
 قلا .
1 

ن
 

 ؛نرفخل
 ؛عنرنزل

 ؛عدرفزل
 ؛عنرنال

 ؛يذرنزن
 ؛عدرفان

 ؛عنرنزن
 ينرذت

 اث
7
ت
ك
ه
.
,
 

ك
ر
ك
.
 

. 
ك
ب
ر
ر
ك
.
,
 

ح
ر
.
.
 

ح
ر
ص
ه
.
 

.
ج
 

 ©ح
٠. =

(
 

.
٠
.
0
٠
 
0
٦

 

ح
!
 

    

 س

 انع

 ضماَمالا

 اال

: 
: - 

> 

 -ج

٢ 

  
 
 

 





    

   

    

     

 يغيمنلا زيزعلا دبع مامإلا

 : هر اتكو

 ةفسلفلا يف نيدلا ملاعم

 نيدلا لوصأو

 : فلأت

 ثارتلا ةيعمج : رش

 م7 / ه 8



 ليأل ةعلطل ا

 م7 :

 فلؤملل ةظوفحم عطلاقوقح

 ا
 ةرارقلا - 19 . ب.ص - ثارتلا ةيعمج :رشن

 رئازجلا ةيادرغ
 ://«« .. : ىنوتكلإلا عقوملا

 هةّمالسإلا مولعلا يف ريتسجاملا ةجرد لينل ةمدقم ةسارد باتكلا اذه لصأ

 .رئازجلا ةعماج- ةبورخلا _زدلا لوصال _ملاعلا _طولا دهعملاب
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 ا ميهاربإ نب جاحلا نب زيزعلا دبع خيشلا حور ىلإ ه
 مل نيذلا نىييرتازجلا مالعألا ءاملعلا دحأ ( ,نيمتل 7 لا

 .ةساردلا نم مهقح دعب اولاني

 لجبت تش اعو 6 ملعل ١ بح ينتعصر أ يتل ١ ينت لل او حور ىل ا ..

 .ءاملعلاو ملعلا

 .ةماقتسالا ىلع اعخضاي ىناَبر يدل ا يدل او حور ىل ا ..

 .دارملا لينل مزحلاو مزعلا ىلع ادشار يناصوأو

 ةاناعملا لك يعم تلمحتو ‘ ينتقق ار يتل ١ يتجوز ىل ا ..

 .ةروكابلا ةساردلا هذه داليملا

 ..... يتاوخآ ىلإ .....يتوخإ ىلإ ،...يدالوآ ىلإ »

 .ريسع اهكلسم ىتلا ةقيقحلا نع ثحاب لك ىلإ ث

 } .زيزع اهيلإ لوصولاو

 .هتمأو هنيد ىلع رويغ ملسم لك ىلإ +

  
 ن يدهج ةرث ، يدها ءالؤه ىلإ ركه
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 ريدقتو ركش
 هللإ انقفو .» انؤ انثو ادمح ,هل كيرش ال ه دحو لحو زع 7 ١ ىلا :3

 كل ذ دع نم انرب دقنو انركش مث ك ةروكاىل ١ هس ار دل ا ه زه م امإ نم

 م ا ةبرق همه اسم تد 5 7 اوس ‘ اه دا دحا ق مهس ا نم زكلل

 . هحر اخ م رت ازحلا ىدالب ق > ةد ام م ةنونعم ة رع

 عيرلا :روتكدلا لضافلا يذاتسا ىلإ ليزجلا ريفولا ركشلا نا ىلع ٭

 هحور يناعرو ا اعفد ةسار دلا ٥ زه ١ يب عفد يدلا نوميم

 نيمل ١ هتقو نم ي الع او ئ هيو هردص يل حنو ك ةمحرل ١ ةملعل ١

 لاعلا لجرلا سلاجمب اقح ترعشو 6ريثكلا هنم تدقتساف ،ابيصن

 ٠ هظفحو هللا هاعر ،رويغلا ينطولاو



 ةلمعتسملا زومرلا ةمناق

 .هديب ابوتكم نيمثلا تافلؤم نم هاندجو ام : مألا طوطخملا

 .(ملاعملا) تاطوطخم نم مألا طوطخملا : ( أ )

 .ةرشابم مألا طوطخملا نع لقان (ملاعملا) طوطخم : ( ب )

 .هسفن عجرملا وأ ردصملا : ل م

 .قباسلا عجرملا وأ ردصملا : س _ م

 .طوطخم : خم

 .ةحفص : ص

 .دلجب : جم

 .ءزج : ج

 ةمجرت : رت

 ةعابط : 7

 .عبطلا ناكم نود : ط _ م د
 ذ

.عبطلا خيرات نود : ط _ ت _ د



  

 نم هب غّتمتي امل ؛ةساردلاو لمعلا نم ديزم ىلإ ةجاح يف يمالسإلا ثارتلا

 ريونت يف لافو ريبك رودب موقي نأ هلهؤت تايصوصخ نم هب زيمتي امو 5ءانغ
 ركفلا ةمدخ ىلع ةردق نم هل املو ،امماولأو امبراشم فلتخمب ،ةيرشبلا تاعمتجملا

 حيحصتل هزاربإ ىلإ ةحجاح ق يمالسإلا فارتلا .هريوطت و ه راسم حيحصتو نياسنإلا

 .هنع حيزأو هبلس يذلا يقيقحلا هناكم هلالحإو ،هيلإ ملاعلا ةرظن

 هب اودادزيل ،هبَرشتو ،هيلع فرعتلا ىلإ ةحلم ةجاح ف ثارتلا اذه ءانبأ

 ةظفاحملا ىف هيلإ اوذوليو ؛ممقريسم يف هومهلتسيو ،ممتايح يق ه ولتمتيف .اقلعت و اطابتر ,ا

 هنآ مهل ودبي نمل لنت دقع مهسفنأ نع اوعزنيو ،ممتايصخش و مشايك ىل 7

 مهسوفن ي ةقنلا ثحعيي هيلع فرعتلا .. .ريخأو . لضفأو ربكأو , مهنم ن

 مهرهقي نأ ديري نم تاططخم مالستسالاو ةيعبتلاو ةّيمازمنالا ةليذر نم مهرّرحنو
 .مهطيطخت نم امزج مهلعجو مهل ديكي نم تارماؤم نم ممب وجنيو ؛مهذيو

 ثحبلا ىخوتت \ةحيحص ةميلس ةقيرطب ثارتلا اذه مدقي ن نأ طرشب

 يف غلابت ييلا ،ةحماخلا ةفطاعلا نع ىأنتو ،ةّيجهنملا ةساردلا ىنبتتو يعوضوملا

 هئانبأ لبقتسم ءانبب ةَرضملاو \تارتلا اذهل ةلتاقلا تايبلسلا نع و سيدقتلا

 نم هيلإ لصو ام جئاتن ىلع ةريسملا ةلصاومب ،هيلإ ةفاضإلا يف نولمأيو نوعسي نيذلا

 نإف ،يوس ريغ هيف ثحبلا ناك اذإو ميلس ريغ مدقتلا قيرط ناك اذإف مهوقبس

افش ىلع سّسؤيس هنأل ؛رايمنالاو طوقسلا نم نمآ ريغ نوكيس هيلع نيي ام



 مدقت 8

 رساسألاو {ةمكحملا ةطخلاو ةحيحصلا ةيجهنملا ىلع ةينبملا ةساردلا نإ .راه فرج

 .هيلإ انرشأ ام قيقحت ىلع نيعت نيتملا

 ةموسوملا ميكح لآ ليعامسإ نب رمع ذاتسألا امب ماق تلا ةساردلا نإ
 ",يدلا لوصأو ةفسلفلا يق نيلا ملاعم :هباتكو نيمثلا زيزعلا دبع مامإلا " ب

 د وه نمض ج ردنت و يمالسإ ١ فا رتلا ةمدخ يف حيحصلا راسملا يف مضتنت | . ض : -- ٠ . ُ . . <_ ١ا- 3 ١ ٨ ۔.-

 ةفئاط ثارت ةقيقح نع فشكلاب ،هرامثتساو هثعبو ثوروملا ةنايص يق ةلوذبملا

 ةيركفلا سرادلا نم ةسردم ةّيص وصخت فيرعتلاو .ةيمالسإلا ةمألا نم

 اذه ققحت ؛ةثالث رصانع ريفوتب سرادملا هذه نيب بيرقتلا ةيغب ؛ةّيمالسإلا

 كلذ لا وعدي امك ©ثفارتعالاو فراعتلاو ةفرعملا :يهو ىمسألا فدهلا

 .رَمعم ىين ىلع خيشلا

 لضف مهف ناك نيذلا مالعألا ءاملعلا دحأ نيملا زي زعلا دبع خيششلا»

 لإ كلذ ى هدوهج تأّلعت : نمو ىضابإلا بهذملا راطإ ق يركفلا ديدجتلا

 . « ركفلا اذهل دفاورلا دحأ ىضابإلا ركفلا ةفصب يمالسإلا ركفلا

 ههج وتب ف هرعم و ،مولعلا فلتخم ق قمعتم و علضتم ل اع نيمثلا زي زعلا دبع

 ةزيمتم هتاباتك و ةميق هتافلؤمو .ةيوق هتيصخش تناك انه نم ليصألا يركفلا

 دعي وهف .ةئيرج هتاديدحتو {ةعيدب هتاجاتنتساو {ةقيقد هتاليلحتو {ةقيمع هتاشقانم و

 يركفلا ديدجتلا لضف مهيلإ عجري نيذلا رابكلا يضابإلا بهذملا ءاملع نم اًملاع

 اياضقلا لوانت و ةباتكلا ق بولسألاو ةيجهنملا ةيحان نم ©بحذملا اذه ق

 .ركفلا اذه يف عجارمو رداصم دعت هبتك نإف اذل .يضابإلا ركفلا ليصأتو

 رشلل يرماّضلا ةبتكم ،]ط رئازجلاو نامع نيب يفاقثلا لصاوتلا (ماجح وب رصان مساق نب دّمح (1)
 .95 :ص 82003 /ه1423 "نامع ةنطلس بيبسلا ،عيزوتلاو



 9 ےدقت

 رشع ينياثلا نرقلا يف نيمثلا ءاجو» :ةمهملا ةساردلا هذه يف ثحابلا هنع لاق

 اَحباطو «اًديدج اسفن ىطعأو هبهذم ريغو ،هبهذم تافلؤم ىلع علطاف ،ةرجهلل
 . هدافتسا املو .عالطالا ةعس نم توأ 1 ؛ةّيمالسإلا ةديقعلا تافلؤمل اًريمتم

 . ةّيرعشألا ةسردملاو ةضابإلا ةسردملا هتجتنأ ام رخا نم ةصاخ __

 (140 :صر .«ع وضوملا

 رسابتقاو و رب ز لحم هبنك نوكت ن ] الضفو ٩ ةن اكم ه اردق خيشل ١ يفكي

 نم فلأ نم مظعم نإ الثم . ..اقيلعتو اًراصتخاو ٥ اًمظن و ٠ اًحرش :ةيانع ه ،ماهلتسا ه ٥

 » نيذلا . اعم» :هباتك و &،«ليلعلا 7 ليلا» : :هباتكب رثأت نامع يق ني رَخأَتا

 ل و ةديقعلا يف هنوكل ؛نوّينامعلا اهيلع لبقأ تلا تافلؤملا مهأ نم دعي يذلا

 نب دمحأ " 7 امبسح . . .لئاسملا ل وانت ق ة تمت هتقيرط و هب ولسأل نيدلا

 2 راتسلا د وعس

 ناك انه نم هجهنمو هنومضم زيمتم عفنلا ريبك ئ ردقلا ليلج ل اعلا باتك

 افلؤم هب .7 كلذب رقي هسفن وه ێيمنلا زيزعلا دبع خيشلا تافلؤم محأ نم

 هب عافتنالا نم هللا مرح ال» :ليلجلا عفنلاو ةذللا مرح نرم الا هنح :وغتسي نأ نكم »

 هيلع تداج و ،هتميزع هيف دجلا ف تقدصو هتين هبلط يف تصلخ و هتريرس تباط نم

 يرمعلف هراهزأ بيط مامشتسا مدعو 5دراونأ عالطتسا مرح نم نإف .هتحيرق هكاردإب

 باتك هنإف ع زطقمو مورصم تالامكلا نعو ،ع ونممو مورحم تاذللا نم وهل هنإ

 ةررقم كهدصاقم ةرين كهدصارم ةنيب هممساقم تابنإلاو ىفنلا نيب ةرئاد هملاعم ةعماج

 هدلارف ةحئال هدئاوف ةحضاو ءهنيناوق ةعمال ،هنيهارب ةعطاس ،هلئالد ةررحم 5هلئاسم

 . )3 :ص نيذلا ل اعم ط وطخح) .«؛هدئاوز ة رحاب هدئاوع ة رهاض

 اه 1420 رفص نم 02 موي ؤ (نامع ةنطلس) طقسمع. هلزنم يف هعم انئاقل ق اذه انل ركذ (2)

 .م1999 يام نم 18



 مدقت !0

 :ذاتسألا رمت 8افسمن فلؤملا اهددع ىلا تازيمملا هذ و باتكلا اذح ةيمهأل

 اهيوحت يذلا زونكلا نع فشكلاو هتسارد رَّرقو دحلا دعاس نع ميكح لآ رمع

 ةايح نع ثدحتو ،لوقلا اهيف طسبف .نيملا زيزعلا دبع نيلا ءايض ةيصخش زاربإل
 اجستو ٩ رد اصملل دقنلا و ؤ ليلحتلا و ليصفتلا ن ٠م يشب }ادرصع ه خيشلا

 - ص6١

 ةايح نق و ثحبلا ةلجعل اعفد تالاكشإلا ضرعو تاعقاولا ري اي وأت و ثادحأ ١

 ...تام وهفملا ضعب ضعب حيحصت ق ةبغرو ,و \©تاوطخ نو :ريمنلا زي زعلا ديع خيشلا

 ؛نييمنلا زيزعلا دبع خيشلا ةايح يق اقيقد انح .7 اريبك ادهج لذب

 ةحضقانم و ‘هيلإ اهتبسنو ،اهئامسأ طبضو ،هتافلؤمو هراثآ يف ةقيقحلا ايرحتم
 ىلعو قئاثو ىلع ادمتعم تافلؤملا هذه لوح تاداهتجالاو تاليوأتلا ضعب
 ةيعوضوملا و ثحبلا ق ةقدلا و ةيملعلا ةنامألا يه هذه .هسفن فلؤملل لاوقأ

 .ةساردلا ىق

 ءارآو ،باتكلا رواحم بلغأ يدقن يليلحت ركفبو ،ةيعاو ةقيرطب ضرع امك
 نيدلا لوصأو ةديقعلا لاحب ىف ةيضابإلا ةسردملا ركف امهلالخ نمو .نيمنل خيشلا

 ركفلا ملاعم دحأ نع فشكلا كلذب نكمتو .لدتعملا نيملكتملا جهنمب امدقم
 :ثحابلا لاق .هحتفتو هتلاصأو ،هريمتو ركفلا اذه ءانغ زربأ يذلا يضابإلا
 ةرومغم تناك .ةيملع ةيصخش ىلإ انرشأو انهنبن دق اننأ ةساردلا هذه يف انبسح و»

 قحلت نأ لمأ ئراقلا لإ انعسو يف ام هانبّرقو ،نايسنلا يط يف ناك باتك ىلإو
 (28 :ص) .«بناوجا ةددعتم تاسارد ةساردلا هذه

 م

 روصب عم نا دجب ،يضابإل ركفل نع ةمهم ةضحالم ثحابلا ل . “_طت عت نأ ضارالا ,كفلا .ع ةّمهم ةظ تابلا اًجس
 :هيف نيمثلا تقبس يلا دوهجلا نمثو مالكلا ملع لاحب يف ةينايإلا د دنع فيلأتلا

 سداسلا نرقلا ىلع انفرشأ دقو تافلؤملا ن .م هضرع قبس امم انل رهظي يذلاو»

 ةزيمتمو ليصألا يقاّصلا يمالسإلا ركفلا نم ةعبان ةحورطملا اياضقلا نأ يرجهلا
 رم



 1 1 مدقت

 اًديعب عمتجملاو درفلاب قلعتملا ةديقعلا يف يلمعلا بناجلا ةخاعمب اضاغشناو 5اهتضاسبب
 . ِ ۔ ا ا .

 ) 131 :ص) . «تحبلا ي رظنلا ح رطلا نع

 :ثحابلا دروأ امبسح !ةديدع تازيمم زيمت )م اعملا) باتك

 مهف ىلع اندعاسي يذلا ردقلا وه ةطسبلا هذه ىق هب انئج امف » - ]

 تافلؤملا عيمج نع زيمتي يذلاو ٥ لهب نيمثلا ءاج يذلا ،(نيدلا ل مل اعم) باتكلا

 تناك يلا اياضقلا مهأ نع ذ نود }ةفسلفلاو قطنملا ىلع هدامتعال ؛ةقباّسلا

 (133 :صر .«ىلوألا اهتاباتك ذنم امي حتعت ةيضابإلا

 ةلزتعملاو ةيضابإلا هيلإ بهذي ام نيب ةرهاظ باتكلا يف ةنراقملا نإ » = د
 انيبم شقانيو للحيو نراقي ةديدعلا تابسانملا يق ذإ مهريغو ةفسالفلاو ةرعاشألا و

 فالتخالا نطاوم دعي نأ دعب !ةلأسملا يف هاري امبسح باوصلا هجو ائايحأ

 هوقبس نم ضعب دنع هاندجو امل افالخ ائداه ناك هليلحت يف وهو قافنالاو
 (401 :صر .«هبهذم حجري هفنصم ماعلا طخلا يف وهو كلثم نالجراولاك

 ةيضابإلا تافلؤم جذامئ نم اجذومن ناك )مل اعملا) نيمثلا باتك نإ » = 3

 امف ةماع نيملسملا ءاملع جاتن نم ةدافتسالاو كاكتحالا بّهتت مل يلا {ةديدعلا

 اهيلإ تراشأ باوصلا نع اًديعب هنم ادب امو &هب تلاقو ،هتّرقأ اباوص هنم هتأر

 (400 :رص) .«...هيف بوصألا تنب

 :تأي امب ت زّيمتف ثحابلا ةسارد امأ

 ىلع نعي اممب ؛هعم لماعتلا ةقيرطو ثارتلا لوح ةمهم تارظن ضرع - 1

 .ةيمالسإلا ةمألا ءانبأ نيب بيرقتلاو ٠ هنم ةدافإلا

 لزصاوتيو هيلإ لصيل ركفلا نم قلطني يذلا قّمعمللا ضرعلاب تمستا 2

 اعلملا نم )مل اعملا) باتك هلمحب امل اساكعنا ضرعلا اذه ناك انه نمو اهعم



 ميلقت 12

 فقنو ،اهيف ةعبتملا ةّيجهنملا ةرياسم نمو ،ةسارتلا ةعباتم نم كلذ ظحلت .ةيركفلا
 .هلوق كلذ نم .باتكلا عم هتلحرل ملاعم ثحابلا اهعضو ييلا ةمدقملا ف كلذ ىلع

 قرفلا فلتخم ممب يعيو ريخلا لهأ نيب لصحي يذلا عارصلا ضرعي وهو
 وه مكحلا نإ :لاقي دقو » :اهنيب يضقي اًمكَح بلطتي عارصلا اذه !ةيمالسإلا

 دقو ام امهنإ :لاقي دقو لقعلا هنإ :لاقي دقو .ةرهطملا ةنسلاو مركلا نآرقلا

 ؟٦؟مكحلا نوكي نمف مكحلا يضتقت ةرورضلا نأ الإ ،امهريغ هنإ :لاقي

 نولا «ةيفرعملا تاساردلاب ةيانعلا يف نوكت هلح ةيادبو ،لاكشإلا لحم اذ نإ
 نيب ةكرتشملا اهسسأو اهداعبأ كاردإل ،ةّماع ةيناسنإلا ةفرعملا ىلع ءوضلا طلست

 طّآست لابو ،اهيف باوصلاو قحلا نوغلبي مهاسع ،مميراشم تفلتخا امهم سال
 بابسأ نماكم كاردإل {ةّصاخ نيملسملا نيب ةكرتشملا ةيفرعملا سسألا ىلع ءوضلا
 نع فشكت يلاتلابو ءلتاقتلاف ع راصتلاف ليلضتلا ىلإ يدؤملا مهدنع فالتخالا
 .ةايحلاو محارتلاو حلاصتلل لمعلا ىلع ةدعاسملا سسألاو دعاوقلا

 يم امنإ ةلأسملا يف ةيلاكشإلا نأ نينئمطم حجن انلعج كلذ 3 نإ

 ةفرعملا يف باوصلا ىلإ ةلصوملا لبسلا داجيإل داحلا ينسلا يضتقت ةفرعم ةيلاكشإ
 كاردإ مم ءاَمهو تناك نإو اهيف نيقيلا ىلإ ةيدؤملا تاريثأتلا ىلإ لوصولاو ،ةّناسنإلا
 فراعم باستكال اقلطنم تناك اذإ ،ةفرعملا هذه ىف أطخلاو باوصلا هجوأ

 (19 - 18 :ص) .«ىرخأ

 ةيعبتلا نع ىأن دقو ،ةزراب تناك ةساردلا ف ثحابلا ةيصخش -3
 .هب ع انتقالا لبقو كيعو ريغ نم هريغ يار ديدرتو .ةّيعمإلاو

 ، يعاولا دقنلاو قّمعملا ليلحتلاو دجلا ضرعلاب ةساردلا تمست 4

 .ىملعلا ثحبلا يف سلفملا تيقملا بصعتلاو {ةحماجلا ةفطاعلا نع دعبلاو
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 نزم دوهج نيمنت 3٥ ٥ ريغ ار 1 مارتحاو ٥ ةباتكلا ق عضاوتلاب ثحابلا زيمم _ 5

 ...ع وضوملا يف هقبس

 .اهتميقو امترنكو عجارملاو رداصملا يف عونتلاب ةساردلا تزيمت 6

 ةساردلا هذهل انتعارق لالخ نم ،ةديفمو ةليمج ةيتركف ةلحرب انعتمتسا دقل

 .ةماعب يمالسإلا ركفلاو ةصاخب يضابإلا ركفلا ل اعم نم ريبك ملعم ركفل ةميقلا

 .(مل اعملا) : هباتك ةساردب ©نييمنلا ةّيصخحش ملاعم ىلع _ العف _ ثحابلا انفق وأ دقل

 ملعلا اذه ركف يف ثحبلا ةلصاوم نم نيسرادلا ثحابلا هب بلاط ام دكؤي اذه

 ل هسقن باتكلا يق اياضق كانه لب &هيف سردت ل ةريثك بناوج كانه نأل ؛ ريبكلا

 ق كلذ لإ راشأ امك .هريغ نمو ثحابلا نم ىرخأ تاسارد رظتنت اه ضرعتي

 هنتإ دهجلا يف كارتشالا ىلإ هريغ قفوو لمعلا اذب مايقلل هللا هناعأ هتسارد ماتخ

 . ريصتلا و نيعملا ه دسملا ه قفوملا و يداهلا

 _ه1428 مارحلا مرحم نم 21 :ةعمجلا موي رئازجلا

 م2007 يرفيف نم 9

 ماجحوب رصان مساق نب دمح روتكألا

 (فثارتلا) ةيعمج سيئرو (ةنتابر ةعماجب رضاحم ذاتسأ
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 س د هم ب اك

 اہمر۔لاتتم

 ةبتكملا ىرأو ،نونفلا فلتخم يف اريزغ اجاتنإ يمالسإلا ركفلا دجوأ دقلا

 تماق قلا تاراضحلا نم ريثك ق رثألا غلابلا فا رتلا نم هك رت امإ ةيخاعلا و ةيمالسإلا

 نم كلذو اقرشتسم و املسم نادلاو يصاقلا لبق نزم راظنألا طح ناكف .ددعب

 .ديدح لكشب ثيدحلا رصعلا ق ه 8كديعب دمأ

 ءانبو .هدج ةداعإ يف قالطنالا ةيادب هثارت ةسارد ىلإ ملسملا ةدوعف اذلو

 .رارق نم امل ام ضرألا قوف نم ةنسحب ةمأ يه اهيضام لهخت ةمأ نأل 5هتراضح

 بج امنإو هيف اسابحنا ثارتلا ىلإ ةدوعلا هذه نوكت الأ بحاول نمو

 يف امدق يضمي تتح فلخلا يف ام قئاسلل \ةسكاعلا ةآرملا ليبق نم نوكت نأ

 .ةمالسلاب ٥ ريس

 لب ،دوجولا ىلإ رهظي نأ نكميالو ريثك رئازخلا يف اندنع مكارتملا ثارتلا نا
 نم فارتلا اذه يفو ،دوهج هليبس يق رئازخلا ءانبأ نم نكت مل اذإ كهنم دافتسي نأو
 نكمي ىلا يديألا دعب دجي مل نيفد وهف ملعن اميف ميظعلا ءيشلا ةيمالسإلا فراعملا
 يفشت ال لا ةليئضلا دوهجلا ضعب الإ مهللا ،هتقيقح نع فشكتو جرختست نأ
 ىرخألا لودلا ق هظح لان امك ةساردلا نرم هظح لعب لني ل وهف ليلغلا

 .برغملاو سنوت ركذلاب صخنو سانل ةرواحباك

 أزجتي ال ءزج وه يذلا يضابإلا ثارتلا يرئازخلا يمالسإلا ثارتلا نم نإو
 ةراضلا ةلجع عفد ق هب ماهسإلاو هتمدح صوصخلا ىلع هئانبأ ىلعو هنم

 :ةساردلا هذه يف عضاوت لكب هب موقن ام وهو ةرصاعملا



 . «نيدلا ل وصأو ةفسلفلا ق )مل اعملا) :هباتك و نيمثلا زي زعلا دبع نيدلا ءايض»

 يضاملا لوخت نأل رضاحلا ءانبل يضاملا ىلإ ةتفللا ماقم يف انتسارد تناك دقل
 لم هلثم :-۔(لقعلا ةصق) :هباتك يف دومحم بيجن يكز لوقي امك- رضاحلا ىلإ
 ةيلمع كلذكف ،الماك صنلا نيعمب اهظافتحا عم ةديدج ةروص ىلإ رصنلا ةمجرت

 .هذه لوحتلا

 ةمجرتلا دنع هب ثبشتن يذلا صنلا هبشي رضاحلا ىلإ يضاملا ةمجرتف لعفلاب و
 نمل ةءورقم ةديدج ةروص هنم لعحن هسفن تقولا يفو ‘ٹبعلا نم انوصم هبل لظيل

 .ةيلصألا هتروص يق هتءارق نع زجعي

 ةغللا ملع تاسارد ءوض يف ةيوغللا مجاعملا) بحاص ركذي رامضملا اذه يفو
 رصت هتذتاسأ نم اريثك اهعمسي ناك نيلا ةوعدلا نم انيقي دادزا هنأ (ثيدحلا

 .بناج اذه ةسارد منلقلا لتق ديدجتلا لوأ نأي ابوروأو

 ءارآ نيب براقتلا تانبل نم ةنبل نوكت دق :انتسارد نإف رخآ بناج نمو
 فصاوعلا مامأ دمصيو اهناينب كسامتي نأ نكميال لا ةدحاولا ةيمالسإلا ةمألا

 تلمعو ،ىرخألا ىلإ ةملسم ةقرف لك تبرقت اذإ الإ ءادعألا نم ةمداقلا ءاجوهلا

 تاحورطلاو فراعملا نم ىرخألا دنع ام ىلع تفرعتو ،اهيدل امب فيرعتلل
 .بارتقالل ةوطخ لوأ منت كلذبو .ةفلتخملا

 انضعب فّرعت» يمه : -يلكب نمحرلا دبع خيشلا لوقي امك- ةوطخ لوأف

 ال تلا ةديدسلا مهئارآو نيدهتجملا انئاملع جاتن نم ادمتسم ايقيقح افرعت ضعبب

 ©بيصم دهتجب لكو ©بسحف دهتجلا ظحلم يف نكل 5ةياغلا يف اهبلاغ فلتخي
 هلوقل اقيقحت ةمحرلاو ةوخألاو حماستلا حورب عبشم وج يف مهفتلا اذه نكيلو

 » و ٥ م

 .(29 :حتفلا : ءآَمَحر رافكلا ىلع ءادشأ :ىلاعت
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 ق جهنلا اذهل نيكلاسلا دحأ (ێيمنلا زيزعلا دبع) نيدلا ءايض ناك دقلو

 نم ةلواحم )مل اعملا) هباتك و ێيمنلل انتسارد تناك دقلو ،(نيدلا ل اعم) :هباتك

 . :يبقل اذه

 هنم ديحلا صالختساو ،اهئارت ةسارد ىلإ ةسام ةجاح ىق ةيمالسإلا ةمألا نإ

 عفن تاذ ةساردلا نوكت تتح - انرشأ امك - هيف سابحنالاو هل سيدقتلا بن عم

 .اهلبقتسم و اهرضاح ق

 .اك ولس و اجهنم هميقو بيرغتلل ةبلغلاو نايغطلا ناك فورظ يف نيمنت ىلإ ةجاح

 رضاحلا مهفو ىضاملا روذج ىلع ع الطالا ليبس فا رتلا اذه ةسارد ىفف

 عافتنالل هدعو ةدحلا هيلع يفضت رضاحلا روظنمب هتءارقب و .لبقتسملا داعبأ كاردإو

 .لبقتسملا ق هب

 ثارتلا نأ رضاحلا روظنمب هؤرقن نحنو اهينج ييلا تارمثلا لوأ لعلو
 اميف ةفلتخملا رظنلا تاهجو لوبق نم دبالو {ةبطاق ةمألل كلم وه ةماع ىمالسإلا

 . ةرهطملا ةنسلاو ميركلا نارقلا نم اف وصأ دمتست تمادام هيلإ تلص ه

 ماكحألا قو ميهافملا ق تاريغت قلطنملا اذك هتسارد نع بن رتت دقو

 ةايحلا نوكتو .نيفملا دومجلا نم ةاجنلا نوكت كلذبو عقاولا يقو جهنملا يفو
 .راكفألاو سفنألا ةايحو ‘ىرخألاو ايندلا ةايح عساولا اهموهفم

 دارأ امك ةيرشبلا لبقتسم عنصت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ ةمألا نوكت كلذبو

 .اعقاو هقفت الو ،انكابس كرحت ال مويلا هيلع ىه امك ال ،نوكت نأ اهقلاخ

 يدقنلا ركفلا هقفاري لبقتسملاف رضاحلا ىلإ ىضاملا نم دتمي ىقيقحلا ثارتلاف

 .ةثادحلا هلخديل ثارتلا نم هجرخت يذلا يانبلا



 `م .٠

 :عوضوملا رايتخا ببس

 اماه اببس ةممحازتملا ةددعتملا عيضاوملا نيب نم ع وضوملل انرايتخا ببس ناك دقن

 ريثك يف افالتخا ةيمالسإلا مولعلل انتسارد لحارم يق اندجو اننأ وه ،هريغ ىلع هحجر

 بحذملاو لب ةدحاولا ةدلبلاو دحاولا عمتجا ءاملع نيب ةيعرشلا مولعلا يف اياضقلا نم

 ثيح !ةرونملا ةنيدملاب انك مايأ ةيعماخلا تاساردلا ىف ةيضقلاب انلاغشنا دادزا ش كحارلا

 . هج وأ دتشي ةضرقنم و ةمئاق ةيمالسإ قرف عيدبتو ليلضت اندج م

 كلذ زحف ،ريثكب كلذ نم فخأ نكلو رئازجلا ةعماجب كلذك كلذ اندجوو

 :اهيف مهجبانرب نمو ايلعلا تاساردلا يف مهو ةبلطلا هئالمز سفن يقو بلاطلا سفن يت
 ىهو اهنيب نم دعت ةيضابإلا تناك ةداملا هذه يقو ،(ةفرحنملا قرفلا) ةدام مهتسارد

 امع انّنأت نأ دعب ةئطاخلا ةرظنلا هذهل ملأتن انكو ،اهنم امنأ دقتعن انك امو ،اهنم تسيل
 .اهلوح بتكلا ضعب يق دانأرقو ،اهنع ةذتاسألا ضعب نم هانعمس

 نأ يف بغار لكل ريحم ةيمالسإلا قرفلا فلتخم نيب مئاقلا عارصلا نإ . ع . . . . . ٠ا۔.ھ . ١ - ١. ا

 ىه امنأ ىرت كلت وأ ةقرفلا هذه تمادام ةمئاق ةريحلا ىقبتس و ،اهلمش عمجن

 اممأ وأ هللا -م ةبرقملا امنأ وأ ةيمستلاب ةقحملا امنأ وأ ةعامجلاو ةنسلا لهأب ةامسملا

 . ةماقتسالاو قحلا ىلع

 نأ امأ نوكلا ق هللا ننس نم وهف رشلاو ريخلا نبب ناك اذإ عارصلا نإ

 يذلا رمألا وهو ةريخلا عقومو ،باجعلا رمألا وهف اعيمج ريخلا لهأ نيب نوكي
 اعبنم ةدحاو ةلاس رب نونمؤملا اعيمج مهو مهنيب يضقي مكح نع ثحبلا يضتقي

 .ةبقاعو اجهنم وم

 هنإ :لاقي دقو ،ةرهطملا ةنسلاو ميركلا نآرقلا وه مكحلا نإ :لاقي دقو
 مكحلا يضتقت ةرورضلا نأ الإ ،امهريغ هنإ :لاقي دقو ،اعم امهنإ :لاقي دقو ،لقعلا
 ؟مكحلا اذه نوكي نمف
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 تلا ةيفرعملا تاساردلاب ةيانعلا يف نوكت هلح ةيادبو لاكشإلا لحم اذ نإ

 نيب ةكرتشملا اهسسأو ،اهداعبأ كاردإل {ةماع ةيناسنإلا ةفرعملا ىلع ءوضلا طلست

 طلست ێلاب و .اهيف باوصلاو قحلا نوغلبي مهاسع ،مميراشم تفلتخا امهم سانلا

 بابسأ نماكم كاردإل ةصاخ نيملسملا دنع ةكرتشملا ةيفرعملا سسألا ىلع ءوضلا

 نع فشكت يلاتلابو ،لتاقتلاف ع راصتلاف ليلضتلا ىلإ يدؤملا مهدنع فالتخالا

 .ةايحلاو محارتلاو حلاصتلل لمعلا ىلع ةدعاسملا رسسألاو دعاوقلا

 ةيلاكشإ يه امنإ ةلأسملا يف ةيلاكشإلا نأ نينئمطم حّجرن انلعج كلذ لك نإ

 3ةيناسنإلا ةفرعملا يف باوصلا ىللإ ةلصوملا لبسلا داجتإل داخلا ىعسلا ىضتقت ةيفرعم

 هجوأ كاردإ ش امو تناك نإو اهيف نعقيلا لا ةيدؤملا تاريثأتلا لإ لوصولاو

 .ىرخأ فراعم باستكال اقلطنم تناك اذإ ةفرعملا هذه ىف إلطخلاو باوصلا

 ةيلاكشإلا هذك تلغتشا قلا تاساردلا نيب نم >

 باتك ناكو ©كلذ نم برقي ام وأ تاديهمتلا وأ تامدقملا :هيمست ثحبم ق

 ناك ذإ ءامب تلغتشا تيلا بتكلا كلت دحأ (ملاعملا) :نيمثلا زيزعلا دبع نيدلا ءايض

 .نأشلا اذه ق هنم لوألا ملعملا

 :نيبناجلا عمجت ةسارد يف قالطنالل انم ةلواحم و

 .ناسنإلا دنع ةيفرعملا ةلكشملا سردت (1

 .يرثلا انثارت نم ابناج سردتو (2

 هيمسي ملعم وهو .قيقحتلل (نيدلا م اعم : باتك) نم لوألا ملعملا ان رتخا

 ةعابط عبص دق ( املا) باتك نوكل قيقحتلل دان رتخا دقلو (تامدقلملا) :نيمنلا

 ةنالنلا ل اعملا نع القتسم هلوانت ناكمإب زاتمي هنم لوذألا ملعملا نوكلو ةقممح ريغ

 .(تاّوبنلا)و (ةيهولألا)و (تانكمملا) :يهو ةيقابلا



 1 ز
 ةم دق ٠

 ق ىلوأ ةوطخ انتسارد نوكت (تامدقلملا) ملعملا اذه قيقحتب و

 .باتكلا ةمدخ

 نم اهظح دعب لنت مل نلا ةيرئازحجلا تايصخشلا نم نييمنلا نأو اميسالو

 ّ لاو سردلا ىلإ اجاتحم لازي الو ءادج اليلق ربتعي هنع بتك امو ةساردلا

 .ةحلاعملا بلطتت اماخ ةدام اهرابتعا نكمي هلوح تءاج نرلا تاباتكلا نإ ثيح

 :روشنم وهو يييمثلا نع بتك ام مهأو

 ضعبل ليمكتل ال :ب اتك ققحي وهو نييمنلا 4 اص نب دمحم هديفح ةمجرت _

 . (لينلا هب رخأ ام

 . (لينلا) حرش عبطي وهو شيفطا قاحسإ يبا ةمجرت -

 . (لينلا) ردصي وهو هنع يلكب نمحرلا دبع ثيدح و د
 . (ةنيدحلا رئازخجلا ةضمم) هباتك يف نييمنلا ةايح زوبد يلع دمحم خيرأتو -

 7رخصسصا كسمم ) يكسفوز روقوموز تنومقيزل ةلجاعلا ةلواخاو -
 ع س -- ع ( »هتاباتك و ييمثلا نع ةسارد :هلاقم يف (2ع٨ةلن

 .) ح

 ،هنم ملعم قيقحتل (نيدلا مل اعم) باتك انرتخا هلوح ةباتكلا ىف ةمهاسمللو

 هيلع انضرع امل ةداجلا ةيعماجلا تاساردلا ىلع صيرخلا وهو فرشملا انذاتسأ نكلو
 ةسارد باتكلا ةسارد يق انب جزو قيقحتلا ضراع امهيلع علطاو 8ملعملاو باتكلا

 :نينثا نيببسل هتسارد ىلإ انعفد {ةلماش

 ءامكحلا ةقيرط بسح مالكلا ملع بتك نويع نم باتكلا نوكل :الوأ
 م .يزارلا رخفلا اهدعاوق ىسرأو "يلازغلا دماح يبأ عم اهرداوب ترهظ تيلا نيئدخا 3
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 هلعخبو .هيف لوذبملا هدهج نم ديفتسي بلاطلا زعت هتسارد نوكل :اينان

 .هقامعأ يف صوغلاب - دعب اميف - هل حمست ةطاحإ مالكلا ملع اياضقب طيتن

 .هيل اعأ ا ىنإ ١ ١ رلا ه

 لكاشملا تناك امهم رمألا بعصتسن الأ و ناديملا باشك 1 اناص مأ دقل ه

 ىلإ انهجويو اناطخ ددسي امئاد ناك ذإ ،ةقاشلا ةلحرلا يف ذاتسألا معن ناكو

 .ةاجنلا لحاوس

 :صوصخلا ىلع اهنم ركذن باتكلا اذه ةسارد يف ةمج تابوعص انتض رتعا

 نع ثجبن نأ كلذ انيلع متحف ،ع وبطم هنأ نم مغرلا ىلع ققحم ريغ هنوك

 ءيش رك ربقو الوأ مألا طوطخم
 تاطوطخم عمجن 7 هيلع روثعلا مدع نم افوخ م - هنع ثحبن نخن و انك و

 يلاو طورشلا اهيف رفوتت لا ةحخسنلا ءاقتنا نم لدعب اميف ن ز نح نش

 .انيقي نيمثلا راكفأ ةفرعم ىلع اندعاستس

 ةطوطخم هنم خسن ىلع انعلطاف 0 اهليلذتل ةريثك اد وهج انلذب ةب وعص يهو

 .مألا طوطخملا اهنيب نم نكي ل و ،انقار ام اهنم انعمجو ،\بازم داو ةقطنع.

 .نامع ةنطلس :7 ش ©قشم د لإو ٠ ةب رج ش سنوت لإ هلحأ نم انلقتنا 5

 ىلع لصحتن امو- اهانعمج نلا تاطوطخملا نيب نم انلمعتسا دقلو

 اسرد ناخيش كلذب هل دهش ،مألا طوطخملا نم الوقنم اطوطخم مألا طوطخملا
 خيشلا دمحم نب ريكب خيشلاو ،(رصاعم) موشرأ دمحم نب ريكب خيشلا :سنوتب
 زمرن يذلا طوطخملل كلاملاو خسانلا وهو ،(رصاعم) لداع اشابب فورعملا (جاحلب
 . (ب) فرخاب هل



 .مل اعملا) هباتك نم نێيمنلا ارآ ةسارد يهو زح لا ةعيبط تناك ا ه

 نيلباقم ةيرورضلا ةءارقلا هذه انمنتغا كتارم ه تارم باتكلا ةءارق بج وتست

 .(ب) ط وطخ اب خ وصنلا

 كلذ انعفدف ،ءاطخألا نم ريثكلاو ريثكلا انفشتكا تيح ةلباقملا انأدب نإ امو

 ثارتلا ق ةناحبلا ليعس جاحلا بويأ نب دمح : ذاتسألا ةيعمب دوهجلا فيثكت لإ

 تناك ذا ءاندواري أدب لمألا صيصب نأو ةصاح مألا طوطخلا ىلع رثعن انلع

 .رئازجلا ىلإ سنوت نم لاقتنالا ةلحرم يف نيدلا ءايض تاطوطخم

 :نيرايخ مامأ ترصو .مألا طوطخلا ىلع انلصت دقلف لعفلاب و

 دهجب لمع اذهو (مألا طوطخملا) طوطخملا ةروص عم لماعتلا امإ - أ

 دهخجلا نم هيف ام تاطوطخملا عم لماعتلا يق ميلع لك ىلع ىفخن ال ،نضم
 ةعزوم ةزكرم ةدام ىلع ىوت يذلا (ملاعملا) ك طوطخم عم ةصاخو ،تنعلاو

 ةدحاولا ةحفصلا يق ذإ ،ةملك (300) يلاوح ةحفص لك يف ةحفص (300) ىلع

 .تاملك رشع (10) يلاوح دحاولا رطسلا يفو ارطس نيثالث (30) نم ديزأ
 مدقن كلذبو .مألا ط وطخنلا ىلع ةيناث ع وبطملا ةلباقمم. مايقلا امإ و -ب

 ىلع يناثلا انرتخاف ،هيلإ ةجاحلا دشأ يف نحن ادهج انتساردل رفونو ،ةمدخ ع وبطملل

 يموقلا ثارتلا ةرازو ىلإ رايتخالا اذه يفح لضفلا نم ريثك عجريو .لوألا
 .ةيعبطم ةثيدح ةباتك ابوتكم صنلا تدعأ نيلا نامع ةنطلسب ةفاقثلاو

 انعطتقا نا دعب هفنصم هدارا ام قفو ع وبصم ىلع انلصحن رايتخالا ادك .۔ا۔جا إ . ؟ -¡ ١ .ا “ ] ة ۔۔۔١'ا ١ أ

 .أر فرحلاب هل زمرن يذلا مألا طوطخملا ىلع هتلباقم يف ثحبلا نم انمز

 ةساردلا يف هنم دب ال دهج وهو ‘باتكلا قيقحت وخ ىلوأ ةنبل كلذب انعضوو
 .اهسأ هنأو ةصاخ
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 انحيح_ حصت نم اديج دكأتلا انلضف ةر ركتم تباجا رق )م اعملا ( باتك ما زلتسال هنا ه

 اندكأت يلا ةطوطخملاب - ةحفص ةحفص انبنجب (أ) مألا طوطخملاو - ةيناث ع وبطملا انراقف

 (ب) طوطحملا نيب لاكشإ نيدأ دنع انكو ،(بر) ةطوطخملا ىهو 5مألا نم تذخأ امنأ

 .ةلأسملا حيجرتو لكشملا ءالجتسال (مألا) ىلإ عجرن ع وبطملاو

 شماضهاب قراوفلا انتبث و ئ مألا طوطخملا ف ام قف ه ح وبطملا. انحح ص دق

 لضافلا انذاتسأل ةخسن انححصو البقتسم قيلعتلاو قيقحتلا دهج لمكن نأ نيلمآ

 . بنك و ب رق زع انتسارد عباتي نأ هل ىتأتي ىح

 :ثحبلا جهنم

 قفو (ملاعملا) هباتك يف نيمثلا هبتك امم ققحتلا الوأ ةيجهنملا انم تضتقا دقل

 .افنآ هانيب امك هنوعو هللا لضفب كلذ انممتأ دقو ،داغتباو هدارأ ام

 جهنملاو يفصولا جهنملاك جهانم ةدع يضتقت كلذ دعب نم انتسارد اندجوو

 اهدج دق جهانم يهو 3نراقملا جهنملاو يدقنلا جهنملاو يليلحتلا جهنملاو يخيراتلا

 يانلاو لوألا بابلا ىلع بلاغلا وه يخيراتلا جهنملا نكلو انتسارد يف ةلخادتم

 يق هاندمتعا يذلا جهنملا وهو ثثلاثلا بابلا ىلع بلاغلا وه يفصولا جهنملاو 6اهنم
 نم انتساردل بسنألا وهو 7ايناث انتعاضب ةلقلو الوأ همجح ربكل باتكلا ةسارد

- 

 ءارا نعو باتكلا ليصافت بلغأ ن ..ع ةرغصم ةروص رهظن هلالخ نم ذإ اده دعب

 .هيف يمنلا

 نيمنلا ةرابع - اننكمأ ام - فظون نأ ةساردلا يف نحنو انلواح دقلو

 .صيصنتلا مالع نيب اهايإ نيعضاو

 ىلع اهنم ركذن ،ةساردلا رخآ يق اهانتبثأ ةدع عجارمو رداصم انعتسا و

 رم بناوج ةسارد ىلع انتدعاس نێلا ةيبدألاو ةيخيراتلا قئاثولا كلت صوصخلا هجو
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 هخيش ىلإ هتديصقك ةس اردلا نزم اهظح لعب لنت ل قلا و ( ةرومغملا نيمثلا ةيصخش

 اهفلخ يلا و اهفلخ ىلا راثآل ا نم اهريغ و رصمب وه يتالتلا ناضمر نب هرمع

 . ل ل خ 2 اهضعبب يقتلنس و (نامحيب نب)ب فورعملا .محرلا دبع نب ميهاربإ ج الا هذيملت

 .ثحبلا اذه ايانث يق

 اهأرقنل انعس و يف ام انلذب تلا نيمثلا تافنصم اهاندمتعا لا رداصملا نمو

 .هدي طخب

 هلوصأ اذكو ،(نيدلا ملاعم) طوطخم وه يساسألا ةساردلا ردصم ناك دقو
 فقاولاك نانلا بابلا نم يناثلا لصفلا يف ليصفتلا نم ءيشب اهنع انثدحت لا

 .يخامشلل اهحرش و ،عيمج نبال ديحوتلا ةمدقمو ،يناجرجلل هحرشو ،يجنإلل

 ىلع اهنم ركذن ،باتكلا مهف ىلع انتدعاس ةديدع عجارمب انعتسا دقو

 نب تاحرف روتكدلل (ةيضابإلا دنع !ةديقعلل يراضحلا دعبلا) باتك :رصوصخا

 يف برغملاب يضابإلا ركفلا لوح ةلماش ةميق ةيعماج ةسارد يهو ،يريبعجلا يلع
 باتك و ،ةرابج ادوهج اهفنصم اهيف لذب رشع يناثلاو رشع يداحلاو رشاعلا نرقلا

 قرشملا ةيضابإ مالعأ دحأ يملاسلا ديمح نب هللا دبع خيشلل (لوقعلا راونأ قراشم)

 ح ونضوب هفلؤم زاتميو ؤيرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف ةيملعلا ةمامإلا تهتنا هيلإو
 .اهنم هنكمتل ةركفلا

 يقو مالكلا ملع يف ةرصاعم ةديدع تافنصمبب كلذك انعتسا دقلو

 (مالكلا ملع يقر :باتك صوصخلا ىلع اهنم .ركذن ةيمالسإلا ةفسلفلا
 مالسإلا نيب نييدلا ركفلا ةفسلف) :باتكو .يحبص دومحم دمحأ روتكدلل

 عيبرلا روتكدلا انذاتسأل تالاقم اهنمو .تاونقو يدراغ سيولل (ةيحيسملاو

 ءامكحلا ةقيرطر :ايناثو ،(ناسملت ملاع يسونسلا مامإلا) :الوأ :اهنم نوميم

 .(يسونسلا مامإلا ركف يف نيثدحلا
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 :تحبلا لكيه

 :باوبأ ةنالث ثحبلا انمسق

 .(هراثآ و تيمنلا ةايحل) هانصصخ هنم لوذلا بابلا

 :نيلصف مض دقو

 فورظلا نع هيف انثدحت ،(هرصعو نيمثلا ةايح) لوح :لوألا لصفلا
 نع هقيقحت مزل ام انققح و ،نييمثلا ةأشن يف اهرئأ امه نلا ةيعامتجالاو ةيعيبطلا

 انتبثأو يلضفألا ءايركز يبأ هخيش نع وأ يييمثلا نع ءاوس ةافولاو دلوملاو بسنلا
 دوهج نع انثدحت و ،كلذك نيمثلا خيش يتالتلا ناضمر نب ورمع صفح ابأ نأ

 .عمتجلا يف اهرثأ امف ناك لا ييمنلا

 هنايب اننكمأ ام انيب دقو ،(ةيملعلا نيمثلا راثآر) ل ناكف :ناثلا لصفلا امأ

 انثدحتو كلذ ريغ وأ امظن وأ ةلسارم تناك ءاوس اهيلع انرثع تلا راثآلا هذه لوح

 انثدحت و كاهفيلأت ةيام خيرات بسح اينمز ابيترت اننكمأ ام اهايإ نيبترم هتافنصم نع

 .هنم هتياغو فيلأتلا يف هجهنم نع

 :هنم لوألا لصفلا انصصخف (مالكلا ملعو نيمثلل) :يناثلا بابلا انلعج دقلو

 .ييمنلا دنع مالكلا ملع ةيمهأل هيف انضرعتو (هروطتو مالكلا ملع ةأشن) ل
 اهدعب مأ __ه505 ةنس لبق ءاوس هروطت لحارمو 5ملعلا اذه ةأشن لماوعلو

 .اهنم نيمثلا نأ ىلإ ارظن ثحبلا اذه يف اهبيصن ةيضابإلا ةسردملل انيطعأو

 ملعلا اذه يق نيمثلا هفلخ امع ثيدحلل يناثلا لصفلا انلعج كلذ دعب و

 باتكلا ناك ثيح ء(نيدلا ملاعم :نيمثلا باتك) :ناونعلا اذه هل انيطعأو

 نوكتي وهو باتكلل هيف انضرعت ةيلامجإ ةفصب لصفلا اذه يف ةساردلا عوضوم
 هلوصأ نعو ،هدوجو نكامأ نع نيثدحتم افلؤم هانلوانت مث فيلأتلا لبق اراكفأ

 .هيف نيمثلا جهنمو ،هتايوتحم نعو
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 ا(نيدلا مئاعمر باتك يق مالكلا ملع ثحابم :دانيّمسف تلاتلا بابنا اسا ه

 .اهيف هئارآو ثحابملا كلت هلوانت يف نيمثلا ةقيرط هيف انسرد و

 :لوصف ةعبرأ دانمّسق دقو

 هيف انضرعت دقو (مالكلا ملع ثحابمو ةفرعملا ةيرظن) يف ناك لوألا صفلا

 نيزربم ءام اوضرعت يلا بناوجلا مهألو ثحبذلا اذه لوانت يف نيملكتنا ةقيرطل

 مولعلا ليصخ يف سفنلا ىوقل انضرعت دقلو ،اهيف هءارآو اهلوانت يف يييمثلا كلسم

 .ناهربلاو ةجحلا نعو رظنلا نعو ،يبسكلاو يرورضلا ملعلا نع ثيدحللو

 اهلالخ نمو تانكمملا ل اعو دوجولا ةيرظن ىلإ : نانلا لصفلا يف انضرعتو

 دهاشملا ملاعلل !دبم دوجو اهلالخ نم تبنأ فيكو نيمثلا اهلوانت فيك انيأر

 :نيلدتسم ل اعلا ثودح نع انثدحت كلذ لالخو ءراتخملا لعافلا هنأ تبنأ فيكو

 ثداوح لاطبإبو نيمزالتملا دحأ ثودحو هل مل اعلا ةلثاممبو ،ناسنإلا ىلإ رظنلاب

 .بابلا اذه يف نيمثلا امم ءاج ىرخأ لئاسمل انضرعت و ،اش لوأ ال

 دعب ذإ ،(امتافصو ةيهولألا) ق :ثلاثلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا ناك و اذه

 انئج دحألا دحاولا هلإلا وه راتخم ديرم رداق نوكلل قلاخ دوجو ىلع انهرب نأ

 . ل اعملا هباتك و نيمنلا مهنم انينعيو العو لج هتافص لوح نوملكتملا هب ءاج امي

 ێيمنلا ةقي رطب انئج و نأش لج هدوجو ىلع اليلد . اعلا نوكل انضرعت دقلو

 .اهيف هيأرب و تافصلاو تاذلا نع هثيدح ق

 هيف انندحت دقلو 3(امقاياغو ةوبنلل) ناكف ثلانلا مسقلا نم عبارلا لصفلا امأ

  لك دمحم ةلاسر توبث نعو ؤ ةمصعلاو ة زجعملا نعو اهتقيقح و ه وبنلا نيعم نع

 نع ثيدحلل انض رعتو هدابعل فيلاكتلا نم لجو رع هب ر نم هب ءاحج امع م

 لوح ةيضابإلا ةسردملا هب زيمتت ام نيزربم ييمثلا هب ءاج ام قفو فلكملا ةيلوؤسم
 .ةوبنلا تاياغ
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 انتلحر يق نحنو ةساردلا نم هانصلختسا ام اهيف انلمجأ ةمتاخ انثحب انممتأ دقو

 .مل اعملا هباتكو تيمنلا عم

 اروصو ،عالطالل دمتعملا مألا طوطخملا نع اروص ثحبلا رخآب انقحلأو

 دصقلملا» :امل انومضم انرتخا دقف ةنراقملل يلا امأ ،ةنراقملاو عالطالل ىرخأ

 :عبارلا ملعملا نم ،ةرخآلا لاوحأ يف :سماخلا دصرملا نم مودعملا ةداعإ :ثلانلا
 ع وبطملا باتكلا حيحصت ةرورض كاردإو عالطالل ةنيعو اجذومن نوكيل ،«تاوبنلا

 .لاح يأ ىلع دامتعالا هيلع نوكي نأ نكمي ال يذلا

 هبجوتسي املو لوطلاو رصقلا نيب هتيطسول اجذومن دصقملا اذه انذحأ دقلو

 .باتكلا لك يف اساسأ ةمزال نيعملا طبض يف ةقد يهو نيعملا مهف يف ةقدلا نم

 فطخب أطخلا عقوم ىلإ نيريشم حيحصتلا لبق عوبطملا يف دصقملاب انئج دقلو

 .مألا طوطخملا يف دجوي امك هسفن صنلاب هانبقعأو

 ةيحيضوت لاكشأب ثحبلا انمعطو ،ةفلتخم سراهف ريخألا يق انتبثأ دقلو
 .سرادلا ةمهمل اليهست

 ميركلا ئراقلل يمثلا ركف بيرقت ىلع ارداق هب انئج ام نوكي نأ انلمأ

 .ةقيقحلا نم ةبيرق هباتكو نيمثلا لوح ةروص هيدل نوكي نأو صصختملا سرادللو
 .هتاقلغم حتفو يمالسإلا ركفلا قامعأ يف صوغلل انريغل اعفاد نوكي نأو

 امو .هداعبأ ضعب باتكلا قامعأ يف رصوغن نحنو ،انكردأ دقف ،لعفلاب و

 رزنلا وه امنإ كلذ نأ نيقيلا نيع انقيتو ،اهنم ابيصن انفشتكا دقو ،زونكلا نم هيوتحن
 ةماع ةيمالسإلا ةفسلفلا يفو باتكلا قامعأ يف اقح دوجوم وه امل ةبسنلاب ريسيلا

 .معأ ةفصب يرثلا ضبانلا يمالسإلا ركفلا يقو

 نم انعم هلمح ةساردلا هذه يف عطتسن مل ام بالجتسال اقحال قفون نأ انلمأ

 هحتف انيلع رسع ام حتفل قفون نأو «سئافنلاو رهاوجلاو رردلا نم باتكلا قامعأ
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 ةمهملا هنه يف نحنو هلعف نم انكمت ام لا يمالسإلا ركفلا يف تاقلغملا نم

 .نيمثلا نيمزالم ةيفاشكتسالا

 تناك ةيملع ةيصخش لإ انرشأو انهبن دق انأ ةساردلا هذه ىف انبسحو

 نأ المأ ئراقلا ىلإ انعسو يق ام هانبرقو ،نايسنلا يط يف ناك باتك ىلإو ةرومغم

 وه باتكلا اذه قيقحت نإف كشالو .بناوخلا ةددعتم تاسارد ةساردلا هذه قحلت

 اهتيمهأ اهدعب ةسارد يأل نوكتل امب ليجعتلا بلطتت تلا تاساردلا كلت مهأ نم
 .اها و دحج و
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 لوآلا لصفلا

 ٥هرصعو يِيمنتل ا ة ايح

 :ةئطوت

 ااهنم بناوج ةدعل ضرعتلا يضتقي ءام ةيصخش ةسارد يف صوغلا نإ

 . اهملاعم حصتتو امهروص اك ىلجتت

 ه رصع فرعن نأ لواحنس ێيمنلا زيزعلا لذبع نيدلا ءايض مامإلل انتسارد قو

 ةساردلا نم اهظح دعب لنت مل اهمأل اهيف تارثؤملا مهأو ،هتايح اذكو باضتتاب ولو

 هخويش نع انثيدح يق انلعف امك ليصفتلاب اهضعب انصصحخ دقلف اذه ىلإ ارظن م

 .هيلع اهي هللا م قلا بهاوملا قتف ىفو ©يملعلا هجضن ق غلابلا رثألا نم مهام

 امهف :نيمثلا ةيصخش يف امهرثأ ،ةبهوملاو ءفكلا ملعملا :نيلماعلل ناك دقل

 ىلعو ةيحالصإلا هدوهج مايقلا ىلعو هتسارد يق حاجنلا ىلع ارداق هالعج ناذللا

 .هدعب نم اهرثأ اه ناك ةيملع بتك فيلأت

 يه ام و ؟ رصع ل اح وه ام و ؟ رشاع فيكو ؟ێيمنل ا وه نمف

 ؟هراثآ و هدوهج

 .هرصع لاحب نيئدتبم ةلئسألا هذه نع بيجنس بابلا اذه يفف

 :ةيعيبطلا ةئيبلا - 1 -

 ةيعيبطلا هتئيب ىلع الوأ ءوضلا يقلن نأ يمثلاب فرعن نحنو باوصلا نمل هنإ
 انملع اذإ فعاضتتل ةيمهألا هذه نإو .تاعمتجلاو دارفألا ةايح يق ةيمهألا نم اهل امل
 .هرمع لاوط اهيف شاع تيلا ةديحولا ةئيبلا امأ
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 امهو ،باَرُم يداوب (نَجزَي ينب)و ،(نالجراو) ةيعيبطلا هتئيب تناك دقل

 يلاوخ ةمصاعلا نع اديعب «يرئازخلا يوارحصلا سلطألا بونج ناعقي ناناكم
 .رهش ةريسم باودلا ىلع امفوعطقي سانلا ناك ملك 700

 راطمألا ةردان ،افيص ةرارحلا ةديدش ،ءاتش ةدوربلا ةديدش ةقطنم امنإ

 اهنطقت تناك ةيرخص لابج وأ 5ةيلمر فايف امإ يهو فارطألا ةيمارتم اهيضارأ

 يلا ةعارزلاو ةراجتلا ىلع امهتشيعم يق دمتعت 5ةرقتسم ىرخأو ،ةلقنتم لئابق

 .خانملا كلذ لمحت ىلع ةرداقلا تاناويحلا نم اهل هللا رخس ام ىلعو .ةلخنلا اهماوق
 .ةيئادب لئاسوب رابآلا نم ةجرختسملا ةيفوجلا هايملا نم برشت ىهو

 اداهج تناكو ةبعص دحج ةقطنملاب سانلا ةايح تناك دقلف اذه ىللإ ارظنو

 .اقواسقو ةعيبطلا ذض ارمتسم

 .يملا هيف شاع يذلا يعيبطلا طيحملا وه اذه نا

 : ةيسايسلا عاضوألا ۔ 2 -

 ةينامثعلا ةلودلا ةسايس تاروطتب ارئأتم اطيحم ناك هناف يسايسلا هطيحم امأو

 نم اهيلإ ةيمالسإلا ةفالخلا ءاهتنال يمالسإلا ملاعلا ىلع اهذوفن طسبت تناك قلا

 زاتمت تناك لاو ةلودلا هذك رئازجلل تناك ىلا تاقالعلاب اضيأ ارثأتم و ةهج

 نيب ام ةينامثعلا ةلودلا نع اهيف تايادلا مكح لالقتسال ةلقتسم ةيسايس تاموقع.

 .ىرخأ ةهج نم )1 830 :ةنسو - م1671 :ةنس

 رئازجلاب ةرتفلا هذه يف مكحلا ىلع كارتألا ةنميه يف نوسرادلا ىريو اذه

 ةذوحتسم ةرادإ مهضعب اهاري امنيب ،دييأتلاو ةرزاؤملاب ىظحت ةيعرش ةيمالسإ ةفالخ

 .14 ص ينامثعلا دهعلا ،(خيراتلا يف رئازخلا) ،يوديعس نيدلا رصان (ا)
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 طبترملا يركسعلا مكحلا تاذ رئازخلا ةنيدم زواجتي ال اهمكح نأو مكحلا ىلع

 ."ناكسلا عاضوأب رثأت الو دالبلا رومأب مامتها نود ،ج راخلاب

 هحضوت امك ماكحلا عم اومجسنا دق نينطاوملا نإف كاذ وأ اذه ناك ءاوسو

 ىدم نع ةيقيقح ةروص يطعت [لا] و يلخادلا عضولا سكعت لا ةيلحملا رداصملا»

 نم مغرلا ىلع ‘«ماكح تامامتها ةعيبط و يرئازخلا بعشلا ماجسنا

 ىلإ نايحألا ضعب يف تدأ يلاو تايابلا ضعب اهثدحأ تلا ملاظملاو تازواجتلا

 ."هدض ةرونلا

 رصاع يذلاو ،ييمنلا مامإلا هيف شاع يذلا ماعلا يسايسلا وخا وه اذه نإ
 :هلك يمالسإلا ملاعلا يفو دالبلا يف ريبك رثأ امل ناك ةماه ةيخيرات انادحأ

 ىلع مهليطاسأب نابسإو نيبكرامند نم نييبوروألا تالمح بقاعت :اهنم

 .ةيرئازخلا لحاوسلا

 .زاجحلا يف ةيباهولا ةوعدلا روهظ :اهنمو

 .")رصم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا :اهنمو

 .رئازجلل يسنرفلا لالتحالا رداوب :اهنمو
 .اهلك ةيمالسإلا نادلبلا يف ءادصأ اهل نوكت نأ ريغ نم رمت ال ثادحأ يه و

 .11 :ص (خيراتلا يف رئازخلا) نيوديعس (ا)
 .!! :ص س ۔م تر

 35 :ص «(راهزلا فيرشلا دمحا جاحلا تاركذم) ،يندملا قيفوت دمحأ :اضيأ س -م :عجار ةر
 .ةصاخلا هتبتكم خم ،(تالح رلا باحصأو نييفارغجلا دنع ةيضابإلا) ،زاحب ميهاربإ :اضيأ

 للا دعس مساقلا وبأ :اضيأ ، ... :ص ،(ثيدحلا رصعلاو يمالسإلا قرشلا) سنؤم نسح «4ر
 .391 :ص 52 ج «(يتاقنلا رئازخلا خيرات)

 .اهدعب امو 8 :ص ،(يسنرفلا لالتحالل بونجلا ةمواقم) ©يريبزلا يبرعلا دمحم ةر
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 ناك يداولا اذه نأ نم مغرلا ىلع ،امب نومتهي بارس يداو لهأ ناك دقلو

 الصفنم ةديعبلا ةيلبخلا قطانملاو {ةيئانلا ةيوارحصلا ةيرئازخلا ندملا نم هريغك رهظي

 .كلذك نكي مل نإو ،هسفنب القتسمو نادلبلا نم هريغ نع

 اياضقلا ف دقعلاو لجحلا هديبو هيف امئاق "ةبازعلا ماظن ناك دقلف لعفلاب و

 .رئازجلاب ةيلعلا ةمامإلا رقمو داهجلا رادل ءالو عم نكلو ،ةيسايسلاو ةيئاضقلاو ةيعامتجالا

 ق ثادحألا تاروطتل نيبكاوم ماظنلا اذه لظ ق نوشيعي سانلا ناك دقل

 ةايحلا تابوعص نم هنوهجاوي امل اهنع نيديعب اوناك نإو مهف ،يمالسإلا مل اعلا
 دقو ،انب نوحرفي دق دالبلا نع رابخأ نم مهيلإ لصي ناك امل اهنم نيييرق اوناك
 .اهيف نورثؤي دقو ،امف نونز

 :ةيعامتجالا عاضوألا - 3 -

 عضو ناك هناف ةقطنملا كلت د وسي ناك ىذلا يعامتجالا عضولا امأ و اذه

 اايشاف لهجلا ناكو كاذنآ نيدئاس ةشيعملا وس و رقفلا ناك ذإ 3داناعم م قزمت

 .ةلحفتسم ةيرئاشعلا و 5ةيلئابقلا تاعارصلاو ،ةرشتنم ةئبوألاو

 هيف تمطالت ...و روخلاو ملظلا رتك» :عاضوألا كلت نايع دهاش لوقي

 ما1017-018ه408 ةنس يسوفنلا يئاطسرفلا ركب ىبأ نب ركب نب دمح هللا دبع وبأ هسسأ ماظن ار

 ةداهش ىلع زارحإلل ةسارد (ةبرج يف ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةبازعلا ماظن) ،يريبعجلا تاحرف :عجار
 .1975 سنوت ،ةيرصعلا ةعبطملا {ةيسنوتلا ةعماخلا ©بادآلا ةيلك ،يملعلا ثحبلا يف ةءافكلا

 تلعج امئأ نيعت لاو :تدسأتسال فيرحت يه وأ ةدايسلا تبلط :نيعممي يهف :لصألا ق اذكه ؛2ر

 .دوسألا ةبترم يف اهسفن

 . (يرهوجلل حاحصلا) .ءاوس هيف ىننألاو ركذملا ؤبئذلا نم عبضلا دلو :ةرابسع :ج ةرباسعلا «و
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 :ولو لتقلاو بلسلا يف اوذخاو ،هلالخ همارح اولدب و هلا دودح اوريغو لاّهجا
 صرلا ي اوعس : ىلع اولازي ملف ح و ىلع '!"«داسفلا ضرألا يف اوعس نأ ىلإ كلذ ىلع اولازي ملف ،دانعلاو رفكلا

 قاقحإ ليبس يف دوهجلا نم ىهنلا ولوأو ،ءاملعلا هلذبي ناك ام الول هنإو

 امومع ةيرئازخلا فايرألا نأو اميسال عيش لك عاضل لطابلا قاهزإو قحلا

 لزالزو ‘دارج و طحقو ةعاحجبو ةنبوأ نم اهريغو ةيعيبطلا تافآلل ةضرع تناك

 تدادزا دقلو ةيلاملا بلاطملا لقنو &ةي ركسعلا تاامحللا راركتو نمأ مادعناو

 ترمتساو )رشع نماثلا نرقلا طساوأ يق اروهدتو رس فايرألا هذه عاضوأ

 .اهالقتسا تدقفو ةازغلا يديأ ىن ق دالبلا تطقس نأ ل ١ لاحلا هدح ىلع

 نێيمنلا هيف شاع ي ذلا يملعلا طيرحخا تلعج لا يه ةيعض ولا هذه لعل ه

 كالمأ ىلإ عطقني نأ ىلع همغرأو هسفن نييمنلا ليلغ فشي مل هن أ تيح !ادج اتفاخ

 .امقرادإ يق هنيعي ناو هدلاو

 ءايركز وبأ امب لح نأ دعب بازم يداوب مدت مل لاحلا هذه نأ لش الو
 يذلا يمنلا مهنم ئ نوريثك هيلع ذملتتو ق رشىملاب ءاملع ىلع ذملتت يذلا يلضفأل ١

 .هدعب نم ةيريونتلا ةكرحلا دعاوق ىسرأف هاطخ ىلع راس

 خيشلا ةبتكم ،ةطوطخم ،نامعو هسوفنو ةبرج لهأ ىلإ نمحرلا دبع نب ميهاربإ جاخا نم ةلاسر ار
 .ةرارقلا جاحلب

 :اهعلطم بازم يداوب هرصع ق عقاولا ملظلا ق ةديصق :اضيأ هل و

 نايدلا نميهملا كلملا ناشلا يلعلا هلل دمحلا

 .نج زي نب {ةماقتسالا ةبتكم ةطوطخم ،اتيب (63) يق عقت

 .54 :ص ،(خيراتلا يق رئازخ+ا) ،يوديعس ؛تر

 رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،يريبزلا يبرعلا دمحم {ةمجرت «(ةآرملا) \هجوخ نامثع نب نادمح :اضيأ

 .اهدعب امو 83 :ص 05 :ط 5 رئازخبا عيزوتلاو
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 ،©برطضم يسايس وجو ،عرز يذ ريغ ءان داو اهزيمي ،يييمثلا ةئيب يه هذه
 فلخ و نيمثلا شاع ءاوجألا هذه ق . رتاف ىملع طاشنو ،راهنم يعامتجا طس و و

 ؟نيمنلا وه نمف .ي ركفلا هنا رت

 :هيسن -4-

 دبع نب ميهاربإ ن رب ج اجلا» لإ بستنيو ن نيدلا ءايضب يتيمثلا رهتش ا دمل

 ءب هللا دبع نب زيزعلا دبع نب زيزعلا دبع نب "نيمثلا هللا دبع , نب زيزعلا . . ., . )). ., .

 ةليبق يصفحلا يسوم نب ىن نب زيزعلا دبع نب دمحما نب ىسوم نب ركب
 ( ( «ةدلب )2) ٢ ارجايلا

 مسا ديدحتل ريبك بارطضا يف اوعقو نيمثلا نع اوبتك نيذلا نأ رهظيو

 :هيمسي نم مهنمو &(جاحلا) :هيمسي نم مهنمو .و «(ميهارا هيمسي نم مهنمف هدلاو
 .(ميهاربإ ح جاخحلا)

 نأ انلو ااهنم حيحصلا وه امع لءاستن نأ انلف اذه ىلعو

 نكي مل و .اقح هدلاو ىلع اهلك تقلطأ دق نوكت الأ اضيأ لءاستن

 ؟نيخرؤملاو خاسنلا نم أطخ كلذ

 هل (ةيفاشلا ةلاسرلا) خم يفو «شيفطا فسوي نب دمحما جاحلل (نيدلا ملاعم حرش) خم يف انكه ار
 .نجزي نب شيفطا خيشلا ةبتكم ءاضيأ

 لاجرلا لوحف (اه)ب رهظ نالجراو ميلقإ ندم» نم ةنيدم امنأ شّيفطا قاحسإ ويأ ىري :نارجاي تو
 ©10 :ج 51343 ،ةرهاقلا {ةيفلسلا ةعبطملا ،لينلا حرش :رظنا .«ةرماع ريغ نآلا» يهو «ملعلا ةمئأو

 رئازخبا ةضمت) :رظنا ىصقألا برغملا بونج يف امنأ زوبد يلع دمحم ىريو .نيدلا ءايض ةمجرت
 اميف ةلأسملا ف لصفلا نم نكمتن مل و (263ص ،اج 1965 ةينواعتلا ةعبطملا ،(ةكرابملا امتروثو ةثيدحلا

 باوصلا لعل : (نييجردلا تاقبط) باتك سرهف يذلا وجاب حلاص ىفطصم لوقيو .دهجلا نم هانلذب
 .نالجراو ىرق نم امنأ شّيفطا قاحسإ وبأ هيلإ بهذ ام

 .48ص ةيفاشلا ةلاسرلا) خمو ،اص (نيدلا ملاعم حرش) خم ،شّتفطا فسوي نب دّمحما جاحلا ةر
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 امإ كلذ نوكيف هدلاو ىلع اهعيمج تقلطأ دق ءامسألا هذه نأ انضرتفا اذإف

 عمتجملا يف روهشم وه امك ضعب نع اهضعب بوني لا ظ افلأل ا نم امأ ىلع انب

 نوكو جاحلا) لنم تاملك اهنع اضوع لمعتست دق (ميهاربإ) ةملك نأ افرع يلازيملا

 جح دق ناكو «(ميهاربإ) هدلاو مسا نوكي نأ امإو "!هبابو هلاب و يهاب و جاحلب و

 اضيأ اذهو ،ميهاربإ جاحلا راصف همساب (جاحلا) ةظفل تن رتقاف مارحلا هللا تبب لإ

 اكربت (جاجحلا) ةظفلب مسالا نرقي ذإ ريبكلا يبرعلا برغملاب لوادتم روهشم

 .ثدحلا ةيسدقب اريكذتو

 نيتطوطخم يق (ميهاربإ جاحلا) هدلاو مسا نأ ىلع انرثع دق انإو

 . (د) دح ١ د >حس انل
 \ا

 نب ورمع نيدلا ردب ىلإ ةهجوم نتيمنلا نم ةلاسر :امهادحإ

 .رصمب تالتلا ناضمر

 لهأ لإ نمحرلا دبحع :مب ميهاربإ ح الا نم ةلاس ر : امهتيناث و

 .نامع ه هس وفن ه ةب رج

 بهذي ام وه همسا (ميهاربإ جاخحلا) نأ نم نيتطوطخملا نيتاه يف دوجوم وه امو

 . ع ( يكسفوزروقومس تنومقيز قرشتسملا هيلإ

 خيشلا مهنم انينعيو &©‘نوريثك مهف (ميهاربإ) هدلاو مسا نأ ىلإ نوبهذي نيذلا امأ

 .1992 ناوج ،ياكب ناميلس جاخلا خيشلاو لالمزب حلاص جاخلا خيشلا عم ءاقل ار

 .ةرارقلا جاحلب خيشلا ةبتكمب خم ،ناتلاسرلا (تر

 , ) ل ع س 5 ح ( . :4 )3(

 .ةيادرغ :بويأ نب دمحم دعيس جاحلا ةبتكمب نوقرم

 (رئازخلا) ڵندملا قيفوت دمحأو .263:ص ،1:ج (ةنيدحلا رئازلا ةضمن) ،زوبد يلع دمحم بر
 .مهريغو ع.حعر, (غوزا م ( , 1886 :46 : اضيأو .42 :ص
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 :اهنم ركذن لماوع ةدعل 8١ .منلا حلاص نب دمحم خيشلاو ! )شّيفطا قاحسإ وبأ

 .ييمنلا زيزعلا دبع نيدلا ءايض نم يفاقثلاو يعامتجالا امميرق - ا

 .لاكشإلا اذه لثم يف اماه اعجرم اممنوكو -2

 .مامإلا ثارت ءايح يف سوململا امهداهتجاو 3

 .نيفلؤملاو باتكلا نم ريثكل ةدمع اممنوكو 4

 (ميهاربإ) وه هدج مسا نأو (جاخلا) وه يييمنلا دلاو مسا نأ وه هارن يذلاو

 :وه اذه ىلع انلدي يذلاو ،هبسن ةلسلس ىق دانركذ امك

 .نيترم كلذك هتبثأ دق شّيفطا فسوي نب دمحما جاحلا خيشلا نأ :الوأ

 نب ج احلا» هديب طح دق نمح رلا دبع نب ميهاربإ جاجحلا هتحأ نبا نأ :ايناثو

 ناميلس نب رصان نب ناميلس خيشلا ىلإ هثعب باوج يفو "هتاركذم يف «ميهاربإ
 .“‘هنامعب ىليعامسإلا

 هدي طخب تارم بتك ذإ هسفن نع نيمثلا هلاق ام لصفلا لوقلا نأ :انلاثو

 بهذي ام وهو ميهاربإ نب جاحلا نب زيزعلا دبع»و "جاحلا نب زيزعلا دبع»

 هل .29 :ص &1923 ،ةرهاقلا ةيفلسلا ةعبطملا ،(نينمؤملا ليبس ىللإ ةياعدلا) «شّتفطا قاحسإ وبأ (ار

 .ةرهاقلا {ةيفلسلا ةعبطملا ،(لينلا حرش) كضّيفطا دمحما جاحلا (لينلا حرش) فنصمل ةمجرت :اضيأ

 .ا :ص 10 :ج _ه3

 ،برعلا ةعبطم ،نييمثلل (لينلا هب لخأ ام ضعبل ليمكتلا) :باتك هقيقحت نيمثلا حلاص نب دمحم ,تر

 .اهققح نلا نيمثلا بتك نم هريغو ‘فالغلا ةحفص 6ها1344 سنوت

 .نج زي نب {ةماقتسالا ةبتكم ،خم ،هتاركذم ،نامحيب نب ميهاربإ جاحلا (ةر

 .ةرارقلا جاحلب خيشلا ةكم خم 16 لاوش 13 :ةخرؤم ةلاسر 4

 .فالغلا ةحفص ،نج زي نب {ةماقتسالا ةبتكم ،خم ،يييمثلل (بيترتلا يشاوح رصتخم) ةر

 ،نييمثلا زيزعلا دبع :خسانلا ،يالتلا ناضمر نب ورمع خيشلل (ةيجرزخلا ةموظنملا بارعإ رصتنخم) ()

 .نيرصتخملا نيذه ريغ يف كلذك دجويو .نج زي نب {ةماقتسالا ةبتكم ،خم
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 نب جاحلا نب زيزعلا دبع نيدلا ءايض خيشلا» :لوقي ذإ يلكب نمحرلا دبع خيشلا هيلإ
 ..ا ”«روهشم وه امك ميهاربإ ن ٠ , زيزعلا لبح ا هطخب دح وي امك ميهاربإ

 .هدح مساو هدلاو مسا قح ق الكشم ناك ام لوزي اذك و

 دلو نم» نيينيمنلا نأ ىلإ نوخرؤملا بهذيف (نيمثلا) هبقلب قلعتي ام امأ

 يصفحلا ىسوم نع هميفد ت امولعم انل اوكرتي مهنكلو ١ » يصفحلا ىسوم . د 2 2 .. . ِ . 2( . ز

 ةيصفحلا ةرسألا دج قاتنلا صفح نب رمع صفح وبأ» هنإ :لوقي نم مهنمف اذه

 نم مهنمو &““«ةيربربلا ةدومصم ةليبق نم وهو ،مكحلا يف نيدحوملا تفلخ يلا
 نرم مهنمو &‘ه«ق ورافلا طهر يدع يب نم ... .نويصفحلا» :ةبسنلا لصأ نأ ىري

 نب رمع انديس لإ مهبسن لصتي .. .ةنيمت دالوأو زي زعلا دبع دال وأ» :نأ کري

 )5 «باطخلا

 هلوقي ام ىلع نودمتعي باطخلا نب رمع ىلإ هتبسن ىلإ اوبهذ نيذلا لعلو

 للعو يصفحلا ىسوم ىلإ نيمثلا بسن عفر يذلا شّتفطا فسوي نب دمحما جاحلا

 نب رمع صفح يبأ ىلإ ةبسن هلعل ذإ يصفحلا ىسوم ىلإ هتبسن» :هلوقب ةبسنلا

 .«هنع هللا يضر باطخلا

 .9 :ص ريدصتلا }1967 :ةنس 2 :ط ،نيمثلل (ليلعلا ءافشو لينلا) ار

 .48 :ص ،خم «(ةيفاشلا ةلاسرلا) (شّتفطا دمحما جاحلا ت

 .263 :ص ،ا :ج ©1965 ثةينورابلا ةعبطملا إ(ةثيدحلا رئازحلا ةضمم) زوبد يلع دمحم ةر

 نب دمحم جاحلل (لينلا ح رش) ق ييمنلا زي زعلا دبع نيدلا ءايض ةمجرت ؛ضّيفطا قاحسإ وبأ 4١)

 .ه1343 ،ةيفلسلا ةعبطملا \شتفطا فسوي

 طخ خم 6(نالجراو خيرات ق نابلا نصغ) (ا 965/14 ت) حلاص نب ميهاربإ جاحلا مازعأ (5)

 .92 : :ص نالجراو زيزباب رمع جاحلا ةبتكم ©ثفلؤملا

 .48 :ص خم «ةيفاشلا ةلاسرلا ()
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 ةنط وتسم ةر وهشم ةلئاع نم (يمنلا) نإف 0 رمأل ١ نم نكي امهمو

 اهلو (هنيمث تآ) وأ (ةنيمثذب ةفورعمو ،اضيأ نالجراوب ةروهشم يهو ،نَجَْ نبب

 ."هريثك ليخنو نانج امب انموي ىلإ

 : هدلوم - 5 ۔-

 :خيراتلا _ أ

 عقوو )ه]1130 ةنس هيلع عمجب وه امك ينيملا زيزعلا دبع خيشلا دلو
 يف وأ يداليملا ميوقتلا نم 1717 ةنس هدلوم نوكيف اهنم مرحملا رهش يف امإ كلذ

 .هنم 1718 ةنس نوكيف اهروهش نم هريغ
 نم ل وألا ثلنلاب» ناك هداليم نأ نم (سياز) هركذي ام ناو اذه

 .ادنس هل دجن ملف ةبحر

 ح 1 720/ه ! 133 ةنس ناك هدلوم نأ نم يلكرزلا هيلع صن ام امأو

 هللا همحر يفوت» :يندملا قيفوت دمحأ لوق هدامتعا هيف يلكرزلا عقوأ ،أطخ وهف

 .)«1223 ةنس ...ةنس نيعست نع هنع يضرو

 ةرابع ىلع ءانب هدلوم ةنس ناف ،هتافو ةنس هذه تناك اذإ هنأ مولعملا نمو

 .م1720 ةنس وأ ه1133 :ةنس يه يندملا

 :موي هرادب ءاقل ،نالجراو ،هزع هلال دجسم مامأ (لقعموبزرب روهشملا ،زيزياب رمع جاحلا (ار
1992/1/6. 

 .(ةيداليملاو ةيرجهلا خيراوتلا ةلباقمل نورقلا ميوقت) ‘دمحم حلاص ىريجعلا ةر
 .م1984 52 :ط ،تيوكلا

 ع.\ك. ) ح ( س 1' ,اح 46:,1886. )3(

 . (مالعألا) ءيلكرزلا نيدلا ريخ ر
 .93 :ص 1350. ةنس :ط «(رئازخلا باتك) نادملا قيفوت دمحأ ةر
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 قاحسإ يبأل (نينمؤملا .ليبس ىلإ ةياعدلا) ىلع اضيأ يلك رزلا دمتعا دقل وم

 نيعستو فين نبا وهو ...تام» :لاق قاحسإ ايأ نأ ىلإ هبتني هنكلو { شفط

 .ةداجلا نع داح كلذبو &! «ةنس

 اخيرات م1720 ةنس ددح نيح يقرخ حلاص روتكدلل اعجرم ناك يذلا وهو

 هداليم نأ ىري يذلا (سياز) هلثمو .ةقيقحلا نع ديعب اذه يق وهو ،“ةنييمنلا داليم
 نوناقلا ةسارد ىلإ لخدم) باتك بحاص (دناروم)و ،ة}١©ه1167 ةنس ناك
 .&‘_ه1176 ةنس ناك داليملا نأ ىري يذلا (يرئازخلا يمالسإلا

 : ناكملا - ب

 هنإف هيلإ نانئمطالا نكم يمنلا .مامإلا دلوم خيرات نع هفرعن يذلا ناك اذإ

 .هدلوم ناكم نع بلقلا هل نئمطي ائيش فرعن ال كلذ لباقم ي

 ضنجزي ينبو نالجراو نيب هنييعت يف ددرتي تنومقيز نإف كلذ ىلإ ارظنو
 :نورخآ هاري يذلاو.)هنع تكسو ائيش هيف ركذي ل شّيفطا خيشلا نأ ىلإ ريشي ه

 هيلإ ليمن نأ عيطتسن ال اننأ الإ ،}رجزي نب يف ناك هدلوم نأ ۔نورينك مهو-

 نأ انيلع ضرتفي رمأ وهو ،ةلأسملا يف لصفلل ةيفاك ريغ انيديأ نيب يلا قئاثولا نأل

 .نجزي ينبب وأ نالجراوب ةرجهلل 1130 ةنس ديلاوم نم هربتعن

 .29 :ص 1923©8 ةرهاقلا {ةيفلسلا ةعبطملا {(نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا) ،شّتفطا قاحسإ وبأ (ل)

 .54 :ص ©1991 ‘توريب يمالسإلا برغلا راد ،(ءارحصلا قامعأ نم) 6كيقرحخ حلاص (2)

 .5 )ا ح ( م:46. )3(

 , ) ل ع ع ح ( :4. )4(

, ( --) :4. (5) 

 دمحم .12 :ص 1967©0 52 :ط ،نييمثلل (لينلا) :باتكل هريدصت رمع نب نمحرلا دبع ىلكب (6ر

 .«يياقنلا رئازجلا خيرات) ،هللا دعس مساقلا وبأ .263 :ص (ةثيدحلا رئازخللا ةضمن) ،زوبد يلع
 فلؤم ةمجرت «نييمثلا دمحم .79 :ص ٤2 :ج 1985©0 «رئازحلا ڵباتكلل ةينطولا ةسسؤملا
 .ءالؤه ريغو ،د :ص ،نويمثلل (لينلا هب لخا امل ليمكتلا) ،ليمكتلا
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 :هتساردو هتاشن - 6 -

 كالمأ يف ءاخرو ةمعن تاذ ةميرك ةلئاع يق هللا همحر نيدلا ءايض أشن دقل

 ةحالفلاو ةراجتلاب اهيف لغتشا ابص يق ميركلا نآرقلا متخ املف ،نالجراوب هدلاو

 .الهكو اباش ليخلا بوكرب اعلوم ناك هنأ هنع رهتشا دقلو

 ةعباسلا زواجت دعب نم الإ ظح هنم هل حتي مل هنكلو ملعلاب افوغشم ناك دقل

 ."اهرمع نم نيرشعلاو

 بحلا اذه راص تيح «داؤفلا نمتكم انمز لظو ،اميظع ملعلل هبح ناك دقل

 دالب ف تنك دق» :الئاق هسفنب اهصق ةروهشم ايؤر دعب هيلع ذوحتسي

 مويلا لبق نم هب فوغشم ينأ ريغ ملعلا نم ظح لين نم ايلاخ ...نالجراو
 فداصأ نيافجأ ىلإ مونلا ىرس املك ردبلا كلذ عولط لبق ةنس وحن تنكف

 .مانملا يف لاوحألا بلاغ يف يم كفنت الف نأشو يهجو اهيف رظنا يدي يق ةآرم
 طرف دازف ،مانألا ىلع ردبلا غ زب تح ،اهريبعت نمو ايؤرلا كلت نم بجعتأ تنكو

 .هيدل ةماقإلاو هيلإ لقنتلا ىلع دجولا ركاسعو قوشلا دونج تلوتساو ثيب فغشلا
 ىرج تيح ،ىرولا نم كلذل قفو نممو ،ىرقلا نم هيلإ لضافألا ضوهنب تعمس ذإ
 نيب نم هب ىلإ ةريشملا تاراشبلاو ،دارملا لين نم هب اعطاق تنك ام مانملا يف هعم ىل

 .)«...لاقتنالاب هيلإ يئاجر هللا ققحف ،دابعلا

 زواجت دق هرمعو ه1160 ةنس يلاوح هخيش ىلإ لقتناف
 امو باتكل ١ ق اهنحخح » ىلا ئدابملا تناكو ةنس نيرشعلاو ةعباسلا

 .ز _ د :ص ،(لينلا باتك هب لخأ 1 ليمكتلا) ليمكتلا فلؤم ةمجرت تيمنلا دمحم !ر

 مامتإ دعب رئازخلاب (بازم يداور ىلإ داع يذلا يلضفألا حلاص نب ىجي ءايركز ابأ هخيش هب ديري ()
 .قرشملاب هتسارد

 .ةجابيدلا ةماقتسالا ةبتكم خم ،(نيرحبلا ج رم حرش ق نيجرولملا مظاعت) يمنا زي زعلا دبع (3ر
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 تلعج و ؤ ملعتلل هتأيه دق ،نيليلقلا ءاملعلا دا وف ] نزم هطقتلي ن أ ع اطتسا

 'ا١«هيدل ةلهس ملعلا باوبأ

 .همالعأ نم هلعجت امب هنونف يقو هيف رحبتللو ،داوق لكب هبلطل هدادعتسا

 ةيوقلا ةيلقعلا بهاوملا اهنم تازيمم ةدع هباستكا كلذ نف هدعاس دقلو

 نم هلحأ هيلع ناك 11 ةصاصخلا ى وذ نم نكي م هنأ و ةميظعلا ةيسفنلا تافصلاو

 هخيش نع ذحاي نا و ؤ ل ابلا نئمطم سردي نا ع اطتساف . شيعلا ةعس و نێغل ١

 يذلا يرقبعلا ريصي نا عاطتساو ملعلا نونف نم مهيدل ام زعا هريغ نعو يلضفالا

 ىنأ نمل ليبسلا دهمو "نتفلاو لهجلا نم مالظ دعب ةصاخ بازم ع وبر يقو ةماع
 .نيدشرملاو نيفلؤملا ءاملعلا نم هدعب

 :هخويش - 7 -

 نب ىيحي ءايركز ابأ نأ هنع اوثدحت وأ نيمثلا نع اوبتك نيذلا عمجي داكي
 .هخيش وه يلضفألا حلاص

 نجرزري نيب لإ ةبرج نم عجر نأ دعب هل اذيملت ني . "يمنل ا راص دقل

 .(ث_ه1157 ةنس يلاوح

 ىلإ نالجراو رداغي نأ ةروهشملا ايؤرلا رثإو ءاذه لجأل نيمثلا رطضا دقلو
 .اك اًرَقتسم همزاليل اهيلإ هخيش مودق نم تاونس ثالث لدعب نجززي نب

 .؟هريغ خويش ينيمثلل لهو .؟ءايركز وبأ هخيش وه نمف

 .266 :ص «(ةثيدحلا رئازخلا ةضمن) زوبد يلع دمحم (ار

 .258 :ص (ةثيدحلا رئازخلا ةضمم) ()
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 : يلضفال ا حلاص نب ىيحي ءايركز وبأ - أ

 نم ىلوألا نيسمخلا يف ءايركز وبأ دلو» :يلكب نمحرلا دبع خيشلا لوقي
 ةتس ىلع هرمع رصق دق»و )1 «(باَرُم) نجزي ينب ةدلب يف رشع ناثلا نرقلا

 .نامحيب نب ميهاربإ جاحلا هركذي امك )ماوعألا نم نيعبس م

 ءانب ةقدب هددحن نأ اننكمي هنإف هداليم خيرات ديدحت يف عامجإ عقي مل نإو هنإو

 ةنس تناك انأ هتافو نع ثيدحلا ق ايلج حصتيس امك حجارلا نأ ىلع

 ةتس ناك ةافولا دنع هرمع نإف ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه ه 2

 .هيلإ نيبرقملاو هل نيرصاعملا دحأ (نامحيب) ةحارص هركذ امك ماوعألا نم نيعبسو

 نب فسروي هيلإ بهذي ام وهو &ه1126 ةنس كلذ ىلع ءانب هداليم نوكيف

 ناك ىيلضفألا داليم نأ ق نيدرتوب حلاص نب ىجن بحذم امأ .)يعس جاحلا ريكب

 .ادنس هل دجن ملف (ف__ه1 120 ةنس

 :ةبرج ىلإ ءايركز يا ةلحر
 ليحرلا ىلإ يمنلا خيش تعفد ىلا ةيقيقحلا لماوعلا البقتسم كردن دق اننإ

 ملعتلا نم نيمثلا تعنم يلا لماوعلاو صوصخلا ىلع ةبرجبو ،ابرتغم ملعتلا ةلوازمل

 .لاملا ق ةطسب هلو ملعلاب فوغشلا وهو

 .10 :ص ێيمنلل (لينلا) باتك هريدصت (1)

 :اهعلطم ءايركز ابأ اهيف يثري ةديصقل ةمدقم ت

 «معنلاو ءالالا يذل اليمج اركش مركلاو ةزعلا يذل اليلج ادمح»

 .نج زي ينبب }ةماقتسالا ةبتكمب }ةطوطنع اتيب 54 اك

 .8! :ص 2 5ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ((بازم ينب خيرات) )3(

 نيع :ةعماج هعكضشلا ىفطصم فارشإ ،رتسيجام ةلاسر ،(ريسفنتلا ق 7 شّفطا خيشلا) (4)

 .32 :ص 1989©0 رصم سمش
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 نود ةبرج ىلإ رفاسي نأ ىهن خيشلل ثعابلا» : نأ نآلا هيلإ انلصوت امو

 :نارمأ راطقألا نم اهاوس

 .(مويلا ةحنملا هبشي ام) ةبلطلا ةفاكل كانه ةدوصرملا فاقوألا : لوألا

 دقف «وريو ب نم امهيلك نأل !مب يبعصملا فسوي خيشلا دوجو :يناثلاو

 سنوتب ةبرج ةريزج ادصاق ةنس ة رشع سمخلا زواجتت ن ٠ س ق لحر

 ةيادب عم هسأر طقسم ىلإ عجر مش ؤ 12 نم رثكأ ابرتغم ثكميل ِ ِ ِ ِ ١)١( ةنر

 ©‘}ّ_ه1157 ةنس ىلاوح» هرمع نم نيعبرألا دقعلا

 هتن اكمو هدوهج -

 دادعا ق ق و هعورشل ةيادب هسأر طقسم لإ ىيلضفألا روضح ناك دقل

 ودبيو ةغلابلا ةمكحلاب عدبلا ةبراحمو ةيمالسإلا بادالاو قالخألا رشنو لايجألا

 نم ريثكلا ذحأت عمتحا ةمدح نأ امم.و عمتجا ةمدح ق ق ةمحز ادوهج لذب هزأ

 فلأ هنأ هنح رثؤي 7 « هنإف اهريغ لإ غ رفتلاب هل حمست الو اهبحاص تقو ٥

 يعصلملا دمحم نب فسوي خيشلا» :(يخامشلا ريس قحلم) هباتك يف ميهاربإ ناظقيلا وبأ لش )1(

 هللا همحر يفوتو ،ةيكلاملا انناوخإ نم ريثك هدنع ملعت .[ةيادرغ ةيالو] ةكيلم وريو لآ نم
 .52-53 :ص ،خم ‘«‘بها 187 ماع دحألا ةوحض رفص يق

 ةريٹك تافلؤم هللا همحر فسوي خيشلل» :اهدعب امو 100 :ص هطوطخم يف تيراعت نبا لوقيو

 .ةتس يبأ دمحم خيشلا يشحملا دعب ايناث ايشخحم نوكي نأ حصي

 متش لجأل سنوتب ةاضقلا ىلإو ،اشاب يلع يابلا ىلإ سنوت لهأ ىلع اهيف دري ةلاسر يبصمللو
 .كاذنآ نيضابإلاب لح نعطو

 .10 :ص «(لينلا) باتك هريدصت ،نمحرلا دبع يلكب

 .10 :ص ريدصتلا (لينلا) :اضيأ (258 :ص «(ةنيدحلا رئازحلا ةضمف) ()
 .258 :ص (ةثيدحلا رئازخلا ةضمك) (4)
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 ةبوجأ ررح و لئاسر بتك دق هنأ ىلإ تاراشإلا نم هيلع انرثع ام الإ "اباتك
 :لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذن ،لئاسمو

 ...هرا ةيضق يف ضيبلا ةيحان نم ةيكلاملا دحأل هباوج

 هللا همحر انخيش بتكو» :(رولنلا) هباتك يق ينيمثلا لوق اهنمو

 .“..قالتلا زوق ىلع

 جا خلا خيشلاو يلضفألا نيب تناك هنأ ميهاربإ ناظقيلا وبأ هركذي ام اهنمو
 ةلاسر ىلع فقو هنأو ةلئسأو تالسارم دمحأ جاحلا نب هللا دبع نب ناميلس

 ةرازغ نم هيف ليق ام ىلع لدي يجوز لكشم لح يف هردصأ مكح ىلع يوتحت
 .'‘)ريمضلا ةهازنو ملعلا

 لضفب تناك ةيدرتملا ةيعامتجالا عاضوألل يدصتلا ىلع هتردق نأ رهظيو

 هفصو نم دوجو عم اهنع ربعن نأ اننكمي ال يلا ةليلحلا تافصلا نم هللا هابح ام

 :هيف لوقي يذلا يييمثلا هب نيعنو ،هلاح ربخو هب سَرمت نأ دعب فصو غلبأ
 ةاضقلا يضاق ،دالبلا رئاس نم ناوخإلا يف مولعلل رشانلا ذاتسألا انخيش»

 صئاغلا سرادملا يق ملعلا ءاول عفارلا انيملا حتفلاب اندالب ىق يتالا نيدلاو ةلملا ءايض

 ةاضقلا رخفو ؛ماكحألاو ةيضقألا ناديم سراق ؛رسلاخما رحب يف رهاوخجلا نونكم ىلع
 حلصأ حلاص نب ىيحي انمع مالسإلا دعاوق ديشم ،مارحلا نم لالحلا زيم ماكحلا

 .ة«عيمجلا لاوحأ هللا

 ١١. :ص ،ريدصتلا ،(لينلا) باتك (ار

 .نج زي ب ،ةماقتسالا ةبتكم ،نيتحفص يق عقي ،ينييمثلا طخب خم ؛تر
 .208 :ص 81981 سرئازجلا {ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ،(رونلا) (ةر

 .88 :صو 55 :ص كخم ء(يخامشلا ريس قحلم) بر

 خيشلا ةبتكم ،خم رصمب تالتلا ناضمر نب ورمع ىلإ نيمثلا زيزعلا دبع نم ةلاسر (ة»
 .ةرارقلا جاحلب
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 لا تارقفلا نم اهريغ نع ينغتسن هخيش نيمثلا اهيف فص و ىلا ةرمتفلا هذ و

 او اج وأ )1 'قالتلاك .د ورصاع ن 7 نيرخآ صاخشأ ن ٠ م وأ هنم تناك اوس اهاندحج 5

 .ء ع وضوملا ق فاو لاثم ني منلا نأل كلذو ١) .. ٥ يفط ا ١ بطقلاك هدعب

 ةناكم بحاصو هتبلط ىدلو سانلا نيب ةماه ةناكم بحاص يلضفألاف

 الو ‘ةلوهحجب تلاز ال ييلا ةذفلا هتيصخش يف ثحبلا نم ديزم ىلإ وعدت ةيملع
 .ليلقلا الإ اهنع فرعي

 هتافو _

 تناك امنأ أ يلضفألا ءايركز يأ ةافو نع ثيدحلا دنع ضعبلا بهذيو اذه

 وه و __ 1 223 ماع 6&ابجح ر رهش :نێيمتل منلا اهيف قوت ت ولا ةنسلا 5 رهشلا سفن ن يق

 ق تناك امنأ ێيمنلا ةافو ق شّيفطا بطقلا لوق لا عج ري هببس نأ ودبي مهو

 تام هنأ ريغ ،لاص نب ىن هخيشك ه1223 ماع بجر نم ىطسولا ةرشعلا»

 ‘٨«هنم ةريخألا ةرشعلا ىق

 هب دصقي ال صنلا اذه ق شّيفطا دمحما جاحلا هب ءاحج يذلا هيبشتلا ناكف

 طقف رهشلا هب ديري امنإو ةنسلاو رهشلا ثيح نم هخيش ةافوب نيمثلا ةافو هيبشت

 خيشلا ةبتكم ،خم ،نامعو ةْسوفنو ةبرج لهأ ىلإ نمحرلا دبع نب ميهاربإ جاحلا نم ةلاسر ار
 .ةرارقلا جاحلب

 دهعم ةبتكم تم ،ينالتلا ناويد ق بازم يداو لإ تالتلا ناضمر نب ورمع نم ةديصق :اضيأ

 .ةيادرغ ديعس ىمع

 .262 :ص ىلإ 254 :ص «(ةثيدحلا رئازخلا ةضمم) :اضيأ 6 :ص (للينلا ح رش) (2)

 .نيمنلل (رونلا) باتكل هميدقت ،يرهطم دمحما جاحلا :اضيأ .262 :ص «(ةنيدحلا رئازحلا ةضمم) (ةر

 .8 :ص م198ا ،ةيبرعلا ةعبطملا

 .1 :ص ،خم ،(نيدلا مناعم ح رش) :اضيأ هلو (48 :ص ،خم «(ةيفاشلا ةلاسرلا) ،شّفطا دمحما جاخا فر
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 ذيملت كلذك ورهو نمحرلا دبع نب ميهاربإ جاحلا خيشلا نأ كلذ ىلع انليلد و

 ةنس نم مصألا بجر رخاوأ »ب ةخرؤم ةين رم هيف لاق دق لضف ل ا

 :اهيف ءاج ةروثنم ةعطقب اهمدقو !"«ها!2

 ... اهنبل دق اهنم ةنالث 0 ماوعأل ا نم نيعبسو ةتس ىلع هرمع رصق دق و»

 نأ الا هتجهم ق محللاو مدلا ةروص الإ قبي ل قح هتبك ر ق ةنمزم ةلعب ادعقم

 .'‘)«همسحج ق لبخلا نم ةملاس ةنطابلاو ةرهاظلا هساوح

 ليلد اهمامأ ىوقي ال هطلاخ و هرصاع دقو ميهاربإ جاجحلا خيشلل ةداهشلا هذه نإ

 .انانئمطا بلقلا دادزيلو ،اهديكأتل ةيلاتلا تامولعملا اهيلإ فيضن اننإف كلذ عمو

 لإ اباوج نمحرلا لبع نب ميهاربإ جاحلا ثعب ه 1206 ةنس ق هنا :ال وأ

 خياشملا نم اريبك اددع هيف ركذو يليعامسإلا ناميلس نب رصان نب ناميلس خيشلا

 .يلضفألا ءايركز يبأل ركذ هيف دري مل و ،ينيمثلا زيزعلا دبع خيشلاب هردص دقو

 لوقي ه1209 :ةنس هفيلأت نم ىهتنا يذلا (رونلا) هباتكب نيمثلا نإ :ايناث

 .“«.. .هللا همحر انخيش بتك و» : نالذخلاو قيفوتلا نع ثيدحلا ضرعم يف هيف

 ةنس هفيلأت نم ىهتنا يذلا (ةينارونلا رارسألا) هباتكب كلذك ينيمثلا نإ :اثلاث

 همحر ىجي انخيش ناكو» :هلوقب كلذو يفوت دق يلضفألا نأ ىلإ راشأ ه2
 .‘ه«...ىلاعت هتلا

 :اهعلطم .ةيرثن ةمدقم اهعم اتيب (54) يف عقت ،خم ،ةيثرملا (ار
 .معنلاو ءالآلا يذل اليمج اركش مركلاو ةزعلا يذل اليلج ادمح

 .مقنلاو رضلا جيزم رمأ يق يدنس يديس يفا ىبر دللا

 .208 :ص ،م98ا ،ةيبرعلا ةعبطملا ،ةينونلا ح رت (رونلا) فر

 .نج زي نب ،ةماقتسالا ةبتكم خم ،(ةيئارلا ةموظنملا ىلع ةينارونلا رارسألا) (4)
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 ةنس لبق تناك ىلضفألا ةافو نأ ىلع لدت ةثالثلا تاراشإلا هذه نإ

 ة رشعلا ق - نامحيب نب هركذ ام قفو - تناك اممأ دكؤت يهو 5ةےه13

 هارن ام وهو .اك نفدو نجزي ةنيلمم.ب _ 1202 ةنس بحر نم ةريخألا)

 دكأتم رشابملا ييمثلا حيش وه يلضفآلا حلاص نب ىيحي ءايركز ىبأ نوك نإ
 رخآ خيش هل نوكي نأ امأو ،امهنع بتك نم رتكأ كلذ ركذي امك ةديدع قرطب

 عمو اقالطإ د ري غ رمأ وهف هل اخيش يتالتلا نابصمر نب ورمع صفح يبأ نوكك

 دعب نع نيمثلا خيش هنأ انتعنقأ هذه انتسارد ءانأ قئاثولا نم ريثكل انتخلاعم ناف اذه

 تيمنلا نيب ةقالعلا لوح يلي اميف تامولعملا نم هضرعنس امو امهنيب ءاقل ريغ نمو

 .ضومغلا نم ويثكلا ليزيس خيشلا يتالتلاو ذيملتلا

 : يتالتلا ناضمر نب ورمع صقح وبا - ب

 دلو ١ «نقالتلا ركب يأ نب دوعسم نب ناضمر نب ورمع صفح وبأ» هنا

 .يتالتلا ةرسأ بسنت اهيلإو تالت ةموحب ةبرج يف

 ةيضابإلا ةسردملا يف سردو ،هرهاقلاب رقتساو رصم ىلإ رفاس هنأ هنع فرعي

 هب ةصتخم ةيراس هل [تناك ثيح] رهزألا عماخجلا يف» ةرسوردب عوطتو ،نولوطب
 .)هباسح هل نوبسحمو هنوباهي رهزألا ءاملع ناكو ... هريغ اهيف سردي ال

 :فنصملا لوقل هحرش دنع

 .ربكو لوقأ ام عمساف كشلا انه ررضي مل قلط وأ ادف له كش نمو
 نب .ةماقتسالا ةبتكم خم ،(تاهجوملا مظن ىلع تايتالتلا رردلا) ،يتالتلا ناضمر نب ورمع (ا)

 .ا :ص ؤنحجري

 .160 :ص ثارتلا ةيعمج «(ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا) ©يريبعجلا تاحرف (2)

 . ١ [ 2 :ص خم ‘ثحابلا دنع ةروص (ةبرج ةريزج خيراوت ق ةلاسر) 6©تيراعت نب يلع نب ديعس 3 (
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 ق زير هتلاب زاتما» دق و نف لك ف ن نيرشعلا ىلع ديرت تافلؤم بحاص 3

 ةي 1 ناكو ... اشونفو ةغللا ق هبعك رهظو تقولا كلذ ق سردت تلا مولعلا رئاس

 ىلع ديزي رعشلا نم مظن هلو ،"'"«هقفلاو ديحوتلاو ثيدخاو ريسفتلاو قطننا يف

 لقني يذلا وهو» 3‘ًةةريغص رخآلاو ريبك امهدحأ ناناويد اهنم \تيب فلأ نيرشعلا

 “}»م«ييرخلا ىهتنا لوقي ذإ دعسلا ىلع هتيشاح يق نانبلا ةمالعلا هنع

 .ێيمثلل اخيش دارن يذلا يتالتلا وه اذه نا

 نيح لينلا يف ءاج يذلا صنلا للعي وهو شّيفطا دمحما جاحلا داري يذلاو
 نم ىلع لدت صنلا يق ةدراولا (انخايشأ) ةملك نأ :هخايشأل ريخلاب هيف نييسنلا اعد

 نم ولخي ال نىيمنلا نأ لإ بهذ هنإف اذه ىلع انب و رثكأف تارم ثالث هدنع ئرق

 ."ءايركز وبأ هخيش وه ربتعملا نكل خايشأ
 هيلعو ةطساولاب خيشلا خيشلاب ديري دق ينيمنلا نأ اضيأ شّيفطا ىريو

 .ءايركز يبأ هخيش : ةطساوب هل اخيش ة هب رج + ليزن ىعصمل صملا فس وي خيشلا نوكي

 ميمنلل تالتلا ةخيشم ف ف ءايركز يبأ ةطساو نأ هيلا بحذن يذلاو ٥

 اندحو ةب رج ىق ةبي ل هتب رغ ق ع ءايركز ابأ نأل :ال م .أ :كلذ و ؛دكا تناك

 نأ انملع اذ ! ةصاخ : » __ هظي ام ىلع رصم غلب لب اروهشم وه امك

 .!!2 - !!!ا :ص س_ م ار

 .ةيادرغ ،ديعس يمع دهعم ةبتكمب ،خم نيناويدلا دحأ نإو .ا1!ا :ص ؤس _ م (تر

 .د :ص &©1345 ةيسنوتلا ةعبطملا 1 نال (ليمكتلا :باتك ةعتاف . نييمنلا حلاص ن نب دمح فر

 .41! :ص ا :ج 01973 2 :ط ،(لينلا حرش) «4ر

 خيرات) :رظنا ،يتالتلا قداص دقو رصمب ملعت ءايركز ابأ نأ :ديعس جاخا ريكب نب فسوي ركذي ةر

 .8ا:ص ك رئازخا ةيادرغ 5ةيب رعلا ةعبضلا !(بازم ب

 .سافو سنوتو نامعو رصم نم لك ىلإ تناك ةيملعلا هتلحر نأ نيدرتوب حلاص نب ىن ركذي و

 .( ريسفتلا يف هبهذمو شُيفطا خيشلا) :رطنا
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 يلا ةرتفلا فداصي ")ربتعم " اتفو سلبارطب , ماقأ دق ايركز يبأ خيش يبعصملا

 .اهيف اب رتغم ءايركز ربأ ناك

 اهيف نئمطي اتايبأ لاق - قالتلا ءاقل ىلإ قاتشا نيح - نييمنلا نإ :ايناث
\ - 

 :اهيف ءاج تالتلا نم لمش يذلا ءاي ركز ابأ هتمزالممب هسفن

 ايناص هنم لهنم يلوح ناك نإو هنيبو نييب ناجشألا تلاح دقف»

 ايلاوح تارف بذع نم هللف ةبذع لئالق امايأ تفش رت

 )2( » ايفاك هنم توح بعصلا دالب حلاص نب ىح ني دلا ء ايض اضأ

 بجعأو ئ يتالتلا ىلع ذملتت دق نيمنلا نأ ثحبلا لالح نم انل رهظ ي ذلا و

 دعب اضيأ امب لغتشاو {ةساردلاب دهعلا ثيدح وهو هتافلؤم نم دافتساف 3اريثك هب

 .لالجإو ريدقت لكب هبتاك دق هنأو فيلأتلا يف ةربخو ةردق بستكا نأ

 :تالتلا بتكب ينيمثلا لاغتشا

 هتءاحج بتكب ةفلتخملا يتالتلا بتكب ب لغتشا دق هلك اذه لدعب نم نيمنلا نا

 يف هدوع دتشا نأ دعب هرمع رخآ يفو ةفرعملاو ملعلل غ رفتلاب هدهع لوأ هلبق نم
 .ةباتكلاو فيلأتلا

 ) اهنم ةد افتساال هديب 77 هخيشل بتك ىلع هل ان رثع دقلف لعفلاب و

 :لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذن

 هحرشو همظن يذلا تاهجوملا مظن ىلع تاروثنملا ئلآللا) باتك :الوأ

 دق نيمثلا نأ ودبيو ،يتالتلا ناضمر نب ورمع صفح يبأ خيش يولملا يريجلا دمحأ

 .يبعصملا فسوي :اهيف رظنا خم 6©تيراعت نب ةلاسر ) 1 (

 نييمنلا طخب تسيل ءاتيب (90) يق عقت ةديصقب ةقفرم تالتلا ىلإ نيمنلا نم ةطوطخم ةلاسر (2)

 .لصألا يف كلذك وهف ،ريخألا تيبلا نم ناثلا رطشلا يف بارطضا ودييو

 نجزي نب ةماقتسالا ةبتكعع تحع. خم )3)
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 يصنلا ذيملت باتكلا اذه اهيف خسن يلا ةنسلا يهو زه1177 ةنس لبق هخسن

 ." (نمحرلا دبع نب ميهاربإ جاحلا) )1( !

 صفح يبأ هفلؤمل “ة(تاهجوملا مظن ىلع تايتالتلا رردلا) باتك :ايناثو

 حرشل يعفاشلا يواوزلا ١ يفطصم مظن ح رش وهو ©يتالتلا ناضمر نب هرمع

 عفاود باتكلا ةمدقم ق يتالتلا نيب دقو 6يصيبخلا هللا ديبع هفلأ يذلا بيذهتنا

 .مظنلا اذهل هحرش عفاودو ،©بيذهتلا ح رش مظن

 نأ دعبو ةنس 80) ىلاوح هرمعو متهأ دق كلذ لعب نم تيمنلا 9 ش

 :امهو امهرصتخاف التلل نيباتكب فيلأتلا يف ةريبك ةربخ بستكا

 .ديحوتلا ىف (ةينونلا ةموظنملا ىلع ةنوميملا عولآللا) باتك -

 .ةالصلا يف (ةيئارلا ةموظنملا ىلع ةيضايرلا راهزألا) باتكو -
 .نيمثلا فيلآت يف امهنع نايب ديزم انيتأيس ناباتك امهو

 :ننالتلا هخيشل ينيمثلا ةلسارم

 هنيب تابتاكم رصمب وهو هل تناك يذلا يتالتلا هخيش لسار دق نيمثلا نإ

 اهردص دقو 3ث“هيلإ نيمثلا اههجو ةلاسر اهنيب نم اندجو بازم يداو لهأ نيبو
 ىلا اهنم ، يقالتلا نم هتءاج يلا بتكلا نم اهدافتسا ناعمب حشرت ةغيلب ةمدقمب

 .هديب ێيمنلا اهخسن

 اهنم اضعب خسن و }هحخ ويشل وأ تالتلل ابتك سرد دق يمنلا نأ امم.و

 نم تارقف ضرعنس اننإف ،اهنع ثيدحلا عقي مل رومأ ،هل ذيملت يلاتلاب هنأو ،هلسارو
 ( .احوضو رمألا دادزي ىح اهنع انثدحت قلا ةلاس رلا

 .نجزي ننب ةماقتسالا ةبتكمب ،خم ( 1)

 .نجزي ينب }ةماقتسالا ةبتكم خم (2)

 .ةرارقلا .جاحلب خيشلا ةبتكم خم ةلاسر (3)
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 ضفخنا تح هماقم هللا عفر نم ىلإ» :هخيش افصاو نيمثلا لوقي

 لك مزج نيح ةدايسلاو ةداعسلا مالعأ هل بصن و 3ماقم لك هيلا ةفاضإللاب

 يف هل عراضم نع هظفلب زيمتملا مالعألا ةفرعمو دارفألا ملع هنأب دحأ
 هلامك تايئزج قبطنت يذلا .مانألا عيمج ىلع هفطعب توعنملا 3مايألا يضام

 تامدقم لاكشأ جتنتو "ماودلاو ةرورضلاب ةهجوملا اياضقلا ىلع هتينك و

 هيلإ دنسملا .مايألاو ىلايللا رمث ىلع مس رلاو دحلاب رصحلا تومي ام هفص م

 ©تاقلعتملا نرم لعفلا لزنم ءاملعلا نزم لزنملا تاريخلا نم دنسم لك

 الو ،اهيبشت الو ازاجم نوكي ال اغلبم ةيانك ال احيرصت هتالامك يق غلابلا

 .'"٨«...انذاتسأو انالوم ةراعتسا

 هبعوتسا ام ىلع اهيف نهربيو هخيش اهيف فصي لا ةرقفلا هذه دعب هنإ مث

 اتوعن ةرقفلا ىلإ فيضي ،هبتك سردي وهو ةيقطنملاو ةيغالبلاو ةيوحنلا فراعملا نم
 :لوقي وهف ،هيدل هتلزتم ريدقت ىلع اننيعت هخيشل

 ىلع هدحج لاز ال 7 .ةيرصملا رايدلا ق روهشملا .. .نيدلا ردب تاداعسلا وبأ»

 انيدل هماركإ تارامأو ةروشنم انيلع هلابقإ تايارو .اعوفرمو الومحم ملعلا قتاوع

 .«دوفولاو عومجلا دنع الوبقم همالكو ..ةروثنم
 :اهعلطم اتيب نيعستب هذه هتلاس ز قفرأ دقو

 «ايلاوعلا اهلنت ل ارومأ لانو ابيلاعملا زاحو ناع نم هللا ىمح»

 نيب هتنراقمل ارظن (لينلا) هفيلآت ةروكاب عم تنمازت هيلإ هذه هتلاسر نأ رهظيو

 :ةعئارلا تايبألا هذهب لينلا رفو تالتلا

 .س = م )1

 .ةرارقلا جاحلب خيشلا ةبتكم خم ةلاسر (2)
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 ايماط رصم يق لينلا تلخ سردلا ىدل ىوتساو ماق "!هب هرمع ادب ام اذإ»

 ايلاعملا نيزئاحلا نيوخألا اهل اهلينو ورمع نوك الضف رصم ىفك

 ايراج لينلاو ورمعلا نيلاهنم مكل ادغ نأب رصم لآ اي مكل انينه

 ايلاع تاوامسلا يت مكالع اردبو مكضزأب م[اردب] نيردب مكل ناو

 “«ايلاع سرادملا يف ورمع ناك هب هنأل رصم ليللا ولعي ناك دقو

 :ل وقي ثيح ادهتحج يتالتلا هخيش نييمنلا ربتعا دق ه

 ايماط جلل ارحخاز املع رحبلا وه هنأل داهتجا ىوعد هل قحف»

 “}ه«يكاز ناك دق ،هللا نيد ةمجأ ىهنلا يوذ داهتجا تايآب ميلع

 زونكب ةفرعم هديرزتو هنأش عفرت ةهج وم ابتك هنم بلطيل ىرخأ ةرم هنا ح

 :لوقيف & ري زغلا هخيش ملع

 «ايئازج كنم نامرحلا لعجت الو امب انعفرت بتكلا ضعبب اّنعأ»

 :لوقيف ءاقبلاو ماودلاب هل وعدي نأ هتوفي الو

 «ايواسلملا وحعميو انم ولع ييحيو انرودص يفشيف ىلوملا همادأ»

 نأ هانتبثأ ام ىلإ انعم ابهاذ ةلاسرلا نمو ةديصقلا نم تيب رخآ يف لوقيو
 :لوقيف هخيش يتالتلا

 «ايلاعملا زاحو نياع نم هللا ىمح هخيشل زيزعلا دبع لئاق امو»

 .رصعب رهزألا عماج :ينيعي ار

 .لصألا يف دجوت ال ؛تر

 .ةرارقلا جاحلب خيشلا ةبتكم خم ةلاسر «ف)

 .ن - م (4ر



 57 هرصع و نتيمنلا ةايح : زوألا لصفلا

 انلصت قلا قئ اث ولا لالخ نم انل رهظ امك نيمثلا خيش تالتلا وه اذه نإ

 يف ثحبلا زم ديزمل الاجب هنع هانضرع امب انحتف دق نوكن نأ ان ؤاجرو 5اهيلع

 .ةماع بازم يدا ه نيب ه هنيب ه \ةصاحخ نويمنلا نيب ه هنيب ةقالعلا

 هل تناكو امهنع ديعب وهو \بازم يداو نمو نتيمنلا نم اييرق ناك دقل

 هينيعب ضرم هب هدقتت نسلا تأدب املو د رمع لاوط رصم ق ةنغ ةيملع ةايح

 .م1773/_ه1187 ةنس يقوت دقلو للا ىلإ ام لسوتي دئاصق كلذ يف مظنو
 ءيلضفألا مامإلا دعب نيمثلا مامإلا هيلع سرد يذلا يناثلا خيشلا رهظي ام ىلع وهو
 .امهريغ ىلع رسردي هنأ رهضي ه

 :ينيمتلا ذيمالت - 8 -
 اةزكرم ةينأتم ةساردب الإ مهددع رصحن نأ انيلع بعصي نيمثلا ذيمالت

 :لوقي نيح شّتفطا قاحسإ وبأ خيشلا هيلإ ليمي يذلا اذهو

 ضعب نع انغلب ام الإ ديدحتلا ليبس ىلع هذيمالت ركذن نأ عيطتسن ال»

 .“‘”«ذيمالتلا نم اريفغ

 مهنم ضعب ىلع انرثع دقلو ليصفتلاب نيفورعم ريغ لاح لك ىلع مهو

 :امهو ةرتفلا كلتب ةيملعلا ةحاسلا يف ازرب مهنيب نم نينتا ىلع الإ اليصفت دجن مل اننكلو

 .نودع نب ومح نب فسوي جاحلا خيشل شلا _ أ

 جاجحلا)اب :روهشملا نمحرلا دبع نب ميهاربإ جاحلا خيشلاو -ب

 .(نامحيب نب ميهاربإ

 . ١ أ 3 :ص خم ،(ةب رحج خيراوت ق ةلاس ر) ©6©تيراعت نبا ) ( ١

 .160 :ص ،(ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا) (2)

 .ز :ص 510 :ج ©1343 ثةيفلسلا ةعبطملا (لينلا ح رش) لينلا فنصم ةمجرت ()
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 :نودع نب ومح نب فسوي جاحلا - أ

 :ماع دولوملا فسوي نب نودع نب ومح نب فسوي جاحا وهف

 خيشلا ىلع ذملتت ذإ ،هتسارد يف نيمرضخملا نم وهو 6نجزي نيبب "ها
 ننب ةخيشم ىلوتو ،هسفن نيمثلا ىلعو ،ييمنلا خيش يلضفألا ءايركز يبأ

 .اث)ريخألا اذه دعب نج زي

 سئافنل اخسان و ملعلل ابلاط رصمب ثبلو )ه1205 ماع قرشملا ىلإ رفاس

 ناضمر نب ورمع خيشلل (بيبللا ةناعيرو بيدألا ةهزن) اهنيب نم بتكلا نم

 .")هيلع لوصحلا لجأ نم ةرابج ادوهج يمنلا لذب باتك وهو ،يتالتلا

 اب لمع ثيح رئازخلاب ارام .ه1209 ةنس دعب هسأر طقسم ىلإ داع دقو

 نم ةيكرتلا ةموكحللو كانه نييبازيملا نيمأل ةيملع تامدخ مدقو ،ةهج نم ارازج

 ١ .ىرخأ ةهج

 قرشملا ىلإ هرفس دعب اهمظن يلا ")ةيزاجحلا هتديصق هراثآ نمو
 ةسمخو ةئامتالث (345) نم رثكأ يق عقت يهو هتلحر اهيف دلخ نێلاو

 ٥ رمأل درم ال وه نم ناحبسف ٥ ركذل محم ريغ يلإ تدمح»

 ٥ رخف لهأ نم ث وعبملا دمح هقلخ ريخ ىلع اين تيلص و

 رهد ل ولط هب ر نيدل اميقم ادغ نمو مهيعي اتو هل بحص و

 .84 :ص .خم ،(يخامشلا ريس قحلم) - ميهاربإ ناظقيلا وبأ ار
 .اهدعب امو 8ا :ص ١كس = م ()

 .18 :ص «(رونلا) ؛نييمثلا «»
 .ةرارقلا جاحلب خيشلا ةبتكمب خم فر
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 تازجعم يفق باتكو ،هقفلا يف (زيزع يبأ طقل) بيترت اضيأ هراثآ نمو

 ىلع حرشو ‘تيب فالآ ةعضب يف هقفلا يف ةزوجرأو ،مالسلا هيلع لوسرلا
 ..""هرصع يف تعقو ثداوحل ةزجوم ديياقتو عاضرلا ىلإ (مئاعدلا)

 ةلئسأ نع هل ةبوجأ نم هيلع رثع امم ضعب هقحذنم يف ناظقيلا يبألو

 .ةعونتم ةيهقف
 .نودع نب ومح نب فسوي جاحلا : تيمنلا ذيملت نع هل وق اننكمأ يذلا ضعب اذه

 :نمحرلا دبع نب ميهاربإ جاحلا - ب

 هيلإ انلصوت ام ىلع هنإف نمحرلا دبع نب ميهاربإ جاحلا نع هلوق اننكمي ام امأو

 نع حرصي هنأ ريغ هلاخ وهو ينيمثلا ىلعو يلضفألا ىلع ذملتت نمم رخآلا وه
 .)هخيش خيش وه يلضفألا نأو نێيمنلا وه هخيش نأ :هسفن

 كرتلا تاياب ىلإو قرشملا ىلإ تالسارم هل ،ارعاشو اييدأو ابتاك ناك دقل

 " .يعو ‘هتمأ رعاشم نع قطانلا ناسللا ناك ذإ ،هنطو ديفت ضارغأ يف رئازجلاب
 .ةصاخ ةقطنملا فو هرصع ىق ءاملعلا تابغر

 ةيرعشلا ضارغألا فلتخم نم دئاصق ىلع ىوتحي طوطخم رعش ناويد اضيأ هلو
 ركذن ةديصق نيرشع نم رثكأ هنم انديب امو 3اهريغو ىوكش و ءاثرو ءاجهو حدم نم

 :اهعلطم اتيب 221 يف عقت ه1197 ةنس اهبتك لا ةيزاجحلا هتديصق اهنم

 ايدارم يغولب اهنم معن ىلع ايفاوم ادمح مهللا كدمحتف

 ايداه قئالخلا ريخ ديس ىلع املسم اريك انالوم ركشنو

 .83 - 82 :ص ،(يخامشلا ريس قحلم) (1)

 خيشلا ةبتكم ،خم نامعو ةسوفنو هبرج لهأ ىلإ ه1202 :ةنس لبق اههجو ،ةلاسر (ت)

 .ةرارقلا جاحلب
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 1206 ةنس نس (يللالو ودلا اشاب نسحلا) رئازحخلا مكاح ىلإ اههجو ةديصق اهنمو

 َ رشلا ةيالولا ىلل ١ ١ بازم يداو ٥ ةقطنم مصي نأ دارأ نح (ياب حلاص) ر مأ ق

 صيحخلت) :باتك ه ،(ةينيمنلا رهاوخب با) باتك تافلؤملا نم .م اذه دعب هل و

 ذا 0 نيمنلا هخيش دايح ىق هفلأ دق ه «(ةيربلا قلاح ديحوت ; ةتكن ىق ةيبهول !ا دئاقع

 هذه ىلع مالكلا طسب لحم و» :ةينارون ماسجأ انأ ه ةكئالملا لزع هثيدح ءانثأ لوقي

 ""»«تاهاعلا نم هامحو هرس هللا سدق انخيش مل اعمك تالوطملا ةلأسملا

 2 (طسقلا نيزاوم) ىلع ح >= رش و 5ةليلج ثاعنأ عم رصعلا ة هروس ىلع ريسفت هل و

 . نودع نب ومح نب فسوي خيشل خيشلا دعب ةقطنملاب ةينيدلا ةسائر لا ىلوت دقو

 “‘)دمحماب ةربقمب امب نفدو ؛نجزي ينبب ه1232 :ماع هللا همحر يفوتو

 :ىلضق الا عم ىنيمنلا دوهج -

 فرصتل نييمنلا زيزعلا دبع مامإلا ىلإ عجرن نأ نآلا انيلع بجاولا نم هنإ

 هتايح يق نيدلا ميلاعت رشنل هد رفعم. وأ ئ لضف ألا هخيش عم اك ماق لا دوهجلا

 حافكلا ةئيلملا ةلي وطلا . - غ - ١

 ىلضفألا هخيشب هقاحتلا ناكف {ةفرعملاو ملعلل ديدشلا هبح نييمثلا رهتشا دقل
 ةكرابم اهرامت تلاز ال يلا ةضهنلا يهو ‘بازم يداوب ةيملعلا ةضهنلل حيقلت ةباثمب

 اهيف ناك ةرتف دعب كلذو ضرألا عاقب نم ريثك ىلع عشي اهرونو مويلا ىلإ نج
 .) ليبسلا هل اورينيل هيلإ ءاملعلا بلجت بازم يداو

 .43 :ص (هتاركذم) نمض ءاج «(ةيبهولا دئاقع صيخلت) (ار

 .81ا :ص ،(يخامشلا ريس قحلم) 2ر
 .ز :ص ©10 :ج 01343 ثةيفلسلا ةعبطملا ،(لينلا ح رشب) ةقحلم ةمجرت كضّيفطا قاحسإ وبأ فر

 .53 :ص ةصاخلا هتبتكم "خم ،(ةيضابإلا ءاملع ذاذفأ) ؛ميهاريإ ناظقيلا وبأ كر
 .ديعس يمع خيشلا :لاثملا ليبس ىلع ركذن .ةر
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 ناك ذإ لماكت ةقالع يلضفألا هذاتسأو نيمثلا نيب تناك نلا ةقالعلا نإ

 ذيملتلا ناك و ،داهتجا لكب قرشملا ءاملع نم نينس لاوط هبعوتسا ام مدقي ذاتسألا

 .باسح نودب ةميظعلا ة ورثلا نم هللا هبه و امم كلذ ىلع هنيعي

 :ىلاتمع

 ةيميلعت اسورد ابج ىطعيل دجسملا برق "هخيشل اراد هحتف :امحل وآ

 .كلذ يف بغر نمل ةيهيجوتو

 ديفتسي ىح ) : هخسنتسي نرم ه راجئتس ١ وأ ةمهملا بتكلل ٥ ؤا رش : امهين ا ه

 .ةيناث ةهج نم د ريغ ل وانتم ق اهلعجن و }ةهج نم اهنم

 .بازم يداو يف ملعلا رشن ليبس يف نيمثلا مامإلا هب ماق امع ةريغص ةروص هذه نإ

 :نيبلا تاذ هحالصإ - 10 -

 هنإف مهنيب تاذ حالصإو سانلل ةدعاسملا نم عمتجا ق هب ماق ام امأو

 نتفلا نم دحلل هيلإ ىوؤؤي إجلم ريخ ناك هنأ اهلك ديفت ةدع رابخأل عوضوم
 .نيجاتحملا ةاساومل وأ مولظملا ةيامحل وأ ةمئاقلا

 تبلغ نعتفئاط نب عقو لاتق لعب نمزلا نم ةدم هطح ل زتعا هنأ هنع ي ور ام و

 امك مهومحن ل مهنكلو اهيف دقعلا و لحلا لهأ مهلبق و هتدلب لإ تأجلف امهادحا هيف

 .مهيلع اوضق نيلاتحم ىلإ مهوملس ذإ مهراوج اوناخ و مهنم نيمثلا بلط

 :موي هرادب هعم ءاقل ،ديعس يمع دهعمب ذاتسأ ،اقباس يضاقلا ،يرهطم دمحما جاحلا ار

1992/08/5. 

