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 9 ماجحوب رصان دمحن روتكدلا ميدقت

 ماجحوب رصان دمحم روتكدلا ميدقت

 يف رّحبتم ملاعو .ةريبك ةيمالسإ ةيصخش ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا مامإلا
 هيلإ تفل ،هنيوكتو هتاشن يف زيمتم "نيدايملا فلت يف كرحتم لماعو ،مولعلا ىتش

 ةايحلا ةقيقحل صاخلا همهفب - ائايحأ - بابلألا ريحو ،عّونتملا قيمعلا هركفب راظنألا
 يف لزنأو طاشتلاو لمعلا يف هجهنمب - ىرخأ - سوفتلا بذجو ،اهيف جرتلاو

 مهضعب شمهدأو .هئارآو هتارظنو هاؤرب ؛اًرابكإو هل اًريدقت هنلا قلخ ضعب بولق
 كاردإ يف نيرخآ زجعأو ...تاعوضوملاو نيدايملاو تالاجملا فلتخم ىف .هتاداهتجاب

 ةدرفتملا هتيصخش لوح اًرمتسمو اداح اشاقن حتفو هسفن لخاد هلمحي ام ةقيقح
 .ةزيمم تامالعو صئاصخ

 هئارآ ف ومهفي نأ ساتلا لك ىلع بعصي يذلا ميظعلا تامالع هذه

 نم ليذقنان ..درييستو هريبدتو ،هتاقالعو هفقاومو هطاشنو هتاكرحتو ،هتاطيطختو

 داعبألاو هتيصخش ملاعم فرعيو ،هراوغأ ربس ىلع ردقيو ،ميظعلا قامعأ كردي

 .ةرظنلا ةيلومشو ©يركفلا قمعلاب زيمتي ضويب ميهاربإ خيتثلا نإ .اهيلإ يهتنت يتلا
 ىلع ةردقلاو ،غيلبتلاو ليلحتلاو نايبلا يف ةعاربلاو ،جهنملا ةعاجنو 5ةيؤّرلا حوضوو

 ىلع س .:و .كرحتلا يف ةنورملاو لمعلا يف ةمارصلاو ،لعف ىلإ ركفلا ليوحت
 ةلجع عفدو ديدجتلاو ريوطتلا ىلع رارصإلاو داهتجالاو ءلوصألا ىلع ةظفاحملا
 مئان . :ىلاعت لاق امك ،ناسنإلا اهلمح ىتلا ةنامألا يهو .ةوقب ضرألا رام .

 بيرق يبر ذإ هنلا اونوث مث هوُرنْشَتْساَق اهيف ْمُكرَمْعَتْساَو رزلا ا م
 .(61 :دوه) 4يجُم
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 .ةزيمتم ةيركف ةسردم ةفص لمحي نأ ضويب خيشلا تحنم تازيمملا هذه

 يفو "لمعلا يف اهلئاسوو اهملاعم يفو ...اهاؤرو ،اهجهنمو اهنومضم يف

 ،قالزنالا بنجتو ،قاتعنالا نامضل ؛قالطنالاو تايولوألا مسر يف اهدعاوق

 ...قالتئالاب رفظلاو

 نع فرعي ال نمم ريثك لوقع يف ةحضاو ريغ ودبت دق يتلا تاظحالملا هذه

 ينغي الو نمسي ال يذلا لشولاب الإ عتمتي الو .ليلقلا آلإ ضويب خيتثلا ةيصخش
 اذل ؛ةّيصخشلا هذه ةيقيقحو ةحيحص ةفرعم ىلع هنيعي ام هيف يغي الو .عوج نم

 ىتح ؛ةدصوملا باوبألا نم قيلاغملا حتفب هل حمست حيتافم ىلإ كلذ قيقحتل جاتحي

 حيتافملا هذه .هتايح ريسيو هكرحت مكمي امو خيشلا لمع داعبأ كاردإ نم نكمتي
 .هتيصخش زيمت يتلا صئاصخلا ةفرعمبو ،هتريس ىلع يعاولا عالطالاب كردت

 .مهب كتحي نم عم لماعتلا يف هجهنم هقفبو ،هركف اهيوتحي يتلا نيماضملا باعيتسابو
 يتلا تاياغلاو ،هتاكرحت اهلمحت ىتلا داعبألا مهفبو ،هل ضرعي ام لوانت قرط كاردإب

 يف ميظعلاو .هركف يف ريبكلا لجرلا تايصوصخ نم وه امن كلذ ريغو ...اهدشنت
 ىلع نيعت هت حبتافللا هذه...هئارآو هفقاوم يف ءيرجلاو ،هطيطخت يف قيقدلاو 6هاؤر

 . .ةيعاوو ة ةفصنمو ةديفم ةيعوضومو ةقمعم تاساردب مايقلا

 .يناهيتشلا ىسيع نب ومح روتكذلا ةسارد ةداجلا ةميقلا تاسارآلا هذه نم
 اهب لصح يذلا ،هداعباو هجهنم سضويب خيشلا دنع يدقعلا ركفلا"ب ةموسوملا

 .ةيمالسإلا مولعلا يف هاروتكدلا ةجرد ىلع

 يذلا هلمعو :ضويب خبشلا ة ةيصخش نم مهم بناج ميدقت يف ثحابلا دهتجا

 لماعتلا اونسحي ىتح ،ةعيرتشلا مهف ف ةداجلا لإ سانلا داعأو .دافأو داجأو هيف عدبأ

 هلهجي يذلا "يدقعلا ركفلا وه بناجلا اذه .ةايحلاو ناديملا يف اهقيبطت اونقتيو ،اهعم

 خيتثلا نع ةعرستم اماكحا ردصأ نم مهنمو .نيسرادلا نم ريثك لب سسالا بلغا
 ىلإ تاسارآلا هيف عفدتسو ؛ماثللا هنع تطامأ ةسارتلا هذه "بناجلا اذه يف ضويب

 .ةيحالصإلا ةكرحلاب ان رتقم ضويب خيتثلا مسا ناك» :يناهيتثلا ومح لاق .مامألا
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 ناك ىتلا طويخلا نع فشكلاب "يدقعلا بناجلاب همسا نارتقا ثحبلا اذه فاضأو

 .ةديقعلا صوصن ليلحت دنع يلمعلا بناجلاو ةديقعلا نيب اهطبر مكحي خيشلا
 دنعو عمتجملاو درفلا ةايح اهب غبطصتل اهليعفتو ءاهضرع زيسيتل ىعسي ثيح
 ةيساسألا ةدعاقلا ةديقعلا ذاختاو ،ةّيناميإلا اهتيعجرم ماكحإب .هرصع اياضق ةجلاعم

 .«ةايحلا تالاجم فلتخمل ةلماتشلا ،ةيحالصإلا هتيلمع اهنم قلطنت ىتلا

 .ضويب خيشلا ةيصخش يف بناجلا اذه لوانت ةيمهأ ارقن ثحبلا ةمدقم نم
 ةرورض نم مغرلا ىلع» :ركذ ام ةلمج نم ركذو ‘كلذ ىلع ثحابلا صن دقف
 تاسارد ىلإ ةجاجب لازي ال يمالسإلا ثارتلا نإف نيقباسلا براجت .نم ةدافتسالا
 مالسإلا مالعأ دحأ ركف ةسارد يف تبغر كلذ لجأل :نيصصختملاو نيمتهملا

 :يه ىرخأ بابسأ ىلإ ةفاضإ ،هنلا همحر ضويب رمع نب ميهاربإ خيتشلا .نيددجملا

 يلحلا :يمالسإلا عمتجملاب ضوهتلل نيلماعلا ءاملعلا نم ضويب خيتثلا نإ

 يسسؤم دحأو ،يرئازجلا بونجلاب ةيحالصإلا ةكرحلا دئار وهف ،يملاعلاو ينطولاو
 .نيطسلف ةثاغإ ةنجل وضعو ،نيترئازجلا نيملسملا ءاملعلا ةّيعمج

 ضرع جهنم روطت تاقلح نم ةقلح لكشت ضوتب خيشلا تاداهتجا نإ - .
 .ةيمالسإلا ةدحولا قيقحت وحن ةيلمع تاوطخ لممتو ،ةيضابإلا دنع ةديقعلا

 ‘ثحابلا هضرع ام ةيمهأ أرقن اهيفو .اهطويخ دجوت ةسارللا ةمدقم ف

 .ةديقعلا لئاسم لوانت يف هجهنمو ،يدقعلا ضويب خيشلا ركف ملاعم فشكنيو

 :نيفده قيقحت ىلإ ثحبلا اذه ىغسي» :ثحابلا هب حرص اميف ةميقلا هذه زربتو

 :لالخ نم ،يدقعلا بناجلا يف ضويب خيشلا دوهج نع فشكلا -1

 دوجو مدعل ،اهييت تو ةيدقعلا هئارآ صالختساو ،يركفلا هثارت ءارقتسا أ .
 .اهيف هئارآب ةصاخ ةسارد الو ءةديقعلا يف خيشلل وفيلات

 .ةديقعلا لئاسم ريرقت يف اهدمتعا يتلا ةيجهنملا دعاوقلا طابنتنما حب

 .ةيحالصإلا هتكرح يف اهفيظوتو
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 قاطن نم اهجارخإب ،ةيمالسإلا ةديقعلا ةفيظو ةداعتسا ين ماهسإلا 2

 جهنم ىلإ يبهذملا ثارتلا نع ةيعافد فقاوم نم اههيجوتو ةينهذلا تاديرجتلا

 .«ناسنإلا ةايح ليعفت يف هرامثتساو ناميإلا كيرحتب .يلمعو يليصات

 يف ئراقلا عضيو "ثحابلا ةسارد نومسغم ىلإ رظنلا تفلي حيزصتلا اذه
 اذه نيبي امك .هيف هبحصي يذلا راسملا نوكي نأ ثحبلا هدارأ يذلا قايسلا

 خيتقلا دنع يدقعلا ركفلا ةسارد ىدعتت قلا ءةديعبلاو ىربكلا ةياغلا نالعإلا

 لإ قاللسال او .ركفلا اذه نم ةدافالا لل .. .ميدقتلاو ضرملا دودح ضويب

 .ةريسملا ديشرتو كؤلتسلا حيحصت يف اهفيظوتو .ةيلمعلا ةايحلا يف ةديقعلا رامثتسا

 اهيلإ تهتن يدقعلا ضويب خيشلا ركف نم ةاقتسملا ةيلمعلا ةدئافلا هذه
 ضويب خيشثلا دنع ةيحالصإلا ةكرحلا تزكترا» :اهتئنبتو ثحبلا ةحورطا

 ملسملا عمتجملا ءانبو ،ناسنإلا ةيبرت يف ينآرقلا جهنملا قفو يدقعلا بناجلا ىلع

 .ةليصألا رصاعملا

 نايبو ،اهداعبأ نع فشكلاو ،اهنومضم ليلحتو ءةحورطألا هذه ضرعل

 يميلعتلا بناجلا :ةيتآلا رصانعلا ةساردلا هذه يف ثحابلا لوانت اهميوقتو اهتميق

 داقتعالا لئاسم ىلع لالدتسالا يف هجهنم ضويب خيتثلا ةريسم يف يحالصإلاو
 بناجلا مث .ةيكولسلاو .ةيسفنلا هداعبأو نامالا لوصأ .جهنلا اذه صئاصخ

 ضويب خيتفلا دنع حالصإلا تالاجمل ةيناميإلا داعبألا نع هيف فشك يذلا ،يقيبطتلا

 .ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيوبرتلا

 ةيصخش ملاعم زربت يتلا شةّمهملا رصانعلا نم ريثكب ماملإلا لكيهلا اذه يف رهظي

 تفلتو .هجهنم زربتو هدنع يدقعلا ركفلا داعبأ فشكتو ةماعب ضويب خيشلا

 ف ديصقلا تيب وهو ةيدقعلا لئاسملا عم لماعتلا ف كلذ لك نم ةدافإلا لإ رظنلا

 .ةساردلا هذه

 جئاتنب جرخ ثحابلا نأ: كلذ ليلد عوضوملا اذه ف ةدئارو ةمهم ةسارذلا

 تفشكو ،يدقعلا ضويب خيشلا ركف ملاعم ةقدلا نم ريثكب تددح ؤةّمهم
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 درفلا ةايح هيجوت يف هفيظوت نسحو ،ركفلا اذه ضرع يف هجهنم دودح
 تاعيرشتلاو تاهيجوتلا رامثتساو يمالسإلا عمتجملا نايك ءانبو ،ملسلملا
 .ةيناميإلا ةقاطلا كيرحتو ةيمالسإلا حورلا ةيمنتل يدقعلا بناجلا يف ةيمالسإلا
 ثيح ىلإ اهب ريتسلاو نسحألا وحن اهديشرتو ،موقألا وحن ةايحلا هيجوتل
 ...حاجنلاو حالفلاو حالصلا

 : جئاتنل ا هذه نم

 حضاو يدقع ركف بحاص هلآ آلإ ،ةديقعلا يف فلؤي مل ضويب خبتثلا نإ ه
 ...ةيكولسلاو ةيسفنلا هداعبأو ،ةديقعلا اياضق ضرع جهنم ين ىلجتي 6ملاعملا

 ىلإ ةرقتفملا بيغلا لئاسمو ةصاخلا هنلا نوؤش يف ثحبلا ضويب خيتثلا دعي ه

 ف مالكلا زكري ناك ... ةقرفو ةريح الإ رمثي ال ءالوضفو اًمَلكت ةيعطقلا صوصنل ١

 : بيلاسا ريسيت يف دهتجيو 6اكولسو ةيكزت :ناسنإلا لمعب ةطبترملا ناميإلا اياضق
 حلاصلا لمعلا ىلع ةثعاب ةوق ىلإ هليوحتو بولقلا يف ناميإلا كيرحت دصق اهضرع
 ( .يداملاو يحورلا بناجلل لماشلا

 ةرظنلا { ةيعقاولا ،ةيلومتخلا :اهنم صئاصخب يدقعلا ضوێب خيتفلا جهنم زاتمي ه
 .يبهذملا بصعتلا نم ررحتلا ةيدصاقملا

 فقوم هل نوكيو . اهدقتعي نأ نمؤملا ىلع نيعتي يتل ا داقتعالا لئاسم طبض ه

 نمزلا رورمب بستكاو اهيلإ فاضنا ام داقتعالا لئاسم نم جرخأو ،اهيف تباث

 .اهماكحأو اهتيسدق

 ةلاضال اب ةءاربلاو ةيالولا ةلأسم لوانت ف ضويب خيشلا جهنم مسئا ٠

 ةيمالسإلا ةمألا نم نيحلاصلا لمشيل ةيالولا قاطن عيسوتل لصأ ذإ ،ةّيلعافلاو

 ةقيضلا ةيبهذملا ةرئاد نم كلذب اَمَنسَق ...ةيناديم عيراشم ىلإ هفقوم مجرتو ءاعمج

 ادقتعم ؛ةماقتسالاو لمعلا تابقع ماحتقا ىلإ مالكلا قاطن نمو .مالسإلا ةباحر ىلإ

 .ناميإلا تايضتقم نم كلذ نأ
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 .:هعانتتال ،يفلّسلا جهنملا لإ يدقعلا سرذلاب عوجرلا لل ضويب خيشلا اعد ه

 . ميركلا هباتك ف ىلاعت هللا جهنم ألإ ةديقعلا رباب ف جهنم ال نأ

 امو ،ةّيعرش ةطلس دجسملا ةطلس نأ ةمألا عنقاف ]ةينامإلا اهتيعجرمب هتائيه

 لكمت مظنلا هذه ناو ،عمتجملا دارفأل مزلُم ميلاعتو مظن نم ةبازعلا ةئيه زدص
 ..نيتل نصح

 :نيهاجتا كلذ يف اكلاس ةيحالصإلا

 .شيعملا عقاولا ىلع يدقعلا صنلا ليزنت يف داهتجالا - أ

 اهفوصاب اهتلص ماكحإب ةنهارلا ةيتايحلاو ةيكسانملا اياضقلا جالع - ب
 نوهرم ناسنإلا كولس نأل ،اه ةيرذج لولح داجيإ ىلإ كلذب يدتهيف 5ةيناميإلا
 . .داقتعاو روصت نم هرمضي ام

 خيشلا ةكرح ناب :لوقلا دكؤن - ثحابلا لوقي = نايبلا اذه ىلع ءانب»
 يدقعلا هركف ةرمث نيه ةانيخلا تالاجم فلتخمل ةلمانثلا .ةيحالصإلا ضويب

 .؛يطسولا يكرحلا
 ،ضوييب خيشلا د دنع يدقعلا سرلا ةقيقح دذحجي ريخألا ثحابلا قيلعت

 ميظنت يف هاودجو هملاعمو هداعبأ زربيو ءةديقعلا ضرع يف هجهنم ىوحف مذقيو
 فيك :نيسرادلا ضعب هقلطأ يتلا لاؤسلا نع بيجيو .ةصاخب ملسملا درفلا ةايح
 حالصإلا نم مأ ؟حالصإلا ف طح . مث ه ةديقعلا نمأ ؟ضوێب خيتثلا قلطنم ناك

 : لخد ضويب خيشلا نإ :باوجلا ؟يدقعلا ركفلاب ارينتسم هجلاعف راس مث أدب
 عمتجملا اياضق جلامي ناكف "ةديقعلا ةغبصب هغبصو هجّيسو حالصإلا كرتعم

 يف هفيلات مدع رسفي ام اذه .كلذ لإ ةرورضل ا تعد املك يد دقع روظنمب

 م ابتك ةديقعلا
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 لئاسم يف يضابإلا هبهذم روهشم ةفلاخم ضوتب خيشلل ثحابلا لجس
 .هذاهتجا هيلإ ىهتنا امب حيرصتلا يف خيشلا نم ةأرج عي اذه نأ ىأرو .ةدودعم

 .ةباحصلا عيمج نع اضرلا يتلأسم يف ةصاخبو .ءارآلاو فقاوملا هذهل لصأ دقو

 .صاخلا بهذملا ف ةقفاوملا طارتشا نود نم نيملسملا نم نيحلاصلا ةفاك ةيالوو

 هجهنم نايب ديزمل ؛تاداهتجالا هذه يف ضويب خيشلا فقوم ىلع ثحابلا قلع

 ركفلا اذه ىلإ ةسام ةجاجب ةيمالسإلا ةَمألا» :هداعبأ حيضوتو ©يدقعلا سرتلا يف

 ةدحو ىلع هصرح فصلا ةدحَو ىلع صرحي يذلا ،يملاعلا يطسولا يدقعلا

 اذقن اهثارت دقنتل نيفصنملا نيثحابلا نم ةبخت بهذم لك نم رفن الولف .برلا

 .ةكرابم ةيناديم تاوطخ ةيمالسإلا ةدحولا عورشم مُدَقَتَل لخادلا نم ايعوضوم
 نواعتلا يف اهترتتسو .ةفّرنتسملا ةيداملاو ةيركفلا اهدوهج نم اريثك ةمألا ترفولو
 .٤...ةرئاحلا ةيرشبلا ةوعدو "نيملسملل ماعلا حلاصلا ةمدخو ،ىوقتلاو ربلا ىلع

 خيتثلا جهنم لوانت نم ةدوشنملاو ةوجرملا فادهألا دحأل ليجست قيلعتلا اذه

 يف طشان لك ىلإ ةهجوم ةلاسر اضيأ وهو .هليلحتو هركف ضرعو .ةسارتلاب ضويب

 ةيعاوو ةقداصو ةحيرص ةوعد وهو ،دشرمو ةيعاد لك ىلإو ،يمالسإلا لقحلا
 مدخي ام ىلإ تاسارآلا هيجوت ىلإ ءادنو "نيلماعلا ءاملعلا براجت نم ةدافإلل

 . .ةساردلا هذه تايباجيإ ىدحإ هذه .ماعلا حلاتصلا

 ام اهنم ،ةديقعلا ضرع يف ضويب خيتثلا جهنم يف فعض طقن ثحابلا لجس
 لدتسي نأ ريغ نم .ةيبيغ لئاسم يف ليصافت هركذك ؛هيلإ اعد امب ديقتلا مدعب قلعتي

 يضتقي خيشلل يجهنملا قستلاف» ةرتاوتملا ةنسلا وأ نآرقلا نم ةينيقي صوصنب اهيلع
 .اهدحو هلا ىلإ اهقئاقح ملع عاجرإو ،لئاسملا هذه يف فقوتلا

 لشم» ،لاوقأ نم هيلإ بهذ ام عم ضراعتي ىنعم ىلإ َصتلا هليوأت كلذ نم
 ىنعملا اذهف .بونتلا ضعب ةرفغمب ءامرغلا ىلع هتنا لضفتب سلفملا ثيدح هليوأت

 ةرفغم دصقي ناك اذإ الإ شةبوتلاب آلإ ةرفغملا لوصح مدعب هلوق عم ضقانتي
 . 'رئابكلا نود رئاغصلا
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 ضعب فيرعتب ىنعي ال ضونب خيتنلا نأ - اضيأ - ثحابلا ظحال

 كلذ يف رذعي هلآ ًآالإ» :لوقيو ءاهركذي وأ اهلوانتي امدنع .ةيدقعلا تاحلطصللا
 ةيدجسملا هسورد يقلي ناك لب ،ةديقعلا يف باتك فيلانب هسفن مزلي مل هنوكل
 هتيانع اًيلوُم تاحلطصملا ديدحت نع نايحألا ضعب يف ىضافتيف .ةماعلاو ةصاخلل

 نأ ىري نيح هتكلو .يدقعلا هسرد ةياغ تناك يتلا ،ةيلمعلا اهراثآل ةيلكلا

 ةقيقد فيراعتب اهصخي هنإف 6هتاحلطصم طبضب آلإ متي ال سرتلا باعيتسا
 ةلك ةدعاق ةغايصب ماق ثيح .(ءايلوألا كرش) ةيضق عم لعف امك .ةيفاض حورشو

 ذاختا نيبو ،(لسوتلا)و (طسوتلا) نيب قورفلا طبضو كرشلا ىنعم ديدحت ف

 .'ءايلوألاب ةناعتسالاو بابسألا

 :يتآلا وه تاظحالملا هذه ىلع انقيلعت

 ضويب خيتشلا ركف يف فعضلا طقن ضعب ليجست يف اددرتم ثحابلا ودبي - 1
 راشأ ام ضعبل تارربم داجيإ هتلواحم ليلدب هجهنم يف هظحال ام ةصاخبو ،يدقعلا

 .نم وه هجتنتسا امن اهاقتسا تارربملا هذه .هيلإ وعدي ناك امل ةفلاخم هدع امم ،هيلإ
 .هدنع يدقعلا سردلا هضرع نم همهف اممو كضوێب خيشلا جهنم

 ميدقتو ءامهنومضم ليلحتو ،هجهنمو يدقعلا ركفلل ثحابلا ضرع نإ 2
 .ضويب خبشلا يمري ناك امك . ..امهنم ةدوشنملاو كامهب ةطوبرملا ةياغلاو ،امهداعبأ

 .ناتو لمأتو ةشقانم نود نم تاظحالملا هذهب ميلستلا مدع ىلإ وعدي
 دقو ةحيحص نوكت دق .ةصاخ رظن ةهجو عباط لمجي ثحابلا هركذ ام-3

 روصق وأ مهف ءوس نع ةجتان نوكت دقو ،ةلماتشلا ةرظنلا هصقنت دق ؤكلذ ريغ نوكت
 اذه يف ثحبلا ديزمو ،شاقتلل لاجملا حتفت ةظحالملا هذه نإ مهملا .ليواتلا يف
 .ةفداهلا ةداجلا تاساردلاو يملعلا راوحلل مهملا روتلا نمكي اذه يفو عوضوملا

 ميهاربإ خيشلا ةيصخش ش يف فورعم ريغ ابناج تضرع اهنأل ةميق ةساردلا هذه

 نأ ىأر مهضعبو هنع نيسراذلا ضعب هافن يذلا ،يدقعلا ركفلا وهو ضويب

 .ةديقعلا لوانت يف قيرطلا اطخا ضويب خيتثلا
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 دوهج يف ثحبلا ليبس يف ىوُصو ملاعم تعضو اهنأل ةمهم ةسارآلا

 لماعتلل عجانو ميلس جهنم عضوو ،يدقعلا سرتلا ليصأت يف ضويب خيثلا
 .ةيدقعلا لئاسملا عم

 يمالسإلا لمعلا ريوطتل يلمع جذومن ميدقت ىلإ تعس اهنأل ؛ةديفم ةساردلا

 ضعب ةرو ،ةميلّسلا ريغ تاسرامملا ضعب حيحصتو .ةحيحص سسأ ىلع

 .ةسسؤملا ريغ تاموهفملا ضعب دقنو ،ةئطاخلا تافرصتلا

 نسحو ،يدقعلا سرآلا نم ةدافإلل ةريثك لئاسر تلمح اهنآ ذإ ؛ةداج ةسارآلا
 ةبسنلابو ..ةديقعلا عم لماعتلا يف حيحصلا جهنملا رايتخاو .يدقعلا ركفلا باعيتسا

 هيجوت يف - هلالخ نم - ةسارآلا تقنو .يدقعلا ضويب خيشلا ركف ضرعل

 قيبطتل ةحيحصلا قرطلا ةفرعمو ،ةيمالسإلا ةعيرشلل قيمعلا مهفلا ىلإ يقلتملا
 قذحو "ملسملا عمتجملا نيوكتب ةليفكلا لئاسولا كالتماو ،ةيمالسإلا ميلاعتلا

 ىلا ،ةديقعلا نم نوكي اذه لك يف قلطنملا ...هيجوتلاو ةيبرتلا يف ةعجانلا بيلاسألا

 . ...يوبرتلاو يحالصإلا هلمع يف ساسألا ضويب خيتثلا اهذخا
 نم نكمتي مل هنأب فرتعي ،ةدئاَرلا ةساردلا هذه يف ثحابلا همدق ام لك عم

 اذه تأل ؛يدقعلا ضويب ميهاربإ خيشلا ركفب فيرعتلل ةيقيقحلا ةروصلا ميدقت
 ةجاح يف اهلمجي ىتلا داعبألا نألو .زيمتمو قيمعو ريزغ - يرظن يف - ركفلا
 يذلا خيشلا جهنم نع فشكلل ؛ةلصاوتمو ةددعتم تاساردو ،ريبك لمع ىلإ

 يف - ةماعب - يمالسإلا .ركفلا ريوطت ةرورض ىلع ةريبك تارشؤم لمحي
 مالسإلا نأ ىلإ ةريشملا ةيؤرلا ققحتتل ؛...هرامثتساو هميدقت لئاسوو هجهانم

 خيشلا ركف ةفرعم يفو ،هنم اهلك ةيرشبلا ديفئلو ،ناكمو نامز لكل حلاص
 ىلع علطملاو ئراقلا عانقإو ،هباعيتسا ىلع يقلتملا ةدعاسمو - ةصاخب - ضويب
 ركفلا ريوطت يف هرودو يمالسإلا ركفلا ةروريس قايس يف هناكمو هنومضم
 اذوهج بنطتي ...اهراسم حيحصتو .ةيناسنإلا ةايحلا ليعفتو ،يناسنإلا

 ركف يف ثحبلا ةيادب دعي يناهيتشلا وح روتكذلا همدق ام نإف اذل ؛ةفعاضم



 ماجحوب رصان دمح روتكدلا , يدقت ردقت 18

 اذه يف تامدقمو ملاعم وه هللحو هضرع ام نإ لب .يدقعلا ضويب خيثثلا

 ةريثك ةلئسأل الاج حتفي هحيضوتو هنايب لواحو هنع فشك امو شركفلا

 اذه يف بيقنتلاو ثحبلا نولصاوي نيذلا نيسرادلا رظتنت تالاكشإ ضرعيو
 .ثحابلا هيف ريسلا ادب يذلا برلا ةلصاوم مهنم بلطتو .ركفلا

 ركف ةسارد يف ةلواحم ثحبلا اذه ناب فرتعا ماتخلا ينو» :يناهيتثلا لوقي

 نم يريغ نمو يتم "تالواحم - هنلا نذإب - اهولتتسو "يدقعلا ضوَب خيشلا

 ةايح يف اهليعفتو "ةيمالسإلا ةديقعلا ةغايص ديدجت برد يف ،نيصّصختملا نيثحابلا

 يقيفوئ اَمَوث ليبسلا يدهي وهو ،دصقلا ءارو نم هللاو {ةرئاحلا ةيرشبلاو نيملسملا

 .'(88 :دوه) همبينأ هلو تلكوت هيلع هفاب ألإ
 ؛ةمّقلا ةسارآلا هذه ماتخ يف ثحابلا همذق يذلا ءادنلا َلُمأتُي نأ وجرا

 وهو ،ةاجلا يعوضوملا لمعلا اذه فادهأ دحأ صخلي فارشتساو ءاجر هنأل

 يركفلا نوزخملا ىلإو ©بساكملا ىلإو ،تاةلا ىلإ عوجرلل ديدس هيجوت اضيا
 ةيمنتلاو ةيبرتلا يف هنم ةدافإلاو ،ريسلا طخ ىلع ةظفاحملا يف كلذ لك رامثتسال

 بازيم يداو يف - ةيحالصإلا ةكرحلا تدارأ اذإ» :ثحابلا لوقي ...ريوطتلاو

 جهنملاب طبترت نأ اهيلعف يكرحلا يحالصإلا اهطخ ىلع ظفاحت نا - هريغ وا
 نأو ،تاينقلاو لئاسولا ريوطتو ئدابملاو فادهألا تابثب زيمتملا يحالصإلا

 هروطتو هتيلاعف نمضتل "يناميإلا لضألاب يحالصإلا لمعلا ماكحإ دبت

 ©تاماعّرلاب قلعتلا ىلإ يضفي ةيدقعلا ةلصلا هذه عاطقنا نأل .هادهو هتكربو

 ةيحالصإلا ةيلمعلا ةعباتم نع - تازجنم نم ةكرحلا هتققح امب - ءانغتسالاو

 .تايدحتلا تدازو ةايحلا تالكشم ترمتسا ام فقوتلا لبقت ال يتلا ،ةيرهوجلا

 ةيحالصإلا ةيلمعلا هنع رفست ام نإف ،ناصقنلا يف وهف ةدايزلا ين نكي مل نمف

 ىلإ ةجاحب حالصاإلاف ريوطتو حالصإ ىلإ ةينمز ةرتف دعب جاتحت دق جئاتن نم

 درجم سيلو ،اًجهنمو اًركف هنوكل ارابتعا ؛ةَرمتسمو ةددجتم ةيحالصإ تايلمع
 .اثارتو صاخشاو ةئيه
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 ىرخأ تاساردب هءانغإو هدقنو مهملا ثحبلا اذه ةءارق نيسرادلا نم رظتنن

 . يملعل ١ ثحبل ا ت ارمث نم ديزم فاظطتقتال ريسل ١ فناتستو ز برذل ١ لص اوت

 .تاسارتلا نم اديزم يناهيتشلا ىسيع نب وح روتكدلا نم رظتننو وجرنو

 نم حلاملا ىلإ قفوملاو ،طارّصلا ءاوس ىلإ يداملا هناو ،ةيملعلا لامعألاو

 .لامعألا

 ه1432 بجر نم 20 :ءاعبرألا موي ةنتاب

 م2011 ناوج نم 2

 ماجحوب رصان مساق نب دمحم روتكدلا

 تاغللاو بادآلا ةّيلك - اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مسق

 ةنتاب رضخألا جاحلا ةعماج

 ؟)؛قر



 ةمدقم 20

٠٠ 

 همدقتم

 ناميإلا ىلإ ةيادهلا ةمعن اهلجأ ]ةنطابو ةرهاظ همعن هدابع ىلع هللا غبسا

 .ةايحلا تالاجم فلتخم يف هراثآ ىلجتنف ةكرابملا هتقاطب بولقلا رمغي يذلا

 يف اوبرشا نيذلا © ةن ةباحصلا عمتجم يف دسجت تايلجتلا هذهل جذومن ىقراو

 لظ يف ةبيط ةايح اوشاعف اهنم يش يف اوفلتخي ملو ةيفاصلا ةديقعلا مهبولق
 .نيكمتلاو ًرعلاو ةدحولا

 تافاقثو تادجتسم ةمألا ىلع تأرط مالسإلا ةعقر عاستاو نمزلا رورمبو

 رمأ اهل نودجي ىرتت ءاملع اهل هنلا ضبقف ،تادقتعملا تلاط للع اهنيدت ىرتعاو

 غولبل اوكلسو ،نيكمتلاو فالختسالل اهنولهؤيو اهعاضوأ نوحلصيو ؤنيدلا
 .جهانملا فلتخم فادهألا كلت

 يعوضوملا ببسلا اهيف فالتخالا نوك لالخ نم جهانملا ةسارد ةّيمهأ زربت -

 ةيمالسإلا سرادملاف ،بهاذملاو ةيركفلا تاهاجتالا نيب ىؤزلاو فقاوملا نيابت يف
 .امهعم لماعتلا ةيفيك يف فلتحت اهنأ لإ ةنسلاو باتكلا نيلصألا نم يقتست اهعيمج

 ءاملع عفاد وه نيدلل نيكمتلاو ةلاسرلا ةنامأ غلبن بجاوب ناميإلا نأ امبو =
 ةرانتسالل يرورض رمأ دوهجلا هذه ةفرعم نإف شةيحالصإلا مهدوهج لذبل ةمألا

 .بجاولا اذهب مايقلا يف اهب

 يمالسإلا ثارتلا نإف نيقباسلا براجت نم ةدافتسالا ةرورض نم مغرلا ىلع

 ةسارد يف تبغر كلذ لجأل ،نيصّصختملاو نيمتهملا تاسارد ىلإ ةجاجم لازي ال

 ةفاضإ ؛هنلا همحر ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا ،نيددجملا مالسإلا مالعا دحا ركف

 :يه ىرخأ بابسأ ىلإ

 



 يلحملا .يمالسإلا عمتجملاب ضوهنلل نيلماعلا ءاملعلا نم ضويب خيشلا نأ -
 يستسؤم دحاو ،يرئازجلا بونجلاب ةيحالصإلا ةكرحلا دئار وهف ،يملاعلاو نطولاو

 . نيطسلف ةثاغإ ةنحل وضعو . نييرئازجلا نيملسملا ءاملعلا ةيعمج

 ضرع جهنم روطت تاقلح نم ةقلح لكشت ضويب خيشلا تاداهتجا نأ -

 .ةيمالسإلا ةدحولا قيقحت وحت ةيلمع ,تاوطخ لمتو ،ةيضابإلا دنع ةديقعلا

 ةرورضب قلعتي ،ريتسجاملا ةلاسر ةمتاخ يف هئدروا حارتقا زاجنإ يف ةبغرلا
 ةديقعلل نأ امب» :يتآلا وهو ،اهليعفتو ةيمالسإلا ةديقعلا ةسارد جهنم ديدبت

 يف نيملسملا ةداعس نأو تاعمتجملاو دارفألا ةماقتسا يف الاف ارود ةيمالسإلا

 جهنمو مهركف تاقلطنم سابتقاو يفاصلا اهنيعم نم مهئاوترا ردقب ةقلعتم نيرادلا

 نأ نيسردملاو اهل نيسرادلا ةداسلا نم لومأملاف ةحيحصلا افوصأ نم مهتايح

 اهضرع يف اوخوتيو ءاهتسارد نم ةياغلا ديدحتب ةئشانلا عانقإ ىلَع اوصرحي
 تالاقملا ديدرت قاطن نم اهجارخإ ىلإ اوعسيو ،حضاولا جهنملاو َرّسيملا بولسألا

 نب ومح ( دوجول ١ برل عوضخل ١ عم حالصإل ا تالاجم ليعفت لل دودرل ا ةغايصو

 - نيدل ١ لوصأ ةل اسر ىلع يبعصملا فسوي بوقعي يبأ ةيشاح : يناهيشل ١ ىسيع

 .(132 :قيقحتو ةسارد

 هد اعبأو ضويب خيشل ا دنع ي دقعلا جهنمل ١ عوضوم ىلإ ثحابلا قبسي ل

 هنود ام ةصاخ ضويب خيشلا ةايح نم بناوج نع بتك ام ةرثك مغر .ةيناديملا
 دمحم روتكدلاو رصان حلاص دمحم روتكدلاو زوبد يلع دمحم ذاتسألا لاثمأ هذيمالت

 نم بناوج تلوانت تلا ةديدعلا ةيعماجلا تاساردلا نم زجنأ امو .ماجحوب رصان

 :اهنم ضويب خيشلا ركف
 ضويب ميهاربإ خيشلا" :ناونع تحت لاكحس نيدلا رون ذاتسألا ةسارد - 1

 رداقلا دبع ريمألا ةعماجب ريتسجاملا ةداهش لينل اهب مدقت .احالصإلا يف هجهنمو

 :نيرمأ نيبتل اهيف ثحابلا ىعسو .م 14-1995 :ةيعماجلا ةنسلا ف ةنيطنسقب

 .ةيحالصإلا ضويب خيشلا ةيصخشب فيرعتلا -أ
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 .ايدقن اًليلحت انضرع ضويب خيشلا اهب ماق ىتلا ةيحالصإلا ةبرجتلا ضرع ۔ب

 ةكرحل عوضوم ةس ارد لص او ثيح اهسفن فح ابلل ٥ اروتكدل ١ ةحورطأ - 2

 .سيداب نب ديمحلا دبع خيشلا ةكرح عم اهنراقو ضويب خيشلا دنع ةيحالصإلا
 !ضويب ميهاربإو سيداب نب ديمحلا دبع نيب هتالاجمو حالصإلا جهنم» :ناونع تحت
 -م7 /ه 8 :ةيعماجلا ةنسلا .ةنيطنسقب رداقلا دبع ريمألا ةعماجب

 .م2008 /ه 9

 ميهاربإ مامإللا» :ناونع تحت ©بقرق ىسيع ذاتسألل 6هاروتكدلا ةحورطأ - 3

 خيشلا دوهج اهيف ضرعتسا يرئازجلا بونجلا يف ةيحالصإلا ةكرحلا دئار ضويب
 لالتحالا نابإ ةينطولا هفقاوم ىَلَع ازكرم ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالا بناوجلا يف

 .ينطولا لالقتسالا رثإو يسنرفلا

 خيشلا دنع حالصإلا تالاجم ىتشل ةقباسلا تاساردلا ةيلومش ظحاليو

 .ضريب

 ةيدان ةثحابلا ةسارد اهب تينغ دقف ريسفتلا لقح يف خيشلا دوهج نع امأ - 4

 نيخيشلا دنع ريسفتلا جهنما :ناونع تحت ريتسجاملا ةلاسر اهب تذعار كيجانزو

 ةيعامتجالا مولعلا ةيلكب اهتشقانو ضويب رمع نب ميهاربإو سيداب نب ديمحلا دبع
 .م ]1998-999 ةنس ةنتاب ةعماج .ةيمالسإلا مولعلاو

 هجوب ريضفتلا يفو ؤماع هجوب حالصإلا يف نيخيشلا دوهج ةساردلا تزربأ
 .نارتمفملا اهفظو يتلا ةيجهنملا تايلآلا طابنتسا ىلع صرحلا عم صاخ

 يدمح ثحابلل ريتسجاملا ةركذم يه يثحب عوضرم ىلإ ةسارد برقا - 5

 لالخ نم تايهلإلا ضرع يف ضويب ميهاربإ خيشلا جهنم" :ناونع تحن احلاص
 ةيمالسإلا مولعلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلكب اهشقان ء'نآرقلا باحر يف هربسفت
 .م2005-2006 /ه1426-1427 :ةيعماجلا ةنسلا يف ةنتاب ةعماجب
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 نم 'تايهلإلاه لوانت يف ضويب خيشلا جهنم زاربإ ىلع ةركذملا تزكر

 .ىلاعت هللا دوجو نايب يف هجهنم ةزربم نآرقلا باحر يف» هريسفت لالخ
 .هتافصو ۔هتينادحوو

 ناكرا لمشي ثيح .اقمع دعباو الاجم ةساردلا كلت نم عسوأ لمعلا اذهف
 لمعلا اده ىلوأ امك ،ريسفتلاه يف ثحبلا لاجم رصحي ملو ىرخألا ناميإلا

 ةايحلا يف ةيدقعلا صوصنلا طاقسإ ثيح نم .ةيناميإلا داعبألاب ةصاخ ةيانع

 ةيحالصإلا ضويب خيشلا عيراشمو ةيتايحلا اياضقلا طبر ثيح نمو ،ةيلمعلا

 .ةيناميإلا اهلوصاب

 :لالخ نم .يدقعلا بناجلا يف ضويب خيشلا دوهج نع فشكلا - ]

 دوجو مدعل ٠ اهبيترتو ةيدقعل ١ هثارآ صالختس او يركفل أ هثارت ءارقتسا -أ

 .اهيف هئارآب ةصاخ ةسارد الو "ةديقعلا ف خيشلل فيلات

 اهفيظوتو ةديقعلا لئاسم ريرقت ةت يئ اهدمتعا ىتلا ةيجهنملا دعاوقلا طابنتسا ۔ب

 ةيحالصإلا هتكرح يف .

 قاطن نم اهجارخإب ةيمالسإلا ةديقعلا ةفيظو ةداعتسا يف ماهسإلا - 2

 جهنم ىلإ يهذملا ثارتلا نع ةّيعافد فقاوم نم اههيجوتو ثةينهذلا تاديرجتلا

 .ناسنال ١ ةايح ليعفت يف هرامثتساو ناميإلا كيرحتب .يلمعو يليصات

 :ةيتآلا ةحورطألا تابثإ ىلع ثحبلا لمعيو

 يدقعلا بناجلا ىلع ضويب ميهاربإ خيشلا دنع ةيحالصإلا ةكرحلا تزكترإ
 .ليصألا رصاعملا ملسملا عمتجملا ءانبو ناسنإلا ةيبرت يف ينآرقلا جهنملا قفو

 :ةلئسألا نم ةلمج حرطأ ثحبلا راسمل اهيجوتو
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 :ةيساسأ ةلئسأ

 ؟ضوێب خيشلا دنع يدقعلا ثحبلا جهنم وه ام - ]

 ؟ةيحالصإلا هتكرح يف ناميإلا دعبلا رثأ ام - 2

 :ةيعرف ةلئسأ

 ؟ةديقعلا صوصن عم ضويب خيشلا لماعت جهنم وه ام - 1

 ؟ئدقعلا هجهنم صئاصخ يه ام - 2

 ؟عقاولا حالصإل ةديقعلا صوصن خيشلا رمثتسا فيك - 3

 ؟ةّيزاميإلا اهلوصاب ةيتايحلا اياضقلا طبر فيك - 4
 ؟ضوێب خيشلا دنع حالصإلا تالاجم ةيناميإلا داعبألا يه ام - 5

 هراسمل ةهجوملا ةلئسألا نع ةباجإلا دصق جهانملا نم ةلمج ثحبلا فظو
 :هتحورطا ةحص ىلع ةنهربلاو

 ضعب ليزنتو ضويب خيشلا ةايح يحانمب ةطاحإلل :يدادرتسالا جهنملا - ]
 .يخيراتلا اهراطإ يف ةيدقعلا لئاسملا

 .اهبيترتو ةيدقعلا ضويب خيشلا ءارآ ءاصقتسال :يفصولا جهنملا - 2

 ريثاتلاو رئآتلا هجوأ ديدحتو هريغ - خيشلا ءارآ ةنراقمل :نراقملا جهنملا - 3
 .ريغتلاب ةديقعلا طبر لاجم يف

 ئركفلا هثارت نم يدقعلا هركف صالختسال :يطابنتسالا جهنملا - 4
 .ةيناديملا هفقاومو

 :ةمتاخو لوصف ةسمخو ةمدقم ىلإ مسقني وهف ثحبلا ةلكيه نع امأ
 ضويب خيشلا ةايح نم ملاعم :'ميهافمو ملاعم» يديهمتلا لصفلا ضرعتسي

 ضب ميهافم ددجيو يدقعلا هارتو { ةيحالصال او ةيميلعتلاو ةصاخلا

 .ثحبلا يف ةمدختسملا تاحلطصملا
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 داقتعالا لئاسم ىلع لالدتسالا يف خيشلا جهنم لّوألا لصفلا نيبيو

 ثارتلاو ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا :ةديقعلا رداصم عم لماعتلا قئارط حضويو

 .ضيوفتلاو ليواتلا نم هققومو هتايحالصؤ لقعلا ةفيظوو .يدقعلا

 لشم .يدقعلا ضويب خيشلا جهنم صئاصخ زاربإب يناثلا لصفلا ىنعيو

 ."يهذملا بصعتلا نم ررحتلاهو «ةيدصاقملا ةرظنلا»و «ةيعقاولا»

 ةيسفنلا اهتةاعبأو ناميإلا لوصأ ةساردلاب لوانتيف ثلاثلا لصفلا امأ

 ةلاسرلاو ةوبنلاو ؤبيغلاو ديحوتلا :ثحابم ثالث ىلإ ةمسقم يهو ،ةيكولسلاو
 ١ .عمتجملاو ناسنإلاو

 تالاجم ةيناميإلا داعبألا نع فشكي ذإ يقيبطتلا بناجلا عبارلا لصفلا لثميو
 .يسايسلاو يداصتقالاو يعامتجالا و يوبرتلا لاجملا :ضويب خيشلا دنع حالصإلا

 رصنع زاربإو جهنملا دقن ىلع ةزكرم ثحبلا جئاتن مهأ ةمتاخلا تنّمضتو

 .ةيصْوئو ةيفارشتسا ةرظنب تلكو ،ةيناديملا هداعبأو هيف ديدجتلا

 يفن» ضويب ميهاربإ خيشلا ريسفت اهمهأ ،رداصملا نم ةلمج ثحبلا دمتعا
 دقو اهريغو ةيدجسلملا هسورد رئاسو ةقرفتملاو ةعوبطملا هاواتف مث."نآرقلا باحر

 نع امأ ةجمدملا صارقألا ىلإ اهخاسنتساب ةايحلا تاليجست» ىلع نومئاقلا لضفت

 يلع دمحم خرؤملا هذيملت يتلسلس ىلع ثحبلا زكريف هرصعو هتفاقثو خيشلا ةايح

 امك رئازجلا يف حالصإلا مالعأ»و «ةكرابملا اهتروثو ةثيدحلا رئازجلا ةضهن" زوبد
 رصان حلاص دمحم روتكدلا لاثمأ خيشلا ذيمالت نم هريغ تاباتك ىلإ عجر

 .ماجحوب رصان دمح روتكدلاو

 بهاذملا فلتخ ىدل ةديقعلا رداصم ثحبلا دمتعا ةنراقملا رصنعل ةمدخو

 .ةلزتعملاو ةيفلسلاو ةيرعشألاو ةيضابإلا :ةيمالسإلا
 .ةديقعلا ليعفتو يدلا ركفلا ديدجتب ةمتهملا عجارملا نم ةفئاط ىلإ عجر امك

 يواضرقلا فسويو يلازغلا دمحمو راجنلا ديجملا دبع :ةذتاسألا تافلؤم لثم

 .لابقإ دمحمو ناخ نيدلا ديحوو



 ، ضويب خيشلا ركف نم ةفلتخملا بناوجلا يف ةصصختملا ةيعماجلا لئاسرلا امأ

 ..اًسانثتسا الإ ةداعلا يف - اهيلإ ثحبلا عوجر نكي ملف

 :يتآلا يف لثمتت دوؤك ةبقع ثحابلا تهجاو

 ىلع بعصي هئإف .ةديقعلا يف اباتك فلؤي مل ضويب خيشلا نا امب -1
 هسوردل ةيواحلا صارقألاو ةطرشألا يف ةقرفتملا ةيملعلا ةداملا عمج ثحابلا

 .هريسفت نم مسقو ةماعلا

 طبضو تاحلطصملا ديدحت ثيح نم فيلأتلا نع فلتخي يوفشلا سردلا -2

 .خيشلا مالك دارم ةقيقح نع ريبعتلا يف ةمجرتلا لماع ىلإ ةفاضإ ةغايصلا

 عالطالا يف ةبوعص لكشت ضويب خيشلا ثارتل ةيلاحلا ةيعضولا تربتعا نإ
 نومئاقلا اهذبي ىتلا ةلصاوتملا ةبوؤدلا دوهجلاب فرتعأ ىئإف ،هاوتحم هانكتساو هيلع

 ` . .هتعابطو ريسفتلا ريرحت ةصاخ 6ثارتلا اذه ةمدخ ىلع
 قيفوتو ،هتابقع ليلذتو هريسيتب ئلع هنلا لضف الول متيل اذه يثجب ناك امو

 فسري روتكدلا فرشملا يذاتسأ ةصاخ ،ةدعاسملا ديب يدادمإل تائيهو ةذتاسأ

 ىسنأ الو ،هيجوت و حصن نم يلإ ىدسأ امو فارشإلا لوبقب لضفت يذلا نيسح
 هللو \ثحبلا اذه لامكتسال قشمد ىلإ ينتدفوأ ىتلا يلاعلا ميلعتلا ةرازو لضف

 .ةنملاو دمحلا

 ضويب خيشلا ركف ةسارد يف ةلواحم ثحبلا اذه نأب فرتعأ ماتخلا ينو

 نيثحابلا نم يريغ نمو يتم ‘تالواحم هنلا نذإب - اهولتتسو ،يدقعلا

 نيملسملا ةايح يف اهليعفتو ةيمالسإلا ةديقعلا ةغايص ديدجت برد يف "نيصصختملا

 هللاب ؟ الإ يقيفوت امو ،ليبسلا يدهي وهو ،دصقلا ءارو نم هلاو ةرئاحلا ةيرشبلاو
 .(88 : .دوه ةروس) ه ينأ هلإو تلكو ه هَأَع

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو _

 ه1432 ىلوآلا ىدامج 12 :رئازجلا

 م 2011 ليرفأ 16 :قفاوملا



 27 ةلمعتسملا تاراصتخالا

 ةلمعتسيلا تاراصتخالا
 .يفوت :ت

 .قيقحت :حت

 .ةمجرت :رت

 قيلعت :عت
 .ةحفصلاو ءزجلا :ص/ج

 .ثيدح :ح

 .رشنلا خيرات نود :ن .ت .د

 .ةعبطلا تابثإ نود :ط .د

 .ددع :ع

 ةحفصلا يف يلاوتلا ىلع ردصملا راركت دنع لمعتسي خ ردصملا ال ةس اهسفن :ن .
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 ©ضويب خيشلا ركف نم ةفلتخملا بناوجلا يف ةصصختملا ةيعماجلا لئاسرلا امأ

 ..اًسانثتسا الإ -ةداعلا يف - اهيلإ ثحبلا عوجر نكي ملف

 :يتآلا يف لثمتت دوؤك ةبقع ثحابلا تهجاو

 ىلع بعصي هئإف .ةديقعلا يف اباتك فلؤي مل ضويب خيشلا ا امب 1
 هسوردل ةيواحلا صارقألاو ةطرشألا يف ةقرفتملا ةيملعلا ةداملا عمج ثحابلا

 .هريسفت نم مسقو ةماعلا

 طبضو تاحلطصملا ديدحت ثيح نم فيلأتلا نع فلتخي ئوفشلا سردلا -2

 .خيشلا مالك دارم ةقيقح نع ريبعتلا يف ةمجرتلا لماع ىلإ ةفاضإ ،ةغايصلا

 عالطالا يف ةبوعص لكشت ضويب خيشلا ثارتل ةيلاحلا ةيعضولا تربتعا نإ
 نومئاقلا اهلذبي يتلا ةلصاوتملا ةبوؤدلا دوهجلاب فرتعا يئإف ،هاوتحم هانكتساو هيلع

 .هتعابطو ريسفتلا ريرحت ةصاخ "ثارتلا اذه ةمدخ ىلع

 قيفوتو ،هتابقع ليلذتو هريسيتب ئلع هنلا لضف الول متيل اذه يثجب ناك امو

 فسري روتكدلا فرشملا يذاتسأ ةصاخ .ةدعاسملا ديب يدادمإل تائيهو ةذتاسأ

 ىسنأ الو ،هيجوت و حصن نم يلإ ىدسا امو فارشإلا لوبقب لضفت يذلا نيسح
 هللو ،ثحبلا اذه لامكتسال قشمد ىلإ ىنتدفوا يتلا يلاعلا ميلعتلا ةرازو لضف
 .ةئلاو دمحلا

 ضويب خيشلا ركف ةسارد يف ةلواحم ثحبلا اذه نأب فرتعا ماتخلا يفو

 نيثحابلا نم يريغ نمو ىتم ،تالواحم -هنلا نذإب - اهولتتسو .يدقعلا

 نيملسملا ةايح يف اهليعفتو .ةيمالسالا ةديقعلا ةغايص ديدبت برد يف نيصصختملا

 هللاي الا يقيفوت اَمَو ث .ليبسلا يدهي وهو دصقلا ءارو نم هللاو .ةرئاحلا ةيرشبلاو

 .(88 :دوه ةروس) هبيأ هنإو تلكو هلع

 نيملاعلا بر هنل دمحلاو ا

 ه1432 ىلوألا ىدامج 12 :رئازجلا
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 لوالا ثحيملا

 ضويبخيشلا ةايح

 :هرصع و هستدةلو : :لوأ

 ليرفأ 22 / ه1316 ةجحلا يذ 2 موي ضويب رمع نب ميهاربإ دلو

 لالتحالا دهع يف .يرئازجلا بونجلاب بازم يداوب & "ةرارقلا ةنيدمب .م 9

 يذلا بونجلا يف ةصاخ .ةيبلسلا هرانآب ةماعلا ةايحلا عبط يذلا 5يسنرفلا
 قطانم مكحي يركسعلا مكحلا ناك» دقف ،َيركسعلا مكحلا هيلع ذوحتسا

 .تاملكلا هذه نم رثكأ مكحلا كلذ فصو يف ديزن الو ،نوناق الب بونجلا

 ةصاخ ةصخرب الا جورخ الو لوخد الف لامشلا نع بونجلا قطانم لزع

 " اذه نم جرخي صخش لك نع ة ةريشعلا خيش نامضبو بارتلا مكاح

 نودب الماك ارهش هنجس مكاحللف ةهفات نكت امهم ةفلاخم بكترا نم لكو

 وأ كرحت هنم متشي هي نم لكو {ةيركسع ةمكحم هل بصنت درفل ةمكاحم لكو ؤثحي

 .ًا...اهفصو لوطي يتلا ةاساملا رخآ ىلإ .شوشم وهف مهف

 ةراثإو ةيمالسإلا ةيصخشلا خسم هئالواحم رامعتسالل ةيبلسلا راثآلا نمو

 ةيلخاد ةقطنم اهرابتعاب ايعيبط ةفاجلا ةئيبلا اهنكمت ىلع تدعاس ىتلا ةيلبقلا تارعنلا

 تناك ذإ ۔اهيلع ةسفانملاو قزرلا دراوم قيض يف ببست امم يراق خانم اهدوسي

 ةيعمج رشن ،جاحلاب خيشلا دمحم نب ىسيع ريرحت ‘فرخزلا ةروس ،نآرقلا باحر يف :ضويب ميهاربإ (1)
 مالعا :زوبد يلع دمحم ؛579 /17 :م2008 /_ه1429 .ةيادرغ ةييرعلا ةعبطملا ،ةرارقلا -ثازتلا
 .153 /1 :م1974 /ه1394 رئازجلا .ةنيطنسق ؤثعبلا ةعبطم 6ا ط شرئازجلا يف حالصالا

 ةسسؤملا ،ةيادرغ -فطعلا ،ثارتلا ةيعمج رشن 5(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف :رصان حلاص دمحم (2)
 - خيشلا نيبات يف بويا جاحلا ميهاربإ ذاتسألا ةملك .م1989 .رئازجلا ةةيعبطملا نونفلل ةيرئازجلا
 .140 :ضويب
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 ةلق ثيح نم يحورلا فافجلا بناج ىلإ اذه 8"!يعرلاو ةحالفلا ىلع موقت ةايحل
 نيذلا ًهشّيفطا دمحما خيشلا بطقلا ذيمالت هءاول لمجي ناك يذلا ،ملعلا بوسنم
 .“لعلا تاقلح اوُسأرتو بازم يداو ىرق يف اورشتنا

 اذه نكي مل ذإ ۔ليلقلا ال ةمألا بابش نم تاقلحلا هذه ةمزالن ظحي مل
 ينآرقلا ميلعتلا راشتنا ،ةئشانلا هلايجاو عمتجملا تاقبط لك يف ارشتنم ميلعتلا

 نم ءافتبالا يف ةكلاب " ةماع لاغتشا ببسب (باتكلا) ةرضحلاب يدعاقلا

 اههايم حزنو رابآلا رفحو "يضارألا حالصتساب ةبعصلا ةحالفلا ةسراممب هثلا لضف
 .ةبيصع ةينمأ فورظ يف ةليوط ددمل ةراجتلل بارتغالاب وأ {ةيديلقتلا لئاسولاب
 فارعألا داستتساو ةيمألا ءارشتسال لاجملا اًحساف رسحناو ملعلا لبح َقَر كلذل

 .ديلتلا فولأملل بصعتلاو ديلاقتلاو

 .84 /1 :رئازجلا يف حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم (1)
 /ه3 7ماع ةيادرغ ةنيدمب دلو ؤبازم يداوب نجسي ةدلب نم .شّفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما (2)

 ىلع صرحلا هبأد لعجو .هنطوم جراخ ةساردلل رفاسي مل ،ايماصع اشنو ٨هدلاو اهيلإ لقتنا نيح م1821
 ةبوعصو ديلا تاذ ةلق مغر نادلبلا فلتخ نم اهئارتشاو اهبلط يف دهتجي .اهخاسنتساو بتكلا ءانتقا

 زكارم نع هدعبو .اهبحاص فورظ ل رلظنلاب اهرصع ةديرف ربتعت 6ةينغ ةبتكم هيدل تمُمجنن 6لانصتالا

 راطقأ يفو بازم يداز ىرق ف اولبنا نودهاجعو نوحلصم ءاملع هيدي ىلع جرخت ؛ ؛نارمعلاو مولعلا

 حرش و "ديحوتلا ةديقع حرش . و “ريسفتلا ريسيت" ' هريسفت :هراثآ مها نم يمالسإلا ملاعلاو برغلا

 : خيشلا مهنم :نوريثك ءاملع ملعلا يف خوسرلاب هل دهش . “عرفلاو لصألا لماشو ليلعلا ءافشو ليل
 ملعلا ذ داح يملاسلا نيدلا رون ز خيشلا هقلو زاجحلا ءاملع ضعبو 6نالحد شز خيشلاو اهدبع دمح

 عيبر 25 تبلا موي نجسي هتدلبب يفوت . ‘بطقلا" بقلب ةيضابإلا دنع رهتشاو .اةميألا بطقب نامعب

 ؟يسايسلا ركفلا :نالهج ؛289-388 /ا ثرتازجلا ةضهن :زوبد يلع دمح) .م1914 /ه1332 ينال
 :ن .ت .د .رئازجلا-ةرارقلا-ثارتلا ةيعمج ،شّيفطا فسوي نب دمع خيشلا ءارآ لالخ نم ةيضابإلا دنع .

 ءةرارقلا-ثارتلا ةيعمج رشن ،ةيذقعلا شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم 01 22-3
 . ۔توريب ،نييالملل ملعلا راد .10ط مالعألا :يلكرزلا ؛23-65 : :م 1998 .ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا

 رثكأل مجارت ةيضابالا مالعأ مجعم : :يملعلا ثحبلا ةنجل ١ ۔ثارتلا ةيعج .8/,3-33 .2 نانبل

 رئازجلا -ةيادرغ -ةرارقلا ثارتلا ةيعمج رشن رضاحلا رصعلا لإ يرجملا لوألا نرقلا ذنم ملع فلآ نم
 .(835-849 /4 :م1999 /ه 120

 .رئازجلا }ةنيطنسق .ةنيطنسق ‘فثصعبلا ةعبطم 6 اط رئازجلا 7 حالصالا مالعأ :زوبد يلع دمحم (3)

 .88 /2 :م1979 /ه 6
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 الإ هؤانبأ ملعتي ال ،ايَمأ هعومجم يف» ناك ضويب خيشلا هيف اشن يذلا عمتجمل
 كلذ ىلإ ناك بعشلا اذه نكلو دجاسملاب ةلصتملا رضاحملا ىف نآرقلا نم اًرَوُس

 ريغو ‘ايحطس امهف مالسإلا مهف هنأ ريغ ،يهاونلاو رماوألاب اًمزتلمو .اقح اًئيدتم ر
 ةديقعلا تلاط ةديدع ضارمأ روهظ كلذ نع جتتف هتاقوألا نم ريتك يف ميلس
 عفنلا ببس مهنأو ،نوكلا يف اريثات مهل نأ داقتعاو ،ءايلوألا ربق ضعب سيدقتك

 حتف ...ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا هذه ىلع ؛ةايحألل َرضلاو

 هايلوأو ةباجنلا هيف امّسوت نيذللا هيدلاو ناضحأ يف عرعرتو هينيع ضويب ميهاربإ
 .ةصاخ ةبانع

 :هميلعت :ايناث

 . نس لبق ميركلا نآرقلا رهظتساو (ةَرَضحملا) باتكلا ضويب ميهاربإ لخد

 .“×ناوزي) نآرقلا ظافح ةقلح ىلإ مضناف ،غولبلا

 جاحلا :هغمناشم نع ةيعرشل او ةيوغللا مولعلا فلتخم ئدابم ذخأ

 جاحلاو آلعلا وبأ ميهاربإ نب هللا دبعو 0“هيكيربالا ىسيع نب ميهاربا

 نيبات يف بويأ جاحلا ميهاربإ ذاتسألا ةملك ،(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف :رصان حلاص دمحم (1)

 .140 :ضويب خيشلا

 .رئازجلا ،ةنيطننق .رشنلاو ةعابطلل ثصبلا راد \1ط رئازجلا يف حالصإلا مالعأ :زوبد يلع دمحم (2)

 .58 /5 :م1982 /ھ3

 .م1 960 /ه1380 ةنس العلا يبا ميهاربإ نب هنلا دبع هذاتسأ ةافو ةبسانمب سرد :ضويب ميهاربإ )3)

 ِ .ةرارقلا .ةايحلا تاليجست

 دهعم : جرخت .م1857 /_ه1273 ماع اهب دلو ،ةرارقلا ةدلب ءاملع نم ،يكيربالا ىسيع نب ميهاربإ )4(

 هيف جرختف ،ةيوناثلاو ةيئادتبالا تاساردلل ادهعم ةرارقلاب حتفو نجسي ينبب شّفطا خيشلا ةميألا بطق

 ،ناظنيلا وبأ:ميهاربإو ضوُيي رمع نب ميهاربإ :خياشملا مهنم ،ةرارقلا يف حالصإلل لوألا ليجلا
 ةدعقلا وذ 15 :موي ينوت إماجحوب دمحم جاحلا نب رمع جاحلاو ،جاحلب خيشلا ىسيع جاحلا نب مساقو

 ةعبطملا © ] ط ،هروطتز هتأشن ةايحلا دهعم :(نودع خيشلا) ديعس يفيرش) .م 1911 ربمفون 6 /ھ9

 .(50-51 /2 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج ؛17-18 :م1989 /ه1409 .ةيادرغ ،ةييرعلا

 مث ،م1882 ربمفون 18 /ه1300 مرحم 1 :موي بازمب ةرارقلا ين دلو ،الُعلا وبأ ،ميهارب نب هللا دبع (5)
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 .ةركبم نس يف اهيف غبن مث ،'"هىيحي نب رمع
 هخيش دي ىَلَع اهيف ىقلت (ةيئادتبالا) ةرتفلا هذه نأ ضويب خيشلا حرصي

 ثيح نمو ةيملعلا ةداملاو ةينيدلا ميقلا ثيح نم .الماكتم ازكرم ائيوكت يكيربالا

 ثيح نم ينتنوك ىتلا يه ةرتفلا هذه نإ» :لوقي ثيح (ةيجهنملا تاقلطنملا)

 بحو . هبحو دنيل ءىئلا ريدقتو ةلصأتملا ةينيدل ا حورلا ف تسرغو .رمضلا

ِ ." . -. . . 77 2 
 ) ءيش لك يه ينتنوكو ملعلاب يندور ىتلا يهو .. ..مهنع هلا يضر ةباحصلا

(1) 

 ميهاربإ جاحلا خيشلا دي ىلع مث .ومح نب يلع جاحلا دي ىلع ذملتتو ،غولبلا نس نود وهو نآرقلا ظفح

 خيشلا ةمألا بطق ىلإ ىلوألا ةثعبلا نمض ناكو 6ىيجي نب رمع جاحلا دهعم ىلإ لقتنا مث 6يكيربالا
 ةفللا مولع يف عربو نآرقلا ظفح نأ دعب .ما 910 /ه1328 ةنس نجسي ينبب شّيفطا فسري نب دمحما

 ىيحي نب رمع جاحلا خيشلا فلخ مث .م!91 ا /ه1329 ةنس دهعملاب يكيربالا خيشلا فلخ ةعيرشلاو

 خبشلا مهنم نيزرابلا ءابجنلا هذيمالت ىلع فارشإلا يف هفلخ ىسيع نب ميهاربإ جاحلا ةافوبو .اسردم
 :موي يفوت .دجسملا يف داشرإلاو ظعولا سورد م1921 /ها 339 ةنس ىلوتو »ضوّيب رمع نب ميهاربإ

 :ةضهن :زوبد يلع دمحم .85 ,2 (خم) ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ) .م !960 ربمسيد 25 /ھ9

 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج 0136 /2 :حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحن .ا77/2 .281 /ا
3 554-3). 

 يف باثكلا لخدو .م1858 /ه1275 ماع ةرارقلا ةدلبب دلو ..رارقلا يكيلا .ويو ىحي نب رمع
 نب دمحم جاحلا دي ىلع مولعلا ئدابم ذخاف ذيمالتلا راد ىلإ لقتنا مث .ميركلا نآرقلا ظفحف هسار طقسم

 جاحلا نب ركباب خيشلا دنع سردو م 1891 /ه1309 ةنس ةيادرغ ىلإ لقتنا .جاحلب خيشلا مساق جاحلا

 ةنس جرختو .نجسي ينبب شّيفطا فسوي نب دمحما ةمألا بطق دنع ايلعلا هتسارد لمكاف \دوعسم

 ؛مولعلا ىئش ةرارقلا ءانبأ ميلعتل ردصتف م1896 /ه1314 ةنس ةسردم سسا .ما896 /ه4
 نأ ذإ ۔هدهعمل ادادتما ةايحلا دهعم ربتعيو .نيبلا تاذ حالصإو }سانلا ةيبرت يف رود هل .اًمامإو اظعاو ناكو

 .ميهاربإ ضويب خيشلا مهسأر ىلعو هتبلط رابك نم هيسُسؤم

 نم اّسَردمو اظعاو ،رهشأ ةثالث اهيف ثكمي ماع لك نالجراو ىلإ تارايز ىيحي نب رمع خيشلل تناكو
 نب فسوي خيشلا ،ميهاربإ ناظقيلا وبأ ةينطولا ةفاحصلا خيش :هذيمالت رهشأ نم .م 1920 لل م !93

 رافح ركب يبأ نب ميهاربإ خيشلاو ،(نودع خيشلا) يفيرش جاحلب نب ديعس خيشلاو .يلعاو ومح ريكب
 ! /ها339 ناضمر 27 ةليل ةرارقلاب هتافو تناك ضويب ميهاربإ خيشلا ةيحالصإلا ةكرحلا دئارو

 ةيعمج .207-209 .162 /2 .ةضهن :زوبد يلع دمحم .19-21 .ةايحلا دهعم :يفيرش) .ما921 ناوج
 .(654-655 /3 .ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا

 .1209 ,2 .حالصإلا مالعأ :روبد يلع دمحم (2)
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 ملو نيوكتلا يف سفنلا ىَلَع دامتعالاو ةعلاطملا بح ىلع مهنج مهخيش ناكو
 وذعلا ىلع نوبردتي اوناك دقف ،َئيكرحلا ضايرلا بناجلا يسردملا مهجمانرب لفغُي

 .'"١ليخلا بوكرو ةيامرلاو

 :هحاجنو هغوبن لماوع :اًتلاش

 ملعلا يف همدق خوسرو هغوبنل اببس تناك ةديدع ايازمب ميهاربإ هنلا ابح

 :اهنم هعاضوأ حالصإو عمتجملا ةدايرل هزوربو

 :ءاكذلاو حظفاحلا ةوق۔]

 لبق ميركلا نآرقلا رهظتسا دقف ،ةيوق ةظفاحب ميهاربإ ىتفلا ىلع هنلا نم دقل

 ةديقع :اهنم ىيحي نب رمع جاحلا خيشلا دهعم يف ائوتم ظفح امك .غولبلا نس

 خيشلل لوقعلا راونأ ةموظنمو ،“اعيمج نب ورمع خيشلا اهبرع يتلا .ديحوتلا
 “‘وسوفنلا حون نب حتف رصن يبأ خيشلا ةينونو 6"ئملاسلا ديمح نب هللا دبع

 هص ءالعلا يبا ميهاربا نب هللا دبع هذاتسأ ةافو ةبسانمب هاقلأ تبات سرد :ضويب ميهاربإ ) 1 (

 .122 /2 .حالصإلا مالعأ :زوبد يلع دمح ؛ 11 1960 /ھ1380

 خيشلا نع ملعلا ذخأ يرجهلا عباسلا نرقلا يف برغملا ةيضابإ ءاملع نم (صفح وبا) عيمج نب ورمع )2(

 رابك نم ناكو 7 .اًمَلكتم اروهشم اًمامإ ناك ٥تاقبطلا بحاص ينيجردلا دحأ سابعلا يبآ

 .ةبرج ةريزجب نيجورفيت عماجب نيسردملا

 نص يناثلا نرقلا رخاوأ يف تفل يتلا ةيبرعلا ىلإ ةيربربلا نم - هيلإ ةبوسنملا - "ديحوتلا ةديقع» ةمجرتب ماق
 .ةريثك حورش الو . بازم يداو روصق عيمج ف ذيمالتلا اهظفحي ناك ىتلا نوتملا ىلوأ يهو . ةرجملا

 254 .ةباعلا ماظن :يريبعجلا ؛59 ةبرج خيرات :بوقعي نب 7 ؛200 /2 .ريسلا :يخامشلا)
 .(662-663 /3 .ةيضابإلا مالعا مجعم : :ثارتلا ةيعمج ؛4 .يراضحلا دعبلا :يريبعجلا

 6نيقوحلا ةدلبب فه1284 ةنس دلو .يماسلا سيخ نب نافلخ نب ديبع نب مولس نب ديمح نب هتلا دبع وه )(3)

 فيلأتلاو .يعامتجال ١ حالصالا لاجع يي ة ةريبك دوهج هل نامع ةنطلسب قاتسرلا لامعأ نم يهو

 بقل يذلا وهو ،يرئارزجلا شّفطا خيشلا مهنم هرصع ءاملع نم ريثك عم تاقالع هل تناك 6ميلعتلاو

 يماسلا كرت ،`““ةمئألا بطق`` شّيفطا خيشلا بقل يذلا وه يملاسلا خيشلا نأ امك .“نيدلا رون"" يماسلا

 مامإلا دنسم) `"حيحصلا عماجلا حرش" :اهنم خيراتلاو ةيبرعلا ةغللاو ةعيرشلا مولع يف ةميق ةيملع اراثآ

 ةعلط" .مالكلا ملع ف ‘لوقعلا راونأ" ةامسملا هتزوجرأ حرش "راونألا قراشم" ثيدحلا ف (عيبرلا
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 نب رمع جاحلا هخيش هفلك .حيصفلا يبرعلا هناسل ةقالذو داحلا هئاكذ رابتعالو

 ."هقطنملاو ةغالبلا سيردت يف هبونيل ىمحي

 :ةعلاطملاب هفغشر2ر

 ذملتت دهع يف ميلعتلا ةقي ا ةقيرطل يرقفلا دومعلا لكشي نوتملا ظفح ناك اذإ

 ظفح دودح دنع فقوتت ل يفرعملا ليصحتلا يف ىتفلا دوهج نإف ضويب ميهاربإ

 ملعلا نونف ىتش يف ةرمتسملا ةداجلا ةعلاطملاب هلقع ةيذغتل اهتزواجت لب تاررقملا

 مرغم يننإ" :الئاق اهل هبجم حابأو ،ةعلاطملاب افوغش ميهاربإ ىتفلا ناك دقل ؤةايحلاو

 يف بتكلا فلتخ ةعلاطم ىَّلع لبقاف . '؛ىربكلا ىتوشن اهيف دجأ .ةعلاطملاب

 يهو ( : :لوقي ذإ هتيصخش ءانب يف ميظعل ا اهرئأب افرتعم هتولخ يفو هخيش سلاجم

 :دهعلا اذه يف اهعلاط يتلا بتكلا نمو "ينيوكت يف لماوعلا مهأ

 ةالص ماكحا يف ةعنقملا ججحلا" ،“لامآلا جراعم" ،هقفلا لوصا ملع ين ،'ةيفلألا ىلع سمشلا
 ةيضابإلا مالعا مجعم) .ه1332 ةنس هنلا ةمحر ىلإ لقتنا .نامع لها ةريسب نايعألا ةفحت" 3ةعمجلا

 .(271-273 :ص 0789 ةمجرت قرشلا مسق ..

 مالعا نم وهف يئاشولملا حون نب حتف رصن وبا اما 0146 /2 :رئازجلا ين حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم (4)
 ءالاع ناك ميهاربإ نب ءايركز ىيحي يبا هلاخ نع ملعلا ذخأ ايبيلب ة ةسوفن لبجب يرجملا عباسلا نرقلا

 :اهنم ؛تافلزم ةع هل 6اًمَلكتم .ارعاش ءاظعار

 ‘تادلج ةثالث ين يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ خيشلا اهحرش دقو ،'نيدلا لوصا ي ةينونلا» -
 ،يناريولا ىيحي نب مساقو ءاةينونلا ةموظنملا ىلع ةينوميللا ئلآللا» :ناونعب يتالتلا ناضمر نب ررمعو

 .'رونلا» :ناونعب ينيمثلا زيزعلا دبعو
 ؤيناريولا ،يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ خيشلا : :مهنم ءاملع ةدع اهحرش «ةالصلا يل ةيلارلا١ ةديصقلا -

 .وسيردا نبا ناميلس نب دمحمو ؛ينيمثلا زيزعلا دبعو ،ينامعلا دايز نب هللا دبع

 .(703-704 /4 ،ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج) .'فالخألا يف ةيلابلا» ةديصقلا -

 .148 /2 :رئازجلا يف حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم (1)
 .ل96/2 :ن .م (2)

 .148 /2 :ن .م (3)

 .150/2 :ن .م )4)
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 :ةسايسلاو عامتجالا ىف -أ

 .اضر ديشر دمح :هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا خيرات ه

 .(تالاقم) هدبع دمحو يناغفألا نيدلا لامج :ىقثولا ةورعلا ه

 .يجكاوكلا نمحرلا دبع :ىرقلا مأ - دادبتسالا عئابط ه

 .لماك يمهف يلع :لماك ىفطصم خيرات ٠

 رهاوجلا نازيم -مولعلا رهاوج -ممألاو ملاعلا ماظن اهتايحو ةمألا ةضهن ٠

 .يرهوج يواطنط
 .ينييالغلا ىفطصم :رهزلا جيرأ ٠

 :بولا ٤1 - س

 .يبتملا بيطلا وبأ :يبنتملا ناويد ه

 .مامت وبأ :ةسامحلا ناويد ه

 .يرتحبلا :يرتحبلا ناويد ه

 .يمشاهلا دمحأ :بدألا رهاوج ه

 ,يطولفنم يفطل ىفطصم :اهريغو -ةليضفلا-رعاشلا -تاربعلا ۔-تارظنلا .

 : بردملاو فحصلا - 3

 ةفاضإ هلوح نم ملاعل ١ عاضوأ ىلع هعالطضاو خيشل ا قفأ عيسوت يف داز اممو

 ةرمتسملا هتعلاطم ةسايسل او عامتجال ١ ملع نم هتداقتس او يبدأل ١ هسح ةيقرت لأ

 ثادحأ ةرياسمو يفرعم ا هقفأ عيسوت نم هتنكم 6 ةعونتم ةنيصر تالجعو فحصل

 لولحلا داجيإو هرصع تالكشم مهفل هيدهي .ايعقاو اجهنم هبسكأ ام ،ةنهارلا هنامز

 :فحصلا هذه نمو ،اف ةيلمعلا

 ٥ :ةيرئازج ةيمالسإ ةيبرع) رودق نب رمعل 'قورافلا» ةديرج 3 1 9 1 -

.). 5 
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 .اضر ديشرل ارانملا» ةلجم ه

 .ةيرصملا !لالهلا » ةلجم ه

 .ةينطوو ةيبرع ةيسنوت دئارج ه

 يدانلا ينو هخيش دهعم يف تايرودلاو بتكلا هذه علاطي ضوێب خيشلا ناك

 نعمتب رتارم ةدع -دارفنا ىلع - اهتعلاطم ةداعإل هتيهش حتفنتف اةءارقلا راد»

 هعمتجم ةمدخ يف هتبغرو ؛هئيماصع كلذ ىلإ هعفدي ،اهنم تارقف ظفحيو اهيعيف

 هعقاو مهفو هاياضقب مامتهالاو هرصع ةفاقثب مامإلاب ىتأتي كلذ نأ انقوم

 اهنأ فرتعيو خيشلا اهبرثأت ىتلا بتكلا نمو "نيقباسلا براجت نم ةدافتسالاو

 هدجو دقف ،يكاوكلا نمحرلا دبع خيشلل دادبتسالا عئابط» باتك ايسايس هتنوك

 ةةموظكملا مهرودص نع سقنيو 6نيفغعضتسملا نييرئازجلا سوفن يف اًمع ربعي
 يذلا َوهَو 6 اظفح هظفحنو هأرقن انكو» : هنع لوقي ذإ ،هنوساقيو هنوري ام فصيو

 .ه٨"هيسايس اننوك
 هتربخ نم تدازو ةيفرعملا ضويب خبشلا قافآ ةعونتملا ةداجلا ةعلاطملا تعسو

 هتدعاسو .ةيعقاولا ةيصاخ هيف تخسر ثيح "نيرمعتسملا دئاكمب ةريصبو هعمتجم

 ...هتالكشم ةيلمعلا لولحلا داجيإو هعمتجم مهف ىلع

 :ہيملعلا هتالحر 3

 مولعلاو فراعملاب هديوزتو لقعلا فيقثت يف ريبك رود نم ةعلاطملل نا ام ردقب
 نيوكت ىف لاعفلا اهرودو صاخلا اهعباط ةيناديملا تارايزلاو ةيملعلا تالحرلل نإف

 يفو بازم يداو يف "نيلماعلا نيقباسلا تاربخ نم ةدافتسالاو ناسنإلا ةيصخش
 .هجراخو يرئازجلا رطقلا ةيقب

 م1910 ماع ،نقزي ينب ةدلب ىلإ تناك ضويب خيشلا ةايح يف ةلحر لوا -

 ىَّلع اهيلإ اورفاس ،شّيفطا خيشلا ةمألا بطق ةرايز اهنم ضرفلا ناك ،هدلاو ةقفر

 .125 /16 :رفاغ ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
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 بطقلا سورد لك اهلالخ ميهاربإ ىتفلا رضح !مايأ ةسمخ اهب اوماقأو باودلا

 .“‘}رهظلا ىلإ سمشلا عولط نم ةيمويلا
 نع يقلتلاب فرشت ثنيح ميهاربإ ىتفلا سفن يف غلاب ًرثأ ةرايزلا هذهل ناك

 وه يذلا ،يكيربالا ميهاربإ جاحلا هخيش ةطساوب هنع عمس نأ دعب ةرشابم بطقلا

 خيشلا دهعم ىلإ هلاقتنا دنع تدادزا ةقالعلا هذه ٥أ كشالو ،بطقلا ذيمالت نم

 هتافلؤم تدهش امك ‘بطقلا ذيمالت نم -اًضيأ- َوهَو ىيحي نب رمع جاحلا
 ضويب خيشلا ربتعا لب دجسملاو دهعملاب سيردتلا تاررقم يف ايوق اروضح
 ةضهنلل رارمتسا مويلا انتضهن"» :لوقي ذإ بطقلا ةكرحل ادادتما ةيحالصإلا هتكرح
 زيزعلا دبع خيشلاو ةيلضفألا حلاص نب ىجي خيشلا اهأدب ىتلا ةيملعلاو ةينيدلا
 .'اعيمج هللا مهمحر شّيفطا انخيش امهدعب اهءاول عفرو "نيمثلا

 .167 ,2 :حالصإلا مالعأ :زوبد يلع دمح )1(

 دلو ،بازمب نجسي ينب نم وه ،بازم يداوب ةثيدحلا ةضهنلا ثعاب ،يلضفألا ىيحي نب حلاص نب ىيحي (2)
 رخآ يف ةبرج دصق مث نجسي ينبب هسار طقسم يف مولعلا ئدابم ىقلت م!714 / ها 126ماع اهب
 بوقعي يبأ خيشلل عطقنا مث ،اهخياشم عومجم نم ةيادبلا يف ذخاف ؛م18 /ه12 نرقلا نم لوألا فصنلا

 يتنثا كلانه ميلعتلا يف ثكم .ةبرج ليزن (م1774 /ه1 188 :ت) يكيلملا يبصلل دمحم نب فسوي

 ةنس يلاوح بازم هنطو ىلإ داع .ملعلا بلط نم اًديزتسم رصم ىلإ لحر مث ،ةلصتم ةنس ةرشع
 رمشو ن دسو هجوو .دشرأو ملعف ةلماش ةيحالصإ ةكرح سسأ عضو ف عرشف .م 1744 /هھ7

 لفاحج هيدي ىلع تجّرختف ،ذيمالتلل رادب داشرإلاو ظعولاو ميلعتلاو حالصإلا يف دجلا دعاس نع
 خيشلا مهرهشا .غيرأ يداوو نالجراوو بازم ندم يف مهنطاوم يف ةيحالصإلا ةكرحلا اوداق .ةبلطلا

 .لينلا باتك :ينيمثلا) م1788 يام ا /ه !202 بجر 25 موي ينوت "ينيمثلا زيزعلا دبع نيدلا ءايض
 ٠1 ط .ةكرابملا اهتروثو ةثيدحلا رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمحم ؛9-12 . .يكي نمحرلا دبع ققحملا ةماقم

 جاحلا 139-40!1 .ةبرج خيرات :بوقعي نب ملاس ؛254-262 /1 :م1965 /ه1385 .ةينواعتلا ةعبطم

 .(965-968 /4 .ةيضابإلا مالعا مجعم :ثارتلا ةيعمج 179 .81-82 .78 }بازم ينب خيرات :ديعس

 /_ه1130 ماع اهب دلو ٠بازمب نجسي ينب نم ،'نيدلا ءايضب بقلي ،ينيمثلا ميهاربإ نب زيزعلا دبع (3)
 نس ىمح اهب هدلاو كالما ريديل نالجراو ىلإ رفاس مث ٧هتدلبب نآرقلا ظفحو .اهب اشنو مم 8

 دواع بازم ىلإ (م 7 /ه1202 :ت)» يلضنألا حلاص نب ىجي ءايركز يبا خيشلا مودقيو نيثالثلا

 .اهريغو قطنملاو ةعيرشلاو ةيبرعلا ةغللا مولع يف غبن نأ ىلإ هتاقلح يف همزالو ،ملعلا ليبس يف ةركلا

 ةيادب دهعلا كلذ ناكف .اريثك ىذأ كلذ لجا نم ىقالف ،عمتجملا يفحالصإلا ةكرعم هخيش عم ضاخ
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 جاحلا هخيش ةقفر ةيملعلا ةيونسلا هتالحر نم ميهاربإ ىتفلا دافتسا امك -
 مودتو .م 1920 ةنس لإ م 1913 ةنس نم ثنالجراو ةنيدم ىلإ ىحي نب رمع

 . 1 )ريكذتل او سيردتلل مهتم اعو س انلا ة ةصاخب خيشل ١ اهيف يقتلي .نيرهش ةلحرل

 فرعتف نيرهش ةدم اهب ماقأو سنوت ىلإ خيشلا رفاس م 1920 ماع يفو 7

 نم ةلث بطح ىلإ عمتسا امك اهئاملع نم ريثكلاب ىقتلاو 6كسنوت لهاعم ىَلَع

 ."نيسايسلا اهتداق

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

 قنعلا ريكب جاحلا ةقفر زاجحلا ىلإ م1929 /ه1347 ةنس رفاس امك -

 فلتخغ يف بتكلا تاهمأ نم ريثكب ةيمالسإلا ةبتكملا ىرثأ .بازم يداوب ةيرييغتلا ةيحالصإلا ةكرحلل

 مالكلا ملع يف ،'نيدلا ملاعم» و ،هقفلا يف بهذملا ةدمع ،اليلعلا ءافشو لينلا باتك» :اهنمو ؤنونفلا

 ةعماجب }ةيمالسإلا مولعلا ةيلك نم ،ريتسجاملا ةجرد هب لانو ميكح لآ ليعامسإ رمع ثحابلا هققح

 بجر 11 تبسلا موي نجسي هتالبب ينوت .ةديقعلا يف رصن يبا ةينون حرش رصتخن ارونلا» و .رئازجلا
 : ملاعم :نيمثلا ؛!-2 .يكي نمحرلا دبع خيشلا ةمدقم ،لينلا باتك :ينيمثلا) .م1808 /ه13
 ؛254 يسايسلا ركفلا : :نودع نالهج ؛84 5.82 ،بازم ينب خيرات :ديعس جاحلا ؛!14-5 /ا ،نيدلا

 ..(23-534 .ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعج

 .رئازجلا }ةنيطنسق ٣7 ةعابطلل ثمبلا راد ،]1 ط "رئازجلا ين حالصإلا مالعأ :زوبد يلع دمحم

 .141 /4 :م1980 /ه0

 .168 /2 :ن .م

 .188/2 :ن .م

 رهتشا ،حالصإلاو ملعلا ناديم يف نيزرابلا ةرارقلا تالاجر نم "قنعلا ومح نب رمع نب ميهاربإ نب ريكب
 جاحلا نب ريكب جاحلا خيشلا نع ملعلا ئدابم ذخأ ؟ 1868 /ه 1285 ماع اهب دلو ."ةرارقلا دسا»ب !,

 م 1902 /ه 1 320 ةنس يفو . .مساق جاحلا نب دمحم جاحلا نعو 6ىيجي نب رمع جاحلا نع مث ث امساق

 قرشلاب ةسبت ةنيدم يف ةراجتلاب لغتشا ؛شيفطا خيشلا بطقلا دهعم ىلل لقتناو إميركلا نآرقلا رهظتسإ
 .ةبازعلل اسيئر نيع ىم نب ميهاربإ جاحلا ةافو دعبو ؛ةبازعلا كلسب قحتلا مث مث .يرئازجلا

 :لوقي خيشلا ناكو .ةيحالصالا هتكرح ف ضري خيشلا مهب ناعتسا نيذلا ةرارقلا نايعأ نم ربتعيو

 هل ."قنعلا ريكب جاحلا وه ةسايسلا يف ذاتساو ،ىجي نب رمع جاحلا وه ملعلا ين ذاتسا :ناذاتسأ يدنع»

 :: نايبلا ريمأو .دلاخ ريمألاو يبلامللا زيزعلا دبع خيشلاك بازم جراخ ةضهنلا ءامعزب ةديطو تاقالع

 ةنس ۔-ةُسبتب- رئازجلا يف ةيرصع ةيبرع ةسردم لا ةنامح نب ساُع ةقفر سسا 6نالسرا بيكش
 نينثإلا موي ينوت اهقلغ ىلإ عراس رمعتسملا نا الإ .ةيقيدصلا ةيعمجلا ةياعر تحت إم!913 /ه 2
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 مهنم يمالسإلا ملاعلا يف حالصإلا ءامعز ضعبب ىقتلاو ؤجحلا ةضيرف ءادأل
 . "نالسرأ بيكش خيشلا

 :يلمعلا ةيعامتجالا ةيبرتلا ۔4

 عفرل هلهؤي 5ايناديم اعامتجا ائيوكت هيقلت ميهاربإ ىتفلا غوبن لماوع مهأ نم
 نس يفف -ميركلا نآرقلا هراهظتسا دعبف ،ةرادصلا وحن ةمألاب ريسلاو ةرادجب ةيارلا

 ةيحالصإلا ةضهنلا سأر ىيحي نب رمع جاحلا خيشلا دهعمب قحتلا -ةركبم
 هتمزالمب هدنع اّيظحم حبصأو ،ةياعرلا نم ديزمب هنصخف ةباجنلا هيف مّسوتو ،ةرارقلاب
 ةنيدم ىلإ ةيونسلا ةيملعلا هتلحر يف هقفاري ناك ثيح ،رفسلاو رضحلا يف هتمدخو
 نم تالحرلا كلت تناكف ،مهتماعو اهلهأ ةصاخب عمتجي ناك ذإ ،نالجراو

 رفسنلا اذه مادو» :لوقي ثيح ميهاربإ باشلا ةيصخش نيوكت يف ةيوقلا تارثؤملا
 ةميظع دئاوف هيف يل تناكو ،1 3-920 ماع نم فيرخ لك يف نالجراو ىلإ

 .“‘هةماعلاو ةصاخلا ةسلاجم رضحأ خيشلا مداخ تنك دقل

 ةرارقلا هتدلب نايعأ تاسلج هخيش عم رضحي ميهاربإ ىتفلا ناك امك

 ةسردملا كلذ ناكف» ،ةنهارلا اهعاضوأ ةجلاعم يف مهتارواحم دهشيو

 .اهيف نوكت ىتلا ةيعامتجالا

 يف قنعلا ريكب جاحلا خيشلا ةقفارم يفو تاسلجلا هذه نم ميهاربإ بستكا دقف

 كلذ يف ةصاخ .ةيلمع ةيبرتو ةيلقع بهاوم ءاهجراخو رئازجلا لامش ىلإ هتالحر

 يلع دمع ؛218 .208 /2 \ةضهن :زوبد يلع دمحم) .م1934 ربمسيد 13 /ه1353 ناضمر 3
 .(181-183 /2 .ةيضابإلا مالعا مجعم :ثارتلا ةيعمج ؛! 0 /2 .حالصإلا مالعأ :زوبد

 ، رئازجلا ةييرعلا ةعبطملا \] ط .ةكرابملا اهتروثو ةثيدحلا رازجلا ةضهن ةضهن :زوبد يلع دمحم (1)

 . .214 2 :م197] /ه1391

 .168 /2 :حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمح )2(

 .رئازجلا ،ءاضيبلا رادلا ؛مايرلا ةبتكم ،اًميعزو اًحلصم ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا :رصان حلاص دمح (3)
 . .51 :ن .ت .د
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 هذه لضف نع ضويب خيشلا لاق ،تاهبجلا فلتغ يف تاعارص دهشي يذلا فرظلا
 رثأ يبابش لوأ نم هيف تكراشو هتدهاش يذلا عارصلا اذهل ناكو» :ةيناديملا ةيبرتلا

 نب رمع جاحلا خيشلا لضفب كلذو .ةيقلخلاو ةّيلقعلا يهاوم لك فاهرإ يف ميظع

 .هللا امهمحر "قنعلا ريكب جاحلا خيشلا لضفبو ،هيف ينكرشاو ينمدختسا يذلا ىجي

 .ةيارلا عفرل ينتلغأ يتلا ةيعامتجالا ةيبرتلا يف ئلع ميظع امهلضف نإ
 ةشقانملا ىلع هكف بردتيف» ءالمع انيوكت ُشنلا ىقلتي سلاجملا هذه لثم يفف .
 ...ةضورعملا لكاشملل ةيلمعلا لولحلا داجيإو .لئاسملل يعقاولا ليلحتلاو 6اياضقلل
 ضوخل ايعامتجاو اُيوبرتو ايسفن ايهتيو ،ةيلمعلا هتايح يف هلبقتسي ام ةقيقح فرعيو
 .ةوقب ةايحلا كرتعم

 :ہياغلا حوضو ۔5

 ةيلوؤسملا مجح اردقم ،اهغولبل دهتجاو ةيماس ةياغ هسفنل ضويب خيشلا دح
 ةيبرتلا لاجم ىلع رصتقي ال يحالصإلا هرو نأ عنتقا ثيح ،هقتاع ىلع ةاقلملا
 يلمع نكي ملا ،ةايحلا تالاجم فلتخمل لماش وه لب ۔هتروطخ ىلع - ميلعتلاو

 نع راعلا لسغأ نأ يتفيظو ،ةمألا يحاون عيمج لوانتي نكلو ميلعتلا ناديمب اصاخ
 اذهل ةعاف مئازعلا يتأت مزعلا لهأ ردق ىلعف “...اهساندأ نم اهريهطتو ةمألا
 .دادعتسالا قدصو ةاجلا نيوكتلا نم هتدع لصاوتملا لماشلا داهجلا

 : عضاوتلاو سفنلا يفتقثلا۔6

 ةياغلا دعبو "ركابلا هبابش ي ضوێب خيشلا قتاع ٢٦ ةاقلملا ةليقثلا ةمهملا مغر

 ةيعامتجالاو ةيركفلاو ةيسايسلا فورظلا مغرو اهيلإ هتمأ عفرب بلاط ىتلا

 هل هتنا قيفوت يف 7 الماع تناك هسفن يف هتقث نإف .اهيف لمعي ىتلا ةبعصلا

 .22 :حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمح (1)
 -ةرارقلا ؤثارتلا ةيعمج رشن ، اط .ةوعدلاو حالصالا ف ضروبب خيشلا جهنم :م :ماجحوب رصان دمحم )2(

 .66 :م 8 /ه 1429 رئازجلا 8ةيادرغ

 .16 4 :رئازجلا ف حالصالا مالعأ :زوبد يلع دمح )3 (
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 ١ يسفنب سانلا فّررعأ انأو. ..» :هسفن نع لوقي ثيح تاهبجلا فلتخع يف رصنلاب

 يف ةفيظو لقثأ طقف اماع نورشعو ةعبرأ يرمعو شركابلا يبابش يف ُتلُمُح دقو
 ىننإ :اًمظاعت الو ارخف ال لوقأو ؤدلبلا اذه يف حالصإلا ءابعأ تلمح «ةبارعلا»

 يف يماقم موقي نأ عيطتسي نم دجأ مل يننأل حالصإلا ةدايقو دجسملا ةخيشم تلبق

 ).. .نيَريطخلا نيَرغثلا نيذه

 لاوقأب عباع ريغ ةريسملا داقو .طبارو رغثلا مكلذ يف ضويب خيشلا رباص دقل

 ارورغ وأ اروهز يسفن لإ لخديو حيدملا ينزفتسي نأ امأ» .نيحداملا الو نبمئاللا

 اذئاق هنوكب لابم ريغ اهتضهنو ةمألا حالص 7 ناك لب 2 يعبط نم سيل اذهف

 نم تدجو ول ينأ اًثداص هلاب مسقأ» :لوقي ثيح اطيسب اًندنج مأ ةكرحلا ىف

 مامزلا هيلإ تمّلسل ةدايقلا لاقثأ يع عفريو .حالصإلا ةلفاق دوقيو مامزلا ذخاي

 بسح لمعأ \ عيطملا ًرابل ١ هذيملت تنكلو هدونج صلخأ نم اًندنج هءارو ترسلو

 .إ هرظن تحتو "هتدارإ

 :هللا ىلع لكوتلاو ةيلوؤسملابروعشلا۔7

 دقف ىيحي نب رمع جاحلا خيشلا دهعم ةبلط راغص نم ميهاربإ ىتفلا نوك مغر
 لقث هراعشتساو سفنلاب هتقث ىدم نع مني مهخيش ةافو موي ايخيرات افقوم فقو
 ۔ماعلا عامتجالا ىلإ دهعملا لبقتسم يف ىرايحلا ،ةبلطلا هناوخإ اعد دقف ،ةيلوؤسملا
 يذلا دهعملاب سوردلا ةلصاومب ليجعتلا ىلع مهضّرحو -ةزانجلا ميسارم دعب
 مامأ ءاوللا تلمحو» :لوقي ثيح ،اًماع 22 زواجتي ال هرمعو ،هسفنب هترادإ ىلوت
 ناك ام لك يف انسفنأ ىلع اندمتعاف مويلا اذه لثمل انبر دقل ،اًمذق تيشمو بكرلا
 .‘×...انشيش هب موقي

 .249 /4 :رئازجلا يف حالصإلا مالعأ :زوبد يلع دمح (1)

 .98 /4 :ن .م )2(

 .250/4 :ن .م (3)
 .100 /4 :ن .م (4)
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 ةدلبلا ةيلوؤسم هيلع تعقو هخيش دهعم ةيلوؤسم لمحت نم ةزيجو ةدم دعبو
 . :مادقملا رعاشلا لوق لثتما لب ،اهلمح يف ناوتي ملف ،اهلمكاب

 دلبتأ ملو دةرتأ ملف تينغ وقينئآ تلجخ ىتف نم ليق اذإ

 لكوتف قزرلا دروم يف ريكفتلا هتسنأ ةيلوؤسملا لقب ميهاربإ ىنفلا راعشتسا ةقف
 ضعب نأ كلذو «03 :قالطلا هگةبْسَح َوُمَف هللا ىلع :كوت رمَو» هافكف هلا ىلع

 ماع يفوت يذلا هدلاو ةراجت ةرادإل ةراجتلا ملاعب قاحتلالا هيلع اوضرع راجتلا

 .'"١ولعلا ناديم يف تابثلا ىلع همزع اددجم ءاذه قلخي مل هنأ هباوج ناكف م1921

 :ةيلمعلا هتريسم يف تاطحم : اكسبار

 :ميلعتلاو ةيبرتلا ىلع ةيحالصإلا ةكرحلازيكرت.ا
 تاكرحلا ىلع هعالطاو هعقاول هتربخ ىلع ءانب ضوتب خيشلا عنتقا

 ةيبرتلا يه ةلماشلا ةيحالصإلا ةكرحلل ةيساسألا ةماعدلا نأ إملاعلا يف ةيحالصإلا
 نمز نم انفرع» :لوقي ثح ةصاخ ةيانع هل ىلوأو بناجلا اذهل ىذصتن ميلعتلاو

 لكب هيف انيتحضو .هليبس يف اچردف ‘حيحصلا ملعلاب ل نطولل حالص ال نأ ديعب

 ..ةيعاد ةلماع ةملاع لايجأ جيرختو هدهعم ريوطت ىلع خيشلا فكعف ...زيزع
 نيذلاو ناديملا ىلإ اوجرخ نيذلا يذيمالت نم شيجلا اذهب يتمأو ينيد تمدخ دقو»

 امو مه ام نوفرعي ى نوفقثم نونّيدتم لاجر . بيردتل ا رود يف اندهعم يف نولازي ال
 .)مهيلع

 ةفاقثلاو ملعلا ميمعت ىلع لمع لب اهدادعإو ةئشانلا نيوكتب خيشلا فتكي ملو .
 رود ليعفت يهو .ةئيرج ةيراضح ةوطخ ةمألاب اطخف ،عمتجملا حئارش لك ةعساولا
 .ةحوتفم ةعماج ىلإ هليوحتو دجسملا

 .186 /2 :رئازجلا ين حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم (1)

 .72/4 :ن . .م )2(

 .101 /4:ن. م )3(
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 :ةيبعش ةعماج ىلإ دجسملا ليوحت 2
 ماع .ةدلبلاب ايلعلا ةنيدلا ةئيهلا ،اةبازعلا ةقلحب ضويب ميهاربإ باشلا قحتلا

 هنوك مغر ةقلحلل ايمسر اظعاو -نيتنس دعب -نّيعو ،اهيف هزود زربو عمم2
 ةقلحلل احيش نيع مث .مايق نسحا داشرإل او ظعولا ةّمهَمِي ماقف اهئاضعأ رغصأ

 ميمعتل دجسملا ربنم لغتسا ةمألا ةضهنل ملعلا ةرورضب هنم . ااياو .م1940 ماع

 رصان حلاص دمحم روتكدلا هنع لوقي .عمتجملا حئارش فيتخم نم هداور خيمج ميلعتلا

 تاكرحلا ىلع هعالطاو يحالصإلا هسحب كردأ» :نيتعماجلا يبيرخ دحأ

 ،سفنلا ةليوط ةيلمع ةطخ عضو نم داب ال هنا ،َيمالسإلا ملاعلا يف ةيحالصإلا
 ةيويندلا "مهتايح يحانم عيمج يف رونلاب سانلا دمت .عاعشإ ةرانم ىلإ دجسملا لّوحت

 اهيف رصتقي ال ،ةيبعش ةعماج ىلإ دجسملا لوح نأ لز هنم ناك امف .ةيورخألاو اهنم

 ةطوسبم ةيمالسالا ةفرعملا بياطا هيف مدقي امنإو 7 داشرإلاو ظعولا ىلع

 .0 دمحم ءينلا ة ةنسو ميركلا نآرقلا ةدئام ىلع

 :يدجسملا عمتجملا نيوكتذ3

 عاجرإ يف اهئسحا ىلجتت \ةسوملم جئاتن ةيعقاولا ةيدجسملا سوردلا ترمثأ
 .ايوق اطابترا هب اطبترم هتاثيهو هحئارش لكب عمتجملا حبصأ ثيح ،دجسملل رابتعالا

 خيشلا عجراو ،ةيندملاو ةيحورلا هتاءادن ةيبلتل ةادعتسا مهلكو ،هب ةقلعتم مهبولق
 دمحأ هلل دمحلاو يننإو» ناسنإلا ةايح يف نآرقلا جهنم :م رثأ ىلإ ةجيتنلا هذه ضويب

 ةماعلا سوفن يف نآرقلا رثأ نم اهتدهاش قلا ةجيتنلا ىلع ىلاعتو كرابت هللا

 .ءاسنو الاجر مهلك سانلا هرضحي ريسفتلل ادهعم نوكيل دجسملا ترتخا كلذلو
 ريثكلا ءيشلا انتمأ يف هنلا باتك رثأ نم انيار هنل دمحلاو ...الوهكو اًبيشو .ابابش

 نكت ملف . ..يريخ و ,بلط لك ةيبلتل ةدعتسم دمحلا هللو- مويلا ةمألاف اذهلو

 تناك لب ©بسحف ًيدبعتلا بناجلا حالصإ ىلع ةرصتقم ضويب خيشلا تامامتها

 .06 :(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف :رصان حلاص دمحم (1)

 .80 :ءاملعلا ضعبو ةيرئازجلا نويزفلتلاو ةعاذإلا مم نآرقلا ريسقت متخ ةيصانمب ضويب خيشلا ةونن .ن م )2(
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 دهشو يملعلا بناجلا ىلَع هدوهج زكر نأ دعبف .ةايحلا نيدايم لكل ةلماش هتكرح

 ةيانعلاب اهعفش لبقتسملا تاراطإلا المع انيوكتو ةيعون ةقالطنا ةايحلا دهعم
 .ةميركلا ةايحلا بابسأ نم عت يتلا ىرخألا بناوجلاب

 :ءاملعلا ةيعمج سيسأت يف تكراشملا۔4
 لب ،بازم يداو يف الو ةرارقلا هتدلب يف ضوێب خيشلا طاشن ةرئاد رصتقت ل

 رطقلا ىوتسم ىلع حالصإلا لقح يف نيلماعلا هناوخإ عم تالاصتا هيدل تناك

 نيملسملا ءاملعلا ةيعمج ةرادإ ىف اوضع نوكيل هحشر امم .هجراخو يرئازجلا
 .لاملا نيمأ ةباين ةّمهَم هيلإ تدنسأ ثيح .م1931 ماع اهسيسات ذنم نيترئازجلا
 ةغل ةيبرعلا ةغللا ءايحإل ةاجلا نواعتلا ىهو ةحضاو ليبسلا اذه ىف هتطخ تناكو"

 مامأ ادحاو اًمص فوقولاو ةحيحص ةيمالسإ ةيبرت ةيرئازجلا ةئشانلا ةيبرتو ،نآرقل
 ساسأ ىلع يرئازجلا بعشلا قيرفت ىلإ ةيمارلا يسنرفلا رامعتسالا تاططغ
 ....ةيوهجلا وأ ةيفئاطلا وأ ةيبهذملا

 | :يسايسلا لمعلاو ضويب خيشلا 5
 كلذو ،ايدقع قلطنملا ناكو .هبابش ذنم يسايسلا بناجلاب ضويب خيشلا لغتشا

 ةرزاؤمل نييرئازجلا نيملسملا قوسي ناك يذلا .يرابجإلا دينجتلا نوناق هتضراعمب

 نوكي نأ ضويب ميهاربإ باشلا داكف ،هفوفص يف ةبراحملاو .رامعتسالا توغاط
 ةطلسلا ةهجاومو درمتلا هنم ناكف .هحارس قلطأ هنلا نأ الإ نوناقلا اذه ةيحض

 نايغط ةهجاوم ةبغم نم هموقو هوبأ هرتح نيح ،هباوج ناك امو .ةمشاغلا
 .اهاتبتيو ةيضقلاب لغتشيل ًالإ هحارس قلطا ام هللا نا الإ ءلالتحالا

 :يرئاربلا سلجا يف هصوّتب غيشلا -أ

 يبعشلا حاحلإلا دعب ،يرئازجلا سلجملا يف ةيادرغ ةرئاد ضويب خيشلا لمم

 .م1951 ةنس هباختنا ديعأو م1948 ليرفا 20 موي ةقحاسلا ةيبلغألاب بختناف

 .19 :اًميعزو اًحلصم ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا :رصان حلاص دمحم (1)
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 يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاسسؤملا نع عفاد املاط يذلا يودملا توصلا ناكو.

 نم هريغ عم سلجملا ةيوضع نم خيشلا لاقتساو ؛ ؛‘‘ة؛بونجلا يف اميس ال ؤرئازجلا

 .ةيريرحتلا ةروثلل ادييأت نيتتطولا باونلا

 :ريرحتلا ةروت يف ۔ب

 ةيحورلا اهتذع دادعإب اهمايق لبق ريرحتلا ةروث يف ضويب خيشلا كراش
 امك ةروثلا مايأ لاوط تنك» :لوقي ثيح ،لهجلا ةبراحمو سوفنلا ةيبرتب كلذو
 ئمالسإلا ميلعتلا رشن يف ةوق نم هتيتوأ ام لكب ادهتجم يرمع لوأ نم اهلبق تنك
 نم اًّجوف ةنس لك جرخأ تنكو يوناثلاو يئادتبالا هتاجرد فلتخمب يبرعلا

 بناج ىلإ اذه ...ةديدجلا رئازجلل اهمدقأ ةمدخ ًلَجأ كلذ نأ دقتعأ نيفقثملا

 تحت بازم يف امظنم ناك يروثلا لمعلا أ حرصي ثيح ،ئيناديملا يروثلا لمعلا
 ةهبج ةداقب ةيرسلا تالسارملاو تالاصتالا :اهب فلك ىتلا ماهملا نمو ،هفارشإ

 .'هرسابللاو داتعلاو لاملاب نيدهاجملا نيومتو شراوثلا رابك ءاويإو .ىنطولا ريرحتلا
 ةماقالا تحت عضأو . دقو ،اءارحصلا دسأ» هيمست ةيرامعتسالا ةفاحخصلا تناك

 هتنيدم رامعتسالا تاوق ترصاح امك .ةرارقلا راوسأ لخاد تاونس عبرا ةيربجلا

 وه راصحلا نم فدهلا ناكو إم1961 ربوتكأ 28 موي اهيلايلب مايأ ةثالث ةرارقلا
 ىتلا ةماهلا هقئاثو لك ءانثألا كلت يف تقرحأ هتجوز نأ ألإ .شيتفتلل هطيحم عاضخإ

 .ءارحصلا لصف ةيضق يف ىرج ام ةصاخو ةتقؤملا ةموكحلا نيبو هنيب تناك

 ةنوتيز .ةيادرغ- ةرارقلا \ثارتلا ةيعمج رشن رصان حلاص دمحم دادعإ .ةروثل يف يلامعا :ضويب ميهاربإ )1(

 :رئازجلا-ةنتاب .رشنلاو مالعإلل

 نيبات يف يكب نمحرلا دبع خيشلا ةملك ،(نيباتلاو ناجرهملا) . باحر يف :رصان حلاص دمحم (2)
 .113 :ضويب خيشلا

 .3 9 :ةروثلا يف يلامعا : :ضويب .7 )3 (

 :يرئازجلا بونجلا يف ةينطولا ةكرحلا دئار ضويب ميهاربإ مامإلا :بقرق ىسيع رظناو ؛24 :ن .م (4)

187-2. 

 .ت .د 0 ةنيطنسق ثعبلا راد .ائيدحو ائيدق رئازجلا خيرات يف نييبازملا رود :ىسيع دمحم نب ومح ٥يررتنلا (5)

 .68 /4 :ن
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 :لامشلا رع ءارحصلا لصن ةيضق -

 ءالب الامش نع رئازجلا ءارحص لصنف ةرماؤم لاطبإ يف ضويب خيشلا ىلبأ

 . دقف ءاداهج هتفكل اهايإ لإ هتايح يف زجني ملول هنأب هوفصنم هل فرتعاو ،ائنسح

 ض اهنع عافدلاو ةيضقلا يف قحلا توص عامسإ ربانملاو لئاسولا فلتخم فظو

 نم أزجتي ال ةزج ءارحصلاو بازم نأ يف انتركف نإ » :لوقي ذإ ںنييلاصفنالا .
 ةيرادإلا ةسايسلا ديحوت نع ةرارحب تعفاد دقو 6ريغتت نلو ريغتت مل ةمدق رئازجلا

 رودص لبق تاياعدو تايرشنو بطخب حاو رطق امهنأل لامشلاو بونجلا نيب
 دض ةركفلا نع تعفادو يرئازجلا سلجملا تاباختنا لبقو يرئازجلا روتسدلا

 ىلإ ةيسنرفلا ةموكحلا ترطضا ىتح يرئازجلا سلجملا ربنم قوف نم نيتلاصفنالا
 .""؛؛تال وج اهعم انل ناكو تارهاظم تناكف بازم ىلإ ثجب ةنجل لاسرإ

 نع ءارحصلا لصف ةيضق يف يساسألا ضويب خيشلا رودب نيفرتعملا نمو
 :لابوط نب هنلا دبع ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةتقؤملا ةموكحلل ةيلخادلا ريزو لامشلا

 ءارحصلا ءاقبو .نطولا بارتلا ةدحو ذاقنإ يف ضويب خبشلا ىلإ دوعي لضفلا نإ
 رخآ ادقع ةيريرحتلا ةروثلا رمتست نأ نكمي ناك هنودبو ةيرئازج اهتاربخ لكب

 ءعوضوللا يف اًمساح ناك يذلا وه (ةقطنملا) ةيادرغ رود نإ :لوقأ ىرخا ة ةرمو

 .““رضويب ; خيشلا" :ينعت ةيادرغو

 خماشلا دوطلاك فقو هنأ امك » :فاصفصوب ميركلا دبع روتكدلا هنع لاقو
 رمعتسملا لواح امدنع رئازجلل ةيبارتلا ةدحولا نع يوق ناميإو ةبالصب عفادي

 تابوقع ةينطولا ةيضقلا كلت لجأ نف لمحتو ،لامشلا نع بونجلا لصف ضيغبلا
 .“ةقطنملا يف نييركسعلاو نييرادإلا فرط نم ةديدش

 .33 :ةروثلا يف يلامعأ :ضويب ميهاربإ (1)

 .357 :ضري خيشلا :رصان دمع (2)
 .93 :(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر ين :رصان حلاص دمحم (3)
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 ةنقؤلا ةيذيفنتلا ةئيهلا ىف ہصوّيب غيشلا -ر

 خيشلا نيع نايفيإ تاضوافم ةجيتن م1962 سرام 19 يف لاتقلا فاقيإ دعب

 ىلإ ةيفاقثلا نوؤشلا ةمهم هيلإ تدنسأو .ةتقؤملا ةيذيفنتلا ةنجللا ىف اوضع ضويب

 ٠1962. ربمتبس رهش يف ةيرئازج ةموكح لوأل ةطلسلا ميلست موي

 :ديعس يمع سلجمل هتساتر۔6
 نم نوكتت ب ازم يداوب ةيعامتجاو ةينيد ةئيه ىلعأ .دعس ىمع سلجم

 نم ه ةلحرم . دعبف 6 نالجر وو ب زم ب يداو روصق يف » ةبازعل اه ت اقلح يلثم .

