنثلا لاحلا يف ترهاتب ةلصلا ةقيثو اهلعج

 .يداصتقالاو

 ناكو ،هرشنو ملعلاب غلابلا مامتهالاب نويمتسرلا ةمئألا رهتشا دقو

 ©ثيدحلاو ريسفتلا ملع نم اممونفل اعماجو مولعلا تيب» يمتسرلا تيبلا

 0١. «...ناسللا ملعو ع ورفلاو لوصألاو ضئارفلاو

 نم لوأ متسر نب نمحرلا دبع ةلودلا هذه سسؤملا مامإلا ناكو

 وبأ مهلسرأ نيذلا ةسمخلا ملعلا ةلمح نمض ناك دقف ،ليبسلا هذه حتتفا

 سمح هيلع اوذملتت نأ دعب ،برغملا دالب ىلإ ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع

 .("ب رغملا ع وبر ق ملعلا اورشنيل ةلماك تاونس

 نكلو "ميركلا نآرقلل اريسفت كرت هنأ متسر نب نمحرلا دبع نع رثؤيو

 .)ءيش هنم انلصي ملف ،مايألا دي هب تثبع
 ةقراشملا ممناوخإ نم بتكلا بالجتساب نويمتس رلا متها امك

 ثعبي نمحرلا دبع نب باهولا دبع اذهف ‘ترهاتب ةيملعلا ةكرحلا طيشنتل

 اهورتشي نأ مهرظن ىضتقاف بتكلا ءارشل ةرصبلاب هناوخإ ىلإ رانيد فلأب
 اناويد اولمكأ تيح ،نيرفسملاو خاسنلا ةرجأو دادملاب اوعوطتو ،اقرو

 ١٠٢. ص ةريسلا ايركز وبأ ؛ه٧ ص ،١ج خياشملا تاقبط «نيجردلا - (1)
 ١١. ص ا١ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (2)

 ١٣٨. ص ريس يخامشلا _ (3)



 امهنع تلئس ول ناتنثا الإ يع تبرغ ةلأسم ناويدلا اذه يف تسيل

 .١:0باوصلا تقفاوو ،امهرئاظن ىلع اسايق تبجأل
 ةليوط ةديصق نييمتسرلا ةمئألا ثلاث \باهولا دبع نب حلفأ مامإللو

 سانلا نيب هلهأ ةلزنمو ،هلضف نايبو ،هبلط ىلع ثحلاو ملعلا ديجمت يق

 :اهعلطم
 6ااراكبإو اًحوَر مهصاخشأ كيري اراثآ ملعلا لهأل ىقبأ ملعلا

 دالب ىلإ لفاوقلاب لحري كارجات ةمامإلا هيلوت لبق حلفأ ناكو

 ةئيبلا نأل ،ارفاو ملعلا نم هظح لاني نأ ةراجتلا لغاوش هنثت ملف ،نادوسلا

 .نافرعلا لهانم ىلع حبصتو يسمت تناك ةيرسألا
 ©ع ويبلا لئاسم يف هدلاو هنحتماف ،ةراحت يف ليحرلاب اموي مه دقو

 رفسلا نم هعنم نأ هدلاو فقوم ناكو ةدحاو الإ اهلك اهيف باصأف
 .(}مارحلا لاملا هلهأ معطي الئل

 ©ضحم ينيد عفادب ناك ملعلا ىلع صرحلا نأ لاثملا اذه نم ودبيو

 .ةايحلا يحانم فلتخم يف اشيعم اعقاو مالسإلا ميلاعت ديسجت ةيغب

 ترهيت تراص بتكلا بالجتساو ليصحتلا يف ةبغرلاو صرحلا اذمبو
 اهتبتكم تنضتحاو ،ةرظانملاو ملعلا قلحب اهدجاسم تصغ ةيملع ةمصاع
 .0'نونفلا فلتخم يف يمالسإلا ثارتلا سئافن "ةموصغملا"

 قارع تيعد تح دادغبو ،ةبطرقو سافو ناوريقلا ترهات تسفانو

 ذإ هلل دمحلا" :لاق مث ،الماك هأرقف باهولا دبع ىلإ هب اوثعبف اميظع

 ١٠٣. ص ةريسلا ءايركز وبأ ؛٧٠ ص .١ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (1)

 3ةرهاقلا ،ةينورابلا ةعبطملا ةيضابإلا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا ،ييورابلا ناميلس - (2)
 .٧ص .٢ج .ت.د

 ٢٢٠. ص !ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا - (3)

 .دعب امف ٢٠٩ تافحص ةيركفلا ةايحلا ثلاثلا لصفلا ،ةيمتسرلا ةلودلا 3ميهاربإ زاحب - )4(



 المغربه0١١.

 قطانم ىلإ هعاعشإ دتما يملعلا طاشنلاو راهدزالا اذه نأ كشالو

 .ريسي ريغ بيصن اهنم نالجراو لانو ةيمتسرلا ةلودلا نم ىرخأ
 حتاف ذنم ملعلاب اومتها نالجراو لهأ نأ ،نابلا نصغ بحاص ركذيو

 دباعو ،ملعمو ملع بلاط نيب الإ مهدجت الف» يرجهلا يناثلا نرقلا

 .0:)«مالعألا ءاملعلاب نارمعلاو راهدزالا ةياغ يف نطولاو رجاتو كسانو

 ىلإ ملعلا ةلمح نمض ناك يذلا ،يتاردسلا مصاع ءاملعلا ءالؤه نمو

 .ةتاردس هدلب ىلإ هتدوع دعبو متسر نب نمحرلا دبع مامإلا ةقفر ،©برغملا
 .)ةليضفلاو ملعلا رشنو ةوعدلا يف طشن

 ملعلا ىقلت يذلا ،يرطلاب فورعملا نولهس نب فسوي بوقعي وبأو
 .)نييمتسرلا ةمئألا ىلع ترهات يق

 ناك "ةموصعملا" اهتبتكمل مهقارحإو ترمهاتل نييديبعلا حايتجا نأ ريغ

 اديدج اسفن ثدحلا اذه ىطعأ ذإ .(ثدنالجراو ىلع ةيباجيإ جئاتن هل
 ء

 برهو ©،©بتكلا كلت اياقب نم ذقنتسا امب ‘نالجراوب ةيملعلا ةكرحلل

 .٩٠٥٢ص ،ةيمتس رلا ةلودلا زاح - )1(

 .٥٢ص نابلا نصغ 3مازعأ - (2)

 .٦٢١ص ،١6ج «؛ةقلح ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا &رمعم يحي يلع - (3)

 ٢٣١. ص !ج خياشملا تاقبط ،نێيجرلدلا _ (4)

 انويع تلقن امنإو ،نويديبعلا اهقرحي مل ةموصعملا ةبتكم نأ ،لابقل ىسوم ذاتسألا ىري _ (5)
 لك عمجت امنيب ،يأرلا اذه ىلع ةعنقم ةلدأ يأ مدقي ال هنأ ديب .نالجراوو ةتاردس ىلإ

 .تقرحأ ةبتكملا نأ ىلع اهثيدح و اهميدق خيراتلاو ريسلا بتك نم ةيضابإلا رداصملا
 عم اوحزن نيذلا اهلهأل ةصاخلا تابتكملا نم ناك ،ترهات ثارت نم نالجراو لصو ام لعلو

 .نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا امب اودافأف \بتكلا نم اوعاطتسا ام اوذقنأ و ،نيرافلا
 يلصألا ميلعتلا ةرازو ،(١٤ع) ءةلاصألا ةلجب ،يمتسرلا خيراتلا اياضق نم ،لابقل ىسوم :رظني
 ةلودلا ،ميهاربإ زاحب .٩٠۔-١٥ تافحص م١ /٩٧٧ _ه ١٧ مرحم ©رئازحلا ةينيدلا نوؤشلاو

 .ةيمتسرلا



 اهلهأل اددم نالجراو عوبر ىلإ حلفأ نب بوقعي مامإلا رارف ناكف ،اهيلإ
 نب نونج خيشلا معديف اودجوو ،مهثارت نم عاض ام ديدجتل اوعس نيذلا

 نوتج خيشلا دجسم يف بوقعي مامإلا سلجو ،عيجشتو معد لك نايري
 .ملعلا نونف نم هدنع امب سانلا ديفي

 ىلع لزني نأ هللا ذاعم" :لاقف نآرقلا نم ةيآ نع اموي لئس دقو
 لزنملا باتكلاب فيكف هانعم فرعأ وأ هظفحأ مل ام ىسيعو ىسوم

 .00)"زثق دمحم انديس ىلع

 هابتنا ةشف حلفأ نب بوقعي مامإلا نب ناميلس نالجراو يف زرب امك

 ناويحلا ثرف سيجنت ىلع اساسأ زكرتت هقفلا يف ةذاش ءارآب هيلإ سانلا

 .اهريغو ضئاحلاو بنخلا قرع ةساجنو ،همأ حبذ دعب نينجلا منرحتو

 ىف ةرظانملاو لدحلا راوأ هؤارآ تججأو ءةيثرفلاب هتعامج تفرعو

 هرثأ رمتسي مل كلذلو ،هنم سانلا هدلاو رذحو ،نالجراوب ءاملعلا سلاجي
 نايرمي نب نونج خيشلا اهيف همحفأ ةمساح ةرظانم دعب اصوصخ كاليوط
 .(0)الملا مامأ

 ىلإ ليغنز نب ديعس حون يبأ ءوجلب ةيملعلا ةكرحلا سفن ددحتو

 ثيح رزخ يبأ ةروث لشف دعب يمطافلا زعملا نب ميمت نم اًرارف نالجراو
 يذلا ،نونج خيشلا دجسم يف ةقلح دقعو ،سيردتلل حون وبأ غرفت
 رونب ييحيو ءهتلاسرل غرفتي قح ةنوؤم هراد ألمو ،هب ىفتحاو هلبقتسا
 .0)نالجراو لهأ ملعلا

 ١٠١. ص ©١ج ،خياشملا تاقبط ،يييجردلا - (1)

 .١ج خياشملا تاقبط ثييجردلا ؛١\١٩٨-٠٨١. تافحص ةريسلا ،ءايركز وبأ - (2)

 ١٠٦١-١٠٠٨. تافحص

 ١٤٣-١٤٤. تافحص ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (3)



 :ةيملعلا ةكرحلا ثيس ةيارملا ةقلح رود :يناثلا بلطملا

 ةيملعلا ةكرحلل ىبهذلا دهعلا ةيادب ةبازعلا ةقلح داليم ربتعي

 خيشلا ةقلحلا سسؤم هعضو يذلا مكحملا ميظنتلل ناك دقف ،نالجراوب
 رثأ ةقلحلا ةريسم امب طبض نلا ةقيقدلا دعاوقلاو ،يئاطسرفلا ركب نب دمحم

 يف ترمهات ةثيرو قحب نالجراو تحبصأ تيح "يملعلا ولا طيشنت يف غلاب
 .يملعلا اهدج

 ةلاسر مهأ يه ةيوبرتلا ةيلوؤسملا نأ نيبي ةقلحلا ةلكيهل زيجو ضرعو
 هميلعتو ،نآرقلا هظيفحتو ءشنلا ةيبرت اهلمع ساسأ ناك ذإ 3امب علطضت
 .ةيمالسإلا ةعيرشلا مولعو ةيبرعلا ةغللا

 لئاسو مهأ يه ةيبرتلا نأ اهخويشو ةقلحلا عضاو نم كاردإ اذهو

 دجسملا ةلاسر رارمتسال اهنمضأو المعو ةديقع ةملسملا لايجألا ةئشنت

 .0)يدجسم اعمتجب نوكي قح ،عمتجملا ةياعر ي

 :ةبازعلا ةقلح يف ميلعتلل يلكيهلا ميظنتلا =أ

 يميظنتلا لكيهلا لوح ةقيقد ليصافت م)يداربلاو نيجردلا دروأ

 ديدحتو ،ةيميلعتلا ماهملا عيزوت ةيفيكو ثةقلحلا ماظن يف هنوؤشو ميلعتلل

 لفكيو ،نسحلا اهريسو رومألا طبض يضتقي امب صخش لك تايلوؤسم
 .لمكألا هجولا ىلع ةيوبرتلا ةيلمعلا ةعاحن

 ةقلحلا نوؤش رادم هيلع يذلا ةقلحلا خيش دجن ميظنتلا سأر ىلعو

 ءءافرعلاب نوعدي \نودعاسم هعمو ءميلعتلاو ةيبرتلا اياضق اهنمو ،اهلك

 ٣١. ص اهرودو ةبازعلا ةقلح ك رصان دمحم .د - )1(

 .دعب امف ١٧٢ تافحص .٢ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (2)

 .دعب امف٧٠٢ تافحص & رهاوجلا يداربلا - (3)

 



 :ممتاصاصتخا بسحب مهو

 مهبيترتو كروضحلا يف ةبلطلا ةبقارم هتمهمو :ةساردلا تاقوأ فيرع -

 .خيشلا سردل مهتئيممو
 روضحل ذيمالتلا عيمجت هتمهمو :مونلاو تامتخلا تاقوأ فيرع -

 يف مونلاك {ةددحملا هتاقوأ يف مونلاب مازتلالاو ،مهتياعرو ،نآرقلا تامتخ
 سوردو ةوالتلل رحسلا يف ريكبتلا ىلع اووقي ىتح ليللا لوأو ،ةريهظلا

 .حابصلا

 مث امموححصيو ءمهحاولأ ةبلطلا هيلع سرديو :نآرقلا فيرع -
 .اموظفحي

 مهلمحو ،ةددحملا ماعطلا تاقوأ يف ةبلطلا ةياعرل ،ماعطلا تاقوأ فيرع -

 ..)ماعطلا دادعإب موقي نم ميظنتو ،اهيف لكألا بادآب مازتلالا ىلع

 :فانصأ ةثالث ىلع مهف ةبلطلا امأ

 .هظفحو نآرقلا ملعت مهلغش و ،نوئدتبملا -

 .بادآلاو مولعلا ةبلط -

 .ماهفألا ورصاق ةزجعلا -

 ريغب نولغتشي ال نآرقلا ةبلطف ،هبجاو ءادأ ف طباوض فنص لكلو

 ةراهطلاك ؛مالسإلا ضئارفو تادابعلا نم مهانع دق ام الإ" ،نآرقلا

 يشم هرك كلذ ريغ ىلإ اودتما نإف ،كلذ هبشأ امو مايصلاو ةالصلاو

 ٦٢٠٧-٢٠٨. تافحص رهاوجلا كيداّربلا ؛!ا٢٧ ص ١0ج ،خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (1)
 .ةقلحلا ماظن ق ةيميلعتلا ةيلمعلا ريسو ،ءافرعلاو ةقلحلا خيش ةمهم لوح ليصافتلا نم ديزمل

 امف ٦٢٣ تافحص «ةيوبرتلا مظنلا :لصف ،ةيوبرتلاو ةيعامتجالا مظنلا تافيلخ ضوع :رظني

 .دعب



 .(.١"مامحلا عم بارغلا

 بلقو . يكذ مهف اذ ناك نمف" صاخ يئانثتسا مكح ءابجنللو

 ريخلا دايدزاب سأب الف كاذو اذه ليصحت ىلع ةردق هللا هاطعأو 6يعذول

 , .)! مولعلا بلطو

 قشي ام مهفيلكت مدعب كلذو ةصاخ ةيانع نورصاقلا يلوا امك

 قالخألاو دئاوفلا اولصحيل عامتسالاو ءاغصإلا ممأش ءالؤهف" مهيلع

 ىلع ةظفاحملاو ريسلا ظفح مهيلعو قايتشالاو فهلتلا نورهظيو ،ةديمحلا

 ."اودارأ ام ضعبب اورفظ ،اودازو مهسفنأ اودهجأ نإو تاقوألا

 ،نالجراو ةقلح ق هملعت ءانثأ ێيجردلا مهرصاع نم الؤه نمو

 ةروس ظفحي الو ةديدع تاونس يضقي نم مهنمف بئارغ مهنع ىكحو
 . )٤( مرا نم

 :ةبازعلا ةقلح ق ميلعتلا ماظن تازيمم =ب

 يف زراب لكشب ترثأ صئاصخب ةبازعلا ةقلح يف ميلعتلا ماظن زيمت
 اميف تازيمملا هذه زاربإ نكميو ،اهلجأل ةقلحلا تئشنأ ىلا ةلاسرلا ةع

 ضرفي ماظنلا ناك دقف ةيساردلا تايوتسملا بسحب ذيمالتلا ميسقت -

 ةءارقلا مهملعيف ردي نب دمحم بوقعي يبأ ةسردمب قاحتلالا بالطلا ىلع

 ءانبأ وأ © نآرقلا ةبلط مه ءالؤهو .ريسلاو ةيسفنلا بادآلاو ةباتكلاو

 نوسرديف ،نيردوس نب دمحم ةسردم ىلإ نولقتني مت ،ةيئادتبالا ةلحرملا

١٣
٠٣
 

 ١٧١. ص ©١ج خياشملا تاقبط ،نييجردلا - (])

 ١٧٩. ص .ج خياشملا تاقبط ©ێيجردلا - (2)

 ٢١٥. ص رهاوجلا يداربلا ؛!٩٨ . ص .١ج خياشملا تاقبط نيجردلا - (3)

 ١٨٠. ص .ج خياشملا تاقبط نێيجردلا (4)



 يهو ءةعيرشلا مولعو قطنمو ةغالبو فرصو وحن نم ناسللا مولع
 يف صصختلل ركب نب دمحم خيشلا ةسردمب نوقحتلي مث .ةطسوتملا ةلحرملا

 ىلإ امإو سيردتلا ىلإ امإ نوجرختي اهيفو .ايلعلا ةيملعلا تايوتسملا
 ةسارد يملعلا لاحلا يف ةريسملا نولصاوي وأ ثةفلتخملا ةايحلا نيدايم

 .'١افيلأتو اسيردتو
 .هبساني امي مسق لك صيصختو ،ةساردلا تاقوأ ديدحت -

 .0}١رخاف ريغو ،اغباس نوللا ضيبأ نوكي نأ بجي يذلا سابللا ديحوت -

 زواجتي ال ثيحب دحاولا لصفلا يف ذيمالتلا نم ىصقألا ددعلا ديدحت -
 سرادملا هب مزتلت مل يلاثم ددع اذهو .)ةرورضلا دنع الإ ةرشعلا
 .اليلق الإ ةثيدحلا ةيجذومنلا

 ميلعتلا ماظن نأل ،ةحارتسالاو لكألاو تيبملا تاقوأ يف مراصلا ماظنلا -
 نأ ةحارتسالا يف طرتشيو ،تيبملاو لكألا ةبلطلل نمضي ءايلخاد ناك

 ءالج و سفنلا نع حيورتلل راجشألاو هايملا عضاوم يف ،راهنلا رخآ نوكت

 لهأو ءاسنلا رورم نم تاهبشلا ريثي ام اهيف نكي مل ام ،رظاونلا
 .(ا9«تاساسخلا

 يف ةبلطلا كارشإو ءةيناديملا تالحرلاب مايقلاو ،ةيلمعلا ةيبرتلا دامتعا -
 ةدايرل مهلهؤي امم تاعازنلاو لكاشملا لحو ،ةسردملا نوؤش ةرادإ
 .))ج رختلا دعب ههيجوتو عمتجملا

 ١٨٢٣-١٨٧٤. تافحص ،١ج ء٤‘ةقلح خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع - (1)

 ٢ ٧.٠ص كرهاوخلا يداربلا ؛!}!١٧!ص ١ج خياشملا تاقبط ©ييجردلا - (2)

 ٢١٢ص رهاوجلا يداربلا ؛}!!٢٧ص ١ ج خياشملا تاقبط ثيجردلا - (3)

 تافحص رهاوجلا يداربلا ؛١٢٨١۔-١٨١ تافحص (( ١ج خياشملا تاقبط ©ييجردلا - (4)

 .٧١٢)-۔-٢ ١٦

 بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع ؛!!\ ص ١0ج خياشملا تاقبط ©ييجردلا - (5)



 نيبوهوملا ةياعرب كلذو كذيمالتلا نيب ةيدرفلا قورفلاب مامتهالا -

 نم اذه .ةعلاطملاو سردلا ريغب مهلغش مدع لحارملا يطب مهل حامسلاو

 لاجلا مهل حسفي لب ،نولمهيت ال نيزجاعلا نإف ىرخأ ةهج نمو ،ةهج
 رئاس لثم مهتبساحم نوكت الو ،مهتعاطتسا ردق ملعلا نم دوزتلل

 ءابجنلا اهنم ىفعي نىلا ماعطلا دادعإ ةمدخب نولغشي امك ،مهئالمز

 مهرودص حرشي ملو ءيشب مهيلع هللا حتفي مل نيذلا ءالؤهف" ءاضيا
 .0»"مهروجأ مهيفويو ريخلا لهأ ةمدخب هللا مهعفني نكل ،ملعلل

 جردتتو .ةفلاخملا عونو ذيملتلا ةيسفن تابوقعلا يف ىعاري امك -

 ىلإ ،ةيفاضإلا ماعطلا تابجو ىدحإ نم نامرحلا ىلإ خيبوتلا نم تابوقعلا
 سفن يف غلابلا اهرثأل ارظن ،تابوقعلا عاونأ ىسقأ يهو ،نارجهلاو ةطخلا
 .(:)ذيملتلا
 نمو نينسحملا تاعربت نم ميلعتلا ىلع قافنإلا متي ذإ ميلعتلا ةيناجم -
 .فاقوألاو تاوكزلا

 .اهراهدزاو ميلعتلا ةكرح طيشنت يف يساسأ رود يلاملا معدلا اذهلو

 .)ماع لكشب عمتجملل يركفلا ىوتسملا نيسحت ىق غلابلا اهرثأو

 ةيملعلا ةكرحلا تعرعرتو تم مراصلاو قيقدلا ماظنلا اذه لظ ق

 ةكرحلا راطإ يف زاجنإ مهأ نأب مزجن نأ عيطتسن» اننإ لب ،نالجراوب

 نرقلا ةيادبو عبارلا نرقلا ةيامح ةلحرملا هذه يقو ،رايدلا هذه ىيف ةيملعلا

 هدعاوق ءاسرإو ،مكحملا ططخملا اذه عضو ناك -يرجهلا سماخلا

 ١٨٣ ص ©١6ج ،٤ةقلح "خيراتلا

 ٢١١-٢١٢. تافحص رهاوجلا يداربلا ؛؛٦٧١ص ،١ج ،خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (1)

 .٢٨ص ٬ةيوبرتلاو ةيعامتجالا مظنلا \تافيلخ ضوع - (2)

 .دعب امف ٨٢ تافحص مظنلا \تافيلخ ضوع - (3)

 - ٨٥-۔



 ةتباث سسأ ىلع ةيملعلا ةكرحلا معد ىلع ناعأ امم ااهخيسرتو .هنيناوقو

 .0ا١«ةمظنمو

 نم نكي مل ةيقيرفإو برغملاب مولعلا راهدزا نأ دجن اننإف ،اذكهو
 ءاقلت نم. ناك لب ..سلدنألاو قرشملاب ناك امك ءيش يف ءارمألا ةمه

 .ليصحتلاب مهعلوو ملعلا ةبلط
 اهقلطنم ناك نلا ةقلحلا راطإ يف امظنم لمعلا ناك نالجراو ىفو

 طيحي ناك ام ملعلاب مامتهاو اسامح اهدازو ،اهسيسأت ذنم ايملع اهفدهو

 دح ىلع يركفلاو يسايسلا نيلاحلا يف ةدراطمو داهطضا نم ةيضابإلاب

 .ءاوس

 نالجرماو ةيملعلا ةكرحارهاظم :ثلاثلا بلطملا

 ام يفو "ملعلا سلاجب يف نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا رهاظم ىلجتت

 .يركف ثارت نم اهمالعأ هفلخ امو ،مولع نم اهيف لوادتي
 :ملعلا سلاج =

 ملعلا سلاحل رهظم زربأ ةبازعلا اهرّيسي لا ميلعتلا تاقلح دعت

 .نالجراوب
 دجاسملا ف داشرإلاو ظعولاب مايقلا ةبازعلا ماهم نم ناك امك

 ءاهتنا ذنم اهيحاونو نالحجراوب ةيملعلا ةكرحلا نع حمالم ،يمانلا ةفيلح ررمع .د - )1(

 رشع يداجحلا ىقتلملا تارضاحم نمض ©يرجهلا سداسلا نرقلا رخاوأ تح ةيمتسرلا ةلودلا
 كرئازخلا ،ةينيدلا نوؤشلا ةرازو ،م٧٧٩١رياربف /ه٧٩٣١ رفص ،نالجراوب يمالسإلا ركفلل
 ١٠٦. ص ١٩٦٨٤© ‘ةنيطنسق ‘ثعبلا ةعبطم

 ،سنوت عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا \©بيرقب حبصلا سيلأ روشاع نب رهاطلا دمحم _ (2)
 .١٧٦ص 1٦٧



 .مهايندو مهنيد نوؤشب سانلا ريصبتل لزاونلا يق ءاتفإلاو
 ىلإ بسني نمم سانلا ةيلع امل عمتجا ةكئاش ةلأسم تلزن ام اذإو

 .اهيف عرشلا مكح لوح اوثحابتو ،مهنيب ةيضقلا اولوادتف ،يأرلاو ملعلا
 فرعي ناكم يف ناك ءاملعلاو ةبازعلا عامتجا نأ رداصملا ركذتو

 هيف ذفنت امك ،ةمهملا اياضقلا يف ةروشملا لوادتت هتف ،"نالجراو ربنم"ب

 .)انحلا ىلع ةاضقلا ماكحأ

 دالبلا رئاسك 3دجاسملا يف نوكت ام ةداع ملعلا سلاجب نكلو
 ريبكلا دجسملاب اوعمتجا خياشملا نأ يخامشلا ركذو .ةيمالسإلا

 ذخأ ةلأسم لوح اوثحابتو ركب نب دمحم خيشلا مهعم ناكو ،نالجراوب

 .)نآرقلا ىلع ةرجألا

 ىلإ بهذ نم ةجح تناكو ٬ةلأسملا هذه ثحب ءاهقفلا لاطأ دقو

 سانلا فزع ول نآرقلا عايض نم فوخلا نآرقلا ىلع ةرجألا ذخأ ةزاجإ

 ذخأ زاوج ديفت ثيداحأ دورو نع الضف نيدلاب لهجلا معيف ،هميلعت نع

 .ةرجألا هذه

 يف عمتجملا ةايحب ةلص هل ام لك لوح لوحت سلاجلا هذه عيضاومو

 قالخألاو تادابعلا ىق امهضعبب ممماقالعو ،مممرب سانلا تاقالع

 .تالماعملاو

 فيوختلا يف ركب نب دمحم خيشلا سلاجب رثكأ نأ درو دقو
 ةفئاط ىق لوقت ام :باجأ جهنلا اذه رايتخا ببس ن لئس املو ريذحتلاو

 خو مهليلد لضف ديعب رفسو ديدش رح تاذ ءامهد ءاديب تمستقا

 ص ةريسلا ءايركز وبأ ؛٣٢٤-۔٢٢٤ تافحص !ج خياشملا تاقبط نييجردلا - (1)
 ٣٦٥.

 ٣٢٩٦. ص ريس كيخامشلا - (2)



 بطعلا نم ءالؤه ةاحب نوكت فيك ٬ءافخلا ىلإ ءاديبلا ممقذخأف مهتيب

 .١00)"؟كالهلاو

 :فيلأتلا ةكرحو ةلوادتملا مولعلا =ب

 يف امب ةطيحملا فورظلاو اهعمتجبو نالجراو خيرات ةسارد دعب اننكمي
 بتك يف تاراشإلا ضعب ةدعاسمبو ،نيبرجهلا سداسلاو سماخلا نينرقلا

 ةبازعلا لبق نم مامتها لحم تناك لا مولعلا مهأ ددحن نأ ،ةيضابإلا ريسلا

 ١ .دهعلا كلذ يق ءاملعلاو
 ةغللاو ةعيرشلا مولعل لعجي ةينالجراولا ةئيبلل ماعلا عباطلا نأ ديب

 .ضعب نم رفوأ اظح اهضعب لان نإو ،ءاملعلا مامتها نم دسألا بيصن

 :يه ءافيلأتو اسيردت ةلوادتملا مولعلا هذه زربأو

 :مالكلاو ةديقعلا ملع _

 {ةماعب نيملسملا ءاملع مامتها يف مولعلا رئاس ةديقعلا ملع ردصتي

 دقو ةيمالسالا قرفلا نيب زييمتلا رادم هرابتعاب \ةصاخب نالجراو ءاملعو
 سيردتلا سلاب نم اهبيصن كلذك ةيمالكلا فالخلا اياضق تلان
 .دودرلاو تارظانملا لاحب يفو ©،نالجراو ءاملع تافلؤمو

 كلت يف برغملا دالبب ةيمالكلا مهئارآ طسبل ةرعاشألا طشن دقو

 ىدأ ،ةرعاشألاو ةيضابإلا نيب لدجلا ءاكذإ ىف رثأ هل ناك امم ،ةرتفلا

 اذه نم اروص نالجراو تدهشو نيفرطلا نيب آاح عارص ىلإ انايحأ
 . (:)ع ارصلا

 ةيمتسرلا ةلودلا دهع ذنم ةيضابإلا ةرظانملاو لدحلا وج بحص دقو

 ٣٢٣١. ص ءةريسلا ،ءايركز وبأ - (1)
 دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا تاحرف .د ؛٨٣٤ ص ريس كيخامشلا - (2)

 ١١٨. ص .١ج ةيضابإلا



 .برغملاب ةيسايسلا ةحاسلا نم مهئافتخا دعب هتدح تداز مت ،اهلبق امو

 لهأو نيدحوملا نم فئاوط ىلع ةرلا" ةبازعلا ةقلح ماهم نم ناكو

 .0)ةعنقملا ججحلاو ةلدألاب كلذو "فالخلا

 مل ايمالك اثارت اوكرت ،مالكلا ملع يف ليوط عاب مهل ءاملع زربو
 .0})مويلا ىلإ ممقدمع لاز الو ،اريظن هل ةيضابإلا دهشي

 ةفيلخ نب نامثع ورمع يبأل تالاؤسلا باتك :جاتنلا اذه نمو

 حرش باتكو ،ينالجراولا يفاكلا دبع رامع يبأل زجوملا باتكو يوسلا
 .0)نيالجراولا بوقعي يبأل ناهربلاو ليلدلا باتكو ءاضيأ هل ،تالاهجلا

 :هقفلا ملع -

 نالجراو ءاملع مامتها نم روفوم بيصن اضيأ هقفلا ملعل ناك

 يف تفلأ يلا ةيهقفلا تاعوسوملاو بتكلا نم مخضلا ثارتلا يف ىلجت
 ءاملعلا تارواحم ىيف امئاد ةرضاح هقفلا اياضق تناكو .ةرتفلا هذه

 .ةرظانملاو سردلا سلاحجبو
 ةئشنت وه سيردتلا لاحب ىف هقفلا ىلع زيكرتلا نم ةقلحلا فدهو

 يمه نع الضف ‘بهذملا ىواتفب هطبرو ،ةنيتم ةيهقف ةدعاق ىلع بلاطلا

 خسرت مل نم ىلع افوخ يبهذملا هقفلا بتك ريغب لاغتشالا نع ةبلطلا
 دنتسم كردي نأ نود ،لمعلا هب ىرج امل فلاخم يأر عم قاسني نأ همدق

 .هليلد ةوقو يأرلا كلذ

 ةءارقلا ريثك ناك هنأل ةطخلا ىلإ نوفلخ نب بوقعي وبأ جرخأ دقو

 ٤-٥. تافحص رامع يبأ ريس .يقاكلا دبع رامع وبأ - (1)

 ١١٨- تافحص ©١ج ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا «يريبعخلا تاحرف .د - (2)

 ١٩.

 -۔-٨١١ تافحص ( ١ج ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا تاحرف .د - (3)

 ١٩.



 .١00فالخلا لهأ بتك يف

 ةبراغملل حبصأف ،فيلأتلا ةكرح طيشنت يق ازراب ةبازعلا رود ىلحتو

 امك .اريثك ةقراشملا بتك ىلع نودمتعي ال اوراصو ةيهقفلا مهرداصم

 نم تادلحجلا فالآ برغملا ىلع قفدتت تناك ثيح ،قباسلا يف رمألا ناك

 .هالت امو يمتس رلا دهعلا ذنم قرشملا

 اعفاد يسنوتلا بونجلا تابتكمو ةموصعملا ةبتكم قرح يف لعلو
 ،نارينلا هتفلتأ ام ضيوعتو ،سفنلا ىلع دامتعالا ىلإ نالجراو ءاملعل

 روتسد هرابتعاب ةصاخب هقفلا لاحب يفو ،ةماعب فيلأتلا ةكرح تطشنف

 هذه نم نالجراو ءاملع انل فلخو يمالسإلا عمتجملل ةيمويلا ةايحلا

 .ريثكلا ءيشلا سئافنلا

 دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلا تافلؤم ،ليثمتلا ليبس ىلع درونو

 سمح يف اباتك هرمع رخآ يف فنص ذإ ،ةقلحلا سسؤم لجب ،ركب نب
 يف نيضرألا لوصأ باتكو ءءامدلا يف ةريسلا باتكو ءازج نيرشعو

 لازي ال بتكلا هذه ضعبو .كلذك ،هقفلا يف ةلأسم يبأ باتكو ،ةرامعلا

 .(:)مويلا ىلإ اطوطخ

 اهجارخإ لبق نالجراو خياشم ىلع ضرعت تافلؤملا هذه تناكو
 فرشت يلا حيحصتلاو ةءارقلا نال هب موقت امب هيبش لمع وهو ،سانلل
 .عيفرلاو داجلا جاتنإلا الإ سانلل جرخت ال قح مويلا بتكلا عبط ىلع

 يعامجلا جاتنإلاب رصعلا اذه يف فيلأتلا ةكرح تزيمت امك

 يمانلا ةفيلخ ورمع .د قيقحت ،نوفلحخ نبا ةبوجأ ©نوفلحخ نب فسوي بوقعي وبأ - (1)

 .٣٢٣١ص 6١٩١٧٤© ‘توريب ،حتفلا راد 2(ققحملا ةمدقم)

 جا جحلاب خيشلا ريكب خيشلاو رصان دمحم .د ققح دقف كعبطو ققح بتكلا هذه ضعب - (2)

 ةريسلا باتك خابط نمحرلا دبع ثحابلا ققح امك عبطو نيضرألا لوصأو ةمسقلا باتك

 .رئازلا ةعماجب ريتسجام ةلاسر يف ءامدلا يق



 5هقفلا يف لماش فيلأت ىلع ةبازعلا عمتجا دقف ،ةيهقفلا تاعوسوملل

 ةعجارم تمت مش لقتسم باب دحاو لكل ،خياشم ةينامثل ةمهملا اولكوأو»

 دمحأ سابعلا وبأ مه ءاملعلا رابك نم ةنالن نم ايلع ةنج لبق نم باتكلا

 ريخلا نب نسكامو ،فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأو ركب نب دمحم نب
 .0)«خياشملا ناويدب فرع ،اءزج نيرشعو ةسمخ يف باتكلا ناكف

 اهلاونم ىلعو ،اهتعجارمو تاعوسوملا فيلأت يف ةركبم ةقيرط هذهو
 .«:)يرجهلا عباسلا نرقلا يف ةبازعلا ناويد اوفلأف ةبرج ءاهقف جسن

 :ثيدحلاو ريسفتلا -

 دقف ثةقلحلا ماظن يف ةيساردلا داوم نمض ثيدحلاو ريسفتلا جردأ

 ،فاتلز نب الغي رزخ ابأو دلخم نب ديزي مساقلا ابأ نأ ييجردلا ركذ

 نوؤرقي ةوعدلا لهأ ةبلط ناكف ةياغلا ملعلا يف اغلبو ،نيباش ارتصت

 .هقفلاو لوصألاو ثيدحلاو نآرقلا :اهنمو ،نونفلا نم اوؤاش ام مهيلع

 .(} ...ةيبرعلا ملعو ةريسلاو
 ريسفتلاب نالجراو ءاملع مامتها ديفت ىرخأ تاراشإ ىلع رثعن مل و

 .ةيدقعلاو ةيهقفلا اياضقلا ايانث يف اضرع ناك ام الإ لقتسم ملعك

 ال ذإ اذهك ليلج ىلع مادقإلا نم مهبّتمت ىلإ عجار ببسلا لعلو

 .ملعلا يي نوخسارلا الإ هيلع ىوقي
 ليدعتلاو حرجلا ةسارد ىلإ ةجاح ةمث نكت ملف ثيدحلا ملع امأ

 نورقلا يف ةمسلا تظفحو حيحصلا ثيدحلا نود دقف ،لاجرلا ملعو

 ردصمك ،بيبح نب عيبرلا دنسم ىلع نيدمتعم ةيضابإلا لظو ،ىلوألا

 ةيضابإلا \ةيجاب حلاص ؛٦٠٥٤-٥٥٠1٤ تافحص { ٢ج .خياشملل تاقبط ،ييجردلا - (1)

 .٥٠ص ٬ديرجلاب
 .٨٦١ص .ةبازعلا ماظن ،يريبعحلا - (2)

 ١٢٠. ص ،١٠ج ،خياشملا تاقبط ييجردلا _ (3)



 وبأ :ةيثالثلا لسالسلا يذ يلاعلا هدنسل ارظن ،مهدنع ةّسسلا ق يف يساسأ

 ١... يبلا نع ةباحصلا نع ليز نب رباج نع ةديبع

 مهمامتها زكرت دنسلا ةنوؤم اوفك ممئأ نالجراو ء ءاملع دحو الو

 :ةغللا ولع -

 اهتفيظو ىلع ةيبرعلا ةغللا لاحب يف نالجراو ءاملع مامتها رصخنا
 رظانُم الو ملكتم الو ،ىلوصأ الو هيقف اهنع ێغتسي ال هنأل ةينيدلا

 ماظن تاررقم نمض ةغالبو فرصو وحن نم ةغللا مولع سيردت ناكو
 .؟)ةلاس رلا هذهل امداخ و ةياغلا هذه وحن اهجتم لظو ةقلحلا

 يربربلا ناسللا بيرعت يف ةزراب تاوطخ نالجرو ءاملع اطخ دقو

 .نايبلا بابرأ لحاطف مهنيب نم زربي ل نكلو ةنيدملا لهأل

 دبع دمح وبأ هاور ام ،ةيبرعلا ةغللا ملعتب غلابلا مامتهالا لئالد نمو

 فرح ملعت» :ل وقي ام اريثك هنأ ايركز نب ىسرم نارمع يبأ نع هللا

 ةدابعك هقفلا نم ةلأسم ملعتو ،هقفلا نم ةلأسم نينامث ملعتك ةيبرعلا نم

 لمح فلأ لّمَح نمم ريخ ،هيف نكي مل دلب ىلإ اباتك لمح نمو ةنس نيتس
 .("١«هب قدصتف اقيقد

 :بدألاو رعشلا -

 بدألاو رعشلا نإف يدلا لاحلا يف ةغللاب مامتهالا راصحنال ارظن

 وهللاو رمسلل سلاج ةمث نكت ملف ،نالجراو ءاملع ةيانع ةرئاد جراخ الظ

 رمأ عيمحلا لغشو ،رعشلا لوحف مهنيب غبني مل اذلو ،ءارمألا روصق ي

 يخونتلا نيدلا زع مدقتو قيقحت حيحصلا عماجلا ةيشاح ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع - (1)
 .ققحملا ةمدقم نم ه ص ،٢ج عم ٦٥ &كقشمد {ةينواعتلا ةعبطملا

 ١٨٣٢-١٨١٤. ص ں١ج ‘}؛ةقلح خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع - (2)

 ١٠٧. ج ريس ،ييايسولا - (3)



 .رمسلاو وهللا ىلإ وعدي ام ةايحلا فرخز نم مهل نكي مل و مهنيد
 .©دمكحلاو ظعاوملاو ةيملعلا زيجارألا يف يرعشلا مهجاتنإ رصحناو

 .0}يدلا راطإلا نع اهيناعم يف جرخت ال يلا يثارملا ضعب وأ
 ىوتسم لإ انايحأ عفتري هارن ذإ رعشلا نم اظح نسحأ رثنلا ناكو

 بهذملا ةعيبطلو رعشلا نم رثكأ رثنلل ءاملعلا ةسرامم ةرثكل ،عيفرلا بدألا

 .ةاهلم رعشلا ربتعي يذلا يضابإلا

 اذه دحنو كديج ىوتسم ىلع نيرئان ءاملعلا ءالؤه دحن كلذلو

 امنيب ،ييالجراولا بوقعي يبأو يفاكلا دبع رامع يبأ تافلؤم يف ازراب

 .(١نايحألا بلغأ ق ةرثعتم تالواحم ق رعشلا ضرق مهضعب سرام

 نالجراو ءاملع هالوأ دقف ،ممألا ةركاذ خيراتلا نوك نم اقالطنا

 خيرات مش ماركلا هتباحصو © ىفطصملا ةريسب اءدب ةصاخ ةيانع

 .ةبراغمو ةقراشم يضابإلا بهذملا مالعأ رّيس هتمدقم يفو مالسإلا

 ةريس ةءارق ىلع هتيعر ضحي باهولا دبع نب حلفأ مامإلا ناك دقو

 يف عقتو ،الماش خيراتلا اذه توح نلا ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ

 ،برغملا ةيضابإ نم اريبك الابقإ فلؤملا اذه دجو دقو .اءزج نيعبس
 .(٠)هتاقبط ق ێىيجرذدلا هدمتعاو

 يمع دهعم ةبتكم طوطخم مكحلاو ظعاوملا يف ةديصق ،ينالجراولا حلاص خيشلا - (1)
 .ةيادرغ ديعس

 تاقبط ،يييجردلا :رظنا .ليعامسإ نب بويأ هخيش يف هتيثرم ،ييالجراولا بوقعي وبأ - (2)
 .اهدعب امف ٤٦٢ تافحص .٢ج خياشملا

 ١٦١٣. ص ‘ديرخلاب ةيضابإلا ،ةيجاب حلاص - (3)

 ٢٩٠. ص !ج خياشملا تاقبط كييجرلدلا - (4)

 .٦٩٢ص ةيمتسرلا ةلودلا زاحب ؛٧ ج ،ريس ،ييايسولا - (5)



 يف ميلعتلا داوم نمض امهجاردإب ريسلاو خيراتلاب مامتهالا دكأتو

 .()ماظنلا اذهل ةضيرعلا طوطخلاو داوملا نم ريسلا ملعت ناكف ةقلحلا ماظن

 دبع رامع يبأ ريسو ،ركب يبأ نب يحي ءايركز يبأ ريس تناكو

 هؤانب لماكت مث ،ناديملا اذه يف اسيئر اجاتن ييجردلا تاقبطو ،يقاكلا

 :)يخامشلا دي ىلع عساتلا نرقلا يف هتمق لصيل يداربلا دي ىلع

 :ةفسلفلا -

 ىلع دعاست ةصاخب نالجراو ةئيبو ،ةماعب ةيبرغملا ةئيبلا نكت مل

 كسانلا طاسوأ يف ةظفاحملا حورلا نايرسل ارظن ،ةفسلفلا مولعب لاغتشالا

 .ةيهقفلا مهبهاذم فالتخا ىلع

 نوبراحيو ،يكلاملا بهذملا ءاول نورشني نوطبارملا ناك برغملا يفف

 هذه يف ءاهقفلا فقوو .يلازغلا بتك اوقرحأ تح ءامباحصأو ةفسلفلا
 ىلع بابلا اوحتفف نودحوملا ءاج تيح ماكحلا عم ادحاو افص ةلمحلا
 .)يفسلفلا رظنلاو ركفلا ةيرح مامأ هيعارصم

 مولعب لاغتشا امهل فرعي مل هنإف يملعلا ناوريقلا راهدزا مغرو

 .(هاضيأ ةفسلفلا

 .٤٨٢ص ،١ج ،٤؛اةقلح خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع - (1)

 ٢١١- تافحص «©١ج ةقلح خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع :رظني - (2)

 ٢١٢.
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 ٢٣١١-٣٢١٢. تافحص ،١ج «ماعلا رئازحلا خيرات ،يلاليحجلا نمحرلا دبع - (3)

 كنسح ميهاربإ نسح ؛.٩٧۔-٨٧ تافحص .٢ج ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا : :اضيأ رظناو

 .اهدعب امو ٤٦٧ تافحص { ٤ج مالسإلا خيرات

 .٧٦ص ©بيرقب حبصلا سيلأ روشاع نب رهاطلا - (4)



 فالخلا اياضقب ةماعلاو ءاملعلا مامتها رصحنا نالجراو يفو

 ريبك ةفسالفلا ءارآل اولوي ملو ‘ىرخألا ةيمالسإلا قرفلا عم يمالكلا

 اوشقانو ،ةفسلفلا نيدايم اول وف ،بوقعي وبأو رامع وبأ ءاج تيح !مامتها
 مهلوانت نمض كلذو ،نيملسم ريغو نيملسم ‘باهسإب ةفسالفلا ءارآ
 .لحنلاو قرفلا رئاس ىلع درلاو ،ةديقعلا اياضقل

 عيسوتب ةيضابإلا دنع مالكلا ملع ريوطت يف اديدج ىحنم اذه دعيو
 ةماعلا ةيفلسفلا اياضقلا لوانتو ،قرفلا ءارآ جراخ يدقعلا لدجلا ةرئاد

 ليلدلا باتكو ،رامع يبأل زجوملا باتك يف احضاو ىلجتي ام وهو
 .بوقعي يبأل ناهربلاو

 نالجرساوب ءاملعلارنرأ :عبارلا بلطملا

 ةيملعلا ةمصاعلا امنوكو يملعلا ترهات دحل نالجراو ةثارو مكحب

 وأ اهلهأ نم اوناك نمم ،مالعألا ءاملعلاب تّجع دقف ،ةيضابإلل ةيناثلا

 اوَرثأف ڵ©برغملا دالب يف ةيضابإلاب ةلهآلا قطانملا فلتخم نم اهيلإ نيحزانلا
 .افيلأتو اسيردت امب ةيملعلا ةايحلا

 :ءاملعلا ءالؤه زربأل ةرصتخم مجارت ضرعنسو

 :ٍياردسلا نولهس نب نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ-
 ءاكذلاب رهتشا حصانلا يأرلا خيشب بقلي ناكو ،يفرطلاب فرعيو

 ربكألا نيداهجلا وذ" هنأب ينيجردلا هفصو ءملعلا ةرازغو ءةنطفلاو

 ."رتفدلاو ىلصملا نيداهتجالاو ،رغصألاو
 نالجراو ىلإ داعو نييمتسرلا ةمئألا دي ىلع ترهات يق ملعلا ىقلت

 ىف ةديدسلا هئارآب رهتشا امك اهيف ىوتفلا عجرمو ،اهيضاقو اهملاع ناكف

 .داصتقالاو شاعملا نوؤش

_ ٥ ٩



 ريهشلا نالجراو خيش ذملتت هيدي ىلعو اعدلا باجتسم ناكو

 .هنايرمي نب نونج حلاص وبأ

 :نايرمي نب نونج حلاص وبأ-

 رومأ ةسائر تهتنا هيلإو 3،نولهس يبأ هخيش نع ةمكحلا ذخأ

 ىماتيلا لامشو نيدلا باطقأ دحأ" هنأب ێيجردلا هفصيو ،نالجراو

 همرك بناج ىلإو . هقلخ و هملعو هلامم. سانلا عسو دقو "نيكاسملاو

 .مئال ةمول هللا يف ىشخي ال ،هللا رمأ يف اديدش ناك دقف هئايحو هملحو

 .ماكحلا ةملظو ءادعألا مهدراطو ةايحلا مومه مهتبزح اذإ ،مهئامعزو

 يف ةمكحب فرصتلاو ريبدتلا نسح يف هدالوأل ةميكح اياصو هلو
 .0:)سانلا ةنسلأو ءوسلا ةلاق نم صلختلا ةيفيكو ،ةبلقتملا ةايحلا فورظ

 :حلفأ نب بوقعي مامالا -

 ةيملعلا ةكرحلا ىحأ فيكو ،نالجراو ىلإ هرارف افنآ انركذ دقو

 ةيوامسلا بتكلا ىلع هعالطاو هملع ةعس ريسلا بتك تورو ءامب

 .)ميركلا نآرقلاب هتفرعمو

 :حلفأ نب بوقعي نب ناميلس -
 ىلع ةيملعلا هراثآ رهظت مل كلذلو ،ةذاشلا ةيهقفلا هئارآب درفنا دقو

 ئ ٢ج خياشملا تاقبط ثيجردلا ؛١!}٦-٢٢١ تافحص ريس ،ييايسولا :رظني - (1)

 .٩٨٢۔-٨٨٢٦ تافحص ريس ،يخامشلا ؛م ٣٣٢١-٣٢٣٢ تافحص

 ٢0ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا ؛٦١!٦-٤٢١ تافحص ريس ينايسولا :رظني - (2)

 يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع ؛دعب امف ٢٦٢تافحص ريس ،يخامشلا ؛٥٤٣-١٤٢ تافحص

 ١٠٩٧. ص .١ج “ ٤ةقلح خيراتلا بكوم

 ١٠١. ص .١ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا - (3)



 هرثأ دتمي ملف هئارآ ذوذش نم خياشملا فقومل ارظن ملع نم يتوأ ام ةعس

 .(٠)هتايح دعب يملعلا

 :ليغنز نب ديعس حون وبأ -
 رزخ يبأ هليمز ةروث لشف دعب نالجراو ىلإ ىوآ يذلا وهو

 مهنمف» ‘هسلجب ىلإ نوعمتجي اوناكو 3هملع نالجراو لهأ لغتساف
 رومأ نم ضرعي اميف كراشملاو ،هتدهاشمب كربتملا مهنمو املع ديفتسملا

 «...هب ىلحتي اقلخ يفتقملاو 3هايندو هنيد

 ام لكب خيش اي ةليللا انربخأ» :لاقف ،اموي ءايبغألا دحأ هلأس دقو

 ةدحاو ةليل يف مكربخأ فيك :خيشلا باوج ناكف .مالكلا ملع نم هملعت

 .()«حلملا ةزفقأ هملعت يق تلكأ ءيشب

 ميمت يبأ سلجب يف هيلداحب محفأ ذإ ،ةرظانملا نف يف ةعاربلاب رهتشاو

 .)ةديقعلا يف لئاسم لوح ،يمطافلا روصنملا

 .(ُركب نب دمحم ةقلحلا سسؤم ذملتت هيدي ىلعو
 عمتجملا تافارحنال داقتناو ،يعامتجالا لاحلا يف ماهسإ هلو

 .(نالجراوب
 :يئاطسرفلا ركب نب دمحم هللا دبع وبأ _
 نم لوألا فصنلاو يرجهلا عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ف شاع

 لقتنا مث هتسارد أدب ثيح ،ةسوفن لبجب اطسرف نم هلصأو سماخلا نرقلا

 ١٠٦١-١٠٨٧. تافحص «&١ج ،خياشملا تاقبط ييجردلا - (])

 ٠١٤٤-١٤٥٠. تافحص ١ج خياشملا تاقبط ،نييجردلا - (2)

 ؛!٤فا٧ص .ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا ؛٣١٢-۔-٢١٢ تافحص ٬ةريسلا ءايركز وبأ - (3)

 .٠.ص ٢ج ،ناهربلاو ليلدلا ،ينيالجراولا

 ٢٩٢. ص ريس يخامشلا - (4)

 ٢٥٧. ص ريس يخامشلا ؛٢؟٤٣ ص ةريسلا ،ءايركز وبأ - (5)



 مم ،نيدلا هب هللا ييحي نأ حون وبأ هخيش هيف مسوتف هملعت مامتإل ةبرج ىلإ
 يف رارقتسالل هجوت اهدعبو ،ناوريقلا يف ةغللا ملعتل هخيش ةافو دعب لقتنا

 .١.0_هھه ٤.٠٩ ةنس ةبازعلا ةقلح ماظن عضو ثيح .غيرأ يداوب يلسا نت

 رحبلاو ،داوطألا هنود تلءاضت يذلا دوطلا» هنأب نىيجردلا هفصو

 دمتعملاو ڵتاكربلاب روهشملاو بهذملا لهأ تيب .دامنلا هب ساقت ال يذلا

 لك يق هلو ،ةريسلا دعاوق سسأ ،تانكسلاو تاكرحلل لصأ اميف هيلع

 نكر اهيف ناك هنأل ،ناهربلاو ججحلا يف اهرثكأو {ةريثك فيلآت نف
 .:«ناكر ألا

 هظفح ام الإ اهنم انلصي ملف ،مايألا دي امب تثبع فيلآتلا هذه نكلو
 .(دمحم خيشلا اهعضو امك ةقلحلا ةريس نم يداربلاو نيجرلدلا

 هرود ىلجت لب ©&بسحف ةيقلخلاو ةيملعلا هتناكمب هللا دبع وبأ زيمتي و

 ناكف ،ةيضابإلا تاعمتجملا يف مهم طاشن يف هتمهاسم يف اضيأ زرابلا

 .(كدحاو نآ :ي يسايسلاو يحورلا ميعزلا

 ذيمالتلا ةياعرو عمتحلا نوؤشب همامتهال ةناكملا هذه أوبت دقو

 هيلإ سانلا ىقلأف ،ىماتيلاو لمارألاو ءارقفلاب ةيانعلاو مهيلع قافنإلاو
 ابأ راصو مهاضر لانف ،ممتالكشم هدنع اوعضوو ،مهرومأ ديلاقم
 للجميع١(.

 وبأ ©٠٧١-۔-١٩١٦١ تافحص ( ١ج 0 ٤ةقلح خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع - (1)

 7 , ع , 29. ..! ص ةريسلا ،ءايركز
 ٢٧٧. ص !ج .خياشملا تاقبط ،يجردلا - (2)

 ٢٧٧ ص ،©٢ج ،خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (3)

 7 , ع , 30. - )4(
 خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع :رظني يعامتجالا هللا دبع يبأ طاشن نع - (5)
 ١٧٣٢-١٨٧٤. تافحص ٠ج © ٤ةقلح



 نأ ةلقنتملا ةسردملا هئاشنإو ،ةيلمعلا ةيبرتلا جهنم دامتعاب عاطتساو

 هيدي ىلع جرخت امك ةيضابإلا تاعمجتلا فلتخم يق ماظنلا اذه رشني

 يف ةيعامتجالاو ةينيدلا ةايحلا يف زراب رود مهل ناك نوحلصمو ءاملع

 .ةيلاتلا روصعلا

 :ركي نب دمحم نب دمجأ سابعلا وبأ _

 وبأ هوخأو وه ناك ءءابجنلا هذيمالت دحأو ،ةقلحلا سسؤم لجن وه

 لك يف نيكرتشم ،ناهر يَسرف» ينيجردلا امهفصي امك فسوي بوقعي
 .١60«دهزأ رخآلاو ملعأ امهدحأ نكلو نانع ةكرش ةليضف

 عالطالل ةسوفن لبج ىلإ رفاس دقف يملعلا همهنب سابعلا وبأ رهتشاو
 نيثالثو ةثالث وحن ةقراشملا بتك نم اهيف دجوف ،ةرماعلا اهبتاكم ىلع

 اهرثكأ ريختف ءاليلق الإ ماني ال رهشأ ةعبرأ ةساردلا مزالف زج فلأ
 .)اهأرقف ةدئاف

 ىلا تافلؤملا نم اسيفن اثارت انل فلخو .ه٤٠.٥ ةنس هتافو تناكو

 .(}مالكلا ملعو هقفلا يف اهبلغأو {مويلا ىلإ ةظوفحم لازت ال
 :ييازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ -

 ةساردلا يف نىفأ ،هيبنلا يكزلا ملكتملا يلوصألا» :نيجردلا هنع لاق

 ردصتو ،هتليضف تنابو زرب ح ءهقفلا بتك ظفح يقو ءهبابش مايأ
 لك هنع ديقو ،©بيحب لك هتذمالت نم جرخو سيلج لك ةدافإو سيردتلل
 .(؛« بيجع فينصتو ‘بيصم ب اوح

 ٤٤٢. ص !ج خياشملا تاقبط يجردلا - (1)

 ٤٤٥. ص ٢ ج خياشملا تاقبط ©ييجردلا _ (2)

 .ةساردلا هذه نم نالجراوب ىملعلا جاتنإلا ثحبم رظني - (3)

 ٤٢٥. ص .؟ ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا _ (4)



 ملع يف علضت ثيح ركب نب دمحم خيشلا ىلع هتسارد تناكو

 سيردت ىلوت امب هماقم ءانثأو ،هقفلا ملعتل ةبرج ىلإ لقتنأ مث لوصألا

 .0)"ةنونكملا رهاوجلاو ةنوزخملا فحتلا" هباتك هتبلط ىلع ىلمأف لوصألا
 ةايحل ةمجرت وهو .(:)كولسلا بادآ ىف "ةريسلا باتك" اضيأ هتافلؤم نمو

 ةساردلا يف هليمزل هترشاعم يف ةعيفرلا قالخألا لتَمَت يذلا عيبرلا يبأ
 الإ هترشع هئالمز نم دحأ قطي مل يذلاو ،جازملا داحلا ريخلا نب نسكام

 .()عيبرلا وبأ

 .(" ه١٧٤ ةنس هتافو تناك

 :يايسولا ريخلا نب نسكام دمحم وبأ -

 هرصب فكو سنوتب ،ةيجاهنصلا ةلودلا ةمصاع يق هتدالو تناك

 هئاكذ ةدحو ،هتركاذ ةوقل اركبم نآرقلا ظفحو نينس عبس نبا وهو

 هنم اوقياضت هءالمز نكلو ،نالسيو دمحم يبأ دي ىلع ةبرجب هملعت ناكو
 هنكلو ،ةقلحلا نم هءاصقإ خيشلا نم اوبلطف ،هبضغ ةعرسو كداحلا هجازم

 .امامتهاو اماركإ هدازف ةباجنلا لياخم هيف مسوت

 نوعلا دي فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ يفولا هقيدص نم يقلو
 لامكتسال ناوريقلا ىلإ هجوت مث ،ةيلاع ةجرد ملعلا يف غلبف حصنلاو
 امب جوزت ثيح ،نالجراوب لاحرلا طحو ،ناسللاو ةغللا مولع يف هفراعم

 لصاوو ،ىوتفلا عجرمو ةبلطلا لئوم راصف ،اهئاملع نيب همجن عطسو
 .ةيعامتحالا عاضوألا حالصإو ةيملعلا ةكرحلا طيشنت يف هقبس نم دوهج

 5ةفاقثلا راد سنوت يف ةيضابإلا \٣ةقلح ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع - (])

 ١٤٢. ص م٥٦٩١/ه٥٨٣٢١ ؛نانبل «\تروريب
 ٤٣١. ص !ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا _ (2)

 ٤٣١. ص ،٢ج ،خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (3)

 ٤١٤. ص ريس يخامشلا - (4)

 - .. ١-۔



 .0}هنيدايملا هذه يف هدوهج ريسلا بتك تدروأ دقو
 :يالجراولا ركب يبأ نب يحي ءايركز وبأ -
 ينس نيب ةيضابإلا مالعأ نم ةرشع ةيداحلا ةقبطلا نمض شاع

 .هنيد ىلعو هلل بضخلا ريثك ناك» هنأب ێيجردلا هفصوو .ه ٥٠٥ .و٠..

 بترو ءاهنيبو تالكشملا حضوو 7اهنقتأو مولعلا أرق ...ةريغلا ديدش

 .)«اهملعو مولعلا ملعتو ،اهمكحأو ريسلا

 رشع ةدمل فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ دي ىلع هتذملت تناكو

 ةافو دعب نالجراو ىلإ داع مت سنوت قرش بونج تسلومت يف ‘تاونس
 رقتسا مث ،تقولا ضعب غيرأ يف ماقأو ه١٧٤ ةنس عيبرلا يبأ هخيش

 .؛ر)_ه٥ ٠٤ ةنس يفوتو ،نالجراو ةحاوب تاوامت ةيرقب

 مدقأ نم دعي يذلا "ةمئألا رابخأو ةريسلا" هباتكب ءايركز وبأ رهتشاو
 ةيلاتلا تافلؤملا ةدمع وهو ©،برغملاب ةيضابإلا خيرات رداصم يق انغلب ام

 .ءايركز يبأ باتكل نعملاب وأ فرحلاب ةغايص ةريثك نايحأ يف اهدجن نلا

 ءاملعلا نم فيفل نالجراو يف غبن يرجهلا سداسلا نرقلا ةلالطإ عمو ا
 .مهيدي ىلعو ،ةديدعلا تافلؤملاو «سيردتلا سلاجمب ةيركفلا ةايحلا اورثأ
 هتيصخش تلماكتو تمن مهتياعر تحتو ،بوقعي وبأ أشن مممئاضحأ يفو

 .ةيملعلا

 .هللا نذإب هقافرو ينيالجراولا خويش ثحبم يق ةساردلاب محوانتنسو

 تافحص ،ريس «ينيايسولا ؛٦٣٤-١٣٤ تافحص !ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (1)

 ٩٢-٩٤.
 ٤٧٠. ص ،!٢!ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (2)

 2 , ع , 93-95. - )3(

_ ١ ٠ ١ _ 



 يناثلا لصنلا

 ىنالجرماولا ةيصخش

_ ٢ ٠ ١ _



 لوآلا ثعلا
 ىنالجرلولا ةأشن

 :ينالجرماولا لوح تامولعملا ةرم دن :ديهمت

 ىلع ةرفوتملا يبرغملا خيراتلا رداصم يف ثحبلا لوط دعب رثعن م
 رداصملا يف درو ام الإ ،هل ركذ الو ،ينالجراولا بوقعي يبأل ةمجرت
 .ةثيدحلا عجارملا ضعب تلقن اهنعو ،ةيضابإلا

 نب دمحأ سابعلا وبأ وه ينالجراولل ةمجرت دروأ يضابإ ردصم مدقأو
 لكو ،بوغملاب خياشملا تاقبط" هباتك يف &(ه٠٧٦ت) ێيجرلدلا ديعس

 .0)ءانثتسا نود ةطساوب وأ ةرشابم هنع تلقن ةقحاللا عجارملاو رداصملا

 :ةيلاتلا عجارملاو رداصملا ق ينيالجراولا ةمجرت تدرو - )1(

 .دعب امف ٤٩١ تاقفحص { ٢ج برغملاب خياشملا تاقبط ©ێيجردلا

 ٤٤٣-٤٤٥. تافحص ريس يخامشلا

 ٢١٩-٢٢٢. تافحص ءتاقتنملا رهاوجلا ،يداربلا

 ٢. ص ،١ج ©بيترتلا ةيشاح ،يملاسلا

 5ةرهاقلا ،اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا ،نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا ،شيفطا قاحسإ وبأ
 .م٣٢٩١/ه ١٣٤٢

 ٢٦٢٩-٢٢٣٣. تافحص 0١ ج ‘}؛ةقلح خيراتلا بكوم ىق ةيضابإلا رمعم يحي يلع

 ،ينالجراولا يترادسلا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ مامإلا 2ميهاربإ ناظقيلا وبأ
 .طوطخم

 .ةيمالكلا سرادملاو نالجراولا فسوي بوقعي وبأ \تشوعوأ ديعس نب ريكب
 ٢٣١٧-٣٢١٨. تافحص ١ج ؛ماعلا رئازجلا خيرات يلاليجلا نمحرلا دبع

 .١٨٢ص ،٩ج 0١٩٦١٦١٩ ‘توريب .٣ط ،مالعألا ،يلكرزلا نيدلا ريخ

 \توريب ©‘٢٣ط ©ةيفاقثلا ضهيون ةسسؤم رئازجلا مالعأ مجعم ضهيون لداع

 .٢٣٤۔-١٣٤ تافحص .م٠٨٦١/ه٤١..
 ث توريب ©٢ط ةيفاقثلا ضهيون ةسسؤم نيرسفملا مجعم ضهيون لداع

 ٢٠٨٢-٢٠٦٩. تافحص !ج .م٤٨٩١/ه٤.٤١٦
 كرئازحلا ،باتكلل ةينطولا ةسسؤملا رشن ،هتفاقثو هخيرات يبرعلا برغملا ،رانوب حبار

_-٢٣. ١ - 



 صنل ارصتخم وأ ايفرح القن هتمجرت رداصملا هذه دروت ام ابلاغو

 .اردان الإ هدنع ام قوف ائيش فيضت الو ئيجردلا

 .نمزلا نم لماك نرق ييالجراولا ةافوو يێيجردلا ةافو نمبو

 ،هافشلا اهلقانتت تاياور اهلالخ تلظ 3ماع ةئام اهنيودت خيراتو اهردصم

 .ماوعألا رورمب صقن وأ ةدايز نم ةياورلا يرتعي امل ةضرع يهو
 ثحابلا هجاتحي يذلا نأ الإ ةتباث ةياورلا هذه رهوج لظ نئلو

 عبتتو ةسوردملا ةيصخشلا حمالم ددحت لا ليصافتلا وه .خرؤملاو

 نم نكمي امب \ةيصخشلا هذه نيوكت لماوعو ءامتاطحمو هتايح لحارم

 .اليلعتو اليلحتو افصو عقاولا ىلإ نوكت ام برقأ ةروص ءاطعإ
 لوذبملا دهجلا ناك ،تامولعملا يف حدافلا صقنلا اذهل ارظنو

 ىلع ءانب ريسي ريغ ادهج ةيسنملا ننالجراولا ةايح بناوج لامكتسال

 لضفلاب فارتعالا عم ،ضرغلا اذهل اهرامثتسا مت ةيضرع تاراشإ

 نمض بوقعي يبأ لوانت قبس هل ناك يذلا ديعس وب حلاص ثحابلل

 يبأ ةيصخشل قفوم ليلحتو تامولعم نم همدق امو ةيميداكألا تاساردلا

 ."ناهربلاو ليلدلا" هباتكل هقيقحت يف بوقعي

 ١٩١. ص ٢٧٣.

 - ةقلحلا هاروتكد ةلاسر ،ييالجراولل ،ناهربلاو ليلدلا قيقحتو ةسارد ديعسوب حلاص
 .يتزوحب روصم نوقرم ثحب .ت.د ،نيدلا لوصأو ةعيرشلل ةينوتيزلا ةيلكلا ةلاثلا

 ٤٨-٨٤. تافحص

 س , ل م ن ع -
 ن - ع ع

.89 , 16 8 
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 هبسنو همسا :لوألابلطملا

 .يتاردسلا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ وه
 ام امأ ،هتمجرت يف لصألا وه ذإ .هنيجردلا دنع هركذ درو اذكه

 ىرق ىدحإ لمعن امك يهو ءاهيف ينوتو اهنكس هنالف ،ةتاردس ىلإ هتبسن
 .نالجراو ةحاو

 دنع رهشألا امنألو ،اهلك ةقطنملا ىلإ ةبسن ييالجراولاب رهتشا هنكلو

 .نيخرؤملا

 يخامشلا نأ الإ ءاذه قوف ءيشب هترسأو هبسن نع رداصملا اندمت الو

 قاطلا نب ؛ ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ همسا اصخش هريس يق ركذ

 .0""نالجراو يضاق يتاردسلا

 رامع يبأ دلاول لاخ هنأ فاضأو هسفن مسالاب ييايسولا هركذ امك

 .2})هتافو دعب رامع يبأ دلاو رابقإ ىلوت يذلا وه هنأو ،يقاكلا دبع

 بوقعي وبأ وه لوألا بوقعي ابأ نأ ىلإ يكستفيل قرشتسملا بهذيو
 نب ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ :وه لماكلا همسا نأو ،هسفن يناثلا

 .0ُنيالجراولا يتاردسلا قاطلا

 وبأ :همسا نأ 6}ضهيون لداعو ىديملاسلا هللا دبع خيشلا ركذيو
 ؟اذه داّيم وه نم ملعن الو . يتاردسلا دايم نب ميهاربإ نب فسوي بوقعي

 ؟رخآ لجر وه مأ ،بوقعي يبأل دح يكستفيل هلعج يذلا قاطلا وهأ

 ٤٩١. ص ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا - (1)

 ٥٠٠ ص ريس كيخامشلا - (2)

 .٦٥٢ص ،٣ج كريس ييايسولا - (3)
 س , ع , 89. - )4(
 ٣. ص بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماجلا ةمدقم ،يملاسلا هللا دبع - (5)

 .١٤٣ص رئازجلا مالعأ مجعم ضهيون لداع _ (6)
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 ؟هدعب مأ هلبق بسنلا ةلسلس يف عقي لهو
 ةيخيراتلا تامولعملا بايغ يف ،عنقم باوج ريغب ىقبت ةلئسأ كلت

 .ةقوثوملا
 ينيالجراولا بسن نم هيلع قفتملا نأ تاياورلا هذه نم صلخن اننكلو

 .يالجراولا يتاردسلا ميهاربإ نب بوقعي وبأ :ێيجردلا هركذ ام وه

 وبأ وه قاطلا نب فسوي نوك نم يكستفيل هيلإ بهذ ام حص اذإو
 5ةيمهألا ةياغ ىلع ةديدج ةمولعم انديفت ةياورلا هذه نإف ‘هسفن بوقعي

 بير الو كلتو ، نالجراو يف ءاضقلا ةمهم ىلوت دق نالجراولا نأ يهو
 ىلعو ،اهبحاص ةيصخش ىلع ةلالدلا يف غلابلا اهرثأ اهل ةريطخ ةفيظو

 .ةيناث ةهج نم يعامتجالاو ،ةهج نم يملعلا هاوتسم

 ٧ افوو ٥ دلوم : ي اث ا بلطمل ا

 خياشم نم ةرشع ةيناثلا ةقبطلا نمض بوقعي ابأ ييجردلا فنصي
 انل ركذي ل هنكلو .() ه٦..۔-ه٠ه. ىنس نيب يهو ،ةيضابإلا ءاملعو

 .اديدحت هتافو ةنس الو هدلوم ةنس

 .١:0)ه ٥٧٠ ماع يهو ءهتافو ةنسب يخامشلا اندمأ امنيب

 .(دديدحتلا اذه يف ةثيدحلا عجارملا هتعباتو

 نمض هل ينورابلا فينصت نم ديفتسا دقف بوقعي يبأ ةدالو خيرات امأ

 ٤. ص !ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (1)

 ٤٤٥. ص ريس كيخامشلا - (2)

 يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع ؛١٥ص ناهربلاو ليلدلا قيقحتو ةسارد ديعسوب حلاص - (3)
 ؛٢٣٤ص رئازجلا مالعأ مجعم ،ضمهيون لداع ؛٢ ٩ص &١ج ؤ ٤ةقلح .خيراتلا بكوم

 ٢٢٣. ص ١ج ،ماعلا رئازحلا خيرات يلاليجلا

 - ٠.٦ ١-۔



 .))_هه٥٥. و٥.. نس نيب هدنع يهو ةرشع ةيداحلا ةقبطلا

 لوألاف ،ينورابلا فينصتو ينيجردلا فينصت نيب ضقانت ال هنأ ودبيو
 .داليمل ا ةنس ساسأ ىلع ىناثلاو ،ةافولا ةنس ساسأ ىلع ناك

 .0)ةتاردس وه هنفدمو هتافوو بوقعي يبأ ةدالو ناكمو

 اهزييمت مدعل ارظن ،نالجراوب تامو دلو هنأ ركذت عجارملا تناك نإو

 .ىرقلا ةريثكلا نالجراو ةحاو نع ةتاردس ةيرق
 هباتك يف مازعأ حلاصو 0بوقعي يبأل هتمجرت يف ناظقيلا وبأ ركذيو

 ناييرمي نب نونج حلاص يبأ خيشلا ةربقم يف دوجوم هربق نأ (ث)"نابلا نصغ"

 هربقل رثأ يأ يكستفيل ركني امنيب ،ةوبرلاك ارهاظ هربق لازي الو {ةتاردسب
 .)نالجراوو ةتاردس يق

 .ةيخيراتلا تاياورلا ىلع اهئانبنال ةلأسملا هذه يف مزحلا عيطتسن الو

 ماظع تحبصأ نأ دعب ،روبقلا لخادب امع شيتفتلا ىلع انل ةردق الو

 .اميمر اهلهأ

 ' طوطخم ءاملعلا تاقبط يف ةلاسر ،ينورابلا نع القن ،قباسلا عجرملا \ديعسوب حلاص =- (1)

 ٥٠١. ص .ةيادرغ ايلعلا ةكيلم ةبتكم

 لبج يف نييمتسرلا ةيضابإلا ةفسالفو ءاهقف دحأ ييالجراولا نأ" يديوه روتكدلا ركذي - (2)
 ."ةسوفن
 ةسوفن لبج نأو ه٦٩٢٦ ةنس ىهتناو \ترهات يف ناك نييمتسرلا مكح نأ خيراتلا تبثأ دقو
 عاطتسا فيكف .يرجهلا سداسلا نرقلا يف نالجراو يف شاع ينالجراولا نأو ايبيل يف عقي
 !؟تامولعملا هذه نيب قفوي نأ روتكدلا
 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ١ ج ةيقيرفإلا ةراقلا يف مالسإلا ةفسلف خيرات !يديوه يحي .د : رظني

 .٨٥٠ص 1٦٥. ةرهاقلا

 .١١٦ص ©‘بوقعي وبأ مامإلا ،ناظقيلا وبأ (3)

 ١. ٤٤ص نابلا نصغ كمازعأ حلاص - (4)

7 , 5 , 89. - (5) 
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 هتأشن :ثلاثلا بلطملا

 ناسنإلا ةئيب نأ ىضم امم رثكأ ثيدحلا يملعلا ثحبلا تبثأ دقل

 اهمس وو هتيصخش حمالم ديدحت ىق ريبك رثأ امهل هب ةطيحلا فورظلاو

 .صاخ عباطب
 بتكلاو ،هيملعمو هتذتاسأ حورو ‘لزنملا يف اهاقلتي يلا ةيبرتلاف

 كتلوأ لك كةيسايسلاو ةيعامتجالا لاوحألا نع الضف .اهعلاطي قلا

 .امتاهاحتاو ،اهملاعم ديدحتو هتيصخش نيوكت ىف ةمهم رصانع

 ولو دّجنُن نل ظحلا ءوسل اننإف بوقعي يبأ ةايح ةيادب عبتتن انبهذ ولو

 ترم ةلوفط امنأ ضرتفن انلعجي امم ،اهلوح تامولعملا نم ريسي رزنب
 ءانبأ نم هتادل نع لفطلا زرفتو ءهابتنالا تفلت صئاصخب زيمتت مل ةيداع

 انل لجست مل رداصملا تماد ام لوقعم جاتنتسا اذه نأ بسحنو

 ثادحأ وأ ةيلقع وأ ةيسفن صئاصخ نم امتازيممو ،ةلوفطلا هذه تامصب

 .ةيخيرات

 هعمتجمل ماعلا راطإلا ف بوقعي ابأ انعضو اذإ ةقيقحلا ودعن ال اننإف اذل

 يف طرخناو «هبارتأ رئاسك بيتاتكلا ق ىلوألا هتسارد ىقلت دق هنوك نم

 ةلاسرل ةصاخ ةيانع تلوأ نلا {ةبازعلا ةئيه فارشإ تحت ميلعتلا كلس
 .ميلعتلاو ةيبرتلا

 ةغللا ئدابمو ةعيرشلا مولع ىلع لصح ينيالجراولا نأ رداصملا ركذتو

 ناميلس وبأ خيشلا مهزربأ نم ناكو ،اهخياشم دي ىلع نالجراو هدلب يق

 ىلعو ‘بوقعي يبأ هذيملت يف رثألا ربكأ كرت يذلا ،ليعامسإ نب بويأ
 .نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا

 حمالم تددحتو ،ينالجراولا أشن هلاثمأو خيشلا اذه ةياعر تحت

 .رهدزملا يملعلا وللا كلذ ىف هتيصخش
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 نيذلا ،هيرصاعمو هخياشم ضعب مجارتل ضرعن اننإف ةروصلل مامتإو
 جوأ ةكرحلا هذه تغلب دقو ،نالجراوب ةيملعلا ةكرحلل ادادتما اوناك
 .يرجهلا سداسلا نرقلا ةليط مهدهع يف اهراهدزاو اهطاشن

 هخويش :عيإرلا بلطملا

 :ليعامسإ نب بويأ ناميلس وبأ =أ

 هفصوو &(_هه٠.٥٥-٥..) ةرشع ةيداحلا ةقبطلا نمض ىيجردلا هفنص

 نم ىفتقا نم هب يدتقي ردبو نفسلا هبراوغ يف فذاقتت رحب» هنأب
 يف هئامس ثيغ ليستسا نإو ،عنقأف باجأ ملعلا يف لئس نإ .نيفتقملا

 خيش ...عفنأف ىورأ اعم امهيف ىقستسا نإو .ؤ،عسوأف بحاص ةحامس

 .0)«دافتسا نم الإ هتذمالت نم ىور نم لقو داس مهرثكأ خويش

 اًسقن تثعب قالطنا ةطحم تربتعا ملع ةقلح ناميلس يبأل تناك دقو

 رودب اهيبش ناميلس يبأ رود عيو ،نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا يف اديدج

 3ملعلا ةمدخل هلامو هتايح رخس دقف &‘نايري نب نونج حلاص يبأ خيشلا

 .مهب راربإلا ريثك لظو ءهانكس رادل ةلباقم هتذمالتل اراد صصخو

 .()هادي تكلم امو لكألا بياطأب مهحفني
 ناك ءةغلاب مكح هنع ترثأو ءاغيلب اناسلو ابقاث ارظن قوأ امك

 ،يقوسلا ةفيلخ نب نامثع هذيملتل هلوق اهنمو ،هراوزو هتذمالت امب يصوي
 .(٢"ناعمتجي ال ةطوطولاو ملعلا ،نامثعاي" هعدوي وهو

 هدقف ناكف ،مهريدقتو هتذمالت بح ناميلس وبأ لان صئاصخلا هذميبو

 ٤٥٩. ص .٢ج خياشملا تاقبط ،ێيجرلدلا - (1)

 .ةساردلا هذه نم ©نالجراوب ةيملعلا ةايحلا ثحبم يف نالجراو يق ءاملعلا زربأ :رظني - (2)
 ٤٥٩. ص !ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا - (3)

 ٤٨٤. ص !ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا _ (4)

-٩. ١ - 



 .ةيئابلا هتيثرمي بوقعي وبأ هدلخو اريبك مهيلع

 نامثعو .يتاكلا دبع رامع وبأ مهنم :م نوريثك ذيمالت ناميلس بألو

 يلع نب ناميلسو ،يطوشللا ىسيع نب نيروغبتو ؤيوسلا ةفيلخ نب
 ييجردلا مهفصو امك اوناكو ‘بوقعي يبأ قافر نم مهلجو . (. ينيجردلا

 ةفاقثلا عورف فلتخم يف ،اسيفن ايركف اثارت اوفلخ 0"داس مهرثكأ خويش"
 .ةيمالسإلا

 :ءايركز يبأ نب يحي ءايركز وبأ =ب

 لاقو .( ههه . )٥٠.٠-. ةرشع ةيداحلا ةقبطلا نمض نييجردلا هفنص

 ريسلا بترو ءاهنيبو تالكشملا حضوو .اهنقتأو مولعلا أرق» هنأب هنع

 .0)«اهملعو مولعلا ملعتو اهمكحو
 ايوق هللا نيد يق ةميكشلا ديدش املاع ناك» هنأب يخامشلا هفصوو

 .})«هللا رمأ ىق

 ناونعب ‘برغملا ةيضابإل ةلوادتملا ريسلا بتك مدقأ بحاص وهو
 .)"ةمئألا رابخأو ةريسلا باتك"

 ىلدأ ةرباع ةداهش نم الإ بوقعي يبأل هتيذاتسأ لئالد ىلع رثعن مل و

 سلجب ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأو انأ ترضح :الئاق رامع وبأ امي
 مالسلا هيلع ميهاربإ نأ يهو .اهتيأر ايؤر تصصقف ،ءايركز يبأ انخيش
 :لوقي لعجف ءايؤرلاب خيشلا سفن تقلعتف ،نالجراو ىلإ ءامسلا نم لزن
 ادحأ ملعأ ال :(نيالجراولا) بوقعي وبأ لاقف ،يقاكلا دبع اي كايؤر فيك

 ،خيشلا اذه الإ ،نامزلا اذه يف ةوبنلا ريغ تافصلا هذه هيف تلمك

 .ةساردلا هذه نم "ينالجراولا ورصاعم" بلطم يف مهتمجرت رظني _ (1)

 ٤٧٠. ص !ج خياشملا تاقبط ،ييجرللا - (2)

 ٤٣٧ ص ريس كيحخامشلا - (3)

 .م١ ٥٨٩/ه ٤٠٥ ١ كسنوت رشنلل ةيسنوتلا رادلا نع ردصو ،بويأ نمحرلا دبع هققح - (4)



 .©.)«رهشأ ةعضب دعب تامف ،ماعلا اذه يف توميس هنأ بسحأو

 .(:2_ه٨٢٥ ةنس هتافو تناكو

 :يفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ =ج
 اركذ رثكألا ةاورلا نيب نم ةيوارو ،زراب ملكتمو يلدج ملاعك فرع

 ازكرم تناك ييلا فوس نم هلصأو ،ةيضابإلا ريسلاو مجارتلا بتك يق
 .نمزلا نم ةرتفلا كلت يف امهم ايضابإ

 لوألا فصنلاو سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ورمع وبأ شاع

 عيبرلا يبأك ‘هرصع ءاملع رهشأ ىلع ذملتتو ةرجهلل سداسلا نرقلا نم

 نكس دقو ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأو ،يتازملا فلخي نب ناميلس

 .(}اهيف ملعتو ،نالجراو هتايح نم ارطش

 ال ةطوطولاو ملعلا" :الئاق بويأ ناميلس وبأ هخيش هحصن يذلا وهو
 ."ناعمتجي

 بوقعي يبأل ورمع يبأ ةيذاتسأ ىلع ةحضاو لئالد انل تسيلو
 دحأ ىلإ ينالجراولا هبتك ام ىلإ ادانتسا اهلوبق نكمي نكلو ،ينالجراولا
 ،كلذ فداصو ...مركألا كباتك لصو هنأ يخأ اي ملعا» :الئاق هئاقدصأ

 امهظفح ،حلاصو ورمع يبأ خ خويشلاب قتلأ مل و ،ةتاردس نالجراو يف انأو
 .(؛}«افيعض اضيرم -هللا هملس نامثع ورمع وبأ كاذ ذإ ناكو كهللا

 ةلأسم وأ تأرط ةلضعمل ناك هب لاصتالا ةلواحمو خيشلاب هتيمستف

 نود ورمع يبأ خيشلا ضرم لاح نكلو ‘بوقعي يبأ ىلع اهلح ىصعتسا

 ٤٤٢. ص ريس كيخامشلا ؛٩٨٤ ص ( ٢ج خياشملا تاقبط ،ييجرذدلا - (1)

 .٢٢١؟ص ريس ،ينايسولا - (2)

 .٢٢٢ص ©١ج ،٤ةقلح خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع - (3)
.89 , 5 , 1 
 .ص ج ناهربلاو ليلدلا كينيالجراولا _ )4(
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 .لاصتالا اذه

 ملع اميس ال ،اهلك مولعلا يف امامإ» ناك دقف ةيملعلا هتلزنم امأ

 ١. )«مالكلا

 هب ێغأ ،ايرث ايركف اجاتن كرت امك ،نوديدع ذيمالت هيدي ىلع جرخت
 يف باتك وهو ك"تالاؤسلا" بتكلا كلت نمو .ةيمالسإلا ةبتكملا

 .(لاطوطخم لازي ال ،هقفلاو ةديقعلا
 اهل بتكي ل تارظانمو ©ىرخأ فيلآت هل نأ يخامشلا ركذيو

 .(ثءاقبلا

 هورصاعم :سماخلابلطملا

 :يرانتلا يفاكلا دبع رامع وبأ =أ

 نب ليعامسإ نب فسوي بوقعي يبأ نب يثاكلا دبع رامع وبأ وه

 دقف ©ىوقتو ملع ةرسأ ليلس .ينالجراولا (يتوانتلا دمحم نب فسوي
 .؛}١نيحلاصلا ءاملعلا نم هدجو هوبأ ناك

 ىلع سردو ،نالجراو يف أشن ،ريهش خرؤمو هيقفو ملكتم وهو

 .هوزاجأ تيح ةغللاو ةعيرشلا مولع اهخياشم

 ٤٤٠. ص كريس كيخامشلا - (1)

 ٢٢. ٥ص { ١ج - ٤ةقلح خيراتلا بكوم ق ةيضابإلا { رمعم يح يلع - (2)

 :رظني ةيخيراتلا هتيمهأ و باتكلا فيلأت جهنم لوح - (3)

 7 , ع , 89.
 .٠٤٤ص ريس كيخامشلا - (4)

 :رظني ،نالجراو ةحاو يف اهنم مسق نكسي ناك نلا ةيربربلا "توانت" ةليبق ىلإ ةبسن - (5)

 7 , ع , 33.
 ٤٩٩. ص ريس ،يخامشلا - (6)

-١٢ ١ - 



 .6ءايركز وبأو ناميلس بويأ وبأ هخويش نمو
 حالصإ وه ملعلا يف مدقي ام مهأ نأب هلوق رامع يبأ ءارآ نمو

 .ناهربلاو نيناوقلا مولعب نانحلا حالصإ مت ،ناسللا

 عطقناو ،ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا يف اعسوت دادزيل سنوت ىلإ رجاه اذهلو

 امهدحأ :نارمأ ةلحرلا نم هتياغ نأ ىيجردلا ركذو ،هدلب رابخأو هلهأ نع

 ناسللا ن عاطقنالا يناثلاو كليصحتلل غرفتلاو .لهألا لغاوش نع داعتبالا

 .)يبرعلا ناسللا ىلع بردتلاو ،هتئيب يف دئاسلا يربربلا

 ةنؤم هلهأ هافك دقو ‘تاونس ةدع سنوتب رامع يبأ ةماقإ تلاطو

 لك رصحو كاروسيم شاعف رانيد فلأ ةنس لك هيلإ نوثعبي اوناكف ةايحلا

 هئاكذو هدجب هقافرو هخياشم باجعإ لانو ليصحتلا ناديم ىف هتقاطو همه

 .()مجعلا نم الو برعلا نم هلثم ري ل : اولاق ىح هقلح نسحو همركو

 امهل تناكو ،بوقعي يبأ ةقفر جحلا ىلإ سنوت نم هتدوع دعب رفاسو
 .ريسلا بتك اهتلجس ةلحرلا يف تارظانم

 .فيلأتلاو ءاتفإلاو سيردتلل نالجراو يف ماقملا هب رقتسا مث
 .بوقعي يبأ ةافو لبق يأ ه٠٧٥ ةنس لبق نالجراوب هتافو تناكو

 ةلاسر نع اباوج "ناهربلاو ليلدلا" ىف بوقعي وبأ هركذ ام هديفي ام وهو

 وبأ ىلوتف ،رامع ابأ تلجاع ةينملا نكلو ،ةناغ نم رامع يبأل تدرو

 .(ا)اهنع ةباجالا بوقعي

 .٤١ص ©بوقعي وبأ مامإلا ©ناظقيلا وبأ ؛١\٥٦ص ©‘بوقعي وبأ ،ىلاليجلا - (1)

 ةعبطملا كرئازجلا باتك ،ينيدملا قيفوت ؛٦٨٤ ص { ٢ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (2)

 .٥٨ص ،‘ےه ٦١٣٥٠ «رئازخلا ةيبرعلا

 ٤٨٦. ص .؟ ج خياشملا تاقبط ييجردلا - (3)

 .٤٥ص ©١6ج ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا _ )4(
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 بوقعي يبأل اخيش ناك رامع ابأ نأ (هنيثحابلا ضعب ىريو
 ابأ لأس بوقعي ابأ نأ نم (يخامشلاو )يجردلا هركذ امب اسانثتسا

 نوفرتحي مهو ،لاومأ نم بارعألا ديب ام مكح نع جحلا يف امهو رامع

 .ذاتسألل ذيملتلا نم نوكي ام ةداع لاؤسلاو ‘بهنلاو ةراغإلا

 هعم دوجوم بوقعي وبأو رامع يبأ ىلإ لئاسرلا دورو هدكؤي ام وهو
 .ءاتفإلا ماقم رامع يبأ ردصتل ،نالجراو يف

 اذاتسأ ال بوقعي يبأل اذيملت ناك رامع ابأ نأ نورخآ ىري امنيب

 .(:)هل
 .ليلد ندأ ىلإ هدانتسا مدعل احوجرم ريخألا يأرلا ودبيو

 يذلا نأ ديب ،هيفن انعسي الو ،ةهاجولا ضعب هيفف لوألا يأرلا امأ
 ليعامسإ نب بويأ خيشلا ىلع اًعم اسرد بوقعي ابأو رامع ابأ نأ هب مزجن

 مدقتلا ةوظح لانف كانس ربكأ ناك رامع ابأ لعلو ،ءايركز يبأ خيشلاو

 .هل اخيش ربتعاف ،هليمز ىلع
 رامع يبأ دلاول لاخ بوقعي ابأ نإف ،ةلوؤخ ةقالع امهنيب نأب املع

 .0ههتافو دنع هرابقإ ىلوت يذلا وهو
 ؟هل اذيملت نوكي مث رامع يبأ نم انس رغصأ نوكي اذه عم لهف

 نم وهو ءاميلعتو افيلأت يضابإلا بهذملا اويحأ نمم رامع وبأ ربتعيو
 يف اقمع مهرثكأو ،ةرظانملاو لدحلا ىلع ةردقم ةيضابإلا يفلؤم مظعأ
 .كسامتمو قيقد يلقع قسن يف بهذملل اميظنتو ريكفتلا

 .٤١ص &بوقعي وبأ مامإلا ،ناظقيلا وبأ ؛١ا٩٠٥٦ص ©بوقعي وبأ ،ىلاليجلا نمحرلا دبع - (1)

 .٠٣٤.ص !ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (2)

 ٤٤٢. ص ريس كيخامشلا - (3)

 .٥٢٢ص ،١ج ‘ةيمالكلا جراوخلا ءارآ يبلاط رامع _ (4)
 .٦٥٢ص 0٢٣ ج كريس ،ييايسولا - (5)
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 فيلأتلا ىلع ةردقم ةعيشلاو ةرعاشألاو ةلزتعملا يملكتم نع لقي الو

 .١١06هل ةرصنو بهذملا نع اعافدو بهاذملاب ةطاحإو

 ملع ةصاخبو مولعلا رئاس يف ليوطلا عابلاب له دهشت هتافلؤمو
 3هتيبرع ءافصو ،هتلازجو ،هبولسأ ةوق ىلع ليلد "زجوملا" هباتكو ،مالكلا

 .0نناعملا ىلع اهتلالد ةقدو

 ماظن ريوطت نع هيف ثدحت 3"خياشملا ريس" باتك ءهتافلؤم نيب نمو

 باتك"و "ضئارفلا باتك"و ،ةديقعلا يف "تالاهجلا حرش" هلو .ةقلحلا

 ."ةعاطتسالا

 هيف ىرزأ" هنأ هيف ليق دقو ،اهرهشأو اهمهأ وهف زجوملا باتك امأ

 روتكدلا هعبطو هققح دقو .()"نيتآلاو نيرضاحلا بعتأو ،نيضاملا ىلع

 ."ةيمالكلا ج راوخلا ءارآ" ناونعب يبلاط رامع
 دقف ثةنتفلا يف هيأر اهنمو ةبقاث تارظنو ةديدس ءارآ رامع يبألو

 ال نأ لإ بحاألاف ،نينمؤملا نم نيتثف نيب ةنتفلا تعقو اذإ" :لوقي ناك
 همزلو ،ةنتفلا يف لخد دقف امهادحإ بلغت نأ بحأ نم نإف ،ةئف ةئف بلغت

 .(ث"امد رطقي هفيس نأكو ،كلت لهأ مزل ام

 :ييازملا نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ =ب

 سداسلا نرقلا مالعأ دحأ وهو ةيربربلا ةتازم ةليبق لا بسني

 .٩١٢ص ،١ج «ةيمالكلا جراوخلا ءارآ يبلاط رامع - (1)
 يف ةيضابإلا ارمعم يحي يلع ؛٨١٢ص ©١ج ٬ةيمالكلا جراوخلا ءارآ يبلاط رامع - (2)
 ٦٢٠٧-٢٠٨٧. تافحص 0©١ج ‘٤ةقلح خيراتلا بكوم

 ٤٨٥. ص ٢٦ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا - (3)

 ٤٩١. ص !ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا - (4)

_ ٥ ١ ١ 

 



 .٠0)نالجراو ىرق ىدحإ "سوطامماَ نيت" ةيرقب شاعو أشن يرجملا

 بهاذملا ةسارد نم هنكمتو يملعلا قفألا ةعسب نوفلخ نبا زاتما
 فالتخالاو قافتالا لئاسم ىلع عالطالا ريثك» ناكف ،ةفلتخملا ةيهقفلا

 ةبيجع تاقيلعت هلو ،فالسألا ءاهقف هديق امع عافدلا ريثكو

 .0)«...ةبوجأو

 يلا ةيديلقتلا بيلاسألا نم اررحتم ناك دقف هعالطا ةعسل ارظنو

 هقفلا ةصيصخ كلتو ،ةلمنأ ديق هنع ديحي ال هبهذم امكحم اطبر ملاعلا طبرت

 ءارآ شقاني نوفلخ نبا ناكف .اهالت امو ،ةينمزلا ةرتفلا كلت يف يمالسإلا

 نيمدقألا بتك ىلع يفضي الو ،ليلدلاب دضتعا ام اهنم حجريو ءاهقفلا

 ةوق ىلع ادامتعا ةدع ءارآ يف مهفلاخ كلذلو ،ةسادقلاو ةمصعلا بون

 .ليلدلاو ةجحلا
 ةناهتسالاب مهناف ©بعاتملا نم اريثك هيلع رج بولسألا اذه نكلو

 يأ "يريغ يهو مكيف ام هللاو" هباوج ناكف ،اهنع ةبغرلاو بهذملا بتكب
 3هنم ةءاربلا اونلعأ نأ هنم نيددشتملا ءاهقفلا فقوم ناكو .()يضابإ

 جحلا قيرط هعمج تيح دانع ال ةعانق نع هفقومب كسمت هنكلو ،هورجهو
 ىح هرظن ةهجو محل نيبي ذخأو ،هيلع مهذخآم هل اوددعف هناوخإب

 ينثا ماد نارجه دعب .ةءاربلا هنع اوعفرف ،ىأر ام باوص مهل نابتسا

 .(6)ةنس ةرشع

 بالط ناك دقف سيردتلا يف حاضيإلاو حرشلا يف نوفلخ نبا ةعاربلو

 ١٣. ص ©يمانلا ورمع .د قيقحت ©نوفلحخ نبا ةبوجأ ،نوفلحخ نبا _ )1(

 ٤٩٥. ص ٢٦ج خياشملا تاقبط ،ييجرالا - (2)

 ٤٩٦. ص !ج خياشملا تاقبط ،ثيجردلا _ (3)

 .٨٩٤۔-٧٩٤ تافحص !ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (4)
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 .06هنراقملا يليلحتلا هجهنم اباجعإ ‘هسلجب ىلع نومحازتي ملعلا
 قحب دعت ىلا .(©هتبوجأ الإ هثارت نم انل ظفحت مل مايألا نأ فسؤملاو

 راوحلاو فالخلا بدأب يلحتملا ڵبهاذملا نيب نراقملا هقفلا يف ادئار اجذومن

 .نيصرلا عئداهلا

 ءاهقف مامأ يهقفلا فيلأتلل اليبس كلذب نوفلخ نبا حتف دقو

 يف اثيدح هتمق غلبو ،ةيلاتلا روصعلا تافلؤم يف روطتو امن ،ةيضابإلا

 مامإلا تافلؤمو "لينلا حرش" هباتك اهنمو ،شيفطا دمحما خيشلا تافلؤم
 ."لامآلا جراعم" هباتك اهنمو ،يملاسلا

 :ينيجردلا فلخي نب يلع نب ناميلس عيبرلا وبأ =ج
 خيرات انل ظفح يذلا برغملاب خياشملا تاقبط" بحاص دج وه

 .ليعامسإ نب بويأ خيشلا ىلع عيبرلا وبأ ذملتت دقو ،اهمالعأو نالجراو
 يف [عيبرلا وبأ يأ] يبأ ناك» :لوقي يذلا ،هيبأ نع هديفح ةياور بسح

 نب بويأ ناميلس يبأ هخيش ىلع أرقي نالجراوب ارجاهم هتبيبش نامز

 نم ةمونكب هنطوم ىلإ عجر مث بطلا نم هتجاح ىضق تح كليعامسإ
 .02})«...ديرحلا دالب

 يقلف ،امب تام هل مع نبا ثاريمل ةدم دعب نالجراو ىلإ ةيناث داع مش

 ءاقانعو اليبقت هيلع بكأف ،شارفلا ماذخلا همزلأ دقو ،ناميلس ابأ هخيش

 .ماذخلا ضرمم هتيزر ميظعو ،هيلع هلضف ميظع نم ىري امل
 الإ ،ضيرقلل امظان ،ع ورفلا لئاسمل انقتم ايضَرف عيبرلا وبأ ناك دقو

 ٢١٣. ص 0©١ج ‘٤؛ةقلح خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع - (1)

 .جديربمك ةعماج يف هاروتكدلل هتحورطأ نمض يمانلا ورمع روتكدلا اهققح - (2)
 .م١٧٩١ ةنس جايناطيربب
 ٤٦١. ص !ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا - (3)
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 ق هل تناك كلذلو ةغللا ق عستا نإو ةاجزم وحنلا نم .7 نأ

 هدئاصقو ،ظعاوملا ق هرعش رثكأو . ةعانصلا لهأ اهيضت : ة ري ال تانه هرعش

 .0)غلبأو دوجأ ةيربربلاب

 :قوسلا هللا دبع وبأ =د

 ىلع يرحت مايصلاو مايقلاو ةءورملاو ءاخسلا وذ هنأب ييجردلا هفصو
 .02بهذملا لئاسم ىيف دي هلو ءاعدلا باجتسم ناكو تاحلاصلا هيدي

 .ةيماد ةنتف دعب نيجرد لهأ نيب ميظع حلص هيدي ىلع مت
 يف هئاقفر نم ناك ذإ ،ةيزاجحلا هتديصق ق ييالجراولا هركذ دقو

 . )جل ا ةلح ر

 :يطوشلملا ىسيع نب نيروغبت =د
 .(}9"«المع مهدشأو كملع مهرثكأو اردق سانلا مظعأ» ناكو

 .0}>".ريدلا لوصأ" ىف هباتك اهنم ةماه فيلآت هل

 ؤبوقعي وبأ أشنو ذملتت .؛)مالعألا ءالؤه نيبو خياشملا الؤه ىلع

 يف عمجو ،يقلخلا هومسو ،يملعلا هنيوكت يف غلابلا مهرثأ ءالؤهل ناكف

 ٠١١٩. ص !ج خياشملا تاقبط ،ێيجرلدلا - (1)

 .٢٠٠۔-٩٩٤ تافحص !ج خياشملا تاقبط ،يجردلا - (2)

 .يتزوحب ةروصم ةطوطخم ةيزاجحلا ةديصقلا «ييالجراولا - (3)

 دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا ،©يريبعجلا تاحرف .د ٤٣٢. ص ريس كيحخامشلا _ (4)

 .٦١١ص ©١ج ،ةيضابإلا
 ةنس جديربمك ةعماج هاروتكدلل هتلاسر نم اء زج هلعجو يمانلا ورمع روتكدلا هققح - (5)

 ١٩٧١.

 .راصتخالل ءالؤمب مهنع انرصتقا نالجراولا اورصاع نورخآ ءاملع ةمث - (6)
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 .قالخألاو ملعلا يف تازيممو صئاصخ نم مهنيب قرفت امم اريثك هصخش

 هقالخأ :سداسلا بلطملا

 ةرازغ ىلإ نيصلخملا ءاملعلا نأش ينيالجراولا بوقعي وبأ يتوأ
 فاصم ىلإ هتناكم عفر اعضاوتو ،قلخلا يف ةئامد قفألا ةعسو ملعلا

 .نيدعبألاو نيبرقألا بولق كلذب كلمف نيزيمتملا نيبرملاو مالعألا
 عضوم ىلإ ءاج اذإ ناك» هنأ ةنسحلا هتالماعم يف ةديمحلا هدئاوع نمو.

 نم عضيف ،ىضوتملا لوح نم لك فرصنا ،نالجراو دجسم يق ءوضولا

 دحاو بوث يف دعقيو ءاسكو هتمامع عضيو ،احاتفمو ارفس هدي

 ئلع اودر لوقيف ،اهنم ائيش مهدحأ ذخأيو نوعجريف ،ةرهطملا لخديف
 هبيجي مث وحنلا يف ةلأسم نع لأسيف ،ضوعب درأ :مهدحأ لوقيف ،يقئالع

 .ةيهقف ةلأسم نع رخآلا هلأسيو ةضيرف نع رخآلا لأسي ممت ،ذخأ ام ةريف
 ريغ نعو ءايؤر ليوأت نع رخآلا لأسيو ،ةيآ ليوأت نع رخآلا لأسيو
 همحر هبأد اذه ناكف اوذخأ ام هيلع نودري ذئنيحف مهلك بجيف كلذ

 .(١١«هللا يقل قح هللا

 هطاسبناو ،سانلا ةماع عم ليلجلا ملاعلا عضاوتل ةعئارلا ةروصلا هذه

 مامتهالل مهزيفحتو سانلا ىلإ ملعلا بيبحتل ىدتقي جذومن \هحور ةفخو
 .مهنيد نوؤشب

 ريغ هيف طارفإلا نإف ىاملعلا بناج ىف ابولطم راقولا ناك نئلو
 لاؤسلا ىلع مادقإلا مدعو هبحاص نم ةماعلا ةبيه نم هببسي امل دومحم
 .ةجرحملا وأ ةصاخلا لئاسملا يف ةصاخبو ، ءاتفتسالاو

 لك وعدي ©قطن اذإ هلوقل اتصنم قحلل افصنم بوقعي وبأ ناك دقو

 .٣٩٤۔-٢٩٤ تافحص ،!ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (])

-١١٩ - 

 



 ليبس ىلإ هيدهيو ،للزلا نطاوم ىلإ ههبني نأ باوصلا هجو هل نيبت نم
 نأل بتكي وأ لوقي اميف باوصلا راكتحا هسفنل يعي ال وهو .داشرلا

 قحلا الإ هيف انعسي الو ميسج هرطخو ،ميظع هنأش» نيدلاب قلعتملا رمألا

 .ةليلك انلوقعو ةفيفخ انلاوحأو ،ةفيعض انمولع نإف ،ىلاعت هللا دنع

 .06)«ةليلق انمايأو

 ةلودلا يذلا ،يساملجسلا هليمز عضاوتلاب بوقعي يبأل دهش دقو

 :هيف لاقف سلدنألا يف هعم ةيمتسرلا

 بتقلاو لحرلا نيب حبصيف سيع لا هلمحت دوطلا نأبسحأ تنك ام

 :)بدألاو لقعلا يف اهلمكأو املع اهدحوأناك نم ةهوج تفصنأ ام
 نم لضفأ ناسنإلا قالخأ يف سيلو عضاوتلا هنازيم لقعلا لامكو

 لضف كلذف ،ملعلا ةعس كلذ ىلإ عمتجا نإف ،ءانغتسالا دنع عضاوتلا قلخ

 .ارفاو اظح هنم بوقعي وبأ لان دقو ءاشي نم هيتؤي هللا

 يف بتارملا ايلع مار نمل ةيرورض تافص اممإف ةخلاو ربصلا قالخأ امأ
 نم لك هلمحتي ام كلذ ليبس يف لمحتو بوقعي وبأ اهغلب دقو ملعلا
 .ءامظعلاو ءاملعلا نم \بردلا اذه ىلع راس

 ١٩. ص ،©٢ج ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (])
 .٢٣ص ،}ه٦٢٦٣٢١ .م.د ةيرجح ط ،بيترتلا بيترت شيفطا فسوي نب دمحم - (2)



 ىناثلا ثحبملا

 ىنالجراول تالحر

 : ديهم

 هفراعم يف عسوتلاب بلاطلل حمست نالجراوب ةيملعلا ةئيبلا نكت مل

 ،يملعلا بوقعي يبأ مه نكلو ،نآرقلا ةغلو ةعيرشلا مولع راطإ جراخ

 ام لك ىلإ ةعلط ناكو ،مولعلا نم ديزملا بلط ىلإ هب اعفد داقولا هءاكذو

 .ركفلا رينيو كرادملا عسوي

 يف نالجراو جراخ ىلإ لاحرلا ةش ناميلس يبأ هخيش ةافو دعبو

 3اهراز يلا تاعمتجلابو هرصع مولعب ةعساو ةفرعم هتبسكأ ةديدع رافسأ

 .ةفلتخملا ةيمالسالا رضاوحلا ىف ةيملعلا ةايحلابو

 نادوسلاو سلدنألا نم لك ىلإ ثالثلا هتالحر هرافسأ زربأ نم ناكو

 .قرشملاو
 ةسردم نم بوقعي وبأ دافأ اذامو ؟رافسألا هذه تناك فيكف

 ؟تالح رلا

 سلدنألاىلإ هتلحر :لوألابلطملا

 ةعتملا رهاظم نم هاوتحا امب ايندلا ةنج نيملسملا رظن يف سلدنألا لثمي

 يف ناكف ،ءاوه لادتعاو رامثو راجشأ ةرفوو ،راممأ ةرازغ ،لامجلاو
 .ةايحلا ميعنل ىلعألا لثملا مهلايخو مهراظنأ

 اوناك ام عقاو اودعت ال اهنكلو فراج بح نم ولخت ال ةرظن كلتو

 ىلإ اقوش نوميهي سلدنألا اوعاضأ دعب اولظ كلذلو ،نودههشيو نوفرعي
 سودرفلا" عايضب مهمايأ باهذ نوكبيو ،هعوبر يف مهداجبأ ىلإو ،هيناغم
 ."دوقفملا
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 عاعشإ زكرم تلظ ،اليوط ترمع ةراضح سلدنألاب نوملسملا داشو
 تاعماجلا اهعوبر يف ترهدزاو ءانورق ابوروأو يمالسإلا ملاعلل يركف

 .رضاوحلا نم اهريغو ،ةطانرغو ةلطيلطو ةبطرقب ةيملعلا
 و ليصحتلل لاحرلا نودشي ءاملعلاو ةبلطلا ناك دهاعملا كلت ىلإو

 .ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا فلتخم يف سيردتلا

 عبباني نم لهنلا ىلإ ءارحصلا ىصقأ يف وهو بوقعي يبأ سفن تقاتو
 هنطو يف ءاملعلا فراعم بعوتسا نأ دعب اهدصقف ،سلدنألاب ةفرعملا

 سلدنألا يف دجوف ءانب ايملع ةلحرلا نم هفده ناك كلذلو ،نالجراو
 .همُم عبشأو ،هتلاض ةبطرق يف ديدحتلابو

 بوقعي وبأ هدافتسا امو ةلحرلا هذه خيرات نع فشكلا لواحنسو

 .0)ةحاتملا تامولعملا نم ريسيلا رزنلا بسح اهنم

 اهثئلُمأ ةيمتسرلا ةلودلا دهع يف ةرهدزم ةرتف سلدنألاب برغملا ةيضابإ تاقالع تدهش - (1)
 ،سلدنألاب يضابإلا دوجولا رثك امك ،يناقثلا لاحلا لمشتل تعستاو ،كاذنآ ةيسايسلا فورظلا
 5ےه ٤٥٩١ لإ .٤٠ نم ةنس نيتس تماد ،لازرب يب ةلودب فرع ايسايس اعمحت محل اونوك ىح

 هنأ مزح نبا ركذو سلدنألاب ةيومألا ةلودلا بصانم يف ةيلاع ةجرد نييمتسرلا ضعب غلبو
 ريهشلا يضابإلا رسفملا يراوهلا مكحم نب دوه ملعت دقو مهعم ثداحتو سلدنألا ةيضابإب ىقتلا
 .نيفرطلا نيب يفاقثلا طاشنلا اذه يف ةقلح دعت بوقعي يبأ ةلحر نإف اذهلو ،اضيأ سلدنألاب
 :رظني

 ثباتكلل ةينطولا ةسسؤملا ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا ڵفسوي تدوج -
 ١٧١٠-١٧٢٣. تافحص ١٩٨٤© رئازجلا

 ىقتلملا لامعأ نمض ةبطرق يف متسر نب نمحرلا دبعو دمحم «سوسيخ ايرام .د -

 رفص ،رثازجلا ةينيدلا نوؤشلا ةرازو ،نالجراو ،يمالسإلا ركفلل رشع يداحلا
 .٧٨٢ص ،م٧٧٩١رياربفا ه ٧

 .ت.د رئازلا ًةليمحلا تاعوبطملا ط سلدنألاب يضابإلا دجاوتلا «شوكب يحي -
 ١-١٧. تافحص

 ٤٦٣. ص ،برعلا باسنأ ةرهمج مزح نبا -
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 :سلدنألا ىلإ ةلحرلا خيرات =أ

 قفتت اممأ الإ سلدنألا ىلإ ينيالجراولا ةلحر خيرات رداصملا ددحت مل

 .نالجراوب هخياشم ىلع هملعت ةيام دعب ،امب ماق ةلحر لوأ اهرابتعا ىلع

 أرقي هتبيبش ع . ناك بوقعي ابأ نأ» ينيجردلا ركذيو

 ةالثلا ىلإ غولبلا نس نم ةبيبشلا نمزو .ةبطرقب
 ليعامسإ نب ا هخيش ةافو ىلإ هدلب يف لظ ينالجراولا نأ رهاظو

 ييالجراولا خيش ةافو خيرات طبضلاب ملعن الو ةروهشملا هتيئابب هاثر يذلا

 .سلدنألا ىلإ هتلحر نمز نم برتقن ىح
 دقف ةطقنلا هذه لوح ةماه تاراشإب اندمت صوصنلا ضعب نكلو

 ترموت نب يدهملا ةريس لوح بويأ هخيش عم اراوح ينالجراولا دروأ
 نسحتساف ليعافألا لعف يذلا يراكنلا ديزي يبأ ةريسب ةنراقم ،هتوعدو

 .ديزي وبأ هاتأ ام ركنأو يدهملا ةريس بويأ خيشلا

 .ه ٥٦٢٤ ةنس يفوتو &ه٤١٥ ةنس هتلود ترموت نب يدهملا أدب دقو

 ..) ه٨٥٥ ةنس ىلإ ه٤٢٦٥ ةنس نم يلع نب نمؤملا دبع هفلخو

 فسوي نب يلع دهع يف نيطبارملا عم يدهملا ةهجاوم ةيادب تناكو

 تايآ رهاظب اذخأ هيبشتلا ىلع لا يذلا ه٦١٥ ةنس نيفشات نب

 هيلع مكحف "ميسجتلا ىلإ هازعو ،هيبشتلاب يدهملا هيلع مكحف تافصلا
 امدعب ،ةمينغلاو يبسلاو لتقلا نم نيكرشملا يف نيملسملا مكحب هابتأ يفو

 .(;هنيدحوملا ماكحأب ةرم لوأ مهيف مكح

 ٤٩٤. ص !ج .خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (1)

 .٩٧ص 0©٢ج ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (2)

 خيرات نسح ميهاربإ نسح ؛دعب امف ٢٧٧ تافحص ،!٤٢ج ،برألا ةيام \يريونلا - (3)

 .دعب امف ١١٦١ تافحص .٤ج مالسإلا

 خيرات نسح ميهاربإ نسح ؛٩٧-٨٧ تافحص ء!٢ج ناهربلاو ليلدلا ،ينيالجراولا - (4)
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 ىلدأو ،اهعباتو ثادحألا هذه شياع ينالجراولا خيش نأ حضاوو

 ناك هنأ وأ كريدقت لقأ ىلع ه ٥٦٢٤ ةنس دعب هتافو نوكتف كاهيف هيأرب

 نوكيو ،نيخرؤملا قافتاب يدهملا ةافو ةنس يه نيلا ،ةنسلا هذه لبق اح

 رصع وهو ،ليلقب اهدعب وأ ةنسلا هذه لبق سلدنألا ىلإ نالجراولا رفس
 .رداصملا هتدروأ امك ةبيبشلا

 هخيش نأ نيالجراولا ةلاقم ىلإ ادانتسا ةيناث ةلحرلا نمز ديكأت نكميو
 ديزي يبأ ىلع ادر ،ةريسلا نسحأ دق "يدهملا ديري" اذه نكل» :لاق بويا

 ىلع ركنأو [بويأ خيشلا] نسحتساف ،يدهملاب يدهملا ىمستي نأ لبق
 .١00«هتريس ديزي يبأ

 نالجراولا ةلحر نوكتف ١. هه٤١ ةنس يدهملاب يدهملا ىت دقو
 . ه٤٢٦٥ ةنس يدهملا ةافو ديعب وأ ليبقو ةنسلا هذه دعب اعطق

 ىلوأ سلدنألا ةلحر رابتعا يف رداصملا عم عجارملا قفتت داكتو
 تاساردلا يف ريبخلا ،ىكستفيل قرشتسملا نأ الإ ،نالجراولا تالحر

 نأ نود كلذو .(}جحلا ةلحر دعب ةيناثلا ةلحرلا اهلعجي ةيبرغملا ةيضابإلا

 ليلعتب هرسفي وأ ،ليلدب هرظن ةهجو دكؤي وأ هربخ رداصم ىلع انليحي
 .لوبقم

 ىلإ ةلحرلا يه ىلوألا ةلحرلا لعج دقف ،ديعسوب حلاص ثحابلا امأ

 .هللا ءاش نإ ةساردلا نم اهلحم ىلإ هتشقانم عمجرن فوسو .)نادوسلا

 .٧٦٤ص ٤ج مالسإلا

 .نيدحوملاو نيطبارملا نيب يركفلا عارصلا ةدح ىلع دهاش صنلا اذهو
 .٩٤ص ،٢ج ،ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (1)

 .٤١١ص ،ترموت نب يدهملا راجنلا ديحلا دبع - (2)

 ح , ع , 89. - )3(

 ص ناهربلاو ليلدلا قيقحتو ةسارد ديعسوب حلاص = (4)
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 :ةلحرلا قيرط =ب

 ةيادبلا ىلإ سلدنألا ىلإ ينالجراولا ةلحر قيرط تاطحم نم فرعن ال
 خيشلا نكلو .ةبطرق يف ةياهنلاو ،نالجراوب تناك ةيادبلاف ةياهنلاو

 ىلع اندعاسي امم ةساملجس يهو تاطحملا هذه ىدحإب اندمي شيفطا

 قيرط يف ىقتلا ينالجراولا نأ شيفطا ركذ دقف ةلحرلا قيرط روصت
 ةنيدم يف ءاقللا ناكو ،سلدنألا يف هعم سردي ناك ملاعب هنطو ىلإ هتدوع
 0١. اعلا اذه ةنيدم يهو ةساملجس

 لبق نم اقورطم يقب ،ةساملجس نالجراو قيرط نأ يكستفيل دكؤيو
 دهشتسيو ،يرجهلا سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ىلإ راجتلاو ناكسلا

 .0:اتاقبطلاو ريسلا بتك نم ةديدع ةلثمأب كلذل

 ناكس نم ةربتعم ةيلاج ةساملجس يف ناك دقف كلذ نع الضفو

 لصتا دق بوقعي وبأ نوكي نأ ديعب ريغو .')ةراجتلا نوسرامي نالجراو

 .سلدنألا ىلإ هقيرط يف مهي
 ربع ناك ةلحرلا ريس نأ احضاو ودبي هنإف تامولعملا هذه ىلإ ادانتسا

 ست ءانيم ىلإ اهنم ‘ترهيت مث \ةساملجسو نالجراو نيب طبارلا طخلا

 ئناوم دحأ ىلإ راحبإلا مث .(هسلدنألا عم ةراجتلا يف ماه ءانيم وهو
 .كاذنآ سلدنألل ةيملعلا ةرضاحلا \ةبطرق ىف لاحرلا طحو سلدنألا

 وه اذه نوكي نأ ضرتفن اننإف ،ةقيقدلا تامولعملل ماتلا بايغلا يفو
 بوقعي يبأ ءاقل نأ شيفطا خيشلا ركذ دقو .اعم ةدوعلاو باهذلا طخ

 .سلدنألا نم هتدوع دنع ناك ةساملجس ىق هليمزب

 .٢ص .ت.د عومجب نمض !ةيرجح ط ةيضابإلا فرعت نإ شيفطا دمحما - (1)

 7 , ع ن , 17. - )2(
 س , ع 6 , 17. - )3(
 .١١٦١ص ٬ةيمتسرلا ةلودلا زاحي - (4)
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 :ةبطرقو سلدنألا يف يملعلا وجلا =ج
 يف ةيملعلا اهروصع ىهزأ ةصاخب ةبطرقو ةماعب سلدنألا تدهش

 عارصو ،ةيلخادلا نتفلا مغر ،ةرجهلل سداسلاو سماخلاو عبارلا نورقلا

 لك ةلواحمب كلذو ءةيملعلا ةكرحلا ىلع اباجيإ رثأ يذلا فئاوطلا كولم

 .هناطلس ىمحو {هكلم زكرم ىلإ نيركفملاو ءاملعلا باطقتسا ريمأ
 هل ريظن ال ايركف اطاشنو ايملع اوج سلدنألاب بوقعي وبأ دجو دقو

 ش يف مهدوهجب اولدأ نيذلا ءاملعلا نم فيفل هئارثإو هئايحإ يف مهسأ

 يف ارضاح مهركف لازي الو ،اعيفرو اريزغ اجاتنإ اوكرتو ،ةفرعملا نيدايم
 .اذه سانلا موي ىلإ ةفرعملا ملاع

 :مالعألا ءالؤه زربأ نمو
 (ےه٤ ٥ ٤-٣٨٣ر يرهاظلا مزح نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ -

 يرهاظلا بهذملا ةماقإ يف ةدمعو هقفلا خيرات يف ملع مزح نباو

 اتنع يقلو ،سلدنألا يف ةيركف ةروث يهقفلا هجهنمب مزح نبا ثدحأ دقو

 ؤيجابلا ديلولا وبأ هرظان قح .ةيكلاملا ءاملع نم ةيوق ةضراعمو اريبك
 .١6«هبتك قارحال اببس ناكو هبرغ نم لفف»

 اجاور اهل تدجو هراكفأ نإف نيطبارملا دهع يف ءازجلا اذه يقل نئلو
 لثمتملا هجهنم تدمتعا ثيح سماخلا نرقلا يف ،ةيدحوملا ةلودلا مايق عم
 ءءاهقفلا ءارآ سيدقت حارطاو .ةنسلاو باتكلا ضوصن عم لماعتلا يف
 اذهب ذخألاو ،قطنملاب لاغتشالا طشنو هءةيلقعلا ةعزنلا ترهدزاف

 .0}نيدلاو هقفلا اياضق يف بولسألا

 راد فيض يقوش .د قيقحت \برغملا ىلح يف برغملا نورخآو ،يراجحلا دمحم وبأ - (1)
 .٠.٠٤ص ،١6ج .ت.د رصعب فراعملا

 رشنلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا «يملعلا ركفلا دئار مزح نبا ،ةرارش فيطللا دبع - (2)
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 نيطبارملا ةسايس نم اماقتنا ةيكلاملا بتك قارحإ ىلإ رمألا زواحت لب

 نبا بتك اهنمو .ةيكلاملا عورفلا بتك ىوس ام لك اوبراح نيذلا
 .(.)مزح

 (ےه٣٦٤-٨٦٣ر ربلا دبع نب هللا دبع نب فسوي -

 دقو ،ثيدحلا ملع يف سلدنألا ءاملع رابك نم ربلا دبع نبا دعي
 سلدنألاو ‘ةصاخب ةبطرق ىف ةيركفلا ةايحلا ىرثأ ذإ برغملا ظفاحب رهتشا

 .)لاجرلاو ثيدحلا ملع يف ةديدعلا هتافلؤممب ةماعب

 (ےه٤٧٤-٣٠.٤) يجابلا ديلولا وبأ يفلخ نب ناميلس -

 ىلإ هتلحرب رهتشاو ،سلدنألا ءاملع نمض ةزراب ةلزنم يجابلا اوبت
 ىلإ اعجار لفق تح ،تاونس ةدع امب ثوكملاو ،ةيملعلا قرشملا مصاوع

 .ةدلاخ اراثآ كرتف \ثيدحلاو هقفلا اهنم ،ةمج امولع عرتم وهو ،ةبطرق

 "تاراشإلا"و ،هقفلا لوصأ يف "جاهنملا"و ،إطوملا حرش يف "ىقتنملا"ك

 .اضيأ لوصألا ىف

 عاطتسا دقو ،ةرظانملا يف هعابو ،هملع ةعس ىلع هتافلؤم دهشتو

 ةيكلاملا ءاملع نم يجابلا لبق نم زجعأ يذلا مزح نبا ماحفإ
 .)سلدنألاب

 (ےه٠٢٥ -٤؛٥.ر.دجلا دشر نب دمحأ نب دمح ديلولا وبأ -

 دج وهو ،اهءاضق ىلوتو ،ةبطرقب شاعو دلو ،ةيكلاملا ءاهقف رابك نم
 نايبلا"و "تادهمملا تامدقملا" :اهنم ةليلج فيلآت هل دشر نبا فوسليفلا

 ١١١٤-١١٥١. تافحص .ت .د ،توريب ،عيزوتلاو

 ١١٤٤-١١١٠. تافحص مزح نبا ةرارش فيطللا دبع - (1)

 ٣٢١٦-٣٢١٧. تافحص هج مالعألا يلكرزلا - (2)
 .٦٨١ص ©٩ج مالعألا ، يلكرزلا - (3)
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 ")١(. ليصحتلاو

 (ےه٣٣٥۔٥٧٤ر) ةجاب نب دمحم ركب وبأ -

 امب لتق ثيح ،ساف ىلإ لقتناو \ةطسقرس يف دلو ريهش فوسليف
 .وطسرأ حرشو ،كلفلاو تايضايرلاو بطلا يف هفراعم زاتما ،امومسم
 .ديفحلا دشر نبا ركف ىلع رثأ هل ناكو

 يلازغلا دقنو ،يركفلا داهطضالاب زيمت يذلا نيطبارملا رصع ىف شاع

 قيرطلا ربتعاو ةداعسلاو ةقيقحلا ىلع لوصحلل يقوذلا جهنملا هدامتعا يق

 .0:)صلاخلا يلقعلا رظنلا وه كلذ ىلإ حيحصلا

 (هه٣٤٥-٨٦٤ر) يبرعلا نب ركب وبأ
 وحنلاو ‘لوصألاو هقفلاو ثيدحلاو نآرقلا مولع يف عيلض ملاع

 مصاوعلا" اهنم {ةمّيق تافلؤم هل ‘سافب يفوتو ةيليبشإ يف دلو ،خيراتلاو
 ."هقفلا لوصأ يف لوصحملا"و ،"يذوحألا ةضراع"و ،"مصاوقلا نم

 اهتمئأ رخآو سلدنألا ءاملع ماتخ :لاوكشب نبا هنع لاق
 .')"اهظافَحو

 .(} (ےه١٧٥-٥ ٠ .ر ليفط نب دمحم ركب وبأ -
 متها .شكارم يف تامو ،ةطانرغ ميلقإ يف دلو ،يعوسوم ملاع

 يح" ةيلايخلا هتصقب رهتشا رعشلاو ةفسلفلاو كلفلاو تايضايرلاو بطلاب

 .نيدلاو ةفسلفلا نيب قيفوتلل ةلواحم يهو "ناظقي نب

 ناك و يلقعلا ررحتلاب زاتما يذلا نيدحوملا رصع يف شاع دقو

 .٠١٢ص ،هج ؛مالعألا يلكرزلا - (1)
 ،توريب {ةيبرعلا ةضهنلا راد ،مالسإلا يف يفسلفلا ركفلا خيرات ،ناير وبأ يلع دمحم .د - (2)

 .اهدعب امف ٤٤ . تافحص 1٦.

 .٦٠١ص ،٧ج ‘مالعألا ،يلكرزلا - (3)
 (_ه٠.٧٥-٥..ر) ةافوو ادلوم ينالجراولا بوقعي ابأ ليفط نبا رصاع _ (4)
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 .}؛يدحوملا فسوي بوقعي يبأ ةفيلخلل اصاخ ابيبطو اريزو
 ءالؤه اهارثأ تلا ةيفاقثلا تارايتلاب لصتا دق بوقعي ابأ نأ بير الو

 نأ اديعب سيلو 3ةيلقعلا هتعزنو هريكفت ق ترثأو سلدنألاب مالعألا

 بتك ةصاخبو .لقألا ىلع امب رثأت وأ اهنم ابيصن هدلب لإ لمح دق نوكي

 .0)يلازغلاو مزح نبا

 :سلدنألاب هقافرو يالجراولا خويش =د

 يف هقافر وأ ،ةبطرق يف ينالجراولا ةذتاسأ دحأل ركذ ىلع رثعن مل
 دحأ ىلع ادر هتلاسر يف شيفطا خيشلا نم ةرباع ةراشإ ىوس ءامب ملعتلا

 ملاع مهفرع دقف ةيضابإلا فرعت مل نإو» :لوقي ذإ ةيضابإلا يف نينعاطلا

 فسوي مامإلا عم أرقي ناك ،تلاليفت يهو ةساملجس لهأ نم يكلام

 نب فسوي مامإلاو سرف ىلع لجرلاو ،سلدنألا نم ةبطرق يف ميهاربإ نب
 :يكلاملا هل لاقف لمج ىلع ميهاربإ

 بتقلاو لحرلا نيب حبصيف سيع لا هلمحت دوطلا نأ بسحأ تنك ام

 بدألاو لقعلا يف اهلمكأو املع اهدحوأناك نم ةهوج تفصنأ ام

 ()بسنلا يف لطخلاو ةلاهجلا يوذ تعسو دقو هيف اهلاح تقيض ذإ

 ،©بيطلا حفنك هخيراتو يسلدنألا بدألا بتك يف ثحبلا مغرو

 ىلع خيشلاو ،قيفرلا اذهل رثعن مل اننإف ماسب نبال ةريخذلاو ©يرقملل
 .رثأ ىلع نييسلدنألا بوقعي يبأ قافرو خويش نم امهريغل الو ركذ

 هكنوه ديرغيز ةيناملألا ةقرشتسملا نع راخف ميهاربإ روتكدلا ركذيو

 .اهدعب امف ١٤٦ تافحص مالسإلا يف يفسلفلا ركفلا خيرات ،ناير وبأ يلع دمحم .د - (])
 .٥٢٢ص ج ةيمالكلا ج راوخلا ءارآ ،يلاط رامع _ (2)

 ؛.٣ ص ©ےه٦٢٦٣٢١ .م.د ‘ةيرجح ط ،بيترتلا بيترت ©شيفطا فسوي نب دمحم - (3)

 .٩ص ةيضابإلا فرعت نإ شيفطا
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 يف ةصاخ ملع ةقلح هل تناكو سلدنألاب سردو سَرَد بوقعي ابأ نأ
 .0)!ناملأ ةبلط اهرضحي ناك ةبطرق عماج

 سلدنألا ىلإ ةلحرلا دئاوف = ه

 ريغ انمز اهيف ثكم لب ،ةرباع ةماقإ ةبطرقب ييالجراولا ةماقإ نكت مل
 رداصملا نإف ديدحتلاب اهددع فرعن نإو تاونس ةدع ماد ريصق

 ةيلقعلا مولعلا يف غبن نأ ىلإ ،"امب ماقأ" هنأو 3"ةبطرق نكس" هنأ دكؤت

 رسعي جضنلا نم ةجرد سداسلا نرقلا يف تغلب مولع يهو ،ةيضايرلاو

 .ريصق نمز يف اهيف غوبنلاو امب ةطاحإلا اهعم
 غوبنلاو ليصحتلاو دحلا يف الثم ناك ةبطرقب بوقعي يبأ ماقم ءاننأو

 ههبشي ةبطرقب هذاتسأ ناكو» ،عساولا عالطالاو محلا بدألاو ردانلا

 هنوهبشي ةنس ةثادح عم نويسلدنألا ناك امك .«يرماعلا دماح يبأب

 .()مولخعلا فلتخم يف هزيربتل ظحاجلاب
 مولع بوقعي وبأ نقتأ ىملعلا :وجلا كلذو ،ةرهدزملا ةعماجلا كلت يق

 ةسدنهو باسح نم تايضاير مولعو بدأو ةغالبو وحن نم ةغللا

 ريسفت نم ةعيرشلا مولع نع الضف ،ةفسلفو قطنم نم تايلقعلاو كلفو
 لك نمو ،سفنتم وج لك يف هل ناك ذإ" ،مالكو هقفو ثيدحو تاءارقو
 .(})"سبتقم ران

 رخازلا ملعلا رحب» هنأب ينيجردلا ههبش دقف ملع نم ىوح ام ةعسلو

 .م٩١/٥/٢٦٩٩١ موي ،ةنيطنسقب راخف ميهاربإ .د عم ءاقل يف _ (1)
 لدعلا باتك يناعم قئاقح نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا ،يداّربلا مساقلا وبأ - (2)
 .ظ٩٨ ةقرو & ١ج طوطخم ناءزج فاصنإلاو

 ۔٧١٢ص ١ج رئازجلا خيرات ،ىلاليجلا ؛٦ .ص ةيضابإلا فرعت ل نإ شيفطا _ (3)

 ۔ ٤٩١١-٤٩١٤ تافحص !ج خياشملا تاقبط ێيجرلدلا - (4)
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 يوتحملا ،ةمأ لك لئاضفل عماجلا ،رخاوم هيف كلفلا ىرتف عفنلل رخسلملا

 .0ددماح يبأ يضاقلل هفصو يف هيلإ رظني يديحوتلا نأك ،ةمج مولع ىلع
 .؟«دئاوفلا فونص نم هيلع لمتشا امو

 زونك نم منغ امب اًحرف باطولا ءيلم هدلب ىلإ بوقعي وبأ داع مغ
 .ةيلاع ةلزنم ملعلا يف غلب دقو سلدنألا

 نادوسلا ىلإهتلحر :يناثلا بلطملا

 يهف ،نالجراو ناكس تاطاشن زربأ نم نادوسلا ىلإ ةلحرلا تناك

 مهأ ىلع اورطيسي نأ ممقراهممب اوعاطتسا دقو ،ةيراجتلا ممتايح بصع

 زربأ يي اومكحتو يبرغلا نادوسلا دالبو نالجراو نيب ةيراجتلا كلاسملا

 طاشنلا اذه يف مهاسو قيقرلاو بهذلا يهو ،كاذنآ ةيراجتلا علسلا
 مضناو اعدلاو ءاملعلا مهنيب نم ناكو .عمتجلا حئارش فلتخم يراجتلا

 .نادوسلا دالب ىلإ هتلحر دقعف بوقعي وبأ مهيلإ

 هتعبتتسا مش ،ىلوألا ةجردلاب ايراجت ناك ةلحرلا هذه فده نأ رهاظو

 وبأ اهظحال نلا ؛ةيعامتجالاو ةيفارغجلا رهاوظلاب ةقلعتملا ةيملعلا دئاوفلا

 .ليصفت لكب اهلجسو هتلحر يف بوقعي
 بهذ نم نيب قيفوتلا ىلإ ةلحرلا فده نع هيجوتلا اذه نم صلخنو

 ةيملع تناك اممأ ىأر نمو &‘)ةضحم ةيراجت تناك امنأ ىلإ نيسرادلا نم

 ىلع رفاحلا عقو نم كلذ ناكف «يلازغلا ءارآو ينالجراولا ءارآ نيب ةنراقملا انرتخا _ (])
 .رفاحلا
 ٤٩١. ص ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (2)

 ۔.٨١ص سلدنألاب يضابإلا دجاوتلا ©يحي شوكب _ (3)
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 .(0)ةتحب

 :ةلحرلا خيرات =أ

 بوقعي وبأ هظفح ام الإ الصأ ةلحرلا هذه ركذ رداصملا تلمهأ

 ايانث يف انضرع تدرو تاراشإ نم ،"ناهربلاو ليلدلا" هباتك يف هملقب

 .ةلحرلا هذه يف ةيملعلا هتاظحالم اهنمض باتكلا

 رابخألا نم اهريغك ةلحرلا رابخأ تبهذل تاراشإلا هذه الولو
 .نايسنلا يط يف -ةريثكلاو ةمهملا

 تالحر ىلوأ تناك ةلحرلا هذه نأ ديعسوب حلاص ثحابلا ىريو

 هقيرط يف بوقعي وبأ اهدهش ةريثم ةثداح ىلإ ادانتسا كلذو ؛ننالجراولا

 هتدهاش بيرغ بيجع ثيدحب كثدحأ انأو» :الئاق اهصقف نادوسلا ىلإ

 ينب نم نيرفاسملا نم. ةعامج يف «هييعب هتنياعو ،ينذأب هتعمسو هتيأرو
 يف بصتنم كراوك دالوأ نيبو ،مناك نيب ناك لبج ةصقو & ،نالجراو

 ،اليلق صقني قيقرلا نم ةئامثالث ءاهز ةلفاق يف نحنو ضرألا نم مسهد
 ،يه ام ربكلا ىلإ ،ناوع ،انمادخ نم مداخ تمدقتو ،لبج ىلإ انيهتناف

 ،لبج اي :اهتغلو امناسلب تلاقف ،ةدحاو امداخ تذخأف كلبلا بطاخت

 ىلإ دوعت الف فلتت مأ ءاهنطوو اهدلب ىلإ عجرت مداخلا هذه له انربخأ
 . مهفن الو توصلا نحنو ،لبحلا باوجلا اهيلع ةدرف ؟ادبأ اهنطوو اهدلب

 الو فلتت امنأ لبحلا باوج ناك نإف ،هادصب انعامسأ غزف دقو هانعم

 مداخ ديب تذخأو اهرهظ ءارو ةريبكلا مداخلا امتدر اًدبأ اهنطو ىلإ عجرت

 امداخ ؛اذكه نمب لعفت لازت امف ...ةرم لوأك لبخلا تبطاخو ،ىرخأ

 مداخلا نيأرف كاه درف لبحلا تبطاخف ،امداخ نهرخآ ىلإ ،مداخ دبع

 .١٤٣ص رئازحلا مالعأ مجعم ضهيون لداع - (1)
 .بوقعي وبأ اهيوري يلا ةصقلا ةبارغل ارظن ةيلاتتم تاديكأت - (2)
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 اهيلع نحسميو 7اهنقناعيو اهنلبقي نقفطو ءامل نيرج دق نهعمجأب
 لبجلا اذه نإ :نلق ؟مدخلا رئاس نيب مداخلا هذه لاب ام :انلقف ،نمهانلأسف

 نأ بجعلا لك بجعلاو ءادبأ فلتت الو اهدلب ىلإ عجرتس امنإ :لوقي
 ىلإ نهعمجأب نرداب ملكت امل ءلبحجلا باطخ نفرعي نهلك قيقرلا
 .اهنلّبقيو اهنئنهي مداخلا

 ،نالجراو ىلإ مالسإلا دالب ىلإ تلصو تح يلايللاو مايألا تلاز امف

 نم الاجر راص تح ءمالغلا ربكو 3هتبرف ،امالغ اهديس نم تدلوف

 نإ :اهديسل تلاقف تام هنإ مث رفاسو عجرو ،ةناغ ىلإ رفاسف ،لاجرلا

 يلهأ ىلإ بهذأ ينعدف ،ةجاح يب كل تسيل تنأو ©‘تام دق ينبا

 راقام نم اهابتك اناتأ ىح انع تباغو ترمو ءاه نذأف يدالبو نطوو

 .٨00«اهدالب مترح لوأ

 انمز شاع دق ييالجراولا نأ ةبيجعلا ةصقلا هذه نم ديعسوب جتنتسيو

 نأ مزلتسي امم .اهلماكب ةصقلا لوصف دهشيل ،ةلحرلا هذه دعب اليوط

 .(!ب وقعي يبأ تالحر لوأ نوكتف ركبم نمز يق ةلحرلا نوكت

 نأ نم «}راخف ميهاربإ روتكدلا هيلإ بهذ ام عم ديعسوب قفتي امك
 بوقعي ابأ تنكم ةريفولا ةيلاملا اهدئاوع نأل ىلوألا ىه نادوسلا ةلحر

 ليصحتلل غرفتلاو ،ةديدع تاونس امب ثوكملاو ءسلدنألا ىلإ رفسلا نم
 .(;لاحلا روسيم وهو

 . ٠١٢-۔-٢ ٠٩ تافحص ٢ ج ،ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (1)

 ٦٤-٦٥٠. تافحص ناهربلاو ليلدلا قيقحتو ةسارد ديعسوب حلاص _ )2(

 .م ٩ ٢؟-٩/٥ موي ،ةنيطنسقب راخف ميهاربإ روتكدلا عم ءاقل يف - (3)

 كرتت مل \ةعطاق ةروصب ةيضقلا مسح نيح ديعسوب حلاص ثحابلا قفاون نأ انعسي الو - (4)
 طساوأ ىلإ يه هتالحر ىلوأ نأ كش نيدأ نودب تبث دقو" :لاق ذإ ،جاتنتسالاو داهتجالل الاج
 .٥٦ص ديعسوب حلاص ."ايقيرفإ
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 ىلإ هتعفد ةلحرلا هذه ىف اهسرام تلا بهذلا ةراجت نأ نع الضف

 ةنيدم تناك تيلا .()بهذلا ةغايص ةساردب لاغتشالاو ءءايميكلاب مامتهالا
 .سلدنألاب اهزكارم نم امهم ازكرم ةلطيلط

 حجرألا نأ ىرنو ،هجاتنتسا ةيقطنم مغر ،يأرلا اذه عم قفتن الو
 رهاوظلا نأل كلذ سلدنألا ىلإ ةلحرلا نع نادوسلا ىلإ ةلحرلا رخأت

 لادتعا نم ؛نادوسلا دالب يف بوقعي وبأ اهظحال لا ةقيقدلا ةيفارغجلا

 ملعب ةفرعم قباس مزلتست ،ءاوتسالا طخ نم بارتقالاو ،راهنلاو ليللا

 يف ال سلدنألا يف ةرهدزم تناك مولع يهو ..اايفارغجلا ملعو كلفلا
 .نالجراو

 زواج دق ناك سلدنألا نم هتدوع دنع ينالجراولا رمع نأ ضرتفنو

 ةصقلا كلت هقيرط يف ىريل داعو نادوسلا ىلإ رفاس ممت ،اليلق نيئالنلا

 مداخلا ةصق راوطأ دهشي نأ هنكمأ اليوط انمز اهدعب شاع مت ،ةبيجعلا

 .اهدالب ىلإ ةدئاع همأ ليحرو ءهتافو قح اهنباو

 دمأ نيعبسلاو نيثالثلا نيبف اماع نيعبسلا ةبارق بوقعي وبأ رمع دقو

 .اهمامتب ةصقلا راوطأ دوهشل فاك

 نوكي نأ مزاللا نم سيل هنأب هنع باجيف راخف روتكدلا لالدتسا امأ

 دكؤي ءاملعلا خيرات عقاو نإ لب ليصحتلل غرفتي ىقح لاحلا روسيم ءرملا
 .يأرلا اذه سكع نايحألا بلاغ يق

 لغتشا امك ‘بهذلا عنص ةيلمع ىطاعتي ناك ينالجراولا نأ شيفطا قاحسإ وبأ ركذي - (1)
 .اضيأ ءايميكلاب
 .ءايميكلاب هتفرعم ىلإ تاراشإ "ناهربلاو ليلدلا" هباتك يفو
 عضرلا باتك ،ييوانجلا ©.٧٢ص نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا حشيفطا قاحسإ وبأ : رظنا

 .٤١ص ‘(اضيأ شيفطا قاحسإ يبأ ققحملا ةمدقم)
 ٢0ج "ناهربلاو ليلدلا" يف ةينارمعلاو ةيفارغجلا ضرألا ميلاقأ نع ثيدحلا درو _ (2)
 ٦٢١٦-٢١٧. تافحص
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 يف ةغايصلاو ءايميكلا بوقعي يبأ ملعت نأ لوقلا نكمي هنأ نع الضف

 حتف يذلا وه ملعتلا اذهو دودحماللا يملعلا هممئو هفغشل ناك سلدنألا

 الامكتسا ؛بهذلا يف ةراجتلاو نادوسلا ىلإ هتلحرب مايقلل ةيهشلا هل

 يف ءاوس ،ناديملا يف اهل اقيبطتو سلدنألا يف اهذخأ ىلا ةيرظنلا هتامولعم

 .كلفلاو ايفارغجلا ف مأ ،بهذلا ةغايص

 :ةلحرلا قيرط =ب

 اهنم ةرباع تاراشإ ضعب الإ هتلحر قيرط نع ينالجراولا ركذي مل
 دالوأ نيبو ناك نيب عقي هنأ ركذف لبجلا عم اهراوحو مداخلا ةصق

 .0)راوك

 .مزلقلا ىلعأ يف مهكلمل ،ةواغز دالب ف تعقو ةفيرط ةصق ركذ م
 نم بكار ةئامب كلملا ثعبف ،لابج الو ةراجح امب سيل مهدالب نأو

 هنأ ركذو {ةواغز دالبو راوك نيب قيرطلا يف عقي البج هيلإ اوّرجيل دونجلا
 .0:)هتحت فقوو لبجلا اذه ىأر

 .ركذلا ةفنآ مداخلا ةصق يف روكذملا لبحلا وه هلعلو
 عقت نادوسلا سانجأ نم سنج ةواغز نأ ةيخيراتلا تاساردلا انديفتو

 مهتكلمم تأشن دقو داشت ةريحب يقرش ،مناك هل لاقي عضومب مهتكلمم

 طابترا ةكلمملا هذه ناك امك ءةبونلا دالب دودح ىلإ تعسوت مث ةريغص

 يأ ،اهءارو امو ةليوز ةنيدم ةصاخبو ايبيل ءارحصب نازف ةقطنمب يراجت

 .«)نيدألا برغملاو ةسوفن لبج
 نم موق اهنكسي ،مناك ميلقإب عقت تاحاو ةعومجب يهف راوك امأ

 .٩٠٢ص ،٣٢ج ناهربلاو ليلدلا ،يالجراولا - ()

 .٩٠١ص ج ،ناهربلاو ليلدلا ،نيالجراولا - (2)

 ٢٤٦-٢٤٧. تافحص ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا فسوي تدوج - (3)

` 
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 سانجأ نم نوبلجي نيذلا قيقرلا ممتراحت بلغأو ربرب مهرثكأ ،نيملسملا
 .06ا)ناد وسلا

 ،طخلا اذه ربع نادوسلا ىلإ ييالجراولا ةلحر قيرط انل ددحتيو

 .ةليوز مث \ةسوفن لبج يف يراجت زكرم ربكأ يهو ،وداج ىلإ نالجراو

 ةليوز ىلإ وداج نم قلطنت تناك لفاوقلا نأ يكستفيل ركذيو .(راوك م
 مث ،©فردوأ ىمست رئب ربع مث يزيت وأ ،يريت ىعدي ناكمب ارورم

 ةقاش قيرط ربع اموي رشع ةسممح ةريسم راوك ىلإ ،ةليوز نمو .)ةليوز
 .(؛)مايأ ةدعل ءاملا اهيف مدعني دقو ©ىراحصلاو لابحلا قرتخت

 :ةلحرلا دئاوف =ج

 اهحابرأ نأ كش الف ،ىلوألا ةجردلاب ةيراجت تناك ةلحرلا هذه نأ امب

 نادوسلا دالب ىلإ اثالث وأ نيتلحر نأب املع ،اهبحاصل ةيضرم تناك
 لان ام انيأر دقو ثءايرئألا دادع يف اهبحاص لعجتل اهدئاوع يفكت

 .تالحرلا هذه ءارو ىغ نم نالجراو

 ذإ يملعلا اهبناج يف تناك هذه بوقعي يبأ ةلحر دئاوف مهأ نأ ديب

 :هسفن نع لوقي امك ،ءاوتسالا طخ نم بيرق ىلإ لوصولا عاطتسا هنإ
 الإ هنيبو ييب سيلو ،ءاوتسالا طخ نم بيرق ىلإ يسفنب تلصو دقو»
 ىلإ تلصو امنإو ادبأ هيف راهنلاو ليللا يوتسي نأ داكو ،رهش ةريسم
 ،ةدحاو ةعاسب هنم موي رصقأ لضفي امنإ ةنسلا موي لوطأو ،هنم بيرق

 ةعاس ةرشع ىدحإ ريصقلا راهنلاو ةعاس ةرشع ثالث ليوطلا راهنلاف

 .٩١٢ص ةيمتسرلا ةلودلا زاب - (1)

 7 , ع 6 , 59.
 ع , ع ع , 59. - )2(
 س , ع 6 , 59. - )3(
 .٩١٢ص ةيمتسرلا ةلودلا زاب - (4)
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 .١١06«كلذك اهيلايلو

 اذمب 2 عالطالاو ةفرعملا ىلإ همهنل بوقعي ابأ نأ مرج الو

 ىلع لدي امم ،داليملل رشع يناثلا يرجهلا سداسلا نرقلا يق فاشتكالا

 دئارلا فشكلا اذه ىلإ نييبوروألا كلذب قبسف .(:)«هلقع ةعسو هبعك ولع

 دودح ي الإ ءاوتسالا طخ نويبوروألا فشتكي مل ذإ ،ايفارغحلا ملع يق
 هذه ةنابإ يف نيملسملا ءاملعل لضفلا ناكف .داليملل رشع عباسلا نرقلا

 .(سانلل قئاقحلا
 .هتاسارد يف فاشتكالا اذه رمثتسا دق بوقعي ابأ نأ اذه نم مهألاو

 ارود اهاقلتي يلا فراعمللو ،ناسنإلا اهيف شيعي لا ةئيبلل نأ نيبف

 هيلع بلغ نمف» &نوكلا قئاقحل هروصتو ،هريكفت طمن ديدحت يف ايساسأ
 هنإف ؛تايعانصلاو تايعيبطلاو تايضايرلاو تايهلإلا نم نونفلا نم نف

 ىلع هنأ دقتعا فيصلا يف ناك نم ىلع ىتؤي املثم ،اهريغ ي هيلع ىتؤي
 وأ هرا رصق نمو اهلك ايندلا رامن لاط هران لاط نم ناو ‘©فيص ايندلا

 .(;)«ايندلا ىف اذكه هنأ دقتعا هليل

 هررق ام وهو ،قئاقحلا ةيلحتو كرادملا عيسوت يف زرابلا اهرود رافسأللف .
 مهوتو نظ هنطو قرافيو رومألا سرام مل نمو» :هلوقب اضيأ بوقعي وبأ

 ايندلا رئاس يف همهوت ،قرب وأ دعر وأ ميغ وأ حير اهيف ناك اذإ هدلب نأ

 وأ ةخبس وأ ،الامر وأ الابج وأ ،ةبدحجب وأ ةبصخم هدلب تناك نإ كلذكو
 اوأرو ،اورفاسو رومألا اوسرام اذإف .اهلاثمأ ىف ،انويع وأ ارامنأ وأ ،ةنجأ

 .٦١٢ص ،©٣٢ج ،ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (1)

 .٧٢ص نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا \قاحسإ وبأ - (2)
 .٨٢ص ةياعدلا ،قاحسإ وبأ _ (3)
 .٥١ص !ج ،ناهربلاو ليلدلا ،يالجراولا - (4)
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 .١١0«قئاقحلا ىلإ اوعجرو ،مهمولع لج مهيلع عشقنا دابعلاو دالبلا

 ةظحالم لمهي مل هنإف ةيملعلا رهاوظلاب بوقعي وبأ متها امكو
 ناضيبلا نم نوفاخي مهف» اهيلإ رفاس لا دالبلا يف ةيعامتجالا رهاوظلا

 نم دحاولا ضيبألا مزهي ،ءامسلا نم تلزن ةكئالم ممنوبسحيو ،سانلا نم
 .0«مانصألا ةدابع الإ مهل سيلو ،مهنم فالآ ةرشع سانلا

 ةراجح امب سيل مهدالبو ،ةطسبنم ضرأ يف نوشيعي موقلا ءالؤهو

 مهل سانلا ركذيو لامجلل ىونلا قدم لثم ،ائيش اهنم اوأر اذإ نوبجعتيو

 .("«كلذ نم نوبجعتيف مالسإلا دالب ي لابحلاو ىتكلاو روخصلا

 ،مداخ فلأ ةئامو بكار فلأ ةئام نم اشيج زهج مهكلم نإ لب

 دالب ىلإ قيرطلا يف عقاو هنأ عمس البج هيلإ اورجيل ةلسلس نيرشعو فلأو
 .(هناكم نم لبجلا اوكرحي مل و مهدوهج تباخف ،مالسإلا

 وهو !هتيشاحو مهكلم يق الثمم ؛موقلا ءالؤه ريكفت طمنل جذومن اذهو
 نع ةلزعنملا ةئيبلا كلت يف مهسفنأ ىلع مهقالغناو ،ممتايح ةطاسبل ساكعنا

 امم لبخلا نأ مهكلم نظ يح ،ةجاذسلا عباطب مهركف عبط امم ،ملاعلا

 .ناكم ىلإ ناكم نم هلقن نكمي

 نم يهو نادوسلا دالب ىلإ ييالجراولا ةلحر دئاوف مهأ يه كلت

 قح كديدج سفنب هتدمأ لا ةيلاملا اهدئاوع نع الضف ،ناكممب ةيمهألا

 .هوجولا نسحأ ىلع اهيدؤيو ةيملعلا هتلاسرل غ رفتي

 .٥٩ص ،٢ج ناهربلاو ليلدلا ،نالجراولا - (1)
 .٦١٢ص ج ،ناهربلاو ليلدلا ،ينيالجراولا _ (2).