 . 266 :ص «(ةنيدحلا رئازخلا ةضمن) ،زوبد يلع دمحم :اضيأ

 .266 :ص ء(ةنيدحلا رئازخبا ةضمم) (2)



 هراثآو هتايح .نييمنلا مامإلا : لوألا بابلا 62

 نع لقت ال ةدم هراد مزتلاو سانلا لزتعاف نييمنلا ىلع ةنداحلا هذه ترثأ دقل

 د . ... ٠ ! ;- . ١
 .ءاش نمل الا هباب اهيف حتمعي ال ناك نينس عبس )7(

 هفرعي اصخش نأ :هاوحفو هتيب نم هجرخأ يذلا وه هغلب اربخ نأ رهظيو

 رصي مل هنأو نيقيرف نيب تعقو ةنتف دعب قرطلا عاطق ةضبق يف اريسأ عقو اديج
 دجسملاب رساللا عمج ش صخشلا راسإ كفن هيلإ ح رخ و هس رف ىطتماف كلذل

 .. "مهنيب تاذ حالصإل دابكألا بيذي امب مهيف بطخ و

 :ةينيدلا هتسائر - ا -

 هقتاع ىلع تناك لا تايلوؤسملا امأ و هحافك و هدوهج نم جذام هذه

 :هنع رهتشا ام مهأف

 .هتدلب 2)ةحخيشم ىلوت هنأ

 ٠ .)دعس يمع سلجب 7 ائر ىلوت هنأ و

 .7و 6 ةقرولا ناظقيلا يبأ خيشلا ةبتكم خم ،(هفرعأ امك ينيمثلا) ؛ميهاربإ ناظقيلا وبأ ؛ار
 موي ،هرادب ءاقل .نيمثلا حلاص نب دمحم :كلذب هثدح ؛موشرأ دمحم نب ريكب خيشلا :اضيأ
 ١4 /١992/06. :دحألا

 .ىوتفلا عج رت هيلإو ةبازعلا ةقلحب اخيش راص ؛2)

 فلسلا ةريس ثب و ملعلا رشنل بازم رقتساو هبرج نم دفو اما 492/_ه898 ةنس قوتملا

 بازم يداو ىرقب ةبازعلا سلاحجب يف ءاملعو ةاضق مضي سلجب ديعس يمع رسلجبو .حلاصلا

 .ذاذفألا ءاملعلا دحأ مهسأري

 حئاولو يمالسإلا هقفلا قبط تالماعملاو تايانجلاو مئارخلا يف ماكحألاو نيناوقلا عضي سلجناو
 .ةماعلا ةايحلا صخت ةيلخاد

 (يبرجلا يريخلا ىيحي نب يلع نب ديعس خيشلا) ىسوم جاحلا ىسوم نب ريشب (ا : رظنا ديزملل
 .بازيم يداو ةضش ق هرودو هتايح

 . (نييبازملا ةايح نم ةذبن) يرونلا ىسيع ومح 2
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 نم ريثك هدكؤت ام وهو ءايركز يبأ هخيش نود امآلوت هنأ هنع رهتشا دقو
 .م1786/ه1201 ةنس هيلإ تدنسأ ةدلبلا ةخيشم نأ اضيأ ركذت تيلا "")جارمل

_ 

١ 

 .ثلكلذ دعب تناك ديعس ىمع سلجب هتخيتض نأو

 لبق ةينيدلا ةسائرلا ىلوت هنوك ق اريبك افالتخا عجارملاو رداصملا تفلتحا دقلو

 رشع ةينامت ىلإ ) رنس (7) عبس نم هتلزع ةدم يق اضيأ تفلتخاو ؟اهدعب مأ هتئيب هتلزع

 يذلاو .)ةنس (15) ةرشع ةسمخو ةنس (12) رشع نئاك امهنيب امو "ةنس (18)
 .؟اهريغ يف مأ ةلزعلا ةدم يف اهبتك له ،(لينلا) اهنم ةصاخ و ،هتافلؤم :مامتهالا ريني

 سبللا عفر يف دعاسيس يملعلا هجاتنإ نع انثيدح ىدل هب ءيجنس ام لعلو
 .دعب اميف اش وانتي نمل اياضقلا هذه نع

 ديدحت :ثحبلا يضتقي امم هانلق ام ىلإ فيضن نأ الإ لاحلا هذه يف انعسي الو

 انل حمست ل ثحبلا ديزمل ةجاح يف كلذ نأل هدعبو هلبق ةخيشملا ىلوت يذلا

 .ةرملا هذه هب ةص رفلا

 اهدكؤت عجارملا بلغأ نإف \ديعس يمع سلجب هتسائر امأو ،اذه

 تدقعنا لا تاسلخحلاك عجارملاو رداصملا نم هانحفصت اميف - رثعن مل اننكلو

 (بازم ينب خيرات) ديعس جاحلا ريكب نب فسوي (3

 .مهريغو ... (رئازخلا يف ةيضابإلا) رمعمأ ىيحي يلع (4
 ،لابقل ىسوم - 5270 }269 :ص ءا :ج (ةثيدحلا رئازلا ةضمن) = .16 :ص ريدصتلا (لينلا) «ار

 .مهريغو !!! :ص .(ب رغملا دالب يق ةيبهذملا ةبسخا)

 .162 :ص ،ثارتلا ةيعمج رشن . (ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا) ؛تر
 . (ةنس ١7 ىلإ نينس7 نم) :لوقي م1992/06/14 :موي هعم ءاقل موشرأ دمحم نب ريكب خيشلا (ةر

 .15 :ص لينلل هريدصت نمحرلا دبع يلكب -.8 :ةقرو ،خم .(هفرعأ امك ننيمثلا) ،ناظقيلا وبأ (4)
 .م1992/08/25 :موي هعم ءاقل ايرهطم دمحما جاحلا (ةر
 . (ليمكتلا) هباتك يف نتيمثلا زيزعلا دبع ةمجرت نيمثلا دمحم ()
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 يق ةيملعلا ةمامإلا تمادام اهدعبتسي ال ضعبلا ناك نإ ."اهتبثي ام - كاذنآ
. 
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 . هيلا تهتنا دف ةمصسا

 اهلوانت نأ كش ال ذإ نيثحابلا نم ةيانع اياضقلا هذه دحت نأ إمأنل انإ ه

 .ةماه ةسارد لك يق ارينك ديفيس

 :ينيمتلا ةافو - 12

 حالصإل هحافك وه اذهو ىربكلا اهط وطخ ق تيمنلا ةايح يه هذه

 مدخيل هب ماق حافكو ،لوقعلا ريونتل اهرخس ةايح يهو ،هرصع يق رانلا لاوحأ

 .ليبسلا ءاوس ىلإ دشريو ،عمتخجنا

 موي» نجزي نبب &©}ناويحلا راد لإ ةايحلا هذه رداغو اليوط شاع دقل

 3 :___ل قفاوملا ‘>«_ه 1223 ةنس [نم] بجر !1» ق 6!)«ليصأ تقو تبسلا

 .ان .د - ت .د خم ‘بازم يداو خيراوت ضعب يق سارك (ا :رظنا ار

 .خم «(ريسلا قحلم) :ناظقيلا وبأ (
 .هنتاب باهشلا راد إم!928 ه1405 (بازيمل ةماعلا سلاجلا تايقافتا) ىسيع هرامعاب (3

 .1992 ةيبرعلا ةعبطملا ((بازم نيب خيرات) ديعس جاحلا ريكب نب فسوي (4

 نيثحابلاو ةذتاسألا نم ددع ىلإ ثحابلا اههجو ةلاسر ىلع اباوج يالط دمحم نب ميهاربإ جاحلا ,تر

 .ةلأسملا يق نيصتخملا

 وئامك و ناحلا يهن ةرخألا راثلا نإو بعلو وم ألإ آلا ةايحلا هذه امه :ىلاعت لاق «ن»
 ١ .(64-توبكنعلا) هنوُملُعَ

 هيزعي دمحما جاحلا ديسلا نب رداقلا دبع جاحلا ديسلا ىلإ نمحرلا دبع نب ميهاريإ جاحلا نم ةلاسر « |
 ديعس جاحلا ةبتكم خم ها223 ةنس نابعش نم ىلرألا ةرشعلا رخاوأ ةخرؤم .خيشلا ةافو يف
 .ةيادرغ ‘©بويا نب دمح

 .نج زي ييب ةماقتسالا ةبتكم خم ،بازم يداو خيراوت ضعب ي سارك ةر
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 هانرف .رمعلا نم نرقلا لمكتسيل نينس عبس هل تيقب دقو ا 7 1808 ةنس ربمتبس

 (53) نم نوكتت ةيثرم نمحرلا دبع نب ميهاربإ جاحلا هتخأ نبا 3هتافو نم رهش دعب

 ناجش \ م 4 تل ١ نا ذأ و ف اج د__ق بعصم ابطح ن ١

 ينامر نم هيعنب نامر دق ليلج خيش دقفب تيمر دإ

 : اهنم و

 نآ م نم ه رجأ يهلإ اي زي زعلا ١هابع تينع ا .ق

 “}هناسلو يرظانو يداؤفو لاخو خيشو يتدمع يل ناك

 دروأ يذلا > ليمكتلا باتكل هريدصت ق يمنلا دمح هض رع ام ظحاليو

 .اهيلع دازو اهحقنف اهعجار دق رعاشلا نأ :ةديصقلا هذه نم اتايبأ هيف

 .“}نيتديصقب هاثر دق هتخأ نبا نإ :كلذك هيف لوقي وهو

 اننإف ةيملعلا راثآلا نم هفلخ ام امأ و اهرصع كلذو ێيمنلا ةايح ىه كلت

 .انتسارد نم ىلاتلا لصفلا يف هنع ثدحتنس

 .ةيداليملاو ةيرجهلا خيراوتلا ةلباقمل نورقلا ميوقت ،ىريجعلا دمحم حلاص ار
 خم دمحما جاحلا ديسلا نب رداقلا دبع جاحلا ديسلا ىلإ نمحرلا دبع نب ميهاربإ جاحلا نم ةلاسر (2)

 .دمحم ديعس جاحلا :ةبتكم

 . (يلاخو يخيشو تدمع يل ناكر :يناثلا تيبلا نم لوألا رطشلا يف باوصلا لعل ةر
 .ز :ص «(ليمكتلا) باتك فلؤمل هتمجرت نييمثلا دمحم ()

 .ن - م «5)
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 ىناثلا لصفلا
 . ةيملعلا نيمنلا رانا

 .هتالسارم

 :ةباتكلا يف هتقيرطو هتافلؤم

 .ةباتكلا يف هتقيرطو هجهنم (أ
 :هتافلؤم (ب

 لينلا (1

 لينلا هب لخأ ام ضعبل ليمكتلا 2
 نيرحبلا جرم حرش يف نيجوملا مظاعت (3
 نيدلاملاعما«(4

 ماكحألا ضاير يف ماسبلا درولا (5

 .مولعملا جاهنملا ررد نم موظنملا جاتلا (6

 بيترتلا يشاوح رصتخم (7

 جاوزألا رومأ يف رصتخم (8

 ر نلا (9

 ةيئارلا ةموظنملا ىلع ةينارونلا رارسألا (10

 رطانقلا رحب نم ذوخأملا رهاوخلا دقع (11

 حاولألا باتكو ةلأسم يبأ نم سبتقملا حابصملا (2
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 ىناتلا لصفلا

 كايملعلا يمتلا ر اثا

 لسار دقلف ،ىوتسملا ةعيفر ةيملع اراثآ فلخو اليوط شاع نيمنلا نإ

 هيلع روثعلل دهجلا دعب ظحلا انفعسأ يذلا وه انه هب يتأنس امو ©فلآو امظن و

 ابيترت اهيبترمو اهفيرعت يق ةقدلا نم بيصنب هتافلؤم - صوصخلا ىلع - نيل انتم

 :نالماع هيلإ انعفد اينم ز

 .ةصاخ ةقفصب خيرأتلا ثيح نم هتافلؤم ضعب ق عقاولا فالتخالا : امهدحأ

 .عوضوملا لوح ةيفاش ةقيقد ةسارد دوجو مدع :امهيناثو

 اليلق هيلع انرثع يذلا ناك نإو هنإف ،مظنلاو تالسارملا نم هك رت يذلا امأ

 .هتيصخش انيلإ برقي يح جذومم وهف

 :هن الس ارم

 نعو هنع ةباين هتايح يق امب موقي يذلا ناك ذإ ،ةردان ييمثلا تالسارم نإ

 تناك ءاوس نمحرلا دبع نب ميهاربإ جاحلا :هتخأ نباو هذيملت ىهنلا يلوأو ءاملعلا
 قطانملا ىلإ ةهجوم تالسارم تناك وأ ةيسايس وأ ةيملع وأ ةيوخأ تالسارم

 ةطلسلا ثيح ةمصاعلا ىلإ ةهجوم تناك وأ رئازلا بونجب \بازم يداول ةبيرقلا

 .ةرهاقلاب نولوطو ايبيلب هسوفنو ،سنوتب ةبرجك جراخلا ىلإ ةهجوم وأ ةيكرتلا
 عم تثعب ةبوجأ ةدع ىلع ه1205 ةنس يلاوح هفارشإ كلذل لاثمو .نامع ىلإو

 يلع نب هللا دبع نب ناميلس نب رصان نب ناميلس :خيشلا ىلإ جيجحلا بكر
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 بازم لهأ ىلإ خيشلا اهثعب ةديصق ىلع ادر تناك ينامعلا "!هيوزنألا يليعامسإلا
 . )2 )ديعس نب دمح نب فس وي خيشلا ةكمع اهلبقتس ١ و

 ىلإ ةهجوم ةلاسر اهنمو رصمب يتالتلا ناضمر نب ورمع هخيش ىلإ يهو .اقباس
 هلضف اهيف نيبيو ىراصنلا ىلع هراصتنال اهيف هحدمي رئازخاب يكرتلا ناطلسلا

 رسح ف عقت ةديصقب اهقفرأ دقو كيملا هرصن ىلع هلل دمحيو هللا عرشب همايقو
 :اهعلطم .)اتيب (95) نيعستو

 م امتلا ردب دقلا قيشر نم ماللا ق ينراز افيط نإ

 :لوقي م
 م اشتهال او مظعلا و ىللا وذ نمح يضرلا اشابلا كلذ

 ماَد سالا ىلع ءاج اذإ م اياذَُلا رحب كلملا ماضن اي

 ماكتحالاو كلملا راد نزخ ايًالغاي ائَسَح ىمسم اي

 اصعلا معن كلملل امّصغم اي ىَرَولا جات غآل ةيلع اي

 لاوحأو \ةكرعملا تامدقمل فصولا نم ةديصقلا يف ءاج يذلاو اذه

 فصو نيح "(اشاب نامثع دمحم) باتك يق ءاج امم هتامولعم يف بيرق راصتنالا

 خَّرأ ذإ ةثداحلا خيرأت يف هعم فلتخت ةديصقلا نكلو كرئازخلا وزغ نابسإلا ةلواحم
 :هلوقب ييمنلا اهل خأو ےه]1184 ةنسب يندملا اش

 ةيلخادلا ةقطنملا يف ةعقاولا (ىورن) ةنيدم ىلإ ةبسن ،(يوزتلا) :باوصلا لعلو ،هتدجو انكه (ار
 .نامع ةنطلسب

 .اهدعب امو 81 :ص كخم «(هتاركذم) نمحرلا دبع نب ميهاربإ جاحلا (تر
 .نج زي ب {ةماقتسالا ةبتكم فلؤملا طخب تاحفص رشع يف عقت ةلاسر «3)

 .114 :ص ءات د ،رئازخلا ةيرصملا ةبتكملا «(رئازخلا ياد ،اشاب نامثع دمحم) يندملا قيفوت دمحأ بر
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 ماظعلا يراوحلاب رئازجلل اكور مورلا ك ء مكاتأ ق

 مامتلا ديزت ىمه وأ ةئام افلأ ىزاَصَلل تالماح

 ماهللا ءاج فلأل او ةلئام دعب نن امنلا و خ : س حا ح

 ١ . )١} ! . - .¡؟-
 ۔. ه٥دريع اه ح ر كلذك ه

 نب دمحأ خيشلا: هركذي ام يمنلا نمز ق رئازخلاو نامع نب تالسارملا نمو

 يذلا سيمخ نب دعاج ناهبنلا يبأ خيشلل نأ نم ،نامع ةنطلس تيفم يليلخلا دمح

 هنبال نأو ةبرغملا ىلإ تالسارم ه1237 :ةنسو ه1147 ةنس نيب شاع

 عم تالسارم ه1263 ةنسو ه1191 ةنس نيب شاع يذلا ناهبنلا يبأ نب رصان

 ىب نم هتءاج دق و ؤ اهنع بيجيس هن أب : ةلئس أ ىلع هدي طخب بتك دق ذإ ) رثا زح ١

 .لاؤس نورشعو ةعبس اهددع كنحجزي

 عقوم د دحت ىح اهنم ء يش ىلع انلوصح م دع ىلع فس أن نحن و

 .اهنم ينيمنلا

 :همظن

 ارعشلا نم هتالسارم يق هانركذ ام ىلع ةدايز تيش نونف يق مظن نييمثللو

 :هنم داندحج و ي ذلا و

 :ةنس (6) ط توريب ةفاقثلا راد & (ماعلا رئازخلا خيرات) ، يلاليجلا دمح نمحرلا دبع (1ر)

 .593 :ص 13

 .نيعملا اذمب يهف ةقلطم ةلاسرلا هذه يق اهانلمعتسا اذإو كايبيلو سنوتو رئازخلا هب داريو ڵآبرغملا (2ر

 نأ انملعأو م1989/12/1 ۔ه1412/5/2 ةعمجلا موي يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا عم ءاقل (3ر
 مل ةيعضو بابسألو ةرارقلاب ‘ىرومرملا رصانلا خيشلا دنع امنأو هنم تعاض دق ةلئسألا ةعومجج

 .اهيلع لوصحلا نم نكمتن
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 هيلع قفتملا ندملاو ،هيلع قفتملا يكملا نم نآرقلا لوزن نايب يف» ،ةموظنم

 ..هيف ةروكذملا ماكحألا تايآ ددعو نآرقلا ناعمو امهنم هيف فلتخملاو ءاضيأ

 :اهعلطم اتيب (36) نوثالثو تس امتايبأ ددع 0 "كلذ ريغو

 هلودع اكممور ماسق ة ةلنالث هلوزن ءاج نا قل ااذ نإ الأ

 فن وُمم يوقلا ه م وهف ةيوبلا ةرجشملا دعب ناك امف

 :اهعلطم هطخ تايبأ ةعبس ىق ةفرشملا ةبعكلا ةانب ددع ق ةعوطقم و

 ةبترماهدع كلهف رشع ةفرشملا ةبعكلا ةانب نإ

 :اهعلطم (ةيدج ولا تارتابلا) :اهامس هطخب

 ءادلا لحو ءاودلا نعظ دقو ءاكبل ااه ةوحو نيع تكب

 :اهعلطم وحنلا ملع ةيمهأ يف اتيب نورشعو دحاوو

 ت ۔ہ ستکم هللا مالك نم هنأل هبلطاف ب ولطم ريرخ وحنل

 :اهعلطم ،ج وربلا عقاومو ،يكلفلا باسحلا يق اتيب رشع ةينامنو

 بكاوكلا تارئاس ىلجنو لوقي بتقاونلا رد دقعلا ق مظان آلأ

 هتخأ نبا طخب يه - وديي اميف دادعألا يلاوت ىلع عمجلا يف اتيب نوثالثو

 : اهعلطم كنامحيب نب ميهاربإ جاحلا

 لاعوهو دادعألا يلاوت يلاوتلا ىلعاعمج درث نإو

 ادشار اي هل فصن يق هبرضاو ادحاو هيلإ ىهتنم دزف

 .نج زي نب إةماقتسالا بتكم ،فلؤملا طخب خم (ا)
 .خسانلا نم فيحصت تيبلا يف بارطضالا لعلو ،فلؤملا طخب تسيل يهو لصألا يف انكه ؛تر
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 :اهيف لوقي ةثالث اهددع ،لوهجلا مويلا جارختسا يف هطخت تايبأ هلو

 اضرف هيف تنأ َيصمَجَع نم ىضمام امو تلهَج اذإ إ ذَُو

 ) نيد او ةعبسب هةعيمَج طقسأ او هفرح 7 دزو

 ث هو ٥ ىم

 لمع ام زق ةنسلا ق رينيي ۔لا لخدم نم ةعبسب : وأ يقابلاب

 :اهنم كانهو انه ةقرفتم ةيرعش د تايلو

 )1 نيتيب قر مالسلا مهيلع بوقعي دال وأ رصح -

 نيتيب ) ىفطصملا بسن هحدمو -

 ©ة(نيتيب يقر ت لوس رلا دادجأ ةناكم نع هثيدحو -

 :ةباتكلا ق هرطو هت املؤم

 نأ ليصفتلاب اهنم دحاو لك نع ثيدحلا لبق انل قحي هنإف هفيلآت امأو

 .ةباتكلا يف هتقيرطو هجهنم نع ةيلامجإ ةحمل ركذن

 :ةباتكلا ق هتقيرطو هجهنم -

 ناك .راصتخالا ىلإ فدهيو راصتخالاب قلطني ناك هفيلآت ي نيمثلا نإ

 نأل .ةيملعلا ةضهنلل ةيوازلا رجح هدنع وهو ،هنهذ ىق ةخسارلا ة ركفلا راصتخالا

 نكميالو ،هيلع دمتعي بتكلا تارشع نوطب يف نونكملا يملعلا ىوتحملا ىلإ لوصولا

 ةمأ اذإ الإ 6هتاذ وه راصتخالا نوكي نأ نكميال هنأ امك ،هقيرط نع الإ نوكي نأ

 .نج زي نبب ةماقتسالا ةبتكم. خم همظن نم انه ركذ ام لك )1ر)

 .197 :ص خم نيدلا غ اعم (2ر

 .41 :ص ةيرجح ةعابط ،(ديحوتلا ةديقع ح رش) ،شُتفطا فسوي نب دمحم جاحلا «3ر
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 3اهبعوتسيو ،هيف ةباتكلا ةوي يذلا ع وضوملا يف تافلؤملا نم ريثكب اعساو امامإ هب مئاقلا

 . دوصقملا اهعم تومي ال ©كبسلا ةنسح ةزجوم ليرب ام قفو اش وحن ش

 ثب رغملاب ةيضابإلا ءاملع ىلع يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لح نإ امف اذهلو

 ئ راصتحخ ال ١ جهنم ىلع مدقأو ح رشلا كلسم نم صلخت دق تيمنلا ن اك ىح

 ."هديدج اسفن ةيضابإلا ةسردملا يطعيل

 باوبأ عمجي ةيضابإلا دنع رصتخم لوأ ،هفيلآت ةروكاب (لينلا) هباتك ناكف

 .يرجهلا رشع ينياثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف فلؤيو دحاو دلجب يق هقفلا

 بيصن نأ ىلإ ريشي يريبعخجلا تاحرف خيشلا نإف ةديقعلا يف امأو
 كلذ رسفيو ته12 نرقلا يف ةيتاذلا تافلؤملا بيصن نود ناك تارصتخملا

 نم ةديقعلا برقت ييلا نوتملا نم بيط ددع رفوت ىلإ عجري كلذ لعل» :هلوقت
 لوصأ يف نيتملا ةبخن) وهو ،دحاو رصتخم ىلع رثع هنأ ركذيو ،'ث«نيئدتبلل
 .يتالتلا ناضمر نب ورمعل (نيروغبت

 يانلا نرقلا يف الئاح تناك نيئدتبملل ةصصخملا نوتملا ةرفو نإف اذكهو

 نرقلا اذه شاع يذلا تيمنلا نإف كلذ عمو 6ىرخأ تارصتخم فيلأت نود رشع

 ديدج راكتبا وه رخآ ع ون نم راصتخا هل ناك دق ،هجهنم راصتخالا ناك يذلاو

 .هب ةطيحملا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا فورظلا هتضتقا جهنمو بهذملا يق

 سسأ امإ اةصاخلاب عت ام ردقب سانلا نزم ةماعلاب متهت ال هتا رصتخمف
 ىلوأل دهمم كلسم امئإ ،ةدوشنملا اهتياغ لإ ةيركفلا ةكرحلل عفدو .ةيملعلا ةضهنلل

 هقفلا ةودن ء(ةيمالسإلا ةراضحلاو هقفلا يف ةيضابإلا ةسردملا رود) ،يريبعجلا يلع تاحرف (ار

 .م1988 - _ه1408 نامع ةنطلس سوباق ناطلسلا ةعماج ،يمالسإلا
 .174 :ص ،(يراضحلا دعبلا) ،يريبعجلا (2ر



 75 ةيملعلا ييمنلا راثآ : يناثلا لصفلا

 تامهملا ىلع ضبقلل - ءاوس دح ىلع - داهتجالا يف نيئدتبملاو نيدهتجملا بابلألا

 .هيف بتك نف لك ق اياضقلا نم

 ناك يذلا نودع نب ومح نب فسوي بوقعي يبأ هذيملت ةصق اذه دكؤيو

 :هفنصم ىلع ركنتساف «لينلا» يف ةلأسم هيلع تلكشأف عماجلا دجسملاب اسرد يقلي

 .تاهمألا اوعجار :هباجأف ارضاح ێيمنلا ناك نأ فداصو نيمنلا زيزعلا دبع

 هدع حوضو لكب اهيلع ًصن و كفيلات نم ةياغلا ةحارص ن يمنلا نإ

 : (ليمكتلا) هباتك يف لوقي وهف .تارم

 هعضأ و اباطخ و املعت [هباوبأ نزم :ێعي] اهنم دحاو نع هيقف نێغتسي ال»

 نإو وهو لوصولا .نم ديعب دراوملا نم مورحم لوصألاو دعاوقلا نم لاخ ئدتبم
 ةعجارم نع ثحبلا نع هانغأ دقف ،هتدواعمو رظنلا ناعمإ ىلإ هيف رظانلا جوحأ

 ىلاخلا اننامز ق اميسالو اندالب ق هيقف دنع هداوم عمتجت املق ذا هتعلاطم و ريثكلا

 ."'«انمايأ يف اصوصخ و ملعلاب مامتهالا نع

 : (ماسبلا درولا) :هباتك يف لوقيو

 نيجاتحملا نم ناك نملو يل انوع الإ [ (ماسبلا درولا) نعي] هتمر ام ينإف»

 .‘«مومحلا ةرثكو امي مامتهالا ةلقل اهساردنال مولعلا ءايحإ يف ةبغرو ،يلثم هيلإ

 : (حابصملا) :هباتك ةمدقم ق لوقيو

 ةلأسم أ باتك ێعي] نيباتكلا راصتخال المؤم تنك ام لاط دقو»

 امو تاجاحلا سيسم دنع ماهفألل ابيرقتو تامهملل اعمج [حاولألا باتكو

 .2 :ص ةمدقملا فلؤملا طخب خم (ليمكتلا) 15

 .3 :ص ‘ےهھه5 ةيسنوتلا ةعبطملا يمنا دمحم :قيقحت 5(ماسبلا درولا) ؛2)
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 .. « راكفألل نيناملا ديقعتلا ضعب و ليوطتلا نم امهيف 1 راصتخالل نالباق

 ل أت نأ دعب ©( رطانقلا رحج نم ذوخأملا رهاوجلا دقع) هباتك ةمدقم ق لوقيو

 :لهجلاو ملظلا نم هيف امو هرصع نم رسعو

 .ةباتكلاب [ىلاطيجلل (تاريخلا رطانق) باتك :نعي] هئايحإل تيدصت امنإ»

 ديري امل لاعفلا ميكحلا ربدملا نم ءاجر ةتامإلاب هيلع ةقبطم عابطلا نأب يملع عم

 نسحب هريغب و هب انبيثي نأو ،لوبقلاو ىضرلا نيعب هيف نيرظانلا ضعب هب دشري نأ
 قلخب تاو ْمكْبهذي أشي نإل :ىلاعت هلوق هنمضت املو لومأملا ةياغ كلذو هيف ةينلا

 .ف«(16-17 :رطان) ه زيزكب هللا ىلع كلذ امو ديدج

 .هيف ةديعبلا فادهألاو

 هراصتخا ق ديقتي ل تيمنلا نأ ىري نم كانهف راصتخالا ق هجهنم نع امأ

 انل تدب اط وصأب اهضعب ةنراقم عم هتافنصم انحفصت دعب هنأ ريغ 8“‘)ةنيعم ةقي رطب

 :هجهنم امب زيمتي ناترهاظ ناتقيرط

 راصتخاب اهنم هيقتني ام مهأ باتك يف بتك ةدع نم عمجي هنأ :امشالوأ

 لانمو ماقملا هيضتقي ام بسح ،‘فيضي وأ فذحي دقو ،رياغم بيوبتو بيترتو
 .(حابصملا) هباتكو ،(نيدلا مل اعم) هباتكو ،(لينلا) هباتك :كلذل

 ريبك عفن يذ ريغ هاري ام هنم فذحيف ،هقبس اباتك رصتخي هنأ :امهيناثو

 ةمدقملا يف ركذي ام اريثكو ،ماقملا بساني ثيح تافاضإ باتكلا ىلإ فيضي دقو

 .ةمدقملا فلؤملا طخ خم 5(حابصملا) )1ر

 .ةمدقملا فلؤملا طخب خم ،(رهاوخجلا دقع) تر

 .ةمجرتلا إ(ليمكتلا) نيمثلا دمحم ةر
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 .(ةينراونلا رارسألا)و ،(رونلا) هباتك :كلذ لاثمو .باتكلا يف هكلس يذلا جهنملا
 .(رهاوجلا دقع)و ،(بيترتلا يشاوح رصتخم)و

 مالكلا ملع يف امنأ يهو ،هتافلؤم امب زاتمت ىرخأ ةمس فيضن نأ اننكمي انهو

 ءاهقفلا ضعب ىلع ىغط دق فوصتلا حور نأ عم ،ةيفوص ال ةيملع ،هقفلا يفو

 ."هرصع يق نييرئازجلا

 ةقيرطب -هللا همحر - زيمت دقف ،هتباتك ةقيرط نع امأ ‘هجهنم نع اذه

 هؤالغو قرولا ةزع وه هيلع اهالمأ يذلا نأ ودبيو ،فيلأتلا دنع اهعبتي ناك ةصاخ
 فطع احول زرح املكو «هبتكي ام اهيف دوسي احاولأ ذختي ناك دقل \هرصع يق

 هلقنيف يئاهنلا صنلا ىلع رقتسي نأ ىلإ رخآ حول يف هضيبي مث ،اقيقحتو احيقنت هيلع
 :باتك عم لف امك {ةثلاثف {ةيناث هفلؤم كلذ دعب رصتخي دقو ،“قرولا ىلإ

 ةخسنلا ىلع ليوعتلا مدع انلعم ،هايإ احقنم همتأ نأ دعب هفلؤم ةباتك ديعي وأ .(لينلا)

 .(نيرحبلا جرم حرش يف نيجوملا مظاعت) باتك عم لعف امك ،ةقباسلا

 رشع ينثا اهنم انرصح تافلؤم كرت ةقيرطلا هذهبو ،جهنملا اذميو ،اذكهو

 مل هنأ ودييو ،اهريغ ءيش ىلع رثعن مل و ،ةيعرشلا مولعلا ىدعتت ال يهو اباتك
 هتردق تارامأ نأل «اهيف فيلأتلا ىلع هتردق مدعل ال نونفلا نم اهريغ يق فلؤي

 ريبكلا همامتهال نكلو ،هذه انتسارد يق اهنم ابناج انرهظأ دقو ،هراثآ يق ةيداب

 ةباتكلل هفعست مل هطيحم فورظ نألو {ةهج نم اريخأو الوأ نيدلا مولع ءايحاب

 .80 :ص 52 :ج «(يقاقنلا رئازخلا خيرات) ،هللا دعس مساقلا وبأ (1)

 ێيمنلا دمحم :اضيأ 66 :ص 1967 ةنس 82 :ط 5(لينلا) باتكل هريدصت .يلكب نمح رلا دبع (2)

 .ةمجرتلا ( ليمكتل (
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 :هتافلؤم - ب

 اهنمو طوطخملا اهنم «ةدوجوم اهعيمج يهف اهكرت يلا تافلؤملا امأ

 نم ءاج ام الإ اهريغ ءيش انعماسم غلبي ل و هنع تركذ قلا يهو ع وبطملا

 ةيخرات قئالتوو اماكحأ ديعس يمع سلج ةسائر هيلوت لعب كرت هنأ لإ ةراشإلا

 ا اهتنايص بجت ةسيفن اقالعأ هدعب ءاج نم دنع دعتو ءامب دهشتسي

 انلصت ام ىلع ءانب اندنع تبنت مل هنأ قباسلا لصفلا يف اندكأ ةسائر يهو

 نأ ريبك انلمأو ةسائرلا هذه ءانثأ هل قئاثولا نم ائيش دعب دجن مل و ،قئاثولا نم هيلع

 .ةسيفن تمادام اهيلع لصحتن

 اوصحأ نيذلا دنع ركذ اهل دري مل ةيملعلا هراثآ نم اضعب ،اندجو دقلو اذه

 :نيتلاسر يف رصحنت يهو ،يملعلا هجاتنإ

 تعبطو هطخب (ةينارونلا رارسألا) هباتكب اهقحلا ىلوملا ثاريم يف ةلاسر =
 .ه1306 ةنس ةيرجح ةعابط هرخآب تاحفص تس يف باتكلا عم

 كلذك اهقحلأ امب لخدي نأ لبق اهجوز اهنع قوتملا ةدع يف ةلاسرو -

 .باتكلا سفن عم نيتحفص يف تعبط دقو هدي طخ روكذملا هباتكب

 ىري امك عافترالل ةلباق يهو .اباتك رشع ىا يف رصحنتف هتافلؤم امأ

 يمزلا لسلستلا بسح اهبيترت يف اندهتجا دقلو 5©ث)ىكسفوزروقومس تنومقيز
 يف ةقدلا انلواحو ،لسلستلا اذه يف هناكم ديدحت عطتسن ملام ريخألا يف اندروأو

 .(لينلا) هل باتك لوأب نيئدتبم اهضعب يف طلخلا دوجول باتك لك مسا

 .15 :ص لينلل هريدصت يلكب نمحرلا دبع (ار

 جاجحلا لوقي ةلأسملا لوح خئاشملاو ةذتاسألا نم ددع ىلإ ثحابلا اههجو ةلاسر ىلع اباوج ؛تر

 .هتزوحب دجوي ال قئاثولا هذه نم ائيش نأ هتبتكم ميقو يلكب نمحرلا دبع خيشلا نب دمحا
 , ) ع 5 --( . :1 !. )3(
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 :لينلا - 1

 بلطل ةباجتسا هفلأ ،هقفلا ىق عماج باتك وهو ،هفيلآت لوأ وه (لينلا)

 نم اباتك نيرشعو نينثا عمج دقلو ،يلضفألا حلاص نب ىحي ءايركز يبأ هذاتسأ

 هحرش عم «مويلا ربتعي وهو ةرشعلا ىلع وبرت تافنصم ةدرفم تناك ،هقفلا بتك

 .برغملاو قرشملاب ةيضابإلا دمتعم شّتفطا بطقلل

 نأل نجزي يبب ةماقتسالا ةبتكمب فلؤملا طخب ناتخسن (لينلا) باتكل دجوت

 يه اهنم ةلوادتملا ةخسنلاو رصتخيو زجوي ةرم لك يف تارم ثالث هخسن دق فلؤملا
 .رصمب ةينورابلا ةعبطملاب ه1305 ةنس اهل ةعابط لوأ تعبط دقو ةرصتخملا ةزجوملا

 اوقلطأ نيذلا مه نيرشانلا نأ ودبيو ،(ليلعلا ءافشو لينلا)ب رهتشا دقلو

 هتيمسو» :لوقي وهف لينل) ةملكب ىفتكا دقف فلؤملا امأو مسالا اذه هيلع
 .“«هأرق نم لك هب عفني نأ ىلاعتو هناحبس هللا نم ءاجر لينلاب

 دقو 3هدعب نم ءاملعلا نم ريثك هب لغتشا دقف ،(لينلا) باتك ةيمهأ ىلإ ارظنو
 ةنس ىقوتملا يجزيلا وسيردأ نب حلاص نب ناميلس نب دمحما خيشلا همظن

 .“«اتيب نيئالثو فالآ ةئالث» يف م1895/_ه3

 :اهعلطم
 ىلاوت هلضف اركش ركشأ ىلاعتوانبرادمح د_محأ»

 .")لسرأ نم ىلع مش دمحم . ىلعملسأو يلصأ مئ

 .81 :ص «(يتاقنلا رئازحلا خيرات) هللا دعس مساقلا اوبأ ار

 .ةمدقملا ڵفلؤملا طخب خم 5(لينلا) «تر

 .106-107 :ص ،خم «(ريسلا قحلم) «»

 .نج زي نب ،ردي لآ ةبتكمب خم ،ةديصقلا بر
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 يف تادايز ضب عم ...ينامعلا ليمج نب نافلخ خيشلا» كلذك همظنو

 رردلا كلس) :هامسو &(28000) تيب فلأ نيرشعو ةينامن ءاهز هتايبأ غلبت نيرفس
 ."‘.م1961 ةنس ...رصمب عبط (رثألا ررغ يواحلا

 شّيفطا فسوي نب دمحما جاحلا خيشلاهحرش دقو

 اميدق دالبلا هذه يف هل ريظن ال» هنإ :هيف لاقو ،(م1914/ه1332 :تر

 .«بهذملا ىف هلثم دجوي مل اذه هباتكو ،اثيدح م

 رمع نب دمح نب ن اميلس خيشلا نب مس اق لضفلا وب ] هح رش دق و

 رمع خيشلا كلنك هحرشو ليلقب ه1265 ةنس دعب ىقوتملا "}ىخامشلا

 ح رشلا اذه سيرارك ضعب ىلع علطا هنأ ركذي شّيفطا قاحسإ ابأ نإو ،نيورابلا

 (4) ٍ ا لوأ نم

 هقفلا عمجب ق دمتعملا وه شّيفطا خيشلا ح رش ربتعيو ،لينلا حورش يه هذه

 .ةرهاقلاب يمالسإلا

 :ت) يلعل رمع نب حلاص جاحلا خيشلا امب ماق ةدحاو كانهف يشاوحلا امأ

 هتنازخ يف ةظوفحم لازت ال هئازجأ ضعب ىلع ةيشاح يهو «(م1928/ا_ه7
 .)هتاط وطخ نمص

 هب فيرعتلا يف لضفلا دوعيو ،ةيسنرفلا ةغللا ىلإ لينلا رثكآ مجرت دق هنإو
 لقعموب دمحم نب حلاص جاحلا ىلإ يسنرفلا رامعتسالا مايأ رئازخلا سلجم ايمسر

 .5 :ص (لينلارل هريدصت يلكب نمحرلا دبع ؛!ر)

 .22 :ص ،م1973 :ةنس 82 :ط ،(لينلا ح رش) 7 فسوي نب دمحما جاجحلا خيشلا .5

 .7 :ص خم 6تيرعت نبا ةلاسر (3)

 .و :ص ه1343 «ةرهاقلا {ةيفلسلا ةعبطملا ،(لينلا حرش) ةمجرت «شّيفطا قاحتمإ وبأ در

 .5 :ص ،(لينلا) ريدصت .يلكب نمحرلا دبع ()
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 هبلطل باجتسا دقلون ،كةاهرل٥ة (ارياتوس) وه هتمجرت بلط سلجملل سيئر لوأو

 .")نيمجرتملا نم ريثك
 :لينلا باتك هب لخأ ام ضعبل ليمكتلا - 2

 ىلع همأف ،هدارم هب ققحي مل هنأ هل ادب تتح (لينلا) هباتك نيمثلا مأ نإ امف

 ق لئاسملا نم هعمج ل ردق ام هللا نوعب 7 ال» :هيف لوقي يذلا (ليمكتلارب روفلا

 ظفللاب لهانملا دورو نم هب لخأ ام ضعبب هليمكت نم يل دب ال نأ تيأر ،(لينلا)
 يف هسسأ ام وحن ىلع بتك ةينامث يف روفلا ىلع هلصح دقو مث)«ضرغلا متيل ليلقلا
 .“)«لينلا باتك هب لخأ ام ضعبل ليمكتلا» :هامسو لينلا

 يدملا نارمعلا ماكحأ يف (نيضرألا لوصأ) باتكل اراصتخا ليمكتلا ربتعيو

 .ه504 :ةنس قوتملا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل ،يفيرلاو

 ةنس عبط دقو نجزي ينبب ةماقتسالا ةبتكمب فلؤملا طخب هنم ةخسن دجوت

 .يمنلا حلاص نب دمحم :قيقحتب م1923

 :نيرحبلا جرم حرش يف نيجوملا مظاعت - 3
 نم ءزج وه يذلا (نيرحبلا ج رم) باتكل حرش وه (نيجوملا مظاعت) نإ

 نرقلا نم ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأل (ناهربلاو ليلدلا) باتك
 .بهذلا ج ورم) :أطخ يلاليجلا نمحرلا دبع خيشلا هامس دقو .يرجهلا سداسلا

 ةرازو م1983 ةنس هعبطت نأ لبق ةيرجح ةعابط (ناهربلاو ليلدلا) عبط دقلو

 .نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 ريدصت .يلكب نمحرلا دبع :اضيأ - ‘(حءرو, اداانمص, صه7مطنإء) م:47: رظنا ديزملل (ل

 .5:ص «(لينلا)
 .ا :ص مألا طوطخملا (2ر

 .1 :ص مألا طوطخملا «ةر

 .318 :ص &! :ج «(ماعلا رئازخلا خيرات) (4)
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 : َ )1)۔ . ٠ - ٤ . . ه ر

 لبق هحرشو 5 ةيبنجالا تاغللا نم ريثك ىلإ (نيرحبلا جرم) هؤزج مجرتو
 ةنس قوتملا يخامشلا دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا ردب نيمنلا

 :لوقي هنإ ،هيلع لوصحلا يف ةريبك نيمثلا ةينمأ تناك دقلو 8

 اي 3دجوي ل و ع اضف ابيجع احرش هيلع قلع يخامشلا ردبلا نأ .تعمس»

 ©بوقعي نب ملاس ةبتكمب اطوطخم دوجوم مويلا وهو «..ابيصم هل تنك نتيل

 .""سنوت يف نزيغب
 مظاعت» :هامسو (4)ة الا ليق ىلع هخيش و هحرشل نييمنلا ىدصت دقلو

 نيرونلا وذ» : (رسيياز) قرشتسملا هيمسيو نيرحبلا جرم حرش يق نيجولملا
 . شّيفطا فس وي نب دمحما ح احلل اعبت «ني رحبلا ح رم ىلع

 ةدحاو ىلع بتك ةماقتسالا ةبتكم فلؤملا طنج ناتخسن مويلا هنم دجوت

 .لعب ةعابطلا رون ري ل وهو . «ةخسنلا هذه ىلع لوعي ال» امهنم

 قلطنملا :ةيرورض مولع ةنالث - (نيرحبلا ج رم) هب نيعنو - هلصأ لوانتيو

 الواتت هلوانتو قطنملا مسقب هحرش يف ىفتكا دق نيمثلا نألو ،ةسدنهلاو ،ددعلاو

 ةينملا نأ ىلإ بهذي ضعبلا لعج يذلا رمألا يقابلا نع ضرعأو ،اعسوم ايفسلف
 .")همامتإ نود تلاحف هتكردأ

 .28 :ص «(نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا) «شّتفطا قاحسإ وبأ :اضيأ .ن - م ار
 ١. :ص ،خم «(نيرحبلا جرم حرش يف نيجوملا مظاعت) (تر
 .127 :ص ،ثارتلا ةيعمج رشن ،(يراضحلا دعبلا) يريبعجلا تاحرف قر
 طوطخلملا) ؟ةايحلا طرش يه لهو ةينبلا نع :ثيدحلا دنع ،(نيجوملا مظاعت) يف كلذ ىلإ ةراشإ «»

 .41 :ص 6(خب "خب) نعم نع :ثيدحلا دنعو .29 :ص :(مألا

 .2 :ص ،مألا طوطخملا (5ر

 .16 :ص ،لينلل هريدصت ،يلكب نمحرلا دبع (6ر
 .ط :ص ،ليمكتلا فصنم ةمجرت نيمثلا دمحم :اضيأ
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 :كلذ ىلع اناهرب يفكيو ‘دوصقم فقوت هفقوتف ‘كلذ ريغ عقاولاو

 .هلبق يقوت دق هخيش و هيلإ ةراشإلا تقبس امك هخيش ةايح ىق هفلأ هنأ (1

 . هيلا هراشإ امهيف ذإ (رونلا)و (نيدلا ل اعم) : هيباتك لبق هفلأ هنأ و )2

 طخب (نيرحبلا جرم حرش يق نيجوملا مظاعت) نم ناتخسن دجوت هنأو (3
 دنع «هلحم يف بلطي لوط اهليصفت يقو» :ةيلاتلا ةرابعلا سفنب نايهتنت امهاتلك هدي

 هحرش يهني نيمثلا لعج يذلا نع لءاستن نأ انل قحي هنإف اذه ىلإ ارظنو

 ةسدنهلاو قطنملا :ةيرورض ةئالث ةيلقعلا رومألا نأ ملعا» ييالجراولا لوق ليبق انه

 .«هللا ءاش نإ اننكمي امب ددعلا ىف لوقنس و ،هنم انغرف دقف قطنملا امأ ددعلاو

 كلذكو سايقلا لئاسم نم يقابلا رزنلا نع هباتك ق ةيقطنملا لئاسملا نم هحرش

 .كاذنآ ةيمهأ ريبك اهل ري مل هنأل ةسدنهلاو ددعلا لئاسم نع قطنملا لئاسمب يفتكا

 ىلإ هب عفدو ،ةيهشلا هل حتف (نيجوملا مظاعت) هباتك نإ :اضيأ لوقلا نكميو
 يق اهبستكا ةبرحت دعب مالكلا ملع لئاسم مهأ هيف رصتخن ،(لينلا)ب هيبش فلؤم ريرحت

 .جرم() يف ةيقابلا ثحابملا حرش نع ىيغتساف ايركز يبأ هخيش ةياعر تحت (لينلا)
 ..ا هيهتشي امك ءاجف (نيدلا ل اعم) :هباتك ثحابم هتيانع ىلوأو ،(نيرحبلا

 ىلإ اريثك ليحي (نيدلا ل اعم) هباتك يف هنوك هيلإ انبهذ ام دك ؤي يذلاو

 - ةديقعلا يف امهالكو - (رونلا) هباتك يف هيلإ هتراشإ امنيب (نيجوملا مظاعت)

 .3 :ص كمألا طوطخملا نيدلا ملاعم (1)
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 مظاعت) ديعب (نيدلا ل اعم) رابتعا ىلع اندعاسي اضيأ اذهو .ريثكب لقأ

 .فيلأتلا ق (نيج وملا

 :نيدلا ملاعم - 4

 دعب نيمنلا هفلأ دقلو مالكلا ملع ثحابم عماج باتك وه نيدلا مل اعم

 مظاعت) :هباتك فلؤي ناك نيح ةصاخ ،نأشلا اذه يف ةفنصم ابتك هتعلاطم

 هيف غارفإلا ميكحلاو ملكتملا داتعا بلاق يف» :لوقي امك-هغرفأ دقو ،(نيجوما

 يف نيدلا ملاعم)رب :رهتشا باتك وهو ا '«لمملا بانطإلاو لخملا زاجنإلل اكرات

 هيمسيو ‘هيف ءامكحلاو نيملكتملا جم يمثلا كولسل ةنيدلا لوصأو ةفسلفلا

 هطخب املدبأ و ةرابعلا هذه ىلع نيمنلا بطش دقلو نيدلا ل اعم رصتخم ،(سيناز)

 ةبتكم يف فلؤملا طخ ةخسن هنم دجوت .(نيدلا ملاعم) :هتيمس رصتخم اذه : اهتَج

 5ذ.فغفل ؤملل اك وك ق نئمطن ل تاقيلعتلا ضعب اهشماه ىلع نجزي ينبب ةماقتسالا

 :اهرخأب ءاجو

 عيبر نم تيقب عب رال دحالا موي نم ل ١ و زلا دنع هلامكإ نزم تع رف دق»

 .«ها1 184 ةنس نم نانلا

 نكلو © 1986 ةنس نامع ةنطلسب ةفاقنلا و يموقلا فا رتلا ةرازو هتعبط دقو

 هنع ىرنس و «اتاتب هنم عفن ال اباتك هنم تلعج ادج ةريثك ءاطخأب و قيقحت نودب

 .انتسارد نم يناثلا بابلا يف ليصفتلا نم اديزم

 ٤كهزم ١ ريسي ابيصن شّيفط ١ فس وي نب دمح ١ خيشل ١ ح رش دق و ئ ١ ذه

 دص رملا) لإ ح رشلا هب غلبو ،(باهرلا كلملا نذإب بالطلل بابلا حتف) :دامس و

 .ن اه (ا)

 .م ا 986 ةنس نامع ةنطلس 5ةفاقنلاو فارتلا ةرازو ةعابط ؛2ر
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 ٠. ٠ م ع ٠ ع ٠ ( ١ ) - . ٠ 4

 ١ - - 9 ١ ١ - ٠ ٠ - ے ١

 \ب

 ٠. اه رخ آ هلعل )2( ٥ ريس امم

 :ماكحألا ضاير يف ماسبلا درولا - 5

 اذهلو 5،(ليمكتلا)و (لينلا) :امه امهركذ قبس نيباتك هب لمك باتكلا اذه نإ
 ىلع يوعي رصتخم امهنلثأ نأ - نيح دعب - يرطاخ يف يل حنس» :هيف لوقي وهف
 يف ماسبلا درولا :هتيمسف ...امهيلع هنم دب ال يذلا ريثكلاب ديزيو امهيف ام ضعب

 .“”«ماكحألا ضاير

 هبو .“»×خياشللا ناويد) باتك نم رصتخم ءاضقلا ماكحأ ىف باتك وهف

 بيترتلا يف مهتقيرط مزتلي مل هنأ امك "ناويدلا نم تسيل ريخألا يف باوبأ

 هنس عبط هنكلو ،فلؤملا طخت هنم ةخسن ىلع رثعن مل باتك وهو ة)بيوبتلاو
 .نيمثلا حلاص نب دمحم قيقحتب ةيسنوتلا ةعبطملاب ه 5

 دق زيزعلا دبع خيشلا نأ ىلع ةعوبطملاو ةطوطخملا خسنلا عيمج تقفتا دقلو

 :هلوقب ملاعملا ىلإ ريشي هيفو ه1186 ةنس نم ةدعقلا يذ :يق هنم ةدوصقم مت

 .نجزي نب ةماقتسالا ةبتكم خم (لر

 شّيفطا خيشلا ةبوجأ) :ناونعب طوطخم يف دجوت نامعب يثراحلا حلاص نب ىسيع ىلإ ةهجوم هنم ةلاسر ر
 .289 :ص "نامع ةنطلس ةيقرشلا ةقطنملا -ةيدبلا ءيسلا خيشلا ةبتكم ،(نامُغ لهأ ىلإ يبرغملا

 .3 :ص ه1345 ةنس ،ةيسنوتلا ةعبطملا نيمثلا حلاص نب دمحم قيقحت ،(ماسبلا درولا) «»

 :مهو {ةبرجب جامجب راغ يف هوفلأ نيذلا ةعبسلا خويشلا ىلإ ةبسن (ل
 .يسوفنلا نانرج نب ىيحي ،ءايركز وبأو - .ءايركز نب ىسوم نارمع ويأ -
 .مامردس نب رباجو - .يليمنلا ورمع وبأو - .ج ونام نب هللا دبع دمحم وبأو -

 .نيزوت ربحب وبأو - .حلصم نب بابك و -
 .73-74 ص 82 :ج «(ريسلا) باتك ،يخامشلا :عجار

 .ب :ص ماسبلا درولل هميدقت نييمنلا حلاص دمحم (5ر
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 ةعيبو ءارشلا ةعيبو ،روهظلا ةعيب (ملاعملا) يف انركذ امك ةعبرأ اندنع ةعيبلاف»

 .""«نامتكلا ةعيب ه ت افدلا

 قوتملا ،ننامعلا يربغألا ناخيش نب دمح نب فيس ةاضقلا يضاق همظن دقلو

 حتنف) :هامسف ©لاولظطلا نينسلا ةاضقلا كلس يف شاع يذلاو ه1380 ةنس

 يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبطو «(ماكحألا ضاير يق ماسبلا درولا نع مامكألا
 :همظن علطم يف لوقي .م1981/ه1401 :ةنس نامع ةنطلسب ةفاقنلاو

 لصفلا موي زوفلاب مكح يف لدعلا لهأل ىضق نمل ادمح

 :لوقي مح

 يبرغملا زيزعلا دبع نع درولاك بهذلا اذنه بتك ق دحأ ملف

 .مامكألا نم ودي ذإ درولاك ماكحألا نم رهاوج ىوح

 :مولعملا جاهنملا ررد نم موظنملا جاتلا - 6

 .. .خيشلل (نيبغارلا عالبو نيبلاطلا ج اهنم) ءازجأ نم هب ت رفظ 1 ينإف»

 ترمو .هليصحت وحن ةيانعلا نانع تفرص ... ينامعلا [يصقشلا] ديعس نب سيمح

 .مولعملا جاهنملا ررد نم موظنملا جاتلاب :هل ايمسم ....هصيخلت يف دحلا قاس نع

 .“)«دئارف ررغب احش وم دئاوفلا ضعب هريغ نزم هيلا افيضم

 .جاهنملا رصتخم جارسلا : (سيياز) هيمسيو

 151١. :ص ةيسنوتلا ةعبطملا ماسبلا درولا (ار

 .ا :ص مألا طوطخملا (2)

 . . ) ع( : »3(
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 تس يف رصحنيو ،هقفلاو ديحوتلا يف ةدمتعملا نيمثلا بتك لجأ نم وهو
 يق اهنم ةعبس فلؤملا طخب نيدلجب يف عقيو ،اطوطخم لازي ال وهو اءزج نيرشعو
 ةماقتسالا ةبتكمب هنم ةخسن دجوت باتك وهم يناثلا دلجلا ي يقابلاو لوألا دلجلا

 يق ةلماك يهو نامع ةنطلسب ةييدبلاب يملاسلا خيشلا ةبتكمب هنم ةخسنو &نجزي ينبب

 ه1372 :ةنسو ه1371 :ةنس نيتنس يف اهبتك ليمج يبرغم طخب تادلحجب ةنال

 0 ةملاق ب سردملا ساروب دمحم نب هللا دبع

 نم لا ىهتنا ام راصتخا نم تدصق ام رخا اذه» :هلوقب نيمثلا همتخ دقو

 ىدامج نم تلخ ةرشع عبرأل سيمخلا موي نم رهظلا دنع .. .جاهنملا ءازجأ
 .«ه1192 ةنس نم ىرخألا

 ركذي ناك هنأ هدلاو نع ى رهطم دمحما جاحلا يوري باتكلا اذه لوحو

 ج وزتو ،(ع رفلاو لصألا لماش) هباتك فيلأت ةلصاوم كرت دق شّيفطا خيشلا نأ هل

 جهنملا وه هجهنم نأل اثيثح هنع هثحب ناك يذلا (جاتلار :باتك اهكالتمال ةأرما

 .(ع رفلاو لصألا لماش) باتك يف هكلسي نأ دارأ يذلا

 ثارتلا ةرازو هتعبط تهنأ دق (نيبلاطلا جاهنم) نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو
 .ديعس نب سوباق :اماطلس ةقفن ىلع نامعب ةفاقثلاو يموقلا

 :بيترتلا يشاوح رصتخم - 7

 نيمثلا هيف رصتخا ‘ثيدحلا ملع يف باتك بيترتلا يشاوح رصتخم نإ

 يشملاب روهشملا يبرحلا يبصقلا ةتسأ يبأ نب رمع نب دمحم هللا دبع يبأ يشاوح

 يبأل (بيبح نب عيبرلا دنسم بيترت) باتك ىلع ه1087 :ةنس قوتللاو
 .(ه6 :ق) ينيالجراولا ميهاربإ نب بوقعي

 .يقرشلا لامشلا يف ةعقاولا ةيرئازخلا ندملا نم ةنيدم يه ( )

 .1992 /08 / 25 :موي 5هرادب هعم ءاقل ت
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 دق نيمنلا نكل ئ عيب رلا دنسم ح رش رصتخم) :هيمسي نم دجوي باتك وهو

 0 '«بيترتلا يشاوح رصتخم» :هطخب هنونع

 يلا هتاحلطصم ددحو هيف هيلع راس يذلا جهنملا نايبب همدق دقلو

 ةبتكمب فلؤملا طخب ةخسن هنم اطوطخم لازام دحاو دلجب يف باتك وهو ،اهلمعتسا
 كلت لقن نم هاندصق ام رخآ اذه» :اهرخآ يف لوقي نجزي نيبب ةماقتسالا

 نينثالا موي نم لاوزلا تقو اهردص يق هيلإ انرشأ يذلا هجولا ىلع يشاوحلا

 .«ه1204 ةنس نم نابعش نم نيقب سمخل

 :) رطانقلا رحب نم ذوخأملا رهاوجلا دقع -ي

 هيف رصتخا ةيمالسإلا بادالاو قالخألاو ةيعرشلا ةفسلفلا ق باتك وهو

 ل اع وهو &ه750ةتس ىفوتملا يلاطيجلا ليعامسإ خيشلل (تاريخلا رطانق) باتك

 :لوقيف هعم هباتك فصي و ،ييمثلا هفصي ليلج

 يلاطيخلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ مامإلا هفنص يذلا باتكلا نإ»

 رطاوخلل ابذهمو ،ةرخآلاو ايندلاو نيدلا مولعل اعماج باتك رطانقلاب ىمسملا

 مولك وأ شدخ ىنيدأب هيف نعطلا نم املاس ،مولعلا يف هفلؤم ةجرد ولع ىلع ةلاد

 ىوحف هب قطن امك فشكلاو نيقيلا ملع نم رفاولا ظحلاب زوفلاب هل اذاش

 اجسان ةبراغملا انئاملع نم نأ نظأ الو فصولا نم هبقانم نم هب ركذو همالك
 .“‘هنأشلا اذه يق هلاونم ىلع

 .ناونعلا ةحفص إمألا طوطخملا ار

 .351- 350 :ص ةيرجحلا ةعبطلا «رونلا» :عجار .(رونلا) لبق ناك دقل (تر

 .ةمدقتملا مألا طوطخملا )3(
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 ررقي ىنيمنلا تلعج هبحاصو باتكلا امي زاتمي تلا ةيمهألا هذه

 ضعبل الباق هتي أر هيف رظنل ا تنعمأ و هتحفصت ال» نإ :الئاق هراصتخا

 .'"«زاجيإلاو راصتخالا

 رهاوجلا دقع» :هامس دقو ،هرصتخن وهو هعبتا يذلا جهنملا ليصفتلاب نيبيو

 .“«رطانقلا رحب نم ةذوخأملا

 ةبتكمب فلؤملا طخب ةخسن هنم ءاطوطخم لاز ال دحاو دلجب يف باتكلا عقي

 تدصق ام هللا دمحب مت دقو» :اهفيلأت خيرأت يف فلؤملا لوقي .نجزي نبب ةماقتسالا

 ةنس نم لاوش نم تلخ ةرشع سمخل ةعمجلا موي ةيشع باتكلا اذه نم هعمج
 .“«نيملاعلا بر هلل دمحلاو _ه 8

 :لضافلا خيشلا لاق» :ةلدمحلاو ةلمسبلا دعب هلوأ هديب هخسن ديق هرخآبو

 ىلع ىراصنلا موجمب قلعتي هعوضوم ،«...هللا همحر ينورابلا ءايركز نب دمحم انمع

 نم تاحفص سمح يف عقي مهنم ةبرج ةريزج ةياقو ةيفيكو ةياجبو نارهو
 نيقيلاو ةيفصتلاب ىلاعت هللا ىلإ غ رفيلف» :هرخآب 584 :ةحفص ىلإ 580 :ةحفص

 .‘هنيملاعلا بر هلل دمحلاو نيقيلا ربخلاب كلذ هيريف

 يف ۔ه1307 ةنس ةيرجح ةعابط (تاريخلا رطانق) لصألا عبط دقو
 يمانلا ةفيلخ ورمع .د:قيقحتب هنم لوألا دلجلا عبط ديعأ مث .تادلجب ةثالث

 .م1965 :ةنس

 .ةمدقملا .مألا طوطخملا رهاوجلا دقع (1)

 . ن ۔م ()

 .580:ص ،مألا طوطخملا (ةر

 .584 :ص ن - م (4)
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 :جاوزالا روما يف رصتخم - 9

 ديعس نب سيمخل وه يذلاو هركذ قبس يذلا "! '«جاهنملا باتك نم زجوم سبتقم و

 .«جاوزألا قوقح يف جاتلا» :هيمسي ضعبلا لعج يذلا اذه لعلو ،ينيامعلا يصقشلا

 اذهلو هيلع هقلطي . فنصملا نكل هل نسح ناونع وهو ناونعلا اذه نا

 .امهنيب طلخلا ىلإ يدؤي دق دحاو فلؤمل نيجات دوج و نأل ،هكرت رضفألاف

 ىح ةيج وزلا لاوحألاب قلعتي ام جاهنملا نم اذه هرصتخم ق نيمثلا عمج لمل

 ةيجوزلا قوقحلاو يلئاعلا ماظنلا نم عمج باتك مظعأ» شّيفطا قاحسإ وبأ هدع

 .ة,«هاوس ىلإ رقتفي الام

 نيبن ةماقتسالا ةبتكمب فلؤملا طخب ةخسن هنم دجوتو ،اطوطخم لازام وهو
 حتاف مرحلا نم تلح ة رشع عبرأل لاوزلا دنع ح دقو» : اهرخآ ق لوقي كنجزي

 .«1209 ةنس

 :رونلا - 0

 ةديصقلل يتالتلا حرش هيف رصتخا ،ديحوتلا يف وهف (رونلا) باتك امأو
 ا ةديصق يهو ،(7 :ق) يئاشولملا حون نب حتف رصن يبأ خيشلل ةينونلاب ةروهشملا
 ىلع ةنوميملا ئلآللا) :هامس يذلا يتالتلا ناضمر نب ورمع حرش اهنم حورش
 لوحف هدراوم دصقتو لاحرلا هيلإ دشت حرش» وه يذلاو {(ةينونلا ةموظنملا

 .) يجعصللا فسوي خيشلا هفصي امك «لاج رلا

 .ا:ص مألا ط وطخنلا )ار

 .30 :ص نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا تر

 س
 .ا3 رص خم !هبرج خيران 6\تيراعب نبا () 3 :رص خم !ةبرج خيرات \تيراعت نبا «3
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 اَّمْل» :لوقي كلذ يقو هراصتخا هل ادب هبعوتساو نيمنلا هيلع لصحت اًمْلو

 لفطتأ نأ ىل حنس ...يتالتلا ردبلا ةمالعلا حرش يف ،يرظن تنعمأو يرصب تلج

 اكرات ،هيلع سفنلا تلبقأو ،هيلإ ةجاحلا تسم ام هدئاوف نم عمجأو هتميلو ىلع

 ةبسانم دئاوز هيلإ افايضمو هراثكإ نود هنم مهملا ىلع ارصتقمو ،هراركت ضعبل
 ."‘ه«رونلاب هل ايَمسم ....هيلإ جاتحم وه امم اهلحل

 حرشل راصتخا هنإ :هلوقب ،رونلاب هباتك ينيملا ةيمست “!(تنومقيز) رسفيو
 ييمثلا نكلو هنومضم يلجتسيف ع وضوملا ىلع ىقلي رون ليبق نم راصتخالاو ،يتالتلا

 ...هللا نم ءاجر رونلاب هل ايمسم» :تنك امنإ :هلوقب طيسبلا طيسبتلا اذه ىلع ضرتعي

 دنع هب زوفن ارونو 3انيديأ نيب ىعسي ارونو ،انرشحم يق ارونو انربق يق ارون انل هلعج نأ
 ."»«هيف امب لمعلا صالخإو ىضرلا نيعب هاطاعت نم لكلو ءانالوم ءاقل

 :ةنس رئازخلاب هريوصت ديعأو ه1306:ةنس ةيرجح ةعابط رصمب عبط دقلو

 :هرخآ يف هلوقب هبحاص يهتنيو ،هل مألا طوطخملا ىلع رثعن مل باتك وهو 181
 دعب .نيتئامو عست ةنس نم نابعش نم نيقب عبسل دحألا موي ةيشع هنم تغرف دقو»

 .""«فلألا مامت

 :ةيئارلا ةموظنملا ىلع ةينارونلا رارسألا - 1

 .ةيئارلاب ةروهشم ةديصق هلصأو ،اهماكحأو ةالصلا ةيمهأ يف باتك وهو

 حرش عضوب يتالتلا ناضمر نب ورمع ماقو ،يئاشولملا حون نب حتف رصن وبأ اهل
 رصتخاف دعب نم نيمثلا ءاج مث «(ةيئارلا ةموظنملا ىلع ةيضايرلا راهزألا) :هامس اهل

 .3 :ص ةيرجح ةعابط رونلا )1)

 ) - ل خ ( 25 . )2(

 .3 :ص رونلا ()

 .536 :ص س =- م (4)
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 لضافلا ىدل» روذعم نإ :عضاوت ىق الئاق ماقملا بساني ام هيلإ فاضأو هح رش

 يعفن هب تدصق يذلا زيجولا حرشلا اذه يف يم دجوي نأ هاسع ام يف زيزعلا

 .""«نيلصحملا ةبلطلاو نيخسارلا ءاملعلا نود نيرصاقلا ىلاثمأو

 ةينارونلا رارسألاب) :هتيمس رصتخم اذه» :هديب فالغلا ةحفص ىلع بتك دقلو

 نم ىهتنا نحجزي نبب ةماقتسالا ةبتكم هطخب هنم ةخسن دحج وت ( «(ةيئا رلا ةموظنملا ىلع

 .ه1212 ةنس لاوش نم نولحخ سمخ - اندنع حجارلا ىلح اهفيلأت

 .ه6)(13 ةنس ةيرجح ةعابط رصمعم. باتكلا عبط دق م

 ءاخنرأت امل دحب مل نلا امأ ،اينمز اهبيترت نم انكمت يلا نيمثلا بتك يه هذه
 م

 .(حابصملا) وه دحاو ًآلإ َقيي ملف ،هذه انتلواحم يف اهفيلأت خيرات ريدقت عطتسن مل وأ -

 :حاولألا باتكو ةلأسم يبأ نم سبتقملا حابصملا - 2

 نيروهشم نيباتك هيف نيمثلا رصتخا ،هقفلا باوبأ فلتخم يف باتك وه

 باتك :امهو» ه504ةنس ىقوتملا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل نيب وسنم

 :امهل د رصتخم ىس هن أب ل وقي ش كهسفن يمنلا امهفصي امك & (ب رغملا

 انل هلعجن نأ هللا نم ايجار .(حاولألا باتكو ةلأسم يبأ نزم سبتقملا حابصملا) ب »

 .“»«ملظلا يف احابصم هءاش نملو

 نا نيباتك هدع دق (سياز) ف همسا ديدحت ق طلخلا عقو باتك وهو

 .ةلأسم يبأل حابصملا رصتخم :همسا امهدحأ

 .! :ص ثمألا طوطخملا (ا)

 .ةمدقملا مألا طوطخملا ،حابصملا )2)

 . ةمدقملا مألا طوطخملا ،حابصملا ()
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 - ] ١. ..سا ١٤٩٨١ ١ )1)
 ٠. حاولالا :همسا :امهيناتو

 هنا انيبم اطخلا ححصي نا لواحف هدعب نم ءاج يذلا (تنومقيز) امآ و

 نأ :انيي دقو &ة)حابصملا رصتخم :هاًمسف باوصلا بّتحت هنكلو دحاو باتك

 باتكلل ةيمستلا هذه ذخأ هلعلو .هالعأ نيروكذملا نيباتكلل راصتخا وه حابصملا

 . )3 ).يدلا ل اعم هح رش ق تيفط / طا خيشل بلا نم

 ةبتكمب فلؤملا طخب ةخسن هنم دجوتو ،اطوطخم لازام (حابصملا) باتك نإ

 ح رؤم ريغ وهو ةرخأتملا هتافلؤم نم هنأ هتمدقم نم ودبيو كنجزي تبب ةماقتسالا

 معنو انبسح وهو ليمجلاب لاعت هللا ىلع ءانثلا وهف دمحلا امأ و» : هرخاب لوقيو

 ."”«نيملاعلا بر هلل دمحلاو ليكولا

 نم انكمت ىلا هراثآ صعب و ىيمنلا زي زعلا دبع مامإلا بتك يه هذه

 نع هانلق ام لمكت يهو انموي ىلإ ةظوفحم تيقب نيلاو ،‘ةاهرصح

)1( .) 46 : , ( 

 ) ! ح , : (. )2(

 ١. :ص مألا طوطخملا قر

 . ١0٥4 :ص ؛مألا طوطخملا «(حابصملا) كر
 ىمسي كلفلا يف نييمثلل باتك دوجو هل ركذ نم بازم خئاشم نم نأ (تنومفيز) ركذي 5

 .)! ع ع ح( : 11 : رظنا (قلفلا) باتك

 جاحلا مهنم ةصاخ هدافحأ دوهج لإ نيمثلا تافنصم ىلع ةظفاحملا يف لضفلا نم ريثكلا عجري )6(

 زيزعلا دبع نب ىيح نب فسوي نب زيزعلا دبعو ،يييمنلا زيزعلا دبع نب ىيحي نب حلاص نب دمح
 .ةقئاف ةيانع اهالوأو ،ناميقي اناك ثيح سنوت ىلإ مامإلا تاطوطخم لج القن دقف ،نييمنلا

 نيلوجب هدعبو 01970 ربوتكأ يف امهنم لوألا ةافوو رهدلا تابلقت عمو ،نوريثك اهنم دافتساو
 كرئازخلا ىلإ تاطوطخملا هذه درل دوهجلا تلذب &1973 يفناج رهش يف يناثلا يفوت نيلماك
 ضعب تافنصم مضتل 6نجزي نيبب (ةماقتسالا) ةبتكم حتف خيراتا990ةنس ةفئاص تناكف
 لالمزب ىسيع نب حلاص جاحلا ةنامأ تحت 6نييمنلا زيزعلا دبع نيدلا ءايض تافنصم اهنم مالعألا
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 .هرصع لهأ نيب هعقوم انل روصتو ،هنم ام دح ىلإ انبرقتو \هرصعو هتايح

 رلصفنل (نيدلا ملاعم) :هباتك ةساردل غ رفتن نأ اذه دعب نم انل َقحيل هنإو

 يف هجهنمو ‘هيف نييمنلا امب لغشنا نلا ثحابملا مهأ نيبتسنو ،هلوح ثيدحلا

 .٥دعب نمو هلبق نم مالسإلا ءاملع نب هماقمو اهيف هءارآ و ،اهتخلاعم

 هرم ةيريج در

 نب دمحما خيشلا ةبتكمل نينيمأ لبق نم اناك نيذللا "ياكب ديعس جاحلا نب ناميلس جاحلاو
 . شيفط ١ فسوي

 .1992/06/14 :موي موشرأ ريكب خيشلا عم ثحابلا ءاقل :عوضوملا لوح

 .1992/06/10موي ياكب ناميلس جاحلاو ،لالمزب حلاص جاحلا عم ءاقلو



 1 ين اثلا بابلا ا

 [ مالكلا ملعو ينيمتلا مامإلا ١

 ) ز
 .هروطتو مالكلا ملع ةشن :لوألا لصفلا |

 1 .(نيدلا ملاعم) :ينيمثلا باتك :اثلا لصفلا
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 لوآلا لصفلا
 هروطتو مالكلا ملع ةأشن

  

 ينيمنلا دنع مالكلا ملع ةيمأ

 مالكلا ملعب هتيمست
 :مالكلا ملع ةأشن

 ةيلخادلا لماوعلا :الوأ -

 ةنسلاو نآرقلا (أ

 ةيسايسلا عاضوألا (ب

 مالكلا ملع روطتو ةيجراخلا لماوعلا :ايناث

 يرجهلا سماخلا نرقلا دعب مالكلا ملع

 ةيضابالا ةسردملا

 ۔` :0 ه .۔۔ ح ۔-۔ے ۔۔ے۔ ۔۔۔۔ ۔_۔
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 لوآلا لصفلا

 هروطتو مالكلا ملع ةأشن

 :ىنيمثلا دنع مالكل ملع ةىمها

 ال وأ نبن نأ اروطتو ةأشن مالكلا ملعل لصفلا اذه صصخ نحنو انب ردج

 .(نيدلا مل اعم) هباتك فيلأتل هتعفد ،نييمثلا دنع ةربتعم ةيمهأ مالكلا ملعل نأ

 اهعفنأو ،ارانم اهالعأو مولعلا عفرأ» وه ملعلا اذه نأ ىري هنإف لعفلاب و

 اهيف سفنلا باعتإ و اهيلع رشارشلا ءاقلإو امك ةمهلا دقعب اهارحأ و 3ارامت اهادجأ و

 .""٢«اهيلإ نامزلا فرصو

 هذه نأ يجنإلا ىري امك ىري وهو .هتيمهأ نايب يق () ىالا ةرابع هتقار دقل

 ام مكحي ةينيقي هلئالد و ،اهعفنأ و تاياغلا فرشأ هتياغ» :نأل هل تناك ةيمهألا

 .“«لقنلاب تديأت دقو لقعلا حيرص

 لئالد نأ ىري تايهلإلا يق ةيفسلفلا ثحابملا لئالدب هلئالد نراقي نيح وهو

 ةداهش هلئالدل لقنلا ةفلاخم نإف يهلإلا فالخب 5ةقاثولا يف ةياغلا يه» مالكلا ملع

 الف اهحئارص نم ال مهماهوأ نزم ةذوخأم اك هباحصأ لوقع ماكحأ نأب اهيلع

 ."‘}ه«الصأ اب قوتو

 .2 :ص «(نيدلا ملاعم) طوطخم ار

 فقاوملا نم دافتسا دق ينييمنلا نأ ىلإ ارظن كلذ رمألا ىضتقا املك يجيإلا نيدلا دضع ىلإ ريشنس (تر

 .قحاللا لصفلا يف نايب ديزم يتأيس امك

 .6 :ص «(نيدلا ملاعم) طوطخم ()

 .ن - م بر
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 ال داك تح» نيرخأتملا نيملكتملا دنع ةفسلفلاب طلتخا نإو ،مالكلا ملع نإ

 فرشأ» نييمنلا رظن يف وه ""«تايعمسلا ىلع هلامتشا الول ةفسلفلا نع زيمتي

 هتامولعم نوكو سةينيدلا مولعلا سيئرو ،ةيعرشلا ماكحألا ساسأ هنوكل مولعلا

 ._ه«ةيويندلاو ةينيدلا تاداعسلاب زوفلا هتياغو ،ةيمالسإلا دئاقعلا

 :يه ىرخأ دئاوف سمح نيمثلا دنع هل ،ملع هنإو

 . ناقيإلا ةورذ لإ ديلقتلا ضيضح نم يقرتلا -»

 .ةجحلا ةماقإب نيدناعملا مازلإو ةجحلا حاضيإب نيدشرتسملا داشرإو ه

 .نيلطبملا هبش اهل زلزت نأ نيدلا دعاوق ظفحو ٠

 .اهسابتقا ه اهذحأ لوؤي هيلإ و اهساسأ هنإف هيلع ةيعرشلا مولعلا انب و ه

 زوفلا كلذ ةياغو لمعلا لوبق ىجري امب ذإ ةينلاو داقتعالا ةحص و٥

 .ة}>«نيرادلا ةداعسب

 .“‘مهُم ناك ذإ هيف ةبغرلا دايدزاو ثبعلا عفد ىلإ اهتفرعم هجوت دئاوف يهو
 كيف هدهج ىصقأ لذبي هتلعج ىلا يه يمنلا دنع مالكلا ملعل ةيمهألا هذهو

 . ناودعلاو ملظلا ءاليتساو نزحلا عباتتو رهدلا تابكن نم هب طيحي ام مغر

 وهو اللهبس رمي هرمع ناكو لاحلا هذه ىلع وهو نونساهيلع تضم دقل

 :لوقي ثيح دوهعلا ركذت نأ ىلإ ،تامهملل لثتمي ال

 .7 :ص ،(نيدلا ملاعم) طوطخم ار

 .ن - م (2)

 .5 :ص ن - م )3)

 .ن - م )4)
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 لالتخاو ‘نامزلا رهقو لابلا لاغتشا ىلع دوهعلا تركذت كلذ دنع»

 . «ةبغرلا روتفو ،يعاودلا ةلقو ةمهلا روصقو ©ثفراوصلا ةرثك و لاحلا

 :الئاق كلذ نع اب رعم هسفن ىلع بلغتف

 يل ةركذت نوكي ارصتخم تلصح امم عمجأ نأ ىلإ يسفن كلذ عم تلواح»

 هلضفب هللا نم ايجار نيلصحما راثآ كلذ يق ايفتقم ىسنج ءانبأ نم هءاش نذو

 نأ وجرأ ام ىلإ يرطاخ طشنو كلذ يق يمزع ىوقف نيبغارلا كلس يق اماظتنا

 .'"«...كانه يالوم دنع ارخذ يل نوكي

 مهسي هلعج يذلا وه اك داجلا ێيمنلا روعش و مالكلا ملعل ةناكملا هذه نا

 .(نيدلا ملاعم) هباتكب نفلا اذه ي
 .اهتيادب يف ةحضاو نكت مل ةيعرشلا مولعلا نأب حرصي هيف بتكي ذإ وهو

 :ا تاميسقت نوعباتلاو ةباحصلا فرعي ال و

 .هب دهعلا برقل وأ لوسرلا ةبحص ةكربب مهدئاقع ءافصل (1

 .فالتخالاو عئاقولا ةلقلو 2

 ..٠تاململا ق تاقثلا ةعجارم رسيتلو )3

 :نيمسق كلذ دعب نم تراص دقلو

 . ةيلمعو ةيعرف ىمستو لمعلا ةيفيكب قلعتي ام اهنم »

 ملع يه ىلوألاف ،ةيداقتعاو ةيلصأ ىمستو داقتعالاب قلعتي ام اهنمو

 .)ديح وتلا ملع يه ةيناثلاو عئارشلا

 .3 :ص «(نيدلا ملاعم) طوطخم ار

 .4 :ص س ۔ م ).

 . ن - م (3)
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 :نامسق عئارشلا ملعو

 «هقفلاب [ىمسيو] ةيليصفتلا اهتلدأ نع ةيلمعلا ماكحألا ةفرعم» امهلوأ ديفي (]

 [ىمسيو] ماكحألا امكدافإ ق الامجإ ةلدألا لاوحأ ةف رعم» امهيناث ديفيو )2

 ,.ا )«هقفلا لوصأب

 .مالكلا ملعب اضيأ ىمسيو داقتعالاب قلعتي هنإف ديح وتلا ملع امأو

 هعم ردتقي رومأب ملع» :هنأب هل يجيإلا فيرعت هتافيرعت نيب نم يييمثلا راتخيو

 .“‘١«اهنع هبشلا عفدو ججحلا دا ريإب ةينيدلا دئاقعلا تابلا ىلع

 نيدب ةصاخلا دئاقعلا :ةينيدلاب و لمعلا ال داقتعالا تاذ :دئاقعلاب دوصقملاو

 نم وهف طح نإو مالسإلا نيد ىلع يذلا مصخلا نأ اذه يعيو _ و دمحم

 .“هالكلا ءاملع

 :هعوصوم

 :وه نيمثلا هاري امك مالكلا ملع عوضوم نإ

 .“‘”«اديعب وأ ابيرق اقلعت ةينيدلا دئاقعلا تابثإ هب قلعتي ثيح نم مولعملا»

 .مالكلا ملع لئاسمل هليلحت دنع امهدمتعيو نيمثلا اهحجري يلا يه ةرابعلا هذهو

 ةمماشم نع ههيرتتو عناصلا تابثإب لفكتملا هنأب مالكلا ملع فصو نإ وهو آ

 هبو ،ماكحألاو عئارشلا ينبم هيلعو مالسإلا ساسأ يه تلا ةوبنلا تابثإو ماسجألا

 .4 :ص «(نيدلا ملاعم) طوطخم (لر

 . ن - م ()

 . ن - م «3ر

 . ن - م (4)
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 لوق يجنإلا ةري امك ةري هنإف 5''ناقيإلا ةورذ ىلإ ديلقتلا ضيضح نم يقتري
 ايندلا ىف هلاعفأ نع هيف ثحيي» هنأبو 3«ىلاعت هللا تاذ» :وه هعوضوم نأب نيلئاقلا

 لسرلا ثعبك امهيف هماكحأ نعو ،داسجألل رشحلاك ةرخآلا يفو ملاعلا ثودحك

 .«باقعلاو باوثلاو ةمألا بصنو

 :نارمأ مالكلا ملع ع وضومل ديدحتلا اذغ هدر ببس و

 .ضرعلاو رهوخلاك هوركذ ام ريغ نع هيف ثحيي دق هن وك ٠

 .‘ممقرابع يف دري مل اضيأ وهو هللا دوجو تابثإ نع هيف ثحيي .دق هنوكو ه

 وه مالكلا ملع عوضوم نأب :نيلئاقلا لوق يجيإلل اعبت دري كلذكو

 ىق ةيملا ةفسلفلا هباش نإو هنأب :موقو ،(عيشب ديقم ريغ وه ثيح نم دوجوملا)

 ."مالسإلا نوناقب ديقتلاب اهنع زيمتي وهف ،اقلطم دوجوملا اضيأ اهعوضوم نوك

 :تآلا وه كلذ نع هدرو

 جراخلا ق دوج رللا ريغ نعو مودعملا نع مالكلا ملع ق ثحبي لق هنا ٠

 .ةهج نم اذه ليلدلاو رظنلاك

 ةهج هذه مالسإلا نوناق ىلع ىلا يه مالكلا ملع ق ةمحلا لئاسملا نإو ٠

 لكلا نأل لطابلا نم قحلا بحاص مالكلا ملع ق زيمتي ال هنأ ولو ح .ىرخأ

 .(ث) حلا ىلع هنأ ىعدي

 .2 :ص «(نيدلا ل اعم) طوطخم ار

 .5 :ص ؤس - م (-_-)

 .ن - م ر

 .ن - م (4ر)

 . ن - م ()
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 نآ ىلإ ۔-نييمنلاو نياجرجلاو يجيإلا مهنم انينعيوح نوملكتملا بهذيو ،اذه
 ."'«اقافتا لطاب هنم ىلعأ يعرش ملع توبث» نأو مولعلا ىلعأ مالكلا ملع ع وضوم

 ملسم ىلاعت هتاذ نوكي نأ زوج» يذلا يومرألا يأر اولبقي مل مهف اذهلو

 دوجوم وه امب دوجوملا لاوحأ نع ثحابلا يهلإلا ملعلا يف انيبم ؟مالكلا يف ةينإلا

 صخأو نيدأ كلذب مالكلا ملع عوضوم نوكيف «هريغ ىلإو بجاولا ىلإ مسقنملا

 كلذ هيلع نوركنتسيو لب {(ةفسلفلا) يهلإلا ملعلا وهو معأو ىلعأ ملع نم امسقو
 نم نيدأ ةيعرشلا مولعلا ىلعأ نوكي فيك» :يجنإلل اعبت نيمثلا ةرابع يف ءاج امك

 .«يعرش ريغ ملع

 نم (دوجولملا) نأ يف ةحيرص ةرابع يلازغلا دماح يبأل نإف قايسلا اذه يتو
 دوجوملا وهو الوأ ءايشألا معأ يف هرظن ئدتبي [يذلا] .. .مالكلا ملع» ثحابم

 ."}»«ةينيدلا مولعلا رئاس تبثيف ...ليصفتلا ىلإ جيردتلاب لرتي مش

 ملع عوضوم نأ ىلإ بهذي هنإ ءقبس امم دعبأ وه هيلإ ييمثلا بهذي يذلاو
 جراخلا يف دوجوملا ريغو ،مودعملا :هنكلو \بسحف دوجوملا وه سيل :مالكلا
 دمتست هنإ ثيح نم مولعلا ىلعأ مالكلا ملع نإ ةلئاقلا ةملسملا ىلع ءانبف "كلذك

 ملع) يرايعملا ملعلا عقوم نع لءاستن اننإف ،هريغ نم دمتسي ال وهو مولعلا هنم
 ةفسلفلا نم لك هعزانتت يذلاو مالكلا ملع يف ةزراب هتامصب دحب يذلا (قطنمل
 .مالكلا ملعو

 .46 :ص فقاوملا حرش ،7 :ص ،(فقاوملا) :اضيأ \نح م ار
 .ابيلص ليمج يفسلفلا مجعملا ،«يويعلا دوجولا ققحت وه» ؛تر

 .46 :ص فقاوملا حرش .7 :ص ،فقاوملا .ك :ص «(نيدلا ملاعم) طوطخم ةر

 .7 -6 :ص ©ىفصتسملا ار

 .5 :ص :ص ،(نيدلا اعم) طوطخم ؛5ر
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 لوقي ،مالكلا ملع لئاسم نم هنأ نيملسملا نييقطنملا ضعب هيلإ بهذي يذلاو

 :هموهفم ديدحت يف ةيريصنلا رئاصبلا بحاص (يواصلا)

 إطخلا نع يأرلا باوصل زيمم للزلا نع نهذلل مصاع يعانص نوناق هنأب»

 زييمت ىلإ جيتحا امنإو ،هتحص ىلع ةميلسلا لوقعلا قفاوتت ثيحب دئاقعلا يف
 ةداعس نأل ةيدبألا ةداعسلا لإ امب لصوتلل دئاقعلا يق أطخلا نع باوصلا

 3هتاذلف قحلا امأ قحلاو ريخلا ملعي نأ يف لقاع ناسنإ وه ثيح نم ناسنإلا

 .""١«هب زمعللف ريخلا امأو

 ءاهتفارطل ثحبلا ديزم ىلإ ةجاح يق ةلأسملا نأ اذه نم رهظي يذلاو

 :اهيلع ينبني هنأل هسفن ضرفي يذلا يلاتلا لاؤسلا ىلع باوجللو
 وم اقح هنأ مأ ؟مالكلا ملع نع امامت ةلقتسم مولع كانه له :يهو

 ؟اهعبنمو اهلصأ

 ێيمنلاو يجيإلا ةرابع يقو ،(ةينيدلاب) يلازغلا ةرابع يف دييقتلا هديفي يذلاو

 .اقلطم ال ةيعرشلا مولعلا ىلعأ وه مالكلا ملع نأ وه (ةيعرشلاب)

 ملعلا نرم لئاسم هب مالكلا ملع نأ : لإ شّيفطا دمحما ح احلا ريشي و

 لوألاف :هيلع ءانبو وحنلا ريظن قطنملا نأ :ىلإ ريشي يرضخألا امنيب ) هلإلا

 .»ناسلل نازيم يناثلاو نانجلل نازيم

 رئاصبلا) يواصلا نع 016 :ص «(يملعلا جهنملاو قطنملا سسأ) يطيقنشلا يحتف دمحم (ار
 .3 :ص (ةيريصنلا

 .اهدعب امو 35 :صو اهدعب امو 28 :ص «(نيدلا ملاعم) حرش خم ء2ر

 :يرضخألا نمحرلا دبع خيشلا لوق ةر
 .نا سلل وحنلاك هتبسن نانجلل قطنملاف دعبو

 .ًاطغلا فشكي مهفلا قيقد نعو اطخلا يغ نع راكفألا مصعيف
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 نم ةرابعلاو نوملكتملا لاق ةقباسلا ةملسملا ىلع انب هناف ىرخأ ةرم و

 ن .رخأ ملع يق نيبت دابم هل تسيل هنأ و كىلعألا» وه مالكلا ملع :۔(مل اعملا)

 لئاسمل دابمو ةيثيحلا هذه نم لئاسم ىهف هيف ةينبم وأ !اهسفنب ةنيب امإ هئدابم

 مولعلا دمتست هنم [مالكلا ملع نإ] ....اهيلع ئدابملا كلت فقوتت ال رخأ

 .""«قالطإلا ىلع اهسيئر ناكف ،هريغ نم دمتسي ال وهو ،ةيعرشلا

 ديدحتو مالكلا ملع فيرعتل يجيإلاو نيمثلا دنع راتخملا ريبعتلاف ،اذكهو

 ةديقع تابثا :يه امهيدل هتياغو هقدَصام ثيح نم ضافضف 7 هعوض وم

 . ديعبلا وأ بيرقلا نزم اك قلعتي ام لك لوانتو مالسإلا نيد

 اقلعت ةينيدلا دئاقعلا تابثإ هب قلعتي ثيح نم مولعملا وه» وأ «اهنع هبشلا عفدو

 «اديعب وأ ابيرق

 ؟كلذب هتيمست هجو امف مالكلا ملع عوضوم نع اذه

 : هّرىمسنت
 ه

 ،امب قلعتي اميف نيمثلا هب ءاج ام نيب ادج ةفيرط ةنراقملاف هتيمست نع امأو

 راتخن ،اهريسفت يف هجوأ ةعبرأ تبثأ دق (فقاوملا) بحاص نإ ،يجيإلا هب ءاج امو

 :نيلئاق هريبعت

 «ةفسلفلل قطنملا ءازإب هنأب» :هج وألا لوأ

 .مالكلاب تنونع هباوبأ نأ وأ :اهيناث

 .6 :ص ،(نيدلا اعم) ط وطخ ) 1)
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 .هثحابم رهشأ مالكلا ةلأسم نأ وأ :اهنلان

 ."مصخلا عم تايعرشلا يف مالكلا ىلع ةردق ثروي هنأ» وأ :اهعبار

 :مالكلا ملعب يمس هنأ ىري هنإف يمنلا امأو

 .هثحابم ناونع مالكلا نأل :الوأ

 .اهرهشأ تناك مالكلا ةلأسم نأل :ايناثو

 مصخلا مازلإو تايعرشلا قيقحت ق مالكلا ىلع ةردق ثروي هنأل» : الاث و

 .ةفسلفلل قطنملاك

 .«...مالكلاب ملعتتو ملعت امنإ نلا مولعلا نم بجي ام لوأ هنأل» :اعبارو

 هريغو ،ملعتملاو ملعملا نيب مالكلا ةرادإو ةثحابملاب ققحتي امنإ هنأل :اسماخو

 .كلذ ريغب ققحتي دق

 .مالكلا ىلإ هراقتفا دتشيف اعازنو افالخ مولعلا رثكأ هنأل :اسداس و

 .ىوقألا وه هرابتعاب مولعلا نيب مالكلا وه راص هتلدأ ةوقل هنأل :اعباس و

 مولعلا دشأ ناك ةيعمسلا ةلدألا عم ةيعطقلا ةلدألا ىلع هئانتبال هنأل :انماثو

 .حرخلا وهو ملكلا نم قتشملا مالكلاب يمسف مدلا نطوم بلقلا ىلع اريثأت

 .ءامدقلا مالك وه اذه نأ ىلإ ةياهنلا فح نيمثلا ريشيو

 فلتخا دق نيمثلا دجن ييمنلا هب ءاج امو يجيإلا هب ءاج ام ةظحالم دنعو

 :نيبناج يف يجتإلا عم

 .8 :ص ،(فقاوملا) ار

 .6 :ص ،(نيدلا ملاعم) طوطخم (تر
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 ملعلا اذه ةيمست يف تدرو لا هج وألا نوكت نأ زوجو حجر هنآ :لوألا

 فنيعب اهدح ] هل دكأتي ل هن ل ] ةيمستلا ق رثأل ١ نم بيصن اعيمج اهل { مالكل اب

 .( وأز) فطعلا فرح لمعتسا هنإف يجنإلا امأ «(و) فطعلا فرح لمعتسا كلذلو

 .ةيمستلا ق ريثأتلا هدحو هل هركذ هج و لك نأ ىلع

 قلطنملا ءازإب هنأل» مالكلاب ملعلا ةّيمست ق يجنإلا عم قفتي ل هنا : ناثلا

 .‘!)«ةفسلفلل

 امأ عم قطنملاك مالكلا ملع نوكي نأ وه ءانه هضري ل يذلا لعلو

 اهسيئرو مولعلا ىلعأ مالكلا ملعو ةفسلفلا نم ءزج قطنملاف هرظن ق نادعابتم

 :الئاق ىرخأ ةرابعب ءاج دق هدجن اذهلو

 قطنملاك مصخلا مازلإو تايعرشلا قيقحت يف مالكلا ىلع ةردق ثروي هنأل»

 ةفسلفلل

 ىلع ةردق ثروي هنأو ايلعلا ةبترملا يف مالكلا ملع نأ :اهنم دافتسي يذلاو

 .ةفسلفلا ىف قطنملاك ةردقلا هذهو مالكلا

 مأ هسفن قطنملا يه ،مالكلا ملع نم ةثوروملا إمالكلا ىلع ةردقلا هذه لهف
 ؟هريغ رخآ رمأ يه

 هب ءانغتسالاو ةيمالسإلا ةئيبلا ف هعرعرت دعب نكلو هسفن قطنملا هنأ ودبي

 .هبناوج ضعب يف يطسرألا قطنملا نع

 نأ اننكممب نالاو ] مالكلاب هتيمست هحج وأو مالكلا ملع ع وضوم رع اذه



 109 هروطتو مالكلا ملع ةأشن : لوألا لصفلا

 :مالكلا ملع ه اشن

 ملع نأ ىلع ةيمالسإلا ةفسلفلاو مالكلا ملع يف نيثحابلا نم ريثك قفتي

 ام نأو ،يبجأ رايت لك نع اديعب ةيمالسإ حوربو ةيمالسإ ةئيب يف أشن دق مالكلا
 هئامت راب نكي ل رثأت وهو .مايألا قحال ىق وهف ةيبنجألا تافاقثلاب رئأتلا نم هب ناك

 عبشتم وهو اهنم هتدافتساب نكلو صيحمت وأ يعو نود تافاقثلا كلت ناضحأ ي

 .يمالسإلا نيدلا ح ورب

 :نيبناج يف لثمتت هتأشن لماوع نأ ىلإ نوبهذيو

 .صخخشتلاو زوربلا ىلإ هب تعفد ةيلخاد لماوع ٠

 ق تمهاسو هزورب ىلع اضيأ تدعاس ةيجراخ لماوعو ٠

 ٍ )1 هروطت

 ركفلا ةفسلف) : باتك ابحاص هروطتو هتأشن ق اوبتك نيذلا نثحابلا نمو

 لحارم ةعبس لإ ع وضوللا ق امهثحب امسق ناذللا 5،(ةيحيسملاو مالسإلا نب نيدلا

 :يه

 .ةأشنلا لبق ام دهع (1»

 (يحيسملا توهاللا ملع عم يقالتلا وأ) :ريمختلا دهع (2 و
 عم يقالتلا وأ) لقنلا باحصأو ةلزتعملا نب عارصلا وأ :لاضنلا دهع (3 و

 (ةينان ويلا ةفسلفلا

 ةلاصأ) ديسلا دمح حلاص دمح :اضيأ .(مالكلا ملع ) يحبص دومح دمحأ : رظنا ديزملل 1)

 . (مالكلا ملع
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 .ةيرعشألا راصتنا (4 و

 (نيرخأتملا) ةقيرطب ةفورعملا ةقيرطلاو ةيلازغلا (ةيئاقتنالا) (5 و

 .دومجلاو ديلقتلا دهع (6 و

 ٠. '«(ةيفلسلا) :ديدجتلا ةك رح وأ _ [اهامس امك ]- ةي رصعلا دهع )7 و

 ةءارق لالخ نمو اهلالخ نم نيبتنل امب اعاج امك ةبترم ةلماك امب انئج دقو

 اذه ةأشن يق ةرثؤملا يه ةيجراخلا لماوعلا نأ ىللإ اليم رثكأ امنأ امهحرط و امهليلحت

 لبق ةَشنلل رداوب كانه نأب كلذ عم نارقي امهو هتأشن لماوع نكت مل نإ ملعلا
 نمص رارقإ وهو 8(ةأشنلا لبق ام لدهع) هيلع ناقلطيو هنايمسي امك ريمختلا دهع

 .ةيلخادلا لماوعلا ةيمهأب امهفرط نم يظفل ال

 :مالكلا ملع ةأشن ق ةيلخادلا لماوعلا

 نآرقلا يفف هروطت يفو ،ملعلا اذه ةأشن يف ةماه هناكم ةيلخادلا لماوعلل نإ

 مئالم خانم يعامتجالا روطتلا يقو \ةظوفحم روذب ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو مركلا

 .ومنلاو روهظلاو رذبلل

 :ةنسلاو نآرقلا

 تابئإك :مالكلا ءاملع اهلوانت لا اياضقلا نم ريثكلا ةنسلاو نآرقلا ىف نإ

 ميظعو هتاقولخع لإ رظنلا بلطو العو لج هتافص نع ثيدحلاو هللا دوجو

 .كلذ هباش امو هريصمو هدوجو يق ناسنإلا ىلإو 3هتوكلم

 ديرف .دو حلاصلا يحبص .د :ةيبرعلا ىلإ هلقن ،(ييدلا ركفلا ةفسلف) يتاونق .جو ةيدرغ سيول (1)

 ةيسنرفلا ةغللاب ةسارد لصألا يف وهو 035:ص .ا :ج32:ط ثتوريب نييالملل ملعلا راد ،ربج

 .) 0 ف ا 6 !, 0 .( :اُاونع



 111 هروطت و مالكلا ملع ةأشن : لوأل!؛ زصفلا

 لامعتسا ىدم ام ىق فالتخالا وه اياضقلا كلتل يرقفلا دومعلا ناك اَمَيرْلو

 رظنلا ىلع ثح يذلا معركلا نآرقلا يف ةماه ةناكم لتحا يذلا لقعلا كلذ ،اهيف لقعلا

 .نوركفتي الو نوهقفي ال نيذلا مذو بابلألا يلوأو نولقعي نيذلا حدمو

 ق يلقعلا رظنلا ىلع ماحأو قلاخلا راثآ ىلع قلخلا نآرقلا لاحأ دقل

 .ةرظنلا ةمالس ةرطفلا ءافص ىلإ مضي ،اليصأ ايناسنإ اقطنم اوبستكيل ةايحلاو نوكلا
 .")ريكفتلا ةوق ناميإلا خوسر ىلإو

 لاعلا ةسارد ىلإ نيملكتملا ةرظن هيجوت يف مساح رثأ اذ ناك نآرقلاف

 ل هنأو ،قلخلا ىلع ىلاعت هتردقك ،هب قلعتت قئاقح نم هب مهدمأ امب هيف ثحبلاو

 نم اهريغو 3'“لؤلخلا ةصق ىلإ عضوم نم رثكأ يف راشأو ،كلذ يف ادحأ هعم كرشي
 .ريكفتلاو لمأتلا يعدتست تلا اياضقلا

 :ةيسايسلا عاضوألا

 لئاسملا ف ديحولا عجرملا امه لوألا دهعلا يف ةنسلاو نآرقلا ناك اذإف

 ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا رهظأ نيب ىبلا دوجول :نيمثلا هرسف امك ،ةيدقعلا

 قي مل رمألاف تاقثلا ةعجارم رسيتلو ،عئاقولا ةلقلو ،هب دهعلا برقل وأ ،مهيلع
 نيدلا ةمئأ ىلع يغبلاو نيملسملا نيب نتفلا تثدح نيح» ذإ لاحلا هذه ىلع

 ©تافقاولاو ىواتفلا ترثكو ءاوهألاو عدبلا ىلإ ليملاو ءارآلا فالتخا رهظو

 لالدتسالاو رظنلا يف نولغتشي سانلا راص «تامهملا يف ءاملعلا ىلإ عوجرلاو
 ."»طابنتسالاو داهتجالاو

 .327 :ص 3 :ج «(ينييدلا ركفلا ةفسلف) باتك ىلع تابيقعت حلاصلا يحبص (ل)

 .94 - 93 :ص (مالكلا ملع ةلاصأ) (تر

 .4 :ص ،(ملاعمللا) طوطخم ةر

 . ن - م (+)
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 ش ةدحاو ةقيرطو ةدحاو ةديقع ىلع .5 ينلا ةافو دنع» اوناك نيملسملا نإ

 مهضرغ ناكو ،ارفك الو اناميي بجوت ال ةيداهتجا رومأ يف الوأ مهنيب فالخلا أشن
 3هتوم يف مهفالتخا» لثم هذهو «معوقلا ع رشلا جهانم ةمادإو نيدلا ميسارم ةماقإ اهنم

 ناكو ،هيلع مالكلا رثكي امم كلذ وحنو ةمامإلا يفو ،هثرإ يفو ،هنفد عضوم يقو
 ."'«ةباحصلا مايأ رخآ ىلإ ائيشف ائيش ىقرتيو جردتي فالخلا

 لصفلا موزلو ،اه لولحلا داجنإ ىلإ ممم تعفد تادجتسم ءالؤه تباج م
 تدب يزلا ةيسايسلا تاروطتلاو {ةمامإلا ةيضق :صوصخلا ىلع اهنم ركذنو ،اهيف

 تافرصت (نامثع) نع تيور دقو رمعو ركب يبأ :نيتفيلخلا دعب ابارطضا رثكأ

 نم ههجو هللا مرك (يلع) عيوبف ،لتقلا هلام ناك ح ةباحصلا ضعب اهركنتسا

 ج ورخ و ةليحلاب قفرملا ميكحتلا ةجيتنلا تناكف ،هتعيب ضفر (ةيواعم) نكلو 3هدعب
 اهفرع ثحابم رولبت يف هرثأ ثادحألا كلت بقاعتل ناكو ،هيلع (يلع) باحصأ

 .دعب اميف مالكلا ملع

 نعو ،كلذ دعب نم هلتقمو ميكحتلل (يلع) لوبق نع تجتن هنأ كلذ نمو

 قشمدب مهطالب يف نييومألا لولحو ،هنع الدب قح ريغ ىلع (ةيواعمل) مكحلا

 لؤاست كلذ نع بترتو ،نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك رئامض تقلقأ تايكولس
 مهتعاط بحت اقح نوملسم كلت ممتافرصتب نويومألا ءافلخلا ءالؤه له :وه ريطخ

 ؟مدلاو فيسلاب ولو مهتكوش ميطحت يغبنيف كلذ ريغ مه مأ
 :ةيدئاقع - ةيسايس :يه ةعب رأ تاهاحتا تزربأ لؤاستلا اذه نع ةباجإلا نإ

 .مهتفالخل تاغوسملا سمتلاو ممم نظلا نسحأ يذلا ماشلا لهأ قيرف : اهلوأ

 مههجو يف ماقو ءادعلا مهل هرك يذلا جراوخلا قيرف هاحتا :اهيناثو

 .هنم دب ال رمأ ةمواقملا نأ ىأرو مكحلا ماصتغال

 .277 :ص مل اعملا) ط وطنع )1)
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 حابأ هنكل مههجو ق ماقو ©يادعلا مض رك يذلا ةعيشلا قيرف داحتا :اهنلاثو

 .داهطضالا نم ارارف ةيقتلا

 قح ةمألا ىلع مه نيملسم مهآرو فقوت يذلا ةئجرملا قيرف هاحجتا :اهعبارو
 ."»رفخأو رسلا ملعي يذلا هللا ىلإ أجري مهمكح و ةعاطلا

 ناميإلا ةيضقك !ةديقعلا يق ةريثك اياضق اهنع ترولبت تاماحتا ىهو

 .) زئاسملا نم امب قلعتي امو ةريبكلا بكترمو ةطلسلاو مكحلا ةيعرشو ،لامعألاو

 :نيمثلا لوقي يرجهلا لوألا نرقلا ةيام عمو

 رهظ تيح .ةباحصلا مايأ رخآ ىلإ 5ائيشف ائيش ىقرتيو جردتي فالخلا ناك»

 دانسإو ردقلا يف اوفلاخو ،يراوسألا سنويو يقشمدلا ناليغو ،نيهجلا دبعم

 .“ة«قرفتت ءارآلاو بعشتي فالخلا لزي مل و لجو زع هللا ريدقت ىلإ ءايشألا عيمج

 نب لصاو عم يلازتعالا ركفلا رولبت نأ ىلإ ،لاحلا هذه ىلع رمألا رمتساو

 ةينانويلا ةفسلفلاو هرصع يف ةماه تالكشم تحلوعو ه131 ةنس قوتملا ءاطع
 .0‘) مالسإلا ركفلا ق لعب . 7 ل

 ركفلا قحلت ل قطنملاو لادجلا بيلاسأ نأ ىلإ بهذي نم كانه ناك نئلو

 سايقلا يف ...رظنلا نأ» ىري يذلا دشر نباك ،نمزلا نم حدر دعب الإ يمالسإلا
 نإف .")زلبنح نباو نيوحلاكو ث«لوألا ردصلا لعب طبنتسا يش وه يهقفلا

 - ةلزتعملا - (مالكلا ملع يقر .اهدعب امو 52 :ص ! :ج (يييدلا ركفلا ةفسلف) :رظنا ديزملل (ل)
 .اهدعب امو 30ص

 . اهدعب امو 283 :ص ء(ةيمالسإلا ةفسلفلا خيراتل ديهمت) ،قزارلا دبع ىفطصم تر
 .278 :ص (ملاعملا) طوطخم (3ر

 .186 :ص ،- ةلزتعملا - (مالكلا ملع يف) «4)

 .27 - 26 :ص 81982 ةنس رئازخلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،(لاقملا لصف) \دشر نبا ةر

 80 :ص «(مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم) ،راشنلا يماس يلع (6»
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 لاثمألاب لاثمألاو رئاظنلاب هابشألا سايق ةركف نأ ىري نم نيثحابلا نم كانه

 ."ةباحصلا دهع نم ناك امنإ ةلعلا طئارش و سايقلل دعاوق

 د ٥
 م م

 بحاص يذلا روطتلا لاوط امهدحن ناتعزن ىلوألا نينسلا ذنم ترهظ دقلو

 :ةصاخ مالكلا ملعو ةماع يمالسإلا ركفلا

 .صنلا رهاظب كسمتلا ةعزن :امهالوأ

 نم ةعزن يهو ،طابنتسالاو داهتجالاب لقعلا ىلإ ماكتحالا ةعزن :امهيناثو

 نيب ىربكلا تارظانملا مايق يقو ،مالكلا ملع هيجوت يف مساح رود اهل ،ةهج

 صوصنلا ضعب هاضتقمب مهفت نأ بجي يذلا نيعملا ىلع ةفلتخملا ةيمالسإلا سرادملا
 ييلا تافاقثلا ةمباحب ليبسلا ام ترسيت ‘ىرخأ ةهج نم ةعزن يهو ،ةينآرقلا

 نم يهو ،ممقديقع نع ام اوعفادي نأ اوعاطتساف تاحوتفلا دعب نوملسملا امب كتحا

 .©ممكراضح ىّرثأو مهركف َرَوطت امب ةعرن ةثلاث ةهج

 :مالكلا ملع روطتو ةيجراخلا لماوعلا

 يه هروطتو مالكلا ملع ةأشن يف رثؤت نأ تعاطتسا يلا ةيجراخلا لماوعلا نإ

 .الامجإ اهيلإ ةراشإلا تقبس تيلا ةيلخادلا لماوعلل ةيمتح ةجيتن تءاج لماوع

 ديهمتلا) :رظنا كيفسلف روظنمم. .هتباحصو يبلا تاداهتجا نم ةلصفم ج ذامن ىلع عالطاللو

 . اهدعب امو ١39 :ص (ةيمالسإلا ةفسلفلا خيراتل
 8١. :ص «(مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم) )!ر

 .47 :ص ءا ج .نيدلا ركفلا ةفسلف ؛2ر

 :الثم عجار يركفلا روطتلا ق ةعزنلا هذه رثآ ىلع عالطالل (3)

 . (مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم) ،راشنلا يماس يلع (ا
 نأ نيلمآ خم .(مالكلا ملع ق نيثدحلا ءامكحلا ةقيرط و يسونسلا مامإلا) 6نوميم عيب رلا )2

 .لجاعلا بيرقلا يف ةعاطلا رون ىري

  



 115 هروطتو مالكلا ملع ةأشن : لوألا لصفلا

 وه ةيجراخلا لماوعلا ءوض ىلع مالكلا ملع روطت ىلإ قيرط لوأ لعلو
 ثدحلا اذه لهس ذإ ه41 :ةنس قشمد ىلإ ةنيدملا نم ةيمالسإلا ةمصاعلا لاقتنا

 اهزؤاملعو ةيركفلا اهتحلسأ اهضعبل ناك ،تانايدلا نم طيلخ نيب لصاوتلا

 .ةيحيسملا اهنم ةصاخو ،اهنع نوعفادملاو اهيلع نوماوقلا

 نيب و تافاقثلاو تانايدلا هذه ءاملع نيب تاثداحملاو تارواحملا تناك دقل

 .ةلزتعملا مه كاذنآ اهيلع سلنلا ردقأ ناكو {ةمئاق مالسإلا ءاملع

 يومألا ةفيلخلا دنع لغتشا يذلا يقشمدلا (انحوي) ىهن "!هباتك راثأ دقلف

 :ة١نيتلكشم راثأ ،ةيواعمل اريزو مث ايلام اليكو هوبأ ناكو كلملا دبع نب ماشه

 (نآرقلا قلخ) ةيضق اهنع تحتنف لا ةملك حيسملا نوك :لوألا
 (ةيردقلاو ةيربخلا) ةيضق اهنع تجتنف كربخا نيد مالسإلا نوك :ةيناثلاو

 نأ اضيأ اننكميو تافنصملا هيلإ تراشأ رثأ مهأ هربتعن نأ اننكمي باتك وهو
 تاهبشلا كلتل لعف در امنأ ىلع ةيلازتعالا ةسردملا تاقلطنم هلالخ نم رسفن

 هتيرح ناسنإلل نأ ىلع لالدتسالاب اهتنايد ةيامحل تماق امأ ىلعو ،ةراثملا ةيدقعلا

 اعفدو حيسملا يق ىراصنلا ةديقعل ادينفت قولخم نآرقلا نأ ىلعو .هتيلوؤسمو

 يف ةسمخلا اهفوصأ تعضو كلذل اعبتو «يمالسإلا ركفلا لانت ال تح مهتلوقم
 .قالخألاو ديحوتلا

 ليلحتو ممتأشنل ضرع دعب - ةلزتعملا نأ يحبص دومحم دمحأ ربتعيو ،اذه

 مل اهيرتت هايإ نيهرتم هللا ديحوتل اصلاخ ايقن اموهفم اومدق دق -مهئامعز مهأ ءارآل

 .مهنع ذخأ نم الإ نيملسملا قرف نم ةقرف هغلبت

 . (يقرشو يحيسم نيب راوح) (1)
 .63 :ص ىللإ 56 :ص 01 :ج (نييدلا ركفلا ةفسلف) :اضيأ .30 :ص 1 :ج ،(مالكلا ملع يف) «تر
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 نايدألا تتح ىلوألا لئابقلا ذنم ةيرشبلا ىدل» ةيهولألا روصت نأ ربتعيو
 غلي ل و صلاخلا ديح وتلا نيد مالسإلا ق جضنلا نم هغلب ام غلبي )! )«ةي

 اعيمج نيملسملا قرف نيب نيقولخملا تافص نع ىلاعت ههيرتت نم غلب ام روصتلا نم

 .) رصلاخلا هيزتتلا بهذم ةلزتعملا ىدل هغلب ام

 ةركانلا ‘تافصلا يف ةهبشملا {ةفرحملا ةيدوهيلاب نيملسملا ءاقتلا نإف اذكهو

 ةقشنملا ةيكدزملاو ةيوناملا سرفلا تانايدب محعاقتلاو يايبنألا قالخأل ةسندلملا خسنلل

 . امسلا
 \ا

 نم اريثك راثأ {ةيذوبلا نيدو ةمهاربلا نيد دنهلا تانايدب مهءاقتلاو ،ةيتشدارزلا نع

 .مالكلا ملع اهلوانت يلا اياضقلا

 تانايدلا كلتل ةمباحجمب الإ لبق نم درت مل اياضقل مالكلا ملع لوانت ناك امو

 .ملعلا اذل روطتلاو رولبتلا ناكف لئاسولا فلتخمو 5ةوق لكب

 .ةمكحلا راد ءاشنإ دنع صوصخلا ىلع احوضو روطتلا اذه دادزا دقو

 وطسرأ قطنم اهنم ناكو ،ةرواحلا تافاقثلا ف تاطوطخملا نم ريثكلا ةمجرتو

 .ةعيبطلا يف هتالاقمو

 يبارافلا دي ىلع ةيبرعلا ىلإ ةينانويلا نم تلقن ةفسلفلا نأ نيمثلا صن دقلو
 اميف ةفسالفلا ىلع درلا اولواحو نويمالسإلا اهيف ضاخ و» &(ه339 - 257)

 .140 :ص ،ا :ج ،(مالكلا ملع يق) ار

 ةيوامسلا ةوعدلا نأ ىري ناك نإو ،ةميلس ةرابعلاف نيدلا يف روطتلا ةركفب لوقي ناك نإ
 اذإ اذه ى(ةيوامسلا نايدألا باحصأ دنع حو ىلوألا لئابقلا دنع) :لاقي نأ ملسألاف ةدحاو