 .هتافو ةراغ لل " اسيئر

 .يمالسإلا ملاعلا اياضقب همامتها۔7
 ةبطاق :مالسإلا ملاعلا اياضقب متهاو ضويب خيشلا دنع يسايسلا رسحلا امن

 نيضمملا ةعبرألا نيب نم ناكو "نيطسلف ةناعإ ةنجل يف هتيوضع كلذ ىلع تلد

 يف نيطسلف ةيضقل ةينيطسلفلا ةيرئازجلا ةنجللا مساب {هلئاسرو ديياتلا تايقرب ىلع
 .“١نيطسلف ضرأ قوف ينويهصلا نايكلا مايق رثإ م1948 ماع ةيبرعلا ةعماجلا

 .17 :ةروثلا يف يلامعا :ضويب ميهاربإ (1)
 “ديعس يمعب ريهشلا .حلاص يبأ "يريخلا يبرجلا يلع نب ديعس خيشلا ىلإ سلجملا اذه بسني (2)

 يداوب لهجلا ىشفت آ ملعتو أشن اهبو سنوتب ةبرج ةريزجب ميج ة ةيرق ف دلو )م 1492 /ھ8 ت)

 ىحان .نيدلاو يضلعلاو يعامتجالا حالصإلا لإ ردابف ،هئايحال م 1450 /_هھ854 ةنس مدقتسا بازم

 .م1450 /_ه855 ةنس ىوتفلل سلجم سيسات هتازجنم مهأ نم .ةينيد ةيملع ةضهن نوكو بازم يداو

 دقو ؛دعب اميف (ديعس يمع سلج) همساب يمس دقو ‘ بازم يداو روصق لك ءاملعو خياشم عمجي

 :يريبحجلا ؛251 /ا 5رئازجلا ةضهن :زوبد .م20 /ه14 نرقلا لئاوأ يف نالجراو خياشم هيلإ فيضأ
 .402 رت ،ةيضابإلا مالعا مجعم :ثارتلا ةيعمج ؛165 /1 يراضحلا دعبلا

 .سابع تاحرفو يقعلا بيطلا خيشلاو ةنجللا سيئر ،يميهاربإلا ريشبلا خيشلا :مه نورخآلا ةثالثلا (3)

 راد 1 ط ،ةيرئازجلا ةروثلا ةدعاق ءانبو سيداب نب ديمحلا ديع -رئازجلا بعش داهج :يلسعلا ماسب .ر

 .15]-0 7 :م 1982 / ه1402 توريب سنافنلا
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 يف اهرمثتسيو ملاعلا يف تادجتسملاو ثادحألا تايرجم عباتي خيشلا ناكو

 وه يذلا مالسإلل لبقتسملا نأ ادكؤم ةيكرح اهرمغيو ةيويح اهيلع يفضيف هسورد
 لتسزأ يذلا و :لاعت هلوق ريسفت ةبسانمب هلوق كلذ نمو .ةرئاحلا ةيرشبلا ذقنم
 ةبسانملل ركذأو» 8 :حتفلا) ه«هلك نيلا ىلع رهظل وَحْلا نيدو 'ىَدهلاب ں ُهلوُسَر

 نم هركذن انك ام اهب ققحن ةراشبب انءاج ...قيلب نيدلا زع ذاتسألا اننيب دجوي هلأ

 م 1976 ةنس ندنلب يمالسإلا ناجرهملا داقعنا يف ةراشبلا هذه لممتتو ،نيدلا روهظ

 ريخلا مهب ىلاعت هللا دارأ نيذلا نم يعسب دقعنيسو .م1974 ةنس يف مويلا نحنو

 .'"همهيديأ ىلع هلك نيدلا ىلع هراهظإو هنيد رشن داراو

 ديك مغر هل لبقتسملا نأ ادقتعم نيدلل نيكمتلل لمعلا يف ضويب خيشلا دهتجإ
 هللا نكلو ...هيلع بّلقتلاو هضحدل ايندلا دالب عيمج يف هل ذاكي مالسإلاف» ،هئادعا

 ةيرشبلا نيد َوهَو ،ةَوقب نكمتي مالسإلا لازي الو ؤمهروحمن يف مهديك ةري لاعت
 .“اهللا لوجم لبقملا

 : تاسف و : اسان

 اسم ةسداسلا ةعاسلا ىلع داهجلاب ةلفاحلا هتايحو ةبيطلا خيشلا سافنأ تمتخ
 هللا ركذي وهو .م 1 98 1 يفناج 14 /ه 1401 لوألا عيبر 08 ءاعبرألا موي نم

 .نيملسملاب ضوهنلاو مالسإلا ةمدخ يف هاضمأ 6”ةنس83 زهاني رمع نع ؤىلاعت

 موحرملا ميظعلا لجرلا اذهب زازتعالا نركل» .هب رتعي نأ ملسم لكل قحو

 .يلا ةنامألا لمحت زازتعالا اذه نع م اذإ كوه ىتح هلبقي ال ضويب خيشلا
 .ىحض ركف لجا نم شاع لب هيسفن ةّصاخل شعي مل خيشلاف ؛؛؛اهلمجي ناك

 .(ةدوسملا) 19 ج ج تفل ةروس ريسفت 6نآرقلا باحر يف (1)

 .459 /16 :تلصف ريسفت :ن م )2(

 .م2009 سرام 04 :موي ةرارقلاب ضويب خيشلا لزنم \ةصاخ ةلباقم :ضويب ميهاربإ نب دمع (3)

 خيشلا نيبات لفح يف ةورع دمحا ذاتسألا ةملك ،(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف :رصان حلاص دمح (4)
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 هفقاوم كلذ ىلع تڵد ،هباحر يف ةايحلاو هرشنو نيدلا ديدبت ركف ،هلجأ نم

 . ىتآل ١ ثحبملا يف اهيلع فرعتنس ىقلا هراثآ هب تدهشو .هتازابغنإو

 22 ح

 .134 :ضويب
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 ىناثلا ثحبملا

 هيدقحلا صوبب خيشل ن اراثآ

 ةعونتم ةدقع اراثآ كرت هلأ ل ةديقعلا يف اباتك ضوێب خيشلا فلؤي ل

 'بوتكمل او يوفشل ١ يركفل ا هجاتن رئاسو اهريغو ريسفتل ١ سورد يف ىلجتت

 ع هنأل ۔اهعيضاوم فالتخا ىلَع هسورد يف اًرضاح ةديقعلا نع ثيدحلا ناكو

 .ةديقعلا يف للخلا ىلإ هعجرم ئعامجلا وأ يدرفلا كولسلا لاطي يذلا للخلا أ

 :اهمهأ ،هتلاسر رشنل ربانم خيشللو ...نيقي فعضو ةلفغ وأ مهف ءوسو لهجل امإ
 .يجراخلا عمتجملاو ةايحلا دهعمو دجسملا

 :ةيدجسملا سوردلا :الوأ

 هتلزنمو ،ةماع يمالسإلا عمتجملا يف دجسملا ةناكم ضويب خيشلا لغتسإ

 هلوح رودت يذلا ساسألا روحلا لكشي ناك ثيح يبازملا عمتجملا يف ةزيمملا
 ةيحالصإلا هتكرحل لوألا ربنملا هلعجف ،رئاشعلا روذو رضاحماك عمتجملا تاسسؤم

 .هتائيهو عمتجملا تاقبط لكل ةيوبرتلا هتاهيجوت ةبازعلا ةئيه لالخ نم هجوف

 ...ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيوبرتلا اياضقلا فلتخمل لماشلا حالصإلا ثادحإل
 يق هفالختسا نسحو ناسنإلا كولس هيجوت ساسأ يه ىتلا ةديقعلا نم اقالطنا

 مهوعديو هموق ركذي نرق فصن نم رثكأ رغثلا كلذ يف خيشلا طبار ضرألا
 :ةيدقعلا لئاسملا ىدحإل هحيحصت ةبسانمب لاق ،داشرلا ليبس ىلإ
 تسلج نأ ذنمف ميدق وه لب ،اديدج عوضوملا اذه يف مالكلا سيلو» _

 .رحاو ركذأ انأو اًماع نيسمخ ةبارق نم داشرإلاو ظعولل يسركلا اذه ىلع

 6نوقرم ثجب 6ا(هنع بك امو هبتك ام) ؤضويب ميهاربإ خيشلا نع ايفارغويلييب :ماجحرب رصان دمحم (1)

 .م1988 ربمسيد21] /ه1409ىلوألا ىداجا ا :هتمدقم ةباتك خبرات ص 7
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 ...ةديقعلا حيحصت يف سوردلا نم تائمو تائم تيقلأو » (1 [

 ىَّلَع مئادلا هصرح ةيدقعلا هراثآ نمض ضويب خيشلا سورد فينصت دكاتي
 اياضقلا لوانت يف هتأرج نوكلو .ةيناميإلا اهتيعجرمب ةفلتخملا عيضاوملا ةلص ماكحإ
 خيشلا ناك دقف ،هداقتعا ةرمث ءادلا عضوم يف ءاودلا عضو يف هتحارصو ةيعقاولا

 ةمألا ناب حرصيو ةماعلا بضغ نم افوخ قحلا لوق نع توكسلا ةمرح دقتعي
 ةأرجلا بجاوب مهركذ نيذلا ةاعدلا ضعب هب بيصأ يذلا بناجلا اذه نم تيتوأ

 مداصي نأ فاخي انم دحاولا ناكف» :هلوق كلذ نمو ،هثلا هجو ءاغتبا قحلا لوق يف

 رمأ كمهي الو وحلا لق نكلو ىاهلبقت ال ةماعلا نأل قحلا ةلوق فاخيو ةماعلا ءارآ

 الف ةماعلل قلمتي ملاعلا نوكي نأ امأ .هجهتنن ام اذهو ،هوضفر مأ هولبق سانلا

 انيلع امنإو ...مارح اذهف مهدادجأو مهئابآ ءارآ فلاخي ام وأ .مهيضري ام الإ لوقي

 مهيضؤوخ يف رذ مث هللا لقإل :هرمأو ىلاعت هنلا لوق لتم نأ

 نيح لك يف اهودةرو ةيآلاب اوكسمتساف ٩1( :ماعنألا) هگنوُبَعْلَ

 كلذ يف هئودق ةليوطلا ةيوعدلا هتريسم يف ةيآلا هذه ضويب خيشلا لثتما

 هللا ىلإ ةاعدلا ىصوأو ©نيقيلا مهاتأ نأ ىلإ غيلبتلا اوكرتي مل نيذلا هثلا لسر

 ةرثك ببسب ةوعدلاو غيلبتلا اوكرتي مل لسرلا ا أ امكف» :مهبرد عابتا يف ةرباصملاب

 سانلا نأل هللا ىلإ ةوعدلاو غيلبتلا اوكرتي ألا مهئافلخ ىلع كلذكف ،نيبذكلملا

 .نحأ مف بجتسي آ وأ .مهوذآ

 :ريسفتلا سر ٥۔ 1

 هتيبرتو عمتجملا حالصإ ميركلا نآرقلا هريسفت نم فدهي ضويب خيشلا ناك
 أإ» نآرقلاب كرحتي يذلا ليجلا دادعإو ناميإلا كيرحتو ةديقعلا ىلع اًركرم

 .00 /1 1 :نامقل ةروس نآرقلا باحر ف 1 (

 .248 /11 :ن .م (2)
 .483 /13 :ن .م (3)
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 - ا۔۔؟ .؟ .1 ِ ِ .
 قلخأ نأ ١ 7 دبع دمح خيشل ا دصقم وه اهريغو سررال ا هذه نم يدصقم

 نونوكي نيحلصم ةذمالتو "نآرقلا رهط اهيف اسوفنو "نآرقلا ةغالب قوذتت ًالوقع

 .“نآرقلا دنج

 :لوقي ثيح هللا ىلإ ةوعدلا يف هئدمع هللا باتك ضوێب خيشلا لعج دقف

 .ريسفتلا يف تعرشف هللا باتك كلذل ءيش عفنأ نأ تيارو»

 هب متهي خيشلا ناك عمتجملاو درفلا ةيبرت يف لاعفلا ريسفتلا سرد رثأل ارظنو

 ةياور خيشلا جهنم نكي ملف ،داهتجالاو ءاقلإلاو دادعإلا ثيح نم اصاخ امامتها

 مث هسفن ; ي اهتغايص ديعيو ريسافتلا هذه ةدام مضهي» ناك لب ،نيرسفملا لاوقا

 عملي .ىفصم ايقن اريسفت كلذ لكب يقليو مهف نم هل نيبتي ام اهيلإ فيضي

 جارختسا ىلإ كلذب ىدتهاف ؛'"ريغلاب رئاتلا هيلع رهظي الو ةيركفلا ةيلالقتسالاب
 .ءامدقلا هيلإ لصوتي مل امم نآرقلا رارسا

 نمو ،ةيرصملا رايدلا يتفم (م1905 -1849 /ه1323 - 1266) ،هللا ريخ نسح نب هدبع دمح (1)
 يف بتكو "ميلعتلا يف لمع ثيدحلا رصعلا يف ز يمالسإلا ملاعلا يف ديدجتلاو حالصالا لاجر رابك

 .مهاوان رصم زيلكنالا لتحا امل ءاهريرحت ىلوت دقو "ةيرصملا عئاقولا" ةديرج اميس الو فحصلا أ
 /ه1299 ةنس إماشلا دالب ىلإ يفنو "قيقحتلل رهشا 3 نجسف ةيبارعلا ةروثلا ةرصانم ين كراشو

 ةورعلا "" ةديرج يناغفألا نيدلا لامج هذاتساو هقيدص عم ردصاف سيراب ىلإ رفاسو ؛م188ا

 .م1888 /_ه1306 ةنس رصم ىلإ داع .فيلآتلاو سيردتلاب لغتشاف توريب ىلإ داعو “ىقثرلا

 ةنس ةيرصملا رايدلل ايتفمق فانئتسالا ةمكحم يف اراشتسم لعج مث ،ءاضقلا بصنم ىلوتو

 ' نم .ةرهاقلا يف نفدو .م1905 /_ه1323 ةنس ةيردنكسإلاب يفوت نا لإ رمتساو ف 7
 يناودلا حرش ىلع ةيشاح ”و ديحوتلا ةلاسو”و هَمتي مل .ميركلا نآرقلا ريسفت" :هتافنصم

 .252 /6 :مالعألا :يلكرزلا .“ةغالبلا جهن حرش"و “ةيدضعلا دئاقعلل

 .74 /3 :ةضهن :زوبد يلع دمحم (2)

 .32 :ضويب خيشلا :رصان دمحم ؛33 /ا :ءارسإلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (3)

 ركفل لوألا ىقتلملا ،“نآرقلا باحر يف"" هريسفتو ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا مامإلا :يسولف دوعسم (4)
 .291 :ص ضويب خيشلا
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 فيرشلا ثيدحلا سرد 2

 ريسفتلا سرد بناج ىلإ ةيوبنلا ةنسلل ةصاخ ةيانع ضويب خيشلا ىلوأ
 باتك حرش مث "بيبح نب عيبرلا دنسم حرش ثيح ،هتايح لج هل بهو يذلا
 اماع رشع ةعبرأ ةدمل ينالقسعلا رجح نبال يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف

 .(م1945 /_ه1 364-م1931 /ه 1350)

 : سم اعل ١ سور دل ا 3

 مايأ لالخ اهيقلي ناك ضويب خيشلل ىرخأ اسورد دجسملا بارحم دهش
 نم جلاع .دايعألاو ةعمجلا ةليلو ناضمر رهشك ،ةصاخلا تابسانملا يفو ةنسلا

 ام ًالمتحم هضارمأ نييبت يف ةحارصلا بولسأ اًجهتنم .عمتجملا اياضق اهلالخ
 نم كلذ نأ ادقتعم ةاداعمو ةاناعمو تابقع نم يحالصإلا جهنملا اذه ضرتعي

 نع مُلَكَنِي نا» ظعاولل يغبني هنأ ىري ثيح .ةيعرشلا هتيلوؤسم ميمص
 ريكذتلاو اهرطخ ىلع هيبنتلل ،هتُمأ اهب تبيصأو هعمتجم اهب يلتبا يتلا ضارمألا
 وه اذهو ‘بجي ام اذهو .اهنم ةبوتلا ىلإ ةوعدلاو ،اهنم ءافشتسالل اهتجلاعمب

 هبر ىلإ بوتيف مالكلا نم دصق امب باصملا ربتعي ىمح تاذلاب دوصقملا
 ."هبنذ نم رفغتسيو

 ماكحأ نيبو تادقتعمو تاروصت دجسملا ربنم لالخ نم خيشلا ححص

 هسورد نم اًريثك ىقلاو "ةايحلا تالاجم فلتخ ىف تاهيجوت ردصأو تادابعلا

 .يدجملا عمتجملا ةيجوزلا تاقالعلا :اهنم بحاو عوضوم يف تاقلح

 يف ںةايحلا تاليجست» تعرش دقو ،ةرجهلا۔سورد داحلالا رطخو ةفسلفلا

 ىف ادوهج ةّمث أأ امك ةةطوغضملا صارقألا ىلإ ةطرشألا نم سوردلا هذه لقن
 .اهنم فيلأتلا ةدام صالختسا وأ اهتعابطو سوردلا ضعب ريرحت

 .502 /18 :دمحم ةروس نآرقلا باحر يف (1)
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 :ةايحلا دهكم : بن اش

 رامعتسالا ليل يف نوك هنإف ةديقعلا يف ابتك فلؤي مل ضويب خيشلا ناك اذإ

 يفاصلا ناميإلا نيعم نم تفزتغا لاجرلا نم الايجأ -يركفلا دوكرلا ةرتفو
 دقف ؤبونجلاو لامشلا يف ةايحلا نيدايم ةرامعل تقلطناو .مذعلا حالسب تحلستو

 لب بسحف ةرارقلا ةدلب نم هذيمالت نكي ملو .م 1925 ماع ةايحلا لدهعم)] سسأ

 يرئازجلا رطقلا يحاون فلتخم نمو بازم يداو ىرق نم دوفو هدهعم تدصق
 . !ةايحلا ةيلخاد» مويلا اهيلع قلطي ةيملعلا تاثعبلا راد مهتنضتحا هجراخو

 اضر بلط» يهو .يدقع لعب تاذ ةماع ةياغ هب ملعتملل دهعملا ةرادإ تدح

 نيد ةمدخب رتعي ضويب خيشلا ناكو "ة؟هنع لهجلا يفنو ،هسفن ملعلا فرشو هللا

 مه ةمألا ةذع مهنإ" :مهنع لاق اممو ةلعافلا ةحلاصلا لايجألا هذه دادعإب هللا

 يلاخلا حيحصلا نيدللو ةلمح حيحصلا ملعللو ةاور هيبن ةسلو ةلمح هللا باتكل

 ..‘«...ةاعد ةلطابلا تافارخلا نم

 :ىج راخلا جمتجملا ىف هتابانتخ :انلا

 هتدلب يف الو دهعملاو دجسملا يفف هتاهيجوتو هسورد ضويب خيشلا رصحي مل
 لتلا ندم يفو بازم يداو ىرف يف تاباطخو تالوج هل تناك لب ءةرارقلا

 ركفلا ىقتلم يفو يرئازجلا سلجملا يف تاملك هل تناك امك ،يرئازجلا

 يف وهو هتشقانم كلذ نمو "هتنحم مايأ يف ىتح ةوعدلا كرتي ملو .. .ة مالسإلا

 .57 :هروطتو هتاشن ةايحلا دهعم :ديعس يفيرش (1)

 .103/4 :رئازجلا يف حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم (2)

 ماع وزو يزيت ةنيدم يف دقعنملا .يمالسإلا ركفلا ىلع فرعتلل عباسلا ىقتلملا يب هترضاحم كلذ نمو (3)

 ،يناثلا دلجملا) "يمالسإلا ملاعلا يف مويلا عيرشتلا عقاوو ةيمالسإلا ةعيرشلا حور" ناونع تحت م3

 ذ -ص .م1975 /_ه1395 .ةنيطنسق ثعبلا ةعبطم إةينيدلا نوؤشلاو يلصألا ميلعتلا ةرازو تاروشنم
 .(753-787 ص
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 دقلو» :.ركنم باكترا دنع مهتلافك تحت مه نمم ءايلوألا ماقتنا عوضوم نجسلا
 تلقو ... اذه نوري نيذلا نينوجسملا ضعب عم ريبك شاقن نجسلا مايأ يل عقو

 .''؛؛...ةيبرتلاو بيداتلل اقرط عرش امنإو ءاه حبي مل ىلاعت هنلا نإ :مهل

 : ى وافلا : عب ار

 ريبك ءزج هل عمج دقو ،ةايحلاو ةعيرشلاو ةديقعلا عيضاوم يف ضويب خيشلا ىتفأ
 نب ريكب خيشلا دادعإ !ضويب خيشلا مامإلا ىرواتف» :ناونع تحت باتك يف هاواتف نم

 2ط .م1988 /_ه1408 ،رئازحلا ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا ] ط جاحلاب خيشلا دمحم

 .م 1990 /ه 1411 نامع ةنطلس ،©بيسلا ءاثعشلا يبأ ةبتكم

 عم كارتشالاب 'ىرواتفو ةبوجأ» :ناونع تحت بتك يف اهنم ضعبلا عمج امك
 }1ط ايبيل ¡تولان ةوعدلا راد تاروشنم ،يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا

 .م1971 /ه 0

 بر هللا ديحوت دصقم ةصاخ .ةيدقعلا داعبألا هاواتف يف ضويب خيشلا ىعار

 ؛؛ةيدصاقملا ةرظنلا ثحبم يف كلذ ىرنس امك ،نيملسملا ةدحو قيقحتو نيملاعلا

 مدعب -لجو زع هلل لمعلا صالخإ ىلع ةظفاحملا دصقم ةاعارم - هاوتف كلذ نمو

 مايقلاب نيعوطتملا نيلماعلا بولق دسفت اهنأ اللعم ،ىتوملا لاتسغل ةيصولا زاوج
 .اةّمهملا هذهب

 :تالسارملا :ًمماخ
 درو يتلا ىواتفلا ريغ ةيرادإ ىرخأو ةيناوخإ تالسارم ضويب خيشلل تناك

 يتلا تائيهلا مساب اهبتك ام اهنمو هسفن نع اهررح ام اهنمو -ابوتكم اهنم ًريثك ا
 :اهنم جذامن هذهو .اهلثمي

 .503 /11 :نامقل ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
 .172/17-173 :ىروشلا ةروس ن .م (2)



 ميهافمو ملاعم :يديهمتلا لصفلا 58

 ريزو ىلإو ةيروهمجلا سيئر ىلإ اهثعب يتلا ةيمسرلا لئاسرلا ىدحإ هذه 1
 "بازم يداو ةبازعل ايلعلا ةينيدلا ةئيهلا ديعس يمع سلجم مساب ئلصألا ميلعتلا

 .1973 ليرفأ 06 :موي ةخرؤم ،جاجتحاو راكنتسا ةلاسر يهو

 يعماجلا دجسملاب فحاصملا نييعويشلا ةبلطلا قرح ابن ضويب خيشلا يقلت رث]
 عضول ةيروهمجلا ةسائرل يباتك جاجتحا ميدقت بجاولا نم ىأر ةمصاعلا رئازجلاب
 مهيلع باقعلا لازنإ اهيف بلط دجسملا يف ةلاسرلا ارق مث ،ةمذرشلا ءالؤهل نح
 ةلسارملا هذهل دقعلا دعبلا ىلَع لدي امنو امهريغل ةربع اونوكيلو مهل اح عضول
 "انيلع هلا باقع عفر مهيلع باقعلا لازنإ يف إف» :اهماتخ يف خيشلا هلوق
 نع ىلاعت لاق دقو نيدلا لوصأ نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأل كلذ
 .(164 :فارعألا) هنوت هلعلو مكبر ىلإ ةَرولعَم اولاق :نيقداصلا ةاعدلا

 يف قلطناف ةنهادمو مارح قحلا لوق نع توكسلا نأ ضويب خيشلا دقتعا -2

 ةجلاعم يف هتمارص نع لدعيل ناظقيلا وبأ هقيفر هيلإ بتك دقو ،هب عدصي ةأرج
 ةلدا حرش لقألا ىلع بجي الا» :لئاق ضويب خبشلا هلسارف اياضقلا ىدحإ
 هللاو ال ...؟َقحلاب حادصإلا نع ربصلا اذه ىتم ىلإف ...؟اهدقن ىلإ ءاعدلاو ةلاسملا
 .هلل دمحلاو اهنم ةدحاو كيخأ يف سيل ،نبجو ةنهادمو مارح توكسلا نإ
 رهظي نأ امإو رصتنأ اًمِإف إموقلا نيبو ينيب لخ يخأ ؛همركو هنمب يقب اميف همصعو
 .“«!دبكلا ىلع هدربأ امو ؤهيلإ عوجرلاب رفظاف مهيديا ىلَع قحل

 مهلسارف لئاسملا ضعب ةجلاعم يف هتقيرط ىلَع هناوخإ ضعب همال دقو -3
 ،هيلع ناهربلا ميقن نأو اقح هيلإ وعدن ام نوكي نأ انبسح ...» :هجهنم مل حضوي

 هبر 'ىّلإ ذختا ءآش نمق ةركذئإل وه امنإف ،هعابتا ىَلَع اذحأ هركت ال مث

 صرق .م1973 ماع ةرارقلا دجسمب خيشلا اهاقلأ سورد ةلسلس “! ...نم ةءاربلا" :ضويب ميهاربإ (1)
 .ةايحلا تاليجست :جمدم

 .م1936يفناج06 /ها 354لاوشا ا :خيراتب ةلاسرلا (2)

 .120 :ضويب خيشلا :رصان دمع (3)
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 تنكس وأ تراث ةضراعملا رمأ نم ءيش كلذ دعب انينعي ال مث &(19 :لمزملا) اليبس

 ةلوج امهنم لكلو ميدقو يعيبط لطابلاو قحلا نيب عارصلاف تفعض وأ تآتشإ
 ائزو مه اوميقت الو ،ءالؤه رمأ يناوخإ مكنلوهي الف قحلل ةبقاعلا نأ ريغ شةلودو
 .“.ه...مهتاهرت نع ىضاغتو مهل ربص نم قحأ متناف نوفرهي امل

 :تالاستملا :اسداس

 هركفو يبدألا هنيوكت هلهأ دقو هتلاسر ربانم نم ةفاحصلا ضويب خيشلا ذختا

 ماع نم ،ناظقيلا يبأ هيخأ فحص يف ةيكرح ةنيصر تالاقم ريرحتل يحالصإلا

 :يتآلا اهنم يقتنن ؛م1 938 /_ه1357 ىلإ م 1926 /ه1345

 يف» :ناونع تحت 'ةمآلا» ةديرج يف تالاقم تس ضويب خيشلا رشن -

 ينورابلا اشاب ناميلس نيب فالخ نم بشن ام اهب حلصأ 5هةيبرعلا ةدحولا
 ..مكحلا يف عرستلاو نظلا ءوس ببسب ،نالسرأ بيكشو

 لوقل خيشلا اهيف لشتما ثيح ،تالاقملا هذه يف احضاو يدقعلا دعبلا زرب
 فصناف (152 :ماعنألا) 'ىبزق اذ ناك ولو أولدْعاَق مكلف اذإو :ىلاعتو هناحبس قحلا
 ءاملع ةتسلا تالاقملا هذهب رس دقو» ،يضابإلا ئنورابلا اشاب ناميلس مالو ةّيضقلا

 خيشلا اهيلع ىنثاف رئازجلا يف حالصإلا مالعاو نوحلصملا ريبكلا برغلل

 خيشلا اوركشو يميهاربإلا ريشبلا خيشلاو يبقعلا خيشلاو سيداب نب.ديمحلا دبع
 .“برغملاو رئازجلا تفرش ىتلا تالاقملا كلت ىلع ضويب

 اهيف نّيب ةمدقمب تسلا تالاقملا هذهل ةديرجلا بحاص ناظقيلا وبأ خيشلا مدق
 -ةمزألا هذه عوضوم يف ةروشنملا -تالاقملا يقاب نع ضويب خيشلا تالاقم زيمت
 خيشلا امأ ؤ©فالخلا ءاكذإ يف ماهسإلاو نيفرطلا دحأل زايحنالا نم ملست مل يتلا

 .300 :ضويب خيشلا :رصان دمحم :نع إم1935 ناوج06 /ه1354 لوألا عيبر 04 :خيراتب ةلاسر (1)
 .م1938 ةنس 016]-156 :اهدادعا يف تسلا تالاقملا ةمألا ةديرج ترشن (2)
 .1005 :رئازجلا يف حالصإلا مالعأ :زوبد يلع دمحم (3)
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 ةقئاف ةراهم نع مني اميكح ابولسأ كلذ ىلإ كلساو ةدحرلا ىلإ اعد دقف ضويب

 نوكي نأ ردجي ،ةعاًمل ريكفتلا يف ةينارونو ةديعب رظنلا يف ةقدو ةيلاع ةمكحو

 دقو ،ريرحتلاو ريبحتلا دنع لضافألا انباتك مامأ ىلعأ الثم انرظن يف اذه هبولسأ

 طسقلاب نيماّوق نينمؤملا نم ةفئاط نيملسملا نيب لازت ال هنأ ىلَع ىرخأ ةهج نم لد

 .'"؛؛ملاثمأ نم مالسإلا يف هنلا ركأ .مه فنا ىلع ولو هلل ءادهش

 ناونع تحت رغملا" ةديرج يف الوطم الاقم ضويب خيشلا رشن -ب

 نييسايسلا ة قلا ضعب ىلع ريكنلا هيف ددش “لولفملا حالسلا وأ .عوجلا باصتعإ""

 .مهقوقح ةبلاطمو رامعتسالل مهضفرل اًريبعت عوجلا بارضإ ىلإ نوأجلي نيذلا
 لاني بوعشلا لالقتسا نأ -م131 :مدقتملا تقولا كلذ يف ةأرج لكب - دأو
 اهيأ اوظفحإ ...» :لاقملا يف ءاج اممو "لاتقلا نيدايم يف تابثلاو حالسلا ةوقب

 يف ابح الو ائبج ال مكتايح اوظفحإ ...ءاهب طونم مكممأ ةايحف .مكتايح ءامظعلا

 دجملا قاوسأ يف اهوعيبتلو ناديملا اذه نم فرشأ ناديم يف اهولذبتل لب ،طقف ةايحلا

 ليست ءامظعلاو لاطبألا سوفنف كاهلالقتساو مكممأ ريرحت اهنمث نوذخات ذإ .ةيلاغ

 .“...ليست ةابظلا ريغ ىلع تسيلو ةابظلا دح ىلع
 طرشو املاح فصي ةيبرعلا ةدحولا نع لاقم “ةمألا” ةديرج يف رشنو -ج

 .ليبن ضرغو ،َليمج ملح ةيمالسإلا ةعماجلا وأ ،ةيسايسلا ةيبرعلا ةدحولا» :اهقيقحت
 جملو ،ءارعشلا اهب ىنغت ،ليوط ةبورعلا يف غاب هل ملسمو .ليصأ ئبرع لك ةينمأو
 لك يف ةعئارلا ةليمجلا اهتروص تعبطناف ،ءامكحلاو ءاملعلا اهيلإ اعدو {ءابطخلا اهب

 ةدحولاف ،“ي هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال” رون نم فرحاب هيف شقن وبلق

 ةدحولاو ،هنلا هجو اهب ديرأو ديحوتلا ىلع سسؤت م اذإ ىئعم يأ دقفت ةيبرعلا

 .101 /5 :رئازجلا يف حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم (1)

 .123 :ضويب خيشلا :رصان دمحم نع 01931 /1 /6 :موي 3 ] :ع .برغملا ةديرج (2)

 .شماملا يف قلعو . 132: :ضويب خيشلا :رصان دمحم نع .1938 /3 /1 :موي 6 :ع أةمألا ةديرج (3)

 ` .‘‘هسفن نع ثًاحتي ةرقفلا هذه يف ينأكو" :الئاق



 61 . ةيدقعلا ضويب خيشلا راثآ :يناثلا ثحبلا

 مزاج داقتعا وه امإ “تبسحف ةيربنملا تاءادنلاب الو تاراعشلاب ققحتت ال ةيمالسالا

 ناديملا ىف اهديسجت ىلع ةدهاجلاو نامالا ىضتقم نم اهنوكب
 :تذاباتملا : اعباس

 نأ دعب ،يلربوك بألا عم هؤاقل ضويب خيشلا اهارجأ يتلا تالباقملا نم -
 :اهنم ،ةيمالساإلا ةديقعلا عوضوم يف ةلئسألا نم ةلمج نّمضتت ةلاسر هيلإ هجو
 يأر نع هملعتساو ةبوتلاو ةءاربلاو ةيالولاو ردقلاو .تافصلاو ءامسألا

 .اهيف ةيضابإلا
 خيشلا راد يف ةلباقملا تدقعناو م 1973 يفناج 17 موي ةلاسرلا تررح

 لجس .م 1 9173 يام3 /ه 1 393 يناثلا عيبر 20 ءاعبرألا موي ةرارقلاب ضويب

 ةبوجألا" ناونع تحت ةلاسر يف خسنتسا مث عومسم طيرش يف ءاقللا اذه

 .ائئدقت راخف رمع نب ومح خيشلا اه عضو 3 ةيفاشلا

 سيئ رلا راشتسم ‘راشيق” ديسلا عم ةصاخ ةلباقم ضويب عبشلا ىرجأ -

 ا ۔رئازجل ١ ءارحص ف ت ايصخشل ١ ضعب ىلإ هثوعبمو لوغ يد" , يسنرفل ١

 خيشلا ةياور دنعو اهلالقتساو ءارحصلا لبقتسم ناش ف ضوافتلل - ۔لالقتسال ١

 تيضرأو هلل ا م امأ يجاوب تمق ينأ دهشأو « :هلوقب متخ ةلباقملا ليص افتل

 . )2( هقيفوت ة ىلع هركشأو هللا دمحأو .يريمض

 "ثحبلل ماخلا ةّيملعلا ةداملا -هتالاجو هتيعوأ فالتخا ىلع - ثارتلا اذه دعي
 ت احلطصم أ ضعب ميهافم دي لحتب همالقتن نأ نسحتسي هيف عورشل ١ لبقو

 .هيف ةمدختسملا

 .ةورعوب رمات اباب تاركذم نع ٠6 64 : ةروثلا يف يلامعا :ضويب ميهاربإ )1(
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 ثلاثلا ثحيملا

 ہیهافم ديدحت
 لمتحا اذإو صوصنلا ىنعم هيجوت يف ايرهوج ارود حلطم سا لولدم لغشي

. ّ 1 . . 
 ضعبل ديدح اذهو ا دمتعيو ىنعم اهنم راتخي نأ ثحابللف هجو نم رثكأ

 .ثحبلا يف ةمدختسملا تاحلطصملا

 :ةديقعلا :لوأ
 ديفت يهف 5قاثولا مكحاو طبر يا "ةدقع" ةملك نم قتشم “ةديقعلا ظفل

 .مزجلاو نقيتلاو قيدصتلا
 هللاب ناميإلا يهو "نآرقلا اهيلإ اعد يتلا ىربكلا قئاقحلا ةديقعلا نمضتت

 ““ةديقعلا” حلطصمو .“ناسنإلاوًن وكلاو هللا نيب ةلصلا طبرو ،ريصملاو ةلاسرلاو
 وه لب ©نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا فلس دنع الو ةنسلا يف الو نآرقلا يف دري م

 وه يذلا يلقعلا رصنعلا لصف نمضتي" َوهَو ،ئسابعلا رصعلا يف ثدحتسم .

 ناميإلا ظفل يِف عومجم امهيلك نأ عم .يسفنلا رصنعلا نع ةديقعلا نومضم

 .“هثيدحلاو نآرقلا يف لمعتسملا

 درت مل اهنإ ذإ چاينآرق احلطصم سيل "ةديقعلا" مسا نأ ضويب خيشلا ظحالي

 انايإ هللا ةبطاخم مدع نم ةمكحلا نع لءاستو {ةدحاو ةرم ولو ظفللا اذهب نآرقلا يف

 باوجلا نأ ودبي 6)؟ةرم 879 نآرقلا يف ناميإلا ةظفل ترركت امنيب ،ةديقعلا ظفلب

 .م2009 ةيليوج 10 :موي قشمد شةصاخ ةلباقم "يسلبانلا بتار دمحم (1)
 "نانبل -توريب 6يبرعلا خيراتلا ةسسؤم -يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ءا ط ٠برعلا ناسل :روظنم نبا (2)

 .309 /9 :م1995 /ه 6
 .28 :م1968 /ه1388 توريب ركفلا راد ءا ط ،ةدابعلاو ةديقعلا مالسإلا ماظن :كرابملا دمحم (3)
 .28 :ن .ت .د ‘توريب .ركفلا راد ،دناقعلاو بهاذملا مامأ مالسإلا ةيتاذ :كرابملا دمع (4)

 .ةرارقلا ،ةايحلا تالجست 3 جمدم صرق ةحيحصلا ةديقعلا" سرد :ضويب ميهاربإ (5)



 63 ميهافم ديدحت :ثلاثلا ثحبلل

 هنأل .ةديقعلا" ظفل نم ءاحيإ ىوقأو قمعا ينآرقلا ناميإلا ظفل نوك وه كلذ نع

 “ةديقعلا" لاجم عتسوت نمزلا رورمبو 8"اّعم سفنلاو لقعلا يرصنع مضي
 :حلطصملا اذها» حبصاو .ةيبهذملاو ةيسايسلا تاعارصلا ببسب لئاسم هيلإ تفاضناو

 .يش يف مالسإلا نم تسيل روماب سانلل مازلإ هيف
 سانلا هيلع فراعت ام ىلع ءانب ‘“ةدشقعلا حلطصم" مادختسا نم عنام ال

 امأ هب سانلا ناحتما نع عانتمالاو لئاسم نم هيف ثدحتسا ام زييمت طرشب

 نيبو هنيب ةقالعلا امو ؟هفيرعت وه امف ناميإلا" وهف ئلصألا يعرشلا حلطصملا

 ؟ةيكولسلاو ةيدقعلا هداعبأو هناصقنو هتدايز نع اذامو ؟لمعلا

 :ناميإلا :ايناث

 :خغل ناميإلا
 :ىلاعت هلوق كلذ نمو ،بيذكتلا هدض ،قيدصتلا ةغللا ىف ناميإلا ىنعم

 .(17:فسوب) نيقداص انك ولو ان نيوُمي تنأ آمو

 :احالطصا ناميإلا

 :نيلولدم ناميإلا ظفلل ٥أ ضويب خيشلا ىري

 .ةيضابإلا بهذم وهو لمعو لوقو ةديقع نم هثلا هعرش ام عيمج -]
 تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونموُمْلا اًمئإف :ىلاعت هلوق ليلدب 3‘“ةيفلسلاو

 ريمألا ةعماج إريتسجام ةلاسر "ةيمالسإلا ةديقعلا ةغايص يف يدودوملا جهنم :ساطسط رامع (1)
 .03-04 :ص .م1991 /ه1412 :ةيعماجلا ةنسلا .ةنيطنسق /رداقلا دبع

 .ةيخيراتلا تاساردلا زكرم }2ط ،اجذومن ئلبنحلا بهذملا دئاقعلا بتك يف ةءارق :يكلاملا ناحرف نب نسح )2(

 .24 :م2004 /ه1425 .ندرألا .نامع

 .223 /1 :برعلا ناسل :روظنم نبا (3)
 ؛36 :م1993 /_ه1414 توريب "يبرعلا باتكلا راد \اط ،يدييزلا دمح حت ناميإلا :ةيميت نبا (4)

 دمح هنلا دبع حت ،ةعامجلاو ةنسلا لها فلسلا بهذم ىلع داشرلا ليبس ىلإ ةيادهلاو داقتعالا :يقهيبلا
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 نيرلا نوُلكَوَتَ مهبر 'ىلَعَو اناميإ م مهنداز ةئايا مهلع تلت اذإو ْمُهْنوُلُف

 -2 :لافنألا) ه ...اقح نوئموُمْلا مه : نوقفني ْمُهانفَزَر اممو ةالصلا نوُميِقُي

 ةحلاصلا لامعألا عيمج أ ىلع رصحلا قيرطبو لدي حيرص رصن اذهف» 4

 نم نآرقلا يف درو ام عيمج اب خيشلا لدتسا امك "ناميإلا موهفم يف ةلخاد

 نأ ىلع ةحضاو ةحيرص ةلالد لدي ةئنسلا يف ءاج امو ماكحأو هاونو رماوأ

 .هلمعو لوقو ةديقع ناميإلا
 رتشي مل ضويب خيشلا ناا ظحاليف نيدلا لوصاب بلقلا قيدصت 2

 7 وه معنا ،هلوبقل اطرش هربتعا هنأ ألإ ناميإلا ةملك لولدم يف لمعلا لوخد

 طورشم ناميإلل ىفوألا ءازجلا لوصحو ،نامإلا لوبق طرش هنكلو كلخدي مل نإو

 .“٨؛حلاصلا لمعلاب

 ونهو &“ناميإلا فيرعت يف شّيفطا دمحما خيشلا يأر وه يناثلا لوقلا اذهو

 لوقلا عم هانعم يف قفتيو ،ةيديروتاملاو ةرعاشألا فيرعت عم هانبم يف قفتي
 :ناميإلا :لوبق يف لمعلا طارتشا ثيح نم ةيضابإلا دنع روهشل

 يبلقلا قيدصتلاب ناميإلا ضويب خيشلاو شّيفطا خيشلا فيرعتل نأ ظحالي
 يف هكيرحتو ناميإلا ديدجت ةرورض ىلإ هابتنالا ذش يف لممتت ةيكولسو ةيدقع اداعبا

 :يملاسلا ؛287 :م1999 /ه1420 ،توريب -قشمد .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةماميلا ،ا ط ؤشيوردلا
 .201 /2 :لوقعلا راونأ قراشم

 .107 /12 :ةدجسلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (1)
 .14 /5 :نونمؤملا ةروس :ن .م (2)
 .315 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (3)

 .172/2 :فهكلا ةروس :ن .م (4)

 . .291 :ةيدقعلا شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم (5)

 يثراكم فسوي درشتر بألا حيحصتو رشن ،عدبلاو غيزلا لها ىلع ةرلا ين عمللا باتك :يرعشألا (6)
 لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلل داشرإلا باتك :ينيوجلا ؛75 :م1952 ،توريب ةيكيلوثاكلا ةعبطملا يعوسيلا

 .380 :ن .ت .د .ةيرصملا تاعماجلا راد ‘فيلخ هنا حتف حت ،ديحوتلا باتك :يديروتاملا ؛397 :داقتعالا
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 ةَّيصاخ اهيلع يفضُيلو صالخإلا ةغبصب ةحلاصلا لامعألا غبطصتل بلقلا
 ىلع زيكرتلا نإف ةدوهعملا ضئارفلاو ةيدبعتلا لامعألا ىلع رصتقت ًالثل ةيلومشلا

 ةغراف هبش تناك يتلا بولقلا يف ناميإلا حور ءايحإ ىلإ عوجر» يلقلا قيدصتلا

 ةيفتكم وأ سنمؤملا نم بولطملا لمعلا يه اهارت سوقطو ديلاقت ضعبب ةثبشتم
 .“"}هنامإلا ك يه اهارت ىتلا ضئارفلا ضعبب

 :ناميإلاب لمعلا ةقالع
 ، فيراعتلا ضعبل ةعوضوملا دويقلا ىلع همامتها زكري ضويب خيشلا نكي مل

 .ةيلمعلا هداعبأ صالختساو صنلا حور ىلإ ةافنلا ةديقعلا سرد نم فدهي ناك لب .

 » :؟ال مأ ناعإلا موهفم يف لمعلا لوخد بوجو لاكشإ نع هباوج كلذ نمو

 ربتعيو ،ادبأ زوجي ال يذلاو رضي يذلا امنإو ...عازن لحم ناك ولو ( ,مهي ال اذهف
 لمعي نإو ،هبلق ةديقع ىلع ىزاجي هنأ دحأ دقتعي نأ ةعيرشلاو ةلملا نم اقورم

 هتحتاف نم "نآرقلا يف ام فلاخي يذلا اذه ءاغرش هيلع بجي يذلا حلاصلا لمعلا

 .هثيدحلا يف درو ام لكل فلاخمو ،هتمتاخ ىلإ

 .ئلقلا قيدصتلا ىَلَع ناميإلا ظفل قالطإ ةحصب ضويب خيشلا ملسي
 روذجلا هذه وه ناميإلاف» ،ناميإلا اذه ةقيقح تابثإل لمعلا طرتشي هنكلو

 الإ هترمث زربت الو هتقيقح رهظت ال ناميإلا اذه نكلو ...بلقلا يف يتلا

 ."ةحلاصلا لامعألاب

 :ناميإلا يف لمعلا طرتشي ال نم تشقانم
 عضاوم يف نيفوطعم حل اصلا لمعلاو ناميال ا دورو نأ ضوێب خيشلا ىري - 1

 درو امهدحأ نع ء ءانغتسالا مدعو امهمزالت ىلع لدي ميركلا نآرقلا نم ةريثك

 .284-289 :ةيدقعلا شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم (1)

 .100 ,4 : ءايبنألا ةروس نآرقلا باحر ف )2(

 .101 /4 :ن .م (3)
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 نع ينغي هب قطنلا وأ يلقلا قيدصتلا دّرَجُم نأ ىلع فطعلا اذهب لدتسا نم ىلع

 . "حراوجلا لمع

 نايساسألا ناطرشلا هيف رفوت اذإ ل دبعلا لمع ىلع يزاجي ال هللا نأ امبو

 الّمَع ميلف هبر قل اوج ناك نمق :ىلاعت هلوقل صالخإلاو باوصلا

 حلاصلا لمعلا فطعي هللا نإف (!10 :فهكلا هئادَحأ هبر ةدابعب كرنثُ ألو اًحِلاَص

 طارتشاو امهمزالت ديكاتل حلاصلا لمعلا ىلع ناميإلا فطعي , وأ ناميإلا ىلع

 .هللا باوث يجار دنع امهعامتجا

 هلوق لثم حلاصلا لمعلا هيلع فطعيو لوأ ناميالا ركذي تايآلا ضعب يفف

 الإ :ىلاغت هلوقو (277 :ةرقبلا 4 ...تاحلاصلا أولِمَعَو أونماَء نيذلا نإف :ىلاعت
 حلاصلا لمعلا ركذي تايآلا ضعب يفو (37:ابس) همئاحِلاَص لمعو نما نم
 تاحلاصلا نم لمعي نَمَو» :ىلاعت هلوق لثم لوألا سكع ناميإلا هيلع فطعيو

 َوُهَو 'ىئنا وأ ركذ نمم } تاحلاصلا [ نم لَمْعُب نمو :هلوقو (ا12:هط) هلنموُم َوُهَو

 .(124 :ءاسنلا) نموم

 مزالتلا ىلع لد حلاصلا لمعلا نيبو ناميإلا نيب نآرقلا يف ةيجاودزالا هذهف
 .رخآلا نع امهدحأ كفني ال نامزالتم حلاصلا لمعلاو ناميإلاف كاكفلا مدعو

 ناميإ ىلع ىزاجي وأ نمؤم ريغ وهو حلاص لمع ىلع دحا ىزابي نأ ليحتسيف
 ةماقإ نودب ناميإلا نأ ىلع ليلد اذهو .احلاص المع لماع ريغ وهو بلقلا يف

 .اناميإ دعي ال ةيلمعلا رئاعشلا

 ْمَل كيلوأ :ىلاعت هلوقب مزالتلا اذه ىلع -اضيا- خيشلا لدتس)
 نيقفانملا لمع رأ كلذ 9 :بازحألا) مهلامعأ هللا طبخأف اوثموُي

 .106 /12 :ةدجسلا ةروس ؛223 /4 ،نآرقلا باحر يف (1)

 .2 [ 8 / :ءايبنألا ةروص :ن .م )2(

 .356 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (3)
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 ريلا هب نوجري ال مهف ءارارطضا هيلإ اورطضا» وأ ءاير مهنع ردص
: -_ ,(1 

 .'“)ههنلا دنع رخذلاو

 ةرفكلا اهب موقي ىتلا ةيريخلا لامعألاب ناميإلا ىلإ رقتفي يذلا لمعلل لممو

 نم مهينخت ال اهئإف ىضرملا ةاوادمو نيعئاجلا ماعطإك مهريغو (نيرشبملا) نم
 لامعألا هذه رخذ نوجري اوناك مهئأ ولو ناميإ اهعم سيل هنأل ائيش هفلا

 ىتلا تاءاسإلا بوعشلا ىلل اوؤاسأ امل هناوضر اهب نوغتبيو هنلا دنع ةيريخلا

 نب ناسحالا كلذ ىلع يتات

 وأ رفاكلا وأ قفانملا نم ردصي يذلا لمعلا امأ» لامعألا لوبقل طرش ناميإلاف

 سيل هنكلو ريخ اهرهاظف ىضرملا ضعب ةاوادم وأ ءارقفلا ضعب ةاساومك دحلملا

 ريغ هبابسأو ضراع لمع هنأل ،هيلع ىزاجي يذلا بولطملا حلاصلا لمعلا وه
 . .بلقلا يف ةخسار

 نم تردص اذإ لإ هللا دنع لبق ال حالص اهنم ادبو لامعألا ترثك امهم ا

 ::ىلاعت هلوقل هلا رمأل مالستسالاو لمعلا اهتبثي ناميإلا ةقيقح نأ امك ،نمؤم بلق
 نم ةَرَيِخْلا ُمْهَل نوكئ نأ اًرْأ هلوُسَرَو هللا ىضق اذإ ةنموُم الو نيوُمِل ناَك اَمَول

 7 :بازحألا) همهم

 “واولا”” ةدافإ مدغ ىَلَع لالدتسالا هفقوم نكي مل ضويب خيشلا نأ ظحالي
 طرتشي ال هنأ ماد ام ةرورض كلذ يف ىري ال هنأل لمعلاو ناميإلا نيب رياغتلا
 نيب مزالتلا ةرورض ديكات ىلع اًنصيرح ناك امنإ ،ناميإلا موهفم يف لمعلا لوخد

 .لمعلاو ناميإلا

 .231 /12 :بازحألا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
 .220 /4 :ءايبنألا ةروس :ن .م .(2)

 .219 /4 :ءايبنألا ةروس :ن .م (3)
 .324 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (4)
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 رظان دقف 8‘.١يعفاشلا مامإلا ناميإلا نم اءزج لمعلا نرك ىلع نهرب نممو

 أولِمَعَو أونَماَع نيذلا إ :ىلاعت هللا لوقب ًالدتسم لمعلاو ناميإلا نيب لصف الجر
 :لاق }معن :لاق ؟لصف واولا كدنعو» :يعفاشلا هل لاقف (277 :ةرقبا) 4تاحيلاصلا

 :لوقي ىلاعت هللا نأل برغملا يف اهلإو قرشملا يف اهلإ 6نيهلإ دبعت تنك اذإف
 .لا(17 :نمحرلا) هنێنرَْمْلا برو نيقرشملا رر

 نع هتنغأ “‘هنلا ألإ هلإ ال” :لاف اذإ هنأ مرظ نم» ىلع ضوبب خيشلا ذر 2

 ملو تابجاو نم هيلع ام ؤب ي مل نإو ىنح رخآ ة ُءيش هنم بلطي ل هنأ رأ .لمعلا

 لمعي مل هنكلو ديحوتلا ةملكب ًرقأ نم نأ انيبم ٤؛...تامرحملا نم هنع ىهن ام كرتي

 :ىامت هلوقل “ناميإلا” مسا هنم بلس .اكرتو العف هللا عرشب ديقتي ملف كاهاضتقم
 نيب هنلا قرف دقف (18 :ةدجسلا) هنووسي ل اقرساق ناك نمك اًئموُم ناك نمنا

 :1 فئكملا دبي ال ىتح ريبك ديكوت اذهو" "مكحلاو مسإلا يف قسافلاو نمزملا
 امك .هل موزل الف حلاصلا لمعلا امأو نمؤم اناف ملقلا ناميإلا امأ :لوقيف هب قلعتي
 4 هن ريثكلا معزي

 ناميإلا يعي نم نإف ؛لمعلا نع ناينغي ال هب رارقإلاو يلقلا قيدصتلا - -3
 نأل ؛٥هاوعد يف بذاك حلاصلا لمعلا لمعب ال هنكلو .هبلقب نمؤم هئأ معريو

 يوعد رابتخاب هللا ربخأ دقر . 5 ناميإلا ة هقيقح دكؤيو تثب يذلا وه لمعلا

 ةزغ يف دلو ؛ةيعفاشلا بسنت هبلإ (م820 ۔ 767 /_ه204 - 150) يعناشلا سيردإ نب دمحم (ا (

 ءاهب فرتو 199 ةنس رصم دصقو ؛نينرم دادغب رازو ؛نيتنس نها وهو ةكم ىلإ اهنم لمحو (نيطسلفب)
 ,ةرهاقلا يل فررعم هربقو

 ف “ملا" ا باتك اهرهشأ .ةريثك فيناصت هل ؛ةنس نيرشع نبا وهو ىتنار \ثهدحلاو هقفلا ىلع لبنار
 باتكلا راد 4ط ءاهلرألا ةيلج :يناهبصألا .هقفلا لوصأ ي ةلاسرلا"" و ؛كيدحلا يل "دنسملا" و ؤهقفلا
 .26 ,6 :مالعألا ؛يلكرزلا ؛]61 ۔63 : :م 1985 /ه1405 ؛تورب ؛يبرعلا

 ١19, :ءايلرألا ةبلح :يناهبصألا )2(

 ,08 /9 :مورلا ةروس ؛نآرقلا باحر يل (3)

 .107/12 :ةدجسلا ةروس :ن م )4)

 .101 /4 :ءايبنألا ةروس :ن .م (5)
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 ؟نوثتقُي آل مُهَو اما اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بيسَحأ ملأ :هلوق يف نامإلا

 َنَمَلْعَيتَو اوقدص نيذلا ةللا َنَملْعَيَلَق مهلبق ني نيذلا اتف ذقلو
 يذلا وهو .ناتتنالا لّوأ وه ةعيرشلا ماكحأب لمعلاو (1-3 :توبكنعلا نيبذاكلا

 “؛بولقلا يف ام قدصي

 ىلع هبر هيف دهشي ،دبعلا هيضمي دقع ““ هلا الإ هلإ ال” لوق نإ 4

 نع ينغت ديحوتلا ةملك نوك داقتعا امأ .ناميالا تايضتقم لمعلاب همازتلا

 العف .ةرورضلاب نيدلا نم ملع امل لاطبإو عرشلا دعاوقل مده وهف لمعلا

 ابوحصم الإ “هل ““ هللا الإ هلإ ال"" لوق دبعلا يفكي الف ،تايهنملل اكرتو تابجاولل

 .نآرقلا هتبثي امك ،لمعلاب

 نإو ىنز نإو ،ةنجلا لخد ''هل 1 الإ هلإ ال” لاق نم» :ثيدحلا حص اذإو

 رفي اوهتني ي نإ اورَقَك نيذلل لفن :ميركلا نآرقلا يف درو ام قباطي اذهف "×قرس
 دهع يف اوناك نيذلا رافكلا قح يف تلزن ةيآلاف (38 :لافنألا هفلس ق اًم مه

 نم مالسإلا لبق هولعف دق ام مه رفغي ىلاعت هنلا نإف .مالسإلا اولخدو ةي يبلا

 يصاعملا نم كلذ ريغو دأوو ىئزو ةقرسو لتق

 .20 /9 :توبكنعلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .40 :ملسملا ةديقع :يلازغلا )2(

 .595 /] 6 :تلصف ةروس 6نآرقلا باحر يف (3)

 ٠٥ :هل لاف هنأ ةنينب ينلا نع نيط رذ يبآ ثيدح نم ،ضييلا بايثلا باب .سابللا باتك يف يراخبلا هاور (4)

 نإ لاق ؟قَّرَس نإو ىنز نإو تلف ةئجلا لخد الإ كيذ ىلع تام مث ؛ هللا الإ ةلإ ال لاق دْبَع ني ام

 نو لاق ؟قّرنم ناو ىنز نإ تلف 6قَرَس نإو ىنز نإو لاق ؟َقَرَس ر ىنز نإو تلق ،ًقَرَس نإَو ىنز
 ٠ لاق .رذ يبا فلأ مغر نو :لاق اذهب ثاَح اذإ رذ وبآ ناكو .« رذ ييأ د فلأ من مغر 7 قرس نو 5

 طبض .5379 :ثيدح .هل ً رفغ هللا ألإ ةلإ ل َلاَقَو مدنو بائ اذإ هلبق وأ توملا دنع اده هللا دبع وبأ

 :م 1 987 /ه 1407 6"توريب ۔ةماميلا رثك نبا راد 3 ط انلا بيد ىفطصم جيرختو ميقرتو

 .ت .د 6؛ط .د توريب ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،يقابلا لبع داؤف دمحم حت .حيحصلا :ملسم ؛21 93 /5

 .95 /1 .94 :ثيدح .ةنجلا لخد ائيش هناب كرشي ال تام نم باب ناميإلا باتك ن



 ميهافمو ملاعم :يديهمتلا لصفلا 70

 قرسيو ينزي ارفاك ناك دقو ““هللا الإ هلإ ال لاق نم :ثيدحلا ىنعمفا

 نم مذقت ام هل رفغي هنلا نإف همالسإ هيف نلعي يذلا مويلا يف هلإف ...رمخلا برشيو
 ."هلبق بج مالسإلاو ؛مويلا كلذ ذنم هلمع أدبيو هبنذ

 ١ مالسإل او ناميإلل :

 .دايقنالاو مالستسالا :ةغل مالسإلا

 اَهْبنم مالسإلل يحالطصالاو يوغللا ىنعملا نيب ةقالعلا ىلل ضويب خبشلا راشا
 راص» ىتح يكرحلا قيمعلا هانعم تدقفأ مالسإلل يوغللا لصألا نع ةلفغلا نأ ىلإ

 .3 !ىنعم اهل ةفرصتم ةملك تسيلو ةدماجلا باقلألا نم بقل هنكل ملسملا

 قايسلا لالخ نم مهفيف © نيلصفنم وأ نينرتقم نادر ناظفل مالسإلاو ناميلا

 ©‘كلذ ريغ وأ فدارتلا وأ فالتخالا انإ ،امهنيب ةقالعلا دحتو امهنم لك لولدم

 .ةيببسلا ةقالع امهنيب طبرتو صاخلا هموهفمب امهنم لك زيمتي امهنارتقا لاح يفن
 .ىلاعت هنلا رمأل حراوجلا مالستسا رمثي ئرما بلق يف لحي نيح ناميإلا نأ كلذ

 مالسإلا اهنع بترت ،ناميإلاب اهنع ربعملاو ؤبلقلا يف ةديقعلا هذه تعمتجا اذإف"

 مالسإلاو ناميإلا نيب انقّرف اذإف ،هرهاظب املسم هبلقب انمؤم ءرملا نوكيف ،رهاظلا يف
 .“ه؛اذه وه امهانعمف

 هيلع ليربج ثيدجب ضونب ميهاربإو ةيميت نبا ناخيشلا لدتسا دقو

 .224 /4 :ءايبنألا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .345 /6 :برعلا ناسل :روظنم نبا (2)
 .424 /1 ] :نامقل ةروس نآرقلا باحر يف (3)
 .315-316 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (4)

 /ه728 - 661) ةيميت نبا نيدلا يقت يقشمدلا ينارحلا مالسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحا (5)
 ؛ةمكحلا نونف يف ثحبلا ريثك ناك .رهتشاو غبنف قشمد لقتناو نارح ين دلو (م!ا328 - 3

 عمجلا" و "ناميالا" و تادلجم سمخ ىواتفلا" :اهنم شةريثك فيناصت هل .نيدلا يف حالصإ ةيعاد
 نيب ةطساولا" و “‘ناطيشلا ءايلواو هنلا ءايلوأ نيب ناقرفلا"و ةنسلا جاهنم" و"““لقعلاو لقنلا نيب
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 نع ةني لوسرلا لثس نيحف ،ناميإلاو مالسإلا يموهفم نيب زييمتلا ىلع :مالسلا
 هلوصاب باجأ ناميإلا نع لئس املو ةةسمخلا ةرهاظلا نيدلا رئاعشب باجأ مالسإلا

 اهيف ناك نم انجرخأف :ىلاعت هنلا لوقب ضر خيشلا لدتساو ،ةتسلا ةيناميإلا
 دورو ىلع (35-36 :تايراذلا) “َنيِمِلُْمْلا ن تب َرْيَغ اهيف اناَجَو اَمَف نينموُمْلا ن

 امهنم لك دافأ اقرتفا اذإ امهنإ ثيح ،دحاو ىئعمب ناميإل و مالسإلا يحلطصم
 .ةيلمعلا هعورفو هلوصأل لماشلا نيدلا ىنعم

 :هناصتقنو ناميإلا ةدايز

 ال ناميإلا نأ ةيضابإلا يمدقتم نم هريغو ديز نب رباج مامإلا ىري

 قشمد ةعلقب لقتعم وهو م1328 /_ه728 ةنس يفوت ةيعرشلا ةسايسلاو "قلخلاو قحلا

 بقانم يف ةيردلا دوقعلا" هامس هتريس يف باتك ةمادق نبالو .هتزانج يف اهلك قشمد تجرخف

 .144 /1 :مالعألا :يلكرزلا .“ةيميت نب دمحا مالسالا خيش
 ةبتكم ،توريب ةمكحلا راد !ط ©فسروي نب روشاع و سيردإ دمحم حت حيحصلا عماجلا :عيبرلا ( 1(

 نايب باب ؛ناميإلا باتك حيحصلا :ملسم ؛295 :ص 3769 :ثيدح فه1415 .نامع ةماقتسالا

 .37 /1 508 :ثيدح ،ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا

 سماخلا صرقلا ،تايراذلا ةروس ،ميركلا نآرقلا ريسفت باحر يف ؛35-36 :ناميإلا باتك :ةيميت نبا (2)

 .ةرارقلا -ةايحلا تاليجست آ

 .ةرارقلا -ةايحلا تاليجست \ط٧) سماخلا صرقلا "تايراذلا ةروس ،ميركلا نآرقلا ريسفت باحر يف (3)

 .165 /4 :جحلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (4)

 ةيالو " قرف" ةيرقب دلو .ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ مامإ ،ءاثعشلا وبأ .يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج (5)

 لقنتي ناكو .ةرصبلا دصق مث ،ةياورو ملع ةلئاع ناضحأ ف أشنو .م9 /ه8 ماع نامعب ‘ىوزن""

 .نينمؤملا مأ ةشئاع :مهنم .ةباحصلا ةريخ نم ةلث نع ثيدحلا ىورو .ملعلل ابلط .زاجحلا نيبو اهنيي
 6نايفس يبأ نب ةيواعمو ‘كلام نب ضنأو :دوعسم نب هنلا دبعو ،رمع نب هنلا دبعو ،سابع نب هنلا دبعو

 رباج نع ىوريو .مهريغو ...يردخلا ديعس وباو ،ةريره وبأو ،هنلا دبع نب رباجو ريبزلا نب هللا دبعو
 /ه93 ماع ينوت .؛سابع نبا هلا دبع ،رحبلا الإ مهدنع ام تيوحف ايردب نيعبس تكردأ» :لاق هنأ

 :ميعن وبأ يناهفصألا 108-110 .99 .60 .55 526 .نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب :مالس نبا) .م7] ا
 -67 /1 6ريسلا :يخاّمشلا ؛205-214 /2 ؛81 /1 .خياشملا تاقبط :ينيجردلا ؛12/3 ،ءايلوألا ةيلح
 .(217-220 /2 .ةيضابإلا مالعا مجعم :ثارتلا ةيعمج 2
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 ناصقن يفني امك 8“هلك مدهنا هضعب هنم صقن اذإ ءازجتي ال الك هرابتعاب م"'!صقني
 خيشلا نإف ،هقالطإ ىَلَع سيل مكحلا اذه نأ الإ ، "هقيدصت هنأ هفرع نم ناميإلا

 الو ديزي ال هنأ آلإ ،هناصقنو هتدايزب لوقيو قيدصت" هلاب ناميإلا فرعي شّيفطا
 لامعألا ةدايز :يه رخأ تارابتعاب صقنيو دادزي نكلو ٧هتاذ يف صقني

 يروجيبلا نيبو ،“ناميإلا لاصخ ملعلا ةدايزو نيهاربلاو ةلدألا ةوقو ،اهناصقنو

 ام ىلع لومحم صقنيو ديزي هناب لوقلا نأ» كلذو سيظفل ةلاسملا يف فالتخالا نأ

 وهو هلصأ ىلع لومحم صقني الو ديزي ال هنأب لوقلاو ،لامعألا وهو هلامك هب

 صقنيو تاعاطلاب ديزي ناميإلا نأ ضويب خيشلا ىريو "طابلا قيدصتلا
 .اناميإ هنود ام ىمسي نأ نكمي ال ائيرورض ادح هل أ لإ ۔يصاعملاب

 ربتعا نم دنع هسفن وه شّيفطا خيشلا رظن يف ناميإلا ناصقن لاجم نأ ظحالي

 يتلا ةيلمعلا هلاصخ ضعبب لالخإلاب كلذ قلعتيو المعو الوقو اقيدصت ناميإلا

 مه ه 7 ٥

 ةبعش نوُتِسَو عنفب وأ نوُعْبَسَو عضي ةب ناميلا » :ةلي هلل ,لوسر ثيدح اهلمشي
 ىلإ بهذ دقو . قيرطلا نَع :7 ةَطاَم اهاندأو هللا أل ةلإ ال لوق اَهلَضناَف

 .399 :ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا وسيردا نبا ىفطصم (1)
 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا نع القن .ك74 / :نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم :يقاتسرلا سيمخ (2)

 .499-500 /ا

 داصتقالا) ءهناصقنو هتدايز روصتي مل يناهربلا قيدصتلا ىنعمب ناميإلا قلطا نإ» :يلازغلا دماح وبا لاق (3)
 :م2008 /ه1429 ،نانبل -توريب .جاهنملا راد ، ] ط ،يوافرشلا ناندع دمح سنأ هب ينع داقتعالا يف

 .399 :داشرإلا باتك :ينيوجلا 3

 .299 :ةيدقعلا شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم (4)

 نانبل -توريب ،ةيملعلا بتكلا راد إ ط .ديحوتلا ةرهوج حرش ديرملا ةفحت :يروجيبلا ميهاربإ (5)
 .51 :م!983 /ھ3

 .14 /5 :نونمؤملا ةروس "نآرقلا باحر يف (6)

 ؛63 /1 .35 :ثيدح ؛اهاندأو اهلضفاو ناميإلا بعش ددع نايب باب ،ناميإلا باتك .حيحصلا :ملسم (7)
 ركاش دمحم دمحأ حت .2614 ثيدح ؛هناصقنو هتدايزو ناميإلا لامكتسا يف ءاج ام باب "ننسلا :يذمرتلا

 .10/5 ن .ت .د }ط .د توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد كنورخآو
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 خيشلاو يفاكلا دبع رامع يبأ خيشلاك شةيضابإلا ضعبو هثيدحلا ءاملع كلذ

 .}صض وي
 :ةلأسملا ةصالخ

 .ئناهربلا قيدصتلاب ال ةيلمعلا هلاصخ ناقلعتت ناميإلا يف ناصقنلاو ةدايزلا

 روهمج امأ ضويب خيشلا كلذ ىلإ راشأ امك ائامإ هئود ام ىمسي ال ةح ناصقنللو
 .ارجتي ال ألك هرابتعاب ،نامإلا ناصقن نوري الف ةيضابإلا

 :ناميإلا دايدزا بابسأ
 هللا هجو ءاغتبا سفنلا ةدهاجمو هنيهارب نم ةدازتسالا ردقب ائاميإ نمؤملا دادزي

 :اهنم بابسأب كلذ ققحتيو "ىلاعت

 : نآرقلا ةورردت - 1

 :ىلاعت هنلا لوقل ،ائاميإ هتايآ ربدت هديزي نمؤملا نإف ،ةيادهلا ردصم ميركلا نآرقلا

 اوشَماَء نيذلا اًماَف» :هلوقو (02 :لافنألا همائاميإ ْمُهْنَداَز ةئاياَء مهيلع تێلئ اذإو

 .(124 :ةبونلا) هؤنوريشْبتنسِي ْمُهَو اناميإ مهدازف

 :ىنسلا هللا ءامسأ ةفرعم -2

 ف اهتايلهحت ي لمأتو ىنسحلا هئامسأبو هبرب ةفرعم داز املك ائاميإ نمؤملا دادزي

 هللا ىلإ هَجوتلا ةيوقتو ؤبلقلا يف ناميإلا ةيوقت ىلإ ةجاح يف نحنو" نوكلا
 .“‘هرمأ ذافنو هتدارإو هتردقب قلطملا ناميإلاو

 .287 :داقتعالا .يقهيبلا (])
 .98 .97 /2 :زجوملا :رامع وبا (2)
 .90 /16 :رفاغ ةروس ؛14 /5 :نونمؤملا ةروس ،نآرقلا باحر يف (3)
 .327 /3 :هط ةروس ريسفت رظناو ؛392 /8 :صصقلا ةروس :ن .م (4)
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 :هللا رلَح يف رلفتلا -3

 ةيشخ ربدتملا اثحابلا ديزت يتلا سفنألاو قافآلا تايآ يف ركفتلل نآرقلا اناعد

 ةيزغ ةللا نإ ُآَملْعْلا مداع نب ةللا ىتخ املف .نيملاعلا بر هف

 . ا نأ جتنتسن اهقايسب ةميركلا ةيآلا هذه ةقالع راضحتسا دنعف (28 :رطان) هروف

 ثحابلا نأل .ةينرركلا هللا تايآ يف ركفتلاو بيقنتلاو ثحبلل ةحيرص ةوعد نمضتت
 .'"ههرب اناميإ دادزا املك ملعلا اذه ليبس يف ةوطخ راس املك"

 :ناميالا لاصخ ,رم ةرارتسالا 4

 هللا لوق ليلدب ،ناهيإلا دايدزا ُمثي بولطملا هجولا ىلَع تاعاطلاب مايقلا
 بيك اَمَك مايصلا مكيل بك أونَماَء نيلا اهبأ ايه :الثم , مايصلا ةضيرف نع ىلاعت
 هللا اهامس ىتلا ةالصلا ماقإ اهنمو (183 :ةرقبلا ههنوقَت مكل مكلبق نم نيذلا ىلع
 ةفصبو .ة )مكتالص يأ (:ا43 :ةرقبلا مكنال عيبضُل هللا ناك امو :هلوق يف ائامي
 ناميالا دايدزال اببس هيلإ برقتلا ةدايزو هليبس يف ةدهاجملا هنلا لعج دق ،ةيلامجإ
 عمل هللا نو 7 مهنيدل انيف اوذُهاَج نيولا ناسحالا ةبترم غولبو
 :ىلاعت هلوقل .نيحلاصلا ةرشاعم كلذ ىلع نيعي 7 69(6 :توبكنعلا) “نيِنيسَحُمْلا
 .(119 :ةبوتلا) ؛ئنيِقداصلا م اوئوُكَو هللا اوقتا اوْنماَء نيذلا اهثيأ ايف

 :ناميإلا ناصقن بابسأ
 ناميإلا دايدزا بابسأب مايقلا نع هتلفغ ببسب ناصقنلل دبعلا ناميإ ضرعتي

 ال بابسألا هذهب ذخألا ىف نيرصقملا نأل ،لطابلاب هتلغش قحلاب هسفن لغشي مل اذإف
 نيطايش سواسوو سفنلا ءاوهأ نم مهتناصح فعضنتف اًئيعُم قحلا ىلع نودجي
 ليبسلا نع ْمُهوُدُصَيَو نوملعي ال ثيح نم مهوجردتسيف سنإلاو نجلا
 .(37 :فرخزلا) هنوذتهُم مهنأ نوبيسحبو

 .496 /13 :رطاف ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .374 /17 :فرخزلا ةروس :ن .م (2)
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 :قداصلا ناميإلا داعبأ

 عساولا ىنعملاب ،هل ةيدوبعلا قيقحت يه ناسنإلا قلخ نم ةياغلا نأ هنلا نيب

 يتألّص نإ لق ،اهيف هرمعتسا يتلا ضرألا يف ةفالخلا ةفيظو لمشي يذلا ةدابعلل
 م

 ةداهشلاب دبعلا رارقإف (162 :مامنأل) هَنيمّلاَعْلا بَر هلل َئتاَمَمَو ئآَيخَمَو ىسنو

 يندملا بناجلا يفو َئيكسانملا بناجلا يف هلاوحأ لك يف هنن ادبع نوكي نأ يضتقي

 ناك اذإو» ٢ هكلمي عيش لكو هندبو هلقعو هتوق لك هلل ىطعأ لق نمؤملاو ئتايحلا

 عمتجملا يي الوبقم اًَوضع هليو ةيمالسإ ةيوه ناسنإلا يطعي نيتداهشلاب ظفلتلا
 ةراضحلا ةكس ىلع هعضي يذلا وه لمع ىلإ مجرتملا يلقلا ناميإلا نإف .يمالسإلا

 عقنتسمو ةداملا ضيضح لإ طوبهلا نم هعنميو ءامسلا وحن ةدعاصلا ةيمالسالا

 .“٨هناسنإلا هيخأ ىلع ناودعلاو ماثآلاو يصاعملا باكترا نم هنتصحيو ايندلا

 اهدقتعم كولس طبض يف ريثات اهل ةماعلا قئاقحلا نم ةعومجم ناميإلا

 هنإف ةفرعم درجم ناميإلا نأ ذاقتعا اًمأ ،اهيحانم لكب هتايح فييكتو ههيجوتو

 مالسإلا اهب ءاج ىتلا ةيقيقحلا يناعملا نم ايلاخ اركف نيدلا روصتي نمؤملا لعجي
 يلخاد روعش درجم هريصي ناميإلا تايضتقمب لمعلا ةرورض داقتعا مدع نأ امك

 .)ةايحلا ىف هل رثأ ال

 هب عفري لمع لك لمشي "ناميإلا ىضتقم نم وه يذلا حلاصلا لمعلا إ
 نيملسملا عقاو ةروطخ نم ضويب خيشلا ردخ دقو ءايندلا هب ضهنت وأ نيدلا
 يراضحلا بناجلا يف مهرقهقتو ةعيرشلا ماكحأب مهفافختسا يف لممتللا
 ناميإلا ةقيقح نع مهداعتباب كلذو ،يدقعلا بناجلا يف للخلا ىلإ كلذ عجراو

 .217 /8 :لمنلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 يبرعلا نايبلا راد 01 ط .ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا يف ىلجتي ناميإلا :بتاكلا دمحا (2)

 .22 :م1989 /ه1410 .نانبل -توريب .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل
 دقانلا زكرم كرصاعملا يمالسإلا ركفلا رئاخذ ةلسلس "مالسإلا يف ينيدلا ريكفتلا ديدبت :لابقإ دمحم )3(

 .29 :ن .ت .د .ايروس -قشمد "يفاقثلا
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 روصتلا اذه ببستف {يلمعلا مازتلالا نم لاخ رارقإ درجم هرابتعاو ةيلمعلا

 اذكؤم .ةايحلا يحانم لكل لماشلا هموهفمب لمعلا نع ناميإلا لصف يف ئطاخلا

 مهلاوحأ عيمج ىلع ابلس رثؤت يتلا ةيساسألا نيملسملا ةلكشم وه لصفلا اذه نأ

 .'"هداعملاو شاعملا يف

 درفلا ىوتسم ىلع ةريطخ جئاتن لمعلاو ناميإلا نيب لصفلا نع بترتت
 كولس نأ ىلع لدي اذهو» .ةماع ةفصب ةيمالسإلا ةمألا ىوتسم ىلعو .ةعامجلاو

 كلذ دقتعي ال نم كولسل امامت اًقلاغ نوكي لمعلاو لوقلاب اطبترم ناميإلا دقتعي نمم
 لإ اذه هعفدي نأ نود هبلق يف اهداقتعا وأ ةداهشلاب هقطن درجم يف هتابن ىريو

 دعب ةريخألا مهتضهن ىلإ اودوعي نأ نوملسملا عاطتسا امو عقاولا يف هديسجت

 .“«ألمعو اقيدصت ةديقعلا رابتعاو لصألا اذه ةعجارمب آلإ طاطحنالا

 رهظأ نإو زجاعلاب اهاوه هسفن عبتأ نم ةيمست يف ةي هللا لوسر قدص دقل

 ام ٌنَسَح هللا يف ءاجرلاو لمعلا هقدصي هنلا يف نظلا نسح أل ،هلا يف ءاجرلا

 .ءاجرلاو فوخلا نيب فجاو هبلقو تاحلاصلا لمعي نمؤملاف لمعلاب ابوحصم ماد
 .هباذع فاخيو هثنا ةمحر وجري

 :جهنملا : اًثلاش

 ‘“جهنملا”" ةظفلو .‘٨اهلبس رسيأ يف قحلا لإ نيبلا قيرطلا وها ةغللا يف جهنملا

 جمهن» :لاقي .نيبتسملا حضاولا ميقتسملا قيرطلا وهو ،“جهنلا"" نم ةذوخام
 .نابتساو حضوو ماقتسا ىنعمب مزال لعف -قيرطلا

 .107-108 /12 :ةدجسلا ةروس ؛232 /4 :جحل ةروس ؛100 /4 :ءايبنألا ةروس ؤنآرقلا باحر يف (1)
 .292 :ةيدقعلا شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم (2)

 .124 :ءايبنألا ةروس "نآرقلا باحر يف (3)

 .957 /2 :ن .ت .د ءايكرت "لوبناتسا ضةوعدلا راد ]ةيبرعلا ةغللا عمجم ‘2ط }طيسولا مجعملا (4)
 .300 /14 :برعلا ناسل ،روظنم نبا (5)
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 يملعلا تُحبل ا جهنم يودب نمحرلا دبع ذاتسألا فّرع دقف حالطصالا يف امأ

 دعاوقلا نم ةفئاط ةطساوب مولعلا يف ةقيقحلا نع فشكلا ىلإ يدؤملا قيرطلا» :هنأب

 .“"ههةمولعم ة ةجيتن ىلإ لصي ىتح هتايلمع ددحتو لقعلا ريس ىلع نميهت ةماعلا

 :يدقعلا جهنملا

 بهاذملا لك» :ضويب خيشلا لاق امك .ةديقعلا يف ثحبلا جهانم تددعت
 قرط يف نوفلتخي مهنكل .ةي هلوسر ةنسو هللا باتك نم اهماكحأ ذخات

 نآرقلا جهنم :جهانملا نم ناعون مالسإلا ةديقع ضرع يف رهتشاو .طابنتسالا

 .نيملكتملا جهنمو

 :نآرقلا ىف يدقعلا جرلا ملاعم

 رصع وأ ةنيعم ةقبطب اًئصاخ سيل ينآرقلا جهنمل سانلا لكل جهنملا ة ةيمومع -]

 .نيملاعلل حلاص جهنم وه لب ،نيعم
 نم سانلا اهعم بواجتي ةيرطف ةحضاو نآرقلا ةلدأ :ةيناسنإلا ةرطفلا ةبطاخم -2

 .سانجألاو تاقبطلا عيمج

 ،ملعلا بلط ىلإ ناسنالا هجوي نآرقلاف :هيف ناميإلا سرغل ناسنإلا تاذ ةئيهت -3

 نم دسافلا ثوروملا يف كيكشتلا ىلإ هدشري امك هسفن عم قدصلا ىلإو

 .ريطاسألاو تادقتعملا

 باتك سيل ميركلا نآرقلا :ةيقطنملاو ةيروعشلا تاريثلاب ناسنإلا ةطاحإ - 4

 هلقعو ناسنإللا ةرطف بطاخ لب .. .ةقاج ةاوم يوحي نوناق باتك الو توهال

 ...هتايح يف ةيعقاولا اهراثآب ناميإلا لوصأ طبرو

 .05 :م1977 ‘تيوكلا ،تاعوبلملا ةلاكو .3 ط . .يملعلا ثحبلا جهانم يودب نمحرلا دبع )1(
 ةعبطملا ! ط .جاحلاب خيشلا دمحم نب ريكب خيشلا دادعإ ؤضويب خيشلا مامإلا ىواتف :ضويب ميهاربا )2(

 .49 /1 :م1988 / 8 .رئازجلا ةيادرغ ،ةييرعلا
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 .سفنلاو نوكلا يف ركفتلا ىلإ يناسنإلا ركفلا هيجوت :سفنألاو قافآلا تايآ 5

 / .ناميإلا قئاقح تيبثتل

 ةيوسلا ةرطفلا عم اهبواجت ثيح نم : :ئناسنإلا دوجولا ىف ةديقعلا ةلاصأ ديكات 6

 يناسنإلا خيراتلا قمع يف اهلغوت ثيح نمو ةيناسنالا سفنلا قامعأ يف

 ةوعد حاتفم وه صلاخلا ديحوتلا أأ صصقلا تلصفو تايآلا تلد ثيح

 ."السلا هيلع مدآ انيبأ ندل نم اعيمج ءايبنألا

 .تاهباشتملاو تاضقانتملا ىلع ءاصعتسالاو لقعلا ةهادبل ةقفاوملاو حوضولا -7

 نوؤش لك يف نمؤملا ةكرح روحم لكشي ايكرح ايفاص اناميإ ينآرقلا جهنملا رمثي
 ر هلل يتاممو يآَيخَمَو يكلو يتالص نا ل :ةيندملاو ةكسانملا هتايح

 ال ةز ل هذهف هسفنل ةيكزتو اناميإ نآرقلاب دادزي نمؤملاف (162 :ماعنألا) هگنيِمَلاَعْلا

 .ديقعتلاو ديرجتلاب تمستا يتلا نيملكتملا جهانم اهجتنت

 تامولعملا تايلك نم ءيش ديدحتو ميسقتو ةلالد نم امو» :يشكرزلا لوقي

 نود برعلا ةداع ىَلَع هدروأ نكل ،هب قطن دق هنلا باتكو ألإ ةيعمسلاو ةيلقعلا

 .نيملكتملا ماكحأ قئاقد

 : سيللتل ا عبنم ل اعم

 .ةيدقعلا اهتيعجرمب ةيمالسإلا ةمألا طبرب ىلوألا هدوهع يف مالكلا ملع ماق دقل

 .يمالسإلا عقاولا ىّلَع ةئراطلا تايدحتلا هجاوو ؤدفاولا ركفلا عم ايباجيإ لماعتو

 ام ذخأ يف نيرخآلا ىلَع نيلوألا لضف نكي مل ،اًميظع ةمألا ىلع هلضف ناكو
 ناب .مهسفنأل هوذخأ ام كيلمت يف لب 6طقف هفالخ ةحفاكمو ،ذخألا قحتسي

 .ضايرلا ،ايليبشإ راد © ] ط رضاحلا رصعلا ف ةيمالسإلا ةديقعلا ل ثحبلا جمانم :يدينزلا ن نمحرلا دبع (( 1(

 .335 :ص .ما998 /ھ38

 ةفرعملا راد .2ط ،نارخآو يلشعزلا نمحرلا دبع فسوي حت ؛نآرقلا مولع ين ناهربلا :يشكرزلا )2 (

 .147 /2 :م1994 /ه1415 .نانبل-توريب
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 ماقم هوماقأو ،مالكلا ملع هومسا 5القتسم اًملع امهنم اونوكو إمهدنع امب هوجزم
 نيدلا نع دوذلل دعتسم انل صاخ كلم وه يذلا -ملعلا اذهف .مالسإلا ةفسلف
 ةفسلفب مالسإلا ءاملع نم فلسلا لاصتا لوصحم -هل ةداضم ةفسلف ذ لك هابت

 :اهنم رطاخم هب تقلف نمزلا رورمب رسحنا مالكلا ملع رود 5 ألإ "٢؛نانويلا

 طاشن هنأل اهيف لصف لوق قيقحت عيطتسي ال تالاجم يف لقعلا لاخدإ _

 .هدودح جراخ

 .‘ةينيقي ريغ تامدقم نم طابنتسالاو ديرجتلا هيلع بلغي -

 دق اهيف أطخلا نإف اهوحنو تافصلاو ةيهلإلا تاذلاب لصتت هلئاسم نأ امب -

 .نيدلا نم قورملا ىلإ يةؤي
 ال لدج جهنم هجهنم نأل ،نئاغضلا ثرويو بلقلا ةوسق يف ببسي -

 ملع» راصف .ةيمالكلاو ةيفسلفلا اياضقلا نم اجيزم ةيمالسإلا ةديقعلا لاحأ -
 : '؛سوفنلا يف ةيوق نآرقلا ةديقع ثعبي نأ نع اديعب اذه هلكشب ديحوتلا

 ةيدققلا داعبألا : اًعسبار

 امب ناميإلا يضتقي -ًالثم- لي لوسرلاب ناميإللاف اهتاياغ يه ةيدقعلا داعبألا
 ةعي تادابعلا رئاسو ةاكزلاو ةالصلا نم ةي لوسرلا هب ءاج ام لكف 5هب ءاج
 .يناميإ لصأ تايضتقم نم اهنأل .ةديقع

 .ةييزتلا راد ۔] ط .نيلسرملا هدابعو نيملاعلا بر نم ملاعلاو ملعلاو لقعلا فقوم :يربص ىفطصم )1(
 .109 /2 :م2007 /ه1427 .ايروس -قشمد

 .162 :ةعبرألا ءاهقفلا دنع ةيمالسإلا ةديقعلا .ديز وبأ ديزيلا وبأ (2)
 ةعابطلل ةفالخلا راد يدودوملا ىلعألا يبأل ةيمالسإلا ةراضحلا باتك ميدقت ،لايخ ميركلا دبع دمحم )3(

 .13 :ن .ت .د ،رشنلاو

 .م2009 ناوج 16 :موي قشمد ةصاخ ةلباقم :يليحزلا ةبهو )4(
 .م2008 ليرفأ 29 :موي ةمصاعلا رئازجلا ًةصاخ ةلباقم :راجنلا ديجملا دبع ()
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 :نيهاجئا يف ةيدقعلا داعبألا ىلجتت

 شيعملا عقاولا ىلع هلازنإل يدقعلا صنلا نم قالطنالا :لوألا هاجتالا -

 .ءادتبا هرونب ءادتهالا دصق

 .يدقعلا صنلا ىلإ اهعاجرإ قيرط نع عقاولا اياضق جالع :ناثلا هاجتالا

 .ةيناميإ لوصأ تاذ اهرابتعاب
 .عقاولا +‘+ صنلا :لكشلا اذهب نيهاجتالا حيضوت نكمي

 :ىدقعلا ركفلا :ًسساخ

 ءايشألا ين لقعلا لامعإ هب ىنعيو يلقعلا رظنلاو لماتلا وه “ركفلا"

 ةايحلا رهاوظ نم ةرهاظ لك ىلع ماعلا ىنعملاب قلطيو ،اهتفرعم ىلإ لوصولل
 .“"اةيلقعلا

 اياضق يف لقعلا لامعإ ينعي يدقعلا ركفلا” نأ فيرعتلا اذه نم جتنتسن
 هدضاقمو ،(جهنملا) لمعلا يف ةفظوملا تايلآلاو دعاوقلا نّمضتي وهو ؛ةديقعلا

 .(داعبألا) هتارمثو

 :فلسلا : سداس

 هنمو "مهتريس نع فرطلا ضغب !نومدقتملا ةعامجلا مه -ةغل - فلسلا

 الئَمَو اًمَلَس ْمُهاتْلَعَجَف :نيقرغملا نوعرف لآ نع ىلاعت هلوق
 ىلع ‘‘فلسلا” مسا قدصيف حالطصالا ين امأ (56 :فرخزلا) «نيرجخألل

 دق اذإو ،ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا

 يذلا بهذملاب صتخع وهف -اهفلسو اهوستسؤم ةسردم لكلو -نّيعم بهذم

 .154 2 :م 1982 ينانبللا باتكلا راد :يفسلفلا مجعلا :ابيلص ليج (1)

 .330 /6 :برعلا ناسل :روظنم نبا (2)
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 نيبستنم نيدودعم صاخشا يف فلسلا" حلطصم رصح ةطلاغملا نمف 5هب ديق
 .ذإ كلذ ىلع نيفصنملا اهلهأ نم دهاش دهش دقو ةدحاو ةيمالسإ ةسردم لإ

 ةياهن يف اوءاج صاخشأ ةسمخ يف هرصح مث ظفللا اذه قالطإ امأ» :لوقي

 ةلفغ هذهف نماثلا نرقلا يف اءاج نيلجرو عبارلا نرقلا ةيادبو ثلاثلا نرقلا

 .'‘"هبتصعتو لهجي ةط ولخ

 ةمألا فلس -هقالطإ دنع -هب داراو حلطصملا اذه ضويب خيشلا فظو

 .مهتديقعب كسمتلا ىلإ عضوم رثكأ يفأ اعدو ،“انيعباتلاو ةباحصلا نم ءاعمج
 قلعتي ام لك يف فلسلا ةديقعب كسمتن نأ انيلع بجاولاو» :هلوق كلذ نمو

 .هللا ىلإ رمألا اهيف ضَّوفنف ،ىنسحلا هئامسأو هتافصو ىلاعت هثلا نوؤشب
 اوكُسمتو ،لدجلا اذه اوعدف...» :فلسلا بهذم يف ةمالسلا نأ دكؤي ناكو

 .ةمالسلا لك هيف يذلا فلسلا بهذمب

 ةصاخلا ضويب خيشلا ةايح نم ملاعم نّمضنملا يديهمتلا لصفلا اذه دعب

 ضعب ديدحتو ،ايدقعلا هثارت ناظم ضارعتساو ؤةيحالصاإلاو ةيميلعتلاو

 عم لماعتلا يف ضويب خيشلا جهنم ىلع فّرعتن \ثحبلا يف ةفظوملا تاحلصملا

 .ةيمالسإلا ةديقعلا رداصم

 .35 :اجذومن ئلبنحلا بهذملا دئاقعلا بتك يف ةءارق :يكلاملا ناحرف نب نسح )1(
 .465 /17 :فرخزلا ةروس نآرقلا باحر يف (2)

 .290 /6 :رونلا ةروس :ن .م (3)

 .357 /8 :صصقلا ةروس :ن .م (4)

  





  

 لوألا لعفلا

 نقوتمب خميضخحلا جهفم
 ةديقهلا رداصم جص لماهقلا يفأ
 ع   _
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 لوألا ثحبملا

 ميركلا نآرقلا عم ضويب خيشلا لماعت
 صتخملا وهف عرش امب الإ هيلإ برقتي ال نأو هايإ لإ دبعي ال نأ هنلا ىضق

 ىلع ةجحلا ماقأو (54 :فارعألا) هرملاو ؛ولَحْلا هل الأ» .قلخلاب درفت امك عيرشتلاب

 اهيف طرتشي العفو الوقو اداقتعا اهلك ةدابعلاف ؤبتكلا لازنإو لسرلا لاسرإب هدابع
 ضوتب خيشلا طرتشإ .عرش امب الإ دّبعُي ال هنلا ٥أل حيحصلا ليلدلا ىلإ دنتست نا

 نم اهيف دبال ةّلَقَئلا ةًجُحلا» :لوقي ذإ ،هلقن ةحصو هلئاق ةمصع صنلا ةيجحل

 .“١هةاتي ءيبلا مالك امو ،هفلا باتك اًمِإ اموصعم هنع لوقنملا نكو ةياورلا ةحيص

 رداصملا ]إأك لصأو ةيادلا عوبنيو لوألا عيرشتلا ردصم ميركلا نآرقلا
 'ىَلَع لضا آمل تللض نإ لفل :ىفطصملا هيبنل ىلاعت هللا لوق ليلدب ءاهمامإو

 انه نيمو» :ضويب خبشلا لاق (50 :ابس) هيبر يلإ يجوي اًميف تيدتها نإو يبف
 انتعيرشو انتديقع اهنم دمتسنو ،اهيلإ دنتسنو اهيلع ديتعن ىتلا ةلدألا رأ ذخان

 ..ةهلؤوئلا باتكلا اذه وه هنلا ركذو هللا ركذ يه اَمئِإ انكولسو

 باحر يف"" هريسفت هيوحي يدقعلا ضويب خيشلا ثارت نم اريبك اطسق نأ امب

 لماختلا يف هجهنم ضرعاسف ،هتايح نم نرق فصن ةبارق هعم ىضمأ يذلا "نآرقلا
 .ريسفتلا سرد لالخ نم ةديقعلا تايآ عم

 :نآرقلا ريسفت نم ةياغلا :آلوأ
 جهنملا ددحم يذلا وه ثحبلا عوضومو ةددعتم جهانم يملعلا ثحبلل

 نع جراخلا ““بيفغلا" وه ةيمالسالا ةديقعلا عوضوم ماد امو هتحلاعمل بسنألا

 .455-456 ,/17 :فرخزلا ةروس ريسفت نآرقلا باحر يف (( 1(

 .518 /17 :فرخزلا ةروس ريسفت :ن .م )2(
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 اهنأ ذإ قيدصتلاو روصتلا يف ““نيقيلا"" اهتمالس يف طرتشي هنأو ةدهاشملا

 ىريف .ةيداملا مولعلا عضخت امك يداملا يلقعلا ثحبلل ةعضاخ ةلاسم تسيل
 ريغ ةديقعلا هذه ةمالس طورشل بيجتسي جهنم ةمث سيل هنأ ضويب خيشلا

 نيب نم لطابلا هيتأي الف هظفجب هنلا دهعت يذلا هءزج ةصاخو 6قداصلا يحولا

 جهنم ألإ ةديقعلا باب يف جهنم الا إميركلا نآرقلا َوُهَو 6هفلخ نم الو هيدي
 .'"هميركلا هباتك يف ىلاعت هللا

 يف رثؤي ام مهأ نم ،اهب ةقلطملا ةقثلاب هروعشو "هيدل ملسملا ةديقع حوضو نإ
 .هئدابمو مالسإلا سسأ ىلَع ةراضحلا ءانبو ضرألا ةرامعل هلهؤيو هتيصخش ءانب

 نم هتايآ درجو ديدج نم نآرقلا فرشتسا اذإ الإ كلذ ملسملا ناسنإلل رسيتي نلو»
 قرشلا يف توهاللا ملع ريثأتب ةفرحنملا مالكلا ملع ثحابم نم .ةيخيراتلا اهتيطغأ

 ىّمسي ام اضيأ اهعمو ةيمالسإلا ةفسلفلا ثحابم ىمسي ام ثحابم نمو ،برفغلاو
 .“ةرفاكلا ةينثولا هتراضحو برغلا تافاقثب ثاتلملا ثيدحلا يمالسإلا ركفلاب

 جهنو ،اّعم نادجولاو لقعلاو ةرطفلا ناسنإلا يف ميركلا نآرقلا بطاخ دقل

 يَّمُّس كلذل ةيناميإلا اهتايهدب كيرحتو ةرطفلا ةاجانم ناميإلا ناكرأ ىلإ هتوعد يف
 ،ديعولا نوفاخي نم هب ركذي نا ةي ميركلا هلوسر هللا رماو ،ىركذو اركذ نآرقلا
 خيشلا لوقي امك - نآرقلاف 45(3 :ق) ههيديععَو فاَحُي نم نارقلاب ركذف :لاقف

 يف نآرقلا بولسأو نيقيلا نطومو دئاقعلا ردصم هدحو وه" :-يلازغلا دمحم

 ىَلَع هئاصعتساو ©لقعلا ةهادبل ةقفاوملاب مستيو قلطملا حوضولاب زاتمي دئاقعلا ريرقت
 .تاهبشلاو تاضقانتملا

 قيقحت ميركلا نآرقلا ريسفت نم هنياغ ضويب خيشلا لعج كلذ لجأ نم
 ملف "عمتجملاب ةضهنلاو لوقعلا فيقثتو سوفنلا ةيكزت ىلإ فداهلا يئادمهلا ضرفلا

 .104-105 /9 :توبكنعلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (1)
 .3 :يدودوملا ىلعألا يبأل .ةيمالسإلا ةراضحلا باتك ميدقت .لايخ ميكحلا دبع دمحم (2)

 .82 :ةعيرشلاو ةديقعلا نع عافدلا :يلازغلا دمحم (3)
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 صوصنلا طاقسإ ىلع صرح لب ةيبهذملاو ةيوغللا قورفلا نييبت ىلَع زكري نكي
 طابنتسا ىلإ هرونب يدتهيل هنلا باتك ىلَع هرصع تامزأ ضرعو ،هعقاو ىلع
 هعمتجم ثادحاب قلعتت ةعونتم عيضاوم يف درطتسي ام اريثك ناكف ،ةبسانملا لولحلا

 عمسي ال هنأ عمتسملل ليخي دارطتسالا اه يفف» ءاهنع ثيدحلا ديري يتلا رصعو

 ةياغلا ميمص نم اعبط اذهو ،داشرإلاو ظعولا يف اسرد لب ريسفتلا يف اسرد

 ىعسي ناك ام َوهَو .داشرإلاو ةيادهلا ىهو سدقملا باتكلا اده لازنإ نم ةمكحلاو

 .'"١ه؛نوحلصملا نورسفملا هيلإ
 اهفاصيإو ميركلا نآرقلا تاياده هانكتسا ىلع اصيرح ضويب خيشلا ناك دقف

 اذه ،هللا مالك نومهفي سانلا تيل ايو" ،هب كرحتلا دصق ةمألا دارفأ عيمج كرادم
 اونمؤيو ،هللا ىلإ اودوعي ىَّمَح نوكلا باتك اومهف مهتيل ايو ،هباتك يف هلزنأ يذلا

 .منا دعوب ناميإلا قح

 ىلوأو ۔.هُجوألل لاح وهف ،ميركلا نآرقلاب ةيمالسإلا سرادملا عيمج لدتست
 ميركلا نآرقلا نأ امبو ؛هب لالدتسالل حيحصلا جهنملا ىلإ قفو نم قحلاب سانلا

 نإف ،هريغ يف هلمجأ ام عضوم يف هنلا لصفي ثيح عيضاوملا فيتخم هيف عزوتت
 ةقيرط وه هدصاقمو نيدلا حور عم امجسنم امهف ةديقعلا اياضق مهف جهنم

 .نآرقلاب نآرقلا ريسفت

 :نآرقلاب نآ رقلا ريسفت :ايناث

 نآرقل ا ريسفت , يمه اهحص او ريسفتل ١ قرط نسحأ 1 أ ريثك نب ١ ىري

 .ليصألا يرثألا كلسملا اذه هجاهتناب ضويب خيشلا حرصيو ،“نآرقلاب

 ثحب ضويب رمع نب ميهاربإو سيداب نب ديمحلا دبع نيخيشلا دنع ريسفتلا جهنم :يجانزو ةيدان ( 1)
 .440 :م1998-1999 :ةيعماجلا ةنسلا {ةنتابب ةيمالسإلا مولعلل يلاعلا ينطولا دهعملا .ريتسجام

 .263 /18 .فاقحألا ةروس ريسفت ،نآرقلا باحر يف (2)
 .04 /01 :ه1401 توريب .ركفلا راد .ميظعلا نآرقلا ريسفت :ريثك نبا (3)
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 فدهي ناكو ".نآرقلاب نآرقلا ريسفت هللا مالك عم انتقيرط نإ" :لوقي ثيح

 ثيح "مكحلاو رارسألا جارختساو 6 . عملا ءالجتسا كلسملا اذه عبتت نم

 يف تايآلا لباقتب ذخؤي ناك ام هتاريسفتو نآرقلا تاليوأت نمو» :لوقي

 نآرقلا رسف امو ...رارسألاو مكحلا رهظتو يناعملا رهظتف ،دحاو عوضوم

 .نآرقلا لثم

 نآل كلذ ءَئجهنم بلطم اهليلحت دارملا ةيضقلل ةروصلا لامكتسال يعسلاو

 ضعبلا ىلإ ضعبلا عمج اذإو" :نآرقلا روس ضعب يف ةقرفتم نوكت دق اهءازجأ
 همدق يذلا لجيلاب كلذل ضويب خيشلا لتم دقو "ةيقيقحلا ةروصلا لمتكت
 نيمس لجع هنأ تايراذلا ةروس هتفصو ثيح هفيتضل مالسلا هيلع ميهاربإ انديس

 اَمقال هخبط ةقيرط ىَّلَع دوه ةروس تلدو (26 :تايراذلا) نيمس لجيب آ جزل

 .}69 :دوه) هليح لجيب اج نأ ثب

 ىفتكي ال نآرقلا عيضاوم اذكهو 3 نآرقلا ريغ يف تاملكلل اًريسفت بلطن الفا

 ىتح نآرقلا يف درو ام لك عمج نم ةب ال امنإو إةنيعم ةروس يف درت ةدحاو ةيآب اهيف

 .اضعب هضعب رسفيو اضعب هضعب ني
 ةيلبت دصق اهنيب ةنراقملاو تايآلا نيب عمجلا ىلإ وعدي ضويب خيشلا ناك دقف

 راصتقالا جئاتن نم رتحيو 3 جلاعملا عوضوملل ةحضاولا ةروصلا لامتكاو ىنعمل
 ىلإ اًيضفم جهنلا اذه نوكل ،اهريغ نع يضاغتلاو ةدحاو ةيآ ىلَع لالدتسالا يف

 .205 /17 :ىروشلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .249 /17 :ىروشلا ةروس :ن .م (2)

 .182 /11 :نامقل ةروس :ن .م (3)

 .365 /14 :تافاصلا ةروس :ن .م (4)

 .141 /9 :توبكنعلا ةروس :ن م (5)

 .225 /15 :ص ةروس :ن .م (06)

 .141 /9 :توبكنعلا ةروس ؛3 15 /6 :رونلا ةروس :ن .م (7)
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 ءوض ي الإ حيحص هجو ىلع يهلإلا نايبلا مهف ققحتي الف "أطخلا يف عوقولا
 .ة١رضعب ىلإ هضعب ةرو هتدحو

 ىَلِإ ةيئيزجتلا ةرظنلا ىَلإ يضفي أطخ تايآلا نيب عمجلا لهاجت ناك اذإو
 لوقلا ىلإ يضفي هنأل .كلذك أطخ تايآلا نيب عمجلا ةقيرطب لهجلا نإف اياضقلا

 يف قمعتلا ىلَع لمحي مل يذلا رصاقلا لقعلا يف ضقانتلا نكلو ؤنآرقلا ضقانت
 اوذَجَوَل هللا 7 دنجم نم ناك ولو ناءرقلا نوربدتي ًالقآ» ،اهربدتو تايآلا ىنعم

 .(82 :ءاسنلا) هماًريِثَك فالخلا هيف

 نمو رهاظلا يف ةضراعتملا تايآلا نيب عمجلا ىلع ضوێب خيشلا باد دقو
 ةهج نم نيبأ نأ ديرأو» :ةمايقلا موي هيفنو دابعلا لؤاست تابثإ ةيضق يف هلوق كلذ

 ًالق روصل ا يف خي اذإف ةط :““نونمؤملا ةروس يف هلوق نيب ضقانت ال هنأ ىرخأ

 'ئلَع { مهضعب ر لبقاو :انه هلوقو (101 :نونمؤلا) هنولءآسَت الو تمو مُهَني ر ساَسنأ

 ث ؟ةيآ يف هتبثأو ةيآ يف لؤاستلا ىفن اذامل ىرت (27 :تافاصلا هنوس ضع

 دصارمو ةددعتم تاماقم يه امنإو .ةفلتخملا روسلاو تايآلا نيب اضقانت ادَه سيلا
 .“‘ههةمايقلا موي يف عقت ةعونتم

 نوك نع ىلوألا صنت ثيح رفاغ ةيآو ىروشلا ةيآ نيب هعمج كلذ نمو -
 دعبف نينمؤملا ىلع ةيناثلا رصقت امنيب ضرألا ىف نمل اًماع ةكئالملا رافغتسا
 وأ قالطإلا أ برقألا هارن يذلا املو ه :لاق ءاملعلا ضعب يأر ضارعتسا
 اوعبتاو اوباث نيذلل زيفغاق ...رفاغ ةيآب ديقي وأ صصخي ىروشلا ةيآ يف مومعلا
 (٩. 07 :رفاغ) كليبس

 _ه

 .39 /14 :سي ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 .رصم .رابخألا عباطم .ا ط ةمألا باتك ةلسلس ًاليزنتو امهف نيدنلا هقف :راجنلا ديجملا دبع (2)

 .49 :م1989 /ه 0
 .346 /14 :تافاصلا ةروس "نآرقلا باحر يف ()
 .564 /16 :تلصف ةروس :ن .م (4)
 .26 /17 :ىروشلا ةروس :ن .م (5)
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 امك نآرقلاب نآرقلا ريسفت ةرورض ىلع عضوم نم رثكا يف ضويب خيشلا دكأ

 ىربك ةيانع (يعوضوملا ريسفتلا) دحاولا عوضوملا يف تايآلا نيب عمجلا جهنم ىلوأ
 تايآلا لك عمجي نأ عيضاوملا نم اعوضوم مهفي نأ دارا نم ىلع» طرتشاو

 ` . .“همهفلا رصانع هل عمتجت ىتح عوضوملا سفن يف ةدراولا

 ىّمسي ،ريسفتلا يف ثيدح بولسأل ةبلص ةيضرأ نآرقلاب نآرقلا ريسفت ربتعي
 ثيح .ةيدقعلا اياضقلل هجالع يف ضويب خيشلا هفظو دقو يعوضوملا ريسفتلا"

 يدتهيل هدنع ةروصلا لامتكا دصق اهبتريو سوردملا عوضوملا يف تايآلا عمجي

 .ةلئصؤم تاجاتنتسا ىلإ كلذب

 زكتري ،ةينآرقلا ةروسلل ةيعوضوملا ةدحولاب ىنعي رخآ مسق يعوضوملا ريسفتلل
 يناعم ءالجتسا ىلع نوع هتفرعم يفو سةروسلل يساسألا روحلا فاشتكا ىلع
 خيشلا راشأ دقو ئنعم نم رثكأ ةيآلا لامتحا دنع حيحصلا حيجزتلا ىلعو .اهتايآ

 ميركلا نآرقلا روس نم ةروس ًلُك نأ مولعملا نم» :هلوق يف ةقيرطلا هذه ىلإ ضويب
 ةدحو لكشي عوضوم ىلع رودتو ألإ _ ةريصق وأ ةطسوتم وأ تناك ةليوط
 نم ێاهتايآ فلتخ نيب اهعمجت ةدحو اهل ،اجتي ال لك ةروسلا ناكل ىنح ،ةروسلا
 | .فةهاهرخآ ىل اهلوا

 :اهنم ةاعبأ هل ميركلا نآرقلا يف يعوضوملا ريسفتلا جهنمب مازتلالا

 .براضت الو هيف ضقانت ال قسانتم جهنمب نآرقلا مهف -أ

 .نآرقلا دصاقم فلاخ ام در ۔ب

 ةحيحصلا ةديقعلا نيب ماصفنالا نم ةنصحملا .ةيوسلا ملسملا ةيصخش نيوكت -ج
 .ة مويلا كولسلاو

 .4 /8 :صصقلا ةروس ،نآرقلا باحر ف ) 1 (

 .352 /17 :ىروشلا ةروس :ن .م )2)

 نآرقلا باحر يفف هريسفت لالخ نم تايهلإلا ضرع يف ضويب خيشلا جهنم :يدمح حلاص (3)
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 :ةنسلاب نآ رقلا ريسفت : تلان

 اثيش هتنا كرت امو» نيبم هتنا مالكف ،نيبملا يبرعلا هيبن ىلع نيبملا هباتك هتنا لزنأ

 هئيبنل هاحوأ اميف اًمَِو نآرقلا يف همالك يف امإ ءاحيولت وأ احيرصت امإ .هنيبو الإ

 لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنو :هل لاق ذ سانلل هنييبتب هرماو -

 .(44 :لحنلا ه&نوُرُكَفَت ْمهلَعَلَو مهنلا

 نع قطني ال ةني لوسرلا نأ كلذ ةنسلا يف هنايبو ريبك لامجإ نآرقلا يف»
 .يحولا نم ءزج ةحيحصلا هتّسف 204 :مجنلا "ىحوي ئخَو الإ َوُه نإف ىوهلا
 .باتكلا ىف ةئُسلا لخدت اذهبو 7 ىلإ اهلُك رومألا درمف»

 المع اقيبطت اهرابتعاب ةيوبنلا ةريسلاب ميركلا نآرقلا ضويب خيشلا رسف
 ىنعم نييبت كلذ نمو ،َيرظنلا نايبلا هرابتعاب يوبنلا ثيدحلاب هرسف امك "نآرقلل

 لوقب (77 :لحنلا همبَرقأ وه وأ رصبلا حْملك الإ ةعاسلا : آمو :ىلاعت هلوق

 هزاَعِناَبَتَي الف امهنيب امهبو نالجرلا رشن رهن قو ةعاسلا مرَموُقَملَو ...» :لي لوسرلا
 ًنَموُقَتلَو ةمعط الف هيحَقل نبلب لجرلا فرصلا دقو ةغائسلا : زر يزايوطُي الو
 هتلكأ مكدحأ عقر ذقَو ةعاسلا موقتو هيف يقنسي ًالف ةتضوَح طيلت وهو ةعاسلا

 .اَهُمَعْطَي الف هيف ىلإ

 .ةيمالسإلا مولعلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلك ،ةديقعلا يف ريتسجاملا ةجرد لينل ةمدقم ةركذم

 -2005 /_ه1426-1427 :ةيعماجلا ةنسلا ؤةنتاب ۔رضخل جاحلا ةعماج ،نيدلا لوصا مسق
 .0-41 :م 06

 .70 /17 :ىروشلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .67/17 :ن .م (2)
 .15 /18 :ناخدلا ةروس :ن .م )3(

 عولط باب .قاقرلا باتك \هحيحص يف يراخبلا هاور ثيدحلاو .252 /18 :فاقحألا ةروس :ن .م (4)
 .2386 /5 .6141 مقر ثيدح ،اهبرغم نم سمشلا
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 :‘‘ةظحللا تنب” و ةصاخلا تاداهتجالا :اكسبار

 اهنايب يف رثأ امب فتكي ملو ،تايآلا صوصن رهاوظ ىلع ضويب خيشلا دمجي
 لامعإ يف دهتجاف .ةددجتم لزاونلاو ةدودحم صوصنلا نأل تيت ءىئلا ريسفت نم

 ثادحأ افظوم ،نبيحرولا صوصن نم اقلطنم .يهلإلا نايبلا دارم مهف دصق لقعلا

 اهيلإ فيضي مث اهدقنيو اهبعوتسيف نيرسفملا لاوقأ ىلإ عجريو ةيوبنلا ةريسلا
 يف هارنس ام اذهو ؛“.ةةيركفلا ةيلالقتسالاو ديدجتلاب هريسفت زيمتيف ؤهتاداهتجا

 .“لقعلا ليلدو ،“ثارتلا عم هلماعت" ثحبم

 راضحإ هتداع نم سيل ذإ هقاروأ ريسأ هسورد يف ضويب خيشلا نكي ملو

 نم ۔سردلا تقو -هيلع هللا حتفي امب ةيوفشلا هسورد تزاتماف سارك وأ باتك

 وأ ةتكنلا هذه نأب خيشلا حرصيو لبق نم هلابب رطخت مل نايبلاو مهفلا هجوا

 .“ةظحللا تنب يه ةظحالملا

 لوآلا ردصملا عم ضويب خيشلا لماعت ةيفيك ضرملا اذه نم انل حضئإ

 جهنمو هريسفت نم ضرفل ا ثيح نم 6 ميركل ١ نآرقل أ » ةيمالسال ا ةديقعلل

 نيدلا صوصن ةيقبو رشبلا لاوقأ ىلع اميق هنوك داقتعا و .هصوصنب لالدتسالا

 يف ضويب خيشلا جهنم نع يتآلا ثحبملا فشكيس يتلا ںنيلسرملا ديس ةنس نم

 .اهعم لماعتلا

 ركفل لوألا ىقتلملا ۔“نآرقلا باحر يف"" هريسفتو ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا مامإلا :يسولف دوعسم (1)
 .291 :ص ،ضويب خيشلا

 :ميرم ؛276 /2 :فمهكلا ةروس ،نآرقلا باحر يف :اهنم ىصحت داكت ال ةظحللا تنب"" ىلع جذامنلا (2)

 صاخ سرهفب هنم ءزج لك ضويب خيشلا ريسفت ةعابط ىلع نوملاقلا درفأ دقو !09 /4 :هط ؛13 3

 .ةظحللا تنب" ب
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 يناثلا ثحبملا

 ةيوبنلا ةنسلا عم ضويب خيشلا لماعت
 خيشلا ركنأو لسرلا لاسرإو بتكلا لازنإب تماق هدابع ىلَع هنلا ةجح

 الو باتك ريغ نم مالإلاب هدابع هنلا فيلكتب لوقلا ةيضابإلا ىلإ بسني نأ ضويب

 تائّتبْلاي انلُسر انلسرا دلوف :ىلاعت هلوق اهنم تايآب َكِلَد ىلَع ًألدتسم .لوسر
 اهيأ اوكسمتف» 25(6 :ديدحلا «هطْستلاب سانلا موقيل نازيملاو باتكلا ُمُهَعَم اتلزنأو
 الإ هدابع ىّلَع اهمقي مل هنلا ةجح نأ نم ةحيرصلا ةحيحصلا ةقحلا ةديقعلاب "لاب ناوخالا

 .»ههدنع نم اهب اوؤاج يتلا هبتكو هلسرب
 باتك دجسملا يف حرش ثيح ةيوبنلا ةنسلا ةمدخب ضويب خيشلا ىنتعا دقو

 حبحص حرش يرابلا حتف حرش مث ©بيبح نب عيبرلا دنسم حيحصلا عماجل
 يف ريبك رثأ اهف ناكو ،اًماع رشع ةسمخ هسيردت تاقلح تماد يذلا ،يراخبلا

 نودع خيشلا لاق ،ةيدمحملا ةنسلا راونآب ةيعامتجالا ةايحلا ريونتو هتبلط هيجوت
 سوردلا هذه يف ةيلاعلا حورلا هذهب...» :“يرابلا حتف حرش ماتتخا لفح ةبسانم
 ىَلَع هنومدقي فيكو ،ىوهلا نع قطني ال نم مالك نوسدقي فيك مهملع ةيلاغلا

 نم رهاوجلا نوجرختسيو ...نيثحابلا عم نوثحبي فيك مهملعو ،هاوس مالك لك
 .(. ..ةنسلا رجب

 ألإ نمؤملا كولس ردصي نأ يغبني الف ةايحلا يحانم لكل لماش نيدلا نأ نييو

 اذإ ةباحصلا لاق وأ لوسرلا لاق هنا لاق :مريدلاو» ،اطابنتسا وأ القن نيلصألا نم

 ىوس اماو ،عامجإلا تبثو اوعمجا اذإ الإ مهدنع نم ال ةيَي موصعملا نم ًالقن ناك

 .)ائيش دعي الف اذه

 .51- 50 /1 :ىواتفلا : :ضويب ميهاربإ )1(

 }نامع ةنطلس كعارلا ليجلا .1 ط 6يبرملا حلصملا ضويب ميهاربإ خيشلا :ماجحوب رصان دمح )2(

 .14 :م 4

 .514 /11 :نامقل ةروص نآرقلا باحر ف )3(
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 باتكلا يف عيرشتلا رداصم رصح ضويب خيشلا نأ مالكلا اه نم ودبي

 ةيلصألا رداصملا ىلع زكري عضولا اه يف هنآ ألإ ةباحصلا عامجإو ةنسلاو

 دعاوقلا ىلع ءانب ءاهقفلاو ءاملعلا هطبنتسي ام ألإ ... ه :كلذ لبق لاق دقو

 تاروطتل اقفو دعاوقلا كلت ىَلَع ءانبلاو ...هباتك يف اهعضو ىتلا لوصألاو

 يتلا ةرئادلا هذه نع اجورخ لعن الو .حيحص رمأ لاوحألا رييغتو نامزلا

 .'"هىلاعت هللا اهمسر

 لصأ ىلإ اهراقتفال هنامز يف ةرشتنملا عدبلا نم اًريثك ضويب خيشلا لطبا

 لصا ال ام اذهف" :اهادحإ لاطبإل هتوعد يف لاق ثيح .ةنسلا وأ باتكلا نم

 ملو ةنيت ; ءىئلا هلعفي ل ائيش ثدحن الف .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف هل دوجو الو .هل

 ه نذاي ملو ه هرقي

 ءانب عدبلا ءوشن بابسأ نم نأ نيبيو ليصاتلا ىلع ميرح خيشلا ناكف
 ضعب نكلو» .ةنسلاو باتكلا نيلصألا ىلَع ال ،لاجرلا لاوقأ ىلع ءارآلا
 امنإ ةني هلوسر مالك ىَلَع الو ىلاعت هللا مالك ىلع مهءارآ نونبي ال نيعطنتمل

 يه كلتل يرمعلو .هب نوكسمتي الصأ اهنولعجيف مهوقبس ءاهقف لاوقأ ىلع
 ىَلَع ىينبيف هدعب نم رخآ يتايو ارمأ ذحأ عدتبي ءاهنوكتو عدبلا ءوشن ةقيرط
 .“«...اذكهو اعبط لوألا نم ميقتسملا طخلا نع دعبأ نوكيف هتعدب

 ىلا ةوعدلا ىلع ةيحالصإلا هدوهج سيساتل ضويب خيشلا ىدتها دقو
 ةالصلا مهيلع لسرلا هب قلطني امب يسات سوفنلا يف هزيكرتو ناميإلا ديدبت
 ةوعدلا ىلإ لسرلا هب أدب امب أدبنف دوعن نأ انيلع اُمازل ناك» :لوقي ذإ مالسلاو

 ١ .“؛؛ديدج نم بولقلا يف هريرقتو ناميإلا ىلإ

 .514 ,/1] :نامقل ةروس .نآرقلا باحر ي )1(

 .17]4 /ا :ن .م (2)

 .107/13 :ابس ةروس :ن .م (3)

 .177 ١ ١/ :نامقل ةروس :ن م (+4)
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 :داتتمالا لئاسم يف داحلا ثيدح ةيجح :لوأ

 يم طرتشي ضويب خيشلا نإف نيقيلا ىلع لإ ىنبت ال ةيمالسإلا ةديقعلا أ ام
 نيقيلا ملعلا هتدافإل ،رتاوتلا ةجرد غولب داقتعالا لئاسم يف هب لالدتسالل ثيدحلا

 ال ةديقعلا نأل» ،ملعلا ديفت ال ةينظف داحآلا تاياور امأ بيذكتلل هيف لاجم الو

 الو يتي موصعم ا نم وأ ميركل نآرقل ا نم ينيقي يقيقح ريخ ىَلَع ل [ ىنبت

 .هاه ءارو ءيش

 زوجي الف نظلا رمثي امنإو نيقيلا رمثي ال داحآلا ربخو» :يملاسلا خيشلا لوقي

 فلتخم نم ءاملعلا روهمج يار وه اذهو 5“»رظلا رمثي ام لجأل ملعلا رمثي ام كرت
 اذلو عطقلا ديفت ال داحآلا ثيداحأ نأ ىلَع ءاملعلا روهمجو» ةيمالسإلا سرادلل

 ركنم مكحو ،ثنظلاب اهيف ىفتكي هنأل تالماعملاو تادابعلا يف اهب لمعلا بجي

 نيع ىيئلا بيذكتب ًرعشم هنأل ريفكتلا وه ةرورض ملعلا ديمي يذلا ،رتاوتملا ثيدحلا

 .‘هدحاج رفكي الف داحآلا ثيدحلا امأ رفك نيك لوسرلا بيذكتو

 ،بيغلا ملع ني لئاسمب يعطقلا ملعلا بوجو يفن ضويب خيشلا للع دقو
 :اهنم داقتعالا لئاسم ىلإ قرت ملف رتاوتلا ةجرد غلبت مل اهتياور نوكب

 خيشلا مهنم ،ءاملعلل ًألاوقأ ركذ نأ دعبف مالسلا هيلع ىسيع لوزن ةلاسم -1

 تاياور نأ ىلإ ىهتنا 3‘؛ماع اذكو اك دعب لزنيس حيسملا ناب شّيفطا

 .226 /2 :فهكلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 "١نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط حرش :يلاسلا (2)
 .19 2 :م181 /ه1401

 ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رصم ةضهن }] ط .ةيمالسإلا ةديقعلا ةسارد يف ديهمتلا :ريسملا دمحأ دّيس دمحم (3)

 .68 :م 6 .رصم -ةرهاقلا

 رشن راد 2ط ،ثيدحلا مولع يف ةيجهنم ةسارد ،ليدعتلاو حرجلا يف يمالسإلا جهنملا :ةدامح قوراف )4(
 ' .39 .392 :م1989 /ه1409 ،برغملا طابرلا .ةديدجلا فراعملا ةعبطم ،ةفرعملا .
 -ةيادرغ -ةيبرعلا طم .ةذتاسألا نم ةنجل ةدعاسمب يالط دمح نب ميهاربإ حت ريسفتلا ريسيت :شّيفطا (5)

 .115 /13 :م2002 /ها 423 رئازجلا
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 يف لوق داقتعا بجوت ال اهنإف ،عطقلاو رتاوتلا ةجرد لصت مل ام ثيدحلا
 ىَلَع ءايحأ امهنوكو سايلإ و رضخلاب تطيحأ دق هنأ ىلإ راشاو ،'"ةلاسملا
 ىلع هب لدتسا اممو ©بتكلا نوطب اهب تئلم ةريثك ريطاسأ ضرألا رهظ

 نإقأ دلخلا َكيْبَق نم م رثن اَْلَعج اَمَو» :ىلاعت هللا لوق ءايحأ امهنوك ءافتنا
 ه ه< ه

 .(34 :ءايبنألا ) 4نوذلاخْلا مُهف تم .

 يذلا ديحولا صنلا نأ ضويب خيشلا ىري :لسرلاو ءايبنألا ددع ديدحت -2

 .هدنسم يِف دمحأ مامإلا هاور يذلا ثيدحلا وه لسرلاو ءايبنألا ددع ددجي

 ةعبرأو ةئام» :لاقف ؟ءايبنألا ددع مك يي ء ءينلا تلاس :لاق هنمض رذ يبأ نع

 وه اةَه» :لاق مث “ألوسر رشع ةسمخو ةئامثالث لسرلاو ؤافلأ نورشعو
 حصي ال ثيدحلاو .لسرلاو ءايبنألا ددع رادم هيلع يذلا ديحولا ثيدحلا
 رصقن ألا قحلاو .. .ئداحأ ثيدح .هنأل ؤنيقيلاو عطقلا يف هيلع دامتعالا

 .. .ة"6نيعم ددع ىّلَع انناميإ

 .“‘)هگشا ءاش نم الر» لوألا ةخفنلا دعب قعصلا نم نوتثتسملا ةفرعم -3
 اهلكشو اهتئيه ام ؟سانلا ملكت ضرآلا نم جرخت ىلا ةبادلا يه ام 4

 .؟اهنولو
 مهلاصتاو ضئارفلا مهت ةادأ ةقيرط :ةصاخلا نجلا ةا ةايح ليصافت -5

 ... ث...مهدلاوتو

 .512 /14 :تاناصلا ةروص ©نآرقلا باحر يف )1(

 ىلع هرادم :لاقو يناربطلاو دمحا نع رخآ ظفلب يمثيهلا هجرخ و 5 :دنسلا يف دمحا مامإلا هاور (2)

 .يبرعلا باتكلا راد .ةرهاقلا ڵثارتلل نايرلا راد ،كئاوزلا عمج : :يمثيملا رظنا ، 6©فيعض وهو ديزي نب يلع

 .159 /1 :1407 "توريب

 .521 /4 :جحلا ةروس "نآرقلا باحر يق (3)

 .485 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (4)

 .189 /8 :لمنلا ةروس :ن .م (5)

 .225 /2 :فهكلا ةروس :ن .م )6(
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 ىلإ امهراقتنال ،انينعي ال ليصافتلا هذه يف ثحبلا نأ ةرم لك يف نيبي خيشلاف
 اهب هلا انربخآل ةدئاف ليصافتلا هذه ةفرعم يف ناك ول هنأ ادكؤم ،٨"يعطقلا ليلدلا
 ،نيعلاو سأرلا ىلع هانلبقل ؟ ءيش هنع حص ولو» .ةتتَي هيبن ناسل ىلع وأ هباتك يف

 هيلع حصي مل ذإو ؛ىَحوي يحو لز وه نإ ىوهلا نع قطني الو قداص ربخ هنأل
 قرطت نإف» .نظلل اغعابتا كلذ ة لعي لب : ؛عوضوملا يف اقتعا ئأ زوجي الف ة ءيش

 متحتي ةديقع نظلاب تباثلا رمألا حبصي الف ،نيقيلا عفري .ةلالدلل وأ توبثلل نظلا

 " .“هرفكلاو ناميإلا ماكحأ هنم ساسأ ىلَع ردصتو ،هب مازتلالا

 :جهنملا اذه داعبا
 .“)اهةرن الو ةياورلا قدصن ال نحتو» {ةديقعب سيل ام داقتعا نم ةمالسلا 1

 ريفكت مدغو ،هيلع اوقفتا ام يف نيملسملا نواعتب .ةيمالسإلا ةدحولا -2
 .(دقتعملا)و يأرلا يف فلاخملا

 ءاملعلا لاوقأل هضارعتسا دنع يناميإلا دعبلا اذهب ضويب خيشلا حّرص دقو
 ةلي لوسرلا نيب لضافتلا ةلأسم يهو ،اياضقلا هذه ىدخإ يف ةفلتخملا بهاذملاو
 اهيف زوجي الو ؤفالخلا اهيف نكمي ةيفالخ ةلأسملا هذهو» :مالسلا هيلع ليربجو

 ال لب ناسنإلل نكمي ال :ةصالخلاو .ةلاسملا يف انيقي ليلد ال هنأل اقلطم عطقلا

 نق رفكلا وأ لهجلا ىلإ بسئي ىئح ليلد ريغب قحلا وه ائيش دقتعي نأ هل زوجي
 .هلوقب لقي ل

 اهب لدتسا يتلا ثيداحألا عيمج يف “رتاوتلا"" طرشب ضويب خيشلا مزتلا له
 ِ .ةيتآلا ةرقفلا يف هارنس ام اذه ؟ةديقعلا لئاسم يف

 .189 /8 :لمنلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .225 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (2)
 .69 :ةيمالسإلا ةديقعلا ةسارد يف ديهمتلا :ريسملا دمجا دّيس دمحم (3)

 .258 /3 :ميرم ةروس ،نآرقلا باحر يف (4)
 .49 /1 :ءارسإلا ةروس :ن .م (5)
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 :داقتعالا ثيداحأب لالدتسالا ةقيرسلط : :ايناث

 حرصي دقو ،لاجما اذه يف ةيثيدحلا تاياورلاب ضويب خيشلا لدتسي
 كنيذ نم ةاًرعم اهدروي دقو اهتحص تابثإب يفتكي وأ ةرتارتم اهنأ

 :كلذ نمو 8نينايبلا

 دمحم انيبن ةيؤرو جارعملاو ءارسإلا ةثداح نع همالك قايس يف هلوق -1

 لك ثعب ىلاعت هللا نأ ةرتاوتملا تاياورلا نم ملعن نحنف» :ءايبنألا رئاسل ةني

 .. ...سدقملا تيب يف امامإ مهب ىلصو ءايبنألا

 يف تدرو هنأ ركذ ةمايقلا موي يفخلا كرشلا رثأ نع خيشلا ثيدح دنعو -2

 لئاوألا ةثالثلا ثيدح ركذ مث ةريثك ةحيحص ثيداحأو ةينآرق تايآ عوضوملا

 مه ةثالث نأ ثيدحلا يف حص دقف» :هلوقب هلهتساف .منهج ران مهب رعتست نيذلا

 ."ءايرلا رطخ انل نّيبي حيحصلا ثيدحلا اذهف» :هلوقب هيلع قلع مث ...لوأ

 ديكاتلا نم دصقي هئآ ودبيو ‘ثيدحلا ةحص نييبت ىلَع خيشلا ديكات ظحاليف
 ديعو نم ثيدحلا هنمضتي امل اًرظن نيعمتسملا ىف ريثاتلا ثيدحلا ةجرد ركذ ىلع

 . .ةيبرتلا يف رثألا غلبا هل يدش

 ثيدحلا يف تبث دقلو» :مالسلا هيلع ليربج نع خيشلا لاقو

 هآر هنأ حصو ثحانج ةئامتس هلو ليربج ىأر هنأ ةي ءينلا نع حيحصلا

 .508-509 /14 :تاناصلا ة ةروس ،نآرقلا باحر ف )1(

 هيلع ةماقلا عو ىضق ; سال لوأ _ " :لوقي ةني هللا لوسر تعس :لاق ة ةريره يبأ نَع ثيدحلا صن (2)

 :لاق .تاهنثتسا ىح كيف تلئاَق :لاق ؟اهيف تلمع َمَن لاق اَهََرَعَ ُهَمَعِن ُهفرَعَف هب يناف ذهشثما لجر

 ...راثلا يِ يتلأ ىت ىتح ههجو ىلع بحف هي رمأ م ليق دقف ُءيرَج لاقي نآل تلئاق كنكلو تبتك

 هللا ر عُسَو الُجَرَو .ئراقو مِلاَع :لاقل نآرقلا ارقَو ُهَمْلَعَر ملبذا ملع الُجَر هيف ركذو }ثيدحلا رخآ لإ

 ةعمسلاو ءايرلل لتاق نم باب "حيحصلا :ملسم .داوج َوُه :لاقل هلُك لاَمْلا فاتصأ نم هاطغأو ِهئَلَع

 / .1513 /3 .5 ثيدح رانلا قحتسا

 .202 /11 :نامقل ةروس نآرقلا باحر يف (3)
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 لب .ةياورلا رتاوت ىَلَع خيشلا دكؤي ملف 6‘"نيتّرم ةروصلا هذَه
 .اهتحص تابثإب ىفتكا

 ديعب نم اهتحئار حيرتوا :ةنجلا ةحئار دوجو ةفاسم لوط نع لاقو -3

 ةحئار حيري ال اذك لعف نم :بونذلا ضعب نع ثيداحألا ضعب يف دجنو

 ةجرد ىلإ رشي ملف (ث((٨اع ةئامسمخ ةريسم نم دجويل اهحير نإو .ةنجلا

 .ةحصلا نم ثيدحلا

 يوبنلا ثيدحلاب لالدتسالا ةقيرط يف سيردتلاو فيلأتلا نيب قرف دجوي -4

 .اهتحص ةجرد نم ققحتلا ثيح نمو ‘ثيدحلا ةحص ةجردب حيرصتلا ثيح نم
 كلت يف- هيلع رذعتيف عوضوملا يف ثيداحأ سردلا ءانثأ خيشلا نهذب رطخت دقف

 .هليوأت وأ هانعم ةيجوت ثيدحلا ةحص ىلع قلعيف اهتحص نم تبثتلا ۔-ةظحللا

 . هميركلا نآرقلا يف درو ام قباطي اذهف ...ثيدحلا حص اذإ امأ» :الثم لوقي نأك

 .}هاليوات هل بلطن نأ ببي ثيدحلا مص اذإو» :لوقي وأ

 :ملسم ؛1841 /4 .4576 :ثيدح ىحوا ام هدبع ىلإ ىحواق"" باب .نآرقلا ريسفت باتك :يراخبلا (1)
 .158 /1 .174 :ثيدح .ىهتملا ةردس باب .ناميإلا باتك

 .303 /14 :تافاصلا ةروس "نآرقلا باحر يف (2)
 حير ذ مل اداعم لتق » :لاق هنأ ةت هنلا لوسر ثيدح نم عبرلا هاور ام ثيداحألا هذه نم (3)

 باتك يف يراخبلا هاور امو 0956 :مقر ثيدح . ماع ة ةئاميسمخ ةريم نم ذَجوُي اهير ثاو ةئجْلا

 نم باب ٨ةيزجلا باتك يف هاور امو ؛1155 /3 ،2995 :مقر ،مرج ريغب ادهاعم لتق نم نباب تايدلا

 ملسم ىورو ؛؛اًماع نيعبرأ ةريسم نم» ظفلب ناتياورلاو :2533 /6 16516 :مقر ٠مرج ريغب ايمذ لتق

 دوجو ةفاسم نع اثيدح ‘تاليمملا تالئاملا تايراعلا تايساكلا ءاسنلا باب 5ةنيزلاو سابللا باتك يف
 نم" ةرابع نيخيشلا دنع دجأ ملف .1680 /3 .2128 :همقر "اذكو اذك ةريسم نم" ظفلب .ةنجلا ةحئار
 ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :لاقو 6هكردتسم يف اهاور مكاحلا نأ الإ ،‘‘ماع ةئامسمخ ةريسم

 :ن .ت .د }ط .د .رصم ،ةبطرق ةسسؤم دمحأ مامإلا دنسم :دمحا ؛105 /] 0133 :ثيدح ،'هاجرخي ملو

 ۔ليوط ثيدح نم .505

 .497 /15 :رمزلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (4)

 .103 /4 :ءايبنألا ةروس :ن .م (5)

 .265 /2 :وفهكلا ةروس :ن .م (6)
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 هسفن فكي مل هنأ هثيدح قايس نم مهفيف تاياورلا ضعب خيشلا دروي دقو

 فلاخت مل اهنأ املاط ،كلذ ةفرعم ةرورض ىري ال لب ،ةحصلا نم اهتجرد نع ثحبلا .