 .٩٠١ص ،٣٢ج ءناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (3)

 .٩٠١ص ،٣٢ج ،ناهربلاو ليلدلا ييالجراولا - (4)
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 فرشملا ىلإ هتلحرم :ثلاثلا بلطملا

 نيوكت يف امهم ارصنع يبرغملا فرعلا يف قرشملا ىلإ ةلحرلا تناك
 .مارتحالاو ةبيهلا باستكا يفو ،ةيملعلا ةيصخشلا

 نوريو ،اهقيقحت ىلع صرحلا دشأ نوصرحي ملعلا بالط لعج ام وهو
 نم نيروهشملا برغملا ءاملع نم لقو .يملعلا دحلا ىلإ لثمألا ليبسلا اهيف

 .©دملعلا ليصحتل قرشملا ىلإ لاحرلا ةشي م
 ةلبق قرشملا يف نإف ةينيدلا ةيحانلا نم امأ ةيملعلا ةيحانلا نم اذه

 هجوتلا نم لعجت لماوع كلتو ،نيمرحلا ضرأو يحولا طبهمو ،نيملسلملا

 اهلجأل ىحضو ‘باعصلا لك امنود نومت ةيلاغ ةينمأ عوبرلا كلت ىلإ

 .سيفن لكب
 ءادأل ةسدقملا عاقبلا بوص لاحرلا بوقعي وبأ دش هلك اذه لجأل

 قرشملا مصاوعو ةيمالسإلا تاعمتجملا ىلع فرعتللو ،الوأ جحلا ةضيرف

 اهتسراممو ةيفارغحلاو ةيعامتجالا ةفرعملاب فوغش لجرلاو .ايناث ةيملعلا

 ملع بلاط لظو كدودح هل سيل ملعلا نم ةدازتسالا لإ همممو ايناديم

 .لحتراو لح امنيأ

 :ةلحرلا خيرات =
 نم نالجراولا ةدوع دعب ةلحرلا هذه فينصت ىلع رداصملا قفتت

 .اهخيراتل ديدحت نود نكلو ،سلدنألا
 ىلإ هتلحر دعب يأ ،ييالجراولا رمع نم رخأتم تقو يف تناك امأ ةلحرلا هذه ةبسانمب بوقعي وبأ اهمظن ييلا ةيزاجحلا ةديصقلا انديفتو

 ٦٢٣. ص ،ترموت نب يدهملا راجنلا ديحلا دبع - (1)
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 عةوو © بيشملا هكردأ هنأ ةديصقلا ق ركذ دقف ليوط نمزب نادوسلا

 :هابص مايأ

 .0درفاوخلاو ابصلا مايأ عيدوتو يبيشو يساكتناو يرقوو يرقفو
 ثيدح رشحلاو توملا لاوهأو ايندلا نع ةديصقلا هذه يف ثدحتو

 .بيغملا ىلع همايأ سمش تكشوأ دق ع ةوم

 ىلإ رفسلاب كلذو ،نغلا لينو لالحلا لاملل بسك قيرط فصو امك
 امم .(}لهألاو ةبحألا رجهو ،رفسلا ءاوألو قيرطلا لاوهأ لمحتو ةناغ
 هذه يف اهتصالخ كبسو ءامباعص ربخو ةبرجتلا هذمب رم دق هنأ ديفي

 .نادوسلا ةلحر نع جحلا ةلحر رخأت ىلع رخآ دهاش اذهو ،ةديصقلا

 مهداشرإ ىلوتو ،رفسلا يف هتعامج سأرت هنأ اضيأ كلذ دكؤيو

 .قيرطلا لحارم ضعب يف شطعلا مهكلهي داك نيح مهظعوو
 دق لجر الإ ءالؤه مدقتي الو ،ممتارسو موقلا ةيلع بكرلا يف ناكو

 رفوتت ال تافص كلتو ،ةيلاع ةجرد ةيعامتجالا ةلزنملاو ملعلا يف غلب
 ةلحر نوكتف ،ةماعزلا صئاصخ هيف تلمتكاو ةايحلا كرع نمل الإ ةداع

 .بوقعي يبأ تالحر رخآ جحلا

 :ةلحرلا قيرط =ب
 ىصقألا برغملا نم نيمداقلا جاجحلا ءاقتلال ةطحم نالجراو تناك

 بوقعي وبأ ىلوت دقو .زاجحلا ىلإ نوقلطني اهنمو ،نادوسلا دالب نمو

 .٠٤.ص طوطخم ةيزاجحلا ةديصقلا ،ييالجراولا - (1)
 .٤٠-٤١. تافحص طوطخم ةيزاجحلا ةديصقلا ،ييالجراولا - (2)

 .٤٠-٤١. تافحص طوطخم ةيزاجحلا ةديصقلا ،ييالجراولا - (3)
 .١٦٩۔-٥٩ تافحص ‘٢ج ،ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (4)



 .ةقد لكب ،ةيزاجحلا هتديصق يف جحلا ىلإ هتلحر قيرط لحارم فصو
 دجن ال اهركذ نلا ءامسألا نم اريثك نكلو ةدحاو ةدحاو امتاطحم عبتتو

 ا نم ةلحرلا طخ عبتت لعجي امم ايفارغجلا بتكو نادلبلا مجعم يق ارثأ اهل

 .ناكمب رسعل

 ةبرج ،نيسامت ،نالجراو :باهذلا قيرط يف تاطحملا هذه مهأو

 رحبلا ربع مث ،(تاليإ) ةليأ ،ءانيس روط رصم ،ولاج ،اهبس ،وتسبت ،نازف
 عوبنيلا ةيدوأ ،©برثي ،مورلا يداو ،نيدم ءام .ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ

 .١00ةكم نافسع ،دبعم مأ ةميخ ديدقلا ءام ةفحجلا

 رمحألا رحبلا ربع راحبإلا مث ةدج ىلإ ةكم نم ناكف ةدوعلا قيرط امأ

 .ليلق الإ مهنم جني مل و مهتكلهأ ةفصاع مهب تفصع رحبلا ضرع يفو
 ةريحبلا ضرأ مث طويسأ ىلإ اوهجتا مث رصم نوجانلا لزنو

 ةماميلا ءام ءةيرتنس ش ،ةداقر اولصو تاطحم دعبو ..ةيردنكسإلاف

 .)نالجراو سمادغ ،جرد روفاكلا يداو ،نادو

 :ةلحرلا ةدم =ج

 تناك ةلحرلا هذهل ةينمزلا ةدملا نأ تشوعوأ ريكب ذاتسألا ىري

 دبع يبأ خيشلا نع نێيجردلا اهدروأ ةئداح نم اهجاتنتسا كلذو ،نيتنس

 عدوتسا ذإ ،ةيزاجحلا هتلحر يف ينالجراولا ءاقفر دحأ كيلع نب دمحم هللا

 ىلإ ريسملا ىلع مزع امل ،رانيد يئام غلبمب ةنامأ يغرملا حلفأ خيشلا دنع

 :لاق ؟حلفأاي ةعيدولا تلعف ام :هل لاق نيماع دعب مدق املف» جحلا

 .دعب امف ٤ تافحص طوطخم !ةيزاجحلا ةديصقلا ،نيالجراولا _ (1)

 .دعب امف ٢٢ تافحص طوطخم ةيزاجحلا ةديصقلا ،ييالجراولا - (2)

-٤١ ١ - 



 .0«هللا يقل تح اهنع هلأسي ملف دمحماي نامزلا اهلكأ
 عاقبلا ىلإ لوصولل ةيفاك نيماعلا ةدمو ،ةلحم يف جاتنتسا اذهو

 .لامحلا ةطساوب اهنم ةدوعلاو نالجراو نم ةسدقملا

 رهشأ ةتسب باهذلا ةدم هديدحتب ةلأسملا مسح ينالجراولا نكلو

 اولفقف ،مهدالب ىلإ جاجحلا سفنأ تقات كسانملا ءاضق دعبو .)طقف

 .ةرشابم جحلا دعب نيعجار

 نم هب اوبكت امو طويسأ ىلإ ةدج نم رحبلا ربع ةدوعلا طخ ريغتو
 نمز نم رثكأ ةدوعلا نمز رخؤي ال ،رحبلا ضرع يف ءاجوهلا ةفصاعلا
 .قرغلا نم اوجن نيذلل ةيسفنلا ةلاحلا انربتعا اذإ ةصاخبو ،اريسي الإ باهذلا

 دنع هنم هنطو ىلإ ةدوعلا دنع هريس ىف دجأ نوكي نأ رفاسملا ةداعو

 تايثيحل ارظن ،قيقد ريغ اجاتنتسا ودبت نيتنسلا ةدم نإف اذلو .هترداغم

 .هتيزاجح يف ينالجراولا اهدروأ امك رفسلا فورظو

 :ةلحرلا هذه دئاوفو دهاشم =د
 شطع مهكردأف تاليإ سأر يف قيرطلا ىيف مهنم ءاملا دافن ثداح -

 تعلط تيح مهءاعد اومتأ امف ،ءامب مهٹيغي نأ هللا ىلإ اوعرضتو ،ديدش
 هللا اهفرص مث تدعرأو تقربأو مهسوؤر قوف ترادتساف ةباحس
 دعبو ،اشطع نوكلهي اوداكو \‘ترطمأف يبرغلا بناخلا ىلإ رحبلا تدعتف

 .()اهئام هللا مهثاغأف مهتباحس عقنتسم اودجو ريسملا نم مايأ ةعبرأ

 وهو ءلينلا يف اهنبا ىسوم مأ هيف تقلأ يذلا عضوملا ىلع اوفقو -

 خياشملا تاقبط ،ێيجردلا ؛.٢٤۔-١٤ تافحص ،ييالجراولا بوقعي وبأ ،&تشوعروأ - (1)

 ٥٠٠١. ص [{ ٢ج

 ١٦١. تافحص طوطخم «ةيزاجحلا ةديصقلا ،ييالجراولا - (2)

 ٢١٢. ص .ج ناهربلاو ليلدلا ،نيالجراولا - (3)

-٤٢ ١ - 



 نم ادهشم دوهيلاو نوملسملا هذختا دقو ،ةليضفلا سانلا هيف يغتبي عضوم
 .مالسإلا دالب نم ريثك يق ماوعلا ةداعك .(١)ريخلا دهاشم

 ةبرج يف ايمتاح امرك اوقل دقف مهلابقتسا يف سانلا لاوحأ نيابت -
 نم ريبك ىذأ مهلان امنيب .(ء)رصم يف اميرك الابقتساو ةوافحو ،(هنازفو
 هوجولا دوس" ممنأب مهفصوف رمحألا رحبلا ربع مهتلقأ يلا ةنيفسلا ناتر
 .(}كمهعمج هللا سدق ال راجف مالسإلا نم ةارع ممأو ،"ةلذأ
 نم لاومألا امب نوزتبيو زاجحلا بارعأ اهسرامي ىلا سكملا ةرهاظ -
 يبأ مهميعز صخش يف اعذال ءاجه بوقعي وبأ مهاجه دقو "جاجحلا
 الولو رغاوش بالك نم القع صقنأو ،ةيحل مظعأ هنأب هفصوو ،ماسب
 .(هةَسخو احبق درقلا لثم حبصأل يمشاهلا هبسن
 .06)ليصفت لكب جحلا كسانم فصو -

 جحلا كسانم ءادأ دعب ةدوعلاو ،ناطوألا ىلإ حربملا قوشلا فصو -
 .0ں)ةرشابم

 :اهنيح ناكف ةكم هقارف دنع ةيسفنلا هتلاح فصو -

 .هرئاصبلاو ىرعلا يهاوىوهلا حمجش مئاه ةبابصلا يداب ىوقلا فيعض
 ءاجوهلا ةفصاعلا بوبه مث إممئناطوأ ىلإ نيدئاع رحبلا بوكر فصو -
 مهنم جني ملف ،ماركلا ةداسلا هتبحأ ةايحب تدوأو ،مهبكرم تفصق نقلا

 .٦٩ص .ج ،ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا _- )1(

 ٨-١٩. تافحص طوطخم ةيزاجحلا ةديصقلا ،ييالجراولا - (2)

 .٢١-۔-١١ تافحص طوطخ ةيزاجحلا ةديصقلا ،نيالجراولا _ (3)

 ١٣. ص طوطخم ةيزاجحلا ةديصقلا ،ينيالجر ارلا _ (4)

 ١٧. ص طوطخم !ةيزاجحلا ةديصقلا ،ينيالجراولا - (5)

 ١٩١-٢٠. تافحص طوطخم ةيزاجحلا ةديصقلا ،ييالجراولا _ (6)

 ٢١. ص طوطخم ةيزاجحلا ةديصقلا ،ييالجراولا - (7)

 ٢٢. ص طوطخم ،ةيزاجحلا ةديصقلا ،نالجراولا - (8)

-١٤٣ - 



 احرج ميلألا ثداحلا اذه كرت دقو .ةنيفسلا حاولأ ىلع ريسي ددع الإ

 .ةايحلا ىدم هسني ل بوقعي يبأ داؤف ىق ىرح ةعولو ،اقيمع

 .(؛دكرباوغلا يلايللا لوط مميدنأو اعتمم ابح تشع ام مهيكبأس

 ةرهاظ لوح ةكم يف رامع يبأو بوقعي يبأ نيب ةرظانم ترج امك -

 مكحو ،جاجحلا لفاوق ىلع زاجحلا بارعأ اهسرامي يلا بصغلاو بهنلا

 وه امك نوعطاقي مأ مهعم لماعتلا زوجي لهو ،لاومألا نم مهيديأب ام
 هذه نأ رامع يبأ باوج ناكف ؟برغملاب لاله نيب بارعأ عم نأشلا

 يف جرح الف ،لالحلا هيلع بلغألاو مهيديأ نيب اميف دعقألا ،ممتريزج
 اهيف بارعألا ذإ ،فلتخم رمألا نإف برغملا دالب يف امأ مهعم لماعتلا

 .؛}هنم ّوندلا لحي ال ةبير ةراغلا يديأب ام لكو ،ةّراغ نوربتعي
 ناديم يف ءاهقفلا داهتجا نم اهعبتتس امو ىلالملا فحزلا ةيضقف

 .جحلا ةلحر يف تريثأ قلا اياضقلا نم دعت ةيلاملا تالماعملا

 !ميظع ءالب اهنم نيملسملا لان لا نآرقلا قلخ ةيضق تريثأ امك -

 دمحم وهو ءةقراشملا ةيضابإلا ءاملع دحأ عم بوقعي وبأ اهيف رواحتو

 نيب ،ةفلتخم اهيف ةيضابإلا ءارآ نأ يمرضحلا باوج ناكف يمرضحلا

 ءالؤه نيب رذعلا اوعطقي مل نيرخآو .)كلذل نيفانو ،قولخم هنأب نيلئاق

 .ءالؤهو

 ؟قرشلملا ىلإ نالجراولا ةلحر تددعت له = _ه

 يه جحلا ىلإ ينالجراولا ةلحرلا نأ ىلإ رمعم يحي يلع خيشلا بهذ

 . ٥٢-۔-٢٢ تاقحص طوطخم ةيزاجحلا ةديصقلا ،نيالجراولا - (1)

 .٩٥٩٠٩٤ص !ج خياشملا تاقبط ©ييجردلا - (2)

 ١٠١. ص ج ناهربلاو ليلدلا ،ييالجر اولا - (3)

-١٤٤ - 



 .060دحاو ال ناتنثا امنأو قرشملا ىلإ هتلحر ريغ

 ةصاخ ةرباع ةراشإب ولو ،لوقلا اذه دهشي ام رداصملا يف دجن ملو
 هثادحأو رفسلا لحارم بوقعي وبأ اهيف عبتت يلا ةيزاجحلا ةديصقلا ي

 ةلحرلاو جحلا ةلحر نأ ىلإ يلاليجلا نمحرلا دبع ذاتسألا بهذ امك

 ةيملعلا قرشملا مصاوع لخد بوقعي ابأ نأو» ةدحاو قرشملا ىلإ

 مولعلا نم هتقو يف اروهشم افراعتم ناك ام عيمجب اهيف علضتو ،ةعماللا

 ةبطرقك ذئموي يهو دادغب ىلإ جحلا دعب هقيرط لصاوو .(}«ةيمالسإلا
 اًعرتم هدلب ىلإ اهنم داع مث .انارمعو ةراضحو ةفاقث اهقوفت وأ ،©برغملا يف
 .0})«اًبدأو ةمكح و املع

 بهذ يذلا يأرلا اذه ىلع ةقفاوملاب ةرفاوتملا تامولعملا حمست الو

 لغتسا دق ينالجراولا نوكي نأ اذه عنمي ال نكلو ،يلاليحجلا ذاتسألا اهيلإ

 ةكمو ةرهاقلاو ناوريقلاك ،امب رم يلا ىربكلا ندملا يف ةحارتسالا ةصرف

 حومطلا بلاطلا نأش ءاهيف ءاملعلاو ملعلا سلاج نم ةدافتسالل ،ةنيدملاو

 ليصحتلاو دحلا يف الإ ةحارلا الو ةعتملا فرعي ال ،ةفرعملا نم ديزم ىلإ
 .دودح يملعلا همهنل سيلو

 ٦٢٢٩-٢٢٣٣. تافحص &١ج ‘؛ةقلح خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع - (1)

 .٧١٢ص .٠ج 3ماعلا رئازخحلا خيرات ،يلاليخلا - (2)

 ١٦١٦-١٦١٧. تافحص ينالجراولا بوقعي وبأ كيلاليحلا - (3)

_ ٥ ٤ ١ 



 ثلاثلا ثحلا

 ىنالجرلولا ساق
 ةيملعلا هتالحر ربع يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ نالجراولا فاط نأ دعب

 رقتساو ،هدلبب لاحرتلا اصع طح ةيراجتلاو ةيعالطتسالاو .ةينيدلاو
 نآ يف هتياغو صلخم ملاع لك ةلاسر كلتو ©فيلأتلاو سيردتلل غرفتيل
 الإو ،هلهأ رودص سيبح ىقبيل ال ،سانلا هب عفتنيل داري ملعلا نأل دحاو
 .مهنم ملعلل ظفحأو ءاملعلا نم فرشأ بتكلا تناك

 يف هتبلطل هبراجتو هملع ةراصع مدقي بوقعي وبأ ذخأ نالجراو يفو
 .هتافلؤم ربع لايجأللو كلزنم مهس ورد

 تم ناكف فرصني ال هراد امزالم ماوعأ ةعبس ماقأ هنأ هنع اوركذو»

 ئربي امإو ©لباقي امإو سردي امإو خسني امإ هدجو هراوز نم دحأ هراز
 ام ىلإ نفلا اذه نع لدعي ال اباتك رفسي امإو ،ربحلا خبطي امإو ،مالقألا
 .٨١00«...ةضيرف ءادأل ماق نإ الإ هاوس

 كلذ ىلع هل نإف" ،تغلب امهم بتكلا خسن بعصتسي نكي مل و
 .ةدارإو ةميزع نم يتوأ امب "ةردق

 ؛غيرأو فوسو (ديرجلا دالب) ةيليطسق دالبب ةاقثلا ضعب فقو دقو

 يبأل "فاصنالاو لدعلا" باتك نم نامث وأ خسن عبس ىلع نالجراوو
 .'!)انالث اهنم هنيعب ىأر دقف ييجردلا امأ هدي طخب اهلكو ‘ بوقعي

 ملف ،ملعلا رشن ليبس يف هدلجو ينالجراولا ربص ىلع ةلالد كلتو
 ةعبطملا رود وأ ،خاسنلا نم قيرف رودب موقي ناك لب ©بسحف افلؤم نكي

 ٤٩٢. ص ،٢ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا _ (1)

 ٤٩٢. ص ( ٢ج خياشملا تاقبط ،ثييجردلا - (2)

 - ٤٦ ١-۔



 . رض ال ا ان رصع ق

 ىنالجرماولا ذيمالت :لوألابلطملا

 مغر ،ينالجراولا ذيمالت نع تامولعمب ةرفوتملا رداصملا اندجنت مل

 .ةريصق ريغ ةرتف سيردتلل هغرفت
 هسفن خيشلا لحن نع يييجردلا هركذ ام هذيمالت نع ديحولا ربخلاو

 .بويأ ناميلس وبأ همسا هل ليمزو ،ميهاربإ قاحسإ وبأ وهو
 :بوقعي يبأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ =أ

 عورفلا يف ركاذ نإو ،بدألا ملع يف مامإ" هنأب ييجردلا هفصو
 امك "ببس ىوقأ ببسب لوصألاو ثيدحلا نم كسمت دقو ‘©بجعللايف

 ماكحإ ىلع ةردقملاب هدلاو زاتما امنيب ،هيبأ نم رعشلا مظن ىلع ردقأ ناك

 .١١06فيلآتلا

 يف هيبأ ةلزنم قاحل قاحسإ:يبأ ةلواحم نع ةياور ييجردلا درويو
 همانم يف ىأر قاحسإ ابأ نأ» خويش ةعامج نع ێيجردلا اهعمس ،ملعلا

 يف هدلاو ناكو ،ةريصق ىرخألاو {ةقساب مهادحإ ،ناونص نيتلخن نأك
 املف ،ةريغصلا ىلع ردقف عولطلا جلاع هنأكو ءارامث نجي امهنم ةليوطلا

 ىلع اهصقف قطي ملف هوبأ ناك ثيح ىلإ ةريبكلا عولط جلاع اهيلإ راص
 .0:)«امنود تنأو ملعلا يف كيبأ ةلزنم لواحت باي :لاقف هيبأ

 .)ةئامتس ةنس قاحسإ يبأ ةافو تناكو

 ٤٩٢. ص ؟ ج خياشملا تاقبط ،©يجردلا - (1)

 ٤٩٥. ص ج خياشملا تاقبط ،نيجردلا - (2)

 ٤٤٥. ص ريس كيخامشلا - (3)

-٤٧ ١ - 



 :حون نب بويأ ناميلس وبأ =ب
 دحأ لاؤس نم بوقعي يبأ ىلع ناميلس يبأ ةذملتب نييجردلا اندافأ

 انخيش هللا محر» :ناميلس وبأ لاقف ،ةماجنلا ملع نم لصح اًّمع هقافر

 ناسللا ملعو هقفلاو نآرقلا ملعك ةعفانلا مولعلا ىلإ دمع ،بوقعي ابأ

 ملع يعي- عفني ال ملعل ةلباق اماهفأ اندنع دجوو ‘قاحسإ ابأ هنبا اهلمحف

 .٢٠0«اهانملعف -ةماجنلا

 .ائيش نيذه دعب بوقعي يبأ ةذمالت رئاس نع ملعن الو

 ينالجرم اول اجاتنإ : ي اش ا بلطمل ا

 كديصر الب اثيدح يملعلا ناديملا يف بوقعي يبأ مجن عوطس نكي ل

 يي ال ملعلا ةمدخ يف اطبارم نينس عبس هتيبب هثوكم نع ييجردلا ةداهشف

 نم هفلخ ام نأب ناذيإ كلذو ،ريبحتلاو ةلباقملاو فيلأتلا نع رتفي الو

 فلتنخح مشيل ثارتلا اذه عونت نع الضف الئاه اًمك ناك يركف ثارت

 :لاقف ةيملعلا هتيعوسوم ييجردلا فصو دقو &هرصع يق ةلوادتملا مولعلا

 3رابخألاو ثيدحلا يفو ،ناسللا ملعو ،نآرقلا ملع يف دي هل خيشلا اذهو»

 امتادابع ةيعرشلا مولعلاو مالكلاو رظنلا ملعو ،رانآلاو ريسلا ةياور يتو
 لخي مل و ثيدحلا لاجر ةفرعمو ،ثيراوملاو ضئارفلا ملعو ماكحألاو
 ملع نم ةعطق ةمسلا ةمزالم عم لصح لب ،نيمدقألا مولع ىلع عالطا نم
 .(١«نيمّجنملا ءامكحلا

 امو .ليوطلا اهخيرات ربع نالجراو اهتفرع لا ةبقاعتملا نتفلا نكلو

 ٤٩٣. ص ( ٢ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا - (1)

 ٤٩١. ص !ج خياشملا تاقبط ،يجردلا _ (2)

 .ةساردلا هذه نم نالجراوب ةيسايسلا ةايحلا ثحبم رظني - (3)

-٤٨ ١ - 



 نع الضف .()١بممو فالتإو قرح نم ةيضابإلا تابتكملا هب تينم
 ثارت نادقف بابسأ نم ناك كلذ لك كةقطنملل ةيعيبطلا لماوعلا

 ناك هنم اجن ام بلغأو ،ريسيلا رزنلا الإ هنم جني مل يذلا ييالجراولا

 تيقب ذإ \بازيم يداوب ةصاخلا تابتكملا يف اصوصخ ،نالجراو جراخ

 .اذه انموي ىلإ ةنوصم
 راعشألا مأ هنم تافلؤملا ءاوس ،جاتنلا اذه حمالم ةفرعم لواحنسو

 .تالسارملاو

 :ريسفتلا =أ

 باتك» هنأب يداربلا هفصو ،ميركلا نآرقلل اريسفت بوقعي وبأ كرت

 اًرفس طق تيأر الو َرأ م اريبك ارفس غيرأ دالب يف هنم تيأر ‘بيجع

 وأ لقأ وأ ةقرو ةئامعبس زواجي هنأ ترزحو ءهنم ربكأ الو هنم مخضأ
 ىف نآرقلا رسف هنأ ترزحو ،نارمع لآو ةرقبلاو ةحتافلا ريسفت هيف رثكأ

 وأ ةغل يف رودصلل ىفشأ الو ،هنم غلبأ تيأر الو رأ ملف ،هلثم رافسأ ةينامث

 وأ خوسنم وأ خسان وأ ،ةذاش وأ ةرهاظ ةءارق وأ نيبم مكح وأ بارعإ

 .0"١«مولعلا عيمج يف

 هيف كلس دق ييالجراولا نأ ريسفتلا اذهل يداربلا فصو نم نيبتيو

 جهانم يف دومحم كلسم وهو لوقعملاو لوقنملا نيب عمجلا جهنم
 ةغللا لوقي مث ،هيصقتسيو ،ةيآلا بارعإ ركذي ام لوأف» كنيرسفملا
 ةيآلاب ةقلعتملا ثيداحألا ركذي مث ،ةملكلا نم لعفلا فيراصت يصقتسيف

 ءاهشقانيف نيرسفملاو ءاهقفلا ءارآ دروي مث مكح نايبت وأ لوزن ببس نم

 .ظ١١ ةقرو ،١ج ،فقداصلا ثحبلا يداربلا - (1)

 .٠٢٢ص ةاقتنملا رهاوخلا ©يداربلا _ )2(

-١٤٩ - 



 .00)«ةّمج امولع هيف عمجف
 هلهأ لبق نم المهم زنكلا اذه ىقبي نأ يداربلا ىلع رع اذهلو

 اذه تدحو ول» :مهدحأ لاقف ،ةبلطلا ءابحب ضعب عم هرمأ ركاذتف

 .0«ارانيد نيسمخب هتصخرتسال الماك فيلأتلا

 يف عقي ريسفتلا اذه نأ شيفطا قاحسإ وبأ خيشلا ركذيو

 نم انيح نوملسملا امي م لا ةيلخادلا نتفلا يف ىشالت هنأو ازج

 .()رهدلا

 يف ءاجرلا لبح يلاليجلا ذاتسألاو ناظقيلا وبأ خيشلا عطقي مل امك
 ىدحإب دحاو ءزج مويلا ريسفتلا اذه نم دجوي هنأ اركذف هيلع لوصحلا

 اذهل رثعي ملف نيثحابلا دوهج مغر نكلو .ايلاطيإ ةمصاع امور نئازخ
 .هرثأ ىلع باتكلا

 ليلدلا" ينالجراولا باتك نإف ،نيمثلا رفسلا اذه عايض مغرو

 :اهنمو ،انه اهضعب لإ ريشن هريسفت نع ةبيط جذامنب اندمي "ناهربلاو

 ةروس]&ةَقيلَخ ضرألا يف لعاج ينإ ةكئالملل كبر َلاَق ذيو :ةيآ -
 .٣[)©٦(. :ةرقبلا

 .0)[٩٢:دعرلا ةروس] هتبثي تبثيو ءاشي اَم ُهللا اوُحُمَيل :ةيآو -

 .١٢٢ص رهاوجلا يداربلا _ (1)

 .١٢٢ص رهاوجلا يداربلا - (2)

 .٧٢ص نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا ،شيفطا قاحسإ وبأ - (3)

 ۔٨١٣ص ©١ج ءماعلا رئازجلا خيرات ،يلاليجلا إ! ٤ص ،ينالجراولا مامإلا ،ناظقيلا وبأ _ (4)

 نم تاونس ىضق يذلا ديعس جاح بويأ نب دمحم ثحابلا دوهج ةداشإب انه ركذنو - (5)
 اذه ىلع رثعي مل و ،ابرغو اقرش مل اعلا تابتكم تتش يف ةيضابإلا تاطوطخم عبتتي ةلاحر هرمع
 .دعب ريسفتلا
 .دعب امف ١٠٩١ تافحص ء٣٢ج ،ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (6)

 ٠٠١ص ،٣ج كناهربلاو ليلدلا ،ينالجراولا - (7)

-_- ٥ ١ . - 



 م صم م

 اهلهأ قرْغُتل اَهَتفَرَحأ لاق اَهقَرَ ةنيفسلا يف ابكر اذإ إ ىتح اقلطئاف»ل :ةيآو -

 : انش تمج ذَقَل لاعت هلوق ىلإ ًأارمإ ايش تفج دقل
 .] فهكلا

 .4)ركنم رمأو ،ركن رمأ نيعم نيب اقيقد اقرف مدقو -
 .[٠.:فهكلا ةروس]&نترْحَبلا عَمْحَم ملأ ىمح خرأ الف :ةيآ د
 ىلع لدي امم ،يمالسإلا ملاعلا لوح ةيفارغج تامولعم ركذو -
 .()ريسفتلا لاحب يق ايفارغجلا ملع نم هتدافتسا

 :ثيدحلا =ب

 :دنسملا بيترت -

 هبيترت داعأف بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم باتك ينالجراولا لوانت

 .ثيداحألا ةاور ساسأ ىلع ابترم ناك نأ دعب هقفلا باوبأ قفو
 امب جتحا اراثآ بوقعي وبأ هيلإ مض مث ،نيأزج يف عقي باتكلا لصأو

 بوبحم تاياور اضيأ هيلإ فاضأ مث انلا ازج اهلعج و هيفلاخم ىلع عيبرلا

 مناغ يبأ نع باهولا دبع نب حلفأ مامإلا تاياورو ،عيبرلا نع ليحرلا نب
 هذه لعجو ديز نب رباج مامإلا ليسارمو ،يناسارخلا مناغ نب رشب
 .()ةعبرأ باتكلا ءازجأ تراصف ،عبار عزج يف ةفاضإلا

 ،يبرجلا ةتس وبأ هحرش دقو "دنسملا بيترت

 نود دنسملا لصأ هنم يناثلاو لوألا زجلا يملاسلا خيشلا حرش 7

 .تادلحب ثالث ق عبطو - نيالجراولا تافاضإ

 ناونعب باتكلا فرعو

 ١٩١٠-١١١. تافحص «٢ج ناهربلاو ليلدلا كييالجراولا - (1)

 .٥١١-٤١٩١ص ء٢ج ءناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (2)

 عماجلا ةيشاح ،يملاسلا ٢. ٤ ص ،يملاسلا ةمدقم حيحصلا عماجلا ،&بيبح نب عيبرلا _ (3)

 .۔٢ص ،١ج ؤ‘بيبح نب عيبرلا دنسم حيحصلا

_ ١ ٥ ١ _ 



 :دنسملا لاجر لوح ةلاسر -

 أرقو سلدنألاب هتسارد مايأ هلاجرو ثيدحلا ملعب بوقعي وبأ متها

 نبا برغملا ظفاح هفلخ امب رثأت امبرو .(6.اثيدحلا بتك نم ةلمج ةبطرقب
 .يسلدنألا ربلا دبع

 .0}ممتذمالتو مهخويشو عيبرلا دنسم لاجرب فيرعتلل ةلاسر عضوو
 ينالجراولا ثارت دادع ىق امأ نيثحابلا داقتعا يفو تعاض اهنكلو

 .)دوقفملا

 ناونعب ينالجراولا ىلإ ةلاسر شيفطا قاحسإ وبأ بسنيو
 امك نيتنثا اتسيلو اهسفن ةروكذملا ةلاسرلا امنأ ودبيو .(د"ةيضابالا لاجر

 .‘}ناظقيلا وبأ خيشلا هيلإ بهذ
 يف اهيلع علطا هنأ ةذتاسألا دحأ انل ركذ" :هلوق قاحسإ وبأ فيضيو

 .0}"ايناملأب نظأو ،ابوروأب ةيلك
 ةبتكملا ناكمو ربخلا بحاص لوح ةضماغلا ةروصلا هذمب ربخلا داريإو

 .0})ةالف يف ةقلح نع ثحبي نمك ،رمألا نم ةريح يق انلعجي

 - .ا!

 :رظني اهلاجرو هدنسو دنسملا ىوتحم لوح - (1)

 عبط ،حتافلا ةعماج ،ريتسجام ةلاسر ،اثدحم بيبح نب عيبرلا \يوابكلا دوعسم رمع -
 .رئازخلا {ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا

 .يخونتلا نيدلا زع ةمدقم ٢ج حيحصلا عماجلا ةيشاح ،يملاسلا

 ٤٩٤. ص ،!٢ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (2)

 .٥١ص ،ييالجراولا مامإلا ،ناظقيلا وبأ ؛م ص ،١ج حيحصلا عماجلا ةيشاح يملاسلا _ (3)
 .٧٢ص نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا «شيفطا قاحسإ وبأ - (4)

 .٥١ص ،ينالجراولا مامإلا ،ناظقيلا وبأ - (5)
 .٧٢ص ةياعدلا (شيفطا قاحسإ وبأ - (6)
 ،نالجراوب هلزني م٩ ٢/٢/١٥ خيراتب لقعم وبأ دواد نب رمع خيشلا عم ءاقل يف - (7)

 ييب نم هتليبق دنع نوكت دق ينالجراولا ةلاسر نأ يل ركذ ،نالجراو خيراتل ظفاحلا وهو
 نوكي وأ ©تفلت امم امإف اذلو ،ةيخيرات فورظل يضابإلا بهذملا نع اولوحت مهنكلو ،ميهاربإ

_ ٢ ٥ ١ _ 



 ؛هريس يف يخامشلا هدروأ ام الإ ةلاسرلا هذه نومضم نم انلصي مل و

 ليهاجب مهنكل ،رباج نع نووريو ،عيبرل ا مهنع ىور اخايشأ» ركذ ذإ
 نب رباج امأو ،...مهنمو ،ةرق يبأ نب يحي مهنم ،ممب فرع نم تيأر ام

 يف بوقعي وبأ هدع نإو ،يرصب ،ةوعدلا لهأ خويش نمف ،ةرامع
 بوقعي وبأ مهركذ دقف ،عيبرلا دنسم ثيدح لاجر امأو ...ليهاجلا

 .0انفيرعت يف هركذ مدقت ام الإ مهركذل ضرعتأ الف ،ميهاربإ نب فسوي
 ىربكلا ةنودملا ىلع هقحلم يق ايفرح ةرابعلا شيفطا بطقلا دروأو

 ةلاسر نأ رمألا لوأ بهذن انلعج ام وهو .(يناسارخلا مناغ يبأل

 ةنس نىقوتملا شيفطا خيشلا ىلإ تلصوو تظفُح يالجراولا
 .اهيلع روثعلا يف لمألا باوبأ ثعب امم (م٤١٩١/ه٢٣٣١

 مهتسرهف ءانثأ ثارتلا ةيعمج يف نوثحابلا رثعو ،كلذب هللا حتف مث
 تب تابتكم يف زنكلا اذه ىلع بازيم يداو تابتكم تاطوطخم

 لبقتسملا لعلو ،نيعلا فرح نم أدبي ساركلا اذه نم ءزج ىلع نجسي
 .دوقفملا ساركلا ةيقب نع اديدج فشكي

 :هقفلا لوصأ =

 فاصنإلاو لدعلا" ب موسوملا هباتك هقفلا لوصأ ف بوقعي وبأ فلأ

 .ءازجأ ةئالث يف عقيو ،"فالتخالاو هقفلا لوصأ ةفرعم يق

 حرشلاب هولوانتف ةيضابإلا ءاملع نم ةصاخ ةيانعب يظح باتك وهو

 .مظنلاو راصتخالاو

 .ليحتسم هبش اهيلإ لوصولا
 ١٢٢. ص ريس كيخامشلا - (1)

 ،&توريب ةيبرعلا ةظقيلا راد ىربكلا ةنودملا كيياسارخلا مماغ نب رشب مناغ وبأ _ (2)

 .دعب امف ٢٧٥ تافحص ٢ج ما ٤٧٩/_ه ١٤

_ ٢٣ ٥ ١ - 



 هصخنسف ،ةيلوصألا ينالجراولا ءارآ ةسارد يف اندمتعم هنوك مكحبو

 .هللا نذإب اقحال لصفم ثيدحب

 :هقفلا =د

 مل و ،هقفلا يف اباتك ييالجراولل نأ ةبلطلا ضعب نع يخامشلا لقن -
 .١0)؟ط وسبم مأ طيس و مأ وه رصتخمأ !همجح الو ،٥اوتحم وأ هناونع ركذي

 .(:لليصفت نود ربخلا اذه عجارملا تلقن يخامشلا نعو

 ال و» :يخامشلا اهنع لاق كةديدع ىواتفو ةبوجأ ينيالجراوللو -

 ىواتفلا هذه تعمج ولو .©)«امترثكل ةبوجألا نم هل تيأر ام يصحأ

 .اربتعم اباتك تفلأل

 :مالكلا ملعو نيدلا لوصأ =ه

 ليلدلا" هباتك هيف فلأف نيدلا لوصأ ناديمب ينالجراولا متها
 ليبسلا يغابل لوقعلا لهأل ليلدلا" وه الماك باتكلا ناونعو ،"ناهربلاو

 .(;)"قدصلاو ناهربلاب قحلا بهذم قيقحتو ،ليلدلا رونب

 "فاصنإلاو لدعلا" باتك دعب هفلأ 3عازجأ ةثالث يف باتكلا عقيو

 .(}هفاصناإلاو لدعلا لإ ليحت هايانث ق تاراشإ دورول

 ةنس تعقو ةيخيرات ثادحأ ىلإ تاراشإ باتكلا ىف تدرو امك

 ٤٤٤. ص ريس يخامشلا - (])

 .٥١ص «ينيالجراولا مامإلا ‘ناظقيلا وبأ ؛م ص .اج ،بيترتلا ةيشاح ،يملاسلا - (2)

 ٤٤٣. ص ريس كيخامشلا - (3)

 .ةثلاثلا ةقلحلا هاروتكد ةحورطأ يف ديعسوب حلاص ثحابلا باتكلا قيقحتو ةساردب ماق - (4)
 .طقف باتكلا نم ينياثلاو لوألا نيأزحلا تلوانت هتساردو .اقباس هيلإ انرشأ امك سنوتب
 .١!٣ص ،٣ج ناهربلاو ليلدلا «نالجراولا - (5)

_ ٤ ٥ ١ _ 



 يركنفلا جضنلا نمز وهو ااهدعب فلأ هنأ ديفي امم .(١0)_ه ٠٩

 .نيالجراولل

 تاتشل عماج هنكل ءاًساسأ نيدلا لوصأ يف ناهربلاو ليلدلا باتكو
 قطنملاو ،تايهقفلاو ©تايعيبطلاو تايهلإلا يف ثحبي وهف ،ةريثك مولع

 ةيسايسلا بازحألاو ،امتأشن خيراتو ،ةيمالسإلا قرفلا ءارآو ،تايضايرلاو
 .يمالسإلا ملاعلا يف ةيركفلا ةايحلا ىرحب ىف ترثأ ىلا

 .)ةحضاو ةروصب مالكلا ملع اياضق شقان امك

 رصعل ةيمالسإ فراعم ةرئادل ةرغصم ةروصب هبشأ باتكلاو
 .(ٍ)نالجراولا

 يف داصتقالا" ناونعب هل اباتك "ناهربلاو ليلدلا" يف ينالجراولا ركذو

 .رثأ الو ركذ ىلع اذه دعب هل رثعن مل و .(نيدلا لوصأ يف "داقتعالا

 :ةفسلفلا = و

 :نيرحبلا جرم باتك -
 تناك مولعلا هذهو ،ةسدنهلاو باسحلاو قطنملا ملع يف باتك وهو

 .ةفسلفلا عيضاوم دادع يف نيحلا كلذ ىلإ
 هنأ هاندجو يذلا نكلو لقتسم باتك هنأ فلؤملا اذه نع ركذيو

 .ناهربلاو ليلدلا باتكل يناثلا ءزحلا نم ريخألا مسقلا لثمي

 باتكلا ناونع ركذو ءةيلصتلاو ةلمسبلاب عئدتبا هنأ كلذل لدي اممو

 3ملكلاو ظافلألا رحب ©قطنملا ق نيرحبلا جرم باتك ،قطنملا ق ةقلعت"

 .١١!ص ©١6ج ‘ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا _ )1(

 .٧٤ص ديعسوب حلاص - (2)

 ٣١٨. ص ؤ١ج ،عماعلا رئازجلا خيرات يلاليجلا - (3)

 .٨١٢ص «٣٢ج ؛ناهربلاو ليلدلا ،يالجراولا _ )4(

_ ٥ ٥ ١ 



 فشاك و مكحلا ئدبمو 3معنلا ئدبم هلل دمحلا مكحلاو يناعملا رحنو

 .() ! ...ملظلا

 اوجردأ نيذلا مه هدعب خاسنلا وأ ييالجراولا ةذمالت نأ محارلاو

 دمح خيشلا لوق اذه دكؤيو . "ناهربلاو ليلدلا" باتك ىق و ةلاسرلا هذه

 ف ىف ةروكذم قطنملا ملع ي هريغص ةلاسرل مسا نيرحبلا ج رم» :شيفطا

 .؟«ناهربلاو ليلدلا

 اياضق مهأ اهيف لوانت ةفيحص نيرشعو سمح ق ةلاسرلا هذه عقتو

 .)ةسدنهلاو باسحلا يف نيبابب اهمتخو ،زاجيإب قطنملا ملع

 .(ث)د وقفم هح رش نكلو .(;)ح رشلاب يخامشلا سابعلا وبأ اهلوانت دقو

 نيحوملا مظاعت" هحرش ىمسو ء؟ةةيناث نيمثلا زيزعلا دبع خيشلا اهحرش م
 ."نيرحبلا جرم حرش

 .٥٨ص ،٢ج ،ناهربلاو ليلدلا «نالجراولا - ()
 ةبتكمب طوطخ \فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش ،شيفطا فسوي نب دمحم _ (2)
 .ظ٤ ةقرو 0 ١ج ك رئازخلا ةيادرغ نجسي ييب ©&بلطقلا

 .٩٠١-۔-٥٨ تافحص ( ٢ج ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (3)

 حلاص جاجحلا ةبتكمب طوطخم فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا سابعلا وبأ _ (4)
 .ظ٦ ةقرو ظ ١ ةقرو رئازخا ةيادرغ 6ك نجسي يب ،يلعل

 ةماقتسالا ةبتكمب طوطخم ،نيرحبلا جرم حرشب نيجوملا مظاعت ©ييمثلا زيزعلا دبع - (5)
 .ظ ٢ةقرو رئازحلا ةيادرغ نجسي يب

 .ةنوؤملا هافكل يخامشلا حرش دجو ول نيمثلا ىنمت دقو - (6)
 داهشتسالا نم هيف رثكأ امك ،قطنملا بولسألا هيف لمعتسا ايفاو ءاج دقف نيمثلا حرش امأ
 يي يزاريشلا بطقلا لاوقأو "فاصنإلاو لدعلا"و ،"ناهربلاو ليلدلا" يف ندلجرارلا لاوقأب

 .امهريغو يلازغلاو ،"علاطملا حرش"
 .ليثمتلاو د داهشتسالا ق هعسوتو 5هتانراقمو هدقنو هليلحت ق حراشلا قفو دقو

 عاونأ ضعب ق يهو حرش نود ةلاسرلل ةريخألا ثحابملا تيقب ذإ متي هحرش نكلو

 .سام ايقلا
 .الماك باتكلا طوطخم ©نيجولملا مظاعت ©ێيمنلا :رظني

_ ٥٦ ١ - 



 :بهذلا جورم باتك -
 ناونعب اباتك ينالجراولا ىلإ يلاليجلا نمحرلا دبع ذاتسألا بسن

 ارظن ،ابوروأ تاغل رثكأ ىلإ مجرت هنأو ،ةفسلفلا يف "بهذلا جورم"
 ىلع ةلاحإلا نود اهسفن ةمولعملا تشوعوأ ريكب ذاتسألا دروأو .)هتيمهأل

 .؛:)اهردصم

 باتكلا نأ ميهاربإ ناظقيلا وبأو .()شيفطا قاحسإ وبأ ىري امنيب

 ."نيرحبلا جرم" وه ةيبوروأ تاغل ىلإ مجرت يذلا

 نوكيف ،"بهذلا جورم" همسا ينالجراولل اباتك رداصملا ركذت مل و
 جرم" ثنيمسالا نيب هباشتلا نم أشن ،نيئدحملا نم اطخ ناونعلا اذه

 ."بهذلا جورم"و "نيرحبلا
 ةيبرغلا رداصملا بايغ يف ‘ثحب ىلإ ةجاحب باتكلا ةمجرت ةيضق ىقبتو

 نيب اميف رثعن مل ذإ ،هراثآ تسردو -تناك نإ- ينالجراولا تلوانت قلا

 .4}هيكستفيل ينولوبلا قرشتسملا لبق نم هل زجوم فيرعت ىلع الإ انيديأ
 ثارتلا ىلع عساولا هعالطا مغر باتكلل ةمجرتلا هذه ركذي نأ نود

 .ةيضابإلا لوح نيقرشتسملا تاسارد ىلعو ةيضابإلا
 :ريسلاو خيراتلا =ز

 :برغملا حوتف -

 حوتف" ناونعب خيراتلا ف باتك ينالجراولل ناظقيلا وبأ خيشلا بسني

 نإ» :هلوق باهولا دبع يسح نسح هذاتسأ نع لقنيو "برغملا

 ةكرت يف هنم ةخسن تيأر "برغملا حوتف" ىمسي اريبك اباتك ينالجراولل

 .٨١٢ص ©١ج كماعلا رئازحلا خيرات ،ىلاليخلا - (1)

 .٧٤ص ،ييالجراولا مامإلا ريكب تشوعوأ _ (2)
 .٩٢ص !ةياعدلا شيفطا قاحسإ وبأ - (3)
 .٤١ص ،ينالجراولا مامإلا ،ناظقيلا وبأ _ (4)
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 ىيف هتينتقال يدنع دوقنلا ةلق الولو .(١ويكستنم ويسم ريبكلا قرشتسملا

 متسر ينب ةمئأ يف ريغصلا نبا ةلاسر لثم ،‘فّلخ امم تينتقا ام ةلمج
 .0)«اينامل . نئازخ ضعب ق باتكلا كلذ دجويو

 باتك" باتكلا اذه .)ضهيون لداعو .}يلكب نمحرلا دبع يمسيو .

 ."برغملا خيرات يف برغملا
 ريبكلا خيراتلا" وه باتكلا مسا نأ ركذي تخاش قرشتسملا نكلو

 نكلو ،هسفن ربخلا يكستفيل دروأو .اث"غير يداوو ةتاردسو نالجراول
 .(:١كيكشتلا ةغيصب

 :ليحرلا نب بوبحم ريس حرش -
 ماظن روطت نع ثيدحلا ءانثأ رامع يبأ ريس يق فلؤملا اذه ركذ درو

 ل هيلإ لصوو © نيالجر اولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ نامز ىلإ» ،ةبازعلا

 .(!)«ابيجع احرش مهحرشو هللا همحر يمرضحلا ليحرلا نب بوبحم ريس

 هب يع ،ةيضابإلا خيراتل ةيقرشملا رداصملا نم ليحرلا نبا باتكو

 ح , ع , 89. - )1(
 .يضابإلا ثارتلاب متهملا 6"يكسناليتوم" هلعل _ (2)

 .٣١ص ،ييالجراولا مامإلا ،ناظقيلا وبأ - (3)
 .١٣٤ص رئازجلا مالعأ مجعم ضهيون لداع _ (4)

 . , خ ه , - )5(
 ع غ ))100(, [. 1956, 397.

 :ىه هترابع
 ع 1 ل ح ع ه ح ع .5
 ع م [ غ , س

 ممع ن ل م ا ع ا ,. ] ل
 عتكزملممت وآ (22570) ل ن ل ئ ل ز «
 ه 3. 27; :67 )ع
 :. .:( ع , ع

 غن ع .
 ح , ع , 90. - )6(
 . ٢ص © رامع يبأ ريمس رامع وبأ _- )7(
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 .ةريبك ةيانع ةبراغملا

 .رامع وبأ هركذ ام ريغ حرشلا اذهف ىرخأ ةراشإ ىلع رثعن مل و

 :رعشلا =ح

 دلاو نأ ركذيو ،هأرقو هآر رعش ناويد بوقعي يبأل نيجردلا بسني

 ةقيلعت تلوانتف» كمأ ضعب نع حيورتلا دارأو ةلع هب تّملأ نێىيجردلا

 هللا همحر يتاردسلا ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ خيشلا رعش اهيف

 يلا ىغصأف عمسي ثيحب امتايبأ درسأ تلعجف ءةيئابلا ةديصقلا تفداصف

 .١0أ٥«هب ناك ام الس و هعمس

 .ةيرعش دئاصق ييالجراولل نأ يخامشلا دكؤيو

 اتفرُغ ناتنثا الإ خيراتلا اهنم ظفحي مل و \تعاض دئاصقلا هذه نكلو

 .ةيزاجحلاو ةيئابلاب ريسلا بتك ق

 :ةيئابلا ةديصقلا -

 نب بويأ ناميلس يبأ هخيش ةافو ةديصقلا هذهل بوقعي يبأ مظن ببس

 .بوقعي يبأ سفن يف اغلاب ارثأو ،اريبك اغارف كرت يذلا ،ليعامسإ

 نيعبسو اعست غلبتو .)هتاقبط ق ةلماك ةديصقلا ێىيجردلا دروأ دقو

 :اهعلطم .اتيب

 .(ابولجلا ىدرلا ردق هب ىدوأ بويأ ال بويأ ام بويأ

 بويأ خيشلل ةمجرت اهنوك ثيح نم ( ةيخيراتلا اهتيمهأ ةديصقللو

 .٤٦-٤٦١. تافحص .٢ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا - (1)

 ٤٤٣. ص ريس كيخامشلا - (2)

 ٤٦٢-٤٦٩. تافحص .٢ج خياشملا تاقبط ،ێيجردلا - (3)

 :زجرلا رحب نم ةديصقلا - (4)

 لوعفم نلعفتسم نلعفتسم نلعفتسم نلعفتسم نلعفتسم
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 وبأ مهتمدقم يقو ،هتذمالت بولق يف هتلزنمو ،نالجراوب يملعلا هرودلو

 الضف ليمجلاب نافرعلاو ءافولا رعاشمل قداص ريوصت اممأ امك .بوقعي

 نع ربعي يذلا ،ييالجراولل يوغللا ىوتسملا ىلع ةلالد نم اهيف امع
 .نالجراو يف رعشلل دئاسلا عباطلا

 ديحلا رعشلا فاصم ىلإ ىقرت ال ةديصقلاف ةينفلا ةيحانلا نم امأ

 امم هيلع ةفطاعلا ءاليتساو ،اهيف ةيرعشلا بوقعي يبأ ةكلم رثعتل ارظن
 .اهميظنتو هراكفأ نم ريثك يف مكحتلا هدقفأ

 ىفضأ امم ةليمجلا ةيرعشلا روصلا ضعب نم لخت مل ةديصقلا نأ ديب

 .0)اورو ةوالط نم ةحسم اهيلع
 للخلا نع الضف 3ةديدع نايحأ يف بوقعي ابأ عواطت مل ةغللا نأ الإ

 .)ةديصقلا تايبأ ضعب يف يضورعلا

 :ةيزاجحلا ةديصقلا -

 فصوو ،جحلا ىلإ هتلحر ةبسانمب بوقعي وبأ اهأشنأ ةديصقلا هذه

 .ابايإو اباهذ ةلحرلا اهيف
 .اهريغو بازيم يداوب تاطوطخملا تابتكم يق ةرفوتم اهخسنو

 :نينس عبس شارفلا هدعقأ يذلا هخيش ضرمل هريوصت كلذ نمو - (1)

 بيبد ةايحلا لوط دعب هلف البلا دعب همسجب ءالبلا بد
 بوحش بوحشلا دعب نم هالعو هئام ةرشو هتشاشب تبهذ

 بولسملا رهاطلا يمأو يبأب هتافو دنع حورلا هنم لسناف

 بيكرتلاو حورلا الإ قبي مل هتامم لبق نينس عبس تام لب
 بيلقتلا ههجو بلقي ادبأ ةليلو رم موي لك يف
 بونجو ةجوأ بلقت ادبأ مهبيلقت يف فهكلا لهأ لاوحأ

 :هلوق كلذ نمو = )2(

 بوذت هيبناجب ايالبلا ذإ هئاد يف هيمس ينلا ىهاض

 بوذي هيبناج ءالبلا نإ :هباوصو
 ٤٦٣. ص ،٢٦ج خياشملا تاقبط ،ييجردلا
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 نم مممأو رفسلا يف هقافر ركذ مث ،قيقر لزغب ينالجراولا اهحتتفا
 دهاشم نم هوقال امو ليصفت لكب قيرطلا لحارم ددعو ،موقلا ءاهجو
 ظعاوم اهمتخ مث ،اهودأ فيك جحلا كسانم فصوو ،لاوهأو بعاتمو

 موي ةاجنلل حلاصلا لمعلاب دادعتسالاو ،هللا ىلإ ليحرلا مويل دوزتلل حئاصنو
 .باسحلا

 ينالجراولا ومجرتم امهب هون دقو ،اتيب نيتسو ةئامثالث يف ةديصقلا عقتو
 .ةيزاجحلا هتلحر ملاعم دصر يق اريثك انتدافأو

 :ةديصقلا علطمو

 .(٠)رئادغلا دوس لجنلا نويعلا تاوذ رجاحلا تاوذ نم يريذع يريذع

 نم نسحأ يهف ٬ةينفلا ةيحانلا نم امأ ،ةيخيراتلا اهتيمهأ ةديصقللو

 .هرمع فيرخ يف وهو بوقعي وبأ اهمظن ذإ ،يمزلا اهرخأتل ارظن ،ةيئابلا
 .يركفلاو يلقعلا هجضن مامت دعب

 ةروجهملا تاملكلا لامعتساو يوغللا ءارثلاب ةديصقلا تزيمت امك

 بيكارتلا ضعب نم لخت ملو .(دبارغإلا ةتح ىلإ لصت دقو كانايحأ

 ليوطلا رحبلا نم ةديصقلا _ (1)

 لعافم نلوعف نليعافم نلوعف لعافم نلوعف نليعافم نلوعف
 :هلوق اهعلطم يف هلزغ نمو
 رئادغلا دوس عنصلا قرخ رئارغ دىمللاو ملظلاب سعللا هافشلا تاوذ
 رذآخبا لثم لالظألا يف سناوك ةشيع سؤب ام نفرعي مل معاون

 .١ص طوطخم ةيزاجحلا ةديصقلا ،نيالجر اولا

 :هلوقك - (2)

 .رماع نب لاله اهنم اميس الو ةليبق لك ريخ نم ةبايصب
 ٤. ص طوطخم !ةيزاجحلا ةديصقلا نالجر اولا

 ِ :هلوقو

 .رباخملا ليلد انم مهملسو مهرابت ىرابت يف اولافتسا اوناكو

 ٣١. ص طوطخم ةيزاجحلا ةديصقلا ©،ينيالجراولا
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 .0)خاسنلا فيحصت اهيف ببست امبرو ،ةلهلهملا
 يقو ريبك فيحصت اهيف عقو امترثك ىلع ةديصقلا خسن نأ ظحالملاو

 5رعاشلا اهعضو نلا ةيلصألا ةملكلا ىلإ لوصولا رسعي ةديدع نايحأ

 .ناكمب ةبوعصلا نم ةينفلا ةيحانلا نم اهتسارد تناك كلذلو

 يبأ نع اهيوري نم دجي مل هنكلو اهحرش ىلع ييجردلا مزع دقو

 نع لدع كلذلو ،اهدصاقم فرعيو هنع اهلقنيف ةحيحص بوقعي

 .()لهحرش

 :اهتلق ىلع ينالجراولا رعش جذامن نم هصلختسن يذلاو
 .ةحلملا ةرورضلا تحت رعشلا مظني ناك هنأ -

 ةمث نكي مل ذإ ،هرعاشم نع ريبعتلا يف هسفن عم اقداص ناك هنأو -

 .هءاطع ًردتسي ريمأ وأ هبضغ ىشخي ناطلس
 .ليبنلا ضرغلا اذهل رعشلا هفيظوتو ،هنم ةينيدلا حورلا نكمت -

 لزغت ،ةليلق اتايبأ الإ لزغلا نم هولخو ،هرعش يف يدجلا عباطلا ةبلغ -
 ناك ذإ ،اهؤارعش الو سلدنألا ةعيبط هيف رثؤت ملف ،ءايحتسا ىلع اهيف

 .(دةصاخ ةرظن رعشلا ىلإ رظني
 نإ لب ،ماشتحالاو دحلا كاذنآ يبرغملا رعشلا تامس نم ناك دقو

 .(؛اثيدحو اميدق رعشلا اذه ىف ةرهاظ ءايحلا

 :هلوقك - (1)
 رتانعلا نيعجشألا لعب ضرألا ىلع ىشم نم عجشأ وهف عاجش امأو

 رداج رجأ وهف اسمش داع نإف لماك ردبلاف نارمحلا وخأ امأف

 رقابعلا يرقبع نم ممب خب خبو 3 اوهجوت ثيح برغلا جاحل ايقسف
 ٣٢. ص كطوطغخم ةيزاجحلا ةديصقلا نالجر اولا

 ٤٩١٤-٤٩١٥. تافحص ٢جح خياشملا تاقبط ،ێيجردلا - (2)

 .مداقلا بلطملا يف رعشلا ىلإ هترظن :رظني - (3)

 رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،دامح ب ةلود رصع يف بدألا ،قارر وبأ دمحم نب دمحأ .د - (4)
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 :تالسارملا =ح=ط

 خيشلا مهنم ،هرصع ءاملع عم ةريثك تالسارم بوقعي يبأل تناك -

 نم يراصنألا مناغ نب دمحمو .0©١ييالدبألا يسوفنلا خيشلا نب دمحم

 .(:)ةناغ

 مهنيد رومأ نم مهيلع لكشي ام يف هنوبتاكي سانلا ناك امك -
 .ةضيفتسم دودرب مهبيجيف مهايند و

 نم ثلاثلا ءزجلا تلعجو ةبوجألاو تالسارملا هذه تعمج دقو
 دورول ،يلصألا باتكلا نم ءزجلا اذه سيلف ."ناهربلاو ليلدلا" باتك
 محر تلا لثم ،زحلا اذه عضو يذلا وه بوقعي يبأ نوك يفنت تارابع

 .١0نياثلاو لوألا نيأزخلا يف تدرو ةلماك تارقف ةداعإو .)هيلع

 .باتكلل نيلوألا نيأزحلا مجح ريظن اهمجحب لكشت ةبوجألا هذهو

 اءزج اهولعجو اهوفاضأ خاسنلا وأ ينيالجراولا ذيمالت نأ دكؤملا نمو

 .اثلاث

 صلختلاو هتدهاجب قرطو ناطيشلا ةسوسو لوح ةلاسر بوقعي يبألو -
 ةلاسر يهو ةيحورلا ةضايرلاو ةدهاجلاب ،ناسنإلا بلق ىلع هترطيس نم

 .)كولسلا ملع يف ةماه

 ١٤٩. ص ،م٩٧٩١ رئازلا عيزوتلاو

 .٧٠١ص ،٢ج ‘ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (1)

 .٤٠ص ،١ج ،ناهربلار ليلدلا ،يالجراولا - (2)

 .٧٠١ص ،٢ج ناهربلاو ليلدلا ،نيالجراولا _ )3(

 دق انه ةروكذملا ةرقفلا .دعب امف ١٤٤ تافحص .٢ج ،ناهربلاو ليلدلا ،نيالجر اولا - (4)

 .دعب امف ٢٧ تافحص ،١ج :يق اهنيعب تدرو

 .يتزوحب روصم طوطخم بوقعي يبأ ةلاسر _ (5)
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 مولعلا ضع ىلإ هترظن :ثلاثلا بلطملا

 :هقفلا ملع =أ

 ايح يف ملسملا روتسد وهف ،ةعيرشلا مولع لجأ نم هقفلا ملع
 .هيلإ اعدو ،هيلع ىلاعت هللا ىيثأ» دقو ةيعامجلاو ةيدرفلا هتاقالعو ،ةيمويلا

 نجلا م َ اريثك منَهَحل انأَرَذ اقول : .هلوق ق كلذو .0)«هلهج نم مذو

 ال :. ْمُهَلَو اَهب نورصي ل نيعأ مهلو اهب نوُهَقف ال بولق مهلا سنألاو
 ةروس]«َنوئفاقلا مه كوأ لضأ مه لب ماعألاك توأ اهب َنوُعَمْلسَ
 :٦٧٩[. فارعألا

 ©يقيقحلا هقفلا مهف يف مهفارحنا سانلا ىلع ىعن ينالجراولا نكلو

 ،هقفلا ءارو نم اهوجرختسا يلا ةيلوبطلا لئاسم ىلإ» مهفارصناو
 .. قالطلاو سافنلاو ضيحلاو عويبلاو ‘تاراجإلاو راهظلا لئاسمك

 اهولحنو نيلوألا ملعو ،نيدلا لوصأ اهولعجو ،ساجنألاو تاراهطلاو
 .'"١«مولعلا ميلعت عيمج لئاضف

 ذاوشلا لئاسملا ظفحب نيلغتشملا ىلع ةمئاللاب بوقعي وبأ وحني مث

 عفنت ال يهو ءاهدييقت يف ليوطلا رمعلا ءاضقو كريبكلا دهجلا فرصو
 .ةيمويلا ممتايح يف اهثودح ةردنل ،اهنع سانلا لأسي الو ،اهبحاص
 هذه نم ةلأسم هيلع لزنت مل و ،ةديدم ةدم ةبلطلا نم دحاولا ثكميف»

 .0})«لزاونلا هذه نم يشب يلتبا الو لئاسملا

 ةيكزت يهو ملعلا نم ةيساسألا هتمهم نيكسملا بلاطلا اذه ىسنيو

 عفري امو ،هبر ءاقل موي هيجني امب لاغتشالاو ،قالخألا حالصإو سفنلا

 ٣ ١. ص ،ينالجراولا ةلاسر ،ينيالجرارلا _- )1(

 . ٣ ١ ص ،ينالجر ارلا ةلاسر ،ييالجرارلا _ )2(

 ١٣. ص «ينالجراولا ةلاسر ،ييالجراولا - (3)
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 هوبقلو ،انركذ امم هدنع رثآ انمدق ام ناكف» كميعنلا تانج يف هتجرد

 .00)«ءامهدلل ةعجوملا ةيلبلاو ىمظعلا ةنتفلا وه لب ،هقفلاب

 :مالكلا ملع =ب

 افداه اراوح نوكي نأ مالكلا ملع يف لصألا نأ بوقعي وبأ ىري

 هنع صئاقنلا يفنو هتالامكو هللا تافصب قلعتي اميف ديحوتلا لهأ نيب

 .)قيلي ال امو هقح يق قيلي امو
 ينيالجراولا مهيلع دقتناف طخلا اذه اومزتلي مل مالكلا ءاملع نكلو

 لامعتسا يغبني ناك امنإو» ،نييرهدلا ةرظانم ىلإ ملعلا اذه ىرحب مهليوحت

 .(")«مهنيب اميف ةدحوملا نيب كلذ

 نيذلا نييرهدلا ءالؤه عم ةرظانملا قطنم همزلتسا ام هداقتنا ببسو

 حئابقلا نم ،هناحبس يرابلاب قيلت ال ءايشأ مهلامعتسا نم ،هلإب نونمؤي ال
 يذلا رمألا .(«ةجاحلاو زجعلاو روحلاو ملظلاو انخلاو شحفلاو لئاذرلاو
 ةحيبقلا تارابعلا كلت لامعتساب مهيلع درلا ىلإ مالكلا ءاملع هعم رطضي

 .ممتالاقم عينش يف ءالؤه ةاراجمو ،هلالج لج هللا ماقمب قيلت ال لا

 ©كلذل ةلثمألا برض هتعاطتسا مدع نع بوقعي وبأ رذتعيو

 كلت ىوس نيدارلا ىلع بيعأ الو ،هتبيع اميف عقأ اليكل مهبهذم حرشو»
 .0}١«بهاذملا

 ١٣. ص ںينالجراولا ةلاسر ،ينيالجراولا - ()

 ١٣. ص ،ييالجر اولا ةلاسر ،نيالجراولا س (2)

 ١٣. ص 8ينيالجراولا ةلاسر ،ينالجراولا - (3)

 ١٣. ص ،ينيالجراولا ةلاسر ،نيالجراولا (4)

 ١٣. ص ،نالجراولا ةلاسر ،ييالجراولا - (5)
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 :ةفسلفلاو قطنملا =ج

 جرم" هتلاسر لماك يف ظفللاب ةفسلفلا ينالجراولا ركذي مل

 اهيلإ راشأو ،ةسدنهلاو قطنملا يهو ،اهعيضاوم ضعب ركذ امنإو "نيرحبلا
 مولعلا" بو ،ىرخأ "ءالقعلا مولع" بو كةرات "ةيلقعلا مولعلا"ب
 .٠0ةثلاث "ةيرورضلا

 دحاو ديعص ىلع تسيل ةفسالفلا ءارآ نأ بوقعي وبأ ىريو

 ءالؤه قح نيب زييمتلا ىلإ اعدو ،دودرمو لوبقم اهيف امنإو أطخ وأ اباوص
 اهدض ابصعتم الو ءاهيف امب اهدجميف ةفسلفلاب ابجعم نكي ملف ،مهلطابو

 لوسرلا لوق هيف الثمتم .(ء)اطسو هفقوم ناك لب .اليصفتو ةلمج اهحرطيف
 .0>«امب قحأ وهف اهدجو امثيح نمؤملا ةلاض ةمكحلا» :ى

 نعي] اذه يف مالكلا نإ» :هلوقب اذه هفقوم بوقعي وبأ حضويو

 فاعسإلا ضعب مهفاعسإ نم دب الو ،رثكأ رهدلا لهأ عم [ةفسلفلا

 باب حتف دقو .(«فالتخالا دنع مهنم زرحتلاو ©فاصنالاو ةسايسلل

 يف نييرهدلل ممتاراجب نم مالكلا لهأ هيلع باع اميف عقي الئل زرحتلا
 .ىلاعت هلل مهفاصوأ حئابق

 ءايرورض ارمأ قطنملا ةسارد ىري ينالجراولا نإف رخآ ديعص ىلعو
 حيحصلا ناهربلاب ديؤملا حيحصلا سايقلاب قحلا حاضيإ ةليسو هنأل

 .ةدع نطاوم يف ٢ج ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (1)

 ةزوحب روصم نوقرم ثحب ،ييالجراولا دنع يفسلفلا ركفلا ةلاصأ يمع اباب دمحم :اضيأ رظناو
 .٨ص هبحاص

 .٩ص ،يفسلفلا ركفلا ةلاصأ ،يمعاباب دمحم - (2)

 راد ةعبط \١٥ص ،هج ٢٦٨٧© مقر ثيدح ©٩١باب ،ملعلا باتك ،يذمرتلا هجرخأ - (3)
 .ت.د ‘توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 .٢٩]ص !ج ،ناهربلاو ليلدلا ييالجراولا - (4)
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 .١0اهسفن نم نيقيو ةقث ىلع ءرملا نوكيل

 .ةيلقعلا ةلدألاب ةيرشبلا لوقعلا لجو زع هللا بطاخ دقو

 ةروس]« نازيملا َعَضَوَو» :ىلاعت هلوق يف نازيملا بوقعي وبأ رسفيو
 .")ىلقعلا قطنملا هنأب . [٧:نمحرلا

 هعورف مولعلا نم اهريغو ،ملعلا سأر يقطنملا ناهربلا نأ ىريو

 نآرقلا يف نيكرشملا هللا جاح قطنملا ةدئافبو» .(ءالقعلا مولع لصأ هنأو

 مهيلع هللا تاولص ءايبنألاو !هججح و هنيهاربب مهعرقو هرخآ لإ هلوأ نم

 .(:)«مىميولسأ ىلع ءايلوألاو رثألاب

 :ةسدنهلاو باسحلا =د

 باسحلابف ةيساسألا مولعلا نم ةسدنهلاو باسحلا نيالجراولا ربتعي

 .نآرقلا اهددح لا ةبصنألا قفو ثيراوملا ميسقت متي

 غلاب لب ‘كلذب فتكي مل و ،ةيرورضلا مولعلا نم ةسدنهلا لعج امك
 .6«قح هللا دنع وهف هب تدهش ام لك» :لاق تح اهديجمت يق

 ىلعأ يف تايضايرلا ملع قئاقح ربتعي ثيدحلا يضايرلا ركفلاو
 لك ي نأل ،ةيرشبلا ةفرعملا دودحو راطإ يف كلذو .)نيقيلا تاجرد

 لقأ اهدجن اننإف ىرخألا مولعلاب تايضايرلا ةنراقمبو ،ايبسن انيقي ملع

 .٢٩!ص !ج ،ناهربلاو ليلدلا ،نيالجر ارلا - (1)

 يتزوحب ةروصم ةنوقرم ةخسن يمانلا ورمع.د قيقحت فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 ١١٢. ص .١ج

 .٢٩ص 0©٢ج ‘ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (3)

 .٢١١إ؟ ص !ج ،ناهربلاو ليلدلا ،نيالجر رارلا - (4)

 ص 0©٢ج ناهربلاو ليلدلا نيالجراولا - (5)

 رئازجلا ،باتكلل ةينطولا ةسسؤملا ڵ٢ط ،ةيفسلف اياضق نسح يلقوب نيدلا لامج - (6)

 ٤٠٢٣-٤١٦١. تافحص ،تايضايرلا ةميق :ثحب :رظنا إ ٤
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 ىلا تايطعملا ق عقاو لامتحالا اذهو .اطخلا لامتحا ق اظح مولعلا

 ةيعطق يهف هتجيتنو ،لالدتسالا يف هتيجهنم امأ ،ملعلا اذه اهمدختسي
 .بوقعي وبأ كلذ ىلإ بهذ امك قحو

 :فوصتلا ملع =_ه

 ©فوصتلا ىلإ ،مهتماعو مهئاملع نيملسملا راظنأ تفلتخا

 مهنمف ،هيلع مهمكح فلتخا كلذل اعبتو ،هتقيقحل ممتاروصت تددعتو

 لب &هئاقن يف نيدلا رهوج هربتعا نم مهنمو ،مالسإلا ينانت ةعدب هآر نم
 .قالخألا ةيكزتو سفنلا ريهطت ىلإ يمري هنأل ،ىربكلا هتياغ وه

 مستت فوصتلا ىلإ بوقعي يبأ رظن ةهجو نإف ،نكي امهمو
 اهعدتبا ىلا تاحطشلاو تامتمتلا رهاظم ركني وهف ،لادتعالاو ةيعقاولاب

 داهز قدصو قحب هلثم يذلا يقنلا فوصتلا رقيو ،ةيفوصلا نم ريثك
 هعوشخو هلل هتابخإ يف هق لوسرلا مهلبق نمو ،نيعباتلاو ةباحصلا
 ءاخرلا ىف هللاب ةديدشلا هتلصو ءهللا قلخ يف هلمأت ةرثكو ،هعضاوتو
 .ءالبلاو

 ةلاسر يف هناوخإ دحأ هيلإ اعدو فوصتلا اذه بوقعي وبأ حدم دقو

 تلغشأ ولف» ،يسفنلا ءافصلاو يحورلا ءاقترالا ليبس هل انيبم ،هيلإ
 يف رظنلاب كلبقو نآرقلا ةءارقب كسفنو ،ىلاعت هللا ركذب يخأ اي كسفن
 .0)اتوربجلا اع قو ‘توكلملا ملاع يفو ةداهشلاو كلملا ملاع بئاجع

 عبرألا تاماقملا هذه يف رصبتلاو ركفتلاو ركذتلاو رظنلا تلمعتساو

 قارشإ نم كبلق ىششعتلو ،نيبرقملاو نيقباسلاو نيقيدصلا ملاع ىلإ تيقرتل
 عيمج ىوق هنع زجعتو ،نيفصاولا ةنسلأ هفصو نع َلكت ام راونألا

 .قباس مالك ق عبرألا تاماقملا هذه حرش بوقعي وبأ ىلوت - (1)
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 .©}«نييلع يف مه نيذلا نيقباسلا الإ نيدهتجملا

 :رعشلا =و

 الو ،رهاق ناطلس يذل ءادجتسا رعشلا ينالجراولا بتكي مل

 هعجف دقو ،هنوفج ءلم عومدلاو هبتك لب رسآ لامج تاذل افاطعتسا

 زعأ رحبلا جوم راضتخاو ،ةرم لوأ يحورلا هيبأو هخيش فاطتخاب توملا
 .ةرم رخآ هقافر

 ةلالد هنم ةيقابلا ةيقبلا يفف راعشأ نم بتك ام بلغأ عاض نئلو

 ةرورضلا طغض تحت الإ رعشلا بتكي مل وهف ،هاوتسمو هاوتحم ىلع
 ةعيبط ىلع هحتفت مغر كلذ نم رثكأب حمست هتئيب نكت مل و ،اهردقبو
 .نوديز نباو ةجافخ نبا لاثمأ تبجنأ ىلا ةبالخلا سلدنألا

 يذلا يمالسالا نيدلا هددح فقوم رعشلا نم ييالجراولا فقومو
 .نولعفي ال ام نولوقي ءارعشلا بلغأو لمع الب لوقلا تقمي

 : {ةنامأو ةلاسر مالكلا ربتعت يلا هتديقع نم اقالطنا ،ييالجراولاو

 .[٨٠:ق ةروس]ذيتع بيقر هيدل الإ لؤَق نم ظفلي امل
 نم ربكأ ةيانع لمعللو ظفللا نم كا امامتها عمل هج وي هنإف

 عملا نسحأ امو ءهانعم هنم نسحأو مالكلا نسحأ ام» :الئاق نعملا

 نسحأ امو ،هباوث هنم نسحأو هلامعتسا نسحأ امو ،هلامعتسا هنم نسحأو

 .0:)«...هل تلمع نم ىضر هنم نسحأو هباوث

 :تاماقم ىلإ ةقيقدلا ةدعاقلا هذه قفو سانلا فنصي مش

 :اولمع امم تاجرد 7 ،نيفلكملا تاماقم هذهو»

 ١٣. ص ،ينالجراولا ةلاسر ،يالجراولا = (1)
 .٩٢ص ج ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (2)
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 ءابطخلاو ءارعشلا مهو هةلاثحلاو رشقلا لهأ :ىلوألا ةجردلا

 .نؤقهيفتملا نوقدشتملا
 .ءاهقفلاو ءاملعلا :ةيناثلا ةجردلا

 .ءامكحلاو نوينابرلا :ةثلاثلا ةجردلا

 .نوحلفملا :ةعبارلا ةجردلا

 .١١6«نوبرقملا نوقباسلا :ةسماخلا ةجردلا

 ًنولوَقَيل:ىلاعت لاق امك ممنأل تاجردلا لفسأ يف ءارعشلا عضو دقف
 . [٦٢٢:ءارعشلا ةروس]« نولعفت ال اَم

 .٩٢ص ،©٢ج ،ناهربلاو ليلدلا ،ينالجراولا - (1)
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 ثلاثلا لصملا

 ف اصنالاو لدعلا ه اتك
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 ةعوبطملاو ةطوطخملا هخسن ةلاحو باتكلا دوجو نكامأ : ديهم

 تابتكم فلتخم ىيف ‘فاصناإلاو لدعلا باتكل ةديدع خسن دجوت

 .نامعو ةبرجو نالجراوو بازيم يداو يف ةيضابإلا
 :يهو اهضعب ىلع عالطالاب ثحبلا ةصرف انل تحنس دقو

 .ةرارقلاب جاحلاب خيشلا ةبتكم ةخسن -

 .ارطس ٣١ :امترطسم ،ةقرو ٢٠٨ اهقاروأ ددع

 .ينورابلا يلع نب ىسوم نب دبع :خسانلا
 .ه٦٨١١ ةدعقلا وذ :خسنلا خيرات

 ٢٢. :اهمقر

 .ةيادرغب ديعس جاحلا بويأ نب دمحم ةبتكم ةخسن -

 .قيقد يبرغم طخب ارطس ٢٧ :امترطسم .ةقرو ٠ :اهقاروأ ددع

 .يبعصملا حلاص نب ميهاربإ نب حلاص جاحلا نب دمحم :خسانلا
 . ه٨٦٦١ ماع ىلوألا ىدامج لئاوأ :خسنلا خيرات

 . .مقر نودب
 .نجسي ىنبب 6يلغل حلاص جاحلا ةبتكم ةخسن -

 .اضيأ نجسي ىنبب رابزأ ىسيع خيشلا ةبتكم ةخسن -

 ناونع ىلع اهعيمج نقفتتو ءةلماكو ةملاس اهلك خسنلا هذهو

 "فالتخالاو هقفلا لوصأ ةفرعم ىف فاصنإلاو لدعلا" وهو باتكلا

 .يالجراولا بوقعي يبأ ىلإ هتبسن ىلع قفتت امك
 ةيهلالا ةمكحلا نإف كدعب امأ" :ةرابعب ةيلصتلاو ةلدمحلا دعب عئدتبتو

 "...لقعلا دوجو قلخلا دوجو ىضتقاو ،قلخلا دوجو تضتقا دق

 نم هللا مهقزر امو مهاده ىلع دعب نوملسملاو" :ةرابعب يهتنتو

 رومألا ريخو طسوألا جهنلا اوكلسو ،ىطسولا ةقيرطلاب اوذخأ ،قيفوتلا
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 . " مالسل او 4 اهطس وأ

 ©نيالجراولا رصع ذنم ةيضابإلا طاسوألا يف ارشتنم ناك باتكلاو
 اهنم ێيجردلا ىأر امنيب فلؤملا طخب هنم خسن عبس مهضعب ىأر دقف

 .0.اانال

 دادع يف لظ دقف ،باتكلا خسن نم دادعألا هذه رفوت مغرو

 ثارتلا ةرازو هرشن تلوت ثيح ءاثيدح الإ عبطي مل و ‘تاطوطخللا

 ناعزوتي نيدلب يف ردصو ،م٤٨٩٦١/ه٤.٤١ ةنس نامعب ةفاقثلاو يموقلا

 .ةئالثلا باتكلا ءازجأ

 نم زنكلا اذه اوجرخأ نيذلا نيرشانلا دوهج انفصنأ نئلو

 ءاطخأ نم رشنلا ةيلمع بحاص امع ءاضغإلا نكمي الف ،نئازخلا تاملظ
 ولخت داكت الو ةلماك تارقف فذحو تايآلا فيرحت دح تغلب ةيعبطم

 نود ازجاح فقي ام وهو ‘باتكلا نم ةدحاو ةحفص ءاطخألا هذه نم

 .نايحألا نم ريثك يف بتاكلا يأر باعيتساو صنلا مهفل ءارقلا مامأ

 قيقحتب يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا ماق دقف ىرخأ ةهج نمو
 ىلإ ةعابطلا رون ري مل انوقرم هلمع لظو .(:م١؛٧٧ ةنس لبق باتكلا
 .مويلا

 اذه نم ةروصب يريبعجلا تاحرف لضافلا ذاتسألا انتكم دقو

 هذه لالخ ةيلوصألا نالجراولا ءارآ ىلع ةلاحإلا يف هاندمتعاو ©قيقحتلا
 .ةساردلا

 ٤٩٢. ص ،!٢ج ،خياشملا تاقبط ،ێيجردلا _ )1(

 يمالسإلا ركفلا ىقتلم ق "نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا حمالم" هثحب ق يمانلا ركذ _- )2(

 .٥١١ص روكذملا ثحبلا رظنا .باتكلا اذه قيقحت نم ىهتنا هنأ ١٩٧٧ ةنس رشع يداحلا
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 ديب ،ريبكلا عطقلا نم ةحفص ةئامعبرأ يف ةققحملا يمانلا ةخسن عقتو
 يف ةدمتعملا هخسنو ققحملا لمع لوح ةيقيثوت ةمدقم نم ةيلاخ امنأ
 اهنيب ةنراقملا ىلإ انعفد امم ةريسي ريغ ةيعبطم ءاطخأ امب نأ امك قيقحتلا

 ةخسن انلعج اننكلو ىرخألا ةطوطخملا خسنلاو ،ةينامعلا ةعبطلا نيبو
 .ةلاحإلاو سابتقالا يف ساسألا يمانلا
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 لوألا ثعلا
 حنمو فاصنال او لدعلا بانكئونحم

 . ا١0فاصتإلاو لدعلا باتك ىوتع ضرع :لوألا بلطملا

 ليبس كلاس دامتعا لوح ةمدقمب هباتك بوقعي وبأ حتتفا :اص

 لمشتو .نانحلا لوصأو ناسللا لوصأ يهو .ةعبرألا حيتافملا ىلع ةنحلا

 قطنملا مولع لمشتف نانحلا لوصأ امأ وحنلاو ةغللا مولع ناسللا لوصأ

 .هيف افلتخم هقفلا يقبو ،ةيافكلا اهيف امب ةثالثلا مولعلا تسرد دقو .هقفلاو

 .ةراشإو هيبنتو ةرامأ ىلع دمتعت امنأل ،هلوصأ ىلع قافتالا مدعل

 ادمتعم ‘طسولا جهنملا هباتك يف كلسي هنأ بوقعي وبأ نيبو :حص

 .رظنلاو ربخلا ىلع
 اذه بابسأ حرشو ،اهبهاذمو ةمألا فالتخا ىلإ قرطت مث :؛ص

 .فالتخالا

 نازيملا هنأو ،نمحرلا ةروس يق دراولا نازيملا ىعم حرش :؛۔-٨ص

 .يلقعلا
 ىقلاو بدألا لهأل ةعماج ةيصو داريإ ىلإ جرع :٢١ص

 لدجلا نم رذحلاو {ملعلا يف هلل ةينلا صالخإ ىلإ مهل ايعاد بلطلاو
 سفنلا ديوعتو ،هب ءاج نمم قحلا لوبقو ،للزلا نم نمألل هللا ىوقت موزلو
 نسحو ،هملظ نم رذحلاو همارتحاو مصخلا عم فاصنإلاو لدعلا ىلع

 .ةرظانملا دنع راقولاو بدألاو قلخلا

 .ةرقف لك ةيادب يف اهركذب يفتكن اننإف باتكلا تاحفص ىلع ةلاحإلل اليهست - (1)
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 نم ثةفرعملا قيرط بسحب مولعلا ماسقأ ىلإ قرطت مث :١:١ص
 3ةليحتسمو ةزئاجو ةبجاو ىلإ تايلقعلا ماسقناو ‘تايلقعلا ىلإ تايسحلا

 لصألا لاح باحصتساو لصأ لوقعمو لصأ ىلإ عرشلا مولع ماسقناو

 .كلذ عورفو
 مولعلا ماسقأو ،ةثدحم ريغو ةثدحم ىلإ مولعلا بيترتو :]٠.-١١ص

 .ةثدحملا

 سفنلاو ،ةثالثلا هاوقو غامدلاو سمخلا ساوحلا ركذو :٢٢ص

 .امتافصو
 .لقعلاو حورلا ةقيقح لوح سانلا فالتخاو ٢: ه-٤٢ص
 نازيملاب جاجتحالا هجوو .ةيلقعلا مولعلا ةيمهأ نيب :م٠.-٢٥٢ص

 .ايفاو اريسفت اهرّسفو تايآ ةدع دروأو ،نآرقلا يف يلقعلا

 امولع قلخلل نأو ،ةكئالملا مولع نم هنأو ماهلإلا ركذ :ح٢-١٢ص
 بلق امأ ،اهحرشو ،ةرابعلاو لوصألاو هقفلاو ،عورلاو ةءوبنلاك ىرخأ
 نلا لعف لييختلاو ةكئالملا لعف ليثمتلاو ،هللا لاعفأ نمف قئاقحلا

 .هلك كلذ حرشو ةرحسلاو
 طورشو ©ليلدلا ق رظنلا ىلإ تامدقملا هذه دعب قرطتو ٢٣: ص

 رظنلاو لوصألا يف رظنلا نيب قرفو ،قئاقحلا ىلإ يضفملا حيحصلا رظنلا
 .ع ورفلا ي

 اهنم يلقعلا ،هعاونأو ،هتاقاقتشاو ،هفيرعتو ليلدلا يف لوقلاو :ح ٤ص

 .يعضولا و
 ركذو ؟ال مأ وه بجاوأ ليلدلا يف رظنلا مكح نع ثدحتو ٣: ٥ص

 ددعلا لوح فالخلا داريإب كلذ متخو ةيضقلا يف ةيمالسإلا قرفلاا ءارآ
 .رابخألا يف ةجحلا هب موقت يذلا

 يف لعفلا نيعم نيبو ،"لاعفألا يي باب" ىلإ لقتنا مث :ح٦ص
 دروأو ،دبعلا ىلإ مأ هللا ىلإ لاعفألا بسنت لهو ،نيملكتملا حالطصا

-١٧٦ -



 ىلإو ،ةنطابو ةرهاظ ىلع نيفلكملا لاعفأ مسق مث ،ةلأسملا يف لاوقألا

 .ليثمتلا عم اهحرشو ،ةيرورضو ةيرايتخا

 نايبو ،اعرش دابعلا لاعفأ ىلع مكحلا ةيرظن ىلإ جَّرعو :ء٨ص
 .اهفيرعتو ةسمخلا ماكحألا

 امإو ةقيقحلا ىلع امإ عراشلا باطخ ماكحأ نأ ركذو :١٤-٩ص

 .ةديدعلا امتاميسقتو لصفمو لمجب :نانثا ةقيقحلا ماسقأ نأو ،زاحلا ىلع

 ...خلإ يهنلاو رمألاو صاخلاو ماعلاو نطابلاو رهاظلا نم

 لوح نيملكتملا فالتخاو ،مالكلا لوح اباب دقعو :٣٤۔-٢٤ص

 مهلوق يف ةرعاشألا شقانو ،مالكلا ةفص مدق لوحو ىلاعت هللا مالك
 .يسفنلا مالكلاب

 مأ افيقوت اهتيادب تناك لهو ،ةغللا ةيضق ىلإ صلخ مالكلا نمو

 .ةعضاوم

 .ةيهقفلا ماكحألا ىلع كلذ رثأو ؟اسايق ةغللا تبثت لهو :٧٤ص

 يرابلا قح يف هانعمو ءهقاقتشاو مسالا لصأ لوح فالخلا ركذو
 .باقلألاو سانجألاو ،ءامسألا معأ لوح نيبوحنلا فالتخاو 0ىلاعت

 .عمجلا لقأ لوح فالخلل الصف دقعو :١٠۔-٠٠ص

 .نآرقلا يف زاجلاو ةقيقحلل رخآ الصفو :٢٥۔-١٠ص

 .ايبرع نآرقلا ىف ام لك نوك نع ثيدحلا طسبو :٢٠ص

 لوح فالتخالاو ،هتمكحو هفيرعت ؛لمجلا باب ىلإ لقتناو ::٢ص
 ؟لمجلا باب نم يه لهو ،ةيعرشلا ءامسألا

 .ةينامث نايبلا هجوأ لعجو نيبلا وهو لصفملا بابب هبقعأو :ه٤ص
 .هجو لكل ليثمتلا عم

 .اعامجإ هعنمو ،ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتل الصف دقع مث :١١٦ص

 .داحآلا رابخأو رهاظلاو مومعلا ضراعتل الصفو :٢٦ص
 أشنم لوانت هيفو ،باتكلا باوبأ لوطأ يهنلاو رمألل درفأو ::٢ص
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 .هتعاطب هللا رمأ نمو هللا ةعاط بوجو وهو 0 رمألا

 .ةلزتعملا دنع حيبقتلاو نيسحتلا ةيضق شقانو

 .ليثمتلا عم ،ةغللا يف ةريثكلا رمألا يناعم ركذ مث :٤٦ص
 .رمألا ةغيص ىف سانلا فالتخاو ::٥ص

 .بدنلا وأ بوجولا ىلع درجلا رمألا ةلالدو ::٧ص

 ؟هب رومأم وه له مودعملا اذكو ؟هب رومأم بودنملا لهو :٨٦ص

 .رظحلا دعب رمألا دوروو ::ص
 تبثت قلخلا ىلع هللا ةجح لهو ؛غيلبتلا ىلإ اهدعب لقتناو :؛؛ص

 .ةيضقلا هذه يف تاضارتفالا دروأو ؟لقعلاب مأ لسرلاب
 يف ةيلقعلا تاضارتفالاو ؟ءازج الب فيلكت حصي لهو :٨؛ص

 .كلذ

 خسن لهو ؟هتنعب لبق عرشب اًدّبعتم هوق يبلا ناك لهو :؛١ص
 عاونأو ةدحاو ةمأ ىلإ لسرلا ددعت نع ثدحتو ؟هقبس ام لك هعرش

 .لاحلا اذه يف ةيمالكلا اياضقلا نم اهريغو ‘تازجعلملا

 لاوقألاو عرشلا دورو لبق ءايشألا مكحل ةلأسم صصخو :٨٨ص

 .اهيف
 ةلاسرلا هغلبت مل نم لوح ةيلقعلا تاضارتفالا ىلإ ةيناث داعو :٢١ص

 ؟تانايدلا يف ةجحلا موقت ددع يأبو رحبلا نم ةريزج يف وهو
 ،ةيمالكلا ةيحانلا نم يهنلاو رمألا لئاسمل لصفملا ضرعلا اذه دعبو

 :اهنمو ،هقفلا لوصأب ةقلعتملا امهلئاسم نع ثيدحلا يف عرش

 ؟راركتلا يضتقي درجلا رمألا له ::ص

 ؟راركتلا ىضتقي له ةفص ., طرشب رمألا قيلعتو ::٨ص

 رمألا لهو ؟عسوملا بجاولا تقو امو ؟ريخ رمألا وه ام ٩: ؛ص
 يخارتلا مأ روفلا يضتقي ةقي درجلا

 .نآرقلا يف ةمألا باطخ يف هم يبلا ل اباب دقع مث :٢٠١ص
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 . .خلإ ءاسنلاو لاجرللو نينمؤملل هجوملا باطخلا عاونأو ١٠٢: ص

 رافكلا لهو ؟ةق يبلا باطخ يف نونمؤملا لخدي لهو :٤٠١ص
 ؟ةعيرشلا عورفب نوبطاخح

 نيناجملا اذكو ك،لاجرلا باطخ يف ءاسنلا لوخدو :٦٠١ص

 ؟دعب دجوي مل نمو لافطألاو
 ؟بجاو وه له ءهب الإ بجاولا متي ام ١:١١: ص

 ؟ىرخأ ةهج نم هنع يهنم ،ةهج نم هب رومأملا له ::٢١ص
 رمألا اياضق نم اهريغو ؟هدض نع يمه ءيشلاب رمألا له :١١!؟ص

 .ةيعرفلا

 ماكحأ تحت جردنم اهلج نأ ركذف يهنلا ماكحأ امأ :١:١!:ص

 .ةصاخلا لئاسملا ضعبب الإ هدرفي و رمألا

 3،هنع يهنملا داسف ىلع هتلالدو ،يهنلا فيرعت اهنم :١:!ص

 .مارحلاب لالحلا طالتخاو

 .نيعلا لوهجملا مارحلا ماكحأو :١!٥ص

 اهعاونأ هيف ركذ ء3الصف . يبلا يهانمل صصخو :١!١٦ص

 .اهتلثمأو اهماكحأو
 .هباشتملاو مكحلاو نطابلاو رهاظلا باب ىلإ لقتنا مث ١:٣٣: ص

 ةطمارقلا ىلع درلا يي لوطم لصفب بابلا اذه متخو :١٤١ص
 ضقنو ،اهرهاظ ريغ اًنطاب ةعيرشلل نأب نيلئاقلا ةعيشلا نم ةيلاغلاو

 .ةدسافلا مهدئاقع

 .باتكلا نم لوألا ءزجلا متخ لصفلا اذهبو
 هوجوو ءماعلاو صاخلا نع مالكلاب يناثلا ءزجلا أدبيو ٠٢ ١: ص

 .نآرقلا ياعم امممايب

 .ماعلا ثحابم لصف ش

 عاونأ اركاذ صيصختلا ةهج نم نآرقلا نايبل اباب دقعو :٢٦١ص
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 .اهحرشو .ءانثتسالا ،ةّمُسلا ،نآرقلا ءلقعلا :صيصختلا
 .دييقتلا متي مبو كديقملاو قلطملا باب ىلإ لقتنا مث :؛:٨٦ص

 .ديقملا ىلع قلطملا لمح هوجوو
 بهذعو ،عامجإلاب ةمسلاو نآرقلا صيصختل اثحبم دقعو ::ص

 .رارقإلابو يباحصلا

 صاخلاو ماعلا ضراعت نع ثدحتو ::ص

 .ضراعتلا اذه ةلازإ ةيفيكو ‘تامومعلا ضراعت نعو ١: ٧ص

 رصحلا فورح ضعب يناعم نع ثيدحلا ىلإ لقتنا مث ::ص

 .لأ كلذ ،ممت ،امنإ :اهنم

 ربخلا ىلع مالكلا :ناونعب ةنسلا ثحابمل اباب دقعو :١٨١ص

 .امهب قلعتي امو رابختسالاو
 .ةبذاكلا رابخألاو ةقداصلا رابخألا عاونأو

 هعمجو هظفحو ،هزاجعإو نآرقلا لوزن خيرات نع ةحل ضرع مش
 .عضولاو سدلل اهضرعتو .ةنسلا خيراتو

 .اهدسافو اهحيحص رابخألا قرط نع ثدحتو ::١١ص

 ةيفيكو ،ةلقنلا حيحصتو ،نوتملا جيرخت نم ةمسلا ةسارد هجاتحت امو

 .ثيدحلا صن نم مولعلا سابتقا
 لبقي امو ێامتاجردو ،ثيدحلا ةياور قرط يف ضافأ مث ::ص

 .ثيدحلا حلطصم ملع يف طوسبم وه امك دري امو ،اهنم

 همتخو ،ليصفتب هلئاسم هيف دروأ اباب خسنلل صصخو :٨١:٢ص

 .خوسنملاو خسانلا ةفرعم قرطب
 لوح ةمدقمب هل دّهم ۔اباب داهتجالاو ع امجإلل د رفأ امك ٢: ٨ص

 اهتليضفو ثقث دمحم ةمأ ةزيمو .اهنيدل مهمأ بيذكتو لسرلا خيرات
 .ةجح اهعامجإ ناكف طخلا نم اهتمصعو

 .هعوقو زاوجو ،ءاحالطصاو ةغل عامجالا فيرعت ركذ مث :٥٤٢ص
-١٨ . -



 عامجإلا ةيجح ةدمع دعت ييلا ،"لوسرلا ققاشي نمو" ةيآ رسفو
 .اهشقانو ،امب لالدتسالا ىلع تاضارتعالا دروأو

 ييلا ةدملا يف فالخلاو ،هروصو عامجإلا هوجو ركذو ::٠٥ص
 .ةريثكلا عامجإلا لئاسم نم اهريغو ،عامجإلا ام دمتعني

 ىلع ةباحصلا عامجإ دقعني له :لصفب بابلا متخو :٨٦٢ص

 ؟ةّمسلاو باتكلا صوصن فالخ

 نيعتم وه له ،هيف قحلا هجوو ،داهتجالا باب يف ضافأو ::ص
 ؟عيمحلا عم مأ دحاو عمو ؟ال مأ

 .داهتجالاو سايقلا ةافنل ةيلقنلا ةلدألا ركذ مث :×١ص

 ارد ،ةزئاحلا داهتجالا دوجوو يأرلا ماسقأ ركذ ىلإ داعو :؟ ص

 امك سايقلا باب حتف دنع عيرشتلا ضرف لوح سايقلل نيركنملا هبشل
 .نومعزي

 فالتخا قطنم عم اهتقفاومو ،سايقلاب دبعتلا زاوج ةلدأ دروأ امك

 .فالتخالا اذه صوصنلا لامتحاو ،ماهفألا

 نونمؤملا مأ لضفأ ةكئالملا له :اهنم ةيداهتجا اياضق ركذو ::٦١٨ص
 .ةكئالملا فاصوأو صئاصخ نع ثيدحلا يف درطتساو ؟سنإلا نم

 نع ثيدحلا :اهيف ضافأ ێىلا ةيداهتجالا اياضقلا نمو :م.٠ص

 اهاري امك مكحلا ةماقإ لحارم نم ةلحرمك ءنامتكلا ماكحأ ليصأت

 .ةيضابإلا

 يف ةنتفلا عقوأ فيكو مومذملا فالتخالل اباب ركذو :٢١ص
 ىلإ جرع مت ،اهدعب امو نامثع دهع يف ىربكلا ةنتفلاب اءدب ،ةمألا فوفص

 يف سانلا فالتخا يهو ،يسايسلا بناجلاب قلعتت ىرخأ ةيداهتجا اياضق

 .مهلامعأ ةيلوتو ،ةروخلا نيطالسلا ىلع جورخلا

 مكحو .ناطلسلا هاركإ ةصاخو ،هاركإلا ماكحأ ركذ مث :م٠٢.ص
 نم كلذ نع عرفتي امو ؛هتيلوت ىلع ةمألا تقفتا نمم ةيالولا ضفر
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 .يناثلا ءزجلا متخ ثحبملا اذميو

 وهو ،لوصألا ملع عيضاوم مهأب ثلاثلا ءزحلا حتتفاو :ح٤٢ص

 ."سانلا رودص يف هلوصحو سايقلا ةفرعم"
 نم هتيجح ةلدأو هلوح لصاحلا فالخلاو .هماكحأ ركذو :٦٢٣ص

 .عامجإلاو ةمسلاو باتكلا

 يلج ىلإ يعرشلا ماسقناو كيعرشو يلقع ىلإ هماسقنا مث :ح٦٣ص

 .ناسحتسا سايقو هبش سايق لإ يفخلاو يفخ و

 ةطبنتسملا للعلاو \ةصوصنملا للعلا نع اهدعب ثدحتو :٨٣٣ص

 .ليصفتب اهلئاسمو
 .هبشلا سايقب اءدب © يفخلا سايقلا عاونأ حرشو :٤٤٢ص

 يمسق دحأ وهو ،ناسحتسالاب سايقلا باب متخ ش :٦٤٢ص

 .يفخلا سايقلا

 .اهحرشو ،ع رشلا دعاوق نع مالكلل اصاخ اباب دقعو : ٩٤ص

 ةتس اهلعجف .ديدج ميسقتب ةسيقألا عاونأ ىلإ ةيناث داع مث :١٠ص

 ةلعلا سايق ،ةصوصنملا ةلعلا سايق باطخلا ليلد باطخلا موهفم :عاونأ

 .اهتلثمأ ركذ عم اهحرشو .لالدتسالا سايق هبشلا سايق ةطبنتسملا
 .نامتكلا ماكحأ ليصأت لوح هثيدح اذه دعب دكأو :٨٠٣ص

 ةقفصلا ضقنو ةعيبلا لثم ،ةيعرشلا ةسايسلا يف ىرخأ اياضق لوانتو
 .ةرجملا دعب برغتلاو ةملظلا ماكحلا تحت نوكلاو

 .ةساسحلا اياضقلا هذه يف ةماه ءارآب ىلدأو

 .نيدلاو ناميإلاو مالسإلا نع لصفب باتكلا متخ ش ٣٧٣: ص

 .كرشلاو قافنلاو رفكلا نع رخآو :ح٢٨؟ص

 .لالضلا ةمئأو ىدهلا ةمئأو ،ةلالضلاو ةعدبلا نع رخآو : ٨ص

 ليبس ىلع ،لوصألا لئاسم ضعب نع ثيدحلا لوصفلا هذه للختو
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 ١ و د اهشتس ال ١ ليثمتل ٠.

 امولسأو اجهنم فاصنإلاو لدعلا :يناثلا بلطملا

 جهنملا =أ
 نيبتي فاصنإلاو لدعلا باتك ثحابم مهأل قباسلا ضارعتسالا نم

 تناك نێلا ةيلوصألا اياضقلا هيف بعوتسا دق ينالجراولا نأ حوضوب

 .هرصع يق ءاملعلا لاب لغشت
 ىلا نيزاوملا ىلإ اعدو ‘فاصنالاو لدعلا ةقيرط هباتك يف جهتنا دقو

 ءايلوألاو ةلسرملا هؤايبنأو ةلزنملا هبتك» يهو هقلخ نيب هللا اهعضو

 نمف «ةرونملا ةئيضملا لوقعلاو ةرخسملا ةعوبطملا ساوحلاو ةعورملا ةثدحملا

 كلهو ‘ىوغو لض ،ىغبو صقن وأ ،ىغطو دازف نيزاوملا هذمب نزو
 انأو ،احجنو زاف لمت ملو قدصلا ىّرحتو ‘لدعو نزو نمو ،ىةرتو
 هريغ ىلع مكح نمو .ئلعو يل نوكت نأ ىلع ،نيزاوملا هذه ىلإ وعدأ
 دقف هسفنل بحي املثم هريغل بحأ نمو ،لدع دقف ،هسفن ىلع مكحي امك

 روحجلا نع ىممأو فاصنإلاو لدعلا ةقيرط ىلإ وعدأ انأو تفصنأ

 .٧١١0«باخو رسخ دقف ربكتساو ىبأ نمو ڵ©باصأ باجأ نمف فارحنالاو

 امأ ،مويلا يملعلا ثحبلا اهيلإ وعدي نيلا ةيعوضوملا قطنم اذه

 .موي لوأ نم اهدعاوق عضو دقف مالسإلا

 ةفرعمل ،لوقعملاو لوقنملا نيب عمجلا هفلؤم يف بوقعي وبأ جهتنا امك
 لطابلا للخ نم قحلا جارختسا يف انلوعمو» :لوقي ذإ ،هلوبقو قحلا

 باتكلا ىلإ ةلاحإلاب اقحال يفتكنسو .٠١ص ‘.١ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا _ )1(
 .اراصتخا
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 لمحي" :ه هللا لوسر لوقف ربخلا امأ ارظن رخآلاو ربخ امهدحأ ،نارمأ
 فيرحتو ،نيلهاجلا ليوأت هنع نوفني ،هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه

 نم يش لك لامعتساف رظنلا امأو ...5')"نيلطبملا لاحتناو ،نيلاغلا

 .0")«هقح قح يذ لك ءاطعإو هعضوم يف مولعلا

 ىلع لّوعو» :هلوقب بوقعي وبأ هيلإ دشرأ ام هلك كلذ نازيمو

 ،كرايعم اهذختاو ،كرانم اهلعجاو .ةمألا اهيلع تعمتجا نلا لوصألا

 نم بهذلا كل ٠ صلخي ©ضعبب اهضعب مولعلا برضاو كذريي هللا درأو

 الو ،اضعب هضعب قدصي قحلاو ...ثرفلاو مدلا نيب نم ضحملاو ،تبحلا
 يي ركنملاو ،دييقتلا فلاخي اميف ديلقتلا بنتجاو .اضعب هضعب بذكي

 رذحلا لمعتساو .ريصقتلاو ولغلا نيب نيدلاو رومألا نم ذاوشلاو رودصلا
 .()«مّلظلا سيدانح يق ملعلاو مهتلا ناظم يف

 برغلا ءاملع هيلإ لصوتي مل ةقيقحلا نع فشكلل قيقد جهنم اذهو

 رصنع رفوتب الإ قالتت ال بويعو ،مهجهانم يف صقن ىلع ،ارخؤم الإ
 .نيثحابلا يف ةديقعلا

 ابنتجم ،اطس و اكلسم كلس باتكلا لئاسمل هضرع يف ،ييالجراولاو

 ةقيرطلا ىلإ ريشن نأ اندرأ كلذلف» لخلا راصتخالاو لمملا باهسإلا

 ادصق اكلسم كلسنو ذاوشلا حرطنو ،داوخلا لمعتسنو ،اهنم ىطسولا

 ىلع ةقشملا نومتو ‘دصتقملا ىلع ذخأملا برقيل ،ريصقتلاو ولغلا نيب

 .(5«دهتجلا

 ىلع همالك اولمحي نأ مهنم ابلاط هراذتعاب ءارقلا ىلإ مدقت امك

 .٩٠٢ص ١© ٠ج ،ىربكلا ننسلا ،يقهيبلا ؛١ ٠٤.ص ،١ج دئازلا عمجب ،يمديهلا - (1)

 ٣٢. ص 0©١‘ج فاصنإلاو لدعلا - (2)

 .٤-۔٣٢ تافحص ( ١ج فاصنإلاو لدعلا (3)

 .٢٣۔-٢ تافحص ( ١ج فاصنإلاو لدعلا _ (4)
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 َلْوَقْلا نوُعمَتسَي نيذلا نآرقلا كلذ ىلإ دشرأ امك 3ههوجو نسحأ

 .[٨١:رمزلا ةروس]«هتَسْحَأ ن نوتيف

 لجو زع هللا عسرأ دقو» نايسنلاو وهسلا مدآ نبا لاوحأ بلاغو

 انغسويلف 3مهيناعمو مهظافلأ ىف ةعيرشلا عورف يق نيطبنتسملا رذع

 ىلاعت هللا لاق دقو ،كلذ لثم ىف اراذعإ هعسون اننأ امك ،ارذع (ئراقلا)

 .(٠)[٥٤١:فارعألا ةروس]«اَهنَسحأب اوذخأ َفكَمْوَق رمأو :ىسومل

 ضرعن فوسو الماش ناك لوصألا اياضقل نالجراولا لوانتو

 لئاسمل اذه هلوانت يف هنأ انه هركذن يذلاو ‘تحبلا نم اهلحم ىف هئارآل

 ضرعي ©‘فاصنإلاو لدعلاب امزتلم ناك ءاهعورفو امتاهمأ ؛لوصألا

 ديأت ام بسح اهيف هرظن ةهجو ايدبمو ،ءارآلا نيب انراقمو ايزاوم اياضقلا
 .ليلدلاو ةجحلاب حجرو هيدل

 تلغش اياضق ةدع ةمث نأ باتكلا تايوتحم درس لالخ نم حضاوو

 ذإ سايقلل ةيرهاظلا راكنإ ةيضق لثم \ةصاخ ةفصب اهيلع زكر ف هركف

 ىلع اللدمو ،سايقلا ةافن ءارآ ادّنفم سايقلا باب نم امهم ابناج اهالوأ

 لدجلل اساكعنا ناك بوقعي يبأ نم فقوملا اذه لعلو .نيتبثملا رظن ةحص

 ةيرهاظلا نيب عوضوملا اذه لوح سلدنألا يف هدجو يذلا داحلا

 .مهموصخو
 لصف يف ديدحتلابو ،اهئافخو ظافلألا حوضو ثحابم يف زكر امك

 امبرو .ةينطابلاو ةعيشلا ةالغو ةطمارقلا ىلع درلا ىلع نطابلاو رهاظلا
 دارأ ييالجراولا نأ الإ ،هقفلا لوصأ نع اديعب ةلهو عوضوملا اذه ودبي

 هلالغتساو حيحصلا يمالسإلا ركفلا ةمدخ يف ملعلا اذه دعاوق فيظوت

 دّنفو ،ةينطابلا ىلع ةمئاللاب ىحنأف ،ةيمالسإلا ةمألا عقاو ةحلاعم يق

 .١١ص ©١ج ©‘فاصنإلاو لدعلا _ (])
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 كاهتناب ؤ©بقع ىلع اسأر ةعيرشلل مهبلقو ،ةذاشلا مهءارآو مهمعازم

 .تامرحملا لالحتساو تامرحلا

 اولمح نيذلا ةهبشملا ةالغ مهو ءلباقملا قيرفلل اضيأ ىدصتو

 نم هنولقعي امب تافصلا تايآ اورّسفو ،اهلك اهرهاظ ىلع نآرقلا صوصن

 .اولضأو اولضف مهماسجأو مهسفنأ

 اهروذجب ةيلوصألا لئاسملا طبر يف ادهج بوقعي وبأ لاي ملو
 كلذ لاثمو .نيدلا لوصأو هقفلا لوصأ نيب قيثولا طبارتلل ارظن ،ةيدقعلا

 ثحابم اهدرفأف ،ةعيرشلا ىق حلاصملاب اهتقالعو حيبقتلاو نيسحتلا ةيضق

 .ةيفاض ةيليصفت
 ةقلعتملا ةسمخلا ماكحألا وأ يعرشلا مكحلا ثحابم طبر امك

 لاعفأ نع ثيدحب اهل ديهمتلاب كلذو ،نيدلا لوصأب دابعلا لاعفأب

 ةصاخبو ،ةيمالسإلا قرفلا ءارآ ةشقانمو ،رايتخالاو ربخلا ةيضقو ،نيفلكملا

 .ةلزتعملا اهنم
 رمألا يقو ،مالكلاو تاغللا لئاسم يف راس جهنلا سفن ىلعو

 .اهريغو غيلبتلاو ،يهنلاو
 ةعيبط هب حمست ال امب ةيمالكلا لئاسملا يف عسوتلا هيلع اندقتنا نئلو

 ملكتم لجر هنأ بوقعي يبأ رذع نإف ‘ةصصختملا ةيلوصألا ةرظنلا

 امهم هتافلؤم يف يمالكلا ههجوت رثأ رهظي نأ دب الو ،ىلوألا ةجردلاب
 .مالكلا ملع لاحب نع تدعتباو تصصخت

 ضرأ ىلإ لوصألا اياضق ليزنت ىلع ينالجراولا صرح امك
 دنع فقي ملف داهتجالا لئاسم يف احضاو كلذ ىلحتو ،قيبطتلاو عقاولا

 ةيداهتجا اياضقل ةديدع جذامن دروأ لب ،هتالاجب ديدحت و داهتجالا فيرعت

 اليئض اظح لان يذلا ىسايسلا هقفلاب قلعتت اهنم ريثكو .ةيمهألا ةياغ يف
 هقفلا اذه رومض ناكو ،يمالسإلا خيراتلا ربع ءاهقفلا تاداهتجا نم

 اهبقاوع نوعرجتي نوملسملا لاز ال لا ةديدعلا تاسكنلل اسيئر اببس
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 ناكمإب ،ةئيرج ءارآب لاحلا اذه ىف بوقعي وبأ ىلدأ دقو .اهراثآو

 ةيمالسإلا ةبتكملل ءارثإ رصعلا بساني امي اهضرعو اهتسارد نيصصحتملا

 .اهيلإ نوكت ام جوحأ يهو ءامب

 :بولسألا حب

 ةينايبلاو ةيوغللا هتردقم هيف تلجت عيفر بولسأ ييالجراولا بولسأ
 .ةيلوصألا تاحالطصالا يق همكحتو

 ناك هنإ لب \بوقعي يبأ ةياغ وه ظفللا نكي ملف اذه مغر نكلو

 نارحب هيناعمو مالكلا» نإف ،ظافلألا لبق يناعملل ىربكلا ةيانعلا ىلوي

 امهو لوقعلاو رئاصبلا يوذ دنع نايغبي ال خزرب امهنيب ناعساو ناميظع
 يناعملل امداخ مالكلا لعج امنإو لوضفلاو لهجلا يوذ دنع ةدحاو ةباثمب

 نمف "بابل يناعملاو رشق مالكلاو مانألا ىلإ اهتيدأت نيح ىلإ اهل اظفاحو
 .06«باصأ دقف هلصأب الك قحلأ نمو \©باخ دقف بابللا نود رشقلاب عنق

 تاحيولت ىلع بم ءةرابعلا قيقد» فاصنإلاو لدعلا باتكو

 قذحلاب زربم ،ةغالبلا ناسرف نم سراف الإ اهلح ىلع ردقي ال ،تاهيبنتو
 .)يداربلا ريبعت دح ىلع .«ةعاربلا و

 ال يرشب دهج وهف ،ةغالبلا ةمق يف هلك باتكلا نأ اذه نعي الو

 لثم نم ءنايبلا دعاوق ىيقانت قلا تانهلا ضعب هيفو صقن نم ولخي

 .ىرخأ ةرات ةعانصلاب علولاو ،ةرات ظافلألا بيرغ لامعتسا

 سنجلا اذه يف لجو زع هللا ىضق امل هنأ ملعا» :هلوق كلذ نمو
 يف مكح ،ففعتلاو نواعتلا ىلع الإ اوحلطصي نلو ،فلأتلاو ةطلخلاب

 .٩٢ص ج ،ناهربلاو ليلدلا ييالجراولا - (1)

 .ظ١ةقرو 0 ١ج قداصلا ثحبلا يداربلا - (2)
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 ‘تافلتملا مرغو تايانجلا شورأب تامالظلا فو تاصاصقلاو دودحلا

 اذه عبط نم نأ ملع دقو .لادبألاب ضواعتلاو لاومألاب تاعايبلا عرشو

 ىلإ شطعلاو عوجلا مهرطضاف شيعلاو ءادغلا ىلإ ةجاحلا [سانلا] شمطلا
 تاجيهلا] شوهلاو ،[رطبلا] شرعلاو ،[بلطلاو لوانتلا] شونلا
 هذ ةميظع عرشلا دعاوق نم ةدعاق نيعملا اذه ناكف ،[بارطضالاو

 فافعلا لطعتل تاصاصقلاب اوغدارتيو اورجازتي مل ولف ،ةميظعلا ةمألا

 وأ اروبق اوراصل تاعابتلاب اوضواعتيو اوساوتي مل ولو ،فالتلا عقوو

 .0«ارويطو اشحو

 مل و ،ةغالبلا بابرأ هيضتري امم ةعانصلاب علولا اذه نأ بسحن الو
 يف ةصاخب نالجراوو ،ةماعب ةيبرغملا ةئيبلا يف اهموي ةيبرعلا ةغللا نكت

 يف ىضقو كال غرفت نم الإ ةبيرغلا ظافلألا هذه بعوتسي يذلا ىوتسلملا
 .ريصق ريغ رمعلا نم ارطش اهتسارد

 امنيح ،ينيالجراولا بولسأ يف ذخآملا هذه ىلإ يدابلا هبن دقو

 درو ييلا ،ملعلا ةبلطل بوقعي يبأ ةيصو نم ةريخألا ةرقفلا حرشل ضرعت
 امو ،ةغالبلا هنإف &هدارم هب غلبي ام نيدأ ىلع همالك يف رصتقيلو» :اهيف

 هنإف ريعقتلا بنتجيلو علا نم هنإف ،دادرتلاو راركتلا ابنتجيلو ،يعف داز

 لوقع عاريلو ،قهوتلاو قمعتلاو ،قهيفتلاو قدشتلا بنتجيلو كريفنتلا
 .(«ةرربلا ماركلا ةظفحلا كلذ ءارو نمو ةرضحلا

 فيك خيشلا نم بجعلاو» :هلوقب اذه ىلع يداربلا قلع دقو {

 رقنو لضعأو ،رفنو رّغقف هنع درط ام ىلإ فلاخو ،هنع ىم امي لثمت

 ٢٤٩. ص ج فاصنإلاو لدعلا - (1)

 .١ج فاصنإلاو لدعلا - (2)
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 .١060«همالك يف هنع ىمه ام ليثمتو

 ةدعاقلا ريرقت اذه همالكب دصق ينالجراولا لعلف يردي نمو

 .لاقملا سفن ىف لاثملا برضو

 لانت ال اهعومجمب يهو ،ةدودعم امئإف ذخآملا هذه تناك ام ايأو

 يف ةقدو بولسألا يف ةسالس نم هب زيمت امو ،باتكلل يبدألا ىوتسملا نم

 .ريبعتلا

 .ظه ٤ةقرو ا ١ج قداصلا ثحبلا يداربلا - (1)
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 ن اثلا ثحلا

 فاصنإلام لدعلا بانكةيممأ

 هرصع تافلؤم نيب باتكلا ةلرزنمو لوصألا ملع روطت :لوألا بلطملا

 سماخلا نينرقلا يف هصئاصخو ؛هقفلا لوصأ ملع روطت =أ

 :سداسلاو

 ةعيرشلا صوصن مهف نوناقو طابنتسالا جهنم هقفلا لوصأ ملع دعي

 ردصلا يف حضاو لكشب تددحت دق نكت مل جهنملا اذه دعاوق نكلو

 دق اوناك مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نأ كلذ ،نيملسملا خيرات نم لوألا

 نع ث لوسرلا ةريسو ليزنتلل مهتنياعمو ةيناسللا مهتكلم مهتنغأ
 .داهتجالاو هقفلل دعاوق عضو ىلإ ةجاحلا

 نإ لب داهتجالا ةيلمعل مهتسرامم نيح مهنع بايغ ينعي ال اذهو
 لوصألا نأش هنأش ثةقيلس ممماسل يفو ةرطف مهريكفت يف دوجوم جهنملا

 .ىلوألا ةيساسألا فراعملا نم ةيهدبلا
 ملع لانو ،ةعانص اهلك مولعلا تبلقنا ةباحصلا رصع ىضقنا املو

 .روطتلا اذه نم هبيصن هقفلا لوصأ
 ةحورطملا اياضقلا بعشتو ،مالسالا ضرأ عاستاو ةايحلا روطت عمو

 نم تاوطخ دعب كلذو زيمتلا يف ملعلا اذه حمالم تذخأ ،ءاهقفلا مامأ

 .اهديعقتو اهتغايص تمت اريخأو حمالملا هذه فاشتكا مث دصرلا
 ساسألا اذه عضو يف ةمدقتملا ةوطخلا هذه يف لضفلا بحاص ناكو

 ةطخو ءةلماك ةروص اهيف مدق لا ،"ةلاسرلا" يف يعفاشلا مامالا وه
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 .نمزلا ربع روطتو امن ،القتسم انايك هحنمف ديدجلا ملعلا اذهف ةحضاو

 نرقلا تافلؤم ىيف ةديرف ةرهاظ .()جاهنمو ةركف "ةلاسرلا" باتكو

 .اهيلإ قبسي مل {ةيلومش ةروصب ةيلوصأ اياضق نم هلوانت امب ڵيرجهلا ثلانلا

 طبرو ،يلقع هاجتا يف عرشلا ةلدأ بتارم ةفرعمل يلك نوناق نم هعضو امم
 تثدح يلا ةوجفلا كلت ةلازإ يف يعفاشلا لضف زرب هب لوصألاب عورفلل
 يذلا يركفلا عارصلا ىلع ءاضقلاو ،قارعلا ةسردمو زاجحلا ةسردم نيب

 .يلقعلا مههاحجتاب قارعلا لهأو ،يرثألا مههاحجتاب زاجحلا لهأ نيب ماق
 عضاو بقل زوحي نأ يملعلا زاجنإلا اذمب يعفاشلا مامالا قحتساو

 .لوصألا ملع

 ذإ يلوصأ باتك يف عمتجت نأ رع صئاصخب هتلاسر تمستاو

 اهءام ردكي مل ،ءافصو حوضو يق راوحلاو لاسرتسالا نم اجيزم تناك
 .}نايبلا بابرأ باجعإ راثأ امم ©يفسلف ديقعت وأ ليخد

 ةيلوصألا تافلؤملا يف ةحضاو تامصب اهصئاصخب ةلاسرلا تكرتو
 .)ةقحاللا نورقلا يق

 عم هيشامتل مالكلا ءاملع نم ريثكلا يعفاشلا جهنم ىوهتساو

 ممتاهاحجتا عابشإل الاجم هيف اودجوف ءةيلالدتسالا مهقرطو ةيلقعلا مهلويم

 بسن قح هاياضق يف ثحبلا لاجم اوعسوأو هريوطت يف اوعدبأف ،ةيملعلا

 :رظني ،اهجهنمو "ةلاسرلا" صئاصخ لوح =- (1)

 ،يبرعلا ركفلا راد ،!ط ،مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم ،راشنلا يماس يلع -
 .دعب امف ٥٨ تافحص ،م٧٤٦١/ه٧٦٣١ ةرهاقلا

 راد ،٢!ط ،ةيليلحت ةيدقن ةسارد يلوصألا ركفلا ،ناميلس وبأ ميهاربإ باهولا دبع -
 .دعب امف ٧١٥ تافحص (م٤٨٩١/_ه٤٠.٤١ ةدج قورشلا

 .٦٧ص يلوصألا ركفلا ناميلس وبأ باهولا دبع - (2)
 .دعب امف ٧١٥ تافحص يلوصألا ركفلا ناميلس وبأ باهولا دبع - (3)
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 .0)نيملكتملا بهذمب افورعم حبصأو ،مهيلإ
 لئاسملا ءانب دمتعي صاخ جهنم قفو لوصألا ةيفنحلا بتك امنيب

 تناكو دهاوشلاو تايئزخجلا داريإ هيف ريثكو ،ةيهقفلا تكنلا ىلع

 .:ءاهقفلا جهنمب يمسف ،ع ورفلاب قيلأو هقفلاب سمأ مهتقيرط
 بهاذملل راصتنالا عاشو ،يعفاشلا دعب ةيلوصألا تافلؤملا تلاوتو

 روهظ مغرو .بهذم لك مامإ جهنم قفو ةيلوصأ بتك فيلأتو ،ةيهقفلا
 ترصتتقاف .مهتمئأ بهاذم دودح يطخت اوعيطتسي مل ممأ الإ رابك ءاملع

 هذه يف لدخحلا قوس ترهدزاو ثليلعتلاو ءارالا حيجرت ىلع مهدوهج
 .اريبك ءارث لوصألا ملع ىرأ امم ،نيدايملا

 قطنملا ءاملعب حضاو لكشب معبارلا نرقلا ييلوصأ رثأت زربو
 فرع امب ‘لوصألا ملعب ةصاخلا تاحلطصملا ديدحتب اونغو ،ةفسلفلاو

 هذه عئاشلا كاردالا ىلع اقباس دامتعالا ناك امنيب فيراعتلاو دودحلاب

 امم ءارآلا ريرحتو دقنلل اريبك الاجم لوحتلا اذه حتف دقو ‘تاحلطصلملا

 .0:)لوصألا ملع ءامن ىلع دعاس

 نم فيفل ملعلا اذهل أيهت ةرجهلل سداسلاو سماخلا نينرقلا ءيجمو

 ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا لاثمأ نيصصختملا يمالسإلا ركفلا مالعأ

 يبأ يضاقلاو ( ه٥١٤تر) يلزتعملا رابحلا دبع يضاقلاو ه٣.٤ت)

 مامإو (ه٦٢٤ت) يرصبلا نيسحلا يبأو «(ه٠٣٤ ت) يسوبدلا ديز
 نمم &(_ه٥ه.٥٠٥ت) لىلازغلا دماح يبأو .(_ه١٧٤ت) نيوحلا نيمرحلا

 ةلبقو ضعمتجلا راظنأ طحم اولظو ،كاذنآ يملعلا طسولا ةعيلط يف اوناك

 ٤٤٦. ص يلوصألا ركفلا ناميلس وبأ باهولا دبع _ (1)

 يبرعلا نايبلا ةنخب \٢ط ،يقاو دحاولا دبع يلع .د حرشو قيقحت ،ةمدقملا \نودلخ نبا - (2)

 ١١٦. ٥ص ،٢٣ج م٧١٦٩٦١/ه٧٨٣٢١ رصعب
 ١٦٤. ص ،يىلوصألا ركفلا ناميلس وبأ باهولا دبع - (3)
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 ىف طاشن هعراضي ال ايلوصأ اطاشن اودجوأف ،ةفرعملا داور نم نيحماطلا

 امو ةيمالسإلا لايجألا تلظو ،اسيردتو افيلأت ةيمالسإلا تاساردلا لاج

 .)جاتنلا اذه ىلع ةلاع لازت

 اهلمجأ ةديدع تازيم ةرتفلا هذه يف يلوصألا جاتنإلا مستا دقو

 :ةيتآلا طاقنلا يف :)ناميلس وبأ باهولا دبع روتكدلا

 ءالؤه دوهج رفاضتب كلذو ،هقمعو ،هترازغو جاتنإلا اذه ةرفو -

 ناكو ...ءازيمتم اليصأ اركف انل اوكرتف لوصألا ملع ءارثإ ىلع مالعألا

 ثيداحأو ‘ناسحتسالا ةيجحك \تاعوضوملا ضعب لوح فالتخالا

 راكفألا كاكتحا يف اببس ،سايقلا ةيجحو ،يباحصلا لوقو ،داحآلا

 .ةيركفلا ةقالطنالا هذه بصع ناك يذلا دقنلا ةكرح طيشنتو

 ةصاخبو ،ءاوسلا ىلع يناعملاو ظافلألا ىلع يلوصألا دقنلا اذه زكرت -

 طبض يف اهيلإ مكتحي ىلا ةليسولا ةيقطنملا سيياقملا تحبصأ ن أ دعب

 .هاياضقو هتاحلطصم حرش و ملعلا اذه قئاقح

 تاعزنلا هيلع رطيست ملف ،ابلاغ درجتلاو ةيعوضوملاب دقنلا اذه مستا -

 .نيملكتملا جاتن يف ةصاخبو ،ةيبهذملا لويملا وأ \ةيصخشلا

 فلتخم ضرعت ثيح نراقملا هقفلا لوصأ ملع يف فيلأتلا ةاون روهظ -
 دهجلا اذهب ماق دقو .اهنيب حيجرتلاو اهل لالدتسالاو بهاذملا ءارآ

 يبأل "ةرصبتلا" باتك لثم ،اوسلا ىلع نيملكتملاو فانحألا ويلوصأ

 .(ه٦٤٤ت) يزاريشلا قاحسإ

 لوصأ ىلع زكترت ةيهقفلا بهاذملا بلغأ يف ةيلوصأ تافلؤم روهظ -
 .عيرفتلاو طابنتسالا يف هجهنمو هيأر ريرقتو بهذملا مامإ

 ١٦٨. ص يلوصألا ركفلا ،ناميلس وبأ باهولا دبع - (1)

 ٤٤٢٣-٤٤٤٤. تافحص يلوصألا ركفلا ،ناميلس وبأ باهولا دبع - (2)
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 يهو ءاهيف عسوتو ،ةريثك ةيعرف تاعوضوم لوصألا ملع نمضت -
 هنم لخت ملف ،ةفسلفلاو قطنملاب رثأت امك .مالكلاو لدجلاو ةغللاب لخدأ

 .يلبنحلا ىلعي يبأ يضاقلا دنع امك نييفلسلا ةلبانحلا تافلؤم تح

 دعتو ‘لوصألا ءاملع هبتك ام نسحأو بصخأ رصعلا اذه جاتنإ ربتعي -

 اهجاتنإ حبصأو ،لوصألا ملع خيرات يف ةيبهذ ةرتف ةلحرملا هذه
 .مويلا لإ ملعلا اذه ق ردصملاو دروملا امناعوسومو

 نايساسأ ناجهنم امممأ حضتاو نييلوصألا جهانم تنيبت اذميو

 .فانحألا جهنمو ةيهقفلا مهبهاذم فالتخا ىلع نيملكتملا جهنم

 :هرصع يف يلوصألا جاتنإلا نيب فاصنإلاو لدعلا ةلزنم =ب

 هجهنمو ‘©فاصنإلاو لدعلا باتك تايوتحمل قباسلا ضارعتسالا نم

 نينرقلا يف هصئاصخو لوصألا ملع روطتل زيجولا ضرعلا نمو هبولسأو
 اجذومن ،©فاصنإلاو لدعلا باتك ربتعن نأ اننكمي سداسلاو سماخلا

 .تازيممو صئاصخ نم هلمحت امب ةرتفلا كلت ىف ةيلوصألا تافلؤملل اقداص
 فالخلا اياضقل هلوانتب لوصألا ملع ءارثإ يف ييالجراولا مهاس دقف

 سايقلاو ،ناسحتسالاو دحاولا ربخ ةيجحك ءملعلا اذه ترثأ نلا

 .اهريغو
 ةيانع نم تلان لا ةيوغللاو ةيمالكلاو ةيقطنملا اياضقلاب متها امك

 .ريسي ريغ ابيصن ةرتفلا كلت ييلوصأ

 كلذب افيضم ،اهشقانو نييلوصألا ءارآ ضرع يف اضيأ عسوت دقو
 .نراقملا لوصألا ملع ىلإ ةنبل

 ظفللا لبق عملا ةيحان ىلع اًركرم ناك لوصألا لئاسمل هلوانت يقو

 دودحلاب يفرحلا مازتلالا نم نيملكتملا نيب دئاسلا هاجتالا فلاخ كلذلو

 نع الاغتشا كلذ ييالجراولا ربتعاو .اهلوح ليوطلا لدجلا ةراثإو ،ةيقطنملا

 .اياضقلا تامهمو يناعملا رهوج
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 نيملكتملا ةسردم كلس يف مظتنا دق ينالجراولا نأ حضاوو

 ام وهو .ليثمتلاو حيضوتلا ىلإ قالطنالا مث ،الوأ لوصألا ريرقت هدامتعاب
 .يلقعلا ههاجتاو مجسنيو يفسلفلا هريكفت عم ىشامتي

 هباتك فيلأت ق نيالجراولا رداصم نع ةقيقد ةسارد كلمن ال انأ ديب

 ءاملع جاتن ىلع هعالطا لالخ نم اهدافتسا هنأ ماع مكح ىوس ءاذه

 انل نيبي ملو يمالسإلا ملاعلا رضاوح نم اهريغو سلدنألا يف مالسإلا
 .هباتك ىف اهيلإ راشأ الو رداصملا هذه ءامسأ

 كاقيبطتو اريظنت ةيلوصألا هتدامب فاصنإلاو لدعلا باتك عيو

 .نيملكتملا ةسردم مئاعد ءاسرإو ،ةيلوصألا ةبتكملا ءارثإ يف ةداج ةمهاسم

 اهتيمهأ كردأ دقف ،نورق ةدع لظلا يف ةمهاسملا هذه تيقب نئلو

 ام وهو .امظنو احورشو اراصتخا باتكلا اذه اولوانتف ةيضابإلا ءاملع

 .هللا لوحب {ةمداقلا تاحفصلا ىيف ءاطغلا هنع فشكنس

 فاصنإلاو لدعلا ىلع تعباتت تلا لامعألا :يناثلا بلطملا

 ةيضابإلا تافلؤملا نيب ةغلاب ةيمهأ فاصنالاو لدعلا باتك لان

 .مظنلاو حرشلاو راصتخالاب هولوادتف مهؤاملع هب يغو
 ثيدحلا ضعبب باتكلا اذه ىلع تعباتت تلا لامعألا هذه صخنو

 يف اهلج لازت ال لامعألا هذه نأ ةظحالم عم ،اهل مزلا بيترتلا نيعارم

 .اهعقاومو اهعضو نع فشك ديزم مزلتسي امم ڵ تاطوطخملا دادع

 باتك اعم قئاقح نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا" باتك =أ

 (ےه٠١٨تر ،يداربلا مساقلا يبأل !"فاصنإلاو لدعلا

 :اثالث اهنم انيأر ©باتكلا اذهل خسن ةدع دجوتو

 .رئازجلا {ةيادرغ .نجسي ينبب بطقلا ةبتكم ةخسن -
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 .رئازحلا {ةيادرغ نجسي يبب يلعل حلاص جاحلا ةبتكم ةخسن -

 .رئازحلا {ةيادرغ ديعس جاحلا دمحم ةبتكم ةخسن -

 .ةساردلا يف انتدمع ةريخألا ةخسنلا انذختا دقو
 ٤٨١0ةقرو ىق لوألا يهتني ،ةقرو٨٨٢ اهقاروأ ددع نيأزج يف عقت

 ارطس ٥٣و ٢٨ نيبو ،لوألا ءزحلا يف ءارطس ١٢امترطسم ٢٨٨. يق يناثلاو

 ٢١ موي :اهخسن خيرات .مس٥,٥١ جمس٥,١٢ :اهساقم ناثلا ءزحلا يف

 .ملاس باتكلاو .لوألا ءزجلا رخآ يف درو امك ه٧١١هماع لوألا عيبر

 .حضاو يبرغم طخب وهو
 لمكتسي مل يداربلا نإ ذإ مات ريغ هنإف حرشلا اذه ةماخض مغرو

 .فاصنإلاو لدعلا نم لوألا ءزجلا حرش الإ هيف
 ؟الماك فاصنإلاو لدعلا يداربلا حرش له :وه حورطملا لاؤسلاو

 نيأزجلل يداربلا حرش رارمتسا ديفي ام حورشملا مسقلا لالخ درو
 :كلذ نمو باتكلا نم ثلاثلاو يناثلا

 يأرلا لئاسم حرشو" : تو يبلا يهانم نع ثيدلا رخآ يف هلوق -

 .)"داهتجالا باتك ىف هللا ءاش نإ ىفوتست داهتجالاو

 وه امنإ [نل يفنلا فرح نم دافتسملا] سايإلا نأ حيحصلاو" :هلوقو -

 ريوجتلاو ليدعتلا يف ركذت ةصق ق هللا لوسر عم هلو ،كثظ رمع بهذم
 .'هللا ءاش نإ

 سنخلا نم ءانثتسالاو ،عطقنملا ءانثتسالا ف فالخلاو" :هلوقو -

 .}"هباب هنإف صوصخلاو مومعلا يف ىلاعت هللا ءاش نإ بعوتسي

 .ظ٩٥٢ ةقرو .٢ج قداصلا ثحبلا يداربلا - (1)

 .ظ٣٦٢ ةقرو 0 ٢ج قداصلا ثحبلا يداربلا - (2)

 .ظ٣٢٦٢ ةقرو ،؟٢ج ©فقداصلا ثحبلا يداربلا - (3)
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 ينياثلا ءزجلا رخآ يف درو هنأ جاتنتسالا اذه ىلع ركعي يذلا نكلو

 ءزجلا وهو ©لصألا ممت" :ةرابع طوطخملا رخآ يأ- ،حرشلا اذه نم

 .0©)"لامكلاو مامتلا ىلع هلل دمحلاو [فاصنإلاو لدعلا نم يأآ] لوألا
 عرش انه اهداريإ دعبو .اهفرحب نالجراولا باتك يف يه ةرابعلا هذهو

 .() يبلا ىلع ةالصلاب ثيدحلا متخو .ةياهنلا تح اهحرش يف يداربلا

 نأ حجري امم "يداربلا حرشل قحال ءزج دوجو ىلإ ةراشإ يأ دروو نود
 لوصأ ىيف اميق ارفس انل كرتل همتأ ولو ‘هحرش لامكإ نود هتلجاع ةينملا

 .هقفلا

 حرش نم اريبك امجح يلصألا باتكلا ةمدقم حرش لان دقو

 ماسقأو ،ةرظانملا طباوضو ملعلا بلط بادآ لوح ةمدقم يهو ،يداربلا

 كاردإو مولعلا باستكا يف لقعلا رودو ،يلقعلا جاجتحالا جهنمو ،مولعلا
 نيعبرأو نيتئام يأ ،ةقرو نيرشعو ةئام هلك كلذ حرش قرغتسا ،نيقيل
 يلصألا صنلا نم اهلباقي امنيب .باتكلا فصن براقي ام وهو ،ةفيحص

 .ةفيحص ةئامعبرأ عومجب نم ةفيحص نوثالثو ةئالث فاصنإلاو لدعلل

 سفن ىلع همتأ ول يداربلا حرش مجحل ةيبيرقت ةروص انيطعي ام وهو
 .همتأ دق ناك نإ الماك انلصو ول وأ قسنلا

 :هحرش ىق يداربلا جهنم

 وهف ،بتكلا حورش يف ةبلاغلا ةقيرطلا يه هحرش يف يداربلا ةقيرط
 نايبب اهيلع بقعي مث ،ابلاغ رطسأ ةسمخ زواجتت ال لصألا نم ةرقف دروي

 يبأل اقفاومو يوغللا بناحجلا ىلع اًرَكرم امتارابع ليلحتو اهظافلأ بيرغ
 .انايحأ هدقن ىف ددشتي دقو ،اردان الإ هفلاخي الو هئارآ بلغأ يف بوقعي

 .ظ ٨ ةقرو .٢ج ©قداصلا ثحبلا يداربلا - (1)

 .ظ٨٨٢ ةقرو .٢ج ©قداصلا ثحبلا يداربلا _ (2)
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 هنتم تتمتساو ،هدآ دآ ،هذآ داح نمف" فنصملا ةرابع كلذ نمو

 -... .6}"هتجح تحلفو 5هدارم لان هداك ذال نمو 3هتجح تباخو
 ةتكنلا هذه ىف [فنصملا] رعق " :هلوقب ةرقفلا هذه ىلع يداربلا قلع

 .اهظافلأ بيرغ نيبو اهحرش مث .)"انعلا ةريثك ىغلا ةليلق تاملكب

 ظافلألا هذه ضعب نيعم كاردإ نع زجعلاب انايحأ فرتعي دقو

 وأ اهنم بارتقالا لواحي دقو ءاهانعم ىلع فقي مل هنأ ركذيف ،ةبيرغلا

 رقيو ،هلاح ىلع رمألا كرتي دقو ،خاّنسنلا فيحصت ىلإ اهتبارغ وزعي
 .2:)ليوأتلا ف فلكت الب زجعلاب

 ةيحالطصالا يناعملا ىلع حراشلا جرعي ةيوغللا ةيحانلا نايب دعبو

 .مالكلا ملع ميمص يف عوضوملا ناك نإ .اثحب اهعبشيو

 نأ داك قح ،يداربلا حرش ىلع ىغط دق بناجلا اذه نأ ظحالملاو

 نم هقفلا لوصأ لان ام الولو ،هاياضقو مالكلا ملعل لوألا ءزخلا ضحمتي
 .نيدلا لوصأ يف هلك باتكلا ناكل ىناثلا ءزجلا يف لداع ريغ ظح

 يلا ةيضابالا رداصملا ىلع ةديقعلا اياضق حرش يف يداربلا دمتعمو

 ةنوزخملا فحتلا" لثم ،حاضياإلاو طسبلا نم ديزمل ،اريثك اهيلع ليحي

 .(ه١٧٤ت) ،يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأل 3ةنونكملا رهاوجلاو
 .(ه٦ق) يوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع يبأل "تالاؤسلا" باتكو
 يفاكلا دبع رامع يبأل امهو "زجوملا" باتكو "تالاهلا حرش" باتكو

 دماح يبأ بتك ىلإ اضيأ ليحي امك .()هه٠٧لبق ت) ينالجراولا

 ريسفت ىلعو ."مالكلاو قطنملا نوص"و "نيدلا ءايحإ" لثم كيلازغلا

 ص .١ج فاصنإلاو لدعلا - (1)

 .و٨٤ ةقرو ،١ج ©قداصلا ثحبلا ،يداربلا - (2)

 .و٥٧ ةقروو ‘ظه٤٥ةقرو ،١ج ©فقداصلا ثحبلا ،يداربلا - (3)

-١٩٨ - 

 



 ."فاشكلا" يرشخمزلا

 نيمرحلا مامإل ناهربلا باتك هتدمعف هقفلا لوصأ اياضقل ةبسنلاب امأ

 .اضيأ يلازغلل ىفصتسملاو ،يرزاملا مامإلل "ناهربلا حرش"و ،ينيوجلا

 ."صيخلتلا" يف يلاعملا وبأ لاق" :ةرابع اريثك درويو .قيشر نبال هحرشو

 .4)ىسوم نب شيعي هخيش نع ءارآ لقني انايحأو

 .فاصنإلاو لدعلا رصتخم باتك =ب

 يخامشلا دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ سابعلا يبأل وهو

 (ه٨٢٩تل)

 يداو تابتكم يف اضيأ ةديدع خسن باتكلا اذه نم دجوتو
 يب يف يلعل حلاص جاحلا ةبتكم ةخسن ةساردلل انرتخا دقو ،بازيم

 .ةيادرغب نجسي
 .مس١٢٦١ :اهساقم ارطس ٢٢ امترطسم ،ةقرو ١٦ اهقاروأ ددع

 .ه٩٠.٢١ رفص يف ،يلع وبأ نب مساق نب ديعس اهخسن
 .ليمج يبرغم طخب تبتكو ،ةديج ةلاح يفو ةلماك ةخسنلاو

 :الئاق هتمدقم يف هركذ ام رصتخملا اذه يخامشلا فيلأت ببسو

 يبأ يقتلا ظفاحلا مامإلا ىلإ بوسنملا فاصنإلاو لدعلا باتك ناكو»

 هيف انباحصأ تفنص ام لمكأ ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي
 يف هللا تنعتساو ثمالكلا ةرثكل مارملا بعص هنكل .[هقفلا لوصأ]
 .«...هريغ نم دئاوف عم هراصتخا

 .ظ ٥١ ةقرو .٢ج قداصلا ثحبلا يداربلا - (1)

 .ظ١ ةقرو ،لدعلا رصتخم يخامشلا _ (2)

-١٩٩ - 

 



 :هجهنمو باتكلا ىوتحم
 هديفي امك فاصنإلاو لدعلا باتك نم صلختسم باتكلا ىوتحمو

 بتك نم ةريثك لئاسم ةفاضإ عم "فاصنإلاو لدعلا رصتخم" ،هناونع

 نم دئاوف عم" هتمدقم يف يخامشلا هيلع صن امك ىرخألا لوصألا

 . هريع
 جهتنا لب باتكلا ثحابم ميسقت يف ينالجراولا ةقيرط مزتلي مل و

 هتيقنتو هريغ نود هقفلا لوصأل باتكلا صيصخت عم ©قدأ اميسقت هسفنل

 .مالكلا لئاسم نم

 :ةمتاخو ةمدقم عم باوبأ ةرشع يف هرصتخم يخامشلا لعج دقو
 .ظافلألا تالالدو ةغللا ثحابمو ،هقفلا لوصأ تح يف ةمدقملا -

 .نيبملاو لمجلا يف :لوألا بابلا -
 .ىهنلاو رمألا يف :يناثلا بابلا -

 .مكحلاو رهاظلا يف :ثلاثلا بابلا -

 .ماعلاو صاخلا ق :عبارلا بابلا -

 .موهفملاو قوطنملا ف :سماخلا بابلا -

 .ربخلا يف :سداسلا بابلا -

 .خسنلا ق :عباسلا بابلا -

 .عامجإلا يف :نماثلا بابلا -

 .سايقلا يق :عساتلا بابلا -

 .حيجرتلاو ضراعتلا يف :رشاعلا بابلا -

 لئاسملا صالختسا ىلإ هرصتخم يف دمع يخامشلا نأ حضتيو

 3ةقيقد ةروصب ةرشعلا امباوبأ يف اهبتر مث ©فاصنإلاو لدعلا نم ةيلوصألا

 ديدحتل صاخ لكشب فيراعتلا ىلع اًرُكرم ايقطنم اضرع اهضرعو
 اياضقلا مهأ يف رظنلا تاهجو نيب فالخلا ةقش قييضتو تاحالطصالا

.ةيلوصألا



 كلذو ،هباتك يف احضاو نيملكتملا جهنمب يخامشلا رثأت رهظ دقو

 اهعضو امك فيراعتلاب مامتهالا يف ءاوس ةصاخ ةيانع قطنملاب هتيانعب

 املثم باتكلا باوبأ ضعب ليلحت يف مأ ،فيراعتلا هذه حرشو ،ةقطانملا

 ىلع ظافلألا تالالدو تاغللا ثحابلل ضرعت امنيح ةمدقملا يف لعف
 ىدل ةفورعملا هماسقأ ىلإ مسالا ماسقناو ،امازتلاو اُمضتو ةقباطم ؛اعملا
 ...خلإ ڵككشملاو عئطاوتملا لصفلاو سنجلا ،يلكلاو يئزجلا ةقطانملا

 هعاونأو سايقلا باب ىف كلذك احضاو قطنملاب يخامشلا رثأت ادبو

 .هثحابم رئاسو
 ثيح نم ظفللا تاجرد ديدحت ىف نيملكتملا جهنم راتخا امك

 هيلإ حنج امل افالخ ،لمجلاو لوؤملاو رهاظلاو صنلا ىلإ ءافخلاو حوضولا
 زييمتلا يف ةزراب ةطقن هذهو .هئافخو ظفللا حوضول مهميسقت يق ةيفنحلا

 .ةيفنحلا جهنمو نيملكتملا جهنم نيب

 .اضيأ يخامشلل فاصنالاو لدعلا رصتخم حرش :باتك =ج

 .هسفن فلؤمللو روكذملا رصتخملل حرش باتكلا اذهو

 ةبتكم ةخسن اندمتعا دقو ،ةفلتخملا ةيضابإلا تابتكملا ىف رفوتم وهو

 عم عومجب نمض ةقرو ٨٩ يق عقتو نجسي ييب يق يلعل حلاص جاحلا

 .خسنلا خيراتو خسانلاو ساقملاو ةرطسملا سفنبو قباسلا رصتخملا

 .(١)ةملاسو ةلماك يهو

 بلاق يف هضرعو فاصنإلاو لدعلا راصتخا يخامشلا متأ نأ دعب _

 ديفم حرش عضو هناوخإ ضعب هيلإ بغر ،صلاخح يقطنم يلوصأ

 ،ةلنلاثلا ةقلحلا هاروتكد ةلاسر يف «يجاويتلا رمع نب يهم ثحابلا باتكلا اذه ققح =- (1)

 .عبطي مل انوقرم قيقحتلا لازي الو سنوتب ةينوتيزلا ةيلكلاب

_ ١ ٠ ٢ _ 



 رصتخم ح رش ىم ين اوخإ ١ ضعب بلط » :ل وقي امك . مهبلط ىبلف ئ هرصتخم

 0١١. «...هانعمو هظفل نيبي حرشب هتدئاف مامت تي تيأرف ©لدعلا
 ةيلوصألا تافلؤملل ةدمع حبصأ يذلا ميقلا رفسلا اذه فلأو

 .ةيضابإلا دنع ةيلاتلا

 :هحرش ف يخامشلا جهنم

 يذلا هسفن طخلا ىلع حرشلا اذه يف يخامشلا سابعلا وبأ :7

 اهحورشو فيراعتلا ىف ةيقطنملا ةقيرطلا ادمتعم رصتخملا ى

 .اهنيب ةنزاوملاو لوصألا ءاملع لوقأ ضرعو ا

 يبأ ةصاخبو نيملكتملا نم هقفلا لوصأ مالعأب هرثأت احضا ودبيو

 .اريثك هئارآب دهشتسي يذلا ىلازغلا دماح

 .ردن ام يف الإ هفلاخي نكي مل ينالجراولا ءارآل هضرع يفو
 اذهو ،هب رومأم بودنملا نأ نم هيلإ بهذ ام هل هتافلاخم ةلثمأ نمو

 يف هب رومأملا رصح يذلا نيالجراولل افالخ نييلوصألا روهمج يأر

 .")طقف بجاولا

 ءارآ نع ثيدحلا ايانث يف ةيلوصألا يخامشلا ءارآ ضعبل ضرعن دقو

 .اقحال ةيلوصألا ننالجراولا

 :يخامشلاو يداربلا نيب فاصنإلاو لدعلا

 لوصأ يف اعجرم نوكيل ،&فاصنإلاو لدعلا هباتك بوقعي وبأ فلأ

 تلغشف .ةغلاب ةيانع نيدلا لوصأ بناج ىلوأ هنكلو ©فالتخالاو هقفلا
 قئاقح فشكيل يداربلا مساقلا وبأ ءاجو .هفلؤم نم اربتعم ازيح هثحابم

 هنأكو هح رش زربأو ةيانع ديزعم. ثحابملا هذه صحخف &فاصنإلاو لدعلا

 .و١ ةقرو ،لدعلا رصتخم كيخامشلا _ (1)

 .ةساردلا هذه نم ةيلوصألا ينالجراولا ءارآ باب يف رمألا ثحابم رظني - (2)

 - ٢. ٢-۔



 .هقفلا لوصأ يف ال مالكلا ملع يف باتك

 ديعي نأ ىأر ،فاصنإلاو لدعلا باتك يخامشلا لوانت املو
 عاطتساو الصأ باتكلا فيلأت ساسأ وهو هقفلا لوصأ بناخل مامتهالا

 ملع اياضق نع هحرش يفو هرصتخم يف ضرعأف ،نازيملا يفك لدعي نأ العف
 لبق ءايشألا مكح :لثم ،هقفلا لوصأب ةلصلا قيثو ناك ام الإ ،مالكلا

 نيسحتلا ةيضقو ءةلاسرلا هغلبت مل نم ىلع بجي امو ،عرشلا دورو
 .؟نايعرش مأ نايلقع امه له حيبقتلاو

 عضو دق هحرشو هرصتخم يخامشلا نإ انلق اذإ ةقيقحلا ودعن الو

 لكل اعجرم هباتك ادغو ،ةماعب يمالسإلا هقفلا لوصأ ءانب ىف ةمهم ةنبل

 .0)عيرفتلا مأ ليصأتلا لاحب يف ءاوس ،ةيضابإلا نيدهتجملاو ءاهقفلا

 فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ىلع ةتس يبأ ةيشاح =د

 .(ه٨٨٠١-٢٢٠.١) .) يششحلاب

 تابتكملا سراهف نم انيديأ نيب اميف ةيشاحلا هذه ركذ دري م

 هامس باتك يف اهحرش مث ،هقفلا لوصأ يف ةيفلأ يملاسلا ديمح نب هللا دبع خيشلا مظن - (1)
 ىلع يملاسلا دمتعا دقو لوصألا ملع يف ةيضابإلا بتك ام ىفوأ وهو ،"لوصألا سمش ةعلط"
 دارملاو "هحرش يف ردبلا لاقو ‘هرصتخم ىق ردبلا لاق :لوقي ام اريثكو ‘هحرشو لدعلا رصتخم