 .ءامسلا نيد اهغليي من ييلا ىلوألا لئابقلا نم كانه نأ اضرف انملس
 .140 :ص ،(مالكلا ملع ةلاصأ) اضيأ .140 :ص 5ا :ج ،(مالكلا ملع يف) ت
 .( ه194-260ر يدابعلا قاحسإ نب نينح اهسيئر ناكو نومأملا دهع يف ةمكحلا راد تئشنأ قر

 !4!ا :ص ى(ةيمالسإلا ةراضحلا ملاعم) :رظنا .ةيبرعلاو ةينايرسلاو ةينانويلاو ةيسرافلا داجأ دقو
 .اهدعب امو 34 :ص ك(ةيبرعلا ةفسلفلا يف دشرملاو .اهدعب امو
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 اونكمتيف ،اهدصاقم اوققحتيل ةفسلفلا نم اريثك مالكلاب اوطلخف ،ةعيرشلا اوفلاخ

 تايفمإلاو تايعيبطلا مظعم هيف اوجردأ نأ ىلإ كلذ ىلع اورمتساو ،اضاطبإ نم

 تايعمسلا ىلع هلامتشا الول ةفسلفلا نع زيمتي ال داك تتح تايضايرلا يف اوضاخو

 .مهكلسم نيمثلا كلس دقو 8‘!»«نيرخأتملا مالك وه اذهو

 ركفلا ىلإ اهقيرط تدج و دق ةفسلفلا نأ يمالكلا جاتنإلا نم ودبيو

 تافاقثلا عم مت دق كاكتحالا ماد ام كلذ نم عنام الو يبارافلا لبق يمالسإلا

 امإ لب .ءاطع نب لصاو دعب نم يلرتعملا ركفلا ي ايلج كلذ رهظيو ،ةرواجنا

 .ةمكحلا راد ءاشنإ لبق تفرع

 /_ه85 ةنس قوتملا ةيواعم نب ديزي نب دلاخ :ناورم لآ ميكح نأ لقت دقل

 تناك نانويلا ةفسالف نم ةعامج رمأ ذإ مالسإلا يق لقن لوأب ماق يذلا وه م4

 يظطبقلاو ينانويلا ناسللا نم ةعنصلا يف بتكلا لقنت نأ ةيبرعلا حصفتو رصم لزت

 .)رعلا لإ

 نم ةفسلفلل لقانلا وهو "ناثلا ملعملا وه يبارافلا َنإ اولاق نيذلا لعلو

 يفسلفلا ركفلا يف قمعأو لمشأ ناك هلقن ام نأل كلذ اولاق {ةيبرعلا ىلإ ةينانويلا

 .دعب اميف مالكلاب ةطلتخم تايضايرلاو تايهلإلا دوجو هلقن جئاتن نم ناكو ينانويلا

 .7 :ص .)مل اعملا) ط وطخ )1ر)

 .رصم .ةينامحرلا ةعبطملا ،(اذكه) ةيرصملا ةعماخلا ةذتاسأ دحأل ةمدقمب «(تسرهفلا) ادنلا نبا (تر

 338 :ص ته 8

 ىفطصمو . لوألا مسقلا نم نانلا لصفلا ] (ةيمالسإا ةفسلفلا خيراتل ديهمت) : رظنا ديزملل

 .اهدعب امو 140 :ص ء(ةيمالسإلا ةراضحلا مل اعم) {ةعكضشلا

 (نياغلا ميلعتلا) :دامس هل باتكل كلذب بقل لاقي ؛3)

 .ج :هفلؤمل :(مالسإلا يف ةفسلفلا خيرات) :باتكلا ىلع هقيلعت ،ةدير وبأ يدافا دبع دمحم :رظنا

 .199 ١198 :ص 1981 ةنس 5 :ط ‘توريب ،ةيبرعلا ةضهنلا راد روب يد
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 -يبارافلا لبق مالكلا ملع يف روطت دوجو ىلع اليلد ريشن نأ انب ردجنو
 أزجتي ال يذلا ءزجلا ةيرظن عدتبا يذلا وه _ه235 ةنس قوتملا فآلعلا نأ ىلإ
 لب هيلع الايع اوناك ةلزتعملا نم هدعب ىتأ نمو» هبحص نم عيمج ذاتسأ اهيف ناكو

 ث .“!»يأزجتي ال يذلا ءزحلا يف هتيرظن اونبت ذإ ةرعاشألا نم هموصخ ذاتسأ هنإ

 - نيدلا لوصأ ملع عوط مل مالكلا ملع نإف رخآ بناج نمو ،بناج اذه

 مدختسا نإو تح ءنانويلا ةفسالف تايرظنو ءارآل هدعب وأ يبارافلا لبق ءاوس
 .ضرعلاو رهوجلاك ةينانويلا ةفسلفلا تاحلطصم

 ةيرظنلا يق ملق امف اذكهو ينانويلا اهموهفم انيابم اموهفم اهحنم دقل

 ةيرظنل امامت فلاخم مالكلا قيقد نم -الثم- (أزجتي ال يذلا ءزجلا ةيرظن) ةقباسلا

 .)روقيبأ وأ سطارقميد

 يأر لكل ةيبنجألا رداصملا عبتت ىلع تصرح يولا ثانألا نإف غ نمو
 ةقدلا مدع اهباش دق ثاعنأ 3أزجتي ال يذلا زجلا ةيرظن لوح ةصاخ ،ةلزتعملل

 يف (رسنيبر) باتك :كلذل لاثم ريخو .رداصملا ديدحت يف براضتلا نع الضف
 ."نيملسملا دنع ةرذلا بهذم)

 ةقيرط ىلع نوكلا رسفتل تسيل ةعيبطلا لئاسم يف نيملكتملا ثحابم نإ

 ةيهلإلا ةردقلا نايب امنإو ،هتاذل درجلا رظنلاو فسلفتلا نودصقي ال مممأل ،ةفسالفلا

 .216 :ص 51 :ج ٨(مالكلا ملع يف) ار

 .ةيلآلاو ةفداصملاو ةيلزألا :سطيرقمدو روقيبأ دنع )
 .190 :ص س -م :عجار .ةيهلإلا ةردقلاو ثودحلا :هدعب نمو فالعلا دنعو

 215 :ص ا :ج .(مالكلا ملع يف) «»

 مالسإلا يف ةفسلفلا خيرات) :باتك ىلع هقيلعت {ةدير وبأ يداما دبع دمحم :اضيأ

 .!5!و 119 :ص ،روب يد.ج :هفلؤغ
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 روصت نع ع رف يه ،الثم ةلزتعملا دنع ءزجلا ةيرظنف مل اعلا وهو اه رودقم مهأ يف
 امنإو ،هتاذ يف نوكلل اصلاخ ايفسلف اريسفت سيل ملاعلا ىلإ مهرظنو ،ةيهلإلا ةردقلا
 .هل العفو "هتل اقولخم هفصوب ملاعلل مهف وه

 ملع اهمهأو 5مولعلا عيمج هنم فرتغت 3هل لحاس ال رحب لجو زع هلاعفأو

 .مولعلا ئدابم تابثإب لفكتملا مالكلا
 امإ اهنع نوثحيي ،اهريغ وأ نوكلا اذه رارسأ نع نوثحبي نيح» ءاملعلاف

 مقماوذ ديكأتل امإو "نينمؤملا ءاملعلا نأش وه امك العو لج هنم بارتقالل

 ملس يف مهعضو ةقيقحب مهنم الهج نييعضولا ءاملعلا نأش وه امك هنع داعتبالاو

 كلا ىلإ ههجوتب الإ اناك امهم ناسنإلل ةميق ال نأب مهنم الهجو ،دوجولا
 هل نوكت ال ملعلا نأب رمألا ةيام يف مهنم الهجو هاضر بلطو ،هنم بارتقالاو
 نأ يعي هبحاص ناك اذإ الإ هيقرو ناسنإلا ةمدخ يف نوكي الو ،ةمئاق ةقيقح

 ._»«ىلاعت هلاعفأ رح ىف هساسأ

 :الئاق فوسليفلاو ملكتملا نيب زيم نيح نودلخ نبا راشأ اذه ىلإو

 نم ضعب وه تايعيبطلا يف فوسليفلا هيف رظني يذلا يعيبطلا مسحلا» نإ
 نم مسجخا يف رظني وهو ملكتملا رظنل فلاخم اهيف هرظن نأ الإ ،تانئاكلا هذه

 رظن اذكو لعافلا ىلع لدي ثيح نم هيف رظني ملكتملاو نكسيو كرحتي ثيح

 رظنو هتاذل هيضتقي امو قلطملا دوجولا يف رظن وه امنإ تايهلإلا ف فوسليفلا
 .“».. .دوجوملا ىلع لدي هنإ ثيح نم دوجولا يق ملكتملا

 . اهدعب امو 208 :ص 0ا :ج ،(مالكلا ملع يف) «ا)

 ةعماج تايلوح) نمض ع وبطم 524 :ص ء(ناسملت ملاع يسونسلا مامإلا) نوميم عيبرلا (تر

 .م1993 :ةنس 7 :ددع (رثازخا

 .836 :ص 1967 ةنس 3 :ط توريب ،ينانبللا باتكلا رادو ةسردملا ةبتكم 8(ةمدقملا) نودلخ نبا «3)
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 ةرواججا تاراضحلا هتفلخ امل هتحلاعم يو اهروطت ق مالكلا ملعف اذه ىلعو

 تعونتف ي يمالس إلا ركفلا ربخم يف اهجوتنم صحعميو ،اهنيماضم بعوتسي ناك

 .ىرخأ انايحأ ضعب نم اهضعب ةديفتسم و «انايحأ ةعراصتم هسرادم
 ع

 ةيرعشألا ةسردملل ةدايسلا تناك نأ ىلإ ،هيف عاضوألا تروطت دقلو

 يف اهصحخلن "!ةدع لماوعل كلذ ناكو كاذنآ ةيعامتجالاو ةيركفلا ةحاسلا يف

 :ثااث طاقن

 ةحاسلا نم جراوخلاو ةعيشلا ءاصقإ يرسألا دب دهعلا يف مت هنأ :اهالوأ

 .ءافخلا ق رولبتت مهراكفأ لعج ام !مهعمف ة و مهداهطضاب ةيسايسلا

 ةورذ يف لقعلاب لماعتت ةيركف ةيدقع ةسردمك ةلزتعملا روهظ :اهينان

 (هللا مالك) ةيضق يق اش ةطلسلا دييأتب و نييصنلا عم اهعارصب زاتمتو ددقوت

 .اهدض ةماعلا ت تبلأتف

 ةاعارم ةلأسم يف يئابحلا يلع يبأ نع يرعشألا نسحلا يبأ لاصفنا :اهثلاث

 .لقنلاو ٠ لقعلا نب ةنزاوتملا هتسردم ز ورب و حلصأل ١ ه حالصلا

 ىلع يبأ دنع اذيملت» :يرعشألا ناك :الئاق ةثداحلا هذه ىلع يمنا صني و

 حالصلا بوجو يق هتنحابم دنع اموي ...لاقف [ةلزتعملا نم يأ] مهنم يئابجلا

 ةلئسأو ةصقلا ركذو 5«؟...ةوخإ ةثالث يف لوقت ام :ىلاعت هللا ىلع حلصألاو

 هل لاقف» ،اجَرحُم فقوت نأ ىلإ اهنع بيجي يئابجلا ناكو ،يئابجلل يرعشألا

 وه لغتشاو يئابحلا بهذم كرتو .ةبقعلا يف خيشلا رامح فقو :كلذ دنع يرعشألا

 .«هيلإ بهذ ام تابثإو هلاطبإب هعبت نمو

 .اهدعب امو 21 :ص (2) :ج .(مالكلا ملع ) :عجار ديزملل )ار

 .7 :ص .)مل اعنا) ط ونح (2)
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 :يرجهلا سماخلا نرقلا دعب مالكلا ملع

 وهو ه505 ةنس قوتملا يلازغلا دماح وبأ مامإلا يرعشألا عابتأ نمو

 راس يلا نيرخأتملا ةقيرطب ىمسي ام ىلإ مالكلا ملع ةقيرط هعم تروطت يذلا
 .اقحال نيملكتملا نم ريثك املا ونم ىلع

 ىلع مالكلا ةقيرط يف بتك نم لوأ» نإ نودلخ نبا اهنع لوقي قلا يهو
 ..ا '«يازغلا وه ىحنملا اذه

 يف ةيرورضلا مولعلا نم هرابتعاو قطنملا ىلع لابقإلاب اهتقباس نع زيمتت يهو

 مولعلا ةمدقم» :داري امك هنألو يلازغلا هيمسي امك ملعلا رايعم وه هنألو ٥ملعتلا

 مولع نأ نودلخ نيا ركذيو !«الصأ همولعب هل ةقث الف امب طيحن ال نمو اهلك
 سانلا هأرقو ةلملا يف ...[ه478 :ت] يوخلا دعب نم ترشتنا» دق قطنملا

 .“‘>هطقف ةلدألل رايعمو نوناق : هناب ةيفسلفلا مولعلا نيبو هنيب اوقرف و

 نالطب اودقتعي مل ،قطنملا رايعمب ةلدألا اوربس امل نيملكتملا نأ ىلإ ريشيو

 ةقيرطلا هذه نأ ىلإ ريشيو ،ينالقابلا يضاقلا هيلإ راص امك هليلد نالطب نم لولدملا
 .‘}).يرخأتملا ةقي رط :ىمست يهف اذلو ،ىلوألا ةقيرطلل ةنيابم مهحلطصم ق

 ..”«هيفن بجت هيلع ليلد ال ام» :هلوقب يشكرزلا اهنع ربع دقو

 .836 :ص ،(ةمدقملا) \نودلخ نبا «ل)

 .ا0 :ص ،(ىفصتسملا) يلازغلا )2(

 .835 :ص ء(ةمدقملا) «3ر

 . ن - م (4)

 6 :ج خم "(طيحملا رحبلا) ،يشكرزلا نع 0139 :ص (مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم) (ةر

 .31 :ص



 مالكلا ملعو يييمنلا مامإلا : يناثلا بابلا 122

 ٥ ةر دقو نيرخأتملا ةقيرطو نيمدقتملا ةقيرط نيب قرافلا وه أدبملا اذه ناك دقل

 ١ م م

 .'!!نييفاو دقنو ليلحت يق يناجرجلاو يجيإلا نم لك نيرخأتملا نم أدبملا اذه

 ةإ يلازغلل ناك روطتلا اذه يق ريبكلا لضفلا نأ ىلإ هيونتلا نم دب ال انهو

 اهملاعم ددح نأ ع اطتساو ،اهيف هبعك ولعيو ةيعرشلا مولعلا لك جلي نأ ع اطتسا

 8ثفوسحصتلاو قالخألا ق ه .هلوصأ و هقفلا ق بتكف ،ةيلقعلا و ةيح ورلا اهد هدح م

 .برغملاو قرشملا هتافلؤم تغلب و ةفسلفلاو ةديقعلا يف و

 نييلقعلا راثأ دق ذإ يمالسإلا ركفلا ءارثإ يف ةيوازلا رجح ربتعي هجاتنإف اذهلو

 مهو ممماروصت تبسح ةميظع ةيركف ةورن اوك رتف ةيميت نباك نييلقنلاو دشر نباك

 .ةثيدحلا ةيمالسإلا تاساردلا ىق اهتيمهأ امهل ةورث ىهو {ةدحاو ةديقع نم

 يدصت وه مالكلا ملع ق اهرثأ وه ىلازغلا تافلؤم نم انه انينعي يذلاو

 يوونلاو (ه643) حالصلا نبا :ءالؤه نمو قطنملاب هتيانع ىلوأ نيح هل ءاملعلا

 :هيباتك يف ،هيف هيأرل يجهنملا دقنلاب (ه621) ةيميت نباو ،امهيواتفب (ه631)
 ةيفلسلا ةسردملا راكفأ رولبت نأ ودبيو ،(قطنملا ضقن)و (نييقطنملا ىلع درلا)

 .ةرتفلا هذه ىق ناك ةرصاعملا

 ريخألا اذه ةقيرط معديل يلازغلا دعب نم ه606 ةنس قوتملا يزارلا ءاج
 وهو .(نيملكتملاو ءامكحلاو ءاملعلا نم نيرخأتملاو نيمدقتملا راكفأ لصحم) هباتكب

 اجباعم ديعب دح ىلإ هيف ةفسالفلا عياش دق» هنإ نيثحابلا ضعب هيف لوقي باتك

 دافتساف }«مهججح نايحألا بلغأ يف امزتلم مهتقيرط سفنب ةفسلفلا تاعوضوم
 اميس الو ءامتاذ هتاحالطصا هنع اوذخأ تيح» مالكلا ءاملع نم نورخأتملا هنم

 امو ١28 :ص ا :ج : (نيدلا ركفلا ةفسلف) :اضيأ 527 ىلإ 2ا :ص 52 ؤج ،(فقاوملا حرش) ار

 .اهدعبام و 7 :ص .3 ت اهدعب

 .330 :ص 52 :ج "(مالكلا ملع يق) ؛تر
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 .ةيفسلفلا ةداملا ق اوعس وت و ٠ هطيطختب اوظفتحا و ا ٠ '«نيارتفتلاو ننياجرخاو يجنإلا

 يزارلا نم ءادتبا مالكلا ءاملع نأ هللا لضف نسحم ىري ددصلا اذه يقو

 .)ةم الا ةفسالف اوحبصأ

 :الثم اهنمف ةيفسلفلا لئاسملا دقعأ لوانتي نأ عاطتسا يززارلا نإف لعفلاب و

 ليلدلا كلذ ءانيس نبا دنع يج ولطنألا ليلدلا رادتقا لكب حضوي نأ عاطتسا هنأ

 هدنع هفشتكي نأ -هل قيمع ليلح يق نوميم عيب رلا ركذي امك- عطتسي ل يذلا

 امنيب ا(تراكيد)و )مل اسنآ تناس) ىلع ركح هنأ اودقتعاو نيصتحملا نم ريثك

 ءاج ام ةعجارمب -لوقي امك- كلذ دكأتيو ةدجو ةفارط رثكأ انيس نبا دنع وه

 نبا تارابع نم تتشت ام هيف عمج يذلا (ةيقرشلملا ثحابملا) هباتك يف يزارلا هب

 .}ركمتو ةوق لكب اهحّضوو ليلدلا لوح انيس

 ملعل يفسلفلا روطتلا أ لإ بهذي مسعألا ريمألا دبع نإف كلذ عمو

 حل اع ننح ةي ونيسلا ةفسلفلاب عبشتملا ىس وطلا نيدلا ريصن لدي ىلع ناك امعإ مالكلا

 . (رّصحملا رصيخلت) :دامس يذلا هراتكب يزارلا (رَّصحم)

 امك ىريو ٨8}»ديرجتلا) هباتكل ةقباس ةلح رم مسعألا هربتعي باتك وهو

 ةيمالكلا ثاحبألا ىرحب ليوحت يف لصافلا باتكلا» وه (ديرجتلا) نأ ييشلا ىري

 ة«يداليملا رشع ثلاثلا [وأ] يرجهلا عباسلا نرقلا نم ءادتبا يفسلفلا عباطلا ىلإ

 .299 :ص ا :ج ك(يييدلا ركفلا ةفسلف) ار

 . 147 :ص ،(يس وطلا نيدلا ريصن ف وسليفلا) مسعألا ريمألا دبع (2)

 خ , ع ع آ 5 ح (3)

 0 ع خ ع ع خ مع 0

 .1993 :ةنس 7:ددعلا 22 ىلإ 7:ةحفص نم رئازجلا ةيعماج تايلوح عجار

 . ١ 47 :ص ،(يس وطلا نيدلا ريصن ف وسليفلا) (+4)

 .97 :ص (يعيشلا ركفلا) ييشلا لماك :نع ،ا53 :ص س = م «ة»
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 يف ةرم لوأل مالكلا ملعب امات اجزم ةفسلفلا تجزم نرقلا اذه يفف

 .ملعلا اذه يف نوفلؤملا همسرتي اجذومن باتكلا راصو ،مالسإلا

 باتك لنم نيثحابلا دنع ةدمتعم بتك هدعب نم هلاونم ىلع تل دق و

 نيدلا دعسل (دصاقملا) باتك و «(ه756 :ت) يجنإلا نيدلا دضعل (فقاوملا)

 دعب :تر) يئاسحألا روهمج يبأ نبال (يلجلا) باتكو 6(ه792 :تر ييارتفتلا
 ا ٢ےه90 | ةنس

 انينعي يذلا امنإو ،روطتلا اذه يف ةماهلا ةوطخلا وه يزارلا نإف نكي امهمو
 (فقاوملا) باتك عم اممورذ تغلبو مالكلا ملعب تجزتما دق ةفسلفلا نأ وه ءانه

 :هنع اولاقف نوثحابلا هارطأ يذلا باتكلا وهو ،ىجنإلل

 .«ةرعاشألا دنع مالكلا ملع هغلب ام ةورذ» هنإ ه

 ."ىربك ةيمالسإ ف راعم ةرئاد نوكي داكي» هنإ م ه

 بتكلا نرم هنوكل ارظن قحاللا لصفلا يف نايب ديزم هل د رفنس باتك وهو

 .انتسارد عوضوم (نيدلا مل اعم) هباتكل هفيلأت دنع نيمثلا امي رثأت لا

 اديعب رخآ ىحنم مالكلا ملع ذحأ هدعب نزم هنأ نوثحابلا ركذي باتك وهو

 رنكو ازيجارألاو نوتملا تناكف ديدرتلاو لظلا لإ الام ،مهفلاو قيقدتلا زع

 ."")ترايبيغلاب ةيانعلاو وشحلا

 99 :ص ،(يعيشلا ركفلا) نع 154 :ص كس = م (ا)

 .اهدعب امو 139 :ص !(يس وطلا ف وسليفلا) : رظنا ديزملل

 .357 :ص 52 :ج (مالكلا ملع يف) «تر

 .16 :ص &(هسرادمو مالكلا ملع) ،نوع ريدب لصيف ()

 .376 :ص 82 :ج .(مالكلا ملع يق) :الثم عجار )4
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 رفوت لضفب مالكلا ملع لاحب يف روطت ي مويلا ةيملعلا ثوحبلا تأدب دقلو
 عقاولا يق اممأش اه ةيميداكأ تاسارد رونلا ىلإ تجرخ و ،ةيملعلا دهاعملاو تاعماجلا

 .يلمعنا عقاولا يف نأش امل نوكي نأ لمأن يملعلا

 ملعب اهتيمست ىلع حلطصا لا ةيدقعلا ثحابملا روطت نع ةماع ةرظن هذه

 ةيمالكلا سرادملا لك ريثك وأ ليلق نيب لمش دق هنأ وديب روطت وهو ؛مالكلا
 اهصرحو مالسإلا لإ اىكاستنا مكحب رصاعملا يمالسإلا ركفلا ق مويلا ةدوح وملا

 ةيعامتجالا عاضوألا يف كرتشملا اهريصم مكحنو ،هنع عافدلاو هب لمعلا ىلع

 .هيفو يناسنإلا ركفلاب ريثأتلاو رثأتلا مكحبو {ةيملاعلا ةيسايسلاو

 دق مالكلا ملع ف تفرع ىلا ةيدقعلا ثحابملا مهأ نأب لوقلا قبس دقل

 . ةرجملا نم لوألا نرقلا ةيا لبق الوح رظنلا تاهجو تددعتو امل وصأ تشقون

 يلا سرادملا نيب نم يمالسإلا ركفلا ق ةيضابإلا ةسردملا تناك دقلو

 لإ امقرظن ق )1 "ةمكحلا نيب نم تناك دق ذا اهقمع ق ىلوألا ثادحألا تشاع

 اوضفر نيذلا ةباحصلا ىلع (ةمكحما) حلطصم راتخنو شقرق دمحمو ،يريبعخلا بهذم بهذن (ار

 (هلل الإ مكح ال) ولاقو ،يرعشألا ىسوم يبأ مامأ صاعلا نب ورمع امب ءاج يلا ةليحلل ميكحتلا

 امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينموملا نم ناتفئاط نإو) :ىلاعت لاق كلذ يف ةحيرص ةيآلا نأ ىلإ ارظن
 انلمعتسا نإو انإو .(هللا رمأ ىلإ عيفت تح يغبت لا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ تغب نإف

 نأ ىلإ ارظن ،ةيضابإلا نع ثيدحلا ثيح انه هدعبنل انإف ،هترهشل ليلق لبق (ج راوخلا) حلطصم
 لشمأ) وأ (نيملسملا ةعامج) اهسفن يمستو "جراوخلا نم أربتت ىلوألا روصعلا ذنم ةيضابإلا

 ةفرطتم تاكولس رودصل سيندتلا نم ظفللا قحل ام ىلإ ارظنو ،(ةماقتسالا لهأ) وأ (ةوعدلا

 ىلوتي ةيضابإلا روهمجو» :يرعشألا نسحلا وبأ لوقي .ةقرازألاك ةمكحملا عم ناك نمم دعب اميف
 ١7١. :ص ،1ج 01985 2 :ط ةثادحلا راد «(نييمالسإلا تالاقم) ،«ج رخ نم الإ ةمكحملا
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 راصنا مدعب لوقلاك {ةيدقعلا اياضقلا نم ريثك اهنع بترت يلا ةيسايسلا عاضوألا

 مدعو ،دولخلاب ةبوتلا نود ةريبكلا بكترم ىلع مكحلاكو شيرق يق ةمامإلا

 دعب اميف تفرعو تروطت لا لئاسملا نم كلذ لثمو ،ةءاربلاو ةيالولاك و ةعافشلا

 امك ءةعستلا لوصألاب ةيضابإلا دنع فرعتو ،ةلزتعملا دنع ةسمخلا لوصألا نمض

 (ه792 :ت) يخامشلا رماعل (تانايدلا نتم) يق

 3ه86 ةنس لبق قوتملا يميمتلا ضابإ نب هللا دبع ىلإ ةبسن (ةيضابإلا)و
 نب كلملا دبع ىلإ )1 ةروهشم ةلاسر هلو ةيسايسلا ةحاسلا يف ازراب ناك م اع وه ه

 يدزألا ديز نب رباج يعباتلا يأرب ناكف هلمع امأو (_ه86 - ه65) ناورم
 .(ه93) ةنس قوتملا نياسعلا

 مهدنع يمسرلا رظنملاو يقيقحلا مهمامإ ةيضابإلا هربتعي ديز نب رباج يعباتلاو
 رهشأ نم ناكو ،سابع نب هللا دبع بحاص وهو.ةيسايسلاو ةيعرشلا لئاسملا يق
 هنأ رداصملا يورت دوقفم ناويد يف ثيدحلا عمج نم لوأ وهو ‘هيلع أرق و هبحص

 ہعبر ٥
 ٠ ر۔ ٠ رو م

 ةمكحلا لاجر زربأ نم دحاو لتقم لدعب نامتكلا ١ ُللسم مزتلا دقلو

 ةيضابإلا رداصملا هدروت يذلا كےه6 [ :ةنس ريدح نب سادرم لالب وبأ وهو

 .‘‘»ءارشلا كلسم ق الثم

 دعبلا) يريبعجلا تاحرف :اضيأ .(ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا) رمعم ىيحي يلع :رظنا ديزملل
 امو 61 :ص ‘(ةيضابإلا ةكرحلاو نامع) شقرق دمحم - .89ىلا 31 :ص {(ةديقعلل يراضحلا

 .اهدعب امو 89 :ص ،(ريسفنتلا ق هجهنمو شّبفطا خيشلا) نيد رتوب حلاص نب ىحب - .اهدعب

 .165 :ص (رهاوخلا) يداربلا

 ةوعدلا يمحت نأ اهكولسب نكم قلا قرطلا يهو ماسقأ ةعب رأ نيدلا كلاسم ةيضابإلا مسقت ر

 كلسم - عافدلا كلسم- روهظلا كلسم :يه كلاسملا هذهو .ررضتت نأ نود قلخلا ىلإ لصتل
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 وه ملظلا نم دايز نب هللا ليبع مايأ ق بره نأ لعب هنأ لالب ييأ نع ركذي م

 هنأو ادحأ ع وريل الو ضرألا يف دسفيل جرفي مل هنأ سانلا يف عاذأ الجر نوعبرأو
 يذلا هللا ديبع شيج فرط نم لتقي نأ هللا ءاش نكلو ءهلتاق نم الإ لتاقي ال

 رمحو (سادرمر لتقف ،نيزاملا ةمقلع نب دابع ةدايق تحت ةيناثلا ةرملل هيلإ هلسرأ

 .دايز نبا ىلإ هسار

 ةساردل ةرصبلاب (ه64) ةنس ةمكحملا تعمتجا ثادحألا روطتل ارظن هنإ و

 :نيهاعتا لإ تمسقنا اهنكلو عضولا

 بلطتت عاضوألا نأ اوأر نيذلا (قرزألا نب عفان ىلإ ةبسن) ةقرازألا داحتا (1

 .ةوقلاب ةوقلا در إ!دبم ىلع دامتعالا

 ىلإ لمعلا هيجوت يضتقي رمألا نأ اوأر نيذلا ةيضابإلا هاجتاو (2
 )1) ۔\ا١ -

 . ميلعتلا و ةوعدلا

 ضايإ نب هللا دبع ةلاسر يف ءاج امك قرزألا نبا لمع نم اوأربت مهنإف اذهلو

 هعينص و قرزألا نبا نم هللا ىلإ رمن انإ» :اهيف هل لوقي ناورم نب كلملا دبع ىلإ

 .نامتكلا كلسم - ءارشلا

 :عوضوملا يف عجار

 نرقلا ةيا تتح اهروطتو امأشن ،يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا) (مشاه بلاط يدهم -
 . (ي رجضلا ثلانلا

 (نييرجفا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف يبرعلا جيلخلا يف ةيضابإلا) ليهسلا رباج ديع فيان -
 (ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا) \نودع نالهج -

 . (لودلا مايق يف اهرثأو يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ةيضابإلا) ،كيربلا دشرلا رصان -
 .(ةيضابإلا ةكرخلاو نامع) ،شقرق دمح :اضيأ 5اهدعب امو 49 :ص ،(يراضحلا دعبلا) :عجار ار

 .اهدعب امو 75 :رص
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 دتراو ثدحأ هنكلو انل رهظ اميف مالسإلا ىلع جرخ نيح ناك دقل ،هعابتأو
 . '«مهنم هللا ىلإ أربنف همالسإ دعب رفكو

 نب رباج لاوقأ ضعب ،لوألا رصعلا نم انتغلب يلا ةيضابإلا صوصنلا نمو
 ےها145 ةنس يلاوح ىوتملا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ تاباتك ضعبو ،ديز

 ةنس يلاوح ىقوتملا يدزألا ورمع نب بيبح نب عيبرلا نم لك صرح صوصن يهو
 ةيمتسرلا ةلودلا نمز يف شاع يذلا يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ يبأو ه10

 .نيمامإلا نيذه تاياور عمج ىلع اريبك اصرح اصَّرَح

 .ناورم نب كلملا دبع ىلإ ركذلا ةقباسلا ضايإ نب هللا دبع ةلاسر اهنمو
 ؤفوع نب راتخملا ةزمح يبأل ةنيدملا يف ىرخألاو ةكم يق امهادحإ :ناتبطخ اهنمو
 .ه130 :ةنس قوتملا «يراشلاب فورعملا

 .ىلوألا ثادحألا يف مهرظن ةهجو رولبت انل نيبتي صوصنلا هذه لالخ نمف
 يف ةمامإلا ءابعأ اولمحت امدنع ةيلمعلا ممتريس لالخ نم رثكأ كلذ انل حضتيو

 كولسلا ريغ اكولس مهل نأ انل دكأتي ذإ ،رئازحلاب ترمت يفو ،نميلاب تومرضح
 .جراوخلا هب فصوي يذلا

 ذإ ةيضابإلا دنع ةيدقعلا ثحابملل ىلوألا ةاونلا ىلع يوتحت صوصن يهف
 ضفر ىلإو ،ةءاربلاو ةيالولا ىلإ حيملتو ،ةمامإلا نع ةئارولا يفن !دبي حيرصت اهيف
 .رظتنملا يدهملا ةيضق

 .عيبرلا سلجو ةديبع يبأ سلجب يق تريثأ )ردقلا ةيضق نأ انملع اهلضفب و

 .رشلاو ريخلا قلاخ هللا نأ ىلع رمتسم يأرلا نأو

 .165 :ص «(رهاوجلا) يداربلا ()

 .اهدعب امو 292 :ص 51987 52 :ط ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ،(ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا) (تر

 .106 :ص ،(يراضحلا دعبلا) :عجار (3)



 129 هروطتو مالكلا ملع ةأشن : لوألا لصفلا

 :نأشلا اذه يف اهركذ درو تلا ىلوألا تاباتكلا نمو

 .يعيش ىلإ ديز نب رباج ةلاسر ه

 .نيملسملا ىلإ سادرم لالب يبأ ةلاسرو ه

 .برغملا لهأ ىلإ يئاطلا بجاح هرصاعمو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ةلاسرو ه

 بيعشو جرؤملا يبأو زيزعلا دبع نب هللا دبع يف بيبح نب عيبرلا ةلاسرو ه
 .ةديبع يبأ سلج ق لبق نم اهورانأ دقو هنمز ق اهورانأ قلا ردقلا ةلأسم لوح

 ناثلا فصنلا يف ىفوتملا ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأل ناك يناثلا نرقلا يفو

 :ةيلاتلا اياضقلا ىلع يوتحت ةماه ةلاسر يرجهلا ناثلا نرقلا نم

 .هرصعو ضابإ نب هللا لبعب فيرعتلا ٠

 .هتافصو هئامسأ و ىلاعت هللاب ناميإلا ه

 .ناميإلاو مالسإلا ٠

 .ننسلاو تاضورفملا ٠

 .مارحلاو لالحلا ه

 .ةءاربلاو ةيالولا ه

 جراوخلا فانصأو ،ةقرازألاو {ةعيشلاو ،ةيتافصلا :ةلاضلا قرفلا نم ةءاربلا ه

 ."ةءاربلا ببس ركذي كلذ لك يفو ةيمهجلاو ،ةلزتعملاو

 نب ىسيعل (ريبكلا ديح وتلا باتك) يرجهلا ثلانلا نرقلا تاباتك نمو

 (-ھ283 - _ ه240) يمتسرلا حلفأ نب دمحم ناظقيلا يبألو "يرصملا ةمقلع

 .108 - 107 :ص (يراضحلا دعبلا) «1)
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 "ةيفاصلا ةيويندلا) (ه280 :ت) حتف نب سورمعلو ،نآرقلا قلخ يف ةلاسر
 : اياضق ثالث تزربأ ةيليلحت ةلاسر يهو

 .نيقفانملاو نيكرشملاو نينمؤملا نم ةيضابإلا فقوم ) 1

 :ةيلاتلا قرفلا نيب فالخلا نطوم )2

 .راصتخاب ةلدألل ركذ عم ثيدحلا لهأو 3ةلزتعملاو ،ةيرفصلاو ةئجرملا

 لمعلاو ناعإلا نم هلهج عسي امو نيع ةفرط هلهج عسي ال ام ليلحت (3

 .هتقو لحي نيح
 يبأ ةلاسر يف وأ (ةيفاصلا ةيويندلا) يف ءاوس تدرو لا لئاسملا نإ

 نم ربتعتو ةقحاللا فيلآتلا يف ةلوادتم تيقب اهارن ليحرلا نب بوبحم نايفس

 . اهيف لئاسملا مهأ

 عيمج ىلع درلا) :باتك يرجشلا عبارلا نرقلا فثارت نزم انيلإ لصو امو

 ناك هيفو ه380 :ةنس ىقوتملا ينايسولا فاتلز نب الغي رزخ يبأل ة)(نيفلاخملا

 فالتخاو ةعاطتسالا نعو كلهج عسي امعو تافصلاو ءامسألا نع ثيدلا

 ىق لوقلا طسب هيفو ،لاعفألا قلخ ةلأسم يق ةلرتعملا ىلع درلا هيفو ،اهيف نيملكتملا

 .ةءاربلاو ةيالولا نع فوقولا

 ،قيمع ليلحتبو ضيفتسم ثيدحب لئاسملا عيمج يف ءاج هنوكب زاتمي وهو
 .ئداه لدج بولسأبو

 عقت 764 /د / 08 :مقر تحت «رئازخلا - فطعلا - يركبلا ةبتكمب اهلصأ اهنم ةروص ثحابلل (ار
 .ةقرو24 :يق

 .110 - 109 :ص :(يراضحلا دعبلا) (تر

 .هنم ةروص ثحابلا دنع ص 77 ،نوقرم ،يمانلا ةفيلخ ورمع :هل مدقو هققح (ةر
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 ربكأ ةيانع مهيدل ترهظ يمالسإلا برغملا يف ةيضابإلا نأ يريبعجلا ركذي
 .""يرجهلا سماخلا نرقلا لولح عم فيلأتلاب

 هسملن يذلا وهف يلمعلا قيبطتلا ىلع ةبصنم تناك مهتيانع ن أ رهظيو

 .انموي ىلإ اضيأ هسملن يذلا وهو ©لبق نم مهيدل

 ةلودلا ةماقإ ناك سماخلا نرقلا لبق لغاشلا مهلغش نأل كلذ لعلو

 دعب مإ ش }ةيمتس رلا ةلودلا تطقس نأ لعب مهروصت تبسح ةلداعلا ةيمالسإلا

 ماظن نكت ةرمنلا تناكف &ىاقبلا ىلع ظافحلا لجأ نم اوعراصت اهثعب نع مهزجع

 .مويلا ىلإ مئاقلا ةبازعلا

 جزتمت مل و ةيمالسإلا اهلوصأب ةلصلا ةقيثو ةرتفلا كلت ىلإ ممتافلؤم تناك دقل

 .ةدفاولا تافاقنلاب

 يلا (فه5ك :قر يوانخلا ىجي ءايركز يبأل (ةسوفن ةديقع) تناك دقلف

 ةتكن) بازم يداوو ةبرج يف اهلثمو ةسوفن يف بيرق دهع ىلإ ةلوادتم تيقب

 ال امنأ ىلإ نوثحابلا بهذي لاو ةيربربلاب تناكو (ديحوتلا ةديقع) وأ (ديحوتلا
 نماثلا نرقلا يف اهمجرت عيمج نبا نأ نوركذيو ‘يرجهلا سماخلا نرقلا زواجتت

 لوصأ نم اممأ ىلإ ارظن اهلوح لوقلا لصفنو ۔اهيلإ دوعنس ةلاسر يهو ،يرجهلا

 .(نيدلا م اعم) انتسارد باتك

 نب ناميلس عيبرلا يبأ باتك (ه5) يرجهلا سماخلا نرقلا تافلؤم نمو
 عامجإ يف ةنوزخملا فحتلا) :هامس يذلاو ه471 ةنس قوتملا يسباقلا يتازملا فلخي

 :نيأزج همسق دقو ،(ةيعرشلا لوصألا

 .110 - 109 :ص ،(يراضحلا دعبلا) (1)
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 فورعملاب رمألاو {ةءاربلاو ةيالولاو 3هلهج سانلا عسي ام :هيف جلاع :لوألا

 .نآرقلا قلخ ةيضقو ،رفكلا ةقيقحو ناميإلا ةقيقحو ركنملا نع يهنلاو

 هللا نع ةاواسملاو هابشألا يفنو \تافصلاو ،ةيهلإلا ةمكحلا :هيف جلاع :يناثلاو

 .""هلجو زع

 :هامس اباتك ه504 ةنس قوتملا يئاطسرفلا ركب نب دمحأ سابعلا يبألو

 هيف ملكت «(مالكلا لئاسم نم كلذ ريغو هلهج سانلا عسي ال امم ديحوتلا لئاسم)
 :نيمسق همسقو هلهج سانلا عسي ال امع

 ىرحب ىح اهعبتي امو ةداهشلاب رارقإلا لثم كلذو :سانلاو ملسملا نيب ام (1

 .نيملسملا ماكحأ هيلع

 ام ىلإ راشأو ةلمحلا ملعو رامضإلاو رارقإلا يف لثمتيو :هللاو ملسملا نيب ام 2

 ل و كةءاربلاو ةيالولل ةليوط الوصف درف امك ،ةرخآلا نعو ءايبنألا نع فرعي نأ يغبني

 . .يدلا لوصأ ماسقأ نم امسق اهايإ اربتعم ةمامإلاو نيدلا كلاسم نع لفغي

 سداسلا نرقلا ىلع انفرشأ دقو تافلؤملا نم هضرع قبس امم انل رهظي يذلاو

 ةزيمتمو ،ليصألا يفاصلا يمالسإلا ركفلا نم ةعبان ةحورطملا اياضقلا نأ يرجهلا
 .عمتجا وأ درفلاب قلعتملا ،ةديقعلا يف يلمعلا بناجلا ةحاعمب اهلاغشناو اهتطاسبي

 .تحبلا يرظنلا ح رطلا نع اديعب

 ناكف ،ةيضابإلا فيلآتلا يف روطتلا أدب يرجهلا سداسلا نرقلا ةيادب عمو
 .يمالسإلا ملاعلا يف اهذوفن تطسب يتلا ةرعاشألا تافلؤم عم يقالتلا

 . يبرجلا ديعس يمع اهخسن ،تامورخلا ضعب امب هنم ةروص ثحابلا دنع .114 :ص يراضحلا دعبلا (1)

 يق ،ةينورابلا ةبتكملاب دوجرلملا هلصأ نم اهجرختسا «هنم ةروص ثحابلل .116 :ص س ۔-م (2)

 .سنوت [ةبرجب ،ناشحلا ةموح
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 هباتكب ({ه6 :ق) فوسلا ةفيلخ نب ورمع نامثع وبأ رهظ دقل
 وبأ رهظو لوصألا لئاسم عيمج يف الاؤس 95 نع هيف باجأ يذلا "تالاؤسلا)

 ىلع دريل “زجوملا) هباتكب ه570 ةنس ىفوتملا نالجراولا يتاكلا دبع رامع
 ةيضابإلا دنع ةيمالسإلا ةديقعلا لوصأ ررقيو ،باتكلا لهأ ىلعو ةميدقلا تافسلفلا

 .نيتم .لدج بولسأ يف ىرخألا قرفلا ججح دريو

 .ناهربلاو ليلدلا) هباتكب نيالجراولا بوقعي وبأ رامع يبأ دعب رهظ مغ

 نايلغلا نع فشكت يلاو رامع وبأ هب ءاج امل ةزكرمو ةلمكم ربتعت نلا هتافلؤمو

 .(نيرحبلا ج رم) :اهامس قطنملا يف ةميمض هباتك مض دقو ،امممامز داس يذلا يركفلا

 يللاو ةينونلا هتديصق يئاشولملا حون نب حتف رصن وبأ بتك عباسلا نرقلا يفو
 .اهحرشو اهسيردتو اهظفحب هدعب نم مامتهالا تلانو ،ةديقعلا لوصأ تمض

 يذلاو ه750 ةنس ىفوتملا يلاطيخجلا حرش :اهيلع تناك يلا حورشلا نمو
 يبأو يعفاشلاو يبساحلاو يدرواملاو يلازغلاب» هبتك عيمج يف هعم يقتلت مامإ وه

 نم مهريغو يعازوألاو يروثلا نايفسو سنأ نب كلامو لبنح نب دمحأو {ةفينح
 ىأر اذإف .ةنامأو ةقد يف ثحابملا نم هل ضرعي اميف مهءارآ دروي [نيذلا] ةمئألا

 .”«كلذ يف قحلا نم هلقع غليي ام راتخا مغ هبابسأ حضوأو هلصأ نع نابأ افالخ

 .سنوت ،ةبرجب {ةينورابلا ةبتكملاب اهدجو ةطوطخمل ةروص ثحابلل (1ر
 ءارآ) :هلمع انونعم ةلودلا هاروتكد :ةجرد يلاط رامع :هقيقحتو هتساردب لان دقو عوبطم (تر

 .راشنلا يماس ىلع.د :فارشإ تحت ناكو (ةيمالكلا ج راوخلا

 دمح نب ملاس خيشلا قيقحتب ،م1983 ةنس ،نامع ةنطلسب .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبط ةر

 .ةيرجح ةعابط لبق نم عبط دقو .يثراحلا
 تحت ديعسوب حلاص :بلاطلا نم ةثلاثلا ةقلحلا هاروتكد يف قيقحتو ةسارد عوضوم وهو
 .ةنوتيزلا ةعماجب نيدلا لوصأل ىلعألا دهعملاب {ةدح .نب ديجلا دبع :فارشإ

 ط - م - د ،ىلاطيجلا ليعامسإ رهاط يبأل (تاريخلا رطانق) :باتكل هديهمت ،يمانلا ةفيلخ ورمع «4)

 .16 ص ط - تح دو
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 لوألا بابلا نم يناثلا لصفلا يف هنايب قبس امك يتالتلا حرشل اراصتخا ناك يذلا
 .يمنلا تافلؤم نع ثيدحلا دنع

 صوصخلا ىلع نيمثلا يفو ،اقحال ةيضابإلا فيلآت يف هرثأ يتالتلل ناك اذإو

 هرثأ ه928 ةنس قوتملاو ،يتالتلا لبق ناك يذلا يخامشلا دمحأ سابعلا يبأل نإف

 نبا ةديقعل يخامشلا حرش ةقباسلا تافلؤملا نيب نم ىقتنا دق يملا نإ ذإ كلذك

 .قحاللا لصفلا يف هخضونس امك (ملاعملا) هباتك يف ماخلا ةداملا نوكتل عيمج

 ةبراغملا دنعو ،ةيضابإلا دنع مالكلا ملع روطت نايب يف ةطسبلا هذه نوكت نأ انلمأ

 . 1 انه ركذ امل دري ل ىلا تامولعملا نم هانلفغأ امع ةيفاك صوصخلا ىلع مهنم

 باتكلا مهف ىلع اندعاسي يذلا ردقلا وه {ةطسبلا هذه يف هب انئج امف

 ةقباسلا تافلؤملا عيمج نع زيمتي يذلاو هب تيمنلا ءاج يذلا ،(نيدلا اعم)

 ةيضابإلا تناك لا اياضقلا مهأ نع لخت نود ،ةفسلفلاو قطنملا ىلع هيف هدامتعال

 ( .ىلوألا امتاباتك ذنم امب نىتعت

 يلاو ةفطاعلاب نوحشملا لادحلا ةدح نع هيلختب اضيأ زيمتي باتك وهو

 .نالجر اولل (ناهربلاو ليلدلا) يف امك كام ةئيلم ةقباسلا تافلؤملا ضعب تناك
 اررقم نيزر يقطنم لالدتساب ةد رحج ةلأسملا ضرعي يمنلا ناك دقل

 هبنأ رهظيو ،ةيضابإلا تافلؤم نيب هعون نم اديرف هباتك ناك كلذلو ،ادنفمو

 فسوي نب دمحما جاحلا الإ ،هدعب نم ةيضابإلا ءاملع اريثك هيلإ لمي مل هاجتا
 يف اصاخ ادهج هئاضتقالف هتغاستسا مدعل نكي مل نإ كلذ لعلو ©شّيفطا

 .ليلحتلاو ةخلاعملا

 .187 ص ىلإ 31 :ص نم لوألا بابلا «(يراضحلا دعبلا) عجار ديزملل (ار
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 تاحلطصملا لامعتسا يف هجمم اوكلسي مل و هدعب نم اوؤاج نيذلا نمو
 :ةيقطنملا ةسيقألا ه ةيفسلفلا

 ےه1332و ه 1286 :ينس نيب شاع يذلا يملاسلا ديمح نب هللا دبع

 تافلؤم فلخ دقلو هرصع يف قرشملاب ةيضابإلا دنع ةيملعلا ةمامإلا تهتنا هيلإو

 :ةكئالملا عوضوم يف (لوقعلا راونأ قراشم) وهو ،اهدحأ يف لوقي 3ةمج

 دعاوق ىلع ةينبمف ةيلقعلا امأف ،ةيلقنو ةيلقع هوجوب كلذ ىلع اولدتساو»

 ءاجو ،«...اهنمف ةيلقنلا امأو ،اهركذن الف نويمالسإلا اهملسي ال تيلا ةفسلفلا
 ..ا )ع وضوملا ىق هتلدأب

 نب دمحما جاحلا : مهنم &هدعب ءاج نم (نيدلا ل اعم) باتك نم دافتسا دقو

 ليقلا الإ هنم تاي مل هنكل ؛هحرش لواح يذلا وهو صوصخلا ىلع شّفطا فسو
 قراشم)و (راونألا ةجمي) :هيباتك يف يملاسلا نيدلا رون خيشلا هيلإ عجر دقو

 .لوصألا ىف لوقعلا راونأ :هيتديصق امهيف حرش ناباتك امهو (لوقحعلا راونأ

 ةيادب) :هباتك يف ،يدنكلا دمحم نب ناميلس خيشلا ‘كلذك هيلإ عجر دقو

 .“)مغمادلا قحلا) :هباتك يف يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا هيلإ عجرو ،ةة(دادمإلا

 ةساردلا بحاص يريبعجلا نأ ىلإ ريشن نأ لصفلا يهنن نأ لبق انتوفي الو

 نورقلا يفو ةيمالسإلا ةديقعلا يف برغملاب ةيضابإلا ةسردملا هتجتنأ ام يف ةميقلا

 ،يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا هححصو هيلع قلع «(لوقعلا راونأ قراشم) يملاسلا نيدلا رون (1)
 .235 :ص &©1978 52 :ط نامع ةنطلس ىور ،ةديقعلا عباطم

 وهو «(داقتعالا مظن يف دارملا ةيامن ةياغ ىلع دادمإلا ةيادب) ،يدنكلا دمحأ نب دمحم نب ناميلس ؛2)

 ©ا :ط طقسم .ةديقعلا عباطم ابلص يلع دمحم قيقحت 3يملاسلل (دارملا ةياغ) ةديصقل ح رش

 .34 :ص 31 :ص 6

 .103 :ص ©1409 :ط طقسم ةضهنلا عباطم ،(مغمادلا قحلا) «3ر
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 (نيدلا ملاعم) باتك ركذي مل رشع يناثلاو ارشع يداحلاو ،رشاعلا :ةثالثلا

 .ةرتفلا سفن نم باتك هنأ عم ،هريغ عم لعف امك ليلحتلاب هلوانتي مل و ؛يمثل
 .(رونلا) هباتك هبتك نم لمعتسا هنأ عمو

 حورش نم احرش هنوكل هتسارد يف اصاخ اعضو رونلل نأ وه ودبي يذلاو

 .يئاشولملل ةينونلا

 هتافو خيرات وه ،ةساردلا هذه نع ىنملا دعبأ يذلا نوكي نأ لمتحملا نمو

 .ةنس نيرشعو ثالثب رشع ينياثلا نرقلا ةيامن دعب تناك لا

 ثارتلا مهأ ضفب انيأر نأ دعب لصفلا يهنن نأ اننكمي ةظحالملا هذمبو

 يف غلابلا ريثأتلا هل نوكي دق يذلاو {ةأشنلا ذنم (ملاعملا) لبق ناك يذلا يمالكلا

 .(ملاعملا) انباتك

 جوتنملا كلذ نيب انباتك عقوم ديدحت ىلع ردقأ نوكن هانممتأ يذلا ضرعلاب و

 ق هلعفس ام وهو ؛هنم ابرق رثكأ ةيعضو ق نحنو هسردن نأ اننكميو ئ يمالكلا

 . ىلاتلا لصفلا
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 يناثلا لصفلا

 (نيدلا ملاعم) نيمثلا باتك

 .يناجرجلل هعحرشو ،يجيإلل (فقاوملا) (أ

 .يخامشلل اهخرشو عيمج نبال (ديحوتلا ةمدقم) (ب

 .(ة مغلا فشك) (ج

 :هجهنم

 .را .صتخالا -

 .نوقباسلا هبتك امي هرثأت -

 .باتكلا يف هكلسم -

 .ذ خملا





 1 39 (نيدلا ل اعم) يمنلا باتك : يناثلا لصفلا

 يناثلا لصفلا

 (نيدلا ملاعم) :نيمثلا باتك

 :هعىلات لبق

 باتك مهأ هنأل (نيدلا ملاعم) هباتك ةيمالكلا نيمثلا ءارآ ةسارد يف اندمتعا اننإ

 ةفسلفلا يف باتك ضعبلا هنع لوقي امك هنأل وأ ،مالكلا ملعو ةيمالسإلا ةديقعلا يف هل

 نيب لصاحلا لخادتلل ارظن قرف ريبك كانه سيلو ،كلذب رهتشا دقلو ©نيدلا لوصأو

 . باتكلا ثحابم ريغل لمشأ اهنم ةفسلفلا حلطصم ناك نإو كتاحلطصملا هذه

 اميف- كلذو ،هب يضرو باتكلا اذه ىلإ نأمطا دق نيمثلا نأ رهظيو

 :نيببسل _ ودبي

 .ةيمالسإلا مولعلا نيب هتيمهألو مالكلا ملعل اهاري ىلا ةناكملل (1

 .نوكي نأ دارأ ام قفو ىلع همتأف هيف هلذب يذلا دهجللو 2

 - وديب اميف - ؛ێێيمنلل (نيدلا ل اعم) باتك نأ لإ انه ريشن نأ سأب الو

 يليعامسإلا نامركلا نيدلا ديمح دمحأل (نيدلا مل اعم) باتك نع دعبلا لك ديعب

 هب هل ةقالع ال نأ ودبيو زه 408 ةنس دعب ىفوتملا - __ه33 ] ةنس لبق دولوملا

 . )1 )نياعملا دراوتو ةقدصلا ليبق نم تقفتا دق ةيمستلا نأو

 ثدحتن نأ الصفم باتكلا نومضم نع ثدحتن نأ لبق انب لمجيل هنإو

 .هبحاص نع ثيدحلا انممتأ نأ دعب هنع ةركف ذخأنل انومضمو الكش الامجإ هنع

 .109 553 &41 :ص بلاغ ىفطصم :قيقحت 5(لقعلا ةحار) نيامركلا نيدلا ديمح دمحأ (1ر
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 &(مل اعملا) هتباتك لبق نيمثلا نأ ىلإ ماقملا اذه يف ريشن نأ انب ردجيل هنإف اذهلو

 ترولبت نأ دعب ةصاخ ,ةيمالسإلا ةديقعلا يف تافنصملا نم ريثكب ملأ دق ناك

 .اهجهنم ىق لقنلا وأ لقعلا اهدامتعا ثيح نم اهسرادم تنيابتو

 ةيمالسإلا سرادملا نم ةيضابإلا ةسردملاو \ةيضابإلا ةسردملا نم نيمثلا نإ

 هتناكم لقعلل ةلعاج ،ةيدقعلا اياضقلا اهتجلاعم يف ةنسلاو باتكلا ىلع ةدمتعملا

 .ابرغمو اقرشم امتافلؤم تعونتف ،هتمرحو هتسادق صنللو هدودحو

 .هبهذم تافلؤم ىلع علطاف ةرجهلل رشع يناثلا نرقلا يف نيمثلا ءاجو

 يتوأ امل ةيمالسإلا ةديقعلا تافلؤمل ازيمتم اعباطو اديدج اسفن ىطعأو ،هبهذم ريغو

 ةيضابإلا ةسردملا هتجتنأ ام رخآ نم _ ةصاخ _ هدافتسا املو عالطالا ةعس نم

 .عوضوملا يف ةيرعشألا ةسردملاو

 هل باتك لوأ لبق نم فلأ دق ناك 6(مل اعملا) هباتك فلڵؤي نأ لبق وهف

 جلاع يذلا ،(نيرحبلا جرم حرش يف نيجوملا مظاعت) :باتك وهو ،قطنملا يت
 باتكلا اذه هعفد ذإ ،مالكلا ملعو ةفسلفلاب ةلصلا ةقيثو ةحلاعم نفلا اذه هيف

 نم لك يف _ كاذنآ _ ةيمالسإلا تافلؤملا رهشأ ىلع عالطإلل (مظاعتلا)

 ليبس ىلع اهنم ركذن ،هيف اهنم ريثك ىلإ راشأ دقو ،ةغللاو قطنملاو ةديقعلا
 :ت) نياهفصألال هحرشو &(ه685 :ت) يواضيبلل (راونألا علاوط) :لاثملا

 نيدلا بطقل هحرشو ((ه689 :ت) يومرألل (راونألا علاطم)و «(_ه9

 .(_ه766 :تر) يياتحتلا يزارلا

 حرشك اهحورشو (ه693 :تر) يييوزقلل (ةيسمشلا) ىلع علطاو

 ةمالعلا» وهو «قيقدتلا ملعو قيقحتلا بطق» :هرظن يف وه يذلا يزارلا بطقلا

 .(_ه793 :ت) ينيازتفتلا ح رشك و ،«“بطقلا
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 كلذك علطاو ،(بيذهتلا)و (لوطملا) اهيلع علطا يلا ينيازتفتلا بتك نمو
 .( ه816 :ت) يناجرجلا ديسلل هحرشو (ه756 :تر) يجيإلل (فقاوملا) ىلع
 .انتسارد يف ةيمهألا نم امهل امل ليصفتلا نم ديزمب امهيلإ ةدوع انلو

 .اهركذن مل ةيفسلفو ةيوغل ةديدع بتك ىلإ (مظاعتلا):هباتك يف لاحأو راشأ دقو

 يف نيباتك اهنم ركذن هفراعم اهنم ىقتسا يلا رداصملا هذه ةيمهأ زاربإ دصقو

 :امه قطنملا

 علاطم)و ،يتاكلملا نيوزقلا يلع نب رمع نيدلا مجنل (ةيسمشلا ةلاسرلا)

 دحأ امهنع لوقي ناباتك امهو ،يومرألا ركب يبأ نب دومحم نيدلا جارسل (راونألا

 ."برعلا دنع قطنملل لمكألا ةروصلا» امهربتعن نأ نكمي :نيصتخملا

 نم تافلؤم يه ،اهركذن مل لا اهنمو اهانركذ لا تافلؤملا نأ ظحالنو

 يف اهيلإ داع ةيضابإلا ةسردملا نم ةديدع تافلؤم نأ ظحالنو ،ةيرعشألا ةسردملا

 :يهو _ اعيمج اهركذن _ (مظاعتلا) هباتك

 ليلدلا) :نيباتك ىلع اهنم صن دقو «()ه6 ق :تر) نيالجراولا تافنصم :الوأ

 .اهريغ ىلإ راشأو {هقفلا لوصأ يف فاصنإلاو لدعلاو) ،ةديقعلا يق !(ناهربلاو
 ملع يق (زجوملا) اهنم (ه6 ق :ت) يقاكلا دبع رامع يبأ تافنصم :ايناثو

 ىسيع نب نيروغبتل (تالاهجلا) نأب املع ،(تالاهجلا) حرشو .مالكلا
 (ه 6 :ق) نم لوألا فصنلا يف ىقوتملا يطوشلملا

 02 :ط ©توريب ةعيلطلا راد «(ثيدحلا قطنملا رظن ةهجو نم برعلا قطنم) ‘يروخاف لداع (1)

 .32 :ص 81

 .ديعس وب حلاص :فرط نم قيقحتلاو ةساردلا عوضوم ناك تر
 .823 :ص (يراضحلا دعبلا) رظنا .يمانلا ةفيلخ ورمع .د هيلع قلعو هققح دقل ةر

 .يلاط رامع روتكدلا ةسارد عوضوم وهو 3هتافلؤم زربأ نم «4)
 .1989/09/20 موي ةبرجب هعم ءاقل .هققح دق سينو رماع نأ :يريبعجلا تاحرف ركذي (5ر
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 .(ه6 :ق :ت) يقوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع يبأل (تالاؤسلا) باتك :اثلاثو

 باتكو ء(دعاوقلا) ىلع ()ه1087 :تر) ةتس يبأ ةيشاح ىلإ راشأ دقو

 هئازجأ نم ؤ((ه750 :ت) يلاطيخجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط يبأل اذه (دعاوقلا)

 يف كلذك هدمتعاو هتحورطأ يف يمانلا هققح "هريدلا لوصأ يف مهم ءزج

 .“(حسرعار) يلربوك هتحورطأ

 يداربلا مساقلا يبأل (فاصنإلاو لدعلا) حرش ىلإ اضيأ راشأو
 اذهب هديري يذلا قيقحت نم نكمتن مل اننكلو ،يخامشلل ءارآ ىلإو «(ه9 :قر

 ةمدقم حرش يذلا (ه792 :ت) يخامشلا رماع نكاس ابأ كانه نأل مسالا

 حرشو رصتخا يذلا (ه928 :ت) يخامشلا دمحأ سابعلا ابأ كانهو ،ديحوتلا

 .فاصنإلاو لدعلا

 ©يرجهلا سداسلا نرقلا تافلؤم نم عجارملا هذه بلغأ نأ ظحالي اممو

 ."ةيضابإلا دنع ةيدقعلا تافلؤملا يف جضنلا ةلحرم يريبعجلا رظن يف لثمي نرق وهو

 ةمهملا بتكلا دحأ - (زجوملا) باتك يبلاط رامع فصو اذه هلوق معديو

 جضن ةلحزم لثمي :باتك هنأب -نيمثلا اهيلإ داع يلاو ،ةرتفلا كلت يف تناك لا

 .يمالكلا ةيضابإلا بهذم ةلماكتم ةروصب اندمي هنأبو ،مالكلا ملع

 1976 ةنس عبطو ،نيدلجب يف يلكب رمع نب نمحرلا دبع هققح «(مالسإلا دعاوق) :لماكلا مسالا (1ر
 .رئازخلا -ةيادرغ - ةيبرعلا ةعبطملاب

 .123.:ص ،(يراضحلا دعبلا) ،يريبعحلا (2ر

 ع س , )م خ 1 ل ]'] ع .( 0.... )3(
 ,1984 : 121 م :144.

 .1989/09/20 :موي ةبرجب هعم ءاقل (4)

 61978 ثرئازحلا ،عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا (ةيمالكلا جراوخلا ءارأ) ،يلاط رامع (5)

 .225 :ص 01 :ج
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 مظاعت ێيمنلا باتكل طيسبلا فشكلا اذه نأ كاذه لعب نم كش الو

 ،ةديقعلا لاحب يف يتيمثلل ةيفرعملا ةيفلخلا ىلع عالطالا يف اريثك اندعاسي ،(نيجوملا

 يذلا باتكلل هعرفتو ا ركذ قبس امك باتكلا كلذ مامتإ نع هعاطقنال ارظن

 .(نيدلا ملاعم) وهو انينعي

 :هدوحو نكامأ

 لالخ نم هنأ انه تبثن نأ انيلع نيعتي هدوجو نكامأ نع ثيدحلا لبق

 زيزعلا دبع خيشلا ىلإ هتبسن يف كش يأ دجن مل هلوح انتاءارقو ينياديملا انعالطتسا

 .هل هنأ ىلع اقرشمو ابرغم رداصملا قافتا اندجو امنإو ،يمنلا

 .اهجراخو رئازخلا لخاد تابتكملا نم ريثك يف ةطوطخم خسن هنم دجوتو

 طقسع. ةدلحجب ةخسن :اهنم نامع ةنطلس يق خسن هنم دجوت رئازخلا ج راخ يفف

 خيشلا ديب تناك ةخسن يهو «يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةنطلسلل ماعلا يفملا دنع

 ادشرمو اظعاو هللا ةمحر ىلإ لقتني نأ لبق ناك يذلا "يربعلا ديعس نب ميهاربإ
 نييقرشم نيطخب تبتك ةخسن يهو ماعلا تفملا ناكو نامع ةنطلسب ةينطولا ةعاذإلاب

 هيلإ دصقلاب الإ صصختي الو ...) :هلوق دنع يهتنيو ۔ىميأ لوألا نأ ريغ ،نيليمج

 .املاع ىلاعت هنوك ىلع لدتسن انإ :نماثلا دصقملا) :دعب اذهو اذكه (بجو

 رشعو ءانالثلا موي ...باتكلا اذه خسن نم غارفلا قفاو» :اهرخآب دجوي

 ادتبا دقو ....ةرجهلا نم 1324 ةنس روهش نم مركملا نابعش رهش نم نيقب لايل

 هسفنل هدصق يربعلا (نيتحضاو ريغ نيتملك يلاوحر هللا دبع ...خيشلا هخسنب
 . «ىيلئاولا رطم نب دمحم نب ناميلس ...م همامت دارأو (ةحضاو ريغ ةملك)

 .هتافلؤم لوألا بابلا نم يناثلا لصفلا ،هذه انتسارد :رظنا (1)
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  يملاسلا ديمح نب هللا دبع خيشلا ةبتكم ةحخسن )مل اعملا) باتك نم دجوتو

 نزم قبسأ يهو حضاو اهطخ و 5ةدلحجب يهو ©نامع ةنطلسب ةيقرشلا ةقطنملا ق 3ةيدبلاب

 اذه مامت ناكو ...يملاسلا مولس نب ديمح نب هللا دبعل وه» :اهرخآبف ،افنآ اهانركذ تلا

 . «ةيوبنلا ةيرجملا فلأو ةئامتالثو عبس ةنس ىلوألا ىدامج 1 موي ءاثالثلا حابص باتكلا

 :يلي ام اضيأ اهنم ةحفص رخآبو

 :لاقف باتكلا اذل احيدم ناوخإلا ضعب مظن دقو»

 ودبلا هنم تفتخاو ل انلا سمش تدب دقلو

 «رونهولعيدقرولنلأذ إ فانايأ+جََجعتال

 ركذن تاطوطخملا مسق يق ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب خسن هنمو

 :نيتنلا اهنم

 نب هللا دبعل اكلم تناك دقو 3385(5) :مقرلا تحت نلا ةخسنلا :ىلوألا
 نب رماع اهخسن دقلو بيقرلا ل اس نب دمح ىلإ ءارشلاب تلقتناو ،يرزعلا رماع

 لوقعم ريغ اهخسن خيراتف ةحضاو اهتباتك نوك مغرو يولهبلا يخامشلا ملاس

 فلأو ةنس نيعبسو دحاو ةنس روهش نم ىلوألا ىدامج رهش نم يداح موي» وهف

 .ةرجملا نم ةنس

 نمو حضاو طح تاذ يهو &(3199) :مقرلا تحت يلا ةخسنلا :ةيناثلاو

 .ه1292 ةنس يرماعلا دشار نب دمح نب ملاس :خسن

 نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس) : هيزتتلا ةلمح اهلك اهرخآبو ] (ێجزيلا

 ةلمج دعب ةرشابم اضيأ اهرخآبو ،(نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو

 :يلي ام اهنم سبتقن ةرقف هيزتنتلا
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 ...باتكلا خسن ماتخ [راثيإلا نم] رثؤنل ريدقلا هبر ىلإ ريقفلا خسانلا لاق»

 ميظع ردقلا ليلج باتك نيدلا ملاعمب موسوملا ميركلا رفسلا اذه نإ :نيلئاق

 ديحوتلا ملع رحب ئلآل نم كدئارف رهاوزو ،دئاوف رهاوج ىلع ىوتحا دق رطخلا
 ررد قئاقح ىلع رثعي تح هينابم قئاقد بلاغ ىلع مهفلا صوغ نكل ،ديجلا كلملل

 ملعلا عون بلاق يف هغارفإل ،يلقعلا ملعلاب انامز ةضايرلا يذ ىلع رذعتم ءهيناعم

 تارواحملاو ةيلقعلا تارظانملا نيدايم يف رارك سراف نم هفنصم رد هللف ،يفسلفلا
 ةفحت برغملا دالب نم نامع ىلإ هلوصو نوك نم رسي ام ىلع دمحلا هللو {ةيمالكلا

 يليلخلا دمحأ نب نافلخ نب ديعس مل اعلا سيئرلا نيدلا يف ممتودقو نيملسملا خيشل

 هللا حلصأ ةيضابإلا ةيجانلاب ةوعدملا ةيضرملا ةقرفلا نم كانه نم ةيقب نم ينامعلا

 .«نيمآ هتامارك حلاصم نم انيلع داعأو هتاكرب انبولق

 ةلاسر يليلخلا نافلخ نب ديعسل نأ يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ركذيو

 دق (نيدلا ملاعم) باتكلا نأ ،اهيف مهربخي جح مسوم يف برغملا لهأ ىلإ اههجو
 ."هلسرأ نم اريخ هللا يزجو هلصو

 رخآ يف ةرقف فاضأ يذلا خسانلا نم:وه هسفن ضرفي يذلا لاؤسلاو

 ؟اهيلع انرثع يلا ةنطلسلا خسن تمعف ةطوطخملا

 خسانلا نوكي نأ ادج لمتحملا نمو ،دعب هيلإ دتمن مل اندهج دودح يفف

 نكلو يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا تلصو يلا ةيبرغملا ةطوطخملا نم لوألا
 نم تءاج نێلا ةطوطخملا يه نيأ :امئاد ادراو لاؤسلا ىقبيو ©فاك ريغ اذه

 ؟اهنم خسنلا متي مل مل و ؟رئازجلا

 1989/12/1 موي طقسم هرادب ءاقل (1)
 .دعب اباوج هل دحن اذهف ؟تناك ةنس يأ يقو ؟ةلاسرلا صن وه نيأ

  



 مالكلا ملعو نيمثلا مامإلا : ناثلا بابلا 146
 نيدلج ق )ل اعملا) باتك ةنطلسلاب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تعبط دقو

 دبع اهخسن ةطوطخم اهلصأو ‘برعلا لجس عباطمب م1986/_ه1407 :ةنس

 فسألا عم اهنكلو .ه1315 ةنس مرحم يف يحاورلا ملاس نب دمحم نب نمحرلا

 .حيقنتلاو قيقحتلا ىلإ ةسام ةجاح يق ةعابط ريبكلا

 ام دجوي مألا طوطخملا تاحفص نم ةحفص لك دنع هنأ ىلإ ريشن نأ يفكيو

 ةرقفو ةلمج ىلإ ،عملا ريغت دق ةصقان وأ ةدئاز ةطقن نم ضع وبطملا يف أطخ 17 هلدعم

 .. )قيقحتلاو حيحصتلا بح وتسي امم ريثكلا كاذو اذ نبو ةدئاز وأ ةطقاس

 .ةرهاقلاب باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلاب ةطوطخم ملاعملا نم ةخسن دجوتو كاذه

 ركذلا ةقباسلا فاصوألا لمحتو \ب 19600 :اهمقر ،ةيرصملا بنكلا راد عباط لمحتو

 روخلا دجسمل افقو تناك ةطوطخملا نأل كلذ يف بجع الو .ةينامعلا تاطوطخملا يق

 اذهو (اه 1 069) ةنس - اهلعل ةنسب خسنلا خرأو ،يولهبلا يخامشلا ل اس نب رماع

 .اهانركذ ةقباس ةخسن يف هسفن وه عقو امك خسانلا هيف عقو أطخ

 !ايروس قشمدب دسألا ةبتكم (مل اعملا) نع اهيف انشتف يلا نكامألا نمو

 .ةيرهاظلا ةبتكملاك امب ةقحلملا تابتكملاب الو اهيف ارثأ هل دجن مل اننكلو

 ةرقف اهرخآب ،ةيسنوتلا ةيروهمجلاب ةبرجب ةينورابلا ةبتكملاب ةخسن هنم دجوتو
 اهومضم ق دعبلا لك ةديعب و {ةينامعلا تاطوطخملا ىق اهان ركذ ىلا نم رغصأ

 رذكأ امو ةملك نوكت دقو ةلماك ةرقف نوكي دقو &ةطقن نوكي دق :هينعن يذلا دحاولا أطخلا )1)

 .ع وبطملا يف ةصقانلاو ةئطاخلا تاملكلا

 - 30 :ص :ىلوألا ةنيعلا \ةحفص نيئالثب لقتنت ةمظنم ةيئاوشع ةنيع ءاصحإلا اذهل انرتخا دقلو

 لك لدعم عومجمو .287 :ص ىلإ 17-47-77 :ص :ةيناثلا ةنيعلاو 270 :ص ىلإ 9- 0

 .هالعأ لدعملا ىلع انلصحت نينثا ىلع اموسقم امهنم
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 نورابلا يلع نب دمحم اهخسن حضاو يبرغم طخب ةدلحجج ةحخسن يهو اهنع

 اموي رشع ةعبسل رهظلا ةالص دعب دحألا موي هخسن نم غارفلا قفاو» :اهرخآبو

 ةلاكوب ةيرصللا رايدلاب كلذو ه1276 ةنس مظعملا ناضمر رهش نم نولحخ

 .«مالسإلاب هللا اهرمع سوماجلا

 نجزي نبب ىلا ضعب طقف اهنم ركذن هنم ةديدع خسن رئازخاب دحوتو

 :اهنم راتخنو

 .ه1289 ةنس ةخرؤم رابزأ ىسيع نب دمحم جاحلا خيشلا ةبتكمب ةخسن ه

 .ه1320 :ةنس ةخرؤم شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ةبتكمب ةخسنو ه

 .ه1327 :ةنس ةخرؤم يلعل رمع نب حلاص جاحلا خيشلا ةبتكمب ةخسنو ه

 :ةعوبطملا انححص امهئوض ىلعو انتسارد ىق امهاندمتعا تيلا ناتخسنلا امأو

 يف تناك نلا مألا طوطخملا يهو -أ فرحلاي اهل انزمر :امهنم ىلوألاف

 نم اهريغ عم هتافو دعب هتلئاع اهتلقن ىلاو سنوتب يمنلا حلاص نب دمحم ةياعر

 طخب يهو ،نجزي نبب ةماقتسالا ةبتكمب مويلا يهو كرئازخلا ىلإ انمجرتم تاطوطخم

 تاساقمو ارطس 35 :ةحفص لكبو ةحفص (299) يف عقت ةدلجبو ،فلؤلملا

 نم لاوزلا دنع هلامكإ نم تغرف دق» :اهرخآ يف دجويو مس27/ 19 :ةحفصلا

 .« ه1184 ةنس نم يناثلا عيبر نم تيقب عبرأل دحألا موي

 دمحم نب ريكب :ذاتسألا ةطوطخم يهف ب- فرحلاب اهل انزمر :ةيناثلاو
 نم سنوتب اهخسن دقو ،هتزوحب مويلا يهو ،"ةهلداع شابب روهشملا جاحلب خيشلا

 ةينطولا ةنجللا يف وضع اضيأ وهو ،ةرارقلاب ةبازعلا ةئيمم وضعو ،ةرارقلاب ةايحلا دهعمب ذاتسأ «1)

 نم ةريخألا همايأ ق (نيدلا اعم) خسن دقو ©فيرشلا فحصلا حيحصتب ةفلكملا ةيرئازخلا
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 مألا ةطوطخملا نم امنأ انيقي اندكأت نيتطوطخملل انتلباقم دنعو ،مألا ةطوطخملا

 23 اهنم لك يفو ةحفص (396) اممتاحفص ع ومجب «نيتسارك يف اهبتك 5ةلوقنم
 .مس22/17 امتاساقمو ارطس

 لوقب ةيناثلا ةساركلا أدبتو «(283) ةحفص يف ىلوألا ةساركلا يهتنت

 ،«...هناحبس هللا ةفرعم تابجاولا لوأ نأ تملع دق :ناثلا دصقملا» :فنصملا

 سيمخلا موي احابص ةعبارلا ىلع ليلجلا باتكلا اذه خسن نم تغرف» :اهرخآبو

 1956 يرجه 1375 ةنس ليرفأ 19 ل قفاوملا مظعملا ناضمر رهش نم نمانلا

 .«نيملاعلا بر هلل دمحلاف يحيسم

 :هتابوتحم

 ىلإ مسقم ملعم لكو ملاعم ةعبرأ ىلع ماعلا هلكيه يف باتكلا يوتحي ,
 .بلاطم ىلإ مسقم دصقملا نوكي دقو دصاقم ىلإ دصرم لكو ،دصارم

 وهو نيرخأتملا مالكلا ءاملع ةقيرط ىلع ،(تامدقملا)ل هصح ملاعملا لوأف

 ةيديهمت ةيلوأ ثحابم يهو ةفرعملا ةيرظن ثحابم مويلا ىمسي ام هثحابم يف هبشي

 :دصارم ةتس ىلإ ةمسقمو &ةديقعلا ثحابم

 اهيف لوانت :ةتس دصاقم هبو ملع لك يف هميدقت بجي اميف :لوألا دصرملا

 .مالكلاب هتيمست هجوو «هلئاسمو ،مولعلا نيب هتبترمو هتدئافو ،مالكلا ملع عوضوم

 ملعلا نأ اهيف نيب :دصاقم ةثالث هبو ،ملعلا قلطم فيرعت يف :يناثلا دصرملاو

 .هديدحت رسعي ال يرظن ملعو ،هديدحت رسعي يرظن ملعو "يرورض ملع

 هدنع خسنلاو م 1956 ةيساردلا ةنسلا ةيامن ىلإ م 1953 ربوتكأ نم تناك يلاو سنوتب ةساردلا

 .ما 992/06/13 :موي هرادب هعم ءاقل .ةايحلا دهعمب ةساردلا مايأ نم ةكلم
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 ثحبم اهيف جلاعي ةعبرأ دصاقم هيف لوانتيو ،ملعلا ماسقأ يف :ثلاثلا دصرملاو

 قيدصتلاو روصتلا يف نادجولا ةرورضو ،يبسكلاو يرورضلاو ،قيدصتلاو روصتلا
 .ملعلا ماسقأ يف ةفيعضلا بهاذملاو

 .ةيرورضلا مولعلا تابثإ يف هلعج :عبارلا دصرملاو

 عنم يفو هتقيقح يف ثحبت دصاقم ةسمخ هبو © رظنلا ق :سماخلا دصرملاو

 هنأ يفو ،دسافلا رظنلا يفو ،ليلدلاب ملعلاو ةجيتنلاب ملعلا يو ،رظنلا ةدافإ ةينمسلا

 .همعت دادضأ و هصخت دادضأ رظنلل

 :هدصاقمو ،ةجحلاو ناهربلا يف :لوألا ملعملا نم ريخألاو سداسلا دصرملاو

 مولعلل ةلباقك سفنلاو قلخلل ةلصاحلا ملعلا بابسأو كلدحلاو ةجحلا ماسقأ

 .سفنلل ةوقك لقعلاو قداصلا ربخلاو

 :دصارم ةتس هبو (اهلاوحأو تانكمملا) :هناونعف ملاعملا نان امأو

 ثداحلا جايتحا نايب يفو لالدتسالا يفو ثداحلا مكحلا يف :لوألا دصرملا

 جايتحا أشنمو لالدتسالاو \ٹداحلا مكحلا :يه ةعبس دصاقم هيفو عناصلا لإ

 ©قرلظطلا نم هريغو ناكمإلا قيرطب لالدتسالا نيب قرفلاو عناصلا لإ ثداحلا

 دحأ ثودح لالدتسالاو كتاذلا نم دئازلا ثودحو ،ريثأتلا تاهج رصحو

 .(رهاوخجلاو ضارعألا) نيمزالتلل
 :دصاقم ةعبرأ هبو ،اه لوأ ال ثداوح لاطبإ يف :وهف يناثلا دصرملا امأو

 نأ ق :نياثنلاو .هل ةياشش:ال ام غارف مزلتسي اهل لوأ ال ثداوح دوجو نأ ق امل وأ

 ناهرب ق :ثلاثلاو !همدع يلزألا دوجولا ةنراقم مزلتسي امل لوأ ال ثداوح دوحج و

 .اهل لوأ ال ثداوح لاطبإ يف عبارلاو ،قيبطتلاو عطقلا

 .مل اعلا سانجأ هيف نيب دقف :ثلاثلا دضرملا امأو
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 هللا ىوس ام وهو ملاعلا ثودح اهيف جلاعي :ةعبرأ دصاقم ىلإ اضيأ همسقو

 دوجو زاوجو سال جازم ال تابكرملا نوكو ،نايعألاو ضارعألا ثودحو ،ىلاعت
 .رخآ ملاع

 ي :يه ة ةعبرأ دصاقم هبو سفنلا ثحابم : عبارلا دصرملا صصخ دقلو

 {ةثداح ةقطانلا سفنلا نأ يقو ةدرجملا ةيناسنإلا سوفنلا يفو ،ةدرحلا ةيكلفلا سوفنلا

 .ندبلاب سفنلا قلعت يو

 ىلإ رخآلا وه همسقو ،نيطايشلاو نحللاو لقعلل :سماخلا دصرملا صصخو
 ماكحأ يفو \تادوجوملا بيترت يقو ،لقعلا تابثإ يف :ثحبلل ةعبرأ دصاقم

 .نيطايشلاو نحا يقو "لوقعلا

 نايبو اليصفت ةلطعملا ضعب بهاذم» ركذ ىف وهف سداسلا دصرملا امأو

 قيرف راكنإ :ىلع اهيف ثيدحلا رودي ةتس «دصاقم هيفو اليلعتو الالدتسا اهداسف
 لوقو ،ماسجألا ثودح ةيرهدلا قيرف راكنإو ،ءايشألا قئاقح ةيئاطسفسلا

 ةينانملا معزو ضرألا لفست ةينمسلا معزو ،رثؤملا وه يولعلا ملاعلا نأ نيمجنملا
 .سولاك قرف يه ولا ةيونثتلا مث ،نيلصأ نم ءايشألا نوكت

 :ةتس دصارم هبو &(تايهلإلا) هيف جلاعي يذلا ملاعملا ثلاث يتايو

 :يناثلاو \هدوجو بوجو يف :لوألا :نادصقم وهو "يرابلا تاذ يف :اهالوأ
 .تاوذلاو هتاذ يق

 هيفو ،تالامكلا نم ىلاعت يرابلل بجي اميف وهف هنم :يناثلا دصرملا امأو

 :يه رشع ةتس اهددع دصاقم

 ءاديرم هنوك بوجو يقو ارداق هنوك بوجو يتو ،اميدق هنوك بوجو يق
 كاملكتم اريصب اعيمس هنوك بوجو ىفو ،ةعناص ةلعلا وأ ةعيبطلا نوك ةلاحتسا يفو
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 بوحجو يقو !؟تاذلا نيع يه له تاقفصلا قو رصبلاو عمسلا ق فالتخالا قو

 . لاعت هئامسأ ق تافصلا ةدح وب داقتعالا بوحجو يقو ةميدق هتافص نورك

 نأ يفو ،ادحاو ىلاعت هنوك بوجو يقو ،اهماسقأو ةينادحولا نعم يف :يه دصاقم

 نأ قو كزجعلا مزلتسي ناث هلإ دوجو نأب لوقلا يفو زجعلا مزلتسي نيهلا قافتا

 يقو عنامتلا ليلد قو ،ةينادح ولا ىلع رخآ لالدتسا يقو ،ةئالث ديحوتلا دوقع

 .هدابع لاعفأل هللا داجيإ ىلع ليلدلا

 :ةعست دصاقم ىف ،ىلاعت هقح يف زوجي ام ثحبلاب بارلا دصرملا يف لوانتيو

 .ةثداحلا ةردقلاب بسكلا قلعتو دبعلل ةردق دوجوو مهلامعأو دابعلا هناحبس هقلخ

 ثداوحلا دانسإو ةثداحلا ةردقلا قلعتمو ةميدقلا ةردقلا زجع نع نيروذحم موزلو

 نوكو هيلع حلصألاو حالصلا ةاعارم بوجو مدعو هناحبس يرابلا لإ اهلك

 .عرشلا مكح لقعلا كاردإو ،ىلاعت هيلإ ةدنتسم اهلك لاعفألا

 تاذ ةفصك مالكلل اهيف ضرعتي دصاقم ةعبرأ سماخلا دصرملا يف لوانتيو

 ،نآرقلا يف ةرعاشألا لوقلو يسفنلا مالكلاب نيلئاقلا فالتخالو لعف ةفصو

 ( ' .نآرقلا يف ءاملعلا فالتخالو

 :نادصقم هيفو ،ةيؤرلا سداسلا دصرملا يف لوانتيو

 .القع :يناثلاو ،القن هتيؤر عانتما ىلع لالدتسالا يف :لوألا

 «ةغمتاخو دصارم هيفو امب قلعتي امو تاوبنلا » :وهف ملاعملا عبار امأ و

 .ةسمخ هدصارم ع ومجبو

 نعم ق :دصاقم ةرشع ىلع يوتحيو ©تاوبنلا صرصحخ ق : لوألا دصرملا

 لسرلا ديأت يفو لسرلا ةثعب ةدئاف يفو ةلاسرلا مكح يقو ،ةلاسرلاو ةوبنلا
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 توبث يقو كلس رلا قيدصت بوجو يفو ،(نادصقم) ةزجعملا ةلالد قو ©تازجعملاب

 .هتوبن ىلع ليلدلا يفو ںهتازجعم يقو ؤ نت دمحم ةلاسر

 :رشع ةثالث اهددع دصاقم هيفو ث دمحم انيبن هب ءاج اميف :نياثلا دصرملاو

 ئ امهريغو لحَتشسملاو ركذملا ماكحأو ) تابجاولا لوأو هب ناميإلا بوجو يه

 زرفو «مالسإلا مهسأو ،رفكلا دعاوقو مالسإلا دعاوقو ،ةلمجلاب ءاج نم ةيالوو
 هلل هب نيدن امو هملع فلكملا ىلع بجح امو .هكلاسمو كهديدحتو 6هزرحو نيدلا

 .ةنسو اضرف ةالصلا نزم لاعت

 :يه دصاقم ةسمخ هيفو ةءاربلاو ةيالولا يف :ثلاثلا دصرملاو

 : النلاثو اهتقيقحو ةيالولا :ايناثو .كرشمو قفانمو ملسم ؛ةنالث سانلا :الوأ

 .اهتقيقحو ةءاربلا :اسماخو صاخشألا ةيالو :اعبارو {ةيالولا بوجو بابسأ

 يف وهو كلذب قلعتي امو عئارشلاو للملا ماكحأ ق :عبارلا دصرملا ثحيو

 :ادصقم رشع ةتس

 نىعمو ءايبنألا ةلمجو ةلزنملا بتكلا ةلمجو اهماكحأو للملا ةفرعم بوجو

 ةلمج ةفرعم يقو ةكئالملا قو 3مازلإلا عمو ناميإلا عمو رفكلا يناعمو ةنسلا

 .جحلا رهشأو ،(نادصقم) مرحلا رهشألاو مهتفرعم بحتست ةكئالمو نيملسملا

 .ةعاطتسالا يفو «سمخب تأي مل نم رفكو سرئابكلا ةفرعم ينو

 طارشأ :ادصقم رشع انثا هيفو ةرخآلا لاوحأ يف وهف :سماخلا دصرملا امأو

 له ةيندبلا ءازجألاو ،داسجألا رشح زاوجو ،مودعملا ةداعإو ،ربقلا باذعو {ةعاسلا

 ةعافش يقو ،نازيملا يفو طارصلا يفو داسجألا رشحو ءامكحلاو ،؟مدعت مأ قرفت

 .رانلاو ةنحلباو ديعولا ذوفنو لقعلا يف هزاوجو ع رشلا هب ربخأ ام. ناميإلاو لوس رلا

 .قرفلا ركذ ق يهو اذه دعب نم ةمتاخلا يتأتو
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 نآلا انل يغبني هنإف {هباتك هزاجنإ يف نيمثلا ةطخ ةماع ةروصب انيأر نأ دعبف

 بتك نيف ام عم اهتنراقمو هتدامل انصحف دعب انل تنيبت امك يهو ،هلوصأ ددحن نأ

 :بتك ةثالث اهمهأ ىرخأ

 .ناجرجلل هحرشو يجنإلل (فقاوملا) :الوأ

 .يخامشلل (ديحوتلا ةمدقم) حرش : ايناثو

 .(ةصمغلا فشك) :انلاثو

 نم اهريغ هذه عم دجويو ،هباتك يق ايلج ترهظ لا بتكلا مهأ هذه

 .هب اهتنراقم نم دعب نكمتن مل ،ةيضابإ ريغو ةيضابإ ©بتكلا
 (فقاوملا) يف لصأ امه ثلانلاو يناثلاو لوألا ملعملا ثحابم نأ انل رهظي يذلاو

 ةمدقم) حرش وه هنم عبارلاو ثلاثلاو يناثلا دصرملا لصأ نإف عبارلا ملعملا امأو ،هحرشو

 .(ةمغلا.فشك) نمو (فقاوملا) حرش نمم يهف ةمتاخلا امأو ،(ديحوتلا

 هنكلو لوصألا ىف امل اقفاوم نوكي دق بيوبتلاو بيترتلا نأ انه ظحالنو

 .ةرياغملا مامت هل ارياغم نوكي ام ابلاغ

 ام وهو .اهيف هيأر ىدبأو اهشقان ةشقانملا يضتقت ةلأسمب يملا ءاج اذإو

 هتدافتسا نم اندكأت ىلا باتكلا لوصأ ىلع ةطسبم ةرظن يقلن نأ دعب هرهظنس

 :انلق امك اهلوأو ،ةربتعم ةدافتسا اهنم

 ديسلل هحرشو 6"يجيإلا نمحرلا دبع نيدلا دضعل (فتاوملا) -
 :يناجرجلا فيرشلا

 نيدلا دضعل وهو مالكلا ملع يق روهشم باتك (فقاوملا) نإ
 «(زاريش) يحاون نم (جيإ) ىلإ ةبسن يجيإلا رافغلا دبع نب دمحأ نب نمحرلا دبع
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 ءايضب بقليو ،ةمج تافلؤم هل ‘يرعشأ ملكتمو ،يعفاش هيقف هنأ هنع فورعملاو
 ةعلق يف م1355/ _ه756 ةنس نجس ؛ءاملعلا خيش و ةاضقلا يضاقو ،نيدلا

 .ةنسلا سفن يت امب يفوتو (جيإ)ب (نايميرد)

 ىلإ ةبسن يياجرخلا فيرشلا ديسلاب فرعيف «ناجرخلا (فقاوملا) حراش امأو

 نيزلا ديسلا يلع نب دمحم نب يلع :وهو ناسارخو ناتسربط نيب ةنيدم (ناجرج) .
 :ت) يناكوشلا هفصيو (ه793 :تر) ،يفنحلا ياجرخجلا نيسحلا نسحلا وبأ

 ادرفتم [ناك هنأبو] ،اهريغو ةيلقعلا مولعلا عيمج يف امامإ راص هنأب» : (ه0

 .''«اهليلج و اهقئاقد يف ارحبتمو ،اهعاونأ عيمج يف افنصمو كام

 (ةدبناذخ) ريزو (نيدلا ثايغل) (يجيإلا) هفلأ يذلا فقاوملل هحرشب رهتشا دقلو
 .ةايحلا ديق ىلع وهو كلذك يجيإلا رهتشا هب يذلاو (م1330 /ه730) ةنس لبق

 يرظنلا ركفلا يف مظعألا جاتنلا» ناجرجلل هحرش عم ربتعي بانك وهف .
 ةدمعلاو يبهذملا طبضلا ثيح نم اماكحإ دشألا جاتنلاو ...نيسلا يمالسإلا

 هذ هل فرتعن نأ بجاولا نمو «سنوتو رهزألا يعماج يف صاصتخالا تاونسل
 .“«ةعساو ةرهش نم هلان امبو ةقباسلا تافلؤملاب هانراق اذإ ءاميسال و لئاضفلا

 لماكتم قسنب ...زاتم» هنأ : يياج رجلا ح رشب يحبص دمحأ روتكدلا هفصي و

 نأ هدعب نم يرعشأ ملكتم نكمتي ل !مكحم بيترتو ،تاعوضولملا ضرع ق لماش

 .}}«هيراجي نأ نع الضف هيلع ديزي

 لالجل (مالكلا ملع يف فقاوملا حرش ثيداحأ جيرخت) «يلشعرملا نمحرلا دبع فسوي :رظنا ار
 .41 :ص &م1986 :ةنس &}ا:ط توريب ،ةفرعملا راد ،يلشعرملا قيقحت «يطويسلا نيدلا

 .302 :ص ،1:ج «(ةيحيسملاو مالسإلا نيب يدلا ركفلا ةفسلف) ،ييونق .ج و هيدراغ سيول ؛تر

 -نيدلا لوصأ يف ةيمالسإلا قرفلا ءارأل ةيفسلف ةسارد .(مالكلا ملع ق) يحبص دومح دمحأ 7

 .357 :ص 82 :ج &©1985 ك :ط ،توريب ،ةيبرعلا ةضهنلا راد - ةرعاشألا
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 تاطوطخملا مسق يق رئازخلاب ةينطولا ةبتكملاب هنم ةدلجب ةطوطخم ةخسن دجوتو
 /_ه1325 ةنس ةعبط اهنم ‘تاعبط ةدع هلو &}625 :مقر تحت ليمج يبرغم طخ تاذ

 عم يسنوتلا يساس يدنفأ دمحما جاحلا ةقفن ىلع رصمب ةداعسلا ةعبطم م7

 .يرانفلا هاش دمحم نب يلج نسحل ةيشاحو ،يتوكلايسلا ميكحلا دبع ةيشاح

 : وهف هيلع ييمنلا دمتعا يذلا ننانلا باتكلا امأ و لوألا باتكلا نع اذه

 :يخامشلل ديحوتلا ةمدقم حرش - ب

 : ق) عيمج نب ورمع صمح يبأل (ديح وتلا ةمدقم) وه حرشلا اذه لصأ نا

 ضرعت ةيفسلفلا تاحلطصملا نم ةيلاخ ةرصتخم ةزجوم ةديقع ىهو &(_ه8

 ةفرعملاب ةقلعتملا ةيدقعلا اياضقلا مهأب طيحي و ئدتبملا ديفي ايميلعت اضرع ةديقعلا `

 ظ فحت و ،ريغصلا ساقملا نم ةحفص (18) يق عقت عمتجاو درفلاب ةقلعتملاو لمعلاو

 تناك سنوتب ةبرجبو ،رئازخجلاب بازم يداو ندمب بيرقلا ىضاملا يف اظفح

 نم ةبيرق اهلكيهو اهاوتجم يف يهو هيلإ بسنت تراصف عيمج نبا اميرعو ،ةيربربلاب
 لربوك رايبو ؛شّيفطا قاحسإ يبأ لنع يهو ةسوفن ةديقعب ةروهشملا ةديقعلا

 ةمدقم :ىمستو ."يرجهلا سماخلا نرقلا لبق ام جاتنإ نم (. حسمعاال)

 امك ةيضابإلا ةديقعو ،ديحوتلا ةديقعو ،ةبازعلا ديحوتو 5ةبازعلا ةديقعو ،ديحوتلا

 .")ل( يكسنلتوم اهيمسي

 دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ _ه904 ةنس اهحرش دقل

 وبأ اهحرشو .(م1522/ه928 :تر 5ة}ةديدعلا فيلآتلا بحاص يخامشلا

 9:ص ‘ت.د 77 (اهحورشو ديح وتلا ةمدقم) شّيفطا قاحسا وبأ: عجار )1(

 . ! ; ح خ !' !' ط 00 :50.
 ح !' » !1 : 50. )2(

 .اهدعب امو ا :ص ©تيراعت نب ةلاسر :رظنا ديزملل (3)
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 نب ورمع امب لغتشاو .(م1560/ _ه967 :تر) يتالتلا ميهاربإ نب دواد ناميلس

 :تارم ةدع -نييمثلا خيش- يقالتلا ناضمر

 حرشو "قيلعتلا دوقع يف قيقحتلا مظن) :هامسو يخامشلا حرش حَّرَش ذإ

 - اهل هحرش ىلع راصتخا هلو {“(ةديقعلا نتم ىلع ةئيضملا ةؤلؤللا) هامسو ةرم نتملا
 11 خيراتب كلذ ناكو 6}(ديحوتلا ةتكن ىلع “ديقنلا دقعلا) :هامس -ةؤلؤلل هلعل

 حتف وهو راصتخالا ديدش ،نتملا سفنل رخآ حرش هلو .ه1179 ةنس ةدعقلا يذ

 هحورش ثلاث وهو 8ة(ديح ولا ةتكنل ديرملا ةدمع) :هامس نيئدتبملا دنع تاقلغملل

 ةنس نم ةدعقلا يذ 26 ؛خيراتب وهو "كلذ ىلع صني امك ةديقعلا نتم ىلع

 .ها 6

 اهحرش يذلا شّيفطا فسوي نب دمحما جاحلا (ديحوتلا ةمدقم) حاَرش نمو

 .رئازلاب بازم يداو تابتكمب خسن هحرش نم دجوت ،الوطم احرش

 هلو ،نييضابإلا ءاملعلا دنع هنأش هل باتك ىرن امك (ديحوتلا ةمدقم)ف

 :همسا ارخآ باتك باتكلا اذه ةناكم نم بيرقو .مهدنع ةديقعلا يق هتيمهأ

 . )مل احملا) هباتك ق هيلع تيمنلا دمتعا دقو &(ةمغلا فشك)

 .50 :ص ،ثارتلا ةيعمج ،(يراضحلا دعبلا) (1)
 ءةيبرعلا ةعبطملا ،(ةراتخم بتك) :ناونعب ةعومجب نمض «(نيروغبت لوصأ ىلع نيتملا ةبخن) ،يتالتلا (تر

 . .178 :ص =-ةيادرغ

 .ةحلاص (ديقنلا) حو ،(ديضنلا) :اهلعل لصألا يف انكه ةر
 .ةيادرغ حالصإلا دهعم ةبتكمب ةطوطخم ةخسن هنم دجوت (4)

 ةنس .ةنيطنسق .ةيرادإلا ةعبطملا ،يتالتلا دواد حرشو نتملا :هعم مضي دحاو باتك يف عوبطم ؛5ر

 .124 :ةحفص ىلإ 30 :ةحفص نم وهو ه3

 اذه عقي ،ةيادرغب فاقل دمحأ نب دواد جاحلا ةنازخب ثيدحلا يف رخآ باتك عم ةدلحب ةخسن هنم (6)

 .ريبكلا عاطقلا نم ةحفص 458 يف حرشلا
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 :ةمقلا فشك ج

 هنأ ركذ دق ذإ باتكلا اذه هلامعتسا انتفرعم ىف اندعاس يذلا وه ييمثلا نإ

 ىلع قرفلا ميسقت هرايتخا للع نيح لاق دقو ،قرفلا ثحبم يف هل اعجرم ناك

 (ةمغلا فشك) بحاص هل ضرعت نإو هلثم هل ضرعت نم رأ مل ينإ» :يجنإلا جمم

 دقو هجولا كلذ ىلع ال نكل ...ىفكو ىفش دقلو ،ةمألا هيف ترجاشت اميف

 ."")«هيلع اهبنم همالك ضعب تلقن

 لحم وهو هل هركذ دنع (ةمغلا فشك) باتك فلؤم مسي ل يمنلا نأ الإ

 نمو ةيمستلا ثيح نزم هلوح ةمئاقلا ةيلاكشإلا لح ق مهاس هتيل ايو لاكشإلا

 .خيرأتلا ثيح نمو ،(ماللا زسكب) فلؤملا ثيح

 هب ترجاشت امل ةمغلا فشك ( :مساب درو دقف ةيمستلا ثيح نم امأ

 ق ةمغلا فشك) :مسابو 3‘})ةمألا رابخأل ةمغلا فشك) :مساي دروو 2)مةمألا

 .ةمألا رابخأل عماخلا ةمغلا فشك) :مساب ءاجو 3‘ة(ةمألا فالتخا

 .278 :ص ل اعملا ط وطخ )1(

 ز م ;) ع ( (2)

 ئ , غ , ح ع ا : 11

 .م1986 سيراب ،نويرسلا ةعماج- لادروس كينمود :فارشإب ةثلاثلا ةقلحلا هاروتكد ةلاسر يه

 .ن -م ر

 .نورابلا فسوي نب دمحم :هعبط (تاقبطلا باتك هب لخنا ام مامتإ يف ةاقتنملا رهاوخلا) "يداربلا (
 .219 :ص ©“ت .د

 .287 :ص س2 :ج «(ةيمالكلا جراوخلا ءارأ) :يبلاط رامع ،اضيأ
 بابلا وهو ،(مهتملك فالتخا ىلإ مهمالسإ لوأ نم نامع لهأ رابخإ) .نيالكا شيفده .د - ؛5ر

 وهو .هسراهفو هتاقيلعت ةيناملألاب \ةمغلا فشكب روهشملا يبرعلا باتكلا نم نوئالنلاو ثٹلانلا

 ،نام توغتش .د فارشإ تحت ضغروبموه ةعماج نم ةيناملألاب هاروتكد ةلاسر نم ءزج
 اهنع ةركف ذخأ ىلع اندعاس .1938 :ةنس ترشنو 1937 ةنس تشقون .داش .د :ةدعاسمو
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 كلذ عمو لوهجج هفلؤم نأ ىري هنع ملكت نمم ديدعلا نإف فلؤملا ثيح نم امأ ه

 نب ناحرس وهو .هب باتكلا ةرهشل كلذ لعلو ،يوكزألا ىلإ هتبسن زيجن نم مهنم نإف
 يك زإ ةنيدم ىلإ ةبسن ؤ يوكزألا ناحرس نب نسحلب نب دمحم نب ناحرس نب ديعس

 .م18 - 17/ ه12 -11 نرقلا يف شاع دقلو نامع ةنطلس يق ةيلخادلا ةقطنملاب

 نب دمحأ ركب يبأ ىلإ هب درفنا يأر يف- فصنم ةجوق هبسني باتك وهو

 خيراتلا يف ةديصق هل يذلا 3!ذه5 :قر ينامعلا رظنلا نباب روهشملا ناميلس

 هحرش ىمسو ،(م1914 / ه1332 :ت) شّتفطا فسوي نب دمحما جاحلا اهحرش
 عفو يذلا باتكلا ريع هنكلو ئ ( رظنلا نب ةيمال حرش ف ةمغلا فشك) اده - ٢ ه ,. )3( .. . . _- = ١ ٠ :. =- ١.

 .تيمنلا هنم دافتسا يذلا ريغو ،هتبسن يف فالتخالا

 ىلإ هتبسن يف فالتخالا عقو يذلاو «انه انينعي يذلا (ةمغلا فشك) نإ
 وه هنم نورشعلاو نمانلا بابلا اباب نيعبرأ لإ مسقنيو ةمدقمقمعم. أديي باتك وه ،يوكزألا

 .ةيادرغ ةيالوب يحايسلا داشرإلا بتكم عم نواعتملا ،نوماب ىفطصم :مجرتملا خألا

 دادغب ةعماج بادآلا ةيلك ،(ينامعلا خيراتلا رداصم ةسارد يف ةمدقم) ،رمع قوراف .د -

 .109 :ص 51979 :ةنس

 33 :ص 8م 1985 ط .م .د (ةيمتس رلا ةلودلا) ،زاحب ميهاربإ =

 .786 :ص ،ثارتلا ةيعمج يراضحلا دعبلا «يريبعخلا تاحرف -

 مودق ىلإ هروهظ ذنم مالسإلا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا) ،ميلحلا دبع دمحم بجر .د -
 .342 :ص ©1989 طقسم ،مولعلا ةبتكم «(نييلاغتربلا

 ز م, ح ع ل : . )1(

 :اهعلطم اتيب 162 يف عقت يضابإلا خيراتلا يف يلئامسلا ينامعلا رظنلا نبا ةيمال (تر
 .لوألا مدقلا د رفلا دحاولا لضفملا بوهرلا هللاب تنمآ

 .70 :مقر ديعس يمع دهعم ةبتكمب ةطوطخم

 فسوي نب دمحما جاحلا ءارآ لالخ نم ،ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا) "نودع نالهج ةر
 .153 :ص ،نوقرم ،(شيفطا
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 ركذيو ،ةقرف نوعبسو ثالث امنأو ةيمالسإلا قرفلا نع ملكتي هنأل ،اننحب يف انينعي يذلا
 .«هللا همحر ىفكو ىفش دقلو» :هلوقب هبحاص نيمثلا فصو دقلو .ةقرف لك داقتعا

 ةبتكملا لثم ،ةيملاعلا تابتكملا فلتخم يف تاطوطخم باتكلا اذه نم دجوت

 ايلعلا تاساردلا ةبتكمو «قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملابو سنوت يف ةبرجب ةينورابلا
 ثفثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكمك نامع ةنطلسب تابتكمو دادغب ةعماجب

 يناطيربلا فحتملاب دجوتو &‘!ليديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم راشتسملا ةبتكمو

 .هريغو ايناملأب نيلرب ةبتكمو ندنلب

 تامولعم هعمخب ارظن قرشلاو برغلا يف نيثحابلا نم امامتها لان دقلو

 نمو 56م1728/ه1140 ةنس ىلإ مالسإلا لبق ام ةرتف نم ،اينمز ةلسلستم ةينامع

 ةنس هقيقحت دنهلاب يابموب يف ةسينكلا يعار ج0 (سور) ةلواحم هب مامتهالا

 ةيعمجلا ةلحب يف هرشنو سةيزيلكنألا ىلإ همجرتو يوكزألا ىلإ هبسنف () 4
 .م1974 ةنس لاغنبلاب ةرداصلا ةيويسآلا

 بابلل اهقيقحتو {ةيناملألاب هل (نيالكأ شيفئه) ةسارد اضيأ هب مامتهالا نمو
 دمحأ ةلواحم مت !هركذ قبس امك غ ربموه ةعماج م1937 ةنس هنم نينالثلاو ثلانلا

 تاساردلل يلاعلا دهعملا نم اهيلع لصح ريتسجاملل ةلاسر نمض هقيقحت يلديبع

 .1985 ةنس صربقب ايسوقينب اهرشنو \توريبب ،ةيمالسإلا

 !(ةسألا رابخأل عماخلا ةمغلا فشك) :امماونع نانول اهيف ًَمعَتسُم ءورقم اهطخ ةدحاو ةخسن (1)
 ا 1208 ةنس ،يوكزألا هللا دبع نب رمع نب فلخ نب دمحم نب دوعسم نب رماع :اهخسن

 َ .ك/ 571 :ةبتكملا يف اهمقر

 دمحأ :عجار :الثم .قدأ تامولعم ىلع لوصحلل باتكلا لوح اهانلمعتسا يلا عجارملا :رظنا (تر

 كرشنلل نولد «قيقحتو ةسارد ،لوهجي فنصم 6يةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك) ،يلديبع
 .183 :لإ- 179 :ص نم ،م1985 ةنس صربق ۔ايسوقين

 :عجار ديزملل ةر



 مالكلا ملعو ينيمثلا مامإلا : يياثلا بابلا 160

 هتلوانت نيمثلا هدمتعا يذلا (ةمغلا فشك) تلوانت ىلا ثوحبلا ضعب هذه

 .يوكزاألا ىلإ هتبسن يف ةنئمطم ريغ يهو

 نأ وه ،ةيضقلا هذه يف قيقحتلاو ثحبلا نم ديزملا ىلع ثحي يذلا نإو
 عمو «(ه12 :ق) يرجهلا رشع يناثلا نرقلا وه رخأتم رصع ىلإ بسني باتكلا
 .يرجهلا نماثلا نرقلا يف ركذ هل درو دقف كلذ

 ثادحألا نأو ،(م18 / ه 12ق :ت) يوكزألا نأ انفرع نأ انل قبس دقل

 .م1728/ه1140 ةنس اهتيام هيلإ بوسنملا طوطخملا يف تدرو قلا

 نرقلا يف هتايح تناك يداربلا ميهاربإ مساقلا ابأ نأ اضيأ فرعنو

 ادييقت \ةيضابإلا فيلآتل نيدييقت بتك دقف كلذ عمو إم15و 14/ه 9و 8
 . (ةمغلا ٠ ك( امهيف ركذي ث)ال وطم رخآو )1 ( ۔:م

 .110-116 :ص «(ييامعلا خيراتلا رداصم ةسارد يف ةمدقم) ©قوراف رمع -

 23 - 22 :ص «(ةيضابإلا ةكرحلاو نامع) شقرق دمحم -

 .342 :ص «(ةحالملاو نوينامعلا) ،ميلحلا دبع دمحم بجر -

 786 :ص ثارتلا ةيعمج ،(يراضحلا دعبلا) ،يريبعجلا تاحرف -

 نرقلا ةيام تتح اهروطتو امتأشن يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا) (مشاه بلاط يدهم -
 ١ اهدعب امو 16 :ص (يرجهلا ثلانلا

 .اهريغو _
 .219 :ص ةيرجح ةعابط «(ةاقتنملا رهاوخلا) ،يداربلا (1)

 نيدييقتلا قيقحت ،2 :ج :اضيأ [198 - 197 ص حا :ج «(ةيمالكلا جراوخلا ءارآ) ،يلاط رامع تر

 .اهدعب امو 281 :ص

 .دمحأ نب دمحم :راشتسملا يلاعم ةبتكم يف ،يداربلل {عةاقتنملا رهاوخلا)ل نيتخسن ىلع تعلطا مه

 .د) ؛هكيرشو ينورابلا فسوي نب دمحم خيشلا ةمذ ىلع ةيرجح ةعابط ةعوبطم ىلوألا تناكو

 ،ج/420 :اهمقر ،اهخسن خيرات الو اهخسان ركذي مل ةطوطخم ةيناثلا تناكو ،(.ط .م .ت
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 ؟هبسننس -نذإ- نرق يأ ىلإف

 مهدنع رصعلا لهأ فيلآت نم نوركذيو» :يلي ام لوطملا يف يداربلا لوقي
 ري مل (ةمألا فالتخا يف ةمغلا فشكرب فرعي اباتك [نامع لهأ دنع عي]

 هخاسنتسا ىلع ةكم نم انباحصأ ضعب تفلك تنكو «هنف يق هلثم ةوعدلا لهأل

 ملف هترجأ لمتحملا بلطف يشب لابتها هل نم كانه فداصي ملف :لباق نم هب ىتأف

 .«هللاب الإ ةوق الف كانه نم هدرف ،اهدجي

 باتك دوجو دكؤي دييقت يداربلا ىلإ هتبسن تحص اذإ دييقتلا اذه نإ

 باتكلا اذه ةقالع ام :وه انه يمتحلا لاؤسلاف هيلعو ،(ةمغلا فشك) مساب

 ؟يوكزألا ىلإ بسني يذلا باتكلاب

 اهفلؤم ةميدق ةطوطخمل طقف خسان يوكزألا نأ (نوسنلكلو) هاري يذلاو
 فالتخا يف ةمغلا فشك) :ناونعب يهو !ةديدج تارقف اهيلإ فاضأ هنأو ،لوهجج

 .""»يداربلا هركذ امك يرجهلا نماثلا نرقلا تاطوطخم نم يهو «(ةمألا

 يذلا (ةمغلا فشك) فلؤم وه نم :احورطم لاؤسلا ىقبيس كلذ عمو
 ؟يداربلا هركذ

 بسنت ييلا نع فلتخت لوهجب اهفلؤم نإ ليق يلاو ةدوجوملا خسنلا لهو
 ؟يوكزألا ىلإ

 اهيف تدرو ةطوطخملا ةخسنلا نأ تدجوو .امهيف ركذ هل درو رصتخملا دييقتلا نأ تدجوف

 ةفرعم يف لصف) :امناونع ةعوبطملا ةخسنلا يف دجوت مل ةفاضإ ،(توملا ركذ :ةمتاخ) :ناونعلا لبق

 .ةيناث ةرم (ةمألا قرف نايب يف ةمغلا فشك) اهنيب نم ركذو ،(هللا مهمحر نامع لهأ بتك
 دادزيو ،يداربلا ىلإ امهتبسن يف امهنم ققحتلاو ،نيدييقتلا لوح ةساردلا نم ديزم ىلإ عفدي اذه
 دعب ةمغلا فشكل افلؤم سيل يوكزألا نأ ىلإ ليمي يلديبع دمحأ نأ انملع اذإ ادقوت عفادلا انه
 .هاوتحم هصيحمتو لخادلا نم طوطخملل هدقن

 .110 :ص «(ييامعلا خيراتلا رداصم ةسارد يف ةمدقم) ،رمع قوراف (1)
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 خسنلا عيمج رصح يه ةوطخ لوأ نأل ،نآلا دراو ريغ اذه نع باوجلا نإ

 لح يف تبلاو اهتسارد لهست تح (ةمغلا فشك) مسا لمحت لاو ةدوجوملا

 .باتكلا اذه ةيلاكشإ

 فلؤي ناك نيح اهنم دافتساو ييمثلا اهلمعتسا يلا بتكلا ضعب هذه نإ

 اذه حنمت يلا يه ذإ .اهمهأ يه ةثالثلا هذه نكلو اهريغ كانهو .(مل اعملا) هباتك

 .هتدام باتكلا

 .هجهنم نع ثيدحلا ىلإ لقتنن نأ اننكمي هلوصأ انفرع نأ دعبو

 :هحيهنم

 نم ةريبك ةدافتسا (ملاعملا) هفيلأت دنع دافتسا دق ناك يييمثلا نأ انيأر دقل

 هديكأت نزم مغرلا ىلع هبهذم ريغ نموأ هبهذم نم اوناك ءاوس ،كيقباس تافلؤم

 :لوقي ذإ \توععيو ايحب ةيضابإلا ىلع هنأ ىلع

 ايحن هيلع يذلا ...ةيضابإلا داقتعا كيلع ىفخي ال انباتك تعبتت اذإ تنأو»

 ت هللا لوسر اهيلع ىصو قلا ةقرفلا يه هذهو هللا قيفوتب تومن هيلعو

 ."‘ه«ةباحصلا رثكأ تام مهتقيرط ىلعو ،هدعب نم ناتفيلخلاو

 ةعسو هركف ومس ىلع لدت كلت هتدافتساو ،هبهذم ريغ نم دافتسا دقل

 .اباوص هاري ام هلبقتو هعالطا

 هنإ هباتك ق ءامكحلا نيملكتملا نم هوقبس نيذلا جمه كلسي هتلعج دقلو

 لحملا زاجيإلل اكرات ،هيف غارفإلا ميكحلاو ملكتملل داتعا بلاق يف هتغرفأف» :لوقي

 .297 :ص .مل اعلا خم (1)



 163 (نيدلا ملاعم) نيمثلا باتك : يناثلا لصفلا

 نم ةمالسلاو ©فالجخلا ينابم ضقن يغتبي نمل اذ وه اهف ...لمملا بانطإلاو

 ."فاصنإلاو لدعلا لهأ نم مالكلا نف يلاعم دييشتو ةفسلفلا تالضم

 امك- اديعب ناك هنأ ريغ ءامكحلا نيملكتملا جهنم جمن دق هنأ اذه يعيو

 اهنم لمعتسا دقو ،ةيعيبطلاو ةيقيزيفاتيملا ثحابملاو ةفسلفلا تالضم نع ۔حرص

 ةيقطنملا ةسيقألا هلامعتساك ،مالكلا ملع ثحابم ةلصلا بيرقو ةيمهأ اذ هآر ام طقف

 عقاو نم ةيئزجلا رهاظملا ضعب هئارقتسا وأ مالكلا ملع نم كلذ اربتعم ناهربلا يف

 قلاخلا ةمكح جارختسال ناسنإلا يق هلمأتك ںهتابثإ دوي رمأ ىلع امب الدتسم ةايحلا

 .كلذ هباش امو ساوحلا أطخ تبئت ةعيبطلا نزم ةلنمأل هضا رعتسا وأ ،ميلعلا

 ملع يف نينعاطلا بهذمل هريسفت دعب ،هجهنم اذه نوكي نأ يعيبطلا نمو

 :ىلع هلمحب ،يعفاشلا مامإلاك نيمدقتملا نم هنع نيهانلاو مالكلا

 .نيقيلا ليصحت نع رصاقلا .«

 .نيملسملا دئاقع داسفإ ىلإ دصاقلاو ه

 .")ةفسلفلا ضماوغ نم هيلإ جاتحي ال اميف ضلئاخلاو ه

 ال اميف ضخي مل وهف ءامكحلا نيملكتملا جهنم راتخا نإو وهف ،اذكهو

 عيمجو ءاهروراثأ يلا اياضقلا لك لوانتي مل و ،ةفسلفلا ضماوغ نم هيلإ جاتحي
 ظفحت دقف .،اهيف مهءامترا ةفسلفلا ناضحأ يف متري مل و ،اهوحرط لا تايئزجلا

 .هفلؤم بساني ام اقيقد ءاقتنا ىقتنا دقو ،امتدام لامعتسا يف اريبك اظفحت

 ێبف نانئمطاو حايترا لكب هلمعتسا لب قطنملا عم كلذ لثم لعفي وهو

 لقعلا صخت ثحابم هأدتبا ذإ لسلستم يقطنم ساسأ ىلع هباتكل ماعلا لكيهلا

 .3 :ص .مل اعملا ط وطخ )1)

 .7 :ص مل اعملا طوطخم (٥2ر
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 اهقرطب ةفرعملا باستكا ىلع هتردق ىدم اهيف انيبم فيلكتلا طانم يرشبلا

 .لوألا ملعملا نوكت يهو تامدقملاب اهيمسي ثحابم يهو {ةصاخلا

 يف لنمتتو ،القع ةنكمملا تادوجوملاب لقعلا اذه ليجيث كلذ دعب نم هنإ مش

 .هباتك نم يناثلا ملعملا نوكت يهو ،هب طيحي امو ،هتاذ ناسنإلا

 اهدجوأ اراتخم ادجوم اهل نأ كردي ،اهيف رظنلاو تانكمملا يف لقعلا ةلوجبو

 .ثلاثلا ملعملا يف هنع ثدحتيف ءيش هلثمك سيلو ،لامكلا تافصب فصتي

 بجي هنأو تانبب هدابع ىلإ السر ثعيي نأ ىلاعت هقح يف زئاحلا نم هنأ امبو

 يف اونوكي تيح فيلاكتلاو رابخألا نم هب اوتأ ام لك يف مهقيدصت ءالؤه ىلع
 يف ةداعسلا لينل ،اكرتو انايتإو اداقتعا ،مهنم ىلاعت هديري ام قفو ايندلا يف ممتايح

 .باتكلا ملاعم رخآ وهو ،تاوبنلا هيمسيو عبارلا ملعملا ناك ‘ىرخألا يفو ايندلا

 دصارم ىلإ اهنم لك مسقنيو باتكلا اهمضي يلا ةعبرألا ملاعملا يه هذه

 .بلاطم ىلإ مسقت دق دصاقم ىلإ دصرم لكو ا
 ىلإ اقيرط هباتك لعجي نأ ميسقتلا اذه لالخ نم ديري ييمثلا نأ رهظيو

 .مالسب اهيلإ لصيل هتاوطخ عبتي نأ ملسملا ىلع ةرخآلا

 ىلع هب ل لدتسي يذلا رثألا وه ملعملاو ئ ل اعملا نم هيف لقتني وهف لعفلاب و

 ةبقارملا عضاوم يهو :دصارم نم رثألا ةحضاولا قيرطلا هذه يق ام ىلإ !قيرطلا

 .هيلإ هجوتلاو ءيشلا نايتإ» وه دصقلاو ،دصاقملا ىلإ اهنمو ،“بقرتلاو

 . ملع :ةدام 6(حاحصلا) كيرهوخلا (1)

 .دصر :ةدام س - م (2)

 .دصق :ةدام س = م (3ر)
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 :راصتخالا

 تيلا يهو «يملاعملا) هباتك يف هقرافت مل هفيلآت يف ةرهاظلا راصتخالا ةمس نإ ا
 هيلع لصحت امم ارصتخم عمجي نأ هدهج لواح هنأب هتمدقم يق حرصي نأ ىلع هتلمح

 دكوؤي كلذك هتلعج و .":مالكلا ملع يف ةفنصم يهو اهيلع علطا يلا بتكلا نم

 :كلذ نم ركذنو رصتخم هباتك نأ : ةرركتم تارم

 ال انرصتخمو» : لوقي ةيهولألا عوضوم نم تافصلاو تاذلا ثحبم ق هنأ

 .“«ماهفألا يوذل ةيافك هانركذ اميف نكلو كمارملا اذه ثحابم باعيتساب يفي

 انضرغو ةريثك امبوجو ةلدأ و» :صاخشألا ةيالو بوجو ق لوقيو

 .“ه«راصتخالا

 رفكلاب ءاريغص ولو ،©بنذ ىلع رصملا ىلع انمكح امتإ» :لوقي ةءاربلا يفو

 ”«باعيتسالاب يمي ال انرصتخمو كامموقو ةلدألا ةرثكل ،ةءاربلاو

 ريشي امنإو ،باعيتسالاب يفي ال هرصتخم نأ طقف ركذي ال يمثلاف ،اذكهو

 وأ .هقفلا لوصأ يف وأ ةغالبلا ف ثحابم بلطتي اهليصفتو اهنايب ةلأسملا نأ ىلإ

 .تالوطملا اهلحم نإ لوقلاب يفتكي

 هباتك ىلإ لاحأ دقو .هيلإ ليح هنإف هبتك دحأ يف لبق نم اهثحب دق ناك اذإو

 رثكي يذلا باتكلا اذه ،(نيرحبلا جرم حرش يف نيجوملا مظاعت) :هباتكو ،(لينلا)

 .(نيرحبلا جرم حرش) وأ (حرشلا)ب هتيمستب يفتكيو ،هيلإ ةراشإلا نم

 .3 :ص كملاعملا طوطخم (1)

 .117 :ص ملاعملا طوطخم (تر

 .230 :ص ملاعملا طوطخم قر

 .234 :ص كملاعمللا طوطخم (4ر
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 نع قيقدتلاب وأ ،اهل لوأ ال ثداوح لاطبإ نع هثيدح يف هنأ كلذ ةلثمأ نمو

 ءامتافصب و ةيعونلاو ةيسنجلا اهروصب ةثدحم ،امتاوذب ةميدق اهلك ماسجألا نأب نيلئاقلا

 امب هيلع عالطالا دارأ نمف ،‘كلذ يف انضرغ سيلو ،تاوذلا يف اوفلتخا ممث» :لوقي

 .""هيف مالكلا تطسب دقو حرشلاب هيلعف مهبهذم املع طيح

 راصتخا هنأ ةمدقملا يف حرصي ،زاجيإلاو راصتخالا ىلع هديكأت عم وهو
 لئاسملا ضعب يق لوقلا طسي هاندجو اذإ بجع الف اذهلو ««لخم ريغ زاجتإو»