 يف هلوق كلة نمو .لجو زع يرابلا تافص لامكو ضراعتت ملو نآرقلا تامكحم

 .ةحيحص نوكت دق ةياورلا هذهو» :“بنذلا مجع” ءانف مدع ىلع ةلادلا ةياورلا

 هللاو .ةحيحص نوكت ال دقو ناسنإلا اهنم ومني يتلا ةرذبلا ةباثمب بنذلا مجع نوكيف

 .“"٨؛هب وأ مظعلا اذه ريغب انئداعإ عيطتسي ذإ ،ريدق ءيش لك ىّلَع

 :نآرقلا مكحم ىلع ثيدحلا ضرسم :اًنلاش
 تايآلا ىلإ اهمهفن يف عَجرُي توبللا ةيعطق تاهباشنملا تايآلا تناك اذإ

 تايآلا رهاوظل ةفلاخملا ثيداحألا أإف هيباتكلا مأ نُه» :يئاللا تامكل
 دنعو ءاهدصاقم عم قفاوتتل ليوات امل بلطي مث -ًالوا- اهتحص نم تبي تامكحلا

 لاق امك ،نالطبلاب ةياورلا ىلَع مكحي (ئقيقحلا) ئونعمل ضقانتلا تابثإو ،هتلاحتسا

 ةلدأ» :رانلا نم رئابكلا لهأ جورخ ىلع اهب لدتسي يتلا ثيداحألا نع ضوێب خيشلا
 ثيداحألا ( ضعب اهل موقت ال ،ةرابعلا حيرصب نآرقلا يف ةينيقي اهنأل اذج ةيوق دولخلا

 .«!؟فكلاث قيرف رانلا يف نودلخي ال نيذلا لهف ونع , ءينلا نع ةيورملا

 صوصن ىلع ثيدحلا يناعم ضرع بوجو ىلع يلازغلا دمحم ذاتسألا دك
 ائصن نآرقلل فلاخملا ثيدحلا نالطبب مكحيف 6ااهنيب اميف ضراعتت ال ىتح نآرقلا

 ٠ ...565 /11 :نامقل ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 ميهارنإ ن نب ب ملسم انئدَح هناصقنو ناميإلا ةدايز باب ؛ناميإلا باتك يف يراخبلا هاور ام ثيداحألا هذه نم (2)

 هللا الإ ةلإ ال لاق نَم رانلا نب جرخ» :ة :لاق ةه ينلا نع سنأ ص ةداق انئدَح لاق مان اتئدَح لاق

 جرختو ريخ نم ةرب نزو ؛ هبلق يفو هللا الإ ةلإ ال لاق ¡ ص م رانلا ني جرختو ريخ ني ةريعش نزو ؛ هلق ينو
 .24 /1 .44 :ثيدح ء'ريخ نم ةرد نزو هيلق يفو ةللا الإ ةلإ ال لاق نم م راثلا نم .

 .471 /15 :رمزلا ةروس "نآرقلا باحر يف (3)

 ةلجم "ثارتلاو ةفاقثلا قانآ "يلازغلا دمحم خيشلا دنع ةيوبنلا ةنسلا مهف طباوض :يدماح ميركلا دبع (4)

 ةفاقثلل دجاملا ةعمج زكرم ةيناقثلا تاقالعلاو رشنلاو تاساردلا مسق نع ردصت ،ةيثارت ةيفاقث ةيلصف

 .20 :ص }م2009 رياني /ه1430 مرحم 064 ددعلا 16 ةنسلا ،ثارتلاو
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 نوكي دق ثيدحلا نألو .عوطقملا ةضراعم ىلع ىوقي ال نونظملا نأل ،ىئعمو
 نآرقلا حور فلاخي ثيدح يأ ثإ» :لوقي ذإ دنسلا حيحص ناك ولو نتملا لولعم
 نوكي لب نآرقلا عم ضراعتي ال ةي هلوق نأل ...هسفن ءاقلت نم لطاب وهف هصن و

 ..هتايآل اًرسفمو هل اًحراش

 يي لوسرلا فّلُك دقو ،هل ةلصفمو ينآرقلا روتسدلل ةحراش ةيوبنلا ةنسلا
 نآرقلا عم ةحيحنص ةئس ضقانت ليحتسي كلذل "مهيلإ لزنأ ام سانلل نيبي نأ

 ةنسلا مهف ةرورض يواضرقلا فسوي ذاتسألا نيب دقو ،اّيقيقح اضقانت ميركلا

 زيزعلا باتكلا كلف يف امود رودي يوبنلا نايبلا ٥أل كلذ "نآرقلا ءوض ىلع

 هتانّيبو نآرقلا تامكحم ضراعت ةتباث ةحيحص ةنس دجوت » نأ ليجتسيف

 ريغ ةنسلا نوكت نأ ةب الف ؤكلذ دوجو سانلا ضعب نظ اذإو ةحضاولا

 .ايقيقح ال اًيمهو ضراعتلا نوكي وأ حيحص ريغ اهل انمهف نوكي وأ ةحيحص
 .نآرقلا ءوض يف ةنسلا مهفت نأ كلذ ىنعمو

 :اهانعم ه هيجوتل ميركلا نآرقلا ىلع ضويب خيشلا اهضرع يتلا ثيداحألا نمو

 : نإو ىنز نإو ةنجلا لخد “‘هللا ألإ هلإ ال :لاق نم» :ثيدح -أ
 3 ( ). ..قرس

 هضرعب حضتي هانعم أ ىأرف ثيدحلا اه ىلَع هجهنم ضويب خيشلا قبط
 :لاق نم» :ثيدحلا حص اذإ امأ» ،هتحص نم دكاتلا دعب تامكحملا تايآلا ىلع

 نآرقلا يق درو ام قباطي اذهف "...قرس نإو ىنز نإو ةنجلا لخد “‘هنلا الإ هلإ ال"

 تنضَم دقف اودوُعُي نإو فلس ذق ام مُهَل رق ه اوهتني نإ اوُرَمَك َنيذَلَ لف ميركلا
 .38 :لافنألا) «نيلآلا ئ ةنس

 .212-213 :م2006 .7ط "قورشلا راد ،اننيد انه :يلازغلا دمحم (1)
 راد تاروشنم ةليمجلا تاعوبطملا }طباوضو ملاعم ةيوبنلا ةنسلا عم لماعتن فيك :يواضرقلا فسوي )2(

 .95 :م1991 ثبتكلا
 .69 :ص .هجيرحت مدقت )3(
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 قرسيو ينزي ارفاك ناك دقو "هللا لإ هلإ ال” :لاق نم :ثيدحلا ىنعمف

 نم مةقت ام هل رفغي هللا نإف همالسإ هيف نلعي يذلا مويلا يف هنإف رمخلا برشيو
 ةيجوت نأ خيشلا داو مهلبق امل بج مالسإلاو مويلا كلذ نم هلمع ادبيو .هبنذ
 وه ةعيرشلا دصاقم عم قسانتملا ،نآرقلا تامكحمب ديؤملا ىنعملا اده ىلإ ثيدحلا

 ةريطخ ةيعق ةيعقاولا هداعبأو عوطاخ هجهنمف هرهاظ ىلَع ثيدحلا لمح امأ باوصلا نيع

 قرسيو ينزي هنأ - مالسإل ا طسو يف - ملسم نظي نأ امأ» ءاريصم هبحاص ءاسو

 ةحئار حيري نأ كلد دعب عمطيو ...تامرحملا بكتريو لطابلاب سانلا لاومأ لكايو

 .ضرألا نع ءامسلا دعب ديعب اذهف ةبوت ريغ نم ةنجلا

 نأ ذإ رفكلا يف مدقت ام رفغت "هللا ألإ هلإ ال” ةملك أأ ليواتلا اده ةصالخف
 لمعلا نع ينغت ةملكلا هذه نأ ضعبلا همهفي امك ال 6هلبق امل بج مالسإلا
 ينزي ال» :هثيدح يف لوقي ةي ت لوسرلاو 3هرئابكلا ىلع َرصملل عفشتو حلاصلا

 “‘هنمؤم َوُهَو قرسي نيح قراسلا قرسي الو ںنمؤم َوُهَو ينزي نيح ينازلا
 ثيداجألا هيورت امو» :هلوقب ثيدحلا اذه ىلع دومحم ىفطصم روتكدلا قلع

 ألإ هلإ ال” :لاق نم لك رانلا نم جرخي فوس مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نأ نع
 :9 اذكه رذ يبأ فنأ مغر قرس ولو انز ولو !؟؟قرس ولو انز ولو “هلل
 » :هتايآ مكحم يف لوقي نآرقلاف ،نآرقلا حيرص فلاخي ام َوهَو ،ثيدحلا
 و (145 :ءاسنلا) اريص ٢ دجئ نلو رانلا [ 7 لقنسالا كردلا يف َنقِفاَتُملا

 .224 /4 :ءايبنألا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
 .225 /4 :ن .م .(2)
 .57 :مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف :ضري ميهاريإ :377/16 :تلصف ةروس :ن .م (3)
 .983 :همقر ؛ىهَلَع هللا بائ با نإف نِموُم وهو اهبرشي نيح َرْعخْلا بري آلو» :همامتو ،عببرلا اور (4)

 ديعتس نَعَو .انوم وهو اَهْبهَشَي نيح مهراصبأ اهيف هلإ سانلا عفر ةبه بهت ز ألَو» :ةدايزب يراخبلاو
 باب بصخغلاو ملاظملا باتك .حيحصلا :يراخبلا .ةبهلا آلإ هللب ةتةت ييلا نع ةريره يبأ نع ةملس يباو
 ناصقن نايب باب .ناميإلا باتك :حيحصلا :ملسم ؛875 /2 .2343 :ثيدح .هبحاص نذإ ريغب بهللا

 .76 /1 .57 :ثيدح هلامك يفن ةدارإ ىلع ةيصعملاب سبلملا نع هيفنو يصامللاب ناميإلا
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 فلاخي امب مهتنسلا قطنتو ةبسانم لك يف “هللا الإ هلإ ال” :نولوقي نيذلا مه
 .“؛؛نآرقلا حيرصب اًريصن مه دجت نلو رانلا نم لفسألا كردلا يف مهو ...مهرئارس

 هلوق اهنم ةلدأب ةاصعلا ءالؤه ناميإ قدص مدع ىلع ضويب خيشلا لدتسا

 لباق ثيح (21 :ابس) هماكش يف اهنم َوُه نمم ةَرخألاي نوي نم ْمَلْعَِل ًلإوه :ىلاعت

 نيكرشملا لاح وه راكنإلاف» ،اهراكنإب اهلباقي ملو اهنم كشلاب ةرخآلاب ناميإلا هللا
 كلا الإ هلإ ال” نولوقي نيذلا نيملسملا لاح وه كشلاو ةةدحالملاو ةرفكلاو
 مهنأ لدت مهلاعفأ إف مهناميإب ةاصعلا نوملسملا رقأ نإو “هللا لوسر دمحم

 :رصن وبأ خيشلا لوقي امك مهو ،نينقيتسمب مه امو نوكاش
 قر رمألا يف كش يذلا لامعأ لمعنو ائقيت نيقيلا ملع نع رمألا ىرن

 :سلفملا ثيدح ۔ب

 اَم نوزرذئأ» :لاق ةي هللا لوُسَر نأ ةريره يبأ ثيدح نم ملسم مامإلا ىور

 يتمأ نم َسَِقُمْلا نإ :لاقف .عاتم الو هل مه ال نم انيف سيقُملا :اولاق ؟سَقُملا
 َلاَم لكأو ءاذه َفَذَقَو اذه م َمَتَش ق يتأيو ةاكزو مايصو ةالصب ةَماَيَقْلا مأ و ر ياي

 يتانَسَح نم اذهو يتانَسَح نم اده ىطعيف اذه برضو اذه مد كفقَسَو 6اذَه

 مث هيلع تحرط مهاياطخ نم ةيخأ هَلَع ام ىتضقُي نأ َلبَق هئاتسَح تييف ن

 .ثرالا يف حرط

 رزث د الوت :ىلاعت هلوق عم ثيدلا اذه رهاظ ضراعت ضوێب شا ظحال

 :الئاق هللا ىلإ ١ هيف رمأل ١ ضيوفت نسحتسا نآ دعبف (07 :رمزلا) ه ىرخأ رزو ةرزاو

 .02 :ةعافشلا :دومحم ىفطصم :7
 .213 /13 :ابس ةروس "نآرقلا باحر يف (2)
 :اهعلطم ،اهماكحاو ةالصلا يف هتموظنم نم تيبلا (3)

 .رْجهتلاو ىرسلاو يلايللا رهسو .رُمشتلاو مزعلاو دجلاب امس نم امس
 .16ص 51304 ؛ةينورابلا ةعبطملا ارصن يبا خيشلا ناويد

 .1997 /4 .2581 :ثيدح ؛ملظلا ميرحت باب بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك حيحصلا :ملسم (4)
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 ةيناكمإ ركذ ""أ؛ثيدحلا , اذإ هيف لخدتن الو هنلا ىلإ رمألا هيف ضّوفن امم اَه»

 ةرفغب مهيلع هللا لضفتي ءامرغلا ءالؤه نأ وأ .ةيئانثتسا ةلاح هنأ ثيدحلا ليوات
 .هل باذعلا ةفعاضمب ملاظلا نم صتقيو مهبونذ ضعب

 :ضوێب خيشلا دنع يدقعلا قسنلاب ناقلعتي نارمآ ليواتلا اذه ىلع ظحالي

 .ةديقعلاب قلعتي رمأ يف ،ثيدحلا رتاوت خيشلا طارتشا مدع 1

 - بونذلا ضعب ةرفغم ءامرغلا ىلع هلا لضفتي - ثيدحلا ليوات -2
 ةرفغم دصقي خيشلا ناك اذإ ألإ .ةبوتلاب الإ نوكت ال ةرفغملا ناب هلوق عم ضقانتي
 .رئابكلا نود رئاغصلا

 :نآرقلا حيرصو ةضقانتملا تاياورلا نم هفقوم :اقسبار
 ضقانت دوجو لامتحا ليحتسيف ةدحاو ةاكشم نم اردص ةنسلاو نآرقلا أ امب

 نم آلو هنَدَي نيب 'نم لطابلا هياي ال» يذلا نآرقلا لزنأ يذلا هللاف ؤامهنيب يونعم
 ةيلوقلا هتنسب مهيلإ لزنأ ام سانلل نيبيل ةلي ادمحم لسرأ (42 :تلصن) هفلخ

 ريغ -يحولا لوزن ةرتف يف- بتكي نأ ةلي لوسرلا ىهن دقو .ةيريرقتلا ةيلعفلاو
 7 » :لاق ةلت هللا لوُسَر أ رذحلا ديعس يبأ ثيدح نم ملسم جرخا ]

 .“هةحْميَف نآرفلا ريغ يئع بتك نمو يئع اوبئكث
 بتك نإف ،هظفحو ثيدحلا ةيقنت : لجأل ءاملعلا اهلذب يتلا ةربتعملا دوهجلا مغر

 نأ ىلإ ضويب خيشلا راشأو ،ةفيعضلا تاياورلا نم ملست ل (حاحصلا) ثيدحلا

 ريدقت يف تافغلابملا هيلع لدت "ثيدحلا عضو بابسأ نم بيهرتلاو بيغرتلا"

 ةحيحص رابخأب الإ لاقي ال اذه لثم» نأ ىلع ادكؤم .ةليلق لامعأ ىلع روجألا

 :نآرقلا حيرص اهتفلاخم ضويب خيشلا تبثأ يتلا تاياورلا نمو ؛'")ةئييِق

 .383 /15 :رمزلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .3004 :ثيدح "ملعلا ةباتك مكحو ثيدحلا يف تبشلا باب قئاقرلاو دهزلا باتك حيحصلا :ملسم (2)

4, 2298. 

 .6 /18 :ناخدلا ةروص ،نآرقلا باحر يف (3)
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 هتمهتب مالسلا هيلع ىسوم اوذآ ليئارسإ ىنب نأ ىلَع صنت ىلا ةياورلا -

 .!!مهممامأ نايرع رمي هكرتب اهنم هللا هربف ةردألا ضرم
 نيدلا نم ملغ امو ةحيرصلا صوصنلا اهتفلاخمل ةياورلا هذه ضويب خيشلا ةر (
 نكمي الو "هانيتأ ةهج لك نم لطاب مالك اذهف ألك» ]ءايبنألا ةمصع نم ةرورضلاب

 حيحص يف ةدراو اهئوك ةياورلا وذح لوبقل عفشي ملف ادبأ هيلع لوعي نأ

 حاحصلا ثيدحلا بتك ضعب يف ةدوجوم ةياورلا نوك مكنرغي الو» { ٤ 'يراخبلا

 ةلوبقم ريغ تاياور حاحصلا بتك يف نوكت دقف ،امهريغ وأ 7 ملسمو يراخبل اك

 نيذلا ةاورلا ضعبل مهقيثوت لبق نم اوتوأ نونوكي دقف .تاقث اهباحصأ ناك امهم
 ضعب بتكلا ضعب يف اتح تدرو دقلو ،نوباذك نوعاضو مهنأ كلذ دعب نيبت

 ضعب اهيف فرط نم تءاج اهنأ ىلَع نوققحملا لدو 6اذبأ لبقت ال يتلا تاياورلا

 .“نيباذكلا نيعاضولا

 . مدع هقلطنمف يوبنلا ثيدحلا عم لماعتلا يف هجهنم ضويب خيشلا نيب

 ةرورض ىَلَع ادكؤم ،حاحصلاب ةفورعملا بتكلا يف درو ام لك ةحصب ميلستلا
 ةيعطق اهنوكل ميركلا نآرقلا نم تامكحملا تايآلا ىلَع اهضرعب اهنتم دقن

 مكحيف ألإو اهدصاقم ( قفو لوؤت تاياور نم فلاخ امف ةلالدلاو تربللا

 يضر ةريره يبأ ثيدح نم ،ىسوم ت رضخلا ثيدح باب ءايبنألا ثيداحأ باتك يف يراخبلا هاور )1(

 -. 7 هدلج نم ىري ال ارتم ايح اًلُجَر ناك ىسوُم وم نإ » :نت ء هللا ُلوُسَر لاق لاق اهنع هللا .

 ةفآ او ةرذأ امإو صر ; امإ دلجي ربْيَع نم ل َرثسَتلا اذه رس هني اَم اولاقف ليئارسإ ينت نم اقآ نم هاذآف
 رف انف لستغا م ؛ رَجَحْلا ىلَع ةباث عضوف ةدحو امو الت هف ىنمو اولاق امي هكرتي نأ ذازأ ةللا نإو
 رَجَح يبو لوقي َلَعَجَت َرَجَحْلا بلطو ةاصع ىتسوُم ةخاف هيزئي ادَع َرَجَحْلا ذو اهتخأل هبانث ىإ لف
 ماقو نووم ام ةارنآو هللا َقَلَح ام نَسخا انايرع ةاَرف ليئارسإ ينب نم لم ىلإ ىقتلا ىتح ُرَجَح يبو
 اعبرأ وأ اكالئ هيض رثأ ن ني ابد رَجَحْلاي ن هللا وف هاصعب ابرض رجَحْلاي وفَطَو سيل هبوث خاف رَجَحْلا
 دنع ناكو اولاق امم هللا ُاَربَف ىّسوُم اوذآ نيذلاك اووكئ ل اونما نيذللا اهيأ اي :ةوق كيف ءائسضخ ا
 .1249 /3 .3223 :همقر ثيدحلا .'ياَهيجَو 4 هللا

 .1841 /4 339 :ثيدح ةولخلا يف انايرع لاستغالا زاوج باب ضيحلا باتك .حيحصلا :ملسم )2(

 .676 /12 :بازحألا ةروس ،نآرقلا باحر ف )3(
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 .ام ةحيرص ةضقانم ضتانيو فلاخي ام اثيدحلا بتك ىف دج امف» 5اهنالطبب

 ؛لبقن ال انإو ،هنم ققحتي ىح هيف ثحبنو فقوتي نا بجي ميركلا نآرقلا يفف

 ,1 ؛نآرقلا م حيرص فلاخي ائيش ايأ

 ۔“‘ةردألا ضرم هتمهتب ىسوم ةياذإ"" ةياور ىلَع ناللتبلاب مكح كلذ ىلع

 نإو ،ةردألاب باصم هنأ ىسوم يف تليق يتلا ةياورلا هذه لطبن , اذل"

 نإو -مالسلا هيلع ىسوم نمز يف ةصاخ -ةارع نولستغي اوناك مهلك نييليئارسإلا
 .‘‘حاحصلا بتكلاب ةمألا دنع ةامسملا ةروهشملا بتكلا يف تدجو

 نيدنا نم فرغ املو ةحيرصلا نصؤصنلل اهتفلاخمل ةلطاب ةياورلا هذه نإ
 .كلذ ريغو لسرلاو ءايبنألا ةمصع نم ةرورضلاب

 نم ةبوذكأ» اهنأ انيبم ةياورلا هذه ضويب خيشلا ةر : “قينارغلا"" ةصق -2

 هيلإ اهتبسنو ثيداحألا مهعضوب ةلي ءيئلا ىلع اوبذك ام رثكأ امو 5ةقدانزلا عضو

 ةمرح ررقو "لاطبإو در ريغ نم اهيوري نمم بجعتو ؛اروزو ءارتفاو ابذك
 .نآرقلا يفو يحولا يف نعط اهنأل اهب نمؤملا رفكو ،اهيلع ةرلل ل اهتياكح

 ول اهنأ نّيبو ،ميركلا نآرقلا يف نعطت اهنأل ةياورلا هذه ضويب خيشلا ةر
 تايآ ضراعت اهنأ ادكؤم ،نآرقلا يف ةقثلا تفتناو يحولا مدهنال تحص
 نيرلا ى ًلَع ناطلس هل سيل هلإ :ميجرلا ناطيشلا نع لاعت هلوق اهنم ؤتامكحم

 هب مُه نيذلاو ةتولَومي نيذل أ ىّلَع هئاطلُس اَملإ نوكرتي مهبر 'ىلَعَو اونما
 هل نوكيو نمؤملا ىَلَع ناطلس هل نوكي ال فيك» (!99-00 :لحنلا) «نوكرنثُم
 . إإ ؟رفك ئأو اذه لالض يأ ؟ةيي ي ءيئلا ىلَع ناطلس

 .678 /12 ؤنآرقلا باحر ىف (1)
 .678/12 :ن .م (2)
 .513 4 :جحلا ةروس :ن .م (3)

 21/4 :ن .م (4)
 .ذ .م (5)



 107 ةيوبنلا ةنسلا عم ضويب خيشلا لماعت :يناثلا ثحبلا

 آمو :ىلاعت هلوقل نيرسفملا ضعب ىدل اهتياور تجار قينارغلا ةصق نأ امبو
 خَّسنيق هتمأ يف ناطيشلا ىقلأ أ ىنمت اذإ لإ يب : الو لوسر ني َكِلْبَق نم الس
 ىفن دقف (52 :جحلا) هميكح ميِلَع هللاو هتاياع هللا مكحي مث هت ناطيشلا يقلي ام 1

 اًمالك ةني ءينلا ناسل ىلَع يرجي ناطيشلا نأ» َوُهَو موعزملا ىنعملا ضويب خيشلا
 ىنعملا اده داقتعا ةروطخ نيب نأ دعبو ىرخأو ةيآ نيب هلخديو هتنا مالكب هجزميف

 طيسب هانعم امنإ» :نآرقلا دصاقمل قفاوملا حيحصلا ريسفتلا تبنأ كرشلا ىلإ يضفلا

 ارق اذإ _ ءينلا وأ- لوسرلاف ،هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم نآرقلا هيلع دهشي حضاو رهاظ

 اهبش هنايلوأ بولق يف يقلي ناطيشلا نإف :ءامسلا نم تلزن ةيآ هموق ىلع

 .اههجو ريغ ىّلَع الطاب ًليوات اهولّواتي ىئَح ةيآلا كلتو ةءارقلا كلت يف اًماهوأو
 .“...ءازهتسالاو نعطلاب اهيف اوضوخيو

 اهيلع ةرلا ريغ نم ريسافتلا ضعب يف ةياورلا دورو نم ضويب خيشلا بجعت
 مهعضوب ةلي ءينلا ىلع اوبذك ام رثكأ امو 5ةتدانزلا عضو نم ةبوذكأ يهو"

 ىَّلَع ارطخ لكشت اهنأ ىلإ اًهبنم 6 ٨اروزو ءارتفاو ابذك هيلإ اهتبسنو ثيداحألل
 يف لثمتت ةروطخلا هذهو شةحيحصلا هدعاوق ضعبل اضقنو ،نيدلا لوصأ نم لصا
 نم يحولا مدهنا كلذ مهؤاعداو مهمعز حص اذإف» :هلصأ نم يحورلا مادهنا

 .اهريغ يف الو ةيآلا هذه يف ادبأ ةقث ال نذإ ،هلصا

 اليوات هل بلطو ةيثيدحلا تاياورلا نم ضويب خيشلا هيف فقوت اممو -3
 ببس يف ليق ام لسرلا ةمصع ًوهَو ،ةرورضلاب نيدلا نم مولعم هرهاظ ةضراعم

 ءينلا ىلإ اعوفرم يور دقف .حلاصلا دبعلل ابلط هاتف عم مالسلا هيلع ىسوم رفس
 :لاق ةلي م يبلأ نأ ملسمو يراخبلا هاور امكو ،حاحصلا بتك ضعب يف ة

 :لاقف ؟ىسوم اي كنم ملعأ وه نَم ضرألا يف دجوي له :ضعب هلأس...»)

 .584 ,4 ،نآرقلا باحر ف '(1)

 .513 /4 :ن .م (2)
 .524 /4 :ن .م (3)
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 ةحص نم تبتلا ةرورض ضويب خيشلا ىارف "...يتم ملعأ دحا ال”

 الوسر ائيبن هنوكو هماقم يف ىسوم أل ءايبنألا ةمصعب قيلي امب هلبوات مب مث ثثيدحلا

 ضرغ هل نوكي نا ةب الف ضرألا رهظ ىلَع نم ملعا هسفن نظي نا نكمي ال
 ( .باوجلا اذه لثم يف حيحص

 ` :نارمأ ةرلا اه نم دافتسي

 لك ةحصب م دستلا مدعب يمض رارقإ !ثيدحلا حص اذإ" :خيشلا لوق -1

 . حاحصلا باحصأ نم 7 ملسمو يراخبل ا دنع ةيورم أ ثيداحأل ١

 نم ملغ امو ةمكحملا صوصنلاو قفاوتتل ثيدحلا ةياور ليوأت بوجو -2
 . ةياررلا 77 كلذ لاحتسا نإو ةرورضلاب نيلا

 تامكحم ىلع ةيوبنلا ثيداحألا ضرع جهنم اوكلس نيذلا نيسرادلا نم

 ثيداحألا ضعب ىلع همكح أأ حضو دقو "يلازغلا دمح ذاتسألا نآرقلا .

 تالالد نم جايس لخاد ثيدحلا لمعي نأ ىلع ه هصرح ةجيتن وه فعضلاب
 .“«ةديعبلا وأ ةبيرقلا نآرقلا

 جهنملا اذهل اهعاضخإ ةجيتن ضويب خيشلا اهيف فقوت يتلا ثيداحألا نمو
 دومحم ىفطصم ذاتسألا دكأو 5رئابكلا ىلع نيرصملل ةعافشلا تابثإ ثيداحأ
 : ةعافشلا امأ...» :لوقي ذإ ،نببحولا ضقانت ةلاحتسال جهنملا اذه فيظوت ةرورض

 لإ ملعلا لكيلف ملعا سانلا يأ لشس ذ لاحلل بحتسي ام باب ،ملعلا باتك 6 .حيحصلا : يراخبلا )1(

 ؛مالسلا هيلع رضنلا لئاضف باب .لئاضفلا باتك .حيحصلا :ملسم ؛5 /ا .122 :ثيدح 7

 ييلا ىسسوُم ٌماَق» :لاق هنأ ةلي ينلا نع بعك ن يبأ نع :ظفلب .ا 874 /4 .2380 :ثيدح
 ملا دري 7 ذإ ِهيَلَع هللا بحف . ،؛ملأ انأ» :لاقف ؟ملعا سانلا ئأ لسف ا ينب يف ابيطخ

 . نورسمفلا لقانتتو ©...كئيم ُمَلغأ َوُه نرلا عَمْجَمي يدابع ني ادْبَع أ هلإ ةللا ىحوأف هنإ

 :۔ه1405 توريب ركفلا راد نآرقلا يآ ليوات نمع نايبلا عماج :يربطلا مهنم "ةياورلا هذه

 .93 /3 :ريثك نبا 5

 .62 2 :فهكلا ة هروص ،نآرقلا باحر ف )2(

 .4 :م3 .ةرهاقلا قورشلا راد ا6ط ،ثيدحلا لهاو هقفلا لهأ ن نيب ةيوبنلا ةنسلا :يلازغلا دمحم (3)
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 ىضوف يهف .. ..ةنجلا ملاخدإو رانلا نم نيبنذملا جارخإو سومانلا مده ىنعمب

 اذم ءاج ام لكو ةرخآلا يف اهل دوجو الو ...ايندلا يف اهفرعن ىتلا طئاسولا

 حيرص فلاخي هنأل هردصمو هدنس يف كوكشم ةيوبنلا ثيداحألا يف ىنعلا

 ءاج ةيَي لوسرلا نا امبو ؛‘“ةنآرقلا مدهي نأ نآرقلا ين نم لقعي الو ،نآرقلا
 نتم لوبق نإف يلاتلابو» ديدج عرشل ائشنم سيلو هل نيبم هثيدح نإف نآرقلاب
 نم ةجرختسملا ئدابملاو دعاوقلل هتقفاومب نوهرم هيف فقوتلا وأ حيحصلا ثيدحلا

 .“هرصوصنلا ءارقتسا ةيلمع

 :رابخألا ةياور يف ثيدحلا ميكحت :اططخ
 ضويب خيشلا ناك دقو ،ءاملعلا لاوقأو رابخألا ة ةيقب ىلع ميق ميق ئوبنلا ثيدحلا

 نمو ،هتحص مدعب هيلع مكحي حيحصلا ثيدحلل افلاخم اهنم ءاج امف .هيلع اهضرعي
 تايآلاه تماد امف ،اَجو رع هنلا ناش يفف بجعتلا عنم نم ىّلَع هدر كلذ
 قح يف بّجعتلل نيعناملا ىلإ تفتلي الف ءاه لثم زاوج ىلَع لدت ثيداحألاو

 نم مث ،ىلاعت هللا نم ىلاعت هللأ لالجب قيلي امب ملعأ الو زاوجلا وه قحلاو .. .هللا

 .“امهقيرط كلسنلف ةيو هلوسر

 الي دمحمو مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع نيب نأ ىلع صنت يتلا ةياورلا ةر امك

 ال» :نيت ءيئلا لوق اهتفلاخمل . "يسبعلا نانس نب دلاخ هل لاقي برعلا ىلإ الوسر

 5 ؛ىسيع نيبو ىنيب ءين

 ٠  (1):ةعافشلا :دومحم ىفطصم 03.

 ( 2.ىتشمد .ركفلا راد -توريب ارصاعملا ركملا راد .اط .ةسايسلاو ةدبقعلا :ول يفاص

 . :ص .م2001 /ه1422 45.
 ) )3:فهكلا ةروس "نآرقلا باحر يف 2/ 149.

  (4).'هموق هعيض ءيبن كبلذ» :هيف لاق ةي ءينلا ثإ :ليق 6ائيبن ناك :ليق ؤةرتفلا يف ناك :نانس نب دلاخ
 ٠ :نايعألا تايفو ؛325 /] :ةباحصلا ةفرعم يف ةباصإلا ؛219 /1 "خيراتلا يف لماكلا ،ريثألا نبا :رظنا

 :مالعألا :يلكرزلا ؛3 2/ 296. `
 دحأ حت .هريسفت يف يطرقلا ةياورلا هذه ركذ نمم .7 /8 :صصقلا ة هروس نآرقلا باخر ف )5(



 ةديقعلا رداصم عم لماعتلا يف ضويب خيشلا جهنم لوألا لصفلا 110٥

 رهاظل اهتفلاخ درج رابخألا ةر يف عرستلا وه ةقيرطلا هذه نم روذحملا

 ءينلا ىلإ ة ةعوفرم ةياور نوكت دقو .اهيلإ ةدنتسملا ةلدألا يف ثحبلا لبق 6 ثيدحلا

 هل دجوت -ًالثم- ضوێب خيشلا هذر يذلا يسبعلا نانس نب الاخ ةربن ريخف ؛َي

 امل طسبف ةي هللا لوسر ىلع تدفو دلاخ ةنبا أ ىوري ام ا .م ،ةيثيدح تاياور

 ةنباب ابحرم» :اهل لاق ثيدح يفو ،اهلهأ هنيسض ين ةنبا :لاذو هيلع اهسلجاو هءادر
 اهتحص ةجرد .زع ثحبلاو رابخألا ديناسأ عبتت يضتقت ةيملعلا ةقدلاف ء'"ه؛يخا
 لوبقل اراس هذخا يذلا ثيدحلا عم ةدحاو ةجرد يف نوكت دق اهنأل ؛اهدر لبف

 ميدقتب يفتكيو تاوطخلا هذهب موقي ضريب خيشلا نوكي دقو ،اهتر وأ رابخألا

 .مهتماعو سانلا ةصاخل يوفشلا هسرد يف هثحب ةجيتن

 ءاملعلا لاوقأ نيب حيجرتلا يف ةيوبنلا ثيدحلا ىلإ ضويب خيشلا دنتسا امك

 امه له ،روصلا يف تاخفنلا ددع يف مهفالتخا كلذ نمو .ةديقعلا لئاسم يف

 حجر مث ؟عزفلا ةخفن ةدايزب ةثالث امه مأ ؟ثعبلا ةخفنو قعصلا ةخفن :ناتنثا
 ©ةنس نوعبرأ امهنيب ناتخفن» :ةلي لوسرلا لوقب ًالدتسم ،ريغ ال ناتنثا امهنأ

 ."قعصلا ةخفن اهسفن عزفلا ةخفن رابتعاب

 .46 /1 ا :م 1372 ةرهاقلا بعشلا راد .2ط 6ينودربلا ميلعلا ديع

 هني ةريره يبا نع : اهنم 6ههباشم ظافلأب امهريغو ناخيشلا هاررو .ظفللا اذهب ثيدلا ىلع فقأ ل

 هنيبو ينب سيل تآالع دالوأ ءايبنألا و 6ميرم نباب سانلا ىلرأ انأ« :لوقي زيلتك هللا لوسر تعمس :لاق

 51270 /3 -3258 :ثيدح «مِيرَم باتكلا يف زكذاو» باب .ءايبنألاريماتك .حيحصلا :يراخبلا اين

 ىسيع لئاضف باب لئاضفلا باتك .حيحصلا : ملسم ‘ اين ىسيع نيبو ينب سيل ...] ملسم ةياور يفو

 .1837 /4 .2365 :ثيدحلا ؛مالسلا هيلع

 ين نيتياورلا دجأ ملو ؛325 /1 :ةباحصلا ةفرعم يف ةباصإلا نع القت .296 /2 :مالعألا :يلكرزلا (1)
 .ةيوبنلا ةنسلل ةيفلألا ةبتكملا يف الو ةعستلا بتكلا

 .465 1 :ثيدح .«اجاَوفأ ن نوئاتف روصلا ي قن مون باب ريسفتلا باتك ين يراخبلا هاور (2)

 لوُنسَر لاق لاق ُهنَع هللا يضر ةريره يبأ ( نع حلاص يبأ نع :هظفلو ،‘‘ةنّس" ركذ ريغ نم ؛188 ] 1 4

 لاق تيبأ لاق ؟اًرْهَش نوعبرأ لاق تنبأ لاق ؟اموَي نوعبرأ لاق "نوعبرأ نيتخَفَنلا ن نيي ام» :ةي هللا
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 .هتايآل هرّسفمو ميركلا نآرقلل ةنيبم ةيوبنلا ةتسلا نأ ىلإ ثحبملا اذه صلخي

 ةرئ الو .نيردصملا نيب ضراعت الف ماكحألاو دئاقعلا ةفرعمل ردصم امهالكف

 نم اهمهف يمحت طباوض اهعم لماعتلا يف طرتشت لب .نآرقلا صوصنب ءافتكا ةتسلا
 يناعم ءوضو ةيعوضوملا ةدحولا ءوض يف اهمهف ةرورض اهنم ضقانتلاو اطخلا
 اهصوصتنل ءاملعلا ريسفت يف ةلممتم ةديقعلا يف ةيوناث رداصم كلانهو ؛نآرقلا

 خيشلا جهنم نع فشكلا عم ،يتآلا ثحبملا هلوانتي ام اذهو ءاهفوصأل مهتاعيرفتو

 .اهعم لماعتلا يف ضويب

 ر( )

 ام باب }ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك يف ءاذه نم بيرق ظفلب .ملسم هاورو ...تنأ لاق ؟ةنس نوعبرأ
 .2270 /4 .2955 ثيدح ثنيتخفنلا نيب

 .209 /14 :سي ةروس "نآرقلا باحر يف (ا)
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 ثلاتلا ثحبملا

 يدقعلا ثارتلا عم ضويب خيشلا لماعت

 ارظنو ةنسلاو باتكلا صوصن يف لٹمتملا يحرلا وه نيدلل يلصألا ردصملا

 نم يهلإلا دارملا مهف نإف ةيتايحلاو ةينيدلا ناسنإلا اياضق دتبتو صوصنلا ةيدودحم
 يف اريبك ائارت م الساإال ا ءاملع دوهج تفلخ دقو . يداهتجا المع بلطتي هيحو

 مزلم وه لهو ؟ثارتلا اذهب ملسملا ةقالع يه امف "ةيمالسإلا مولعلا عورف فلتخم

 ؟هب ذخألاب

 هتيمهأ ىلع - يمالسإل ا ثارتلا نأ نيددجملا نم هريغو ضويب خيشلا ىري

 لب ©نيدلا مهفل مهتاداهتجا يف نيقحالل مزلم ريغ» -ًئمهلإلا دارملا مهف يف هترورضو

 ءاوس تاداهتجا نم ثارتلا يف درو اميف حيجرتلاو ليدعتلاو ضقنلا قح ءالؤه

 1 "ةديقعلا ميهافم ليوأتب ةقلعتملا وأ ئهقفلا طابنتسالاب ةقلعتملا تاداهتجالا

 :ضويب خيشلا رداصم :لوأ

 نيب عمجي ناك دقف ،براشملا ةددعتمو ةعونتم ةديقعلا يف ضويب خيشلا رداصم

 نأ الإ ءاهريغو ةيضابإلا رداصملا نم هتامولعم يقتسي هنأ امك ،ثيدحلاو ميدقلا
 اباجح يرشبلا ثارتلا لكشي نأ رتحي ناكف ،ىلاعت هللا باتك وه ساسألا هردصم
 ىلإ عجري ناك -ًألثم- ريسفتلا سرد يفف هباتك نم هللا دارم مهف نبو دبعلا نيب

 يف اهتغايص ديعيو ريسافتلا هذه ةدام مضهي خيشلا ناكوا نيرسفملا نم ةفئاط

 ۔ىفصم ايقن اريسفت كلة لكب يقليو إمهف نم هل نيبتي ام اهيلإ فيضي مت هسفن

 .هريغلاب رثاتلا هيلع رهظي الو .ةيركفلا ةيلالقتسالاب عملي

 .72-73 :ليزنتو امهف نيدتلا هقف :راجنلا ديجملا دبع (1)

 ىقتلملا لامعأ .نآرقلا باحر يف" هريسفتو ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا مامإلا :يسولف دوعسم (2)

 .291 :ضويب خيشلا ركفل لوألا
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 .ضويب خبشلا مهنع لقن نم رثكأ شّيفطا دمحما ميشلا ةت ةيألا ب بطق دعي
 :هنأ ظحالملا نمو

 ظحال يذلا يسولآلا ريسفت :اهنم بطقلا رداصم ضعب ىلع علطي ناك -ا

 .“×“ ريسفتلا ريسيت" هريسفت يف اريثك هنع لقن بطقلا نأ ضويب خيشلا
 نوكي نيح بطقلا نع لقنلاب حيرصتلا ىلع صرحي ضويب خيشلا ناك -ب

 اَم :رقن :ةةيَي ىفطصملا هيبنل ىلاعت هللا لوق هلاح ناسلو .ام ةرهاظ حالصإ ددصب

 يف ريدقتو نزو نم بطقلل امل كلذو 09(&5 :فاقحألا) لسرلا َنُم اذب تنك

 ،مالعألا ءاهقفلا هيلع رصن ام اذهود» :هلوق كلذ نمو نيفقثملاو ةماعلا سوفن

 اهركذنس ىتلاو اهانركذ ىتلا لئاسملا نيبو ،بابلا اه يف ثدحت نم رخاوأ نمو

 :مهدحأ لاق ول" :صنلاب لاق ذإ ،هللا همحر شّيفطا خيشلا ةمئألا بطق 5ذعب

 ام اذهو ، هللا ريغل اهب لهأ امارح ةحيبذلا تناكل ةي دمحم مساو هللا مساب

 .)«امئاد هب لوقنو هانلق

 ةلصاوم نيدايملا فلتخمب ضوهنلاو نيدلا ديدجت يف ضويب خيشلا ةكرح ربتعت
 :هلوق يف كلذب حرص دقو ،هللا همحر بطقلا اهَءاول عفر ىتلا ةيحالصإلا ةريسملل

 حلاص نب ىيحي خيشلا اهأدب ىتلا ةيملعلاو ةينيدلا ةضهنلل رارمتسا مويلا انتضهنا
 مهمحر شّفطا انشيش امهدعب اهءاول عفرو ،نيمثلا زيزعلا دبع خيشلاو ،ملضفألا ا

 لمي ضويب خيشلا نا نيدجملا مالعألا ءالؤه ةلسلس ىلع ظحالي .‘اًعيمج هللا
 .ةرارقلا ىلإ نجزي ينب رصق نم بازم يداو يف ةيملعلا ةدايرلا لاقتنا

 .422 /17 :فرخزلا ةروس :نآرقلا باحر يف (1)
 هللا ركذ ولو ،مارح هنإف اهريغ وأ مانصألا نم هنلا ريغ مسا ...» ظفلب ،ريسفتلا ريسيت :شّيفطا )2(

 .49 1 /4 :هعم

 .234 /2 :فهكلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (3)
 .141 /4 :حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم (4)
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 يلاطيجلاو يئاشولملا حون نب حتف رصن يبا خيشلا نع خيشلا لقن امك
 مهنم نيمدقتملا ةبراغملاو ةقراشملا نم مهريغو .يملاسلاو عيمج نب ورمعو

 .نيرخاتملاو

 :ماعلا يمالسإلا ثارتلا 2

 جراخ نم ءاملعل رداصملا نم ىرخأ ةفئاط ىلإ ضويب خيشلا عجري

 يزارلاو ءاضر ديشر دمحمو هدبع دمحم خيشلا مهنم .ةيضابإلا ةسردملا

 ىتلا ةيملعلا هتدام ريسافتلا هذه ف دجم ثيح بطق ديسو ىطرقلاو ئسولآلاو

 حالصإلاب امهتيانعل لالظلا" و “رانملا ريسفت"" ةصاخ .ئحالصإلا هفده مدخت

 نباو يربطلا ريسافت نم رثكأ رداصملا هذه لإ هعوجر ناك كلذل .يعامتجالا

 ."هفاشكلاو ريثك

 كلذ .اليلق ناك اهصوصن ةياور نم هظح نإف ضويب خيشلا رداصم ةرثك مغر
 هسرد ةدام بعوتسي ناك لب "قاروألا نم درسلا دمتعت ال ريسفتلا يف هتقيرط نأ

 هللا حتفي ام لالخ نم زربت يتلا هتاداهتجا اهيلإ افيضم ةصاخلا هتغايصب هيقلي مث
 يف هدجم ل هنأ ركذ ام لالخ نمو ةظحللا تنب هنأ حرصيو .سرلا ءانثأ هيلع

 .نيرسفملا نم هقبس نم هدقن نيمو ؤاهيلع علطا ىتلا ريسافتلا

 :نيرسفملا لاوقأو تاياورلا دقن : ينان

 ةبرجت نم هسفن مرحيو ةيلك هغلي ملف .ةيباجيإب ثارتلا عم ضويب خيشلا لماعت
 هبجحيف ةسادقلا نم ةلاه هيلع علخي ملو .مالسإلا رجف ذنم ةّيمكارت ةفرعمو ةيرشب

 هعضخاف .عئطخيو بيصي يرشب دهج ةرمث هربتعا لب ،هب عدصلاو قحلا نيبت نع
 قحلا ىرت ال ،ةرَرحتم ةيلقعب مستي»ضوێب خيشلا نأ ىلع لدي امم ،ءانبلا دقنلل

 متخ ناجرهم ةبسانمب ۔-ضوب خيشلا ءاقل .(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف :رصان حلاص دمحم (1)

 .75 :ةذتاسألا ضعبو ةيرئازجلا نويزفلتلاو ةعاذإلا عم ريسفتلا
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 مكحلا مادام .هلئاق ناك امهم ريسفتلا يف أطخ هارت ام لك فلاختو دحا عم قلطلا

 .‘.مالسلا هيلع هلوسر ةنسو هللا باتك وه

 جذومنك ةعطقملا فورحلا يناعم يف نيرسفملا لاوقأ ىلع هقيلعت كلذ نمو

 حصي مل يلا (بيغلا) داقتعالا لئاسم يف ءاملعلا لاوقأ عيمج ىلع هميمعت نكم
 نم فورحلا هذه نع ريسفتلا بتك يف هنودجت ام لكو » :نييحولا نم صن اهيف
 ءينلا نع لقني مل هنأل كلذ ؛ةّينيقي ةقيقح ةقيقح سيلو ،داهتجاو مهف وه ام رف

 ولو .فورحلا نم ىلاعت هتا دارم اذ اذه :هباحصأل لاقو فورحلا هذه رسف ف هنآ ةنيت

 ،نيعلاو سأرلا ىلع هانلبقلو ،هب انلقل ةنتَي هنلا لوسر دمحم موصعملا نع ءيش حص
 .داهتجالل احوتفم بابلا ناكف نكي مل اذه نكلو ،هب يحوأ ام ةلمج نم نوكيو

 لاوقأ دقني خيشلا ناكف ،هدارمب ملعأ هننا» :اريخأ لوقي نأ دهتجم لُك ىلعو
 .دودرملاو حوجرملا ىلإ ريشيو ليلدلا ىلإ دنتسا ام هذخايف ءاملعلا

 ةيلمع نإف .اقيدصتو اروصت نيقيلاو قدصلا طرتشت ةيمالسإلا ةديقعلا نأ امبو

 ىلإ دنتسا ام الإ ةديقعلا لاجم يف اهنم لبقي الف .ةقيقد نوكت نأ بجي رابخألا زرف

 .ةلالدلاو توبثلا ثيح نم ةيوق ةلدأ

 فقوت لإو رتاوتلا ةجرد غولب ةديقعلا رابخأ لوبقل ضويب خيشلا طرتشي امئو
 :كيل نمو ،اهداقتعا يف

 رضخلاو سيردإو ىسيع : مهو لعب اوتومي ل ءايبنأل ١ نم ةعبرأ را ,ىورب ام -أ

 ليق ام لكو ،ًئنيقي هيلع ليلد ال هنأل اده دقتعي نأ يغبني ناك ام نكلو» سايلإو

 ۔“اهركنن الو اهقدصن ال ةحصلا نم اهغلبم يردن ال تاياور نم عوضوملا يف

 رهظ ىَّلَع ءايحأ امهنوكو سايلإو رضخلاب تطاحأ ىلا رابخألا نوكل ارابتعاو
_ 

 .ةايحلا ةلحم ١6هريسقت لالخ نم ضويب خيشلا مامإلا دنع ميركلا نآرقلا مهف يف ديدجتلا :يمعاباب دمحم (ا)

 .66 :ةحفص ب ] ددع

 . 06 / ١ 7 ىروشلا ةروس 6نآرقلا باحر ف )2(

 .119 /3 :ميرم ةروس :ن .م )3(
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 :ىلاعت هلوق ىلإ اذانتساو .ةنس وأ باتك نم اهيلع ليلد الو اهل لصا ال ضرألا

 حجر «34 :ءايبنألا ) نودلاخلا مهف تم نإفأ دلخلا كلبق نم رتثنل انلعج امَو»»

 .هرشبلا نم مهريغك نوتيم ءايبنألا ءالؤه ناب هلوق ضويب خبشلا
 ضويب خيشلا ىري الف إمهئامسأ ركذو لسرلاو ءايبنألا ددع ديدحت -ب

 ةدعلا اذه نم صقني رأ لوسر رأ ين ديزي نأ رذح .نيعم ددع داقتعا

 دقو مهددع ديدحت نود لسرلاو ءايبنألاب ناميإلا وه بجاولا نا دكؤيو
 لوقي امنيب ،الوسر 313 ءامسأ شيفطا خيشلا لقن نم ضويب خيشلا برغتسا
 مُهنمَو ًكنلَع اتنصنصق نُم مهنب كلبق نُم الئسز انلسرأ دقلو :ةيو ءيبلل ىلاعت
 صق نم خيشلا مهركذ نيذلا ءالؤه لهف» (78 :رناغ) مكيلع صئصقن مل ن
 مهربخ هنلا صصقي مل نم مهيف ناك اذإو 0313 ددع دحم ال اننإ ؟مهربخ هللا

 .‘ه!؟ءامسألا هذهب ءيجي نيا نمف

 ةلأسم يف عيمج نب ورمع "ديحوتلا ةديقع" بحاص ضويب خيشلا دقن امك
 يف اروهشم ناك ات ائيش عمج “ةديقعلا"" بحاصف" ،لسرلاو ءايبنألا ددع ديدحت
 ,“س...ةديقعلا يف هنامز

 ءايبنألا ىلع صنت ىلا ةياورلل هداربإ ةديقعلا" بحاص ىلغ ظحال امك
 ىقرت ال اهجاورو اهترهش مغر تاياورلا هذه نأل كلذ .اوتومي مل نيذلا ةعبرألا
 “ةديقعلا" بحاصو» ،نيقبلا ىلَع ألإ ستماتب ال كلذ نأل ،داقتعالا ةبترم ىلإ
 ددعك اهب ربخأ ءايشا "ةديقعلا'"ب ءامس اميف لخداو اريثك صخرت هللا همحر
 امبر هنأل ،نّيعم ددعب نمؤن ال ارارم انلق امك نحنو -ألثم-نيلسرملاو ءايبنألا
 ,هرثكأ را فا نركي

 ١4/ ١ 5١, ؛تاناصلا ةروس ؛نآرقلا باحر يل (1)
 ,280 2 !فهكلا ةررس !ن .م )(2)

 .510 ١4/ :تاناصلا اروس !ن .م (3)

 ,509/14 :ن .م (4)

 .279/2-280 :فهكلا ةروس :ن .م (5)
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 ةمصعلا ةجرد ىڵلإ يقت رت ال ةصاخ ةيداهتجا ءارآ نوكت دق فلسلا لاوقاف

 :أب هللا لوسر ىلإ عقرلا مكح اهلو ،اهيف داهتجالل لاجم ال ءارآ مهلاوقأ نوكت دقو"
 ثيداحا اهنوك نع جرخت ال يهف كلذ عمو حيرصلا عفرلا نم ةجرد ىندأ اهنكلو

 .‘"ةهرفك وأ ناميإ اهيلع بترتي ةديقع اهب تبثت ال داحآ
 تاوامسلا ىَلَع ةنامألا هضرع نع هللا انربخأ :ةنامألا ضرع ةيفيك -ج

 لاقي ال ىتلا ةيبيغلا رومألا نم ضرعلا اه ليصافت نكلو ،لابجلاو ضرألاو

 ةنامألا اتْنضَرَع انإو :ىلاعت هلوقل ضويب خيشلا ريسفت ةبسانمبو "يأرلاب اهيف
 تاياورلا ضعب ركذ (72 :بازحألا) هم ...لابجلاو ضزآلاَو تاوامسلا ىلع
 فقوتف لابجلاو ضرألاو تاوامسلا ىّلَع ةنامألا هنلا ضرع ةيفيك يفف ةلنصفلل
 لاقي ال ةيبيغلا رومألاو ،ةيبيغ اهلك زومألا هذه نكلو» :الئاق اهقيدصت نع

 نيعلاو سأرلا ىَلَع هانلبقل حيحص َءيش نيح ءينلا نع تبث ولف يأرلاب اهيف

 اده نع ةلي ءنينلل ريسفت كانه سيل نكلو ،هللا ىلإ هيف رمألا ضّوفنو

 نآرقلا يف راظنلا هلاق ام لكف ،هتيفيك نع الو هنامز نع الو ضرعلا

 .يمحت هلك مويلا ىإ ةح ةباحصلا دهع نم نورسفملاو

 ليصافتو تايئزج ركذ يف ءاملعلا ضعب فّكت ضويب خيشلا دقن امك -د

 ىوعدلا اهتنراق اذإ ةصاخو ئعطقلا ليلدلا ىلإ اهراقتفال بيغلا لئاسم يف

 :لئاسملا هذه نم ،اهنم فقوم ذخأو اهتفرعم ىلع داقتعالا ةحص ىنبني هناب

 .)هذللا انش نم ألإ ىلوألا ةخفنلا دعب قعصلا نم نوتثتسملا ةفرعم -

 اهلكشو اهتئيه ام ؟سانلا ملكت ضرألا نم جرخت ىتلا ةبادلا يه ام -

 .)اهنولو

 .72 :ةيمالسإلا ةديقعلا ةسارد يف ديهمتلا :ريسملا دمحأ ديس دمحم (1)

 .695 2 :بازحألا ة ةروس ،نآرقلا باحر ف )2(

 .485 /15 :رمزلا ةروس :ن .م )3)

 .189 /8 :لمنلا ةروس :ن .م )4(
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 ملاصتاو ضئارفلا مهئادأ ةقيرط :ةصاخلا رجلا ةايح ليصافت -

 7 مهدلاوتو

 سيل ذإ انينعي ال ليصافتلا هذه يف ثحبلا نأ ةرم لك يف خيشلا دكؤي

 ءيش هنع حص ولواا 2 نيي ىفطصملا ةنس وأ هنلا باتك نم .هيلع دمتعي ام كلانه

 يحو ألإ وه نإ ىوهلا نع قطني الو قداص ربخ هنأل .نيعلاو سأرلا ىلَع هانلبقل

 . !عوضوملا يف اقتعا ئأ زوجي الف م ءيش هيلع حصي مل ذإو ؤىَحوي

 داقتعالا لئاسم ءانب وهو .عوضوملا يف احضاو ناك ضويب خيشلا فقومف

 ثارتلا يف اهُجاور عطقلاو نيقيلا ةجرد ىلل ةلأسملا عفري الو .يعطقلا ليلدلا ىلع

 نكل تفرشو ةدمحم حلاصلا فلسلاب يساتلا نإ .ماعلا ئمالساإلا رأ يضابإلا

 نإو "نيدلا دئاقع ي مهتاداهتجاو مهئارآ ة ةيجح الو مهتمصع ينعي ال يسأتلا

 لمع وه امو نيقيلاو عطقلا اهيف بجي ةديقع وه ام نيب اًبلجو احضاو اقرف كانه

 .ليلدلا ناحجرو نظلا ةبلغب هيف ىفتكي

 :تايدلينارسإلا نم هفتوم :انلا
 نإف ،داقتعالا لئاسمب ةقلعتملا رابخألا لوبق يف اطورشم يعطقلا ليلدلا ناك اذإ

 يف اهترثك مغر طرشلا اذهل بيجتست ال لئاسملا هذهل ةلصفملا تاياورلا بلغأ

 تايليئارسإلا وه اهردصم نآل كلد نسلألا ىلع اهترهشو يمالسإلا ثارتلا

 ىَّلَع علطا هنأ ركذو اهئاقش ببسو ايندلا ةلع مه دوهيلا أأ ضويب خيشلا ىريو
 ةروطخ نم رتحو .لقعلا اهلبقتي ال يتلا اهريطاسأ نم بّجعتو ةفرحملا مهبتك

 .225 /2 :فهكلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (1)

 .189 /9 :لمنلا ةروس :ن .م (2)

 .225 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (3)

 .73 :ةيمالسإلا ةديقعلا ةسارد يف ديهمتلا :ريسملا دمحأ ديس دمحم (4)

 .168 /8 :لمنلا ةروس .نآرقلا باحر يف (5)
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 ةيقنت ىَلَع ادهتجم صاخ هجوب ريسفتلا ىلعو َئمالسإلا ثارتلا ىلَع تايليئأرسإلا

 .قئاقح ةصالخ يه هذه انسورد يف مكل مدقي يذلاو" :لوقي ثيح .اهنم هريسفت
 .هه؛تايليئارسإلا ىلَع ةدمتعملا ةفئازلا لاوقألا ذبن دعب ؤةفلتخ ريسافت ةعومجم

 الو باتك يف ال اهيلع ليلد ال ةيرفو ةبذك -اهبلغأ يف-تايليئارسإلاف

 مهنم اّنظ» اهولقنيف نيرسفملا ضعب ىَلَع اهئالطنا يف اهتروطخ نمكتو .ةنس
 مهو فلخلا مهنع اهيوري مث }ةانوقداص مهناو باتك لهأ مهنأ دوهيلا يف

 .اهلصأو اهتيردصم نولهجي

 بتك يف اهدورو نم ضويب خيشلا بجعت ىتلا ةلطابلا تاياورلا نمو

 : ةقدانزلا عضو نم يه يتلا “قينارغلا ةصق" ةرو لقن ريغ نم ريسافتلا
 هذه يف ةقث ىقبت الف ،هلصأ نم يحولا مادهنا يف اهقيدصت ةروطخ لممتتو

 .“‘اهريغ يف الو ةيآلا

 :مكح نآرقلا : اسار

 نم ةب الف فالتخالا هيف زوجي ال اميف ىؤرلا تفلتخاو رابخألا تضقانت اذإ

 هنأل .ميركلا نآرقلا نم لدعأ مكَح الو هيف فلتخا اميف هيلإ ذ درب د لدع مكح

 اندشرأ دقو .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا ©نيملاعلا بر مالك

 (10 :ىروشلا) ههلا ىلإ همكحف ءيش نم هيف مفلا اَمَو :هلوق يف كلذ ىلإ هللا

 رشبلا تادقتعم نم هاوس ام لك هيلع ساقت يذلا .لا نازيملا وه ميركلا نآرقلاف

 كلذ ريصي ال هنيعب :ءيش لعف ىلع ضرأل أ لهأ عمجا ولف { .مهكولسو محلاوقأو

 مهلاعفأ تسيلو ،مهيلع ة ةجح نآرقلا نآل ،هسفن يف اقح ناك اذإ الإ اقح لعفلا

_ 

 .463 /14 :تافاصلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 .470/14 :ن .م (2)
 .513 /4 :جحلا ةروس :ن .م ()
 .524 /4 :ن .م (4)
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 مل امو ةنسنلاو نآرقلا وه قحلا نأ ملعاو» :شيفطا خيشلا لاق ؛'"نآرقلا ىلَع ةجح

 ؛ادحاو ناك ولو مظعألا داوسلاو ةعامجلا وهف كلذب ماق نمف راثآلا نم امهفلاجي

 فلاخ نمو ،دتهم لكو اودتها نيذلا نيعباتلاو ةباحصلاو ةنيب يبلا بئان هنأل

 .اروهمج ناك ولو لاض عدتبم وهف كلذ

 ةيلومشل انايبت ضويب خيشلا هلاق امو ،“اًميق” هنوكب نآرقلا هلا فصو
 ةاروتلاك اًئيدق ةلزنملا بتكلا نم هنلا ىلإ دنسأ ءاوس انءاج باتك ًلكف» :هتيموق

 .نميهملاو اهيلع مّيقلا وه نآرقلا نإف ،رشبلا عضو نم وا ءامهريغو ليجنإلاو
 الو طئاحلا ضرع هب انبرضو ،هانددر هقفاوي مل امو 6هانلبق هقفاو امف هيلع اهضرعن
 .“«اذه ىلع قلطأ ةيمويقلا ظفلف ؤةيمويقلا ىنعم اذه ،ةمارك

 و رابخألا تاياور عم لماعتلا يف ضوتب خيشلا جهنم ةصالخف

 :ةنسلاو باتكلا ىلَع اهضرعي نأ وه ،تايليئارساإلا

 ءاهداقتعا نم ردحو اهدر ألإو ،اهلبق ةحيحصلا ةنسلاو نآرقلا قفاو امف -

 :كلذ نمو ،ثيدحلا بتك يف اهدورو اهيف عفشي الو
 ةصقلا ركذن نحنو» :اهنع لاق ىتلا جاعنلا ةقيقحو مالسلا هيلع دواد ةصق - ا

 صصقلا نورشحي نيذلا نزؤرسفملا ةصقلا لقن دقو ،اهركذن نأ لبق هنلا رفغتسنو

 مولعملل ةفلاخملا تايليئارسإلا عم ضويب خبشلا ةقيرطف زييمت نودب رابخألاو
 ركذت نأ :زوجي ال» اهدر دصق اهدرسي نأ وه اهريغو ءايبنألا ةمصع نم نيدلا نم

 ءايبنألل اًماهتاو ةلاسرلاو ةوبنلا يف ائعط اهيف نأل ءاهضحدو اهةرل ألإ ىورت وا
 .“١ه؛نيموصعم رشبك مهب قيلي ال امب نيلسرملاو

 .07 :هراثآو ناميإلا فسري يلع ءايركز (1)

 .452 /2 :دازلا نايمه نع القن .84 :ةيدقعلا شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم (2)

 .23 /2 :فهكلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (3)

 .23 /!5 :ص ةروس :ن م (+4)

 .72/15 :ن م (5)

 .71 /15 :ن .م (06)
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 ضرمب هتمهت يه ىسومل ليئارسإ ينب ةياذإ أ نيبت يتلا ةياورلل هذر -ب
 هتمالس نم اودكأت هوأر املف .نايرع مهمامأ هرييستب اهنم هللا هأرب مت .ةردألا

 ،نيلسرملاو ءايبنألل ةتباثلا ةمصعلل ةفلاخم ةياورلا هذهف 5!!هئمهئ كلذب تعفتراف

 هيجولا هيبن ىلاعت هنلا نيهُي يندب ضرم ةمهت لجأ نم ىرت» :اهنالطب نايب يف لاقو

 لبقي ال رمأ اذهف الك !!؟اًميلس هوري ىنح ليئارسإ ينب مامأ نايرع رمي هعديف هنع
 ريسافتلا يف اهدورو نم ابرغتسم ةياورلا هذه ضويب خيشلا ةر كلذل .زديا

 املو ةحيرصلا صوصنلل اهتفلاخمل اهنالطب نبيبتو دقن ريغ نم هخياشم نم اهعامسو

 .كلد ريغو لسرلاو ءايبنألا ةمصع نم ةرورضلاب نيدلا نم ملغ
 الإ هلإ ال” :لوق ةرجم نأ دقتعي نم ةلي لوسرلا ةما نم ناك اذإ -ج

 نأ دقتعي فرشلاو بسنلا ةطبار ةلي لوسرلاب هطبرت نمم هنإف هيف عفشت “هللا
 هنأل داقتعالا اذه نالطبب ضويب خيشلا مكح .روفغم الإ عقت ال هبونذ
 ."نآرقلا دصاقمل فلاح

 يناثلا مسقلا ىلع لاجرلا لاوقأو رابخألا ضرعي ضويب خيشلا ناك امك
 دقو ،اهنالطبو اهتحص نيب زييمتلل اطباض هلعجيو ،ئوبنلا وثيدحلا يحولا نم
 خيشلا لماعتب صاخلا قباسلا ثحبملا يف عوضوملا اذه نع مالك طسب انل قبس

 .ةيوبنلا ةنسلا عم

 هل ثارتلا و ةنسلاو باتكلا صوصن عم لماعتلا ةيفيك يف فالتخالا نإ
 .هلامعإ رادقم يف ءاملعلا توافتو لقعلا فيظوت ةيفيكب رشابم طابترا

 يف لقعلا ليلد عم لماعتلا يف ضويب خيشلا جهنم يتآلا ثحبملا لوانتيسو
 .هاياضقو داقتعالا لئاسم

 .66 /1 2 :بازحألا ةروس ،نآرقلا باحر ل ) ل (

 .678 /12 :ن .م (2)
 .309/12 :ن .م (3)



 در
 ةديقعلا رداصم عم لماعتلا يف ضويب خيشلا جهنم لوألا لصفلا اد

 عبارلا ثحبملا

 داقتعالا لئاسم يف لقعلا ةيجح ةنحح
 (195 :ءارعشلا) نيبش ( يبرع ناسلب اباتك مهل لزناف هدابعل هل نيدل هنلا عرش

 نيبيل هيبؤق ناسلب الإ لوُسر نيم انلَنسزأ آمَو» مهنم لوسر مهيلع هولتي

 هبلقو هترطفو هلقع ناسنالا يف بطاخي ميركلا نآرقلاو (04 :ميهاربإ) .

 يف يهلإلا نايبلا نم دارملا مهف دصق لقعلا لامعإ ىلإ ةديدع عضاوم يف هدشريو

 اًيبَرَع انارق هاتْلَرنأ نر :ىلاعت هلوق كلذ نمو ،ناوكألا رارسأ هانكتساو "نآرقلا

 .(164 :ةرقبلا) هنوعب مْوقْل تايآل" :هلوقو (02 :فسرب) نولتت هكلع

 يلزألا و &(97 :مامنألا) ؟نوُمْلْعَ موقلاو 24(5 :سنوي) «نوُر كفت موقللو

 .(190 :نارمع لآ) هئرراَلَألا

 نيعلاو روسلا لثمك امهلثمف ،لقعلاو لقنلا يتماعد ىلَع مالسإلا نيد زكتري
 لم نأ امك ،ةقيرطلا ىلَع ةماقتسالا يف هسفنب لقتسي نأ لقعلل ليحتسيف ،ةرصابلا

 ضمغم " رونل ضّرعنملا لئمك نآرقلا رونب ايفتكم لقعلا نع ضرعملا
 نم لقنلاو نيدلا ناوعأ دشأ نم ملقعلاف 8'!نايمعلا نيبو هنيب قرف الف .نافجألا

 :اسل عم يحولا صوصن ىلإ هتجاح ةدش نمؤملا داقتعايف 6 ٌاهناكرا ىوقأ
 جهنم هل طبضني ،هتيدودحمب فارتعالا عم ،لقعلا لامعإ يف هداهتجاو ،هتمصعب
 نإو ،ءيضي رون عرشلاو رصبت نيع لقعلا نإف» :ضويب خيشلا لاق ،امهعم لماعتلا

 كلذ ثائيش مالظلا يف ىرت ال ةرصبملا نيعلاو 5ائيش رونلا يف رصبت ال ءايمعلا نيعلا

 هاوه عبتا نمم لضأ نمو ،ءادتهالا لاجم يف عرشلاو لقعلا نيب نيبلا مزالتلا وه

 نم ىده ريعب .منلا ٠م ,له رف

 .66 :داقتعالا يف داصتنالا :يلازغلا )1(

 .24 :ه 6 .رصم 8رانملا ةعبطم ةعبطم .5 ط اديحوتلا ةلاسر اهدبع دمحم (2)

 ىقتلملاب اهاقلأ ةرضاح .يمالسالا ملاعلا يف مويلا عيرشتلا عق ةاوو ةيمالسإلا ةعيرشلا حور :ضرّب ميهاربإ (3)
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 لماعتلا ثيح نم ةيمالسإلا قرفلا فقاوم ئليلخلا دمحأ خيشلا ضرعتسا

 ثحبلا جهنم» يف باوصلا نأ ىلإ ىهتناو ةيعرشلا صوصنلا مهف يف لقعلا عم

 موهفملا حيحصلا صنلا ىلَع موقت ةيمالسإلا ةديقعلا نأ ةديقعلا ميهافم كاردإل

 ."لقعلا مادختسا نم همهفل دبال صنلا نأل .ميلسلا لقعلاب

 ملو ،ةيبرعلا ةغللا يف ةلمعتسم يه امك ةملكلا لمعتسي نآرقل اه نأ امبو

 فظوي نأ هسراد ىلعف & ] ةديدج ناعم يف اهلمعتسي . مث .ةديدج اظافلا ركتبي

 يه ‘‘ةقيقحلا”و ؛خلا .. .زاجمو ةقيقح نم يوغللا فرغلا ۔هصوصن مهفل 7

 عضو ام ريغ يف لمعتسملا ظفللا وه "زاجلاو ؤهل عضأو اميف لمعتسملا ظفللا

 :يلقعلا لالدتسالا دودح :لوأ

 ميلسلا لقعلاف ؤفيلكتلا طانم هلعجو لقعلاب ناسنإلا هنلا مرك دقل

 هل للذتلا ةرورض جتنتسيو .عيدبلا قلاخلا ىلاعت هنلا دوجو هترطفب كردي

 رع هنلا ىلإ برقتلا ةيفيكو ةقداصلا بيغلا ءابنأ نكلو .هناطلسل عوضخلاو

 نجلاو سنإلا نم نيفلكملا نأل كلذ» ،يحولاب الإ كردت ال ةدابعلاب لجو

 اميكح اريدم اقلاخ نوكلا اذهف نأ اهب اوكردي نأ مه نكمي لوقع مهل

 وه هنلا نوكي ىتح مهقلاخ ىلإ اهب نوبّرقتي يتلا ةقيرطلا نوملعي ال مهنكلو
 نيب فوقولاو ثعبلاو رانلاو ةنجلاك ةّيبيغلا رومألا نإ مث ،مهل عرشي يذلا

 نوؤشلاو يلصألا ميلعتلا ةرازو إم1973 /ه1393 .وزو يزيت "يمالسإلا ركفلا ىلع فرعتلل عباسلا
 .753-754 /2 :م1975 /ه1395 .ةنيطنسق -ثعبلا ةعبطم .ةينيدلا

 -طقسم -ةضهنلا عباطم .ةماقتسالا ةبتكم ]ةيمالسإلا ةديقعلا ةسارد ىلإ ماعلا لخدملا .يليلخلا دمحا (1)
 .6 :ص ؤ©ن .ت .د نامع

 .199 /15 :ص ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)
 .21 :لوحفلا داشرإ .يناكوشلا (3)
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 وه ىلاعت هللا نوكي نأ ًالإ لقعلاب كردت نأ نكمي ال باسحلل هلا يدي

 ."هلسر ةنسلأ ىلع امب انربخي يذلا

 نع - س اوحل ١ ىَلَع هدامتع او هنيوكت ةعيبط مكحب - يرشبل لقعل رجعي .

 صتخي نأ هنلا ةمكح تضقو ©بيغلا نوؤش يف يأ .ةداملا ءارو ام يف ثحبلا

 لقعلا ىلَع ليحتسي يتلا هئابنأ نم ءاش ام هقلخ ةوفص ىلإ يحوي ناو هملعب

 .رظنلاو ثحبلاب اهكاردإ

 يرشبلا لقعلل ماحقإ يحولا رون نم ىده ريغب بيغلا اياضق يف ثحبلا إ
 خيشلا لوقي امك - فيظنلا لقعلا ثإو ،هقاطن جراخ هفيظوت ةلواحمو هلاجم ريغ يف

 وحتسمو ل امك لكب فصتنم هنأو قح هللا ر ىلإ اًمتح هننم» : « :- يلازغل ا دمحم

 اذه ىنعمو . ..هدحو هللا ىلإ ه هعجرم هتافصو هللا نع ثيدحلا نكل .. ..عوضخ لكل

 .هلطاب ةداملا ءارو اميف ئاسنإلا ريكفتلا طاشن نأ ءالج يف

 نظلا الإ -داهجإ لوط مغر - هنم دافتسي ال هلاجم جراخ لقعلا طاشن نإ
 نسحب لقعلا ةمعن رمثتسي نأ نمؤملا ىلعف ،نيقيلا ملعلا ةديقعلا يف طرتشي امنيب

 ةيلمعلا ةليصحلا لمأتن امدنعو» ،هلجأ نم هللا هقلخ يذلا راطإلا نمض هفيظوت

 .لمعي نأ بجي ثيح ةوقو رصبب كرحت يمالسإلا لقعلا دجن مالسإلا تالاجرل

 ىقبتو " '؛ميقعلا ثحبلا ءانع نم حيرتسي نأ بجي ثيح يحولا تارمثب عنقو

 .ناميإلا اياضق يف لقعلا فيظوتل اًمامإ نآرقلا تامكحم

 لب ،اهيف رظنلا يف لقعلل ةقاط ال هنأل ،بيغلا نوؤش يف يأرلاب لاقي ال
 ربتعا دقو ،ةيعطقلا ةنسلاو باتكلا نم ىحولا صوصن لاجملا اذه يف دمتعملا

 -ئعطقلا صنلا ىلإ ةرقتفملا - بيغلا لئاسم يف ءاملعلا لاوقا ضويب خبشلا

 .(ةيمقرلا) ةدوسملا ةخسن 019 ج ،حتفلا ةروس ريسفت ،نآرقلا باحر يف (1)

 .98 :ةعيرشلاو ةديقعلا نع عافد :يلازغلا دمحم (2)

 .ن .م (3)
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 ال كلذ أل اهترهش مغر لئاسم ةدع يف فقوت كلذل ،"نظلل اعابتاو ائيمحت

 .ائيش قحلا نم ينغي

 :بيقلا ءابنأو لقعلا [

 ءابنأ ىلع ةلادلا يحولا صوصن عم لماعتلا يف ضويب خيشلا جهنم
 ام دودح دنع فوقولا وه حيحصلا لقنلاب الإ الإ رشبلا هكردي ال يذلا بيغلا

 قحلا نع اجورخ تابيغملا يف يحولا ريغ ىّلَع دامتعالا ىريو ،َصنلا هيلع لد
 نيذلا ةاورلاو نيرسفملا دقنيو دودحلا هذه زواجت مدع ىإ وعدي ناكف ،ةانيبلل

 ةيرشب لوقن ىَّلَع وأ مهلوقع ىّلَع اهيف نيدمتعم ليصافت داريإ يف نودرطتسي
 مادعنا دنع هللا ىلإ رمألا ضيوفت ىلإ ايعاد رفاو ظح اهيف تايليئارسإلل
 - .حجارلا نظلا وأ يعطقلا ليلدلا

 . دصق الإ اهلقنو اهليصافت ةياور نع يشا فقوت ىتلا بيغلا رومأ نم

 قعصلا نم نوقثتسملاو هظوفحملا حوللاو & ١ّهيف خفني يذلا روصلا :اهيلع ةرلا

 ةايح ليصافتو هتمأ ىَلَع ةت لوسرلا ةداهش ةيفيكو ىلوألا ةخفنلا دنع
 ةزم َوُهَو نيطخ ماقملاو اًدج ريبك رمألاف» :هلوق لثمب كلذ لّعيو ...نجلا
 قلطم بيغ هنأل زوجي ال لب يأرلاب نطاوملا هذه يفف لاقي نأ نكمي الو .مادقا

 ىلإ ...رمألا ضوفنلف ...ةنسلا حيحص وأ باتكلا حيرص ىّلَع الإ هيف دمتعي ال
 .(( . .درو امك نآرقلا يف درو امب نمؤنف ،ىلاعت هللا

 .695 /12 :بازحألا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
 .72 /1 :ىواتفلا ؛154 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (2)

 .210/14 :سي ةروس :ن .م (3)
 .279 /4 :ءايبنألا ةروس :ن .م (4)

 .207-208 /8 :لمنلا ؛486 /15 :رمزلا ةروس :ن .م )5(

 .409 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (6)
 .467 /7 :ءارعشلا ؛225 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (7)
 .409 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (8)
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 :يتآلاب اذه هفقوم ىلع ضويب خيشلا لدتسا

 :نيقي ربخ ىلع ألإ ىنبت ال ةديقعلا -ا

 ملع ىفنو 6نوفلكم مهنأ ركذ -ًالثم- نجلا نع ضويب خيشلا ثيدح ةبسانمب

 ةقيرطو ضئارفلل مهئادأ ةقيرطك ؤليلدلا اهيف دري مل يتلا .مهتايح ليصافتب رشبلا
 ءيبنلا نع حصي ملو» :هلوقب كلد ىلَع لدتساو دلاوتلا ةقيرطو مهضعبب لاصتالا

 قداص ربخ هنأل ،نيعلاو سأرلا ىلع هانلبقل ءيش هنع حص ولو ،اه يف ءيش ةي

 يأ زوجي الف ءيش هنع حصي مل ذإو "ىحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني الو
 ."هعوضوملا يف داقتعا

 :ىلاعت هنلا دارم فالخ داقتعا ةروطخ -ب

 دنع َوُهَو ،ائيش دبعلا دقتعي نأ نيملا رمألا نم سيلف عرش امب آلإ هنلا دبعي ال

 نم هب مهل اَمَو م :ةكئالملا يف نيكرشملا داقتعا نع هللا لاق امك "كلذ ريغ هللا

 .(28 :مجنلا هماميش قحلا نم ىفخي ال نظلا نإو لظلا ألإ نوُعيَت نإ ملع

 اهيلع عالطالا يف ىودج الو ،اهف ةجيتن ز ال ليصافتلا هذه يف ثحبلا -ج

 نم نيئثتسملا نع ضوتب خيشلا لاق ."اهب هللا انربخأل ةدئاف اهيف تناك ولو
 .لعفي مل هنكلو .انل نّيبل هللا ءاش ولو 5ائيقي ائيش ملعن ال» :-ًألثم-قعصلا
 .هيلإ رمألا كرتنلف

 ُمالَع تنأ 4 كلإ آنل ملع ال :مهبرل اولاق لسرلا ناك اذإ -د
 تنأ كلإ ات هلع أال» :كلذك انرودب نحن لقنلف ء 9 :ةدئاملا بويغلا

 'بويغلا مالع

 .486 /15 :رمزلا ةروس نآرقلا باحر يف (1)

 .359 /8 :صصقلا ةروس :ن .م (2)
 .359 /8 :ن .م (3)
 .208 /8 :لمنلا ةروس :ن .م (4)
 .409 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (5)
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 اهنأ اهداقتعا نيبو ءام عوضوم ي ليصافتو لاوقأ لقن نيب خيشلا قرفي
 مل ام زئاج ريغ يناثلاو .نيدلا لوصأ نم الصأ فلاخي مل ام رئاج :7 لا

 ضعب نع ىوريو لاقيو ءيش صقي دق" }ةنسلا وأ باتكلا نم لصأ ىَلَع دمتعي

 يقيقح ربخ ىَلَع الإ ىئب ث ال ةديقعلا نأل ،هدقتعن نأ ريغ نم نكلو .. .اولاق مهنأ

 "اذه ءارو ءيش الو ةي موصعملا نم وأ ميركلا نآرقلا نم

 :صنتلارهاظو لقعلا نبيب 2

 ‘بيغلا لئاسمب ةقلعتملا صوصنلا رهاظب ديقتلا ةرورض ضويب خيشلا ىري
 ريسفت ةبسانم هلوق كلذ نمو :ليلدلا هيف حصي مل اميف ضوخلا ةبغم نم رتحيو

 ..» :(12 :ناقرفلا) اًريِفَزَو اظيغ اهل 7 ديعب ناكم نم م مهنأ ادإ :ىلاعت هلوق

 انل قحي الف ،قلخ امب ملعأ َوُهَو نوؤش هقلخ يف هللو ةيؤرلا منهج دنسأ دق وهف
 ريدق ءيش لك ىلع هللا نأب كلذ ىلع ًألدتسم "؛؟منهج ىرت فيك :لوقن نأ
 ةيآلا نأ ىلإ راشأ امك :ناكم يأ يف اهلعج ىلَع رداق ةيؤرلا انيف لعج يذلا هثلاف

 نأ ىلَع رداق ىلاعت هثئاو» ةرفكلا نم ماقتنالا يف ةبغرو اًنساسحإو امالك رانلل تبثت

 نذإ ركنن الف ...هقلخ نم ءاش ام لك يف قطنو كاردإو ساسحإ نم ءاش ام قلخي

 دقف ،ةمكحملا تايآلا قفاو ام صنلا رهاظب مازتلالا وه لصألاف ٠هرانلا ملكتت نأ
 رثأ جهنملا اذهلو ،ةقلطلملا هللا ةردق ىلإ كلذ يف ادنتسم ةيآلا هذه رهاظب خيشلا مزتلا

 :هكولسو عماسلا سفن يف يوق

 لكشا ام هتباحصل نيبي ب يذلا : لوسرلا جهنم هللا ىلإ رمألا ضيوفت
 لإ ْمههوُجُو 'ىَلَع نوُرتشْخُي نيذلا :ىلاعت هلوق هنع هولأس اممف 6مهيلع
 .مههوجو ىلع ءايقشألا يشم ةيفيك نع اوبّجعت ثيح (34 :ناقرفلا) «منهَج

 هَيِشْمْي نأ ىلع اًرِداَق اثلا يف نيلجرلا ىلع انفش يذلا سيلأ» :ةي لاقف

 .225 /2 :فهكلا ةروس "نآرقلا باحر يف 0
 .64 /7 :ناقرفلا ةروس :ن .م (2)

 .6 2 :فهكلا ةروس :ن م 3١)
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 ني لوسرلا باوج ىَلَع ضويب خيشلا قلع .‘"ه؟ةمانَقْلا موي ههجو ىّلَع

 ءاه لثم لقئلو ؤهللا ىلإ رمألا ضيوفت هب دصقلا ،اذج طيسب باومجلا» :هلوقب

 .ىلاعت هيلإ رمألا ضرفنلو
 نإو ٥©بيفغلا ملاع نع رابخأ نم درو ام .ب ميلستلا بوجو ىلإ خيشلا اعد امو

 ذاختا جهنم أطخ انيبم -بهذ نم رواساب نينمؤملا يلحتك-رشبلا فولأم تفلاخ

 الف)» اهرارقإ وأ ةمايقلا موي رابخأ راكنال ةلعو اسايقم رشبلا تاداع . نم فرلأملا

 .“»ههذهك تسيل رادلا كلت ماكحاو .هفلان مل وأ همهفن م اننأل اده نذإ ركنن

 ©قالطإلا ىلع صنلا مهف يف لقعلا رود ديمجت ىنعي ال هللا ىلإ رمألا ضيوفتف

 لوقن نأ انيلع اروجحم سيل» هنأ كلذ ،قاطنلا جراخ هلامعإ نم ريذحتلا ينعي امنإ

 م ه ءاذك وأ اذك يه ةمكحلا لعل :يقيقحلا اهرس ىلع فقن ال ىتلا تايآلا يف

 .انر دنع نم ك هب انمآ :لوقن فللا ىإ رمألا ضفن

 .ةيآلا نم دارملا مهف يف هدهج غارفإو لقعلا لامعإ يف جهنملا امه ةيلاعف زربت

 ريغب نوكت ذئنيح ثحبلا ةلصاوم نأل ،هروصقب لقعلا فرتعيلف ىنعملا يفخ نإف
 روصق عم انلوقع هكردت ام بسحب بيغلا رومأ انل روصي ىلاعت هناف ىده الو ملع

 هللا ألإ اهملعي ال اهتيفيكو اهتقيقحف لإو ءاهب بطاختن ىتلا ةغللا
 ناك روظحم ىلإ كلذ دؤي مل ام هرهاظب ذخألا وه صنلا عم لماعتلا يف لصألا

 الإو 7 رع يرابلا هيزنتو ضقانتي م كلذ ريغ وأ .ميسجتلا وأ هيبشتلا مهوي

 .ليواتلا ىلإ اَجلي هنإف

 : مئَمَج 'ىَإ مههوجو 'ىلع نور نيذلا» هلوق باب .نآرقلا ريست باتك :حبحصلا :يراخبلا (1)
 / .1784 /4 .4482 :ثيدح

 .193 /1 :ءارصإلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)

 .175 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (3)
 .367 /16 :تلصف ةروس :ن .م (4)
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 :هطباوضو همكح .ليوأتلا :يناش

 :فيرعت۔1
 مكح اامه .هب نيقيصل نيحلطصم فيرعتب ليواأتل ١ ىنعم ديدحت مدقتن

 .هباشتملاو

 : لل ١ -أ

 ._لامتحالا عفريو .لاكشالا ليزي افشك فشكناو هانعم رهظ ام

 :هياتلا ۔ب

 مث ،امهنيب قيرفتلا ةبوعصو هريغب ههبش ةدش وه رمألا يف هابتشالا لصأ
 ؛هريغب هبشلا ةهج نم هيف ةريحلا عقت مل نإو ،“هباشتم” قدو ضمغ ام ىلع قلطا
 وأ هتقيقح كاردإ يف عطقلا نع لقعلا زجعي ام وه هباشتملا أ مالكلا اذه نم مهفي

 .هماسلا ىلع هانعم هباشتو لامتحالا هيف ضراعت ام :هناب فرع دقو ،هنم دارملا

 :لروأتلا -ج

 ىلاعت لاق امك ،ريصملاو ةبقاعلا وهو ،لآملا نم "لوآلا" ةغللا يف ليواتلا لصأ
 يأ اذك ىلإ رمألا لآ :لاقيو ٨هتبقاع فشكت يأ (53 :فارعألا) هگةليوائ يتاي مويل

 .“؛ءيشلا هيلإ لوؤي ام ريسفت هناب ةغللا يف فّرعو ،هيلإ راص

 رشنلل يعيمصلا راد ،1 ط يفيفع قازرلا دبع خيشلا قيلعت .ماكحألا لوصا يف ماكحالا :يدمآلا (1)

 .223 /1 :م2003 /ه1424 .ةيدوعسلا -ضايرلا ،عيزوتلاو

 .102 :رقص دمحا حت نآرقلا هباشتم ليوأت إةبيتق نبا (2)

 نب مقرألا راد .ناضمر دمحم ميهاربإ خيشلا قيلعتو طبضو ميدقت لوصألا ملع نم ىفصتسلا :يلازغلا (3)
 .223 /1 :ماكحألا :يدمآلا ؛312/1 :ن .ت .د .نانبل -توريب .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مقرألا يبا

 رشن }رطاخ دومحم بيترت .حاحصلا راتخ :يزارلا ؛284-285 /2 :نآرقلا مولع يف ناهربلا :يشكرزلا )4)
 .33 :ن .تد .ةعابطلل رصم راد ،ثيدحلا راد
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 ."هلمتحي ىنعم ىلإ رهاظلا هانعم نع ظفللا فرص» وهف حالطصا يف امأ

 :ليوأتلا مكح د2

 :ةثالث تايوتسم صنلا مهفل ضويب خيشلا كلسي

 روذحم ىلإ كلد ىضفأ اذإ ألإ ءاأصألا وهَو صنلا رهاظب ذخألا -ا
 / / .هنع فرصلا بجوتسي

 طباوض ةاعارم عم ،سفنلا هيلإ نئمطت يفخ ئنعم ىلإ ظفللا ليوات -ب
 .ىلاعت هنلا دنع هتقيقح ملع نأل هتجيتنب عطقلا مدعو ،ليواتلا

 .لجو رع هللا ىلإ رمألا ضيوفت -ج
 .ةرورض ليوأتلاو رهاظلا ىلع هلمح مالكلا يف لصألا أ ضويب خيشلا ىري

 ىلإ انرطضي ءيش الو ضومغ الو لاكشإ الف» :هلوق ىنعم دةري ناك ام اريثكف

 ارهاظ مهوي يتلا ةهباشتملا صوصنلاك ،رهاظلاب ذخألا رذعت اذإ امأ ©اليواتلا

 هنإف 5اَريبك اولع كلد نع هللا ىلاعت ۔نيقولخملا لاعفأب هلاعفأ هيبشتو يرابلا ميسبحت

 اهيزنت كلذ لك "ضيوفتلاو توكسلا ىنإ وا "نكما نإ ليواتلا ىلإ اجلي كاذنيح
 عيمسلا َوُهَو ءيش هلثمك سيل :هسفن نع لاق يذلا ىلاعتو هناحبس يرابلل

 .(11 :ىروشلا) ريصبلا

 نم ثيدحلاو نآرقلا يف لمعتسا ام ُكف» :هلوقب اذه هجهنم خيشلا حضو

 نكمي ملو ردعت اذإ آ .يرهاظلا ئقيقحلا اهانعم ىلع لمحت نأ اهيف لصألاف ظافلأ

 .الثم هيبشلا ىلع ةلادلا تايآلاك .ليوات هل سمتلي ذئنيحف رهاظلا ئلع هلمح

 نأ ليحتسملا نم هئإف 22(3 :رجفلا) ٩4اّنَص اًنَص ُكَلَمْلاَو كر ءآجَو» :ىلاعت هلوقك

 بجي اذه لثمف "مهلجرأ ىلع نيقولخملا ءيجمك يقيقحلا ءيجملاب هللا ءيجم رسفي

 يفو نآرقلا يف اذه هابشأو "ىلاعت هثنا ىلإ هيف رمألا ضيوفتو هنع توكسلا وأ هليوات

 ۔2 :م 1998 /ھ1418 توريب ،يبرعلا باتكلا راد .4ط يرايبألا ميهاربإ حت ٥©تافيرعتلا :يناجرجلا )1(

 .4 / 14 :سي ةروس : نآرقلا باحر ف )2 (
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 نأ امأ .تاهباشتملا تايآلا يف ةماع ةدعاق اهئأل ؛ادّيج اذه ظفحنلو ريثك ثيدحلا

 ..هنع لودعلل يعاد الف - نكمم وهو - رهاظلا نع لدعن

 صنلا ليوات يف دهجلا لذب ءاملعلا ىلعف هجو نم رثكأ لمتحي هباشتملا ماد ام

 هللا ألإ اهملعي ال هباشتملا ةقيقح نأل ،مهليوات ةينظ داقتعا عم هيبشتلل مهوملا
 هناحبس يرابلا ةيزنتو قيلي امب خيشلا اهلوأ ىتلا ظافلألا نمو ؛ىلاعتو هناحبس

 : لاعتو

 .٬ٌيش اك يصاونل هكالتماو هللا ةردق نع ةيانك» :ةضبقلاو نبميلا

 .ةياعرلاو ظفحلا :نيعلا

 .“‘؛ةرصنلاو دييأتلاو ظفحلاب : ةيعملا

 .“ناكمو لزنم برق ال ةناكمو ةلزنم نرق ( :برقلا

 ."ناكملا ولع ال ةناكملا ولع :ولعلا

 انل نيبيل ديري هنلاو ىلاعتو هناحبس هنلا تاذ ةقيقح كاردإ نع رشبلا زجعي

 ءامساب اهفصوو هسفن ىمسف ،اهمهفن ىلا ةغللاب هيف انبطاخو نآرقلا لزناف انيدهيو
 ام ىصقأ اذهو 6نيبملا باتكلا اهب لزنأ ىلا ةيبرعلا ةغللا هذه نم ةذوخام ,تافصو
 تافصو قلاخلا تافص نيب هباشت ىندأ ةّمث سيلو 7'6ارشبلا هكردي نأ نكمي
 زواجت مدعو صنلاب كسمتلاف إمهفلا بيرقتل ةعوضوملا ءامسألا يف ألإ نيقولخملا

 .227 /2 :فهكلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .480 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (2)

 .113 /4 :ءايبنألا ةروس :ن .م )3(

 .313 /7 :ءارعشلا ةروس :ن .م (4)

 .129 /15 :ص ةروس :ن .م (5)

 .375 ,8 :صصقلا ةروس :ن .م )6(

 .481 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (7)
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 ةيظفللا هتقيقح ىلَع ذخوي ال ريبعتلاف كلذل» ،دارملا مهف نع ففراص قئاع هلكش

 .ةاض ظافلألاب قلعت نمو كائايحأ

 هتبثي مل ام "ىلاعتو هناحبس .هبرل دبعلا تابثإ يف ظافلألاب قلعتلا ةروطخ ىلجتت

 حر اوجك وضع هيلإ دسي نأك نيقولخلملاب هيبشتل او ميسجتل اك هنع هزنتي امج .هسفنل

 ،نذأو ةخمصاب سيلف "عيمس هللا نإ"" :انلق اذإو» :ضويب خيشلا لاق "ناسنإلا

 يف ةيفاك هتاذ أ ىنعملا امنإو نفج الو ةقدب سيلف “ريصب هللا نإ" :انلق اذإو
 ‘؛اهل تاعومسملا فاشكناو ،اهل تارصبملا فاشكنا

 نيقولخملا فاصوأ نع يرابلا هيزنتل ةليسو برقأ نأ ىلإ ضويب خيشلا دشرأ

 ءهنع اهدادضأ يفنب ءافتكالا يه هل لامكلا تافص تابثإ دنع كشلا ءردل اهاوقأو

 كش نموا .. .مصاب سيل : عيمس هللا ،ىمعاب سيل : يأ رصب هللا :الثم لوقنف

 .اذه انيفكيو سكعلا يفن دقتعيلف

 ىَلإ يضفي يجهنم اطخ هيبشتلا مهوت يتلا صوصنلا رهاوظب كسمتلا
 ىنعم ىلإ مالكلا فرصو "ليوأتلاب لوقلا ضويب خيشلا بجوأ كاذل .ميسجتلا

 خيشلا لاق ،“‘ةرعاشألاو ةيضابإلا بهذم اذهو "ليزنتلا تامكحمو قفاوتي
 نمؤن نأ بجي هعوقوب عرشلا ربخأ ذإ ،لقعلا هزوبي امنأ ملعا» :نيمثلا زيزعلا دبع

 هرهاظ ناكو .كهب ربخأ ام امأو ةعدب كلذ عم وه ذإ .هليوأت عدنو .هرهاظ ىلع هب

 .“عنتمملا هرهاظ نع هفرصن نأب لقعلا يف اليحتسم

 :يناقللا ميهاربإ لاقو

 .472 /15 ؤنآرقلا باحر يف (1)

 .21 /ا :ىواتفلا :ضويب ميهاربإ (2)

 .481 /15 :رمزلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (3)

 .110 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا (4)

 .193 /2 :نيدلا ملاعم :ينيمثلا (5)

 .91 :ديحوتلا ةرهوج :يناقللا ميهاربإ (6)



 133 داقتعالا لئاسم يف لقعلا ةيجح :عبارلا ثحبلا

 اهيزنت مرو ضوق وأ لوأ اهيبشتلا مهوأ رصن لكو
 رهاظب كسمتلا وه لصألا أ ىري ضويب خيشلا أأ ضرعلا اذه ةصالخ

 ىلإ غدت ملامو ءاضتقالا دنع ألإ ليواتلا ىلإ اجلي ال ناكف ،كلذ نكما ام صنلا
 .هيعاود ليواتلا

 :ليو اتلا يعاود 3

 رصنل اهقانعا يلو صوصنلا هيجوت يف افلكت الو ايركف افرت ليواتلا سيل
 الإ اهغولب متي آل ةيرورض تاياغ قيقحت هيلإ عفادلا نوكي امنإ \ةركف وأ بهذم

 :اهنم ،ليواتلا ىلإ ءوجللاب

 :َلَجو 7 يرابلا هيرتت -أ

 هللا انربخأ دقو ؤىلاعتو هناحبس هنلا ديحوت هداقتعا فلكملا ىلع بجي ام لوأ
 ىلع اهرارمإ ينو ،هتاقولخمب ىلاعت هنلا هيبشت اهرهاظ ديفي» تافصب ميركلا هباتك يف

 نع ظافلألا هذه فرص ديحوتلا ىضتقمف ،‘ة٨ه؛هب صقنلل قاحلإ رهاظلا كلذ
 خيشل ١ دكأو . ههيرنتو لجو رع يرابل أ ل امكب قيلت ىرخأ ن اعم ىلإ اهره اظ

 ىلع كرتت الو .صوصنلا هذه لطعت ال ىتح » :لي ليوأتلاب ذخألا ١ بوجو شّفطا

 .؛؛ميسجتلل مهوملا اهرهاظ

 ي رثؤت لجو رع يرابلا نوؤش نع رطاوخو كوكش نمؤملا ىلَع ارطت دقو
 كلذ الولو»ه ،تامكحملا تايآلاب هماصتعا دنع ةيفاشلا اهتبوجأ دجيف ،هناميإ ةمالس

 ضّوفنو دقتعن نأ انافكلو . ليواتل او ريسفتل أ ب اب محتقن نأ انل يغبني ناك امل

 ىلا اياضقلا امأ ،ةقيقحلا ىلإ لوصولا وه ثحبلا نم ضرغلا نأل كلذ ملسنو

 وه بجاولاف ،هيلإ سفنلا نئمطت حيحص باوج نع اهيف ثحبلا رفسي ال

٠
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 .160 :م 1997 .نانبل ۔توريب .يمالسإلا برفلا راد .] ط .ةايحلا ين هرثأو هنناب ناميإلا :راجنلا ديجملا دبع (1)

 .131 : ةيدقعلا شفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نقنيو )2(

 .481 /15 :رمزلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (3)
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 داهجإو ثحبلا مدع ىلإ ضوب خيشلا اعد كلذل ،اهيف ضيوفتلا وأ توكسلا

 :كلذ نمو ©عونلا اده نم ةريثك لئاسم يف ركفلا

 يداولاب إمالسلا هيلع ‘ىسوم هعمس يذلا مالكلا ةيعون ةفرعم ةلواحم -
 وأ هنذأب ىسوم هعمس لهو ‘فورح ريغب وأ فورحب توص وه له»» سقلا
 اولصي نلف اولاق امهم مهنأل ينعي ال اميف لخدت هلك اه ؟هحراوج لكب
 .")ةقيقحلا ىلإ

 لوؤي ال وهف ،هيعارصم ىلع ليواتلا باب حتفي مل ضوێب خيشلا نأ ظحالنف
 .يرشبلا لقعلا ةيدودحم ايعارم هيلإ ةجاحلا ردقب هلمعتسا لب ،ليواتلا لجأ نم

 اًمِل ةّجُسئ نأ كَعَتَم امث :ىلاعت هلوق يف ضيوفتلاو ليوأتلا نيب عمج دق كلذل

 ضويب خيشلا بهذف "مالسلا هيلع مدآ انيبأل ةوجسلا ينعي (75 :ص) هئيب تقلخ

 ألإ مهلامعأ نولوازي ال مهنأل ،رشبلا فلإل ةسناجم دوصقم يديألاب ريبعتلا نأ ىلإ

 مهف نع زجعلا نلعأ يرشبلا لقعلا ةيدودحم ارظنو ،اهنم ةقيقدلا ةصاخ .مهيدياب

 ,دحأل عمطم الو هملعب هثلا رثاتسا امم اذهف هتيفيكو قلخلا ةقيرط امأ» ،قلخلا ةقيرط
 داهجإو صنلا ىنعم هانكتسال لقعلا لامعإ يه خيشلا ةقيرطف . .هكاردإ يف

 .ضيوفت امإو مهف امإف نهذلا

 :صوصنلا ىسانت ةاعارم -ب

 نم هريغ ىلع مّيقلا وه هلآ امبو ؤهللا دنع نم لزنم ميركلا نآرقلا نأ ام

 ضراعتلا دنع ليواتلا ىلإ ءوجللا ةرورض ضويب خيشلا ىريف ؤلاوقألاو صوصنلا
 ىلإ ماكتحالاو ةيبشتلا اهماهيإ دنعو .ةيثيدحلا وأ ةينآرقلا صوصنلل يرهاظلا

 ث نأو و باتكلا مأ نه ه تاَمكْحُم تانام هنم :ىلاعت هلوقل تامكحملا تايآلا

 .(07 :نارمع لآ) ه؟تاَمبانشَتُم

 .7 /1 :ءارصإلا ةروس 6نآرقلا باحر ف ) 1 (

 .30/1 :ن .م (2)
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 ذخألا ىلا ةيضابالا ةسردملاب اعفد ناذللا نايساسألا نايعادلا امه ناذه و

 رضقانتل هرهاظ ىلع نآرقلا لمح ولو» :لنيروغبت لاق امك .؟'!ليواتلا
 نم اهيلإ ردابتملا ضقانتلا ناهذألا نع عفتريل همالك ربدتب هنلا رمأ دقو 5}بذاكتو

 اودَجَوَل هللا ريغ , دنع نم ناك ولو ناءرقلا نوربدتي ًالقآ» :لاقف تايآلا رهاوظ
 اذه باهذ ببس ،هطباوض هيف ىعارت يذلا .ليواتلاف (82 :ءاسنلا) 4ئاًريِثك افالتخا هيف هيف

 هيف ضقانت ال نآرقلاو» ،اقسانتم امهف ةيعرشلا صوصنلا مهفل ءادتهالاو ضقانتلا

 “‘؛؛همكحم ىلإ ههباشتم دريو اضعب هضعب رسفي وهو ،فالتخا الو

 | :ليوأتلا طباوض ۔4
 نيذلا امأ ،هنم ةوجرملا جئاتنلا قيقحتل هطباوض ليوأتلا يف ىعارت نأ يغبني

 هجو ةفرعم نع نوأنيف 7 راوضل اهذه ةاع ارم ريغ نم نآرقل ا صوصن نولوؤي

 نع ةقباسلا يناعملا نم مه هنولمحي امل الاًج» مهدنع صنلا حبصي لب ،هنم باوصلا

 خيشلا ىريو . مهلهج نم وأ مهئاوهأ نم وأ مهتادقتعم نم ةئشانلا هل مهتءارق

 .91 :ةيدقعلا شّيفطا فسوي نب دّمحما خيشلا ءارآ :نتنيو (1)

 :اهنم فيلآت هلر .م 12 /هھ6 :ق ف ؛غيراب ةطوشلم ءاملع نم يطوشلملا دواد نب ىسيع نب نيروغبت )2(

 اقحلم يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا هققح دقو . !نيروغبت ةديقعب روهشلا نيدلا لوصأ باتك -أ

 :اهنم :شاوحو حورش ةع هيلعو ؛ءاروتكدلل هتحورطاب
 .(حخم) . .يشحلل رمع نب دمح ةتس يبا ةيشاح -

 ةلاسر راطإ يف ؛يناهيشلا ومح ثحابلا اهققح دقو .يبعصلا دمحم نب فسوي بوقعي يبآ ةيشاح -

 .م1996 ةنس طابرلاب سماخلا دمح ةعماجب ريتسجاملا

 ةحورطا اهب ةعار نتنيو ىفطصم ثحابلا اهققح دقو }شّيفطا بطقلل نيروغبت لوصا حرش -

 :يلاطيجلا ؛96 .89 /2 .ريسلا :يخاَّمشلا) .م2007 ةنس ةنيطنسقب رداقلا دبع ريمآلا ةعماجب هاروتكدلا

 قيقحت :يناهيشلا ىسيع ننب ومح ؛...1 16 "يراضحلا دعبلا :يريبعجلا !اعت 90 /1 ؛مالسإلا دعاوق
 :ثارتلا ةيعمج ؛5 ا ‘يسايسلا ركفلا :نالهج ؛(نوقرم) نيروفغبت لوصأ ىلع يبعصلا فسوي ةيشاح

 .(208-210 /2 .ةيضابإلا مالعا مجعم
 .3 :يناهيشلا ىسيع نب ومح :حت نيروفغبت ل نيدلا لرصأ ىلع ةيشاح ءيعصلا فسوي (3)

 .53 /1 :ىواتفلا :ضويب ميهاربإ (4)

 ايروس -قشمد ،ةيركفلا ةيمنتلل ةيارلا زكرم .] ط .نيدلا صنلل ةديدجلا ةءارقلا :راجنلا ديجملا دبع (5)

 . .09 :م2006 /ه 1427
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 لهأ فيرحت نم هتروطخ يف فلتخي ال هطباوض ةاعارم ريغب نآرقلا ليوأت نأ ضويب
 يف نوملسملا فرح امك "ليوأتلاو صنلا يف اوفرح باتكلا لهاف» .مهبتكل باتكلا

 هنأ كلذ 5.ماكحألا ضعب اولطييل هللا دارأ ام ريغ ىلع نآرقلا اورسف ذإ ،ليواتل
 .ام اًئشنم ال يناعملل افشكتسم نوكي نأ صوصنلل ئراقل ١ ف ضرتفي

 لب هاهتنم ىلإ هرياسي ملو هيعارصم ىلع ليواتلا باب ضويب خيشلا حتفي مل

 :اهنم طباوض هيف رفوتتو ،هيعاود هيلإ وعدت امدنع هيلإ اجلي ناك

 :ليرنتلا تاملح ىلإ هباشتلا رر -أ

 نأ هنلا ةمكح تءاش دقو ©فالتخا الو هيف ضقانت ال هنلا دنع نم قح نآرقلا

 ( 07 :نارمع لآ) تاَهياَمشَتُم رخأو باتكلا مأ نه تاَمَكخُم تاناء ةني نوكت
 تايآلا عم لماعتلل ليصألا ينآرقلا جهنملا ىلإ ةحضاو ةراشإ نمضتت ةيآلاف

 ةقش عيسوت يِف تببستو 6اريثك افالتخا اهعبتي نم اهيف فلتخا يتلا تاهباشتمل
 فالتخا الو هيف ضقانت ال نآرقلاو» .هليصاتو ةيمالسإلا بهاذملا نيب فالخلا

 يه تامكحملا تايآلاف 3“همكحم ىلإ ههباشتم ةريو ،اًضعب هضعب رسفي َوُهَو
 نع داعتبالا نم هنصحتو ةتباثلا هتيعجرم هل نمضتل هباشتملا اهيلإ ري يلا لوصألا
 نم قحلاب سانلا ىلوأ ثِإو» :اهھ6 :ق) نيروغبت خيشلا لاق امك .طارصلا ءاوس

 .ههباشتم امامإ همكحم لعجو هللا باتك عبتا

 نم قحلاب سانلا ىلوأ نإف ،نوملسملا هيف فلتخا اميف لصافلا مكحلا وه نآرقلا
 ةنسو هنلا باتك نم اهماكحأ ذخات بهاذملا عيمجو 5هب حيحصلا لالدتسالا ىلإ قفو

 ميكحت قيرط ضويب خيشلا كلس طابنتسالا قرط يف فلتحت اهنكل ،هلوسر

 . ] 00 / 17 :ىروشلا ةروس :نآرقلا باحر ف ) 1 (

 .67 / 16 :تلصف :ةروس 6نآرقلا باحر ف .3 / ١ :ىواتفلا :ضوَبب ميهاربإ )2(

 .7 :يناهيشلا ىسيع نب ومح :حت 6نيروغبت ل نيالا لوصأ ةلاسر ىلع ةيشاح .يبعصملا فسوي )3 (

 .49 /1 :ىواتفلا :ضويب ميهاربإ (+4)
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 قفاوتتل ليواتلا ىلإ صوصنلا نم اهرهاظ فلاخ ام لك عضخاف .تامكحملا تايآلا

 دولخلا ةدأ» :رئابكلا يكترم ريصم مكح يف هلوق كلد نمو فرث : الإو كاهانعمو

 ةورملا ثيداحألا ضعب اهل موقت ال ةرابعلا حيرصب نآرقلا يف ةينيقي اهنأل ءادج ةي ةيوف

 .'.١؛؟ىكلاث قيرف رانلا يف نودلخي ال نيذلا لهف يبت ءيئلا نع

 نم هباشتملل امامإ ذختي اهنإف ةلالدلا ةيعطق تامكحملا تايآلا نأ امبو
 ىلع ةيضاقلاو ،ليواتلا ةحص يف طباضلا يهف ةوبنلاو ةينآرقلا صوصنلا
 .ملا دارأ ام ريغب هللا مالك نولَّواتي » مهنوكب اه فلاخملا ليوأتلا باحصأ

 اولا عوضولا يف ةدراولا صوصنلا ںيب عميلا - ب

 ميلعلا هنلا دنع نم تردص ‘ةنسلاو باتكلا اهيّيحوب ،ءارغلا ةعيرشلا تماد ام

 هللا ريع دنع ني ناك ولو :انضعب اهضعب رسفيو دضاعتت اهصوصن نإف ،ريبخلا
 ناك ام هتاريسفتو نآرقلا تاليوأت نمو» (82 :ءاسنل) همئاريِثَك افالتخا هيف اودَجَول
 ...رارسألاو مكحلا رهظتو يناعملا رهظتف دحاو عوضوم يف تايآلا لباقتب ذخؤي

 .نآرقلا لثم نآرقلا رسف امو

 ةقدب رمألا ريبدت -ًألثم - “ءاوتسالا”” ظفلل ضويب خيشلا تاليوات نم

 بذي :هلوقو (54 :فارعأل) هرسألاو ًقْلَحْلا هل الأ :ىلاعت هلوقب ألدتسم .ةمكحو

 دورو ظحال يتلا تايآلا نم اهريغو (05 :ةدجسلا) ؛ضزأل ىلإ : ءآمُسلا نم رسألا

 قلخ امدنع هللاف ."“قلخلا نع ثيدحلا دعب “رمألا ريبدت" نع اهيف ثيدحلا

 لك 'ىطغأ يزلا انبر ناحبسف ،هرمأ ريبدتو هتيانعب هطاحأ لب ىدس هكرتي مل قلخلا
 .(50 :هط) هگ'ىَدَه مث ؛ ُهَقْلَخ ء ءيش

 .471 /15 :رمزلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .215 /13 :ابس ةروس :ن .م (2)

 .182 /11 :نامقل ةروس :ن .م (3)
 .33-34 /12 :ةدجسلا ةروس :ن .م (4)
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 نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نم يفاكلا دبع رامع وبأ ةقيرطلا هذه كلس دقل
 ىنعلا ىلإ لوصولل اهسفن "ءاوتسالا" ةلأسم يف اهفلظو ,و . ")ىرجملا سداسلا

 نمحرلا :ىلاعت هلوق نيب عمج ثيح ربدتلاو ةردقلاو كلملا ءاوتسا وهو ٥©بسانملا

 .(05 :هط) ه'ى ومسا شزرغلا ىلع

 .(21 :فسوي) همورأ "ىلع بلا هللاو :هلوقو

 .(18 :ماعنألا) همودابِع قوف رِهاَقْلا وهز :هلوقو

 اذإف ©ىنعملا ةبراقتم كبسلا ةيواستم ثالثلا تاملكلا هذهو :يتآلا جتنتساو

 :نأ كلذو ہانلق امك هدجو لماتم كلذ لمات

 .:عوه :هلوق لثمو هنلا :هلوق لثم نمحرلا :هلوق - ا

(1) 

 .رهاقلا :هلوق ناكمو هكبلاغ :هلوق ناكم هئىوتسا :هلرق كلذكو -

 .؛كهدابع" :هلوق ناكمو هئهرمأ :هلوق ناكم ؛ةئسشرعلا :هلوق كلذكو -

 رصع ءاملع نم ريهش ملاع .رامع وبا .ينالجراولا ليعامسإ نب فسوي بوقعي يبا نب يناكلا دبع

 .(50-0600) ة ةرشع ةيناثلا ةقبطلا يف يخجردلا هفص }‘- سداسلا نرقلا - نالجراوب يملعلا راهدزالا

 ءايركز وبأ :مهنم :م ءالجا خياشم ىلع هنطوم يف ذملتتو ؤبسني اهيلإو نالجراو ىرق نم تزانث ةيرقب دلو
 هتسارد معأ د دعبو يتازملا يتامزيلا ليعامسإ نب بويا ناميلس وباو .(اه571) ءايركز يبا نب يحي

 .نيدحوملا مكح نم ةبقحلا كلت ين ةرهازلا اهدهاعم ي هفراعم لامكتسال سنوت ىلإ لحترا ،نالجرارب

 ةيضابإلا نطاوم فلتغ نم ةبلطلا هدصقن .ملعلا تاقلجب نيدلا ءايحإل ىدصتف نالجراو لإ داع

 ؛قاحسإ نب دمحم نب ناميلسو "يجي نب ليعامسإ يحي وبأ :هذيمالت نمو .ةبرج ةصاخبو ،برغملاب
 :هفيلآت نمو ؤرموُي نب ناميلسو
 بسكا ام اكسامتم يمالك جهنمو }لاع يبدا بولساب زيمتيو .نيأزج يف عمقي 'زجوملا باتك» -

 ينالقابلا تافلؤم يماضي زجوملا باتكو .عانقإلاو ةرظانملا لاجم ي ةزيم ةيضابإلا ةيمالكلا ةسرذملا

 .'ةيمالكلا جراوخلا ءارآ» هاروتكدلا ةحورطا هلوح ةدعاو يبلاط رامع روتكدلا هققح دقو .يلازغلاو

 .425 .393 /2 0 ٥ي :ص !ميدقت /ا .تافبط : ينيجردلا) .باتكلا اذه ىلع ةيشاح بطقتللو

 .ةيمتسرلا ةلودلا :زاجب ميهاربإ ؛292 /2 ؛219 /ا }ةيمالكلا جراوخلا ءارآ :يبلاط رامه ؛491-5

 مالعأ مجعم : :ثارتلا ةيعمج ` ؛5 ! ءيسايسلا ركفلا :نالهج ؛]ا !9 .يراضحلا دعبلا :يريبعجلا 2

 .(539-541 /3 .ةيضابإلا
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 صوصنلا نيب عمجلاف ؛؛هةراشإلاو ةرابعلا يف ةهباشتم ثالثلا ملكلا هذهف

 .ميلسلا مهفلا ىلإ يدهي دحاولا عوضوملا يف ةدراولا

 :ىبرعلا ناسللا نوناقب طابضنالا -ج

 اهب لزن عرشلا نأل ةيبرعلا ةغللا بيلاسأ هديؤت نأ ليوأتلا يِف طرتشي

 مكنم نإو و :ىلاعت هلوقل ضويب خيشلا ريسفت ةبسانمبف اهتطساوب مهفت هصوصنو

 اهيف نيملاظلا زدنو اوق نيذلا يجت جنل مك اًيضقُم امْئَح كبر 'ىلَع ناك اهذراَو الز

 ۔ال» :اهباذع نم هنلا مهيجني مث رانلا نولخدي نيقتملا نوك ىفن (71-72 :ميرم) هاي

 نم مهعنم مت منهج برق ىلإ نمؤملا دري امنإو ...ادبأ اذه يضتقت ال ةغللا ةعيبطو

 ` .“هاهنم ءيش يآ وأ اهنتن وأ اهّرح مهل اني نا نمو ۔اهيف عوقولا

 ام م مهل ات 7 س نيزلا نل : :ةنجلا باحصا نع ىلاعت هلوقا هديؤي ,تجوتلا اذهو

 مُه الو :ي فوخ ل هللا :نأ ئ ن آيآز» :هلوقو (101-102 :ءايبنألا) )١ نودلخ

 ٥ مح «

 .(62 :سنوي) هنوثَرْحَي

 ةغللا هب حمست ام دودح دنع افوقو لئاسم ليوات ضويب خيشلا ضفر دقو
 ةفاضإ ترما ريغب مالسلا هلع ىسيع ةافو ليوات نع هلودع كلذ نمو ،ةيبرعلا

 ينوت :ىلاعت هلرت لوؤن الو» تمي ل ىسيع نأ ىلع يعطقلا ليلدلا مادعنا لإ

 :توملا يه ةافولاف "ضرألا يف كلجا يفوتم ىنعم (55 :نارمع لا» كيو
 .كريغ تيفوت امك كيفوتم ينعي “كيقوتم"ف

 أ1ط ،توريب الخلا راد . . مع نمحرلا دبع حت .زجوملا "يفاكلا دبع رامع وبأ (1)
 .128 /] :م1990 /ھه0

 .163 /3 :ميرم ةروس "نآرقلا باحر يف (2)
 .508 /14 :تافاصلا ةروس :ن .م (3)
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 :ليوأتلا عئاتن ةين راًمَمعا -ر

 حيجرتب .اهليوأتف ةلالدلا ةينظ يهف .هجو نم رثكأ لمتحت ةهبا ثتملا صوصنلا

 اهملعي ال هباشتملا ةقيقح أل ،اهتلالدب عطقلا ةبترم ىلإ اهعف .. ال ءاههوجو دحأ

 . هدحو هللا ألإ

 ةهباشتملا صو صنلا ليوأت ج حئاتن ةينظب لوقلا يرشبلا لقعلا ةيدودحم يضتقت

 ام كاردإ نع روصقلاب رقي فيظنلا لقعلاف ،اهانعم هيجوت يف ءاملعلا دهتجي ىتلا
 .هدحو هللا ىلإ ءايشألا ةقيقح ةقيقح ملع عجريو هملعب هللا رثأتسا

 :ليوأتلا يق فلاخملا نم ضويب خيشلا فقوم۔5

 يمهتني ام نإف ،ةلالدلا ةينظ -ليواتلا ىلإ ةئجلملا -ةهباشتلا صوصنلا تمادام
 ليواتلا يف فلاخملا لّواتملا نإف يلاتلابو .ةلالدلا عنظ نوكي جئاتن نم ليواتلا هيلإ
 زوجي الف ةمكح وأ ىنعم ىإ حأ ىهتنا اذإو» ،ليواتلا طباوضب مزتلا اذإ روذعم
 ةيضابإلا ةسردملا يف ةميدقلا صوصنلا لدتو .“؛كلذ ءارو ىنعم ال نأ داقتعالا
 ملف لّوأت نمو» :ة ليحرلا نب بوبحم لاق ،ليواتلا يف فلاخملا ريفكت مدع ىلَع

 نيكرشم مهيمسن ال .. .هتكئالم الو هنل اًبيذكت الو اراكنإ الو ادوحج هليوات هب غلبي
 . ٬ةمينغ الو اًيبس مهنم لحتسن الو

 ،نورشان نانبل ةبتكم ا ط ،نيملسملا دنع هقفلا لوصأ تاحلطصم ةعوسوم :مجعلا قيفر ( 1(
 .1323 /2 .م, 8

 .22 /3 :ميرم ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)
 يرجملا يناثلا نرقلا ءاملع نم .يضابا خرؤمو هيقن نايفس وبا فيس نب ليحرلا نب بوبحع (3)

 (1110 :رت .قرشملا مسق .ةيضابإلا مالعا مجعم :ثارتلا ةعيمج)

 ريسلا نمض) كبوبحم نبا ة هربص نع القن .6 :ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا .وسيردا نب ىفطصم (4)

 .302 /ا :(تاباوجلاو
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 : شحي وسفتلا : اًتلاش

 :هقيرعت.۔ا
 هَريص رمآلا هيلإ ضوف ه :روظنم نبا لاق ريغلا ىلإ رمألا ةر ةغللا يف ضيوفتلا

 .'.؛هيف مكاحلا هلعجو هيلإ

 رايتخا ىلإ رطخلا هيف ام رايتخا كرت» هنأب ئماسلا هفرعيف حالطصالا يف امأ
 .ف؛قلخلا ةحلصمب ملاعلا ربدملا

 .هلاجم2

 :نيمسق ىلإ ةصاخلا هنلا نوؤش نع ثيدحلا ضويب خيشلا فنصي

 .هب هنلا انربخي مل ام 1

 .هب هنلا انربخأ ام - 2

 هيف ثحبلا نع فكلا وه لصألا نأ خيشلا ىريف لوألا مسقلا نع اما

 (28 :مجنلا) هئائيَش قحلا نم ىيثُي آل مرظلا نإو ئ .نظلل عابتا هنأل ،هيف لوقلاو

 نمؤملا ىلع امف "نيملسملا ةدحول ل ظفحأو .ناهذألاب قفرأو ناميإلل نوصأ كلذف

 ام هلقعب كردي نأ رشب ئأل عمطم ال هنأل .ىلاعت هنلا ىلإ رمألا هيف ضوفي نأ الإ

 انتعاطتساو انتقاط ردق ثحبن نأ انلف» هب هنلا انربخأ م اًمأو هملعب هنلا رثأتسا

 .“١ههئلا ىلإ رمألا ضّوفنلف الإو نكمأ نإ سفنلا هيلإ نئمطت ءيش ىلإ لوصولل
 اياضق عم لماعتلا يف ضوتب خيشلا جهنم ٥أ ضرعلا اذه نم انل حضتإ