 .يخامشلا ردبلاب

 ‘نامع ةنطلس اةفاقثلاو يمرقلا ثارتلا ةرازو ح ٢ ط كسملا ةعلط كيملاسلا

 .م٥٨٩١/_ه ٥. ١٤
 زراب طاشن هل ةرجهلل رشع يداحلا نرقلا يف ةبرج ءاملع رهشأ نم يشحملا ةتس وبأ _ (2)

 رهتشاو ،ةليوط ةدمل امب ةبازعلا ةقلح سأرت ،يعامتجالا حالصإلاو ةريزجلاب ةيملعلا ةكرحلا ي
 .ةيشاح نيرشع تغلب دقو ةيضابإلا بتكلا تاهمأ ىلع ةليوطلا هيشاوحب

 .٧٢٢۔-٥٢٢ تافحص ٬ةبرجب ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةبازعلا ماظن ©يريبعخلا تاحرف :رظني

-٢.٢٣ - 



 جاحلا ةبتكمب اه ةديحو ةخسن ىلع انرثع دقو .(6يضابإلا تاطوطخملاو

 ٢١ :امهرطسم ةقرو ١٧٥ اهقاروأ ددع .ةيادرغ نجسي ب يق يلعل حلاص

 .خسنلا خيرات الو خسانلل ركذ نود «مس٥,٧١ ج مس٣٢٢ :اهساقم ارطس

 .ليمج يبرغم طخب تبتك ةميلس ةخسن يهف اهتلاح امأ
 رحبلا ةمالعلا ملاعلا ةيشاح هذه" :ةرابعلا هذمب درو باتكلا ناونعو

 نب دمحأ مامإلل ،لدعلا باتك رصتخم ىلع ةتس وبأ دمحم خيشلا ،ةماهفلا

 "... يخامشلا ديعس

 يأ] حراشلا أدب [ةتس وبأ يأ] لوقأ" :ةرابعب باتكلا أدبي مش

 نآرقلاب ءادتقا ةلمسبلا دعب ةلدمحلاب هباتك نتملاك هللا همحر [يخامشلا

 "... ميركلا

 مامتإب ىأر [يحخامشلا] هنإ" :الئاق فاضأ ةرابعلا هذه حرش دعبو

 .)"...هل حرش عضوب ،لدعلا هرصتخم ةدئاف

 نأو ،احيحص سيل طوطحملا ناونع نأ مزح انلعجت تارابعلا هذهو

 .رصتخملا لصأ ىلع ال ،لدعلا رصتخم حرش ىلع هتيشاح عضو ةتس ابأ

 دنع سماخلا بابلا يف فقوت دقف ،متي مل يشحملا لمع نكلو

 ريغ قوطنملاو حيرصلا قوطنملا لوانت هيفو ،موهفملاو قوطنملا ثحابم
 ةقفاوم موهفم ىلإ هماسقناو موهفملا نع ثدحت مث ،امهماسقأو حيرصلا

 ©بتك ةتس عومجب نمض ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا ،يملاسلا هللا دبع :رظني - (1)
 .دعب امف ٦٢٣ تافحص .ت.د «رئازخلا ،ةيبرعلا ةعبطملا

 . حے, ع ع 5 , 397.
 . . , خ 0 0 ع ن ئ

 س م, ت ح . :]5, :1,
. ..... . . . _ 63-87 ,1970 

 ع , ن ل -ج -
 , -, ع : : زعلحر,

 ع 5, )1927( 45-57.
 . و ٢ كظ١ تاقرو لدعلا رصتخم ةيشاح ةتس وبأ - (2)

_ ٤ ٠ ٢ _ 



 باتكلا عطقنا ش تاجردو ةقفاوملا موهفم عاونأ حرشو .ةفلاخح موهفمو

 فالخ رادم وهو ،ةيجحو ءاعاونأو احرش ةفلاخملا موهفم لوانتي نأ نود

 .روهمجلاو ةيفنحلا نيب ريبك
 .ةقرو نينامثو عست لصأ نم ةقرو نيعبرأو اعبس ةمدقملا تلمش دقو

 .ةيشاح نود [يخامشلا رصتخم حرش] يلصألا باتكلا فصن ةبارق يقبو

 :ةيشاحلا يف ةتس يبأ جهنم

 هلوق) رصتخملا حرش نم يخامشلا لمج لئاوأ يشحملا دروي

 تناك نإ يقطنملا ليلحتلا مث الوأ يوغللا حرشلاب اهبقعي مث &(...اذك

 .0)ةيمالك تناك نإ يمالكلا وأ .0اةيقطنم ةيضقلا

 .0})قيقد لكشب ةغللا ثحابم ءاصقتسا ةيشاحلا هذه تازيمم نمو

 ةعيبط تناك كلتو .يلوصأ ال يوغل باتك عم هنأ ئراقلا نظي تح
 يشاوحلاو حورشلاب ءاملعلا لغتشا ثيح ،رصعلا كلذ ىيف يشاوحلا

 امنإ هلعلو ..خلإ مسقني ةقباطملاب لادلا ظفللا يأ (خحلإ...مسقنت ةقباطملاو) هلوق" :كلذ لاثم = (1)
 عم عضولاب لادلا ظفللا مسقنملاف الإو ،امنودب نادجوي ال مازتلالاو نمضتلا نأل ركذلاب ةقباطملا صخ
 وأ عبطلاب لادلا ظفللا ج ورخ دارملاو ،هريغ لعف امك .امازتلا وأ انمضت وأ ةقباطم هنوك نع رظنلا عطق

 "هب اوحرص امك ،بيكرت الو دارفإب فصوي ال هنإف لقعلاب
 .و١٢ ةقرو ©لدعلا رصتخم حرش ىلع ةيشاح ةتس وبأ

 ةلاقم شقانو ۔ںاهيف مالكلا ءاملع ءارآ طسبف ،©بسكلاو لعفلا ةيضق يف لعف امك - (2)

 .ةيلقعلاو ةيلقنلا ججحلاب هل اديؤم اهيف ةرعاشألا عم قفتملا ةيضابإلا يأر ضرعو .ةلزتعملا
 ٦٢٣-٢٤. تاقرو ،لدعلا رصتخم حرش ىلع ةيشاح ،ةتس وبأ

 ىلإ ةملكلا نع لدع امتإ هلعل" :لاق "ظفللا وه ةقيقحلاو" :يخامشلا لوقل هحرش يف - (3)

 هلوق نأ الإ ءاضيأ بكرملا عومجلا ىلع ةقيقحلا قالطإ ىلع ءانب \بكرملاو درفملا لوانتيل ظفللا
 فاصتا ىري ال هنأ وأ ،درفملا يف ةقيقحلا دارأ هنأ ىلع لدي "ةملكلا ىلإ لقن مث" كلذ دعب
 .ملعأ هللاو .ةقيقحلاب بكرملا
 حيحص امهالكو }ةليعف :لوقي وأ ،ليعف لصألا ق ةقيقحلا :لوقي نأ بسانملا (ةقيقحلا) هلوقو

 ."جراخل ايف هب حرصم
 .لقنلل مأ ثينأتلل هؤات يه 3ةليعف يف ةغللا ءاملع لاوقأ ةتس وبأ دروأ 7

 .و٢٣ ةقرو ،لدعلا رصتخم حرش ىلع ةيشاح ،ةتس وبأ
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 يملعلا راكتبالا نود حئارقلا تدمحو ديدجتلاو ءانبلا نع ةضيفتسملا

 .بولطملا

 ضعب يف يخامشلا ىلع يشحملا كردتسي دقف ةيهقفلا لئاسملا يف امأ

 .١0ةدمتعملا بهذملا دعاوق اهيف فلاخ نإ هئارآ

 :يخامشلا رصتخم نع يخارتلا عفر باتك =ه
 (ه٠٨١١تر) يبرحلا يتالتلا ناضمر نب رمع خيشلل وه

 ةكيلم حلاص نب يحي ةبتكممب هآر هنأ .0:)تخاش قرشتسملا ركذ دقو

 يف هيلع روثعلا نم نكمتن مل و ،رئازحلا ةعماجب بادآلا ةيلك ةبتكمب هنأو

 عطتسن امك ،نرق فصن نم رثكأ هيلع ىضم ربخلا نأل رئازجلا

 .ةكيلم ةبتكم ىلإ لوخدلا
 يبب رابزأ ىسيع خيشلا ةبتكم سرهف يف هيلع روثعلاب انيظح مث

 .رثأ ىلع هل رثعن هيلع انشتف املو !نجسي

 .)فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش باتك =و

 بطقب ريهشلا ،شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا فيلأت نم وهو

 ،دهشت ريغ نم ةيناثلا ةعكرلا نم مايقلاكف لعفلا يف لامجإلا امأ" :يخامشلا لوق لثم _ (1)
 كرت نم نإف \بهذملا دعاوق بساني ال اذه نأب" ةتس وبأ هيلع بقع "زاوخلاو وهسلا لمتحيف
 يف ءاهقفلا لاوقأ حرش يف ضافأو ،"ةنس وأ ضرف امنإ انلق ءاوس ،هتالص تلطب ادمع دهشتلا
 .ةلأسملا
 .و٠٧-_ ظ٩٦ تاقرو ،لدعلا رصتخم حرش ىلع ةيشاح ،ةتس وبأ

 . , لع ع س , 381. - )2(
 هنأ باوصلاو ‘فاصنإلاو لدعلا رصتخمل حرش باتكلا اذه نأ نيثحابلا ضعب ركذ - (3)
 .باتكلا نومضم هدكؤيو حضاولا ناونع هديفي امك رصتخملا حرشل حرش

 .٥١٩ص ‘ناهربلاو ليلدلا قيقحتو ةسارد ديعسوب حلاص :رظني
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 .(م١٩١ ؛٤اه٢٣٣٢١ت) ،ةمئألا

 نجسي نيبب بطقلا ةبتكم يف باتكلا اذه نم ةديحو ةخسن دجوت

 .فلؤملا دي طخب يهو ١. :ه أ :مقر تحت

 .ةمخض تادلب ثالث ىق عقتو

 ةقرو ٢٤٩ :يناثلا دلجلاو ،ةقرو ٢١٨ :لوألا دلجلا قاروأ ددع

 مس١٣٢ :اهساقم .ارطس ٢هو ٢٤ نيب امقرطسمو .ةقرو ١٦٠ :ثلاثلا دلجلاو

 .خسنلا خيراتل ركذ نودو .مس٢.,٥

 .ءورقم اهطخ و !ةملاس امنأ امك

 ذإ يخامشلا باتكل لماش ريغ حرشلا اذه نأ ةظحالملاب ريدجو

 :وحنلا اذه ىلع هثحابم عزوتت

 .هقفلا لوصأ دح لوح يخامشلا ةمدقم حرش لمش لوألا ءازحلا يف

 نع يناثلا بابلا حرش يف عرش زخلا رخآ ىفو تالالدلاو ةغللا ثحابمو

 .لمحلا ثحابم

 عاونأ نمض بقللا موهفمب ىهتناو نايبلا ثحابمب يناثلا ءزجلا أدتباو

 .هتيجح لوح ليوطلا لدجلا داريإ عم ةفلاخملا موهفم

 ةفلاخملا موهفم ثحابمل ةزجوم ةلمكت ثلاثلا ءزجلا ةيادب تناكو

 نم سداسلا بابلا وهو ربخلا بابل ءزجلا ةيقب صصخ مث ،نيتقرو يف
 داحآلا ربخو سايقلا ضراعت اذإ" ةلأسم ىهتناو يخامشلا باتك لصأ

 "؟لمعلا امف ،امهنيب عمحلا نكمي مل و

 مأ تعاض لهف حرش نود لصألا نم ةلماك باوبأ ةعبرأ تلظو

 ؟الصأ اهحرشي مل بطقلا نإ

 تادلب ثالث يف عقي بطقلا حرش نأ تخاش قرشتسملا ركذي
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 لضافلا ىوري امنيب ،ةروكذملا ةثالثلا هذه يهو ١٩٥٣). ةنس اهآر هنأو

 ميهاربإ قاحسإ يبأ ،هيخأ نباو بطقلا ذيملت نع ياكب ناميلس جاحلا

 تس يف عقي هحرش نأو الماك باتكلا حرش بطقلا نأ ،شيفطا
 .(؟"لتادلحم

 :اهيف فلؤملا طخب ةرابع لخادلا نم لوألا ءزجلا فالغ ىف درو دقو

 3"هدريو هخسني وداج ىف وطاسف ي .جاحلا يحي نب هللا دبع خيشلا ىلإ"

 .)باتكلا اذه ىلع هللا دبع خيشلل اظيرقت اندجو امك

 ىلإ لصوت ةنامأ" ةرابع اضيأ لخادلا نم ثلاثلا ءزجلا فالغ ىو

 حرش حرش نم هلصو ام ىلإ عمجي «يرقصلا ينامعلا يلع ن ديعس خيشلا
 ."لدعلا رصتخم

 نم هئاقدصأ ىلإ هتافلؤم لسري ناك هنأ بطقلا نع فورعمو

 هذه لاقتنا ىلع ةدهاش ةقباسلا هتباتكو ،اهعاجرإو اهخسنل ءاملعلا

 امي ةرتفلا كلت يفو ،نامعو ءايبيلب ةسوفنو ،رئازجلاب بازيم نيب بتكلا
 ةقشلا دعبو لامجلا ربع ةطيسب لقن لئاسوو ،ةجرح فورظ نم اهيف
 .عايضلل ةضرع اهلعجي امم

 اهدعاوق ىلإ تداع نێلا ،ةئالثلا ءازجألا هذه مايألا انل تظفح نئلو

 يف لازت ال امم وأ ،قيرطلا يف تعاض دق امتاوخأ نأ حجرملا نمف ؛ةملاس

 .لاؤسلا ةرثكو لاصتالا تالواحم مغر ربخ اهنع انلصي مل و رايدلا كلت

 . , ع ع ن , 381. - )1(
 .م١٩٩١ ربمتبس ١٥ خيراتب نجسي يبب هعم ءاقل يف كلذب ينيربخأ - (2)

 ©رئازخجلا ،ةيبرعلا ةعبطملا ،هتايح راوطأ يف ينورابلا اشاب ناميلس ،ميهاربإ ناظقيلا وبأ - (3)

 .٧٣ص ،١ج ،م٦٥٩١/ه ٧٦
 بطقلا متأ امل ظيرقتلا اذه بتك ينورابلا هللا دبع خيشلا نأ انه ناظقيلا وبأ خيشلا ركذ دقو
 "يخامشلل فاصنإلاو لدعلا حرشل هحرش شيفطا
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 :هحرش ف شيفطا خيشلا جهنم

 الماك هتءارقب .١0)ح رشلا اذه ةماخضو ثحبلا ةعيبط انل حمست ل

 ءاج دإ كهحرش ق بطقلا جهنم حمالمب انتدمأ هلوصف ضعبل ةءارق نكلو

 نم ريثك ق شيفطا خيشلا ةداع كلتو ءاصقتسالا ةياغ ةيوحنلاو

 . :)هتافلؤم

 ءارآ أرقتساو ،ةيلوصألاو ةيمالكلا لئاسملا حيضوتب اضيأ متها امك

 ديدحتو امماحصأ لإ لاوقألا ةبسن عم امل ضرعي ةلأسم لك ق ءاملعلا

 عبنتو ئراقلا شهدت ةجردل ءارآلاو لاوقألا كلت نيب ةقيقدلا قراوفلا

 ليلحتلا عم ك باعيتسالا ق ةقئاف ةردق نعو عالطالا ق ةيعوسوم نع

 .حيجرتلاو دقنلاو
 هقفلا لوصأ ملع يف ازيمتم اجذومن حرشلا اذه رابتعا نكميو

 .نراقملا

 .فاصنإلاو لدعلا رصتخم مظنب فاطلألا دراوم باتك =ز

 .«})يكلاملا سيمخ نب رماع كلام يبأ خيشلل باتكلا اذهو

 ©فاصنالاو لدعلا رصتخم لوح ةقراشملل ديحولا باتكلا ربتعيو

 فلأو نيتئامو نيسمخ غلبت ةليوط ةزوجرأ وهو .فاصنإلاو لدعلا هلصأو

 ،ريبكلا قرولا تاذ ،ةفيحص ١٤٥٤ يأ ،ةقرو ٧٢٧ ةثالثلا باتكلا ءازجأ تاقرو غلبت _ (])
 .قيقدلا طخلاو

 لينلا حرشو .ادلحجب ةرشع تس يف عقيو ‘هسفن بطقلل ريسفتلا ريسيت :الثم رظني -= (2)
 .ادلج ةرشع عبس ق عقيو اضيأ هل ليلعلا ءافش و

 يملاسلا خيشلا ىلع ذملتت نيلماعلا نامع ءاملع نم ©يكلاملا سيمح نب رماع كلام وبأ _ (3)
 .ةينامعلا لئابقلا ىدحإ كلام يب ةليبق نم وهو ،هدلب يف ةليضفلاو ملعلا رشنل طشنو
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 )١٢٥٠(. تيب

 رئاس نود ةعابطلا رون ىأر يذلا ديحولا باتكلا وه اذه نأ امك

 .هحرشو هرصتخمو لدعلا ىلع تعباتت يلا ىرخألا لامعألا
 ةنس .نامع ةنطلسب ىموقلا ثارتلا ةرازو هرشن تلوت دقو

 .م ١٩٨٩٥ ها ٤.٥

 اهنع لوقيف ،اهيف مظانلا جهنمو ةزوجرألا هذه عضو ببس امأ

 :هسفنب

 _ هلعت ةزوجرأ هلوصأ امظنأ نأ مه ىنتعد دقو
 يذشلا هفرع قافآلا رطع دق 3 يذلا لدعلا رصتخم اهتنمض
 .)ملعاف هنم صقنأ وأ هاوح ام ريغ هيف ديزأ اعرو

 هتزوجرأ لعجو ةقد لكب يخامشلل لدعلا رصتخم باتك مظانلا عبتت دقو

 ںلصألا يف درو ام زواجت مدع مزتلاو ،باوبأ ةرشع يف رصتخملاك
 .اردان الإ اصقن وأ ةدايز

 امنيب يحالطصالا نعملا ىلع ابلاغ رصتقي ناك فيراعتلا هداريإ يقو

 يف ،يحالطصالاو يوغللا نيينعملا نيب عمجلا ىلع يخامشلا صرح

 ،فاطلألا دراوم يكلاملا - (1)
 يف يكلاملا ىفتكا امنيب ،احالطصاو ةغل هانعم يخامشلا دروأ يذلا خسنلا فيرعت لثم - (2)

 :هلومب هفيرعت
 ناث عرشب عرشلا ةلازإ نايبلا حضاو افرع خسنلا

 .١٤ص ث فاطلألا دراوم ،يكلاملا

 :لاق داهتجالا فيرعت يفو

 .اغلب ثيحب هعسو هقفلا وذ اغرفتسي نأ وه داهتجالا

 ةلملا يف ةلزان يف ع رشلاب ةلدألا نم مكحلا بلط يق
 .٥٤ص ،فاطلألا دراوم ،يكلاملا
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 عسوت امنود رصتخملا يف درو ام ىلع لاوقألا ركذ يف مظانلا رصتقي امك

 يف نكي مل نإ الوق حجري دقو \يأر نم فنصملا هيلإ بهذ ام دكؤيو
 .)حيجرت ةلأسملا

 رسيب نهذلا ىلإ هانعم ردابتي ،اسلس اًحضاو ءاج دقف هبولسأ امأ

 لمأت ىلإ اهمهف جاتحي زاغللا ةديدش انايحأ رصتخملا ةرابع دح امنيب
 .رظن ناعمإو

 مل نم لوسرلا نع هب ربخأ ام لسرملاو" :يخامشلا لوقي ذإ لسرملا ربخلا لوبق لثم = (1)
 هتوق نإ :ليقو ،لبق لقنلا ةمئأ نم ناك نإ :ليقو ،هب لمعلا بوجو ىلع رثكألاو ربخلا عمسي

 ."الف الإو ،ةنيرق
 .و٠١ ةقرو لدعلا رصتخم كيحخامشلا

 :مظنلا يف يكلاملا لاقو

 هعمسي نم ريغ يبلا نع هعفري ام رابخألا لسرمو
 لصح نإ الإ لبقي ال ليقو لمعلا هب اوبجوأ نورثكألاو

 لوبقملا نم هسيل ليقو لوقنلا ةمئأ نع كلذ
 ىَمَعملا حيحصلا وه هتمدق امو &ةنيرق هَّوقت مل ام

 .٦٣ص ،فاطلألا دراوم ،يكلاملا
 .(هدصقو هراتخا اذإ ءامتعا ءيشلا ىمعأ نم راتخملا :ىَّمعملاو)
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 ثلاثلا ثحلا

 ىفصنسملا نيبم فاصنإلام لدعلا نيب ةنراتملا

 هراثآو يلرنغلا ةمجرت :لوألا بلطملا

 :يلازغلا يف ثحبلا ةبوعص =

 تايصخشلاو مالعألا عسوأ نم يلازغلا دماح وبأ مامإلا دعي

 يق اريثك ىلازغلا مسا ددرتيو .نيثدحملاو ىمادقلا راثآ يف اراشتنا ةيمالسإلا

 ،هقفلاو لوصألا يف ،امتاصاصتخا عونتو امبراشم فالتخا ىلع رداصملا

 فصتا املقو .ميلعتلاو ةيبرتلاو خيراتلاو ؤ©فوصتلاو ةفسلفلاو مالكلاو
 .لومشلا نم ىوتسملا اذهبو ،مالسإلا يركفم نم دحأ ةصيصخلا هذهب

 رطخي الف ،ةبعشتملا هيحانم نهذلا ىلإ دراوتت ىلازغلا ركذي امدنعو

 هماقمو هردق دحاو لكل ؛نوددعتم لاجر لب دحاو لجر لابلاب

 .اعيمج مولعلا كلت يف زرابلا هماهسإو
 ةايحلل ةيح ةروصو هرصع فراعم ةرئاد قحب دماح وبأ ناك دقل

 يمالسإلا ملاعلا يف ةيركفلا تارايتلا عارطصال ىدصو .ةيملعلاو ةيلقعلا

 .يرجهلا سماخلا نرقلا لالخ

 كرادم ءاصقتسال امهم ةفرعملا ىلإ افوغش ةعلط لجرلا أشن امك

 .رارقتسالاو ةنينأمطلا بلقلا يف خسرت لا ةقيقحلا نع اثحب ،نيقيلا
 حاير هب حّوطت نأ تداك تيح ءاغلاب اّئنع يضملا ثحبلا اذه هفلكو

 جهنملا نم ةياهنلا يف هيلإ ىدتها ام الول ‘لالضلا تاهاتم يف كوكشلا

 ةنينأمط هبلقو هلقع ألم يذلا ،كولسلاو فوصتلا ملع يف التم ،يقوذلا
 .انيقيو

 3ةيملعلا اهتعسو ثةيركفلا اهصئاصخ ىف ةديرفلا ةيصخشلا هذه

 نم ىصحي ال ام اهنع اوبتكف نيسرادلا مالقأ تبطقتسا ،ةيحورلا امتازيممو
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 فلتخمب ىلازغلا ةرهاظ تاساردلا هذه تلمشو ،ثاحبألاو تاساردلا
 اركفم دماح ابأ تلوانتف ،ةيناسنإلاو ةيفرعملا اهداعبأو ،ةفيرطلا اهبناوج

 .. ٠ افوصتمو املكتمو ايبرمو افوسليفو

 تاغل بلغأ لمشتل ةيقرشلا تاغللا تاساردلا هذه تزواحت امك

 عمو ،برغلا ىصقأ ىلإ قرشلا ىصقأ نم نوثحابلا هلوانتف ،ةيحلا ملاعلا

 .ليلحتلاو دقنلاو ليصأتلا ق تاجردلا لك

 ذنم ،ةلاصألاو ةدجلا ةوارط هيف يلازغلا يي ثحبلا دعي مل كلذلو

 وأ ،قوقح نم قالمعلا اذهل ام ىفوتسا دق يملعلا ثحبلا نأل ،ديعب دهع
 . (اااداك

 ىدصتي نمل ل دحاو نآ ق هتروطخ و فقوملا ةبوعص ىلجتت انهو

 ةفزاجم راكتبالا ناديم ىلإ راركتلا ةقلح يطخت حبصيو ،يلازغلا يف ةباتكلل

 .رطاخم نم ولخت ال

 مامتهالا نأ انركذ نإ ةقيقحلا ودعن ال اننإف ءاذه لك نم مغرلابو
 هلان املثم ،نيثحابلا دوهج نم قحتسي امب ذعب ظحي مل يلوصألا ىلازغلاب

 .0:)فوسليفلا ىلازغلا وأ ڵفوصتملا يلازغلا

 ءارآو دماح يبأ ءارآ نيب ةنراقم دقع انيأترا بناجلا اذهل الامكتسا

 نالجرلا مدق ام ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإل ،ةيلوصألا نالجراولا بوقعي يبأ
 .لوصألا ملع ناديم ق

 .٢ط ،يحررلا هروطت ىحنم موقت ةداعإ ،يلازغلا فوسليفلا ،مسعألا ريمألا دبع .د - (1)

 .٧ص 8١٩٨١ نانبل ڵتوريب سلدنألا راد
 .٥٢٣ص يلوصألا ركفلا ،ناميلس وبأ ميهاربإ باهولا دبع .د - (2)

-٢١٣ - 



 :يلازغلا ةمجرت =ب

 .يسوطلا دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم مامإلا مالسإلا ةجح وه
 ق زربملاو ،مولعلا تاتشأ عماجو ©نيدلا ةجحم» هنأب يكبسلا نبا هفصو

 .0:)«موهفملاو لوقنملا
 الو ©تفوصلا لزغب لغتشي هدلاو ناكو ه ٤٥٠ ةنس سوطب دلو

 ريخلا لهأ نم فوصتم هل قيدص ىلإ هيخأ عم هب ىصوأ ةافولا هترضح

 .اريسي ارزن تناك لا ،امهيبأ ةكرت لك امهيلع قفنأو كامهابرو امهأشنأف

 .رفاولا ملعلاب امهيلع هللا حتفف ملعتلل سرادملا ىدحإ امهلسرأ مش
 رصن يبأ مامإلا ىلع أرقو ‘ناجرج ىلإ كلذ دعب دماح وبأ رفاسو

 دهتجاو تجو ،نيمرحلا مامإ مزالو ،روباسين ىلإ لحر مث ،يليعامسإلا
 .داجأو اهيف فلأو ،مولعلا عيمج يف عرب قح

 ،ةرطفلا بيجع رظنلا ديدس ناكو ثءاكذلا ةدحب ىلازغلا زاتماو

 .ةقيقدلا يناعملا ىلع اّصاَوغ روغلا ديعب ةظفاحلا يوق ،كاردإلا طرفم

 .قدغم رحب هنأب نيمرحلا مامإ هخيش هفصو

 هسلج يف ءاملعلا ىلع رهظف كلملا ماظن ىلإ لحر هخيش ةافو دعبو

 مدقف دادغبب ةيماظنلا هتسردم يف سيردتلا ةطلس هلوو ،هملعب اوفرتعاو
 رابخأب تراسو ©قافآلا هفراعم سمش تّمع اهنمو ه٤٨٤ ةنس اهيلإ

 .نابكرلا هملع

 نم ةفيخ سجوت -يملعلا هدجب ةمق يف وهو- دماح ابأ نكلو
 ريهطتل جحلا ىلإ لاحرلا دشف ءهلان يذلا دحلا جرمب نمو &‘هسفن لئاوغ

 .سيردتلا يف دمحأ هاخأ بانتساو ه٨٨٤ ةنس هسفن

 ©ىربكلا ةينيسحلا ةعبطملا ١\ ط ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يكبسلا نب باهولا دبع - (1)

 ١٠١. ص ،٤ج ‘هھ ٣٦٤ نابعش .م.د

-٢١٤ - 



 قشمدب ماقأ مث ،ةدم امب رواجو ،سدقملا تيب ىلإ هجوت ةكم نمو
 ماقأو رصم ىلإ جرخ اهنمو \ركاسع نبا ركذ امك نينس رشع

 هغلب نكلو برغملاب نيفشات نب فسوي ىلإ ليحرلا مزعو ،ةيردنكسإلاب
 .رفسلا نع لدعف هتافو ربخ

 داهج يف دجاسملا ىلع فوطيو ،دهاشملا روزي لاوجتلا يف يقبو
 ظعولل دادغب ىلإ نمز دعب داع مث .قاشملا ىلع اهضوري &هسفن عم

 ةسردم ذختا ثيح سوط ىلإ عجر مث .ةقيقحلا لهأ ناسل ىلع ثيدحلاو

 سيردتلا نيب هتاقوأ عزوو ،ةيفوصلل اطابرو ،هراد بناج ىلإ ءاهقفلل
 هفاو نأ ىلإ تادابعلا فئاظوو ‘بولقلا بابرأ ةسلاجبو نآرقلا ةءارقو

 .٨00)هه.ه ةنس ىلوألا ىدامج ١٤ نينثالا موي هلجأ

 :يلازغلا تافلؤم =ج

 ةرثكلاب زيمت نيمث يركف ثارتب ةيمالسإلا ةبتكملا يلازغلا مامإلا نغأ

 .ع ونتلاو ةدوخلاو

 مل امي هلوح اوفلتخاو ،هجاتنإ ةسارد ىلع نوثدحملاو ىمادقلا بكأو

 ةفرعملا يف هجهنمو ةفيرطلا هؤارآ تلغشو ،ءاملعلا نم دحأ ىلع اوفلتخي

 .سانجألاو ممألا فلتخم نم نيسرادلا راكفأ

 هذه لاحب انل حمسي الو مخضلا جاتنلا اذه ةسارد ددصب انسلو

 .بسحف هجاتنإ نيوانع ضرع الإ ةساردلا

 .ةصالخلاو ©زيجولاو ‘طيسبلاو طيسولا :ةيعفاشلا هقف يف كرت دقف

 ءامسأ باتك ،نيعبرألا باتك ،نيدلا مولع ءايحإ :مولعلا رئاس يق بتكو

 ءارآ عم انتانراقم رادم وهو- ،لوصألا ملع نم ىفصتسملا سحلا هللا

 ١٠١-١٠٠. تاحفص ،؛ج ،ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يكبسلا نبا - (])

-٢١٥ - 



 ةيادب نيمرحلا مامإ ةايح يق هفلأ ،اضيأ لوصألا يف لوخنملا ے۔بوقعي يبأ

 نم ذقنملا ةداعسلا ءايميك ذخآملا نيصحت ،تايفالخلا يف ذخأملا ،ةيادهلا

 ليلعتلا كلاسم نايب يف ليلغلا ءافش لدجلا يف لحتنملا بابلا ‘لالضلا
 ،يعفاشلل نيلوقلا نايب رظنلا كحم ،رظنلا رايعم ،داقتعالا يف داصتقالا

 ةفسالفلا تفامت ،ةينطابلا ىلع درلا يف يرهظتسملا ،راونألا ةاكشم
 رهاوج ،©ىوصقلا ةياغلا مالكلا ملع نع موعلا ماحجلإ ،ةفسالفلا دصاقم

 ةيسدقلا ةلاسرلا ةرخآلا مولع فشك ءةيمامإلا حئاضف نايب ،نآرقلا

 تالماعم رارسأ حورلا ةقيقح ةينطابلا مهاوم ،لمعلا نازيم ،ىواتفلا
 ةجح كجارعملا ،راونألا قالخأ ،ىلعألا جهنملا حابصملا ةديقع ©نيدلا

 ملسم ،باطقألا ةلاسر ،لوصألا يف نونكملا "نيلفاغلا هيبنت قحلا

 يف فالخلا لصفم ،ملعلا داتعم هللا ىلإ ةبرقلا يلكلا نوناقلا ،نيطالسلا
 ىلع درلا ةلاسر سيلبإ سيبلت ،ىدانملا {ةّمُسلا عابتا رارسأ ،سايقلا لوصأ
 .(١٠)هللا عنص بئاجع باتك ىغط نم

 هصئاصخو هجهنم «هتيمهأ .ىفصتسملا باتك :يناثلا بلطملا

 بتكلا دحأ "لوصألا ملع نم ىفصتسملا" ىلازغلا باتك دعي

 .هتدمعو ملعلا اذه ناكرأ اهربتعاو 3()نودلخ نبا امب هون يلا ةعبرألا

 دقف ،يلازغلا تافلؤم نيب ىنمزلا هبيترت نم باتكلا ةيمهأ حضتتو

 ةمق هبولسأو هتطخو هاوتحم يف لثمي وهف كلذلو ‘بتك ام رخاوأ نم ناك
 نسحو فيلأتلا يف اديرف اجذومن ءاج ذإ ،يلازغلا دنع يملعلا جضنلا

 لئاسملا قيقحت يق عدبأو ،يياعملا هنانبل دماح وبأ عوط هيفو ©ضرعلا

 ١١٦. ص اج ©ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يكبسلا نبا - (1)

 .٥٥٤ص ةمدقملا نودلخ نبا - (2)

-٢١٦ - 



 نم نيقباسلا جاتنإ ىلع عساولا هعالطا كلذ ىلع هدعاسو .تاعوضوملاو

 الضف ءاهنم ةدافتسالاو مهلامعأ ىلع فارشإلا هل أيه امم لوصألا ةمئأ

 كلذ لك نم جرخف ءافيلأتو اسيردت ،ناديملا اذه يف ةقباسلا هبراجت نع

 .هديرف لقتسم جهنمو ليصأ ركفب
 هتاعوضومل يليثمت هيبشت عضو يف عدبأ لوصألا ملعل هروصت يفف

 .ةسمخلا ةيعرشلا ماكحألا يه امترمث ،ةرمثم ةرجشب ههبشف اهثحابمو

 رامثتسالا قرطو .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا .ةثالثلا ماكحألا ةلدأ رمنملاو
 3موهفملاب ةلالدو ،موظنملاب ةلالد :ةعبرأ يهو ةلدألا ةلالد هوجو يه

 هطورشب دهتحبلا وه رمثتسملاو .لوقعملاب ةلالدو ،ءاضتقالاب ةلالدو
 .(ا)دلقملا وه رامثتسالا نع زجاعلاو .هفاصوأو

 3ملعلا اذه فيرعت لوح ةيفاض ةمدقم هباتكل يلازغلا دّهم امك

 ةرمثلا :ةعبرألا باطقألا لإ مسقني فيكو 3،مولعلا نيب هتلزنمو

 | .})رمثتسملاو ،رامنتسالاو ،رمنملاو
 ةيفيك نيبو ©قطنملا ملعل هصصخ باتكلل ايديهمت الخدم عضو دقو

 {ةيملعلا قئاقحلا ىلع لوصحلا ةقيرطو ،ناهربلاو دحلا يف مولعلا راصنا

 دودحلا ىلع ةدراولا طيلاغألا نيبو حيحصلا ناهربلاو قيقدلا فيرعتلاب
 .نيهاربلاو

 اهنكلو لوصألا ملع ميمص نم تسيل ةمدقملا هذه نأ حضوأو

 .(5«همولعب ةقث الف امب طيحي ال نمو» ،مولعلا لكلو لب ،هل ةيرورض

 ٢٢. ٥ص ،يلوصألا ركفلا ،ناميلس وبأ ميهاربإ باهولا دبع .د - ()

 ه٢٢٣٢١ ‘رصم ©فقالوب ةيريمألا ةعبطملا ،!ط لوصألا ملع نم ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)
 .٧ص [{ ج

 .٤ص .١ج كىفصتسملا ،ىلازغلا - (3)

 .١!١٠٠ص ١ جح ©ىفصتسلملا ،ىلازغلا (4)

-٢١٧ - 



 افالتخاو ةجض هقفلا لوصأب قطنملا طبر نم يلازغلا فقوم راثأ دقو

 رصتنا نإو ،هعينص نورخآلا ديمحو "مهضعب هيلع مقنف ،ءاملعلا طاسوأ يق

 .ريبك دح ىلإ قطنملاب لوصألا ملع غبطصاو ريخألا يف يناثلا قيرفلا

 لسلست يف هتاعوضوم ماظتنا ىفصتسملا سرد نمل ،هابتنالل تفاللاو
 ثيحب ،اهبيترت ببس حيضوتو ،هثحابم نيب ةقالعلا ماكحإو ،مئالم يقطنم
 .مصفنت ال ةيوضع ةقالع اهنيب نأكو ودبت

 ©فالخلا لحم ديدحت ىلع زيكرتلا ،كلذك ىفصتسملا تازيمم نمو

 هنأ وأ ةقيقح فالخ ال هنأ ىلإ كلذ نم صلخي دقو ،ةقدب هببس نييبتو

 .روكذملا لحملا ريغ يف فالخلا نأ وأ نويلوصألا هروص امم لقأ
 ىلإ هدهج ىعسو "نيفلاخملا تاطقس نع عفرتلاب يلازغلا يع امك

 امك ،نيفلاخملا راكفأل تارربملا سامتلاو ،ءارآلا ف فالخلا ةوجف قييضت

 .(وركنأ نم ىلع هدرو ،نآرقلا يف زاخلا نع هثيدح يف

 مأ يرورض وهأ رتاوتلاب لصاحلا ملعلا يف فالخلا يف اذكو
 .0{يرظن

 ىلع مجهتي نكي ملف ،عيفرلا فالخلا بدأ دماح وبأ مزتلا دقو
 اذهو يضرم ريغ اذه" هلوقك ،ةرابع فطلأب الإ مهدقني الو ،هيفلاخم

 دقو ."فيعض

 ةنورم ىلع ليلد اذهو ،افيخس فالخلا ناك نإ فينعتلا يف دتحي

 .شاقنلاو راوحلل بحر ردصو ،عساو قفأو ،ةيركف

 لب ،مهججح درس يف عسوتي ال هنإف نيفلاخملا ءارآ هضرع يقو

 .اهنم يرورضلا ىلع رصتقي

 .٠١ا٠ص ٠١. ج ©ىفصتسملا ،ىلازغلا _ (1)

 ١٢٣٢-١٣٢٣. تاحفص ١ ج ©ىفصتسملا ىلازغلا - (2)

 - ٢١٨-۔



 نم ىودج ال ىلا اياضقلا ىف ةلدألا ضرع ىق اريثك رصتخا امك

 لبق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا دبعت ةلأسمو ،تاغللا ةيادب ةلأسمك .اهئارو
 .ةثعبلا

 هقفلا لوصأ ملع ةيفصتل ةقفوم ةلواحم هباتك ناك تاوطخلا هذمبو

 اهئاصقإ يف حجني مل نإو .مالكلا ملعب قيلأ يه ييلا ةليخدلا ثحابملا نم

 جزملا اذميب نييلوصألا علوو ‘هرصع يف دئاسلا يركفلا وجلل ارظن ،ةيلك
 .مالكلاو لوصألا نيب

 ةيانع ىع دقف ،ةيحالطصالا ةيقطنملا دودحلاب همامتها مغر يلازغلاو

 بلط نم نأ ملعاو» :هلوقب هنيب اماع انوناق كلذل عضوو ،يناعملاب ةصاخ
 .هبلطي وهو برغملا ربدتسا نمك ناكو ،كلهو عاض ظافلألا نم يناعملا

 .١00؛«ىدتها دقف ظافلألا ناعمل عبتأ مش هلقع يف ال وأ يناعملا ررق نمو

 الو هيف زاجيإ ال "يناعملا ردقب ايملع اًسلس ىفصتسملا ولسأ ءاجو
 يف ىدتقي اجذومن نوكي نأ قحتساو .بارغإ الو هيف ضومغ الو ‘بانطإ
 .عنتمملا لهسلا بولسألا صئاصخ هعمجل ةباتكلا

 ىفصتسملانيبو فاصنإلاو لدعلا نيب ةنرماقملا ىعاود :ثلاثلا بلطملا

 ؟يلازغلاب يالجراولا رثأت له =أ

 ىلع عالطالا ريثك ينالجراولا نأ ێيمثلا زيزعلا دبع خيشلا ركذ

 .(ٍىلازغلا بتك نم هريغو ،ءايحالا باتك
 وفقيو ،هتاباتك يف يلازغلا ىطخ وذحي ام اريثك هنأ يداربلا دكأو

 .٢!١ص ١ ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (1)

 .١١ص طوطخم ،نيجوملا مظاعت ،ييمنلا - (2)

-٢١٩ - 



 عنص عيدب نع ينالجراولا مالك ضرعم يف كلذل اجذومن دروأو .)هلاثمأ

 امب لمعلل سانلا ىعسيل ‘تاوهشو لقع نم ناسنإلا يف عدوأ امو هلا

 .مهايندو مهنيد حلصي
 .ةعارزلا :ةعبرألا نارمعلا لوصأ حرش يف بوقعي وبأ ضافأو

 باتك ىلع ليصفتلا دارأ نم لاحأ مث ةسايسلاو ءءانبلاو ةكايحلاو

 .)يلازغلل ءايحإلا

 ،"ناهربلاو ليلدلا" يف ،ةفشاكملا ملع نع ثيدحلل اثحبم دقع امك

 كيح ورلا يقرلا تاجرد حضوأو ،ةقيقحلا ىلإ لوصولا يف ملعلا اذه رودو
 .(:)داقتعالا يف داصتقالا باتك ىلع لاحأ م

 ركف ينيالجراولا دامتعا ربتعا دقف يريبعخجلا تاحرف ذاتسألا امأ
 ثارتلا رئاسو يضابإلا ثارتلا نيب شياعتلل ةروص ةفشاكملا ملع يف يلازغلا
 . 6}يمالسإلا

 .ظ٠١. ةقرو 0 ١ج قداصلا ثحبلا ‘يداربلا - (1)

 .و١١ \ظ٠.١. تاقرو « ١ج قداصلا ثحبلا يداربلا - (2)

 .١٨١۔-١٨١ تاحفص ،٢ج ناهربلاو ليلدلا ينالجراولا - (3)

 ةقالع ةمث نأب لوقلا ىلإ نيسرادلا ضعب عفد ةفشاكملا ملع يف ىلازغلا نع سابتقالا اذه _ (4)

 .امهنيب كرتشملا "نامتكلا كلسم" يف تلحت ،ةيضابإلاو ةيفوصلا نيب برق
 نم كلسم ةيضابإلا دنع نامتكلا ةلحرم نإ ذإ ،جاتنتسالا اذه فلاخي يخيراتلا عقاولا نكلو
 ينعيف يفوصلا نامتكلا امأ ،ريبك دح ىلإ ئسايسلا بناجلاب قلعتم وهو نيدلا ةماقإ كلاسم
 نع الضف .اقارشإ دادزتف داروألاو راكذألاب اهتضايرو تاولخلا يف امتدهاحبو سفنلا ريهطت
 سابتقا لبق ديعب نمزب اددحت دق يفوصلا نامتكلاو ،ةيضابإلا دنع نامتكلا حلطصم نوك
 لإ ممب بهذي ال مهجاتنتسا نأب نوسرادلا ءالؤه فرتعا كلذلو يلازغلا نم ينالجراولا

 .ةيضابإلل ةيفوصلا ةفص ءاطعإ
 ثجب ،سلدنألاو رئازحلا نيب لصو ةقلحك نويمتسرلا «سيلاغون ثيموغ رودافلس .د :رظني
 ،م٧٧٩١رياربف/ ه٧٩٣١رفص ،نالجراو رشع يداحلا يمالسإلا ركفلا ىقتلم لامعأ نمض
 ١٩٨٤© ص٤ ٢٦. ؛ةنيطنسق ثعبلا ةعبطم «رئازخحلا ،ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

 .١٢١ص 0©١ج يراضحلا دعبلا ،يريبعحلا تاحرف .د - (5)

_ ٠ ٢ ٢ 



 ضرعم يف ةدحاو ةرم "فاصنإلاو لدعلا" يف يلازغلا ركذ دروو
 نع ىكحو :ىلازغلا لاقو» .كلذ يق فالخلاو ةكئالملا ددع نع ثيدحلا

 هنوظفحي اكلم نيتسو ةئام ملسم لكل نإ" :لاق مالسلا هيلع هللا لوسر

 .0)«"ماكآلاو باعشلا سوؤر ىلع مهيلإ مترظن ول ،ناطيشلا نم
 لدعلا" يف ييالجراولا هركذ ام اضيأ سابتقالا اذه دهاوش نمو

 هنإف» :يداربلا لاق ح .(هميساقتو لقعلا فيراعت نم "فاصنإلاو
 .«دماح يبأ قيرط ميسقتلا اذه يف كلس امنإ [نالجراولا]

 .سابتقالا اذه ديكأتل يلازغلل اصوصن ركذو

 ىعن هقفلا عورفب نيلغتشملا ىلع بوقعي يبأ داقتنا ضرعم يقو
 ،تاكلهملا قالخألا حالصإو ،تادابعلاب ةقلعتملا مولعلا» لامهإ مهيلع

 ةراشإ هذهو .(«تابرقلل حلصت ييلا لاعفألاو \تايجنملا لاعفألا ةيوقتو
 .ءايحإلا يف يلازغلا تاحلطصمب هرثأت ىلإ

 ركنت يحورلا هروطت ىحنم يف يلازغلا نأ كلذك ةظحالملاب ريدجو
 ال يويند ملع هقفلا ملع نأ» ركذو ©يضارتفالا هقفلا عورفب لاغتشالل

 اذه دعف كلذ ىلع يبرأ هنإ لب ،ييالجراولا هيلإ بهذ ام وهو .6ث)«نيد

 نم هعقوي امل كلذو .()«ءامهدلل ةعجوملا ةيلبلاو ىمظعلا ةنتفلا» هقفلا

 ءانحش نم ةيعرفلا ءارآلل بصعتلا هثروي امو ،هلهأ نيب داح لدجو عازن
 .ةدحاولا ةلملا لهأ نيب

 .٧٨٢ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجر اولا _ (1)

 ٦٢٤-٢٥. تاحفص ،١ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 .و٦٨ ‘ظ٥٨ تاحفص اج قداصلا ثحبلا يداربلا - )3(

 .و٣١ ص ،نيالجراولا ةلاسر ،ييالجراولا - (4)

 .٧٣ص «يلازغلا فوسليفلا مسعألا - (5)
 .و٣١ص ںينالجراولا ةلاسر ،ينالجراولا _ )6(

 - ٢٢١-۔



 ىدص دجو دق سلدنألا ىلإ هتلحر يف بوقعي ابأ نأ بير الو
 يلازغلا بتك قارحإب عمس هنأو «مصاخمو هل رصانم نيب ايوق يلازغلا بتك
 يلازغلا مامتا ىوتف ةبطرق ةاضق يضاق رادصإ دعب ،نيطبارملا لبق نم

 .0؛لسلدنألا دالب لماك يف امتءارق عنمو ءهبتك قارحإو ثعادتبالاب

 نم دماح يبأ ءارآ ةفرعمل عالطتسالا عفاود بوقعي يبأ سفن يف تكرحتف

 ةلاض ةمكحلا"و ،اهنم سابتقالاو ءامب عافتنالل اببس كلذ ناكو ،اهرداصم

 .)"امب قحأ وهف اهدجو امثيح نمؤملا

 ىفصتسملا نيبو فاصنإلاو لدعلا نيب ةنراقملا يعاود =ب

 سرادلل ودبت ،ةديدع هبش هجوأ نيباتكلا نيب ةنراقملا ىلإ وعدت

 :نيلجرلا نم لك ةيصخشل ةماع حمالم ذخأ درجمب
 :ةيتآلا طاقنلا يف ةزرابلا هبشلا هجوأ زاجيإ نكميو

 ٤٥٠ ينس نيب شاع يلازغلاف يلازغلاو ييالجراولا نيب يمزلا براقتلا -
 اعاضوأ ادهش دقو .ةرجهلل٠٧٥و ٥٠٠ نيب نالجراولاو ،ةرجهلل ٥.هو

 .ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا هيحاون يف يمالسإلا ملاعلا يف ةلثامتم

 نإف ناكملاو نامزلا فالتخال ةيسايسلا ثادحألا ضعب تفلتخا نئلو

 ةيسايسلا ةدحولا ؤزحتو رارقتسالا مدع امتزيمو ،امباشتم ناك ماعلا اهعباط

 يمالسإلا ملاعلا قرشم ىلع ءةيبيلصلا بورحلا رارمتساو ،نيملسملل

 .هبرغمو

 سيل ملعلا ىلإ ممنو :عالطالا يف ةيعوسوم نم نيلجرلا الك هب زيمت ام -
 داكت ةروصب ،نيسرادلاو نيخرؤملا مجارت امهنع هيورت ام وهو ،دودح هل

 ،يكبلعبلا رينمو سراف نيمأ هيبن ةمجرت ةيمالسإلا بوعشلا خيرات ،ناملكورب لراك - )1(

 .٢٢٢ص ١٩١٨١© ‘توريب ،نييالملل ملعلا راد \1ط

 .١٥ص هج ،٧٨٦٢مقر ثيدح ،٩١باب ،ناميإلا باتك يذمرتلا هجرخأ _ (2)

 - ٢٢٢-۔



 بحو .ةركاذلا ةوقو ءاكذلا ةدح نم هب ازاتما امو 3ةقباطتم نوكت

 يذلا فارحنالا يوقتو 3ميهافملا حيحصتو رييغتلل ةليسو عجنأ هنأل 0 3ملعلا

 .يمالسإلا عمتجا راسم يف ثدح

 هرابتعاب نيدلا لوصأب امهمامتهاو ،هعونتو يركفلا امهجاتنإ ةرازغ -
 .ةمألا يف ةيركفلا ءاطخألا حيحصتل يساسألا ناديملا
 تلكش ةيضرم ةرهاظب صاخ لكشب ينالجراولاو ىلازغلا مامتها -

 يهو ،هركفو هتديقع ةمالسو يمالسإلا عمتجملا كسامت ىلع ارطخ
 تمعو عمتجملا نايك يف همومس ترشتسا يذلا ،يطابلا ركفلا ةرهاظ

 ءاهيوشتو اخسم نيدلا ىلإ ةينطابلا يديأ تدتماو ‘برغملاو قرشملا هاولب

 حضفت . .'١الايتغاو التق نيملسملا ماكح ىلإو ،نطبل ارهظ ةعيرشلا بلقو
 اضف" وأ "يرهظتسملا" هباتك يف نيملسملل مهتقيقحو مهراكفأ يلازغلا

 "فاصنإلاو لدعلا" نم الرطم الصف نيالجراولا درفأ امك "ةينطابلا

 .ةمألاو نيدلا ىلع مهرطخو ،ةيركفلا مهمومسو ،ةينطابلا ةقيقح ةيرعتل
 هرود وه ةنراقملل الاجم يلازغلا رايتخا يف يساسألا لماعلا ناكو -

 هباتك عي ذإ ،لوصألا ىيف نيملكتملا ةسردم ءانب لامكتسا يق زرابلا

 تزيمت هيفو ةسردملا هذه تافلؤمل ادئارو اديرف اجذومن "ىفصتسلملا"

 "ىفصتسلملا" ادغو ،ةلماكو ةحضاو ةروصب نيملكتملا ةسردم صئاصخ

 نم لكل هنع نيغتسي ال اعجرم يلازغلل يركفلا جضنلا ةمق لثمي وهو-
 .اهنع بتك وأ نيملكتملا ةسردم جم ىلع بتك
 وأ براقتلا ىدم نع فشكلا ىلإ يمري ثحبلا اذه نإف ،اريخأو -=

 ماظن نأل ،يلازغلا سفن يف ارثأ كلذ كرتف ،ةليغ ه٤ه٥ ةنس كلملا ماظن ةينطابلا لتق - ()
 فشكلاو مهتبراحم يلازغلا نم هللاب رهظتسملا بلطف ،هيلع لضفلا بحاصو ،هتمعن يلو كلملا
 ."يرهظتسملا" هباتك عضوف مهحئاضف نع

 ٢٣٨٢-٣٢٣٩. تاحفص يلازغلا فوسليفلا مسعألا .د

-٢٢٢٣ - 

 



 امهيباتك لالخ نم يلازغلا ءارآو ،ةيلوصألا نيالجراولا ءارآ نيب نيابتلا
 .دماح يبأل "ىفصتسلملا"و ،&بوقعي يبأل "فاصنإلاو لدعلا" .©نييلوصألا
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 ي اثلاربابلا

 ةيلوصألا ىلالجرم اول سآ

_ ٥ ٢ ٢



 قطنملاو مالكلا يملع لوصألا ملع ةقالعو مولعلا ماسقأ :ديهم

 :مولعلا ماسقأ =

 كلذو ،ميمعتلاو ديرجتلا وحن ءايشألا كاردإ يف يملعلا ركفلا هجتي

 رهاوظلل ةماعلا نيناوقلاو طباوضلا صالختساو ،تايلكلاب تايئزخجلا طبرب

 امهم ةحورطملا اياضقللو ء،الاكشأو ادارفأ تفلتخا امهم 3ةسوردملا

 .ءازجأو اعورف تبعشتو تعونت
 جهنمل رياسم هاجتا يف ينالجراولا عزني هقفلا لوصأ ناديم يقو

 .مولعلا رئاسب هايإ اطبار ،ىلوألا هروذج ىلإ ملعلا اذهب ةدوعلا ىلإ نيملكتملا
 .ةيلقع مأ تناك ةيلقن ؛مولعلا هذه نيب هرودو هتلزنم اًنيبمو

 ةداعلا نم حبصأ نأ دعب ،ليبسلا اذه يف اغدب نكي مل ينالجراولاف

 فرع امم ،ةفرعملاو ملعلا ثحابمب ةيلوصألا. وأ ةيمالكلا تافلؤملا حاتتفا

 ءاطخألا دقنو اهرداصمو ةفرعملا ةيرظنب فرعي ام وهو .(ا)رظنلا ثحابم

 .مولعلا هذه ق هلاحو لقعلا رود نييبتو 3مولعلا كرادم ق ةلصاحلا

 وأ اهتعيبطو اهعاونأ بسحب مولعلل ةفلتخم ميساقت ينالجراولا درويو
 . اهردصم

 دابعلا ىلإ مولعلا اهنم قرطتت يلا قرطلا» نأ دحب ردصملا ثيح نمف

 ِ .0«ع ومسم عرشو ،عومجب لقعو ،عوبطم سح :ةثالث

 ةيفيك ليصفت قرطلا هذم ةلصاحلا ةفرعملل يقيثوتلا دقنلا يعدتسيو

 وأ ،ساوحلا ةعيبط يف نإ ،اهتحص نود لوحت ييلا ضراوعلاو ،ءاهفوصح

 .١١٦١ص ترموت نبا راجنلا ديحلا دبع .د - (1)

 .١٧١ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالحجر ارلا - (2)
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 .ةيعرشلا ةياورلا دنس وأ لقعلا

 مدعو ،اهنودح بسح مولعلل رخآ اميسقت بوقعي وبأ دروي امك
 ثدحلا ملع ثدحلاو ،هناحبس معدقلا ملع ثدحملا ريغف» ءاهتودح

 ايرورض :نيمسق مسقني ثدحملا ملعو ء[ناسنالا وأ قولخملا
 .١06«ابستكمو

 .عاونأ ىلإ بسكلا مولعو ةرورضلا مولع مسقي م
 :يرورضلا ملعلا عاونأف

 .هتافصو هلاعفأو هتاذبو هدوجوب ناسنإلا ملع وهو ةينبلا ملع :اهلوأ

 سبتلت دقو .بضغو رورسو ملأو ةذل نم ءهلاوحأ نم فلتخي امو
 ناسنإلا يرتعت ةلعل -ايرورض ناك نإو- ملعلا اذه يف لايخلاب قئاقحلا

 .هلقع وأ هساوح وأ هندب ىق

 .تاليحتسملاو تازئاخلاو تابجاولا تايلقعلا نم ملع ام :اهيناث

 .اهيف رطاخلا ددرت دعب عقت امبرو ،ةلهو لوأ نم ناسنإلل عقت دقو

 .اهكاردإ يف طالغأ ساوحللو ،ساوحلا ةهج نم ملعي ام :اهنلاث
 لعج ام رمألو .ىرخأ ةساح هدضعت مل ام ،ةدحاو ةساحب قثوي ال كلذلو

 .نينثا نيلدع ماكحألا يف ةداهشلا هللا

 نيب ةددرتم يهو ٬ةرتاوتملا رابخألا ةهج نم ملعي ام :عبارلا
 .0:«ةرورض اهتيافو بسك اهتيادبف ڵ\بستكملاو يرورضلا

 :يبسكلا ملعلا امأ

 امو ساوحلا تكردأ امب لالدتسالا ةهج نم عقي ام :هعاونأ دحأف ِ

 .ساوحلا هتكردأ ام هيلع لد

 .٩١ص 0 اج فاصنإلاو لدعلا نيالجراولا _ (1)

 ١٢٣-٢٢. تافحص ،١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 - ٢٢٧-۔

 



 .اميخر امظنم امتنم انوزوم ةساحلا هكردت توصلاك لوألاف

 وأ اربخ وأ ،ايمه وأ ارمأ يعم نم توصلا اذه هيلع لدي ام يناثلاو

 .كلذ ريغ

 مولع نم ثحبلاو رظنلا ةهج نم هب ملعلا عقو ام :هعاونأ يناثو

 .ةيونعملا مولعلا رئاسو بطلاو هقفلاو عئارشلا

 تاعانصلا ملع يف ةداعلا ةهج نم هب ملعلا عقو ام :اهثلاثو

 . )«فّرحلاو

 هنإف ،هتاذ ملعلا فيرعت يف لاكشإلا نكلو 3مولعلا ميساقت نع اذه

 تبراق تح هيف مهلاوقأ تددعتو راظنلا هيف فلتخا لانملا زيزع بلطم

 .0)«هب وه ام ىلع ءيشلا كاردإ» هنأ نالجراولا راتخاو ءادح نيرشعلا

 ام ىلع مولعملا ةفرعم» هنأب ملعلا فّع دقف يوخلا نيمرحلا مامإ امأ
 .(©)«هب وه

 ةفرعملا رصقت برعلا نأل ةفرعملا ىلع كردلا لضف ينالجراولا نكلو
 .ملعلا ةيام يف ةجرد ىلع

 نع الضف ،ملعلا ظفلل اراركت ةفرعملا ظفل لامعتسا يف يلازغلا ىريو

 .دودحلا عاونأ فعضأ وهو ءايظفل ادح هنوك

 ريسع رمأ يتاذلا لصفلاو سنجلل ةعماج ةرابعب هديدحت نأ فرتعاو
 ديحولا أجلملا ناك كلذلو ،اهديدحت رسعي ةيسحلا تاكردملا رثكأ لب

 ٢٢. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجرارلا - (1)

 ٢٣. ص { ١ج فاصنإلاو لدعلا ،يننالجراولا _ - (2)

 ،داقتعالا لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلإ داشرإلا ،ييوحجلا فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع - (3)
 ةرهاقلا يجناخلا ةبتكم ديمحلا دبع معنملا دبع يلعو كىسوم فسوي دمحم .د قيلعتو قيقحت

 .١!ص ،م٥٩١./ه ٦٩
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 يذلا ييالجراولا كلسم وهو .0عيونتلاو ميسقتلا وه ملعلا ىعم حرشل
 .نيح لبق هاندروأ

 يف ينيوجلا فيرعتو ييالجراولا فيرعت نيب يناثلا فالتخالا ودبيو
 ببسو "مولعملا" ةظفل ينيوجلا حيجرتو ،"ءيشلا" ةظفلل لوألا رايتخا
 ظفل ةرعاشألا دنع وهف ،ظافلألا معأ لوح فالتخالا ىلإ عجار كلذ

 ."ءيش" ظفل ةيضابإلا دنعو ،"مولعم"

 ملعلا ذإ ،ملعلا فيرعت يف "يش" ظفل لامعتسا ىلازغلا دقتنا كلذلو

 .0)ةرعاشألا دنع ءيشب سيل مودعملاو ،مودعملاب قلعتي

 يف لقعلا رود نايب ىلإ ثحبلا انب يضفي هماسقأو ملعلا ديدحت دعبو

 3مولعلا رادم هيلع يذلا روحملاو يساسألا كرحملا وه لقعلاو مولعلا هذه

 هلقع رمثأ نملو .اهلهأل كشلا اهيف جلاختي ال ةيلقعلا مولعلا تناك» كلذلو
 نآرقلا جاجتحا لجو ٬ديلقتلا تافآو ةلفغلا بئاوش نم ملسف ةفرعملا

 .١0«تايلقع ناثوألا لهأ ىلع

 ادودح هل نإ لب مولعلا عاونأ لك كردل اقيلط سيل لقعلا نكلو

 هقئاقح تبلقناو ،هنيزاوم تلتخا الإو ،اهزواجتي ال ةقاطو كاردالا يف

 .ليبسلا ءاوس هبحاصب بكنتو ليطابأ
 تالامكلاب هفاصتاو هللا دوجو ةفرعم ىلإ لوصولا لقعلا ةردق نمو

 فيرعتو لسرلا لاسرإ ةزئاحلا هتافص نم نأو صئاقنلا نع ههيزنتو

 .العف عقاو زئاحلا اذهو ‘تازجعملاب مهقدص
 لوسرلا ىلإ عمتسيو لقنلل لاجملا حسفيل لقعلا رود يهتني اهدنعو

 .٥٢-۔-٤٢ تافحص اج ىفصتسلملا يلازغلا _ (1)

 .٩٥٢ص { ١ج ©ىفصتسملا يلازغلا - (2)

 ٢٥. ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (3)
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 ادعاسم اهدعب لقعلا ىقبيو هبيغ رابخأو هعرش ماكحأ هللا نع غلبملا

 .١0)ع راشلا باطخ يف اقتصم

 مولع مامأ قيرطلا حسفيو ،مالكلا ملع رود يهتني دحلا اذه ىلإو
 .قالخأو لوصأو هقفو ثيدحو ريسفت نم ىرخألا عرشلا

 :مالكلا ملعب لوصألا ملع ةقالع =ب

 نيبو هقفلا لوصأ نيب ةقالعلا فشكنت مولعلا ماسقأل فينصتلا اذم

 لوصأ ملع رداصم دحأ مالكلا ملع نوكي فيك حضتيو مالكلا ملع

 .)ةيبرعلا ةغللاو هقفلا ملع :نيرخآلا نيردصملا بناج ىلإ ،هقفلا

 ةينيدلا مولعلا ئدابم تابثإب لفكتملا وه مالكلا ملع ناك نئلو

 اطرش سيل هنإف ،مالكلا ملع ىلإ ةبسنلاب ةيئزج مولعلا هذه تناكف ،اهلك
 يفف "مالكلا ءاملع نم يلوصألا وأ رسفملا وأ ثدحملا وأ هيقفلا نوكي نأ

 امتوبث ناهرب بلطيو ،ملعلا كلذ يف ديلقتلاب ذخؤت ةملسم ئدابم ملع لك
 لوق نأ ملكتملا نم ديلقتلاب ذخأي يلوصألا كلذكو» ،رخآ ملع يق

 طرشو هتلالد هوجو يف رظني مث قدصلا بجاو ليلدو ةجح لوسرلا
 .()«هتحص

 هنإف نيملعلا نيذه دودح نيب حضاولا زييمتلا اذه نم مغرلاب نكلو

 .يقيبطتلا عقاولا ىلإ هاطختي نأ نود يرظنلا لاحلا يف اروصحم ىقبي

 .١ج كىفصتسلملا يلازغلا .دعب امف ظ٥ تاقرو ١ج قداصلا ثحبلا ،يداربلا - (1)

 .١٦۔-٥ تاقحص

 ميظعلا دبع.د قيقحت ،هقفلا لوصأ يف ناهربلا نيوحلا فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع - (2)

 .٤٨ص ،‘ه٩٩٣٢١ ةحودلا ،ةثيدحلا ةحودلا عباطم ‘١ط بيدلا

 .لوخنملا يف يلازغلا راس ينيوحلا جمن ىلعو
 ٣٢. ص ،قشمد ركفلا راد ،وتيه نسح دمحم .د قيقحت لوخنملا ،يلازغلا :رظني

 ٧. ص ١ج فصتسمل تمسملا ،يلازغلا - (3)
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 فلؤم دوجو ردني هنأ انمعز اذإ ةقيقحلا انزواح اننأ بسحن الو
 .ةيمالكلا لئاسملا داريإ نم ولخي ۔نيملكتملا جهنم :م ىلع ةصاخبو يلوصأ

 ضعت كلذ ىلع لاثم زربأو .هثحابم ايانث يف :7 باتكلا ةحتاف يف نإ

 ةلدأب ةنسو باتك نم هقفلا لوصأ ةيجح تابثإل نييلوصألا مظعم

 .مالكلا ملع ميمص نم يه ةضيفتسم
 هغلبي ام ناكو ،مالكلا ملع يف ةتباث ه لوسرلا ةوبن تناك اذإف

 امل ديكأت هقفلا لوصأ ىف امهتيجح نع ثيدحلا نإف ةنس وأ اباتك ةجح

 .مالكلا وأ ةديقعلا ملع يف ررقت
 اهجارخإو ثحابملا هذه نع ءانغتسالا نكمي ال هنأ ظحالملا نكلو

 .هتاعوضومو هاياضق ميمص نم تحبصأ نأ دعب ،هقفلا لوصأ ملع نم

 تابثإ وهو ،يقيثوتلا اهساسأبو ،ةيضقلا روذجب لوصألا سراد طبرت انأل
 .عيرشتلا رداصم ةيجح

 ملعو هقفلا لوصأ ؛نْيملعلا نيب ةقالعلا نإف كلذ نع الضفو
 لوصأ ىلإ ةجاحب هتاذ مالكلا ملع نأ انكردأ اذإ ادّط وت رثكأ ودبت مالكلا

 .هيلإ هقفلا لوصأ ةجاحك هقفلا

 دعاوق نم ديفتسيو ،ةُّسلاو باتكلا صوصنب لدتسي مالكلا ملعف
 كلت نم دئاقعلا تابثإل ،هقفلا لوصأ ىف ةررقملا صوصنلا ريسفت

 .ةديقعلا اياضق نم اهوحنو ةرخآلا رادلاو بيغلا ملاعب قلعتي امو صوصنلا

 رداصم ةيجح تابثإ دعب الإ ءادتبا اياضقلا هذه ريرقت نكمي الو
 ىلع صوصنلا كلت ةلالد قيرط ةسارد مث اهيلع ةلمتشملا صوصنلا هذه
 .هقفلا لوصأ ملع نم دافتسم وهو ءاهيناعمو امنومضم

 ةدافتسالا ىف الدابتو ،الماكت نيملعلا نيب نأ اذه نم نيبتيو

 :هلوقب رابحلا دبع يضاقلا هررق ام وهو ،هلامهإ وأ هراكنإ نكمي ال ريثأتلاو
 لوصأ ةفرعم باب يف اهيلإ ةجاحلا عوقول ةلدألا لمج نآلا ركذن امنإو»

 يهنلاو فورعملاب رمألاو ،ماكحألاو ءامسألاو ،ديعولاو دعولاو ،عئارشلا

-٢٣١ -



 نم دب الف ةيعرشلا ةلدألا اهلصأ باوبألا هذه نأل ،ةمامإلاو ركنملا نع

 .(.١«املوصأ نايب

 :قطنملاب هقفلا لوصأ ةقالع =ج

 لوصأو مالكلا ملع نيب ةكرتشملا مساوقلا نم قطنملا ملع ربتعي
 اوجردأو ،‘:)ةغلاب ةيانع قطنملاب اًعم نويلوصألاو نوملكتملا نغ دقف ،هقفلا

 .لوصألاو مالكلا ثحابم ايانث يف هلئاسمو هاياضق نم اريثك

 ظافلألا ثحابم مهتسارد يف نييلوصألا ىدل ةيانعلا هذه تلجتو

 ةروصب نيعملاب ظفللا ةقالعو تاروصتلل مهلوانتو ،ةيقطنملا ةقيرطلا ىلع

 .مهسفنأ ةقطانملا اهثحبي مل ؛ةعساو

 ةلالد :روهشملا ثحبملاب ممتافلؤم حاتتفاب نييلوصألا نم ريثك ينغو
 احضاو قطنملا رثأ ىلجت امك .ظافلألا هذه ميساقتو ،يناعملا ىلع ظافلألا
 .لالدتسالاو دحلا اياضق يق

 اينع امممإف ؛نيملكتملا ةسردم يف يلازغلاو ينالجراولا ماظتنا مكحبو

 "فاصنإلاو لدعلا" ،امهيباتك نم اربتعم اظح هثحابم تلانو ،قطنملاب

 .0ث)"ىفصتسملا"و

 امهقافتا مغر ،قطنملا اياضق لوانت يف اقرف نيلجرلا نيب نأ ظحالملاو

 .مولعلا لكل ةيرورض ةليسو ملعلا اذه رابتعا ىلع
 اًعضاو ةحضاو ةيعابر ةمسق يف مولعلا لوصأ ددحي ييالجراولاف

 يضاقلا نع القن .٢٠٠-٢٠١. تافحص ،يلوصألا ركفلا ناميلس وبأ باهولا دبع .د - (1)

 .٢٩ص ©٧١ج ديحوتلاو لدعلا باوبأ ق غملا رابحلا دبع

 ،هنم مالسإلا ءاملع فقومو ،يمالسإلا ملاعلا يف قطنملا راشتنا بابسأو خيرات لوح _ (2)
 ٥-١٥. تافحص «مالسإلا يركفم دن ع ثحبلا جهانم ،راشنلا يماس يلع :رظني

 . ةساردلا هذه نمض "هجهنمو هتيمهأ ىفصتسلملا باتك" :بلطم رظني - (3)
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 هيلعو لخدمو باب هل ناميإلا نأ» يه ءةفيرط ةيليثمت ةروص يف اهايإ
 ناسللا لوصأ بابلا حاتفمو ،يأرلاو ةمسلاو باتكلا وهو ،لفقمو ديلقإ
 قطنملا نانلا لوصأو ،وحنلاو ةغللا ناسللا لوصأف .نانلا لوصأو
 نوكي ةغللاب ذإ ،اهنع ةيادهلا ليبسل نغ ال لوصألا ةعبرألا هذهو ،هقفلاو

 لوصأبو ،ناهربلا ججح رهظت قطنملابو {نايبتلا نوكي وحنلابو ،نايبلا
 ،تالوقعملا يف لقعلا ىلإ قطنملا ةعانص ةبسنف ،نآرقلا ىناعم رهظت هقفلا

 .06؛«تالوقملا يف ناسللا ىلإ وحنلا ةعانص ةبسنك

 نإف قطنملا ملعب ،يلازغلاو نيالجراولا نيب ةكرتشملا ةيانعلا هذه مغر
 اهدجن ذإ ،امهيباتك يف ةيقطنملا ةعنصلا رثأ نيابت يف ىلحت امهنيب فالتخالا
 ةيانع تناك امنيب \فاصنإلاو لدعلا يف اهنم ىفصتسملا يف اروهظ رثكأ

 دودحلا طبض بناج ىلإ اهنم رثكأ نايبلا بناج ىلإ ةهجتم ييالجراولا
 .ةيقطنملا تاحالطصالاو

 نكي مل هنإف جاجتحالا يف يلقعلا قطنملا لمعتسا نإو ،ييالجراولاو
 ميساقتلاو فيراعتلاب ةصاخلا ةيانعلا نم ،قطنملا لهأ دعاوق امود مزتلي

 بتك ى يه املثم ةيقطنملا اهروص يف تالالدتسالاو تاسايقلا طبضو

 عسوتلاب هيلع اوبرأ مممإ لب ،يلازغلا هاجتا اورصان نيذلا نيرخأتملا نيملكتملا

 اهحورو اهلكش ي ةيلوصألا ممتافلؤم تراص يح ؛قطنملا ثحابم يق

 هعضو امك ةلاسرلا جهنم ىلإ اهنم قطنملاو مالكلا لهأ بتك ىلإ برقأ
 .يعفاشلا مامإلا

 تلآ ام نيب قرافلا حاضيإ ىلإ يمرن اننإف {ةلاسرلا ركذن ذإ نحنو
 ةلاسرلا هيلع تناك ام نيبو نيملكتملا نم نيرخأتملل لوصألا بتك هيلإ

 .اهجهنم ىلإ نوبستني يقلا

 .٢۔-١ تافحص (( ١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)
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 ىلإ هاجتالا يف ىلجتي ءاحضاو ايقطنم اماظن ةلاسرلا ىف نأ كش الو
 لكل داهشتسالاو ليثمتلا عم ميسقتلا يف ذخألا مث الوأ فيراعتلا عضو
 هيناعمو قطنملا روصب عبشملا يلدجلا راوحلا يف ابولسأ هيف نأ امك 3مسق

 ،تاذلابو الوأ قطنملا ىلع هدامتعا مغر .ايفسلف اراوح هبسحت داكت تح

 .0.)ةصلاخ ةيعرش رومأب هلاصتاو
 ركف نع ردصي ناك ،هتلاسر يف تامسلا هذه مغر يعفاشلا نكلو

 يف نآرقلا اهمسر يلا ةيلقعلا نيهاربلا جهنم ادمتعم صلاخ يمالسإ

 .نيكرشملا جاجح

 لب ،يقطنملا ليثمتلا سايقل القن يلوصألا سايقلا لامعتسا نكي مل و
 نويلوصألا ىنغو ءهيلإ اعدو نآرقلا هحضوأ ،ليصأ يمالسإ جهنم هنإ

 .سايقلا ةيجح ثحابم ىيف هحرشب

 بلغأ نأ يهو ءاضيأ ةينآرق ةدعاقب لصتتف 3&هجئاتن ةينظ امأو

 .لمعلا بوجول ةرامأ نظلاو نظلاب نودبعتم اننأو ةينظ ةيهقفلا ماكحألا

 لدعلا يف اهبش اهل دجن ةلاسرلا امب تزاتما يلا تامسلا هذه
 .ةيرطفلا هنيهاربو لقعلا ججح ىلع ينالجراولا دمتعي ثيح ‘فاصنإلاو
 باتكلا ف تددرت دقو .ةيقطنملا ةعانصلا بلاوق يف قارغإلا نع اديعب

 اممأل ثةيلقعلا رومألا نم نيكرشملا هب هللا بطاخ ام عيمج نإ" ةرابع

 ِ .«)«ننحتو رباك يرورضلا ركنأ نمف ،ةيرورض
 يف ةقطانملا راثآ يفقتب علولا ىلإ نالجراولاب جهنملا اذه حنجي مل و

 هيف طارفإ ال ،اًدْصق مهمولع نم هتدافتسا تناك لب ،ةريقحو ةليلج لك

 .طيرفت الو

 ٦١. ص ثحبلا جهانم ©راشنلا س (1)

 ٢٣. ص { ١ج فاصنإلاو لدعلا كييالج اولا (2)
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 يف فارسإلا نأل ،لاجلا اذه يف بوقعي يبأل بسحت ةصيصخ كلتو
 ىلإ رخآلا قرطلاب عفد ؛لوصألا لئاسم لك ىلإ قطنملا ةعانص لاخدإ

 ميرحتب حالصلا نبا ىوتف يف كلذ لثمتو ،هاحتالا اذهل قلطملا ضفرلا
 نبا كلذ عفد امك ،قطنملاو ةيعرشلا مولعلا نيب جزم نم عيدبتو ©قطنملا

 هباتك عضوف ،ةيافك ضرف قطنملا ملعت ربتعا نم ىوعد هيفست ىلإ ةيميت
 دقف قطنمت نم" ةرابع سانلا نيب تجارو .م١"نييقطنملا ىلع درلا"

 .(0)"قدنرت

 .ميمذ رومألا دصق ميفَرط الكو

 ٤٢ع ك رصاعملا يبرعلا ركفلا ةلحب ،ةسايسلاو لقعلاو هقفلا ،يرباخلا دباع دمحم .د - (1)

 .٧٢۔٧١ تاحفص توريب ،م٣٨٩٦١ طابش

 جهانم راشنلا يماس .د :رظني وطسرأ قطنمل مالسإلا ءاملع ضفر بابسأ لوح - (2)
 .دعب امف ٢٤١ تافحص ثحبلا
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 لو ألالصفلا

 يعرشلا مكلا
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 هناك رمأويعرشلا مكحملا :ديهمت

 قلعتملا ىلاعت هللا باطخ» هنأب يعرشلا مكحلا نويلوصألا فرعي

 .«اعضو وأ ارييخت وأ ءاضتقا نيفلكملا لاعفأب

 وأ مازلإلا ليبس ىلع كرتلا وأ لعفلا بلط ءاضتقالاب دارملاو

 .حيجرتلا
 اوُميقأو) :ىلاعت هلوقك ،باجيإ مازلإلا ليبس ىلع لعفلا بلطف

 .ةالصلا بوجو نمضتي هنإف .[:٣:ةرقبلا ةروس]« ةالصلا

 اوبرقت الو» :ىلاعت هلوقك ميرحت مازلإلا ليبس ىلع كرتلا بلطو
 .انزلا ميرحت نمضتي هنإف .[٢٢:ءارسإلا ةروس] ىنزلا

 هرمأك بابحتسا ؛مازلإ ريغ نم حيجرتلا ليبس ىلع لعفلا بلطو
 لَحأ ىإ نيدب مند اذإ اونمآ َنيذَل اَهُيَأ اي : هلوق ىف نيدلا ةباتكب ىلاعت
 .نيدلا ةباتك بابحتسا نمضتي هنإف .[٢٨٢:ةرقبلا ةروس]«ةوبكاَف ئَمَسُم و روو9] 2۔ م ري . و

 ال اونمآ َنيذْلا اهيأ ايل :ىلاعت هلوقك ،هيركت مازلإ الب كرتلا بلطو

 .[١٠١:ةدئاملا ةروس] مك وست هَكَل دبت نإ ءايشأ . نع اولأست

 ىمسيو حيجرت الب كرتلاو لعفلا نيب ةيوستلا هب داريف رييختلا امأ

 .[٢:ةدئاما ةروس]اوداطْصاف ملح اداو :ىلاعت هلوقك ةحابإ
 ،©بوجولا :يفيلكتلا باطخلا ماكحأ يه ةسمخلا عاونألا هذهو

 باطخلا يمسق دحأ وهو .رييختلاو ،ةهاركلاو ؤ بدنلاو ،ةمرحلاو

 .يعرشلا

 هب دارملاو ©يعضولا باطخلا وهف يعرشلا مكحلل يناثلا مسقلا امأ

 .انام وأ ،هل اطرش وأ رخآل اببس ءيشلا عراشلا لعج

 .ةاكزلا بوجول اببس باصنلا كلم لعجك ببسلاف
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 .6©١١0ثاريملا نم نامرحلل اببس لتقلا لعجك عناملاو

 اهرفوت نم دبال ةعبرأ رصانع يعرشلا مكحلا فيرعت نمضتيو
 :يهو مكحلا اذه ةقيقح ليصحت

 هنأل ،ىلاعتو هناحبس هللا وهو مكحلا ردصأ يذلا :مكاحلا ١-

 هيبن ةطساوب مأ ،هباتك يف ةرشابم هباطخ درو ءاوس ‘باطخلا بحاص

 .عامجإلاو سايقلاك اليلد هرابتعا ىلإ دشرأ ام وأ ةمسلا يف
 نم ،فيرعتلا امب درو يلا فاصوألا كلت وهو :هب موكحملا ٢-

 .عضوو رييختو ءاضتقا
 هذه هب قلعتت يذلا ،فلكملا لعف وهو :هيلع موكحملا ٣-

 .فاصوألا
 هنم بلطيو باطخلا هيلإ هجوي يذلا فلكملا وهو :موكحملا 1

 .هذيفنتو هلاشثتما

 ناك نإو ،ةعبرألا رواحملا هذه ىلع يعرشلا مكحلا ثحابم رادمف

 اسيلو ،فيرعتلا نع نْيَمزال -موكحملاو مكاحلا۔ اهنم ريخألاو لوألا
 هيلع قلعيو ،©فلكملا لعف لوانتي فيرعتلا ذإ 3هيف نييساسأ نينكر
 مكاح دوجوو ،فلكم لعاف دوجو كلذ نم مزليو ايعرش افصو
 .فلكم
 ميسقتلا اذه قفو ةطبارتم ناكرألا هذه لوانتي مل ينالجراولاو

 باتكلا ثحابم ايانث يف اهرصانع بلغأ لوانت نإو فينصتلاو

 لظتو كيهنلاو رمألا ثحابم يف ماكحألا لئاسم جردنت ثيح

 ةرادإ ط ‘لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ يناكوشلا يلع نب دمحم _ (1)
 .١٦۔-٥ تافحص ‘اه١ ٢٣٤٧ رصم ،ةيرينملا ةعابطلا

 .م /٤ ٦ _ه٣٢٨٣١ ،ا رصم فراعملا راد .٣ط يمالسإلا عيرشتلا لوصأ هللا بسح يلع

 ٢٣٢٧-٣٢٢٨. تافحص
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 عورفب قيلأ ©فيلكتلا طورشو فلكملا فاصوأو ةيعضولا ماكحألا

 .مالكلا ملع صاصتخا نم مكاحلا لئاسم ربتعت امنيب ،هقفلا

 يف لقعلا رود اوسردو ،ةضافتساب اضيأ اهولوانت نييلوصألا نكلو
 ©حيبقتلاو نيسحتلا ةيضقب فرع ام وهو حلصألاو حالصلا ديدحت

 لاحب وهو ،لاعفألا مكح ديدحت يف عرشلا بناجب لقعلا لزنتي نيأو
 .مالكلا ملعو لوصألا ملع لخادتل

 اهبسحن مكحلا ناكرأ نم ةراتخم لئاسم لوانتن نأ اديفم نوكي دقو

 .يعرشلا مكحلا ةيرظن ملاعمل نالجراولا روصت حيضوتل ةيفاك
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 لوألا ثحلا

 مكاحلا

 ؟ نايلقع مأ نايعرش حيبقتلاو نيسحتلا له :لوألابلطملا

 لعفأب قلعتملا ىلاعت هللا باطخ" هنأب مكحلل نييلوصألا فيرعت ريشي

 ةعيرشلا يف ماكحألا ردصم نأ ىلإ "اعضو وأ ارييخت وأ ءاضتقا نيفلكملا
 ال سانلل عّرشملاو ،قلطملا مكاحلا وهف هدحو ىلاعت هللا وه ةيمالسإلا

 .هعرش ام الإ عرش الو ،هب مكح ام الإ مكح
 دقعناو ةث لوسرلا ثيداحأو نآرقلا تايآ ترتاوت .اذه ىلعو

 .ةمألا عامجإ
 وأ ةمرحلاب لاعفألا فصو نأو ،رمألا اذه ىلع عامجإلا دقعنا نئلو

 ءاملعلا نيب فالخلا نإف يعرش فصو داسفلا وأ ةحصلا وأ ڵ\بوجولا

 يعرش فصو وه له ،حبقلا وأ نسحلاب لاعفألا هذه فصو لوح ناك
 وأ نسحلاب يتاذ فصو نيفلكملا لاعفأ يف له :ىرخأ ةرابعبو ؟يلقع مأ

 .06؛؟اهحبقو لاعفألا نسح ةفرعمب لقعلا لقتسي لهو ؟حبقلا
 وأ نسح نم لاعفألا هب فصتت ام قفو هماكحأ هللا عرشي لهو

 لقتسي له لقعلا يف فالخلا امنإو «هللا وه ةقيقح مكاحلا نأ ىلع مالسإلا ءاملع قفتي - (ا)
 نأب لوقلا ةلزتعملا ىلإ بسني نم ئطخيو ؟كلذب عرشلا دورو نم دب ال مأ مكحلا اذه كاردإب
 نإ نيملسملا نم دحأ لقي مل ذإ {ةقد مدعو زواحت هيف قالطإ اذهف عرشلا لثم مكاح لقعلا
 ،غعرشلا لوزن لبق اهكرديو ماكحألا فرعي لقعلا نإ :ةلزتعملا لاق امنإو لقعلا وه مكاحلا
 .عساش نوب نيلوقلا نيبو

 ١٤.٦- ©قشمد ةعماج ةعبطم يمالسإلا هقفلا لوصأ ،يليح لا ىفطصم دمحم : رظني

 .رداصملا ىلع ةلاحإلا اهيفو ٦٤. ص كم١ا٧٨٩۔-١ ٦. /٩٨٦
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 :ةئالث لاوقأ ىلإ ،اهلئاسمو ةيضقلا هذه ءازأ ءاملعلا لاوقأ ددعت دقل 3

 ىف نأ نوري نيذلا .(دةيرفعجلا ةعيشلا ضعبو ةلزتعملا لوق :لوألا

 كاردإ هرودقمب يرشبلا لقعلا نأو ءايتاذ احبقو ۔ايتاذ اسح لاعفألا

 ىلإ رظنلاب كاردإلا اذم لالقتسالاو ،لاعفألا مظعم يف حبقلاو نسحلا

 .ررض وأ عفن نم هنع بترتي امو لعفلا تافص
 بتكلا وأ لسرلا نم يعمسلا ليلدلا ىلع كاردإلا اذه فقوتي الو

 .لاعفألا فاصوأ نم لوقعلا هتكردأ امل دكؤم الإ عرشلا امو ،ةيوامسلا

 فيلكتلاب عرشلا دري ذإ \ةحلصملا ةهج نم الإ هدابع فلكي ال هللاو

 ءاضتقاب وأ ،لعفلا نسحب لقعلا مكح ةلاح يف ،رييختلا وأ لعفلا ءاضتقاب
 .حبقلاب لعفلا ىلع لقعلا مكح اذإ كرتلا

 ال نايلقع حيبقتلاو نيسحتلا نإ» مهلوق ةلزتعملا نع رهتشاو
 .("«نايعرش

 فصو نأ نوري مهو ،نييلوصألا روهمجو ةرعاشألا لوق :يناثلا
 نسحلا سيلف يتاذ ال يفاضإ فصو وه امنإ حبقلا وأ نسحلاب لاعفألا

 نأ ىلإ اوبهذ امك لوقعلا تارورض نم الو ءايشألا تاذ نم حبقلا و

 مهغيلبتو لسرلا ةطاسو نم دب ال لب ،هللا مكح كاردإب لقتسي ال لقعلا
 نسحف هب هللا رمأ امف ،ىلاعت هللا مكحل ناعبات لاعفألا يف حبقلاو نسحلاو

 ال نايعرش لاعفألا يف حيبقتلاو نيسحتلا نإ :اولاقو .حيبقف هنع ىمم امو

 ١٦ه تافحص ©١ج ©ىفصتسملا يلازغلا ؛٢٦ ص .٠ج ،©فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا _ (1)

 عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ريذنلا راد \!ط هقفلا لوصأ يف زيجولا ،ناديز مركلا دبع ؛دعب امف
 ٥٩. ص ،م٢٦٦٩١/ه٢٨٣٢١ ءدادغب

 :رظني ،ةيضقلا هذه يف ةلزتعملا ججح ةفرعمل - (2
 .٨-۔-٧ تافحص ،لوحفلا داشرإ ،يياكوشلا
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 عقليان)٠١(.

 .(:)ةريثك ةلثمأب هل دهشتسا و يأرلا اذهل يلازغلا رصتنا دقو

 إ :اولاقف ،ةيديرتاملا بهذ هيلإو نيلوقلا نيب طسوت لوق :ثلاثلا

 ءانب لاعفألا مظعم يف امهكاردإ لقعلا عيطتسي ،اًحبقو انسح لاعفألل

 راكنإو .دسافم وأ حلاصم نم اهنع جتني امو \تافص نم اهيف ام ىلع
 .:)ةتهابمو ةرباكم احيبق وأ انسح لعفلا نوكل لوقعلا ةردق

 نأو هنسح لقعلا كردأ امب عرشلا رمأي نأ اذه نم مزلي ال نكلو

 وفلتخم سانلا نأل ،ءايشألاو لاعفألا نم هحبق لقعلا كردأ امع ىهني

 اًملع تغلب امهم طخلل ةضّرعمو ةرصاق مهلوقعو ماهفألاو كرادملا
 -] ءارسإلا ةروس]«ًليلق ؟ الإ إ ملعلا ن نم متيتوأ امو ،ةربخو اجضنو

 طاحأ يذلا هللا ملعب رصاقلا ناسنالا لقع كاردإ ةنراقم زوحت الو

 .اًملع يش لكب

 .جئاتنلا نود تامدقملا يف ةلزتعملل ةيديرتاملا ملس اذهبو

 :يالجراولا يأر

 عرشلا نأ امك هدابع ىلع هللا ةجح لقعلا نأ ينالجراولا ىري
 يف حبقلاو نسحلا نيب زييمتلا هرودقمب لقعلا نأو .(ةجح
 دورو عم لقعلا يأرب دادتعالا ىلإ انب يضفي ال اذه نكلو ،لاعفألا

 .٧٥۔-٦٥ تافحص ( ١ج ؤ ىفصتسلملا يلازغلا - (1)

 .٧٥-۔-٦٥ تافحص ١ج ؤ ىفصتسملا يلازغلا )2(

 ةيريمألا ةعبطملا ،ڵ!ط \توبلا ملسم ىلع تومحرلا حتاوف روكشلا دبع نبا - (3)
 (ىفصتسملا شمام ع راطم) !٢!٢٨٥ص ،١ج ‘اهھ ١٣٦٢

 .٧ص ،لوحفلا داشرإ ،يياكوشلا - (4)

 ©لدعلا رصتخم حرش كيخامشلا ؛٢م٣ ص ١0ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (5)

 .و١٢ةقرو
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 هفصو هب انقحلا ،يهنلا وأ رمألاب لعف ىلع عرشلا مكح درو نإف .عرشلا

 ٥آر ام انيغلأ الإو ،تّمعنو اهبف عرشلاو لقعلا مكح قفاوت نإف

 .روصقلاو زجعلاب هيلع انمكح و لقعلا

 امك ،ةحلصملا ةهج نم ال عرشلا ةهج نم ناملعي حبقلاو نسحلاف

 نوكي دقو ،ةحلصملا قفو نوكي دق ،هيمنو هللا رمأ نم عرشلا مكح نأ

 .0.)دابعلل ارابتخاو ءالتبا

 لوق اضيأ وهو .ةيديرتاملا لوق اذه ينالجراولا يأر قباطيو
 نإ» :لوقيف ةلزتعملا هاجتا نيبو هنيب ازيمم يخامشلا هحضوأ دقو .ةيضابإلا

 ؛همدع عم وأ عرشلا عم اقلطم لقعلل [ةلزتعملا] ركفلا لهأ دنع نيسحتلا

 نأ [ةيضابإلا] انباحصأ دنعو ،لقعلا ىلإ عجري ال اميف الإ ،مدقت امك
 عجرو كرث هفالخب عرشلا درو نإف عرشلا مدع دنع حتقيو نسحي لقعلا
 .0ٍ)«ع رشلا وه ةقيقحلا يف مكاحلاف .ع رشلل حيبقتلاو نيسحتلا

 نيسحتلا يف اظح لقعلل نأ نيب ذإ ةجيتنلا هذه يداربلا دكأو

 بيصن لقعلل نكي مل عرشلا ءاج اذإف ،عرشلا دورو مدع دنع حيبقتلاو
 دق عرشلا ماد ام نكلو ،القع حيبق هلكأو هحبذو ناويحلا ماليإف ‘كلذ يق
 .0)ذئنيح لقعلل ظح الف هنسحو هزاجأ

 ىلع نسحلا ةقيقح» نأ ىلإ قئاقحلا ةلاسر يف يداربلا صلخو

 ىلإ تافتلا الو عرشلا هحّبق ام حبقلا ةقيقحو عرشلا هنسح ام انلوصأ

 .0;«كلذ نم ءيش يق لقعلا

 ٩٣. ص ©١ج ،فاصنإلاو لدعلا ييالجراولا - (1)
 .و١٢ ةقرو ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا - (2

 .و٠٦۔-ر٨٥ تاقرو ( ١ج قداصلا ثحبلا يداربلا - )3(

 ٩ص .ةيادرغ ديعس جاجحلا دمحم ةبتكمب روصم طوطخم قئاقحلا ةلاسر ©يداربلا - (4)
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 .ةيضابإلا فقومل الثمم ينالجراولا يأر ءاج دقو

 حيبقتلاو نيسحتلا ثيس فالخلا جئاتن :يناثلا بلطملا

 حيبقتلاو نيسحتلا ةيضق ديسجتل ةيلمعلا ةيحانلا ىلإ انهجتا ام اذإ

 فينحلا عرشلاف ،ادج اقيض اهلاجم اندجول يداهتجالا عقاولا ضرأ ىلع

 ث هللا لوسر ةافوب يحولا عطقناو عادولا ةجح يف هليزنت لمكأ دق

 ضارتفال لاحب ريبك قبي مل و ،ةرومعملا ءاجرأ مظعم مالسإلا ةلاسر تغلبو
 روطتلا عم رضاحلا انرصع يف ةصاخبو ،مالسإلا ةلاسر نم ضرأ ولخ
 .لاصتالاو مالعإلا لئاسو يف لهذملا

 ةيضق نع ةحجان ةيعرف لئاسم نع ءاضغإلا نكمي ال هنإف اذه مغربو

 ةضافتساب نويلوصألا اهثحب دقو يلمعلا ناديملا يف حيبقتلاو نيسحتلا

 :لئاسملا هذه نمو

 .عرشلا دورو لبق ءايشألا مكح -
 .مالسإلا ةلاسر هغلبت مل وأ ،ةيوامس ةلاسر هغلبت مل نم مكح -

 ؟اعرش مأ القع بجاو وه له ،معنملا ركش -
 ؟اعرش مأ القع ناتبثي له ،نيبورخألا باقعلاو باوثلا -

 :عرشلا دورو لبق ءايشألا مكح =أ
 ةيرظن ةلأسم يهو ،حيبقتلاو نيسحتلا ةيضق نع ةلأسملا هذه عرفتت

 مدع ديفألا ناكو ،مالسإلا ةعيرش دوروب مسُح دق اهلاب نأل ،ةتحب

 .لدحلا ىلع هنيرمتو نهذلا ةضاير الإ اهنع بترتي ال ذإ اهيف ضوخلا
 :ةثالث يف اهزجون اننإف ،ءارالا ضرع يف باهسإ امنودو
 .نوفقاولا - ،ةحابإلاب نولئاقلا - ،عنملاب نولئاقلا -

 ىلع عرشلا دورو لبق ءايشألا نأب لوقلا ىلع ةلزتعملا رثكأف -
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 حيبي حيرص صنو هنم نذإ ريغب هللا كلم يف فرصتلا زوجي الو رظحلا
 يلاتلابو ،هنذإ نودب ريغلا كلم يف فرصتلا عنمب يضقي لقعلا نأل نكلذ

 .0)مهدنع حيبقتلاو نيسحتلا ةيرظن ىلع ءانب اروظحمو عونمم فرصت وهف
 .«هةيضابإلا ضعب كلذ يأرلا اذه ىلإو
 .()ةيضابإلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا ضعبو دادغب ةلزتعم بهذو -

 .ةحابإلا وه عرشلا دورو لبق ءايشألا مكح نأ ىلإ .0فينالجر اولا مهعمو
 َرَخَسَو» : ناسنإلل اعيمج ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام رخس هللا نأل
 . [٣١:ةيثاجلا ةروس]ةنم ا اعيمج ضرألا يف ذ اَمَو تاوامسلا يف اَم مكل

 ماقملا اذه يف امب جاجتحالا موقي ال ،ةيلقن ةجح هذه نأ ظحالملاو

 .هدعب ال عرشلا دورو لبق مكحلا نع ثيدحلا ذإ
 هب موقت ام ىلإ نيجاتحم قلخلا قلخ هللا نأ يهف ةيلقعلا ةجحلا امأو

 مهقلخيل هللا ناك امو ضرألا يف نكسو ءءامو لكأو ءاوه نم مهتايح

 مكح ناك كلذلو .مهماوق هب ام لوانت يف مهجرحي مث مهجوحيو
 .ةحابإلا وه عرشلا دورو لبق ءايشألا

 هنوك يف عدوأ امب مهعافتناو قلخلا فرصتب ررضتي ال هللا نأ امك

 كلمب سانلا فرصت ىلع هللا قلخ امي مهفرصت سايق زوجي الف .(ثعفانم نم
 .قرافلا عم سايق هنأل ؛ةلزتعملا كلذ ىلإ تبهذ امك ،نيرخآلا

 عرشلا دورو لبق ءايشألا مكح نأ يفريصلاو يرعشألا ىأرو -

 ٢٢٣. ٥ص ج ،ناهربلاو ليلدلا «نالجراولا ؛١!٣ص 0 ١ج يفصتسملا يلازغلا _ (1)

 .و٠٢ ةقرو لدعلا رصتخم حرش كيخامشلا - (2)

 .و٠٢ ةقرو ©،لدعلا رصتخم حرش كيخامشلا - (3)

 ٨٨. ص { اج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجر ارلا - (4)

 .٩٨ص ،١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (5)
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 .()فوقولا ىلع
 يأر دييأت ىلإ صلخو ءامل جتحاو بهاذملا ءارآ يلازغلا ركذ دقو

 .(©)"ةلطاب اهلك" هدنع اممإف ىرخألا بهاذملا امأو ةرعاشألا

 فرعن ال اننأ فوقولا يلازغلا مهعمو ةرعاشألا رايتخا ببسو

 فقولاب انيلعف ‘كلذب عرش انتأي مل ام حيبق مأ وه نسحأ لعفلا فصو

 .عرشلا 7 تقح

 نأ هب دارملا ناك نإ هنأ اًحّمضوم ؛ةقدب فوقولا نعم يلازغلا ددحيو
 لاحلا ي ءايشألا هذهل مكح ال هنأو عمسلا دورو ىلع فوقوم مكحلا

 مأ ءايشألا هذه ةروظحم يردن الف فقوتن نأ هب ديرأ نإو حيحصف

 ال اننأل أطخ اذهف ؛اهيلإ بسني نيمكحلا يأ يف انككش اننأ يأ ةحابم
 .0}ع رشلا دري تح رظحلا وأ ةحابإلاب اًمكح ملعن

 ثالثلا لئاسملا امأ عرشلا دورو لبق ءايشألا مكح نع اذه

 .تآلا دنبلا يف اعم اهزجونف تايقابلا

 ؟مالسإلا ةلاسر هغلبت مل نم مكح ام =ب

 ؟القع بجاو معنملا ركش لهو
 ؟اعرش مأ القع يورخألا ءازجلا تبني لهو

 ةهجول اعبت اياضقلا هذه هاجت مهفقاومو نييلوصألا ءارآ تددحت دقل
 .حيبقتلاو نيسحتلا يف قيرف لك رظن

 لبق لاعفألاو ءايشألا مكح ةفرعمب لقتسي لقعلا نإ :اولاق ةلزتعملاف

 .٩٨ص 0©١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 .٢١٦ص ،١ج ‘ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 .٢١٦ص ،١ج ،ىفصتسلملا ،يلازغلا - (3)

-٢٤٦ - 



 ام لعف بوجوب يضقيف إاهيف حبقلاو نسحلا هكاردإل اعبت عرشلا دورو
 فلكم ناسنإلا نأ كلذ ىلع اونبو ،احيبق هاري ام بانتجاو جاّنَسح هاري

 ىلع همكح يف لقعلا هب يضقي امب ءادتهالاب عئارشلا دوروو ةثعبلا لبق
 عاونأب هيلإ برقتلاو ،هركشو هللا ةفرعم بوجو كلذ نمو لاعفألا
 بحاصو قلاخلل ركشو ةعاط هنأ لقعلا كردي امب لمعلاو ،تابرقلا

 لعف نأو .القع بجاو معنملا ركش نأل ،ناسناإلا ىلع ننملاو لضفلا
 مزلتسي حيبقلا لعفو ةرخآلا يف باونلاو ايندلا يف ءانثلا بجوتسي نسحلا

 فيلكت نم لقعلا هب يضقي ام نأل .ةرخألا يف باقعلاو ايندلا يق و مذلا

 .0ااباقع وأ اباوث ،ةمايقلا موي باسحلا هعبتتسي ةيلوؤسمو
 مكح ال نأ مهبهذمو .ةلزتعملا ءارآ ضيقن ىلإ اوبهذ ةرعاشألاو _

 نإ ؛ةيوامس ةلاسر هغلبت مل نم نأ كلذ نع جتنف عرشلا دورو لبق لقعلل
 بجي الف ،فيلكتلا همزلي ال قهاش لبج وأ ،ةيرحب ةريزج يف الوزعم ناك
 بلاطي ال امك ،نايصع الو رفك هيلع مرحي الو ،ناسحإ الو ناميإ هيلع
 اًمَو :لئاقلا وهو 5ةلاسرلاب ةجحلا هيلع مقي مل هللا نأل ،ناملا معنملا ركشب

 5 م ء 7 م

 .[٥١:ءارسإلا ةروس]ًالوُسَر ثعبن ىتح َنيبذَعُم س

 مأ تناك اريخ هلاعفأ نع مايقلا موي لأسي ال هنإف كلذل اعبت و
. 
 . (٢)ا رش

 بوجوب مهلوق ةلزتعملا ىلع ةرو ةرعاشألا هاجتال ىلازغلا رصتنا دقو

 هب رمأو ىلاعت هللا هبج وأ ام الإ بوجولل نعم ال ذإ» القع معنملا ركش

 3ناديز ميركلا دبع ؛ح٢٣-١٣٣ تافحص ،يمالسإلا عيرشتلا لوصأ هللا بسح يلع - (])
 ٢٣٦٨-٣٦٦١. تافحص هقفلا لوصأ يليحرلا دمحم ؛٩٥ص ءهقفلا لوصأ ق زيجولا

 هقفلا لوصأ ،يليحزلا دمح ؛٣٣٢ ص يمالسإلا عيرشتلا لوصأ فللا بسح يلع - _ (2)

 ٢٣٦٦-٣٢٦٧. تافحص

 - ٤٧ ٢-۔



 .١١0؛«بوجولل ىعم يأف باطخ دري ل اذإف ،هكرت ىلع باقعلاب دعوتو

 ةدئاف معنملا ركش باجيإ يف نأب يلقعلا مهلالدتسا يف ةلزتعملا شقان مث
 هرضت الو ةعاطلا هعفنت ال هللا نأب مهيلع ةرف ،طوحألل اعابتاو دبعلل
 نود هلل ركشلاو ةعاطلا مازتلاب اتنع هسفن فلكي دبعلا نأو ةيصعملا

 .0}نايس هللا دنع رفكلاو ركشلا نأ لاحلاو ڵ\بجوم
 ةلزتعملل اوملس دقف ييالجراولا مهعمو .(ةيضابإلاو ةيديرتاملا امأ

 مهغلبت مل نمم ةرتفلا لهأ اومزلي مل ذإ ،جئاتنلا يف مهوفلاخو ممتامدقم ي

 بجاولا ةفرعم مهلوقعب اوفلكتي نأ 5ةيئانلا رحبلا رزج يف نأ: نمو ،ةلاسر

 مهيلع سيلو ،اهوبنتجيف يصاعملا نم مرحملا ةفرعمو ،اهوتأيف تاعاطلا نم

 انقحلأ نإو .القع ال اعرش بجاو هركش نأل كيش معنملا ركش نم

 وأ ةنسح انلوقع اهارت لاعفأ نم ءالؤه هيتأي امب مذلاو حدملا تافص

 .نيدلا موي اهيلع باقعلاو باوثلا مهقحلي نأ كلذ نم مزلي الف ةحيبق
 يف ةرعاشألا عم قيرفلا اذه نيب احضاو انه ىلإ قافتالا ودبيو

 حبقلاو نسحلا نأ يأ تامدقملا يف ةلزتعملا عم اوقفتا امك .جئاتنلا

 ةجيتنب كلذ دعب اودرفنا مهنكلو .نايعرش باقعلاو باوثلاو ،نايلقع

 درجمب كلذو ،ةوعدلا هغلبت مل نم ىلع قلاخلا ةفرعم بوجو يهو ةفلاخم
 .هلقعو هترطف

 عرشلا نأ امك هقلخ ىلع هللا ةجح لقعلا نأ نالجراولا ررق دقو

 ةمايقلا موي نوبساحيس ةيئانلا رزجلا لهأو ةرتفلا لهأ نإف اذهلو .(كلذك

 نمو ،بيثأ هللاب نمآ نمف ،لوقعلا عيمج هيلإ يدمت يذلا ناميإلا لصأ ىلع

 ٦١. ص ©١ج ‘ىفصتسملا يلازغلا - (1)

 ٦١-!٦٢. تافحص «١ج ‘ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 .و٠٢ ةقرو ©لدعلا رصتخم حرش ©يخامشلا - (3)

 ٢٣. ص { ١ج فاصنإلاو لدعلا نيالجراولا _ (4)
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 .بقوع هب رفك
 3هقلاخب لهجلا يف دحأل رذع ال» :هلوق ةفينح يبأ مامإلا نع يورو

 .٠6ا«هتينادحو لئالد نم ىري امل

 ءاميطف وأ ادولوم رحبلا نم ةريزج يف عقو نم نأ ينالجراولا ركذو
 ةلاهج ىف دحأ رذعي الو ،ناميإلاب فيلكتلا هيلعف اميلس هلقع ناكو

 نم ءيبن ةعيرش ىلع ناك نم امأو .هلقع حص نإ ،ةدحاو ةلاح ديحوتلا
 زع هللا لاق امك [مالسإلا ةلاسر] عمسي تح هعرش هعسي هنإف ءايبنألا
 ام ْمُهَل نيي ىمح ممُماَدَه ذإ عب اموق لضُل هللا ناك امول :لجو

 ' ؛0} [١6ه:ةبوتلا ةروس] نوقتي
 نإ هنأ ةياهنلا يف دكؤن اننإف ،هاوس ام ىلع يأرلا اذه انحّجر نئلو

 مكح ةلأسم نإف هقيض ىلع قيبطتلل دودحم لاحب لئاسملا هذهل ناك

 .المع اهيف ثحبلا نم ىردج ال صوصخلاب عرشلا دورو لبق ءايشألا
 عاطقنا دعب قبي ملو ،نيدلا لامكو مالسإلا ةلاسرب تمسح نأ دعب

 نمم عرشلا مكح ىلع ةدجتسملا ثداوحلا ليزتل داهتجالا الإ يحولا
 .داهتجالا طورشو رظنلا ةيلهأ هيدل ترفاوت

 . و٢ ٠ ةقرو ،لدعلا رصتخم حرش كيخامشلا .٢٧٣ص هقفلا لوصأ ،يليحز لا دمحم - (1)

 ٩٠. ص (_ ١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

-٢٤٩ - 



 ہبرموکح ١ ىن انلا ثحيأل ١

 .هماسقأو هب موكحملا فيرعت :ديهمت

 لاعفأ ىلع عراشلا اهقلطي يلا فاصوألا كلت وه هب موكحملا

 .ةيعرشلا ماكحألاب فرعتو نيفلكملا

 كلذلو ،هلوصأو هقفلا ملع نم ةياغلا يه يعرشلا مكحلا ةفرعمو

 اهيلعو ،ةعبرألا مكحلا ناكرأ نيب يساسألا روحملا ماكحألا هذه تناك

 .ءاهقفلاو نييلوصألا ثحابم رادم

 وأ لعفلا بلط ىلإ مسقني هنأ يعرشلا مكحلا فيرعت يف انركذ دقو
 ىلع ةفلك هيف نأل ءايفيلكت يمس كلذلو امهنيب رييختلا وأ فكلا
 هيف يوتسي يذلا حابملا يف ام ،بيلغتلاو حماستلا ليبس ىلع ولو ،ناسنإلا
 .(١6كرتلاو لعفلا

 اطرش وأ رخآل اببس ءيشلا لعج يضتقي ام وهف يعضولا مكحلا امأ

 يف ةدارإ فلكملل سيلو عراشلا اهعضو رومأ يهو ءهنم اعنام وأ هل

 بوجول ببس يبصلا غولبف ،ةفاضإ وأ افذح اهنم ليدعتلا وأ اهديدحت

 لخد الو ،ثاريملا نم عنام لتقلاو ،اهتحصل طرش ءوضولاو ،ةالصلا

 لاجب هل ناك نإو ،عناوملاو طورشلاو بابسألا هذه نييعت يف ناسنإلل
 هتالص حصتل أضوتي نأ اممناكمإب ذإ ،اهنادحإ مدع وأ اهضعب ثادحإل

 عنتما نإف ،هئاريم نم مرح هئروم لتق نإو ،هتالص تلطب عنتما نإ هنكلو

 هدي تعطق ةقرسلا ةميرج بكترا نإو .كرت اميف بيصن هل ناك هلتق نم

 .هادي تملس سانلا لاومأ نع فع نإف

 فلكملا ةردق راطإ يف اهلك ةيفيلكتلا ماكحألا لخدت امنيب كاذه

 ٠. ٢-٢١. تافحص هقفلا لوصأ ق زيجولا ناديز - )1(
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 عراشلاو ،هب فلك ام فلكملا لاثتما اهنم دارملا نأل ؤهتعاطتساب طبترتو

 .دابعلاب ةمحرو هنم ةنم لاحلاب فلكي ١

 امب امازتلا يعضولا نود يفيلكتلا مكحلا لئاسم ضعب لوانتنسو

 .ةصاخ ةروصب يفيلكتلا مسقلاب يع ذإ ييالجراولا ءارآ نم هيلع انفقو

 مكحلا ىلإ بوقعي يبأ ةرظن نم ابناج حضوت لئاسمل انرايتخا ناكو

 :ةيتآلا بلاطملا لئاسملا هذه عزوتتو ةماع ةفصب يعرشلا

 .ةسمخلا ماكحألا فيرعت :لوألا بلطملا

 .بجاولا ماسقأ ضعب :ينياثلا بلطملا

 .؟يلقع مأ يعرش مكح حابملا له :ثلاثلا بلطملا

 ةسمخلا ماكح فرت : لوألا بلطمل \

 :روهمجلا فيرعت
 :يلي امب ةسمخلا يفيلكتلا مكحلا ماسقأ نييلوصألا روهمج فّرع

 .امزاج ابلط فلكملا نم عراشلا هبلط يذلا لعفلا وه :بجاولا -

 .مارحلا هللا تيب ىلإ جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاك
 مزاج ريغ اًبلط فلكملا نم عراشلا بلط يذلا لعفلا وه :بودنملا -

 ةروس]«ةوُبتكاف ئّمَسُم ا ىلإ نيب مُنياَدَت اذإ ،ةنيادملا دنع ةباتكلاك
 َ . [٢٨٢:ةرقبلا

 اًبلط هنع فكلا فلكملا نم عراشلا بلط يذلا لعفلا وه :مرحملا -
 .ةقرسلاو انزلاو سفنلا لتقك امزاج
 اًبلط هنع فكلا فلكملا نم عراشلا بلط يذلا لعفلا وه :هوركملا -

 .امئاق برشلا نع يهنلاك مزاج ريغ

 نايتإلا مدعو هتايتإ نيب فلكملا عراشلا ريخ يذلا لعفلا وه :حابملا -

 لح باتكلا اوئوأ يذلا ماَعَطَو» :باتكلا اوتوأ نيذلا ماعط ةيلحك
 م
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 )٠١(. [٠:ةدئاملا ةروس]«ْمكَل

 نيب اوقرف مممأ كلذو نيرخآ نيمكح اوداز ةيفنحلا نأ ظحالملاو

 ةهاركو ءةيميرحت ةهارك :نيعون هوركملا اولعج امك بجاولاو ضرفلا

 .سمخلا تاولصلا ضرفك ،يعطق ليلدب تبث ام مهدنع ضرفلاف
 .رتاوتلا ةالصك ێظ ليلدب تبث ام بجاولاو

 ةيهيزتنتلا ةيهاركلاو ةيميرحتلا ةهاركلاو ميرحتلا نيب قرفلا امأ

 :وهف مهدنع

 مزحلا ةهج ىلع يعطق ليلدب هنع فكلا بلط تبث ام ميرحتلا نأ
 ةهاركلاو ظ ليلدب هنع فكلا بلط تبن ام ةيميرحتلا ةهاركلاو متحلاو

 .مزاج ريغ ابلط هنع فكلا بلط تبث ام ةيهيزنتلا

 .حابملاو بودنملا يف روهمجلا عم ةيفنحلا فلتخي الو
 ©ضرفلا :اذكه ةبترم :ةعبس مهدنع مكحلا ماسقأ نوكت اذهبو

 3ةيهيزنتلا ةهاركلا كةيميرحتلا ةهاركلا ميرحتلا ‘بدنلا ©\بجاولا

 .0)ةحابإلا

 :يالجراولا فيرعت

 دروأو ،يفيلكتلا مسقلل مكحلا ثحابم يف ينالجراولا ضرعت

 جهنم ىلإ اريشم ،نييلوصألا روهمج دنع يه امك ،ةسمخلا ماكحألا

 . بجاولاو ضرفلا نيب اوزيم نيذلا ةيفنحلا

 فاصوألا ديدحتو ميسقتلا ليبس هفيراعت يف بوقعي وبأ كلسو

 راد ،اط ‘هقفلا لوصأ يف عيرشتلا رداصمو مكحلا ةيرظن "يرصحلا دمحأ .د :رظني - (1)
 .١٤ص ،م٦٨٩١/ه٦٠٤١ ‘توريب يبرعلا باتكلا
 ٢٣٩-.٤٠. تافحص مكحلا ةيرظن يرصحلا - (2)
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 لعجف ،لوصألا بتك بلغأ هيلع تراس ام وهو ماسقألا هذهل ةزيمملا

 ثحابمو بودنمو بجاو :ةسمخ عرشلا يف لاعفألا ماسقأ ييالجراولا

 .دسافلاو حيحصلا مهضعب دازو .هوركمو روظحمو
 .بوتكملا وهو ،متحلا وهو ،مزاللا وهو ضرفلا وه :بجاولاف
 .باقع هكرت يفو باوث هلعف يف ناك ام :هدحو

 يف .بودنملاو ضرفلا نيب ةلزنم بجاولا نأ ىلإ نورخآ بهذو
 .ننسلا دكوأل هولمعتساو .هوركملا ةلباقم

 .() باقع هلعف يفو باوث هكرت يت ام :روظحملا حو
 .باقع هكرت يف سيلو ‘باوث هباستكا ىف ناك ام :بودنملا ةحو
 .باقع هكرت يف سيلو باوث هلعف يف سيل ام :حابملا ةحو

 .باقع هلعف يف سيلو ،باوث هكرت يف ام هوركملا دحو
 اورمأ امف ،نيبلا مهنيب ءاهقفلا تاعضاوم نمف دسافو حيحص امأو

 هيف اورمأ امو ةبوصغملا رادلا ىف ةالصلاك حيحص :اولاق هذافنإب هيف

 .١0«نقاحلل ةالصلاك دساف :اولاق هتداعإب

 :يلازغلا فيرعت =ج

 : تاضارتعالا هب ىدافتي اريبعت هفيراعت يف راتخا دقف ىلازغلا امأ

 .اًحابم هامس هيف ماجحإلاو مادقإلا ىوتسا امف

 ءابودنم ناك هكرت ىلع باقعلاب رعشي مل و هلعف حجرت امو
 .ابجاو يمس باقعلاب رعشأ امو

 سمشلا ةعلط باتك نم هداز ققحملا نكلو ةققحملا ةخسنلا نم طقاس روظحملا دح - (1)
 لدعلا باتكل ةينامعلا ةعبطلا يف فيرعتلا اذه تدجو امنيب .٤٢٢ص ٢ج ثيملاسلل

 .باتكلا لصأ نم سيلو طقف خسنلا ضعب نم طقس وهف .فاصنإلاو

 ٣٨٢-٢٩. تافحص ،١ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)
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 اهوركم يمس هلعف ىلع باقعلاب رعشي مل و هكرت حجرت امو
 .©)ةيصعمو ،اروظحمو ،امارح يمس رعشأ امو

 ام» هنأ ةروكذملا هفيراعت يق دراولا راعشإلا نيعم دماح وبأ ددحيو

 وأ لعف وأ كطبنتسم ىئعم وأ ةنيرق وأ حيرص باطخ نم ةلالدب فرغ

 .(١2«ةراشإ

 .ةرخآلا ىف ةبوقعلل ببس هنأ ربخأ ام :باقعلاب دارملاو

 نم عنام اهضرتعي دق ذإ ،اهببس لوصحب ايرورض ةبوقعلا ققحت سيلو
 .)ةعافش و أ ةرفغم

 ءاود برف ،لاوحألا لك ي امتاببسمل ةجتنم بابسألا تسيلو

 .املأ بقعي ل برض برو ءافش هبقعي

 ام وأ ،هكرات بقاعي ام هنإ انلقو بجاولا فيرعت ىلإ اندع اذإو
 ،قدص هللا مالك نإف ،ديعولا قيقحت بجول هكرت ىلع باقعلاب دعوت
 .©دبقاعي الو فلاخملا نع ىقعي نأ روصتي نكلو

 ملع جزمل وأ لخادتل اجذومن عي يلازغلا هراتخا يذلا ىحنملا اذهو

 .هقفلا لوصأب مالكلا

 يف ،"راعشإلا" ةظفلل هرايتخا ببس نيبتي اذه يلازغلا حيضوتبو

 باوثلا بيترت" ييالجراولا راتخا امنيب ،ةسمخلا ماكحألل هفيراعت

 ديحو ببس لاعفألا هذه نأكو هكرت وأ لعفلا نايتإ درب ىلع باقعلاو
 نادراو نيالجراولا فيراعت يف باقعلاو باوثلا نأل ،اهبقعي يذلا ءازجلل

 .ريدقت لقأ ىلع هناحجر وأ عوقولا ققحت ديفت ةغيصب

 ٢٧-٢٨. تافحص ،١ج ،ىفصتنسملا ،يلازغلا - (1)

 ٢٨. ص ،١ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 ٢٨. ص ،١ج ،‘ىفصتسملا يلازغلا - (3)

 ٦٦١. ص ١ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا - (4)

_ ٤ ٥ ٢ _ 



 رومأ ىلع ةمزاج ةروصب ماكحألا هذه ردصن نأ كلمم ال نحنو

 .عمسلا ةلدأل ةعبات اممأل ،يلقع رظن ىلع ءانب ةيورخأ

 ظفلب ريبعتلا ىلإ يلازغلا حنج ريصملا اذه ريرقت يف طايتحالا ىلع ءانب

 ظفلب ريبعتلا نأ هيلغ ليمن ام نإف ،ابولطم انه طايتحالا ناك نئلو

 ىلع بقاعي ام مارحلاو ،هلعف ىلع باثي ام بجاولا نأو باقعلاو باوثلا

 جذامنب حفاط نآرقلاو ،ةمسلاو باتكلا صوصن نم ديدع هل دهشت هلعف

 يهانملا نايتإ ىلع باقعلا بترتو ،رماوألا لعف ىلع باوثلا بترتل
 ىرخأو ربخلاب ةرات ،بيلاسألاو غيصلا فلتخمب كلذ درو دقو ،ةيعرشلا

 .يهنلاو رمألا حيرصب اروطو ؤ©فصولاب ةرمو ؤفصولاب
 لمأ ينامأ الو ْمُكَتناَمأب سيل» :ىلاعت هلوق ،جذامنلا هذه نمو

 ريصت الو الو هللا نود نم هل ذجيي الو هب ري ًاءوُس لَمْعَي نم باتكلا
 :٦١٢٣[. ءاسنلا ةروس]

 نمؤم وهو ىقنأ وأ ركذ ( نم تاحلاصلا نس لَمعَ نَمَو» :هلوقو
 .[٤٢١:ءاسنلا ةروس]هريقت نوُمَلظُي الو ةنجلا نولخَي كوأ

 .امباوجو ةيطرشلا نم ةغيصب دراو لاثملا اذهو

 يتل سفنلا نول الو رخآ اهل هللا عم نوُغذَي ال نيذلاو :هلوقو

 هَل فَعاَضُي () امانأ لي كل لعفي نَمَو وني الو حلب ًالإ هللا مَرَح
 الَمَع لمَعَو نمآو بات م لإ 0 اناَهُم 4 هيف ف لخو ةَماََمَلا و ُباَذَعْلا

 .]. :٦٨- ناقرفلا ةروس]ه احلاص

 ىلع باوثلا بيترت زاوج ىلع دهشت ةريثكلا صوصنلا تماد امف

 زرحتلا اذه ىلإ يعاد الف © يهاونلا لعف ىلع باقعلا بيترتو رماوألا لعف

 .ةرورض الب طايتحالاو ،ةرابعلا ي
 مزاحلا بلطلاب اهطبري ةسمخلا ماكحإلل روهمجلا فيرعت نإف اذهلو

 ،ةغللا دعاوق نم ذخؤي ام وهف بلطلا يف مزحلا مدعو ،َفكلا وأ لعفلل

_ ٥ ٥ ٢



 مذيو الجآ باثيو الجاع هلعاف حدمي امم مزاحلا لعفلا بلط نوك امأو

 هكرات حدمي امم مزالا فكلا بلط نوكو ،الجآ بقاعيو الجاع هكرات

 هديفت امم اذه ؛الجآ بقاعيو 3الجاع هلعاف مذيو الجآ باثيو ،الجاع

 ام وهو ©كلذ ىلع ةلالد اهنم هاندروأ ام يفو ،ةريفولا ةينآرقلا صوصنلا

 يهانلاو رمآلا نأ داقتعا بوجو هيف نيبي يذلا لوصأ ملع نم ذخؤي»

 .06«هباقع ىشخيو هباوث ىجري يذلا هللا وه ةيهلإلا عئارشلاب

 فيرعت يف ينالجراولا مهعمو روهمجلا رايتخا نأ ىرن اننإف هيلعو
 .نآرقلا بولسأو ةغللا دهاوش ىلإ برقأو حجرأ ةسمخلا ماكحألا

 بجاولا ماسقأ ضح :ىناثلا بلطملا

 رابتعابف {ةفلتخم تارابتعاب تاميسقت ةعبرأ ىلإ بجاولا مسقني
 لإ مسقني تقؤملاو قلطم بجاوو تقؤم بجاو لإ مسقني تقولا

 .نيهبش يذو عسومو قيضم

 ريغ بجاوو ددحم بجاو ىلإ مسقني بولطملا رادقملا رابتعابو
 .ددح

 . يئافك بجاوو يع بجاو لإ مسقني فلكملا رابتعابو

 .ريخم بجاوو نيعم بجاو ىلإ مسقني هب رومأملا لعفلا رابتعابو
 ،اهيف ينالجراولا يأر حيضوتل نينثا ماسقألا هذه نم راتخن فوسو

 . امهو

 .عسوملا بجاولاو قيضملا بجاولا -

 لوسلا ةيامن شمامب عوبطم) ،لوسلا ةيام حرشل لوصولا ملس ،يعيطملا تيخب دمحم _ (1)
 3اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا ةعبط نع اريوصت ١٦٩٨٢\ توريب ‘بتكلا ملاع راد رشن &(يونسألل

 .٩ص .١ج &ںےه١ ٣٥

_ ٦ ٥ ٢ _ 



 .ريخملا بجاولاو نيعملا بجاولا -

 :عسوملا بجاولاو قّيضملا بجاولا =أ

 ،تقؤملا بجاولا امسق امه عسوملا بجاولاو قيضملا بجاولا

 اقلط هلعف فلكملا نم عراشلا بلط ام» هنأب تقؤملا بجاولا فرعيو

 نم ءزج تقولاف جحلاو ناضمر موصو ةالصلاك نيعم تقو يق امزاج
 لوخد دعب الإ هب فلكي الو بجاولاب فلكملا مزتلي الو بجاولا
 نع همدق نإف .هل ددحملا تقولا جورخ دعب هلعف حلصي ال امك ،تقولا

 ءادأو ،ىغلم نوكي دقو ،ممآ وهف رذع الف هرخأ نإو لطاب وهف هتقو
 .(١ءاضق تقولا دعبو يادأ تقولا لخاد بجاولا

 ضعبف ©تابجاولا عيمجل ةبسنلاب دحاو ريغ تقولا اذه نكلو

 الف قيضملا بجاولا نم يهو ‘هلك تقولا اهؤادأ قرغتسي تابجاولا

 هنإف ناضمر موصك كلذو ءةيناث بجاولا كلذ لثمل تقؤملا عقولا عستي

 اهسنج نم اهريغ عسيو ءاهتقو اهعسي تابجاولا ضعبو
 .اعَوطت وأ اضرف ؛اهلثملو اهل عساو اهتقو نإف \تاولصلاك

 ال يذلا بجاولا وهو ،نيهشلا اذ بجاولا ىمسي ثلاث مسق ةمثو

 ،تامولعم رهشأ هتقوف جحلا وهو ‘تقولا سفن يف هسنج نم هلثم عسي

 .فالخ ىلع هلك وأ ةجحلا يذ نم ءزجو ةدعقلا وذو لاوش يه

 الو ةجحلا يذ نم تادودعملا مايألا يف ةددحم جحلا لامعأ نكلو

 نم تقولا ةعس ثيح نم ،نيهبش اذ جحلا ضرف ناكف ،اهريغ يف حصت

 .٤٤٢ص يمالسإلا هقفلا لوصأ ، يليحزلا دمحم - (1)

_ ٧ ٥ ٢ _ 



 .)ىرخأ ةهج نم هسفن تقولا يف هلثم بجاو ءازجإ مدعو ،ةهج

 .ةياهنلا ي قيضملا بجاولا ىلإ لوؤي اذه نأ حضاوو
 .قيضم بجاوو عسوم بجاو :ناعون انماما ىقبيو

 نأ اوقفتا نأ دعب ،عّسوملا بجاولا يف رصحني نييلوصألا فالخو

 ءهتحصل طرشو هيلع ةمالع هنأ يأ 3هيف بجاولا بوجول ببس تقولا

 نم فلكملا ءاش ةعاس يأ يف بجاولا لعف زاوج ىلع اضيأ اوقفتا امك

 وأ الفن ال ابجاو هعوقو حصيل بجاولا لعف ةين باحطصا ىلع ،تقولا

 .هريغ
 اببس نوكي يذلا تقولا ءزج لوح ناك مهنيب فالخلا نكلو

 : :فلكملل مزلملا عراشلا باطخ هجوت ىلع ةمالع يأ ©بوجولل

 تقولا نأ «هيلازغلاو (}ييالجراولا مهعمو (روهمجلا بهذمف
 تتبث هبوجو ةيببس نإ ذإ ،هتيامم ىلإ هتيادب نم ،©بوجول ببس هلك عسوملا

 اهتيامن تتبثو .[ده:ءارسإلا ةروس]سٌمَسلا كولثل ةالصلا مقأ :ىلاعت هلوقب
 ددح هيفو .)ةالصلا يف ليربج ثيدحب روهشملا ثيدحلا ىق ةيوبنلا ةتسلاب

 يف فلكملا نأ نيبو ،اهرخاوأو اهلئاوأ تاولصلا تاقوأ ة يبلل ليربج

 .هرخآو تقولا لوأ نيب هرمأ نم ةعس

 رخآ وه عسوملا بجاولا بوجو تقو نأ ىلإ ةيفنحلا تبهذو
 فلكملا رخأ ول هنأل ةدحاو ةرم بجاولا نايتإ الإ عسي ال ثيح ©تقولا

 ٢. ٨٤ص ،يمالسإلا هقفلا لوصأ يليحزلا دمحم _ (])

 .٩٠٤ص ےےه ١٣٦٢٩ رصع ةيلامجلا ةعبطم ١© ط هقفلا لوصأ يرضحلا دمح - (2)

 ١٩٩. ص ،©١ج ،فاصنإلاو لدعلا ،نالجراولا - (3)
 ٦١. ص ،١ج ىفصتسملا يلازغلا - (4)

 ةفرعملا راد ةعبط ١٠٥ثيدح تيقاوملا باتك يئاسنلا ننس :يف ثيدحلا صن رظني - (5) 7

 .١٧٢ص ،١ج ،م١٩٩٦١/ه١١٤١٦ توريب

_ ٨ ٥ ٢ _ 



 .اعرش ددحملا تقولا جراخ هعوقول مأل ردقلا اذه نع بجاولا

 .بجاولا نع هأزجأو ،الفن عقو تقولا لوأ لعفلاب ىتأ ام اذإو

 تقولا لوأ لعفلا كرت فلكملل زوجي هنأ كلذ يف ةيفنحلا ةجحو

 هقحلي ةيصعم بجاولا كرت دعي امنيب ڵبدنلا ةح كلذو .هيلع باقع الو

 زوجي ذإ ‘تقولا لوأ ةالصلا كرت ىلع قبطني ال وهو باقعلاو مذلا امب
 .ةلماك اهعسي تقولا نم ءزج رخآ ىلإ جرح الو مثإ الب اهريخأت

 يف بجاولا فيرعتل اضقانم تقولا لوأ امبوجوب مكحلا ناك كلذلو

 ِ .١0ىلوصألا حالطصالا

 يلازغلا مكحو ءةيفنحلا هيلإ بهذ ام يلازغلاو ييالجراولا در دقو

 . .اعرش و القع لطاب هنأب "بوجولا ضقاني عسوتلا" :مهلوق ىلع
 طخ هدبعل ديسلا لوقك ؛ةيعقاو جذامنب كلذل يلازغلا دهشتساو

 لوقعم رمأ اذهف هرخآ وأ هطسو وأ هلوأ راهنلا ضايب يف بوثلا اذه

 لب ،اقيضم ابجاو همزلأ هنإ الو ،ائيش بجوي مل هنإ لوقن الو غاستسم
 اعتسوم بجوأ

 اهرخأ امهمو ،تقولا لوأ ةالصلا ءازجإ ىلع عامجإلا دقعنا دقو ِ

 .تقولا رخآ ىلإ الثتمم ناك يلصملا

 اقلطم هكرت ىلع باقع ال لعف :لاعفأ ةثالث دوجوب يضقي لقعلاو
 بقاعي لعفو ،بجاولا وهو ،اقلطم هكرت ىلع بقاعي لعفو ،بدنلا وهو
 .عسوملا بجاولا وهو تقولا عومجب ىلإ ةفاضإلاب هكرت ىلع

 ريغف هرخآ ف بجاو ©تقولا لوأ بدن هنأ ةيفنحلا ىوعد امأ

 ةيملعلا بتكلا راد ،اط رظانملا ةنجو رظانلا ةضور ،يسدقملا ةمادق نب هللا دبع - (1)
 ۔٨١ص م١٨٩١/ه٤١٦ ٠١. كنانبل توريب

 ٦٨. ص .ج ىفصتسملا يلازغلا _ (2)

_ ٩ ٥ ٢ _ 



 تقولا لوأ ةالصلا امنيب ،الصأ هكرت زاج ام بدنلا نأل !هب ملسم

 لبق ،نيح دعب اهلعف ىلع مزعلا دقاع وهو الإ فلكملا اهكرتي الو ةبجاو
 .اهتقو ءاضقنا

 كرتلا ىلع امزاع ناك الإو ،لعفلا كرتل طرش لعفلا ىلع مزعلاف
 مارحلا نم صالخ ال امو ،مارح بجاولا كرت ىلع مزعلا نأل هتينب مثأيف

 ىلع مثإ الو مول الف ةالصلا يسن وأ مان نم امأو .بجاو وهف هب الإ
 .١0مئانلاو يسانلا

 لك ىف هلعف ئزجي عسوملا بجاولا نأب ةيضقلا نيالجراولا زجويو

 تيقأت تقولا رخآو 3ءادأ تقوو بوجو تقو اهلكو تقولا ءازجأ

 نێعملاو تاطلاغملا الإ ةلأسملا هذه ىف سيلو» .ءاضقلا نع زييمتو ءادألل

 .؛:ا«ظافلألا يف فالتخالا امنإو دحاو

 ريخملا بجاولاو نيعملا بجاولا =ب
 بجاو :نيمسق ىلإ هب رومأملا لعفلا عون رابتعاب بجاولا مسقني

 .ريخم بجاوو نيعم
 مايصلاو ةالصلاك ءهنيعب هلعف عراشلا بلط ام :نيعملا بجاولا

 ةالصلا نيع ءادأب الإ فلكملا ةمذ أربت الو ،اهنيعب اهؤادأ بجيف جحلاو

 ..خلإ ضورفملا جحلاو ،ةبولطملا

 نايعأ ةدع نيب رييختلاب هلعف عراشلا بلط ام :ريحملا بجاولا

 ةَرَشَع ماَعْطِ ؛ئرافكَف» : ىلاعت هلوق يف نيميلا ةرافك لاصخك كلذو
 ةل نَمَق ةبقر ريرخ وأ ْمُهثَوسك وأ مكيلأ نوُمعطُت ام طسو نم نيكاسم

 ٦٩-٧٠. تافحص (( ١ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا - (1)

 ٩٩١-١٠٠. تافحص ١ج ‘ فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)



 . [٩٨:ةدئاملا :روس]«ممُكناَمَْأ ةرافك كلذ مايأ ةنال ايصق دجي

 دوصقملا امف ،‘ةرافكلا بجاو يف نايعأ ةدع ةيآلا تبجوأ دقو

 ؟رييختلاب يه مأ ،هنيعب دحاو وهأ تاذلاب اهنم

 .نايعألا هذه يف بجاولا لوح ةلزتعملاو روهمجلا فلتخا

 بجاولا نأب نيلئاقلا روهمجلا فص يق افقو يلازغلاو ينالجراولاف
 عاشي اهيأ رايتخا ىف رح فلكملا نأو ددحم ريغ دحاو نايعألا هذه نم
 هل ددح يذلا وه ةرافكلا بوجو همزلأ يذلا عراشلا باطخ ماد ام

 الو .ةثالثلا نايعألا هذه نيب رايتخالا هحنم يذلا وهو ةرافكلا نايعأ

 .«)بوجولا ياعم الو لوقعلا ةئادب اذه ضقاني
 .بوجولا ضقاني رييختلا نأل ،ريخملا بجاولا ةلزتعملا ركنأو

 ىلع ةيعرشلاو ةيعقاولاو ةيلقعلا ةلثمألا هداريإب يلازغلا مهيلع درو

 .ريخملا بجاولاب فيلكتلا زاوج
 نيأفكلا ادحأ نم ةأرملا جيوزت بوجو ةيعرشلا ةلثمألا نمو

 ةأرملا جيوزت زوجي الف ءاه نيحلاصلا دحأل ةمامإلا ديلقتو ،نيبطاخلا
 كلذكو ،كلذ نع ةيهانلا صوصنلا دورول اكم امهدر الو اعم نيبطاخلل

 .)ةمامالل ةبسنلاب رمألا

 هذه نم فلكملا هيتأيس ام ملعي هللا نأب اضيأ ةلزتعملا جتحا دقو

 .اريخم ال انيعم اهنم بجاولا نوكيف ‘تابجاولا

 نع انه مالكلا نأل ،ميقتسم ريغ جاجتحا هنأب يلازغلا مهيلع ةرو
 .املع ءيش لكب طاحأ يذلا هللا ملع نع ال ،دابعلا ملع

 ٦٢٥٨-٢٥٠٩. تافحص يمالسإلا هقفلا لوصأ ،يليحزلا دمحم _ ()
 ٩٨. ص ©١ج ©فاصنإلاو لدعلا كينالجراولا ؛٦!٧ ص ©١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 .٦٦ب ص .ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا - (3)

-٢٦١ - 



 تابجاولا نايعأ دحأ ءادأ بوجو ىلع نوقفتم لكلا نأ عقاولاو

 نأ امك ،باقعلاو مثإلا عفتري ءادألا اذمب هنأو كاهنيب رييختلا عقو قلا

 .:)اعيمج اهكرت اذإ باقعلاو مثإلا هقحلي فلكملا

 .0؟)لمع هيلع بترتي ال عيش يف كلذ دعب فالخلاو

 ؟ يلقع مأ يعرش مكح حابملا له :ثلاثلا بلطملا

 ايعرش اًمكح ةحابإلا رابتعا ىلع .(}يلازغلاو .0}>نيالجراولا قفتي

 .(دضيأ روهمجلا يأر وهو
 اولعفي نأ يف نيفلكملا نع جرحلا عفر يذلا وه هللا نأ كلذل ةجحلاو

 .اهوكرتي وأ تاحابملا

 لعفلا يف رييختلاب هدابع ىلإ هللا نم دراولا نذالا ةحابإلا ةقيقحو

 .؛})ع رشلا نم حابملا نإ انلق كلذو ،كرتلاو
 ءاج مت عمسلا دورو لبق تباث حابملا نأ ىلإ اوبهذ دقف ةلزتعملا امأ

 .لقعلاب تباثلا قباسلا مكحلا اذه دكأف ع رشلا
 ام نأ ىلع عمسلا لد دق» :لاقي نأ حصألا نأب يلازغلا مهيلع ةرو

 ىلع ليلد اذهو ،رِيخم هيف فلكملاف ‘كرت بلط الو لعف بلط هيف دري مل
 ةهج نم هيلع الولدم الإ لعف ىقبي الف ،لاعفألا نم ىهانتي ال اميف مومعلا

 ٩٩. ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ©ننالجراولا - (1)

 .١٩ص مكحلا ةيرظن آيرصحلا - (2)
 ٢٨. ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ينيالجراولا - (3)

 ٧٥١. ص ١. ج ىقفصتسلملا ،يلازغلا - (4)

 ةبتكملا زارد هللا دبع قيقحت ،ةعيرشلا لوصأ يف تاقفاوملا «يطاشلا قاحسإ وبأ - (5)
 ١٠٩. ص ©١ج .ت.د رصع ىربكلا ةيراجتلا

 .٤١ص طوطخم قئاقحلا ةلاسر ، يداربلا - ()
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 .0:)«ع رشلا نم هتحابإ نوكتف ع رشلا

 امك ،حبقلاو نسحلا ةح نم جراخ حابملا نإ» :نيالجراولا لوقيو

 ءوضلا هيف حنم عراشلا نأل .(:«ةيصعملاو ةعاطلا دح نم ج راخ هنأ

 .مهراظنأو مهحلاصم هيضتقت ام قفو هوك رتي وأ هولعفي نأ دابعلل رضخألا

 دنع ربتعم ينيالجراولا دنع ةيصعملاو ةعاطلا دح نع حابملا جورخو
 اعبت نوكي ذئنيح مكحلاف امياحطصا دنع امأ ،هيلإ دصقلاو لعفلا ةين مادعنا

 ةئيس ةين برو هيلع باثملا بودنملا ىلإ حابملا تعفر ةنسح ةين برف ءاه

 .هيلع ابقاعم امارح وأ اهوركم حابملا تلاحأ

 نإف \بوقعي وبأو دماح وبأ هانبت يذلا روهمجلا يأر ةهاجول ارظنو
 ةعيرشلا مومع عم اقفتم هنوك نع الضف .ايقطنم ارمأ ودبي هحيجرت

 ام لك ىلع مالسإلا ةغبص يفضي امي ةيرشبلا ةايحلا يحانم لكل املومشو

 ©تاعامج مأ اوناك ادارفأ سانلا ديفت تازجنم نم يرشبلا ركفلا هركتيي

 هلوق ققحتيف .ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيوبرتلاو ةيداصتقالا نيدايملا لك يق

 ةروس]«َنيمَلاَعْلا ب 4 هلل يتاممو يايحمو يكُسنو يتالص ن لق :ىلاعت

 ةروس] نودت 7 سنألاو نلا ذل ام مو :هلوقو . [٢٦١:ماعنألا

 . [٦٠:تايراذلا

 باثي ةدابع اهلعجي عرشلا ماكحأ تحت تاحابملا سنج لوخدف

 لماشلا يمالسالا روصتلا ةدحو ققحيو ،ةحلاص ةين نم هعم امب اهبحاص

 نيب مالسإلا يف ماصف ال ذإ ،ةلاب ةطبترم اهلك نوكتف ،ةايحلا يحانم لكل
 .ةايحلا نوؤشو نيدلا نوؤش

 ٧٥١. ص .١ج ىفصتسملا ،ىلازغلا _ (1)

 ٦٢. ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (2)
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 ثلاثلا ثحلا

 ہیلعم وكلاو ہفروكحلا

 هيف موكحملا :لوألابلطلملا

 فصوي يذلا وهو ‘فلكملا لعف وه يفيلكتلا مكحلا يف هيف موكحملا

 .)الطاب وأ ادساف وأ احيحص نوكيو ،امهريغ وأ ةمرحلا وأ بوجولاب

 .فلكملا لعف ىلإ اساسأ هجوم فيلكتلاو
 ىلع ام دبعلا هللا مازلإ» اممأب فيلكتلا ةقيقح يداربلا فّرع دقو

 .0:)«ةقشملا ةغللا يف ةفلكلاز ةفلك هيف دبعلا

 هب فيلكتلا حصي تتح اطورش فلكملا لعفل نويلوصألا عضو دقو
 :يهو

 .انكمم لعفلا اذه نوكي نأ :الوأ

 .ازيمتم فلكملل امولعم لعفلا نوكي نأ :ايناث
 .اعرش هب رومأم فلكم هنأ فّنكملل امولعم لعفلا نوكي نأ :اثلاث

 .0})فيلكتلا باطخ لانتماو ،هداجيإ ىلإ هدصق حصي تح

 اهجو ربتعت ةيمالك اياضق ديدج نم زربت طورشلا هذه ليصفت يقو
 .هقفلا لوصأو مالكلا ملع جزامتل رخآ

 :لئاسملا هذه نمو

 يمالسإلا عيرشتلا لوصأ هللا بسح يلع ؛٥٨ ص (_ اج كىفصتسلملا ،يلازغلا _- )1(

 ٢٥٠٢١. ص

 ٨. ص قئاقحلا ةلاسر ،يداربلا - (2)

 .٨ص قئاقحلا ةلاسر يداربلا ؛٦٩٨-٥٨ تافحص ١ ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا - (3)
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 ؟لاحملاب فيلكتلا حصي له

 ؟ءازج الب فيلكتلا حصي لهو -
 ؟عاطقنا الب مئادلا فيلكتلا زوجي يهو -

 .06»لئاسملا هذهل ةيلقعلا تاضارتفالا داريإ يف بوقعي وبأ ضافأ دقو

 ام ىلع اهردصتل ىلوألا ةلأسملا ىلع راصتقالا انيأر راصتخالا يف ةبغرو

 عورفب رافكلا فيلكت ةيضق عرفتت اهنعو إةيمهألا ثيح نم اهاوس
 .ةعيرشلا

 ؟لاحملاب فيلكتلا حصي له =

 ريغ لاحلاب فيلكتلا نأ فلكملا لعفل ةماعلا طورشلا درس نم حضتي

 هعاقيإ ناك نإو ،لعفلا عاقيإ فيلكتلاب دوصقملا نأل اعرش دراو
 ام اذهو ،مالكلا نم اًوغل دغو نعم الب عراشلا باطخ ناك اليحتسم

 القع ليحتسملا ىلع قبطني ام وهو ميكحلا عراشلا مالك هنع هزرنتي

 ءالقع روصتي ال ام كلذو لصاحلا ليصحتو نيضيقنلا نيب عمجلا بلطك

 .اعقاو دجوي فيكف

 هيف عقو دقف ،دبعلا ةردق نع جراخ وه ام يأ ،ةداع ليحتسملا امأ

 .فالخلا

 امهلبقو 0)يلازغلاو 0ينالجراولا مهنمو ،ءاملعلا رثكأ بهذ دقف -

 .اضيأ هب فلكي ال هللا نأ ىلإ 0}هێيوجلا نيمرحلا مامإ

 ةروس]اَهَعنسو الإ اسفن هللا فلكي ر :ىلاعت هلوق مهتجح و
 ِ م ےم

 انل ةقاط ال ام ام اَنلَحَحُت الو انبر :نيلئاق هوعدن نأ انملع امك . [٦٨٢:ةرقبلا

 .١٧۔-٧٧ تافحص ،١ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (])

 ٣٨ ص ١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا - (2)

 ٨٦١. ص ٠6ج ©ىفصتسملا ،ىلازغلا - (3)

 ٨. ص لوحفلا داشرإ يناكوشلا ؛؟٧ص ٣ج تاقفاوملا يطاشلا = )4(
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 .[٦٨٢:ةرقبلا ةروس]هب
 نم ةنم ؛مالسإلا ةعيرش يف عقي مل لاحلاب فيلكتلا نأ هيلع قفتملاو

 دنع ءانثتسالاو تاقشملا دنع صخ رلا تعرش كلذلو الضفتو هللا

 .تارورضلا

 .ةداع ليحتسملاب فيلكتلا زاوج ىلإ ةرعاشألا ضعب بهذو -
 ال ممئأ لزألا يف ملع دقو كناميلاب اموق فلك هللا نأ مهليلدو

 ْمهْيَلَع ءاوس اورك نيذلا نإ» : :هلوقب ايدبأ امكح مهيلع مكحف 0نونمؤي
 م .

 هع ه 8 ,. .

 .[٦:ةرقبلا ةروس] نونمؤي ال مُهرذنت مل مأ ْمُهَترذنأ

 0هنيرفاك نوتومي ممأ هملع مغر ،ناميإلاب مهفلكو مهرمأ دقف
 لعفلا دوجو يف هل رثأ ال هللا ملع نأ لاكشإلا اذه نع باوجلاو

 لاعفألا نم عقي ام نأل ،لعفلا ىلع دبعلا ةردق بلسي ال هنإ ذإ همدع الو
 دبعلا بسكب عقي امنإو ‘هدوجو يف ملعلا رثؤي ال متدقلا هللا ملعل اقفاوم

 .هقلخو هللا ةردقو
 .هل هللا اهحنم لا ناسنإلا ةردق نيبو ،يلزألا ملع نيب مزالت الو

 .(:)لعفلا باستكا ىلع

 نم لاعفألا نأ ىلع ةلزتعملل افالخ انه ةيضابإلاو ةرعاشألا قفتيو
 .0}رايتخاو باستكا دابعلا نمو ،داجيإو قلخ هللا

 هعوقو عنمي مل نإو ،عقاو ريغ ةداع لاحملاب فيلكتلا نأ ىلإ صلخنو
 روسيم هفيلكت نأب مممأمطف دابعلا محر نأ هلل لضفلاو .يلقعلا ضارتفالا

 يدمآلا نيدلا فيس :رظني ،لاحملاب فيلكتلا لوح ةيرعشألا يأر ليصفت ديزمل _ (1)
 > اج م١ ٣٨٩/___ه ٤٠٢٣ ١ ءانبل كتوريب ©ةيملعلا بتكلا راد !ماكحألا لوصأ ق ماكحإلا

 .دعب امف ١٩١٩١ تافحص

 ٩٣. ص ءهقفلا لوصأ آيرضخلا دمحم - (2)
 ١٣٧. ص ©١6ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (3)
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 هللا ُ ٨لك ال»ر :٨٦]. ةرقبلا ةروس]«اَهَعْس س ؤ ألإ ًاسْفَن ألا ُ لكب ر( هنأو

 . " } الإ اسفن

 ةعيرشلا عورفب رافكلا فيلكت =ب
 عورفب نوبطاخم رافكلا له :اهنم ،ةبراقتم تارابعب ةلأسملا هذه درت

 ناميإلا طرش لوصح دعب الإ مهيلإ هجوتي ال باطخلا نإ مأ ؟ةعيرشلا

 موي اهيلع باوثلا و اهلوبق طانم وهو ‘تاحلاصلا لاعفألا رادم هيلع يذلا

 .ءازجلا
 لوقلا حيجرت ىلع «}روهمجلا عم 0}يلازغلاو 0>نيالجراولا قفتي -

 الو ،ناميإلا لصأب نوبطاخم مممأ ام ةعيرشلا عورفب نوبطاخم رافكلا نأب
 ريبك الب امياستحا مهرودقم يق لاعفأ اهلك ذإ ةيضقلا هذه ىف ةلاحتسا

 ناسل ىلع هلوق ق ةعيرشلا عورفب رافكلا فيلكت هللا تبثأ دقو

 م كن : اولاَق ١ رق يف مُكَكََس اًم :رانلا لهأ نيبطاخم ةنجلا لهأ

 انكو () نيضئاخلا عَم ضوُحَت امكو () نيكسملا مِْط كت لو 0 (َيلصُمْلا
 .[٧٤-٢٦٤:رثدملا ةروس]« نيقلا ا انات ىتح 0 ل مو ركت

 مل ولو ،ةعيرشلا عورف ىلعو ،ناميإلا لصأ ىلع نوبساحم منأ نيبتف
 .اهيلع اوبسوح ام امي نيبطاخم اونوكي

 اًولع كلذ نع هللا ىلاعت ؟هب اوبطاخي مل امب هللا مهبقاعي نأ َحصيفأ»

 ١٠٤. ص .ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (1)

 ٩١. ص .ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (2)

 .٠٩١ص مكحلا ةيرظن \يرصحلا _ (3)

 ١٠٦١. ص ٬هقفلا لوصأ ‘يرضخلا دمحم _ (4)
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 . )«اريبك

 َرَخآ اهنإ هللا َعَم نوعي ال نيذلاو :ناقرفلا ةروس ةيآ تّصن دقو
 ىلع .[٨٦:ناقرفلا ةروس]« نوي الو قحلاب الإ للا رح يتلا سفنلا نولتقي الو

 .لتقلاو انزلاو رفكلا نيب عمج نم ىلع باذعلا ةفعاضم

 ءاملع ىلإ ةعيرشلا عورفب رافكلا ةبطاخم مدعب لوقلا بسن دقو -
 .)يييارفسإلا دماح يبأ ىلإو .(هدنقرمس خياشم نم ،ةيفنحلا

 نم سيل هنأ ءاملعلا ررق كلذلو روهمجلا هراتخا ام حجارلا نكلو

 اقلعتم سيل ةالصلاب فيلكتلاف يعرشلا طرشلا لوصح فيلكتلا طورش

 لب ،ةروعلا رتسو مالسإلاك هريغو ءوضولا وهو يعرشلا اهطرش لوصحب
 ققحتل طورشلا مدقت عم اعيمج هطورشو طورشملا لإ هجتم بلطلا نإ

 .(«ط ورشلملا ةحص

 :ئضوتملا ريغل انلقل ةيعرشلا هطورش ققحت ىلع فيلكتلا فقوت ولو
 هب لئاق ال ام اذهو .نينس رشع ولو ،اضوتت مل ام ةالصلاب افلكم تسل

 .0ث"عامجإلا فالخ" يلازغلا لاق امك وهو ،مالسإلا ءاملع نم

 هيلع موكحملا :ىناثلا بلطملا

 ،ع راشلا باطخ هيلإ هجوم هنإ ثيح نم فلكملا وه هيلع موكحملا

 ةعبرألا مكحلا ناكرأ نيب نم فلكملا نع ثيدحلا ينالجراولا لصفي مل و

 يضفي امو ،رظنلا مكحو ةلدألا يف رظنلا قايس يف اضرع هنع ثدحت امنإو

 ١٠١. ص ء١ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجرارلا س (1)

 .٨٨١ص مكحلا ةيرظن يرصحلا ؛١!٣٠ ص هقفلا لوصأ يرضخلا دمحح - (2)

 .٠٨ص ‘ةرصبتلا \يزاريشلا - (3)

 .٧٨١ص مكحلا ةيرظن ‘يرصحلا ؛١)٢٠-١٠١ تافحص ٬هقفلا لوصأ ‘يرضخلا دمحم - (4)

 ٩١. ص اج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (5)
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 :اهنمو حيحصلا رظنلا طورش ركذو .نظ وأ ملع نم هيلإ
 .ازيمم اغلاب ،القاع رظانلا نوكي نأ -
 .ةعيرشلا لهأ تاعضاومو ءاملعلا قرطب افراع نوكي نأ -

 .()ديلقتلا نع ايراع نوكي نأ -

 نم نكمتلل غولبلاو لقعلا يف اساسأ فيلكتلا طورش رصحنتو
 ىلإ دصقلا ةحصو باطخلا مهف نأل كرايتخاو ةردقو ملع نع لعفلا
 .':ااممي الإ نامتي ال لاثتمالا

 نع ،ثالث نع ملقلا عفر» :هلوق يف هقث لوسرلا هددح ام اذهو

 وأ لقعي يح نونجلا نعو ،ربكي يح ريغصلا نعو ظقيتسي تيح مئانلا
 .(«قيفي

 ثحابم رادم غولبلاو لقعلا :نييساسألا نيطرشلا نيذه ىلعو

 باطخلا مهف ةيلهأ يأ .ةيلهألاب فرع اميف .ءاهقفلاو نييلوصألا

 نم :اهلحارمو ،ءادأ ةيلهأو بوجو ةيلهأ نم ةيلهألا عاونأو.هلاثتماو

 .ةبستكمو ةيوامس نم اهضراوعو ،ةلماك ىلإ ةصقان
 رثكأ امامتها نيرخأتملا نييلوصألا ةيانع نم ثحابملا هذه تلان دقو

 .لوصألا ملعب اهنم هقفلا ملعب ردجأ يهو .(دنيمدقتملا دنع ام

 ٢٤. ص .ج ،©فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (1)

 ٨٦. ص .ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (2)

 .٨٦٤ص ٧ب۔-٦ج ٤٣٢ ثيدح ٢١©0 باب قالطلا باتك ،يئاسنلا ننس ۔_ (3)

 هقفلا لوصأ ق زيجولا ناديز ؛.١٠١ ص ،لوحفلا داشرإ ،يياكوشلا :اذه ق رظني - )4(

 ةيرظن ،يرصحلا ؛دعب امف ٣٩٣ تافحص ٬هقفلا لوصأ ،يليحزلا دمحم ؛دعب امف ٧١٧ تافحص
 .دعب امف ٢١٧ تافحص مكحلا
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 يناثلا لصفلا

 م اكح ذلد \

_ ٧ ٢ .