 .باتكلل هميدقت يف هب حرص نأو قبس امك لمم ريغ ابانطإو اطيسبت

 عفاود ريربت ىلإ هعفدي ،ةلاطإلاب روعش بانطإلا دنع هباتني انايحأ هنأ ريغ

 اذه ركذ تدعأ امنإو» :ملعلا ةفص يف ةفسالفلا يأر يف هلوق هلاتمو ،بانطإلا كلذ

 ةوقلا باستكا ىلع نيرمتلاب اوقلستتلو 3مدقتت مل ةدايز ىلع هلامتشال مدقت هنأ عم

 .)«مىقرابعب مىقرظانمل

 ةقيرطلا ىلع راصتخا وهو (ملاعملا) هباتك يف ييمثلا جهنم راصتخالاف اذكهو
 .)هنايب قبس امك لوألا

 :نوقباسلا هبتك امب هرتأت

 نمو جهنملا ثيح نم ،هوقبس نيذلا بتك نم اريثك ينيمثلا دافتسا دقل

 يزارلاو يلازغلاك مالكلا ءاملع نم نيرخأتملا ةقيرطب رثأت دق وهف نومضملا ثيح
 يف جزمو ءهباتك لكيه عضو يف مهجهنم نم دافتسا دقو ،يجيالاو يواضيبلاو
 اياضقلا مهأل امهتخلاعم يف يرعشألا ركفلاو يضابإلا ركفلا جاتن نيب هنومضم

 .49 :ص ل اعملا ط وطخم )1)

 .102 :ص مل اعملا طوطخم (2)

 .لوألا بابلا نم يناثلا لصفلا يف هراثآ نع ثيدحلا دنع (3)
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 عارصلا عوضوم تلظ ييلا لئاسملل امهحرط يف فالتخالا هجوأ انيبم ةيدقعلا

 ةيالولاك مهريغ نع ةيضابإلا امب زيمتت يلا لئاسملا مهأ ازربمو مالكلاو ةيؤرلاك
 .نيتلرزتملا نيب ةلرتملاو ،ةءاربلاو

 امنإو &‘!هضعبلا كلذ ىلإ بهذي امك (فقاوملا) كلسم كلسي مل وهو

 انكلس دقو» :هلوق يف كلذب احرصم مالكلا ءاملع نم نيرخأتملا ةقيرط كلس

 .ىضم اميف هانيب امك 2 مهتقيرط

 ريثكلا جمدي ل كنيرخأتملا ةقي ةقيرط كلس هنأب هحي رصت نم مغرلا ىلع وهو

 هب ام مهنم ذخأ هنأ ودبيو ءاهوجردأ امك هفلؤم يف ةيفسلفلا عيضاوملا نم

 .لئاسملا نم ةجاحلا

 صوصنلا نم اريثك هيقباس نم ذخأ هنأ نم مغرلا ىلع -اضيأ - وهو

 اهلصأ يف ناك يذلا ريغ رخآ ائيش جرختسا دق لوصفلا تيحو لب تارقفلاو

 دنع دجن اننإ ذإ ،نفلا اذه يف اوبتك نيذلا دنع عئاشلا رمألا هنأ ىلإ كلذ ةرم لعلو
 .ممتافنصم امي مستت ةمج الوقن مالكلا ملع يف نيقباسلا نيفلؤملا

 حرش هباتك يق ينارتتل نأ :ماقملا اذه يف اهركذ نكمي ىلا ةلثمألا نمو

 ةمج اصوصن ذخأو 5 (فقاوملا) باتك نم ةريثك اصوصن ذخأ» دق :(دصاقملا)

 (لوقعلا ةيامنرو «(ةيلاعلا بلاطملا)و «(لصحما) :اهنم ةصاخ يزارلا بتك نم

 نيدلا رصن بنتك نم اضيأ ذخأو &(نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقتعا)و
 عيبرتو ،ةناوطسألاو ةركلا باتكو ،تاطسوتملا باتك :اهنم ةصاخو ،يسوطلا

 .16 :ص &1967 .2 :ط ،نيمثلل (لينلا) باتكل هريدصت ،نمحرلا دبع يلكب «1ر

 .7 :ص مل اعملا طوطخح (2)

 .146 :ص يننارتفتلل (دصاقملا حرش) ل هقيقحت ةريمع نمحرلا دبع (3ر
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 ءافشلا :اهنم ةصاخو ءانيس نبا تافلؤم نم ذخأ امك ‘تاطورحخملاو ،ةرئادلا

 ."ةاجنلاو ،نوناقلاو تاراشإلاو

 ءاقشلا قطنم ةدام سبتقا هنأ (م1037 - م980) انيس نبا نع فورعملاو»

 اهل ةقفاوملا انيس نبا بتكو ،يبارافلا حورش نيب لباقن نأ يفكيو ،يبارافلا نع

 .“”«بيكرتلاو راكفألا يف ريبكلا هبشلا انل دكأتيل

 (راكفألا راكبأ) ةصاخ ةفصب مدختسي (فقاوملا) بحاص نإف ،كلذ لثمو

 .©)رّحلملاو ،لوقعلا ةياهنو ،لّصحملا :يزارلا بتكو «(ه631 :ت) يدمآلل

 نعو اقلطم رئابكلا نعو ءايبنألا ةمصع نع هثيدح دنع اججح درويو

 .“‘ايبنألا ةمصع هباتك يف يزارلا ججح اهسفن يه ،ادمع رئاغصلا

 يبأ ىلإ يزارلا دنع ةيمالكلا ةداملا (داترملا ةيغب) :هباتك يف ةيميت نبا عجريو

 . انيس نبا ىلإ هدنع ةيفسلفلا ةداملاو ناتسرهشلاو يلاعملا

 تافصلا نع ثيدحلا ق ررك ثيح يبوجلا دنع لبق نم لصح كلذ لثمو

 .“_«مهتلدأ سفنو لب ةرعاشألا نم هفالسأ تارابع سفن» :الثم

 نباو يدوعسملا دحت ةلزتعملا دنعف يمالسإلا ركفلا ق ريثك كلذ لثمو

 راكفأ عم هباشتت مزح نبا راكفأ دجن ةيرهاظلا دنعو ،يحلبلا نع نالقني ىضترملا

 .148 - 147 :ص س - م «1)

 .25 :ص (ثيدحلا قطنملا رظن ةهجو نم برعلا قطنم) ،يروخاف لداع ؛تر
 . «53 ،18 (مالسإلا) ةلحب ،رتير» :نع 302 :ص ،1 :ج «(ينيدلا ركفلا ةفسلف» ةر

 .371 :ص 2 :ج 5(مالكلا ملع يف) «4ر

 .107 :ص (داترملا ةيغب) :باتك نع 282 :ص س - م (5)

 .156 :ص «س - م «6)

 01974 ةنس ،سنوت ،رشنلل ةيسنوتلا رادلا (ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف) هقيقحت :ديس داؤف (7)
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 .اذكهو ،&‘"»نياثلا فقاومل ةلئامم فقاوم بتي لوألا دحنو ،يرهاظلا دواد

 ال لوقنلا كلت نإ :لوقي نم هاري ام وه هيلإ بهذن نأ َون يذلاو

 رارمتساو ةيلآ ةيعبت يف مهرابتعا نكمي الو ،ةلذاذفألا كئلوأ نأش نم سخبت
 .63) . قل [ ءافتقاو

 نم هنأو مهنم وه ةيضابإلا دنع جهنملا اذمي زيمت يذلا نيمثلا نإف كانه نمو

 هتسارد يف هروظنمب قلطناو هبهذم هقفو ،اهبعوتساو هيقباس ةدام لثمت دقل .مهمالعأ

 قافتالا هجوأ كردأو ‘هتلمج يف ايرعشأ ناك يذلا ،كاذنآ يمالسإلا ركفلا

 .هيهتشي امك ءاج يذلا باتكلا اذه فيلأت ىلإ كلذ هادأف ،ءاملعلا نيب فالتخالاو

 .“«نفلا اذه يف بغارل هنع غ ال» يذلاو

 :باتكلا ق هكلسم

 يف امكحتم ناك نيمثلا نأ -هلوصأب باتكلا اذه ةنراقم دعب- انل نبت دقل

 .هل وه الامجإ باتكلا يق ءاج يذلا نأو ،هئارآ ضرع ىق اقسانتم هباتك نومضم

 :لماوع ةدعل

 .هيلإ انلصوت اميف هريغ تافلؤمل نيابملا هميمصتل :اهلوأ

 .هتدام اهنم ىقتسا قلا بتكلا عونتل :اهيناثو

 .29 28 :ص

 .8 :ص 01986 ةنس 01 :ط «(سلدنألاو برغملاب يفسلفلا ركفلاو مزح نبا) \توفي ملاس (1)

 .282 :ص ،2 :ج ،(مالكلا ملع يف) (تر

 .8 :ص «(يفسلفلا ركفلاو مزح نبا) ةر
 .3 :ص .مل اعملا ط وطخع (4)
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 نأك :ةفلتخم تافرصتب اهيف همكحتو صوصنلا كلت عم هلعافتل :اهثلاثو

 وأ هركذل ابجوم ىري ال ام فذحي وأ ©فيضي وأ حضوي وأ لصوحي وأ زجوي

 .لصألا ي هيف تءاج يذلا عضوملا ريغ عضوم يف لصفلا نم تارقف عضي
 هتطخ يق راس عيمج نبال ديحوتلا ةديقعل يخامشلا حرش نم هذخأ ام :الثمف

 بيترت ديعيو ،ةرابعلا ةغايص ديعي ام اريثك هنأ ريغ ضحرشلا لماك لاونم ىلع ةماعلا

 أرقتو 5ملاعملا ارقت تئج اذإ تيح ايقطنم ةقسانتم اهلعجيف ةدحاولا ةلأسملل ةداملا

 .هنم هاقتسا امل نطفتت ال دقف 8ةنراقملا يف رظنلا نعمت مل و «يخامشلا حرش

 اريبك افرصت هيف فرصتي اضيأ هنإف اهحرشو فقاوملا نم هذخأ ام امأ

 .تارييغتو ،تاحيقنتب

 فقاوملا نتم سيل نيتم كسامتم بولسأب هغاصو هبذه دق هذخأ امف
 ارصتخم امهنم هدافتسا ام لعج دقل ‘ككفملا لوطملا حرشلاب الو ،هانعم يف زكرملا

 وأ حرشلا نم نوكت وأ نتملا نم ،اهذخأي يلا ةلمحلا نوكت دقو انيب احضاو

 .ةرياغملا مامت ةرياغم ةغايصب نوكت دقو ،امهنم ةبكرم نوكت

 قفاوو هانبت دق (ملاعملا) هباتك يف نيمثلا هب ءاج يذلا نأ انل رهظي يذلاو

 .هلصأ ىلإ هبسني مل ولو تح ،هيلع

 هنايب قبس امك ىلوألا ةقيرطلا ىلع راصتخالاب ملاعملا يف هجهنم زيمت دقل

 ئأو ،القان ناك هنأ نعي ال دحاو فلؤم يف ثحابمو بتك ةدعل هعمجف اذهلو

 .هنامز يف كلذ لثم ىلع اًرداق ناك

 نأ الإ ديري ال راصتخالاب (ماللا حتفي) فلؤم ىلع مدق نيح نيمثلا ن

 يف تالالدلا ريغكبو "تاحفصلاو روطسلا لقأب مامألا ىلإ ةفرعملا ةلجعب عفدي
 ةليسولا يه لب ،(راصتخالا) :هذه الإ رشنلل اهل ةادأ الو {ةفرغملا ىلإ ةجاتحم فورظ

 .روصعلا لك يق ةعجانلا
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 يف ةقباسلا بتكلا مهأب مالل دعب اهفلؤي وهف ،هبتك فلؤي نيح ينيمثلاو
 باتك يف هب يتأي يذلا نأو ،رشنلا تاينقت اهيف رفوتت مل فورظ يف عوضرللا
 : )مل املا) نم اذه ىلع انليلدو هنم اعزج راصو هعم لعافت دق نوكي

 .اهنم دافتسا قلا بتكلا ميمصت ةرياغملا لك رياغت هيف هتطخ نأ

 .هكرت امل ةبسنلاب ادج ليلق بتكلا هذه نم هذخأ ام نأو

 ام ةيمهأ نإف ،هفلؤم ىلإ همضو اهنم باتك ىف ام لج ذخأ نإ هنأو

 ةدامل ةبسنلاب ليلق وهو .اهعضو يلا ةطخلاو ةداملا .نمض عمجلا اذم رهظت هذخأ
 م

 . اهلك ب اتكلا

 نم هنكمتو كهعالطا ةعس ىلع:ليلد دهجلا اذه ىلع هتردق نأ يف بير الو

 .هفلؤم ميمصت رايتخا يف همكحتو ،اهتغايص ديري لا ةداملا

 هنم عفتنيل ارصتخم هب قلعتي ام مهأ ؛عوضوملا ىلع هعالطا دعب ؛عمجي وهف
 ."»«نيتياورلا نم حصألا رظناو» :هلوقب صصختملا ىلإ ريشي .صصختملاو بلاطلا

 .“«بلاطلل انيرمت يئانثتسالا سايقلاب نآلا هديعنو) :هلوق لثمب بلاطلا ىلإو

 يلا تافلؤملا نيب نم ىقتنملا وه امنإ ةداملا نم ىنيمثلا هب يتأي يذلاف ،اذكهو

 دعب ناكو ءهنسحتساو هقار دق هب ىتأ يذلا كلذ نأ يعيو (عوضوملا تجلاع

 هررق ام نايب اذه» :لوقي ،ةزجعملا ةلالد ىف هنأ كلذ ىيف ليلدلاو هريغ ىلع عالطإ

 امل انخيش نأ ريغ اصن كلذ يق انباحصأل رأ مل و ،ةزجعملا ةلالد هجو يق موقلا
 .“«هرايتخا يسفن يف عقو يذلا وهو لوألا هجولا رهظتسا ماقملا اذه هيلع تضرع

 .293 :ص ؛ملاعملا طوطخم 1
 . 91 :ص ملاعملا طوطخ (2ر

 .191 :ص ملاعملا طوطخم (3)
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 ىلإ راشأ ،هيلإ قبسي مل و اهنع ثدحتي ييلا ةلأسملا يف لالدتسا هل ناك اذإو

 كلذ حضونو» :الئاق ىلاعت هتيؤر مدع ىلع نهربي وهو لعف امك ،هب ءاجو كلذ

 .‘"»انريغل هرن مل امه فصنمل هابتشا هعم ىقبي ال امب هللا ءاش نإ

 دقو {ةفرطتم تناك ولو ام ةلأسم يف ءارآلا نم ةجاحلا هب ام عمجي دق هنإ مث

 .دينفتلاو درلاب ةبوحصم نوكت دقو اهيلع عالطالا موزلل اضارعتسا نوكي
 صاخ يأر اهيف يضابإلا بهذملل ناكو ‘©فالخ لحم ةيضقلا تناك اذإو

 ةيؤر مدع يف لعف امك اهيف بوصألا نايبو ةلدألا ضرع يف لوقلا طسيي دق هنإف

 .لجو زع يرابلا

 ضةيقطنملا دعاوقلا اهيف لمعتسي هنإف ،يلقعلا ناهربلا يضتقت يلا ثحابملا امأو

 كلذ يف ناك اذإو ،رظنلاب وأ ةرورضلاب ملعلا امتدافإ هجو نايبل اضرعتم ‘تامدقملا ابترم

 .“هدحج وأ ادجوم ثداحلل نأ نهربي وهو لعف امك ،نيملكتملا ءارآب ءاج فالتخا

 ةمدقملا قدص نيي نايحألا بلاغ ىف هنإف ةيلمحلا ةيضقلا بكر اذإو

 دقو .ةجيتنلا قدص كلذب دكؤيل ،اهتيمولعم ةهجو ©ىربكلا ةمدقملاو ىرغصلا

 .ليلحتلاو نايبلا ىلإ دوعي مث الوأ ةجيتنلا دكوي

 دكؤيو ،ةيضقلاب يتأي الثمف :تتش قرطب ةدحاولا ةلأسملا ىلع نهربي دقو

 ضيقنلا سكعبو قفاوملا ضيقنلا سكعبو 8‘يوتسمل سكعلاب كامتوب

 .183 :ص ،ملاعملا طوطخم (1ر

 .38 :ص ملاعملا طوطخم (تر

 .36 :ص ،ملاعملا طوطخم ر

 فيكلاو قدصلا ءاقب عم رخآلا نيعب ةيضقلا يفرط نم دحاو لك ليدبت وه» :يوتسملا سكعلا ه
 .36 ص ملاعملا قالطإلا دنع دارملا وهو ...سوكعلا رهشأ وهو موزللا هجو ىلع

 عم رخآلا ضيقنب يعيبطلا بيترتلا تاذ ةيضقلا يفرط نم لك ليدبت وه» :قفاوملا ضيقنلا سكع ةر
 .36 ص ملاعملا .«نومدقتملا هراتخأ ام ىلع فيكلاو قدصلا ءاقب
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 ملسألا كاذف ةريصب ىلع تذحأ اذإ ةديقعلا نأ دكؤي وهو لعف امك &("لفلاخلل

 نشو انأ ةريصب ىلع ه هللا ىلإ وُغذأ يليبس ه هذه رقا :ةميركلا ةيآلا هيلع صنت امك

 .(108 :فسوي) هينبت :

 ا>هك حضويو يلاتلاو مدقملا نيب ةمزالملا نص هنإف ايئانثتسا سايقلا ناك اذإو

 ايعرف اناونع هعض وب حيضوتلا اذه هتاف نإ رمألا كردتسي دقو 3موزلملاو مزاللا نزم

 لئاسم هب محقي دقو هتاف ام كردتسيف تاهيبنت وأ ،ناهيبنت وأ ،هيبنت :هيمسي

 .اهلوانت ماقملا يضتقي ىرخأ

 ق لعف امك يئاننتسالا سايقلاب هديعي ش ،يننارتقالا سايقلاب ليلدلا ررقي دقو

 . لجو زع هلل ةدارإلا ةفص ريرقت

 يناثلا لكشلاب لالدتسالا ديعي مغ لوألا لكشلاب ةيضق ىلع لدتسي دقو

 ىلع نييعئابطلا ىلع هدر ق لعف امك امهيف ىربكلا ليلدو ىرغصلا ليلد نايب عم

 .راتخم قلاخ وه لب ةفطن سيل ناسنإلا قلاخ نأ

 هب ءاج دقو فلخلا سايقب ناهربلا :نيملكتملا دنع لالدتسالا قرط نمو

 عضاوملا نم ريثك ق يمنلا

 لومحملا ضيقنب عوضولل ليدبت وهو نورخأتملا هراتخا ام ىلع» :فلاخملا ضيقنلا سكع ار
 36 :ص ملاعملا طوطخم «قدصلا ءاقبو فيكلا يف فالتخالا عم عوضوملا نيعب لومحملاو

 قفاوملا اهضيقن سكعو ىرتسملا اهسكع نيعأ اهضيقن سكعو اهسكع اهمزلي ةيضق لكو»
 36 :ص ملاعملا طوطخم «سكعلا قدص لصألا قدص نم مزلي هنأ ێعمب فلاخملاو

 .«هيف امهفلاختل افلاخم :نياثلاو ،فيكلا يف سكعلاو لصألا قفاوتل اقفاوم لوألا ىمسيو»

 .36 :ص ىمل اعملا طوطخ

 .91 - 90 :ص ںملاعملا طوطخم (تر

 .41 :ص ،ملاعملا طوطخم ةر

 تبي [ىرخأ ةرابعب]وأ هضيقن نالطب تابثإ بولطملا عوضوملا تبثي \©بكرم سليق» :فلخلا سايق ()
 .223 :ص (قطنملا ملع ىلإ لخدم) هللا لضف ىدهم .«بولطملا قدص تابنال بولطملا ضيقن بذك
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 لامعتسال انلاثمو ةيئانثلا ةمسقلا :اضيأ مهدنع لالدتسالا قرط نمو

 ةلعلا ال رايتخالا هنأ ىلع مل اعلا ق عناصلا ريثأت ةهج نيبيل امب ءاج هنأ امل ييمنلا

 .ةعيبطلا الو

 اهحيضوت يق ددرتي ال هنإف ةيقطنم ةلأسم يف يأر نيمثلل ناك اذإو كاذه

 نوديري امنإ ممأو ،(جتنم ريغ موهفملا) :نازيملا ءاملع لوق نيعم نيبي وهو لعف امك

 يفنو ماع يناثلاو صاخ لوألاو اقلطم جاتنإلا يفن ال جاتنإلا موزل يفن هب

 ."معألا يفن مزلتسي ال صخألا

 ةيآلا يف بلسلا مومعو ٨}هومعلا بلس يق هيأر نيبي وهو لعف امكو

 لوخدلا ردقم يفنلا نإ :لوقيف (103 :ماعنأل) هئراَصنآلا هكردت نث الإ :ةميركلا .

 الل :ىلاعت هلوق ريظن يهو 3ع ومجلا ىلع لوخدلا ردقم ال 0 عيمحلا ىلع

 ©(23 :ديدحلا) هروُخف لاتخم ه لك بحي اللا ©(58 :لافنألا) ه؛نينئآخلا بحي

 نوكت ىح ركذ نم ضعب بح ىلاعت هللا نإ لوقي نأ لقاعل عرس ال 7

 .« زج ةبلاس

 رخآلاو تافصلا نم ةفص هل امهدحأ نيعون لإ يلكلا ميسقت ىلع موقت :ةيئانثلا ةمسقلا» (1)

 .34 :ص (ثحبلا جهانمو قطنملا) ،يلع دمحم رداقلا دبع رهام .«ةفصلا هذه هل تسيل

 .39 :ص ؛ملاعملل طوطخم ؛2ر
 .174 :ص ملاعلا طوطخم ؛تر

 ةبلاس نوكتف هيلع يفنلا دورو مث ،الوأ مومعلا ربتعي نأب لكلا ىلإ دانسإلا يفن» :مومعلا بلس «4ر

 178 :ص ملاعملا طوطنع .«ةيئزج

 .بتاكب سيل سانلا ضغب = بتاكب ناسنإ لك سيل :كلذل انلاثم .

 ،هيلع مومعلا دورو مث ،يفنلا لوخد الوأ ظحالي نأب لكلا ىلإ يفنلا دانسإ» :بلسلا مومع ؛5ر

 .دامجب سيل ناسنإ لك :كلذل انلاثم 0177 :ص كملاعملا طوطخم .«ةيلك ةبلاس نوكتف
 .178 :ص ملاعملا طوطخم (6ر
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 ىلع طلسملا يفنلاو ،بلسلاب رثأتي الو همومع ىلع ىقيي انه مومعلاف
 نم يهف اذهلو «للا هبحي ال روخف لاتخم لك :انلوق ةوق يف» وه بحلاو كاردإلا .

 ."مومعلا بلس نم ال بلسلا مومع

 لعف امك &طقف فيرعتلاب يفتكي دقو ،ةيقطنملا لئاسملا ضعب يق هيأر نع اذه

 .فلاخملا ضيقنلا سكعو «قفاوملا ضيقنلا سكعو "يوتسملا سكعلا فرعي وهو
 ةقيقح هديدحتك .اهلمعتسي يلا تاحلطصملا نيعم ددحي ام اريثك هنإو

 :ناعم ةثالث هل لحملا نأ هديدحتو {ة)«مدعلا دعب دوجولا» امنأ ىلع ثودحلا

 .ضارعألاو تافصلا لحم (1

 .رهوجلا هرُمْعي يذلا زيخلاو 2
 .)ناكملاو (3

 ةفلتخم ءازجأ نم فلأتي ال يذلا وه ءامكحلا حالطصا يف طيسبلا» نأو

 .“)«ناويحلاك هلباقي ام بكرملا نأو لسعلاو ءاملاك عئابطلا

)1( 

2 

3 

4( 

 ؛5)

 7 ازإب قلطي مدقلا نأو»

 .ةنمزألا هدوجو ىلع تلاوت ام ...: امهدحأ

 .ههدوجول لوأ ال ام ...: نناثلاو

 .ريثك كلذ ريغو

 .73 :ص «(لالدتسالا لوصأو ةفرعملا طباوض) ،يياديملا ةكنبح نسح نمحرلا دبع
 .ليلق لبق هل هفيرعتب انئج دقو &36 :ص ءملاعملا ط وطخ

 .38 :ص ںملاعملا طوطخم

 . 88 - 87 :ص ،ملاعمللا طوطخم

 .128 :ص ىملاعملا طوطخم

 .79 - 78 :ص ملاعملا طوطخم
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 :ذخآملا

 تدش دقف ،تارغنلاو صئاقنلا نم ولخي ال يرشب دهُج يأ نأ ىلإ ارظنو
 دق هنآ :ىلإ عجرت جهنملا يف اهانلجس يلا تناكو ،نيمثلا لمع يف تاظحالم انهابتنا

 .هطبض رذعتيف ،لوقلا كلذ فارطأ ددحي ال هنكلو ،هبحاص ركذيو ،هريغ لوق دروي

 هب ءاج امم كلذ لعلو هردصمو لوقنملا ىلإ ةريثك انايحأ ريشي ال هنأ ىلإو

 .هنايب قبس امك هانبتف هبهذم قفو

 يه امك هانعم ددحي نأ نود (فه) زمر ةديدع تارم لمعتسا هنأ ىلإو

 .(فلخ اذه) امب ديري هنأ دعب نم انفشتكا دقو هتافلؤم ضعب يف هتداع

 لعلو ،سكعلا نود "ديسلا ىلإ هبسنيف دضعلل لوقب يتأي انايحأ هنأ ىلإو
 امب ةيجهنم ةقيرط عبتي مل هخسان فقاوملل احرش لمعتسا هنأ وه ©كلذ ىف ببسلا

 .حرشلاو نتملا نيب لخادتلا ناكف ،امهنم لك لوق حوضوب نيبتي

 لك نإ» :لاقف تالزلا ضعب هل طقتلنس انأ ىلإ هبنت دق تيمثلا نأ رهظي

 هيف لامك لك ىطاعت نإو روصقو ةبكن نع ولخي ال هفنصم لواطت نإو ©فنصم
 :هنع لوقيف هفيلأت ةميق عضاوت يف دكؤيو «...هبحاص

 نفلا يف بغارل هنع غ ال روتبلاو نهولاو روصقلا نم هيلع لمتشا ام عمو»
 .“ل«رورسلا تالصحمو رودصلا تاجلثم نم هيف امل

 ذا هب نئمطم وهو هَمَنأ و هفلأ باتك &(نيدلا ل اعم) :ێيمنلا باتك اذ وه

 :هلوقب هفصي

 .15 :ص (ففقاوملا) {13 :ص (ملاعملا) = .12 :ص (فقاوملا) \10 :ص (ملاعملا)- :كلذل انلاثم (1)

 . 3 :ص ل اعملا طوطخم ؛2)



 177 (نيدلا ملاعم) نيمثلا باتك : يناثلا لصفلا

 .هتين هبلط يف تصلخو «هتريرس تباط نم هب عافتنالا نم هللا مرح ال»

 مرح نم نإف هتحيرق هكاردإب هيلع تداج و ،هتميزع هيف دحلا يف تقدصو

 تاذللا نم وهل هنإ يرمعلف هراهزأ بيط مامشتسا مدعو ،هراونأ عالطتسا
 .هملاعم ةعماج باتك هنإف عوطقمو مورصم تالامكلا نعو ،ع ونممو مورحم
 3هلئاسم ةررقم ،هدصاقم ةرين ‘هدصارم ةنيب ،همساقم تابثإلاو يفنلا نيب ةرئاد

 هدئارف ةحئال هدئاوف ةحضاو «هنيناوق ةعمال هنيهارب ةعطاس ءهلئالد ةررحم

 .‘!»هدئاوز ةرهاب ،هدئاوع ةرهاظ

 هناحبس هللا ىلإ بغرأ ينإو» :الئاق هالوم نم باوثلا وجري اذه هلمعب وهو

 وه هنإ ،باوثلا ليزجب هريغبو هب انبيثي نأو ،ميركلا ههجول اصلاخ هلعجي نأ ىلاعتو
 .“«دوبعملا ىوهلا نم ةلرتم بلط ال دوصقملا وه كلذ نإف ميحرلا باوتلا

 دق نوكن نأ (نيدلا ملاعم) باتك لوح ةطسبلا هذمب وجرنل انرودب نحنو
 لئاسملا مبهأ جارختسا ىلع ردقأ امب نوكن نأ وجرنو 3هقامعأ ىلإ رثكأ انصغ
 هيأرو ةلصفم اهتخلاعم يف هتقيرط ءالجتسا ىلعو هيف يمنلا اهلوانت لا ةيمالكلا

 .هللا نذإب ةقحاللا لوصفلا يف هب موقنس ام وهو .اهيف

 .3 :ص 7 اعملا ط وطخ )1)

 .3 :ص .مل اعملا ط وطخ 2)
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 لوألا لصفلا

 مالكلا ملع ثحابمو ةقرعملا ةيرظن

 :مالكلا ملع ثحابم
 ێيمنلا مهنمو ءامكحلا نيملكتملا دنع هتحابمو مالكلا ملع عوضوم نع انثدحت

 :مالكلا ملع نأ ىلإ بهذي نيمثلا نأ هيف انيأرو ليصفتلاب قباسلا لصفلا يف

 عفدو ججحلا داريإب ةينيدلا دئاقعلا تابثإ ىلع هعم ردتقي رومأب ملع»

 .«اهنع هبشلا

 .«اديعب وأ ابيرق اقلعت ةينيدلا دئاقعلا تابثإ هب قلعتي ثيح نم مولعملا» :هنأ ىلإو

 :يهو تلاو ،(تابثالا) ىلع صني _ نيترابعلا نيتاه يف _ ينيمنلاف
 اهقلعت يف (ةديعب وأ ةبيرق ةمولعم رومأ) :يهو :تابثإلا لئاسوو «(ةينيدلا دئاقعلا)

 .ةتيملا :

 وه يذلا بولطملا لصحي هب ذإ» :رظنلاب ققحتي (تابثإلا) اذه نأ 7

 .هل هصصخ دصرم يق كلذ ىلع صن امك «!«ةينيدلا دئاقعلا تابثإ

 ںككشم كيكشتب لاوزلاو ضيقنلا لامتحا مدع» :يعي هدنع (تبانلا)و

 .اديلقت وأ انظ وأ الهج سيلو “«تباثلا مزاحلا قباطملا داقتعالا نعمي ملع وهف

 ةينيدلا دئاقعلا تابثإ ىف نيمثلا اهلوانتي تلا ثحابملا نم نأ انيأر دقلو
 ثحبمو تانكمملا ثحبمو تامدقملا ثحبم ةديعب مأ ةبيرق تناكأ ءاوس

 .23 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 .33 :ص ملاعملا طوطخم تر
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 نم كانه ذإ {ةيهولألا ةلأسم اهروحم ناكو ،تايعمسلا وأ ةوبنلا ثحبمو ،ةيهولألا
 ةفرعم لإ اهفيظوت يدؤي { تامدقمو تامولعم امإ ثيح نم اك قلعتي ام ثح ابملا

 دبعلا مزلتو اهل ةعبات ثحابم اكإ ثيح نم اك قلعتي ام ثح ايملا نم ك انهو 0 هللا

 .هللا ةفرعم دعب امئايتإ وأ اهتفرعم

١ 

 :هللا ةفرعم بوجو

 نإ ذإ .ةيمالكلا ثحابملا يف يرقفلا دومعلا وه ةيهولألا ثحبم نإ

 هلالجإو ،ردقلا قح هردق دبعلا نم يضتقي هتافصو هللا ةفرعم ىلإ لوصولا

 .هتدابع نسحو

 نيمنلا دنف كلذلو 5اريخستو المأت هرثأ ةفرعمب يه امنإ هللا ةفرعم نإ قحلاو

 مرك هللاف ءالعو لج هتفرعم ىلع ةردقلا مدع نم نوسدنهملاو ةينمسلا هيلإ بهذ ام

 رظنلل مهلهأو "يرورضلا ملعلاو ،يزيرغلا لقعلاب» :-لوقي امك- مدآ يني
 يق ربدتلاو هتاقولخم يف ركفتلاب مهرمأ م ،لامكلا جرادم يف ،ءاقترالاو لالدتسالاو

 .0‘»ي...اعناص ملاعلا اذهل نأ [ىلإ] كلذ مهلصويل هتاعونصم

 هفصوو اهدوجو كاردإو هراثآ ق لمأتلاب يه امإ لجو زع هلل مهتفرعمف

 ابوجو مأ ايلقع ابوجو ناك اوس نيملسملا دنع ةبجاو يهو كيرتتلا تافصب

 :نيمثلا لوقي ،ايعرش

 نمب مهريغو ةرعاشألاو انباحصأ نم روهمجلا دنع اعرش» امإ ةبجاو يه

 .“)«انم نيققحملا ضعبو ةلزتعملا هيلع امك القع وأ ...كلذب لاق

 .ا :ص ،مل اعملا طوطخم (1ر

 .12 :ص مل اعملا طوطخم (2ر
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 :ةفرعملاو لقعل
 ملعيو كردي يذلا هدحو هنأل لاح لك ىلع لقعلا اهطانم هذه ةفرعملا نإ

 ناك لتخا نإف اذهلو كلذ ىلع رداقلا ناسنإلا يف ديحولا رهوخلا وهو ‘تبنيو

 .قلخلا دنعو قلاخلا دنع بساحم ريغ اروذعم ناسنإلا

 نأل تاقولخملا رئاس نع هب زيمتي "يمنلا دنع _ ناسنإلاو

 يذخغتلا يف تابنللو ءاضفلاو زيحلا يف ماسجألا رئاسل كراشم ناسنإلا»

 يفو ،سافنألاو ةبوطرلاب ةايحلا يق مجعلا تاناويحللو ،ءامنلاو ءوشنلاو
 .ساسحإلاو ةدارإلاب ةكرحلا

 مولعلاو لقعلا نم اهعبتي اممو ئ ةيقطنملا ةوقلا نم يطعأ اميإ زاتمي امإ و

 ."‘٢«تالوهجب باستكاو ‘تالوقعملا لقعتب هلامك ذإف ،ةيرورضلا

 مهروصت فلتخاو هرهوج اثيدح و اميدق ةفسالفلا تافيرعت تعونت دقلو

 5ةيدعب مأ ةيلبق اهفوك يفو ،هئدابم هدادمتسا ردصمو ءهتيهام :ديدحت يف اوقرتفاو 5هل

 .“)هفئاظوو بتارمو هماسقأ قو

 دعتست امب سفنلل ًةوق» هنوك :تافيرعتلا نيب نم هل نيمثلا راتخا دقلو
 دنع تايرورضلاب ملعلا اهعبتي ةزيرغ مهلوقب دارملا وهو ‘تاكاردالاو مولعلل

 .«تالآلا ةمالس

 قيلعت «(لوقعلا راونأ قراشم) ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع :الثم عجار .2 :ص ملاعملا طوطخم (1ر
 .اهدعب امو 42 :ص 1978©0 ةنس 2 :ط ،ةديقعلا عباطم ،يليلخلا دمح نب دمحأ :حيحصتو

 لقعلا :ةدام 2 :ج 1982 ةنس ط ،ينيانبللا باتكلا راد 3(يفسلفلا مجعملا) ،ابيلص ليمج :عجار «تر

 .91 :ص ىللإ 84 :ص

 . 34 :ص ملاعملا طوطخم ,ةر
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 ملعو سفنلا ملعو ةفسلفلاك مولع ةدعب ةساردلا لحم لظ ع وضوم لقعلاو

 ترمأو ملع لك ةعيبطل اعبت 3هلوانت ق رظنلا تاهجو تفلتخا دقلو .عامتجالا

 .هتسارد يف تتش بهاذم

 :ةفرعملا ملع

 أشن هتعيبط و لقعلا لوح مولعلا فلتخم ق تاساردلاو ثوحبلا روطتب هنإ و

 ةفرعملا ملع هنإ :هنع لاق نم دجو نإو وهو ةيلكلا ةيلالقتسالاب دعب ظحي مل ملع

 تاساردلا براشم فالتخال اهيلع قفتم ةنيعم ةيمستب دعب هيلع حلطصي ال هنإف

 .اهجئاتنو امتاقلطنم براضتو ،هب ةمتهملا

 :عامتجالا ملع يقو ،ايجولومتسبإلاب :جهانملا ملع يق تفرع تاسارد يهو

 .ملعلا قلطم :مالكلا ملع يفو ،ةفرعملا ةيرظنب :ةفسلفلا يقو ،ةفرعملا عامتجا ملعب

 نأ رابتعا ىلع تاحلطصملا هذه نيب زييمتلل 1 )تالواحم ةدع تدجو دقلو

 يهف دعب كلذ ىلإ قرت مل امأ وه ودبي يذلا نكلو رخآلا نع لقتسم اهنم الك
 .اهجهنم يفو ،اهحرط يق ةنيابتم امنأ اهبسح و ،امفومضم يق ةلخادتم

 امل هتيلومشل كلذو (ةفرعملا ةيرظن) :حلطصم اذه انثحب يت اهنم انرتخا اذهلو
 ةعيبط يف ثحبلا يه» :ةفرعملا ةيرظنف ؤ\توحبلا هذه ىلع هقالطإ ةرهشلو هاوس

 .“«اهدودحو ،اهلئاسوو ،اهتميقو ،اهلصأو ،ةفرعملا

 33 :ص ،©ا :ج ،(يفسلفلا مجعملا) ،ابلص ليمج عجار «لر

 478 :ص ٤2 :ج :اضيأ

 ©ل :ص - ةفرعلا ةيرظن - 02ج ةفسلفلاو عامتجالا ملع) شليعامسإ دمحم يرابق :اضيأ
 .110:و ،م:و

 .اهدعب امو 29 :ص &(بهاذمو تامدقم ةينانويلا ةفسلفلا) راصيب نمحرلا دبع دمحم :اضيأ

 . 478 :ص 82 :ج ،يفسلفلا مجعملا (2)
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 روصتلا نيب هباشتلا ةجرد نع ةفسالفلا ثح» يف اهدحن امل ةروص مدقأو

 .ا ١«امهنيب ةقباطملا ةقيقح ةفرعمل يجراخلا ءيشلاو نهذلا

 ..“)لاهتيمهأل انموي ىلإ ءارئإلاو ثحبلا لحم لازت ال ةروص يهو

 اهدشأو ناسنإلاب الاصتا لئاسملاو تالكشملا رثكأ نم اذإ ةفرعملا ةلكشمف

 عستا كلذلو &ةيقيزيفاتيملا تالكشملا حاتفم اهلعلو لب ،يقيريفاتيملا ركفلاب اقلعت

 .ىش بهاذم راص نأ لإ روطتو “‘امسضاديم ق ثحبلا

 :ةفرعملا ةنرظن ىف ةفلتخملا بهاذملا

 : ةعب رأ ق بهاذملا هذه رصح نكعميو

 :امه نيرمأ ق مهبهذم صخحخلتيو نيلاثملا وأ نييلقعلا بهذم : ال وأ

 .يقيقح ملع لك لصأ يه ةلقاعلا ةوقلا نأ ٠

 .ةيلوأ ئدابم تاذ ةيرظن ةوقلا هذه نأو .

 .نيسحلا وأ نيسرجتلا بهذم : اهيناثو

 .ن - م ار

 :لاثملا ليبس ىلع ركذن . (تر

 اهدعب امو 22 :ص ،(ىفصتسملا) ،يلازغلا
 !03 :ص «(نيرحبلا جرم حرش يق نيجوملا مظاعت) ،ينمنلا
 01986 ةنس ©ا ط ،توريب ةعيلطلا راد ،(معقاولل اهموهفمو ةرصاعملا ملعلا ةفسلف) توفي ملاس

 .274 :ص 047 :ص :الثم

 .اهدعب امو 85 :ص 01990 1 :ط - رئازجلا ،ةيادرغ- ةيبرعلا ةعبطملا (كبرو أرقا) اديعس تدوج
 .4 :ص ءةفرعملا ةيرظن - 2 :ج ،(ةفسلفلاو عامتجالا ملع) «ةر

 .(يمالسإلا يفسلفلا ريكفتلا) ،ايند ناميلس :الثم ،ةلكشملا لوح عجار
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 كلذو 'نييعقاولاو نييتارهاظلاو نييرابتخالاو نييعضولاب اضيأ نوفرعيو

 .ةدحاو مهرظن ةهجو نأ نم مغرلا ىلع قورف نم مهنيب دجوي ام ىلإ عجرت تارابتعال

 :امه نيرمأ يف مهبهذم صحلتيو
 .ملعلا نم ةيلاخو ءاضيب ةفيحص ةبرجتلا لبق لقعلا نأ ٠.

 .سوسحملا مل اعلا هردصمو ةبرجتلا هعجرم ملع لك نأو ٠

 مهدنع ملعلاف ،نيبهذملا نيب قيفوتلا ىلع موقيو :نييدقنلا بهذم :اهثلاثو
 :نيلماع عامتجا ةجيتن

 .هتاذ لقعلا ةعيبط ىلإ عجريو ‘يروص لماع -

 نيذه نأ نوربتعيو ،ةيسحلا تاكاردإلا نم نوكتيو ،يدام لماعو -

 مل رخآلا نود امهدحأ دجو اذإف ،ةفرعملا نيوكت يف نايرورض نيلماعلا

 .ةفرعملا ققحتت

 قارشالاب نوكي ام ةفرعملا َنم نأ نوري نيذلا نينسدحلا بهذم :اهعبارو

 .ضيفلاو ماهلإلاو
 اردق دحب بهاذم يهو ةرصاعملا تاساردلا يف ةفرعملا ةيرظن بهاذم يه هذه

 نل بهاذم يهو ءامكحلا نوملكتملا مهنمو نيقباسلا ةفسالفلا دنع اهثحابم نم امهم

 عم ةيفرعملا سسألا له :الثم اهنمف ،ةفرعملا لوح ةيرثلا تاسرادلا كلت عم اهيف فقوتن
 .“ةيلاتملل ةدلوملا يه ةيداملا لهو ؟ةيداملا ةعرتلا عم امنأ مأ ةيلاثملا ةعزنلا

 .51 :ص (ةرصاعملا ملعلا ةفسلف) \توفي ملاس :الثم عجار «1)

 ةيرصعلا ةبتكملا تاروشنم &(بهاذمو تامدقم ةينانويلا ةفسلفلا) راصيب نمحرلا دبع دمحم (تر

 .36 :ص 01981 توريب

 &(ط .م .د) قشمد راد ،طيرق ميهاربإ بيرعت {(ةفرعملا يف .ةيداملا ةيرظنلا) آيدوراغ ةيجور :ر «3ر
 . (ط .ت .د)
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 نم ةيرظنلا ق رييغت نزم )1 'ةيطناوكلا ءايزيفلا هتثدحأ ام اضيأ اهنمو

 امو ةيعقاولا ةينالقعلاب ىمسي حبصأ ام وأ ،ةيضاير ةيعقاو ىلإ ةيدام ةيعقاو

 امو © )ةفرعملا رودص ق ارثأ هتينب و عمتجملل نأ نزم عامتجالا ملع هيلإ بهذي

 ريثكلاب ةفسلفلا دوزي نأ عيطتسي اضيأ سفنلا ملع نأ نم (هيجايب) نع ءاج

 روطت ةس ارد ربح ةيقطنملا هسسأ و ياسن ال ١ ركفلا ةعيبط ق ت ايطعملا نم

 .‘‘) لفطلا دنع ريكفتلا

 ملع نم هفقومو اهل نودلخ نبا لوانت عم ‘كلذك اهيف فقوتن نلو

 ملع يف ةيوازلا زجح عضاو هنوكو ،ةفرعملا يف يعامتجالا هبهذمو مالكلا
 دشر نباب هرثأتو ،ايمكارت ايوينب اعباط ةفرعملل ىطعأ يذلاو ،ةفرعملا عامتجا
 . يعقاولا نيالقعلا

 نوملكتملا ناك يذلا يدقنلا بهذملا ريرقت ىلإ هزواجتنس كلذ لك نإ
 ام مهأ نيصلختسم ليلق دعب هنيبنس امك هيررقم دحأ نيمثلا ناكو ،هلهأ نم

 .عوضوملا يف هب ءاج

 اذإ ماسجألا نأ ريتعا» يذلا كنالب سكام :نم ةيمست (موطناوك عمج اطناوك) ىلإ ةبسن ()
 ةقاطلا نأك ،لصفنم لكشب ناعقي اهرادصإ وأ اهصاصتما نإف اعاعش تردصأ وأ تصتما

 وأ عاعشلا رودص ربتعت ةيكيسالكلا ءايزيفلا تناك نأ دعب .اطناوك اهامس تادحو وأ تابح

 .66 :ص «(ةرصاعملا ملعلا ةفسلف) .«لصتم لكشب نوكي هصاصتما

 .اهريغو 216 - 86 :ص ،(ةرصاعملا ملعلا ةفسلف) :ر (ت)

 .ةفرعملا ةيرظن- 2 :ج ،(ةفسلفلاو عامتجالا ملع) :ر ةر

 ©1 :ط ،توريب ،يبرعلا ءامنإلا دهعم «(ةيجايب ايجولومتستبا - ةفرعملا نيوكت ملع) ؛ميلس ميرم ()
 .13 :ص 5

 -سوَرج تاروشنم «(يبرغلا ركفلاو ييودلخلا ركفلا نيب ةفرعملا عامتجا ملع) ىودب ةمطاف (ةر
 .اهدعب امو 52و 26 :ص .ط .ت .د ،سرب
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 :قطنملا لوح

 نورقي نيذلا ءامكحلا نيملكتملاو نيمثلا نأ نيبن نأ انه انتوفي ال هنإ م

 لالدتسالا يف يقطنملا مهبهذم ناك ةفرعملا يف يسحلا بناخلاو يروصلا بناجلاب

 ةقالع نيلالدتسالا نيب نأ ىلإ ضعبلا بهذيو «ايئارقتساو ايطابنتسا ناك ذإ اجودزم

 .")رخآلا نع دحاولل ىغ ال هنأو ةماه

 يطابنتسالا جهنملل لامعتسالا ريثك ءامكحلا نيملكتملا نم هريغك نييمثلاف
 نيدعتبم يئارقتسالا جهنملا نع اوناك منأ وأ هنأ عي ال اذهو ءهانيب امك (سايقلا)

 .ممتالالدتسا يف نيب رثأ هل ناك جهنملا اذه نأل

 نيب (ثحبلا جهانم) هباتك يف راشنلا يماس يلع .قرفي :ددصلا اذه يو

 نأ ىلع يلازغلا دعب ام ةرتفو ،(يرجملا سماخلا نرقلا) يلازغلا لبق ام ةرتف
 يف ءامترالا ةرتف ةيناثلا تناكو ،يطسرألا قطنملا نم .ظفحت ةرتف تناك ىلوألا

 نيملسملا لعج امم ،ةينانويلا ةيلقعلل ةرياغم ةيمالسإ ةيلقعب ناك امأ ريغ هناضحأ

 دعاوق ىلوأ اوعضوف ‘هيف نولدعيو ‘يروصلا قطنملا نودقني نوملكتملا مهنمو
 .يبيرجتلا جهنملا

 ةدمتعملا تاينيقيلاو تايرورضلا تيح دقنيف هدعب نم ردصلا رقاب دمحم يتأيو

 قطنملا ىلإ اعيمج اهدريو نيملكتملا نم ريثك اهلمعتسا يلاو يطسرألا قطنملا يف
 ةعيبطلا مولع يف كزتشملا ساسألا وه يئارقتسالا قطنملا نأ دكؤيو 5“)يئارقتسالا

 .هللاب ناميإلا يفو

 .242 :ص 81993 :رئازلا ؤبلحد ةعبطم ،(ةيجهنملاو يملعلا ريكفتلا) محلم نسح ار

 ك :ط توريب ‘تاعوبطملل فراعتلا راد ،(ءارقتسالل ةيقطنملا سسألا) ردصلا رقاب دمحم 2

 .اهدعب امو 375 :ص .06
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 تايلوأ ةوجو هميلستبو "يروصلا قطنملاب هرتأتب ًانقيت ييمثلا ىلإ انعجر اذإو
 هنأ هميلست كلذكو ج راخلا ق ام سحلا كردت سفنلل ىوق دوجوو ةيلقع

 .ةفرعملا ةيرظن يف نييدقنلا نم نوكي اذهب وهو ،ةفرعملا لصحت لكلا عامتجاب

 : مالكل \ ملع .7

 ملعم هباتك ردص امدنع ةفرعملا ةيرظن يق اياضقلا مهأل نيمثلا ضرعت دقل

 اهيمسي تامدقم يهو ،نيرخأتملا نيملكتملا نم ريثك لاح وه امك تامدقملل

 .كلذ ريغو ..ئدابملا وأ تاديهيمتلا وأ ديهمتلا مهضعبو لخدملا مهضعب

 فوسليفلا نإ ليق نإو ‘عوضوملا اذه لوانت ىلإ نيقابس نونوكي نوملكتلملاف
 ةروص يفو ،امظنم ايملع اثحب ةفرعملا يف ثحب نم لوأ وه (كول نوج) يزيلكنإلا
 (يرشبلا لقعلا يق ةلامقم) وأ (نياسنإلا ريكفتلا يف ةلاقم) :هباتك يف لقتسم ملع

 :ةعبرأ ثحابم ىلع يوتحي يذلاو م1690 ماع ردص يذلا

 ."ااهيف نيقيلا ةجردو اهدودحو اهتيهامو ةفرعملا لصأ

 نإف ثيدحلا رصعلا ىف ةفرعملا ةيرظنل يقيقحلا سسؤملا ربتعا نإو هنإو

 ىلإ راشأ نم لوأ لعلو ،ةليوط ةدمب كلذ دعب الإ رهظي مل (ةفرعملا ةيرظن) حلطصم
 ةيناسنإلا ةفرعملا ةيرظن) هباتك يق (دلوهنيار) فوسليفلا وه حلطصملا اذه

 .“م1832 ماع ردص يذلا (ايقيزيفاتيملاو

 (لقعلا) باتك نأ :(ريسفتلا يف يلقعلا هاحتالا) :باتك بحاص ركذيو ءاذه

 هدودح نيعيو ،لقعلا فيرعت لوانتي فلؤم لوأ (ه243 :ت) يبساحملا ثراحلل

 .32 :ص 2(بهاذمو تامدقم ةينانويلا ةفسلفلا) راصيب نمحرلا دبع دمحم (1)

 .9 :ص ،(ةفسلفلاو نآرقلا نب ةفرعملا ةيرظن) يدركلا ديمحلا دبع :عجار (2)
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 نع تامدقم هتافلؤم يف درفأ ملكتم لوأ (ه403 :تر ينالقابلا نأو ،هطورشو

 ."'ههطورشو اهلئاسوو ةفرعمل

 ةنس) ىقوتملا يدادغبلا رداقلا دبع نأ :) .يدلا ركفلا ةفسلف ابحاص ركذي امنيب

 تامولعملا كاردإل اهيلإ اجلي يلا طئاسولاو ملعلا بابسأ ضرع نم لوأ وه ( 9
 هتالكشمو ههوجو ضعب يق ملعلا نع ثحبلا نأ : ناركذيو ،(نيدلا لوصأ) :هباتك ق

 .نيحلا كلذ ذنم مالكلا ملع تافلؤم نم أزجتي ال اعزج راص دق

 ةنس فقوتلل يديرتاملا روصنم ابأ نأ : يبرغملا حاتفلا دبع يلع هاري يذلاو

 ةمظنم ةيملع ةقيرطب ةفرعملا يف اوثدحت نيذلا نيملكتملا لئاوأ نم وه (ه333)

 نم قبسأ ناكو 3(ةنسلا لهأ تاليوأت) هباتكو (ديحوتلا) هباتك اك لهتسا هنأ و

 .“‘)هتحاعم يف يدادغبلا نمو ،نيالقابلا

 اءزج راص دق - الكشمو ملعلا نع وأ- اهنع ثيدحلا نأ رمألا ق مهملاو

 .لعب اميف نيملكتملا تافلؤم نم

 ملعلا نع نوعفاديو }تامدقملاب مهبتك نوردصي نيملكتملا لعج يذلا لعلو

 ىلع ،مالكلا ملعل موصخ دوجو ،مولعملاو ملعلا نيب ةقالعلا ةساردل نيضرعتم يرظنلا
 نيذلا ةينمسلا لاثمأو {ةميقو ردق نم يرشبلا ملعلل امل نيركنملا نييئاطسفسلا ةلكاش

 .“}ةيرظنلا مولعلا نولطييو «سمخلا ساوحلا قيرط نم الإ ءيش ملعي ال هنأ نومعزي

 ةلزتعملا دنع نآرقلا يف زاجلا ةيضق يف ةسارد (ريسفتلا يف يلقعلا هاحجتالا) ،ديز وبأ دماح رصن 1)
 .52-54 :ص

 .116 :ص &1 :ج "ينيدلا ركفلا ةفسلف (تر

 ةبتكم «(ةيمالكلا هؤارآو يديرتاملا روصنم وبأ ةعامحلاو ةنسلا لهأ مامإ) يبرغملا حاتفلا دبع يلع قر
 . 35 :ص 1985©8 :ةنس 1 :ط ،ةرهاقلا {ةبهو

 .150 - 149 :ص 83 :ج «(ييدلا ركفلا ةفسلف) بر
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 يف ةيمهألا نم اهل امل ةفرعملا ةيرظن لوح ليصفت لكب نوملكتملا بتك دقل
 دعب ام ثوحب يقو ،مومعلا هجو ىلع يرشبلا ركفلا يف ةيمهألا نم اهل املو ضمهنحابم

 .صوصخلا هجو ىلع ةعيبطلا
 لئاسو لوح ثحابمبو نيدلا ملاعم هباتك يف يمنلا امب ءاج ثحابم اهلكو

 ءاجو ةفرعملا ةيلمع يق ةنطابلاو ةرهاظلا ىوقلا نم سفنلا هيوحت امو كاردإلا

 يف اهتسارد زجون اهتميقو ،ةفرعملا لوصأ نع ثدحتو ،قيدصتلاو روصتلا ثحبم
 لعف امك- امهيلإ لخدنو ،(يبسكلا ملعلاو «يرورضلا ملعلا):امهو نيمسق
 .(ملعلا قلطم) ةساردب -نيمنلا

 :ملعلا قلطم

 فيرعتب (يبسكلا ملعلاو ،©يرورضلا ملعلا) :نيتحبملا يمنلا لهتسا دقل

 ؟ رظنلا مأ ةرورضلا يهأ :ملعلا اذه كاردإ قرط ديدحتبو ،(ملعلا قلطم)

 قطنملاو ملعلا قلطم نأ :راصيب خيشلا هاري يذلاف لاؤسلا نع ةباجإلا لبقو

 اهانعمب ةفرعملا ةيرظن (ملعلا ٌىلطم) لثميو "نيملكتملا ثوحب يف ةفرعملا ملع نالثمي
 :نيبناج يف ثحبت يهو ،معألا

 .نياسنإلا ملعلا ةدام :امهنم لوألا

 .ةيروصلا ملعلا ئدابم : امهنم ينياثلا

 .بسحف ةيداملا اهئدابم ثيح نم ةفرعملا :صخألا اهانعمب يهو

 لمشي وهو !معألا هانعمب قطنملا :اضيأ هب داري (ملعلا قلطم) نأ ركذيو

 داري :صخألا هانعمو .ةيروصلا ئدابملاو {ةيداملا ئدابملا :ثيح نم ملعلا ف ثحبلا

 .1 )طقف ةيروصلا اهئدابم ثيح نزم ةفرعملا ق ثحبي يذلا ملعلا هب

 .30 :ص ،(بهاذمو تامدقم ةينانويلا ةفسلفلا) (1)
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 امأو ،راصيب خيشلا رظن يف ،ناقباطتم ماعلا امهموهفمب قطنملاو ةفرعملا ةيرظنف

 .صاخلا امهموهفم قطنملاو ةفرعملا ةيرظن عومجب يواسي هنإف ملعلا قلطم

 ثيح نم ملعلا قلطم فيرعت يف بهاذم ةئالث كانه نأ نيمثلا هاري يذلاو

 :ايرظن وأ ايرورض هنوك

 ةيرورض ملعلا قلطم ةفرعم نأب نيلئاقلا بهذم وهف :لوألا بهذملا امأ

 :نيببسل كلذو

 امبو صاخ ملع وه ‘يرورض ملعب هدوجو ملعي انم دحاولا نأ :امهلوأ

 قلطملا ملعلاف لكلاب ملعلا ىلع قباس ءزجلاب ملعلاو ،هنم ءزج قلطملا ملعلا نأ

 .يرورض وه نذإ

 رودلا مزلل هريغب ملعلا ملع ولو ملعلاب ملعي امنإ ملعلا ريغ نأ» :امهيناثو

 .""رخآلا ةيمولعم ىلع امهنم لك ةيمولعم فقوتل

 نأل :الوأ ،ناجرخلاو يجيإلا امهدر امك نتيمنلا امهدر دق ناببس امهو :

 نع الضف همزلتسي الو ملعلا قلطم روصت وه سيل دوجولاب قلعتملا ملعلا لوصح
 .ايرورض نوكي نأ

 نإف» يئزجلا ملعلا لوصح نيبو ملعلا ةيهام روصت نيب قرف دوجول :ايناثو

 .“«قلطملا ةقيقح روصتب ال ،هب قلعتم يئزج [ملع] لوصحب ملعي امنإ ملعلا ريغ

 هيبشتب كلذ َنييَو هسفن ملعلا كلذ روصتو ،ءيشلاب ملعلا نيب ييمثلا قرفو

 امب اهفاصتا بجوملا سفنلل ةعاجشلا لوصحب هروصت ريغ نم ءيشلاب ملعلا لوصح
 .اهروصتت نأ ريغ نم

 .8 :ص ل اعملا طوطخم (1ر)

 .8 :ص 7 اعملا طوطخم (تر
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 ملعلا قلطم روصتك وه امب سفنلا فاصتا بجوي ال يذلا ةعاجشلا روصتف

 0 ءيشلاب ملعلا ال

 . يلازغلاو ێيوجلا ىلإ هبسن دقو {ةياهنلا يف ديدحتلا ريسع هنأو لاملاو ةمسقلا ةقيرط

 هنكلو \اضيأ يرظن ملعلا قلطم فيرعت نأب نيلئاقلا بهذم وه :ثلاثلا بحذملاو

 .اهيف راتخملا نييو ،اهنم اتس در ،تافيرعت ةعبسب هيف ءاج دقو ،هديدحت رسعي ال

 ام ىلع ءيشلا داقتعا هنإ» :لئاقلا ةلزتعملا فيرعتب هيبشلا يزارلا فيرعت در دقل

 .عقاولا قباط اذإ ديلقتلا هلومشل عنام ريغو ،هنع روصتلا جورخل عماج ريغ هنأل ،«هب وه

 ائيش سيل هنوكل ةلزتعملا فيرعت يف ملعلا نع ليحتسملا جورخب لوقلا ةرو
 هنوك» نأل «هفيرعت نع [ليحتسملاب :عي] هب ملعلا جرخي ال» هنأل كلذو ،اقافتا

 .©«ةغل ائيش هنوك عنميال وهو ،هسفن يف تباث ريغ هنأ هانعم ائيش سيل

 فيرعتو ،هب وه ام ىلع مولعملا ةفرعم هنإ» :لئاقلا القابلا فيرعت ةرو
 .رودلا نم امهب امل ،«هب وه ام ىلع مولعملا كاردإ» هنإ :لئاقلا يرعشألا

 نأل ،«لفلا ناقتإ هب ماق نمم حصي ام هنإ» :لئاقلا كروف نبا فيرعت ةرو
 لخد ال ذإ ،انعلعع هنع جرخيو ةردقلا هيف لخدت» :ێيمنلا لوقي امك لعفلا ناقتإ

 .“‘»«ةلزتعملل افالخ ںانلوقب لاق نمو ةرعاشألا دنعو اندنع ناقتإلا يف هل

 .8 :ص «ملاعملا طوطخم (1)

 :ص &1969 ،1 ‘ط توريب ةنامألا راد ،اوعلا لداع :مسقت {(داقتعالا يف داصتقالا) ،يلازغلا :ر ()
 .اهدعب امو 8

 .9 :ص ،ملاعملا طوطخم (3ر

 .ن - م بر
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 ق ءيشلا هروص لوصح هنا» :لئاقلا ءامكحلا فيرعت ربتعا دقو اذه

 ىهنلا دوجولا ىلع اينبم «كردملا سفن يف كَردملا ةيهام ليثمت وه» وأ «لقعلا

 .مهولاو كشلاو ديلقتلاو بكرملا لهجلاو نظلا لوانتي يذلا

 هنأل ،«هب تماق نمل روكذملا امب ىلجتي ةفص هنأ» :هفيرعت ةياهنلا يف راتخاو

 نكمنلاو مودعملاو دوجوملا لوانتي : [هيف] روكذملاف» .عناملا عماجلا فيرعتلا

 . '«يئزخجلاو يلكلاو ،©بكرملاو درفملاو ليحتسملاو

 نمل امب فشكني ةفص» :وهو ماتلا فاشكنالا وهف : (يڵلجتلا) نعم امأو

 لهجلاو نظلا جرخيف «هيف هابتشا ال امات افاشكنا ركذي نأ هنأش نم ام هب تماق

 .“«بيصلملا دلقملا داقتعاو بكرملا

 نم ريثك كلذك هحجر يذلا {هفيرعتب لمش دق يييمثلا نوكي اذمبو
 ركذي يذلا كّردملاو \ةفصلا هب موقت يذلا كردملا نم الك ،لبق نم نيملكتملا

 يف ام ىلع اينبم مهفيرعت نوك نم ةفسالفلا هيف عقو امع كلذب دعتباو ؤىلجتيؤ
 ديلقتلاو ڵبك رملا لهجلاو نظلا نم لك ىلع قبطني هنوك نمو ،طقف نهذلا
 .مهولاو كشلاو

 ةفرعملا ةيرظن يف بناوخلا مهأ لمش افيرعت ناك هنأ فيرعتلل هليلحت زربأ دقو
 تاذلا لوح هب ءاج ام ىرنل لقتنن نأ اننكمي هنإف اذه ىلع ءانبو ،ماعلا اهموهفم

 .مولعلا ىلع لصحتت امب ىوق نم هيوحت امو {ةكرذملا

 .10 :ص س . م (1)

 .10 :ص مل اعملا طوطخم (2ر

 .يناجرجلا ،يجعإلا كيديرتاملا :الثم (3ر
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 ييلا كلت مولعلا ليصحت يف سفنلا ىوقل ضرعت نيح نيب يييمثلا مامإلا نإ
 يق ريبك لضف اهلو ،هلخادب تدعأ لا كلتو يجراخلا ملاعلاب كتحتو ناسنإلل

 .جراخلا نم اهيتأي ام ةحلباعم

 سفنلا ىوقبو امب تايهيدبو تايلوأب زاتمي يرشبلا لقعلا نأ ،اضيأ نييو
 .ةلماكتم ىوق اهايإو اممأل ،مولعلا لصحتت

 ةرطفلا ادبم يف ناسنإلا سفن نإ» :ةلئاقلا ةرابعلا لمعتسا نإو وهو

 عي ال 8 ‘\)«ةيندب ىوقو تالآب اهليصحت نم ةنكمتم اه ةلباق مولعلا نع ةيراع

 يف هرثأ يجراخلا ملاعلل نأب نمؤي هنأ دكؤي امنإو ،يسحلا بهذملا ىلإ يمتني هنأ

 .مولعلا ليصحت
 - اهل ةرخسملا ىوقلاو ،اهه كلاملاب سفنلاو ،ةنيدملاب ناسنإلا ندب هبش دقل

 .ناوعألاو دونجلاب -ىصحت ال ةريثك يهو

 يأر ىلع اهانعم يف هنإ حورلا نع فلتخت هدنع هذه ةكلاملا سفنلاو

 .امهنيب نوقرفي نيذلا ةفسالفلا

 ىعم نمضتي ،(يفسلفلا مجعملا) هددحي امك ،ةفسالفلا دنع اهانعم نإ

 عس وأ املاح نأو ايناث حورلا موهفم نم ێغأ اهموهفم نأو .الوأ ةيدرفلا ةيرهوجلا

 .“انلاث روعشلا لاحب نم

 :مولعلا ليصحت يف سفنلا ىوق نع ثدحتي وهو- :لوقي ينيمثلا دجب اذهلو

 .29 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 .482 :ص 2 :ج ،(يفسلفلا مجعملا)ابيلص ليمج (2)
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 ثعبنملا يراخبلا فيطللا مسحلا وه حورلاو» حورلاب الوأ قلعتت سفنلا نإ
 .«ةيذغألا ءازجأ فطلأ نم توكتملا بلقلا نع

 نايرسب يرست ىوق» ح ورلا ىلع اهنم ضيفت ةقطانلا سفنلا نأ ىريو

 ندبلا ءاضعأ نم وضع لك يف ةوقلا كلت ريثتف ،هقامعأو ندبلا ءازجأ ىلإ ح ورلا

 ءهعفن وضعلا كلذ يف ةرانملا ىوقلاب لُمكيو ووضعلا كلذب قيلت ىوق ةنطابو ةرهاظ
 .0»يكحلا «ميلعلا ةدارإب كلذ لك

 يصخي ال هنأ :اهنع لوقي يلاو سفنلل ةرّخسملا ىوقلا كلت مسقي وهو
 :ة)ريمسق ىلإ ك هللا الإ اهددع

 .ةكردم -1

 .ةكًرحمو -2

 .ةنطاب ةكردم ىلإو ةرهاظ ةكردم ىلإ ةكردلا مسقيو

 :سمخلا ساوحلا يهف ةرهاظلا ةكردملا امأ

 .سمللاو ،قوذلاو مشلاو عمسلاو رصبلا

 :سممح اضيأ يهف ةنطابلا ةكردملا امأو

 .روصلل كردملا :كرتشملا سحلا -

 .ظفحلاب كرتشملا سحلل نيعملا :لايخلاو -

 ةيئزحلا يناعملا ةيئزحلا تاسوسحملا يف سفنلا امب كردت ةوق يهو :ةمهاولاو -

 .ةسوسحم تسيل تقلا

 .29 :ص .ل اعملا ط وطخ )1ر)

 .يلاتلا يحيضوتلا لكشلا رظنا ترا
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 هذه نيب قرفيو مهولا اهكردي ىلا يناعملا امب ظفحت ةوق يهو :ةظفاحلاو -

 ام ريغ لوبقلا هب امو مهولا ةوقب :لوبقلا نأ ىلع مهولاو ،لايخلاو -ةظفاحلا= ةوقلا

 . نناعملل ظفاحلا ريع روصلل ظفاحلاو روصلل ظفاحلا لايخلل ةرياغم ىهو ظفحلا هب

 يهو ءاهبكرتو يناعملا للحتو ،اهبكرتو روصلا للحت ةوق يهو :ةفرصتملاو -
 لقعلا اهرمأتسا نإ ىمستو . اعملاو روصلا نب يأ امهنيب جزملا ىلع ةرداق

 .ةليختم يلقع فرصت نود مهولا اهلمعتسا نإو ةركفم

 اهنم ءاوس ناسنإلا ق ةدوجوملا ىوقلا نم ة وق لك نطوم ددح دقلو

 يواضيبلا ىلع كلذ يق ادمتعم ،ةنطابلا تاكردملا وأ ،(ساوحلا) ةرهاظلا تاكردملا

 .نيالجراولا ىلعو

 مسج يف ىوقلا كلت نكامأ تابثإ يف هدمتعم ييرجتلا جهنملا ناك دقو

 اهلعف لالتخا عضاوملا هذمب ىوقلا هذه صاصتخا ىلع لديو» :لوقي هنإ ناسنإلا

 ةصتخملا ةوقلا لعف يف ةفآلا ثروأ عضومب صتخا اذإ داسفلا نإف عضاوملا هذه للخب

 .«عضوملا كلذب

 ةنيعملا اهنمو ةكردملا اهنم نأ اذهب نيعيو ،&«اهعيمجب الإ متت ال ةنطابلا تاكاردإلا»

 .ناتنثا امهف اذلو كاردإلا ىلع

 .كلذ لعف دق ياهفصألا نأ ىلإ راشأو ،ةيئزخلاو ةيلكلا تاكردملا ةقيقح للح ش

 نأ ىلع ،سفنلا يه امنإ تايئزحلاو تايلكلل كردملا نأ هليلحت يف نب دقل
 .اهاوق طسوتب تايئزحلاو ،تاذلاب تايلكلا

 سفنلا يف مسترت ةلوقعملا ةيلكلا ةروصلا نأ :امتاذب تايلكلل اهكاردإ نعمو»

 هنه طسروتب تايئزجلل اهكاردإ نيعمو ءامتالآ يه تلا ةينامسخبا ىوقلا يق ال
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 ءامتالآ يف عبطنتو مسترت ةموهوملا ةيئزحلا يناعملاو ةليختملاو ةسوسحملا نأ :ىوقلا
 ."اهيف اهعابطناو ىوقلا كلت ةطساوب اهايإ سفنلا كاردإ نأو

 ضعب سفنلا ملع جلاع ثيدح ثحبم وهو ،ةنطابلا تاكردملا نع اذه

 ةليوط ةركاذو لجألا ةريصق ةركاذ ىلإ اهميسقتب ةركاذلا عوضوم يق هبناوج
 هابتنالاك }تاكردملا روص ةجلاعم يف لئاسو نم اب قلعتي ام ثحبو لجألا

 .“هروصب ةظفاحملا ىلع نيدعاسملا لايخلاو

 .ةك ردملا سفنلا ىوق نع انثيدح يهنن هب ثحبم وهو

 :الئاق اهيف لوقلا لمجأ دقو اهلصفي مل يمنلا نإف ةكرحلا سفنلا ىوق امأ

 .ةيعيبط ةكرحم و ،ةيرايتخا ةكرحم ىلإ مسقنتف ةكحلا اّمأ»

 ىلإو ،ةيناوهشلا ىمستو عفنلا بلج ىلع ةثعاب ىلإ مسقنتف ةيرايتخالا امأ
 «ع اونأ امهنم لك تحتو ،ةيبضغلا ىمستو رضلا عفد ىلع ةثعاب

 ةعفادلاو ةمضاهلاو ةكساملاو ةبذاحلا :يه ةعبرأ اهنم :عبس يهف ةيعيبطلا امأو

 .روصملاو ةيمانلاو ةيذاغلا :يهو يقاوبلا مدخت لا

 ال اذه نأ نيبو ،يالجراولل اعبت اعبس ىوقلا هذه ددع يملا ربتعا دقلو

 ةةينامت ةكرحملا ىوقلا اودع مممأل ،يواضيبلاو يجيإلا هيلإ بهذ ام عم قانتي

 (راونألا علاوط) ىلع راظنألا علاطم) حرش ،يناهفصألا :اضيأ .32 :ص ملاعملا طوطخم «لر

 .147 :ص 1323 ،1 :ط كةيريخلا ةعبطملا ڵيواضيبلل

 عيزوتلاو رشنلل ساربنلا راد «(؟لمعت فيك كتركاذ) ىجحيلا داؤف سيملو هدبع ميهاربإ دامع (تر
 . . 1990 :ةنس ا :ط "نامع

 .اهدعب امو 148 :ص ،(راونألا علاوط ىلع راظنألا علاطم حرش) :عجار ليصفتلل «3ر

 .32 :ص ثملاعملا طوطخم كر
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 :نيمسق ةدلوملا مهرابتعال

 ةدامو أدبم هدعتو ،ماتلا مضهلا دعب ءاذغلا نم اءزج لضفت ةدلوم .

 .رخآ صخشل

 ضارعألاو ىوقلاو روصلا اهديفتو محرلا يف ةداملا كلت ليحت ةروصمو ٠

 .ع ونلل ةلصاحلا

 ىلع امتردق اهحنمت يلاو سفنلل لا ةكرحلاو ةكردملا ىوقلا يه هذه

 .مولعلا ليص

 :يلاتلا لكشلا بسح اهبيترت احيضوتو انايب اهديزي ىوق يهو



 (نيدلا اعم) باتك ق مالكلا ملع ثحابم : ثلانلا بابلا 202

    

            

      

    
      

 مولعلا ليصحت يف سفنلا ىوق

 ةكرحلا ةكردملا
/ 

 ةيعيبط | | | ةيرايتخا | | ٭ ةنطاب ةرهاظ
 ا ١

 ةيذاغلا ةبذاجلا ةيناوهشلا كرتشلل سل (1 عمسلا 1

 ةيسانلا | يهو | ةكساملا ىلع ةنعاب لايخلا 2 رصبلا 2

 ةروصملا | ةمداخ | ةمضالا | | |عفنلا بلج ةمشاولا (3 رمشلا (3

 ةدلوملا ةعفادلا ح ةظفاحلا (4 قونلا 4

             . ةفرصتملا (5 سمللا (5
    

 ىلع ةنعاب
 'رضلا عفد

 عاونأ امهتحتو
 س

    

  
  

    

  

 ٭ ةنطابلا ةكردملا ىوقلا

. . - 

 هنيعم \ ةكردم |

 ف رصتلاب ظفحلاب

 ياعملل ٭روصلل ياعملل روصلل

 ريغب ةكردملا ةكردملا ساوحلا ريغب ساوحلاب

 ساوحلا ساوحلاب

 ا _ا | ل
     [[[ ص
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 : مولعمل ا م استقا

 يغبني هنإف ،مولعلا ليصحت يف اهاوقو ةكردملا تاذلا نع انثدحت نأ دعبو كاذه

 اننأو اميس ال هيف نحن ام لمتكي ىح مولعملا لوح تيمنلا هب ءاج ام. يتأن نأ انل

 :نيمسق ىلإ هدنع مولعملا مسقن نأ اننكمأ (نيدلا مل اعم) هباتكل انتسارد دعب

 .يرورض ملعب مولعم -

 .يبسك ملعب مولعمو _

 ؟يبسكلا ملعلا وه امو ؟يرورضلا ملعلا وه امف

 :يرورضلا ملعلا :الوأ

 :نيمسق ىلإ ثداحلا ملعلا يمنلا مّسق دقل

 .يهيدبلا هنمو يرورض ملع

 .يرظنلا هنمو ،يبسك ملعو

 يهيدبلاو ،قلخلل ارودقم هليصحت نوكي ال ام يرورضلا» نإ :نيمثلا لوقي
 .«يرورضلا نم صخأ وهف ،لقعلا درجب هتبني ام

 ."ةثداحلا ةردقلاب هليصحت رودقملا ملعلا وهف ،هلباقي يبسكلاو»

 نم اذه ،ةداع يبسكلا مزالي حيحصلا رظنلل نمضتملا يرظنلا ملعلا نأ ىريو

 لوصح زوجي وهف يرظنلاو يبسكلا نيب قرفي نم نإف ىرخأ ةهج نمو ،ةهج
 .رظنلا ريغب يبسكلا

 .15 :ص مل اعملا طوطخح (1ر
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 ةيبسكلا مولعلا نأو» :ىهتنملا اهيلإ نأ ةيرورضلا مولعلا تبثي وهو دكأ دقلو

 زرصحتي مل اهالولو لوألا ئدابملا يهو اهيلإ يهتنت ،اهريغو ةينيدلا دئاقعلا نم

 دادعتسالاو طرشلا نادقفب هنع سفنلا ولخت دق يرورضلا نأ ىلع 3!«الصأ ملع

 نم ةردق الب هيف هقلخي مث انيح دبعلا يف ىلاعت هللا هقلخي ال هنأل» وأ ةلزتعملا دنع

 .“ ىيمثلا لوقي امك ةيضابإلاو ةرعاشألا دنع «ملعلا كلذب ةقلعتم دبعلا

 :تايرورضلا ماسقأ -أ

 :يه -ييمثلا اهيصحي امك- ةيرورضلا مولعلا ماسقأ نإ

 كارتشالا ةمولعم ريغ اممأل مولعلا يف عفنلا ةليلق» يهو :تاينادجولا (1

 .“«ريغلا ىلع ةجح موقت الف انيقي

 ماكحأو ‘تارتاوتملاو تايبيرجتلا لوانتي ام اهنم دارملاو» :تايسحلاو 2

 .“‘ه«تادهاشملاو تايسدحلاو تاسوسحملا ىق مهولا

 ةيرطفلا اياضقلا نم اهمكح يق امو تايلوألا يهو» :تايهيدبلاو (3

 ©ريفغلا ىلع ةجحلا موقت امهب ذإ مولعلا يف ةدمع تايسحلا لثم يهو 8ة«سايقلا

 نم اميابسأ يف كارتشالا توبثلف تايسحلا امأو ،قالطإلا ىلعف تايهيدبلا امأ»

 ."«ةدهاشم وأ سدح وأ رتاوت نم وأ ةب رحت

 .12 :ص ملاعملا طوطخم «ل)

 .12 :ص ملاعملا طوطخم ت

 .12 :ص ،ملاعملا طوطخم قر

 .13 :ص ،ملاعملا طوطخم 4

 .13 :ص ملاعملا طوطخم كد

 .13 :ص ملاعملا طوطخم (نر
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 ريغ اهنم لوألا مسقلا ناك اذإو ،ةيرورضلا مولعلل ةثالثلا ماسقألا يه هذهف
 تايسحلا :اهلصأ ةينيقي ماسقأ ةتس كانهف ،ريغلا ىلع ةجح موقي الو يقي

 .قأيس امك ناهربلا اهيلع دمتعي ةينيقي تامدقم ربتعتو ،تايهيدبلاو

 :يه ةتسلا ماسقألا هذهو

 وهو ،تايهيدبلا اضيأ ىمستو لقعلل هجوت لوأب كردت» يلا :تايلوألا (1
 ."١«هيفرط روصت درجمب لقعلا هب مزجن ام

 يهو» :تايرطفلاب اهيمسي نم كانه يلاو اهعم امتاسايق يلا اياضقلاو 2
 .“«ج وز ةعبرألا :انلوقك اهعم [ه]روصتي طسو ةطساوب لقعلا هب مزجي ام

 .«سح ةطساوب لقعلا هب مزجي ام يهو» تادهاشملا ىمستو :تايسحلاو (3

 لقعلا مزجي ثيحب ارارم ةبرجتلا ةطساوب لقعلا هب مزجي ام يهو» :تايييرجتلاو (4
 «قافتالا ليبس ىلع سيل هنأب

 عم تاييرجتلا بترت نود بترتل لقعلا هب مزجي ام يهو) :تايسدحلاو (5
 .نييقارشإلا دنع يذلا ال نييلقعلا دنع يذلا نعملاب وه انه سدحلاو «(نئارقلا ةبحاصم

 طسوو عمسلا سح ةطساوب لقعلا هب مزجي ام يه و» :تارتاوتملاو (6
 .“«.رهذلا يف رضاح

 :تايسحلاو تايهيدبلا لوح ءارآ ب

 نيمسقلا ىلإ دوعت اعيمج اهدجنف ماسقألا هذه ظحالن نأ انل يغبني انهو

 :امه نيذللا نييساسألا

 .27 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 .27 :ص 7 اعلا طوطخم (2ر

 .27 :ص ،ملاعملل طوطخم ةر
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 .تايهيدبلا -] -

 .تايسحلاو -2 _-

 اهنم يأر لك بسني :ةعبرأ ءارآ ملعلا اممتدافإ يف نيثحابلل نامسق امهو

 .يزارلاو "»يجيإلا دنع اهنم ابيرق دجنو نيمثلا اهركذي ءارآ يهو .ةقرفل

 بهذم ىلع مه ءالؤهو ،نورثكألا مهو امهب نيفرتعملا يأر ،الوأ :يهو
 .ةفرعملا ةيرظن يق نييدقنلا

 نيلطبملا ليلد نإ اولاق نيذلا نويئاطسفسلا مهو :امهل نيركنملا يأر :ايناثو

 نأ امبو ،©تايسحلا لطيي تايسحلل نيلطبملا ليلدو تايهيدبلا لطيي تايهيدبلل

 .امهريغ ملعلا ىلإ قيرط الو امهلثم لطاب وهف تايسحلاو تايهيدبلا عرف رظنلا
 ممأ يف تح نوكاشلاو ،امود نوكاشلا ةيردأاللا نييئاطسفسلا لثمو

 .نوكاش

 ةيرظن يف نييلقعلا بهذم ىلع مهو طقف تايسحلا يف نيحداقلا يأر :انلاث و

 .هيلإ نوبهذي اميف سونيلاجو سوميلطبو وطسرأو نوطالفأ ىلإ نوبستنيو {ةفرعمل

 لوق لصألا يف وهو ديسلا ىلإ هبسنيو هيلإ نوبهذي امل اليلعت يمنلا درويو
 :هيف ءاج دضعلل

 درجمب سيل امي لقعلا مزج نأو ةينيقي ريغ تايسحلا نأ» :اودارأ نإ مهنإ

 ملعن ال و ؤ مزخا لإ هرطضتف هيلإ مضنت رومأب ساسحإلل ١ نم هل دب ال لب سحلا

 .اهدعب امو 14 :ص ،(فقاوملا) «1ر

 (لصخحملا صيخلت) :هليذب {(نيملكتملاو ءامكحلاو ءاملعلا نم نيرخأتملاو نيمدقتملا راكفأ لصحم) ةر
 30 :ص 1984©0 01 :ط دعس فوؤرلا دبع هط :هل مدقو هعجار يسوطلا نيدلا رصن ةمالعلل

 .اهدعب امو
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 اوديري ل نإو [مهنم لوبقم رمأ كاذف] !؟تلصح فيكو ؟تلصح تمو ؟يه ام

 ."‘«مهمولع يهتنت تايسحلا ىلإف ليوأتلا نم هانركذ ام

 نم يسحلا ىلإ يهتني ءالؤه نم دحاو لك ملع نأ نيمثلا هاري يذلاو
 .كاردإلا

 تايلكلا يف ءاوس الطاب مكحلا نوك و ‘تايسحلل نيركنملا لوقب ءاج دقلو

 .رهاظ وه امك لاحلا يف ةدوجوملا نارينلا عيمج كردي ال سحلا نوكل :لوألا -

 .اريثك طلغي تايئزحلا يف سحلا مكح نوكل :يناثلاو

 ضرعتسا دقلو ،هيلإ اوبهذ ام تابثإ يف ةديدع تايسحلل نيركنملا ةلثمأ نإو

 لقعلا مزجي ال نأ :هوركذ ام ىضتقم نإ» :هلوقب اهنع باجأو ،اهنم ابيصن نيمثلا

 مزج نإف -هب لوقن نحنو - هب ساسحإلاو سحلا درجمب يئزج وأ يلك مكحب
 دب ال لب ساوحلاب ساسحإلا درب تايئزخلا يف الو تايلكلا ف لصحي سيل لقعلا

 نكي مل روصلا ضعب يف دجوت مل اذإف ...مزحلا بجوت ىرخأ رومأ نم كلذ عم
 هب مزج امب همزجب قثوي ال هنأ ال ،امئاق كانه إطخلا لامتحا ناكو مزج لقعلا نم

 روصلا هذه ق ساسحإلا عم رومألا كلت لوصح تاسوسحملا ىلع ماكحألا نم

 .هنع طلغلا ءافتنابو هتحصب ةدهاش هتهيدب نأ عم انهاه همزح قثوي ال فيكو

 .“«ةراح رانلاو ةئيضم سمشلا :انلوق يف امك

 124 :ص ،(فقاوملا) حرش :اضيأ .14 :ص :(فقاوملا) :اضيأ .13 :ص ؛ملاعملا طوطخم (1)
 .اهدعب امو

 .13 :ص ،ملاعمللا طوطخم (تر

 .18 :ص ملاعملا طوطخم ,ةر
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 دمتعي هنكلو ،يىئزخلاو يلكلا همكح يف هدحو سحلا ىلع دمتعي ال لقعلاف

 لقعلا نم نكي مل روصلا ضعب يف دجوت مل اذإف مزحلا بجوت ىرخأ رومأ ىلع
 .همزج قوثولا ناك تدجو اذإو اطخلا لامتحا ناكو مزج

 مه ءالؤهو ،تايهيدبلا يف نيحداقلا يأر وهف ،ةلأسملا يف عبارلا يأرلا امأ

 اهمأل تايسحلا نم فعضأ يمه :اولاق» ذإ ،ةفرعملا ةيرظن يف نييسحلا بهذم ىلع

 لمعتسا اذإف اهلك تاكاردإلا نم لاخ ةرطفلا أدبم يف ناسنإلا نأل كلذو ،اهعرف

 ةيلك اروص اهنم عزتناو 7 اهنيب تاكراشمل هبنت تايئزخلا ق ساوحلا

 وأ تايهيدبلا يف امك ةيلقع ةهيدبب امإ ،ابلس وأ اباجيإ ضعبب اهضعب ىلع مكحي

 ."‘ه«تايرظنلاو تايرورضلا رئاس يف امك رخآ ءيش ةنواعمب

 .مهبهذم اذكه تاقيدصتلاو

 ق اطرش ساسحإلا نوك نم مزلي سيل : هنأب» مهيلع يمنلا ضرتعا

 يف طرش دادعتسالا نإف ،لقعتلا نم ىوقأ ساسحإلا نوكي نأ يلقع مكح لوصح

 .«هنم ىوقأب سيلو ،لامكلا لوصح

 : اهنم تايهيدبلا ق ةحداقلا مههبش نزم ريثكلا ضرعتسا دقلو

 وأ نوكي نأ امإ ءيشلا :انلوق يه مزحلا يف اهاوقأو تايهيدبلا ىلجأ نأ

 يف دجن دق اننإف اذه عمو ،ناعفتري الو ناعمتجي ال انه نيفرطلا نأل نوكي ال

 عزجلا نم مظعأ لكلا :ةلئاقلا ةهيدبلا يف امك عامتجالا اذه تايهيدبلا ضعب

 ©ىرخأ ةرم هنع يغتساو ،ةرم ربتعا دق -نولوقي امك- انه ءازجألا دحأ نأل

 .18 :ص كملاعمللا طوطخ (1)

 .19 :ص 3مل اعملا طوطخ (2)
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 امو ‘عيششلا ناكف تابنإلاو يفنلا نيب ددرت كلذ قو ةحج رأتملا قف رط ق

 .دحاو نآ ق ناك

 زجع نإو &ءالقعلل ةظوحلم ...تالالدتسالا هذه» :هلوقب اهدر ةهبش ىهو

 .“"٨«اهنع ريبعتلا يف اهصيخلت نع ضعبلا

 قرف ريغ نم تايلوألاب انمزجك تايداعلاب مزجن انأ :مهلوق مههبش نمو

 .هب انمزج امل ضئاقن دجن نأ زئاحلا نمو ،امهنيب

 ال تايداعلا نم هب انمزج ام ضئاقن ناكمإ نإ» :هلوقب ةهبشلا هذه در دقلو

 كيكشتلاب لوزي ال عقاولل اقباطم اققحم امزج ةيداعلا رومألا كلت ع وقوب مزحلا يتاني

 تقو يف نيعم زيحل لغاش ام امسج نأب تاسوسحملا ق انمزج هلثمو .2«الصأ

 .هتاذ يف نكمم رخآلا وه هضيقن نأ عم ،ةهبش هيلإ قرطتي ال امزج نيعم

 لامتحا تايداعلا نم هب انمزج ام يف سيلو ،هعقوم عقاو مزحلا نأ رهظف

 اهيف حداقب سيل يتاذلا هناكمإ نعمب ضيقنلا لامتحا نأل مزحلا يف حداقلا ضيقنلا

 .“ةينيقيلا تاسوسحملا يف امك

 زجون ێيمنلا امب ءاج ةديدع ىرخأ اهبش تايهيدبلا ىق نيحداقلل نإو كاذه

 :يلي اميف اهنم اضعب

 .تاداقتعالا ق اريثأت تاداعلاو ةح زمألل نأ :الوأ

 نع زجعي ناعطاق ضراعتي دق هنأ ىلع تلد ةيلقعلا مولعلا ةلوازم نأ :اهيناثو

 .امهيف حدقلا

 .19 :ص مل اعملا ط وطخ (1)

 .21 :ص مل اعملا طوطخم (2)

 .21 :ص مل اعملا ط وطخ (3)
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 رهظي ش ةجيتنلا نم همزالي امم.و ةنمزأ ليلد ةحصب مزجخ دق هنأ :اهثلاثو

 .هؤطحخ انل

 . امنوركني هوفلاخمو اهيف باوصلاو ةهادبلا

 تاداقتعالا ق اريثأت تاداعلاو ةحجزمألل نأب لوقلا ىلع ێيمنلا در دقلو

 . حدقي الف ،جازملا يف داسفل كلذ» :هلوقب

 نيبو روصعلا ربع لئاسملا يف فالتخاو ةلدألا يف ضراعت دوجوب مهلوق درو
 اعطق أطخلا اهنم نأ عم تامدقللاب مزجلل الا نكي م كلذ نأب محلوقو بهاذملا

 يف حدقلا نع زجعي هنأ ملسن ال انإ» :هلوقب اذه مهلوق در ،ناضيقنلا عمتجا الإو

 أطخ اهضعب وأ هتامدقم نأ ةرورض لقعلا ةروص يف مهولا نع أشن ذإ ،اهدحأ

 .هنايب قبس امك ةيئزجلا ناعملل ةك ردملا ةوقلا يه انه مهولاو 8.)«اعطق

 -مههبش ريرقت دعب- اولاق تايهيدبلل نيركنملا نأ دروأ دق نيمثلا نإ م

 الإ بئاوشلا نع وفصت ال تايهيدبلا نأ متمزلأ دقف اهنع متبجأ نإ مهموصخ

 ةرورض تايهيدبلا ىقبت ال يذلا قيقدلا رظنلاب الإ لصحي ال وهو ،اهنع باوخلاب

 .تايهيدبلاب مزحلا تفنو تمت اهنع اوبيجت مل نإو .اضيأ رودلا مزليو .دارملا وهو ،هعم

 تايلوألا نأل اهنع باوخلاب لغشن ال انأب كلذ نع [اوإبيجأو»

 اعطق ملعن تيلا هبشلا كلتب اهيف كش انيلإ قرطتي سيلو ،اهنع بذي نأ نع ةينغتسم
 ..ةدساف اممأ

 .22 :ص ل اعملا طوطخم (1ر)

 .22 :ص .مل اعملا طوطخم (2ر

 .23- 22 :ص .مل اعملا طوطخم (3ر
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 ێيمنلا هب ءاج ام متخن هب و هتوق هلف -يلدج عبط اذ ناك نإو باوج وهو

 .يرورضلا ملعلا نع

 :يبسكلا ملعلا :ايناث

 كتاينادج ولا ق لثمتي هنأ و يرورضلا ملعلا لوصح ێيمنلا تبنأ دقل

 هكاردإ ىدعتي ال يتاذ نيادجو ولا مولعملا ةعيبط نأ تبثأو كتايسحلاو تايلوألاو

 سنإلا هيف كرتشي يسحلاو يلوألا مولعملا ةعيبظ نأو نيرخآلا لإ ناسنإلا تاذ

 تاردقو ىوقب ةلصاح اهلك تامولعملا نأ تبنأو .لالدتسالا يف نادمتعملا امهو

 .ةفرعملا ىلع لوصحلا ناسنإلا عيطتسي اهلضفب ،اهيف هللا اهعدوأ سفنلا يف ةنماك

 :ملعلا بابسأ -أ

 نعم مهل رودقملا وهف يبسكلا امأ ،قلخلل رودقم ريغ ‘يرورضلا ملعلا نإ
 .يمنلا هيلإ بهذي امبسح ،جئاتن ىلع لوصحلل تامدقملا دمتعي يرظن هنأ

 امك يرورضلا نم دع ح رظنلا ريغ ببسب هيلع لصحتي ام يبسكلا نمو
 رظنلل نيعناملا ةينمسلا ىلع در نيح !هب نيلئاقلا ىلإ نيمثلا راشأ دقلو ،هركذ قبس

 :نامسق يرورضلا ملعلا نأ ركذو ،اقلطم

 .ءزخلا نم مظعأ لكلاك ببس ريغب يرورض (1

 .قوذلا ببسب ماعطلا ةوالح ةفرعمك ببسب يرورضو (2

 .رظنلا ريغب هانبستكا دقو ةوالحلاب ملعلل ببسلا وه انه سحلاف

 :ماسقأ ةثالث ،نيملكتملا نم ريثك دنعو نيمثلا دنع ملعلا ف ببسلا نإ
 .حيرصلا لقعلاو ©قداصلا ربخلاو ميلسلا سحلا

 .4 :ص مل اعملا ط وطخ )1)
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 ريغ ةلآ ناك نإف الإو ،ربخلاف كردملا تاذ نع جراخ نم ناك نإ ببسلاف»

 .""هلقعلاف الإو ...ساوحلاف كردلا

 هللا وه امإ مولعلا ليصحت ق رنؤملا يقيقحلا ببسلا نأ ێيمنلا هاري يذلاو

 ريغ نم ءهداجنإو هللا قلخ ضحم بابسأ ىه امنا ةروكذملا ةنالثلا بابسألا نأل

 .ريغ ال لقعلا وه امنإ يرهاظلا ببسلا نأو .اهل ريثأت

 لمشيو يتأيس امك «ةداعلا يرج قيرطب [لقعلا] عم ىلاعت هللا قلخي نأب ةلمجلا

 02) ةعلا رظنو ةبرجتلاو سدحلاو تاينادحج ولا

 ىلوألاو اقرط انايحأو ابابسأ انايحأ ێيمنلا اهيمسي ةنالنلا بابسألا هذه نإ

 ادشب ذخأي يذلا ببسلا نيبو اهنيب قرفي نأو ،اقرط ىمست نأ -انل ودبي اميف-

 وه يذلا ليلدلا هجو ىلع علطملا حيحصلا رظنلا ىلع روثعلا» :ێعي يذلاو رخآ

 هللا قلخب وأ طورشلا رفوتو دادعتسالاب نوكي يذلاو “ة)هنتمدقملا ق طس وألا دحلا

 . رظنلا ثحبم ق ةلأسملا لوح نايبلا ديزم أيس امك هل

 :ةلصفم هذه ىهو اقرط نذإ اهًّمسنلو

 : ةميلسلا سا وحلا ) 1

 ىلإ انرشأ دقو ،ملعلا ىلع ساوحلا لوصح يف اطرش ةمالسلا تناك دقل

 .ةيرورضلا مولعلا تابثإ يف ٌرْوَد اهل اهنم قلا لوح نيمثلا هب ءاج امم ضعب

 .28 :ص 7 اعملا ط وطنح )1)

 .28 :ص 7 اعملا ط وطنح (2)

 .24 :ص مل اعملا طوطخم (3ر
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 مهنأل» ملعلا لوصح ق -ێيمنلا ريبعت دح ىلح بابسألا دحأ ربتعت يهو

 كش ال ىلا ةرهاظلا ساوحلا لامعتسا بقع ةلصاح تاكاردإلا صعب اودجو 11

 "» «بابسألا دحأ ساوحلا اولعج ،مهريغ نم وأ لوقعلا يوذ نم اهيف

 :قداصلا ربخلا (2

 مظعم ناك املو» :نيمثلا هيف لوقي يذلا قداصلا ربخلا اهدعب يتأيو

 .«رحخآ اببس هولعج قداصلا ربخلا نم ادافتسم ةينيدلا تامولعملا

 :ناعون وهو ،عقاولل قباطملا ربخلا :هنأب فرعيو

 .عمسلا سح ةطساوب لقعلا هب مزجي ام» وهو رتاوتملا ربخلا :لوألا ع ونلا

 ريثك عمج هعوقو نكمي سوسحم نع ،ربخي نأب كلذو نهذلا يف رضاح طسوو
 امك يرورضلا ملعلل بجوم وهو “.«بذكلا ىلع مهقفاوت ع انتماب لقعلا مزجي

 .تاّێنيقيلا يف هركذ قبس

 :نيرمأ ةلأسملا يف نإ :دعسلا لوق هيف يمنلا درويو

 .""ه«ةرورضلاب .. .ملعلل بجوم رتاوتلا نأ» :امهدحأ

 .طقف ربخلا هببس نوكي ام اهنم ،امولع انسفنأب دحج انأ نوعمم

 نم تارتاوتملاف ««يرورض [رتاوتلاب :يعي) هب لصاحلا ملعلا نأ» :امهيناثو
 .يياهربلا يرظنلا ملعلا بم اهيلعو ،تسلا تاينيقيلا نم يهو {ةيرورضلا مولعلا

 .28 :ص كملاعمللا طوطخم (1)

 .28 :ص ‘ملاعملا طوطخم (تر

 .27 :ص مل اعملا طوطخح (3ر

 .33 :ص كملاعملا طوطخم (خ4ر
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 ىلإ نظلا مضو ،نظلا الإ ديفي ال دحاولا ربخلا نأ نم :لاقي نأ نكمي امو

 عم نوكي نأ» زئاجلا نم هنأل ێيمنلا ىدل دودرم وهف ©نعقيلا بجوي ال هلثم

 . «دارفنالا ىلع نوكي ال ام ع امتجالا

 توافتلا اهيف عقي دق تايرورضلا نأب :لئاقلا لؤقلا اضيأ هدنع دودرملا نمو

 عاونأ يف ناك اذإ توافتلا نأل ،كلذ اهيف نوكي ال نأ لصألاو فالتخالاو

 ةسرامملاو ةداعلاو فلألا يف توافتلا ةطساوب هنكلو يتاذ ريغ وهف يرورضلا

 .دانعو ةرباكم هيف فلتخن دقو .ماكحألا فارطأ تارّوصتو لابلاب راطخإلاو

 . ايرورض هنوكل ال هب طيحت ىرخأ بابسأل وه امنإ توافتلاف اذكهو

 .ةزجعملاب ديؤملا لوسرلا ربخ» وه :قداصلا ربخلا نم يناثلا ع ونلا نإو ءاذه

 يف يتأيس امك ةزجعملاب هقيدصتل عطقلا ىلع "يلالدتسالا ملعلا بجوي وهو
 .تاوبنلا لصف

 هل تتبث نم ربخ هنأ راضحتساو لالدتسالا ىلع هفقوتل» لالدتسا ملع وهو

 تباثلا يهاضي هب تباثلا ملعلاف هنأش اذه ربخ لكو ،«©تازجعملاب ةلاس رلا

 .)نيقيلا يف ةرورضلاب

 لوسرلا ربخ نيب لصفلا يف ةجاح ال نأب لوقي نم يأر يمنلا دعبأ دقلو

 رتاوتملا نع ثيدحلا نألو تباثلا ملعلل بجوم لوسرلا ربخ نأل ةرتاوتملا رابخألاو
 [تباثلا ملعلا] نوكي امنإ تلق نإف» :لوقي ثيح ءهيلإ لوسرلا ربخ ع وجرل فاك

 .33 :ص ملاعملا طوطخم ار

 .33 :ص ‘ملاعمللا طوطخم ؛تر

 .33 :ص ،ملاعملا طوطخم قر

 .33 :ص مل اعملا طوطخم (4ر
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 هنأ ملع اميف وه امنإ مالكلا :تلق [هيلإ لوسرلا ربخ] ...عجريف ،طقف رتاوتملا يف
 ."«ركمأ نإ كلذ ريغب وأ- ،كلذ هنع رتاوت وأ - ،هيف نم عمس نأب- لوسرلا ربخ

 امهنيب لصفلا بجوتساف هريغب ملعي دقو رتاوتلاب ملعي دق امنإ لوسرلا ربخف

 .نياثلا نع لوألا زيمتل

 :نيبف ايلالدتسا وأ ايرورض لوسرلا ربخ نوك يف لوقلا لصف مش

 نم هيف نم عمس امو ،لوسرلا ربخ هنوكب رتاوت ام وه :يرورضلا نأ

 رئاس يف لصحي امك ،هب يرورضلا ملعلا لصحي ربخ هنأو ،ةهج نم اذه ،ظافلألا
 .ةيناث ةهج نم تايسحلاو تارتاوتملا

 كلذ نيعمو {«هلولدم توبث نومضم ملعلا وه :يلالدتسالا» ملعلا نأ نييو

 نأ 3‘}«ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنبلا» : هل لوسرلا ثيدحب هل لثم امك

 مث ،الوأ اذه "يرورض وهف هيلعو لوسرلا ربخ هنأ ىلع رتاوتلاب تباث انه ثيدحلا
 .ىعدا نم ىلع ةنيبلا بوجو هنم ملعي هنأل يلالدتسا ملع :ايناث هنإ

 نيعملا ابأ اندجو يلالدتسالاو يرورضلا :نيملعلا نيب قيرفتلا يف اننإو
 لاغتشالا نودب تبثي يرورضلا نأ امهنيب فالتخالا امنإ» :لوقي يفسنلا

 .“«لالدتسا دجوي مل ام تبني ال يلالدتسالاو 3هباستكاب

 .33 :ص ملاعملا طوطخم «1)

 .34 :ص ،ملاعملا طوطخم (تر

 .592 :مقر 535 :باب ،ماكحألا «(حيحصلا عماخلا) ڵبيبح:نب عيبرلا (ةر
 :ج ‘ىوعدلا باتك «(لاعفألار لاوقألا ننس يف لامعلا رتك) ،يدنهلا يقتملا يلع نيدلا ءالع

6 .. 

 :ةنس .ةرهاقلا رشنلل ةفاقثلا راد ليباق يحلا دبع :قيقحت ،(نيدلا لوصأ يف ديهمتلا) ث

 .3 :ص 7
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 يناثلا ع ونلا) هب انردص امم افنآ هانيب امك اضرأ نيمثلا بهذي نيعملا اذه ىلإو

 (قداصلا ربخلا نم

 ايلالدتسا املع هنوك ثيح نم نيمثلا دنع لوسرلا ربخ نإ :لوقلا ةصالخو

 ىلع لوصحلل هب لدتسي ىعمب يلالدتسالا ملعلا بجوي ةهج نم وهف :نيينعم لمعن

 هنأ راضحتساو لالدتسالا ىلع هفقوتل يلالدتسا ملع ىرخأ ةهج نم وهو ،لوهجب

 .لوسرلا ربخ

 امو كلملا ربخو هللا ربخ قداصلا ربخلا عم دعي مل هنوك يف ببسلا نيب مث

 قلخلا ةماعل ملعلل اببس نوكي يذلا» ربخلا نم دارملا نأل كلذو ،عامجإلا نع ءاج

 ."لقعلا ةلالدب نيقيلل ةديفملا نئارقلا نع رظنلا عطق عم اربخ هنوك درجم

 ربخ نألو ،لوسرلا ةهج نم قلخلا ىلإ لصي امنإ كلملا ربخو هللا ربخ نألو
 .رتاوتملا مكح يف عامجإلا لهأ

 :لقعلا (3

 يلا تامامتهالاو فيرعتلا ثيح نم لقعلا نع ثيدحلا ضعب قبس دقل
 بابسأ قداصلا ًربخلاو ةميلسلا ساوحلاو هنأ ىلع هنع انه ثدحتنسو هب تطاحأ

 ١ .ملعلا قرط لب

 : -ةلسفنلاب هتقالعو هتعيبط نع رظنلا عطقبو- نيمثلا هفصي امك وهو
 يف امك «(ةزيرغ) هامس دقو ‘«تاكاردإلاو مولعلل دعتست امب سفنلل ةوق وه»

 ةمالس دنع تايرورضلاب ملعلا اهعبتي ةزيرغ مهلوقب دارملا وهو)» :هلوق

 .34 :ص كملاعملا طوطخم (ا1ر

 :ط كتوريب ،يبرعلا يفاقنلا زكرملا (دشر نبا دنع لقعلا ةيلاكشإ) يحابصملا دمحم :الثم رظنا (2ر

 .1988 :ةنس ءا
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 طئاسولاب تابئاغلا هب كردي رهوج» :هنأب نيلئاقلا ىلإ اريخأ ريشيو ،«“تالآلا

 .!«ةدهاشملاب تاسوسحملا و

 يف ةينمسلل افالخ ،هنم حيحص رظنب هديفيو ،ملعلل قيرط هنأ رمألا يف مهملاو
 .تايهلإلا يف نيسدنهملاو ڵتايرظنلا

 :يلي اميف اهزجون و ،يمثلا اهركذي هبتارمل ةعبات هل ماسقأ ءامكحللو ءاذه

 .اهيلع مولعلا ضيفل سفنلا دادعتسا وهو :ينالويهلا لقعلا
 امتالآل اهلامعتسا دعب تايرظنلا باستكال اهدادعتسا وهو :ةكلملاب لقعلاو

 .فيلكتلا طانم هبو تايلوألا ىلع اهفوصحو ةنطابلاو ةرهاظلا

 ةيلوألا مولعلا بترت سفنلا نوك وهو :لاعفلا لقعلا وأ ،لعفلاب لقعلاو
 .تايرظنلا كردتو

 ىلع اهفوصحو «ةنوزخم مولع ىلع سفنلا لوصح وهو :دافتسملا لقعلاو
 . كلنب ىمسيو اديدج بسك مشحت ريغ نم تءاش تم اهراضحتساب ةردق

 .لاعفلا لقعلا نم هتدافتسال

 ريسفتو بيترت امل لقعلل ماسقألا هذه نأ ىلع هبنن نأ ماقملا اذه يف دب الو
 .اهل نيمثلا هاري يذلا ريغ

 .34 :ص ںملاعملا طوطخم (1)

 .34 :ص ملاعملا طوطخم (تر

 :عجارملا نم هانلمعتسا اميف اهريسفتو اهبيترت يف ابارطضا اندجو دقل ةر
 145 :ص : (فقاوملا) ،يجيإلا ٠

 84 :ص 62ر ج «(يفسلفلا محعلل) ءايلص ليمج - ٠
 .237 0236 5230 :ص "(يمالسإلا ركفلا يف ناسنإلاو ملاعلاو هللا) فرش لالج دومحم ٠
 217 :ص ؛هدير وبأ يداهلا دبع دمحم :ةمجرت ،(مالسإلا يف ةفسلفلا خيرات) روب يد ٠
 .اهدعب امو
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 لوصحلا يف ةثالثلا قرطلا هرابتعاب نيمثلا نأ دكؤن ‘ىرخأ ةرمو ،اذكهو

 ©يقرعملا ليصحتلا يق هتيمهأو لقعلا رودب فرتعي هنأل ،نييدقنلا نم ملعلا ىلع

 ال هنأل اهل تالآو اقرط ربخلاو سحلا ربتعيو ،اهيف يرهاظلا ببسلا وه هربتعيو
 لقعلا نأ اذه يعيو ،ارضاح ناك اذإ الإ 5(ربخلاو سحلا) امهقيرط نع ءيش تبثي

 لقعلا :ىمسي ام وهو ةنطابلاو ةرهاظلا تالآلا لامعتساب تايلوألا ىلع لصحن

 .فيلكتلا طانم ةلكملاب

 وهف هيلعو ،ييمثلا رظن يف يقارشإلا موهفملاب سدحلا قيرط نع ملع ال هنإو

 ذإ "ةجح ماملإلا نأ نيربتعملا ةيفوصلا عمو ينالجراولا بوقعي يبأ عم فلتخي

 بابسأ نم سيلف ضيفلا قيرطب بلقلا يف نعم ءاقلإب رسفملا ماهلإلا امأ» :لوقي
 .)«ءيشلاب ملعلا

 دنع ةجح سيلو ملعلا بابسأ نم سيل ضيفلا قيرطب بلقلا يف ىنعم ءاقلإف
 ىلحتو ةميمذلا قالخألا نع ىلخت اذإ درفلا نأ ىأرو هب رقأ نإو وهف شييمثلا
 &“هكاردإل هريغ أيهتي ال ام كاردإل أيهتي ةلاح ىيف راص ةضايرلاب ةديمحلا قالخألاب

 .ةجحلا ةبترم ىلإ ىقري ال اذه هكاردإ نأ الإ

 :كلذك ىريو

 .دحاولا لدعلا ربخ نأ (1

 داقتعالاو نظلا ناديفي اناك نإو ،ملعلا بابسأ نم اسيل ،دهتحجملا ديلقتو 2

 .لاوزلا لبقي يذلا مزاجلا

 .34 :ص ملاعملا طوطخم ار

 .34 :ص مل اعملا طوطخم ؛تر

 .185 :ص ؛ملاعملا طوطخم ةر

 .34 :ص ،ملاعملا طوطخم هر
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 :ملعلا ماسقأ ب

 يف قطنملا ثسحابحب قصلأ وه "قيدصتو روصت ىلإ ملعلا ييمثلا ميسقت
 مالسإلا لبق نانويلا دنعو ،نيملكتملا دنع روهشم ميسقت وهو ،َصاخلا هموهفم
 ةتحلا وه روصتلا ىلإ امب لصوتن لا قيرطلا نأ هدافمو مالسإلا دعب نيتاللا دنعو

 .'"»ناثحبملا ناذه الإ قطنملا امو «سايقلا وه قيدصتلا ىلإو
 :نيرمأب نيمسقلا نيي ريم دقلو

 .روصتلا يف اهمادعناو قيدصتلا يف ةبسنلا كاردإ (]

 .روصتلا يف همادعناو قيدصتلا يف بذكلا وأ قدصلا :روهشملا مزاللا دوجوو 2

 تسيل وأ ةعقاو ةبسنلا نأب اكاردإ يأ اًمكُح ناك نإ ملعلا» :ێيمنلا لوقي

 مزاللا رابتعابو ،تاذلاب نازيمتم ناعون امهو روصت وهف الإو قيدصت وهف ةعقاوب
 .“«روصتلا ىف هُمَدَعو قيدصتلا ف بذكلاو قدصلا لامتحا وهو روهشملا

 مزل هالول ذإ ،نادجولاب يرورض هضعب» -يمنلا رظن يف- امهنم لكو
 .“«اضيأ نادجولا ةرورضب يرظن هضعبو ...لسلستلا وأ رودلا

 ضرعو اهدروأ يلا بهاذملا ضعب باحصأ رظن يف كلذك رمألا سيلو
 .اهدّتفو كاهججح

 :رظنلا - ح

 :هتقيقح (1

 زكترت رظنلاب مولعلا ليصحت دنع ةينهذلا تايلمعلا نأ ءاذه دعب نم كش الو

 ىلع ةمولعم رومأ بيترت» وه يذلا رظنلا ققحتي امهبف قيدصتلاو روصتلا ىلع

 .42 - 4] :ص «(مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم) ،راشنلا يماس ىلع (1ر

 .10 :ص مل اعملا ط وطخ (2)

 .10 :ص مل اعملا ط وطخ (3)
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 عضو» :- ێيمنلا هحجري امك وه وأ ،«مولعمبب سيل ام مالعتسا لإ يدؤي هجو

 .""٨بولطملا ىلإ هب لصوتي هجو ىلع ادعاصف نيَمولعم بيترت وأ مولعم

 نإو ،احراش الوقو افرعم تيمس درفملا ةفرعم ىلإ رومألا كلت تلصو اذإ»و

 يفنلا وأ توبثلا ةهج ىلع رخآ رمأ ىلإ رمأ ةبسنب ملعلا وهو قيدصت ىلإ تلصو

 2 «اليلد و ةجح تيمس

 تابثإ وه مالكلا ملع ق بولطملاو ،مولعلا لك ق بولطملا لصحي رظنلابف

 .ينيدلا دئاقعلا

 :رظنلل نوعناملا (2

 هديفي ال هنأ نوري ةينمسلاف .ملعلا ديفي ال رظنلا نأ قرفلا ضعب هارت يذلاو

 ييمنلا دكوي ءارآ يهو ،تايهلإلا يف هديفي ال هنأ نوري نوسدنهملاو 5اقلطم
 :كلذو ،ءانع ريبك نودب اهدريو اهداسف

 رظنلا ىلع روثعلا» ىلإ يدؤملا ببسلا يف اننوكراشي ال ةينمسلا نأل :الوأ

 نوكك ءنيتمدقملا يف طسوألا دحلا وه يذلا ليلدلا هجو ىلع علطملا حيحصلا

 رظني مل نم ال هب ملعلا ىلإ لصوي هجو وهو &“«عناصلا دوجو ىلع اليلد ملاعلا
 هيف نأ ثيح نم ال صاخلا ناكمإلا وأ ثودحلا ثيح نم هيف رظن نم» نكلو كيف

 .ة)«اهسفنب ةمئاق اتاذ

 .24 :ص كملاعمللا طوطخم (ل1ر

 .24 :ص ملاعملا طوطخم (تر

 . 23 :ص ملاعملا طوطخم ,ةر

 . 24 :ص ل اعملا طوطخم كر

 .24 :ص ملاعملا طوطخ ؛5ر
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 اهروصت ع عرف ءيشلا ىلع مكحلا نإ» :نولوقي نيسدنهملا نأل :ايناثو

 نأل» عونمم اذهو ،«اهيلع مكحلا رظنلاب كردي الف اهروصت ليحتسي هلإلا ةقيقح

 نألو .«روصتلا لامك ىلع ال دوجوم وهو ،ام روصت ىلع فقوتي امنإ 7

 سبالي مهولا ذإ هيف كش ال» وهف هرسع ملسملا لب ملسم غ روصتلا ةلاحتسا

 ©"«هنحابم يف قحلا لكاشي لطابلاو ذخأم يق لقعلا

 :ةجيتنلاو ليلدلا )3

 دق ةثالث ةلئسأب قلعتت -رظنلا نع هثيدح ءانثأ ةماه تاليلحتب نيمثلا ءاج

 : ةيلاتلا يهو ةفسالفلاو نيبقطنملاو نيملكتملا لاب تلغش

 ؟ليلدلا هجوب ملعلا بقعي ةجيتنلاب ملعلا له (1

 ؟يبوجو مأ ئيديلوت مأ يلقع مأ يداع ةجيتنلاو ليلدلا نيب طب رلا لهو )2

 ؟دسافلا رظنلا همزلتسي يذلا امو (3

 نيت ل و ‘«قيرف كلذ نم لك ىلإ بهذ» هنإ :هلوقب اهنع باجأ دقلو

 .اهنم راتخملا

 سيل نيتمدقملاب نيملعلا لوصح نأ» :ىري انيس نبا نأ ىلإ راشأ دقلو
 جاردنال نطفتلا وهو ثلاث ملع نم دب ال لب ةجيتنلا لوصح يق ايفاك

 ‘2«ىربكلا تحت ىرغصلا

 ال ذإ :اقح هربتعاو هيلع انيس نبا قفاو نم كانه نأ ييمثلا نيبي يأر وهو
 الف جتنم بيترتلا اذه نأب ملعلا نمض» امولعم نوكي نطفت هنكل ©نطفتلا نم دب

 .24 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 .24 :ص مل اعملا ط وطخ 2)
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 نم دب ال ش اهجو ولا اذه ىلع نيتمدقملا ركذ دنع كلذ نع نهذلا ولخي داكي

 تتوافت امل الإو امهل نيضراعلا ةئيهلاو بيترتلا ةظحالم عم نيتمدقملا راضحتسا

 . «هئافحخ و جاتنإلا ءالج ق لاكشألا )1( رعا :.. . : . ٤

 .ثلاث ملعب ملعي انيس نبا دنعو نيتمدقملا عم دحاو ملعب ملعي مهدنع نطفت وهف

 وهو !هفاشتكال دعاوق دجوت ال يذلا طسوألا دحلا فاشتكا وه نطفتلاو
 وأ ثبوللطلملا ىلع ةرداصملاك ةفلتخملا طلغلا عاونأ ق عوقولا نم سايقلل مصاعلا

 نوج) هدجم يذلا يئارقتسالا قطنملا نع يسايقلا قطنملا زيمي يذلا ،رودلا

 كلذلو لصاح ليصحت وأ بولطملا ىلع ةرداصم سايقلا اربتعم (ليم تراوتس

 .هبتك يف همجاهو ،ةدئافلا ميدع هلعج

 ةجيتنلا ربتعي وهف طسوألا دحلل نطفتلا ةلأسم نت نم ريخ وه يلازغلا لعلو

 لعفلاب ةدوجوم امنأ :يعي ال اذهو ،ةبيرقلا ةوقلاب نيتمدقملا ىدحإ يف ةدوجوم

 جرخت ال امنأ :عي لب ،نيتمدقملاب ملعلا درجمب لعفلا ىلإ ةوقلا نم جرخت ةجيتنلا نأو

 :لعفلا ىلإ

 .ةهج نم نهذلا يف نيتمدقملا راضحإ نودب ه

 .ىرخأ ةهج نم نيتمدقلملا يف ةجيتنلا دوجو هجو لابلاب رطخي نأ نودبو ه

 ةجيتنلا لوصحل صاخلا ببسلاو ،لعفلاب ةجيتنلا تراص كلذ لمأت مت اذإو
 .)ةمدقملا يف ةوقلاب ةجيتنلا دوجول نطفتلا وه امنإ نهذلا يف

 .25 :ص ،ملاعملا طوطخم (1ر

 61 :ط رئازجلا ؛عيزوتلار رشنلل ةيطولا ةكرشلا (قراكيدلا رودلا ةلكشم) ،نوميم عيب رلا 2(

 .اهدعب امو 61 :ص 2
 .53 :ص ،ا :ط !ةيريمألا ةعبطملا ا(ىفصتسملا) ةر
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 ةجيتنلاو ليلدلا نيب طبارلا لوح وه يذلاو ،يناثلا لاؤسلا نع باوجلا امأو

 :بهاذم ةعبرأ ةلأسملا يف ركذي نيمثلا نإف

 .هفلخت نكمي يداع ةجيتنلاو ليلدلا نيب طبرلا نأ :لوألا

 .امهوحنو مونلاو توملاك ةماعلا تافآلا يفن دنع هفلخت نكمي ال يلقع هزأ : يناثلاو

 ."١«ةيرعشألاو انباحصأل» :نيمثلا لوقي امك- امه نابهذملا ناذهو

 .ةلزتعملل وهو ،ديلوتلاب هنأ :ثلاثلاو

 ... رحآ الف هلعافل لعف بجوي نأ وه» :ێيمنلا هح رشي امك ديلوتلاو

 ةثداح ةردقب رودقم نع ثداح دوجو وه لاقي اذلو لصاحلا رنألا لعفلاب دارملاو

 ةنداخللا ةردقلا نأ [نعي] الو ةجيتنلا دوجو ق ارثأ ةثداحلا ةردقلل 5 [اذه)] عيو

 .رظنلا ىف اهريثأت ةطساوب ةجيتنلا دوجو يف ترأ

 نأب :ةلئاقلا ةهبشلا دعبي تح «لصاحلا رثألا وه لعفلا نأ» :حضو دقو

 .هيف ديلوتلا رابتعا حصي الف العف سيل ملعلا

 هنع جتنت ةلزتعملا يأر ىلع- ليلدلا يف رظنلا نإ :لوقي نأ ديري هنأ ودبيو
 يف رظنلاو ،ليلدلا يف رظنت نأ عيطتست ةثداحلا ةردقلا نأ عم. وه .ادلوت ةجيتنلا

 ةجيتنلا دوجو يف لضفلا نكلو ،ةجيتنلا يطعي نأ عيطتسي يذلا هدحو وه ليلدلا

 .ةثداحلا ةردقلل وه امإ

 يانلا نأ ىلع (ترنأ) اموك نيبو (اًرثأ) اهنوك نيب قرفلا نيب دقلو

 .23 :ص مل اعملا ط وطخ )(1)

 .23 :ص ،ملاعملا طوطخم (تر
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 ةطساوب ،ةثداحلا ةردقلل ارثأ هتجيتن اولعجف» :لوقي ثيح (ترثأ) نع الدب

 ."رظنلا يق اهريثأت

 ةجيتنلاو ليلدلا نيب هيف طبرلاو ءامكحلل وهف :بهاذملا نم عبارلا امأو 3اذه

 ال بهذم وهو 5«لولعملا دوجو يف رثؤت ةلع رظنلا نأ نعمي باجيإلاب» وه امن
 .هلبق يذلاب ذخأي ال امك نيمثلا هب ذخأي

 :ماسقأ ةنالث رظنلل نأ وه اذه دعب نم هاري يذلاو

 .يئادتبالا رظنلا (1

 .يرورضلا يركذلا رظنلاو (2

 .يركذتلا رظنلاو (3

 .«ةتبلا [هب] ملع رظانلل مدقتي مل » يذلا وه :يئادتبالا رظنلاف

 «ركف لامعإ ريغ نم هركذ مث هيسن يذلا وه :يرورضلا يركذلا» رظنلاو

 .«هركذت تيح هركف لمعتسا م رظانلا هيسن يذلا وهف :يركذتلا» رظنلا امأو

 ملعلا اندنسأ دقو» :هلبق ام ةجيتنو ،هتجيتنب ملعلا يف نيمثلا لوقي رظن وهو

 كلذ نأ امل اهنم ءيش يف هريغل رثأ الو ،ىلاعت هللا قلخ ضحم ىلإ ةثالثلا ةجيتنب

 :هب دارملاو ،“ة}«لوألا نود نيريخألا يف ةلزتعملا انقفاوو ،اندنع تانئاكلا رئاس مكح

 كرظنلا يف اهريثأت ةطساوب ةثداحلا ةردقلل ارثأ هتجيتن اولعج مممأل ،يئادتبالا رظنلا

 .ةيديلوت مهدنع امنأ اذه عيو

 .24 :ص مل اعملا طوطخم 1ر

 .23 :ص ملاعملا طوطخم (تر

 .24 :ص 7 اعملا طوطخحع (3ر



 225 مالكلا ملع ثحابمو ةفرعملا ةيرظن : لوألا لصفلا

 -يتيمنلا ىري امك- يركذتلا يف اضيأ مهمزلي ديلوتلاب هيف مهدنع لوقلا نإ
 رودقملا يركذتلا بقع ملعلا لوصح» ذإ ،يئادتبالا نيبو هنيب قراف ال هنأل

 ."رودقملا رظنلا بقع هلوصحك

 يركذلاو يئادتبالا :ةلنالنلا راظنألا عاونأ دنسي انه ێيمنلا ناك اذإو

 يف لبق نم لعف كلذك هنإف ،اهنم ءيش يق هريغل رثأ الو هللا ضحم ىلإ يركذتلاو
 .لقعلاو ربخلاو ساوحلا :ةنالثلا ملعلا بابسأ يفو يرورضلا ملعلا

 هذه هققحت امو ‘تادادعتساو ىوق نم ناسنإلاب ام نأ :اذه هنم نيعيو

 .كلذ ريغ ثدحي نأ ىلع رداقلا وهو قلاخلا هللا نم وه امنإ تازاحنإلا نم ىوقلا

 ء؟د سافلا رظنلا همزلتسي يذلا ام :ثلاثلا لاؤسلا نع باوجللو كاريخأو

 :اهمسقو رظنلا دادضأ لوح ادصقم صصح دق تيمنلا نأ ةيادب ريشن نأ انب ردجي

 .ةماع دادضأ و ةصاخ دادضأ ىلإ

 .« لهجلاو هب ملعلاك لابلاب هيف روظنملا راطخإ بجوي ام لك وه ةصاخلاف»

 طيسبلا لهجلا نأل بكرملا لهجلا وه انه هيف روظنملاب وأ هب لهجلاب دارملاو

 .“ةبلس رمألا كاردإ مدع وه يذلا

 .مهولاو كشلاو نظلا نم الك ‘كلذك ةصاخلا دادضألا لمشتو

 مونلاو توملاك لابلاب هيف روظنملا اهعم رطخي ال ام يهف» :ةماعلا دادضألا امأ
 .“‘ه«اهانعم ىف امو نايسنلاو

 .24 :ص ملاعملا طوطخم (1ر

 .26 :ص ملاعملا طوطخم (تر

 .27 :ص كملاعمللا طوطخم ةر

 .26 :ص مل اعمللا طوطخم «4)
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 ةدارالاب ديزت» ةماعلا دادضألا نأ يه ةصاخلا دادضألا نيبو اهنيب قرفلاو

 دصاقلا نوكي الف ةدارإلا داضت ،هدادضأ ةلمجو ملعلاو رظنلا داضت امك يهف

 .امهماش ام وأ ما '«اتيم وأ امئان ءيشلل

 رظنلاب ةصاخ» يه قلا ةصاخلا دادضألاك تسيل يهف كاذه ىلإ ارظنو

 .“«ةدارإلا ىلإ هزواجتت ال هيلع ةروصقم

 دادضألا نيب نم زيمتي توملا نأ ىلإ اضيأ ريشن نأ لاحلا اذه ىق انب ردجيو

 .ةردقلل كلذك اداضم هنوكب ةماعلا

 :نيمسق ىلإ دسافلا رظنلا نيمثلا مسقيو

 اذكو اقافتا ائيش مزلتسي مل همامت مدعل ناك نإف» :هيف لوقي :لوألا مسقلا

 .“>«نيتبلاس وأ نيتيئزجب لالدتسالاك همظن داسفل ناك اذإ

 «نالوقف هتامدقم يهو هتدام يف للخل ناك نإ» :هيف لوقي :يناثلا مسقلاو

 .اهضعب وأ اهعيمج بذكب للخلا ناك ءاوس

 يأر وهو ...حيحصلا وهو» "لهجلا مزلتسي هنإف :لوألا لوقلا امأ
 .) يزارلاك نيملكتملا ضعبل يأرو ©۔يننيمثلا لوقي امك- «نييقطنملا

 يأر وهو ،لاوقألا رهشأ وهو لهجلا مزلتسي ال ةنإف :يناثلا لوقلا امأو
 .-۔اضيأ لوقي امك- نيملكتملا

 .26 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 .26 :ص ءملاعملا طوطخم (تر

 .25 :ص ملاعملا طوطخم ةر

 وه» :لهجلا ،يياجرخلا فيرعت راتخن اناف ،انه دارملا لهجلل يمللا نم افيرعت دجن غ انأ ثيحو كر

 .281 ص ،(فقاوملا ح رش) .«هيف روظنملا قباطي ال يذلا داقتعالا

 .67 :ص .(لَّصحملا) (5)
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 ةجيتن هل هتدام ىيف لتخملا رظنلا له» :قدأ ةرابعبو ‘ىرخأ ةرم لءاستيو

 «؟هب طبترت

 نويقطنملا فرع كلذلو ،هب طبترت ةجيتن هل نأ وه :هاري امك باوجلا نإ

 .رخآ لوق امتاذل اهنع مزل تملس ترم لاوقأ نم فلؤم لوق :هنأب سايقلا
 ييلا يه ةهبشلا نأ ييمثلا ىريو ،هيف ةهبشلا لاخدإل وه (تملس تيم) :مهلوقف

 .هنايب قأيس امك "ةبذاك هاربك سايقب كلذو هللا ةيؤرب لوقلا يف ةرعاشألا تعقوأ

 :اهيف نيمثلا لوقي ءيشب اهل طابترا ال نوملكتملا اهربتعا يلا ةهبشلا هذه نإ
 قدص داقتعا ملاعلا نع ىفتنا امنإو لهجلا ةقيقحلا ىلع اهمزال نإ لوقن انإ»

 .ث«امهنيب طبرلل ملعلا مدعل ال ءاهدضب ملعلل اهسفن يف اهتجيتن

 زيمم دقعب طابرا اهل ناك ول ةهبشلا ًنإ» :نيملكتملا لوق يمث ةر دقو
 ىلع اهرمأ هبتشا ام ةهبشلا ةقيقح نأل انه لطاب يلاتلا» نإ :هل وقب .ة«اليلد تناكل
 ضعب يف تافلتخملا كارتشا زاوخب ،مزلي الف ليلدب تسيلو اليلد اهدقتعاف رظانلا

 ليلدلا تامدقم نإف مظنلا ةروص يف اكرتشا نإو ،ةهبشلا قرافي ليلدلا نإف ،مزاوللا
 جتحي هنإف ،اهضعب وأ ةيرظن تامدقم نم ليلدلا بكر اذإ هيلإ يهتنت وأ ةيرورض

 .“»«ةيرورضلا ىلإ يهتنت تح رخآ سايقب اهقدص نيبيو اهيلع

 يف ليلدلل ةكراشم يهو ةجتنم ةهبشلا نأ دقتعا دق تيمللا نوكي كلذبو

 .لهجلل ةجتنم يهو "يرورضلا ىلإ يهتنت الو ،ةيرورض ريغ هتامدقم نكلو 3همظن
 .هيف روظنملا قباطي ال يذلا داقتعالا نعمي

 .25 :ص ،ملاعملا طوطخم (1)

 .ن - م ()

 .26 :ص س - م (3)

 .ن ۔-م (4)
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 افشمايبل تامدقملا ىلإ (مل اعملا) هباتك ربع امود عجري هلعج يذلا اذه لعلو

 .هجهنم يق هنايب قبس امك ،اهطابترا حيضوتو

 :هَححلا -د

 :نيمسق امقتدام بسحب ةّجحلا نيمثلا مسقي

 .ةيلقن ةّجح و !ةيلقع ةّجح

 3ملعلا بابسأ ىق هب انئج يذلا نع جرخت ال اممأ ودبي هنإف :ةيلقنلا ةجحلا امأ

 نم يلالدتسالا ربخلاو يرورضلا ربخلا نيب قرفلا انبو ،لوقلا اهيف انلصف دق ذإ
 .ىرخأ ةهج ننم ةيلقعلا ةجحلاب ةلصلا ةقيثو ةيلقنلا ةجحلا نأ انيبو ةهج

 .لقعلاب هذه توبث دعب ةيلقنلا ىلع زكترت ةيلقعلاو لقعلاب تبثت ةيلقنلا نأل
 .تارتاوتملا اهنمو تسلا تاينيقيلا ىلع زكترت ىلا ةيناهربلا ةجحلا يف لاحلا وه امك

 ةيلقعلا ةجحلا لوح ثيدحلا زيكرت انرودقم يف نوكي كاذه ىلع ءانبو

 .يمنلا هب ءاج ام نيحضوم

 :ماسقأ ةسممح ىلإ ةيلقعلا ةجحلا -هريغك- مسق دقل

 .ةطلاغملاو رعشلاو ،ةباطخلاو ،لدحجلاو ةنامرلا

 اهلك تامدقم نم بكرت ام وه» :ةيناهربلا ةجحلاب فرعيو ،ناهربلاف

 .انايب قبس ىلا تسلا يه تاينيقيلاو 8‘"«ةينيقي

 ةروهشم تامدقم نم فلأت ام وه» ،ةيلدحلا ةجحلاب فرعيو ،لدخلاو

 .©«ةّيمح وأ ةقر ببسل وأ ةماع ةحلصمل روهمجلا هب فرتعا ام يهو

 .27 :ص .ل اعملا طوطخم (1ر

 .27 :ص ل اعملا ط وطخ (2)
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 ال هنأل ،ناهربلا نع رصاق عانقإ امإ» :ييمثلا لوقي امك هنم ضرغلاو

 وأ .لدجلا ىلإ [ناهربلا نع]هنع لقتنيف مصخلا مهف نع [هذخأم ىفخي]ضمغي
 ."اهعفدو مصخلا مازلإ

 صخش نم ةلوبقم تامدقم نم فلأت ام يه :ةيباطخلا ةجحلا وأ ،ةباطخلاو

 ضرفلاو ،ةنونظم تامدقم نم وأ ،ةليمج ةفصل وأ هيلع علطي ال رسل اهيف دقتعم
 .نيعماسلا بيغرت -ىننيمنلا لوقي امك- ةباطخلا نم

 بيغرتل ةليختم تامدقم نم فلأت ام وهو» :ةيرعشلا ةجحلا وأ رعشلاو

 .“)«هنع اهريفنتل وأ يشلا يف سفنلا

 قحلاب ةهيبش تامدقم نم فلأت ام يه» :ةلطابلا ةجحلا وأ ،ةطلاغملاو

 ىمستو ةروهشملا تامدقملاب ةهيبش وأ ...ةطسفس ىمستو ،اقح تسيلو

 .“«ةبذاك ةيمهو تامدقم نم وأ ...ةبغاشم

 لصفلا اذه متخن نأ اننكمي اهيو ،يمثلا ايب ءاج نلا ةيلقعلا ةجحلا ماسقأ هذه

 اهموهفمب ةفرعملا ةيرظن لوح ثحابملا عيمج حرط دق ييمنلا نأ ايلج انل نيبت نأ دعب

 لجو زع هللا ةفرعم ىلإ لقعلا لوصو ةيناكمإ ادكؤم ،اهبناوج عيمحل ضرعتو !ماعلا

 مالكلا ملع عيضاوم لك يفو ،ديعب وأ بيرق نم ةيهولألاب قلعتي اميف ثحبلا ةيناكمإو

 يف ةيقبتملا اهضعب نع هللا لوحب ثيدحلا لمكنسو هرم اميف اهضعبل انضرعت دق لا
 تانكمملا ل اع)ب نيئدتبم ێيمنلا هب ءاج ام ةدبز نيج رحختسم ،ةقحاللا لوصفلا

 .العو لج هدوجو ىلع ليلد تانكمملا يفو ،(اهلاوحأو

 . ن - م ا( 1)

 .ن - م (2)

 .28 :ص ٤ س - م (3)





 ىناثلا لصفلا
 تانكمملا ملاعو دوجولا ةيرظن

 تا كملا

 دوجولا ةيرظن
 لالدتسالا برضأ

 ناسنإلا يف رظنلا

 درجلا ناكمإلا قيرطب لالدتسالا

 راتخملا لعافلا

 ملاعلا ثودح

 ناسنإلل مل اعلا ةلثامم )أ

 نيمزالتملا دحا ثودحل لالدتسالا (ب

 اه لوأ ال ثداوح لاطبإ )ج

 هل ةيامش ال ام غارف (1

 همدع يلزألا دوجولا ةنراقم (2

 قيبطتلاو عطقلا ناهرب 3

 ثداح لك لبق هب موكحملا غ ارفلا (4
 ةيناسنالاو ةيكلفلا سوفنلا

 7 هنلا تودح

  

  
 .يلفسلا ملاعلا يف يولعلا ملاعلا ريثأت
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 ىناثلا لصفلا

 تانكمملا ملاعو دوجولا ةيرظن
 امو ةعيبطلا ق 3مودعملاو مدعلا نعو دوجولملا نعو دوجرلا نع ثيدحلا نإ

 ةلصلا ديدش وهو !)نيملكتملاو ةفسالفلا نم لك هلوانت قيش ثيدح .اهءارو

 جلاعن نحنو هيلإ جاتحن ام ضعبب - اقباس انئج امك - هنم قأنسو هذه انتساردب

 .هيلي يذلاو لصفلا اذه لئاسم

 تح دوجولا ةيرظن نيعمو - زاجيإب ولو - تانكمملا يعم نايبب أدبنس و
 .حوضو يف ي٠يمثلا هب ءاج ام طسب نم نكمتن

 :ت انكمم ا

 :هب داريو قلطي حلطصم وهو (نكمم) ةملكل عمج (تانكمملا) ةظفل نإ

 بسح )] (هةعلنئ) ةهجلا تالوقم ىدحإ وهو !مدعلاو دوجولا يواست»

 .“ل«م(حعوودنيع) يرورضلاو ،(اتصمصوزطلء) عنتمملا هلباقيو ،[(تئاك) ميسقت

 :الثم عجار (1)

 ءايند ناميلس.د :قيقحت «يسوطلا نيدلا ريصن حرش هعم 5(تاهيبنتلاو تاراشإلا) ،انيس نبا -

 .اهدعب امو 7:ص ٬هللعو دوجولا &3:ج ‘ط.ت.د 2:ط رصم ،فراعملا راد

 .194-195 :ص الثم ،هديروبأ ةمجرت ،(مالسإلا يف ةفسلفلا خيرات) كروب يد ٤

 .اهدعب امو !55 :ص &2:ج «(مالكلا ملع ير ٭

 ى , ح » ح م ا ا ع م ©

 | مع .