 ةيادب هللا ىلإ اهيف رمألا ضيوفت وه اهب انربخي مل يتلا ةصاخلا هلا نوؤشو بيغلا

 لامعإ ي دهتجُف ةهباشتملا صوصنلا هب تءاج ام امأ .الصأ اهيف ضوخلا مدعو

 .210 /7 :برعلا ناسل :روظنم نبا (1)

 .309 /1 :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا )2(

 .30 / 12 :ةدجسلا ةروص نآرقلا باحر ف )3(
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 اجليف الإو طباوض هيف ىغارت حيحص ليوات ىلإ لوصولا ةيغب اهمهف يف لقعلا
 ضيوفتلا ىلإ

 ةلأسم ،هب هننا انربخأ يذلا ٠يناثلا مسقلا نمض ةجردنملا اياسغقلا نمو

 خيشلا ةسارد ةيفيك عبتت لالخ نم دسرن ىتلا "شرع "ا ىلَع ءاوتسإلا"

 نم هليمب كلذو ،تاهباشتملا تايآلا عم لماعتلا يف هتقيرط رينت امه ضويب

 ضيوفتلا ىلإ ليوأتلا

 ىَلَع نمخ .اه :هط ةروس يف ءاوتسالا ةيآل ضويب خيشلا ريسفت دنع -1
 “ثحبلاب تاهباشتملا تايآلا لوانت نم هتيهت لبي مل (06 :ةيآلا) 'ىّوتنسا شرعل

 ةبلغلاو رهقلا وُهَو ،©برعلا ناسل ىَلَع فولاملاب ةرشابم ءاوتسالا رسف لب

 يبرع ناسلب ءاج نآرقلا» نأ ىلإ كيد يف ادنتسم ،هلك كلملا ىلَع ءاليتسالاو

 يف برعلا هلمعتسا ام لكو تاراغتسالاو تازاجملاو.تايانكلا لمعتسي نيبم
 1 ىنعملا بي بيرقت يف يتغل

 تاوامسلا َقَلَخ يزلا ةّللا» :ةدجسلا ةروس ي ةيآلا هريسفت دنعو -2
 يف هبن (04 :ةيآلا «شزَتلا ىَلَع ىوتسا ( مث ز ماي ةئيس ىن امهنيب اَمَو صضزألاو

 توكسلا رثؤي نأ داكو تاهباشتملا تايآلا ريسفت يف ضوخلا ة ةبوعص ىلإ ةيادبلا

 نأشلا اذهب انربخأ يذلا وه هنلا ناب اًسنأتسم ةبقعلا ماحتقا ررق هلأ ألإ كضيوفتلاو

 ه .عوضوملا يف تايآلا عمج ىلإ ادانتسا مهفلا ةلواحم ملسألا نم ىأرف 6هباتك يف

 نإ سفنلا هيلإ نئمطت ءيش ىلإ لوصولل انتعاطتساو انتقاطردق ثحبن نأ انلف

 ....هللا ىلإ رمألا ضّوفنلف الإو ںنكمأ

 موهفم ىَّلَع -دةرتو بهت دعب - ةيآلا ليوات يف ضويب خيشلا دمتعا دقف
 .نآرقلاب نآرقلا نايب ىلعو "ناسللا لهأ دنع ةرابعلا

 .10 /3 :هط ةروس ©نآرقلا باحر ف )1(

 .ن .م (2)
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 دحأ لاؤسل هباوج اهدصري ءاوتسالا ةلأسمل خيشلا لوانتل ىرخألا ةطحملاو 3

 ةلأسملا هذه يف ثحبلا باب هنود دصوأ ثيح "ءاوتسالا ىنعم نع ةبلطلا هئانبأ

 رشبلا نحن انل زوجي الف ...» ،هملعب هنلا رثاتسا يذلا قلطملا بيغلا نم اهنوك ًالّلعم
 لواحي بهذ نمو ،تاهباشتملا نم يه ىتلا تايآلا هذه يناعم نع ثحبن نأ

 اَمَو :لوقي هنلاو ىدهلا ليبس نع فرحناو ىوغو لض اهنم دارملا مهفو اهريسفت

 دنع نم لك هب انماع :لوقن نأ انملعو (07 :نارمع لا) هللا الا هَليوائ ملع

 ي ءاملعلا لوقي كلذلو ؤهنلا ىلإ إ اهانعم يف رمألا ضّوفن مث (07 :نارمع لآ لآ) همئان

 .ااهب هدارمب ملعأ هنلا :تايآلا هذه لثم

 هلأسي ملو ،اهانعم يف ءيش ةلي هللا لوسر نع دري مل هنأ هدر يف نبو

 مدعب لئاسلا حصن كلذل .غيز اهيف سيل ةرهاط مهبولق نأل ،اهنع ةباحصلا
 ءاهتقيقح نايب ىلإ اهيف لصي ال ثحبلا نوكب اللعم تايآلا هذه يف ثحبلا
 .هلالجب قيلي ال امب هلا فصوو ىدهلا ليبس نع فارحتالا ةنظم هنأ ارذحم
 نأو ،تاهباشتملا يناعم يف هللا ىلإ رمألا ضّوفن نأ رشبلا نحن اعيمج انيلعف

 امك تكسن مم اهب هدارمب ملعأ هللا :لوقنو ،انبر دنع نم لك هب انمآ :لوقن

 .ملعلا يف نوخسارلا لعفي

 ةلأسملا هذه يف ضوتب خيشلا باوج دعي له :وه انه حورطملا لاؤسلاو

 يف ام ةياغو ‘كلذ ىرأ ال ؟ليواأتلا ةيضق نم هفقوم نع هعوجر ىلع اليلد

 لئاسلا لاحل ةاعارم ةلأسملا لوانت يف خيشلا ةقيرط ريغت دصري هنآ رمألا

 غيزلا ةنظم وه لب ةينيقي ةجيتن نع رفسي ال ثحبلا نأ هل انيبم ©بلاطلا
 ةلأسملا يف رمألا ضيوفت ىلإ هدشراف ،داز ريغ نم اهيف ضئاخلل فارحنالاو

 نع نيلئاسلا دحأ خيشلا هجو امك ،هب لمعلاو هتفرعمب فّك امب لاغتشالاو

 ةيويندلاو ةينيدلا تامهملا نم اذه ريغب لاغتشالاو» :هلوقب ىرخأ ةيمالك ةلأسم

 .هتافو خيرات نم نيماع نم لقأ لبق يأ م 1979 رياربف 21 موي باوجلا ررح )1(

 .ثحابلا ةزوح يف ةروصم ةخسن ةحفص 02 ىفطصم شاوح ديسلا لاؤس نع ضويب خيشلا باوج (2)

 



 ةديقعلا رداصم عم لماعتلا يف ضويب خيشلا جهنم لوآلا لصفلا ادب

 لاط امهم اقلطم ةجيتنب يتاي ال هنع تلأس اميف ثحبل ١ ل ل . ىرحأو ىلوأ

 .'"هههل ةدئاف ال اميف رمعلل اًعييضت نوكي نأ ودعي الف دتماو

 باوج نم بيرق "شرعلا ىلع ءاوتسالا" ةلاسم يف ضويب خيشلا باوجو
 ثيح نم ."مالكلا ملع نع ماوعلا ماجلإ"" هباتك يف يلازغلا دماح يبأ خيشلا

 فيلكتلا مدع داقتعاو "دارملا كاردإ نع زجعلاب فارتعالاو .هيبشتلا نع هيزنتلا

 ةفص وه يذلا رارقتسالاو سولجلا دارا ام هنأ اًعطق ملعيف" :لوقي ثيح .هتفرعمب

 .2 !هتفرعمب فكن ملو .هدارأ يذلا ام يردن الو .ماسجألا

 قحلا نع اًجورخ تابيغملا يف يحولا ريغ ىلع ذامتعالا ضويب خيشلا ىري
 صوصنلا تالالد دودح دنع بيغلا لئاسم يف فوقولا بجَجواف آ

 امب مهف نمف» ،هرونب يدهتسنو همهفنل لزن امنإ ميركلا نآرقلا نأ انيبم .ةحيحصلا

 نمؤيلف هباشتملا ىتعم ىلع فقي ملو مهفي مل نمو ؤكاذف مهفلا رون نم هيلع هنلا حتف

 .هلل ىلإ رمألا ضّوفيو هب

 وه اهقئاقح كاردإ يف لمألا عطقو ،اهيف رمألا ضيوفتب بيغلا لئاسم ىلوا ن
 لالضلاو ةريحلا الإ اهكاردإ يف ضوخلا رمثي ال ثيح .ةصاخلا هنلا نوؤشب هر قلعتي ام

 ىلإ ةي لوسرلا اندشرأ امك هنا قلخ يف يقيقحلا ريكفتلا ركفتي نأ ناسنإلا ىلعف

 وهف قلاخلا يف ركفتلا ام قلاخلا ةمظع اوكردتف قلخلا يف اوركفت» :هلوقب كلذ

 .70 /1 :ىواتفلا :ضويب ميهاربإ (ا)

 دمح هثيداحأ جرخ .يقورافلا نيمأ دمحم قيلعتو ميدقت ٠مالكلا ملع نع ماوعلا ماجلإ :يلازغلا دماح وبا (2)

 .1-12 1 :م2008 .ايروس -قشمد .رئاشبلا راد .ا ط .ماحفلا

 .72 /1 :ىواتفلا :154 /2 :فهكلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (3)
 .367 /16 :تلصف ةروس :ن .م (4)

 .30 /12 :ةدجسلا ةروس :ن .م (5)

 .قلخلا يف اوركفت» :لاقف هنلا يف نوركفتي موق ىلغ ةت ءيبلا رم لاق تت سابع نبا نع :يناهبصألا ()
 سيردإ نب دمحم نب هتلا ءاضر حت .ةمظعلا باكك. اهردق هوردقت ال مكنإف قلاخلا يف اوركفت الو

 .2 [ 6 / [ .ه ١ 408 ضايرلا .ةمصاعلا راد ط 6يروفكرابملا
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 ةنك كردي نأ قولخملل ليحتسيف .كارشإ هكاردإ يف ضوخلاو "'هادقا ةلزم

 هنأ الإ اهمهفن ةغلب هفاصوأو ىنسحلا هئامساب انرابخإ مغرف .ىلاعتو هناحبس قلاخلا

 يتلا هباشت يتلا وأ اندنع ةدوجوملا فاصوألا ىنعم ىلع اهمهفن نأ زوجي ال»

 امنإف" .لايخ لكل فلاخ هنأو ،قلطملا لامكلا تافص ىلاعت هنن تبث امنإو'“""اندنع
 هنع ىفخت ال ريصبو .تاوصألا هنع ىفخت ال عيمس ىلاعت هنلا نأ مهفن ةز نأ انيلع

 .ىنسحلا هللا ءامبسأ مهفن :7 بجي اده ىلعو ...ناولألا

 ريغ نم ‘تافص نم .ىلاعتو هناحبس هسفنل تبثي ام هتل تبثي تبثي ضويب خيشلاف

 ٨٢١١. :ىروشلا) كو ءيش هلثمك رسي ماعلا نوناقلا عفري وهو .ليطعت وأ هيبشت

 تافص ةقيقحل ناسنإلا كاردإ ةلاحتسا ىلع ضوتب خيشلا هب لدتسا اممو

 يهو .نيقولخملا صئاصخ ىدحإ كاردإ نع هزجعب ريكذتلا .ىلاعتو هناحبس قلاخلا

 ىيحيو اهب شيعي ىتلا قولخملا حور ةقيقح كاردإ نع ناسنإللا زجع اذإف “‘حورلا""
 فرعن نأ انيلعو رصقنلف» ؟ىلاعتو هناحبس قلاخلا ةفص ةقيقح كردي نأ هل ىنف

 ألإ انيلع امو إقلاخلا كردي نأ قولخملل ىلأو .انمولع ةلقو .انلوقع رصقو انردق
 ىلإ اهيف ىنعملا لكنو هسفن هب ىمس امب هيمسنو إهنسفن هب فصو امب هنلا فصن نأ
 مظعألا يبلا هكلس يذلا ميقتسملا قيرطلا وه اذهو ۔موقألا قيرطلا وه ادَه ا

 مهقيرط كلسنلف ؤب هدعب نم ه ةباحصلاو نودشارلا ءافلخلا هكلسو ةلت

 ."ةمالسلا [ نمضن ىح لدجلا اذه بتجتنلو

 ءاملع ليبس وه لجو زع يرابلا تافص عم هلماعت يف ضويب خيشلا جهنم

 يغبني نيذلا فلسلا مهربتعا دقف نيعباتلاو ةباحصلا نم .ديجملا ةمألا ردص

 لك يف فلسلا ةديقعب كّسمتن نأ انيلع بجاولاو" .مهتديقعب كسمتي نأ نمؤملل

 .432-433 /13 :رطاف ةروس .نآرقلا باحر يف (ا)

 .288 /6 :رونلا ةروس :ن . م )2(

 .289 /6 :ن .م ()

 .361 /8 :صصقلا ةروس :ن .م (+4)

 .365 /8 :ن .م (5)
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 هلا ىلإ رمألا اهيف ضّوفنف ىنسحلا هئامسأو هتافصو لاعت هنلا نوؤشب قلعتي ام

 نع ةدئاز يه مأ تاذلا نيع يمأ ةفصلا ةقيقح مهفنل فسلفتلا لواحن الو

 هدهعن امل ةفلاخ ىنسحلا هَءامسأو هنلا تافص نأ هداقتعا انيلع بجاولاف '"أ؛تاذلا
 فرتعنو رقن مثا لشلا يفنا انيلعف ،ىنعملا بيرقت لز ظافل ل ١ ةفيظو امو . هفرعنو

 .انل هلا هاضري ام وهو روصقلاو زجعلاب

 :كلذ نم فدهي هلعلو ،ليواتلا نم هزَرحت ضويب خيشلا راهظإ ظحالي

 ةمداصم و ظافلألا رهاوظو صوصنلا تامكحم نع داعتبإلا نم ريذحتلا 1

 .3 دصاقمو نيدلا لوصأ

 اهيلع نيعتي ال ىتلا هباشتملا اياضقب لاغتشالا نع اهفرصو ةمألا داشرإ -2

 ىلإ اههيجوتو دابعلا نيب ةقرفلاو داقتعالا يف غيزلا ةنظم يه و ،اهتقيقح ةفرعم
 .داعملاو شاعملا يف اهعفني امب مامتهالا

 هرهاظ ىَلَع صنلا لمح ةلاحتسا ةلاح يف ضيوفتلا ىلإ ضويب خيشلا اجلي
 ؛ةمكحملا تايآلا - كلذ لك يف - -اًمُكحم .ئفخلا ىنعملا ىنإ فراصلا ليلدلا مادعناو
 أأ ضويب خيشلا ىريف .نينمؤملا هدابع ىّلَع هنلا مالس ةلأسم كلذ ىَلَع ةلثمألا نمو
 ىلاعتو هناحبس هلأ ىلع ر صن (58 :سي) هميح حر بر نم م الوق مالسف :ىلاعت هلوق

 ىفن امك .هتيفيكو مالسلا اذه اذه ةقيرطل لان ةفرعم ىفنف ،نينمؤملا ىلَع ملسي هسفن

 كرذي َوُهَو راصبألا هكرذ الإ :ةمكحملا ةيآلا ىلإ ادانتسا هدابعل هيلجتب هبشلا هنع
 / .103 :ماعنألا) هريبخلا فيطللا وهو راصبألا

 رداصم عم هلماعت يف ضويب خيشلا جهنمل ةماعلا ملاعملا لصفلا اذه زربأ
 .مداقلا لصفلا ثحابم اهنع فشكتسف هجهنم صئاصخ نع اَمأ .ةديقعلا

 .290 /6 :رونلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .289 /6 :ن .م (2)

 .55 :هريسفت لالخ نم تايهلإلا ضرع يف ضرب ميهاربإ خيشلا جهنم يدمح حلاص (3)

 .20 / [ 4 : .سي ةروس ،نآرقلا باحر ف (4)



  

 يضافلا يلعحفلا

 جهفخم نصتاعققف

   يدقنلا نوتب خيشلا





 | 49 ةيلومشلا :لوآلا ثحبلا

 لوالا ثحبملا

 ةيلومشلا

 .ةيداملاو ةيحورلا ةايحلا بناوج لك يف لمعلا ناميإلا ءاضتقا ىنعت ةيلومشلا

 إ لب .ةدابعلا ىنعم هيلع قبطني ال يناسنإ طاشن ئمالسإلا روصتلا يف دجوي الف
 اًمَو :ىلاعتو هناحبس هلوقل ،هنل ةيدوبعلا قيقحت ةايحلا يف َئناسنإللا دوجولا ةياغ

 نيدلا لامك مهفي روصتلا اذهبف 56(3 :تايراذلا) هينودْبْعَيل آلإ سنإلاو نجلا تقلخ

 .'")ةمألا ةايح يف هخور ىلجتتو

 حالص يف ةيلجتملا ةبيطلا هرامث اوجو لماكتملا جهنملا اذه ةقد ةباحصلا مهف
 تالاجم لك لمشتل عستت ناميإلا تايضتقم نأ اوملع ثيح .ايندلاو نيدلا رمأ

 هرظن نوكي نأ ةديقعلا ناديم يف صوصنلل حيحص مهفل ميلسلا جهنملا نإ" ءةايحلا

 -ةيجهنملاو ةيعوضوملا -ةيلومشلا ةرظنلا نم اقلطنم ناميإلا لئاسمل هتساردو .اهيف

 يف هعضو بسح همهفيو .حيحصلا هماقم يف ناميال ا رصانع نم رصنع لك عقيل

 ..ةهةلماكتملا ةيناميإلا ةينبلا

 :ةيناميإلا ةينبلا لماكت :آلوأ
 قامعأ يف ةديقعلا لوصأ خوسر نم اءدب" .ةلماكتم ةيناميإ ةدحو نيدلا لكشي

 تلصف يتلا ةئزجتلا امأ 3“هحراوجلا نم ةحراج نم ردصي لمع لقأ ىلإ بلقلا
 سوقطلا يف وأ ةداهشلاب ظفلتلا ىف ةدابعلا ىنعم ترصحو لمعلا نع داقتعالا

 ضراوع ...ىرخأ بناوج باسح ىلع بناجب ةيانعلاب نيدلا ةئزبت وأ .ةيدبعتلا

 ىقتلملاب اهاقلا ةرضاحم .يمالسإلا ملاعلا يف مويلا عيرشتلا عقاوو ةيمالسإلا ةعيرشلا حور :ضويب ميهاربإ (ا)
 .763 /2 :م1973 /ه1393 .وزو يزيت يمالسإلا ركفلا ىلع فرعتلل عباسلا

 .427 :...ةيمالسإلا ةديقعلا جهانم .يدينزلا (2)

 .96 /7 :ناقرفلا ةروس .نآرقلا باحر يف (3)



 يدقعلا ضويب خيشلا جهنم صئاصخ :يناثلا لصفلا !50

 رصع يف هيلع تمكارت يذلا ءيزجتلا ببسب ةيمالسإلا ةمألا تباصأ ةدفاو

 ةايح يف يركفلا وزغلا ةنميهو ،مالسإلل يبهذملا ضرعلا بولساب ةرثاتم فعضلا
 نولصيو اهنيد رمأ اهل نودجي ىرتت ءاملع ةمألا هذهل هنلا ضيق مت .نيملسملا

 .نيد ةايحلا نأو ،ةايح نيدلا أ نونّيبيو ءاهكولسو اهتديقع نيب لصاحلا ماصفنالا

 :اهنم ،ةيساسألا اياضقلا نم ةعومجمب اومتهاو

 .تاحلطصملل ةيقيقحلا يناعملا راهظإ 21

 .تافآ نم هب قلع امم ئمالسإلا ثارتلا ةيقنت ب

 .ةعيرشلاو ةديقعلا نيب عمجي جهنمب فيلأتلا -ج

 .ةدفاولا ةيبلسلا راكفألا ةبراحم -د

 . !ميلعتلاو ةوعدلا قيرط نع هيلإ نوفدهي ام قيقحت ىلع لمعلا -ه

 هفقاوم يف ةيصاخلا هذه دّنسج يذلا ضويب ميهاربإ خيشلا نيدجملا ءالؤه نم

 .ةايحلا تايئزج عيمج لمشتل عستت ناميإلا تايضتقم نأ اهيف نيبي يتلا .هسوردو

 عيمج يف عرشلا طباوضب نمؤملا مازتلا ينعي وه لب ،لاقت ةملك درجم سيل ناميإلاف

 الوقو ابلق ىلاعت هللا ىلإ هلاوحأ لك يف هتيلكب اهجوتم نوكي نأو .تاقوألا

 سيلو ئ بسحف ادرجم اركف سيل كلذكو ٠ اًبئزج ارمأ سيل نيدل افا 3 اولسو

 .ناسنإلا نع ريبعت وه لب 5ادرجم المع وأ ادرجم اروعش

 ملسملا نتصحي ثيح .يدقعلا قسانتلا يف ةيناميإلا ةينبلا لماكت أدبم ىڵلجتي

 بولسأ جاهتنا ادبملا اذه تيبثت بابسأ نمو ،هدقتعمو هكولس نيب ضقانتلا نم
 ادكؤم هتيانع ضويب خيشلا هل ىلوأ دقو اياضقلا جالع يف يعوضوملا ريسفتلا

 .372 :مالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا نيب لصولا :خديش ةبيجح (( 1(

 .7 / 12 :بازحألا ةروس ،نآرقلا باحر ف (2)

 .149 /12 :ن .م (3)

 .9 :مالسإلا يف يبيالا ركفتلا ديدجت :لابقإ دمح (4)



 !51 ةيلومشلا :لوألا ثحبلا

 ةيئيزجتلا ةرظنلا ةّبثم ىلإل لصوي جهنملا اذه لافغإ ٥أل كلذ هترورض ىلع

 ةعوطقم نآرقلا نم ةيآ ذخأيف لضي دق ناسنإلاف» باوصلا كاردإ نع ةرصاقلا

 نيبي ةعيرشلاو نيدلا كلذكو أرجتي ال لك نآرقلاو .ىرخأل ١ تايآل ١ نع

 ."اضعب هضعب

 رواحم اياضقلا ذاختاب ةيمالسإلا ةفاقثلا يف يعوضوملا ريسفتلا جهنم ميمعت

 رفوأو ةيلومش رثكأ جئاتن نع رقسيو ليصاتل او ةنراقملل ةصرف لهسي ثحبلل

 .قحلا ةباصإ يف اظح

 اهنإف لمعلاو قيدصتلاك ناميإلا رصانع نيب لماكتلا ىنعت ةيلومشلا تناك اذإ

 .يتايحلاو يدابعلا بناجلل لماشلا عساولا هموهفم لمعلا نم ينعت

 :ناسنالا ةايحل ناميإلا ةيدومش :ايناث
 لامعألا دنع هراثآ فقوتت الو يلقلا قيدصتلا ىلع مالسإلا رصتقي ال

 أل كلذ ،ةايحلا يف هتاكرحتو دبعلا تافرصت لك لمشتل اهادعتت لب "ةيدابعلا
 هللا نيبو هنيب يتلا ةقالعلا يف "ناسنإلا نوؤش نم ناش لكب ىنتعي مالسإلا

 الماك نوكي نأ نمؤملا هدبع نم ديري هنأل سانلا نيبو هنيب ىتلا ةقالعلاو

 ناسللا ةفع "لمعلا حلاص ةديقعلا حيحص :رشبلا ةعيبط هلّمحتت ًألامك
 .كولسلا لدتعم

 هموهفمب حلاصلا لمعلا يف لثمتملا لماكلا نيدلا رمثي حيحصلا ناميإلاف

 قيقحت طورش نم نيبناجلاب مامتهالاف ،يندملا وأ يدبعتلا بناجلل لماشلا عساولا
 انسفنأ يف :انتايح تايئزج نم ةيئزج لك يف لخدي مالسإلاف» ،يراضحلا دوهشلا

 لك يف اهيلإ انهجوت ةهج لك يف ،انعرازم يف انعناصم يف انرجاتم يف انتويب يئ
 مرحو ،اهوعيضت الف ضئارف ضرف هنا نإ :لوقي ةلي لوسرلاف ۔هانضخ ناديم

 .(ةيمقرلا) ةدوسملا ةخسن .9 ج .حتفلا ةروس ريسفت ©نآرقلا باحر ف )1(

 .404 /11 :نامقل ةروس :ن .م )2(
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 تامرحملا هذهو ضئارفلا هذهو :1 '"٧اهودتعت الف ادودح دحو ۔اهوكهتنت الف ءايشأ

 “'؛نيدايملا عيمج يف تلخد دودحلا هذهو

 .حيحصلا ناميإلا تارمث نم ةايحلا نيدايم لك يف عرشلا طباوضب مازتلالا نإ
 هتلا نذإب نيح لك يف قفدتملا لكألاو خومشلاو خوسرلاب ةزيمتملا ةكرابملا ةرجشلاك

 ةرجشك ةبيط ةّمِلَك الئَم هللا برض فيك رئ ه ْمْلأ» :لئاقلا وهو ؤنيملاعلا بر

 برضيو اهبر نذإب نيج لك اهلكأ يتوث ءامسلا يف اهغْرْفَو تبائ اهلصأ ةبيط
 لاطت ةعيرشلا عورف را امبو (24-25 :ميهاربإ) ه نوركذت ْمُهْلَعَل سانلل لامألا هللا

 امهم ةرمتسملا ةلماشلا ةماقتسالا ناميإلا ىضتقم نم نإف ناسنإلا ةايح تايئزج لك

 لبقي ال اهبناوج لكل لماش لماكتم هؤانب .ةايحلا وه نيدلاف فورظلا تناك
 ربكأ نم» دعي كلذل إماعلا قيسنتلاو يلكلا لكيهلا نع هرصانع لصفو ةئزجتلا

 نم سرادلا هأدبي نأ عوضوم وأ بهذم وأ جهنم ئأ مهف يف فارحنالا لماوع

 لصفي هنأ فارحنالا ببسو . ..تايئزجلا هذه ضعب ألإ هنم سردي ال وأ .هتايئزج

 ..6اهتيويح اهدقفي يلاتلابو .يلكلا ءانبلا نم اهعقوم نع ةيئزجلا هذه

 اذاَهج هب مهذهاجَو نيرفاكلا عطت الفاه :ىلاعت هلوق ريسفت ةبسانمب خيشلا لاق

 الو ةتباثلا نيدلا لوصأ يف لزانت وأ ةدواهم وأ ضواف الف» (52 :ناقرفلا) ه اريبك

 عقي ىتح ةيويند ةمصاخم وأ ةراجت وأ الام نيدلا سيلف لولحلا فاصنأ اهيف لبقت

 .'‘٢هنيفرط نيب ةحلاصمو ةضوافم اهيف

 نمؤملا لوخدف .مالسإلا يف ةرظانملل يدقعلا دعبلا ةرقفلا هذه نم زربي

 نوكي امنإ .بهذم وأ سفنل اراصتنا نوكي ال نأ بجي هفقوم نع هعافدو ةرظانملا

 ضئارف مكل ضرفو ۔اهودتعت الف ادودح دح هنلا نإ" : ظفلب نيحيحصلا ىلع كردتسملا يف مكاحلا هاور ( )

 راد ا ط .اطع رداتلا دبع ىفطصم حت . 7١١4. :ثيدحلا ." ...اهركهتت الف ءايشأ مرحو .اهوعيضت الف

 .129 /د :ما990 ۔ها4ا ا .توريب .ةيملعلا بتكلا

 .327 /12 :بازحألا ةروس .نآرقلا باحر يف (2)

 .427 :ةديقعلا جهانم .يدينزلا (3)

 .96 /7 :ناقرفلا ةروس .نآرقلا باحر يف (4)



 13 ةيلومشلا :لوألا ثحبلا

 هنلا رمأل مالستسا نيدلاف ،هيلإ ةوعدلاو هب كسمتلاب هندا رمأ يذلا قحلل اراصتنا

 بناوج لكل ةماعلا ةغبصلا وهو .لاوحألاو تاقوألا عيمج ف هتايئزجو هتايلك ىف

 ...ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةايحلا

 :ةايحلا نوؤش نع نيدلل لصف آل :اًتلاسن
 تالاجم فلتخم يف ىلجتت ةماقتسا رمثي بلقلا يف خسارلا حيحصلا ناميإلا

 ؛يش نذإ مالسإلا يف دجوي الف ه ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا

 نع نيدلا لصف" راعش عفر نم ضويب خيشلا اطخ دقو 2 !هنل ءيشو رصيقل

 الصف مالسإلا يب سيلفاا .ةفرحملا ةيحيسملا تازارفإ نم رتعي يذلا " "ةلودلا

 نيدلا أ كلذ :2 ""ءيش لك مظنيو ناديم لكل عرشي وهف .ةلودلا نع نيدلل

 ةرظن ةايحلا نوؤش نع هلصفو يدبعتلا بناجلا ىلع هرصحف .أرجتي ال ءزج

 لدبتسي نم نيب قرفلا امف .ةلماشلا نيدلا ةقيقحل فلاخ نيدتو ةرصاق

 مهرابحأ اوذختا نيذلاو -اهريغ وأ ةايحلا نوؤش يف هنلا عرشب رشبلا تاعيرشت

 هل الا .قلخلاب صتخي امك عيرشتلاب صتمي هئلاف .هنلا نود نم ابابرا مهنابهرو

 .(54 :فارعألا) هن ؛َنمْلاَعْلا ٤ 7 هللا كرابت مألاو ؛ولَحْلا

 ءايحإب ةايحلا نوؤش لك يف ةعيرشلا ميمعت يف ةدهاجملا ناميإلا يضتقي

 .نمؤملا اهيأ مقاف" .نوءاشي ام كلذ دعب سانلا لقيلو ةعدبلا لاطبإو ةنسلا

 لق و اهكرتت لطاب وأ هميقت - اذه نأب تدقتعا اذإ حداملاو حداقلاب لابت الو

 ةودقلاب ريخلا ىلإ ةوعدلا بجاو مهءاملعو نيملسملا ةمأ ضويب خيشلا لح

 اولوقيف 6نيئدابلا لوأ اونوكي نآأ»"و هنع اوهن وأ ءىشب اورمأ اذإ ةنسحلا

 .‘؛؛انوعبتاف مكمامأ نحن اه :مهممأل

 .327 /12 :بازحألا ةروس .نآرقلا باحر يف ()
 .150/12 :ن .م )2(

 .337/ا2 :ن. .م ).3
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 هسفن لضمحيل هعفد ةايحلا نيدايم لكل نيدلا ةيلومشب ضويب خيشلا ناميإو

 نم اقلطنم ءاهيحاون لك نم ةمألا نع راعلا لسغو ،لماشلا رييغتلا ةيلوؤسم
 ملا :لوقي ثيح ءءافكألا نيلماعلا لاجرلا دادعإو ميلعتلاو ةيبرتلا عاطقب ضوهنلا

 لسغ يتفيظو .ةمألا يحاون عيمج لوانتي نكلو ،ملعلا ناديمب امصاخ يلمع نكي
 ةفاقثلاب فقثم حلاص بابشب اهساندأ نم اهريهطتو .ةمألا نع راعلا

 خيشلا دوهج تنآ ةايحلا يحانم فلتحم لاط داهج لوط دعبو ."هةحيحصلا
 دجسملل داقني يذلا “‘يدجسملا عمتجملا" ديسجت ي ةلثمتم اهترمث ضويب

 كلذ لكو .ةيتايحلاو ةيدبعتلا بناوجلا يف هتاميلعتو هتاهيجوتل ةيعاوط بيجتسيو
 هب كرحتلا يف ىربكلا نآرقلا ةكرب أ ضويب خيشلا عانتقال 6 اهنلا باتك رثأ نم
 .نيرادلا يف ةداعسلا لصأ هنأل .ةايحلا جهنم هذاختاو

 :نيرادلل لمعلاو ي دجسملا عمتجملا :اقسبار
 ال» هنأ ذإ لمعلا نع ضارعإلاو ةنبهرلا ةايح دجسملا عمتجملا ينعي ال

 بناجلا يف ايوق نوكي نأ هناميإ هنم يضتقي ملسملا لب !مالسإلا يف ةينابهر
 طاشن لكل» ضرألا ةرامعو دجسملا ةرامع يف ادهتجم ،امعم يداملاو يحورلا

 ايندلا لمعف ...كاذ الو اذه عيضي الو هتاقوأ مظني نأ ملسملا ىلعف ،هتقو

 :لاق ىلاعتو هناحبس هللاف ءافخسلا ءادلبلا دنع ألإ ناضراعتي ال ةرخآلاو

 لاتصآلاَو وذثْلاي اهيف هل حبسي همسا اَهيِف ركذيو ( عقر نأ ةللا نآ تويب يف
 (36-37 :رونلا) ... اصلا اق ماقو هللا ركذ نع ميت ر الو ةراجت مهيهل ل لاجر

 لاقتنالاف ضرألا ةرامعو دجسملا ةرامعب رمأ هنلا نأل نورجاتي آل” :لقي لو

 .ةدابع ىلإ ةدابع نم لاقتنا ةالصلا ىلإ ةراجتلا نم

 .106 /4 :حالصإلا مالعا :زوبد (1)
 ريسفت متخ ةبسانمب ۔-ضويب خيشلا ةودن 6(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف :رصان حلاص دمحم (2)

 .80 :ةيرئازجلا نويزفلتلاو ةعاذإلا عم نآرقلا

 .جمدم صرق .1973 /5 /18 :موي ةرارقلا دجسمب يقلا سرد :يدجملا عمتجملا :ضويب ميهاربإ (3)

 .ةرارقلا -ةايحلا تاليجست
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 ابناج بلغ نمف ءايندلا ةرامعو نيدلا ةماقإل نمؤملا داهتجا ةيلومشلا ىضتقت
 هايندو هنيد رمأ يف ميظع رطخ ىلَع ناكو هنزاوت دقف رخآلا بناجلا باسح ىلَع

 نع مهتلفغو نيدلل مهمهف ءوس نيملسملا ىلَع ممألا يعادت بابسأ مهأ نمف

 تايضتقم نم وه لب ايراضح افرت سيل ضرألا ةرامعف ،نيدايملا لكل هتيلومش

 .“هللا لإ هلإ ال"

 لا قلخ ثبخأ مهو .نيملسملا ىلع دوهيلا بلغت ببس ضويب خيشلا عجري

 َوُهَو ءآَشي رم رصني هنلا نإ اقح ،اًعم يويندلاو ينيدلا بناجلا يف مهريصقت ىلإ

 مهو دوهيلا انيلع رصن دقو هللا ةئيشمب هلك اذهو» (05 :مورلا) هميحرلا ؤي

 ةمكحلا ربدتنو لءاستن نأ انيلعو مهرصن اذامل ملعي يذلا وهو هللا قلخ ثيخا

 بناجلاو نيدلا بناجلا ييف انريصقت ىلإ الإ رمألا ةرن نأ عيطتسن ال اننكلو
 ةيوونلا ةوقلا ىتح ةوقلا نم انعطتسا ام 77 امهنيب عمجن نأ انيلعف ...يويندلا

 .اريخأو ة الوأ هنلا ىلع دامتعالا عم

 هَعقاوو .ةيداملاو ةيحورلا هاوقو إملسملا تاروصت قرغتست نيدلا ةيلومش
 .روعش وأ راكفأ درجم سيل نيدلاف ،هلل ةيدوبعلا قيقحت هدوجو ةلع نأل ،هتاعقوتو

 ركفب ةيعقاولا ةيصاخ ةقالع امف ،ةيمويلا ةايحلا عقاو يف هب كرحتلا ينعي وه لب
 .؟ئدقعلا ضويب خيشلا

7 

 .25 0 :مورلا ةروس نآرقلا باحر ف .م 1968 ماع مالكلا اذه خيشلا لاق (1)



 يدقعل! رضويب خيشلا جهنم صئاصخ :يناثنا لصفلا !6

 ىناتلا ثحبملا

 ةيعقاولا

 جهنملا يي اياضقلا ةجلاعم ي يناسنإلا عقاولاب طابترالا ينعت ةيعقاولا
 اطرش شيمعملا هعقاوب ركفملا ةربخ دعئو .ضارتفالاو ديرجتلا نع اديعب .عوضوملاو

 .دوشنملا رييغتلا ثادحإو هيف ريثاتلل ايساسأ

 :ةيحالصإلا تاكرحلاو ةيعقاولا :وأ
 ةيمالسإلا مهتاعمتجم عقاو ةسارد يمالسإلا ملاعلا يف حالصإلا داور ذختا

 ةجاحل ةباجتسا ةنّيعم بناوج ىلع ةزكترملا ةيحالصإلا مهجهانم حارتقال اقلطنم
 ملاعلاب فَّوط امنيح يناغفألا نيدلا لامج لعف ام كلذ" مهتاعمتجمو مهعقاو
 لعف امو .يسايسلا يحالصإلا هجهنم حرتقا مث 6هءاوداو هللع ربتخي ئمالساإلا

 يحالصإلا هجهنم حرتقا مث ةيعامتجالا للعلل هسرد يف هدبع دمحم مامإلا

 نمو يرصللا عمتجملا لئاخد ربخ امنيح انبلا نسح مامإلا لعف امو .يعامتجالا

 اًساسأ مّوقتملا .لماشلا يحالصإلا هجهنم حرتقا مث يمالسإلا عمتجملا هلالخ

 . "ىفاقث يدقع حالصإب

 يف ةرضاح ةيعقاولا تناك ذإ .مالعألا ءالؤه ةبربت نم ضويب خيشلا دافتسا

 .دوشنملا رييغتلا قيقحتلو هتكرح حابنو هتركف لاصيإل اهفظو 6هسوردو هفقاوم
 يذلا هعقاوب اًريبخ خيشلا ناكف ؤرييغتلا يف يساسأ بولسا عقاولا هقف نآل كلذ

 ظلغأ دقو عقاولا اذه مهف ةرورض ىلإ هتبلط دشري ناكو .هحالصإ ناديم وه

 ي ةيخيرات ةعقاو روضح ىلع هسوردب لاغتشالا رثآ امدنع لوقلا مهدحا ىلَع
 ةمألا عاضوأ حالصإ اهريغو ريسفتلا سورد نم خيشلا فدهف .ةدلبلا قوس

 .135 :ليزنتو امهف نيدتلا هقف :راجنلا ديجملا دبع (ا)
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 ناهذأ نم ميهافملا بيرقتو عانق الا قيرط كلذ قيقحتل اكلاس ۔اهد ارفأ عابط رييغتو

 ىَلَع ةيعرشلا صوصنلل اطاقسإ .مهكرادمو مهتايوتسم فالتخا ىلَع نيبطاخللا

 .ةيناميإلا اهفوصأ ىلإ اهعاجرإب ةنهارلا اياضقلل لولحلا داجيإل ايعسو ؤشيعملا عقاولا
 :نيتهج نم ةيعقاولاب ضويب خيشلا باطخ مستاو

 :عوضوملا تيعقاو۔ ا

 بناجلاب ةقلعتم ةيلمع راثآ اهب طبترت ىتلا ةديقعلا اياضق ىلَع مالكلا زكري ناكف
 .هربخ يذلا هعمتجم تلاط ىتلا داسفلا روص اهلالخ نم جلاعيو يتايحلا وأ يدبعتلا

 .هسورد يف ريثأتو روضح اهل تناكو اهرياسي يتلا هرابخأو ملاعلا ثادحأ ارمثتسم

 اوذخ» :ةيعامتجالا اياضقلا ىدحإ جالع ىلإ هقّرطت ةبسانمب هسفن نع خيشلا لاق

 .“6٦...لكاشملا لح يف نرق فصن ىضق نم ةمكحلا هذ

 دلاخ يديس ةيواز راز ثيح .نيتروبقلا سوقط نياع هنأ ضويب خيشلا ركذو

 ةرايزلا هذهو .'تالالضلاو تاركنملا نم ىأر ام اهيف ىأرو ناضمر 27 ةليل
 .ةيمويلا ةايحلا تالكشم لح ىلع هنيعت ىتلا 3 ةيعقاولا رصنع خيشلا يف يوقت ةيناديملا

 فصو ىلإ يدتهي ام ردقب هتنياعمو ضرملا صيخشت نم بيبطلا نكمتي ام ردقبف
 ناونع رّرقي ناك ام اريثكو ،““هرّوصت نع عرف ءيشلا ىلَع مكحلاو ؤبسانملا ءاودلا
 ناكف ‘كلانه وأ انه تعقو ةايحلا وأ ةعيرشلا نوؤش يف ةثداح ىلع ءانب سرلا
 ىدحإ ابن هغلب امدنع هلوق كلذ نمو ‘هحالصإ دصق عقاولا نم هتسرد يحوتسي

 .١همثنا ءاش نإ اسرد اهيف رّرقأو ةيضقلا نم ققحتاأس» :تالكشللا

 اهذاور مهتي ال .ةيحالصإلا تاكرحلا نم جذامن يمالسإلا خيراتلا دهشي
 نأ الإ يرظنلا قحلا نم لوصأ ىلع مهتاكرح ءانبنا مدعب الو مهصالخإ يف

 .686 / 12 :بازحألا ةروس نآرقلا باحر ف ) (

 .125 /13 :ابس ةروس :ن .م (2)
 .492 /17 :فرخزلا ةروس :ن .م (3)
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 حالصإ نم هيف اوبغر ام زابنإ يف مهلشف ببس ناك عقاولا مهف نع مهروصق

 .برغلل ءالولاك ةيدقع تالكشم دهشي مويلا نيملسملا عقاوو ،'"اريوطتو
 لاغتشالاب اهجالع نع اولغشنا ةاعدلا نم اًريثك نأ الإ .داحلإلاو ريصنتلاو

 رومأ يف اهردهن اندوهج نم اريثك نأ فسأللو» .ةيمهولا ةيلخادلا تافالخلاب

 ةغلابلا رومألا كرتنو انيفلاخ عم اهيف باوصلا لعل لب ةيمها تاذ تسيل
 .ةدوجوم ريغ اهنأ انم امعز ةيمهألا

 :جهنملا ةيعقاو 2
 ةيثالثلا لامعتساك ،نومهفي امب سانلا ةبطاخم ىلع ضويب خيشلا صرحي

 رصعلا مولع فيظوتو ،ةيعقاولا ةايحلا نم ةلثمألا برضب مهفلا بيرقتو ةينسلألا
 ضرع رسيملا جهنملا اذهب ،نوكلا تافاشتكاو عامتجالا اياضقو سفنلا رارسأ نم

 ةيعقاو نم جذامن هذهو ؛هرصع اياضق هب طبرو .هناكرأو ناميإلا ضويب خيشلا

 :ناسنإلاو عمتجملا اياضقو ناميإلا لئاسمب قلعتت ضويب خيشلا

 :ضويب خيشلا ةّيعستاو نم جذامن :ايناث
 :قداصلا ناميإلا خمالع حلاصلا لمعلا ۔ا

 .هتينادحوو هلا دوجو ىّلَع ةلالدلل طسبلا ينآرقلا جهنملا ضويب خيشلا كلس

 يفف حوتفم باتك هلك نوكلا نأ نبو ؤةينوكلا هنلا تايآ يف لماتلا ىإ اعد ثيح

 باتكف» ...رسعملاو رسوملل يألاو فقلملل رحا لكل ةرسيم هئءارق اتقو لك
 لوقيف لامب ىرتشي الو ،ائوزخ وأ اقولغم سيلو ءردحاو لك ىدل حوتفم نوكلا
 ال ناسنإ دنع دوجوم وه وأ ،دوجولا ردان وه وأ باتكلا اذه نمث كلمأ ال :حأ

 نيع حتفت نأ ألإ كيلع امف ثدحا ك اهلقعي ةموهفم هغل نأ امك ؤهايإ انيري نأ ديري

 .121 :أليزنتو امهف نيدتلا هقف :راجنلا ديجلا دبع (1)

 .17 :(اجذوغن يلبنحلا بهذملا) دئاقعلا بتك يف ةءارق :يكلاملا ناحرف نب نسح (2)



 159 ةيعقاولا :يناثلا ثحبلا

 .‘"ه؛كَلديو كظعي هَّمشت وأ هقوذت وأ هعمست وأةةارت ام لكب اذإ كتريصب
 دحاو هنأ ىلَع لدن ةيآ هل ءيش لك يفف

 .دهاش ادبأ ةنيكستو ةكيرحت اك يف هللو

 مالستسالا رمثيف نمؤملا بلق يف اهقلاخ ميظعت ثروي تاقولخملا يف ركفتلاف
 خيشلا ني ؛ ناميإلا ىَّلَع ةظفاحملا ةرورض ىلَع اديكأتو ،هرماوأل دايقنالاو ههجول

 ىَلَع ةظفاحملا دعب الإ نوكي ال حبرلا أ امكف ئقيقحلا لاملا سأر دعي هنأ ضويب

 ارساخ دعي هناميإ عبض نم نإف ،ارساخ ربتعي هلامسأر عض نمف لاملا سار

 مه كيلوأ هللاي اورقَكو لطابلاب اونَماَء نيذلاو :ىلاعت هلوقب الدتسم .ائيبم ائارسخ
 اورسخ مهنأل نيرساخلاب نيرفاكلا هلا فصو دقف (52 :توبكنعلا) هؤنوريساَحْلا
 ثعبنت يذلا بلقلا يف خسارلا يقيقحلا كناميإ وه لاملا سأرو» ،لاملا سار

 يهتشتو بحت ام ىلَع كءاقب كل ظفحي يذلا وه اذهو ،هاضتقمي لمعلا ىلإ حراوجلا
 .“«ميعنلا راد يف امركم

 ؛تاهبشلاو ماهوألا نم هناميإ ةنايصو ێاهتيكزتو هسفن ةبساحمب بلاطم نمؤملاو

 مهل برض ًرمتسملا صرحلاو ةقيقدلا ةبقارملا هذه ةرورضب نيبطاخملا سيسحت لجأل
 قالخاو عابط هيفو اشني ءرملاف» :لاقف ةيمويلا مهتايح نم اعزتنم الاثم خيشلا
 قالخألا ىلع هسفن كرتيف قفانملا اماف ،تابنلا عم تبنت يتلا ةراضلا باشعألاك
 حلصي هنإف نمؤملا امأو ،ةدساف ةئيب يف اشن اذإ ةصاخ ،هابص نم هب تقصلأ يتلا

 .“؛؛هتحالف حالفلا يقني امك اهيقنيو بيذهتلاب هسفن

 لامعألا اهقتصت ىوعد درجم كلذ امنإ .ةداهشلا ةملكب رارقإلا ناميإلا ينعي ال

 ملأ :ىلاعت هلوقل ضرألا نطاب يف ةرجشلا روذجك بلقلا يف ناميإلاف ةحلاصلا

 .21577 :ناقرفلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
 .122 ص . نئاب انلك :باب ،ناويدلا :ةيهاتعلا وبأ )2(

 .228 /9 :توبكتعلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (3) ,

 .67 /5 :نونموملا ةروس :ن .م )4(
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 ي اهعرفو اتباث اهلصأ ة ةبيط ةرجشك ةبيط ةَمِلَك الم هللا برض فك رئ
 هملع سانلل لاَسآلا هللا برضيو اهبر نذإب نيح اك اهلكأ يتوث ءآَمسلا

 يف قورعل ا نكمتت ام ردقب هنأ ا ملعن .نوحألف انلكو » (24-25 :ميهاريز) ٧ نوركذت

 .... رمثتو ٨ زخو .ةيوق عورفلا أشنتو ناصغألا دادزت ام ردقب ضرألا

 ضئارفلا ىَلَع ةظفاحملاو هللا دودح دنع فوقولا يف ناميإلا تارمث ىلجتت

 هنأ نامزو ناكم يأ يف معزيو ناميإلا يعذي نم لكف» 6تاريخلا ىإ ةقب ةقباسملاو

 همعزو سانلا دنعو هنلا دنع باتك وهف اخلاص المع لمعيال هنكلو هبلقب نمؤم

 . ؛ةلطاب ىوعد ناميإلا

 لمعلاب مايقلا يف حراوجلا طشنتف بلقلا رمغي يذلا وه بولطملا ناميإلاف
 نعو اهيدعت نع ىهن يتلا هنلا دودح دنع فوقولاب اهرمأي امك "حلاصلا

 هأ نوكت نأ ريغ نم ةيروف ةيلآ ةقيرطب قداصلا نمؤملا دنع كلذ متي ...اهبرق
 , .هرمأ نم ةريخلا

 ءاضعألا ةدابعلا يف تطشن ابلق ةيادهلا تلح اذإو

 اهيلإ لصو اذإ بلقلا يف ةناكمو ةجرد هل ونقيلا ملعلا نأ ضويب خيشلا نيبي

 عراشلا يف دحأ نوكي دق كلثمف » :ةّيلآ ةيروف ةقيرطب لمعلا يف حراوجلا ادبت
 اهرطخب يقيقحلا هناميإ ةذشلف ىعفأ وأ ابرقع ىري هب اذإ ،لابلا لوغشم وهو ريسي

 ام اذهو ،هلجر رسكنت وأ هسأر مشهتف ةوه يف طوقسلا ىلإ هب يدؤت دق ةزفق زفقي
 نيقيلا ملعلا وه كلذ ...اهّرضب اينيقي املع هبلق يف نأل اذه لعفي امنإو ،اريثك عقي

 .“×ناميالل فدارملا

 ريصم انمؤم ناك ول دبعلا نأل ،ناميإلا ىوعد بتكي يصاعملا يف يدامتلا
 ناميإلا ةلباقم يف ةليلجلا ةتكنلا ودبت انهو ،اهيلع ىدامت ام يصاعملا هذه رفرتقم

 .19 4 :ءايبنألا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .219 ,4 :ن .م )2(

 .4 /1 3 :ابس ةروس :ن .م )3(
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 نذإ ةاصعلاف 621 :ابس) هكش يف اهنم وه نُمِم ةرخآلاب نموي نمم َمّلْعَنلل كشلاب

 يف ةلي نلا لوق اذه رسفيو ؤكشلا ةطرو يف مهف مهيصاعم يف نيدامتم اومادام

 نيح قراسلا قرسي الو ،نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» :حيحصلا هثيدح

 .'"هنمؤم وهو اهبرشي نيح رمخلا برشي الو نمؤم وهو قرسي

 لثملا اذه برضب .حلاصلا ناميإلاو ناميإلا مزالت ةرورض ضويب خيشلا حضو
 ادكؤم ،هبلق ةبيط يصاعملا يف يدامتملا ىوعد نالطب انيبم "حشري هيف امب ءانإ لك"
 الإ رمثي ال حيحصلا ناميإلا نأل "ناميإلا يف للخلا نع ًرَنشؤم هنلا ةيصعم نأ ىلع
 .)ةحلاصلا لامعألا

 امأ ،اهريصم ءوسب هنيقي دايدزا ردقب اهنم رفنيو هللا ةيصعم نع نمؤملا دعتبي
 لاحك» ،نيضئاخلا عم اًضئاخ ىقبيسف هبلق اهب نقيتسي اًمَلو كلد يف دبعلا كش اذإ
 لمع نولمعي ال مهنكلو نونمؤم مهنأ نومعزي ،مويلا نيملسملا نم ريثك ناميإ
 .“«بايتراو كش مهبولق يفف .قحلا نمؤملا

 طرتشي هنإف ...رسعو رسيو هركمو طشنم نم بلقنت نيملسملا لاوحأ نأ امب
 هللا اهاضترا امك ةعيرشلا خرص هدعاوق ىلَع :عفريل خوسرلاو تابثلا مهناميإ يف
 هذه ديكأتلو .هبحاص ةماقتسا ىلَع ناَمطُي الف يمهاولا فيعضلا ناميالا امأ .ىلاعت

 :روهشلا يداملا نوناقلا ضويب خيشلا فظو ناهذألا يف اهريرقتو ةرورضلا
 ئونعم نوناق وُهَو ،يدام نوناقو ةدعاق هذَه» ناينب هيلع تبثي ال بلقتملا رجحلا"
 ةديقعلا كلذك ،ناينبلا هيلع تبثي ىمح ازكترم ائباث نوكي نأ بجي ساسألاف ،اضيأ
 نوكتو "مالسإلا ءانب هيلع تبثي ثي ال هنإف ددرتلا نم َءيش اهيف ناكو تلزلزت اذإ

 هنأب نمؤي مل ؤبلقلا يف خسار ءيش نع ثعبنت ال اهنأل ،اهيف اكوكشم اهلك هلامعأ
 انه لثم ،رائلا يف دلخي هنإف رمخلا برشو ىنز اذإ وأ مصي مل اذإ وأ لصي مل اذإ

 _ .102 :ص هجيرخت مدقت )1 (

 .4 / 18 :دمح ةروص ©نآرقلا باحر ف )2(

 .150 /16 :رفاغ ةروس :ن .م (3)



 يدقعلا:ضويب خيشلا جهنم صئاصخ :يناثلا لصفلا 162

 ءيشب ملا اذإ هنإف ةديقعلا تباث امأ .عوجرلا هيلع بعصيو لزي ام ناعرس

 نم فێآط مُهُسَم اذإ اوقا نيذلا نإف :ىلاعت لاق امك .ث "عجري ام ناعرسف

 .(201 :فارعألا) هگنوريصْبُم مه اذإف اورُكذئ ناطيشلا

 .ةوسق ىَلَع يصاعملا ةرثك رثأ ةفصاو ةنسلاو باتكلا يف صوصن تدرو

 حاطو ۔هتشغ ىتلا ءادوسلا ةواشغلا ببسب هيلإ ريكذتلا رون ذفني ال ثيح ©بلقلا

 وئاك ام مهيو 'ىَّلَع نار لب الك :ىلاعت لاق امك “نارلا”"ب اهيلع
 0 ةيوضعلا ضارمألاب ةلاحلا هذه ضويب خيشلا لقم (14 :نيففطملا 4نوُبيسكێ

 ضارمألا لثم هلثم» :]ةلاحلا هذه ىلإ لوصولا لبق ةبوتلاب ليجعتلا ىلع ضرحو
 مراتيو ضرملا ذتشي دق نكلو ءافشلا هعم نكميو هجالع نكمي ام اهنم "ةيندبلا

 ىودج مدعبو وضعلا داسفب نومكحيو ءءابطألا اهمامأ زجعي ةجرد غلبي ىئَح
 تالاحك تالاح اهف ،ةيحورلا ضارمألا وأ بلقلا ضارمأ كلذك ،هل ةجلاعملا

 .٨هادبأ ءيش هعم عفني ال اغلبم بلقلاب ضرملا غلبيف ندبلا ضرم

 ىَلَع مهئجيو ةاصعلل ءاجرلا باب حتفي ضويب خيشلا ناك ام ردقيو
 ذختي نأ ةيصعم فارتقا هسفن هل لوست نم ردجي ناك دقف ةبوتلاب ليجعتلا

 ىلإ هب يدؤت ةيصعملا نأ دقتعي دبعلاف ،اهباكترا ىلع هثَرجي اببس ةبوتلا يف لمألا
 لاق ءاهباكتراب هيرغي يذلا وه اهنم ةبوتلا يف طرفملا هلمأ نكلو منهج ران

 بيبطلا نوك ىلع اذامتعا ىعفألل كذدي ذذمأ ائسح :اذهل لاقي» :ضويب خيشلا

 ' .“«؟لقاع اده لعفي لهف 5ادوجوم

 :خيناميإلاتناصحلا2

 ةرورض نإف اًبرورض اًرمأ ىسمأ ةددعتملا ضارمألا ض ماسجألا حيقلت ناك اذإ
 اهاياحض ربصم ءوسو اهاودع ةروطخو ت اهبشل أ ةرثكل لكوأ ةيناميإل ا ةناصحلا

 .425 /2 :فهكلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 .249/2 :ن .م (2)
 .215 /13 :ابس ةروس :ن .م (3)
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 هنأ ببسل ةياوغلا لبس يف اوماهو يوسلا طارصلا نع اوفرحنا سانلا نم ريثكف
 لتقتل ذدعتسملا لهلهم ١ مسجل اك مهف ٦ محلوقع يف الو مهسوفن يف ةناصح مهل سيل»

 زيمي ىتح ريكفتلاب هلقعو ،ناميإلاي هبلق نتصحي اريخ هب هنلا دارأ نمو ضارمألا لك

 تاهبشل أ قلعتت الف ركنملاو فورعملا نبو لطابل او قحلا نيبو رضل او عفنل أ نبب

 ةجنفسإلاك كبلق نكي ال» :"كلام مامإلا لاق امك هبلق نوكي نأ دحأب حيبقو .هبلقب

 .رونلا آلإ اهنم ذفني الو عفدئ ىتلا ةجاجزلاك نكيلو ،تاهبشلا برشتت
 داسف ئأ نم يقاولا لاعفلا عزاولا وه بلقلا يف حيحصلا ناميإلا زيكرتف

 عنمي زجاح ىقبي ال ئف "ناميإلا لاز اذإو» ،قالخألاو تالماعملاو تادابعلا يف

 عيمج هنت ذإ ةيصعم يأو ةميرج يأو ةشحاف يأ باكترا نم ناسنالا

 ١ ..١اهمامأ راوسألا

 مهريكذتب نيتعماجلا ةبلطلا ضويب خيشلا صصخ ةيعقاولا ادبمل اًسيركتو

 نم اهنوقلتي يتلا ةيداحلإلا هبشلاب رئأتلا رذح ةيناميإلا ةناصحلا ديدشت بوجوب
 يملعل ١ ثحبل ١ ىوعدب مكيلع رمت تل هبشل ١ نم مكسفنأ اوننصحف « 0 مهتذتاسأ

 حرصل ااذه م دهو ،© قوسفل او روجفل ريربتل ببس يأ نع ثح عق اول ١ يف وهو

 .‘‘}هاهلك ايندلا لواعم هيف تلمع ولو ،مدهني ال يذلا

 ىلإ سولجلا ةبغم نم رتح ةناصحلا هذه ميمعت ىلَع خيشلا نم اصرحو
 مهتايرتفم در امك ءوسلا ةاعد نم مهريغو داحلالا ىودع مهتباصأ نيذلا ةبلطلا

 :يتآلاب ليصألا ئمالسإلا عمتجملا ةض

 بسنت هيلإ سةرجملا راد مامإ (م795 - 712 /ه179 - 93) يحبصالا كلام نب سنأ نب كلام (1)
 هتايح كلام :ةرهز وبا دمحم .اطوملا باتك هفيلآت رهشأ نم .ةنيدملا يف هتافوو هدلوم .ةيكلاملا
 ؛1-83 ا :.ن .ت .د .رصم دامتعالا ةعبطم - ةيرصملا ولجنألا ةبتكم .ههقفو هؤارآ -هرصعو

 ` ...257 /5 :مالعألا :يلكرزلا
 .365-366 /3 :هط ةروس "نآرقلا باحر يف (2)

 .355-356 /18 ،فاقحألا ةروس :ن .م (3)
 .642 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (4)
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 :٩للا تايآ ىف صضئانلا ,رع هصارعالا -أ

 ضعب تباصأ يتلا داحلإلا ةجوم ضويب خيشلا اهل ىدصت ىتلا اياضقلا نم
 ىلإف ،ةدحالملا مهتذتاسأب اورثات نيذلا ،نييعماجلا ةبلطلا ةئف ةصاخ هرصع بابش
 اًريثك هنإف ركفلا اه تفاهت نيبتو ةرهاظلا هذه ةبراحمل اهصخ ىتلا سوردلا بناج

 .هنم نيفاعملا نيصحتو ءادلا اده لاصتتسال هعقاو ىلَع تايآلا يناعم طقسي ام
 ىح ْمُهنَع ضرغاق انايغ يف نوضوخي نيذلا تيار اذو :لاعت هلوق اهنمو
 ةصاخو ،ةربع ةيآل ا هذه يف أ خيشلا نيب (68 :ماعنألا) وربع , ثيرح يف اوضوخي

 ركفلاب نيرثأتملا ةبلطلا نم فنصلا امه ىلإ سلج نم ىلع نيعتي ذإ ؤبابشلل
 نوكي نأ الإ مهضوخ يف مهكراشي نأ هيلع مارحو» ،ةيآلا هذه ركذتي نأ غئازلا
 مهثيداحأل عمسيو مهعم لسرتسي نأ امأ -ةّوق هل تناك نإ-مهّهبش ةريل اعفادم
 يف ةيآلاو سولجلا هيلع م مارحف راكنإلاب حيرصتلا عيطتسي ال وأ .اهنسحتسي هنأكو

 .“"هحوضولاو ةحارصلا ةياغ

 .هللا ةيصعم مهئانرقل نونيزي نيذلا نالخلا رطخ نم خيشلا رتح امك

 عالقإلاب اصخش حصني ناك امدنعف ،ةيوعدلا هتايح نم ايعقاو الاثم برضو

 قافر ةسلاجم وه ىلوألا سأكلا لوانت ببس نأ هل حرص ،رمخلا برش نع
 خيشلا هرتحف مهرطاخ اخا بارشلا يف مهكراشف .مهنم ءايحتسالاو ءوسلا

 مويلاو هللاب ناميإلا ةديقع هيف ازكرم ةبوتلا ىلإ ردابي مل نإ ةبقاعلا ءوس نم
 اًرجتتا رمخلا كيلع هللا مرح دقو هنلا نم مظعأ وه نم كانه لهو» :رخآلا

 نأ لقعي لهو ؟اسيئر وأ اكلم ناك ولو ؟هتسلاج نمم رطاخب اذخأ كبر ىلع
 رطاخب ذخاتلف ؟كلذك رمخلا برشي وأ قرسي نأ وأ ؟رطاخلاب اذخأ دحأ قسفي

 . "!ميحجلا باذع ىلإ كوّرج اذإ ةينابزلا

 .529 4 :جحلا ةروس ،نآرقلا باحر ف )1(

 .106 /7 :ناقرفلا ةروس :ن .م (2)
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 : ةيصخشل ١ ةيرح او هللا رورجح - س

 اوعةاو ،يبازملا عمتجملا يف درفلل ةمزلملا ةيعامتجالا مظنلا بابشلا ضعب اكش

 . . 'تبك عمتجم هنأ عمتجملا ىلَع اومكحف }ةيصخشلا ةيرحلا يف لخدتت اهنأ

 نمؤملا نأ اهيف نّيب ةيعقاو ةيعوضوم ةقيرطب ةردابلا هذه ضويب خيشلا

 7 يه امنأ انيبم ةيعامتجالا مظنلل لّصأ ثيح ٬هللا دودح راطإ يف هتيرح ةسرامم

 لمهف» :ركنملا نع يهنلا بوجو لدبم ىلَع ادكؤم .ةثوروم ديلاقت ةرجم تسيلو كلا
 ًالق هللا ذودُح كلت :لوقي وهو ؟ائبك ربتعُي هللا دودح زواجت نع نيفرحنملا نم
 .(229 :ةرقبلا) 4«ةنوُملاَظلا مه 7 هللا ة ةودح دَعَتي مرَمَو اهوذَتْعَت

 نيمرلملا تبك هب ذصقي ال نيناوقلا ربس نأ نييبتل ايعقاو الاثم خيشلا برضو

 نوناق» نإف نيرخآلا عم مهتايح نوؤش قيسنتو مهحلاصم ظفح هنم ىخوتي لب ،هب

 ©رورملا ةكرح ميظنتو تامادطصالاو ليطعتلا نم هعنمل ،قئاسلا ةيرح ديقي رورملا

 .“«!؟نيقئاسلل اًملظو اطغضو ابك ربتعي كلذ لهف

 ىضق ام لعب اهب حرص ترك عمتجم يبازمل ١ عمتجملا , ةلوقم بحاص نأ امب

 خيشلا ةيعقاو نم ناك ...اهلهأ قالخأ لالحنا نياعو “‘ديوسلاأ" ةلود يف ةرتف

 اهيلوؤسم تاحيرصت هيف دروأ ث“ديوسل عمتجم" نع سره صيصخت ضويب

 نوؤشلا ةرازو"" رارق م حرشو .26 :فسري) اهلها نم م ذهاش دهنشَر»

 ضارمألا ةبسن نع ةبيرغ تاءاصحإ نمضتي يذلا ديوسلاب ةيعامتجالا
 ددع ديازتو ءامل ةصصخملا ةظهابلا ةلودلا تاقفنو ةعفترملا ةيسفنلا

 . .32 :م1989 .ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا ماجحوب رصان دمحم دادعإ .ئيدجسملا عمتجملا :ضويب ميهاربإ (1)
 ةايحلا تاليجست-جمدم صرق 01973 /6/01 :موي سرد .يدجسملا عمتجملا :ضويب ميهاربإ (2)

 .ةيادرغ-ةرارقلا

 .197 /4/13 :موي سرد 6ن .م (3)
 خيشلا حبت ظحاليو .13 /3 / 19 : .موي ةرداصلا .ةيرحلا ‘مارهألا ”" ةديرج نم رارقلا . اه ارق )4)

 .تامولعملا ثدحأ فيظوتو ثادحألل ضويب
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 هذه رارق اهنع رفسأ يتلا ةجيتنلاب اربتعم ايلم فقوت ريخألا يفو ....راحتنالا

 لب .اعقوتم ناك امك درفلا دعست }هل ةيهافرلا ةلود نأ نيبت" : :يهو ةرازولا

 ةرقفلا هذه ىلع عالط الا نأ احضوم ةحنم ة ةصخش قلخت ةيهافرلا

 .“٠هةينيدلاو ةيعامتجالا ةيبرتلا ناديم يف انديفت اهنأل يرورض»
 ' لاقم ةءارق ىلَع مدقأ امدنع هتيعقاو يف طرفأ دق ضويب خيشلا نأ ودبي و

 قشعلل يدالب ةأرما"" :ناونع تحت توريبب ةرداصلا ‘‘راهنلا ةديرج" نم

 نيعمتسملا سوفن يف ررقيو كنيضرغملا تايرتفم ضحديل "سنجلاو دجولاو
 يفف اهنم مهنامرح نوكشيو -نولفاغلا ءالؤه اهدشني يتلا ةيصخشلا ةيرحلا أ
 دودح ةانعارم ريغ نم مهتاوزن عابشإو مهئاوهأ عابتا يه امنإ -يبازملا عمتجملا

 صالخإ ةيناميإلا ةناصحلا رهوجو ...فيظنلا عمتجملا فارعأو فينحلا عرشلا

 .هليبس يف سفنلا ةدهاجمو هتبقارم راضحتساو ىلاعت هلل نيدلا

 :صلاخلا نيدلا 3

 كرشلا ناردأ نم اهتيقنتو لجو رع هل ةدابعلا صالخإ وه ناميإلا حور

 هيعمتسم سوفن يف ىنعملا اذه خيسرت ىلع ضويب خيشلا صرح تقد امهم
 ريغ نم ،ةرشابم هللا ىلإ هجوتلا ىلإ اعدو "يجنملا لعافلا ناميإلا ىلع ليصحتلل
 ؟طئاسولا ذاختا ىلإ يعادلا امف اًحوتفم امود هباب ماد امو ،ءايلوألاب لسوت

 امنإ ،ةليسو وأ طئاسو هل ذختت ىتح هباب لفقي مل وهو .ةرشابم هللا ىلإ لاعتف»
 هنع كاهن ام بانتجاو كرمأ ام لعفب حلاصلا لمعلاو هب ناميإلا يه هتليسو
 .ةحيحصلا ةديقعلا ىضتقم اذهو

 .43 :يدجسملا عمتجملا :ضويب ميهاريإ (ا)

 ةخسنلا ؛ةايحلا تاليجست-جمدم صرق ت 1973 /5 / 1 :موي سرد .يدجسلملا عمتجملا :ضري ميهاربإ )2(

 .10 :ص ةعوبطملا

 .1809 ,3 :ميرم ةروص ©نآرقلا باحر ف (3)
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 نيقولخملا تاءارغإ مغر ،اصلاخ هل ههجو دبعلا ملسي نأ مالسإلا ةقيقح

 نمؤملا فقوم وهو !مالستسالا اده رابتخال لاثم خيشلا مدق ،مهتاديدهت وأ

 ةعاط يأف ،رخآ قولخ يأ ةوعد وأ هسفن تايهتشم عم هنلا رمأ ضراعتي نيح

 ةالصلاب كرمأ دق هنلا ناك اذإف» .هسفن يف مالسإلا ةقيقح ىدم فرعيل ؟ماقي

 ملست مل نذإ تناف هيلإ تعمتساف [لصت ال :كل لاقو سنإ ناطيش كءاجو

 فلاخي ام ىلإ كاعد نم لكل لوقت نأ كيلع امنإو رهاظ رمأ اذهو هثل كهجو

 تنناكأ ءاوس "> ىلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال ،ةم ةمارك الو !ال ،هثلا رمأ

 .هيجوتلا وه اذهو مالسإلا وه اده 5ةّيكرت مأ هيلعف ةيصعم

 ميقتستل اهتضايرو هسفن دبعلا ةدهاجم ةرمث وه هنل هجولا مالسإ ةجرد غولب

 نو ] - ىلع

 هراكملاب فوفحم ناميإلا قيرط نآل كلذ (69 :توبكنعلا) هنيِنيْحُمْلا مم هللا

 .ءارغإ وأ ارهق ىوهلا لبس ىلإ هوعدتو ةينيطلا ىلإ هبذبت نتف نمؤملاب طيحتو
 ىلع نمؤملا نيعي يسح لاشب ةيسفنلا ةدهاجملا هذه ضويب خيشلا روصي
 روذحملا نم ةاجنلا ءاجر هكلاسم ةروعوو هلوط مغر راسملا ةياهن ىلإ ةرباصملا
 ام لكو .قلز اهيف ةبقع دعصي نمك ايندلا يف نمؤملا أ كلذ» بولطملا لينو

 :هلوق يف ةبقع هللا اهامس دقو 5َوجني نأ الإ هيلع امو .لفسألا ىلإ هَربي هلوح

 ىلإ اوليمت الو اوربصاو اوكسمتسا :انل لوقي ىلاعت وهف ...“هةَبَقَعْلا ُهَحَتفا ال

 اوسقنتت ىتح ريصق تقو الإ وه امو ،ردحنملا ىلإ مكسفنا اوقلطت الو .لفسألا
 .“)هدشا اودمحتو ،ءادعصلا

 ظافلأب دمحأ هاور» :يمثيهلا هنع لاق ،اهنلا ةيصعم يف» ظفلب .131 /1 166 /5 :دنسملا يف دمحأ هاور (1)

 .(226 /5 :دئاوزلا عمج ) "حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو ...راصتخاب يناربطلاو

 .423 /1] :نامقل ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)

 .45 /9 :توبكنعلا ةروس :ن .م (3)
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 :نيبدلا (تفارخر وحم۔4
 نم 7 هللا لَعَج ام :ىلاعت هلوق ريسفت ةبسانمب ضويب خيثلا لاق

 ‘ائاميإ اغولمم نوكي نأ امإف 5ادحاو ابلق مكل ن" (04 :بازحألا) هفوج يف نيبلق

 ."هنكمي ال ام اذهف ءاعمتجي نأ امأو ،هريغب اوشحم نوكي نأ امإو ىلاعت هثلاب

 ىلاست هنآل "نيملاعلا بر هلل هنيد صلخيل ىنعملا اذه كاردإ نمؤملل ىغبني

 ةقيقحلا هذه اوكردا داحلإلا ةاعد نأ خيشلا نيبو كرشلا نع ءاكرشلا ىنغا
 نيدتلا لاكشأ نم لكش يأ نم سانلا بولق غيرفتل ةياعدلا ىلا اوَحسف

 اهئالو صالخإو مهركف اهبارشإ كلذ دعب لهسيل الطاب مأ ناك حيحص

 بجي كلذلو ،نوغيطي الف مهتهلآل اًبضغم وأ اًملاخغ هرمأ نوكي دق ذإ» ى .مهمكاحل

 .بولقلا نم نيدلا ةفارخ وحم

 .نيرفاكلا ةعاط مدعو نيملاعلا برل هنيد صالخإ نمؤملا ىلَع نّيعتيف
 هدحو نيدلا هنم ذخان نأو .هدحو هل انبولق صلخن نأ انم ديري هللاف»

 .نيراذلا يف ةداعسلاو ،لامعألا لوبق رس صالخإلاف

 :نآرقلاب ةدهاجملا
 ىَّلإ عوجرلا نود اهنع ثدحت وا اهبلط نمف .ةيادهلا ردصم نآرقلا ا

 عوضوم يف نوملكتي نمم خيشلا بجعت .غيزلا هيلع نمؤي مل نيصحلا اهردصم
 ائارجه كلذ ربتعاف ثيدح وأ ةيآب لالدتسا نود كولسلاو قالخألاو ميقلا

 ىنأف لالغلا الز ؛وَحْلا ذعب اذاَمَقل ،نيبملا حلا نع امضارعإو نآرقلل

 .(32 :سنري) ه؟نوفَرْصُث

 دصق هيف وغللاب نوحصنيو نآرقلا اذهل عامسلا مدعب ةياوغلا ةاعد يصوي
 اوُعَم نس ال اورَمَك نيذلا لاقو ،تاصنإلا نم هنيكمت مدعو عماسلا ىلَع شيوشتلا

 .149 /12 :بازحألا ةروس ؛نآرقلا باحر يف (1)

 .150/12 :ن .م (2)
 .185 /5 :ص ةروس :ن .م (3)
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 نإو ةدحاو ةلم رفكلاف (26 :تلصن) هنولَئ 7 هيف الاو نارقلا اةَهل

 دئارجلا :نامزلا اذه وغل نمو ،هب قيلي يذلا وغللاو نامز لكو» .لئاسولا تفلتخا

 يتلا حراسملاو تاءامنيسلاو تاياورلاو تاعاذالاو تالجملاو فحصلاو .ةيحابإلا

 .هللا ليبس نع مهلضتو مهلوقع سانلا ىّلَع شوشت
 هب مهذمماَجَو» "نآرقلاب ةدهاجملا يه نقعتملا عقاولا اده يف نمؤملا ةلاسر

 كرشلا ناردأ ةلازإ ةيلمع نأل “اريبك اداهج" :: هامس (52 :ناقرفلا) هگاًرييَك اداهج

 ءاودأآل ءافش نآرقلاو اليوط اًسفنو اليمج اربص يضتقي تاهبشلاو داحلإلاو

 روذُصلا يف امل اقيثو مكبر نُ نم ةظعوم مكتءاج ق ( ة سانلا اهيأ آي :رودصلا

 ١ وأ دئاقعلا يف ضرم نم ام :لامجإلا يفو» (57 :سنوي) نمو ةَمخَرَو ىذهو

 الو دفني ال رصيخر ءاود ،هؤافشو هؤاود نآرقلا يفو الإ لامعألا وأ قالخألا

 نإ ركذلا لمهأ لأسنو هيف نعمتنو هأرقن هنأ الإ .القث الو الام انفلكي الو بضني

 .هملعن ال انك

 ةيادهلا نآرقلا ليعفت يف عوضوملا اه يف ضويب خيشلا ةيعقاو تزرب

 ةركف اهربتعا يتلا “نآرقلا قلخ” ةلأسمب ًالثم- خيشلا متهي ملف ،ناسنإلا
 يذلا شيعملا هعقاو نع ثيدحلا ازكرم ،ليصألا مالسإلا ركفلا ىلع ةليخد

 نورشنيو نوبي ثيح ةيمالعإلا ةخاسلا ىَلَع ءوسلا ةاعد هيف ذوحتسي

 يفف نأ ادكؤم ؛هنيزيو لطابلا ىلإ وعدي امو قحلا ةروص هوشي ام نوبتكيو
 كلذب ىعسو ،رورشلاو دسافملا لك ىلَع ءاضقو رودصلا يف امل ءافش نآرقلا

 خيشلا ةيعقاو ترهظ امك ؛نآرقلا قلخ ىلإ نآرقلا قلخ نم سانلا هيجوت لإ
 مكلك ةاعد ةبلطلا اهيأ متنأو» ،نآرقلاب ةدهاجملا ةيلوؤسم هتبلط ليمحت يف

 ىضم دقو ةي هيبنل هللا لاق امك ،ربكألا ةاهجلا نآرقلاب اودهاجت ناب نوبلاطم

 ( .اهب نوبلاطم نحنو ةمكح ةيآلا لازت الو 5ائرق 14 ةيآلا لوزن ىلَع
__« 

 .45 1 /16 :تلصف ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .135 /1 :ءارسإلا ةروس :ن .م )2(

 .17 7 :ناقرفلا ةروص :ن .م )3(
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 :ةتث لوسرلا تابثب ينسأتلا 6

 تابقعب فوفحم هقيرط نأل ليمجلا ربصلا نم ةدغ ىلإ هللا ىلإ يعادلا جاتحي

 ةالصلا مهيلع ؤهللا لسرب َساني ملو هل هلمع صلخي مل نماهزوابت عيطتسي ال
 خيشلا ظحال دقو نيقوعملاو نيبذكملا ةرثكل ةوعدلا اوكرتي مل نيذلا مالسلاو

 فلتخ يف يوعدلا مهداهج ةلصاوم نع مهزجعو هرصع ةاعد ضعب ماس ضويب

 ةالصلا مهيلع هنلا لسرب ايسات تامملا ىلإ تابثلا ىلَع مهضّرحف ةايحلا نيدايم

 .'"١«مهبر اوقل ىتح ةظحل غيلبتلا اوكرتي ل لسرلا نأ ملعتلف الا» :مالسلاو

 تلل ء ءيئلاب اًيَتسأتم حالصإلا برد يف رباصو ضويب خيشلا ربص دقو

 ةبسانم لاقو ،يذوأ امم رثكاب هللا يف اوذوأ دق مهنأب هسفن اًيلسم ماركلا هتباحصو

 مكْلَعل هيف اوعْلاَو نارقلا اهل اوُعَمْسئ آل اورَقك نيذلا لاقو :ىلاعت هلوقل هريسفت

 ::هسفن حالسلا اذهب تهبوج دق ةيحالصإلا هتكرح نأ انّيبم (26 :تلصن) «نوبلغن

 نحنو ،اريثك اهانولبو اريثك اننامز يف تدةرت اهنأل اديج ةتكنلا هذه اومهفاو ...

 هيد رصننو ةي ءينلا ةنس ييحن انئإف نكي امهم نكلو ةلثني ءيبلاب انسفنأ لثمن ال
 هللا ناوضر ةباحصلل ةبسنلاب ةلاثح ألإ نحن امو 6هللا ىلإ وعدنو هباتك رشننو

 حالصإلا ةكرح يف اننامز يف اده انولب انكلو .لوألا ردصلا باحصأ 6 .مهيلع

 عامتسالا نم نوعنمي د نينسلا تارشع ىدم يف سانلا ناك اًماع نيسمخ ىدم

 رذه الإ همالك امو همالكب مكرحسي هنإف نالفل اوعمست ال :مهل لاقيو ،اًربج
 .(. ..لطابو

 :دابعلا لاعفأ 7

 ثيح ، طسبملا ئعقاولا كلسملا يناميإلا لصألا اده نييبتل ضويب خيشلا جهن

 هزازتعاو هتافرصت يف هتيرجب ناسنإلا روعش ليلدب اًراتخم ناسنإلا نوك ىّلَع نهرب

 .484 /13 :رطاف ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .6 /ا 6 :تلصف ةررص :ن .م )2)
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 رح انأو بحأ انأ :لوقيو ،هتدارإن ًرتعيو رخفي امئاد هعبط نم ناسنإلاو» ،هتداراب

 مهربجأ هنلا نأب نومعزي نيذلاف .يلع طلستي نأ دحأ عيطتسي الو ،ديرأ ام لعفأ

 "ةيرحلا مامتو ةدارإلا ةوقب مهسوفن يف نورعشي مهنأل نوباذك مه يصاعملا ىلَع
 نأ هيلع نكلو .امهنيبو هنلا امهقلخ نيذللا نيدجنلا دحأ راتخي يذلا وه ناسنإلاف

 نأ لز هيلع امف ،هسفن هيهتشت ال ام هيلَع هنلا ردق نإف .ناحتما راد ايندلا نأ لفغي ال

 خيشلا نّيب ،ائيش سانلا ملظي ال يذلا لدعلا ميكحلا ميلعلا وه هنإ ،هردقب ىضري
 ذحأ بهذي» نأ َوُهَو ،هازنو امئاد هب عمسن امم يعقاو لاثم برضب ةلأسملا ضويب

 ةرئاطلا طقست نيح دعبو ،ابضغم عجريو اناكم دبي الف هترئاط ًلقتسيل راطملا ىلإ

 . ناك ليلق لبق وهف رفاسأ ملو ائاكم دجأ ل ذإ هل دمحلا :لوقيف اهباكر توعيو

 .“ةههتاجنب رورسم خرف نآلا هنكلو نيفظوملاو ةرئاطلا ىلَع اًبضغم اطخاس

 هنلاب هنظ نسحي نأ هيلع لب "ردقلا طخسي وأ رجضي نأ نمؤملل زوجي الف
 ةبيصم هيلَع هللا ردق اذإو بابسألا بر ىلَع لكوتيو ةعورشملا بابسألا ذختيف

 كلد لكل ئقيقحلا كلاملا وه هللا نأ ركذتيلف تارمثلا وأ سفنألا وأ لاومألا يف

 هنلا آئإَو هت انر انيح ىلإ مهدنع اهعدوتساف هدابع اهب يلتبي نأ دارأ امنإو

 يك بستحيو ربصيو ،هيلع هل راق امب ىضري نأ ألإ هيلع امف (156 :ةرقبلا) هنوُعجاَر

 نم هللا هديري ام اذهف» اركاش ةمعنلا تقو -هيلإ ىقترا امك اًرباص هلا ىلإ ىقري

 ."ايلمع ةديقعلا ورذَه رسفت كلذب كنأل كنم هبحيو ناحتمالا اه

 وهو ااعيمج سانلا يدهي نأ اشي هللا نأب نيلئاقلا ةهبش ضويب خيشلا دروأ

 ةياده ديري اذإ وهف (3ا :دعرلا هئاعيمَج سانلا ىَدَهَل هللا ءاتش ول ...» :لئاقلا
 دري اذاملف الإو ؤ .مهملظ دقف مهبذع اذإف نيرخآ موق ةياده ديري الو ماوقأ

 .! !؟مهتياده

 .8 /8 :صصقلا ةروص ©نآرقلا باحر ف ) 1 (

 .6 /1 2 :بازحألا ةروص :ن .م )2(

 .4 ,9 :توبكنعلا :ةروص :ن .م )3(
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 هللا ة هئيشم أ - وهو ثةياغلل طيسب هباوج نكلو اريبك ولبي لكشملا ناب باجأ مث من

 ربج ول ناسنإلا نأل ،اربج ةيادهلا ىلَع ربجي الو اريخ ناسنإلا كرتي نأ تضتقا
 قحتسا املو ،هتماقتسا يف لضف هل ناك اربج ةياوغلا لبس نم حر ه ةيادهلا ىَلَع

 :اهنم .ةيضقل ١ مهف طيسبتل ة هيعو ةاو ةلثمأ برض م : ‘ ارجأ كلذ ىَلَع

 ىَلَع ىزاجي ال .. .ةقرسلا وأ سانلا ماظ نم دويقلا هتعنم يذلا نيجسلا -أ

 .ديقم هنأل 5ريغلا ىلع هتيدعت مدع

 امك -ت ; وأ هلام نم ءيش جارخإ ىلع حالسلا ةوقب دحا ربجأ اذإو ب

 .'"هالك ؟ءانثو احدم قحتسي اميرك اده دعي لهف -ايندلا يف اًريثك عقي

 ةيعقاولا ايارن
 ةيمالسإلا ةديقعلا يناعم باعيتسا نم يقلتملا نكمت ةيعقاولا ةيصاخ

 دودرلا ةغايصو اهدودح مسر ةبترم كلذب زواجتيف {ةيلمعلا اهراثآ باستكاو .
 خيشلل "ملسملا ةديقع”باتك ىحنملا اذه نمض ةجردنملا تافلؤملا نمو ...اهيف

 هذهل ةجيتن» :الئاق نيسرادلا دحأ هنيعقاو جئاتن ىّلَع قلع يذلا ،يلازغلا دمحم

 ةدذحم رصانع - ۔هلالخ نم هئراقل- باتكلا يف ةديقعلا زربت ال ،ةيفاقثلا ةيعقاولا

 ةيعقاولا ةجلاعملا تالخادت نكلو .اهلئاسم ةماع جلاع هنأ مغر ،داعبألا ةحضاو
 يف دحتت مل نإو ةضايف َرعاشم ةديقعلاب ئراقلا يةغي اذهو .ائايحأ ىغطت تناك

 .“اةيملع قاسنأ لكش ىَلَع هركف

 امنإ .ةيملع قاسنأ لكش ىَلَع نهذلا يف ةديقعلا ديدحتو ةيعقاولا ضراعتت ال
 خيشلا ضرغ نكي ملف ‘هلمع ةطخ دحي يذلا وه فيلأتلا نم فلؤملا ضرغ

 حالصإ هضرغ ناك لب ،ةبلطلل رّرقم وأ يسردم باتك دادعإ فيلأتلا نم يلازغلا

 لصأ مهف ءوسو داحلإلاو ةفسلفلا اياضق لثم ،هطيحم يف ةعقاولا داسفلا روص

 .29 / 13 :ابس ةروس ©نآرقلا باحر ف )1(
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 ةنحشلا ميدقت ىلإ دصق كلذل .روبقلا باحصأب لسوتلاب وأ ردقلاو ءاضقلا

 لئاسملا بيترت يف هيلع فراعتملا قسنلاب مامتها ريغ نم عابطلا رييغتل ةيناميإلا
 متها هنكلو ةديقعلا يف اباتك فلؤي مل وهف ضويب خيشلا جهنم وه اذهو .ةيدقعلا

 اهفوصاب ةيعقاولا اياضقلا طبربو ،عقاولا ضرأ ىلَع اهريسفت دارملا تايآلا طاقسإب

 نم يناسنإلا لقعلا هجتنأ ام اًرمثتسمو ،لاحخلا ىضتقم كلذ يف ايعارم .ةيناميإلا

 ام اذهو ،ىحنملا اذه جاهتنا يف ريبك رود ةيدصاقملا ةرظنلل ناكو "نونفو مولع

 . .مداقلا ثحبملا هلنصفيس

 نز ©
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 ثلاتلا ثحيملا

 يدصاقملا ةرظنلا

 ىلع ينبني نيدلاف .ميكحلا يرابلا عيرشت نم مكحلاو تاذاياغلا يه دصاقملا

 يف دابعلا ةحلصم هيف ام آلإ هللا عرشي الو 1 هتاداشرإو هماكحأ عيمج مظتنت دصاقم

 مايقلا هققح يعرش لصقم يف صن وه امنإ ام ءيش لعفب رمألاف» داعملاو شاعملا

 ةساردلا لوانتي وهو {ةئماعلا نيدلا دصاقم ملاعلا رضحتسا اذإف ، !هلعفلا كلذب

 ةيؤرلاو ؤبناج نم صوصنلل ةيئزجلا ةيؤرلا ىطخت .ةيعرفلا وأ ةيلوصألا هاياضق
 صوصنلل ةلم امش ةيؤر لإ امهزو ابتو .رخ آ بناج نم عمتجم ا اي راضقل ةيئزحل ١

 داقتعالا لئاسم ضويب خيشلا ضرع اذكهو .ةعقوتملا وأ ة ةعقاولا عمتجملا اياضقلو

 .هيب :ةيتآلا طاقنلا لالخ نم كلذ حضتيسو

 :ىحالصإلا فدهلا :آلوأ
 فالختسالا اذه هيضتقي اممو ،ةفيلخ ضرألا يف هلعجو ناسنإلا هنلا قلخ

 ف ناسنإلا ة هيرحف ، هفلختسم اهيضتري ىتلا ةقي ةقيرطلا ىلع ألإ ناسنإلا فرصت مدع

 ف ناسنإل ١ ىصرأ دقو ا .ئقيقحلا كلاملا اهعضو ىتلا دودحلاب ةطبضنم ضرألا

 نإ هباقع لولج هرذنيو دودحلا هذه دنع فوقولا مازتلاب هباتك نم ةديدع عضاوم

 :هلوقو ©(229 :ةرقبلا) هئامهودَتَْت الق هللا دودح كلتل :هلوق كلذ نمو 8ةاهزوابحت

 بادع هلو اهيف ادلاخ اران ةلخن هدودح دعتو هلوُسَرَو ةللا صني مو

 .105 :ًاليزنتو امهف نيدتلا هقف :راجنلا ديجملا دبع (1)

 يمالسإلا برغلا راد .ا ط لقعلاو يحولا نيب ناسنإلا ةفالخ :راجنلا ديجملا دبع (2)

 .83 :م1987 / ھه7

 ٠ 5ط كاهتادسفقم - اهقئاقح - اهناكرأ ةيمالسالا ةديقعلا :وتسم بيد نيدلا يحم و نخلا ديعس ىفطصم )3 (

 .507 :ص .م2007 /ه1427 .توريب -قشمد .ريثك نبا راد
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 نيملاعلا بر هنلا فرع نم الإ “هثلا ةفيلخ" مسا قحتسي الف (14 :ءاسنلا ؛نيهم

 دقو ؛.اةايحلا بارحم يفو ةالصلا بارحم يف هدودح مزتلاو .ههجو هل ملساو

 فالختسالا هدعو زاجنإل -عساولا هموهفمب - حلاصلا لمعلاو ناميإلا هللا طرتش

 اولمَعَو مكني اونَماَء نيذلا ةللا دَعَو :لوقي ثيح نيدلل نيكمتلاو ضرألا ,
 7 نكميل مهلبق نم نيذلا فلختسا اَمَُك ضزألا يف ْمُهَتفلْخَتْسَيَل تاحلاصلا

 يب نوكرئني ال ينئودْبْعَي امأ ) مهفوخ دعب " م مهليو ْمُهَل 'ىتضترا يذلا مهنيد
 .(55 :رونلا) هنوقيالا مه كتلوق كلذ دعب رفك نَمَو ائيش

 ةماقتسالا قيقحتو لامعألا حالص يدقعلا سردلا نم ضوبب خيشلا دصقي

 روهشم فلاخ ولو -ظافلألا يف ةَحاشملا بنجتيو حيحصلا ناميإلا ةرمث ةعت يتلا
 دصاقملاو ةيعطقلا صوصنلا ةفلاخم روذحم ىلإ كلذ دؤي مل ام يضابإلا هبهذم

 . نيدلل ةماعلا |

 زكري ال -ًألثم - لمعلاب هتقالعو ناميإلا ةلأسم ضويب خيشلا ضرعي امدنع

 و امهمزالت ةرورض ىلع زكري لب ،اهَمدع وأ ةرياغلل امهنيب فطعلا ءاضتقا ةطقن ىلع

 مدعب حرص ثيح "كلذ نم دعبأ ىلإ بهذو 5“ارخآلا نود امهدحأ ىودج مدع
 وه دصقملا ٥أ ىري هنأل لوخدلا مدع وأ ناميإلا موهفم يف لمعلا لوخد ةفرعم ةيمهأ

 هيف لخدي له ،“ناميإ"" ةملك موهفم اما» :لوقي ثيح ،ناميإلا ىضتقمب لمعلا

 يذلاو وضي يذلا امئإو ...عازن لحم ناك ولو مهي ال اذهف ؟ال مأ حلاصلا لمعلا
 ةديقع ىلع ىزاجي هنأ دحأ دقتعي نأ ،ةعيرشلاو ةلملا نم اقورم ربتعيو ،ادبأ زوجي ال

 يف ام فلاخي يذلا اذه .اعرش هيلع بجي يذلا حلاصلا لمعلا لمعي مل نإو ،هبلق
 .“«ثيدحلا يف درو ام لكل فلاخو ،هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم ،نآرقلا

 .ةرارقلا -ةايحلا تاليجست ؤجمدم صرق 01973 /5 /18 :موي سرد :دجسملا عمتجملا :ضويب ميهاربإ (1)
 /17 :ىروشلا ؛231 /12 بازحألا ؛96 /7 :ناقرفلا ؛356 /2فمهكلا ةروس .نآرقلا باحر يف (2)

270-9. 
 .100 /4 :ءايبنألا ةروس :ن .م (3)

 -ء 2
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 ىلجتت يتلا لئاسملا ىلع - ةديقعلا ضرع يف - هتيانع ضويب خيشلا زكري
 فاضنا امب ديقتلا مدع ىلإ يحالصإلا هفده هاعدو !ةماقتسالاو حالصلا يف اهراثآ

 طبضو اهلئاسم بيترتل ،ةديقعلا يف اباتك خيشلا فلؤي ملف .دويق نم تافيرعتلا ىلإ
 لماشلا حالصإلا هفده ناك امنإ ،اهيف نيفلاخملا ىلع دودرلا ةعانصو اهتاديدحت

 نسحأ كلذ اب هنيقيل ؤبولقلا يف ناميإلا كيرحتو ةديقعلا ليعفتب هقيقحت ىلإ لسوت
 ئدقعلا ثارتلل ناك يتلا ةيمهولا زجاوحلا ميطحتو ،دوؤكلا تابقعلا يطختل ةقيرط
 اهنم نيدلا دصاقم نم ديدعلا غولب نيبو دبعلا نيب تلاحف ،اهبصن يف ريبك رود

 يف ضويب خيشلا دوهج ىلع ةينآلا ةرقفلا يف فّرعتنسو ،“ةيمالسإلا ةدحولا"

 :ىدقتلا سردلا لالخ نم ةيمالسإلا ةدحولا قيقحت بيلاسأ :اًيناش

 هتكرح نم ضوتب خيشلا فادهأ مهأ نم ةيمالسإلا ةدحولا دصقم قيقحت

 و بوجوب دقتعي وهف ،هفقاوم يف اهدسجو هسورد ي اهيلإ اعد .ةيحالصإلا
 ذْبغاف مكبر انآو ةدحاو ةمأ مُكْنُمُأ هذه نإ :ىلاعت هلوقل لاثتما ةمألا
 : " ا يف نوكي الأ يغبنيف ةّيهولألاو ةّيبوبرلاب اذرفتم هللا ماد امف (92 :ءايينألا)

 فصلا ديحوت ىلع» صرحي خيشلا ناكو ."ةلذلا عوضخلاب هنل نيدت ةدحاو ةمأ

 نم لب دبعلا ناميإ تالمكم نم نأ ىري ناك دقف برلا ديحوت ىلع هصرح
 يف ةروهشملا ةيخيراتلا هتفقوو رصانعلا فيلأتو عدصلا َبارو ثعشلا مل ،هتاموقم

 .“دهاش مظعأ بيصعلا فرظلا يف بونجلاو لامشلا ةدحو ليبس

 لب ©بسحف ةينآلا ةيداملا اهحلاصم ءاضق لجأ نم دحتت نأ ةمألا يفكي ال
 ألإ ةًحومو دحوم ءيش الو» .ةتباثلا نيدلا لوصأ ىّلَع اهتدحو ستسؤت نأ بجي

 .202 /4 :ءايبنألا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 نيبأت يف راخف رمع نب وح خيشلا ةملك ،(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف :رصان حلاص دمحم (2)

 .128 :ضويب خيشلا
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 هذه نوعبتي نيذلا نيملسملا عمجي دحاولا هنيدو دحاولا وهف ،دحاولا هنلا نيد

 .“"اقينح نيدلل مههوجو نوميقيو ءةرطفلا

 اذإو ءاهعابتأ عيمج نيب ةقداصلا ةدحولا قيقحتل يوق ببس مالسإلا ةديقع
 ا ةعجار اهتلعف -نيملسملا عقاو وه امك- نيدلا مساب مهنيب ةوادع تثدح

 رودف ،ةديقع اهنإ ثيح نم ةديقعلا ىلإ سيلو ،نيدلا مهمهف ءوس ببسل نيملسملا
 صالخإلاو ملعلا يتزيكر ىَّلَع اهريرقتو ةديقعلا ميدقت ةداعإ نيددجملا ءاملعلا

 فيلأتو يناميإلا ضيفلا نم ديجملا ةمألا هذه رجف يف هتعنص ام حهثنا نذإب- عنصتل

 .هلل نيدتلا قيقحت يف ومسلاو ةايحلا يف ةيباجيإلا ةكرحلاو بولقلا
 دانع نم هنم دلوتي اميف بيعلا امنإ ،يأرلا يف نوملسملا فلتخي نأ بيعلا سيل

 نل فالخلا اه نإف نيصلخ ءاملع نيب ام ةلأسم ىّلَع فالخ بشن اذإ» ،داقحأو

 فوفصلا يف الو ،ادقح سوفنلا يف كرتي نلف لوطي نأ هل ردق اذإو ،هلجأ لوطي

 نع ةديعب ةعنطصم بابسأل نوكي نأ دب الف ءيش كلد نم ثدح اذإو ،اعدص

 .اًعيمج امهيتلك نع وأ صالخإلا ةرئاد نع وأ 3ملعلا ةرئاد

 نإو ©ردصلا ةباحر دلي ةينلا نسح نإو ،قفألا ةباحر دلت ملعلا ةعس نإ

 نيد ىلإ قاقشلا برستي ىنأف ،ةمألا ةدحو ىلَع قيقدلا ظافحلا دلي ضحملا ناميالا
 7 !؟ قئاقحلا هذه ىلَع موقي

 .اهعون نم ةديرف ةبح ةبطاق ةيمالسإلا ةمألا دارفأ دوست نأ يغبني يتلا ةحاف
 ناميإلاب رماعلا بلقلا نم عبان وه امنإ اًيحلصم الو اًملكتم ابح وه سيلف

 مهفنلو» 1 الإ هلإ ال" ةملك ىقثولا ةورعلا مهعمجت نم لكل رماغ ©قداصلا

 وخأ نمؤملاف هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلا ةفسلف كاردإلا مامت كردنلو اديج

 وعدن نأ هللا انملع دقو ضعبل مهضعب وعدي ناكم يأو نامز يأ يف نمؤمل

 .2 /4 : ءايبنألا ةروص نآرقلا باحر ف )1 (

 .168 :ملسملا ةديقع "يلازغلا دمحم )2(
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 يف لعجت الو ناميالاب انوقبس نيذلا اتناوخإلَو انل رينغا انبر» :هلوق يف انلبق نمل

 .'"10 :رشحلا هماوتَماء يذلل الغ انبولق

 قح رخآلل فرعي نأ مهنم لك ىلعف ةينظلا رومألا يف نوملسملا فلتخا امهم
 نيقفانملا ةجرد غلبي ال يار يف طتشا امهم داهتجالاو يأرلا يف فلاخللاف مالسإلا

 .ةيويندلا مهقوقح مهل نمضيو ىنسحلاب مهلماعي ةليقت هلا لوسر ناك نيذلا
 سردي وهو هينيع بصن “ةيمالسإلا ةدحولا" دصقم ضويب خيشلا عضي

 حضتيو ،صلاخلا ديحوتلا تارمث نم ةقداصلا ةدحولا نوكب انمؤم {ةديقعلا اياضت
 :يتآلا لالخ نم كلذ

 :ملع ريغب لوقلا نع فكلا ۔ا

 ليلد اهيف دري مل يتلا ةيئزجلا لئاسملا يف ضوخلا نع ضويب خيشلا فقوت
 حتفي لب .سفنلا اهيلإ نئمطت ةينيي ةجيتب جرخي ال اهيف ثحبلا نا ادقتعم .يعلطت
 فالتخا نع ثحبلا مج جتنيف غيحرولاب ألإ كردي ال ام يف يأرلاب لوقلل اعساو بابلا

 داقتعا ةلأسم لادجلا عوضوم نوكل اًرابتعا فالخلاو عزانتلا ىلإ يهتني ©ىؤرلا يف

 للا مالك ةقيقح ةفرعم اهيف ضوخلا نع ضويب خيشلا فقوت يتلا لئاسملا نمو
 متضخ نيذلا متناف» :هلوقب هيف نيضئاخلا دقتناو ،ىلاعت هللا ىلإ رمألا هيف ضّوف ثيح

 7 .هلجأ نم انضعب مكضعب لتقو )انضعب مكضعب رفكو .هيف متعزانتو مالكلا يف

 اهليصافت يف ضوخلا نع ضويب خيشلا فقوت يتلا ةيضقلا هذه تاعيرفت نمو
 ةيفيك نع ثحبلا ضفر ثيح . م السلا هيلع ىسوم لجو رع هللا م الك ةلأسم

 .198-199 /3 :ميرم ةروس 6نآرقلا باحر يف (1)
 ةعبطملا .يعوسي نبوه فسوي نيج بألا حيحصت ،فيلكتلاب طيحملا يف عومجملا :رابجلا دبع يضاقلا (2)

 .345 /1 :ن .ت .د .نانبل .توريب .ةيكيلوثاكلا
 ريفكتب نونيدي نيذلا ىلع ليمج ةر يرعشألا نسحلا يبألو .360 /8 :صصقلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (3)

 ةعوبطم "مالكلا ملع يف ضوخلا ناسحتسا يف ةلاسر :يرعشألا نسحلا وبأ) .ةلأسملا هذه يف فلاخملا

 .( 95-97 :"عمللا ” هباتكب ةقحلم
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 ببسو ،نظلل غابتا اياضقلا هذه لثم يف ثحبلا أ اللعم ...هتهجو هتغلو هعامس

 اميف لوخد اده لكو» هللا همحر دمحأ مامإلا ةنحمب اربتعم ،نيملسملا ةدحو تيتشتل

 ؟فرعن نأ نيأ نمف زوجي ال اميف لوخد هنإ :لوقن نأ سرتحت ال لب .ىنعي ال

 ةلاسم يف ةصاخو ،“كارشإ هكاردإ يف ضوخلاو كاردإ هكاردإ نع زجعلاف"
 مالسإلا داسفإل مالسإلا اولخد سانأ يديأ ىلَع لادجلا اهيف لاط يتلا مالكلا

 ريبكلا البلا َئلتبا امك ىضم نامز يف سانلا نم ريثك اهب يلتبا يتلا ةنتفلا اوقلخو
 خيشلا فقومف هللا همحر "لبنح نب دمحا مامإلا ةنسلاب كسمتملا غرولا يقتلا
 نأل .ميلستلاو قيدصتلاب ءافتكالاو فللا مالك يف ضوخلا نع يهنلا وه ضويب
 ةريحلا الإ ثروي ال يرشبلا لقعلا قاطن نع جراخ وه امم اده لثم يف ضوخلا

 ام هنأل ركذي الو ىوطي نأ بيو لدجلا كلذ يغبني ناك ام هللاو» ةقرفلاو
 ` .“لوه ألإ نيملسملا تنش

 .رخآلا داهتجاب فارتعالاو داهتجالا 2
 .مكيل او م اكحألا طبنتسيو ئنآرقل ١ ريبعتل ١ رارسأ نع ثحبي نأ ملسملا ىلَع

 . ّ؛كلذ ءارو ىنعم ال نآ داقتعالا زوجي الف ةمكح وأ ىنعم ىلإ حأ ا ىهتنا اذإو"

 يلبنحلا بهذملا مامإ (م855 - 780 /ه241 - 164) ينابيشلا 6هنلا دبع وبأ ،لبنح نب دمح نب دمحا (1)

 اعد هماي ينو ،ابرغو اقرش ةريبك ارافسا هليبس يف رفاسو ،ملعلا بلط ىلع ابكنم اشنو ،دادغبب دلو
 ةينامث لبنح نبا نجسف مصتعملا ىلوتو ©لبنح نبا رظاني نأ لبق تامو نآرقلا قلخب لوقلا ىلإ نومأملا

 دنسملا هتافنصم رهشأ نم .ه220 ةنس قلطأو نآرقلا قلخب لوقلا نع هعانتمال ارهش نيرشعو

 نبا"و ،يزوجلا نبال ' ‘'دمحأ مامالا بقانم"” هتريس يف فنص اممو ،ثيدح فلآ نيثالث ىلع يوتحي

 .203 /1 :مالعألا :يلكرزلا .161-233 :ءايلوألا ةيلح :يناهبصألا .ةرهز يبا دمحم ذاتسالل “لبنح
 .359 /8 :صصقلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)

 .359 /8 :صصقلا ؛:240 /4 :هط ؛240 /3 :ميرم ةروس :ن .م (3)
 .360 /8 :صصقلا ةروس :ن .م (4)

 .22 /3 :ميرم ةروس :ن .م (5)
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 :فلاخملا اطخب عطقلامدعو ليوأتلا 3

 خيشلا ىريو ،همالك نم هثا دارم مهف يف داهتجالاو ثحبلا قح ءاملعلل

 :نيطرشب مهفلا ةلواحمو ليواتلا يف مهفالتخا يف جرح ال هنأ ضويب

 .ىلاعت هللا ميسجت ىلإ ليواتلا يدؤي ال نا :آلوا

 وه اذه نأ اًحسار اداقتعا دقتعيو ،لاوقألا نم لوق ىّلَع دمتعي ال نا» :ايناث

 نأ لمتحي ،؟َنظ رمأ ليوات نم دهتجملا هيلإ ىهتنا امف ةلطابلا وه هريغو 5َقحمل
 يف فلاخملا دهتجملا ةئطخت مدعو فاصنإلا قحلا نمف هنلا دارم فالخ نوكي

 عطق نأ كلذ ‘تاعازنلاو نتفلل ضيرع باب قلغ اهنم ةاعبأ جهنملا اذهلو ؤةلاسملا

 سيئرلا ببسلاو ،ئهذملا فالخلا ةاون دعي فالتخالا هيف زوجي اميف فلاخملا رذع

 . .نيملسملا تيتشتل

 :بهذمب سيل بهذملا مزال ۔4
 الو هب رقي ال امب يأرلا يف فلاخملا مازلا يمذلا فالخلا بابسأ ربكأ نم

 وعديو فالخلا ةقش ىلَع ءاضقلا يف مهسي مازلإلا اذه بناجلا فصنملاو ،نيدي
 ىرخألا فارطألا مازلإ ربتعي ثيح ضويب خيشلا جهنم كلذ نمو ںفالتنالا ىلإ

 ىلع ءاوتسالا" ةلاسم يف يضابإلا هبهذم فقوم ريرقت دعب هلوق كلذ نمو ،اَملظ
 اذهف ،ةهبشم مهنأب ادبأ مهمهتن الو مهللضن ال نحنف ...مهريغ امأ» :“شرعلا
 ال -ةرعاشألاك-مهنم قشنا نم وأ ءةنسلا لهأ ءاملع نم املاع رئ مل اننإو اذه ،ملظ

 ناكم يف رارقتسالاو ريوصتلاو ةيدحلا نعو ،تاهجلاو راطقألا نع ىلاعت هنلا هني

 رمألا نوضّوفيو ابيجع اهيزنت قلاخلا نوهزني مهف مهبتك يف هب حرصملا اذهو
 .“بجاولا وه اذهو .ةيبيغلا رومألا هذه يف هيلإ

 .7 / 12 :ةدجسلا ةروس ،نآرقلا باحر ف 1 (

 .33 /12 :ن .م (2)
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 :جرشلا اذه ايازم هس

 ةطساوب سيلو ،ةرشابم اهناظم يف بهاذملا ءاملع لاوقأ ىلَع عالطالا -ا
 .مهيفلاخم بتك

 .هب حرصي مل امب مازلإلا ىلع حيرصتلا ميدقت -ب
 جهنملا اذه قرفلاو بهاذملل نيسرادلا نم مهريغو تالاقملا باتك عبتا ولو

 .ةيمهولا تافالخلاو نتفلا باوبأ نم ريثك تّسنال

 :نيدلا عتارشب يعامجلا مايقلا۔ك5

 مهطباور ديطوتو نيملسملا لمش عمج بابسأ مهأ نم نأ ضويب خيشلا ىري
 اهيلع حلطصاو ،موصلاو جحلاو ةعامجلا ةالصك ،نيدلا عئارشب يعامجلا مهمايق
 درجم وه ناميإلا نأ انضرف ولف» ،ناميإلا قدص اهب ىلتبي ىتلا . عيرشتلا ةنتفأأب

 ةعامج نوكت نأ نكميالف اقلطم عيرشت ريغ نم طقف هلا الإ . ال" لوق

 عئارشب مايقلا دنع ىلجتت مهنوامتو مهرصانتو نيملسملا ةدحوف 6" ...ةملسم
 ةعامجلا ةالص ءادأ ىلَع نيملسملا ضويب خيشلا ضَّرح دصقملا اذهل ةاعارمو ،نيدلا

 .اهنوؤشب نيمئاقلا بهذم نع رظنلا فرصب هنلا دجاسم يف

 زاوجب ىتفاف ةيمالسإلا ةدحولا أدبم ربتعا -ًالثم- راطفإلاو موصلا ةلأسم يفو
 قاقشلاو قّرفتلل اًعفدو .ةمألا داحتال اديكأت يكلفلا باسحلاب راطفإلاو موصلا"

 امك .لالحلا ة ةيؤر تابثإ يف فالتخالاب دايعألاو ناضمر يف ثدحي ناك يذلا

 ةسائر ةرتف يف-رئازجلا ةيضابإل ايلعلا ةينيدلا ةئيهلا “‘ديعس يمع" ُ سلجم ردصأ

 .راطفإلاو موصلاب ناطلسلا ءادنب لمعلا ىوتف ضويب خيشلا
 -۔لعفلاب- اهتماقإو ،ةعمجلا ةالص بوجوب هاوتف داعبألا هذه نمض جردنتو

 ءافيتسا مدع ىوتن ىلإ ادانتسا ةليوط دوهعل تكرئ نأ دعب بازم يداو يف

 .5 /9 : توبكنعلا ةروس ٠ نآرقلا باحر ف ) 1 (

 .75 /5 :حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمع (2)
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 نم سانلل اهنييبتو عوضوملا يف ىوتف رادصتسا نأ ضويب خيشلا ىارف ءاهطورش
 .'"هيراتلا مامأو هللا مامأ هيلع تابجاولا دكوا

 حتافلا موي ةرارقلا دجسمب اهتماقإ يف عرشو ةعمجلا ةالص بوجوب خيشلا ىتفأ
 ىتفأ امك 6ايداليم1971 يرفيف 27 مويل قفاوملا ًيرجه1391ماع مرحم نم
 يف ال - ةعماجلا دجاسملا يف اهوةؤي نأ ةيرئازجلا ندملا يف نيرشتنملا ةيضابإلل

 ةرواجملا ءايحألا ناكس نم هتباحص عم ةلي ءينلا ةنسب ءادتقا - ةصاخلا مهتايلصم

 بصعتلا اهضرفي يتلا ةيمهولا زجاوحلا رسك ىلع هنم اصرحو .ةرونملا ةنيدملل

 انسفنأ نع حرطنلف» :لوقي ثيح ،ةدحاولا ةمألا ءانبأ نيب رفانتلاو ئهذملا

 عمجيو مهفوفص دحوي ام ىلإ ةجاحلا سمأ يف مويلا نيملسملا نإف سواسولا

 هللا ةّبحع ىَلَع نوملسملا هيف يقتلي ناكم فرشأ يهو هلل اهلك دجاسملاو .مهتاتش

 ىمح ،ةيضقلا هذه يِف لصفلا لوقلا وه اده .ناميإلاو نيدلا ةوخأو هلوسرو

 .“هنيئمطم اونوكت
 ينامح دمحا خيشلا مهنم رئازجلا ءاملع لتق نم ائسح ابوابت ىوتفلا هذه تقال

 ولف» :هنع لوقي ثيح ؛هللا ةوعدل ةباجتسالا برد يف ةعاجش ةوطخ اهربتعا يذلا

 ىتلا اسنرفل لاق موي : :هيكزنو ريخلاب هل دهشن نأ هافكل ناتبقنم ألإ لجرلا اذهل نكت ل

 ناكسو رئازجلا نم ةعطق ءارحصلا ءال" :رئازجلا نع ءارحصلا لصفت نأ تدارأ

 ةالص نوكتل ،ةعمجلا ةالص ءايحإ وه يناثلاو ،“رئازجلا ناكس نم ءزج ءارحصلا
 .رطقلا لك يف ماقت امك بازم يف ةمئاق ةعمجلا

 دادعإ .ةيناثلا ةقلحلا ماكحألا نم اهل امو ةعمجلا ةالص يف مامإلا خيشلا ثيدح "ضويب ميهاربإ ( 1)

 ةيعمج رشن ،رئازجلا ۔ةعيرزوب ةلخنلا ةعبطم ،(شابعك) ديعس ميهاربإ دمحم خيشلا قيسنتو
 .08 :ص .(ن .ت .د) .ةيادرغ ۔-فطعلا -ةضهنلا

 ١ .47 :ن .م (2)
 .52 :ن .م (3)

 خيشلا نيبات يف ينامح دمحا خيشلا ةملك 6(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف :رصان حلاص دمحم (4)

 .109 :ضويب
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 :دجسملا يف يرابلا حتف حرش

 ةيمالسإلا ةدحولا ىلإ ةوعدلا يف يرظنلا باطخلا ةلحرم ضويب خيشلا زوابت

 كلذ نمو ةيحالصإلا هعيراشمو ةيناديملا هفقاوم لالخ نم اهديسجت ىلإ ىعسو

 “ديحوتلا ةلاسر اهنم "يضابإلا بهذملا جراخ نم ءاملعل ابتك هدهعمب هسيردت
 حيحص حرش يرابلا حتف باتك سيردت ىلإ هؤادتهاو ،"هدبع دمحم خيشلل
 نم ءاًماع رشع ةسمخ هسيردت مادو ،عمتجملا تاقبط فلتخمل دجسملا يف يراخبلا
 دنسم سيردت دعب كلذو ؛م] 945 /ه1364 ةنس ىلإ م ] 931 /ه1350 ةنس

 هل ىطعأ يذلا ميركلا نآرقلا ريسفت عم ةازاوم كلذ لكو بيبح نب عيبرلا مامإلا

 .اهلك هتايح

 راكفألا ضعب ىلَع يضقي ىتح» دجسملا يف ““يرابلا حتف"" خيشلا سرد دقل

 نيمسملا ةدحو نود فقت يتلا ةيمهولا زجاوحلا رسكيلو .ةبصعتملا ةدماجلا فقاوملاو
 هقيرط قش يف ضويب ميهاربإ خيشلا ىقال دقو ماعلا حلاصلا لجا نم مهنواعتو
 .“ه...نيدلا نم قورملاب هماهتا دح ىلإ ةديدش ةضراعم ؤاذه حالصإلا

 دهج هيف بصنا لب ©بسحنف هتياور يف ةرود باتكلا اه سيردت نكي م

 برد هتمأ يدهي ،ةفداه ةيويح هسورد تءاجف .يحالصإلا فدهلل ةمدخ خيشلا

 هذه ريكاوب نم لعلو .ماعلا نواعتلاو ةفرعملا ةباحر ىلإ اهب ىقريو ةيطسولا
 ذاتسألا لاثمأ نيلعافلا ةبلطلا نم لايجأ دادعإ ضويب خبشلا جهنم يف ةيصاخلا

 ةيملعلا ةيثالثلا جاهتناب ةيمالسإلا. ةدحولا قيقحت ىلإ اعد يذلا ة ّمعما ىيحي ئلع

 .30 /2 :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمحم (1)

 .20 :اًميعزو اًحلصم ضويب رمع نب ميهاريإ خيشلا :رصان حلاص دمحم (2)
 ملعلا ىلقت ،ايبيلب تولان ةنيدمب دلو (م1980 /ه1400 - م1919 /ه1337 ) رمعم ىيحي يلع خيشلا )3(

 دهعم رطش ههجو امّميم سنوت رداغ م 1937 ةنس يفو 6 ةنوتيزلا عماجو ة ةبرج ةريزج يف مث اهسأر طقسمب

 ذلمتت ،تاونس عبس ماقأو ،ملعلا بلط يف لاحرتلا طح هبو 6رئازجلا يف بازم ينداوب ةرارقلاب ةايحلا

 ،ةيملعلا ةيافكلا هتذتاسأ هنم سنآ اديعس يفيرش خيشلا ضويب ميهاربز خيشلا : مهنم خياشم ىلع اهالخ

 هيجوتلا يف هطاشن زرب ةرارقلا يفو ادحاو نآ يف اسردمو ابلاط ناكف دهعملاب سيردتلا ةمهم هيلإ اودنساف
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 ىلوأ نأ ىري يذلا راخف ومح خيشلاو ؛“فارتعالا - فراعتلا - ةفرعملا :ةيلمعلا

 اوبشيل اعيمج ةدلبلا ءانبأ ةدحاو ةسردم يواأئ نأ ةدحولا قيقحتل ةيلمعلا تاوطخلا

 يبهذملا ددعتلا ربتعاو ،نيرزآتم نيدناستم لبقتسملا يف اولمعيو نيفلآتم نيفراعتم

 رشعم انفلاخت مهولا اذه لجألا» :لوقي ثيح ،ةدحولا قيقحت نود اّيمهو ازجاح

 نم موق نوكي نأ يف ةضاضغ يأو ؟انققاشت كلامو ضابإ نبا لجأل ما ؟نيملسملا

 .". ؟دلاذ عابتأ نم موقو اذه عابتأ

 :داقتعالا لئاسم طبض :اًتلاث

 لوق لوزن دنع افورعم ناك ام تزواجتو ،تمّحضتو ةديقعلا لئاسم تعسوت
 مالنمالا مكل تيبضَرَو يتمع مكيلع تْمَمثاَو مكنيد مكل تلمكأ عؤتلاف :ىلاعت هلل
 لئاسم ثادحتسا يف اسيئر اببس يسايسلاو ئيهذملا عارصلا ناكو (03 :ةدداا) همائيد

 دئاقعلا بتك يف ةنودملا دئاقعلا مظعم تناك دقف» ،ةيساسألا دئاقعلا نم اهرابتعاو

 .بسحف ئهذملاو يسايسلا عارصلا لحارم نم ةيخيرات لحارم نع ربعت

 يتلا داقتعالا لئاسم طبض ضويب خيشلا دنع يدقعلا جهنملا صئاصخ نم

 لئاسم نم جرخأ ثيح كاهيف تباث فقوم هل نوكيو اهدقتعي نأ نمؤملا ىلع نيعتي

 مهأ نم 6تألجماو دئارجلا فلتخمب ةيخيراتلاو ةيعامتجالاو ةيبدألاو ةينيدلا هتالاقم رشني ناك .داشرإلاو
 ؛تاًرم ةدع عبط ،'ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا ؛تاقلح عبرأ يف ."خيراتلا بكوم ين ةيضابإلا» :هبتك

 مهفوصا ين ةزكرم ةسارد ةيضابإلا :رمعم ىمحي يلع) .يمعاباب ىسوم دمحم حت ،'ةملسم ةرسأ رمسا

 رمعم ىيحي يلع خيشلا :ماجحوب رصان دمحم ؛16-33 ،ماجحوب رصان دمح روتكدلا ةمدقم إمهخيراتو

 .هركفو هتيصخش نع ءاوضا .رمعم يلع خيشلا :جاحلاب خيشلا مساق - ؛نيملسملا ةدحو ىلإ ةوعدلاو

 مجعم :ثارتلا ةيعمج .م2003 /_ه1424 .ةرارقلا ،ثارتلا ةيعمج رشن ؤةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا اا ط

 .(619-623 /3 .ةيضابإلا مالعا
 رئازجلا -ةرارقلا ثارتلا ةيعمج رشن رصان حلاص دمحم .د ميدقت ،ائسح ائيدح ناك :راخف رمع نب ومح (1)

 .31-32 :م2000 يرفيف /ه1420 ةدعقلا وذ
 .22 :(اًجذومن يلبنحلا بهذللا) دئاقعلا بتك يف ةءارق :يكلاملا ناحرف نب نسح (2)
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 لئاسملا هذه رصح ىإ ىعسن ،دئاقعلا بتك هب تلفح امم ،اهنم سيل ام داقتعالا
 .ةنسلاو باتكلا نم توبثلاو ةلالدلا ةّيعطق ةلدأ ىلإ دنست يتلا ةيناميإلا اياضقلا يف
 نأ نكمي الو» :لاق -ًالثم- مدآ ي ىنبو ةكئالملا نيب ةلضافملا ة ةيضق نع هثيدح ةبسانمبن

 يف لاعت هللا نع وأ نين ءىئلا نع ليلد كلانه ناك اذإ ال اذه نم ءيش يف دقتعي

 ترهتشا امهم تاياورلاو راثآلا عيمج كلذ ىلع سيقنو 1 ؛عطاق ليلد الو باتك

 اذه مادعنا لجأ نم ةرت ال يهف ةلالدلاو توبثلا ثيح نم عطقلا ةجرد غلبت مل ام

 انريضي الو ،تاياورلا هذه ترهتشا دقو. ؤداقتعالا ةجرد ىلإ ىقرت ال نكلو طرشلا

 .“ةّيدقع ةلأسم تسيل اهنأل ؛نوكت ال وأ نوكت نأ نحن

 ةئطختو - عطاقلا ليلدلا مدعت - ةلأسم يف نيعم يار د داقتعاب نمؤملا مزلي ال

 ررقيف ،ةرلاو دقنلل ةلباق عطقلا ة ةجرد غبت ىتلا ةلدألا نأل هاوس ايأر دقتعا نم

 رادقم نع يرور ام يف هلوق كلذ نمو & .داقتعا ةلأسم تسيل ةلأسملا» نأ خيشلا

 ةوعدلا نع عافدلا يف بلاط يبأ دوهج ركذ نأ دعبف 5زانلا يف بلاط يبأ باذع

 وهو چاباذع رانلا لهأ لقأ هنأ ىلع صنت ىلا ةياورلا ركذو ،اهدهم يف ةيمالسإلا

 درو ام اذه» :لاق 0“"نيدبآلا دبا هغامد اهب يلغي رانلا نم حاضحض يف فقي» هن
 أ هدشقتعن يذلا امنو ءاهدقتعن نأ بجي ىتلا ةديقعلاب اذه سيلو فللا دنع ملعلاو

 تاجرد ةئَجلا باحصا نأ امك ،تروافتم مهباذعو تاكرد مه رانلا باحصأ

 .3 ؛توافتم مهميعنو

 :اهنم داعبأ جهنملا اذهلو

 .8-49 / 1 :ءارسإلا ةروس نآرقلا باحر ف )1(

 .12 /18 :ناخدلا ةروس :ن .م )2(

 .49 /1 :ءارسإلا ةروس :ن .م (3)
 ةمايقلا موي يتعافش هْعقنئ ةّلَعل» :لاقف ُمَع هدنع َرِكذَو ةليقت ييلا م عمس هنأ هنن ئرذحلا , ديعس ييأ نَع (4)

 باب ©بقانملا باتك .حيحصلا :يراخبلا .اهغاَمِ ؛ هنم 7 هنَبْعَك غ رانلا 7 حاضحتض يف لجف

 .1409 /3 .3672 مقر ثيدح "بلاط يبا ةص
 .326-327 /18 .فاقحألا ةروس "نآرقلا باحر يف (5)
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 وُهَو هللا دارم هنأ ءيش يف دقتعي نأ رذح ينيقي لصأ ىلع داقتعالا ءانب - 1

 .كيذ ريغ ةقيقحلا يف

 دسو فالتخالا لاجم قييضتب كلذو ثةيمالسإلا ةدحولا ىلَع ةظفاحملا -2

 جارخإ يضتقي “‘داقتعالا لئاسم" نمض لوق جاردإ نأ كلذ فالخلا باوبأ
 نع خيشلا لاق يتلا مدآ ينيو ةكئالملا نيب ةلضافملا ةيضقك ،نيدلا نم اهيف فلاخملا

 ةلأسملاو ءاًضعب مهضعب نعلو مهضعب اورفك مهنأ بيرغلا نمو» :اهيف نيفلتخملا
 ."هداقتعا ةلأسم تسيل

 يف نيفلؤملا نأ كلذ ،نيملسملا قرف ةديقعلا ىلإ تافاضإلا لسلسم ذإ

 ددشت عم ةديقعلا بناج اوعّسوو ىرخأ ارومأ ةديقعلا يف اولخدأ ١ دئاقعلا

 ىلع حسملاو رظتنملا يدهملاو لاجدلاو ةباحصلا ثحابم اولخداأف نيفلاخملا ىلع

 كلذ نم ءيش يف فلاخملا حبصاو ...كلذ 7 ةلمسبلاب رهجلاو نيفخلا

 .امهدنع اغعدتبم

 نم ءاوح قلخب لوقلا" هتشقانم يف يدقعلا دعبلا اذهب خيشلا حرص دقو

 ةلأسمك داقتعالاو نيقيلا ىلإ ىقرت ال ةينظ ةلاسم اهنأ ىلَع ادكؤم “مدآ علض

 ركذ ريخألا ينفو .ةينآرقلا صوصنلا اهب تحرص يتلا ؤبارت نم مدآ قلخ

 ام اذه ...» :داقتعالا لئاسم نم سيل لوقلا اذه نأ ىلع هديكات ببس خيشلا
 -۔ترهتشا نإو- تاياورلا ضعب ىّلَع دحأ دمتعي ال ىتح هلوقن نأ بجي

 لصو اذإ رطخلا لك رطخلاو ،اهريغب لاق وأ اهفلاخ نم ركني ىتح اهدقتعيو

 .“«!ليلضتلاو قيسفتلاو ريفكتلا ذح ىلإ
 لدب يراضحلاو يركفلا ءانبلل ةمألا دارفأ رئاسو ةميألل دهجلا ريفوت -3

 قلخ” ةلاسمك اهنع ىَئغ يف نحن ةيمالك كراعمو ةلعتفم اياضق يف اهفازنتسا

 .49 /1 :ءارسإلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .7 :(اجذومت يلبنحلا يبهنلا) دئاقعلا بتك ف ةءارق :يكلاملا ناحرف نب نسح (2)

 .221 /5 :ص ةروس ©نآرقلا باحر ف (3)
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 اَعاقيإو هب اًركم مالسإللا لخد نم ضعب اهدقوأ ةنتف اهنأ خيشلا ىري ىتلا ““نآرقلا

 ."هلهأ نيي

 اهب لدتسي يتلا ةيآلل هريسفت ةبسانمب ةلأسملل ضويب خيشلا ضرعتي مل

 نمحرلا نم ركذ نُم مهيتاي امو :ىلاعت هلوق يهو ،“نآرقلا قلخب نولئاقلا
 نييبت َوُهَو ثولطملاب لغتشا لب (05 :ءارعشلا) نيِضرْعُم ةْنَع أوئاك الإ ثدحم

 وه امنإ سمألاب لزن يذلا وه سيل اده نأ» :اهنمو ه&هث دح :هلوق يف مكلا
 نكل ،اذحاو عوضوملا ناك نإو ىَّمَح اهيلإ اوعمتساف ىرخأ ةيآو رخآ ءيش

 هريسفت ةبسانمب ةلأسملا هذه دنع فقوت خيشلا نا آلإ ثل.. ..زجعم رياغم بولسأب

 نأ ىلإ اريشم (03 :فرخزلا) هگنوُلِقْح مكلل ابرع انارق هالعج انإف :ىلاعت هلوق
 نآرقلا قلخب نيلئاقلا دارم نأ نيبو .ميدقلا ذنم نيملسملا نيب » ةنتف تراثأ ةيضقلا

 مالكلا مهدارم سيلو ،ناسللاب ءورقملا فحصلا يف بوتكملا مالكلا اذه وه
 لحم ديدحت لالخ نم - نيبو ،“ةميدقلا ةيتاذلا هلا تافص نم وه يذلا يتاذلا
 نوملسملا داع ول ةقيقحلا يف ةلإَو» :ايظفل هئوك ودعي ال فالتخالا نأ - عازنلا

 ريني ال قولخ نآرقلا نأب لئاقلاف ءاًيظفل فالخلا اودجّوَل ضعب ىلإ مهضعب
 .ةميدق ظافلألا هذه نأ معزي ال يتاذلا مالكلاب لئاقلاو تاذلا مالكلا

 :اهاودج مدعل اهتراثإ نع فكلا ىلع ةلاسملا هلوانت ماتخ يف خيشلا دكأ
 بجي فالخلا لئاسمو ©بتكلا نوطب يف ىقبت نأ بجيو تتام ةلأسم هذهو»

 .×اهتراثإ يف ةدئاف ال ةئآل اهنع يضاغتلا

 .22 /1 :ىواتفلا ؛209 /9 :توبكنعلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .171 :ه1409 .نامع طقسم ،ةضهنلا عباطم .غمادلا قحلا ،يليلخلا ؛ك8 /2 :قراشم ،يملاسلا )2(

 .300 /7 :ءارعشلا ةروس نآرقلا باحر يف (3)

 .422-423 /17 :فرخزلا ةروس :ن .م (4)

 .423 /17 :فرخزلا ةروس :ن .م (5)

 .ن .م (6)
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 : داقتعألا لئاسم ىنع زيكرتلا : بار

 نم نأ انل نيبت دقو ،اهيلإ ةلصوملا لئاسولا ةعيبط دحت ثحبلا نم ةياغلا إ
 لئاسمب همامتها لوي مل كلذل ،ةيمالسإلا ةدحولا قيقحت ضويب خيشلا دصاقم ىلأ
 حرطي ام اًريثكو ةربعلا صالختسا ىلَع هدوهج زكر لب دودرلا ةعانصو فالخلا

 لئاسملاب خيشلا ىنعي امنإ انينعي ال اه لك» :الئاق بقعيو تالامتحاو تالؤاست
 لاغتشالا نود ،اهيف تباث فقوم هل نوكيو اهدقتعي نأ نمؤملا ىلع نيعتي تلا

 ةريح الإ رمثي ال اهيف ثحبلا نأل 5دئاقعلا بتك يف ةروشحملا اياضقلا نم اهاوسب

 نيب لصفت يتلا ةفاسملا نع لءاست - -ًالثم-منهج ران نع هثيدح نيحف .ةقرفو

 قلعتي نأش ال اده نأ لإ :باجاف اهقيهشو اهريفز اوعمسي ىئَح منهجو ءايقشألا

 .اهنم ةربعلا صالختسا وأ ةيآلا ىن ىنعم مهفل هيلإ نوَرطضم نحن الو ؤهب

 اهنم مهجرخي نأ مهبر نولأسي مهو رانلا يف نيمرجملا خارطصا فصو دنعو
 دروأو ،مهل هلا باوجو مهلاؤس نيب لصفت ىتلا ةدملا نع لءاست ءامخلاص اولمعيل

 ملف ةدملا هذه لوط اَمأ» :لاق مث .هطرش ةفلاخمل هانبتي مل نكلو ءاملعلا ضعب لوق
 اهرادقم ملعن الو ءيشب عطقن الف ةل ءينلا نع الو كت هنلا نع ءيش اهيف حصي

 نم رثكأ وأ ةنس نويلم وأ ماع فلأ دعب وأ ماع دعب وأ موي دعب وأ ةعاس دعب يهآ

 رُكذئ نمم هيف ركذت ا مكرمع ز ملوأ :ىلاعت هللا باوج انينعي امنإ ۔يردن ال 6اَه

 .37(«2 :رطان) ريصم ني نيملاظلل اَمَف اوموق ريذنلا مُكءآَجَو
 هلا يحو ةيفيك نع لاؤسلا ًالوضف اهيف ثحبلا خيشلا ربتعا يتلا لئاسملا نمو

 لهو ،اهملكف كَّلَم اهءاج مأ مانملا يف كلد هنلا اهارأ له .مالسلا هيلع ىسوم مأ ىلإ
 ,( هيف لوخدلا يغبني الو الوضف اه نأ ىرأو» ؟هريغ وأ ليربج وه

 .559 /3 :ميرم ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .237 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (2)

 .518 /13 :رطاف ةروس :ن .م (3)

 .265 /8 :صصقلا ةروس :ن .م (4)
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 مهنيب ليضفتلا اه يف لخدن الو» ،ةكتالملا نيب لضافتلا ةلأسم كلذكو -

 ."")هةيتيءيتلا نع خيحص ربخ وأ نآرق نم تبث ام ال

 ةردق امل ىطعأ هللا أ دقتعنف ،َنجلاو ةكئالملا لكشت ةيفيك نع ثحبلاو -

 اهيف انل سيلو ،امقلطم اهتحت لئاط الدق كلد ليصافت نع لاؤسلا امأ لكشتلا ىّلَع
 ثحبن يتلا مكجحلاك تسيل يهو ءىس اهيف هتقو اندحأ عيضي الف ،رظنلا نم ظح
 .اهيلع عالطالل اهيف

 ولو» ؛خيشلا هنع لاق يذلا "نوعرف لآ نمؤم مسا نع ثحبلا .ةلاسم اذكو -
 هب انربخي مل ىلاعت هنلا كلو ،هركذل يصخشلا همسا ركذ يف ةدئاف ىلاعت هللا ملع

 ةل سيل همسا يف ثحب لكو نوعرف لا نم نيموُم لُجَر لاقو :هلوقب ىفتكاو
 خيرات باتك سيلو داشرإو ةياده باتك ميركلا نآرقلا نأ كلذ . 7

 .ءامسألا ركذ يف ةدئاف ىَرَي الف صصقو

 ،شردملا فصو ليصافت يف رابخأ نم درو ام داقتعا نع خيشلا فقوت امك

 ...هيلع دمتعي دمتعي نيقي زبخ اه يف درو يذلا ريثكلا ءيشلا نم سيلف» :لاق لب
 نأب نمؤن . ..ميظعلاب شرعلا فصو نأ هنقيتن يذلا امنإو هللا ىلإ اذه عدنلو

 نإف ؛ ؛'‘_6هقلخ رايخ نم هتلمحو ةلمح هل لعج ىلاعت هنلا نأو ًةوجوم ةلخ شرعلا

 سرادلا ركف تتشي ةحيحصلا صوصنلا اهنع تتكس ىتلا ليصافتلا نع ثحبلا
 .اهب رابتعالاو اهدارم كاردإ نع هبجحيو

 جهنم نإف ،ةحيحصلا ةنسلا وأ نآرقلا نم ألإ ةخؤت ال بيغلا رومأ نأ امبو

 هيجوت ىَّلَع بادف شالوضفو اًملكت يعطق ليلد هيف سيل امع لاؤسلا ربتعي خيشلا
 كلد نمو داعملاو شاعملل المعو اناميإ هيف ثحبلا رمثي امب مامتهالا ىلإ هيلئاس

 .577 /14 :تافاصلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .59 /3 :ميرم ةروس :ن .م (2)

 .129 /16 :رفاغ ةروس :ن .م (3)

 .27/16-28 :ن .م (4)
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 اده كلاؤس نع انباوجف » :عطاقلا ليلدلا مدعت ىتلا هلئاسم نع هيلئاس دحأ هيجوت

 ىلوأ ةيويندلاو ةينيدلا تامهملا نم اذه ريغب لاغتشالاو ...“ملعا هنلا" :وه
 الف دتماو لاط امهم اقلطم ةجيتنب يتاي ال هنع تلأس اميف ثحبلا نأل .ىرحاو

 .هيف ةدئاف ال اميف رمعلل اًعييضت نوكي نأ ودعي

 نمؤملا ىلع بجي يتلا ناميإلا اياضق يف مالكلا زكري خيشلا نإف لباقملابو
 سحأ يتلا اياضقلا يف ةصاخ .عانقإلاو ريكذتلا دصق اهيف ثيدحلا ليطيو ،اهداقتعا
 .ةقيرطلا هذهب خيشلا حرصي دقو .ةدفاولا راكفألاب اًرئات كشلا هيبطاخ نم اهيف

 اذكهو» :ناسنإلل لمعلا ءوس نييزت عوضوم يف نايب لوط دعب هلوق كلذ نمو

 نيذلا نيفرحنملا بابشلا ةقبطو ةدحالملا ةقبط نم َرذْحنل نايبلا اذه يف تلطأ امنإ

 رئاعش نم ةيرخسلابو ،ثعبلا راكنإو ةيهولألا راكنإب اعنص نونسحي مهنأ نوبسحي
 ذإ "نيلفغملا ةلهجلا مهريغو ءالقعلا مهسفنأ نونظيو ،اهب نيكسمتملا نمو نيدلا

 نينمؤملا فصو لاعت هنلا نأ ىلع ،هل ةقيقح ال امب نوقدصيو ،نوري ال امب نونمؤي

 ر3حي خيشلا ناكو .2 :ةرتبا» بقلاب نوئيوُي نيلآ» :هلوقب مهفصو ام لأ
 تقولل ةعيضم اهنأل ةيهلإلا تاذلل ةصاخلا نوؤشلا يف ةيفيكلا نع ثحبلا نم

 .ايبيغ ائاميإ ناميإلا ةرورض ىلع دكؤيو ،غيزللاو كشلل ةنظمو
 ةرظنلا يف ةلثمتملا ضويب خيشلا دنع يدقعلا جهنملا صئاصخ ىدحإ هذه

 قلعتت ىرخأ ةيصاخ لبقملا ثحبملا لوانتيسو ،اهحمالم ضعب انزربأ يتلا ةيدصاقملا
 .يهذملا بصعتلا نم هررحت يف ىلجتتو .ةيركفلا هتيلالقتساب

 .70 /1 :ىواتفلا :ضويب ميهاربإ ( 1(

 .481 /18 .دمح ةروص ،نآرقلا باحر ف )2(
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 عبارلا ثحبملا

 ىبهذاملا بصعتلا نم ررحتلا

 مهخيرات نم ت ارتفلا ضعب ف مّزاتت تافالخ ائيدحو اميدق نيملسملا عق او دهشي

 ةسيئرلا بابسألا ىدحإ َئهذملا بصعتلا دعي ...ةيومد وأ ةيمالك بورح نع رفستف

 ف يه امنإ بهاذملا داعت ف تسيل ةلكشملا نأ ضويب خيشلا ىريو تامزألا هذه

 بهاذملا عابتأ يف ترهظ ةعدب يهذملا بصعتلا نأ كلذ ©بهذملل بصعتلا

 .“يهذم وهف ثيدحلا حص اذإ""» :لوقي مهنم دحاولا ناك دقف ةميألا امأ ،ةيمالسإلا

 .“.“ طئاحلا ضرع يمالكب اوبرضاف ثيدحلا حص اذإ"" وأ

 بصعتلا نع اعفرت هيف ظحلي يدقعلا ضويب خيشلا ثارتل صّخفتملا نإ
 قح وه ثيح نم قحلا ىلإ وعدي ناك هنأو ،هبهذم وه ثيح نم يضابإلا هبهذم

 :كلذ نايبو ،هتجح ةوقل

 : ديلتتلا ذبن : لوأ

 هفقاومو هسورد لالخ نم ضويب خيشلا جهنم يف ديلقتلا ذبن ةيصاخ زربت

 لقعلا ميكحتو ةيورلا ىلإ مهدشري ،اديلقت هورصني نأ هيبحمو هتبلط ىهني ناك لب
 :هلوق كلد نمو اهصخشب رمألا قلعت ولو ةعانق نع اهةر وأ اياضقلا لوبقل
 سانلا نزي نأ ديرأ 5اديلقت ينرصني وأ يعم نوكي نمم ىضرأ ال يئانبأو يناوخإ

 هوذخأ قحلاب اوعنتقا اذإف ضارغألا نم يلاخلا حيحصلا لقعلا نازيمب يمالك

 .؛طئاحلا ضرغ هب اوبرض ًالطاب هودجو نإو هيلع هلا اودمحو

 ىقتلملاب اهاقلأ ةرضاحم يمالسإلا ملاعلا يف مويلا عيرشتلا عقاوو ةيمالسإلا ةعيرشلا حور :ضويب ميهاريإ (1)
 .80 /2 :م 1973 /ها 393 وزو يريت .يمالسالا ركفلا ىلع فرعتلل عباسلا .

 حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم يلع دمحم .ر م1949 ربمتبس رهش ةيادرغ يف ضويب خيشلا ةبطخ (2)
 .87 /4 :رئازجلا يف

 ع
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 ۔-الثم- ريسفتلا سرد يفف ،هكولسو هتاباطخ يف ديلقتلا ذبني خيشلا ناكف
 ليلحتلا ةقيرط ي هتيصخش زربت ،ةعونتم رداصم ىلإ عوجرلاب هدعي يذلا
 بهذم وأ ةقباس ةركف يأل ىدص ريسفتلا اه نكي ملف» ... ضرعلاو دقنلاو

 نئمطي ام ىإ الإ يهتني ال يأرلا قلطنم ركفلا رح رسفملا هيف ناك لب ،نتعم
 .هريمضو هلقع هيلإ

 .مهماوقأ عم نيددجملا ةاعدلا لاح نم ادب هموق عم خيشلا لاح نكت م

 ديلتلا فولاملاب اوكسمتيو ديدجلا ركفلا نم اوبێهتي نأ رشبلا عبط نم نأل

 عانقإلا يف ةبوعص ةيعادلا دجيو ،دادجألاو ءابآلا هيلع اودجو مهنأ ةجحب

 . ثأ كل سيل» :ضويب خيشلا لاق ناهربلاو ةجحلاب ديؤملا قحلا عابتا بوجوب

 ةجح وأ تلق اذإ اهلوقت ةلقع ةّجُح الإ كل سيل امنو كانؤابآ وأ انلئاوأ :لوقت

 ىلاعت هثلا ىعن دقف 5هةمأ "ىلع انءآباَء نج َو انإ :ةملك امأ موصعملا نع ةيقن

 مهتاداعب نيكسمتملا نيلاضلا ةجح اهل ةريثك تايآ يف هباتك.يف اهيلع
 كسمتلاو مالسإلا معزي نم ضعب اهب كسمتي نأ بيجعلا نمو "مهديلاقتو

 مالك اذه :تلق ول امأ ؛انءابآ اندجو ائإ :لوقي ةعذي كرت ىلإ يمعذ اذإف .نيألاب ٠.

 ` نيعلاو سارلا ىلعف ،ةمألا هيلع تعمجأ ام وأ ةي هللا لوسر ةئس وأ ،هللا

 : .هلطاب ادهف 5انءابآ اندجو ائإ :كلوق ا
 ديلقتلاو ءاعذالا تفاهتو ةجحلا ةميق حيضوتل الاثم ضويب خيشلا برض

 ةّئكلا .يف ءاعذالاو ة ةفد ف ةجحلا عضف .نيتفد يذ نازيم ةرظانملا انلئم اذإو» :لاقف

 كاقسن فسني إ .«انءابآ اندجو ائإ» :كلوقل ةميق هلإ ؤبلغي امهأ رظناف ىرخألا

 هورمهفت نأ بي ام اذه ©مهنع الوؤسم . .مهبر اوقال دقف كذجو كوبأ امأ

 . فصن نم ركذأ اريثك اهنم انيئاع دقلو ،ىمظع ةبيصم ةلوقملا هذه ىلع دامتعالا نإ

 ىقتلملا لامعأ .“نآرقلا باحر يف" هريسفتو ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا مامإلا :يسولف دوعسم (1)

 .307 :ضويب خيشلا ركفل لوألا ا
 .2 / 17 7 هروص ،نآرقلا باحر ف )2(
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 نم ررحتلاو ديلقتلا ذبن نإ ؛'"؛«عدبلا ةبراحمو حالصإلا ةكرح يف لازن الو نرق
 دعي اذهو ،هب ءاج نمع فرطلا ضغب قحلا عابتا يف مهسي ديلتلا فولاملاب قلعتلا
 .نيملسملا ةدحو قيقحت ليبس يف ةعاجش ةيلمع ةوطخ

 نأ لز ةيعادلا ىلَع امف كاهرييغت اهبابرأ ىلع بعصي اعابط بولقلا تبرشأ اذإ .

 ال قطنملا ةوقو ةمكحلاب باوصلل اًملاخ اهنم ناك ام حالصإل ربصلاو ةأرجلاب عّردتي

 ناهذألا ضعبب ةقلاعلا تاهبشلا ليزي» ضويب خيشلا ناك كلذك .ةوقلا قطنمب

 ىف ةدراولا ةلئسألا ضعب نع ايحص وأ ةيمالسإلا ةعيرشلل ايلعلا دصاقملا انيبم

 غدغدم الو قلمتم ريغ ،ةرثؤملا هتيصخش ةوقو .ةدوهعملا هتحاصفب عوضولا
 دويق نع كفني الو ديلاقتلا ةةطو تحت حزري لازي ال نمم روهمجلا فطاوعل

 ةيتاوملا صرفلا لاهتبا يف ميكحلاو .هبطاخي يذلا عمتجملا عبطب ريبخلا َوهَو فولأملا

 ركعت ةّجض وأ .عمتجملا ناكرأ لخلخت ةجر نود رييغتلا ثادحإل ةبسانملا فورظلاو

 .هرارقتساو هءوده

 : صنلا ةيفرحب ديقتلا مدع :ايناث

 يف ةحاشملا مدع يف ةنورملاب يدقعلا ضويب خيشلا جهنم رّيمتي
 هجو نييبتو ،ةرابعلا هلمتحت دق يذلا ئطاخلا مهفلا ىلإ هيبنتلا عم ظافلألا

 موهفم يف حلاصلا لمعلا لوخد هطارتشا مدع كيل نمو هليصأتو باوصلا

 لمعلا هيف لخدي له “ناميإ” ةملك موهفم اما» :لوقي ثيح “ناميإلا”
 امنإو رضي ال اذه لك .. .عازن لحم ناك ولو .مهي ال اذهف ؟ال مأ حلاصلا

 دقتعي نأ ةعيرشلاو ةلملا نم اقورم ربتعيو ،ادبآ زوجي ال يذلاو رضي يذلا
 بجي يذلا حلاصلا لمعلا لمعي نإو هبلق ةديقع ىّلَع ىزاجي هنأ دحأ

 .464 /17 نآرقلا باحر يف (1)
 قيسنتو دادعإ "ةيناثلا ةقلحلا .ماكحألا ن نم اهل امو ةعمجلا ةالص يف مامإلا خيشلا ثيدح .ضويب ميهاريإ )2(

 .55 :(شايعك) ديعس ميهاريإ دمحت خيشلا .



 يدقعلا ضويب خيشلا جهنم صئاصخ :يناثلا لصفلا 194

 فلاخو ،هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم نآرقلا يف ام فلاخي يذلا اه ،اغرش هيلع

 ةصاخ ،“ينابملاب ال يناعملاب ةربعلا" نأ كلذ ؛"ه؛ثيدحلا يف درو ام لكل

 ىلإ ذافنلا نع ازجاح حالطصالا يف ةحاشملا اهيف لكشت ىتلا تالاحلا ي

 .هيناعم ءالجتساو صنلا حور

 :ةيعجرملا ديحوت :اًنلاش

 ىلوألا اهرداصم ىلإ لئاسملاب عوجرلا -قايسلا اذه ين- ةيعجرملا ديحوتب ىنعي
 ناك دقو ،عدبلاو تاعيرفتلا اهيرتعت نأ لبقو ،اهيف ئهذملا فالخلا ثودح لبق

 لئاسملا ليصات ىَلَع اصيرح ةيحالصإلا هتكرحو ةيملعلا هتريسم يف خيشلا
 نيكسمتملا هتوعد كلذ نمو ،لقعلاو صنلا يتزيكر ىلع اهانبتي يتلا فقاوملاو

 لوقن نحنو» :يت لوسرلا وهو ةمألا ىف لوألا لجرلاب اودتقي نأ لئاوألا ثارتب

 ائإ وأ ءانءابآ اندجو انإ :مهلوق ىلع ءانب عدبلاب نوكسمتي نيذلل مالكلا اذه لثم

 امم ائيش لعف له .ةي ءيبلا وه مكلوأ نا :مهل لوقن ،انخياشمو انلئاوأ اندجو
 وأ ةحيرص ةيآ ضراع اذإ ةّجبُح موقي ال «انءابآ اندجو انز :مكلوقف ؟ال مأ نولعفت

 فلسلا هكلس يذلا قيرطلا ضراعي ل ام لق دق اذه مكلوقو ةحيحص ةئس

 ةوسإ ؛ هللا لوُسَر يف مكل ناك دملل :ىلاعت هنلا هيف لاق يذلا :ني ءيئلا :نولوألا

 هدعب نمو 21(6 :بازحألا) هگاًريِثَك هللا ركذو رخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح

 .هن هتباحصو هئافلخ نم

 نآرقلا بهذم وه ناميإلا ةحصل لمعلا طارتشا نأ هنييبت اضيأ كلذ نمو

 َوُهَو , تاحلاصلا نم لمعي نَمف» :ىلاعت هلوقل هريسفت ةبسانمب لاق ثيح ،ةنسلاو

 نم ةديقع حضوأ نأ ديرأ» :(94 :ءايبنألا “هنونتاك هل انإو هيعَسِل نارقك ًالق رموُم

 فالخ اهيف عقو دقو .احيرص اصن اهيلع تصنو ةيآلا هذه اهف تضرعت دئاقعلا

 .217 /4 :جحلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .465 /17 :فرخزلا ةروس :ن .م (2)
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 بهذمو نآرقلا بهذم قحلا بهذملا اهيف نيبأو ،يغبني ناك امو ةمألا نيب ريبك

 ."١همهلك ثيدحلا ءاملع نزهذمو ،ثيدحلا

 ادنتسم ،ىلاعتو هناحبس هثلا قح يف بّجعتلا زاوج ضوێب خيشلا حجر دقو

 قحلاو» 26(0 :فمهكلا) همع ينسأو هر "صبأخ :ىلاعت هلوقك ةنسلاو باتكلا نم ةلدأ ىلإ

 ةي هلوسر نم مث ،ىلاعت هللا نم ىلاعت هللا لالجب قيلي امب ملعا الو ؤزاوجلا ومهك
 .“امهقيرط كلسنلف

 ىَلَع اوعلطيل » دقنلاو ةنراقملاو ثحبلا حور ىَلَع هتبلط ثحي خيشلا ناك امك
 الف ءاهنم حصألا ةيوقلا ةلدألاب اوكرديف اهنيب اونراقيو ةيمالسإلا بهاذملا لاوقأ

 خيشلا اهيف ذختا يتلا لئاسملا نمو ؛هادقنلاو ثحبلا نف مهملعيو .نيدَلقم اونوكي

 :ةيعجرملا ديحوت ىلإ اذانتسا القتسم افقوم ضويب

 :ة;ز خباحصلا نيب رجش اميف ضويب خيشلا فقوم۔ا
 مهلاومأب اودهاج ،راصنألاو نيرجاهملا نم اًرايخأ ةباحص هيبنل هللا ىفطصا

 ىوقتلا ةملك مهمزلاو 6‘_هناوضرو هترصن اوقحتساف هللا ةملك ءالعإل مهسفنأو

 اهببسب تلاس نتفب لوألا ليعرلا اذه ولبي نأ هثنا ردقو ،اهلهأو اهب قحأ اوناكو
 ... حاورأ تقهزو ءامد

 نمو اهقص عتصت ثيح نم ةيمالسإلا ةمألل ءالتبا ثادحألا هذه تناك
 ةيالولا قيبطت دصق انبت وأ بزحل اراصتنا وأ لوضفل اعابشإ اهيف ضوخلا ثيح
 َ .نيتيصخشلا ةءاربلاو

 .216 /4 :ءايبنألا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .149 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (2)
 .372 /1 :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمحم (3)

 ثالث يف عوضرلملا اده يف سوردلا نم ةلسلس م1975 ماع .ةرارقلا دجسم يف ضويب خيشلا ىقلأ (4)
 :قيقحتو دادعإ مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف" :ناونع تحت تعبطو تققح مث تخسنتسا تاقلح

 (ةيادرغ) ةرارقلا ةايحلا دهعم ،يمع اباب ىسوم نب دمخم ذاتسألا فارشإ ؤةناجوأ ديمح فسوي نب نوهب
 .م!996ناوج /ه1417 مرحم .ةعيرش صصختلا مسق رئازجلا
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 ةباحصلا نيب رجش اميف ضوخلا مدعو فوقولا بوجو ضويب خيشلا ىري
 :لوقي نأ دحأ مويلا عيطتسي نلف» .مهضارعأ يف ضوخلا رّربم ناك امهم ؛ماركلا

 لظطبملا نم قحلا اوملعي ىتح نتفلا كلت يف اوثحبي نأ نيملسملا ىلَع بجاولا إ

 :كلذ يف هتجحو "مولظملا نم ملاظلاو

 .سانلا ىلَع ةاضق انثعتبي ملف .امهنيب مكحم نأ انفلكي مل ىلاعت هللا نإ :لوا -

 ' تاوامسلا َرِطاَق مهللا لف :لوقي ثيح .ةمايقلا موي مهنيب مكمي يذلا وه لب

 هيفاوئاكاَم يف كدابع نيب مكخئ تنأ ةداهشلاو ربلا َملاَع ضزألاَو

 .(46 :رمزلا) نوفلتخي

 :ىلاعت هلوق انلك انيلع قبطني لب مهنب رجش اَمع نيلوؤسم انسل :ايناث
 اوئاَك امع نولأئسئ الو ْمُثبَسَك ام مكلو تبسك ام اهل تلخ ذق ةمأ كلت»
 .×¡34 :ةرقبلا) «نوُلَمْعَت

 نيبت يتلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا نم ةفئاطب خيشلا لدتسا امك
 نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا ةصاخ مهيلع هنا ناوضر ةباحصلا لضفا

 :اهنم راصنألاو

 نيذلاو هللا ليبس يف اوُدهاَجَو اوُرَجاَهَ اوتَماَء نيذلاو :ىلاعت هلوق 1

 (74 :لافنألا) هر ميرك قزرو ةريفثُم مل اقح نوئموُمْلا مه كيلأ اورصنو اوّواء
 ضرعم يف انمهي يذلا رمألا نإ" مهبونذ ةرفغم مهل هللا دعو ىلَع خيشلا زكرو

 يف تدرو يتلا ةرفغملاو ةبوتلا ةيضق يه ةباحصلا نيب نتفلا نم ىرج امع انثيدح

 .اهركذ قباسلا ةميركلا تايآلا نم ريثك

 .74 :مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف :ضويب ميهاربإ (1)

 .420-421 /15 :رمزلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)

 .74 :مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف :ضويب ميهاريإ (3)

 .44 :ن .م )(4)
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 نهرب دقو ،بونذ نم هنع ردص امع اًئات ايفوم نوكي نآ ىلوتملا يف طرتشي
 .ةروفغم عقت مهبونذ راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا نأ ضويب خيشلا

 يف مهف كلذلو ،نونتفيس مهنأ ملعي َوهَو مهنع هنلا يضر دقو اقح نونمؤم مهف
 رافغتسالا مدع ةتباثلا عرشلا دمبماوق نمو" ،مهه رافغتسالاب هنلا انرمأ دقو ةيالولا

 .)هنم اريي نمل وأ رفاكل وأ كرشم

 اوثمماَج مث اونيف ام دمب نم اوُرَجاَه نيذلل كبر ئ نإ مئ» :ىلاعت هلوق -2
 ةيآلا هنه تناك نإف» (110 :لحنلا ٩؟ميجر روفغ اَهِدْعَب نم كبر نإ 7

 . "!ىرتاي بوللا نم مهل يقب امف نيلوألا نيقباسلا ءالؤه قح يف دراو

 ةرجشلا تخئ كئوُعياب ذإ نينموُمْلا نع هللا إ يضر دقل :ىلاعت هلوق -3

 .(18 :حتفلا) 4 اًحنف مهباأو ْمهيَلَع ةئيكسلا لرناف مهيو يف ام لع

 اهيف هللا نمي يتلا تايآلا هذه لوزن دعب عقو نتف نم ةباحصلا نيب ثدح ام نإ

 الو هتيالو لبت الف ©بويغلا مالع ىلاعتو هناحبس هنأ الإ هناوضرو هترفغمب مهيلع

 الإ إ عقت ال اقح نينمؤملا ءالؤه بونذ أ ضويب خيشلا هب لدتسا امم اذهو ،هتوادع
 الو نالابتت الهتوادعو هللا ةيالو نأ داقتعالا لك دقتعنلو نقيتتلو» :5،ةروفغم

 مهترفغمو مهتيوت دكأو هنع اوضرو مهنع هنلا يضر نيذلا ءالؤهف ،نالوحتت
 كلذ ىنعمو . 3 "ةروفغم الإ مهبونذ" عقت ال : :مهيف لاقي نأ ةبارغ ال ةديدع تاديكاتب

 ٬ممهل تقح ةرفغملاف ؤبنذ ىلَع نورصي الو 5رافغتسال !و ةبوتلا ىلإ نوقفوي » مهنأ
 لوق مهيف قدصيف ىوقتلا ةملك اومزلأ دق اوماد امو - 7 مهقوقح نم قح اهنأكو

 مه اذإف اوركذ ناطيشلا نم “رُم فئآط مهسم اذإ اوقا نيذلا نإل :لجو ر زع هللا

 .(201 :فارعألا) هگنوريصْبُم

 .49 :مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف :ضويب ميهاربإ )1(

 .35 :ن .م (2)

 .67-68 :ن .م (3)

 .17 :ن .م )4)
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 ةؤ ةباحصلا لضف نيبت ىلا ثيداحألا ضعبب ضويب خيشلا لدتسا امك

 داكت ال لئاضفو ايازم مهنم ُاكلو» نودشارلا ءافلخلا مهنم ،ةنجلاب نيرتملا ةصاخ

 بات هنأو مهنع هلا يضر هنأو نوزئاف مهنأو قح هنأب مهن اميإ ىلَع مكح لقو { عت

 .""هةئجلاب ادحاو ادحاو مهرتنب ةلي ءينلاو مهنع

 ةلي لوسرلا لاق يذلا ةعتلب يبأ نب بطاح ةصق ةياور ثيداحألا هذه نمو

 متثش ام اولمعا" :لاقف ردب لهأ ىلَع علطا هللا لعل رمع اي كيردي ام» :هقح يف

 ااام ترفغ دقف

 نع فكلا بوجو ىلع ضويب خيشلا لدتسا دقف ةيلقعلا ةيحانلا نم امأ

 رادلا ةنتف يف دايحلا اومزل نيذلا ةباحصلا ضعب فقومب نتفلا ثادحا يف ضوخلا

 موي نتفلا هذه نامز ةباحصلا ضعب فقوم اه ناك اذإف» ،نيفصو لمجلاو

 ! ؟ةلاسملا هذه يف عضنو بخنف نينسلا تاثم دعب مهدعب نم نحن يتانأ اهعوقو

 6 ؛ضوخلا مدع وه نذإ بجاولاف

 :كبط نافع نب نامثع نم هفقوم
 ةلي هلوسر ةباحص ىلع رم و ،ةرفغملا لضفب ردب لهأ صخ دق هنلا ناك نإ

 ةفيلخلا قح يف نونعاطلا هيلإ دنتسي امم هنإف ناوضرلاب ةرجشلا تحت هوعياب نيذلا
 مهسبح نمم هنوكلف ردب نع بايغلا امأ ةعيبلا الو اردب دهشي مل هنوك ،ثن نامثع
 هرمأف اهضرم ةتشا ةيقر هتجوز نأ آلإ اهدهشي نأ يف بغر هنأ كلذ ،رذعلا
 اردب دهش نمم لجر رجأ كل ذإ ه :هل لاقو ،اهضيرمتل اهعم ءاقبلاب ةي لوسرلا

 .37 :مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف :ضويب ميهاريإ (1)

 ؛1855 /4 .4608 :ثيدح آلوأ ةمُكودَعَو يودع اوثيح ال» باب ،نآرقلا ريسفت باتك :يراخبلا (2)

 ءةعتلب يبأ نب بطاح ةصقو مهنع هنلا يضر ردب لهأ لئاضف نم باب ،ةباحصلا لئاضف باتك ملسم

 .1941 /4 .2494 :ثيدح

 .236 /1 :ءارسإلا ةروس "نآرقلا باحر يف .55 :مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف :ضويب ميهاربإ (3)

 .76 :مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف :ضويب ميهاربإ (4)
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 نَع هللا َيمضَر ذَقَلف :اهباحصأ نع هفلا لاق ىلا ناوضرلا ةعيب نع امأ 3")؛همهسو
 تعقو اهنأ ضويب خيشلا دكؤيف (ا8 :حتفلا) ةرجشلا تخت كئوعياَبُي ذإ نينموملا

 اهونم ،هناكم عياب دقو ،شيرق ىلإ ةي هللا لوسر ريفس ;نثَف نامثع لجأ نم
 يف نوكرشملا هل نذأ دقو تيبلاب فاوطلا ضفر ذإ ،هب ىلحتي يذلا يلاعلا بدألاب

 .عونمم هنع ةي ءينلاو فاوط ال» :لاقو كلذ

 اغيج مهنع اضرلا» يهف تن ةباحصلا نم ضويب خيشلا فقوم ةصالخو

 ةةصالخلا يه هذه مهنيب رجش اميف فوقولاو ىلاعت هنلا انرمأ امك مهل رافغتسالاو

 .“؛٤هب ىلاعت هنلا نيدأو هدقتعأ ام اذهو

 ديحوتب ءاهثارتل يعوضوم يلخاد دقن ىلإ ةيمالسإلا بهاذملا جوحأ ام
 ةعيرشلل ايلعلا دصاقملا ةاعارمو ؤةّيلصألا اهرداصم ىلإ اهب ةدوعلاو لئاسملا ةيعجرم

 .ةيمويلا ةايحلا يف اهليزنت نسحل عقاولا هقفو ،ةيمالسإلا

 :يستابإلا ثارتلا دقف :اًسبار

 يف فقوت الإو رتاوتلا ةجرد غولب ةديقعلا رابخأ لوبقل ضويب خيشلا طرتشي

 :مهو عب اوتومي مل ءايبنألا نم ةعبرأ نأ ىلع صنت ىلا ةياورلا نم هفقومك .اهداقتعا

 ركذو لسرلاو ءايبنألا ددع ديدحت ةلاسم كلذكو &“٨}رسايلإو رضخلاو سيردإو ىسيع
 اذه نم صقني وأ ديري الوسر وأ ايبن لعل يردي نم "هدقتعن ال ام اذهف» .مهئامسأ

 .مهددع ديدحت نود لسرلاو ءايبنألاب ناميإلا وه بجاولا نإف ؟ددعلا

 ،قشمد "ملقلا راد ،] ط ةدلاخ لامعأو ةدجام ةايح نودشارلا ءافلخلا :راتسلا دبع )1(

 .268 :م2000 /ه 0
 .(ةيمقرلا) ةدوسملا ةخسن 019 ج ،حتفلا ةروس ريسفت ،نآرقلا باحر يف (2)

 : .02 :مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف :ضويب ميهاريإ (3)

 ةيعمج رشن ،ةيادرغ - ةيبرعلا ةعبطملا ،ا ط ،نتنيو رصانلا نب ىفطصم حت ،ديحوتلا ةديقع حرش ،شّفطا (4)

 .06-451 :م20 ا /ه1422 .ةيادرغ -ةرارقلا -ثارتلا

 .280 /2 :فهكلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (5)
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 هلوسر 313 ءامسا شّفطا خيشلا لقن نم ضويب خيشلا برغتسا دقو
 كيلَع اتنصصق نُم مهن كلبق نم الس انلسرا دَقَلو» :ةرينلا ىلاعت لوقي امنيب

 نمم خيشلا مهركذ نيذلا ءالؤه لهف» (78 :رناغ) «َكيَلَع صصق ةن مل نُم مهنمو

 هللا صصقي مل نم مهيف ناك اذإو .313 ددع ددحن ال اننإ ؟مهّربخ هللا صق

 .“!؟ءامسألا هذهب ءيجي نيا نمف مهربخ

 ءايبنألا ددعل هديدحتب ديحوتلا ةديقع بحاص ضويب خيشلا دقن امك

 .‘«...ةديقعلا يف هنامز يف اروهشم ناك امع ائيش عمج ةديقعلا بحاصف» ،لسرلاو

 اوتومي مل مهنإ لاقي نيذلا ةعبرألا ءايبنألا ركذ “ةديقعلا بحاص نأ ظحاليو

 ال كلذ نأل داقتعالا ة ةبترم ىلإ اهلهؤي ال اهجاورو تامولعملا هذه ة ةرهش مغرف

 اميف لخداو اريثك صخرت هللا همحر “ةديقعلا” بحاصو» ،نيقيلا ىلع الإ ستساتي

 انلق امك نحنو -ًالثم-نيلسرملاو ءايبنألا ددعك اهب ربخأ ءايشأ “ة ةديقعلاب هامس

 ةرك وأ لقأ نوكي امبر هنأل نيعم ددعب نمؤن ال ارارم

 لسرلاو ءايبنألا ددع رادم هيلع يذلا ديحولا ثيدحلا أأ ضويب خيشلا ركذي

 هيلع دامتعالا حصي ال هنأ ىريو 3هنن رذ يبأ نع هدنسم يف دمحا مامإلا هاور
 يفو» ،داقتعالا بجوي الو عطقلا ديفي ال ةيداحا ثيدح هنأل نيقيلاو عطقلا يف
 يف دجوي ام نأل “ةديقعلا” يف ددعلا اه لثم نوكي نأ يغبني ناك ام هنأ نحم انيار

 .439-441 ديحوتلا ةديقع حرش ،شّيفطا (1)
 .510 /14 :تافاصلا ةروس 6،نآرقلا باحر يف (2)

 ©يرجملا عباسلا نرقلا يف برغملا ةيضابإ ءاملع نم ،عيمج نب ورمع صفح يبا ىلإ ديحوتلا ةديقع بسنت (3)
 :يخامشلا .ةرجهلا نم يناثلا نرقلا رخاوأ ىلإ اهفيلأت خيرات عجريو .ةيبرعلا ىلإ ةيربربلا نم اهمجرتم
 دعبلا :يريبججلا 254 ،ةبارعلا ماظن :يريبعجلا ؛59 :ةبرج خيرات :بوقعي نب ملاس ؛200 /2 ،ريسلا
 .662-663 /3 .ةيضابإلا مالعا مجعم :ثارتلا ةيعمج ؛124 ‘يراضحلا

 .509 /14 :تافاصلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (4)

 .279-280 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (5)

 .96 :ص هبيرخت مدقت (6)
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 لسرلا" :لوقي ““ةديقعلا" بحاصف ،قحلا هنودقتعيو سانلا هيلع دمتعي دق ةديقعلا

 نيعتي الف "رشع ةسمخو ةئامثالث" :لوقي دنسملا امنيب رشع ةثالثو ةئامثالث مه

 ...فينع لادجو ءاملعلا نيب ريبك فالخ عقو كلذبو ،نيعم ددعب نذإ ناميإلا

 ."نيعم ددع ىلع انناميإ رصقن ألا قحلاو

 لالدتسالا يف بطقلا ةقيرط -ةرشابم ريغ ةقيرطب- ضويب خيشلا دقن امك

 لاق هنأب هل فرتعا نأ دعبف اتعور»و اتْمهْلأ» :هسفن نع لوقي ذإ .ماهلإلاب

 تقوب بطقلا ربخأ ىرخأ روما عوقو ىفن تُحَنصَو ماهلإلا قيرطب ةريثك ءايشا
 هيلع حيسملا لوزن تقو ديدحت اهنم ،هسفن قيرطلا نع هتغلب اهناب حرصو اهثودح

 تمهلأ ام ىلع هنلا ءاش نإ ىسيع لزنيس » :ريسفتلا ريسيت يف لوقي ثيح .مالسلا
 دغب ضويب خيشلا لاقو .ةرجهلل 5 خيرات نم اماع نيعبرأ دعب تغَوُرو
 يف نحن اهو فه1365 ةنس لزن ىسيع ناكل خيشلا لاق امك رمألا ناك ولو » :كلذ

 ميرم نب ىسيع نأي ملعن ملو خيراتلا كلذ نم ةنس 28 دعب يا فه1393 ةنس

 .ةفورعم ريغ ةريزج يف نوكي نأ الإ ،لزن

 ةيادهلاب ءاعدلا زاوج -بهذملا يف روهشملا فالخ ىلع- ضويب خيشلا ىري

 ةيوبنلا ةريسلاو ةنسلا نم صوصنب كلذ ىلع لدتساو ،نيملسملا ةءارب يف وه نمل

 عنم نم نيدةدشلملا نيف» :لوقي ثيح ءاشت رمألا اذه نم نامرحلا نأ ىريو
 مهنإ ،يموق دها مهللا» :يي لوسرلا لوقل كلذ ريغ ىرأ اناو ،ةيادهلاب هل ةوعدلا
 .٤(‘؛نوملعي ال

 . .332/16 :رفاغ ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 .115 /13 .ريسفتلا ريسيت :شّيفطا (2)
 .579 /17 :فرخزلا ةروس ،نآرقلا باحر يف ة (3)

 ةكم .ةثيدحلا ةضهنلا ةبتكم }1ط }شيهد نب هنلا دبع نب كلملا دبع حت .ةراتخملا ثيداحألا :يسدقملا (4)
 | .14 /10 :ه1410 .ةمركلا

 .ةايحلا تاليجست .جمدم صرق إم1973 /6/1 :موي سرد :يدجسملا عمتجملا :ضويب ميهاربإ )5(
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 :ميذقاوم نيمثتو بهاذملا ةّميأ لاوقأب داهشتسالا :اسماخ
 هداهشتسا يبهذملا بصعتلا نم هرَّرحتو ضويب خيشلا فاصنإ ىلَع لدي ام

 كلذ نمو ،بهاذملا ةيأ لاوقأب -ناميإلا لئاسم نييبتل ،ةيدجسملا هسورد يف-
 لاق امك» :تاهبشلاب قلعتلا نم ريذحتلاو ةيناميإلا ةناصحلا عوضوم يف هلوق

 ةجاجزلاك نكيلو تاهبشلا برشتت ةجنفسإلاك كبلق نكي ال"" :كلام مامإلا
 .)"رونلا ألإ اهنم ذفني الو عفدئ ىتلا

 لمعلا ةباحر ىلإ ةقيضلا ةيبهذملا ةرظنلا نم هتقر ةيحالصإلا خيشلا فادهاف

 ىتآ ةمكحلاب لسوتلاو هردصم ناك امهم قحلا عم نارودلاو .عساولا يمالسإلا

 نم نيرباصلل جذامن ضرعتسا - الثم - ربصلا عوضوم نع هثيدح ءانثأف ءاهدجو
 نع هثيدح كلد نمو ،َئيهذملا مهئامتنا نع فرطلا ضغب مالسإلا تالاجر
 ضويب خيشلا لاق يذلا ةيميت نباك ؤحنم ىلإ مهنحم ليوحت يف اوققو نيذلا مالعألا
 ايندلا نم تعطقنا الو يبر ىلإ تولخ ام" :لاقف ةيميت نبا سبُح دقفا :هتنحم نع
 7 .“«“‘.جسلا مايأ نم رثكأ

 بهاذملا ةيأ ضعب نيقيب دهشتسا ثيح اذه نم دعبأ ىلإ ضويب خيشلا بهذ
 . لبنح نب دمحأ مامإلا تابث كلذ نمو هبهذم فقومو ضراعتت اياضق يف مهتابثو
 ةيباجيإلا راثآلا ىَلَع ازكرم نآرقلا قلخ” ةيضق يف هفقوم لجأل هتنحم يف
 هبحاص ناك نإو ،تامزألاو لاوحألا لك يف تابثلا اهنم ،ةيلمعلا هداعبأو ناميإلل

 ضعب تيور دقو » :لوقي ثيح ملظم نجس ي لجرألاو يديألا َدّيقم
 نجسلا ربتعا يذلا لبنح نب دمحأ مامإلا مهنمو .نينوجسملا ضعب نع تاملكلا

 مهنأل ىربك ةمدخ ىلإ اومدق دقل :لاقو ،اهركشو اهدمحف ،ىلاعت هللا عم ةولخ

 :...هللا ىلإ ولخأ ىنح اهلك ايندلا لغاوش نع ينوعطق

 .365-366 /3 :هط ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .360 /10 :مورلا ةروس :ن .م (2)

 .359 /8 :صصقلا ةروس :ن .م (3)

 .477 /13 :رطاف ةروس :ن .م (4)
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 قلعتيو لبنح نب دمحا مامإلا فقاوم نم رخآ افقوم ضويب خيشلا نمثو
 جرحت ثيح !باتكلا ىلع ةيضاق ةنسلا نإ » ءاملعلا ضعب لوق نع هلئاس هباوجب

 باتكلا رسفت ةنسلا نإ .هلوقأ نأ اذه ىلع رسجأ ام» :لاقو ريبعتلا اذه نم مامإلا

 وه هتناو اذه» :هلوقب هيلع قلعو باوجلا اذهب هباجعإ ضويب خيشلا ىدبأ 5اهنّيبتو
 ©‘“هلوقأ نأ اذه ىلع رسجأ ام"" .نييقيقحلا ءاملعلا قلخ وه اذهو ،نيدلا يف هقفلا

 يف رقو ام رس نع فشكتل - هللاو - اهنإو !نمؤملا قوذ يف ةملك نم اهالحأ ام

 ."ميظعلا لجرلا اذه ردص

 هنولأسي يتلا اياضقلا يف عسوتلا ىلإ نيتفتسملا هجوي ضويب خيشلا ناك امك

 كلذ نمو .يضابإلا بهذملا جراخ نم مالسإلا مالعا بتك ىلَع عالطالا ىلإ اهنع
 ريسفت يف اضر ديشر خيشلا ةجحلا مامإلا هبتك ام ىلَع عالطالاب كيلعو» :هلوق
 ةيميت نبا مالسإلا خيش باتكب كيلعف كلد نم رثكأ اًعَنسوت تدرأ نإو ...رانملا

 .““ةليسولاو لتسوتلا يف ةليلج ةدعاق” ىمسا

 تاررقم يف هجاردإ ىرخألا بهاذملا ىلع ضويب خيشلا حاتفنا لئالد نمو

 ةديقعلا ةدام يف ،يضابإلا بهذملا جراخ نم ءاملعل تافلؤم ةايحلا دهعمب سيردتلا

 ناك دقف هدبع دمحم خيشلل ديحوتلا ةلاسر هسيردت كلذ نمو ،اهاوس نع الضف

 ضرعتسا نأ دعب هتارضاحم ىدحإ يف لاق دقو ،نيفصنملا عم نواعتي افصنم اًحتفتم
 ىقتلملاب اهاقلأ ةرضاحم .يمالسإلا ملاعلا يف مويلا عيرشتلا عقاوو ةيمالسإلا ةعيرشلا حور :ضويب ميهاربإ )1(

 .783 /2 :م1973 /ه1393 .وزو يزيت ،يمالسإلا ركفلا ىلع فرعتلل عباسلا
 ملاعلا يف حالصإلا لاجر دحا (م1935 - 1865 /ه1354 - 1282) اضر يلع نب ديشر دمحم (2)

 ىلإل لحر مث ،سلبارط يفو اهيف ملعتو (ماشلا سلبارط لامعأ نم) نوملقلا يف اشنو دلو "يمالسالا
 حالصإلا يف هئارآ ثبل "رانملا" ةلجم ردصأ مث }هل ذملتتو هدبع دمحم خيشلا مزالف ه]315 ةنس رصم

 خيرات" و 5هلمكي مل ميركلا نآرقلا ريسفت" هراثآ رهشأ نمو ؤادلجم 34 اهنم ردصا .يعامتجالاو ينيدلا
 باتك نالسرأ بيكش ريمأللو ،“يدمحملا يحولا" و ،تادلج ةثالث هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا
 .126 /6 :مالعألا :يلكرزلا .ةنس نيعبرأ ءاخإ وأ اضر ديشر ديسلا"" هامس هتريس يف

 .56 /ا :ىواتفلا :ضويب ميهاربإ )3(

 .30 /2 :رئزجلا ةضهن :زوبد يلع دمح )4(
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 هب ىلاعتو كرابت هللا ىقلن ام اذهو انتديقع هذه» :نيفصنملا ءاملعلا ضعب لاوقأ
 .“")هانتييبش هيلع انير ام اذهو

 ةيأ فقاوم نيمثتو نيبرقألل ءانبلا دقنلا يف هفقاومو ضويب خيشلا تاحيرصتف
 يف ةئيرج ةيساسأ ةوطخ يهو ،تيقملا يبهذملا بصعتلا نم هررحت نع منت نيملسملا
 فارتعالاو ةفرعملل مهنم نيصلخملا تاوعد ةباجتساو ،نيملسملا ةدحو قيقحت

 :الئاق ةيندرأل' ةكلمملا بلق نم هَءادن عفر يذلا تافيلخ ضوع لاثمأ ،نواعتلاو

 ' حتفو نيمسملا ةيقب ىلع حاتفنالاب ةيقيرفإ لامش يف ةيضابإلا موقي نأ لمانو»
 .مهئدابمو مهبهذم نورخآلا مهفي ىتح نيملسملاو برعلا نيثحابلل مهتابتكم
 بهاذملا.ةيقب نيبو مهنيب ةوجفلا قيضتو رذحلا يفتخيو كشلا لوزي يلاتلابو
 .ىرخألا ةيمالسإلا

 يهنن مهعم نواعتلاو ماعلا يمالسإلا لقحلا يف نيلماعلا دوهجب فارتعالاب
 قحتست يتلا ضويب خيشلا دنع يدقعلا جهنملا صئاصخ ضعب زاربإ ثحبم

 صاخلا مداقلا لصفلا يي اهتايلجت نم ريزم ىلع علطنسو ،رامثتسالاو نيمثلا
 .ةيناديملا اهداعبأ ىلع زيكرتلا عم ضويب خيشلا دنع ناميإلا لوصأ ضرعب

 ىقتلملاب اهاقلآ ةرضاحم .يمالسإلا ملاعلا يف مويلا عيرشتلا عقاوو ةيمالسإلا ةعيرشلا حور :ضرێب ميهاربإ )1(

 .821 /2 :م1973 /ه1393 .وزو يزيت .يمالسإلا ركفلا ىلع فرعتلل عباسلا
 - نامع .يوالدجع راد ،نامتكلا ةلحرم ف ةيقيرفإ ف ةيضابإلا دنع ةيعامتجالا مظنلا :تافيلخ ضوع (2)

 .94 :م1982 .ندرألا

 



  
 ثناشلا ليصفلا

 اهذاخبأو ناميإلا لوك
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 لوالا ثحبملا

 بيغلاو ديحوتلا
 مويلاو ةكنالملاو هلاب ناميإلا :ةثالثلا لوصألا ةسارد ثحبملا اذه لوانتي

 ىَّلَع بيغلا فطع ناونعلا يف ءاجو ،“‘بيغلا'” حلطصم اهلمشي يتلا رخآلا

 .صاخلا ىلَع ماعلا فطع باب نم ديحوتلا

 :بيقلا فيرعت

 ."كنع باغ ام لك» :ةغل -أ

 :اًحالطصا -ب

 ةلالدب هيضتقي الو سحلا هكردي الام» وه شّيفطا خيشلا دنع بيغلا

 .لقعلا

 .“؛تاسوسحملا ملاع يف دوجوم ريغ ءيش ُاك» هناب ضويب خيشلا هفرعو

 ىلإ ةراشإ نمضتي هنأ كلذ ؤادييقتو ةقد رثكأ شّيفطا خبشلا فيرعت نأ ظحالي
 نم جرخأ ديق "لقعلا ةلالدب هيضتقي الو"" :هلوق نأو ؤبيغلا كاردإ قيرط

 نأ الإ .ىلاعت هنلا دوجو ةفرعمك "يلقعلا رظنلاب ةنكمم هتفرعم تناك ام فيرعتلا
 اهصخل ىتلا ةينآرقلا ةرظنلا ىلإ - هتيلومش يف - برقأ ضويب خيشلا فيرعت

 اريشم ساوحلا نع اًبئاغ ناك ام لك» هنأب يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا

 .151 :برعلا ناسل :روظنم نبا (1)

 نايمه :شّيفطا نع القن ؛159 :ةيدقعلا شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم (2)
 .209 /1 :دازلا

 140 /8 :لمنلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (3)

 /ه1429 .ايروس -قشمد ركفلا راد .28 ط .ةينوكلا تاينيقيلا ىربك :يطوبلا ناضمر ديعس دمح )4(

 .301 :م8
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 ىلإ ةفاضإ .نجلاو ةكتالملاب ناميإلاو ىلاعت هللاب ناميإلا هيف لخدي فيرعتلا اذه تأ ىل
 .نيقيلا ربخلاب آلإ هب ناميإلا ىلإ ليبس ال يذلا "رخآلا مويلا"" لصا

 ائمأ» ءاقيثو اطابترا بيغلا ملاعب 6هذاعمو هشاعم ،ناسنإلا ةايح طبترت
 اهيف بيغلاف اينألا هذه يف ام امأو ،دعب تات مل اهنأل .قلطم بيغ يهف ةرخآلا

 .ةداهشلا نم رثكأ

 :هللاب ناميإلا :لوأ

 : ديحوتلا فيرعت 1

 يفنل ىنب ءيش دحألا أ دحألاو دحاولا نيب قرفلاو ،دارفإلا :ةغل ديحوتلا
 .ددعلا حتتفمل مسا دحاولاو ،ددعلا نم هعم ركذي ام

 .)هلاعفا يفو هتافص يفو هتاذ يف هثنا درفت داقتعا : احالطصا ديحوتلا

 الوأ ىلاعت هللا ىه ةقيقحلاف ةقيقح دوجولا يف ناك اذإ" هنأ ضويب خيشلا ىري
 يتاي الو مدع هقبسي يعطق يقيقح هدوجو أل يحل ا هسفن ىمس كلذلو ، اريخأو

 ؟هتينادحوو هللا دوجو تابثإل خيشلا اهفظو ىتلا ةلدألا يه امف ؛(“‘)همدع هلدعب

 :هتينادحوو هنلا دوجو ةلدأ 2

 ميركل ١ نآرقل ١ ىنع دقو { ائيش هب اوكرشي الو هودبعيل نيدل أ هد ابعل هللا عرش

 .عيرشتلا نم ةياغلا يه ةينادحولا أل دوجولا ةلاسم نم رثكأ ةيهولألا ديحوتب

 كلس دقو 3 )هنا دوجوب نينمؤم ا دنع اهروصت يف ف ارحن أ نم أرطي ام ةرثكلو

 .251 /5 :نونمؤملا ةروس نآرقلا باحر يف (1)

 .23 ! /15 :برعلا ناسل :روظنم نبا (2)

 .180 /15 :ص ةروس "نآرقلا باحر يف (3)

 .154 /5 :نونمؤملا ةروس :ن .م (4)

 .29 :لقعلاو يحولا نيب ناسنإلا ةفالخ :راجنلا ديجملا دبع (5)
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 لقعلاو ةرطفلل بطاخملا ينآرقلا قيرطلا هنا دوجو تابثإل ضوتب خيشلا
 ءاملع هيلإ رطضا اصاخ افرظ اًجهنم مالكلا ءاملع جهنم ربتعاو ،نادجولاو
 هتلا ةفرعم ىلإ يدؤملا قيرطلا سيلف» ،نانويلا ةفسالفو ةدحالملا ىلع ةَرلل مالسإلا

 نم هباتك يف هعرشو هللا هنس ام امنإو ،لادجلا اذهو ‘كشلا اذه وه هب ناميإلاو

 يف اَتَااَء ْمهيرثَس» :ىلاعت هلوقك “"«هتايآ يف لتاتلاو نوكلا يف رظنلا ىلإ داشرإلا

 يفو :هناحبس هلوقو (53 :تلصن) ؛هوَحلا هنأ ُمهَل ( نيبت 'ىئَح مهيشنأ يفو قافألا

 وه اذه (20-21 :تايراذلا) هأگنوُريصبت الفأ مكسفنأ يفو نينِقوُمْلْل اا ضزألا

 .ةيادهلل ينآرقلا قيرطلا

 :هللا روجو ةلرأ -

 :ةرطفلا ليلد

 ىتلا ةميلسلا هترطف ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ ناسنإلا لصوت يتلا قرطلا برقأ
 نأ ريغ نم ناسنإلا كرديل اهدحو ةيفاك بلقلا يف هللا ةرطفف» ،هيف هنلا اهعدوأ

 اهيلع امو اهيف امو ضرألا ىلإ رظني نأ الإ وه امف ،ابّرُم وأ دلاو وأ ملاع هركذي
 نوكلا اذه قلخ نم :لءاستيو ركف وه اذإف ،رمقلاو سمشلاو ءامسلا ىلإ رظنيو
 نأ عيطتسي قولخ ئأ ؟هربديو هرّيسي يذلا نم ؟ىهانتي الو دي ال يذلا ميظعلا

 .«؟نالف وأ انأ :لوقي

 : سشنأل او ف نآلا ت آ

 لك رذع عطقت يمهو نامالا خيسرتل ةيفاكو ةطيسب , هدابع ىلع هللا ةجح

 ٥ اوتسم ىندت امهم مهفل ا ة هروسيمو & هجوت ىتآ هيرظ ان م امأ ةرفوتم اهنأل .ن اسنإ

 بلق يف ناميإلا خيسرتل -هتطاسب مغر-ةلدألا نم عونلا اذه يفكيو ،فرعملا

 .13 /9 : توبكنعلا ةروس ٠ نآرقلا باحر ف ) ( ١

 .4 /1 7 :ىروشلا ةروس :ن م )2(
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 عفراو ،هللا ىلع كدت اهيلإ رظنأ ضرألا ىلع يشمت نيح تناف» ،ربدتملا ركفتملا
 يتلا ةطيسبلا ءايشألا هذهب ةجحلا ميقي ىلاعت هنناف اهنلا ىلع كڵلدت ءامسلا 1 كسأر

 ."لهاجلاو ملاعلا اهيف يوتسي

 نيهارب يلبت نع ضويب خيشلا لاق ،عيدبلا نوكلا اذه يف ةثوثبم هللا تايآ

 نيآ للا ناحبسف» :. ..ماعنألاو باودلاو تارمثلاو سانلا ناولأ فالتخا يف ناميإلا

 ةيدست اذه لوقن ال نحنو ! !؟اهنيب فالتخالا اذه ببس امو ناولألا كلت تنوكت

 هلل اميظعت ناسنول ١ اهب دادزيو ألإ اهلوقن ةن ةملك لكف الك ©تقولل اًببضت وأ .غارفلل

 بلقلا يف ناميلا من خسري اذهبو .هتردقو هناطلسب افارتعاو .هل اًحو

 ناسنإلاف .هيلفسو هولع عيدبلا نوكلا اذه وه هتنا دوجو ىلع ليلد ربكأ

 دوجوب ن اميإل ١ نع اذَرجح هسفن مهفي نأ زجعي لب ٠ هرسفي نأو همهفي نأ زجعي

 مأ نوقلاَخْلا مه مأ ء ءيش ريغ نم اوقلخ مأ روشنلا هيلإو قلاخلا وه هئاف ق هنلا

 .(35-36 :روطلا) نونقوي ل لب ضرألاو تاوامسلا اوقلخ

 : ارتل ر و ةين ارحول ا - س

 ةعماجلا ةيهلإلا ةفصلا يهو . 'ىلاعت هللا قح ف بجت ةفص لوأ “‘ةئز 3““ةئزا ادْخَو لا"

 ءيش هلثمك سيل هتافصو هتاذ يف دحاو هناحبس هللاف لامكلا تافص لكل

 فيك هنوك يف فرصتي هلاعفأ يف دحاو وهو (!! :ىروشلا رصبلا عيِمُسل ا َوُهَو

 (41 :دعرلا) ؛إباَسِحْلا عيرس َوُهَو هيكحي َبَقَعُم الث همكح يف دحاوو ،ءاشي

 / .هل كيرش ال هدحو .ةدابعلا قحتسا كلذبف

 .156 /14 :سي ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .495 /13 :رطاف ةروس :ن .م (2)

 .53 :ىدحتي مالسإلا :ناخ نيدلا ديحو (3)

 .67 /16 :رفاغ ةروس "نآرقلا باحر يف (4)

 .180/15 :ص ةروس :ن .م (5)
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 .ةيمالكلا ةلدألا ةفرعم هتينادحوو هنلا دوجو تابثإل ضويب خيشلا طرتشي ال

 زجعلاب رقي يذلا ميلسلا مهفلاو مزاجلا يلقلا قيدصتلا كلذ نع ينغي هنأ ىري لب

 فيظنلا ناميإلا وهو .حيحصلا مهفلا وه اقح اذهو» ىلاعتو هناحبس هتاذ كاردإ نع

 ملعلا درجم سيل ناميإلا اذهو "ادبأ كرش ةبئاش هيف سيل يذلا ميلسلا يقنلا

 لزلزي ال ءاهب امزاج اداقتعا ادقتعم نوكت نأ» هانعم امنإ ،هتافص رئاسو هنلا دوجوب

 ريغتت ال كتديقع نم اورّيغيل ضرألاو تاوامسلا لهأ عمتجا ولو ءيش كئديقع

 .ااهيلع تومت ىتح
 ةيساسألا ةدعاقلا اهرابتعاب ديحوتلا ةيضقل ةصاخ ةيانع ميركلا نآرقلا ىأ

 اهنوكلو لامعألا لوبقل مزاللا طرشلاو ،ناميإلا ناكرأ ةيقب اهيلع ينبنت تلا

 نعو ،‘سوفنلا يف ةزوكرملا ةرطفلا قث ئاقح نع رشبلا فارحنا اهيف رثك يتلا ةديقعلا
 ني كلبق ني انلسرأ اموف 6ااعيمج لسرلا ةوعد حاتفم يه تلا يحولا قئاقح

 .(25 :ءايبنألا) هنونع اف انأ ة الإ ةلإ آل هآ هلإ ىحوي لإ لوسر

 يف عقاولا فارحنالا حيحصت ىلع زكترت خيراتلا ربع نيدجملاو ءايبنألا ةوعد

 - ضويب ميهاربإ خيشلاو "عمتجملاو درفلا كولسل حالص هحالص نأل .ديحوتلا رمأ

 خيسرت ىلع ةيحالصإلا هتضهن يف زكر -رئازجلا يف ةيحالصإلا ةكرحلا داور دحا
 ءاملع تاديقعت نم هريرحتب ةئشانلاو ةماعلل همهف ريسيتو سوفنلا يف ناميإلا
 يف مهلضفب مهل فرتعا لب .نيرطضم جهنملا كلذ مهكولسل مهّردع نيذلا مالكلا

 ىلإ ايعاد اصاخ افرظ كلذ ربتعاو .مالسإلا ىلع ةليخدلا ةدسافلا رصانعلا ةمواقم

 يفو هرسي يف نيدلا وه اذه» ،لعافلا رسيملا يوبنلا جهنملا ىلإ عوجرلا ةرورض
 رذعن نحنو ؟لدجلا اذه هباحصأ نقلي نب ىئلا ناك لهو .هعبن ءافصو هتحارص

 .91 /3 :ميرم ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .362 /8 :صصقلا ةروس :ن .م (2)

 -ةرهاقلا ةيمالسإلا رشنلاو ةعابطلا راد ‘2ط ،يعوضوملا ريسفتلا ىلإ لخدملا ،ديعس هنلا حتف راتسلا دبع (3)

 .104 :م1991 /ه1411 .رصم
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 يتلا ةدسافلا رصانعلا ةمواقمل نيرطضم لادجلا اذه اولخد نيذلا ءاملعلا انتداس

 نأ انيلعو ،ىضقناو ىضم رهد كاذف ءاذه ىفك نكلو .مالسإلا يف تلخد

 .""؛هةحيحصلا ةديقعلاب كسمتن

 عمتجا اذإف ناوكألا تايآو نآرقلا تايآ ربدت ىلع ةحيحصلا ةديقعلا زكترت

 قيبطتل ماتلا مالستسالاو ناميإلا ةايدزاو بلقلا عوشخ ارمثأ تايآلا نم ناعونلا

 اذإف ؤ©بلقلا يف قلاخلا ميظعت بسكت هللا قلخ ةمظع يف ركفتلا نأل .ماكحألا
 ام :لوقنف لءاستن ىلاعت هنلا ةمظع كردن ىتح ٠٥ رماوألا ذيفنت لهس رمآلا فرغ

 طسو ىرث ال ةءابه يه يتلا ضرالل ةبسنلاب ؟هرمع امو ؟هثوق امو ؟ناسنإلا

 ةرجملا هذهو "ةرجملا طسو ةءابه ألإ يه نإ ةيسمشلا ةعومجملاو ،ةيسمشلا ةعومجملا

 كنأش رعا ام !كناحبس كناحبس ...ىرخألا تارجملا نم نييالملا فالآ نم

 ...!كناطلس مظعاو

 انيد ةمتسن ميظعلا نوكلا قلخ يذلا هلإلا اذه نيمو ميظعلا برلا اذه نمف

 ام الإ مارح الو ،ائيد هلعج ام الا نيد الو .عرش ام الا م عرش الف ،انذشرو انتيادهو

 .“«هيجوأ ام لإ بجاو الو هلحأ ام ألإ لالح الو همرح

 ماظنلا عابتاب الإ ً رمتسي ال -ةَّرجملا ىلإ ةرذلا نم- نوكلا اذه حالص نأ امكف

 انبر ةيرطف ةيعيبط ةياده هيلإ هادهو 5ريدقلا ميلعلا هقلاخ هيف هعدوأ يذلا مكحملا

 -اًضيأ- ناسنإلا ةايح حالص نإف (50 :هط) ه&ىَدَه مث ؛ ُهَقْلَخ ئش لك ىطغأ يذلا
 ىلع بجاولاف» نايبو ةلالد ةياده هيلإ هاده يدلا هللا عرش عابتاب ألإ ققحتي ال
 يذلاف ريبخلا ميلعلا ىلاعت هنلا نم مهتيندمو مهغعرشو مهنيد اودمتسي نأ رشبلا

 ام لك انل عضو يذلا وه هب حلصي يذلا ماظنلا اذه هل لعجو نوكلا اذه قلخ
 .“هضرألا يف ءافلخ انلعج نيذلا رشبلا نحن انب حلصي

 .363-364 /8 :صصقلا ةروس نآرقلا باحر يف (1)

 .4 / ١ :نامقل ةروس :ن ع )2(

 .454/11 :ن .م (3)
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 اهنم ةلدألا نم ةديدع عاونأب ىلاعت هللا ديحوت ىلع ضويب خيشلا لدتسا

 هللا نإ :ىلاعت هلوق اهنمو "ىلاعتو هناحبس هدوجو ىلع اهب لدتسا يتلا تايآلا

 نآو . ةيبوبرلل ة هيرورض ةجيتن ةد ابعل ١ رأ ىلع (51 :نارمع لآ) ه هو دبع اق مكبرو ي يبز

 ةدابع .لاعتو هناحبس هللا ريغ ةدابع ة همرح ىلعو رف "برلا وه ةدابعلا قىحتسي يذلا

 نمك لخي نَمَقأ ايقيقح ابر سيل هنوكل لتسوتو ءاعد ةدابع آ عوكرو عوضخ
 7 سيل وه نم لك ةدابع مرحي اذل» (7 :لحنلا) 4 ؟نورركذئ القأ ولحب ل

 .رضي الو عفني ال ام لكو ",بابقو راجشاو راجحا

 :اهماسقأو تافصلا۔3

 هنأل ةيلعلا هتاذ ةقيقح كاردإ ُايحتسيو ،ميظعلا مهبر ةفرعمب دابعلا فلك

 اهتايلبحت يف رظنلاو العلا هتافصو ىنسحلا هئامسأب فرعي هنأ الإ قلطم بيغ

 .هتاقولخم يف

 وه ةلعلا تاذلا ىلع ملع وه يذلا مظعألا هللا مسا نأ ضويب خيشلا ىري
 هللا :الثم لوقتف ١.5تافصلا هيلع يرجت .قتشم ريغ مسا وهو ،“هللا” ةلالجلا ظفل
 .ةيفيقوت اهنأو ،“هتافص يه ىنسحلا هللا ءامسأ نأ ىريو "ميكحلا ميلعلا زيزعلا
 “)رشّيفطا خيشلا بهذ اذه ىلإو ،هسفن هب مسي مل امب ىلاعت هنلا ىمسي نأ عنمف

 نأو صن يف مسالا:دورو طرش كلذ اوزوجف ةيضابإلا امأ & "ةرعاشألا روهجو

 اوعنم صقنلا تافص نم هلل اهيزنتو &‘“بحلا قلاف" لثم همانعم مني ام ىلإ فاضي

 .93 /03 :ميرم ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .93 /03 :ن .م (2)

 .264 /15 :رمزل ةروس :ن .م (3)

 .517 /16 :تلصف ةروس :ن .م (4)

 .305 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (5)

 .114 :ةيدقعلا شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم (6)

 .89 :ديحوتلا ةرهوج ىلع ديرملا ةفحت :يروجيبلا ؛10 :عمللا :يرعشألا نسحلا وبا (7)
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 .عدخ ،ركم :لشم ميركلا نآرقلا يف اهلاعفأ تركذ ولو هيلع ةلاد ءامسأ قاقتشا

 . )سان ،عداخ 5ركام :اهنم غاصي الف ،خلا ...يسن

 هثل ميظعت زجعلا كلذ يفو .ىنسحلا هنا ءامسأ ةقيقح كاردإ نع رشبلا زجعي

 ال نكلو .هتافص يهو ،ىنسحلا ءامسألا هلل نأ هدقتعن نأ بجي ام لكو» ،هيزنتو

 .“«اذه انيفكيو ،اهب فصتا هنأ ألإ .ةقيقح اهل فرعن

 اطيرفتو هنم اًريصقت سيل ةيهلإلا تافصلا ةفرعم نم دحلا اذه دنع دبعلا فوقوف

 ائيش مهفي نل هئال هتافص يف لخدتي نأ هل سيلف .كاردإ هكاردإ نع هَرْجَع نِإ لب
 ،هل ناهرب الف يرابلا تافص قئاقح كاردإ مار نمو 6أاهرثأ ىري امنإو اهتقيقح نع

 مهضعب ناك ولو كلذ يف نيقولخملل عمطم ال هنأل لالضلاو ةريحلا ىلإ هثج هيدؤيف
 اهب مهفنو كردنل ىلاعت هللا اهروص روص الإ ىلاعت هنلا ءامسأ امو» ،أًريهظ ضعبل

 هذه ىوس ضرغلا اذه يذؤت ةرابع كانه سيلو ديرم رداق ريصب ميلع هنأ

 .انل هلا هاضري ام وهو روصقلاو زجعلاب فرتعنو فقن مث ؟ .تاملكلا

 ةيتاذلا تاقفصلا -أ

 اهب فصتاو ىلاعت هنع اهدض يفن ىلع تلد ةفص لك يه ةيتاذلا تافصلا
 تدرو هلأ الإ ةيتاذلا تافصلل ضويب خيشلل فيرعت ىلع فقأ ملو ؛'لزألا يف
 اهمهفل ملسألا ليبسلا نييبتو ،ةيهلإلا تافصلا عم لماعتلا ةيفيك يف لاوقا هل
 ريسفت ةروطخ نيب ثيح ،تافصلا نم مسقلا اذه ىنعي هنأ اهفالخ نم تجتنتس تجتنتسا

 ةماعلا هجوو ،كرثثلاو ميسجتلا كّرَش يف عوقولا رذح ملع ريغب هتافصو هئامسأ

 .225 .222 /1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (1)

 .361 /08 :صصقلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (2)

 .298 :رمزلا ةروس :ن .م (3)

 .289 /15 :رمزلا ةروس ؛361 /8 :صصقلا ةروس ؛164 /01 :ءارسإلا ةروس :ن .م (4)

 .290 /06 :رونلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (5)

 .343 /1 :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا (6)
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 امهف تافصلا مهف ىلإ -لجو ء يرابلا تافص داقتعا ي ةمالسلل ائامض -

 ،تّتب سيل :يح هللا :لاقيف ةفصلا سكع يفن داقتعاب ءافتكالاب يأ 5ايبلس
 هرسفنف ظفللاب كسمتن الف» :لاق مث ...َمصاب سيل :حيمس ،ىمعاب سيل :ريصب
 .‘"«اذه انيفكيو سكعلا يفن ذقتعيلف كش نمو ءاشن فيك

 ةلصافلا اهتمالع نأل “ةيتاذلا ةفصلا" ينعي هنأ ىلع ةلالد خيشلا ةرابع يفف

 لبق خيشلا نيب دقو ،ًااهتضب هللا فصو ةلاحتسا ىه لعفلا تافص نيبو اهنيب

 ضعب ةقيرط وه ىلاعت هلل ةيباجيإلا ةفصلا تابثإل ةيبلسلا ةفصلا رايتخا أ كلذ
 يه :تاذلا تافص» :لوقي ثيح “يتالتلا ناضمر نب ورمع مهنم ،املعلا
 هسفن ىلاعت اهب فصو امنإو ،جراخلا يف اهل ةقيقح ال ناعم يأ ،ةيرابتعا رومأ

 .ىلاعت هنع ةيفتنم تافصلا كلت دادضأ نأ انملعيل

 قولخملا تافصو قلاخلا تافص ىنعم ةقيقح نيب زييمتلا ىلع خيشلا صرح
 رصبلاو عمسلاب الثم فصوي قولخملاو قلاخلا نم اكف ،تارابعلا هباشت مغر

 .481 /15 :رمزلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (ا)
 .342 /1 :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا )2(

 .361 /08 :صصقلا ةروس "نآرقلا باحر يف (3)
 يف دلو ،رشع يناثلا نرقلا يف ةبرجب ةيضابإلا ءاملع نم صفح وبا ،يتالتلا يبرجلا ناضمر نب ورمع (4)

 ناميلس عيبرلا يبأ نع ملعلا ذخأ .م1773 /ه1187 ماع يفوتو .بسني اهيلإو ؤتالت ةموح يف ةبرج

 امك 6نولوط نبا عماجب ةيضابإلا ةسردملا يف سردو .ةرهاقلاب رقتسا ثيح رصم ىلإ لقتنا مث ؛يتاليحلا
 نم .لوقنملاو لوقعملا ملع نم نونفلا فلت يف غبن .فيرشلا رهزألا عماجلاب ةيعوطت اسؤرد يقلي ناك

 ءايركز يباو "يبرجلا لوغلا دمحا نب ناضمرو 6يبعصملا يكيلملا دمحم نبا فسوي نب يلع :هذيمالت

 :هتافلؤم مهأ نم و ؛يلضفألا حلاص نب ىجي
 .(خم) ہةينونلا ةموظنملا ىلع ةينوميملا ئلآللا» :اهامس ،يئاشولملا حون نب حتف رصن يبأل ةينونلا حرش -

 .لوطم حرش وهو (خم) ،"نيروغبت لوصأ يف نيرظانلا ةآرم» :هامس ،نيروغبت لوصأ حرش -
 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا) .(طم) "نيروغبت لوصا نم نيتملا ةبخن» :هناونع قباسلل رصتخم رخآ حرش -

 دنع يسايسلا ركفلا :نالهج نودع ؛242 /1 "نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت دمحم ظوفحم ؛!6]-160 /]
 .(687 رت :ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج ؛65 :ةيضابإلا

 .هجو 06 ةقرو :لهس يبأ ةديقع رظناو ؛!146-47 :نيروغبت لوصا نم نيتملا ةبخن :يتالتلا ورمع )5(
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 نببو هملكتو هملعو هرصبو هلا عمس نيب هبشلل هجو ال نكل ملكتل او ملعل او

 ."تارابعلاو ظافلألا ىدعتي ال هباشتلا لب ،هملكتو هملعو هرصبو ناسنإلا عمس

 ودعت ال اهنإف لجو رع يرابلا تافصل فيراعت ةغايص نم ءاملعلا لواح امهمو

 .هدحو هللا دنع وهف اهتقيقح ملع امأ ءاهيناعمل ةبرقم اهنوك

 :ةيلعفلا افصلا -ب

 زوجيو ،هلاعفأ ىلع ةلادلا لجو وع يرابلا تافص يه ةيلعفلا تافصلا

 فيك هكلم يف فّرصتملا وهف ...ةتامإلاو قزرلاو ءايحالاك .ةااهتضب هللا فصو
 كلُمْلا ىتوئ كلُمْلا َكِاَم ملل لفل اريدقتو اطسب .اعنمو ءاطع ،اكرتو العف ءاشي

 كلإ ز ا كديب ءآشئ نم لذئو ءآش نم رثو ءآش نُمِم كلُمْلا ؤ عزنتو ُءاشئ نم

 .(26 :نارمع لآ) هگريدلق ئش :لك 'ىّلَع

 لاعفأ نم هسفن ىلإ هدنسي نأ هنلا دارأ امب ناميإلا بوجو ضويب خيشلا دكؤي

 سيل مكحملا هنلا نوناق ىلإ لاكشإ ئأا دنع عوجرلا عم 8‘}ليطعت وا هيبشت ريغ نم
 .(11 :ىروشلا) «ًءئش هلثمك

 :تاذلاب تافصلا قالع 4

 رمغ ال ةينيع هنلا تافص» نأ ۔ئيضابإلا هبهذم يأر - ضويب خيشلا ىري

 دنع 7 اياضقلا هذه لثم يف ضوخلا مدع وه يدقعلا هسرد جهنم نأ ظحاليو

 يف ةيضابإلا فقوم نع يلربوك بألا ةلئسأ نع هتبوجأ ءانثأ لعف امك ‘كلذ ءاضتتا
 ضوخلا هبانتجا يف خيشلا دمتعمو ،ةديقعلا ملع اياضق ضعب نم اهريغو ةلأسملا هذه

 هتباحصل ةي لوسرلا اهنيب ملو .يعطق ليلد ىلإ دنتست ال اهنوك ليصامتلا هذه يف

4 
“ )» - « 

 .383 /12 :بازحألا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .342 /1 :لوقعلا راونأ قراشم :يماسلا (2)

 .361 /08 :صصقلا ةروس "نآرقلا باحر يف (3)

 .17 :ةيفاشلا ةبوجألا :ضويب ميهاربإ ؛346 /1 :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا (4)
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 هئامسأ يف هللا ىل رمألا ضيوفت يف ةمالسلا نأ ىأرف ،ةمألا هذه فلس ة ماركلا

 هللا نوؤشب قلعتي ام لك ىف فلسلا ةديقعب كسمتن نأ انيلع بجاولاو» "هتافصو

 فسلفتلا لواحن الو هللا لا هلك رمألا اهيف ضّوفنف ىنسحلا هئامسأو هتافصو ىلاعت

 خيشلا فقومو ؛“ة...تاذلا نع ةدئاز يه مأ تاذلا نيع يهأ ةفصلا ةقيقح مهفن
 :اهنم ،داعبأ تايئزجلا هذه يف ضوخلا بانتجا ةيولوأ يف ضويب

 رقتفت ام وهو ،ئعطقلا ليلدلا ىلع الإ ىنبت ال ةديقعلا نأل .دقتعملا ةمالس -أ

 .ليصافتلا هذه هيلإ

 برض دقو ©لعافلا ينآرقلا جهنملاب نوكت بلقلا يف ناميإلا نيهارب ةيوقت -ب
 .نيدلاب كسمتلا ةوقب نهل دوهشملا تاحلاصلا تاهمآلا ناميإب الاثم ضويب خيشلا

 مكتاهمأ نم نّمف» :لاقف ةيمالكلا تاديقعتلا هذه ةفرعم نع ماتلا نهئانغتسا عم

 .!؟...تاذلا نع ةجراخ مأ تاذلا نيع يهأ تافصلا هذه فرعت

 بابسأ ىوقأ نم اياضقلا هذه ةراثإ نأل ةيمالسإلا ةدحولا ىلع ةظفاحملا -ج

 .يهذملا فالخلا ةقش عيسوت

 ضرع جهنم هيجوت يف هرثأ يدقعلا سردلا نم ضرغلا فالتخال نأ ظحالي .
 ةثعاب ةوق ىلإ هليوحتو ناميإلا ليعفت سردلا اذه نم فدهي ضويب خيشلاف .لئاسملا

 نوكيف ،يلربوك بألا ةلباقم لثم .ةصاخ تابسانم هيرتعت دقو .حلاصلا لمعلا ىلل
 ةهجو نم ةيدقعلا لئاسملل ماعلا قسنلا روصي يذلا ئميلعتلا صضزرَعلا هنم ضرغلا

 :تافصلاو ءامسألا ثحبم داعبأ ك
 نم انل نبت دقو ،ىلاعت هنلا ةفرعم بابسأ ىوقأ نم تافصلاو ءامسألا ربتعت

 هيزنت ىَّلَع زكترم تافصلاو ءامسألا عم لماعتلا يف ضويب خيشلا جهنم أ لبق

 .359 ,8 :صصقلا ةروس نآرقلا باحر ف )1(

 .2 /8 :صصقلا ةروس :ن .م )2(
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 (11 :ىروشلا) ءىش هلثمك سيل» :ىلاعت هلوق هزاعش ،قولخملا ةهباشم نع قلاخلا

 الولو» ظافلألا الإ قولخملا تافصو قلاخلا تافص نيب هبشلل ةجو ال نأ ادكؤم
 ...انسفنأ ىلَع اهقلطن يتلا ءامسألا ريغ ءامسأ ىلاعت هللا تافصل ناكل ةغللا قيض

 اهب رَوصتنف اهفرعن ظافلأب ىنسحلا هئامسأو هتافص نع ربع انب هفطلل ىلاعت هنناو
 ازربم ‘؛هناطلسو هلدعو هتوربجو هتوق نم نقيتنو هب نمؤن ام ردق ىّلَع ءايشأ

 نع نوكي ام دعبأ يه ىتلا هداعبأو تافصلاو ءامسألا تابثإ نم نآرقلا دصاقم

 دمحم لاق ،ةديقعلا ةيلعاف دمخأ يذلا نيملكتملا جهنم هب فرع يذلا .نهذلا لدجلا

 هلوسر ةنس يفو 6ىلاعت هللا باتك يف ةدراولا تافصلاو ءامسألا يدوؤت» :بطق

 نكلو .ىلاعتو هناحبس هللاب هطبرو يرشبلا بلقلا ةياده يف ةريبك ةمهم ل
 ةينهذ اياضق ىَّلإ تافصلاو ءامسألا اولوح نيح ةمهملا هذه اودسفأ نيملكتملا"
 ._ داب هطبرت الو بلقلا كرحت الو نهذلا لدجلا اهلوح رودي ةفاج ةدراب

 صوصنلل ىؤرلاو موهفلا دذعت ببسب نكي م ةديقعلا ةيلعاف ءافطنا نإ

 ةيوستلا يف وأ ...حراوجلا ليواتو تافصلا تابثإ يف نمكت ال لب" .ةيعرشلا
 نم تافصلا رثأ يفن يف ةيقيقحلا ةلكشملا نكلو ،ليواتلا مدعو تابثإلا يف امهنيب

 ىإ انهّجويل ىنسحلا هئامسأب انربخأ هناف .""ةايحلا هذه عقاو نم وأ ،ناسنإلا ةايح

 .‘هّيهاون بنجتنو هرماوأ عبتن ىتح هب انبولق طبترتو هتفرعم

 .اهسرد ىتلا ةرتفلا لالخ - فقي مل هنأ ىلإ يريبعجلا تاحرف ذاتسألا راشأ

 الو ةيضابإلا ءانتعا ىلع ،ةيرجهلا رشع يداحلاو رشاعلاو عساتلا نورقلا
 .تافصلاو ءامسألا ةسارد نم يكولسلا يلمعلا رثألا صالختساب مهريغ

 .50 /12 :ةدجسلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .36 :ةايح جاهنمو ةعيرشو ةديقع اهلا لز هلإ ال :بطق دمحم (2)
 .45 :ةلعاف ةديقع وحن ،روزرز ناندع (3)

 .50 /12 :ةدجسلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (4)

 .768 /2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (5)



 219 بيغلاو ديحوتلا :لوألا ثحبلا

 ال ىلاعت هللا ءامسأ ءاصحإ ىنعم نأ ائيبم ةلاسملاب ىنع دقف شّتفطا خيشلا اما
 نم ءامسألا هب يحوت امب قلختلا وه» لب ؤ©بسحف دادعتلاو ركذلا فقوتي

 ..ي ةديمحلا قالخألاو تافصلا

 ملف ،ىزبك ةيانع تافصلاو ءامسألل ةلأسمل ةيلمعلا ةاعبألا ضويب خيشلا ىلوأ

 ىلع هتافص عيمج تايلجت نييبت ىلع صرح لب ،ةلالجلا ظفلب ليثمتلاب فتكي
 انك ولو ،هتافص عيمجب َلاَعئ هللا انرُكذي» :لوقي ذإ هل رتسملا نوكلاو ناسنإلا

 تحلصلو انمقتسال «انتانكسو انتاكرح عيمج يف تافصلا هذه لك رضحتسن
 ._‘انلاوحأو انلامعأ

 ةيهلإ ةفص ىَلَع دبعلا فّرعت املكف ،هتدابع ٣رسح هللا ءامسأ ةفرعم نم ةياغلاف
 .هبر جهنم قفو ضرألا ةرامع يف اقالطناو ،هبلق نانئمطال باب هل حتفنا املك

 .تافصلاو ءامسألا داعبأ ضعبل نايب اذهو

 :يلعلا -

 ال يذلا ميلعلا وهف .ءيش لكب هتطاحإو قلطملا هنلا ملع ةعس ضويب خينشلا نيب

 يف ينابرلا مسالا اذه راثآ ىلَع ازكرم ءءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هيلع ىفخي

 لك نع بساحيسو .ءيش لك يصحي هلا نأ دقتعي ثيح ،هكولسو دبعلا سفن
 لخاود يف امزاج اداقتعا دقتعن نأ وه ةيآلا هذه هيلإ انهبنت يذلاف» ريبكو ريغص

 ...رغص امهم ءيش لكب باسحلل يتأيسو .ءيش لكب ميلع ىلاعت هثلا ناب انسوفن
 .هناطيش ىلعو هاوه ىَلَع هنيعي هنإف ءرملا سفن يف زكتراو ناميإلا اه نكمت اذإو
 .“١«...ًرشلا لمع هيلع بعصيو ،ريخلا لمع هيلع لهسيو طارصلا ىلَع ميقتسيف

 .117 :ةيدقعلا شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم (1)
 .4 /6 :رونلا ةروس ،نآرقلا باحر ف )2(

 .277 /11 :نامقل ةروس :ن .م (3)
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 :كللا ۔ب

 ءايندلا كولم هيعتي يذلا لئازلا فئازلا كملا ال .قحلا كلملا وذ كيلملا هتنا

 ىتوث كلُمْلا كلام مهلا لفل :لئاقلا “"١لاعت هلل نوكولمم ةقيقحلا يف مه نيذلا

 دلا كريب ءاشت نم لتو ءآش نم 7 ءآش نمم كلملا ؤ عزنتو ُءآنشئ نم كلملا

 :مسالا اذه تايلجت نم 26(6 :نارمع ل) هيد ء مْئَش لك 'ىلَع كل

 .:هدحو للا ىلإ ءاحتلالا 1

 وأ ةموعزم ا ةلآلا نم هريغ نود ههجو هل انصلخ هثنا ىلإ ئجتلي نأ نمؤملا ىلَع

 عفن نوعيطتسي ال مهف "مهئايح تعطقنا نيذلا ىتوملا ىلإ وأ» .ةحرضألاو بابقلا

 .٤؟مهريغ نوعفني فيكف مهسفنأ

 :يقيقحلا معنملا ركش ۔2

 قلاخ هنأل هلك دمحلا هلف .قيقحلا هكلامو ءيش لك قلاخ ىلاعتو هناحبس هفلا
 ُمُكُسَم اذ م مث ؛ هللا نمق ةَمْعْن نُم مكي اًمَوث ،نيمينملاو مهيلع معنملا قلاخو ،معنلا

 يف ماعنإلا بابسأ رصحي ةقيقحلا هذه نع لفاغلاو (53 :لحنلا) هنوُراأجئ هناف نلا

 -ناسنالا كلذ ءارو نأ ,رت نقيتتو ملعت نأ كيلع نكلو» ركشلاب مهصخيف نيقولخملا

 لام ن نم كاطعأ امب هقزر مث : لوا هقلخ يذلا وه هنأو ةللا -اًريخ كيف عنص يذلا

 نأ كيلعو ‘تكعفني وأ كيطعي نأ هبلق يف ىقلأ يذلا وه ،هريخ نم هب كعفن وأ

 كيلإ تةتما يتلا ديلا ىّلَع طقف كرظن رصقت الو ناسنإلا امه ءارَو نم ىلإ رظنت

 لز -لقاع ريغ وأ لقاع قولخ يأ ىلإ هجو ركش نم امف ،هعون ناك امهم عفنب
 ركذ ىلإ هدابع وعدي هللاو 62"؟هللا نم اهآك ءايشألا :لصا سيلوأ .هللا ىلإ همجرمو
 :لوقي ذإ .هاوس دحأ ىلإ ةدابعلاب هّجوتي نأ ركنتساو ،اهقلجب درفت يتلا همعن

 .100 /7 :ناقرفلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .4-605 / 14 :تانفاصلا ةروس :ن م )2(
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 ءامسلا م م م مكقزري ؛ هللا ريع قلاخ نمم له 7 هللا ةمعن اوركذا رساّئلا اهيأ اي

 .(03 :رطاف) ههنوكفو 'ىئأف َوُه الإ ةلإ ل ضزألاو

 :قلا -ع

 نأ هتمكح تءاشو ،ع:يش لك قلاخ هنأل ءيش لك ىلَع ةقلطملا ةردقلا هلل

 كلذ نم ةمكحلاو ،اهضعب قرخ انيري رخآل نيح نم هنكلو .ائنُس نوكلا اذهل لعجي

 ءيش َلك ىَّلَع رداق هنأو 5ذيري امل الاعف هنوك ةاقتعا انناهذأو انسوفن يف زكري» نأ

 اًماظن اهعضوو اهنس ىتلا ننسلا هذهب ديقم ريغ هنأو ،نونلاو فاكلا نيب هَرمأ نأو
 .'"اهليدبت عيطتسي ةنسلا عضاوو هضقن عيطتسي نوناقلا عضاوو 5انوناقو

 ءيش لك ايلع هنوكبو ،ةقلطملا هللا ةردقب دبعلا نمآ اذإف
 ،هنيع يف هرهاظم تمظع امهم هبلق يف قولخملا ميظعت لاز (45 :فهكلا) هگاردَتقُ

 هللاف ،قلاخلا ةيصعم يف هعيطي ىتح قولخ يأل للذتلا نم هننصحي داقتعالا كلذف

 هذه تزكرت اذإو» ،هدابع بولق ي هناطلسو هتوقو هتمظع زكري نأ ديري ىلاعت
 هدحو هللا تاذ ىف ربكلاو “لعلاو قحلا رصحي ناكو ،ناسنإ بلق يف ةديقعلا

 ىَلَع هاضر ماقيو اهيصعي الو هعيطي .هتدابعب هدرفيو هردق قح هردقي , ذئدنعف

 هنإف ةديقعلا هذه هبلق برشتي مل نم اًمأو ؛' هريغ اضر ىلع هطخسو هريغ طخس

 قرمي ىتح ،مهل للذتلاو قلمتلا هيزخيو» نيقولخملاب قلعتيف ضارغألا هب بعالتت

 .هريبكلا رطخلا اذهو هطخس وأ نالف اضر ببسب نيدلا نم

 نم ةصاخ ضارغأو حلاصم هل نوكت دق فيعض قولخ هنلا ىوس نم لك
 بلاطلا فعض ©تاجاحلاو تابلطلا لك ةيبلت نع زجعيو ،هتامدخ ميدقت

 لك نئازخ هدنعف ميركلا ينفلا ىلاعتو هناحبس هنلا ,امأ (73 :جحلا) هبوُلطَمْلاو

 .39 /03 :ميرم ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
 .534 /11 :نامقل ةروس :ن .م (2)
 .534 /11 :ن .م (3)
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 .ءاشي ام قلخي يذلا وه لب (54 :ص) هداق نم هل امح قاب هدنع امو .ءيش

 يي الو ضرألا يِف ءيش نم هزجعي ال ءيش لك توكلم هديب نم ناحبسف
 لجأ نم هلعل (82 :سي) نوكيف نك هل لوقي نآ اش دارأ آ اذإ هر مأ َمئإ» ءامسلا

 هناحبس هنلا ىَلَع ماعنإلا رصح قايس يف “قلخلا” ظفلب حيرصتلا ءاج كلذ

 هللا رْنَع قلاخ ني له ْمُكََلَع ء هللا ةَمْعِ اوركذا رساّنلا اهيأ آي )» لوقي ذإ ،ىلاعتو

 .(03 :رطان) هگنوكفو انأف و وه الإ ةلإ آل ضزأل اَو ءآَمُسلا نم م مكقزر

 ىتح ‘هبلق يف .خسرت ىلاعت هثلا ميظعت ةديقع نإفاا يناعملا هذه نمؤملا ربدت اذإ

 هتمحر وجري ٨هب الإ نيعتسي الو هيلإ الإ ئجتلي الف 6هديب ءيش لك نأ دقتعي
 اَمَو اهل كيضُم ًالق ٍةَمْخَر نم سانلل هللا ف ر امف هنأ نقيأ هنأل هباذع فاخيو

 .(02 :رطاف) ميكحلا ؤيَعلا وُهَو هدعب نم هل َليسرُم الف كيب

 :زيزعلا -ر

 ©بّلغُي ال يذلا بلاغلا يوقلا وهف زيزعلا" هسفن ىلاعتو هناحبس هللا ىمس

 مألا ةمحر نم رثكأ مهب ميحر وه لب .مهيلع يغبي نأ ريغ نم ،هدابع قوف رهاقلا وهو
 يك يناعملا هذه يف ركفي نأ دبعلا ىلعف ردقت ال هتامحرف .للدملا اهديحوب موؤرلا

 ةبحم ثعبي يذلا ام نكلو» هليبس ىلَع ةماقتسالل ةقاط هل نوكيف هل ابح هلق علتمي

 ؛“ة)ههفطلو هرسيو هتمكحو هللا ةمحر ركذت هنإ ؟بّرقتلا رس يه يتلا بلقلا يف هللا

 ىَلَع ءرملا لمحت دوبعملا ةبحمو ،دوبعملا ةبح يف نانمكي اهصالخإو ةدابعلا رسو»

 .“؛هطخسي ام لك نع داعتبالاو هيضري ام لكب هيلإ برقتلاو ةماقتسالا

 نم ةريثك عضاوم يف ‘“ميحرلا و زيزعلا" يمسا ىلاعتو هناحبس هثلا نرق

 ميقتسيل نمؤملا بلق يف امهراثآ عامتجا ةرورض ىلع ةلالدلل ميركلا نآرقلا

 .423 /13 :رطاف ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 .289 /1 1 :نامقل ةروس :ن .م (2)

 .290/11 :ن .م (3)
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 ،هتّعل هللا باهن انلعجي ميحرلا زيزعلاب ىلاعت هلا فصوو» ،ةقيرطلا ىلع
 نارجاز ناناطلس امهو .ءاجرلاو فوخلا اه ىلَع بترتيو ،هتمحرل هوجرنو
 ىَلَع مهلمجي ءاجرلاو ،هننا طخس نم افوخ يصاعملا نع مهةري فوخلا ،دابعلل
 .)هتحر يف اًعمط ةعاطلا

 اندعأو انلطأ املك نحنو شةمكحلا يه هذهو .ةايحلا يف كولسلا لدتعي اذهبو»
 ييف هبحو ىلاعت هثلا ريرقت نكمتيل بولقلا يف ادبملا اه ريرقتلف مكيلا ضعب نايب

 ١ .ةةةريفولا ظحلا امهنم ئتوأ نمل هتعاط امهيلع بترتيف ،انسوفن

 :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع يور امك "نايسنلاو أطخلا ىلع ناسنإلا لبج

 عامتجا نإف هبر دبعلا ىصع اذإف &ة×نوباوتلا نيئاطخلا ريخو ءاطخ مدآ تب لك»

 نع تباغ نإف ةبانإلاو ةبوتلا ىلإ وببس ىوقاو هل مفاد ريخ ةمحرلاو ةزعلا يتفص
 نع هدعبيل اذفنم هيلإ ناطيشلا دجو ةمحرلا ةفص -يصاملل ةرمغ يف وهو- دبعلا

 ريسفت ةبسانم ضويب خيشلا لاق ،اهنم طونقلاب هرعشيف رعشيف هترفغمو هللا ةمحر يف عمطلا

 يف اودقتعا :انل لوقي نأ ديري وهف" :(05 :رمزلا) هراملا زيزَعْلا [ وه الآ :لاعت هلوق

 ءرملا اهيأ سايت الف .ميحر رافغ هناو الي ال بلاغ يوق هنأ ںنيتنثا نيتفص هللا

 يتاي نأ لبق ةرغرغلا لبق بوتت نأ كيلع امنإو ،كبونذ ترثك امهم هنلا ةرفغم نم

 ىلع اًمود لظو ةبوتلاب لَجعتف 5داصرللب هل توملا نأ دقتعا نم سێكلاف اهتوم
 متنأو الإ “رثوُمئ الو هتاقئ قَح ةللا أوشئا أوتماء نيذلا اَهُيأ آي ،دادعتسا ا

 . . .(102 :نارمع لا) «هنوُمِلْسُم

 ةلي ءينلا ةيلست ةمحرلاو ةزملا يتفص عامتجال ةيسفنلا داعبألا نمو.

 مهنأل نيملاظلل اولجعتسي الو ةرباصمو اربص اودادزي يك نيدّهطضملا نينمؤملاو

 .61 /10 :مورلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .60 /12 :ةدجسلا ةروس :ن .م (2)

 :مقر .اهاجرحي لو دانسالا حيحص ثيدح انه» :لاقو .نيحيحصلا ىلع كردتسملا يف مكاحلا هاور (3)

7. 2724. 

 .274 /15 :رمزلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (4)
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 هللا ةمحر نكلو .مولعم تقو يف كالهلا مهتبقاع نإف ؤهللا ىلع نوتخي ال

 امه ينو» ،هب نمؤي نم مهبالصأ نم جرخُي وأ نوبوتي مهلعل مهلاهمإ تضتقا
 تحت َءالذا ميتفنا اوري نأ مهظيغي نيملسملا أل .نينمؤمللو ني ءينلل ةيلست

 اودظَو لسلا سقيتنسا اذإ 'ىئح» 0×نيبلا قحلاب ءايوقأ مهو نيكرشملا ةطلس
 مْوقْلا نَع 517 َرُي الو ءآش نَم يجنئف انرصن مهءاج اوئبك ذف مُهنا
 لنيمجلا ربصلا ىلع نيدّهطضملا نينمؤملا نيعي اًممف 110(56 :فسوي) «نييرْجُمْلا

 ،ميحرلا زيزعلا هثلا نم ةزعلاو ةرصنلا بلطو نيقتملل ةبقاعلا نأ مهداقتعا

 .ءاشي نم لذيو ءاشي نم عي يذلا
 ريغ نم ةّرعلا بلط مهقاعضتساو نيملسملا ةلذ ببس أ ضويب خيشلا نيب

 فالختسالل طرتشا يذلا باهولا ز زيزعلا نيملاعلا بر يقيقحلا اهردصم

 نم ةزعلا نوبلطي» نيذلا زعي م الو .حلاصلا لمغلاو نامإلا نيكمتلاو

 ودا بلق ألتما اذإف ،زيزعلا مسا اوفرع اذإ الإ "هللا نم اهنوبلطي الو ةروجلاو
 نأل .ةماركو ةَرع دادزيف هللا ريغل للذتلاو ،هتاوهش رسأ نم ررحت زيزعلا هبر ةيشخ
 للذت نلع تذوحتسا اذإف ناسنإلل تاوهشلا دابعتسا اهحبقأو ةيدوبعلا عاونأ "

 .ةيلباق هرامعتسال قلخلا زارش دجوف & “ةّيميهب ةوزن لكل

 : ميللا مه

 اذإ قلطملا رشلا قلخ نع هزنتي .ةميكح هلاعفأو ةميكح هلاوقأ ميكح هنلا

 : ضعبب .ءالتبا ۔-هتايح يف- هل ردق نإف ةنثمطم ةايح شيعي مسالا اذه نمؤملا فرع

 ضويب خيشل ١ لثم . هلجآ وأ هرمأ لجاع يف ْهل ريخ نع قلفنتس اهنأ نقيتيلف ي يازرلا

 عورزل ا اهنم جرخت يتلا قورعلا اهنم جرختل نفعتت ىتلا ةرذبلاب ةدرجملا ةقيقحلا هذهل

 .303 /7 :ءارعشلا ةروس نآرقلا باحر يف (1)

 ١ .425 /7 :ن . .م )2(

 .423 :رطاف ة هروص . :ن . م (3)

 .ةرارقلا ةايحلا تاليجست .جمدم صرق . .193 ا /1 3 : :موي سرد ديوسلا عمتجم : :ضويب ميهاربإ (4)
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 سانلا ىلع ىفخت دق ،ةمكح ايندلا هذه يف بئاصملا لكل نأ ادكؤم ،"اتاريخلاو
 ةعقاولاب الثم كلذل برضو نيح دعب اهنم هثلا ءاش ام ىلع نوعلطيو اهلوزن تقو

 اهيف لاقو ؤ،نونمؤللا صخو ةوبنلا تيب اهب يلتبا يتلا كفإلا ةثداح" ةيخيراتلا

 وُه لب مكل ارش ارش ةوُبيسخئ ال مكنم ةبصع كنالاب أوءآَج نيذلا ثإ :ميلعلا يكح

 .(11 :رونلا) هگ.. .مُكْل ريح ر

 . :يفل ا -و

 ءانغتسا هنع ,عيطتسي نل هيلإ ريقف هاوس ام لكو ؤهدابع نع ينغ هللا

 ينلا وف ةللاو هللا ىلإ ءارقفلا متنأ سائلا اهيأ آي :لئاقلا وهو

 . .(15 :رطاف) هُذيِمَحْلا

 ةيحورلا مهتايح نوؤش نم ءيش لك يف هيلإ ءارقف مهلك مهنأ هدابعل هللا نب
 هللا ىلإ جاتحم كنأ دبعلا اهيأ تملع ىتمف» ،ديمحلا زغلا هدحو هللاو ۔ةيداملاو

 ةيصعملا نع كاهن اذإو ،كتدنئافلف هتعاط لا كاعد اذإو كسأر عئطاطت

 الو هدابع ةعاط هعفنت ال هللاف ةةنجلا لخدتو رانلا نم وجنت ىتح كتحلصملف
 هللا ىلإ نيجاتحملا نيقولخملا ىلل هجوتلا نع ىنغتسا نم سێكلاو ،مهتيصعم هَرضت

 .اليكو هللا نود نم ذختي زخ لو .ينغلا

 :ليكولا -ز
 ردقي ال .هتايح رارمتسالو هدوجول هيلا رقتفي هاوس ام لكو دمصلا وه هللا

 ءاجتلإ ةرشابم هدحو هثلا ىلإ هجوتي ريصبلا نمؤملاف 6هللا ءاشي نأ الإ ميش لعف ىلَع
 غلاب هللا نإ هبنسَح ُهبسَح وهف } هللا ىلَع :لكوتي رمو كثيري امل لاعفلا هنأو .هتوقب نقوملا

 .(03 :قالطلا) ةرسأ

 .250 /15 :ص ةروس "نآرقلا باحر ين (1)
 .463 /13 :رطاف ةروس :ن .م (2)
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 هبنو . ..نقوملا قداصلا بلقلاب هللا ىلإ هجوتلا ةرورض ىلع ضويب خيشلا زكر
 ءاقح هللا ىلغ الكوتم ربتعي “ليكولا معن زو هللا يسح” :لاق نم لك سيل هنأ ىلل
 نع ةعبان ©بلقلا يف ةخسار نوكت نأ ادهتجم تاملكلا هذه ددري نأ نمؤملا ىلعف

 نيقيلا اذهب هبلق ألتما اذإ دبعلا نأل ،ليكولا معن اقح هللا نوك يف نيقيو قدص
 لكوتم هنأل ،تةتشاو لاوحألا تبلقت امهم ةنيكسلاو ةنينأمطلا هبسكي حيحصلا

 لعجو اهرشو اهريخب ىنفتسو ءالتبا راد ايندلا رادلا لعج يذلا مويقلا يحلا ىلع

 هنلا نع ىضريو هسفن نئمطتو هبلق رسي اذهب» .يدمرسلا ءازجلا راد ةرخآلا

 ....هنع هللا ىضريو

 ةناصحلا باستكاو نيدلا ىلَع ةماقتسالا “ليكولا" مسال ةيلمعلا داعبألا نمو
 ةهج نم ناسنإلا يتاي دق ناطيشلاف نجلاو سنإلا نيطايش ةسوسو رش نم

 .لالحلا هبسك يف ىعارو هللا دودح دنع فقوت اذإ هنأ هل سوسويو -الثم قزرلا
 اببس نوكي دق نامرحلا كلذ ناب هفّوخيو {ةريثك لاومأ نم هسفن مرحيس هنإف مارحلاو
 قرطلا نم لاملا عمج هل نيزيو هيرغي لازي الو ...اعوج هلايع عايضو هر اقتفال

 ىَلَع الكوتم ناك اذإ هنكلو» هتاوطخ عابتال هجردتسي نأ ىلإ .ةمرحلاو ةهوبشملا

 هنَّصحت ةديقعلا هذه نإف ءةينادخولاو ةيهولألاب هبر درفأ دقو ناميإلا ئوق كهلا

 .اذفنم هيلإ ناطيشلا دجي الف هظفحتو

 نع ملظلا عفد ىوعدب ،ةئيه وأ نالفل اَقَلزت هلا رمأ ةفلاخم ناسنإلل نئَز دقو

 ىا لك ينع ةرني ليكولا معنو يبسح وهف للا ىّلَع لكوت انأ :لوقيو» ،هسفن

 ق ليبس مهيلع ناطيشلل سيل ءالؤه لثمف ،ترقتفا اذإ ينقزريو ملظو

 وأ تانمرحملل العف - هللا ماكحاب فافختسالا ةرهاظ ضويب خيشلا جلاع

 ‘ىَلَع ارَكرم هب ءازهتسالا ةهارك وأ ريغلا نم ءايحتسا كلذو -ضئارفلل اًعيبضت

 .220 / 11 :نامقل ةروس ،نآرقلا باحر ف 1 (

 .575 /14 :تافاصلا ةروس :ن .م (2)
 .ن .م (3)



 227 بيغلاو ديحوتلا :لوألا ثحبلا

 نع ءيش يأ هدصي ال قداصلا لكوتملا نأ ىلع ادّكؤمو كهلا ىع لكوتلا ةرورض
 نم انءاج ام 'ولَع كرث :ول نل ]» :هل اول اق نيذلا نوعرف ةرحسب ًالممم .رثنا رمأ عابئا

 (72 :هط) ينلا ةايَحْلا هذه ىضقت امل ضاق تنأ آم ضقا انرطق يذلاو تانبل

 نايغطب اوناهتساو تومي ال يذلا يحلا ىَلَع اولكوتو مهبولق ناميإلا رمغ ءالؤهف
 وأ هنم قري نأ ال "هنيد ظفحل هلعف ملسملا ىلَع بجاو اذهو ،تولملاب مهدذه نم

 .)دحأ نم اهعمس ءازهتسا وأ ةيرخس ةملكب هضئارف ضعب كرت

 فورظل نوضرعم مهئأل يتآلا باطخلاب بابشلا ضويب خيشلا صصخ

 مسا ىنعم راضحتسا ىلإ اهيف نوجاتحي -ةينطولا ةمدخلا ةلحرمك- ةصاخ
 دمتعت نآ كلكوت ةقيقح» :لوقي ثيح شةماقتسالا ىلع هب ةناعتسالل “ليكولا"

 نج ناطيش روأ .سن ناطيش كنم هعزتني ال ثيج "هنيدب كُسمتتو ،هللا ىلع

 انحبصأ ائئِكَل ،التق وأ ابرض ناك اذإ اذه اررض نم هتفخ اميف هثنا ىلع دمتعتو
 نم ةالصلا كرتتأ !!هللا ناحبس ايف طقف سانلا ةرظن نم افوخ نيدلا قلطن

 .‘ه؟كيلإ نورظني سانلا نأ لجأ
 امهم هنيد ىّلَع تبثيف ،نيطايشلا سواسو نم دبعلا نّصحي هثنا ىلَع لكوتلاف

 ىصقأ هيلع رئؤي الو ،ليلق عاتم ةنجلا ميعنل ةبسنلاب ءارغإ لك نأل .دده وأ ئيرغأ

 ادادتشا مهبرك داز املك نوقتملا هللا دابعف ؛ىقبأو دشأ هنا ديعو ناب نقيت اذإ ديدهت

 .(172 :نارمع ل) ليكولا من َمْعِنَو هللا اَنْبنسَح أولاقو انام مهداز

 ،مهايندو مهنيد عايض ءارو تناك نيملسملا ةايح نم لكوتلا ةقيقح بايغ نا

 خيشلا ىري بابسألا بر هلا ىلع دامتعالاو بابسألا دافنتسا يضتقي لكوتلاف

 نأ انيبم ءءاعدلاب هنلا ىلإ هجوتلا لبق ةيرورضلا بابسألا ذاختا بوجو ضويب
 “ههثلاب ئزهتسم رخاس اهنع ضرعلا

 272/17-273 :ىروشلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (1).
 .141 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (2)

 .274 /17 :ىروشلا ةروس :ن .م (3)
 .277-278 /17 :ن .م (4)
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 :تاوهشلا نم ذايعلل هللا ىلَع لكوتلا

 هيلع لكوتيو هرب ذولي ءءارضلاو ءارسلا يف هفرعي 6هللا عم نمؤملا شيعي

 قزآملاو بئاصملا نأ ضويب خيشلا نيب ،تامزألا نم هذقنيو ،رورشلا نم هظفحيل

 ةيداملا روسألا يف رصحتت ال اهب نيلتبملا صلخيل هللا ىلإ هجوتلا يعدتست يتلا

 يتلا نيدلا يف ةبيصملا يه اهنم رطخأ تالكشم كانه لب 3 .نجسلاو رقفلاو ضرملاك

 سفن ىَّلَع هسواسو بّلفتو ناطيشلا ذاوحتساب تاوهشلا عابئا ببسب لزنئ

 ، ىوهلا نثاربو ةوهشلا عتارم يف طقس هتمحرب ادحا هنلا كرادتي مل اذإف» ناسنإلا

 هوعديو ىدرلا ىلإ هَرجي يذلا ناطيشلا بلاخم نيب نم هتذقنأ هتمحر هتكردأ اذإو

 هللا ةيصعم ىلإ عافدنا هسفن نم ناسنإلا دجو اذإف ً:ئريعسلا باحصأ نم نوكيل

 هتمحرب ثيغتسيو هب ذيعتسيو هناب مصعتسي نأ هيلعف كلذ ريغ وأ ملظ وأ قسف نم

 .ميجرلا ناطيشلا رش نم هذقنيل

 داعبألا رامثتسا ىلع ضويب خيشلا صرح ضرعلا اذه لالخ نم ظحالي
 ةيدقعلا لوصألا ىلع ةيحالصإلا هتيلمع زيكرتو ،ىنسحلا هللا ءامسأل ةيلمعلا

 هنيد ظفحل ملسملا ةايح يف لكوتلا ةرورض نيب الثم “ليكولا” مسا حرش دنعف
 حالصإ يف ىربك ةزيكر» هنأو ةميركلا قالخألا لصأ لكوتلا نأ ىلإ اريشم ،هايندو
 .هتملك ءالعإو للا نيد رشنل ةيساسأ ةماعدو ‘تاعمتجملا

 :ىنسحلا هنلا ءامسأ مهف ءوسل خيبلسلاراثآلا۔6

 يف ةيلجتم ةيلمع اداعبأ ىنسحلا هنلا ءامسأل ثا قباسلا رصنعلا يف انل نيبت

 ىرتعا نإ ءامسألا هذه نكل ةقيرطلا ىلع هتماقتساو اهربدتم سفن ةيكزت

 ةيبلس راثآ هنع ترفسأ ،هطباوضل بيجتسم ريغ أليوات هًجَوُئ ناك للخ اهمهف

 .ةيكولسو ةيسفن ٠

 .5 /1 3 :رطاف ةروس ،نآرقلا باحر ف )1(

 .4 /1 7 :ىروشلا ةروس :ن .م )2(



 229 بيغلاو ديحوتلا :لوألا ثحبلا

 لمأ انل نيب دقو ةمحرلا عساو هللا نأ ىلع لدي .الثم "ميحرلا" مساف -أ

 هبثكأَسَق ءيش لك تقعيسَو يتَمْحَرَ » :هلوق يف اهقاقحتسا طورش دحو هتمحر
 7 اقح (156 :فارعأل) 4 ...نونو اَتَياَئب مُه نيذلاو ةاكزلا نوئويو نوت نيذلل

 خيشلا رتح "نيقتملا هدابع اهب صخي نأ هتمكح تءاش نكلو ةعساو هنلا ةمحر

 .ةيآلا هذهب ئطاخلا لالدتسالا ببسب ،هللا ةمحر ىنعم مهف ءوس نم ضويب

 ءيش انأو “ ءيش لك تعسو يتمحروأ ُ :لوقي هنلا نإ" : :صخش لوقي نأ هتروصو

 ةاكز اوئثويَو نوم هريل اَهْبتكأَسَف % :هلوق نع لفغيو خ ينعست هتمحر :نذإ

 ."ي ...نونموي اتتايائي ممه نيلاو

 نيذلا هدابع رشبي ةرفغملا عساو هللاف ““راقغلا'” ىنسحلا ءامسألا نمو -ب
 &(53 :رمزلا) هميحرلا ُروفْعْلا وه 7 اًعيمَج بوثلا رفي هناب مهسفنا ىلع اوفرسأ

 راَقْئَل يلإو :لوقي ثيح شةبوتلاب ةطورشم ةرفغملا هذه نأ نيبي هناحبس هنلا نكل

 صيصخت يف ةحيرص ةيآلاف (82 :هط) "ىدتها م مث د اًحِلاَص َلِمَعَو َنماَءَو با نَمْل

 .هللا ةرفغم قاقحتساب نيبئاتلا

 تمع سانلل ةكنالملا رافغتسال ناتغيص ميركلا نآرقلا يف تدرو امك

 (05 :ىروشلا) ضزالا يب ف نمل نوُرفْشَت سيو و ضرألا يف نم امهادحإ

 هكليبس ا وحَبئاَو اوبائ هريذلل رفغاف رافغتسالاب نيبئاتلا ىرخألا تنصخو

 هللا ة ةرفغم قاقحتسال ةبوتلا طرش ديكأت نيتيآلا نم خبشلا جتنتس ا (07 :رفاغ)

 ةدرطم ةدعاق هذهو ،مولعم وه انك .ديقملا ىلع لَمخُي قّلطملا»ه :لوقي ثيح

 .}ةنيئاتلل الإ تسيل هللا ة ةرفغم نأ نيب ث ةحيرصلا تايآل ا نأ ىلع ةدايز

 ريغل رافغ هللا نأ دقتعاف هقالطإ ىلغ مسالا اذه مهف نم اطخ ىلإ راشأو

 .ةبوت ريغ نم ةريبكلا يبكترم زاقغو ءنيبتل
 .523 /16 :تلصف ةروس نآرقلا باحر يف (1)

 .32/16 :رفاغ ةروس :ن .م (2)
 .3 /1 6 :تلصف ةروص :ن .م )3(
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 هللا ءامسأ مهف يف يعوضوملا ريسفتلا ةقيرط فظوي خيشلا أ ظحالي
 هذه دامتعا ةرورض ىلع هديكات ىلإ لوألا لصفلا يف انرشا دقو ؤىنسحلا

 مهفي نأ دارأ نم ىلع» :هلوق كلذ نمو ©باوصلا هجو ىلإ ءادتهإلل ةقيرطلا

 ىتح عوضرللا سفن يف ةدراولا تايآلا لك عمجي نأ عيضاوملا نم اغوضوم

 "ينلا رص انع هل عمتيحت

 ةيئيزجتلا ةرظنلا ىلإ يدؤي عيضاوملا ةجلاعم يف ةقيرطلا هذه لافغإ نإ ,

 ءامسألا عوضوم يفف ،لئاسملا مهف يف ةرصاق ةيؤر نع رفستف صوصنلل

 -۔هدجح ىلع مسا لكل حيحصلا مهفلا نود روصقلا اذه لوحي -الثم - تافصلاو

 متي ثيح ىنسحلا ءامسألا ءاصحإ نود لوحي امك -ةرقفلا ةيادب يف انب رم امك

 هوفعو هتمحر ىلع ةلادلا هللا تافص ىلع زيكرتلا لثم رخآ نود مسق ىلع زيكرتلا
 هتوربجو هرهق ىَلَع ةلادلا ءامسألا نم اهريغ نم لهذيو ،اهيلع لّوعُيف ...هترفغمو