 ةلدألا ميسنت ثيس ينالجرماولا جهنمو شليلدلا فيرعت :ديهمت
 ةيفيكو الامجإ هقفلا ةلدأ ةفرعم» هنأب هقفلا لوصأ ملع فرعي

 .١١0«ديفتسملا لاح و اهنم ةدافتسالا

 ميمص نم عت عيرشتلا ةلدأ ةسارد نأب فيرعتلا اذه نيبيو

 مل ملعلا اذه نإ لب .ةيساسألا هرواحم دحأو ‘لوصألا ملع تاعوضوم

 ةلادلا ةلدألاف نهتلدأ يعت هقفلا لوصأ» نإ ذإ ،اهنم الإ همسا ذخأي

 .0}>«لوصألاب ملعلا وه امب ملعلاو ،هلوصأ يه عئارشلا ماكحأىلع
 ةلدألا ميسقتب عيرشتلا ةلدأ ةسارد يدي نيب ينالجراولا دهم دقو

 ام لك» هنأب هفرعف ليلدلا نيعم فيرعتو ،ةيعضوو ةيلقع ىلإ ،ةماع
 ناهربلاو ةجحلاو ليلدلا نأو ،«ةيرظنلا رومألا ةفرعم ىلإ هب لصوتي

 .)دحاو ىمسم ىلع ةرواعتم ءامسأ ناطلسلاو

 لصوتي ام» هنأ .يدمآلا دنع ليلدلا فيرعتل قفاوم فيرعتلا اذهو

 .(;«يربخ بولطم ىلإ هيف رظنلا حيحصب
 جئاتن ىلإ لوصولل حيحصلا رظنلا طباوض بوقعي وبأ عضو كلذلو

 لتخا اذإف ،اًملع حيحصلا رظنلا هيلإ لصوأ ام لك لعج لب ةحيحص

 .امظ هادؤم ناك رظنلا طورش دحأ

 ةهبش يف ال حيحص ليلد يف رظانلا نوكي نأ» كلذ طباضو

 قرط ةفرعم ىلإ جاتحي امك ،ناسحتسالاو ديلقتلا نم ايراع نوكيو

 لوسلا ةيام هحرش عم عوبطم) ،لوقعلا جاهنم ،يواضيبلا رمع نب هللا دبع يضاقلا _ (])
 .٥ص ١ج 6م١ا ٦١٩٨٢ توريب بتكلا اع ،(يونسألل

 .ظ٧٦ةقرو 0١ ج قداصلا ثحبلا ،يداربلا - (2)

 ٢٤. ص ©١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

 ١١. ص ء١ج ماكحألا لوصأ ق ماكحإلا يدمآلا _ (4)
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 امهمف .ةمألا هيلع تعمتجا ام ةماعو ةعيرشلا لهأ تاعضاومو ءءاملعلا

 هذه نم ءيش لتخا نإو ،املع هرظن ناك رومألا هذه هل تماقتسا

 .©}«انظ ناك طورشلا
 هراتخا امل افلاخم اجهن ماكحألا ةلدأ فينصت يف بوقعي وبأ جهنيو

 فلتخمو اهيلع قفتم ىلإ ةيعرشلا ةلدألا ميسقت نم ،نييلوصألا نم ريثك

 لصأ ماسقأ ةنالث مسقني عومسملا ع رشلا» نأ ىري ييالجراولاف

 .لصألا لاح باحصتساو لصأ لوقعمو
 .عامجإلاو ةمسلاو باتكلا :ماسقأ ةثالث لصألا مسقنيو

 ىوحفو ،باطخلا نحل :ماسقأ ةثالث لصألا لوقعم مسقنيو

 .سايقلا وأ ةربعلا وهو \باطخلا نيعمو ،باطخلا
 لغشو ءةمذلا ةءارب :ماسقأ ةئالث لصألا لاح باحصتسا مسقنيو

 .(!«ناسحتسالاو ،ةمذلا

 "تاراشإلا" هيباتك يف يجابلا ديلولا وبأ راس ميسقتلا اذه ىلعو
 .;)"جاجحلا بيترت يف جاهنملا"و

 ملع ثحابمو ماكحألا ةلدأل رخآ ميسقت ىلإ دمع يلازغلا نأ ديب

 امإف ،ارهاظ ينالجراولا فينصت عم فلتخا نإو وهو كامومع لوصألا
 .رهوجلا يف ناقفتي

 ٢٤. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (1)

 ١٨. ص ،١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 ىلع ةدهلا ةيشاح شمامب عبط ،ةيكلاملا لوصألا يف تاراشإلا باتك يجابلا ديلولا وبأ - (3)
 .١٦۔-٥ تافحص \ےهھه ١٣٦٨ سنوت ك يليلتلا ةعبطم ،٤ط ،ييوجلل تاقررلا ىلع نعلا ةرق

 ق- :رشانلا (عاجحلا بيترت يف جاهنملا باتك يجابلا ديلولا وبأ - (4)
 .٥١ص .ع ; ; 1978.

-٢٧٢ - 



 .عامجإلاو ةمسلاو باتكلا :ةئالث يلازغلا دنع ةلدألاو
 ماكحألا يهو ءةرمثلا نأل ءرمثملاب اهتيمست ىلع حلطصا دقو

 .ةلدألا هذه نم جرختست

 دقو ،رامثتسالا وهف ةلدألا هذه نم ماكحألا جارختسا قيرط امأ

 اهتغيصب ءيشلا ىلع لدت نأ امإ لاوقألا ذإ :قرط عبرأ دماح وبأ هلعج

 الوقعم وأ ،امترورضو اهئاضتقاب وأ ،اهموهفمو اهاوحفب وأ ،اهموظنمو
 .:)«سايقلا وهو ،اهنم طبنتسملا اهانعمو

 ةلدألا نم جرختست امنإو ،ةلقتسم ةلدأ هوجولا هذه تسيلف
 هنع ربع ام وهو لوقعملا وأ ءاضتقالا وأ موهفملا وأ موظنملاب ةيلصألا

 .الامجإ فانصألا هذه لمشيل لصألا لوقعم ينالجراولا
 يفنلل باحصتسالاو لقعلا ليلد هامس اعبار الصأ يلازغلا فاضأ م

 اثلاث امسق هلعج يذلا ييالجراولا ميسقت عم قفتي ام وهو .)يلصألا

 اهلغشو ةمذلا ةءارب :هتحت جردأو لصألا لاح باحصتسا هامسو

 .(١ناسحتسالاو

 رمألا عقاو يف امممأو ،ايرهاظ امهنيب فالتخالا ودبي ةنراقملا هذهبو

 يف ينالجراولا هدروأ ام كلذ دكؤيو .اهديدحتو ةلدألا ميسقت يف تاقفتم

 ةنسلاو باتكلا :ةعبرأ ناهربلاو ةجحلا قرط نأ» ثناهربلاو ليلدلا
 .(؛«لقعلاو عامجإلاو

 نيدهتجلا نيب فالتخا ريبك ةمث عقي نأ لوقعملا ريغ نم هنأ ةقيقحلاو

 لصوملا جهنملاو ،داهتجالل طباضلا نوناقلا وه ذإ لوصألا ملع تاهمأ ي

 ١١. ص ،١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (1)
 ١٠٠١. ص .١ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا - (2)

 ١٨. ص ا١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا (3)

 .٨٢ص !ج ،ناهربلاو ليلدلا ،نيالجراولا - (4)
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 .رارقتسالاو تابثلا جهنملا ةعيبط نمو نيفلكملا لاعفأ يف هللا مكح ىإ

 ىلإ هكلاسب يضفيو ءاملع انل جتني تتح ةيرهوجلا هاياضق ىلع قافتالاو

 .نونظلاو ماهوألا ىلإ ال ،قئاقحلا

 سانلل قبي مل نيزاوملا تلتخا اذإف ةعيرشلا نازيم هقفلا لوصأ ملعو

 .نيدلا رومأ يف طخلا نم باوصلاو ،لطابلا نم قحلا ةفرعمل عجرم
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 لوألا ثحلا

 ب انلا لمل د

 باتكلا فرعت :لوألابلطملا

 عيمحل لوألا ردصملا وه ميركلا نآرقلا نأ نيملسملا نيب فالخ ال
 ىلع نميهملا هنأو اقالخأو تالماعمو تادابعو ةديقع مالسإلا ماكحأ

 امم هللا دنع نم هنأب ناميإلاو ،اهل خسان وهو ةقباسلا ةيوامسلا بتكلا

 .ةرورضلاب نيدلا نم ملعي
 ىرخألا ماكحألا رداصم عيمحل يلصألا ردصملا قيقحتلا دنع وهو

 نع ربخم وه لب ،مزلم الو مكحب سيل و لوسرلا لوق نأب املع ،اهتلدأو
 هللا رمأ نمل الإ هللا ريغ دحأل ةعاط الو ،هدحو هلل مكحلاف ،ىلاعت هللا

 نآرقلا ىيف انرمأ هللا نأل اهتيجح ةتسلا دمتست ةدعاقلا هذه نمو
 امأو ،نآرقلا نم هتيجحو هتوق دمتسي عامجإلا نأ امك لوسرلا ةعاطب
 ليلد ءافتنا دنع اهيفن ىلع لدي لب ةيعرشلا ماكحألا ىلع لدي الف لقعلا

 .(()٥بسحف زوجتلا باب نم الصأ هتيمستو ،عمسلا
 ءدب يف نييلوصأ مأ نيملكتم مأ اوناك نيّرسفم ،ءاملعلا جرد دقو

 زييمتو ‘هتيجح تابثإو هب فيرعتلا ىلع ميركلا نآرقلا نع ثيدحلا
 كلذ ىلإ ام تاءارقلا هذه مكحو ،ةذاشلا تاءارقلا نع رتاوتملا فحصملا

 3هتوالتب اًدّبعتم نآرقلا نوكو ،ههوجوو زاجعإلاك ،نآرقلا صئاصخ نم

 ١٠٠ ص ،١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا _ )1(
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 .لئاسملا نم اهريغو
 هلزنأ ميركلا نآرقلا نأ» ركذف بوقعي وبأ راس ننسلا اذه ىلعو

 دنع نم هنأ تاداعلل تاقراخلا تازجعملاب تبثف ة دمحم بلق ىلع هللا

 ال ،ناصم ظوفحم هنأ نآرقلا يف اندخا هللا نأو ةكمب لزنأ هنأو 3ىلاعت هللا

 ةروس]ديمَح ميكَح نم ليرت هفلخ نم الو هيد نيب : لطابلا هيتأي

 ‘نافع نب نامثع فحصم ق م ىلع تعمتجا ةمألا نأ و .[٢٤:تلصف

 .ىلاعت هللا دنع قحلا هنأو رفك ائيش هنم ر نمف

 ليجنإلاو ةاروتلا فالخب طوبضم ظوفحم ةمألا يديأ يف فحصملاو

 .©١«فييرتلاو ليدبتلا امهيلع يرجيو فيرحتلا امهيلع زوجي نيللا
 ذحو» :لاقف بوقعي يبأ دنع امل امباشم نآرقلل افيرعت يلازغلا دروأو

 القن ،ةروهشملا ةعبسلا فرحألا ىلع فحصملا يفد نيب لقن ام باتكلا

 .٨:0«لّرنملا نآرقلا باتكلاب ىعنو ءارتاوتم

 ةزجعملا نأب كلذ للعو ،نآرقلل هفيرعت يف زاجعإلا فصو دروي مل و
 نألو امتح هللا باتك نآرقلا نوك موزل ىلع ال ،ةوبنلا قدص ىلع ةلاد
 .)نآرقلا نم دع دقف كلذ عمو ،زجعمب سيل ةيآلا ضعب

 تاداعلل تاقراخلا تازجعملاب تبث نآرقلا نأ بوقعي وبأ ركذ امنيب

 .(؛)ىلاعت هللا نع نم هنأ

 ؟تازجعملا هذه نمض نآرقلا ةزجعم ينيالجراولا ربتعا لهف

 نآ يف اليلدو ىوعد نآرقلا تابثإ ةيضق نم لعجي مل هنأ ودبي

 نم نآرقلا نوك توبث نأ ررقو ،لالدتسالا يف رودلا همزلي الئل ،دحاو

 ١٩١١-١٩٢١. ص ©١ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (1)

 ١٠١. ص 6١ ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 ١٠١. ص ،١ج ،ىفصتسلملا ،يلازغلا - (3)

 ١٩١ ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا _ (4)
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 هنأو ،هتوبن قدص ىلع تللد قلا ،ةريثكلا يبلا تازجعم ناك هللا دنع

 ،لجو زع هللا نع غلبم لوسر
 عاونأ ىلع لمتشي هسفن نآرقلاو ،ميركلا نآرقلا هغلب ام ةلمج نمو

 نأ نيقيو عطق لكب دكؤتو 8م يبلا ةلاسر قدص دكؤت زاجعإلا نم
 ةروسب اوتأي نأ نحلاو سنإلل هيدحت تبث دقو رشبلا مظن نم سيل نآرقلا

 نجلاو سنألا تَعَمَعا نل لق ،كلذ نع اوزجعف هل اوعمتجا ولو ۔هلثم
 ضب مهضعب ناك هو هلثمب نوتأي ال نآرقل اَذَه لثمب اوتأي نأ ىلَع

 م م م

 .هللا دنع نم هنأ ةغلابلا ةجحلا مهمزلأف .[٨٨:ءارسإلا ةروس] ريهظ

 ةحص تبثأ نأ دعبف لالدتسالا يف جردتلا جهنم هيضتقي ام اذه

 هيلت مش ،هللا مالك نآرقلا نوك ةحص تابثإ ىلع جرع 5 دمحم ةلاسر

 .هماكحأو نآرقلا ناعم نايبتو طابنتسالا ةلحرم

 لصألا توبث لبق عرفلا روهظ لاحم هنأ» ررقت لوقعلا هئادبو

 ءاوغل هعم مالكلا ناك الإو ،ناهربلا فرعي ال نم ىلإ مالكلا هيجوت لاحمو

 مش ،ىلاعت هللا دنع نم قح هنأ ال وأ نآرقلا تيبثتب ءدبلا بجو كلذو

 .ماكحألا ىلع هتلالد هوجو نايبتو .()«نآرقلا حاضيإ يف عرشن

 باتكلاةقيقح :ىناثلا بلطملا

 © ميظعلا هللا مالك متركلا نآرقلا نأ ىلع نوملسملا قفتا نئل
 .مالكلا اذه ةقيقح ةقيقح مهف يف كلاسملا مب تددعت

 دحاو ىلاعت هللا مالك» نأ يلازغلا هررق ة امك ةرعاشألا بهذمو
 وهو دحاو هملع نأ امك .مالكلا يناعم عيمح نمضتم هتدحو عم وهو

 .٢ص ص ‘٣ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 - ٢٧٧-۔



 لاقثم هملع نع بزعي ال ىتح ،تامولعملا نم ىهانتي ال امب طيحم هتدحو

 .06؛«ضرألا يف الو تاوامسلا يف ةرذ

 يمحمو رمأو رابختساو ربخ ىلإ مسقنيو يسفنلا مالكلاب دارملا وهو
 .")هيبنتو

 دح نأ ىريو ةيضقلا هذه يق ةرعاشألا قفاوي الف ننالجراولا امأ

 هباطخ و هلوقو لاعت هللا مالكو ءاملكتم هب يمس نم هقحتسا ام مالكلا

 .دحاو

 مالكلا وه سيل هنأب ةرعاشألا ىلع ةريف يسفنلا مالكلا امأ

 هلوقك ‘برعلا مالكو ةمسلاو نآرقلا نم دهاوش كلذل درويو عومسملا

 .[٠:ب:نارمع لآ ةروس]«مهيولَف يف سل ام مههاَوفأب نولوقي : ىلاعت
 ل ام اهسفنأ هب تلثاح ام مأل رفغ هللا نا» : هللا لوسر لوقو

 .(2)«ملكتت

 لطخألا رعشب مهجاجتحا ةرعاشألا ىلع بوقعي وبأ ركنيو

 : ييارصنلا

 اليلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج امنإو داؤفلا يفل مالكلا نإ
 لالدتسالا اذه زاج ولو كدئاقعلا يف هب جتحي ال ينارصن مالك اذهف

 :رخآ رعاش لوق انقفاول

 اهاالقاهتفخ ىأر املف سيق مولح قاذ هللا ن و

 .«دراعشألا هذهب هنيد رومأ يف جتحي نأ ملسمل زوجي سيلو
 نسلألاب ثًولتملا نآرقلا نأ ىلإ نالجراولا صلخي شاقنلا اذه دعبو

 ١٠١. ص ؤ١ج كىفصتسلملا ،يلازغلا _ (1)

 ١٠٠ ص .١ج ©ىفصتسللا ،يلازغلا _ (2)

 ؟؟؟؟؟.هيلع قفتم ثيدح - (3)
 ص [{ ١جح فاصنإلاو لدعلا ،ييالج ر اولا _ (4)
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 .}:١ثدحم مالك وه فحصملا يف بوتكملا ،ناذآلاب عومسملا

 لوصألا ال مالكلا ملع لئاسم نمف هللا مالك ةفص يف ضوخلا مأ
 ريسع رمأ همالك ةفص نعم ديدحت وأ ىلاعت همالك ةقيقح كاردإ ةلواحمو

 ال ملكتملا ىلع هميهفتو ضماغ كلذ مهفو» :الئاق كلذب يلازغلا رقأ دقو
 .١:0«ىلوصألا

 هتالامكو هللا تافص نم ةفص مالكلا نأ نيملسملا نيب هيلع قفتملاو

 ريغ هللا نوكي نأ زوجي ال ذإ ،ىلاعت هتاذ مدقب ‘كش الو ةميدق ةفص يهو

 .تاقوألا نم تقو يأ يف امب فصتم

 ئراقلا توصو هدادمو فحصملا قرو نأ اضيأ هيلع قفتملاو
 .بير الو ةقولخم اهلك ،نآرقلل

 وه مندقأ نآرقلا يف هؤرقن يذلا هللا مالك يف رصحنم فالخلا لاجبو

 ىامد تكفسو لب ثريثك دادم هببسبو عوضوملا اذه يف لاس دقو

 .ءالجأ ءاملع كلذ ىف ىلتباو ،ءايربأ بذعو
 دهع يف نوملسملا اهرانب ىلطصا لا نآرقلا قلخ ةنتف تناكو

 هقفو هللا مالك ربدتل مهتيانع اولوي نأ نيملسملاب ردجألا ناكو ،نومأملا
 ام لضف ازرحيف ،ممتايح يف اشيعم اعقاو هيدهو هماكحأ ديسحتو ںهيناعم

 هنم يساسألا دوصقملا نع اوبكنت نيح مهنكلو .ةداعسو ةياده نم هيف

 .ءالبو تاليو نم محلان ام مهفلان
 ملع ثحابم هيجوت يف داهتجالا مويلا يملعلا ثحبلا رود نأ ىرنو

 ةحيحصلا اهتهجو ىلإ ةيمالسإلا مولعلا عورف رئاسو لوصألاو مالكلا

 ٤٤. ص اج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا _ (1)

 ١٠١. ص .١ج ىفصتسملا ىلازغلا - (2)
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 صيلختو ،ةلب نيطلا ديزت الو نيملسملا عقاو حلصتو ،مدمت الو ينبت يلا
 الو املع جتني ال ايركف افرت دعت يلا ثحابملا نم ريثك نم مولعلا هذه
 ،موي لوأ هل تعضو يذلا اهفده عم مولعلا هذه مجسنت تيح ءاناميإ ديزي

 ذخألاو ،ةمألا لاح حالصإو .ةمسلاو باتكلا ةمدخ يف نوكت نأ وهو
 .داشرلاو ةيادهلا ليبس ىلإ اهديب

 ؟يبرعهلك ينآرقلا له :ثلاثلا بلطملا

 ،يبرع هلك هنإ له ،نآرقلا نع ثيدحلا ضرعم يف ةراثملا لئاسملا نم

 ؟يبرع ريغ وه ام هيف دجوي مأ

 ةريثك تايآ نيب يرهاظلا فالتخالا نم ىءارتي ام لاؤسلا راثمو

 لصألا ةيمجعأ ظافلأ دورو نيبو ىانيبم ايبرع ميركلا نآرقلا نوك دكؤت
 .نآرقلا يق

 هكْلَعَل ًايبَرَع انآرق انر ارف :ىلاعت هلوق تايآلا كلت نمف

 الول اولاَقَل اَيمَجْعَأ انآرق ُهانلَعَج ولول :هلوقو .[::فسوي ةروس]«نوُلَقْع
 يبرع ناسل اذَهَول :هلوقو .[:٤:تلصف ةروس]«يبَرَعَو يمحأ هئايآ تلصف
 .[٣٠١:لحنلا ةروس]نيبُ

 ةيدنه يهو ةاكشملا :يمجعألا لصألا تاذ تاملكلا نمو

 .ةيسراف يهو قربتسالاو

 ةيبرعلاب تاملكلا هذه قاحلإل ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا فلكت دقو

 ىرخأ ةغل لهأ اهلمعتسا نآرقلا يف ةملك لك :لاق قح ءامئازوأ نايبو
 :اولاقف نويناربعلا ريغ امك ،مهريغ اهريغ امنإو ،ايبرع اهلصأ نوكيف

 .يمجعأ ظفل نآرقلا ىق نوكي نأ ركنأو .توسان سانللو ڵتومهال هلالل
 يبرع ناَسل اَذَهَو يمحأ 4 هلإ نوحل يذْا ناسل)ل :ىلاعت هلوقب الدتسم ك ۔۔

 زجعن ال نحن :اولاقو ةجح كلذ برعلا ذختالو .[٣٢٠١:لحنلا ةروس] نيب
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 مهل هيدحت طقسيو ،اهنع زجعنف ةيمجعلا امأ ةيبرعلاب نآرقلا ةعراضم نع

 .)مهدنع هتغل رفوت مدعل
 هدقنيو ،يأرلا اذه ىلع يننالقابلا هخيش قفاوي ال ىلازغلا نكلو

 عيمج لامتشا ذإ اندنع يضر ريغ اذهو» :الئاق نزتم بدأتم بولسأب

 ،برعلا اهتلمعتسا دقو يمجع اهلصأ ثالث وأ نيتملك ىلع نآرقلا

 اذه قالطإ نعو ءايبرع هنوك نع نآرقلا جرخي ال مهتنسلأ يف تعقوو
 ايسراف ىمسي يسرافلا رعشلا نإف \ةجح برعلل دهمتي الو هيلع مسالا

 ىق ةلوادتم تاملكلا كلت تناك اذإ ،ةيبرع تاملك داحآ هيف تناك نإو

 .١0«فلكتلا اذه ىلإ ةجاح الف سرفلا ناسل

 ،يبرع نآرقلا يف ام عيمج نأ ىلع يلازغلا عم ينيالجراولا قفتيو
 .كلذ ىلع نآرقلا دهاوش درويو

 ،يبرع ريغ وه ام نآرقلا ىف نأب نيلئاقلا ثيدح اهيلإ فيضي هنكلو

 ةروس]«همْوق ناسلب الإ لوُسَر نم انلسرأ اَمَو» :ىلاعت هلوق مهتجحو

 .(«دوسألاو رمحألا ىلإ تثعب» :لوقي هقف لوسرلاو .[ ميهاربإ

 ©تاغللا لهأ رئاسو ،يكرتلاو ميربرلاو يمجعلاو يبرعلا هتمأ يفو
 .ةتف دمحم مهيلإ لسرأ نم تاغل لك نم نآرقلا يق نأ ىلع لدف

 اليلد مالكلا اذه اربتعم ايساق ادر لوقلا اذه ىلع بوقعي وبأ دريو

 :لوقعلا هئادبو ،‘برعلا ةغل يناعمو نآرقلا ةقيقحب هبحاص لهج ىلع

 لك لهأ يفكي ام نآرقلا يف لهو ،قطني مل و تكس هتيل ،قرخ اذهف»
 اهبحاص صصخي نأ ةغللا ةدئافو ؟هب اوبطوخ ام- عيمجب محل يفيو ةغل

 ١٠١. ص { اج ©ىفصتسلملا يلازغلا _ (1)

 ١٠٦. ص 0 ١ج ©ىفصتسلملا ،ىلازغلا _ (2)

 ؟؟؟هجرخأ - (3)
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 نوكيف ‘هّموق اهلك ة هتمأ نوكت نأ لوقلا اذه بحاص مزليو

 .يشرق هنأ امك ايمجعو ايمور ف هللا لوسر
 لهأ جرخ الإو .هيلإ لسرأ نم لك ةغلب ملكت ةث ادمحم نأ ةيناثلاو

 !هتمأ نم اونوكي نأ امب ملكتي مل ةغل لك
 نطابلاو رهاظلا اوقراف نيح دادسلا اودقفو دارملا مهنع باغ

 لسرأ نم لك ىلإ هموق ةغلب لسرأ امنإ ءين لك نأ كلذو ءاعيمج

 .١0«مهيلإ

 دنع موقي الف برعلا اهتبرع ةيمجعلا نم تاملكب مهلالدتسا امأ

 ذإ ةيبرع تعجر امنإو ‘برعلا اهتبّرع :مهلوق مهبسحو» ،جاجتحالا
 اَنْلَعَج وو :ىلاعت هلوق كلذ ءارو نمو باتعلا عطقناو برعلا اهتبّرع

 .0}[٤٤:تلصف ةروس]«يبَرَعَو ئيمجغأأ هئايآ تلصف الؤل اولاق اًيمَجْعَأ انآرق ء مور ٥ = 4 ه ؟ , 222 ۔ ه ث ۔ .2 ٦

 ٥٠٢٣. ص ( ١ج ،&فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (1)

 ٠٢. ص ء١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

-٢٨٢ - 



 ىناثلا ثعبملا

 ةنسلا للد

 اهتيجحو ةنسلا فرعت : لوالا بلطمل ١

 :ةمسلا فيرعت =أ

 ةقيرط نم هسفنل ناسنإلا هذختي ام ةغل ةتسلاب دصقي :ةغللا يف ةمسلا
 .(١)ةميمذ مأ تناك ةديمح هتايح يف ةريسو

 هلف ةنسح ةنس مالسإلا ق نس نم» : هلوق ێعملا اذه نمو

 يش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم 3هدعب امب لمع نم رجأو اهرجأ

 نم ،هدعب امب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس مالسإلا يف نس نمو
 .)« يش مهرازوأ نم صقني نأ ريغ

 امب داري امنإو ،يتسحلا قيرطلا يعت ال ةغللا يف ةنسلا نأ ظحالملاو
 .0)جهنملا وأ أدبملا فدارت نلا ،ةيونعملا ةقيرطلا

 . يلوصأو يهقف .7 ةعيرشلا ق ةنسلل نإف حالطصالا ق امأ

 .ه (.. . .. .
 ىلع بترتي يعرش مكح لك ةنسلا ينعت : يهقفل ا حالطصال ١ يفف

 ماكحألا يف بودنملا هفداريو .باقعلا هكرت مزلتسي الو ‘باوثلا هلعف
 .ةيفيلكتلا

 نم اق ءيبلا نع رثأ ام لك ةنسلا يعت :يلوصألا حالطصالا يفو 7 . ,

 .ريرقت وأ لعف وأ لوق

 .٢٢٢ص !ج كطايحخ فسوي دادعإ ©برعلا ناسل روظنم نبا _ )1(

 ٤٣. ص ،٥هج 0،٢٦٥٧ ثيدح 8١٥ باب ،ملعلا باتك يذمرتلا ننس - (2)

 ؛هقفلا لوصأ يطوبلا ناضمر ديعس دمحم ؛١٩٢ ص لوحفلا داشرإ ،ياكوشلا - (3)
 .٥٢ص ،م٧٨٩٦١۔-٦٨٩١/ه٧.٤١-٦.٤١ ،قشمد ةعماج ةعبطم ةنسلاو باتكلا ثحابم
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 لمشتل ةتسلا موهفم يف فصولا ةدايزب نيثدحملا حالطصا ىرج دقو
 .ةيقلخلاو ةيقلخلا ءيبلا تافص

 وأ لعفلا وأ لوقلا ىلع ةمسلا ىعم رصقي بلاغلا لامعتسالا نكلو
 .ءاملعلا نيب الوادت رثكألا فيرعتلا وهو ء(ا١ريرقتلا

 وأ ال وق ؛اليلد ناك ام نييلوصألا حالطصا ق ةّسلا نإف اذه ىلعو

 وأ بوجولا نم همكح ناك امهُم ةق لوسرلا ىلإ بسن اريرقت وأ العف

 .كلذ ريغ و أ ةمرحلا وأ بدنلا

 .طقف بدنلا همكح ناك ام ةنسلاف ءاهقفلا حالطصا يف امأ
 حالطصالا هجتي امنيب مكحلا ليلد ىلإ هجتي يلوصألا حالطصالاف

 .مكحلا نيع ىلإ يهقفلا

 امب ىتف ،ةعدبلا لباقي ام ىلع عرشلا ءاملع دنع ةنسلا قلطت دقو
 اذهب يهو ،نيدشارلا ءافلخلا وأ ث لوسرلا ةريس نم نيدلا يف لصأ هل ام

 يعرشلا حالطصالا ىلإ اهنم ماعلا يوغللا لولدملا ىلإ برقأ ىنعملا
 .(:١"صاخل ا

 يتّتُسب مكيلع» :هق لوسرلا لوق ةنسلل ماعلا قالطإلا اذه دنتسمو
 .0ر)«يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو

 ةنسلا ةيجح =ب

 ،باهشلا راد عيرشتلا يف اهتلزنمو ةيسدقلا ثيداحألا ،ليعامسإ دمحم نابعش .د - (1)
 ١٧-٢١. تافحص م٨٨٩١ رئازحلا !ةنتاب

 ٢٩. ص ،لوحفلا داشرإ يناكوشلا ؛٥٢ص ©هقفلا لوصأ يطوبلا _ (2)

 دمحأ دنسم ا.٤ ٤ص ،هج 0٢٦٧٦ ثيدح ١ ٢٦باب ،ملعلا باتك ،يذمرتلا ننس - (3)

 .م٣٨٩١/ه٣٠٤١ توريب يمالسإلا بتكملا ةعبط {٦٢١ص ج
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 ،ثكشلل الاب عدي ال امب اهتيجح تتبثو ،ىلاعت هللا باتك بنجب عيرشتلل

 هتعاطو ه لوسرلا عابتاب رمأت ميركلا نآرقلا يف ةريثك تايآ يف كلذو

 .هنع ىمم اًمع ءاهتنالاو 3هب ءاج امي ذخألاو

 بوجو ىلع دهاوشلا نم ةباحصلا عامجإو ةف لوسرلا ةريس يفو
 .ةيوبنلا ةتسلا ةيجح ىلع انايبو اليلد فصنم لك ييغي ام ةنسلاب لمعلا

 هللا نأ اومعزو ،كلذ يف نيبرغتسملاو نيقرشتسملا ضعب ككش نئلو
 فالآ لاط دق بذكلاو عضولا نأو ،هاوس ام نود نآرقلا ظفحب لفكت

 ةنسلا لعجي امم ،ثيدحلا ءاملع نم صاصتخالا لهأ ةداهشب ثيداحألا

 .اهسفنب اهسفن ضقنت هذه مهاوعد نإف ،مامتالا صفق يق اهلك
 نوكت ام هبشأ دوهج نم نوثدحملا ءاملعلا هب ماق ام كلذل دهشيو

 حلطصم ملع حرص اوماقأف ،ةيوبنلا ةمسلا نيصحتل ةقراخلا ةزجعملاب
 .ليدعتلاو حرلا طباوضو ثيدحلا

 ةروثنم تكرت نلا ةلطابلاو ةعوضوملا ثيداحألا ماكر لد نئلو
 ام ءاقنو ءافص ىدم ىلع ةلالدلا يه امنإف يش ىلع حرصلا اذه ج راخ

 ةدقنو ليدعتلاو حرلا لاجر نإ مث ،ةماع ةفصب هلخاد يف اظوفحم يقب دق

 داحآو رتاوتم ىلإ ثيداحألا نم ةمسلا نصح هلمش امل اوفنص دق رابخألا

 .امتاور ةرفوو ةياورلا ةوق بسح
 نسحلا يف توافتمو نسحو حيحص ىلإ داحآلا رابخأ اومسق امك

 يذلا اذه نم ،ةرهطملا ةمسلا ةيامح ىف ةيهانتملا ةقدلل رخآ رهظم ربتعي ام

 .(١١6ةيدمحلا ةّسلا هب سبتلت نأ نولطبملا يهتشي

 وهو نايبلا هعم ظفح دقف نآرقلا ظفحب هدعو هللا زجنأ امكو
 اَداَف () ةئارقو ُهَعمَح انيلع نإل :هلوق يف اضيأ امب لفكت يذلا وهو .ةنسلا

 .٩٢ص ءهقفلا لوصأ يطوبلا - (1)
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 و ۔۔ه ُ ٥ ك 1

 .[٩٠-٧١:ةمايقلا ةروس] هنايب اَنيَلَع نإ ث () هنآرق عبتاف ُهاَنأَرق

 روركملا مالكلا نم ةمسلا ةيجح نع ثيدحلا تاب دقف اذل
 قداص ملسم هيف باتري ال اممو ،مالسإلا تايهدب نم اهتيجح تحبصأو
 ةنسلا ةيجح توبث نإ» :هلوقب يناكوشلا هحضوأ ام وهو .)ناميإلا

 كلذ يف فلاخي الو ،ةينيد ةيرورض ،ماكحألا عيرشتب اهلالقتساو ،ةرهطلملا

 .:«مالسإلا نيد يف هل ظح ال نم الإ

 ثيدحلا بوقعي وبأ رركي مل ةنسلا ثحابم نع ثيدحلا ضرعم يفو
 دنع ،ةيلصألا عيرشتلا رداصم نمض اهرابتعاب يفتكا لب ،اهتيجح نع

 .0})لصألا لاح باحصتساو لصأ لوقعمو لصأ ىلإ ةلدألا هميسقت
 باتكلا :ةعبرألا ناهربلاو ةجحلا قرط نيب نم اضيأ اهدع امك

 .(هلقعلاو عامجإلاو ةمسلاو

 ةيفيكو ،اهتياورو رابخألا قرطو امتاجردو اهماسقأ نايب ىلإ جّرعو
 .نآرقلل ةضراعملا ةمسلاو \ةضراعتملا ةمسلا نيب قيفوتلا

 نيذلا ةيضابإلا يأر نع ربعي ةمسلا ةيجح هدامتعا يف ينالجراولاو
 ةنسلا ةر نمو ،ةّسلا ةر نمك ةمألا هيلع تعمتجا ام ةر نم» :نولوقي

 .0ث«كرشأ ليزنتلا ةر نمو ،ليزنتلا ةر نمك
 عم راغصلا هظفحي امم تدغ دقو ،ةيضابإلا دنع امب عوطقم ةّسلا ةيجحف

 يعفاشلا سيردإ نب دمحم :رظني هن لوسرلا عابتا بوجوو ةمسلا ةيجح لوح - (1)
 .دعب امو ٨٨ تافحص .ت.د .م.د ركاش دمحم دمحأ حرشو قيقحت ،ةلاسرلا

 ٢٩. ص ،لوحفلا داشرإ ،يياكوشلا - (2)
 ١٨. ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجرارولا - (3)

 .٨٢ص ،©٢٦ج ناهربلاو ليلدلا ،نيالجراولا - (4)

 جاجحلا دمحم ةبتكم طوطخم ،فقّرفلا يف ةلاسر ،يقوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ - (5)
 .٦ص ةيادرغ كديعس
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 ١. )ديحوتلا هديقع نوتم

 ةنسلا بتارمو رمابخألا عاونأ :يناثلا بلطملا

 :رابخألا عاونأ =أ

 ربخلل نالجراولا ركذب دهمن ،امتاجردو ةنسلا ماسقأ ىلإ قرطتلا لبق

 .بذكلا و قدصلا ثيح نم اعيرفتو افيرعت
 :ربخلا فيرعت -

 قدصلا لخدي ام ربخلا ذح» :هلوقب ربخلا ننيالجراولا فّرع

 .(:«4%بذكلاو

 قدصلاف» .ابذكو اقدص :نيمسق فيرعتلا اذه بسح همسق مش

 ىلع هنع ربخملل فصولا وه بذكلاو ،هب وه ام ىلع رّبخملل فصو لك
 .()«هب سيل ام

 وأ قيدصتلا هيلإ قرطتي يذلا لوقلا هنأب» ربخلا يلازغلا فّرعيو

 .0؛»«بذكلا وأ قدصلا هلخدي يذلا لوقلا وه وأ ڵبيذكتلا

 .عامتجالا ليبس ىلع ال ةيلدبلا ليبس ىلع امهلمتحي وهف
 ماسقأ نم امسق» هايإ اربتعم ربخلل ةيمالكلا ةيحانلا ىلإ راشأو

 لثم اهتغيص لا ةعطقملا تاوصألا يهف ةرابعلا امأو سفنلاب مئاقلا مالكلا
 .(}>«براضو مئاق ديز :لئاقلا لوق

 ٤٤٤٣. تافحص ،شيفطا قاحسإ وبأ قيلعت ،ديحوتلا ةمدقم حرش ،يحخامشلا _ (1)
 ١٨٩١. ص ،©٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (2)

 ١٨٩. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا - (3)

 ١٣٢. ص ١ج ©ىفصتسملا يلازغلا _ )4(

 ١٢٢. ص .ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا _ )5(
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 هب ريبعتلا ىلإ دصاقلا دصقب اربخ ريصي لب ،هسفنب اربخ سيل هنكلو
 .بولغملاو مئانلا مالك اذه نم جرخيف هسفن يق امع

 هئيحجل» يلازغلا هراتخا يذلا ةرعاشألا فيرعت دقتنا نالجراولا نكلو
 تاوصألاو فورحلا هذمب سيلو ءهتاذ يف هلل ةفص هنأب مهلصأ ىلع
 .١0ا«ةعطقملا

 مالكلا يف ةقيقح ربخلا لهو ،ةيمالكلا ةيحانلا هذه يف ةلاطإلا نودو
 يلازغلا نإف ؟رخآلا يف زاجب امهدحأ يف ةقيقح وه مأ ،يسفنلاو يظفللا

 يلعفلا عقاولا ىلإ هجتاو ،هفيرعت حيجرت يف اذه ىلع دامتعالا نع لدع
 مهلوق نم ىلوأ ،©بذكلا وأ قدصلا هلخدي ام» هنأب ربخلل هفيرعت لعجف

 هللا مالك لب ،امهالك هلخدي ال دحاولا ربخلا ذإ بذكلاو قدصلا هلخدي
 .(}١«ألصأ قدصلا هلخدي ال تالاحلا نع ربخلاو ءالصأ بذكلا هلخدي ال

 الإ ربخلا سفن يف بذكلاو قدصلا عمتجي ال هنأ قطنملا ىلإ برقألاو
 اقداص ربخلا نوكي دق ذئنيحو ،‘تاهحلا تريغتو رابتخالا فلتخا اذإ

 وأو ،ةفطاعلا واولا نيب فالخلا ريصيو ،رخآ رابتعاب ابذاكو ءرابتعاب

 .ايظفل ةيلدبلا
 ربخلا فصو عامتجا نم اعنم ،ةيلدبلا "وأ" لامعتسا رثآ يلازغلاف

 .دحاو نآ يف بذكلاب هفصوو قدصلاب
 هلخدي ام هنأب ربخلا فرعو "واولا" لامعتسا لضف ينالجراولاو

 نع الضف ،تارابتعالاو تاهجلا فالتخا ىلإ ارظن ©بذكلاو قدصلا

 بذكلاب هفصو لامتحال ايواسم قدصلاب ربخلا فصو لامتحا نوك
 يف ىوتسا كلذلو ةيجراخلا تارابتعالاو تاحجرملا نع رظنلا عطقب

 ١٨٩. ص ء٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ١٨٩. ص .١ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (2)
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 لب ،ربخلا سفن يف نيتفصلا عامتجال ال واولا نوكتف نافصولا هقح
 .بذكلاو قدصلا :اعم نيتفصلل ربخلا لامتحا ءاوتسال

 اذإ :ىلاعت هلوق هلاثمف ربخلا سفنل ةبسنلاب تاهجلا فالتخا امأ
 هللاو ُهَلوُسَرَ كنإ ُملعَ هللاو هللا لوُسَرَل كنإ دهشن اولا نوقفانملا ًكءاَج

 .[١:نوقفانمل ةروس]«نوبذاَكَل َنيَقفاَتَمْل نإ دهشي

 هنوكو هعقاو رابتعاب ةقداص ة دمحم ةلاسرب نيقفانملا ةداهشف

 .مهدقتعم فلاخت اهمأل نآرقلا ربخأ امك- ةبذاك يهو ءاقح هللا لوسر

 .الوسرو ائيبن دمحمب ناميإلا مدع نم مهرودص يق رقو امو

 اذإو ،نيتفلتخم نيتهجب ناك ٬ربخلا سفن يف بذكلاو قدصلاف

 .لاكشإلا عفترا تاهجلا تكفنا
 يفاضإ طرش دورول يلازغلا يأر حيجرت ىلإ حيضوتلا اذه دعب ليمنو

 رابخإلا ىلإ ملكتملا دصق وهو -فيرعتلا بلص يف ركذي مل نإو- كهيف

 نيذلا نيقفانملا مالك كلذكو ،نونجلاو مئانلا مالك جرخي امم كربخلاب
 ممأو مهدصق ةقيقحب هللا نأل نآرقلا مهب فكف 5 دمحم ةلاسرب اودهش

 .نوبذاك مهتداهش ق

 هنأب ربخلا فّرع ذإ ،احوضوو اديدحت رثكأ يملاسلا فيرعت لعلو

 قدصلا لمتحت ةقيرط يف هب رابخإلا دصق ىلع ملكتملا هدروأ ظفل»

 مهل دصق ال ذإ ،نونجلاو مئانلاو يسانلا مالك جرخيف ،«امتاذل بذكلاو

 جرختو ،رخآ رمأل بذكلا لمتحت امنأل ييبلاو هللا مالك جرخيو
 .(>ءاعدلاو يمتلاو يهنلاو رمألا لثم نم ةفلتخملا تاءاشنإلا

 .٧-۔-٦ تافحص { ٢جح سمشلا ةعلط يملاسلا _ (1)

-٢٨٩ - 

 



 :رابخألا عاونأ

 اهنم الك لعجف ةبذاكلا رابخألاو ةقداصلا رابخألا ينالجراولا ددع

 :عاونأ ةتس

 :يهف ،ةقداصلا رابخألا امأ

 قطنك ،تاداعلل تاقراخلا تازجعملا اهيلع تصن نلا ىلاعت هللا رابخأ -

 .هللا دنع نم هنأ ملعنف ،ناويح وأ دامج

 اوربخأ اميف مهقدص ىلع اداهشتسا ،تازجعملاب نيديؤملا ءابنألا ربخ -=
 .هنع

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا هنع لوقي نمك 3هقدصب قداصلا ربخأ نم -

 / .بذكي ال قداص هنإ

 تعمجأ ام قدص ىلع لدف ،لالض ىلع عمتجت ال هتمأ نأب هرابخإكو -
 .ةمألا هيلع

 هنع يكح امع ةداع نوتكسي ال ةريبك ةعامج نع رابخأل يكحت نأ -

 ٍ .هولوقي مل و مهنع يكح ام اولعفي مل و \نورضاح مهو
 لدف .يبلا هيلع ركني الو ،هترضحب ةث لوسرلا نع دحأ ثدحي نأ -

 .اركنم رقي ال هللا لوسر نأل ، قدص هنأ ىلع

 زواجو لوبقلاب ةم هللا لوسر ثيدح ضيفتسم نم ةمألا هتقلت ام -
 .١0قدصلاب ىلوأ رتاوتلاو .رتاوتلا غلبي مل نإو داحآلا دح

 :كلذك ةتس يهف ،ةبذاكلا رابخألا امأو

 .نيدضلا عامتجاك ،القع ليحتسي امي ثدحي نأ -

 .ةطسفسلا وهو ساوحلاو ةدهاشملا عفدت امب انثدحي نأ -

 .ةمدقتملا ةتسلا هوجولا ضقاني امب انثدحي نأ -

 ١٩١٩٠. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا كييالجراولا _ (1)
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 .انسفنأ يت هدحن ام فالخب انع ثدحي نأ -

 ريثك عمج مهو هلهأ ةرضحب دلب يف ثدح اميظع اربخ انل يكحي نأ -

 .ةريبك ةنيدم ثودح وأ لبج لاقتناك ،دلبلا كلذ نم دحأ هب فرعي مل و

 رجشلا قروو لمرلا ددع ةفرعمك رشبلا هنع رجع امع انثدحي نأ -

 .0اةمركم الو ةزجعم الب ،بيفغلا ملعو رطملا رطقو

 ةنسلا بتارم =ب
 يف اهلعجو ة هللا لوسر نع ةدراولا ثيداحألا بوقعي وبأ بتر

 .ةطقاس فاعض سمخو حاحص سمخ ،بتارم ةرشع
 رابخألا يهو كداحآلا رابخأ مث رتاوتملا ربخلا اهنم حيحصلاو»

 .ةفوقوملا مث ةفيحصلا رابخأ مل ليسارملا رابخأ مت {ةدنسملا

 مث ذاوشلا مث ،عيطاقملا مث ©فيعضلا ربخلاف ،ىرخألا ةسمخلا امأو

 .(2"«بذكلا ش ريكانملا

 ثيداحألا بتارم ىلإ فلدن اننإف عاونألا هذه فيراعت ليصفت نودو

 .عيرشتلل يساسأ ردصمك ةنسلا يف جاجتحالا رادم اهيلع تلا ةحيحصلا

 :ةلصتملا ثيداحألا بتارم

 نأ ةفيعضلاو ةحيحصلا ثيداحألا تاجردل قباسلا ميسقتلا فشكي

 .داحآلاو رتاوتملا :نانثا اهنم لصتملا

 .داحآ رابخأو ةرتاوتم رابخأ ىلإ ةنسلل روهمجلا ميسقت اذهو
 لعجيف ؛ةيفنحلا جهنم نم بيرق ىلإ اذه دعب دمعي ييالجراولا نكلو

 ١٩١٩١. ص ،!ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (1)

 ١١٢١-١٩٣٢. تافحص ،٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

-٢٩١ - 



 هيلع هللا لوسر نع ةباحصلا هتلقن برض :نيبرض ىلع داحآلا رابخأ»

 دنسملا ىلإ هرصق ضعبف .رتاوتملا نود وهو ،ربخلا هب ضافتساو ،مالسلا
 ناك نيح رتاوتملا سفن نم هلعج ضعبو 5[قيقدلا حالطصالا داحآلا يأ]
 .١٠0«ةضافتسا ةيزم هيف

 ،لوألاب ءافتكا هركذي ملف ،ضيفتسملا ريغ وهو يناثلا عونلا امأو
 نع ةاقثلا هتلقن ام :وهو حيحصلا دنسملا وهو يحالطصالا هفيرعت ركذو

 ةهج نم نهو اهلخدي مل و ،ق هللا لوسر ىلإ قرط وأ قيرط نم ،ةاقنلا
 فلتخم امو ‘فيعض الو لوهجب هيف ركذ الو ،نتملا ةهج نم الو دنسلا

 .(1)«هيف

 ىلإ داحآلا ربخل بوقعي يبأ ميسقت داريإ نم انل صلخي يذلاو
 ىلإ ةمسلا مهميسقت يف ةيفنحلا جهنم رياسي هنأ ضيفتسم ريغو ضيفتسم

 .()داحآو ةروهشمو ةرتاوتم

 رتاوتملا ربخلا لعج ذإ لدعلا رصتخم حرش يف يخامشلا هدكأ ام وهو

 .0؛١ايناث امسق داحآلاو ضيفتسملاو ‘هسفنب القتسم اًمسق

 ركذ دقف ءاريثك يخامشلا باتك ىلع دمتعا يذلا يملاسلا امأ

 لصتملا ربخلا مسق يف روهشملاو رتاوتملا فنص هنكلو ةثالثلا ماسقألا

 هدانسإ لصتا امم هلعجف داحآلا امأ ةجردلا يف توافت ىلع الماك الاصتا

 .(})لماك ريغ الاصتا ة ءيبلاب

 ١٩٣. ص ،!٢ج فاصنإلاو لدعلا كييالجراولا - (1)

 ١٩٤. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا _ (2)

 عيزوتلاو رشنلل ءارهزلا ،رئازحلا يف ،١ط ،هقفلا لوصأ ملع ،©فالخ باهولا دبع - (3)
 .١٤ص ١٩٩٠© رئازجلا

 .ظه١-و١٥ تاقرو ،لدعلا رصتخم حرش ©كيخامشلا - (4)

 .٥١-۔-٨ تاقحص { ٢ج سمشلا ةعلط ،يملاسلا - (5)
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 نم اهنم لك هديفي امو ،اهفيراعت يف قراف ةثالثلا عاونألا هذه نيبو

 بيترتلا ةيفيكو اهنم لك ةجردو امب جاجتحالا لاحجبو نظ وأ ملع

 .حيجرتلاو ضراعتلا ةلازإل ةلدألا نم اهريغ نيبو ضراعتلا دنع اهنيب

 :رتاوتملا فيرعت

 نع ‘بذكلا ىلع مهؤطاوت ةداعلا ليحت ريثك عمج هاور ام رتاوتملا ربخلا

 هولقن ام يف مهدنتسم نوكيو كف يبلا ىلإ دنسلا لصي تح ،مهلثم عمج
 .٧ع امسلا وأ ةدهاشملا

 ةقث لوسرلا نع لقنلا إدبم نم دنسلا تاقلح عيمج يف طرش رتاوتلاف

 عملا لقن نإو ،ايظفل ارتاوت يمس هنيعب ظفللا لقن نإف نيودتلا رصع ىلإ

 .بلغألا وهو ايونعم ارتاوت يمس
 :ةعبرأ يف 0)نويلوصألا اهرصح دقو ،هفيرعت اهنمضت طورش رتاوتللو
 هعوقو وأ ؤ‘بذكلا ىلع مهؤطاوت عنمي اددع ةاورلا غلبي نأ :لوألا

 .حجرألا ىلع ددحم ددع كلذ يف سيلو ،ةداعلا بسح ىلع مهنم
 ددعلا يي فصولا اذمب دنسلا تاقلح لك يف ةاورلا نوكي نأ :يناثلا

 .ربخلا يف رتاوتلا دقف تاقلحلا ىدحإ يف فصولا لتخا اذإف
 وأ ةدهاشملا قيرط نع دافتسملا مهملع ةاورلا دنتسم نوكي نأ :ثلاثلا

 .ةيلقعلا رومألاك سوسحم ريغ نع مهملع نوكي الو عامسلا
 الف انظ هونظ وأ هيف اوفلتخا نإف 5هنووري امب نينقيتم اونوكي نأ :عبارلا

 يف زيجولا ناديز ؛٢ص ءهقفلا لوصأ ،يطربلا ؛٨ه ص !ج كسمشلا ةعلط يملاسلا - (1)

 ١٥٠٣-١٥٠٤. تافحص ٬هقفلا لوصأ

 ۔-١٤ تافحص لوحفلا داشرإ ،ياكوشلا ؛!!٥٣ ص ،١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا :رظني _ (2)
 ص ،هقفلا لوصأ يف زيجولا ناديز ؛!؟؛-٠١ تافحص ،٢؟ج سمشلا ةعلط ،يملاسلا ؛٢٤

 ١٥٤.
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 .مهرابخإب رتاوتلا حصي
 :يناثلاو ،لقعلا :اهلوأ» :ةئالث يف طورشلا هذه ييالجراولا رصح دقو

 لتخا طورشلا هذه نم ءيشب لخأ امهمف .ددعلا :ثلاثلاو ،ةدهاشملا
 مهرابخأب قثوي ال نولقعي ال نيذلاو نايبصلاو نيناجملا رابخأ نأل كرتاوتلا

 ءابآلل ممألا نم نيدلقملاك ام قثوي ال دهاشي ل نم رابخأ نأو

 نوكي نأ ددعلا نم دب الو .هودهاشي مل و ،هب مهل سيل ام فالسألاو

 .0د«أطخلا هيلع نمؤي نم ىأرو دهاش نم الإ ،ةرثك نع ةرثك
 :لثم ،اهيف فلتخم طورش ةمثو
 .ىصحي ال اددع رتاوتلا لهأ نوكي نأ
 .ممئايدأو ممئناطوأو ممباسنأ فلتخت نأ

 .نينمؤم ءايلوأ اونوكي نأ

 .مهنيب نم موصعملا مامإلا نوكي نأ

 امنيب \اهضعب شقانو ،اهلك ينالجراولا اهركذي مل طورشلا هذهو
 يف اهيلع قفتملا ةعبرألا طورشلا نيعتو .ةدساف اطورش يلازغلا اهدع

 . .(ب ولطملا رتاوتلا لوصح

 :ضيفتسملاو روهشملا ربخلا فيرعت
 رتاوت مث ،رتاوتلا دح غلبي مل ددع ةقف يبلا نع هاور ام روهشملا ربخلا

 رتاوتملا نود وهو لوبقلاب ةمألا هتقلت و مهدعب 77 نيعباتلا رصع ق

 .() داحآلا قوفو

 ١٨٩. ص 0&٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا كييالجراولا - (1)

 ١٣٩-.١٤٠. تافحص 6&١0ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 ٠.١٠. ص ‘ ٢ج ‘ فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجر اولا - (3)
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 .رتاوت هتيامنو داحآ هتيادبف

 :داحآلا ربخ فيرعت

 .هتياهنو دنسلا ةيادب ىق رتاوتلا دح غلبي ل ام وهف داحآلا ربخ امأ

 ثيح نيودتلا رصع وه دنسلا ةياهنب دوصقملا نأ ىلإ هبنن نأ مهمو
 تغلب دقف كلذ دعب امأو .ةدمتعملا ةتسلا بتك يف ثيداحألا تظفح
 اهفصو نم كلذ ريغي نأ نود رتاوتلا غلبم ةيداحآلا ثيداحألا نم ريثك

 .داحالا ةرئاد نم اهجرخيو

 يقب يلازغلا نإف {ةنسلل ةيفنحلا فينصت راتخا دق نالجراولا ناك اذإو

 .©دداحآو ةرتاوتم رابخأ ىلإ ةنسلا ميسقت يف روهمجلا جهنمل ايفو

 .ةحيحصلا ةّملاهديفت اذام :ثلاثلا بلطملا

 الصأو ماكحألل اردصم ةتسلا رابتعا بوجو ىلع نوملسملا قفتا نئل

 امب لمعلا بوجو نم ةيمازلإلا هتفص هنم دمتسيو ،ةجردلا يف نآرقلا ولتي
 ىلع ةحيحصلا ةنسلا هديفت ام ليصافت يف تفلتخا مهءارآ نإف ،اهعابتاو
 .اهتوبث ةوقو اهتحص تاجرد فالتخا

 ةبترم ودعت ال امإ مأ ؟هيف لادج ال انيقي املع اهلك ةمسلا ديفت لهف
 ؟تاجرد كلذ نيب نإ مأ ؟حجارلا نظلا

 لبق اهانفرع نلا ةّسلا بتارمل ةبسنلاب هءالجتسا لواحنس ام كلذ

 .داحآلاو روهشملاو رتاوتملا يهو نيح

 ١٠٦١. ص هقفلا لوصأ يق زيجولا ،ناديز - (1)
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 :رتاوتملا ربخلا هديفي ام =أ

 كلذ يف فلاخي مل و» ،ءالقعلا عيمج دنع نيقيلا ملعلا رتاوتملا ربخلا ديفي
 .0»«ءالقعلا نم الو مالسإلا لهأ نم دحأ

 افالخ ارهاظ ارمأ ملعلل اديفم رتاوتملا نوك تابثإ يلازغلا لعج دقو

 لصاحلا ملعلا اوركنأو ساوحلا يف مولعلا كرادم اورصق نيذلا ةينم

 دادغب دوجو يف لقاع بيرتسي ال هنأب دماح وبأ مهيلع درو رتاوتلاب
 .0:نيعب امهدهاشيو امهلخدي مل نإو ،كلذب رابخألا رتاوتل نيصلاو

 لصاحلا ملعلا عون يف لب ،هب ملعلا لوصح يف ال رتاوتلا يف فالخلاو
 ؟يرظن مأ يرورض وه له «هب

 :لاوقأ ةثالث ىلع ةلأسملا يف فالتخالا ناكو
 .)يرورض ملع رتاوتلاب لصاحلا ملعلا نأ نييلوصألا روهمج ىري ١

 ملعلا هل لصح نم ةفرعم نأ» اربتعم يأرلا اذه ينالجراولا ىتبتيو

 الإ هعمسي مل نمو ةيرورض يهف ةرورضلا ةهج نم ةرتاوتملا رابخألاب
 .0}«اًمبسك ناك اردان

 ةيضاملا نورقلا نع رابخإلاك ،يرورض هملع رابخألا نم رتاوتلاو
 .0)قارعلاو ناسارخو نيصلاك ةروهشملا ميلاقألاو ،دومو

 ملعلا ىلإ نيرطضم انسفنأ دجن اننأ هيلإ اوبهذ امل روهمجلا ةجحو

 زوجي ذإ ،يرظنلا ملعلا يف رمألا فلتخي امنيب {ةكم دوجوب ملعلاك رتاوتلاب

 ٤١. ص لوحفلا داشرإ ،يياكوشلا - (1)

 ٦١}١. ص .٠ج ىفصتسلملا ںيلازغلا - (2)

 ١٣. ص !ج :سمشلا ةعلط ،يملاسلا - (3)

 ١٩٣. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (4)
 ١٨٩. ص ؟ ج فاصنإلاو لدعلا ،نالجراولا س (5)

-٢٩٦ - 



 نود سانلا ضعب هملعيف ،لاوحألا هيف فلتختو ،©كشلا هيف ضرعي نأ

 .هنايبصلاك رظنلل الهأ سيل نم هملعي الو ضعبلا
 ضعماسلا ىلإ ربخلا لوصو ةيادب نيب رتاوتلا يف زيمي نالجراولا نكلو

 هرخآو يبسك هلوأ رتاوتلا نأ» ىريف ءرتاوتلا دح غ ولب دنع هتياممو

 نم رابخألا هذه هيلع تدرو نميف بايترالاو كشلا جلاختي ال يرورض

 اذإ ،ينارصنو يدوهيو ،رفاكو ملسم لك اهتفرعم يف كرتشيو هجو لك
 .0«امب رتاوتلا ملع هل لصح

 ملعلا نأ ىلإ ةلزتعملا نم يرصبلا نيسحلا وبأو يبعكلا بهذو ٢-
 اهنع جتني تامدقم بيترتو لمأتلاب لصحي &‘١يرظن ملع رتاوتلاب لصاحلا

 :يهو ملعلا اذه

 ال ممئادلبو مهلاوحأ فالتخاو ممترثك ىلع رتاوتلاب نيربخملا نأ :الوأ

 .قدصلا ىلع الإ نوقفتي الو عماج بذكلا ىلع مهعمجي

 دوجوك ةنيعم ةعقاو نع رابخإلا ىلع العف اوقفتا دق مهممأ :ايناث

 .الثم ةرهاقلا

 .ربخلا اذه ىلع ُءانب ةرهاقلا دوجوب انل ملعلا لوصح ةجيتنلاو
 .ةيقطنم ةيناهرب تامدقم نع جتن يرظن ملع اذهو

 تامدقملا هذه لكشت نأ نيبيف كطسو فقومب يلازغلا درفنيو -

 ؛موظنملا ظفللا قفو اهل نهذلا بيترت ريغ نم ةرطف سفنلا يف لصاح
 .ةقطانملا دنع دوهعملا بيترتلاو

 لصاحلا ملعلاف ،ةطساو ريغب متي ام يرورضلا ملعلاب ديرأ اذإف اذهلو

 .٩٤ص رظانلا ةضور ،ةمادق نبا - (1)

 ١٩٢٣. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ )2(

 ٤١. ص ،لوحفلا داشرإ ،يياكوشلا - (3)

-٢٩٧ - 

 



 ف

 لكشت نودب لصحي اممب ديرأ نإو ،هانحضوأ امل ‘يرورض ريغ رتاوتلاب

 .١0يرورض اذهف نهذلا يف ةطساولا
 هحوضو مغر نكلو ،ىفصتسملا يف هحضوأ امك يلازغلا يأر وه اذه

 رتاوتلاب لصاحلا ملعلا ىري هنأ يناكوشلا ىكحف هنع نولقانلا فلتخا دقف

 امتاسايق لا اياضقلا ليبق نم وه لب .اًببسك الو الوأ سيل «انلاث امسق
 .(:)اهعم

 .‘}ايرظن ملعلا اذه ىري يلازغلا نأ يملاسلا ىكحو

 :هب جاجتحالا لاجمو رتاوتملا ربخلا ةوق
 .هقدصب عطقلا رتاوتلا طورشل لمكتسملا ربخلا مكح

 :يه رومأ كلذ نع عرفتيو
 .ةيدامقتعالا لئاسملا نم ناك نإ هداقتعا بوجو -

 .ةيلمعلا لئاسملا نم ناك نإ هب لمعلاو هعابتا بوجوو -

 .()هفلاخ نم قيسفتو -

 .}هب لمعلاو ملعلا بوجوب اًراصتخا هنع ربعي ام وهو

 :ضيفتسملا ربخلا هديفيام =ب

 يطقلا ملعلا ديفي رتاوتملاو ،ةوقلا يف رتاوتملا نود ضيفتسملا ربخلا

 ملف روهشملا ربخلا امأ ،ايرظن مأ ايرورض هنوك يق فلتخا نإو عامجإلاب

 ١٢٣٢-١٣٢٣. تافحص ،١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (1)

 ٤١. ص لوحفلا داشرإ ،ناكوشلا - (2)
 ١٣. ص !ج سمشلا ةعلط يملاسلا - (3)

 }١. ص .ج سمشلا ةعلط يملاسلا - (4)

 ١٩٤. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (5)

-٢٩٨ - 



 .يعطقلا ملعلا هتدافإ ىلع عمجي

 ضيفتسم نم ةمألا هتقلت ام ةقداصلا رابخألا نم ييالجراولا دع دقو

 دح غلبي مل نإو ،داحآلا تح زواجو ،لوبقلاب ه هللا لوسر ثيدح

 .0:}«قدصلاب ىلوأ رتاوتلا نأ الإ ،رتاوتلا
 ملع ديفي ضيفتسملا نأ ىلع ةيفنحلا عم ينالجراولا قفتي اذمبو

 .)يملاسلا هب حرص ام وهو .:)ةنينأمط

 ام ىلع سفنلل لصحت نيكستو نيطوت ةدايز ةنينأمطلا ملعب دوصقملاو
 اًخوسر هنيقي ضيفتسملا ربخلاب داز ائيقي كَردملا ناك نإف اقباس هتكردأ

 .(كاناحجر هنظ دادزا ٌرظ ناك نإو ،الامكو
 ربخب هل اولتمو حيحصلا ىلع ةيفنحلا دنع رتاوتم سيل ربخلا اذهو

 حاكن ميرحت ربخو ،هتحابإ دعب ةعتملا حاكن ميرحت ربخ5 ،نيقخلا ىلع حسلملا
 .اهتلاخ ىلعو اهتمع ىلع ةأرملا

 .درتاوتملاك نيقيلاو عطقلا ديفي هنأ ىلإ يزارلا ركب وبأ بهذو
 .)»لدعلا رصتخمل هحرش يف يخامشلا مالك رهاظ وهو
 مالك رهاظ هدافأو ةيفنحلا روهمج هيلإ بهذ ام حجارلا نكلو

 .نيقيو ةرورض ملع ال «ةنينأمط ملع ديفي ضيفتسملا ربخلا نأ ينيالجراولا

 ١١٠. ص !ج ©‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 راد ،يياففألا ءافولا وبأ قيقحت «يسخرسلا لوصأ يسخرسلا دمحأ نب دمحم ركب وبأ _ (2)
 .٢٩٦١!ص ،١ج .ت.د ‘توريب ،ةفرعملا

 ١٤. ص ،٢ج سمشلا ةعلط يملاسلا - (3)

 ، سمشلا ةعلط ،يملاسلا ؛ؤا ١٩١٢-٦٩٣٢ تافحص ،١ج ،يسخرسلا لوصأ «يسخرسلا = (4)
 ١٤. ص ؟ ح

 !١٩. ص ٠ج كيسحخرسلا لوصأ كيسحخرسلا - (5)

 ١٩٢. ص ،١ج ،يسخرسلا لوصأ يسخرسلا - (6)
 ١٤١٣. تافحص ،!٢ج سمشلا ةعلط يملاسلا - (7)

-٢٩٩ - 

 



 دنسلا إدبم نم رتاوتي مل هنأل ،هتوبث لصأ ىلع ةضراع ةهبشلا لازت ال ذإ
 .هاهتنم ىلإ

 داحآلا ربخ ةيجح =ج

 امو داحآلا ربخ ةيجح لوح مالسإلا ءاملع نيب ليوط لدج راث

 .نظ وأ ملع نم هديفي
 ءامب عوطقم يهف ،امتاذ ةنسلا ةيجح يف كشلا نكي مل فالخلا بسو

 .ملسم هركني ال عيرشتلل لصأ امنأب ملسمو
 ىلع ةدراولا كوكشلا اببسب ناك داحآلا ربخ لوح لاكشإلا نكلو

 .انتؤ هللا لوسر وهو هردصم

 هللا ناوضر ةباحصلل ةزيمم ةمس رابخألا ةحص نم تبثتلا ناك دقو

 رمعو ركب وبأ ناكف .مهريغو يلعو رمعو ركب وبأ مهسأر ىلعو ؛مهيلع
 فلحتسي يلع ناكو © هللا لوسر نع ثيدحب مهيتأي نمم دوهشلا نابلطي

 .هللا لوسر ثيدحل هظفحو هعامس ةحص نم دكأتلل يوارلا

 يف عضولا عاشو ءابازحأو اًعيش ةمألا تقرتفا نيعباتلا دهع يفو
 ةيركفلاو ةيسايسلا تاهاحتالا ةرصنل نوعآضولا طشنو 3ثيدحلا
 نم كلذ ىروس ام وأ ةرخآلل عاطقنالاو دهزلا لإ ةوعدلا وأ ةعراصتملا

 .؛!)عضولا بابسأ

 نم حيحصلا اولبرغو اهودقن ةذباهج ءاملع ةمسلا ظفحل ىربناو

 .رصعب ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا \٤ط ،يمالسإلا عيرشتلا خيرات \يرضخلا دمحم - (1)
 ١٦٢٥-١٦٢٦. تافحص ام٤٣٩١/۔ه١ ٣٢

 ١٥٠٠-١٥٠٤. تافحص «يمالسإلا عيرشتلا خيرات «©يرضخلا - (2)



 .ثيبخلا نم بيطلا اوصلختساو ،هريغ

 نم ىقبت ام ةيجح لوح كلذ دعب فالخلا يقب دقف اذه مغرب نكلو
 قوثولا تاجرد يف فلتخم وهف ،لوبقملا ثيدحلا راطإ يف فنص يذلا اذه

 وأ ةيآ وأ ناك اثيدح {ئوقألا ضراعملا نمو ،للعلا نم ةمالسلاو ةحصلاو
 .كلذ هبشأ ام وأ ايلج اسايق وأ ةيعرش ةدعاق

 .احاضيإو اليلحت اهوعبشأو اياضقلا هذه ءاملعلا ثحب دقو
 اذامو ،اجهنمو ةلدأ ،داحآلا ربخ ةيجح تابثإ ةيضق ىلع رصتقنو

 .داحآلا ربخ هديفي

 :داحآلا ربخ ةيجح تابثإ ةلدأ -

 .ةيلقعلا قارعلا ةسردمو ،ةيرئألا زاجحلا ةسردم نيب داح فالخ ران

 مامإلا ءيجمب الإ امهنيب فالخلا مسحي مل و داحآلا ربخ ةيجح لوح

 الصف كلذل دقعو .فالخلا كلذ رباد لصافلا هيأرب عطق يذلا يعفاشلا

 بوجو ىلع ةديدعلا ةلثمألاو ،ةعنقملا ةلدألا هيف طسب "ةلاسرلا" نم الوطم

 .ديزم هيلع سيل امب كلذ يف لوقلا حضوأو .دحاولا ربخ لوبق
 وأ ثيدحلا ديري نمل ايساسأ ادروم "ةلاسرلا" نم لصفلا اذه ادغو

 .اصوصخ داحآلا ربخو امومع ةّسلا ةيجح ىق ةباتكلا

 عمس ادبع هللا رضن» :هق يبلا ثيدح هتلدأ ةمدقم يف يعفاشلا لعجو
 لماح برو ءهيقف ريغ هقف لماح برف ءاهادأو اهاعوو اهظفحف نقلاقم

 .(:«هنم هقفأ وه نم لإ هقف

 ارما اهئادأو اهظفحو هتلاقم عامتسا ىلإ هللا لوسر بدن املف»

 ٤٠١-٤٧١. تافحص ةلاسرلا يعفاشلا :رظنا - (1)

 دبع نع {! رمع نب كلملا دبع نب نايفس انربخأ :ظفلب ثيدحلا اذه يعفاشلا دروأ _- )2(

 ص يعف نع دوعسم نب نب نمح ٤٠١ ،ةلاس رلا {| عفاشلا " ...لاق ء نلا نأ 3هيبأ د هللا دبع رلا

 - ٣.١-۔



 هب موقت ام الإ هنع ىدؤي نأ رمأي ال هنأ ىلع لد ،دحاو ؤرمالاو اهيدؤي

 ذحو ،بنتجي مارحو لالح هنع يدؤي امنإ هنأل ،هيلإ ىدأ نم ىلع ةجحلا

 .0)«ايندو نيد يف ةحيصنو ىطعيو ذخؤي لامو ،ماقي
 ىلإ ءابق لهأ لوحت ربخ دحاولا ربخ ةيجح ىلع ةيلمعلا دهاوشلا نمو

 هيلع لزنأ دق هللا لوسر نأ مهربخي تآ مهاتأ نيح ةالصلا يف ةبعكلا

 .()ةلبقلا لابقتساب رمأ دقو ،نآرق
 نأ مهل نكي مل و» ،هقف لهأو ،راصنألا نم ةقباس لهأ ءابق لهأو

 مل و ،هللا لوسر اوقلي مل و ةجحلا هب موقت امب الإ ةلبقلا يف هللا ضرف اوعدي
 هللا باتكب نيلبقتسم نونوكيف .ةلبقلا ليوحت يف هيلع هللا لزنأ ام اوعمسي
 اذإ دحاو ربخب اولقتناو .ةماع ربخي الو هللا لوسر نم اعامس هيبن ةنسو

 مهربخأ ام ىلإ هوكرتف مهيلع ناك ضرف نع قدصلا لهأ نم مهدنع ناك

 .ةلبقلا ليوحت نم مهيلع ثدحأ هنأ ءيبلا نع
 تبثت ةجحلا نأب ملع نع الإ ربخب هللا ءاش نإ هولعفيل اونوكي مل و

 .١0«فقدصلا لهأ نم ناك اذإ ،هلثمب
 رارج قرهأ يذلا كلام نب سنأ ربخ اضيأ جاتنتسالا اذه دكؤيو

 :هباحصأ و وه لقي ملو ،رمخلا مترحت ربخ هعامس درجمب اهرسكو رمخلا
 .ةماع ربخ انيتأي وأ شام هبرق - هللا لوسر ىقلن ح اهليلحت ىلع نحن»

 .(:)«هلهأ نم اوسيلو فرس هقارهإ الالح نوقيرهي ال ممأ كلذو

 يصاقأ ىلإ ةاضقلاو ةاعدلا لاسرإ هم هللا لوسر رابخأ نم رتاوت امك

 تايارلاو ةيولألا دقع كلذكو ،نيملسملا نيب مكحلاو نيدلا غيلبتل دالبلا

 ٤.٠٢-٤٠٣. تافحص ٬ةلاسرلا يعفاشلا - (1)

 ٤٠٦. ص ةلاسرلا يعفاشلا - (2)

 ٤٠7٧. ص 'ةلاسرلا ،يعفاشلا - (3)

 ١٠٩-١١٠. تافحص ؛ةلاسرلا يعفاشلا - (4)

-٢. ٣ - 



 .جحلاو ايارسلاو شويجلا ءارمأل
 لوبقب ةمئاق مهيلعو مهيلإ ثوعبملل ةجحلاو الإ هرمأب ثعبي ال وهو»

 .«هللا لوسر نع هربخ

 ،هب لسرأ ام هسفنب مهغلبيو سانلا هفاشي نأ هللا لوسر رودقمب ناكو
 .طقف دحاوب يفتكي الو ،ةجحلا ممب موقت نمم ةريبك ةعامج ثعبي وأ

 ةجحلا تماق ذإو ،مهلسرأ نيذلا داحآلاب ةجحلا تماقو لعفي مل هنكلو

 .مهلسرأ نيذلا داحالاب

 ال نمم هدعب نميف كلذ ناك» يبلا دهع يف ممب ةجحلا تماق اذإو

 .٨00«قداصلا ربخ هب تبثي نأ ىلوأ مهيف نكمأو مهنكمأ ام هنكم

 دحاولا ربخ لوبق ىلع ةباحصلا نم عامجإلا لصح دقف ؛اريخأو
 رتاوتي مل نإ يونعملا رتاوتلا دح تفغلب ةريثك عئاقو ي كلذو 3هب لمعلاو

 .اهداحآ

 :ليثمتلا ليبس ىلع اهنم نيجذومن درونو
 نأ نينجلا ةيد يف كلام نب لمح ثيدحل باطخلا نب رمع لوبق -

 ال هنأ ىري كلذ لبق ناكو ،رمع هب لمعف 8ةّرْغب هيف ىضق ن هللا لوسر

 .(:)نينلا يف ءيش

 ة هللا لوسر نأ نايفس نب كاحضلا ربخ ىلإ اضيأ رمع عوجر -
 ثروي ال رمع ناكو .هتيد نم يبابضلا ميشأ ةأرما ثروي نأ هيلإ بتك
 .()ائيش اهجوز ةيد نم ةأرملا

 .ًالمعو الوبق نيربخلا نيذه ىلع عامجإلا دقعناو

 ٤١٣. ص ةلاسرلا ،يعفاشلا - (1)

 ٤٢٧. ص ةلاسرلا ،يعفاشلا - (2)

 ٤٢٦. ص ةلاسرلا ،يعفاشلا - (3)

-٢٣. ٣ - 

 



 . يعفاشلا اهدروأ امك دحاولا ربخ ةيجح ةلدأ صخلم اذه

 ءدحاولا ربخ ةيجح صوصخب يعفاشلا جهنم 0هنويلوصألا كلس دقو
 بيترتلا نم ائيش الإ اهيلإ اوفيضي ملو اعيمج هتالالدتسا اودروأ

 .قيسنتلاو

 تاذ اودرواف ،ءالؤه نم اعدب «}يلازغلاو «ينالجراولا نكي مل و
 ربخ ةيجح تابثإل يلوصألا جهنملا قاستال اديكأت نيهاربلاو ججحلا

 .نيمألا لوسرلا نع ةدراولا داحآلا

 :داحالا ربخ ةيجح تابثإ جهنم _

 ىلإ اهميسقتب داحآلا ربخ ةيجح ةلدأل هضرع يف يعفاشلا مامإلا زيمت

 :ةعبرأ رواحم
 .(دحاولا ربخ ةيجح ديفت نلا ةمسلا صوصن داريإب الوأ ادبف -
 هذهب ذخألاب مهمازتلاو ةباحصلا لمع نم دهاوشلا ركذ ىلع جّرع مث -
 .ةرشابم هنم ذخألاو هيلإ عوجرلا مهناكمإ عم .هللا لوسر دهع ىق رابخألا
 ىلع ادهاش مهتياور يف ةقثلاو ةاورلا قدص ماق دق ذإ ،اولعفي مل مهنكلو

 :كلذ يف رظني - (1)
 ٢٣٠٤-٣٢٠٩. تافحص ©ةرصبتلا يزاريشلا _

 ٦-٦٠١. .. تافحص ناهربلا يوجلا -

 .ه٥-٣٢٥ تافحص رظانلا ةضور ،ةمادق نبا -

 ١٦١-١٧. تافحص 0©٢ج سمشلا ةعلط ،يملاسلا -
 ٢٨٩-٢٩٠. تافحص ٬هقفلا لوصأ \يرضخلا -
 ٤٤٤. . تافحص يمالسإلا عيرشتلا لوصأ هللا بسح يلع -
 ١٥٠٧-١٥٠٨. تافحص هقفلا لوصأ ق زيجولا ناديز _

 ۔.٠١٢-٢ ٠.٦. تافحص ( ٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (2)

 ١٤٤٦-١٥٠٥. تافحص ج ؛ىفصتسلملا يلازغلا - (3)

 .٥.٤-۔-٤ ١. تافحص ةلاسرلا ،يعفاشلا - (4)

-٤. ٣ 



 .(»مهرابخإب ذخألا بوجو
 امم ،ةاعسلاو ةاضقلاو لسرلا لاسرإب هسفن ة لوسرلا لمع -

 .(")غلبملا ق قدصلا يعاود

 مهذخأ نم ةباحصلا نع هلقن رتاوت ام داريإب هججح يعفاشلا متخو -

 .هب ءادتقالا ىلع مهصرح ىدمو « لوسرلا ةافو دعب داحآلا رابخأب

 .(ر)لكاشمو اياضق نم مش ضرعي اميف هتنسو هتيداحأ نع ثحبلاو

 مدعل مزلأو ىوقأ دهاوشلا هذه ق ةجحلا نأ ءالجب يعفاشلا نيبو

 ةافو لعب و ©نآرقلا لعب هليصافتو نيدلا ماكحأ ةفرعمل رخآ ردصم دوجو

 ماركلا ةباحصلا رودص ق اظوفحم ارئانتم ةتسلا نم ىقبت ام الإ . ءيبلا

 .(؛مالسإلا ةمئأو نوعباتلا هيلع عمجأ ام وهو

 تايآ ةفاضإ عم اهسفن يعفاشلا ةطخ ىلع راس دقف ييالجراولا امأ

 .هعوضوم امي ردص ةينآرق
 ُهكءاَح اذإ اونمآ َنيذَلا اهأ 0 :ىلاعت هلوق تايآلا كلت نمو

 تاتمؤم َرُهوُمَْملَع نإف .هناب ُمَلعَأ هللا ًةرُهوُنحَماف تاراهم تاَنموُمْلا

 .٠[. :ةنحتمملا :روس] رامكلا ىلإ ًرهوُعجْر ال

 تدر دقف ىقيقحلاو نطابلا امأ رهاظلا وه انه دارملا ملعلا نإ لاقو

 .(. هاوس دحأ هملعي ال ذإ ،(َنمهاميإب ملعأ هللا) هللا ىلإ هملع ةيآلا

 ةفئاط مهنم ةقرف لك نم ه أ الولف :ةبوتلا ةروس ةيآب دهشتسا امك

 ٤٠٦-٤١٠. تافحص ةلاسرلا يعفاشلا - (1)

 .٤١٠-٤١٣. تافحص ةلاسرلا 6يعف ةاشلا - (2)

 ٤٢٨٩-٤٥٠٠. تافحص ؛ةلاس رلا . فاشلا - )3(

 ٤٥٢٣-٤٥٠٧. تافحص ؛ةلاسرلا يعفاشلا - (4)

 ٢٠٦. ص !ج ،فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (5)

_ ٥ ٠ ٢٣ 



 ةروس]«نوُرذْحي ْمُهلَعَل مهن اوُعَحَر اذإ ْمُهَمَْق اوزذنيلَو نيدلا يف اوقل
 .[٢٢٦١:ةبوتلا

 الو ةرهشلا دح غلبي ال داحآ ددع مهو .ةقرفلاب ةجحلا تتبثف

 .(١)رتاوتلا

 ةباحصلا نع رابخألا نم رتاوت ام ركذ ىلإ بوقعي وبأ فلد مث
 هللا لوسر ىلإ اهتبسن ةحص مهدنع تتبث تيم داحآلا ربخب لمعلا مازتلاب

 نع هب تءاج ام لسرلا نع يحاونلا لهأ لوبق نع رابخألا رتاوتو
 .(})مالسلا هيلع هللا لوسر

 ةروصب اهيترو هتلدأ نيب قسن دق هدجن اننإف يلازغلا ىلإ انهجتا اذإو
 ©):كلاسم ةعبرأ ىلع امب لالدتسالا لعجو ،فقدأ

 نيقيلا ملعلا لصحيام \دحاولا ربخب ةباحصلا لمع نم رهتشاو رتاوت ام -

 .ليصفتب رابخألا هذه ركذ دقو .اهداحآ رتاوتت مل نإو ،اهعومجعمم
 ىلإ هتاعسو هلسرو هتاضقو هءارمأ !ق هللا لوسر ذافنإ نم رتاوت ام -
 نيب لصفلاو ماكحألا غيلبتو تاقدصلا عمل داحآ مهو ،فارطألا

 .سانلا
 ررقم رمأ وهو ،دهتجملل دلقملا عابتا بوجو نم هقفلا يف رقتسا ام -

 مهولاو .نظلا نأ عم دحاولا ربخ لوبق عماسلا ىلع بجي كلذكف اعرش

 .دحاولا ربخ ىلإ هنم دهتجملا مكح ىلإ برقأ
 نيلا يف اوُهَقفَميل ةَقئاط مهنم ةقرف لُك نم َرَقَ الولف ،ةبوتلا ةروس ةيآ -

 ٢٠٧. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (1)

 .٠١٢-۔-٦٠.٢ تافحص [ ٢ج ثفاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا - (2)

 .٢٠١۔-٨٤١ تافحص «١6ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (3)

-٦. ٢٣ - 



 نوغلبي ال ،ةنالثلاك ريسي رفن ةفئاطلاو .[٢٢١:ةبوتلا ةروس]هممُهَمْوَق اورذنيلَو
 .رتاوتلا ددع

 مزلتسي ال هنأل ريغ ال سانئتسالل ةيآلا هذه يلازغلا ربتعا نإو

 مهلعل) ةيآلا رهاظ هديفي امك ،رذنملا ىلع لمعلا بوجو راذنإلا

 . (نورذحي

 راذنإلا باجيإل نعم ال ذإ يأرلا اذه ىلع يلازغلا ةقفاوم ىرن الو

 رذنملا لمح رذنملا ىلع سيل نكلو ،هاضتقمب لمعلا موزلب ةجحلا مايق الإ
 هب نآرقلا رمأ ناكل ةجح راذنإلا يف نكي مل ولو ،اًرسق مازتلالا ىلع

 .ميكحلا ميلعلا مالك اذه نع هزنيو اول

 ةيجح يركنم ةهبش ىلع ةرلا ىلع جّرع هتلدأ يلازغلا ضرع دعبو
 ركب يبأ لعفك !ةحيحص ثيداحأ ضعب ةباحصلا در يهو داحآلا ربخ

 نب نامثع نم رمع بلطو ()ةدجلا ثاريم ق ةبعش نب ةريغملا ثيدح عم

 .عئاقولا نم اهريغو :)ناذئتسالا ثيدح ىلع ادهاش نافع

 يف ةغلابم وه امنإو ‘ثيدحلل ادر نكي مل كلذ نأ دماح وبأ نيبو
 يوارلا قدصب ةنينأمطلا لوصح لوبقلا طانم ذإ طايتحالاو تبثتلا

 هنيب ام وهو .()نيركنملا ىَعًدم ىلع ركذ ام يف ليلد الو ٬ةياورلا ةحصو

 .(ا"كلذك يعفاشلا

 يف ةيضقلا دروأ نإو ،نيركنملا هبشل ضرعتي مل هنإف ييالجراولا امأو

 لقن يف ةلوبقم داحآلا رابخأ نأ ةلأسملا يف لصألا نأ ركذف ،ماعلا اهراطإ

 .ةعيرشلا

 ١٠٣. ص .١ج ىفصتسلملا يلازغلا - (1)

 ١٠٣. ص .١ج كىفصتسملا ،يلازغلا _ (2)

 ١٥١٣-١١٥٥. تافحص « اج ©ىفصتسملا ،يلازغلا - (3)

 ٤١٨٣-٤١١٩. تافحص ةلاسرلا ،يعفاشلا _ (4)

-٧. ٣ - 



 فقوتلا هعسيف بايترالا ةنيرق هتنراقو ةجحلا نع همهف رصق نمر»

 مل ام هلك اذهو نيملسملا يف حدقب كلذ سيلو ،[ةاورلا يأ] اورثك ولو

 هعسي و قحلا نع فلختي الأ جاتحاو ىولبلا تعقو نإف ىولبلا هيف عقت

 دحاو نم أربت وأ ،نينمؤملا ليبس نع فلختيف ،لعفلا ىلإ هللا هجوحي مل ام
 هللا نيد يف مهفالخ لّوقت وأ ،هرذع عطق وأ هيف فقو وأ ،نيملسملا نم
 .نيملسملا نيد فالخ ىلع ناك نم ىلوتو ،نيملاعلا بر

 هيف ظ هنع هللا يضر ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ لوق يدنع وهو

 لثم ملعا :لهاجلل لوقي نأ ملاعلل زوجي ال :لاق مث .6دعسي ام ركذ نيح

 لثم لهجا :ملاعلل لوقي نأ لهاجلل زوجي الو .كرذع ق الإو يملع

 .0:«هرذع هللا عطق هبحاصل امهنم هلاق نمف .كرذع تعطق الإو ،يلهج

 ؟داحالا ربخ ديفي اذام

 اذه هديفي ام لوح داحآلا ربخ ةيجحب نولئاقلا روهمجلا فلتخا

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع ربخلا

 ناحجر ديفي هنأ ،يلازغلاو ينيالجراولا مهعمو روهمجلا بهذم ٠

 .لمعلا بوجوو ،نظلا
 :ىلاعت هلوق يف امك ،نظلاب ملعلا ديفي هنإ :مهضعب لوق نعم وهو

 .©)ةرهومتننظ يأ .[١.:ةنحتمللا ةروس]«تاتموُم م َنهوَمَتَملَع نإف

 ملعن اننأ ةقباسلا ةيآلا هديفت ام وهو ،نطابلا نود رهاظلاب ملعلا وأ

 رهاظ يه قلا ةداهشلا ةملكب ,قيقحلا ملعلا يأ .)انطاب ال ارهاظ نممامإ

 .ناميإلا

 ."هلهج" ةملك تطقس هنأ ودبي - (1)

 ٩١٤-٩٥. تاقفحص [{ اج ‘6 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (2)

 ٤٩. ص !ج ماكحألا لوصأ ق ماكحإلا يدمآلا - (3)

 ٢٠٦. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا _ (4)

-٨. ٣ - 



 نم ةحيحصلا ةياورلا طورش رفوتل نظلا ناحجر داحآلا ربخ ةدافإو

 ءالؤه قدصب نظلا لصحيف ،مهطبضو .ةاورلا ةلادعو دنسلا لاصتا

 .0.)ةاقثلا ةاورلا

 نأب بوقعي وبأ مزج كلذلو ‘تامدقمو رظن ىلإ كلذ جاتحيو
 .("«يرورض ال يبسك داحآلا رابخأب لصاحلا ملعلا»

 سيلو داحآلا ربخ نم دافتسملا وأ مولعملا رمألا اذه ملعلاب دارملاو

 .رابخألا نم رتاوتملا هديفي امك يعطقلا ملعلا

 نظ دنع لمعلا بجوأ عطاق ليلدب مولعمف» لمعلا بوجو امأ
 مكحلاك ،اعطق مولعم هدنع لمعلا بوجوو ،اعطق لصاح نظلاو قدصلا
 .0«هيلع ىعدملا لوكن عم يعدملا نيمي وأ ،نينثا ةداهشب

 ربخ نأ ىلإ ةياور يف لبنح نب دمحأو رهاظلا لهأ بهذو ٢-

 .(ا)ێيقيلا ملعلا ديفي لدعلا دحاولا

 روهمج لوق نأو ،دمحأ مامإلا نع ةياورلا فالتخا ةمادق نبا ىكحو

 .(})لمعلا ال ملعلا ديفي هنأب روهمجلا لوق لثم ةلبانحلا
 :لاقف ملعلا بجوي هنأ نم نيثدحملا نع يكح ام يلازغلا هجو امك

 .0}«املع نظلا ىمسي ذإ لمعلا بوجوب ملعلا ديفي هنأ اودارأ مهلعل»

 داحآلا رابخأب لصاحلا ملعلا» نإ بوقعي يبأ لوق اذه نم بيرقو

 ١١. ص !ج :سمشلا ةعلط ،يملاسلا - (1)

 ١٨٩. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجرارولا - (2)

 ١٤٦. ص ،١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (3)

 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ؛٩٤ ص ،٢ج ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا يدمآلا _ ()
 ٢٠٦. ص .٢جح

 .٢٠٥ص © رظانلا ةضور ةمادق نبا - (5)

 ١٤٥. ص ء١ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا - (6)

-٩. ٣ - 



 .ابيرق هيلإ ةراشإلا تضم دقو .(؛«يرورض ال يبسك
3. 

 .)المع بجوي الو اًملع ديفي الفأ ىلإ مهضعب بهذو ٤-
 ربخ» :هلوقب يلازغلا هل لدتسا يذلا روهمجلا لوق حجارلاو "

 ام لكب قدصن ال اننإف ةرورضلاب مولعم وهو ،ملعلا ديفي ال دحاولا
 وهو نيدضلاب قدصن فيكف ،نيربخ ضراعت انردقو انقدص ولو ،عمسن
 .(٠)(؛«لاحم

 ملعلا بجوي دحاولا ربخ نأب نيلئاقلا ىلع ةري ملف ينالجراولا امأ

 اهيف ةروصب مهرّوض لب الصأ لمعلا بجوي ال هنأب نيلئاقلا ىلع الو
 بجوي دحاولا ربخ نإ اولاق نيذلا امأو» :لاق ذإ مكهتلاو ردنتلا ضعب

 ناذه امأف ،لمعلا بجوي ال دحاولا ربخ نإ :اولاق نيذلا و كملعلا

 .0}١«اباصأل اسكع ولو ،نالوحألاكف

 لسرملا ربخلا =د
 لمعلا بجوي ،نيملسملا دنع ةجحو لوبقم داحآلا ربخ نأ انل نيبت

 لوسر ىلإ دنسلا لصتم هنوك نم هطورش رفاوتب كلذو ،مهروهمج دنع
 .ةحداق ةلع الو ذوذش الب هلثم نع طباضلا لدعلا لقنب ه هللا

 ١٨٩. ص !ج كفاصنإلاو لدعلا ،ييالجرارلا - (1)

 .ه. ص ء؟ج ماكحألا لوصأ ق ماكحإلا يدمآلا - (2)

 .ه. ص {© ٢ج ماكحألا لوصأ ق ماكحإلا يدمآلا - (3)

 ١٤٨. ص .١ج ؛ىفصتسلملا ،يلازغلا - (4)

 ص ،٢ج ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ،يدمآلا :رظني ،ةيضقلا هذه لوح ليصفت ديزمل - (5)
 ٢ ٥.

 ٢١٠. ص ،٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (6)

-٣١ . - 



 فالخ ىلع ،ةجحلا هب موقت ال ثيداحألا نم الصتم نكي مل امف
 ةيفوتسملا ريغ ثيداحألا عاونأ ضعب يف نييلوصأو نيثدحم ؛ءاملعلا نيب

 ةيجح يف مهفالتخا كلذ نمو ،لاصتالا ةلماك ريغ وأ ،لامكلا طئارشل

 .لسرملا ربخلا
 يوارلا هدنسأ ربخ» هنأب ثيداحألا نم لسرملا نالجراولا فّرعي

 كردي مل و بحصي مل هدنسأ يذلا يوارلا نأ مولعمو هه هللا لوسر ىلل
 .مالسلا هيلع هللا لوسر عم ةبحص هل عقت مل و

 مممأ مهنم ملع اذإ ،اوبحص نإو ةباحصلا رابخأ يف ليسارملا عقي دقو

 يباحص ييثدح :يباحصلا لاق وأ ،مالسلا هيلع هللا لوسر نم اوعمسي مل
 ؛مالسلا هيلع هللا لوسر باحصأ رغاصأل يرجي يذلاك ،هللا لوسر نع

 ال نمم رغصلا لاحب وه نمو ،اهودهاشي م ممأ مولعمو ارومأ نووري منأ
 ة هللا لوسر باحصأ نحن :سابع نبا لاق كلذلو ...كلذ طبضي

 الإ ،اضعب انضعب بذكي الو ،اهضعب نم انعمس ام هللا لوسر نع يورن
 .١60«بذكن

 وبأ ركذف هب لمعلا مكح امأ لسرملل ييالجراولا فيرعت وه اذه

 .ابجاو لسرملاب لمعلا نأ ىلع ءاملعلا رثكأ نأ بوقعي
 مل ذإ روهمجلا هيلإ بهذ امل اقفاوم دعي اذه هيأرب ييالجراولاو

 .ةيضقلا يف هل اصاخ ايأر دروي مل و مهيلع ضرتعي
 .ريهامجلاو ةفينح يبو كلام دنع لوبقم لسرملا» نأ ىلازغلا دكأو

 .()«راتخملا وهو يضاقلاو يعفاشلا دنع دودرمو

 ١٩٤. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ )1(

 ١٩١. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (2)

 ١٦٩١. ص .٠ج ©ىفصتسملا يلازغلا - (3)
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 ذإ لسرملا ىلع امهمكح يف نافلتخم يلازغلاو ينالجراولا نأ رهظف
 .ناثلا هدرو لوألا هلبق

 هددح امك بوقعي وبأ هلبق يذلا لسرملا دحب قيقحتلا دنع نكلو

 حالطصا يف لسرملاب دوصقملا وهو يباحصلا وأ يعباتلا لسرم وه 3هسفنب

 .١66نيثدحلا

 لوسر لاق :لوقي» نأب هتروص ددح دقف يعفاشلا دنع لسرملا امأ

 وبأ لاق :ةريره وبأ رصاعي مل نم لاق وأ &هرصاعي مل نم هللا
 .()«ةريره

 كلذو ،نيعباتلا يعبات لسرمو نيعباتلا لسرم لمشيل هلولدم عسوتف

 .')نييلوصألا حالطصا وه

 نم خيشلا ركذ مدع نأ لسرملا اذه در ىلع يلازغلا دنع ةجحلاو

 الو ،هنع لدعلا ةياور يفكت الو ،ليهاجملا ةرئاد نع هجرخي ال يوارلا لبق

 هيف فقوتل هنع لئس ول نمع يوري دق لدعلا نأل {هليدعت ىلع اليلد موقت
 .هحرج وا

 هليدعتف ،هل ليدعت لوهجب نع لدعلا ةياور نأب الدج انملس ولو
 .ببسلا ركذي مل ام لبقي ال قلطملا

 الو }هنيع فرعن صخش يق كلذف قلطملا ليدعتلا لوبق انملس نإو
 مل قسفب هانفرعل هركذ ول هلعلف ،هنيع فرعن مل نم امأ ،قسفب فرعي

 .هلدعملا هيلع علطي
 ©نيالجراولا هراتخا يذلا نيثتحملا فيرعت نيب كرتشملا مساقلاو

 ٠٧. ص لوحفلا داشرإ يناكوشلا - (1)

 ١٦٩١. ص ١0ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا - (2)

 ٠٣. ص ءلوحفلا داشرإ يناكوشلا - (3)

 ٠!١. ص ١. ج ،ىفصتسللا يلازغلا - (4)
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 بوقعي وبأف نيعباتلا لسرم وه ،يلازغلا هراتخا يذلا نييلوصألا فيرعتو
 ىاملعلا بلغأ هب جتحي يذلا {ةباحصلا لسرممب هل اقاحلإ هب جاجتحالا لبق
 .0.؛مهلك لودع ةباحصلا نأل

 نأل ،نيعباتلا يعبات لسرم هل اقاحلإ نيعباتلا لسرم يلازغلا ةرو

 ببسب .،نيعباتلا دعب نم ليسارم جاجتحالا مدع ىلع اضيأ ءاملعلا بلغأ

 ىلع فرعتلا ىلإ ثيدحلا لهأ جايتحاو نيعباتلا دهع يف عضولا وشف

 .(}ليدعتلاو حرخلا نم مهلاح ةفرعمل مممايعأو ةاورلا ءامسأ

 لوبق وه يوبنلا ثيدحلا لوبق يف يرحتلا دعاوقو ىشامتي يذلاو ٭
 امك ةباحصلا ةلادعب هداضتعالو روهمجلا يأرل ًاقافو ةباحصلا لسرم
 ."بذكن الو انضعب بذكي ال" سابع نبا امب دهش

 اصن وأ ةيعرش ةدعاق فلاخ ام الإ اضيأ لبقتف نيعباتلا ليسارم امأو

 .ةينآرق
 جتحي ال ةعوطقملا ثيداحألا ةرئاد يف نيعباتلا دعب نم ليسارم ىقبتو

 فشكني وأ مهثيدح لبقيف مهتلادع ملعتف كامتاور ءامسأ نيبتي ىح اهي

 .اوَوَر ام مهيلع ةريف مهحرج
 الو ،انأش لقأف ثيداحألا نم هنود ام امأ لسرملا ثيدحلا نع اذه

 يف نأ قحلاو .لئاضفلا باب يف ضعب هزاجأ ام الإ ءامب جاجتحالل لاجب

 عيرشتلا يف لصألاو ةجحلا وهو ،باوبألا لك يف ينغي ام حيحصلا
 .ةايحلا يحانم رئاسو قالخألاو

 ٠.٦ ٤ص رظانلا ةضور ةمادق نبا _ (1)

 ٠٧. ص لوحفلا داشرإ ك ينياكوشلا - (2)
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 ثردحاةاورم طورش :عيرلا بلطملا

 بجاولا طورشلا يف لوقلا ليدعتلاو حرجلاو حلطصملا ءاملع لصف

 هنم ابيرق وأ مهجمم ىلعو .مهتياور لبقت تتح ثيدحلا ةاور يف اهرفاوت
 .نويلوصألا راس

 قفاوتل ارظن ،لاجلا اذه يف ديدج ةفاضإب ثحبلا ةعيبط حمست الو

 لعجي امم اهيف يلازغلاو ييالجراولا رظن ةهجو هباشتو ،اهمظعم يق ءارآلا

 .ةفارط وأ قمع نم ايلاخ اهدرس

 ,ةساردلا لاجم هب حمسي امب طورشلا هذه نع اًذبن ئزتحنو

 ءاًملسم ،الدع ءاًملكم :يوارلا نوكي نأ طورشلا هذه عامجو
 .اااطباض

 نظلاو ،يوارلا ربخب ةقثلا لوصحل مزال فاصوألا هذه .ققحتو
 .هربخب لمعلا بوجو مزلتسي امم ،هقدصب

 وأ ؛لقعلا صقان هنأل ،رابتعالا نم يصلا ةياور جرخي فيلكتلاف -
 ةياور نم درلاب ىلوأ يبصلا ةياورو ،بذكلا نع هرجزي يذلا عزاولا
 نع هعدري امم ،يلقعلاو ينيدلا عزاولا لصأ هعم قسافلا نأل ،قسافلا

 . بذكلا

 ةحص نامضل ءاعم ةياورلاو يقلتلا يف يساسأ طرش وهف طبضلا امأ -

 .ناصقنلاو ةدايزلاو فيرحتلا نم هتمالسو ربخلا
 مهعم نيد ال ذإ ،ةياورلا ةرئاد نع رافكلل جرخُم ناميإلا طرشو -
 .ةقف هللا لوسر ىلع لوقتلا نع مّهَعَرَي
 ةروس]«ممُكنم لذَع يَوَد اودهشأو»ل ،نآرقلا اهطرتشا دقف ةلادعلا امأو -

 ١1٥٥-١١٥٧. تافحص (( اج كىفصتسلملا يلازغلا - (1)
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 نم اعزاو افوخ هللا فاخي ال هنأل هلوقب قثوي ال قسافلاو .[٢:قالطلا

 . بذكلا

 رهاظ نوكي نأ هربخ لوبق بجي يذلا لدعلا» ينالجراولا فرعيو
 .ةءورملا طقاس ريغ ،ةلادعلا

 يف قدصلا ناسلب قطنيو ،قحلا نيدب نيدي هنإف هتلادع روهظ امأ

 .قلخلا ثيدح

 .عدتبملا ريغ نيدلاو ،عرولا :رمألا كالمو
 .0:)«هتنامأ ملستو هتنايد هدوقت نأ ةيعرشلا ةداهشلا رومأ يف امأف

 نأب ،يوارلا ةيكزتو .ةلادعلا ققحت طرش ىف بوقعي وبأ ددش امك
 ىضر ال الدع نوكي هنأل نيتملكلا نم دب الو ىضر لدع هنإ لوقت»

 :ىلاعت هللا لاق .اعيمج نيطرشلا عامتجا نم دب الو ،الدع ال ضر نوكيو
 .[٢٨٢:ةرقبلا ةروس] ءادهشلا نم نوضرت : نمم)»ف

 :ليقو .يلو يلع ةداهشلا لوبقم لدع :لوقي ح :ةفينح وبأ لاقو
 فراع نم الإ ةيكزت لبقت ال لصألاو .ملاع نم الإ ةيكزت زوجت ال هنإ
 .:)«حيرجتلا بلغ نولدعملاو نوحَّرجلا عمتجا اذإو .ةيكرتلا هوجوب

 © فيعضلا ثيدحلا عاونأك ،اهنع انضرعأ ةديدع ثحابم ةمثو ٭

 .ثيدحلا يقلت ةيفيكو ،ةياورلا عاونأو
 نأ اهيف حضوأ ةماعب ةمسلا ةسارد رواحم ةعماج ةرقف ييالجراوللو

 ،ثيدحلا ةلقن حيحصت ينياثلاو ،نوتملا جيرخت :هجوأ ةثالث ىلإ جاتحت ةّسلا»

 .ثيدحلا سفن نم مولعلا سابتقا ةيفيك ثلاثلاو

 نود ةمألا هذه ةفآ وهو ،للزلا مظعو للخلا عقو هوجولا هذه نمو

 .١.٠!٢. ص !ج ©فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ )1(

 !١!٢. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)
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 ةمألا هذهو ،ةصوصخم ةروصقم اهضئارف ممألا ةماع نأل ،ممألا رئاس

 هللا تاولص ةكئالملا كولس ،داهتجالاو يأرلاب دادبتسالا ةقيرط امب كلس
 اوعستاف ،نويملا ممم تغبو ،نويعلا مهيلع تبعشتف ماهلإلا ةقيرط مهيلع

 مهبيصم نم باوصلا نكل ،ناهرلا سارفأ قباست اوقباستو ،ناديملا يف

 يف ضعب ىلع مهضعب غبي مل ام ،لومحم مهئطخم نم اطخلاو ،لوبقم
 ..ضقنلا وأ رارمإلا

 لهسو ءامهليلد برقو ،امهليبس بّحلف نالوألا ناهجولا امأ
 .امهلوصأ

 نم الإ هل ىهن نلف [ةسلا نم مولعلا سابتقا وهو] ثلاثلا امأو
 ءاملاو ءاملا نم ءاوهلاو ،اوملا نم ريثألا هب صلخي ام ةرصبتلا نم هللا هاتآ

 .0«لاعت هللا قيفوت عم ىرثلا نم

 ١٩١٧-١٩٩١. تافحص 0©١ج ،فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا = (1)
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 ثلاثلا ثحلا

 عامجإلا ليلح

 عامجإلا ةيمهأ : ديه
 نيب اهيلع قفتملا عيرشتلا ةلدأ نمض ةثلاثلا ةبترملا عامجإلا أوبتي

 فالخلاو .()ةلزتعملا نم ماظنلا ميهاربإ الإ هتابثإ ىف لداجي ل و ©نيملسملا

 ؛هطورش ضعب لوح وه امنإ عامجإلا عوضوم يف نييلوصألا نيب عقاولا
 عامجإلابو رثكألا عامجإب دتعي لهو ؟ممب دقعني نيذلا هلهأ مه نمو

 ؟ةباحصلا رصع دعب هل دوجو ال يخيرات ردصم عامجإلا لهو ؟يتوكسلا
 .عامجإلا عوضوم ثحب اهريثي يلا لاسملا نم كلذ ريغو

 ةبهسم ةمدقمب هفيرعتو عامجإلا يعم حيضوتل بوقعي وبأ دّهم دقو
 ممألا كلت نأ فيكو ٬هللا نيد ىلإ مهمتأ ممتوعدو لسرلا خيرات لوح

 ليبس تعبتاو تنمآ ةليلق ةئف الإ ،اهلسر تبذكو ةيادهلا ليبس تبكتت
 .داش رلا

 ممأ ثالث الإ يوامس نيد ىلع ضرألا ممأ نم عمتجت مل هنأ ركذو
 ونب امأ "مالسلاو ةالصلا مهيلع دمحم ةمأو ىسيع ةمأو ىسوم ةمأ يه

 نم ادحأ تؤي مل ام مهاتآو اكولم مهلعجو مهيلع هللا نم دقف ليئارسإ
 لجعلا اودبعو ،هلسر اوصعو هلضفو هللا معنأ اودحج مهنكلو ،نيملاعلا
 .هللا مصع نمم ليلق الإ ڵتاركنملاو شحاوفلا اوتأو ءايبنألا اولتقو

- )1( 
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 ىلإ مهاعدو تانيبلاب مهءاج ذإ ىسيع ةمأ نأش ناك كلذكو

 همأو ىسيع يق اولغ مهنكلو ،قالخألا لئاضفب يلحتلاو ،سوفنلا ةيكرت

 .ليبسلا ءاوس نع اولضف {ةهلآ امهولعج تيح
 هللا :7 دقو © اهلضفأو ممألا ريخ تناكف اف دمحم ةمأ امأو

 اطسو ةمأ ْمُكاَنْلَعَح كلذكو ،ممألا رئاس ىلع ةداهشلاو ةيطسولا ةفصب

 .[٠ث×:ةرقبلا ةروس]&سانلا ىلع ُءاَدَهش اوئوكتل
 تقفتا اميف إطخلا نم ةمصعلا مالسإلا ةمأ تازيم نم هللا لعجو

 ناكف ةث لوسرلا نع ةريثك رابخأ كلذب تدرو دقو .اهتملك هيلع

 .0_}ىلاعت هللا دنع قحلا هنأ ىلع اليلدو ةّجح رمأ ىلع اهعامجإ

 هناكرأو عامجإلا فرت :لوالابلطملا

 :عامجإلا فيرعت =

 ةيوغللا هيناعم داريإب عامجإلا موهفم ديدحت يف ينالجراولا قلطني

 .يحالطصالا نيعملا ىلإ صولخلا مث شالوأ
 ىلع تعمجأ :لوقت :نيهجو ىلع برعلا ةغل يف عامجإلا» ف

 ىلعو جحلا ىلعو رفسلا ىلع تثغمجأ :هيف لوقتو .هيلع تمزع اذإ ءيشلا
 .قافتالا لثم رخآلا عامجإلاو .هيلع تمزع اذإ ؛داهجلا

 هكرش اوُعمْجَأفال :ىلاعت لاق كاعيمج نآرقلا امهب قطن دقو

 ةروس] نورظنت الو يب اوضفا مت ةَمُغ ْمُكَلَع مكرمأ نكي ال مت مكَءاكرشَو
 .[١٧:سنوي

 .(:١«هيلع مهقافتا :مهءاكرشو هيلع اًمزع مهرمأ مهعامجإف

 ٢٣٨٢-٢٤٤ تافحص ،!٢!ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا :رظني - (1)

 ناسل روظنم نبا :اضيأ رظناو ؛.٥٤٢ ص ،٢ج ©فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)
 ٤٩١٨-٥٠٠١. تافحص ( ١اج .عمج :ةدام برعلا
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 ناكأ ءاوسو ،ءاهقفلا دنع ةمألا عامجإب دارملا وه يناثلا عملا اذهو

 .)كرتلا مأ لعفلا مأ لوقلا ىلع مهعامجإ

 هفاضأ فصو وه لب .هتاذ يف قدصلا نعم عامجإلا لمحي الو
 قحلا ىلع لمشت عامجإلا ةظفلو» .ازايتما ةيمالسإلا ةمألل عراشلا
 ىلع عامجإلاب ةمألا هذه تصتخا نكلو ‘باوصلاو طخلاو ،لطابلاو

 .()«ممألا رئاس نود ةجح اهعامجإ نوكبو باوصلا
 ينالجراولا يأر وه اذه

 موهفم يف بوقعي يبأ عم اقفتم هدجن اننإف يلازغلا ىلإ انهجتا اذإو
 رومألا نم رمأ ىلع ةصاخ نث دمحم ةمأ قافتا هب يعن امئإف» عامجإلا

 .0)«ةينيدلا

 نم لك يه دمحم ةمأ نأ اًحّضوم يلازغلا فيرعت يدمآلا دقتنا دقو
 قافتا راصعألا ضعب يف دجو نم قافتا نوكيف ،ةمايقلا موي ىلإ هعبتا

 .ةمايقلا موي ىلإ عامجإلا داقعنا مدعب رعشي ام وهو ،اهلك ال ةمألا ضعب

 نمل ال٬ ،يلازغلل ابهذم سيل اذه نكلو ،عامجإلل يلازغلا ديدحتب ذخأ اذإ

 .0هع امجإلا دوجوب فرتعا

 امب ىنع لب .يدمآلا همهف ام ةمألاب دصقي ال يلازغلا نأ حضاوو

 يدمآلل ناك نإو .اقحال هنيبنس امك &روصعلا نم رصع يق داهتجالا لهأ
 دق نكي مل نإو مامإ هيف يلازغلا فيرعتف ،دارملا عفدي ال داريإلا :لوقي نأ
 .هانع

 قافتا» هنأ نم نويلوصألا هددح ام عامجإلا فيرعتل راتخنو

 ٢٤٥. ص 0&٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ٢٤٥. ص .٦ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (2)

 ١٧٣. ص ،©١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا _ )3(

 ٢٨١. ص ،©١ج !ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا "يدمآلا _ (4)
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 مكح ىلع هتافو لدعب روصعل ١ نم رصع ق ة دمحم ةمأ نم ني دهتحجب ١

 . 6«يعرش

 3عامجإلا عوضوم يف ةريثك لئاسم سوؤر ىلع فيرعتلا لمتشيو
 .هللا نذإب اهيف بوقعي يبأ يأر نيبي امم اهضعبل ضرعنس

 :عامجإلا ناكرأ =ب

 يف دمتعي عامجإلا نأب ،نيدهتجلا قافتا :هنأ عامجإلا فيرعت حضوي

 .عامجإلا سفنو ،نوعمجلا :امه نييساسأ نينكر ىلع هدوجوو هتئيه

 مأ ،لماكلا قافتالاب عامجإلا لصحي لهو ؟نوعمجملا ءالؤه مه نمف
 ؟عامجإلا مرخني نأ نود ضعبلا هنع جرخي نأ زوجي

 :نيتيتآلا نيتطقنلا ضرع لالخ نم انل حضتيس ام اذه

 ؟ةيئزحلا تاعامجإلا مكح امو ؟عامجإلا لهأ مه نم
 :عامجإلا لهأ مه نم -

 ةمصعلا نأ عامجإلا لئالد تصن دقو 3 دمحم ةمأ مه نوعمجملا
 رهاظ لكل نكل ،ملسم لك لوانتي اذه رهاظو» ،اهعومجمب ةمألل ةتباث
 يف حضاولا امأ .ةمباشتم طاسوأو ،تابئإلاو يفنلا يف ناحضاو نافرط

 دبالو ،اعطق دقعلاو لحلا لهأ وهف ىوتفلا لوبقم دهتجب لك وهف تابنإلا

 ،نيناحلاو لافطألاف يفنلا يف حضاولا امأو ،عامجإلا يف هتقفاوم نم

 ام مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ملعنف ،ةمألا نم اوناك نإو مممإف ،ةنجألاو

 قافولا هنم روصتي نم الإ .0ه"طخلا ىلع يمأ عمتجت ال" .:هلوقب دارأ
 .اهمهفي ال نم هيف لخدي الف اهمهف دعب ةلأسملا يف فالخلاو

 .٩٥٩ص يمالسإلا عيرشتلا لوصأ هلا بسح يلع - (1)

 باتك ، يذمرتلا ننس ( "ةلالض ىلع يمأ عمجي ال هللا نا» :ظفلب يذمرتلا هجرخأ - (2)

 .٦٦٤ص ،؛ا؛ج ١٦٧!، ثيدح «٧باب ©نعفلا
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 ،يلوصأب سيل يذلا هيقفلاو ،نوفلكملا ماوعلا نيتجردلا نيبو

 .0)«ع دتبملاو قسافلا دهتجلاو .هيقفلا ريغ ىلوصألاو

 مهو ،عامجإلا يفو يأرلا داهتجا يف ممم ةتعي نم ينالجراولا ددحيو
 ننسلابو ،ريسفتلا نونفبو ،هللا باتكب نوفراعلا» مهتمدقم يقو ،ءاملعلا

 .0}«هنونفو هقفلابو ،هنونفو مالكلا ملع وهو ،لوصألابو ،اممونفو
 عامجإلا يف ممي دتعي الف ءالؤه نم ادحاو اف الإ نسحي ال نم امأو

 امأف !ةاور مممأ اميس الو ةماعلا طمن يف ممنأل» ،فالتخالا يف الو

 اونوكي مل ام فالتخالاو عامتجالا يف ظح مهلف هقفلا لوصأ باحصأ
 .(«نيدلا نع ةافج

 طرشب نيدهتحلا نمض لوصألا ءاملع جردي بوقعي ابأ دجن اذمهي

 ممب دادتعا الف عدب لهأ وأ اقانسف اوناك اذإف مهيف ةنامألاو ةلادعلا رفاوت

 .عامجإلا يف

 يلوصألا فالخب دتعيف ،ةطقنلا هذه يف ينالجراولا عم يلازغلا قفتيو
 .0}كليلد نع نالوقي ام نالوقي ،داهتجالل لهأ امهنأل ،زبملا هيقفلاو

 اذه قح يق ماوعلا نم امهنأل امهب دادتعا الف ملكتملاو يوحنلا امأ

 .مالكلا وأ وحنلا ىلع ةينبنم ةلأسملا تناك نإ الإ ،ملعلا
 ةلأسم عامجإلا لهأ دادع ىق محلوخد مدع وأ ءالؤه لوخدو

 ةجح ريصي الف ءايلعلا هتجرد دنع عامجإلاب لزنت اهنكلو .(٠)ةيداهتجا

 مهعامجإ نإف ءاهقفلا هيلع عمجأ ام ،الثم ملكتم فلاخ ام اذإف ةعطاق

 ١٨١. ص ،١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (])

 ٢٠٦. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 ٢٥٠٧. ص !ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

 ١٨٣. ص .١ج ىفصتسلملا يلازغلا - (4)

 ١٨٣. ص .١ج ىفصتسملا ،يلازغلا = )5(
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 لهأ نمض ملكتملا لوخدب هيلع ةهبشلا دورول ،ةيعطقلا هتجرد نع لزني
 ةفص ةفلاخملا هذه هبلست مل عامجإلا اذه ماوعلا فلاخ ول امنيب .عامجإلا

 داهتجالل مهتيلهأ مدعل .اقافتا عامجإلا يف ماوعلاب دادتعا ال هنأل عطقلا

 حيرصب مهديلقتو ،نيدهتجملا عابتاب نوفلكم مممإ لب عامجإلا ساسأ وهو

 لغأ اولآنساق ؛عابتالا الإ لاؤسلا دعب سيلو ،لاؤسلاب مهل نآرقلا رمأ

 .[٣٤:لحنلا ةروس]«نوُمَلْعَ ال متك ن ركذلا

 اهيف كرتشي لا تاعامجإلا يف ماوعلا لوخد روصتي هنإف اذه مغرو

 .0)مالسإلا ناكرأو سمخلا تاولصلاك !ماوعلاو صاوخلا

 نإ» هنأ ييالجراولا يأرف ،ءاملعلا عامجإ نع ةفئاط تذش نإ امأ

 كاهقارتفاو ةمألا عامتجا نم اوفوُغ اهلعف ى دانعلاو 3اهلوق يف داسفلا رهظ

 .(:)«اذاش ذاشلا راصو هللا دنع اقح عمتجملا عامجإ ناكو

 .)يأرلاو ةمسلا اوركنأ ممأ ةّيكاكسلا نع ىرري» امب الثم برضو

 اًم» :ىلاعت هلوقل ،هاوس ام ىلإ انل ةجاح الو ،هللا باتك الإ ةمث سيل نأو

 مهنم ىشاحي نأ لصألاو .[٣ه:ماعنأل ةروس] ءيش نم باتكلا يف انط
 .(;"«رفاكلاو ريزنخلاو بلكلا هباتك نم شاج 1 هللا نأ ريغ «انباتك

 هنم نايب ،عامجإلا اوقرخ نيذلا ءالؤه ةلزنمل ينالجراولا ريوصتو
 اذه هّرجي امو ،هراكنإ ةروطخو هب جاجتحالا ةوقو ليلدلا اذه ةيمهأل
 .نيدلا يف عادتباو تاضقانت نم نيملسملا ىلع راكنإلا

 ١٨١. ص(( اج ىفصتسلملا يلازغلا ؛؟٢ ٠٥ ص .٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجرارلا - (1)

 ٢٥٦. ص ‘ ٢ج ك‘فاصنإلارو لدعلا ،ينالجراولا _ - (2)

 مالسإلا نع امب تذش ءارآ اه ‘كاكسلا هللا دبأ اهمعزت ،ةيضابإلا نع ةقشنم ةقرف - (3)
 .تافارحنالا هذهل اهنم ةيضابإلا أربتو
 ٢٥٠٦. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (4)
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 :ةيئزحلا تاعامجإلا -

 ىلع ءاملعلا قافتا وهو يساسألا هنكر رفوتب الإ عامجإلا لصحي ال
 .رظنلل ةضورعملا ةلأسملا ف دحاو يأر

 نم نكلو .ةيمازلإلا هتوقو هتقيقح عامجإلا دمتسي قافتالا نمو
 رثكألا عامجإ زوجو .ماتلا قافتالا لوصح طارتشا مزتلي مل نم ءاملعلا

 .لقألا ةفلاخم عم

 اهتيمست ىلع حالطصالا نكمي لماكلا ريغ عامجإلا نم عاونأ ةمثو
 .ةيئزخلا تاعامجإلاب

 :اهنمو ،اهوح ءارآلاو تاعامجإلا هذه ضعب ينالجراولا دروأو
 .طقف عورفلا باحصأ عامجإ وه امنإ ربتعملا عامجإلا نأ

 .رومألا ةالوو ةمئألا عامجإ ربتعملا نإ :ضعبلا لوقو
 .()ةجح ةنيدملا لهأ عامجإ نإ :(0)ةيكلاملا لوقو

 ءانع هسفن فلكي نأ نود لاوقألا هذه داريإب بوقعي وبأ ىفتكاو

 .اهتشقانم وأ اهيلع درلا

 ءارآ فاضأو اهدروأ وأ دعب ،اهتشقانم لمهي مل يلازغلا نكلو

 دمحم روتكدلا نكلو ،ةجح ةنيدملا لهأ عامجإ نأب لوقلا كلام مامإلا ىلإ ءاملعلا بسن - (1)
 ،يسلايطلاو يزارلا بوقعي وبأو ريكب وبأ مهنم كلذ ةيكلاملا ضعب راكنإ لقن ونيه نسح

 ."هل اًبهذم سيل اذه" :اولاقو ركب وبأ يضاقلاو ،ج رفلا وبأ يضاقلاو

 .مهريغ ةياور ىلع ةمدقم مهتياور نأ ىلع لومحم \ةجح مهلوق نإ كلام لوق :ليقو
 .ةماقإلاو ناذألاك ةرمتسملا تالوقنملا ىلع لومح هنإ :ليقو

 !مهريغ داهتجا ىلع مدقي نكلو \ةجحب سيل مهداهتجا نأ ىلإ باهولا دبع يضاقلا بهذو
 .سايقلاو دحاولا ربخ ىلع ماقي يظ لب ،ايعطق سيل وهف
 عامجإ نأب اريخأ ةلأسملا مسحو ،كلام مامإلا هيلإ بهذ امل ءاملعلا تاليوأت وتيه .د لصفو
 .روهمجلا يأر وهو ،راتخملا ىلع ةجحب سيل ةنيدملا لهأ
 .٥٦٣ص .‘وتيه نسح دمحم .د ققحملا شماه ،ةرصبتلا يزاريشلا :رظني
 ٢٥٠٦. ص ،!٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ )2(
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 :اهنم ىرخأ
 نأ وأ ،ةعبرألا ءافلخلا عامجإ وأ رمعو ركب يبأ عامجإب ضعبلا لوق

 .لقألا ةفلاخم هرضت ال رثكألا عامجإ

 ةمألل تتبث امنإ ةمصعلا نأ اندنع دمتعملا نأب دماح وبأ مهيلع ةرو

 نأب مهكسمت امأ ،هيف فلتخم وه لب ،لكلا عامجإب اذه سيلو ،اهتيلكب
 لوق وهف كرتاوتلاب لصاحلا ملعلا عفري الف ،ملعلا ديفي ال دحاولا لوق

 ال ملعلا ©فالخ ةلأسملا يف ماد ام لصاح ريغ ىَعتملا ملعلا نأل ادودرم

 .)قافتالاب الإ لصحي
 نيَرمعلا عامجإب لاق نمو ،ةنيدملا لهأ عامجإب نولئاقلا ةيكلاملا امأ

 دق عاقبلا هذه نأ اودارأ نإف ،ةعبرألا ءافلخلا عامجإ وأ رمعو ركب يأ

 مهتافتاب عامجإلا لصحيف ،دقعلاو لحلا لهأ ةباحصلا نمز يف تعمج

 ةرونملا ةنيدملا نأل ،عقاولا يف ملسم ريغ رمألا نكلو ،ايرظن حيحص كلذف

 لضف ديزم ةنيدملل سيلو ،اهدعب الو ،ةرجمملا لبق ةباحصلا لك عمجت م
 ةربعلا نأل ،عامجإلا صوصخب راصمألاو نادلبلا رئاس ىلع امتاذ دحب

 .هناكمو هنامز نع رظنلا عطقب ؛قافتالا لوصحب

 لهأ لمع :لوقي نأ الإ كلام مامإلا مالكل هجو ال» هنإف اذهلو

 وأ ،هاندسفأ دقو ،نيرثكألا لوقب ةربعلاو ،نورثكألا ممأل ةجح ةنيدملا
 نإف ©عطاق عامس ىلإ اودنتسا مهنأ لمع وأ لوق يف مهقافتا لدي :لوقي

 .ةعيرشلا كرادم مهنع ذشت الف مهيف لزن يحولا
 ةق هللا لوسر نم اثيدح مهريغ عمسي نأ ليحتسي الف مكحت اذهو

 الو عامجإلا يف ةجحلاو ،هلقن لبق اهنم جرخي مث ،ةنيدملا يف وأ رفس ي
 ...عامجإ

 ١٨٦. ص { اج ىفصتسلملا يلازغلا - (1)
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 كلذو ،اهلهأ ىلعو .ةنيدملا ىلع هوق هللا لوسر ءانثب اوجتحا امبرو
 صيصخت ىلع لدي الو ،ةنيدملا مهانكسل ممهباوث ةرثكو مهتليضف ىلع لدي
 .٠6)«ممب عامجإلا

 ام حجارلا نأ ،ةيكلاملا لوقل هشاقنو يلازغلا يأر حيضوت دعب نيبتيو

 يذلا عامجإلا نأ نم دماح وبأو بوقعي وبأ هررقو روهمجلا هيلإ بهذ
 .ءانثتسا الب ةمألا يدهتجمل الماك اقافتا ناك ام وه 3ةعطاق ةجح ربتعي

 يف مازلإ الو ،ةجح الو ،عامجإ الف ،ادحاو ولو ضعبلا فلاخ اذإف

 بناج ىف قحلا نوكي دقف \باوصلا ىلع اليلد تسيل ةرثكلا نأل عابتالا

 ةروس]«روُكَضلا يدابع نم ليلقو .اضيأ نآرقلا هررق ام وهو ةلقلا

 اونمآ ريذنلا الإ ضعب ىلَع مهضعب يغ ءاَطَلُخْلا رم اريثك نوف »[٢١:ابس
 رمرم م رن م

 ةف ف تبلغ ةليلق ةئف نم ;ك) ،[٤٢:ص ةروس]ْمُه م ليلو تاحلاصلا اولمَعَ
 م ىم و ث

 .قمحلا ىلع اوناك مهنأل .[«ءه:ةرنبل ةروس]هللا نذإي مك
 لزنف ردب ىرسأ ةيضق يف اعيمج نيملسملا هدحو رمع فلاخ دقو

 .«رمع الإ ان ام باذع لزن ول» :ظ هللا لوسر لاق ح 3هديؤي نآرقلا

 اداهتجا هرابتعاب هب ذخؤيف نيرثكألا يأرب سانئتسالا نكمي نكلو
 يأر ىقري نأ امأ رخآلا فرطلا ليلد ناحجر نيبتي مل اذإ لوبقلاب ىلوأ

 .الف عامجإلا ةجرد ىلإ ةيبلغألا

 عامجإالاةيجح :ىناثلابلطملا

 نبتبحلا ةلدأ =أ

 ةيجح تابثإل ادحو اطخ يلازغلاو نالجراولا نم لك كلس

 ١٨٧. ص .٠ج ىفصتسلملا ،يلازغلا - (1)
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 ةنسلا ةلدأ تناك نئلو لوقعملا مش ةتسلا مث باتكلا ةلدأب اءدب عامجإلا

 ذإ ،توبثلا يف حصأ نآرقلا يأ نإف دوصقملا ىلع ةلالدلا يف حضوأ

 .عطاقلا رتاوتلاب تباث هلك نآرقلا

 :باتكلا ةلدأ -

 اهماصتعاو اهتيطسوو ةمألا هذه ةيريخ لوح ةلدألا هذه روحمتت

 .هللا لبحب

 نوُرُمأَت سانلل تَحرْخأ ةمأ ريح منك) : لجو زع هلوق كلذ نم -
 .[٠١6:نارمع لآ ةروس]هللاب َنوُنموُتو رُكنُملا نع َنَهنَو فورعملاب

 ميظعلا نأشلا اذمب مهفصو ام هللا نأ ةيآلا ىف ةلالدلا هجوو»

 ةجح مهلعجو ،ركنملا كرتو فورعملا لعف يف مهعابتا قلخلا ىلع بجوأ
 مهل اليبس ناك عورفلا نم ةمألا هذه هب تتأ امف مسالا اذه قلطأ ذإ
 مهعامجإف ىدتها مهعبتا نمف ،اكورتم اركنم ناك هنع تم امو ءافورعم

 .١0)«ع ابتالاب ىلوأ

 َںيِرْضَبُم نبلا هللا ثَعَبَ ةدحاو ةمأ ساملا ناك :ىلاعت هلوق يفو -
 7 هيف اوملعا اَميف سانلا ي يب كح 2 باتكلا مهعم لزا و َنيرذنُمَو

 هللا ىَدَهَف مُهَيَب ايب تال !هناع ام دمب نم َوئوأ نيذلا الإ هيف فلتا
 م م ٣

 طارص ىلإ ءاشي م يدهي هللاو هنذإب حلا نم هيف اوُفْلََا امل اونمآ نيذلا

 3 . ١٣ :ةرقبلا ةروس]«ميقَتنسُ

 يف قحلا ىلإ اهيدهي نأ ةمألا هذه هللا دعو ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىف

 امف قحلا ىلإ ةيادهلا مهضعب حنم اذإف مهلبق ممألا هيف فلتخا ام لك

 ' .اًناوصو اتح نوكي نأ ىلوأ وهف هيلع اوقفت

 . ناسحإلاو ميظعتلاو نانتمالا ضرعم ق رمألا اذه هللا ركذ دقو

 ٢٤٨. ص !ج ‘ فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)
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 اووُكَتل ًاطَسَو ةمأ مُكاَْلَعَح كلذكو ءاطسو ةمألا هذه هللا لعج امك -
 .[٤٠ج:ةرقبلا ةروس]ًديهش ْمُكَلَع لوُسَرلا نوكيو سانلا ىلَع ءادهش

 ال كلذكف 4 مهيلع هتداهش ىف لوسرلا ىلع أطخلا زوجي ال امكف

 هانعم اطسو ةمأ مهنوكو .مهريغ ىلع ممتداهش يت مهيلع أطخلا زوجي
 دحاولا لدعلا ةداهش تناك اذإف ،لدعلا وه طسولا نأل ءالودع ممئوك

 0)زوج أ عمجلا ف يهف ،ةزئاج
 اهلك تايآلا هذه نأ ىلع اهسفن ةلدألا داريإ دعب يلازغلا بقع دقو

 نكمي ام ىوقأ نأو ،ةعطاق ةروصب دوصقملا ىلع صنت ال رهاوظ

 .:ءاسنلا ةروس ةيآ تايآلا نم هب جاجتحالا
 ام دغب نم لوُسَرلا قاش نم « :لجو زع قحلا لوقي ءاسنلا ةيآ يفو -

 تءاسو ٌمَتهَح هلنصنو ىلوت ام هلو نينمؤملا ليبتم ريغ خبتتو ىدملا هل يب
 .[٥١١:ءاسنلا ةروس] اريص

 قاشو قحلا قيرط بكنت نمل ديدشلا ديعولا ةيآلا هذه ىفو

 .نينمؤملا ليبس ريغ عبتاو لوسرلا
 ىلع باذعلاب هللا دعوت اًمل» هنأ ةيآلا نم بوقعي وبأ صلختسيو

 نودو ©بدنلا نود نينمؤملا ليبس عابتا بوجو ىلع لد كلذ

 . (2«ةحابإلا

 لب بولطملا ضرغلا يف اصن تسيل ةيآلا نأ يلازغلا ىري امنيب
 نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو ؛هقاشيو لوسرلا لتاقي نم نأ امب دارملا نأ رهاظلا

 .(}ىڵوت ام هڵون اهنع ءادعألا عفدو هترصنو هتعياشم يق

 ٢٤٩. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ )1(

 ١٧٤. ص .١ج ىفصتسلملا يلازغلا - (2)

 ٢٤٥. ص .!٦ج ث6فاصنإلاو لدعلا ،ييالجرارلا - (3)

 ع.٤٧١ا ص ١٠ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا _ (4)

-٣٢٧ - 



 فالتخا نأ هدافم ءافيرط ايأر ةيآلا نم ننالجراولا صلختسيو

 يف ناك اذإ ،هل عساو نينمؤملا ضعب ليبس عبتا نم نأو ،ةمحر نينمؤملا

 .لوق نم رثكأ ةلأسملا

 ةيجح ىلع اهنم داهتجالا غوس ىلع لدأ ةيآلا نوكت اذمبو
 كلذك رمألا ناك اذإو ،نينمؤمللا ضعب ليبس عبتا نم نأل عامجإلا

 قافتالا لوصح دنع ديحولا ليبسلا هنأل هعابتا بوجوب ىلوأ عامجإلاف

 .00)نينمؤملا ليبس ريغ وهف هادع ام لكو

 :ةمسلا ةلدأ

 عامجإلا ةوق نايب ىلع نآرقلا ةلدأ نم ىوقأ ةمسلا ةلدأ ربتعت

 يف فالتخا ىلع ة هللا لوسر نع ثيداحألا ترهاظت دقو ،هتيجحو
 :كلذ نمو .إطخلا نم ةمألا هذه ةمصع ىلع نيعملا يف قافتاو ظافلألا

 .(!«لالض ىلع مأ عمتجت ال» :ق هلوق -

 نباو رمعك ءةاقثلا ةباحصلا ناسل ىلع ثيدحلا اذه رهتشا دقو

 .مهريغو ةريره يبأو رمع نباو سنأو ،دوعسم

 .©)«ةيلهاج ةتيم تام ربش ديق ةعامجلا قراف نم» :هقف هلوقو -

 .0}«ذش نم ذوذشب هللا يلابي الإ ،ةعامجلا عم هللا دي» :ف هلوقو -

 .0})«ةعامحجلا مزّيلف ةنحلا ةحوبحب نكسي نأ هرس نم» :هق هلوقو -

 ٢٤٥. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ينالجراولا - (])

 .٦٦٤ص ،؛ج ؛!٧٦١ثيدح ؟٧باب ،نتفلا باتك يذمرتلا ننس - (2)

 ةعامحلا قراف نم» ثيدحلا ظفلو ٩٥ص ١٩ج ،٢باب ،نتفلا باتك ،يراخبلا حيحص =- (3)

 . «...تام الإ ،تامف اربش

 نمو ةعامجلا عم هلل ادي » هظفلو ،٧٦١٢ثيدح ،٧باب نتفلا باتك ،يذمرتلا نتس / _ )4(

 .«رانلا يف ذش ذش

 دارأ نم» ظفلب ٥٦٤ص ،٤‘ج ،٦١٢هثيدح ،٧باب ،نتفلا باتك يذمرتلا ننس - (5)
 .«ةعامخلا مزيلف ةنحلا ةحوبحب
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 ةضافتسالا ىلإ يهو كداحآلا دح تزواجت دق ثيداحألا هذه
 ،نيعباتلاو ةباحصلا يف ةرهاظ لزت مل و "يونعملا رتاوتلا دح تغلبو برقأ

 جتحت ةمألا لزت مل و ،اهفلخو ةمألا فلس نم لقنلا لهأ نم دحأ اهعفدي مل

 .هعورفو نيدلا لوصأ يف امب
 :لقعلا ليلد -

 نوعطقي الف امب نوعطاق مممأ اومعزو ةيضقب اوضق اذإ ةباحصلا نأ

 مهعيمج نع ذشي نأ ةداعلا ق ليحتسيف الإو { عطاق دنتسم نع الإ امي

 عطاق ليلد ريغب عطقلاو .قحلل مهنم دحاو هبنتي ال ىح مهترثك عم قحلا

 عطاق ليلد نع الإ نوكي الف ،هيلع اوقفتاو داهتجا نع اوضق اذإف أطخ

 .)ةجح مهعامجإ نوكيف

 اهتشقانمو نيركنملا ةلدأ =ب
 .عامجإلا ةلاحتساب لوقلا 0ماظنلا ميهاربإ ىلإ نويلوصألا بسني

 تماق لوق لك هحا نأ ىلإ بهذو ايعرش اليلدو ةجح هنوك يقو

 .دحاو ئرما لوق ناك ولو 3هتجح
 .لامعتسالا عقاوو ةغللا فرعل فلاخم لوق اذهو

 مدع نم هاري ام نيب قيفوتلا وه لوقلا اذه ىلإ ماظنلا عفد يذلاو

 ١٧١. ص 0 اج كىفصتسلملا يلازغلا ؛٢! ٥٠٠١ ص .٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ١٨٧١-١٨٢٦. تافحص «©١ج ،ىفصتسللا يلازغلا _ - (2)

 هراكنإ ماقنلا ميهاربإ ىلإ -يلازغلاو نالجراولا مهعمو نييلوصألا بلغأ بسني - (3)
 بقعو ءالقع عامجإلا ليحي ماظنلا نأ بحاحلا نبا لوق وتيه نسح دمحم .د ركذو .عامجإلا

 يف روهمجلا لوق وهو ءهليحي ال ماظنلا نأ نم عَمْللا حرش يف يزاريشلا هلاق ام باوصلا نأب

 .هنع لقنلا

 .وتيه روتكدلا ققحملل وهو ٩٤٢ص شماه ،ةرصبتلا ،يزاريشلا :رظني
 ١٧٣. ص ©١6ج ‘ىفصتسملا يلازغلا ؛؟٦٤ ص ،٢ج ،‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (4)

-٣٢٩ - 

 



 لك وه :لاقف ،عامجإلا ةفلاخم ميرحت نم اعمس رتاوت امو عامجإلا ةيجح

 .)هتجح تماق لوق

 .هيلع ةرو هجاجتحاو ماظنلا رظن ةهجو نيالجراولا دروأ دقو
 :يلي ام يف عامجإلل نيفانلا ةلدأ صلختتو
 :نآرقلا نم -

 هللا ىلإ ُهوُدرق ءيش يف معزت نإل :ىلاعت هلوقب عامجإلا ةافن كسمت -

 لاحب الو ،هلوَسر ةنسو هللا باتك ىلإ يأ .[هه:ءاسنلا ةروس]هلوُسَرلاَو
 .ةيآلا ق عامجإال

 لصأ نأ ىلع ،ةر الف عامجإلا عقو اذإ امأو عازنلا يف اذه :انلق

 ىلع يضقي عامجإلا نأ ريغ .ةنسلا عامجإلا لصأو .نآرقلا وه ةمسلا
 .0}نآرقلا ىلع يضقت ةت ةمسلاو .ةمسلا

 ىلإ ُهُمكُحَف ءيش نم هيف ف مفلا اًمَور :ىلاعت هلوقب اوك امك -

 .[٠١:ىروشلا ةروس]هللا

 لآ ةروس]اوقّرَفَت الو اعيمج هللا لبحب اوُمصتغاول :ىلاعت هلوقبو -
 .[٣٠١:نارمع

 ىلإ عوجرلاب رمأو ،فالتخالا نع يمن عقاولا يف تايآلا هذهو
 هقراف اذإ امأو ،يغبلا عم نرتقا ام وه هنع يهنملا فالتخالاو .عامجإلا
 .)الف

 | لطلا نم
 رذعتل عامجالا رذعت وهو ،يعقاولاو يلقعلا ليلدلاب ماظنلا جتحا

 ١٧٣. ص .ج كىفصتسللا يلازغلا - (1)

 ٢٤٩. ص ،٢ج ،فاصنإلاو لدعلا يالجراولا - (2)
 ٢٠٠. ص ،٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (3)

-٣٣. - 



 رامعألا رصقو نادلبلا دعابت عم ءارآلا قافتاو ،نيدهتجلا نيب ءاقللا

 بابسأل ،داهتجاو يأر نم مهدنع امل ءاملعلا ضعب نامتك لامتحاو

 نع ضعبلا عوجر لامتحالو ربتعم ريغ ممتوكس نوكيف تش فورظو
 .امب ءالدالا دعب مهئارآ

 ءاملعلا نإ ذإ ،عقاولا مامأ دمصت ال اهلك تاضارتفالا هذه نكلو

 ةدشل ،راهتشالاو لاقتنالا ةعيرس مهؤارآو ،سانلا ىلع ىفخت ال موجنلاك

 .اهتفرعم ىلإ سانلا ةجاح
 نسح اننأل ةجح لاوحألا بلاغ ىف وهف ءاملعلا توكس امأو

 تماق نم الإ ،نايب نايبلا ا ةجاحلا ضرعم ىق يف توكسلاو . نظلا

 نع حاصفإلا نود لاحو 77 ريغ نع ناك هت وكس نأ تتبث تتبنآ نئارق هعم

 .رهاق ودع وأ رئاج ناطلس نم عنام هيأ ر

 اضيأ ةربع الو ،عامجإلا لوصح لبق فلاخملاب دادتعا ال هنأ امك

 نم رضي الو ،هلوصح درجمب تبثت عامجإلا ةيجح نأل ،عامجإلا دعب هب
 .كلذ دعب فلاخ

 دهاش ةاكزلا يعنام ةبراحم ةيضق نم ةباحصلاو ركب يبأ فقوم يفو
 .اذه ىلع حضاوو عطاق

 الو باتك الو لقع هيلع لدي الف عامجإلا ةلاحإب ماظنلا لوق امأ»

 لبق نم عامجإلا باجيإ هبسحف عامجإلا لبق نم هتلاحإ ىعدا نإو ،ةنس

 .0«ع امجإلا نم هتلاحإ

 :ءاسنلا ةيآ ىلع نيركنملا تاضارتعا -

 جاجتحالا ىلع عامجإلا ىلع نيركنملا ضارتعا ينالجراولا لوانت

 ٢٥٧١-٢٥٠٢. ص !ج ‘ فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (1)

 ٢٤٦. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا كييالجراولا - (2)

-٣٣٧١ - 



 م -

 ريغ عبتيو ىهلا هل آ يبت ام دعب نم لوُسَرلا ققاّشي نَمَو ءاسنلا ةروس ةيآب
 .اليصفت ش الامجإ اهيلع ة درف .[ ٥١:ءاسنلا ةروس] ]4ينمؤُملا ليبس

 هب هللا فصو يذلا ناميإلا نأب ماظنلا رظن ةهجو ةيادبلا ق دروأ .