 .424 :ص &(نكمملا) ،2 :ج 01982 "ينانبللا باتكلا راد «(يفسلفلا مجعملا) (تر
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 هنم ضرعي مل دوجوم وأ دوجوم ريغ ضرف تيم يذلا وه دوجولا نكممف

 ضرع دوجوم ريغ ضرف تم يذلا دوجولا وهو ،دوجولا بجاو هلباقيو لاحم
 .ا )لاح هنع

 :ناينعم نكممللو اذه

 :وهو ةرورضلا بلس :لوألا عملا ٠

 .يجراخلا وأ يتاذلا ناكمإلا ىمسيو ،رمألا سفن يف بلس امإ -

 هيفرط نيب هروصت يف اددرتم نهذلا نوكي ذإ نهذلا بسحب بلس اًمإ و -

 .“) هذلا ناكمإل ىمسيو مدعلاو دوجولا امه نيذلا

 سيل هنكلو نوكي نأ هنأش نم هنوك وأ 5ةوقلاب هدوجو وه :ينياثلا ێعملاو ٠

 الإ لعفلاب دوجولا لاح ىلإ ةوقلاب دوجولا لاح نم لقتني ال ةفصلا هذمبو نئاكب

 .“يدادعتسالا ناكمإلاب هناكمإ ىمسي اذهلو ،اطورش هئافيتسا دعب

 هتعيبطلو ،هل سرادلا روصتل اعبت نكمملا نم دافتست يلا يه يناعملا هذه نإ

 .سردلل عوضوم يه قلا

 فاصتالل لباقلا ذإ مدعلاو دوجولا نيب ىطسولا ةلاحلا وه ناكمإلاف

 ةمج ثحابم ،نوملكتملا هل صصخ يذلا وهو !انكمم ىمسي رخآلا لدب امهدحأب

 .العو زع يرابلا دوجو ىلع لالدتسالا يف ةيمهألا نم مهدنع هل امل مهتافلؤم يت

 .366 :ص «(ةاجنلا) ،انيس نبا نع ،(يفسلفلا مجعملا) (1)

 . (نونفلا تاحالطصا فشك) ،يوناهتلا نع ،(يفسلفلا مجعملا) (تر

 نباو يلازغلا نم (نيدلاو ةفسلفلا نيب عارصلا ةلكشم) :الثم عجار ديزمللو . (يفسلفلا مجعملا) ,ةر
 01981 01 :ط توريب ٬ةيملاعلا رادلا ةداعس اضر :روتكدلل ،هداز ةجاوخلاو يسوطلا ىلإ دشر

 .اهدعب امو 54 :ص
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 :دوجولا ةيرظن

 ةيؤر اهتيؤر نكميف ،دوجولا ةيرظنب ةديطو ةقالع امل ثحابم تانكمملاو
 نمو هبوجوو دوجولا ناكمإ ثيح نم ذئدنع اهيف ثحبلا نوكيو ،ةفسالفلا

 .ثحابملا نم كلذ ىلع بترتي امو ريغلاب بوجولاو \تاذلاب بوجولا ثيح

 رومألا :لوألا :ةيسيئر ثحابم ةثالث دوجولا ةيرظن يف ثحبلا لاحب لمشيو

 .رهاوخلا :ثلاثلاو ضارعألا :يناثلاو {ةماعلا وأ ةيلكلا

 نم رثكأ - (يفنح نسح)ر :ذاتسألا لوقي امك - ناريخألا ناثحبملا نوكيو

 ليوحت ةيناكمإ ىلعو مولعملا ةيمهأ ىلع لدي امم نيدلا لوصأ ملع فصن
 .'"(ايج ولوطنالا) ىلإ (ايجولوينلا)

 نع ىلخت دق وهف هباتك يف ىيمثلا هب ءاج ام ىلع قبطني ال لوقلا اذهو

 ايرورض هآر ام الإ اهنم لمعتسي مل و ،دوجولا ةيرظن يف نيملكتملا ثحابم نم ريثك
 اضيأ ليلق وهو ،هب اوعاج امب ةنراقم ليلق وهو &نوكلا اذهل قلاخلا دوجو تابنإ يق

 .هباتك ةدامم. ةنراقم

 نأ الإ اوديري مل تانكمملا نع اوثدحت نيح ةماع نيملكتملا نإ وأ ،ييمثلا نإ
 .مدقلاب ةفسالفلا هيف لوقي يذلا مل اعلا ثودحو ،اهثودح اوتبني

 مهيفن يفو ،- اهنم ءزج وه يذلا ملاعللو - تانكمملل ثودحلا ممتابثإ ي مهو
 .ةرورضلاب ال رايتخالاب هريغ دجوملا دوجولا بجاو نوتبثي مه امنإ اهنع مدقلا

 تابلإ يف اوفتكا دقف ملاعلا ثودح يف ةرورضلابو مدقلاب نولئاقلا ةفسالفلا امأ

 .هل ثودحلا تابنإ نع الدب دوجولا نكممل يلقعلا ناكمالا تابثإب دوجولا بجاو

 .16-17 :ص ء(ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا ةعوسوم) ©يفنح نسح (1)

 .رايتخالاب نالوقي يدنكلاو يبارافلا نأ هديروبأ يداهلا دبع ركذي (2)

 234 :ص ،هدير وبأ يداهلا دبع :قيلعتو ةمجرت «(مالسإلا يف ةفسلفلا خيرات) ،روب يد :رظنا
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 ثودحلا ليلدب دوجولا دجاو تابثإ وه نيملكتملا بلغأ هيلإ ليمي يذلاو

 نبا نع اذه يف نوديعب مهو ضحملا مدعلا نم داجيإ وه ثودحلا نأ رابتعا ىلع

 ،دوجرولا مئادلا نكمملا لمشي هنأل ثودحلا نم معأ ناكمإلا نأ ربتعي يذلا انيس

 .")ريغلا ىلإ جايتحالا ةلع وه هدنع ناكمإلا نألو
 يذلا ءزخلا ةيرظن - ملاعلا ثودح تابثإ لاحب - لاحلا اذه يف تأشن دقلو

 يهانت ديكأت امتأشن نم ةياغلاو درفلا رهوخجلا ةيرظنب اضيأ فرعت لاو أزجتي ال

 .هداجيإ يف هرايتخاو هللا ةدارإ ديكأتو ،نوكلا اذه

 ىلع ار ةرعاشألا مهنم ةصاخ نيملكتملا نم ريثك امب ذخأ دق ةيرظن يمو

 اهوغيستسي مل نورخآ نيملكتملا نم اهضفرو ،اةميدقلا ىلويهلاب ةفسالفلا لوق
 .) ميمنلاو )4) مزح نباو (3) ماظنلاك

 اعبت ممتاريسفت يق اوفلتخا نإو نيملكتملاو نييمالسإلا ةفسالفلا نأ مهملاو

 ياعم نم هدعب وأ هبارتقاو ةينانويلا ةفسلفلا ثارت نم هدعب وأ مهركف بارتقال

 هدوجو ةيفيكو ،دوجولا ةقيقح مهف اعيمج اولواح دق مهنإف {ةيمالسإلا صوصنلا

 .لجو زع هللا وهو هل قلاخ دوجو ىلع ةنهربلاو لالدتسالا يف هنم نيقلطنم

 :لالدتسالا برضأ

 :يه ةعبرأ ابرضأ لجو زع هدوجو ىلع ةنهربلل ييمثلا ركذي

 .اهدعب امو

 .64 :ص «(ناسنإلاو ملاعلاو هللا) فرش لالج دمحم (نر

 .اهدعب امو 175 :ص درفلا رهوجلا ةيرظن :يناثلا لصفلا س - م ت
 .اهدعب امو 236 :ص 1 :ج ،(مالكلا ملع يف) ةر

 .اهدعب امو 338 :ص «(سلدنألاو برغملاب يفسلفلا ركفلاو مزح نبا) هر
 .84 :صو 55 :صو 45 :ص ءملاعملا طوطخم ؛5ر
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 .ببسملا ىلع ببسلاب لالدتسالا (1

 .ببسلا ىلع ببسملاب لالدتسالا 2

 .رخآلا ببسلا ىلع دحاو ببس ييسم دحأب لالدتسالا (3

 .رخآلا ىلع نيمزالتملا دحأب لالدتسالا (4

 نوكي امنإ لجو زع هللا دوجو ىلع لالدتسالا يق اهنم دمتعملا نأ نيبيو
 نأ مولعملا نمو &هدوجو بوجول نالاحمف ثلاثلاو لوألا امأو عبارلاو ناثلاي

 .ببس ىلإ جاتحي ال دوجولا بجاو

 . هيلع دهاش هلك نوكلاو .ةريثكف لجو زع هللا تاببسم امأ

 برقأ ىلإ رظنت نأ - نيمثلا ىري امك - ديلقتلا نع كجرخي ءيش برقأو

 الفأ ُمُكسفنأ يفول :هلوقب اهيلإ هللا انهجوي يلا كسفن يهو ،كليلإ ءايشألا
 . .(21 :تايراذلا هنوُرصْ

 :ناسنإلا يف رظنلا

 ىلع دمتعيو ،ناسنالا سفن ىلإ عوجرلاب .هللا دوجو تابثإ يف ييمثلا دمتعي
 اهبتريو ،(ناك مث نكي مل) :هنوك وهو ةرورض ناسنإ لكل لصحي اهملع ةمدقم
 .ا): ىلي امك

 .ثداح انأ وأ مدع لعب دوجوم انأ وأ تنك ش نكأ ل انأ

 .هدجوأ دحج وم هلف كلذك وه نم لكو

 .نيدجوأ دجوم ل انأ نذإ

 .37 :ص 7 اعملا طوطخح (1)
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 ضىربكلا يف ةيرظن امنإو ،ةيرورض انه ىرغصلا ةمدقملا نإ :ييمنلا يأر يفو

 لصحت امنوكب ةيرورض امنأ ىلإ هباهذ للعو ،ةيرورض اهمأب رخفلا لوق در كلذلو

 . رمألا هيلع هبتشاف بيرق رظنب

 ةقيرط ببس ىلإ ثداحلا راقتفا ىلع» لالدتسالا ةقيرط نأ :هيأر يقو

 ناكمإلا وأ ءامهعومجب ةلعلا نوكت نأب ناكمإلاب ثودحلا برشي نم

 .""٭«ث ودحلا طرشب

 ةمدقملا نأب :نيملسملا ريغ لوق ةرو {ةمدقم لك نايب يف لوقلا لصف دقلو
 مهدانتسال ناسنإلا ثودح ديفت اهنأبو شةيرورض 3،(تنك مث نكأ ملانأ) :ةلئاقلا

 يف تناك بألا ةدامو بألا بلص يف تناك ناسنإلا اهنم نوكت نلا ةداملا نأ ىلإ

 مولعملا نمو ،ةياف ريغ ىلإ اذكه رمألا نوكي نأ نكمملا نمو ارج ملهو هيبأ بلص
 وه ةرورض مولعملا نأ رمألا ةياغ نوكتو ،لالدتسالا طقس لامتحالا حال اذإ هنأ

 .هدوجو ىلع يتاذلا مدعلا قبس ال ناسنإلا ىلع روصلا لدبت

 سفن نأ ىلع مهليلد اونب نيح ناسنإلا ثودح وتبثم هيلإ هبتني ملام وهو
 .تناك مث نكت مل امتروص نأ ىلع ال تناك مث نوكت مل تاذلا

 نأو ،يعومجلا لكلا ليبق نم تاذلا نأ :مهيلع دري وهو نيمثلا هاري يذلاو

 نرم صوصخم لكيه ناسنإلا نأو اهئزج مادعناب اهمادعنا اهمزال نم ةبكرملا ةيهاملا

. ., )2( 
 . هدنع حجرم وه امك ،ںدبو حور

 ش نكت اهلك تاذلاف كناك ش نكي ل تاذلا نم اضعب نأ تبث اذإو

 نأ نكمي الو ءامتاذ ريغ اهل دجوم ىلإ ةجاتحم تاذلا نأ نيعتي هنإف اذكهو تناك

 .38 :ص مل اعملا طوطخم 15

 .40 :ص ل اعملا ط وطخ (2)
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 &‘'هنع اهرخأتو اهسفن ىلع اهمدقتل تفاهتلا نم كلذ ىف امل اهسفن تاذلا نوكي

 .هلثم داجيإ ىلع رذعتلا نم اهنم هاندجو امل اهلثم اتاذ نوكت نأ نكميالو

 يه نوكت نأ لمتحي هنألو تاذلا عومج ةرياغم امنأل ةفطنلا امنإ :ليق اذإو

 .اهيلع دئازلا ضعبلا لعف يف رثؤملا

 وهور رثؤملا ءزجلا كلذ ىلع ةلمتشم تاذلا تناك اذإ هنإ :الئاق نيمثلا در

 كلذ ىلع اهلامتشال تانكمملا نم اهريغ داجنإ ىلع ةرداق تاذلا نكتلف (ةفطنلا

 .كلذ ىلع تاذلا ةردق مدع ةرورضلاب تبث دقو عارتخالا هنم حصي يذلا ءزجلا

 ةنونيكلاو لاصتالا طرشب عبطلاب رثؤي (ةفطنلا وهو) ءزجلا كلذ نإ :ليق اذإو
 ريغ دكؤي عقاولاو ،لاصفنالا دعب ريثأتلا عطقني نأ مزلي هنأ باوخلا نإف محرلا يق

 .لاصفنالا دعب دجو تاذلا مظعم ذإ كلذ

 الو اهسفن تاذلا وه سيل دجوملا نأو اهدجوأ ادجوم تاذلل نأ نيعتيف

 تانكمملا يفو تاذلا يف رثؤملاف ،ناك مث امودعم ناك اهنم داز ام نأو ،اهنم اءزج

 .كلذل نايب ديزم يتأيس امك )راتخملا لعافلا وه امنإ اهعيمج

 :عناصلا ىلإ ثداحلا جايتحا أشنم

 .عناصلا ىلإ ثداحلا جايتحا إشنم يف نوفلتخم نيملكتملا نأ ييمثلا نيي

 نأ لاحمو كتالباقتم تافصل لباق ن ٠كمملا نأل ناكمإل هنإ .لوقي نر ٠ م مهنمف

 . (;) ,م نح نود اهدحأب رصتخم

 .37 :ص كملاعمللا طوطخم (1)

 .39 :ص ملاعملا طوطخم (2ر

 .40 - 39 :ص «ملاعملا طوطخم ةر

 .38 :ص ملاعملا طوطخم (4ر
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 وه ثودحلا نأ ىلع ،مهمالعأ ةدمع وهو ثودحلا وه :لوقي نم مهنمو

 عناصلا دوجو ىلع مالسلا هيلع ميهاربإ هب لدتسا يذلا وهو ،"!!مدعلا دعب دوجولا
 .نيمثلا ركذي امبسح «هيبأ ىلع هجاجتحا يق

 ناكمإلا هنأ نوري نورخآو ،اعم ثودحلاو ناكمإلا هنإ :لوقي نم مهنمو

 .ثودحلا طرشب

 درطا دوجولا ءزج ناك نإ ثودحلا نإ :هلوقب ،امهنيب قرفلا نيمثلا نيبيو

 .)درطي مل اطرش ناك نإو ليلدلا

 :درجملا ناكمإلا ةقيرطب لالدتسالا

 امك -فقرطلا نم هريغ نع درحلا ناكمإلا ةقيرطب لالدتسالا زيمتيو ،اذه

 نم هريغ يف امأو ،عناصلاب ملعلا نع رخأتي ملاعلا ثودحب ملعلا نوكب -ينيمثلا نيي

 .عناصلاب ملعلا نع مدقتي مل اعلا ثودحب ملعلا ناف قرطلا
 ةيحجرأ ال .همدعو هدوجو نكمم اعلا نأ انققح اذإ» :نيمثلا لوقي

 هل دوج ولاف ،مدعلاو دوجولل لباق هتاذب نكمم لك نأل ،هتاذب رخآلا ىلع امهدحأل

 نأ ىلع هريغ نم هل دوجولاف ،هتاذ نم دوجولا هل سيل ام لكو ،هتاذ نم سيل

 هيلإ رقتفا ام ىلإ ارقتفم ناكل الإو هتاذل دوجولا بجاو نوكي نأو دب ال ريغلا كلذ

 تبثي كلذبو ،لاحم لسلستلاو رودلا نم الك نأ ىلع لسلست وأ رادو «ملاعلا
 .«مل اعلا اذهل عناص هتاذل بجاو رثؤم دوجوب ملعلا

 يأر وه امك "يتاذلا موزللاب ارثؤم نوكي دق ملاعلل عناصلا رثؤملا اذه نأ ديب

 تابثإل رخآ رظنب ءالؤه نع دارفنالا نيملكتملا ىلع بجي هنإف اذه ارظنو ةفسالفلا

 ( .موزلب ال رايتخاب ناك امنإ ىلاعت هريثأت نأ

 .55 :ص ل اعملا طوطخم (1ر

 .38 :ص مل اعملا طوطخم (2)
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 وهو- :يلي امك ملاعلا عناصل رايتخالاب ريثأتلا تابنل ييمثلاماري يذلا ليلدلاو

 وأ هتاذل هبجوأ نوكي نأ امإ ملاعلا عناص» :- نيملكتملا نم ريثك دنع ناك يذلا هنيع

 .""«ةئالثلا هجوألا هذه يف ةرصحنم ريثأتلا تاهجو ،هرايتخاب هبج وأ وأ هعبطب هاضتقا

 هجوألا هذهب اهرصح و رايتخالا تابثإل ةيئانثلا ةمسقلا دمتعا هنأ اذه نيعيو

 ال وأ ككرتلا هنم حصي نأ امإ :ولخي ال رثؤم لك» نأ اربتعم ريثأتلا يق ةنالنلا

 ءافتناو طرش ىلع هؤاضتقا فقوتي نأ امإ :يناثلاو ،راتخملا لعافلا وه :لوألاو

 .ل«ةلعلا وه :يناثلاو ةعيبطلا وه :لوألاو ،ال وأ عنام

 رياغي رمأب لثم نع لثم صيصخت ةلاحتسا ىلع دمتعا ةلعلاو ةعيبطلا دعيل
 عوبطمو ةدحاولا ةلعلا لولعم يف فالتخالا ةلاحتسا ىلع دمتعاو رخآلا للملا

 .رايتخالاب ادجوم لعافلا نوكي نأ هل نيعت اذكهو ةدحاولا ةعيبطلا

 :يلي امك ثداح ملاعلا نأ ىلإ لوصولل هناهرب نيب دقلو
 .رايتخالاب عقوم مل اعلا

 .ثداح رايتخالاب عقوم لك و

 .ثداح ملاعلاف نذإ

 ملاعلل عناص دوجوب انملع دعب وه مل اعلا ثودحب انملعف اذه ىلع ءانبو

 .درجلا ناكمإلا قيرط لامعتساب كلذ لكو

 نع هجرخي مدعلا قبس نعمب ثودحلا نأ ىلع نيمثلا ديكأت نإف اذكهو

 نم ناك هعوقو نأ عي هثودح نأبو \تدح ملاعلا نأب نيلئاقلا ةفسالفلا بهذم
 .هتاذ نم سيلو ريغلا

 .39 :ص مل اعمللا طوطخم (1ر)

 .39 :ص .مل اعملا ط وطخع (2)

 .332 :ص «(يمالسإلا ريكفتلا نم يهلإلا بناجلا) ،يهبلا دمحم قر
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 ىلاعت هللا ىوس ام نأب لوقلا ةفسالفلا قالطإ كيلع هبتشي الف» :لوقي هنإ

 8 )«.مدعلا قبس نعم ىلع ال ك ريغلا لإ جايتحالا نعم ىلع هنإف ڵثدعحم

 الإو !فعمدع قبس مزلتسي هدوجو رايتخا» نإ :رايتخالا نعم نيبتل لوقيو

 .“«مدعلا يف هنوك حصي ال امم نكمملا توبثو ،دوجولا يف لصاحلا ليصحت ناكل

 : راتخملا لعافلا

 ملعلا مدقتي ملاعلا ثودحب ملعلا نأ ىلإ راشأ دق نيمثلا نأب لوقلا قبس دقل

 نأ دارأ نيح هنأب لوقلا انل قبسو ،درحجلا ناكمإلا ريغب لالدتسالا ةقيرط يق عناصلاب

 ةفصتملا ةنكمملا ناسنالا تاذ نم قلطنا ،راتخم لعاف مل اعلا عناص نأ ىلع نهربي

 .زئاج نع الدب زئاج صتخت 4

 :الئاق لوألا لكشلاب كلذ ىلع نهرب دقلو

 .©«هلعفل راتخم اهلعاف كتاذ :جتنيف ،هلعفل راتخم هلعافف كلذك وه نم لكو ،اهئازجأ

 :الئاق ىناثلا لكشلاب اضيأ ،كلذ ىلع نهربو

 لعافب ةلعلا وأ ةعيبطلا وأ ةفطنلا نم ءيش الو ،راتخم لعاف كتاذ عناص»

 .‘»«.ةلع الو ةعيبط الو ةفطنب سيل كتاذ عناص نذإ ،راتخم

 يف بنطأو ،اهتحص ىلع نهربف لوألا لكشلا يف ةمدقم لك ىلإ دمع دقلو
 .ةلعلا و ةعيبطلاو ةفطنلا نع رايتخالا يفنل نايبلا

 .55 :ص ملاعملا طوطخم «1ر

 .39 :ص ملاعملا طوطخم ر

 .4] :ص ،ملاعملا طوطخم ؛قر

 .42 :ص ملاعملا طوطخم ار
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 :ملاعلا تودح

 :ناسنإلل ملاعلا ةلثامم - ا

 اراتخم العاف هل نأو ،ناسنإلا ثودح ىلع ناهربلا نيمثلا لغتسا دقل

 .كلذك اراتخم العاف هل نأو هلك ل اعلا ثودح ىلع هب نهربيل

 نأو ثداح تاذلا نم ةفطنلا ىلع داز ام 5 _ هركذ قبس امك _ نيبف

 .هلك ملاعلا رئاس ىلعو ةفطنلا ثودح ىلع َلدي ناسنإلا تاذ نم دئازلا

 ملاعلاو دئازلا اذه نيب ةلثامملا ققحت» :لوقي امك كلذ لعفي هلعج يذلاو
 نالثملاو ،كلذك ملاعلا رئاسو ،امب ةمئاق ضارعأو {ةزّيحتم مارجأ دئازلا اذه ذإ هلك

 كلذل ثودحلا بجو دقو ليحتسي اميفو ،زوجي اميفو ؤ©بجي اميف امهؤاوتسا بجي
 ."‘«هايإ هتلئاممل مل اعلا رئاسل بجي كلذكف ،اعطق دئازلا

 اذإ هنأ مولعملا نمو {ناثداح امهو ملاعلا اذه نم ءزج ناسنالاو ةفطنلا نإ
 ملاعلا نوكي نأ ،مسق مل اعلا نم اضعب نأ انضرتفا ول ،انمزلي هنإف اذكه امهانربتعا

 الا نوكي ال ميدقلا نأ عم ( اداح هضعب و اميدق هضعب نوكي نأو ابج اميف افلتخح

 .مدقلل ابجاو

 نيح كلذو مدقلل مدقلا بوجو دكؤيل فلخلا ناهرب يمنلا لمعتسا دقل

 صصخ لإ جاتحيف مدعلا قبس هيلع زاج مندقلل ازئاحج ناك ول مدقلا» نا :لاق

 نأ مزليف ضورفملا مدقلا ضيقن وهو زئاجلا مدعلا نع الدب دوجولاب هصصخي
 .“ل«فلخ اذهو ميدق ريغ اميدق نوكي

 .42 :ص مل اعملا ط وطخ 5

 .42 :ص كملاعملا طوطخم ؛2ر
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 مدقل ١ بوجو مزلتسي امم مدقلا . ضيقن وهو مدعلا قبس مزلتسي مدقلا زاوجف

 ةفطنلا يهو تدا ح ل اعلا نم اضعب نأ تبث اذإ هنأ مولعملا نمو هزاوج ال

 يف اكرتشي نأ بجحي هنإف نالثم ملاعلاو امهنأ تبثو {ةفطنلا ىلع دئازلا ناسنإلاو

 .سفنلا تافص

 داقعناو كتاذ يف رظنلاب كل ج رخ» دق هنأ يمثلا ىري كاذه لجأل هلعلو

 هيولع ،هلك ملاعلا ثودح ىلع عطاقلا ناهربلا \تانكمملا رئاس نيبو كنيب لثامتلا

 نعو هسفن داجيإ نع زجاع عيمجلا نأو هعرف و هلصأ هيسركو هش رع .ةيلفس و

 ش نإو هيلإ كراقتفاك ،راتخملا لعافلا ىللإ رقتفم عيمجلا نأو كزجعك هريغ داجنإ

 .ا "44 :ءارسإلا) «هئهدُمَحب حبسي لا ءيش

 مارجأ امممأ ىلع ةفطنلا ىلع دئازلاو ملاعلا نيب ةلثامملا دقع نيح وهف

 يذلاو ،ملاعلا موهفم يف اثحاب رمألا كردتسا ،امب ةمئاق ضارعأو ةزيحتم

 «...قلخلا ىلع ملع» :هانعم

 :يلاتلا لاؤسلا يف اهرمأ رصحني لا هتقيقح لوح ةبراضتملا ءارآلاب ءاج دقل

 ؟ةفسالفلا هيلإ بهذي

 ضارعأو مارجأ ملاعلا نأ ىلإ نوبهذي :نيمثلا لوقي امك ةفسالفلا نإ
 ىهف تادرحلا اًمأو .امب ةمئاق ضارعألاو تازيحتم رهاوخلا وأ مارجألاف .تادرحبو

 .مهيأر يف ةكئالملاو حاورألاو سوفنلا كلذ نمو ،ريَحتلاو ةروصلا نع ةدرجملا

 عأ {ةلأسملا يف ةفسالفلا اوعبت ةيفوصلا ضعبو يلازغلا نأ نيمثلا ركذيو كاذه

 الو اغارف رمعت الو لكشتت الو ردقتت ال» امنإ :اولاقف ةكئالملاو حاورألاو سوفنلا يق

 .43 :ص مل اعملا ط وطخ )1)
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 ستقتلا وهو بلس يق هتكراش امنإ اهنأل العو زع يرابلل اهتلئامم اولاق -كلذ نم مزلي

 ."‘سفنلا تافص يف ةكراشملاب نوكت امنإ ةلئامملاو ،زّيحتلاو لكشلاو رادقملا نع

 اهسشم هولعجو يلازغلا مهضعب رفك ةلأسملا هذه هنأ نيمثلا هاري يذلاو

 .ةيكلاملا نم بيبح نبا ءالؤه نمو

 نيمسقلا ىلع ادئاز امسق اولطبأ دق نيملكتملا نأ اذه دعب نم ركذيو

 .يئانثلا ميسقتلا ةقيرط كلذ يف اوكلسو ضارعألاو رهاوجلا

 زيحتمم. موقي نأ امإ : يناثلاو 5ال وأ 3ازيحتم نوكي نأ امإ دوجوم لك» :لوقي هنإ

 .“)«ىلاعت هللا وه امهريغو «ضرعلا وه هب ةمئاقلاو رهوجلا وه زيحتملاف ،ال وأ

 ىهتنا ام نأل ةمسقلا هذه فعض نم نيرخأتملا ةرعاشألا نم نأ دروأ دقلو
 الو العو زع هتقيقح سفن سيل ،زيحتمم مئاق الو زيحتممب سيل ام :وهو ميسقتلا هيلإ

 .زيحتملاب مايقلاو زيحتلا بلس وهو ‘©بلس ىلإ ىهتنا هنأل هتافص ةقيقح سفن

 نيتينملا كلسم ©نيقيرفلا كلسم نأ يأر نم نيملكتملا نزم نأ ركذيو اذه

 فكلسم كنوملكتللا مهو هل نيذنانلا كلسمو ةفسالفلا مهو كلانلا مسقلل

 تح ضورفملا ثلاثلا دوجوملا ةقيقح تابثإ ىلإ اولصوتي مل ممأل كلذو .فيعض

 :اولاق مهنإف ىرخأ ةهج نمو {ةهنج نم اذه ،اهرابتعاب هيلع مكحي

 لوقن ام فالخب ،هب ملعلا رذعتف ،هيلع لديف هيلع فقوتم هانملع اميف سيل»

 دنتساف هيلع هدوجو فقوتم هانملع ام نأ الإ ،هتقيقح ملعن مل نإو هنإف عناصلا يف
 . ©;)«هيل] هد وحج وب ملعلا

 .43 :ص ،ملاعملا طوطخم (1ر

 .43 :ص مل اعملا ط وطح (2)

 .4 :ص مل اعملا طوطخم (3ر
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 لقعلاب اوتبثا نوملكتم دجؤ نإو هنأ :ةلأسملا يف نيمثلا هب ءاج ام ةصالخو
 توبثل هلإلاب اهيبش وأ كاهلإ دئازلا اذه نوكي نأ حصي ال هنإف ،دئازلا اذه ثودح

 الف دئازلا اذه ىلع ملاعلا دوجو فقوت مدعلو .قأيس امك لجو ةع هلل ةينادحولا

 وهف دجو نإ نكمم لكو نكمم وهف هيلعو ،همدع نم لاحم ال هنأل ،هدوجو بجن

 ١ .بولطملا وهو ،ثداح

 دئازلا اذه نوك تابثإ يف - فيعض كلسملا اذه نأ :نورخآ هاري يذلاو

 هدرط مزلي امنإو ‘هسكع مزلي ال وهو ليلدلا سكعب ناهرب هنأل كلذو ،انكمم

 الئل هدوجو بوجو يضتقي هل لعاف دوجو ىلع ملاعلا دوجو فقوت نأ» :ىنعمب

 ىلع ملاعلا فقوت مدع نم مزلي الو ،هدوجو زاوج ردق ول رودلا وأ لسلستلا مزلي
 دقو .لولدملا مدع ليلدلا مدع نم مزلي ال ذإ يشلا كلذل بوجولا مدع ءيش

 "!هتلالد دجوتو ملاعلا دجوي نأ لبق لزألا يف هتاذل دوجولا بجاو لجو رع ناك

 .بابلا اذه نم لوألا لصفلا يف رم امك لولدملا نالطبب نذؤي ال ليلدلا نالطبف

 هسفن ةهج نم هيلع مكحلا نكمي مل و هتقيقح ملعت مل ام نإف ءاذه ىلعو
 .مهيأر يف عمسلا ىلإ ءوجللاو فقوتلا الإ هيف ىقيي ال هنإف ،هلعف ةهج نمو ،هتقيقحو

 الإ مدق ال هنأو يش هعم نكي مل و ناك هللا نأ عطاقلا ناهربلاب تبث دقو

 هبش هل دئازلا اذه نوك نم دري دق يذلا لكشملا هب لوزي ام وهو لجو زع هللا

 .ضعبلا كلذ ىلإ بهذ امك هلإلاب

 ال نيملكتملا روهمج دنع !ةلثامتم اهلك مارجألا نأ نيمثلا تبثيو ،اذه

 زيحتلا نم سفنلا تافص يف ةكرتشم اممأل ،اهّيناملظو اهّينارون نيب قرف

 .ضارعألا لوبقو

 .44 :ص ل اعملا طوطخم (1ر
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 مهدنع رانلاو ضرألاو ناسنإلاو ءاملا نم الك نأ اذه دعب نم ىري وهو

 يهف .ةيضرع رومأب رياغتت امنإ امنأو {ةيدامجلاو ةيناويحلا مارجألا نم هريغ لثامي
 ىلع هنأ ىريو ،نيملكتملا روهمج بهذم وه امك ضراوعلا ةفلتخم ةقيقحلا ةدحتم

 نم ريثكو راتخملا رداقلا تابثإ ێبنيو {مالسإلا دعاوق نم ريثكلا بني لصألا اذه

 رهاوج)ر الإ تسيل مسجلا ءازجأ نأ وه مهدنع كلذ نيبمو .داعملاو ةوبنلا لاوحأ

 نع الدب رزئاجب اهصصخي يذلا امنإو ڵ©فالتخالا اهيف روصتي ال ةلثامتم امنأو 3(ةدرف

 .راتخملا حجرملا وه امنإ رخآ زئاج

 هيلع مقي مل فيعض هنإ» :لوقيف درفلا رهوخلاب مهلوق فعضي ييمنلا نإ مث

 نأ ىلع ينبم كلذ نأ قحلا لب \ درفلا رهوخلا توبث ىلع ينيعأ - عطاق ناهرب
 .ضراوعلا نم ركذ ام لكب فاصتالل ةلباق ةنكمم مسجلا ءازجأ

 يف يه امنإ {ةدرف رهاوج امفوكل تسيل ةلثامملا نأ ،اذه ىلع ءانب ىريو

 .ناكمإلاب اهفاصتا ىفو رخآلا زئاحلا نع الدب زئاحلا اذه اهلوبق

 اضيأ مه ممأل ،ةدرفلا رهاوخلاب نيلئاقلا عم اذه يف فلتخي مل ودبي اميف وهف

 هنأ مولعملا نمو ©فاصوألا نم هب زيمتت امب فاصتالل ةلباقو ةنكمم امنأ ىلإ نوبهذي

 يه له :مسجلا ءازجأ يف نوكي مهعم هفالتخا رهوجف رمألا وه اذه ناك اذإ
 .؟رخآ ءيش يه مأ امب نولئاقلا اهرسف امك (ةدرف رهاوج)

 يف ىرخألا ماسجألا عم قفتي ال - هرظن يف - مسج لك نأ رهاظلاو
 نأ نكمأ تلا هتعيبطل اعبت هئازجأ يق اهنع فلتخي امنإو {ةدرفلا رهاوخلا نم هنوكت

 .هب تفصو امب فاصتالا تلبق لاو ،اهيلع دجوي

 ةدرفلا رهاوجلا اوربتعا دق مهف ،ةطقنلا هذه يف مهنيبو هنيب فالتخالا لحمف

 كوه امأو ©فاصوألا نم اهيلع زوجي امب فاصتالل ةلباقلا تانئاكلا عيمح الصأ

 .29:ص مألا خم ،يمثلل (نيرحبلا جرم حرش نيجوملا مظاعت) اضيأ .45 :ص كملاعملل طوطخم (1ر
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 يهف ©فاصوألا نم اهيلع زوجي امب فاصتالل ةلباق اهؤازجأ تانكمملا لك نأ ىريف

 ددحن مل وهف اهريغ نوكت نأ نكمملا نمو ةدرف رهاوج نوكت نأ نكمملا نم

 .ءازجألا هذه ةيهام الصأ

 درفلا رهوجلا تابثإ يف مقي مل عطاقلا ليلدلا نأ ىلع رصن هنوك عم وهو

 كتالالدتسا نم ريثك ق هفيظوتو رهوجلا حلطصم لامعتسا هسفنل زوج دق هنإف

 هملع عم مرخلاو مسحلاو نايعألا حلطصم نيبو هنيب قرفي ال = وديي اميف - وهو
 .ةفسالفلا دنعو نيملكتملا دنع ءاج امك حلطصم لك لولدعم

 نبا ههجو يذلا دقنلا نع اديعب نوكيس هنإف هلمعتسا نإو وهف اذكهو

 .")رهاوجلا ثودحب مل اعلا تودح ىلع اونهرب نيح نيملكتملل دشر

 : رهاوجلاو ضارعألار نيمزالتلا دحا ثودحب لالدتسالا - ب
 ثودح تابثإ يف نيملكتملا دنع روهشملا لالدتسالاب اضيأ ييمثلا ءاج دقل

 ثودح ىلع ك رهاوخلاو ضارعألا :نيمزالتملا دحأ ثودحب لالدتسالا وهو ل اعلا

 يف نيوجلا دنع ىلوألا اهسسأ تناك قلا ةملسملا ىلع دامتعالاب وأ رخألا

 وأ . ايهانتم نوكي نأ لب ال يهانتملا مزال ام :لوقت لاو .(لماشلا)و (داشرإلا)

 .ثداح وهف ثداوحلا نع ولخي ال ام لك :ىرخأ ةرابعب

 مزلتسي مل افلا ثودح ىلع نيمزالتملا دحأ ثودحو كاج لالدتسالا نإ

 : ةيتآلا يهو- يمنلا مهنمو _ نوملكتملا امل ضرعتي ةدع لئاسم نع الوأ ثيدحلا

 جهانم) .دشر نبا :نع .123 :ص 5(ةيمالكلا هؤارآو ىديرتاملا) كيبرغملا حاتفلا دبع يلع )1(

 .59:ص ‘(دشر نبا ةفسلف يف يدقنلا جهنملا) ،يقارعلا فطاع :نعو .141 .139:ص .(ةلدألا

60 

 .دشر نبال (ةلدألا جهانم) نع .215 :ص «(ناسنإلاو م اعلاو هللا) 6©فرش لالج دمحم :اضيأ

 .139 - 137 :ص
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 .رهوخلا ىلع ةدئاز ضارعأ تابثإ -

 .اهثودحو ضارعألا يهانت تابثإ -

 .اهنم رهاوجلا ورع ةلاحتساو مزالتلا تابثإ {-

 .ا لوأ ال ثداوح لاطبإب اهنع ربعيو اهتلمج يهانت تابثإ _

 ثودح اهنم اقالطنا تبثأ \©تحبلاب ييمثلا اهلوانت يلا لئاسملا هذهبف
 .رهاوخلا ثودحو ضارعألا

 رطلا يف ثحبلاب ضارعألا ثودح ىلع لالدتسالا لوانت كلذ لبق وهو

 :رومأ ةعبرأ لاطبإ يتضتقي يذلا ،مدعلاو

 .روهظلاو نومكلا لاطبإ _

 .اهسفنب ضارعألا مايق لاطبإ { -

 .اهلاقتنا لاطبإ _

 .ميدقلا مدع لاطبإ -

 دحأ ثودجحب لالدتسالا اهيلع فقوتي ىلا يه ةينامثلا رومألا هذه نإ

 .ةلماك نيمثلا امب ءاج دقو رخآلا ثودح ىلع (رهاوجلاو ضارعألا) نيمزالتملا

 :يلي امك نيمثلا ةرابع تءاج دق ذإ مدعلاو ورطلاب لالدتسالا اهنم ذخأنو

 ئراطلا لبق هدوجو قبس امل مدعلاو ورطلاب تودحلا ىلع ...لالدتسالا ةهج نإ»

 ةثالثلا رومألا كلت يعدتسي مدعلاو .ثودحلا مزليو رومأ ةئالث يعدتسي ،َورطلا ققحتو

 . '«منلقلا مدع ةلاحتسا نايب نم دبالف ثودحلا وه مدعلا سيلو ،مدعلا ققحتيو

 .45 :ص مل اعملا طوطخ (1)
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 لبق ادوجوم ناكل ائراط نكي مل ول» ائراط دهاشملا ضرعلا نأ كلذ نايبو

 6ال وأ لحم يف نوكي نأ امإ لخن مل ةلاحلا هذه لبق ادوجوم ناك ولو ةلاحلا هذه

 دقف اذه ناك نإف ،هريغ وأ ،هيلع هنايرط هيف دهاشملا اذه امإ وهف لحم يف ناك نإف

 دقف لحم ريغ يف ناك نإو لاقتنالاب الإ هيلإ لصي الف هريغ ناك نإو ،انماك ناك

 . )1( «هسقنب م اق

 ،نومكلا :يهو ،ًَورطلاب رظنلا اهبجوتسي نيلا ةثالثلا رومألا هذه إ
 دهاشملا ضرعلاف ،اضيأ مدعلاب رظنلا اهبجوتسي سفنلاب مايقلاو ،لاقتنالاو

 ال وأ لحم يف ىقبي نأ امإ وهو ءايقاب ناكل مدع دق نكي مل ول» :امودعم

 وهف لحملا اذه يف ناك نإف هريغ يف وأ لحملا اذه يف امإ وهف لحم يف ناك نإف

 هنأ ققحتيف اذه نم لاقتنالاب الإ هيلإ لصي الف هريغ يف ناك نإو نماك

 كلذك وهف هسفنب همايق رابتعا ىلعو لحم يق هنأ رابتعا ىلع اذه 3‘ك؛«مدع

 ۔امودعم هانضرف دق انأل

 مزلتسي اذهو ،همدع زوجي ال ميدقلا نأل ثداح نذإ وهف مدع دق ناك اذإو

 .تيمنلا هلعف ام وهو ميدقلا مدع نع ليصفتلاب ثيدحلا

 توح ىلاتلا لكشلا يف مدعلاو ورطلاب لالدتسالا عضن نأ ريخألا يف سأب الو

 :احوض و دادزي

 .ن - م (1)

 .46 :ص ©س = م (2)
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 [ و)( ( ورطلا) ةئراط (

 [:ةئالنلا تالامتحالا دحأ
  

  
 نومكلا لعب روهظلا

 لاقتنالا وأ

 سفنلاب مايقلا وأ
    

 : ررف) ( <  
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 ] ( مدعلا) ةمودعم {

  
 [:ةثالغلا تالامتحالا دحأ]

  
 نومكلا

 لاقتنالا وأ

 سفنل اب م ايقلا وأ

١ ٢   
 [مدع هنكل ]

  

 ا

 / بلقلا مدع ةلاحتسا `

 دقلا مدع لاطبإ
 _ ر
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 نع نيمزالتملا دحأب لالدتسالا ءازجأ ضعبل انايب اندز نإ سأب الو

 ءايض هب ءاج ام اسكاع نوكي نأل صرحنسو ،كاردإلا بيرق هلعجي امب رخآلا

 .ةلأسملا يق نيدلا

 ةلدأ نأ ىلإ الوأ ،انه هابتنالا تفلن نأ يف اسأب ىرن ال -اضيأ- اننإف اذهلو
 ةر ىوس نكت مل ملاعلا ثودح تابثإل تاقلطنملا هذه تذخأ نيح ،نيملكتلل

 مدقب لوقلا يف ةثدحملا ةينوطالفألا بهذمو نييمالسإلا ةفسالفلا بهذم ىلع لزعف

 نأ اذه نيعيو "يلزأ مهثودحف ثودحلاب اولاق نإو 3ءالؤه نأل كلذو ل اعلا

 تادوجوملا ىلع هلامك غبسأف لامك وهو دوجولاب فصتا دق لوألا دوجوملا

 ايلزأ هلامك ناكو ءامدق لوألا ناك املو دوجولا ىلإ مدعلا نم اهجرخأف ىرخألا

 .اضيأ ايلزأ هنع تادوجوملا رودص ناك

 يمالسإلا ركفلا لإ تبرست ةركفلا هذه نأ وه نيملكتملا ضعب هاري يذلاو

 يفن ىلع يوطنت امنأل اهضقانت ةهج نم يهف ،ةيمالسإلا ةديقعلل ةضقانم ةركف يهو
 هللا قلخ نأ دكؤت ةيمالسإلا ةديقعلا نأل اهعم فلتخت ىرخأ ةهج نمو ةيهلإلا ةدارإلا

 .ىلاعتو هناحبس اهعاش تم نوكي مدعلا نم اهداجتإو ءايشألل

 لبق» هنأ ةفسالفلا تفات باتكل هميدقت يف يرخف دجام هركذي يذلاو

 ىلا ىربكلا ةيفسلفلا لكاشملا نم ملاعلا ةيلزأ ةلكشم تناك نرق نم رثكأب يلازغلا

 «نيملكتملاو ةفسالفلا نيب داحلا عازتلا اهلوح راد

 يق انتلصو ييلا بتكلا نيب نم ليلدلا اذه هيف دجن باتك لوأ نأ ركذيو

 انتلصو ةشقانم مهأ نأو ،ننالقابلا ركب يبأل (ديهمتلا) باتك وه «لوصألا»

 للملا ي لصفلا) باتك يف ةدراولا ةشقانملا يه يلازغلا لبق ملاعلا مدق ةلكشمل

 .يرهاظلا مزح نبال (لحنلاو ءاوهألاو
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 ةقدلا يف ةلواحم اهعراضت ال ملاعلا ةيلزأ دينفت يف يلازغلا ةلواحم ربتعا نإو وهو
 نيملكتملاو ةفسالفلا نم ددع دوجول دينفتلا اذه ركتبملا هربتعي ال هنإف قمعلاو

 ىلع ةرلا يف هججح لثمل اوقّرطت يييوخلاو يدادغبلاو مزح نباو يدنكلاك برعلا
 ."ال اعلا مدقب نيلئاقلا

 ميركلا نآرقلا نم مهفي امك ملاعلا ثودح نوررقي نوملكتملا بهذ دقلو

 .مهجئاتنب مهمامأ اوحصفيل ةفسالفلا حالس سفن اولمعتسا مهنكلو

 «ثدحص مل اعلا» :يه لا ةجيتنلا ىلإ اولصي نأ اودارأ ،يمثلا مهنمو مهنإ

 عقاولا ىلإ نورظنيو ةيلقعلا نيهاربلا نولمعتسي اوقلطناف ،مدعب اقوبسم ناك هنأ نيعم

 اونهرب ضارعأ يهو ءءالقعلا اهثودح ركني ال ةثداح اضارعأ هب اودجوف دوهشملا

 لالدتسالا ىف اولمعتساو ضارعألا هذه امب ةلاحلا رهاوخلا ثودح ىلع اهثودحب

 نيمثلا اهدعي تاقلطنم يهو ركذلا ةقباسلا ةينامثلا تاقلطنملا نيمزالتملا دحأ ثودحب

 عضي نأ ىسني ال وهو ادحاو ارمأ اهثودحو ضارعألا توبث هرابتعال اعبس
 .ةمدقم لك ةحص ىلع للدي نأو {ةلأسم لك نايب يف ةمزاللا تامدقملا

 :ملاعلل لصاح ريغتلا

 مارجأ كانه ذإ ةدهاشملا وه مارجألا يف لصاحلا ريغتلا ىلع هليلد ناك دقل

 ةمودعم تافص اهيلع اندهاش لا اهنمو مدع دعب ةئراط تافص اهيلع اندهاش

 نم اهلثم يق ريغتلا لوصحل اهيلع رئاج ريغتلا نإف اهنم دهاشن مل امو ،َورط دعب
 .هتاذ ثيح نم رخآلا يف زوجي ال ام اهضعب يف زوجي نأ ليحتسي هنألو ،مارجألا
 .هرظن يف ،لوبقلاب املو ،لوصحلاب امإ ،ريغتت اهلك مل اعلا تافصف

 .ضارعألا ءاقب ةلاحتسا ىلإ انرظن اذإ لوصحلاب اعيمج رينت امنأ ىلإ بهذيو

 62 :ط ،توريب ،ةيكيلوثاكلا ةعبطملا ڵيرحخف دجام :مدقت ،(ةفسالفلا تفامت) يلازغلا دماح وبأ )1(

 .14 - 13 :ص 1962©0 ةنس
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 :ثودحلا م التسب ب ريغتلا

 مزلتسي ريغتلا نأ ىلع نهرب مارجألل ريغتلا تابثإ ىلع هناهرب دعب هنإ
 :يلي امك هغاصو ،فلخلا ناهرب كلذ يف كلس دقو \تودحلا

 ادوجو لإ مدع نم ناك نإ هنأل ،نلقلا ىلع ليحتسي اقلطم ريغتلا نإ»

 .فلخ اذه اميدق ضرف دقو ثودحلا نيع وهو !مدع لعب ائراط هدوجو ناك

 لكو 3مدعلا هلوبق ليلدب ازئاج هدوجو ناك مدع لإ دوجو نم ناك نإو

 دلق هنأ ضرفلاو ؛ضتقمعمب عقو هدوجو نوكي نأ مزليف هسفنب عقي ال وهف زئاج

 .""٨٨فلخ اذه

 نكاس الو كرحتمب سيل مرج لقعلا يف ررقتي نأ نكميال هنأ» دكؤيو كاذه

 .ةعبرألا ناوكألا نم امامت لاخ مرج :هب دارملاو «قرتفم الو عمتجب الو

 .ثداح وهف كلذك وه نم لكو ةريغتم هتافص ملاعلا نأ ررقي وهف اذهبو

 اهورع ةلاحتسا ىلع ناوكألا نع مارجألا ًورع ةلاحتساب لدتسي اضيأ وهو

 يسفن هتافص عيمحل فوصوملا لوبق نأ ىلع كلذ يف ادمتعم ضارعألا سانجأ نم

 .فلختي الو ©فلتخي ال ،هتاذل

 ا مدع ال امأو ،تافصلا ثودح مدعب :نيلئاقلا لوق اذه ىلع ءانب در دقو

 هيف نمكت ةرات نكل اهفوصوم ق يه امإ : 3 ريغ دوجولا ةمئاد امنأ و الصأ

 ىلإ لحم نم لاقتنالا عم يه امإو ،هئافتناب هيف رهظت ةراتو !اهدض مكح روهظب

 .سكعلاو لحملاب مايق ىلإ اهسفنب مايق نم وأ لحم

 .46 :ص مل اعملا ط وطخم )1(

 .47 :ص مل اعملا طوطخم (2)
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 امنأ مهرظن يف مزلتسي ال كلذف مارجألا ىلع ةدئاز تافص تناك اذإو

 .مدعلاو دوجولا نب ةطساو اموك لامتحال ةدوجوم

 كلاح لاحلا نأ ىلإ نوبهذي نيققحملا نأل مهلوق ةر وه نيمثلا هاري يذلاو
 مزال ثودجحلاو ،اهثودح مزلتسي امتوبث نألو مدعلاو دوجولا نيب ةطساو ال هنألو

 ..ا اعلا ثودح ىلع انهرب نأ دعب

 ةزئاجلا ماكحألا بقاعت ضارعألا توبث ىلع نيملكتملا ةلدأ نم دروي وهو

 زيحلل هلاغتشاو 3 زێيحلاب هصاصتخا لاوز مزلتسي نوكسلا لعب هكر حتف مرخلا ىلع

 ضتقم نم هل دبالف زئاحج لكو هل نيزئاج اموك ىلع ليلد يناثلا لعب لوألا

 .ليلحتلا دعب هني امك“راتخملا لعافلا وه امنأ يضتقملاو

 ال لوا ال ثداوح لاطبإ - ج

 ال ثداوح لاطبإ يف نيهاربلا نم ييمثلا هب ءاج ام ضرعن نأ لبق- انب ردجي

 لاوقألا لبق نم يزارلا ركذ امك ركذ دق هنأ ىلإ هابتنالا تفلن نأ -اهل لوأ

 :ةيلقعلا ةمسقلا بسح ةعبرأ يهو ،همدقو ملاعلا ثودح يف ةلمتحملا

 .تافصلاو تاذلا ثودح -

 .تافصلاو تاذلا مدق _-

 .تافصلا ثودحو تاذلا مدق -

 .تافصلا مدقو تاذلا ثودح -

 .48 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 .48 :ص مل اعملا طوطخم (2ر

 .171 :ص ،(لصحما) ةر
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 . ةيدوهيلاو

 نيملسملا نمو نانويلا نم هعبت نمو لوألا ملعملا هب لوقيف يناثلا امأو

 .انيس نباو يبارافلاك

 .مهريغو سروغاتيفو ساروغاشكنأك نانويلا ءامدق ثلاثلاب لوقيو

 .هبدحأ لقي ملف عبارلا لوقلا امأو

 ةيانع لكب ةلأسملا هذه اوخلاع دق نيملكتملا نأ ىلإ قبس اميف انرشأ دقلو

 لالدتسا نولبقي ال مفوكلو ءامتافصو ةداملا مدقب نييمالسإلا ةفسالفلا لوقل

 لك نوكبو ال وأ ةثداحلا تافصلا نم اهًورع مدعب :ةداملا ثودح ىلع نيملكتملا

 ول نأ كلذ مزلي امنإ» :نولوقيو كاذه نولبقي ال مهف .ايناثءاثداح ةثداح هئافص نم

 ريغ مهدنع وهو اهددع هب حتتفي أدبم اهل مارجألا تمزال لا ثداوحلا تناك

 .لوأ ىلإ ال ثداح هلبقو الإ ثداح نم ام هنأ نوربتعي مهنأل نكم

 :هل ةيامن ال ام غارف - 1

 نأ اهل لوأ ال ثداوح دوجو ىلع مزلي هنأ» وه :ممباوج نإ نيمثلا لوقي

 اهوحنو تاناويحلا صاخشأو ،كالفألا تاكرح نم غرفو دوجولا يف لخد نوكي

 ةياهنلا مدعو غارفلا نيب عمجلاو هل ةيامم ال ددع دحاو دعب ادحاو بيترتلا ىلع

 الام ثداوحلا رئاسو اندوجو نوكيو ،«ةرورضلاب الاحم نوكيف نييفانتم نيب عمج

 .هل ةيام ال ام غارف وهو ،لاحم ىلع هفقوتل

 .50 :ص مل اعملا طوطخم (1)

 .50 :ص مل اعملا طوطخم (تر
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 ليلدلا اذه يف عمجلاف ،لاحملا ىلإ يدؤت يلا ةيلقعلا ةزيكرلا هذهب لدتسا دقل

 مدعو ‘ٹتودجحلا مزلتسي غارفلا نأل ،نييفانتم نيب عمج ةياهنلا مدعو غارفلا نيب

 .ةيلزألا مزلتسي ةياهنلا

 ءال لوأ ال ثداوح تدجو ول» :الئاق لصتملا يئانثتسالا سايقلاب ءاج دقو

 .نآلا اهنم دجو ام لبق اددع هل ةيام ال ام غ رفل

 .هيفرط ءاهتنا مزلتسي ددعلا غارف نأل ،اددع هل ةيام ال ام غرفي ال نكل

 ."امل لوأ ال ثداوح دجوت ال :جتنيف

 ام ع ارف ،غ ارفلا اذه نورقي ال مهنآ وه مهسفنأ ةفسالفلا ىدل هدحت يذلاو

 :لوقي انيس نبا اذهف ،هل ةيام ال

 -ةيحانتم ريغ وأ ةيهانتم تناك- تالولعمو للع نم ةبترتم ةلسلس لك»

 لصتت اهنكل ،ةجراخ ةلع ىلإ تجاتحا ،لولعم الإ اهيف نكي مل اذإ امنأ رهظ دقف

 .ةيامو فرط وهف ،لولعمبب سيل ام اهيف ناك نإ هنأ رهظو ،افرط ةلاحم ال امي

 .«هتاذب دوجولا بجاو ىلإ يهتنت ةلسلس لكف

 ةبجاو ىلوأ ةلع ىلإ يهتنت نأ مزليو ،ةرورضلاب يهتنت انيس نبا دنع ةلسلسلاف

 .اقاذب دوجولا

 ةجراخلا ةلعلا) يعيل- نيريدقتلا ىلعو» :لوقيف هلوق ىلع يسوطلا قلعيو
 نذإف ...بجاو فرطلاو ؤ©فرط نم دب ال -[ (امب ةلصتملا ةلعلا)و (ةلسلسلا نع

 .“«بولطملا وهو ،هتاذب دوجولا بجاو ىلإ يهتنت ةلسلس لك

 .49 :ص مل اعملا طوطخم 1)

 .27 :ص 83 :ج ،(تاهيبنتلاو تاراشإلا) (2»

 .ن - م ()
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 ةبترم ىلعأ وه يذلا عادبإلا نێعمم يذلا ثودحلاو ىلوألا ةلعلا نع لصفي يذلا

 وه فثودحلاو {ةدام ريغ نم دوجولا وه نيوكتلا نأل .'!ذنودحلاو نيوكتلا نم

 .نامز قبس ريغ نم دوجولا

 نعي ثودحلا نأ ىلع ديكأتلاو مهيلع ضارتعالا ىلإ نيملكتملا عفد ام وهو

 .كلذ ىلع رداقلا هللا لعف وهو نامزلاو يداملا مدعلا نم دوجرلا
 ىلإ اوتفتلي مل ملف حلطصملا نومضم يف ةفسالفلا عم اوفلتخا نإو مهو

 نم بستكم لولعملا مدق نأبو مل اعلا اذه ةلع وه مندقلا هللا نأب يأ :ةلعلاب موق

 هومهف امك ثودحلا نيعم نايبل مهتيانع اولوأو ،ابناج اذه اوحرط دق لب ،ةلعلا مدق

 .جئاتنلا نم همزلتسي ام عم

 ةماهلا ةدعاقلا ىلع نيدمتعم ةلأسملا يا ةفسالفلا بهذم نودفي اوقلطناف

 .اهل لوأ ال ثداوح لاطبإ يهو ،ملاعلل ثودحلا دكؤت نلا

 لاطبإ) :يهو اهركذ انممتأ نلا اهنم قرط ةدعب اهل لوأ ال ثداوح اولطبأ دقل

 .(همدعل يلزألا دوجولا ةنراقم لاطبإب) كلذك اهولطبأو (هل ةياهن ال ام غارف

 :همدعل يلز ا دوجولا ةنراتم - 2

 :لوقت ةيلقع ىرخأ ةمدقم اهل لوأ ال ثداوح لاطبإل دمتعا دق نيمثلا نإ

 .همدع عم يلزألا دوجولا عامتجا مزلل امل لوأ ال ثداوحلا تناك ول هنإ

 مدب اقوبسم ناك اذإ ثداحلا نأ احضوم يلاتلاو ةمدقملا نيب ةمزالملا نيو

 ،لزألا ق ثداوحلا تامدع ع ومجج عامتجا ةهج نم يضتقي هنإف هل لوأ ال

 .95 :ص 83 :ج ،(تاهيبنتلاو تاراشإلا) (1)
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 الو اهن لوأ ال نأ رابتعاب يلزأ ثداوحلا سنج نأ ‘ىرخأ ةهج نم ىضتقيو

 .ايلزأ ثداحلا نوكيف اهدارفأب الإ ثداوحلا كلت ققحتت

 :رومأ ةنالث مزلتسي هناف يلزأ مدع هلو ايلزأ ثداحلل نوكلو

 .ةرورضلاب لاحم وهو لزألا يف همدعو هدوجو نارتقا (1

 ىلع اقباس مدعلا نوكي نأ لوقعملا نمو \دوجولاو مدعلا نارتقا 2

 .ثداحلا د وج ولا

 .ناعمتجي ال ناضقانتملاو مدعلاو ثودحلا وهو نيضقانتم عامتجا (3

 :قيبطتلاو عطقلا ناهرب - 3

 :لاقف ناهربلا اذمي كال لوأ ال ثداوح لاطبإل ةثلاث نيمثلا نهرب دقل

 امهدحأ سيل نارياغتم ناددع دجوي نأ مزلل اهل لوأ ال ثداوح تدجو ول»

 ةدايز بوجو نم ملع امل ةرورض لطاب يلاتلاو ،هل ايواسم الو رخآلا نم رثكأ
 لوأ ال ثداوح دوجو وهو هموزلم نوكيف نيددع لك نيب نيتبسنلا ىدحإ

 .""«الطاب اهل

 "يددع روظنمب ثادحألا ىلإ رظنلاب يلاتلاو مدقملا نيب عقاولا مزالتلا نييو

 نيددعلا نيب ةنراقملا ادقاع ،لزألا ىلإ امهيضام دتمي نايخيرات ناثدح :كلذل هلانمو

 لبق ييافلا وه نيددعلا نم لقألا نأ رابتعا ىلع نيثدحلا نيذه خيرأتل نيلثمملا

 .هلباقي يذلا وه رثكألاو رخالا

 نيب ةنراقملا ةيناكمإ لعجت نيثدحلل ةقباسلا ةيلزألا نأ ثدحي يذلا نكل

 كلذ دنع جتنيف ،اهتيلزأ ثيح نم دادعإلا كلت يهانت مدعل ةنكمم ريغ نيددعلا

 .52 :ص مل اعملا ط وطخ 1)

  



 (نيدلا ل اعم) باتك ق مالكلا ملع ثحابم : ثلاثلا بابلا 260

 كال لوأ ال ثداوح ريدقت ىلع ةلضافم الو ةاواسم امهنيب دجوت ال نيددع دوجو

 .لاحم اذهو

 ."") ناهربلا اذه لبق نم يسونسلا لمعتسا لاونملا اذه ىلعو

 اوررق دق مهريغو رخفلاو دضعلاو يواضيبلاو دعسلا نأ ىلإ ييمثلا ريشيو
 قباطت ىلع دمتعت مهتقيرط نأو امب ءاج يلا ريغ ةقيرطب قيبطتلاو عطقلا ناهرب
 .ةيهانتملا ريغو ةيهانتملا تارودلا

 :ثداح لك لبق هب موكحملا غ ارفلا - 4

 ثداوح تدجو ول» :لوقيف اهل لووأ ال ثداوح دوجو ىرخأ ةرم لطيو

 .هل ةيامف ال ام غارفب مكح دوجو ثداح لك دنع حصي نأ مزلل اهل لوأ ال

 .هب موكحملا ةحص عبنت مكحلا ةحص نأل {ةرهاظ ةمزالملاو

 ىلع حيحص ثداح لك لبق هل ةياهن ال ام غارف وهو ،هب موكحملاو

 ليحتسم مكحلا نكلو ،ةرورض حيحص ثداح لك دنع مكحلا دوجوف 3ةامهلصأ
 .“>«ناهربلا نم نآلا هركذنس امل

 ثداوحلاف يلاتلابو ،امل لوأ ال ثداوح رابتعا ىلع ليحتسم مكحلا دوجو

 .ةلطاب و اضيأ ةليحتسم اهل لوأ ال ىلا

 هل نوكي وأ ،هل لوأ ال نوكي نأ اّمِإ مزلتسي مكحلا دوجو نأ اذه نايبو
 .ناهربلا اذه يف هيمسقب لطاب يلاتلاو ،لوأ

 ةينطولا ةسسؤملا «(ديحوتلا ملعو يسونسلا فسوي نبا مامإلا) نسح يلقوب نيدلا لامج «لر
 .181 :ص .1985 :ةنس ط «رئازخلا باتكلل

 . (هل ةيامئال ام غارف) :يف افنآ رم ام رظنا ،غارفلا اذه نورقي ال ةفسالفلا نإف :ملعن اميف (تر

 .53 :ص ںملاعملا طوطخم ,ر
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 ،هيلع موكحملا نسنج قبسي نأ مكحلا تايرورض نم نلف لوألا مسقلا امأ

 .لزأ اضيأ وهو ك سنج يلزأ وهو (امل لوأ ال ىلا ثداوحلا) هب دارملاو

 .ةرورض لاحم يلزألا ىلع يلزألا قبسو

 دوجو هيلع مزلي هنأل لطابف لوأ هل مكحلا رابتعا وهو :يناثلا مسقلا امأو

 ،هانتم ريغ عيمحلا راصف ءهانتم ددع وهو ،ادحاو هيلع اندزو ‘هسفن يق هانتم ددع

 .لطاب وهو

 ريغ تراص اذإو ةيهانتم ريغ ثداوحلا لعجي دحاولا ثدحلا ةدايز نأل

 .الوأ هل انضرف دق ذإ ةرورض لطاب وهو ،لّوأ هل سيل مكحلا نأ عي هنإف ةيهانتم

 هتاسايق بترو سال لوأ ال ثداوح دوجوب لوقلا نيمثلا ضحد دقلو

 ءاطعإل فاك -وديي اميف - هب انئج يذلاو ريبك ليصفتب ،امتامدقم ةحص حضوو

 .اهنع ةركف ئراقلا

 يف ىرخألا لئاسملا نم هب ءاج يذلاب يتأن نأ كلذ دعب نم اننكميو
 :تانكمملا ملعم

 :ةيناسنإلاو ةيكلفلا سوفنلا

 :ةيكلفلا سوفنلا (1

 لا مهتلدأ شقانو 5اهه ءامكحلا ضّرعت ةيكلفلا سفنلا ثحابمل ييمثلا ضرعت

 ةيدارإ امتاكرح نأ مهداقتعال ،اهعباوتو ةداملا نع ةدرجب انوك ديكأت يف امب اوؤاج

 .ةيرسق وأ ةعيبط امنوك مهلاطبإو

 نأو كضارعأو نايعأ مل اعلا نأ نيملكتملا لوقب لوقي هنأ انيب نأ انل قبس دقلو

 نأ ىري هنآ 7 زيحتملاب ةمئاقلا الو ة ةزيحتملا ريغ تادرحجلا دوجو نم امم ثلاث ال

 .لوخدم هب اولدتسا ام
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 :ةيناسنإلا سوفنلا (2

 روهشملا بهذملا وهو ةفسالفلا دنع ةدرجم اضيأ يهف ةيناسنإلا سوفنلا امأو

 بضخارلاو يلازغلا نيملسملا نم [هيلع] مهقفاوو مهنم نيرخأتملاو نيمدقتملا» نع

 .'"«ةيفوصلا نم عمجو

 ال يه لب ،امسبج الو ،ةداملا يف ةلاح ةينامسج ةوق تسيل» مهدنع سفنلاف

 .“«فرصتلاو ريبدتلا قلعت ندبلاب اهقلعت امنإو ةيسح ةراشإ لبقت

 :اهنم ركذن ةعونتم يمثلا امب ءاج يلا مهججحو

 ،يياعملا لقعت :ةهج نم يهف "مسقني ال يذلا طيسبلا لقعت افوك - الوأ

 .هماسقنال ينامسجلاب قلعتت ال :ىرخأ ةهج نمو مسقنت ال يناعملاو

 .طيسب وهو دوجولا لقعت اممفوك - ايناثو

 .درجلا يلكلا قلعتلا لحمو ،َيلكلا لقعت افوك - انلاثو

 .نيدضلا لقعت امفوك - اعبارو

 .ةقطانلا سفنلا درجت اهلك ركنت ةرشع اهددع بهاذمبب نيمثلا ءاج دقو

 كلذ نم ائيش نإ» :لوقي دضعلا نإ :الئاق بهاذملا كلت لاوقأ عيمج ةرو

 .“»«هيلع ليوعتلل حلصي ال هوركذ امو ،ليلد هيلع مقي مل هانيور يذلا

 ىفتكاو هل نيركلا ءارآو ديرجتلاب نيلئاقلا ءارآ نيب دق وهف ،اذكهو

 .ضعب ىلع ضعبل حيجرت نود اهضرعب

 .62 :ص ںملاعملا طوطخم (1ر

 .62 :ص مل اعملا طوطخم ؛2ر

 .64 :ص مل اعملا طوطخم ؛3ر
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 :سفنلا تودح

 اهنآ ىلع نوقفتم نييلملا نأ نيبف سفنلا ثودح نع نيمثلا ثدحت

 ناك له اهثودح يف نوفلتخم مهنأ نيبو ،ىلاعت هللا ىوس ميدق ال ذإ ةثداح

 .؟هدعب مأ ندبلا لبق

 اقْلَخ هانأشنأ مت :ىلاعت هلوقل ندبلا دعب امهأ ىلإ بهذ مهنم اقيرف نأ ركذو

 هللا قلخ» : هق هلوقل ندبلا لبق امنأ ىلإ نورخآ بهذو 14(8 :نونمؤلا) ههكَرَحا _
 ."...ماع يفلأب داسجألا لبق حاورألا

 ةينظ اهنأل ةمواقتم نيفرطلا ةلدأ نأ نم دضعلا هاري ام وه نيمثلا هاري يذلاو

 ثودح ديفت نأ زوجيف ةميركلا ةيآلا امأ .رخآلا ىلع امهدحأل ناححجر ال هنأو

 ثيدحلا امأو سفنلا تاذ ثودح ةدافإ مزلتست ال اهلعجي امم ندبلاب قلعتلا

 .اهتلالد تاموهفم دحأ ىق ةيآلا هضراعتو داحآ ربخ وهف فيرشلا

 ةلالدلا عطقم فيرشلا ثيدحلاو ،ةلالدلا ةنونظم نتملا ةعوطقم انه ةيالاف
 ._ -رملا نونظم

 اهثودجب نيلئاقلا مهنم نأ انيبم سفنلا يف ةفسالفلا لاوقأ دروأ دقلو

 .اهمدقب نيلئاقلا مهنمو ،هعبت نمو وطسرأك

 سفنلا مّسق هنأو ،اهثودح نايب يف ةيئانثلا ةمسقلا جم دق وطسرأ نأ نيبو

 نأ ىلإ نيتلاحلا اتلك يف صلخو ،هب قلعتلا دعب اهتلاحو ندبلاب قلعتلا لبق اهتلاح ىلإ
 ( .ةثداح نادبألاب ةقلعتملا سوفنلا

 لبق حاورألا هللا قلخ» : (لاًّمعلا رتك) ق دروو ظفللا اذنمكب هدحت ل .65 :ص مل اعملا ط وطخع )1)

 .15226/6 :ج حاورألا قلخ :باب ،ملاعلا قلخ :باتك .«مهقانيم ذخأف داسجألا قلخي نأ

 .260 :ص فقاوملا 65 : مل اعملا طوطخم (2)
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 :خسانتلا ن الطي

 اهلالتحال ،اهخسانتو حاورألا نع ثيدحلا ىلإ سفنلا نع ثيدحلا هرج دقلو

 .ةرصاعملا ةيناحورلا تاساردلاو ،ةميدقلا ةيفسلفلا تاساردلا يق ةماه ةناكم

 نيملكتملاو نييمالسإلا ةفسالفلا نم نيمدقألا لوانت اهلوانت دق نيمثلا نإ

 اهثودح دكأو ،اهخسانت لاطبإ يف يناجرجلاو "هيجلا ضرعت اهل ضرعتو ءامكحلا
 .)راتخملا رداقلا لعفب

 :رخآ ملاع دوجو

 ءانب ات كلذو م اعلا اذهل لثامم رخآ ملاع دوجو اوزّوج نيملكتملا نأ تيمنلا نيت

 َقلَخَي نأ اىلع رداقب ضرالاو تاواَمَسلا قلح يذل سيلوأ :لجو رع هلوق ىلع
 .81 :سر هميلا قالحلا هو ىب مهلم

 اذه ريغ ملاع ال نأب ءامكحلا لوق ليصفت لكب ةر ‘كلذ ىلع ةدايزو

 .دوهشملا مل اعلا

 :يلضسلا ملاعلا ق يولعلا ملاعلا ريثأت

 لوقك ميكحلا هللا ريغ اربدم كانه نأب نيلئاقلا لاوقأ دنف كلذ دعب نمو

 نييعئابطلا لوقو ،هل ربدملاو يلفسلا ملاعلا يف رثؤملا وه يولعلا مل اعلا نأب نيمجنملا

 لوقو ،ةسوييلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا :عبرألا عئابطلا نع نوكتت ءايشألا نأب
 ©روصلل ةيلباقلا يه ةميدق ةوق اهعمو ،ةميدق لزت مل روصلل ةلباقلا ىلويهلا نأب نيلئاقلا

 .261 - 260 :ص ©فقاوملا «1)

 .66 :ص مل اعملا طوطخم (2ر

 .60 :ص مل اعملا طوطخم (3ر
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 كلذ يف قرفلا مهأ ءارآب ءاجو ،نيعيدق نوكلل نيلصأب نيلئاقلل ضرعت هنأ امك

 8 مهبهذم ةجح رصحدو

 نع هٹيدحك &هب ءاحج ام هانكرت امع عي -انل ادب اميف - هب انئج يذلا نإو

 دق نوكن نأ نيلمآ ةفسالفلا هب تثدحت ام قفو لقعلا نعو نيطايشلاو نجلا

 ةصاخلا اياضقلا نم هلوانت ام مهأ ئراقلا ىلإ برقن نأ انضرع يق انعطتسا

 . (تانكمملا ل اع)ب

 كلت زواجت دق نيمثلا نأب لوقن نأ لصفلا اذه ماتخ يف اننكميل هنإو

 تزاتما ىرخأ ثاحبأل لاحلا حسفيل ةعيبطلا لوح نوملكتملا امب ءاج يلا ثحابملا

 اهنم ابيصن درونس يلا كلت يهو مهدنع فيلأتلا ةأشن ذنم ةيضابإلا تافنصم اهي

 .(امتاياغو تاوبنلا) :لصف ي

 ةيعيبطلا مولعلا ىلإ ةدوع مويلا يضتقت ةلصفم ةعيبطلا لئاسم قئاقد ةسارد 5

 يعت لئاسم يهو ءامب اقاصتلا رثكأ اهنأل ،اهريغو ةيكلفلاو ةيئايزيفلاو ةيئايميكلاو
 . جئاتنلا نم هيلإ لصوتت امهم - ةلاحم ال - ديفتسي نأ هنكميو ل مالكلا ملع

 اهلالخ نم ىيمثلا اندجو لا (تانكمملا) نع ثيدحلا انممتأ نأ دعب هنإ مش

 بجاو ،لجو زع هللا وهو ،رايتخالاب هدجوأ ادجوم نوكللو ناسنإلل نأ تبنأ دق
 .هتفرعمب ىلاعت هنم برتقنف {هتافص كاردإ ىلإ لصن نأ نآلا انيلع يغبني هنإف ‘دوجرولا

 . ؟عوضوملا ق نيمثلا هب ءاج يذلا امو ؟ستقتو لاعت هتافص يه امف

 .اهدعب امو 74 :ص مل اعملا ط وطخ )(1)





  

  

 لجو زع ىلوملا دوجو ىلع ليلد ملاعلا ثودح _

 تافصلاو تاذلا -

 ةيمستلاو ىمسملاو مسالا -

 هؤاقبو لجو زع همدق

 ىلاعت هنع ةيمرجلا يفن

 ةينادحولا ةفص -

 ةرد ةلا ةفص -

 ةدارإلا 4 هم -

 م علا هعمص اعجأا ةفص -

 ةا حلا ةقفص -

 مالكلاو رصبلاو عمسلا ةفص _

 العو لج يرابلا ةيؤر يفن -





 29 امتافصو ةيهولألا : ثلاثلا لصفلا

 ثلاثلا لصفلا

 اهتافصو ةيهولألا
 : ةَسطوت

 هلإلا دوجو نم انقيت تانكمملا ملاعو دوجولا ةيرظن :لصف يق هنايب قبس امث

 .ديري امل لاعفلا قلاخلا

 هنمو . ..ةَداَبع دبع :يأ ةمال هلأ ةداملا نم ةقتشم ايوغل هلإلا ةظفلو

 هولأم هنأل لوعفم :عمعم .لاعف نزو ىلع هالإ اهلصأ تلا (هللار ةلالحلا ظفل

 )0٢. دوبعم :يأ

 تاذلا هنك ةيهام :يه وأ لوملا ةفص يهو هلإلا نم ةقتشم ةيهولألاف

 يفنلا يف ضعبلا ردق نإو ،«وه الإ هلإ ال يذلا هللا وهو» (هللا) اهملعو ةيهلإلا

 .“ة)ةيهملا يفن ديحوتلا يف ىوقألا نإف 3هلالا دوجو يفن

 هلإلا نأ ىلع :يعامتجالا نعملاك اهلمحتت ىرخأ ناعم ةفسلفلا يت ةيهولألل

 ىلعو ةيقالخألا ميقلا عيمج ردصم هلإلا نأ ىلع :يقالخألا نعملاو ،ةعامجلا دوبعم
 ىلع :يقطنملا ىعملاو ،تباث ساسأ ىلع ماظن اهل يبني نلف دوجوم ريغ ضرف اذإ هنآ
 .“هتياغو ملاعلا أدبم هنأ ىلع :يدوجولا عملاو ،لقعلا أدبمو ملاعلا ماظن هنأ

 .هلأ :ةدام (حاحصلا) \يرهوخلا (1ر

 .52 :ص .(ةيواحطلا ةديقعلا) (2)

 دوجولا الو ،دوجولا نيعم يف ةنمضتم ةيهاملا تسيلف ،ةيهاملا وأ تانلا ريغ ةيوهلا وأ دوجولا نإ «3ر
 .ةصاخلا هتعيبطو صاخلا هنأش امهنم لكل امنإو ،ةيهاملا نيعم يف انمضتم

 .129 0128 {127 :ص چ(هللا) :ةدام 01 :ج ،يفسلفلا مجعملا ر
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 ةعدبملا ةقلاخلا ةوقلا انمأ وه»و صاخلا اهموهفم مالسإلا يف ةيهولأللو

 .ةلقاع ريغ ةنماك ةوق امأ ال نيناوقلا نم اهمظتني املو ءال ةردقملاو ،اهللعو ءايشألل

 .""كلذ ريغ وأ 5ةيئاش ةلع وأ

 دوجو عم ديري امل لاعفلا لاغ هلإلا دوجو نم ضقانت ال وأ جرح الو
 ةيببسلا أدبم ينعي - هريغو ءيشلا نيب طابترالا مادام ،امتاببسم امب قلعتت بابسأ

 ،كلت وأ ةروصلا هذه ىلع هرقت ةلقاع ةوق ىلإ جاتحيو {ةعيبطلا ملاع نم امح

 .ةيهولألا موهفم لحم نوكتو
 اهتياغ تناك امتافصو ةيهولألا عوضوم تلوانت نيح ةيمالسإلا قّرفلا نإو

 نم ةقلطنم ،لقعلاو لقنلا ىلع كلذ يق ةدمتعم صقن لك نم لجو زع ههيزتت
 .العو لج ههيرتت دكؤملا لقنلا

 دح ىلع - تافصلل اهتسارد روحم ناك لا ةيضابإلا :قرفلا هذه نمو

 .لجو رع ىلوملا هيرتت نع عافدلا وه -ج وق ريبعت
 فرعن نأ انل يغبني هنإف رامضملا اذه يف اجذومن انل نوكيس ىنيمنلا نأ اممو

 ؟امتافصو ةيهولألا عوضوم لوانت فيك

 : لجو زع ىلوملا دوجو ىلع ليلد ملاعلا ثودح
 &ةيهولألا عوضوم نم اماه ابناج لمشي تانكمملا نع ثيدحلا نأ كش ال

 جاتحي ناهربلاب وه ثدحم لك نأو \تدحم ملاعلا نأ نوملكتملا تبتأ اهٹحبم يق ذإ

 .لامكلا تافصب فصتي ثدحم ىلإ

 باتكلل ةينطولا ةسسؤملاو باتكلل ةيبرعلا رادلا «(نآ رقلا ق دابعلا لاعفأ) بونجلا زيزعلا دبع (1)

 .67 :ص .1985 ةنس :ط

 .67 :ص (نآرقلا يف دابعلا لاعفأ) ؛تر
 ز , ) !ع ( :154. )3(
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 ال ناهرب وه ل اعلا ثودح هب تبث يذلا ناهربلا نأ :ێيمنلا هاري يذلاو

 نأو ىلاعتو هناحبس هللا وه ل اعلا اذه ثدحم نأ ىريو &فصنم لقاع هيف كشي

 7 ئدبم دوجو ىلع اَمَلَع نوكي نأ حلصي 11 مسا )ل اعلا)

 تاوذلا رئاسل ةفلاخملا ةيلعلا هتاذ نيع وهو ،&بجاو ئدبملا دوجوو

 وه :يذلا دنلا نعو {ةيهاملا مامت يف كراشملا :يأ ،لثملا نع هزنم ىلاعت وهف»
 بهذ» :- ننيمنلا لوقي - اذه ىلإو «كلذ نع انالوم ىلاعتي ،يواسملا

 .»«ةلزتعملاو ةرعاشألاو انباحصأ

 ناهربلا ةيمهأ لإ راشأو تاذلا ق نيملكتملا ضعب ءارآ ركذ دقلو

 تابنإ ق ركذلا يفلاسلا قيبطتلاو عطقلا ناهربو رودلاو لسلستلا نالطبب

 .هدوجو بوح و

 :تافصلاو تاذلا

 ملع ق ةيمالكلا ثحابملا رهشأ نم ثحبم ت افصلاو تاذلا عوضوم نإ

 نيع تافصلا نوك ق ةيمالكلا سرادملا نب ريبك فالح عقو دقلو نيدلا لوصأ

 ؟اهيلع ةدئاز ىه مأ تاذلا

 : نيمنل :لا لوقي

 بهذو لوألا لإ مهوذح اذح نمو ءامكحلاو ةلزتعملاو انباحصأ بهذ»

 .ة«نيانلا ىلإ ةرعاشألا

 .77 :ص ،ملاعمللا طوطخم (1ر

 .75 :ص مل اعملا طوطخم (2ر

 .112 :ص ملاعملا طوطخ قر
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 هفصو نأ :ێعممب ،اللع نوكت نأ اوبج وأ مهنأل ةدئاز 51 لإ مىباهذ ببسو

 لجأل ناك امإ اهركذنس ىلا تافصلا نم اهريغو ايح اديرم ارداق املاع هنوكب

 ةيونعم ال اوحأو ) ةيونعم تافص هذه ىمستو امل للع يه ىرخأ يناعم هتمزالم

 للعلا ىمستو اذكهو ةردقلا هتلع ارداق هنوكو ،ملعلا هتلع املاع لاعت هنوكف

 .يياعملا تافص ةيونعملل ةمزالملا

 ێععم. ةللعم يهو مدعب الو دوجوب فصتت ال تاذلل ةتباث تافص ةي ونعملاف»

 كلت وهو امكح اهل ةبجوم تاذلاب ةمئاق ةدوج وم تافص اهللعو تاذلاب مئاق

 .""%ةيونعملا تافصلا

 ةطساولا ةحصب لوقلل ةجيتن وه امنإ لوقلا اذه لصأ نأ يمنلا نيبي

 مامإلاو نيمرحلا مامإو ينالقابلا كلذ ىلإ بهذي امك مدعلاو دوجولا نيب

 نم ريثكو يرعشألا هيلإ بهذي امك اهيفنب لوقلا دنع امأو ةيسونسلا
 ارداق هنوكل نيعم الو ،ةيدوجولا يناعملا تافصو تاذلا الإ مث سيلف“نيققحملا

 ال ءالؤه دنع لاح الف «هب امهوحنو ملعلاو ةردقلا مايق الإ ،امهوحنو املاعو
 .")ة .. الو ةيونعم

 .113 :ص ،ملاعملا طوطخم (1ر

 نع ،اهدعب امو 227 :ص «(ديحوتلا ملعو يسونسلا مامإلا) نسح يلقوب نيدلا لامج ءتر
 ةديقع) :نعو 048 :ص ننيوجلل (داشرإلا) :نعو 0200 &26 :ص ينالقابلل (ديهمتلا)

 دبع .د ىري .6و4 :ص هل (ىرغصلا ةديقعلا)و (66 :ص يسونسلل (ديح وتلا لهأ

 ينالقابلا نأو ،ييوجلا وه ةيرعشألا نم لاوحألاب لاق نم لوأ نأ يودب نمحرلا
 .اهافن دق يرعشألاو

 .732 :ص 1 :ج ©1983 ،3 :ط ،نييالملل ملعلا راد ،(نيمالسإلا بمهاذم) :رظنا

 .ن -م ر

 .113 :ص ،ملاعملا طوطخم (ب
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 تبنمو ،لاوحألل فان :ناقيرف ةيرعشألا نم نوملكتملاف» تيمنلا لوقي

 :ماسقأ ةنالث تافصلا لوقي تبنملاو ،نياعملا تافص الإ هدنع سيل قتانلاف ٨

 رابتعاب وأ .هسفن رابتعاب ققحتي نأ اًمإ ققحتملا نأل ،ناعمو ،ةيونعمو &ةيسفن

 ريفغلا كلذ نوكي نأ امإ وهو لاخلا نناثلاو يناعملا وهو دوجوملا لوألاو هريغ

 ةيسفنلا لاحلا :لوألا هفوصومع. موقي نعم وأ ةفوصوم اتاذ هب ققحت يذلا

 .«ةيونعملا لاحلا :يانلاو

 ةلنالثلا تاميسقتلا لإ مض نم ةرعاشألا يرخأتم نم كانه نأ ىلإ ريشيو

 اهل ةعماجلاو \ةيلعفلاو ،ةيبلسلا :ىهو ‘ىرخأ ةنالث تاميسقت ركذلا ةفنآلا

 .ةنس رابتعالا اذه ىلع ماسقألاف

 : نيمسق تافصلا مسق نم مهنم أ لإ اضيأ ريشي و

 . ةدارإلاو ةردقلا قلعتك نايعألا ىيف اهل دوجو ال تافاضإ امفوك رابتعاب ٠

 .ةلدبتمو ،ةريغتم هذهو ،ملعلاو

 لدبتت ال ،ةميدق هذهو ،هوحنو ،ملعلا سفنك ةيقيقخ اموك رابتعابو ٠
 (3) .ىنبت ال

 ."ريغتت الو

 لإ جرع لجو ء هتافص فينصت يق تناك ىلا ماسقألاب ءاج نأ دعب و

 :اهيناعم نايب

 .«ىلاعت هب فصوي نأ عنتمي ام لك يفن نع ةرابع : (ةيبلسلا)ف»

 :الثم رظنا لاوحألا ةلأسم لوح ديزملل «1ر

 .364 ىلإ 342 :ص نم لوألا ء زحلا (نييمالسالا بهاذم) ىودب نمحرلا دبع

 .113 :ص ملاعملا طوطخ تر

 .113 :ص ،ملاعملا طوطخ قر
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 يه)» وأ «ةلعب ةللعم ريغ تاذلل تتبث لاح لك نع ةرابع : (ةيسفنلا)و»

 ةفوصوملا تاذلا ءاقب عم اهئافتنا مهوت حصي ال تاذلا ىلع ةدئاز ةيتوبث ةفص لك

 عجرت قيقحتلا يف امأو «دحاو ءيش ىلإ ةعجار ةقيقحلا يف» امنأ نيمثلا ىريو ،«امب

 ."'ذبلسلا ىلإ

 .«اهب مئاق نعمي ةللعم تاذلل تتبث لاح لك نع ةرابع : (ةيونعملا)و»

 هل ةبجوم فوصوم ةمئاق ةفص لك نع ةرابع : (يناعملا تافص)»و

 نياعملا تافص نيبف [اذكهو] لاوحألل ةبجوملا يناعملا يه» وأ «امكح

 .«ةيلولعملاو ةيلعلاب مزالت ةيونعملاو

 . «ىلاعت هتدارإو هتردق نع راثآلا رودص نع ةرابع : (لاعفألا تافصر)»و

 رئاس هيف جردني نيعم ىلع لدت ةفص لك نع ةرابع : (ةعماخلا ةفصلا)»و

 ._«فلذ وحنو ءايربكلاو ةمظعلاو 3ةزعلاك ماسقألا

 ةعبرأ لقعلا يف ةلأسملا لوح نإ :لئاقلا لوق دروأف ةّيضقلا لَصوح دقلو
 يضاقلا وه اعيمج اهتبثأ يذلا نأ ركذو ،تاقلعتو لاوحأو تافصو ،تاذ :رومأ
 اتأو «ئيبارفساإلاو يرعشألا وه لاوحألا الإ كلذك اهتبثأ يذلا نأو ،ينالقابلا

 تاقّعتلاو تاذلا مهنم “»يرصبلا تبثأو \تافصلا نودب تاذلا اوتبثأ دقف ةلزتعملا

 .)يزارلا رخفلا هيلإ راص امك

 .113 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 .113 :ص ملاعملا طوطخم (تر

 436 :ةنس ىقوتملا يرصبلا نيسحلا يباب فورعملا بيطلا نب يلع نب دمحم نيسحلا وبأ هلعل (3)

 بحاص وهو ةيئابجلا ةسردملا هنم ترفن تيح يلازتعالا ركفلا يف اروطت ثدحأ يذلا وهو
 . (دمتعملا) باتك

 .114 :ص ،ملاعملا طوطخم بر
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 ةلزتعملا بهذم وه لب ،يمثلا بهذم وه يرصبلا بهذم نأ رهاظلاو
 ةداهش وه تافصلا يفن نم ةلزتعملا لل بسن ام َنأ :نيمثلا ىري اذهلو امومع
 مهيلإ هوبسن ام نيب عملا يف قرف الو» ،امتدايز وه امنإ هوفن يذلا نأو ،كفإو روز

 وهو ،مهدنع امب حرص يرصبلا نأ بابلا يف ام ةياغ مهنم يرصبلا ىلإ هوبسن امو
 ."اذإ فالخ الف قيقحتلا

 لعافلا نيفانلا ةفسالفلل لوق وه امنإ ةلزتعملا ىلإ بسن ام نأ يييمثلا ىريو
 .ةعيبطلاو ةلعلاب نيلئاقلا راتخملا

 لعجو تارابتعالا ةرثك نمو تاميسقتلا نم ةرعاشألا هب ءاج ام نأ ىريو

 يه امنإ تارابتعالا كلت نألو "ناهرب اهيلع مقي مل ىوعد {ةسدقملا تاذلاب ةمئاق يناعملا

 ال هللا تاذب ةمئاق امنأب لوقلا نأو ،امب ناعمل لولح نم ناسنإلا تاذل تبثي امل ساكعنا

 .“«مكحت ةقرفتلاو {ةمئاق ةلاحلاو {ةلاح ةمئاقلا نإف ،ائيش قحلا نم نغي ال» ةلاح

 :ةثالث هوجو يه امنإ كلذ تابثإ يف مهدمتعم نأ نيب و

 دهاشلا ىلع بئاغلا سايق ىلع مهنم ءامدقلا دامتعا : (لوألا هجولا)

 .ادهاش و ابئاغ فلتخت ال طرشلاو دحلاو ةلعلا رابتعال

 لب دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نأل» نيمنلا هاري امك دساف سايق وهو

 اذهو ،هيلع سيقماو سيقملا نيب ةكرتشم ةلع تابثإ نم هيف دب ال اقلطم سيقلا
 سيملا وهو ©عرفلا ةيصوصخ نوك زاوخل ،ادج لكشم نيقيلا قيرطب تابنإلا
 زاوجو نيقيلاب ةلعلا تابثإ :امهو] نيريدقتلا ىلعو ،هيف هدوجو نم ةعنام
 .“ة”«سايقلا حصي الف ةكرتشم ةلع امهنيب تبنت ال [ةعناملا عرفلا ةيصوصخ

 .114 :ص .مل اعملا طوطخم (1)

 .114 :ص ل اعملا ط وطنخع (2)

 .114 :ص ملاعملا طوطخم ةر
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 ابئاغ فلتخت ال طرشلاو دحلاو ةلعلا َنأب نيلئاقلا نأ :نيبي اذه هبهذم ديكأتلو

 وه امك ،ادهاش امهاضتقم نع فلتخي ابئاغ تافصلا ىضتقم نأب نوفرتعي ،ادهاش و

 .الثم ةدارإلاو ةردقلل ةبسنلاب لاخلا

 ارداق املاع هنوك موهفم ُمَح نأ ىلع مهدامتعا وهف : (يناثلا هجولا) امأ

 ملاع هللا :رابخإلا ةقيرط ىلع» انلوقف .هتاذ سفن تناك ول ديفي ال هتاذ ىلع ايح

 ديفي تافصلا هذه لمح نأل {زطاب ،هسفن ىلع ءىشلا لمح ةباثمب امهوحن وأ رداق وأ

 .«هتاذ هتاذ : انلوق فالخب ةحيحص ةدئاف

 لاحب الو» لطاب تاذلا سفن امفوك نأ مزليف ةحيحص ةدئاف ديفت تناك اذإو

 .«بولطملا وهو اهيلع ةدايزلا تنيعت [كلذلو] اعطق [[انه] ةيئزجلل
 :ێئعأ 3موهفملا اذه ةدايز الإ ديفي ال هنأل ةطلاغم هذه نإ» :ێيمنلا لوقي

 ةدايز امأو ‘كلذ يف عازن الو تاذلا موهفم ىلع امهوحنو رداقلاو ملاعلا موهفم

 .")ليلدلا اذه هديفي الف ةقيقح ىلع موهفملا اذه هيلع قدصام

 ناك ول ةردقلا سفن نوكي ملعلا نأ ىلع مهدامتعا وه : (ثلاثلا هجولا)و

 .نالطبلا يرورض ادحاو ارمأ اممنوكو ،تاذلا سفن امهوحنو ةردقلاو ملعلا

 امهقرياغمو الثم ةردقلاو ملعلا يموهفم رياغت ىلع لدي امنإ اذه» :نيمثلا بيجن

 لوألا نود يناثلا وه هيف ع زانتملاو \تاذلل اممترياغمو امهتقيقح رياغت ىلع ال تاذلل

 .“«هتقيقحو ءيشلا موهفم نيب قرفلا مدع نيهجولا نيذه أشنمف هيلعو

 ىلع ةدئازلا تافصلاب نولئاقلا هيلع قفتي ةدارالا موهفمو ملعلا موهفمف

 يف وه امإ :نيمثلا هحضوي امك عازتلا لحم نإف اذلو امتدايزل نوفانلاو ،تاذلا

 .ةقيقحلاو موهفملا نيب قرفلا حوضوب لوزي عازن وه ،امهتقيقح نع ثيدحلا

 .ا5 :ص ءمل اعملا طوطنع )1)

 .1ا5 :ص ،ملاعملا ط وطنح (2)
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 ءيشلا ةفص نورك روصت ركنتسي نم لوق _ ديكأت ركب و - در دقو

 ةرياغم دهشي ةفصلاو فوصوملا نم الك نأ نم مغرلا ىلع ،هتقيقح نيع

 :لوقيف هبحاص

 امك ةقيقح نادحتم امهو ةفص اهل اتاذ كانه نأ :هانركذ ام نيعم سيل»

 ةفصو تاذ ىلع بترتي ام اهيلع بترتي لاعت هتاذ نأ هانعم لب هوم وت

 لب ،انل ءايشألا فاشكنا يف ةيفاك تسيل انتاذ» :الئاق الاثم كلذل ىطعيو.''«اعم
 يف جاتحي ال هنإف ،ىلاعت هتاذ فالخب ،انب موقي يذلا ملعلا ةفص ىلإ كلذ ي جاتحن

 ةف _ شكنم اهرسأب تاموهنفلملا لب هب موقت ةفص لإ ز اهروهظو هل ءايشألا فاشكنا

 .“)«ملعلا ةقيقح رابتعالا اذب ىلاعت هتاذف 3هتاذل

 نوك نأ» :هنع هب ءاج اممو ئ تالتلا ردبلا هخيشل مالكب اذه هلوق معديو

 يلزأ ءيش مايق ريغ نم امات افاشكنا تامولعملا عيمج هل ةفشكنم ةيلعلا (ىلاعت) هتاذ

 هيلع دئاز هدوجو نأب لوقن ال انإف ؤفاشكنالا كلذل ضتقم هيلع دئاز ىلاعت هتاذب

 تانئاكلا عيمج فاشكنا ق فاك لاعت هدوجو نأ ێعمعم. تاذ نيع وه لب هب مئاق

 ىلاعت هنع هيفنن فيك و ‘هسفن ال تاذلا ىلع الثم ملعلا ةدايز اندنع يفنملاف ،هل

 .« اع نزم الإ ردصي ال وهو انقتم امكحم العف لعاف وهو

 امموك تاذلا نيع اوك نم دارملاف هدنع كلذ لثم ىرخألا تافصلاو

 ءاه رايغأ ىلاعت هتاذب ةمئاقلا نياعملا نأب لوقلا ركنتسي وهف اذهلو .ةيرابتعا تافص
 يف ةنكمم تافص امئأب :امهلوقل رخفلاو دعسلا ىلع اصوصخ هراكنتسا دتشيو

 .بجاولا تاذب ةبجاوو \اصاخ اناكمإ اهسفن

 .ن - م (1)

 .ن - م (2)

 .115 :ص مل اعملا ط وطخ (3)
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 ىرخأ ةهج نمو ،تافاضإلا ىلإ تافصلا رخفلا ر لبقي ةهج نم وهف
 .""ه ةلعافو امتافصل ةلباق تاذلا نإ :هلوق نم هللاب ذيعتسي

 تاذلا ىلع ةدئاز تافصلا نأب لئاقلل قفاوم ريغ نكي مل نيمثلا نا

 فوخ تاذلا نيع اهنأب لوقلا نم فقوتملا كلذك قفاوي ال وه لب ©بسحف

 امب انلق نإو انأب» :لوقي ثيح ،تافصلل نيفانلا ءامكحلا بهذم كلف يف ع وقولا

 هنإ :مهلوقل ءامكحلا اهافن امنإ هنأ وهو :مهنيبو اننيب قرف كانهف ،اهيفن نم هب اولاق

 ةمالسلا نكت مل اذإف ...رايتخالاب لعاف هنإ :لوقن نحنو ...ةعيبطلاو ةلعلاب بجوم

 هنوك همازلتسال هب اولاق اميف نكت مل ،قالطإلا ىلع يغلا هنوك نم انلق اميف
 .“)«ىلاعت بجاولا ليلعت كلذ ىلع اضيأ مهمزليو ،هل الحو ،هريغب الماكتم

 نم هب اوباجأ امو» :هلوقب "ريثأتلا ال موزللا ديفملا ليلعتلا يعم دري وهو

 هنأل اهلولعم يف ةلعلا ريثأت هنم مزلي ال [هنأ ىلإ]و ،مزالتلا عم ىلإ ليلعتلا عوجر

 نيبجاو نيب لقعي كلذك «ريثأت ريغ نم ضرعلاو رهوجلاك نينكمم نيب لقعي امك
 نع ليلعتلا جارخإ هيفف ،الثم هملع مزالت ىلاعت هتدارإ :لوقن امك ،هنودب اضيأ

 اذه ق توبثلا الولعم ةلعلا ةدافإب مهنم ريثك حرص دقف اضيأو كل ف راعتملا ێعلملا

 .")«ادح ديعب ليوأتب مهضعب هل وأ نإو 3ماقملا

 نيملسملا ةفسالف لوقع اريثك لغش كئاش ثحبم تافصلا ثحبم نإ

 ناك امهم ذإ ةدئافلا نم ولخي ال هنكلو تش بهاذم هيف اوبهذو .مهيملكتمو

 داوج دمحخم) هب ءاج ام يف صخلتت اهيلإ نولصي دق لا ةجيتنلا نإف مهفالتخا

 .116 :ص كملاعمللا طوطخم (لر

 .117 :ص ملاعملا طوطخ (تر

 .229 :ص «(ديحوتلا ملعو يسونسلا فسوي نبا مامإلا) نسح يلقوب نيدلا لامج :الثم رظنا (3ر

 .117 :ص ملاعملا طوطخم ار
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 اهيلع ةدئاز وأ هتاذ نيع امنأو هللا تافص يف ثحبلا نأ نم (دشر نبا) نع (ةينغم

 اهدوجوب فارتعالا الإ هتافص رمأ نم انفلكي مل هللا نأو \تثدح نلا عدبلا نم

 هتمظعو هللا ةقيقحب طيحت نأ نم زجعأ يهف تمس امهم لوقعلا نأو ليصفت نود
 .")هتافصب هفاصتا ةيفيكو

 نع هثيدح يق ذإ رشابم ريغ قيرطب ةقيقحلا هذه دكؤي هسفن نيمثلا نإو
 .لوقعلا كرادم نم سيل امتاقلعتمب تاقلعتملا قلعت ةيفيك نإ» :لوقي تافصلا ةدحو
 ءاوسو ،يحالصلاو يزيجتنتلا اذكو ،ةفاضإو ةبسن وأ يسفن قلعتلا نإ :انلق ءاوس

 .«ال وأ تارثؤملا نم تاقلعتملا تناك

 كلذ نع هنكمي مل اهرودقمب ةميدقلا ةردقلا قلعت ةيفيك نع لقاع لئس ولو»

 {ةيفيك هل كردت ال اميف ةيفيك بلط وهف ...كلذ ةيلوقعم ع انتماو زجعلا الإ باوج

 تاموهفم تابثإ ىلع ةيسحلا لاعفألا تدهشو ءةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا تماق دقو

 . هتيفيكب الو ،اقلعت اهل نأب ملع انيلع بجي الف ،اهنم قلعتملا قلعتو «امتارابتعاو تافصلا

 ال :اذكو .دئاقعلا يف رضم ريغ اذه لاثمأب لهجلا نإف لازي ال اميف الو لزألا يق

 امأ رابتعاب تددحت امنأ الو .تدحتا وأ تددعت له تاقّعتلا نأ ملعن نأ انيلع بجي

 لزألا يف مودعملاب قلعتت امنأ الو .يسفن قلعتلا نأ رابتعاب ددجتت ال وأ {ةفاضإو ةبسن

 .هدوجو تقو يف ددجتت وأ ،زجنتي مل هنأ ةرورض لازي ال اميف هدوجو ريدقت ىلع
 .اضيأ رضم ريغ لوقعلا فقاوم نم هلك كلذ نإف

 دق ةيفلسو ةيرعشأو ةلزتعمو ،ييمثلا مهنمو ةيضابإ ضعيمحلا نأ وه مهملاو
 نأ ريغ ،اقاقلعتمو ،اهيناعمو هسفنل اهتبثأ نيلا تافصلا لجو رع ىلوملل اوتبثأ

 ةنس 5 :ط توريب ،داوخحلا رادو لالهلا ةبتكم راد ،(ةيمالسإلا ةفسلفلا ملاعم) ،ةينغم داوج دمحم (1)

 .117 :ص .6

 .123 :ص .مل اعملا ط وطخ (2)
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 اودعبتساف مكلاب ةلصتم ،ةيقدصام ةرظن ةيهلإلا تاذلا ىلإ اورظن ةلزتعملاو ةيضابإلا

 يرعشألا دصق امنيب ،اهل ةقرافم تاذلل ةرياغم تافص تابثإ هيلع بترتي روصت يأ

 لصتتو موهفملاب قلعتت ةرظن اهيلإ اورظنف تافصلا ىناعم تابثإ امومع ةيرعشألاو

 بسح هذلا دوجولاب قلعتت تافصلا امنيب نيعلا دوج ولاب قلعتت تاذلاف ©فيكلاب

 . ةلأسملل مهلوانت نم مهمي ام

 تافصلا] هب ديرأ نإف» :يفنحلا نيدلا ردص ةيواحطلا ةديقعلا حراش لوقي

 اهيلع ةدئازلا تافصلا نع ةلصفنم اهسفنب ةمئاق ةدرج اتاذ كانه نأ [تاذلا ريغ

 اهانعم نم مهفي لا تاذلا ىلع ةدئاز تافصلا نأ هب ديرأ نإو حيحص ريغ اذهف

 نع ةدرج تاذ جراخلا ق سيل نكلو كقح اذهف ةفصلا نعم نم مهفي ام ريغ

 امنإو ااهنع لصفنت ال ،اهل ةتباثلا لامكلا تافصب ةفوصوملا تاذلا لب كتافصلا

 ةفوصوم ريغ تاذ جراخلا يف سيل نكلو ،هدحو الك ،ةفصو اتاذ نهذلا ضرفي

 ."!"«.لاحم اذه نإف

 نأ انب ردجي هنإف ،ييمثلا هب ءاج ام قفو تافصلا عوضوم انلوانت نأ دعب

 اهل ىلا اياضقلا نم ةيضق يهو ةيمستلاو ىمسملاو مسالا ةيضق نع ثيدحلاب هبقعن

 تحت درت ام اريثكو > دقو ‘تافصلاو تاذلاب ةقالع

 ام مهأب نيمثلا ءاج .ةيانع امب ةيضابإلا ىلوأ ةيضق يهو ،تافصلاو ءامسألا :ناونع

 .امب قلعتي

 جرخو ©ءاملعلا نم ةعامج اهعجارو اهققح ‘ يواحطلا رفعج يبأل ،(ةيواحطلا ةديقعلا حرش) (1)

 .129 .130 :ص 11399 55 :ط :توريب «يمالسإلا بتكملا ،ينابلألا نيدلا رصان دمحم :اهٹيداحأ
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 ذأ ي اوفلتسا مهلأ نو عوضومل ف لاوقألا نم يحامشلا هدروأ امءاح دقل
 نوكي ةرات هنأ وأ امهنم دحاو ريغ هنأ وأ ةيمستلا وه مسالا نأ وأ ىمسملا وه مسالا

 .قيرف بهذ دق لك ىلإ هنأ ررقو ،ةيمستلا وه نوكي ةراتو ىمسملا وه

 يلصألا وهو نايعألا يف دوجو :تادوجو ةدع اهل ءايشألا نأ ن يادب

 .يروصلاو يملعلا دوجولا وهو ،ناهذألا يف دوجوو .الثم ديز تاذك .ىقيقحلاو

 يف امو "نهذلا يف ام ىلع لاد اذهو .يليلدلا يظفللا وهو ،ناسللا يف دوجوو
 .ةقيقحلا وه جراخلا يف امو ،جراخلا يف ام ىلع لاد نهذلا

 وه :عضاولاف .هل عوضومو عضوو عضاو هلو ،ةلالدلل عوضوم ظفللاف»

 :تلق اذإف .ىمسملا وه :هل عوضوملاو ةيمستلا وه :عضولاو فالح الب ىمسملا

 وه ديز تاذو ،ةيمستلا وه هلعفو «يمسملاو عضاولا وه نالفق ،اديز هنبا نالف ىمس
 .''ه“؟ال مأ مسالا هيلع قلطي له ،ةعطقملا فورحلا وهو ديز ظفلو .ىمسملا

 :كلذ يق ةلدألاو حصألا ىلع قلطي هنإ نيمثلا لوقي

 لادلا ظفللا تلهج اذإ ؟همسا ام لوقت كنإف صخش ىلإ ترظن اذإ كنأ» (1

 «هتاذ ىلع

 ىلع هبحاص ناك نإو ؟يبرع مأ مسالا اذه يمجعأأ لوقت كنأو 2

 .كلذ فالح

 :تلق هيلع لادلا تلهج اذإو ؟وه نم :تلق (ديز) تاذ تلهج اذإ كنأ>»و 3

 «؟وه ام

 تناك اذإ ليقث مساو ،اليمج هبحاص ناك ولو حيبق مسا :لوقت كنأو (4
 .ةريتك هفورح

 .124 :ص .مل اعملا طوطخم (1)
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 مل و ،ظفللا ىلإ اعجار هتدجو ،هتقيقحو مسالا دح ىلإ ترظن اذإ كنأ»و (5

 نب دمحأ سابعلا وبأ يخامشلا] لاق امك اذهو ىمسملا ىلع لدي امب دحأ هدحي

 .'")كًرحلاو كيرحتلاو كرحملاو ةكرخحلا» :هريظنو .اريصب ناك نمل فاك [ديعس

 امب ىمسملا وه مسالا :لوقي نم هجوت ببس يخامشلل اعبت نيمثلا رسفو

 تراصف «هتاذ ةروص اذمب بطاخملا روصت (اديز) مويلا تيأر تلق اذإ» كنكل :يلي

 .“'«نيعماسلا سوفن يف {ةقيقح [اذم]

 اذمب ىمسملا ىلع مسالا قالطإ يف اوفلتخا ءاملعلا نأ كلذ دعب نم ركذو

 يرخأتملو ،ةلزتعملل ءارآب ءاجو ،؟زاجملا ىلع مأ ةقيقحلا ىلع وه له نعللا

 .يخامشلاو يشكيودسللو كروف نباو يدمآللو {ةرعاشألا
 فالخ وه له ىّمسملاو مسالا يف فالخلا نع ىرخأ ةرم لءاست دقو

 ةثالث يف هيف رظنلاف مساب ائيش تيمس اذإ كنأ»)ل كلذو ؟يونعم فالخ مأ يظفل
 يلا تاذلا وهو اهدعب هانعمو ،ةّيمستلا لبق هانعمو ظفللا وهو مسالا كلذ :ءايشأ

 .ظفللا اهيلع قلطأ

 مممأل ،ظفللا ىلع مسالا نوقلطي امنإ ةاحنلاو ،اعطق نارياغتم ظفللاو تاذلاو

 قيرفو ةاحنلا قيرف نيقيرفلا دنع اعطق ىمسملا ريغ يهو ،طافلألا يف نوملكتي امنإ
 يف فالخلاو اعطق ظفللا سيلو ،نيقيرفلا دنع ىمسملا يه تاذلاو ،نيملكنللا

 .هيلع مسالا نوقلطي نوملكتملاف ةيمستلا لبق ظفللا عم وهو ،يناثلا رمألا

 ىمسملا وه له يونعملا مسالا يف مهدنع فالخلاو ؟ال مأ ثلانلا هنأ يف نوفلتخيو

 .“)«؟يظفللا مسالا يف ال ؟ال مأ

 .124 :ص ملاعملا طوطخ 1ر

 .124 :ص مل اعملا ط وطخ (2)

 .126 - 125 :ص مل اعملا طوطخم ؛3ر
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 مسقو ،ةلزتعملا ىحنم ىحن دق نيمثلا نأ ةرقفلا هذه لالخ نم مهفن اننإ