 ىدامتي ثيح ،للَجو زع هللا ربكم نم نمألا روذح يف عقوي كلذو ...هماقتناو

 .نوملعي ال ثيح نم هثنا مهجردتسي و ،نوهمعي مهنايغط يف نولفافلا

 نم اريثك تّرضا ةهبش “ةمحرلا” ةعس ىضتقمب قلعتلاه :ضويب خيشلا لآق
 مهفل حيحصلا جهنملا ٥أ مالكلا اذه نم جتنتسي ،“مويلا يمالسإلا بابشلا
 ةجلاعم ةدارإ دنع ةدحاو ةفص ىَلَع راصتقالا مدع يضتقي ةيهلإلا تافصلا

 يفن ،اهب ةقلعتملا تافصلا نم ةعومجم ءوض ىلع اهمهف يغبني لب ؤام عوضوم
 ` ۔لدعلا -ةرفغملا-ةمحرلا -ملحلا-ملعلا :تافص سردت -الثم- ءازجلا عوضوم

 هباتك نم عضاوم يف (نيلباقتم) نيمسا نيب هنلا مج دقو ...ماقتنالا -ةّرعلا |

 هلوقو (165 :مامنألا) ميحر ر هل هلإو د باقعلا م عيرم كبر نإ :هلوق اهنم

 باذعلا وُه يباذع نأو ميحرلا روغلا انأ ىنأ يدابع ئبن» :ىلاعت

 .(49-50 :رجحلا) هگميلآلا

 .4 /8 :صصقلا ةروص ،نآرقلا باحر ف )1(

 .524 /13 :رطاف ةروس :ن .م (2)
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 ىلإ اقابس ةقيرطلا ىلع اميقتسم دبعلا لعجي ةعمتجم ىنسحلا هنلا ءامسأ مهف نا

 ةفصب قلعت نم اًمأو ،هبلق يف ءاجرلاو فوخلا نزاوت ببسب ،اًبهرو اًبغر ت ارخلا

 اهنم سايلاب وأ هنلا ةمحرب رارتغالاب ةباصإلل ضرعم هنإف ةنيعم تافص وأ ةدحاو
 ةنجلا لوخدل ىنسحلا هللا ءامسأ ءاصحإ ةي لوسرلا طرتشا ك كلد لجأ نم هلعلو
 لخد اًهاَصخأ رم ادحاو الإ ةئام امسا نيعستو ةعست هلل ن" :لوقي ثيح

 مُهَدَعَو مهاَصخَا دقلو :ىلاعت هللا لاق دعلا ريغ ءاصحإلاو ،هةّمجلا

 يناعم نمف 8ا...مهلاعفاو مهصاخشا دعو مهب طاحأ :يأ 94(6 :ميرم) هادَع

 اهيناعم نمو ،اهضعب ىَّلَع راصتقالا مدعو اهؤافيتسا ىنسحلا هنلا ءامسأ ءاصحإ

 .اهب لمعلا قيرط كلس

 :ديحوتلا لصأ يف اياضق جالع :هنلاب ناميإلا داعبأ 7

 .نيتروص ىَلَع هدوهج زكرو ‘كرشلا نم روص ةبراحمل ضويب خيشلا ىذصت
 -2 (داحلإلا) دوحجلا كرش -1 :امهو اهرصع يف نيتريطخ نيترهاظ امهنوكل
 .هللا ريغل حبذلاو ةحرضألا ةدابع

 ضويب خيشلا دنع يدقعلا ركفلا صئاصخ نم نأ قباسلا لصفلا يف انل نيبت

 فاشتكال ايعاس ناديملا ىلإ لزنو ،هَربخو هرصع شاع هنإ ثيح 5ةيعقاولاب هماستا

 ةيضق ةجلاعم دنعف ...اهل ةيلمع لولح داجيإ يف دهتجاو ،ةنهارلا اياضقلا ءاودأ ةلع

 هرصع ناسنإ ىلع ارطخ لكشت يلا هروصو كرشلا عاونا ىلع زمر الثم كرشلا
 كرش ةّيكرشلا روصلا نمو ،اهتاعد ليطابأ ضحدو اهتفاهت نييبت ىلَع دهتجا مث

 ؛2691 /6 .6957 :ثيدح ادحاو الإ مسا ةئام هنن نإ باب اديحوتلا باتك .حيحصلا :يراخبلا (1)

 نم لضفو ىلاعت هنلا ءامسأ يف باب 6رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك حيحصلا :ملسم

 .2063 /4 .2677 :ثيدح ،اهاصحأ

 .109 /9 :ريسفتلا ريسيت :شّيفطا (2)
 ايروس ۔قششمد .يتكلا راد .6 اط ،ىنسمحلا هللا ءامسأ ةعوسوم .يسلبانلا بتار دمح )3(

 .10/1 :م2002/ه1423 .
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 مويلا ناسنإلا ىّلَع فاخي ام رطخأ نأ ملعنلو» داحلإلا ةرهاظ راشتناو ءايلوألا

 كيل ىلإ وعدي امك ةينادحولاو ةيهولألا راكنإ َوُهَو دوحجلا كرش امإ ،كرشلا
 يف َوُهَو- ئفخلا كرشلا وه يذلا كارشإلا كرش امإو ،نوعويشلاو ةدحالملا
 كلذ لك هللا ريغ ىلإ تاوعدلا عفرو هللا ريغل برقتلا َوُهَو رهاظ ةقيقحلا

 ك ."ناسنإلا ىلَع فاخي ام رطخا َوُهَو اكرش

 :( راجلإلا) روحملا كرش :زلوأ

 .يساردلا طسولاب ارتاتم فقنملا بابشلا نم َرصانع داحلإلا ةجوم تلاط

 بابشلا ضعبب تغلب يتلا اهاودع ةروطخ ىلع اركرم ضويب خيشلا ال ىدصتف
 اذه ضارعأ نمو ،دلاخلا هنلا عرش ىلع هرثؤي نأ ىلإ ملعلا نم يتوأ امب رهبنملا

 ضبقنت ةلي هلوسر ةنسو هنلا باتك ميكحت ىلإ ةدوعلا بوجوب اوركذ اذإ مهنأ راهبنالا
 ةدحلملا ممألا ضعب ريتاسد ركذئ تالجمو تايرشنو وبتكب» مهل ءيج اذإو ،مهسوفن

 .“!““ ملعلا وه اذه” :نولوقيو ©رشبتستو مهسوفن كلذل حرشنت اهنيناوقو

 ةماع ةيدجسم سوردو ةصاخ تاءاقل دقعب ةيضقلا هذه ضويب خيشلا جلاع

 ميركلا نآرقلا ىلع عمتجملا اياضق هيف ضرعي ناك يذلا ريسفتلا سرد بناج لإ
 ذ نإ لبف :ىلاعت هلوق ريسفت ةبسانم همانتغا كلذ نمو .نيبملا هرونب ءادهتسالل

 نيذلا ةيعويشلا ةاعد ىَّلَع ةرلل (40 :رطان) ارورغ الإ انضعب مهضعب د نوُمِلاظلا

 ،لاعلا دوسيسو ىقبي يذلا َوُهَو حلاصلا وه ئذاملا مهبهذم ناب بابشلا نورغي

 اولتب ىنح مهئاسؤر توم ىَّلَع ةليلق تاونس لإ تضم ام» هنأ تبثأ عقاولا نكلو

 ءاهنالطبو اهرايهنا ميئارج لمحت اهنأل ؛رايهنالاو نابوذلا يف تأدبو اهيف اوريغو
 .رورغملا دعولا نم غون اذهو

 .2 /1 5 :رمزلا ةروس نآرقلا باحر ف )1(

 .7 :ن .م )2(

 .43 /3 :هط ةروس :ن .م (3)
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 يف نيبلق نم لُجَرل هللا لَعَج ام :ىلاعت هلوقل هريسفت ةبسانمبو
 نوكي نأ اَمإف» ادحاو ابلق كلمي ماد ام ناسنإلا نأ نيب (04 :بازحألا) هفوج

 ال اذهف اعمتجي نأ امأو ،هريغب اوشحم نوكي نأ امإو ،ىلاعت هثناب اناميإ اًءولم

 .ةديقعلا هيوشت يف يعويشلا رطخلا نم ريذحتلل ةصرفلا منتغاو .؛نكمي
 ةركف نم مهبولق ديرب دعب الإ نيرخآلا ا يف رئؤي ال مهركف نأ اهتاعد عانتقال
 اوحارف ...دهعلا اذه ويعويشو ةدحالملا ةرفكلا ةقيقحلا هذه كردأ دقو» نيدلا

 .بولقلا نم هللاب ناميإلا نوعزني

 ةشيعم هَل ث 7 يزكذ نع ضرعا نَمَو» :ىلاعت هلوق ريسفت ةبسانمو
 نانئمطاو سفنلا نوكس يف ةحيحصلا ةديقعلا تارمث نيب (124 :هط) هاكنض

 .ابهذم مالسإلا ريغ ىغتبا نم ةايح بارطضا ىلإ راشأ لباقملابو ،بولقلا
 مكو ‘هتديقع بارطضا برطضم رفاكلاو ،هتديقع توبث تباث نمؤملاف كلذلا
 مويلا ىرن نحن اهو ،مهدئاقع لجأ نم ةرفكلا تائف نيب تعقو تاعارص نم

 سكرام دئاقع لوح ةيتايفوسلا ايسورو ةيعويشلا نيصلا نيب هدشأ ىلَع عارصلا
 .ث...مهداحلإ يف ىتح اوقفتي مل مهف ،نينيلو

 نم ىأر امل يعويشلا ركفلا تفاهت نييبت ىلع ضويب خيشلا صرح
 فصوو هراشتنا بابسأ ىلع اركرم هيلع هرصع بابش ضعب تفاهت

 تعمتجا ولو هرون متم هللا نأو مالسإلل لبقتسملا نأ ىلع ادكؤم هجالع

 ةيرشبلا نيد َوُهَو ،ةّوقب نكمتي مالسإلا لازي الو» ،‘“رفكلا للم هئافطإ ىلع
 .هللا لوجب لبقملا

 .149 /12 :بازحألا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
 .149 /12 :ن .م )2(

 .125 /13 :ابس ةروس :ن .م (3)
 .642 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (4)

 .459 /16 :تلصف ةروس :ن .م )(5)
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 :داحلإلا راشتا بابسأ 1

 :ةديقعلا خوسر مدع -أ

 يف ةحيحصلا ةديقعلا خوسر مدع داحلإلا ىودعب ةباصإلا بابسأ نم
 اهنكمي ال ديلقت نع اهذخأو .ةديقعلا نيقلتب ءافتكالا نأ كلذ .ةئشانلا بولق

 اوب بعالتتف ضرألا قوف نم ةتجملا ةنبنلاك نوكت كلذبو ،سوفنلا نم
 دقو ،اهتديقع يف اهككشتف برغلا نم وأ قرشلا نم بهت يتلا تارايتلا
 ةدحالم نم ًريخ» -رابتعاب -برعلا وكرشمو ،زاكنإلا ذح ىإ اهب لصي
 ةلاسملا جالع ءدب ىإ خيشلا ىدتهاو "امامت هللا دوجو نوركني نيذلا مويلا

 بولقلا يف هريرقتو ناميإلا ىلإ ةوعدلا» نم {ةيَي لوسرلا ادب ام ىلإ ةدوعلاب
 ىلإ كلد دعب لوحتي كش اهيلإ قرطتي نأ نم بولقلا نيصحتو كديدج نم
 .2 حيرص داحلإ

 :ةذتاسألا تاياعدب رثاتلا -ب

 ثحبلا هببس نيثدحملا رفك نإف لهجلا هببس ىمادقلا كرش ناك اذإ

 مدهو ©قوسفلاو روجفلا ريربتل وببس يأ نع ثحب عقاولا يف َوُهَو» .يملعلا
 نإو اياضقلا لك يف لقعلا ميكحتب كلذو مدهني ال يذلا حرصلا اذه

 امب اوحرف مهنأل اولضاو نيملعملا نم ريثك لض كلذبف ،هكرادم تزواجت

 .ىلاعتو هناحبس هللا تاذ يف مهلوقع ميكحتل مهتبلط اوهجوو ملعلا نم مهدنع

 .")هراكنإ ىلإ نوعراسي مهنإف اذه كاردإ نع ةرصاق مهلوقع نأ امبو»

 .90 /7 :ناقرفلا ةروس ،نآرقلا باحر يف )1(

 .177 /11 :نامقل ةروس :ن .م (2)

 .440 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (3)

 .642 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (4)

 . .424 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (5)
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 :ةرهاظلا حالع 2

 :ةديقعلا خيسرت -ا

 عاونأ لك دض ملسألا يئاقولا بولسألا وه سوفنلا يف ةديقعلا خيسرت

 دكأ دقف ،ةلأسم يأ جالع تاوطخ ىلوأ وهو ،َئكولسلاو داقتعالا فارحنالا

 ديدج نم بولقلا يف هريرقتو ناميإلا ا ىلإ ةوعدلا» ةزورض ىلع ضويب خبشلا
 .حيرص احلا ىإ كلذ دعب لوحتي .كش اهيلإ قرطتي نأ نم بولقلا نيصحتو

 :قلاخلا يف ال قلخلا يف ركفتلا - ب
 هناحبس هيف ركفتلا نأل ،ةيلعلا هتاذ يف ال هنلا قلخ يف ركفتلا ىلإ خيشلا اعد

 اوباصي الئل بابشلا نيصحت بجاولا نم أ خيشلا ىريف راكنإلاو كشلل ةاعدم

 نيدلا جرخي نأ ىشخت ةرغثلا هذه نمو» ةفسلفلا ةبلط ةتضاخ ضارمألا هذهب
 ىلإ قاوتلا بابشلا ءالؤه ىلإ ةرشابم هباطخ خيشلا هجو !؛لالضلا لخديو
 .خسارلا يناصلا يقنلا ناميإلاب ثبشتلا ىلإ مهوعدي ،ئيملعلا ثحبلا نم ةدازتسالا
 هناحبس هنلا تاذ لعجت ىتلا .مهتديقع ىلع ةدحالملا تاهبش ةروطخ نم مهرذحيو

 .“هثحبلل اعوضوم ىلاعتو
 :يرشبلا لقعلا ةيدودحم -ج

 يرشبلا لقعلا ةيدودحم نايب ىلع داحلإلا ةرهاظ جالع يف ضويب خيشلا دكأ

 يف لقعلا لامعإ ةلواحمو ،ةعيبطلا ءارو امو ةيبيغلا رومألا كاردإ نع هزجع تابثإو
 ةفرعملا مدعو" ،راكنإلاو ةريحلا الإ هنع جتني ال {هقاطن جراخ هل ماحقإ لاجملا اذه
 نم رثكأ ناسنإلا ةايجمب قلعتملا بيغلا لاجمو ،“هدوجو مدع ىلع اليلد سيل ءيشلاب
 ام ىلع هدابع علطي الؤ ىلاعت هثلا الإ اهتقيقح ملعي ال سيماون همكحتو .ةداهشلا

 .177 /11 :نامقل ةروس ،نآرقلا باحر يف )1(

 .4 2 :فهكلا ةروص :ن .م )2(

 .424 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (3)
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 ةقيقح نم ائيش هلقعب كردي نأ ناسنإلا عيطتسي فيكف "يحولاب الإ اهنم ءاش
 امَو هللا الإ بنتْلا ضزألاو تاواَمُسلا يف نم ملع ل لق» ؟قلطملا بيغلا

 انيبم ءاببيغ اناميإ ناملا ىلل ضويب خيشلا اعدو ؛(65 :لمنلا نوعب نايأ نورعشي

 .دئاقعلا تابثإ ف كشلا أد . دامتعا زاوج مدع

 :هللا رغل عبذداو ةحرضألا ةرابع :اينات
 &(03 :رمزلا) +كث صلاخلا نيذلا ه هلل الا ءةدابعلاب هدارفإو هديحوتب هدابع هنلا رمأ

 ملست ملر .عدبلاو ةدابعلا نم سوقط مهتيدت ىرتعا نيملسملا نم اريثك نأ الإ

 اهنإف ،رئازجلا ناش ناك اذكهو» :يبن نب كلام لاق ،ةيكرشلا روصلا هذه نم رئازجلا

 تماق يتلا ةينثولاب نيدت -اهمالسإ نم مغرلا ىلع- م1925 ماع ىتح تناك
 ،تاكربلا سامتلال ةدساكلا حاورألا بهذت تناك كلانه ؛اياوزلا يف اهبصن

 ةركفلا رون عطس نإ ام هنأ ريغ تازجعملاو قراوخلا تاذ زورلا ءانتقالو

 انتالاخو انتامع فسأ عم ناثوألا ترخف دبعملا كلذ مطحت ىتح ةيحالصإلا

 .«نيآر ام نهتشهدأ يتاللا

 نم اهوربتعاو .ةّسهملا هذه مهقتاع ىلع “ءاملعلا ةيعمج" لاجر ذخأ

 ؤ‘ضوب ميهاربإ خيشلا نيحلصملا ءالؤه نمو ،نيدلا لصا سمت اهنأل تايولوألا
 ،كرشلا ىنعم ديدحتو ،عدبلا ةأشن بابسأ نييبتب ةيضقلا هذه حالصإل ىربنا ثيح

 .ةيضقلا جالع لخادم حيضوتو

 :عدبلا ةأشن بابسأ 1
 ؛“هةعيرشلا يف هل دوجو الو هل لصأ ال ام» اهناب ةعدبلا ضويب خيشلا فرعي

 .424-425 /2 :فهكلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (1)

 قشمد ،ركفلا راد \4ط .نيهاش روبصلا دبع و يواقسم لماك رمع ةمجرت ةضهنلا طورش :يبن نب كلام (2)
 .30 :م1987 /ه1407 .ةيروس -

 .230 /9 :توبكنعلا ةروس "نآرقلا باحر يف (3)
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 ىلإ ةّمألا ةوعد ىلع اهدوهج يمالسإلا ملاعلا يف ةيحالصإلا تاكرحلا تزكر دقو

 نم هارتعا امم نيدلا ةيقنتو ،ةنسلاو باتكلا يده حيحصلا جهنملا ىإ عوجرلا

 دوهجلا هذهل دادتما ضويب خيشلا ةكرحو روصعلا مدقأ ذنم عديو تافاضإ

 يمالسإلا نطولا نم اغدب ضويب خيشلا نطوم بازم يداو نكي ملو ،ةكرابلل

 ظحالي لب ،اهيلع ءاضقلا ىصعتساف ،سوفنلا نم تنكمتو عدبلا عاونأ هتلاط يذلا

 ال سانلا أ ال ةمرحلا تاداعلا هذه لاطبإ نوحلصملاو ظاعولا لواحي ام ردقب" هلآ

 هذه جالعف . "؛مهدادجاو مهئابآ نم ائرإ اهنوري مهنأل اهب انكسمت الإ نودادزي

 ثحبلا دمتعي الماكتم اًجهنمو ،اليوط اًئقوو ًاليمج اربص بلطتي ةردجتمل ءاودألا

 يتلا بابسألا نمو ،سوفنلا يف اهنيكمتو عدبلا هذه ةأشن ىلإ ةيذؤملا بابسألا نع

 :اهتفرعمل ضويب خيشلا ىدتها
 :اهسيدقتو لاجرلا لاوقأ ىلَع ءارآلا سيسات -أ

 ثّبشنتلاو ءارآلا هذه سيدقت وه لاكشإلاو ،لاجرلا لاوقأب عابتألا ديقتي

 .لصألا يمه مامإلا لاوقأ ةخشف ةنسلاو باتكلل اهتفلاخم تدب و اهب

 نم رخآ يتايو ارمأ دحأ عدتبي ،اهنوكتو عدبلا ءوشن ةقيرط يه كلتل يرمعلو»
 .....اذكهو لوألا نم ميقتسملا طخلا نع دعبأ نوكيف ،هتعدب ىّلَع ينبيف هدعب

 :تادابعلا ىلإ تافاضإلا يف لهاستلا -ب

 ةجحلاب ةمزتلم ديجلا اهردص يف ةمأ نوكت دقف ،هقباس نم بيرق ببسلا ادم
 ةعورشملا تادابعلا ىإ لمع يأ ةفاضإ يف سانلا لهاستي نمزلا رورمبو ءاضيبلا

 ذخاؤي ثيجب رئاعشلا نم ةريعش جيصت نأ ىلإ ائيشف ائيش تافاضإلا كلت ًرقتستو

 ال هثلاف هللا هب نذأي ل دابعلا نم عيرشت اذهف .عتتبملا هجولا ىَلَع اهب ( مقي مل نم

 .تايئزجلا هذهب بولقلا ىلإ كرشلا برستي اذكهو» .عرش ام لإ دبع

 .5 / 2 :بازحألا ةروص "نآرقلا باحر يف (1)

 :107 /13 :ابس ةروس :ن .م (2)
 .221 /11 :نامقل ةروس :ن .م (3)
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 :عرش ام سنج نم تسيل تادابع راكتبا -ج

 فرميو .عرشملا وه هنئاف ،َقحلل ةفلاخم امهالكو هقباس نم رطخأ ببسلا اذه

 لخلا هل الا .قلخلاب صتخا امك عيرشتلاب صتخا دقو .هدابع هيلإ هب برقتي ام
 دا ربكألا كرشلا هثلاب اوكرشأ نيذلا سانلا رثكأ لالضو» (54 فارعألا) رمآلاو

 نم اهب 1 ا لزنأ ام سوقطلاو تادابعلا نم عاونا عا.:نبا ببسب وه امنإ يفخلا

 .هب هللا رمأ ام سنج نم سيلو ناطلس

 ريسفتلا سررد لغتساف هدهع يف ةرشتنملا عدبلا ةبراحمل ضويب خيشلا ىدصت

 هتوعد ةبسانمب لاقف ركنملا نع توكسلا زاوج مدع ثّكؤي ثيح ةمهملا هذهل اهريغو

 امك .اهنع تكش ال يتلا ةعدبلا يه هذه» :ةتنستسلا عدبلا ىدحإ لاطبإل

 ....بيرق نم اهانلطبأ ىرخأ عدب نع تكسن

 يف لصا الو اف دوجو ال يتلا ةيدبعتلا روصلا حالصإ ىلع اصيرح ناكف

 .هب نذاي ملو هر هرقي ملو تيت يئلا هلعفي ١ ائيش ثدحل الن ه .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 دقف كلذ نكمأ نإ عورشلملا ليدبلا ماقي مث ءاهلطبيو ةعدبلا نيبي خيشلا ناك

 ماما وا مامإلا مامأ اهنوعضيف ماعطلا ئناواب دجسملا ىلإ نوتاي - -ًألثم - سانلا ناك
 ىنهنف ةكربلا لوزن ءاجر دلوملا ةليل وأ جيجحلا مودق دنع ةصاخ ،نآرقلا سلجم

 دجسملا ىإ ءايشألا هذهب باهذلا يف ادبأ لصأ ال» :الئاق ةرهاظلا هذه نع خيشلا

 اهذسف ةعدب ءوشنل ة ةعيرذ ةداعلا هذه نوكت دقف !سانلا ىڵلَع ةقدصلا ةينب الإ

 .كربتلا تئش نإو» ةيعرشلا ةيقرلا ىإ اعد ثيح عورشملا ليدبلا ماق مث خيشل
 حالصلا هيف دقتعت صخش ىلإ هب بهذاو بارش روأ ماعط هيف ءانإ ذخف ةيقرلاو

 اةعورشم ةيقر هذهف كل وعديو أ نآرقل ا نم ائيش هيف أرقي نأ هنم بلط او ىوقتلاو

 .‘اهيلع مهّرقاو هباحصأو ةلي يبلا اهلعف

 .385 /15 :رمزلا ةروص "نآرقلا باحر يف (1)

 .7/11]4 :نامقل ةروس :ن .م (2)

 .230 /9 :توبكنعلا ةروس :ن .م (3)
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 عدبلا لاطبإ يف نيدهتجملا نيددجملا ءاملعلا نم ضويب خيشلا دجت اذكهو

 هتجح نأ ادكؤم &,ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلا ىنإ ةمألا ةوعدو ،ننسلا ءايحإو
 كلذف» :لوقي ثيح ،هل اهتمداصم وأ يعرش لصأ ىلإ اهراقتفا عدبلا لاصئتسا يف

 .»هزنللت هلوسر ةنس وأ هنلا باتك نم هل ليلد ال ذإ لطاب رمأ

 :تاحلطصم ديدح ۔2

 نيب قورفلا طبض امك ،هماسقأ نيبو ةيوستلا كرش ىنعم ضويب خيشلا ددح

 بابسألا ذاختاو كلسوتلاو طسوتلاك ،ةلأسملا هذه ةسارد ىف ةلمعتسم تاحلطصم

 ( . .ءايلوألاب ةناعتسالاو

 :كرشلا ىنعم ديدحت يف ةيلك ةدعاق -أ

 لطابلاب ناميإلا" ةيلكلا ةدعاقلا هذه يف كرشلا ىنعم ضويب خيشلا دح
 ريغل ةرهاظلا ةدابعلا ىلَع رصتقي ال لطابلاب ناميإلا أ ىلَع ادكؤم هللاب رفكلاو
 نم ىلإ برقتلاو لسوتلاك ،َئفخلا كرشلا هيف لخدي امنإ ،ناثوألاو مانصألا نم هنلا

 :الثم لاقي الف ةلي هللا لوسر ناك ولو .ةيبيغلا رومألا يف اًرض الو اعفن كلمي ال

 يف حماستي دقو ؛‘“كلوسر انيف عفش مهللا" :لاقي امنإ ،“هنلا لوسر اي انيف عفشإ""

 هللا لوسر اي” :اضيأ لاقي الو ...ةعافشلل يقيقحلا ىنعملا دصقلا نكي مل نإ ظفللا
 ضوح نم انقسا مهللا"" :لاقيف هلا ىلإ ءاعدلا هّجوُي امنإو ،‘كضوح نم انقسا
 ,0ث×“ رع ينلا

 مسقنيو 9َمفخو (مظعألا كرشلا) َئلج ىلإ ةاواسملا كرش ضويب خيشلا مّنسقي

 :ىلإ ئفخلا كرشلا

 .220 /8 :لمنلا ةروس .نآرقلا باحر يف (1)

 .470 /8 :صصقلا ةروس :ن .م (2)

 .229 /9 :توبكنعلا ةروس :ن .م (3)

 .229 /9 :توبكنعلا ةروس :ن .م (4)
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 .‘"ةيبيغلا رومألا يف هللا ريغ ىلَع دامتعالا 1

 ۔;ةدمحملاو روهظلا بحك ةدابعلا يف قولخملل ظح لعج وهو ءايرلا ۔2

 ىأنمب نكت مل رئازجلا عوبرو ،َيمالسإلا ملاعلا راطقأ فخلا كرشلا روص تّمع
 اهنودشريو اهتدابع رمأ ةمالل نودجي ءاملعلا ناك ثيح بازم يداو اهنم .هنع

 .صلاخلا نيدلا ىلإ

 مالكلا سيلو» :م 1968 ةنس نامقل ةروس ريسمت ةبسانم ضويب خيشلا لاق

 ظعولل يسركلا اذه ىلَع تسلج نأ ذنمف ميدق وه لب ،اديدج عوضوملا اذه يف

 نم ت اثئمو ت ائم تيقلأ رتحأو ركذأ انأو اماع نيسمخ ةب ارق نم داشرال او

 اهريغ نود هدحو هللا ىَلَع دامتعالا بوجوو ةديقعلا حيحصت يف سرورلالا

 وأ ةالص نم هضزرتنا امب ءاوس تابرقلاب هدحو هدصقو هاوس نود هيلإ هجوتلاو

 اذإ هنأو ،نيبارقو حئابذ وأ تاقدص نم هيلإ هب برقتن ام وأ 5ةاكز وأ جح وأ مايص

 ...حارص كرش وهف هللا ريغ اذه نم ءيشب يرأ

 اًحارص اكرش ةيدبعتلا روصلا هذه ةيمست نيب ابارطضا خيشلا مالك يف نأ ودبي

 برقتلاف» :هسفن قايسلا ىف لوقي ثيح .افخ اكرش هتيمست نيبو -اًقنآ لاق امك-

 يفخلا كرشلا نم عون رضلا فوخو عفنلا ءاجر هللا ريغب قلعتلاو هللا ريغ ىلإ

 .‘‘ءايرلا وه يناثلا عونلاو

 هلعلو كرشلا نم رخآلا عونلاو» :ةروسلا ريسفت نم رخآ عضوم يف لاقو

 .٨...ىلاعت هللا ريغل ءاعدلاب هجوتلا وه مظعألا كرشلا ىلإ برقأ

 .242 /7 :ناقرفلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .203 /11 :نامقل ةروس :ن .م )2(

 .200/11 :ن .م (3)

 .200 /11 :نامقل ةروس :ن .م (4)

 .207/11 :ن .م (5)
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 نيبو هنيب زييمتلل ،هب:هبحاص حيرصت مدع رابتعاب يفخلا كرشلا هيمسي هلعل

 رابتعاب حارصلا كرشلاب ىرخا ةَرم هيمسيو 5ةينالع مانصألل دجسي يذلا يلهاجلا
 ةسادق ءايلوألا نولوي نم تاماقملا يديرم نم نإف ،يداقتعالا غيزلا راثآ
 ةضرع هللا نولعجي نم سانلا نم نأ خيشلا ركذ دقف ،رثكأ وأ هنلا مهسيدقتك
 هللاب مسقأ , انأ» :لوقيو ،ئنالفلا ئلولاب فلح نأ ىتشاحتي نكلو .مهناميأل

 ينعي اذهو & ") ._.ع يديس خيشلا وأ حلاص خبشلاب كل تمسقأ امنإو .ينبذكتف

 .هحارص ًرفك هلك اذهو ثكم هللا نم افرش مظعأو ةوق مظعاو لجأ امهربتعا هنأ

 :ءايلوألاب ةناعتسالاو بابسألا ذاختا نيب ةقرفتلا -ب

 .ةيكرشلا روصلا نيبو ةعورشملا بابسألا ذاختا نيب قيقدلا قرفلا خيشلا نيب
 ربلا هوجوو بابسألا ذاختا نم وهف رشبلا رودقم يف هئاضق ىلع ناعتسملا ناك اذإف

 ىَلَع أوئواَعئ الو 'ىَوَقَنلاَو ربلا ىلَع أونواَعون :هلوق يف اهب رمأو هنلا اهعرش يتلا
 ةيبيغلا رومألا نم هئاضق ىلَع ناعتسملا ناك اذإ اًمأ 02(5 :ةدناملا) ناودعلاو مثالا

 بيغلا ملعي ال هنأل ،ىلاعت هللا قح نم صلاخ وه ام ىلإ رشبلا رودقم زوابت كلذف

 أ ولو "ةدابعلا باب يف لخديا عونلا اذه نم ءيش يأ بلط نإف يلاتلابو وه ألإ

 .ثهمارح اذه لكو .يلولاو حيرضلاو ربقلاو ةبقلاك ءاهلا ىمسي ال ىجري يذلا
 .“هقولخملا ىلإ هجوتلا وه اذهو كرشلا وه اذه»

 ،بازمب ةكيلم ةدلب مالعا نم ،م1564 /ه971 ماع ينوت ،يدهم وبأ .ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع (1)

 يضابإلا بهذملا لإ لوحت مث ،يكلاملا بهذملا ىلع اشن 6رئازجلاب ليان دالوأ بارعا شرع نم هلصا
 نم ةعومجم هراثآ نم يبيرجلا ديعس يمع خيشلا :بازمب هنامز خيش نع ملعلا ذخا ،همالعا نم راصف
 :زوبد .ةيضابإلا رقك يذلا يلؤلهبلا نسحلا يبأ يلولهبلا ىلع هر :اهنم .ةبوجألاو دودرلاو لئاسرلا
 مالعا مجعم :ثارتلا ةيعمج ؛!165-67 /1 يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ؛291 .290 .251 /1 ]ةضهن
 .700 رت :ةيضابإلا

 .08 /15 :ص ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)

 .221-222 /13 :ابس ةروس :ن .م (3)
 .207 /11 :نامقل ةروس :ن .م )4)



 اهداعبأو ناميإلا لوصأ :ثلاثلا لصفلا 242

 ،نيكرشملا ماكحأ هيلع بترتي ال يذلا يئزجلا كرشلا» انه كرشلاب دارملا لعل

 .“»هدئاقعلا ىف قافنلا وهو

 :لسوتلاو طسوتلا نيب ةقرفتلا -ج

 :طسوتلا

 برعلا وكرشم هلعفي ناك ام َوُهَو ،قولخم ةطساوب هنلا ىلإ هجوتلا وه طسوتلا

 هللا ىلإآن وبق ألإ مه مُهدْْغن امث مهلوقب مانصألا مهتدابع نورّربي اوناك ثيح

 يدابع كلأس ااو :لاقف ةرشابم هوعدن نأ ىلإ اندشرأ هثلاو 3 :رمزلا 3 ىفلز

 مُكْبَر لاقو :لاقو (186 :ةرقبلا) يناعد اذإ يمالا ةَوَعَد بيجأ بيرق يئإَق ينع

 .(60 :رفاغ) مك بنتنسأ ينوغذا

 نيع هربتعاو ،هتارّربم تناك امهم طسوتلا" موهفم نالطب ضويب خيشلا نيب

 القثم يصاعملاب اًسئدم هنوك نأ دبعلا ذاقتعا اهدتف يتلا تارربملا هذه نمو كرشلا

 امهنيب ةقالعلا تدسف دقو ،ىلاعت هللا ىلإ ةرشابم -هَجوتلا نع هزججي رازوألاب
 دبعلا اذه لثم طسوت نإ ؛نالف ةكربب هللا ىلإ طسوتي نأ ناطيشلا هل لّوسيف
 هللا نيبو هنيب ام حالصإ يف ركفي ال كلذب هنأل هللا نع ادعب هديزي نيقولخملاب

 .“هيلإ ةبوتلاو

 ءاعدلا يفو ةالصلا يف ةلبقلا ىلإ هّجوتلا عرش طسوتلا رطخ نم ةياقوللو

 لبقتسم َوُهَو اعد نموا ةي ينلا 1 ربق روزملا ناك ولو ؤروبقلا ةرايز دنع ةصاخ
 هيلع ام فلاخو .ةنسلا اطخا هنكلو ىصع هنإ لوقن الف نيي ينلا ةرجح
 .هدحو هل ةدابعلا ضيحمت ضرغل هلك كلذ ،نوملسلملا

 .48-49 /2 :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا (1)

 .275 /10 :مورلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)

 .ةلبقلا ربدتسا ربقلا لبقتسا اذإف ،ةلبقلا نيبو هنيب فقي ةير ءيبلا ربق رئاز (3)

 .230 /9 :توبكنعلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (4)
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 :لسوتلا

 قلعت اذإ طسوتلا مكح يف نوكي لسوتلا نإف هتمرب اكرش طسوتلا ناك اذإ

 امم ،هب قولخملل ةقاط ال ام يف مهب ةناعتسالا دصق اذإ مهريغب وأ ،ءايلوألاب رمألا

 ريغو اقلطم عونمم مهتلزنم تناك امفيك ىتوملاب لسوتلاف» {ةيبيغلا رومألاب قلعت
 امأ 8‘.٨ام ءيشب مهريغ الو مهسفنأ نوعفني الف مهلامعأ تعطقنا دق مهنإف .زئاج

 لأسي نأك ةعاطتسالا طيحمو ةقاطلا دودح يف لخدي اميف هريغب دبعلا ناعتسا اذإ
 اذإ وأ "يارب اذاشرإ وأ ةيلام ةناعإ وأ اًبندب المع هنم بلطيو ،ءاعدلا حلاص هنم

 أوساَء نيذلا اهيأ آين :ىلاعت هلوقل “أعؤرشم رمأ وهف حلاصلا هلمعب دبعلا لسوت
 .(35 :ةدئاما) هليسولا هبل أوُعتاَو هللا أو

 هللا زجعب اينمض اداقتعا هنوكب ،ءايلوألاب لتسوتلا ةمرح ةلع ضويب خيشلا نيب

 امنإ "نالع وأ نالف ةكربب لسوتيف ةبولطملا تاجاحلا ءاضق نع ىلاعتو هناحبس

 هيلإ اوؤَجَتلا نيح ةثالثلا راغلا باحصأ لعف امك ،حلاصلا لمعلاب هنلا ىلإ لسوتي

 .)راغلا مف مهيلع تدسف لبجلا ىلعأ نم ةرخص تطحناو

 :ةحرضألاو بابقلا ةلأسم جالع لخادم 3

 لاجملا }ةّيحالصإلا ضويب خيشلا دوهج زيكرتب تيظح يتلا تالاجملا نم
 .اهرييغتل ىدصتف تافارخلاو عدبلا نم ريثك ةيدبعتلا سوقطلا تلاط ثيح نيدلا
 انيضق دقو ءارضخ ةلال” ىمست ةبق ةدلبلا ىف اندنع تناكو» :هلوق كلد نمو
 .“؛هتاونس ذنم هنل دمحلاو اهنم هنلا انحارأو ؤاهيلع

 .54 /1 :ىواتفلا :ضويب ميهاربإ )1(

 .243 :ناقرفلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)

 ءاعدلاو ركذلا"" باتك باوبأ دحأ هحيحص يف ملسم مامإلا نونع ؛417/10 :مورلا ةروس :ن .م (3)
 ةصقلا هيف دروأو .لامعألا حلاصب لسوتلاو ةثالثلا راغلا باحصأ ةصق باب"" .رافغتسالاو ةبوتلاو
 .2099 /4 .2743 :ثيدح ێاهليصافتب

 .228 /10 :مورلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (4)
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 “اهانمده” :لقي مقف ،‘اهيلع انيضق" لوقلا ىلإ ىدتها خيشلا نأ ظحالن

 بابسألا نمو ،اهلكيه ميطحت لبق اهداور بولق نم لاز نأ يضتقي جهنملا نأل

 :سوفنلا يف ةرذجتملا ةلأسملا جالعل خيشلا اهفظو ىتلا

 :اهمكحو روبقلا ةرايز ماكحأ نايب -أ

 ؟هريغل فيكف اعفن هسفنل عيطتسي نلف ،هلمع عطقناو هبر ىلإ ىضفأ دق تيملا

 هجوتلا عم هل ءاعدلاب ءافتكالاب كلذو عرشلا ماكحاب ديقتي نأ ربقلا رئاز ىلعف

 :ئملاسلا لاق امك "ةلبقلل
 اربدأو اعدو امالس ل ارق امو اهراز دق ىفطصملاو

 عفن داقتعا امأو توملا ركذتو رابتعال ا يه ربقلا ةرايز نم ةمكحلاو

 عرشلا اهركني تالالض يهف ،تيملا ماقم نكي امهم رئازلل ربقلا بحاص
 خيشلا الو ديعس يمع خيشلا ال انعفني الف" ،ميلسلا لقعلاو

 ىمح الو ة؛نوهُاب خيشلا الو ىسيع يديس خيشلا الو 6“نمحرلا دبع اب
 نحن انسلو ءانيلإ نوجاتحملا مهو مهلمع ىهتنا دقف هنلا مهمحر شّيفطا خيشلا

 .)امهيلإ نيجاتحملا

 .113 /13 :ابس ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
 /ه6 نرقلا يف بازم يداو ءاملع نم “نمحرلا دبع اب"" ب ريهشلا يبعصملا يتركلا نمحرلا دبع (2)

 ملعلل اًرانم تراص ىمح .ةكيلم يف طشني ناك }ةقطنملل لئاوألا نيرمعملا نم عي امك م2

 تناك هيفو .ةكيلم ةيرق ةلبق اًمئاق لازي ال ىلصم هل ؤبازم يداو ىرق عيمج نم ةبلطلا اهدصقي

 ال» تارمتؤمب ةفورعملا ةيوسنلا ةينيدلا تارمتؤملا هيف ماقت امك ،©بازمل ىلعألا سلجملا تاسلج دقعت

 .540 رت :ةيضابإلا مالعا مجعم :ثارتلا ةيعمج ج ؛488 /2 ‘تاقيط :ينيجردلا . اهلا ألإ هلإ

 ثبازمب نايرب ةنيدم نم إم1591-1640 /ها 050 - 1000 :نيب امح ناك نوهباب خيشلا (3)

 دالوا ةقفر ةرارقلا ةقطنم ىلإ لقتنا مث .نايرب يف ملعلا رشنب ماق .دهزلاو .حالصلا هنع ريثأ

 حالصلا رشنو .اهيف ملعلا ءايحإو .ةديدج ةدلب ءاشنإ دصق ةيادرغ نم اوحزن نيذلا رصانلاب
 مجعم :ثارتلا ةيعمج .نفد اهيفو .ةرارقلاب 'نوهباب ةربقم» بسنت هيلإ ،ةلضافلا قالخألاو

 .145 رت :ةيضابإلا مالعا

 .111 /13 :ابس ةروس ةروس ،نآرقلا باحر يف (4)
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 :ءايلوألاب طسوتلا بابسأ نييبت -ب

 :نيحلاص لاجر ي ةلطابلا تاداقتعالا -]

 ميدقلا نامزلا ىف رفع لاجر مهيلإ فلزتيو مهروبق رازت نيذلا بلغأ

 نكلو (32 :مجنلا) هآو َ نمي ملعأ وهف ىلاعتو هناحبس هناو .عرولاو ىوقتلاب

 ةحرضأو تاماقم ىنبتف ةيهولألا ماقم ىلإ ءالؤه عفر يف نمكي رطخلا

 اوَصاوتو حون موق اهدبعي ناك ىتلا مانصألا نأ نورسفملا ركذي امك ،اهيلإ ؤ جحي

 ثوشێ آلو اغعاوُس الو اذو ردت الو ْمكَتَهِلاَ ررذئ آل اولاقو ااهيلع ربصلاب

 .حون موق نم نيحلاص لاجر ءامسأ مانصألا هذه (23 :حون) هماًرْسنَو قوعيو

 .")هتدابعو اهسيدقتو .مهل وبصن عضوب مهيلإ ناطيشلا ىحوأ اوتام اّملف

 سانلا هدبعي يذلا صخشلا يف نعطلا زاوج مدع ىلإ ضويب خيشلا هبن

 فلخف هتنا هافوت نأ ىلإ ديحوتلا ىلإ اعد يذلا مالسلا هيلع ىسيع لثمك هلثمف

 بصتنت انتمقن امنإ» هلا نود نم نيهلإ همأو هذاختاب مهنيد اودسفأ فلخ هدعب نم

 ىتوملا كئلوأ يف ًَرضلاو عفنلا نوذقتعي نيذلا نيفلزتملا نيدباعلا كئلوأ ىلع

 .“«ةيبوبرلاو ةيهولألا تافصب مهنومسويو بابقلاو ةحرضألا باحصا

 :هنا دنع ةلزنملا مدعب روعشلا -2

 نيذلا نيلفاغلا نم روبقلاو بابقلاو ةهلآلاب نوعفشتسي نيذلا نم ريثك
 دنع مم ماقم ال نأ مهذاقتعا طسوتلا اذه ىلَع مهلمح مهسفنأ ىلَع اوفرسأ

 ةطساوب هيلإ اوؤجتلاف ةرشابم هيلإ هجوتلا نوعيطتسي ال مهنأ اومعزو مهبر
 نأ ممه ىنأف مهئاعد عامس نع اوزجع نمت نالف يديسو نالف يديس

 نع مُهنوُدُِصَيَل مهنإو 3 ،'"'هتاغزنو ناطيشلا ينامأ الإ يه نإ ؟مهل اوبيجتسي
 ١ .037 :فرخزلا 4نوذَتهُم مهنأ نوُبيسحَيَو ليبسلا

 .4636 :ثيدح «قوعتَو ثوثن آلو اَعاَوُس آلو اذؤو» باب "نآرقلا ريسفت باتك :حيحصلا :ي راخبلا (1)
 .427 /4 :ريسفتلا :ريثك نبا ؛99 /29 :ريسفتلا :يربطلا ؛] 873 ,4

 .407-408 /7 :ءارعشلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)
 .144 /1 :ءارسإلا ةروس :ن .م (3)
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 .ليلد ريغ نم نكام الا سيدمت - 3

 ام قلخي كبرو :هلوق ليلدب .راتخيو قلخي يذلا وه ىلاعتو هناحبس هن
 «نوكرششي امع 'ىلاّعتَو هللا ناَحْبُس ةَرَيِخْلا ُمُهَل ناك ام اَتْخَيَو ءآشي

 الإ صاخشألا وأ نامزألا وأ نكامألا لضافت رشبلا ملعي الف (68 :صصقلا

 ىَلَع نكامألا كلت ةيلضفأ نومعزي تاماقملاو بابقلا يديرم نكل ،هللا عرشب

 كلذك نيلوألا مهءابآ اودجو مهنأ ألإ ناهرب الو ليلد ريغ نم اهاوس

 دجاسملا ىلإ الإ اكربت دجاسملا ىلإ لاحرلا ذش ةنيت لوسرلا ركنأ دقو 6'"؛نولعفي

 ماَرَحلا دجنملا دجاسم ةئالئ ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :لوقي ثيح .ةثالثلا

 .‘}ىنصقألا دجنسَمَو ةليقت لوسرلا دجْنسَمَو

 ناطيشلا تاوطخ ىلوأ نم -ناهربو ليلد الب- ةنيعم نكامأ ليضفت عي

 نكامألا ضعب ليضفت نأل ،ىلاعتو هناحبس هللا ريغ يف داقتعالا ىلإ ةلصوملا

 .سوفنلا يف نكمتتف سوقط اهنع جتنت ةسادق نمزلا رورمب اهبسكي
 :نوعمسي ال روبقلا باحصأ

 ال جئاوحلا ءاضقل مهب لتسوتُي نمم مهريغ الو روبقلا باحصا نأ هنلا انربخا

 ةقيقحلاب ةمايقلا موي مهنوربخي فوسو .هل اوباجتسا ام اوعمس ولو ءاعد نوعمسي
 ديرُم ىلل ضويب خيشلا هجوي (29 :سنوي) نيلفاغ مُكتداَبِع نَع اك نإ :نيلئاق
 ىتح همساب جهلت يذلا اذهف ردقلا ةيرخس ىلإ اورظناف» :هباطخ روبقلاو تاماقملا

 كربتلا ىلإ نوعراسيف لوبقلا ةمالع كلذ أ سانلا نظيو طقستو كتوص خحبي

 كتعمس ام هثناو “‘َنيِلِفاَعَل ْمكِتَداَبِع نَع انك نإ" :كل لوقيس هنأ اذه اي ملعا ‘كب

 .كب ترعش امو ،كتيأر امو

 .470 /8 :صصقلا ةروس نآرقلا باحر يف (1)

 ٥1132 :ثيدح .ةنيدملاو ةكم دجسم يف ةالصلا لضف باتك ةعمجلا باب :حيحصلا :يراخبلا )2(

 .1014 /2 01397 :ثيدح دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشتال باب .جحلا باتك :ملسم ؛398 /1
 .335 /12 :بازحألا ةروس "نآرقلا باحر يف (3)
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 جهليو همساب هوعديو ،نالف يديس ىلإ نيبارقلا بَرقيف دحأ بهذي اذه دعبا
 .'"ه!!ابيجع ءيشل اذه إ !نالف يديس اي كتدعو هذه :ًلئاق هركذب

 :تاضقانتلا زاربإ -ج

 .عونصملا نم فوخلا -]

 ةعانص ناسنإلا هللا ملع دقو ،قولخم هاوس امو قلاخ ىلاعتو هناحبس هلا

 نوكي نأ مكحي ميلسلا لقعلاف ...بكارملاو نكاسملاو لكآملاو سبالملا نم ،ءايشألا
 هملده ىَلَع ردقي هنأ امك رادج ءانب ىَلَع ردقي ناسنالاف .عونصملا نم ردقأ عناصلا

 وأ اهمده نَع نوزجعيو "مهيدياب بابقلا نونبي نييروبقلا نكلو ،هيلع نوهأ َوُهَو

 اهتعمج يتلا راجحألا اهنإ !اذه اي كل اًبجع» مهَرضت اهنأ نودقتعي مهنأل اهليوحت

 .اهمده فاخي هنكل ،!ةّبقلا هذه تينب يذلا تنأ كنإو

 :هنلا ةيصعمب هننا ةرفغم ءاجر -2

 مهلالض نع اوقك مهتيلو "مهسفنأ ىلَع نوفرسم نولفاغ نييروبقلا نم ريثك

 اهبحاص ًرضت ال اهيف ىةامتملا يصاعملا ناب مهل لوس ناطيشلا لب إمهبر ىلإ اوبانأو
 ىَلَع عقت يتلا تادعولا نم ةدعو وأ تادرزلا نم ةدرز رضح اذإ» هزآأ هل يلميو

 نإ 6هبنذ نم ماقت ام هل رقغي -...قسفو رمخو صقر نم اهيف عقي امب ةحرضألا
 .“نيبملا لالضلا وهل اذه

 :رداقلا كرتو زجاعلا دصق -3

 بلجتو رضلا هنع عفدت ةوقب ءامتحالا ىلإ جاتحيف ايرطف هزجعب ناسنإلا رعشي
 هنلا اوكرتي نأ وه نيتداهشلاب نيقطانلا ضعب هشيعي يذلا ريبكلا ضقانتلاو ،عفنلا هل

 قولخملا اودصقيو ىنسحلا ءامسألا هل يذلا هدابع قوف رهاقلا رداقلا قلاخلا

 .455 /13 :رطاف ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .431 /14 :تافاصلا ةروس :ن .م (2)
 .2 / 15 :رمزلا ةروس :ن .م )3)
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 نوكي نأ بجعلا بجعأو &{©73 :جحلا) بولطملاو بِاطلا فعض ؤزجاعلا
 .!اهكلاسم كلست ملو ةاجنلا وجرت !بلاطلا نم فعضأ بولطملا

 ؟نيملاعلا بر هتنا يف نظت ام» ...ةبقلا وأ حيرضلا اذه مامأ فقاولا اهيأ ايف

 ،هوجرت ام كيطعي ال وأ ،©توعد اذإ كعمسي ال هنظتأ ؟هلاستو هيلإ عئجتلت ال اذامل

 “"٦...؟هبلطت ام يدنع سيل وأ جاع انا :كل لوقي وأ كودع نم كل مقتني ال وأ
 ةوغَد بيجأ بيرق يئإف ينع يدابع ث كلاس اذإو :لوقي ىلاعتو هناحبس هناو

 .(186 :ةرقبلا) هگنوُدُشْر ْههْلَعَ ( يب أوئموُلَو يل اوُبيِجتْسيْلَق يناعد اذإ يعاذلا

 نأ نكمي بيرق هل ناكو اهءاضق ديري ةّحلم ةجاح صخشل نأ خيشلا ضرتنإ

 يف عيطتسي ال ديعب صخش ىلإ ،هنود نم ىلإ بهذو هكرت هنكلو ،هل اهيضقي
 !كامعأ ام :صخشلا اذهل لاقي هنإف ةجاحلا كلت نم اءزج ولو زجني نأ رهاظلا

 وأ كعدخي هارتأ ؟هب كتظ امف ،هديب كرمأ يذلا كرتتو كلذ ىلإ بهذت فيك

 .»إ؟كةري وأ كرضي

 نوكلا اذه يِف فرصتملا راضلا عفانلا قزارلا قلاخلا وهف ،ىلعألا لثملا هللو
 اوباجتسا ام اوعمس ولو 6 اعمس اوغيطتسي نلف روبقلا باحصأ امأو ءءاشي فيك

 ائائيإ متنك اًم :مهل نولوقي ذإ .ءاكرش مهوذختا نمب نورفكي ةمايقلا مويو ،ءاعد

 .“‘ريصملا اذه ءوس نم بابقلا نوداتري نيذلا خيشلا رحو (28 :سنري) نوبحت

 :روبقلاو بابقلا داترم ريصمب رابتعالا -د

 امنأكف هللاب كرشي ¡ :رمو :ىلاعت هلوق ىنعم شيعملا هعقاو ىلع ىلع خيشل ا طقسأ
 7 )3 ا :جحلا) قيحس ناكم يف حيرلا هب يوه وأ ُمطلا ُهْفْطَخَف هفطخَف ءآَمنسلا نم خ

 هذه ديعو اهداور يف ققحتي هنإف يلاتلابو كرش روبقلاو بابقلاب ةناعتسالا رأ

 .415 /14 :تافاصلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .415 /14 :تافاصلا ةروس :ن .م (2)

 .353 /14 :تافاصلا ؛455 /13 :رطاف ؛250 /9 :توبكنعلا ؛8 ا /7 :ناقرفلا ةروس :ن م (3)

 .234 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (4)
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 ىزخا ةرخآلا باذعلو 6مهيف يويندلا ديعولا ققح دهشي عقاولا نأ انهربم .ةيآلا

 .رفغتسيو ربتعي مل نمل

 نوفشي مهنأ نوعدي صاخشأ ىلإ" نوبهذي ةغئازلا ةديقعلا ضرمب نولتبملاف
 وه اذهو .ةحرضألاو روبقلاو بابقلا ىلإ نوبهذي وأ "مئازعلاو رحسلاب ىضرملا

 نودوعي مهنكلو "نييالملا نوقفنيو ،ناكم ىلإ ناكم نم نولقتني مه ذإ .فطختلا
 , '؛ض رملا ىقبيو ،لاملا بهذيو ؤنيدلا بهذي ذإ اوبهذ ام ارش وأ اوبهذ امك

 ةمألا ريصم نم ريذحتلا -ه

 ل ا ْ هلكوت [ ىح هيلَع اولكوتيو هب مهناميإ قدصي نح ةزعلاب ب نينمؤملا هلا دعو

 مهؤادعا مهيلع طلستيف اهلهأ مئازع نم فعضي ةمأ يف ءايلوألا كرش عويش ذأ
 رو يفف ةزعل ١ ىفغتب ١ نمف ش نيزجاعل ١ مهن اكرش لإ مهلك ثيح . هنل اب مهتلص فعضل

 هلل ةدابعلا صالخإ نع نولفغي نيح نيملسملا نأ كلذ هفلا لذأ ميقلا نيدلا ريغ

 ةيعبتلا يعدي لك ،ءاوه مهتدئنأ بهذتو ،تادوبعملاو ةهلآلا مهعوتتا نيملاعلا بر

 ام يصخن نأ نكمي مكف .يمالسإلا ملاعلا يف اًرشتنم هارن ام اذهو "نالف وأ نالفل

 مهل نوعيطتسي الف 8“اامساب هدوبعم يمسي لكو !!وبابقو روبقو ةحرضأ نم اهيف
 .ارصن الو اعفن

 | :هللا ريغل حيذلا ةلاسم جالع لخادم 4
 هللا ريغل حبذلا :اهنم ةيبلس تاعبت هل بابقلاو ةحرضألا باحصأب قلعتلا

 ام َوُهَو دوبعملا ىلإ برقتلا روُص نم ميدقلا ذنم حبذلاف فلا ريغل رذنلاو

 ريطخلا يدقعلا ءادلا اذه نم يمالسإلا عمتجملا ملسي مل ،“‘نيبارقلا' ب ىمسي

 الو رخلا لعف الإ نودصقي ال مهنأ نومعزيو هنم نونوهي هباحصأ ناك نإو

 رربي ال معز حيرصتلا اه نأ نيب ضويب خيشلا نكل هللا هجو الإ هب نوديري

 .209-210 /1 1 :نامقل ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .6 /7 :ناقرفلا ةروس :ن .م )2(
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 نمو "عانقإلا جهنم اهتهجاوم يف كلسو ،اهّسجر رهطي الو ةعدبلا هذه
 :كلذ ىف اهعبتا ىتلا كلاسملا

 :تاينلل ةعبات ظافلألا -أ

 رئاعش نُم مكل اهانلَعَج نذُبلاو» :كسنلا نم هيإ هب برقتي امع ىلاعت لوقي
 نووني يتلا قونلا نومسي روبقلا يديرم أ ظحالي خيشلا نكلو 6 :جحلا) هگهللا

 ندللا لعج هللاف كرشلا ىلع لدت ةرابعلا هذه رأ ىأرو نالف يديس قونب اهخجبذ

 اياونلل ةعبات ظافلألاو .نالف يديس رئاعش نم اهلعج ديرن نحنو ههلا رئاعش نم
 يرجتو ةديقعلاب قلعتت ةلأسم يف اذه لثمب صتخرتلا زوجي ال» ءاهدصقم نع ةثبنم

 :لوقي نآرقلاو نالف يديس قون” ةملك وفلس نع اقلخ ج نع ابآ انتنسلأ ىلَع
 .‘"ه36 :جحلا هوللا رئآعش نم مكل اَهاتلَعَج نبلاو

 :تاينلا قدص رابتخا ۔ ب

 نكامأ يف اهنوجبذي نيذلا ““نالف يديس"" قون باحصأ حرصي

 اهمحلب قادصتلاب هنلا ةجو اهجبذب نوديري مهنأ ةمولعم تاقوأو ةصوصخم
 رابتخاب كلذو .مهئطخب مهرّصبي نأ خيشلا دارأف نيكاسملاو ءارقفلا ىلع

 هذه حبذ كرت مهيلع حرتقي نأ ض زتفاف ©تاينلا نم هب نوحرصي ام قدص

 سانلا عيمج حبذي ثيح ةرزجملا يف حبذث لب كداتعملا اهناكم يف قونلا

 نوضفريو ،مهتمايق موقت ذئنيحف نيكاسملاو ءارقفلا ىلع اهمحلب قذصتيلو

 ةصوصخملا نكامألا يف حبذ ام هباتك يف يمسي هنلا ثأ نيبو ،“احرتقملا اذه
 ام ىلَع حلطصملا اذه قلطي الو ،“نابرقلا” ةدابعلا تويب رزاجم نم ةسةقملا

 .ةيداعلا رزاجملا يف حبذي امم سانلا هلكاي

 .212-213 /1 ا :نامقل ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .213 /11 :ن م )2(
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 :هللا ريغب لالهإلا -ج
 .حبذلا لنع هللا مهركذ بابقلاو ةحرضألا وديرم اهيف عقي ىتلا تاضقانتملا نم

 لالمهإ هنأل مارح اذهو إ !نالف يديس اي كتدعو هذه :مهلوقب هنوعبتي : ال

 امثيحفا» :هلوق ىلإ ىهتناو ةمعطألا عاونأل ةمرحلا تايآلا ضوێب ميشلا عمج

 ٢ ؛هب هنلا ريغل لهأ ام ركذي تامرحملا ىلاعت هنلا ركذ

 ةنيت دمح مساو هنلا مساب مهدحأ لاق ولو» :شّيفطا خيشلا لوقب دهشتساو

 .“«امئاد هب لوقنو هانلق ام اذهو» ،٨ًاهللا ريغل اهب لهأ امارح ةحيبذلا تناكل

 ناكرأ ةيقب نأل هب داقتعالا بجي نكر مهأو ءيش لوأ وه ىلاعت هتناب ناميإلا نإ

 هللا ءاضق موي هنأل الإ _ -الثم- رخآلا مويلاب ناميإلا امف ساسألا اذهل عورف ناميإلا

 ناميإلا.امو 5اهميحج مودي رانب وأ ،اهميعن مودي ةنجب مهئازجو فطسقلاب هدابع نيب
 ..هدونجو هديبع هلا ةكنالم مهنأل الإ ةكئالملاب

 : ةكناللاب ناميإلا :ايناث

 :مهقيرعت.۔ا

 أأ نوتوغللا ىريو ،“كّلملا” مسا ةكئالملا نم عمجلاو درفملا ىلع قلطي
 .“كألملا” :ليقف ةزمهلا ترخأ ¡ مث ،ةلاسرلا يهو كوللا نم “‘كلأَم” هلصا
 :اولاقف هيلإ اهودر هوعمج املف ،كَلَلا :ليقف لامعتسالا ةرثكل هتزمه تكرت مث
 .‘١كتالمو ةكئالم

 .215 /11 ،نآرقلا باحر يف (1)
 ولو }مارح هنإف اهريغ وأ مانصألا نم هنلا ريغ مسا ...» ظفلب .491 /4 :ريسفتلا ريسيت :شّيفطا (2)

 .اهعم هتنا ركذ

 .234 /2 :فهكلا ةروس "نآرقلا باحر يف (3)
 ©نييالملل ملعلا راد ا ط ،راطع روفغلا دبع دمحأ حت ةييرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا :يرهوجلا (4)

 .185-186 /13 :برعلا ناسل :روظنم نبا ؛!61 ] /4 :مم0



د
 

 اه
 اهداعبأو ناميإلا لوصأ :ثلاثلا لصفلا اب

 دنجو هتنا قلخ نم قلخ» مهناب ضويب خيشلا مهفرع دقف حالطصالا يف امأ

 هدمج حبسي مهلكو ءيشل ىلاعت هنلا هقلخ مهنم كو 6هرماب نوفلكم هدونج نم

 .وهعئابطو رشبلا سنجل نوفلاخم مهو .'.٦؛هرمأ عيطيو

 ةلبج ريغ مهتبجو .ةدابعلل هللا مهقلخ ةينارون ماسجا» مهناب ئلاسلا مهفرعو
 الو نوبرشي الو نولكأي الو ،ةيئونأب الو ةيروكذب نوفصوي الف نجلاو سنإلا

 .‘هنورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هلا نوصعي ال ،نوطّوغتي الو نولوبي
 ةكتالملا ماسجأ ةدام فصو ئملاسلا خيشلا نأ وه نيفيرعتلا نيب قرفلا

 دحي ملف ضويب خيشلا امأ ‘هرونلاك ءيضنتاا :رخآ عضوم يف لاقو 8“ةينارونلا""ب

 .رشبلا سنج فلاخت اهنإ لوقلاب ىفتكاو ،ةداملا هذه ةعيبط

 :مهماسجأ تقفص 2

 لعاج :ىلاعت هلوقل ددعلا ةتوافتم ةحنجأ نم ةبكرتم ةكئالملا ماسجأ

 ام قلخلا يف ثيزي عابرو ثلثو ىقلم ةَحبجأ يلوأ السر ةكالملا
 .(01 :رطاف ةروس) هُءآَشَت

 فصو يف ءاج اميف ةيعطقلا صوصنلاب تبث ام ىلع ضويب خيشلا رصتقا
 هيلع ليربجل هتيؤر ىلع هيف صني يذلا ةي هنلا لوسر ثيدح اهنم ةكئالملا ا

 ةددحملا ليصافتلا نم ةاورلا هتلقانت ام ةرو حانج ةئامتس هلو "نيترم مالسلا

 .بيغلاب اًمجر كلذ يف ةاورلا مالك دعو ...اهنولو ةحنجألا مجحل

 .303 /14 :تافاصلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .44 /7 :ناقرفلا ةروس :ن .م (2)

 .294-295 /1 :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا (3)

 .47 /2 :ن .م (4)

 باتك .حيحصلا :ملسم ؛3060 ثيدح ثةكنالملا ركذ باب .قلخلا ءدب باتك .حيحصلا :يراخبلا (5)

 .159 ١/ .177 ثيدح ...ىرخأ ةلزن ُهاءَر دقلو :َجَو رع هنلا لوق ىنعم باب ،ناميإلا

 .363 /17 :ىرزشلا .367 /13 :ابس ةروس "نآرقلا باحر يف (6)
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 خيشلا جهنمو .ةفلتخم لاكشأب لكشتلا ىلع ةردقلا ةكئالملا هناحبس هنلا ىطعأ
 الو اهيلع ليلد ال يتلا ليصافتلا اهريغو كلذ ةيفيك نع ثحبلا مدع وه ضويب

 ليربج هللا لاسرإ اهنم ،رشبلا ةئيه ىلع ةكئالملا لكشتل ةلثمأ مدقو ۔"١اهتحت لئاط

 ىلإ مالسلا هيلع هنايتإو (17 :ميرم ايوس ارش ارشب اَهل َلمَمَتفوف ميرم ىلإ مالسلا هيلع

 ىلع هسلجم لإ م دق امك 2 'يراصن ل ١ يلكل أ ةفيلخ نب ةيحد ةروص ىلع نينت ءيل ا

 .“نيدلا رومأ نع ةا ءيئلا لأسو ةبض ةباحصلا نع بيرغ لجر ةروص

 :مهفئاظوو تكنالملا ماسقأ 3
 دقو ،حيبستلاو ركذلل نوعطقنم مهو ،نويبورك ةكئالم -أ :نامسق ةكئالملا

 ءافوقو هنلا نودبعي ةفئاط مهنم ‘فئاوط تاّواَمسلا يف ةكئالملا نأ رثألا يف درو

 .‘ادوجس مهنمو ،اعوكر مهنمو ،ادوعق مهنمو

 نوؤش ريبدت ي هثلا رماوأ ذيفنتب نوفلكم مهو نويناحور ةكئالم -ب

 دابعلا لامعأ ةباتكو لسرلاو ءايبنألل يحولا غيلبتك ناسنإلا حلاصمو نوكلا

 ق مهحاورأ ضبقو

 مهب ناميإلا مكح 4

 لزنأ آمب لوسرلا مآه :ىلاعت هلوقل ناميإلا ناكرا نم ضرف ةكئالملاب ناميإلا

 (285 :ةرقبلا ه...هلُسُرَو هيئكو هتكنَالمَو هللاب نما لُك نونموُمْلاَو هبر نم هلإ

 .59 /03 :ميرم ةروس ،نآرقلا باخر يف (])
 .337 /2 :مالعألا :يلكرزلا رظنأ يبلكلا ةيحد نعو .53 /03 :ن .م (2)
 هاور يذلا ،ليربج ثيدجب روهشم ثيدحلاو ؛362 /17 :ىروشلا ةروس ،نآرقلا باحر ي )3(

 ،ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نايب باب "ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ فح باطخلا نب رَمَع
 .37 /1 .8مقر ثيدح

 تاوامسلا يف ام» :ةي هلوق ىنعملا اذه يف درو ؛338-339 /1 1 :نامقل ةروس 5نآرقلا باحر يف (4)
 :يمثيملا . ادجاس كلم روأ 7 .عكار كلم وأ .مئاق كلم هيفو الإ ٥ثفكالو ربش الو .مدق عضوم عبسلا

 .358 /10 ،'ةمايقلا موي هلمع دبعلا راقتحا باب 5كئاوزلا عمجن

 .265 /18 :ىروشلا ؛202 /8 :لمنلا ؛341 /6 :رونلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (5)
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 ةرورضلاب نيدلا نم ملُغ امب بتك هنأل ،قافن رفك ال كرش رفك رفاك مهركنمو»

 .""نآرقلا نم ةحيرصلا صوصنلاب ملع امبو

 :ہكنالملا نيب ةلضافملا ك
 لسرلا كلت :ىلاعت لاق ،رشبلا نم لسرلا لضافتك ةكئالملا تاجرد توافتت

 ةكئالملا نيب توافتلا ملعي هدحو هللاو (253 :ةرقبلا) هض ا ىلع ا مهضعب ر انلضف

 حيحص ربخ وأ نآرق نم تبث ام ألإ ليصافتلا يف لخدن الو الامجإ نمؤن نا انيلعف
 ,(و ءينلا نع

 فرط ليضفت يف دمتعي اعطاق ليلد الف رشبلاو ةكئالملا نيب ةلضافملا نع امأ
 خيشلا نإف ةلأسملا يف ةيمالسإلا قرفلا ضعب نيب فالخلا مادتحا مغرو ،رخآ ىلع

 درجملا ثحبلاب هيف فقوي ال هنأل» عوضوملا يف ضوحلا مدع ل وعدي ضويب

 ةلباق اهلك اهنأ الإ ةلدألا نم ةفئاطب قيرف لك جاجتحا مغرو درجملا لقعلاو
 .هداقتعا ةلأسم تسيل ةلأسملاو» .دقنلل

 :ہکنتالملاب ناميإلا داعبأ ۔6

 تڵد امب ميلستلا وه ةكتالملاب ناميإلا لصأ عم لماعتلا يف ضويب خيشلا جهنم '

 ليصافت يف لوخدلا نع عانتمالاو ،مهنوؤشب قلعتي امم ةيعطقلا صوصنلا هيلع
 يف مهئامسأ نييعتو مهقلخ ةيفيكو مهماجحأو مهمانسجأ ةدام :لثم مهتايح

 ال اذهو» :هلوق تايئزجلا كلت نم خيشلا فقوم ناكف ،ينآرقلا صصقلا ريسفت

 جذامن هذهو ايلمع اقيظوت هفيظوتو مهب ناميإلا ادبم خيسرتب ىنعي ناك لب "انينعي
 :ةكئالملاب ناميإلا داعبأ نم

 .474-475 /] ا :نامقل ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .577 /14 :تافاصلا ةروس :ن .م (2)

 .48-49 /01 :ءارسإلا ةروس :ن .م (3)

 .49 /01 :ن .م (4)

 .49 /01 :ن .م (5)
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 رخآلا مويلل ميدقتل ا -أ

 نع ناَتتمْا ىقلت ذإ :نيظفاحلا ماركلا ةكتالملا نع ىلاعت هتنا لاق

 4ً يتَع بيقر هب دل ألا ١ لوق نم ظفلي اَم 1 7 ل اَمثلا نعو نيمّيل ا

 لعجي دابعلا لامعأ لك دييقتو ةظفحلا ةكئالملا ةبقارم راضحتساف (17_18:ق)

 اهب نودعصي ىتلا تانسحلا تالجس ء ءلَمو اياطخلا بانتجا ىلع اًنصيرح نمؤملا
 .)ةؤ

 ةةظفحلا ةكئالملاب ناميإلا دعب هيف نيبي ايعقاو الاثم ضويب خيشلا برض

 .ىلإ ةحلاصلا لامعألا دورط ايموي مهعم لسري نأ نمؤملا داهتجا يف لثمتل
 امك» ،ارَضحُم ريخ نم لمع ام دجي امدنع ادغ اهب حرفي يك ،ةرخآلا رادلا

 .هرمع رخآ ف رارقتسالا يوني ثيح هدلب لإ هلاومأ رفاسملا ماقي

 :ةلئاللا ةيالو ۔اس

 ىري يتلا ،مهتيالو نينمؤملا ىلع بجت ،يصاعملا نم نوموصعم ةكنالملا
 هقيقحت ىلع داهتجالاو مهعئابط قفاوي ام بح يضتقت ذتقت اهنأ شّيفطا خيشلا

 ةبوتو ،نيملسملاو مالسإلا ةمدخو ،ىلاعت ه 7 صالخإ كلذ نمو

 مهماحلإ يف لممتتف نينمؤملل ةكئالملا ةيالو امأ .نيدلل نيكمنلاو ءةاصعلا

 الو ريخلا ىلإ مهؤاضعأ طشنتف» ،هلهأ ةبحاصم يف ةبغرلاو ريخلا ةبحم ةبحم

 ينلا ةاَيَحْلا يب مكؤآيلؤأ نخن» :مهنال ىل ىلع ىلاعت هلوقل “«نولساكتي
 ..(3آ :تلصف) «ةرخآلا يفو

 .18/13 /ابس ةروس 5نآرقلا باجر يف () .

17 

 ,97 /14 : :سي ةروص : :ن . م )2(

 حرش : :شيفطإ نع ءالقن .20 1 :ةيدقعلا لا شّيفطا فسوي نب دمحما عا خبشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم [(3)
 .350 :ةديقعلا

 .8 /1 6تلصف ةروص ريسم ةت ،نآرقلا باحر ف )4(
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 :ینمؤلا تيبتت -ج
 ىلاعت هنلا رماوأو هسفن تايهتشم نيب اعازن ةيمويلا هتايح يف نمؤملا دهشي

 ٨"رسفنلا ىوه ةفلاخغ ىلع هتضحيو هللا دودح دنع فوقولاب ماهلإلا كم هركذيف
 ىلإ وعدي يذلا أ ملعنف رشلا :يعادو ريخلا يعاد نيب زيمن نأ عيطتسن انه نمو»

 نمؤملا ةميزع يوقي كاردإلا اذهف 6“'هناطيش رشلا ل وعدي يذلا نآو ،كلم ريخلا
 ' .ريخلا يعاودل ةباجتسالل

 تضم ةمارك وأ ةزجعم سيل اونمآ نيذلل ةكئالملا تيبثت نأ نمؤملا دقتعا اذإ

 "ناميإلا قيزط كلس نم لكل نكمم ًرمأ وه لب ،اهدهع ىضقناو نيلوألا ريس يف

 يهو 6تييبثتلا بابسأ ذاختا ىلع صرجي هنإف لصو بردلا ىلع راس نم َلك»
 .‘}لاعت هللا ةاضرم ءاغتبا سفنلا ةدهاجم

 :فبرشَشصَكلا ةمعن رمز ر

 ء“هتيرذلو هل فيرشت اذهو ٨هل ةكئالملا دوجسب مالسلا هيلغ مدآ هلا فرش

 ديزي فيرشتلا اذه ركذف ة مه نورفغتسي ةكئالملا لعجب اًئمركت نينمؤملا هللا دازو

 7 نيذلا ةكئالملا قالخاب اقلخت ،هيلإ برقتلا ديزم يف ةدهاجمو هلل اعضاوت نمؤملا

 ال راهنلاو ليللا نوُحْبَسي هنلا ةدابع نع نوربكتي ال -مهماقم ةعفر ىلع -

 .(20 :ءايبنألا ) هنوتف

 :لضافتلا ساسأ ىوقتلا -ه

 تسيل اهنأ ىأرو رشبلاو ةكتالملا نيب لضافتلا ةلأسم يف ضويب خيشلا فقوت

 .265 /18 :ىروشلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 ۔ .3992 :بازحألا ةروس :ن .م )2(

 .39 ,2 :بازحألا ةروس ،نآرقلا باحر يف )3(

 .235 /15 :ص ةروس :ن .م (4)
 .33 /16 :رفاغ ةروس :ن .م (5)
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 ءاهتفرعم يف ىودجلا مدع ىلإ ةفاضإ حيحص ليلد ىلإ اهراقتفال "اداقتعا ةلأسم

 نوك رابتعا هيفن كلذ نمو ،كولسلاو داقتعالا يف ةرمث هيف ام ىلع هتيانع زكرو
 نأ ىلإ اًهبنم ضرألا لها رشبلا ىلع مهتيلضفأ ببس وه ءامسلا يف ةكنالملا
 ةدابعلا صالخإو هدحو هب ناميإلا وه لجو رع هنلا نم برقلل حيحصلا ببسلا

 .ناكم لك يف 5هل

 :نجلاب ناميزلا :اًملاث
 | :نجلا في

 نيب ةعماجلا تاقالعلا نمو ،سنإلا و ةكئالملا ريغ هنلا قلخ نم ةلمج نجلا

 ۔مهراتتسال ةكئالملا ىلع رجلا ظفل قلطي نم كانهو ءافخلا ة ةفص ةكئالملاو رجلا

 راتتسال “‘نونجلاأ ذخأ اهنمو رتس ىنعمب مرج نم ةذوخام ةغللا يف نجلاف

 .لحنلاو رجشلا تاذ “ةئجلا”و .همأ نطب يف هئافتخاو هراتتسال ““نينجلا""و .هلقع

 هنوري ال نويف نوروتسم مهنأل اج اوُمس ‘ رجلاو .ضرأل ا اهرتسل

 " م مسا قلطي "3 دابع مهو ثران نم جرام نم رجلا هنلا قلخ

 نوحلاصلا اني ائإَو» :نجلا ناسل ىلع ىلاعت هلوقل شرفاكلاو مهنم نمؤملا ىلع
 ىلع الإ قلطي الف “ناطيشلا” امأ (11 :نجلا) هگادَدَق َقئآرَط ائُك كِلاذ نوذ اًئمَو

 .)يصاعلا درمتملا

 ةقيرطك .نجلا ةايح ليضافت قئاقد نع نيقيلا رشبلا ملع ضويب خيشلا يفني
 . هللا مهفرص نيذلا نجلا نم رفنلا ددع نع الو .مهلسانت ةقيرطو ضنئارفلل ه

 . .49 /01 :ءارسإلا ةروس نآرقلا باحر يف (1)

 .573- 572 /1 7 :فرخزلا ة هروس . :ن . ع 2(

 .385 /2 :برعلا ناسل :روظتم نبا )3(

 .53 2 :ةيمالسإلا ةديقعلا :وتسم بيد نيدلا يبح و نحلا ديعس ىفطصم (4)

 .8 1 /1 8 فاقحألا ة هروص ريسفت ©نآرقلا باحر ف )5(
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 اذه يف ضوخ لكو .هب فلكن ل ام اذهو , . 'نآرقلا عامتسال نيلت ءيئلا لز ىلاعت

 غلبت مل عوضوم ا يف ةيورملا رابخألاو "...هعفن نم بكأ هزرضو ءلوضفو فلكت
 نآرقلا نم ىنيقي يقيقح ربخ ىلع ألإ ىنب ال ةديقعلا نأل» 6داقتعالا ةجرد اندنع

 .موصعملا نم وأ ميركلا

 :نجلاررضءاقتا2

 رم ىلع -رشبلا نم اقيرف لعج امم ةبيجع ةردقو ةقراخ ةوق نجلا يف هنلا عدوا

 فيك :وه حورطملا لاؤسلاو ،مهعفن ءاجرو مهرض ءاقتا مهب نوذوعي -خيراتلا

 ام عبتيف نمؤملا امأ ،هريغ نم 7 فقوم زيمتي انه !؟نجلا ررض مدآ ونب يقتي
 لاَجر ناك ه هلإو .“لاضيف ليلاضألاو ريطاسألا ,عبتيف هريغ امأ ،دشريف هنلا عرش

 .(06 :َنجلا) 4اقهَر مهوذاَرف رجلا [ نم ه لاَجري نوذوُعَي سنال ا م

 دَقهَللا نآو ريدق ءئتش لك 'ىلَع ةللا ناوه امزاج اداقتعا دقتعي نأ نمؤمل ىلعف
 ىلع راض الو عفان الو هاوس بيغلا ملعي الق (12 :قالطلا) املع ء . يش لكي طاحأ

 نذإب ألإ دَحآ نم هب نيرآَضي مُه اَمَو :نيطايشلا نع لئاقلا وهو وه ألإ ةقيقحل
 نيح لك ي هللا ريغ ىلإ ءاجتلالا مدع رمثي ةاقتعالا اذه نإف 2 :ةرقبلا) هللا

 .لاوحألا تبلقت امهم
 نمزلا نم دوقع ةدمل اهحالصإ ىلع ضويب خيشلا دهتجا يتلا اياضقلا نم

 مذع خيشلا نيب مهرش ءاقتال ةذختملا لئاسولاو .نجلا عم لماعتلا ةلأسم
 ةمالس سم تالالضو تافارخ اهنأ دكأو سانلا اهجهتني يتلا 77 هيعورشم

 . .386 /18 .فاقحألا ةروس .نآرقلا باحر يف (1)

 .19 /07 :ناقرفلا ةروص :ن .م (2)

 . .386 /18 فاقحألا ةروس :ن .م (3)

 .225 /02 :فهكلا ةروس :ن .م (4)

 . .181/13 :ابس ةروس :ن .م (5)

 .189 /13 :ابس ةروس :ن .م (6)
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 .: يف فوصوم ءيش حبذك مرحم طرش ضيرملا ىلَع طرتشا اذإ ةصاخو .دقتعملا
 لصأل ةفلاخم لاعفألا هذه ذأل ؤهيلع هنلا مسا ركذ مدع عم صوصخ ناكم

 وهف اهلعفي نمو }ةمّرح اهناب اونقيتو» نيطايشلا يحو نم يهو ديحوتلا

 .نجلا ىلإ بّرقت هنأل صاع
 لإو :لاعت هللا لوقل .ميدق ئدقع ضرم نجلاب سنإلا ةذاعتساو

 مُهوذازق نيلا نُم لاجَجري توؤوُعَي سنإلا نم لاجر ناك
 ميقأو حئابذلا حبذأ انأ» :لوقي مهنم دحاولا ناكف (6 :نجلا) هگاقَر

 ( | .“ينورضي ال يك نجلل مئالولا
 يف نوذوعشملا اهمدقي ىتلا ءافشتسالا تافصو نم ثأ ضويب خيشلا ركذ

 ينالفلا نجلا يتايل نيعم ناكم يف ماعط عضو ضيرملا نم بلطي نا هرصع
 نم ثأ كلذ يف بيجعلاو ضاحرملا يف اهعضو هنم بلطي دقو ‘هنم لكايل

 لوبق هداقتعال حرف اًرفُح هماعط ىلع دجوو ةدم دعب عجر اذإ كلد لعف
 نم هذهف ...!ماوملاو باودلا لكأ رئأ الإ - ةقيقحلا يف - وه امو "هنم نجلا
 موق لعف امك ،مهمانصأ عم نوينثولا اهلمعتسي ناك يتلا ةيكرلا روصلا

 لا» :اًمُكهتم اهل لاقف ميهاربإ اهيلإ مهفلخف مهديع ىلإ جورخلا لبق ميهاربإ
 تافارخلا ورذَ لازت الو» (91-92 :تافاصلا) ي؟نوقطنت أل مكل ام ؟نوكائ

 ميدق نمز نم اهانبراح دقو

 ليدبلا مق .نجلاب ةذاعتسالا ةلأسمل عرشلا مكحلا ضويب خيشلا نيب نأ دعب
 موقن نأ انملع دقف قي لوسرلا ةنس نم هصلختسا ،مهررّض ءاقئال عورشلا

 يتم ءييئلا ناكو ىركذلا ةمزالمو يناوألا ةيطغتك & ةيئاقولا تاءارجإلا ضعبب

 186 /13 :ابس ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 .181 /13 :ابس ةروس :ن .م (2)

 .416-417 /14 :تافاصلا ةروس 6:ن .م (3)
 .186 /13 :ابس ةروس :ن .م )4(
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 الو ةلعافلا ةعورشملا ةذاعتسالا هذه "!نيتذوعملاب هيقري نم ذوعيو اهسفن ذوعي

 “اهنم نسحأ دجوي
 رش نم هيقي نأ ىلاعت هنلا لاسي ءارحصلا يف ًآلزنم لزن اذإ ةي ءينلا ناكو

 براقعلاو يعافألا رش نم هظفحي نأ هلاسي امك ،باودلا رشو نجلا رشو ناطيشلا
 نم لطاب اذه لك ،خحبذ الو تاءارق الو ةامر الو حلم الف » شةيذؤملا تارشحلاو

 .ءايلوأ مهذاختا نمو نجلا ةدابع نم برض َوُهَو لمعلا نم ًلطابو ،داقتعالا

 ال مهنإف نجلاب نوذوعي نيذلا امأو .هدحو هلا ىلإ هجوتلا وه جالعلاف

 هنوكلمي مهنأ نولفاغلا معزي ام لك نودقفي رجلا أ كلذ اقهر الإ مهنوديزي

 :كلذ نمو

 بيغلا ضزألاو تاوامسلا يف نمم مَلْعَ أل لفو ،بيغلا نوملعي ال نجلا -ا

 ىمح كلذ نجلا هنم ملعي مل مالسلا هيلع ناميلس تام املو (65 :لمنلا هللا الا

 نوزجني ةدملا كلت لاوط اوثبلو ،هئاسنم ةضرألا تلكأ نأ دعب ضرألا ىلع طقس
 نوُمَلْعَي اوئاَك ول نأ حلا هتني رخ امَلَق»» اهب مهفلك يتلا ةقاشلا لاغشألا
 .(14 :ابس) 4«نيهُملا باةَعْلا يف اويل ام بيغلا

 4؛«اًعيمَج هش ةوفلا»> نأل هللا نم ةوقلاو ةردقلا نوتمتسي نجلا ب
 ةردق مم تناك نإو ءاقلطم بيغلا نوملعي ال رشبلاك ألإ رجلا امو» &(165 :ةرقبلا)
 فكي نأ ىلع رداقلا هدحو وه ةّوقلإ ونه مهاطعا يذلا هللا نكلو ،رارضإلا ىلَع
 .هريغ انل اجلم الو يقاو الو إمهررض

 هديب هنع حسميو ‘تاذّوعملاب هسفن ىلع ثفن ىكتشا اذإ ناك ةنيت ءينلا أ اَهنَع هنلا [ يضر ةشئاع نع (1)

 اهب ثفني ناك ىتلا تاذوعملاب هيلع ثفنآ تقفط هيف يفو ه يذلا هعجو ةني ء ءينلا ىكتشا اًمَلَف :تلاق

 تلت ء ءينلا ىلَع نيتذوعملا ةشئاع ةءارق ركذ .حيحصلا :نابح نبا .هنع ةبتب ء ءينلا ديب حسماو .هسفن ىلَع

 .555 /14 16590 ثيدح

 .188 /13 :أبس ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)

 .225 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (3)

 .189 /13 :ابم ةروس :ن م )4(
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 هردقو هنلا ءاضق ةر نع نوزجاع مهف اعفن الو رض نوكلمي ال نجلا -جي -

 الو ريجو هللا نأل ر كلذ (102 :ةرقبلا) 4هللا نذإ الإ دَحَا م نم هي نيرآضب مُه :7

 هرصن ناك امهم قولجم رش نم همصعيل هنلا دصق نمف» (88 :نونموملا) هگهيَلَع ُراَجُي

 .'"؛هعطتسي مل ...همصعيل قولخ ىلإ اجتلاف رشب هللا هدصق نمو .هراجاو

 وهف هللا ىلع لكوتي نَمَو» هدحو هللا ىلَع لكوتي نأ نمؤملا ىلعف
 راجي الو ريجي يذلا ،دنيري امل لعافلا رداقلا راضلا عفانلا هنإ 03 :قالطلا) هگ هنسح

 ديدشلا نكرلا ىلإ ىوآو ةيَتَي لوسرلاب نجلا ررض نم ةياقولا يف ىنساتيو ،هيلع
 بلغي الو بلغ يذلا رابجلا زيزعلا قدارس تحت لخداو» كيالبلا لك نم مصاعلا

 ةايحلاب ايندلا يف معني هلكوت قح هلا ىلع لكوتملاف ٤3هيل] الإ هنلا نم أجلم الف

 .نيبملا لضفلاو يدمرسلا ميعنلاب ةرخآلا يف دعسيو ءةييطلا

 :رخآلا مويلاب ناميزلا :اًغسبار
 .كرتلاب وأ لعفلاب رمألا قايس يف هللاب ناميإلاب انورقم رخآلا مويلاب ناميإلا درو

 :ىلاعت هلوقك فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو .ميركلا نآرقلا نم ةديدع عيضاوم يف

 نمؤي ناك نم٠ :ةلت هلوق لثمو &(659 :ءاسنلا) ريخآلا مْوَيلاَو هللاب نونموث ه متنك نر

 . ادهنسو ؤناسنإلا كولس يف لاعفلا هرثألو هتيمهأل كلذو «...رخآلا مويلاو هللاب

 .ةعاسلا مايق وهو مويلا اذه قبسي امب عوضولا ةسارد

 ` .. :حعاسلامايق۔آ

 تبرتقا ئ بيرق وهو نوكلا ءانفل هنلا هردق يذلا تقولا يف ةعاسلا موقت

 هنأل هديدحت زوجي ال نأ ضويب خبشلا ىري و &(01 :رمقلا) هّرَمَقْلا ىقشناو ةعاسلا

 نع عوضوملا يف لاوقأ دورو نم بّجنتو & .)هملعب هثلا رثأتسا يذلا بيغلل ءاعدا

 .189 /13 5نآرقلا باحر يف (1)
 .305 /13 :ن .م (2)
 .411 /2 :ن .م )3(
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 باتك نم هل ساسأ ال لوقلا نم لطاب اذه لكف» :لاقو .نيرسفملا ريهاشم ضعب
 .'.سانلا ىلع صقي وأ هيلع لوعي وأ لمعي نأل زوجي ال ةنس وأ

 عولطو ،سانلا ملكتف ضرألا نم ةبادلا جورخ :اهنم ىربك طارش ةعاسللو
 .ةبوتلا باب قلغ ةرامأ يهو 5ااهبرغم نم سمشلا .

 :ةعاسلا ءاقخإ ةملح

 :اهنم مكحل ةعاسلا مايق تقو هدابع نع هلل ىفخأ

 لبق ةبوتلا ىلإ ردابيو 0‘عمطو افوخ تقو لك يف اهل نمؤملا دادعتسا -ا
 نوكي نأ هيلعف هتوم ةعاس فرميال ب ا ناك املو ‘توملا لوزنو ةرغرغلا

 .0102 :نارمع لا) هگنوُمِلْسُم مثنأو ألإ نئوُمئ الو» 5اامود هل ادعتسم

 رذف ام جرختسيو اهرمعي ضرألا يف هللا نياخ : :ضرألا ةرامع ب

 هل يتستيو ،سيماونو رارسأ نم نوكلا يف هنلا عدوأ ام هنكتسيو ،تاوقأ نم اهيف
 .اذبأ اهيف دلخي هناك اه لمعلاو ،ةايحلا يف لمألاب كلذ

 تايآ يف كلذ نع انربخأ ةتغب اهعوقوو ةعاسلا ءافخإ هللا ةمكح تءاش

 ؛هنوُمصَخَب مُهَول :هلوقو (187 :فارعألا) ةقثب الإ ُمُكيتائ ال اهنم ةريثك

 ة يبنلا اهنيب ةريثك ءايشأ نع تنغأ ةملكلا هذه نأ ضويب خيشلا ن نيبو (49 :سي)

 نالجرلا رشن ش ث دقو ةعاسلا ُرَموشَتلَو .. .» :لي هلوق اهنم &‘ةديدع ثيداحأ يف

 نبل لجلا فرصلا قو ةعاسلا موقتو هايو الو هناَعَيابتَي الف اَمْهَنيَب امهبو

 .660-661 /12 :بازحألا ةروس 5نآرقلا باحر يف (1)

 .193 .189 /8 :لمنلا ةروس :ن .م (2)

 .188 /8 :لمنلا ةروس :ن .م (3)

 .240 /1 :ءارسإلا ةروس :ن .م (4)

 .141 /17 :ىروشلا ةروس ؛274 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (5)

 .658 /12 :بازحألا ةروس ؛248 /3 :هط ةروس :ن .م (6)

 .211 /14 :سي ةروس :ن .م (7)
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 ةعاسلا ُرَموقَتَلَو هيف هيف يقسي ر الف ه هَضوَح طبلت وهو ةعاسل ا نم م تنلا و ُهُمَعْطب طن الق هتَحقل

 .“هاَهُمَعْط لق هيف ىلإ ذ ْمكذَحأ ن نَقَو

 يف. .نم قعصف روصل ١ يف خيئو و روصلا ىف ١ ف خفنل اب ة هع اسل أ موقت

 وه روصلاو .68 :رمزلا) ةللا ءاش نم ألإ ضزألا يف 77 تاّواَمُسلا

 موي رومأ انل روصي هللاو» هتقيقح رشبلا ملعي الو ّ خفنلل ذختي يذل ا قوبلا

 الإو اهب بطاختن ىتلا ةغللا روصق عم انلوقع هكردت ام بسجب ةمايقلا

 .ةادا ألإ اهملعي ال اهتيفيكو اهتقيقحف
 اقلطم اًبيغ قعصلا نم نوتنتسملاو هيف خفانلاو روصلا ةقيقحأربتعا خيشلاف

 هتايئزج يف ةققدملا تاياورلا هدنع حصت ملو ،خفنلا هيف عقي يذلا تقولاك

 دودح دنع عوضوملا يف فوقوللو ،تايليئارسإلا نم اهرثكأ أ ىريو ،هليصافتو
 :يف لثمتملا هدعُب ةيعطقلا صوصنلا

 .ىلاعت هنلا دارم فالخ داقتعا نم ةمالسلا 1

 هللا ملع ولو ال دادعإلاو ةرخآلل لمعلا لإ ممهلا ه هيجوتو دهجلا غارفإ - -2

 .اهب انربخأل اريخ ليصافتلا هذه يف

 :خزربلا
 .‘‘نيئيشلا نيب زجاحلا وه ةغل خزربلا
 قلطي امك اهثعبو ناسنإلا توم نبب ام ةلصافلا ةاملا وهف حالطصالا ف امأ

 قعصلا ةخفن :نيتخفنلا نيب ام وه يأ ،ةرخآلا مايقو ايندلا ءانف نيب يتلا ةدملا ىلع

 .6141 :ثيدح "نيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب ةت ءيئلا لوق باب .قاقرلا باتك :حيحصلا :راخبلا )1(

 .2605 /6 06704 :ثيدح .رانلا جورخ باب .نتفلا باتك :28 5

 .335 /14 :تافاصلا ةروس نآرقلا باحر يف (2)

 .484-486 /15 :رمزلا ةروس 0 /1 4 :سي ةروس ؛205-208 /8 :لمنلا ةروس :ن .م (3)

 .5 :برعلا ناسل :روظنم نبا ؛419 /1 :حاحصلا :يرهوجلا )4(
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 . لاعت هلا ألإ اهلوط ملعي ال ةدم ىهو . 1 'ثعبل ا ةخفنو

 :روطلا اذه يف ةحورطملا لئاسملا نم

 :هميعنو رقلا باذع - أ

 زع هللا لوقب آالدتسم 8ّقح هميعنو قح ربقلا باذع أ ضويب خيشلا ىري
 ةعاسلا موقئ مْوَيَو اييشَعَو اودغ اهيلع نوضرعي رانلا» :نوعرف لآ نع لجو
 ىلع نوضرعي مهنأ ىلع صنت ةيآلاف 46(3 :رفغ) همبادَعلا دشأ نوعرف لام اولخذأ

 .ةمايقلا موي لبق باذعلا

 ورمع وبأ مهنم مهيفني نممو 6ربقلا باذع نوتبثي ةيضابإلا ءاملع روهمج
 نب ليمجو }ينالجراولا بوقعي وبأ ربتعيو ء")تالاؤسلا باتك بحاص يفوسلا

 .321 /17 :ىروشلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (1)
 .48 /14 :سي ةروس :ن .م (2)

 .186 /16 :رفاغ ةروس ،:ن .م (3)

 .321 /17 :ىروشلا ةروس :ن .م (4)
 .171 /2 :نيدلا لوصأ ملاعم :ينيمثلا (5)
 .فوس دالب نم هلصأ "نيزرابلا ةيضابإلا مالعأ دحا ،ورمع وبا 6ينغراملا يفوسلا ةفيلخ نب نامثع (6)

 ءاهمالعا زربا ىقتلاو ،نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا هيف ترهدزا رصع يف اشن إم12 /ه6 نرقلا يف
 عيبرلا وباو )م 1110 /_ه504 :ت) ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبا :اهب هخويش نم ناكف

 .هرشنو ملعلا بلط يف تالحرلا ريثك ناك (م1078 /ه47 ا :ت) يتازملا فلخي نبا ناميلس
 ةيعمج ؛173 .170 169 . 103 /2 ريسلا :يخامشلا ؛483-485 /2 \تاقبط :ينيجردلا

 .620 رت :ةيضابإلا مالعا مجعم :ثارتلا

 .333 :ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا :وسيردا نبا ىفطصم (7)
 سداسلا نرقلا يف برغملاب ةيضابإلا ءاملع رهشا نم ملع ثبوقعي وبأ ؤينالجراولا ميهاربإ نب فسوي (8)

 .امومع ةيمالسإلا ةبتكملاو .اصوصخ يضابإلا ثارتلا يف ةزراب تامصب كرت ؤيرجملا
 ئدابم ذخاو ،ةتاردص هنطوم يف اشن .م1106 /ه500ةنس يلاوح ؛نالجراو ىرق نم .ةتاردسب دلو
 ةبطرقب ماقأو :سلدنألا دالب ىلإ لاحرلا دشف ةدازتسالا ىلإ هسفن تقات مث ،نالجراو ءاملع ىلع مولعلا
 : .م1175 /ه570 ماع ينوت .ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا فلتغ اهنم لصحو ءادع نينس
 مهأ نمو "نامزلا ثداوح عم عاض ام اهنمو ؛مايألا هتظفح ام اهنم !مولعلا فلتخم ين ةيملع اراثآ كرت
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 ال يهف ،ااهب ناميإلا بجاولا لوصألا نم تسيل ةلأسملا نأ ةيدعسلا سيمخ
 .اهيف يعطق ليلد دوجو مدعل داقتعالاو نيقيلا ىلإ ىقرت

 :بنزلا مجع ۔ب

 بلصلا لصأ ف نوكي لدرخ ةبح لثم وه ©بنذلا بجع وأ ٥بنذلا مجع

 فلتخإ .“عبرألا تاوذ نم بنذلا لحم لحلا يف هبشي صعصعلا سأر دنع
 كش ىتلا راثآلا ضعبب نوتبثملا لدتساو ،ناسنإللا مسج ءانف دعب هئاقب يف ءاملعلا

 اذه ببسب قلخلا ةداعإ ىلع هللا ةردق ىلع هديكات عم ،اهتيعطق يف ضويب خيشلا

 ةرذبلا ةباثمب بنذلا مجع نوكيف ةحيحص نوكت دق ةياورلا هذهو» ،هنودب وأ مظعلا

 يف ةنكلو .مالكلا ملعو نيدلا لوصا يف همظعو :؛لوقعلا لهأل ناهربلاو ليلدلا :ةظوفلا هتافلؤم
 ٥مولعو .تايضايرو قطنمو ،ةفسلنفو .خيراتو . مالك نم :نونفلا فلتخم ة ةرغصم ةعوسوم ةقيقحلا

 هاروتكد ةلاسر يف ديعسوب حلاص ثحابلا هققح مث ،ةرم نم رثكأ عبط ،ءازجا ةثالث يف عقي ...رابخاو

 ةثالث يف.اضيا عقي :!فالتخالاو هقفلا لوصأ يف فاصنإلاو لدعلا ؛ انوقرم لازي الو .ةثلاثلا ةقلحلا

 هيلع ىرجأ دقو .انوقرم لازي الو يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا ديهشلا هققح مث مث 6قيقحت الب عبط ىازجأ

 لدعلا ين ينالجراولا نيب اهيف نراق "ريتسجام ةلاسر يف ةيميداكأ ةسارد وجاب حلاص نب ىفطصم ثحابلا

 وبأ) .نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةساردلا تعبطو ،ىفصتسملا يف يلازغلاو فاصنإلاو

 بوقعي وبا }نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،ناهربلاو ليلدلا :ينالجراولا بوقعي

 .خياشملا تاقبط :ينيجردلا ؛نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا

 مجعم :ثارتلا ةيعمج ؛ه/1 ؛مالساإلا دعاوق :يلاطيجلا .01 .489-495 .460-461 /2 ؛ي /ا .
 .(1010-1014 /4 .ةيضابإلا مالعا

 زربا ناك .نامع نم }دعس لآ نادلب نم ،طرقلا لهأ نم ،هيقفو ملاعو خيش يدعسلا سيمخ نب ليمج . (1)

 سوماق" :هتافلؤم نم عماج عالطاو عساو ءانتعا بحاص ناكو ءيرجلا 13 نرقلا يف .هرصع ءاملع

 :نامع مالعأ ليلد) .فراعم ةرئادب هبشأ وهو 6لدجلاو راوحلاو بدألاو هقفلا يف ءاءزج نيعست “ةعيرشلا

 .(148 رت ،قرشملا مسق ةيضابإلا مالعا مجعم :ثارتلا ةيعج 6

 .653 /2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (2)
 ©توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم 01 ط .ةيوغللا قورفلاو تاحلطصملا يف مجعم تايلكلا :يوفكلا ءاقبلا وبا (3)

 .658 :م1992 / 32
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 دقو "ريدق ءيش لك ىلع هللاو .ةحيحص نوكت ال دقو "ناسنإلا اهنم ومني ىتلا

 ةذلب هي اَنيَبحأوإ» تابنلا ةايح ىلإ انراظنأ هيجوتب ىتوملا ءايحإ ىلع هتردق هللا نيب

 .روذبلاو راجشألا تتام امك نوتومي سانلاف (1] :قر جورخلا كلاذك ام

 .ثبت م وا ةرذب ناسنإلا يف تيقب ءاوس» راجشألا يبي امك هلل مهيح

 :ثعبلا3
 روصلا يف خيفنئو» ةيناثلا ةخفنلا رثإ نيماعلا برل مهروبق نم سانلا مايق وه

 نوكي سانلا ثعبو (51 :سي)ثهنوُليسني مهبر 'ىلإ ثادْجآلا نم مه اذإف
 همسجب ايح ثحبي هنإف عابسلا هتلكأ وأ قرحلاب تام ائاسنإ أ ولو .مهماسجأب

 لك ىلع وهو هديعي قلخ لّوأ أدب امك .ميلع قلخ لكب هناحبس هناف ىقيقحلا

 .ريدق ءيش

 :رقلا رم عورلا

 جرخي رفاكلا ناك اذإف ،ايب افالتخا مهروبق نم سانلا جورخ تالاح فلتخت
 (52 :سي) هگ ؟انقرُم نم اًنئَعَب نمم اَنليَواَي اولاقف روبثلاو ليولاب يداني وهو هربق نم

 مكموي امه ةَكِيالَمْلا م ْمُهاَملَتَو ربكألا عرملا مُهنزْحَي الف انئمطم جرخي نمؤمل نإف
 نينمؤملا نأ ىلع " ةلدألا ن نم ةيآلاو (!03 :ءاينألا) هگنوذعوئ ْمثنَك يذلا

 .نونمآ مهو مهروبق نم نوجرخي

 ... :ثعبلا لئالد۔4

 :اهنم ة هعونتم ه ةلداب ثعبلا ىلع ضويب خيشلا لدتسا

 .565 /11 :نامقل ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .141 /8 :لمنلا ةروس :ن .م (2)

 .487 /15 :رمزلا ةروس ؛209/14 :سي ةروس :ن .م (3)
 .384 /3 :هط ةروس :ن .م (4)

 .221 /14 :سي :ةروس ؛!183-84 /3 :ميرم ةروس :ن .م (5)
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 :تابنلا ءايحإ ىف ىسلا ليلدلا -أ

 دعب مهروبق نم سانلا ثعبي نأ ىلع رداق اهتوم دعب ضرألا ييحي يذلا هللا
 ولو تارملا تائم تابنلا ءايحإ ةيلمع دهاشي ناسنإلاو .مهداسجأ ىلبت نأ

 هب اَنيَيخأَو» :ىلاعت لاق ،'"؛ىتوملا ءايحإ ىلع ًاليلد اهب ىفكل ةدحاو ةرم اهدهاش

 .(11 :ق) «خجوُرُحْلا كلاذك اتم ةدلب

 :ىلقعلا ليلرلا ۔اس

 يذلا ناسنإلا هابتنا ضوێب خيشلا تفل :لوألا قلخلا نم نوهأ ةداعإلا 7

 رداقلا نأ كلذ ديدج نم هثعب ىلع رداقلا وه وه ةرم لوأ هقلاحخ أ ثعبلا يف كشي

 ناسنالا رُكذَي الوآ» :ىلاعت هلوقب لدتساو ةداعإلا ىلع ردقأ لوألا ءاشنإلا ىلع

 .(67 :ميرم) اتيش كي ملو لبق نم ُهاَنَمَلَخ انأ .

 امك ضرألا يف ف رثدنت نأ دعب تاومألا ماسجأ صالختسا ىلع رداق هللا ا

 هتيرذ عمجو 12 :نونمؤملا) «نيط ن نُم ةلالس نم مالسلا هيلع مدآ انابأ لبق نم عمج

 ءام نم ة ةلالُس نم هلسن َلَعَج + مث مسجلا عيمج نم نيهم ءام نم ةلالس يف

 .(08 :ةدجسلا) نيهم

 موي بوجو دكؤت دوجولا ىلإ ةصحافلا ناسنإللا ةرظن : لقعل او ةرطفل | - 2

 رفاكلل ايندلا ىطعاو ضرألا يف ةفيلخ ناسنإلا هلا لعج دقف ،ءازجلاو ثعبلا
 رهظي ىرخأ ةايح نم ةب الف ءايندلا يف قلطملا يهلإلا لدعلا ققحتي ملو نمؤملاو
 موتل طسقلا نيزاوملا عض عضنو :ىلاعت هلوق ىل ادانتسا ،}قلطملا هللا لدع اهيف

 .47 :ءايبنألا) 4«ةَماَبَقْلا

 .411-412 /13 :رطاف ةروس .نارقلا باحر يف (1)
 .155 /3 :ميرم ةروس :ن .م (2)
 .63 /12 :ةدجسلا ةروس :ن .ما (3)
 .40 /13 :ابس :ةروس ؛83-85 /10 :مورلا :ةروس ؛251 /250 /3 :هط ةروس :ن .م )4(
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 :طارصلا ك
 عم تبلق ،‘“‘طارس” نيس هداص لصا :حضاولا قيرطلا :ةغللا يف طارصلا

 .“"١اهجراخ برقل اداص ءاطلا

 يونعم مأ يسح ومأ هتقيقح يف ءاملعلا فلتخان حالطصال ١ يف امأ

 لوقلا اذه ىلإو ..منهج رهظ ىلع دودمم رسج هنإ ةيفلسلاو ةيرعشألا تلاقف

 نب دوه مهنم ةيضابإلا ءاملع ضعبو 8ةلزتعملا نم رابجلا ذبع يضاقلا بهذ

 اولدتسار يداربلا مساقلا وباو يلاطيجلا ليعامسإو يراوحلا مكحم

 ةرابع هنأ لإ ةيضابالا روهمج بهذو 6 "ينسحلا ىنعملاب طارصلا تبثت هت ثيداحاب

 ميركلا نآرقلا يف طارصلا أ كلذ يف مهدمتعم . )ةيادهلا قيرطو قحلا نع

 هليقتنُملا طاَرصلآ اندها» :ىلاعت هلوق كلذ نمو .ميوقلا نيدلا ىلع لدي
 مهنمو "نآرقلا يف ءاج ام قفاوتل ثيداحألا ليوات ىأر نم مهنمف &(05 :ةمتافلا)

 شّيفطا خيشلا اما ،ثهللا ىلإ رمألا ضيوفتو اهلصا ىلع اهءاقبإ نسحتسا نم

 .326 /7 :برعلا ناسل :روظنم نبا ؛آ ا 39 ,3 :حاحصلا :يرهوجلا (1)

 ؛]80 :ديحوتلا ةرهوج حرش :يروجيبلا ؛278 :داقتعالا يف داصتقالا :يلازغلا (2)

 ©رشنلل ةيسنوتلا رادلا 2ط ديسلا داؤف قيقحت .ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف :رابجلا دبع يضاقلا (3)

 ةلزتعملا خيش رابجلا دبع يضاقلاو .205 :م1986/ 6 رئازجلا باتكلل ةينطولا ةسسؤملا سنوت .