 ام ملعي تتح نينمؤملا عابتا دحأ مَّرلُي الو ،ةريثك لاصخ وه نينمؤملا
 .(١)هيلع مهعبتي

 طلتخاو .ماظنلا نم ماظنلا لحنلا دقف» اضرعم بوقعي وبأ هيلع ةرو

 هنأ ملعي تح نينمؤملا ليبس عبتي الأ يماعلا فلك ولف ،مالظإلاب راونإلا
 .0:)«مهعابتا فلك نيذلا نينمؤملا نم ملعأ يماعلا ناكل ةعاطو ناميإ

 :وهف ،ةيآلا ىلع مههبش ىلع يليصفتلا درلا امأ -

 .ناميإلا فصو صوصخب ناك نينمؤملا ليبس عابتاب رمألا نإ مهلوق -
 مالسإو ناميإ اندنع هلك اذهف .خب خبف ،مهمس ا ىلع مهعابتا رصق هنأل»

 :نيدو

 .قيرط نهل ىتشرخ يفرط الك اهافق وأ ىتشرخ يرط اوذخ
 .هللا اناده ام ىلع نحن انيضمو ،‘فقو فقوت نمو
 رخآلا هيلع سكع ،ضعبلا نود ضعبلا يف مهعابتا ىلع رصق نمو

 .قرف نمل اراصتنا تاعاطلا رئاس نود ناميإلا يف هلعج اميف

 .0)«نيدلاو مالسإلاو ناميإلا وه اندنع هلك كلذ نإف نحن امأو

 ،لوسرلا ةققاشم :ناطرشلا هل لصح نمل ديعولا نإ :لئاقلا لوق امأ -

 لك زراف ةلمجلا ىلع عقو اذإ ديعولا نإ :انلق» ،نينمؤملا ليبس ريغ عابتاو

 .(؛«امهنم دحاو

 ٢٤٦. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجرارولا - (1)

 .104 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (2)

 ٢٤٦. ص !ج ،©فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (3)

 ٢٤٧. ص ٢٦ج ©فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجرارلا - (4)
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 الو رخآ اهلإ هللا م َم ن نوعني ال نيذلاو : ناقرفلا ةروس ىق هلاثمو و ه م

 ( امانأ لي كلذ لعفي نَمَو نوز ر الو قحلاب ألإ هللا عَرَح يتل سفنلا نولتقي
 .[٩٦-٨٦:ناقرفلا ةروس] 7 هيف دلخيو ةمايقلا موي ُباَذَعْلا هل فعاضي

 انلق 3دارفألا ىلع ال اهعيمج ىلع لصح انه دولخلا نأ ىعدا نمف»

 جورخ هيلع بجي الف اهداحآ ىلع امأو ،اهعيمج ىلع عقاو يهنلا نإ
 .06}«قرف الو ةنرتقم دولخلاو ديعولاو يهنلاف ،اهرئاسو يهنلا نم كرشلا

 ،طقف لوسرلا قاش نمل اهيف ديعولاف ءاسنلا ةيآ ىف لاحلا كلذكو
 اذإ ذإ ديعول نأل» ؟امهنيب عمج نمل وأ ‘طقف نينمؤملا ليبس ريغ عبتا نمل وأ

 ةلمج نيرمألا نم دحاو لكب دعوتلا كلذ ىضتقا نيرمأ ىلع قلع

 .0'١«ادارفأو

 ليلدو» ،ىدهلا نايب طرتشا دق هللا نأ !ةيآلا ىلع ضارتعالا امأو -

 نم ،هريغو ميرحتلاو ديعولا يف لخدي ل ىدهلا هل نيبتي ل نم نأ باطخلا

 نبت نأل .ملسم ريغ وهف .«نيضّرألا يصاقأ يف ناك نمو كرئازخلا لهأ

 .;})«هيف ام هيف باطخلا ليلد نأ ًىلع» .طرش ال فصو ةيآلا يف ىدهلا

 .هقالطإ ىلع هب جتحي ال ةفلاخملا موهفم نأل
 :حيجرتلا _-

 عامجإلا نأ بير فصنملا جلاخي ال ،نيفرطلا ةلدأ ضارعتسا دعب

 ٢٤٧. ص !ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،نيالجر اولا - (1)

 ٢٩٢. ص ١ج ؛ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ،يدمآلا - (2)
 ٢٤٧. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (3)

 ٢٤٧. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا - (4)

 عامجإلا ةيجح تابثإ يف ءاسنلا ةيآب لالدتسالا ىلع تاضارتعالا لوح ليصفت ديزمل _ (5)
 :رظني اهيلع دودرلاو
 اج !ماكحألا لوصأ ق ماكحإا يدمآلا ؛٣ ٢٣٤٩-٥٠٢٣ تافحص ءةرصبتلا يزاريشلا
 .دعب امف ٢٨٦ تافحص

-٣٣٢٣ - 



 ةجح ناكف ءنعملا ةرتاوتم ةيلقن ةلدأب هتيجح تتبث دقو ،اغرش ربتعم

 .ةنسلاو باتكلا لثم ةعطاق

 هيف ىلجتي ،ايرشب ادهج ىقبي ،هرهوجو هعقاو يف عامجإلا نكلو
 يف هطباوض ماهلتساو ،احور وأ اصن مالسإلل مهمهفو ةمألا ءاملع ركف
 .ةلأسملا يف يأر ىلع قافتالا مث ،داهتجالا

 نييهلإ نيردصم اممنوك يف ةنسلاو باتكلا نع عامجإلا فلتخي اذهبو

 ريغ يحو ةنسلاو ،توبللا يعطق لتم يحو نآرقلاف ،يحولا امهقيرط
 .توبثلا تاجرد يف توافتم ًولتم

 ةمصع نامضب هدعاوق ةنسو اباتك يحولا ماقأ دقف عامجإلا امأ

 هتقيقح يف لظي هنكلو ،اهتملك هيلع تقفتا ام عابتا بوجوو .ةمألا
 .ةمسلاو باتكلا طباوض راطإ يف لذبن ايرشب ادهج

 عومجب ىلإ مث ،هيبن ىلإ هللا نع ذخألا نم لقتنن نيح اننإف» ،اذهل

 ماظن يفو ،‘ىرخأ ىلإ ةجرد نم بير الب لقتنن اننإف ،نيعمتجب نينمؤملا
 اننأ وهو 3(١«ةدحاو ةعيبط يذ ىوتسم ىلع امئاد لظن اننكلو ،يلزانت

 .يمالسإلا عيرشتلا رداصم دامع يه .ةيلقن ةيلصأ ةلدأ مامأ

 عقاولاو روصتلا نيب عامجإلا ةقيقح :ثلاثلا بلطملا

 ةيفيكو ،عامجإلا ةقيقحل اروصت يلازغلاو ينالجراولا انل مدقي

 عبتلاب يعدتسي امم ليصافتلا ضعب ق امهنيب فالتخا ىلع هعوقو

 .عامجإلا اياضق ضعب لوح افالتخا

 بيرعتو قيقحت ،يجابلاو مزح نبا نيب ةعيرشلا لوصأ يف تارظانم ،يكرتلا ديحلا دبع - (1)
 .٣٩١ص ١٩٨٧. ‘تروريب يمالسإلا برغلا راد نيهاش روبصلا دبع .د
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 َصن ال ةلزان تلزن اذإ اميف» عامجإلا عوقو روصتي بوقعي وبأف
 ناك اوقبطأ اذإف ،اودهتجي نأ داهتجالا مهيلع طورشملا ءاملعلا ىلعف ،اهيف

 ريغ ضعبلا ىأر نإو ،اعامجإ راص ريكن الب كلذ لعاف اورقأ وأ ،اعامجإ

 ةرخآلا يفو رهاوظلاب ايندلا نأل ،اعامجإ ناكو ،امنتآ ناك تكسو ،مهيأر

 ضقني نمل ام ىعاري ،ةلدألا بلط يف ادهتجم تكس نمو .رئارسلا ىلبت
 هعسي الف [[ةنايدلا اياضق] نيدلاب قلعتي ام امأو .حرصي وأ رصعلا

 امأو .كلذ نع يهنلا دورول ،ربخ هيف هدنعو ملع هل رهظ نإ توكسلا
 عم سابع نبال ىرج امك ،رذعلا هل طسبي امبرف ؛ديكأ ريغ ءيش ناك نإ

 .66«...لوعلا ةيضق ىف ةرمع

 جاجتحالل اعساو بابلا حتف دق ينالجراولا دجن حيضوتلا اذمي

 هنأب عامجإلا روصي يذلا يلازغلا هاري ال ام وهو ،يتوكسلا عامجإلاب
 مل وأ رصعلا ضرقنا ةدحاو ةظحل يف ةلأسملا يف ةمألا يواتف قافتا»

 .احيرص امقطن ىوتفلا تناك امهم كصن نع وأ داهتجا نع اوتفأ كضرقني

 ضارقنا نأو ،قطنلاك سيل توكسلا نأ نايب نكرلا اذه يف رظنلا مامتو

 .0!«داهتجا نع دقعني دق عامجإلا نأو طرشب سيل رصعلا

 اننإف ،هعقاوو عامجإلا روصتل يلازغلاو ينالجراولا ديدحت نم اقالطنا

 .ةنراقملاو ليلحتلل هاياضق ضعب راتخن

 نيوكسلا عامجإلا ةيجح =أ

 ظفللا حيرصب ثحبلا لحم ةلأسملا يف مهءارآ نودهتجملا ىدبأ اذإ

 .ةيعطقلا هتيجح توبث ىلع قفتم عامجإلا اذهو ،اًميرص اعامجإ ناك

 مل و ضعبلا تكسو مهءارآ ضعب ىدبأ اذإ اميف فالخلا نكلو

 ٢٥٨. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ١٩١. ص( ١ج ىفصتسملا ،ىلازغلا _ (2)
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 .نورخآلا هب قطن ام نوتكاسلا ركني

 ؟عامجإلا كلذب دقعنيو ةينمض ةقفاوم ربتعيف ممتوكسب دتعي لهف
 ؟حيحصلا عامجإلا ةجرد يف يوكسلا عامجإلا اذه نوكي لهو

 .0)ةيساسأ لاوقأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه لايح نويلوصألا فلتخا

 .اهتفلاخم زوجت ال ةيعطق ةجح يتوكسلا عامجإلا نأ :لوألا لوقلا

 .ةوق هنم لقأ ناك نإو ،حيرصلا عامجإلاك وهف

 .")ةيفنحلا رثكأو ةلبانحلا ذخأ هبو ..)نالجراولا يأر اذهو

 ىلع نئارقلا تماق تم ةقفاوملا ىلع لمحي توكسلا نأ مهتجحو

 تقو يضُمو ،ءاملعلا نيب ةلأسملا راهتشاب كلذو ،عناوملا تفتناو كلذ
 .مهءارآ عيمجلا رادصإ نم عنمي لئاح دوجو مدعو اهيف رظنلل فاك

 مدعو مهئارآ ءادبإ ءاملعلا ىلع بجاولا نأ بوقعي وبأ دكأ دقو

 مرحي هنأو» تانايدلا رومأ يف ةصاخبو مهل نيبت اذإ قحلا نع توكسلا

 .«ةرصبتلا دعب توكسلاو داهتجالا عييضت ملاعلا ىلع

 ةث هللا لوسر انعياب» :تماصلا نب ةدابع لوقب كلذل دهشتساو

 رسعلا يف ،مئال ةمول هللا يف انذخأت الو ،هب لمعنو قحلا لوقن نأ ىلع
 .(;«هركملاو طشنملاو رسيلاو

 .توكسلا عامجإلا قيقحت يف مهرودو ،ءاملعلا بناج نم اذه

 يلا لئاسملا يفو ،مهيف نظلا نسحن اننإف ،ةماعلا بناج امأو

 نإو كامتاعامجإ يف مهرابتعاب لوقي نم دنع ءءاملعلا عم اهيف نوكرتشي

 .الوق رشع ا امب غلبو ةلأسملا يف لاوقألا نناكوشلا لصف - ()
 .٧ب٥-٤٧ تافحص لوحفلا داشرإ ،يناكوشلا :رظني

 ٢٥٨. ص !ج ؛ثفاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا - (2)

 ١٧٠. ص ءهقفلا لوصأ يف زيجرلا ناديز ؛ہ٨ص رظانلا ةضور ،ةمادق نبا - (3)

 ٢٦٢. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا كينالجراولا _ (4)
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 ايندلا نأل ،كلذ مغر عامجإلا لصحيو .نومآ مهف قحلا نع اوتكس
 .0)رئارسلا عالطتساب نيفلكم انسلو ،رههاوظلاب

 نبال ثدح امك ءهتوكسل اهجو ىأر نإ ملاعلل رذعلا طسبي دقو

 سيل توكسلا عامجإلا نأ :يناثلا لوقلا.(الوعلا ةيضق يف رمع عم سابع

 .ةينظ الو ةيعطق ال الصأ ةجح ربتعي الو 3ع امجإب

 .0ةيكلاملاو يعفاشلا ذخأ هبو .})يلازغلا يأر وهو

 لمح نكمي الو ‘لوق تكاسل بسني ال هنأ قيرفلا اذه ةجحو
 هلصوت مدعل ملاعلا توكس نوكي دق ذإ ،ةرورضلاب ةقفاوملا ىلع توكسلا

 نم هفوخ وأ {الصأ امب هملع مدع وأ ،ةحورطملا ةيضقلا يف صاخ يأر ىلإ
 ىلإ ةجاح الف \ثحبلا ةنوؤم هافك دق هريغ نأ هداقتعال وأ رئاج ناطلس

 .بيصم دهتجب لكو ءةلأسملا يف ةفلاخملا زاوج هداقتعا وأ هيأر ءادبإ

 تتبث ةمصعلا نأل ،\تكس نم توكس يف ةجح الف اذه ىلع ءانبو

 توكسلا نوكيف ،اهلك ال اهضعب مه نوقطانلاو ،اهضعبل ال ،اهلك ةمألل
 .-}عامجإلل اًمراخ

 ٢٥٨. ص !ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا (1)

 جوزلل لعجف 3مأو ،تحخأو ؤجرز :اهيف ثاريملا يف ةلأسم هنظ رمع ىلع تضرغ _ (2)

 افصن لاملا ق لعجي م هللا نا رمع مكحو ؟ءيش مألل قبي و ©فصنلا تحخأللو ©فصنلا

 رمع ىرجأف .اوعضو اذإ ابرلا باحصأ ةلزنم اهولزنأ نأ مهيلع سابعلا تيفأف .اثلثو افصنو
 ،©تكسف اريغص موقلا يف سابع نبا ناكو ،ةلأسملا لصأ ماهسلا عومجب ريصو ةلأسملا يف لوعلا
 ،عامجإلا دقعنا :يياملسلا ةديبع هل لاقف ،ثاريملا يف لوعلا لاخدإ اركنم ةدم دعب هيأر ىدبأ مم

 .ةمامحلا يأر ىلع ىلإ كلام مسق ام مويلا كس ولو
 .عامجإلا هتوكسب مرخني م نكلو توكسلا ق هرذع ماق دقف

 ٢٥٨٢-٢٥٠٩. تافحص .٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا :رظني

 ١٩١. ص .٠ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا - (3)

 ١٦٩. ص هقفلا لوصأ يق زيجولا ناديز - )4(

 ١٩١١-١١٩٢. تافحص ( ١ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (5)
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 ةجح هنكلو عامجإب سيل توكسلا عامجإلا اذه نأ :ثلاثلا لوقلا

 .0)ةيعفاشلا ضعب و ةيفنحلا ضعب اذمب لاق نممو
 ريغ اذهو ،ةقيقح عيمجلا نم قافتالا عامجإلا ةقيقح نأ مهتجحو

 ىلع هتلالد يف ليق امهم توكسلا نأل ،ييوكسلا عامجإلا يف نقيتم
 اعطاق اعامجإ دعي ال هنإف هيلعو ،حيرصتلا ةلالد ىلإ ىقري نلف ةقفاوملا

 .(ةينظ ةجح ربتعا عناوملا ءافتنا دنع ةقفاوملا ىلع هتلالد ناحجرل نكلو

 :حيجرتلا

 نإ ذإ ،ظفللا حيرص هيلع لد ام يف قافتالا رصح ةرورض ىرن ال

 توكسلا نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدتو ،ةديدع لاوحأ يف ديفت دق نئارقلا

 نمض جردني يتوكسلا عامجإلا نإف اذهلو ،قوطنملا حيرصل ةقفاوم
 .ةيعرش ةجح ربتعملا عامجإلا

 نامتك مهل زوجي الو ،ةقفاوملا توكسلا يف ءاملعلا ىلع بلاغلاو

 ءافخإ ةمرح نودقتعي ممأل ،نورخآلا هب حرص امل افلاخم ناك نإ مهيأر
 .هملع هيلإ هادأو هل نيبت نمم قحلا

 اولخي ال رمأ وهف ملاظ وأ ناطلس نم افوخ ممتوكس لامتحا امأو

 ىلإ عامجإلا دقعنا ام تارابتعالا هذمب انكسمت ولو ،ناكم الو نامز هنم

 قاروألا يف اروطسو ،ناهذألا يف اروصت عامجإلا يقبلو ،نيدلا موي
 نم هانينب ام ىلع يتأت ةنيمث ةجح نم عامجإلا عوقو ةافن اتكم دق نوكنو

 .عيرشتلا رداصم نيب هتناكمو لصألا اذه ناكرأ

  

 ١٧٠4. ص ©هقفلا لوصأ ق زيجولا 6ناديز - )1(

 .٧١}.٠ھ ص ©قفلا لوصأ ق زيجولا ناديز - (2)
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 ؟عامجإلل طرش رصعلا ضارقنا له =ب
 متي له ©عامجإلا اهيف دقعني لا ةدملا لوح نييلوصألا ءارآ تنيابت

 اهيف دكأتي ةينمز ةرتف يضم نم دب ال مأ ؟قافتالا لوصح درجمب كلذ
 ةلدألا نم هل نيبتسي دق امب هير نع نيدهتجملا دحأ لدعي الف ؟قافتالا اذه

 ؟لوألا هيأر رودص دعب

 تومي تح مأ ؟ىًمسم لجأ ىلإأ ؟راظتنالا نوكي تقو يأ ىلإو
 ؟هيلع اوعمجأ ام مهدحأ فلاخي نأ نود نيعمجلا عيمج

 دقعنا ةدحاو ةظحل يف ولو ةمألا ةملك تقفتا اذإ هنأ يلازغلا ىري

 .0)طخلا نم مهتمصع تبجوو عامجإلا
 ناكو نيعمجا نع باغ نمل ةينمز ةحسف ينيالجراولا كرتي امنيب

 .()رصعلا لهأ هيلع عمتجا ام ةفلاخمو هيأر ءادبإ هل زوجيف داهتجالل الهأ

 دحأ بايغ نإ ذإ فالخلا لحم ريغ يف ينالجراولا لوق نأ عقاولاو

 هقافتاب الإ متي الف عامجإلل مراخ ةثداحلا يف يأرلا هئادبإ مدعو ،نيدهتجملا

 لئالد تماق نإ ،انمض وأ ظفللا حيرصب ءاوس نورخالا هيلإ بهذ ام عم

 .هتوكس ىف هاضر

 مل نم مامأ بابلا حتف ىلإ ةلأسملا هذه نم دصقي ييالجراولا نكلو

 تح رصعلا لهأ هيلع عمتجا اميف هيأر يدبيل داهتجالا ةجرد غلبي
 .0})داهتجالا ةلآ هيدل لمتكت

 رضح وأ باغ نم ىعاري ال هنإ» ضعبلا لوق اذه صوصخب ركذو
 يف رظني امنإ :مهضعب لاقو ،حيحصب سيلو ،داهتجالل الهأ نكي مل اذإ

 ١٩٦. ص ١ج ©ىفصتسملا يلازغلا - (1)

 ٢٥٩. ص ،٢ج ،فاصنإلاو لدعلا ،يالجراولا - (2)
 ٢٦٠٩. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا _ (3)
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 ىعاري الو 3اعامجإ ناك مهيأر دقعنا نإف ةباحصلا مايأ ةباحصلا ىلإ كلذ

 غلبم َبر» ةلث هللا لوسر لاق دقو حيحصب سيلو دحأ نيعباتلا نم

 .0)«عماس نم وا
 سيلو ،هللا لوسر باحصأ رباكأ يف داهتجالا امنإ :مهضعب لاقو

 نأ عيمجلل لب ،حيحصب سيلو ةباحصلا رغاصأ نم ةفلاخم مهريغل
 .اورصبأ ام راهظإو حاضيإ مهيلو اودهتجي

 دحأل يأر الف ىضقنا اذإف رصعلا ىعاري امنإ :مهضعب لاقو

 .مهدعب
 هعاري مل و ضعب هاعارف ،داهتجالا ةجرد غلبي مل نم يف اوفلتخاو

 .)ىعاري هنأ حيحصلاو ،ضعب

 :حيجرتلاو ةشقانملا

 ةجرد غلبي مل نم مامأ اعساو بابلا هاجتالا اذمي ينالجراولا حتف دقل

 ةجرد هغولب دعب ،ةلأسملا ق هيأ ر يدبيل قافتالا لوصح تح داهتجالا

 .داهتجالا

 ةقيقح لاطبإ ىلإ هعقاو يف انب يضفي يأرلا اذمب ذخألا نكلو
 لكل مساح هنأل ،رابتعالاب ىلوأ يلازغلا يأر ىرن اننإف اذلو عامجإلا
 ضرأ ىلع هلزن امنيح ،عامجإلا ىلع ةدراولا لاطبإلاو ضقنلا لخادم

 .قيبطتلاو عقاولا

 يعي يذلا- رصعلا ضارقنا طارتشا هضفر دماح وبأ للع دقو

 ال مهقافتا يي ةجحلا نأل دساف طرش هنأب -نيدهتجلا عيمج توم راظتنا

 .اديكأت الإ توملا هديزي الف \توملا لبق لصاح قافتالاو ،ممتوم يف

 .٤٢٣ص ( ج ©٦٥٦٢ثيدح ٧2باب ،ملعلا باتك ،يذمرتلا ننس - )1(

 ٢٦٥٩. ص ،٢٦ج ‘گفاصنإلاو لدعلا ،ييالجرارولا - (2)



 اهيف رابتعا ال ،ةنس و باتك نم ؛عامجإلا ةيجح ةلدأ نأ امك

 .رصعلا ضارقنال
 وهف ،ءايحأ اوماد ام عامجإلا نع مهعوجر لامتحاب لوقلا امأو

 وهو أطخ نيعامجإلا دحأ ناك اعيمج اوعجر نإ ممأل لطاب لامتحا

 عامجإ فلاخ دق كلذب نوكي هنأل 3هل لحي الف ضعبلا عجر نإو ،لاحم
 .١0)ةمألا

 ،ةمايقلا موي ىلإ عامجإلا لوصح مدع نيعي رصعلا ضارقنا طارتشاو

 رارمتساو ضعبلا توم رارمتسال ءادبأ رصحني ال نيدهتجلا ددع نأل

 .نيدلا موي ىلإ عطقنت داكت ال ةروصب ،داهتجالا ةجرد ضعبلا غ ولب

 ةلأسملا يف ثلاث لوق ثادحإو روجهملا لوقلا ىلإ عوجرلا =ج

 اهلوح مهتملك قفتت الف ةلأسم نيدهتجملا ىلع ضرعت نأ ثدحي دق

 0قافتاب نيلوقلا دحاب لمعلا ىلإ نوعجري مث ،نيلوق ىلع اهيف نوفلتخيو
 ؟روجهملا لوقلا ىلإ عوجرلا هب مرحيو ،اعامجإ كلذ ريصي لهف

 ءاعامجإ ريصي ال نيلوقلا دحأ ىلع مهقافتا نأ ينالجراولا ىري

 .كلذك هآر نمل افالخ
 هب ذخألا رظحي ال ءامئاق افالخ كورتملا لوقلا بوقعي وبأ ربتعيو

 نأ دحأل يغبني الو هيلع قابطإلاو هيلإ عوجرلا مهدعب يتأي نم عسيو
 .0}هللا ةمحر ةعس رظح

 يف قافتالا لصح اذإ ام ةلاح يف يلازغلا بهذ اذه نم بيرق ىلإو

 هيأر ىلع تام مث ،قافتالا لوصح لبق نيدهتجملا دحأ فلاخو .ةلأسملا

 !١٩. ص ١. ج ىفصتسلملا يلازغلا _ (1)

 ٦٢٦٥-٢٦٦١. تافحص ،٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (2)
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 ةمألا ضعب ممعأل ،اعامجإ ةلأسملا يف نيرخآلا يأر حبصي ال هنإف فلاخملا

 الو ،اروجهم هيأر ريصيو ،اهيف فلاخملا دوجول ةيضقلا كلتل ةبسنلاب
 .)اهبحاص تومب اهمكح عطقني ال ىوتفلا نأل ،هب ذخألا لطبي

 :هنأ وهو رخآ هجو ةروصلا هذه لباقيو

 مهدعب نمل زوجي لهف ،نيلوق ىلع ةلأسملا يف ءاملعلا فلتخا اذإ

 ؟اهيف ثلاث لوق ثادحإ

 هللا ةمحر ةعس نم وهو زئاج كلذ نأ يالجراولا مالك رهاظ ديفي
 .ةمألا ىلع اهرظح دحأل زوجي ال نلا

 قورسمو ديز نب رباج نع يور» امب كلذل بوقعي وبأ دهشتساو
 نعو ،ثالث امأ ئلع يأرف .مارح هيلع هتأرما :لاق نم ؛ميرحتلا ةلأسم يق
 قبطأو شةنئاب ةدحاو هنأ ةباحصلا ضعب يأرو ،يعجر [قالط] هنأ رمع

 رباجو قورسم ىأر كلذ دعب مث .ةثالثلا لاوقألا هذه ىلع ةباحصلا

 الإ ،ةمألا رثكأ دنع مويلا لمعلا هيلعو ،نيمي ةرافك هنأ "نيعباتلا ضعبو

 .0}«ةئالثلا ليواقألا ءايحإ

 ةمألا عامتجا دعب ةلأسملا يي ثلاث لوق ثادحإ عنم دقف يلازغلا امأ

 ىلإ ةمألا ةبسن هيف نأل 3عامجإلل اقرخ هيلإ ريصملا ربتعاو ،نيلوق ىلع
 .)لاحم اذهو ،قحلا نع ةلفغلاو عييضتلا

 يلازغلا نإف ،هيلع دهاش داريإو هيأر ضرعب ينالجراولا ىفتكا نئلو
 ةرو ثةلأسملا ف ثلاث لوق ثادحإ زاوجب نيلئاقلا مصخلا هبش فاضأ

 .اهيلع

 ١٩١٤-١١٩٥. تافحص ،١ج ‘ىفصتسملا يلازغلا - (1)
 ٢٦٠. ص { ٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا - (2)

 ١٩٩١. ص ،١ج ،ىفصتسلملا ،يلازغلا - (3)
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 مهدنع ام بسحب عسولا لذب نيدهتجملا ضرف نأ يف صخلتت يهو
 ةفرعم مهيفكي لب {ةلدألا عيمج ىلع عالطالا مهيلع سيلو ،ةلدأو ملع نم
 .دحاو ليلدب قحلا

 عنملاف ،ثلاٹ لوق ميرحت ىلع عامجإلا ينعي ال نيلوق ىلع مهفالتخاو

 .)ليلد الب مكحت هنم

 نع دحاو لوق ىلع اوقفتا اذإ مهتفلاخم مرحي امك هنأب يلازغلا دريو

 بجوي هنأل ،مهفالخ زجي مل نيلوق ىلع اوقفتا اذإ كلذكف ؛داهتجا

 .0)هليلد نع ةلفغلاو قحلا عييضت ىلإ مهتبسن
 فلتخا ول امك اثلاث الوق دعي ال نيلوق نم لوق جيرخت نأ ركذ م

 ىلإ مهضعب بهذف ؟ءوضولا ناضقني له سمللاو سملا مكح يق ءاملعلا

 اعم هناضقني ال امنأ ىلإ نورخآ بهذو ءاًعم ءوضولا ناضقني امممأ
 سمللا وأ هدحو سملا نإ :مهدعب نم لاق اذإف ، نيلوقلا ىلع اوقفتاو

 .'انلاث الوق دعي الف ضقان هدحو

 مرحت ةلأسم يف اثلاث الوق ثدحأ هنأ قورسم ةياور ىلع ةر امك

 امبر لب .ةلأسملا يف نيلوق ىلع ةباحصلا ةفاك عامجإ رقتسي مل هنأب ةجوزلا

 يف داهتجالا لهأ نم ناك اقورسم لعل وأ ،رظنلا ةلهم يف مهضعب ناك

 .ةباحصلا رصع
 ءاج هنع ربخلا نوك نع الضف الصأ ةيضقلاب جاجتحالل هجو الف

 .0ثلاث لوق ثادحإ ميرحت نم دماح وبأ هيلإ بهذ ام ضقني الف ،ايداحآ

 :حيج رتل ١
  

 ١٩١١-٦٢٠٠. تافحص 6©١0ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (1)

 ١٩١٩-٢٦٠٠. تافحص ١ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا - (2)

 ٢٠٠. ص .اج ©ىفصتسملا ،يلازغلا _ )3(

 .٢٠٢۔-١٠٢ تافحص ،١6ج ‘ىفصتسملا يلازغلا _ )4(
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 ردصلا رصع نيب قيرفتلا ةلأسملا يف عقاولا ىلإ برقألا نأ بسحن
 ذشت نأ ليحتسي الف ،ةيلاتلا روصعلا نيبو ،نيعباتلاو ةباحصلا نم لوألا

 نيودتلاو عمحجلا رصع لبق ةباحصلا نع ماكحألا ةلدأو ةعيرشلا كرادم

 ضرألا يف نورشتنم ةباحصلاو رودصلا ىف ةقرفتم ةتسلا تناك دقو
 .هللا لضف نم قزرلا ءاغتباو داهجلاو ةوعدلل

 دعي ،نيلوق ىلع ةلأسملا يف مهفالتخا دعب ثلاث لوق داجيإ لامتحاو
 .ةروكذملا لماوعلل ارظن ،ايقطنم الامتحا

 اننإف يلقنلا ليلدلا ةهج نمو ،يلقعلا ضارتفالا ةهج نم اذه

 هذهل انمض امممأ ،ةمألا ةمصعو عامجإلا ةيجحل انمهف يف يلازغلا حمستسن

 ليلدب قافتالا نوكي الو .قافتالا وهو ،امهطرش رفاوت ني ةمألا
 .رخآ لوق دوجو مدع ىلع اقافتا هدع ذإ \باطخلا

 ةرئاد يف اروصحم لالدتسالا وأ جاتنتسالا اذه ىقبي له نكلو

 ىلع هبحسن نأ اننكمي ،ماع لالدتسا هنإ مأ ؟نيلوق ىلع فالتخالا

 ةعست ىلع فالتخالا نإ لوقنف ؟اددع تغلب امهم لاوقألا فالتخا
 ؟ةلأسملا يف رشاع لوق دوجو مدع ىلع قافتا لاوقأ

 نإف اذهلو &،همدعب لوقلا ىلع اليلد سيل ءيشلاب لوقلا مدع نأ قحلا

 .ةلئسألا هذه اهيلع ركعت عامجإلا ةيجحب هلالدتسا يف يلازغلا ةقفاوم

 ةعس نم اقييضت لوألا ردصلل ةبسنلاب ثلاث لوق ثادحإ رظح نوكيو
 .هللا ةمحر

 .ةتسلا تنودو ،ماكحألا ةلدأ تطبض دقف لوألا ردصلا دعب امأ

 تزيمتو ليدعتلاو حرحلا نيزاوم نمض ليخدلاو عضولا نم تظفحو
 ةلآ مهيدل تلمتكاو ثحبلا لئاسو نيدهتجملل تعمتجاو ةعيرشلا مولع

 نإف ،نيلوق ىلع اوفلتخاو ةلأسملا يف مهدوهج اوغرفتسا ام اذإف .داهتجالا

 .عييضتلاو ةلفغلا ىلإ ةمألل ةبسن دعي كلذ دعب ثلاث لوق ثادحإ
 عامجإلا ةيجح نأل 3عامجإلل اقرخ هربتعن نأ اذه مغر اننكمي الو
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 عيمج نيب ماتلا قافتالا لوصح ةمصعلا طرشو ء،ةمألا ةمصع اهانبم

 .رثكأ ال دحاو لوق ىلع ،نيدهتجملا
 لوق ثادحإ زاوج صوصخب ينالجراولا ةقفاوم ىلإ اذه نم صلخنو

 .روصعلا نم هدعب ام نود لوألا ردصلا يف ثلاث

 رصعألا يف كلذ عوقو زاوج مدعب لوقلا يف يلازغلا قفاون اننأ امك
 ال نيدلا رومأ ىف عييضتلاب ةمألا ةممت نم كلذ ىف امل ،لوألا ردصلل ةيلاتلا

 .عامجإلل قرخ نم هيف امل

 .ايعقاو يلازغلا يأرو ،ايخيرات ينالجراولا يأ ريصي كلذبو
 .عامجإلا قرخب دوصقملا هيف نابأ ايأر راتخا يدمآلا نأ ىلإ ريشنو

 عنتمم وهف ،نالوقلا هيلع قفتا ام عفري امم ثلاثلا لوقلا ناك نإ هنأ وهو»

 فلتخا دقف ،ةوخإلاو دخلا ثاريم ةلأسم هلثمو عامجإلا ةفلاخم نم هيف امل

 لوقي ضعبو ةوخإلل دجلا ةمساقمب لوقي ضعب ،نيلوق ىلع نوملسملا اهيف
 هنأ ثداحلا لوقلاو ،امئاد لاملا نم اطسق دجلل نأ هيلع قفتملاف مهل هبجحب

 .هيف لاكشإ ال حضاو رمأ اذهو .(١«عامجإلل اقرخ نوكي ائيش ثري ال
 اقرخ هسفن ثلاثلا لوقلا ثادحإ رابتعا يف تناك ىلازغلا ةشقانم امنإو

 نيلوقلا نيب هيلع قفتملا ردقلل اعفار افوك نع رظنلا عطقب ،عامجإلل
 .هللا ءاش نإ ةيافكلا هيف نأ بسحن امب هانحضوأ ام وهو .ال مأ نيقباسلا

 داحآلا ربخو عامجإلا :عبارلا بلطملا
 ضراعت لوح ةيناثلاو {داحآلا ربخب عامجإلا توبث لوح :ىلوألا ،داحآلا ريخب عامجإلا ةقالع امهعوضوم نيتيضق بلطملا اذه يف لوانتن

 ٣٨٦. ص ،١ج !ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا "يدمآلا - (1)
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 .داحآلا ربخو عامجإلا

 داحآلا ربخب عامجإلا توبث =أ

 زوجي لهف ،ةينظ ةجح داحآلا ربخو ،ةيعطق ةجح عامجإلا ناك اذإ

 .؟داحآلا ربخب عامجإلا تبثي نأ

 .ضيقن يفَرط ىلع ةيضقلا هذه ءازأ يلازغلاو نالجراولا فقو
 .؛)داحالا ربخب هتوبث حصي عامجإلا نأ ىري بوقعي وبأف

 .(}هتوبث مدع ىلإ يلازغلا بهذي امنيب
 يدمآلاو نىيوجلاف نييلوصألا نم ةعامج ذخأ دق نيلوقلا الكبو

 يدمآلا لقنو ةجح داحآلا قيرطب لوقنملا عامجإلا اوربتعا يدرواملاو
 .'ێ)هلقن يف رتاوتلا طارتشا يف فالتخالا

 عامجإلا نأب» كلذ اللعم ينيالجراولا هيلإ بهذ ام يخامشلا ديؤيو

 هتلقن ذإ يظ ليلد ربخلا نأل ،هنومضممب لمعلا بجي داحآلا قيرطب يورملا

 لمعلاب ىلوأ وهف ،يعطق ليلد عامجإلاو ،هب لمعلا بجيو ،داحآلا
 .(!)«هنومضمعم.

 اعطاق اليلد عامجإلا رابتعا ىلع كلذك هلالدتسا يف يلازغلا دمتعيو

 عطاق قيرطب هتوبث بجو كلذلو ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلا ىلع هب مكحي

 .0ُ)«عطاق وه ام هب تبثي فيكف ،عطاق ريغ دحاولا ربخ امنيب
 هب عمسلا درو ول ،القع كلذب دبعتلا ةلاحتسا دماح وبأ ركني مل و

 ٢٦٥. ص “ ٢ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (1)

 ٢. ص ،١ج ،‘ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 ص ١ج ماكحألا لوصأ ق ماكحإلا يدمآلا ؛١٧ ص لوحفلا داشرإ يناكوشلا - (3)

 ٤.٤.

 .ظ٢٦ ةقرو ©لدعلا رصتخم حرش كيخامشلا - (4)

 ٢١٦. ص ،١ج ‘ىفصتسملا ،يلازغلا - (5)
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 توبثب نيلئاقلا بهذم نالطبب عطقي ال هنإف كلذ عمو .دري مل هنكلو

 .)هب لمعلا بوجوو ،دحاولا ربخب عامجإلا
 ٍ :حيجرتلا

 مزلتسي ال اذه نكلو ،هب ملسم رمأ ءاعطاق اليلد عامجإلا نوك نإ

 ءارتاوتم انيلإ لقني دقف ىانيلإ هلقن قيرط نيبو عامجإلا ةيجح نيب مزالتلا
 .اداحآ لقني دقو

 & امك ،لوبقلاب ىلوأو توبثلا يف ىوقأ لوألا قيرطلا نأ كش الو
 انيلإ لقن اهبلغأ نكلو ،ةريثك ةلدأب اهتيجح تتبث ةيعطق ةجح ةمسلا
 ماكحأ بلغأ تعاضل اهلقن يف رتاوتلا انطرش ولو ،داحآلا رابخأ ةطساوب

 .نيدلا ل اعم تسمط و ةعيرشلا

 هلقنب لصاح كلذو ،هب نظلا لصح تم هب لمعلا بجب عامجإلاف
 .قرف الو .ةمسلا ىلع اسايق داحآلا قيرطب

 ىلع هلقن ةلاحتسا ىلإ عامجإلا لقن يف رتاوتلا طارتشا يدؤي دقو
 ةنسلاف لقنلا قيرط يف ةنسلا نع عامجإلا فالتخال ،يلمعلا عقاولا ديعص

 وه دحاو اهردصم نأل !ةرتاوتم اهلقن نكمي ،اريرقت وأ العف وأ الوق
 امأ دنسلا تاقلح لك ىف رتاوتلا ةفصب اهلقن رمتسيو ام لوسرلا
 لعجي امم .دحاو ناكمو ةدحاو ةظحل يف هلوصح ابلاغ متي الف عامجإلا

 ةنمزأو نيدهتجملا ةنكمأ فالتخال ليحتسم هبش ارتاوتم هلقن ققحت

 لهأ دهاشي نأ دعبي كلذلو داهتجالا لحم ةلأسملا يف ىوتفلا مهرادصإ

 اوعمسيو ءابرغو اقرش نيعمجلا نيدهتجملا نم دحاو لك مهرسأب رتاوتلا
 .كيلاود اذكهو ،مهدعب نمم رتاوتم ددع ىلإ هنولقني مث مهنم كلذ

 عامجإلا لقن يف رتاوتلا طارتشا مدعب لئاقلا يأرلا حيجرت ىرنو

  

 ٢١٧١. ص .١ج ىفصتسلملا يلازغلا _ (1)
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 مزاللا هب لمعلا بوجو نيبو ةعطاق ةجح هنوك نيب مزالتلا مدعل ارظن
 الضف رتاوتلا قيرط ريغب هلقن يف ققحتم نظلا اذهو ،هب نظلا لوصح نع
 لاطبإ نم هيلإ يضفي امل ،ايلمع ارذعتم هتاذ رتاوتلا طارتشا نوك نع

 .ريدقت لقأ ىلع هرذعت وأ ،الصأ عامجإلا عوقو

 داحآلا ربخو عامجإلا ضراعت =ب
 ىلع ةيضق يف اوعمجي نأ نكمي ال ةباحصلا نأ نيالجراولا ررقي

 0١. ةمسلاو باتكلا صوصن فالح

 هفنصيف كلذ نود ام امأ ؛روهشملا وأ اهنم رتاوتملا ةنسلاب دصقيو

 ةخوسنم صوصنلا هذه نوكت نأ وهو .ةنسلاو نآرقلا صوصن نمض
 وأ نآرقب الإ اخسن زيجي الو خسنلا هوجو نم هجوب وأ ىرخأ صوصنب
 .0})ةسلا الو نآرقلا ناخسني الف داهتجالاو عامجإلا امأ اهلثم ةنس

 ؟داحآلا ربخ عم عامجإلا ضراعتي نأ نكمي له :وه مئاقلا فالخلاو

 رهظو يأر ىلع ةمألا تقبطأ اذإف» اضراعت ةمث نالجراولا ىري ال

 نم ةلوق نوكيو ،ىعرت ةياورلا نأ عيمجلا قفتاف اهريغ ل هللا لوسر نع
 .اعامجإ تراص ةياورلا ىلإ مهليواقأ نع اوعجر نإف .ءاملعلا ليواقأ

 نإو نيدهتجملا ليواقأ نم ةلوق ةياورلا تراص مهيأر ىلع اوتبث نإو
 وأ ةثالث وأ ،نيتلوق مهعامجإو ةياورلا ريصت كانهف اوركني مل و اوقبطأ
 .() «...مهفالتخا ردق ىلع ،ةعبرأ

 ةة% هللا لوسر دعب ترهظ ةنس يف لصألا» نأ بوقعي وبأ ررقيو

 ٢٦٧. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 .٧٦٢ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجرارلا - (2)

 .٤٦٢ص ،!٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)
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 .١0«نيملسملا ليواقأ نم ةلوق دعت امنأ

 ثودح ناكمإل هروصت عم امجسنم اذه هفقومب بوقعي وبأ لظيو

 ام يف هانحضوأ ام وهو ءةلأسملا يف نيلوق ىلع عامجإلا دعب ثلاث لوق

 امم ،ةنودم ةطوبضم نكت مل لوألا رصعلا يف ةعيرشلا كرادم نإ ذإ ىضم

 3مهعامجإ لوصح دعب ثيدح ىلع نيدهتجملا روثع لامتحال لاجملا حتفي

 نأ دحأ ىلع رجحي الف \ثالث وأ نيتلوق ىلع ةلأسملا يف مهرارقتسا وأ

 نأل 3عامجإلا ىوعدب هدر زوجي ال لب .كلذ دعب تباثلا ربخلاب ذخأي

 .اروهظ هنع رخأت نإو ،انوبث عامجإلا ىلع قباس صنلا

 عامجإلا لوبق نم هررق ام عم امجسنم نيالجراولا دحت امك

 يف داحآلا ربخل ايواسم هلعجي امم داحآلا قيرطب انيلإ لقن اذإ ،هرابتعاو
 .لمعلا بوجوو نظلا ةدافإ و ةوقلا

 نم ةلعل اهيف ءاملعلا حدقي و كهتحبص تتبثو ربخلا درو ام اذإف

 عامجإلا بناجب ءءاملعلا ليواقأ نم ةلوق ريصي ربخلا اذه نإف كللعلا

 مغر هيلع نيدهتجلا رارقتسال ‘ناحجرلا لضف عامجإلل ناك نإو ؛قباسلا

 ىلإ اوليمي نأ ءاملعلا هزنتي ذإ ،حّجرمل الإ نوكي ال كلذو ،ربخلا دورو

 تاوهشلا عابتاو ىوهلا ضحم اقافتا هوحجري وأ يأر

 عامجإلا ةيجحو ةيضابإلا :ةمتاخ
 مهنمو نيثدحلا ضعب لقن مهنعو ()يياكوشلاو (١يدمآلا ركذ

 ةيجحب نوفرتعي ال ماظنلاو جراوخلاو ةعيشلا نأ (هديليحزلا ةبهو روتكدلا

 .٥١٦٢ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ٢٨٦. ص ١ ح ماكحألا لوصأ ق ماكحإلا يدمآلا - (2)

 ٦٩١. ص لوحفلا داشرإ نياكوشلا - (3)

 ©١ج &قشمد ةعماج ةعبطم ،يمالسإلا هقفلا لوصأ يف طيسولا يليحزلا ةبهو .د _ (

-٣٤٩ - 



 .عامجإلا

 ىلإ قرطتن مل و ؛ماظنلا ىلإ عامجإلا راكنإ ةبسن ةقيقحل انضرعت دقو
 .مهفقوم ةقيقح مهبتك يفف ،ةعيشلا ةلاقم

 ؟جراوخلا ءالؤمب دصقي نم يردن الف عامجإلل جراوخلا راكنإ امأو
 تلخ دق فئاوط كلتف ،ةيرفصلاو تادجنلاو ةقرازألا ممب اوَنَع نإف

 امك ءاهئارآ ةفرعمل هيلإ مكتحن اثارت انل فلخت مل و \تمدق ام ىلإ تضمو

 رداصم نم تامولعملا ءاقتسا نم © يملعلا جهنملا ةعيبط كلذ ىلإ وعدت

 .امباحصأ

 يف دئاس وه امك ،جراوخلا ةرمز نمض ةيضابإلا ءالؤه رشح نإو
 ىلإ اهفلأ نم ةلأسملا حضوي بوقعي وبأ اذهف تالاقملا باحصأ حالطصا

 يخامشلا لاثمأ نم ،نوقحاللا ةيضابإلا ويلوصأ راس هجهن ىلعو .اهئاي

 فقوم نايب ءالؤه بتك يفو ،شيفطاو يملاسلاو ،يتالتلاو يبصقلاو
 هيلع تقفتا ام ةر نم» :اولاق نيذلا مهو ،عامجإلا ةيجح نم ةيضابإلا

 ةر نمو ،ليزنتلا ةر نمك ةمسلا ةر نمو .ةنسلا ةر نمك ةمألا
 .٨00«كرشأ ليزنتلا

 .!؟نايب ديزم ىلإ رمألا جاتحي نايبلا اذه دعب لهف

 ١٠١١. ص

 .٦ص ،قّررفلا يف ةلاسر فوسلا ورمع وبأ - (1)

 ۔- - . ٣٥



 سايتلا يلد

 ؟ليلدلل رامثتسا مأ ؟ليلد سايقلا له :ديهمت

 ؟هتروطخ ىدمو سايقلا ةيمهأ امو
 يلازغلاو ييالجراولا نم لك دنع ةلدألا ميسقت نع ىضم ثيدح يق

 ةلدألا نارصحي امنإو ،هتاذب القتسم اليلد سايقلا ناربتعي ال امممأ ىلإ انرشأ
 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :ةئالث ق

 ماسقأ نمض ،ةربعلا ليلد هيمسي ام وأ سايقلا نالجراولا فنصيو

 .صنلا لوقعم نم دافتسي ام
 .اليلد سيلو ‘صنلل ارامثتسا سايقلا يلازغلا رابتعا عم قفتي ام وهو
 بلغأ هيلع عضاوت امل ةرياسم فينصتلا اذه مزتلن مل اننكلو

 دعب عبارلا لصألا هنأو ماكحألا ةلدأ نمض سايقلا رابتعا نم نييلوصألا

 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :اهيلع قفتملا ةثالثلا لوصألا
 3هلئاسمو هبناوج لكب ةطاحإلا رذعتت بعشتم حيسف سايقلا ناديمو

 امب بوقعي يبأ ءارآل ضرعن نحنو ةيرهوجلا هاياضق مهأ ىلع رصتقنس اذلو

 .زيكرتلاو زاجيإلا نم اننكمأ
 هلان ام لوصألا ءاملع ةيانع نم لانيل نكي مل هنإف سايقلا ةناكم امأ

 .هتاذ تقولا ىف ةريبكلا هتروطخ و ثةغلابلا ةيمهأ الول

 رارمتسا نامضل ايساسأ اردصم هنوك نم عبنت سايقلا ةيمهأو
 ،نادلبلاو تائيبلا عونتو ،نامزلا روطتل اهتبكاومو ةيمالسإلا ةعيرشلا
 .دولخلاو لومشلا اهمهأ ڵتامس نم نيدلا اذه هب زيمت ام قيقحتو

 طباوض ريغ ىلع هلامعتسا نأ يف ةنماك يهف سايقلا ةروطخ امأ

_ ٥١ ٣ -



 عيوطتو ،اهقانعأ يلو صوصنلا ىلع زفقلا ىلإ يدؤي ،هدعاوقو عرشلا
 بكر ةبكاومو روطتلا ىوعدب ؛تاوزنلاو ءاوهألل اًرسق نيدلا
 .ةراضحلا

 ديدحتب نويلوصألا يغ دقف اهئردل ايعسو رطاخملا هذمب اروعش
 غبص وهو الأ ،هفدهو هتياغ نع هجرخي ال امب هدعاوق طبضو سايقلا راسم

 نيدلا ةغبصب ةيراضحلا امتايوتسمو اهيحانم فلتخم ىف ةيرشبلا ةايحلا

 ءاوهألا باحصأ ديري امك سكعلا سيلو ،هتاعيرشتو هتمظنأل اهعاضخإو
 ةحماجلا تاوزنلاو .ةبلقتملا حلاصملل اهعاضخإو نيدلا ماكحأ عيوطت نم

 .ةرصاقلا ةيرشبلا راظنأو

 :ةيتآلا رواحملا لوح سايقلا باب يف نييلوصألا ثحابم نودتو

 .احالطصاو ةغل سايقلا فيرعت -

 .نكر لك طورشو ،سايقلا ناكرأ -

 .هيركنم ىلع درلاو ،سايقلا ةيجح تابثإ -
 .اهحداوقو ةلعلا كلاسم >-

 .هتالابو سايقلا ماسقأ -

 هقفلا لوصأ رهوج ربتعتو ،ةعساوو ةماه دج ثحابم يهو

 .مامتهالاو ةيانعلا غلاب ءاملعلا نم تلان كلذلو ،هثحابم بعصأو

_ ٢ ٥ ٢٣ _



 اهطورشو هناكرسأو سايقلا فرعت :لولابلطملا

 :سايقلا فيرعت =

 :ةغل سايقلا

 .ءيشلا رادقم ةفرعم يأ &‘)ريدقتلا نعي ةغللا يف سايقلا

 .امهردق تفرع يأ ،رتملاب ضرألاو ،عارذلاب بوثلا تسق :لاقي
 ةمزال ةاواسملاف ،امهنيب ةاواسملاب يضقت نيئيش نيب ةبسن ريدقتلاو

 .(:)هيواسي ال يأ ،نالفب ساقي ال نالف :لاقي ذإ ريدقتلل

 نأ ركذو .يواستلا ةغللا يف سايقلا لصأ ينالجراولا لعج دقو
 يف امهيواست فّرعُي اميك ديري كاذه ىلإ بوثلا اذه سق :لوقت برعلا
 .()ةميقلاو رادقملا

 امأو .ريدقتلل ةمزال ةاواسملا نوك نم يدمآلا هراتخا ام قدألاو

 سيلو .سايقلل ةياغو ةجيتن هرابتعاب كلذف ،ريدقتلا هانعم سايقلا نإ انلوق

 ال انلق ريدقتلل سايقلا لامعتساب ةداعلا ترج امل نكلو .سايقلا سفن وه

 .ظافلألا يف ةححاشم

 :احالطصا سايقلا -
 .نييلوصألا حالطصا يف هنع ةقطانملا حالطصا يف سايقلا فلتخي

 تم لاوقأ نم فلؤم لوق ةقطانملا دنع سايقلا :ةقطانملا حالطصا -

 .(}درخآ لوق امتاذل اهنع مزل تملس

 .!٠٠.ص .ج سيق :ةدام برعلا ناسل روظنم نبا - (1)

 ص لوحفلا داشرإ ،يياكوشلا ؛؟١٦ص 0٣ ج ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا يدمآلا - (2)
 ١٥٨. ص ،١ج ؛هقفلا لوصأ يف طيسولا ،يليحزلا ةبهو ؛٤

 ٢٢٥. ص ج ©فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا _ - (3)

 0١٩٥١ ،ةرهاقلا رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنح يهيجوتلا قطنملا ،يفيفع العلا وبأ .د - (4)
 .٧٧ص

-٢٣ ٣٥ _ 



 .يطرش وأ يئانثتسا سايقو ،ينارتقا سايق :ناعون وهو

 دمحم :هنع مزلي ناسنإ دمحمو ‘تيم ناسنإ لك :انلوقك لوألاف

 ."نكل" ءانثتسالا ةادأ ةطساوب ةجيتنلا ىلع لد ام وهو يناثلاو

 راهنلا نكل دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك :انلوقك كلذو

 .١ةعلاط سمشلا نأ :ةجيتنلاف دوجوم

 .هقطنملا بتك يف ةطوسبم ليصافت ةسيقألا هذه يفو
 فيرعت يف نييلوصألل نأ ييالجراولا ركذي :نييلوصألا حالطصا -

 راتخاو .(دحل ةيفوتلا نع ةرصاق اهلك ،اظفل نيرشع ءاهز سايقلا
 هطاقسإ وأ مكحلا لوصح يف رخآلا ىلع نيَمولعملا دحأ لمح» هنأب هفيرعت

 .(}»«امهعمجي رمأب

 مكح تابثإ يف مولعم ىلع مولعم لمح» هنأب هفرع دقف يلازغلا امأ

 هيفن وأ ةفص وأ مكح تابثإ نم امهنيب عماج رمأب ،امهنع هيفن وأ امهل
 .0ث)«امهنع

 نومسي ةمقطانملاف يقطنملا سايقلا نع فلتخم يلوصألا سايقلاو ٭

 ىلإ امهدحأ بسني نيرمأ دوجو مزلتسي ام وهو 0ليثمت يلوصألا سايقلا
 .0)ةاواسملا نم عونب رخآلا

 يقطنملا سايقلا ىلإ يلوصألا سايقلا هدر يف فيرط يأر يلازغللو

 ١٥٠٨-١٥٠٩. تافحص «١ج ،هقفلا لوصأ يف طيسولا ،يليحزلا ةبهو - (])
 ٩٤٩٢. تافحص «يهيجوتلا قطنملا ،يفيفع العلا وبأ :رظني - (2)
 ١٧٤. ص لوحفلا داشرإ ،يياكوشلا :يف فيراعتلا هذه رظنت - (3)

 ٢٢٥. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا - (4)

 ٢٢٨. ص &©١ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (5)

 ١٠٩. ص ©١ج ؛هقفلا لوصأ يف طيسولا ،يليحزلا ةبهو - (6)

-٤ ٢٣٥ - 



 .اصاخ افيلأت فلؤت ،نيتمولعم نيتمدقم نع ةرابع ناهربلا لعج دقف
 تناك نإو ،ةيعطق تامدقملا ناك نإ اناهرب ىمست ةجيتن امهنم دلوتيف

 .ايهقف اسايق يّمُس ةنونظم تناك نإو ،ايلدج اسايق ىمس ةملسم
 اًسايق امارح نوكيف ركسم ذيبنلا :اولوقي نأ ءاهقفلا ةداع نأ ركذو

 روكذملا مظنلا ىلإ دَرْي مل ام ،هنع ةبلاطملا عطقنت ال اذهو» ،رمخلا ىلع

 ةحصب امارح رمخلا نوكو ،ةدهاشملاو سحلاب اركسم ذيبنلا نوك تبثيو

 عجار هلصاح نأل يلازغلا رظن يف زوحت اسايق اذه ةيمست نكلو .١0«ربخلا

 الو تامدقم ىلإ ةقيقحلا يف ةجاح الو مومع تحت صوصخ جاودزا لإ

 .()د وهعملا يقطنملا لكشلا قفو جئاتن

 سايقلل يلازغلا فيرعتو ينالجراولا فيرعت نوكي داكيو "
 يف امهتشقانم ىلإ ةجاح الف كركذي امهنيب فالخ الو ءنيّقباطتم

 :اهنمو ‘تاضارتعالا ضعب هيلع اودروأ دق نويلوصألا ناك نإو فيرعتلا
 امهدحأ مكح لثم تابثإ رخآلا ىلع نيّمولعملا دحأ لمحب دارملا نأ -

 ال راركت "هيفن وأ امهل مكح تابثإ" ةرابعب كلذ دعب حيرصتلاف رخآلل

 .هيلإ ةجاح

 .سايقلاب اعيمج اَنبث عرفلا مكحو لصألا مكح نأب اضيأ رعشم وهو -
 تبث عرفلا مكحو ،عامجإ وأ صنب تبث لصألا مكح نأل ،لطاب وهو
 .)سايقلاب

 مكحف طقف فشاك وه امنإو «مكحلل انبثم سيل هسفن سايقلا نإ لب -
 .فشاك دهتجملا سايقو ©قباس هللا

 ٢٧ ص ١ج ©ىفصتسلملا ،ىلازغلا - (1)

 .٨٢۔-٧٢۔صص ١٠ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (2)

 ١٧٤. ص ،لوحفلا داشرإ نياك وشلا - (3)

-٥ ٣٥ - 



 ببسلا اذهلو ،امب دقتني تاداريإ نم فيراعتلا دحأ ولخي داكي الو ٭

 نع يرابنألا نبا لاقو .سايقلا يف يقيقحلا دحلا رذعتي :نيمرحلا مامإ لاق

 روصتي الو لصفلاو سنجلا نم بكرتي اميف روصتي امنإ :يقيقحلا قحلا
 .©دسايقلا يف كلذ

 ريغ رمأ قاحلإ» هنأب سايقلا فيرعت رايتخا ىلإ اذه دعب ليمنو

 يعرشلا همكح ىلع صوصنم رمأب يعرشلا همكح ىلع صوصنم
 .ں)«مكحلا ةلع يف امهكارتشال

 :يه ةعبرأ ناكرأ نم نوكتي هنأ هفيراعت بلغأ نم دافتسملاو

 لصألا نيب ةعماجلا ةلعلا وأ فصولاو لصألا مكحو عرفلاو لصألا

 .عرفلاو

 / .هتجيتنو سايقلا ةرمث وهف عرفلا مكح امأ

 .ادحاو فرعملا رهوج ماد ام حالطصالا يف كلذ دعب ةححاشم الو

 سايقلا ناكرأ =ب

 لصألا :يه ءةعبرأ هناكرأ نأ ةروكذملا سايقلا تافيرعت نم نيبت

 .لصألا مكحو ،عماخلا فصولاو عرفلاو

 ذإ ةدودعم تاملكب ناكرألا هذه فّرعن اننإف ةروصلل الامكتساو

 .اهفيراعت دروي مل بوقعي ابأ نإ

 .همكحب صنلا درو ام وهو ،هيلع سيقملاب ىمسيو :لصألا -

 ١٧٤. ص لوحفلا داشرإ يناكوشلا _ (1)

 ١٦٠. ص ج هقفلا لوصأ يف طيسرلا ،يليحزلا ةبهو - (2)

 .ناسملتلا فيرشلاو ةمادق نبا بهذ فيرعتلا اذه نم بيرق ىلإو
 ع ورفلا ءانب ىلإ لوصرلا حاتفم ،نياسملتلا فيرشلا ؛!ا !ص رظانلا ةضور «ةمادق نبا :رظني

 .١٩ص ‘ےهھ)٦٤٣٢ سنوت ،ةيلهألا ةعبطملا ١، ط لوصألا ىلع

_ ٦ ٥ ٢٣ _ 



 لصألا يف صنلا هب درو يذلا يعرشلا مكحلا وهو :لصألا مكح -

 .عرفلا ىلإ هتيدعت داريو
 أ داريو ‘همكحب صن دري مل ام وهو هيلع سيقملاب ىمسيو :عرفلا -
 .سايقلا قيرطب لصألا مكح لثم هل نوكي
 مكحلا عرش هلجأ نم يذلاو لصألا يف دوجوملا فصولا يهو :ةلعلا -

 .مكحلا اذه يف لصألاب هتيوست داري عرفلا يف هدوجو ىلع ءانبو هيف
 .0دسايقلاب عرفلا يف تبثي يذلا مكحلا يه هترمئو سايقلا ةجيتنو

 تباثلا رمخلا رحت وه امئاد سايقلا ثحابم ىف ددرتي يذلا لانملاو

 .امهنيب ةكرتشملا راكسإلا ةلع عماجب مكحلا يف ذيبنلا هيلع ساقيف صنلاب

 .هيلع سيقم لصأ :رمخلاف

 .صنلاب تباث مكح :اهتمرحو
 .رمخلا ىلع سيقم عرف :ذيبنلاو
 .ذيبنلاو رمخلا نيب ةعماج ةلع :راكسإلاو

 .ذيبنلا ةمرحب مكحلا :ةجيتنلاو

 سايقلا ناكرأ طورش =ج

 اهضعب ،هناكرأ يف طورش رفاوتب الإ ةحيحص سايقلا ةيلمع متت ال
 .(:)نييلوصألا نيب فالخ لحم اهضعبو ،هيلع قفتم

 .ليصفت نود طورشلا هذه رزبأ داريإب يفتكنو

 ٢٧٧. ص ٣٢. ج ماكحألا لوصأ ق ماكحإلا يدمآلا - (1)

 :ق طورشلا هذه ليصافت رظني - )2(

 .دعب امف ١٧١ تافحص ،لوحفلا داشرإ نياكوشلا -

 .دعب امف ١٨٣ تافحص ءهقفلا لوصأ ىف زيجولا ناديز -
 .دعب امف ١٦٩١ تافحص ١ج هقفلا لوصأ يف طيسرلا ،يليحرلا ةبهو -

_ ٧٢ ٥ ٢٣ _ 



 :لصألا طورش _
 تقح يهدب اذهو رخآ لصأل اغرف نوكي ال نأ لصألا يف طرتشي

 .ةقيقح الصأ نوكي

 :لصألا مكح طورش -
 .ايعرش اًمكح نوكي نأ -

 .فالخ لحم وهف سايق وأ عامجإب تباثلا امأ .صنب اتباث نوكيو -

 تاعكرلا دادعأك ،ةيدبعتلا ماكحألا نم ال نيعملا لوقعم نوكي نأ -

 . تارافكلاو

 كلذو ،سايقلا عنتما هتيدعت عنتما نإف ،لصألاب امصتخم نوكي ال نأ -
 .هو يبلا تايصوصخ لثم

 :عرفلا طورش -
 الو٬صنلا دورو عم داهتجا ال ذإ \همكح ىلع صوصخم ريغ نوكي نأ -

 .ذئدنع سايقلل ىعم

 هنم ىوقأ وأ ةيواستم ةجردب ةلعلا سفن يف لصألا عم كرتشي نأ -

 .قرافلا عم سايق :لاقيف ،هيلإ لصألا مكح ةيدعت عنتما الإو

 :ةلعلا طورش -

 هنكرو ،سايقلا ةيلمع ساسأ اهرابتعاب ،ادج ةريثك اهطورش ةلعلاو

 .هترمث رهظتو سايقلا متي عرقلا يف اهدوجو ساسأ ىلعو ،يرهوجلا
 :ةلعلا طورش مها نمو

 .ثاريملا نم عناملا ادمع لتقلا فصو لثم كلذو لاوحألاو صاخشألا

 نأ يأ كهب مكحلا طبرل امئالمو مكحلل ابسانم افصو نوكت نأ -

 ©فصولا اذمي هطبرب ققحتت مكحلا عيرشتب عراشلا اهدصق يلا ةحلصملا

 .هب صاصقلا مكح طبرل مئالم فصو وهف ،ناودعلا دمعلا لتقلا لثم
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 .لصألا ىلع ارصاق ال ،ايدعتم افصو نوكت نأ -

 افصو ةونبلا رابتعاك ،عراشلا رظن يف ىلم ريغ افصو نوكت نأ -
 عراشلا هاغلأ فصو وهف ثاريملا يف ىثنألاو ركذلا نيب ةيوستلل ابسانم

 :لجو زع هلوق يف ؤ©فصولا اذه فلاخي حيرص صن دورول هل رابتعا الف
 . [١١:ءاسنلا ةروس]« نينألا ظح لم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوا

 سايقلاةيجح :يناثلا بلطملا

 تيظح يذلا رابتعالاو قافتالاب نيملسملا ءاملع نم سايقلا ظحي م

 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ؛ىرخألا ةثالثلا رداصملا هب

 نكلو ءال ركنم نيبو هتيجحب رقُم نيب هلوح مهتملك تفلتخاو
 وبأ مظتني روهمجلا فص يفو ،ةجح هرابتعا ىلع بلغألا روهمجلا
 ؟يعيرشتلا لصألا اذه ةيجحل الدتسا فيكف .دماح وبأو بوقعي

 سايقلا ةيجح لالدتسالا جهنم =أ
 نيلئاقلا روهمجلا كلس ىف دماح يبأو بوقعي يبأ ماظتنا مكحب

 جهنم يف الو سايقلا تابثإ يف افالخ امهنيب دجب ال اننإف سايقلا ةيجح
 ةباحصلا لمعو ٬ةّسلاو باتكلا صوصنب هتحصل داهشتسالاو ،هدامتعا
 .عامجإلا دح غلب يذلا

 تابثإ كلاسمو سايقلا لئاسم ضعب يق قورف امهنيب نوكت دقو
 وه لب ءاذه يف ريض الو ضعب نود ةحيحص ةسيقألا ضعب رابتعاو ،هتلع
 ةصوصنم هيف ةلعلا نكت مل اميف نظلا ىلع هئانبنال هتاذ سايقلا ةعيبط نم

 .لقألا ىلع هرهاظ وأ ظفللا حيرصب

 دحب سايقلا ةيجح تابثإ يف امهنم لك ةقيرط ضارعتسا دنعو

_ ٩ ٥ ٢٣ _



 هذه لوح لاوقألا فالتخا داريإ ىلإ ةيادبلا يف دمعي ينالجراولا

 نم اقالطنا روهمجلا لوق وهو ،دمتعملا لوقلا ةلدأ ضرعتسي مث .()ةيضقلا

 .:هعامجإلا نم اريخأو ةمسلا مث نآرقلا دهاوش

 باب يف اهركذب ىفتكا امنإو ،سايقلل نيركنملا ججح داريإب نعي مل و
 .)فالتخالاو داهتجالا باب وه رخآ

 ارمأ سايقلا ةيجح ةيضق لعج دق اذه هجهنمب بوقعي ابأ نأكو

 امنإو ،هيلإ اوبهذ اميف نيركنملا ةشقانم ىلإ وعدت ةرورض الو ،اموسحم
 يف عورشلا مث ةلدألا نم اهدامع نايبو نيتبثملا رظن ةهجو ضرعب ىفتكي

 .اليصفت هعاونأو سايقلا لئاسم ثحب

 سايقلل نيركنملا ءارآ ىلوأ ذإ كلذ فالخ ىلع ناكف يلازغلا امأ
 يف عرب دقو .اهيلع ادرو -اهامتس امك- مههبشل احاضيإ ؛ةغلاب ةيانع
 .ةيلقع مأ تناك ةيلقن .ةعنقم ججح نم هيدل رفاوت ام لكب مهماحفإ

 .اهزيمي القتسم الصف روهمجلا ججحل درفي مل هنأ هابتنالل تفاللاو

 اهليلحت عم كنيركنملا هبش ىلع درلا ق ماعلا اهراطإ نمض اهجردأ امإ

 سايقلا ةيجح ثحابم نؤونعو .اعانقإو احاضيإ مزاللا ردقلاب اههيجوتو
 اًجردتم ةلأسملا يق ءاملعلا لاوقأب هحتتفاو 5هيركنم ىلع سايقلا تابثإ" _ب

 .(}روهمجلا لوق وهو ،اهاوقأ ىلإ افعض اهاندأ نم
 :ةنالث ق -اهاميس امك ةلطابلا لاوقألا رصحو

 .القع سايقلا ةلاحتساب لاق نم -

 .اعرش هبوجوب لاق نمو -

 ٢٢٦. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا _ (1)

 ٢٢٧. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (2)

 ٢٧٤. ص ،٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

 ٢٢٤. ص ،٢ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (4)



 .اعرش هرظح و هعنمي لاق نمو -

 عم اجردتم ،ةدحاو ةدحاو اههبش ىلعو اهيلع درلا يف عرشو
 طانم قيقحت يف داهتجالا يف دحأ عزاني ال" هنأ وهو ،هب نورقي امب امياحصأ

 طين لا ةفصلا مهيف رفاوتت نيذلا دارفألا ىلع مكحلا قيبطت يأ "مكحلا

 .ةينظ ةرامأب ملعي ريقفلاو ،ريقفلل ةاكزلا فرصك كلذو ،اًعرش مكحلا امي
 وه اهبحاص ةفرعمو 8©نظلاب فرعت ةلادعلاو ‘لدعلا ةداهشب ءاضقلاكو

 ىق هب انرمأ دقف رومألا هذه يف نظلاب لمعلاب انرمأ امكف .طانملا قيقحت
 .:سايقلا اهتحت جردني يلا ،ىرخألا تاداهتجالا

 قيقحت يف ال ،هتلعو مكحلا طانم ةفرعم يف عازنلا نأب" اولاق نإو
 يأرلاب مكحلا ىلع ةباحصلا عامجإب هل لدتسي كلذ نأ ممباوجف ،هطانم

 رتاوت امم اذهو اصن اهيف اودجي ملو مهل تعقو ةعقاو لك يف داهتجالاو

 لقن نكمي مل نإو ‘هضعب كلذ نم لقننف ،هيف كش ال ارتاوت انيلإ
 . (0)"عيمجلا

 تاداهتجا نع ىرخأ رابخأ داريإب اديكأت ةيضقلا ىلازغلا دازو

 .ةلالكلا يف ركب يبأ يأرك .(ةريثك لئاسم يف ةيدرفلا ةباحصلا
 ةلأسملا يف رمع مكحو كلذ يف هل رمع ةفلاخمو ،ءاطعلا يف هتيوستكو
 .اهريغو ‘ثاريملا يف ةكرتشملا

 ،هريغ نع وأ عطاق ليلد نع نوكي نأ ولخي ال اذه ةباحصلا لمعو
 ،فالخلا عفترال هونّيب ولو ،اومثأ دقف هومتكو عطاق ليلد دجو نإف

 .هفلاخ نم قيسفت بجولو

 ٢٤١. ص ؟ج ىفصتسملا ،يلازغلا _ (1)

 ٦٢٤١-٢٤٦٢. تافحص ،٢ج ‘ىفصتسملا ،يلازغلا _ (2)

 .دعب امف ٢٤٣ تافحص ،!٢ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا _ )3(
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 مهلمع تبثف ،اداهتجا ناك مهيأر نإف عطاق ليلد ةمث نكي مل نإو

 .سايقلاب

 نم سايقلاب ةباحصلا لمع ةقيقح لوح مصخلا هبش داريإ دعبو

 يحالطصالا يعملاب سايق مأ ،ماعلا عملاب داهتجا وه لهو ،هتوبث ثيح
 ؟داهتجالا عاونأ دحأ وه يذلا

 مممأو ،قيقدلا هانعمب اسايق ناك ةباحصلا لمع نأ نيب اذه دعبو

 .ةمسلاو باتكلا نم صوصن ىلإ هيف اودنتسا

 نإف ممتاداهتجا يف ةباحصلل دنتسم دوجو مدع ضرف ىلع قحو
 عامجإلا نع ةمألا ةمصع توبثل سايقلا ةيجحل فاك ليلد هسفن مهعامجإ

 .إطخلا ىلع
 نع ةجراخ ةريثك تادنتسم ىلع اودمتعا مممإف مهدنتسم امأ

 دبعتلاب ايرورض املع ديفت تاهيبنتو لاوحأو نئارقو تالالد نعو رصحلا
 .١0)مكحلل اطانم هنوك نظلا ىلع بلغ امب مكحلا طبرو ،سايقلاب .

 اهنم ،ةّسلاو باتكلا نم تايآب مهكسمتسم دماح وبأ دنف امك

 :هلوقو .[٨٣:ماعنألا ةروس]ءْئَش ( نم باتكلا ي انطق َم» :ىلاعت هلوق

 ىرخأ تايآو .[ه٩:لحنلا ةروس] ءيش لكل اناييت باتكلا َكْيَلَع انلزنو

 لّوقتلا ةمرحو هلوسرو هللا ىلإ درلاو كللا لزنأ امم مكحلا بوجو ديفت

 باتكلاب ءافتكالا هعومجممب ديفي امم نظلاب لوقلاو ملع ريغب هللا ىلع

 .سايقلا ةيجح مدعو ,ةنسلاو

 .امهب جتحي ال ةفيعض ثيداحأ يهف ثيداحألا نم مهكسمتم امأ

 هنع "يهنم وهو فالتخالل اببس سايقلا نم لعجت ةيلقع ةبش مهلو

 نيب قيرفتلاو ،تالثامتملا نيب عمجلا سايقلا بم نأ امك اعرش

 ر م

 ٢٥٠٢٣. ص .٢ج © ىفصتسلملا ،يلازغلا - (1)
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 ،تالثامتملا نيب قرفت يلا ماكحألا نم ريثكل مداصم وهو ©تافلتخملا
 .تافلتخملا نيب عمجتو

 .(هليصفت لكب هبشلا هذه ىلع درلا يلازغلا ىلوتو

 سايقلا ةيجح ىلع روهمجلا ةلدأ =ب

 امب ايعرش ادنتسم سايقلا تابثإ ىلع روهمجلا ةلدأ ضرع ق يفتكن

 ىلإ ةراشإلا عم ،قيرفلا اذه دنع ةلدألا قباطتل ارظن بوقعي وبأ دروأ

 هلصفو ،ينيالجراولا هلفغأ امم ،ةلدألا هذه ىلع نيركنملا تاداريإ ضعب

 .ىلازغلا
 :نآرقلا نم -

 يف روهمجلا دنع امومع سايقلاب دبعتلا تابثإل ةيساسألا ةيآلا لثمت

 ٠[٢:رشحلا ةروس]« راصبألا يلوأ ر اوُربتعاق» :ىلاعت هلوق
 اذه تربتعا :كلوق نم ذوخأم رابتعالاو» :بوقعي وبأ لوقي اهنعو

 هيلك وأ ،هنمث نم هنمث وأ ،هرادمقم نم هرادقم ملعتل هنم هتسقف اذمي بونلا

 تربع رهنلا روبع نم ذوخأم :ليقو .نازيملا ريبعت نم ذوخأم ،هليك نم
 ايواسم ناك ءيش ىلإ ءيش نم هللا مكح ةزواحب وهو ،هتزواج يأ رهنلا
 .دحاو مكح امهيلع يرجيل ءهل

 .رهنلا روبع نم يناثلاو ،لايكملا ريبعت نم لوألاف

 .سايقلا وه رابتعالا :ةيآلا ريسفت يف لاق هنأ :)بلعت نع يور دقو

 .ةغللا يف مامإ بلعثو

 ٢٥٠٦-٢٥٠٩. تافحص .٢ج كىفصتسملا ،ىلازغلا - (1)

 ةيرار ناكو وحنلاو ةغللا يف نييفوكلا مامإ ،ييابيشلا يحي نب دمحأ سابعلا وبأ وه - (2)
 .اهريغو ،"نآرقلا يياعم"و "رعشلا دعاوق"و "حيصفلا" هبتك نم . ه١٩٢ ةنس يوت ،رعشلل
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 زع هللا رمأ نم ممباصأ ام مىباصأ نيح ريضنلا ينب يف تلزن ةيآلاو

 هللا بطاخف ،ةرخآلا رادلا يف ميلألا باذعلاو ايندلا يف ءالجلا نم ؛لجو

 امك اوصع نإ ،ريضنلا يب ىلإ مهسفنأ اوسيقي نأ رئاصبلا لهأ لجو زع
 .06)مهذخآ امك مهذخاؤي نأ اوصع

 ىرخأ تايآ درس ىلإ ةيآلا هذه هيجوت دعب ينالجراولا يضميو

 هذمب سايقلل نيتبثملا ريسفتل تهجو ةريثك تاداقتنا نع احفص برضيو
 .ةيآلا

 اههيجوتو اهدادعت يف هسفن مزح نبا دهجأ ىلا تاداقتنالا هذه

 .)رابتعالا ةيآ نم هوجتنتسا امو 0نيتبثملل

 نأ نآرقلا امب لزن قلا ةغللا يف ًطق ثحأ ملع ام هنأ مزح نبا ررقو

 ،فيعض هيومت ،ةربعو ارابتعا سايقلا ةيمست نأو ،سايقلا وه رابتعالا
 .)ةيهاو ةليحو

 بناجلا ضارعتسا يف هتطخ عم امجسنم ودبي بوقعي ابأ نكلو
 ةافن لبق نم اهيلإ هّجوملا دقنلاب ثارتكا نود .روهمجلا ةلدأل يئاشنإلا

 ىف هنأو .رطخ ىلع مهايإ اربتعم ةيادبلا نم فقوملا مسَح ح هنأل سايقلا

 .موصخلا عم لادجو ةرظانم يف ال ،روهمجلا أ يار ريرقت فقوم
 : اهنم ،نآرقلا دهاوش نم اًضعب فيضيو

 ُهوُدَر ولو هب : اوُعاَذأ فزؤَعلا وأ نملا م ا رأ مُهَاَح اذإو :ىلاعت هلوق
 ةروس]«مُهَنم ةئوطبنتتست نيذلا ةَملَعَل مهنم رمألا يلوأ ىنيو لوُسَرلا ىل

 :ءاسنلا ٣ ٨[.

 ٢٢٧٢. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا _ (1)

 ،تروريب ةديدجلا قافآلا راد .ط ماكحالا ل وصأ ق ماكحإلا !مزح نبا - )2(

 ٧٤-٨٠. تافحص.٧ج م٠٨٩١ /ه ٤٠ ١

 .٥٧ص ©٧ج ؛ماكحإا مزح نبا _ )3(
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 مهرمأ دقو الإ جرخملا ضرعم يف ركذي مل و» :الئاق بقع مش

 .طابنتسالاب

 اَمب سانلا ن َمُكْحَت َقَحْلاب باتكلا كيإ ر : { : ىلاعت لاقو
 لاقل ءابنإلا دارأ ولو .[٥٠١:ءاسنلا ةروس] ميصخ نينئاخلل ركت الو هللا كارأ

 هدارأ ام ناك ؛هللا هارأ ام ىلإ رمألا قلع املف .كملعأ كأبنأو كربخأ امب

 ١. ١«هيأر

 لوسر ةريس ىلإ ةيآلا هذه نم هموهفم ديكأتل ينالجراولا دنتسيو
 ةيضقلاب يضقي ةف هللا لوسر ناك» سابع نبا اهاور امك و هللا
 .«هءاضق ري الو نآرقلا مكح لبقتسيف ،اهفالخب نآرقلا لزنيف

 .اهلوح اوفلتخاو نويلوصألا اهيف ضافأ دق هق يبلا داهتجا ةلأسمو

 ،كلذ ىلع هتريس و هتايح نم عقاولا ةلالدل هداهتجا زاوجب لوقلا حجرتو

 .اباوصو اقح هلك ةياهنلا يف هداهتجا نوكيف ،إطخ ىلع رقي ال هنكلو

 نم يأرلا نإ» :هذ باطخلا نب رمع لوق بوقعي وبأ دروأ امك
 اتم وه امنإو ،هددسي ناك لجو زع هللا نأل ،ابيصم ناك ا يبلا
 .()«ةرظلا

 ركفتلا ىلإ وعدتو دشرت نآرقلا يف تامومع كا ينالجراولا دوعيو
 خيراتلا ثادحأو هقلخ يف هللا رارسأ مهفتل رظنلاو لقعلا لامعإو

 ىلإ لوصولل هلك كلذو هةيلاخلا ممألا يف رفكلاو ملظلا بقاوعو

 رئاظنلا ىلع مكحلاو ليثمتلا يهو ،ةيساسألا سايقلا ةدعاق صالختسا
 سانلل اَهُبرْضَ لامألا كلتو» :ىلاعت لاق دقو .ةلثامتم ماكحب هابشألاو

 .رابتعالا ةيآ رهوج وهو .[:ء:توبكنعلا ةروس]هَنوُملاَعلا الإ اَهَنقعَي ام

 ٢٢٧٢. ص ج ٥©فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (1)

 ٢٢٨. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (2)

-٢٣٦٥ - 

 



 ىهنلاو راصبألاو رئاصبلا يلوأ باتعتسا يف لزن امنإ نآرقلا لجو»

 يف اذه لثمو .هسفنو هلثم ىلإ هسنجو هلكش ينبب ربتعي ؟ربتعي يذلا امف

 ثحبلاو ربعلاو راصبتسالاو ركذتلاو ركفلاب رمألا نم ريثك نآرقلا
 .١١6«رظنلاو

 :ةنسلا نم -
 .سايقلا ةيجحل دهاوشلا نم ايفاو اددع ةتسلا نم ينالجراولا عمج

 .مئاصلا ةلبق نع لئس نيح سايقلا ميلعت يت هف هلوق كلذ نم
 .١:0«ال :لاق ؟حانج نم كيلع له ©تضمضمت ول تيأرأ» :لاقف

 .:)«ضعبب اهضعب رومألا ليثمتو سايقلا ميلعت سفن اذهو»

 سفن ىلع اليلد هسفن ربخلا اذه لعج مزح نبا نأ فيرطلاو

 نأل ىفكل ثيدحلا اذه الإ سايقلا لاطبإ يف نكي مل ول» :لاقو ،سايقلا

 مالسلا هيلع هربخأف .عامجلا ىلع اًسايق مئاصلا رطفت ةلبقلا نأ ّرظ رمع
 رطفت ال ةضمضملا نأو اهماكحأ يوتست ؟ ةبراقتملاو ةلثامتملا ءايشألا نأ

 .رطفت ل ةلبقلاو رطفي عامجلا نأو ،رطفأل ادمع قلحلا ءاملا زواحت ولو

 نم ةلبقلاو ...ةضمضملاو ةلبقلا نيب ةَبَش الو .اقح سايقلا لاطبإ وه اذهو
 ةلبقلا نم اهَبش برقأ امهف ،ةذللا باب نم اممنأل !اهبش برقأ عامجلا
 .(؛«ةضمضلملاب

 ٢٢٨. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 تيتأف !مئاص انأو اهتلبقف يتأرما لإ تششمه :لاق» :رمع نع اذكه مزح نبا هدروأ - (2)

 :& هللا لوسر لاقف ؟مئاص انأو تلبقف ،اميظع ارمأ تيتأ هللا لوسراي :تلقف اق يب
 .«؟ميفف :لاق . سأب ال :تلق ؟مئاص تنأو تضمضقم ول تيأر ,

 .راد وبأ هاور هنأ شماهلا يف ركذو

 ..ص ج ،ماكحإا !مزح نبا

 ٢٢٨. ص ج .فاصنالا لدعلا ،ييالجراولا - (3)

 ١٠٠ ص ج ،ماكحإلا !مزح نبا _ )4(

-٢٣٦٦ - 



 امهنم لك نوكو 3،ةضمضلملاب ةلبقلا هيبشت يف حضاو ثيدحلاو

 ةمدقم ةلبقلاف ،مايصلا يف عونمملا ىلإ اًديهمتو عوضوملا ىلإ ةمدقم

 تسيق املو ،زاوخجلا ةضمضملا مكحو ،بارشلا ةمدقم ةضمضملاو عامجلا

 .ةحابإلاب اضيأ اهل مكح ةلبقلا امي

 هتاذ تقولا :7 بجعن اننكلو 3هيلإ بهذ اميف مزح نبا قفاون الو

 هفقومل ةديؤم هفص يف تراص قح .ةلدألا هيجوت ىف هتيرقبعو هتعارب نم

 .نيدلا ىق ةعدب سايقلا ربتعي يذلا مساحلا

 هاري ليلد ل ينالجراولا جردتي ةنسلاب جاجتحالا قاسم يفو

 دقأو ذاعم نب دعسل ة هلوق وهو ،هلك [ىضم يذلا] اذه نم ىوقأ»

 ىسنو .ةلماقلل لتقت نأب مكحف .هيأرب ةظيرق نيب يف مكحي نأ هرمأ

 مكحب مهيف : ،لاومألا مسقتو .ةيرذلا

 .(:×)«ةعقرأ ةعبس قوف نم هللا
 مكاحلا مكح اذإ» :ةوقف لوسرلا لوق كلذك ةمسلا دهاوش نمو

 .0}«رجأ هلف أطخأ مث دهتجاف مكح اذإو ،نارجأ هلف باصأ مث دهتجاف
 ناك ول تيأرأ» :هيبأ نع جحلا نع لأس يذلا ئمعثخلل ام هلوقو

 كلذف :لاق ،معن :لاق ؟هيضقت تنكأ ءهتيضقف "يد كيبأ ىلع

 .سايقلا ميلعت سفن وهو .(«كلذك

 .ىضقي نأ قحأ هللا نيدف» :لاق تاياورلا ضعب يقو

 اهوعابو اهولمجف موحشلا هيلع تمّرُح دوهيلا هللا نعل» :هلوق هنمو

 ريسلاو داهجلا باتك ملسم حيحص «هللا مكحب مهيف تمكح» ظفلب ملسم هجرخأ - (1)

 .٢٩ص ء.٦١ج ٦٥© ثيدح

 ٢٢٨. ص ج ©فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (2)

 .٢٣١ص ،©٩ج ©١٢باب ماصتعالا باتك يراخبلا حيحص =- )3(

 .٦١!٥ص ،هج ،٧٣٦٢ثيدح ١١ باب كسانملا باتك ،يئاسنلا ننس - (4)

-٣٦٧ - 



 .نمثملا ىلإ نمثلا ساقف .00«اهتمٹ اولكأو

 مب :هلأس و نميلا لإ هلسرأ نح لبج نب ذاعم ثيدح هنمو

 ةق يبلا هرقأف .داهتجالاب مث ةنسلاب مث باتكلاب :ذاعم باجأف ؟يضقت

 هللا يضري امل هلوسر لوسر قفو يذلا هلل دمحلا :لاقو كاذه ىلع

 ."هلوسرو

 .0})يأرلاب داهتجالا عاونأ نم عون الإ سايقلا امو

 ةباحصلا راثآ نم -

 نم ةرورضلاب انملع اننأب» سايقلا ةيجح نع هتلدأ بوقعي وبأ متخي

 ءايشأ يف مالسلا هيلع اهيبن دعب تفلتخا دق ةباحصلا نأ .رتاوتلا ةهج

 دحاو لك لدتساو اهيف مهنيب ةرظانملا تعقوو ،مهيأرب اهيف اوأرو 3ةريثك
 .هيار هبحاصل لك حرشو ،ةيسايقلا ةلدألاب هبحاص ىلع جتحاو مهنم

 3،هتجحل راصتنالاو هتلوقل مهنم دحاو لك نم ةرظانملاو ةفلاخملا تعقوو

 .(؛)«هيأر هيلع رظحي مل و ،هبحاص رذع مهنم دحاو عطقي مل و
 يأرلا مهدامتعا ىلع ةباحصلا ةايح عقاو نم ةديدع ةلثمأ دروأو

 .(ه)ريكن نود نم كلذ زاوج ىلع مهعامجإو ،سايقلاو

 نمو ،ليلحتلاو ضرعلا نم اهبيصن هلثم رمع تاداهتجا تلان امك

 ةاقاسملا باتك ملسم حيحص :رظنا ،ةبراقتم ظافلأب ملسم هجرخأ ثيدحلا - (1)

 .٦٩ص ١١،0ج }١٧!اثيدح

 باتك ك يذمرتلا ننس ؛٦٩ص ( ٢ج ؤ ٩ ١ باب زئانجلا باتك !يراخبلا حيحص - )2(

 .٦١٦ص ،٣ج ،٧٢٣١٠ثيدح ٣باب ماكحألا

 ٢٢٩. ص ،٣ج ‘فاصنإلاو لدعلا كييالجراولا - (3)

 ٢٢٠. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجر اولا (4)

 ٣٢٣٠. ص 0٣ ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (5)

-٣٦٨ - 



 بوقعي وبأ دع ذإ ،مئانغلا سُمخ نم ه هللا لوسر ةبارق قح هعنم كلذ

 جارختساو ،هب دبعتلاو سايقلا زاوج ىلع ةلدألا مظعأ نم» ملعلا اذه

 نم هتبارق ةق هللا لوسر رهط هب يذلا نيعملا لوأت هنأ كلذو للعلا
 نيملسملا ىلع هللا حتف اًملف ،سمخلا نم امهس هلدب لعجو سانلا خاسوأ
 .}.تاقدصلا نعو سمخلا نع اياطعلاب مهانغأ ءيفلا نم مهدعو ام

 مدع ،ةاكزلا نم ممبولق ةفلؤملا مهس هعنم ةريثكلا هتاداهتجا نمو

 اًمعنف رمع لعف تبّوصو ةمألا تنعذأ دقو .()ةدامرلا ماع قراسلا عطق
 .(})لعف

 ىلإ ةلدألا ضرع طخ نع جرخي مل هنإف هجهنمب يالجراولا نم ءافوو
 هذه تابثإ ةحصب اهنم قلعت ام ءاوس موصخلا تاضارتعا ةشقانم

 وه له ،هوسرام يذلا داهتجالا موهفمو ةقيقحب مأ ةباحصلا نع تايورملا
 عزانتملا يحالطصالا هانعمب سايق وه مأ ؟طانملل قيقحتو صوصنلل لامعإ

 .مهداهتجا يف ةباحصلا دنتسم داقتنالا قلعت وأ ؟هيلع

 ةروصب تبثأو ،امباحصأ ىلع اهدرو يلازغلا اهلوانت هبشلا هذه لكو

 تغلب دق داهتجالا صوصخب ةباحصلا نع تلقن ێلا تاياورلا نأ ةيلج

 اهيف مهداهتجا ناك روصلا كلت نم اريثك نأو ،يونعملا رتاوتلا دح
 .يلوصألا سايقلا ةروص يف داهتجالا اذه ناكو ءاعامجإ

 نآرقلا هيجوت نع ممتاسايق يق نوردصي اوناك ةباحصلا نأ امك

 .عطقني مل ثعب يحولاو سايقلا مهملع يذلا مالسلا هيلع لوسرلا داشرإو
 .يحولا عاطقنا دعب مهلبقتسي امل اديهمت كلذو

 ٢٩٧. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجر اولا - (1)

 ٢٩٨. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجر اولا - (2)

 ٢٩٨. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

-٣٦٩ - 

 



 عامجإلاو ةمسلاو باتكلا لئالدب اعطاق سايقلا ةيجح توبث ناكف

 ثداوحلا نم ريثك تلخل كلذ الولو ،عقاولا ةرورضو ،لقعلا دهاوشو
 .ءاوهألاو حلاصملا هيلمت ام ىلإ عيرشتلا ق سانلا ًأجللو هللا مكح نع

 ةيجح لوح انايحأ داحلاو ليوطلا لدجلا لالد مهف نكمي ال هنإ

 يف امتأشن تلم ىلا ةيخيراتلا هروذجو هبابسأب هطبر نود سايقلا

 ناكو .ةيلقعلا قارعلا ةسردمو ةيرثألا زاجحلا ةسردم نيب فالتخالا

 مهف يف ،ةيئاغلاب نيلئاقلاو ةيفرحلاب نيلئاقلا نيب فالتخالا ةيوازلا رجح

 .ةيعرشلا صوصنلا
 ييلا للعلا مهف ىلإ اهزواجتن مأ ةمسلاو نآرقلا رهاوظب يفتكن له

 ؟اهيلإ فدمت يلا تاياغلاو ،ماكحألا اهيلع تينب

 صنلا ةيفرح دنع اوفقوت سايقلا يفن يف مهعياش نمو رهاظلا لهأف
 هانعم ناك ام الإ سايقلا روص نم مهسفنأل اوزيجتسي مل و ،هنوزواجي ال
 رابتعا نأ» مزح نبا ناسل ىلع نولوقيو ةيوغللا صنلا ةلالد نم ادافتسم

 َصن ال ام امأف ،اسايق اهتيمست فلتخت امنإو حيحص اهيلع صوصنملا ةلعلا
 0١١. «مكحلا كلذل ةلع تابثإ ىلإ ليبس الف للعلا نم هيلع

 يناعملا قافتا دنع ظافلألا ق ةححاشم الو ،اسايق هتيمست اوركنأف

 ال لا هللا لاعفأب اهل اطبر صوصنلل ليلعت يأ اًعطاق ايفن اوفن مهنأ امك
 ام سانلل عرشملا ،هقلخ نوؤش يف فرصتملا كلاملا قلاخلاوه ذإ "للعُت

 نع القن ،٨٤٢ص ،ثيجابلاو مزح نبا نيب ةعيرشلا لوصأ يف تارظانم ،يكر تلا - (1)

 .عوبطملا يف هيلع رثعأ و .و٧٦-۔-ظ٦٦ ةقرو طوطخم ماكحإلا

-٣٧٠ - 



 .0 [:ه:ءايبألا ةروس] نولأسي ْمُهَو لعفي اًمَع لاسي ال ،ءاشي
 اهانعم نم دافتسي امو صوصنلا لوقعم دنع نويئاغلا فقو امنيب

 ماكحأ عورفلا نم هللع تقفتا ام ىلع اوَرجأو للع نم امتربعو

 قلعت ءاوس ،للعلا يف اهلك داهتجالا يراجب رصحي يلازغلا نإ لب لوصألا

 .0})طانملا جيرخت مأ طانملا حيقنت مأ مكحلا طانم قيقحتب رمألا

 :هلاثمو ءءانثتسا الب نييئاغلاو نييفرحلا نيب قافتا لع لوألاف

 ةبجاولا تاقفنلا يف تايافكلاو تاردقملا ريدقتو ،مامإلا نييعت يف داهتجالا

 ...خلإ تافلتملا مّيق يف لثملا باجيو براقألل

 ىلإ كحلا عراشلا ةفاضإ وهو ،سايقلا يركنم رثكأ هب رقي يناثلاو

 يق اربتعم ناك اهيأ مولعم ريغ({ةددعتم فاصوأب ببسلا نارتقاو ،&ببس

 فاصوألا فذحب ،بولطملا فصولا ىلإ لصوتن حيقنتبو .مكحلا تابثإ
 .ببسلا اذه ىلإ مكحلا ةفاضإ يف اهل لخدم ال نلا

 راف يف هلهأ عماج يذلا يبارعألا ىلع ةرافكلا باجيإ :هلاثمو

 .عاقولاب ناضمر يف رطفأ فلكم لك هب قحلف ناضمر
 ريغ يف لالح معوطو هنأ وأ ،ايبارعأ صخشلا اذه نوكب ةربع الو

 ناضمر ةمرح كته وه طانملا نأل ،هنيعب ناضمر يف عمطو هنأ وأ ،نز

 .ع اقولاب
 مكحلا طانمل عراشلا ضرعتي ال ثيح طانملا جيرخت وهف ثلاثلا امأ

 ناك يذلا سايقلا وهو ،هجارختساو هيلع فرعتلل ءاملعلا دهتجيف هتلعو

 .روهمجلاو ةيرهاظلا نيب فالخلا هلحم
 ةيرهاظلا ججح ضعب ةهاجوب فارتعالا فاصنالا نمو

 .٨٩ص ج ،ماكحإلا !مزح نبا ۔_ )1(

 ٢٢٠. ص ،©٢ج ‘ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

-٣٧١ - 



 كلذ نمو .سايقلا تابثإ ىف روهمجلا ةلدأ ضعب ىلع ممقاضارتعاو

 نيلدتسم .[٣٢:ءارسإلا ةروس]فأ امهل لقت القل ةيآب روهمجلا جاجتحا

 .ىلوأ باب نم يمسجلا ىذألاو برضلا ميرحت ىلع لدت اهنأب

 يف هتداعك لالدتسالا اذه ىلع افينع اموجه نش مزح نبا نكلو

 هلوق ريغ نيدلاولا قح يق 7 مل ول هنأ ركذف -هيفلاخح ءارال دقنو هتارظانم

 الو نيدلاولا برض ميرحت هيف ناك امل .فأ اَمَُ لقت القل :ىلاعت
 يف ىلاعت هللا لاق امل نكلو .طقف "فأ" لوق ميرحت الإ هيف ناك املو 5امهلتق
 وأ اَمُهُدَحأ ربكلا كدنع دنع ر اًمِإ اناسحإ نندلاولابو» :اهسفن ةيآلا

 ةروس] اميرك الوق اَمْهَل لقو امهرهنت الو فأ اَمْهَك لقت ال امهالك
 ميركلا لوقلاو ناسحإلا نم ظافلألاو تايآلا هذه تضتقاف» .[:٣:ءارسإلا
 نأ تبجوأو ،امهراهتنا نم عنملاو ،امهل ةمحرلاو لذلاو حانجلا ضفخو

 ثيداحألابو ظافلألا هذهبف ،قفر لكو كريخ لكو كرب لك امهيلإ ىئؤي
 لك نم عنملاو و "نعم لج هجو لكب نيدلاولا رب بجو كلذ يف ةدراولا

 ..«)6١. لوق وق نع يهنلاب ال .ناك ح يأب قوقعو ررض

 لهأ هركذ امل ةديفم "فأ" ةظفل تناك ول هنأ مزح نبا دكأو
 ةيآلا نم ةظفل لكل نأ ول نكلو نعم نم تايآلا ةيقبل ناك امل سايقلا
 نم ةميمذ مهل ةداع ىلع اوَرَج مهنكلو» ،اهظافلأ رئاس ىنعم ريغ نعم

 رتغا نم ىلع اَّهيومت ،اهرئاس نع بارضإلاو ،ةيآلا ضعب ىلع راصتقالا
 .(:١«هنيد ىف سيلدتلا نم لحي ال امب ىلاعت هلل ةرهاجبو 3ممهب

 ةرو ،ادحاو ادحاو مهدهاوشو سايقلا لهأ ةلدأ مزح نبا عبتت دقلو

 نم اريبك امسق كلذل درفأو ،ةيساقلا ةجهللاو ةاحلا بولسألا اذهب اهيلع

 .٨٠٥-۔-٧٠٥ تاحفص .٧ج ماكحإا !مزح نبا - (1)

 .٨٠ص .٧ج ماكحإا !مزح نبا - (2)

-٣٧٢ - 



 دودرلا ضعب يف قيفوتلا هفلاح امك "ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا" هباتك
 يذلا ،قباسلا لاثملا يف امك ،اهيف سايق ال هنأ نيبف روهمجلا دهاوش ىلع

 طابنتساو ركف ىلإ هيف جاتحي ال هنأل» جاًسايق هتيمست هسفن يلازغلا دعبتسا

 اسايق هامتس نمو ،هب قوطنملا نم مكحلاب ىلوأ هيف هنع توكسملا نألو ،ةلع
 .0)«يماسألا يف ةححاشم الو .هب عوطقم هنأب فرتعا

 ةنانك غرفي نأ عاطتسا ةيقطنملا هتاجاتنتساو هتعاربب يلازغلا نأ الإ

 .ماهسلا مظعم نم ةيرهاظلا

 كسمتلا الإ مهفقوم نم مهفده نكي مل سايقلا يركنم نأ عقاولاو
 ةسردم لعفك ءاوهألاو بارطضالا نم ةعيرشلا ةنايصو صوصنلا ىمحب
 .مهلوقل ةجح هوأر ام لئالدلا نم اودجو دقو ،ةرم لوأ زاجحلا

 صوصنلا ةضهانم مهلوقب اوديري مل ،سايقلاب نولئاقلا كلذكو

 امك ،اهيلع ىوهلا طيلستو ةعيرشلا ماكحأب ثبعلا الو اهيلع تايتفالاو
 ةقيقد طباوضو اطورش اوعضو مهنكلو ،مزح نبا ملق كلذب مهممتا
 .مهتلاو قلازملا هذه نم نمألاو سايقلا ةحصل

 نكمي ،ةلوقعم ناعمو للع ىلع ةينبم ةعيرشلا ماكحأ اودجو دقو

 ثداوحلا ىلع عرشلا ماكحأ ارأف ،لوبقمو غئاس قيرطب اهكاردإ
 .عيرشتلا نم ربكألا مسقلا يهو ،للعلا هذه ىلع لمتشت لا تالاحلاو

 ئلل ةلواحم الو فلكت الب ،هدنع اوفقوت هتلع مهف مهيلع رتتسا امو
 .تادابعلا ماكحأ بلغأ لاح وهو صوصنلا قانعأ

 تلطعتل الإو ،روهمجلا هيلإ بهذ ام حيجرت الإ فصنملا عسي الو .
 سانلا تاجاحب ءافولا نع ةدودحملا اهصوصن تّرمصقو ةعيرشلا ماكحأ
 .ناكمو نامز لك يف ةددجتملا ثداوحلاو

 ٢٨١. ص !ج كىفصتسلملا يلازغلا س (1)
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 قلعت وه ذإ ©يعرشلا صنلا راطإ ف لمع هرهوج ىق سايقلا نإ لب

 صوصنلا هيلع تلد ام وهو ێعملاب ماكحألا ىلع ةمسلاو نآرقلا ةلالدب

 .ةيناث ةهج نم صوصنلا راطإ يق داهتجا هنأ امك[.ةهج نم

 ةلدأ ةلباقم ق اهنكلو ةهاجولا ضعب اهيف ةيرهاظلا ججحذو

 .توبكنعلا طويخب لابحلا ضقن لواحي نمك روهمجلا

 هماسقأو سايقلاعاونأ :ثلاثلا بلطملا

 :نيعون ىلإ امومع سايقلا فينصت ىلإ ينالجراولا دمع
 .يعرشلا سايقلاو ،يلقعلا سايقلا

 ايفخ و ايلج :نيبرض اضيأ يعرشلا سايقلا لعجو
 .ةطبنتسم ةلع سايقو ،اهيلع صوصنم ةلع سايق :ناعون يلجلاو
 .ناسحتسالا سايقو هبشلا سايق :ناعون يفخلاو
 عونلاب ائداب ،اليثمتو احاضيإ عاونألا هذه ينالجراولا لوانت دقو

 .يلقعلا سايقلا وهو لوألا
 هنكلو ،احالطصا يلوصألا سايقلا راطإ يف جردنم ريغ عونلا اذهو

 هب بطاخ ام عيمج يف هيلع نآرقلا لّوعم رثكأ نأل» ،عرشلا يف ربتعم
 ..اًيفخ و ايلج انايحأ عقي دقو ،دحاو هيف قحلاو ،نيكرشلملا

 هعفن ال امو 7 ال اَم هللا نو نم وغيف :ىلاعت هلوق :يلجلاف

 ىَتوَمْلا َسْمبَل هعفت نم برقأ ُهَض نمل وغذيي () ديعبلا لالضلا َوُه كلذ
 .[٣٢١۔٢٦١:جحلا ةروس]ريشَعلا سكو

 .لوقعلل ةرباكم هعامس دعب هدرو كاذه ىلع نآرقلا ةلدأ رثكأو

 ٢٣٦. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)
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 ىتثَم هلل اوموق نأ ةذحاوب ْمكظعأ اَمَنإ ل ) : ىلاعت هلوق :ئفخلاو

 يدي رب مكل ريذن ألإ :. 7 ةنج نم مكبحاَصب ام اوُرُكَفَتَ مث ىَداَرفو
 .8777 .[ءدنيس ةررس]«ديدتش باذع

 اميرو ائيش نوضقي الف ىدارفو ىيثم نوعمتجي اميرف 3هؤافح ًامأوأ

 وأ ةوهش ةبلغ وأ مهلوقع يف ةلعل ،ليلدلا هجو نوئطخيف نوركفتي
 .(اديلقت

 نايب ىلإ يلقعلا سايقلا لوح ديهمتلا اذه دعب بوقعي وبأ صلخيو
 ةلعلا سايقو ةةصوصنملا ةلعلا سايق :ةعبرأ يهو ،يعرشلا سايقلا ماسقأ

 .ناسحتسالا سايقو ،هَبشلا سايقو ةطبنتسملا

 هذه نوجردي امنإو \تاسايق هذه اومسي ال نأ نييلوصألا ةداعو

 .()ةلعلا كلاسم ثحابم يف ماسقألا
 .لصألا يف ةلعلا ةفرعم ىلإ امب لصوتي ىلا قرطلا يه كلاسملا هذهو

 .طانملا حيقنتو ميسقتلاو ربسلاو عامجإلاو صنلا :ةعبرأ اهرهشأو
 .(2)ليلعتلل اطرش وأ ةلعلل اقيرط اهرابتعا يف اوفلتخا دقف ةبسانملا امأ

 اہ `

 ٣٢٣٦-٢٢٣٧. تاحفص ،٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 سايقو ةلع سايق ىلإ ،اهركذ مدعو ةلعلا ركذ بسحب سايقلا مسقي نم نييلوصألا نم - (2)
 ىلع اسايق ذيبنلا ميرحت لثم {ةلع سايق وهف اطابنتسا وأ صن امإ ةلعلا هيف تركذ امف .ةلالد

 هزاوخحل ةوالتلا دوجس دوجو مدع لثم ةلالد سايق وهف هيف ركذت مل امو ،راكسإلا ةلعب رمخلا
 .لفاونلا ىلع اسايق ةلحارلا ىلع
 حرص نكل «ةلعلاب سئاقلا هيف حرصي مل ام وه ةلالدلا سايق نأ يخامشلا نع يملاسلا لقنو
 .طابنتسالا قيرطب مأ صنلا قيرطب كلذ تبث ءاوس ،ةلعلا مزالي رمأب
 ١٥٢٣-١٥١٤. تاحفص !ج سمشلا ةعلط يملاسلا :رظني

 ىلع صني مل نإو .ريخألا عونلا اذه تحت جردني هنأ هبشلا 7 نع ييالجراولا مالك ديفيو
 .سايقلا عاونأل هميسقت نمض هركذ

 ٢٣٤٤-٣٢٤٦. تاحفص ،٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا :رظني

 ٢٢٠. ص ،©١ج ‘هقفلا لوصأ يف طيسولا ،يليحزلا ةبهو - (3)
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 ىلع داز نم مهنمو ،ةعست امب غلبف كلاسملا هذه مهضعب لصفو

 ،نارودلاو درطلاو ،ةبسانملاو ،عامجإلاو ،ءاميإلاو صنلا :يهو ،ةرشعلا
 .)طانملا حيقنتو هبشلاو ميسقتلاو ربسلاو

 هنكلو ءاذه نم بيرق ىلإ ةلعلا كلاسمل هميسقت يف يلازغلا هجتيو
 تبثت ال لصألا ىيف ةلعلا نأ ررقيف ،عرفلاو لصألا نيب ةلعلا تابثإ ىف زيمي

 لالدتسا عون وأ ،عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم ،ةيعرشلا ةلدألاب الإ

 الو إمكحلا ىلع ةرامأ عراشلا اهعضو ةمالع ةيعرشلا ةلعلا نأل ،طبنتسم

 .اهفصو وأ اهنيع تابثإ يف لقعلل لخدم
 فرعلاو لقعلا ليلدو سحلاب زوجيف ،عرفلا يف امتابثإ امأ

 .00)خحلإ ...عرشلاو

 ةيعرشلا ةلعلا نإف لصألا يف ةلعلا توبث لوح ثحبلا ماد امو

 :ماسقأ ةئالث يف رصحتت

 وأ = ٣ ءاميإلا وأ = ٢ ©قطنلا حيرص ١= نم دافتستو :ةيلقنلا ةلعلا -

 .بابسألا ىلع هيبنتلا
 ةيالولا يف بأل خألا ىلع قيقشلا خألا ميدقتك ،عامجإلاب ةلعلا تابثإ -
 .ثاريملا ىلع اسايق

 ربسلا ١= :عاونأ وهو ،لالدتسالا قرطو ،طابنتسالاب ةلعلا تابثإ -

 اذإ ثيحب حلاصملا جاهنم ىلع ناك ام يهو ءةبسانملا ٢= ،ميسقتلاو

 .()مظتنا اهيلإ مكحلا فيضأ

 رمألا .)ىلازغلا مامإلا نم فاو ليلحتب بسانملا كلسم يظح دقو

 ١٨٤. ص لوحفلا داشرإ كيناكوشلا - (1)

 ٦٢٨٧-٢٨٢٨. تاحفص ،٢ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)
 ٦٢٨٨-٢٩٦١. تاحفص «٢ج ‘ىفصتسملا ،يلازغلا - (3)

 ٦٢٩٦-٣٢٠٦. تاحفص ،٢ج ،ىفصتسملا يلازغلا - (4)
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 يف قالطنالل يطاشلا مهنم ةصاخبو ،نيقحاللا مامأ ىطخلا دّهم يذلا
 ملع مئاعد ةماقإ مث ،ةلسرملا حلاصملا نع ثيدحلاو بسانملا ثحابم
 ."اادصاقملا

 عاونأ بسحب سايقلل ينالجراولا ميسقت لوح نايب ديزم انه درونو
 ذإ \بوقعي يبأ جم نيمزتلم روهمجلا بهذم ىلع- اهكلاسم وأ ،ةلعلا
 .ريسفتلا ف فالتخالا امنإو \دحاو نومضملا

 :ةصوصنملا ةلعلا سايق =أ

 ىلع ةمسلا وأ نآرقلا صن لد يذلا فصولا يه ةصوصنملا ةلعلا
 .هتراشإو هئاميلب وأ ظفللا حيرصب امإ مكحلل ةلع هرابتعا

 اهيلع صنلا ةلالد بسحب ةلعلا هذهل نييلوصألا فينصت ىرج دقو

 / .ءاعيو ةراشإ ىلإو حيرص صن ىلل

 .اهريغ لمتحت ال ةعطاق ةروصب ةيلعلا ىلع لدي دق حيرصلا صنلاو
 .ةرهاظ ةلالد اهيلع لدي دقو

 ردصم بسحب اضيأ ةصوصنملا ةلعلا مسقي نأ ينالجراولا راتخا دقو

 :نيعون اهلعجف ،اهدورو
 .ةنسلا نم ةصوصنملا ةلعلاو .:نآرقلا نم ةصوصنملا ةلعلا
 هامسو ،دحاو ثحبم يق ءاميإلاب ةلعلا ىلع ةلادلا صوصنلا عمج امك

 .()نعملا سايق

 .٤٧٤ص ةعيرشلا لوصأ يف تارظانم ،يكرتلا ديجلا دبع _ (1)

 ٢٣٨. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،الجراولا - (2)
 ٢٣٩. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - )3(

 ٢٥٠٤. ص ٢ ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (4)
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 يف ةصوصنملا للعلا نع هثيدح يق ءاميإلا للع ضعب ىلع راشأ هنكلو
 نأ نع الضف ءةثالثلا عاونألا هذه نيب اعينم ازجاح عضي مل ذإ ،ةُّسلا

 ةلعلل يناثلا مسقلاب ةلثمألا ضعب قاحلإ يف نوفلتخي مهسفنأ نييلوصألا
 دوجو مدعل ارظن ثءاميإلاو ةراشإلاب وأ ةرهاظلا ةلعلا يهو ،ةصوصنملا

 لوألا مسقلل ةبسنلاب لاحلا وه امك ،فالخلا مسحي ةيلعلا ىلع عطاق صن
 .ةعطاق ةروصب ليلعتلا ديفت يلا يهو ‘ةصوصنملا ةلعلا نم

 :برضأ ةثالث ةيلقنلا ةلعلا لعجي هسفن يلازغلاو

 .ةعطاقلا ةصوصنملا ةلعلا يهو ،قطنلا حيرص نم دافتسي ام -
 ةرهاظلا ةصوصنملا ةلعلا اهتحت جردأو كءاميإلا نم دافتسي ام -

 .ءافلاب ليلعتلاو

 ةفصب اهيلع ماكحألا بيترتب بابسألا ىلع هيبنتلا نم دافتسي ام -
 .©.١بيقعتلا ءافبو طرشلاو ءازجلا

 .الإ سيل عيونتو ميسقت فالتخا وهف ،فالتخالا اذه يف ريض الو
 .للعلا هذه ميسقت يف ينالجراولا هراتخا امم انرشأ امك مزتلن فوسو

 :نآرقلا نم ةصوصنملا ةلعلا =

 : ىلاعت هلوقك ،ليلعتلا ىلع لدت ةحيرص تايآ ميركلا نآرقلا يف ١-
 . [٧:رشحلا ةروس] مكنم ءاينغألا ي ريب ر ةلود نوُكَي ال ئف

 عم م م م

 ًاسفَن لتق م ها يئ ارسإ ١ ينب | ه ىلَع انبتك كلذ لجأ ١ أ نم» : هلوقو

 اَهاَيخَأ رَمَو اعيمج سانلا َلَتَق امنأكف ضرألا يفا داَسَ وأ سف رقب
 .+: ةدئاملا ةروس]«ًاعيمَج َرساَتلا ايحأ امكف

 هلوسرو ةلا قانع نمو هلوسرو ةلا اوا مب كلذ : هلوقو
 ٢٨٨٢-٢٢٩٠. تاحفص ،٢ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (1)
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 :٦٢[. :لافنألا ةروس]باقعلا ديدش هللا نإ

 يف ءاَضْتَبْلاَو ةَواَدَعل مك عقوي ن ناطيشلا ذيري اَمَئإ) : هلوقو َ

 «نوُهتنُم متنأ لَهَف ةالصلا نعو هللا ركذ نع ْمكَدْصيَو رسيملاو رْمَحْلا
 . ١:ةدئاملا ةروس]

 اساسأ تعضو اممأل !ةعطاق ةروصب ةيلعلا ديفت ظافلألا هذهف

 .ءابلا ءامإ كلجأ نم يك :يهو ،ليلعتلل

 م نإو ،©باطخلا لمجب نم» ،اهرهاظب ليلعتلا ديفت تايآ نآرقلا يفو ٢-

 .ةعطاق ةروصب «ليلعتلا اهيف رهظي

 دحاو لك اوُدلْجاَق ينالاو ةَينرلال :ىلاعت هلوق كلذ ةلثمأ نمو

 3 ١ .امهانز لجأل :ێعملاو .[٢:رونلا ةروس]هةَدْلَج ة ةئام امهنم

 ةروس]ه اسك امي ُءاَرَح اَمُهيدْيأ اوُعَطفاَق ةقراسلاَو قراسلا :هلوقو
 . [٨٢:ةدئاملا

 يف طرخني امم نإ ذإ ،ؤ)باطخلا رهاظب ليلعتلا نم ملعي اذه هبش و»

 .يازلا ىلع ةميهبلا ئطاو اوساق كلذلو ةقتشملا ءامسألا للعلا كلس

 .:)«اهريغو رمخلا ىلع ركسملا ذيبنلاو ‘قراسلا ىلع شابنلاو.

 :ةمسلا نم ةصوصنملا ةلعلا =

 هلوقك ،ةعطاق ةدافإ ةيلعلا ديفت صوصن نآرقلا ىف امك ةمسلا ىف ١

 ."« رظنلا لجأ نم ناذئتسالا لعج امنإ» :ظف

 موحل راخدا هعنمل اليلعت .(ث)«ةفادلا لجأل مكتيم امنإ» :ظ هلوقكو

 ٢٣٨. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجرارولا - (1)

 ٢٥٣. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجر اولا - (2)

 .٦١٦ص ،٨ج ©\١١!باب ناذئتسالا باتك ،يراخبلا حيحص _ )3(

 .١٠ص 3هج دمحأ دنسم - (4)
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 .يحاضألا
 قايس نم مَّهفُيو ،ةرهاظ ةدافإ ليلعتلا ةمسلا صوصن ديفت دقو -

 اودأ» :هلوقو .0ا؛«نابضغ وهو يضاقلا يضقي ال» :ةتف هلوقك باطخلا

 قلطنا نانيعلا تمان اذإف سلا ءاك و نانيعلا» :هلوقو .(؟)«طيخملاو طيخلا

 هنإف ،ابيط سمي الو ،هسأر اورّمخت ال» :صوقوملا يف هلوقو .()«ءاك ولا
 .0؛)«ايتبلم ةمايقلا موي ثعبي

 اهجوز نم ةريرب هرييختو ،وهسلل هدوجسكف مالسلا هيلع هلاعفأ امأو
 ةصوصنملا للعلا هذه نأ ملعاو» :الئاق عونلا اذه ينالجراولا متخو

 موقي ام وأ .مدقت ام باطح ق ءافلاب بقع نتم ةطبنتسملا نم ىوقأ اهلك

 .0)«ليلعتلا ىلإ الإ هفرص نكي مل و ،©فورحلا نم اهماقم

 :ءاميإلا وأ ىنعملا سايق =

 لاحلا دهاش وأ ،لاقملا سفن نم عراشلا دارم رهظو حال اذإ وهو»

 أضوتي مث دكارلا ءاملا يف مكدحأ َنلوبي ال» : هللا لوسر لوقك
 3رذقتلا عملا وأ ،لوبلا ةساجنل ءاملا ةساجن ثيدحلا نم حالف .(:)«هنم

 . لوبلا ليبس تاروذاقلاو اهلك تاساجنلاو رمخلاو طئاغلا ليبسو

 هنأ مئادلا ءاملا يف هبصف زوك ىيف لاب نم نإ انلقل ةروصلا انيعار ولف

 نيب مكح نيضقي ال» هظفلو ٢٨ص ٩ج ©٣١باب ماكحألا باتك يراخبلا حيحص =- (1)
 .««نابضغ وهو نينثا

 ؟هجيرخت ىلإ دتهأ مل - ()
 .؟ظفللا اذمب هدجأ - (3)

 .٦٩ص !ج ١ ٩باب «زئانخلبا باتك ،يراخبلا حيحص - )4(

 ٢٤٠. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ - (5)

 نلوبي ال» ثيدحلا ظفلو ٦ ٩ص ١ج 0«٨٦باب ءوضولا باتك ،يراخبلا حيحص - (6)

 .«هيف لستغي مث يرجي ال يذلا مئادلا ءاملا يف مكدحأ



 رئاس كلذكو ،رهاظلا لهأ بهذم ىلع ،يهنلا هلاني الو ،هنم أضوتي
 نم اهانعم يف ناك امو يهنلا ةغيصلا هذه نم سايقلاف تاساجنلا

 .اضيأ هنع "يهنم وهف تاساجنلا

 .لاحلا اذه ىلع زوكلا ليبس هب كلس ول كلذكو
 وهو يضاقلا يضقي ال» :مالسلا هيلع هلوق يناعملا ةسيقأ نمو»

 ناك اذإ ءاضقلا نع يهنلا وهو ،هانعم رهظو حال دقو .١0«نابضغ
 ناميهلاو نانسولاو ناشطعلاو ناعوخلاو نقاحلا كلذكو رطاخلا لوغشم

 .(؟«هانعم ىق

 اَم اوُمَلْغَت ىمح ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت الل :ىلاعت لاقو .
 .[٤×:ءاسنلا ةروس]نولوقت

 اوؤدباف ةالصلا تميقأو ءاشعلا عضو اذإ» :ة يبلا لاق كلذلو

 .0)«ءاشقعلاب

 نم ركسلا نيب قرف الو ،ةالصلا ىلإ بلقلا غارفل 3هلك اذهف»
 .٥0«ةرخآلا نم ركُسلاو ايندلا

 ةطبنتسملا ةلعلا سايق =ب

 وأ عطاق صن امب دري مل نلا ةلعلا ةطبنتسملا ةلعلا سايقب دصقي

 ١ .ءامإ الو رهاظ
 .ماكحألا طانمو ،هقفلا لصأ ةطبنتسملا ةلعلا سايق نالجراولا ربتعيو

 نيضقي ال» هثيدح فلو ،‘٢٨ص ،٩ج ،٣١باب ماكحألا باتك ،يراخبلا حيحص =- (1)
 .«نابضغ وهو نينئا نيب مكح

 ٢٥٤. ص .ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (2)

 ١٧١. ص ©١ج ،٢٤باب ناذألا باتك «يراخبلا حيحص - )3(

 ٢٥٤. ص ٣. ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا (4)
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 .راعشالاو {ةبسانملاو {ةلاخإلا :يه طورش ةثالث كلذل عضو دقو

 مدهو ‘صوصنملا ةر :يه شةئالث تالطبم نم ملست نأ اهل دب الو
 .عامجإلا ةمداصمو دعاوقلا

 عنمي مل و ،ةنالثلا تالطبملا نم ملسو ثةنالثلا طورشلا تدجو اذإف»

 ةباثمب تناكو ،اههجو ىلع للعلا تيرجأ ،ليوأتلا نم هجو ليلعتلا نم
 .١٩«نظلا يهو ةلاخالا ىلع سايقلا دمتعمو .امتاوخأو ىوحنفلا

 ةلعلل هروصت ينيالجراولا هيف عضو يذلا راطإلا اذه نم دافتسيو
 وهو ،ميسقتلاو ربسلاب هتيمست ىلع حلطصا ام اهيف جردني هنأ ةطبنتسملا

 اهصحف مث ،ليلعتلل اهتيحالص ةيناكمإ دهتجلا ىري يلا فاصوألا رصح
 .«}دع رشلا رظن يف هب مكحلا ةطانإل حلصي ال ام حارطاو 5اهرابتخاو

 ةظحالمب ،ليلعتلل ةحلاصلا ريغ فاصوألا حرط ىلإ لوصولا متيو
 وأ ،اعامجإ وأ اصن مداصي فصو هنأ وأ رخآ لحم يف اهل عراشلا ءاغلإ
 .ةيعرش ةدعاق

 امك يهو ©فصولاو مكحلا نيب ةبسانملا ةفص رفاوت نم اضيأ دب الو
 مكحلا اهيلإ فيضأ اذإ ثيحب حلاصملا جاهنم ىلع ناك ام» يلازغلا اهفرعي

 .')«مظتنا

 ةلعلا لاجمل اراطإ ينالجراولا اهعضو ييلا يه تافصاوملا هذهو

 ليلعت وهو نييلوصألا ةنسلأ ىلع اريهش الاثم .ز برضو ،ةطبنتسملا

 بهذلا يهو .)ثيدحلا امب درو ىلا {ةتسلا فانصألا ق ابرلا ةمرح

 ٢٥٥. ص .٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا س (1)

 ٢٣١. ص ©١ج ءهقفلا لوصأ يف طيسولا ،يليحزلا ةبهو - (2)
 ٢٨٨. ص !ج “ ©ىفصتسملا يلازغلا - (3)

 بهذلا» دمحأ دنع هظفلو 3ةددعتم ظافلأب ،ننسلا و حاحصلا بتك يف ثيدحلا درو _ (4)
 ©لئع. ًالثم حلملاب حلملاو 2 رمتلاب رمتلاو ،ريعشلاب لاز رلاب او ةضفلاب ةضفلاو ،©بهذلاب
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 .حلملاو رمتلاو ريعشلاو حمقلاو ةضفلاو
 دحاو لك باهذو» اريبك ثيدحلا ليلعت يف فالتخالا ناكو

 كلت ي ابرلا مرح هلجأ نم يذلا نيعملا هنأ نظلا ةبلغ يف نظ ام ىلإ مهنم
 مهضعبو ©كلام لوق وهو راخدالاو تايتقالا وه هلعج مهضعبف نيعلا

 تبنت امم هلعج مهضعبو ،ةفينح وبأ وهو ،نوزوملاو ليكملا ةهج نم هلعج
 .0ا«يعفاشلا وهو ضرألا

 ةلعلا انل صلختسي مل ءاملعلا لاوقأل هضرع دعب بوقعي ابأ نكلو
 ليلعت ةيضقب داع هنإ لب ‘فانصألا هذه يف ابرلا ميرحتل اببس اهاري يلا
 يداصتقالا طاشنللو نارمعلل اضقانم ابرلا نوك يهو ،اهروذج ىلإ ابرلا

 ىلإ ادازو اغالب ايندلا لعج ىلاعت هللا نأ ابرلا ميرحت يف لصألا نإف»

 .هريغ نم ةجاح دكوأ وه ام لاومألا ىفو ،لاومألا ءانتقاب رمأو ةرخآلا

 مث ،هكاوفلا مث ،توقلا مث ،دوقنلا :هتايحل يمدآلا صخت ييلا لاومألاف
 7 ةاساوم لب ،تاراحت ذختت نأ يغبني ال عبرألا هذهف ،[سابللا] زازبألا
 يف ددشي مل ام اهيف ىلاعت هللا ددشف ،ابر بسكي نأ يغبني الف اوتض

 .(7)«اه ريغ

 دارفأل ةلماش ،ةعماج ةلعو فيرط يأر ىلإ صلخي ليلحتلا اذمبو

 اهيف دارو تلا ةتسلا فانصألا ةلأسم يف ءاملعلا اهلوح فلتخا لا للعلا
 ةايح مايقل امترورضو ،لاومألا هذه ىلإ ةجاحلا ةدش يهو ءابرلا منرحت

 .سانلا
 :اهنمو ،ةطبنتسملا للعلل ىرخأ جذامن دروأ امك

 .«ديب ادي ناك اذإ ،متئش فيك اوعيبف فاصوألا هيف فلتخا اذإف ،ديب ادي
 ٢٣٢٠. .ص .٥ج دمجأ دنسم

 ٣٤١. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (1)

 ٢٤١. ص ‘٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)
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 3دبعتلا ةلعل ةبانخلا نم لسغلا اوبجوأف ةساجنلاو ةبانحلا نيب ةقرفتلا -

 .0اةساجنلا ةلعل رغصألا ثدحلا نم ءاجنتسالاو

 .(:}رهلتق نع يهنلا ةلعل ءاسنلا نع ةيزجلا طاقسإ -
 .هرهشلا ةمرح كاهتنال \ناضمر رامن يف عماجملا ىلع لكآلا سايق -

 للعلا نمض طانملا حيقنت كلسم ييالجراولا جاردإ ديفي لاملا اذهو

 يف هلهأ عماج يذلا يبارعألا ىلع ةرافكلا بجوأ عراشلا نأل ةطبنتسملا

 فاصوألا رئاس امأ ‘ناضمر ةمرح كاهتنا ةلعل كلذو ناضمر رامن

 .عراشلا رظن يف ةاغلم يهف ىرخألا

 ؟ةلعلا كلاسم نم عامجإلا له

 مهضعب هلعج و ،ةلعلا كلاسم نمض عامجإلا داريإب نويلوصألا ينع
 .(هتيعطقل ارظن اهيلع همدق مهضعبو \ةصوصنملا ةلعلا دعب ةيناثلا ةبترملا يف

 .امامت هداريإ نيالجراولا لفغأ امنيب

 ال نأ هطارتشا دنع ليلعتلل اكلسم هرابتعا يف ارذع هل سمتلن دقو

 .عامجإلا ةطبنتسملا ةلعلا مداصت

 مسلقت ىلع عامجإلا :لاثم نييلوصألا دنع عامجإلا كلسم ىف ددرتيو

 .}ثاريملا يف هميدقت ىلع اسايق ،ةيالولا يي بألل خألا ىلع قيقشلا خألا
 ةدحلا عم بأل ةدحلا كيرشت وهو ،اذمي اهبش ييالجراولا ركذ دقو

 ٢٤٣. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)
 ٢٤٤. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (2)

 ٢٤٤. ص ج فاصنإلاو لدعلا ك ننالجرارلا - (3)

 ©١ج ،هقفلا لوصأ يف طيسولا ،يليحزلا ةبهو ؛}!٤٨ ص ،لوحفلا داشرإ ،يياكوشلا - (4
 ٢٢٣٠. ص

 ٢٩٣. ص !ج كىفصتسلملا ،يلازغلا - (5)
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 رابتعاب ،كلذب ىلوأ بأل ةدحلا لعج لب ،ةمومألا عماجب ،تاريملا يف مأل
 و ،لاملا لك اهنبا نبا ثرول ةكلاملا يه تناك ول ذإ ةيضقلا سكع

 .ائيش اهتنب نبا ثري
 يبأ ءاضق دعب «سدسلا يف نيتدجلا كيرشت ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 .0د"ةمومألا" يه اهيلع عمجملا ةلعلاو كلذب ركب

 هبشلا سايق =ج
 ةةصوصنملا ةلعلا سايق :امهو كيلخلا سايقلا يمسق حيضوت دعب

 :ناعون وهو ،يفخلا سايقلا ىلإ ينالجراولا لقتني ةطبنتسملا ةلعلا سايقو
 .ناسحتسالا سايقو ،هبشلا سايق

 لصأ نم ائيش هبشي يشلا ناك اذإ» :هنأب هَبَشلا سايق فرعيو

 اهَبش رثكأ نيئيشلا يأ ىلإ ذئدنع رظنيف رخآ لصأ نم هريغ هبشيو
 .١0«ناسحتسالا سفن وهف ايواست نإف ،ةلع امهعمجت مل ولو ،هب هقحلنف

 زوجي ال :اولاقو مهضعب هعنمف ،عونلا اذه يف سانلا فلتخا دقو

 هب لومعملا سايقلا عيمج نأو ،هزاوجب :مهضعب لاقو ءةلع نع الإ سايقلا

 سكعنتو درطت داكت ال ةيعرشلا للعلا سايق نأل ءهبتشلا سايق وه
 .0الآمو الاب ةسيقألا عسوأ هبشلا سايق ناك كلذلو .()تايلقعلاك

 ذإ ،هبشلا سايق ىلإ عجرت ءاهقفلا ةسيقأ لج نأب كلذ يلازغلا دكأو
 .(ةيحلصملا ةبسانملاو عامجإلاو صنلاب للعلا ريثأت راهظإ رسعي

 ٢٤٤. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ٢٣٤٤-٦٢٤٥. تافحص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 ٢٤٤. ص ‘٢ج ،©فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ )3)

 ٢٥٥. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ )4(

 ٢١١. ص ،!٢ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا - (5)
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 فصولا نيب ةطسوتم ةجرد يف هبشلا فصو دماح وبأ عضيو

 .عراشلا رظن يف ىعلُملا درطلا فصولاو ،اغرش ربتعملا بسانملا

 .ناضمر يف رطفلاو ةالصلا رصقل ربتعملا رفسلا فصوك لوألاف
 ميرحت بساني الف ،لئاوسلا عيمج يف درطملا ةعويملا فصوك :يناثلاو

 امتافص فرشأب تفرع ةبسانم وأ ةرثؤم تناك نإ ةعماجلا ةلعلاو» رمخلا

 دارطالا وه يذلا معألا َسحخألا نود .ةبسانملاو ريثأتلا وهو ءاهاوقأو

 فاصوأ معأ وه يذلا دارطالا الإ ةيصاخ ةلعلل نكي مل نإف ،ةمماشملاو

 هتني مل و ةدايز دارطالا ىلإ فاضنا نإف ...درطلاب صخ اهفعضأو للعلا
 فصولا ةبسانم يه ةدايزلا كلتو .اّهَبَش يمس رثؤملاو بسانملا ةجرد ىلإ
 .١.0«مكحلا سفن بساني مل نإو مكحلا ةلعل عماجلا

 عرفلا نيب عمجلا هيبشتلا نعم نأ ىلإ اذه نم يلازغلا صلخيو

 !مكحلل ةلع سيل فصولا كلذ ناب فارتعالا عم ©‘فصوب لصألاو

 .:)«مكحلل ةلع وه امب عمج هنإف ةلعلا سايق فالخب

 هحضوو همهف امك نكي مل نإ هبّشلاب نييلوصألا دارم نع رسفتسيو
 يردأ تسلف ،سنجلا اذه هبشلا سايقب نويلوصألا دري مل نإف» :هلوقب انل

 ىلعو ‘بسانملا نعو ‘ضحملا درطلا نع هولصف ممبو اودارأ يذل ا ام

 ١ .(©)«هَبشلاب اذه ديرن نحنف ةلمجلا

 نأ وهو هبشلا سايق رابتعال ةماعلا ةدعاقلا عضي هنإف ينالجراولا امأ

 دوسأ ناك نإو ضيبأ ضيبألا نأو» ،بلغألاو لثمألا يف عقت تاهيبشتلا

 ،نينيعلاو نانسألا ضيبأ ناك نإو دوسأ دوسألاو ،ةيحللاو سأرلا

 ٣١٠. ص !ج كىفصتسلملا يلازغلا - (1)

 ٢١١. ص ،!ج ‘ىفصتسملا يلازغلا - (2)

 ٣١١. ص !ج ىفصتسلملا يلازغلا _ (3)
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 ولخي املقو ةيصعم نم حلاصلا صلخي املقو ،هذه ةباثمب ةعاطلاو يصاعملاو
 00١. «...بلغألل مسالاو ةعاط نم حلاطلا

 :ىلاعت هلوق اهنمو ءهبشلا سايق رابتعا ىلع دهاوش نآرقلا يو
 .[7٤:ءايبنألا ةروس] ةماقلا مول طسقلا َنيزاَوَمْلا عضن ُهَضَت و

 0 نوُخلفُملا م مه كوأ نيزاوم تلق مق :كلذ دعب لاق ش

 مَنَهَج يف ْمُهَسفنأ اوُرسَح نيذلا كوف هنيزاوم تفخ نمو
 .[٣٠١-٢٠١:نونمؤملا ةروس]نولاَخ

 كالهلاو ةوقشلاو ،هئيصعم هئعاط تبلغ نمل ةاجنلاو زوفلا بجوأف

 :ىلاعت هلوق ف فارعألا باحصأ ىنعم وهو هتعاط هتيصعم تبلغ نمل

 :روس] مهيلع بوتي نأ ةللا ىسع انيس رخآو احلاص ًالَمَع اوطح
 .وفعلاب امهادحإ بلغف ،ممتانسحو ممتائيس تقفاوت .[٢٠١:فارعألا

 مثا امهيف لق رسيملاو رْسَحْلا نع كتولأنسيا :ىلاعت هلوق هلاثمو
 2 .[٩٠٢:ةرقبل .زان نم ربكأ اَمْهُمِْإو سانلل غفاَتمَو ريبك
 .مثإلا ةبلغل ميرحتلا

 .يسح هبشو ،يمكح هبش :نيعون ىلإ هبشلا بوقعي وبأ فنصيو
 : يمكح ا هبشلا -

 .هتيد يفو هماكحأ ىيف ءاملعلا فالتخاو دبعلا لاثم عونلا اذهل دروأ

 رومأم فلكم وه ةهج نمو ،ىرتشيو عابي لام ةهج نم وهف»
 ىلع هكلمي ام عيمج رصق الام هلعج نمف لاومألا فالخب وهف ،ئهنم

 تاقفنلاو لاومألا ماكحأ نم همزتلي ام عيمج هنع طقسأو 3هديس

 .ةاكزلاو تارافكلاو

 ٢٥٦. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ٢٤٥. ص ٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (2)
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 هيلع تبثأو ،لاومألا هل تبثأ نيفلكملا مكح يف هلعج نمو

 .تامارغلاو تاوكزلا

 رصق نيفلكملا ماكحأ ىلإ هدر نمف هتميق يف اوفلتخا ببسلا اذهبف

 هتميق تناكو .ةيدلا هب زواج ةعلسو الام هلعج نمو 5ّرحلا ةيد ىلإ هتميق

 .٠6!«تفغلب ام ةغلاب

 :يسحلا هبشلا -

 َنم َلتَق ام لم ءاَرَحَفل :مرحملل ديصلا ةرافك ىف ىلاعت هلوق هلاثم
 . [٥٦:ةدئاملا ةروس] معلا

 &رقبلاب سيماوخحلا اوقحلأو ،ةاشلا يف ةاشلاو ،ةرقبلا يف ةرقبلاف

 ةيشحولا ةرقبلا مكح اوّوسو ليخلاب (}نيزاربلاو ،لبإلاب «)تحبلاو
 .ديصلا ءازج يف يشحولا رامحلاو

 الملا عاري مل و «مهؤامد ؤفاكتت» :مالسلا هيلع هلوق كلذ ءارو نمو

 .بسنلاو بسحلاو رصقلاو لوطلاو يلحلاو
 يف وأ مكحلا يف نإ ةمباشملا ىلع ةينبم تاسايق اهلك ماكحألا هذهف

 .لكشلا يف وأ سحلا
 لجر يق اولاق» مهممأ هبشلا سايق يف ءاهقفلا تاداهتجا فئارط نمو

 3هثريل هنّروم لتاق ىلع اسايق هيلع مرحت ةأرملا نأ !اهجوز لتقف ةأرما يوه

 مرحت امنأ اهجوز ىلع ةأرما بيخ نميف نورخآ دازو .هيلع مرحي هلام نأ

 ٣٤٥. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ١0ج تخب :ةدام ‘برصعلا ناسل روظنم نبا :رظني .ةيناسارخلا لبإلا :تحبلا - (2)

 ٧٦١.٠ص

 .بارعلا جاتن نم تسيل قلا ليخلا يهو ،نوذرب عمج ©نيذاربلا :امباوص ،نيزاربلا - (3)

 .٠٩١ص ء١ج ،نذرب ةدام برعلا ناسل روظنم نبا :رظني

 ٢٥٧. ص ج ‘ فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (4)
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 ٦. ١«هيلع

 .سايقلا بابب اهنم عئارذلا دسو حلاصملا باوبأب قيلأ ةلثمألا هذهو

 لالدتسالا سايق =ود

 الب هابشألا هيف توتسا امب لالدتسالا سايق ييالجراولا فرع

 .ناسحتس الاب هانمتس و حيجرت

 .هللا ءاش نإ ابيرق ةيعبتلا رداصملا ثحبم ىف هل ضرعنسو

 ؟سايقلا نم باطخلا ليلدو باطخلا موهفم له = ه

 وأ قوطنملا مكحل يواسملا ةقفاوملا موهفم وه باطخلا موهفم ٍ

 .ىنألا
 . قوطنملا مكحل ةفلاخملا موهفم وه باطخلا ليلدو

 يف فنفأتلا ميرحت نم ةموهفملا لتقلاو برضلا ةمرح لثم :لوألاف

 .[٢٢:ءارسإلا ةروس]فأ اَمُهَل لق الف :ىلاعت هلوق
 نم موهفملا لئاوحلا تاقلطملا ىلع ةقفنلا بوجو مدع لثم :يناثلاو

 لْمَح تالوأ ٤ نإو :ىلاعت هلوق يف {ةقفنلا بوجو يف لمحلا طارتش
 77 . م

 . [٦:قالطلا ةررس]هًةرُهَلُمَح نعضي ىتح َرهْيَلَع 7 اف

 .فالخ هيف عقو امهالكو

. 
 .:)«حيحصلا وهو» :هلوق حيرصب ينالجراولا رايتخا وهو هسفن سايقلا

 ٢٤٦. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (1)

 ٢٥١. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (2)
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 ةلعلا سايق ىلع همدقو يلحلا سايقلا ماسقأ لبق هنع ثدحت دقو

 .١0اّلج اسايق هنودعي نيذلا ةيعفاشلا رابتعا قوف هعفرف ‘ةصوصنملا
 .هتيجح يق ةيفنحلا عزان يذلا وهو ،©باطخلا ليلد موهفم امأ -

 مل ام ،قثوأ هب مكحلاو ،ىلوأ هيلع سايقلا نأ» بوقعي وبأ ررقيف
 .«تالطبملا هضراعت

 ىلع قافنإلا يف لمحلا طارتشا وهو ،فكلذ ىلع الاثم برضو

 الإو ،اهل ةقفن ال لماحلا ادع ام نأ تبنف ،ةيآلا هيلع تّصن يذلا تاقلطملا
 .'})ةدئاف نودب صيصنتلاو صيصختلا عقيف ©ىئعم نم طرشلل ناك امل

 .وغللا اذه نع هزنم عراشلا مالكو

 ىلوصالاسايتلل يملعلا ميوقتلا :ةم

 سايقلا ثحابم ضعبل زيجولا اهضرع يف ةقباسلا تاحفصلا حضوت

 جهنملا ىلإ لصوتلل نيملسملا ءاملع هلذب يذلا ريبكلا دهجلا يلوصألا

 .اهنم ةطبنتسملا ةصاخبو ةلعلا كلاسم ديدحت يف الثمتم ،يئارقتسالا

 ءاملعلا مهقبس يفو جهنملا اذهل ةلماكلا ةروصلا عضو يف مهتيرقبع تلجتو

 .هنيناوقو ءارقتسالا قرط طبض يف نين ؟

 يملعلا ءارقتسالا نم عون ىلإ هتقيقح يف عجار يلوصألا سايقلاو
 دارطا نوناقو ءةيلعلا نوناق :امه نينوناق وأ نيتركف ىلع مئاقلا قيقدلا

 .(اثداوحلا

 .دعب امف ٢٦٢ تاحفص ١ج طيسولا ،يليح لا ةبهو - (1)

 .ماكحألا طابنتسا ثحابم يف هنع ثيدحلا يتأيس - (2)
 ٢٥٠١. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجرارلا - (3)

 .دعب امف ٨٥ تاحفص مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم ںراشنلا يماس يلع .د - (4)



 يف عرشلا ماكحأ نأ سايقلا تابثإ يف نييلوصألا قطنم ناك دقو

 ىلإ لصألا نم مكحلا نايرس طانم يه ةعماجلا ةلعلا نأو ،ةللعم اهبلاغ

 .ءالقعلا روصت يف ةمماشتم اماكحأ ذخأت ةدرطملا ثداوحلا نأل ،عرفلا
 ليثمتلا اذه .يطسرألا ليثمتلا نع يلوصألا سايقلا فلتخي اذميو

 نع ةرابع يلوصألا سايقلا نأل ،ةفرعملا ملاع يف اديدج انل مدقي ال يذلا

 يطسرألا ليثمتلا امأ نيقيلا ىلإ لصوم وهو دهاشلا ىلع بئاغلا سايق

 .(لا الإ ديفي الف \ةطباض ةلع الب يئزج ىلإ يئزج نم لاقتنا وهف
 نوملسملا هاقتسا اصلاخ ايمالسإ اجاتن يلوصألا سايقلا ربتعي امك

 اهبناجب تفطصاو ،عامجإلاو ةمسلاو باتكلا :ةئالثلا عيرشتلا رداصم نم

 ماكحأل بضني ال اعبنم ادغو .ءاملعلا روهمج نيب هيلع اقفتم اعبار اردصم
 امتددح ييلا ءاحمسلا ةعيرشلا طباوضو ملاعم قفو ،ةدجتسملا ثداوحلا

 .ءالجألا ةباحصلا اهيلع عمجأو ،ةنسلاو باتكلا صوصن

 .٦٠١!و ٨٥‘ 0٨٦ تاحفص ثحبلا جهانم «راشنلا .د - )1(
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 سماخلا ثحبملا

 اهيف فلثخملا تلدألا
 ةمث نإف ،ءاملعلا روهمج قافتاب ةقباسلا ةعبرألا ةلدألا تيظح نئل

 ©بهاذملا فلتخم نم ءاهقفلاو نييلوصألا فالتخا راثم تناك ىرخأ ةلدأ

 .ةيعبتلا ةلدألا وأ ،اهيف فلتخملا ةلدألاب تقرغ
 .لالدتسالا حلطصم ةلدألا هذه عمجي امك
 حلاصملاو ‘ناسحتسالاو ‘©باحصتسالا :ةلدألا هذه زربأ نمو

 .فرعلاو ،يباحصلا لوقو عئارذلا ةسو ،انلبق نم عرشو ،ةلسرملا
 لاجمب امازتلا ،نيالجراولا هلوانت امم امهنم نيليلد داريإب ديقتنسو

 . .ثحبلا
 .ناسحتسالاو ڵ©باحصتسالا :امه ناليلدلا ناذهو

 موهفم لوح ةئطوتب ثحبملل دهمن نأ كلذ لبق انب نسحيو
 .لالدتسالا

 لالدتسالا موهفم : ديهمت

 .بولطملا ىلإ دشرملا قيرطلاو ،ليلدلا بلط ةغللا يف لالدتسالا

 الو عامجإ الو صنب سيل لوق نع ةرابع :نييلوصألا حالطصا يتو
 )٠(.