 .ةيمستلا لعب ێعلملاو ةيمستلا لبق ێعلملاو ظفللا :ءازجأ ةنالث لإ مسالا

 مهكاردإ عم (تاذلا) ىمسملا هپ داري نيملكتملا دنعو ةاحنلا دنع ظفللاف -

 .تاذلاو ظفللا نب قرفلا

 .ظفللا ال (تاذلا) ىمسلملا هب داري امهدنع ةيمستلا لعب 7 _

 نوكل رمألا مهينعي ال ةاحنلاف ،هيف فلتخملا وه ةيمستلا لبق نعملاو -

 اانلاث امسق هربتعي نم مهنم ن وملكتملا امنيب ظفللا ىلع بصني محم اغشنا

 نيب ددرتف كلذ هنع باغ نم مهنمو ةيمستلاو ىمسملاو مسالاب :لاق كلذلو

 فالح وهو ك©فالخلا لحم انهو ةيمستلا وه هنوك وأ ىمسملا وه مسالا نوك

 :هؤافبو لجو زع همدق

 اننكمي هنإف ،ةيلامجإ ةروصب تافصلاو ءامسألا يمثلا لوانت فيك انيأر نأ دعب

 .ءاقبلاو مدقلا :ىمفصب أدبنلو ليصفتلا نم ءيشب اهنم اضعب لوانتن نأ نآلا

 اهنأ الوأ نيب مدقلا ةفص لجو رع ىلوملل تبثي نأ لبق وهف
 :نيينعم لمحت

 .«ناديدحجلا هيلع ركو ،ةنمزألا هدوجو ىلع تلاوت ام ىلع قلطي» :امهدحأ

 هقبسي لزأ هدوجو نأ نێعع. هدوجول لووأ ال ام ىلع قلطي» : امهيناثو

 0 )«ىلاعت هل تبانلا وه رابتعالا اذك مدقلاو مدع

 .79 :ص .مل اعملا طوطخ (1)
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 ثدحملا لإ راقتفالاو ك&ثدحم لإ رقتفال مدع لعب ناك ول هل تبانلا دوجولاف

 ىلإ يدؤي وأ ،ال لوأ ال ثداوح دوجو ةلاحتسال لاحم وهو لسلستلا ىلإ يدؤي

 هسفن ىلع اقباس دحاولا ءيشلا نوك نم هيلع مزلي ال كلذك لاحم وهو رودلا

 . اك اقوبسم

 لوقي ةيلزألا ێعلملو ،رودلاو لسلستلا ةلاحتسال صضيفتسم ليلحت دعب و

 ءالقعلا نم دحأ لقي ل هيف ةهبشلا ءافتناو عناصلا مدق ناهرب رهابلو» :ێيمنلا

 ..ا )«سدقتو لاعت هن ودح

 راتحخا» :لوقي ثيح ةيونعم الو ةيسفن ال ةيبلس ةفص مدقلا ةفص نأ ىريو

 ىلع ةيبلس ةفص ىلاعت همدق نأ ،ةلزتعملاو انباحصأل اقافو ،ةرعاشألا نم نوققحملا

 الو رخفلاو نالقابلل افالح 3«ةيسفن ال [قب اسلا مدعلا بلس نعم م ام نيعم

 .“)يرعشألل افالخ ةيونعم

 ال يسفنلا فصولاو كنودب تاذلا لقعت ةحص»لف ةيسفن ال اموك امأ

 .هنودب تاذلا لقعت

 مايقو لسلستلا نم هيلع مزلي املف [ةيونعم ال امنوك] وهو نانلا امأو

 .‘«نعملاب عملا

 ءاقبلاو .ءاقبلا ق ةررقملا اهسفن يه مدقلا ق ةررقملا بهاذملا هذه نأ نبو

 .هدوجول قحاللا مدعلا بلس وهف 3مدعلا هقحلي ال العو ع هآ :عي

 ةمدقملا ىلع ادمتعم همدقب لجو ع هللا ءاقب ىلع هناهرب ق ناعتسا دقلو

 ضيقنلا سكعب اهتحص دكأ دقو ،«همدع لاحتسا همدق تبث ام لك» :ةلئاقلا

 .80 :ص 7 اعملا ط وطخع )1ر)

 .80 :ص مل اعملا طوطخم ؛(تر

 .80 :ص ءملاعملا طوطخم (3ر
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 ةيضق لك نأ ىلع هبنو همدق تبثي ل همدع لحتسي ل ام لك» :الئاق قفاوملا

 .سكعلا قدص لصألا قدص نم مزليو ،اهضيقن سكعو اهسكع اهمزلي

 :يلي امك هليلد بكري فلخلا ناهرب فظوي ذإ وهو
 لبقت ةيلعلا هتاذ تناكل -كلذ نع ىلاعت- هل مدعلا قوحل ردق ول هنإ»

 هلوبق نكل اهلبقت تيح ةفصب تاذ فصتت الو ،اممب هفاصتا ضرفل مدعلاو دوجولا

 لوبقلا ذإ ،ناّيس هتاذ ىلإ ةبسنلاب دوجولاو وه ناكل هلبق ول ذإ ،لاحم مدعلل ىلاعت
 ىلع هحج ري دج وم لإ هدوجو راقتفا مزليف فلختي ال و فلتخي ال يسفن تاذلل

 نابف ،همدق بوجو يعطقلا ناهربلاب تبث دقو فيك اثداح نوكيف «زئاخلا مدعلا

 .. ١«ادبأ ءاقبلا بوجو مزلتسي مدقلا بوجو نأ ناهربلا اذك كل

 هراصتخا عم» هاري يذلا ليلدلا اذم لجو رع هئاقب ىلع نهربي نيح وهو

 هذه ق نيملكتملا دنع روهشملا ليلدلا دري «هتامدقم نم يش ق ةهبش ال اًّيعطق

 . ‘2)«هماسقأ عيمج نالطب ىلع عمجي مل ميسقتو لوط [نم] هيف» ال ةفصلا

 نوكي نأ بجول منلقلا ىلع مدعلا أرط ول» : موقب مهميسقت نوأدبي مف

 لاحم «اذهك احوجرم ناك نإ اميسالو &ضتقمبب ال هسفنب رمأ ورط ذإ &ضتقم هل

 سيل وه ذإ مدعلا لعفي ال راتخملا يضتقملاو ال وأ رايتخالاب امإ يضتقملاو \ةرورض

 .ليلدلا رخآ ىلإ اذكهو «...دض نايرط وأ طرش مدع اّمِإ راتخملا ريغو ،لعفب

 .ضارعألا ءاقب ةلاحتسا ىلع لدتسي اضيأ هب هنأ نيب و

 .فيف يأر ىلع نوملكتملا عمجي ل يذلاو ©ليلدلا ق اليوط هفقوتسا يذلاو

 ؟ال مأ لعف مدعلا له :وه

 .80 :ص مل اعملا ط وطخ )1)

 .80 :ص مل اعملا طوطخم (2)
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 سيل ذإ ،مدعلا لعفي ال راتخملا يضتقملا» نإ :ليلدلا هضقن يف نيمثلا لوقي

 :لوقنف ،لالدتسالا اذه ريرقت يف ديزنو .العف نوكي نأ عنتماف ضحم يفن هنأل لعفب
 .اا '«ائيش لعفي ل انلوق نيبو مدعلا لعف انلوق نب قرف ال هنإ

 راتخم وهو ؛ةدارإلاب نوكي لعفو رثأ مدعلا نأ يف نيالقابلا يأرب ءاج دقل

 نأل مدعلاو دوجولاب ال مادعإلاو داجيإلاب قلعتت امنإ ةدارإلا نأ نيتو يسونسلا
 باوصلا امنإو نكي مل ءاش امو ،ناك هللا ءاش ام :لاقي ال» اذهلو ضحم يفن مدعلا

 .«نكي مل أشي مل امو :لاقي نأ

 وه امنإو ،ةدارإلاب سيل مدعلا نأ ىلع روهمجلا يأر ىلع ةلأسملا هذه ىف هنإ

 هل دادمإلا هللا عطق دنع اضيأ رهوجلل بجاوو ،هئاقب ةحص مدع دنع ضرعلل بجاو

 .طورشملا مدع بجي طرشلا مدع دنعف ،ءاقبلا ضرع اصوصخو ضارعألاب

 .““«هنع ريبدتلا عطق هءانف هللا دارأ اذإ انم لاق نم دارم اذهو» :ێيمنلا لوقي

 .. كرتلا نع الدب لعفلا هنم حصي يذلا وه رايتخالاب دجوملاف»

 انلوقب دارملاو ،هلعفي ال نأ وأ ءيشلا لعفي نأ هنم حصي يأ سكعلابو

 دجوي نأ ال ،مدعلا ىلع هيقبي لب دوجولا ىلإ لعفلا جرخي ال نأ ،هلعفي ال نأ

 يف داعبتسا الو هلعفب سيل كرتلا نأ ىلع ءانب اذهو ،كرتلا لعفي وأ مدعلا

 نأ لعافلل ارودقم هنوك نم مزلي الو دارملا مهفل راتخملا لعافلا ىلإ هدانسإ

 .‘")«هل ايدوجو ارثأ نوكي

 .82 :ص ،ملاعملا طوطخم (1ر

 .92 :ص ملاعملا طوطخم ؛تر

 .82 :ص ملاعملا طوطنع ؛3ر

 .89 :ص مل اعملا طوطخم بر
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 ءاقبلاو مدقلا يفص نع ثدحتي وهو ةلأسملا هذه يف نيمثلا تفي مل و ،اذه

 دق مدع هقبسي مل يذلا لزألا يف نكمملا مدعف ،لزألا يف نكمملا مدعل ضرعتي نأ

 نأ ىلع ءانب هيلع قبطنت ال ةدعاقلا َنأ انيبم نكمملا كلذ دوجو دنع مدع هقحلي

 وهف "جراخلا يف تبانلا وأ ،دوجوملا رمألا مدق ،همدق تبث ام لك :انلوق نم دارملا»
 ."">«ارثأ نوكي ال قباسلا مدعلاو ...ليلدلا درطي هيفو ،هلاوز ليحتسي يذلا

 :ىلاعت هنع ةمرحل ا ىفن

 نوكب كلذ ىلع هلالدتسا .يف دمتعا ىلاعت هللا نع ةيمرجلا يمنلا يفنيل

 ةعبرألا ناوكألا يضتقي :هنوكبو ةلاحم ال زيحلا لاغشإو يهانتلا هل بجي :مرجلا

 رحو رع همدق بوجو يف حدقلا يضتقي ثودحلا نوكلو \تودحلا ةيضتقملا

 .ىلاعت هقح يف لاحم تامزلتسملا هذهو رادقمب هصصخي اصصخم يضتقيو .هئاقبو

 ىراصنلا دقتعم ىلإ لجو رع ىلوملا نع ةيمرجلا يفني وهو هثيدح يف ضرعتو
 ةرو ءاهيف للزلا نطاوم حضوو ليصفتلاب اهنم الك نيبف {ةئالثلا لميناقألا يف
 وأ ةايحلا مونقأو ،ملعلا مونقأو دوجولا مونقأ : ةنالنلا ميناقألاب موق ذإ اك لوقلا

 :هنأل لاعت هقح ق لاحم سدقلا حورلاو نبالاو بألا

 .بيكرتلاو ةئزجتلا يضتقي _

 .ادحاو يواست ةثالثلا ذإ ةدحولاو ةرثكلا نيضقانتم نيب عملا يضتقيو _

 .اهيلع وه لا ةفصلاب هصصخي صصخم ىلإ مونقأ لك جايتحا يضتقيو -

 .82 - 81 :ص ملاعملا طوطخم ])

 راتخم يزارلا :رظنا .ةيمور اهبسحأو :يرهوخلا لوقي 5(مونقأ) اهدحاو لوصألا :ميناقألا (2)

 .منق :ةدام حاحصلا
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 الإ اهل دوجو ال لاوحأو تارابتعا درجمب تاذلا بيكرت يضتقيو -

 .ناهذألا يف

 . لاحم وهو توسانلا مدق مزلتسي اًمم كتومهاللاب توسانلا داعتا يضتقيو -

 وه مت ںالوأ هنع ةيمرخلا يفنل ىلاعت هتاذ قح يف لاحم وهو داحتالا يضتقيو -

 . )'ثداحلاو يلقلا نيب داحتا هنأل ايناث لاحم

 :ةينادحولا

 هتينادحو نع نيمثلا ثدحت \دمص درف ،دحاو ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 ليق نإو يهو .ةينامث اهل اماسقأ نيبو ،يزارلاو يواضيبلا دنع اهانعم نيبف
 ةرثكلا بلس نع ةرابع يهو ،ةيبلس ةفص» امهمأ ىري وهف ،ةيسفن ةفص امإ

 .‘‘«قيقحتلا وهو

 يف هل ريظن يفنو «ماسقنالا هلوبق يفنب ادحاو العو لج هنوك رسفيو
 دحاولا وهف .هاوس اهيف رتؤم الف تانكمملا عيمج يف هعم كيرش يفن :يأ ،ةيهولألا
 ال هنوك :نعم هتافص ىق دحاولا وهو .ءازجألا نم فلؤم ريغ هنوك :نيعم هتاذ ىق

 الو تض الو اهيف هل كيرش الف :هلاعفأ يف دحاولا هنوكو .ريظن الو اهيف هل لثم

 .هاوس ةدابعلل قحتسم ال هنأ :نعممب هتدابع يف دحاولا هنوكو .ريزو

 وأ امزجع امإ مزلل ناث هعم ناك ول ذإ ،ادحاو نوكي نأ بجن» ىلاعت هنإ

 عم ،©بجاولا قافتالا دنع امهدحأ رهق وأ امهرهق وأ ،فالتخالا دنع امهدحأ زجع

 .88 لإ 3 :ص مل اعملا طوطخم (1ر

 .127 :ص مل اعملا طوطخع ر

 .128 :ص مل اعملا طوطخم 3ر
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 !امهنم لك نع امهنم لكب ءانغتسالل امهنم دحاو لكل هناكمإ ملع ام ةلاحتسا

 .1 ”«لوألا داعو زجعلا امحل وبق مزل امهفالتخا زاج لب امهقافتا بجي ل نإف

 ريظنلا يفن ىلعو ،تاذلا ةدحو ىلع انهربم لوقلا نييو نيمثلا لصف دقلو

 وأ تناك اتاوذ تانئاكلا عيمج داجنإب هدارفنا كلذ عمو .ةيهولألا ق هل ميسقلا وأ

 .تانكمملا نم ءيش يق هريغل ريثأتلا دانسإ مدعو ،الاعفأ

 هفدهو ©بسكلا ةيضقب فرعت ىلا دبعلا لعف ثحابم اريثك ضوعت دقلو

 برلا ةدارإو ةردق محازت ةدارإو ةردق دبعلل لعاجلا ةلزتعملا بهذم ىلع ةرلا اهنم

 .عنامتلا ليلد ديكأت يف بنطي هلعج امم ،العو رع

 : ةر رنل ا

 ناهربلا نم قبس ام ىلع ةردقلا ةفصب لجو زع هفصو يف نيمثلا دمتعا
 لكو ،رايتخالاب دجوم ىلاعت هللا» :لوقي هنإ .راتخم ل اعلا دحوم نأ ىلع

 رم اميف هتفرع دق ىرغصلا ليلد نأ ىلع «رداق هللاف رداق وهف رايتخالاب دجوم

 دجوملا نأل ةحضاوف ىربكلا امأو ...ةلع وأ ةعيبطب هلعف نوكي نأ لاطبإ نم

 هنيعب [وهو] ...سكعلابو كرتلا نع الدب لعفلا هنم حصي يذلا وه رايتخالاب
 .«رداقلا عم

 ةردقلل مزلتسم لوألا نأل تاذلاب داجيإلا نع زيمتي رايتخالاب داجيإلا نإ مغ
 ةرداق نوكت نأ مزلي ال ةعيبطلا وأ ةلعلا ذإ اهمزلتسي ال يناثلاو \تالامكلا رئاسلو

 .ةملاع الو ةّيح الو ةديرم الو

 .128 :ص مل اعملا ط وطخ (1)

 .88 :ص مل اعملا طوطخم 2
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 ال نأ :يأ يشلا لعفي ال نأ هانعم كرتلا نأ -اقباس هانيأر امك- نيو

 ال ناك نإو ،لعفب سيل كرتلا نأ ىلع ءانب مدعلا ىلع هيقيي لب دوجولا ىلإ هجرخت
 .دارملا مهفل راتخملا لعافلا ىلإ هدانسإ نم سأب

 لعفلا نع كاسمإو فك هنأ ىلع ءانب لعف هنأب :لوقي َْم مزلي ال هنآ نبو

 نأل كلذو لصاح ليصحت هلوق نوكي الو «ملاعلا مدقب لوقلا ،يدوجو رمأ وهو

 ال اميف ةقيقح ىتأتي وهف ،لزألا يتاني (يدوجولا عملاب) لعف وه ثيح نم لعفلا
 .""ددجتم كرت هنأ ىلع لازي

 رداقلل ةردقلاف ...ةيحالصلا نعم ىلع» اهقلعت حصي ةردقلا نأ اضيأ نبو

 قلعتلا نعمب هل ةلباق ةفص لب ،قلعتلا اهمزاول نم سيلو ...داجيإلا امب لصحي ةلاح
 الإ قلعتي الف ملعلا فالخب ،يتآتلا يعم ىلع قلعتت اضيأ ةدارإلا اذكو ،يزيجنتلا

 .2«مل اعب سيل ملعي نأ هنم ىتاتملا نأل 3ايزيجنت

 قلعت امهقلعت نأ نيف رصبلاو عمسلا قلعت نع لاكشإلا نيمثلا لازأ دقو
 .كلذ يف لاكشإ الف ةفاضإو ةبسن امهقلعت نأو يحالص قلعتو يزيجنت

 :ةد ارال

 ءاح دقلو نكمملا قرط دحأ حيجرت اب ىتأتي ةفص يه ةدارإلا ةفص نإ

 :يلي امك العو لج قلاخلل امتابثإل هناهربب نيمثلا

 ةفصب الو رادقمب الو دوجوب مل اعلا صتخا امل اديرم ىلاعت يرابلا نكي مل ول»
 نكلو ...همدع رارمتسا وأ ملاعلا مدق امإ مزليف {ةزئاخلا اهضئاقن نع الدب نامز الو

 .89 :ص مل اعملا ط وطخ )1)

 .131-132 :ص مل اعملا طوطخم (2ر

 .132 :ص مل اعملا طوطخم (3ر
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 ناك نم 7 نيزئاحلا نيفرطلا دحأب ثداوحلا صصخ يذلا وه ىلاعت هللا نأ امب

 ..ا '«ديرم لاعت هللاف ديرم وهف كلذك

 ةدارإلا نيب قرفلا نسو ىربكلاو ىرغصلا ةمدقملا نم لك ةحص ٣ دقو

 نم نكمملا هب صتخم ام عيمجب قلعتت ةردقلا تناك اذإ هنآ ٣ و ،ملعلاو ةردقلاو

 .يقابلا نع اهدحأ حيج رت يه ةدارإلاف كاوسلا ىلع تازئاجلا

 نود تازئاخلا نم نكمملا هب صتخم ام عيمجتب قلعتي ملعلا ناك اذإ و

 زئاجب نكمملا صيصخت يه ةدارإلاف \ةفشاك ةفص هنأب فرعيو "ريثأت

 .هيف ريثأتلاب

 ىلع هلامتشا نيزئاحلا دحأ عوقول حجرملا لعل لاقي ال» :هئب هبني وهف اذلو
 هللا ىلع بجي الو «ةيلازتعا ةلاقم هذه :لوقن انأل ،ىلاعت هلعافل ةمولعملا ةحلصملا

 .لصألاو حالصلا ةاعارم )2( ,

 نأ نيب ،ةدارإلا نيعمو ةردقلا عم نع ىرخأ ةرم سبللا ييمنلا ليزيلو
 امب حيجرتلاو صاصتخالا نوكي الف ءاوسلا دح ىلع تانكمملا عيمجب قلعتت ةردقلا

 ءامب نوكي حيجرتلا نأ الإ تانكمملا عيمجب ةقلعتم كلذك ةدارإلاو ،يواستلا توبثل

 يف داجيإلل ةردقلا ةيحالصك تقو لك يف صيصختلل ةحلاص ةدارإلا» تناك نإف

 ةردقلاك يهف حجرم الب حيجرتلا يفنل وه امنإ امتوبث ناك نإو يهف «“تقو لك

 ةفص ىلإ رقتفتف ،اهقلعت مومعل ةدحاو ةبسن دجوي مل ام ىلإو دجو ام ىلإ» اهتبسن
 .“ة«لسلستلا مزليو ىرخأ

 .89 :ص مل اعملا ط وطخع (1)

 .90 :ص مل اعملا طوطخح (2ر

 .92 :ص مل اعملا ط وطخ )3(
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 نأ حص صيصختلا ةدارإلا رثأو ضع وقولا ةردقلا رثأ ناك اذإ» :نيمثلا لوقي

 ."ةدارإلاو ةردقلا نيب ام نيابت دقف ،اديرم رداق لك سيلو ،رداق ديرم لك لاقي

 رك امب صّصختي نأ ةحص وهو !ماع :امهدحأ نيقلعت ةدارإلل :نإ ش

 دوجو نم اهيلع وه يلا لاحلاب امم نكمم لك صيصخت وهو صاخ رخآلاو نكمم
 قلعتلاب فرعي ام وهو «هفالخ ىلع نوكي نأ لقعلا يق حص نإو ،مدع وأ

 .“هلوح نيملكتملل فالتخا عم يزيجنتلاو يحالصلا

 فلس اميف لجو زع ىلوملل ةدارإلا ةفص تابثإ يف نيمثلا ناهربف ءاذكهو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يئانتسالا سايقلاب كلذك نهرب دقو ،يارتقالا سايقلاب ناك

 ضارعألا نمأ مدقت امب مل اعلا صتخا امل اديرم ىلاعت هللا نكي مل ول»

 .«موزلملا اذكف لطاب مزاللاو [تازئاجلا

 لعافلا ةدارإب الإ هيلع زاج ام ضعبب صتخي ال نكملا نأب :ةمزالملا نف
 نع الدب هنيعب نكمم دوجو ةلاحتسا مزل» ديرم ريغ لعافلا نأ ضرف اذإو ،راتخلملا

 :نيهجوب لطاب مزاللاو » ملا مدع دنع صاصتخالا مدع ةرورض ءهلباقم

 .«تانكمملا ف صاصتخالا ةدهاشم :امهدحأ»

 وأ مدقلا بوجو :نيرمأ دحأب نكمملا تاذ فاصتا موزل :امهيناثو

 «هقح يف لاحم امهالك و ،مدعلا رارمتسا

 .تانكمملا ثودح ىلع ناهربلا نزم م املف :لوألا امأ
 م

 .)هيف دوجولا ةدهاشملف :ناثلا امأو

 .92 :ص مل اعملا طوطخم 1ر

 .93 :ص مل اعملا طوطخم (تر

 .91 :ص مل اعملا طوطخ ؛3ر
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 نّيسبو ،ةلع وأ ةعيبط هنوكو ديرم ريغ عناصلا نوك دينفتل الوطم ضّرعت م
 :ماسقأ ةثالث مسقنت هللا ريغ ىلإ لعفلا ةفاضإ نأ

 بهذم وهو ،يلفسلا ملاعلا يف ةرثؤملا يه امأو ،كالفألا ىلإ هتفاضإ :اهدحأ

 .ێيمنلا لوقي امك مهكارشإ يف فالخ الو ةفسالفلا

 ىلإ قارحإلا ةفاضإك ،رخآلا ضعبلا ىلإ ثداوحلا ضعب لعف ةفاضإ :اهيناثو

 ضعبلا اهنظ تيح ،تاداتعملا طبر نم كلذ ريغ ىلإ ماعطلا ىلإ عابشإلاو ،رانلا
 .نيمثلا لوق بسح "!هكارشإ يف فالخ الف كلذ لعفت اهعبطب لاق نمف ،ةبجاو

 يف نييعئابطلا جهنم هكولسل الاض انيس نبا ربتعا يسونسلا نأ ىلإ راشأ دقلو

  

  

 :اهيف لوقيو يييمنلا اهيوري هل تايبأ
 حيرو 7 ر ان و ء ام حيحص اذج ط ارقب ل وق و

 'امغراهيلل داع ىون اذإ اميسجلا نأب اذ يق هليلد

 ادساف امسج مالآاللب رت م ادحاو اهنم مسخلا نوكي ولو

 لضي الو {ةداعلا ىلع اهيف ةمزالملا نب انيس نبا نإ لاقي ال هنأ نيمثلا ىريو
 لاق كلذلو بوجولا ةجرد هدنع تغلب دق نيعم يلقع هدنع موزللا لب ،اذمب

 .عناصلا رايتخا يفنو ةعيبطلاب

 ضعب نإ :نيمثلا لوقي .لعافلا يف هللا اهعدوأ ةوق ىلإ لعفلا ةفاضإ :اهثلاثو
 حيحصلاو مهلاعفأ قلخ ىيف ةلزتعملا داقتعا وهو» كلذب لئاقلا اوكراش ةرعاشألا

 ثحبم يف كرشلاو قافنلا نعم ةلالد لوح نايب ديزم انيتأيسو ،}_نوقفانم هب مهنأ

 .(نيدلا زرف)

  

 .97 :ص ملاعملا طوطخم (1ر

 .95-96 :ص س - م ()

 .97 :ص س - م (3)
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 هلاعفأ ضعب طبر ىلاعتو هناحبس هللا نأ ملع نم نأ نيمثلا هاري يذلاو

 كلت قرخ ءاش ولو ،هتردقو هرايتخاب عبشي الثم ماعطلا لعجو هتداع يرجت ضعبب

 حبذلاو بوثلاب رتسلاو ،ءاملاب ءاورإلا يف اذكو ،الثم عبشي ال هلعجيف ةداعلا

 دنع عبشلا لوصحب هتداع ىرجأ هناحبس هللا نإ :الثم لوقي نأ هيلعف نيكسلاب

 نوكي اذمي وهف ،كلذ هباش امو ،هب ال نيكسلا دنع حورلا قوهزبو ،هب ال لكألا
 .")نيماسلا نينمؤملا نم

 .ملعلا يف هلوق ىلإ لقتننلو ءامب قلعتي امو ةدارإلا يف نيمثلا لوق ضعب اذ وه

 : ملعل |

 يئزج 3ءيش لكب املاع ىلاعتو هناحبس هللا نوكي نأ بجي :نيمثلا لوقي

 نكمملاب صتخت ىلا هتردق نزم معأ هملع نأل &©بجاو وأ نكمم نئاك لكو يلك و

 .بجاولا نود

 ملاع ىلاعت هللاف -هركذ قبس امك- تافصلا يف ةلزتعملا بهذم بهذي وهف

 نأل ءيش لكب ملاع هنأب انلق امنإ» :لوقي اذهلو ،هتاذ ىلع دئاز ملعب ال ةيلعلا هتاذب

 ةبسن و كامتاموهفمو تامولعملا تاوذ ةيمولعملل يضتقملاو &ةيلعلا هتاذ ملعلل بجوملا

 اذه ق فلاحخلملاو 3اهلكب املاع ناك اهضعبب املاع ناك اذإف ءاوس هيلإ تاوذلا

 .“«قرف ...لصألا

 :ةلأسملا ىف اهلاوقأ نم ةسمخ ركذ دقو

 .الصأ ائيش ملعي ال هنأب لوقلا :لوألا

 .97 :ص ©س - م (1)

 .98 :ص مل اعملا طوطخم ؛2ر
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 .هتاذب املاع هنوك عم هريغ ملعي ال هنأب لوقلا :يانلاو

 .هريغ ملعيو هسفن ملعي ال هنأب لوقلا :ثلاثلاو

 .تايئزخلا ملعي ال هناب لوقلا :عبارلاو

 ."ا»يهانتملا ريغ ملعي ال هنأب لوقلا :سماخلاو

 فظوو ،لجو رع هلل ملعلا ةفص تابثإ ىلع نهربو ،اهيلع ةر لاوقأ يهو
 .ناثلا ىلع لوألا احجرم رايتخالا ليلدو ماكحإلا ليلد :نيليلد

 نكي مل ول هتإ» :الئاق املاع لجو ًرع هنوك ىلع هب لدتساف :ماكحإلا ليلد امأ

 قئاقدو ،ناقتالاو ماكحإلا ةياغ نم هيلع تنأ امب افصتم كتاذ يف تنأ نكت مل املاع
 بئاجع نأ ىفخي الو ةدهاشملا ةرورضب ةمولعم» يهو «رصحنت ال تلا نساحملا

 عم بئاجعلا كلت رودص زوج نمو ©فصاو فصو اب طيحي ال امم ىلاعت هتاعونصم

 قحلل ادناعم ناك ،قافتالا ليبس ىلع لهاج نم رصحلا دح نع اهجورخو اق رثك

 .“«ءالقعلا رّيَح نع هجورخ هترظانم تطقس و ةرورضلل ادحاج

 تاناويحلا نم ردصي ام نإ :لئاقلا لوق ىلع ضرتعي ليلدلا اذه ديكأتلو

 نأ ضقني اهلهأ نم تسيل يهو ءاملعو ءاكذ بلطتت يلا تافرصتلا نم ءامجعلا

 : هلوقب دريو اهقلاخ ملع ىلع الاد ةمكحلاو ةقدلا نزم تاقولخملا نم ىري ام نوكي

 نأو الصأ ءيش ق هريغل ريثأت ال يش لك قلخب درفنم لاعت هللا نأ دقتعن انإ»

 اقلخ هناحبس هللا ىلإ ةفاضم اهلك مهريغو ،ءالقعلا امب فصتت لا لاعفألا

 .العو لج هدوجوو هملع ىلع لإ لدت ال تاقولخملا بئاجعف اذكهو 3ة«اعارتخاو

 .98-99 :ص مل اعملا طوطخم (1ر)

 .99 :ص مل اعملا ط وطخ (2)

 .99 :ص مل اعملا طوطخح (3ر
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 لعافلاو رايتخالاب لعاف ىلاعت هللا نأ» :هاد ؤمف رايتخالا ليلد امأو

 لهجلا عم ءيشلا ىلإ دصقلاو ،هلعفي ام ىلإ ادصاق نوكي نأو دب ال رايتخالاب

 ناك نإو د وصقملاب ملعلا عم الإ لاعت هللا نم دصقلا روصتي الو ‘لاحم هب

 ءانب لاعت هللا نم روصتي الف ،مهولاو نظلاو دقعلا عم ثداحلا نم رورصتي

 للاعتي صقن وهو يلع وه ام فالح ىلع كلذ ع وفقو لامتحالا كلذ ىلع

 ."")«املاع نوكي نأ نيعتف هنع هللا

 لدت امنأل ،رايتخالا ةلالد نم حضوأ ماكحإلا ةلالد نأ ةرم ريغ نيب دقلو

 .رظنلاب هيلع لدت رايتخالا ةلالد امنيب سةرورضلاب ملعلا ىلع

 نيملكتملا نم نيققحملا نإ :لئاقلا دعسلا عم نأشلا اذه يف فلتخا دقلو

 ناقتإلاو ماكحإل ةقيرط نم قثوأو دكآ رايتخالاو ةردقلا ةقيرط نأ ىلإ اوبهذ
 هيلإ بسنت ادجوم ىلاعت يرابلا دجوي نأ زوجي ال مل :يلاتلا لاؤسلا ىلع اهئانتبال
 هاري ام اذه دعب نم فعضو ،؟ةردقلاو ملعلا هل نوكيو ،ةمكحملا لاعفألا كلت

 .“_)ريملكتملا لوصأ ىلع بسنألا وه هب ءاج ام ربتعاو دعسلا

 عوضوملا يف ليصافتب رايتخالا ليلد ىلع ماكحإلا ليلد حيجرتل ءاج دقل
 لمأتلل انطوم ناسنإلا العاج هدجوأو هقلخ امل هدصقو تايئزحلاب هللا ملع دكؤت

 هتردق رهاب ىلع ةلادلا تايآلا دروأو ،العو زع هعنص بئاجع ةرثك ادكؤمو
 هللا كلم يف مهنع باغ ام بناج يق رشبلا هيلع علطا ام نأو ،هملع لامكو
 .ريسي ءيش هتوكلمو

 .100 :ص ءملاعملا طوطخم (1ر

 .101 :ص ،ملاعملا طوطخ ؛تر
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 :ةايحلا

 نمل بجوت ةفص» يه يلا ةايحلا نع ثيدحلل كلذ دعب نم لقتناو
 توبث ىلع ايح هنوك ىلع هلالدتسا يف دمتعاو ف)«الاحف نوكي نأ امب فصتا

 مزلي هل تتبث نم تافص اممأل ،ملعلاو ةدارإلاو ةردقلاك ،هل ةقباسلا تافصلا

 همدع ردق ولف ،اّيح امب فصتملا نوكب القع ةطورشم» يهف ،اّيح نوكي نأ

 كلت ءافتنا ةركل هطرش ءافتنا دنع طورشملا ءافتنا بوجول اهمدع بجول

 وهو اهطرش يفنف ،[ليلق لبق] ًرم ام ىلع امبوجول لاحم ةطورشملا تالامكلا
 .ةلاحم ايح ىلاعت هنوك

 م م م

 نأ الإ ،ة«كاردإلل ةحّحصم ةفص اممإ» :اهنع ليق دق ةايحلا ةفص نإ

 نوكي نأ امب فصتا نمل بجوت ةفص» اهنأب اهنع ربعي هاندجو دق نييمنلا

 امف دوجولا وه لصألا ق مدعلا لباقمو 3مدعلاب اهلباق دق هاندجوو ©}«الاعف

 ؟كلذ لإ هادأ .يذلا

 الإ اهتحت سيلو» ٬ةايحلا يه حصألا ىلع نيمثلا دنع تافصلا ماظن نإ

 .»«حيحصلا ىلع ةفصب سيل وه يذلا دوجولا

 .105 :ص سس - م «لر

 .ن- م (تر

 .263 - 262 :ص «(ديحوتلا ملعو يسونسلا فسوي نبا مامإلا) نسح يلقوب نيدلا لامح ةر
 ثكلذنك يسونسلا مامإلا بهني انه ىلإو .180 - 179 .107 - 106 :ص ملاعملا طوطخم «4ر

 لوق : (يفنح نسح) .د رسفي .294 : (ديحوتلا ملعو يسونسلا فسوي نبا مامإلا) :رظنا
 نع دوجولا زيمتي ثيح «يعيبطلا ناسنإلا دوجولا هب نونعي ةيهاملا ىلع دئاز دوجولا نأب نيلئاقلا
 دوجولا هيف دحتي ثيح يهلإلا دوجولا هب نونعي دوجوملا نيع دوجولا نأب نيلئاقلا نأو .ةيهاملا
 .17 :ص (ةيبرعلا ةراضحلا ةعوسوم) :رظنا .ةيهاملاب
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 وه :هانعم يحلا نإ :لوقي يذلا نيالجراولا بوقعي يبأ بهذم ىلع هنإ

 قلعتت ال يهو سكعناو د رطا دقف يح لعاف لكو لعاف يح لكو لعافلا

 نأ الإ ةفصب تسيل امإ مهضعب لاق - يمنلا لوقي امك- كلذلو يشب

 يح لكف ضحم تابثإ وه لب ةفصب سيل يذلا وه دوجولا نإ :نولوقي نيرثكألا

 ."ايح دوجوم لك سيلو ،دوجوم

 :مالكلاو رصبلاو عمسلا
 رجو رع انالوم نوك ىلع لالدتسالل اقلطنم ةايحلا ةفص نيمثلا لمعتسا

 الإ و [تافصلا هذمي افصتم] ...نوكي نأ بجي» هنأ ىري وهف ،املكتم اريصب اعيمس

 تافآ يهو ،سرخلاو ىمعلاو ممصلا نم كلذ دادضأب -اّيح هنوكل -فصتال

 .“)«اهنع ههيرتت بجي صقت

 ةقيرطب اضيأ هل اهتبثيو {ةقيرطلا هذه ىلع ادمتعم لقعلاب هل اهتبثي وهف
 يهنلاو رمألاب الإ هكلُم متي ال كلَم لكو ،اكلَم ىلاعت هنوك يهو ىرخأ

 دجنتسا ام ناعرس هتكلو ،عبتم 7 عاطم مأ نيب قئالخلا ددرت زاوجو

 ليلدلا ىلع دامتعالا وه مهضعب لاق امك قيقحتلاو» :لاقف لقنلاب امتابثإل

 بجي هنأب هقح يف مكحي تتح فرعت ال ىلاعت هتاذ نأل ةئالثلا هذه يف يعمسلا

 كلت توبث يف يلقعلا ليلدلا ىلع دامتعالا نإف !اهمدع دنع اهدادضأب هفاصتا

 نوكيف اهدادضأب فصتا الإو ءامب هفاصتا بجي تالامك امنوك نم تافصلا

 تافصلا كلتل تبث امنإ هنأل فيعض صقن هتاوفو ‘لامكلا تاوفل اصقان

 الامك هنوك دهاشلا يف الامك ءيشلا نوك نم مزلي الو ،دهانشلا يف لامكلا

 .107 :ص ،ملاعملا طوطخم (1)

 .108 :ص 6ملاعملا طوطخم (2ر
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 هسح دسفت ةفآ هب مقت مل ءايحألا نم نّمل لامك ملألاو ةذللاف «بئاغلا يف

 . .'"»لاعت هقح يف ناعنتمم امهو

 لدتسا ام هتافص نم ذإ ،لقعلاب فرعي ىلاعتو هناحبس هللا نأ نيمثلا نيب دقل

 بجيف «اهيلع َلدي نأ لقعلا عيطتسي ال لا اهنمو لجو رع هلاعفأب اهيلع لقعلا
 .فقولا بجيف دري مل نإو عمسلا ىلإ ءوجللا

 الو !مالكلاو ،رصبلاو ؛عمسلا :ةثالثلا تافصلا يف دراو عمسلا نأ دكأ دقل

 ىلوملا نأ ىلع «(امتاياغو تاوبنلا) :لصف يف ناهربلاب هتبثنس امل رود كلذ نم مزلي
 .مهقدصت تازجعم السر ثعب دق العو لج

 ضعب لاوقألو ةلزتعملا لاجر ضعب لاوقأل ضرعت رصبلاو عمسلا نيعم نايبلو
 .يزارلا مهنم ةصاخ ةرعاشألا لاوقأب ءاج امك ةفسالفلا

 يأر صحفن نأ انيلع بجو عوضوملا ةعيبط لوح ةروص ىلع لوصحللو
 :يتآلا وه هتبثأ يذلا هيأرو.ةلأسملا يف يمنلا

 ناموقي لحم دوجو ىلع لإ نافقوتي ال ناكاردإ رصبلاو عمسلا نإ :لوقن نحن»
 قلخب هتداع ىلاعت هللا ءارجإب وه امنإ انقح ىف كاردإلاب ءايشألا ضعب صاصتخاو هب

 كاردإلا قلخب هتداع ىرجأ هناحبس هلل نإ :لوقن نأ كلذ حيضوتو .هدنعو هيف كلذ

 ةلباقملاك ،امهيف ةيداعلا طئارشلا دوجو دنعو الثم نذألاو نيعلاك لاحملا ضعب يق

 اننوكف عمسلا يف كلذ وحنو رصبلا يف باجحلا ةفاثكو نيطرفملا دعبلاو برقلا يفنو

 دعبلاو برقلاف ءاضيأ 3هتداع ىلاعت هللا ءارجإب وه امنإ كلذ دنع الإ عمسن ال وأ ىرن ال

 نأ كيلع بهذي الو {ةداع عنملا ىلع تبصن ةمالع درجمب فيثكلا باجحلاو ،ناطرفلملا
 .“ل«يداعلا هطرش و كاردإلا لحمل لماش وه ام ءايشألاب اندارم

 .109 :ص ملاعملا طوطخم (1ر

 .110 :ص ملاعملا طوطخم ؛تر
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 امو ؟لجو رع هقح يف امهانعم امف رصبلاو عمسلا نيعم وه اذه ناك اذإف

 ؟ملعلا نيبو امهنيب قرفلا

 لصوي يرصبلاو يكلاو يزارلاو ءامكحلا ءارآل هضرع دعب ينيمثلا نإ
 :الئاق ةلأسملا

 نافلاخم ناكاردإ امنأ :امهدحأ :نالوق انه خياشملل لصحت دقف ةلمجلابو»

 ىلع ءيشلاب ناقلعتي ،ناتفشاك ناتفص امهنأ يف هل امهتكراشم عم ،امهسنجب ملعلل

 نيعملا دوجوملاب الإ ناقلعتي ال امهنأ ألإ ملعلا سنج نم امهمأ :يناثلاو .هيلع وه ام

 وهو :ةديقملاو ،ةيلكلا ةقيقحلا وهو :قلطملابو 2مودعملاو دوجوملاب قلعتي ملعلاو
 عيمس هنإ :لاق نمو ىلاعت هملع ىلع ناتدئاز ناتفص كلذ عم امهالكو ،نيَعملا

 ."'.ملعلا ىلإ امهدري وهف ،هسفنل ريصب

 تامومشملاو تاقوذملاب ةقلعتملا تاكاردإلا نأ يف روهمجلا لوق حجر دقلو

 دامتعالا نأل» ىلاعت هملع يف ةلخاد يهو امتاقلعتمب ةطاحإلا يه امنإ تاسوململاو

 عفد يف فاك ملعلاب هنع ءانغتسالاو &هب دري ل و عمسلا لإ ءاجتلالا كلذ لثم ي

 .‘.)«هقح ق هنع صئاقنلا

 :مالكلا ةفص

 بترت ةفص يهف ،مالكلا ةفص نع امأو رصبلاو عمسلا يفص نع اذه

 ؟قولخم ريغ مأ وه قولخمأ نآرقلا ةيضق يهو يمالسإلا ركفلا يف ةلكشم زربأ اهيلع

 نإو يهو ،نيملسلملا ءاملعلا نم ريثك لاب تلغشو ربخلا تلاسأ ةيضق يهو

 بوطخلا نم ةيمالسإلا ةمألا ىلع تلاوت اَمل ةنهارلا انروصع يق امب ةيانعلا تلعاضت

 .112 :ص ملاعملا طوطخم «1ر

 .112 :ص مل اعملا ط وطخ (2)
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 ،يركفلا فرتلا نم ضعبلا اهاري دق لا ةيفسلفلا تالاكشإلا هذه نع اهتلغش نلا

 نأ ةيمالسإلا ةفسلفلا يفو نيدلا لوصأ يف صصختملا سرادلا كلذ عنمي ال هنإف

 .ةيمالسإلا ةراضحلا يف اهعقومو اهتقيقح نم ةنيب ىلع نوكيل ةيضقلا داعبأ َيلجتسي

 فلختلاو نوكرلا ىلإ اهدشي ام ةلازإب ءانبلا يف ةمهاسملا ىلع ردقأ نوكي يلاتلابو

 .راهدزالاو روطتلا ىلإ اهعفدي ام ةماقإو

 فيكو ىةلأسملا نم هفقوم نّيبتن نأ لواحنس اننإف -يمثلا عم نحنو- اذلو

 ؟اهحرط
 الصأ عمسلا ةقيرطب مالكلا ةفص تبثأ دق - انركذ امك- يمنلا نإ

 عامجإ املكتم هنوك توبث ىلع ليلدلا» نأ ررق ثيح اديكأت لقعلا ةقيرطب و
 ربخي اميف اقداص لوسرلا نوك ىف ةمئاقلا ةهبشلا نأو ""«نيملسلملا عامجإو ،ءايبنألا

 هقيدصتو ،هلسرم هقدصي نأ الوأ مزلي ،املكتم هنوك اهنمو لجو زع هلسرم نع هب
 ال» :ياجرخلاو يجيإلل اعبت نيمثلا لوقي اهيفو رود ةلاسملا يفف إمالك وهو رابخإ

 نوكت دقف {«هاوعد قفو ىلع ةزجعملل راهظإ وه لب ؛مالك هل هقيدصت نأ ملسن
 مت رشبلا قرط نع ةجراخ ةزجعم هنأ ملعي يذلا ميركلا نآرقلاك امالك ةزجعملا

 .رحآ ائيش ةزجعملا نوكت دقو ،ىوعدلا قدص هب ملعي

 ،سرخلا يفن نيعم ىلاعت هللا ىلإ فاضت ةرات مالكلا ةفص نأ نيمثلا نيب دقل

 هلاعفأ نم العف نوكيف هل لعف هنأ نعمب هيلإ فاضت ةراتو ،تاذ ةفص نوكتف

 .مالكلل قلخ وه :يناثلا ىلعو «سرخأب سيل وه لوألا ىلعف 3هناحبس

 :نيضراعتم نيسايق كانه» نأ نيبيف ةلأسملا يمنلا حرشيو

 .160 :ص مل اعملا ط وطخ (1)

 .160 :ص .مل اعمللا طوطخح (تر
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 .هل ةفص لاعت هللا مالك نأ :امهدحأ

 .مدق وهف هل ةفص وه ام لكو

 .متلق همالكف

 .دوجولا يف ةبقاعتم ةبترتم ءازجأ نم فلؤم همالك نأ :امهيناثو
 .ثداح وهف كلذك وه ام لكو

 ."ثداح ىلاعت همالكف

 سايقلا ةحص ىلإ اوبهذ مهنم ناتقرف» :قرف عبرأ كلذ يف نيدحوملا نأ نيو

 ناتقرفو 3هاربك ق ىرخألا تحدقو ،ناثلا ىرغص ي امهنم ةدحاو تحدقو لوألا

 .“)«لّوألا ىمدقم ىدحإ يف اوحدقو ،ينانلا ةحص ىلإ اوبهذ نايرخأ

 نمو ةلزتعملاو نحن انلق» :لوقي ةيماركلاو ةلبانحلا يأر ضرع متأ نأ دعب م
 هللا اهقلخي لب لاعت هتاذب ةمئاق تسيل اهنكل تاوصأو فورح همالك : انقفاو

 ينافلا سايقلا انححص اضيأ نحنف ...ليئاربج وأ ظوفحملا ح وللاك هريغ يق هناحبس

 يفن نعمب ال ىلاعت همالك نأ يهو :لوألا ىرغص يق انحدق نكل [ةيماركلا لثم]

 .“.)«هل ةفص سرخلا

 ال انلق يذلا اذهو» :لوقي ثيح ءاذه نوركني ال ةرعاشألا نأ ىريو

 نوفرتعيو ...اليخ امظنو ايظفل امالك هنومسيو هب نولوقي لب ةرعاشألا هركتت

 عملا وه ،كلذ ءارو ادئاز نوتبثيو ىلاعت هتاذب همايق مدعب نولوقي مهف 3‘«هثودحب

 :نيهجوب كلذ اوتبنأو 3هيلع ةلادلا ةرابعلا ريغ هنأ و سفنلاب مئاقلا

 .ن - م(1)

 .ن - م (تر

 .160 :ص ثملاعمللا طوطخم ؛3ر

 .294 :ص :فقاوملا :رظنا ،ن - م كار
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 .رخآ لحم يق هدجوأ نم ال ؛مالكلا هب ماق نم ملكتملا نأ :الوأ
 .اتوصم تاوصألا قلخب ىمسي ال ىلاعت هللا نأ :ايناثو

 هتاقلعتو قلخلا نيعم نايب يف ليوط شاقن ىلإ هيجوتلا اذه هب ىدأ دقو

 يخامشنلل ءارآب انايحأ ادهشتسم اهيلع ابيجمو كلذ يف ةرعاشألا ءارأل اضراع

 ."‘رسفنلاب نيعملا مايقو ملعلا نعم نايب ىلإ كلذ هعفد دقلو ،نيالجراوللو
 م

 :لوقي عارتلا لحم دتحيلو

 قلخ وهو ىلاعت هللا مالك يف هلوقن ام نأ ملعاف كل هانرّرق ام تفرع اذإف»
 ال ،هتاذب ةمئاق ريغ ةثداح امهوكو ةدوصقملا ىياعملا ىلع ةلادلا فورحلاو تاوصألا

 نم هنولوقي امو ...كلذ يف مهنيبو اننيب عازن الو هب نولوقي لب ...ةرعاشألا هركنت

 يف مهنيبو اننيب عازنلا لحم راصف ،هركتن نحنف تافصلا رئاسل رياغملا سفنلا مالك
 انديفت امإ ظافلألا ثودح ىلع ةلادلا ةلدألا نذإف ،هتابثإو يسفنلا نيعملا يفن

 نوكيف [ةرعاشألا] مهيلإ ةبسنلاب امأو ظافلألا مدقب نيلئاقلا ةلبانحلا ىلإ ةبسنلاب
 .«ع ازنلا لحم ريغ يق ليلدلل بصن

 ةلدأب ءآج و ،يسفنلا مالكلا يفن ىلع ةلزتعملا لالدتساب ءاج دقو

 نع الدب اعست اهنم ذخأ ةلدأ يهو ،يجيإلا دنع اهدجن كلذك ،ينانلل ىرخأ

 رابتعاب يسفنلا مالكلل ةيرعشألا تاميسقت نيبو ،اهيناث هئاغلإب رشع

 نيب كرتشم مسا ىلاعت هللا مالك نأ مهدنع قيقحتلا» نأ ىلع صنو ،لزألا
 يظفللا نيبو "ىلاعت هلل ةفص هنوك :ةفاضالا نيعمو ميدقلا يسفنلا مالكلا

 .163 - 160 :ص ثملاعمللا طوطخم (1)

 .163 - 162 :ص مل اعمللا طوطخ ر

 .295 :ص &(فقاوملا) ةر
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 سيل ىلاعت هلل قولخم هنأ :ةفاضإلا ىنعمو ،تايآلاو روسلا يف فلؤملا ثداحلا

 0")«نيقولخملا فيلأت نم

 مدع لصألا نأ ىفخي ال» هنأ ىري ثيح كارتشالا اذه ىلع قفاوي ال وهو

 الو "يلقن وأ يلقع ناهرب ىلإ جاتحي ىلاعت هلل ةفص نآرقلا لعج نأو ،كارتشالا
 .“«امهنم دحاول توبث

 يف ملكتم هنآ عامجإلاب تبث لجو رع هنأ ىلع حوضوب انه هيأر ىلجتيو

 .“عارتلا للح وهو ،ايسفن امالك هنوك انركنأ امو ركني ال امم كاذف» ،هلوق

 ىلاعت هنع سرخلا يفن ن درحب» اهيف يفكي هنإف ،لامك ةفص ملكتلا ربتعا نإ هنآ ىلعو

 ىلاعت هنع اهدادضأ يفن بجوت امإ ثيح نم هل تالامك يه ێلا تافصلا رئاسك

 ( .‘ه«ناعملل الحم ناكل الإو 6©كلذ ىلع دئاز نعم تابثإ ريغ نم

 ،لزتملا فّؤملا مظنلا هب داريو قلطي نآرقلا نأ نيي هنإف !احوضو هيأر ديزيلو

 ىلع نآرقلا قالطإ توبثب ًرقي مصخلاو» :لوقي هنإ ،يسفنلا مالكلل تبنملا رقي هبو
 امأو رهاضظف ةنسلاو باتكلا اًمأ عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب لّرتملا فلؤملا مظنلا

 .«مميازحأ ىلع ةجح مه نيذلا ةرعاشألا نم ريثك هركذ دقف :عامجإلا

 :هنأ ادكؤم ©بجاحلا نباو ،مزح نبا لوقو ضايع يضاقلا لوقب ءاج دقو

 بلاغلا سايقب الإ مهللا يلقن الو يلقع ال ليلد سفنلا مالك تابثإل ىقبي ال»

 .ث,سهيف تباث هنأ ميلست دعب دهاشلا ىلع

 .164 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 .ن- م ت
 .ن- م قر
 .ن- م هر

 .ن - م ةر
 .165 :ص س - م 9
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 ىعملا نود ظفللا وه امنإ نآرقلا ف تءاج تيلا ةيعرشلا ماكحألا ليلد نأ دكأو .

 امسا هولعجو رتاوتلاب لوقنملا فحاصملا ف بوتكملاب :لوصألا ةمأ هفرع» اذهو ،مندقلا

 .. «نێعملا درح ال عملا ىلع ةلالدلا ثيح نم مظنلل يأ اعم نعللاو مظنلل

 هعامس ثيح نزم هلل ةفص وه يذلا ملقلا مالكلا ةلأسم ةشقانم ق ذخأو

 يف صلخو «يديرتاملا روصنم وبأو يييارفسإلا هعنمو ،هزّوج يرعشألا نأ ركذف
 الو نيعللا 1 ةرورض ةلاحتسالا ن .. .ملقلا مالكلا ع اميس زاوج» رأ لإ ةياهنلا

 .اضيأ هملع عامس زاح الإو توصلا تايرورض نم وه امنإو عملا درح عامس
 .«هيلع لدي امب مهضعب هلوأ كلذلو لطاب مزاللاو

 .اهنم هعقومو امتاهج فلتخم انيبم ةلأسملا هذه قامعأ يف هصوغ دعب نييمنلا نإ
 هللا مالك ةقيقح كاردإ نع رشبلا لوقع فعضب افرتعم املستسم اهئطاش ىلإ جرخن

 مالسلا هيلع ىسوم عامس نأ قحلاو» :هلوقب العو لج هيلإ كلذ يف رمألا اضوفم
 قئاضملا هذه لثم يف قيقدتلاو عمسي نأ ىلاعت هللا ءاش فيك ماركلا ةكئالملا عامسك

 .“«انلعف ام ةيلعلا تافصلاب هفصن نأ عرشلا نذأي مل ولو ...يغبني ال ام

 نأ الول «يغبني ال امم قئاضملا هذه لثم يف قيبضتلا» :ريخألا هؤجلم اذ نإ

 دماح يبأ يأر بتي ريخألا يف وهو "ةيلعلا تافصلاب هفصن نأ انل نذأ ع رشلا

 مالكلا ةفص نأ ىري يذلاو «(فراعملا) هباتكب 7 دق هنأ ودبي يذلا ىلازغلا

 .166 :ص س - م «1ر

 .168 :ص س = م ()

 .168 :ص ،ملاعمللا طوطخم ةر

 ةحيرص ةرابعلا نوكت نأ نود ةحفصلا هذه يف باتكلا ىلإ راشأ دق \171 :ص ملاعملا طوطخم ر
 :لماكلا همسا طوطخم هنأ بلاغ ىفطصم ركذي باتك وهو هنم اهانركذ تلا لاوقألا نأ

 .دروفسكأو سيراب يبتكمب خسن هنم دجوت (ةيهلإلا ةمكحلاو ةيلقعلا فراعملا)
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 .قولخم لعف امنأو ،لوقعلا ىلع يناعملا ةضافإ يه

 مالك لوحو ،ميركلا نآرقلا لوح ءارآلا نم ريبك ددعل هرصح دعب ينيمثلاف

 :يهو اباوص اهآرو ،اهيلع قفاوو ،يلازغلل تارابع سبتقا لجو زع هللا

 «اهردق ىلعو اهتوق بسحب لوقعلا ىلع ةضافإلا الإ سيلف هللا لوق اّمأ» :هلوق ٠

 «الوق هتضافإو امالك ىلاعت هملع نوكي» :هلوقو ٠

 نم ىلع هملع تانونكم ةضافإ الإ سيلف ىلاعت يرابلا مالك اّمأ» :هلوقو ٠

 ."قولخم لعف لكو ؛لعف ةضافإلاف 3هقلخ نم هماركإ ديري
 هنإف اهيلإ نئمطي مل و اهشقانو ةلأسملا يف تش الاوقأ لقن دق هنوكل هنإ مش

 ملعتل لاوقألا هذه تلقن امتإو» :هلوقب اهيف هثحب متخ نأ الإ هنم نكي

 هللاو ،©يلازفغلا لوق اشاح ةباصإلا مدع ليلد كلذو ،اهطابضنا مدعو ابارطضا

 .>«باوصلل قفوملا

 :العو لج يرابلا ةبؤر يفن
 لاب تلغش يولا اياضقلا نم -كلذك- يه لجو رع يرابلا ةيؤر ةيضق نإ

 تاساردلا يف ةصصختملا ةلقتسملا ثوحبلا نم ابيصن تلانو ،اميدق نيملسملا ءاملع

 .ةرصاعملا ةيمالسإلا

 .38 :ص 1981/3 :ط لالهلا راد ،(ةيفسلف ةعوسوم ليبس يق) :رظنا

 .171 :ص ؛ملاعمللا طوطخم (1ر

 .ن - م ؛تر

 :لاثملا ليبس ىلع ركذن قر

 ةديقعلا يف رتسيجام دياز معنملا دبع دمحم ةزع «(نيفانلاو نيتبثملا نيب ىلاعت هللا ةيؤر) -
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 ةقالعلا نم اه امل ةيدقعلا تاساردلا يف اهتيساسح اهل يلا لئاسملا نم يهو

 .ىلاعتو هناحبس هللا تاذب

 ررقي بهذ اهنع ثدحت نيحو ءاه نيفانلا بهذم اهيف نيمثلا بهذمو

 ؟هب ءاج يذلا امو ،اهخلاع فيكف ،لقنلا قيرطبو لقعلا قيرطب ،نيقيرطب اهعانتما

 :ةيؤرلا عانتما -أ

 ركذف الوأ ةيؤرلا عانتما دكؤيل بهذ ةلأسملا لوانت نيح نيمثلا نإ

 يققحم نم نأ ركذو .اهتقيقح يق اهفالتخاو ةيؤرلاب ةلئاقلا قرفلا مهأ
 ادهشتسم «يلازغلاو رخفلا كلذ يف اركاذ ،اهعانتما ىلإ بهذي نم ةرعاشألا
 تاذ ىلإ ةبسنلاب كاردإ رشبلل لصحي نأ ةيؤرلا :هل ظفللاو» ريخألا اذه لوقب

 الو ،روهظلاو ءالجلا ةوق يف تارصبملا ىلإ راصبإلا ةبسنك ىلاعتو هناحبس هللا

 .‘‘هنيعلا ريغ الو نيعلا اهلحم لوقن.
 .«ىلاعت هللا ةيؤر حصت كانلوق نم دارملا وه اذه» :لاق رخفلا نأ ركذو

 ديرن ام مصخلا مهفي مل» :اهيف لوقي قايسلا اذه يف ةرابع يلازغلل نأ ركذو
 ىلإ رظنلا دنع يئارلا اهكردي لا ةلاحلا يواست ةلاح امب ديرن انأ نظو ةيؤرلاب

 .“«هقح يف كلذ ةلاحتساب فرتعن نحنف تاهيه ،ناولألاو ماسجألا

 .نامع ةنطلس ةماقتسالا ةبتكم :رشانلا ،ةيمالسإلا ةفسلفلاو

 نم رتسيجام ةلاسر دمحلا دمحملا رصانلا دمحأ !اهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيور) -

 . ىرقلا مأ ةعماج

 .ىرقلا مأ ةعماج رتسيجام ةلاسر ،لماز نمحرلا دبع معرم ،(لازتعالاو فلسلا نيب هللا ةيؤر) _

 .172 :ص ملاعملا طوطخم «1)

 .172 :ص ملاعملا طوطخم (تر

 .172 :ص ملاعملا طوطخم ةر
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 .'»«ةيؤرلا ةحص يف نكرب سيلف -نيعلا عي لحملا امأ» :اضيأ هنع هيوري امهو

 نم هب ىتأ ام عيمج ىلع اقلعم 3ماقملا اذه ق يلازغلل ىرخأ لاوقأب دهشتساو

 ءاهتلاحتسا لب ةداتعملا ةيؤرلل يفن ىرت امك ركذ ام عيمج يفو» :الئاق لاوقألا

 .‘}«نعلاب ساسحإ ال ملع دايدزا كلذ نأب حيرصتو

 لب ةيؤرلا يان هركني ال اذه ىلازغلا بهذم نأ ىري ىخامشلا نأ ركذيو

 .“)ىظفل امهنيب فالخلاو «اينيقي املع هيمسي

 :لقنلا ليلدب ةيؤرلا عانتما - ب
 ييمثلا دجن اذلو كال يقانلاو {ةيؤرلل تبنملا نم لك يلقنلا ليلدلا ىلع دمتعا

 .يدقعلا لالدتسالا يف لقنلا ةناكمل امم هب همامتها لعلو {ةريبك ةيانع هب ىتعا دق

 .اهنم ،يقانلاو تبثملا نم لك فقوم نيبو ،كلذ هل نكمأ ام ةلدألا للح دق وهف

 - هنآ انه ركذن نأ ةلدألا هذهل هضرع ىف هتقيرط ضرعتسن نأ لبق اننكميو

 ..ةيعمس سلا ةلدألا» نإ :اولاق ممئأب نيتبملا ةلدأل هضرع بقعي -ةيؤرلا يفني وهو

 ع اهئطاوتو امترثكل [اهتكلو] صنب سيلف ارهاظ اهنم دحاو لك ناك نإو

 ."‘)«ةي ؤ رلاب عطقلا ديفت دحاو نيعم

 ينرأ برط :ىلاعت هلوق :يه تابنالل يهو يمنلا اك ءاج ىلا ةلدألا نإ

 فوسف هتاكَم ًرَمَتُسا نإ لتّحْلا ىلا رظنا نكو ينارت نل َلاَق كيلا رظنأ

 اهتحص ىلع ةلاد ةيآلا هذهف (143 :فارعألا) ينار

 .ن- م «ار

 .ن- م «تر

 .ن- م ةر

 .173 :ص ملاعملا طوطخم (ج4ر
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 اهبر ىل ةرضات ذئموي ةوُجؤط :ىلاعت هلوق :يه اهعوقو ىلع لدت لاو مم م .ي و رو
 اذه نورت امك مكبر نورتس مكنإ» : نت هلوقو .(23 _ 22 :ةمايقلا) ةرظان

 .""«....هتيؤر يف نوماضت ال رمقلا

 ةيؤرلا تابثال امهأ امهالوأ يف نوتبنملا ىري نيتقباسلا نيتميركلا نيتيآلا نإ
 :نيهجو نم

 .مالسلا هيلع ىسوم يبلا اهلأس امل ةنكمم نكت مل ول ةءارإلا نأ :لوألا

 هسفن يف نكمم وهو لبجلا رارقتسا ىلع ةيؤرلا اهيف قلع هنآ» :يانلاو

 .“«لاحم وهو مزاللا نودب موزلملا قدص مزل الإو نكمم نكمملا ىلإ قلعتملاو

 ىلإ دنسا هنأو ةصاخ» ةيؤر ىلاب لوصوملا رظنلا نأ امهيناث يف نوريو

 .«(ذئمويرب ديقو هجولا

 يئرملا ال ةيؤرلاب ةيؤرلا هيبشن» وه امنإ هيف هيبشتلا نأ :وهف ثيدحلا يف مهيأر امأو
 ."ىلاعت هقح يف ليحتسم كلذ لك ذإ ،اهمزاولو ةيمسجو ةهج نودبو ،يئرملاب

 ،نوتبثملا اهقاس يلا ةلالدلا يف ةيؤرلل نيفانلا رظن ةهجو نيب ‘كلذ دعب نم هنإ مغ

 .ةيؤرلا وهو ،َصصخألا لاؤس زاوج هيف ةيطرشلا نايب نبم» نإ :لوقي ىلوألا ةيآلا يفف

 تايئزج نم ةيئزج نيعلاب ةيؤرلا نأ امبو ضملعلا وهو معألا لاؤس زاوج ضرف دنع

 لاؤس زاوج ضرف دنع صخألا لاؤس زاوج» نأل ةينيعلا ةيؤرلا ديفت ال ةيآلاف «ملعلا
 .‘ه“رصحخألا دوجو يعدتسي ال معألا دوجو نأل كلذو ملسم ريغ معألا

 .529 :مقر } رصعلا ةالص لضف باب ،ةالصلا تيقاوم :باتك يراخبلا حيحص (1ر)

 .172 :ص مل اعملا ط وطخ (2)

 .172 :ص مل اعملا طوطخح (3ر

 .173 :ص مل اعملا طوطخح (+4ر
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 ركذيو ةعنتمم ةدرجملا نيعلاب ةءارإلا نأ ىلع قفتم لكلا نأ نيمثلا دكؤيو

 ىلاعت هنأ ال ...هنوريف مهراصبأ يف ةردق مهل قلخي ىلاعت هللا نإ :لوقي تبنملا نأ»

 .""«هنوريف هتاذ مهيري

 ةمزالم مزلتسي ال لوق ،ىسوم اهلأس امل ةنكمم نكت مل ول :مهلوق نأ ركذيو
 هلاؤس نوكيو ،«اهعانتماب املاع نوكي نأ زاوحل» اهايإ هلاؤسو اهعانتما ني

 :ىلاعت هلوقك ،تاميركلا تايآلا نم مهفي امك رجحلا مهماقلإو هموق تاكيإ

 ةقعاصلا ُهُهْثنَحأف ة ةرُهَح هللا انرا اولاَقَ كلذ ذ نم ه ربكأ "ىس آ ب وُم اولأس دقفل

 .(153 :ءاسنلا) «مهملظب

 ىلوملا نأل {ةقعاص كلذ ىضتقا الو نيملاظ مهامس امل احابم اوبلط ول مقو

 يب دانعو تنعت دعب (143 :فارعألا) ةينار نلا :هلوقب ةيؤرلا مدع دكأ دق

 .مهقح يف اهعانتما دكأتيل الإ هسفن ىلإ ةيؤرلا ىسوم ةفاضإ امو ليئارسإ

 نكمملا ىلإ قلعتملاو لبجلا رارقتسا ىلع ةيؤرلا قيلعتب :نيتبثملا لوق امأو

 :هيف يمنلا لوقيف ،مزآللا نودب موزلملا قدص مزل الإو نكمم

 همزال نوكي نأ يقاني ال ايتاذ هناكمإ ناك نإ لبحلا رارقتسا وهو موزلملا نإ»

 «هعوقو مدعب ىلاعت هملع قلعتك كريغلاب اعنتم

 ءاماكمإب نذؤي ‘هسفن يف نكمملا لبجلا رارقتساب ةيؤرلا قيلعت نإ :مهلوق يفو

 :نيمثلا لوقي

 ،ىرخأ ةيحان نمو ، ةيحان نم اذه ،عونمم وهف يقيقحلا ناكمإلا هب ديرأ نإ

 وتا ناف : لاعت هلوقف ةرخالاو ايندلا ق يفنلا مزلتست ط رشلا موهفم ب نإف

 .ن - م (1)
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 م

 ىعدا نمو ...اقلطم لبقتسملا يف اهيفن يف ةحنرص» ه ينارت فوسف هناك

 8 «هنايب هيلعف ايندلاب صيصختلا

 دربي دق ام نبو نازيملا ءاملع دنع موهفملا جاتنإ ةلأسم حيضوتل ضرعتي ش

 هناكم رقتسي مل نإو :وهو - موهفملا :تلق نإف» :الئاق هبهذم ىلع ضارتعالا نم

 .“«هموزل يفن هجاتنإ يفن نعم :تلق نازيملا ءاملع دنع جتنم ريغ - ينارت الف

 الو رقتسي مل نإ هتيؤر مدع وهو ،موهفملا جاتنإ موزل يفن ىلع قفاوي وهف
 :لوقي هنإ ،اقلطم جاتنالا يفن ىلع قفاوي

 وهو معألا يفن مزلتسي ال موزللا وهو صخألا يفن نأ يف ةيرم الو»
 .“«لطاب يلاتلاو ،ىلاعت همالك يف ثبعلا مزل الإو ،هجاتنإ تبثف جاتنإلا

 ةيناثلا ةيآلا اًمأو ،ىلوألا ةميركلا ةيآلا لوح يمثلا هب ءاج ام ضعب اذه

 يوبنلا ثيدحلاو 23(6 _22 :ةمايقل) هةَرظاَت اهبر 'ىلا رضا ذئموي ةوُحو
 نوتبثلا هيلإ بهذ ام قفو امهللح دقف «.. .مكبر نورتس مكنإ» :فيرشلا

 ةباحصلا نزم ةعومحجب ركذو ،برعلا مالك يق ءاج ام قفو ةصاخو ،نوفانلاو
 نأ ىلإ نوبهذي نيذلا نم مهريغو دهاجو ،رباجو ةشئاعو سابع نباك نيعباتلاو

 امنل ثيدحلا يق ةيؤرلا نعم نأ نيبو ،راظتنالا وه امنإ ةميركلا ةيآلا هديفت يذلا عملا

 اذإ رمقلا راصبإك روهظلاو ءالخلا يف يهو اهيف سبل ال يلا ةيلخلا ةفرعملا» يه
 .‘‘}هىوتساو ألتما

 .174 :ص .ل اعملا ط وطخ (1)

 .ن - م (2)

 .ن - م (3)

 .176 :ص ؛ملاعملا طوطخم جر
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 هك رذمت الال : لاعت هلوق ابج ءاب ي ا نيفانلا ججح نمو

 لإ فاضملا كاردإلا نأ»و «رصبلا كاردإ ةيؤرلا نأ» ىلع (103 :ماعنألا) همراَصبالا

 يتأي شاقن وهو ،يقانلاو تبنملا نيب شاقن لحم ةيآلا تناكف ،« ةيؤر وه امنإ راصبإلا

 :تبثملل ةعبرأ تاضارتعاب تيمنلا هيف

 هتقيقح ذإ ،يئرملا بناوجب ةطاحإلا تعن ىلع ةيؤرلا وه كاردإلا نأ :اهالوأ

 ةقلطملا ةيؤرلا نم اقلطم صخأ ةطاحإلا ةيفيكب ةفيكملا ةيؤرلاو لوصولاو لينلا
 .معألا يفن مزلتسي ال صخألا يفنو

 اموزلم كاردإلا» نوكي نأ عنمي :ينيمشا ناسل ىلع هيلع يفانلا باوجو

 هقدصل ههوجو عيمج نم هب ةطاحإلا يضتقي ال ءيشلا ىلإ لوصولا نأل ،ةطاحإلاب

 .""كلذ رذعت دنع

 (لا) ىلع يفنلا لخد اذإو ،قارغتسالل (لا) نوك ميلست دعب هنأ :اهيناثو

 يقانت ال يهو ةيئزج ةيلاس كلتو باجيإلا عفرو مومعلا بلسل ناك ةيقارغتسالا
 .ىعدملا يه ىلا ةيئزحلا ةبجوملا

 ةبجوم راصبإلا هكردت نأ :هلصاح و» :لاق ثيح ةلأسملل اطسب دازو

 اهعفريف يفنلا اهيلع لخد دقو {ةيقارغتسالا ماللاب ىلحم عمج هعوضوم نأل إةيلك

 .“«ةيئزج ةبلاس ةيلكلا ةبجوملا عفرو

 الل ةميركلا ةيآلا نأب :لئاقلا نيتبثملا دنع يقطنملا دنتسملا حضويو نيس غ

 لوخد الوأ ظحالي نأب :لكلا ىلإ يفنلا دانسإ [اهيف] لمتحي همراَصنَألا هكرذ

 ىلإ دانسالا يفن [اهيف لمتحي] و {ةيلك ةبلاس نوكتف هيلع مومعلا دورو مت يفنلا

 .178 :ص مل اعملا طوطخم (1ر

 .177 :ص مل اعملا طوطخع (2ر
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 لامتحا عمو ةيئزج ةبلاس نوكتف هيلع يفنلا دورو مث الوأ مومعلا ربتعي نأب :لكلا

 .0'ةّجح هيف قيي مل ىنعملا
 نازيملا ءاملع هيلع ام هيف ضارتعالا بم نأ وه» :ينيملا هب بيجي يذلاو

 بم نإف ،مزلم ريغ وهو ؛عومحما ىلع لوخدلا ردقم كلذ يف يفنلا نأ نم
 ردقم يفنلا ا نأ نم ميكحلا ليزتتلا بيلاسأ ىلع درو ام ةيآلا يف جاجتحالا

 ناوَخ لك بحي ; الل :ىلاعت هلوق ةداهشب عيمجلا ىلع لوخدلا

 بحي الف "مق :ديهر روخ لاتخم لُك بحن لف 638 :جح» هرفك
 لقاعلا ع وسي ال ذإ &(57 :نارمع لآ) ه؛نمللا بحي : لل .58 :لافنألا) نينتا اَخْلا

 .«ةيئزج ةبلاس نوكت يح ركذ نم ضعب بجي هللا نإ لوقي نأ

 يف قلطم دارفألل قارغتسالا ىلع لادلا نأ :تبنملا تاضارتعا ثلاثو

 تمادام هكردت ال راصبألا نأ ێعممب ةمئاد ال ةقلطم ةبلاس ةيضقلا نوكتف نامزألا

 .ءاقبلا راد ف هكردتسو ءءانفلا راد يق

 قارغتسا ىلع لادلا نأ كلذ ىف لوقلا بم نأ وه» ينيملا هب بيجي يذلاو

 يقارقلاو يدمآلاك لوصألا ةبأ ضعب هيلع ام نامزألا ىف اقلطم دارفألا

 مهنمو ،نوققحملا هيلع ام كلذ يف قيقحتلاو "قيقحتلا نع لزعمب وهو ،يياهفصألاو
 قارغتسا نأ نم نيرخأتملا نم ريثكو هنباو ںيكبسلاو ديعلا قيقد نباو ،رحخفل
 ة«دارفألا قارغتسا ىلع لادلا لولدمل مزال نامزألا

 الو هارت ال راصبألا نأ ىلع لدت ةميركلا ةيآلا نأ :تاضارتعالا عبار امأ

 .هنوري ال نيرصبملا نأ كلذ نم مزلي

 .177 :ص مل اعملا طوطخم «1)

 .178 :ص مل اعملا ط وطخ 2)

 .ن - م (3ر
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 نأو &رصبلا ةساحب ةيؤرلا يف وه امنإ عارتلا نأ وه :ينيمشا هب بيبجين يذلاو

 ةيؤرلا نع لاؤس لك - هنم عضاوملا فلتخم _ ميركلا هباتك يف مظعتسي ىلاعت هللا

 ."‘>ريوأتلاو نايبلا نم رم ام ىلع ليوعتلاو يفنلاب عطقلا ىلع لدي امم

 :ىلقعلا ليلدلاب لالدتسالا -ج

 نم تبنملا ةلدأ روهشم نإ :نيمثلا لوقيف يلقعلا ليلدلاب لالدتسالا دنع امأ

 نأل .هب فرتعاامك ادج فيعض وه»و دوجولا ىلع دامتعالا لقعلا ةهج

 .ةلع نوكي نأ حصي الف «حيحصلا ىلع دوجوملا نيع دوجولا

 :يلاتلا وهف نيمثلا امب ءاج ام قفو ةلأسملا ريرقتو

 .دوجوم ىلاعت يرابلا

 .ىري نأ حصي دوجوم لكو

 .ىري نأ مصي ىلاعت يرابلاف

 ىلإ ادانتسا تبثملا هيلإ بهذي ام قفو هتامدقم نيمثلا للحي ليلد وهو

 ىلع - امهب رمت ةقيرطب ةيؤرلا يفن ىلع لدتسيو ،هشقانيو ،ينيالقابلاو يرعشألا

 هابتشا هعم ىقي ال امب هللا ءاش نإ كل حضون نحنف» :لوقي ذإ - هريبعت دح

 .انريغل هرن مل امه فصنمل

 نع لجو ع ههيرتت نم اقلطنم ةيئانثلا ةمسقلا اهيف لمعتسا ةقيرط يهو

 :يلي امك هناهرب بكرف ،ةيقيقحلا ةيؤرلا يه ةيؤرلا نوك نمو &هريغ هتمباشم

 .179 :ص مل اعملا ط وطخ (1)

 .106 :ص مل اعملا ط وطخ (حيحصلا ىلع ةفصب سيل وهو) ن - م ()

 .183 :ص مل اعملا ط وطخ (3)
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 .ءيش ههبشي الو ائيش هبشي ال ىلاعت هللا نإ

 .ىري نأ هتح ق لاحتسا كلذك وه نمو

 ."هئري نأ ليحتسي ىلاعت هللاف

 ءارآلا نم ةلمجب اهدعب ءاجو ةمدقم ك قدص ىلع نهرب دقو

 ةباصإ مدع ىلع عطاق ليلد» امبارطضا نأ دكؤيل ةيؤرلا تابثإ ف ةبرطضملا

 ،ملعلا ىلع ةيؤرلا تلمح ول هنأ ىريو 3‘«هناحبس يرابلا هيرتت يف قحلا هجو

 هيبشتلاو ميسجتلا لطبو ،نعملا ماقتساو سبللا لازلو ةمالسلا تناكل

 .) ليوأتلا ف لّحمتلا باكتراو

 هلوانت يف ءاوس 8لجو ع ىلوملا نع هثيدح يق هقلطنم ناك هيزتتلاف

 هدح ثيح لصفلا اذىمب تءاج نلا لئاسملا فلتخم يف وأ يرابلا ةيؤر ةلأسم

 هلثمك سيلاط لج و ع هنأ هينيع بصن العاج -ت افصلا تبثي وهو-

 يلا كلت طقف تافصلا نم لوانت دقو هدجنل اننإ تتح ،(11 :ىروشلا) همءْئَش

 يه قلا ةيؤرلا يفن نع هثيدح الول ةيلزألا وأ ةيتاذلاب اهتيمست ىلع حلطصي

 .رابخألا نرم

 هئارآ نع ةحضاو ةروص يطعي تايهلإلا يف هب انئج يذلا نوكي نأ وجرن

 . ؟تاوبنلا نع اذامف الوح

 .184 - 183 :ص مل اعملا طوطخم (1)

 .184 :ص مل اعملا طوطخم ؛2ر

 .185 :ص ملاعملا طوطخم (تةر
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 اهتقيقحو ةوبنلا ىنعم (1

 اهتلالدو ةزجعملا (

 ءايننألا ةمصع (لا

 :ةت دمح ةلاسر ٧)

 ةيلقعلا ةلدألا :الوأ

 ةيلقنلا ةلدألا :ايناث

 اث لوسرلا ةزجعم ٧(

 ةث دمحم هب ءاج ام (1

 تايعمسلا :الوأ

 فلكملا تابجاو :ايناث

 هلهج عسي ال ام (1

 هكرت عسي ال ام 2

 فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا (3

 ءاجرلاو فوخلا (4
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 :داجلا لاعفأ (]

 حلصألاو حالصلا

 ةعاطتسالاو بسكلا

 ؟رايتخا مأ ربج

 هللا _ ردقلا

 ةمألا قارتفا ثيدح ([1
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 عبارلا لصفلا

 هتاياغو ةوبنلا
 ركفلا تمزال لا تالاغشنالا دحأ ةيهولألا ثحبم دعب ةوبنلا ثحبم ُدَعي

 رشبلا ةايح يف اهرثأ اه ةرهاظ ةوبنلا نأل ،انموي ىلإو هراوطأ فلتخم يف يرشبلا
 رمألا وهو ةداهشلا ملاع نع ةزيمتملا اياضقلا نم اهنم مهيتأي ال تاعامجو ادارفأ

 .ةيناسنإلا تاساردلا فلتخم يف ةثحابمو ةسارد لحم اهلعج يذلا

 ناسنإلابو ةوبنلاب امامتها تاساردلا رثكأ ةيفسلفلاو ةيدقعلا تاساردلا نإو

 ةفسالفللو نيملكتملل ناكف ،اهعيضاوم نع أزجتي ال يذلا ءزخلا امه ذإ ،اعم

 .")هيف مهبهذم نايبو اهريسفتل مهدهج اهيف اولذب اهلوح تاباتك نيملسملا
 اعيمج اوقفتا دق - مهنع ذش نم 7 - نيملسملا ةفسالفلاو نيملكتملا نإ

 مأ ءاقتنالاب انوك يف نوفلتخم ممأ لإ ،ةيرشبلا يف ةّوبنلا ةرهاظ دوجو ىلع
 مأ اذح ملاعلا نوك يف مهفالتخال فالتخالا كلذ ةرم لعلو .باستكالاب
 ِ ؟- انيس نبا ريبعت قفو اعدبم

 ةوطخ اوطخ دق نونوكي اراتخم ادجوم هل نإو ثدحم ملاعلا :مهلوقب نوملكتلملاف
 مهموق عم اقسانت ةفسالفلا امنيب ،ءاقتنالاب اهنأب لوقلا وحنو ،ةّوبنلا تابنإ وحن ةربتعم

 .باستكالا عم ةرطفلاب وأ باستكالاب اولاق ىلوألا ةلعلا نع ملاعلا رودص يف ضيفلاب

 :الثم عجار (1)

 1983 533 :ط .رصم فراعملا راد «(هقيبطتو جهنم ةيمالسإلا ةفسلفلا يف) روكدم ميهاربإ -

 .اهدعب امو 69 :ص ،ٹلاثلا لصفلا 1 :ج

 .اهلبق امو 95 :ص ،(تاهيبنتلاو تاراشإلا) كانيس نبا (تر
 .117 :ص ‘(ةيمالسإلا ةفسلفلا يق) روكدم ميهاربإ (3)
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 : اهنميمحو ةوبنل ا ىنعم ) 1

 ىلإ عجرت اممأو» ةبستكم ةوبنلا نأ ىلإ نوبهذي ةفسالفلا نإ:""هنييمثلا لوقي
 نأ ىلإ ،ةضايرلاب ،ةديمحلا ةميركلا قالخألاب يلحتلاو ‘ةميمذلا قالخألا نع يلختلا
 هكاردإل أيهتي ال امل أيهتي ثيحب ،هئالجو بلقلا ةآرم ءافص يه ةلاح ىلإ ريصي

 كردتو لّصحتت هب ةيرظن ةوق نع ةرابع وهو ايسدق القع ينلا بسكيف 8ة!«هريغ
 .3 ّ او ميلعتلا ةطساو ريغ نم تامولعملا

 قالخألا نع درفلا ىلخت اذإ ثيحب رشبلا يف ةلاحلا هذه دوجو عنميال وهف

 أيهتي ال ام كاردإل أيهتي ةلاح يف راص ،ةضايرلاب ةديمحلا قالخألاب ىلحتو ةميمذلا

 اذه باستكاب لوقن نحنو» :ييمثلا لوقي ،ةّوبن هيمسي ال نكلو ،هكاردإل هريغ
 .‘‘_«ةوبن هيمسن ال نكل نيعملا

 .هديبع نم ادبع هللا ءافطصا [نيمثلا لوقي امك] اندنع ةوبنلا نإ»

 .«هنود وأ كلم ةطساوب هللا نم يحو عامسب هصاصتخاو

 :هنأ ىلع صني يذلا ىلاعت هللا مالكل هفيرعت عم اقسانتم ءاج اذه هفيرعتو
 ف هناحبس هللا اهقلخي لب ىلاعت هتاذب ةمئاق تسيل اهتكل 7 .تاوصأو فورح»

 .هئارآ ضرع يف هانكلس يذلا جهنملل اعبت يييمثلا هب ءاج ام ىلع عاطتسملا ردق انزيكرت نوكيس ار

 .185 :ص ملاعملا طوطخم ؛تر

 رامع :قيقحت «(نيملكتملاو ءامكحلا ظافلأ حرش يف نيبملا) يدمآلا يلع نب يلع نسحلا وبأ «قر
 ةنس :ط رلئازخلا ،باتكلل ةينطولا ةسسؤملا إ(ةفسالفلا تاحالطصا) :ناونع تحت ،يلاط

 .77 :صو 63:رص.3

 .185 :ص ملاعملا طوطخم بر

 . ن - م (5ر
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 لب ةرعاشألا هركنت ال ...اذهو ...ثداح وهو ليربج وأ ظوفحملا حوللاك هريغ

 ."سفنلاب مئاقلا نيعملا وهو " ءارو ادئاز ارمأ نوتبثي مهنكل ...هب نولوقي

 وهو يدمآلا دجن ءافطصالاب مالعإلا ةيفيك نع فيرعتلا يف ليصفتلل ابنحتو

 كنإ هافطصا نمل هللا لوق نع ةرابع» وه :لوقي ةوبنلا فرع نَم نيي أ نم

 هل لاق نم قحلا لهأ دنع وهف :فرعلا يق اَمأ» :يجيإلا لوق كلذ لثمو ة «لوسر
 .ة”كفكلذ وحن وأ ێع مهغلب وأ كتلس رأ هللا

 ةيفيك يقو ءافطصالا ةقيرط يفو 3دودخحلا كلت يف رظنلا انعطق نإو انزو

 لحو رع ىلوملا نأ ىلع نوعمجب نيملكتملا نأ وه هديكأت نكمي يذلا نإف ،امتوبن

 نمو السر ةكئالملا َم يفطنص هللا :هلوقل اقادصم السر رشبلا نم يقتني

 .(124 :ماعنأل) هتلاسر لعْحَي ثيح ملعأ هلا :هلوقلو 675 :جحلر همسال

 هبهذم نيب قرافلا نيب دقف هركذ قبس امك باستكالاب نيمثلا لاق نئلو

 باستكالا يف مهعم فلتخن مل اننإ » :لوقي ثيح هيف ةفسالفلا بهذمو

 يفنلاو تابنإلا دري نأ هطرش نم ذإ ‘يونعم فالخب اذإ فالخلا سيلف همدعو

 ام ىمسن ال نحنف . ..ةيمستلا ىلإ عجار فالتخا وه امنإو \دحاو ءيش ىلع

 مساب هانفصو ام نومسي ال مهو ‘باستكالاب لوقن ال اذلو 5ةّوبنلاب هوفصو

 يبنلا يف هلوقن يذلا هجولل نوفان مه لب \©باستكالا مدعب نولوقي ال اذلف ةوبنلا

 .}«...ةقيقح هل كلملا ةبطاخم نم

 .161 - 160 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 :ناونع تحت «يلاط رامع :قيقحت «(نيملكتملاو ءامكحلا ظافلأ حرش يف نيبملا) يدمآلا ؛تر

 .77 :ص ،(ةفسالفلا تاحالطصا)

 .337 :ص ،(فقاوملا) ،يجعإلا ()

 .185 :ص ملاعملا طوطخم بر
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 "‘×بيذكتو رفك هنأ يف لاكشإ ال هيلإ اوبهذ ام» نأ ييمثلا ىريو

 نم زمهلاب يهو «(ابن) ةدام نم امأو ةّوبنلل يوغللا نيعملا -اللحم نيب دقلو

 ةقالع نيبو ضرألا نم عفترا ام ىنعمب (ةوبنلا) نم زمهلا نودبو ربخلا نيعم (ابنلا)

 .يحالطصالا موهفملاب نيينعملا نم لك

 بهذ ام ىلع كلذ يف ادمتعم «ةلاسرلا نيعمو ةوبنلا نيعم نيب قرافلا نيبو

 لوسرلا نأل ،الوسر ين لك سيل هنأ ىلع امهنيب قيرفتلا نم نوقباسلا ءاملعلا هيل

 طقف لوألابو .لوسر يانلاو لوألاب صتحخملاف» غيلبتلاب رمؤيو هيلإ يحوي
 كلذك ينلا نأ ىلع صيصتتل نم تاميركلا تايآلا يف ام مغر اذهو

 “(6 :فرخزلا نيلوألا يف يف يبت ن رم اتلس مكو « :لجو زع هلوق يف امك كلسرم
 هلعل ء ءآرّضلاَو ءنسأبلاب اَهَلْهَأ ذخ مخ ك & الا ا يبت ن .م ةر يف انلسرا مو :هلوقو

 و َّ ك م

 .(94 :فارعألا نوُعَرَضِي

 اتلس أ آمو :العو لج هلوق ق لاسرإلاب ينلا صيصخت احيرص رهظيو

 ق ن اطب _ًثل ١ ىقلأ ! ىًّممَت ٢ د آلا ١ ح يبن م الؤ و ل وس / نم كلق نم

 دنع ةلاسرلاو ةوبنلا نيب قيرفتلا ٢ سبللا لعجن اذهو .2 :جحلا هيس

 تايآلا تصن دقو لسرم ريغ وهف ىلاتلاب و 3غيلبتلاب رمؤي ل ينلا نأ :رابتعالا

 .كلذك لسرم هنأ ىلع تاقباسلا

 تاديد دمحأ - الثم - اذهف اثيدحو اميدق ءاملعلا هنع لفغي مل رمألا اذه نإ
 وه ينلا نأ هريغ لبق نم هرتسف امك كلذ رسفي نايدألا ةنراقم ملع يف صتحللا

 .186 :ص ،ملاعملا طوطخم (1ر

 . 185 :ص ملاعملا طوطخم ؛تر

 .186 :ص ملاعملا طوطخم ةر
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 فقاوملا ةهجاوم ىق ةوق الو هل لوح ال هنأبو ع رشب مزلي نأ نود ةلاسرلل غلبملا

 .هل ضرعتي مل و نيمنلا هيلإ لصي مل نيعملا اذهو 8‘!ةريسعلا

 هذه نأ وه تاميركلا تايآلا يف ىرخأ رظن ةهجو نم اباوص ودبي يذلاو
 يبنلا نوك امأ نيلسرم ءايبنألا نزم نأو ءين لسرم ك نأ دكؤتل تمءاج امنإ تايآلا

 لسري مل وأ عرشب لسرأ وأ غيلبتلاب رمأ وأ غيلبتلاب رمؤي نأ نود هيلإ يحوأ يذلا وه

 يذلا رمألا وهو ،ةيجراخ نئارقب الإ همهف نكميالو ،ةيآلا هب حرصت مل ام اذهف هب

 ين لوسر لكف اقلطم ينلا نم صحأ اذإ لوسرلا» نأ دكؤي هريغو نيمثلا لعج
 .“«نورثكألاو انباحصأ [-ييمثلا لوقي-] هيلعو سكع ريغ نم

 راذعأ مم هللا عطقيل امنأو لسرلا ةثعب ةدئاف نع يمثلا ثدحت دقلو

 ال يلا راظنألا قئاقد ىلإ اهنطفيلو \بعت ريغب قحلا ىلإ لوقعلا دشريل نيدحاجلا
 .“»«...مهالول اهيلإ لوقعلا يدتمت

 يلا ةلزتعملل افالخ ،نيرثكألاو ةيضابإلا دنع ةنكمم مهتنعب نوك ىلإ ضرعتو
 يلا ةمهاربلل افالخو حلصألاو حالصلا بوجو لصأ ىلع ءانب القع اهتبج وأ
 .“‘كلذك القع امت ركنأ

 : اهتلالدو ةزجعملا (

 ثكلتب هذه طابترا قيثول ةزجعملا نع ثيدحلا يضتقي ةوبنلا نع ثيدحلا نإ

 ط رئازجلا ،ةليلم نيع ،ىدهلا راد ،((صر دمحم نع سدقملا باتكلا لوقي اذام) تاديد دمحأ (1ر

 .23 :ص .1991 :ةنس

 .186 :ص ملاعملا طوطخم تر

 .187 :ص ملاعملا طوطخم ؛قر

 .186 :ص ملاعملا طوطخم بر
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 تازجعم اوديأ دق نيثوعبملا لسرلا نأ انيبم ةزجعملا لوح لوقلا تيمنلا لصف دقو

 هناحبس هللا لعف» : اغأب اهفرعيو مهيلع اك هناحبس هللا لضفت مهقدص ىلع لدت

 زجعي \©بذكم ريغ ،هعوقو لبق هب ىدحتم ءةلاسرلا ىوعدل نراقملا ،ةداعلل قراخلا

 ."')«هلثمب نايتإلا نع هتضراعم يغبي نم

 لعفلا نيعم انيبم دحلا ظافلأ هليلحتك ةعونتم لئاسمل كلذ يف ضّرعتو

 .ةماركلاو رحسلا نيبو اهنيب هقيرفتو {ةزجعملا يف ةمهاربلا يأر هدينفتكو ،قراخلاو

 -)ىفسنلا مهنع هركذ امل افالخ ،ةيضابإلا نم وهو- نيمثلا بهذيو اذه

 نأ ليحتسي ذا ةيعمسلا ةلدألا ةلمج نم نوكت نأ حصي ال ةزجعملا ةلالد أر : لإ

 .“)«ةزجعملا ةلالد توبث لبق ةيعمسلا ةلدألا ةحص تبنت

 :اصن كلذ يف هباحصأل ري مل هنأ ىلإ اهنتم لاوقأ ةثالث اهتلالد هجو يف ركذيو

 قفو قراخلا» هناحبس هللا قلخل كلذو ،ةيلقع امنأ :لاوقألا هذه لوأ

 ىلع لدي كلذب هصيصخت و ،هتضراعم نع زجعلا عم هيدحت و صخشلا ىوعد

 .‘‘}«ىلاعت هتدارإ

 تافص رئاسك صوصخلا هحج ولا ىلع عقاولا ثداخللا قراخلل ةفص قيدصتلاف

 ىلع القع لدي رئاحلا اهضيقن نع الدب ةفصب ثداحلا فاصتا نإ» ذإ .ةثداحلا لاعفألا

 .ةعيبطلا الو ةلعلا ال راتخملا يرابلا وه امنإ لعافلا نأ نيب دقو .«لعافلا ةدارإ

 .187 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 .45 :ص «(نيدلا لوصأ يق ديهمتلا) ،يفسنلا نيعملا وبأ (تر
 .190 :ص ،ملاعمللا طوطخم ةر

 .ن- م هر

 .ن - م (5ر



 325 امتاياغو ةوبنلا : عبارلا لصفلا

 ،«اهيناعم ىلع عضولاب ظافلألا ةلالدك ةيعضو» اغأ :لاوقألا هذه نياثو

 نم حيرصب» فرعت دقو عضولا ىلع لدي حيرصب فرعت دق ةعضاوملا نأ ولو تيح

 .حرصمل"×مالك عمسي نأ ريغ نم يناثلا نم لعفبو نيعضاوتملا دحأ
 لجخلا لَجَخ ىلع لاوحألا نئارق ةلالدك ةيداع اغأ :لاوقألا تلانو

 ةداع لدي ضورفملا هجولا ىلع قراخلل ىلاعت هللا قلخ نإو ،لجولا لَجوو

 .ةرورضلاب هقدص ىلع

 امل انخيش نإ» :لوقي ذا ةيلقع امنأ ءايركز وبأ هخيشو وه نيمثلا هراتخا يذلاو

 .“‘}>«هرايتخا يسفن ي مقو يذلا وهو لوألا هجولا رهظتسا ماقملا اذه هيلع تضرع

 عانتماوامب يتآلا قدصو ةزجعملا ةلالد يف هذه ريغ تاليلحتب ءاج دقو

 .اهيف هاندروأ امب يفتكنو ،اهركذ نع غتسن 3هبذك

 : ءارسألا ةمصع (11

 امأ ىلإ ظفحلاو عنملا ةغل يه لا - ةمصعلا نع هثيدح يف نيمثلا بهذي

 نم عقي يذلا هج ولا ىلع حابملاو مهنم هوركملا ع وقو مدع» ءايبنألل

 .ليلق دعب انل حضتيس امك“""«مهريغ

 مأ ةشعبلا لبق يه لهو اهلوح ةيمالسإلا قرفلا مهأ ءارآل ليصفتب ءاج دقل

 ؟رئاغصلا نم مأ رئابكلا نم ةمصع يه لهو ؟اهدعب

 .ن - م (2ر

 .191 :ص ،ملاعمللا طوطخم قر

 .193 :ص ‘ن - م (4)
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 نود لاح لك ىلع ةريبكلا نم مهتمصع ىلإ» اوبهذ هباحصأ نأ نيبو

 رودص ةوبنلا دعب نوعنمي معأ نعم ".ةوبنلا دعب اهيلع نورقي الو ،رئاغصلا

 .مهنم رئاغصلا

 -ركذي امك- نيلقألا يأر وهو ،ينيمثلا ليمي رئاغصلا يف يأرلا اذه ىلإو

 .“ وهس و ادمع اهيف ةّسخ ال يلا رئاغصلا رودص اوزّوج دق نيرثكألا نأل

 نأ[۔حرصي امك-] قحلاف ،مهنم هوركملا عوقو زاوج مدع» رّرقو

 بسحب مهنم حابملا عوقو سيلو ،ةحابإلاو بدنلاو بوجولا نيب ةرئاد مهلاعفأ

 هناحبس هللاب مهتفرعم مظعل ممئإف مهريغ نم هعوقوك ةوهشلا ىضتقم
 حابملا مهنم ردصي ال ؛مهريغ هيلع علطي مل ام ىلع مهعالطإو ،هنم مهفوخو
 هب يّوقتلا وأ هعيرشت امإ مهدصقل ،ةبرقو ةعاط مهقح يف ريصي هجو ىلع الإ
 لهأ ناك اذإو ةعيفرلا ممتاماقمب قيلي امم كلذ وحنو ،ىلاعت هللا ةعاط ىلع

 مهعنم ام ةفرعملا خ وسرب ،ىلاعت هنم فوخلا يف اوغلب ىلاعت هللا ءايلوأ نم ةبقارملا

 هلسرو هئايبنأب فيكف ،ىلاعت هاضر ريغ يف نوكس وأ ةكرح مهنم ردصت نأ

 .“‘)«مهعيمج ىلع همالسو هللا ةالص

 ٧( انمث دمحم ةلاسر :

 اهيف بنطأو .ةيلقنو ةيلقع ةلدأب ةق دمحم ةلاسر توبث ىلع نيمثلا نهرت

 :يلي امك اهضرعنس اهنع ةروص ءاطعإلو ؛لصفو لوقل

 .ن - م (1)

 .ن - م ()

 .194 :ص مل اعملا طوطخم (3ر
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 :ةيلقعلا ةلدألا

 فوور ةيدمحملا ةلاسرلا توبث ىلع هناهرب يف لقعلا نيمثلا لمعتسا دقل

 :يلي امك هبترو كلذل لوألا لكشلا نم سايقلا

 ىلع قراخلا رهظو ةلاسرلاو ةوبنلا ةث دمحم انالومو انديس ىعدا دق» -
 .هتضراعم نع زجعلا عم ،هاوعد قفو

 .هللا لوسر وهف كلذك وه نم لكو -

 ."»«ىلاعتو هناحبس هللا لوسر ةلث دمحم انالومو انّيبنف -

 ةمولعم يهف ىربكلا امأو كرتاوتلاب -لوقي امك- ةمولعم يهف ىرغصلا امأ

 .ةزجعملا ةلالد نم

 اهوعنم نيذلا كئلوأ ةصاخو دوهيلا نم \دمحم ةوبنل نيركنملا لوق در م

 لوقلا مزلتسي خسنلاب لوقلاو مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش خسن نمضتت هتعيرش نوكل
 ،«ادبأ تبسلاب اوكسمت» :هلوقل خسنت ال هتعيرش نأ ىلع صن ىسوم نألو 3يادبلاب

 .مهفرعي نأ نود خسنلا نعو ءادبلا نع هثيدح ىيف لوقلا لصف دقلو

 .195 :ص ملاعملا طوطخم (1ر

 .196 - 195 :ص ملاعملا طوطخع تر

 .يأر هيف هل أشن :نعي رمألا اذه يق هل ادب ،ءافخلا دعب روهظلا :وه ةغللا يف ءادبلا -

 ءافخلا دعب روهظلا عم هيف سيل قباس مكحل ىلاعت هللا نم خسنلاو رييغتلاو ةلازإلا :وه ةغل خسنلاو

 .هللا قح يف ليحتسم وهو ،هب لهجلا دعب ءيشلاب ملعلا ىلاعت هللا ىلإ بسني نأ مزلتسي نعللا انه نأل
 قيقحت لجأ نم امنإو خوسنملا رمأ نم ىلاعت هللا ىلع ايفاخ ناك ام روهظ لجأ نم ال نوكي خسنلاف
 .ديدج مكح روهظو مكحلا ءاهتنا ناك اهدعبو نمزلا نم ةددحم ةرتف لالخ ةحلصم هب رومأملا

 . (حاحصلا راتخم) ،يزارلا ركب يبأ نب دمحم - :عجار
 936 :ص 2 :ج ،قشمد - رئازجلا ركفلا راد (يمالسإلا هقفلا لوصأ) يليحزلا ةبهو -

 .اهدعب امو
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 لصف ،ىرخأ ةيلقع ةلدأب ةلث هتلاسر توبث ىلع ءاذه دعب نم لدتسا و

 :رصانع ةسمخ يف اهرصح نكمي ،لوقلا اهيف
 .«نآرقلا ةغالب ةزجعم» توبث :اهالوأ

 .تابيغملا نع ةف هرابخإ :اهيناثو

 .ةطلاخم و ملعت نود ةيرظنلا ةمكحلا يف ةبترم تتش هغولب :اهثلاثو

 .هنع تلقن ييلا تازجعملاو تايآلا :اهعبارو

 ."هنع انتغلب يلا هفاصوأو هتريس :اهسماخو

 :ةيلقنلا ةلدألا

 لالدتسالا كلذك نيمثلا لمعتسا ةوبنلا توبث ىلع يلقعلا لالدتسالا دعبف

 ىلع تصوأو ةث هتوبن ىلع تّصن دق ةقباسلا ةيوامسلا بتكلا نأ نيبو يلقنلا

 دحأل 3هتوبن تتبث نم ةداهش نإف ةزجعملا نودب فاك هدحو ليلد وهو» هعابتا

 .“«هدي ىلع ةزجعم رهظت مل نإو ،هتّوبن توبث ىلع عطاق ليلد ةوبنلاب

 روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاب تدرو صوصنب كلذ ىلع دهشتسا دقو

 صن لازي ال» نأ هللا ادماح لاينادو لايقزحو ءايعشأو ‘قوقيح فحصبو

 ءانتعالا ىلع لدي كلذو «اهليدبت يف مهتغلابم عم نآلا ىلإ ...ادوجوم ...هتوبن

 .“‘«ليدبتلا هعيمج ليزي ال هجو ىلع اهيف هركذ ديدرت ةرثكو كاهيف هرمأب

 .201 - 200 :ص ملاعملا طوطخم (ل1ر

 .202 :ص ءملاعملا طوطخم (تر

 روتكدلل (هبهاذمو هراوطأ يدوهيلا نيدلا ركفلا) :الثم عجار ميدقلا دهعلا ليصافت ىلع عالطالل ةر

 .اظاظ نسح
 .202 :ص ملاعملا طوطخم ر
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 امأ ،احيرصتو ةراشإ ةقباسلا ةيوامسلا بتكلا يف هركذ درو دقف لعفلاب و

 اصوصن نيمثلا قاس دقف ،ةراشإ امأو ،!'ابانرب ليجنإ يف لاحلا وه امكف احيرصت

 :هلوق -الاثمس اهنيب نم قوسنو ۔امانعم احراش ةمج

 ركذ ام دعب لجو ًرع هللا نع لوقيف مالسلا هيلع ينلا لايقزح فحص يفو»

 تصلق نأ ةمركلا كلت ثبلت مل) :لاقو ةمركب مههبشو ليئارسإ يب يصاعم

 يف سرغ كلذ دنعف ،اهرامث مئامسلا تقرحأو ضرألا ىلع امب يمرو ،ةطخسلاب
 ران ةلضافلا امناصغأ نم تجرخو ءاشطعلا ةلمهملا ضرألا يفو ،اسرغ ودبلا

 حيرصتلا اذه ربتعاف (بيضق الو يوق نصغ اهيف دجوي مل تيح ةمركلا كلت تلكأ

 .“«اهلك هدلب تافصبو هب [ احيرصت]

 ىق امهنيب قباطتلا نأ دجنل مجرتم صن عم صنلا اذه لباقن نأ اننكميل هنإو

 فحصب طبضلابو مدقلا دهعلا يف ءاج دق ذإ ،هيف بير ال رمأ نعللا

 ةريك تراصف هايملا ىلع تسرغ ةمرك لثم كّمأ» : (14 _ 10 /19 لايقزح)

 نيطالسلل هحلاوص ةبلص نابضق امهل تراصو (10) هايملا ةرازغ نم نانفألاو رامنلا

 امنيإ مث (11) امتابذع ةرثكو اهعافترا يف ترهظف ةفتلملا ع ورفلا نيب اهماوق عفتراو

 امابضق ترسكو امترمث ةيقرشلا حيرلا تسييأف ضرألا ىلع تحرطو قنخب تعلق
 (13) ةئمظ ةلحاق ضرأ يف ةيربلا يف ةسورغم يه نآلاو (12) رانلا اهتلكأو ةبلصلا
 نابوص بلص بيضق اهيف قيي ملف امترمث تلكأ ران اهبعش نابضق نم جرخف
 .“«(14) نوكيس ءاثرو ءاثر اذه طلستلل

 .149 :ص ط ۔ت- د رانملا ةعبطم {ةداعس ليلخ :ةمجرت ،(18 - 14/97) :ابانرب ليجنإ الثم (1ر
 .206 :ص مل اعملا طوطخم (2ر

 يصلعألا ةسسؤم تاروشنم «(ةيوامسلا بتكلا يف مالسإلا لوسر) ،يقداصلا دمحم ةر
 .31 :ص ©1972 ةنس ،1 :ط توريب \تاعوبطملل
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 اندجوو ،ليجنإلا يف طيلقرابلا مساب هركذ درو دق ادّممح نأ نيمثلا ركذ دقل

 ىلإ طيلقرابلا ةمجرت دجن مل انكلو ،اضيأ كلذ ركذ نم نيرصاعملا نيسرادلا نم

 ةيآلا 14 :حاحصإلا - الثم - انحوي ليجنإ يفف "ةلوادتملا ليجانألا ضعب يف دمحم

 ثكميل رخآ ايزعم مكيطعيف بآلا نم بلطأ انأو» دحن "ةينانويلا نم مجرتملا 6

 .يزعملاب طيلقرابلا مجرت هيف دحبو .«دبألا ىلإ مكعم

 صنب (ةيوامسلا بتكلا ق مالسإلا لوسر) باتك بحاص ءاج دقلو اذه

 لت تب اطيلق راب نيخو يبب ن رم نيبلاط تبانأو» :ةينايرسلاب هنإ لاقو يرع ريغ

 اطيلقراف مكيطعيف (قلاخلا) بآلا لأسأ انأ و» :يلي ام ىلإ همجرتو .«دُبأ ره وُخول

 .)«دبألا ىلإ مكعم ميقيل رخآ

 ةظفل نيعت ال (اطيلقراف) ةظفللا لعجي (رخآ اطيلقرافر هلوق نأ انه ظحالنلو
 .رخآ الوسر اهنم دوصقملا امنإو «(دمحم)

 هيلع دمحأ لوسرلا وه طيلقرابلا نأ تبنت ةيفاو ةلدأب مجرتملا ءاج دقلو

 .تيمنلا ركذ امك مالسلا

 ةراشبلا دورو نم نومدقألا هيلإ بهذ ام دكؤت ێلا ةرصاعملا تاساردلا نمو

 للحي يذلا تاديد دمحأ ةسارد دحن ةقباسلا بتكلا ق ت دمحح مالسإلا لوس رب

 :ةاروتلا يف رافسألا سماخب ناك يذلا يلاتلا صنلا

 ديعلا ةعابط رصم ‘طسوألا قرشلا يف سدقملا باتكلا راد ،(ريمازملاو ديدحلا دهعلا) «1)
 .1983 - يوئملا

 .146 :ص ،(مالسإلا لوسر) :يقداصلا دمحم (تر

 (كرب) :اندجوو (اطيلقراب) ةظفل الو (اتيلقراب) ةظفل اهيف دحجن مل اهانلمعتسا لا ةيربعلا مجاعملا يف ؛ةر

 :رظنا .ألألتو قلأتو عمل :نعم «(قراب) ةظفلو .مالسلا غلب وأ ملسو ايحو دمحو دحبو كراب :نيعم

 . (يبرع يربع) سوماق ،نامجوق .ي - . (يبرع يربع) ثيدحلا مجعملا ؛لامك يعبر -
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 مهملكيف همف يف يمالك لعجأو ،كلثم ممقوخإ طسو نم ايبن مهل ميقأ»
 هب ملكتي يذلا يمالكل عمسي ال يذلا ناسنإلا نأ نوكيو ،هب هيصوأ ام لكب

 وه امنإ ىسومل لثامملا يبلا نأ اتبثم نيبيو ""ه(19 018 :18 ةيننت) ،هبلاطأ انأ يمساب

 .ىراصنلا كلذ ىلإ بهذي امك مالسلا هيلع حيسملا سيلو ، ةث دمحم
 وه رمألا اذهو {ةيوامسلا بتكلا يف تدكأت دق هيلإ ةراشإلاو ةنم هركذ نإ

 ةلاسر تابثإ يف ةيضاملا بتكلا صوصن» نإ :لوقلا يف غلابب نيمثلا لعج يذلا
 كرصحتت داكت ال «هب رابخإلاو مالسلا مهيلع ءايبنألا تاراشب و 3 ةضف دمحم انيبن

 .“«اهنم هيلإ انرشأ يذلا اذه يفكيو

 ىلإ ةجاحلا نود - افنآ انركذ امك هتّوبن تابثإ يف يفكي ليلد وهو

 ىلع معطاق ليلد ةوبنلاب دحأل هتّوبن تتبث نم ةداهشف» «هتلاسر قفارت ةزجعم
 .“‘_هتوبن توبث 3 - . م

 ٧) مي دمحم لوسرلا ةرحعم :

 ةزجعم اهيف لوقلا ييمثلا طسب تلا لم هتّوبن توبث ىلع ةلدألا نمو

 ثيح نم هوجو ةدع نم هلوانت دقل ،ميركلا نآرقلا يه نلا ةمق لوسرلا

 نم دوجو ثيح نمو ،كلذ ىلع ممتردق مدعو هلثمب اوتأي نأ برعلا هيدحت
 "يدحتلا هب ناك يذلا زجعملا هجولا ثيح نمو هرمأ حضتفاف ةوبنلا ىعدا

 .كلذ يف ةفلتخملا ءارالاو

 .اهدعب امو 13 :(ص) دمحم نع ستقملا باتكلا لوقي اذام) \تاديد دمحأ 1

 .207 :ص مل اعملا ط وطخ (2)

 .202 :ص مل اعملا طوطخح (3ر
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 نأ» ركذو 0 ت هتازجعم رصح يق ةفلتخملا ءارآلا ىلإ كلذ لبق ضرعتو

 لك ليلضتب ءاغلبلا عامسأ عرقت لزت مل يذلا ميظعلا نآرقلا اهمظعأو اهلضفأ

 ةيمح زيجعتلا ليبس ىلع ةضراعملا بلطب كرحتو ،هئايآ مالسإلا نيد ريغ نيد
 نم نف لك يف نيضئاخلا ارثنو امظن ةضراعملا ءايوقألا ةنطفلا يدقوتملا نسللا

 مل نإو ةملك عنمأ مهتضراعم نع تلفت ال ثيحب اضرعو الوط ةغالبلا نونف

 .'")«مهزيجعت اهيف ضرفي

 :هلوقب اهبقعو يدحتلاو زيجعتلا ىلع تلد ميكحلا ركذلا نم تايآب ءاج
 نوكلامتي ال ممأ ممتداع نمو ،اهيلع نولوبجلا مهو مهتفنأ كرحت مل كلذ عمو»

 كلذ يف ناك نإو ،مهبصانم يف حدقي ضراع ىندأ دورو دنع مهسفنأ طبض اهعم

 ابيبد مهيف بدتو مهمالك يه لا ةغالبلا عون نم وه امي فيكف مهسفنأ فتح

 رمألا نأب اونسحأ ممأ مهسرخأ موقلا نكل ،نوميهي داو لك يف اهيف منأ تح
 امهو ،ةفرصلل وأ ،خحصألا وهو مهقوط يف سيل هنأل امإ ،هتمواقم نكمت ال يهلإلا

 .ث«مهنم حتسي مل نمو نيملكتملل نالوق

 ءاج ام ةحص ىلع لدت ةيآلا نأ» ىلع ،ةزجعملاو ةيآلا نيب قرفلا نيب دقلو

 .“”«يدحتلاب كلذ عم ةطورشم ةزجعملا نأو ،امب دحتي مل نإو [لوس رلا] هب

 ىلع ادنفم ميركلا نآرقلا يف زاجعالا هجوأ يف ءارآلا كلذك نيبو
 :وه امنإ مهزجع نأ انّيبمو ،هلثمب برعلا نايتإ مدع ةفرصلاب نوكي نأ صوصخلا
 .“»«حصألا وهو مهقوط يف سيل هنأل»

 .197 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 .197 :ص ملاعملا طوطخم (تر

 .198 :ص ملاعملا طوطخم ؛3ر

 .197 :ص ملاعملا طوطخم بر
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 هبولسأ وه ،نآرقلا نم هب ىَحتملا زجعملا هجولا يف يييمثلا هراتخا يذلاو
 ىلع ةلمتشم يهو هنم ةروسب ىدحت مالسلا هيلع هنأل» ،هتلازجو هتحاصفو همظنو
 .'"رصاخلا بولسألاو ةلازخلا :امهو نيرمألا

 الو اهب تاييمغ دوجول ال هتغالبب ىدحت -هرظن يف- نآرقلاف ،اذكهو
 "يدحتلا هب عقي مل هنآ الإ هفاصوأ نم كلذ نإف "كلذ هباش امو لوقعلا هتقفاومل
 .«ةغالبلا هب ىدحتملا راتخملا ىلع زجعملاف»

 فالتخالا نم هلوح درو امل ةزجعم نآرقلا نوكي نأ باترا نم باجأ دقو

 مولعم هلثم نم ةروسب هتضراعم نع قلخلا زجع نإ» :الئاق هزاجعإ هجو يق
 ةزجعم هنوك فرعي اذميو \دحأ هيف فلتخي مل و ،ةّتبلا هيف بير ال ةرورضلاب
 .‘‘«ةزجعم هنوك يف فالخلا يضتقي ال هزاجعإ هجو يف كلذ دعب فالتخالاو

 ةزجعمو !ةقباس تاوبن :اهمهأ ةدع قرطب تدكأت دق ةث هتلاسر قدصف
 ةلالدب مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا قدص ملع اذإ هنإ» :نيمثلا لوقي ،ةدلاخ

 مهنم ليحتسي ذإ ،هناحبس هللا نع هب اوتأ ام لك يق مهقيدصت بج و ،ةزجعلملا

 .}»«ممي ءادتقالاب نورومأم انأل ،اعرش يصاعملاو ءالقع بذكلا

 ؟ ةث دمحم انلوسر لبق رم انءاج يذلا امف

 ٦1( ات دمحم لوسرلا هب ءاج ام :

 هنإو .ف‘)هيلإ لوصرلا لبس ددعتل 5 دمحم هب ءاج ام رصح رذعتملا نم هنإ

 ونا :هلوق ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتنا لبق هيلع لزنأ العو لج هللا نأ نيقيلا نل

 .198 :ص ،ملاعملا طوطخم (1ر

 .200 :ص ملاعملا طوطخم (تر

 .192 :ص ثملاعملا طوطخم قر

 .28 - 27 :ص «(لوقعلا راونأ قراشم) :الثم عجار (٦ر
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 مالالا مكل تيضرو يتتقن ْمُكِنَلَع نتناو مكنيد مكل تلمكا
 .3 :ةدئاملا) انيد

 ىش ثحابم ءاج هلت دمحم هب ءاج ام نع ثدحتي وهو ننيمنلا نإ

 لإ امب ملعلا متي ال (ةرخآلا لاوحأ يقر :هانمتسو تايعمسلا نم ناك ام اهنم :ةلخادتم

 وه ام اهنمو ساب رارقإلا نم دبالو ،داقتعالا نم وه ام اهنمو يحولا قيرط نع

 .هكر ت وأ هنايتإ ملسملا ىلع ضورفملا لمعلا نم
 انلضف دقلو «نييمثلا هب ءاج امل ةطسبم ةروص نوكيس انه هب يتأنس امو

 :نيمسق ىلإ هفينصت

 .ةرخآلا لاوحأ وأ (تايعمسلا) :الوأ
 .فلكملا تابجاو :ايناث

 نم انوك فصو اهضعب ىلع قبطني لئاسملا نم هب ىتأ ام اندجو دق انأل

 نع جرخت ال اعيمج يهو ،فلكملا تابجاو اموك فصو اهضعب ىلعو ،تايعمسلا
 هآر ام قفو - ةقيقحلا يف يهو «(مالسلا هيلع) دمحم ىفطصملا هب ءاج امم انوك قاطن

 محاسرإ نم ةياغلا ذإ ،ِءايبنألاو لسرلا لاسرإ نم ةياغلا - ءاملعلا نم هلبق نمو &ێيمنلا
 نييبنلا متاخ ةث دمحم لوسرلاو «لسرلا هب تءاج امب اولمعيو دابعلا مزتلي نأ يه

 .سانلا ىلع ءادهش هدعب نم هعابتأ و 3هتمأ ىلع ادهاش ناكف ،ةماع قلخلل ءاج نيلسرملاو

 دمحم هب ءاج امن فلكملا تابجاو :هلبق نمو ،ينيمثلا ربتعا ضرغلا اذهلو

 ،تّمَرُحو رومأ تعنُم :م هيهنلو تبجو هرمألو \تءاج هنم يه اقحو .هبر نم ف

 .ترشئو تيي ةمألا بتك يف اهليصافتو

 ام ضعب وهو «(ملاعملا) هباتك يت ينيملا هب ءاج امم ضعب وه انه هضرعن امو
 .هتنعب نم ةياغلا هنأل هلمحب و هل وديي اميف هنكل ىفطصملا هب ءاج

 . تابجاولا نزم هب ءاج امو تايعمسلا نم هب ءاح ام مهأ يلي اميف درونسو
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 :تايعمسلا : الوأ

 :ةداهشلا

 ةلاس رلاب ت دمحمل و ةينادح ولاب هلل» ةداهشلا نيعي 'ا)ةلمحلاب نايتإلا نإ

 .هدابع امي هللا فلك لا نيدلا فئاظوو تارومأملا نم قح هب ءاج ام عيمج نابو

 ءيش ىلع قدصت يهف نيدلاو مالسإلا نيبو هنيب قرف الو ناعإلا نعم وهو

 .“_امقاموهفم تفلتخا نإو دحاو

 - نيدحوملا نمو نيملسملا نمو نينمؤملا نم نوكي ةداهشلاب يتأي يذلاف

 هب مأ نانجلاب قيدصتلاب امب نايتإلا نوك شقاني نأ نود - نييمثلا ىري اذكه

 انل حصتيسو (}احبأ كلذ يفف .؟ناكرألاب لمعلاب و امك مأ ناسللاب رارقإلابو

 .اقحال اهنم ضعب

 ناك اذإ "هللا نيبو هنيب اميف هداقتعا هيزجي حلفأ مامإلا يأر ىلعو»

 .نانحلاب هقيدصت

 :ةفل نامعمإلاف ،ديحوتلاو مالسإلاو ناميإلا نم لك نيعم نيمثلا نيب دقل

 ام ميمج نأبو 5 ةث دمحم ةلاسرلابو هلل ةينادحولاب ةداهشلا :اعرشو قيدصتلا

 .قح هب ءاح

 بلقلاو حراوجلا لامعإ اعرش و دايقنالاو ع وضخلا :ةغل مالسإلاو

 .تارومأملا عيمجب

 هللا دنع نم قح هب ءاج ام نأو هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلا ال نأ ةداهش :ةلمحلاب دوصقملا (لر

 .130 :ص لوقعلا راونأ قراشم :عجار

 .208 :ص ،ملاعملا طوطخم ت

 .اهدعب امو .137 :ص ى(لوقعلا راونأ قراشم) :عجار ()
 .215 :ص ملاعملا طوطخم 4
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 ."‘}»للاعت هلل ةينادحولا تابثإ اعرشو دارفإلا ةغل :ديحوتلاو

 ىلع قدصت امأ اعرش و ةغل اهنم لك موهفم ددح نأ دعب- ىري وهو

 . امناموهفم تفلتخا ذإو دحا و يش

 :ىلاعت هلوقك ؛معركلا نآرقلا نم ةدع تايآب كلذ ىلع دهشتسا دقلو

 نم تت رغ اميف اندَحَو اف َنينموُمْلا َن رم اَهيف ناك نم اجرخف

 «ءانثتسالا متي مل مالسإلاو نامإل داحتا الولو» &(36 - 35 :تايرانلا) هنيملْسُمْل

 _ )«فسعت ةلدألا ةرثك عم عم ليوأتلاو» : :؛نيمنلا لوقي

 يأ ةفلآتم ثالث لاصخل ةصتخم ءامسأ يه» ةةلهلوق نم دارملا هنأ ركذيو

 .“‘ه«قدصاملا ةدحتم موهفملا ةفلتنخح

 اونمو ل قال :ىلاعت هلوق هينعي يذلا نإف اعرش ادحتم قدصاملا ناك اذإو

 امك ٍة'يوغللا موهفملا ىلع لمحي نأ بجي (14 :تارجحلا هامسأ اولوق نكلو
 .يخامشلل اعبت نيمثلا هرسفي

 رارقإلاو ةفرعملا عومجب ناميإلا نأ وه حيحصلا» نأ نيمثلا هاري يذلاو

 . (نمآ) هل لاقي هريغ نأو هز احبس هللا نيدب يرملا وه نمؤملا نأو لمعلاو

 نوكي ال اذكو رقملاب لَّوؤم وهف فوم سيلو نمؤم هنآ هرهاظ امت درو امو

 .“)«لمعو لوقب الإ متي ال مالسإلا نأل ضئارفلاب لمعيو ديحوتلاب رقي تتح املسم

 .208 :ص ىملاعمللا طوطخم !)