 .ةريغك فيناصت هل .ما 025 ماع اهيف ينوتو "يرلاب ءاضقلا يلو ٨.‘‘ةاضقلا يضاق" هنوبقلي .هرصع ين

 .“لدعلاو ديحوتلا باوبا ين ينغملاو ‘ةسمحلا لوصألا حرشو فيلكتلاب طيحملا ي عومجملا" :اهنم

 .273 ,3 :مالعألا :يلكرزلا

 .83 /1: زيزعلا هللا باتك ريسفت :يراوملا مكح نب دوه (4)

 .129 /2 :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا )5(

 فالتخاو ثبيلالك هيتناح ىلعو .منهج رهظ ىلع برضي رسج طارصلا ناب ثيداحألا هذه حرصت )6(

 .6.4 :ثيدح .منهج رسج طارصلا باي قاقرلا باتكك :يراخبلا اهروبع ف سانلا لاوحأ

 .186 /ا .] 95 :ثيدح اهيف ةلزنم ةنجلا لمأ ىندأ باب .ناميإلا باتك :ملسم .2403 ,5

 .128 /2 :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا (7)

 06 /1 :ريضلا ريسيت : :شّفطا )8(

 .30 م :لوقعلا راونأ قراشم :يماسلا (9)
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 مهفو يزاجلا هانعمب نآرقلا يف دراولا طارصلا لمح ىلإ هداهتجا هب ىهتناف

 نيب عمجلا وه يأرلا اذه ةزيمو ،ةيداملا هتقيقح ىلع ثيدحلا يف دراولا طارصلا

 يف ضويب خيشلا بهذم وه اذهو .ةنسلا يف درو امو باتكلا يف درو ام
 يسحلا طارصلا ةفص يف ضيوفتلا عم ،ناطارص امهنأ ىري ثيح ةلاسملا

 دمع لب ،طارصلا اذه لوه ىلع زكري مل ضويب خيشلا نأ ظحاليو هناكمو
 ىلع مهنانئمطا يهو ثرانلا ىلع نيقتملا عالطإ نم ةمكحلا صالختسا لل
 دادزتف "مهنم نورخسي اوناك نيذلا ،نيقفانملاو رافكلا ىلع هنا ديعو قدص

 ءآوَس يف هاَرق عطاق هركذت يذلا نيرقلا بحاصك 3 )مهدنع ةئجلا ةميق

 .(55 :تافاصلا) ميجل

 تسيل اهنوك ىلإ طارصلا ةلأسم يف رتباث فقوم ذاختا يف ددرتلا عجري

 ةرشابملا اهتلص مدعو ةيعطقلا ةلدألا ىلإ اهراقتفال ،‘‘”داقتعالا لوصأ نم
 .ديحوتلا لصأب

 نيبملا قحلا عابتا ةرورض ىلع -ًيونعملاو يسحلا هيينعمب - طارصلا لدي
 ىلع رسجلاب طارصلا ريوصت ناك نإو هةياوغلا لبس عابتا ةروطخو هيلع تابثلاو

 طارصلا نع دايحلا ةروطخب ناميإلا ةيوقت ةت يف صاخلا يسفنلا هرثأ هل منهج نتم

 عفدي نأ بجي افقوملا كلذ يف ةمالسلا نمث نأ داقتعا وه مهألا نأ ألإ ٤ .ميقتسملا

 ةمحر يف ءاجرلا نسح عم ...ةبوتلا ىلإ ةردابملاو ةماقتسالاو ناميإلا وهو ءايندلا يف

 لمشتل هبر ءاقل اوُجْرَي ناك نَمق 6ميقتسملا طارصلا ىلع تيبثتلا هئاعدو شهلا

 نم جرخ نم ريصم امف ا !0 :فهكلا) ادحأ هنبَر ةدابعب كرشي لو احلاص الَمَع

 ؟نيعفاشلا ةعافش هعفنت لهو ؟هللا بنج يف طرفم ايندلا

 .182 :ةيدقعلا شّيفطا خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم (1)
 .68-69 /1 :ىواتفلا :ضويب ميهاربإ )2(

 .97 /4 :ءايبنألا ؛161-1652 /3 : :ميرم ةروس ثنآرقلا باحر ف )3(

 .182 :ةيدقعلا 7 خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطضم ؛69 /1 :ىواتفلا :ضويب ميهاربإ (4)
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 خعافشلا۔6

 هل ترصف ادرف ناك اذإ ،َلجرلا تقش :لاقي 5رثولا فالخ ةغللا يف عفشلا

 هنع ررضلا كرتو ريغلل ريخلا لعف لاؤس يه سانلا فرع يف ةعافشلاو 5"اايناث
 .هعّرضتلا ليبس ىلع

 ةجرد ةدايز وأ ةنجلا لوخد ليجعت» اهناب ئملاسلا اهفرعف حالطصالا يف امأ

 .“×نينمؤملا هدابعل لجو رع برلا نم اهيف
 رشحملا قيض نم سانلا صيلخت ىلإ ةراشإلا مدع فيرعتلا اذه يف ظحالي

 ءادحاو اًمسق الإ ةعافشلا ربتعي ال هبجاص ناك .ةنجلا لوخد ليجخت ركذب ءافتكالاو

 .ةيتآلا ةرقفلا يف هارنس ام اذهو

 ةعافشلا امست -أ

 يمهو باسحلا حتفب فقزرللا لاوهأ نم سانلا صيلخت :ةماعلا ةعافشلا - 1

 ةعافشلا ثيدح كلذ ىلع لدي . دومحملا ماقملا وهو لسرلا نود يبلاب ة ةصاخ

 .)امهريغو يراخبلاو عيبرلا هاور يذلا .ليوطلا

 مهنمؤم سانلا عيمجب اهقلعتل ةماعلا ةعافشلا ىمسي ي عونلا اذه ناك نإو

 رسعأو دشأ هريغ ريصم ل نأل .نمؤملل الإ ةقيقحلا ىلع ةعافش تسيل ا يهف مهرفاكو

 .هريغ نود نمؤملل ريخلا ليجعت ةماعلا ةعافشلاف رشحملا لوه نم هيلع وه م

 نانبل -توريب ،نييالملل ملعلا راد .1 ط . .يكبلعب رينم يزمر حت ‘ةفخللا ةرهمج باتك :ديرد نبا ) 1)

7: 869/2. | . 
 .7 :نيروغبت لوصأ حرش د :شفطا نعالقن .421 :ةيدقعلا شيفطا خيشلا ءارآ :نقنيو ىفطصم (2)

 .131 /2 :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا )

 _ ,41 1 /15 :رمزلا ةروس ؛96 /ا :ءارسإلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (4)
 برلا مالك باب ديحوتلا باتك :يراخبلا ؛379-381 :ص 21004 :ثيدح .حيحصلا عماجلا : عيبرلا )5(

 ١ .2727 /6 .7072 :ثيدح }مهريغو ءايبنألل ةمايقلا موي لجو زع ٠
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 مهتاجرد عفرو نينمؤملل باوثلاو لضفلا ةدايز :ةصاخلا ةعافشلا 2

 ."ةنجلا ىف

 :ةعاقشصلا اطرش -ب

 اهلعجي نأ هتمكح تءاش دقو ،هدابع نم ءاشي نم اهحنمي اعيمج هنن ةعافشلا نإ

 .هل عوفشملا ةهج نمو عيفشلا ةهج نم ،نيتهجلا نم هودع

 ألإ هدنج عفشي يذلا اذ نم :ىلاعت هلوق ىلإ ادانتسا عيفشلل نذإلا -
 .(255 :ةرقبلا) هن

 نوكي دق عيفشلاف &(23 :ابس) هگهل نذآ مل الإ ؛ هدنع ةعاقلا ر عفنت ؟ الو :هلوقو

 .ل هللا نذأ نمح هرمغ نوكي دقو نيلت ءينلا

 باحصأ نأ نودقتعي نيذلا ىلع هةر يف ةيآلا هذهب ضويب خيشلا لدتسإ

 ةنس يف وأ ميركلا نآرقلا يف تدجو لهف» ،مهيف نوعفشيس بيراحملاو بابقلا
 .“؟ةعافشلا يف هل نذأ هللا نأ وأ كيف عفشي انالف نأ اهب عوطقم ةرتاوتم ةحيحص

 (28 :ءايبنألا) ه ىضئزإ نل لإ نوُعفششن آلو :هل عوفشملا نع اضرلا -2
 رانلا نع حزحزف اضرلاو ةبوتلا ىلع تامو هنلا هاضترا نمل ةصاخ ةعافشلاف

 يلاك ةعافشلا يف هللا مل نذأ نم ةعافشب ىرخأ تاجرد دادزيف ةنجلا لخدأو

 الو :لاق ثيح “دهعلا ذاختاب ءافولاو ةماقتسالا هذه نع هللا ربع دقو وت
 هع هل نكي مل نمف (87 :ميرم) همئاذْنهَع نّمخرلا دنع ذَخَتا نم ألإ ةعافشلا نوكلمي

 ."ين وأ يلو ةعافش يف هل عمطم الف هللا دنع

 . .387 /3 :هط ةروس ؛96 /1 :ءارسإلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
 .225 /13 :ابس ةزوس :ن .م (2)
 .386-387 /9 :هط ةروس ؛225 /13 :ابس ةروس :ن.م (3)
 .412 /15::رمزلا ةروس :ن .م (4)
 .225 /13 :ابس ةروس :ن .م (5)
 .184 /3 :ميرم ةروس :ن .م (6)
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 قلعو “‘هثلا الإ هلإ ال"" :لوقب 'دهعلا ذاختا" لوا نُم ئأر ضوێب خيشلا دروأ

 لشيف الإو اهاضتقمب لمغو اهقح ميقأ اذإ الإ دهعلا"" ىنعمل فيرحت هنأ هيلع

 مُهاَمَو رخألا مْويْلايو ؛ هللاي اًّماَء :نولوقي نيذلا نم اهب نوقطانلا

 .""_رعفاشلا ةعافش مهعفنت الف (08 :ةرقبلا) ئنينموُمي

 :ةعافشلا لاؤس

 دكأ لضألا اذه نم اقالطنإ .ىلاعت هثنا ريغل هب هجوتي الف ةدابع ءاعدلا ن
 :الثم لئاسلا لوقي نا عنمف هدحو هنلا نم ةعافشلا بلط ىلع ضوب خبشلا

 ل هنأ كلذ .ةعافشلا ةقيقح ءاعدلا نم دصقي ناك اذإ انيف عفشا هللا لوسر اي""

 متش مهللا"" :لاقي اغ . )لاعتو هناحبس ىلاعت هثلا ىلإ الإ بيغلا رومأ يف هجوتي

 للا ىلإ هجوتلا صالخإ وه دصقلا ناك نإ ظافلألا ىف ةحاشم الو ،‘‘كلوسر انيف

 .هنذإب ال هدنع دحأ عفشي الو هايإ الإ دبعي ال يذلا

 :ةريبلا بلترسو ةعافشلا -ج

 ال” لاق نم لكل اهميمعت نيب شةعافشلا يقحتسم يف ءاملعلا لاوقأ تفلتخإ
 ىضتقمب اولمع نيذلا يف اهصيصخت نيبو ،رئابكلا ىلع ارصم تام نإو “هللا الإ هلإ
 .توملا مهكردي نأ لبق ةبوتلا ىلإ اوردابو .ة .ةقيرطلا ىلع اوماقتساف “‘هللا الإ هلإ ال"

 :هكلرأو ةلأسلا ,رم هصويب غيشلا فقوم -د

 اهيلع ارصم تام نمف ،ةبوتلاب ألإ رقكت ل رئابكلا ٥أ ضويب خيشلا ىري
 نم ةلدأب كلذ ىلع لدتساو أث}نيعفاشلا ةعافش هعفنت الو ؤرانلا هريصمف
 .لقعلاو لقنلا

 .185 /3 "نآرقلا باحر يف (1)

 .412/15 :رمزلا ةروس :ن .م )2(

 .221-222 /13 :ابس ةروس :ن .م )3(

 .387 /3 :هط ةروس :ن .م )(4)
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 :ةيلقنلا ةلدألا 1

 نمحرلا ً دنع ةتخا نم الإ ةعافشلا نوكلمي ال :ىلاعت هلوق -

 .)حلاص المع رمثملا حيحصلا ناميإلاب دهعلا"" رسفف (87 :ميرم) هئاَدْهَع

 ىتضئزإ نمل ألإ نوقثي الو 7 مهيديأ ن نيب ام ملعيف :هلوقو -
 إ لاق نم ىلَع ةيآلا هذهب ضويب خيشلا ة در (27 :ءايبنألا) ؛هنوقِفْنشُم د هتيشخ نرم مهو

 ىّلَع نيرصم اوتام نيذلا نوبنذمل اهيلإ جاتحي امنإ ةعافش ىإ جاتحي ال حلاصلا ةبعلا
 ءينلا ةعافش نآو .مهنع يضرملا نم اوسيل نيرصملا نيبنذملا نأل كلذ يصاعلا

 ._ثلا مهاضترا نمل الإ نوكت ال هريغ وأ ةي

 آهيف نيدلاخ مئَهَج ران هل نإف ةلوُسَرَو ةللا صضي نمو :هلوقو -
 ةاصع دولخ ىلع ةلدألا عطقأ نم ةيآلا ٥أ ضويب خيشلا ىري (23 :نجلا هادبأ
 ىلع اهلمح ىَلَع ليلد الو هنود امو كرشلل ةماع ةيصعملا نأل 5رانلا يف نيدحوملا

 .ةعافشلا قاقحتسا مدع ىلع ليلد رانلا يف دولخلاو .كرشلا

 ةيآلا (18 :ةدجسلا) ههنوُوَتُسَي ل قساف ناك نَمك ائوُم ناك نمفأ :هلوقو -

 لباق ذإ ةعساولا هللا ة ةمحربو ،ةعافشلاب نومَلعَت نيذلا نيدحوملا ةاصع ىلع ةر اهيف

 اقلطم يصاعملا هيف لخدتف ،ةعاطلا نع جورخلا وه قسفلاو غنمؤملاب قسافلا هلا
 يف نيقيرفلا نيب ةيوستلا مدعب مكحف . .)هنلا رماوأ ةفلاخم نم هنود ام ىلإ كرشلا نم

 اهيف نيدلاخ رانلا نيقسافلا ىوأم نوكيو ،ةنجلا يف نمؤملا دلخي ثيح ريصملا
 .(20 :ةدجسلا ه ...اهيف اوديعأ هنم اوجرخ نأ اوذاَرأ ملكف

 فنك مكل ام نيِمرْجُمْل اَك نيملنُملاإإأَتَأ :هلوقو -

 مهبرل نيقتملا نيملسملا ريصم نوكي نأ نكمي الف (35-36 :ملقلا) هه؟نوُمكَحَت

 . .184 .175 /3 :ميرم ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
 .33 /16 :رفاغ ةروس :ن .م (2)

 .ةرارقلا -ةايحلا تاليجست ؤا٧) عباسلا صرقلا .نجلا ةروس .ميركلا نآرقلا ريسفت باحر يف )3(

 .105 /12 :ةدجسلا ةروس "نآرقلا باحر يف (4)
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 ىلع نيدمتعم 6مهرفك ىلعو مهيصاعم ىلع نوتوميو هللا نوصعي نيذلا نيمرجماك
 .'"١نيعفاشلا ةعافش

 ةعافشلا تسيلا :نيي ءيئلا لوق نم ديز نب رباج هاور امب ةنسلا نم لدتساو

 .ىتمأ ن نم رن رئابكلا لهأل

 :ةيلقعلا ةلدألا 2

 نأل ةقباسلا ممألا يف مهلاثمأ نيبو اهيقفانمو ةمألا هذه ةرفك نيب قرف ال -أ

 ه« السالا . هللا دنع نيذلا نزت دنحاو نيد اعيمج ءالؤه هنع داح يذلا نيدلا

 مهنأل ©باذعلا ةفعاضم نوقحتسي مهنإف رهاظلا ىضتقم بسجب نكلو (19 :نارمع لآ)

 .نيلسرملاو ءايبنألا مظعأو .قلخلا لضفأ اهب ءاج ةلاسر مظعأ اوفلاخ

 ٤ ىلإ لف ؟هاوسب فيكف هاصع نإ ميلألا هللا باذع فاخي نلع ينلا ۔ب

 اذه ىشخي ةا ئبلا ناك اذإف (13 :رمزلا ميظع م : ز باَذَع يبر تيصع نإ فاخأ

 , هريغ وأ ةلي ينلا ةعافشب قلعتلا يف ف رذع صاع يأل ىقبي الف ديعولا

 عمطي فيكف ةدحاو ةيصعم ببسب ةنجلا نم مالسلا هيلع مدآ انوبا جرخأ -ج ۔ج

 .؟ةنجلا لوخدو ةعافشلا يف يصاعلل ىلع رصملا

 ؟هتيب لآن ع هخ يبنلا ينيل ه
 ةعافش مهداقتعا اهنم مهتلفتو عرشلا طباوضب نيملسملا فافختسا بابسأ نم

 اهيف اودامتو اياطخ نم اوبكترا امهم {انصوصخ هئابرقأ يفو هتمأ ةفاك يف ىفطصملا

 لهأ ىلإ اوبستنا نإو ،ةريبكلا لهأ لانت ال ةعافشلا نأ ىلع ضويب خيشلا دكؤي

 .443 /13 :رطاف ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .1004 :مقر :حيحصلا عماجلا :عيبرلا (2)

 .353 /13 :ابس ةروس "نآرقلا باحر يف (3)

 .331 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (4)

 .418 /3 :هط ةروس :ن .م (5)
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 هبحاص نع عضي الو ةيصعم باكترا حيبي ال فرش امهم - بسنلاف .تيبلا
 باستنالاف .الآ الو ةقرف ىلإ باستنالاب ال لامعألا حلاصب ةميقلا نأل "ابجاو
 هتيب لآ ةنيت ءينلا رتح دقو اش هللا دنع ينغي ال ءافرشلا" ىلإ وأ ةوبنلا تيب لل

 تنب ةمطاف اي» :هلوق كلذ نمو ،‘ةةبسنلا فرش ىلع ادامتعا لمعلا كرت نم
 .‘هائيش هللا نم مكنع ينغأ ال يئإف امكسفنأ ايرتشا دمحم ةّمع ةيفص ايو .دمحم

 :رانلاوأ تجلا يق دولخلا 7

 ..“هاقأو يقب ادولخو ادْلخ دلخي دلخ ،ءاقبلا ماود ةغللا يف دولخلا

 رذنت ىرتت هثلا لسر تءاج دقو ،لداعلا يدمرسلا ءازجلاو دولخلا راد ةرخآلا

 يف قيرفو ة ةَنجْلا يف قيرف ؛ هبف بێَر ال عمَجْلا موي روذنئو .قحلا مويلا اذه اهماوق
 تدعأ باذعلا راد رانلاو "نيقتملل تدعأ ميعنلا راد ةنجلاف ،(07 :ىروشلا) هريسلا

 مكلعل لوسرلاو ةللا أوُعيطأو نيرفاكلل تديأ يتلا رانلا أوقئاَول .نيرفاكلل
 تدعأ :ضرألاو تاوامسلا اَهضْرَع ةئجَو مكبر نُم ةرفغم :1 اوعراس نوُمَحْر

 .(131-133 :نارمع لآ) «

 .ةتحلا ين روللا -أ

 ميقملا اهميعن مهل فصي نأو "نيقتملا هدابعل ةصلاخ هتنج نوكت نأ هنلا ىضق

 :لوقي ثيح .هتنج يف دولخلاو مهبر ةرفغم ىلإ اوعراسيو .نيدلا ىلع ائابث اودادزيل

 تدعأ ضزألاَو تاوامسلا اهُضزَع ةّنجَو مُكسبر نم ةَرنشَم لإ اوغراس
 .(133 :نارمع ل هنِقَتملِ

 .309 .294 /12 :بازحألا ةروس ،نآرقلا باحر يف (])

 .63 /17 :ىروشلا ؛217/2-218 فهكلا ةروس :ن .م (2)

 .462-463 /14 :تافاصلا ةروس :ن .م (3)

 .448 /2 .9792 :ثيدح :دنسملا :دمحا ؛381-382 :ص 01005 :ثيدح :حيحصلا عماجلا :عيبرلا )4(
 .601 /17 :فرخزلا ةروس "نآرقلا باحر يف ؛!71 /4 :برعلا ناسل :روظنم نبا (5)
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 مهدفوب اًحرفو مهب اًراشبتسا اهلهأ ءيجم لبق حئفئ ةنجلا باوبأ نأ انل هنلا نيب

 :اضيأ لوقيو (73 :رمزلا) ه .. .اهباوبا تحَقفَو اهوُءآج اذإ "ىح :لوقي ذإ

 نيقتملا نأ ثيدلا يف دروو - "50 :ص) هئباوبألا مه ةَحَتفُم ندع تائجھ

 .اع ةئامسمخ ة ةريسم نم ةنجلا حير نودجم

 ددع ىلع يعطق ليلد مقي ل هنأ ضويب خبشلا ىريف ،ةنجلا روح نع امأ

 هللا نذإب ديري امو يهتشي ي ام نمؤملا ىطعيل امنإو نهنم ملسملا اهجوزتي نيعم

 ."ةرهطملا جاوزألا نم .> لطملا حاوزألا

 هنم ءيش راكنإ زوجي الف هب ناميإلا بجي يذلا بيغلا نم ةنجلا لهأ ميعنو
 .هتيفيك كاردإ مدعل وأ 3‘“اةتضف نم رواسأب ةنجلا لهأ يلحتك .هفلان مل اننوك ةّججب
 نُم الوق مالس ةنجلا لهأ ىلع همالسك ةيلعلا هللا تاذب رمألا قلعت اذإ ةصاخو

 ي هلقع لامعإ ريغ نم كلذ لكب فصي نأ نمؤملا ىلعف (58 :سي) هميحر بر
 لب "ليصافتلا هذه كاردإ ىلع ليلد الو هعوقو ةيفيكو مالكلا اذه ناكمإ ةيفيك

 .“نينمؤملا تافص نم هب ناميإلاو .قلطملا بيغلا نم يه

 نذَع تانج ادبأ اهيف نودلاخ اهباحصأو .عونمم الو عوطقم ريغ ةنجلا ميعنو
 .(08 :ةنيلا) هادبأ آهيف نيدلاخ راهنألا اهيخئ نم يرجئ

 :رانلا ىف دولنلا -ب

 ركذ }ةتوافتم تاكرد يهو .اًريصمو ءازج اهلهأل تناك ،ميقم باذع راد رانلا
 نع ىلاعت هلوق أ ىلل ضويب خيشلا هبنو ءاهنم لفسألا كردلا يف نيقفانملا نأ هللا

 .165 ١5/ :ص ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .حيحصلا عماجلا ين عيبرلا هاور ثيدحلاو .497 /15 :رمزلا ةروس !237 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (2)

 .105 /ا ٠0133 :ثيدح :نيحيحصلا ىلع كردتسملا يف مكاحلاو !367 :ص .956 :مقر

 .101 /18 :ناخدلا ةروس ريسفت ؛نآرقلا باحر يف (3)
 .]75 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (4)

 .231 /14 :سي ةروس :ن .م (5)
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 هنم مهفي ال (33 :تاناصلا) نوكرتنثُم ادعلا يف نموي ْمُهنَفف :نيوغملاو نيواغلا
 هللا نأل سةاواسملا يضتقي ال كارتشالا نأ كلذ ©باذعلا ةجرد يف نوواستم مهنأ

 نئانسيتو مهلاقثأ عم ًالاقثاو مهلاقثأ نلِمخيلَو :لالضإلا يف نيببستملا نع لاق
 مهيصاعمو مهرازوأ نولمحي مهف» (13 :توبكنعلا) ؛كنوُرَتَفَي اواك اًمَع ةمايقلا مأ و

 , '؛مهريغ مهلالضإ رازوأو

 نيلاضلا باذع نيب قيرفتلا ىلإ هابتنالا بوجو ىلع ضويب خيشلا دكؤي

 ةرجافلا ةياعدلا بقاوع نم ريذحتلا يف هدعب ىلجتي رمألا اذه ديكأتو .نيلضملاو

 .ةئيسلا ننسلا عادتباو

 دولخ ىلعو اهيف ةدحلا باحصأ دولخ ىلع ةيمالسال ١ سرادملا تعججأا

 اهيلع تامو رئابك بكترا يذلا دحوملا ريصم يف تفلتخاو رانلا ف نيكرشملا

 وأ اكرشم ناك ءاوس ءادبأ اهنم جرحي نل رانلا لخد نم نأ ضويب خيشلا ربو

 :اهنم ةلداب دهشتساو ،ةريبك بحاص

 آهيف نيدلاخ مئَهَج ران هل ن ق ةَلوُسَرَو هللا صخي نَمَو » :ىلاعت هلوق -]
 نيدحوملا ةاصع دولخ ىلع ةلدألا عطقأ نم ةيآلا نأ خيشلا ىري (23 :نجلا) همئادبأ

 .كرشلا ىلع اهلمح ىلع ليلد الو هنود امو كرشلل ةماع ةيصعملا نأل ؤرانلا يف

 :فوخلا نم نمألاب نوصوصخم نوقتملا 2
 «مهْنلَع فوخ ال ةمايقلا موي نينمؤملا نأب تايآلا نم ديدعلا يف هنلا انربخي

 اوقئا نيرلا هللا يُجَتيَو :ىلاعت هلوق كلذ نمو :4 ءوسلا مهسم .ي ر الإ هنأو

 اوملع اذإ ةاصعلا نكل (61 :رزلا هئنوئَرْخَي مه الو ءوسلا مُب :7 ُمْهُسَمي ال ْمهتافَمب

 .346 /14 :تافاصلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 .238 :نيدلا لوصا :يدادغبلا (2)
 ةروس ؛ةرارقلا -ةايحلا تاليجست عباسلا صرقلا نجلا ةروس .ميركلا نآرقلا ريسفت باحر ف (3)

 .605-607 /17 :فرخزلا



 اهداعبأو ناميإلا لوصأ :ثلاثلا لصفلا 278

 ىتح اهيف نوقرتحيس مهنأ نوملعيو ،ةدودح ةرتفل ولو رانلا نولخديس مهنأب

 .'"هءهبيصي نزحو ءوس كلذف .ممحلاك اونوكي
 نأب ةرو "نيقتملا نم ةاصعلا ءالؤه ءانثتساب لاق نم يأر ضويب خيشلا دروأ

 دعب مهنع نزحلاو فوخلا يفن ىلع ةلالد اهيف سيلو .ءانثتسا اهيف سيل ةيآلا
 اوسيل رئابكلا لهأو ©باذعلا نم ةمالسلاب نيقتملا صخت يه لب ىرانلا نم مهجورخ
 رشحلا لوأ يف ال ءوسلا مهسم ال هنأ نيقتملل ائامض ةيآلا يف نأ ىلإ اريشم ؤنيقتم

 .هرخآ يف الو هطسو يف الو

 :ةاصعلا اهلخدي ال ةنجلا 3

 دعب -اهنم جورخلاب ارمأ ،امهئاءوس امهل تدب امهبر هجوزو مدآ ىصع امل
 اهنكسيو ةنجلا لخدي نأ دحأ عمطي فيكف» ةمارك راد اهنأل -امهتبوت لوبق

 يذلا مدآ نم مركأ نيصاعلا كئلوأ نم دحأ نوكي نأ نكمي لهو صاع وهو

 .“«؟هتكئالُم هل دجسأ

 :ةقيقحلا ىلع سيل ءانثتسالا -4
 ألإ ضرألاو تاوامسلا تماد اَم اَهيف نيدلاخ :رانلا لهأ نع ىلاعت هللا لاق

 هركذ امك هتئيشم ءانثتسالا ركذف (107 :دوه) ههنيرُ اَمْل لاعف كير نا كر ءآش ام

 ةنجلا يينف اوئيَس نيذلا اماو :لاق ثيح }ةنجلا لهأ دولخب مكحلا قايس يف
 ريغ ءاطع ً كُبَر ءآش ام ألإ ضرألاو تاَواَمُسلا تماد ام اهيف نيدلاخ

 نيرادلا يي ةايحلا دولخ يف ءانثتسالا أ ضويب خيشلا ىري (108 :دوم) هزوذجَم

 دولخلا كلذ أأ مهريكذتب نينمؤملا ةيبرت هنم ةمكحلا نأ ىلإ اريشم ،ةقيقحلا ىلع سيل

 هتثيشم امإ امهيتلك وأ نيرادلا ىدحإ ىنفأل هثنا ءاش ولو 6'‘)هللا ةئيشمب وه امنإ
 .امهدولخ تضتقا

 .470 /15 :رمزلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .441 /15 :ن .م (2)

 .17/3]4 :هط ةروس :ن .م (3)

 .13 | /2 :فهكلا ةروس :ن .م (4)
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 :قسافلاو نمؤملا يوتسي ال - ؟

 لباقف (18 :ةدجسلا) نووت أل اًقساَف ناك نَمَك ائموُم ناك نَمَقأغ :ىلاعت لاق

 نإف ،ناميإلا ىضتقمب لماعلا هللا نيدب يفوملا وه نمؤملا ناك اذإف ،قسافلاب نمؤملا
 امهنم لك ريصم رَّرق نيقيرفلا ءاوتسا هللا ىفن نأ دعبف ،اقلطم يصاعلا وه قسافلا
 املك رانلا ُمُهاَوأَمَف اوقَسَق نيرذلا امأو ."هباذع ماودو قسافلا دولخ مكحف

 .(20 :ةدجسلا) همئاَهيِف اوديعأ اهنم اوجرخت نأ اوذارأ

 :ناقيرف سانلا - 6

 مههوجو نوكت فيكف اهنم نوجرخي مث رانلا نولخدي ةاصعلا ناك نإ
 لما لك عطق ىلع خيشلا ندتسا 106 :) ةوجو وسو ةوجو ض م

 يف قيرف ناقيرف الإ ةرخآلا يف سيل هنأل ،اهلوخد دعب رانلا نم جورخلا يف
 اهنم جرخي ال هراد يف دلاخ قيرف لكف (07 :ىروشلا) همريجُسلا يف قيرفو ةئجلا

 تومي الو

 ةرابعلا حيرصب نآرقلا يف ةينيقي اهنوكل دولخلا ةلدأ ةوقب ضويب خيشلا فرتعي
 رانلا يف نودلخي ال نيذلا لهف ةي ينلا نع ةيورملا ثيداحألا ضعب اهل :9 الا

 ةفلاخملا صوصنلا ليوأت يغبنيف ةمكحم ةينيقي دولخلا ةلدأ تماد امو“"؟ثلاث قي

 ٥ )لصألا وه يذلا نآرقلا يف ام قفاوتل -تًّحص ا

 ( :لدع ديعولا ذافنإ 7

 مهنأ مغر اهيف دولخلاب رانلا باحصأ ىلع مكحلا لاكشإ ضويب خبشلا دروأ

 :يتاي امب هنع باجأف ةريصق ةدم الإ هللا اوصع ام

 .105 /12 :ةدجسلا ةروس .نآرقلا باحر يف (1)
 .471 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (2)

 .36 :ةيفاشلا ةبوجألا ؛662 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (3)

 .471 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (4)
 .148 /4 :ءايبنألا ةروس :ن .م (5)
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 :رودصلا تاذب ميلع هنلا -أ

 اوناك ام ىلإ اوداعل ايندلا ىلإ اوعجرأ ول رافكلا نأ ريبخلا ميلعلا هللا انابنأ

 لَمْعن انجرخأ تبر :رانلا يف مهخارطصا تقو مهلوق امو "يصاعملا نم نوتاي
 أوداَعَل اور لوو ءاعةاو بذك ألإ (37 :رطاف) مم ائك يزلا ًرْيَغ احلاص
 مهيلع ىضقف مهبولق يف ام هللا ملع (28 :ماعنألا) گنوُبِذاَكَل ْمُهلإو هنع أوُه امل

 .“"'باذعلا يف دولخلاب
 :يصع نمب ةربعلا -ب

 ىلإ رظنت الف» هتيصعم ىلع ءالؤه ارجت يذلا قلاخلا ةمظع ىلإ رظنلا بجي
 ١ .“ةهتيصع نم ىلإ رظنا نكلو ةيصعملا

 تافالخلا بنجت ةلأسملا هذه ضرع يف ضويب خيشلا جهنم نا ظحالي

 فرعتنس و سفنلا ةيكزت ىلع سسؤملا يلمعلا بناجلا ىلع زكرو .ةيمالكلا

 جهنم نم ةصلختسملا رخآلا مويلاب ناميإلا داعبا ضعب ىلع ةيتآلا ةرقفلا يف
 .ضويب خيشلا

 :رخآلامويلاب ناميإلا داعبأ ۔8
 امهم بلقلا تابث نم ئدتبت تايوتسملا ةددعتم اداعبأ رخآلا مويلاب ناميإلل نإ

 تارمثلا هذه قيقحت نأ ألإ 3‘ة:ةايحلا ىحانم فتغ لاطتو ،لاوحألا تبلقت

 كلذ نأل .قحلا مويلا اذه ركذ ةموادمب هديدجتو حيحصلا ناميإلا خوسرب طورشم
 هيلع ارط ركذلا نع ناسنإلا لفغ اذإف كولسلا ةماقتساو ريمضلا ةظقي رس
 مدآ انيبأل ثدح امك هللا دودح دنع فوقولاو ةعاطلا ىلع مزعلا هدقفاف نايسنلا

 .527 /13 :رطاف ةروس 6نآرقلا باحر يف (1)

 .189 /7 :ناقرفلا ةروس :ن .م (2)

 .53 /13 :ابس ةروس ؛360 /4 :جحلا ةروس :ن .م (3)

 .31 /ا1 :صصقلا ةروس :ن .م )(4)
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 ذجن ملو يسنف لبق نم مداء ىإ اندهع ذَّقَلو» :ىلاعت هنلا هنع لاق ذإ ،مالسلا هيلع

 بصن ةرخآلا رادلا لعجب نيموصعملا هئايفصأ ىلع هنلا نم اذل (115 :هط) همئاًمرَع هل

 ال دبعلا نأل (46 :ص) رادلا ىركذ ةصِلاَخبإ مهصلخاو محلاوحأ لك يف مهنيعأ

 هريصم ركذت ولو "باسحلاو توملا نع لفغي نيح لإ هنلا ة ةيصعم هسفن هل لوست

 . 'ىومهلا نع هسفن ىهنل

 لك يف هتاياغ ةياغ اهلعج ،هبر ماقم فاخو ،هريصم ةرخآلا ئاب نقيت نمف
 لعج نع لهذ نم لاحك هناش اذه ناك نم ةايح بولسأ سيلف ،هتايح نوؤش
 ولو اهعاتم عمجو ةايحلا ظوظح لين هلغشو ،هتافرصتو هتاباسح يف ةرخآلا

 رخآلا مويلاب نيقيلا ةرورض ىلع ضويب خيشلا زكر ،نيدلا باسح ىلع تناك
 رمألا يف كش اذإ ناسنإلا نأل .ةماقتسالا ىلع تابثلا نامضل نمؤملا بلق يف

 نوملعي اعيمج نوملسملاف ،ًادودحلا يعت هيلع لهسو ،هسفن طبض نع زجع
 ثتالماعملاو تادابعلا يف تافارحنا دهشي مهعقاو نكلو باسحلاو ثعبلاب
 نيقيلا مدعو مويلا اذه يف كشلا يف لصاح للخلا أ ىلع ةلاد تارشؤم يهف

 رصن وبأ لاق امك 3هب
 رمألا يف كش يذلا لامعأ لمعنو اَئقيت نيبتيل ملع نع رمألا ىرن

 يف نآرقلا ناك كلذلو لاحلا هذه ريغ مهلاح ناكل ثعبلاب نوملسملا نقيأ ولو

 .هب ناميإلاب فيلاكتلا طبريو ،‘‘}رخآلا مويلاب ركذي تايآلا نم ريثك
 دنع رخآلا مويلاب ناميإلا ةلاسم ضرع يف ضويب خيشلا ضويب خيشلا فقي م

 لب ،ةمايقلا موي دهاشم ضارعتساو ،هعوقو ىلع لالدتسالاك يرظنلا ىوتسللا

 .ناسللا ىلع هيف رصتقي ال يذلا ،ركذلا ةيلآ اقظوم ناميإلا كيرحت ىلع زكري ناك

 .159 /15 :ص ةروس "نآرقلا باحر يف (ا)

 .17/14 :سي ةروس :ن .م (2)

 .94 /18 :ناخدلا ةروس :ن .م (3)

 .141 /4 :ءايبنألا ةروس :ن .م (4)
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 تبهذ املك ،نيح لك يف نوكي امنإ" نايحألاو تابسانملا ضعب يف رصحي الو

 ام ءيش لا ك دي ذمتل وأ ةملكب كاف حتفتل ؤ اهعضت وأ اًمَدَق عفرتل . ءيش لمعل

 . "نايسنلا لباقي يذلا ركذلا وه اذهو ةمايقلا موي ركذتف

 :مصلاب نيقيلا ىلع عزلصإلا زيكرت -أ
 اذه دادزيو ،ريسملا هيجوتو كولسلا طبض يف ريثأت هل ريصملاب ناسنإلا ملع

 ةبترم غلبي نأ ىلإ باسحلاو ثعبلاب قيدصتلا ةجرد عافترا ردقب ةيلاعفو ةوق ريثاتلا

 ركذ دقف كةبترملا هذه غلبت نأ بجي ىتلا ناميإلا لوصأ نم ريصملاب ناميإلاو ،نيقيلا

 ناميإلا وه نيقيلاو 204 :ةرقبلا) هگنوثِقوُي مه ةَرخألاي مهنأ نيقتملا تافص نم هنلا
 دبعلا بلق ىف ةرخآلاب نيقيلا رقتسا اذإف 62أكش هيرتعي ال يذلا خسارلا نكمتملا
 هللا ةمحر ءاجر تاركنملا كرت يفو تاريخلا لعف يف اجو ةايحلا يف هكولس مظتنا
 | .هباذع نم افوخو

 طشنتل بلقلا يف ينتيل ملعلا زيكرت ةرورض ىلع ضويب خيشلا دكأ
 مدقي يذلا لمعلا نأ نقيت ول دبعلا نأل ،ةيلآ ةقيرطب ريخلا لامعأ يف ءاضعألا
 ةرخآلا يف كشلا ة ةبغم نم ريذحتلا يف دنتسا و هفرتقا امل رانلا ىلإ هلصوي هيلع

 وُه نمم رخالاب نموي نَم َمّلْعَنلف :ىلاعت هلوق يف كشلاب ناميإلا ةلباقم ىلع
 يف كشلا ة ةجيتن الإ مهيصاعم يف ةاصعلا يدامت امو (21 :ابس) هكش يف اهنم

 باسحلل دادعتسالاو ةرخآلا ةياعر ةركف نإف كلذلو» ،‘}باسحلاو ثعبلا
 ةعيرشلا ماكحا نم مكح لك عمو يهن وأ رمأ لك عم نآرقلا يف نرتقت ءازجلاو

 .يقالخأ هيجوت لكو

 .85 /12 :ةدجسلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (1)
 .11 /8 :لمنلا ةروس :ن .م (2)
 .11 /8 :لمنلا ةروس ؛2247/3 :هط ةروس :ن .م (3)
 .214 /13 :ابس ةروس :ن .م (4)
 .179 :مالسإلا ماظن :كرابملا دمحم (5)
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 هزيميو هيلع تابثلا ةفص هبحاص بسكي ناميإلاب كولسلا ةلص ماكحإ نإ
 ءيش لك موقي ةرخآلاب نمؤملاف تافرصتلاو تاقالعلا فلتخ ىلإ ةحيحص ةرظنب

 ىلعو ؟هطخسي مأ هيضري وهأ 5هللا دنع هئازجو .يورخألا هريصمب هتقالع رايعمب
 ةرابع همتاخ ىلع هنف رمع قورافلا شقنف .قحلل درجتلا نم نكمتي ساسألا اذه

 ام ريغ ناكل ةرخآلا الول” :ةروهشملا هلوقو .رمع اي اظعاو توملاب ىفك"

 يداملا مييقتلا نيبو ةرخآلاب نمؤملا راظنمب ءايشألا مييقت نيب قرفلا نازربت ب

 ' فقاوم جتنت تاروصتلا هذهو اةحيحص تاروصت دلوي حيحصلا مييقتلاف ء2ةينآل
 .ةلعاف عيراشمو ةلداع

 ءايندلا ةايحلاب هتقالع ديدحت ةرخآلاب نمؤملا مييقت نع ةجتانلا تاروصتلا نم

 حوزو سانلا بهاوم لتق ىنعي الو ،ايندلا ةايحلا ةاداعم ىنعي ال ةرخآلاب ناميإلاف

 موهفملا اذه لب ،هللا لضف ءاغتبا ضرألا يف برضلا نع مهفرصو {مهيف عادبإلا

 ىتلا ةرخآلا تسيلف» .ئدايرلا اهزكرم نع ةمألا طح يف مهسأ داقتعالا يف غيز

 تقو يفو ،ةرخآلل لمعلا سفن وه ايندلل لمعلاف .ايندلل لمعلا كرت يه اهيلإ وعدن

 هيف يعور بسكلا نم رخآ عون يأ وأ ةعارز مأ ةعانص مأ ةراجت ناكأ ءاوس "حاو

 .٠«هثلا عرش

 هنكمي هنإف نمؤملا بلق يف ةنينأمطلا نم رخآلا مويلاب ناميإلا رمثي ام ىّلَع ةدايز
 .يورخألاو يويندلا نيدعبلا يذ يراضحلا ططخملل حضاولا روصتلا نم

 بولقلا يف ناميإلا كيرحت ىلع حالصإلا يف ضويب خيشلا ةقيرط زكترت
 ةروطخو ناطيشلا ةعاشب هريوصت كيذ نم ،ريثأتلاو حاضيإلا لئاسو ىتش فيظوتب

 مهبذتجيو ةنجلا ىلإ مهوعدي وه امنأ ۔ألثم بابشلل خيشلا نيبف ،هاياحض ريصم

 .237 :ةدلاخ لامعأو ةدجام ةايح نودشارلا ءافلخلا :خيشلا راتسلا دبع (1)
 .88 0 :مورلا ةروس نآرقلا باحر ف )2(

 .4 /1 4 :سي ةروص :ن .م )3(
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 لاق 0 ميحجلا ىلإ مهَرجيو سانلا رغي يذلا ،ميجرلا ،ناطيشلا بلاخم نيب نم

 نم اوئوكيل هبزح وغذي امنإ اًوُدَع ةوذخئاف ودع مكل ناطيشلا إ :ىلاعت
 .(06 :رطاف) هر يعُسلا باحصأ

 ةقيرطلا ىلع ةماقتسا دادزي هنإف يدمرسلا ريصملاب دبعلا نقيتسا اذإ

 عاتملا ةدئاف امو» هل تنيآا امهم اهتاوهش ءاقئاو اهتفلاخم هسفنل ةدهاجمو

 عمطم الف !!مئادو ظيلغ باذع هنإ ًها؟ظيلغلا باذعلا هبقعي يذلا ليلقلا

 خيشلا ضرعتسا نأ دعبو ؛حلاص لمعو حوصن ةبوتب ألإ ةنجلا يف دحأل
 اةَه دعب بيجعلا نمو» :لاق ةنجلا نم هجارخإو هتبوتو مدآ انيبأ ةصق ضويب

 بونذ ىَّلَع ارصم تام دحأ لمأي نأ مدآ انيبأ يف حيرصلا حضاولا لاثملا

 ملو اهكهتنا ضارعأو اهعيض َضئارفو ءاهلكأ سانلل لاوماو اهبكترا صاعمو
 نأ وأ .ةماركلا راد نكسي نأ ىتمتي كلذ عمو ،تاعبتلا نم لّصنتي ملو بتي

 .““!نالف وأ نالف هيف عفشي

 نومدني نيح ةمايقلا موي ءايقشألا ريصمب رابتعإلا ىلإ ضويب خيشلا اعد
 نم هوعيطأ نذإو» 66(3 :بازحألا) هئآالوُسرلا اتْعْطأو هللا انعط اتيلاف :اولوقيف

 ريصمب رابتعالا ىلإ اعد امك ا“همكيلع ةجحلا ميقيو مكركذي اذ وه اهف مويلا
 نأ نينمؤملا نم نوبلطيو سماد مالظ يف ةمايقلا موي مهسفنأ نودجي نيذلا نيقفانملا

 اوُسيَتْلاَف مكآرَو اوُعجزا :مكهت يف مهل لاقيف &رون نم سبقب مهودمي

 لثم مهل لاقي نيذلا نيقفانملا ءالؤه نم :نوكي نأ ىضري انم نمف» (13 :ديدحلا) هارو

 .؟ايندلا هذه نم انعم انجس ذخان نأ بجاولا نم سيلوأ ! ؟مالكلا اده

)1( 

 .314 /11 :نامقل ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .429 /1 ا :نامقل ةروس :ن م )2(

 .420 /3 :هط ةروس :ن .م (3)

 .667 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (4)

 .314 /6 :رونلا ةروس :ن .م (5)
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 ةوذج ءاكذإ ىلع رخآلا مويلا نع هثيدح يف ضويب خيشلا زيكرت ظحالي
 مهباذعو ءايقشألا ريصم ةنياعمل هيبطاخم لقني ثيح قحلا مويلا اذهب ناميإلا

 نأل .تاريخلا ىلإ ةعراسمو انيقي رثكأ مهو ايندلا ىلإ مهب عجري مث ،ميقمل
 ملسي مل نمو ،هرماوأل مالستسالاو هلل دايقنالاب هيلإ لتسوتي ريصملاب نقيتملا

 مويلا مُه لب ،ةمايقلا موي هللا باذصل ارهق ملستسيس هنف هلل ههجو
 يف مهنم ناك مالستسالا تيلف» :ضويب خيشلا لاق (26 :تاناصلا) “َنوُمِلنسَتْسُم

 نأ ناسنإللا ىلعف .ةدئافلاو ةتكنلا طحم اذهو ،ةرخآلا يف مهعفنل نذإو ايندلا

 .ةرخآلا يف ملسي ىمح ايندلا يف هبرل ملستسي

 ةماقتسا لك لصأ ةرخآلاب ناميإلا نأ تابسانم ةدع يف ضويب خيشلا دكؤي

 ىَّلَع ربكألا نآرقلا زيكرت ناك» دقو ،ّرشو ءالب لك لصأ اهنع ةلفغلاو ؤريخو
 امو ؛“ةميلسلا ةراضحلا رسو رييغتلا حاتفم اهنأل ءرخآلا مويلاو هللاب ناميلا ةيضق
 هيف ريكفتلا مئاد نوكي نأ الإ سكلا ىلع امف ناسنإ لك ريصم رخآلا مويلا ماد

 نع لفاغلا ا 4 "هدوعي ام ناعرسف ة ةرم اطخا اذإو ؤفرحني الو ميقتسي يكل

 ةبوتلا نع لمألا هيهليو يهانملا باكتراو ضورفلا كرت هعّوطت هسفن نإف ةرخآلا

 .ةرخآلا نايسن ارش ىفكو»

2 

 :رمم للك صأر ةرخآلا ,رع ةلفغلا -ب

 راضحتسا سواسرلا هذه عفدل ةليسو ىوقأو ءوسلاب ةرامأ ناسنإلا سفن ١

 م اًمأَول ،ةلداعلا هتمكحم ماما لوثملاو ،ةيفاخ هنع ىفخت ال يذلا هللا ةبقارم

 .341 /14 :تافاصلا ةروس نآرقلا باحر يف (1)
 ةروس ؛15 511 /8 :لمنلا ةروس ؛138 \70 \63 .59 .58 /7 :ناقرفلا ةروس ؛247 :هط ةروس :ن .م (2)

 .472 /13 :رطاف ةروس ؛355 /13 :ابس
 .14-15 :ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا يف ىلجتي ناميإلا :بتاكلا دمحا (3)
 .266 /1 !نامقل ةروس "نآرقلا باحر يف (4)
 .251 /15 :رمزلا ةروس ؛413 /8 :صصقلا ةروس :ن .م (5)
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 ه 'ىَوأَملا [ يي ةّنَجْلا نإف 'ىَوهْلا نَع سفنلا ىمنو هبر ماقم فاخ

 ىوه ةباجتسالا نع هدري عزاو الف مويلا اذه نع لفاغلا امأو (4]-40 :تاعزانلا)

 دادزت هبيع اذه نمت اًريثك دجت لب ،هنلا دودح دنع فوقولل هل ةقاط الو سفنلا

 اًمامت اهف ركنملا وه ةرخآلا نع لفاغلاو .مهيلع نوركنملا داز املك مهتاركنم

 ."هناميإلا ىضتقم هلامعأ ىفانتت يذلا ملسملاو

 ةرخآلل مهناركن وه هتنا رمأ ةفلاخم ىلإ ةاصعلاو نيكرشملا لصوي يذلا نإ

 تطبضناو مهكولس ماقتسال اهب نوقدصي اوناك ول مهنأل ،اهيف كشلا وأ

 وه ةرخآلاب ناميإلا ٥أ ضويب خيشلا ىريف ،“اقيدصتلا هبلطتي امل اعبت مهتاقالع
 ةفيلخ ضرألا يف هللا هلعج ناسنإلا آل ءاه تيمملا ال ةايحلل مظنملا زاهجلا

 اهلك هتايح مظني نأ دارأ نمف» ،ىلاعتو هناحبس هل ةيدوبعلا قيقحت ضرغل

 .هنيع بصن هترخآ لعجيلف

 نإف روصعلا مدقأ نم ةايحلا تالكشم دقعأ نم مكحلا يف ةلادعلا تناك اذإو

 لب ةيتايحلا اياضقلا لك جالع نع فلتي ال يرذجلا اهجالع نأ ىري ضويب خيشلا
 باسحلا موي ركذت اذإ» مكاحلا نأل رخآلا مويلاب ناميإلا عزاو ةيوقت يف نماك وه

 موي هفوقوب هناركذي همكح نارظتني همامأ نيمصخلا فوقو نأل همكح يف لدعي هنإف

 هنإف هللا يدي نيب هفوقو ركذتي ملو باسحلا موي نع لفغ اذإ امأ ،هللا مامأ باسحلا
 :ءاضقلا نع مالكلا ضرعم يف لاق هناحبس هللاف .‘‘)اهناطلس لامعتسا يف فّسعتي

 «باَسجلا موي اوُسن اًمب ذيدتش باع ْمُمَل ء هللا ليبس نع نوُليضَي نيذلا نزت

 :مالسلا هيلع ىسوم ةلاسرل مهبيذكتو هموقو نوعرف نايغط ائّيبم لاقو ( 26 :ص)

 اونمؤي ملو ثعبلاب اورفك» مهنإ (39 :صصتلا) نوعجري ال انيلإ ةمه :مهنأ اونظو

 .92 /10 :مورلا ةروس .نآرقلا باحر يف (1)

 .89 /7 :ناقرفلا ةروس :ن .م (2)

 .418 /15 :رمزلا ةروس :ن .م . (3)

 .67/15 ص ةروس :ن .م (4)
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 اهيلع مهيزابيو مهل امعأ ىلع مهبس احيل هيدي نب نوفقيو هلل ١ لإ نوعجريس مهنأب

 .‘"»اولدعل اذهب اونمآ ول ذإ

 نمؤي ال هنإف ىرخألا ةايحلا يف باوث ئأ وجري الو فاخي ال ناسنإلا ناك اذإف

 ىلإ ،نيلفاس لفسأ ىلإ هتّينيط هبذبحتو هريياعم بلقنتف ،ةلجاعلا ةيداملا جئاتنلاب الإ

 ...تاموصخلاو يغبلاو تاوهشلا عابتا نم كشوحول او مئاهبلا كرد

 :اريثأت سفنلا يف ىوقأ ديعولا
 " او دعولا تايآ لزنأو ،اهاوقتو اهروجف هسفن مهلاف ناسنإلا هلا قلخ

 أت ةدشو سفنلا شواسوب ميلعلا هللا نأ لإ ۔ءاجرلاو فوخلا يناطلس ةيوقتل

 . اهبذتجي امم رثكأ سفنلا عفدي هنأل ديعولا بيلاسأ نآرقلا يف عّون فوخلاب

 ءاجرلاو فوخلا نم لكف . رلا باذع نم فوخلاب هركذي نم ىلإ ةجاحب نمؤملاو
 امم رثكأ يصاعملا نع سانلا عفدي منهج نم فوخلا نكل ىدابعلا يف رجاز ناطلس

 نع َرسفئلا ىتقمينو هبر ماقم فاخ نم امأو .ةتحلا يف عمللا اهعفدي

 .(40 :تاعزانلا) 4ه'ىَوَهْلا

 تابثلاو دبعلا ةماقتسا يف ءاجرلاو فوخلا رثأ يفني مالك ةيودعلا ةعبار نع رثأ
 الو هران نم افوخ هتدبع ام» اهناب تباجاف هللاب اهناميإ ةقيقح نع تلئس ذإ ؤاهيلع

 ضويب خيشلا قلع هيلإ اقوشو .هل ابح هئدبع .ءوسلا راك ن نوكاف هتنجل اعمط
 ةنسلاو باتكلا نم ليلد ىلإ رقتفم هنأ الإ رهاظلا يف ليمج هناب مالكلا اذه ىلع

 .هيلغ ةجح اعمطو افوخ تاريخلا ىلإ نيقباسلا ءايبنألا لمعو

 .384 /8 :صصقلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
 .415 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (2)

 .391 /3 :هط ةروس :ن .م (3)
 ©1 ط ىربكلا تاقبطلا .ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا :يوانملا فوؤرلا دبع دمحم نيدلا نيز (4)

 يف تشاع تاتناقلا تاكسانلا نم ةيودعلا ةعبارو .38 :م 1999 !رداص زاد ،رداجلا بيدأ دمحم حت

 .(285-291 :ص ص) .يرصبلا نسحلا دهع
 .(ةيمقرلا) ةدوسملا ةخسن 019 ج :حتفلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (5) ..
19 
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 للعو ،ءاشي ام لعقي ىضمو هاوه دحأ لك عبتال هباسحو هنلا نم فوخلا الول
 نوكب ةرخآلا نع ةلفغلل ةيمتح ةجيتن تاوهشلا عابتا نوك ببس ضويب خيشلا
 ال امو يهتشاأ ام” نوناق مهمكخحف ينابرلا ءازجلا نوناقب اونقوي ل اهباحصأ

 عبئاو اهب نموي أل نمم اَهنَع كئنلصي الف :ىلاعت هلوقب ةيببسلا هذه ديأو `‘“ىهتشأ

 .")ةعاسلا راكنإب انورقم ىومهلا عابتا لعج ثيح (16 :هط) 1 ىدرف ؤ هاوه

 ميظع نم هيف ىأر امل بيهرتلا بولسأل ضويب خيشلا لامعتسا ةرثك ظحالي

 لقعلا ةبطاخم باسح ىلع كلذ نكي نإو "يصاعملا نع سانلا عفد يف رثألا

 يف اًقيظوت يناميإلا عزاولا اذهل داز امو .عانقإلا بيلانسأ عيونت لاحلا يضتقي نيح

 لاغشإ لك لمشيل ““هللا ليبس نع دصلا" حلطصم موهفم هعيسوت خيشلا سورد
 ناك امهم - -ًألثم- وهللا نأ نيبف دجسملا ةرامعو ملعلا بلطك ريخلا ليبس نع

 .“)هثلا ليبس نع لص وهف ريخلا لامعأ نم لمع نع سانلا دصي ناك اذإ هعون

 ةيتايحلا اياضقلا ىلع هطاقسإو ى .حلطصمل اذه عيسوت يف يلمعلا دعبلا رهظي

 حلاصم عييضتو وهللا يف طارفإلا ة ةبغم هريذحتو .ةيلاعلا ممهلا وحن ملسملا عفد يف

 مدعب هذييقت هتاذ يف اًحابم وهللا نوك طرش لا خيشلا فاضأ ثيح .ح ؛نيرخآلا

 ملسملا ىدل ةيباجيإلا ةزيم يوقت ةقيرطلا هذهف ،توقوم وبجاو نع لاغشإلا
 .هتايولوأ بيترتو هتاقوأ رامثتسا نيسحتل هعفدتو

 :ةعافشلا حلأسم داعيأ 9

 ديعولاو دعولاو يهنلاو رمألا ةمكحل لطبم نيدحوملا لكل ةعافشلا داقتعا

 تاريخلا ىلإ ةعراسملاو .ةماقتسالا ىلع اهلمحو اهاوه نع سفنلا يهن يف لئمتملا

 موي رفغتس هبونذ أ دقتعا نم نأ كلذ . حوصنل ١ ةبوتل ١ ىلإ ةردابمل او . اًعمطو اقوخ

 ىلع مزعلا دقفي هنإف قتي دمحم ءيئلا ةمأ ىلإ هباستنا درج نيعفاشلا ةعافشب ةمايقلا

 .251-252 /3 :هط ةروس 6نآرقلا باحر يف (1)
 .2-73 /1 1 :نامقل ةروص :ن .م )2(
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 عبيضتو "يصاعملا باكترا نم هيغ يف ىدامتيف ،ةيصعملا نع ةبوتلاو ةعاطلا
 تاعمتجملا عقاوو ؛ضارعألا كاهتناو لطابلاب سانلا لاومأ لكأو ضئارفلا

 ديحوتلا ةملكب ظملتم لكل ةعافشلا قح داقتعا نإ ."كلذ ىلع دهاش ةيمالسإلا

 يف مهسفنأ ةدهاجم مدعو اهيلع مهرارصإو يصاعملا باكترا نوؤاطخلا هب رَّريي

 .ةعافشلا هب لانت يذلا هنلا ناوضر عابتاو ةبوتلا ليبس

 ئراق ىَلَعف عساولا قاطنلا اده اهل سيل ةعافشلا نأ يلازغلا دمحم خيشلا ىري

 رفاكلا عفنت ال ةعافشلا نأ نيب دق هللا نأل هدودح هب زواجتي ال نأ ةعافشلا ثيدح

 ادامتعا ةكلهملا تاقبوملا فرتقي نم سانلا نم ناك اذإف» ،اياطخلاب لقثملا قسافلا الو

 ل اولاق َرَقَس يف مككلَس امظ :راثلا لها يف قحلا لؤق ركذيلف ة ةموهوم ةعافش ىلع

 :انكو نيضتآخلا ; عَم ضوخن ائكو نيكسيلا معط كن ْمَلَو َنيلَصُمْلا نم كن

 .4842 : :رثدلا) ؟نيعفائشلا ةَعاَقَش 1 مهعفنت اَمَف نمقيلا انائأ "ىتح نيألا مو

 ىلع هسفن لمحل دحوملا عفدي ،نيفوملا نينمؤملا يف ةعافشلا زصح داقتعا .

 هلخدي ال هلمع ا هنيقيل ؤاهتيكزت نم رذحلا عم "هللا الإ هلإ ال” ىضتقمب لمعلا
 هاوقتب انزمأ ىلاعت هثلاف ،هللا لضف نم ءزج ةعافشلاو ،هلضفو هللا ةمحرب الإ ةنجلا

 ىلع ةافولاو هنايصع ىلع يدامتلا نم انرتحو نوملسم نحنو الإ تومن ال ناو
 وه امو دج ريصملا نم ناسنإلا رظتني ام نأل ©ةعافشلا ىلع الكاوت ءافولا ريغ

 .رانلا وأ ةنجلا نيرادلا ىدحإ يف دولخلا هنإ ،لزمهلاب

 :ہيلمعلا اهداعبأو دولخلا ةديقع ۔0

 .دبعلا كولس ةماقتسا يف لاعفلا ببسلا رخآلا مويلاو هلاب ناميإلا ربتعا اذإ
 :نيرادلا ىدحإ ف دابعلا ريصم ةيدمرسب ناميإلا يف لگمتي ةماقتسالا هذه رس نإف

 .331 /15 :رمزلا ةروس ؛420 /3 :هط ةروس ؛185 }175 /3 :ميرم ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 .224 :ملسملا ةديقع "يلازغلا دمحم )2(

 .7 /3 :هط ةروس .نآرقلا باحر ف )3(
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 لمهأ دولخ داقتعا اميس ال (07 :ىروشلا «ريعُسلا يف قيرفو ةَئجْلا يف قيرف»

 ناطيشلا ةسوسو نم ةعانم لقأ رانلا نم جورخلا | دقتعم «"ارانلا يف رئابكلا
 دجي هنإف رانلا يف دولخلاب دقتعي : يذلاف» توقوملا ديعولا رمأ نيوهت ىلع بئادلا
 ىلإ هعفديو هيرغي اًرفاحو اًعفادو ةبهر يصاعملا باكترا نم اعنامو ازجاح هسفن يف

 رمأ اذهو .يتيدلا عزاولا هيف فعضي هنإف دولخلاب ناميإلا لاز اذإ امأ ةبغر ةعاطلا

 .رطخأو ربكأ كلذف هلك ةرخآلاب ناميإلا لاز اذإف لوقعم

 حضو دقو .ةبوتلا ىلإ عرساو ةماقتسا رثكأ دولخلا يدقتعم أ عقاولا دهشي
 ةماقتسا ببس نع هلأس امدنع يلربوك بالا هتباجإ يف ةقالعلا هذه ضويب خيشلا

 نأ نودقتعي مهنأل ،دولخلا ةديقع ىلإ عجري لضفلا ربكأ ه :يضابإلا بهذملا عابتا
 دبأ اهنم جرخي ال رانلا يف دلخ اهنم بتي مل هرئابك نم ةريبك ىلع ارصم تام نمم

 هسفن يف خسري نكلو يصاعملا نم هبحاص مصعي ال داقتعالا اذهف 3×ئنيدبآلا

 يف دولخلا ركذت و توملا ركذت اذإ نكلو ،ىوغيو لزي دقف ،هيلإ اههَركيو اهرطخ
 .ةماقتسالاو ةبوتلا ىلإ رداب رانلا

 ىلإ هعفديو ةعاطلا ىلع ناسنإلا لمحي دولخلاب ناميإلاف 5داقتعالا ةرمث كولسلا
 نع فلتخي داقتعالا اذه بحاص كولسف .ةعبت لك نم لُصنتلاو ةبانإلاو ةبوتلا
 داقتعا نأل .جرخي مث مئهج يف تقولا نضعب بعيس هئأ دقتعي نم كولس

 تالماعملاو تادابعلا ي 5لهاستلا نم عون ىلع هبحاص لمجي :رانلا نم جورخلا

 ةايح تلاط ىتلا تافارحتالاو « . _هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :هلوق ىلع ادمتعم

 نخع ةلفغلاو ،ةرخآلاب مهناميإ فعض سيئرلا اهببس ةماعلاو ةصاخلا نيملسملا

 .ةرارقلا -ةايحلا تاليجست ءا٧) عباسلا صرقلا ،َنجلا ةروس "ميركلا نآرقلا ريسفت باحر يف (1)

 .138 /7 :ناقرفلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)

 .35-36 :ةيفاشلا ةبوجألا :ضويب ميهاريا (3)
 -.36 :ن .م (4)

 .148 /4 :ءايبنألا ةروس "نآرقلا باحر يف (5)
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 ءيش لك لحنيو نيدلا دقع طرفني ناميإلا اذه مادعنابو اهيف دولخلا راضحتسا

 .“اهعاتمو ايندلا فيج ىلع سانلا نيب بلاكتلا دوسيو

 وه هتفرعم ليبس نإف قلطملا بيغلا لئاسم نم رخآلا مويلاب ناميإلا نأ ام
 ةنمضتملا هبتكب مهدبآو هدابع نم ءاشي نم هب هنلا صخ يذلا يحولا قيرط

 ثحبملا هديزيس ام اذهو ©بيغلا ءابنأ نم هدابع هيلع علطي نأ ءاش امو هعئارش

 .اًحسيضوتو ةسارد مداقلا

2 

 .5 /8 :لمنلا ةروس نآرقلا باحر ف ) 1)

 .63 /7 :ناقرفلا ةروس :ن م )2(
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 يناثلا ثحبملا

 ةلاسرلاو ةوبنلا

 :لسرلاب ناميإلا :الوأ
 نم ءاشي نمل ءافطصا ؤىلاعت هللا نم ةبه ةوبنلا أأ ضويب خيشلا ىري

 نم يفطصي ةللا :ىلاعت هلوقل "هداهتجاو بسك ةجيتن تسيلو .هدابع

 يقلتل ءاشي نم يفطصي يذلا وهف 75(3 :جحلا) ؛ثهسانلا نمو السر ةكالملا

 .هتالاسر غيلبتو هيحو

 :يحولا فيرعت 1

 :ةغل يحولا

 :بغارلا لاقو ،اكريغ ىلإ هتيقلأ ام لكو ،ئفخلا مالكلا وه :روظنم نبا لاق
 ` ` .“ةعيرسلا ةراشإلا وه

 يفخلا مالعإلا :وهو ةغللا ف يحولل عماج فيرعت صالختسا نكمي

 . عيرسلا

 صخشلا هدجي نافرعا هنأب اضر ديشر دمحم ذاتسألا هفرع :اًحالطصا يحولا

 .ةطساو ريغب وأ ةطساوب هلا لبق نم هنأ نيقيلا عم هسفن نم

 .505 /17 :ىروشلا ةروس ؛286 /08 :صصقلا ةروس ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 .240 /15 :برعلا ناسل :روظنم نبا )2(

 رادلا قشمد -ملقلا راد ںيدورواد ناندع ناوفص حت ، ا ط "نآرقلا ظافلأ تادرفم :يناهفصألا بغارلا )3(

 .858 : .م 1996 /ه 116 ٥توريب-ةيمإشلا

 ةعابطلل نيدلا رع ةسسؤم .3 ط .يدمحملا يحولا :اضر ديشر دمح ؛88 :ديحوتلا ةلاسر :هدبع دمحم (4)
 .82 :ذه1406 .نانبل - توريب ،رشنلاو
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 :ةي لوسرلا لوقب ألدتسم &"هعوؤلا يف ىقلي ةيش» هناب ضويب خيشلا هفرعو
 .ٌ؛اهقزر لمكتست ىتح تومت نل اسفن نأ يعور يف ثفن سدقلا حور نإ"

 ءايبنألا زريغ نم نومهلُي نيذلا هيف لخدي ماع هنأ فيرعتلا ىلع ظحالي
 يحو امأو» :هلوق يف مهيحو فيرعت ينالجراولا بوقعي وبأ داح نيذلا
 .سانلا نع ارس ءااصوصخ مه ةكئالملا ةطلاخم وهو فورعمف ءايبنألا

 :هلوق يف اهعمج "عاونأ ةثالث يف َرشبلا هميلكت قرط ىلاعت هللا رصح
 ؛ليسرُي وأ وباَجح ءآرؤو ني وآ ايْخَو الإ هللا ةملك نآ رشبل ن اك اًمَو

 ال مالسلا هيلع ىسوم هنلا مالكو (5ا :ىروشلا) ه ُءآشَب ام هنذإب يجوف 7

 نيقيلاو خسارلا داقتعالاب هبلق ألم ىلاعت هناف .عاونألا هذه ىدحإ نم جرخي

 لوسرلاك هللا ءايبنأ دحأل عمتجت دق يحولا قرط ٥أ ضويب خيشلا ىري

 باجح ءارو نم هملكو .الوسر هيلإ لسرأو ،هيلإ هللا ىحوأ دقف .تنلل دمحم

 ىلاعت هللا ملكو ة تنيلك ي ءينلا 7 ليربج رخأت ثيح .جارعملا ف كلذو

 رهألا ضوفي ىلا ةييغلا لئاسملا نم يحولا ذإ 3'هتمكح هتضتقا امب ةل هئيبن

 بتجتيو نمؤملا داقتعا ملسي جهنملا اذهبف ىلاعت هللا ىلإ -هنع تكن اميف-

 .ملع ريغب لوقلا

 .355 /17 :ىزوشلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (1)

 ديجملا دبع نب يدمح حت ؛‘باهشلا دنسم :يعاضقلا .'بلطلا يف اولمجاو هثنا اوقتاف» :ثيدحلا مامتو )2(

 نبا هجرخاو .185 /2 .1 151 :ثيدح .م1986 /ه1407 .توريب .ةلاسرلا ةسسؤم .2ط ؤيفلسلا
 و يقابل دبع داؤف دمحم حت يرابلا حتف :رجح نبا .دوعسم نبا قيرط نم مكاحلا هححصو ايندلا يبأ

 .20 /1 :م1379 توريب ةفرعملا راد ؤبيطخلا نيدلا بحم

 .206 /2 :ناهربلاو ليلدلا :ينالجراولا (3)

 .24 /8 :لمنلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (4)

 .137 /15 :ريسفتلا :يبطرقلا (5)

 : .369 /17 :ىروشلا ةروس "نآرقلا باحر يف (6)
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 :لوسرلاو يبنلا فيرعت
 .'"ةعفّررلا يهو ةوبنلا نم وأ ماهلا ربخلا وهو ابنلا نم ةوخام ئنلا ظفل

 .لسري ملو يحولاب عت نم» هلاب ءيبلا ضويب خيشلا فّرعو

 اهنيإ آب» :ىلاعت هلوقل “×هريغ ىلإ لسراو يحولاب ئ نم» وهف لوسرلا اماو
 .(67 :ةدنالا) هگوتألاتسر تشب امف ملعف ل نإو كبر نم كيلإ لزنأ آم غلب لوسرلا

 يقلتب يبنلاو لوسرلا نم الك ىفطصا هللا ا حضتي نيفيرعتلا لالخ نم
 نأ ذإ لوسرلا نم معأ ئنلا ظفل نأو .غيلبتلاب فيلكتلاب لوسرلا صتخاو يحولا

 | .ين لوسر لك

 ني قرف آلف مهنيب قيرفت ريغ نم ©بجاو لسرلاو ءايبنألا عيمجب ناميإلاو
 هعئارش تفلتخا نإو دحاو مهنيد نأل كلذ (285 :ةرقبا) هلس نم دحا
 :هموقل مهنم لك لاقو هدابع ىلإ هللا دنع نم ديحوتلا ةلاسرب اوءاج مهلكف

 حاتفم ديحوتلاف (65 .73 .85 .9 :فارعألا) هريغ ه هلإ نم ه مكل ام هللا اودبع دبعا موق ة اط

 .اعيمج لسرلا ةوعد

 :ةوبنلا ىلإ سانتلا ةجاح 3

 نلف ‘ىرخألا يف ةيدمرسلا ةداعسلاو ايندلا يف ةبيطلا ةايحلا قيرط ةوبنلا

 ةدابعلا ةقيرط فرعت ةّوبنلابف “مهايندو مهنيد نوؤش يف اهنع سانلا ينغتسي
 رومأ حلصت الو هريغب ناسنإلا تاقالع ددحت اهبو ؤهدابع نم هللا اهيضتري ىتلا

 امب ريبخلا نيملاعلا بر نم اهوقلت ءايبنألا نأل ءاهيلع ةظفاحملاب الإ هداعمو هشاعم

 .8-9 /14 :برعلا ناسل :روظنم نبا (1)

 .282 /2 :فهكلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (2)

 .512 /14 :تافاصلا ةروس :ن .م (3)

 .93 /17 :ىروشلا ةروس ةروس :ن .م (4)

 .424 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (5)
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 فيطللا وُهَو َقَلَخ نَم ملعي الاف هلجآو مهرمأ لجاع يف هدابعب حلصي
 .(14 :كللا) هگريبَخْلا

 :ةرتفلا لهأ

 7 نثتسي ملو رشبلا لك ىلع ةمئاق لسرلا ةجح نأ ضويب خيشلا ىري

 ةُسا نم نإو :ىلاعت هلوق ىلإ مكحلا اذه يف دنتساو ءءيبن الو لوسر اهتاي م تلا
 حونو مدآك ةفاكلا ىلإ لسرأ نم لسرلا نم نأ كلذ 4 :رطاف) هه يذن اهيف الخ لا

 نيملاعلا بر نم رذن ءالؤهف & . ")مالسلا مهيلع دمححو ىسيعو ىسومو ميهاربإو

 دعب ءاملعل او م السلا هيلع ىسيع دعب نوير اوحلا مهنم ا مهريغ رذن كلانهو

 .ةوبنلاو ةلاسرلا عاطقناب . :, ةراذنلا نإف ييلا

 :لسرلاو ءايبنألا ددع 4

 ددع داقتعا ريغ نم لسرلاو ءايبنألا عيمجب ناميإلا بوجو ضويب خيشلا ىري

 صن عوضوملا يف حصي ملو ،هللا الإ هملعي ال لسرلاو ءايبنألا ددع نأل 5نّيعم
 ددعب عطقلاب نولئاقلا هيلإ دنتسي يذلا ليلدلا امأ ةرتاوتم ةس وأ نآرق نم ,

 ثيدحلا ييف ءاج ام وهو دئاقعلا يف هب ةتعي ال يداحأ ربخ وهف :لسرلاو ءايبنألا
 فلا ةئام :لاق ؟ءايبنألا ةدع ىفو مك :هللا لوسر اي :تلق» :لاق هت رذ يبأ نع

 .“«اريفغ امج رشع ةسمخو ةئامثالث كلذ نم لسرلا 5اقلأ نورشعو ةعبرأو

 لشم هب نمؤننف ،ائيقي دقتعي نأ بجي ام نيب طلخلا ىلل ضويب خيشلا هبن
 ىلع ناميإلا رصقن نأ نود الامجإ هب نمؤن ام نيبو .نآرقلا ف نيروكذملا لسرلا
 دق عيمج نب ورمع “ةديقعلا” بحاص نأ ىلإ راشأو نعم مسا ؤأ نيعم ددع

 .117 :م1973 /ها 392 .2ط .ديحوتلا ةمدقم ،عيمج نب ورمع )1(

 .43 /14 :سي ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)
 .2 / 16 :رفاغ ةروس :ن م )3(

 .96 :ص هجيرخت مدقت (4)
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 ءايبنألا ددعك اهب ربخأ ءايشأ "ةديقعلاب هامس اميف لخدأ امنيح اًريثك صخرت
 ةثالثو ةئامثالث ءامسأ شّيفطا خيشلا لقني نأ» برغتسا امك ،'"!نيلضرملاو

 سيلو ©يغبني ناك امو “نودع” مهيفو :مهئامساب مهركذيو لوسر رشع
 .ت ةدع يف هريغ نع لقن هنكلو -هللا همحر- خيشلا دنع نم اذه
 اتنصنصق نُم مهنم َكيْبَق نُم ًالنسز الس دقلو : ةي يبلل لاعت هللا لوقي امنيب

 مهركذ نيذلا ءالؤه لهف (78 :رناغ) هكلع صئصقن ةن مل نم مهنيو كُيلَع

 ءايبنألا نم تأ ةحيرص ةلالد لدت ةيآلاف . '؛؟مهربخ هللا رمق نمم خيشلا

 مهئامسأ ةفرعم الو مهددع ءاصحإ عيطتسن الف ،هللا مهصصقي مل نم لسرلاو

 ال كلذلو ،مهئامساب ةباحصلا ربخأ ةي ءيبئلا نأ وري ملف .يعطق صنب الإ

 .“تايليئارسإلا نم٠ًآلإ نوكت ال اهنأل اهداقتعا هلب اهركذ يغبني

 ةلأسمب الاثم برضو تاينلا ىلع داقتعالا ءانب ةروطخ ضويب خيشلا نيب

 ق نوكيف َرثكأ ناكو ددعلا اذهب دحأ نمآ اذإ" :لاقف .لسرلاو ءايبنألا ددع داقتعا

 وأ اثيبن سيل نمب نمآ دق نوكيف لقأ ددعلا ناك وأ لوُسَرب نمؤي ملو رفك
 هتاياور يف عقو عوضوملا يفف يورملا ديحولا ثيدحلا نأ ىلإ اريشم 3ئالوسر
 امأ .5 مهددع نأ ىلع صنت اهانركذ ىتلا ةياورلاف لسرلا ددع لوح بارطضا

 خيشلا حجر دقو الوسر 313 مهنأ ركذيف عيمج نب ورمع ةديقعلا بحاص

 .)رخألا ددعلا شّيفطا

 .279 /2 :فهكلا ةروس "نآرقلا باحر يف ؛! 17 :ديحوتلا ةمدقم :عيمج نب ورمع (1)
 .441 :ديحوتلا ةديقع حرش :شيفطا (2)

 .439-441 :ن .م (3) .

 .510 /14 :تافاصلا ةروس نآرقلا باحر يف (4)
 .364 /16 :رفاغ ةروس :ن .م (5)
 .219-220 /2 :فهكلا ةروس :رظناو 0135 /5 :نونمؤملا ةروس :ن .م (6)
 نايمه :شفط خبشلا نع القن .2 7 :ةيدقعلا شّفطا فسوي نب دمحا خيشلا ءارآ : :نتنيو ىفطصم )7 (

 .150 .149 /13 :دازلا
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 عطقلا نع كاسمإلا حجرو هلوق نع شّيفطا خيشلا لدع روذحملا اذه لجأل

 ددع يِف مهرصح نع كاسمإلا حيحصلاو» :لوقي ثيح لسرلاو ءايبنألا ددعب

 .'"همهاوس نمل اهتابثإ وأ مهضعب نع ةوبنلا يفن ىلإ يدؤي الئل

 :لسرلاو ءايبنألا تافص ك

 :ةيرشبلا -أ

 ةودق اونوكيل مهسفنأ نم لسر ءافطصا ةمكحب ملعا ،رشبلا قلاخ فللا

 حرفيو ضرميو عوبي لوسرل اف ٤ نورعشي امب نورعشيو نونسحي امب نونسحي مهماوف ل

 تالاحلا فلتخم يف هموقل ةنسحلا ة ةوس لا نوكيل قزرلا بستكيو رفاسيو نزحيو

 88(6 :دوم) هنع ْمكاَهلأ آم ' ىلإ مُكَفِلاَخا نأ ذيرأ امو .ةناسنإلا يرتعت دق تلا
 مهنيب ةطساولا هلعجف هافطصا ىلاعت هنلا نأ الإ رشبلا رئاسو لوسرلا نيب قرف الو

 . هقيفوتو هنوعب ءايشأ نم همّصعو .هنيبو

 : تول ا ۔ب

 ...توملاو مقسلاو ةحصلا تالاح نم مهريغ يرتعي ام مهيرتعي رشب لسرلا

 ضويب خيشلا ربتعيو ،هلبق نم لسرلاو ءايبنألا تام امك تام دق ييل وسرلاف

 الو ©بتكلا نوطب اهب تئلم» يتلا ريطاسألا نم ابرض ءايحأ مهضعب نوكب لوقلا
 اَنْلَعَج امو :ىلاعت هلوق ىلإ ادنتسم ةنس وأ باتك نم اهيلع ليلد الو اهل لصا
 .(34 :ءايبنألا) هه ؟نوذياخلا م مهف تُم نإفأ دلخلا كلبق نم م رشبل

 ةديقع حرش نع القن .228 :ةيدقعلا شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم )1(
 .319 :ديحوتلا

 .18 /15 :ص ةروس ؛47 /7 :ناقرقلا ةروس نآرقلا باحر )2(

 .18 /4 :ءايبنألا ةروس :ن .م (3)
 .279 /2 :فهكلا ةروس.ريسفت رظناو ؛ك ] ا /14 :تافاصلا ةروس :ن .م (4)
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 هلوق لّوؤن الو» :-ًأالثم- مالسلا هيلع ىسيع انديس توم نع خيشلا لاق

 ىمه ةافولاف .ضرألا ف كلجأ يفوتم ىنعمب (55 :نارمع لآ) ه«كيَوَتُم يإ :ىلاعت

 . كريغ تيفوت امك كيفوتم يعي «كينوتمَذ ‘ترولملا

 .سايلإو ىسيعك ،ًءايحأ ءايبنألا ضعب نوك ةديقعلا يف لخدأ نم ىلع خيشلا ةر

 نإو مالسلا هيلع حيسملا لوزن ثيدح نع اما ،“ةةّيعطق ةلدأ ىلل ةلاسملا راقتفال
 اعدو & 7 عطقل !و رتاوتلا ةجرد لصي ل ١ هنآ ىري ضويب خيشل ا نإف هتياور ترهتشا

 .هيلع دمتعي ليلد هل نوكي نأ ريغ نم رومألا هذهب هسفن ناسنإلا لاغشإ مدع لإ

 بجوت ال ةيداحآ 5اهترثك مغر ،مالسلا هيلع ىسيع حيسملا لوزن تاياور نأ امب

 ائيش اركنم ربتعي ال هركنأ نمف ؤداقتعالا لئاسم نم سيل هلوزنب ناميإلا ثإف .عطقلا

 تبلئ ال دئاقعلاو» ،ةنسلا يف رتاوت وأ نآرقلا هب حرص امم ةرورضلاب نيدلا نم امولعم

 ،ىنسيع لوزن راهتشا مغرف ،ةيداحآلا ال ةرتاوتملا ةئملا حيحصو نآرقلا حيرصب ألإ
 ملعلا بجوي يذلا رتاوتلا دح غلبت إ اَهَئِكَلو "بابلا اذه يف ةريثك ثيداحأ تيورو

 ةئنأ ىلع روهمجلا ناك نإو ،ءاوس رمألاف لزني ال وأ لزني :انلق ءاوسو ،“ىعطقلا

 .رثرا همحر شفطا خيشلا هلوزنب اولاق نيذلا نمو ،لزنيس

 .508 /14 :تافاصلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
 .119 /03 :ميرم ةروس ؛279 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (2)
 .512/14 :تافاصلا ةروس :ن .م (3)
 دبي ييسفن : يذلاو :لاق ةي هللا لوُسَر نأ ةريره يبا ىلإ هدنسب يراخبلا هاور ام ثيداحألا هذه نم (4)

 . لاَمْلا [ 7 ةيزجلا م عضتو ريخلا :رقيو بيلصلا ريسيف الدع اًمَكَح ميرم نا مكيف لرئ نأ نكيشويل
 :إ او َُرفاَو ةريَرُه وبأ لوقي ًمُئ .اهيف امو ايندلا نم اريخ دحالا ةدجسلا نوكئ ىح ذَحا هلبقي ال ىح
 .:يراخبلا .ءا اديهش ْمهْيَلَع نوكي ةانقلا موتو هتوم لبق هب نمؤي لإ ؛ باتكلا لغأ نم نإو» :ميش
 .رخآ قيرط نع ملسم هاور امو ۔1272 /3 .3264 :ثيدح "ميرم نب ىسيع لوزن باب ءايبنألا باتك

 ::ثيدح ةبق دمحم ةعيرشب اًمكاح ميرم نب ىسيع لوزن باب 5ناميإلا باتك :ملسم .ةريره يبآ نع
 . .135 /ا 5

 .115 /13 .ريسفتلا ريسيت :شّيفطا (5)

 .578-579 /17 :فرخزلا ةروس "نآرقلا باحر يف (6)
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 يف ددشف ،قحلا اهنأ داقتعاو لاوقألا ةياور نيب ضويب خيشلا قيرفت ظحالي

 مدعو ،فلاخملا رذع اهنم ،داعبأ جهنملا اذهلو ،داقتعالا ةجرد ىلإ صنلا عفر
 ةلاسم يف لاق كلذل .داقتعالا لئاسم جراخ فالتخالا نأ املاط ،هريفكتو هتتطخت

 رتاوتلا فح غلبت مل اهنكلو ،بابلا اذه يف ةريثك ثيداحأ تيورو » :حيسملا لوزن

 .“»هءاوس رمألاف لزني ال وأ لزني :انلق ءاوسو ،معطقلا ملعلا بجوي يذلا
 ةبترم هليلد غلبي مل يذلا .قحلا ريغ داقتعا نم ةمالسلا وه رخآلا دعبلاو

 رضخلا ةايح دقتعن نأ ابجاوو ةديقع سيل» :رضخلا ةايح ةلأسم نع لاق امك ،نيقيلا
 .“اهايحن ىتلا ةئيداملا ةايحلا

 ةلأسم يف ليصافت ركذ ثيح ؛جهنملا اذهب خيشلا مازتلا مدع ظحالي نكلو

 هناوخال ةنيت يبنلا ة ةيؤر نع لاق هنأ كلذو .يعطق ليلد ميدقت ريغ نم ةيبيغ

 حاورألاو مهحاورأ ىلاعت هللا هارأ ذإ مهحاورا قلعتي اذهف» :جارعملا ةليل ءايبنألا

 ضيوفت يضتقي خيشلل يجهنملا قتسنلاف "هدحو هللا هملعي رمأ وهو ،لكشتت
 رمألا ةياهن ف ملعلا عجرأ دق ناك نإو ێاهتيؤرو حاورألا لكشت يف هللا ىلإ رمألا

 .هدحو هللا لإ

 :ةمصعلا -ح

 ناكمإلا رابتعابف .ةيرطف الو ةيعيبط ريغ ةمصع نوموصعم لسرلاو ءايبنألا
 ةزيمب مهصحخو مهمصع يذلا وه هلا أ الإ .مهنم بنذلا رودص نكمي يتاذلا

 ائيش مهنلا ؛ركرت تد دقل كانتْتبت نأ ل'وآو» “‘>ناميالا ىلع بولقلا تيبثت

 خيشلا ىريو ؛‘١ةلاسرلاو ةوبنلا دعب يه امنإ ةمصعلا هذهو (74 :ءارسإلا «اليلق

 .578 /17 :فرخزلا ةروس "نآرقلا باحر يف )( (
 .220 /2 :فهكلا ةروس :ن .م ‘ )2(

 .582 /17 :فرخزلا ؛08 /14 :تافاصلا ةروس :ن .م (03)
 .75 /1 :ءارسإلا ةروس :ن .م (4)
 .230 /15 :ص ةروس :ن .م (5)
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 خيشلا امأ ،‘؛اهدعب الو ةثعبلا لبق رئاغصلا نم موضعم ريغ ءينلا نأ شيفطا
 دق امنإ ريبك الو ريغص بنذ مهنم ردصي ال ،اهدعب نوموصعم مهنأ ىريف ضويب

 .‘__هنم هللا نورفغتسي ابنذ مهقح يف ربتعي كلذف .ىلوآلا فالخب نوفرصتي

 تاياور ضويب خيشلا ة ةر نيلسرملاو ءايبنألا قح يف ةمصعلا بوجوب اداقتعاو

 يغب ةياذإ نيبت يتلا ةياورلا كلذ نمو .مهضارعأو مهتماركب ( سمت نورسفملا اهلقانت

 هل هثلا قاسف 9:تيصخلا خافتنا وهو ،ةرّةآلا بيغب هتمهتب مالسلا هيلع ىسومل ليئارسإ

 .!هتمهت عأدرتو هتمالس تبثت ىقح نايرع ليئارسإ ينب مامأ رورملا ىلإ هَرطضيل رادقألا

 ظفحو هللا لسر ةمصع اهتفلاخمل نالطبلاب ةياورلا هذه ىلع خيشلا مكح

 نم اهعامس الو ،يراخبلاك حاحصلا بتك يف اهدورو اهيف عفشي ملو إمهتمارك

 ملع املو ،ةحيرصلا صوصنلل اهتفلاخمل ةلطاب ةياورلا هذه نإ» ،دقن نودب هخياشم
 .“سكلذ ريغو ،لسرلاو ءايبنألا ةمصع نم ةرورضلاب نيدلا نم

 هيلع ىسوم رفس ببس نأ ىلع صنت ىتلا ةياورلا ليوات خيشلا بجوا امك
 ؤ‘ضرألا هجو ىلع هنم ملعأ وه نم ةوجنو هيفنو هسفنب هباجعإ وه هاتف عم مالسلا
 ام لقي مل ىسومو ،باوجلا اذه لثم يف حيحص ضرغ ىسومل نوكي نأ أب الف»
 .‘‘ههسفنب اباجعإ لاق

 يف ةاَطْيْشلا ىقلأ ...» :ىلاعت هلوق ضويب خيشلا رسف ذ :ةمصعلا هذهل اديكأتو
 ىتح هئايلوا بولق يف ناطيشلا اهيقلي يتلا ماهوألاو هبشلاب (52 :جحلا) ونّنمأ
 ءازهتسالاو نعطلاب اهيف اوضوخيو اههجو ريغ ىلع ًالطاب اليوات تايآلا اولواتي

 .“هيلإ هب حوي مل امالك يلا ناسل ىلع ناطيشلا يرجُي نأ ايعطق ايفن ىفنو

 .237 :ةيدقعلا شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم (1)

 .(ةيمقرلا) ةدوسملا ةخسن 019 ج ضحتفلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)

 .678 /12 :بازخألا ةروس ةروس :ن .م (3)
 .262-263 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (4)
 .527 /4 :جحلا ةروس :ن .م (5)
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 خيشلا فقومو ،تايليئارسإلا يه ليطابألاو تاياورلا هذهف ردصم ربكأو

 ."اهيلع ةرلا دصق ألإ اهتياورو اهركذ زيوجت مدع وه اهنم ضوي
 :لسرلاو ءايبتألا نيب لضافتلا ۔6

 يف ضوخلا نم ضويب خيشلا عنتماو تاجرد نوتوافتي لسرلاو ءايبنألا

 مهضعب لضفيو ءايبنألا يفطصي هدحو هنا نأل ليلد ريغ نم ءايبنألا نيب ةلضافملا
 ؛ضنَب ىَّلَع نيئييئلا ضب انلضف دقلو :لوقي ثيح 6ةلرضعب ىلع
 .(253 :ةرقبلا) 4ضخب ىلع ؛ ْمُهَضْعَب ه اَْلُئضَف لسرلا كلت ز :اضيأ لوقيو &(55 :ءارسإلا)

 هتفرعم يفنيل عستا لب دحلا اذه دنع لضافتلا لاجم يف خيشلا ظحت رصتقي ل

 :روهشملا لوقلا ىلع قلعو "قيقحتلا هجو ىلع لسرلا نم مزعلا يلواب

 دمحم يبنلاو ىسيعو ىسومؤ امهالك ليلخلاو حون مزعلا ولو

 ؛عيمج نب ررمع مهنم ©ءاملغلل لوق وه امنإ ينيقي رمأب اذه سيل» اذه ناب

 تاراشإ دجوت نكلو مزعلا ولوأ مه لسرلا ءالؤه ناب حرصي يعطق صن دجوي ال
 لوسرلا ريكذت قايس يف مهئامسأ دورو اهنم ،لوقلا اذه اهيلإ دنتسي عوضوملا يف

 مك عرش :ىلاعت هلوق يف كلذو ،هغيلبتو نيدلا ةماقإل ربصلاب يلحتلا ةرورضب ة
 'ىسوُمَو ميمه ارإ ء هب انيُصَو اَمَو كيإ آتيَحؤوأ يذلاو اًحو هب ىو اَم نيذلا ( م

 لإ ةراشإ اضيا ةيآل ١ يفو &(13 :ىروششلا) 4.. .هيف اوقرم الو نيدلا اوُميق ا ق ن ىسيعو

 .»مالسلا مهيلع لسرلا نم هريغ ىلع ةلي دمحم لوسرلا ليضفت

 دق امل .ةفاك سنإلاو نجلا نم نيلقثلا ىلإ لسرأ هنأ ةلي لوسرلا هب لضف اممو
 : 7 ءايلل . .نيم دحأ رهطعي مل اًئسُمَخ تيِطعأ» : :لاق اق ز هنأ ةنيت ءيئلا نع حص

 | .71 /15 :ص ةروس ،نآرقلا باحر يف 1
 .544-545 /14 :تافاصلا ةروس ؛37 /3 :ميرم ةروس :ن .م (2)
 .544 /14 :تافاصلا ةروس :ن .م (3)
 .122 :ديحوتلا ةمدقم :عيج نب ورمع (4)
 .97 /17 :ىروشلا ةروس :ن .م )5(
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 نم لُجَر امو اًروُهَطَو ادجسم ضر الا يل تًلعُجَو رهش ةل ةريسم بغزرلاب اي تزريصن

 ةصاخ هموق ىإ ثعبي ييلا ناكو ميانغلا ي تلجأوأ لصيل ةالصلا هنكرذأ يتمأ
 ."ةعاقلا تيطعأو ةفاك سانلا ىلإ تثيبو

 خبشلا ىريف مالسلا هيلع ليربجو ةي دمحم يبلا نيب لضافتلا نع اما
 اركذم مالسلا هيلع ليربج ىلع ةينم دمحم ةيلضناب لئاقلا روهمجلا يأر ضويب
 ال هنأل ،اقلطم عطقلا اهيف زوجي الو فالخلا اهيف نكمي ةيفالخ ةلاسملا هذه» أ
 آ ي ابنيقي ليلد

 :لسرلا تازجعم 7

 :ةرجعلا فرعت

 عضو يف زجعملاو ،ةغلابملل ءاهلاو يدحتلا دنع مصخلا هب زجعأ ام :ةزجعملا
 .زجعلا نم ذوخام ةغللا

 رهاظلا ،ةداعلل ضقانلا رمألا» اهنأب شّيفطا خيشلا اهفرعف حالطصالا يف امأ

 ةهج ىلع ةلاسرلا ىوعد نم يدحتلاب انورقم فيلكتلا نامز عبنتملا دي ىلع

 .و قيدصتلل انمضتم ءادتبالا

 ةرهاظلا ةداعلل ةقراخلا رومآلا» اهناب ةي لوسرلا تازجعم يروجيبلا اهفرعو
 ..ال مأ يدحتلاب ةنورقم تناك ءاوس ىبت هدي ىلع

 :ثيدح ،اروهطو ادجسم ضرألا يل تلعج ةي ءيبلا لوق باب .ةالصلا باتك .حيحصلا :يراخبلا (1)
 .370 /1 .ك21 :ثيدح {ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك .حيحصلا :ملسم 168 /! .7

 .49 /1 :ءارسإلا ةروس "نآرقلا باحر يف (2)
 .149 :تايلكلا :يوفكلا ءاقبلا وبل (3) : .

 بهنلا :شّيفطا خيشلا نع القن .250 :ةيدقعلا شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم (4)
 .22 :صلاخلا

 .18 :ديحوتلا ةرهوج حرش : يروجيبلا )5 (
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 دنع فقأ ملو همدعو يذحتلاب نارتقالا طارتشا وه نيفيرعتلا نين قرفلاو

 قرفلا وهو 6يةحتلاب اهنارتقا طارتشا ىري هنأ ألإ ةزجعملل ضويب خيشلل وفيرعت

 اهيرجي ،ةيلقعو ةيسح تازجعمب هلسر هتنا ديأ دقف ةماركلاو ةزجعملا نيب لصافلا
 ةقان لثم "مهتلاسر قدص تابثإل يدحتلا ليبس ىلع مهنم ءاشي نم دي ىلع

 ضوێب خيشلا طارتشال اًرظنو ؛هننا نذإب ىتوملا ىسيع ءايحإو ،ىسوم اصعو حلاص

 نآرقلا يمه نينت يلل ةديحولا ةزجعملا ىري هنإف يةحتلاب اهنارتقا ةزجعملا يف

 رمقلا قاقشناك ةيداملا قراوخلا رئاس نود يةحتلاب نارتقالاب تدرفنا اهنأل ميركلا

 ' .""هياتكي الإ هَموق دحتي مل هنإ رجشلا ميلستو رجحلا ميلكتو

 يمهف ““تازجعم” ،ةيوبنلا ةريسلا يف ةروثأملا ،قراوخلا ىلع قلطي نأ حص نإ

 نم هللا هرهظي ام نيبو اهنيب قيرفتلا باب نمو .اهلثمب اوتأي نأ رشبلا زجع باب نم
 ميقيل اهب ىنأ ةلي ءينلا نا ساسأ ىلع ال ،هئايلوأ نم ءاشي نم دي ىلع تامارك
 نورقملا زجعملا رمألا ىلع الإ ةقيقح ةزجعملا مسا قدصي الو .سانلا ىلع ةجحلا

 يه ةيلْصآلا ةزجعملاف» ميركلا نآرقلاب الإ هموق ٍةيَي لوسرلا دحتي ملو ،يدحتلاب
 نيذلا رافكلا نع ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع هب لدتسي اممو .هريغ ءيش ال نآرقلا

 نمم تااء هيلع لزنأ آل" اولاقو :ىرخا تازجعمب نايتإلا ةليم لوسرلا نم اوبلط

 كيلع انلزنأ آنآ مهنك ْمَلَوأ نيبم ريذن انأ آَمئإو هللا دنع تايآلا امنإ ل هبر

 مل نإو ،ةيآ ةزجعملا يمسي نآرقلا نأ كلذ (5ا 0 :توبكنعلا) «مهلَع ىل باتكلا

 اَتيئا - دقلو :مالسلا هيلع ىسوم تازجعم نع هلوق كلذ نمو التم ركذ نكت (

 .(101 :ءارسإلا) هرتاَتيَب ميتاّياَء عست 'ىسوُم

 هراكنإ ةديحولا ةلق لوسرلا ةزجعم نآرقلا نأب ضويب خيشلا لوق ينعي ال
 نم ىلع ةريو اهب رقي وه لب {ةاَي هدي ىلع هثلا اهارجا يتلا قراوخلاو تاماركلا
 ةلت لوسرلا ةزجعم نآرقلا نوك نم اقالطنا اهليوات وأ اهيف نعطلل ىعسيو اهركني
 __ه

 .54 /15 :ص ةروس ؛13 /7 :ناقرفلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 .4 /18 :ناخدلا ةروس :ن .م )2(
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 زاجعإلل ١ نع عافدلا ىوعدب .ملع ريغب أل وق راكنإلا اذه خيشلا ربتعاو ةديحولا

 هذه نوركنت مكل ام نكلو اقَح نآرقلا يه ه ةزجعملا نإ نإ" :هلوق كلذ نمو .ئتآرقلا

 .'"ه؛؟ةزجعم اهئأب ةلا ءينلا عي مل يتلا ءايشألا

 : لوسرلاب ناميإلا داعبأ ۔_8
 هصصخت لاجم يف حجان جذومن ذاختاب نوكتملا حصني نأ ةيوبرتلا بيلاسألا نم

 لوسرلا وه ىلعألا ملسملا لئَم نأ ضويب خيشلا دكأ ؛هاطخ مّسرتيو هب يدتقيل

 .“؛ءاملعلاو ةمئألا نم مهبرد ىلع راس نمو ءءايبنألا هناوخإو .ةي

 تادابعلا يف ۔-تالاحلا لك يف - هب يتساتلا انل لوسرلاب ناميإلا ىضتقي

 عرشلا هقفو سفنلا ةيكزت كلذ بلطتيو ةايحلا تالاجم فلتخو تالماعملاو

 م:7 هللا مكبح ينوُعيئاق هللا نوبحت ئ متنك نا 2 خلا ... عقاولاو ةريسلاو

 ' ... .(31 :نارمع لآ) هميحر روفغ . مكو ذ ْمُكْل

 يتلا عدبلل هيدصت يف ضويب خيشلا دنع لصألا اذه يدقعلا دعبلا زربو

 خيشلا نيبف فالسألا اهيلع اودجو مهناب اهب كسمتلا ىلع اهباحصأ جتحي
 ذإ" :عابتالاب قحألا فلسلا وهف ةلي لوسرلا وه ةمألا يف لوألا لجرلا اب

 اندجو ائ]” :مكلوقف ؟ال ا نولعفت اًمِم ائيش لعف له .ةلي ءيبلا وه مكلوأ
 اذه مكلوقو .ةحيحص ةس وأ ةحيرص ةيآ ضراع اذإ ة ةّجُح موقي ال “‘انءابآ

 يذلا ةي ء ءيبنلا :نولوألا فلسلا هكلس يذلا قيرطلا ضراعي ملام لبقي دق

 وجري ناك ؛نَمَل ةّنَسَح ةونسإ ؛ هللا لوُسَر يف مكل ناك دَقَل» :ىلاعت هللا هيف لاق

 هئافلخ نم هدعب نمو 21 :بازحألا) هماًريثَك هللا َرَكذَو رخآلا ويلو هللا

 .« هتباحصو

 .4 /18 "نآرقلا باحر يف (1)
 .485 /18 ،دمحم ةروس :ن .م (2)

 .5 /ا 7 :فرخزلا ةروس :ن م (3)
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 ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحملاب هلا ليبس ىلإ ةوعدلا ةني لوسرلا عابتا تالاجم نمو
 نو انأ ة ةريسي 'ىَلَع 4 هللا ىلإ وغعذأ يليبس هذه لق ن :ىلاعت هلوقل

 لئاسو فظوت اليمج اًربص ىضتقت قحلا ىلإ سانلا ةوعدو (108 :فسوي) هگينقَبئا

 ضعب ماس ضويب خيشلا ظحال دقو .ةيثي لوسرلا تابثب يساتلا اهنم هباستكال
 مهركذو ٧هللا ىلإ ةوعدلا يف مهقيرط تضرتعا يتلا تالكشملا نم هرصع ةاعد
 ال» :لاقف ©ليبسلا هذه يف مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا تابثب يتماتلا ةرورضب
 .'‘همهبر اوقل ىتح ةظحل غيلبتلا اوكرتي مل لسرلا نأ ملعتلف

 :بتكلاب ناميإلا :ايناث
 :فيرعت -ا

 ميدأ ىلإ ميدأ مض بثكلا لصأ» و .ربثكلاك بتك ردصم ةغل باتكلا

 .ضعب ىلإ اهضعب فورحلا مض يفف افرع لمعتساو ةطايخلاب
 السر هللا ثعب دقو {!؛ماكحألاو عئارشلا نمضتي ام» وهف حالطصالا يف امأ

 .هدابعل هتاهيجوتو هعئارش :. ابتك مهعم لزنأو ىرتت

 الو ©ريبخلا ميكحلا هللا ىلعألا اهردصم ةناكم ولع ىلع لدي بتكلا لازنإ

 .ىلاعتو هناحبس هللا لبق نم ءاج ام لك ىلع لازنإلا قلطيو ،ناكملا ولع هنم مهفي

 .)ديدحلا لازنإو ماعنألا لازنإو بتكلا لازنإك

 امبو "باتكلا سنجب نمؤن نأ انيلع امنإ بتكلا نم ددحم ددعب ناميإلا نيعتي ال
 ىسومو ميهاربإ فحصو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاك نيقيلا ربخلاب همسا درو
 .)ميركلا نآرقلا ةصاخ

 .484 /13 :رطاف ةروس 6نآرقلا باحر يف (1)
 .17/5 :ما 960 /ه1380 توريب .ةايحلا ةبتكم راد }ةغللا نتم مجعم :اضر دمحأ (2)

 .767 :تايلكلا :يوفكلا (3)
 .137 /17 :ىروشلا ةروس "نآرقلا باحر يف (4)
 .137 /17 :ىروشلا ةروس ؛481 /13.:رطاف ةروس :ن .م (5)
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 :يوامسلا باتكلا ىلإ سانلا ةجاح 2

 ةيرشبلا تفرع كلذل ،هتايح نوؤش مظني نم ىلإ ةسام ةجاحب ناسنإلا
 .اهيلإ نومكتحيو مهتالماعم يف تاعامجلاو دارفألا اهيلإ دنتسي نيناوقو ريتاسد

 امأ زايحتالاو روصقلا اهيرتعي -تمّنتو تقد امهم - رشبلا نيناوق نكلو
 كلمي الف نامزلاو نوكلاو ناسنإلا قلاخ عيرشت وهف يوامسلا :باتكلا

 فيطللا وُهَو َقَلَخ مرَم ُمْلْعَي الاو .هقلاخ الإ ناسنإلا ةايحل حيحصلا عيرشتلا

 .(14 :كلملا) هگريبَحْلا

 لقعلا نيب رئادلا مئادلا عارصلا نم ةرئاحلا ةيرشبلا ذقنم يوامسلا باتكلا

 ۔يحولا رون نودب -لقعلا لب ى .اليبس نيدجنلا دحأ ذاختا يف سفنلا ىوهو

 يف ةيؤرلا نع ةميلسلا نيعلا زجعت امك نيبملا قحلا ىلإ ءادتهالا نع زجاع

 ولو ؟يدتهن نيأ نمف ،لطابلاو قحلا نيب ناقرفلا اذه الولو»ه سمادلا مالظلا
 ةوجنب- ءامكحلا لاوقأ يف دبن نأ ليحتسيف 6""انللضل انلوقع ىلع اندمتعا
 لقعلا نأل ،هنعابتاب انرمأ يذلا يوسلا ةيادهلا طارص -ءامسلا نوناق نع

 هل الأو .قلخلاب درفت امك رمألاب هنلا درفت دقف روصقلاو زجعلا هيرتعي يرشبلا

 .(54 :فارعألا) هئَنيِمَلاَعْلا ر هللا كرابت رمألاو ولحلا

 زيزعلا بيذلا ملاع نم لزن هنأل نيرادلا يفا :ةداعسلا ببس يوامسلا باتكلا

 نع الإ ىهني الو ،داعملاو شاعملا نوؤش يف ؤديفملا عفانلاب الإ رمأي الف ،ميحرلا

 ال هنأل ر رئؤم ريثأت تحت عرشي ال يذلا ،ميحرلا زيزعلا ليزنت هنا راضلا دسافلا

 ألإ ةعيرشلا نوكت ال نذإو كهنم محرأ ال هنأل ،هدابعب اًركم عرشي الو ،هنم ىوقأ

 اهارتعا ةقباسلا ةيوامسلا بتكلا نأ الإ ..هيف صقن ال يذلا قلطملا لامكلا ةلماك

 .ميركلا نآرقلا لوزنب هعئارش تخسنو ،فيرحتلا و ليدبتلا

 .391 ,8 :صصقلا ةروس ©نآرقلا باحر ف )1)

 .6 /1 4 سي ةروس :ن .م )2(
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 :ہيوامسلا بتكلا ىلع نآرقلا حتميه3

 ليدبتلا نم اهازتعا امم هل هنلا ظفحل بتكلا رئاس ىلع نيبم لضف نآرقلل

 اقدَنصُم قحلاب باتمكلا كيلإ انلَزنأو» ك'"ااهيلع هتنميهو هتيمويقلو ؤفيرحتلاو
 بئئ الو هللا لزنأ امب مب مُهَنيِ ر مكحاف هبَلَع اًئِمْيَهُمَو باتملا نم هيدي نيب اَمْ

 ميق بتكلا رئاس ىلع ميق نآرقلاف( (48 :ةدئاملا) ؛“قُحلا [ نم ًكَءآَج اًمَع مُهَءآوهأ

 .ة١عئارشلا رئاس ىلع

 ىدحت دقلو .ةيتتدمحم ةلاسرل اديياتو سانلل ىده ميركلا نآرقلا هنلا لزنأ

 ضوتتب خيشلا ربتعا كلذل ،اوزجعف نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا

 نم ةلَي ءينلا ةريس يف ىوري ام امأ ،ةديحولا لوسرلا ةزجعم ميركلا نآرقلا
 قراوخو تامارك ةقيقحلا يف اهنأ ىريف رشبلا فولأم نع ةجراخلا رومألا
 ةلت هيبن دي ىلع ىلاعت هلا اهرجي ل ذإ» ةزجعملا مسا اهيلع قدصي الف ‘تاداعلل

 .هتلاسر ىلع ليلدلاو ةجحلا ةماقإل اهب تاي ملو زاجعإلا قيرط ىلع .
 يمألا هلوسر كيؤي نأ هتمكح تضتقا ةيوامسلا عئارشلا متاخ مالسإلا نأ امبو

 تناك اذإف ،نآرقلا اذه لزناف ضرألا هجو ىلع ناسنإلا ماود ةمئاد ةزجعمب

 نإف ،نامزلا كلذ لهأ ألإ اهدهاشي الف مهباهذب بهذت ةيدام لسرلا تازجعم
 . ينلا توب بهذت ال ،ةدلاخ ةددجتم نآرقلا ةزجعم

 :نآرقلاب ناميإلا داعبأ 4

 تسيل هليزنت نم ةياغلاف 6"؛ةيدمرسلا ةداعسلاو ةبيطلا ةايحلا جهنم ميركلا نآرقلا

 كلذ متي الو هب كرحتلا يف يه ىربكلا هتكرب لب هب كربتلا دصق هتوالت يف ةفقوتم

 .24 /3 :ميرم ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .23 /2 فهكلا ةروس :ن .م (2)

 .295 /7 :ءارعشلا ةروس :ن .م (3)
 .294 /7 :ن .م (4)

 .185 /15 ص ةروس :ن .م (5)
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 .هكيرحتو بولقلا ىف ناميإلا زيكرت يف نآرقلا جهنم عبتتب لز حيحصلا هجولا ىلع

 .ميركلا هباتك يف ىلاعت هللا جهنم الإ ةديقعلا باب يف جهنم اله :ضويب خيشلا لوقي
 :هلوق يف كلذو 1 !هيلإ انيدهيل هوعدن نأ هللا انملع يذلا ميقتسملا طارصلا وه اذهو

 خيشلا ركف ىلع نآرقلا جهنم رثأ نمو 05(8 :ةحتافلا «َميِقَُمْلا ً طارصلا اندها

 .نآرقلا قلخ ىلإ نآرقلا قلخ نم سانلا هيجوت يف هداهتجا يدقعلا ضمي
 اهب يدتهي ئدابم يه امنإ .ملسلا دهزلاو ةينابهرلا اهب داري ال نآرقلا قالخاو

 نم نكمتلل نوكلا اذه عم يباجيإلا لماعتلل هتوعدك ،يراضحلا قالطنالل ناسنإلا

 ربلا ىلَع ناسنإلا هيخأ عم نواعتلاو هبر ةمظع ىلَع هتلالدو هريخست نسح

 ةداعسل ءاج نآرقلاو» .(107 :ءاينأل) همّنيِمَلاَعْلِل ةَمْخَر الإ كانلسرأ آمو اةمحرملاو

 يحررلا مدقتلل اّيداح هانأرق اذإ لإ كلذ نوكي الو ةرخآلاو ايندلا يف ناسنإلا

 .امم يندملاو

 تاعيرشتلا نم هفلاخ ام لك رو هب لمعلا يضتقي نآرقلاب ناميإلا

 .ةيوامسلا بتكلا ىلع نآرقلا ةنميه ضويب خيشلا رصحي مل ااهريغو نيناوقلاو

 ةيموق ةفص ميمعت ىلإ ادانتسا إمهتاعيرشتو رشبلا بتك رئاس ىلع اهقلطأ لب
 عضو نم هنإ لوقي ،ناويد وأ باتك وأ ةعيرشب ءاج نَم ُإكو» ؛ماًمَيقث نآرقلا

 . وأ يكيرمألا وأ يسنرفلا ينالفلا يملعلا عمجملا وأ نالف ينب وأ نالف
 هانددر هقفاوي مل امو ،هانلبق هقفاو امف .. .هيلع ميق نآرقلا :هل انلق ...يزيلبحنإلا

 .‘6ةمارك الو طئاحلا ضرع هب انبرضو

 ناسنإلا ىلإ دفي ام ىلع نآرقلا ةيمويق ىنعمل ضويب خيشلا ديدحت فقوتي م
 مهنأل» ،مهسفنأ نينمؤملا ىلع نآرقلا ةنميه ىلع دكأ لب .يجراخلا هطيحم نم

 .104-105 /9 :توبكنعلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (1)

 .22 /1 :ىواتفلا ؛:209/9 :توبكنعلا ةروس :ن .م (2)
 .161 :ميركلا نآرقلا ميلعت .دماحلا لالب وبا (3)
 .23 /2 :فهكلا ةروس "نآرقلا باحر يف (4)
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 مكحتملا وهف ؤهيف امي لمعلاو ؤهيناعم مهفتو هتوالتبو نآرقلاب ناميإلاب نوفلكم

 .01 ؛اوبأ مأ اوءاش مهيف

 ىلع يفضي ةيمويلا ةايحلا ىلع اهطاقسإو ةيلومشلا هذهب ةيمويقلا روصت نإ
 اياضقو ةدابعلا نوؤش يف هتاهيجوتب لمعلاو نآرقلا رماوأل دايقنالا ةوق ملسملا

 درفتملا وه هللا نأل .مهنيناوقو برغلا ريتاسد نع نآرقلا عيرشتب ينغتسيف ،ةايحلا

 عيرشتلاف 54(5 :فارعألا) هرملاو قلحلا هل الاف .قلخلاب درفتملا وه امك عيرشتلاب

 ىلإ اهدنس حص نإو ،تاياورلاو ءارآلا لك ىلع ميق نآرقلاو .ةيحلا ةيصوصخ
 .“ءاشنإ قيرط ال .عئارشلا دورو قيرط ةيوبنلا ةنسلاه نأل ،ةيَي ءيبلا

 ونه لب ،ةقيرطلا ىلع ةماقتسالاو هسفن ةيكزت دنع ملسملا رود فقوتي ال

 هلوقب ةلي ئنلا رمأ امك ،هب ةدهاجملاو نآرقلا اذهب هريغ ةوعدب كلذ دعب بلاطم

 . .(52 :ناقرفلا) اريبك اداهج هي مهذيهاجَو :ىلاعت
 كرشلا ناردأ ةلازإ ثأل اريبك اداهج هنوكب هيلإ ةوعدلا داهج هنلا فصو

 نأ ضويب خيشلا دكأو اليمج اربص يضتقي سوفنلا نم تاهبشلاو داحلإلاو

 داهجلا اذه ةيلوؤسم لمحو .ةيآلا هذهب نوبلاطم -ناكمو نامز لك يف- نيملسملا
 .رشابم مهل باطخ ي ةنامألا هذه هتبلط عيمج لمح لب ،نيدلا ةيأو نآرقلا ةلمح
 داهجلا نآرقلاب اودهاج نأب نوبلاطم مكلك ةاعد ةبلطلا اهيأ متنأو» :لاقف

 لئاسو ريخستو مهحالس سنجب رافكلا ةهجاوم ةرورض ىلإ اريشم .ريبكلا
 .نآرقلاب ةدهاجملل ةفلتخملا ةروطتملا مالعإلا

 لوصا باعيتسال لاعفو رشابم ببس هب ةدهاجملاو نآرقلا قالخأب قلختلا
 .عمتجملا حالصإو ناسنإلا ةيكزت يف اهرامثتساو ناميإلا

 .24 /2 "نآرقلا باحر يف (1)
 .44 :يعوضومل ريسفتلا 1 لخدملا :ديعس راتسلا دبع (2)

 .177 /7 :ناقرفلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (3)

 .ن .م (4)
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 ثلاثلا ثحيملا

 عمتجملاو ناسنإلا
 -ةبوتلاو يصاعملا ردقلاو ءاضقلا :ةيتآلا لئاسملا ةسارد ثحبملا اذه لوانتي

 .ةءاربلاو .ةيالولا

 :ردقلاو ءاضقلاب نامي آلا : لوأ

 :ردقلاو ءاضقلا فيرعت ۔ا]

 ءايلا نأ الإ "تيضق ني هنآل “ :ءاضق" هلصأو مكحملا هانعم ةغللا يف ءاضقلا
 , 'تزمه فلآلا دعب تءاج امل

 .هيلع دارملا عاقيإ تدرأ يذلا هجولا وهو ،ريدقتلا وه ردقلا

 ردقلاو ،قلخلا قلخ لبق لزألا يف هثلا مكح وه ءاضقلاف حالطصالا يف امأ

 .قاولا يف هئاضق ذيفنت وه

 قايسلا يف دورولا بسح ىلع لماكتت وأ كرتشت دق ناعم ردقلاو ءاضقلل
 مكح ءاضقلاف .صاخلا هانعم امهنم لك ةدافإل قايسلا يف ناحلطنصملا عمتجي دقف

 .“‘همهيلك نيينعملا ديفيف امهدحأ لمعتسي دقو ؤذيفنت ردقلاو
 ةملك تءاج انه نمو" ظوفحملا حوللا يف بوتكم ءيش لك نأ هنلا انربخا

 4اروطئَم باتكلا ىف كلذ ناك سانلا اهلمعتسي ىتلا “بوتكملا"
 كلذ داقتعا نمؤملا ىلعف ردقلا وه امنإ نوكلا يف ةفدص الف (06 :بازحألا)

 .209 /1 ا :برعلا ناسل :روظنم نبا (1)
 {ءكط ةديدجلا قافآلا راد يف يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل حت ،ةفللا يف قورفلا :يركسعلا لاله وبأ (2)

 .185 :ص ٥5م1981 /ه1401 ،توريب .ةديدجلا قافآلا راد تاروشنم

 .355 /12 :بازحألا ةروس "نآرقلا باحر يف (3)
 .355-356 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (4)

 .279 /4 :ءايبنألا ةروس :ن .م (5)



 311 عمتجملاو ناسنإلا :ثلاثلا ثحبلا

 كلذ لك ...اهب بتك ىتلا ةداملا هتروصو حوللا ةقيقح يف هنا لل رمألا ضيوفتو
 ."بيغم ءيش

 َوُه ألز آهُمَلْعَب ال بلا ختافم هدنعَو .ةيفاخ ريبخلا ميلعلا هثنا نع ىفخت ال

 تاملظ يف ةبح ألو اَهُمَلْعَ ألإ ةقرو ري طقنسئ امو رخ اَو ربلا يف اَم ملع

 هلعفي امب ريبخلا وهف (9 :ماعنألا) نييم و باك يف الإ سيا الو بطر ألو ضزألا

 ىضق كلذل .رلا ملع ام فالخ : ءيش هنع ردصي نلو ًرش وأ ريخ نم فلكلا

 مهنأب هملعل ءادعسلا ناويد يف مهبتكو ةيادهلاب هدابع نم رفنص ىلع لزألا يف

 ىّلع ىضق امنيب 6“ةنودعسيف ريخلا قيرط عابتإ يف مهتيرحو مهتدارإ نولمعتسي
 ال مهف مهرككأ 'ىَلَع لوقلا قَح قل ،ءايقشألا ناويد يف مهتبئاف ةلالضلاب موق

 يف مهتيرح قلطمو مهتدارإ نولمعتسي مهنأ مهيف هملع قبسل (07 :سيل هگنوئموُي

 “‘}نوقشيف رشلا قيرط
 اعيمج سانلا ىدهَل هللا ءآنشي ولف ذإ ةعاطلا ىلع هدابع ربجُي ال هناف

 هملع بسجب بتك امنإو الك» ةيصعملا ىلع مهربجي نأ هاشاحو (31 :دعرلا)

 ةعاطلا ىلع هربج يف ناسنإلا ىلع ريثات يلزألا هملعل سيلو "قباسلا ئلزألا

 .)ةيصعملا ىلع هربج وأ
 :ناسنإلا لعقو هنل 5 دارإ 2

 :ةرارإالا تابثإ

 .هب ةدارإلا قلعت درجمب كلذو ؛ديري ام ألإ نوكلا يف عقي ال هنأ هنلا نيب

 .279 /4 :ءايبنألا ةروس 5نآرقلا باحر يف (1)
 .26-27 :ةيفاشلا ةبوجألا :ضويب ميهاربإ (2)

 .64 /14 :سي ةروس "نآرقلا باحر يف (3)

 .64 /14 :سي ةروس .190-191 /1 :ءارسإلا ةروس :ن .م (4)
 .ن .م (5)

 .122 /1 :ءارسإلا ةروس :ن .م (6)
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 سيل ةقيقحلا يفو» 240 :سيل نوكيف نك هل لوقل نأ ةائدرأ آذإ ءيشل انلوق اَمئإ»
 ءرج وأ ةظحللا يف ققحت ءيش يف هلا ةدارإ تقلعت : امنإو ؛نون الو فاك كلانه

 :لوقي يذلا قلاخلا ةمظع ىلع لدي يذلا هلا رارسأ نم لس اذهو ةظحللا نم

 .“«(28 :نامقل) هئ ةدحاو سفنك ألإ ْمُكنعَب ألو مكقلخ اَم»

 :اضرلاو ةدارالا

 رمأ ام ألإ ىضريال هنكلو .اهرشو اهريخ اهلك ناسنال ا لاعفأ قلخ هللا دارأ دق

 ىنعمو هاضري الو ركنملاب رمأي ال هللاف (07 :رمزلا) «رثُكلا ه هدابعل ' ىضرب ر الو ؤهب

 يذلا وه لب ،ًةههرمأ ىلع اًبولغم ! عقي مل هنأ» لعفلا نم ىضري ال امل هللا ةدارإ (

 .ةيعرش ال ةينوك ةدارإ يهف هنذإب ألإ : ءيش عقي ال هنأل اهعوقوب حمس

 :لاعفألا قلخ 3
 لاعفأ كلذ يف امب .ءيش لكل قلاخ هلا نوك نيب عمجلا يف يف ؤ ءاملعلا دهتجإ

 (96 :تافاصلا) هنولَمْعئ اَمَو ْمكَفْلَخ هللاو ء.دسف امو اهنم حلص ام دابعلا

 ةربجلا هنع بلسو .هلاعفأ قلخ دبعلا ىلإ ةلزتعملا بسنف :ف ،الداع هنوك نيبو

 ةرعاشألاو ةيضابإلا ذختاو ررارطضالاب هلامعا ىلع اومكحو رايتخالا ةفص

 لاق امك ،‘فيلكتلا ساسأ رايتخالا نأل كلذ ؤبسكلاب اولاقف اطسو اققوم

 :حون نب حتف رصن وبأ خيشلا
 هندبلاب كرحتلاب باستكا انمو اهلك هنلا نم قلخ انلاعفاف

 .81 /8 :لمنلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1) ‘
 .22 :ةيفاشلا ةبوجألا :ضويب ميهاربإ (2)

 .ن .م (3)
 .356 /1 :فيلكتلاب طيحلا يف عومجملا :رابجلا دبع يضاقلا (4)

 .292 /7 :ءارعشلا ةروس نآرقلا باحر يف ؛37 :عمللا :يرعشألا (5)

 :اهعلطم ،نيدلا لوصا نم هب قْلَعي امو ديحوتلا يف هتديصق نم تيبلا (6)
 .نزحلاو ةلوهسلاو فيخو دجنب نطوم لُك يف ناوخإلا ىلَع مالس
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 بسني نأ حصي هنإف متي يرايتخا لعف لك نإ» :يلازغلا دمحم خيشلا لاقو
 ."هل قلاخلا هنأ ىلَع هنلا ىلإو ،هيف ببسلا هنأ ىلَع ناسنإلا ىلإ

 :خلاسملا نم ضويب خيشلا فقوم۔4
 ىلإ لعفلا ةبسن تبثي ذإ ؤبسكلاب لوقلا وه ةلأسملا يف ضويب خيشلا يأر

 ناسنإلا ةدارإ نا كلذ "ىلاعت هللا ىلإ هلك رمألا عاجرإ ىلع دكؤي هنأ ألإ ناسنإلا
 ىلإ بسني ةنكلو دحاو لعفلاف» :لوقي ثيح شهلا نذإب لعفلا ةرشابمو نا نذإب
 ةرشابملا هذه تناك اًمَل نكلو ،هرشاب ةآل ةرشابم ناسنإلا ىلإ بضننيو اقلخ هنلا

 .ةه هلك رمألا ناك فهملعو هقلخو هنلا نذإب

 :لزتعملا فقوم ىلع ضويب خيشلا قيلعت ك

 هدر ءاج دقف ،ةتوافتم َقئارطب ةلأسملا يف ةنيابتملا ءارآلا عم ضويب خيشلا لماعت

 لعف ةبسن يفن يف مهدصق نسح ىلإ ةراشإلا عم مهلز انيبم ارصتخم ةلزتعملا ىلع
 مهذارم» ،دابعلا اهفرتقي يتلا ةئيسلا مهلاعفأ قلخ نع ههيزنت وهو هللا ىلإ دبعلا

 .“هدبعلا ىلإ قلخلا ةبسن يف اوؤطخا مهنكلو حيحص
 ةديدع عضاوم ي الصفم ةربجملا ىلع خيشلا ةر ءيجم لباقملاب ظحالنو

 لب "دودرلا ةعانص لجأل نكي مل هدقن أ ۔يرظن يف- ببسلاو ،ةعونتم بيلاسأو

 نكلو ،ئخيراتلا ثحبلا هبشي ةلزتعملا فقومف "ةنهارلا نيملسملا اياضق جالع هدصق

 يعرشلا مازتلالا نع ةفراصلا نيملسملا ةلع لكشي لازي ال يربجلا ركفلا

 .هداعبأ ةروطخو ركفلا اذه تفاهت خيشلا نيبف يراضحلا قالطنالاو

 .2ص ةيرجح ةعبط "ناويدلا :رصن وبأ :رظنا .

 .109 :ملسملا ةديقع :يلازغلا دمحم (1)
 .461 /18 .دمحم ةروس "نآرقلا باحر يف (2)
 .24 :ةيفاشلا ةبوجألا :ضويب ميهاريإ (3)



 اهداعبأو ناميإلا لوصأ :ثلاثلا لصفلا 314

 :ربجلا يدقتعم ضويب خيشلا ةشقانم ۔6
 مهل لخد ال ردقو ءاضق دابعلا لاعفأ نإ نولوقي نيذلا ىلع ضويب خيشلا ةر

 :تاهج ةدع نم هلاعفأ نع هتيلوؤسمو هرايتخا ناسنإلل تبلا و اهيف

 ::ةلالضلاب ربعلا ىلع ىللا -أ

 7 قبسملا مكحلاب هدابع ربجي ه هللا نأ اهرهاظ مهوي تايآلا ضعب

 ال من مهرككأ ىلع لوقلا ح دقل :ىلاعت هلوق اهنم .ةلالضلاب
 نوراتخيسو 6اونمؤي نل ءالؤه نأ َئلزألا هللا ملع يف قبس دقف (07 :سي) هگنوئموُي
 هلوقل رذنلا ءالؤه عفنت نلو .ةلالضلا مهل تبثاف شةياوغلا ليبس مهتدارإ ضحمب
 ةياء لك مُهثَءَج وَلَو نوثنيوي ال كنب تاَمِلَك ْمهْنلَع تقح نيذلا نزت :ىلاعت

 سيلوب فتختي ال يلزألا هللا ملعف إ "96-97 :سنوي) هكَميلألا باذعلا ور ايتا

 ىنعم سيلو “. يقش اذهو ديعس اذه"" هباتك يف بتك اذهلوا َ 'ريجلا يف ريث رثأت هل

 سوفنلا نم يتأي لالضلا لب اربج اذه ىقشأو اذه دعسأ هللا نأ اذه
 امبف تزتها نإو ييف ةن 'ىّلَع مليضأ مئإ تللض نإ لفل :ىلاعت .هلوقل .ة ةيرشبلا

 ناطيشلا سواسول ةباجتسالاب لصحت سوفنلا ةياوغو (50 :ابس) يبز يلإ يحوي
 نمحرلا ركذ نع ةلفغلا ة ةجيتن

 : 1 ا ٩للا - ب

 وه هثلاو املاظ هناحبس -ناكل مهبقاع مث ةيصعملا ىلع هدابع هنلا ربجأ ول
 مهسفنأ سانلا رِكَلَو ائيش سانلا ملظ ال هللا نإ :لئاقلا لدعلا"
 .““لدعلا ةلأسم" ىمست ردقلاب ناميإلا ةيضقو &(44 :سنوي) هگنوُمِلظَت

 .25 ] /2 :فهكلا ةروبس رظناو .49 /14 :سي ةروس 6نآرقلا باحر يف (1)

 .448 /16 :تلصف ةروس رظناو .64 /14 :سي ةروس :ن .م )2(

 .191 /! :ءارسإلا ةروس .:ن .م (3)

 .344 /13 :ابس ةروس :ن .م (4)

 .21 :ةيفاشلا ةبوجألا :ضويب ميهاربإ (5)
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 :ةيارلا ىلع بج ال -ج
 ىَدَمَل هللا ءآش وله :ىلاعت هللا لوقب .مهغيزل اريربت "نيلفاغلا ضعب قلعتي

 خيشلا نيبف .ف 6مهتياده اشي ل يذلا وه هتلا نأ اوعداف (3 ا :دعرلا) هماًعيمَج رساَنلا

 امل كلذك رمألا ناك ولف م ةيادهلا ىلع مهربجل ءاش ولا" اهانعم ةيآلا نأ ضوێب

 دحأ ربجأ اذإو» رهقلاب ةيصعملا نم اعونمم ناك هنأل باوثلاو حدملا عئاطلا قحتسا

 لهف - ۔ايندلا ف اريثك عقي امك- تومي وأ هلام نم ؤيش .. ىلع حالسلا ة ةوقب

 .الك ؟ءانثو احدم قحتسي امرك اذه دعي

 : فبللتلا صاسأ رابتخالا ۔-ر

 ناذهو» .باقعلاو باوثلا كلذ ىلع قلعو ةديدع فيلاكتب هدابع هنلا فلك

 نونجلاو مصلل نكي مل امل كلذلو ...رايتخالا ةيرح وهو رحاو لصأ ىلع ناينبم
 .“«هركملا روبجلا اذكو ؤفيلكتلا امهنع طقس رايتخالا ىلع ةردق

 سفن لك اَنيئألء اتيش ولو ناميإلا ىلع سانلا ربجل هللا ءاش ولو
 ءآش نمق نيليبسلا نيب مهَرَيخُي نأ هئمكح تضق نكلو (13 :ةدجسلا) هماَهادُه

 .(29 :فهكلا) هرفك ءآش نممو نموي

 :عاريلا صاسأ رايتخالا م

 ءاج امل ؤباقعلا قحتسي ال اهركم هاصع نمف ،ةيعاوط هناحبس هللا دبعي

 أطخلا يمأ نع هللا عفَر» :لاق ةلي ءيئلا نا هيفن سابع نبا نع ثيدحلا يف

 ال اهركم هعاطآ نمو ،“اهيَلَع اوُهركأ اَمَو ءاوُعيطَتْسي مل اَمَو ،ناَينسَئلاَو

 .218 /13 :ابس ةروس نآرقلا باحر يف (1)

 .428-429 /8 :صصقلا ةروس رظناو .219 /13 :ابس ةروس :ن .م (2)

 .292 /7 :ءارعشلا ةروس :ن .م (3)

 :ظفلب نيحيحصلا ىلع كردتسملا يف مكاحلا هاورو ؛301 :ص 50794 :ثيدح :حيحصلا عماجلا :عيبرلا )4(
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 ابم نوكي نأ بجي لمعلاو ،لمعلا ىلع نوكي امنإ ءازجلاوه ،باوثلا قحتسي
 ."رايتخالا ىلع

 :ناطلس ںاطيشلل سيل -و

 ةيعوطلا هتباجتسا ببسب ىوغيو ةماقتسالا قيرط نع ناسنإلا لزي دق
 ناك اَمَو أ :لوقي ثيح ،ربجلاو ةوقلا ناطلس نم هنلا هنكمي مل ذإ ،ناطيشلا ةسوسولا

 2١ :ابس ؛&كتش يف اهنم وه نُمِم ةرخآلاب نموي نم ملعنل لإ ناطلس نُم مهنع هل
 اناطلس مهيلع ناطيشلل نأ نومعزي نيذلا نيلفاغلا ابطاخم ضويب خيشلا لاق

 :اولوقتف .هللا ىلع اوبذكت الو ،مكربجُي هنأ اوعةت الف» :هنلا ةيصعم ىلع هب مهربجي

 ؤطقف ساوسولا نم هتنكم امنإو ءاهب انربجي انيلع ةّوق هاطعأو ائاطلس هاطعأ هنلا نإ

 .نايصعلاو رفكلا ىلإ هب مكوعدي
 نأ آلإ ناطلس نم مُكيَلَع يل ناك اَمَوه :ةمايقلا موي هعابتأل ناطيشلا لوقيسو

 رهقي الف 2 :ميهاريإ) ؛&مكتسفنأ اوُموُلَو ينوشوأئ الف يل مُتَجَتْساَف مكتوعد

 .ناميإلا وأ رفكلا ىلإ هرايتخاب لاّيملا وه لب "نايصعلا ىلع رجو ناسنإلا

 :ةلأسلا ةصالخ

 ثجب ةلأسم نأ ىلإ لصوتي عوضوملا يف ةفلتخملا ءاملعلا .ءارآل عبتتملا ثإ

 رس نم ءيش اهسم دق اهنأكو» ضومغلا اهفنتكي لازت ال دابعلا لاعفأ ردصم

 ةيضقلا عاجرإ وهو }نيققحملا ضعب هيلإ لصوت ام وه جرخملا نأ ودبيو .ردقلا

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :لاقو .هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو اطخلا يتما نغ هفلا زوابت»
 .216 /2 .2801 :ثيدح .'هاجرخي ملو نيخيشلا

 .53 /17 :ىروشلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .319 /3 :هط ةروس ؛215-216 /13 :ابس ةروس :ن .م (2)
 .337 /7 :ءارعشلا ةروس :ن .م (3)

 .423 /2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (4)
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 قلطملا هللا ملعب نيقيلا لثم ،ةقلطملا هلا تافصب ناميإلا يهو ،ىلوألا اهفوصأ لإ

 .كرتلاو لعفلا نم هنيكمتو ناسنإلا فيلكت يف هتمكحو ؤهلدعو هتردقو هتدارإو

 ذاتسألا ةجيتنلا هذه ىلإ ىهتنا نممو ناتمزالتم ةيلوؤسملاو ةيرحلا نأ رابتعال
 اندرأ اذإو هلل مالستسالا فقوم وه فقوملا اذه» :لوقي ثيح دومحم ميلحلا دبع
 هنإ ۔بسكلا :فقوم سيلو رايتخالا فقوم سيلو ربجلا فقوم سيل هنإ :انلق ةقدلا

 لإ داهتجاو ثحب لوط دمب شّفطا خيشلا ىهتنا امك همف مالستسالا فقوم

 ىلإ لوؤي ءيش لكف «انتاينو انرايتخاو انلاعفأ قلاخ هفلا نأ انيبم فقوملا اذه لثم
 .“×23 :ءاينألا) 4نولانسي مُهَو ؛رَعَفَي اًمَع لاني الو» ريخألا يف وهو هنلا

 :ردقلاب ناميإلا داعبأ ۔7

 دابعلل ةيدوبعلا نم ررحتلا ي يناميإلا لصألا اذه ةيلمعلا داعبألا ىلجتت
 هذه يف ثدحي الف .كديري امل لاعفلا هنأ نيقيلاو ،دابعلا برل ةيدوبعلا يف لوخدلاب

 .‘٨}...هتايحو هتحصو هقزرل نمؤملا نئمطيف ،لزآلا يف رطسو هنلا رق ام الإ ايندلا
 هللاو ْمكائاء آمب اوحرف الو ْمكَئاق اَم ىلع اوسا اليكل :ىلاعتو هناحبس لاق امك

 ال ضويب خيشلا نأ لبق نم انب رم دقو 23(5 :ديدحلا) روخف لاتخُم رك بحي أل

 نم كلذ نأ ادقتعم لاعتو هناحبس هللا تاذ ةقيقحب قلعتي اميف ثيدحلا لصفي

 افالخو ناميإلا يف ف ةريح الإ رمثي ال هيف ثحبلا نأو ،هملعب هنلا رثاتسا اممو هرارسأ

 تحلا اذه ءارو ام ىلإ بهذن الو» :ردقلا ةلأسم ىف هلوق كلذ نمو نيملسملا نيب

 نأ بجي يذلاو ،هب رثاتسا امو ،هللا ملع يف لخدنو رمألا انيلع لكشي ال ىتح
 ' لدعلا ةفص ىلل ةلاسملا عجرأ ثيح 3؛...مهملظي مل ىلاعت هنلا نأ وه ائيقي هملعن

 .379 :ةيدقعلا شّيفطا خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم (( )0( (
 .1:30 : :م 1968 /ه 1387 .ةرهاقلا .ةعاطلل رصنلا راد :مالسإلا يف ف يفسلفلا ريكفتلا :دومحم ميلحلا لذبع )2(

 .167 /1 :مئاعدلا حرش :شّيفطا نع القن .380 :ةيدقعلا شّيفطا خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم (3)
 .2 4 : ءايبنأل ا ةروس ٠ نآرقلا باحر ف )4)

 .251 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (5)
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 امنيب ملستساو حلا اذه دنع فقوتف "ىلاعتو هناحبس هنع ملظلا ءافتنا ينعت اهنأل

 لعفل اب ةقالع هل اميف ثيدحل ١ زكريو ثحبل ١ عشوي ىرخأ ةهج نم ه اندجو

 داعبأ نمو ةيناديم داعبأو {ةّيلمع تارمث نع رفسي كلذ نأ هداقتعال ،يناسنإلا
 :ردقلا ةلأسم

 :بولطلا لكرتلا - 1

 هفادهأ قيقحت يف دجيف ةيلاعف نمؤملا بسكي ردقلاو ءاضقلاب حيحصلا ناميإلا

 عم .عيش لك يه اهناكو ةنكمملا ةعورشملا بابسألا لكب اذخآ ةيورخألاو ةيويندلا

 رصنلا بلط نم لك ىلع» .ءيشب تسيل اهناكو بابسألا بر ىلع ماتلا لكوتلا
 :نيتمئاق ىلع يشمي نأ ىرخألا يف ةداعسلا وأ حبرلا وأ ملعلا وأ

 : ( .هب فلك يذلا هلمع -أ

 .هللا ديب لمعلا حاجن نأ هداقتعاو هنلا ىلع هلكوتو - ب

 .دهتجي نمؤملاف ،اهب ذخألاب اندّبعتو اببس ءيش لكل لعج بابسألا قلاخ هلناف .