 سايقل اميسق هلعجو ئفخلا سايقلا عاونأ نم ينالجراولا هربتعا دقو

 ."لالدتسالا سايق" هتيمست ىلع حلطصاو هبشلا

 ،حيجرت الب هابشألا هيف توتسا ام هنأب :لاق هموهفمل هديدحت دنعو

 سايق

 ١0ج ©هقفلا لوصأ يف طيسولا يليحزلا ةبهو ؛!٧٧ ص !ج سمشلا ةعلط ،يملاسلا - (1)

 ٢٨٠. ص
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 .6رلناسحتسالا هب ىتعو

 داز هنكلو .طقف ناسحتسالا ىلع رصاق هدنع لالدتسالا موهفمف

 نم فئاوط هب لاق دق لالدتسالا نأ ملعاو» :هلوقب احيضوت رمألا

 حئاول نم مكحلاب رعشم وهو- هيف لصألاو .مهضعب هركنأو ،ءاهقفلا
 سايقلل املع اهوبصنف نآرقلا يف ةفلاسلا ممألا نم ةروكذم تاراشإو

 ءاهقفلا ضعب هزاجأف ةعيرشلا دعاوق نم ءيش ىلإ دنتسي ال -اهيلع

 ةحلصملا بلط ىلع اًملع هوبصنو ‘تالطبملا نم املاس نوكي نأ طرشب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقب هودضعو ،نيملسملا يأر نم ايأر ناكو
 .(2<:)«نسح هللا دنع وهف اسح نوملسملا هآر ام» :ملسو

 ىرج امل ةباشم بوقعي يبأ دنع لالدتسالا نأ ديفت ةرقفلا هذهف

 "سايق الو عامجإ الو صنب سيل ام ال هنأ نم ،نييلوصألا حالطصا هيلع
 .هريغو ناسحتسالا هتحت جردني داهتجالا نم ع ون هنأو

 باحصتسالا رابتعا ىلإ راشأ ينالجراولا نأ يخامشلا ركذ دقو

 هيلع رقتسا ام وهو .(هناسحتسالاو ةلسرملا حلاصملاو انلبق نم عرشو
 .0ةيضابإلا ءاملع نم نيرخأتملا حالطصا يف لالدتسالا موهفم

 عرشو ،يباحصلا لوقو حالصتسالاو ناسحتسالا ىلازغلا ربتعي امنيب

 .'١)امب دادتعا الف ،ةموهوملا لوصألا نم اهلك ءانلبق نم

 ٢٤٥. ص .ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ )1(

 .١٧٣ص ©١ج ،دمحأ دنسم - (2)

 ٢٣٥٧-٢٥٠٨. تاحفص ،٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا كييالجراولا - (3)

 .ظا٤ ةقرو ©لدعلا رصتخم كيخامشلا (4)

 ٧١٧٧-١٧٧٨. تاحفص !ج سمشلا ةعلط ،يملاسلا - (5)

 ٢٤٥. ص .دج }ىفصتسلملا يلازغلا - (6)
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 باحصتسالا :لوألابلطملا

 .١0)ةبحاصملا بلط ةغللا ف باحصتسالا

 هنع ايفنم وأ ،هل اتباث ناك امب ءيشلا ىلع مكحلا :نييلوصألا دنعو

 .هفالخ ىلع ليلدلا مايق مدعل

 .قباس مكح رييغت ىلع ليلدلا مايق مدع هانبمف
 .؛)دهتجلا هيلإ أجلي ام رخآ ناك اذهلو

 :ناعون هنأ باحصتسالا فيرعت نم نيبتيو

 دنع ،ةيلصألا ةءاربلا وأ ةحابإلاب لقعلا مكح باحصتسا :لوألا

 .هفالخ ىلع ليلدلا مدع

 ىلع ليلد مقي مل ام ،ليلدلا تبث يعرش مكح باحصتسا :يناثلا

 .مكحلا كلذ رييغت

 .)ع رشلا ةلدأ ماسقأ رخآ باحصتسالا ليلد ييالجراولا لعج دقو

 .ةمذلا لغشو ءةمذلا ةءارب باحصتسالا ليلد نمض جردأو

 .("ناسحتسالاو

 تابثإب الإ ضرف الف ةمذلا ةءارب ضئارفلا ف لصألا نأ ركذ امك
 .ليلدلا هيلعف ع راشلا صن دورو لبق ةمذلا لغش ىعدا نمف «هل عرشلا

 لصألا حبصيو اهلاح بحصتسيف ليلدلاب ةمذلا لغش تبث اذإو
 .)ليلدلا هيلعف هتوبث دعب هافن نمو ،ةمذلا لغش وه ديدجلا

 .بحص :ةدام ‘برعلا ناسل روظنم نبا - ()

 .٨٦١ص يمالسإلا عيرشتلا لوصأ هللا بسح يلع - (2)

 ١٨. ص .ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

 ١٨. ص .ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (4)

 ١٨. ص ،١ج ،فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (5)
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 ةيعبتلا رداصملا نيب نم كرتشملا مساقلا باحصتسالا ليلد ربتعيو

 يف هفنصي يلازغلا ناك نإو ،يلازغلاو نالجراولا نم لك دنع امب فرتعملا
 لقعلا ليلد هيمسيو ،عامجإلاو ةنسلاو باتكلا دعب ةعبارلا ةجردلا
 .(}اباحصتسالاو

 اليلد سيلو ليلدلل ارامثتسا هربتعي يلازغلا نأ انركذ دقف سايقلا امأ
 .(7")هسفنب

 لد نكل لقعلاب كردت ال ةيعمسلا ماكحألا نأ دماح وبأ ررقيو

 يف قلخلا نع جرحلا طوقسو ،تابجاولا نع ةمذلا ةءارب ىلع لقعلا
 ليلدب مولعم ماكحألا ءافتناو ...لسرلا ةثعب لبق ڵتانكسلاو تاكرحلا
 عمسلا دري نأ ىلإ كلذ باحصتسا ىلع نحنو عمسلا دورو لبق لقعلا

 ةبجاو ريغ ةسداسلا ةالصلا لظتف \تاولص سم بجوأو ءىن درو اذإف

 ال ذإ الصأ ايفتنم ناك ابوجو نأل نكلو ابوجو يفنب يبنلا حيرصتب ال

 ءاجو باجيإلاب يبلا قطن نأل ءيلصألا يفنلا ىلع ىقبنف \بوجولل تبنم
 ةسداسلا ةالصلا اهنمو .اهادع ام نود سمخلا تاولصلا ىلع ارصتقم

 يفنلا نع لقانلا ىعملاب يعمسلا ليلدلا دري نأ ىلإ هيلع لد دق لقعلاف

 .0»ىلصألا
 . امأ ةعيرشلا دورو لبق حلاص لالدتسالا اذه نأب ضارتعالا دريو

 ملعلا مدع نأل ،ةمذلا ةءارب ىلع اليلد مكحلا ءافتنا ضهتني الف نآلا

 .هدوجو مدع ىلع ةجح سيل يعمسلا ليلدلا دوروب

 ١٠٠. ص ( اج ©ىفصتسلملا ،ىلازغلا _- (1)

 ٩. ص ١0ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا - (2)

 ال فوتقرلا وه عرشلا دورو لبق ءابشألا مكح نأ اقباس هررق ام عم اذه نقانتي الأ - (3)

 ؟ةحابإلا

 ٦٢١٧-٢١١٩. تاحفص ( اج كىفصتسلملا ،يلازغلا _ (4)
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 ىفخي الو رشتناو لقنل ليلد ةمث ناك ول هنأب اذه نع يلازغلا بيجيو

 كلذب تبثو ،همدعب اًملع ليلدلاب ملعلا مدع راصف ‘}ةمألا عيمج ىلع

 .لقعلا ليلدب ةتباثلا ةمذلا ةءارب وهو لصألا لاح باحصتسا

 .ليلدلا ءافتنا هلظ ىلع بلغو ثحبلا يف هعسو غرفتسا اذإ دهتجلاو

 ثحب ىلإ دنتسا نظ هنأل لمعلا قح يف ملعلا ةلزنم» لّرني كلذ نإف

 .>«دهتجا ىلع بجاولا ةياغ وهو ،داهتجاو
 :باحصتسالا ةدئاف

 اًمكح تبثي ال هنأل ،قباسلا مكحلا ديكأت باحصتسالا ليلد ديفي

 مكح وأ ،لقعلاب تباثلا ةيلصألا ةءاربلا مكح هب رمتسي لب ،اديدج

 .هليلدب تبانلا ع رشلا

 ام تابثإل ال ،ناك ام ءاقبإل ةجح باحصتسالا نإ :اولاق كلذلو

 .نكي مل
 هرمأ يقب اذإ دوقفملا مكح يف ءاهقفلا نيب فالخلا ىرج دقو

 هتوم حجرتو ءهتبيغ لوط ىلع ءانب ،هتومب يضاقلا مكح قح الوهجم

 مكح رودص لبقو ،دقفلا ةرتف يف هبراقأ نم تام نمم هئاريم مكح امف
 ؟هتومب يضاقلا

 مدعل لاحلا هذه يف ثري ال دوقفملا اذه نأ ةيفنحلاو ةيكلاملا ىري

 .هدقفو هتبيغ نيح ايح هدوجو ققحت
 ىقلا هتايح لاحل اباحصتسا ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيضابإلا هثروي امنيب

 مكحلا وأ ،هروهظ نيح ىلإ كلذك ًرمتستف نيقيب دقفلا لبق ةتباث تناك
 .(دذئنيح لصألا مكح ريغتيف ،هتومب

 ٢٢٠. ص ،١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (1)
 عيرشتلا ل ورصأ هللا بسح يلع 0١٧٩ ص !ج رمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظني - (2)

-٣٩٦ - 



 :اهنمو ،ةماه ةيهقف دعاوق باحصتسالا قيبطت ىلع نبنا دقو

 .ةحابإلا ءايشألا يف لصألا -
 .ةءاربلا ةمذلا يف لصألا -

 .كشلاب لوزي ال نيقيلا -

 .0؛هعورفو هقفلا لئاسم نم ريثكل طباوض دعاوقلا هذهو

 ناسحتسالا :يناثلا بلطملا

 .(اائسح ءيشلا دع ةغللا يف ناسحتسالا
 ءاريبك افالتخا هفيرعت يف فلتخا دقف يلوصألا حالطصالا يف امأ

 نيذلا ةيعفاشلا نيبو كهب نيلئاقلا ةيفنحلا نيب ةاح لدج لحم ناك كلذلو

 ."عرش دقف نسحتسا نم" يعفاشلا مهمامإ ةلاقم ماقملا اذه يف اوددر

 حلطصم ديدحتب الإ ةيضقلا نم لداع فقوم ذاختا نكمي الو
 .قيرف لك فقوم ىف إطخلا نم باوصلا ةفرعمل ناسحتسالا

 :باضتقاب فيراعتلا هذه ضعب راتخنو

 بجوم نع لودعلا وه ناسحتسالا» :يفنحلا يودزبلا فيرعت
 .:)«هنم ىوقأ ليلدب سايق صيصخت وه وأ ،هنم ىوقأ سايق ىلإ سايق

 ىضتقم كرت راثيإ وه ناسحتسالا» :يكلاملا يبرعلا نبا فيرعت

 ضعب يف هضراعي ام ةضراعمل صخر تلاو ءانثتسالا قيرط ىلع ليلدلا

 .٠٧١؛ص يمالسإلا

 توريب ك يمالسإلا برغلا راد \١!ط ةيهقفلا دعاوقلا حرش ءاقرزلا دمحأ :رظني - (1)

 ص !ج :سمشلا ةعلط ،يملاسلا .عوضوملا اذه يف ليلج باتك وهو م ٤.٢ ١ه_/٩٨٣ ١

 ٢٥٠٩-٢٦١٠. تاحفص ؛هقفلا لوصأ يف زيجولا ناديز معركلا دبع.د ؛؛١
 .نسح ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا - )2(

 .م.د ،عئانصلا بتكم عبط ،يودزبلا لوصأ ىلع رارسألا فشك يراخبلا زيزعلا دبع - (3)
 ١١٣٢. ص ؤ٤ج كںےها٣١ا٧

-٣٩٧ - 
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 ةلأسملا مكحب لودعلا وه ناسحتسالا» :يلبنحلا ةمادق نبا فيرعت

 .0:«صاخ يعرش ليلدل اهرئاظن نع

 ناكف ،يفخلا سايقلا يمسق دحأ ناسحتسالا ينالجراولا دع دقو

 .)كلذ يف ةيفنحلا عم اقفتم
 لودعلا :وه :ةبراقتملا فيراعت نم دافتسي امك ناسحتسالا ێعمو

 ،ليلدلا ىضتقم نع لودعلا وأ .حجرم يفخ سايق ىلإ يلخا سايقلا نع

 .اعرش ةربتعم ةضراعم ةلعل ماع نم صاخ مانتساو
 يف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا صيخرتب ناسحتسالل ليثمتلا رهتش

 هذه عنم عويبلا دعاوق يضقت امنيب ةراجإلا دقع زاوجو 7 عيب

 مل ةمودعم ةعفنم ىلع دقع ةراجإلاو لوهجم مولعم عيب ايارعلاف ،عاونألا

 .اناسحتسا اهزاجأ عراشلا نكلو دعب لصحت

 .0)ةلبانحلاو ةيفنحلا ناسحتسالاب ذخألاب رهتشا دقو

 .٢١0كلذك ةيكلاملا ىلع هب لوقلا بسنو .(ثةيضابإلا هب ذخأ امك

 .0})ةموهوملا لوصألا نم يلازغلا هدعو ،هوركنأ دقف ةيعفاشلا امأ

 :ةثالث اهلعجف ،هيف عازنلا لحم ريرحتل هيناعم ىلع فوقولا لضف هنكلو
 لطاب اذهو .هلقعب دهتجلا هنسحتسي ام ناسحتسالاب دارملا نأ :اهلوأ

 .٨١٢ص ©هقفلا لوصأ ق زيجولا ناديز مركلا دبع - (1)

 .٥٨ص رظانلا ةضور ةمادق نبا - (2)

 .٨٦١١ص ،٤ج رارسألا فشك يراخبلا زيزعلا دبع - (3)
 رظانلا ةضور .ةمادق نبا ؛}!ا}١؛}!٨ص ،٤ج رارسألا فشك ،يراخبلا زيزعلا دبع _ (4)
 .٦٢!٩٠ص اج ،ماكحإلا يدمآلا ؛٥٨ص

 .١٥٨١ص ( ٢ج - كسمشلا ةعلط ،يملاسلا ؛٧٤٢ ص ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ - (5)

 .٥٦١ص يمالسإلا عيرشتلا لوصأ هللا بسح يلع - )6(

 ٢٤٥. ص ١ ج - كىفصتسلملا ،يلازغلا _ )7(

-٣٩٨ - 



 رذب الإ هدمتعم ملعن الو .هلوق يف ال دهتجملا ةلدأ يف ةجحلا نإ ذإ ،دودرم

 .ىوه وأ مهو نع قطن دق هناسحتساب هلعلف ،هليلد

 الو ،هنع ةرابعلا هدعاست ال دهتجملا سفن يف حدقني ليلد هنأ :اهيناث

 هلآمو ،هب دادتعا الف اسوه ىلازغلا هربتعا عملا اذهو ،هزاربإ ىلع ردقي

 .امامت لوألاك

 ال امم اذهو .صاخ ليلدب اهرئاظن نع ةلأسملا مكحب لودعلا :اهثلاث
 .0.)ركنيي

 مسا لوح ناك فالخلا نأ نيبتي ةجيتنلا هذه ىلإ يلازغلا لوصوبو

 الو ،هب دادتعالا ىلعو ،هانعم ىلع نوقفتم عيمجلا نأو طقف ناسحتسالا

 .تاحالطصالا يف كلذ دعب ريض

 هلوق لثم .ء)ناسحتسالاب جاجتحالا دمتعم نالجراولا دروأ دقو

 : هلوقو .[٨١:رمزلا ةروس]ه هنسحأ ن نوُعبت لوقل نوُعمَتنسَي َنيذلا) :ىلاعت
 هللا ىلص هلوقو .[هه:رمزلا ةروس] مكبر نم مكل لزئأ ام رسخأ ا وُعِبَاول
 .(ٍ:)«نسح هللا دنع وهف اًسح نوملسلا هآر ام» :ملسو هيلع

 قيرفت :اهنمو .اهحرشو ناسحتسالا ةلثمأ داريإ يف لوقلا ضافأ مغ

 يف اونسحتسا امك ءائناسحتسا ءوضولل ضقانلا مونلا عاونأ نيب ءاهقفلا

 ددجي نأ لخد نكي مل نإو هوّرقُي نأ لوخدلاب مهقبس نإ هوركملا حاكنلا
 .اناسحتسا

 ريغ تايد ماكحأو .ةرفاكلا للملاب نيميلا يف ثنحلا كلذكو

 .؛ديبعلا دودحو ءامإلا ددعو .نيملسملا

 .٢٨٢۔-٤٧٢ تاحفص ،١ج ‘ىفصتسملا ،يلازغلا _ (1)

 ٢٢٦. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجرارولا (2)

 .٩٧٢ص ١ج دمحأ دنسم - (3)

 ٣٢٤٧-٣٢٤٨. تاحفص ،٢ج ،‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (4)

-٣٩٩ - 



 نامتكلا كلسم ىف ةيضابإلا امب ذخأ ىلا ماكحألا نأ اضيأ ركذو

 دودحلا ضعب فاقيإو ،ةبازعلا سلجب ىلإ مامإلا تاطلس ضعب ضيوفت نم
 ىلا عجار كلذ لك ©ريزاعتلا ضعب نييعتو روهظلا ةلاح ق قبطت قلا

 .() ناسحتسالا

 ٢٥٨. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا (1)



 ثلاثلا لصفلا

مه اكح ط انتس \



 يديهمللا ثحبملا
 ظانلآلا تده تغللا اياضق

 :ةغللا ثحابممهقفلالوصأ ةقالع :لوألا بلطملا

 اذه نأل ،هقفلا لوصأ ملعل ةيساسألا رداصملا دحأ ةيبرعلا ةغللا ربتعت

 .ةمسلاو باتكلا صوصن نم مهف امي ماكحألل طابنتسا هرهوج ي ملعلا
 مالك نم برعلا عمس ام حصفأ امه لب ،نيبم يبرع مالك ةمسلا و باتكلاو

 .ريوصتلا ىف الامجو «ريبعتلا يف ةغالبو ،يناعملا ىق ةقد

 ،ةيبرعلا ةغللا ثحابمب ةلصلا قيثو هقفلا لوصأ ملع ناك انه نمو

 وأ ةقيقح ءابيكرت وأ اًدارفإ ،يناعملا ىلع ظافلألا تالالدب قلعتي اميف

 امب ينع يلا ثحابملا نم كلذ ريغ ىلإ ،ءافخ وأ احوضو ءازاجب

 !مهسفنأ ةغللا لهأ عدبي مل ام اهضعب يف اوعدبأو {ةغلاب ةيانع نويلوصألا

 ةيلوصأ لئاسم نم كلذ نع بترتي امو .6“فورحلا يناعم يف مهلعفك

 .ةيهقفو
 ةضافتسا نم لوصألا بتك ضعب يف ىري امل ثحابلا هدش دقو

 يق "عوضوملا نع جورخلا" اذه رس نع لءاستيو \ةضحم ةيوغل ثحابم يف
 باحر يق هنأ كردأ لوصألاو ةغللا نيب ةقالعلا هجو هل نابتسا اذإو .هرظن

 ةيرورض ةوطخو ،يساسأ ديهمت ثحابملا هذه نأو ،خربي مل لوصألا
 قفو ماكحألا طابنتساو ةمسلاو باتكلا صوصن ريسفت ناديم ىلإ جولولل
 .ةيبرعلا ةغللا دعاوقو عراشلا ةدارإ نم طباوض

 ١٠٤٨٥. تاحفص &١ج «ماكحإلا ،يدمآلا :رظني - (1)

_٢. ٤ - 



 ءاج يذلا يمالسإلا عيرشتلا اميس الو صوصن عيرشتلا نأ امبو»

 ةفسلف قلطنت نأ اًنهدب ناك ،ةغالبلا نم زارط ىمسأ ىلع زجعم باتك هب

 .©١«درجلا لقعلا قطنم نم ال ةغللا قطنم نم صنلا مهف يف نيدهتجملا
 مث صوصنلل ةيرهاظلا يناعملا ىلع رظنلاب نييلوصألا دوهج لماكتتو

 قرطب ناعم نم هلمتحي ام ةفاك ىلع هتالالد يف صنلا تاقاط رامثتساب
 “ .نايبلا يف اهصئاصخو ةيبرعلا ةغللا نم ةقتشملا ةفلتخملا تالالدلا

 وأ هتراشإ نم ،صنلل ةيلقعلا مزاوللاب مهفي ام قرطلا كلت نمو
 .هئاضتقا وأ هتلالد

 ةدارإو قفتي امب ماكحألا طابنتساو داهتجالل عساو لاحب كلذ يفو

 .عيرشتلا نم هدصاقم ققحيو ع راشلا

 ؟ًةعضاوم مأ افيقوت ةغللا ةنادب تناك له :يناثلا بلطملا

 .ةغللا ةيادب ةيضقب نييلوصألا لاغتشا نإ انلق اذإ ةقيقحلا ودعن ال دق

 ايركف افرت ربتعي سانلا هيلع عضاوت اقافتا مأ ،هللا نم افيقوت تناك له
 .اصلاخ

 رئاسك لوصألا ملعب ةلأسملا هذه طبرت ةيقيقح ةلص ال هنأ عقاولاو

 .ىرخألا ةغللا ثحابم

 يف قباس راكفألاو يناعملل ءرملا روصت نأ هيف لادج ال يذلاو
 .يناعملا هذه ىلع ةلادلا ظافلألاو تارابعلل دوجولا

 ربعي ىح ظافلألا هذه ناسنإلا ملع نم :وه ردابتملا لاؤسلا نكلو

 ؟رعاشملاو راكفألا نم هسفن يف جلتخيو هركف يف رودي امع اهي

 ،٢؟ط يمالسإلا عيرشتلا يف يأرلاب داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا سنيردلا يحتف .د - (1)
 ٢٨. ص م١ ٥٨٩/_ه ٤٠٥ ١ 6كقشمد .عيزوتلل ةدحتملا ةكرشلا

-٢٣. ٤ - 

 



 يف لادجو ثحب لوط دعب لوصألاو ةغللا لهأ باوج ىهتنا دقل
 :نيبأر ىلإ ةلأسملا

 مث مدآ اَهمهلأو ،نعملاو ظفللا نيب ةطبارلا كلت أشنأ هللا نأ :امهدحأ
 خيراتلا ربع تاغللا تعستا مث ،نيقلتلاو ملعتلاب هدعب نم هؤانبأ اهاقلت
 .ضرألا عاقب فلتخم يف ةايحلا طامنأ عونتو ،تاراضحلا روطتو

 ةروس]«اَهلك ءاَمُْسَألا مدآ َملَعَو) :ىلاعت هلوقب يأرلا اذه دهشتساو

 . [١٣:ةرقبلا

 نم يه لب ىلاعت هللا نم افيقوت نكت مل ةغللا نأ ىلإ ليمي :امهيناث
 لدابتو نواعتلا ىلإ ةجاحلا اهيلإ مهتعفد نلا ممتاحالطصاو سانلا عضاوت

 .نكسملاو سابللاو لكألا ىلإ مهتجاحك عفانملا

 .06)هتحت لئاط ال امب ةلأسملا هذه يف ثحبلا ءاملعلا لاطأ دقو

 .نمثب ردقي ال ام دادملاو دهجلاو نمزلا نم كلذ يق اوقفنأو
 ليلد امنأشب دري مل بيغلا نم ةلأسم ى مزحب نأ نحن انديفي امو

 نيب بطاختلا رقتساو نسلألا تماقتسا دقو ،حيرص ربخ الو مساح

 .تاغللا لك يف سانلا

 دقف .[س٠:ةرقبلا ةروس]اَهنك َءاَمُْسلا مدآ َملَعَوالىلاعت هلوق امأو
 ةيضقلل مساح نعم ىلع ةيآلا ق ةلالد الو هانعم ىق نورسفملا فلتخا

 نأ زوجيو ‘ةعضاوم نوكت نأ زوجيو ،افيقوت ةغللا ةيادب نوكت نأ زوجيف
 .«)العف تناك فيك ملعأ هللاو ،اعم القعو ةعضاومو افيقوت نوكت

 مجر وهو» .(}عرف الو لصأب هل قلعت ال ةلاسملا هذه يف ضوخلاو»

 ٢٢-٣٠. تاحفص ٢ج ،لوسلا ةيامم ،يونسألا :امتالالدتساو ءارآلا ليصفت رظني - (1)

 ٤٤. ص ،١ج فاصنإلاو لدعلا كينالجراولا - (2)

 .و٧٥١ ةقرو ،!ج ©قداصلا ثحبلا "يداربلا - (3)

_ ٤ ٠ ٤ _ 



 ةجاح هداقتعا ىلإ قهرت الو ،يلمع دبعت هب طبتري ال رمأ يف نظلاب
 .٨١00«هل لصأ ال لوضف هيف ضوخلاف

 ؟ ةغللا ثي سايقلا رنوجي له :ثلاثلا بلطملا

 نم اهيف دب ال مأ ؟سايقلا قيرط ىلع ةيوغللا ءامسألا تبثت له
 ؟ةغللا لهأ نع لقنلاو عامسلا

 ضعبلا زاجأف ،ممتداعك ،نييلوصألاو ءاملعلا فالتخا راثأ لاؤس

 .نورخآ هعنمو ،هب امتوبثو ،ةغللا ي سايقلا

 .(داهدحأ حجري مل و ءاملعلا ءارآ ينالجراولا ىكح دقو

 سايق ال هنأو فيقوتو عضو اهلك ةغللا نأ ىلإ بهذف يلازغلا امأ

 ىلإ سايقلاب بسننف ‘برعلا ةغل ىلع مكحتن نأ انل سيلو ،الصأ اهيف
 .اهنم سيل ام مهتغل

 مل و هب اصاخ ناك هتاذل بنعلا ريصع ىلع هوقلطأ نإ رمخلا مساف

 هيف اوعارو ؛لقعلا رماخي ام لك ىلع هوقلطأ نإو ،هلحم هب ودعن نأ انل زجي
 .مسالا اذه تبثنو كرم ذيبنلا نإ لوقن نأ انل زاج ،ريمختلا وهو اهانعم

 هنظي امك اسايق سيلو فيقوت اضيأ اذه نأ يلازغلا فاضأو
 .()ضعبلا

 لعاف انيمتس اذإف لعاف هلف ردصم لك نأ انوفرع نإ برعلا نأ امك

 ٍ .سايق نع ال فيقوت نع كلذ ناك ،ابراض برضلا

 ةميهبلا عرطاوو ،اقراس شابنلا ةيمست ىلع ةدعاقلا هذه يرستو

 ٢١٨. ص ء١ج ©ىفصتسلملا يلازغلا _ (1)

 ٤٧. ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (2)

 ٢٢٢. ص .١6ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (3)

_ ٠.٥ ٤ 



 .اهريغو ءايناز ئطوللاو كايناز

 قلع نىلا ةقتشملا ءامسألا يف سايقلا زاوجب نيلئاقلا دقتني يلازغلاو

 .ةغللا لهأ عضول عابتا هلك كلذ نأ ىريو ،قاقتشالا ردصمب اهيف مكحلا

 .اسايق وأ ،اديدج اعارتخا سيلو

 ©سرفلا ىلع مهدألا ظفل برعلا رصق اذإف ،قيقدو هيجو يأر اذهو

 سايقلا انل زجي مل ،عئاملا هيف رقتسي يذلا جاجزلا ىلع ةروراقلا مساو

 ةروراق عئاملا هيف رقتسا ام لك الو ءامهدأ دوسأ لك يمسن الف ،اهيلع

 مهدألل ةيمستلا قالطإ دنع هانعمو فصولا اذهل برعلا ةظحالم مغرب

 .تافصلا هذه هيف ترفوت ام لك يف قاقتشالا اورجي مل مهنأل .ةروراقلاو

 انيمسف كلذ يف مهانعباتو قاقتشالا دنع تافصلا هذه اوربتعا اذإو
 ايناز طئاللا انيمتسو لقعلا رماخ ام برعلا دنع رمخلا نأل-:،اًرمح ذيبنلا

 عضاوت امب اضيأ نيمزتلم نوكن اننإف \_مّرحم جرف نايتإ مهدنع ىنزلا نأل
 ي زّوجت وهف اسايق كلذ انيمس نإو ضمهدعاوقل نيعبتمو ،ناسللا لهأ هيلع
 .حالطصالا

 زاجملاو ةقيقحلا =د

 :زاجناو ةقيقحلا فيرعت _
 نمو ىلاعت هللا نم دراولا باطخلا نأ ملعا» :ينالجراولا لوقي

 نوضقي نيذلا نيدتهملا نيداهلا نيدشارلا ءافلخلا ةمئألا نمو ث لوسرلا

 لك ةقيقحلاف ،اراحم وأ ةقيقح نوكي نأ نم ولخي ال نولدعي هبو قحلاب
 .١0«هل عضو ام ريغل لمعتسا ام لك زاجلاو ،هل عضو امل لمعتسا ظفل

 ٢٩ ص ©١ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجر اولا - (1)

 .خسانلا نم أطخ وهو "هل لمعتسا ام ريغل عضو ام لك زاجلاو" لصألا ةرابع تدرو دقو
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 :لامعتسالا دنع ظفلل ناتفص زاحجلاو ةقيقحلاف

 بطاختلا حالطصا يف هل عضو يذلا نيعملا يف ظفللا لمعتسا اذإف -

 .ةقيقح يمس

 .ةيعرشو ةيفرعو ةيوغل :عاونأ ةثالث قئاقحلاو
 عضولا نأل .ةيوغل ةقيقح قطانلا ناويحلا يف ناسنالا لامعتساف

 .اناسنإ قطانلا ناويحلا ةيمست ىلع حلطصا يوغللا

 نأل ءةيفرع ةقيقح عبرألا تاوذ تاناويحلل ةبادلا لامعتساو

 ناك نإو ،عبرألا تاذل ةبادلا نأ ماعلا فرعلا يف بطاختلا حالطصا

 .ضرألا ىلع بدي ام لك ةبادلاب ديري يوغللا ظفللا

 .ةيعرش قئاقح ةينيدلا اهيناعم ىق جحلاو ةاكزلاو ةالصلا لامعتساو

 نيبطاختملا حالطصا يف هل عضو ام ريغ يف ظفللا لمعتسا اذإو -

 .زاجب وهف

 .يعرشو يقرعو يوغل :ةئالث عاونأ كلذك زاجلاو
 .يوغل زاجم عاجشلل دسألا لامعتساف

 .قرع زاب ضرألا ىلع بدي ام لكل ةبادلا لامعتساو

 .)يعرش زاجب ءاعدلل ةالصلا لامعتساو

 ،تقولا سفن يف ازاجبو ةقيقح ةدحاولا ةملكلا نوكت نأ نكمي اذممو

 .نيفلتخم نيرابتعاب نكلو

 اهيناعمل يييدلا لاحلا يف تلمعتسا اذإ ،ةيعرش ةقيقح ةاكزلاف

 .يوغللا لاحلا ف ىناعملا تاذل تلمعتسا اذإ زاجب اهنكلو ،ةيعرشلا

 تاحفص ٬هقفلا لوصأ ،يطوبلا ؛؟٢!١ص يمالسإلا عيرشتلا لوصأ ،هللا بسح يلع _ (])
 ٥٨-٥٠٩.
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 ؟زاجم نآرقلا يف له _

 ةغللا يف زاحنا دوجو ىلع روهمجلا عم «}يلازغلاو ١6ينالجراولا قفتي
 .لزن برعلا ةغلب هنأل ؛عبتلاب نآرقلا يفو ةيبرعلا

 وبأ يضاقلاو ،ةيرهاظلا مهنم ريسي رفن الإ زاجلا راكنإب دشي ملو
 نكمي زاجلا نأ هتصالخ يقطنم سايق يف نودنتسي ذإ &‘)ييالقابلا ركب

 يف زاجب ال هنأ :ةجيتنلاو ،هراكنإ نكمي نآرقلا يف ءيش ال هنأو ،هراكنإ

 .(نآرقلا

 يف ال ظفللا يف عقاو زاجلا نأل ،هتامدقمب ملسم ريغ لالدتسا اذهو
 نكمي ال يذلا يقيقحلا وه هنم دارملا نعملاو ،نالجراولا لوقي امك ،نعملا

 ةروس] ه«ةهَماَقأَف ضقني نأ ديري ارادج اهيف ادَحَوَفل :ىلاعت هلوقف 5هراكنإ
 ناردجلا فاصوأ نم ال ناويحلا فاصوأ نم ةدارإلاو ..[٧٧:فهكلا

 نكمي ال دارملا نعملاف .)عوقولاب مه لجر هنأك .لام :ةيآلا يف اهانعمو

 .دعت نأ نم رثكأ نآرقلا ىف اذه دهاوشو ،اًدبأ هراكنإ

 يلصألا عضولا نيب ةقالع دوجو وه زاحلا لوبقل يساسألا طرشلاو

 ةقالع ىهف ةعاجشلا لثم ،هيف تلمعتسا يذلا يزاجلا نيعملا نيبو ةظفلل

 . .ادسأ عاجشلا ةيمست ىف ةرهاظ ةفصو

 تاراعتسالا دامع يهو ءةممباشملا يوغللا زاحلا تاقالع زربأو

 ٠٢٦. ص [ ١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ٢٤١. ص ،١ج ‘ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 يف ةلأسملل -باتكلا ققحم- وتيه روتكدلا ليصفت رظناو \٧٧١ص ،ةرصبتلا يزاريشلا - (3)
 : .شماهلا
 عنم يف ةلاسر نمضتت نآرقلاب نآرقلا حاضيإ يف نايبلا ءاوضأ يطيقنشلا نيمألا دمحم - (4)
 .دعب امف ٨ص ٠ ج .ت.د ‘ترريب بتكلا اع ،نآرقلا ق زاجلا زاوج

 ٥١٧١-٠٥٠٢. تاحفص (( ١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (5)

_ ٠٨ ٤ - 

 



 .0)اهعاونأب ةيغالبلا
 ةيلاحلاو ةيلكلاو ،ةيئزحجلاو ةيببسلاك ،ةممباشملا ريغ ةقالعلا نوكت دقو

 .(}لسرملا زاجماب عونلا اذه ىمسيف .اهريغو ،ةيلحملاو
 فيضيو كةمباشملا يف ةقالعلا هذه ةرئاد رصحي ال ىلازغلا نكلو

 .ناصقنلا زاجمو ةدايزلا زاجب امهاس نيعون زاجملل

 نإف .[١١:ىروشلا ةروس]4ءئَش هلثمك رسلل :ىلاعت هلوقك لوألاف
 م م صم م

 ىلع ناك ديفي ال هجو ىلع تلمعتسا اذإف !ةدافإلل تعضو فاكلا

 .عضولا فالخ

 :ێعملاو .[٢٨:فسري ةروس] ةيرقلا لأساو :ىلاعت هلوقك يناثلاو

 .ةيرقلا لهأ لأساو

 .(عُسوتو زوجت وهف ،برعلا هتداتعا ناصقنلا اذهو
 .0هزاجيإلاو بانطإلاب يناعملا ملع يف نافرعت ناصقنلاو ةدايزلا هذهو

 :ةيعرشلا قئاقحلا راكنإ -

 لامعتسا اهنم داري ،ةيعرشلا ةقيقحلا نأ قباسلا ضرعلا نم انل نيبت
 ىنعملل ةبسنلاب ازاجم حبصتف "عراشلا باطخ يف يعرشلا هانعم يف ظفللا

 تاحلطصملا رئاسو ،جحلاو ةاكزلاو ةالصلا ظفلك يلصألا يوغللا

 .ةيعرشلا
 .افنآ هانركذ امك ىلازغلاو نيالجراولا نم لك هيلع قفتي ام اذهو

 ك رصعب فراعملا راد ،!٢ط ةحضاولا ةغالبلا ،نيمأ ىفطصمو مراخلا يلع _ (1)
 ٦٩١. ص ،م٦٥٩٦١/ه٥٧٣١

 ،©١ج ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا :اضيأ رظناو ،&!٨٠ص ،ةحضاولا ةغالبلا ،مراخلا يلع _ ()
 ١٩١٩-٢٠٠٥. تاحفص

 ٢٤٢. ص ١0ج ©ىفصتسملا ىلازغلا - (3)

 .٩٣٢ص ةحضاولا ةغالبلا ،مراخلا يلع - (4)
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 .ةيعرشلا قئاقحلا اضيأ نوركني نآرقلا يف زاجملل نيركنملا نكلو
 :يهو ،ينالقابلا يضاقلا ناسل ىلع مهججح يلازغلا لقن دقو
 تأي مل و ةيبرع ظافلأ يهو ،نآرقلا اهيلع لمتشي ظافلأ هذه نأ "

 .قئاقحو ظافلأ نم مهتغل يف برعلا هفرع ام ريغ ديدجب نآرقلا

 ءةديدحجلا قئاقحلا لولدم ةمألا فيرعت همزلل اذه لعف ول عراشلا نأو "

 قئاقح تابثإ يف داحالاب ةجحلا موقت ال ذإ ،رتاوت ىلإ جاتحي كلذو
 .عرشلا

 ال اهريغو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا ظافلأ نم روهمجلا هب جتحا امو "

 امنإو ‘يوغل عضو اهلصأ ظافلألا كلت نأل جاجتحالا دنع موقت

 اهيف ع رشلا فرصتف» ،ةيعرش تحبصأف ،اطورش عراشلا امل فاضأ

 .()«عضولا رييغتب ال طرشلا عضوب
 راكنإ ىلإ ليبس ال هنأ» راتخاو ةريخألا ةجحلا يلازغلا فصنأ دقو

 نع ةلوقنم امنوك ىوعد ىلإ ليبس الو ،يماسألا هذه يف عرشلا فرصت
 نم يماسألا يف فرصت ةغللا فرع نكلو ،موق هنظ امك ،ةيلكلاب ةغللا

 :نيهجو
 فرصتف .ةبادلا يف امك تايمسملا ضعبب صيصختلا ،امهدحأ

 يف فرع عرشلل ذإ سنجلا اذه نم ناميإلاو موصلاو جحلا يف عرشلا
 .برعلل امك لامعتسالا

 3هب لصتيو ءيشلا هب قلعتي ام لك ىلع مسالا قالطإ يف يناثلاو

 .اهؤطو مرحملاو {ةمّرحم مألاو ،امبرش مرحلاو ،ةمرحم رمخلا مهتيمستك
 هطرش دوجسلاو عوكرلا نأل ،كلذك ةالصلا يف [عراشلا يأ] هفرصتف
 راكنإ ذإ عرشلا لامعتسا فرعب مسالا هلمشف ،ةالصلا مامت يف عرشلا

 .دعب امف ٢٢٧ تاحفص 0&١ج ،ىفصتسلملا يلازغلا - (1)



 .ديعب ةالصلا سفن نمو ةالصلا نكر دوجسلاو عوكرلا نوك

 سفن نم عوكرلاو دوجسلا جارخإ نم نوهأ ردقلا اذه ميلستف

 يغبني تادابعلا نم عرشلا هروصي ام ذإ هيلإ جاتحملا مهملاك وهو ةالصلا

 فرصت ع ونب الإ ةغللا ق كلذل دجوي الو ةفورعم ماسأ هل نوكي نأ

 . (٠)«هيف

 حضاوف نالوألا ناليلدلا امأ ،يضاقلل ريخألا ليلدلا نع اذه

 يناعم سانلل حضوأ عراشلا نكلو ،برعلا ةغلب لزن نآرقلا نأل كامهفعض

 ةقف لوسرلا لعفب كلذ نايب متو ،امفومهفي يلا ةغللاب ةديدجلا هتاحلطصم

 ديزم ىلإ هدعب ةجاح ال امب ،ةريثك ةيوبنو ةينآرق صوصن يق نايبلا راركتبو
 .ةيعرشلا قئاقحلا هذهل نايب

 .ةيعرشلا قئاقحلا ريرقت يف لاكشإلا اذه ييالجراولا ضرعتي مل و
 .0:لىضمو ةملسم اهداريإب ىفتكا امنإو

 :زاجملاو ةقيقحلا لامعتسا -

 ةغل ىف نادوجوم امهعاونأب زاجلاو ةقيقحلا نأ انل دكأت نأ دعب

 نيب اضيأ قافتا لحم يه ىرخأ ةجيتن ىلإ لصن عراشلا صوصنو برعلا
 ام يق لمعتسي نأ مالكلا ق لصألا نأ :يهو دماح يبأو بوقعي يبأ

 .ةنيرق وأ ليلدب الإ هنع فرصي الو ،هل عضو
 يف لصألاو ،ةيوغللا قئاقحلا لامعتسا نييوغللا باطخ ىف لصألاف

 .عرشلا قئاقح لامعتسا عرشلا لهأ باطخ
 قئاقحلا ىضتقم هانرّسف ةتسلا وأ باتكلا نم رصن هاجت انك ام اذإف

 لزني ل ىلاعت هللاو .عراشلا مالك نم لوألا دوصقملا اممأل ةيعرشلا

 ٢٢٣١-٢٣٢٢. تاحفص ،١ج ،ىفصتسملا يلازغلا - (1)

 ٠٢. ص ،١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا -= (2)
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 قفو هعيرشتو هماكحأ نايبتو هنيد قئاقح نايبل الإ هلوسر ثعبيو هباتك
 ةالصلاو ،رفكلاو ناميإلا لثم ،ميكحلا عراشلا انل اهددح نىلا يناعملا

 .كلذ هبشأ امو ،قالطلاو حاكنلاو ةاكزلاو

 هاوس ام ىلإ هب انلع ةيعرشلا هتقيقح ىلع ظفللا ءارجإ رذعت اذإو

 وهو لصألا نع لودعلا رابتعاب ازاجم كلذ ناكو .فرعلا وأ عضولا نم
 .ةيعرشلا ةقيقحلا

 اهتلعجو ةغللا نم اريثك تريغ دق ةعيرشلا نأ» ينالجراولا ررقيو
 .06«سكعلاب تناك امدعب ةغللا يف اًزاجمو عرشلا يف قئاقح

 ءهنع هللا يضر باطخلا نب رمعل وق يبلا باوج كلذ ةلثمأ نمو
 لسغاو ءضوت» :هل لاقف كليللا نم لجرلا بيصت ةبانخلا نع هلأس دقو

 .0:)«مت مغ كركذ

 فورعملا ةالصلا ءوضو دريل مل و 6هركذ مث هيدي لسغ ءوضولاب دارأف
 .يعرشلا ءوضولا ىلإ رظنلاب اراحب انه ءوضولا ىعم حبصأ ذإ .)اعرش

 يف يهف ،ةيعرشلا ءامسألا رئاسو موصلاو ةالصلاو جحلا كلذكو
 .;ةيعرش تازاجب ةيلصألا اهيناعم يفو ،ةيعرش قئاقح ةيعرشلا اهيناعم

 ةقيقحلا نأو ةقيقحلا مالكلا يف لصألا نأ ةدعاق ىلع ءانبو
 ءارجإ نإف ،نوبطاختملا هيلع عضاوت ام يه باطخ لك يف ةدوصقملا

 صوصن ىلع رصاق ريغ ةيعرشلا هتقيقح ىلع عرشلا لهأ باطخ
 نم ممتافرصتو سانلا تالماعم ىلع كلذك يرسي لب .ةمسلاو باتكلا
 .روذنلاو ناميألاو دوقعلا

 ٠٢. ص ،١ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (1)
 .٠٨ص ،١ج ،٦٢باب لسغلا باتك ،يراخبلا - (2)

 ٠٢. ص .ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

 ٢١٠. ص ١ ح :سمشلا ةعلط ،يملاسلا - )4(
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 ءاعرش ةدوهعملا ةالصلاب ءافولا هيلع بجو هلل يلصي نأ رذن نمف
 دوصقملا نأل طقف ءاعدلا هل زوجي الو .ميلستلاب ةمتتخملا ريبكتلاب ةحتتفملا

 .ماقملا اذه يف زاجب وهف ءاعدلا امأ ،ةيعرشلا ةالصلا وه

 ال يعرشلا موصلا هيلع ناك موصي نأ فلح وأ رذن نم كلذكو
 .كاسمإلا درجب

 يف محللا نأل ،كمسلا لكاب ثنحي مل امحل لكأي الأ فلح نمو
 .عيمجلا معي يوغللا عملا ناك نإو ،كمسلا ريغل يفرعلا حالطصالا

 نم يلزانتلا بيترتلاب كلذو ،رذعتلا دنع الإ ةقيقحلا نع لدعي الف

 .ةيوغللا مث ةيفرعلا ىلإ ةيعرشلا ةقيقحلا
 .يفنلا مأ باجيإلا قايس يف ظفللا ناكأ ءاوسو

 هنأ ىري ذإ ،يفنلاو باجيإلا نيب ليصفتلا ىلإ حنجي يلازغلا نأ الإ
 اذإ امأ روكذملا روهمجلا بيترت انيعار تابثإلا قايس ىف ظفللا درو اذإ

 الإ كلمن ال اننإف عراشلا باطخ يف يفنلا قايس يف ةملكلا تدرو

 ةيقحلا هانعم ملعي ال يذلا لمجملا ليبق نم يلازغلا رظن يف اهنأل ،فقوتلا
 .دوصقملا عملا ددحت ةيجراخ ةنيرق وأ عراشلا نم نايبب الإ

 ىلع فقوتي لمجب يمن .(رحنلا موي موص نع ه لوسرلا يهنف
 .(:)دوصقملا هانعمب نايب دورو

 .زاجلا حجر وأ ةنيرقلا تحجر اذإ هلك اذه

 نود ةملكلل يزاجلاو يقيقحلا ناينعملا اهيف يوتسي ةلاح ةمث نكلو

 ؟ذخأن نيينعملا يأبف ،امهنيب ضراعت نودو ‘ناححجر

 .«رطفلا مويو ىحضألا موي ؛نيموي مايص نع ىمن» ظفلب ملسم هاور - (1)

 .٥١ص ،٨ج 0١٤١ ثيدح مايصلا باتك ملسم حيحص

 ٢٥٠٩. ص ،١ج ،ىفصتسملا يلازغلا - (2)

-٤١٣ - 



 يزاحلاو يقيقحلا هيينعمل ظفللا لامعتسا لاحلا هذه يف ةيعفاشلا زاجأ

 .0.)عئاشلا هزاجممب ظفللا رسفي :اولاقو ةيفنحلا هعنمو اكم

 ينالجراولا ركذي مل و .ں)لدعلا رصتخمل هحرش يف يخامشلا فقوتو

 .اهليصفت مدع انرثآ كلذلو ،ةيضقلا يف هيأر

 .٩٦ص هقفلا لوصأ ،يطوبلا - (1)

 ٢١٤. ص ١ ج سمشلا ةعلط ،يملاسلا كظ٢١ ةقرو ،لدعلا رصتخم حرش كيخامشلا - (2)

-٤١٤ - 



 لمآلا ثعلا
 ت٢٦؛هردلا قرطد ظانلألا .انحد حوضو

 نيملكتملاو ةيفنحلا نيب تالالدلا قرطو ظافلألا ءافخو حوضو :ديهمت

 اهتلالد ةوق ثيح نم عراشلا باطخ يف ةدراولا ظافلألا فلتخت

 .ءافخو احوضو اهانعم ىلع

 ىلإ اهئافخو اهحوضو ىلع ءانب لوصألا ءاملع اهفنص دقو
 امك ©ضراعتلا دنع اهنيب حيجرتلل دهتجملا مامأ رمألا لهسي ىح كتاحرد

 هيلع لدت دقو ،اهقوطنمو اهتغيصب عملا ىلع لدت دق ظافلألا هذه نأ

 ثحابم نودرفي اضيأ نييلوصألا لعج ام كلذو ء3اهاوحفو اهموهفمب
 .تالالدلا ثحابم فرغ امب يناعملا ىلع ظافلألا تالالد قرط ةساردل

 ءافخلاو حوضولا :نيمسقلا نيذه يف نيملكتملا ةسردم تكلس دقو

 .فانحألا ةسردم نع ءازيمتم اكلسم ظافلألا تالالدو ظافلألا ق

 جهانم يف نيتسردملا زيمي ام ىلجأ نم ثحابملا هذه ربتعتو
 فالخ هنع جتن امم ضراعتلا دنع ظافلألا بيترت يف يلاتلابو طابنتسالا

 .0)ةديدع ةيهقف ع ورف يف

 روهمجلا ةسردم ىلإ نايمتني امهيلك يلازغلا و ينالجراولا نأ امبو
 .لئاسلل هذه ىف فالخ ريبك امهنيب دجن ال فوسف ،نيملكتملا

 روهمجلا جهنم نيب تانراقم داريإ حيضوتلا نم ديزمل انيأترا كلذلو

 .همجح و ثحبلا ةعيبط هب عمست ام دودح ىف «ةيفنحلا جهنمو

 يف ةيفنحلا جهنمو نيملكتملا جهنم نيب ةنراقم ةلقتسم تاسارد نيثحابلا ضعب درفأ _ (1)

 .امتالالد قرطو ںاهئافخو ظافلألا حوضو
 .يمالسإلا هقفلا يف صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د :رظني

 .يمالسإلا عيرشتلا يق يأرلاب داهتجالا ق ةيلوصألا جهانملا ،ييردلا يحتف .د

_ ٥ ١ ٤ 



 طظانلألاد ءانخلاو حوضولا :لولا بلطملا

 ىلع اهتلالد وأ ،اهئافخو اهحوضو ىف ظافلألا تاجرد ديدحت نإ

 صوصن ريسفت يف يساسأ لمع مامبإلاو حوضولا ثيح نم اهانعم
 .ماكحألا طابنتسال داهتجالاو ،عراشلا

 عراشلا صوصن نإ ذإ ،ظافلألا تاذ ءافخلاو حوضولاب دوصقملاو

 دوصقم ىلع امتالالد ةوق وه دارملا امنإو ،اهيف ضومغ ال ةحضاو اهلك

 ىلع امتردقو ظافلألا هذه ةعس ىدمو ماكحألا عيرشت نم عراشلا

 .قيبطتلا دنع ةددجتملا عئاقولا ءاوتحا

 :نيمسق ىلإ ظافلألا مسقنتو
 وأ هنم دارملا مهف جاتحي ال ثيحب ،هانعم ىلع ةلالدلا حضاو :لوألا

 .هنع جراخ رمأ ىلإ عئاقولا ىلع هقيبطت
 ىلإ هقيبطت وأ هنم دارملا مهف جاتحي هانعم ىلع ةلالدلا مهبم :اثلا

 .هنع جراخ رمأ

 ىلإ هماميإ وأ ێعلملا حوضو يق هظافلأ توافتت نيمسقلا الكو

 .تاجرد

 ةيفنحلل امك ‘تاجردلا هذل صاخ فينصت نيملكتملا روهمجللو

 .اضيأ مهفينصت

 صن ىلإ هانعم حوضو رابتعاب ظفللا اومسق دقف نيملكتملا جهنم امأ

 .هباشتمو لمجب ىلإ هئافخ رابتعابو رهاظو
 ةعبرأ حضاولا اولعجف كاليصفت رثكأ اليبس ةيفنحلا كللس امنيب

 ةعبرأ ئفخلا اولعج امك كرهاظلاو صنلاو رّسفملاو مكحملا يه :ماسقأ

- ٤١٦-۔



 نم ةبترم يهو .هباشتملاو لمجلاو لكشملاو يفخلا :يه ،‘كلذك ماسقأ
 .()ءافحخ املغوأ ل لإ احوضو مالعا

 ِ :نيملكتملا ةقيرط =أ
 صنلا :ةعبرأ ىلإ ءافخو احوضو نيملكتملا دنع ظافلألا مسقنت

 .هباشتملاو لمجلاو رهاظلاو

 ةفصب يلازغلاو نيالجراولا ىلع ادامتعا نايبلا ضعبب اهل وانتنسو

 :صنلا _

 ىلإ ةقيقحلاو ،زاجمو ةقيقح ىلإ عراشلا باطخ بوقعي وبأ مسقي
 .لمتحم ريغو لمتحم ىلإ لصفملاو لصفمو لمجب

 هتياغ ىصقأ ىلإ نايبلا ق عفر ام وهو .يصنلا وه لمتحملا ريغو»

 :هلوقو .[٥٥٢:ةرقبل دول يحلا وه ألإ هلإ ال هللاا :ىلاعت هلوقك
 ةروس]«هللا ى لوُسَر َمَحُمل :هلوقو .[١٧١:ءاسنلا ا ةروس]ثحاو ةلإ هللا امنإ
 .( «[٩٢:حتفلا

 ديفم ظفل لك هنأب يالجراولا فيرعت يف صنلا عم يداربلا ددحيو
 ێعم ىللإ ادانتسا كلذو ليوأتلا هيلإ قرطتي ال ح هنطابو هرهاظ ىوتسا

 تبأرشاو اهقنع تم اذإ ةيبظلا تّصن :لوقت برعلاف ،ةغللا ف صنلا

 .سورعلا هيلع ىلجت يسرك ةصنملاو
 راسحنا عم عطق ىلع يناعملا ةدافإب لالقتسالا صنلاب دوصقملاو»

 :رظني ماسقألا هذه لوح - ((1)

 .دعب امف٩٣٢١ تافحص ،١ج صوصنلا ريسفت احلاص بيدأ دمحم .د -
 .دعب امف ٣٢٧ تافحص ةيلوصألا جهانملا ،نيردلا .د -

 .دعب امف ٩٤ تافحص ءهقفلا لوصأ ،يطوبلا .د -

 ٣٩-٤٠ تافحص ١ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (2)

 - ٤١٧-۔



 .©)«تالامتحالا كلاسم عاطقناو ،تاليوأتلا ةهج

 ءارآلا ضرعي هنكلو ،صنلا موهفم يف ينالجراولا عم ىلازغلا قفتيو
 :لوقي ذإ ليصفتلا نم ديزمب هلوح

 :هجوأ ةنالن ىلع ءاملعلا فيراعت يف قلطي كرتشم مسا صنلا»

 وهو ءاًصن رهاظلا ىمس هنإف هللا همحر يعفاشلا هقلطأ ام :لوألا

 ىنعمب ةغللا يف صنلاو ضعرشلا يف هنم عنام الو ةغللا ىلع قبطنم
 نظلا ىلع بلغي يذلا ظفللا وهو رهاظلا ةح هدح اذه ىلعف ...روهظلا

 .عطق ريغ نم هنم نعم مهف
 نآرقلا نع ال الصأ لامتحا هيلإ قرطتي ال ام رهشألا وهو :يناثلا

 الو ةتسلا لمتحي ال ‘هانعم يف صن هنإف ،الثم ةسمخلاك دعب نع الو

 ...دادعألا رئاس و ةعبرألا

 هدضعي لوبقم لامتحا هيلإ قرطتي ال امع صنلاب ريبعتلا :ثلاثلا

 .اصن هنوك نع ظفللا جرخي الذ ليلد هدضعي ال يذلا لامتحالا امأ ليلد

 .(١2«دعبأ رهاظلاب هابتشالا نعو رهشأو هجوأ يناثلا قالطإلاو

 :رهاظلا -

 .0})«هانعم سوفنلا ىلإ قبس ام» هنأب رهاظلا نالجراولا فرعي

 هنم ىنعم مهف نظلا ىلع بلغي يذلا ظفللا» هنأب يلازغلا هددحو
 .(;«عطق ريغ نم

 .و٧٤١-۔ظ ١٤٦ تاقرو .ج قداصلا ثحبلا ،يداربلا - (1)

 ٢٣٨٤-٣٢٨٦. تافحص ،١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)
 ٤٠. ص ا١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجرارلا - (3)

 ٣٨٥. ص (١ج فصتسمل تسملا ،يلازغلا - (4)

-٤١٨ - 



 .١0«رجفلا لبق مايصلا عمجي مل نمل مايص ال» :ةث يبلا لوق هلانمو

 لمتحي هنكلو رجفلا لبق ةينلا دقعي مل نم موص ةحص مدع هرهاظ نإف

 لجألو ،هتحصل ال موصلا لامكل طرش ةينلا نأ وهو ،اًحوجرم رخآ نعم
 .اصن ال ارهاظ ثيدحلا ظفل ناك لامتحالا اذه

 مدعو ؛لامتحالل رهاظلا لوبق رهاظلاو صنلا نيب يرهوجلا قرافلاف

 .هل صنلا لوبق

 اذإ اجحار ريصي دقو ،حوجرم نيعم رهاظلا هلمتحي يذلا نعملاو
 هرهاظ نع ظفللا فرص يأ ليوأتلاب فرعي ام وهو ،لوبقم ليلد هدضع

 .ليوأتلا اذه غوسي يوق ليلدل حوجرملا هانعم ىلإ حجارلا

 :نطابلاو رهاظلا _

 ام» وه رهاظلا ناك اذإف ،رهاظلل لباقم نطابلا نالجراولا لعج

 .0)«هانعم سوفنلا ىلإ قبسي ال ام نطابلا نإف ،هانعم سوفنلا ىلإ قبس
 ءاَجَول :هلوق لثم نم ،ىلاعت هللا تافصب قلعتت تايآ نطابلل دروأو

 .[:٢:رفلا ةروس] افص ًاقَص كلملاو كبر
 تايوطم تاواَمسلاَو ةَماَق موي هتضبق اعيمج ضرألاو : هلوقو

 .[٧٦:رمزلا ةروس] هنيميب

 تافص ىلإ هناحبس يرابلا فاصوأ نم لوؤي ام عيمج كلذكو»

 ةروس] ريصبلا يمسلا َوُهَو ءيش هلثمك ستل هنأل كرشلا
 الشورى:٦١١[«(.

 ٠١١. ص ،٤‘-۔٣ج ٣٣٨! ثيدح ،٨٦باب مايصلا باتك ،يئاسنلا ننس - (1)

 ١٠١٠. ص .١ج ،©فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (2)

 ۔١٤ ص ،.١ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا (3)

-٤١٩ - 



 نطابلا نعملاو ،اهتقيقح كاردإ يف دحأل عمطم ال ىلاعت هللا تافصو

 تافص هيبشت وه نهذلا ىلإ ردابتي ال يذلاو تايآلا هذه هنمضتت يذلا

 .هيلع تايآلا لمح زوجي ال لطابو ضوفرم ىعم اذهف ،رشبلا تافصب هللا

 هلوقب هل لتمو هيّوقي ليلدب دضتعا اذإ هيلإ راصي دق نطاب ةمثو
 حدم رمأ هرهاظف» .[٩٤:ناخدلا ةروس] ميركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ)ل :ىلاعت

 .١«نيومتو مذ هنطابو

 ماكحأو نآرقلا نايب هوجو نم نطابلاو رهاظلا نأ نالجراولا نيبو
 رهاظلا ماكحأ يف تجردنا دق هباشتملاو مكحملا ماكحأ نأو» عرشلا

 .(:)«نطابلا ضعب ةباشتملاو رهاظلا ضعب مكحملا نأل ،نطابلاو

 ۔حجارلا نيعملا وهو رهاظلا لامعتسا روهمجلا بهذم نأ ركذو
 .هنم عنمي لقع وأ عرش دري مل ام نطابلا ىلع هبيلغتو

 ريثك ىلعو نطابلا ىلع رهاظلا اوبلغف هعبت نمو يرهاظلا دواد امأ
 وهف ‘باطخلا يعمو باطخلا ليلدو نحللاو :ىوحفلا لثم تايعرشلا نم
 .مهفالخ ىلع ءاهقفلا ةماعو مهدنع لصألا

 دارملاو نآرقلا لزن امنإو رهاظلا نم ىلوأ نطابلا نإ :مهضعب لاقو
 .(ةطمارقلاو ةعيشلا ةالغ مهو ةينطابلا مهو .نطابلا هنم

 مهفيرحت و ممتاعانش ىلع ةرلل الوطم الصف بوقعي وبأ دقعو
 .يطابلا ريسفتلا ىلع دامتعالا ةجب نآرقلا صوصنل

 ٤٢. ص ( ١ج ك فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ١٣٠. ص ١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 ١٦1١. ص ١ج ؛سمشلا ةعلط ،يملاسلا :رظنا ،يملاسلا راس قسنلا سفن ىلعو

 ١٣٢٣-١٣٢٤. تافحص ،١ج ،‘فاصنإلاو لدعلا ،نالجراولا - (3)



 :لمجملا _

 رقتفيو ،هظفل نم هب دارملا مهفني ال ام هنأب لمحلا نالجراولا فرعي

 :.ا موي هقَح اوئآول :ىلاعت هلوقك ،هريغ ىلإ هنايب يف
 .(١باصنلاو سنجلا لوهجب قحلاف ٠٤[. :ماعنألا

 عراشلا نم َصن دورو نم دب الو &،هكاردإب لقعلا لقتسي ال لمجلاف

 .١:0لامجإلا لوزي ىح ظفللا نم هدارم نيبي

 :ةريثك لامجإلا بابسأو

 رهسفنأب ةرصبرتي تاَقْلطُملاو)ل :ىلاعت هلوق لثم ،ظفللا يف كارتشالاك -

 ملعي الو ،رهطلاو ضيحلل ةغللا يف ءرقلاو .[:٨٢:ةرقبل ..و]ورف ةا ةت
 .عراشلا نم نايبب الإ دارملا امهيأ

 ةيآ يف روكذملا قحلا يف امك ،بولطملا ءيشلا تاذ نييعت مدعل وأ -

 .(هداَصَح موي ُهَقَح اوت 19 باصنلا

 ةدقع هديب يذ وفعي وأل !ةرابعلا يف بيكرتلا ببسب وأ -
 م م م

 وهأ ؟حاكنلا ةدقع هديب يذلا اذه وه نمف .[٧٣٢:ةرقبلا ةروس]ح اَكتلا

 .؟يلولا : جوزلا
 قئاقح عيمج يف ماع اذهو ءةيوغللا هتقيقح نع ظفللا جارخإب وأ -

 ةاكزلاو ةالصلاك ێاهنم هدارم عراشلا نيب غ ةلمجم تناك ذإ عرشلا

 .اهريغو ،جحلاو

 ٣٩. ص ( اج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 تافحص 8،صروصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د :رظني لمحملل ىرخأ فيراعت ديزمل - (2)

 .دعب امف ٧

 - ٤٢١-۔



 :هباشتملا -

 وهف ،نعملا حضتم ريغ وه هباشتملا نأ ىلإ ءاملعلا رثكأ بهذ
 .)نيملكتملا دنع حصألا لوقلا وهو ءاوس لمجلاو

 :لاوقأ ةعبرأ .()هباشتملاو مكحملا عم يف ءاملعلل نالجراولا دروأو

 هللا رس يهو ،روسلا لئاوأ يف يلا مجعملا فورح هباشتملا :لوألا

 { .رابختساو ربخو يفنو رمأ هيف ام مكحملاو .هباتك يف
 قافتالا عقو ييلا هللا باتك يف ةرهاظلا صوصنلا وه مكحملا :يناثلا

 ام لكو ،تاّينكملاو تارمضملاك ريسافتلا لمتحي ام هباشتملاو ،امنايب ىلع

 .هوجولا لمتحي
 وهف نآرقلا نم هادع امو \اصوصخ يهنلاو رمألا وه مكحملا :ثلاثلا

 .هباشتم

 كلذب تدرو امك ۔هباشتم لكو مكحم هلك نآرقلا :عبارلا

 نل م نما تلصف ث هئابآ تمكحأ باتكل :هيف ىلاعت لاق ذإ )تايآلا

 ةنم رعشقت يناتم اهباشتم اباتك :اضيأ لاقو .[٠:دوه ةروس]ريبح ميكح
ِ ِ 

 و - , 0 -. ه - 7

 .[٣٢:رمزلا ةروس] مهبر ن نوشخي َنيذْل ولج
 هلك نآرقلا نوكب دارملا نأل ©فالخلا لحم ريغ يف ريخألا لوقلاو

 .تايآلا ماكحإو زاجعإلاو ةغالبلا ثيح نم دحاو ىوتسم يق هنأ امباشتم

 .اهانعم ءافخ ثيح نم ال هجولا اذه نم ةمباشتم اهلكف

 لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا وه هباشتملا نأب لوقلا يلازغلا يضتري الو

 :مكحملاو ،لاثمألاو صصقلا هنأ وأ ،هملعب هللا درفنا ام هنأ وأ ،روسلا

 .٢٢٢ص ؤ١ج :صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (1)

 مكحلا لوح ليصفتللو ابلاغ ركذلا ق امهمزالتل هباشتملاو مكحلا نب ينيالجراولا طبر - (2)

 .دعب امف ٨٥ تافحص ‘٣ج تاقفاوملا يطاشلا :رظني هباشتملاو

 ١٢٣١-١٢٣٣. تافحص ٠ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

-٤٢٢ - 



 .مارحلاو لالحلاو ديعولاو دعولا
 :نمينعم هباشتملاو مكحملل نأ هرظن ىق حيحصلاو

 الو لاكشإ هيلإ قرطتي ال يذلا فوشكملا وه مكحملا :لوألا
 .لامتحالا هيف ضراعت ام هباشتملاو ،لامتحا

 وأ رهاظ ىلع امإ ،اديفم ابيترت بترتو مظتنا ام مكحملا نأ :يناثلاو

 هرهاظ مهوي امم هللا تافص يف درو وأ اكرتشم ناك ام هباشتملاو ،ليوأت
 .)هليوأت ىلإ جاتحيو ،هيبشتلاو ةهجلا

 حالطصالا وهو ،هريغو لمحلا لمشي هباشتملل ريخألا ريسفتلاو
 ام يأ ،هباشتملل يوغللا نىعملا ىلع ءانب كلذو ،نيملكتملا دنع عئاشلا

 .(!)هانعم هبتشا

 نم معأ هباشتملا العج ذإ (يملاسلاو يدمآلا هررق ام اذهو

 .هباشتملا نم اعون لمجلاو ،لمججلا

 ىلإ ليبس ال ام الإ هباشتملا ةرئاد يف قبي مل لمجلا انينثتسا ام اذإو

 رهاظب ذخألا يضفي نلا هللا تافص تايآب قلعتي ام وهو هتقيقح كاردإ

 .هيبشتلا ىلإ اهظافلأ
 نيبو ،هللا ىلإ اهتقيقح رمأ ضوفم نيب اهءازأ ءاملعلا فقو دقو

 ىلاعت هللا هيزنت عم قفتي امبو ،امتازاحمو ةغللا دعاوق هيضتقت امب اهل لوؤم
 .تاقولحخملاب هيبشتلاو ديسجتلا نع

 .مالكلا ملع يف هليصفتو ليوط لدج نيقيرفلا نيبو
 دنع ءافخو احوضو ظافلألا ماسقأ نأ اذه دعب انل صلخيو

 ١٠٦. ص ١٠0ج ©ىفصتسلملا ىلازغلا _ (1)

 ٢٢٢٣-٣٣٢٤. تافحص ،١ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (2)

 .٣١-۔-١٩ تافحص ( اج ماكحألا لوصأ ق ماكحإا يدمآلا - (3)

 !!١٧. ص ج سمشلا ةعلط ،يملاسلا _ (4)
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 صنلا :يه ،طقف ةئالث ماكحألا طابنتسا يف اهل لخدم ال ىلاو ،نيملكتملا

 ِ .لمجلاو رهاظلاو

 ريسفتلل اهيف لاحب ال ةعطاق ةروصب هانعم ىلع لد دقف صنلا امأ

 هدر نم ريفكتو كفلاح نم قيسفتو .هب لمعلا بوجو همكحو .ليوأتلاو

 ىلإ راصي الو .هنم ردابتملا ىعملاب لمعلا بوجو همكحف رهاظلا امأو

 كلذو .لودعلا اذه غوسي لقع وأ لقن نم ليلدب الإ حوجرلملا هانعم

 .06)ليوأتلا ثحابم نمض هناظم ق طوسبم

 اذإ هقيبطتل دعتسنو ،هب نمؤن ءهلامجإ ىلع اذه دعب لمجلا ىقبيو

 .هلوسرو هللا نم نايبب الإ دارملا هانعم ملعن ال اننأل عراشلا نم هنايب درو

 ةيفنحلا ميسقتل زيجو ضرع دعب ©نقو أ احرش لمجملل صصخنسو

 .ءافخلاو حوضولا ثيح نم ظافلألل

 :ةيفنحلا ةقيرط =ب

 عبرأ ىلإ اضيأ يفخلاو ‘تاجرد عبرأ ىلإ حضاولا ةيفنحلا مسقي
 .ءافخ اهرثكأ ىلإ احوضو اهدشأ نم ةبترم اهدرونو .تاجرد

 :مكحملا _

 لمتحت ال ةيعطق ةحضاو ةلالد هانعم ىلع لد يذلا ظفللا وه

 كلذو .١0هدعب الو ة ىبلا ةايح يف اخسن الو اصيصخت الو اليوأت

 . .ةمكحم ظافلأب ةتباثلا نيدلا لوصأك

 .دعب امف ٣٨٨ تافحص ( اج كىفصتسلملا يلازغلا : رظني - (1)

 ١٧١. ص [ اج ءصرصلنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (2)

 - ٤٢٤-۔



 :رسفملا -

 اهعم ىقبي ال ةحضاو ةلالد مكحلا ىلع لد يذلا ظفللا وه

 .0ةلاسرلا دهع يف خسنلا لبقي امم هنكلو صيصختلا وأ ليوأتل لامتحا

 :صنلا _

 ةلالد مالكلا هلجأل قيس يذلا مكحلا ىلع لدي يذلا ظفللا وه

 يف خسنلا هلوبق عم اديعب الامتحا ليوأتلاو صيصختلا لمتحت \ةحضاو

 .:)ةلاس رلا دهع

 :رهاظلا _

 ةنيرق ىلع فقوت ريغ نم هتغيصب هانعم ىلع لدي يذلا ظفللا وه
 .)خسنلا لوبقو ليوأتلاو صيصختلا لامتحا عم ،ةيجراخ

 مهفي امنيب ،هلجأل مالكلا قيس صنلا نأ صنلاو رهاظلا نيب قرفلاو
 دصق نايبل احوضو لوألا دادزاف طقف مالكلا ةغيص نم رهاظلا نعم

 .ةغيصلا درب ىلع كلذ فقوت مدعو كهنم عراشلا

 صن يهف .[٥٧٢:ةرقبلا ةروس]اابرلا َمَرَحَو متلا هللا لحأو ةيآ هلاثمو
 يف ةرهاظ يهو كلذ لجأل تقيس امنأل ،ابرلاو عيبلا نيب ةلثامملا يفن يق
 .ةلاصأ اذه مالكلا قوس مدعل ،ابرلا ةمرحو عيبلا ةيلح

 :يفخلا -

 جراخ نم هل ضرع نكلوم هانعم ىلع هتلالد يف رهاظلا ظفللا وه
 الو .ءافخو ضومغ عون هدارفأ ضعب ىلع هقابطنا ف لعج ام هتغيص

 .داهتجالاو بلطلاب الإ لوزي

 ١٦١٥. ص { اج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (1)

 .٨٩ص ٬هقفلا لوصأ ،يطوبلا ٤٩!{ ص ،١6ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (2)

 ١٤٣ ص ( اج ؛صروصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحح .د - (3)

_ ٥ ٢ ٤ 



 .0)دارفألا نم ضعبلا اذه ىلإ ةبسنلاب ايفخ ظفللا ربتعيف

 كلذ لاثمو "قيبطتلا يف قرافلا امنإو ظفللا يف رهاظلاك ئفخلاف

 ؟ال مأ ناعطقيف قراسلا مسا امهيلع قلطي له ،شانلاو راطلا
 لماكلا نعملاب قراس ريغ شابنلا نأ ىلإ ءاهقفلا داهتجا ىهتنا دقو

 .)فالخ كلذ يفو .عطقيف ؛ةدايزو قراس راّرطلا نأو عطقي الف

 :لكشملا -

 ال ثيحب هلاكشإ يف هلوخدل هسفن ظفللاب هنم دارملا يفخ امل مسا وه

 ثحبلا قيرط نع كلذو ،هريغ نع هزيمت ةنيرقب الإ دارملا كلذ كردي
 .‘)بلطلا دعب لمأتلاو

 دارملا نيعتي ال يذلا كرتشملا ظفللا وه لكشملا نعم نيبي ام زربأو

 ظفلك كلذو ،ةيجراخلا نئارقلا ىلع ءانب داهتجالاو ثحبلا دعب الإ هنم

 .سافنلاو ضيحلا نيب كرتشملا ءرقلا

 :لمجملا

 الإ كردي ال هنم دارملا لعج ءافخ هتاذ نم يفخ يذلا ظفللا وه
 رهاظلا هانعم نم ظفللا لاقتنال ءافخلا كلذ ناكأ ءاوس ،لمحلا نم نايبب
 مأ ،ةيواستملا يناعملا محازتل مأ عراشلا هدارأ صوصخم نيعم ىلإ ةغللا يف
 .(١هسفن ظفللا ةبارغل ناك

 نم اريثك نإ ىح ،لكشملاو لمحا نيي .ب اريبك هباشتلا ودبي دقو

 ايهنم لك ىف شومغلا نأ ف ناح رتشم امهف «امهني قرفي ال نم ءاملعلا
 ناقرتفي امهنكلو يفخلا يف امك يجراخ ضراع نم ال هظفل نم يتاذ

 ٢٢١. ص ،١ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (])
 .دعب امف ٢٢٦ تافحص ٠ج ؛صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (2)

 ٢٥٠٤. ص ء١ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (3)

 ٢٧٨. ص ،©١ج ،صوصتنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (4)
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 نكمي امنيب ،هسفن لمجلا لبق نم الإ نوكي ال لمجلا يف نايبلا نأ يف
 .لمجلا نايب ىلإ ةجاح نود ،لماتلاو ثحبلاب لكشلا نايب ليصحت

 :هباشتملا -

 يذلا ظفللا وهو ؛ماممإلا يف ألاغيإو ءافخ ظافلألا عاونأ دشأ وهو
 الو ،ةنس الو باتك ق رسفي الو ©يقيقحلا هانعم ةفرعم ىق ءاج رلا عطقنا

 قاطن نع اجراخ دعي اذمب وهو .ملعلا يف نوخسارلا تح هملعي
 يف هلاحب امنإو ،مارحلاو لالحلا لئاسمب هل لخد الو .ةيفيلكتلا ماكحألا
 .داقتعالا لئاسم ضعب

 ةيفنحلاو نيملكتملا يتقيرط نيب ةنراقملا

 يف ءافخلاو حوضولا تاجردل ةيفنحلاو روهمجلا يميسقت نم نيبتي
 ظافلألا بيترت يف همدع وأ خسنلا ةيناكمإ اوربتعي مل روهمجلا نأ ظافلألا

 راصف يحولا عاطقناو نيدلا لامكإب تهتنا ،ةيخيرات ةيضق خسنلا نأل
 .رابتعالا نم اطقاس اقراف خسنلا

 مكحملا ةجرد ىلإ رهاظلاو صنلاو رسفملا نوعفري مهسفنأ ةيفنحلاو

 يلمعلا ميسقتلا راصف ،نآلا اهيلع خسنلا دورو ةيناكمإ مدعل اًرظن هريغل
 .رهاظ وأ صن :هنأ حضاولا ظفلل رصتخملا

 هيف لمجو لكشمو يفخ ىلإ حضاولا ريغل ةيفنحلا ميسقت نأ امك
 مسا تحت اهلك فانصألا هذه جاردإ اورثآ روهمجلا نكلو ،ةقد عون

 كلذ ناكأ ءاوس ءافخلا يف اهنيب قراوفلا ةعيبط ىلإ اوتفتلي مل و ،لَّمجلا
 لكشملا ف امك ؛اهعيمج يق مأ 3ئفخلا ىف امك ؛دارفألا دحأ يق ضراعل

 ثحبلا درجمب هتلازإ نكمي لهو .هسفن ظفللا يف يتاذ ببسب وأ

 ٢٧٩. ص اج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (1)
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 .لمجلا يف امك عراشلا نم نايب دورو نم دب ال مأ ،داهتجالاو

 يف دوجوم ريغ هنأ انل نيبت دقف ،هباشتملا وهو ريخألا مسقلا ىقبيو
 .ةيعيرشتلا ماكحألا قاطن

 هيلإ وعدت ال دارطتسا هقفلا لوصأ يف هباشتملا نع ثيدحلا نإف اذهلو

 رمألاب سيل اذه نأ ديب .مالكلا ملع ناديم ىلإ لوخد وهو ،ةرورض
 دادمتسالاو ةلصلا جئاشوو ةقالعلا ةعيبط نايب نم ىضم ام دعب بيرغلا

 .مالكلا ملعو لوصألا ملع نيب

 نيبملاو لمجملا =ج

 :هبابسأو لمجلا -

 نم رثكأل حلاصلا ظفللا وه لمجلا نأ ىلع ةيفنحلا و نوملكتملا قفتي
 لامعتسالا فرعب الو ةغللا عضوب ال هيناعم دحأل نيعتي الو نعم

 .0دنيبملا وه نايبلا اذهو عراشلا نم نايب ىلإ هنم دارملا نييعت يف رقتفيو
 :اهمهأ بابسأ لامجإللو

 5 بهذلاو سمشلا نعممب نيعلاك ءةفلتخم ناعم نيب ظفللا كارتشا -

 ءةداضتم ناعمل حلصي دقو ."ع" يئاجهلا فرحلاو ،ةيراحلاو ،ةرصابلاو
 .ضيبألاو : نوحلاكو ضيحلاو رهطلل ءرقلاك
 .ةديدج ةيعرش ناعم ىلع ةيوغللا اهيناعم نم ءامسألا لقن -
 ةدقع هديب يذلا هفْعَي راك ةيآ ىيف امك بيكرتلا يف كارتشالا -

 7 ؟يلولا مأ جوزلا :وه نمف .[7٢٢:ةرقبلا ةروس] حاكنلا
 .لوعفمللو لعافلل حلصي راتخملا لثم ©فيرصتلا بسحب امإو -

 ٣٩. ص ( ١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا ؛٥٤٣ ص (_ اج ؛ىفصتسملا ،يلازغلا - (1)
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 هللا لإ هليوأت ُهلْعَي اَمَو)ل ةيآ لثم ءادتبالا وأ فقولا ببسب نوكي وأ -
 ةلالحلا ظفل ىلع فقولا لهف .[ء:نارمع لآ ةروس]ملعلا يف نوُخساَّرلاَو
 .٨0؟فطعلل واولاو فنأتسم مالكلا نإ مأ ؟ءادتبالل اهدعب واولاو

 اذإ ةيعرشلا ءامسألا نأ هدافم لمجلا يف يأرب ىلازغلا درفنا دقو

 تدرو اذإو ،ةيعرشلا اهتقيقحو اهانعم ىلع تلمح تابثالا ف تدرو

 عمجي مل نمل مايص ال» ثيدح لثم كلذو .(:)ةلمجب يهف يفنلا قايس يق

 ؟لامكلا يفن مأ ةحصلا يفن هب ديرأ لهف .ا«رجفلا لبق مايصلا

 نم صن دورو ىلع هنايب فقوتي لمجب ثيدحلا نأ يلازغلا ىري
 يفنلا يلاح يف لامجإ ال هنأ ىلع روهمجلاو نالجراولا نكلو ،عراشلا
 .0"تابنإلاو

 ظفللا نيعتي ال نأ وهو ،ظفللا يف لامجإلا ققحتل ماع طرش ةمو

 .لامعتسالا فرعب الو ةغللا عضوب ال ،هيناعم دحأل
 اهدروأ ةديدع ةلثمأ لوح لاكشإل ا نم اريثك ليزي طرشلا اذهو

 هلوق لثم نم .اهيف لامجإ ال نأ قلا .لامجإلل جذامن نويلوصألا

 :هلوقو .[:هءاسلا ةروس](...مكلتيو مكناََمأ مكيلع تمرح :لاعت
 ةروس]«هب هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةيملا ُمُكِيَلَع تَمّرُح

. . 

 افالخ ؛تايآلا هذه يف لامجإلا ةفص ناركني يلازغلاو نيالجراولاف

 ال نايعألا نإ :اولاقو ةلمجب اهرابتعا ىلإ اوبهذ نيذلا ةلزتعملا ضعبل

 ،١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا ؛س٣٦-١٦٢ تافحص ،١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (1)
 .٤٠٥-۔-٣٢٥ تافحص

 ٢٥٩. ص ،١ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا _ )2(

 ٠١١. ص 0©٤۔٢ج 0٢٣٣٨ ثيدح ٨٦باب مايصلا باتك ،يئاسنلا ننس - (3)

 .ظ٦١ ةقرو ©لدعلا رصتخم حرش كيخامشلا - (4)

-٤٦٢٩ - 



 مّرح اذام ملعن ال نحنو ،نيعلاب قلعت ام لعف مرحي امنإو !يرحتلاب فصتت
 مرحملا نعملاو ؟حاكنلا مأ حافسلا مأ بسلا مأ لتقلا مأ برضلا وهأ ؛اهنم

 .ضعب نم ىلوأ اهضعب سيلو ،لوهجب
 الوق يلازغلا هربتعاو 3©جيشب سيل اذه نأ ينالجراولا ةر ناكو

 .(")اادساف

 لامعتسالا فرغ نأ» :لوقلا اذه داسف دماح وبأ حضوأو

 ال ممأ ىلع مهفرع ىلع علطاو ةغللا لهأ فراعتب سنأ نمو ،عضولاك

 ديري هنأ "بارشلاو ماعطلا كيلع تمرح" :لاق نم نأ يف نوبيرتسي
 ديري هنأ "بوثلا اذه كيلع تمرح" :لاق اذإو كسملاو رظنلا نود لكألا

 .عاقولا ديري هنأ "ءاسنلا كيلع تمرح" :لاق اذإو .سبللا

 .)«المجب نوكي فيكف هب عوطقم مهدنع حيرص اذهو

 :هعاونأو نايبلا -

 داشرإلاو ةلالدلاو مالعإلاو حاضيإلا وه نايبلا» :بوقعي وبأ لوقي
 يهف ناسللا لهأل يناعملا اهنم مهفنت لا هوجولا عيمجف ،ناذيإلاو ةيادهلاو

 .(ث«مالكلا عيمجو رثألاو ةنسلاو نآرقلا يف امل نايب
 ©نآرقلاب نايبلا - :ةعبرأ يف اهرصح اعاونأ نايبلل نالجراولا ددعو

 نايبلا - عامجإلاب نايبلا - شةيريرقتلاو ةيلعفلاو ةيلوقلا ةنسلاب نايبلا
 .(:)لقعلاب

 ٠٤. ص ©١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (1)

 ٢٤٦. ص .دج كىفصتسلملا ،يلازغلا - (2)

 ٢٣٤٦-٣٢٤٧. تافحص ،١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (3)

 ٠٤. ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (4)

 ٠.٥. ص ( اج ك فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (5)
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 .١0حيضوتلا عم ةلثمأ عاونألا هذهل دروأو

 ،مالعإلاو فيرعتلاب قلعتي رمأ نع ةرابع نايبلا لعج هنإف يلازغلا امأ

 لصوملا ليلدلا هنأ» ينالقابلا فيرعت اهنم راتخا ؛ةريثك ادودح هل دروأو

 .«هيلع ليلد وه امب ملعلا ىلإ هيف رظنلا حيحصب

 لهأ نيب لوادتملاو ةغللا ىلإ برقأ فيرعتلا اذه نأ هرايتخا للعو
 .هل هنيب ءيش ىلع هريغ لد نمل لاقي ذإ ،ملعلا

 وأ ،ةراشإلاب وأ ،لعفلاب وأ 5ةرابعلاب نوكي دق نايبلاف اذه ىلعو

 اصوصخ نيملكتملا فرع يف راص نكلو نيبمو ليلد لكلا ذإ ،زمرلا

 هراشبتساو هتوكسو هلعفو عراشلا مالك نم ديفم لكو ،لوقلاب ةلالدلاب
 .)اليلد نوكي ثيح

 :ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت -

 ريخات ةيضق اضيأ يلازغلاو نالجراولا نيب اهيلع قفتملا اياضقلا نم
 ريخأت زوجي ال هنأ ىلع ةمألا تعمتجا دقف» هيلإ ةجاحلا تقو نع نايبلا

 فيلكتلا زوجي نم بهذم ىلع الإ .ا}«هيلإ ةجاحلا تقو نع نايبلا

 .(هلاحلاب

 ريخأت زوجي ال هنإف كرهظلا ةالص بوجوب حابصلا يف رمألا درو اذإف
 افيلكت ناك الإو ‘بوجولا تقو لوخد دعب ةالصلا ءادأ ةيفيك نايب
 عراشلا دوصقم الو هانعم نومهفي ال لمجممب سانلا باطخ وهو لاحلاب

 .هنم

 .٠١٦.-۔-٥٥ تافحص ١ج ،فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا :رظني - (1)

 ٢٣٦٤-٢٣٦٧. تافحص ء١ج ‘ىفصتسملا ،يلازغلا _ )2(

 ٦١. ص ١دج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (3)

 ٢٦٨. ص ،©١6ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا - (4)
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 .لمجلا دورو تقو نع نايبلا ريخأت زاوج ىف رصحنم فالخلاو

 هعنمو ©كلذ زاوج ىلع يلازغلاو ينالجراولا مهعمو روهمجلاف
 .()ةلزتعملا

 انيلع نإ مت () هنارق زق خ انأرق ل :ىلاعت هلوق روهمجلا ليلدو
 يخارتلل ةغللا يف ا من 'و .[٩١-٨١:ةمايقلا ةروس] ها

 ودغيف ،هانعم موهفم ريغ مالك لمجلا نأ ةلزتعملا ةجح تناك امنيب

 مجعلا وأ ىتوملا بطاخي نمك وهو ،لقعي ال امب اباطخ هب نيفلكملا باطخ
 .)هباطخ نم دوصقملا ققحتي الف ،ةيبرعلاب

 نم عونلا اذه اروحم كاذه ةلزتعملا لالدتسا بوقعي وبأ دقتناو

 همهفي نم يتأي وأ مهفي تتح يمجعلا ءاقبو ،ىتوملا ءايحإ طرشب باطخلا
 .ليحتسم ريغ رمأ وهو ،ةيبرعلا

 ال كلذكف ،غالبلا ريخأت ءيبلل زوجي ال امك هنأب مهكسمت امأو
 لاحلا يف نيعتم غالبلا نإ ذإ ،فقرافلا عم سايق هنإف ،نايبلا ريخأت هل زوجي

 هل لعفلاف ةلزانلا روضحو لعفلا لوصح دنع الإ نيعتي الف نايبلا امأ

 .روفلا ىلع بجاو وه لب ‘تقو غالبلل سيلو ‘تقو
 هب رخزي امم ىهف باطخلا تقو نع نايبلا ريخأت زاوج ةلدأ امأ

 تتامك ةالصلا نإل ،تاولصلا تاقوأ نييعت لثم نم ةيوبنلا ةّسلاو نآرقلا

 ضرف دعب تلزن ةيآلا هذهو .[٣.٠:ءاسنلا ةروس]هأتوقوم اباتك َينمْوُمْلا ىلَع
 نايب درو م ،اركبم ناك ةاكزلا بوجو كلذكو ،ريصق ريغ نمزب ةالصلا
 .)ةديدعلا ةلثمألا نم كلذ ريغو "ةيوبنلا ةمسلا يف اهتيعوأو اهتبصنأ

 و 2 م

 ٣٦٨. ص ©١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا ؛؟١٦ ص ،١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 .١ج كىفصتسللا ،يلازغلا ؛٢٦-١٦ تاقفحص { ١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 .دعب امف ٣٦٨ تافحص

 .١ج ©ىفصتسلملا ،ىلازغلا ؛٢٦-١٦ تافحص ١ج ‘ فاصنإلاو لدعلا ،ينالجر اولا - (3)
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 نم اهل دانس الف ،اهليلحت يف ةلزتعملا بنطأ لا ةيلقعلا ةلدألا امأو
 .عوقولا نم زاوخلا ىلع لدأ سيلو عيرشتلا عقاو

 ظانلألا تالالد قرط :يناثلا بلطملا

 امتراشإب هيلع لدت دقو ،اهقوطنمب عملا ىلع لدت دق ظافلألا نإ
 .اهاوحفو

 ظافلألا ةلالد قرط يف ءيشلا ضعب نييلوصألا راظنأ تنيابت دقو
 .لاحلا اذه يت ممتاحلطصم تعونتف ،قرطلا كلت طباوضو ماكحألا ىلع

 .ازيمتم اكلسم هسفنل لك ذختاو

 نعملل امتدافإ يف ةرصاق ريغ صوصنلا نأ فالتخالا اذه ببسو

 ةراشإلا قيرط نم ذخؤت يناعملا نم اريثك نإ لب &©بسحف ،امترابع ىلع

 ءافعضو ةوق صوصنلا مزاول نم ةطبنتسملا يناعملا هذه فلتختو موهفملاو
 امب ةنراقم هئاغلإ وأ يناعملا هذه ضعب رابتعا يف كلذل اعبت راظنألا نيابتتو
 .ةرابعلا قوطنمو ظفللا حيرص نم ذخأ

 قرط ةسارد يق ةيفنحلا هكلس يذلا ريغ اجهنم نوملكتملا كلس دقو

 ةدحاو جئاتن ىلإ نالصي فاطملا ةياف يف امهنكلو ظافلألا تالالد

 .كلذك ةدحاو ءامسأو

 ىلإ ةراشإلا عم ،نوملكتملا هراتخا امب ليلحتلا يف يفتكنس اننإف اذهلو

 .نيقيرفلا نيب يرهوجلا قافتالا حيضوتل ةيفنحلا رايتخا

 نيمسق نيعملا وأ مكحلا ىلع ظفللا ةلالد نومسقي نوملكتملاف

 .موهفملا ةلالدو ‘قوطنملا ةلالد :امه نييساسأ

 ةراشإو صنلا ةرابع :عبرأ ىلإ تالالدلا هذه نولصفيف ةيفنحلا امأ

 .دعب امف ٣٦٨ تافحص
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 .صنلا ءاضتقاو صنلا ةلالدو صنلا

 ي امهنيب فالخلا نأ نيملكتملا جهنم ليصفت نم انل ىلجتي فوسو

 هذه نومضم ىلع ناقفتم نيقيرفلا نأو الإ سيل ميسقتلا ةقيرط

 .اهئامسأ و تاميسقتلا

 .ةفلاخملا موهفم ةيجح يف اساسأ رصحنم امهنيب زرابلا فالخلاو

 بوقعي وبأ هب انمأ ام ىلع نيملكتملا ةقيرط ضرع ىف اندمتعمو

 تالالدلا قرط يف ثيدحلا لصفي مل ينالجراولا نأب اًملع ،دماح وبأو

 اهرابتعاو اهيف هيأر نايبت يف ةحضاو اهنكلو .0)ةزكرم تاراشإب ايفتكم

 .صوصنلا ريسفتو طابنتسالا لئاسو نم
 هذهب ةلقتسم ثحابم موهفملاو قوطنملل درفي مل يلازغلا نأ امك

 رهاظلاو صنلا ثحابم يف قوطنملا يف لوقلا لصف هنكلو نيوانعلا
 .اهريغو صاخلاو ماعلاو يهنلاو رمألا لئاسمو لمجلاو

 موظنملا" ناونع تحت اهلعجو ظفللا قوطنم نم ذخؤي امم اهلكو
 .00)"هب لالدتسالا ةيفيكو

 ةسمخ اهلعج دقف ةراشإلاو ىوحفلاب دافتسي امو موهفملا امأ

 ةفاضإ نم ليلعتلا مهف - ظفللا ةراشإ - ،ءاضتقالا - :يه ‘برضأ

 نم قوطنملا ريغ مهف - ء(ءاميإلا يأر ،©بسانملا فصولا ىلإ مكحلا
 .0} (ةفلاخملا موهفم يأ) موهفملا - ،(ةقفاوملا موهفم يأ) ،قوطنملا

 هيلع رقتسا يذلا فينصتلا انرثآ اننإف نيلجرلا نيب ةنراقملل اليهستو

 ٣٢٥٢. و ©٦ن . ۔-٥ ٥ تافحص { اج ،ثفاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا _- )1(

 .دعب امف ٢١٧ تافحص ١ج « ©ىفصتسلملا ؛يلازغلا _ )2(

 .دعب امف ١٨٦ تافحص [ ١ج - ءىفصتسملا ،يلازغلا _ )3(

 .٢ج ماكحألا لوصأ ق ماكحإلا يدمآلا :رظني رظني ،ميسقتلا اذه ق يلازغلا يدمآلا عبات دقو

 .دعب امف ٩٠ تافحص
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 .هطابضناو هلومشو هحوضول ،نورخأتملا نويلوصألا
 ةلالد :نيروحم ق ۔-انركذ امك ميسقتلا وأ فينصتلا اذه رصحنيو

 .امهعاونأو ،موهفملا ةلالدو © قوطنملا

 قوطنملا ةلالد =أ

 دروو ،مالكلا يف ركذ مكح ىلع ظفللا ةلالد يه ،قوطنملا ةلالد
 .'اامازتلا وأ اًتُمضت وأ ةقباطم ،هب قطنلا

 نمضتي .[٥٧٢:ةرقبلا ةروس] ابرلا رحو تل هللا لحأو :ىلاعت هلوقف ٍ

 نيذه ىلع ةيآلا ةلالد نوكتف ءابرلا ميرحتو عيبلا ليلحتب ايرط اقطن
 .قوطنم ةلالد ةمرحلاو لحلا :نيمكحلا

 :قوطنملا عاونأ

 .حيرص ريغ قوطنمو ،حيرص قوطنم :ناعون قوطنملا

 وأ ةقباطملا قيرطب مكحلا ىلع ظفللا ةلالد وه :حيرصلا قوطنملا

 ةلالد :ىلإ اهومسقف ،يناعملا ىلع اهتلالد بسحب ظافلألا لوانت ىلع نوملكتملا جرد - (1)
 .مازتلالا ةلالدو نمضتلا ةلالدو ةقباطملا

 ةلالدو «غلابلا ركذلا ناسنإلا ىلع لجرلا مسا ةلالدك «هانعم مامت ىلع ظفللا ةلالد :ةقباطملاف
 .قطانلا ناويحلا ىلع ناسنإلا

 نعم يف نمضتم هنأل «فقسلا ىلع تيبلا ةلالدك ،هانعم ءزج ىلع ظفللا ةلالد :نمضتلاو
 .مسحلا ىلع ناسنإلا ظفل ةلالدكو .تيبلا ةملك
 فقسلا ةملك ةلالدك كلذو هانعم ق لخدي الو ظفللا نم مزلي ام وهو :مازتلالا وأ موزللاو

 .ناردج ىلع الإ نوكي ال فقسلا نأل طئاحلا ىلع
 امب ييالجراولا ىفتكا امنيب ،ىفصتسملا ىلع ةيقطنملا هتمدقم يف تالالدلا هذه ىلازغلا لوانت دقو
 .ةسدنهلاو قطنملا ملع يف ".ريرحبلا جرم" هباتك ىيف اهنع هدروأ

 .قطنملاب لوصألا ملع رثأت نم اهجو قوطنملا عاونأل نيملكتملا ميسقت حضويو
 جرم مسق) ! ج ،ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا ؛.٠٣ ص 0 ١ج ءىفصتسملا ،يلازغلا :رظني
 .٨ص رظانلا ةضور «ةمادق نبا ؛(نيرحبلا
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 ردابتي ام يأ يوغللا عضولاب ملعلا درجمب ظفللا نم مهفيف ،نمضتلا

 .رخآ ءيش ةطاسو ىلإ ةجاحلا نود هعامس وأ هتءارق درجمب هانعم

 3مازتلالا قيرطب مكحلا ىلع ظفللا ةلالد وه :حيرصلا ريغ قوطنملا

 .يوغللا عضولا لصأ نم ال ،ظفللا مزال نم مهفي وهف
 .ماسقأ ةثالث ىلإ حيرصلا قوطنملا مسقنيو
 .ةراشإلا ةلالد - ءءاميإلا ةلالد - ءاضتقالا ةلالد -
 ادوصقم نوكي نأ امإ مازتلالاب هيلع لولدملا نأ ميسقتلا اذه ساسأو

 ريغ ناك نإف دوصقم ريغ نوكي نأ امإو «هتاذ ظفللا نم ملكتملل

 وأ القع هتحص وأ مالكلا قدص هيلع فقوتي نأ امإف :ملكتملل دوصقم

 وهو ©كلذ هيلع فقوتي ال نأ امإو .ءاضتقالا ةلالد وه كلذو ،اعرش

 .ةراشإلا ةلالد وهف ملكتملل دوصقم ريغ ناك نإو .ءاميإلا ةلالد

 مممأ ظافلألا تالالدل نيملكتملا ىدل ميسقتلا اذه انل دكؤيو

 .اهاوتحمو اهؤامسأ يف ةيفنحلا عم اهيف نوقفتم

 ةلالدو ،حيرصلا قوطنملا ةلالد :عبرأ تالالدلا هذه عومجو

 .ةراشإلا ةلالدو ،ءاميإلا ةلالدو ءاضتقالا

 .حيرصلا ريغ قوطنملا عاونأ نم ةثالثلا هذهو

 دقف ،نمضتلا وأ ةقباطملاب ظفللا ةلالد وهو حيرصلا قوطنملا امأ

 نم اهلجو ،اهئافخو ظافلألا حوضو ثحبم يف ،اليثمتو اركذ هانعسوأ
 .ليبقلا اذه

 .نايبلا نم اديزم ىرخألا تالالدلا يلون فوسو

 ٥٠٩٥-٠٩٦١. تافحص ١ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (1)
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 :ءاضتقالا ةلالد -

 قدص هيلع فقوتي ملكتملل دوصقم مزال ىلع ظفللا ةلالد يه
 .0العرش وأ القع هتحص وأ مالكلا

 ال» ة ءيبلا لوق مالكلا قدص هيلع فقوتي ام ىلع ةلالدلا لاثم
 .اهيفن نكمي ال روهط ريغب تعقو اذإ ةالصلاف .:«روهط ريغب ةالص لبقت
 .مالكلا قدصي تح ءازجإلا وأ ةحصلا ريدقت بجوف

 قئاقحلا يفني نم بهذم نع مزال ةحصلا ريدقت نأ يلازغلا ركذيو
 ةيفتنم نوكت اعرش ةبولطملا ةالصلا ةقيقح نإف ،امب رقي نم امأ ةيعرشلا

 نوكتو ،ريدقت ىلإ رمألا جاتحي الف .اهطرش هنأل روهط ريغب تناك اذإ

 .(دءاضتقالاب ال حيرصلا قوطنملاب ةلالد ثيدحلا يف ظفللا ةلالد
 رفَس ىلع وأ اضيرم م :م ناك نمف :ىلاعت هلوق اضيأ كلذ لاثمو 4 ٥ ِ

. 

 ميل "رطنان" فل ريدقت بحوف .[؛هةرنلا ةروس[گرتسأ مايأ نم ةع
 .رخأ مايأ نم ةدع ءاضق باجيإ

 ل يذلا ريمضلا وهو ؛باطخلا نحل عونل اذه ينيالجراولا يمسيو

 نم ئذأ هب وأ اضيرم مكنم ناك نمف :ىلاعت هلوقك ،هب الإ مالكلا متي
 .قلح ن | يأ .[ :٩٦ ةرقبلا ة ةروس] ]گكُس وأ ةلص أ ايم نم ةّيدفف ه

 م م م

 :روس]«يذَلا [ نم َرَسْتنسا مف جحلا ىلإ رمعلاب عتم هئم مَمَقال :هلوقو

 يلازغلا فيرعت هنم بيرقو ؛٥ ص ( اج ؛صرورصلنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (1)

 ١٨٦. ص !ج كىفصتسملا يلازغلا

 . ٦٤ص ) اج .اثيدح ©٢باب ‘وضرلا باتك يراخبلا حيحص _ - (2)

 ١٨٧. ص !ج ©ىفصتسلملا ىلازغلا _ )3(

 ىلع موصلا اوبجوأو ريدقتلا اذه اوعنم نيذلا ةيرهاظلل افالخ ،روهمخجلا يأر اذه - (4)
 حور نع دهتجلاب تداح ةيفرح هذهو ،صنلا رهاظب اكاسمتسا رطفلا هيلع اومَرحو رفاسملا
 .اعيمج رفسلا يق . يبلا راطفإو موص نم ةيلمعلا ةنسلل اهتمداصم نع الضف صنلا

٤٣٧ - 



 .يدهلا نم رسيتسا ام هيلعف يأ .[٦٩١:ةرقبل
 يأ .[٧٩٠:ةرقبلا ةروس]ههللا ُهْمَلْعَي رْيَخ نم اولعفت امول :هلوقو

 .(6)هب مكئبنيف

 :ءاميإلا ةلالد -

 قدص هيلع فقوتي ال ملكتملل دوصقم مزال ىلع ظفللا ةلالد يه

 .(!)عرش وأ القع هتحص الو مالكلا

 الوبقم هب هنارتقا ناك امل ليلعتلل نكي مل ول ظفللا اذمب نرتقملا محلاو

 .امهنيب ةمءالملا ءافتنال ءاغاستسم الو

 :اهنم .‘تاعاونأ ءامبإلل نويلوصألا ددع دقو

 ناكأ ءاوس ،بيقعتلا ىلع ةلالدلل ءافلاب فصولا ىلع مكحلا بيترت -

 .يوارلا مأ لوسرلا مأ هللا مالك يف كلذ

 .هق يبلا ىلإ عفرت ةعقاو بيقع مكحلا -
 ىلإ مكحلا ةفاضإ نم ليلعتلا مهف ءاميإلا ةلالد يلازغلا ىمس دقو

 .(«بسانملا فصولا

 ةروس]«اَمُهَيديأ اوُمَطقاَق ةقرسلاو قراسلاو :ىلاعت هلوق هتلثمأ نمو
 . [٨٣:ةدئاملا

 مكحل ةلع ةقرسلا نأ ىلع ةلالد ةقرسلا ىلع عطقلاب رمألا بيترتف

 .عطقلا

 رام ق هلهأ عماجلا يبارعألا ىلع ةرافكلا ن ءينلا باجيإ كلذكو

 ١٨. ص .١ج ك فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجر اولا - (1)

 ٦.٠. ص !ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (2)

 يف ةلعلا كلاسم نمض ءءاميإلا كلسم ي ليصفتب اهسفن عاونألا هذه نويلوصألا دروي - (3)
 .سايقلا

 ١٨٩. ص ج ىفصتسلملا ںيلازغلا _ )4(

-٤٣٨ - 



 .ةرافكلا بوجول ةلع عاقولا نأ ىلإ هيبنت هيف .06)ناضمر
 .")اقلطم ناضمر ةمرح كاهتنا يه ةلعلا نأ ىريف نيالجراولا امأ

 ةيزحلا طاقسإ ىلإ ءامل ،ءاسنلا لتق نع ة ءيبلا يمف كلذكو
 .)نهنع

 :ةراشإلا ةلالد -

 هيلع فقوتي ال ملكتملل دوصقم ريغ مزال ىلع ظفللا ةلالد يه

 .4كعرش وأ القع هتحص الو مالكلا قدص
 ناسنإلا ةراشإك ةلالدلا هذه ىلإ ريشي صنلا نأ ةراشالا عمو

 .(}هناسل هب قطني مل امم ،هدارم اهنم مهفي لا

 ةراشإلا تدرو يذلا مألا نود بألل بسنلا توبث ةراشإلا لاثمو

 داَرأ نَمل نيلماك نيلوح هدالوأ عضري تادلاولاول :ىلاعت هلوق يت هيلإ
 ةروس]فوُرَتَملاب ًنهتوسكو ًنهقزر هل دولوملا ىلعو ةعاضرلا متي نأ
 . [٣٣٢:ةرقبلا

 ةوسكلاو ةقفنلا بوجو ىلع حيرصلا اهقوطنميب تلد ةيآلاف

 ىلع "هل دولوملا" امتراشإب تلد اهنكلو .ءابآلا ىلع امازل ‘تادلاولل

 صاصتخالل لب ،انه كلملل تسيل ماللا نأل ©بألاب بسنلا صاصتخا
 .0})عامجإ لحم وهو \©بسنلا ىلع تلدف

 .تالالدلا نم عونلا اذه ضرعتي ملف ينالجراولا امأو

 .ثيدحلا جيرخت قبس - ()

 ٣٤٤. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،يالجراولا - (2)

 ٢٤٤. ص ،٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،نالجراولا - (3)

 ٦.٥. ص .اج ©صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحح .د - (4)

 ١٨٨. ص !ج ىفصتسلملا ،يلازغلا - (5)

 ٤٨٤. ص ،١ج ‘صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (6)

-٤٣٩ - 



 :موهفملا ةلالد =ب

 قطني و مالكلا ق ركذي مكح ىلع ظفللا ةلالد يه موهفملا ةلالد

 .[٣٢:ءارسإلا ةروس]فأ اَمْهَل لقت القل :ىلاعت هلوق لثم .(ب
 ةمرح دافأو ،ظفللا قوطنم نيدلاولا راهتناو فيفأتلا ةمرح دافأف

 .هموهفمع. امهلتقو اممبرض

 :موهفملا عاون أ

 :نيعون ىلإ موهفملا نوملكتملا مسقي

 .ةفلاخملا موهفمو - ،ةقفاوملا موهفم _

 :ةقفاوملا موهفم _

 كنع توكسملل قوطنملا مكح توبث ىلع ظفللا ةلالد وه

 ،ةغللا ةفرعم درجمب كردي نعم يف امهكارتشال «اتابثإ وأ ايفن هل هتقفاومو

 .(١داهتجاو ثحب ىلإ ةجاحلا نود

 .هنم مكحلاب ىلوأ وأ قوطنملل ايواسم هنع توكسملا ناكأ ءاوسو

 .)ةيفنحلا دنع صنلا ةلالدل امامت قباطم موفملا اذهو

 فيفأتلا ةمرح ةيآ موهفملا اذه ىلع ليثمتلل نويلوصألا ددريو

 قلطم فكو ،امميبرض ةمرح يولوألا اهموهفمب امتدافإو ،نيدلاولا راهتناو
 .امهنع ىذألا

 ٥٠٩٢. ص (إ1 اج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (1)

 ٦٠٨. ص( اح صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (2)

 ٦٠٨. ص ١ ح صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (3)



 م

 كاي امنإ املظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإل :ىلاعت هلوقو

 .[٠.:ةدئالا ةروس]أرات مهنوطب يف
 ةمرح اهموهفمب ديفت امك ىماتيلا لاومأ لكأ ةمرح اهقوطنممب ديفتف

 .0«)فالتإلا عاونأ فلتخم اهفالتإو ىماتيلا لاومأ قارحإ

 .ةغللاب فراع دحأ موهفملا اذه يف لداجي الو

 ةيرهاظلا هب رقي امك كيلخلا سايقلاب ةيعفاشلا هيمسي ام وهو

 .0:سايقلل نوركنملا

 وهو ءهانعم مالكلا ىرحف نأل باطخلا ىوحفب مهضعب هيمسيو

 ام نود روكذملا نيعملا هيضتقي ام» :هلوقب هفرع ذإ ييالجراولا رايتخا

 متشلا ناكف نيدلاولا راهتناو فيفأت نع يهنلا ةيآب هل 17 .«ركذ

 .0})يهنلاب ىلوأ لتقلاو ىذألاو برضلاو
 :ةفلاخملا موهفم _

 هيلع لد امل فلاخم هنع توكسملل مكح توبث ىلع ظفللا ةلالد وه

 .(همكحلا يف ةربتعملا دويقلا نم ديق ءافتنال قوطنملا

 .باطخلا ليلد اضيأ ىمسيو

 هنّيب دقف ،موهفملا اذه ديدحت يف يلازغلاو نيالجراولا نيب فالخ الو

 ادع امع مكحلا يفن يضتقي باطخلا ليلد نأ ملعا» :هلوقب بوقعي وبأ

 .0ُ)«هتوبث امب قلعتملا ةفصلا

 ركذلاب ءيشلا صيصختب لالدتسالا هانعم» نأ دماح وبأ دكأ امك

 ١٩١٠. ص !ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا _ )1(

 ١٠٦١. ص ،لوحفلا داشرإ ،ينياكوشلا - (2)

 ١٨. ص ا١ج ،©فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ )3(

 ٦١٠٩. ص 0©٢ج ©‘صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (4)

 ١٧٩١. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجر اولا - (5)

-٤٤١ - 



 دنتسي ال درح موهفم هنأل اموهفم ىمسيو هادع امع مكحلا يفن ىلع

 اذه يمس اميرو "موهفم اضيأ قوطنملا هيلع لد امف الإو ،قوطنم ىلإ
 .©)«يماسألا ىلإ تافتلا الو ڵ©باطخلا ليلد

 :ةفلاخملا موهفم نم ءاملعلا فقوم -

 قرط يف روهمجلاو ةيفنحلا نيب فالخلا رهوج ةفلاخملا موهفم ربتعي
 مهفو طابنتسالا يف ادمتعم اقيرط هنوربتعي نوملكتملاف ظافلألا تالالد

 .ةدسافلا تاكسمتلا نم ةيفنحلا هاري امنيب صوصنلا

 :مهججحو ةفلاخملا موهفمب نولئاقلا -
 .ةفلاخملا موهفم ةيجحب نيلئاقلا كلس يف نيملكتملا بلغأ مظتني

 دربملا ةغللا ةمئأ نمو .(ء)اممباحصأ رثكأو كلامو يعفاشلا مامإلا مهعمو
 .)بلعث و

 ةفلاخملا موهفم نيب ةنراقم دقعو ،لوقلا اذه ينيالجراولا ىبت دقو -
 ىلع بم سايقلاف سايقلا سكعب باطخلا ليلد» نأ تبثأف سايقلا نيبو

 مكحلا وه باطخلا ليلد نأك .ةفلاخملا ىلع بم باطخلا ليلدو .ةلثامملا
 ةفصلا هبش ىلع لمحلا سايقلا نأكو .ةروكذملا ةفصلا ادع اميف

 .«ةروكذملا

 ©قفاوملا اهموهفمو اهقوطنمب لدت امك ظافلألا نأ قيرفلا اذه ةدمعو

 .فلاخملا اهموهفمب اضيأ لدت

 يف مكحلا مهف دنتسم نأ يف نايقتلي ةفلاخملا موهفمو ةقفاوملا موهفمف

 نود ركذلاب قطنلا لع صيصخت ةدئاف ىلإ رظنلا وه امنإ توكسلا لحم

 ١٩١. ص ،©٢ج ‘ىفصتسملا ،يلازغلا _ (1)

 ١٩١. ص !ج ©ىفصتسملا يلازغلا - (2)

 ١٧٩. ص ٦ ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجر اولا م (3)

-٤٤٢ - 



 .ةفلاخملا موهفم ليبق نم مأ ةقفاوملا موهفم ليبق نم ناكأ ءاوس ،هريغ
 مكح لثم ديكأت ةقفاوملا موهفم يف ركذلاب صيصختلا ةدئاف تناك نئلو

 ديكأت يه ةفلاخملا موهفم يف هتدئاف نإف ،هنع توكسملا لحم يف قوطنملا

 .(١توكسلا لحم نع قوطنملا مكح لثم يفن
 :روس]«ةئمؤُم ةبقر ريرختق اطخ انمؤم لتف نمو :ىلاعت هلوقف

 ديفيو اطخلا لتق ةرافك ىف ةنمؤملا ةبقرلا ءازجإ هقوطنمبب ديفي .[٢٩:ءاسنلا

 ربتعملا فصولا مادعنال ةنمؤملا ريغ ةبقرلا ءازجإ مدع فلاخملا هموهفم

 .ناميإلا وهو ۔اهيف

 ةغللا ةمئأ لوق وه ةفلاخملا موهفم رابتعا نأب قيرفلا اذه دهشتسا امك -

 .يعفاشلاو بلعثو دربملا لاثمأ

 لامعتسالا فرعل ةقفاوم ةفلاخملا موهفمب ذخألا ييالجراولا ربتعاو

 .(!"ب رعلا ةغل دعاوقو

 مكحلا تقلع اذإ برعلا اندجو انإ» :هلوق ةديبع يبأ نع يور دقو
 مكحلا كلذ ادع ام دجن ،ناتفلتخم ناتفص هل امم ءيشلا يتفص ىدحإب
 .(2)«هفالخب

 :ىلاعت هلوق لزن دقف ،هتباحصو لق هللا لوسر مهف ه ه دكويو ِ

 هللا رفم لق ةَرَم نيمس مه رفنتست نإ مهل رتست ال ؤ مهل زفغتتسا»
 .(؛نيعبسلا ىلع نديزألا هللاو :انف يبلا لاقف .[ه.:ةبوتلا -

 ؟مهف رفغتست نأ هللا كام موقل رفغتستأ :ابجعتم رمع هلأسف

 عمطلاو سأيلا عطق يف ةغلابملا ىلع ةلالد نيعبسلل اف لوسرلا مهفو

 ١٧٩١. ص ،!٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (])

 ١٨٤٤-١٨٥٠. تافحص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 ١٧١. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا _ )3(

 .٥٨ص ،©٦ج .ثيدح ٬ةءارب ةروس ريسفت باب ريسفتلا باتك يراخبلا حيحص - )4(

-٤٤٣ - 



 ةدايزلا ىأرف ،رييختلا ىلع رمألا لمح هنكلو موقلا ءالؤهل هللا ةرفغم يق
 بيجتستو نآرقلا اذهل نيلت رافكلا نم ءايحألا بولق لعل ،نيعبسلا ىلع

 .هل

 .0}الإ سيل موقلا ءالؤه ىلإ مالسإلا بيبحتل تناك يبلا ةدايزف

 نم ىودج الف ،ةرفغملا يف ءاجرلا عطقل ةيآلا نأ ىلإ رمع بهذ امنيب
 .نيعبسلا ىلع ةدايزلا

 ةبرض هنوبسحي ال تتح نآرقلا ىف هتمأ هقفي نأ دارأ لوسرلا نكلو»

 مل ام اهيلإ هجوتلا مه غئاس باطخلا اهيلإ بهذي يلا يناعملا نأو ،بزال

 .0:«اهضعب نع اوهني

 بوجو يفن .(«ءاملا نم ءاملا امنإ» ثيدح نم ةباحصلا مهف دقو -
 اذإ» ثيدح اهنع هللا يضر ةشئاع تور قح كلازنإلا مدع دنع لسغلا

 ةفلاخملا موهفم ىلع هب اومكحف .«لسغلا بجو دقف ناناتخلا ىقتلا

 .0}لوألا ثيدحلا نم دافتسملا

 دقو رفسلا يف رصقن انلاب ام :باطخلا نب رمع ةيمأ نب ىلعي لأس امك -

 نأ حانج ْمُكتَلَع َسيئل ضرلا يف مض . اول :لوقي هللاو ،اّنمأ

 ؟.[٠.٠:ءاسنلا ةروس] اورفك َنيذْل ُمكَتتف نا متفخ نإ ةالصلا َنم اورصق
 :لاقف ث هللا لوسر تلأسف كهنم تبجع امم تبجع : دقل :رمع هباجأف

 .0©«هتقدص اولبقاف .مكيلع امب هللا قدصت ةقدص»

 ١٩٥. ص ء٢ج كىفصتسلملا يلازغلا - (1)

 ١٨٤. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا _ (2)

 .٦٢ص ،؛ج ٨١ ثيدح ضيحلا باتك ملسم حيحص _ )3(

 ١٨٣. ص ©\٧١ج 0١٠٩ ثيدح .٨: باب ةراهطلا باتك ©،يذمرتلا ننس - (4)

 ١٩٦١. ص ،&٢ج ،ىفصتسلملا يلازغلا - (5)

 ٤٥٦. ثيدح ٣2باب ةالصلا باتك ،يئاسنلا ننس - (6)

-٤٤٤ - 



 رصقلا يف ربتعم ديق نمألا مدع طارتشا نأ رمعو ىلعي مهف دقف
 مامتإ اهنيح بجاولا ناكو رصقلا مكح ىفتنا ديقلا مدعنا اذإف رفسلا يق
 .ميقتسملا مهفلا اذه ىلع ة لوسرلا امهّرقأو .0)ةالصلا
 يف ابرلا امنإ» ثيدحب لضفلا ابر ةحابإل سابع نبا جتحا امك -

 ةفلاخملا موهفمب ديفي امم ‘طقف ةئيسنلا ىلع ابرلا رصق دورول .(")«ةئيسنلا

 .اهيف ةئيسن ال ذإ كابر سنجلا سفن نم ةلجاعلا ةدايزلا رابتعا مدع
 ىلع لدت .حاحقأ برع مهو ؛ةباحصلا مهف نم دهاوشلا هذهف

 نكلو ،عراشلا صوصن ريسفت يف هيلع دامتعالاو ةفلاخملا موهفم رابتعا
 وأ رخآ قوطنمل هتضراعم مدعو موهفملا ةمالس نمضت ةقيقد طورشب

 طورش يف طوسبم وه امم كلذ ريغو ،ةيعرش ةدعاق وأ ىوقأ موهفم
 .(}ةفلاخملا موهفمب لمعلا
 :مهججحو ةفلاخملا موهفمل نوركنملا -

 مهعمو ءةفلاخملا موهفمل نيركنملل يساسألا قيرفلا ةيفنحلا لكشي

 ركب وبأ يضاقلا مهسأر ىلع ،نيملكتملا نم ةعامجو .(:ليرهاظلا مزح نبا
 وه هل ةلالد ال ةفلاخملا موهفم رابتعا نإ :لاق يذلا ىلازغلاو ،ننالقابلا
 .(ثهح وألا

 موهفم ةلالدو قوطنملا ةلالد ىلع ةرصاق مهدنع ظافلألا ةلالدف

 ،صوصنلا نم صن يف توكسملا نم قوطنملا مكح ىفتنا ذإو ،ةقفاوملا

 ١٩٧١. ص !ج ©ىفصتسلملا يلازغلا ؛ا٤٨ ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجر اولا _ (1)

 .٥٢ص ©١١ج 0١٠١ ثيدح ،ابرلا باب ،ةاقاسملا باتك ملسم حيحص _ )2(

 .ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د :رظني \طورشلا هذه لوح ليصفت ديزمل - (3)

 .٩٧٦-۔-٢٧٦ تافحص

 .٦٦؟ ص اج :صوصنلا ريسفت .حلاص بيدأ دمحم .د - (4)

 !١٩. ص ،!٢ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (5)

_ ٥ ٤ ٤ 



 ةءاربلا وأ ةحابإلا وأ ،يلصألا مدعلاك ،رخآ ليلد ىلإ عجار كلذف

 ..ةماعلا ةدعاقلا ىلإ ةدوعلا 7 ةيلصألا
 . . :يلي ام ةفلاخملا موهفم ةيجحل نيركنملا ةلدأ نمو

 لئقي نَمَو :ىلاعت هلوق لثم نم {ةفلاخملا موهفم نع ماهفتسالا نسح -
 هل دعأو ُهَنَعَلَو هْيَلَع هللا © بضغو اهيف ادلاخ ُهّنهَج ُهؤاَرَحْف ادمعتم انمؤم

 ى ےرم

 أطخ لتق نم مكح نع لاؤسلا نسحيف .[ه٣:ءاسنلا ةروس]هاميظع ًاباَذَع
 هنع لاؤسلا ناكل ةفلاخملا موهفمب مالكلا يف الخاد أطخ لتاقلا ناك ولو
 .(١احيبق

 نإف :لاقي نأ نسح ،هبرضاف ادماع ديز كبرض نإ :رخآل لاق نمو

 .()؟هبرضأفأ كائطاخ ينبرض

 يتالا مكئاسن نم مكروُجُح يف يتاللا ُمُكَنئابَرَو ةيآب اولدتسا امك -

 حاكن زاوج مدع ىلع ةمألا تعمجأ دقف . [٣٢٢:ءاسنلا ةروس] نهب متلخد

 موهفملل رابتعا الو كروجحلا جراخ وأ روجحلا يف نك ءاوس َبئابرلا
 .(ةيآلا يف دراولا روجحلا ديق نم دافتسملا
 وأ ،دوسألا ماق :كلوقف .فوصوملا ريغ يفني ال ةفصلا يذ نع ربخلاو -

 نع توكس وه لب ضيبألا نع هيفن ىلع لدي ال ضيبألا جرخ
 هللا نع ملعلل يفن هنأل ،ارفك ،ملاع ديز :كلوق ناكل الإو ضيبألا
 .هلسرو هتكئالمو

 فيرعتل مالعألا ءامسأ نأ امك طقف فوصرلل فيرعتل ةفصلاف»

 رقبلا نع ةاكزلا يفن يف "ةاكز منغلا يف" :هلوق نيب قرف ال صاخشألا

 ٦٦١٧. ص ،١ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د _ (1)
 ١٨٠. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (2)

 !١٩. ص !ج ؛ىفصتسملا يلازغلا - (3)

 ١٨٠. ص ٤ ٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا _- )

-٤٤٦ - 

 



 نع ةاكزلا يفن يف "ةاكز منغلا ةمئاس يت" :هلوق نيبو كمنغلاو

 .١٠0«""ةفولعملا

 حيجرتلاو ةشقانملا

 ،اليلد اليلد اهدقنو .ةفلاخملا موهفم يبثم ةلدأ ىلإ يلازغلا دمع

 موهفمب لمعلا يف ةباحصلا لاوقأو ةغللا ةمئأ ءارآ رابتعا ىلع هدقن زكرتو

 ريغل ةمزلم ريغ يهف داهتجا نع تناك نإ ،ةيصخش ءارآ ذرج ةفلاخملا

 قيرطب اهلقن يف ةجح الو «رتاوتلا اهزوعيف لقن نع تناك نإو ءامباحصأ

 موهفمب ذخألا ىلع ةمألا ةملك قفتت مل ذإ ،عامجإلا ةوق ا سيلو ،داحآلا

 .()ةفلاحخملا

 لالدتسالا طقسل الإو ،هب لدتساو هيلإ بهذ اميف يلازغلل ملسن الو
 ذإ ،رتاوتلا قيرط نع اهدورو مدع ةجحب عرشلاو ةغللا دعاوق نم ريثكب
 .ةيداقتعا ال ةيلمع رومأ ىلإ ةعجار امنأل نظلا وه ماكحألا هذه نبم

 .نيقيلاب ال نظلا ةبلغب ةيملعلا رومألا يف عراشلا اندّبعت دقو

 موهفمب لمعلا يف يساسألا روهمجلا دمتعم يلازغلا دقتنا امك

 نإف ،ةدئاف هل نوكت نأ دب ال ركذلاب ءيشلا صيصخت نأ وهو ،ةفلاخملا

 .ىنعم صيصختلل نكي مل ،ركبلاو بيثلاو ،ةفولعملاو ةمئاسلا توتسا

 صيصختلا ةدئاف تناكف ،وغللا نع هزنم ميكحلا عراشلا مالكو

 .هادع امع هيفنو فصولا كلذب مكحلا صاصتخا فصولاب
 يوغللا عضولا مهف لصألا نأ جاتنتسالا اذه ىلع يلازغلا در ناكو ٍ

 نيذلا روهمجلا هيلإ بهذ امك "سكعلا ال هيلع ةدئافلا بيترت مث الوأ
 .يوغللا عضولا مهف لبق ةدئافلا اوتبثأ

 ١٩٢. ص !ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا _ (1)

 ١٩١٤-١١٩٨. تافحص .٢ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا - (2)

 - ٧ا٤٤-



 يه ةدئافلا هذه نوك نكلو هب ملسم ةدئافل صيصختلا اذه نوكف
 دصاقمو دئاوف دوجو لمتحي ذإ ،ملسم ريغ فصولا اذهب مكحلا صاصتخا
 .مكحلا لحم يف فصولا وأ ديقلا اذه داريإ نم عراشلل ةريثك

 ىلع ةدئافلا رصقو ،اهمدعب اًملع سيل دئاوفلا هذمب انملع مدعو

 .حجرم الب حيجرتو ،ليلد الب مكحت صيصختلا
 ىلع سيل ةفلاخملا موهفمب لوقلا نأ يلازغلا هيلإ بهذ اًمع باوجلاو

 ىلع ىرخألا تالالدلا هوجو يفتنت امدنع الإ هيلإ راصي ال هنإف ،هقالطإ

 يف تباثلا مكحلا هل تبثف ،ربتعملا فصولا نم الخ يذلا لحملا يف مكحلا

 .فصولا كلذب اديقم درو يذلا لحملا

 موهفم وأ قوطنم نم مكحلا تابثإل ىوقأ قيرط ةمث دجو اذإ امأ

 .ةفلاخملا موهفم ىلإ ذئنيح تافتلا الف ةماع ةدعاق وأ حجرأ

 وأ ميظعتلا وأ ريفنتلل ديقلا درو اذإ هب لمعي ال موهفملا اذه نأ امك

 اذه لكو .كلذ هباش ام وأ لاؤس نع اباوج ءاج وأ بلاغلا جرخم جرح

 .ةفلاخملا موهفمب لمعلا طورش يف ىفوتسم

 .هلحم ريغ يف ىلازغلا داقتنا نإف هيلعو

 رمأ هطورش رابتعا عم ةفلاخملا موهفمب ذخألا نأ اذه نم صلخيو
 رمأل برعلا دييقت نإ ذإ ،ناسللا ةمئأو ةباحصلا مهفو ةغللا دعاوقو قفتي
 كلذ نم الخ ام نأ ةدافإل لب ،اطابتعا سيل ةياغلا وأ طرشلا وأ فصولاب

 .مكحلا سفن ىطعي ال ديقلا

 صوصنل مهف يف داهتجالل ءاملعلا مامأ لاجملا حتفي رابتعالا اذهو

 هدصاقمو عراشلا ةدارإ ققحيو {ةغللا دعاوقو قفتي امب ماكحألا طابنتساو

 .ماكحأل ا عيرشت نم

- ٤٤٨-۔



 ىناثلا ثحيملا

 صوصنلا يسنت في صوصخلاو مومعلا ةيمهأ : ديهم
 ىلإ هجتت دق ظفللا ةلالدو ،تالالدلاو يناعملا ءاعو ظافلألا نإ

 .ةيجراخلا تاصخشتلا ىلإ هجتت دقو ةدرجملا ةيهاملا

 ةيناويحلا يفصل عماجلا ناسنإلا موهفم هب يعن دق ،ناسنإ :هلوقف

 ذإ \تادوجوملا رئاس نيب نم ةدوهعم ائاذو اصخش هب يعن دقو ،ةيقطانلاو

 .ناسنإ :ظفللا اذه موهفمو ةقيقح اهيف يوطنت

 ةقيثو ةلص -ةقطانملا هيمسي امك- قدصاملاو موهفملا نيب ةلصلاو
 .غامدلاب ركفلا وأ دسجلاب حورلا ةلصب هبشأ يهو ،ادج

 "لأ"ب هفيرعتو ،ةدرحلا ةقيقحلا وأ ةيهاملا ىلع ظفللا قالطإو

 .عاجشلا ،دسألا {ةأرملا لجرلا :لثم سنجلا ملع ىمسي ةيسنجلا
 :هسنج نم دحاو درف هب داري دقو

 .ةفرعملا وهف فيرعتلا تاودأ ىدحإ هيلع تلدو انيعم ناك نإف -
 وأ ،ةركنلا وهف هسنج يف اعئاش ادحاو ادرف يأ ©نّيعم ريغ ناك نإو -

 .قلطملا

 نم رثكأ ىلع ةركنلا لدت دق ذإ قلطملا نم معأ ةركنلا نكلو
 ةركن ةقلطم لكف ،قلطملا فالخب ..لافطأو ،لاجر :انلوقك ،دحاو

 .اقلطم ةركن لك سيلو

-٤٤٩ -



 .0)ماعلا وهف هدارفأ عيمج باعيتسا ظفللاب ديرأ نإو -

 نع مث ،ظافلألا ي صوصخلاو مومعلا نع ثيدحلا لوانتنسو
 مومعلاب امهتلص قيثول ،دييقتلاو قالطإلا ىلع جّرعنو {مومعلا تاصصخم
 .صوصخلاو

 اردق نييلوصألا ةيانع نم صاخلاو ماعلا ثحابم لانت نأ ئيهدبو
 صوصن نم يعرشلا فيلكتلا عباط نأل كلذ ءاغلاب امامتهاو اريبك

 نآرقلا ءاج دقو ثمومعلاو لومشلاب اهبلاغ يف مستت ةمسلاو باتكلا
 ةّسلا تنيبو ،ةماع ةيلك دعاوق يف هماكحأ عضوف ،ةايحلل ادلاخ اروتسد
 هب ديرأ اًماعو ءماعلا هب ديرأ اماع ةمث نأو ،تامومعلا هذه ةعيبط
 :صوصخلا

 يف مهيفلآتو ممتاباتك تمانت مث ،عاونألا هذه لوصألا ءاملع لّنصفو
 راثآلاو ةيلوصألا ءارآلا نم ضيف هنع جتن امم صاخلاو ماعلا لئاسم

 ةنكمألا عونتل اهتعسو ،ةعيرشلا ةمظعو ةغللا ةيرقبع تلد ييلا {ةيهقفلا
 .تاراضحلاو ةنمزألا روطتو تائيبلاو

 ماعلا :لوأالابلطملا

 .مومعلا ظافلأو ،ماعلا موهفم =أ
 :ماعلا موهفم

 هل حلصي ام عيمحل فرغتسملا ظفللا هنأب ماعلا نويلوصألا فّرع

 .٩٣١ص ؛هقفلا لوصأ يطوبلا - (1)

 - .٥ع٤-_۔



 .(ا)دحاو عضوب

 هل حلصي ام عيمج ىلع ةلالدلل ادحاو اعضو عوضوملا ظفللا وه وأ

 ةيمك يف رصح ريغ نم ،قارغتسالاو لومشلا ليبس ىلع دارفألا نم
 .(؟)نيعم ددع وأ ةنيعم

 .)ادعاصف نيئيش ىلع لمتشي لوق لك :هنأب نيالجراولا هفرعو

 دحاولا ظفللا نع ةرابع ماعلا نأ :روهمجلا فيرعت عم ىلازغلا قفتيو

 .(: )ادعاصف نيئيش ىلع ةدحاو ةهج نم لادلا
 مومعلا نأل اظفل ماعلا رابتعا فيراعتلا هذه نيب كرتشملا مساقلاو

 .لاعفألاو ناعمللا ضراوع نم ال ،ظافلألا ضراوع نم
 ىلع ال ةدحاو ةعفد دحاو درف نم رثكأ ىلع لدي ماعلا نأ امك

 طرشلا نم ينالجراولا فيرعت الخ نإو ءةيلدبلا وأ ،كارتشالا ليبس
 بسح ةدحاو ةهج نم وأ عضولا لصأب مومعلا ىلع ةلالدلا وهو ريخألا
 يلازغلا ةرابع

 نوفصتي نيذلا دارفألا عيمج قارغتسا ديفت "لاجرلا" ةملكف

 ديرأ نإف ،نويع ىلع اهعمج دنع "نيعلا" ةملك امأو ةماع يهف ،ةلوجرلاب

 تسيلف ةيراخجلاو ةرصابلاو بهذلاو سمشلا نم ،ةفلتخملا نيعلا يناعم امي

 .ةماع يهف ،الثم ةرصابلاك دحاو عون امب ديرأ نإو ةماع

 ةقيقحلا امهب ديرأ نإو ‘تّمع ةقيقحلا امب ديرأ نإ "دوسألا" ةملكو
 . معت ز ال ١ و

 .٧٤١ص ؛هقفلا لوصأ يطوبلا _ (1)
 ٩١-١٠. تافحص .٦ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (2)

 ١٥٥. ص ء١ج ©فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا _ )3(

 ٢٢. ص ا١ج ©ىفصتسلملا ىلازغلا (4)

 ١٤٧. ص ؛هقفلا لوصأ ،يطوبلا ؛م٢ ص ©١0ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (5)

_ ١ ٥ ٤ _ 



 :مومعلا ظافلأ

 ناك نإو ،مومعلا ظافلأ لوح فالخ ريبك نييلوصألا نيب سيل

 هجوتلا راثآل ارظن مومعلل ةغيص دوجو لوح اداح مهنيب فالخلا
 ةقيقح لوح ليوطلا لدجلا هعبنم فالتخالا اذهو مهركف ىلع يمالكلا

 .ىلاعت هل ةبسنلاب هتفصو .مالكلا

 3هيلع لدت ةغيص مومعلل نأ هقفلا لوصأ لاحب يف هيلإ ليمن يذلاو

 ركذملاو نينثالاو دحاولا ةروص ىلإ ةجاحلاك هيلإ ةجاحلا ةدش ليلدب
 .١0ثنؤملاو

 :غيص عبرأ يف بوقعي وبأ اهفنص دقف مومعلا غيص امأ

 راربألا ،نوملسملا :لثم عومجلاف سانجألاو عومجلا :اهلوأ

 .ءاوهلا ءامسلا ضرألا :لثم سانجألاو ،راجفلا

 ..تمو نيأو ءامو نم :لثم :ماهفتسالا ءامسأ :اهيناث

 .نوعتكأ ،نوعمجأ ،عيمج :لثم ،ديكوتلا ظافلأ :اهثلاث

 .نمؤملا ،ةأرملا لجرلاك ،ةيسنجلا لأب ىلحملا درفملا مسالا :اهعبار
 .مومعلا ديفت الف ةيدهعلا لأ امأ

 تناك كلذ رذعت نإو دهعلا ىلع تلمُح اهيف فالخ لصح اذإو
 .)سنجلل

 يفنلا ظافلأو .نيتيطرشلا اًمو ،نَم :مومعلا ظافلأ نم يلازغلا دازو

 .)لجر رادلا يف امو \دحأ نم ينءاج ام :وحن

 ١٠٣. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ١٥٠٩-١٦١٠. تافحص ،٢ج ،فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (2)

 ٣٦. ص ،٢ج « فصتسلملا يلازغلا - (3)

_ ٢ ٥ ٤ _ 



 ؟قارغتسالا ماعلا ظفللا ديفي له =ب

 له ؟هدارفأ عومجب ىلع ماعلا ظفللا ةلالد يف نويلوصألا فلتخا
 ركذ دقو ؟ضعبلا اذه دودح امو ؟اهضعب لوانتي مأ اهلك اهلوانتي

 .ةلأسملا يف ءاملعلا ءارآ يلازغلاو ييالجراولا

 وهو عمجلا لقأل عوضوم ماعلا ظفللا نإ :صوصخلا بابرأ لاقف -

 .عمجلا لقأ يف روهشملا مهفالخ ىلع ةثالث وأ نانثا

 لخاد عمجلا لقأ لب صوصخ الو مومعل عضوي مل هنإ :ةيفقاولا لاقو -
 قارغتسا ىلإ ةفاضإلاب وهو .عضولا مكحب ظفللا قدص ةرورضل هيف
 دحاو لكل حلصي كرتشم كلذ نيب ام وأ لقألا ىلع راصتقالا وأ عيمجلا

 .)ماسقألا هذه نم

 ثحبلا عقي تتح فقولاب لوقلا ةيعفاشلا ىلإ ييالجراولا بسنو
 .سنجلا قارغتسا ديفت وأ اهصخت نلا ةلدألا سامتلاو

 الإ دارملا نيعتي الف ،كارتشالاب هلوق نم يلازغلا مالك هديفي ام وهو
 .02){ع راشلا نم نايبب

 ىلع لمحي ماعلا نأ» ،مومعلا باحصأ يأر بوقعي وبأ ىتبتو -
 هنأب نايب دري تيح اذه ريغ انيلع سيلو 3،هسنج قارغتساو هميمعت

 .©)«هيلإ ةجاحلا دعب رخأتي ال نايبلا نأل صوصخم

 الصأ عضو ماعلا نإ» ذإ ىلازغلا يأر عم قفتم يأر وهو

 .}ه«هعضو نع هب زوجتي نأ الإ ،قارغتسالل

 ١٠٤. ص ا١ج ،©فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ )1(

 .٧٢۔-٦٢ تافحص ٢ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 ١٥٥. ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (3)

 ٢٦. ص !ج ىفصتسملا يلازغلا _ (4)

_ ٢٣ ٥ ٤ _ 

 



 هيلإ دنتسي كسمتسم لوق لكلو
 نيعتم رمأ عمجلا لقأ ىلع ماعلا لمح نإ :اولاقف صوصخلا بابرأ امأ ١

 تابثإ ىلإ ليبس الو ،هيف كوكشم وهف داز امو ،نقيتملا وه ردقلا اذه نأل
 .كشلاب مكح

 مهتهبش طوقسل ارظن ،لوقلا اذه باحصأ ىلع ينالجراولا ري مل و

 .عقاولا ضرأ ىلع

 .0الدساف لالدتسا اننإ :مهتهبش نع يلازغلا لاقو

 ماعلا ظفللا نوك ىلع لدي ال ءاّنقيتم ردقلا اذه نوك نأل كلذ
 نوك كلذ بجوي الو ةرشعلا يف ةنقيتسم ةثالثلا نإف ،ةدايزلا يف ازاجم

 هنوك بجوي ال رمألا نم انقيتسم بدنلا نوكو يقابلا يف ازاحب ةرشعلا

 .بدنلا ىلع ةدايز هنأل ڵبوجولا يف اًراجم

 اهتخأ نم ىهوأ ةجح هذهف ،موهفملا وه عمجلا لقأ نأب :اولاق نإو
 الصأ لخاد ريغ يقابلا ريصي لب ،هيف كوكشم يقابلا :مهلوق ضقانت امنأل

 .ماعلا نومضم يق

 ،يقابلا لوخد يي ال اهلك ةلأسملا يف اوكش دقف ‘كشلاب اولاق نإو

 .(0ةرابعلا يف اوؤطخأو
 :مهتجحف فقولا بابرأ امأو ۔٢

 قارغتسال ماعلا لامعتسا يف برعلا نع رتاوتم لقن انيلإ دري مل هنأ
 .هدارفأ عيمج

 نيعلا مهلامعتساك صوصخلاو مومعلل هولمعتسا برعلا نإ لب -

 .اكرتشم ناكف سمشلاو ةرصابلاو بهذلل

 ٤٥. ص ٢ ج كىفصتسلملا يلازغلا - (1)

 ٤٥. ص .٢ج ىفصتسلملا ،يلازغلا س (2)

_ ٤ ٥ ٤ _ 



 ىلع لد عمجلا غيص يف ديكوتلاو ماهفتسالا لوخد نسح املو -
 هل نسح .هلتقاف يلام ذخأ نم :همداخ لاق نمف .ليلدب الإ اهقارغتسا مدع
 ؟كاخأ وأ كابأ ناك نإو :هلأسي نأ

 عقاولا نوكل ،ةميقتسم ريغ لقنلا مدع ىوعد نأ باوجلاو -

 .كلذ فالخ

 ذإ ،ليلد الب ىوعد وهو ،ملسم ريغ كارتشالاب لوقلا كلذكو -
 ةقيقح وهف .صوصحخللو مومعلل ماعلا لمعتست برعلا نإ : لوقي نأ لئاقل

 الو ليلد الب مكحت حجرم الب امهدحأ نييعتو رخآلا يف زاجب دحاو يت
 .اًدبأ اذهب لئاق

 ةنيرقلا مايق دنع وهف عمجلا غيص ىلع ماهفتسالا لوخد نسح امأ -
 صوصخلا ةدارإ ةنيرق ترهظ روكذملا لاثملا يفو ،مومعلا ةدارإ مدع ىلع
 ديفتف ةظفللا امأ هلام ذخأ يف هيخأو هدلو عم اجمناستم لجرلا نوك نم

 .بير الو مومعلا

 ال ثءانثتسالا مهوت عفدل ماعلا ىلع لخادلا ديكوتلا كلذكو -

 .ضراع ءانثتسالاو ،ميمعتلا وه لصألا نأل ،قارغتسالا ىلع ةلالدلل
 لقنلا نم ةريثك ةلدأ اودمتعا دقف :مومعلاب نولئاقلا امأ ٣-

 .مههاجتا ةرصنل لقعلاو

 ةقيرط ىق افلتخا نإو هاجتالا اذه دماح وبأو بوقعي وبأ ديأ دقو

 :اهدامع ةيلقن ةلدأ دمتعا بوقعي وبأف لالدتسالا

 .برعلا ةغل يف ةلمعتسم ةروصو ةغيص ماعلل نأ _

 ماعلا ظفللا لامعتسا يف ةباحصلا نع رتاوتملا لقنلا تبث دقو -

 سامتلا نود ،ةّسلاو باتكلا صوصن عم مهلماعت يف كلذو ،قارغتسالل

 .ةيصوصخ نع ثحب وا ةنيرق
 :عئاقولا هذه نمو

_ ٥ ٥ ٤



 هللا لوسر اهيبأ ,نم اهثاريم ذخأ يق ركب يبأ ىلع ةمطاف جاجتحا =

 ظح لم ركذلل مكدالوأ يف للا مُكيصو) :ىلاعت هلوقب !هي

 ضرتعا هنكلو .ةيآلا مومعب ركبوبأ رقأ دقو .[١١:ءاسنل ةروس] نينألا
 ام \ٹَّرون ال ءايبنألا رشاعم نحن» :هنتف هلوق وهو ماع رخآ ليلدب اهيلع

 .(١«ةقدص هانكرت

 . َنينموُمْلا م نودعاقلا يوتنسي ال :ىلاعت هلوق لزن املو =
 و :موتكم مأ نبا لاق .[ه٥:ءاسنلا ةروس]4هلا ليبَس يف نوُدهاَجُمْلاو

 يلوأ ُريَغل :ىلاعت هلوقب مالسلا هيلع ليربج لزنف ؟هللا لوسراي
 .ررضلا

 نود نم نودعت اَمَو م كنإ) :ىلاعت هلوق ىرعبزلا نبا عمس نيحو =
 تمصح :لاق .[: :ءايبنألا ةروس]«نوراو اَهَل من َمّنَهَج ُبَصَح هلل

 :هلوق هللا لزنأف .رانلا يق همأو ريزعو همأو ىسيع نإ .ةبعكلا برو ادمح

 ةروس]«نوُدَعُْم هيم اَهْنَع ةكتكوأ ىنسحلا اتم مهل تقس َنيذَل نإل

 خيش ذئموي وهو .دمحم اهنم صخت :ةريغملا نب ديلولا لاقف .[٠.6:ءايبنألا

 .:)شيرق ءاحصف موزخم ونبو ،اهحصفأو شيرق
 اودُحْسا ةكئالَمْلل انلق ذإو :ىلاعت هلوقب وت وبأ دهشتساو =

 م
 و م م

 ةروس]«نيرفاكلا نم ناكو َرَبكتساَو ىنأ سيلبإ الإ اوذَحَسف مدال
 ةليسو مظعأ كلذ ىق ناكل مهبهذم فقولا لهأل م حص ولو» .[٤٣:ةرقبلا

 معي ام انهاه سيل يهلإ اي :لوقي ذإ دوجسلا مدع يف سيلبإل ةجحو
 ىرخألا هوجولاو بدنلا مألا اذه لمتحيف مهعم يمع نإو ةكئالملا عم

 .٠١؛ص ©١ج دمحأ دنسم ؛٨؛ص ،!ج ٦٦٩، مقر ثيدح عيبرلا دنسم - (1)
 ١٠٥٤-١٥٠٥. تافحص (( ٢ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (2)

_ ٦ ٥ ٤ _ 



 .0)«مالكلا ةدئاف تلطبل كلذ هل حص ولو

 ةفرعم ىلإ جاتحا اذإ ماعلا ظفللا نأ وهف ،يلقعلا ليلدلا امأ =

 6 ىمهانتي ال ام لإ هلثمم هلثمو هلثمم الإ هيلإ لصوتي الف هصوصحخ و همومع

 .لطاب لسلستلاو
 ةلدألاب جاجتحالا كلسم ىلع تاضارتعا دروأ ىلازغلا نكلو

 :اهنمو ،ةيلقنلا

 صاخشألاو عاونألاو دادعألا اولقع امك مهلك تاغللا لهأ نأ =

 مومعلا نيعم اولقع كلذكف ءامب ةصاخ ءامسأ اهل اوعضوو ،سانجألاو
 .ةصاخ ءامسأ اه اوعضو مممأ دب الف سنجلا قارغتساو

 :ةنالث تاداقتناب ضارتعالا اذه هسفنب يلازغلا دقتنيو

 .دسافو دودرم ةغللا يف سايقلاو ،تاغللا ىف سايق اذه نأ-
 ارمأ نوسنيو نولفغي دقف ،نيموصعم ريغ ةغللا لهأ نأو-

 .اذهك امهم
 تعضوو لاحلاو لبقتسملاو يضاملا تلقع دق برعلا نأو-

 لفغت نأ اهنم برغتسي الف لاحلا نود اًئيص لبقتسملاو يضاملل

 .ةصاخ ةغيص هل عضت الو ماعلا

 الف صوصخلاو مومعلا نيب اكرتشم ماعلا ظفللا نوكي دقو-

 .0؟)ةنيرق نود قارغتسالا هسفنب ديفي

 ال مومعلا ةغيص نأ 3مومعلاب نيلئاقلا ىلع تاضارتعالا نمو =

 اهانعم مهفي ال ةلوهجم تيقب الإو ،ةكرتشم نوكت الو عمجلا لقأل نوكت

 .ةنيرقب الإ

 ١٠٦. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ٢٣٨٢-٣٩٨٩. تافحص ( ٢ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (2)

_ ٧ ٥ ٤ _ 



 يف قارغتسالا ديفت ةريثك نئارق ةمث نأب كاذه ىلع يلازغلا ةرو

 .)درجلا يوغللا عضولاو ،ظفللاب كلذ متي الو ،مومعلا

 مومعلا لهأ ةلدأ يف يساسألا دمتعملا ىلع اضارتعا اضيأ دروأ امك
 ىلع ةنسلاو باتكلا ظافلأ ءارجإ ىلع ةغللا لهأو ةباحصلا عامجإ وهو

 امب جتحي يلا ةلثمألا يف مومعلا نأب :لاقف ليلدب َصُخ ام الإ ؛مومعلا
 .يوغللا عضولاو ظفللا درجم نم ال امب تقتحا ةريثك نئارق نم دافتسم

 :نيهجو نم ضارتعالا اذه هيجوت يلازغلا صخلو
 ضعب نم ناك مومعلا ظافلأ قارغتساب لوقلا نم يور ام :لوألا

 ،مومعلا داقتعا ةمألا ضعب نم دعبي ال ذإ مهعيمج نم حصي الف .ةمألا

 ةفاك ىلع كلذ ةحص ملسي ال هنكلو !ماهفألا رثكأ ىلإ قبسألا هنإف
 .ةباحصلا

 موق مهنع لقني ملف ةباحصلا ةلمج نع هوركذ ام لقن ول هنأ :ناثلا

 ريغ نم ظفللا لجأل مومعلا درجمب لئاسملا هذه يف انمكح انأ رتاوتلا ىلع
 .ةنيرق ىلإ تافتلا

 ةنيرق ءافتنا طرشب هب كّسمتم مومعلا نأ ىلإ عجار فالخلاو

 يعدتسي امم ‘تايمسملا نيب ةيوسم ةنيرق نارتقا طرشب وأ ةصصخم

 انملع مدعل لصاف يأرب ةباحصلا هيف عطقي مل ام اذهو ،فقارغتسالا

 .(:)قارغتسالا ىلع ماعلا مهلمحو مهلمع فورظب
 تابثإ يف هجهنم نايب ىلإ تاضارتعالا هذه دعب يلازغلا صلخ مش

 لالدتسالا نم جيزم داريإب كلذو ،فقارغتسالا ىلع مومعلا افلأ ةلالد

 عيمج نيب كرتشم وه لب ،برعلا ةغلب صتخي ال يذلا يلقنلاو يلقعلا

 .٢٤-۔-١٢ .تافحص .٢ج كىفصتسملا يلازغلا (1)

 -٤ ٤. 7 تافحص { ٢ج ءىفصتسملا ،يلازغلا س (2)

 ۔- - ٤٥٨



 لفغي نأ دعبتسي امم ،تاغللا عيمج يف هيلإ جاتحم مومعلا غيص نأل تاغللا
 .اهيلإ ةجاحلا ةدش عم ،اهنع لكلا

 :ةعبرأ رومأ لالدتسالا اذه ةحصل دهشيو

 .رمألا ىصع نم ىلع ضارتعالا هجوت -
 .عاطأ نم ىلع ضارتعالا طوقسو -

 .امهرد هطعأف رادلا لخد نم :همداخ لاق نمف

 ايصاع هرابتعاو هلعف ىلع ضارتعالا زاج نيلخادلا دحأ عنم نإف

 .رمألل
 3هنول وأ هلوط ببسب نيلخادلا دحأ هئاطعإ ىلع هديس هبتاع نإو

 نود لخد نم لكل لماش ءاطعإلاب رمألا نأل باتعلا يف ائطخم ناك

 .هلعفب اعيطم ناكو ،هيلع ضارتعالا طقسف هلوط وأ هنولل رابتعا

 .ماعلا ربخلا ىلع فلخلاو ضقنلا موزل
 نم رن ىلع هللا لزنأ اَم اولاق ذإ ذإ :دوهيلا ناسل ىلع ىلاعت هلوقك

 :روس]«سانلل ( ئدُهَو ارو ىَسوُم هب ءاَج يذ باتكلا لزأ رم ل ءيش

 ٩١[. :ماعنألا

 ىلع لزنأ 3 مهمالك ضقتنا دقف رشبلا لك مهيفنب دوهيلا دارأ نإف

 يف ىسوم لخد ملف ىسوم ريغ اودارأ نإو .ضقنلا وه اذهو .ىسوم
 .فلخلا نعم وه اذهو رشبلا ةظفل

 .ةماعلا تاللحملا ىلع لالحتسالا زاوج -

 ةرشابم كلذ دعب تامو ،ىئامإو يديبع تقتعأ :لجرلا لاق اذإف

 نذإ نود اوجوزتي نأ عيمجلل زاجو ،ءاملعلا قافتاب ارارحأ عيمحلا حبصأ

 .كلاهلا ةئرو

_ ٩ ٥ ٤ _



 ال تاغللا رئاس يف تامومعلا هذه لثم ىلع ماكحألا ءانبو
 .(١١رصحني

 :ةلأسملا يف حجارلا لوقلا

 ىلع مومعلا لهأ روهمجلا لوق ناحجر يف فصنم بيرتسي ال
 .صوصخلا بابرأو فقولا بابرأ

 صوصن لعجيو ،ماكحألا نم اريثك لطعي فقولاب لوقلا نإ ذإ

 ضقاني ام اذهو كارتشالا وأ لامجإلا ةجحب \نومضم الب ةمسلاو باتكلا

 .عقاولا هيلع ام فلاخيو ،عراشلا فده

 يقلي الو ،اهلولدم نع تامومعلا نم اريثك جرخي صوصخلاب لوقلاو

 ىلع اهبلاغ يف ةينبملا ةيعرشلا فيلاكتلاب مايقلا يف امياحصأ نع ةدهعلا

 .لاعفألا ف وأ صاخشألا ىيف نإ ؤتامومعلا
 ال .[٠١:ةدئاملا ةروس]ه دوقعلاب اوفأوأ اون ا ون آ نيذلا اهيأ يل :ىلاعت هلوقف

 رمألا مهيلإ هجوتيو .ةئالت وأ نينمؤم ىلع باطخلا رصتقي نأ هنم لقعي

 .ةثالث وأ نيَدقَعب ءافولاب

 .نيدلا وأ ةغللا وأ لقعلا قطنمو مجسني ال امم اذهف

 ةفصب فصتا نم عيمخل امباطخ يف ةيآلا مومعب يضقي قطنملاو
 .بير الو ،دوقعلا عيمجب ءافولا مومعو ،ناعيإلا

 .روهمجلا لوق ناحجر حخصف
 عيمج قفاون الو ،اهودروأ يتلا ةماعلا ةلدألا دامتعا وه هارن يذلاو

 هضارتعا ةصاخبو روهمجلا ةلدأ ىلع تاضارتعا نم ىلازغلا هيلإ بهذ ام
 ظافلأ مهؤارجإو ةغللا لهأو ةباحصلا لمع رتاوت وهو ،يلقنلا مهليلد ىلع

 نئارقل لب ،مومعلا ةغيص درجم نكي مل كلذ نأ نم ،اهمومع ىلع مومعلا

 .٩٤۔-٨٤ تافحص .٢ج كىفصتسلملا ،يلازغلا - (1)

-٤٦. - 

 



 .اهقارغتسا ت داذفأف امك تّقتحا

 ديفي ةرشابم ماعلا ظفللا عامس نإ ذإ ،عقاولل فلاخم اذه نإف
 يف ركب يبأ ىلع ضارتعالاب ةمطاف ترداب كلذلو .هدارفأ عيمح هقارغتسا

 عمس امل هلاح نع لاؤسلاب موتكم مأ نبا ردابو هللا لوسر نم اهثاريم هعنم
 ليبس يف نوُدهاَجُمْلاَو .. .. نينمؤملا [ نم نوُدعاقلا يوتسي ال) : ةيآ

 .[٥٠:ءاسنلا ةروس] هللا
 محفيس هنأب شيرق ديدانص ىلع حجبتلاب ىرعبزلا نبا رداب امك

 و م م و وو . . مم

 و نم و رح حك بَصَح هلل ١ ن د ن دبعت امو . 1 ايبن ل ١ ةيآ هعامس د ١ً دمح
 ٥ وم ٤ م م م

 .[٨٩:ءايبنأل ةروس]نوُراَو اَهَل متنأ منهج
 .تاديؤملاو نئارقلل راظتنا نود ةقيقحلا ةرامأ ردابتلاو

 الوق هارأف مهعيمج لوق سيلو ةمألا ضعب لوق اذه نأب لوقلا امأو
 هيف .ج .موتكم مأ نبا مهف هللا رقي نأ س فيك ذإ هيجو ريغ
 وّنسَي ال ةيآ مومعل اديكأت .ررضلا يلوأ )ل هتلاح ينثتسي انآرق
 ؟نيو 7 نوعاَقلا

 نم يێثتست ةيآ لزنيو شيرق ءاحصف مهف كلذك هللا قي فيكو

 هللا نوذ نم نودبع اَمَو مكل ةيآ مومع مكحب 5رانلا يق هنأ اومعز

 ىَتسُحْلا انم م مهل تقس نيذلا ن : :ىلاعت هلوق لزنف {&َمَتَهَج بَصَح

 ؟«نوذَعْبُم اَهْنَ كوأ
 لوق مومعلاب لوقلا نوك نم هيلإ بهذ اميف ةجح يلازغلل ىرن الف

 ةيجح يركنمل دنس لالدتسالا اذه ىف ناكل الإو .اهلك ال ةمألا ضعب

 .مهلك ال مهضعب لمع هنإف {ةباحصلا لمعب دحاولا ربخ

 ريخألا يف هدمتعا امب روهمجلا تالالدتسا دييأت ىلع هقفاون انك نإو

 هديكأتو ،همومع ىلع لدت ةغيص نم هل دب ال تاغللا لك يف ماعلا نأ نم
 هطوقسو رمألا يصاع ىلع ضارتعالا هجوت نم ةعبرألا رومألاب كلذ

 لالحتسالا زاوجو ماعلا ربخلا ىلع فلخلاو ضقنلا موزلو ،عيطملا نع
-٤٦١ -



 .ةماعلا تاللحملا ىلع

 ءامتوقو اهحوضول اهحيجرتو روهمجلا ةلدأ ميدقت لضفن اننكلو
 ديفت مومعلا ظافلأ نأ وهو دحاو لهنم ىلع لالدتسالا ماتخ يف لكلاو

 ةايحلا رومأل اًطبضو ءاهلوصأ ىلع دعاوقلل ءارجإ اهدارفأ قارغتسا

 صاخ مكح ىلإ درف لك جاتحا ولو ،ةماعلا هماكحأو عراشلا صوصنب

7 مكح نع سانلا نم ريثك شلو \ٹداوحلا باعيتسا نع صوصنلا تقاضل
 

 تاباطخلا ضعب مومع =ج

 :ينلا باطخو ةمألا باطخ -

 مسا لومشل ث يبلا هيف لخديف ةمألا ىلإ اًهَجوم باطخلا درو اذإ
 .0©4١0«ارنَمآ نيذلا اهيأ ايل هل نامإلا

 .)يبلا هيف لخدي مل ةمألاب اًمصاح باطخلا ناك نإ :يلازغلا لاقو
 .كلذ ىلع الاثم دروي و

 دق هنأل الصأ ةمألا باطخ يف يبلا لخدي ال هنأ ىلإ موق بهذو

 دق عراشلا نأل دودرم لوق اذهو صاخ باطخ يف ماكحأب صح

 تحت مهلوخد نم اذه عنمي مل و ماكحأب ضئاحلاو رفاسملاو ضيرملا صح
 .(:)باطخلا معي ثيح مومعلا

 لوخد عنمي ةغللا رهاظ نإف .يبلا ىلإ اهجوم باطخلا درو اذإ امأ

 ليلد لد نإ الإ ،اًمومع هعابتاو هب ءادتقالاب عرشلا درو نكلو هيف هتمأ
 يف ررقتو ءهلاوقأ يف هراثآ ةباحصلا ءافتقا كلذل دهشيو .هصاصتخا ىلع

 ١٨٠. ص ء؟ج ©ىفصتسملا ،ىلازغلا ؛١!\٢ ص .اج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجر اولا - (1)

 ١٨٠. ص ،٢ج ،ىفصتسملا يلازغلا - (2)

 ١٨٠. ص ( ٢ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا - (3)
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 .0ٍ})(:)«يلصأ ينومتيأر امك اولَص» :لاق و .©د«مككسانم ينع اوذخ» :لاقو .نآرقلل نايب هلاعفأ نأ لوصألا

 .ليلدلا مومعب لب مومعلا ليلدب ال هباطخ ق هتمأ لوخد تبنف

 :لاجرلا باطخ يف ءاسنلا لوخد-

 نلخدي ال ءاسنلا نأ لصألاف لاجرلا ىلإ اهجوم باطخلا درو اذإ
 باطخلاو .بيلغتلا باب نم نهلاخدإ ىلع برعلا ةداع ترج نكلو ،هيف
 ئراط عراشلاو .ىنعم لوضفملا هعم لخديو ،ةغللا فرع يف لضفألل
 .0نالجراولا يأر اذه .اهماكحأ ذخأيف ةغللا ىلع

 يف ءاسنلا لاخدإ مدع ىلع ينالقابلا يضاقلا ةقفاوم يلازغلا راتخاو

 لكل نأ تبثف ،نآرقلا ىف ءاسنلاب صاخ باطخ دورول ،لاجرلا باطخ

 ظفل ىلع راصتقالا دنع نهلاخدإ زوجي نكلو ءهباطخو هتغيص سنج
 لوخدف ءادتبا نوكي ام امأ .مكحلا يف ءاسنلا عم اوعمتجا اذإ روكذلا

 نعم يف هنوك وأ سايق نم ؛بيلغتلا ريغ رخآ ليلدب نوكي هيف ءاسنلا
 .(ُهارجم ىرج ام وأ صوصنملا

 الضف ،عراشلا صوصن عم هقفاوتل ليصفتلا اذه حيجرت ىلإ ليمنو
 .ةيبرعلا ةغللا دعاوق عم هقاستا نع

 .٨٩٢ص ،٧ب-٦ج ،١٦٠٢ثيدح «!١٢؛باب جحلا كسانم باتك ،يذمرتلا ننس - )1(

 .٢٦١!ص ،١ج .ثيدح ،٨١باب ‘ناذألا باتك «يراخبلا حيحص - (2)

 ١٨١. ص !ج كىفصتسللا يلازغلا ؛!ا}4ف٤؛ ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجرارولا - (3)

 ١٠١. ص .١ج ٨©فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا - (4)

 ٧٩١-٨٠. تافحص ،!٢ج ©‘ىفصتسملا ،يلازغلا - (5)

-٤٦٣ - 



 :نيفلكملا باطخ يف رافكلاو ديبعلا لوخد -

 مومعل ،نيفلكملا باطخ يف نولخاد رافكلاو ديبعلا نأ لصألا
 ماكحألا ضعبب هصاصتخاو ةيمدآلا هنع عفترت ال فلكم دبعلاف باطخلا

 رئاس يف هباطخ مومع عفري الف ،رفاسملاو ضيرملا صاصتخا لثم
 .تامومعلا

 .ةعيرشلا عورفب نوفلكم رافكلا كلذكو
 ريغ اذهو ،ناميإلا طرش ممئادقفل مهفيلكت ركنأ نم اسنلا نمو

 نم عنمي ام "مهرفك ببسب ممتدابع ةحص مدع يف سيل هنأل ،حيحص
 .ةدابعلا هذمب مىباطخ

 رافكلا هللا بطاخو ،اثدحم ناك نإو ةالصلاب يلصملا بطوخ دقو
 امب مهبقاعي نأ حصيفأ اهيلع مهبقاعو يصاعملا نع مهافو تاعاطلا نونفب

 .اريبك اًولع كلذ نع هللا ىلاعت ؟هب اوبطاخي مل
 .0فيلاكتلا ماكحأ يف ةطوسبم ةيضقلاو

 :هلقأو عمجلا رثكأ =د

 :ءامسألا معأ _

 ؟يهام ،ءامسألا معأ يف فلخا

 ةيضابإلا بهذم وهو 3"ءيش" ةملك هنأ ىلإ ينالجراولا بهذف
 .ةلزتعملاو

 :امههبشو "روكذم"و "مولعم" ةظفل ءامسألا معأ نأ ةرعاشألا دنعو
 .مودعم ءيش هنأ نييلوصألا دنعو ،ائيش مودعملا نولعجي الو

 .٢ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا ؛١ ٤. ١-٠. تافحص ١ج ك& فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 .٩٧-۔-٧٧ تافحص
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 » :لوقي ذإ ،عقاولا ي هل رثأ ال يظفل فالخلا نأ نيالجراولا رقيو

 .00)«يشب سيل ةقيقحلا ق مهدنعو اندنع مدعلاو

 8نابراقتم اهيف نابهذملاف» نيه فالخلا نأ :يداربلا هدكأ ام وهو

 مودعملا ىلع ءيشلا نحن انقلطأو ،دوجوملا وه ةرعاشألا دنع ءيشلاف

 ةيمالك ةلأسملاو دوجولا نكم فوصوم روكذم ىمسم وه ثيح

 .'"«ى رت امك ةلمتحم يهو ةيلوصأب تسيلو

 ٍ :مومعلا معأ _

 ،نيئيش لوانتي ام هصخأ نإو \دوجوملا عيمج لوانتي مسا مومعلا معأ

 سنجلا :هلاثم .هجو نم اصاخو كهجو نم اًماع نوكي دح امهنيب امو

 . .اهقوف امل عون يه تحت يلاو ،اهتحت امل سنج يه قوف لاف عونلاو

 اولئقاف :ىلاعت هلوقف اًماع صاخلاو !اصاخ صاخلا نوكي ىلعو

 نود نيكرشملا ف صاخو ،كرشم لك يف ماع .[ء:ةبرتلا ةروس]َنيكرثُملا
 ١ ننم ؤمل )(.