 .ن - م ()

 هنم ةخسن دجوت طوطخم باتك وهو : (تالاهخلا) باتك بحاصل لوق هنأ :يخامشلا ركذي ةر

 .ةيادرغب ومح خيشلا ةبتكم

 .208 :ص مل اعملا ط وطخ )+4)

 .ن - م ؛قر

 .ن - م «
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 :لمعلا نم دارملاو لوقلا نم دارملا نيب دقلو

 هتابثإ هل بجي ام هل تبليو ...ةينادحولاب هلل [ملسملا] رقي ةي نأبف لوقلا اًمأ»

 .هقح يف ليحتسي ام هناحبس هنع يفنيو ،زوجن امو

 نم قح هب ءاج ام نأبو ...غيلبتلاو قدصلاو ةلاسرلاب هي دمحمل رقي نأبو
 ب

 .هللا دنع

 (ا)«تامّرحملا عيمج نع فكلاو ...ضئارفلا عيمج لاثتما وهف :لمعلا امأو

 :ةكئالملا

 ولا ةكئالملا نع هثيدح ‘باهساإب هلوانتو (تايعمسلا) نزم نيمنلا هب ءاج اممو

 ةفلتخملا ةنسحلا لاكشألاب لكشتلا ىلع ةرداقلا ةفيطللا ةينارونلا ماسجألا» امنأب اهفرع

 .اهلضفو اهماهمو اهئامسأو اهفاصوأ نع ثدحت دقو “ة)«ةقاشلا لاعفألا ىلعو

 : ءايبنألا

 ددعو مهددع ديدحت :اهمهأ «هلئاسم ةعونتمف ءايبنألا نع نيمثلا هب ءاج يذلا امأ
 كلق نم الس انلسرا دقلو :ةلئاق حرصت تاميركلا تايآل نوك مغر مهنم نيلسرملا

 م

 2 . ۔ ٥ و ه هم م . م ه مه

 ح رصت و &(78 :رفاغ) هكيلع :صصق من .م م مهنمو كيلع اًنصَصَق نم مُه مهنم

 .(164 :ءاسنلا) هكييَع مهُصْصقَن ل ًالُسرَو لق لبق نم َكْثلَع مُهاَصَصق : ق السر

 ثيدح ق ءاج ام قفو _ ءايبنألا ةلمح ق روهشملا 5 ركذي تيمنلا نإ

 ةئامنالث مهنم نولسرملاف ،افلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام 6- هنع هللا يضر رذ يأ

 .209 - 208 :ص ءملاعملا طوطخم (1)

 .اهدعب امو 250 ءاهدعب امو .246 :ص ل اعملا طوطخم (2)

 .597 :ص خيراتلا باتك 2 :ج يمحنلل صيخلتلا عم مكاحلل كردتسملا (3)
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 ىسيعو دوادو ىسومو ميهاربإو حونو مدآ ةعبس مهنم ةفاكلا لهأ" { رشع ةنالانو

 ،نآلا مهدوجو نطاوم ديدحتك مب قلعتت ىرخأ تاليصفت ركذيو . ةث دمحمو
 .ا ).هتبسنو مهئامسأ ديدحت و

 :بتكلا

 اهعومجب ىق يهو هئايبنأ ىلع ابتك لزنأ هللا نأ بتكلا لوح هب ءاج اممو

 اهمّسقو ،ةعبرأو باتك ةئام - ركذلا قباسلا رذ ىبأ ثيدح ىف ءاج ام قفو-

 حاولألا يف ةبوتكم تلزن اهلك امنأ» ركذو ‘كلذك ثيدحلاب يذلاك اميسقت
 .«نآرقلا الإ

 : ربقلا باذع

 هيف معنتلا نأو ،نيرفاكلل هنآ ىلع انايب ربقلا باذع نع هنيدح ناك دقلو

 رومأ اممأل ةيعمسلا لئالدلاب تباث هيف ريكنو ركنم :نيكلملا لاؤس نأو ،نينمؤملل
 .صوصنلا هب تقطن ام ىلع قداصلا امي ربخأ ةنكمم

 يقو ئلملا اذه ىف ثيداحألا» نأ دكأو ،كلذ يق ةلدألا نم ةلمجب ءاجو

 يف عنام ال هنأو »«رتاوتلا دح اهداحآ غلبي مل نإو ،نعملا ةرتاوتم ةرخآلا لاوحأ

 هل [ةللا] لعجيو ،اهلك وأ [دسجلا ءازجأ] هئازجأ ضعب ىلإ ...ةايحلا ةر نم لقعلا

 نحن عمسن مل نإو ‘هنم ناكلملا هكرديو بيجيو هب مهفي ام مهفلاو لقعلا نم

 درو دقو ،زئاج كلذ َلُكَو هيلع ملسي نم مالك عمسي نأ زوجي اذكو ضمهمالك

 .240- 239 :ص ل اعملا طوطخم (1ر

 الماك ثيدلا صبب يلاطيجلل (دعاوقلا) باتك ححصم ءاج - .238 :ص ل اعملا ط وطخ (2)

 .29- 28 :ص 1 :ج ،(مالسإلا دعاوق) :رظنا .هحيحص يف نابح نبا هاور :لاقو

 .262 :ص مل اعملا ط وطخ (3)
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 لك ىلع لاعت هللا و هليوأت فلكت لإ ةحجاح ال و هرهاظ داقتعا بجوف هب عمسلا

 . « ريدق يش

 لاؤسو داسجألا لإ حاورألا درو ربقلا باذعل نيركنملا ءارآب ءاجو

 مدب هلئاق نزم نذؤي كلذ نأ ليصفتلاب 7 اهنم بناوج ةدع شقانو نيكلملا

 .“داسجألا رشح ةرفكلا داعبتسا ةباثمب هنأو ناميإلا ىلإ هتنينأمط

 :ةعاسلا طارشأ

 ارشع اهنم ركذو -لوقي امك- ةريثك يهو ةعاسلا طارشأ نع ثدحت

 ةنكمم افمموكلو «اهيلع حاحصلا ثيداحألا رفاضتبو امي نيمألا قداصلا رابخإل

 :“)يرافغلا ديسأ نب ةفيذح ثيدحب ءاجف

 .ةعاسلا ركذن انلق ،نوركذت ام :لاقف ركاذتن نحنو انيلع ةم يبلا علط»

 عولطو ،لاجدلاو ناخدلا ركذف تايآ رشع اهلبق نورت قح موقت نل امإ :لاق

 :فوسخ ةثالثو سج وجامو ج وجايو ،ميرم نب ىسيع لوزنو ،امبرغم نم سمشلا
 جرخت ران كلذ رخآو ،©برعلا ةريزجب فسخو ،ثبرغملاب فسخو قرشملاب فسخ

 يف راثآو ثيداحأ تيور دق هنأ ركذيو .«مهرشحم ىلإ سانلا درطت نميلا نم
 . ")ريسلاو خيراوتلاو ريسفتلا بتك نم بلطتف» ءامتايفيك و ،اهليصافت

 : فحعبلا موي

 اوبساحيل روبقلا يف نم هيف هللا ثعبي موي وهو ثعبلا موي نع اضيأ ثدحتو
 .ايندلا مك ايح يق هولمع ام ىلع

 .263 :ص ثملاعملا طوطخم ()

 .263 :ص مل اعملا طوطخ (2ر

 .2901 :مقر ،ةعاسلا لبق نوكت يلا تايآلا يف :باب {ةعاسلا طارشأو نتفلا :باتك ،ملسم هاور ةر

 .261 :ص ،ملاعملا طوطخم جر
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 ،نامسجلا داعملا ةلأسمل صوصخلا ىلع ضرعتو ليصفتب هنع ملكت
 نم دوجول ليلحتلاو ةساردلا نم ديرم لإ ح اتحت مودعملا ةداعا أ ادكؤم

 .ماسجألا مادعإب لوقي

 ؛ضعبب اهضعب طالتخاو اهئازجأ قرفت نع ةرابع اهءانفإ نأب لوقلا دنع امأ

 نيعملا اذك ءاج دق لقنلا نوكل :ايناثو {ةيلقعلا ةيحانلا نم :الوأ اديقعت لقأ ةلأسملاف

 .ريطلا ءايحإو مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق ق

 حرصيو ءازجألا قرفت ءانفإلا نأب :لوقلا وه هيلإ ييمثلا بهذي يذلاو
 ."ةلزتعملاو ةرعاشألا دنعو اندنع ةزئاج ةداعإلا َنأب»

 تيقب مدعأ اذإ دوجوملا نوكل يه امنإ ةلزتعملا دنع ةداعإلا ناكمإ نأ نييو
 نإو ةداعإلا ناكمإب اومكح مقإف ةيرعشألاو ةيضابإلا دنع امأو \ةصوصخللا هتاذ

 .ةيلكلاب دوجوملا ىفتنا

 اذه عنمي مل هنإف {اقلطم اناكمإ ةنكمم مودعملا ةداعإ نوك يف امهقافتا عَمف

 كلذك هنوربتعي ال ةرعاشألا ذإ .ائيش مودعملا رابتعا يف امهفالتخا نم قافتالا
 .“ةيضابإلل افال

 افالخ اينامسجو ايناسفن هتداعإب نولوقي مودعملا ةداعإ ناكمإب نيلئاقلا نإو

 .بناج اذه ،ينيامسجلا داعملل نيركنملا ةفسالفلل

 نيركنم نامسجخلاو نياحورلا داعملاب نيلئاقلا نم نإف رخآ بناج نمو

 .ةقرفتملا ءازجألل اعمج ةداعإلا مهرابتعال مودعملا ةداعإل

 .264 :ص مل اعملا ط وطخ )1)

 .264 :ص مل اعملا ط وطخ (2)
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 3ايناحورو اينامسحج مودعملا ةداعا زاوج انيبمو الصفم نيمثلا ءاج اذه يقو

 صوصخلا هحج و ىلع دسجلا داعم وأ قلطم مودعملا داعم ركنم بهذم اشقانم و

 . نياجرخلاو يجنإلا كلسم ةلأسملا لوح ماعلا هكلسم ق راسو

 يانلا هدوجو عنتميال هنأ ةداعإلا زاوج يق انل» :هبهذم انيبم يمثلا لوقي

 وأ يشلا تاذ ىضتقم نأل ‘تاعنتمملا ليبق نم ناكو ءادتبا دحج وي ل الإ و تاذل

 ث : ."")«هتاذل انكمم ناك هتاذل عنتمي مل اذإو .ةنمزألا بسحب فلتخن ال همزال

 مودعللا ةداعإل مزلتست يلا ةصخشللا ضراوعلا نم سيل تقولا نأ ىريو

 .ربخ امب دري مل تقولا ةداعإ نأو ةصاخ 5هتقو ةداعإ ةرورض

 نرم اضراع سيل ءيشلا مدع 5 ىري نم نيملكتملا نم دجو نإو هنإ و

 مودعملا ةيهامل مزال فصو وه امإو ةيجراخلا عناوملا نم اعنام الو ةيهاملا ضراوع

 وأ ريسفتلا اذه رتخي مل يمثلا نإف 8‘ديرجتلا) ىف يسوطلا كلذ ىلإ بهذي امك

 ق نيملكتملا روهمج بهذم بهذ لب ايفسلف اكلسم ةلأسملا ق كلس نا و ؤ هلثم

 .مودعملا زاوج تابثإ

 لبقت ال تارابعب ىصحت ال عيضاوم يف هنع ربخأ» دق عرشلا نأ :مهبهذمو
 .ة«ميقتسملا طارصلاو ميوقلا نيدلا نم هنوك ةرورضلاب امولعم راص تيح ليوأتلا

 دوجولا :دحاولا ءيشلل نيدوجولا نيب قرفملا ةلدأ يمنلا ةر دقو

 ءاهودروأ يتلا مههبش ادتفم ،ةداعإلا يناثلا دوجولاو ،يئادتبالا لوألا

 .264 :ص ثملاعملا طوطخم !)

 .265 :ص كملاعمللا طوطخم (تر

 .269 :ص مل اعملا طوطخ (3ر

 .43 :ص «(ةيمالسإلا ةفسلفلا ملاعم) نع (4)

 .267 :ص ملاعلا طوطخم (ةر
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 نيعل داعم « هنأو .هعوقوو ماسجألا رشح زاوج دحاو نآ ق ادكؤمو

 .""«اهلثمل ال ةمودعملا داسجألا

 كامقوم دعب نادبألا ييحي ىلاعتو هناحبس هللا نأ»ب ةلأسملا لصوح دقلو

 وأ ،اهمادعإ دعب رهاوجلا ةداعإ نيعمب نوكت نأ امإ ةداعإلا نأ هيلع ليلدلاو

 وهف هعوقوب قداصلا ربخأ نكمم لكو ،نكمم امهالكو اهقيرفت دعب اهعمج

 .قح ةداعإلاف قح

 :لوقي مودعملا ةداعإب هنم قلعتي اميف ةصاخ احوضوو ءالج هبهذم ديزيلو

 لبقت ضارعألاو رهاوجلا ةيهام نأل ةنكمم لوألا نعملاب ةداعإلا نإ :انلق امتلو»

 مزل لإو ءاس لإ نوكي ال لوبقلا نأ نم تفرع ام ءامناذل مدعلاو دوجول
 نأ مزل ءادتبا مدعلاو دوجولا تلبق املف ،اهمدع دعب بلقنت ال امتاوذو لسلستلا
 .ءاهتنا امهلبقت

 تناكل دوجولا الإ لبقت مل ول امنأل مدعلاو دوجولا لبقت امتإ :انلق امنإو

 مدعلا الإ لبقت مل ولو ،اهثودح ناهرب نم قبس امل لطاب وهو ،دوجولا ةبجاو ةميدق
 .“”.هبذكي نايعلاو دوج ولا ةعنتمم تناكل

 لاكشإ الف ءازجألا قيرفتب مادعإلا دنع امأو ،قلطملا مادعإلاب قلعتي اميف اذه

 :لوقي ثيح هيف

 اهقيرفت دعب ءازجألا عمج وهو نانلا ێعلملاب ةداعإلا ناكمإ امأ و»

 انرظن نإو ،اهلباق بسحب ةداعإلا ىلإ انرظن اذإ ،اذه حضاوف اهيف ةايحلا قلخو

 .269 :ص مل اعملا طوطخم (ار

 .268 :ص مل اعملا طوطخم . 2ر

 .268 ص ءملاعملا ط وطخ (3)
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 ال هتردق نأ ىف ءافخ الف ،ىلاعتو هناحبس هللا وهو اهلعاف بسحن اهيلإ

 .٠"٨«..نكمم اهيلع ىصاعتي

 ةلدأب ءاجو ،لعافلا وأ لباقلا ةهج نم ءاوس ،داعملا اذه ىف رذعت ال نأ نبو

 .كلذ نيبت نآرقلا نم

 وأ يلقع يعطق ليلدب تبثي ل هنأ :هتصالخ يذلا يزارلا بهذم هقار دقو

 طقف نعي ال ةميركلا ةيآلا يف دراولا كالملا نأو اهديعي م ءازجألا مدعي هللا نأ لقن
 .كالملا نم اضيأ قيرفتلا نأل ءانفلا

 :طا رصلا

 :لاق ش اس وسح ارمأ هربتعا نم دنع طارصلا نعم اذه دعب نزم نيمنلا نيب

 امك- كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا نأل 3“ة}«ةلزتعملا دنعو اندنع تباث ريغ وه»

 هللا نيد وه طارصلاف» هيلع اهلمح بجاولا نمو ©نآرقلا رهاظل ةفلانع -لوقي

 ."‘}«نآرقلا هب قطن ام عيمج يق هناحبس

 . فلاخملا بهذم اك دريو هبهذم اك تبثي تالالدتساب ءاج دقو

 :نازيملا

 ىري نم بهذم نيب نأ دعبف ،طارصلا يف همالك لثم نازيملا يف همالك نإ
 تانسحلا رابتعا نازيملا نم ةلزتعملا دنعو اندنع دارملا امتلو» :لوقي سوسحم رمأ هنأ

 ةللذداألاب ءاجو هقلخ نيب العو رع هللا هعضو يذلا لدعلاو اهريغ نم اهزييمتو

 .كلذ ديكأتل ةيلقعلاو ةيلقنلا

 .268 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 .269 :ص كملاعملا طوطخم (تر

 .272 :ص ملاعملا طوطخم (تر

 .273 :ص ،ملاعملا طوطخم جر

 .273 :ص ملاعملا طوطخم ةر
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 :ةعافشلا

 قح تتح دمحم انديس ةعافش» :لوقي اهيفو 6كتباث رمأ يهف ةعافشلا امأ

 ال :اولاق ،رئابكلا لهأ نم مهاوس نم نود ةلزتعملا دنعو ،اندنع نيملسملل ةتباث

 دمحمل] هل هناحبس هللا نزم ةمارك يهو 6&بجو دق ام لاوزل الو لاز دق ام بوجو ول

 7 .ىمظعلا ةعافشلا يهو ءايبنألا نم ٥اوس نم نود ] نتخ

 هلو موقلا همعز ام ىلع هتمأ نم رئابكلا لهأل ةعافشلا هذه تسيلو

 .اهركذي ل و ںاهيلإ راشأ ا«كلت ىوس ىرخأ تاعافش

 :رانلاو ةنجلا

 ©نآلا نيتقولخم امفوك يف فالتخالل ضرعت رانلاو ةنحلا نع هثيدح يقو

 بهاذملا نم ريثكلا ءارآب ءاجو لئاسملا نم كلذب قلعتي امو ؟كلذ ريغ امم مأ
 نيتقولخ اممفوك ىلإ بهذ نم هباحصأ نم نأ ركذو ءاهججحو امباحصأ ركذو

 مهرثكأ نأ نيب امك ،دعب نيتقولخم ريغ اممنوك ىلإ بهذ نم مهنمو ،نآلا
 6ث)«لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو» :هلوقب دصقملا اذه متخ نإو وهو .رمألا يف فقوت

 دعو متي امهيفو ،نآلا امهدوجو ىلإ ليمأ ةلأسملل هضرع نم ودبي اميف -وهف
 .دابعلل هديعوو هللا

 :ديعولا ذوفن

 ‘ة) بهاذم ةنالث ديعولا ذوفن يق لوقلا مسقي ةي ێيمنلا نإ

 .274 :ص ،ملاعمللا طوطخم ار

 .277 :ص ملاعملا طوطخم تر

 .اهدعب امو 275 :ص ملاعملا طوطخم ةر
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 ركذيو مالآلا لعفل ال طقف فيوختلل ءاج ديعولا نأ وه :لوألا بهذملا

 :مهتجح و ،ةينطابلل لوق هنأ

 .(16 :رمزلا هدابع هب هللا فحي كلذل :لوقي ىلاعت هلل نأ :الوأ

 هتيصعم هنأل ‘فيعضلا ناويحلا دبعلا بذعي ال نيمحارلا محرأ نأ :ايناثو

 لاعفألا نأو ةصاخ ،هنم ردصي لمع يف ررض الو هلل عفن الو ،هسفن قح يف رصق
 ."اهنم ءيش يق دبعلل رثأ الو ،هقلخو ىلاعت هتدارإب ةعقاو اهلك

 اق ةيآلا يف روكذملا فيوختلا نأ وه :ىلوألا ةجحلا ىييمثلا هب ةري يذلاو
 ىلع يبم» اهيف مالكلا نأي :ةيناثلا دريو .ةرخآلا يف هب فوخم عقيو ايندلا يف وه

 انيم امم وهو ،ةردقلا رس ىلع عالطإلا بلط ىلعو ،لطاب وهو يلقعلا نيسحتلا
 ._>«هيف ضوخلا نع .

 وهو وهو دحوملا نود كرشملا قح ىف نسحي انإ باذعلا َنأ» وهف :ناثلا بهذملا

 قفوي نأ لبق رئابكلا لهأ نم تام نم باقع يفنب اومزج» ءالؤهو ،«ةئجرملا لوق

 :ولاز [ زرم نف :لاع هلوقب -ي ركذي امك اوتا ؛هتيرل
 نم كل :ىلاعت هلوق ليلدب يزخ رانلا لوخدو 527 :لحنل) همنيرفاكلا ىلع
 .(192 :نارمع لآ) هم راصنا َنم نيملاظلل امو ُهَتيَرَا َدَقَق راَتلا لحخذلت

 ُ هم ه 9

 بذك نم ىلع َباَذَعْلا نأ آي ! يحوأ ق ة انإ :َجَو ًرَع هلوقب اوجتحاو

 .مومعلل (باذعلا) يف ماللاو فلألاو 48(5 :هطر ىلوو

 نأل &ديعولا يآ ىلع دعولا يآ» حجري ضراعتلا دنع هنأب اضيأ اوجتحاو

 .«بلغأ هلضفو هتمحر

 .275 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 .275 :ص ثملاعملا طوطخم (تر
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 ال خع ش ةنأ 'ىلَع اوفرسأ نيذلا يدابعاي لقف :ىلاعت هلوقب كلذك اوجتحاو

 ئ :ةنأل ل َنأل» ،نونمؤملا :(هدابع) نم دارملاو 53 :لو .هللا ةمحر نم اوطت
 ©')«رفاكلل فرش الو فيرشتلا رعشت

 باذصلا زوج نم رظن ةهجو نم اهلك ججحلا هذه ىلع نيمثلا بيجنو
 .ةيضابإلاو ةرعاشألا يأر كلذ يف ادمتعم دَّحوملل

 امب دارملاف رفاكلاب باذعلا ةصصخملا تايآلا نإ»ف :ةرعاشألا لصأ ىلع مأ

 .«هدعب حالف الو ،دولخلا يضتقي يذلا وهو صاخ يزخو باذع

 .“)«كرتشملا ردقلا كلذ يف رفاكلاب دارملاف» ةيضابإلا لصأ ىلع اّمأو

 نأ الإ ب كلذك دحوملا لاني نيقيرفلا دنع باذعلا نأ همالكب ىنعيو
 هدعب حالف الو رانلا يف هدولخ يضتقت رفاكلا هب هللا دعوت يذلا يزخلا ةيصوصخ

 ائيش وأ تتف دمح ةلاسر دحج نم وه :ةيرعشألا دنع رفاكلا نأل كدّحوملل افالخ

 .ةرورضلاب اهنم ملعي ام

 ناك ءاوس .رفاكلا لاني كلت هتيصوصخب باذع وهف :ةيضابإلا دنع امأو

 .ليلق دعب هحضونس امك &بتي مل ام \دوحج رفك وأ ةمعن رفك هرفك

 مومعلا : هيدا بعال ىلاعت هلوق نم دارملا نأب :ىرخأ ةرم ينيمثلا بيجيو
 ة صوصخلا هب دارملا

 .275 :ص ،ملاعملا طوطخم (1ر

 .275 :ص ملاعملا طوطخم ؛تر

 حرش يلاسلا هللا دبع نيدلا رون خيشلا :الثم عجار صوصخلا هب دارملا مومعلا ماكحأ يف ةر

 1981 طقسم- ةيقرشلا ةعبطملا ءاضيأ هل (لوصألا سمش) ةامسملا ةيفلألا ىلع (سمشلا ةعلط)
 ةضور ىلع هقفلا لوصأ ةركذم) ،يطيقنشلا نيمألا دمح خيشلا .اهدعب امو !29 :ص ءا :ج

 .اهدعب امو 213 :ص &(ط ،‘ت 8د) ‘تروريب ،ملقلا راد ةمادق نب ةمالعلل ( رظانلا
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 ال مم شنأ "يلع اوفرسأ ي ريذلا يداَبعاَ قال ةمي ةميركلا ةيآلا نم ديري هنأبو

 هناحبس هللا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا ىلع لا» (53 :رمزلا) .. .هللا ةَمْحخَر ن .م وطق

 ..ا '«ةب وتلا نع كلذ مهدصي ىح هللا ةمحر نم بنذلا ةعقا ومم. ا وطنقي الأ و

 ةاصعو نيرفاكلا قح ىف نسح تباث باذعلا نأ» وهف :ثلاثلا بهذملا امأو

 .“_هةلرتعملاو ةرعاشألا دنعو اندنع ،نينمؤملا

 نم مهريغ دنعو ،لقعلا ةهج نم» ةلزتعملا دنع هنسح نأ :ىلإ نيمثلا هبنيو
 .ع رشلا ةهج

 :هلوقب ةلأسملا لصوحو
 مكنا عامجإلاب رانلا ي دلخم :دحاجلاف دحاج و رقم :نابرض سلنلا»

 .ظوفحم ريغو ،هَرْسَع يصاعملا نم ظوفحم :نابرض

 بحاصو اهبحاص وأ ،رئاغص بحاص :يناثلاو عامجإلاب ةنحلا يف :لوألاو

 .بئات ريغو ،اهنم بئات رئابك

 وهو ،ةرعاشألا دنع ةئيشملا يف :ثلاثلاو عامجإلاب ةنحلا يف اضيأ :نالّوألاو

 لمأ نم هب عوطقم ةلزتعملا دنعو اندنعو ،هلدعب اهلخد نإو رانلا يف دلخي ال يذلا
 .ةعيشلا نم ةيديزلا دنع كلذك و““أاهيف ادلخم رانلا

 نأ ىلإ ةراشإلا عم ،يلاتلا يحيضوتلا لكشلا يف ءالجب ةصالخلا هذه غصنلو

 :ةيفلسلاو ةيديرتاملا هيلإ بهذ يذلا هسفن وه ةرعاشألا هيلإ بهذ يذلا

 .276 :ص ل اعملا طوطخم (1)

 .276 :ص ملاعملا طوطخم (تر

 .(حيبقتلاو نيسحتلا) :ابيرق قحاللا ثحبملا عجار .276 :ص ملاعملا طوطخ ؛3ةر

 .276 :ص كملاعملا طوطخم (جبر

 .اهدعب امو 274 :ص ©1984 &2 :ط ةرهاقلا ،يبرعلا مالعألل ءارهزلا {(ةيديزلا) يحبص دومحم دمحأ 5ر
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 :ديعولا ذوفن يف ينيملا لوق ةصالخ

 رقم

  
 يصاعملا نم ظوفحم

  

    

    
  

  

 نوفلكملا
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 ةرعاش أ رئابك رئاغص رئاغص امإ بحاص بحاص بحاص

 ةل زتعم اهنم اهنم بئات __ | : رعاش أ ةيضايإ | | بئات رت رئابك و > لع

 ةيضابإ

 ةيضابإلا دنع دنع [

 ٤7, | ةلزتعملاو ةرعاشألا كلاح

 ,لجو زع هلدعبف رانلا لخد نإ .(
   ٨ 1 رانلا ىف دلخي ال وهو
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 اهالوأ يلا اياضقلا نم رانلا يف مهدولخ ةيضقو رئابكلا لهأل ةعافشلا ةيضق نإ

 امأ كشالو 5تلرضاحلاو "يضاملا يف اليوط اهيف اوبتكو ،مهتيانع ةلزتعملاو ةيضابإلا
 ام وهو يعامتجالاو يدرفلا كولسلا يفو يلمعلا قيبطتلا يف اهرثأ امل تلا اياضقلا نم

 يلمعلا عقاولا ف دسجتي مالسإ قيقحت ىحنم يف رولبتو ومنت اهيف ةيضابإلا ثاحبأ لعج
 .ةرهطملا ةنسلاو ميركلا نآرقلا كلذ يف مهدنس ناكو ،عمتجمللو درفلل

 ازيمت نكي مل نإ - امب اودرفنا مهدنع اثاحبأ اندجو هجوتلا اذهل ةجيتنو

 يفو ءاجرلاو فوخلا يقو ،ةءاربلاو ةيالولا يف اثاحبأ :اهنم ركذن -اصيحمتو ةيانعف

 .هلعف عسي ال ام يفو ،هكرت عسي ال ام يقو هلهج عسي ال ام

 يف اوقّمعتو !اهصيحمت ىلع اوصرح و ،لئاسملا هذه لثم اوسرد دقل

 هللا عرش هب ءاج ام قفو اهنم ةيضق لكل ماكحألا رادصإ يف اودهتجاو ،اهتشقانم
 ©تلفتلا دنع هيلإ ءوجللاب هيمحيو للزلا نم هيقي روسب درفلا اوطيحي نأ نيلواحم

 .نيرادلا ي ةمالسلا هل نمضت ةشيع هامح يف شيعلابو

 {ةلاسرلا نم ةياغلا ققحتت امهتماقتسا يفو ع ومجلا ماقتسا درفلا ماقتسا اذإو

 لإ رسنالاو ًء_ لا تقلخ اَمَو :العو لج هلوق يف امك هدحو هلل ةدابعلا متتو

 / ١ ١ .(56 :تايراذلا) هنوُدْعَتل

 انيديأ نيب دجوي اممو .يناثلا بابلا نم لوألا لصفلا :ةساردلا هذه عجار يضابإلا جاتنإلاب قلعتي اميف «1)

 .ارخؤم عبط دقو (ه283 تر) :حتف نب سورمعل «(ةيفاصلا هنونيدلا) :اطوطخم هيلع انرثع امت اهنم
 سابعلا يبأل {(ديحوتلا لئاسم) - .(ه 471ت) فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأل «(ةنوزخملا فحتلا)

 .(,ه380 ت) الغي رزخ يبأل «(نيفلاخلملا عيمج ىلع درلا) - .(ه504ت) ركب نب دمحأ

 .237 :ص لإ 183 :ص نم 01989/1409 :ةنس ط «(غمادلا قحلا) :يليلخلا دمح نب دمحأ - ؛تر

 ةرازو تضفر «ص38 يف نوقرم ،(ةيضابإلا دنع ةديقعلا نم بناوج) ،هكبوأ رمع نب دمحأ -
 .1988/03/23 :ةخرؤم ةلاسرب هتعابط ةينيدلا نوؤشلا
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 (فلكملا تابجاو) :ناونع تحت يلي اميف ثاحبألا كلت نم ابيصن لوانتنسو

 نيمثلا هب ءاج ام انتدمع نوكتسو ،(تايعمسلا) نع ثيدحلا انممتأ نأ لعب كلذو

 .(م اعملا) هباتك يف

 :فلكملا تابجاو :اينات

 :هلهج عسي ال ام ةفرعم )1

 ةيوازلا رجح وه هنيد رومأ نم فلكملا ىلع هلهج عسي ال ام ةفرعم نإ

 ام ةفرعملو عسي ال امو هكرت عسي ام ةفرعملو ،هلهج عسي ام ةفرعمل قالطنالا ةطقنو

 ال ام ةفرعم و .عسي ام فرعن هلهج عسي ال ام ةفرعمم. هنأل عسي ال امو هلعف عسي

 ام فرعن هكرت عسي ال ام ةفرعمبو ،هلهج عسي ال امم ىلوأ باب نم وه هكرت عسي
 الام ةفرعمم.و هلهج عسي ال امم ىلوأ باب نم وه هلعف عسي ال ام ةفرعمو عسي

 .عسي ام فرعن هلعف عسي

 : (لوقعلا راونأ) هتديصق يف يملاسلا لوقي
 ابدن لفن ل انلاو هميلعت ابج و دق مزال هنم ملعلا و

 هلفن هدع امو بجاوف هلهج انعسي ل ء يش لكف

 مثأي كاذكرتبرداقل مزلي امتح بجاولل ثحبلاو

 ىتأ ام لصأ ناكف ،اليوط ةيضابإلا اهنع بقن دق لئاسملا هذه نأ اندجو دقلو

 ناكو &ىضم ام يق انركذ امك ديحوتلا ةديقعل يخامشلا حرش امهلوح ينيمنلا هب

 فاتلز نب الغي رزخ وبأ هب ءاج امم صوصخلا ىلع اديفتسم كلذ يف يخامشلا

 ةنس ىقوتملا يسباقلا يتازملا فلخي نب ناميلس عيب رلا وبأو ((1إه380تر) نايس ولا

 لبق دولوملا فوسلا نغرملا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ هب ءاج اممو ،(م1078/ه471)

 بوقعي وبأ (ناهربلاو ليلدلا) باتك بحاص هب ءاج اممو (م1078/_ه471) ةنس
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 يراحصلا يمتوعلا ملسم نب ةملس رذنملا يبأل )1 ءايضلا) باتك بحاصو ئ نيالجراولا

 .يرجهلا سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا دعب شاع يذلا نيامعلا

 الواتت امب قلعتي امو (هلهج عسي ال ام) ةلأسم لوانت دق نيمنلا ناك اذإو
 ناونع تحت اهركذ دق -۔اضيأ- هدحن اننإف كاك ءاج ىلا ثحابملا فلتتع نب اعزوم

 هامس يخ املا 5 عيمح نب ١ لعف امك لمقتسم -

 بسحنو ،ىربكلا ةيساسألا هملاعم مهأ زاربإب هزييمت عيو : ن .يدلا ديدحت)

 نوكت تلا اهنمو 5اداقتعاف املع نوكت نلا اهنمف 5ةرو ؛رضلاب . نم ملعي امم اغأ

 .اك رت وأ انايتا المع

 تيمنلا لوقي

 : هزييمت و نيدلا ديدحت»

 .امهانعم ي امو كرشلاو ديحوتلا وهو ،نيع ةفرط هلهج عسي ال ام ةفرعم-

 ىلع ناضمر لوخدك ةقّيضملا ضئارفلا عيمج وهو :هكرت عسي ال ام لعفو-
 هلهج عسي ال امم وهو ا فلكملا ىلع ةالصلا يف تقولا رخآو رضاحلا فلكملا

 .[رمأت] اضيأ

 الام :اضيأ هيف لخديو © يصاعملا عيمج وهو :هلعف عسي ال ام كرت و-

 ةجحلا مايق وأ فارتقالا ىلإ هلهج عسي امو ‘كرشلا نيع ةفرعمك هلهج عسي
 ‘)«ىصاعملا ةيقب وهو

 ادلحب نورشعو ةعبرأ وهو نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب دجوي = (ءايضلا) اد

 .هعبط يف ةرازولا تعرشو

 ۔نقزي نب دلاخ لآ ةريشع ةبتكمب ءايضلا باتك نم ةخسن دجوتو -

 .221 :ص 7 اعملا طوطتم ؛2ر
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 وه (هلهج عسي ال ام) ثحبم نأ ىرخأ ةرم دكأتن ةرقفلا هذه لالخ نمو

 رهظ امل انتسارد ىف هتحلاعمل ارصنع هانرتخا كلذلو ،اهتيادبو ىرخألا لئاسملا ساسأ

 .(تاوبنلا) ملعم يف نيمثلا امب ءاج ثحابم ةدعل لمشألا هنأ نم انل

 ؟هلهج عسي ال يذلا امف

 ىلع لاكشإلل اضرع نوكي ام ردقب لاؤسلا نع اباوج هب يتأن ام نوكي ال

 .صوصخلا ىلع (ملاعملا) يف ةلأسملا لوح نيمثلا هب ءاج يذلل ابيرقتو "مومعلا

 (هلهج عسي ال ام) نع اوثدحت نيذلا 5 رمألا ئداب ريشن نأ ةفارطلا نمو

 رمألاب سيل -ودبي اميف مهفالتخا ببسو ،عسي ال امم هنوك عم هديدحت يف اوفلتخا

 فلكملا ىلع بجي لا تامازتلالا رادقم ديدحت يف مهفالتخا ىلإ دوعي وهف ،للجلا

 .فراقي وأ هيلع ةجحلا مقت مل ام يخارتلا ىلع اهملع زوجي لاو روفلا ىلع اهملع

 ساسأ ملعلا ربتعا دق الثم يلاطيخجلا ليعامسإ رهاط ابأ اندجو دقف لعفلابو

 ةئالث رابتعالا اذه ىلع هلئاسم مّسق دقو عسي امو هلهج عسي ال ام لئاسم لوانت

 :ىربك ماسقأ

 .نيع ةفرط هلهج عسي ال ام (1

 .دورولا ىلإ هلهج عسي ام (2

 ميسقتك ةمألا ءاملع نم صاخلا هملعي ام هب دصقيو ادبأ هلهج عسي ام )3

 ._١همياش امو ثيراوملا

 :ص (لوقعلا راونأ قراشم) ،يملاسلا نيدلا رون خيشلا :حوضوب عوضوملا لوح اوبتك نيذلا نم «ل)
 . اهدعب امو 2

 ةيبرعلا ةعبطملا ،يلكب نمحرلا دبع قيقحت (مالسإلا دعاوق)أ يلايحلا ليعامسإ رهاط وبأ ؛تر

 .اهدعب امو 114 :ص (ا) :ج 1976 ،ا :ط كةيادرغ
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 نأ ركذي نێيمنلا : إف ،هلهج عسي ال اميف مهئارآ نع ثيدحلا لبقو

 ام ةفرعم وه مأ هللا ةفرعم وه له :فلكملا تابجاو لوأ ق اوفلتخا دق هباحصأ

 .؟. "هلهج عب ٦

 نسم ديعس وب حلاص هدعي يذلا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ بهذي ننانلا ىلإ

 ننالجراولا بوقعي ابأ نأ ىري - عبيرلا يبأ لباقم يف - هلباقم يفو نيقيضملا نيددشتملا
 زرف هلعجب ف رطتلا لح غلب نم كانه نأ : لإ بحذيو لب نيعس وملا نلهاستملا نم

 تاقيقدت هلامعتسال و 58هلهج عسي ال امم بيرق امع هنع ثدحتنس يذلا- نيدلا

 .-السإا ة واقن تبهذأ ىح 3(هلهج عسي ال ام) ةلأسملا هذه لوح ةيفسلف

 ىلع قفتي مهعيمج نأل ©فرطتلاو لهاستلا دعبلا اذه ذخأت ةيضقلا لاخن الو

 داقتعاو لوق نم هب هللا رمأ ام عيمج» وه يذلا ناميإلا نم زج لمعلا نأ

 مهفالتخا عم- هلهج عسي ال اميف ركذ ام نأ ىلع اعيمج نوقفتم مهو “«لمعو

 نأ ىلع نوقفتم مه-اداهتجا هنوك نع ودعي ال هنأل هئاصحإو هحرط ةقيرط يف

 فلكملا داقتعا ىف هرثأ هلو ةرورضلاب نيدلا نم ملعي.امم هلك نكي مل نإ هلج

 ةجحلا مايق دنع ،هلهج عسي ال اميف ج ردأ امم ءيش ناركن دنع ممأ ليلدب ،هكولس و

 .ممكاداهتجا بسح كرشلا وأ رفكلا وأ قافنلاب هبحاص ىلع مكحلا ق نوقمتي

 سيل هلهج عسي ال ام لئاسمل دقنلاو فالتخالا نم ةلهو لوأل ودبي يذلاو
 ديحوتلا ساسأ يه (هللا الإ هلإ ال) ةلمجلا نأ ىلع قافتا وه لب افالتخا ةقيقخا يق

 سيسأت ق ىفكت ن هللا لوسر اهيلإ وعدي ناك قلا ةلمحلا ربتعي نالجر اولا اذهف

 ال ام لئاسم رصح يق دهتجملا وهو كلذ نم دعبأ بهذي تيمنلا اذهو ،ديح وتلا

 .9 :ص م اعلا ط وطنح ؛١ر

 .154 :ص «(ناهربلاو ليلدلا باتك قيقحتو ةسارد) ديعسوب حاص ()

 .113/3 :ج 5(ناهربلاو ليلدلا) نالجراولا ةر
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 نأ فرعي نأ رمألا ئداب مالسإلا ىلإ وعدملا ىلع بجي ال هنأ ىريف -هلهج عسي

 طشلا يف ديحوتلا ةفرعم بوجو اهنم هيفكي امإو ديحوت ةداهشلا ن ٠ م ناثلا رطشل لا

 ."هنلا الإ هلإ ال نأ دهشأ :هلوق وهو ل وأل ا

 ءايبنألاو بتكلا نوك يف نيالجراولا يلكب نمحرلا دبع خيشلا قفاويو اذه

 فلكي مل هللا نإف» ةلمجب امب ناميإلا يفكيو ،ليصفتلاب مهتفرعم فلكملا مزلت ال

 اذه ىوس امو قح هب ءاج امو هللا لوسر دمحم هللا هلا ال لوق الإ ةداهشلاب ادحأ

 .'‘)«ةجحلا هب كيلع تماق امي ناميإلا الإ يش ةداهشلا نزم هيف كيلع سيلف

 تسلا للملا نأ نم ييالجراولا داري ام قفاوي شْيفطا قاحسإ وبأ هاري يذلا و

 ىَراَِصّلاَو نيبامصلاَو او اوداه يذلاو اوُماَع ك نيذلا نإ :لاعت هلوق يف تءاج يرل

 رشح رسفيو ‘نامإلا نم تسيل 7 :جل 4.. .اوك رشأ يذلاو َسوُجَمْلاَو

 هباتك يف اماكحأ اهل ركذ هللا نأل» :كلذ اولعف مّمأب ناميإلا لئاسم عم اهل نيرشاحلا

 ة>»«ةيدمحما ةوعدلاب ةلومشم انأل اهلهجي نأ ملسملل يغبني الو 5زيزعلا

 ةلمجلا نأ ىلع مهنم قافتا وه رمألا ةقيقح ةقيقح يف دقنلا اذهو فالتخالا اذه نإ

 ال اميف لئاسملا نم ءاج امم اهريغ نأو .يدحول نم اهبحاص نوكيل يفكت اهدحو

 .امل لاصخ يه هلهج عسي

 ،هل ءازجأ هلاصخ نم ركذي امو رك هنإو ،دارفإ ديحوتلاف» :نيمثلا لوقي

 ةلصخ [رك] :يأ ،ديحوت اهلك ايو هل طورش لاصخلا كلتو طورشم وه وأ
 ‘«هنم ازج وأ هدوجو يف اطرش امفوكل سام الإ دجوي ال :يأ هلاصخ نم

 .40 :ص ء(رونلا) ،ينييمثلا ار

 .26 :ص ثقيلعتلا ،(مالسإلا دعارق) ،يلاطيحلا ؛تر

 .107 :ص ى(اهحورشو ديحوتلا ةمدقم) ،شّيفطا قاحسإ وبأ (ةر
 .210 :ص ثملاعملا طوطخم بر
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 :نأ ىلإ لصن هلهج عسي ال ام ةلأسم يق ةقباسلا ءارآلل انضرعب و

 .داهتجالا لحم لاصخلا هذه ديدحت

 .طابضنالا مدع لحم ؟اهلهج عسي ال تمو -

 يه مأ ةلمجلا يهأ كلهج عسي ال اميف فالتخالا رهظي نيرمألابو 7

 ؟اهريغو ةلمجلا

 ال ام ديدحت يف حيرص يأرب يلدي نأ نود ةدع ءارآب ءاج دق نيمثلا نإ

 نم ديحوتلا درجي داكي هب ءاج ام نوكل ييالجراولا دقتناو هلهج عسي

 يدامتملل عمطي ام بوقعي يبأ مامإلا مالك يفو» :لاقف اهيوتحي يلا هلاصخ

 .“")«ةينملا هتمرخ ن

 دق لبق نم ييالجراولا نأب انملع عم يأرب ةلأسملا يف ح حرصي مل يمنلا نإ

 هربخو ميظع هنأش نيدلاب قلعتملا رلا« اذه نأ ركذو قمعب لئاسملا هذه شقان

 ةفيفخ انلاوحأو :ةفيعض انمولع نإف ،ىلاعت هللا دنع قحلا الإ هيف انعسي الو .ميسج

 “«نحملا ةرثكو {ةنتفلا روهظ عم ةليلق انمايأو ،ةليلك انلوقعو

 ىلإ عجرت هلهج سانلا عسي ال ام لئاسم رمأ» نأ ييالجراولا نيب دقلو

 نيب :نايدألا نيب لوقلاف ثبماذملا ىلإ اهرمأ عجري الو 03) قرفلاو تانايدلا

 نيب :بهاذملا نيبو ،لطابلاو قحلا نيب :قرفلا ندب نيبو ديحوتلاو كرشلا

 ٨)«...إطخلاو باوصلا

 .276 :ص مل اعملا طوطخم (1ر

 .24 :ص «(ناهربلاو ليلدلا) ،نيالجراولا 2(

 .قارفألا :لصألا يف ةر
 .24 :ص ،(ناهربلاو ليلدلا) ،نيالجراولا (+4ر
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 ىلإ كلذ هعفدي مل هنإف نالجراولا هب ءاج ام ىلع علطا دقو نيمثلا نإ

 يساسألا هجهنم قفو ؤعوضوملا يف ءارآلا مهأ عمج امنإو {ةلأسملا يف يأرب ءالدإلا
 نم ديفتسملا يخامشلا هب ءاج يذلا ىلع دمتعاو «(مل اعملا) هباتكل همسر يذلا

 دهج نم هل هرف و ام. دهتجملا صتخملا دعاسيل نكمأ ام هيلا فاضأو نالجر اولا

 - ةمه ا ذ ناك نإ- هتمه ديزتف ةددعتملا ءارآلا ىلع بلاطلا علطيلو ،ةنرامقملاو عمجلا

 .ةساردلاو ثحبلا يف اذوحش

 هلهج عسي ال ام يف اوفلتخا هباحصأ نأ :يخامشلا ركذ امك نيمثلا ركذ دقل

 بهذم وهو ي ةث هللا لوسر اهيلإ وعدي نلا ةلمجلا هنأ ىلع ةقراشملا رثكأف

 ."ا "«نوقرز نباو 0 [متسر نب) نمحرلا دبع مامإلاو رزخ يبأو حتف نب سورمع»

 هل نأو ءايشألا عيمح قلاحخ هللا نأو ةلمجلا هنأ [مهنم] نورخأتملا لاقو»

 نم ليربج ىلإ دصقي نأو ...مهيلع تلزنأ يلا بتكلاو نيلسرملاو نييبنلاو ةكئالملا

 هنأو نجلاو سنإلا {ةفاكلا ىلإ هللا لوسر هنأب نيلسرملا نيب نم دمحم ىلإ دصقي نأو

 هنأ ملعيو اضيأ نآرقلا ىلإو هينب ىلإ نيلسرملا لوأ هنأب اضيأ مهنم مدآ ىلإو نييبنلا متاخ
 .الامجإ هثاحبأ يف مدقت ام تعن ىلع ،نيملاعلا بر مالك

 ةنجلا نأو 5رانلاو ةنحللاو باسحلاو ثعبلاو ترما ةفرعم اضيأ هلهج عسي ال امم ه

 .باقع ههبشي ال هباوث نأو هل نيصاعلل هباقع رانلا نأو هناحبس هللا باوت

 ةفرعمو دوجولا لإ مدعلا نزم هحج رخأ هللا نأو قلخلا ةفرعم لهج عسي الو

 ةيالوو مهكرشل نيكرشملا ءامد ليلحتو ،منمرل مهديح وتب نيملسملا ءامد ميرح

 ةفرعمو \ةلمج نيرفاكلا نم ةءاربلاو هلهج عسي ال نم ةيالوو ا3ةلمج نيملسملا

 .209 :ص ملاعملا طوطخم ار
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 بيثي هنأو هتيصعم نع 7 هتعاطب رمأ هللا نأ ةفرعم و مدآ لسن نم مشأ ءايبنألا

 ."‘ه...كلذ ىلع بقاعيو

 لاوُم هللا نأ ةفرعمو ،قافنلا رئابك ه كرشلا رئابك نيب ام زرف ةفرعم ه»

 .ة«هئادعأل داعُم و هئايلوذل
 ال اميف ةلمجب اهولوانت ىلا لئاسملا نيب نم نيمنلا هب ءاج ام جذومم اذه و

 ةلصنفلملا اهم اكح و ةرو رضلاب ني دلا نم ملعي امم اهلمحب ي ىهو ا هلهحج عسي

 .ةدوج وم هقفلا بتكب

 .رج ٤. . ٤ )3( 6١:
 هلهج عسي ال امع اوندحم نيذلا عيمج نا لإ هبنن نا انه انيلع امازلو

 ءاج نم نأو ،هلهج عسي ال امم ة لوس رلا امب ءاج يلا ةلمحلا نأ ىلع نوقفتم

 .هب ىتأ يذلا ديحوتلل هتيرذ يبسو هضرعو هلامو همد مرح ةمات امي

 اذإ ةجحلا نأ» :يهو هلهج عسي ال ام ديدحتل ةماع ةدعاق اوعض و دق ه

 ث (5), . ٤. .. . () -) ل .
 وا «دحا ادإ مهلوق نعم وه»و عسي ال ام ةلزتمم. ر اص هلهج عسي اميف تم ف

- ! . )0( 

 .'"(دورولا ىلإ) :موق نعم

 .210 - 209 :ص ملاعملا طوطخم ار
 .2 ١0 :ص ل اعملا ط روطن (_ ) اد

 .215 :ص ل اعلا ط وطخ ()

 16 :ص 2 ح ١ :جم ناهربلاو ليلدلا ۔ينيالج رارلا

 82 - 81 :ص ‘ثتالاؤسلا خم :قوسلا

 !ا :ص ءا ح مالسإلا دعاوق ،يناطيخا

 .مهريغو .137 :ص ،لوقعلا راونأ قراشم ،يناسلا

 ١12. :ص ،ملاعملا طوطخ بر

 .113 :ص 8 اعملا ط وطنع ()

 .4 :ص مالسإلا دعاوق )0)
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 عسي ال ام ىلعو هلعف عسي ال ام ىلع ىوتحي هلهج عسي ال ام نأ انركذ دقل

 بساحمو لوؤسم هنأل ةفلكملا مزلي يذلا يلمعلا مسقلا نم نابناج اسه و هك رت

 ق هيلع بساحمو لوؤسمو تانيبلا ماكحألا نم هيف تردص امل ايندلا ق هيلع

 .اباقع وأ اباوث ىقوألا ءازخلا نم هلاني امل ةرخآلا

 يه هك رت عسي ال امو ،اهنع يهنلا تبث لا تامرحملا عيمج يه هيلعف عسي ال امف

 اهلوانت لحم تارومأملاو تايهنملا كلت نأ ملعلا عم ،امب رمألا تبث لا ضئارفلا عيمج
 .لامجإلاب تءاج اهتلوانت لا ةيدقعلا بتكلا يف ىهو ،انركذ امك هقفلا بتك ليصفتلاب

 هكرت عسي ال امم هلج يلمعلا بناجلا ق يمنلا هب ءاج ام داندحجو يذلاو

 نآ ق ديكأتلا عم ىلمعلا بناجلل رخآ اجذومن اذه انض رع ق هب يتأنس كلذلو

 رمألا ئداب انركذ امك هلهج عسي ال امم وهف ةجحلا تماق اذإ- هنأب دحاو

 .هلعف عسي ال ام ساقي هكرت عسي ال ام ىلعو

 :هكرت عسي ال ام (2

 بجيف :لمعلا امأ» :لوقي فلكملا تابجاو نع ثدحتي وهو تيمنلا نإ

 ضئارفلا عيمج يف كلذو ،باقعلا هكرت نم افئاخ باوثلا هيف ايجار هلعفي نأ هيلع

 نم قبي ل و عيض نإ 7 3عناملا ءافتناو طرشلا دوجوو ،©ببسلا روضح دنع

 ..ا )«هط ورشب ضرفلا عسي ام تتقرلا

 ضورفلا كلت نأ نيبو ©ض ر فلا نرم مزل ام ك رت عسي ال فيك نيب ش

 : يخامشلاو عيمج نبا اهآمس امك اهيمسي ا قرط ةنالث لبق نم تبثت إ

 لمشي يأرلا نأ ىلع يأرلاو ةنسلاو ليزتتلا :ةئالث يهو نيدلا لامك»

 . 215 :ص ،مل اعلا ط وطخ )ار

 .219 :ص 3مل اعملا ط وطنع (2)
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 نم ذخؤت 3 لزاونلا عيمج مكح» نأ هبن و ا ) سايقلا ٠ ع امجإا نم >ك
 - م

 ٠ 3 ٥ ج ,

 .'}«ةنالثلا ى وصألا

 زرك هب تتبث يذلا قيرطلاو ،ةبجاولا ضئارفلا نايب يف الوطم لوقلا لصفو

 اهل ركنملاو ضورفلا كلتل لهاجلا نم لك مكح يف ةدراولا ءارآلاب ءاج و اهنم
 ةقيقد ليصافت كلذ يقو &اهدعب وأ ةجحلا مايق لبق ءاوس ‘كاشلاو ىسانلاو

 .ماقملا اذه ي اهنع نغتسن

 .ةينامت يهو ،نيدلل مهسأ ةلزنمب اهربتعا اضورف ضورفلا كلت نيب نم ددحو

 6 ىيمنلا مهنم نورخآ هيف هعبتو هيلع راس يطيسبت جهنم يف عيمج نبا اهرصح

 كرتلل وه ام اهنم يلجنيل ناهذألا ىلإ ةديقعلا لئاسم بيرقت وديي اميف هنم ةياغلاو

 موصلاو ،ةالصلا يهو :ةينامث نيدلا مهسأ هلعج كلذل لاثم ريخو ،نايتإلل وه امو

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو داهخلاو ةرمعلاو جحلاو ةاكزلاو
 هنأل ةينامت مالسإلا مهسأ لعج (عيمج نبا) ةديقعلا بحاص نأ تيمنلا ىري

 ةينام اهلعج امنإو ،اهفرشأ وه يذلا ديحوتلا دعب اهنم بكرت يلا هءازجأ امب دارأ»

 .64 :ص «(اهحورشو ديحوتلا ةمدقم) نمض «(ديحوتلا ةديقع حرش) ،يتالتلا دواد ناميلس وبأ ار
 .93-94 :ص ةيرجح ةعابط ،(ديح وتلا ةديقع ح رش) 7 فسوي نب دمحم جاحلا :اضيأو

 .219 :ص ملاعملا طوطنع 2

 .220 - 219 :ص ملاعملا طوطخم قر

 .225 1224 5220 5219 :ص ملاعملا طوطخم ر

 .عيمج نبال (ديحوتلا ةديقع) حرش ،يخامشلا دمحا سابعلا ربأ - قر
 عيمج نبال (ديحوتلا ةديقع) ح رش يقالتلا ميهاربإ نب دواد ناميلس وبأ -

 .عيمج نبال (ديح وتلا ةديقع) ح رش }ضشّيفطا فسوي نب دمحا جاحلا _

 .(داقتعالا يف دارملا ةياغ) ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا رون -
 .(دارملا ةياغ ىلع دادمإلا ةيادب) يدنكلا دمحم نب ناميلس _

 .هتايوتحم :ناثلا بابلا نم نانلا لصفلا :ةساردلا هذه رظنا (6)
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 ةلطامإ اهاندأ و ديحوتلا ةملك اهالعأ 3اعزج نوتسو فين مالسإلا نأ) د هرو عم

 مزلتسي هب رومأملا هجولا ىلع امب نايتإلا نأل فرشلاو ةغلابملل (قيرطلا نم ىذا
 هيف تدج و نم نألو سفنلا داهج لماش اهنم داهجلا نألو نيدلا عيمجب ءاف ولا

 ."'«هريغ رهظي مل ام مالسإلاب هل دهش

 .فلكملا ىلع ةجحلا تماق اذإ اهكرت عسي ال لا ضورفلا ضعب هذه

 نأ :هانعمو ،نيدلا زرف :ىمسي ام هكرت عسي ال امم ييمنلا هب ءاج اممو

 :لزانم ةثالث فرعي نأ هيلع فلكملا

 .هبّرقأ امب يفوملا (ملسملا) (]

 .هبَّرقأ اميف نئاخلا رقملا (قفانملا)و 2

 .دحاجلا (كرشملا)و (3
 ءازإ بئاصلا فرصتلا ىلع ارداق فلكملا نوكي ثالثلا لزانملا هذه ةفرعمو

 .اهنم لك

 نيب ةلرتملل يقانلا بهذم لطبأ دق ثالثلا لزانملا هذه نيي وهو يمنلا نإ

 قسنفلاب اقيرف فصت لا ميكحلا ركذلا نم تايآ ىلع امتابثإ يف ادمتعم ،نيتلزتملا

 .كرشم ةيرفصلا دنعو نمؤم ةئجرملا دنع قسافلا نأ انيبم

 نم امهنيب ناك ام نأو ةلأسملا يف ةلزتعملاو ةيضابإلا نيب فالخ ال نأ نبو
 .“ليونعم ال يظفل وهف ةيمستلا يف فالخلا

 يفو ايندلا يف ةنلاثلا ةلرتملا بحاص ىلع ةلزتعملاو ةيضابإلا مكحف هيلعو

 .ءا وس _ : رخ ال ١

 .218 :ص ملاعملا طوطخم (ار

 .221 :ص مل اعملا ط وطخ (2)
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 ةلرتم البو نيتلزتملا نيب ةلرتملاب لوقي نم ةيضابإلا تافلؤم ضعبب اندجو اذإو
 :يلاتلا وحنلا ىلع ههيجوت - وديي اميف- اننكمي هنإف ""'نيتلرتملا نيب

 ثيح نم نوكي  رفكلا وأ كرشلا ةلرتم و ناميإلا ةلزتم نيب ةلزنملا تابت نإ

 رفكو ءاقافنو اقسف :ةيضابإلا اهيمسيو ،اقسف :ةلزتعملا اهيمستو ،ايندلا يف مكحلا

 امل هنم ةءاربلا عم ةداهشلاب ءاج نم مكح امهدنع اهمكحو قافن رفكو 3ةمعن

 .بوتيو هنع علقي ىنح هدح ١

 نوكيف رفكلاو كرشلا ةلرتمو ناميإلا ةلرتم :نيتلزتملا نيب ةلرتم الب لوقلا امأ
 هلوقل ديعولا هيف ذفن بتي مل نإ ةثلاثلا ةلزنملا بحاصف ،ةرخآلا يف مكحلا ثيح نم

 .(3 :ناسنإلا) هاروفك مو اًركاَش مإ ليبسلا هاَنيَدَه اناو :ىلاعت

 ءازإ بئاصلا فرصتلا ىلإ لوصولا انلق امك هنم ةياغلاو نيدلا زرف نع اذه

 .قيرف لك

 هفرصت وهو فلكملا هيتأي رخآ ابجاو بلطتي ،نيدلا زرف بجاوف هيلعو

 ىلع يقلا تابجاولا نم وهو ©نيدلا زرح ةيضابإلا هيمسي ام وهو ،قيرف لك ءازإ
 .اهكرت عسي الو فلكملا

 نم نيدلا ظفح متي امئايتإو امب مايقلاب هنأل نيدلا زرح اهيلع اوقلطأ دقو

 ىلإ قالزنالا نم دارفألا ةيامحو «سوفنلا يف ايقن هرارمتسا نامضو ،بناوشلا
 .تامرحملا ي واهم

 اموا23 :ص 2 :ج ،يلاط رامعل (ةيمالكلا ج راوخلا ءارأ) نمض (زجوملا) ؟يناكلا دبع رامع وبا لر

 .اهدعب

 .24-25 :ص «(عضولا) ،يوانجلا ايركز وبأ
 .78 :ص «(ةراتخم بتك ةعومحب) نمض «(تانايدلا ح رش) ،ينالتلا

 .187 :ص «(ةراتخم بتك ةعومحب) نمض «(نيروغبت لوصأ نم نيتملا ةبخن) :يئالتلا
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 :رومأ ةعبرأب نيدلا زرح متي هنأ نيمثلا ركذ

 .ريخ هنم ملع نم ةيالو (1

 .رش هنم ملع نمم ةءاربلا (2

 .ملعي تح هلاح لهج نميف فوقولا (3
 .يصاعملا كرت (4

 ©فقوتف فقوتي ثيحو ءأربتف أربي ثيحو ىلوتف ىلوتي ثيح فّرَع نمف»
 ."'»«هنيد زرحأ دقف ،كرتف يصاعملا كرتي ثيح و

 امو اهنم اضعب نييمثلا هب ءاج ام ناك ةريثك ثاحنأ كلذ يف ةيضابإللو

 :ناونع تحت لوانتت نيدلا زرح ثحابم بلغأو ،عوضوملل ةبرقم ةروص هب يتأنس

 (.ةءاربلاو ةيالولا)

 :فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا (3

 هعسي ال فلكملا ىلع تابجاو ةيضابإلا دنع فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا نإ
 توبث ةلدأو ،اهعاونأ نيبت ةليلج ةقيقد ثاحبأب اهلوح ممتافلؤم تءاج دقل ،اهكرت

 .كلذ ىلع ةبترتملا ماكحألاو ،ؤربتلاو يلوتلا قرطو ةنسلاو نآرقلا نم امموج و

 ديز نب رباج مايأ نم ديعب دمأ ذنم مهلاب تلغش يلا لئاسملا نم يهو
 .برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا مايق لبقو ‘قرششاب

 اهلوح راث دق الثم فوقولا ىلإ ةءاربلا نم وأ ةيالولا نم لاقتنالا ةلأسمف

 ةفورعملا ةيضقلا هتراثأ شاقن وهو ،كاذنآ يعامتجالا عقاولا ىلع رثأ وذ يرث شاقن

 .221 :ص ملاعملا طوطخم (ار

 .ةيضابإلا ةسردملا :يانلا بابلا نم لوألا لصفلا :هذه انتسارد رظنا (تر
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 نب ىلعألا دبع باطخلا يبأ ةيالو لبق تناك دقو رابجلا دبعو ثراحلا ةيضتب

 ."ةرجهلل ةنس ةئامو نيعبرألا سأر ىلع تناك يلا حمسلا

 دهتجاو دحج نم ...دجوي ل « :(_ه9 :ت) يحاورلا ملسم وبأ لوقي

 ةياغ هب نيتعا امنإو ،هسفنب امئاق القتسم املع ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ةماقإ ىق

 نم ميظع نكر هنأل كلذ ةقراشملا صوصخلابو هللا مهمحر انباحصأ ءانتعالا

 ‘تارصتخمو تالوطم نيبام بتكلا هيف نويبهولا ءاملعلا فلأ اذهبف نيدلا ناكرأ

 .)ملعلا اذه ماكحأب ةنوحشم مهريس و

 ديفت جئاتن اهنم صلختست ةيمييقت ةينأتم ةسارد ىلإ ةسام ةجاح ى ملع وهف

 .ةنهارلا امقريسم ىف ةيمالسإلا ةمألا

 لواحن نأ نيمثلا هب ءاج ام قفو (ةءاربلاو ةيالولا) نع ثيدحلا لبق اننكميو

 :لوقنف عوضوملا مامزب كاسمإلا

 ميسقت لمشأ انرظن يف وهو ،ماسقأ ةتس مسقني ةءاربلاو ةيالولا عوضوم نإ

 عم يتأي اميف اهنم ضعب حضتيس يلا ىرخألا تاميسقتلا نيب نم ع وضوملل
 :ةيتآلا ىه ةتسلا ماسقألاو ©نييمنلا

 .صاخشألا ةيالو ىمستو رهاظلا مكحب ةيالوو ةقيقحلا ةيالوو ةلمجخبا ةيال و

 .صاخشألا ةءارب ىمستو رهاظلا مكب ةءاربو ةقيقحلا ةءاربو ةلمجلا ةءارب و

 ‘©ت د !ةنيطنسق ‘ثعبلا ةعبطم ‘يالط ميهاربإ قيقحت «(برغملب خئاشملا تاقبطر) :نيجرلدلا 15

 .اهدعب امو 23 :ص ءا :ج ط

 ‘نامع ةنطلس ديعس نب سوباق ناطلسلا دهع ق عبط ،(رهوخلا راثن) ،يحاورلا ملسم وبأ (2)

 بتك مهأ نمو .ا3 :ص ءا :ج 0 ! : ط ،(ط م ،د) ،(ط ت ث8د) ‘فلؤملا طخ نم اًروصم

 . (ه 4 :ق) يمدكلا ديعس نبا دمحم ديعس يبأل (ةماقتسالا) :باتك عوضوملا يف ةقراشملا
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 اذإ اهلهج عسي ال ديحوتف ةءاربلاو ةيالولا نم لك يف نالوألا نامسقلا امأ

 .ةجحلا هيلع تماقو هبحاص ذخأ

 اهكرت عسي الو امئايتإ فلكملا مزلي ةعاطف امهنم لك يف ثلانلا مسقلا امأو
 .ةجحلا تماق اذإ

 ءاج دقلو هذه انتسارد قوفت تاقيقدتو ةلصفم ماكحأ مسق لك يف مضو

 .اهنم بيصنب ينييمنلا

 ةوادعلا :اممأب ةءاربلاو {ةافاصملاو ةدوملا :امفأب ةيالولا نيمثلا فرع دقلو

 .مكحلا مدع :هنأب فوقولاو حرطلاو

 : ةيالولا - /

 ناسللاب ركذلاو نانجلاب بحلا» :يه نيمثلا لوقي امك ةيالولا ةقيقح نإ
 ."هتعاطل عيطم ىلإ ،حراوخلاو بلقلاب ليملا وأ

 :ةيلاتلا فانصألاب اهيف ءاج دقو

 : ةلمجل ١ ةيالو

 نيلوألا نيملسملا نم ىلاعت هللا ءايلوأ عيمج ةيالو يهو :ةلمحلا ةيالو

 راغصلاو \تاناإلاو ناركذلاو ديبعلاو رارحألاو سنإلاو نحللا نم نيرخآلاو

 ،كرشم اهكراتو ...غ ولبلا عم نيع ضرف يهو» مهفرعت مل وأ مهتفرع رابكلاو
 تح هكيرشت مدع [ملابلا] هعسي [كرشم كراتلا نوك يف كاشلا نيعم]هيف كاشلاو

 .“كرشلا نم نيدأ رفكلا نأ رابتعا ىلع ة,«هريفكت مدع ال ،هب ةجحلا هيلع موقت

 .06 :ص ل اعملا ط وطخ )1)

 .226 :ص مل اعملا طوطخم ؛2ر

 .58 :ص ،يلكب نمحرلا دبع :قيلعت ،(مالسإلا دعاوق) عجار ةر
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 :ةقيقحلا ةيالو

 نأ الإ ةلمجلا ةيالو نم لصألا يق يهو» نيموصعملا ةيالو :ێيمنلا اهيمسيو

 نابهرلاو لسرلاو ءايبنألا مهنمف ؛لوقي امك «نيملسملا نم صخأ نيموصعملا

 ضيفت مهنيعأ ً ىر لوُسَرلا 7 لزنأ آم اوُعمَس اذإو ىلاعت هلوقب نودوصقنا

 ركو نوعرف ةرحس و ،سنوي موقو 383 :ةدئامل) هق َوَحْلا نم اوفرع اًمم عمدلا نم
 ءاج دقو ءاماحيإ وأ ةينك وأ احيرصت ناك ءاوس .باتكلا نم رصن هيف ءاح م

 .ءاسنو الاجر فنصلا اذه ق هتيالو ٥ بت نمل ةديدع ةلثمأب نو .منلا

 ةتسلاب تبنت يهو ،يملاسلا اهيمسي امك ةقيقحلا ةيالوب اهتيمست حَج رن و

 ."‘ههطبضت اماكحأ امب امتابثإ يف مهل نأ الإ كلذك

 ت زيمت اقأ 7 ةلمجلا ةيالو نم اغأ ق تيمنلا عم اريثك فلتخت ال انا و

 . ةرهاظ صوصنب ااحصأ ع راشلا صيصختل

 : صاخنألا ةيالو

 لدتسي يلا اهنم نأو ةريثك صاخشألا ةيالو بوجو ةلدأ نأ نيمنلا ركذ

 هللا مكلو امنا :ىلاعت هلوق امب ءاج ييلا ةلدألا نمو . .صاخشألا ةءارب ىلع اب ٨ و ٍ ر ّ م ع َ ع

 ٥ هلوسرو ٥ نوكار .7 ةاكزلا ( نونويو ةلملا نوُميقُي ن نيذلا اوناع ح نيذلاو 7

 و م ك . 2
 . م م ؟ م .

 .(56 _ 55 :ةدئاملا) همنوبلاعلا م مه 4 هللا بزح نإف وما نيذلاو هلوسرو هللا لوم

 ص ومصنمل ١ ريغ مهنمو مهيلع صوصنملا مهنم نيلوتملا صاخشألا نأ نيبف

 همساب نيعت اذإ كرش اهكرتو ديحوت هتيال و» هيلع صوصنملا صخشلا ن نأ . و.مهيلع

 .ةقيقحلا ةيالو نم وه ع ونلا اذه نأ انركذ دقو ،ة,«لوس رلا ناسل ىلع

 .اهدعب امو 341 :ص ،(لوقعلا راونأ قراشم) ،يملاسلا :الثم عجار ار

 .231 :ص 7 اعملا ط وطخ )2)
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 ةيالو قالطإلا دنع هيلع قبطني يذلا وهف :هيلع صوصنملا ريغ امأ
 .رهاظلا مكح ةيالولا اهسفن يهو صاخشألا

 هيلع هللا ضرتفا ام ىوتسا نمف ...ةحلاصلا لامعألا» هتيالو بوجو ببس و

 دقف ‘هلعف عسي ال ام كرتو ،هكرت عسي ال ام لعفو ،هلهج عسي ال ام ملع نم

 صوصن يق امك هللا ىلإ رئارسلا مكحو رهاوظلاب انيلعو ""«هتلاحو هتئيه تنسح

 .)ةبراغملا ه ةفراشملا

 صوصنملا ريغ ق قفان طورشلا لامكتسا لعب اهرخأ نمو» :تيمنلا لوقي

 وأ عببضتلاب كرشلا ناك ءاوس ،كرشأ [صوصنملا يف يعي] هيفو كلا دنع نم هيلع
 .“_«ءافولاب ملعلا لبق ىلوت نم هلثم و لهجلاب

 ةرهشلاو ءافولاب ملعلا عبرأ ةيالولا تاهج» نإ :يخامشلا لوقب ءاج دقو

 .ادبع وأ ةأرما ناك ولو ‘«دحاولا لدعلا ةداهشو ،نيلدعلا ةداهش و ،عفدت ال لا

 هبلقب لئاملا ىلوتملا اهلجأل باثي» هنأ نّيب دقف {ةعاط ةيالولا هذه نأ امبو
 :اعم ناباثي ليقو ،ةيالولا قحتسملا ىلوتملا ىلإ هحراوجو

 ةنسحلا ةلاحلا راهظإو هتعاطلف :يناثلا اًمأو. بجاولا ضرفلا هئادألف :لوألا امأ

 .«يادتقالل اببس .نوكت تلا

 .230 :ص ملاعملا طوطخم (1)

 .105 :ص ،اهحورشو (ديحوتلا ةمدقم) :اضيأ .234ص ملاعملا طوطخم ت

 .231 .230ص ثملاعملا طوطخم ةر

 تاهج :ربتعي نأ ىلوألا ، 98 :ص ،اهحورشو (ديحوتلا ةمدقم) .231 :ص ؛ملاعملا طوطخم (؛ر
 .يفكت دحاولا لدعلا ةداهش تماد ام ،ةعبرأ ال ةئالث ةيال ولا

 " .230 :ص ،ملاعملا طوطخم «تر
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 ةيالو يهو ةضيبلا ةيالو صاخشألا ةيالو نيب نم ربتعا دقلو ،اذه

 .هئاول تت ناك نمو لداعلا ناطلسلا

 لداعلا ناطلسلا ءاول تحت ناك نم ةيالو نأ ىلإ بهذي ىخامشلا نأ ركذو

 .ةلمج ةيالوو صاخشأ ةيالو .:نامسق هدنع ةيالولا نأل 5ةلمجلا ةيالو نم

 ق ةصح ىلإ اهيف دصق ال ةلمجلا ةيالو َنأ» :ةتس يبأ يشحا يأرب اج و

 نمب امإف ةضيبلا ةيالوب ىلوتملا فالخب هللا دنع نمؤملا الإ اهيف لخدي الو جراخلا ۔ . ۔ . , أ ۔ا١ ةلم . ,>( ... . ..ي . 4 ٢ 7 ١

 ."هسأرب امسق نوكت نأ نسحألاف كىكرزت الو ىلاوت

 :هسقنل دبعلا ةيالو

 قلعتي اميف نيمثلا بهذيو ،هسفنل دبعلا ةيالو أت صاخشألا ةيالو دعب
 يصاعملا نم ةبوتلاو بونذلا نم عالقنالاب هسفن ةيالو فلكملا ىلع نأ ىلإ ام

 ةبوتلاب كلذو انسفنأ ةيالو انيلع بحت و» :لئاقلا ةديقعلا بحاص اقفاوم

 هيج وت ق . ص . ( حراشلا يتالتلا هخيش عم افلتنح و ©‘‘,«بونذلا نزم ع القنالاو

 نأ :ديري هلعلو ،ةيريوصت نيمثلا اهاري امنيب {ةيببس يتالتلا اهاري ذإ (ةبوتلاب) ءابلا

 هل لصحت هسفنل ايلاوم هنوكل امنإو ،هتبوت ببسب تسيل هسفنل دبعلا ةيالو ققحت

 .بونذلا نزم ع القنالاو ةب وتلا

 :هدابعل هتنا ةيالوو هنل دابعلا ةيالو

 عيمج : لوبق»ب متت امهنم : ىلوألا نإف هدابعل هللا ةيالوو هلل دابعلا ةيالو امأ

 .“‘«اكرت هنع مامش ام عيمجو ،الاشحما هب مهرمأ ام

 .23 ا :ص 7 اعملا ط وطنخع (1)

 .230 :ص مل اعملا طوطخع (2ر

 .230 :ص ل اعملا ط وطنح (3)
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 كرتو تارومأملا لانتمال مهايإ هتيادهو مه هقيفوت»ف :هدابعل هللا ةيالو امأو

 بلقنت الف لزألا يق ام فصتي يلا تافصلا نم» نيمثلا رظن يف يهو &«تايهنملا
 .اا '«حيحصلا ىلع

 يمه لاعفألا تافص» نأل 5}«لزألا يق لاعفألا تابثإ» اهنم دارملا سيلو

 قاقتشالا اهنم عقاولا رداصملا تالولدم [[نيمنلا خيش يالتلا لوقي امك] اندنع
 .“)«قزار هنم قتشملا قزر ظفل لولدم وه يذلا قزرلا داجنإك

 افهةر ريدقت ىلع وهف "لاعفألا تافصب لزألا يف ىلاعت هفصو اوزّوج اذإو
 . .» حالصلا قلعتلا عم ةردقلا نيعم ىلإ

 .مهلعفب هملعل وه امإف مهنم هتءارب وأ هدابع ةيالوب لجو رع هفصو امأو

 يق قبس ام نألو هعوقو ققحتل 5هدابع لاعفأ ىلع قباس ةلاحم ال ىلاعت هملعو»
 :ێيمنلا لاتق اذلو 8©«ىلاعت هملع لدبت مدعل ،اعطق هنوك نم دب ال ىلاعت هملع

 .«حيحصلا ىلع بلقنت ال» يهف

 امب املاع لزي مل داعمو لاوم هللا نأ ىلع» اوقفتا نيدحوملا نأ ىيمنلا ركذيو

 ىلاو هنآو مهددعو مهللئابقو مهرئاشعو ةنحلا لهأ ءامسأبو ،نوكي امو ناك

 ،هيهاون اوبنتجاو هرماوأ اولثتما مهأ نعمي هولاوو ،هنيدل مهقفو هلأ نعمي نيملسملا
 مل الو .هسفن هللا ىلاو لاقي الو كلذ نم دضلا ىلع هوداعو نيرفاكلا ىداعو
 ."”«كلذب ع رشلا دورو مدعل اهلاوي

 .230 :ص ملاعملا طوطخم ار

 .230 :ص كملاعملا طوطنخع 2

 .178 :ص «(ةراتخم ةعومحجب) نمض «(نيروغبت لوصأ ىلع نيتملا ةبخن) ،ينالتلا قر
 .16 :ص ى(دارملا ةياغ ىلع دادمإلا ةيادب) "يدنكلا بر

 .ةردقلا :ثلاثلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا ،ةساردلا هذه رظنا (ةر

 .86 :ص ك(دارملا ةياغ ىلع دادمإلا ةيادب) ،يدنكلا (6»

 .246 - 245 :ص 6ملاعملا طوطخ ,7
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 - ةعاربلا

 وأ ناسيللاب متشلاو ،نانخلاب ضغبلا» اهتقيقحف :الئاق ةءاربلا ييمثلا فرعي

 "'»«هنايصعل صاع نع ح راوجلاو بلقلاب ليملا

 :يه هب ءاج ام قفو اهفانصأو

 ةلمحلا ةءارب

 ةقيقحلا ةءاربو

 رئاجلا ناطلسلا ةءارب و

 صاخشألا ةءارب و

 ةلدأ و هغولب دنع فلكملا ىلع ةبجاولا ضورفلا نم ةءاربلا نإ :نيمثلا لوقي

 يوُدََ وذحت ل اوشاع نيذلا اهيأ ايل :ىلاعت هلوق اهنم ,ةريثك اوج و

 ر و م م

 نيذلا وذح ل اونما نيذلا اهيأ ايل :هلوقو &©(1 :ةنحتمملا) 4... ءايلوأ ودعو

 كلا و مكلبق ن رم باتكلا أوُثوأ ن ةييذلا م بع اؤُرُه مكنيد وذَحَن

 ةوهلا اوذخَتلن ذخَتَتنتأل أوسا ن يذلا اهيأ « :هلوقو 57(3 :ةدئاملا) .. .آل ٢

 اوذحخقت ل اوشا نيذلا اهيأ 1 :هلوقو 3 ] :ةدئاما) .. .ءايلوأ 'ىراتصتلاو
 ٥ ف ه

 .(23 :ةبوتلا) 4 .ناميالا ىلَع رفكلا اوحتسا نا ١ ءايلوأ ُمُكَتاوْخإو ٠ هك اع

 املك هنأ ةمئألا نم هريغو ينامعلا ةكرب نبا بهذم هدنع راتخملا نأ ركذيو

 .“ةءارب وهف (اًنم سيل) :فيرشلا ثيدحلا يف تعمس

٦
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 : ةلمجلا ةءارب

 ةجحلا تماق اذإ كلذك ىهو ديحوت ةلمجلا ةيالو لثم ةلمجلا ةءاربف

 اديبع وأ رارحأ انانإ وأ اناركذ قاّسفلاو نيكرشملا عيمج .م ةءاربلا :امب دصقي ه
 ١ \١ا ص .

 ."وفرعي مل وأ اوفرع ءيايحأ وأ اتاومأ

 : ةقيقحلا ةءارب

 لك مهو :ديعولا لهأ نم» ةءاربلا :عيمج نباو يخامشلل اعبت نيمثلا اهامس دقو

 .)كالهلاو رانلا هل بجوأو ،هنايصعو هتءاسإب همذو 3هلوسر ناسل ىلع هللا هركذ نم

 طول ةأرماو حون ةأرماو ،نوراقو ناماه:ك .اهامس ةديدع ةلثمأب ءاجو

 .مهريغو ،دومتو داعو

 ِ 72 ِ ةءارب نم ءالؤه رابتعا عنمي ال ىخامشلا نأ - ةشقانم نود- نيمنلا ذيو
 . 7 هصخشب مهنم دحاو لك دحا اذا صاخشالا

 ةيال و نع ىلختملا ىلع مهمكح فالتح ا ١ رظن كللذ نرم بجعنل انا و

 اذك و&“اهنم بيصنب ىخامشلا ءاج دقو صاخشألا ةيالو نع يلختملاو ةقيقحلا

 امو ة) رصاخشألا ةءارب نع يلختملاو ةقيقحلا ةءارب نع يلختملا ىلع مهمكح

 فلكملا عسي ال ديحوت ةلمجلا ةءاربك يه ةقيقحلا ةءاربف .ةيالولل دض الإ ةءاربلا

 .ةجحلا تماق اذإ اهلهج

 .233 :ص ملاعملا طوطخم ار

 .233 :ص 7 اعملا طوطخع ؛2ر

 .101 :ص ،(اهحرشو ديحوتلا ةمدقم)و }ن = م فر
 .98و95 :ص ،(اهحورشو ديحوتلا ةمدقم) بر

 .77و 70و 58 :ص :(مالسإلا دعاوق) ةر
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 : صاخشألا ةءارب

 ماكحأب] هنع هانعمس وأ ارش هنم انيأر نم اك نم» ةءاربلا ىه

 .“١«ام هيلإ دصقلاو ،هنم ةءاربلا انيلعف ..."[ةصوصخ

 : :ىلاعت هلوق اهنم ةريثك رصاخشألا ةءارب بوج و ةلدأ 5 ێيمنلا نيب دقلو

 :يل ناك ام :هلوقو 1 4 :ةبوت 7 ر ل ودع نأ ل ن ي ت املف
 ٠ م م كسم ٥ م م

4 

ََ 

 تام مهم _ دحأ ء اص ر :هلوقو 1 13 :ةبوتلا هبحل باحصأ مهنأ

 .(84 :ةبوتلا) هربق 'ىلَع م مقت الو اي

 :نيمثلا لوقي امك بحت صاخشألا ةءارب نإ

 ةعبرأ رومأ دحأب»

 .همساب هنع هللا ربخي نأ )1

 .اهنم بتي مل و ةريبكل فرتقم وأ ةريغص ىلع رصم هنأب رقي نأ وأ 2

 .اهلعفي هدهاشت نأ وأ (3

 ‘}هنم آربت امنأ وأ اهلعف هنأ قوف امف نالدع ربخي نأ وأ (4

 :يملاسلا لوق يق امك ،اطابضنا رثكأ ىرخأ قرطب بحت يهو
 بقتعت عبرأ ن .مه دح اوب بجت امكح رهاظلا ةءغا رب

 )4( ِ . . - ِ . ٤
 ٥ هرهشب ىنأ قح وأ نيلدع هد اهنش وا را رفإ و انايع

 م

 .اهدعب امو 348 :ص ك(لوقعلا راونأ قراشم) ار

 .233 :ص ملاعملا طوطخم ءتر

 .234 :ص ملاعملا طوطخم «ةر

 .اهدعب امو 347 :ص «(لوقعلا قراشم) ،عجار (راونألا ةجمي) يملاسلا كر

 



 (نيدلا ملاعم) باتك يف مالكلا ملع ثحابم : ثلاثلا بابلا 372

 صيحمت نود هبهذم يف يخامشلا رياس دق نيمثلا نإف رهظي يذلاو

 ةيالوو ةلمج ةيالو :نامسق امهنم الك نأ ةءاربلاو ةيالولا يف يخامشلا بهذمو

 كلذ يق نأ ىلإ ليلق لبق انرشأ دقو ،‘!هرصاخشأ ةءاربو ةلمج ةءاربو صاخشأ

 .ةقيقحلا ةءارب ريغ يه صاخشألا ةءارب نإ ثيح ،اللخ

 هنع هللا ريخي نأ) :اهنم ةعبرأ رومأب صاخشألا ةءارب بحت :ييمثلا لوقف
 لإ يدؤي ال رابخإ وهف لوحتت ال لا ةتباثلا ةقيقحلا ةءارب ىلإ يدؤي لوق &(همساب

 ءاج امو ،ةقيقحلا فلاخت دق يذلاو رهاظلا مكحن مهيلع موكحملا صاخشألا ةءارب

 .حضوأو ملسأ يملاسلا ه

 نأل رهاظلاب مكحلا ىلإ ةيدؤملا قرطلا يف اوددش دق مممإف مومعل مومعلا ىلعو

 ماقملا عستي ال ةلصفم , كلذ يف مهلو يملاسلا لوقي امك علخ ةءاربلا

 ريخلا يف روهشملا نم أربي ال هنأ :اهنم ركذن ،اهضعبب يننيمنلا ءاج دق اهل وانتل
 ه مرق

 هنم أربت نمو 6ىڵلوتم ناك ولو هنزم ئ رب لومم ن ٠ ,م أربت نمو ةداهش و .أ ة ٥ رهش

 .هنم ئرب نايلوتم

 : رئاجلا ناطلسلا نم ةءاربلا

 عيمجو هنزاحخ و هريزوو هبتاك و رئاحلا ناطلسلا نم ةءاربلا تبلاو يمنلا ثدحم

 ةيقت همزلف ملسم هيف ناك امير هنأل» ،الف هئاول تحت ناك نم اَمأو ،هملظ ىلع هنيعي نم

 .هيف ثيدحلا ليطي نأ نود هسفنب امسق هلعج دقو ‘.«هلام وأ هسفن ىلع

 .اهدعبامو85 :ص (اهحورشو ديحوتلا ةمدقم) عجار .231 :ص ،مل اعلا طوطخم ار
 34 :ص مل اعملا ط وطنع ؛2ر ں

 32 :ص .ل اعملا ط وطخ )-)

 33 :ص مل اعلا ط وطخ 4

 د

 د

  



 373 امتاياغو ةوبنلا : عبارلا لصفلا

 انيلعف ةريبك فراق اذإ ىلوتملا َنأ» ىلإ لبق نم ىخامشلا لعف امك 7

 لعفلا هنم رركت نإو ؤباتتسي ش هنم أربي :ليقو نم انأربت صا ناف !كتباتحتسا

 .«هنم كيلع ال مت ثالث ىلإ مكحلا كلذكف ةبوتلاو

 .«رساخلا وه ناطيشلا نوكي تح امئاد» هتاتتسا انيلع :لاق ةديبع ابأ نأ اركذو

 نإو { ةريبك لفلا نأ ملعت نح لعافلا نم أربت ال» هنآ لإ كلذك اهت و

 دب الف الإو ذخألا قبس نإ كيلع الو أربتف ةريبك لعفلا نأ دحاو ملاع نم تذحأ

 .. ». . .تلهج نإ لأست ىح هيلع ناك ام ىلع وهو نعننا نم

 .ىرخأ تاليصفت ةلأسملا ق محلو

 :فوقولا _ ح _-

 كليصقفتلاب هنع ثدحت دق نيمنلا ريغ دحت اننإف فوقولا ىلإ انلقتنا اذإو

 هنم يش دافتسي الف كلذلو ارباع اك رمف نيمنلا امأو ) ىلاطيجلاو () ىناسلاك

 .ةءاربلاو ةيالولا يق هب ءاج ام ايانث نم صلختسي ام الإ

 دروأ امدنع هنع ثدحت دقلو ،مكحلا مدع وه نيمثلا هفرعي امك فوقولا نإ

 وأ مهنم ةءاربلا وأ نيكرشملا لافطأ ةيالو ق نيملسملا نب صاخلا فالتحالا

 ."«مهيف فقرلاب انتمجأ لاق» : لاقو امهيف ف وقرلا

 ريسفت بسح كلذك هنطاوم نمو ‘فقولا نطاوم نم نطوم اذهف ،هيلعو
 ىلع لومحم هنأ ىلع ةءاربلا ىلإ الإ ةيالولا نم لاقتنا ال :خياشملا لوق ينيمنلا

 .اهدعب امو 103 :ص «(اهحورشو ديحوتلا ةمدقم) .234 :ص كملاعلا طوطخم (ل

 .اهدعب امو 370 :ص «(لوقعلا راونأ قراشم) ،يملاسلا ر

 .اهدعب امو 2 :ص/] :ج ،(مالسإلا دعاوق) يلاطيجلا (3)

 .232 :ص ملاعملا طوطخم (ب4ر



 (نيدلا ملاعم) باتك يف مالكلا ملع ثحابم : ثلانلا .بابلا .. . 4

 يهف نيملسملا لافطأ ةيالو يف لصاح وه امك عبتلاب ةيالولا ىلع ل ،ةيتاذلا ةيالولا

 .فوقولا نطاوم نم رخآ نطوم يهو ،مهئابآل عبتلاب ةيالو

 ىلإ امهدحأ نم لاقتنالا زوجي الف ةءاربلا ةيالولا ةض» :نيمثلا لوقي

 نيملسملا لافطأك هريغل عبتلاب ال هتاذل هتءارب وأ هتيالو تناك نميف فوقرلا

 ."فوقولا ىلإ ةيالولا نم مهيف لقتني مهنإف (مهغولبب مهتيالو ةبهاذلا

 ةءاربلاو ةيالولا لوح ينيمثلا هب ءاج ام ضعب نع انضرع متخن فوقولابو

 .ةيضابإلا هيلإ بهذي اميف فلكملا مزلت لا- تابجاولا نم يهو فوقولاو

 حيقنتلاو سردلا لازام ثاحبأ امأ ىلإ هبنن نأ اهنع انثيدح يهنن نحنو انتوفي الو

 لكل انضرع نوكي نأو اهيلجب اهلئاسم ضعبل نوكي نأ وجرن انه هب انئج امو ،اهيغبي

 . اهيفوتسم صوصخلا ىلع تيمنلا اك ءاج و ع وضروملا ق اهتيسهأ اش ةلأسم

 فو خلا) نع هنتيدح فلكملا تابجاو لوح ن٠يمنلا هب ءاج ام و كاذه

 يمنلا ثدحت دقو ءامب مهتيانع ةيضابإلا ىلوأ تيلا ةماهلا لئاسملا نم ىهو (ءاجرلاو

 .ةيانعلا نم ريثكب اهنع

 :ءاجرلاو فوخلا (4

 دمع) هباتك اهنم ركذن هل بتك ةدع ق ءاجرلاو فوخلا نع يمنلا ثًّدعت

 جاحلا هحراش هيف دقع يذلا (لينلا) هباتكو (رونلا) هباتك و (رطانقلا رحب نم رهاوجلا
 .ءاجرلاو فوخلا بوج و باب :هامس اباب شيفطا دمحما

 باذع نم فوخلا نيب نزاوي نأ فلكملا ىلع بجاولا نأ يمنلا نيب دقل

 ىلإ يدؤي ءاجر الو ،سايإلاو طونقلا ىلإ يدؤي فوخ الف هتمحر يف ءاجرلاو هللا
 :ێيمنلا لوقي ،نارسخللا م نمألا

 .230 :ص مل اعملا ط وطنع 15

  



 375 امتاياغو ةوبنلا : عبارلا لصفلا

 هج رخ ا ثيحب هنم قمشيو هللا باذع نزم فاخت نأ» : فلكملا ىلع

 عمطيو اهوجري نأو ،هللا ةمحر نم سايإلا وهو رفكلا ىلإ فوخلا يف طارفإلا

 هللا ركم نم نمألا وهو نارسخلا ىلإ هعمط يف و طارفإلا هحرخي ال ثيخخ اهيف
 ن

 م م م ّ ٧
 م و ه ۔ م

 برقأ ههيب ةليسولا مهبر ىلإ نرُغَتْبَب نوع ن ريذلا فكع ها ا

 () مم ى ۔۔ د م 3 و ٥ مح

 «(57 :ءارسإلا) هباذع نوفاَخَيَو , هتمحر ل وج ري

 :لوقي تايهنملا كرتو تاعاطلا لعف يف امهنم لكل ةيسفنلا ةيمهألا نّيبيلو

 امهف ،رورغلا نم يلاخلا ءاجرلاو ،طونقلا نم يلاخلا فوخلا هيلع بجاولا لب»
 ىلإ ثعاب عاد ءاجرلاو ،يهانملاو يصاعملا نع عدار رجاز فوخلا :نارجاز ناطوس
 نم ايلاخ فوخلا حصي الو سايإلاو نمألا 7 ،تارومأملاو تاعاطلا لعف

 .‘)«انمأ ناك الإو فوخلا نزم ايلاح ءاج رلا الو اسايإ ناك الإ و عاج رلا

 فلكلا تابجاو نع انثيدح و ێيمنلا اك احج ىلا فلكلا تابجاو ضعب هذه

 هبتك اميف اهعقوم اهل ةلأسم يهو ئ فلكملا ةيل وؤسم نع ثيدحلا لإ امتح ان رجت

 ةيعامتجالاو ةيسفنلا اهراثآل ايدئاقعو ايفسلف اممأش امو نوملسملا ةفسالفلاو نوملكتللا

 نيح اصوصخو الوح ءيشب يتأن نأ نود اهزواجتن نأ نكمي الف اذلو 5ةيقيزيفاتيملاو

 .(دابعلا لاعفأ) :ناونع تحت اهل وانتتلو ،هباتك ايانث يف اه ضرعت دق نيمثلا ناك

 :دابعلا لاعفا ٢11(

 ةيلوؤسم ديدحت اهنم يش لئاسم لاني دابعلا لاعفأل انتسارد يف ضرعتلا نإ
 بناجلاب هيف قلعتي ام اهنمو يملإلا بناجلاب لعفلا ق قلعتي ام اهنمو فلكملا درفلا

 .224 :ص مل اعملا ط وطنع

 .159 :ص مل اعملا ط وطخ
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 قلخ ةلأسمو حيبقتلاو نيسحتلا ةلأسمو حلصألاو حالصلا ةلأسم :اهنمو ،يناسنإلا

 .هللا رس ردقلاو .رايتخالاو ربخلا ةلأسمو ةعاطتسالاو بسكلا ةيرظن ه ،لاعفألا

 اقبط هعم انريس عباتنلو لئاسملا هذه نزم الك نيمثلا ةيانع تلان دقل

 .اهيف هيأ ر ىلع ف رعتنف ةمدقملا ق هانرّرق يذلا جهنملل

 :حلصألاو ح الصلا

 حلصألاو حالصلا لجو رع ىلوملا ةاعارم بوجو أدبم تيمنلا ضفر

 ىلع امهأدبم ركني اذهل و ءاشي ام هكلم ق لعفي لجو ع هنأل كلذو دابعلل

 امل حلصألاو حالصلا ةاعارم بجو ول هنأل» دساف لصأ هنأ ىريو ،ةلزتعملا

 .«. . .الصأ ةنحم تدج و

 يف راتخم هنألو 3هيلإ ةبسنلاب اوس لاعت هلاعفأ نأل عيش هيلع بج ال هللاف

 بوجولا ةظفل نأ نم مغرلا ىلع 5ايلقع ابوجو اهنم ءيش هيلع بجي الف اهعيمج
 تفقوأ دقو ©باقعلاو باوتلا بوجو :مهلوقك ةيضابإلا ءاملع دنع تدرو دق

 :اهنم دارملا حضويل يييمنلا

 ماكحألا للع نم ءاهقفلا هركذي ام اذكو هتمكح ىضتقم بوج و فأ ىلع

 .ث)هاكحألا هباجيإو يلقعلا مكحلاب ال االضفت يعرشلا لعجلاب وه امنإ

 ال نكل !ميكحلا ميلعلا نم قلخلا حلصي ام رودص عنمي ال نيمثلا نإو ،اذه

 يادبلاب نذؤي خسنلا نأب نيلئاقلا دوهيلا ىلع هدر ق هدحن كلذلو ٤©ب وج ولاب

 هنأو مكحلا خسنو مكحلا ناك ةاضتقم ةمكحلو ميلع ءيش لكب ىلوملا نإ :لوقي

 .159 :ص ،ملاعملا طوطخم ار

 .159 :ص ملاعملا طوطخم ؛تر

 .159 :ص ملاعملا طوطخم ؛ةر

  

 



 3 77 امتاياغ و ةوبنلا : عبارلا لصفلا

 هحالصب هملعل رخآ تقو يف هنع يهني ش ءيشب ميكحلا رم أي نأ ةمكحلا ق عنتمي د

 حلصألاو حالصلا ةاعارمب لوقلا ىلإ انلزانت اذإ [-لوقي امك-] اذه» :نيتلاحلا يف

 ..ا "«ديري ام مكحيو ءاشي ام هكلم ق لعفي هناحبس هللا نأ اندقتعمف لإ و

 :حيبقتلاو نيسحتلا

 يف عرشلا مكح كردي لقعلا نأ ىف ةلزتعملا بهذم داسف اضيأ نيمثلا ني

 .حيبقتلاو نيسحتلا لصأ ريدقت ىلع .ين ثعيي مل نإو ،لاعفألا
 )قاعلا دبعلا ىلع بجوأ هللا نأ ىلع ...تعمتجا ةمألا» نأ نيبو

 .'‘«:اوفلتخا ت ناميإلا

 اذكو ،اوعمسي مل وأ اوعمس ،هتفرعم دابعلا ىلع هللا بجوأ» :ةيضابإلا تلاقف

 وهو \دبعلا هللا مازلإ عسي ال اميف ةجحلا نأل مالسلا هيلع لوس رلا هيلإ وعدي ام

 .“‘>«دحأل رذع الف لقاعلا يف دوجوم

 ةلزتعملا بوجو نع فلتخي ناميإلا هباحصأ بوجو رأ ىريف تيمنلا امأ و

 يلقعلا نيسحتلا يف ةلرتعملا ىلإ تعجر دق ةيرعشألا تناك اذإف» :لوقي ذإ ،ةيرعشألاو

 مازلإلا اندنع ةجحلا نأل انمزلي ال كلذ نإف . .ع رشلا مدع عم ناميإلا بوجوب اومكحف

 5), اه.. ل ع اغ: .. . 7 72
 . « رظني ل وا رظن عمسي وا عمس ا ةفرعملا هيلع هللا بح وا دقف ملخلا غلب نم لكف

 .195 :ص ملاعلا طوطخم ار

 .134 :ص مل اعملا طوطنع (2ر

 .ن - م (3ر)

 .15 :ص مل اعملا ط وطخ (+4)

 .ن - م (5ر)
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 .لقعلا ال عرشلا قيرط نع مازلإلا ودبي اميف هدنع اذه ينعيو

 ةجح لقعلا نأ حصألاو» :لوقي ثيح ةناكم لقعلل نأ دكؤي هنإف كلذ عمو

 ةكرب نباو 5[ييالجراولا] بوقعي بأ نيمامإلا بهذم وهو ةجح ع رشلا نأ امك
 8 '«ع رشلاك حببقيو نسحي مهدنع وهو ،يخامشلا 7 ةعامج امهقف اوو ©ننامعلا

 نيب قرافلا حضوي بحذ ،ةلرتعملا ةلوقمب امامت ةهيبش ةلوقملا هذه تناك املو

 :لوقي ثيح ،ةلزتعملا هلوقي امو هباحصأو وه هل ومقي ام

 لهأ دنع نيسحت ا نا ٠-لق &هيلإ متعجر ش ركفلا لهأ نم مترَرف:تلق ناف»

 دنعو .لقعلا لإ عجري ال اميف الإ ...همدع عمو ع رشلا عم اقلطم لقعلل ركفلا

 كرت هفالخب ع رشلا درو نإف ع رشلا مدع دنع حّبقيو نسحن لقعلا نأ انباحصأ

 2( 7 2 5 . ه ت 2 . -

 امو مهنم نيمنلاو مهركذ قباسلا ةمئألا هيلا بهذي ام نمب هبشلا نإف اذلو

 نإف نيبهذملا نيب رهاظ قرفلا» نأل لصاح سيل لقعلا ميكحت يف ةلرتعملا هيلإ بهذي

 .لقعلا فلاخي امب دري الو هل ديكأت ع رشلا نأو ،لقعلا وه مكاحلا نأ :ةلزتعملا بهذم
 لقعلا ىلإ وه امنإ مهدنع عرشلا دورو لبق مكحلا نإف :ةمئألا كئلوأ بهذم امأو

 .)قرفلا لصحف لقعلا فلاخي امب دري دقو لصألا وهف هدورو دعبو

 -نويمثلا ىري امبسح- امتاذل رشلاو ريخلاب فصوت ال لاعفألا نإف انه نمو
 وه امإ رشلا لعفي ال هللا نأب لوقلا ىلإ مهاَدأ يذلا نأو ،ةلزتعملا بهذم كلذ نأو
 .مهدنع يلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا ادبم

 .135 : ص ا اعلا ط وطنع 15

 . ن - م ) 2 (

 .اهدعب امو 42 :ص (لوقعلا راونأ قراشم) ،يملاسلا :عجار 0159 :ص ؛ملاعملا طوطخم ةر
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 نيحإب نيلئاقلا ةيونثلا كلسم اوكلس ممأ مهفصو ىلإ لوقلا هب بهذو
 - رشلاف ،ريرش هل لاقي رشلا لعافو ،ريخ هل لاقي ريخلا لعاف» :ولاق نيح
 .""هللا لعف نم سيل-اولاق

 نم ؛هللا ىلإ بسنت لاعفألا نأ» .ييمثلا مهنمو ،نوملكتملا هب ممباجأ يذلاو
 امهنإف ءارشو اريخ امفوكب فلتخي ال كلذو صّصحملا ىلإ اهراقتفاو اهددحت ثيح
 نوكي دق نيعملا صخشلا لتق نإف لاعفألا سفن تافص نم اسيل نايفاضإ نارمأ

 حبقلاو نسحلا نأ ققحت اذإو &هئادعأ ىلإ ةبسنلاب اريخو كهئايلوأ ىلإ ةبسنلاب ارش
 لوقملا وه حيبقلا عمو ،هولعفا هيف لوقملا وه نسحلا عمف عرشلا ىلإ ناعج ري
 هللا ىلإ ةبسنلاب اهلك لاعفألاف دابعلا ىلإ ةبسنلاب الإ ققحتي ال كلذو ،دولعفت ال هيف
 ‘هلعاف ىلع ءاننلا درو امو ،هلعفي نأ هلعافل ام نسحلا نيعم ذإ ةنسح ىلاعت

 وهو ،نكمم لك لعفي نأ ىلاعت هل نأل كلذك ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب اهلك لاعفألاو
 .“)«لامك لكب هيلع نيملا

 ريرش رشلا لعاف نأ ةلزتعملا لوق اَمأو» ،هترابع حيرصب نيمثلا نايب اذه
 قلطي ال امنإ لاقي وأ {ةيفيقوت ىلاعت هءامسأ نأل [ ييمثلا لوقي امك ] مزالب سيلف
 .“»نىسحلا ءامسألا هللو هنع ىلاعت يرابلا هيزنت بجي يذلا صقنلا نم هيف امل كلذ

 لدعلا نإ :تلاق اممأل هللا ىلإ رشلا لعف بسنت نأ تبأ نيح ةلرتعملاف اذكهو

 لعفلا ىلع مكحلا يضتقيو نسح وه ام ىلإ اهلك هللا لاعفأ فدمت نأ يضتقي يإلا
 هيفف وأ هب هللا رمأ درح سيلو ،لعفلا ىلإ ةدئاع هوجو ىلإ عوجرلا حيبق وأ نسح هنأ
 .“_)هنيعب لعف لك ق حبقلا وأ نسحلا هوجو فشك ىلع رداق لقعلا نإو هنح

 .133 :ص & اعملا ط وطنع 1)

 .ن - م (2ر

 .ن - م قر

 .153 :ص ا :ج .(مالكلا ملع ق) يحبص دومحم دمحا «جب4ر



 (نيدلا اعم) باتك ق مالكلا ملع ثحابم : ثلاثلا بابلا 380

 ،هدارأ دقف هب هللا رمأ ام لك نأ نێعمم ةدارإلا مزلتسي رمألا نأ» لا اوبهذو

 هب ارومأم هنوكل هلل ادارم رفاكلا ناميإ اولعجف ةدارإلا مدع مزلتسي يهنلا نأو

 .""١«هنع ايهنم هنوكل هل دارم ريغ درفك د

 دقو كهب رمؤيو ادارم نوكي ال دق ءيشلا نأ ملعن ن .ىن» : تيمنلا هلوقي يذلاو

 اَمَع لأنسي الال هنألو ،ىلاعت هللا ملع امب طيحي .حلاصمو , مكحل .هنع ىهنيو ادارم نوكي

 مه اك رمأي ل ىلاتلابو هلا اهدري ل يصاعملا نإ موقل مهو . ث«,2 1 كءايبنألا) : عف

 .العو ًرع هتدارإ ريغ ىلع عقاو وهف دابعلا نم اهنم عقو ام نأل ةيهولألا يف نوحداق

 رفاكلا نم دارأ هنآ ىح حئابقلاو رورشلا لاعت هللا ةدارإ اوركنأ» مإ

 هقلخك ةحيبق حيبقلا ةدارإ نأ مهنم امعز هتيصعم و هرفك ال هتعاطو هناميإ قسافلا م

 ىلاعت هتدارإ فالخ ىلع دابعلا لاعفأ نم عقي ام رثكأ نوكي مهدنعف ...هداجنإو

 .)«هنم اورف ام عنشأ وه اميف كلذب اوعقرف

 .)هب فاصتالاو [رشلا] هبسك حيبقلا لب ‘كلذ عنم نحن و» : نيمثلا لوقي

 اضرلل فدارم بحلاو ةدارإلل ةفدارم ةئيشملا نأ» ىري وهف اذه ىلعو

 يبأ نامبإ يف لكلا عامتجال اقلطم معأ نيل مألا نإو {ةيالولل نام زلتسم امه نيذللا

 ةئشملاو ةدارإلا دارفناو ‘هيضرو هبحأو هءاش و هدارأ هنإف الثم هنع هللا يضر ركب

 ( , . .هض ري ل و هبحي ل و عقو 1 الإ و هدارأ و ٥هءاش لاعت هن ف به ي رك ق

 .ة 5) » رأ و

 .107 :ص ،مل اعملا طوطخم ار

 .107 :ص مل اعلا طوطخم ؛2ر

 .ن - م ()

 .ن - م ؛ج4ر

 .ن - م ر
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 هناحبس هللا ديري دق هنأ نعمي ضارتعالا مدع عم ةدارإلا وه اضرلاف»

 ةجحلل ةماقإ هيلع ضرتعاو هدارأ هنتاف الثم بض يلأ رفكك كيلع ض رتعي و ،ائيش

 ‘اهلاغشاإب هنع هزجعل هب قأي نأ ردقي ال يذلا ناميإلاب هرمأو &هضري مل هنأب هيلع

 ةريحلل بج روملا ءافخلا نزم كلذ ق ام عم رذعلا عطقو مارلإلل هنم هل عناملا رفكلاب

. (2 .. , 
 .هللا نذإب “«ةلازملا

 ؟ةلازم يه اقح لهو ؟ةريح يه اقحو

 : (ملاعملا) هباتك يف كانهو انه اروثنم ةلأسملا لوح نييمثلا هب ءاج ام رنل

 :لعفلا قلاخ

 نأو .هقلخ الو رشلا لعفي ال هللا نإ لوقت ةلزتعملا نأ ىلإ ةراشإلا ترم

 .هيف هللا اهعدوأ ةردقب ناسنإلا وه امن ىصاعملاو رشلا قلاحخ

 ىق هللا ةينادحو عنامتلا ليلدب تبثي وهو نيملكتملا نأش نيمثلا هاري يذلاو

 يه لب ءاهيف ممقردقل ريثأت ريغ نم دابعلا لاعفأل دحج وملا وه» هللا نأ :هلاعفأ و هتافص

 قفو ىلع مهلاعفأ يف رثؤملا يه امأ مهاوعد يق ةلزتعملل افالخ اهل ةنراقم ةدوجوم

 ال نايرج الو ،ةيرايتخالا لاعفألا كلت يف الصأ ةميدقلا ةردقلل ريثأت الو مهرايتخا

 .‘ه«ىلاعت هللا ةدارإ قفو ىلع

 بهذمب سيل بهذملل مزاللا» نأ هرارقإ عم - عنامتلا ليلدب هلالدتسا هجوو

 ذوفن مدع دنع هلإلل زجعلا توبث ةلآلا ددعت يف مزاللا نأ» -‘‘»«حصألا ىلع

 .هلاغتشاب :(ب) طوطخملا يفو ‘فلؤملا طخب انكه (ار

 .107 :ص 5ماعملا طوطخم ءتر

 .138 :ص ،ملاعملا طوطخم (ةر

 .292 :ص ؛ملاعملا طوطخم ر
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 هتدارإو دبعلا ةردق قلعت اولعج منإف ،ةلزتعملا بهذم يف مزال هنيعب كلذو ،هتدارإ

 كلذ نأب عطقلا عم ،لعفلا كلذب هتدارإو ىلاعت هللا ةردق قلعت نم اعنام ،لعفلاب

 ىلاعت هللا ةردق قلعت بوجو ىلع يعطقلا ناهربلا ماق يلا تانكمملا ةلمج نم لاعفلا

 .''"«اهعيمحخل ماعلا فصولاب هتدارإو

 هتدارإو دبعلا ةردق هون تهجوت دق» دحاولا لعفلا راص كلذل ةجيتنو

 فعضأ وه امنإ هذه ةلاحلاو لعفلا يف رآو ذقن يذلا نإو ...هتدارإو انالوم ةردقو
 - ٤ - - ٥

 .“؛«هتدارإو دبعلا ةردق امهو ،نيتدارإلا نهوأو نيتردقلا

 يذلا لعفلا نع زجاع لجو رع ىلوملا نأب لوقت ال ةلزتعملا نأ هملعن يذلاو
 يلا ةردقلاب هنع اومنو هب اورمأ ام نولعفي دابعلا نإ» :نولوقي ممنأل ،دبعلا هدجوأ

 ىلع ردقي ال ادحأ نأو ،يصاعملا اوكرتيو ...اوعيطيف مهيف اهبكرو مهل هللا اهقلخ
 ال ،دابعلا يف نيلا ةردقلل كلاملا وهو لجو ًزع اهقلخ ييلا ةردقلاب الإ طسبو ضبق
 اذإ اهينفيو \ءاش ام مهيف اهيقبي ‘كلذ نع رعو لج هنود الو هعم دابعلا اهكلم
 .“»«يهنلاو رمألاو فيلكتلا عفر اهانفأ اذإ هنأ الإ اش

 نم هب نوبيجي ام مهعفني ال» هنأ ىري وهف كلذ ىلع مهقفاوي ال يييمنلاو
 نأ رداق ىلاعت هنأل هدبع هدجوأ يذلا لعفلا كلذ دنع ىلاعت هزجع موزل مدع

 لعفي امك لعفلا لإ هئجلي و هل ةدارإلاو هيلع ةردقلا هدبع بلسي نأب هدج وي

 . (ف)«ه وحن و شعترملا

 .138 :ص ملاعملا طوطخم ار

 .138 :ص ملاعملا طوطخ ,ت

 .63 :ص ثلازتعالا لضف ديس داؤف (3ر

 .138 :ص ملاعملا طوطخم جار
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 دبعلا ةردق بلس ىلع لجو زع هتردقب اولوقي مل ممأ وه رهظي يذلاو

 .هنع فيلكتلا عفر عم اهبلس ىلع رداق وه امئإ و شعت رملاك لعفيف

 نكمم داجيإ ىلع ابولغم هنوكو هلإلا زجع» نأ ىري نيمثلا نإف نكي امهمو
 7 ليحتسم

 نهوأو نيتردقلا فعضأ وه دبعلا لعف يف رثؤي يذلا نأب :ةلزتعملا ىلع ةريو
 هتردق مدع دنع الإ دبعلا لعف داجيإ نم نكمتي ال ىلاعت هنأ يضتقيف» نيتدارإلا

 نكمتي الو ،هيلع ىصاعتي نكمملا لعفلا كلذ نإف الف امهدوجو عم امأو ،هتدارإو

 .“«هتدارإو دبعلا ةردق هبلغت هنإف ،هداجتإ نم

 نع هللا زجع موزل يضتقي ال دبعلل ةردقلا تابثإ نأب :مهلوق ىلع اضيأ ةريو
 ال روكذملا ممماوج نإ» :حلصألاو حالصلا !ادبم ىلع ادنتسم لوقيف ،لعفلا كلذ
 هنإو ،ىلاعت هيلع حلصألاو حالصلا ةاعارم بوج و نم دسافلا مهلصأ ىلع ميقتسي

 نأ دعب هل قلخ تلا ةردقلا دبعلا بلسي نأ هقح يف ليحتسي [اذه مهئدبم بسح]

 .“«لاعفألا هب هيلع رسيتت امب هدمي نأ بجي لب ،هفلك

 تمهف مأل 5ةيناسنإلا ةيببسلاو {ةيعيبطلا ةيمتحلاب لوقت ةلزتعملا نإف ،لعفلاب و

 وهو ،اهلخاد نم اهماكحأ اهل ةعيبطب ءيشلا قلخ يذلا وه هللا نأ نيعم ىلع ةيمتحلا

 مهدنع للعلا لعج امم هيف ةردقلا عضوب هلاعفأ قلخ ىلع اضيأ ناسنإلا ردقأ يذلا

 لعافلا تاذب ببسلا قلعت ام اذإ ناسنإلا لاعفأ يفو ،ةعيبطلا لاعفأ يق امتالولعمل ةبجوم

 .“‘هل لعف وهف هنم ببسب دبعلا نم عقي ام لكف اذلو ،قئاوعلاو عناوملا عافترا عم

 .138 :ص ملاعملا طوطخم (1ر

 .139 :ص ملاعملا طوطخم (تر

 .139 :ص 6ملاعملا طوطخم ةر

 .125 - 122 :ص «(ةلزتعملا ركف يف ردقلا ةفسلف) "مينغ حيمس (+4ر
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 :ةعاطتسالاو بسكلا

 ةلقتسم دبعلا لعف داجيإ ةوق امهل تلعجو ةلزتعملا اهنع تثدحت نلا ةردقلا نإ

 وه هللا نأب ةنمؤملا ةيمالسإلا قرفلا فلتخم اهتظفل ىلا يه قلخلا دح ىلإ تغلب

 ءيش َرُك 'ىلَع َوُهَو ءيش َلُك قلاع هللاف :لئاقلا كديري امل لاعفلا قلخلاب درفتم
 ِ .(62 :رمزنا) هزايكو

 يف فالخلا ىلإ هعجرم امنإ ةنسلا لهأو ةلزتعملا نيب فالتخالا» نأل كلذ

 اذإو ."ةطساو الب ىلاعت هللا ىلإ تانكمملا عيمج دانسإ يهو إةّمهم ةيمالك ةدعاق

 ؟رذي امو يتأي امم فلكملا عقوم امف كلذك رمألا ناك

 لاوقألا حصأو ،لعف وه ثيح نم لعفلا ةح يف فلتخا دق» :ينييمثلا لوقي
 هذهو ،ةعاطتسالا عم دجوي ضرع هنأ هيف مهقفاو نمو انباحصأ ةدعاق ىلع هيف

 .ث»مالكلا ملع ثحابم ضماوغ نم يهو \©بسكلا ةلأسمب ةمجرتم ةلأسملا

 ءاملوانت دق يمنلا نأ ثيحو .مالكلا ملع ثحابم ضماوغ نم اوك عمو

 .اهيضرغمو سوفنلا ءافعض ىلع اهرمأ هبتشي ال ح اهحيضوت مزلي هنإف

 افلكم دبعلا نوكل هنآ نيبو ،ةعاطتسالا نعو بسكلا نع نيمثلا ثدحت

 نأ قحلاو» هنإ :لوقي وهف .باستكالاب نوملكتملا لاق هللا ىوس قلاخ ال هنأل و

 ملعن انإف ،امب فيلكتلا قلعت ةرورض اهل بستكم وه امإو 3لاعفأ قلخي ال دبعلا
 .هللا ىوس قلاخ ال نأ ناهربلاب

 تحت رشبلا فقوم) يربص ىفطصم نع .107 :ص «(نآرقلا يف دابعلا لاعفأ) \بوذجلا زيزعلا دبع ار

 ءاملع روهمج نم ةلزتعملا نإف :روشاع نب رهاطلا دمح خيشلا هاري يذلاو .202 :ص (ردقلا ناطلس
 ىلإ ممأ الإ ةيردقلاو ةيربخلا نيب مهف امهنيب طسرتلا أدبمب رايتخالاو ربخلا ةيضق يف نوذخأيو نيملسملا

 .اهدعب امو 63 :ص (مالسإلا يف يعامتجالا ماظنلا لوصأ) رظنا .برقأ ردقلا فرط
 .141 :ص ،ملاعملا طوطخم ؛2تر

 .ن - م ةر



 385 امتاياغو ةوبنلا : عبارلا لصفلا

 :نيبهذنم نيب ةطسوتم ةجرد وهو يعرشلا فيلكتلا قلعتم بسكلاف
 .ةيردقلا بهذم و ةيربخلا بحذم

 ةنداحلا ةردقلا عم رودقملا دوجو وأ [نييمنلا لوقي امك] فيلكتلا قلعتمف»

 كلت نم ايراع رودقملا كلذ عوقو نأل ،هب فلك اميف ع رشلا هب فلك يذلا وه
 .هنع ىهني نأب هيفنب فيلكتلا طاقسإب انيلع هناحبس انالوم لضفت دق ...ةردقلا
 .""هب رمؤي نأب هتابنإب و

 نم ةداع اهيف دبعلا نكمتي ال يلا لاعفألاب فيلكتلا طاقسإب تءاج» دق ةعيرشلاو
 .“»«هكرتو هلعف ةداع دبعلا ىلع اهنم رسيت امع. فيلكتلابو ءاهمدعو اهدوجوب فاصتالا

 نم ةجرد نيدأ افأ ديب ةردق كانه نأ تيمنلا لوق نم مهفي هنإف اذكهو

 ةردقلا ي ةلزتعملا ةيرظن ضفر مادام كش نود نيدأ يهو ةلزتعملا اهتتبنأ نيلا ةردقلا

 .الصاح ةقلاخلا

 ."ةلزتعملا نم يخلبلا اهركذ ييلا نييو اهنيب اضيأ لصاح هبشلا نإف اهّوند عمو

 ردقب ريثأتلا بناج اهنم هينعي نكي مل هنإف ةثداحلا ةردقلا تبنأ نيح نييمنلاو

 .بسكلا بناج اهنم هينعي ناك ام

 امل هلعف يف هريثأت دبعلا ةردقل نكي مل ول» :ةلرتعملا لوق ةر ،رابتعالا اذهل وهو

 لوصح يف ةيفاك بسكلا ةهج» :هلوقب هدر \«بقاعي نأ وأ هيلع باني نأ حص

 .""«هوركذ ام نود هلعف يف باقعلاو باونلا

 هلابب حنس اذإ هنأ» :دبعلا رايتخا عمو ،رايتخالاب لصحت بسكلا ةهجو
 .هك رتو هلعف ق ددرت يش لعف

 .14 :ص كل اعملا ط وطخ (1ر)

 .نسم (2)

 .لعفلا قلاخ :رصنع يق ليلق لبق رم ام عجار 063 :ص ،(لازتعالا لضف) ديس داؤف ةر

 .144 :ص ،ملاعملا طوطخ «4ر
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 هنع ربعملا وه ليللاف ؛هحيجرتو نيبناجلا دحأ ىلإ ليملا هددرت نع أشنو

 حيجرتو زلفلا ةلواحم يف قفط اذإف ،رايتخالاب هنع ربعملا وه حيجرتلاو 5ةدارإلاب
 .''"«ىناعتو هناحبس هللا وه دوجولا ىلإ مدعلا نم هل ج رخملاف هعوقو

 هدنع دصقلا نأل يديرتاملا دنع دصقلا هسفن وه رايتخالا اذه لعلو

 باونلا ساسأو فيلكتلا طانم وهو ،ةدارإلا ةيرح رصانع نم ماه رصنع

 هيف قلخي هللاو رشلا لعف وأ ريخلا لعف دصقي ءرملاف مذلاو حدملاو ،باقعلاو
 قحتسيو اريخ ناك نإ هدصق ىلع باوثلا ءرملا قحتسيو ،هلعف ىلع ةردقلا

 .ارش ناك نإ باقعلا

 بترتت هنأ الإ ،اينهذ المع ناك نإو هنأو صلاخ يناسنإ لمع هدنع دصقلاف

 يذلا امإو «اباقع الو اباوث بجوتسي ال هتاذ يف لعفلا نأل ةيجراخ راثأ هيلع

 .هتدارإو ءرملا دصق وه امهبجوتسي

 يه امف «ةعاطتسالا عم دجوي ضرع هنأ» :لعفلا دح ق افنآ انب م دقلو

 ؟هذه ةعاطتسالا

 تلغش ةلأسم امأ ىلإ ريشن نأ انب ردجي نيمثلا هب ءاج ام قفو ةباجإلا لبق

 نم وهو ،قرشملا يف يمرضحلا بويأ نب لئاو دجن ذإ ديعب دمأ ذنم ةيضابإلا لاب

 ناضظقيلا ابأ مامإلا (رئازحلا) برغملاب دحو {ةلرتعملا اهيف رظان دق ةعبارلا ةقبطلا
 ىلع المتشم افيلأت فلأ» دق ةسداسلا ةقبطلا نم وهو ،يمتس رلا حلفأ نب دمحم

 .142 :ص ملاعملا طوطخم ار

 .124 - 123 :ص 52 :ج (هقيبطتو جهنم ةيمالسإلا ةفسلفلا يف) روكدم ميهاربإ :عجار (ت)

 .اهدعب امو 432 :ص (ةيمالكلا هؤارآو يديرتاملا روصنم وبأ) ،يبرغملا حاتفلا دبع يلع :اضيأ
 - اهدعب امو 273/2 تاقبطلا نييجردلا نع .419-469 :ص «(يراضحلا دعبلا) ،يريبعجلا قر

 .105 :ص ء(ريسلا) ،يخامشلا
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 مهعامجإ دعب نيملكتملا نيب فالتخالا لحم امأل ا«ةعاطتسالا ىق اعزج نيعبرأ
 . زعفلل ةبجوملا افأ ولع

 يهو ،ةلزتعملل افالخ لعفلا عم ةرعاشألا دنعو اندنع» يه :يمنلا لوقي

 ىلاعت هنأ نيعمب ،ةيرايتخالا لاعفألا هب لعفي ناويحلا يف هناحبس هللا هقلخ ضرع
 .“‘تالآلاو بابسلا ةمالس دعب لعفلا باستكا دصق دنع اهقلخ

 قحلاو»:لوقي ثيح ،لعفلا باستكال طرش امنأ يف روهمجلا يأر ىلع وهو
 .هل «ةلع ال ..لعفلا باستكال طرش امأ

 حر راوحلاو تالآلاو بابسألا ةمالس ىلع ةعاطتسالا مسا قالطإ زوج دقلو

 اميدبعلا فلكي الو ،فيلكتلا ةحص يف ةدمتعملا يه ةعاطتسالا هذه نأ تبنأو

 ."هعسو يف سيل

 يذلا (نيروغبيت) نإف ،ينيمثلا لوقي امك لعفلا عم ةعاطتسالا تناك اذإو
 لعفلا عم ةعاطتسالا دوجو ىلع ليلدلا نإ» :لوقي الوطم ةعاطتسالا نع ثدحت

 هدض هبجوي امل افالخو ادض ءيش دجوي نأ دب ال ذإ ،ةنامزلا دنع لعفلا مدع

 .ة«لقاع لك دنع دوجوم اذهو \هدض هدجوي ام مدعي و

 نأ كلذ نايب» :نإف دضلا ىلع هقيلعت ىف شّيفطا دمحما جاحلا بسحو

 ةعاطتسالا نوكتف ،لعفلا مدع بجوت ةنامزلاو ةعاطتسالا دض ةنامزلا نإ :لاقي

 .",«4ةنام زلا هبج وت يذلا لعفلا مدع دض وه يذلا لعفلل ةبج وم

 .319 :ص / 2 :ج &(تاقبطلا) ،نييجردلا ار

 .45 :ص خم «(نيدلا لوصأ) ،يطوشلملا ىسيع نب نيروغبيت (تر
 .260 :ص ؛ملاعملا طوطخ قر

 . ن۔- م ب؛ر

 .46 :ص 8خم ،(نيدلا لوصأ) كنيروغبيت (ت)

 .46 :ص خم ،نيروغبتل (نيدلا لوصأ) ىلع قيلعت شّيفطا دَّمحما جاخلا (
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 ؟رايتخا مأ ربح

 نأو لعفلل ارايتخا هل نأو ،دبعلل ةثداح ةردق ركذ دق ىييمنلا نأ انيت نإو اننإ
 ريغ 6©بسكلا اذهو هذه ةردقلا نأ كلذ لباقم يف دجن اننإف ،ابسكو ةعاطتسا كانه