 :عمجلا لقأ _

 :نيلوق ىلع عمجلا لقأ يف ءاملعلا فلتخا

 .نانثا عمجلا لقأ نأ ،تباث نب ديزو نافع نب نامثع لاقف

 .ةنالث عمجلا لقأ :سابع نبا لاقو

 .(داعيمج نالوقلا هيف كلاملو ،يعفاشلاو ةفينح وبأ :لاق هبو

 ةثالثلاو نيئالاو دحاولل اولعج ةغللا لهأ نأ ةثالثلا لهأ لدتساو

 ٤٩. ص .١ج ،فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 .ظ٤٦١/و٤٦١ ةقرو 0 ١ج ،قداصلا ثحبلا ،يداربلا - (2)

 ١٦١. ص .٢ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (3)

 ٤٩. ص ا١ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجر اولا - (4)

_ ٥ ٦ ٤ 



 .يناعملا فالتخا ىلع لد روصلا تفلتخا املف ،مالكلا يف ةفلتخم اروص

 .لاجر ةثالث تيأر :لوقت امك ،الاجر نينثا تيأر :لوقت نأ زوجي الف
 هلوق وحن ،ةئراط ةلعلف ءانايحأ ةعامجلا مساب دحاولا ةيمست امأ

 ةهبألا عمس .[ه:رححلا ةروس]4َنوظفاَحَل هل انإو َرْكذلا اتلرَت ْنْخَت انف :ىلاعت
 0 ةمظعلاو

 :ناميلسو دواد ق هللا لاق امك ةعامجلا مساب نانثالا ىمسي ر دقو

 اكو موقلا م منغ هيف تشفت ذ ثزرَحْلا يف ف ناَمُكْحَي ذإ :77 دوادو

 .]" ءايبنألا :روس](نيدهاتش مهمكحل

 هُمُألَق ةوخإ هل ناك نإقل :ةوخإلا عم مألا ثاريم يف هلوقو

 َ َ . [١١٦:ءاسنلا ةروس]مشُسلا

 .ةقيقح ال ارام ناك عقو نإف

 ال هنأ سابع نبا لوق ىلع قلعو ،يأرلا اذه ينالجراولا حجرو
 نأ ريغ» :الئاق ءادعاصف ةوخإ ةئالث الإ سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا بجحي

 يف ،نابكرلا هب تراسو ،‘فالخألا هب ترتاوتو \فالسألا هب تمكح ام
 .0)«عبتي نأ ىلوأ "نادلبلا عيمج

 ،نانثا عمجلا لقأ نأب نولئاقلا امه كسمت ييلا ةلدألا تاذ دروأو

 .كلذ ىلع اهيف ةلالد ال نأ نيبو

 اولتتقا َنينمؤُمْلا م ناَتئاط نإو :ىلاعت هلوق ةلدألا كلت نمو

 . [ه:تارجحلا ةروس]اَمُهَتي مهنيب : اوُحلْصاف

 .امهدارفأ عومجب ال ناتفئاطلا ام دصقي انه ةينثتلا نأ حضوأو

 ةروس]«َباَرْحمل اوُرَوَسَت ذإ مصحلا أبن كاتأ هول :ىلاعت هلوقو
 نينثالاو دحاولا ىلع يرجي مصخلا نأب باجأف .طقف نانثا امهو .[١٢:ص

 .ه. ص ء١ج ©ثفاصنإلاو لدعلا ،نيالجر ارلا - (1)
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 .ىثنألاو ركذلاو عمجلاو
 يأ .[جه:ةدئاملا ةروس] امهيديأ ديأ اوُمَطقا ةراسلا قراّسلاول :هلوقو

 .اهعمج حصف ديأ ةعبرأ امحل

 (نوُعمتنُم ْمُكَعَم ا انإ اتتايآب بهذاف :نوراهو ىسومل ىلاعت هلوقو
 .نوعرفو نوراهو ىسوم انه دارأ .[٥١:ءارعشلا ةروس]

 .6:)تايالا نم اهريغو

 ةصاخ ةينثتلا ةغيص نأ امتاذ ةيآلا ضارعتسا دعب يلازغلا حجرو

 .)ةثالثلا قوف امو ،ةئالثلاو نينئالاب

 صيصختلاو صاخلا :ىناثلا بلطملا

 :صيصختلاو صاخلا فيرعت =

 :صاخلا فيرعت -

 نإف ةدحاو ةعفد ةروصحم ريغ دارفأ ىلع لمتشي اظفل ماعلا ناك اذإ

 .ماعلا ادع ام وه راصتخاب صاخلا

 .0)روصحم دحاو ىمسم ىلع لادلا ظفللا وه وأ

 لثم افنص وأ كلجر لثم ءاعون وأ ديز لثم ،ادرف ناك ءاوس

 .ةوسن ثالث

 :صيصختلا فيرعت -

 .(هدارفأ ضعب ىلع ماعلا ظفللا رصق وهف صيصختلا امأ

 .٢٠٥-۔-١٥ تافحص [ اج فاصنإلاو لدعلا نالجر اولا - (1)

 ۔٧٩-۔-١١٩ تافحص ( ١ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (2)

 ٢٦٤. ص ©كقفلا لوصأ ق زيجولا ناديز - )3(

 ٢٠٦. ص هقفلا لوصأ ،يطوبلا - (4)

-٤٦٧ - 



 .0.)صاخ مكحب اهدارفإو ماعلا دارفأ ضعب جارخإ :وه وأ

 صاخلا» :لاقف دحاو نعمي صيصحختلاو صاخلا ييالجراولا لعجو

 ىلع مومعلا يف هلوخد بجول هالول امم ادعاصف نيئيش وأ ائيش جرخي لوق

 ةثالث ميمعتلا يعاري نم لوق ىلع هلوخد حلصي وأ ،مومعلا لهأ لوق

 .02)«ادعاصف

 نم عونل مسا صاخلا نإ ذإ ،احضاو اقرف امهنيب نأ عقاولاو
 عاطتقاو ،ماعلا ىلع صاخلا ظفللا لوخد ةيلمع صيصختلا امنيب ظافلألا

 .ماعلا مكحل فلاخم مكحب اهدارفإو ،هتالمتشم نم ءزج

 اهلعجو ،هعاونأ ديدحتب ىفتكا لب صاخلا فّرعي ملف يلازغلا امأ

 ماع امإو لجرلا اذهو ،ديز اذه ێاقلطم هتاذ يف صاخ امإ ظفللاف» .ةئالث

 ماع امإو ،مودعم الو دوجوم هنم جرخي ال ذإ مولعملاو روكذملاك اقلطم
 صاخ نينمؤملا داحآ ىلإ ةفاضإلاب ماع وهف ،نينمؤملا ظفلك ،ةفاضإلاب

 , {{;:.“«نيكرشملا نود مهلوانتي ذإ ،مهتلمج ىلإ ةفاضإلاب
 عئاشلا نعملاب ءافتكا صيصختلا فيرعتل دماح وبأ ضرعتي مل امك

 .ليلدلاب هصيصخت زاوج يف مومعلاب نيلئاقلا نيب فالخ ال هنأ ررقو ،هل
 .امهريغ وأ عمسلا وأ لقعلا ليلد امإ وهو

 قلاخ :ىلاعت هلوق صيصخت ىلع قافتالا عم كلذ ركني فيكو
 ةَصصخح ع رشلا تامومع عيمج نأ دكأ ا لب .[٢٠١:ماعنألا ةروس] ءىش 3

 هلوق لثم ڵصصخي 53 ماع دجوي املقو ©ببسلاو لحلاو لصألا يف طورشب
 « [به:لافنالا ةروس]ميلَع ءيش لكي ةلا نإل :ىلاعت
 ٢٨٨. ص هقفلا لوصأ يف زيجولا ،ناديز - ()

 ١٠٣. ص !ج ك‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر ارلا (2)

 ٣٢. ص ،!٢ج ‘ىفصتسملا ،يلازغلا - (3)

 ٨٩-٩٩. تافحص !ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (4)

 - ٤٦٨-۔



 .ماعلل قلطملا صيصختلا ىلع قافتالا لوصحب ييالجراولا ملسي الو

 ©ضراعتلاب لئاق نب 3ماعلاو صاخلا ضراعت يق سانلا فالتخا ركذ لب

 .صاخلا ىلع ماعلا مدقتب لئاقو ك همدعب لئاقو

 ق" . لتك هللا لوسر لوقك مدقم ماعلا ىلع صاخلا نإ انلوق و»

 .'؟)"ةقدص قاوأ سمخ نود امين سيل" :لاق ش "0٠. رشعلا عبر ةقرلا

 .0ێ)«امهضراعتب لاق نم لوق لطبو 3ماعلا ىلع صاخلاب انيضقف

 :ماعلا تاصصخم =ب

 .ةلصتم تاصصخم :نيمسق ىلإ ماعلا صيصخت ةلدأ نويلوصألا مسقي
 .ةلقتسم وأ ةلصفنم تاصصخم و ةلقتسم ريغ وأ

 ةفصلاو ‘طرشلاو ءءانثتسالاب صيصختلا :لوألا مسقلا لمشيو

 .ضعبلا لدبو "ةياغلاو

 ©فرعلاو سحلاو ،لقعلاب صيصختلا لمشيف :يناثلا مسقلا امأ

 .ع رشلاو

 .0موهفملاو سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب نوكي عرشلاو
 ليلد ١- :يتآلاك اهبترو ءةرشع تاصصخملا يلازغلا لعج دقو

 ،ىوحفلاب موهفملا -ه صاخلا صنلا ٤ عامجإلا ٢٣- لقعلا ۔-٢ سحلا

 كيباحصلا بهذم ٩- ،نيبطاخملا ةداع ٨- ،هريرقت ٧ .يبلا لعف ٦

 .0})صاخ ببس ىلع ماعلا جورخ - ٠

 .ثيدح 2ك٥باب ةاكزلا باتك دواد يبأ ننس - )1(

 ٠١. ص ،٧ج ،؛ثيدح ةاكزلا باتك ؛ملسم حيحص - )2(

 ١٧٤. ص !ج ©فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ )3(

 .دعب امف ٢٠٩ تافحص ؛هقفلا لوصأ يطوبلا - (4)
 ١١٤٩٨. تافحص ،!٢ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (5)

-٤٦٩ - 

 



 يتآلا قفو اهبتر دقف ييالجراولا امأ
 ١ ،لقعلا ٢- ،نآرقلا ٢- اريرقتو ًالعف و ال وق .اهعاونأب ةتسلا ٤-

 يباحصلا بهذم -د 3عامجإلا -ه ؛ءانثتسالا ٧- وأ باطخلا ليلد

 .0.)ةفلاخملا موهفم

 تاصصحملا هذه طبض يف لهسأ ينيالجراولا ميسقتب مازتلالا لعلو

 .هللا نذإب هعبتنس ام وهو .ىلازغلا دنع امب اهتنراقمو
 :لقعلاب صيصختلا -

 ريغ رهاظ رمأ لوقعلا ةلالدب صيصختلا نأ» ىلع بوقعي وبأ صني

 ام ىلع ظفللا لمعتسا نإو ،لقعلا فالخب دري ال عرشلا نأل ركنتسم

 .هب صخ لقعلا هليح
 :ئش لكي هللا : ىلاعت هللا لوق نيب ةقرفتلا كلذ ىلع ليلدلاو

 : يشت ه لك ىلَع هللاو :هلوق نيبو .[٥٢:لافنألا ةروس] ]«ميلَع

 يرجت الو .ملم ىلاعت هللا نأل 3هيلع اًرودقم مولعم لك سيلف .[٤٨٢:ةرقمل
 ,0»«ةردقلا هيلع

 لك لاح :ىلاعت هلوق ركذو {هسفن لانملا يلازغلا دروأو
 ا ليحتسي مندلقلا ذإ هتافصو هتاذ هنع ج رخف .[٢٠١:ماعنألا ةروس]هءْئَش

 .هب :

 هيلإ عاطتسا نَم تبلا جح سانلا ىلَع هلول :ىلاعت هلوق كلذكو
 لد لق لقعلا نأل نونجملاو يبصلا هنم جرخ .. :٩٧[. نارمع لآ :روس]ًاليبَس

 .()مهفي ال نم فيلكت ةلاحتسا ىلع

 ١٦١٢-١٧٩١. تافحص !ج ،‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (])
 !١٦. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (2)

 ٠٠١.-۔-١٩٩ تافحص .٢ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا _ (3)

_ ١. ٧٢٧٢ ٤ 



 فيلكتلا نم نايبصلاو نينالا جورخ ليلد نأ بوقعي وبأ ركذو

 .يلازغلا رايتخا وهو ،لقعلا ليلدب مهجورخ ىري ضعبف ،ةيفالخ ةلأسم
 نع ثالث نع ملقلا عفر» :ةت هلوقل .عرشلا نم اصيصخت هاري ضعبو

 وأ لقعي يح نونجلا نعو ،ربكي تح ريغصلا نعو ظقيتسي يح مئانلا
 .(0×`)«قيفي

 :ىلاعت هلوق لثم نم ،ةيمالك ىرخأ ةلثمأ ينالجراولا فاضأ م

 هنم لقعلا َصخف .[٢٢:رجفلا ةررس]هامفَص فص ُكَلَمْلاَو كبر ءاَجَو ل

 هنم صخ .[٠ه:ماعنالا ةروس]&هدابع قوق ُرهاَقْلا وهو :هلوقو .لاقتنالا
 هنم صخ .[ه:هط ةروس] ىوتسا شرعلا ىلع نَمْحَرلال :هلوقو .ةهجلا
 .نكمتلاو لولحلاو ةهجلا

 هنم صخ هناحبس يرابلا فاصوأ نم نآرقلا يف ركذ ام عيمجو

 .0})قلخلاب الإ هب قيلي ال ام لقعلا
 ةيمالك ةلأسم اهيف ضيوفتلا وأ ،ىلاعت هللا تافص ليوأت ةيضقو

 دوعت يهو نيفلتخم نولازي الو لوألا ردصلا ذنم نوملسملا اهيف ضاخ

 عيمجب هفاصتاو صئاقنلا نع ىلاعت هللا هيزنت ادبم ىلإ اهرهوج ي
 .تاقولخملاب هبشتلا نع ههيزنتو ‘تالامكلا

 مهلادجو ءءاملعلا تاشقانم تراد ةئالثلا رواحملا هذه لوحو
 ماد ام يظفللا فالخلا ودعي ال ةقيقحلا يف مهنيب فالخلاو ليوطلا

 لك نع ههيزنتو ،لامك لكب هللا فاصتا قيقحت ىلع الصاح قافتالا
 ىلع هتالامكب هفاصتا ةيفيك امأ ،قلخلاب هبشتلا صئاقنلا نمو ‘صقن

 .٨٦٤ص ،٧-٦ج ٢!٢٤٣، ثيدح ٢١ باب ،قالطلا باتك ،يئاسنلا ننس = )1(

 !١٦. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجرارلا - (2)

 ١٦٢. ص !ج ©‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

 - ٤٧١-۔

 



 .هللا الإ هملعي الف ؛ةقيقحلا

 :نآرقلاب صيصختلا -

 ىرخأو ةلصتملا تاصصخملا نم ةلثمأ عونلا اذه ىيف نيالجراولا عمج

 .ةلصفنملا نم

 ًرهسُفنأب ص رصبي تاَّقلَطُمْلاَوال :ىلاعت هلوق لصفنملا صصخملا نمف

 ِ .[٨٢٢:ةرقبلا "7 ةئالث
 نمي لوخدملا مدع صخ ش تاقلطملا يم ىلع ماع مكح اذهف

 ف نوست ذلأ يلق نب موت مأ تاتزملا متح اذل :هلوت
 .[٩٤:بازحألا ةروس] ]هاَهَتو هَنوُدَتعَت ةدع ذع نم َرهَْلَع مكل

 اهنم ثءانثتسالا نم ةلثمأ بوقعي وبأ هل دروأف .لصتل متلا امأ

 ةروس] مهجاوزأ ىلَع الإ () نوظفاَح ْمهجوُرفل مه نيذلاو :ىلاعت هلوق
 .جورفلا ظفح مومع نم جاوزألا ىننتساف .[٦-٥:نونمؤملا

 . [٣٢:ءاسنلا ةروس]«فلََس : دق اَم لإ نيتخألا ا نيب اوُعَمْجَت ئ ن ,) :هلوقو

 .0هنع وفعلاب ةيآلا لوزنل قباسلا نيتخألا نيب عمجلا صحخف

 يتأيس ،الّصفم امالك ءانثتسالاب صيصختلل ينالجراولا درفأ دقو ِ

 .اقحال

 :ةمساب صيصختلا -

 :ةيلوقلا ةنسلا =
 ةقراسلاَو قراّسلاَو»ل :ىلاعت هلوق ،هلاثمف ةنسلاب مومعلا صيصخت امأ

 . [٨٣:ةدئاملا ةروس] ابسك امب ءاَرَج ۔ اَمُهَيد ديأ اوُمَطقاَق

 ١٦٣. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (1)

-٤٧٢ - 



 هلوقل رانيد عبر نود ام قرس نم قراسلا نم ةكسلا تصحخ ش

 .06)«رانيد عبر ىف الإ قراسلا دي عطقت ال» مالسلا هيلع

 .[٦:ةبوتلا ةروس] ةفاك َنيكرشُملا لتاقو :ىلاعت لاقو
 لتقت نأ مالسلا هيلع هيهنل ،نابهرلاو نايبصلاو ءاسنلا ةكسلا تصحف

 .(د(})«هدهع يف دهع وذ لتقي ال» :لاقو .0:»يبص وأ ةأرما
 هامتس اميف ةيلوقلا ةنسلابو نآرقلاب صيصختلا يلازغلا عمج دقو

 .(}هنيعونلا الكل ةلثمأ دروأو ،"صاخلا صنلا"
 ١4ةيريرمتلاو ةيلعفلا ةنسلا =
 ليلدلا لد نإ الإ مومعلا هب صخي نايب امنإف هف يبلا لاعفأ امأ

 .}هلصاوي وه مث لاصولا نع هيهنك {هفالخ ىلع
 :7 تانشوُرْغَم تاج شنأ يذلا و وهو :ىلاعت هلوق صخ امك

 عو اهباشتم نامرلاو نوتيزلاو ةلك :1 افلتتخُم ع رلاو لخنلاو تاّشوُرْعَم
 ٤ ١[. ١:ماعنألا ةروس]&هداَصَح موي هقح اوتآو َرَمْثَأ اذإ هرَمَت نم اولك هباشم م م م ٥ م . -

 ء م ےم

 .١٨١ص ١ اج 6©١اثيدح دودحلا باتك املسم حيحص _ )1(

 لوسر ىمن» هظفلو إ٤٧ص ،٤؛‘ج .ثيدح ،٦٤١باب داهجلا باتك يراخبلا حيحص =- (2)

 .«نايبصلاو ءاسنلا لتق نع ةل هللا

 .٨٨٢ص 0©٧ج ٤٧٤٩©0 ثيدح ،٠١باب ،ةماسقلا باتك يئاسنلا ننس - (3)

 ١٦٤. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ _ (4)

 .٣٠١-۔٠١! تافحص !ج ي ©ىفصتسملا ،يلازغلا _ )5(

 لكالا لصأك يلبج وه ام اهنمف إةقلطم ريغ ماكحألا ىلع ظف ينلا لاعفأ ةلالد - (6)
 عابتالا ةلالدل ةنس اهيف هعابتا ربتعيف ،امتايفيك يف هب يّنسأتلا درو دقو ٣ لاعفألاو مونلاو
 الف !ةيعرشلا ماكحألل نايب يه ينلا هلاعفأ امأ .لعفلا تاذل ال ءاعرش ةبولطملا هتبحم ىلع
 وه لصالاف .نايبلا هلعفب دارأ هنأ نيبتي مل و هلوق هلعف ضقان اذإو ،اهعابتا بوجو يف فالخ

 .صيصختلا ىلع لعفلا لدي دق نكل لوقلا

 ١٠٦. ص !؟ج - كىفصتسملا ،يلازغلا

 ١٦١. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (7)

٤٧٢٣ - 



 نم ذخأي مل هنأ تبثأ ذإ 3 هلعفب ةيآلا مومع صخ دقف

 .١١0ةاكز تاورضخلا

 البقتسم رمع نبا هآر ش ."ةجاحلا ءاضق يف ةلبقلا لابقتسا نع ىممو

 فالخ ىلع ءةهاركلل يهنلا نأ وأ خسنلا وأ صوصخلا ىلع لدت .اهل

 .كلذ ىق ءاملعلا نيب

 لعف هنأل ،لاثملا اذه يف ادج ديعب لعفلاب خسنلا نأ يلازغلا ىريو
 هل رمع نبا ةيؤر الول دحأ هب ملعيل ناك ام ،ارتتسم ه هللا لوسر هاتأ

 .اذه نع هَرنم لوسرلاو ،اهل نايب ال ماكحألل ءافخإ اذهو ،اًضَرع
 يضتقي ام ريغ لعفي هتمأ نم ادحأ ىأر ول هنإف ه يبلا ريرقت امأ

 .(همهومعلل اصيصخت كلذ ناك هرثأف مومعلا

 اهصيصخت ىلع لدف ليخلا ةاكز كرت ىلع ةباحصلا هرارقإك كلذو
 .)ماعنألا رئاس نيب نم اهيف ةاكزلا بوجو مدعب

 :ءانثتسالاب صيصختلا -

 وأ باتكلاب اصيصخ هنوك نع مءانثتسالاب صيصختلا جرخي ال

 ةرثكل ،اًرظن لقتسم عونك ثيدحلاب هدرفأ ينالجراولا نكلو ،ةنسلاب

 همومع يف صيصحختلاف صيصختلل زرابلا رهظملا هنوكلو ‘هب صيصختلا

 .صاخ مكحب ماعلا دارفأ ضعبل ءانثتسا

 تاصصخم نمض ءانثتسالا جردأ ينالجراولا نأ اضيأ ظحالملاو

 4 ‘فاصنإلار لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 .٣١ص ©١ج ‘٨ثيدح «٦باب ةراهطلا باتك ،يذمرتلا ننس - (2)

 .٦١ص 0©١ج ،١١ثيدح ٧2باب ةراهطلا باتك ،يذمرتلا ننس - (3)

 .٨٠١۔-٧٠.١ تافحص !ج ‘ىفصتسملا يلازغلا - (4)

 ١٦١. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ، نالجر ارلا - (5)

 ١١٠١. ص ،٢ج ،ىفصتسملا يلازغلا - (6)

 - ٤٧٤-۔



 فلتخي ءانثتسالا نأ ركذ لب ،اهنيب نم يلازغلا هربتعي مل امنيب .6)مومعلا
 ةلدأب صيصختلا نوكي امنيب لاصتالا هيف طرتشي هنأ ف صيصختلا نع

 دق امأل صيصختلا ةلدأ نع زارتحا» ءانثتسالا نأ امك ،ماعلا نع ةلصفنم

 صيصختلا ناك نإف لقع ليلدو ةنيرقو العف نوكتو لوق نوكت ال

 .0)ةدودحم يهف ءانثتسالا غيص امأ ،هّعيص رصحنت الف الوق
 رخآ يف القتسم اثحبم دييقتلاو طرشلاو ءانثسالل دماح وبأ دقعو

 .)صاخلاو ماعلا نع ثيدحلا

 :هعاونأو ءانثتسالا ةقيمح

 :ءانثتسالا ةقيقح -

 هتفرص يأ 3هيأر نع لجرلا تينث :كلوق نم ذوخأم ءانثتسالا نعم

 .(ههرخآ ىلع هلوأ تفطع ءيشلا تينثو ،هنع

 اهتعضو ييلا تاودألا ضعبب لك نم ضعب جارخإ حالطصالا يتو
 .كلذل برعلا

 مدقتملا لوقلاب دري مل هيف روكذملا نأ ىلع لاد مالك ءانثتسالا ليقو
 .0)ةقيقح

 لاد ةروصحم ةصوصخم غيص وذ لوق :هنأب ءانثتسالا يلازغلا فرعو

 .0_)لوألا لوقلاب دري مل هيف روكذملا نأ ىلع

 ،سيل شلب كادع ام الخ ام ،ريغ ىوس ،اشاح ،الإ :يه هتاودأو

 ١٦٥١. ص !ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،نيالجر اولا س (1)

 ١٦٢. ص ،!ج ‘ىفصتسملا ںيلازغلا - (2)

 ١٦٢. ص !ج ©ىفصتسملا يلازغلا - (3)

 ١٦٥. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (4)

 ١. ٤ص قئاقحلا ةلاسر ،يداربلا - (5)

 ١٦٣. ص !ج ©ىفصتسملا ىلازغلا _ )6(

_ ٥ ٧ ٤ 



 .06نوكي ال

 :ءانثتسالا عاونأ -

 :هج وأ ةئالن نم عقي ءانثتسالا

 .اديز الإ موقلا تيأر :وحن سنجلا نم ءانثتسا :اهدحأ

 .ههجو الإ اديز تيأر :وحن {ةلمحلا ضعب ءانثتسا :اهيناث
 ال هنأل هب صيصختلا عقي ال اذهو «سنجلا ريغ نم ءانثتسالا :اهثلاث

 .زئاج هنإ :ليقو ،مماعلا هلوانت ام ضعب ةلمحلا نم جرخي

 هلوق هلاثمف ثلاثلا امأ ©فالخ الب برعلا مالك يف ناعقاو ,نالوألاو

 ضار رَع ةَراَحت نوكت نأ الإ لطابلاب > هَكَلاَوُم "أ اولكأت ال :ىلاعت
 م م م

 :)ىش يف لطابلاب لاملا لكأ نم ةراجتلا تسيلو .[٩٢:ءاسنلا :روس] مكنم

 :ءانثتسالا طورش -

 :ةنالث يق ءانثتسالا طورش صلختت

 .قارغتسالا مدع - سنجلا داحتا - لاصتالا _

 :لاصتالا طرش ١-

 قافتا لحم طرشلا اذهو .هنم نثتسملاب نثتسملاو ءانثتسالا لاصتا وه

 .ةنس ىلإ الصفنم ءانثتسالا زاجأ هنأ سابع نبا نع ةياور الإ ،ءاملعلا نيب

 هللاو» :ه لوسرلا لوقب ًالدتسم ،ناسللا لهأ نم سابع نباف

 .)«هللا ءاش نإ» :لاقف ةعاس تكس ش «اشيرق نوزغأل

 .(ائيبنو امئلبم ثعب دقو هلاصفنا ىلع لاد قف هلعفف

 ال» هنأب اهرسفيو ،اهرهاظ ىلع ةياورلا هذمي ملسي ال يلازغلا نكلو

 ١٦٦. ص ،!ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)
 ١٦٦١. ص ،٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (2)

 .ثيدح ،٧١باب ،ناميإلا باتك ،دواد يبأ ننس - (3)
 ١٦٦١. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (4)

-٤٧٦ - 

 



 امأ ،ءانثتسالا راهظإ مث ،ةينلا دقع ليوأتب الإ سابع نبا نع لقنلا حصي
 ىلع ةغللا لهأ قافتال ،لوبقم ريغف ليوأتلا اذه نود ءانثتسالا ريخأت زيوجت
 امامته نكي مل لصفنا اذإف ،مامتإلا هب لصحي مالكلا نم ءزج هنأل ،هفالخ
 .١0“إدتبملا ربخو طرشلاك

 ام ءانثتسالا ةحسف ملكتملا ءاطعإ يضتقي طسولا فقوملا نأ ىرنو
 ءانثتسالا ةين طارتشا نإ ذإ ،هيف ثدحتي يذلا عوضوملاب ركفلا لصتم ماد

 هلوق يف هقف هللا لوسر لعف هيلع لمحي الو ،قييضت عون هيف ةيادبلا ذنم
 .فلكتلا نم عون ىلع الإ ،شيرق وزغب همسق دعب "هللا ءاش نإ"

 جورخ ،نمزلاو ةينلا ف دودح الب ءانثتسالل نانعلا قالطإ نأ امك

 .فرعلا طباوضو ةغللا دويق نم

 :سنجلا داحتا ٢-

 هنم ثتسملاو نئتسملا نيب سنجلا داحتا يلازغلاو نيالجراولا طرتشي

 صيصختلا هب حصي الف سنجلا ريغ نم ءانثتسالا امأ صيصختلا لوصحل

 ءانثتسا نوكيف .(جارخإلاو صيصختلا نعم هيف سيل ءانثتسالا اذه نأل

 .(}"نكل" نعم هيف "الإ" نوكتو ،هتقيقح نع هيف َروُجُت هنأل ،ايزاجب
 :قارغتسالا مدع ٢-

 ىىثتسملا دارفأ عيمج ءانثتسالا قارغتسا زاوج مدع ىلع ءاهقفلا قفتا

 هعنمو زوجت :مهضعب لاقف ثةلمجلا رثكأ ءانتسا يف اوفلتخا ممت كهنم

 .نورخآ
 الإ ناَطْلُس ْمهْيلَع كل َسِنل يدابع نإ» :ىلاعت هلوق نيزّوجلا ةجحو

 ١٦١. ص !ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (1)

 ١٦٨. ص !ج ©ىفصتسلملا يلازغلا ؛}!٦ ص .٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (2)

 ١٧١٠. ص !ج ىفصتسملا يلازغلا - (3)

-٤٧٧ - 



 م , ۔ہی

 ٤٦[. :رجحلا :روس]«نيواَعْلا [ نم كعبتا نم َ

 كدابع الإ () َنيعَمجأ ْمُهَتيوغأل تعب لاق :نيعللا سيلبإ لوقو
 عابتأ مهو شرثكألل هؤانثتُسا تبث ً.[هس-ه٢:ص ةروس] نيصلخملا منم
" 

 ناقفتي رثكألا ءانثتسا زاومب امهرارق عم ينالجراولاو يلازغلا نكلو
 ..انسح دادزا ةلق ءانثتسالا دادزا املكو ،حبقتسم هنأ ىلع

 نيعستو ةعست الإ رانيد فلأ كيلع يل :لاقي نأ سانلا غيستسي الو

 اي مق" ثيدحلا ىف ىلاعت هلوقك ،هحلصت ةنيرق هل نوكت نأ الإ ،ةئامعستو

 نوعست فلأ لك نم :لاق ؟رانلا ثعب امو :لاق ،رانلا ثعب ثعبا مدآ

 ،هحلصت نقلا هتنيرقو .)"ةنجلا ىلإ دحاوو رانلا ىلإ ةئامعستو نوعستو

 .0)اًبيش نادلولا هيف ريصي موي رمألا ميظعت
 :تافطاعتم لمج نم ءانشتسالا _

 دوعي لهف ضعب ىلع اهضعب فوطعم لمجب ءانثتسالا لصتا اذإ
 ؟اهرخآ ىلع مأ اهعيمج ىلع

 .(&)فقولاب :نورخآ لاقو ،ءاملعلا نم قيرف ذخأ نيلوقلا الكب
 و ۔ ه 2{ ۔۔ ه و٤؟ و م م

 اوتاي مث تانصحملا نومر نيذلاو :ىلاعت هلوق كلذ نايبو

 كملوأو ادب ةداَهَش مهل اولق الو ةَدْلَح َنيناَمَ مُهوُدلْجاف ءادهش ةعبرأب
 روفغ هلا نق اوُحْلْصأَو كلذ دعبب نم اوبات َنيذَل الإ )) نوقساَقْلا م مه

 .[ه- ؛:رونلا ةروس]مميحَر

 لوبق مدعو دلجلا نم اهلك ةقباسلا ماكحألا عفرت ةبوتلا لهف

 ١٧٣. ص !ج ىفصتسملا ،ىلازغلا - (])

 .٢٢٣ص ،٥هج ،٨٦١٢ثيدح ٢2!٣باب ريسفتلا باتك يذمرتلا ننس - (2)
 ١٦١. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

 ١٧١٤. ص !ج ،ىفصتسملا يلازغلا ؛!١1٦ ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجرارلا _ (4)

-٤٧٨ - 



 ؟اهدحو قسفلا ةفص عفرت امنإ مأ ؟قسفلاو ةداهشلا

 وهو روكذم برقأ ىلإ ءانثتسالا ةدوعب لوقلا ىلإ ينالجراولا بهذ
 برقأ ىلإ عجري ءانثتسالا نإ ذإ هيف كوكشم يقابلاو ،نقيتم هنأل قسفلا

 اعيمج اهيلع دوعي ءانثتسالا نأب يعشلا نع بوقعي وبأ ىكحو .روكذم
 اذه فالخ ىلع روهمجلا نكلو .قسفلاو ةداهشلا ةرو دحلا عفريف
 .١.0مكحلا

 ةرم دوعت برعلا اندجو لوقي امك اننأل ‘فقوتلا راتخاف يلازغلا امأ

 يردن الو ،تافطاعتملا عيمج ىلع ةرمو روكذم برقأ ىلع ءانثتسالاب

 فقوتلا عفر نم دب نكي مل نإو ،فقوتلا بجوف .زاح وأ ةقيقح امهيأ
 داحتا عون بجويف ‘فطعلا يف ةرهاظ واولا نأل ىلوأ نيمّمعملا بهذمف

 .(؟!لتافطاعتملا نيب

 : حيجرتلا

 نيبت ةنيرق رفوتت مل اذإ ام ةلاح يف ةلأسملا هذه يف فالخلا رصحني

 ليصفتلا نأ ودبيو .عيمجلا ىلإ وأ ةريخألا ةلمحلا ىلإ ءانثتسالا ةدوع

 نإ ةفطاعتملا لمحلا نأ وهو .(ٍ)حجر أ يرصبلا نيسحلا وبأ هراتخا يذلا

 دحاو ضرغل قسُت مل نإو "لكلا ىلإ ءانثتسالا داع دحاو ضرغل تقيس
 .طقف ةريخألا ةلمجلا ىلإ ذئنيح ءانثتسالا عجر

 تفقوو يمامعأ ىلع يراد تسبح :كلوق ضرغلا داحتا لاثمف

 دوعيف اورفاسي نأ الإ ،يناريجل يياقس تلبسو ،يلاوخأ ىلع يناتسب
 .عيمجلا ىلإ ءانثتسالا

 ١٦٨. ص !ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،نيالجر اولا _ (1)

 ١٧١٩. ص !ج ©ىفصتسلملا يلازغلا _ (2)

 .١١٢ص ؛هقفلا لوصأ يطوبلا - (3)

-٤٧٩ - 



 ىلع كضرأ سبحاو ءاملعلا مركأ :كلوق ضرغلا فالتخا لاثمو

 ىلإ ذئنيح ءانثتسالا دوعيف .مهنم ةقسفلا الإ كملظ نّمع فعاو ©كبراقأ

 .طقف ةريخألا ةلمجلا

 :عامجإلاب صيصختلا -

 :كلذ نمو .اريثك عامجإلاب ةنسلاو نآرقلا صيصخت عقي

 «ننتتنألا ظح لم ركذلل مُكدالؤأ يف ةللا مُكيصول :ىلاعت هلوق
 كرشملا ةتسلا تّصخو ديبعلا هنم عامجإلا رصخف .[١١:ءاسنلا ةروس]

 .لتاقلاو
 . [٥٤:ةدئامل ةروس]سفتلاب سفنلا نأ اهيف ْمهْيلَع ابتكو :ىلاعت لاقو
 .مئاهبلا نيبو اننيب صاصق الف نيفلكملا ىف اذه نأ ةمألا تعمجأو

 .١0ثيراوملا ةيآ كلذ صخف ،نوثري ال تاومألا نأ ةمألا تعمجأو

 :يباحصلا لوقب صيصختلا _

 مومعلا صيصخت يف ةجح يباحصلا بهذم ينالجراولا ربتعي ال
 هثيدح مومعب ذخألا حجارلا نكلو ،هعابتا مدع وأ هعابتا يف رايخلاب نحنف
 هتفلاخم ىف هب نظلا نسحو

 الوق ىلوأ امهدحأ نكي مل ؟ماعلا صيصخت يف نايباحص فلتخا اذإو
 مومعلاف \هصوصخ يق افلتخمو ،هيلع اقفتم مومعلا ناك اذإ امأو رخآلا نم

 .0}ىلوأ

 هتيجح ركنيو ،يباحصلا لوق نم امراص افقوم فقي يلازغلا نكلو
 .هل دنتسم ال اًدساف المع هديلقت ىريو الصأ

 ١!١٧. ص !ج كفاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ١٧١. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

-٤٨. - 



 يف ةجحلا نأل إمومعلا عفري ال يوارلا صيصخت نأ ىري كلذكو
 كهيضترن ال داهتجاو رظن نع نوكي دقف هصيصخت و هتفلاخ امأو . ثيدحلا

 .(١0ةجحب سيل امي ةجحلا كرتن الف

 :ةفلاخملا موهفمب صيصختلا -

 فالخ لح ناك ةفلاخملا موهفم نأ تالالدلا ثحبم يق انل حضتا

 .روهمجلاو ةيفنحلا نيب

 روهمجلاو ،ةدسافلا تاكسمتلا نم هنوري يلازغلا مهعمو ةيفنحلاف

 ليلد نأل» ماكحألا ةدافإل ةحيحص اقيرط هنوربتعي ييالجراولا مهعمو

 .(:)«مكحلا امب قلعتملا ةفصلا ادع امع مكحلا يفن يضتقي باطخلا

 ،رصحلاو ةياغلاو طرشلاو ،ةفصلا موهفم ىلإ موهفملا اذه ع ونتيو
 ينالجراولا نكلو نيملكتملا دنع ةلصتملا تاصصخملا نم اهلك هذهو

 درو اذإف ةفلاخملا موهفمب صيصختلا وهو ‘فنصلا هذه تحت اهجردأ

 ديقلا كلذ دقتفا اذإ هنأ ىلع لد .ةياغ وأ فصو وأ طرشب اديقم مكحلا
 .امي عراشل هطبر ىلا هدويق رفوت مدعل !مكحلا اذه هنع ىفنتنا

 تاَصْحُمْلا حكنت نأ الوط مكنم عطتسي هل نمو :ىلاعت هلوقف
 .ء[٥٢:ءاسنلا ةروس ](تاتمؤُمل >3 نم هكْئاَمْيأ تَكَلَم اَم نمق تانمؤملا

 ىلع لدي ،ناميإلاب ءامإلا فصوو ةيلاملا ةردقلا مدعب ءامإلا حاكن دييقتف

 مومعلل اًصيصخت عي امم ،نيطرشلا نيذه نادقف دنع حاكنلا اذه زاوج

 .موهفملا قيرطب
 ،ىلوألا ةقفاوملا موهفم وهو ‘ىوحفلاب موهفملا ربتعي هنإف ىلازغلا امأ

 ١١٢. ص !ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (1)

 ١٧٩. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجر اولا - (2)

-٤٨١ - 

 



 نع يهنلا مهف ثيح نيوبألا برض ميرحتك 3ماعلا تاصصخم نم

 .صنلاك عطاق وهف ©فيفأتلا

 مل يذلا ،ماعلا ةيلصألا ةءاربلا مكح وه انه صيصختلاب هدارم لعلو

 مكح يف راهتنالاو فيفأتلا ادع ام يقب ذإ ©فيفأتلا ميرحت ةيآ هيلع لدت
 .برضلا ميرحتب ةقفاوملا موهفم هصصخ و .ةيلصألا ةءاربلا

 هاري ال وهو ءهب نيلئاقلا نع يلازغلا هاكحف .ةفلاخملا موهفم امأ

 .)مدقت امك ةجح

 ديقملاو قلطملا :ثلاثلا بلطملا

 :ديقملاو قلطملا فيرعت =أ

 قلطملاب نييلوصألا ىدل فرعي ام صاخلا ماكحأ تحت جردني امم

 .دّيقملاو

 دحاو ىمسم ىلع لادلا ظفللا هنأ صاخلا نيعم نايب قبس دقو

 .اسنج مأ اعون مأ ادرف ناكأ ءاوس روصحم

 ءامسأ رئاسو يلعو ديزو دمحأ :لثم صخشلاب وأ درفلاب دحاولاف

 .مالعألا

 .ةرايسو لزنمو ،ةأرماو لجر :لثم ،عونلاب دحاولاو
 .تابنو ناويحو ناسنإ :لثم سنجلاب دحاولاو

 اهيف ةدحولاو ،كلذك صاخلا ليبق نم هيف دادعألا ءامسأ امأ
 ،ددعلا هنع ربعي يذلا دارفألا عومجب اهيف ربتعملا نأل !ةيقيقح ال ةيرابتعا

 ١٠١. ص !ج ءىفصتسلملا يلازغلا - (1)

-٤٨٢ - 



 .ةدح ىلع درف لك ىلإ رظني الو
 .سنجلاب دحاولاو عونلاب دحاولا تحت قلطملا جردنيو
 اذَرحب ،هسنج يف عئاش درف ىلع لادلا ظفللا" هنأب نويلوصألا هفرعيو

 ."هعويش نم للقت لا ةيظفللا دويقلا نع

 ال عئاشلا درفلا يأ ،تابئإلا قايس ىف ةركنلا وه قلطملا نأ :هانعمو

 .نييعتلا ىلع

 ىلع لدت ،ةقلطم ظافلأ اهلكف ،لاجرو ،نالجرو لجر :انلوق لثم

 .()نييعت الب اهسنج يف ةعئاش ةدحو
 ءهدارفأ عيمج لمشي ماعلا نأ ماعلاو قلطملا نيب يساسألا قرافلاو

 ىلع لدي لب ،هيف لومش الف قلطملا امأ مومعلا باحصأ يأر حيجرت ىلع

 .هسنج يق عئاش نيعم ريغ درف

 نكلو ،درف لك ىلع قابطنالل احلاص قلطملا نوكي نأ عنمي ال اذهو
 .لومشلا ليبس ىلع ال ،بوانتلاو لدبلا ليبس ىلع

 همومع ماعلا نأو ،يبوانت لدب همومع قلطملا نأ نويلوصألا ررق اذهل

 .«)يقارغتسا يلومش

 نكلو ءماعلا عاونأ نمض قلطملا مهضعب ربتعا اضيأ اذه لجألو

 .ماعلا نيبو هنيب قرافلا نم هانّيب امل صاخلا عاونأ نم هنأ قيقحتلا

 ةروس]نيَد وأ اَهب يصوي ةيصو دعب نمل :ىلاعت هلوق هلاثمو
 . [١١:ءاسنلا

 اهقرغتسا ولو ،ةكرتلا نم ريثكلاو ليلقلا لمشي قلطم ةيصولا ظفلف

 ص ٬هقفلا لوصأ يف زيجولا ناديز ؛١ه١٦٥-٨٥٦ تافحص ٬ةيلوصألا جهانملا يردلا _ (1)
 ٢٦٢.

 .٦٦٦ص ةيلوصألا جهانملا ،ييردلا _ (2)

 !}١. ص !ج ؛صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (3)

-٤٨٢٣ - 

 



 ديدحتب عرشلا نم درو ام الول هقالطإ ىلع ظفللا ءارجإ لصألاو ،اهلك
 ديدحتلا اذهو .0.«ريثك ثلثلاو ،ثلنلا» : ح هلوق يف ،ثلثلاب ةيصولا

 ال ردقلا اذمب ةديقم تحبصأف ،ةيآلا يف قلطملا ةيصولا ظفل ىلع درو ديق

 .ةنرولا ةزاجإب الإ هيلع ةدايزلا زوجي
 :هنأب نويلوصألا هفرع يذلا ديقملا عم انل حضتي انهو

 3هانعم نع دئاز يظفل ديقب نرتقم هسنج يف عئاش ىلع لادلا ظفللا"

 .©)"هعويش نم للقي
 5ديقملاو قلطملا موهفم يف نييلوصألا حالطصا هيلع رقتسا ام اذه

 يف امهحالطصا ديدحتل اضرعتي مل امهيلك يلازغلاو ينالجراولا نكلو
 ثحابملاو قحاوللا نم ديقملاو قلطملا لعجب ايفتكاو ،دييقتلاو قالطإلا
 .()صاخلاو ماعلاب ةلصتملا

 نإ» :لاقف ،تاديقملا عاونأ نع ثيدحلا ىلإ بوقعي وبأ فلدو

 هذهل ليثمتلا يف عرشو .«ةفصلاو طرشلاو ةياغلاب ،ايشأ ةئالثب عقي دييقتلا
 .(}عاونألا

 ةلزنم طارتشالا لزنو .()طارتشا دييقتلا نأ ملعا :لاقف يلازغلا امأ

 .ءانثتسالا ةلزنمو مومعلا صيصخت

 قالطإلل هموهفم نأ ينالجراولا اهضرع يقلا ةلثمألا نم حضتيو
 دق قلطملا لب ،هانحضوأ يذلا يحالطصالا نيعملا ف رصحنم ريغ دييقتلاو

 ٢. ص ،٤؛ج .ثيدح ©٢باب ،اياصول ا باتك يراخبلا حيحص _ )1(

 ٦٧١. ص ٬ةيلوصألا جهانملا ييردلا - (2)
 ١٨٦. ص !ج ىفصتسلملا يلازغلا ؛!٨ ص 0 ٢ج فاصنإلاو لدعلا 2كينالجراولا - (3)

 ١٦٨. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (4)

 ١٦١. ص !ج ىفصتسلملا يلازغلا - (5)

 ١٨١. ص !ج كىفصتسلملا يلازغلا - (6)

 - ا٤٨٤-



 دقو لجر :وحن ،تابنإلا قايس يف ةركنلا وهو يحالطصالا هانعمب نوكي
 .لاجرلا :وحن اًماع نوكي

 انتدافأ جاتنتسا وه امنإو ةحارص بوقعي يبأ ار اذه نأ مزجن الو

 نونمؤي ل َنيذَل اولتاق) :ىلاعت هلوقب ةياغلاب دييقتل دهشتسا دقف

 نيد نويد الو هلوُسَرَو هللا مَرَح ام ام نوُمَرَحُي الو رخآل مولب الَو هللاب
 مو دي نَع ةيزجلا اوطعي ىتح 4 اوُتَوأ نيذلا رم قحلا

 .[٩٢:ةبوتلا .
 .(١)ةياغلا لعب ام لوانتي . و ةيزجلا ءاطعإب لاتقلا ديقف :اهدعب لاقو

 َنيكرثشُملا اولتاقو) هلوقف طرشلاب مومعلا صيصخت امأو»

 .[٦٣:ةبوتلا ةروس] ةفاك

 نم هل باطخلا حلصي نم صخو .مهيف معف نيكرشملا طرتشاف

 .صيصختلا داز طورشلا تداز املكو نينمؤملا

 اولسغاف لصلا يلإ مسق ة اذإا :ىلاعت هلوقك طرشلا ,مدقت دقو 7
 ىلإ ¡ رو سوؤرب اوُخَسُماَو قفارملا ىلإ مكيديأو أو ْمكَف

 .[٦:ةدئامل :دزا ا ابج متنك و ن .كلا

 ةروس] ]«اولستفت ىت ىتح ليبس يرباع انإ اب ثج الوف :هلوقك رخأتي دقو
 . ] ٣ :ءاسنلا

 ديز لخد اذإ :كلوقك ێامهيلإ باطخلا قلع ناطرش عقو اذإو

 رخآلا نود نيطرشلا دحأ ىلع رصتقي الف ،امهرد هطعأف سلجو رادلا

 وأ ،لاوطلا لاجرلا طعا :كلوقكف ةفصلاب مومعلا صيصخت امأو

 ١٦٨١. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

_ ٥ ٨ ٤ 



 0.١. ..تافصلاب ءاطعإلا تديق اذكو اذك ،رمحلا وأ دوسلا
 لاوقأ ضرع هنأ ينالجراولا يأر ديدحت يف مزحلا نم انعنم يذلاو

 يحالطصالا نيعملاب اهيف مزتلاو ،دّيقملا ىلع قلطملا لمح ةيضق يف ءاملعلا

 قلطملل ءاوس امومع دييقتلا ديفي ام داريإب ةقباسلا ةلثمألا ىف زوحت هنكلو

 .قلطملا ماعلل مأ يحالطصالا

 ىلع قلطملا لمح ةيضق ىلإ جّرعو ،ليثمتلل ضرعتي ملف يلازغلا امأ
 .ةرشابم ديقملا

 ىدل رقتسا دق ماد ام بوقعي وبأ هيلإ بهذ ام يف جرح الو

 اليلد حلصي ام نأ وهو ،قلطملاو ماعلا نيب اكرتشم امساق ةمث نأ نييلوصألا
 .(}قلطملا دييقتل اليلد كلذك حلصي ماعلا صيصختل

 امب دّيقملاو ،ماعلا هبشي لدب همومع نإ ثيح نم قلطملا نأ كلذ
 دييقتو ماعلا صيصخت حلصف .صاخلا هبشي هعويش للقي ديق نم هب نرتقا

 .اهوحنو ةياغلاو طرشلاو ةفصلاب قلطملا

 نمض ديقملاو قلطملا جاردإ نم دماح وبأو بوقعي وبأ هعنص ام وهو
 .صاخلاو ماعلا ثحابم

 :ديقملا ىلع قلطملا لمح =ب
 ةيلوصألا دعاوقلا يف ةمهملا ثحابملا نم ديقملا ىلع قلطملا لمح دعي

 .صوصنلا ريسفتل
 ديقملا ىلع درو يذلا ديقلا بحس ديقملا ىلع قلطملا لمحب دصقيو

 .هسفن ديقلا ىيف اًعم امهكارشإو قلطملا ىلع

 ١٦١٨-١٦١٩. تافحص [{ ٢ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجرارلا - (1)

 ٦٩١٢-٦١٩٥. تافحص ةيلوصألا جهانملا ،يردلا - (2)

-٤٨٦ - 



 .©)قلطملل ائايب هرابتعاب ديقملاب لمعلا ميدقت :ىرخأ ةرابعب وأ

 سيل نكلو سدقملا ىلع قلطملا لمح بوجو ىلع نييلوصألا روهمجو
 .فالخ لحم رخآلا اهضعبو ،قافو لحم اهضعبف ،رَوُصلا عيمج يف

 .اقلطم رخآلا ىلع امهدحأ لمحي ال هنأ ىلإ بهذ نم ةمثو
 .}ةئالث اهلعجو ،ةلاسملا يف ءارآلا نالجراولا ىكح دقو

 .هسفنب ةجح صن لك نأل لصألا هنأو لمحلا مدعب نولئاق -
 .اضعب اهضعب رسفي صوصنلا نأل لصألا وه لمحلا نأب نولئاقو -
 .اهيلإ ةيعادلا ةنيرقلا طارتشا عم لمحلاب نولئاقو -

 ال دّتقملاو قلطملا عامتجا روص نأ كلذو ،ليصفتلا وه راتخملاو

 :تالاح عبرأ نع جرخت

 .ببسلاو مكحلا داحتا -

 .ببسلاو مكحلا فالتخا -

 .ببسلا داحتاو مكحلا فالتخا -

 .ببسلا فالتخاو مكحلا داحتا -

 :ببسلاو مكلا داحتا _

 .)مكحلا هلجأ نم عرش يذلا ببسلا داحتاو مكحلا داحتا يأ

 . (ه رخال ١ ىلع امهدحأ لمحف }نيقفتم نيسنج نم ناّنصنلا نوكي ثيح

 .0}هبَجوملاو بجوملا داحتا ةلاحب يلازغلا هيمسي ام وهو

 ٦٧٦. ص ةيلوصألا جهانملا ؟ێيردلا - ()
 ١٧٠-١٧١. تافحص !ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 ٦٧٨. ص ةيلوصألا جهانملا ،ييردلا _ (3)
 ١٨٥. ص ،٢ج ،ىفصتسملا يلازغلا - (4)

 ١٧٠. ص ،!٢ج ،فاصنإلاو لدعلا ،نالجراولا - (5)

-٤٨٧ - 



 .روهمجلا نيب قافتا لحم اذهو
 :روس]«مُكنم لثع يود اودهشو :ىلاعت هلوق كلذ لاثمو

 . .قالطلا نم ةعجارملا ضرعم يف .[٢:قالطل
 ائوُكي مل نإف مكلاجر نم نيديهش اودهشتتساول :لاق نيدلا يفو

 .[٨٢:ةرقبلا ةروس] ءادهشلا م نم نوضرت نمم ناتأَرْساَو لُجَر نيلُجَر
 لثم {ةلادعلا هيف ركذت مل ام ةداهشلا عاونأ عيمج يف ةلادعلا انربتعاف

 مُهوُلْجاف ءاَدَهش ةعبرأب وات ل م مث تاّتَصْحُملا نومر َنيذَلاَو) ءانزلا
 ةروس]«نوقساَلا ه كوأ و ادبأ ةَداَهَش ْمُهَ اولبقت الو ًةَدْلَح َنيناَمَت
 .0ديقملا مكح ىلع قلطملا انيرجأو .[٤:رونلا

 :ببسلاو مكحلا فالتخا

 ال ذإ كاًقافتا ديقملا ىلع قلطملا لمحي الف مكحلاو . ببسلا فلتخا اذإ

 ةبقر قتع يهو اطخ لتقلا ةرافك لثم كلذو الصأ نيَصنلا نيب طابترا

 :روسل (ةتيؤئ ةبقر ريرحت طح انمؤم لتق نَمَو :ىلاعت هلوقل ،ةنمؤم
 ةبقرلا ديقم ىلع انزلا يف ةداهشلا قلطم لمح زوجي الف .[ه٢:ءاسنل
 ٣ ةرافكو ءانزلا دوهش :نيمكحلا الك نأل ،©دعامجإلاب ةرافكلا

 .هعم هل ضراعت الو رخالاب هل طابترا ال لقتسم

 :ببسلا داحتاو مكحلا فالتخا -

 مكحلا فالتخاو سنخلا قافتاب ييالجراولا هنع ربع ام وهو

 لمحي الو ،هدييقت ىلع دّتقملاو ،هقالطإ ىلع قلطملا ىقبي نأ :همكحو

 ١٧٠. ص .٢ج ك فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا - (1)

 ١٧١٠. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (2)

 - ٤٨٨-۔



 .اضيأ قافتا لحم اذهو .رخآلا ىلع امهدحأ
 "رمق ،اعباتتم راهظلا ةرافك يف لاعت هللا هركذ يذلا موصلا هلاثمو

 .[٤:ةلداجا ةروس]امساَمَتَي نأ لبق نم نيعباتتم نيرهش ماَيصف دجي مل
 نَمف) ءاعطقنم جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتملا يف يف هركذ يذلا موصلاو

 ةئال ماصف دجي مل نمف ياهلا نم َرَسيَتَسا امف َجَحْلا ىلإ ةَرْمُعْلاب عتمت عتمت
 ٠[٦٩٢:ةرقبل ةروس]& ةلماك ة ةرَشَع كلت : ْمُتعَجَر اذإ إ ةعبسو دَحْلا يف :

 .عامجإلاب رخآلا ىلع امهدحأ لمحي الف

 ةرافك يف موصلا ىلع نيميلا ةرافك يف موصلا لمح نم مهنمو
 مايأ ةنالث مايصف» دهاج ةءارقب ذخأو 3عباتتلا هيف بجوأف راهظلا

 .«تاعباتتم

 كلذكو 3موص قلطم ىلع موص قلطم لمحب ال :مهضعب لاقو

 نع افلتنخح امكح حاكنلا دوهش رابتعا ىلإ ييالجراولا ليميو ئ سكعلا

 قلطم لمح مدع حجر كلذلو .ةلادعلا مهيف ط رتشا نيذلا قالطلا دوهش

 دييقت ىري ال نم ةمألا نمرو» © قالطلا دوهش ديقم ىلع حاكنلا دوهش

 سيل نم ةداهشب حاكنلا متيو انلوق وهو ،حاكنلا يف ةلادعلاب ةداهشلا
 .06)«ةداهش هل لبقت ال رجافب لب ،لدعب

 :ببسلا فالتخا و مكحلا داحتا _

 هذه نإف ءاملعلا نيب قافو لحم ةقباسلا ثالثلا روصلا تناك اذإ
 .مهنم دحاو يأرب ظح مل &©ببسلا فالتخاو مكحلا داحتا يه ةروصلا

 ام وهو .اطرش نودب ديقملا ىلع قلطملا لمح ىلإ روهمجلا بهذف -

 ١٧١. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ٦٨٤. ص ةيلوصألا جهانملا ،ييردلا - (2)

-٤٨٩ - 



 .06ا١بوقعي وبأ هديأ

 ىلع دّقملاو ،هقالطإ ىلع قلطملا اقبأو لمحلا اذه ةيفنحلا عنمو -
 .(:)هدييقت

 ليصفتلا يواضيبلاو يزارلاو يزاريشلاك ةيعفاشلا وققحم راتخاو -
 .‘})ديقملاو قلطملا نيب ةعماج ةلع رفاوت دنع لمحلا اوزاجأف

 وه اذهو» :لاقو ،سايقلا ليلد مايقب ىلازغلا هنع ربع ام وهو

 .٥)«حيحصلا قيرطلا

 ةرافك وه ةروصلا هذه نع لوصألا بتك ىف ددرتي يذلا لاثملاو

 .راهظلا ةرافك و طخلا لتق
 :ىلاعت هلوق يف ،ةبقرلا قاتعإ يهو طخلا لتق ةرافك تدرو دقف

 . [٢٦:ءاسنلا ةروس]4 ةم ةبقر ُريرُحَتف ًطَح انمؤم لتق نم
 :راهظلا ةرافك ق ةقلطم تدرو ًامنيب ؛نامإلا فصوب ةديقم ا

 لبق نم ةَبقَر ُريرْحَتف اولا اَمل نوذوُعَ ث مهئاسن نم نوُرهاظُ َنيذلاو»
 .[س:ةلداحملا ةروس]«اًساَمَتي نأ

 .ةبقرلا ريرحت وهو دحاو مكحلاو
 ىلإ ةدوعلا ةدارإ وأ ،راهظلاو ،أطخلا لتقلا وهو فلتخم ببسلاو

 .راهظلا دعب ةجوزلاب عاتمتسالا

 هيلإ وعدت لمحلا نأل انه ديقملا ىلع قلطملا لمح نوري ال ةيفنحلاف

 ناميإلا ط رتشيف هلحم ىق اكب مكحيف انه ضراعت الو ضراعتلا ةرورض

 .ىفكو راهظلا نود لتقلا ةرافك يق

 ١٧٠. ص ،٢ج ،فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)
 ٦٨٤. ص ةيلوصألا جهانملا ،يردلا - (2)

 ٢١٦. ص !ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (3)

 ١٨٦. ص !ج ؛ىفصتسلملا يلازغلا - (4)



 نأل ةفلاحملا موهفمب ذخألا مدع وه اذه مهيأر ق ةيفنحلا دنتسمو

 .0دييقتلا نع الخ ام ءازجإ مدع دّيقملل ةفلاخملا موهفم

 لك ءازجإ ىلع لدي ةبقر ريرحتف) : راهظلا ةرافك يف ىلاعت هلوقف
 ةبقر ريرحت « :إطخلا لتق ةرافك ىف هلوقو ءةنمؤملا ريغو ةنمؤملا ةبقرلا نم

 مدع ىلع فلاخملا هموهفمم.و ةنمؤملا ءازجإ ىلع هقوطنع. لدي :تز

 ىلع قلطملا لمح بجوف ،نيصنلا نيب ضراعتلا مزليف {ةنمؤملا ريغ ءازإ
 .ضراعتلا اذه ةلازإل ديقملا

 ةفلاخملا موهفم ماد ام قيفوتلا اذه ىلإ ةجاحب ةيفنحلا نكي ملو

 .ةدسافلا تاكسمتلا نم مهدنع

 راهظلا ةرافك يف ةبقرلا لمح روهمجلا يأرل اقافو ينالجراولا ىريو

 يف ناميإلا ديق رفاوت بجوف طخلا لتق ةرافك يف ةنمؤملا ةبقرلا ىلع
 .؛:)عيمجلا

 ىلع قلطملا لمح ىلع روهمجلا عم ثلاثلا لوقلا باحصأ قفتيو
 ةمرح يهو دّيقملاو قلطملا نيب ةعماج ةلع ةمث نأ اوربتعاو ،انه ديقملا

 لإ عراشلا فوشت يهو امهتياغ ةيمهأ و ،©ضرعلاو سفنلا وهو اامهببس

 الب لمحلا نأل لمحلاب اولاق امل كارتشالا هذه الولو .ةنمؤملا باقرلا ريرحت

 .ةغللا عضول فلاخم ضحم هكىت ليلد نودو ةجاح

 لوألا لوقلا ةقفاوم ىرن الو ،هتهاجول يأرلا اذه حيجرت ىلإ ليمنو
 نيّصنلا يف مكحلا داحتا نأ ةجحب طرش نود ديقملا ىلع قلطملا لمحب
 .(؛)دييقتلاو قالطإلا ق نيدحتملا نيمكحلا نيب قيسنتلا بجوي

 ٦٨٦١. ص ةيلوصألا جهانملا «ييردلا _ (1)
 ١٧١٠. ص !ج ،فاصنإلاو لدعلا ،نيالجر اولا - (2)

 ١٨٥. ص !ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (3)

 ٦٨٥. ص ةيلوصألا جهانملا ،ييردلا - (4)

-٤٩١ - 



 يف ةدحولا رابتعا نإف ،هقالطإ ىلع هب ملسم ريغ لالدتسالا اذهو
 لوصح دنع وأ ،ريسفتلا ىلإ ةجاحلا دنع نوكي امنإ ؛هماكحأو هللا مالك

 داحتا يضتقي امهنيب عماج دوجو وأ صوصنلا نيب يقيقحلا ضراعتلا

 ام اذهو ،دّيقمو صاخ لكب قلطمو ماع لك ديقتي نأ مزلل الإو ماكحألا

 .طلخلا نيع وهو دحأ هب لقي مل

 قلطملا لمح ىلع هللا مالك ةدحوب لالدتسالا نيمرحلا مامإ ةع دقو
 .)نايذهلا نونف نم ديقملا ىلع

 ٢٢٢. ص ،!٢ج ‘صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (!)

-٤٩٢ - 



 ثلاثلا ثحلا

 ىمناد سآلا

 ةيعرشلا ماكحألا ي يهلاو رمألا ةيمهأ : ديه
 وهو درفم نيعم ىلع امهتلالدل صاخلا ماكحأ نم يهنلاو رمألا

 ريغ مأ امزاج بلطلا ناكأ ءاوسو ،كرتلا مأ لعفلا بلط ءاوس ،بلطلا

 .مزاج

 رادم امهيلعف ةغلاب ةيمهأ لوصألا ملع ثحابم يف يهنلاو رمألل

 مدآل هللا لاق دقف .فيلكت ةيرشبلا خيرات يف أدب ذنم يعرشلا فيلكتلا

 هذه ارقت الو امش ثيح ًادعَر اًهنم الكو»ل :ةنحلا يف ءاوحو

 .فيلكتلا روحم يهنلاو رمألا نأ ىلإ ةراشإ كلتو . [٥٣:ةرقبلا ةروس ة َرَحّشلا
 بدنلاو بوجولا نم ةسمخلا ماكحألا تطبنتسا يهنلاو رمألا نمو

 لاق كلذلو .هدامعو عيرشتلا بلص امهو ،ةمرحلاو ةهاركلاو ةحابإلاو

 ءالتبالا مظعم نأل ©يهنلاو رمألا نايبلا يق هب أدىي ام قحأ» :يسخرسلا

 .0)«مارحلا نم لالحلا زيمتيو ،ماكحألا ةفرعم متت امهتفرعمببو ،امهي

 نع امهب ايفتكم يهنلاو رمألا ثحابمب هباتك أدبي نم نييلوصألا نمو
 ةمزال ةيعرشلا ماكحألا نأل .)يعرشلا مكحلا ثحابم يف لوقلا ليصفت
 .انمض امهثحابم يف ةلخادو يهنلاو رمألا نع

 باب يف ةيفيلكتلا ماكحألا لئاسم نم ابيصن نيالجراولا دروأ دقو

 !١. ص ا١ج كيسخرسلا لوصأ كيسحخرسلا - (1)

 .٩ص تاراشإلا ،يجابلا ؛١)٧ص ةرصبتلا يزاريشلا - (2)

-٤٩٣ - 



 بجاولاو عسوملا بجاولاو ،‘هرتحملا بجاولا لثم ،يهنلاو رمألا

 .اهريغو &(هب الإ بجاولا متي ال امو 3©)بودنملاب سبتلملا
 نيبو يهنلاو رمألا نيب ةقالعلا نإ ذإ .دقتني ام كلذ ىف سيلو

 ةرورض هيلإ وعدت امهنيب لصفلاو ،عرفب لصأ ةقالع ةيفيلكتلا ماكحألا
 .فينصتلاو فيلأتلا ىف هراتخا امو ةيأر 7 .ةيرابتعا ةلأسملاو .فينصتلا

 رمأل :لولابلطملا

 هتغيصو رمألا فيرعت =أ
 :رمألا فيرعت

 هجو ريغ ىلع هؤاضتقاو لعفلا بلط» هنأب رمألا نالجراولا فّرع

 .0ث)«ةلأسملا

 رومأملا لعفب رومأملا ةعاط يضتقملا لوقلا» :هنأب يلازغلا هفرعو
 .(٠)«هب

 اذه ىلإ ةجاح ال» هنأب رمألا يف ءالعتسالا طارتشا يلازغلا دقتناو

 بحت نإو دلاولاو ديسلا رمأ دلولاو دبعلا نم روصتي لب زارتحالا

 .©ز«ىلاعت هلل الإ بحت ال ةعاطلا لب ،ةعاطلا

 ٩٨. ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجرارولا - (1)

 ٩٩. ص ء١ج ك فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 ١!١١. ص .ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا - (3)

 ١١١. ص ،١ج ،فاصنإلاو لدعلا ،يالجراولا = )4(

 ٦٤. ص اج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (5)

 ٤١١. ص ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (6)

 ٤١١. ص ،©١ج ‘ىفصتسملا يلازغلا - (7)

-٤٩٤ - 



 بلطلا درحب ىلع قلطي برعلا ةغل يف رمألا نأب هرظن ةهجو للعو

 .رومأملا ةبترمو رمآلا ةبترم ىلإ رظنلا نود
 لمشي يذلا ماعلا نيعملا رمألاب دارأ نإ لوبقم اذه يلازغلا ليلعتو

 .يلوصألا رمألاو يوغللا رمألا نم الك
 سامتلالا هيف لخديف ،ءالعتسالا هيف طرتشي ال يوغللا رمألا ذإ

 .00ءاعدلاو

 ىلإ ىندألا نم بلط ءاعدلاو يواسملا نم لعفلا بلط سامتلالاو
 .ىلعألا

 نأ طرتشيف نييلوصألا دنع يحالطصالا نيعملا رمألاب اندرأ نإو

 نع ةرداص اهلك ةيعرشلا رماوألا نأل ،نيدألا ىلإ ىلعألا نم ارداص نوكي
 نم اهتيعرش دمتست اهلكو ،ىرخألا رداصملا يف وأ نآرقلا يف نإ عراشلا
 .ميركلا نآرقلا

 .ةيحالطصالا ةيحانلا نم قدأ ينالجراولا فيرعت نإف كلذلو
 .ةيوغللا ةيحانلا نم معأ يلازغلا فيرعتو

 رمألا" يحالطصالا هانعمب رمألا نوركذي نييلوصألا بلغأ نأ امك
 ةهج ىلع لعفلا بلط" وه وأ .هنود نمم لوقلاب لعفلا ءاعدتسا بلط

 .يهنلا دض رمألا نأ طيحلا سوماقلا يف ءاج - (1)
 .٥٦٢ص _ اج طيحلا سوماقلا ،يدابأزوريفلا

 .يهنلا ضيقن ‘فورعم رمألا :برعلا ناسل يق ءاجو
 .١٦٩ص ١0ج برعلا ناسل روظنم نبا

 .ءيش لمع هنم بلط :رمأ :نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد يفو
 ..٠٧.ص .ج نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد آيدحجو ديرف دمحم

 .٧١ص /هؤاشنإو ءيش لعف هنم بلط :هرمأ :مالعألاو ةغللا يف دجنملا يو
 .ءالعتسالا طرش ىلإ ةراشإ اعيمج فيراعتلا هذه يف سيلو
 .٧١ص ةرصبتلا ڵ يزاريشلا _ )2(

٤٩٥ - 



 ةهج ىلع لعفلا بلط ىلع لادلا ظفللا" وه وأ .١6"ءالعتسالا

 .(١0"ءالعتسالا

 :رمألا ةغيص

 مأ ةروصو ةغيص هل له رمألا يف سانلا فالتخا ينالجراولا يكحي

 ؟ةروص الو هل ةغيص ال

 ."لعفا" كلوق وهو ،ةروصو ةغيص رمألل نإ ءاهقفلا رثكأ لاقف
 ."لعفت ال" كلوق يهو ،ةروص هل يهنلا اذكو

 ٍ .)حصألا وه يأرلا اذه نأ بوقعي وبأ ىريو

 .أطخ امهنيب عمجلا ربتعيو \بوجولاو رمألا نيب قرفيف يلازغلا امأ
 تدرو ام بوجولا غيصو 8"رمأ" ةدام هيف درو ام لك رمألا غيص لعجيو

 مكترمأ :عراشلا لوق نإف» .مازلإلا ىلع لد وأ "بوجولا" ةدام هيف

 كلذ لك ،اذكب ترمأ يباحصلا لوق وأ ،اذكب نورومأم متنأ وأ ،اذكب

 .رمألا ىلع ةلاد غيص

 متنأو ،اذكب مكترمأ وأ مكيلع تضرف وأ مكيعل تبجوأ :لاق اذإو

 .بوجولا ىلع لدي كلذ لكف ،هكرت ىلع نوبقاعم
 ،هكرت ىلع نيبقاعم متسلو ،اذك لعف ىلع نوباثم متنأ :لاق ولو

 .فالخ اذه يف سيلف ‘بدنلا ىلع ةلاد ةغيص وهف

 اذإ هتغيص درجم رمألا ىلع لدي له "لعفا" :هلوق يف فالخلا امنإو

 بدنلاو بوجولا :اهنم هجوأ ىلع قلطي دق هنإف ؟نئارقلا نع درحت

 ٢٠٤. ص ،٢ج ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ،يدمآلا - (!)
 .فيرعتلا اذه راتخاو ،يلازغلا فيرعت يدمآلا دقتنا دقو
 ٢٢٤٣. ص !ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (2)

 ٦٥٩. ص ١ج ث فاصنإلاو لدعلا ،ينالجر اولا - (3)

-٤٩٦ - 



 .١00«...ءاعدلاو ديدهتلاو بيدأتلاو ةحابإلاو
 لامعتساو "لعفا" يه ةغيص رمألل تعضو دق برعلا نأ عقاولاو

 ةعبرأ ىلإ مالكلا اومسق دقو ،نأشلا بابرأ ممنأل \ةجح نايبلا لهأ

 "لعفا" ةغيصل اوطرتشي ملو .رابختساو ربخو يمنو رمأ :اولاقو 3ماسقأ
 .هريغ نع يهنلا فرصت ةنيرق "لعفت ال" ةغيصل الو ،رمألل اهدرفت ةنيرق

 .0)ع رفف هوجولا نم امهادع امو لصألا امه يهنلاو رمألاو

 لصألا نأ دكؤي "لعفا" تالامعتسا هجوأب يلازغلا جاجتحاو

 .ةنيرقب ىرخألا يناعملا ىلإ فرصت دقو ،بلاطلا يأ ،رمألل اهعضو
 ةيحانلا ىلإ هجتي رمألا درل" لعفا" نوك يفن يف يلازغلا لالدتساو

 مئاق يعم رمألاف ،يسفنلا مالكلا يف ةرعاشألا يأر وهو .ةيمالكلا
 ارصاق سيلو ،بلطلا نيعم ديفي ظفل لكب نوكي هنع ريبعتلاو سفنلاب
 ."لعفا" ةغيص ىلع

 لامعتسا نإف ؛ةيمالكلا اهتهجو نم ةيضقلا ليصفت ىلإ ةدوعلا نودو
 ذإ ،ريدقت نسحأ ىلع لاوقألا دحأ حجري وأ ،©فالخلا لصفي ةغللا لهأ

 ريغ ىلإ اهفرصو ،الصأ رمألل لمعتست هنايب قبس امك "لعفا" ةغيص نإ
 .0}>ةنيرق ىلإ جاتحي رمألا

 دق امك ،"لعفا" ةغيص الإ رمألا ديفي ام ةمث سيل هنأ اذه يعي الو

 :غيصلا كلت نمو رمألا ديفت ىرخأ غيص كانه لب ©مهفلا ىلإ ردابتي

 "لعفتل" رمألا مالب نرتقملا عراضملا -
 َضضر : تاَدلاَولاَو)ل :ىلاعت هلوقك ،بلطلل ةديفملا ةيربخلا ةلمحلا وأ -

 ٤١٧. ص .دج ©ىفصتسلملا ©ىلازغلا - (1)

 ؛!ةرصبتلا يزاريشلا :كلذك رظنيو ؛٥٦ ص « ١ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (2)

 .و٩١!١ ‘ظ١١٦٩١ تاقرو ،١6ج ،قداصلا ثحبلا ،يداربلا ؛؟٢ص

 ٦٢٤-٢٥. تاحفص ةرصبتلا ،يزاريشلا - (3)

-٤٩٧ - 



 ااا ةروس](رلماك نيلوَح هدالوأ
 .؟«كترمأ ذإ سانلاب يلصت نأ كعنم ام» :وف هلوقك ،ةراشإلا وأ -

 .0)ملكتي مل و كلذب هيلإ راشأ دقو
 يف بلغألاو معألا يهو ،"لعفا" يه ةيساسألاو ةيلصألا ةغيصلا نكلو -
 .عراشلا صوصن يفو ،ناسللا لهأ لامعتسا

 ؟بوجولل درجلا رمألا له حب
 3عرشلاو ةغللا يف رمألا ةغيص دورو يف نييلوصألا نيب فالخ ال

 علو دقو ،اهريغو ،ديدهتلاو ةحابإلاو بدنلاو بوجولاك ؛ةريثك ناعمل

 .0)ئعم نيرشعلا تبراق قح اهدعب مهضعب
 :كلذ ةلثمأ نمو

 ةروس]«ةاكًرلا اوتآو ةالصلا اوُميقأول :ىلاعت هلوق بوجولا ىف ١-
 . [٣٤:ةرقبلا

 ةروس] اريخ مهيف ْمُسلَع نإ نإ إ مهوب وبتاكفف :ىلاعت هلوق ‘بدنلا يف ٢-

 . [٣٣:رونلا

 َئَمَسُم لَجأ ىلإ ن دب مياد ار :ىلاعت هلوق ،داشراإلا يف ٣-

 َ .[٢٨٢:ةرقبلا :.ر
 ةروس]هاوفرنست الو اوبرشاو اولكو :ىلاعت هلوق ،ةحابإلا يف ٤

 . [١٣:فارعألا

 .[:.:تلصف ةروس] متش ام اولَمغال :ىلاعت هلوق ديدهتلا ف ٥

 ٦٤. ص اج ‘ فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجر اولا - (1)

 تافحص ١ ج - كىفصتسلملا ،يلازغلا ؛٦٦ ص [ ١ج فاصنإلاو ل لدعلا ،ينالجراولا _ )2(

 ٠.٢. ص ةيلوصألا جهانملا ،يردلا ؛١٤ا٩٨۔-٧١

-٤٩٨ - 



 .[ء:رححلا ةروس]نينمآ مالسب اهولخذا»ف :ىلاعت هلوق ماركإلا يف ٦
 يتنب لَحَد نَملَو يدلاوو يل رفغا بَرل :ىلاعت هلوق ،ءاعدلا يف ٧

 :٢٨[. :حون ةروس] انمؤم

 ةروس]«هعنيو َرَمْثأ اذإ هرَمَت ىلإ اورظنا :ىلاعت هلوق ،رابتعالا يف ٨-
 . [٩٦:ماعنألا
 , «اتتوثأي موي ' 11 . . أل ٠ إاعت هل هق -ا . _

 ةروس]هاننوتاي موي رصبأو مهب عمسا :ىلاعت هلوق \بجعتلا يف ٩-
 . [٨٣:معرم

 وه امنإ يناعملا هذه بلغأ ىلع "لعفا" ةغيص ةلالد نأ هيلع قفتملاو

 .بلطلا وه يذلا 6يلصألا ىعملا نع اهتفرص ييلا ةنيرقلاب
 ىحو ،بدنلاو بوجولا لمشي يذلا \©بلطلا قلطم وه له :نكل

 ؟بوج ولاب صتخي يذلا مزاحلا بلطلا وه مأ ؟ةحابإل ا
 .0درمألل ىقيقحلا عملا لوح نييلوصألا نيب فالخلا رادمف

 ىضتقا لجو زع هللا نم درو اذإ رمألا نأ ينالجراولا ررقي ذإ -

 بوجولل رمألا نأ نم روهمجلا بهذم وهو .)بدنلا نود بوجولا
 .0}ةنيرقب الإ هريغل فرصي الو {ةقيقح

 .(هةبراغملاو ةقراشملا اقافو ،ةيضابإلا لوق هنأ يداربلا صنو
 .بدنلا يف ةقيقح رمألا نأ ىلإ ءاهقفلا ضعبو ةلزتعملا تبهذو -

 ةئالثلا اهمهأ ،الوق رشع دحأ امب غلبو ةلأسملا يف لاوقألا وتيه نسح دمحم روتكدلا دتع - (1)
 .٧٢۔-٦٢٦ص شماه ،ةرصبتلا \يزاريشلا :رظنا .ةروكذملا

 ٦٧. ص ،١ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،نالجراولا - (2)

 بيدأ دمحم .د ؛؟ه٧ص ،١ج ،لوسلا ةيام ،يونسألا ؛؛٦ص ،ةرصبتلا ،يزاريشلا - (3)
 ٢٤١. ص !ج ك صوصنلا ريسفت حلاص

 .و٥٩١ ةقرو ا اج قداصلا ثحبلا ،يداربلا - (4)

 ٢٤١. ص .ج ؛صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (5)

-٤٩٩ - 

 



 ةعاطلا ءاضتقا ىلع لدي رمألا نأب ايفتكم ،فقوتلا يلازغلا راتخاو -

 0١٢. بدن وأ بوجوب هديدحت نود

 "لوخنملا" يف هب حرص امل افالخ ©يأرلا اذه ىلع يلازغلا رقتسا دقو

 .(ا"ب وجولل رمألا نأ

 :تآلا يف اهزجونف ،لاوقألا هذه ةلدأ امأ

 :روهمجلا ةلدأ

 : اهمهأو ،&بوقعي وبأ اهدروأ ةلدأ ةدعب روهمجلا جتحا

 :نآرقلا نم -

 وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع َوُفلاَحُي نيذلا رذحيلف :لاعت هلوق _
 .[:3:رونلا ةروس]مميلأ باَذَع مهبيصي

 .ةقيقح بوجولل هنأ ىلع لدف اقلطم ةيآلا ق رمألا درو دقو

 ةَلوُسَرَو ا للا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك اَمَو» :ىلاعت هلوقو -
 لَض قف ُهلوُسَرَو ةللا صغَي نمو مهرمأ نم ةريحلا ْمهَل نوكي نأ ارمأ
 . .[٦٣:بازحألا ةروس]هأنيبُم لالض

 ذئموي ليو () نوُعَكرَي ال اوُعكزا مهل ليق اذإو :هلوقو -
 .[4٤-؛ه:تالسرملا ةروس]َنيبَذَكَمْلل

 : بوحولل رمألا نأ ىلع ةلالد ،مذلا ضرعم يق هركذف

 ذإ دجست الأ َتكَعَتَم ام لاقل :سيلبإل لجو زع هلوقو -
 .(") [٢١٦:فارعألا ةروس]«َكمترَمأ

 تلعف امك لاثتمالل ردابي ثيح هنعلو ،سيلبإ هللا خيبوتف

 4 ©ىفصتسلملا ©يلازغلا - (1)

 .٧٠١ص لوخنملا ،يلازغلا س (2)

 ٦٧. ص ‘{ ١ج فاصنإلاو لدعلا نالجر اولا - (3)



 .بوجولل رمألا نأ ىلع عطاق ليلد ةكئالملا

 رمألاو فقوت ريغ نم بوجولا داقتعاو ،لاثتمالل ةكئالملا رادتباو

 .06)"مكيلع ابوجوو ،مكيلع امازلإ مدآل اودجسا" لقي مل ثيح ،درجب

 :ةتسلا نم -

 :تلاقف .هيتعجار ول :ثيغم اهجوز ىق ةريربل هو هللا لوسر لوق -

 .0)"هب يل ةجاح ال :تلاقف .عفاش انأ امنإ ال :لاقف ؟كرمأبأ ،هللا لوسراي
 بودنم ةق هتعاط نأل رمألاو ةعافشلا نيب !ة هللا لوسر قرفف

 .رمألا فالخب ںاهيلإ

 لك عم كاوسلاب ممترمأل يمأ ىلع قشأ نأ الول» :ه هلوقو -

 .(©)«ةالص

 .مهرمأي مل هنأ حصف ،ممبدن هنأ مولعمو
 :لقعلا نم -

 :هدبعل لاق اذإ ديسلا نأ 6©بوجولل رمألا نوك ىلع يلقعلا ليلدلاو

 نم نُسح ٬دعقي ملو مقي ملو هقسي ملف .دعقا وأ ،مق وأ ءام قسا

 .بوجولا ىلع ليلد اذهف ،هتبوقعو هخيبوتو ،همول دحأ لك نمو ،ديسلا
 اذه سبلا وأ ،ةعلخلا هذه سبلا :هدبعل ديسلا لوقب اذه ىف اوضراعو

 ؟اهسبلي مل نإ ايصاع نوكي هارتأ جاتلا

 ليجبتلا وهو رمألا ريغ ىلع لدت ةنيرق امهعم ناتاه ::انلق

 .دبعلل عضومب وه سيلو ماركالاو
 مالكلا امنإو ،هفالخب درتو ارمأ درت "لعفا" ةظفل نأ ركنن انسلو

 .و٥٩١ ةقرو 0١ ج قداصلا ثحبلا يداربلا - ()

 .١٧٢٦ص ،٨-۔٧ج ،ه٤ا٢٣ثيدح ي ٨٢باب ةاضقلا بادآ باتك ،يئاسنلا ننس - (2)

 .٥٠ص &٢ج .ثيدح ؛٨باب ةعمجلا باتك يراخبلا حيحص _ )3(

 .١٦ب ص ١ج فاصنإلاو لدعلا © نيالجرارلا - (4)

_ 0١ . ٥ _ 



 .0}بوجولا مث رمألا اهيف لصألاف {ةقلطم اهدورو ىلع
 :بدنلا لهأ ةلدأ

 نأ يهو مهيلع درلا ضرعم يف بدنلاب نيلئاقلا ةجح ىلازغلا دروأو

 هلعف نأو لعفلا بلط وهو ،بدنلاو بوجولا هيف كرتشي ام لقأ بدنلا

 .مولعم ريغف باقعلا موزل نم كلذ ىلع داز ام امأو ،هكرت نم ريخ

 محلوق نأو ،تاغللا يف دودرم وهو ،لالدتسا اذه نأب مهيلع ةرو

 هلخدي بدنلا نأ ةقيقحلا نكلو .ةدايزو ابدن بجاولا ناك ول ميقتسي

 .(:ااقرتفاف 6©بجاولا فالخب كرتلا زاوج

 :فقولا لهأ ةلدأ

 نع رمألل برعلا لامعتسا انملع امل هنأ هفوقو يف ىلازغلا ةجحو
 3اقلطم ةعاطلا ءاضتقا ىلع لدي رمألا نأ نيبي ةغللا عقاوو ،ةريثك يناعملا

 وهأ ءاضتقالا اذه نم ددحم ىنعم ىلع ةغللا لهأ برعلا انفقوي مل و

 لّوقتن الو "مهيلإ بسنن الئل انفقوتف ؟ةحابإلا مأ بدنلا مأ بوجولا
 .()هب اوحَّرصي مل ام مهيلع

 . :حيجرتو ةشقانم

 افرط انركذ دقو ‘بوجولاب نيلئاقلاو بدنلاب نيلئاقلا يلازغلا شقان
 يف انركذ ام عيمجو» :بوجولا نع لاق مث بدنلا لهأ ىلع هدر نم

 تحت لخاد بدنلا نأ وهو ءةدايزو انهه راج بدنلا بهذم لاطبإ

 ،بدنلا يق اراب ناكل بوجولا ىلع لمُح ولو ،هانمدق امك رمألا ةقيقح

 هلثتمم نوكي ام رمألا ةقيقح ذإ ،هتقيقح دوجو عم هيف ارام نوكي فيكو

 ٦٧-٦١٨. تافحص ،١ج ،فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ٤٢٦-٤٢٨. تافحص ،١ج ‘ىفصتسملا ،يلازغلا :رظني - (2)

 .٤٢٠-٤٢٥. تافحص ج ىفصتسلملا ںيلازغلا :رظني - (3)

7. ٢ _ 



 .)٧«بدنلا لعفب عيطم لثتمملاو اعيطم

 نإف ةجحلا هذمب بدنلاو رمألا نيب طبرلا ةرورض ىرن ال اننكلو
 بدنلا جاردنا ةرورضلاب مزلتسي ال ةعاطلا بلط يف بدنلاو رمألا كارتشا

 .ةغللا لهأ فرع يف ،باقعلاو مذلا يضتقي رمألا نايصع ذإ ،رمألا تحت
 .اقافتا كلذ يضتقي ال بدنلا كرتو

 رئاسو ةالصلا بوجو عراشلا رماوأ نم ةمألا تمهف دقو

 .ةغللا فرعو قفتي ام وهو ضئارفلا

 دوجسلاب ةكئالملا هللا رمأ ةيآب جاجتحالا ىلع ةري دماحابأ نكلو
 ىرخأ نئارق نم دافتسم اهيف بوجولا ذإ .ةملسم ريغ ىوعد اممأب مدال

 .رمألا قلطم ريغ
 رمألا نأ بوقعي وبأ حضوي امنيب نئارقلا هذه يه ام انل ددحي مل و

 نم ارداص هنوكو رمألا لولدم نع ةجراخ ةنيرق امنود اقلطم درو ةيآلا ي
 .لفسأ ىلإ ىلعأ

 ناميإلاب رمألا تايآب لالدتسالا ىلع ةرلا يف يلازغلا ىفتكاو

 كلت صوصخب بوجولا ةدافإب صصخت رماوأ امنمأ تادابعلاو ةالصلاو

 نأ الإ ،بلطلا درجمب نم هلصأ ىلع اهاوس ام يف رمألا ىقبيو نطاوملا
 .:لبوج ولا ديفت ةنيرق هب نرتقت

 نأ ،ةريرب ثيدح يف ةنسلاب جاجتحالا ىلع دماح وبأ ةر امك

 اهلوق يف سيلف ،مُهوتو ةريرب ىلع عضو اذه نأ ،ةريرب ىلع عضو اذه»
 ‘باوثلل اًبلط عيطت ىح لاعت هللا ةهج نم يمبرش رمأ هنأ ماهفتسالا الإ

 .هيلع اهسفن ضرغ رثؤت تح جوزلا ببسل ةعافش وأ

 ٤٢٩. ص ا١ج كىفصتسملا ،يلازغلا - (1)

 ٤٢٣٠-٤٢٣٢. ص ،١ج ©ىفصتسملا 2يلازغلا - (2)

. ٢٣ _ 



 اهيفو اهتباجإ ىلإ بودنم اضيأ وف هللا لوسر ةعافش :ليق نإف
 الف باوثلا ىلإ جاتحي ملسملاو ؟هيف يل ةجاح ال :لاق فيكو :انلق "باوث

 هللا نع رداصلا رمألا يف هتعاط ىف باوثلا نأ تدقتعا اهنكل "كلذ لوقي
 كلذ نأ تملع وأ .ةيويندلا ضارغألاب قلعتي اميف ال هلل وه اميفو .ىلاعت
 تكش اممأ ةنيرقلاب تّمهفأ وأ .تمهفتساف ؛هيلإ تبد ام نود ةجردلا ىق
 .٨:06«تمهفأف بوجولا نع رمألاب ترّبعف \بوجولا ىق

 فلكت نم ولخت ال اممأ يلازغلا اهركذ يلا تالامتحالا نم حضاوو

 هللا رمأل ،هللا رماوأ يه لوسرلا رماوأ نأ مهفت ةريربف ،ليلدلا هيجوت يف
 : هتفلاخم نع هللا ريذحتل ،عابتالا ةبجاو اهلك هرماوأ نأو .هلوسر ةعاطب

 ٌباَذَع مهبيصي أ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ ع نوفلاخي َنيذْل رَذْحَتلَق

 قلعتي اميف زييمت نود اقلطم ةيالا يف دراو رمألاو .[: رونلا :روس] ميلأ

 .ةيويندلا ظوظحلاب صتخي ام وأ ،هللا قوقحب اهنم

 اضيأ هلعف ام وهو هيجو ريغ ،يلازغلا هيلإ بهذ ام ىرن اننإف اذهلو

 كاوسلا ىلع مهثح دق ناك امل» :لاق ذإ كاوسلاب رمألا ثيدح هيجوت يف

 :هيلإ يحوأ دق ناك وأ ،قاش وه ام رمألاب دارأ هنأ مهفأ ؛كلذ لبق ابدن

 كلذ نأ انملعف "مهيلع كلذ انبجوأل ،اوكاتسا كلوقب ممترمأ ول كنأ

 .:«رمألا ةغيص هقالطإ دنع ىلاعت هللا باجيإب بجي

 ةباحصلا ةرطفو ميقتسي ال يسفنلا يف فلكت كلذك اذهو

 هربتعا يذلا مهفلا وهو .رماوألا درب نم بوجولا مهف نم مهتقيلسو
 ةيشخ 3ةالص لك دنع كاوسلاب هرمأ رادصإ نع عنتماف هق لوسرلا

 .كلذ هيلع زيزع وهو ،هتمأ قاهرإ

 ٤؛٣٢٣-۔-٢٣٤ تافحص «١ج ،ىفصتسملا يلازغلا - (1)

 ٤٣٣. ص ©١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 - ٤. ٥-۔



 لدي رمألا قلطم نأ نم روهمجلا هيلإ بهذ ام حجارلا نإف ،هيلعو

 .ةنيرقب الإ هريغ ىلإ فرصي الو ،ةقيقح بوجولا ىلع

 ؟هب رومأم بودنملا له =ج
 فرصي دقو إةقيقح بوجولل رمألا نأ ىلع روهمجلا يأر رقتسا

 .ةفراص ةنيرقب هريغ ىلإ
 اًرومأم بودنملا نوكيف ،بدنلا رمألا اهيلإ فرصني لا يناعملا نمو

 ىلع باقعلا بترتو مذلا نم الخ نإو {هليصحت بلطب باطخلا هجوتل هب
 .هكرت

 .)يلازغلا ذخأ هبو ،نييلوصألا بلغأ يأر اذه

 ريغ بودنملا نأ هدافم ةلأسملا يف لوقب درفني ينالجراولا نكلو

 .0)ةيفنحلا نم يخركلاو ،ةيعفاشلا نم يزاريشلا ذخأ اذهبو 3هب رومأم

 ةعاط اهلك لفاونلا نأ ىلع تعمتجا دق ةمألا» نأ بوقعي وبأ ررقو

 ريغ امنأ هراتخأ يذلاو ةبجاو تسيلو .اهيلإ بودنمو ،لجو زع هلل
 .02)«امب رومأم

 نم درو امل طقف بوجولل رمألا نأ هيلإ بهذ اميف هتجحو
 / .ىلاعت هللا رماوأ نع فلختملا ىلع ديعولا

 ،بوقعي وبأ هيلإ بهذ ام "فاصنإلاو لدعلا" حارش فلاخ دقو

 .(ثهب ارومأم بودنملا نوك نم روهمجلا يأر يخامشلا حّجرف
 ناك درو اذإ رمألا نأ نيالجراولا دارم نأب ،ةلأسملا يداربلا لصفو

 ٧١. ص ،.١ج كىفصتسلملا يلازغلا - (1)

 ٣٦. ص ءةرصبتلا يزاريشلا - (2)

 ٦٨. ص ١6ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا (3)

 .ظ٣ ةقرو لدعلا رصتخم حرش كيخامشلا - (4)

- ٠.٥ ٥ - 



 ،©بجوأ هانعمف "رمأ" :عراشلا هيف هلاق ام عيمجف» ءاقلطم بوجولل

 طقسأ ام عيمجو .كرتلا ىلع باقعلا بوجوب هيف عطقيو .ضرفو ،مزلأو
 ءاعدو بدن :لاقي امنإو رمأ هيف قلطي الف كرتلا ىلع باقعلا هيف

 .0)«بغرو

 ييالجراولا دروأ دقو بوقعي يبأ يأر ريغ ىلع ةيضابإلا روهمجو
 مل لفاونلا نإ لاق نم" ،يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ خيشلا ةلاقم

 ."رفاك وهف ةعاط اممأ الو امي هللا رمأي
 نوك يفن راكنإ وه عيبرلا يبأ خيشلا دارم نأب كلذ ىلع قلعو

 .رفك ةعاطلا نم اهافن نمف ،ةعاط لفاونلا

 .ملعأ هللاف ،هب ارومأم امنوك راكنإ امأو
 ءاهيلإ اعدو لفاونلا ىلإ بدن ىلاعت هللا نأ ىلع ةمألا تعمتجا دقو

 .هدرمألا يف فالخلا عقو امنإو
 ،باقعلاو باوثلاب نورقم وهف ‘بوجولل ينالجراولا دنع رمألاو

 .امب ارومأم لفاونلا نوك راكنإ يف فقوت كلذو

 نم ةعاطلا فني و ،ةعاطلا نم لفاونلا فني ل عيبرلا وبأ خيشلاو

 .رمألا
 يف رمألا لامعتسا زاوج نم روهمجلا هيلإ بهذ ام حجارلا نكلو

 نياعملا نم هريغ وأ بدنلا امب داريو رماوألا درت ام اريثك ذإ \بوجولا ريغ

 .صوصنلا قايسو نئارقلا قفو ؛رمألا اهيف لمعتسي يلا
 برقأ بدنلا يف وهف ؛ايزاجم تالامعتسالا هذه يف رمألا انربتعا نإو

 .هيف اهدورو ةرثكل ةقيقحلا ىلإ

 .و٧٩١ ةقرو ،١ج ©فقداصلا ثحبلا ،يداربلا - (1)
 ٦١٩١. ص ،١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 - ٦. ٥-۔



 .ةبرقو ناميإو ةدابعو ةعاط هنإ ثيح نم هب ارومأم بودنملا نوكيف

 .ةمألا عامجإب اك رومأم اهلك هذهو

 ؟راركتلا ديفي درجلا رمألا له =د

 ؟هب رومأملا راركت ديفي لهف ،ادرحج رمألا درو اذإ
 نم هيضتقي لاق نمل افالخ ،راركتلا يضتقي ال هنأ نالجراولا ىري

 3هب رمأ ام لثتما دق رومأملا نأل ،ةيرعشألا نم فقوتلاب لاق نملو ،ةيعفاشلا

 .)كلذب رمألا ةدهع نم جرخو
 لدي يهنلا سكع رمألا نإف ،كرتلا ةمادتسا يضتقي يهنلا ناك اذإو

 .رومأملا ةيهام ليصحتو بلطلا قلطم ىلع
 مأ ةدحاولا ةرملا ىلع اذه دعب رمألا لدي له بوقعي وبأ حرصي مل و

 ؟ ال

 ةرملاو ،اراركت الو ةرم ديفي ال هتغيصب رمألا نأ يلازغلا ىريو
 هعضوب ظفللاو هيف فلتخم اهدرجممب ةمذلا ةءارب لوصحو ةمولعم ةدحاولا

 ةيفقاولا بهذم سايقو ،امتابثإ ىلع الو ةدايزلا يفن ىلع ةلالد هيف سيل
 .(:بدنلاو بوجولا نيب هددرتك ظفللا ددرتل هيف فقوتلا

 ةرملا نيب رمألا ددرت نأب ريسفتلا اذه ىلع كردتسا دماح ابأ نكلو

 نع لاخ ظفللا» نإ لب ءهيناعم نيب كرتشملا ظفللا ددرتك سيل راركتلاو

 لمتحي هنأ امك !ةيمكلا نايبب مامإلا لمتحي هنكل ،هب رومأملا ةيمكل ضرعتلا
 الو ،ددعلل ضرعت ةغللا سفن يف سيلو سمح وأ تارم عبسب هممتن نأ

 ٩٥٩. ص .ج ٥ثفاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (1)

 ٢. ص !ج ىفصتسملا يلازغلا _ (2)

_ ٧٢ . ٥ _ 



 .)«كرتشملا ظفللا عضوو ،دادعألا داحآل عوضوم وه

 ىلع لدي ال هتاذ ةحب رمألا نأ ةغللا قطنم ىلإ برقأ ودبي يذلاو
 .هتيهام لوصح نع مزال ةرملا ىلع هتلالدو ،ةنيرقب الإ راركتلا

 لتقلاو ةرم عوكرلا ىلع ةرورضلاب لدي ،لتقا وأ عكرا :كلوقف
 الف ةدايزلا امأو ،مولعم امبوجو نأل ،ةدحاو ةرم لعفلاب ةمذلا ربتف .ةرم

 .درجلا رمألا ظفل اهنمضتي مل ذإ ،اهيلع ليلد

 .يقيقح ريغ فقوتلا نأو ،قافو ىلإ فالخلا صلخف

 بلطلا قلطم ديفي نئارقلا نع درجملا رمألا نأ ةيلمعلا ةجيتنلاو

 ليلد ىلإ ةجاحب وهف كلذ ىلع داز امو ،لاثتمالل يرورض ةرملا لوصحو
 .روهمجلا لوق وهو

 ©بلطلا قلطمل رمألا نأب نولئاقلا يقتلي ةيلمعلا ةيحانلا نمو

 .ةدحاو ةياهنلا ىف ةجيتنلا ذإ ةدحاولا ةرملل هنأب نولئاقلاو

 عقاو هتفلاخمل حوجرم وهف .(}راركتلل درجلا رمألا نأب لوقلا امأ

 .ةغللا

 مهرمأ امل ث ءيبلا سباح نب عرقألا لاؤسب هباحصأ جتحا دقو

 راركتلا عرقألا مهف دقف .0}١«؟هللا لوسراي ماع لك يفأ» :لاقف جحلاب
 .ةجح همهف ناكف ،ناسللا لهأ نم وهو رمألا نم

 .هيلإ متبهذ ام نالطب يف عطاق هراكنإو يبلا بضغ نأب مهيلع رو
 .(١راركتلل سيل درجلا رمألا نأو

 ةفص وأ طرشب اقلعم رمألا درو اذإ ام :ةلأسملا هذه نع عرفتيو

 ٢. ص !ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (1)

 ٢٨٤. ص !ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (2)

 .٧١١ص ،ت-۔٥ج ،١٦٢؛٩ثيدح ء٧باب كسانملا باتك ،يئاسنلا ننس - (3)

 ٩٦١. ص ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ينيالج رارلا - (4)

_ ٥.٨ - 



 .نيمألا لجرلا عم رفاس وأ سمشلا تعلط نإ جرخا :كلوقك
 ؟اراركت قيلعتلا اذه يضتقي لهف

 .همدعب لئاقو راركتلاب لئاق نيب ءاملعلا فلتخا
 امنإو راركتلا هءاضتقا مدع حجارلا نأ ()يلازغلاو 0)ييالجراولا قفتاو

 .امئاق ناك نإ اديز برضا :كلوقف لعفلا فورظل نايب ةفصلاو طرشلا

 .مايقلا ةلاحب قالطإلا هيضتقي يذلا برضلا صاصتخا الإ يعي ال

 رركتي مل .رادلا تلخد نإ يجوز قلط :هليكول جوزلا لاق ولو
 املكو اهقلطف رادلا تلخد املك :لاق نإ امأو لوخدلا راركتب قالطلا

 ال هيلع "املك" ظفل ةلالدل راركتلا ىلع لَمحُيف ،ًلصف سمشلا تعلط
 .طرشلا قلطمل

 انل عراشلا دبعت نم دافتسم اهطورش عم عراشلا ماكحأ راركتو

 .طورشلا تاوذ نم ال ،للعلا عابتاو سايقلاب

 .ةغللا درجمب ال يعرش ليلدب تباث اهراركتف
 .همدع وأ راركتلا ىلع ةغللا يف طرشلا ةلالد قلطم ىف فالخلاو

 .اقلطم راركتلا يضتقي هنإ :اولاق ةيفنحلاف

 .اقلطم راركتلا يضتقي ال هنأ ىلإ نورخآ بهذو -

 طرشلا دافأ اذإ الإ راركتلا يضتقي ال هنأ يلازغلا و نالجراولا يأرو -

 اذوجو اهعم رودي ذئنيح هنإف .ماكحألا رادم اهيلع يلا ،ةيلعلا ةفصلا وأ
 .راركتلا يضتقيف ،اًمدعو

 .راتخملا وهو .روهمجلا يأر اذهو

 ٩٨. ص ا١ج ،ثفاصنإلاو لدعلا ،ينيالجرارلا - (1)

 .٨-۔-١٧ تافحص ٢. ©ىفصتسلملا يلازغلا - (2)

 .دعب امف ٣٣٥ تافحص ( ٢ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحح .د - (3)

- 0٩ . ٥ _ 



 ؟يخارتلا مأ روفلل درجملا رمألا له =ه

 ديفي لهف ،هلعف نامز ددحت لا نئارقلا نع ادرجم رمألا درو اذإ

 ؟يخارتلا مأ لاثتمالا يف روفلا بلط هتغيص درجمب

 :لاق ضعبو ،روفلل رمألا نإ :لاق مهضعبف كانه نويلوصألا فلتخا

 .)نورخآ فقوتو ،يخارتلل وه
 يف هب رومأملا لعف حصي امك هنأل حصأ يخارتلا :بوقعي وبأ لاقو

 .:)نايبب الإ ناكم الو نامز نيعتي الو !ةنمزألا كلذكف !ةنكمألا لك

 .ناسللا لهأ نع يلقن ليلد الب اًمَكحتم روفلا يعذم نوكيف

 يف يوتسيو ،لاثتمالا الإ يضتقي ال رمألا قلطم نأ يلازغلا راتخاو
 . .})ريخأتلاو رادبلا كلذ

 .عسوملا بجاولا دورو روفلا مدعل دهشيو
 اًيصاع ناك لاثتمالا لبق تامف رخأ ول رومأملا نأب لوقلا امأ

 .توملا هنظ ىلع بلغي مل ام ريخأتلا هل زوجي هنأ هباوجف

 ،توملا ىلإ ريخأتلا زاوجب لوقلا ةفينح يبأ نع ينالجراولا ىكحو
 .هقحلي مثإ الو ،هقح يف ضرف الف توملا هرضح نإو

 وهو ،قلطملا يخارتلاو روفلا نيب اطسو افقوم بوقعي وبأ راتخاو
 رضح نإف {هللا ةفأرب قيلألا وهو ،يخارتلا ىلع هلصأ يف قلطملا رمألا نأ
 .0؛ةيصعملا نع بونت ةيصولاف توملا فلكملا

 له ،جحلا لثم ‘تقؤملا ريغ بجاولا يف رصحنم ةلأسملا يف فالخلاو

 ١١١-١١٢. تافحص لوخنملا يلازغلا - (1)
 ١٠٠. ص ( اج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 ١. ص ،٢ج ©ىفصتسملا يلازغلا - (3)
 ١٠٠. ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجرارلا _ (4)



 ؟يخارتلا مأ روفلا ىلع بجاو وه
 وهو ،رومأملا لعف ةحصل طرش هيف تقولا نإف تقؤملا بجاولا امأ

 يف فلكلملاف عسوملا امأ ،هيف يخارت الو قيضملا بجاولا يف روفلا ىلع
 عاونأ نم هلحم يف هانحضوأ ام وهو ،تقولا لخاد ماد ام هرمأ نم ةعس
 ١. )بجاولا

 :رظحلا دعب دراولا رمألا ةلالد =و
 نع ايراع ءاج اذإ رظحلا دعب دراولا رمألا نأ ييالجراولا ىري -

 ريسيتلا ىلع اهئانبنال ةعيرشلاب قيلألا هنأل ؟ ةحابإلا ديفي هنإف نئارقلا

 اذإو :ىلاعت هلوقك .(ةحابإلل رظحلا دعب ةدراولا رماوألا بلغأ نألو
 اورشَتلاَف ة ةالصلا تّيضق دإ) :هلوقو .[٢:ةدئاملا ةروس]هاواطْصاف ملح

 نر اذإف :هلوقو .[٠.:ةعمجلا ةروس]هللا لضف ر رثت ضرألا يف

 :اك هللا لوسر لوقو .[٢٢٢:ةرقبلا ةروس] هلل كرمأ ثيح نم ًةرْهوُثاف

 .()«اورخداف الأ»

 ىلع رمألا اذه لمح ةيفنحلا يرخأتم ةماعو مزح نبا ىريو -
 .(ههيلع قباسلا يهنلل رابتعا نود هاضتقم ىلع لديف \بوجولا

 :ليصفتلا يلازغلا راتخاو -
 فرعف هلاوزب لعفا ةغيص تقلعو اضراع قباسلا رظحلا ناك نإف

 :ىلاعت هلوقك ،هلبق ام ىلإ همكح عجريف طقف مذلل عفر هنأ لامعتسالا

 .باتكلا اذه نم يعرشلا مكحلا ثحابم يف قيضملا بجاولاو عسوملا بجاولا :رظني - (1)
 ٦١. ص ا١ج ‘فاصنإلارو لدعلا ،نيالجر اولا - (2)

 ٠٥١. ص ،٦ج دمحأ دنسم - (3)

 ص .٢ج كصرصنلا ريسفت ت حلاص بيدأ دمح .د ؟ ص (_ ١ج - ©ىفصتسلملا يلازغلا _ )4(
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 ال رظحلا ببس لاوز يضتقت هيف ةغيصلا نأل .4اوداطُصاف مُلَلَح اذإو
 اخسان نكي مل رظحلا نأل ،هيلع ناك ام ىلإ مكحلا عجري ذئنيحو كريغ

 ةحابإ وأ بدنب رظحلا اذه عفر نوكي نأ لمتحا نإو ،قباسلا مكحلل

 .هانركذ ام بلغألا نكل

 اهلاوزب "لعفا" ةغيص قلعت ملو ةلعل اضراع رظحلا نكي مل اذإ امأ

 .©)ةحابإلاو بدنلا نيب ددرتلا ىلع ةغيصلا بجوم ىقبيف
 رظحلا لبق قباسلا مكحلا ىلع لدي رظحلا دعب رمألا نأ حجارلاو

 رمألاب عفترا مث قباسلا مكحلا ىلع ناك رظحلاف ،اباجيإ وأ ابدن وأ ةحابإ

 يف باجيإلاو بلسلاو ،رظحلا دورو لبق ناك ام ىلإ مكحلا داعو ،ديدجلا
 .ةيادبلا ةطقن ىلإ ةيلمعلاب عجري باسحلا

 ىهنلا :ىناثلا بلطملا

 :يهنلا ةقيقح = أ

 لج نأ ملعا» :هلوقب هلئاسمو يهنلا نع هثيدح ينالجراولا زجوأ
 .0«رمألا ماكحأ يف ةجردنم يهنلا ماكحأ

 .امهنيب دوجوملا لباقتلل كلذو
 اوفلتخا اهيفو ،هتلالدو يهنلا غيص لئاسم نويلوصألا لوانت دقو

 .رمألا لئاسم نم اهلباقم يف مهفالتخاك

 ٤٢٣. ص .١ج كىفصتسلملا ،يلازغلا - (1)

 ١١٧١. ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

_ ٢ ١ ٥ _ 



 :يهنلا فيرعت

 .0.؛بسكلا كرت يضتقملا لوقلا :هنأب يهنلا نالجراولا فرع

 :يهنلا ةغيص

 ةيرعشألل افالخ 3"لعفت ال" يه ةغيص يهنلل نأ بوقعي وبأ دكأو
 وه يذلا يسفنلا مالكلا ىلع ادامتعا يهنلاو رمألا ةغيص نوركني نيذلا

 .(}) ..رابختساو ربخو ديعوو دعوو يهنو رمأ
 :يهنلا ةلالد

 .(})ةقيقحلا يف ميرحتلل يهف يهنلا ةلالد امأ

 .اهريغو {ةظعوملاو ةيلستلاو ءاعدلاو هيزنتلل يهنلا دري دقو

 قلطم نإ انلق ولو ،نئارقلا ىلإ جاتحت اهلك تالمتحملا هذه» نكلو
 ىلع اليلد ليلذلا دبعلل رهاقلا كلاملا باطخ ناكل ةنيرق ىلإ جاتحي يهنلا
 رمألا ىلع ةلالد ةغيصلا سفن نأ برعلا دنع رهاظلاو ؤ©فيك ،ةنيرق مظعأ

 ."«نايبلا لتخاو يناعملا تلطبل كلذ الولو ©ىهنلاو

 يهنلا ىضتقم نأل .(}رمألا فالخب رارمتسالاو روفلا يضتقي يهنلاو
 اقحتسم ايصاع ناك ةدحاو ةرم هنع يهن ام فلكملا لعف ولو ،كرتلا ماود

 يرورض فكلا راركت وأ رارمتسالا نأ ىلع لدف هلعف ىلع باقعلل

 .يهنلا ىعم ققحتل
 قلطم ىلع لدي يهنلا نأ ىلإ اوبهذ ةلق الإ اذه يف فلاخي ملو

 لوق وهو ،رمألا يف اولاق امك "ةرملا وأ ماودلا ىلع ةلالد ريغ نم فكلا

 ١١ا٨ه ص ١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 .١!٨ه ص .١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا - (2)

 ١١٨. ص اج ©فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

 ١١١. ص ©١6ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (4)

 ٩٥. ص ١0ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا - (5)
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 .١:0عامجإ لحم لوألا نأ ناهرب نبا نع لقنو

 يف ساسألا نوكي نأ بجي ام وه ميرحتلا ىلع قلطملا يهنلا ةلالدو
 .ماكحألا طابنتسال ةنسلاو باتكلا يهانم نم درو ام مهف

 ىلع كرتلا بلط ىلع ةلالدلل ةغل عوضوم درجلا يهنلا نأل كلذ
 ةغللا لامعتسال ةقفاوم ةيعرشلا صوصنلا تءاجو 3مازلإلاو متحلا هجو

 يترت ركذب ةيوغللا اهتلالد قوف صوصنلا هذه ترتاوت امك .ةيبرعلا

 ةلالدلا عم ةيعرش ةلالد جوأ امم ،يهانملا لعف ىلع خيبوتلاو مذلاو باقعلا

 .مسرحتلل درجلا يهنلا نوك ىلع ةيوغللا

 .هيزنتلا وأ ةهاركلا ىلإ هفرصت ةنيرقب الإ هنع فرصي الف

 3مذلابو ،ميرحتلابو ،"لعفت ال" اهنم ةريثك غيصب يهنلا عقيو

 .يربتلابو ،نعللابو
 .[س:ةدئاملل ةروس]ةَيَمْلا مكيلع مرحف :لات هلوقك مرحتلاف

 .[٣٢:ءاسنلا ةروس] .. .مُكئانبَ هَكئاَهَمأ هَكَيَلَع تمرح هلوقو
 ناسل ىلَع ليئارسإ ينت نم اوُرَمَك نيذلا علل :ىلاعت هلوقك نعللاو

 .[ب٨:ةدئاملا ةروس] مير نبا ىسيعو ةوا
 هجو ىلع لمحي امنإ هباتك يف لجو زع هللا هركذ يذلا نعللا عيمجو

 0١. رجزلاو ميرحتلا

 هنع يهنملا يف يهنلا رثأ =ب

 دورو نيب هنع يهنملا يف يهنلا رثأ نع ثيدحلا يف نويلوصألا قرفي

 ٣٨٢. ص !ج صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د - (1)

 .١!٧ب ص ١. ج ،فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا _ (2)

_ ٤ ١ _ 



 ةيعرشلا تافرصتلا ىلع هدوروو ،ةيسحلا تافرصتلا يق يهنلا

 انزلاو ةقرسلا لثم يهف ءاهنع يهنملا ةيسحلا تافرصتلا امأ

 اهلولدم مهف فقوتي الو سانلا دنع ةفورعملا تامرحملا رئاسو بذكلاو

 قاقحتساو مثإلا لوصحب الإ اهيف يهنلل رثأ ال هنإف عراشلا حالطصا ىلع
 .باقعلل اهبكترم

 عراشلا ددح يلا ةيعرشلا تافرصتلل ةبسنلاب رمألا فلتخي امنيب

 .اهريغو ةحكنألاو ع ويبلاك تالماعملاو تادابعلا لثم ،اهقئاقح

 ىلع بترتيو اهفوصح يف كلذ رنؤي لهف ،امب اقلعتم يهنلا درو اذإف
 ؟ال مأ ةيعرشلا اهراثآ اهلعف

 :ةثالث لاوقأ ةلأسملا هذه ىف نييلوصألل
 نأ يأ هنع يهنملا ىق اقلطم يهنلل رثأ ال هنأ ىري مهضعبف -

 .لعفلل ةيعرشلا راثآلا مدعي ال هنع يهنملا باكترا

 اذإا :ىلاعت هلوقب هنع يهنم وهف 3ةعمجلل ءادنلا تقو عيبلا هلاثمو

 ةروس]هعتتلا اوُرذَو هللا ركذ ىلإ اوَعَساَ ةعمجلا مو نم ةالصلل يدون

 دقعلا ناكو ،نيمتآ ناك ءادنلا تقو اعيب نانثا دقع ول نكلو .: :ةعمجلا

 عئابلا قاقحتساو يرتشملل عيبملا ةيكلم لاقتنا هيلع بترتي احيحص

 دورو مدعل «داسفلا يضتقي ال [يهنلا] هن هنأ راتخملاو» :ىلازغلا لاقو

 .ةرخآلا باقعل ضرعتلا يضتقي مرحلا لعفو .كلذب عراشلا نم حيرصت
 .١0ماكحألاو تارمثلا فلخت نود

 عراشلا نأل ،هنع يهنملا داسف يضتقي يهنلا نأ نورخآ ىريو ٢-

 مت اذإف ،عقو نإ هب دتعي الو ،لعفلا كلذ عوقو ديري ال هنأ يهنلاب نيب

 ٢٥. ص .٦ج كىفصتسلملا ،يلازغلا _ (1)
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 وأ هبلط يذلا هجولا ريغ ىلع ناك هنأل عراشلا رظن يف ىقلم ناك

 . هحابأ

 .ةعمجلل ءادنلا تقو ريغ يف ناك ام وه عراشلا هلحأ يذلا عيبلاف
 الف ءاوس عرشلا رظن يف همدعو وه ناك تقولا اذه يف عيبلا ممت اذإف

 .ةيعرشلا هراثآ هنع بترتت
 .0ا)ةلبانحلاو ةيرهاظلا يأر وه اذهو

 داسف ىلع لدي يهنلا نأ ىلع ةيضابإلا رثكأ نأ يداربلا صنو

 ىلع اوعّرفو ةنسلاو باتكلا يف هنع يهنلا عقو ام رثكأ يف ،هنع يهنملا

 عقو ام رثكأ اولعجو .جورفلا يف اصوصخ ؛روصلا رثكأ يف لصألا اذه
 امو حاكنلا باوبأ يف كلذ رقتساف ،ديبأتلا ىلع امرحم هنع ايهنم كلذ نم

 ةيجوزلا قرفلا ماكحأو قالطلا كلذكو ماكحألا نم هب قلعتي

 هيف نورمأي هنع ايهنم عقو ام رثكأف مايصلاو ةالصلا يف كلذكو

 .(2«ةداعإلاب

 .ليصفتلا ةلأسملا ف روهمجلا راتخاو -

 دق يهنلا نأ ركذ هنأل روهمجلا ةفص يف ينالجراولا نأ رهظيو
 انل ددحي نأ نود نكلو ."ضعب نود نطاوملا ضعب ىق داسفلا يضتقي

 :يتآلا ليصفتلا يف روهمجلا لعف املثم نطاوملا هذه ةعيبط

 ىضتقا هتقيقح ىلإو هنع يهنملا لصأ ىلإ اهجتم يهنلا ناك اذإف -

 هلوق يف ءهتاذل هنع يهنلا درو يذلا :, جاورلاك كلذو ءهنالطب

 يهنلاك و .[٢٢:ءاسنلا ةروس] .. .مكتانبو هَكْئاَهَم . م تمرح :ىلاعت

 ٧٥ ٢-٢٧٦. تافحص ٢ج ماكحألا لوصأ ق ماكحإلا يدمآلا - (1)

 .ظ٣٤٢۔-و٣٤٢ تاقرو ،٢ج ،فقداصلا ثحبلا يداربلا - (2)
 ١١١ ص ،©١ج ،فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

_ ٦ ١ ٥ _ 

 



 ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا عيب مرح هللا نإ» ثيدح يف دراولا ةتيملا عيب نع
 .١.0«مانصألاو

 عقو فلكملا هب ىتأ اذإف ،هنع يهنملا تاذ ىلإ هجتم انه يهنلاف

 .تالماعملا يف مأ تادابعلا يف ناك ءاوس ،الطاب
 لاعفألا نالطب ىلع ممتالالدتسا يف ةباحصلا عينص ناك كلذو

 حاكن نالطب ىلع رمع نبا لالدتساك .اهنع عراشلا ىمم لا دوقعلاو

 ةروس]«ًنمؤي ىتح تاكرثثُمْلا اوحكنت الَو» :ىلاعت هلوقب تاكرشلملا
 )٢(. [١٢٢:ةرقبلا

 روهمجلا نإف ،هنع يهنملل مزال فصو ىلإ اهجتم يهنلا ناك نإو -
 .هنالطب يضتقي هنأ ىلع كلذك

 وهو ءهيف لاملا سأر ىلع ةدايزلا ببسب ،ابرلا نع يهنلا هلاثمو

 .الصأ ابر نكي مل الإو ،ابرلا هنع كفني ال قيصل فصو
 .دساف طرشب عيبلا اضيأ هلاثمو

 لب ،هنع يهنملا لطبي ال يهنلا اذه نأ روهمجلل افالخ ةيفنحلا ىريو

 هنع يهنملا ىلع هومكحيو الطاب فصولاو احيحص لصألا ىقبي
 ابرلا ىف ةدايزلا تًذر نإف .نالطبلاو ةحصلا نيب ةبترم وهو داسفلاب

 عيبلا حص عيبلا يف دسافلا طرشلا يغلأ نإو دقعلا حص ،اماحصأل
 .)داسفلاو نالطبلا نيب اقرف روهمجلا ىري ال امنيب .كلذك

 نأ ىلع انه روهمجلاف .هنع ئيهنملل رواجم فصول يهنلا ناك نإو -

 نيذلا ةلبانحلاو رهاظلا لهأل افالخ ،هنع يهنملا داسف يضتقي ال يهنلا

 .ةتسلا بتكلا باحصأو دمحأ هجرخأ - (1)

 ٢٩٤. ص .٦ج ؛ صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمح .د ۔- )2(

 ص !ج ؛ صوصللا ريسفت حلاص بيدأ دمحم .د ؛٠٨. ص .ج ؛ىفصتسملا ،يلازغلا _ (3)

 ٤٠١.
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 .ليصافتلا هذهب نودتعي الو .هنع ًئهنملل ادسفم اقلطم يهنلا نوري

 .ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاب ةروصلا هذهل ابلاغ نويلوصألا لثميو
 هدرفمب بصخغلاو ،اغرش اهلعف ىلع باثم ءامب رومأم اهلصأب ةالصلاف

 مل رمأ بصغلاو ةالصلا عامتجاو .اعرش هلعف ىلع بقاعم هنع يهنم
 .هتاذب هيلع رعاشلا صني

 انمكحلو لاكشإلا عفترال ةبوصغملا ضرألا يف اولصت ال :لاق ولف

 يف انوك وهو ،اهتحص طورش نم اطرش امئادقفل ةالصلا هذه نالطبب
 يف ءاملعلا فلتخا دقف ،اذمب صن دري امل نكلو ،ةبوصغم ريغ ضرأ
 ىلإ اهتحصب لوقلا يدؤي ذإ» ،اهئازجإ مدع ىلإ مهضعب بهذف ,ةلأسملا

 .06«ضقانتم وهو ابجاوو امارح لاعفألا نم ةدحاولا نيعلا نوكت نأ

 بقاعم وهو ،ةبوصغملا ضرألا يف ةلصاح ناوكأ يلصملا لعفو
 وه امب اعيطم نوكيو ،هب بقاعي ام ىلع باثي فيكف .اهنع يهنمو ،اهيلع
 .(؟)؟هب صاع

 ةالصلا هذه ةحص يلازغلاو ينالجراولا مهعمو روهمجلا حجر امنيب
 ىلع لب ،اهيلع بقاعي الو ،هتأزجأ انه ةالصلاف» ةبوصغملا ضرألا يق

 ءاممالطبب اوُمكحي مل و ةباحصلا ىضم دقو ...امب عافتنالاو رادلا بصغ

 نم عطنتلا غبن تيح اهيف اوفلتخي مل و ،اهموي نيبصاغلاو ةّرَوحلا ةرثك ىلع
 .(2«ب رقأ عامجإلا لإ [ةباحصلا] مهدنع يهو نيقلذحتملا ضعب

 نإو لعفلا» :الئاق هتعاربب ىلازغلا اهلح دقف ضقانتلا ةيلاكشإ امأ

 ابولطم نوكي نأ زوجي نارياغتم ناهجو هل ناك اذإف ،هسفن يف ادحاو ناك

 ٧٧. ص .ج ىفصتسلملا يلازغلا - (1)

 ٧٧. ص ١ ج كىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 ١١٤٤-١١٥٠. تافحص ،١ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

_ ٨ ١ ٥ _ 



 نم بلطي نأ لاحملا امنإو ،رخآلا هجولا نم اهوركم نيهجولا دحأ نم

 ثيح نمو ،بولطم ةالص هنإ ثيح نم هلعفو ،هنيعب هركي يذلا هجولا
 نود ةلوقعم ةالصلاو ،ةالصلا نود لوقعم بصغلاو ‘هوركم بصغ هنإ
 .)«دحاو لعف يف ناهجولا عمتجا دقو ©بصخغلا

 هذه ةحص توبثل ،ةيداهتجا ال ةيعطق ةلأسملا نأ دماح وبأ مزجو
 ءاملعلا رمأ انغلبي مل هنإف ،ةلبانحلا لوقل قباس وهو ،©عامجإلاب ةالصلا

 .0}درهتشال عقو ولو ،ةبوصغملا ضرألا يف ممتاولص ءاضقب نيملاظلل
 ‘©بوصغم بوثب ةالصلاك ،ةريثك لئاسم بابلا اذه ىف درطيو

 .اهريغو ،ةبوصغم نيكسب حبذلاو \بوصغم ءامب ءوضولاو
 هذهل اهنع وفعملا رومألا نم وهو» :لوقيف ينالجراولا زواجتي لب

 رومألا نم اريثك امب انلطبأو ،اهانزجأ اهنع يهنملا رومألا نم ريثكو .ةمألا
 لاملا نم ةاكزلا جارخإو مارحلا لاملاب جحلاو ،ةعدبلا قالطك تاحلاصلا

 .0)«ةداعإ هيلع سيل نأ حلصاو ،ىدأو عجارو بات نإ هلك اذهو ،مارحلا

 ييلا ةعيرشلا حور عم هيشامتل ليصفتلا اذه ىلإ حيجرتلا يف ليمنو

 نإف ،هنع يهنم لك نالطبب مزلي يعرش ليلد دورو مدعلو ،ريسيتلا يعارت
 ناك نإو نالطبلا هنع بترت مزالملا هفصو وأ ءيشلا تاذل يهنلا ناك

 مل و ،سانلا ىلع انرسي هنع يهنملا نع هكاكفنا نكمي رواب فصول

 اهنع يهنم تافص نم امياش ام ببسب ممتافرصت لاطبإب مهقهرن
 مهيلع دعب انل سيلو ،اوفرتقا امع ةبوتلاو ،اوبكترا ام ةلازإ ىلإ مهوعدنو
 ىلع مهعامجإ دقعني داك ذإ ةمألا فلس هلعفي مل ام وهو فيك .ليبس نم

 ٧١٧. ص ١0ج ©ىفصتسلملا يلازغلا _ (1)

 ٧١. ص .١ج ؛ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 ١٩!١. ص ١6ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا _ (3)

- ٩ ١ ٥ _ 

 



.نيمآ امياحصأ ناك نإو ،دوقعلاو تافرصتلا هذه لثم ءاضمإ



 عبإرلالصفلا

 د اهتحالاو ذل دالا صر اعت

_ ١ ٢ ٥ _



 هدوجوو ةلدألانيي ضراعتلا ةقيقح :ديهمت

 نأب كلذو ءاهُمفادتو اهُضقانت ةيعرشلا ةلدألا نيب ضراعتلاب دصقي

 رخآ ليلد يضتقيو .ةنيعم ةلأسم يف انيعم امكح يعرش ليلد يضتقي

 .اهسفن ةلأسملا يق ارياغم رخآ .7

 نأل هدوجو نكمي الو رمألا ةقيقح يف دوجوم ريغ ضراعتلا اذهو
 مزلتسي ميكحلا ميلعلا هللا وه عرشملا نوكو ،يعيرشتلا ردصملا ةدحو

 نآرقلا نوُربذَتي الفأ :ىلاعت .هلوق هديفي ام وهو ،اهماجسناو ةلدألا قاستا
 . [٢٨:ءاسنلا ةروس] ريثك [ افالتخا هيف اوُدَجَوَل هلل ريغ دنع نم ناك ولو

 لمعلاب نيفلكملا ةبلاطمو ماكحألا ةدافإل تبصن عرشلا ةلدأو

 ةعيرشلا صوصن قفو ةماعلاو ةصاخلا مهتايح نوؤش ميظنتو اهاضتقمب

 .اهدعاوقو

 عيرشتلا نم ةيساسألا ةياغلا هذه قيقحت نود لوحي ضراعتلا غوقوو

 ،فيلكتلا طرش تاوفو ،دوصقملا ماهيإو ،ليهجتلاو ضقانتلا ىلإ يدؤي ذإ
 اهحلصأو اهنسحأو عئارشلا لمكأ ،ةيمالسإلا ةعيرشلا يف زوجي ال ام وهو
 .00)ةبطاق ةيرشبلل

 يرهاظ رمأ وهف ،اضراعت ةمسلاو باتكلا صوصن نيب انيأر ام اذإو

 كلت ةلالد هوجوو ةلأسملا ةلدأب انتطاحإ مدعو مهفلا يف انروصق ىلإ دوعي

 يو اهتلالد ةوق يف ةيواستم ريغ صوصنلا نإ ذإ ،اهيناعم ىلع صوصنلا

 دوروو نآرقلا لوزن عباتت دقف ةدحاو ةعفد درت اضيأ يهو .اهل ومش

 ماكحأ تناك ،ةنس نيرشعو ا انالث تدتما نقلا ،يحولا ةرتف ةليط ةمسلا

 ةحلصمو عرشملا ةمكح هيضتقت ام بسح نينسلا هذه يف ىلاوتت عيرشتلا

 ٣٤٤. ص ٬هقفلا لوصأ يف زيجولا ،ناديز - (1)

_ ٢ ٢ ٥ _ 

 



 لوزن لبق عيرشتلا يف جردتلا اهيف يعور ماكحألا نم ريثكو .نيفلكملا
 ضعب ناكف .ابرلاو رمخلا ميرحت يف ايلج ودبي ام وهو .اهيف يئاهنلا مكحلا
 .ضقانت الو ضراعت اذه يي سيلو ضعبل اخسان صوصنلا

 .رمألا ئداب يف اضراعت اهنيب دجي دق عراشلا صوصن يف رظانلاو

 هتلازإ نكمي يذلا يرهاظلا ضراعتلا ودعي ال هنأ كردي لمأتلا دعب هنكلو

 ةفرعمب وأ ،اهتلالد قرطو امتوق بسح ةلدألا نيب حيجرتلاو عملا قرطب

 .اهنم خوسنملا نم خسانلا

 طسب ىلإ وعدي ام وهو دهتجا لمع راطإ يف جردني هلك اذهو
 .داهتجالا لاحبو ،دهتحجلا طورشو ،هتقيقحو داهتجالا نعم ىف لوقلا

 :ةثالث ثحابم يف لصفلا اذه رواحم ضرع انيأر اذل

 .حيجرتلا دعاوق يف :لوألا

 .هلئاسمو خسنلا يف :ينياثلاو

 .داهتجالا يف :ثلاثلاو

 ايفاو هبسحن امب اياضقلا هذه يف ييالجراولا يأر ءالجتسا نيلواحم

 .دارملاب

_ ٢٣ ٢ ٥-۔



 :حيجرتلا موهعم

 .©)نيضراعتملا نيليلدلا دحأ ةيوقت حالطصالا يف حيجرتلا

 ةلدأب ةقلعتملا ةقباسلا لوصفلا يف ةجردنم حيجرتلا لئاسم بلغأو

 .ماكحألا طابنتساو ماكحألا

 دنع نيدألا ىلع ىوقألا حيجرت يضتقي ةلدألا نيب بيترتلا نأ كلذ

 .صوصنلا نيب ضراعتلا

 امهنيب عمجلا نكمي مل و ‘يوبن ثيدح عم ينآرق صن :ضراعت اذإف
 اظفل رتاوتم توبثلا يعطق هنأل .ةمسلا ىلع نآرقلا انمدق عمجلا هوجوب

 .. .نيعمو
 .داحآلا ىلع روهشملاو روهشملا ىلع رتاوتملا ربخلا مدقيو
 نم خسانلا ةفرعم مدعو ،عمجلا ةيناكمإ مدع دنع امئاد كلذو

 .امهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ نيليلدلا نيب عمجلا نأل خوسنملا
 اخسان رخآلا ناك خيراتلا يف رظن نإف» :بوقعي وبأ لوقي اذه يقو

 ىلع انردق نإف ،امهريغ يف ليلدلا انسمتلا خيراتلا ملعي مل نإو لوألل
 .0؟١«هانلعف لامعتسالا يف اظح امهنم لكل لعجن نأو اعيمج امهلامعتسا

 نوكت توبثلا ةوق يف امهئاوتسا دنع نيليلدلا نيب عمجلا ةقيرطو

 امهمومع وأ ،اممتالالد قرط يف وأ {ءافخلاو حوضولا يف اممتاجرد ةاعارمب

 .٧١٣ص 6١٩١٩٠، رئازجلا ،ةيفلسلا رادلا ،هقفلا لوصأ ةركذم يطيقنشلا نيمألا - (1)
 .٢ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا :اضيأ رظني ؛!!؛٧ ص 0 ٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 ٤٢ ١-١٤٦. تافحص

 ۔-_ _ ٤ ٢ ٥



 .امهصوصخو
 ةيعرشلا رومألا يف ضراعتلا عقو اذإ هنأ بوقعي وبأ حرص دقو

 .نايبلا وأ | خسنلا وأ صيصختلا كانه ىعاريف
 نإو ،نقيتملا انلمعتسا انونظم رخآلاو انقيتم نيمومعلا دحأ ناك نإو

 .0:)قرطلا فلتخمب حيجرتلا انبلط ايوتسا

 الإ ،لوؤملا ىلع رهاظلاو رهاظلا ىلع صنلا ميدقتب حيجرتلا نوكيو
 .رهاظلا ىلع لوؤملا ةنيرقلا تحجر نإ

 "يواسملا ىلع يولوألا موهفملاو {موهفملا ىلع قوطنملا مدقي امك

 .نيدألا ىلعو
 .قلطملا ىلع ديقملاو ،ماعلا ىلع صاخلا مدقيو

 .}هتاحلطصملا هذه ثحابم يف امنايب مت قلا طورشلاب كلذو
 ،كلذك حيجرتلا يف هرود لقعللف ،لقعلا عم صنلا ضراعت اذإو

 هصخت امهدحأ :نامومع ضراعت اذإف» :هلوقب بوقعي وبأ هنيبي ام وهو

 لكب ةللا نإ» : لاعت هلوق لثم ضراعت كانه سيلف ،هقلطي رخآلاو لقعلا
 َنيدهاَجُمْلا ملع ىتح هكَئولَْتلَو « :هلوقو :٦٧٥[. :لافنألا ةروس]مميلَع ء يش

 .[١٣:دمحم ةروس] مكرابخأ هلو َنيرباّصلاَو :

 .حيحص ليوأتلاف ،ادوجوم انئاك كلذ ملعن تح :نعملا ناك نإف

 ،دوجولا دوجو لبق مولعم دوجولا ةلاحب دوجولا ةياغ ىلإ مولعملا اذهو
 .0})«الف ،هل لقعلا ةلاحإ عم هرهاظ ىلع اذه كرت امأو امهنيب ضراعت الف

 نيبناجلا دحأ ىلع هيف لقعلا لد ام لك» نأب اذه ىلازغلا دكؤيو

 ١٧٨. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (1)

 تافحص !ج ءىفصتسملا ںيلازغلا :اذكو .بابلا اذه نم ثلاثلاو يناثلا لصفلا رظني -= )2(

 ١١٣٧-١٤٢٢.

 ١٧١٧. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (3)

 ۔-_ ٥ ٢ 0٥

 



 نإف .اهبذاكتو اهخسن ليحتسي ةيلقعلا ةلدألا ذإ كلاجم هيف ضراعتلل سيلف
 ريغ هنأ ملعتف ارتاوتم نوكي ال نأ امإف ،لقعلا فالخ ىلع يعمس ليلد درو

 .اضراعتم نوكي الو ،الوؤم نوكيف ارتاوتم نوكي نأ امإو حيحص

 ليلد فالخ ىلع وهو ،ليوأتلاو أطخلا لمتحي ال رتاوتم صن امأو
 .©>«نالطبلاو خسنلا لبقي ال لقعلا ليلد نأل ،لاحم كلذف ،لقعلا

 قلاَح» : ىلاعت هلوك ،ةقيقحلا تمدق زاجلاو ةقيقحلا تضراعت اذإو

 . ٧:توبكنعلا ةروس]هاكفإ نوقلختو)ل :هلوقو ٠. ٢:ماعنألا ةروس] ءيش 3

 .[٠١١:ةدئاملا ا ةروس] ريطلا ةيَهك نيطلا نم ت ذإو :هلوقو

 قلخلا ةبسنو ،ىلاعت هلل قلخلا لصاف .ضراعت تايآلا هذه نيب سيلف

 .0» [ح:رطاف ةروس]هللا ريغ قلاخ نم لهف :هلوق ليلدب كزاج هريغ ىلإ
 قرط يه داحآلا رابخأو ماعلاو رهاظلاو» :بوقعي وبأ لوقيو

 سايقلاو ي أرلا اهيلع 0 اوبلغ تمواقت اذإف ،حيجرتلا يف ةلمعتسم

 .١0«لصألا باحصتساو

 سايقلا كلذكو ،©فُعضيو ىوقي مومعلا نأ ىلإ يلازغلا بهذو
 .دهتجملا رظن بسحب لباقتلا دنع فيعضلا ىلع يوقلا حجرتيف

 ."فلاخملا يأرلا إطخب اهيف عطقي ال ةيداهتجا ةلأسملاو

 يف مهفالتخا دنع ةباحصلا لمعو ةعيرشلا ةحامس قفاوي ام اذهو
 .داهتجالا لئاسم

 ١٢٧. ص !ج ؛ىفصتسملا ،ىلازغلا - (1)

 ١٧٨. ص !ج ©فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (2)

 ٦٣. ص ١ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجر ارلا - (3)

 ١٣٦. ص !ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا - (4)

 ۔-_ _ ٦ ٢ ٥



 ىناثلا ثحيملا

 خسنلا

 هتابثإو {هطورشو ،خسنلا موهفم :لوأالابلطملا

 خسانلا ةفرعم ةيعرشلا صوصنلا نيب ضراعتلا ةلازإ دعاوق مهأ نم

 . خوسنملاو

 لوح تزكرت ‘لوصألا بتك يف ةيفاض ثحابميب خسنلا يظح دقو

 .هعاونأو هتالاجب نايبو ،هيركنم ىلع درلاو ،هتوبثو خسنلا ةيهام ديدحت
 .ةماع ةفصب داهتجالا ةيلمع ىق هتيمهأو

 رئاس هيلع ىرج امع خسنلا اياضقل هلوانت ق بوقعي وبأ فلتخي ل و

 .نييلوصألا

 :خسنلا موهفم =ه

 :ةغللا يف خسنلا -

 , :هجوأ ةنالن ىلع ةغللا يق خسنلا دري

 لظلا سمشلا تخسن :برعلا لوق نم وهو ةلازإلا :لوألا

 سمشلا ىقبتو لظلا لوزي امك خسانلا توبثب خوسنملا لاوز اهانعمو

 .هنم الدب هناكم هفلخت و

 تخسن :برعلا لوقت امك ءاعيمج الطبي نأ وهو ،لاطبإلا :ناثلا

 .اعيمج ابهذ يأ كرثألا رطملا خسنو ،رئألا حيرلا

_ ٧ ٢ ٥ _



 .0)باتكلا نم باتكلا خسن وهو :لقنلا :ثلاثلا

 خسن ىلع قلطي دقو ،ةلازإلاو عفرلا هنأب ةغل خسنلا يلازغلا فرعو

 .اكرتشم وهف باتكلا

 :حالطصالا يف خسنلا _

 ةلازإ» هنأب بوقعي وبأ هفرع دقف نييلوصألا حالطصا يف خسنلا امأ

 .})«اتباث ناكل هالول ،هنع رخأتم عرشب مدقتم عرشب تباث مكح

 تباثلا مكحلا عافترا ىلع لادلا باطخلا» هنأب يلازغلا هفرعو

 .(;)«هنع هيخارت عم اتباث ناكل هالول هجو ىلع "مدقتملا باطخلاب
 ىلإ هفيرعتب هجتا نالجراولا نأ الإ ،نيقباطتم نافيرعتلا نوكي داكيو

 ىلإ هجتم هنأ يلازغلا فيرعت ديفي امنيب ،ةلازإلا يهو ءامتاذ خسنلا ةيلمع

 .خسنلا ع وقو ديفي يذلا باطخلا وهو خسانلا

 .ةدحاو ةجيتنلا تماد ام نيه فالخلاو

 :خسنلا طورش =ب

 طورش ضعب طابنتسا اننكمي خسنلل يلازغلاو نالجراولا يفيرعت نم

 :يهو خسنلا

 مكح ىلع الإ عقي الو يعرش ليلدب الإ نوكي ال خسنلا نأ :الوأ

 .هليلدب تباث يعرش
 دورو ربتعي تح ماودلا 77 نأ بجي قباسلا مكحلا نأ :ايناث

 ٢١٨. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)
 ١٠٧. ص ،١ج ،‘ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 .٤٢٦ص ٣ ج ،خسن ةدام ،©بعلا ناسل روظنم نبا :ةغل خسنلا ينياعم رظناو

 ٢١٨. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (3)

 ١٠٧. ص ©١6ج ‘ىفصتسلملا ،يلازغلا - (4)

 ۔-_ _ ٨ ٢ ٥



 الف {ةينمز ةرتفب اددحم قباسلا مكحلا ناك نإ امأ هل اًجسن قحاللا مكحلا
 .هل اًمحسن هتدم ءاهتنا دعي

 ضعب صيصخت امأ .ةيلك ةقباسلا مكحلل ةلازإ وه خسنلا نأ :اثلاث
 .مكحلا كلذل اخسن دعي ال هنإف درفنم مكحب هدارفأ

 مل صصخم نايب صيصختلاف إ ،صيصختلاو خسنلا نيب حضاو قرفلاو

 اميف ايراس باطخلا ىقبيو عادتبا عراشلل ادارم نكي مل و ڵباطخلا هلوانتي

 تبث يذلا مكحلا ةلازإ ىلإ خسنلا هجتي امنيب .صوصحملا ءزجلا كلذ ادع

 .هلحم ديدجلا مكحلا لالحإو ،لبق نم عراشلا لبق نم

 كلت ضعب خسن مث \باطخب نايعألاو نامزألا مومع تبث اذإو

 .)اخسن ال اصيصخت كلذ ناك نامزألا وأ نايعألا
 .()خ وسنملا نامز نع ايخارتم خسانلا نوكي نأ اضيأ طرتشي :اعبار

 :هيركنم ىلع خسنلا تابثإ =ج
 يف لاحم وهو "ىلاعت هللا ىلع ءادب هنأب خسنلا عوقول نوركنملا جتحا

 .هناحبس هقح
 زنورخآو }نيعباتلا نم ،يثيللا ريمع نب ديبعو دوهيلا تلاق اذمبو

 ام هلل اوُحْمِي) :ىلاعت هلوق نيملسملا نم خسنلا وركنم رسفو
 : ام مل اع ) :هوف نم دوصقلا هنأ اههايم
 نأش وهو ©باتكلا خسنك مهدنع حخسنلاف .[٩٢:ةيثاجلا زدوسلتيو

 ٢٢٢٣. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجرارلا - (1)

 ٢٢٢٣. ص ،!ج فاصنإلاو لدعلا كييالجراولا - (2)

 دهع ىلع دلو ةكم لهأ صاق يثيللا رماع نب دعس نب ةداتق نب ريمع نب ديبع وه =- - (3)

 .نيعباتلا رابك ىيف دودعم وهو : ينلا
 ٢٥٢٣. ص ٣. ج ةباغلا دسأ ،ريثألا نبا

- ٩ ٥٢ _ 



 ءاشي ام وحميو هنم ءاشي ام هللا تبثيف ،مدآ نبا لمع ليجست يف ةكئالملا

 .١0اظوفحملا باتكلا ىف سيل ام

 ءادب هوربتعا نكلو ةضفارلا مهو ،خسنلا تبثأ نم سانلا نمو
 .اريبك اًرلع كلذ نع هللا ىلاعت هللا نم الهج و

 ىلوألا نع لاق لب .نيتئفلا ىلع ةرلا يف لوقلا بوقعي وبأ طسبي مل و
 لبق نم دابعلا لامعأ خسن وهو ،روكنم ريغ هيلإ اوبهذ يذلا خاستنالا نإ
 / { .روكذملا يحالطصالا خسنلا يف مهعم انفلتخا اننكلو ،ةكئالملا

 اًرفكو اكرش لهجو ءادب خسنلا نأب مهتلوق ربتعاف ةيناثلا ةئفلا امأ

 ال رمأ وهو كءافخلا دعب فاشكنالاو روهظلا وه ءادبلا نأ كلذ .هللاب

 يف هدابع حلصي امي ميلع ىلاعت هللاو لهجو صقن وه ذإ .هللا ىلع يرجي

 كلذ نع هللا ىلاعت ،هنم اءدب خسنلا هعيرشت دعي نأ زوجي الو ‘لاح لك

 ملعي وهف يعيش لكب طيحم هملعو ،ميكحلا ميلعلا وهو .اريبك اولع
 هنع ىهنلا مازلتساو ةحلصملل نيعم تقو يف لعفلاب رمألا مازلتسا

 صاخشألا فالتخاب فلتخي امم حلاصملا ذإ ارخآ تقو يف ةحلصملل
 .0)القع اهيف خسنلا عنتمي الف لاوحألاو

 .خسنلا ديفت حيرص تايآ هيف تدرو دق عرشلا نأ امك

 ها اَهْنم رْيَخب تأت اَهسنُ 7 ةيآ نم خسنت ام :ىلاعت هلوق اهنم

 59 .[١.:ةرقبلا ةروس]( اهلثم
 ةلدألا نم هداريإ ضافتسا ام ىلع ةدايز رخآ اليلد يلازغلا فاضأو

 ةقباسلا عئارشلا يفو مالسإلا ةعيرش يف خسنلا عوقو ديفت ييلا ةريثكلا

 ٢٢٠. ص ( ٢ج فاصنإلاو لدعلا ، نالجر ارلا _ (1)

 ٢٢٠. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (2)

 ٦٢١٨-٢١٦١. تافحص ،!ج فاصنإلاو لدعلا كينالجراولا - (3)

_ ٢٣ ٥ . 