 .ربخلاب لوقلا نم صلختلل ةلواحم الإ وه ام بسكلا نأ عم- ملاعملا يلج

 ق ال الصأ العف دحج وي ال اتم راتخملا» نأ دكؤي نيمنلا نأ انيدل تبث دقل

 وه ام ومع اهلاعفأ عيمجو ثداوحلا تاوذل دجولملا امإو هريغ وح ق ال و هسفن وح

 ام اهنم هناحبس هللا قلخي ،اهيف ةقولخملا لاعفألل فورظلاك تاوذلاف ...ىلاعت هللا

 ضعب يف ضعبل ريثأت ال ىلاعت هللا لعف امهالك فورظملاو فرظلاو \ءاش فيك ءاش

 ا «ه ريبدت ق هعم هل ربدم الو هكلم ق هل كيرش ال نم كرابتف

 كلذ ناك اميرو \ةصلاخ ةيربج ةلوقمب حرص دق نوكي اذه هديكأت ببسبو

 .ىلاعتو همسا كرابت هتدارإو هتردق قلطمو العو زع هلالج ميظعب هراهبنال

 لعفلا ىلإ هتدارإو هتردق دبعلا فرصب بسكلا رسفي وهو كلذ يف ريض الو
 .هللا نم قلخ وهف فرصلا كلذ بقع لعفلا داجيإ امأو

 لعفلا ىلإ هتدارإو هتردق دبعلا فرص نأ هقيقحت و» :ييمثلا لوقي

 دحاولا رودقملاو قلخ فرصلا كلذ بقع لعفلا لاعت هللا داجيإ و ابسك

 ةردق تحت و قلخلا ةهجب هللا ةردق تحت نيتفلتخم نيتهجب نيتردق تحت لخاد

 .‘‘«بسكلا ةهجب دبعلا

 هلإلا ةردق امهادحإ نأو ةصاخ ،نيتردقب دحاولا رودقملا رودص ةهبشلو

 :ێيمنلا لوقي

 .9ا :ص ،ملاعملا ط وطخ )1)

 .14ا :ص ،مل اعملا ط وطخ (2)
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 لاعفألا قلخب ىلاعت هلالقتسا بوجو ىلع ناهربلا ماق لاقي ال»

 قلخ عم - دبعلل مكتابثإ همزلتسي امك نيتردق تحن لخدي ال دحاولا رودقملاو

 .هبسك - هلعف هللا

 نأ ةرورضلاب و هناحبس هللا وه قلاخلا نأ ناهربلاب تبث مل :لوقن انأل

 نأب لوقلا ىلإ قيضملا اذه نع صلختلا يف انجتحا ...الخدم هتدارإو دبعلا ةردقل
 . '«بساك دبعلاو قلاخ ىلاعت هللا

 يذلا وهو هب طيعي ربج مدعل نئمطي دبعلا لعجن نا عطتسي ل صلخت هنكلو

 :الئاق كردتساف اضيأ نييمثلا هب رعش

 انأل ،هلاعفأ يف اريثأت دبعلل اولعجت مل ثيح مكل مزال ربخلا :لاقي ال»

 .دبعلا نع ةيقلاخلا بلس وهو يلقعلا امأو ،يسحلا وه روظحملا ربخلا نإ :لوقن
 نم هللا هدارأ ام نأ امك . ناميإلا ضحم وه لب ©فقرفلا عيمج ىلع هج وتم وهف

 ال رايتخالل ققحم رايتخالاب بوجولا نإف هرايتخاب هعوقو نم دب ال دبعلا

 .‘2)«هل فانم

 ،يرورض عملا نم ردقلا اذه» نأ ىلع صن لق يمنلا نأ الول سردلا ديزم لإ

 دبعلا لعف نوك قيقحت نع ةحصفلملا ةرابعلا صيخلت يف هنم ديزأ ىلع ردقن مل نإو

 ."‘)«رايتخالاو ةردقلا نم هيف دبعلل ام عم هداجنإ و هللا قلخن

 .141 :ص ءملاعملا طوطخم !ر

 .142 :ص "ملاعملا طوطخ ر

 يبأ نب نيسحلا نب دمحأ مامإلا :قيلعت (ةسمخلا لوصألا حرش) دمحأ نب رابحلا دبع يضاقلا (
 .364 :ص 01965 ا :ط ،ةبهو ةبتكم نامثع مركلا دبع :ميدقتو قيقحت مشاه

 .14]! :ص ملاعملا طوطنع جر
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 :لجو َرع هتلا رس ردقلا

 دنع رعشلا نم قدأ بسكلاب دارملا وهو يرايتخالا زجلا نأ نيمثلا ىري

 يق امك ةرات دابعلا لاعفأ ةظحالم اءاج دق ةنسلاو نآرقلا نم الك نأل يرعشألا

 ىرخأ ةرات اهوغلب و 32(56 :لحنلا) 4نوُلَمْعت هت مك امب ةنحلا اولخذالل :ىلاعت هلوق

 .""«هلمع ادحأ ةنجلا لخدي نل» : نتخ هلوق يف امك

 ريثأت ال عيش ك قلخت درفنم ىلاعت هللا نأب» دقتعي و نمؤي هناف اذه عمو

 ىلإ ةفاضم اهلك مهريغو ءالقعلا امب فصتت لا لاعفألا نأو الصأ ءيش يف هريغل

 امج فصتي نم ضعب ىلإ بسني اهضعب ناك نإو ،اعارتخاو اقلخ هناحبس هلا

 .‘٨«هتبلأ ريثأت ريغ نم ابسك

 اريثك يذلا ءايركز يبأ هخيش يأرب سنأتسي هنكلو رئاح ماقملا اذه يف وهو
 ام دبعلا ىلإو ،قلخلا وهو هسفن ىلإ هفاضأ ام ىلاعت هللا ىلإ فيضن انآ» هل ررق ام

 اذإ هنوكل ؟اذام وه بسكلا كلذ نوك نع كسمنو ©بسكلا وهو هيلإ هفاضأ

 الف ،يًّرس ردقلا) :يسدق ثيدح يق ىلاعت هلوقلو ربخلاب لوقلا ىلإ يدؤي ققح
 2 «“‘(يرس ىلع علطي نأ دحأل يغبني

 :لوقلا ةصالخ و

 نيوحلا يأر دروأف ،(دابعلا لاعفأ) ةلأسم لوح ةفلتخم هئارآب ءاج ييمثلا نإ

 .5349 مقر توملا ضيرملا مت يمن :باب ىضرملا :باتك ،يراخبلا حيحص ار

 .99 :ص ثملاعملا طوطخع (تر

 هريخ ردقلاب نمؤي مل نم ،هللا رس ردقلا» :هتدجو ،ظفللا اذب هدجأ مل و يييمنلا هب ءاج اذكه ةر

 لصفلا !مالسإلاو ناحإلا يف :لوألا باتكلا ،(لامعلا رتك) :رظنا .«هنم ءيرب انأف هرشو

 .485/1 :ج ،ردقلاو ناميإلا يف :سداسلا

 .147 :ص كملاعملا طوطخ (جبر
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 ةسمخ يف ةلأسملا يف هلام لمجن نأ اننكميو ،نراقو للحو ،نيييارفسإلاو ييالقابلاو

 :هدنع اندجو امبسح لاوقأ

 ةنراقم يه امنإو الصأ ام ريثأت ال دبعلا ةردق نإ :روهمجلا لوق :لوألا

 .طقف اهرودقمل

 لالقتسالا ليبس ىلع ال نكل ةرثؤم ةثداحلا ةردقلا نإ :يوخلا لوق :يانلاو
 .اهدارأو هللا نم ةردقم يهف ةلزتعملا لوقت امك

 لعفلل فصو صخأ يف رثؤت امنإ :يييارفسإلاو ييالقابلا لوق :ثلاثلاو
 .دد وج م ق ال

 .ةتبلا رايتخا هلعف يف هل نوكي ال دبعلا نإ :ةربحملا لوق :عبارلاو

 ليبس ىلع مهلاعفأ يف ةرثؤملا يه دبعلا ةردق نإ :ةلزتعملا لوق :سماخلاو

 .رايتخالاو لالقتسالا

 ريثأتلا يمني لوألا ذإ ©نيابت - ودبي اميف- عبارلاو لوألا لوقلا نيب و

 .رايتخالا ا

 باتكلا رهاظ هيلع لدي ايأ ر هاري ذا روهمجلا يأر تيمنلا 7 دقلو

 : يتآلا ق 7 عدبلا روهظ لبق فلسلا هيلع عمجتو ئ ةنسلا و

 ىيش هكلم يف هكراشي ال ىلاعت هنآو قولخم هاوس امو قلاخ ىلاعت هللا نأ»
 ."‘ه«هريغل اهتوبث ليحتسي ،هصاوخ نم ةيصاخ داجيإلاو ريثأتلا نأو

 بهذي امبسح رومأ ةسمخب الإ ققحتي ال دبعلا لعف نأ ىلإ نآ ىف هّنو

 :ةيضابإلا هيلإ

 .139 :ص .مل اعملا ط وطخ )1)
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 هدجب الو لبق ال لعفلا لاح ىق دايإ هقلح [ايناث] و هل هللا ةدارإ [ أ]»

 ناك نإ هيلع هل هللا ةناعإ [اسماخ] و ،دهايإ هبسك [اعبار]و ،هل دبعلا ةدارإ [انلاث]و

 ..ا '«ةيصعم ناك نإ هايإ هنالذخ و ةعاط

 نم يتأيسو ةلأسملا هذه ق ێيمنلا يأر نع هلوقن نأ اننكمأ يذلا اذه

 ةمألا قارتفا يق هيأر اهدعب

 :ةمالا قارتفا ثدح (

 لوسر لاق :الئاق َرصنف ةمألا قارتفا ثيدحب ) اعملا) :هباتك يمنلا متح

 . ةقرف نيعبسو ىدحإ لإ دوهيلاو ةقرف نعبس لإ سوجلا تقرتفا» : ن هل هللا

 كاةيحجان هدحاو الإ ةكلاه اهلك ةقرف نيعبسو نيتنثا لإ :ىراصنلا تقرتفاو

 .ة«يباحصأو هيلع انأ ام يهو

)2( 

 .140 :ص ،ملاعملا ط وطخ

 277 :ص ءملاعملا ط وطخ

 مأ ق رتفتس» :لاق ن ينلا نع سابع نبا نع بيبح نب عيبرلا هاور دقو ،ظفللا اذهب هدحأ _

 عماخلا) .«ةدحاولا كلت يعدي مهلكو ةيجان ةدحاو الخ ام رانلا يف نهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع

 تقرتنفا» :ةريره يبأ نع يور دقو .4] :ثيدحلا مقر ةم دمحم ةمأ ةمألا يف :باب ،(حيحصلا

 ةقرف نيعبس و نيتنثا وأ ىدحإ ىلع ىراصنلا تقرفتو ،ةقرف نيعبسو نيتنثا وأ ىدحإ ىلع دوهيلا
 مقر ةنسلا حرش :باب ةنسلا :باتك ،دواد يبأ ننس .«ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يمأ قرتفتو
 .ملسم طرش ىلع حيحص :نيحيحصلا ىلع كردتسملا بحاص لوقي .4596 :ثيدحلا

 هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع» :وه هتدجو نيمثلا هب ءاج يذلا صنلا ىلإ صن برقأو

 نم مهيف ناك ول نيح لعنلب لعنلا وذح لثمب الثم ليلارسإ ني ىلع ىنأ ام يمأ ىلع نينيل : ة
 ىلع يمأ قرتفتو ،ةلم نيعبسو ىدحإ ىلع اوقرتفا ليئارسإ ب نإ ،هلثم مأ و ناك ةينالع همأ حكن

 مويلا هيلع انأ ام :لاق ؟ةدحاولا ام :هل ليقف {ةدحاو ةلم الإ رانلا يق اهلك ةلم نيعبسو ثالث

 .128 :ص ملعلا باتك ،ا :ج ،يجذلل صيخلتلا عم مكاحلل كردتسملا .«يباحصأو
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 ام عقو ثيح آ ت هتازجعم نزم هنأ ثيدحلا اذه ف ن يمنلا ر يذلاو :

 .ةيجانلا كلت فأ يعدن لت هق ف لك و هب ربخأ

 ددعي - - نايدألا خيرات ي ى بتك نم هوقباس لعف ام لاثم هللا ةمحر دحأ دقل و

 .ثيدحلا هيلع صن امك ددعلا داجيإ الواحم ةدحاو ةدحاو قرفلا كلت

 ق مهنيب فالخلا أشن ش ةدحاو ةديقع ىلع اوناك نيملسملا» نأ نيو

 نيدلا مسارم ةماقإ اهنم مهضرغ ناكو ،ارفك الو اناميب بجوت ال ةيداهتجا رومأ

 ا '«مسوقلا ع رشلا جهانم ةمادإو

 ناك و» ةمامإلاو فترإلاو نفدلاو ترولملا ق فالخلا ناك كلذ لعب نمو

 .ردقلا يف فالخلا ناكف ةباحصلا مايأ رخآ ىلإ ائيشف ائيش ىقرتيو ج ردتي

 بابرأو ،مالسإلا لهأ قرفت تح قرفتت ءارآلاو بعشتي فالخلا لزي مل و»

 ل ثوالثلا ىلإ تالاقملا

 :نيتقيرط ركذ ،قرط ىلع - اهقيرفت هجو يف - سانلا فالتخا نأ نيبو
 ةعبرأو .ةئجرملا ق نيرشع لإ أ زجتت ةقرف نيعبسلاو ةنالنلا 5 : لو 1

 اهمظن ةلزتعملا يق قف ةرشع نناو 6 ةمكحملا ق يف رشع ةعبس رو ؤ ةعيشلا ق نيرشعو

 :ىلاتلا تيبلا : هخيش
 )4( م م 7 ،يجرُم فاكو ث و ٥ مو يع ك

 .277 :ص ملاعملا طوطخم (!ر

 .278 :ص ملاعملا طوطخم ؛تر

 .278 :ص مل اعملا طوطخم ةر

 :يلي امك تيبلا زومر كف نكميو .278 :ص ءملاعملا طوطخم در

 24 = 4 + 20 = دك = ةعيشلا
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 ىرخألا قرفلا تعرفت اهنعو ،ةينامث ةيمالسإلا قرفلا رابك نأ :ةيناثلاو
 .نيعبسلاو ةنالثلا لمكتستن

 ،ةيراجنلاو \ةثجرملاو جراوخلاو {ةعيشلاو ،ةلزتعملا :يه ةينامثلا هذهو

 هعم اهكلس و ،© فقاوملا ق دضعلا اهررق لا يهو» ةيجانلاو ةهبشملاو ةيربحلاو

 ."')«ديسلا هحراش

 نم رأ ل نأ امل 5امايب ق ليوطتل نم اهيف ام عم امقركذ امنإو» :نيمثلا لوقي

 ةمألا هيف ترجاشت اميف (ةمغلا فشك) بحاص هل ضّرعت نإو ،هلثم هل ضرعت

 صعب تلقن دقو ،هج ولا كلذ ىلع ال ناك نإو هللا همحر ىفكو ىفش دقلو

 ال لصح امب ةيجانلا نأو ،هيلع تنك اميف قحلا ىلع كنأ ملعتلو هيلع اهنتم همالك

 .«كالا بجوتسا امب اهنم يقابلا نأو ،ةاجنلا

 اميدق اهلوح ءاملعلا فقاوم تفلتخا دق ةمألا قارتفا ثيدح نإ قحلاو

 هدنس يق هصخ و هلوح لوقلا لصف نم كانهو هب جتحما هنع عفادملا كانهف اثيدح و

 .)ةحارص هتحص ق نعط يذلا كانهو هنع ضرعأو هلحاعحت يذلا كانهو 3هنتم ه

 !7 = 7 + 10 = زي = ةمكحملا

 20 = ك = فاك = ةئجرملا

 !د = 2 + !0 = بي = ةلزتعملا

 73 = يراسي عومجلا
 .278 :ص ملاعملا طوطخم جار

 .278 :ص 6ملاعملا طوطخم ؛تر

 .109 :ص ينالجراولل (ناهربلاو ليلدلا )باتك قيقحتو ةسارد ،ديعسوب حلاص :عجار ()

 .98 :ص «(مالكلا ملع ةلاصأ) ديسلا دمحم حلاص دمحم -

 .اهدعب امو 97 :ص «(مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا) ‘دومحم ميلحلا دبع -
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 :ةرابعلا نأو ريٹكتلل امتإ (نيعبس و انالث) ثيدحلاب لا ةرابعلا نأ رهظيو

 نيد مالسإلا نأ ىلع لدت ةرابع ،«يباحصأو ٨ هيلع انأ ام ةيجان ةدحاو الإ»

 ام ردقب ©قرفلا ءامسأ ةفرعم وه سيل ،انمزلي يذلا نأ عتو ©فقّررفتلا ال ةدحولا

 هيلع انو هيلع همالسو هللا تاولص ىفطصملا هيلع ام ةفرعم لإ دصقلا انمزلي

 ةحيحص ةميلس اقرط اهيلإ لصوتلا يضتقي ةفرعم يهو مهيلع هللا ناوضر هتباحص
 ةلكشم انرظن ق ثيدحلا ةلالدف اذلو هرهوجو مالسإلا ةقيقح كردن امب ةخرص

 ( .ءيش لك لبقو الوأ ةيفرعم

 ام جئاتن نمو ،ةيضاملا امقريسم يق ةيمالسإلا ةراضحلا براحت جئاتن نم هلعلو
 الف هرمأ يف ةيطسولا نيد يقنلا مالسإلا نأ ةيماسلا ةداحلا تاساردلا هيلإ تلصوت

 .ميمذ رومألا دصق يفرط الك ذإ .طيرفت الو طارفإ
 ايندلا نيبو .لقعلاو لقنلا نيبو {ةداملاو حورلا نيب نزاوي نيد وهف

 ولوكنل اطسو ةمأ ُمُكاَنْلَعَح كل اذكو ل :العو لج هلوقل اقادصم .،ةرخالاو
 لدتعا نمف 143(&8 :ةرقبلا) اديهش هَكئَلَع لوسرلا نوُكيَو سانلا ىلع غ ءآدَهش

 راتخملا ىفطصملا لوسرلا هيلع ام ىلع وهف .ةعامج وأ ادرف هكولس يق

 هدحو هللا و ةرخآلا قو لوألا ق يجانلا وهو رايخألا ءالضفلا هتباحص و

 .باوصلاو ىدهلل قفوملاو ملعأل ١

 .6-7 :ص ،(ةباحصلا فالتخا ق ةباصإلا نع فشكلا) كيشاطبلا سماش نب دمحم -

 يف ةسارد 3(مومذملا قرفتلاو عورشملا فالتخالا نيب ةيمالسإلا ةوحصلا) \©يواضرقلا فسؤي -
 .اهدعب امو 43 :ص .(ط .م .ت .د) :.ةيعرشلا دصاقملاو صوصنلا ءوض ق فالتخالا هقف
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 لوحو ،هرصعو هتايحو يييمثلا ةيصخش يف لوقلا انطسب نأ دعبو اننإ
 نأو هذه انتسارد متخن نأ اننكمي هتايط يف هب ءاج امو .)مل اعملا) هباتك

 :اهنم صلختسن

 نم مهظح دعب اولاني مل نيذلا نيرومغملا رئازخلا مالعأ دحأ ناك ينيمنلا نأ (1
 يسنتلاو يل ضفألاو يفوسلاو يليغملا لثم هلثم نايسنلا يط كرت دقف ،ةباتكلا

 .دابعلاو دالبلا مهلهحجت نمم مهريغو يش رقلاو
 نم رانتسا نأ دعب \بازم يداوب ةيملعلا ةضهنلا سسأ عضاو ناك نييمثلا نأ (2

 رونب اعبشم قرشملا نم ءاج يذلا يلضفألا حلاص نب ىين ءايركز ىبأ هخيش
 .هب لح يذلا لهجلا مالظ هاشغي يداولا ناك ةرتف يف ةفرعمل

 تافنصملا يف ابقنم ينيمثلاو ،املعمو اهّجومو ادشرم يداولاب خيشلا ناكف

 ةيملعلا امهتكرح روذبل ناك امهدوهج رفاضتبو 5افلؤمو ءاصخلمو ،اخسنتسم
 .اهجراخو رئازخلا يف انموي ىلإ اهراثآ سملن لازن ال ةبيط رات

 ىلع هتردق ىلع نهربي هنأ الإ اعضاوتم ناك نإو ،راثآلا نم نيمثلا هفلخ يذلا نأ (3
 3هب ةطيحملا ةبعصلا ةيعامتجالا فورظلا الول ،اهيف بتك تلا ريغ نونف يف فيلأتلا

 يف صوصخلا هجو ىلع فلؤي نأل هل ةهجوملا لماوعلا ىدحإ يه رهظي اميف يلاو
 .ةايحلا ميقتست امب يلاو ،ملعتت نأ يغبني ام لوأ يه يلا ةينيدلا فراعملا

 ةديدعلا ةيضابالا تافلؤم جذامت نم اجذومن ناك )مل اعملا) نيمثلا باتك نأ )4

 هتأر امف ،ةماع نيملسملا ءاملع جاتن نم ةدافتسالاو كاكتحالا بيهتت مل يلا
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 هيلا تراشأ باوصلا نع اديعب هنم اهلادب امو هب تلاقو هت رقأ اباوص هنم

 لئاسمو &امب نوزّتمتي لئاسم مهل اندجو كلذلو ،هيف بوصألا تنيبو

 لئاسم يف ةرعاشألاو ةلزتعملا عم مهقفاوتك مه ريغ عم اهيف نوقفاوتي
 .انتسارد امترهظأ دق ةديدع

 : هن أب ح امكخلا نيملكتملا بتك نم ده ريغ نع زيمتي )مل اعملا ( نيمثلا ب اتك ن أ )5

 دحأ لاق تيح اهيف مهجءامترا اقيزيفاتيملاو ايجولوطنالا ثحابم ناضحأ يف متري

 فصن نم رثكأ [اهدح و) رهاوجلاو ضارعألا ثحبم حبصأ دقمل» نيرصاعملا

 مل ام كرتو ،ةجاحلا هيلإ ام الإ اهنم ذخأي مل يمثلاف 3(مالكلا ملع يعي) «ملعلا

 .هفلؤم يف هب نايتإلل ةرورض هيف ري

 هض رعتك ةيفسلف لئاسمل هض رعت و قطنملاب هتينب جازتماب زيمت دقلو

 ةيضابإلا اب درفنا لئاسم هئاوتحاب زيمت امك دوجولا ةيرظنلو ةفرعملا ةيرظنل

 .ممقافلؤم يت

 ناكو "كلذب حرص داهتجالا يف ئدتبملاو دهتجملل فلؤم (مل اعملا) باتك َنأ 6

 هنأل "نايحألا بلاغ يف حجري نأ نود لئاسملا نم هيف هعمج امل كلذك لعفلاب

 .صصختملا ثحابلا ةريسم يف ةماهلا ةوطخلا هعمج ربتعي

 دق هريغل اصوصن هلامعتسا يهو ،هجمهنم يق انتضرتعا لا ةصيوعلا ةلكشملا نأ (7

 .نومت امنأ ةراشتسالاو ةنراقملاو يّورتلا دعب انل نبت صوصن يهو ،تلاز

 لوصألا ريغ رخآ ائيش هباتك ناكف هروصت قفو ميمصتلا نم هب ءاحج امل :الوأ

 .ناثلا بابلا نم يناثلا لصفلا يف هانحضوأو كلذ انيب دقو ،اهنم ذخأ نلا

 ةغايصلا ةداعإ وأ زاجيإلا وأ ةفاضإلاب صنلا يف لخدتلا نم هب ماق امل :ايناثو

 :لثم ةيئزخلاب دصقنو &ةيلك وأ ةيئزج ةفصب لئاسملا ضعب يق هيأر حوضوو
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 هانتبثأ يذلا هيأر :لثم ةيلكلاب و ،«د وج وملا نع د وج ولا نأ حيحصلا و» هل وق

 .هلهج عسي ال ام لئاسم يق

 ةلزتعملاو ةآضابإلا هيلإ بهذي ام نيب ةرهاظ تناك باتكلا ىق ةنراقملا نأ )8

 شقانيو للحيو نراقي ةديدعلا تابسانملا يف ذإ مهريغو ةفسالفلاو 3ةرعاشألاو

 نطاوم ددح نأ ذعب ةلأسملا ق داري امبسح باوصلا هج و انايحأ انيبم

 نزم ضعب دنع هاندج و ال افالح ۔ائداه ناك هليلحت ق وهو ، قافنالاو فالتخالا

 .هبهذم حجري هفنصم ماعلا طخلا ق وهو كثنانم نيالجراولاك ه وقبس

 ييلا ةيضابإلا بتكلا نم هريغ نع رّيمتي -هيلإ انلصوت اميف- (ملاعملا) باتك نأ (9
 ريثك ناك ێيمنلاف مهدنع ديرف طغ ماعلا هلكيه ق وهف نيدلا لوصأ ق تفلأ

 .امب رثأتلا ةجرد ىلإ (علاوطلا)و (فقاوملا)اك ةرعاشألا تافلؤم ىلع عالطالا
 دعبلاو ةينلا نسح ىلع ديكأ ليلدو عالطإلا ةعس ىلع عطاق ناهرب اك هرثأت و

 .ةكرتشملا ةديقعلا ةمدخ يهو ةدحاو ةهجولا تمادام يبهذملا بصعتلا نع

 رابتعاو ب وصألاا نع ثحبلا اهبحاص اذإ ةصاخ .ةيعيبط ةيلمع اذإ تأتلاف

 رمأ رخآلا دنع امي ماملإلا نأل ،دعبملا رمألاب ةرورضلاب سيل رخآلا دنع ام

 ةيلوألا ةوطخلا وهو اطخلا نم باوصلاو لطابلا نم قحلا كاردإل بولطم

 .ةقزمملا ةمألا هذه تاتش ملل ةيرورضلا

 جضتي ةفلتخم رظن تاهجوب ةدحاولا ةركفلاو ةدحاولا ةلأسملا بيلقتب هنإو

 .اهتقيقح و اهداعبإ ىلجنتو اهرمأ

 ركفلا ةمدح ة ريسم ق ةميلسلا ةوطخلا يه رخآلا رظن ةهج وب ماملإلا نإ ى

 .لهج امل ودع ناسنإلا نإ ثيح لهجلا قلطنم نم ةاداعملا لدب يمالسإلا

 أيهم هدنع ناسنإلاف ةفرعملا ةيرظن يف نييدقنلا جم ىلع ناك نيمثلا نأ (0
 ،تاذلا جراخ نم ىقلتت ةيسح ةيتاذ تاردقب و اممأش اهل ةيلخاد ةيتاذ تاردقب
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 :العو لاج ىلوملا لاق امبسح ةيناسنإلا ةفرعملا ل رصحن تاردقملا كلت عامتجاب و

 عمسلا مكل لَعَحَو ائيش نوُمْلْعَت ال مكاََم أ نوطب ُنَم م مكَحَر رحأ هلا ا
 .(78 :لحنلار ين وركش مكلعل ةَدنفل ا َراَصُبلاَو

 ىلع هثيدح بصنا دقف لجو ع ىلوملا تافص زع فثّعت نإو نيمنلا نأ ) 1 1

 حرصي يذلا وهف كلذ لعف نإو هنآ و ةيتاذلا تافملا ىلع صوصخلا هج و

 "يرشبلا لقعلا ةردق قوفي تافصلا ضعب يف قيقدتلاو ثحبلا نأب فرتعيو
 اهيف بوصألل اتبثمو اشقانمو اللحم اهيف ضاخ امل ههيرته انرمأ ىلوملا نأ الولو

 .اهيف هل ادب ام بسح

 نأشلا نم اهلام عم ءاه تالاقملا باتك ضرعت ةمامإلا ثحبمل ضرعتي م هنأ (2

 يف يهو ،ةصاخ ةيضابإلا دنع نأشلا نم اهلام عمو ،ةماع مالكلا ملع ةأشن يق

 .مالكلا ملع ثحابم نبب ج ردت نايحألا نم ريثك

 ازجوم امي ءاجف راصتخالا وه ليصفتلاب امهل هضرعت مدع نم هضرغ لعلو
 كلسم :ىهو نيدلا كلاسمب ةيضابإلا دنع فرعت قلا ةعبرألا اهفانصأ مهأ

 .ا )نامتكلا كلسمو يىارشلا كلسم و 0ع افدلا كلسم و روهظلا

 الاغشنا ىرخألا هتافنصم يف امم لغشني مل هيلإ انلصوت اميف اضيأ وهو
 رابتعال وأ الوأ درفلا دادعإب الاغشنا هنوكب :كلذ ريسفت ىلإ انعفدي امم اعس وم

 لإ وعدي ام هدنع نكي ملف {ةيعرش ةيمالسإ ةفالخ ةمئاقلا ةينامثعلا ةفالخلا

 .اهنع ةباتكلا زّيح عيس وت

 يقو ،يرابلا ةيؤر يفن يف هعسوت نيمثلا اهيف عسوتي مل ةمامإلا لثم ةعافشلا نأ (3
 نع ةيضاب الا تافلؤم هب زيمتت امهم ةعافشلا ثحبم 5 عم العو زع همالك

 .اهدعب امو 221 :ص ،مناعملا طوطخم ار
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 ن هري اوناك 1 ةيضابإلا هب نتعا ثٹحبم وه مه نيملسملا ءاملع ةرهمج تافلؤم

 .عمتجاو درفلا ةايح ي ةيمهألا نم هيف
 ق فاك هب ىتأ ام نألو ٠ ارصتنم هباتك نوكل هف عسوتي ل نيمثلا ل اعلو ٥

 يذلا (ديعرولا ذوفن) ع وضوم يف هدضاعي امب ىتأ دق هنأو ةصاخ ى ع وضوملا

 .‘"«ةمألا ءاملع بتك و ةنسلاو بتكلا يف لصفم هملع َنأ» هيف دكؤي

 يفن ةلأسم نع ةيمهأ القت ال يهو ،ةماه ةلأسم دولخلاو ةعافشلا ةلأسم نإ

 هناحبس ههي رتب تب ناقلعتت اتناك نإو ناتاهف ل لجو ع همالك و ٠ ©ي رابلا هي و ر

 هركني ا اهرثأ ذإ ةيقالحأ ةمأ كلت ةيمهأ نإف لتم هل نوكي نأ نم لاعتو

 ام لك نع اخا موي ةيلوؤسملا لمحتل ةلهؤملا ةيوسلا ةيصخشلا ءانب ق لقاع

 .ءانفلا راد ق اهلامعأ نع بترت

 نيرادلا ق ةمالسلل ققحا وهو طوحألا وه ديعولا ذ وفنب لوقلاف

 نم وفع كانه ناك نإ كلذ دعبو ،ةنسلاو نارقلا وه هيف دنتسملا نأو ةصاخ

 ميحرلا روفغلا وفعلا اقح وهف سانلا يديأ تبستكا ام ىلع نارفغو هللا

 .ديري 1 لاعفلا

 لئاسمو هلهج عسي ال ام لئاسم 5 انكردأ هذه انتسارد لالح نزم هنآ ) 1 4

 ةساردلاو ةيانعلا ىلإ جاتحت تلازام عيضاوم ،اممب قلعتي امو ،ةءاربلاو ةيالولا

 لخادتلا ذإ حوضولاو رولبتلاو نينقتلاو طبضلا ديزم لإو قداجلبا

 هب ءاج ام ةصاخ ءاهثاحبأ يف عقاو هيلإ انلصوت امبسح- بارطضالاو

 ةقراشملا هب ءاج ام عم هتساردب و &هيقباس دنع وأ نيمنلا دنع اوس ةب راغملا

 .دوصقملا لانيو دوهجلا رفاضتت

 .276 :ص .مل اعملا ط وطح )1 )
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 ةديدح ةحخباعم بلطتت !اهتسارد نإف ةصلخملا دوهجلا نم اهيف ام عم يهو

 ةيمالسإلا تاساردلا ءوض ىلع دقنلاو ليلحتلاب اهبناوج فلتخمل ضرعتت ةينأتم

 ةيعامتجالاو ةسيفنلا اهبناوج يف ةيمالسإلا ةمألا تاروطت ءوض ىلعو 3ةرصاعنا

 ٠ هي كفلا ٥ ةيسايسلا .

 لعجن ،ايملع اقيقحت مكارتملا ثارتلا كلذ ققحن نأ وه- ةوطخ لوأو

 نيغ ال ةمألاف ،اهوح مهناحنأ يف جئاتن صالختسا ىلع نيرداق دعب نم نيسرادلا

 ءانب وحن قيرطلا ملاعم نم بناوجلا ضعب ددعي يذلا يركفلا جوتنملا اذه نع اه
 .العو لج هللا ع رش ميلاعتب ةمزتلملا ةملسملا ةيصخشلا

 هب ءاج ام عم امداصم يأرلا ىق هفلاخم هاري دق نيمثلا هب ءاج يذلا ضعب نأ (15
 - َ َ َ م م 1 ِ

 يه نلا ةيضابإلا ةسردملا نم نيمثلا نأ هاندجو يذلا نأ الإ ةنسلاو باتكلا

 هذه نم رصلختلل و ؤ مكتخت امماطلس ىلإ و ؤ،ىقتست ةنسلا و نآ رقلا عيب اني نم

 ةيدقعلا اياضقلا نم ريثك نع ع رتت نا بجت هنإف ؤب وصلا ىلإ لوصوللو 5ةيؤرل ةدم ضرقلا .م رمنك .ع ء مت نأ بع هنإف ©با وصلا لإ ٠ }ةي ه ,لا

 لا ةسادقلا ةفص ىرخأ نعو ،ةمرحلاو ءاصقإلا ةفص ةقيمعلا ةيفسلفلاو ةقيقدلا

 لقعب امهف ىضتقي صن الإ ليزتتلا امو ميكحلا ليزتتلاك تدع توح اهتلان

 مهفو طابنتساو داهتجا الإ ثوروملا ثارتلا نم ريثك امو ،دهتحجب نمؤم فلكم
 اوس هتفلخ لا ةسردملا تناك امهم اطخلاب وأ با وصلاب هفصو لمت وهو

 ةديدج دعاوق عضو يضتقي رمألا اذهو نيريثك مأ نيليلق عابتأ تاذ تناك

 نيدلا اذه عيباني ىلع ظافحلا لإ يم رت ةيدقعلا تاساردلا ق ةديدح جهانم و

 الالح نم نستي دعا وق عض و يضتقي و ؤ فلسلا هفلخ امع ة زيمتم ةيفاص ىقبتل

 ق ءاطعلل لاجخا حسمن كلذبو ارتلا صنلاو ،ع وبنيلا صنلا نيب قي لا

 ضرألا هللا ثري نأ ىلإ امتادجتسمو روصعلا قفو فيكتلاو ©يراضخا روطتلا

 .اهيلع نمو
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 لإ لوصولل دهجلا نم ريثكلا بلطتي ه كلذ لإ وعديل مويلا انعقا ه نا

 .(143 :ةرقبلا) ي رسانل ىلع ءادهش اووُكَتلا» :لاعت هل وق قيقح

 فالتخال ةيمالسإلا قرفلا نيب اياضقلا ضعب يف امداصت ودبي يذلا نإو

 هرمغ هنأل كلذك ودبي وهف ةنسلاو باتكلا عم امداصت يلاتلاب و © رظنلا تاهج م

 .ةيعوضوملاو ةيقطنملا نادقفو ،لدحلاو بصعتلا نم ريثكلا

 لّوأو مظع رمأ وه ةدرجملا ةعصانلا ةقيقحلا ىلإ لوصولا يف ةبغرلا نإ

 هصيحمت كلذ دعب نم مت ،هاري نأ ديري امك هتيؤرو ،رخآلا دنع ام لبقت هتاوطخ

 نطاومو باوصلا نطاوم ىلإ لوصولا امنإو ،هيلع راصتنالا ال :ةياغلا نوكت نأ ىلع

 .هدنع إطخلا

 يه ةيناسنإلا ةفرعملا لوح نوملكتملا ا متها ێلاك تاسارد دوجو لعلو

 .ريخلاب ةرشبملا تاوطخلا ىلوأ

 نأ لمأن ةقيرطب هانضرعف «(ملاعملا) باتك يف كلسملا اذب اننسسحأ دقلو

 .فلاخملاو هل قفاوملا ئراقلل هركف بيرقت وهو دارملا تققح دق نوكت

 يف هب انئج امع ةيمهأ لقت ال باتكلاب لئاسم نأ ىلإ هبنن نأ انتوفي الو

 بيرق نم نكي ل نإ اهسمي انروصت يف اهب انئج امو ءاهريثن نأ عطتسن ل ،انتسارد

 .اهعمجن دحاولا فوملا مادام ديعب نمف

 ثوحبلا نم انلبقتسي اميف اهظح لئاسملا كلت لانت نأ لمأنل انإو
 هلعلا ثحبلا قيرط ق ئدتبملا ةوطخ الا هذه انتسارد امو تاساردلاو

 .ليوطلا قاشلا





ا ,
 صح 

  

=د
؛٧
ح
 

ح
م
 
ك

 

 ١

جا





ع
ا
م
 
 تمع
 رمم
هم م
ر
 
 خم زوم

 ٢

409 

  

 س

 فلؤملا طخب (ملاعملا) طوطخم لوأ ةروص

٨
 

-
 

2
 

 ممح
 ك (;

 , س
1
 

77 
+
+
.
 

×
ے
 
 صر

س
 

7٦
 1
 :-

 

 ےص

ممع 7
 

م
 

11 
: ارم
 

٦ ملا
 

_
 

 ول مما
. 
 ا

 ه
ض
 م 

1
7
 

 م

/ 

 را

 :ا
 رزت
 ے لجاراي

٥>
 

1
 

 !غم

 محر

!
3
 

9
 

.. 

\; 

< 

:7 

٨ 
 :

=
 

 /ص

ب
ي
ت
ت
ا
 

 ١
:4
 

2
 

 م

 7٢

ه
 
/
 /
 

/
 

 محل

/ \ا
 71 

- 

, 

 ا

 ه
. 

 ٠3
; 

, 
.
.
/
 

7
 

ح
م
 

/ 

.947 / 

: 

 ا

 ٠ 77
/ 

!٦"
 

 ےم

م
 
/
 

. 

: 

/ 
 اا

ل
 77٦

 

 جم

 مجل

2 مهم ل
 

/ م
.
 

777 

1 

 رازلا
 امار

 ٩
! 

 :ح;,ممم(مم

 لم
:. 

٦
 

 ه

4
 

1 7 
م
 

 رض كر
 | خو

ا
ح
 
/
/
 

٠.
 

س

 

"
م
س
ج
 

 عناتزا

ن 7
ج
د
 

 ت ع
 وف

‘ 

م
و
 

٢
 

 ه 2

(
 كو 

 ا
 هبن

24 
-
ح 

 
 مم

/ 

. 

. 

.
 

٠ 
.٠ 

/
 

ُ 
. 

٠ 
, 

٨ 

 /ا
<
.
 

ا
م
ر
 
 مهم

7
 

إ !
 
/‘ 

, 

4 

/ 
 .مض [

٦ 

 5؛إ رمن ص ل م

٥47
 

   

  

 ٢ ت ج - , 11 2 ت :

.+ 3 . 
 . آ 1 5 ٤ ك & الت : :13 غ ] 1 "]. >

 ض 2 و 12 & : ج { :: م م.

٦ 
٢٦
7 

 ج ح
 ح

 و 1 ا

ق +.
ا
ن
 

 زورب
. 

م
ك
 

ع
م
 

س
ر
و
 

7
 

: 

٠ 
 2

ل
 

ح
س
م
 

.
 
/ 

 ,مجح

 روم
 ا 2

 ا
1. 

7
.
 

و
ز
 

2
 

٨ 
1
 

 ا

7
 

ا
ت
ك
ع
ن
 

 مح<
 مع

7
 

 ؟

ا
ح
 

) 
> 

: "/
 

, 

. 
ه
ر
 

< 

 زہخبو 9

/ 
و
 ر 

 ا

ش
 
)
ص
 

. 

"> 

(
 

١ 
4
 

 ,رمج 6

‘ 

١ 
7 

 رخ .
 ا

<
 

7
7
7
1
 

ر
 م 

 د

 ٣

 مص

12 
 ك
ه
 

7
'
ا
 

س
 

م
/
 

1
7
 

م
ص
 

: 
7
 

:
 .. 

م
م
ا
 

2 

د
م
 
 د

ص
 

 مهرمق هتنا

», 

 1م2
<
,
 

 اون

1
 ,نضا 

ر
 

ا
م
 

ص
 

 رر
71 
٤ 1

 

 مص

 /ل

(
 ( ا 

 ز هب

 سہمجم

 ه رم -

 -رم
 .و. 2

ج /
 

= 

.
 

 نزو

ا
 

‘ 
٢ /

 

 "ا

> 
1
غ 
 

 <| محا

 ٨

: 
/ 

 نم

س
ي
ا
.
 
< 

 ٦
)
7
7
 

ص
 
> 

ت
 

 . ت ح : 7 . - 1 2- 1
 1 : ظ ت ج 3 21 » -ا۔ 3 6

 غ .ح عكر : ةخلج 3 : 3 1 3! 55 3: ٢43

 



.٠ 
٠ 
.
 

7

 

7
1
 

ن
 

` 
. 

 ٠
9
 

9 
ن
ه
 

ه
ن
 

7
 

5
:
 

.
 

. 
.
.
 

.
.
.
 

. 
: 

 نار
_ 

 :ص,
 ..ذناا:

 .ء
 .انور

 دم
 .ل

 يلب
 ٥٨حاو

 ةكملرم:5آترال
 ٠

ن
ك
ن
 

" 
ا
م
ت
ل
ا
ف
ل
 

. 
 و

 يسنت
 كياقاس

 نيتتزش
 ةمقلا

 ر
 ر

 ٢
 اوار

/ 
 حاس

 ب
 نأفسكإوربسملا

ا
ه
 

 يتن
 ى

' 
 :نيراد

 رشنلا
 حراس

 ن
 لسار

 نتنا
 تشار:

ز
ا
ك
 

 بل
4
 

 و
ر
 

 مس
 اازيلع

 هزن
 ذ

 >النشعارك
. 

 ناليرزف
 بمادلام

 رسملا
 ا

 ٣
 بل

 عماريلب
 /نإرر

 ا
 ونلاىإىدلرم

 ديح
 زل؛وروقنو

 الولاور
 ؛

 ةفتلبلشرماتنا
 اشباإيبل

 :نينب
 ححدل

 ركرشس
 ن

 .ه
 .ث

 ٠؛
 ١

/ 

. 
2 

 ال;برم
ح
ك
ا
 

 وم/م
 و

 عاكم
 ٠

 ]دقلاو
 خو

 الإو
 رمم

 يميرملا
 ولإو

 وع
 هلرنر

 رأ
 تكش

 كنازم
 ادام

 ةنئلارق
[ 

 ر
 ابح

 ةجتن
 اببراعح)

 م
٠ 

 
١ 

.٥ 
.! 

 .
, 

 ج
. 

/.. 
٠ 

٠ 
7 

.. 
 ٠

 ح
 !ررر

 حرس
 رنماسسب

 تل
 ةلزنمالزاو

ب
ا
ل
ش
ر
 

 ٦")
 دبلا

: 
 تع

 الاكلسداو
 تايورم

 خدميال
 هب

 ىت
 ةكم

 ابد
 ةبرثمز

 هنلا
 ح

 اقحالو
 ٢

 از
ن
 

 دبل
 نيشام

 لاز
 ف

 عبتلاملاتا
 ككن

 ازرل
 اننكل

 باسنملا
 لهلر

 :ربب
 ٩"

 ٢
 وكا

 ش
1
 

, 
 إبوانلشی

م
ل
ك
ا
 

 نكبحامن
 تناز

 ابوي
 سان

 ٠ :
 فز

 انرم
 امنا

 از
 عا

 ل
7 

 ذ
 اراذمرنمكملا

 مرف
 طن

 ان
. 

 لزنو
 .و

 دز
 رج

 ر
 ايشنال

 و
 لغنايعمراحاهقم

 إسهب
 هعمج

 لاعمرزم
 ل

 كنب
 انو

 زحت
 وما

 باوصللوب
 فسارامف

. 
 و

 يزلا
< 

ا
ص
ل
ن
 

 ;ادرم
 اهم

 ارا
,.. 

 ن
 )دع

7 
4 

م
ز
ه
 

 ار
 /ر

 انن
 ٩ر

1 

 ا
 رشلا

 دقر
 دلشح

ش
ت
 

ن
 

 و
 مونب

 ١
 ولا

 ما
7
:
 

 دحام
 جر

 تنبب
 نش

 ق
 عكسا

 ةيو
 ااا

 اوشا
 نايام

 بز
 افا

 هصن
_ 

 رح ١ صوره٥

. 
 ةباح

 ةزاربر
 افلا

 ةباكزيرب
 ةبالوبو

 وكذما
 زر

 نادناح
" 

"٨٢ 
 ..٨

ِ 
 ةنحا

 هنكميو
 ةبالوتر

 سإ
د
ر
 

ا
 

3 
 وزو

 ةئاالااهلريالخبال
 ايب

 انلاب
 ابرهك

 هناز
 ب

 ك .
 مرآمال

 ابأ
 ان

 ا
م
ا
ت
م
 

 ون
 هنيصقمزخ

 ل
 تماملن

 اتلك
 اجا

 تيلون
 هنيضفم

 مام
:: 

ا
ل
م
ق
ر
ي
ز
ي
 

 كننلازعي
 ٠

 ابجاو
 ين

 لم
 يراخز

 ايوةفاشنار
 ةيعاوخمامالإز

 عف
 ايوز

 .تيو
2
.
 

 نو
 هللاز

 »ام
 ي

 ر
,
 

 خنع
 ر

 دل
 بقارن

 ي
إ
ت
.
 

 و
 رانلا

 انلا
7
 

 ,رںاضبا»
 بونذ

 ليل
 وتلا

 ا
 هميشنبال

.. 
 وت

 وبا
 بام

 ةلزيمنإ,ونانهةدمشبيالابانقلارليال
 نيبناتشأ

". 
ِ 

 وت
 ةرم

 ناجلا
 ةزم

ا
ش
ك
 

 طميصتمنابو
 ةئالشزم

 فصتبال
١ 

5 
.. 

} : 
 ٠ ..

1 
 الإب

 ارايو
 ارتم

 نب
ح
ل
ة
 

 اجرلا
 !ةلز

و
ت
ف
ر
ز
 

. 
. 

. 
.٠ 

 ٠.
 معاخنا

 سل
 ارياك

 ون
 ردج

 هترذقم
 رنبيلضلخ

 ربختو
 :زرم

 ي
. 

|}, 
| 

` 
3 

 الاز
 نامي

 هلم
 جن

 زورح
 مت

 هلك
 إب+جكرشب

 همان
 يدبا

 ؛
., 

; 
. 

: 
 مامثلابانتجإ

 اهريما
 لل

 نيمل
 يجنو

 ويت
ز
ر
 

 اجنارلب
 كخاهلنو

 ١
. 

5 
ً 

1 
 افحأزإو

 ولأ
2
 

 رذح
: 

./ 
: 

 فلؤملا طخب (ملاعملا) طوطخم

         

  ل 10



 (ملاعملا) باتك نيب ةنراقملل جذومن
 طوطخملاو عوبطملا

 يف انعفني مل عوبطملا باتكلا نوكل ،ةنراقملل جذومنلا اذم انئج

 يذلا رمألا ،ةثيدح ةعابط عوبطم هنأ الول نومضملا ثيح نم ةساردلا

.فنصملا لاوقأ نم ققحتلل تاطوطخملا نع اثحب ثيثحلا ىعسلا ىلإ انعفد
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 421 عجارملاو رداصملا سرهف

 عجارملاو رداصملا سرهف ١
 ۔۔. ۔ہ ۔۔مہ .۔ ۔۔۔ س ۔۔ ۔۔۔_ہ ۔۔۔)۔

 .ميركلا نآرقلا :ألوأ

 :فيرشلا ثيدحلا بتك :اينات

 .(_ه516 :تر ءارف دوعسم نب نيسحلا دمحم وبأ ،يوغبلا :ج

 .(ةنسلا حرش) (]

 .(ه458 :ت) ©يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ يقهيبلا .ه:

 .(ىربكلا ننسلا) 2
 .(ه405 :ت) يروباسينلا مكاحلا دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ مكاحلا :ون

 ةعابط .ىبهذلا ظفاحلل صيخلتلا هليذبو (نيحيحصلا ىلع كردتسملا) (3

 .نانبل كتوريب &ةفرعملا راد يلشعرملا نمحرلا دبع فسوي .د :فارشإب

 .يرصبلا يدزألا رمع نب بيبح نب عيبرلا .ه
 .ه 1388 نانبل توريب رشنلاو ةعابطلل حتفلا راد ،(حيحصلا عماخلا) )4

 .(ه261 :ت) يروباسينلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ ملسم :ه

 .(ملسم حيحص) )5

 .نيدلا ماسح نب يقتملا ىلع نيدلا ءالع يدنهلا :9:

 .(لاعفألاو لاوقألا ننس يق لامعلا زنك) (6

 .ه1348 :ةنس رصم .ةينامحرلا ةعبطملا (ڵ(تسرهفلا) (1
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 .يملعلا ثحبلا ةنحخل ارتلا ةيعمج .ه

 :ق ةيام ىلإ بهذملا ةأشن ذنم (برغملا ءزج {ةيضابإلا مالعأ مجعم) (0

 ثارتلا ةيعمج ةقرف دادعإ رصان حلاص دمحم .د :فارشإ ،م20 /_ه4

 .يفيرش .دمحم يمعاباب ىفطصم وجاب ميهاربإ زاحب :فارشإب

 .م1995 :ةنس ىفطصم

 .ابيلص ليمج .و:

 ةبتكمو ينانبللا باتكلا راد ،ينياثلاو لوألا ءزحجلا (يفسلفلا مجعملا) 2

 .م1982 :ةنس نانبل ڵتوريب ،ةسردلملا

 .دامح نب ليعامسإ يرهوجلا ٠.

 توريب نييالملل ملعلا راد راطع روفغلا لدبع رمحأ :قيقحت (حاحصلا) )3

 .م1934 :ةنس 53 :ط

 .لامك يخر ؛©)

 ©1 :ط توريب نييالملل ملعلا راد يبرع ۔يربع :(ثيدحلا مجعملا) )4

 .م1975 :ةنس

 .نيدلا ريح كيلك رزلا ٠.

 نيبرعتسملاو برعلا نم ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق ،(مالعألا) (5
 .ةيناثلا ةعبطلا .عبارلا زا نيقرشتسملاو

 .ي ،نامجوف ؛ه

 بستحملا ةبتكمو ‘توريب ،ليخلا راد ،(يبرع - يربع سوماق) (6
 .ندرألا نامع

 .اضر رمع ةلاحك :ر

 .نانبل ٤ت وريب ©يبرعلا فارتلا ءايحأ راد سماخلا زحلا (نيفلؤملا مجعم) )7
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 .يقابلا دبع داؤف دمحم ه

 ،نانبل توريب ،ةفرعملا راد ،(ميركلا نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا) (8
 .م1987 :ةنس 1:ط

 ..رحرلا دبع دمحم ابحرم ه
 ثتاديوع تاروشنم «(ةيمالسإلا ةفسلفلا ىلإ ةينانويلا ةفسلفلا نم) 29

 .م1981 :ةنس 52 :ط سيرابو توريب

 :ة طوطخلا عجارملاو رداصملا :اعبار

 ينامعلا رضنلا نبا ٠.

 ةلط وطخح شّيفطا فسوي نب دمح جاحلا اهحرش (خيرأتلا يق ةديصق) (1

 .رئازحلا ةيادرغ ،ديعس يمع ةبتكم 370 :اهمقر

 ميهاربإ جاحلا ،نامح نبا ه

 ةبتكم (ينيمثلا ميهاربإ نب جاحلا نب زيزعلا دبع خيشلا ءاثر يف ةديصق) 2
 .نج زي ب ،ةماقتسالا

 ةبتكم ،اتيب 63 يف عقت (هرصع يق عقاولا ملظلا يف ةديصق) (3
 .نجزي نب ،ةماقتسالا

 .جاحلب خيشلا ةبتكم ،(نامعو ةسوفنو ةبرج لهأ ىلإ ةلاسر) (4
 .رئازخلا ةرارقلا

 .نج زي ىب ةماقتسالا ةبتكم ©(نامحب نب ميهاربإ جاحلا تاركذم) (5 .

 ديعس ©تيراعت نبا هف

 .ثحابلا دنع ةروص (ةبرج خيراوت ضعب يف تيراعت نبا ةلاسر) (6
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 .(م1110/ ه504 :ت) يسوفنلا يئاطسرفلا ركب نب دمحأ سابعلا وبأ .و

 ثحابلا دنع ةروص ،(هلهج سانلا عسي ال امم ديحوتلا لئاسم) (7
 ةموح ،ةينورابلا ةبتكملاب ةدوجوملا ةيلصألا ةروصلا نم اهجرختسا

 .سنوت ،ةبرج ناشلا

 .ىسيع نب ميهاربإ ،ناظقيلا وبأ :ةت

 .ةصاخلا هتبتكم (يخامشلا ريس قحلم) (8

 .ةصاخلا هتبتكم (ةيضابإلا ءاملع ذاذفأ) (9

 .ةصاخلا هتبتكم (هفرعأ امك يمثلا) (0

 .فسوي نب دّكحما جاحلا شّيفطا :9

 ةقطنملا {ةيدبا ،يملاسلا خيشلا ةبتكم ،(يبرغملا شّيفطا خيشلا ةبوجأ) (1

 .نامع ةنطلس «ةيقرشلا

 .ثحابلا دنع ةروص «(نيدلا ملاعم حرش) (2
 .رئازحلا نجزي يب ،شّتفطا خيشلا ةبتكم «(ةيفاشلا ةلاسرلا) (3

 .م1965 /ه1384 :ت) حلاص نب ميهاربإ جاحلا 3مازعأ »

 ،نالجراو ،زيزباب جاحلا ةبتكم ،(نالجراو خيرأت يف نابلا نصغ) (4
 . رئازخلا

 .حلاص نب ىجي ءايركز وبأ .يلضفألا
 ةيحان نم ةيكلاملا دحأ ىلع يلضفألا حلاص نب ىجح خيشلا باوج) (5

 طوطخملا (ماسبلا درولا) :باتك رخآب عقي ،(نهرلا ةيضق يف ضيبلا
 يب ،ةماقتسالا ةبتكم 4(،5-ج) :همقر ،نيمثلا زيزعلا دبع خيشلا طخب

 .رئازحلا نج زي
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 . رمع نب دمحأ ةكب وأ

 يفن ‘نايإلا ةعافشلا ،دولخلا :(ةيضابإلا دنع ةديقعلا نم بناوج) (6

 .ةكب وأ دمحأ خيشلا ةبتكم ،نوقرم هللا ةيؤر

 . ميه ١ رب ١ ) ر اح َ

 .ةصاخلا هتبتكم ،(تالح رلا باحصأو نييفارغجلا دنع ةيضابإلا) (7

 .حلاص نب ىن ،نيدرتوب

 :فارشإب ،ريتسجاملل ةلاسر ،(ريسفتلا يف هبهذمو شّتفطا خيشلا) (8

 ةروص نوقرم م 1 989 { رصم سمش نلع :ةعماج ةعكضشلا ىفطصم

 .ثحابلا دنع

 .حلاص كديعس وب

 لينل ةسارد «(نالجراولل ناهربلاو ليلدلا :باتكل قيقحتو ةسارد) (9

 ت رمس ٥ ر الا ا هدح -ب ديحلا دبع :فا رشإب ثةثلاثلا ةقلحلا هاروتكد

 .سنوت ،ةنوتيزلا ةعماج نيدلا لوصأل

 .ناضمر نب ورمع ،يتالتلا

 .ةيادرغ حالصإلا دهعم ةبتكم «(ديحوتلا ةتكن ىلع ديضنلا دقعلا) (0

 . رئازخبا

 ةبتكم ێيمنلا زيزعلا دبع خسانلا 5(ةيجرزخلا ةموظنملا بارعإ رصتخحم) )21

 .رئازخلا نجي ب ةماقتسالا

 جاجحلا نب زيزعلا دبع :خسانلا «(تاهجوملا مظن ىلع تايتالتلا رادلا) (2
 .نج زي نب ةماقتسالا ةبتكم ێيمنلا ميهاربإ نب

 .رئازجلا ةيادرغ ديعس يمع ةبتكم ۔(يتالتلا ناويد) )23
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 .ميهاربإ نب جاحلا نب زيزعلا دبع ،نيمنلا ه
 نجزي نب ،ةماقتسالا ةبتكم «(ةيئارلا ةموظنملا ىلع ةينارونلا رارسألا) (4

 1 رئازجلا

 نم ةعومجب نمض يهو اتيب 0 مضت ،(يتالتلا ىلإ يننيمثلا نم ةلاسر) (5
 . رئازخا ةرارقلا )جاحلب خيشلا ةبتكم دئاصقلا

 هراصتنا ىلع هئنهي (رئازخاب يكرتلا ناطلسلا ىلإ يييمثلا نم ةلاسر) (6

 ةبتكم ،فلؤملا طخب اتيب 95 مضت ،رئازحلا لالتحا اومار نيذلا مورلا ىلع

 .رئازخا «نجزي ينيب {ةمامقتسالا
 ةماق تسإلا ةبتكم ،فلؤملا طخب 3(لينلا هب لخأ ام ضعبل ليمكتلا) (7

 .نجزي ينب

 ،نجزي نب ةماقتسالا ةبتكم ،(نيرحبلا جرم حرش نيجوملا مظاعت) (8
 .فلؤملا طخب

 .نجرزي يب {ةماقتسالا ةبتكم ،فلؤملا طخب ،(رهاوجلا دقع) (9

 .نجزي يب ،ةماقتسالا ةبتكم ،فلؤملا طخ ،(حابصملا) 0

 .نجزي يب {ةماقتسالا ةبتكم فلؤملا طخب ،(نيدلا مل اعم) (31

 نب دمحم ونابب دي يق ،ةينورابلا ةبتكملا ىلع فقو ،(نيدلا ملاعم) -
 .فس وي جاحلا

 ناورإ ةبتكم ،شُفطا خيشلا بطقلا طخب هنأ لاقي ،(نيدلا ملاعم) -

 . رئازخلا فطعلاب

 نم تلقن ييلا دمحم نب ريكب جاحلب خيشلا ةخسن ،(نيدلا ملاعم) -

 .مألا طوطخملا

 ديب ،يربعلا نسحم نب ديعس نب ميهاربإ خيشلل ةخسن ،(نيدلا ملاعم) -
 .نامع ةنطلس يفم يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا
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 .نج زي ينب {ةماقتسالا ةبتكم ،(بيترتلا يشاوح رصتخم) (2
 طخب «(ةرارقلا يف جاحلب خيشلا دمحم نب ميهاربإ اهيف يثري ةموظنم) (3

 .ثحابلا دنع ةروص ثفلوؤملا

 .نودع نالهج :ه

 .ثحابلا دنع ةروص ،نوقرم ،(ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا) )34

٥. ٠
 .(ه6 :ق) ييغرملا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ ،يقوسلا 

 .ةبرجب 5ةينورابلا ةبتكملاب اهلصأ ثحابلا دنع ةروص ،(تالاؤسلا باتك) (5

 . (_ه0 : ت) حتف نب سورمع .

 :اهمقر يركبلا ةبتكم اهلصأ ثحابلا دنع ةروص ء(ةيفاصلا ةنونيدلا) (6

 .رئازلا فطعلا ،ةقرو 24 يف عقت )8//764

 .(ه471 :ت) يسباقلا فلخي نب ناميلس عيب رلا وبأ ،يتازملا .«.

 ©تامورخلا ضعب امب ،(ةيعرشلا لوصألا عامجإ يف ةنوزخملا فحتلا) (7

 .ثحابلا نع ةروص ،يبرحلا ديعس يمع :اهخسن

 . (ه6 :ق ت ( ىسيع نب نيروغبت ئ يط وشلملا ©

 فسوي نب دمحا جاحلا اب ماق تاقيلعت هشماه ىلع ،(نيدلا لوصأ) )38

 .ةيادرغب .بويأ نب دمحم نب ديعس جاحلا :ةبتكمب ةخسن دجوت ،شّيفطا
 .نافلخ نب دمحح نب نافلخ يرذنملا ؛٫9

 تعفر :فارشإ ةساردو جيرخت (يويسبلا نسحلا يبأ عماج ثيداحأ) )39

 .ةرهاقلا ةعماج ،مولعلا راد ةيلك فيطللا دبع يزوف

 .(_ه380 :ت) فاتلز نب الغي رزخ وبأ ،يايسولا ى

 يمانلا ةفيلخ ورمع .د :هل مدقو هققح (نيفلاخملا عيمج ىلع درلا) (0

 .ثحابلا دنع ةروص ةحفص 77 نوقرم
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 : ةعوبطملا عجارملاو رداصملا :اسماخ

 .رفعج .د نيساي لآ ه

 راد كثتارلتلا ق ةسارد !(برعلا دنع يفسلفلا ركفلا لإ لخدملا) ) 1

 .م1983:ةنس }3:ط توريب سلدنألا

 . يفنحلا زعلا أ نبا 9

 :اهعجارو اهققح "يواحطلا رفعج يبأل 5(ةيواَحطلا ةديقعلا حرش) (2

 بتكملا ،ننابلألا نيدلا رصان دمحح :اهثيداحأ جرخو {ءاملعلا نم ةعامح

 .ه 1399 :ةنس .5:ط قشمدو ت وريب يمالسإلا

 .ورمع صفح وبأ عيمح نبا :و:

 قيقحت ،(اهحورشو ديحوتلا ةمدقم) :باتك نمض «(ديحوتلا ةمدقم) (3
 .نامع ةنطلس طقسم ،شّتفطا ميهاربإ قاحسإ يبأ :قيلعتو

 .نودلخ نبا ؛هب

 53 :ةعبطلا "توريب ،ينانبللا ركفلا رادو ةسردملا ةبتكم ،(ةمدقملا) (4

 .م1967 :ةنس

 .دشر نبا 7

 ميدقت (لاصتالا نم ةمكحلاو ةعيرشلا نيب ام ريرقتو لاقملا لصف) )5

 رشنلل ةينطولا ةسسؤملا ،يودب لولجو خيشلا نارمع يبأ :قيلعتو
 .م1982 رئازجلا عيزوتلاو

 ربمفون 9 :ىلإ 4 :نم ءهتافول ةنماثلا ةيوئملا ىركذلا ،(دشر نبا رمتؤم) (6

 ةينطرلا ةسسؤملا ةعابط ك رئازخلا ةفاقنلا ةرازو لوألا زحا م 1 978

 .م15 ،رئازحخلا ةيعبطملا نونفلل
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 .يلع وبأ ءانيس نبا ه

 تاعوبطملا ةلاكو ،يودب نمحرلا دبع :ميدقتو قيقحت إ(ةمكحلا نويع) (7
 .م1980 }2:ط ‘توريب ،ملقلا رادو تيوكلا

 .د :قيقحت يسوطلا نيدلا ريصن :حرش هعم 5&(تاهيبنتلاو تاراشإلا) (8
 .رصم ءةيرصملا فراعملا راد ،ايند ناميلس

 .م1960 :ةنس ةعبط :لوألا مسقلا -

 .(ت.د) ةيناث ةعبط :نياثلا مسقلا -

 .(ت.د) ةيناث ةعبط :ثلاثلا مسقلا -

 .م1968 :ةنس 5ةيناث ةعبط :عبارلا مسقلا _

 .رهاطلا دمحم روشاع نبا ه

 عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا ،(مالسإلا يف يعامتجالا ماظنلا لوصأ) (9
 .م1985 :ةنس &2:ط «رئازخلا ڵباتكلل ةينطولا ةسسؤملاو سنوت

 .دماح رصن 3ديز وبأ ه
 .ةلزتعملا دنع نآرقلا يف زاحلا ةيضق يف ةسارد ،(ريسفتلا يف يلقعلا داحتالا (10

 .نانبل \توريب ،م1983 :ةنس ،2 :ط ،رشنلاو ةعابطلل ريونتلا راد

 .رمع نب دمحم إةتس وبآ :ه

 نالجراولا بوقعي يبأ بيترت ،(حيحصلا عماخلا ىلع بيترتلا ةيشاح) (11
 ،يالط دمحم ميهاربإ :قيقحتو جارخإ ،يديهارفلا بيبح نب عيبرلا دنسمل
 .م1994 :ةنس ،1:ط ةنيطنسق ‘©ثعبلا راد

 .دمحأ ديمحلا دبع ،ناميلس وبأ :ه

 ركفلل يملاعلا دهعملا شةيمالسإلا ةيجهنملا ةلسلس ،(ملسملا لقعلا ةمزأ) (2
 .م1992 :ةنس ©2:ط ىرئازخلا ةليلم نيع ىدهلا راد ةعابط يمالسإلا
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 .دمحأ دمحم .د ،ج رفلا وبأ .ه

 .(ثيدحلا ةغللا ملع تاسارد ءوض يق ةي وغللا مجاعملا) )13

 .دارم نب منركلا دبع ،يرنألا :و

 .(ط.ت.د) ،ةعابطلل رصم راد ،(قطنملا ليهست) (4

 .نودلخ بدحألا ه

 بابسأ لوح ةنراقم ةيدقن ةسارد «(نيثدحلا فالتخا بابسأ) (5

 عيزوتلاو رشنلل ةيدوعسلا رادلا اهدرو ثيداحألا لوبق يف فالتخالا

 .م1985 :ةنس :ط

 .نمحرلا دبع خيشلا «يرضحخألا ه

 هيلعو ،ييسيوقلا نسح خيشلا حرش ،قطنملا ملع يت 3(ملسلا نتم) (6
 ©ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا يعفاشلا يوردلا رمع باطخ :خيشلل ريراقت

 .ه1354 :ةنس رصم

 .ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ يرعشألا :©;

 راد .ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم :قيقحت ،(نييمالسإلا تالاقم) (7

 .م1985 :ةنس ©2:ط !ةثادحلا

 .(_2ه749:ت) نمحرلا دبع دومحم نيدلا سمش ءانثلا وبأ نياهفصإلا ؛9

 هللا دبع يضاقلل (راونألا علاوط) نتم ىلع (راظنألا علاطم حرش) (8
 ©1:ط ةيريخلا ةعبطملا 6ك.ه685 :ةنس قوتملا ي واضيبلا رمع نب

 .ه 1323 :ةنس

 .فسوي لآ ميهاربإ قاحسإ وبأ يشّيفطا :ء

 .م1923 ،ةرهاقلا {ةيفلسلا ةعبطملا «(نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا) (9
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 .فسوي جاحلا نب دمحما جاخلا. شّيضا

 .(م.د) &(ت.د)..ةيرجح ةعابط ،(ديحؤتلا ةديقع ح رش) (0

 وباو يحاورلا ملاس نب دمحم نب ملاس. هعبطب نيتعا 5(لينلا حرش) (21

 :لصألا فلؤم ةمجرتي.ريخألا اذه.همتجخو ،شّيفطا ميهاربإ قاحسإ

 .ه1343 :ةنس ةرهاقلا ةيفلسلا ةعيطملا ،(ليتلا)

 .فيطللا دبع هدابعأ .

 كرئازخلا باتكلل ةينطولا ةسسؤملا ،(ةيفسلفلا ةفرعملا ةيعامتجا) (2

 .م1984 :ةنس

 .ريمألا دبع.د مسعألا

 ملع يف يفسلفلا جهنملا سسؤم"ء(يتسوطظلا نيدلا ريصن فوسليفلا) (3
 .م1980 :ةنس \2:ظ توريب سلدنألا-راد يمالسإلا مالكلا

 .(ه1380 :ت) ناخيش نب دمح نب فيس ،يربغألا .ه.

 عباطم :ةعابط .(ماكحألا ضاير يق ماسبلإ درولا ن .ع مامكألا حتف) (4

 .نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو :رشن ؤبرعلا لجس
 .م1981 :ةنس

 .دمحم 0 ل ابقا ه

 هتمدقم عا ر .درمحم بع :ةمجرت مالسإل ىف ن نيذلا ركشلا ديدحتر )25

 يدهم .د :باتكلا ةيقب عجارو كب يعارملا زيزعلا دبع :هنم لوألا لصفلاو

 .م1968 شةرهاقلإلبء2:ط ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنح ةعبطم ،مالعأ

 .نيدلا باهش لشفلا وبأ ئس ولألا .

 راد :ةعبط 517 :ج ،(يياثملا عبسلاو ميظعلا ريسفت يق يناعملا حور) 6

 .م15 :ةنس \4:ط ۔۔ت وريب ،يبرعلا فارتلا ءايحإ
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 .ىن يلع رمعما ه

 رئازجلا يف ةيضابإلا ،ةعبارلا ةقلحلا ،(خيرأتلا بكوم يف ةيضابإلا) (7
 .ةكب وأ رمع دمحأ :حيحصتو قيقح .2:ج

 32 :ةعبطلا ،ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ،(ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا) (8

 .م1987 :ةنس

 .حرف ،ناوطنأ .ه

 يبارافلا راد :رشانلا نييزيت بيط .د :متلقت ،(هتفسلفو دشر نبا) (9

 .م| 8 :ةنس 1:ط توريب

 . يجنإلا درحأ نب نمحرلا دبع نيدلا دضع ©يجنإلا :

 .(ت.د) ‘توريب ،©بتكلا ملاع «(فقاوملا) (0

 .دمحح دمح يدابلا ٠.

 ©1:ط ةدج © قورشلا راد ،(ماعلا يأرلا ةعيبط و ةماعلا تاقالعلا) )31

 .م1984 :ةنس

 .ىسيع ٤قرامعاب 9

 . رئازخبا {ةنتاب ڵباهشلا راد «(بازيمل ةماعلا سلاحلا تايقافتا) (2

 .دمح ردصلا رقاب :6

 .:ط توريب تاعوبطملل فراعتلا راد.(ءارقتسالل ةيقطنملا سسألا) (3

 م 1986 :ةنس

 .ميهاربإ زاح .6

 .م1985 :ةنس ،(م.د) 8(ةيمتسرلا ةلودلار (4

 



 .نمحرلا دبع يودب ه
 نييالملل ملعلا راد ةرعاشألاو ةلزتعملا :1:ج 5(نييمالسإلا بهاذم) (5

 .م1983 :ةنس ،3:ط

 توريب سلدنألا راد ‘هجاب نباو يبارافلاو يدنكلا ،(ةيفسلف لئاسر) 6

 .م1985 ةنس 5.3:ط

 .ةمطاف 5ي ودب

 .د :مدقت &(يبرغلا ركفلاو ييودلخلا ركفلا نيب ةفرعملا عامتجا ملع) (7

 .(ت.د) سرب ۔-سورج :تاروشنم ،قوتعم كير ديرف

 .(ه9 ق:تر) !ميهاربإ مساقلا وبأ "يداربلا اه
 نب دمحم :هعبط (تاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتل يف ةاقتنملا رهاوخلا) (8

 .(م.د) ،(ت.د) .ينورابلا فس روي

 .دش رملا رصان ،كيربلا

 .(لودلا مايق يف اهرثأو يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ةيضابإلار (9
 .ابانرب .ه

 .(ت.د) رانملا ةعبطم ةداعس ليلخ :ةمجرت (ابانرب ليخإ) (40

 .سماش نب دمحم يشاطبلا ة

 ‘يرماضلا ةبتكم ء(ةباحصلا فالتخا يق ةباصإلا نع فشكلا) (4]

 .م1994 ©1:ط ،©بيسلا طقسم

 .دمح ميلحلا دبع كسبنق نب .ء

 نمحرلا دبع دلاخ :هيلع قيلعتلاو هتعجارمب. ماق ،(ردقلاو ءاضقلا ةلأسم) (32

.م1980 :ةنس :ط قشمد ،يرونلا ةبتكم كلعلا
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 .دمحم يهبلا ه

 .(يمالسإلا ريكفتلا نم يهلإلا بناجلا) (3
 .راتخم ريامخل وب ه

 ثنانبل ،1:ط توريب !ةثادحلا راد ،(انيس نبا دنع تايعيبطلا ةيرظن) (4

 .م198 ا

 .نمحرلا دبع دمحم ،راصيب .ه

 ةيرصعلا ةبتكملا :تاروشنم &(بهاذمو تامدقم .ةينانويلا ةفسلفلا) (45

 .م1981 ثنانبل 6،توريب اديص

 .لوج ،وكيرت ه
 ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد كيب وقعي دومحم :ةمجرت ،(يروصلا قطنملا) )46 :

 .م1992 :ةنس ك رئازخا

 .ميهاربإ نب دواد ناميلس وبأ ©تالتلا ٠

 ديح وتلا ةمدقم) :باتك نمض ،(ديح وتلا ةمدقم ح رش) )47

 طقسم شّتفطا ميهاربإ قاحسإ يبأ :قيلعتو قيقحت (اهحورش و
 .(ت.د) نامع ةنطلس

 . ناضمر نب ورمع نيدلا ردب ،يتالتلا ٠.

 3رئازحلا ،ةنيطنسق ،ةيرادإلا ةعبطملا ،(ديحوتلا ةتكنل ديرملا ةدمع) (38

 .ه1333 :ةنس

 ىلع يوتحيو «(ةراتخم بتك) نمض «(نيروغبت لوصأ نم نيتملا ةبخنر (9
 .(ت.د) كرئازحلا ،ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ؤڵبتك ةعبس

 ،©بتك ةعبس ىلع يوتحيو (ةراتخم بتك) نمض «(تانايدلا نتم ح رش) (0
 .(ت.د) ،ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا
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 .ءافلا وبأ نيازتفتلا ه

 .ةريمع نمحرلا دبع :قيقحت !(دصاقملا ح رش) (ك1

 .ميهاربإ نب جاحلا نب زيزعلا دبع نيدلا ءايض نيمثلا ٠.

 نمحرلا دبع يلكب :هرتصو هيلع قلعو هححص «(ليلعلا ءافشو لينلا) (2
 .م1967 :ةنس \2:ط رمع نب

 ،رئازخلا ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ،ةينونلا ةديصقلا حرش ،(رونلا) (3
 .م1981 :ةنس

 :ةنس نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن (نيدلا ملاعم) (4

 .مم 6

 حلاص نب دمحم :ةديفح هققح «(ماكحألا ضاير يف ماسبلا درولا) (5

 .ه1345 سنوت ،ةيسنوتلا ةعبطملا نييمنلا

 نب دمحم :فلؤملا ديفح :هرشنو هححص (لينلا هب لخأ ام ضعبل ليمكتلا) 6
 .ه1344 سنوتب برعلا ةعبطم ‘فلؤملا ةايحل ةمجرتب همدقو ،نييمنلا حلاص

 .نوتلماه ؤ©بح :ة

 ثكلوب ميلو .وش دروفناتس :ريرحت ،(مالسإلا ةراضح يف تاسارد) (7

 ملعلا راد دياز دومحم إمحبن فسوي دمحم سابع ناسحإ :ةمجرت

 .م1979 }3:ط توريب نييالملل

 .(_ه816 :ت) دمحم نب يلع فيرشلا ديسلا ،يياج رجلا ؛ه

 :نيتيشاح عم ،(فقاوملا حرش) 8
 .توكلايسلا ميكحلا دبعل :ىلوألا -

 ©رصم ،ةداعسلا ةعبطم .يرانفلا ةاش دمحم نب يلج نسح ىلوملل :ةيناثلا

 ._ه1325 :ةنس ،ىلوألا :ةعبطلا
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 .يلع تاحرف ي ريبعجا ٠

 ،رئازحخلا {ةرارملا ،فتارتلا ةيعمج ،(ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا) (9

1991. 

 هقفلا ةهدن ء(ةيمالسإلا ةراضحلاو هقفلا يف ةيضابإلا ةسردملا رود) (0

 /ه1408 :ةنس نامع ةنطلسب ،سوباق ناطلسلا ةعماج ،يمالسإلا

 .م| 8

 ىلع زارحإل ةسارد ،(ةبرج يف ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةبارعلا ماظن) (61
 ةماخلا بادآلا ةيلكب ةيبرعلا مسقب يملعلا ثحبلا يف ةءافكلا ةداهش

 .م1975 سنوت ،ةيرصعلا ةعبطلا ةيسنوتلا

 .ديسلا دمحم «دنيلجلا ه

 تايهلإلا يف ةيميت نبا جهنمل ةسارد ،(ليوأتلا ةيضقو ةيميت نبا مامإلا) 2

 رشنلل ظاكع تابتكم ةك رش ةيفوصلاو ةفسالفلاو نيملكتملا نم هفقوم و

 .م 1983 3.3:ط ةيدوعسلا ةيب رعلا ةكلمملا ةدح عيزوتلاو

 .نسح يلق وب نيدلا لامج ٠

 ةينطولا ةسسؤملا «(ديحوتلا ملعو يسونسلا فسوي نبا مامإلا) (3
 .م1 5 :ةنس :ط & رئازلا باتكلل

 .ريخلا يبأ نب ىن ايركز وبأ "يوانحلا ه
 قاحسإ يبأ :قيلعت هقفلاو لوصألا يف رصتخم ،(عضولا) باتك (4

 .(ت.د) ا :ط ةرهاقلا ةديدحلا ةلاجفلا ةعبطم شّيفطا

 .يلع دمحم خيشلا يزوجا ٠

 ٤ت وريب نييالملل ملعلا راد &(ةنسلاو نارقلا ق بلقلاو لقعلا موهفم) )65

 .م1983 ح:ط



 437 عجارملاو رداصملا سرهف

 .ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبآ ،يلاطيحجلا ه
 نمحرلا دبع يلكب :قيلعتو حيحصت ،1:ج (مالسإلا دعاوق) (7

 .م1976 :ةنس 1©5:ط «رئازخلا ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا

 قيلعتو قيقحت ،ناميإلاو ملعلا يرطنق :لوألا مسقلا ،(تاريخلا رطانق) (8
 .(ت.د) ،(ط.م.د) ،يمانلا ةفيلخ ورمع :ديهمتو

 .نمحرلا دبع .يلاليجلا ه

 .م1983 :ةنس }6:ط ،توريب ،ةفاقنلا راد ،(ماعلا رئازحلا خيرات) (9

 .ريكب نب فسوي ديعس جاحلا ٠.

 .م1992 :ةنس ©1:ط ،ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ((بازم ينيب خيرات) (0

 .ناميلس نب دمح نب ملاس ،يثراحلا ه

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو (ةيضابإلا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا) (71
 .م1983 :ةنس نامع ةنطلس

.٥
 

 .نسح نمحرلا دبع ناديملا ةكنبح .؟.

 ©توريبو قشمد ملقلا راد (لالدتسالا لوصأو ةفرعملا طباوض) (2
 .م 181 .2:ط

 ملع ق ةسارد ،(يمالسإلا روصتلاو يناسنإلا روصتلا نب نيدلا ةأشن) )73

 كرئازخلا ةنيطنسق عيزوتلاو رشنلل ءارسإلا ةسسؤم نيدلا عامتجالا

 .م199 1 :ةنس .1:ط

 .نسح يفنح <

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،(ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا ةعوسوم) (4

 .م1986 :ةنس ،1:ط ،ت وريب رشنلاو
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 .حلاص |يرخ ه

 :ةنس ك©توريب يمالسإلا برغلا راد ،(ءارحصلا قامعأ نم) (5

 .م199 ]

 .ديمحلا دبع ،باطخلا ه

 .م1991 :ةنس رئازجلا {ةلخنلا ةعبطم ،(ةيمالسإلا ةفسلفلا يف مل اعم) (6

 .دمح نب دمحأ يليلخلا ها

 ةنطلس ،يور ةماقتسالا ةبتكم ،(ليزتتلا نايب نم راونأ ريسفتلا رهاوج) (7

 .م1984 :ةنس ©1:ط نامع

 .ه1409 :ةنس طقسم ةضهنلا عباطم ،(غمادلا قحلا) (8

 .نامثع نب نادمح هجوخ .

 عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،يريبزلا يبرعلا دمحم ةمجرت 5(ةآرملا) (9

95... 

 .يلع دمحم ،زوبد :

 ةينواعتلا ةعبطملا ،1:ج ،(ةكرابملا امتروثو ،ةثيدحلا رئازلا ةضمم) (0
 .م1965/_ه1385 :ةنس ،1:ط قشمد

 .ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ ؟نييجردلا :

 ©ثصبلا ةعبطم ،يالط ميهاربإ :قيقحت (برغملاب خياشملا تاقبط) (81

 .(ت.د) «رئازخلا ةنيطنسف

 .ج .ت :ذاتسألا روب يد ة

 وبأ يداهلا دبع دمحم .د :قيلعتو ةمجرت (مالسإلا يف ةفسلفلا خيرات) 32

 .م1981 :ةنس }ك:ط توريب ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ،هدير
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 .دمحأ تاديد ه

 ةليلم نيع ©ىدملا راد &(؟دمحم نع سدقملا باتكلا لوقي اذام) (3

 .م1991 :ةنس :ط كرئازخجا

 .بيطخلا رمع نب دمحم نيدلا رخف يزارلا .ه
 (نيملكتملاو ءامكحلاو ءاملعلا نم نيرخأتملاو نيمدقتملا راكفأ لصحم) (4

 مدقو هعجار يسوطلا نيدلا ريصن :ةمالعلل (رصحملا صيخلت) :هليذب و
 .(م.د) ©1984 :ةنس 1:ط دعس فوؤرلا دبع هط :هل

 تايلكلا ةبتكم ،اقسلا يزاجح دمحأ :قيقحت ،امب قلعتي امو (تاوبنلا) (5
 .(ت.د) {ةرهاقلا ةيرهزألا

 .3:ط توريب يبرعلا ثارتلا ءايحأ راد 23:ج (ريبكلا ريسفتلا) (6
 .راتسلا دبع ©ي وارلا :

 ةسسؤملا ؟يلرتعملا رابحلا دبع يضاقلا ركف يف ةسارد ،(ةيرحلاو لقعلا) (7
 .م1980 /ه1400 :ةنس &،1:ط توريب رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

 .هرشن ىلع دادغب ةعماج تدعاس دقو

 .ميلع نب ملاس نب رصان ملسم وبأ يحاورلا ه
 نم ةروصم ةعابط ،لواألا دلجلا 5(رهزألا عرشلا ملع يف رهوجلا راثن) (8

 ةنطلس ،(ط.ت.د) سوباق ناطلسلا دهع يق ىلوألا ةعبطلا ©فلؤملا طخ

 .نامع

 .يبرعلا دمحم ،يريبزلا :ه
 .(يسنرفلا لالتحالل بونجلا ةمواقم) (9
 رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،(ثيدحلا يبرعلا برغملا خيرات ىلإ لخدم) 0

 .م1985 يفناج .2:ط عيزوتلاو

 



 سراهفلا +4ل()

 .هبه ه .د يليح زلا ٠

 ركفلا راد و رئازجلا ركفلا راد 2:ج ،(يمالسإلا هقفلا لوصأ) )9 1

 . ةشمد
- 

 .دومحم بيحن يكز ه

 .م 1983 01:ط 6،&ت وريب ©فقورشلا راد (لقع ةصق) )92

 .زيزع ديجملا دبع ،ننيادن رلا ٠.

 .م1988 ،1:ط .ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم ،(قلاخلا ديحوت) (3

 .ميركلا دبع ناديز .ه

 .م1976 53:ط ،ةيردنكسإلا ،باطخلا نب رمع راد ،(ةوعدلا لوصأ) (4

 .ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا رون يملاسلا .ه

 حرش :باتك شماه ىلع ديحوتلا يف لوقعلا راونأ حرش (راونألا ةجم) 5
 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،هقفلا لوصأ يق ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط
 .م1981 :ةنس :اهتبتكمو ةيقرشلا ةعبطملا :ةعابط نامع ةنطلس

 نب دمحأ :خيشلا ةنطلسلا ماع يفم حيحصتو قيلعت 6(لوقعلا راونأ قراشم) (6
 .م1978 :ةنس ،2:ط ،نامع ةنطلس ةديقعلا عباطم ،يليلخلا دمح

 .قازرلا دبع نامعن .د يئارماسلا .ه

 ثتوريب ،رشنلاو ةعابطلل ةرانملا ،(هتارربم ،هبابسأ ،هروذج :ريفكتلا) (7

 .م1986 .2:ط

 ٠: اض ر ؤ ةداعس .

 يسوطلا ىلإ دشر نباو يلازغلا نم (نيدلاو ةفسلفلا نيب عارصلا ةلكشم) 8
 .م 1981 .1:ط نانبل ٤ت وريب ،ةيلملاعلا رادلا ةداز هجاوخلاو
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 .مساقلا وبأ للا لعس ..

 .2:ج ،(يرجهلا رشع عبارلا ىلإ رشاعلا نرقلا نم يقاقنلا رئازخلا خيرات) (9
 .م15 :ةنس }2:ط كرئازحلا باتكلل ةينطولا ةسس ؤملا

 .تدوج ديعس :ه

 .م1990 ،1:ط ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ((كبرو أرقا) (0

 .ايند ناميلس :

 ةبتكم عيزوت رصمب يجناخلا ةبتكم ،(يمالسالا يفسلفلا ريكفتلا) (1

 .ما 7 :ةنس 1 :ط ،©برغملا ءاضيبلا رادلا داش رلا

 . رصان 6 نوديعس :9

 .نامثعلا دهعلا (خيرأتلا يف رئازحلا) (2

 .رباج ديع فيان ليهسلا ق

 .نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف «(يبرعلا جيلخلا يف ةيضابإلا) (3
 .م1994 :ةنس 1 :ط تيوكلا نطولا راد عباطم

 .داؤف ديس ؛©

 :ط سنوت رشنلل ةيسنوتلا رادلا ،(ةلزتعملا تاقبطو لازتعإلا لضف) (4

 .م1974 :ةنس

 .دمح حلاص دمحم ديسلا ©

 ةعابط ةرهاقلا "عيزوتلاو رشنلاو ةفاقثلا راد 3(مالكلآ ملع ةلاصأ) (5

 .1987 :ةنس

 .نيدلا لالح يطويسلا ؛©;

 :عدقتو قيقحت «(مالكلا ملع يف فقاوملا حرش ثيداحأ جيرخت) (6

 .م1986 1 :ط توريب ةفرعملا راد يلشعرملا نمحرلا دبع فسوي
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 . يلع يب اشلا .ه

 رشنلاو ةعابطلل ةمالسوب راد ،(ةفسلفلاو مالكلا ملع يف ثحابم) (7

 .م1984 :ةنس .2:ط سنوت عيزوتلاو

 .نورخآو يلع يباشلا ٠

 ديجلا دبع نسح هبابل وبأ يباشلا يلع 5،(لمعلاو ركفلا نب ةلزتعملا) ) 108

 .م1986 &2:ط ،عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا راجنلا

 .رينم قيفش .ة

 :ةنس سنوتب ىلوألا ةعبطلا ،(ةراضحلا ةكرعم يف مالسإلا) (9
 .م1983 /ه3

 ٠. ىفطصم .د ) ةعكشلا .

  ( 110ط توريب نييالملل ملعلا راد ،(ةيمالسإلا ةراضحلا ل اعم) : 4

 .م1982 :ةنس

 .دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ ،كيخامشلا .ه

  (111رشن ةضهنلا عباطم يبايسلا دوعس نب دمحأ :قيقحت ( ريسلا :باتك)

 .م1987 :ةنس ،نامع ةنطلس !ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو
  )2،(اهحورش و ديحوتلا ةمدقم) باتك نمض (ديحوتلا ةمدقم حرش)

 .نامع ةنطلس طقسم ،شّيفطا ميهاربإ قاحسإ يبأ :قيلعتو قيقحت

 ,©: .نيم ل ا دمح يطيقنشلا

  )3راد (عمادق نبا ةمالعلل رضانلا ةضور ىلع هقفلا لوصأ ةركذم)

 .(ت.د) توريب ملقلا

 «: .ىحتف دمحم .د « طيقنشل قنشلا

 :ط ،توريب ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ،(يملعلا جهنملاو قطنملا سسأ) (4
 .م 1970 :ةنس
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 .يلع دمحم ييوباصلا ة

 .م1981 :ةنس ،1:ط توريب ،معركلا نآرقلا راد ،(ريسافتلا ةوفص) (5

 .دمحم .د ،يقداصلا .ه.

 يملعألا ةسس ؤم تاروشنم «(ةيوامسلا بتكلا يق مالسإلا لوسر) (6

 .م 72 :ةنس ©1:ط نانبل 6©ت وريب تاعوبطملل

 .دومحح دمحأ يحبص .

 لوصأ ق ةيمالسالا قرفلا ءارآل ةيفسلف ةسارد .(مالكلا ملع ) (7

 .م15 ؛ةنس 85 :ط توريب &ةيبرعلا ةضهنلا راد نيدلا

 .دمحأ نب حلاص ،يقاوصلا ة ٠.

 ريتسجاملا لينل ةسارد ،(ةوعدلا يق هراثآو نيامعلا ديز نب ربإج مامالا) (8

 رشن ،م1981 :ةنس رهزألا ةعماج نم ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةوعدلا يف

 .م1983 نامع ةنطلس ءةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 .رامع ،يبلاط ه

 ةعابط «رئازخلا ڵ©باتكلل ةينطولا ةسسؤملا ،(ةفسالفلا تاحالطصا) (9

 .م1983 :ةنس

 دبع رامع يبأل زجوملا :باتكل قيقحتو ةسارد &(ةيمالكلا ج راوخلا ءارآر (0
 يماس يلع .د :فارشإب ،ةلودلا هاروتكد ةجرد لينل كلذو ،يضابإلا يتاكلا

 .م1978 :ةنس &©1:ط كرئازخلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،راشنلا

 .نمحرلا دبع هط و

 رشنلل ةثيدحلا ةسسؤملا ،(مالكلا ملع ديدحتو راوحلا لوصأ يق) (121

 .م1987 :ةنس ،] :ط عيزوتلاو



 سراهفلا 444

 .نسح اظاظ .ه.

 .(هبهاذمو هراوطأ ،يدوهيلا نيدلا ركفلا) (2

 .يضاقلا دمحأ رابحلا دبع ة

 مشاه يبأ نب نيسحلا نب دمحأ مامإلا :قيلعت ،(ةسمخلا لوصألا حرش) (3
 .م1965 :ةنس ،1:ط ةبهو ةبتكم ،نامثع ميركلا دبع .د :هل مدقو هققح

 .ىفطصم قزارلا دبع ه

 .ةرهاقلا {ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم &(ةيمالسإلا ةفسلفلا خيراتلا ديهمت) ((4

 .م1966 :ةنس 3:ط

 .دمحم (ددبع .و:

 .م1988 رئازلا ةيعماحلا تاعوبطملا ناويد ،(ديحوتلا ةلاسر) (5

 .دمحم بجر ميلحلا دبع و

 مودق ىلإ هروهظ ذنم مالسإلا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا)(6

 .م1989 طقسم ،مولعلا ةبتكم «(نيلاغتربلا

 ةبتكم ،(ةرصبلاو نامع ةيضابإب مهتقالعو برغملاو رصم يف ةيضابإلا) (7
 .م1990 /_ه1410 نامع ةنطلس طقسم ،مولعلا

 .رباج هط يناولعلا !هت

 راد ةعابط ،يمالسإلا ركفلل يملاعلا دهعملا (يمالسإلا ركفلا حالصإ) (8

 .(ت.د) ،رئازخلا ،ةليلم نيع ىدهلا

 . رمع نب ىسيع ناولعلا .9

 ةعابطلل ةيموقلا رادلا ،(بدألا طخ دعاوق ىلع بردلا لهنم) (9

 .(ت.د) «رئازخلا رشنلاو
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 .ىيحي داؤف سيملو ،هدبع ميهاربإ دامع .ة
 رشنلل ساربنلا راد 3(ةءافكب اهمدختست:فيكو لمعت فيك كتركاذ) (0

 .م1990 :ةنس ،1:ط ،ندرألا نامع عيزوتلاو

 .ريدب لصيف ،نوع ٠.

 تاساردلا مسق ،بادآلا ةيلك تاعوبطم 5(هسرادمو مالكلا ملع) (13 1

 .م1977 ،م1976 كسمش نيع ةعماج ،ةيفسلفلا

 .هيجور ،يدوراغ

 .(ت.د) قشمد راد ،طيرق ميهاربإ :بيرعت ،(ةفرعملا يق ةيداملا ةيرظنلا) (2

 .ىفطصم بلاغ ةه

 تاروشنم "يبارافلا ،يلازغلا ،انيس نبا {(ةيفسلف ةعوسوم ليبس ) (3
 .م1981 ،2:ط ‘توريب ،لالهلا راد

 .ىفطصم يلع ،يبارغلا ة
 ةبتكم ،(نيملسلملا دنع مالكلا ملع ةأشنو ةيمالسإلا قرفلا خيرات) (4

 .م1985 :ةنس ،2:ط ،ةيرصم ولكنإلا

 .يتاونق .ج و .سيول ،ةيدرغ :ة

 ىلإ ةيسنرفلا نم هلقن (ةيحيسملاو مالسإلا نيب ينيدلا ركفلا ةفسلف) (5
 6&ت وريب نييالملل ملعلا راد اربج ديرف .دو حلاصلا يحبص .د &ةيب رعلا

 .م 19

 .دماح وبأ يلازغلا 9

 ‘توريب ىةنامألا راد اوعلا لداع .د :مدقت ،(داقتعالا يف داصتقالا) ( 6

 .م1969 1 :ط
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 توريب ةيكيلوثاكلا ةعبطملا ڵيرخف دجام :ميدقت ،(ةفسالفلا تفامت) (7

 ١ .م1962 2:ط

 ةيريمألا ةعبطملا لوألا ءزجلا ةمدقم ،(لوصألا ملع نم ىفصتسملا) (8
 .ه1322 ،1:ط رصم ،فقالوب

 .حيمس .د مينغ ٠

 .م ] 985 .1 :ط ٤ت وريب & ريونتلا راد ،(ةلرزتعملا ركف ق ردقلا ةفسلف) ) 139

 .جروج ،شتيفروغ .ه

 ناويد ئ {)ايلخ - دمحأ ليلخ .د :ةمجرت ،(ةفرعملل ةيعامتحالا رطألا) ) 140

 .م1981 ،رئازحلا ،ةيعماحخلا تاعوبطملا

 . يلع نلنسح داؤف ؛٤

 ةرهاقلا رشنلاو ةعابطلل يبرعلا باتكلا راد «(ةيفيلغوريهلا ةاروتلا) (11

 .(ط.ت.د)

 .لداع يروخاف :6

 ،ثتوريب ةعيلطلا راد ،(ثيدحلا قطنملا ةهجو نم برعلا قطنم)(2

 .م1981 .2:ط

 .رمع قوراف .ه

 ةعماج ،بادآلا ةيلك «(ييامعلا خيراتلا رداصم ةسارد يف ةمدقم) (3

 .م1979 :ةنس 3دادغب

 .يدهم .د هللا لضف .

 سلدنألا راد ،(قطنملاو ةفسلفلاو نيدلا تالكشم ىف ةيدقن ءارآ) (4

 .م1981 ،1:ط
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 توريب ةعيلطلا راد يديلقتلا قطنملا ،(قطنملا ملع لإ لخدم) ) 145

 .م1985 33:ط

 .ليعامسإ دمحم ىرابق ه

 تباث دمحم .د :ميدقت {ةفرعملا ةيرظن ،2:ج ،(ةفسلفلاو عامتجالا ملع) (6

 .(ت.د) ةحقنمو ةديزم &2:ط ةيردنكسإلا ،ةيعماخلا ةفرعملا راد ©يدنفلا

 .دمح شقرق ٠

 ةبتكم نامجع ،نآرقلا مولع ةسسؤم ،(ةيضابإلا ةكرحلاو نامع) (147 `

 .م10 /ه0 01:ط ،ي ور طقسم

 .سدقملا باتكلا <

 راد م 1983 :ةنس يولملا دعلا ةعبط 5(ريمازملاو ديدجلا دهعلا) ) 148

 .رصم طسوألا قرشلا يف سدقملا باتكلا

 .ديمحلا دبع حجار يدركلا ن

 ةديقعلا ق هاروتكد ةلاسر ،(ةفسلفلاو نآرقلا نب ةفرعملا ةيرظن) ) 149

 :ةنس تشقون ‘©فيرزشلا رهزألا ةعماج نيدلا لوصأ ةيلكب ،ةفسلفلاو

 .م1992 ،1:ط ،اكيرمأ يمالسإلا ركفلل يملاعلا دهعملا :رشانلا ()عم9

 .نيدلا ديمح دمحأ نيامركلا :و

 6،توريب سلدنألا راد بلاغ ىفطصم :لقتو قيقحت ،(لقعلا ةحار) (0

 .م13 .2:ط

©
 

 . شيفده نيالك :و.

 وهو 6(مهتملك فالتخا ىلإ مهمالسإ لوأ نم نامع لهأ رابخأ) (151
 «(ةمغلا فشكب) روهشملا يبرعلا باتكلا نم نوئالثلاو ثلاثلا بابلا
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 ةيناملألاب هاروتكد ةلاسر نم ءزج وهو .ةيناملألا ةغللاب هسراهفو هتاقيلعت

 :ةدعاسمبو ‘نام توغتش .د :فارشإ تحت ،غ روبموه ةعماج نم

 ىلع اندعاس 0&.م1938 :ةنس ترشنو 01937 :ةنس تشقون 3داش.د

 .نوماب زيزعلا دبع نب ىفطصم :ذاتسألا اهنع ةركف ذحأ

 . هلل ا دبع نب دمح أ نب دمحم نب ناميلس . يدنكل ا .ةو

 يلع دمحم :قيقحت «(داقتعالا مظن يف دارملا ةياغ ىلع دادمإلا ةيادب) (2

 .م. 06 ©1:ط نامع ةنطلس ،يور ،ةديقعلا عباطم ابيلص

 .ةذتاسألا نم ةنح هن

 .م1983 :ةنس ةعابط دوبع نورام راد «(ةيبرعلا ةفسلفلا ف دشرملا)(3

 .ىسوم ©لابقل «

 .(برغملا دالب يف ةيبهذملا ةبسحلا) (4

 . يلع دمحم رداقلا دبع رهام :ة

 راد يناثلا ءزجلا ،ةيفرعملا تالكشملا ،(مولعلا تالكشمو جهانم) (5

 .م1982 :ةنس ،ةيردنكسإلا {ةيعماخلا ةفرعملا

 ةعابط توريب ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ،(ثحبلا جهانمو قطنملا) (6

 .م1985 :ةنس

 .زيزعلا دبع ؤ©بوذحجلا

 ةسسؤملاو ڵباتكلل ةيبرعلا رادلا ،(ميركلا نآرقلا يف دابعلا لاعفأ) (7

 .م1985 :ةنس :ط ،باتكلل ةينطولا

- 

 ٠ فرش لالج دمح .©

 ةيبرعلا ةضهنلا راد (يمالسإلا ركفلا يف ناسنإلاو ملاعلاو هللا) (8

 .م1980 ‘ت وريب
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 .دمحأ نزرسح ةفيلح دمحم ه.

 راد ،(ةيلاحلا ةاروتلا رداصم يف ةيمالسإ ةيؤر ةيدوهيلاب مالسإلا ةقالع) (9
 .م, 8 ةرهاقلا 3عيزوتلاو راهشإلاو رشنلل ةفاقثلا

 .ميلخا لدبع كادومحع ٠

 .(مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا) (0

 .ف و ؤرلا دبع ©ثفولخحم ٠

 ةبتكم راد ةيليلحت ةيدقن ةسارد 5(نآرقلا زاجعأ هباتكو ينالقابلا) (161

 .مم 38 ٤توريب ةايحلا

 .ميهاربإ .د روكدم :ة

 .م1983 {3:ط فراعملا راد هقيبطتو جهنم ،(ةيمالسإلا ةفسلفلا ) (2

 .قيفوت رمحأ ندملا .

 رشنلل ةينطولا ةكرشلا «(راهزلا فيرشلا دمحأ جاحلا تاركذم) (3

 .1980 2:ط & رئازحلا عيزوتلاو

 .(م.د) ه1350 :ةنس مرحم :ةعابط رئازخلا باتك) (4

 .فبورح كتريس .م191 - م176 5(رئازخا ياداشاب نامثع دمحح) ) 165

 .(ت.در رئازلا ،ةيرصملا ةبتكملا هدهع يف ةماعلا ةايحلاو ةلودلا ماظن ،هلامعأ

 .دمحم نمحرلا دبع .د يبكارملا :ه

 ةعابطلا راد ،ةفسالفلاو ةلزتعملا ((يمالسإلا ركفلا يف ليوأتلا ةيضق) (6
 .م17 :ط ةرهاقلا ةيدمحلا

 .ميلس مترم و
 ،يبرعلا ءامنإلا دهعم "هيجايب" ايجولومتسبا (ةفرعملا نيوكت ملع) (7

 .م1985 :ةنس ،1:ط ،توريب
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 .دمحأ ديس دمحم رسيملا ه

 مولع ةسسؤم 1 مالسإلا فقومو يفسلفلا ركفلا ق يلاملا عمتجلا) ) 168

 .م1984 52:ط نآرقلا

 .دمحم .د حابصنا ٠

 3نانبل \توريب ،يبرعلا يقاقثلا زكرملا أ(دشر نبا دنع لقعلا ةيلاكشإ) (9
 .م1988 ©1:ط ،برغملا ءاضيبلا رادلا

 .حاتفلا دبع يلع .د ،يبرغملا ه

 (ةيمالكلا هؤارآو يديرتاملا روصنم وبأ :ةعامجلاو ةنسلا لهأ مامإ) (0

 .م1985 }1:ط !ةرهاقلا ةبهو ةبتكم

 .داوج دمحم هينغم .ء

 راد ،تاماركلاو فوصتلا يف تارظن ،(ةيمالسإلا ةفسلفلا ملاعم) (171

 .م1986 :ةنس ةسماخلا ةعبطلا ڵتوريب ،داوحلا رادو لالهلا

 .نسح .د محلم .

 .م1993 :ةنس «رئازحلا ڵبلحد ةعبطم ،(ةيجهنملاو يملعلا ريكفتلا)(2

 .عيب رلا .د نوميم ٠

 5رئازحلا ،عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،(يتراكيدلا رودلا ةلكشم) (3

 .(ت.د) ،2:ط 3.م1982 :ةنس :ط

 .ديجملا لبع .د راجنلا 7

 هرثأو ةيعامتجالاو ةيركفلا هتروثو هؤارآو هتايح :(ترموت نب يدهملا)(4
 .م ] 983 ،1:ط نانبل توريب يمالسإلا برغلا راد ،©برغملاب
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 . نيعملا وب أ ا يفسنلا ٠.

 ليباق يحلا دبع .د "مدقتو قيلعتو قيقحت (نيدلا لوصأ يف ديهمتلا)(5

 .م 1987 :ةنس :ط ةرهاقلا عيزوتلاو ه رشنلل ةفاقنلا راد

 .يماس يلع .د © راشنلا ٠

 يف يملعلا جهنملا فاشتكاو ،يمالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم) (6

 .م14 .3 :ط نانبل ٥&ت وريب ،ةيب رعلا ةضهنلا راد ،(يمالسإلا ل اعلا

 .بلاط يدهم مشاه .

 نرقلا ةيام تيح اهروطتو امتأشن :(يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا) (7

 .م1981 ،1:ط ،يبرعلا داحتإلا راد ڵيرجهلا ثلانلا

 .ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ،نيالجر اولا ..

 نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو 5(ناهربلاو ليلدلا) (8

 .م1983 ©1:ط

 .م اس .د كتوفي :

 ،يبرعلا يفاقثلا زكرملا سلدنألاو برغملاب يفسلفلا ركفلاو مزح نبا) (9
 .م 06 © 1:ط

 ©1:ط كت وريب ةعيلطلا راد ،(عقاولل اهموهفمو ةرصاعملا ملعلا ةفسلف) )1 80

 .م 06

 :ةيبنجألا ةغللاب عجارملاو رداصملا :اسداس

. ,! © 
 1( )ن 1` ل 1`] ع (, ....

.1984 , 
 © , ئ

 2( ) ل ]: , , , (.
 ل ح ع 3" !. ع `ع: ع

 !. ح م 1986. ب , .
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 . ٠.
 3( )ح ع س م 2 ن ع | ح
 2 ع (. ع ! ل ]` `

 مث 7, 1993 :7 س : 22.

 :© ك
 6( ) س ل ع 5 (, , خ

 . ع ح س ح

] ; , % 
 4( ) 5 ل ه (, س
 !خ م ن : ع س

. . 

.! «: 

 5( ل (, 0 , , ,
 . ! ل 0 . 1886.

 :تايرودلا:اعباس

 لإ 24 ةحفص نم م1993 ةنس 37 :ددعلا ،(رئازخلا ةعماج تايلوح) (1

 .نوميم عيبرلا :روتكدلل لاقم(ناسملت مل اع يونسلا مامإلا) 8

 ديدجتلاو عمتجاو نيدلا اياضقب يعت ةصصختم ةلجب (داهتجالا ةلجم) 2

 .م1992 ه14 12 &4 :ةنسلا \13 :ع .يمالسإلا يبرعلا

 لافتحالا راطإ يف ردص «(ةيمالسإلا تاساردلا يف نيقرشتسملا جهانم) (3

 مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا .يرجهلا رشع سماخلا نرقلاب

 .جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكمو

 :تالسارملا:انمان

 ةايحب نيينعملا نم ددع ىلإ ثحابلا اههجو ةلاسر ىلع ةيباوج لئاسر هذه

 مه ةبوتكم ةلاس رب هوباجأ ن ٠يذلا 6}اهرصع و ى :ئيمللا

 .ةيعرشلاو ةيخيراتلا تاساردلا يف ثحاب ،يالط دمحم نب ميهاربإ جاحلا (1

 



 453 عجارملاو رداصملا سرهف

 يلكب نمحرلا دبع خيشلا ةبتكم نيمأ .يلكب نمحرلا دبع نب دمحأ 2

 . .رئازلا فطعلاب
 .رئازحلا ،ةرارقلا ،تارتلا ةيعمج نيمأ ىمع اباب ىسوم نب دمحم (3

 :تالباقملا :أعسات

 :موي نامع ةنطلس &طقسم يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا عم ءاقل (]

 .م1989/12/1

 ةيادرغ ‘ةكيلم ،‘يرهطم ناميلس نب دمحما جاحلا خيشلا عم ءاقل (2

 .م1992/8/25 :موي ،رئازجلا

 :موي ،رئازخلا نايرب (موشرأ دمحم نب ريكب خيشلا عم ءاقل (3

 .م1992/6/4

 هرادب ،لداع اشابب فورعملا جاحلب خيشلا دمحم نب ريكب خيشلا عم ءاقل (4

 م 1992: ةنس ةفئاص رئازجلا ،ةرارقلاب

 ةيادرغ نجزي يب ياكب ديعس نب ناميلس جاحلا خيشلا عم ءاقل (5

 .م1992/6/10 :موي ،رئازخجلا

 .ةيادرغ ،نجزسي ينب ،لالمزب ىسيع نب حلاص جاحلا خيشلا عم ءاقل (6
 .م1992/6/10 :موي ،رئازخلا

 ،نالجراو ،لقعموبب فورعملا ريزباب رمع جاحلا خيشلا عم ءاقل (7
 .م1992/11/16 :موي ،رئازجلا

 رهش :موي ،سنوت ،ةبرج ،©يريبعخلا يلع نب تاحرف خيشلا عم ءاقل (8
 .م19 توأ

 .تارم ةدع «رئازخلا ،ةرارقلا جاحلب خيشلا هباب نب دمحم خيشلا عم ءاقل 9

 .تارم ةدع رئازجلا {ةيادرغ ،يرومرملا دمحم نب رصانلا خيشلا عم ءاقل (10
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 ةيالا مقرو ةروسلا

 !43 :ةرقبلا ةروس

  
 57 :نارمع لآ ةروس |

 !92 :نارمع لآ ةررس

 !53 :ءاسنلا ةروس

 !64 :ءاسنلا ةروس

 3 :ةدئاملا ةروس

 ! :ةدئاملا ةروس

     55-56:ةدئاملا ةروس

 تانآلا سرهف

 ةيآلا صن

 ءادهش اونوكتل اطسو همأ مكاج كلذكف

 ههاًديهَش مكيلع لوسرلا نوكيو رسا ه

 هنيملاظلا بحي الل
 م ۔ ٥

 امو هتيَرْخا َدَقف َراَلا لخأ م كنإ

 هراصنأ ٠ ,م . ملال

 اولاق كلاذ نم كا أ ىَسوُم اولأس دقفل

 ّ ه م م .. 22 ً۔۔اه ۔ ٤
 , ؛نيرلط ت ةقعاصل مهتدخاف ة ة رهج هللا انر

 م ٥ م ه و . ٨ م

 م كيلع مُماَنصَصق ق السر

 م . م ٥ د و

 هيَكْيلَع مهصصق :مل ًالُسْرَو

 ٥ ٥ ۔ ث ه ۔ س و مكنيد مُكَل ت - كأ ويلا

 كشا يد مالسالا لكل تيضَرَو يتمعن ار 7

 نيذلا اوناع نيذلاو و للا ك امنا

 نوُعكا ر مهو ةاك رلا نوُتويو ٠ ةالصلا نوُميقي

 نإف اوشاع نيذلاو ُهلوُسَرَو ٠ هللا لوت .م و

   4نوُبلاعلا ُمُه هللا بزح

 تاحفصلا

405 5 
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 :ةدئالا

 :م ان ل ١

 :ماعن ألا

 57 :ةدئاملا د . س

83 

103 

124 

 وب :فا رعأل ا

 ا43 :فارعالا

 23 :ةبوتلا

 ‘1ا ,٠2 .-ا
 84 .هب وس

   !13 :ةبوتلا

 ٥ ه َ َ ٥ 7 1 ِ م م َ ۔ م؟٦

 ذلااهنحخَت ال انماع َ.دذلا أ [:
 ل ه 1 < ونتماء نيدن اهي اي ةم

 ٥ ّ 4 ى .7 ى ري روو ] / 4 ّ . ٥

 اوتوأ نيذلا نم انعل ٥ اهزه د او :را

 8 تالاسر لعجي ثييَح :غ ا
 ١ س م

 ايز ا لا يبل ن .م م ةيرق يف الَسرأ ا ام .ة

 7 7 1 و 2

 هةةنوُعَرَص ْهُهلَعَ ح ءآرَضلاو ٥ ع ءآَسأَبلاب ناا

 م م م

 رظنا ن ؛ركلو ينارت نل لاق يا ر رظنأ ينرأ بر
 م

 قينا ق فوسف ذ ُهَناَكَم ةَكسا نإف لبحلا ىلا
 ره _ م 7

 ,م - م ر و `

 يبنينئ خلا بحي ٣ ١

 و ح م . م م _ ۔۔

 و دختن « ونماء ني دب اهي ر ٩ ا هل ر ال ١ :ما ا اي :

 2 م ٥ 2 ء,٥ َ م ى 1 ّ 1 ٥ ٥

 اوّبَحَتُسا نا ءآَتلوأ ُمكَناَوْخإَو ٌمكءآباء
 2 , 1 ّ د ف ه

 ب نامالا ىلع :كلا

 ۔ ١

 77 و ادب 1 ت م مهنم دحا ىلَع ل ًاَصت الو

 م 5ً ١ ؟[؟۔ د 7

 هد ربف ىلع ممب

 اوُرفْغَسَ ا اونماع ن نيذلاو ٠ يبلل راك ام

 ام دعب نم 'ىر يلزأ واك ولو نيكرتُمل ملل
4 

 م 2-

   ؛ميحَحْل راحص مهنأ ُمُهَل مهل ن نيبت
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39 

 امد
`
 
7
 

312 4 

32 [ 

 .3 ا0 8

311 

313 4 

369 

371 

371   



  
 44 : ء ١ رمس ال ٢ ١ ر وس

 57 :ءارسإلا ةروس

 21 ء ايبن : ١ 5 روس

 17 : جحلا روس

 38 : جحلا ةر وس

   5 2 : جحل ١ : ر وم

 تايالا سرهف

 371 هيهنم أربت هلل وُدَع هنأ هل ت اًملفإ»
 .يب.يت.ي.

 !73 ا ةريصب 'ولَع هللا ىلإ وغذأ يليبس هذه لق

 هينبت نمو انا

 45 نيرفاكلا ل ءوُسلاو ويل يزخلا نإل
 ١اب

 390 هنولم :1 امب ةنجلا لخداف

 402 | ة ال مكنا نوطب ن م مُكَى .رخأ هللا ولا
 { م م

 راصبألاو هسل مكل لَعَجَو اتش َنوُمَلْعَ

 هنورُكننئ مكلعل ةدفألاو

 244 :- ُحتسي ذ الا ء يش ن 77 م نإو

 575 | :يإ نوم رمات نيلا تو
 ن نوج و ب قأ م - أ ةليس هلا مهب ر

 ههَباَذَع نوفاَخيَو ُهَمحَر

 م م ه 9 [ ۔م 2 ۔ و د 2

 345 | م 'يلَع باذملا نأ انيلإ حوا دق انإ

 هو بذك
 380 هلعف اًمَع لأسي الل

 354 َنيباصلاَو ١ ودا نيذلاو أوُنماع نيذلا نإل

4 ِ 
 4.. .اوك رشأ نيذلاو َسوُحَمْلاَو ىزراَصَملا

 313 هكروفك ناوخ ك بحي الل

 322 يب الو لوُسَر ن .م كلبق نم انلنسرا 12

   هتنأ ق ُداَطْيَملا َقْلَ ىنمَت اذإ الا
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 سراهفلا

 ةهرسانلا م .مو الُسُر ة ةكئ كلملا نم يفطصي ُهللاود

 م۔ ۔ ٥ و تا 2 م
 رحخا_ اقلح داناشنا مدنا

-  ّ 

 ضرالاو ٠ تاّواَمّسلا ق ةلح يذلا يلواب
 ١ 3{ؤێ مد و ٥ م آ م 7

 قالخلا وهو 'ىلب مهلم قلخي نأ ىلع رداق

 م و م . 2 م و م

 هبددابع هب للا فوخل كلت لذو

 ّ ٥ 7 َ 7 ., د |

 ال مهسفنا ىلع اوفرسا نيذلا يداْبعاي لق
 341 ٠ ر َ ه َّ 1 7 و ِ

 .. هللا ةمح ر م اوطنقت مت

 ءيش وهو يش ل ىح هس ء ك 'ولَع ,هو ء ك ةلاح هزلاؤج»

 ؛4هبزيكو

 همنلَوألا يف
 صم ٥ و مم _ رم م. رو

 مهنيب ءامحر ر رثكل ىل

 هتسسأ اولوق نكلو اونمومت مل رط

   هنوزرصنل الفأ مُكسشنأ ينل

457 

345 

347 ٨6 

384 

337 

  

  



 56 :تايراذلا ةروس

 23 :ديدحا دروس | 7 . ' - ١  

.". - 1 

 روس ٥ :ةنحتمملا ١

 22-23: ةمايقلا ة ٥ روس

 3 :ناسنإلا ةروس  
   ل

336 

 ١ : " ٤ ذ تيب :. اهيف انح ٠

 39 م. د ھ۔. [, ,, . 9 ے . .
 ي ر ودبعيل ١ ! رسنال او نجلا تقلح اَمَو

 م ,!١ ه د , د َ,`

 313 .174 ن لاتخم لك بحي ال

 369 | يودع اوذختت ال اوساع نيذلا اهيأ آي 9 - .- 7 ِ ٩
»- . َ 

 ...ءايلوا مك ودعو
 ,.,. ,۔ذ“٭ ٠١ م ي . د ۔ .هد ه د١
 31! .9 هد رظان اهبر ىلا هرضان دئم وي هوج هه

 ٩ ء . “24}. .ى ۔
 361 يباروفك امإ و اركاش مإ ليبسلا انيد اناد

  

  

  

  

  

  

  

  

    
 



 459 سراهفلا

 ةيوبتلا ثداحالا سرهف

 ةقرف نيعبسو ىدحا ىلا دوهيلا و {ةقرف نيعبس ىلا سوحجا تقرتفا ه

 ةدحاو الإ ةكلاه اهلك ،ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلا ىراصنلا تقرتفاو

 392............................... ...... يباحصأو هيلع انأ ام ىهو ،ةيجان

 ىلع ىراصنلا تقرفتو ،ةقرف نيعبس و نيتنا وأ ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتفا ه

 392 ......... ةق رف نيعبسو ثتاانث ىلع مأ قرتفتو ةقرف نعبس و نتننا وأ ىدحا

 311 ©309.... .... هتيؤر يف نوماضت ال رمقلا اذه نورت امك مكبر نورتس مكنإ ه

 215................................. ركنأ نم ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا ه

 263............................. ...ماع يفلأب داسجألا لبق حاورألا هللا قلخ ه

 263 .................... مهقاثيم دخاف داسجالا قلخن نا لبق حاورا ا هللا قلخ ه 1١- . . ؟. . ١ . - 7 7 ٤ . د..١۔ (٩٠

 ةدحاو الخ ام رانلا يف نهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ێمأ قرتفتس ه

 392...................................... ةدحاولا كلت ىعدي مهلك و ةيجان

 ركذن انلق كنوركذت ام :لاقف ركاذتن نحنو انيلع ةث يبلا علط ه

 ركذف تايأ رشع اهلبق نورت تيح موقت نل امنا :لاق ةعاسلا

 نب :ىسيع لوزنو ءاميرغم نم سمشلا عولطو ،لاجدلاو ،ناخدلا
 ©قرشماب فسخ :فوسخ ةثالثو ج وجامو ج وجايو ،معرم

 نم جرخت ران كلذ رخآو ،©برعلا ةريزجب فسخو ،‘برغملاب فسخ و
 339........۔۔.............................. مهرشحم ىلا سانلا درطت نميلا

 



 ثيداحألا سرهف 460

 ٠ هنم يرب انأف درش و هريخ ردقلاب نمؤي . نم هللا رس ردقلا ...............390

 يرس ىلع علطي نأ دحأل يغبني الف يرس ردقلا ه .........................390

 هلمع ادحأ ةنجلا رخدي نل ه .............................................390

 . م . .
 نح لعنلاب لعنلا ودح لثم. الثم ليئارسإ ب ىلع ىتا ام يتما ىلع نتايل ه

 ناك ةينالع همأ حكن نم مهيف ناك ول ٤ ليئارسإ ينب نإ .هلثم نيمأ

 ىدحا ىلع اوق رتفا ٠ ةلم نيعبس و ٥ تثتااث ىلع يتنأ قرتفتو ٥ ةلم نيعبس

 هيلع انأ ام :لاق ؟ةدحاولا ام :هل ليقف ةدحاو ةلم لإ رانلا يف اهلك

 يباحصأو مويلا ........................................................392

 ٥ فلأ ةئاملا ٥ ةعبرأ و ٥ رشع ةب ةنال . و ةئامتالث مهنم نولسرملاف افلأ ل ورشع و .......&33
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 مالعأل ا سرهف

 !43 ،يربعلا ديعس نب ميهاربإ

 !22 حالصلا نبا
 _ ۔_

 !68 ىضترملا نبا

 378 5369 ،نيامعلا ةك رب نبا

 !68 5122 ،ةيسيت نبا

 0155 ©137 0134 ،13ا يمجح نبا

170 351 1358 359. 370 

 245 ىكلاملا بيبح نبا

 253 51252 8236 ،168 ،م زح نبا

 !89 ©121 0119 نودلخ نبا

 313 ،ديعلا قيقد نبا

 03248 0189 .122 \113 \ادشر نبا
١ 

279 

 36 كنوقرز نبا

 !68 123©5 كانيس نبا

 282 ©195 ‘كروف نبا

 حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبآ
363 

 8] \كدمحح نب درجحا سابعلا وبا

 48 ،ميهاربا ناظقيلا وبآ

 386 5129 ،حلفأ نب دمحم ناظقيلا وبا
   129 0126 رديح نرب سماد رم لاب وب !دار آ

 133 ةفينح وبأ

 ،نايسولا فاتلز نب الغي رزخ وبأ
0 350 

 !31 ،يوانجلا ىتن ءايركز وبأ

 142 7 يشحا يبصقلا ةتس وبأ

 50128 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ
129 

 363 يحاورلا ملسم وبأ

 118 6روقيبأ

 ١24 روهمج يبا نبا يئاسحالا
 !33 ©113 ،لبنح نب رمحأ

 \ ص

 نيامركلا نيدلا ديمح دمحأ
 139 يليعامسإلا

 330 0322 تاديد دمجأ

 ١59 ،يلديبع دمحأ

 263 8206 ،116 وطس رأ

 !41 0140 5104 ،يومرألا
 !47 ىسيع نب دمحم ،رابزأ

 ،يوكزألا 153، 0158 159& 160© ١61

 391 0305 4 كنتيبارفسإلا

 340 .رصان نب ناميلس ،يليعامسإلا

350 69 



 مالعألا سرهف 462

 !13 سنوي ،يراوسألا

 0١21 0120 نسحلا وبأ ،يرعشألا

6 195 272. 3274 280{ 390 

 313 ©199 ،نياهفصألا

 543 ،40 ميهاربإ قاحسإ وبأ شيفطا

7 80 090 155© 354 

 ؤذفسوي نب دمحما جاحلا شيفطا

 080 379 352 ك9 343 ] 0

2 84 0.93 0105 0134 0135 

7 156 158© 374{ 387 

 ١23 ريمألا دبع مسعألا

 86 دمح نب فيس ،يربغألا

 حلاص نب يعن ءايركز وبأ يلضفألا

 ©5ا 050 &49 248 47 346 5

7. 58 059 860 0379 399 

 206 نوطالفأ

 321 .313 ،يدمالا

0107 0106 0105 0104 .103 02 

0154 0153 ©124 0123 0122 8 
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