 قبسو هعوقو ىلع عامجإلا لوصح يف لثمتي ايوق اليلد هفاضأ ام ناكو
 مهتجح و هب نوجوجححم مهف خسنلل : نيركنملا ةعدب ثودح عامجإلا

 .06)ع امجإلا توبث دعب ةضحاد

 :خسنلالاجم :يناثلا بلطملا

 رماوألا يهو ،ماكحألا يف هعوقو ىلع خسنلاب نولئاقلا قفتا
 وهو ،كلذ ادع ام يف اوفلتخاو يعرشلا خسنلا لحم امنأل ،يهاونلاو

 .رابخألا

 .ةيجيردت ةروصب خسنلا لاحب يق ءاملعلا ءارآ بوقعي وبأ ضرع دقو
 هيف عقي اميف سانلا فلتخا» هنأ ركذف باوص هآر ام اهنم راتخاو

 لاز ارخآ رمألا درو اذإف ،يهنلاو رمألا يف زوجي ال :مهضعب لاق ،خسنلا
 .اممئايعأب نامئاق يهنلاو رمألاو سكعلا اذكو ،يهنلا مكح

 .ةيصعملاو ةعاطلاو ،يهنلاو رمألا قحلي خسنلا نإ :ضعبلا لاقو

 .امهل عبت امهنأل
 ،يهنلاو رمألل ةجيتن امهنأل باقعلاو باوثلا خسن ضعبلا دازو

 .0!«باقعلاو باوثلا نع رابخإلا خسن ةثالثلا خسن ىلع ضعبلا دازو

 ،يهنلاو رمألا ةثالثلا رومألا يف خسنلا زاوج ينالجراولا ديآو

 .هلطبي الو كلذ ليحي ال لقعلا نأل ،باقعلاو باوثلاو ،ةيصعملاو ةعاطلاو
 .رابخألا خسن يق ارصحنم كلذ دعب فالخلا ىقبيو .اضيأ عقاو وهو

 :لوقي هنأل عملا بجوأو ظفللا لطبأ امنإف امهيف خسنلا عنم نمف»

 ١١١. ص ،١ج ءىفصتسملا يلازغلا - (])

 ٢٢١. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر رارلا - (2)

_ ١ ٢٣ ٥ _- 

 



 لاز باقعلا لاز اذإو ،باوثلا لاوز نيح نم ربخلا لاز باوثلا لاز اذإ

 نم ةيمست يف سيلو ،امهدض هبقعأ لب باقعلا لاوز نيح نم ربخلا هنع
 هانعمب ىتأ دق هبحاص نأل ابذك بجوي الو اًمكح لطبي ام اخسن هامس

 .0.«بذكي مل و

 بذكم لوألا ربخلا نأب رابخألا ىف خسنلا لطبأ نم جاجتحا امأ

 بوقعي وبأ هيلع ةر دقف لاحم لجو زع هللا رابخأ يف بذكلاو رخآلل
 ىلع باوثلا بجوي ربخلا :لوقي لئاقلا اذه نأل يشب سيل اذه» نأب

 سيلو &،هدضب الإ لوزي الو ،لاز رمألا خسن املف ،ءاج دق ةعاطلا هذه

 نامز نإ :لوقن انأل ،امهيلوق يف رخآلا بذكممب نيربخلا نم دحاو لك

 ربخمو ،‘باثمو عيطم اهلبقتسمو ءاهلابقتساب رومأم سدقملا تيب لابقتسا
 ©بقاعمو ىهنم سدقملا تيب لبقتسم نأ اذه اننامز يفو .اباوث هل نأب
 . .0«اباقع هل نأ ربخمو

 افالخ ،خسنلل لباق وهو الإ يعرش مكح نم ام» هنأ يلازغلا ىريو

 اهنسح يضتقت ةيسفن تافص اهل ام لاعفألا نم :اولاق مممإف ،ةلزتعملل

 .معنملا ركشو لدعلاو ،ىلاعت هللا ةفرعم لثم ،اهخسن نكمي الف ،اهحبقو
 خسن زوجي الف \©بذكلاو ملظلاو رفكلا لثمو ،هبوجو خسن زوجي الف
 ىلع حلصألا بوجو ىلعو ،هحيبقتو لقعلا نيسحت ىلع اذه اونبو .هميرحت
 .0)«ىلاعت هللا

 .امب ملسم ريغ نييلقعلا حييبقتلاو نيسحتلا يف ممتدعاقو
 ةلاح الإ ماكحألا يف خسنلا زاوجب ماعلا همكح نم يلازغلا نثتسي مل و

 ٢٢٢. ص ٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (1)

 ٢٢٢. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا - (2)

 !٢!١٦. ص !ج كىفصتسملا يلازغلا - (3)

_ ٢ ٢٣ ٥ _ 



 فرعي ال ذإ ،هلاب ناميإلا اهنمو فيلاكتلا عيمج خسن عنم وهو نيتنثا وأ
 .لاحلاب افيلكت اذه نوكيف .0}١خسانلا فرعي ال نم خسنلا

 مهيلع مرحيو ،هوفرعي ال نأ دابعلا هللا فلكي نأ زوجي ال امك

 فيلكتلا مدعب فيلكتلا ناكف ةرورض هتفرعمل نمضتم كلذ نأل هتفرعم

 .ضقانتلا نيع ناميإلاب

 حيرصب رابخألا خسن ةيضق ىلإ خسنلا لاحل هديدحت يف ضرعتي مل و

 ةيضاملا ةعقاولا رابخألا خ خسن عنم هتاءانثتسا ضعب نم مهفي امنإو ،ةرابعلا

 ءيش ةفرعم دبعلا هللا 3 نأ زوجي ال» هنأ ركذف ءالبقتسم ةرظتنملا نود

 الو هلعف حصي ال لاحم هنأل 3هب وه ام فالخ ىلع ثداوحلا نم
 .()«هك رت

 ينالجراولا ييأرو ،يحالطصالا خسنلا فيرعت راضحتسابو
 رماوألا يف عقي الصأ خسنلا نأ ىلإ صلخن خسنلا لاحب يف يلازغلاو
 مكح عفر" هنأب خسنلا فرعي ذإ ،ماكحألا طانم يهو كيهاونلاو

 .ةيفرعلا الو ةيلقعلا ماكحألا يف عقي الف ،اًيعضو مأ ناك ايفيلكت ،"يعرش
 افالخ ءءانثتسا نودب خسنلل ةلباق اهلصأ يف ةيعرشلا ماكحألاو

 حيبقتلاو نيسحتلا ىلع ءانب ماكحألا ضعب خسن اوعنم نيذلا ةلزتعملل

 .نييلقعلا

 ،باقعلاو باوثلاب رابخالا خسنلا لاحم يف ينالجراولا جردأ دقو

 .)اقافتا هخسن حصي يذلا فيلكتلل ةجيتن رابخإلا اذه نأ رابتعاب

 ١٦٢٣. ص ،!٢ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا _ (])

 ٢!١. ص !ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا _- (2)

 ةروص رابخألا نم اونثتسا روهمجلا نأ يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا ركذي - (3)
 نأ تباثلا لب ‘ةصيقن يأ مزلتسي ال هنأل ،ديعولاب رابخإلا يهو ،اهخسن اوزاجأ ةدحاو
 هيلعو ،انسحتسمو ادومحم نوكي ديعولا فالحخإ نإف ءاحبقتسم نوكي ام رادقمب دعولا .فالخإ

_ 0 1 ٢٣ _ 



 ممألا نم ةيضاملا نورقلا رابخأك هالعف ةعقاولا رابخألا امأ
 ةمايقلاو ءايندلا ءانفو ةعاسلا طارشأ لثم ،ةيتآلا ةيبيغلا رومألاو ءايبنألاو

 اهعانتمال كلذ سيلو اقافتا اهيف خسنلا عقي نأ زوجي الف رانلاو ةنجلاو

 .ىلاعت هللا قح ىف لاحم امهو ،بذكلاو وهسلا اهمازلتسال نكلو ءالقع
 يتأي ال عرشلا نأل ،اهيف خسنلا عقي ال ةيلقعلا رومألا نأ امك

 .0)اهفالخب

 ال امو اهنم هخسن زوجي امو ،رابخألا عاونأ نيب زييمتلا اذهل ارظنو
 نب ناميلس عيبرلا يبأ خيشلا نع يور ام رسفي ينالجراولا نإف ،زوجي
 اذه يف نأب كرشم هنأ ىلاعت هللا رابخأ ىف خسنلا زاجأ نميف تازملا فلخي

 هخسن زوجي ال اميف خسنلا زاجأ نم يف كلذ نأ هنم دارملاو .اًمومع مالكلا

 ةروس] دحاو ةلإ هللا اَمَئإل :ىلاعت هلوقك ،لجو زع هللا رابخأ نم
 ةنئاكلا ايندلا رومأو .ةيتآلا ةرخآلا رومأ نم ركذ ام عيمجو .[١٧١:ءاسنلا

 هيف خسنلا زاجأ نم هلك اذهف ءاهئايبنأ عم ممألاو نيلسرملا رابخأو
 .كرشمف

 اذإ يهنلاو رمألا ىلع بقاعتت يلا رابخألا يف خسنلا زاجأ نم امأو»

 باجيإو رمألا دعب هطوقسو رمألا عم باونلا باجيإب ،لاز وأ بجو

 .يدعوم زجنمو يداعيإ فلحخمل هتدعو وأ هتدعرأ ام اذإ يإو :رعاشلا لوق

 .(١٦٧٢ص هقفلا لوصأ ،يطروبلا)

 هدعو ق هللا قدص ىلع ةحيرصلا صوصنلا دورو عم اذه لقعلا نسحتسي فيك يردن الو

 ال لاقل :ىلاعت هلوق لثم نم 3اليوأت الو الدحج لبقي ال ,لكشب عوضوملل ةمساحلاو 3هديعوو

 ةروس]«ديبعلل مالظب انأ امو يدل لوَقْلا لدن ام 0 ديعلاب مكنإ - 7 يدل اوُمصَتْخَت

 :رو](ةاتيملا فلخ ال ةللا نإ هيف بير ال مويل سانلا ُعِمَج كنإ انبرل :هلوقو .[٩-٨٦:ق
 الو ،هحيبقتو لقعلا ناسحتسا ةلزتعملا لوق ضراعت يلا صوصنلا نم اهريغو .[: :نارمع لآ

 .صنلا دورو عم رظنلل ظح
 ٢٢٢٣. ص { ٢ج ‘ فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (1)

 - ٢٣٤ ٥-۔



 اذه :لاق يذلا لوألا ربخلا نأو ،يهنلا دعب هطوقسو ،يهنلا عم باقعلا
 نافلتخم ناربخ امه كضرفب سيل اذه :لاق يذلا رخآلا ربخلاو ،ضرف

 .ةيمستلا يف افلتخا نإو ،ةمألا عامجإب

 ةهج نم أطخأ امنإف ،ائطخم ناك نإو ،جرح الف خسنلا زاجأ نمف
 .كلذ وهف ابيصم ناك نإو ،نعملاب ىتأ دقو ،ةغللا

 ىلع نوكرشي نيذلا جراوخلا بهذم يف لصح دقف اذه كرش نمو
 ...بونذلا

 نم كيرشت حصي الو ،ةمودعم اهلك تايمسملا هذه يف صوصنلاو
 ؟باصأ نعمي فيكف عملا يق أطخأ نإو صنلا مداصي ل

 ىلع الو ،نيعملا ىلع رارض الو ررض ال ،ةدوجوم تالامتحالاو
 .١٠0«ةغللا

 :حيجرتلاو ةشقانملا

 عفر رابتعا نم هيلإ بهذ ام يف ينالجراولا ةقفاوم ةرورض ىرن ال
 يقيقحلا ضراعتلا نأ كلذو اخسن اممباوثو ماكحألاب ةقلعتملا رابخألا

 .ائمزو الحم اهداحتا دنع نوكي رابخألا نيب عنتمملا

 هموق يف ثبل مالسلا هيلع اًحون نأ ربخت نآرقلا يف تايآ تدرو دقو

 رخآ ربخ درو ام اذإف .[٤١:تربكنعلا ةروس]هماع َنيسْمَح الإ ةتس فل
 حص ناريثك الو اليلق ثبلي مل هنأ وأ 5ةدملا هذه ريغ ثبل هنأ حون نع
 .خسنلا عنتماو ضراعتلا

 هيلإ هجوتملا رابخإو ،سدقملا تيب ىلإ هجوتلاب ىلاعت هرمأ امأو
 ىلإ ةالصلا مكح توبثب قلعتم وه ذإ قلطم ال ديقم ربخ هنإف ،باوثلاب
 لاوز دعب سدقملا ىلإ هجوتلا ىلع باقعلاب ربخلا هبقعأ مث سدقملا تيب

 ٢٢٣. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجرارولا - (1)

٥ ٢٣ ٥ 



 لحملا داحتاب الإ امهضراعت تبثي الو ،نارياغتم انه ناربخلاو لوألا مكحلا

 .نمزلاو
 الو ،هيلع قفتم نيعملاو حالطصالا ىلإ ةياهنلا يف دوعي رمألاو

 .ظافلألا ىف ةححاشم

 لقعلا ضقاني ال امب فيلاكتلا قلطم نم رابخألا ىوس ام خسن امأو

 يعيرشتلا عقاولا نإف ،القع ازئاج ناك نإو وهف ليحتسم ىلإ يضفي الو

 كرتشم ردق وه امم ،قالخألا لوصأو نيدلا لوصأ لاطي ال خسنلا نأ دافأ

 :ةريثكلا نآرقلا تايآ هتحضوأ ام وهو .اهلك ةيوامسلا عئارشلا نيب

 اًمَو كيلإ اتْيَحوأ يذلاو ًاحوت هب ىصو اَم نيدلا َنم هُكَل عرش -
 م 0

 7 مم و ِ م

 ةروس]4هيف اوقرَمتت الَو نيدلا اوُميقأ نأ ىسيعو ىنسوُمَو َميهاَرْبِإ هب ايصو
 . : :ىروشلا

 هنإ يجو الإ لوُسَر نم كلتق نم اتلسمزأ امول -
 َ . .: :ءايبنألا ةروس]نودبعاف

 ةهلآ نَمْحَرلا نود نم اَتلَعَجأ السر نم كلبق نم انلسرأ نم ::.
 .] ٥:فرخ لا ةروس]« نودبع ع

 .١06«قالخألا مراكم ممتأل تنعب امنإ» :ة هللا لوسر لوقو -
 ناسنإلا ةرطف نم وه امو ،ةيعامتجالا تاقالعلا سسأ كلذكو

 اهخسن نإف ،مونلاو برشلاو لكألاو جاوزلاك ،هدوجو تارورضو

 عيرشتلا نع هيفن ع راشلا ررق ام وهو ©قاطي ال امي فيلكتلا ىلإ يضفي

 .[٨٧:جحلا ةروس] ج رح نم نيلا يف ْمُكنَلَع لَعَج )
 عرشلا راطإب ديقتي نأ يغبني خسنلا 7 ديدحت يف ءاملعلا داهتجاو

 .درجلا يلقعلا ناكمإلا لاحب يف رظنلا ىقبي الو ،هئدابمو

 انا ٦
 =ص١١

٥ 

 هلإ ال هن

١ 
٠٦
۔٣
_۔
 

 .٨باب ،قلخلا نسح باتك "يناربطلا - (1)

_ ٦ ٢٣ _ 



 عيمج يف خسنلا زاوجب لوقلا ىلإ يلازغلا عم بهذن ال اننإف اذلو
 نم اقالطنا كلذ سيلو ابذك وأ املظ وأ ارفك تناك ول تح ماكحألا

 الو ،ةيعرش ةيضق خسنلا نأل لب ،هحيبقتو لقعلا نيسحت يف ةلزتعملا ادبم
 ىلع خسنلا دودح نييبتل عراشلا صوصن ءارقتسا نم اهلام ديدحتل دب
 .يعيرشتلا عقاولا ضرأ

 تادابعلا لوصأو تانايدلا لوصأ نأ عرشلا لئالد تتبثأ دقو
 ىلع هيبنتلا ناكف ناهيف خسن ال ةرطفلا تارورضو قالخألا لوصأو

 .لوقعلا تايضتقم ضقاني مل نإو ،امزال كلذ

 ؟ خسنلا عقي مب :ثلاثلا بلطملا

 .ةمسلاو باتكلاب يأ }يوبن ثيدحب وأ ةينآرق ةيآب خسنلا نوكي

 نوكي ال كلذلو .ليزنتلا دهعب اينمز ددحم وهو ،يحولا هردصمف
 امنإو ،اممب خسني الو ناخسني ال امهف ،سايقلاب الو عامجإلاب خسنلا
 .ةرورض عرفلا هعبت لصألا خسن اذإف ،امهلصأل اعبت نانوكي

 .اعيمج اهزاجأو ةنسلاو باتكلاب خسنلا هجوأ بوقعي وبأ دروأ دقو
 خسنو هةّسلاب ةنسلاو ،نآرقلاب نآرقلا خسن زئاجو» :لاقف ،ءانثتسا نود
 داحآلا رابخأب داحآلا رابخأو ةنسلاب نآرقلا خسنو ،نآرقلاب ةتسلا

 .١:0؛«داحآلا رابخأب رتاوتملاو رتاوتملاب داحآلا رابخأو
 زع هللا دنع نم لكلا نأب» هللعيو "يأرلا اذه عم يلازغلا قفتيو

 ©فيك ءهليحي ال لقعلا نأ عم سناجتلا ربتعي مل و ،هنم عناملا امف لجو

 ٢٢٥. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ۔-_ - ٧٨٣ ٢٣ ٥



 .١١0«هعوقو ىلع عمسلا لد دقو

 عاونألا هذه درونو .هعوقو ةحص دكؤي امب عون لكل لثم امهالكو
 :اعابت اهتلثمأو

 :نآرقلاب نآرقلا خسن

 : ىلاعت هلوقب الماك الوح تناك ذإ .اهجوز اهنع ,قوتلا ةدع -

 لؤوَحلا ىلإ اعاتَم مهجاوز زأل ة .7 اجاوزأ نوُرَذَيَو مكنم وقوق نيذلاو
 . .[٠٤٢:ةرقبلا ةروس]«مجاَرْخإ ر

 مكنم َنْؤفَوَتي نيذلاو :ىلاعت هلوقب ارشعو رهشأ ةعبرأب تخسن مت

 .[٤٢٢:ةرقبلا ةروس]ارشَعَو رهشأ ةعبرأ مهسفنأب صبرتي اجاوزأ نوردي
 تويبلا يف سبحلا وه مالسإلا لوأ ناك ةينازلا ةأرملا مكحو -

 نإ .مكنم ةعبرأ َنهيَلَع اوُدهنتساَ مكئاسن نم ةشحاف نيتأي يتاللاو)

 َنَهَل ةللا لَعْحَي وأ توملا ًرُهافَوَتي ىتح تويلا ي وكأ ارهن
 . ه :ءاسنلا ةروس] هليبس

 اولْجاق ينازلاو ةينازلا :ةنصحملا ريغ ةينازلل دلخلاب سبحلا خسن م

 . [٢:رونلا ةروس]ةَدلَح ة ةئام اَمْهْنم دح دحاو لك

 :ةنسلاب نآرقلا خسن

 ركبلاب ركبلا» ثيدحب نآرقلاب تباثلا تاينازلا سبح خسن -

 .() «ةنس يفنو ةئام دلج بيێثلاب بيثلاو

 .0}> ىذألاو سبحلا دعب بيرغتلاو مجرلا عرشف

 ٤!١٢. ص _ اج كىفصتسلملا يلازغلا - (1)

 .۔.٨٨١ص ١ 'ج ©١١ثيدح دودحلا باتك املسم حيحص - )2(

 ٢٢٠. ص !ج ، فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر اولا ۔ (3)

 - ٢٣٨ ٥_-۔



 نإ تومل مُكَدَحأ َرَضَح اذإ مكيلع بتك :ةيصولا ةيآ خسنو -
 1 ه.:ةرقبل ةروس] نيراو نيدلاول ةيصولا اريخ كر

 .() «ثراول ةيصو ال لا» ثيدحب اهخسن ناكو

 ةمكحم امنأ ةيضابإلا ىري ذإ ةيآلا خسن لوح لادج ةمث ناك نإو
 ال ثراولا نأ نيب ثيدحلاف ‘ٹراولا ريغل ةبجاو لازت ال ةيصولا نأو

 .اهلك ةيصولا خسني مل و هل ىصوي
 :ةنسلاب ب ةئكلا خسن

 تحخسنف ،يشعلاب نيتعكرو ةادغلاب نيتعكر تناك ةالصلا نأ -

 .ةفورعملا سمخلا تاولصلاب

 .حيبستلاو ةءارقلاو ركذلاب ةالصلا يق مالكلا خسنو -

 .ادج ةريثك ع ونلا هذه ةلثمأو

 :نآرقلاب ةنسلا خسن .

 لول :ىلاعت هلوقب شةنسلاب تباثلا سدقملا تيب لابقتسا خسن
 .[٤٤١:ةرقبلا ةروس]ماَرَحْلا دجسملا طش كهجو

 :2})داحآلا رابخاب داحآلا رابخأ خسن

 ،روبقلا ةرايز نع يهنلا خسن سن 3ةريثك يهو ©ع ونلا اذه ةلثمأ نم

 اماع ركبلا بيرغتو نصحملا دلجو ،يحاضألا موحل راخدا نع يهنلاو

 .( ركبلا دلجو نصحملا مجرب

 .٦ص « ٤؛ج .ثيدح ©٦باب 3اياصرلا باتك يراخبلا حيحص _ )1(

 ٤!١٦. ص ،١ج ©ىفصتسلملا يلازغلا _- (2)

 ام نود ،روهشملاو رتاوتملا ىلع ةمسلا رصح ىلع ةريثك نايحأ يف ينالجراولا حلطصي _ - (3)
 .داحآلا مسا تحت هلعجي امم امهاوس

 وأ نيقيلا ةجردب & هللا لوسر ةنس روهشملاو رتاوتملا نوك ققحت ىلع دمتعم اذه هرايتخا لعلو
 .نظلاب لمعلا بوجوب نيدّعتم انك نإو نظلا ةجرد يف امنود ام يقب امنيب ،هبراق ام
 ٢٣٢. ص ،!؟ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (4)

_ ٩ ٢٣ ٥ _ 

 



 :ناتّماه ناتيضق قايسلا اذه ىق انفقوتستو

 .نآرقلاب ةنسلاو ةنسلاب نآرقلا خسن :ىلوألا
 .داحآلاب رتاوتملا خسن :ةيناثلاو

 :نآرقلاب ةنسلاو ،ةنسلاب نآرقلا خسن
 خسنلا نم روصلا هذه ةزاجإ يف دماح وبأو بوقعي وبأ ددرتي

 يحو اعيمج ةلسلاو باتكلا نأ وهو .يعيرشتلا ردصملا ةدحو ىلع ادامتعا

 ريغ يحو ةنسلاو هتحصب عوطقم لتم يحو نآرقلاف ،ىلاعت هللا نم
 .خسنلا نايبلا هجوأ نمو ،نآرقلل انايب تءاج كلتم

 خسن زاوجب نآرقلاب ةمسلا خسن زاوج ىلع ينالجراولا لدتسيو
 .)ىلوأ ةنسلاف ،نآرقلاب نآرقلا

 ةيضقلاب يضقي ن يبلا ناك» :هبف سابع نبا لوق كلذل دهشيو

 .0:«هءاضق دري الو نآرقلا مكح لبقتسيف اهفالخب نآرقلا لزنيف

 سدقملا تيب ىلإ هجوتلا نم هلصأ تبث يذلا ةلبقلا لابقتسا هلاثمو

 .نآرقلاب ةبعكلا ىلإ هجوتلاب خسن م ةنسلاب

 تبث سدقملا تيب ىلإ هجوتلا نإ لاق نم ىلع رالحرازلا ةرو
 ليوحت لبق رمألا هيلع ناك ام ىكح نآرقلا نأ اًمضوم ،ةنسلاب ال نآرقلاب
 .‘ماقلطم سدقملا تيب ىلإ هجوتلاب رمأ هيف دري مل و ،ةلبقلا

 روهمج نيب قافتا لحم ،نآرقلاب ةمسلاو {ةنسلاب نآرقلا خسن ةيضقو
 .(؛)نييلوصألا

 ٢٢٨. ص ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ٢٢٩. ص ٢ ج ك فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 ٢٢٩. ص ٢،0ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

 .٩٧٥٠ص ! ج لوسلا ةيام يونسألا _ (4)



 .©١كلذ راكنإ يعفاشلا مامإلا نع مهضعب ىكحو
 هوجولا هذه فرعي ال نأ نم لجأ يعفاشلا» نأب يلازغلا مهيلع ةرو

 .0)«خسنلا ي

 "ةلاسرلا" هباتك ىف درو امل مهف وس يعفاشلا ىلإ ةبسنلا هذه لاثمو

 .ةيضقلا هذه لوح
 ةنس اذكهو» هباتك الإ ىلاعت هللا باتك خسني الأ وه ةلاسرلا صنو

 رمأ يف هلوسرل هللا ثدحأ ولو ،هللا لوسرل ةنس الإ اهخسني ال هللا لوسر
 نيبي ىح ٬هيلإ هللا ثدحأ اميف نسل ٬هللا لوسر نس ام ريغ هيف نس
 .0ٍ})«اهفلاخي امم اهلبق لل ةخسان ةنس هل نأ سانلل

 نآرقلا خسن عقو ثيح هنأ» نوققحملا هحضوأ امك صنلا اذه نيعمو

 باتكلا قفاوت نيبي ،اهل دضاع نآرق اهعم نوكي نأ دب الف !ةنسلاب

 قفاوت نيبت اهل ةدضاع ةنس هعمف نآرقلاب ةنسلا خسن عقو ثيحو .ةمسلاو

 .(١«ةممئسلاو باتكلا

 نإو باتكلاب الإ باتكلا خسن عقي مل هنأ يعفاشلا دارم نوكيف
 باتك ةمث ناك نإو {ةنسلاب الإ ةنسلا خسن الو ،هل ةخسان ةنس ةمث تناك
 دضاع خوسنملا لثم هعمو الإ رخآلل امهدحأ خسن عقي مل يأ ،اهل خسان
 .هل

 .ةنسلاو باتكلا نيب قفاوتلاو ماجسنالا ةرورض هيضتقت ام اذهو

 مالك نم الالدتسا اهافنو ،يعفاشلل ةبسنلا هذه وتيه نسح دمحم روتكدلا ركذ - (1])

 .ةلاسرلا يف يعفاشلا

 .٨٧٠ص شماه اذكو ٢2!٢٧ص شماه ‘ةرصبتلا ،يزاريشلا :رظني

 ٤!١. ص .ج كىفصتسملا ،يلازغلا _ (2)

 .٨٠١ص ،ةلاسرلا ،يعفاشلا - (3)
 .٤٨٢ص ؛هقفلا لوصأ يطوبلا - (4)

_ ١ ٤ ٥ _ 



 هذه الولو نيدئاكلا ديكو ،نيثباعلا ثبع نع هيبن ةنسو هللا باتك داعبإل

 .اثيدح ضراعت ةيآ اوأر املكف هللا نيد ىلع نولطبملا تاتفال ةنامضلا

 هومدهيو ةعيرشلا ماكحأ نوضقني اوضمو .يناثلا امهدحأ خسن :اولاق

 .نآرقلل ةنسلا خسنو ،ةنسلل باتكلا خسن ةجحب ساسألا نم اهانب
 :لاق .00«هيخأ عيب ىلع مكضعب عبي ال» ثيدح مهدحأ عمس اذإف

 .[٥٧٢:ةرقبلا ةروس] معتل هللا لحأو :ةيآ هتخسن

 . [٢٨٢:ةرقبلا ةروس] مكلاجر ( نم نيديهَش اودهنتتساولا :ةيآ عمس اذإو

 لك هناكم يفكيو .()«هبسخحف ةميزخ هل دهش نم» ثيدح هخسن :لاق

 .نيمأ لدع

 .ناتهبلاو فيرختلا اذه نم ةعيرشلا ىلع رطخأ سيلو
 يف باتكلاب ةمسلاو ةنسلاب باتكلا طبر نأ يعفاشلا مالك نم نابف

 زجاح و ةنامض ربكأ عي ي ۔يعيرشتلا عقاولا هل دهشي امك- خسنلا لاجب

 يأر هيلع رقتسا امل در يعفاشلا مالك يف سيلو ،ةميقسلا ماهفألا هذه نود

 .نآرقلاب ةنسلاو ةنسلاب نآرقلا خسن زاوج نم روهمجلا

 :داحآلا ربخب رتاوتملا خسن

 3داحآلا ربخب رتاوتملا ربخلا خسن زاوج (هيلازغلاو «هييالجراولا ىري
 رتاوتملا خستي الف خسنلا ه ةوقلا يف ةلدألا ؤفاكت نورخآ طرتشا امنيب

 .هلثم رتاوتم الإ

 .٩٠٩ص ج . .ثيدح ©٨٥باب ع ويبلا باتك يراخبلا حيحص _ )1(

 :هظفلو .٨٤٢ص ‘ب۔-٦ج ٤٦٦١ ثيدح ءك٢٨باب ع ويبلا باتك يئاسنلا ننس - (2)

 .«نيلجر ةداهشب ةميزخ ةداهش ة هللا لوسر لعجف»
 ٢٣٢. ص !ج ،‘فاصنإاو لدعلا ،ييالجراولا _ _ (3)

 ١٦٤. ص ،١ج ،ىفصتسملا يلازغلا - (4)

- ٢ ٤ _ 



 لهأ لوبقب نيلدتسم ةوبنلا دهع يف كلذ زاوج ىلإ نورخآ بهذو
 هللا لوسر رابخأ فارطألا لهأ لوبقو ،ةلبقلا ليوحت يف دحاولا ربخ ءابق

 .0وكش نإ الإ ،رتاوتلاو تبثتلا ىلإ ةجاح ريغ نم هماكحأو هلف
 رتاوتلا طارتشا نود ،هب لمعلا بجو ربخلا ةحص تتبث ام اذإو

 ابأ نإف اذه قوفو ةرتاوتملا ةمسلاو باتكلل هخسن هب لمعلا هوجو نمو
 "تيكو تيك ةيآ تخسن" :هلوقو يباحصلا ةياور نأ ىري بوقعي

 نسحن اننإف ،"ةخوسنم ةينالفلا ةيآلاو ،ينالفلا ربخلا" :لاق ول لب ،لوبقم

 ناك اذإ امأ .ةباحصلا تاياور رهاظ وهو ،عامسلا ىلع هلمحنو هب نظلا

 .()نيدهتجلا يأر لثم هيأرف عامس نع ال داهتجا نع الو أتم هلوق

 اهدجن اننإف داحالا ربخب رتاوتملا خسن عنم نم ججح ىلإ انرظن اذإو
 رمع لوقب يأرلا اذه ديأتيو ،ةهاجولاو ةوقلا نم بناج ىلع رمألا ئداب

 كس الو ةقفن اهل لعجي مل 8 هللا لوسر نإ سيق تنب ةمطافل هنظ

 ال ةأرما لوقل انيبن ةنس الو انبر باتك عدن ال» :رمع باوج ناكف

 .0ٍ)«تيسن مأ تركذ تبذك مأ تقدص يردن
 رتاوتملل اخسان الو اصصخم هلبقي مل و داحآلا ربخب لمعلا رمع درف

 .ةمسلاو باتكلا نم
 رمع ةثداحو ،هلحم ريغ يف ةصقلا هذمب جاجتحالا نأ قيقحتلا نكلو

 امنإو ،ةمتسلاو نآرقل رتاوتمل خسن وأ صيصخت نالطب ىلع اهيف ةلالد ال
 ةمطاف ظفح ىلإ ايصخش نئمطي ا ذإ ةلأسملا ف رمع نم داهتجا وه

 دحاولا ربخ خسن وأ صيصختل اماع اًراكنإ هلمع سيلو سيق تنب

 ٢٢٢. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (1)

 ٢٢٢٣. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (2)

 ١٠٤. ص ١ج كىفصتسلملا يلازغلا - (3)
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 .ةمسلاو باتكلل
 دحاولا ربخ خسنل نوفانلا هطرتشا يذلا ةوقلا ي ةلدألا ؤفاكت امأو

 مكحلا ىلإ هجتي خسانلا صنلا وأ خسنلا ليلد نأ هنع باوجلاف كرتاوتملل

 قباسلا مكحلا لصأف هلطبيف مكحلا لصأ ىلإ ال ،هرارمتسا عطقيو ،هعفريف

 هتاذ مكحلا رارمتسا امأ ةرتاوتملا ةّسلا وأ باتكلا وهو ،ايعطق اتوبث تباث

 اذهو خسنلاو دييقتلاو صيصختلل لمتحم وه ذإ .اايتظ اتوبث تباث وهف

 ١ .قافو لحم
 ربخ انه وهو- ،خسنلا ليلدل ةوقلا يف ائفاكم مكحلا رارمتسا ناكف

 خسن زاوجب لوقلا حصو ءهيلإ اوبهذ ام لطبف ،نيّيتظ اممفوك يف داحآلا
 .()داحآلا ربخب ةمسلاو باتكلا رتاوتم

 .٢٨٢ص ؛هقفلا لوصأ يطوبلا _ (1)

 ٥٠٨٧-٥٠٨٨. تافحص .٢جح لوسلا ةيام ،يونسألا - (2)
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 هتيمهأو داهتجالا ةرورض :ديهم

 لوصأ ملع فيرعتب ريكذتلا ىلإ داهتجالا نع ثيدحلا ةعيبط وعدت
 .داهتجالا باب هنمض جردني ذإ هقفلا

 هقفلا لئالد ةفرعم وه هقفلا لوصأ نإ» :لوقن دب ىلع ادوعو

 .٠0ا«ديفتسملا لاحو اهنم ،ةدافتسالا ةيفيكو كالامجإ

 يف هرظنو دهتجملا وه اهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألل ديفتسملا اذهف
 .داهتجالا وه ةلدألا هذه

 هقفلا رداصم ديدحت يه -انركذ امك هقفلا لوصأ ةفيظوو

 ىح ءاملعلا يدي نيب هقفلاو مهفلا طباوض عوضوو هتلدأ بيترتو

 ةلجترملا ةرظنلا بويع نم املاسو ،احيحص مكحلل مهطابنتسا نوكي
 .ةموهوملا وأ ةينآلا ةحلصملاو ةقيضلا

 ةعيرشلل نصح عنمأو ةناصح ربكأ دعي داهتجالا طباوضب طابترالاو
 ةبلقتملا حلاصملا اهملاعم وحمت وأ ،ةحماجلا ءاوهألا اب بعالتت نأ اهيمحي
 يف يقفأ قيض نم راظنألا هذه طيحي امب كلذو ،ةرصاقلا ةيرشبلا راظنألاو

 .ةطغاض ةيئيب تارثؤم نم اهريس هجويو ،ةفرعملا

 هطورشو داهتجالا نيعمل ينالجراولا روصت ءالجتسا لواحنسو
 .نيدهتجملا ءارآ يف باوصلاو إطخلا رابتعا ىدمو ،هتالاحبو

 .هص ©١ج ،لوسلا ةيامف يونسألا حرش عم ،لوقعلا جاهنم ‘يواضيبلا _ ()
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 هتلدأو داهتجالا موهفم :ىلوألابلطملا

 :داهتجالا موهفم =أ

 ملع بلط يف عسولا غارفتسا» هنأب داهتجالا بوقعي وبأ فرعي
 .ةثداحلا

 .داهتجا وهف دهجلا هنم رمألا غلب نمل الإ داهتجالا نوكي الو

 اذإ هيف زجعي المع لمع نمل الو ،ةرذ تلمحف تدهتجا :لاقي الو

 .٨١6«دهتجب هنإ هعسو نود ناك

 دوهجلا لذب نع ةرابع» داهتجالا نأب ىلازغلا هحضوأ ام نيع وهو

 هيف اميف الإ لمعتسي الو ،لاعفألا نم لعف بلط يف عسولا غارفتساو

 يف دهتجا :لاقي الو ىحرلا رجح لمح يف دهتجا :لاقيف دهجو ةفلك
 .ةلدرخ لمح

 بلط يف هعسو دهتجملا لذبب اصوصخم ءاملعلا فرع يف راص نكل
 .ةعيرشلا ماكحأب ملعلا

 هسفن نم سحي ثيحب بلطلا يف عسولا لذبي نأ ماتلا داهتجالاو
 .©×:)«بلط ديزم نع زجعلاب

 لمع نمل لاقي ال :هنأ وهو ،ييالجراولا هدروأ يذلا ريخألا لاثملاو

 طورش نم نأ نيبي .دهتجب هنإ هعسو نود ناك اذإ هيف زجعي المع

 امأ دهتجملا داهتجا ةحصل ةيرورضلا مولعلا يهو ءهتلآ لامتكا داهتجالا

 طابنتساو عراشلا صوصن مهف يف دهتجا هنإ هقح يف لاقي الف يماعلا

 ٢٦٨. ص !ج كفاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا _ (1)

 ٢٥٠٠. ص ،&٢ج ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 ثيح !هكاردإ بوغرملا ءيشلا بلط يف دهجلا دافنتسا» هنأب داهتجالا مزح نبا فرعو - (3)
 .«هيف هدوجوب نقوي ثيح وأ ،هيف هدوجو ىجري

 ١٣٣. ص ٨ج ماكحإلا مزح نبا
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 سيل ذإ كدهج نم هنكمأ ام ىصقأ كلذ يف لذب ولو قح ،ماكحألا
 .هيف هطورش رفوت مدعل داهتجالا هعسوب

 .داهتجالا نعم ديدحت يق قيقد ظحلم اذهو

 لمع مايقلا ةلواحم نإف ،اداهتجا طيسبلا لمعلا ىمسي ال هنأ امكف
 نم لمعلا اذه نوكي نأ طرتشي لب اضيأ اداهتجا دعت ال ليحتسم

 :لونيو دعقي يذلاك ،الاحم نوكي الو .داهتجالاو دجلاب هقيقحت نكمملا
 .دهتجب ال ثباع ناسنإ اذهف ءامسلا موحن ذع يف دهتجأ نإ

 داهتجالا ةيعورشم ةلدأ حب

 ةيلقنلا ةلدألا ىلإ داهتجالا ةيعورشم تابثإ يف ييالجراولا دنتسي
 م . ٥ و

 نألا نم رم أ ُمُهَعاَج وو :ىلاعت هلوق نم هيف نذإلا دورو دقف امومع

 ر م ,م. ه ر ٥

 هَملَعل مهنم رمألا يلوأ ىلإو لوُسَرلا ىلإ ُهوُدَر هلو هب اوُعاذَ فؤوَعلا وأ

 .[٣٨:ءاسنل ةروس] منم ه ةئوطبنتسَي نيذلا
 َنيرذنُمَو نيرتم يلا هللا ثعب ةدحاو أ سانلا نأك» :هلوقو

 امو هيف اوفلتخا اَميف سانلا ن ب مكحل قَحْلاب باتكلا مُمَعَم لزنأو
 دهف ههيب يغب تايبلا مهنج 77 وتوأ َنيذَلا الإ هيف َفَنَتحا ى ِّ َذَهف ٠ و مم ه هم و 4

 & م م

 .[٣٠٢:ةرقبلا ةروس]هنذإب ّقَحْلا نم هيف اوفلتخا اَمل اوتمآ نيذلا هللا
 يف هل ظح الف لقعلا امأ نآرقلا صوصنب ةتباث ةيعورشملا هذهو

 الو ةزئاجلا رومألا نم داهتجالا نأ يضقي هنأل ع رشلا هب دري تتح نذإلا

 .ءيشب هيف عطقي
 مكاحلا دهتجا اذإ» :هلوق يف كلذب هق يبلا حيرصت دجن ةمسلا يفو

 م١ ١٦٨٩/-ه١ ٤.٦ ©ةرهاقلا توريب ،قورشلا راد ١\ ط داهتجالا رمنلا معنملا دبع - (1)

 .٢٢ص
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 هلف أطخأو دهتجا نإو ،هتباصإ رجأو هداهتجا رجأ ،نارجأ هلف باصأف
 .(00>«مغأملا هنع هللا طحو هداهتجا رجأ

 دق نآرقلا نأ وهو ،مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا لمعب جتحا امك

 ة هللا لوسرو ،هدارمو هضرغ نوفرعي ،لوقعلا يرفاو موق ىلع لزن
 اوضم مهل مهفنا امو "مهل هنيب .0)مهزاع امف ،ىلاعت هللا نيبو مهنيب ةطساو

 كلإ اًتلَرئأو :ىلاعت هلوقل اقادصم .(دمهل هرسف ما مهفني مل امو ؛هيلع

 .[:؛:لحنلا ةروس]«نوُركَفَتي مهلعلو مهيلإ لز ام سال يتل َرْكذلا
 باب ىف ةباحصلا تاداهتجا نع ثيدحلا قبس دقف عامجإلا نم امأ

 .ةيافكلا هيف امب هانلصفو ،كلذ ىلع مهعامجإو .سايقلا
 .ريكن الب داهتجالا زاوج ىلع ةعطاق ةجح .ةباحصلا عامجإو

 هلاجمو داهتجالا طورش :يناثلا بلطملا

 :داهتجالا طورش =

 هل زوجي يذلا نأ ملعا» :دهتجملا ةفص ليصفت يف ييالجراولا لوقي

 :ناك نم لزاونلا يف داهتجالاو يأرلا

 .اهيف فيقوتلاو عرشلاو لقعلا ةهج نم اهعضوم ةلدألا عضوب افراع -
 .هقفلا لوصأو تانايدلا لوصأب افراع نوكيو -

 ١٣٢. ص ٩ج ٦١ باب ماصتعالا باتك ،يراخبلا حيحص - )1(

 .٩.٠ص !٢ج ©ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا - (2)

 ءيشلا دحجت مل اذإف ،جاتحم هيلإ تنأو ،ءيشلا كزوعي نأ زوعلا :برعلا ناسل يف ءاج - (3)
 .راع :تلق

 .زوع :ةدام ٧!٩ ص ،٢ج برعلا ناسل روظنم نبا

 ٢٢٣. ص ج ناهربلاو ليلدلا ،نيالجر ارلا - (4)

 .باتكلا اذه نم سايقلا ثحبم يف سايقلا ةيجح ةلدأ رظني - (5)
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 ،صوصخلاو مومعلا نم ؛ةعيرشلا نونف يف باطخلا ماكحأب املاعو -
 .خوسنملاو صوصنملاو لمجلاو رسفملاو ،يهاونلاو رماوألاو
 هنإف ،برعلا مالك ،مالكلا يناعم هب مهفي امو ،ةغللاو وحنلا نم ملعيو -

 .راثآلاو ةّسلاو ،نآرقلل امهجاتحي
 نع راثآلاو ةنسلل نغ ال هنإف امهقيرط ىلإ راثآلاو ةنسلا يف جاتحيو -
 هظفح ىوت هللا نأل ،كلذ نم نآرقلا يف انيفوعو .امهقرط حيحصت
 .هنتم ىلع ةمألا تعمجأو

 ال اهقفتمو افراع ال ةيوار ناك طورشلا هذه نم دهتجملا مرُخ نإف -
 .اهيقف
 .0)«ةنايدلا ميلس ةنايخلا نومأم !ةنامألا حيحص نوكيو -

 :نينثا يف طورشلا هذه يلازغلا رصتخا امنيب
 نظلا ةراثتسا نم اًنكمتم عرشلا كرادم اطيحم نوكي نأ :امهدحأ» -

 .هريخأت بجي ام ريخأتو ،هميدقت بجي ام ميدقتو ،اهيف رظنلاب
 اذهو .ةلادعلا يف ةحداقلا يصاعملل ابنتجم الدع نوكي نأ :يناثلاو -

 وه امأ ،هاوتف لبقت الف الدع سيل نمف 5هاوتف ىلع دامتعالا زاوخب طرتشي
 ةحص طرش ال ىوتفلل لوبقلا طرش ةلادعلا نأكف 3الف هسفن ىق
 .(©«داهتجالا

 :عقاولاو روصتلا نيب داهتجالا طورش -
 روصتلا ديعص ىلع ناك داهتجالا طورش نم هركذ درو ام

 ىلع تافصاوملا هذه قيقحتو ،عقاولا ىلإ لوزنلا دنع نكلو يرظنلا
 صخش يف تعمتجا املقو "قيقحتلا ةريسع اهدجن اننإف ،يلمعلا ديعصلا

 ٢٦٥٧. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (1)

 ٢٥٠٠. ص !ج ©ىفصتسلملا يلازغلا - (2)
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 عيمجب اوطاحأو ةعيرشلا كرادم اوبعوتسا نيذلا ءاملعلا مه نيأف دحاو

 ؟مولعلا هذه قئاقدب ريبخلا صصحتملا ةطاحإ اهمولع
 .ليحتسم هبش اًرمأ داهتجالا ةجرد غ ولب لعجت ةيزيجعت طورش امتإ

 اودصويو ،ةحارلا ىلإ سانلا نيكتسي نأ اذه دعب ةيقطنملا ةجيتنلاو

 نع ىرحألابو ،هللا مكح نع ثداوحلا لطعتتو ،داهتجالا باب ممئود
 ةايح ىلع ةميخولا اهبقاوع اهل ةريطخ ةجيتن كلتو اهيف هللا مكح ةفرعم
 .يمالسإلا عمتجملا

 قلعف داهتجالا طورش عضو يف سانلا عقاو بوقعي وبأ ربتعا دقو
 هنأ داهتجالا هل زوجي يذلا ملاعلا ف فلخي نب ناميلس خيشلا ةلاقم ىلع

 ةنسل اظفاح ناكمو هيناعم عيمجلو لجو زع هللا باتكل اظفاح ناك نم
 نم هلبق ناك نم راثآل اظفاحو ءاهيناعم عيمجلو ق هللا لوسر

 .(١انيملسملا

 نأ ىغبني اذكه ،قدص دقل» :الئاق اذه ىلع بوقعي وبأ بقعف

 نإ ،ةمألا نم ذوذشلا يف الإ تافصلا هذه رذعتت هنأ ريغ 5ملاعلا نوكي
 يناعم عيمج عمجي نم امأو .امبرف ،امترثك دارآ نإ الإ نوكي نأ زوجي ناك

 نآرقلا يفو الإ ءيش نم ام :بلاط يبأ نب ملع لاق دقو ،ةاشف باتكلا
 .(:)«هنع زجعت لاجرلا ءارآ نأ ريغ نهتفرعمو هملع

 يف اهفنصيو دهتجملل ةيلمعلا ةيرورضلا طورشلا بوقعي وبأ ددحيو
 مت لوصألا مث قباوسلا يهو ،ءايشأ ةئالث ةفرعم نم دب الف ،ماسقأ ةثالث

 :قحاوللا

 ملكلاو طئاسب فورحلا قلخ هللا نأل وحنلاو ةغللاف قباوسلا امأ

 ٢٧٨. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (1)

 ٢٧٨. ص ،©٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)



 ىلإ هتني مل نمف ،نايبلا ملكلا بكرم تحتو "يناعم تابكرملاو طئاسو
 .ناهربلا ةماقإ نع زجعو نايبتلا غ ولب نع رُصق نايبلا دح

 ىف تاباطخلا نونفو تانايدلا لوصأ فرعي نأف ،لوصألا امأو

 3رسفملاو لمجلاو ،يهاونلاو رماوألاو صوصخلاو مومعلا نم ةعيرشلا
 .هباشتملاو مكحلاو خ وسنملاو خسانلاو

 ءاعرشو القع اهعضاوم ةلدألا عضوب افراع نوكي نأف قحاوللا امأو

 انتم تاسايقلا هوجو فرعيو ءاًعمسو افقو اهعقاوم للعلا عقوي نأو

 .اعضوو
 .١6)راثآلاو ةمسلاو نآرقلل اهجاتحي يناعملا هذهو
 تحص نمل اهرفوت نكمي امم طورشلا هذه نأ نايبلا نع يغو

 هتعيرشل ةمدخ هلل هدصق صلخأو ،اهليصحتل هدهج غ رفتساو كهتيزع

 .هتمأل اًحصنو

 لئاسم قرطل ةيملعلا تاءافكلا مامأ اعساو بابلا حتفني كلذبو

 .ةددحملا ةيعرشلا هطباوض قفو داهتجالا

 نيلفطتملا ةرثكل لعف ةر ناك داهتجالا باب ةسب لوقلا نأ ورغ الو
 .ةردتقملا ةيملعلا ةءافكلا نم ةدع الب اهراحب ىف نيضئاخلا ،ةعيرشلا ىلع
 .عرشلا صوصنل ميقسلا مهفلا وأ يحطسلا ريسفتلا نود لوحت قلا

 .عيرشتلا دصاقمو ماكحألا للعب رصبتلا مدعو

 مأ ،هميرحتو هعنمي ةرشابملا ىوتفلاب ءاوس داهتجالا باب قلغ ناكو
 يف ةسكن كلذ ناك ءهل ةليحتسملا طورشلا عضوب ةرشابملا ريغ ةجيتنلاب

 جاتنإ رتجي هسفن ىلع ملسملا ركفلا ىوطناف ،يمالسإلا هقفلا روطت خيرات
 ليلعتلاو ليلحتلا يف دهجلا اذه دئاوف ركنن ال انك نإو ،نيقباسلا

 ٢٧٨. ص ،٢ج ©فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (])
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 اندجوف .ةايحلا روطت ةبكاومو عادبإلا نود لاح هنأ الإ ،حيجرتلاو

 ةرفولا لباقم يسايسلاو يوبرتلاو يداصتقالا انهقف يف اديدش ارومض
 .ةيصخشلا لاوحألاو تادابعلا هقف بتك ىق ةريفولا

 حور نادقف نأ الإ تالماعملا هقف يف ربتعملا انديصر نم مغرلابو

 ريوطت نود لاح داهتجالا باب قلغو دومحلا نم نورقل ةجيتن ةردابملا

 ماكحأ طابنتسال داهتجالا ةلب يرصع بولسأب هضرعو ديصرلا اذه

 ةثيدحلا ةيندملا امب انتقرغأ نيلا ةيداصتقالا رصعلا تادجتسمل ةبسانم

 .ةزهاج ةيعضو لولح نم اهعم انل هتمدق امب انلوقع تدّمَجو

 :داهتجالا لاجم = ب

 ةمث نإ مأ ؟نيدايملا لك لمشيو ءاياضقلا لك يف متي داهتجالا له
 ؟داهتجالا اهقرطي ال تالاجب

 زوجي يذلا نإ» :مهلوق ةيضابإلا ءاملع ضعب نع ييالجراولا لقني

 راثآ يف نكي مل و ،ةُّسلا يفو باتكلا يف هودجي مل ام وه ءاملعلل يأرلا هيف

 نأ ءاملعلا ىلعف ،ليبقلا اذه نم ةلزان تلزن اذإف ،ءاملعلا نم مهلبق نم

 .ااهيف اودهتجي

 ثيح نوكي داهتجالا نأ وهو ،يأرلا اذه ىلع بوقعي وبأ قفاويو
 .ءاملعلا راثآ يف مأ ةمسلا يف مأ باتكلا يف ءاوس ةلأسملا يف مكح قبس مل

 يهو ،برعلا ةغلب لزن هنأل ،نآرقلا ريسفت وهو رخآ الاب فيضي مث
 عنمي مل و ،الماك نآرقلا رسفي مل هقث لوسرلاو ‘نوجشلاو نونفلا ةريثك
 .؛؛)كلذ يف نودهتجي مهكرت لب هريسفت نم ةباحصلا

 ٢٧٢٧-٢٧٨٢. تافحص ،!؟ج ‘فاصنإلاو لدعلا كييالجراولا - (1)

 ٢٧٩. ص ،٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)
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 ريسفتلا ىيف ةباحصلا داهتجا مامأ بابلا لوسرلا حتف جذامن نمو

 .ملعأ هلوسرو هللا :لاقف ؟لضفأ نآرقلا ىق ةيآ يأ ع نب أل هلاؤس

 ,.0»هلوسرو ها ملع نع ال ‘كملع نع كلأسأ امنإ» :ي يبنلا لاقف

 هللا نإ إ مكسفنأ اولتقت الول :ةيآ يف صاعلا نب ورمع داهتجا اهنمو
 هرقأف ميتو ةبانجلل لسغلا كرتف .[٩٢:ءاسنلا ةروس] اميحر ¡ , ناك

 .0دهب رسو ،كلذ ىلع لوسرلا
 هقفلا لك مكدحأ هقفتي نل» :ةوق لاق دقو ةريثك هذه ريغ جذامنو

 .()«ةريثك اهوجو نآرقلل ىري تح

 ماكحألاو لزاونلا يف رظنلاب يأرلا لاحب يالجراولا ددحي اذكهو

 .نآرقلا ريسفت يفو
 هطباوض نايب دعب داهتجالا لاحب عسو دق ديدحتلا اذهب وهو

 داهتجا ال" هنأ اريثك ددرتي امك .هين صن ال ام ىلع رصتقي ال داهتجالاف

 تادجتسملا نم هيف صن ال ام يف نوكي امك داهتجالا نإ لب ."صنلا عم

 حلاصملا وأ ناسحتسالا وأ سايقلاب اهمكح ةفرعمل هعسو دهتجملا لذبيف
 صنلا راطإ يف داهتجالا نوكي كلذكف ءةلدألا نم اهريغ وأ ،ةلسرملا

 صوصن ريسفتل لماش اذهو ،هنم مكحلا طابنتساو هلولدم ىلع فرعتلل
 .اضيأ ةتسلا صوصنو نآرقلا

 ©صنلا مهفت ىلع بصنت ماكحألا طابنتسا ثحابمل انتسارد بلغأو

 ثاحبألا هذه نوكتو ،ةيعرشلا هدصاقمو هيناعم وأ ،ةيوغللا هتلالد ىف نإ

 هللا ملع نع ال 6‘كملع نع كلأسأ امتإ :ةدايز نودب هورو .٨٠ص .ج دمحأ دنسم - (1)

 .هلوسرو
 ٩٥. ص ،©١ج .ثيدح ٧ باب ءوضولا باتك ،يراخبلا حيحص - )2(

 ٦٢٧٩-٢٨٢٢. تافحص ،٢ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

 ٧٢. ص !ج ،ناهربلاو ليلدلا ،ييالجراولا _ )4(
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 .ريسفتلاو داهتجالل اناديم هدحو هدمتعت صنلا راطإ يق

 ةمسق اهتلالدو امتوبث ثيح نم ةيعرشلا صوصنلا ءاملعلا مسق دقو
 :يه ةيعابر

 .ةلالدلا يعطق توبثلا يعطق ليلدلا نوكي نأ

 .ةلالدلا يظ توبثلا يعطق ليلدلا نوكي نأ

 .ةلالدلا يعطق توبثلا يظ ليلدلا نوكي نأ

 .ةلالدلا ئظ توبثلا ئظ ليلدلا نوكي نأ

 .ةلالدلا وأ توبثلا ثيح نم امإ نظلا ليلدلا يف داهتجالا نوكيف
 يف لوألا مسقلا لظيو ،داهتجالا راطإ يف ةثالثلا ماسقألا لخدتف

 ةروس]«ثحاَو هلإ هللا امنإ :ىلاعت هلوقك كلذو شءاملعلا ءارآ نع ىأنم
 ةروس]«ةَدْلَج ةئام اَمُهْنم دحاو لك اودلْجاَق ينازلاو ةينازلا .[٠٧١:ءاسنل
 َ . ١ ١ .[٢:رونلا

 توبثل ،ةدلج ةئام ينازلا دلج يف الو ،هللا ةينادحو يف داهتجا الف
 .ةيعطق ةلالدب هل هتدافإو 6 يعطق ليلدب كلذ

 "صنلا عم داهتجا ال"" مهلوق قحب هيلع قبطني يذلا وه مسقلا اذهو

 امتوبث قيرط يف امإ ،نيدهتجلا رظنل ةضرع يهف رخألا ةثالثلا ماسقألا امأ

 .راظنألا هيف فلتخت امم ،اهيناعم ىلع اهتلالد وأ
 يي ثحبلاب هيف داهتجالا لاحب ناك توبثلا يظ صنلا ناك اذإف

 لاحب وهو ةلادعو اطبض هتاور لاوحأ ةساردو «انيلإ هلوصو قيرطو هدنس
 ةاورلا ةلسلسب مهتقو مممانئمطا ةجرد بسح نيدهتجملا ريدقت فالتخا

 .امتاورو
 ىلع فرعتلا ىلع ابصنم داهتجالا ناك ةلالدلا يظ صنلا ناك اذإو

 نم اريبك افالتخا صوصنلا فلتخت كلذ يفو ءهتلالد ةوقو صنلا نعم

 امهتلالدو ،يهنلاو رمألاو صوصخلاو مومعلاو ءافخلاو حوضولا ثيح
 داهتجا مامأ اعساو لاجملا حتفي امب ةسمخلا ةيفيلكتلا ماكحألا ىلع
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 نومهلتسيو ءامب صنلا درو لا ةغللا دعاوق نوعاري كلذ يف مهو ءءاملعلا
 .اهيلإ صنلا فدهي يلا عرشلا دصاقم

 ال هنأ» وهو داهتجالا لاحب يساسألا ميسقتلا انل ىلجتي اذميو

 .©١6«الف اهلوصأ امأ ،ةعيرشلا عورف يف الإ داهتجالا غ وسي

 قبي مل و ‘كش اهيلإ ىقري ال ةيعطق ةلدأب تتبث دق لوصألا هذه نأل

 .رانلاو ةنجلاو ثعبلاو لسرلاو ةكئالملاو هللاب ناميإلا لثم ،رظنلل لاجم اهيف
 باتك يف ءاج ام لك لوصألا نأ عورفلاو لوصألا نيب ةقرفتلاو»

 .امب اًعوطقم ك هللا لوسر ةنس يف وأ ،هيلع اًعَمجب اًجرختسم وأ اصن هللا
 .اضعب مهضعب هيف مثؤي ام .عومجلا نأ لصألاو ،ةمألا هيلع تعمجأ وأ
 .(م)«داهتجالاو نظلا ةبلغ هقيرط ام وهو اهفالخ عورفلاو

 .(كداهتجالا اهيف زوجي ال تايلقعلا نأ يلازغلا فاضأو

 نأب رمألا مسح هنكلو .اهيف داهتجالا ينالجراولا غّوس امنيب

 وهو ،دحاو َقحُملا نأ نم يلازغلا هررق ام وهو .دحاو يف اهيف قحلا
 هيف ئطخملا نوكي ال ام هرظن يف داهتجالا نأل 5مثآ عرطخملاو ،©بيصم

 .(:)امآ
 أطخلا لوح دماح يبأو بوقعي يبأ ءارآ نايبب هل ضرعنس ام اذهو

 .داهتجالا ىف باوصلاو

 ٢٦٨. ص !ج فاصنإلاو لدعلا ،ينيالجراولا - (1)

 ."عومجلا" لدب "لوصألا" امبوص لعلو لصألا يف اذك - ()
 ٢٦٩. ص ،!ج ،فاصنإلاو لدعلا ،نالجراولا - (3)

 ٢٥٤. ص ،٢ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (4)

 ٢٦٨. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا - (5)

 ٢٥٤. ص !ج كىفصتسلملا ،يلازغلا - (6)
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 داهتجالا 2ي باوصلاو اطخلا :ثلاثلا بلطملا

 الو ،هقفلا عورف يف روصحم هنأ داهتجالا لاحب ديدحتأ نم انل نيبت

 قحلا نأو ،© فالخلا اهيف زوجي ال تايعطق امنأل نيدلا لوصأ ىيف نوكي

 .٨:0مثآ ئطخم اهيف فلاخملاو دحاو عم اهيف

 يف داهتجالا حابأ نمم ذوذشلا الإ ءاملعلا نم ريهامجلا هيلع ام اذه

 ىلع ةلطابلا مهدئاقعب ىراصنلاو دوهيلا نوكي نأ غّوسو ،لوصألا
 .:طصوصتنلا حيرصو ةلدألا عطاوقل ةخراص ةمداصم وهو \باوص

 يف باوصلاو إطخلا لوح ناك ءاملعلا نيب لوبقملا فالخلاو
 .ع ورفلا ةرئاد يف رصحني يذلا وهو عورشملا داهتجالا

 :نييساسأ نييأر ىلإ ةلأسملا هذه ءازأ ءاملعلا مسقناو

 .بيصم تاينظلا يف دهتجب لك نأ :لوألا

 .)ةيفنحلا ضعب ىلإ لوقلا اذه ينالجراولا بسنو
 .(كةرعاشألاو ةلزتعملا رثكأ بهذم هنأ يخامشلا ركذو
 .0)لوقلا اذمي ةياور يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ نع لقنو
 يف ىلاعت هلل له :كلذ دعب اوفلتخا لوقلا اذه باحصأ نكلو

 ؟ال مأ نيعم مكح اهيف دهتجملا ةعقاولا

 ٢٥٤. ص [ ٢ج ©ىفصتسلملا ،ىلازغلا ؛٨٦٢د ص ۔٢ج ك فاصنإلاو لدعلا ،ييالجرارولا - (1)

 ١٣. ص قئاقحلا ةلاسر يداربلا ؛٦٩٤ ص ،ةرصبتلا ،يزاريشلا - (2)

 يربنعلا نكل ظحاخلاو يسيرملا رشبو ،يربنعلا نسحلا نب هللا دبع ىلإ لوقلا اذه بسن دقو
 دحاو اهيف قحلا :يسيرملا لاقو .نيعتم قح اهيف سيلو ©بيصم لوصألا يف دهتجب لك :لاق
 .مثآ ريغ روذعم عئطحخملا نكل نيعتم قح اهيف :ظحاجلا لاقو .مثآ ئطخملاو ©نيعتم

 ٢٥٩. ص !ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا :رظني

 ٢٦١٩. ص !ج گفاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

 .ظ٣٢٦ ةقرو لدعلا رصتخم حرش كيخامشلا - (4)

 ١٣. ص قئاقحلا ةلاسر ©يداربلا - (5)
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 مكح اهيف صن ال ييلا ةعقاولا يف سيل هنأ ىلإ مهضعب بهذف -
 .دهتجملا نظل عبت مكحلا لب ،هتباصإ دهتجملا نم بلطي هللا دنع نيعم
 .هنظ ىلع بلغ ام دهتجب لك ىلع ىلاعت هللا مكحو

 .)يلازغلا هراتخا ام وهو
 هيلإ هجوتي ةلأسملا ىق انيعم امكح هلل نأ ىلإ نورخآ بهذو -

 يف نيعملا مكحلا كلذ اطخأ نإف ،هتباصإ دهتجملا فلكي مل نكل ،بلطلا

 .(اداهتجالا وهو ءهب فلك ام هلعفب باصأو هيلع ام ىدأ دقف هللا ملع

 ةياهنلا يف مهقافتال داهتجالا يف ةبّوصملاب نوفرعي نيقيرفلا الكو
 .بيصم عيمخلا نأ ىلع

 .دحاو تاينظلا يف داهتجالا يف بيصملا نأ :نانلا

 لصي يذلا وه ةلأسملا ق انيعم امكح هلل نأ ىلع نوقفتم ءالؤهو

 ؟ ال مأ مثآ ئطخملا له "كلذ دعب اوفلتخا مهنكلو ؤبيصملا هيلإ
 عوفرم هنع مثإلاو ،روذعم ئطخملا نأ ىلإ مهنم قيرف بهذف -

 هب رومأم داهتجالا نأب» هللعي يذلا ،نالجراولا ذخأ يأرلا اذهبو

 أطخأ اذإ امأ ،هب مكحلاو هاوتفو ،قحلا هتباصإ ىلع روجأمو !هيلع روجأمو

 ريغ ءيش لك يف روجأمو هرشنو هداهتجا يف روجأم وهف هللا دنع قحلا
 .)«دحاو رجأ هلف أطخأو دهتجا اذإ» :ةف هلوق ليلدب هجارختسا

 هداهتجا ىلعو ،قحلا هتباصإ ىف رجألا هل بجوأ هنأ ىلإ ىرت الأ

 يف مئثأملا هنع طحو ءهداهتجا يف قحلا أطخأ اذإ رجألا هل بحوأو
 .(5«هئطخ

 ٢٦٢. ص ،!٢ج ‘ىفصتسملا ،يلازغلا - ()

 .ظ٣٢٦ ةقرر ©لدعلا رصتخم حرش كيخامشلا ؛٣٦٣ ص !ج ©ىفصتسلملا يلازغلا _ (2)

 .ةبراقتم ظافلأب ٢٣١ص 8©د٥ج .ثيدح ،١٢باب ،ماصتعالا باتك ،يراخبلا حيحص - )3(

 ٢٦٩. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،الجراولا - (4)
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 .0اائافتا ةيضابإلا لوق وه اذه نالجراولا يأرو

 ىوري ناك نإو يعفاشلا نع لاوقألا حصأ اذهو :بوقعي وبأ لاقو

 .(؟١لوقلا اذه فالخ هنع

 .0)ةمألا رثكأ لوق وهو :يداربلا لاقو
 روهمجلا يأرو قحلا وه اذه :نأب وتيه روتكدلا هدكأ كلذكو

 .(مهنع يور ام حصأ يف ةعبرألا ةمئألا هيلعو

 دحاو يف هيف فلتخا ام لك يف قحلا نأ ىلإ يناثلا قيرفلا بهذو -
 هأطخأ نمو بيصم وهف ليلدلا هيلع هللا بصن يذلا قحلا باصأ نمو
 .روذعم ريغ امئتآ ناك

 .©)كلذك ةيراكنلا يأر وهو .)سايقلا ةافن لوق وهو
 .ةيضابإلا نع ذش نمم .(نيسحلا نب دمحأو يسيرملا رشب لاق هبو

 :ةعبرأ الاوقأ ةيضقلا يف نأ قبس امم انل صخلتيو
 لوق وهو هللا دنع باوصو قح نيمكحلا الكو 6&بيصم لكلا -

 .ىلازغلا

 فلكي دهتجملا نكل دحاو ةلأسملا ق هللا مكحو ٨6&بيصم لكلا -

 .هتباصإ

 .٩٩ص ©نوفلخ نبا ةبوجأ ،نوفلخ نبا - (1)

 ٢٧٠. ص ،٢ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ (2)
 .٢١ص قئاقحلا ةلاسر ،يداربلا - (3)

 .٨٩٤ص شماه ،ةرصبتلا ،يزاريشلا - (4)

 ٢٧٠. ص ،٢ج ،فاصنإلاو لدعلا :نالجراولا - (5)
 .ظ١ ةقرو ،قرفلا ق ةلاسر ،يغراملا - (6)

 .٢١ص قئاقحلا ةلاسر ،يداربلا - (7)
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 .ينالجراولا لوق وهو «ممآ ريغ ئطخملاو ادحاو بيصملا -
 .مثآ عمطخملاو \دحاو بيصملا -

 :ةلدألا ضرع

 هتضراعمل ،اهاهوأ ريخألا لوقلا اندجو لاوقألا هذه انضرعتسا ام اذإ
 .ئطخملا دهتجملا نع مثإلا عفري يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا حيرصل

 ةحضاو ةيضقلا تناك ولف ،قاطي ال امب فيلكت لوقلا اذميب ذخألاو
 .فالتخالا اهيف لصح ام ةلدألا

 غارفتسا دعب هللا مكح أطخأ نإ ذخاؤم هنأ ملع اذإ دهتجلا نأ امك
 ريفنت اذه ىفو ،ةفزاحلا هذه ىلعا مدقأ ام ،طابنتسالاو ثحبلا ىف هعسو

 رف : الولف :ىلاعت هلوق ىف ،امب اوفلك يلا مهتلاسر ا ءادأ نع ءاملعلل طيبثتو
 مهيل اوُعَحَر اذإ مُهَمْرق اوُرذْنيلَو نيلا يف 1 ةفئاط م مهنم ةقرف رك : 7

 ٢. ةبرتلا ةروس]«نوُرَذَحَي مُهَلَعَ
 َملَعل م مهنم رمألا يلوأ ىلإو لوُسَرلا ىلإ هوُدَر ولول :اضيأ هلوق يفو

 .[ه٣:ءاسنلا ةروس] ] منم ُ هتوطبنتنس نيذلا

 اههيجوتو ةمألا يدهل ماكحألا طابنتساو داشرإلا وه ءاملعلا رودف

 .هطباوضو هماكحأ راطإ يفو عرشلا قيرط ي
 وهو !داهتجالا باب قالغإ داهتجالا يف ئطخملا مثإب لوقلا ةجيتنو

 .نيح لبق هرطاخم ضعب ىلإ انحأ ام
 بيوصت وه ‘دحاو لوق ةقيقحلا يف امهف ،يناثلاو لوألا لوقلا امأ

 .ةدحاولا ةلأسملا يف نيفلتخملا نيدهتجملا

 ،عيطخم هريغو ،دحاو لوق يف باوصلا نأب ثلاثلا لوقلا امهلباقيو

 .مثآ ريغ روذعم هنكل
 ،نالجراولا يأرو "يلازغلا يأر نيب انه لباقتلا نأ انل صلخيو

 .ةئطخملا يأرو ،ةبّوصملا يأرب امهيلع حلطصنو

_ ٩ ٥ 0٥-۔



 :ةبوصملا ةجح

 :نيتطقن يف روحمتت ؛ةيلقع ةجح يف ةبوصملا جاجتحا صحلتي
 :صنلا هيف درو ام ىلع هيف صن ال ام سايق ١-

 اهيف قفأو ،هغلبي مل صن اهيف ةلأسم يف دهتجا اذإ دهتجلا نأ وهو

 لبق ائطخم دعي الف صنلا هغلب مث ثحبلا يف هدهج غارفتسا دعب هيأرب

 ام غولب أطخأ هنأ نعم ىلع اراب ائطخم ىمسي دقو» ءهيلإ صنلا دورو

 .06«هقح ىف اًمكح راصل هغلب ول

 فيك ءاهيف صن ال لا ةلأسملاف صن اهيف ةلأسم يف اذه تبث اذإف

 .اهيف أطخلا روصتي

 اليلد هيلع هللا بصنل داهتجالا باب ىف انيعتم قحلا ناك ول ٢-

 .اعطاق

 ءافتنا ةرورض ملع ،اهيف صن ال يلا ةيهقفلا لئاسملا يف رظن نمو»
 عطاق ليلد ريغ نم ةباصإلا فيلكتف ليلدلا ىفتنا اذإو ،اهيف عطاق ليلد

 .0:)«ًأطخلا ىفتنا فيلكتلا ىفتنا اذإف لاحم فيلكت
 ،لاوحألاو صاخشألا فالتخاب فلتخت يهف ةينظلا ةلدألا امأ -

 ،طقف زّوجتلا باب نم ةلدألاب اهتيمستو ،ةلدأ ال تارامأ ةقيقحلا يف يهو

 سيطانغملا كرحي امك اهبساني اعبط كرحت سيطانغملا رجحك تارامألاو
 .()ساحنلا نود ديدحلا

 هيلإ هغولب لبق صنلا فالخ ىلع دهتجملا مكح ةيمست انملس اذإو
 صن ال لا تادهتجلا ذإ ،هيف صن ال اميف ملسم ريغ كلذف اراحب اطخ

 ٣٦٤. ص ،٢ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا - (1)

 .٥٦٢ص ،٢ج ©‘ىفصتسملا ،يلازغلا - (2)

 .٦٦٢ص ،©!٢ج ،ىفصتسملا يلازغلا - (3)

 



 ،قطنو باطخ تادهتجلا هذه يف سيلو ،الصأ نيعم مكح اهيف سيل اهيف

 .©هدهتجلا نظ ىلع بلغ ام الإ ءالصأ اهيف مكح الف
 ىف اودهتجيو اورظني نأ نيدهتجملا فلك هللا نأ ىلع لصاح قافتالاو

 هيلع هللا هضرتفا يذلا قحلا وهف دحاو لك رظن هيلإ ىدأ امف لزاونلا
 ناك املف .هيأرب ىأر ام فالخ ليدبت وأ ،داهتجالا نامتكب الإ مثأي الو
 ءهلادبتسا وأ ،هداهتجا هيلإ هلصوأ ام هنامتك وأ ،داهتجالا هكرت يف مثإلا
 .(١12ىلاعت هللا دنع قحلا وه هآر ام نأ ىلع لد

 ىلإ وعدي ام اهفالتخا ىلع نيدهتجملا ءارآ بيوصت يف سيلو
 لثم ،تابجاولا ضعب يف هدابع ريخ ىلاعت هللا نأ ليلدب ضقانتلا
 ماعطإلاك ءاداضتم ناك ولو هللا دنع قحلا وهف اهنم هوتأ امف تارافكلا
 دابعلا باكترا هللا فلكي نأ لاحمو جحلا يف ليجأتلاو ليجعتلاو ،مايصلاو

 .'ءامعبتم اعرش مهل هلعجيو ،هيلع مهّرقيو طخلل
 .ىلاعت هللا دنع قحلا وه نودهتجملا هآر ام عيمج نأ الإ قبي مل و

 :ةئطخملا ةحح

 هفالخ سانلا ىلع قيضي ال نكلو \دحاو يف قحلا نأب نولئاقلا امأ
 مهلكو رومأ يف هدابع ىلع عسو دق هتمحرو همركب هللا نأب اوجتحاف

 مهضرف لعجو اهيف داهتجالاب مهرمأو مهيلإ هضّوفو ێاهيف مكحلا
 .هب لمعلا مث ،هوأر ام راهظإ مث داهتجالا

 ناك ،لمعتسي ملف رهظأ وأ ،رهظيي ملف دهتجا وأ ،دهتجي مل نمف

 .٧٦٢ص !ج ©ىفصتسلملا ،يلازغلا _ (1)

 ٧٠!. ص !ج ،©فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (2)

 ٢٧٠-٢٧١. تافحص ،!ج ‘فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

_ ١ ٦ ٥ _ 



 ."١)اًرَصقم

 كلذو ء۔اّنّيعتم ادحاو الإ ىلاعت هللا دنع نوكي الف قحلا هجو امأ
 دحاولا صخشلا يف دحاولا نامزلا يف دحاولا ءىشلا نوكي نأ ةلاحتسال

 . .(امارح و الالح

 فالتخالا ىرج دقف ةباحصلا لمع يلقعلا لالدتسالا اذه ديؤيو

 مهدحأ لوقي دقو» اضعب مهضعب مثؤي ملو ،ةريثك لئاسم يق مهنيب
 هلاب امف هللا دنع اقح ناك اذإف ؟كوحلا ييأر يف تأطخأ :هبحاصل

 .(2)«؟هئطخي

 يف طخلاو باوصلا دوجو ىلع ةباحصلا نم عامجإلا لصح هنإ لب
 .(داهتجالا

 ييأرب ةلالكلا يف لوقأ" :ةلالكلا يف ركب يبأ لوق كلذ دهاوش نمو

 .0ث)"هللا رفغتسأو ،يتمف أطخ نكي نإو ،هللا نمف اباوص نكي نإف

 .ييأرب اهيف لوقأ" :ةضوفملا يف لاق هنأ \دوعسم نبا نع هلثم يورو
 ،ناطيشلا نمو يمف أطخ ناك نإو هلوسرو هللا نمف اباوص ناك نإف

 .(})"نائيرب هنم هلوسرو هللاو

 ناك نإف رمع ىأر ام اذه بتكا" :هبتاكل لاق هنأ رمع نع يورو

 .)"ق هلوسرو ىلاعت هللا نمف اباوص ناك نإو ،هنمف أطخ

 ٢٧٠. ص !ج ،&فاصنإلاو لدعلا ،ييالجر ارلا - (1)

 ٢٢٠. ص لوحفلا داشرإ ،يياكوشلا _- )2(

 ٢٧١. ص ء٦ج فاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا - (3)

 .٠٠. ص 7 رصبتل ١ يزاريشلا - (4)

 .٦ج ننسلا ف ىقهيبلاو ٣.. ص .ج ،نايبلا عماج . مسفتلا يف يربطلا هجرخأ - (5)

 .٣٢٢٢ص

 .١٩٧٠٤ثيدح دمحأ دنسم .٦١١٢ثيدح دواد يبأ ننس - (6)
 .٤٥ص ،١ج ،م٣٧٩١ ‘توريب ،ليجلا راد ،نيعقوملا مالعأ ميقلا نبا - (7)

 _ ٢ ٥٦_۔



 مهعامجإ ىلع لدي امم ريثك ةباحصلا ةايح نم ةلثمألا هذه ريغو
 .داهتجالا يف إطخلاو باوصلا دوجو ىلع

 يف لالدتسالاو رظنلا بوجو ىلع ةمألا عامجإ اضيأ كلذل لديو
 مل ،اباوصو اتح عيمجلا ناك ولو ضعب ىلع اهضعب ءانبو ،ةلدألا بيترت
 ربدتلاو رابتعالا ةدئاف كلذب تلطبلو .(}نئعم داهتجالاو رظنلل نكي

 .0؛اطابنتسالاو ركفتلاو

 .ميركلا نآرقلا نم ةيآ تالالدتسالا هذه ىلإ فيضيف ينالجراولا امأ

 هيف تّشفَن ذإ ثرَحْلا يف ناَمُكْحَ ذ ناَمْيَُسَو دواد , :ىلاعت هلوق يهو

 امكح انتآ الكو َناَمْتَلَس اَهاَمَهَفَ( نيدهاش مهمكُحل اكو مْوَقْلا مع هد

 .[٩٧-٨٧:ءايبنألا :

 قحلا الإ ملعلاو مكحلا دعب اذامف ،املعو امكح يرابلا اهاًمسف» َ

 امياوص نوكت نأف غوسي ال يذلا امنإو ،اعيمج نيلوقلا يف غئاس قحلاو

 اهانمهفف" هلوق ليلدب هللا دنع اهيف إطخلا نم دب ال ذإ لاهلك

 .()«"ناميلس

 ليواقألا نأ ىلع ةمألا تقبطأ» هنأب مهفلا اذه نالجراولا دكؤيو
 ،©باوصلاو قحلا يف تفلتخاو "ملعو مكح امنأ تفلتخا نإو ةفلتخملا

 غوسي مل و مكحو ملع امهنأ امك ،قح امهنأ نيفلتخملا ىلع قلطأ ضعبف
 أطخلا امأ ليمأ يأرلا اذه ىلإو ،امهنم دحاو ىلع لطابلا نم هدض
 .٥0«ناعمتجي الو ،©بيصم رخآلاو عرطخم امهدحأف ؛باوصلاو

 ٥٠٠ ص ءةرصبتلا \يزاريشلا - (1)

 .٩٩ص ،نوفلخ نبا ةبوجأ ،نوفلخ نبا - (2)

 ٢٧٢. ص ء؟ج ‘ثفاصنإلاو لدعلا ،ييالجراولا _ )3(

 .٦٢ص ج ،ناهربلاو ليلدلا ،نيالجراولا _ )4(

 ۔_ _ ٢٣ ٦ ٥



 :حيجرتلاو ةشقانملا

 ةيقطنم ججح ةبّوصملا يأر معدل يلازغلا اهدروأ ييلا ججحلا نإ

 اهليزنت ةلواحم نأل درجلا يلقعلا رظنلا ةنيهر لظت اهلك اهنكلو ،ةهيجو
 دحاو يف قحلا نإ :لاق نم ةجح عم ةئفاكتم ريغ اهلعجي عقاولا ىلع

 .مثآ ريغ ملاس عطخملاو

 ةصاخ ةدعاق هعضو يف هروصت عم امجسنم يلازغلا ودبي دقو

 نع ىيفتني ممشإلاو» :لاق ذإ .داهتجالا يف إطخلاو مثإلا نيب طبرلا يف لثمتت

 مات داهتجا لكف ‘هلحم يف داهتجالا ممت اذإ نيدهتجملا تافص عمج نم لك

 دهتجلا نع مثإلاو ؤ©باوصو قح هترمثف هلم فداصو هلهأ نم ردص اذإ

 مثآ لكو ،ممثآ ئطخم لكف نامزالتم أطخلاو مثإلا نأ هراتخن يذلاو .يفنم

 .(١٠‘أطخلا هنع ىفتنا مثإلا هنع ىفتنا نمو ،عئطخم

 اذإ» :ثيدحلا صن نورسفي فيك :وه ،ةبوصملل جرحملا لاؤسلاو

 أطخأ مث دهتجاف مكح اذإو ،نارجأ هلف باصأ مث دهتجاف مكاحلا مكح
 ؟.(:)«رجأ هلف

 حيرص وهو ،داهتجالا يف إطخلاو باوصلا دوجو يف حيرص وه ذإ
 اتلك يق ،داهتجالا ىلع رجألا توبثو ،ئطخملا نع مثإلا عفر يف اضيا
 كاردإ نم هيلإ قفو ام ىلع بيصملا رجأ دادزيو .إطخلاو ةباصإلا ،نيتلاحلا

 ©رظنلا ىلع ةردقمو ةنطف دايدزا وأ ،ربكأ ادهج هلذبب باوصلا هجو

 .ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو ،لقعلاو ملعلا يف ةعسو
 عم طخلاو مثإلا نيب طبرو ىلازغلا مامإلا دهتجا فيك يردن انسلو

 رجألا نأل ،اعطاق نوكي داكي ازييمت امهنيب زيمي يذلا صنلا اذه دوجو

 ٢٥٧. ص !ج ©ىفصتسملا ،يلازغلا - (1)

 ١٢٢٦. ص هج ١! باب ماصتعالا باتك ؛يراخبلا حيحص - )2(

-_٤ ٥٦ - 



 تقولا يف اروجأمو ءامنآ ئطخملا نوكي فيكف .مثآل ىطعي ال باوثلاو
 ؟هسفن

 لوح ءارآلل يلازغلا ضرع ةيام يف علاطي نيح ءرملا بجعي دقو

 راتخملا» نأ دماح وبأ هررقي امم داهتجالا ىف ةئطخملاو ةبوصملا ةيضق

 يف دهتحجب لك نأ هيف فلاخملا عئطخن و هب عطقن يذلا وهو ء۔اندنع

 .١00«ىلاعت هلل نيعم مكح اهيف ر امأو بيصم تاينظلا

 مكحف ،هصيخلتو هريرقت نم عب هتني مل وهو هأدبم فلاخ ملف
 ؟ةيضقلا هذه ىف هفلاخي نم إطخب

 ؟فالتخالاو رظنلل اهيف لاحب ال ةيعطق ةيضق اهاري هنإ مأ

 رصع ذنم اهيف نوملسملا فلتخا ملف كلذك رمألا ناك نإو

 ؟مالعألا ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا
 ةيهقفلا لئاسملا ف رظن نمو» :الئاق لؤاستلا اذه نع ىلازغلا بيجي

 ليلدلا ىفتنا اذإو ،اهيف عطاق ليلد ءافتنا ةرورض ملع اهيف صن ال ينلا

 ىفتنا فيلكتلا ىفتنا اذإف ،لاحم عطاق ليلد ريغ نم ةباصإلا فيلكتنف

 .(:)«اطخلا
 تاينظلا يف ةباصإلا دهتجلا فلكي مل ادحأ نأ حجارلا نأ حضاوو

 .مثآ ئطخملا نأب دحأ لقي مل هنأو ،اًمتح
 يف هفلاخي نم إطخب مكحلا ىلإ هادأ نيتيضقلا نيتاه نيب يلازغلا طبرو

 صوصنلا مامأ تامدقملا كلت توبث مدع انيب دقو .نيدهتحلا بيوصت

 .عامجإلا دح غلبي داكي يذلا ةباحصلا لمعو

 روزأملا دودرملا يأرلا نمض جردي رخآ فرط نم ينالجراولا نإ لب

 ٣٦٤. ص !ج كىفصتسلملا يلازغلا - (1)

 ٢٦٤. ص !ج ىفصتسلملا يلازغلا _ (2)

 - ٦٥ ٥٠-۔



 نم رذع عطقو هللا دنع قح هنأ ةداهشلا هيف عطق يأر لك» هبحاص

 جراوخلاو ةيرفصلاو ةيردقلا يف كلو ،عرشلا هيف مداص وأ ءهفلاخ

 .(١)«ربتعم مههابشأو

 امنإو اذهك ايساق امكح يلازغلا مامإلا ىلع ردصم نأ كلمن ال نحنو
 يف أطخأف ،ةملسم ريغ تامدقم نع ناك هداهتجا هيلإ هادأ ام نأب لوقن
 .ةينظ ةيضق تاينظلا يف ةئطختلاو بيوصتلا نأو هفلاخ نم ةئطخت

 هداضتعال ينالجراولا هانبت يذلا روهمجلا يأر هيف انحجر اننكلو

 حجارلا يأرلا اذه انقبطو ثماركلا ةباحصلا لمعو حيحصلا ثيدحلاب

 يف باوصلاو اطخلا نايبل لاثم ريخ تناكف ۔امتاذ ةيضقلا هذه ىلع

 .داهتجالا

 . اريخأ

 نيب راوحلا نم ريض ال هنأ ىرن ،عتمملاو ئداهلا شاقنلا اذه دعب

 ةيغب> كءاهقفلا نيب فالخلا اهيف عقو ةيداهتجا ةلأسم يأ يف ءاملعلا

 .0)«لجو زع هللا نازيم يف دحاولا قحلا نع ثحبلا يف نواعتلا
 لك ىلع نإف الإو كاذف هب كسمتلا يف اودحتاو هيلإ اولصو نإف

 .هداهتجا هيلع لد ام قفو لمعلاب هيصوي نأ لب رخآلا رذعي نأ قيرف
 دعاوقو ةفرعملا جهنم هيلإ وعدي امو كهللا نيد هب يضقي ام اذهو

 .مالسإلا ءاملع اهرقأ ىلا داهتجالا

 ٧٣ ص ٢ ج ©ناهربلاو ليلدلا ،ينالجراولا - (1)

 ،م٨٨١٦١قشمد ركفلا راد يمالسإ بهذم ال ةكرابم ةينمز ةلحرم ،ةيفلسلا يطوبلا - (2)

 .٥٩١ص

-_- ٥٦١٦١ - 



 ةماخلا
 -ت

 دق ثحبلا اذه نوكي نأ وجرن ةيلوصألا ةيخيراتلا ةلوحلا هذه دعب

 يبأ ؛مالسإلا مالعأ دحأ خيراتو ثارت نم ابناج فاطملا ةياف يف فشك

 ةبتكملا ءارثإ يف اقح مهسأ هنأو ،ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي
 .لوصألا ملع اياضق فلتخم نم هفقاومو هئارآب ةيلوصألا

 قافتالا نطاوم نع يلازغلا ءارآو هئارآ نيب ةنراقملا انل تفشك امك

 .نيلجرلا نيب فالتخالا طاقنو

 ءةقورطملا لئاسملا بلغأل ةلماش قافولا هجوأ نوكت نأ يقطنمو

 داهتجالا نوناقو هقفلا روتسد دعي فلس امك- هقفلا لوصأ نأ كلذ

 ققح ،عيمحجلا نم اهيلع اقفتم نوكت نأ ةينوناقلا ةدعاقلا صئاصخ نمو

 .ناكملاو نامزلاو صاخشألا يف مومعلاب فصتتو ،عيمجلا امب مزتلي
 ةلدأ هساسأ ثملاعمللا حضاو يهقف عيرشت عضو نكمي كلذبو

 .داهتجالا طباوضو طابنتسالا دعاوق هدودحو ،ماكحألا

 ةساردلا هذه لوصف هيلإ تلصوت امو ثحبلا جئاتن ليجست اننكميو

 :يه ةيساسأ ل اعم ىق

 رابتعا مغربف ،يلوصألا هركف ةلاصأ بوقعي يبأ ءازآ ةسارد تنيب -

 ال ناك هنإف ،نيملكتملا ةسردم جاتن نمض "فاصنإلاو لدعلا" هباتك

 قفاوي ذإ ،هاحتالا كاذ وأ ملاعلا اذه فلاخ نإو هيأر ءادبإ نم زرحتي

 ةيجح ىفو .ةيداحآو ةروهشمو ةرتاوتم ىلإ ةتسلا ميسقت يق ق ةيفنحلا

 فقيو ءةفلاخملا موهفم ةيجح مهراكنإ ق مهفلاخي امك .ناسحتسالا

 .حيبقتلاو نيسحتلا ةيضق يف ةرعاشألاو ةلزتعملا نيب اطسو افقوم

 نوك هراكنإ لثم ،عيمحلا نم ةيضرم ريغ ءارآب درفني دق امك

-_ ٧ ٥٦-۔



 يأر ثحبلا نيب يلا لئاسملا نم كلذ ريغو هب ارومأم بودنملا

 .ءاملعلا نيبو هنيب فالخ وأ قافو لحم ناك امو ،اهيف ينالجراولا

 لوصألا ملع بتك ةرئاد يف "فاصنإلاو لدعلا" باتك فينصت نكمي -
 دروت امنإو ،هنيعب يهقف بهذم دعاوق ةيفرح مزتلت نكت مل لا ،نراقملا

 .ليلدلاب عجر ام دمتعتو لاوقألا

 ةرورض ةيمالسالا تاساردلا عورف فلتخم يف ةنراقملا ىلإ هاجتالاو -
 اذه نم ىلثملا ةدافتسالا ةيغب ،يركفلا انثارتل ةيعاولا ةءارقلا اهبجوتست

 خيراتلاو ةسايسلا فورظ امتزرفأ لا ةعنطصملا ةوفخحلا ةلازإو ،فارتلا

 .ةيمالسإلا ةمألا ءانبأ نيب

 هقفلا يف ةيداهتجالا اياضقلا نم ريثك ليصأت ىلع بوقعي وبأ لمع -
 .اهماكحأو ،نيدلا كلاسم لثم ،ةصاخب يضابإلا هقفلاو {ةماعب يمالسإلا

 .ةبلقتملا ةيسايسلا فورظلا لك عم لماعتلا يف ةنورم نع ربعي امب
 عقاولاب لوصألا اياضق طبر ةرورض ىلع يلازغلاو ينالجراولا قافتا -
 ةيركفلا ةحاسلا اهفرعت لا ةينآلا لكاشملا ةجلاعمل اهفيظوتو ،شيعملا

 ءارشتسا ةيضقل امهلوانت كلذ نمو يمالسإلا ل اعلا ىيف ةيعامتجالاو

 يكولسلاو يدقعلا ءانبلا ىلع هرطخ نم دحلل يعسلاو يطابلا ركفلا
 . يمالسإلا عمتجملل

 لوصأ ىلإ قطنملا لاخدإ ةيضق نم اطسو افقوم ينالجراولا فوقو -
 وهو ،قطنملا رهوج ذخأ هنإف كايئدبم ةركفلل هراصتنا مغر كهقفلا
 جاردإ يف ةغلابملاو قارغإلا نود ،امومع يلقعلا لالدتسالا لامعتسا

 يلازغلا هاجتا ناك امنيب ،ةيلوصألا لئاسملا تش يف ةقطانملا تاحالطصا

 هدعاوق اربتعم ،هباتك ثحابم لج يف قطنملا ةلآ دمتعا ذإ ،‘كلذ نم دعبأ

 .همولعب ةقث الف امب طيحي ال نمو ،مولعلا لكل ةماه ةمدقم

 ملع جزامتل اجذومن ،ىفصتسملاو ‘فاصنإلاو لدعلا اباتك ربتعي -

 جتنأ امم ،نايحألا نم ريثك يف امهاياضق لخادتو ،مالكلا ملعو لوصألا
- ٥٦٨-



 داهتجالا نيدايمو هقفلا ثحابم اهل ةلص ال نييلوصألا نيب تافالخ
 نالجراولا نم لك اهلانت ةديدع لئاسم يف لخادتلا اذه ىلجتو ،يعيرشتلا
 اممتاباتك يف رثأ هل ناك امم مالكلا ملعب امهلاغتشا لعفب ،يلازغلاو

 . ةيلوصأل ١

 ضرعم يف ،ىلاعت هللا مالك ةقيقح لوح فالخلا كلذ ىلع لاثم زربأو -
 رمألا ةلالد وه يساسألا عوضوملا نأ لاحلاو ،يهنلاو رمألا نع ثيدحلا

 تادابع نم نيفلكملا لاعفأ يف امهرثأو 3ماكحألا ىلع يهنلاو
 .تالماعمو

 امب يظح نلا ءاملعلا قالخأ نم ريثك نع ةساردلا هذه تفشك دقل -

 قمعو مصخلا يف فاصنإو ،ملعلا يف ةنامأ نم ،دماح وبأو بوقعي وبأ

 .ابلطم قحلا ءارو يغتبي ال نم نأش كلذو راوحلا ق بدأو ‘ثحبلا ىق

 لدعلا" هباتك ةصاخبو 53ع ونتملا هجاتنإب ييالجراولا رابتعا نكععو -

 نالجراوب ترهدزا يلا ةطيشنلا ةيملعلا ةكرحلا ىلع ادهاش "فاصنإلاو

 ةيركفلا اياضقلا نم ريثكل ةيح ةروصو ،يرجهلا سداسلا نرقلا لالخ

 .رصعلا كلذ يف يمالسإلا ملاعلا قرؤت تلظ لا ةيسايسلاو
 3اريخأ -

 اهولتت ةوطخو ةقوشم ةحتاف ةساردلا هذه نوكت نأ وجرن اننإف

 و قمعأ ىرخأ تاساردل ةبيحر تالاحب يف قلطنت ،ةقواستم تاوطخ

 "فاصنإلاو لدعلا" هباتك ىلع عباتت امو ،ينالجراولا ثارت لوانتت لمشأ

 نيفد هبلغأ لازي ال يذلا ةيضابإلا ثارت نم اهريغ ىلإ دتمتو لامعأ نم

 .تاطوطخملا نئازخ

 ءاملعل اعفاد ثاحبألا هذه رشن نوكي نأ هلك كلذ ءارو نم فدهلاو
 يف هعضوو ،يلوصألاو يهقفلا ةسردملا هذه جاتن ربدتل اهيركفمو ةمألا

 مه نمز يف نيملسملا ثعش مليو ©فصلا يوقي يذلا حيحصلا هناكم
 يف ممب صبرتملا ودعلا دياكم ةصل دوهجلا رفاضت ىلإ هيف نونوكي ام جوحأ

٥٦٩ -



 ١ دل ١ و لخ ١ ح ر اخ ٠
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 عجارم او رمد اصملا سرهف

 (ه ٨.١هخت) يشحملا رمع نب دمحم ،ةتس وبأ ١-

 .ارطس ٢١ ٬ةقرو٥٧١ ، فاصنإلاو لدعلا رصتخم ىلع ةيشاح -

 .رئازلا ،ةيادرغ نجسي ينب ،يلعل حلاص جاحلا ةبتكم

 (ه ٠٧٥ت) ،ينالجراولا ،يتاكلا دبع رامع وبأ ٢-

 دمحم ديعس جاحلا ةبتكم .ارطس ١١ تاقرو ٦١ رامع يبأ ريس -

 .رئازحلا ةيادرغ

 ٣- ىسيع نب ميهاربإ \ناظقيلا وبأ )ت١٢٩٢ه/١٩٧٣م(

 ٦١ ،ينالجراولا يتارادسلا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ مامإلا -

 .ناظقيلا يبأ لآ ةبتكم ،٦١٦٦١توأ ‘صوصف دمحأ خسن ةحفص

 .رئازحلا ،ةرارقلا

 ٤- فسوي نب دمحم نشيفطا )ت٢٢٣٢ ١ ه/٤ ١٩١م(.

 ٨١٢لوألا تادلب ٣ ،فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش -
 ٥٣و٤٣ نيب ةرطسملا .ةقرو ١٦١٠ ثلاثلا ةقرو٩٤٢٣ينياثلا كةقرو

 .ةيادرغ نجسي ينب ‘بطقلا ةبتكم ،فلؤملا طخب خسن ،ارطس

 .رئازجلا

 .(م٥٦٩١) حاص نب ميهاربإ مازعأ -ه
 خسن ،۔ارطس ٢٣ ةحفص ١٩٨ ،نالجراو خيرات يف نابلا نصغ -

 .رئازخلا {ةيادرغ دمحم ديعس جاحلا ةبتكم ،فلؤملا طخ

 .(ه نماثلا نرقلا) ميهاربإ نب مساقلا وبأ ،يداربلا ٦-

 لدعلا باتك يناعم قئاقح نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا -

 نب ةباب خسن ارطس ٥٣و٨٢ نيب ةرطسملا ةقرو ٢٨٨ ‘فاصنإلاو

_ ١ ٧ ٥ _



 ةيادرغ دمحم ديعس جاحلا ةبتكم 6ےه ٩ لوألا عيبر دمحم

 .رئازجلا

 جاحلا ةبتكم .ارطس ٢٥ ةرطسملا \ةحفص ٢١ قئاقحلا ةلاسر -

 .رئازخلا {ةيادرغ دمحم ديعس

 ١٧- زيزعلا دبع نيمثلا )ت١٢٢٢٣ ه/١٨٠٨م(.
 نيب ةرطسملا ةحفص ٥٦ ،نيرحبلا جرم حرش يق نبيجوملا مظاعت -

 نجسي يب ،ةماقتسالا ةبتكم ،فلؤملا طخب خسن ،ارطس ٧٣و ٥

 | .رئازلا ةيادرغ

 .(ه ٨٢٩ت) ،ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ ،يخامشلا ٨-

 خسن ،ارطس ٢٢ ةرطسملا ةقرو ١٦١ ‘©فاصنإلاو لدعلا رصتخم -

 حلاص جاحلا ةبتكم ه٩٠٢١ رفص ،يلع وبأ نب مساق نب ديعس

 .رئازحلا {ةيادرغ نجسي ينب ،يلعل
 .ارطس ٢٢ ةرطسملا ،ةقرو ٨٩ ‘©فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش -

 .ةبتكملاو خسانلا سفنلو رصتخملا عم دجوي

 سداسلا نرقلا) فوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ ،يغراملا ٩-

 .( ه

 ةرطسملا ،تاقرو ٦ ،(عومجب نمض) ةيضابإلا قرف يف يف ةلاسر -
 .رئازحلا ةيادرغ ‘دمحم ديعس جاحلا ةبتكم .ارطس ٥

 ٠ - ه ه٠٧٥ت) ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ نالجراولا (.
 قيقحت ، فالتخالاو هقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا -

 ريبكلا عطقلا نم ةحفص ..٤ يمانلا ةفيلخ ورمع .د قيلعتو

 .ثحابلا ةبتكمب ةروصم ةنوقرم ةخسن

 :نيتطوطخم ىلإ انعجر امك =
 نب يلع :خسن ،ارطس١٣ امترطسم ،ةقرو ٢٠٨ يف عقت :ىلوألا -

 كحضاو يبرغم طخب ه٣٨١١ ةدعقلا وذ ،ييورابلا يلع نب ىسوم

٥٧٢ -



 .رئازجلا ،ةرارقلا جاحلاب خيشلا ةبتكم

 نب دمحم :خسن ارطس ٧ امقترطسم ةقرو ٦١إ٠ ي عقت :ةيناثلا -

 طخب ه٢٨٦٢١ ىلوألا ىدامج ،يبصملا ميهاربإ نب حلاص جاحلا
 .رئازجلا {ةيادرغ دمحم ديعس جاحلا ةبتكم حضاوو قيقد يبرغم

 يف تخسن ءارطس ٢٠١ امقرطسم ،ةقرو ٢٠ بوقعي يبأ ةلاسر _
 .رئازحلا ةيادرغ \دمحم ديعس جاجحلا ةبتكم ه٨٠٣١ بجر

 دمحم ديعس جاحلا ةبتكمب ةروصم ةطوطخم ،ةيزاجحلا ةديصقلا -

 جاحلا رمع نب نمحرلا دبع طخب ىرخأ ةخسنو .رئازخلا ةيادرغ

 .ثحابلا ةزوحب ةروصم ه٧٧٣٢١ ةدعقلا يذ خيراتب ؤفسوي

 سداسلا نرقلا) مالسلا دبع نب ناميلس عيبرلا وبأ ،ينايسولا ١١-

 .(ه

 ةبتكم ارطس ٢١ امترطسم ةقرو ١٨٢ ،ازجأ ٣ كييايسولا ريس -

 .رئازحلا {ةيادرغ نجسي ينب يلعل حلاص جاحلا

 :رداصملا :ايناث

 ١- دمحم نب يلع يبأ نب يلع نسحلا وبأ يدمآلا )ت٦١٢١

 .(ه

 3نانبل \توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا -

 ٤.٢ ١ه/١٩٨٣م. ١
 ٢- دمحم نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،ريثألا نبا )ت٦١٢٠

 .(ه

 3نانبل توريب ،يبرعلا باتكلا راد \حط ،خيراتلا يف لماكلا -

 ٤٠٠ ه /١٩٨٠م.

 ٣- ه ٦٥٤تر ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ مزح نبا _(.

 ،توريب ،ةديدحلا قافآلا راد ،اط ماكحألا لوصأ يف ماكحالا -

٣ ٥٧ _



 ٠.٠ ١ه /١٩٨٠م.

 ٤-= .(_ه ٨٠٨ت) نمحرلا دبع نودلخ نبا

 - .يقاو دحاولا دبع يلع .د حرشو قيقحت نودلخ نبا ةمدقم ط٢،

 رصم ،ةرينملا ،يبرعلا نايبلا ةنح ١٣٨٧ه/١٩٦٧م.
 - ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف ربخلاو إدتبملا ناويدو ربعلا باتك

 ،ينانبللا باتكلا راد ربكألا ناطلسلا يوذ نم مهرصاع نمو

 توريب ١٩٧٨م.

 .(_ه سداسلا نرقلا) فسوي بوقعي وبأ \نوفلخ نبا -ه

 - ،يمانلا ةفيلخ ورمع .د قيلعتو قيقحت ،نوفلخ نبا ةبوجأ ط١©

 ،نانبل كتوريب .حتفلا راد ١٩٤ ه/٩٧٤ ١م.

 ٦- .(_ه ١٧٧ت) باهولا دبع نيدلا جات ،يكبسلا نبا

 - .م.د ،ةيرصملا ةينيسحلا ةعبطملا ،رط ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 نابعش ١٣٢٤ه.

 ٧- .(_ه ٠٢٦تر) دمحأ نب هللا دبع ،ةمادق نبا

 - ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،١ط ،رظانملا ةنجو رظانلا ةضور
 نانبل ١٤.٠١ه /١١٨١م.

 ٨- ه ٨٢٥تر) ،ينالجراولا ركب يبأ نب يحي ءايركز وبأ (.
 - بويأ نمحرلا دبع قيقحت {ةمئألا رابخأو ةريسلا باتك ط١،

 ،عيزوتلاو رشنلل ةيسنوتلا رادلا ١٤.٥ه/١٩٨٥م.

 ٩ ،نسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا لامج ،يونسألا )ت٧٧٢

 .(ه

 توريب ‘بتكلا ملاع لوصألا جاهنم حرش يف لوسلا ةيامن -

 اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا ةعبط نع ةروصم ةخسن) 3٩٨٢

 .(-ه١ ٣٤٥

 .(م١٩١ ٤/_ه١ ٣٢ ت) ، فسوي نب دمحم شيفطا - ٠4

-٥٧٤ -



 - .م.د عومجب نمض ةيرجح ط «يبقعاي ةيضابإلا فرعت مل نإ -
 .ت.د

 . ه٦٢٣٢١ مرحم .م.د ةيرجح .ط بيترتلا بيترت -

 .م.د كةيرجح ط خيراوتلا ضعب يف ةيفاشلا ةلاسرلا -
 ._ه٦٢٣٢١بحر

 .ه ٠٨١١تر نيدلا ماظن نب دمحم يراصنألا ١١-
 عبط) ه٢٦٢٦٢١ قالوب ط ،توبنثلا ملسم ىلع تومَحرلا حتاوف -

 .(ىفصتسملا شماهب

 ١٢ ه ٣٩٤ت) \ فلخ نب ناميلس ديلولا وبأ ،يجابلا _(.

 كسنوت ،يليلتلا ةعبطم ©٤ط .ةيكلاملا لوصأ يف تاراشإلا باتك -

 ىلع نيعلا ةرق ىلع يسونسلا ةده خيشلا شمامب عبط) .ها ٨

 .(ييوجلل تاقرولا
 ،يكرت ديجلا دبع .د قيقحت جاجحلا بيترت يف جاهنملا باتك -

 -. ع; ن; 1978. رشانلا

 ٣- ه نماثلا نرقلا) ميهاربإ نب مساقلا وبأ ،يداربلا (.

 ةيرجح ط ،تاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتإل يف ةاقتنملا رهاوخلا -

 .ه٦٠٣١ .م.د

 ديجلا دبع .د يكرتلا ٤

 قيقحت ،يجابلاو مزح نبا نيب ةعيرشلا لوصأ يف تارظانم -
 ‘توريب ،يمالسإلا برغلا راد نيهاش روبصلا دبع .د بيرعتو

 ١٩٨٧.

 ٥ ١- يناسملتلا فيرشلا 6©نياسملتلا 6

 ةعبطملا ،اط لوصألا ىلع عورفلا ءانب ىلإ لوصولا حاتفم -

 .١٩ص 6ته٦٤٣٢١ سنوت ،ةيلهألا
 تاحرف .د ‘يريبعحلا ٦-

. ٥ ٧



 ،ثارتلا ةيعمج رشن ،٢ط ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا -

 .رئازحلا ةيادرغ ،ةرارقلا

 نونفلل يموقلا دهعملا ةبرج يف ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةبازعلا ماظن -

 50١٧٥ سنوت ،راثآلاو

 سماخلا نرقلا) ،ريخلا يبأ نب يحي ايركز وبأ يوانحلا ٧-

 .(ه

 وبأ قيلعتو رشن ،هقفلاو لوصألا يف رصتخم ،عضولا باتك -
 .ت.د ةرهاقلا ،ةديدجلا ةلاجفلا ةعبطم ،شيفطا ميهاربإ قاحسإ

 ©فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع يلاعملا وبأ ،يوحجلا ٨-

 .(_ه ٨٧٤ت)

 ©١ط ©بيدلا ميظعلا دبع .د قيقحت ،هقفلا لوصأ يف ،ناهربلا -

 . ه٩٩٣١ ةحودلا ،ةثيدحلا ةحودلا عباطم

 دمحأ .د آيرصحلا ٩-

 باتكلا راد اط .هقفلا لوصأ يف عيرشتلا رداصمو مكحلا ةيرظن -

 .م١ ٦٨٩/ه٦٠٤١ ‘توريب ،يبرعلا

 .هللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ نيدلا باهش يومحلا ٠
 .(_ه ٦٢٦تل)

 ه١٦٧٣١ توريب ‘توريب رادو رداص راد نادلبلا مجعم -

 /١٩٦٧م.

 .(ه ٧٢٧ت) ،معنملا دبع نب دمحم ،يريمحلا ٦١-

 ةبتكم سابع ناسحإ .د قيقحت راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا -
 .م٥٧٦١ ،تنوريب نانبل

 .(ه يناثلا نرقلا) ،مماغ نب رشب مناغ وبأ ،يياسارخلا ٢-

 طوطخم شيفطا فسوي نب دمحما حرشو بيترت ‘ىربكلا ةنودملا -
 .م١ ٤٧٩/ه٤٩٣١ نانبل توريب ةظقيلا رادب روصم

-٢٧٦ ٥ -



 .دمحم ضوع .د ‘تافيلخ ٢٣-

 يموقلا ثارتلا ةرازو ،٢ط ،ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا -
 .ت.د نامع ةنطلس !ةفاقثلاو

 .م٨٧٩١ ،ناَّمع ‘بعشلا راد عباطم ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن -
 أ١ط ءةيقيرفإ لامش يف ةيضابإلا دنع ةيوبرتلاو ةيعامتجالا مظنلا -
 .م٦٨٩١ ،ناّمَع ،ةيجذومنلا عباطملا ةكرش

 .(_ه ٠٧٦ت) ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ ©ێئيجردلا ٦٤-

 ،ثعبلا راد \١ط .يلط ميهاربإ قيقحت برغملاب خياشملا تاقبط -

 .م٤٧٩١ ةنس باتكلا ردص دقو .ت.د ،ةنيطنسق

 .يحتف دمحم .د يردلا - ٥

 ،٢ط .يمالسإلا عيرشتلا يف يأرلاب داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا -
 .م٥٨٩١/ه٤١.ه قشمد عيزوتلل ةدحتملا ةكرشلا

 ناثلا نرقلا) ،يديهارفلا يدزألا رمع نب ‘بيبح نب عيبرلا ٦-

 .(ه

 بوقعي يبأ بيترت بيبح نب عيبرلا دنسم حيحصلا عماخلا -
 .ةرهاقلا ةيفلسلا ةعبطملا \٢ط ،ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي

 .ه ٩

 ءىفطصم دمحم د ،يليحزلا ٧
 ١٤.٦- قشمد ةعماج ةعبطم .يمالسإلا هقفلا لوصأ -

 ٤.٧ ١ه/١٩٨٦-١٩٨٧م.
 ىفطصم ةبهو .د ك يليحرلا ٢٨-

 3ةعابطلل لبقتسملا راد يمالسإلا هقفلا لوصأ يف طيسولا -

 .م٧٨٩١-٦٨٩١/ه٧.٤١-٦.٤١ قشمد ةعماج تاعوبطم

 .ميركلا دبع .د ناديز ٩-

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ريذنلا راد \١رط ،هقفلا لوصأ يف زيجولا _

-۔٧٧٥ -



 .م١ ٢٦٩/ه٢٨٣١ دادغب

 .(م١٩١ ٤/_ه ٢٣٣٢١ت) ديمح نب هللا دبع يملاسلا ٠-

 لوألا ءزحلا ©بيبح نب عيبرلا دنسم حيحصلا عماخلا ةيشاح -

 .ه٦٢٣١ ،ةرهاقلا ،ةينورابلا راهزألا ةعبطم ،يناثلا ءزجلاو

 قيقحت ثلاثلا ءزحلا بيبح نب عيبرلا دنسم حيحصلا عماجلا ةيشاح -
 .م١ ٣٦١٩/ه٣٨٣١ قشمد ،ةيمومعلا ةعبطملا يخونتلا نيدلا زع

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ‘٢ط .ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط -

 .م١ ٥٨١٩/ه٤١ ٥. نامع ةنطلس

 .ت.د ؛.م.د عومجب نمض ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا -

 ٤٩ ٠ت) لهس يبأ نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ كيسخرسلا ٣١-

 .(ه

 توريب ،ةفرعملا راد ،يناغفألا ءافولا وبأ قيقحت يسخرسلا لوصأ -

 .ت .د

 .(ه ٠٩٧ت) ،ىسوم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يطاشلا ٢-
 ةبتكملا زارد هللا دبع حرشو قيقحت ةعيرشلا لوصأ ىيف تاقفاوملا -

 .ت.د رصمب ىربكلا ةيراجتلا

 .ه ٤.٢ت) ،سيردإ نب دمحم يعفاشلا ٣-
 .ت.د .م.د ركاش دمحم دمحأ حرشو قيقحت ،ةلاسرلا -

 ميهاربإ نب دوادو ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ ،يحخاّمشلا ٣٤-

 .يتالتلا

 ميهاربإ قاحسإ وبأ قيلعتو حيحصت اهحورشو ديحوتلا ةمدقم -
 . ه٣٢٥٣٢١ ةرهاقلا &!ط شيفطا

 .(_ ه ٥٥٢١ت) دمحم نب يلع نب دمحم ياك وشلا ٣٥-_-

 ةعابطلا ةرادإ لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ -
 .ه٧٤٣١ رصم, ةيرينملا

-۔٨٧٥ -



 .بيدأ دمحم .د حلاص ٣٦-

 ،٢ط .(هاروتكد ةلاسر) ،يمالسإلا هقفلا يت صوصنلا ريسفت -

 .م١ ٩٨٩/_ه٩.٤١ ،قشمد توريب يمالسإلا بتكملا

 .دمحأ نب حلاص .د ،يقاوصلا ٧-

 أ٢ط .(ريتسجام ةلاسر) ةوعدلا يف هراثآو ديز نب رباج مامإلا -
 طقسم ءنامع ةنطلس .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو

 ٤٩ ١ه/١٩٨٩م.

 .رامع .د ،يلاط ٣٨-

 دبع رامع يبأل زجوملا باتك ةقيقحت ،ةيمالكلا جراوخلا ءارآ -

 ةكرشلا رشن ‘توريب قورشلا عباطم ،(هاروتكد ةلاسر) ،يتاكلا

 .م١ ٨٧٩/ه٨٩٣٢١ رئازجلا .عيزوتلاو رشنلل ةينطولا

 .(_ه ٥.هت) دمحم نب دمحم دماح وبأ ،يلازغلا ٩-

 رصم ،قالوب ةيريمألا ةيعبطملا ؤرط ،لوصألا ملع نم ىفصتسملا -
 .ت .د ؛.م.د رداص راد رشن

 راد ،وتيه نسح دمحم .د قيقحت لوصألا قيلعت نم لوخنملا -

 .ت .د ،توريب ركفلا

 .مساقلا وبأ دوعسم رمع ،يوابكلا .٤-

 عماج ءةيبرتلا ةيلك 3ريتسجام ةلاسر كاثدحم بيبح نب عيبرلا _

 .يتزوحب ةروصم ةلاسرلا .ت.د سلبارط "حتافلا
 .ناسح دمحم .د }ةبسك ١-

 .رهزألاب نيدلا لوصا ةيلكب ،هاروتكد ةلاسر ،ممتديقعو ةيضابإلا -

 دمحم ديعس جاحلا ةبتكمي ةروصم ةلاسرلا (م٩١ ٧١ ه ٩

 .رئازحخلا ةيادرغ

 ،سيممح نب رمع كلام وبأ يكلاملا ٤٢

 ثارتلا ةرازو .فاصنإلاو لدعلا رصتخم مظنب فاطلألا دراوم -

- ٥٧٩



 .م١ ٥٨٩/ه١ ٤.٥ نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا

 .(م٨٩١ ./ه ٤١..ت) يحي يلع رمعم ۔-٣٢

 .ةيبرعلا ةعبطملا مهخيراتو مهلوصأ يف ةزكرم ةسارد ةيضابإلا -

 .م٥٨٩١ ؛،ةيادرغ

 3ةرهاقلا ةبهو ةبتكم 3©دط ءةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا -

 َ .م٦٧٩١/ه ٦

 خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا -
 ةرهاقلا ةبهو ةبتكم ط يضابإلا بهذملا ةأشن ىلوألا ةقلحلا -

 .م ١٦٤

 ،نانبل \توريب ،ةفاقثلا راد ،١ط سنوت يف ةيضابإلا ،ةنلاثلا ةقلحلا -

 .م ٣٨٥ ١ه_/٥ ٦

 رمع دمحأ حيحصت ،٢ط ٬رئازحجلا يف ةيضابإلا ،ةعبارلا ةقلحلا -

 .م٥٨٩١ ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ةكبوأ

 ٤٤ :ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ 6ييالجراولا )رت٥٧٠ه_(.

 - .ةيرجح ط ءليلدلا رونب ليبسلا يغابل لوقعلا لهأل ليلدلا
 ةرهاقلا ،ةينورابلا ةعبطملا ١٣٠٦ه.

 :عجارملا : اثلاث

 .(_ه ٠.٣٢٦ت) دمحم نب دمحم نب بلع ريثألا نبا ١-
 ،نارهط ،تايليعامسإ تاراشتنا .ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ -

 .ت .د

 ؛نرقلا رخاوأ ت) ،يولهبلا هللا دبع دمحم وبأ ةكرب نبا ٢-
 .(ه

 ،حتفلا راد \٢ط ،ييورابلا يحي ىسيع قيلعتو قيقحت ،عماخلا باتك -

 .م٤٧٩١/ه٤٩٣٢١ نانبل \توريب

` 
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 .(_ه ٢٥٨تر) ،ينالقسعلا يلع نب دمحأ رجح نبا ٢٣-

 دابأ رديح ،ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجب ةعبطم \١ط ‘بيذهتلا بيذمقت -

 . ه٥٢٣١ نكدلا

 .(_ه ١٤٢ت) دمحأ ،لبنح نبا ٤-

 .م١ ٣٨٩/ه٢٠٤١ توريب يمالسإلا بتكملا \!٤‘ط دنسملا _

 .( ه ١٨٦ت) دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ \ناكلخ نبا ۔-٥

 .ةفاقثلا راد «سابع ناسحإ .د قيقحت ،نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو -

 .ت .د ،\توريب

 .رهاطلا دمحم روشاع نبا ٦-

 .م٧٦٩١ سنوت عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا \بيرقب حبصلا سيلأ -
 .يشكارملا ،ىراذع نبا ٧-

 سابع ناسحإ .د قيقحت ،برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا -
 .م٣٨٩٦١ توريب ،ةفاقثلا راد \حط ،نيرخآو

 .(ه ١٥٧ت) ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ ميقلا نبا ٨
 دعس فوؤرلا دبع هط قيلعتو ةعجارم ،نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ -

 .م٣٧٩٦١ ،نانبل \توريب ليجلا راد

 ٩ ه ١١٧ت) ،دمحأ نب يلع نب دمحم روظنم نبا (.

 - ©برعلا ناسل راد طايخ فسوي فينصتو دادعإ طيحملا برعلا ناسل

 .ت.د نانبل ڵ\توريب

 .ميهاربإ .د ©&فسوي نبا - ٠

 ،ناولألا ةينقت ةعبطم ،ةيضابإلا روظنم نم مالسإلا يف ةسايسلاو مكحلا -

 .م١٩٩١ .رئازجلا

 ١١- .دواد نب ناميلس فسوي نبا )ت١٩٩٢م(.

 - لامعأ نمض ءاهزيكرتو ةراضحلا رشن يف ةيمتسرلا ةلودلا تادوهجب

 ىقتلملا تاشقانمو تارضاحم ١١ ،نالجرو ،يمالسإلا ركفلل

-٥٨١ -



 رئازحلا ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رشن ،(م٧٧٩١رياربف /ه٧٩٣١رفص)
 .م ١٩٨٤

 .ه ثلاثلا نرقلا) ©فاتلز نب الغي رزخ وبأ ١١-

 نوقرم ثحب ،يمانلا ةفيلخ ورمع .د قيقحت نيفلاخملا عيمج ىلع درلا -

 .يتزوحب ةروصم
 .(_ه ٨٨٣ت) يناتسجسلا دواد وبأ ١٣-

 ناميلس يبأل د واد يبأ ننس حرش ننسلا ل اعم هشماميو دواد يبأ ننس -

 ©بلح ءةيملعلا ةعبطملا خابطلا بغار دمحم قيقحتو عبط يباطخلا

 .م٤٨٩١/ه ١٣٥٢

 .دمحم نب دمحأ .د ©قازر وبأ -٤١ى

 .عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،دامح نيب ةلود رصع يق بدألا -

 .م٩٧٩١ كرئازجلا

 .يلع دمحم .د ناير وبأ ٥ ١-

 .م٦٧٩١ ‘توريب ،ةيبرعلا ةضهنلا راد مالسإلا يف يفسلفلا ركفلا خيرات -

 .ميهاربإ باهولا دبع .د ،ناميلس وبأ ٦-

 ةدحج ،فقورشلا راد ،٢ط ءةيدقن ةيليلحت ةسارد يلوصألا ركفلا -

 .م٤٨٩١/ها٤.٤١

 ١٧- ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ )ت١٩٧٣م(.

 - نرئازخلا ثةيبرعلا ةعبطملا .هتايح راوطأ يف اشاب ينورابلا ناميلس

 ٣٦ ١ه/٥٦ ٩ .م

 سداسلا نرقلا) فيرشلا دمحم هللا دبع وبأ يسيردالا ٨
 .(ه

 قداص جاح دمحم قيقحت قاتشملا ةهزن باتك نم يبرعلا برغملا _

 .م٣٨٩١ كرئا زحلا {ةيعماخلا تاعوبطملا ناويد

 .دمحم نابعش .د ليعامسإ ٩-

٢ ٨ ٥ _



 رئازجلا ،ةنتاب ڵباهشلا راد .عيرشتلا ىف اهتلز نمو ةيسدقلا ثيداحألا -

 .م ١٩٨٨

 .دومحم .د ليعامسإ ٠-

 ‘توريب ،ةدوعلا راد ،(هاروتكد ةلاسر) يمالسإلا برغملا يق جراوخلا _

 .ما ٦ ةرهاقلا ىل وبدم ةبتكم

 ٦٢١- ،ميهاربإ قاحسإ وبأ كشيفطا )رت١٩٦١٥م(.

 - ةرهاقلا اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا ،نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا
 ١٣٤٢ ه_/٣ ١٩٢م

 .ريمألا دبع .د مسعألا _ ٢ ٢

 راد ‘٢!ط ،يحورلا هروطت حنمل ميوقت ةداعإ ،يلازغلا فوسليفلا -

 .م١٨٩١ نانبل ڵتوريب سلدنألا

 .ديعس نب ريكب \تشوعأ ٢٣-

 ةعبطملا .ةيمالسإلا ةيمالكلا سرادملاو يالجراولا فسوي بوقعي وبأ -

 .م٧٨٩١ ،ةيادرغ ،ةيبرعلا

 .حلاص دمحم جاحلا نب رمع ءاب - ٤
 ١0ط "يبايسلا دوعس نب دمحأ قيلعتو ميدقت يضابإلا ركفلا يف ةسارد -

 .م١ ٧٨١٩/ه١ ٤.٧ نامع طقسم

 .ىسوم نب دمحم يمع اباب - ٥
 .هبتاك ةزوحب نوقرم ثحب ،ييالجراولا دنع يفسلفلا ركفلا ةلاصأ -

 حلاص 3ةيجاب ٦-

 ةمالسوب راد ،اط ،ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا يف ديرحجلاب ةيضابالا -
 .م١ ٦٧١٩/_ه٦٩٣١ ،سنوت عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 .(م ٤١٩١تر) هللا دبع نب ناميلس ،نيورابلا ٧-

 .ةينورابلا راهزلا ةعبطم ،ةيضابإلا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا -
 .ت .د ةرهاقلا

_ ٨ ٥ 1 _



 يحي نب هللا دبع ،يننورابلا ٢٨-

 وذ رصم ،حاجنلا ةعبطم .نيدلا ةمئأ ةفرعم ىلإ نيئدتبملاو ةماعلا ملس -
 .ه٤٢٣١ ةجحلا

 .ريكب نب ميهاربإ زاب ٩-

 ©١ط .ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتقالا عاضوألا يف ةسارد ،ةيمتسرلا ةلودلا _

 .م٥٨٩٦١ كرئازحلا ،كيموفال ةعبطم

 ٠- زيزعلا دبع «يراخبلا )ت٧٢٣٠ه _(.

 - .م.د عئانصلا بتكم عبط ،يودزبلا لوصأ ىلع رارسألا فشك

 ٣٠٧ ١ه_.

 ١ .ليعامسإ نب دمح هللا دبع وبأ ،يراخبلا )رت٦٢٥٦ه.
 - .ت.د ،نانبل \توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد "يراخبلا حيحص

 .زيزعلا دبع ميهاربإ .د يودب ٢-

 ةودن لامعأ نمض .ةيمالسإلا ةراضحلاو هقفلا يف ةيضابإلا ةسردملا رود -

 /ه٨٠.٤١٠ نابعش) ،سوباق ناطلسلا ةعماجب ةدقعنملا يمالسإلا هقفلا

 فاقوألاو لدعلا ةرازو رشن ٧١٧-٧٦١٦١. تاحفص (م ١٩٨٨ ليرفأ

 .م ١٩ ./_ه٠١٤١ نامع ةنطلس ةيمالسإلا نوؤشلاو

 .لراك ،ناملك ورب ٣٣-

 ©يكبلعبلا رينمو ،سراف نيمأ هيبن ةمجرت ،ةيمالسإلا بوعشلا خيرات -
 .م١٨٩١ ‘توريب ،نبيالملل ملعلا راد \:ط

 .(ه ٧٨٤ت) زيزعلا دبع نب هللا ديبع وبأ يركبلا ٢٣٤

 كلاسملا باتك نم ءزج وهو برغملاو ةيقيرفإ دالب ركذ يف برغملا _
 .م٧٥٨١ رئازحلا ةموكحلا ةعبطم .نالسود نورابلا قيقحت كلامملاو

 دمحم نب يحي \شوكب ۔-٥٣
 .ت.د .رئازخلا ،ةليمحلا تاعوبطملا سلدنألاب يضابإلا دجاوتلا -

 .يالوم .د كيسيمحلب ٦-

_-_ ٤ ٨ ٥ _



 ؛١٤ع ةلاصألا ةلحب كيشايعلا ةلحر يف ةلقرو ةنيدم -

 5ةينيدلا نوؤشلاو يلصألا ميلعتلا ةرازو (م١ ٧٧٩يفناج/_ه١ ٧٩٣٢م رحم)

 .٦٠-٧٠. تاحفص رئازجلا

 دمحم .د .دارغلب ٧-

 ؛١6ع ةلاصألا ةلحب 3 .ةتاردسو ترهات يف ةيضابإلا ةكرحلا -
 ،ةينيدلا نوؤشلاو يلصألا ميلعتلا ةرازو (م١ ٧٧٩يفناج/_ه ١ ٧٩٣٢م رحم)

 ٤٣-.٠٥٠. تاحفص رئازجلا

 .حلاص ديعسوب ٣٨-

 .ييالجراولا بوقعي يبأل ناهربلاو ليلدلا باتك قيقحتو ةسارد -

 ةيلكلا ،نيدلا لوصأل ىلعألا دهعملا !ةثلاثلا ةقلحلا هاروتكد ةلاسر)

 .ت.د «سنوت ةينوتيزلا

 زناضمر ديعس دمحم .د يطوبلا ٩-

 ركفلا راد اط ،يمالسإ بهذم ال ةكرابم ةينمز ةلحرم ةيفلسلا -

 .م٨٨٩١/ه٤١ ٨. قشمد

 .حبار ،رانوب . ٤
 عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،٢ط .هتفاقثو هخيرات ،يبرعلا برغملا -

 ١٩٨١. رئازجلا

 .يكستيفيل زودات ٤١-

 ."ةقلح" ةدامو ،"ةيضابإ" ةدام ،ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد -

 ٤٦ ىسيع نب ىسيع وبأ "يذمرتلا )ت٦٢٩٧ه(.
 - ©يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ركاش دمحم دمحأ قيقحت يذمرتلا ننس

 .ت.د ، توريب

 .دباع دمحم .د يرباخلا ٢٣-

 ٢0}٤ع رصاعملا يبرعلا ركفلا ةلجمب .ةسايسلاو لقعلاو هقفلا -

 .توريب ،يبرعلا امئإلا زكرم ١٧-٧!٢، تاحفص ١( ٣٨٩طابش)

_ ٥ ٨ ٥



 .يلع نب تاحرف ،يريبعحجلا ٤٤
 ةودن لامعأ نمض .ةيمالسإلا ةراضحلاو هقفلا ىف ةيضابإلا ةسردملا رود -

 /ه٨.٤١ نابعش) ،سوباق ناطلسلا ةعماجب ةدقعنملا يمالسإلا هقفلا

 .ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألاو لدعلا ةرازو رشن ١ط ،(م٨٨٩١ ليرفأ

 .م٠٩٩١/ه٠١٤١ نامع ةنطلس

 .بيبحلا .د ،يياحنخلا ٤٥

 يمالسالا برغملل يعامتجالاو يداصتقالا خيراتلا يف ةيبرغم تاسارد -

 ١٩٨٠. ‘توريب رشنلاو ةعابطلل ةعيلطلا راد إ١!ط

 .(م٠١ -٩/_ه٤-٢) ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا يمالسالا برغمل ا _

 عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،سنوت ،عيزوتلاو رشنلل ةيسنوتلا رادلا
 .م٨٧٩١/ه٩٨٣٢١ رئازجلا

 .نودع نالهج ۔-٦

 ،فثارتلا ةيعمج رشن ،(ريتسجام ةلاسر) ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا -

 .ت.د رئازلا ةرارقلا

 .ه ٨٧٤ت) فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع نيوحلا ٤٧
 دمحم .د قيلعتو قيقحت .داقتعالا لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلإ داشرإلا -
 3ةرهاقلا يجناخلا ةبتكم .ديمحلا دبع معنملا دبع يلعو ىسوم فسوي

 .م١ ٣٦٩ ١ه_/ ٠ ٩٥

 .نمحرلا دبع ،يلاليحلا ٤٨-

 ةلاصألا ةلحب ،ناهربلاو ليلدلا هباتكو ينالجراولا فسوي بوقعي وبأ -

 نوؤشلاو يلصألا ميلعتلا ةرازو (م١ ٧٧٩يفناج/_ه١ ٧٩٢مرحم) ١٤ع

 ١٦١٢-١٧١٠. تاحفص رئازخلا ،ةينيدلا

 .م٣٨٩١/ه٢٠.٤١ توريب ةفاقثلا راد :ط ،ماعلا رئازجلا خيرات -
 .(م ٦٠٠٢ت) ناميلس نب دمح نب ل اس ، يثراحلا - ٤٩

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةيضابإلا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا -
٥٨٦ -



 .م١ ٣٨١٩/_ه١ ٤.٣ نامع ةنطلس

 .نورخآو كمحح وبأ يزاجحلا _ .4

 رصمب فراعملا راد ؤ©فيض يقوش قيقحت ‘برغملا ىلح يف برغملا -

 .ت..د

 .يلقوب نيدلا لامج كنسح ۔-١٥

 ١٦٨٤. رئازحلا ڵباتكلل ةينطولا ةسسؤملا \حط ،ةيفسلف اياضق -

 .ميهاربإ نسح .د نسح ۔-٥ ٢

 ١0ط ،؛‘ج .يعامتجالاو يتاقثلاو يدلاو يسايسلا مالسإلا خيرات -

 ١٩٦٨. ةرهاقلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم

 .سايلإ دمحأ نيسح .د - ٢٣

 نمض .يداليملا ١٢ نرقلا لبق يلام ةكلمم مالسإ يف ةيضابإلا ءاهقف رود -
 "ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف مهتمهاسمو ةقرافألا ءاملعلا" ةودن لامعأ

 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا فارشإ .ما ٩٢٣ ويلوي ،موطرخلاب ةدقعنملا

 تاحفص ،م٥٨٩١/ه٤١.ه دادغب عبط .نامرد مأ ةعماج عم مولعلاو

 ١-١٠٧.

 دمحم &يرضخلا ۔-٤٥

 .ه٩٢٦٣١ رصعي ،ةيلامحجلا ةعبطم !ط يمالسإلا هقفلا لوصأ -

 رصمب ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ٤ط ،يمالسإلا عيرشتلا خيرات -

 .م٤٣٩١/_ه ١٣٥٢

 .باهولا دبع &فالخ ۔-٥٥

 .رئازلا عيزوتلاو رشنلل ءارهزلا كرئازحلا يف ١ط هقفلا لوصأ ملع -

 ١٩٠.

 .(م١٨٩١ت) .ىلع دمحم زوبد ۔-٦٥

 .ةرهاقلا ،يبحلا يبابلا ىسيع ةعبطم إ١ط ،حج ريبكلا برغملا خيرات -
 .م٣٦٩١/ه ١٣٨٢
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 ةعبطملا ١ج ةكرابملا امتروثو ةثيدحلا رئازلا ةضف - ٥٧-

 .م١ ٥٦٩/ه ١٣٨٥ .م.د ،ةينزواعتلا

 .[.] طع ع .ج .ت .روب يد ۔-٨٥

 ةنح ،ةير وبأ يداهلا دبع دمحم .د ةمجرت ،مالسإلا يف ةفسلفلا خيرات -

 .م٧٥١٦١/ه٧٧٣٢١ ،ةرهاقلا رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا

 هللا دبع نب كرابم ،يدشارلا ٩

 هقفلا ةودن لامعأ نمض روصعلا دبع هرارمتساو هقفلل نيودتلا ةأشن -

 ليرفأ /ه٨.٤١ نابعش) سوباق ناطلسلا ةعماجب ةدقعنملا يمالسإلا

 ةنطلس ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألاو لدعلا ةرازو رشن إاط ،(م ١٦٨٨

 .٠٣٢-۔١٠٢ تاحفص ،م٠٩٩١/ه١٤١. نامع

 .راتسلا دبع .د يوارلا ٠-

 ١3ط ٬يلزتعملا رابحلا دبع يضاقلا ركف ىيف ةسارد ةيرحلاو لقعلا -

 .م ١٨٠ /ه٠.٠.٤١ توريب رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا

 .(_ه ٧٠٥٢١ت) دمحأ ،ياقرزلا ٦١-

 توريب ،يمالسإلا برغلا راد ،ط ٬ةيهقفلا دعاوقلا حرش -

 .م٣٨٩١/ه١ ٤.٢

 .نيدلا ريخ يلكرزلا ٦٢-

 .م٩٦٩١ ‘تؤوريب .٣ط مجارت سوماق مالعألا _

 .زيزعلا دبع مل اس .د 3لاس ٦٢٣-

 3ةيبرعلا ةضهنلا راد يمالسإلا رصعلا ،٢ج ءريبكلا برغملا خيرات -

 ١٩٨١. ،توريب

 داؤف كنيكزس ٦٤-

 وبأ يمهف .د يزاجح يمهف دومحم .د ةمجرت ،يبرعلا ثارتلا خيرات -

 ١٩٧٧. ةرهاقلا ©باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا لضفلا

 .نيدلا رصان .د ،كينوديعس ۔-٥٦

_ ٨ ٨ ٥ _



 ؛١ع ةلاصألا ةلحب ءينامثعلا دهعلا يف اهتقطنمو ةلقرو -
 ةينيدلا نوؤشلاو يلصألا ميلعتلا ةرازو (م١ ٧٧٩يفناج/_ه١ ٧٩٣مرح)

 ٧١-٩٥٠. تاحفص رئازجلا

 .(روتكد) سيلاغون ثيموغ ،رودافلس ٦-

 تارضاحم نمض ثسلدنألاو رئازجلا نيب لصو ةقلحك نويمتسرلا -
 /ه٧٩٢١رفص) ،نالجرو يمالسإلا ركفلل ١١ ىقتلملا تاشقانمو

 تاحفص .م٤٨٩١ رئازجلا ،ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رشن ،(م٧٧٩١رياربف

 .٣٧٢۔_-٢ ٥٧

 .فيطللا دبع ةرارش ٦٧-
 رشنلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا © يملعلا ركفلا دئار مزح نبا _

 .ت.د ‘توريب .عيزوتلاو

 .ىفطصم .د ةعكشلا ٦٨-

 .م٧٨٩١/ه٤١ ٧. ،ةرهاقلا ةينانبللا ةيرصملا رادلا \بهاذم الب مالسإ -

 .نيمألا دمح © يطيقنشلا ۔-٩٦

 ،توريب ،بتكلا ملاع ٠١0ج نآرقلاب نآرقلا حاضيإ يف نايبلا ءاوضأ -

 .ت .د

 .ت.د .رئازخلا {ةيفلسلا رادلا ،هقفلا لوصأ ةركذم -

 ٠ ،ميركلا دبع نب دمحم حتفلا وبأ ،يناتسرهشلا )ت٥٤٨هه_(.

 _ ةبتكم !ط دمحم يمهف دمحأ خيشلا قيلعتو حيحصت .لحنلاو للملا

 ،ةرهاقلا ،ةيراجتلا نيسحلا ١٢٣٦٨ه/٤٨؛ ٩ .م

 .لولغز دعس .د ديمحلا دبع ٧١-

 ١٩٧٩. ،ةيردنكسإلا ،فراعملا ةأشنم ،٢ط ريبكلا برغملا خيرات -

 .يزوف تعفر بلطملا دبع ٧٢٢-

 ةلود مايق تح امهنيب عارصلا ،يمالسإلا برغملا يف جراوخلاو ةفالخلا -
 .م١ ٣٧٩/__ه ١٢٣ .م.د 6١ ط ةبلاغألا

_ ٩ ٨ ٥ _



 .ليعامسإ ،يبرعلا ٧٢٣-

 ١٩٨٣. كرئازخلا ڵباتكلل ةينطولا ةسسؤملا اهئطاوشو ىربكلا ءارحصلا -

 .ءالعلا وبأ يفيفع - ٤

 ١٩٥١. ةرهاقلا رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل ،يهيجوتلا قطنملا

 .نيمأ ىفطصمو مراجلا يلع ٥-

 .م٦٥٩١/ه٥٧٣١ رصمب فراعملا راد 0١ ٢ط ةحضاولا ةغالبلا -

 هللا بسح يلع ٧٦-

 رصمب فراعملا راد ٣،3ط .يمالسإلا عيرشتلا لوصأ -

 .م٤٦٩١/ه٣٨٣١
 .(م٤٣٩١ت) يساسلا دمحم نب ميهاربإ رماوعلا ٧-

 كسنوت ،رشنلل ةيسنوتلا رادلا ©ڵفوسو ءارحصلا خيرات ف فورصلا -

 .م٧٧٩١/ه٧٩٣١ سنوت .رئازحلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا

 ركب يبأ نب دمحم نب هللا دبع ملاس وبأ ك،يشايعلا ٨

 .(ه٠٩٠١ت)

 ناضمر 3‘ساف ثةيرجح ط دئاوملا ءامب ةامسملا ةلحرلا -

 .م١ ٨٩٨/_ه١٦ ٣٦٧٦

 ميهاربإ .د .راخف ٩-

 ةراضح ىف نييبيللا راجتلا رودو طيسولا رصعلا يف لفاوقلا ةراحت -

 يراضحلا اهرودو لفاوقلا ةراجت" ةودن لامعأ نمض ،ىربكلا ءارحصلا

 ٤٧-٦١٨. تاحفص ١٩" نرقلا ةيام ىح

 .يدابأ زوريفلا ٨٠
 رصمب 8 ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا هط ثطيحملا سوماقلا -

 .ما ٣٧٢٣ ١ه_/٤ ٥

 ىسوم .د .لابقل ٨١-

 وأ تقرحأ له ،ترهاتب ةموصعملا ةبتكم ،يمتسرلا خيراتلا اياضق نم -

_ ٩ ٥ .



 ؛١ع ةلاصألا ةلجم ؟نالجراو ينب راوج يف ةتاردس ىلإ اهنويع تلقن
 3ةينيدلا نوؤشلاو يلصألا ميلعتلا ةرازو (م١ ٧٧٩يفناج/_ه ١ ٧٩٢مرحم)

 .٩٥۔-١٥ تاحفص رئازلا

 (ةروتكد) اريغيف سوسيخ ايرام ٢-

 تاشقانمو تارضاحم نمض اةبطرق يث متسر نب نمحرلا دبعو دمحم -
 6(م٧٧٩١رياربف /ه٧٩٢١رفص) }نالجرو يمالسإلا ركفلل ١١ ىقتلملا

 ٢٧٥-٢٩٨. تاحفص .م٤٨٩١ رئازخلا ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رشن

 .زيزعلا دبع ڵ©بودحجلا ٢٣-

 رشنلل ةيسنوتلا رادلا {ةيريزلا ةلودلا مايق ىلإ ايقيرفإب يبهذملا عارصلا -

 .م١ ٥٧٩/_ه١ ٥ كسنوت

 قيفوت دمحأ كنيدملا - ٤

 .ه٠٥٣١ «رئازخلا ،ةيبرعلا ةعبطملا .رئازلا باتك -

 .دوعسم ،يدوهزم - ٥
 نب ةرجه ىلإ ةيمتسرلا ةلودلا طوقس ذنم طسوألا برغملا ف ةيضابإلا -

 (ريتسجام ةلاسر) (م٥٨٠١-٠٩ ٩/_ه٢٤٤-٦٩٢) برغملا دالب ىلإ لاله

 .م١ ٩٨٩/_ه١ ٤٠٩ .خيراتلا مسق بادآلا ةيلك ،ةرهاقلا ةعماج

 ٨٦- ،يروباسينلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ ملسم )ت٢٦١

 .(ه

 .رهزألاب ةيلهألا ةعبطملا \اط يوونلا حرشب ملسم حيحص -

 .م٩٢٩١/ه١ ٤٧

 .ركب وبأ نمحرلا دبع حلصملا ٧
 ةعماج نيدلا لوصأ ةيلك ،ريتسجام ةلاسر ،اركفو ةديقع ةيضابإلا -

 .م١ ٢٨٩/_ه١ ٤.٠٢ ضايرلا ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا

 .تيخب دمحم © يعيطملا ٨٨-

 لاع راد ،لوسلا ةيا شماهب عبط ،لوسلا ةيامن حرشل لوصولا ملس -
_ ١ ٩ ٥ _



 ١٩٨٢. توريب بتكلا

 توريب ©، قرشملا راد ،١٢ط .مالعألاو ةغللا ف دجنملا ٩-

.١٩٧٣ 

 دمحأ نيدلا زع ىسوم ٠-

 © يرجهلا سداسلا نرقلا لالخ يمالسإلا برغملا يف يداصتقالا طاشنلا -

 .م١ ٣٨٩/ه٣٠.٤١ توريب ،قورشلا راد .ط

 ،يداليملا رشع سداسلا نرقلا تح ايقيرفإ برغ يف مالسإلا راشتنا -
 ةيبرعلا ةراضحلا يف مهتمهاسمو ةقرافألا ءاملعلا" ةودن لامعأ نمض

 ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا فارشإ .م٣٨٩١ ويلوي موطرخلاب ةدقعنملا "ةيمالسإلا

 .م١ ٥٨٩/ه٤١ ٥. دادغب عبط .نامرد مأ ةعماج عم مولعلاو ةفاقنلاو

 .دمحم نب كرابم يليملا ١-

 3رئازخلا باتكلل ةينطولا ةسسؤملا ڵٹيدحلاو مندقلا يف رئازخلا خيرات -

 ٩.

 .دمحم .د رصان ٩٢-

 ثارتلا ةيعمج رشن ،يدجسملا عمتجا ءانب يف اهرودو ةبازعلا ةقلح -

 .م١ ٩٨٩/ه١ ٤١٠ .رئازلا ةيادرغ ،ةرارقلا

 .ةفيلخ ورمع .د ،يمانلا ٣-

 ةلودلا ءاهتنا ذنم اهيحاونو نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا نع حمالم -

 تاشقانمو تارضاحم نمض .يرجهلا سداسلا نرقلا رخاوأ ىيح ةيمتسرلا

 ،(م٧٧٩١ رياربف /_ه٧٩٣١رفص) ،نالجرو يمالسإلا ركفلل ١١ ىقتلملا

 ١١٩١/٩٧. تاحفص .م٤٨٩١ رئازلا ،ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رشن

 .ديحلا دبع .د راجنلا ٤-

 ١٩٨٥. نانبل ڵتوريب يمالسالا برغلا راد \!ط ‘ترموت نب يدهملا -
 ك يئاسنلا - ٥ ٩

 نانبل توريب ،ةفرعملا راد ‘\١ط ،يطويسلا حرشب ،يئاسنلا ننس -

- ٥٩٢۔



 ٤١١ ه /١٩٩١م.

 .يماس يلع .د راشنلا ٦-

 قطنملل نيملسملا دقنو ،مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم -
 .م١ ٧٤٩/_ه٧٦٣٢١ ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا راد \١ط يسيلاططس ألا

 .معنملا دبع .د رمنلا ٧-

 .م٦٨٩١/ه٦.٤١ ‘توريب ،ةرهاقلا ،قورشلا راد \١ط ،داهتجالا -

 ٨- باهولا دبع نب دمحأ نيدلا باهش يريونلا )ت٧٢٢ه(.

 _ دبع د راصن نيسح .د قيقحت ! ؛ج بدألا نونف يق برألا ةياهن

 ©باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلاو ةفاقثلل ىلعألا سلجلا رشن ،يناوهألا زيزعلا

 ،ةرهاقلا ٠٢. ١٤ه_/٩١٨٣ ١م.

 .لداع ضهيون ٩-

 ،٢ط رضاحلا رصعلا ىلإ مالسإلا ردص نم رئازلا مالعأ مجعم -
 3نانبل ‘توريب ،رشنلا ةمجرتلاو فيلأتلل ةيفاقثلا ضهيون ةسسؤم

 .م٠٨٩١ /ه٤١٠..

 ةسسؤم ؤ،١ط رضاحلا رصعلا ىلإ مالسإلا ردص نم نيرسفملا مجعم -
 ،نانبل ،توريب ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيفاقثلا ضهيون

 .م٤٨٩١/ ها ٤.٤

 .دمحأ كيمشاهلا . ١٠

 .ت.د رصم !ةداعسلا ةعبطم ،©برعلا رعش ةعانص يف بهذلا نازيم -
 يحي .د \يديوه ۔-١ ٠١

 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ءةيقيرفالا ةراقلا ف مالسإلا ةفسلف خيرات -

 ١٩٦٥. ،ةرهاقلا

 ٢ ١٠١- ،ركب يبأ نب يلع ،يمثيهلا )ت٨.٧ه(.
 - ،نانبل \توريب ،يبرعلا باتكلا راد \ط دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجب

 ٢ ٠ ٤ ٦١ه_/٩٨٢ ١ .م

٥٩٣ -



 ديرف دمحم \يدجو - ٢٣

 ١٩١٧١. نانبل ڵتوريب ةفرعملا راد \حط ،نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد -

 .(يقيرفإلا نويل) دمحم نب نسحلا ،نازولا ٤ ٠-
 }٢٣ط رضخألا دمحم .د و يجحلا دمحم .د ةمجرت ءايقيرفإ فصو -

 ١٩٨٣. رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرغملا ةيعمجلا

 نيقرشتسملا نم فيفلو .ي ،أ &د .كنسنو ٠٥
 ١٩٣٦ نديل ،يوبنلا ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا -

 .ميركلا دبع تدوج ‘©فسوي - ٠٦

 3رئازخلا .باتكلل ةينطولا ةسسؤملا ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا -

 ١٩٨٤.
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 ٠.٠. ٠.٠ ٠.٠ . ٠ ...... ..... ...... ه. .ه. ..... ..... .ه. .... .ه. ..هد ةمدقملا

 .............................................. :ثحبلا راطإ

 ٠... . ..... ......................................٠ ثحبلا جهنم

 ..................................... :ليلحنو ضرع رداصملا

 ............... هتيصخشو يالجراولا رصع لوألا بابلا
 ............................ يالجراولا رصع لوألا لصفلا

 ....... امئاكس و امتأشنو ةتاردس و نالجراو عقوم لوح : ديهمت

 ............................... ةيسايسلا ةايحلا لوألا ثحبملا

 نييرجملا سداسلاو سماخلا نينرقلا يف يمالسإلا ملاعلاو برغملا عاضوأ :ديهمت
 .... يسايسلا اهعضو ىلع نالجراو عقوم رثأ :لوألا بلطملا

 ... يمالسإلا برغملا لودب نالجراو ةقالع :يناثلا بلطملا

 ............ ةبازعلا ماظن تحت نالجراو :ثلاثلا بلطملا

 ةيعامتجالاو ةينيدلا ةايحلا ناثلا ثحبملا

 .......................... يدلا بناجلا :لوألا بلطملا

 ...................... يعامتجالا بناجلا :يياثلا بلطملا

 ينيارمعلاو يداصتقالا بناخلا :ثلاثلا بلطملا

 ................................ ةيملعلا ةايحلا ثلاثلا ثحبملا

 ......... نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا روذج :لوألا بلطملا

 ...... :ةيملعلا ةكرحلا يف ةبازعلا ةقلح رود :يناثلا بلطملا

 ........ نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا رهاظم :ثلاثلا بلطملا

 ................... نالجراوب ءاملعلا زربأ :عبارلا بلطملا

 ......................... يالجراولا ةيصخش نانلا لصفلا

 ............................. ييالجراولا ةأشن لوألا ثحبملا

7 ٦ ٩ _



 ١٠٣ .....................:ينالجراولا لوح تامولعملا ةردن :ديهمت

 ١٠٥ ............................. هبسنو همسا :لوألا بلطملا
 ١٠٦ ........................... هتافوو هدلوم :يناثلا بلطملا
 ١٠٨ ................................. هتأشن :ثلاثلا بلطملا

 ١٠٩ ................................. هخويش :عبارلا بلطملا

 ١١٢ ............................. هورصاعم :سماخلا بلطملا

 ١١٩ ............................... هقالخأ :سداسلا بلطملا

 ١٢١ ........................... ينيالجراولا تالحر يناثلا ثحبملا

 ١٢١ ................... .يملعلا نيوكتلا يف تالحرلا ةيمهأ :ديهمت

 ١٢١ ...................... سلدنألا ىلإ هتلحر :لوألا بلطملا

 ١٣١ ..................... نادوسلا ىلإ هتلحر :يناثلا بلطملا

 ١٣٩ ...................... قرشملا ىلإ هتلحر :ثلاثلا بلطملا

 ١٤٦١ ............................. نيالجراولا راثآ ثلاثلا ثحبملا
 ١٤٧ ..................... ينالجراولا ذيمالت :لوألا بلطملا

 ١٤٨ ....................... ينالجراولا جاتنإ :ناثلا بلطملا

 ١٦٤ .................. مولعلا ضعب ىلإ هترظن :ثلاثلا بلطملا

 ١٧١ ..................... فاصنإلاو لدعلا هباتك ثلاثلا لصفلا

 ١٧٢ ..... ةعوبطملاو ةطوطخملا هخسنو باتكلا دوجو نكامأ :ديهمت

 ١٧٥ ........ هجهنمو فاصنإلاو لدعلا باتك ىوتحم لوألا ثحبملا

 ١٧٥ .... فاصنإلاو لدعلا باتك ىوتحم ضرع :لوألا بلطملا

 ١٨٣ ......... ابولسأو اًجهنم فاصنإلاو لدعلا : يناثلا بلطملا

 ١٩٠ .................. فاصنإلاو لدعلا باتك ةيمهأ ناثلا ثحبملا

 ١٩٠١ ..... باتكلا ةلزنمو لوصألا ملع روطت :لوألا بلطملا

 ١٩٥ فاصنإلاو لدعلا ىلع تعباتت يلا لامعألا :يناثلا بلطملا

 ٢ا٢١.. ىفصتسلملا نيبو فاصنإلاو لدعلا نيب ةنراقملا ثلاثلا ثحبملا

 ٢١٢ ..................... هراثآو يلازغلا ةمجرت :لوألا بلطملا

_ 0 ٧ ٩ _



 .... هصئاصخو هجهنم ،هتيمهأ ©ىفصتسملا : يناثلا بلطملا

 ............. نيباتكلا نيب ةنراقملا يعاود :ثلاثلا بلطملا

 ................. ةيلوصألا خيالجراولا ءارآ اثلا بابلا
 ...... قطنملاو مالكلا يَّملعب ملع ةقالعو مولعلا ماسقأ :ديهمت

 يعرشلا مكحلا لوألا لصفلا

 .............................. هناكرأو يعرشلا مكحلا :ديهمت

 مكاحلا لوألا ثحبللا

 ؟نايلقع مأ نايعرش حيبقتلاو نيسحتلا له :لوألا بلطملا

 ....... حيبقتلاو نيسحتلا يف فالخلا جئاتن :يناثلا بلطملا

 .................................... هب موكحملا ناثلا ثحبملا

 ................. ةسمخلا ماكحألا فيرعت :لوألا بلطملا
 بجاولا ماسقأ ضعب :يناثلا بلطملا

 ....... ؟يلقع مأ يعرش مكح حابملا له :ثلاثلا بلطملا

 ..................... هيلع موكحملاو هيف موكحملا ثلاثلا ثحبملا

 ............................. هيف موكحملا :لوألا بلطملا

 هيلع موكحملا :ناثلا بلطملا

 ................................ ماكحألا ةلدا نياثلا لصفلا

 ..... ةلدألا ميسقت يف ينيالجراولا جهنمو ،ليلدلا فيرعت :ديهمت
 ................................. باتكلا ليلد لوألا ثحبملا

 ......................... باتكلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .......................... باتكلا ةقيقح :ناثلا بلطملا

 ................. ؟يبرع هلك ينآرقلا له :ثلاثلا بلطملا

 .................................... ةّسلا ليلد يناثلا ثحبملا

 اهتيجحو ةنسلا فيرعت :لوألا بلطملا
 ةنسلا بتارمو رابخألا عاونأ :يياثلا بلطملا
 ............ .ةحيحصلا ةمسلا هديفت اذام :ثلاثلا بلطملا

_ ٨ ٩ ٥ _ 
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٢٦٢ 

٢٦٤ 

٢٨٧ 
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 ٤ ٢٣١ .................... ثيدحلا ةاور طورش :عبارلا بلطملا

 ٣١٧١ ................................ عامجإلا ليلد ثلاثلا ثحبملا

 ٣١٧١ ........................................ عامجإلا ةيمهأ :ديهمت
 ٣١٨ ................. هناكرأ و عامجإلا فيرعت : :لوألا بلطملا

 ٣٢٥ ......................... عامجإلا ةيجح :ناثلا بلطملا

 ٣٣٤ ...... عقاولاو روصتلا نيب عامجإلا ةقيقح :ثلاثلا بلطملا
 ٣٤٥ .................... داحآلا ربخو عامجإلا :عبارلا بلطملا

 ٣٥١ .................................. سايقلا ليلد عبارلا ثحبملا

 0٣ ........ اهطورشو هناكرأو سايقلا فيرعت :لوألا بلطملا

 ٣٥٩ .......................... سايقلا ةيجح :ناثلا بلطملا

 ٣٧٢٤ .................. هماسقأو سايقلا عاونأ :ثلاثلا بلطملا

 ٣٩٠ ....................... يلوصألا سايقلل يملعلا ميوقتلا :ةمتاخ

 ٣٩٢ ......................... اهيف فلتخملا ةلدألا سماخلا ثحبملا

 ٣٩٢ .................................... لالدتسالا موهفم :ديهمت

 ٣٩٤ ........................... باحصتسالا :لوألا بلطملا

 ٣٩٧ ............................. ناسحتسالا :يياثلا بلطملا
 ٤٠١١ ........................... ماكحألا طابنتسا ثلاثلا لصفلا
 ٤٠٢ .............. ظافلألا تالالدو ةغللا اياضق يديهمتلا ثحبملا

 ٤٠٦٢ ........ :ةغللا ثحابم هقفلا لوصأ ةقالع :لوألا بلطملا

 ٤٠٣ .. ؟ةعضاوم مأ افيقوت ةغللا ةيادب تناك له :يناثلا بلطملا

 ٤٠٥ ............... ؟ةغللا يف سايقلا زوجي له :ثلاثلا بلطملا
 ٤١٥ ........ تالالدلا قرطو ظافلألا ءافخو حوضو لوألا ثحبملا

 ٤١٦ ............. ظافلألا يف ءافخلاو حوضولا :لوألا بلطملا

 ٤٣٣ ................... ظافلألا تالالد قرط :يناثلا بلطملا
 ٤٤٩ ............................ صوصخلاو مومعلا ناثلا ثحبملا

 ٤٤٩ ............ صوصنلا ريسفت يف صوصخلاو مومعلا ةيمهأ :ديهمت

_ ٩ ٩ ٥ _



 ٤٥٠ ............................ ماعلا :لوألا بلطملا
 ٤٦٧ ...................... صيصختلاو صاخلا :يناثلا بلطملا

 ٤٨٢ .......................... ديقملاو قلطملا :ثلاثلا بلطملا

 ٤٩٢٣ ................................. يهنلاو رمألا ثلاثلا ثحبملا

 ٤٩٣ ................ ةيعرشلا ماكحألا يف يهنلاو رمألا ةيمهأ :ديهمت
 ٤٩٤ ............................ رمألا :لوألا بلطملا

 ٥١٢ .............................. يهنلا :يناثلا بلطملا

 ٢٩١ ٥ ..................... داهتجالاو ةلدألا ضراعت عبارلا لصفلا

 ٥٢٢ ................... هدوجوو ةلدألا نيب ضراعتلا ةقيقح :ديهمت

 ٥٢٤ ............................... حيجرتلا دعاوق لوألا ثحبملا

 ٥٢٤ ........................................... :حيجرتلا موهفم

 ٥٢٧ ................................... خسنلا يناثلا ثحبملا

 ٥٢٧ ......... هتابثإو ‘هطورشو ،خسنلا موهفم :لوألا بلطملا

 ٥٢٣١ ............................ :خسنلا لاحب :يناثلا بلطملا

 ٥٢٣٧ ...................... ؟خسنلا عقي مب :ثلاثلا بلطملا

 ٤٥ ٥ .................................... داهتجالا ثلاثلا ثحبملا

 ٥٤٥ ............................. هتيمهأ و داهتجالا ةرورض :ديهمت

 ٥٤٦ .................. هتلدأ و داهتجالا موهفم :لوألا بلطملا

 ٥٤٨ .................. هلاجمو داهتجالا طورش :يناثلا بلطملا

 ٥٥٦ ............ داهتجالا يف باوصلاو أطخلا :ثلاثلا بلطملا

٥٦٧١ ................................................ ةمتاخلا
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 نامع ةنطلس

 طقسم ١١٣ : يديربلا زمرلا ٦٦٨ : ب.ص

 م 1٠٠ آ :عاديإلا مقر