 لاض وهف بسك ريغ نم ايندلا يف قزري ر هنأ دحأ دقتعي نأ اًمأ» .نيرادلا ةرامعل

 نإف ؤبابسألا ذاختا نع دعق نم هثلا ىلع الكوتم سيلف .نوكلا ةنسل فلاخم

 زجعلا ىلإ ةاعدم -ناسنإلا لمعب ال ايلعلا ةئيشملاب طبترم ءازجلا نأ اداقتعا -اهكرئ

 ةريقحلا ةفسلفلا هذهو» ،يراضحلا مدقتلا نع دوعقلاو ،نيدلا يف ةماقتسالا نع

 .“×هميلاعتو نيدلا ةناهإو عمتجملا ثيولتو ةمألا داسفإ يف اهلمع تتأ

 قلطملا دامتعالا » :نيرمألا نيب عمجي نأ نمؤملا نم حيحصلا لكوتلا يضتقي

 رصنلا نوكيو حاجنلا نوكي اعمتجا اذإو اةعورشملا بابسألا ذاختاو هللا .ىلع

 .60 /10 :مورلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)
 .22/10 :مورلا ةروس ؛388 /13 :رطاف ةروس :ن .م (2)
 .219 :ملسملا ةديقع :يلازغلا دمع (3)
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 نم ريغت ال يهف بابسألا قلاخ هللا نأل كل رقو هللا ءاش نإ '؛٬ةاجنلا نوكتو

 ؟

 نأ امزاج دقتعاو ،هثلا ىلَع دمتعاف نمؤملا اهيأ تببست املكف» ،ائيش هنلا ردق

 .“×هيلإ يدؤت ام ريغ هنلا دارأ اذإ ائيش يدبت ال اهدحو بابسألا

 : مايقلا يف عسولا عرفتسا ادإ اجتساب اريدج دب بابسألاب مايقلا يف ا غ رفتسا اذإ هئاعد ةباجتساب اريدج دبعلا نوكي
 تقولا نيحتيو روذبلا دوجأ راتخيو ضرأل ١ ثرحم نأ -الثم- حالفلا ىلعف»

 رفاولا جاتنلا نمضت ىتلا لامعألا لكب موقيو ©يقسيو جلاعي مث : ثرذبلل بسانملا

 ...ةبيطل ١ ةجيتنل او ةمالسل او ظفحل ١ هوعديو هللا ىلع لكوتي كلذ لعب م ه لجلا

 نم ةنسل اًضقنو ءازهتسا ذع لمع نودب ءاعدلا لب ءاعدلا عفني ال اذه نودبو

 .“باقعلا هبحاص ىلع ىشخيو .ىلاعت هللا ننس

 :يبابلا ربصلا - 2

 هباصأ اذإف هللا ىلإ ةيعادلا ليبس ةصاخو ،تابكنلاو ايالبلا نم ةايحلا ولخت ال

 الإ هاوكش ثبي الو هبر دنع هَرجأ بستحي ليمجلا ربصلا ربصي نأ هيلعف هوركم

 بابسألا ذاختا يف ادهتجم هتبيصم اربتعم ،هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ اًدقتعم ؤهيلإ
 نيملسملا نم ريثك ناهذأ يف ردقلاو ءاضقلاف» 5اهنم جورخلل ةيداملاو ةيحورلا

 نأ نيح يف ةيهلإ ةدارإ هرابتعاب هيلع ربضو توكسو هل عوضخو عقاولل مالستسا
 .“هكلذك نكي مل لوألا رصعلا يف نيملسملا مهفو مالسإلا

 هتيلب رثؤت ام ناعرس نكلو ردقلاو ءاضقلاب هناميإب ًرقيو 5اًربص ىقتبملا رهظُي دق
 نم هلاح ىلع ءرملا تبثي نأ وهف يباجيإلا ربصلا امأ» .علس ربص اذهف هكولس يف

 يذلا ةلي هللا لوسر كلذ ي انتودقو ...كولسلا ةماقتساو اضرلاو ةعاطلا

  

 .90 /4 :ءايبنألا ةروس ،نآرقلا باحر يف (ا)

 24 /10 :مإ ناقرفلا ةروس :ن .م (2)
 .281 /8 :صس :. .ه؛267- ٠ ,7 :ناقرفلا :ن .م )3(

 .12 .مالسإلا ماظن :كرابملا دمع (4)
 .ن /10 :مورلا ةروس "نآرقلا باحر يف (5)
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 هلان ام ببسب طق هتيب يف ةلي يبلا عبقي ملو» لسرلا نم مزعلا ولوأ ربص امك ربص

 .هنيد هللا رهظأ ىتح .اربصو انيقيو ائابث الإ دادزي ال وهو ...نيكرشملا ىذأ نم

 لبقتسملا وحن اقابسو ،ايدحتو اًربص آلإ تايدحتلا هديزت ال ردقلاو ءاضقلاب نمؤملاف
 .هل ريخ هناب نيقيلاو هنلا هاضق ام ىلإ نانئمطالاو هللاب نظلا نسح عم .لضفألا

 :روعوللا رصنلا ںامقحمسا - 3

 ل يتلا نوكلا ننس نم عفادتلاو .خيراتلا رجف ذنم عارص يف لطابلاو قحلا

 ةيلاوتم مئازه دهشي عقاولا نكلو ،رصنلاب نينمؤملا هدابع هنا دعو دقو ،ادحأ يباحت
 مهردق وه كلذ أ مهداقتعاو عقاولل مهمالستسا ىركلا ةلكشملاو نيملسملل

 مل هاطخأ امو هئطخُل نكي مل هباصأ ام نأ دقتعي ردقلاو ءاضقلاب نمؤملا نكل إموتحملا
 -هبابسأ رصنلل دعيو باعصلا محتقيف هللا ديب قازرألاو لاجآلا نأو ،هبيصيل نكي

 هللا إ اقح ،ريصنلا معنو ىلوملا معن هللا ىلع نيلكوتم -ءيش لك يه اهناكو
 مهو دوهيلا انيلع رصن دقو ،هللا ةئيشمب هلك اذهو» (05) :مورلا) ئُءآَشي نَم رصني

 ةمكحلا ربدتنو لءاستن نأ انيلعو .مهرصن اذامل ملعي يذلا وهو هللا قلجخ ثبخأ

 بناجلاو نيدلا بناجلا يف انريصقت ىلإ لإ رمألا ةرن نا عيطتسن ال اننكلو
 ةيوونلا ةوقلا ىتح .ةوقلا نم انعطتسا ام دعتف اعم امهنيب عمجن نأ انيلعف ...يويندلا

 هزجعي ال ىلاعت هنأ كردن نأ انم ديري هنئاف اريخأو الوأ هنلا ىلع دامتعالا عم

 .نكمتلاو ةرصنلا يف هتنس لدبي ال هنأو ءامسلا يف الو ضرألا يف َءيش

 .(39 :جحلا) هگريِدَقْل م مهرصن ز ىّلَع هللا نإو أوُمِلظ مهناب نوئاقي َنيذَلِل نذأ

 دق هللاف (40 :جحلا) هزيزع يوق هللا نإ هرصني نم هللا دَرْصنيَلَوث :ىلاعت لاق

 رصنلاب مهف ةراشبو نيفعضتسملا نينمؤملل ةيلست ةيآلاف .هرصني نم رصنلاب دعو

 .3590 :مورلا ةروس ،نآرقلا باحر ف )1)

 .25 /0 :مورلا ةروس :ن .م )2(

 .49 / 14 :تافاصلا :ةروس .2 /8 :صصقلا ةروس ن .م )3 (
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 هيلع اودمتعيو هلبحب اومصتعيو هثاب اوكسمتسي نأ مهيلع بجاولاف" 5نيبمل

 برحو .اقح نينمؤم اوناك نإ مهل نوكت ةلاحم ال ةبقاعلا نإف هب نظلا اونسحيو
 .ةيداملاو ةيحورلا نيتوقلا رفاضت نم دئار جذومن ناتريخألا ةَرغو نانبل

 :هللا الحأل مالستسالا - 4

 ءالب نم دبعلل رذق امب اضرلا نم عسوأ ردقلاو ءاضقلاب ناميالا لاجم

 اذإف (155 :ةرقبلا) هؤتاَرَمئلاَو سفنالا لاَوُمَالا م م صقنو عوُجلاَو فؤخلا

 لكب ةيعرشلا فيلاكتلا لك لبقتل َلَمات نمؤملا بلق يف نكرلا اذه حص
 ىّلع ربصلا يف نحن همهفن اميف رصحني هللا ءاضقب اضرلا سيلو» .مالستسا
 هبرقت الف ائيش كيلع مرح اذإف اقلطم هللا مكح لبقت وه امنإو طقف بئاصملا

 يذلا يعوطلا يرايتخالا مالسإلا وه اذه ،هكرتت الف ائيش كيلع بجوأ اذإو

 "بارعألا نع هتنا هافن يذلا يقيقحلا مالسإلا هنإ ء'؛ناميإلا ىلع ليلد وه

 ملسا :هل لاق ذإ ايؤرلاو رانلا ءالب ردقب يضر يذلا ميهاربإ هليلخ هب رمأو

 .(131 :ةرقبلا هَنيِمَّلاَعْلا برل تملسأ :لاقف

 :وملا ىلع تابتلا - 5

 يذلا قحلا نع عافدلا يف قحلا لهأ تبثي نأ .ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا يضتقي
 نيذلاك اونوكي الو موصخلا مهيلع تبلاكت امهم هيلإ ةوعدلا يف اودهتجيو مهعم
 لهأ عمتجا ولف» (57 :صصقلا همئانيضرأ نم فطخت َكَعَم ىلا عيئئ نإ :اولاق

 ام ءاقبلاو ةاجنلاو زوفلا اهل هثلا دارأ ةمأ وأ ادحأ اوَرضيل 7 او تاوامسلا

 .“ه؟هنم رف نم وأ هللا ىل ىوأ نم ؟نمألاب قحأ نيقيرفلا ياف ...اوعاطتسا

 .233 ,8 :صصقلا ةروس نآرقلا باحر ف )1(

 .2 /1 1 :نامقل ةروس :ن .م )2(

 .443 ,8 :صصقلا ةروس :ن .م )3(
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 ارذح هتباوث يف تامواسمو نيدلا نم اًمخالسنا دهشي نيملسملا عقاوو

 هللا ءاضقب ناعميإل أ ركر مهبولق يف ررقت ولو .هتاراغو برغلا شلطب نم

 سانلا عمج مهدازل "كله هنع ًرف نمو اجن هيلإ رف نّم» نأ نيقيلاو هردقو
 .ائابثو اناميإ مهل

 :لمعلاو مالستسالا ىللا ة ةريح ا ةلئسأل ا رواحت

 ال» ،هنع لاؤسلا يغبني ال اميف ضوخلا نم هةوهج فرصي نأ نمؤملا ىلع
 ةيادهلا باوبأ قرط ىلع سفنلا لمح ىلإ (23 :هاينأل) ه&نوانسُي ْمُهَو لعفي اًمَع نانسي

 ءاهب صتخا ىتلا هنلا رارسأ يف رصاقلا كلقع لمعتست الف» ،ةياوغلا بابسأ كرتو

 “ه...تاوهشلاو يصاعملا كرتو قحلا عابتا ىلع سفنلا لمح يف هلمعتسا امنإو
 اولَمغِإ» :هلوق كلذ نمو لمعلا ىلإ ماركلا هتباحص هجوي ةلي هللا لوسر ناكو

 .ذل ةل اَمِل رسي هء . و,ؤ

 ء‘“}”لالضلاو غيزلاو ةريحلا ألإ رمثي ال بيغ نم هب هللا رثاتسا اميف ضوخل :
 هيف انبغرو دشرلا ليبس انارأ دقو ،روجي ال لدع هثلا نأ هملع انيلع بجي يذلاف

 ىتح» هدنع فقن نأ بجي يذلا دحلا وه اذهف ااهنم انرذحو ةياوغلا لبس انارآو

 نمف ؛ 5 مادقأ ةلزم ماقملا نأل للزلا نم انبولق ظفحنو غيزلا نم انتديقع ظفحن

 يف ضوخلا نع دوهجلا فرص ةلأسملا هذه لو انت يف ضويب خيشل ا جهنم داعبأ

 لمعلا وحن مادقإلا ىلإ ،لادجلاو ةقرفلاو ةريحلا الإ رمثي ال يذلا ،ةيهلإلا رارسألا

 .هدابع هل هللا رسي م لذبلاب نواعتلاو ءانبلا

 .443 /8 :صصقلا ةروس ،نآرقلا باحر ف (1)

 .2648 :ح ،ئمدآلا قلخلا ةيفيك باب :ردقلا :ملسم هاورو ؛792 :ح :حيحصلا عماجلا :عيبرلا (3)

 .251 /2 :فهكلا ةروس "نآرقلا باحر يف (4)

 .191 ,/ا :ءارسإلا ةروس :ن .م (5)
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 :اياضق عرلع

 ردقلاب ناميإلا لصا ىلإ اهعاجراب هرصع اياضق ضعب ضويب خيشلا جلاع
 اوحبصاف سانلا ضعب دنتسنم تناك يتلا ربجلا ةلأسم تفاهت نييبت ىلع ازكرم

 نمو ،ءوسلاب ةرامألا مهسوفن ىرسأو ةرجافلا تاياعدلا ءارو قايسنالا اياحض
 ةربجلا تاهبش ةرل خيشلا قرطت ءانثأ .داحلإلا ةرهاظ اههجاو يتلا رهاوظلا هذه

 دحأل سيل هنأ» ادكؤم هرصع بابش ضعب اهب رثأت ىتلا داحلالا ةجومل ىدصت

 ةديقعلا يف غازو دحلأ . نم ناك كلذلو ،هئديقع ناسنإ بلق نم عزني نأ 7

 ناسنإلا ىَّلع ناطلس هل سيل ناطيشلا نأ امكف "...ادبأ هل رذع ال ىوهلا عبت
 ترهق دقل :لوقي نآأ» دبعلل سيلف سنإلا نم هايلا عاطتسم يف سيل "ج :

 نأ يف رذع دحأل سيلو ،هرايتخاب الايم نوكي نأ الإ ربج الو رهق الف \تربجأ وأ
 دحلا امك دحلي وأ هتافص نم ةفص يف وأ هنلا نيد يف كشي وأ هئديقع غيزت

 ظقلتلا ىلع ريغلا رابجإ رشبلا تيغاوط هب موقي نأ عيطتسي ام ةياغف 5“هسانلا
 اهب حرشيو هبلق نم عبنت نأ امأ ةيقت هاركإلا دنع اهلوقي نأ نمؤمللو ،رفكلا ةملكب
 ءارغإلا قرط تددمت وأ هاركإلا ةجرد تغلب امهم .رفكلا نيع كلذف هردص

 حرش نُم نكلو ناميالاب َنِتَمْطُم هبلقو ةركا ( م الإ امم دعب نم هللاي َرَمَك نمف
 .(106 :لحنلا) هميظع بادع ْهُهَلَو ؛ هللا رم -+7 بضغ ممهْنلَعف اًردَص رفكلاب

 اردق اهرابتعاب هيصاعم ريربت ةلواحمو بنذلا ىلع ةماقالا يف رذع دبعلل سيلف

 ءاهيلع هربجأ وا اهفارتقاب هارغأ نم ريغلا ىلع ةمئاللاب يقلي نأ وأ ،هيلع اموتح
 بلاطم دبعلاف 6(ا5 -14 :ةمايقلا هةَريِذاَعَم 'ىقْلآ َوَلَو ةريصب هيسفن 'ىلَع ناسنالا لب

 ام اذهو اهنم ةبوتلا ىلإ ةردابملاب هيلعف اهباكترا هل ردق نإف ،اهيقتيل ةيصعملا ةفرعم
 .يتآلا مسقلا يف هارنس

 .319 /3 :هط ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .ن م )2(

 .ن .م )3(
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 :ةبوتلاو ةيصعملا :اًيناش
 : ہيصعمل ١ أ

 :ةيصعلا فيرعت -1

 ."ةلزلا فالخب مارحلا لعف دصق نع هيلع ءرملا عقي مرحم لعفل مسا» ةيصعملا

 .نيمسق ىلإ ءاملعلا اهفصو .ربكألا كرشلا اهمظعأ ةتوافتم تاجرد يهو

 :ةبيصعلا امسق 2

 ريغ ةبراغملا دنع يهو اايندلا يف ةح اهل عرشي مل يتلا ةيصعملا يه :ةريغصلا -ا
 .“١اهفارتقاب سانلل ءارغإ رئابكلا بانتجاب ةروفغم يهو -اهنييعت نأل {ةنيعم

 يف ديعولاو ايندلا يف دحلا وأ ةرافكلا بجوي بنذ لك :ةريبكلا ۔ب

 هيف ءاج ءاوس ديعولا هيف ءاج ام» لك ىلع اهقلطيف شفطا خيشلا اما ةرخآلا
 .هال وا دحلا

 امك هسفنل ملاظ اهفرتقمو ،‘لظ اهتالاجمو اهبتارم فالتخا ىلع ةيصعملاو
 اًمولظم -هلام وأ هضرع وأ هسفن يف - هيلع ىذقنملا ربتعا نإو .ميركلا نآرقلا هامس
 ذئاع هملظ ءابو نأل » .هسفن يصاعلا وه ةقيقحلا ىلَع مولظملا امنإ ،يبسن رما وهف
 6نيرباصلا رجأ هلف ربص نإف هتمرح تكته وأ هلام لكأ يذلاو لوتقملا امأ .هيلع
 ."١؛سفنلل ملظ يصاعملا نأ هلزأ يف هب مكحو هللا هعرش ام وه قحلاف

 .40 :تايلكلا ؛يوفكلا ()

 ,202 /18 :ةيلاجلا ةروس ؛نآرقلا باحر يل (2)

 ,67 ؛نيدلا عئارش ؛مالس نبا (3)
 .271 /2 ؛لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا (4)
 ,374 /ا ؛ميكحم دوه ريسفت ؛مكحم نب دوه (5)

 ,386 :ةديقعلا حرش ؛شفطا نع القن ء40] :ةيدقعلا شّفطا خرشلا ءارآ ؛نتنيو ىفطصم (6)
 .6] / 7 :ىروشلل ةروس :384 ,5 :رمزلا ةررس ريسفت ؛نآرقلا باحر يف )7(

 .245 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (8)

..- 
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 ةاعبأ هل -هريغ قوقح ىلَع ىةعتي نيح - هسفنل اناظ يصاعلا نوك داقتعا
 نأ رذح ةبوتلا ىلإ يصاعلا ةردابمو يصاعملا نم ريفنتلا يف لممتت ةيلمعو ةيسفن

 ربصلا ربصيل مولظملا بلق تيبثت -ىرخأ ةهج نم - هيفو ،نيملاظلا ديعو هيلع قحي
 .ليزجلا رجألا بستحيو ليمجلا

 :ةمعنلا رقك-3

 هنأل رفاكلا يمس هنمو ،هرفك دقف ائيش ىطغ ءيش َلك» ف ،ةيطغتلا وه رفكلا
 .‘.مهثا معن رتسي

 :ناعون رفكلا نأ ةنسلاو باتكلا يف تبث
 -٠. م م ٠

 .دوحج وأ كرش رفك َوُهَو :ةديقع رفك -أ

 نيثدحلا و ةيضابإلا بهذم َوُهَو \ةمعن رفك َوُهَو لمع رفك -ب
 ديشر دمحم خيشلاو هدبع دمحم خيشلاو يلازغلا دماح وبأ خيشلا مهنم (4“).رققحملاو
 . ( .)اضر

 :ةمعن رفك ارفاك ةريبكلا بكترم ةيمست ىلع ضويب خيشلا هب لدتسا امو

 نوذَهَْ مهيشنالق اح اخ اص لبَع نَمَو 7 ِلَعف رك م « :ىلاعت هلوق - -

 كلذ ٨ ،نيترم 27 "7 رفكلا نبب هللا لئاق ثيح (4-45 :مورلا 4

 .تاحلاصلا نولمعي نيذلا باوث ركذب يفتكي نأ - -نآرقلا ريغ يف-ناكمإلاب هنأ

 .742 :تايلكلا :يوفكلا (1)

 .2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا .304 /2 :لوقعلا راونأ قراشم :يلسلا )2(

 .19 /ا :"ارفك نود رفكر ريشعلا نارفك باب ”” ب ناميإلا باتك باوبأ دحا هحيحص يف يراخبلا ىمس (3)

 .450 /15 :رمزلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (4)

 ؛ان .ت .د .توريب -۔ةفرعملا راد 2٥0ط ؛رانملا رسفتب ريهشلا .ميكحلا نآرقلا ريسفت :اضر ديشر دُمحع (5)

4 1 45. 
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 .نيرفاكلا هب لباقيل ةيناثلا ةيآلا يف مهركذ داعأ نكلو ،ىلوألا ةيآلا يف نيروكذملا

 ."رفك وهف حلاص لمعب سيل ام لك نأ» كلذ نم جتنتساو

 ةرخأ ايأ رمو م َمَلْعَنِل ل ١ ن طلس نم مهْلَع هل 1 اك اَمَو « :ىلاعت هلوقو - ..

 نآرقلا لباق ثيح (21 :ابس ظيفح ء ئش ؛اُك 'ىلَع كبرو كش يف اهنم َوُه نمم

 ثيح بلقلا قامعا ىلإ غلب ول ملعلا نأل» كلذ ؛اهيف كاشلاو ةرخآلاب نمؤملا نيب

 خيشلا جتنتس ١ او & ئ 7 ٥ اضتقمب حر اوجلا تلمعلو اهيف خسرل ةنينأمطل او نيقيل 7 ١

 : :نيرمأ لباقتلا اذه نم

 لمعلا يف طيرفتلا ثيح نم اهل نيركنملاك ةرخآلا يف نيكاشلا لعج -ا
 .حلاصلا

 .كرش َرفك ةرفكلا ىلع رافكلل ديعو لك لمح مدع - ب

 اهنم ٠ ةيكولسو ة ةيسفن د داعبأ اه . ةمعن ةمعن رفك ارف اك , ةريبكل ١ بكترم ة هيمست

 لا هب عفدي ام رافكلا ديعو يف ةماعلا صوصنلا هنمضتت يذلا راذنإلاب هروعش

 رفك نيرفاكلاب ةصاخ رافكلا ديعو تايآ عيمج نوك داقتعا امأ ،ةبوتلاب ليجعتلا
 هب يذؤي كلذف .الصا هينعت ال اهنأ هداقتعال اهب رثأتلا نم ملسملا مرحي هنإف كرش

 .هللا ركم نمأ لإ

 :ر اقنل ا ةلزنمو ةربلل بللرم - 4

 نيِقِفاَنُمْلا ةللا باقعلل :هلوق يف ةمايقلا موي سانلا لزانم نع هنلا ربخا
 تاتيوُمْلاَو نينموُملا ىلع هللا بوبو تاكرنثُملاَو نيكرشملاو تاَقاَُمْلاو
 هذه نيب نم ةريبكلا بكترم لزني نياف )73 :بازحألا) «اًميِجر اروفغ هللا ناكو

 ؟ثالثلا لزانملا

 .29 /0 :مورلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (( 1(

 .21 5 /1 3 :ابس ةروس :ن م )2(
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 . هنكل ديحوتل ١ ةملكب هر ارق ال كرشلا نم ا ٠ ءيرب ذَحوم ةريبكل أ بكترم

 هب رقأ ام فلاخ ام لاعفألا نم رهظا ثيح هاضتقمب لخي نيح ناميإلا بولسم

 رهاظلا ةفلاخم" هناب فرع يذلا “قافنلا” مسا كلذب قحتساف ديحوتلا نم

 :ناعون قفانملاو ،““نطابلل

 مدع ةيضابإلا دنع روهشملا ناك نإو ،"!مالسإلا رهظاو كرشلا رمضأ نم -1

 ` .“نيكرشملا نمض هنولخدي لب .مالسإلا رهظا نإو اًقفانم كرشلا رمضم ةيمست
 امنإو "طقف كرشلا رمضأ يذلا وه قفانملا سيلو» ةريبكلا بكترم -2

 كرتيو هنع نع يهنملا بكتري هنكلو نمؤم هنأ معزي .هلاوقأ هلامعأ فلاخت يذلا

 .")اهيلع ضرزفللا

 رفك اًرفاك” ىمسي امك ،““قافنلاأ مسا هيلع قدصي ةريبكلا بكترمف
 . بكترم" :ثالثلا تاحلطصملا نيب كرتشملا مساقلا نأ ظحاليو ةمعن

 ديحوتلا ةملكب رارقإلا وه “قافن رفك رفاكلا""و “ةمعن رفك رفاكلاو “ةريبكلا
 نيبةبتُم» "ناميإلاو كرشلا نيب ةلزنم يف اهباحصاف ءاهاضتقم ضقاني امب لمعلاو

 . نيكرشللا اوفلاخ دقف (143 :ءاسنا) گوكلؤمه 'ىنإ الو ءالؤه ىإ ل كلاف ن
 همزلتسي امب لمعلاو ةريسلا ثيح نم نينمؤملا اوفلاخو ،ديحوتلا ةملكب مهرارق
 ننقو عرش دق هللا نأ ملعتلف لوسرلابو هنناب نمؤم انأ :تلق اذإف» ،ناميإلا مهنم

 ' هللا عرش نع ضرعتو نمؤم انآ :لوقت نأ امأ ،اهعابتا الإ كيلع امو اماكحا رسو
 .“؛قافنو بذك لب ثبع اذهف همكحو

 نع القن 0325 :ةيدقعلا شّيفطا خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم ؛3 12 /6 :رونلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .208 /2 ق7 :دازلا نايمه :شيفطا

 .421-424 :ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا :وسيردا نب ىفطصم (2)

 .312 /6 :رونلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (3)

 .374 /6 :رونلا ةروس :ن .م (4)

 .375 /6 :رونلا ةروس :ن .م (5)
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 بكترم ةيمست عوضوم يف ةيمالسإلا سرادملا :نيب فالتخالا نأ ودبي - . ..

 قفتملا نأ الإ ةفلتخ تايمست هيلع تقلطأف "ظفللا دودح ىدعتي ال :ربكلا

 تمس امهنيب ةلزنم يف وه لب 6اقح ائمؤم الو اكرشم هتيمست مدع وه هيلع

 كرشلا ةلزنمو ناميإلا ةلزنم نيب يهو “ةمعن رفك" ةلزنملا هذه ةيضابإلا

 نمؤم :ةرعاشألا هيمستو &"“نيتلزنملا نيب ةلزنم” ةلزتعملا هيمستو
 .ةيلك هبلسُي الو .قلطملا ناميإلا مسا قحتسي ال هنأ ةيميت نبا ىريو 02'“قساف

 الف ،هتريبكب قساف هناميإب نمؤم وأ "ناميإلا صقان نمؤم وه» :لوقي ثيح
 ."مسالا قلطم بلسي الو .قلطمل مسالا ىطعي

 :ةبصعلا بابسأ 7 5

 :هللا :ك نع ةلفغلا -

 يرجي يذلا ميجرلا ناطيشلا ةسوسو وه ةيصعملا فارتقال سيئرلا ببسلا

 ءاشحفلاب هرمأيو ءوسلا تاوطخ هل نيزي ،قورعلا نم مدلا ىرجم مدآ نبا نم

 لفغ اذإو سنخ هللا ركذ اذإ ،مدآ نبا بلق ىَلَع مئاج ناطيشلا» نأ كلذ

 هتعانم دقفو هبلق اسق ىلاعت هللا ركذ نع دبعلا ةلفغ ذمأ لاط اذإف ،‘ةه؛سوسو

 كايندلا ةايحلا نتافم ءارو قايسنالل ةيلباق هل نوكتف ،ناطيشلا ةسوسو دض

 .ءوسلا ةاعدل ةباجتسالاو

 .115 :لازتعالا لضف :رابجلا دبع يضاقلا (1)

 .397 :داشرإلا باتك :ينيوجلا ؛75 :عمللا :يرعشألا (2)

 ركفلا راد عباطم "عستلا ةيملعلا لئاسرلا عومجم نمض عوبطم }ةيطساولا ةديقعلا ،ةيميت نبا (3)
 .145 :يمالسإلا

 نبا فنصم :ةبيش يبأ نبا \؛سانخلا ساوسولا" :ىلاعت هلوق ريسفت يف سابع نبا نع يورم لوقلا اذه (4)

 .34774 :ثيدح ه 1409 ضايرلا .دشرلا ةبتكم ،ا ط ؤتوحلا فسوي لامك حت 6ةبيش يبآ

 .576 /4 :ريثك نبا ؛355 /30 :يربطلا ؛!35 ,7

 .405 /13 :رطاف ةروس ،نآرقلا باحر يف (5)
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 :ةيولا ىلع لبوعلا -ب

 وحمتن ةبوتب بتُث نأ ىلع أليوعت يصاعملا فارتقا نم ضويب خيشلا رح
 الإ اهيلع مدقي ال ةريطخ ةرماغم كلتو ‘كلذ نمضي ال دبعلا نأب اركذم ْ اهرئأ

 ذإ ةرارغلا ينامألا هذه بقاوع نايبل ايعقاو الاثم خيشلا برض ،نولفاغلا

 يننكلو ب .منهج ىلإ يب يذؤت ةيصعملا هذه نأب ملعا ينن ةنأ ذحأ لاق اذإو» :لوقي

 بيبطلا نوك ىَلَع ادامتعا ىعفألل كدي ذذمأ 5ائسح :هل لاقي اهنم بوتأس

 نع اوعلقيل هدابعل ةبوتلا عرش هللاف 1 1 ؟لقاع اذه لعفي لهف ادوجوم

 ىلع مهمادقإ ۔-ةبوتلا مساب - نورّربي ينامألا هذه باحصأ نكلو يصاعلا

 .اهب فافختسالاو هتنا ةيصعم

 :بنذلاب فافختسالا -ح

 ئأ رقحي نأ نمؤملل ناك امو ،هفارتقا ىلع ناسنإلا ئّرجي بنذلاب فافختسالا

 نم ىلإ ىري نأ ةلأسملا يف لصألا نأل كلد ى اطيسب سانلا فرع يف ادب امهم , بنذ

 يف هللا ة ةيصعم نأ ىل ل ضويب خيشلا بهذ لب ؤ .ةيصعملا مجح ىلإ ىري الو » يصع

 اهلعف بلطتي ىتلا ةعاطلا كرت نم اًمرج ربكأ ۔-ًالقع- ! ربتعي ر روسيملا لهسلا رمألا

 اذإ :ابعقاو لاثم كلذل برضو .هلاثتما يف ةقشملا رذع لامتحال ،ةقاطو رهج لذب

 امبر ( قاش ريبك رماب كترمأ ولا :هوبأ هل لوقي روسيم رمأ ذيفنت يف دلو ىصع

 الو بعت الو ة ةقشم ال روسيم لهس ءيشب كترم ينكلو رذعلا ضعب كل نوكي

 .21 ؟ينصعتو هيف تنع

 نع هنوصي نمؤملا بلق يف هثلا ميظعتف ؤُرمآلا مظع املك ةيصعملا نأش مظعي
 رظنلا يف ربتعي امنإ اكرت وأ لعف يه ثيح نم ةيصعملا ىلإ رظني ال هنأل ،هتيصعم
 .ميظعلا هنلا وهو اهردصم اهيل

 .25 / أ 3 :أبس ةروس ©نآرقلا باحر ل ) 1 (

 .22 /2 :فهكلا ةروس :ن .م )2(
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 : ةسل ا ةقفرلا - د

 هلوقل يصاعملا باكترا هل نيزيو هنلا ليبس نع هبحاص تصي ءوسلا قيفر

 اليلخ انالف ذخا مل ينتيل 'ىتليَو اي» :ةلخلا هذه اياحض دحا ناسل ىّلَع ىلاعت
 -28 :ناقرفلا) هئالو ناسنالل ناطيشلا ناكو ينءآَج ذإ دعب ركذلا نَع ينلَضآ دقل

 هذمل اعقاو الاثم برض ةميركلا ةيآلا هذهل ضويب خيشلا ريسفت ةبسانمبو 9

 نم ءايحتسالاو قلاخلا نم ءايحتسالا بقاوع نيب ةنزاوم دقعب اهجلاعو ىودعلا

 ةيصعملا يف مهكراشف هئاقفر نم ايحتسا يذلا يصاعلا ىلإ باطخلا هجوف ،قولخلملا

 وأ اكلم ناك ولو !؟هئسَلاج نّم رطاخب اذخأ كبر ىلَع آَرجتتا» :مهرطاخ اذخأ

 رمخلا برشي وأ قرسي نأ وأ رطاخلاب اذخأ دحأ قسفي نأ لقعي لهو !؟اًسيئرا

 ءوسلا قافر رطاخ اذخأ هلا نايصع نأ انيبم ديعولا بناج ىَلَع َرَكر مث !؟كلذك

 ذخأتلف» :!بابلألا ولوأ ربتعيلف ،ةمايقلا موي باذعلا ةينابز رطاخب ذخألا هريصم

 .ميحجلا باذع ىلإ كوّرج اذإ ةينابزلا رطاخي

 :لقعلا ةمعن لبطعت -ه

 نمف ،هَرضي امع هعنميو ءايشألا نيب هب زّيميل لقعلا ةمعنب ناسنإلا هنلا مركأ

 خيشلا نيب ةماقتسالا قيرط نع فارحنالا نم ةيتاذ ةناصح دقفي ةمعنلا هذه لطعي

 .مهتياوغو باحصألا ريرغتب يصاعملا مهفارتقا نورّربي نيذلا رذع نالطب ضوێب

 قحلا نيب هب زييمتلل دبعلا ىلَع ةجح وه يذلا ،لقعلا ةمعنب ريكذتلا ىلع ارَكرم
 قيرط عبتو كبلقب رفكت نا امأ» هبحاص هنع لأسي يذلا ميعنلا نم َوهَو ،لطابلاو
 :لوقت كلذ دعبو قحو باوص كلذ نأ دقتعتو ،اهب رورسم تنأو يصاعملا

 .ف...كلقع َوهَو هب دنتست ام كيدل نأل 5ائاتب ضوفرم رمأ اذهف “نالف يناوغا”"

 نم هسفنب يقلي نأ وأ رانلا يف يمتري نأ هنم بلطي نمل بيجتسي ال لقاعلا نأ امكف

 .106 /7 :ناقرفلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .268 /13 :ابس ةروس :ن .م (2)
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 هللا طخس بلجي ام هنم اوبلط نإ ءوسلا ةاعدل بيجتسي ال نأ هيلع بجيف قهاش
 .نيبملا نارسخلاو

 ضويب خيشلا مهيلإ هجو ءاوغإلا اه ةيحض نوكي نم بلغأ بابشلا نأ امبو
 نأ سانلا مامأو هثنا مامأ ادبأ مكل رذع ال هنإ ؤبابشلا اهيأ اومهفاف» :باطخلا اذه

 نالف :لقاع لوقي نأ ةفاخسلاو ةوابغلا نمو ،ينّرغ وأ يناوغأ نالف :مكذحأ لوقي

 مأ ريخأ كب هذيري يذلا ام مهفت نأ كاردإ وأ لقع كل سيلأ ،ينّرغ وأ يناوغا

 .“"ةهدحأ لك هكردي ءيش طسبأ اذهو ؟ارش

 يّورتلا نم نكمتيف ةصاخلا هتيلوؤسم لمحتب دبعلا عنقي لقعلا ةمعنب ريكذتلاف
 .ةمارك الو ،ال :لطابلا ةاعدل لوقلاو ...رظنلا دعبو ةنزاوملاو

 :رازوألا عيمج نيواغلا ليمحت - و

 ناك نم هنع اهلّمحتي هبونذ نأ هذاقتعا هللا ةيصعم ىلع دبعلا ئّرجي امم

 نيرذلا هبارتأ وا هتيبرت يف اطرف نيذللا هيدلاوك ،ةيصعملا يف هعوقول اببس
 «'ىَرخأ ر رزو ةرزاو رزئ ؛ الو :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاف اهيلإ هوعد
 ءوسلا ءاقفرو ،ءانبألا ةيبرت عييضت رزو نالّسحتي نيدلاولا نإف (4 :ماعنألا)

 .مَرحلا لعفلا هنايتإ رزو لمحتي يصاعلا نأ امك ،ءاوغإلا رزو نولمحتي
 لوقي نأ مكايإو ةنسلألا ىَلَع ةيراج ةملكلاو اطخلا اذهو مكاإفا

 “ةلاحلا هذه ىلإ ىنلصوا نم ةبقر ىلَع” وا “يدلاو ةبقر ىلع" :مكدحأ
 .هاعم هتبقرو كتبقر ىلع وه امنإو الك

 يفو ءاهبانتجا ي هتيصعم مثإ لّمحت يف هتيلوؤسم ءرملا داقتعا ةرمث ىلجتت
 اهنم ةبوتلا ىلإ ةردابلا

_ 

 .271 /1 3 :أبس ةروس ©نآرقلا باحر ف )1 (

 .123 /ا :نامقل ةروس :ن .م (2)
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 :ةبوتلا ,رع تانوعم -6

 :لمعلا ءوس ناطيشلا نييزت -

 هنأل .هلمع ءوس هل ناطيشلا نبيزت هبر ىلإ ةبوتلا نع بنذملا ةصي ام ربكأ نم

 ائسح ئيسلا هلمع ىري لب الصأ ةيصعم بكترا هنأب رعشي ال ةلاحلا هذه يف

 اذهو (08 :رطاف) ههمئاَّنَسَح هارف هلمع ٌءوُس هل نيز نمفأ نيدتهملا نم هنأ بسحيو

 الو اًحصن» لبقي الف قحلا ىلع ه دقتعي هنأل .ناسنإلا هب باصي ام رطخأ نم

 .طئاحلا ضرع كلذ لكب ابراض ةرخسم كلذ لعجي لب ،اداشرإ

 ةبوتلا يف ريكفتلا نم هعنميف بنذلاب روعشلا نع هبجحي ءرملا لمع ءوس نييزتف
 اهبقاوع نأل ةيداملا بئاصملا لك نم مظعأ وهو ،اًغنص نسحي هنأ بسحي لب ،هنم

 لجأ ةياهن ىصقألا هذمأ ءابطألا همامأ زجعي يذلا نمزملا ضرملاف إمَودأو رطخأ

 دادزت اهنإف توملا لبق جلاع مل نإ ةيحورلا ضارمألا امأ ،هنم حيرتسيف ضيرملا

 لوصولا لبق هلا ىلإ ةبانالاو رابتعالاو ظاعتالا بجاولا ناك كلذلا» ،اًمَرات هدعب

 ,"ةلاحلا هذه ىلإ

 :ريصم ١ ىف شل ا ۔ب

 ىّلَع هبحاص ئّرجي ريبكلاو ريغصلا نع ةبساحملاو هللا يدي نيب لوثملا يف كشلا
 ،ىوملا نع سفنلا يهن ىّلَع نيعي ماقملا اذه ةفاخم .راضحتسا نكلو هللا ةيصعم

 ميقع مويل نوئوُعبَم مهنأ كيلوأ نظي الاف نيففطملا ديعو ركذ دعب ىلاعت لاق امك

 3 ةرخآلا نايسن اًرش ىفكو" (4-6 :نيففطملا) 4.. .! ؟َنيِمْلاَعْلا برل :رسالا ُُوَقَ وي

 نيقتملا هنلا فصو كلذ لجأل ©نيقيلا ة هجرد ريصملاب هملع غلبي نأ بلاطم ملسملاف

 .405 /13 :رطاف ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .249 /2 :فهكلا ةروس :ن .م (2)
 .251 /ا 5 :رمزلا ةروس :43 /8 :صصقلا ةروس :ن .م (3)
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 هسفن حامج حبك ىلع ناسنإلا ةردق طبرو 04(5 :ةرقبلا نونقوي مه ةرخآلاب مهناب

 ماقَم فاخ نم اًمأَو :لاقف قحلا مويلا كلذ راضحتسا ةمادتساب ءوسلاب ةرامألا

 .(40-41 :تاعزانلا) هگ'ىَّوأَمْلا ئه ةئجْلا نِإَف 'ىّوَهلا نع سفنلا ىهنو هبر

١ 

 :هللا ةمحرب رارتغالا ج

 هلوقل "نيقتملاب ةصاخ اهنوك نع لفغيو هللا ةمحر ةعسب ًرتغي نَم ةاصعلا نيم

 (¡56 :فارعأل) ه ...نوت نيذلل اَهبتَكأَسَف ء ميش اك تَعيسَو يتَمْخَرَو :ىلاعت

 بوجو نورعشتسي الف مهيغ يف يدامتلاو مهبونذ ىلع ةماقالا داقتعالا اده ببسيف

 .مهريضمو 6مهتبقاع ءوس نم ديحولا صالخلا قيرط اهرابتعاو ةبوتلاب ليجعتلا

 : ب اصمل ظ اعنال ا م رع -د

 ليبسلا ءاوس نع نولفغي نيح هدابع اهب ركذي ارذن بئاصملا نم هنلا لعج

 يديآ تبسك اَمب رحبلاو ربلا يف اَسقْلا رهظل :لوقي ثيح ،نوعجري هيلإ مهلعل
 نم سێكلاف (41 :مورلا) ه؟نوُمجْرَ يْلَعَل اولمَع يذلا ضغب مُهقيريل سانلا

 ءالبلا ببس يمه نوكت نأ نكمي ىتلا بونذلا نم اهريهطتل ىعسو هسفن بساح

 اذهب" هلا هباصاف ائيش لعف هلعلو ،لعف اميف ركفيو هسفن ىلإ عجري نأ نمؤملا ىلعف

 نع وشْعََو مكيدي تَبَسَك امي ة ةبييصُم نم ه مكباتصأ آمو :لوقي هنلاف زيالبلا

 ر مهسفنا نع اوفني نأ نيئطخملل سوسوي ناطيشلا نكلو (30 :ىروشلا) هريثك

 انع جراخ وه ام ىّلَع ةيلوؤسملا بابسأب يقلنف .. .» ،ايالبلا ببس يه مهبونذ

 .اهنم بوتن الو انبونذ ىلَع نيرصم ىقبن
 موي ةمايقلا موي ادغ مدنيس هنإف هسفن بساحي ملو بئاصملا هذهب ظعتي مل نم

 يف ناك دقف (13 :ديدحلا) هارو اوُسِمَتْلاَف مكءآرو اوعجرا :اًمَكهت نيقفانملل لاقي

 .217 /7 :ناقرفلا ةروس ،نآرقلا باحر يق (1)

 .121-122 /14 :سي ةروس :ن .م (2)
 .122/14 :ن .م (3)
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 ريصمب ربتعاو ثادحألاب ظعتا نم سيكلاف !ايندلا نم مكرونب اوتأت نأ مكعسو

 يف نوُتتقي مُهنأ نوَرَي الوأ :مهنع هللا لاق دقف .رذنلا فانصأ مهعفنت مل نيذلا
 بلاطم دبعلاف (126 :ةبونلا هگنوُركَي مه ًالَو نوبوتي ل مت نيترم ؤ ةرم ماَع رك
 ءاقتاو ،ةبوتلاب ليجعتلاو ةقيرطلا ىلع ةماقتسالاب كلذو .ايندلا نم هعم رونلا ذخاب

 .ةبوتلا ىلإ مترداب مكسفنأ متنتف ذإ مكتيلو» ،اهيف فيوستلا ةبغم

 :ہبوتلا۔ب

 عَجَرو بانأ :اباتمو ةبؤئو ا بوتي هللا ىلإ باتو .عوجرلا ةغللا يف ةبؤوئل
 | .“ةعاطلا ىلإ ةيصخلا نع

 مزعلاو ىضم اميف طرف ام ىّلَع مدنلا» اهناب ضويب خيشلا اهفرعف احالطصا امأ

 . .اهطورش ركذ نمضتي فيرعتلا أ ظحاليو 27 لبقتسملا يف دوعلا مدع ىلع

 لك ىلإ ثعابلا ثنح نم ةبانإلاو ةبوتلا نيب قرفلا ىلإ ضويب خيشلا راشا
 عوجرلا يه» ةبانإلا نإف ةبوقعلا نم فوخلا وه ةبوتلا ىلإ ثعابلا ناك اذإف ،امهنم

 .“‘_ةههتمظعل اريدقتو هنم ءايح هللا ىلإ

 :ةيوتلا طورش -1

 :م دنلا -ا

 .رافغتسالاب ناسللا جهليف سفنلا نم قلطني ،ةبوتلا يف ساسأ طرش مدنلا
 :رافغتسا ىلإ جاتحي يذلا رافغتسالل سانلا عقاو ن اروص ضويب خيشلا مدق

 .315 /6 :رونلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 .91 /1 :حاحصلا :يرهوجلا ؛61 /2 :برعلا ناسل )2(

 .121 /14 :سي ةروس ،نآرقلا باحر يف (3)

 .452 /15 ةرمزلا ةروس :ن .م (4)

 .جمدم صرق 6م1975 /_ه1392 ناضمر 17 موي سرد }يصاعملا عيمج نم ةبوتلا :ضويب ميهاريإ (5)
 .ةايحلا تاليجست
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 بعادي ةحبس هدي يف لمحيو ،ءاشي ام يتأيو يصعيو رفكي مهنم دحاولا ىرتف...»
 هبونذ ملك هل رفغ دق هثنا أ رظيو 5راكذألاو حيباستلا ضعب اددرم ،هلمانأب اهتابح

 ريغ وأ ابر وأ قسف نم كانه وأ انه اذيص ىري هلعل ناصخشت هانيعو اهدري وأ

 .."نيملسملا نم ريثك هيف عقو ريبك لالض اذهو شكلذ

 نم مدنلل مهراقتفا وه حور الب الكيه ءالؤه رافغتسا ريص يذلا للخلاف

 .مامتلاب طورشلا ةيقب ليصحت لهسل مدنلا ققحت ولف .ةبستكملا بونذلا أ

 :بنذلا ىلإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلا ب

 تلز نإو» ،هيلإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلا دقعيو هبنذ نع علقي نأ بئاتلا ىلع
 ديدبت نم دبعلا نكمتي قداصلا مزعلاو مدنلابف "ةبوتلا ددج ىرخأ ةرم همدق

 مث اًحلاَص ليغعَو نماو بائ نمل زافَعَل ينإو :ىلاعت هلوقل ،هنامإ
 اًجراخ ناك» يصاعملا يف كمهنملا نآل ةبوتلا دعب ناميإلا ركذو (82 :هط) هئ'ىَدَتها

 .“«ةامعلا فناتسيو هناميإ ددبي بوتي امدنعو ناميإلا نع

 :ملاظملا ةر -ح

 اهباحصأ ىلإ ملاظملا ةرب الإ هنم ةبوتلا [ متت الف دابعلا قوقحب بنذلا قلعت اذإ

 رارتغالا نم ارح طرشلا اده ةاعارم بوجو ضويب خيشلا دكأ ،مهتللاحم وأ
 ‘}لاظملا ةرو ةبوتلاو مدنلا لدب بونذلل ةرغكملا لامعألا ضعبب ءانغتسالاب
 نبهذي ه تائَسَحْلا نإ :ىلاعت هلوق لثم تايآلا ضعب رهاوظ ىلع ادامتعا

 مُكنَع فك هنَع نون ام رئابك اوبنجت نإ :هلوقو (114 :دوه) «“هتائّيسلا

 .(31 :ءاسنلا) چمكياكت

 19/14 :رب ةروس ةكآرقل باحر ف )1(
 .121 /14 :سي ةروس :ن .م (2)

 .182/15 :ص ةروس :ن .م (3)

 .20/14 :سي ةروس :ن .م (4)
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 :هيوتلا تو ۔2

 امف هلجأ © تقو يردي ال دبعل ١ ؟ اد امو ؛رغرغي ام بنذملل حوتفم ةبوتل ١ ب اب

 مت ٍةَلاَهَجي َوُسلا نوُلَمْعَ نيذلل ء هللا ىلع ةبوتلا امإف :ةبوتلا ىلإ ردابي نأ الإ هيلع

 ) , 7 :ءاسنلا) هكاًميِكَح اميلَع هللا ناكو ْمهْنَلَع هللا بوتي ; كتلوق بيرق نم نوُبوُت

 هنأل نوعرف ةبوت ضفر نع انثدح دقو شةبانإلاو ركذتلل هيفكي ام ناسنال ا رمعي هللاف

 .ةبوتلا باب قلغ رثإ ،'"هتوملا ةنياعم تقو ىإ اهفوس

 :ةبوتلاو ةرشقلا -3

 هذهل اطورش عضو لهف ،ةرفغملا عساو وهف “راقغلا” ىنسحلا هللا ءامسأ نم

 راغص نأ ضويب خيشل ثلا ىري ؟بونذلا عيمج ىلع ةقبطنم يه لهو ؟ةرفغملا

 نح وُبِنَتجئ ناو :ىلاعت هللا لوقل رئابكلا بانتجا طرش تانسحلا لعفب ىحمت بونذلا

 7 :ةلي ءينلا لوقلو (31 :ءاسنلا مكيس مكنع رفك ةنع نهل ام رابك
 .حوصنلا ةبوتلاب الإ رفغت الف رئابكلا امأ 3 )اهحمت ا ةئيسلا

 .ىصحاف ميركلا نآرقلا يف يف “ةبانإلاو “ةبوتلا” يظفل ضويب خيشلا عبتت

 ةديقم بونذلا ةرفغم رأ ذع ةلدأ اهلك اهنأ ىأرؤ تارم سمخو ةئام امهتذع

 :كلذ نمو 8‘‘)ةبوتلاب

 :ةرفغملا طورش ديدحت _

 هللا لدبي كيلواق احلاص المع لمعو نماو با ن نم ألإ :ىلاعت هلوق
 .(70 :ناقرفلا) اميحر اروفغ هللا ناكو تانسح مهتاتَس

 .540 /14 :تافاصلا ةروس ،نآرقلا باحر يف )1(

 نسح ثيدح اذه د » :لاقو سانلا ةرشاعم ين ءاج ام باب ،ةلصلاو ربلا باتك يف يذمزتلا هاور (2)

 ,355 /4 .1987 :ثيدح "حيحص

 .548-549 /18 ،دمحم ةروس "نآرقلا باحر يف (3)

 .448 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (4)



 .7 عمتجملاو ناسنإلا :ثلاثلا ثحبلا

 لمعلاو ناميإلا ديدجتو ةبوتلا :هترفغم حنمل طورش ةعبرأ ىلاعت هنلا ددح دقف

 لدتسا ثيح .حلاصلا لمعلا ريغ ىنعم ديقت ةماقتسالاو ةماقتسالاو حلاصلا

 اميف ةماقتسالاب بلاطم بنذلا نم بئاتلا نأ هگىدتها م مئت :لاعت هلوقب خيشلا

 "هرمع نم ىقبت

 :يورخألا حالفلا طورش حب
 نوكي نأ "ىَسَعَف اًحِلاَص َلمَعَو م م هاََو با نمم اماف :ىلاعتو هناحبس هلوق

 :يورخألا حالفلا يف ةطورشم ةثالث تافص هذهف (67 :صصتلا) هگنيِجِلقُمْلا نم
 .»سحلاص لمعو ناميإو ةبوت

 _ :زآرقلا يف ةبآ ىجرأ قايس -
 باكترا يف نيفرسملا تبطاخ يتلا رمزلا ة هروس ةيآ قايس ضويب خبشلا عبتت

 ىلإ ىهتناف هللا ة همحر نم طونقلا نم مهلشتنتل ءاجرلا حور مهيف ةخفا يصاعلا

 :رمألا لعف كلذ ىَلَع لد .ةبوتلاب بذنئاتلا صيصخت ىَلَع م حيرص رصن اهنأ

 اهيأ اونظت ل هانعمف (53 :رمزلا) 4 هلل ا ة ةَمخر نم اوطقئ ل « :هلوق امأ ؤ 3 . اوُبيِنأو

 لقع يف حنصي لهو ه ،مكل رفغي ال هل متملساو هللا ىلإ متبنأ نإ مكنأ نوفرسملا
 ولو يتمحر نم نم اوطنقت ال :نيفرسملل لاق هنا لا :لوقي نأ فعضلا نم غلب امهم

 .)؟هيلع مت متم وأ مكلالض ىلَع متيقب

 :ةبونلاب ةرفغملا ةنيشم ديقت ۔د

 عوضوم يف لئاقل ا وهو ريدق ءيش لك ىلَع وهو ةقلطملا ةردقل ا هلل نا

 نمل كل ذ نودام رفغيو هب كرشي نأ ُ م ر ةل هللا نإ :نيبننملل هترفغم

 ..448 /15 :رمزلا ةروص ،نآرقلا باحر يف (1)

 .466 /8 :صصقلا ةروس ريسفت :ن .م (2)

 .450 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (3)
 .451 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (4)
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 ةمحر ةعسب اقلعت يصاعملا يف يدامتلا نم ضويب خيشلا رذح (48 :ءاسنلا هُءآَنشُ

 هب اوكرشي ام - ةاصعلا بونذ ةرفغم دعو دق هنأو .هتئيشمو هتردق ىضتقمبو هل هلا

 ةبوتلاب ى هترفغم ةئيشم دق هل ١ أ نيبو . ..عالقإو م دنو ةبوت ريغ نم ولو ۔-اٹيش

 مث اًحلاَص 17 نُماَءَو بائ نمل هافْنَل ينإ :هلوق يف كلذو وص

 ةرفغم قاقحتسا يف هتبانإو دبعلا ةبوت طارتشا ىىلع لدتسا امك (82 :هط) «'ىدَتها

 ءيش لك ىَلَع هنلا ناب نيقيلا عم ،اهلدبتو اهلالتحا مدعو ةينوكلا ننسلا ةقدب هبر

 نم نيفلكملا يف لدبتت ال يهف ءايشألا يف لآبتت ال هللا ننس نأ امكف ،ريدق

 .ملاعلا ءانف ىلإ مدآ انيبأ دهع

 :هنر نم مدآ اهاقلت ىتلا تاملكلا ه

 ةيادهلاو ةبوتلاب هيلع مركت مث هيصعيب نأ-مالسلا هيلع -مدآ انيبال هللا رذق

 هونب هنم ملعتي نأ ميركلا نارقلا يف هداريإو كلذ عوقو يف هلا مكج نم لعلو

 .مهبر ىلإ ةبانإلاو اهنم ةبوتلا ىلإ ةعراسملا ةرورضو بنذلاب فافختسالا مدع

 باولا وُه وه هلإ ؛ هيَلَع باَقف تاَمِلَك هبر نم مَداَء "مليف :ىلاعت لاق

 اذإ هدبع ىلع بوتي نأ هتنس تضتقا .ميحر باوت هللاف )37. ::ةرقبلا) هميحرلا

 ةرؤس يف لست د هللا !اه يتلا يه اهاقلت يتلا تاملكلاو» ،بانأو هيلإ بات
 نئوكنلااتُمَحْرَو , أ نإو انسفنأ اتْمَلَظ انبر الاق :هلوق يهو فارعألا

 7 ٢؛(23 :فارعألا) «نيريساخْلا [ نم

 هنا ةرفغم لينف . اميحر اباًوت هدجو هنر رفغتساو هبنذب مدآ انوبأ رقأ امل

 نم هل هثنا ءايلوأ رافغتسا قحتسي هبرل بئاتلا دبعلاو ،دبعلا ةبوتب طورشم

 .راهطألا ةكئالملاو سانلا

 .453 5 :رمزلا ةروس ©نآرقلا باحر ف )1(

 .292 /10 :مورلا ةروس :ن .م (2)
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 :نيشاتلل ةكئالملا رافغتسا و

 ةكنالملا رافغتسا اهيف درو يتلا ىروشلا ةروس ةيآ نيب ضويب خيشلا عمج

 نورْفْشَتنسِيَو مهبر دْمَحب نوحبسي ةَكْئَالَمْلاَو» :قالطإلا ىلَع ضرألا يف ف نم
 ةروس ةيآ نيبو (5 :ىرؤشلا) هميحرلا رومعلا َوُه هللا ن آلأ ضزألا يف نمل
 اتبر اونَماَء ةريذَلل نوُرفشَتُسَيَو :نيبئاتلا ىلَع ةكئالملا رافغتسا رصقت يتلا رفاغ

 بادع م مهتو كليبس اوُعَبَتاَو اوبائ ةريذَلل 'فغاف اًملِعَو ةَمخَر ءيش ك ة تعسو

 هللا دابعل لز نوكي ال ةكئالملا رافغتسا نأب جتنتساو (7 :رفاغ) «ميجَجلا

 ةدايز .ةدرطم ةدعاق هذهو مولعم وه امك ،دّيقملا ىلَع لمحي قلطملاو» "نيبئاتلا

 ."نيبئاتلل لإ تسيل هللا ةرفغم نأ نيبت ةحيرصلا تايآلا نأ ىلع

 :ةلأسملا لوانت يف ضويب خيشلا جهنم ةلصوح

 7 ىلإ اوُيينأول :ةيآلا هذه ينف حيرصلا هللا مالكب خبشلا كسمت -أ

 :كلذ دعب لاقو (54 :رمزلا) “4نورَصنئ ال مث باَذَعْلا هكي نأ لق نم هل اوُمِلْساَو

 "لامت همالك ةداهشب هللا دارم وه كلذو»

 ةبوت نع هثيدح ءانثا جهنملا اذهب حرصو عوضوملا تايآ نيب خيشلا عمج

 ؛نآرقلا ريغ يف تاملكلل اريسفت بلطت الف» :لوقي ذإ مالسلا هيلع م انيبأ

 ثب ال امنإو !ةنيعم ةروس يف درت ةدح او ةيآب اهيف ىفتكي ال نآرقلا عي عيضاوم اذكهو

 .«اضعب هضعب رسفيو ،اًضعب هضعب نيبي ىنح نآرقلا يف ةرو ام لك عمج نم

 :ةلأسلا راعبأ 4

 مدعو ،لاوقألل لامعألا ةفلاخ ئلع هقالطإو قافنلا موهفم عيسوت داقتعا -
 الف يلاتلابو نامالا بولسم قفانملا نوك داقتعاو كرشلا رامضإ يف هرصح

 . 6 :رفاغ ةروس ©نآرقلا باحر ف )1(

 ' ٠ .454 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (2)
 .225 /15 :ن .م (3)
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 اذه بلقلا ضرم ىَّلَع لدت اهنكلو بسحف حراوجلا ةلز ىلع هتباصإ رصتقت
 نم نمألا مدعو نلعلاو رسلا يف هثلا ةبقارم ةموادم ىلإ نمؤملا وعدي داقتعالا

 ناميلا نب ةفيذح اًملعتسم قن باطخلا نب رمع قورافلا لعفي ناك امك 6هللا ركم
 ليجعتلل نيلفاغلا ثحتسي داقتعالا اذهو !نيقفانملا ةمئاق يف همسا دوجو نع

 . رمألاب ةوعدلا فيثكت ىإ ةمألا رفنتسي ىضرملا ءالؤه ريصمب نيقيلا نأ امك ؤةبوتلاب
 ١ .ركنملا نع يهنلاو فورعللاب

 ىلع نيفرسملل رفغي هللا نأ ىأر نم لوقب رارتغالا نم خيشلا رتح -ب .
 اذاملف ةبوت نودب نيفرسملل ةمحرلاو ةرفغملا تناك نإو» 5ةبوت نودب مهسفنأ
 .ه؟باذعلا ركذي

 قيرطلا ىلع هتماقتساو هللا ىلإ هتبوتب باذعلا كلذ يقتي نأ نمؤملا ىلعف

 تايآ نم يهلإلا نايبلا دوصقم وه .هتانجو هللا ةرفغم ىلإ ةقباسملاو يوسلا

 .ديعولاو دعولا

 يمهف ةبانإلاو ةبوتلل نيفرسملل ةوعد نآرقلا يف ةيآ ىجرأ نكت مل نإ -ج
 ءامل ثلاث ال نارمأ امهف نذإ» ،هللا عرش ىَلَع درمتلاو يصاعملا ىلع مهل ضيرحت

 عوجرلاو ةبوتلاو ةبانإلا يف نيفرسمللا اًبيغرت ةيآلا نوكت نأ امإف 5ادَه امإو اده امإ
 مهيصاغم يف يدامتلل مم اًكفدو ةئرجت نوكت نأ امإو .حرصت امك هنلا ىلإ

 .ىلاعت همالك ةداهشب هللا دارم وه كلذو لوألا وه قحلاف هللا ىلَع مهدّرمتو

 اهريغص يصاعملا ةرثك نأ كلذ ،بلقلا ةوسق ببسي ةبوتلا ىلإ ةردابملا مدع -د
 نع ةيادهلا رون بجحت “نارلا"" ىعدت ةواشفغب هرمغتو بلقلا دوست اهريبكو

3 ) 2 
 ةمتاخلا ءوس يف ببستف بلقلا

 . ةءاربلاو ةيالولا أدبم قيبطت ةبوتلا لإ ةردابملاو ةبيصعلا بانتجا ىلع نيعي اممو

 .4515 :رمزلا ةروص ©نآرقلا باحر ف )(1)

 .454 /15 :رمزلا ةروس :ن .م (2)

 .214 /18 .ةيثاجلا ةروس :ن .م (3)
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 :ةءاربلاو ةيالولا :اًنلاث

 :ةءاربلاو خيالولا فيرعت۔ا
 .فنألاو برقلاو ةرصنلاو ةبحلا :ةغللا ف ةيالولا

 .“هرنتلا و دعبلا :ةغللا يف ةءاربلاو

 “هتعاطل عيطم ىلإ حراوجلاو بلقلاب ليملا يه» ةيالولاف حالطصالا يف امأ

 .‘؛هنايصعل صاع نع بلقلاب ليملا يه ةءاربلا و

 رعاشملا ىلع رطيسي نيد بجاو» اهناب يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا اهفرعو

 .“مالسإلا ميلاعت بجومب ضغبلاو بحلا نم ةيرشبلا '

 ئلق لمع وه ةءاربلاو ةيالولا قلطنم أ فيراعتلا هذه لالخ نم رهظي
 نمضت يمانلا فيرعتو ،سانلا عم لماعتلا ةيفيكو ،ةيرشبلا تاقالعلا ديدحت يضتقي
 .ئعرشلا امهمكح

 : ةءاربلاو حيالولا مكح 2

 مكح يف تفلتخا اهنأ الإ ةاهتءاربو ةلمجلا ةيالو بوجو ىلع ةمألا تعمجأ
 نم ىتلا ةلعلا نأ نيلدتسم امهبوجوب ةيضابإلا تلاقف إمهتءاربو صاخشألا ةيالو

 رماوا نم ءيشب لالخإلا وأ نيدلاب ءافولا يه اهتءاربو ةلمجلا ةيالو تبجو اهلجأ

(1) 

(2) 

([ 

(4) 

(5) 

(6) 

 .404 \401 /15 :برعلا ناسل :روظنم نبا
 .356 /1::ن .م
 .54 :ديحوتلا ةمدقم حرش .يخامشلا

 َ .8 :ن م

 عجارو ققد .رارج رهام .د ةعجارم ،يروخ ليئاخيم رت ،ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا ةفيلخ ورمع
 6‘توربب :يمالسالا برغلا راد 3 1ط .وجاب حلاص ىفطصم .د رصان حلاص دمح .د هيلع قلعو هلوصأ

 . .240 :م01
 .17 :مالسإلا يف ءاربلاو ءالولا :يناطحقلا ديعس نب دمح
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 مكحل ١ هيلع ىرجي نأ بجو هنيعب صخش يف ةلعل ا هذه تدجو نإف 6 لاعت هللا

 هللا ءايلوأ عم يمويلا لماعتلا يف ةقرفتلا نأ كلذ 8"اةلعلا هذه هتبجو يذلا
 .)ىوهلا عابتاو سفنلا رايتخا ىلَع ال هنلا مكح ىلع اساسأ ةينبم هئادعأو

 :امهبوجو ليلد 3
 ةيالو بوجو ىلع ةنسل او باتكل ١ نم صوصنب ضويب خيشلا لدتسا

 نيذل أ نيدسفمل او نيقفانملاو رافكل ١ نم ةءاربلاو .ضعبل مهضعب نينمؤملا

 :اهنم )رئابكلا نوبكتري

 ذإ هَعَم نيذلاو ميهاَرنِإ يف ةنَسَح ةَونسإ مكل تئاك ذق» :ىلاعتو كرابت هلوق

 .(4 :ةنحتمملا) ه ...هللا نوذ نم نوذْبعئ اًممَو مكنم ٌآَرب ائإ ُمهِمْوَقل اولاق

 نورمي رضخ اتلأ مُهْضْعَب تانيوُمْلاو نوئيوُملاو» :لاعت هلوفو -
 ةللا نوئيطيَو ةاكزلا نوئوثو ةالصلا نوُميِقْيَو ركنُملا نع نوهنيو وفورْعَملاي
 .(71 :ةيوتلا) هميكح زيزع هللا نإ للا ُمُهُمَحْرََس كيلوأ هلوسرو

 ةللا دح نم نوُآوي ريخآلا مويلاو هللاي نوئموُي اموق دك أل :ىلاعت هلوقو -
 .(22 :ةلداجمل) هگ...ُهَلوُسَرَو

 بحلا ناميإلا ىرع قثوأ» :لاق هنأ لي هنلا لوسر نع يور ام ةنسلا نمو-
 .“هثا يف ضغبلاو هللا يف

 عنمو هلل ىطعأو هلل ضغباو هلل بحأ نما : لاق هنأ اًضيأ ايلو هنع يرور امو -

 .“×ناميإلا لمكتسا دقف هلل

 .213-214 .210 :لوقعلا راونأ قراشم :َئللاسلا (])
 .470 /8 :صصقلا ةروس 6نآرقلا باحر يف (2)

 .28-29 /1 :ضويب خيشلا مامإلا يواتف .8-9 :ةيفاشلا ةبوجألا :ضويب (3)
 .430 /1 :ديهمتلا :ربلا دبع نبا (4)
 يف يذمرتلاو .440 /3 :دنسملا يف دمحاو .220 /4 :هناصقنو ناميإلا ةدايز :باب ،ةنسلا يف دواد وبآ هاور (5)

 .2642 :ح 78 /2 :ةمايقلا
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 ثارت يف اهيلع فقأ , .ىرخا ةلدأب ةيالولا بوجو ىلع ةيضابإلا لدتسي امك

 كبنتإل ريفْغَتْنساَو هللا ألإ هلإ آل ةئنآ ملعاف :ىلاعت هلوق اهنم ضويب خيشلا

 نينمؤملل رافغتسالاب رمألا هللا نرق ثيح (19 :دمحم) ه“گتانموُمْلاَو نينموُمْللَو ِ

 نيرمألا نيب نرقلا نع جتتف ؤةيالولا تارمث نم رافغتسالاو ديحوتلا ةفرعمب رمألاب
 نأ امك نيفلكملا عيج ىلع ةيالولا بوجو ىلع ةيآلاب لدتسي امك ،اًعم امهبوجو

 ."اعيمج مهيلع ةبجاو ديحوتلا ةفرعم

 : ةءاربلا نالعإ 4

 ىَّلَع بيو ...ءاطعلاو ذخألاو ءارشلاو عيبلاب ةيويند ةلماعم يصاعلا لماعي
 ىلإ هرمأ كرتيو هبلقب هضغبي نأ -هيدامتو هريكذت دعب- ةفلاخملا كلت هنم ملع نم

 اذهف ...سانلا يف اررض ثدحت ثيجب هتيصعم رهاج دق يصاعلا ناك اذإ امأ» كهئلا

 .دجاسملا يف هنم ةءاربلا نالعإ بجي

 فارحنالا رهاظم نم عمتجملا ريهطتل ةيحورلا اهتطلس ةبازعلا ة ةئيه تفظو

 هنع تبث نم ىلع ةءاربلا مكح رادصإ اهنم .لئاسولا فلتحم ةرسم ،داسفلاو
 ةعماجلا ةالصلا دعب هتءارب دجسملا خيش نلعي ثيح ،ةيعرش ةفلاخم باكترا

 هيلع قيضت ىتح 3هملكي الو دحأ هعم لماعتي الف عمتجملا دارفأ عيمج هعطاقيف

 هتبوتب رارقإلا ىلإ عراسيو هيغ نع يوعريو هتفلاخم ىلع مدنيف \تبحر امب ضرألا
 .نيملسملا ةءارب نم هجورخ نع نلعتف ،“ةبازعلا"' ىدل

 تارابتعال صخش هنم ىنثتسي الف ،ةءاربلا نوناقل عمتجملا دارفأ عيمج عضخي

 .عبتي نأ قحأ هللا نيدو نيد أدبملا اذه قيبطت نأ نودقتعي ةبارعلا أل كلذ ]ةصاخ

 خيشلا ناكو (152 :مامنأل) 'ىيزق اد ناك ولَو أوُلدعاق متلق ادلو :لئاقلا وهو
 .ةءاربلا نالعإ نع لوؤسملا ةرارقلا دجسم خيش ضويب

 .210-211 /2 :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا (1)
 .30/ ا :ض د ويب د خيشلا مامإلا يواتف ؛10 :ةيفاشلا ةبوجألا :ضويب `(2) -

 .210 -9 / 7 : اهتروثو ةثيدحلا رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمحم 3 (
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 :هنبا ,رم ہصويب غيشلا ةعارب

 اذه ثبعلا شيعي نأ ةلوطبلا نكلو ،روسيمو لهس رمأ ناميإلا لئاسم ةفرعم إ

 نحتمت ةبعصلا فورظلا نأل كلذ ،هب ىضريو هللا مكح ىلع ربصيو ناميإلا
 اةمه ءارجإ هللا ةكأ دقو ،نيبذاكلا فشكتو نيقداصلا تتف ناميإلا ىإ نيبستنمل
 | نوُتَتفُي ال إ مهو اًنَماَء اولوق نأ اوكرت نأ رسالا بيمَحأ ملا ل :هلوق يف ن احتمالا

 ؛نيبذاَكلا مرَمَلْعَيَلَو اوقدص ةريذلا هللا مرَمَلْعَيَلَف مهلبق ني نيرلا ائئف ذقَلَو

 اهتنبا نبا ،هتيرذ نم دحأ ةباصإ ضوێب خبشلا هب نحتما اممو (01-03 :توبكنعلا)

 يف ةساردلا ةلصاومل ةايحلا دهعم يجيرخ نم ةلث عم هثعتبا امدنع داحلالا ىردعب

 ةرّقكم تاحيرصت نم هيلإ بس امم نيبتو خيشلا هب ىقتلا املو ةيقرشملا تاعماجلا

 .دجسملا يف هتءارب نلعأو ،هنم اربتف ،ىبأو رصأ هنكلو هباتتسا

 مسقب "ةءاربلا نالعإب صاخلا ءيدجسملا سردلا ضوْ خيشلا لهتسإ

 هناحبس يرابلا هيزنت ىَّلَع ادكؤم ،هئافصو ناميإلا ةقيقح نايب هيف لصف يرظن '

 مث ،ةفسلفلاو مالكلا ملعو ناميإلا نيب قرفلا نيبو ،هتافص قئاقح كردت نأ ىلاعتو

 اعوضوم ىلاعتو هناحبس "ةللا" لعج نم لالضو ةفسلفلا ةروطخ نم ردح
 هتردق مدعل ةحيحصلا ةديقعلا لوصا هبلق برشتي مل نم ةصاخ .يفسلفلا ثحبلل

 هتبلط ضمب رئأت يمو ةرملا ةقيقحلاب حرص مث نيدحلملا ةفسالفلا هبش در ىلع 0

 .'!هذه يه ةقيقحلاو ...ةرفك نيدحلم نيذترم اوداعف» :يداحلإلا ركفلاب

 نم مالسلا هيلع ميهاربإ انديس ةءاربب اهل لتمو “ةءاربلا” ةلأسمل خيشلا لصا

 للا مكحل ربصلا بوجو نبو هنبا نم ةءاربلا خيشلا نلعأ نأ دعبو ،هموقو هيبأ

 هابأ ميهاربإ لماع امك دلولا اه عم لماعتن لهف ...يننحتمي نأ هثنا دار» :لاقو
 نوملسملاف .'ةءاربلا هذهب هنلا ىلإ بّرقتنو ءارب هنم نحنف ؟هنع تكسن مأ هموقو

 .نيبرقألا برقأ وأ سفنلا ىلعو لو هب ةداهشلاو قحلا لوق بوجوب نورقي اعيمج
 ( َ .يلمعلا قيبطتلا ةجرد ثيح نم كلذ يف نوفلتخي مهنكلو

 .ةايحلا تاليجست .جمدم صرق .م 1973 /1 ,7 :موي ءةرارقلا دجسمب سرللا اذه ضري خيشلا ىقلأ )1(
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 :ةءاربلا لهأل ءاعدلا ك

 نم مرحي نيملسملا ةءارب يف نوكي يذلا صخشلا نأ ةيضابإلا دنع روهشملا نم
 ىلإ شّيفطا خيشلا بسنو شةيالو ةيادهلاب هل ءاعدلا رابتعاب ةرخآلا ريخم ءاعدلا قح

 كلذ يف نأ ىارو ضويب خيشلا هيلإ بهذ ام وهو &ازاوجلاب الوق بهذملا
 ىرأ انأو ،ةيادهلاب هل ةوعدلا عنم نم نيددشملا نيف» :لوقي ثيح اددشت نامرحلا

 .نوملعي ال مهنإ ،يموق دها مهللا" :ةلي لوسرلا لوقل ]ًكلة ريغ

 نأ كلذو ةيادهلاب سود ةليبقل اعد ةلي لوسرلا را ةريسلا يف تبثو

 اذق اسو نإ هل لاقف ةلي هللا لوُسَر ىلع مق يسودلا ورْمَع نب ; لفطلا

 دما مهللا" :لاقف ْمهيَلَع وُعذَت ذي ةنأ سانلا ظف كاَهْيَلَع هللا غ تبأَو تّصَع
 نيكرشملا نم داحآل ةي هللا لوسر ةوعد تتبث امك & امهب تأَو اسو
 :لاقف ،اهل وعدي نأ هلأسف ةلي ء ءيئلا ىتأ ثيح .ةريره يبا ةدلاو مهنم شةيادهلاب

 ة)؛ة ريره يبا مأ دها مهللا»

 هتبوت يف عمطلا ةلاح يف ةرخآلا زيخب هنم اربتملل ءاعدلا نيب اقرف ةَمث نأ ودبي

 ىلع تمي ل ام هتياده يف عمطي يصاعلاف اهنم سأيلا ةلاح يف هل ءاعدلا نيبو

 .هتياده ةلاحتساب يضقي صن هيف لزني ملوأ ؤبازحألاو ردب ةوزغ ىلتق لثم ،رفكلا
 ميحجلا باحصأ نم هنأ نيبت نمل ءاعدلا وه هنع ئهنملاف ،هتارماو بهل يبأ لثم

 يلؤأ اوئاك وو نيكرنثُملِل اوُرفشَتسِي نأ اونما نيذلاو ءييئلل ناك امف :ىلاعت هلوقل

 .156 /6 :ريسفتلا ريسيت :شيفطا (1)

 ةكم ةثيدحلا ةضهنلا ةبتكم 6} 1 ط ٦شيهد نب هتلا دبع نب كلملا دبع حت ةراتخملا ثيداحألا :يسدقلا )2(

 .14/10 :ه1410 ثةمركللا

 .ةايحلا تاليجست .جمدم صرق إم1973 /6 /1 :موي سرد :يدجسملا عمتجملا :ضويب ميهاريإ (3)

 لئاضف باكك :ملسم ؛2349 /5 06034 :ثيدح ،نيكرشملل ءاعدلا باب تاوعدلا باتك يراخبلا )4)

 .1957 /4 .2523 :ثيدح ...ملساو رافغ لئاضف باب ،ةباحصلا

 .2491 :ثيدح .يسردلا ةريره يبا لئاضف ننم باب 6 ةباحصلا لئاضف باتك .حيحصلا :ملسم )5(

4 1938. 
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 لاق امك- نّيبتلاف (113 :ةبوتلا) «“ميجَجلا باحصأ مُهْنأ ُمُهَل نيبت ام دعب "نم ىرف

 .“"؛يحولاب وأ رفكلا ىلع تولب نوكي -شيفطا خيشلا

 :ہيالولا قحو ةيبهذملا ۔6
 رابتعا ريغ نم ،ةيالولا قاقحتسال ةريسلا نسحو ناميإلا ضويب خيشلا طرتشي

 نيملسملا عيمجل ةلماش هدنع ةيالّولاف ، ةيضابإلا اهطرتشي يتلا بهذملا يف ةقفاوملا

 ةيناميإلا ةوخألا قح نع هلوق كلذ نمو {مهترصنو مهتبحم ىلإ وعدي .نيدلل نيقوملا
 بحلا ةفسلف كاردإلا مامت كردنلو اديج مهفنلو» :هللا يف ضغبلاو بحلا ةفسلفو

 وعدپ ناكم يأو نامز يأ يِف نمؤملا وخأ نمؤملاف ،هنلا يف ضغبلاو هثنا يف

 انل ؛فغا انبر» . :هلوق ي انلبق نمل وعدن نأ هنلا انملع دقو ضعبل مهنضعب

 «اوُنَماَء ريذن الغ اَنيوُلَق يف لَعجئ الو ناَممالاي انوقَبَس ةريدلا 7

 ناسنإ َوه» :ؤ "ىفوصلا ملاعلا يناليجلا رداقلا دبع خيشلا نع لاقو ؛‘(10 :رشحلا

 .ةيالولاو ريخلا هيف رظن نحنو .. ..يقت ملسم ٤ عرو

 هدصاقم يه امو ؟نيملسملا ةيقب ىلع ضويب خيشلا حتفت ت رهاظم يه امف

 ؟هدنتسمو

 هتاليص ماكحإ ةيمالسإلا بهاذملا ىلع ضويب خيشلا حاتفنا رهاظم نم
 ريشبلاو سيداب نب ديمحلا دبع خياشملا لاثمأ .رئازجلاب ةيحالصإلا ةكرحلا باطقاب
 نيملسملا ءاملعلا ةيعمج سيسات يف مهتكراشمو .مقعلا بيطلاو يميهاربإلا

 .156 6 :ريسقتلا ر ريسيت :شّيفطا (1)

 .2 :ديحوتلا ةمدقم حرش : :يخامشلا دمحا (2)

 .198-199 /3 :ميرم ةروس 6نآرقلا باحر يف (3)

 سسؤم 6(ع1166 - 1078 /ه561 - 471) يناليجلا نيدلا يبح ادمحم وبأ ىسوم نب رداقلا دبع (4)

 لصتاف فه488 ةنس ءاباش دادغب ىلإ لقتناو ناليج يف دلو ،نيفوصتملاو داهزلا رابك نم "ةيرداقلا ةقيرطلا
 فك528 ةنس دادغب يف ءاتفإلاو سيردتلل ردصتو ،ظعولا بيلاسأ يف عربو ؤ©فوصتلاو ملعلا خويشب

 .47 /4 :مالعألا :يلكرزلا .“ينابرلا حتفلا ” و قحلا قيرط بلاطل ةينغلا" اهنم بتك هل .اهب يفوتو

 .416 /15 :رمزلا ةروس "نآرقلا باحر يف (5)
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 دض فوقولاو ةيرئازجلا ةمألا ديشرت ىلع نواعتلاو دوهجلا قيسنتل "نييرئازجلا
 لاعلا يف نيملسملا اياضق ةرصانمو ،اهقيزمت ىلإ فدهت ىلا رامعتسالا تاططخ
 .“هتئاغإ ةنجل يف اوضع ضويب خيشلا ناك يتلا ةينيطسلفلا ةيضقلا ةصاخ

 حرش ىلع ضوتب خيشلا مادقإ حاتفنالا اذه رهاظم نم رخآلا هجولاو

 لكل - ةرارقلاب ريبكلا دجسملاب يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف باتك
 حيحصلا عماجلا حرش متخ دعب كلذو ،اماع رشع ةعبرأ ةدمل ۔عمتجملا تاقبط
 ةايحلا دهعمب سيردتلا تارّرقمو هاواتف تدهش امك بيبح نب عيبرلا دنسم
 .ةيمالسإلا بهاذملا ىلع اًحتفت

 هفقوم نالعإ ةءاربلاو ةيالولا ةلأسم يف ةئيرجلا ضويب خبشلا تاوطخ نمو

 يف ةعماجلا ةملكلا امأ» :هلوق يف كلذ صخل .مهنيب رجش اممو ن ةباحصلا نم

 اميف فوقولاو ،ىلاعت هلا انرمأ امك مهل رافغتسالاو 5اعيمج مهنع اضرلا يهف .مهقح
 . ؛هب لاعت هنلا نيدأو هدقتعأ ام اذهو .ةصالخلا ىه يه هذه "مهنيب رجش

 ةيمالسإلا ةدحولا دصقم قيقحت حاتفنالا اذه نم فدهي ضويب خيشلا ناك
 دحوم ءيش ال» هنأ دقتعي هنأل ،ديحوتلا اياضق ديدجت نم اقالطنا كلذ ىلإ ىعسف
 نيذلا نيملسملا عمجي دحاولا هنيدو دحاولا وهف دحاولا هنلا نيد ال : دحومو

 ضويب خيشلا عضو دقف 3“١اًفينح نيدلل مههوجو نوميقيو .ةرطفلا هذه نوعبتي
 نكمي كلذل ؛ةديقعلا لئاسم جلاعي وهو هدصاقم نم ادصقم "ةيمالسإلا ةدحولا"
 ضويب خيشلا قفو فيك :يتآلا لاؤسلا حرطن مث ،ةيملاعلا يطسولاب هركف ميسن نآ
 ؟ةديقعلا يف يضابإلا هبهذم لوصأو ةيودحولا ةيحالصإلا هفقاوم نيب

 ةيعطق تايآ ىلع ن ةباحصلا نم فقوملا ديدحت يف ضويب خيشلا دمتعا ا
 ةَرَجُشلا تخئ كئوُعياَبي ذإ نينموُملا نع هللا يضر ذقل :ىلاعت هلوق اهنم كةلالدلا

 .150-151 /7 :ةيرئازجلا ةروثلا ةدعاق ءانبو سيداب نب ديمحلا دبع -رئازجلا بعش داهج :يلسعلا ماسي (1)
 .02 :مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف :ضويب ميهاريل (2)

 : .202 : ءايبنألا ةروس نآرقلا باحر ف )3(
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 ةيآلاف ؛(ا8 :حتفلا همابيرق اًحَْف مُهَبائأَو مهنلَع ةنيكملا زناف مهبولق يف ام مِلَعف
 ال هتوادعو هثلا ةيالو نأ امبو .ماركلا ةباحصلا ىلع هللا ناوضر ىلع ةحيرص

 هب ىلتبيس امب ملعأ وهو ‘تاودبلا هل ودبت ال ىلاعتو هناحبس وه ذإ ،نالةبتت
 ةصقب اًسناتسم &‘.أةروفغم الإ عقت ال مهبونذ نأ خيشلا جتنتسا "نتفلا نم ةباحصلا

 هللا لعل رمع اي كيردي ام» :هقح يف ةني لوسرلا لاق يذلا ةعتلب يبأ نب بطاح

 .همكل ترفغ دقف متنش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ىلَع علطا

 رذع ىلإ رهتناو اهرصَحو داقتعالا لئاسم ,طبض ىلع ضويب خيشلا دهتجاو

 ةيالولا ميمعتب لوقلا دمتعاف ؤلوصالا هذه نع ةجراخلا اياضقلا يف نيفلاخملا

 ءايقتألل ىلاعت هللا فصول ادانتسا مهل ءاعدلاو مهترصنو نيقوملا نيملسملا عيمجل

 اًيولق يف لعج الو ناميالاب انوقبس نيذلا اتناَوخإلَو انل رفغا انبر» :نولوقي نيذلا
 .(10 :رشحلا) هگاوتَماَء َنيذَلْل الغ

 يعور اذإ ةصاخ ،لاجرلا لاوقأ ىلع رتاوتملا مكحملا صنلا ضويب خيشلا حجر
 يف ةيضابإلا جهنم ضويب خيشلا فلاخي ملف ،اهيف تيور يتلا نتفلا فورظ اهيف
 تايآلا يمو ،ةديقعلا يف بهذملا لوصأ ىلع هفقاوم ىنب لب ،لئاسملا هذه

 .تاداهتجالاو صوصنلا نم اهعم قفاوتي امو تامكحملا

 . :ةءاربلاو ةيالولا داعبأ 7
 نأ الو هنن الإ بحي نأ دبعلل ناك امف هلل بلقل ١ مالستسا ةيدوبعل يضتقت

 رابتعاو انلا مييقت سايقم طبض اهنم كةاعبأ هل أدبملا اذهب مازتلالاو ،هل الإ ضغبي

 ءاهنم ةبوتلا ىلإ مهقفويس هللا نأ كلذب خيشلا ينعيو 049 :مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف :ضويب ميهاربإ (1)
 .ةعتلب يبأ نب بطاح لثم

 ريسفت باتك يف يراخبلا هاور ثيدحلا و 5236 /1 :ءارسإلا ةروس نآرقلا باحر يف ؛55 :ن .م )2(

 باتك ين ملسمو ؛1855 /4 .4608 :ثيدح «ةآيلؤأ ةمُكوُدَعَو ودع اوثختت ال» باب ،نآرقلا
 ثيدح .ةعتلب يبأ :نب بطاح ةصقو مهنع هفا يضر ردب لهآ لئاضف نم باب ةباحصلا لئاضف
4. 4/ 1941. 

 .8-199 ,3 :ميرم ةروس ،نآرقلا باحر ف (3)
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 سفنلا لمحو 6هللا دنع نمؤملا ماقم كاردإو 6مهنيب ةقالعلا ديدحت يف ةيحورلا ميقلا
 .'"همهعم نواعتلاو ناكم يأ يف نيحلاصلا ةبحم ىلغ

 لصا ةصاخ ،ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلل ةلاعف ةليسو ةءاربلاو ةيالولا لصأ قيبطت
 لبق هلاصتتساب ليجعتلاو ،ركنملا رييغت يف فظوت ؤةعدار ةوق نمضتي يذلا {ةءاربلا
 اوماق اكيرمأو ابروأ ءالقعو يرست ىودعلاو يدعي ضرملا نأل» ،هلاحفتسا

 نم تلفنا مامزلا نأل ائيش اولعفي نأ اوعيطتسي مل مهنكلو عضولا كرادت نولواحي

 .نانعلا اوقلطا موي مهيديا

 مغرف تاعمتجملاو دارفألا حالصإ يف العاف ارود ةيصخشلا ةءاربل ا

 مهيلع عفنلاب دوعت اهنأ الإ ،دارفألا ضعب لاطت ةمراص ةيعامتجا ةبوقع اهنوك

 ىلعو "مهيصاعم نع مهعالقإو ةبوتلا ىلإ مهتعراسمب كلذو -الؤا-
 مهنم !اربتملا نوكل لالحنالاو داسفلا رهاظم نم اهريهطتب -ايناث-مهتاعمتجم

 ىلع اموي اوبلغ نإو عرشلا ماكحأ ةفلاخمب مهسوفن مهّوست الف ،مهريغل ةربع
 .نوبوتيو نوعدتري ام ناعرسف مهرما

 ةءاربلا ادبم قيبطتل ةيلمعلا داعبألاب افرتعم تافيلخ ضوع روتكدلا لاق

 قيبطتلاو ،ةبازعلا اهمدختسا يتلا .خيبوتلاو باقعلا يف ةوسقلا هذه نإ» :ةيصخشلا

 لب ،مهكسامتو ةيضابإلا ةدحو اظفح ناذللا امه ،بنذملا نم ةءاربلا أدبمل مراصلا

 .“اذه انموي ىلإ ةيقيرفإ لامش قطانم ضعب يف مهءاقبو
 ملسملا بابشلا راهبنا يهو هرصع يف ةزراب ةيركف ةرهاظ ضويب خيشلا جلاع

 ةءاربلاو ةيالولا" لصأ ىلإ ةيضقلا عاجرإب كلذو داحلإلا زمر يقرشلا ركسعملاب

 هلل انبح نوكيف هدحو هلل بلقلا مالستسا مزلتسي ناميإلا ىضتقم نأ ادكؤم

 .(ةيمفرلا) ةدوسملا ةخسن .19 ج . .حتفل ةروس "نآرقلا باحر ف )1(

 .29 /6 :رونلا ةروس :ن .م (2)

 .61 :نامتكلا ةلحرم يف ةيقيرفإ يف ةيضابإلا دنع ةيعامتجالا مظنلا :تافيلخ ضوع )3(
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 هلوقل ء'"'انيولقب مهيلإ ليغنو هللا ءادعأ بحت نآ زوجي الف يلاتلابو ؤهلل انضغبو

 مهل ذوفن آلأ مُكودَعَو يودع اوثختئ آل اونما نيزلا اهيأ آاي» :ىلاعت
 .(01 :ةنحتملا) هگقَحْلا نم مكءاج امب اورَقَك ذقَو ٍةدَوَمْلاي

 هل وعدي نأ هل ءالولا رهاظمو برغلاب ملسملا راهبنال ةيبلسلا راثآلا نمو
 ةيالولا'١ لصأ ىلإ ادانتسا كلذ ةمرجب ضويب خيشلا ىتفأ ،نيملسملا ىلَع رصنلاب

 نيملسملا ىَلَع نيكرشملل رصنلا بلطي نأ ملسمل زوجي ال» :لوقي ثيح ،“ةءارلاو
 ...يعادل: ببسلا ناك امفيك ،ناميإ نم ةرذ كلة لعاف بلق يف سيلو 8اذبا

 .“×هةءاربلاو ةيالولا ىنعم اوهقفتو اورذحاف

 .ةيلعافلاو ةلاصألاب مسئا ةءاربلاو ةيالولا ةلأسم لوانت يف ضويب خيشلا جهنم

 ءاعمج ةيمالسإلا ةمآلا نم نيحلاصلا لمشيل ةيالولا قاطن عيسوتل لصأ ثيح

 ةيصخشلا ةءاربلا ادبب كسمت كلذل ةازاومو .ةيناديم عيراشم ىلإ هفقوم مجرتو

 ةيبهذملا ةرئاد نم كلذب اَمَسف عيضولاو فيرشلاو ديعبلاو بيرقلا ىلع هذيفنتو

 لمعلا تابقع ماحتقا ىلإ ريظنتلاو مالكلا قاطن نمو ،مالسإلا ةباحر ىلإ ةقيضلا
 .ناميإلا تايضتقم نم كلذ نأ ادقتعم "نواعتلاو ةماقتسالاو

 داق لب ،نّيعم بناج يف ةروصحم ةيحالصإلا ضويب خيشلا دوهج نكت مل
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيوبرتلا :تالاجملا فلتخم تلاط ةلماش ةكرح

 ؟تازابإلا هذه قيقحتل اهنم قلطنا يتلا ةيساسألا ةدعاقلا يه امف .ةيسايسلاو
 اهل ضراعم وُهَف ؟تالاجملا هذهل لماشلا رييغتلا ثادحإب ناميإلا ةقالع يه امو

 ءاش نإ- هارنس ام اذهو ؟هتايضتقم نم اهنأ ررقيو اهيلإ وعدي وه مآ ؟دياحم مآ
 .يتآلا لصفلا يف هللا

 .36-37 /10 :مورلا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .48 /1 :ضويي خيشلا مامإلا ىواتف :ضويب (2)



  

 ججارعلا يلحخلا

 جالستإلا تالاهم

   ةييضاميإلا اهداهبأو
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 :كولسلا هيجوت يف داقتعالا رشأ :ديهمت

 ةيكزت هنم ىخوتي لب ،ةدّرجملا ةفرعملاب نهذلا نحش يدقعلا سردلا ةياغ تسيل

 ةيكسانملا تالاجملا كل ةلماشلا ةدابعلاب هدارفإو ىلاعتو هناحبس هنا هيزنتو سفنلا
 ىلإ : ةثعاب ةوق ىلإ لوحتيو .حراوجلاو بلقلا ىلَع ديحوتلا رطيسي مل اذإف» .ةيتايحلاو

 مسا سيلبإ وحتسال ةيفاك ةيرظنلا ةفرعملا تناك ولو 8)هل ةميق ق الف حلاصلا لمعلا

 وه عفانلا ملعلاف ...نوثعبي موي هيلإ ريصملاب هملعو .دحاولا هللاب هرارقإل ،ناميإلا
 ثبح بلقلا قامعا ىلإ غلب ول ملعلا نأل» ،كولسلا يف يباجيإ رثأ هل نوكي يذلا
 تايضتقم نمو هاضتقمب حراوجلا تلمعلو اهيف خسرل ةنينأمطلاو نيقيلا لحم
 اهترامع ىلَع رصتقي ال نمؤملا رود نأ كلذ ضرألا يف فالختسالا نسح ةديقعلا

 قفر اهترامع هنم يضتقي هناميإ نإ لب "رشبلا ةيقب كلذ يف سفانتي امك بسحف

 .(61 :دوه) هئاَهيِف ْمكرَمْعَتنساَو ضزألا [ م م مئاتشنأ وه ،ينابرلا جهنملا

 نيرصنعلا ةيذغت هنم مزلتست ةيوسلا هتايحف ؤحورو نيط نم ناسنإلا قلخ

 هللاب هلصي» يذلا ناميإلل حيحصلا رّوصتلاب ألإ كلذ هل ىتستي الو 5امهنيب عمجلاو
 ةدعاقلا وه ناميإلا نأ انبو ؛ةئءاطعو طاشن طبر ةايحلاب هطبريو ربو ءافو ةلص

 ةكيأ وه لب ةيدبعت سوقط درجم نكي مل يذلا مالسإلا حرص اهيلع عفتري يتلا
 ناميإلا نإف ،ةيندملاو ةيدبعتلا شةيعامجلاو ةيدرفلا ةايحلا تالاجم لك اهغورف تلاط
 الإ ققحتت ال ناسنإلا ةايح نوؤش حالص نأ ينعي اذهو ،ةكيألا هذه روذج لمم

 وه لب ©بسحف ةينيد ةديقع ةلزنمب ماظنلا اذه يف ناميإلا سيلف» ناميإلا حالصب

 مهتيموق ىَّلَع ظفاحي َوهَو .مهتايح نوؤش ةلمج ةحصب مهل نمضي يذلا

 .ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيندمل مهتايحل ءاملا َوهَو .مهتراضحو

 .136 :ملسملا ةديقع .يلازغلا دمح (1)

 .215 /13 :ابس :ةروس .نآرقلا باحر يف (2)

 .132 :ملسملا ةديقع "يلازغلا دمع (3)

 .293 :ةيمالسإلا ةراضحلا ،يدودرلملا ىلعألا وبأ (4)
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 ىدم نع رظنلا فرصب ،راكفأ نم دقتعا امو هروصت ةرمث وه ناسنإللا كولس

 ءاهقفو لمعلا يف هحراوج تطشن ةركفب ناسنإلا عنتقا اذإف ءاهنالطب وأ اهتحص
 ةلصحم يرشبلا كولسلا نأكو» ءاهبحاص تافرصتل ةهجوملا ةوقلا يه ةديقعلاف

 .يتبتلاب راكفألا قحأو ،؛هأطخ وآ ثقتعملا ناك اباوص "ناسنإلا هدقتعي امل ةيئاهن
 .لآملاو لاحلا يف ناسنإلا دعست يتلا يه ءاهديسجت يف ةدهاجملاو

 و ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةدعصألا ىتش يف تامزأ يف ملاعلا طبختي

 اه ةيرذج لولح ميدقت نع ةيرشبلا ريتاسدلاو ةيداملا تافسلفلا تزجع ،ةيسايسلا

 زايحنالا نم تملس نإ - ةيرشبلا دوهجلا نأل كلذ .هيطعي ال ءىشلا ثقافو

 هتايح نأل ،ناسنإلا اياضقل ةيرذج لولح ىلإ ءادتهالا نع ةرصاق ىقبت ريصقتلاو
 قيرط نع آلإ ملعُي ال يذلا - بيغلاب ةطبترم يه لب يداملا بناجلا يف رصحنت ال
 ءادتهالا نع ىأنمب متت ال رشبلا لاوحأ حالص نإف يلاتلابو ،اقيثو اطابترا - يحولا
 كولس هيجوت يف ناميإلا رود كردي انه نم ،بيفغلا ملاع نم لزنملا يحولا رونب
 .ةيتايحلا هاياضق جالعو ناسنإلا

 ثادحإ لجأ نم ةيحضتلاو لذبلل بهي ،اًيعفن (اًيتامغارب) ناسنإلا ناك اذإ

 :انقلا وه ناميإلا نإف ،هيف وه يذلا عضولا ةروطخ عنتقاو ملألاب رعش اذإ رييغتلا
 ةايحلا يف هتلاسرب هئبنتو هدوجو لصأب ناسنإلا فرعت ىتلا ةقداصلا ةيمالعإلا

 ارييغت هيف تثدحأ ىناعملا هذهب ناسنإلا نقيت اذإف يدمرسلا يورخألا هريصمبو

 هلوقل اًنادصم ،اًحالصإو احالص ةايحلا بناوج فلتخم يف رشتني ام اعيرس الخاد
 .(11 :دعرلا) 4مهيشناي ام اوريغي امح مأ موقي ام شب رغي آل هللا نإل :لاعت

 وه ناميإلا" نإف ةحجان ةضهنو ةكرح لكل ةرورض يسننلا رييغتلا ناك اذإو
 ،تابجاوو فيلاكت نم اهءارو نمكي امهم ةريخلا ئدابملا لبقتل سوفنلا ئيهي يذلا

 اهئشنيو اًمات اًرييغت سوفنلا ريغي يذلا ديحولا رصنعلا وهو ‘تاقشمو تايحضتو

 .مالسلا راد }ا ط ء.جاهنملاو فقوملا ةعبرألا ءاهقفلا دنع ةيمالسإلا ةديقعلا :يمَجعلا ديز وبا ديزيلا وبا (1)
 .73 :م2007 /ه1428 .ةرهاقلا
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 نع مهداعتبا ببسب الإ يراضحلا بكرلا نع نوملسملا فلخت امو .'"؛هرخآ اقلخ
 ناميإلا ةيلومش ىلإ وعديو ثفنێزملا ناميإلاو قداصلا ناميإلا نيب قرفي يذلا ،نيدلا

 .ةايحلا يف هلماكتو

 ةدعاقلا اهنوكل ،بولقلا يف ةحيحصلا ةديقعلا خيسرت ىلَع َئكملا نآرقلا زكر

 برب ناميإلا ىلإ اعيمج سانلا اعدو .ةايحلا يحانم لكل ةلماشلا ةعيرشلا عورفل

 :هلوقو .هيرانلا اهيأ ايف :هلوقب مهبطاخو باسحلاو ثعبلاو ةلاسرلاو نيملاعلا
 ىضمأ دق نوكي ةداهشلا ةملكب ظفلتو ءادنلا اذهل باجتسا نمف 5هْمَداَء ينب اي
 :نينمؤملل ةفيرشلا تاءادنلا تلاوت مث ،ناميإلا تامزلتسمب مايقلل هثنا عم ادقع

 مهتاقالع مهل طبضتو ،دقعلا اه تاعبتب مايقلل مهوعدت هماوتَماَء نيذلا اهيأ ايه

 هتقالعو ،مالستساو عوضخ ةقالع هللا عم نمؤملا ةقالعف ،نوكلاو عمتجملاو هنلا عم

 ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام عم هتقالعو ،نواعتو فراعت ةقالع عمتجملا عم

 ...ريخست ةقالع

 ةيمالسإلا ةايحلا يف ريبك ريثأت" اهل ةيحور ةقاط ةيمالسإلا ةديقعلا نمضتت
 ءانثتسا الب نآرقلا روس عيمج للختت اهنأ ظحاليو ]ةيعامتجالا مأ ةيدرفلا ءاوس
 نع نآرقلا ثيدحف ،ء!اةيعيرشتلاو ةيقالخألا مالسإلا ماكحأ عيمج للختت اهنأو

 ةديقعلا نم لقتني مل َئندملا نآرقلا نأ ظحالملا ذإ .ةيكملا ةرتفلا يف رصحني مل ةديقعلا

 .ماكحألا عيمجب اهتلص مكحأو ةديقعلاب لقتنا لب ةيلمعلا ماكحألا عيرشت ىلإ

 ةناجلا ةينوناقلا ةاوملا ةعيبط نع نيفلكملا ةبطاخم يف ئمالسإلا عيرشتلا زيمتي

 ةيناميإلا اهفوصاب ةيلمعلا ماكحألا طبر ىلإ ىعسي وهف 5مازلإلاو رابخإلاب ةفورعملا
 تضرع دقفا ]ةيلوؤسملاب روعشلا عزاو هيف قلختو ناميإلا ةوذج ناسنإلا يف كرحتل
 نع ثيدحلا اهدعب دروو رخآلا مويلاب ناميإلاو ؤهنناب ناميإلا ءادنب ةطاحم ةالصلا

 هللا دبعي يذلا ديحولا نئاكلا هنأ ناسنإلا رعشي ىتح هنلا دمجب حبسملا نوكلا

 .7 :م !996 /ه1416 .رصم -ةرهاقلا 6ةبهو ةبتكم 6 10ط .ةايحلاو ناميإلا :يواضرقلا فسوي (( 1(

 .8 :ةدابعو ةديقع مالسإلا ماظن كرابملا دمحم (2)
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 ءازجأ نم هبر دمج اًحَبسم اءزج نوكي ىتح ةريغلا يعاود هسفن يف راثئو ،اًرايتخا

 يعاودب اعجشم كلذ يف ناكو ةدابعلا نع رتفي ال يذلا حيسفلا نوكلا اذه

 ."هبيهزتلاو بيغزتلا

 حالصب الإ حلصت ال .ةيدقع داعبا .ةيندملاو اهنم ةيحورلا "ناسنإلا لامعأ
 يف ةبيطلا اهتارمث تزرب نمؤملا بلق ءاديوس يف تسرغ اذإ ناميإلا ةرذبف ةديقعلا

 ةبيط ةَمِلَك ًالئَم هللا برض فنك رئ ملأ :ىلاعت لاق امك ،هلامعأو هلاوقأ

 اهبر ل د ذإب نيج اك اهلكأ يتون ؟ : ءآَمُسل ا يف اَهُعرفَو ة تي ائ اَهلْصأ ١ ةبيط ةَرَجَشَك

 حتتفا كلذ لجأل ©(25 -24 :ميهارب) هگةن وركذت ْهلَعل سانلل لامألا هللا برضيو

 ةديقعلا خيسرتب اوؤدبف ديحوتلاب مهتاوعد مالسلاو ةالصلا مهيلع .لسرلا عيمج

 تالاجم فلت لاط يذلا ىغ داسفلا روص حالصإل اهب اوقلطناو ةحيحصلا

 عدتبملا ذوذشلاو يقالخألا بناجلاو ؤبيعش موق يف يداصتقالا بناجلاك ةايحلا

 .مالسلا هيلع طول موق يف

 ناميإلا ةرمث يه ءاهمّمتيل ثعبب يتلا "قالخألا مراكم نآ ةلي لوسرلا نيبي ا

 اريثك نآرقلاو .اقلخ مهنسحأ اناميإ نينمؤملا لمكأ» :هلوق كلذ نمو ،قداصلا
 .نيقفانملاو ةرفكلا نم نونمؤملا اهب زيمتي ةنسح قالخأ يف ناميإلا ضرعي ام

 هيف تناك رَمَو اصلاخ اَقِفاَُم ناك هيف رك نَم عبرأ" :لاق هنأ ةلي هنع يورو

 ثدَح اةإَو ناخ نيئؤا اذإ اَهَعَدَي ىئح قاقنلا نم ةلصح هيف تناك نهنم ةلصخ
 .كولسلاو دقتعملا نيب ةمكحم ةلصلاف 3هَرَجَف مصاخ اذإو َرَدَع دَهاَع اذإو بدك

 .371 :مالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا نيب لصولا :خديش ةبيجح (1)
 وهو 0 .نيحيحصلا . يف جرخي ملو حيحص ثيدح اذه» :لاقو نيحيحصلا ىلع كردتسملا يف مكاحلا هاور (2)

 .43 /1 .602 :ثيدح ناميإلا باتك .املسم طرش ىلع حيحص

 .18 :ةايحلاو ناميإلا :يواضرقلا فسوي (3)

 نايب باب ناميإلا باتك :ملسم ؛21 /1 .34 :ثيدح ثقفانملا ةمالع باب ناميإلا باتك :يراخبلا (4)

 .78 /1 .58 :ثيدح ."ناخ َنيئؤا اذإ» نم الدب ابتك ثدَح اذإ :ظفلب .قفانملا لاصخ
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 نأ موق رّوصتي» فيكف ،قالخألا يف هضارعأ ترهظ ضرم ناميإلا ىرتعا نإ

 .“"ه؟ةديقعلاب اهل ةلص ال قالخألا

 ةيناميإلا ةّيعجرملا ماكحإل ىعسيو ناميإلا خيسرت نم حجانلا حلصملا قلطني

 يلخادلا عزاولا يه ةديقعلا أل ءاهحالصإ ديري يتلا تالاجملاو عيضاوملا فلتخم

 ناسنالا أل ،هلا ناوضر ءاغتبا تاريخلا ىلإ قابتسالاو هنلا دودح دنع فوقولل

 مويلاو ىلاعت هنلا عزاو الإ قبي ملف عمتجملاو نوناقلا ناطلس نم ةوجنب نوكي دق

 اهوقلت امل ة ةباحصلاف ؤةيناديملا اهداعبأ يف رئؤي ةديقعلا ضرع جهنمو ٤ 2 خآلا

 ةيباجمإ ةكرحو اًرماغ اناميإ اًضيف مهيف ترمثا مهبولق اهب تيرشأو ةيفاص ةحيحص
 .ةايحلا تالاجم فلتخم يف

 هعانتقال يفلسلا جهنملا ىلإ يدقعلا سردلاب عوجرلا يف ضويب خيشلا دهتجإ
 جهنملا اذهلو ميركلا هباتك يف ىلاعت هنا جهنم لإ ةديقعلا باب يف جهنم ال» نأ

 اًبغر اهاشني ةدابعلل نارح ةايحلا نيدايم نم ضويب خيشلا ذاختا اهنم داعبا يكرحلا
 عقوتي ثيح ربديو ،هتبوثم وجريو ىلاعت هنلا ةاضرم نظي ثيح لبقي » ،ابهرو

 ةطبارملا نع ىڵوت نإ هبساحيس هللا أ نيقي ىلع ناك دقف ،ههباقع ىشخيو هطخس
 يننأب يمدق ىنإ يقرفم نم ائاميإ تئلم يناب نسحأ" :لوقي ذإ ؤتاهبجلا هذه يف
 هللا ينبتاع يسفنل لمعلاو ايندلا ىلإ تجرخ اذإ يننأو ،يتمأ ذاقنإل تقلخ

 .اديدش اًباقع

 .7 :ةايح جاهنمو ة هعيرشو ةديقع هللا ل ا هلإ ال :بطق دمحم (1)

 .0 :نامالا ة ةصق :رسجلا ميدن . )2(

 .4-105 /9 : :ت وبكنعل ة هروص ©نآرقلا باحر ف )3)

 نيبأت ين راخف رمع نب ومح خيشلا ةملك .(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف :رصان حلاص دمح (4)

 .125 :ضويب خيشلا

 قاحسإ يبا خيشلا ىلإ ض ه ويب خيشلا ةلاسر اًميعزو احلصم ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا :رصان دمحم (5)

 .112 :م148 ,9 /24 :خيراتب .شّفطا
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 : ىناميللا لصألاو ةيتايحلا اياضقلا عرلع

 نع فرطلا ضغب ۔-راكفأ نم هدقتعا ام ةرمث ناسنإلا كولس ناك اذإ

 كيرحت ىلع ةزكترملا يه رييغتلاو ريثأتلل ةليسو عبنأ نإف -اهنالطب وأ اهتحص
 هلك دسحلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسحلا ي ن الأ» :ةي لاق امك "ناميإلا

 ديحوتلا ناك كلذ لجأل 1 "بلقلا يهو الا هلك دسجلا دسف تدسف اذإو

 لماشلا ةعيرشلا ءانب هيلع موقي يذلا ساسألا وهف ،اغيمج لسرلا ةوعد حاتفم
 ركذ نع هتلفغ ةجيتن ناك الإ ربع نم ردص اطخ نم امف ]ةايحلا يحانم لكل

 .ناميإلا ىضتقمل ةفلاخم ربتعت -ترغص امهم- هتئيطخ نأ كلذ ٧هتبقارمو هبر
 لك ةاجنلاو» ؤهلاوحا لك يف ادبع هل نوكيل هبر عم نمؤملا هاضمأ يذلا دهعلا
 :تقو لك يف هلا رضحتسي نأ دحأ لك ىلعف ،هاري هنأك هنلا دبعي نميف ةاجنلا

 ..هلاح لك يف هسفن حامج حبك ىلَع هب نيعتسيو

 باكتراو نايسنلاو ةلفغلل نوضّرعم مه لب ،نيموصعم اوسيل رشبلا نأ ام
 رومأ حالصإل ىرتت السر لسرا ،هتمحر ىضتقمب ،ىلاعت هللا نإف ،ءاطخألا

 هيلع بيعش انديس ءايبنألا بيطخ ناسل ىلع نآرقلا يف ءاج امك .مهماوقأ
 هذهل هللا ضيق امك «88 :درم) تعطتسا ام حالصالا لإ ذيرا نإ :مالسلا
 نأ عاضوألا حالصإل ةليسو نسحأو ،مهنيد رمأ سانلل نودجي الاجر ةمألا

 .ةيحطس ةيعيقرت الولح ةيحالصإلا ةيلمعلا تناك الإو لوصألا نم نوكي

 وأ ةيقالخألا اياضقلا جلاعت نأ نيب قرف كجالعو جالع نيب قرف كانه

 رأ ةيعامتجا وأ ةيقالخا اياضق اهنأ ىلع -ألئم- ةيداصتقالا را ةيعامتجالا
 ألإ هلإ ال" تايضتقمو ناميإلا تامزلتسم نم اهنأ ىلع جلاعت نا نيبو شةبداصتتا

 باب ,ةاقاسملا باتك :ملسم ؛28 /ا 152 :ثيدح ؛هنپدل اربتسا ن نم لضن باب ؛نامإلا باتك !يراخبلا )1 (
 .1219 /3 .1599 :٧كهيدح ءتاههشلا كرتو لالحلا ذخا

 .56 / ١ 2 :بازحألا ة هروس ،نآرقلا باحر ف )2 (



 359 كولسلا هيجوت يف داقتعالا رثأ :ديهمت

 ناميإلا كيرحتل بولقلا ىّلَع داهتجالاف 5"اةايحلا تالاجم لك لمشت ىلا "هللا
 .ةيتايحلاو ةدابعلا اياضقلا لكل يرذجلا جالعلا وه حيحصلا

 ىلإ ايعاد بولقلا ةيكزت ىلع ةيحالصالا هتيلمع يف ضوێب خيشلا دمتعا

 اهيأ آب» :ىلاعت هلوق ريسفت ةبسانمب هلوق كلذ نمو اوقتب ئلتمتل اهبرب اهطبر

 مكل ريثيو مكلاَمغأ مكل حلص اديدس الوق اولوقو هللا اوقتا اوّتَماَء نيذلا

 ءانل ةميظع ةربع ةيآلا ي نأل ةفقو هذه يف انلو» :(70-71 :بازحألا) همكنولذ

 .مهنيب عقت يتلا تاموصخلاو سانلا لكاشم عيمج اهب لحث ةيقلخ ةيبرت اهيفو

 لح ةصق بونتلا حالصإ ىَلَع همامتها زيكرت ىلع خيشلا نم اصرحو
 مهبولق نأ كلد عم نوعةيو يصاعملا نوبكتري نيذلا حراص اهروذج نم اياضقلا

 ال بطلا بلقلا نأل ،هدابعو هلل نوعداخم مهسفنأ عم نوضقانتم مهئاب ةبيط

 نع ًرَشؤم ئيسلا لمعلاف حضني هيف امب ءانإ لك لب ،"هدسافلا لمعلا عم عمتجي
 كيرحتب بلقلا نم ةيحالصإلا ةيلمعلا قالطنا يضتقي كلذو بلقلا يف للخ
 نمؤملا هب يشمي يذلا رونلا نع هدعبل نازيملا لت ناميإلا قافو ؤهيف ناميإلا ةوذج
 هنأ بسحيو دودحلا ىتعتي دق اده لثمف ۔“١بقع ىلع اسار هدنع ميقلا بلقنتف

 نمك سائلا يف هب يشْمي ارو هل انْلَعَجَو ُهاَنيخاَف ايم ناك نَمَوأ ف اعنص نسحي

 .(122 :ماعنألا) هم! ؟اهنم جراخي :سيل تاملظلا يف ه

 بولقلا يف ناميإلا كيرحت ىلع اهتوعد سسؤت مل اذإ ةيحالصإلا ةيلمعلاف
 تاهج ىلإ جاتحت ةيئزج لولح ىلع لصحتو ،قيمعلا رييغتلا قيقحت نع زجعت
 نكلو ،عمتجملا وأ نوناقلا ةطلس تحت ناسنإلا طبضني دقف ءاهقيبطت نامضل ةيجراخ

 عزاولاو ةيناميإلا ةناصحلا دقفي هنأل لعفل اهنم خالسنالل ةصرف هل تاّهت اذإ

 .0 :ةايح جاهنمو ةعيرشو ةديقع هللا الإ هلإ ال :بطق دمح )1(

 .576 /12 :بازحألا ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)
 .391 /7 :ءارعشلا ةروس :ن .م (3)

 .383 /7 :ن .م (4)
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 بلقلا ريهطت ىلإ ةوعدلا ىلع زكتري حالصإلا يف ضويب خيشلا جهنمو .ئلخادلا
 نوكت نا» انم ديري هناف اهتماقتساو حراوجلا حالص نامضل ضارمأ نم هيرتعي امت

 تقٹئجا اذإو بلقلا يف هزوذجو ،هروذج نم داسفلا عطقي نأ ديريو ةرهاط انبولق
 طارصلا يف ترمتساو .حراوجلا تحلص داسفلا ةبحو ءالعتسالا ةدارإ بلقلا نم

 تارمث نم ةرمث هتايح تالاجم فلت يف ناسنإلا كولس أل كلذ "٬ميقتسملا
 .هداعبأو ناميإلا

 معازم ضويب خيشلا ةر دقف دسافلا لمعلا عم عمتجي ال بيطلا بلقلا أ امبو

 ةقرسلاو قسفلاو ةالصلا كرتك ،ةيعرشلا مهتافلاخغ ريربت اولواح نيذلا ةاصعلا

 نأ مهل نيبو ضقانتلاو بذكلاب مهاوعد ىلع مَكَحو ،ةبيط مهبولق نوكب

 ام حالصإو حوصنلا ةبوتلا يف يمه ام مهتافلاخ ريربت يف تسيل مهتحلصم
 هللا رفغتستو حتستلف ىلاعت هلل ةاداحملاو لالضلا وه اذه نا يرمحلا ،مهسفناب

 بلق نم الإ ردصت ال ىتلا كُيصاعم يطغت نأ لواحت نأ ال كل لضفأ هيلإ بشتلو

 . ؛بلقلا ةبيط ىوعدب ثيبخ

 خيشلا دنع حالصإلا تالاجم نم بناوج ىلع ةيتآلا ثحابملا يف علطنس

 نيبو اهنيب ةقالعلا زاربإ نيلواحم ،اهب ةقلعتملا اياضقلا جالع يف هتقيرط ىلعو ضويب
 .ةيناميإلا افوصأ

 .522 /8 :صصقلا ةروض ،نآرقلا باحر ف )1)

 .391-392 /7 :ءارعشلا ةروس :ن .م (2)
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 لوالا ثحبملا

 ةيناميإلا هداعبأو يوبرتلا لاجملا
 :ةاصحلا دزستم :لوأ

 عاطقب ضوهنلا ةرورضب ةيحالصإلا هتكرح ةيادب ذنم ضويب خيشلا عنتقإ

 طاطحنا نم هيف طبختت امم ةمألا ذاقنإل ةليسو نسحأ هرابتعاب "ميلعتلاو ةيبرتلا

 هللا ىلإ ةوعدلا ةيار لمحل لهؤم هتلاسرب نمؤم ملعتم ليج ءاشنإل ىعسف ،فلختو

 ملعلا ىلإ .نسحا يه يتلاب هللا ىلإ ةوعذلا انتقيرط» :لوقي ذإ ،ةريصب ىلع
 .ةمألاب ضوهنلل ناترورض ناميإلاو ملعلا اتزيكرف "هقداصلا ناميإلاو حيحصلا
 خسم ىلإ فدهي ييذلا رامعتسالا ليل اهيف لاط ىتلا فورظلا كلت يف ةصاخ

 يذرت هتاططخم ذيفنتو هتضبق ماكحإ ىلع هدعاس دقو .ةيمالسإلا ةيصخشلا
 لب عومدلاب هتيار عفترتو نيدلا ايحي ال» ...تافارخلاو لهجلا داسئتسا نم عاضرألا

 ةيمالسإلا ةيبرعلا سرادملاو 5ةيفاقثلا ةيربخلا تايعمجلا ءاشنإب .ةحلاصلا لامعألاب

 .ةجتنملا لئاسولا عيمجب ةمألا ةمدخو يداونلاو

 م1925 ماع سّساف يةحتلاب يدحتلا هجاوي نأ ألإ ةكرحلا دئاق ىلع امف

 ةيانب تلقتنا مث جهانملا ريوطت يف ةيعون ةلقن دهش يذلا “بابشلا دهعم” هتيبب
 سيسات دعب ةايحلا دهعم يمسو ،ةنيدملا بلق يف ريبكلا دجسملا راوج ىلإ دهعمل
 ` .. .م1937 ماع ةايحلا ةيعمج
 :خيدتقعلا هداعبأ ۔1

 ىلإ غلبي ام سيردتب ةيانعلا يف لقمتت ةيناميإ دعاوق ىلع ةايحلا دهعم سسأ
 دضعلا نوع خيشلا لاق لئاسولا ةثادحو ئدابملا ةلاصأ نيب عمجلاو ،هثلا ةاضرم

 .72 /4 :رئازجلا يف حالصإلا مالعأ :زوبد يلع دمح ( 1(

 .93 /4 :ةيادرغب ضويب خيشلا ةبطخ ؤن .م (2)
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 ةينيدلا ةيبرتلا وه ...ةايحلا دهعم يف ميلعتلا نم ضرغلا» :ضويب خيشلل نميألا
 ثعيي اام هب ناميإلاو ،ةفرعملا قح هللا ةفرعم ىلع زيكرتلاب كلذو .اهيناعم عسواب
 الوازي ىتلا نونفلاو ةاوملاف لضافلا قلخلاو نسحلا كولسلاو حلاصلا لمعلا ىلع
 .احلاص ايقت الجر نوكيل اهب عردتي ثعاوبو لئاسو يه امنإ اهاطاعتيو بلاطلا

 هاضرل ابلاط هنلا ليبس ىف ادهاجم اهعون ناك ايأ ةايحلا نيدايم يف لوخدلل الهؤم
 اوُبِجَتْسا اوّنَماَء نيذلا اهيأ ابوه :ىلاعت هلوق ىف هل هللا اهدارأ ةبيط ةايح شيعيلو
 .".«(24 :لافنألا) هكي اَمِل مكاعد اذإ لوسرللو هلل

 ةديقعلل نصح ضيغبلا رامعتسالا ةرتف يف هدهعل ضوێب خيشلا سيساتو .

 ةهجاومل ميلسلاو ديحولا لحلا وه هرظن يف اذهف» {ميلصلا فحزلا ةهجاومل طابرو
 .“ ىمالسإلا انيدو انتلاصأ ميقعتو فيرحت ىلإ ةفداهلا ةيسنرفلا ةفاقثلا ةمجاهمو )2(

 جهن ىلع اهعامتجاو ةمآلا ةدحو دصقم ىلع ضويب خيشلا نم اصرحو
 اراد اشناف هادم ىصقأ دهعملا عاعشإ غلبيل ميلعتلا ميمعت ىلع دهتجا ،ةّيطسولا

 يرئازجلا رطقلا تاهج رئاس نمو بازم يداو ىرق نم نيدفاولا ةبلطلا تاثعبل
 .ةيحورلاو ةيداملا ةيويحلا قفارملاب رادلا تزهج ؛نامعو ايبيلو سنوتك هجراخو .

 عمتجملا و ؤ تاهيجوتو سورد نم ةبلطلا هاقلتي امل لّوألا يقيبطتلا ناديملا يهو
 فلتخمب مايقلا ىلع .ئلخادلا ماظنلاب عتمتملا ،بلاطلا هيف بردتي يذلا رغصملا

 نونف ىلعو ماعلا ماظنلل طابضنالا ىلع نّرمتيو ةيعامجلاو ةيدرفلا تابجاولا
 .ةميكحلا ةدايقلا بيلاسأو نيرخآلا عم لماعتلا

 هلك هظفح ناك دقف هللا ملع نم مّلعتُي نأ يغبني ام لّوأ ميركلا نآرقلا نأ ام
 ملعلا نم ربتعملا رادقملا بستكا نمل ىتستيف 6ةايحلا دهعمب قاحتلالل ايساسأ اطرش

 .68 .هروطتو هتاشن ةايحلا دهعم :(نودع خيشلا) ديعس يفيرش )1(

 ةيادرغ ،يمبرعلا ةعبطملا } ا ط رئازجلا ف يمالسالا هداهجو ضويب ميهاربإ خيشلا :ريكب تشوعأ )2(

 43 :.م! 7

 .67 هروطتو هتاشن ةايحلا دهعم :ديعس يفيرش )3)
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 ضرألا ةرامع اهب ققحتت يتلا مولعلاو فراعملا عاونأ ىتشب هسفن دوزي نأ يعرشلا

 ىّلَع كسفن ضّورتو كنيد مولع ىلَع لصحتت نأ دعبو» :ينابرلا جهنملا قفو
 .""ههايندلا مولع نم تثش ام كلذ دعب ْمنتغإ ةيصعملا كرتو ةعاطلا

 ملعتي ؤيلمع بابش دادعإ دهعملا سيسات نم فدهي ضويب خيشلا ناك

 مهفصو دقو ،ناديم لك هب ىشغيو نآرقلاب كرحتي ناميإلا حيحص بابش ،لمعيل
 .ةلمح حيحصلا ملعللو ،ةاور هيبن ةتسلو ،ةلمح هنلا باتكل مه ،ةمألا ةذغ» مهناب

 ...ةاعد ةلطابلا تافارخلا نم يلاخلا حيحصلا نيدللو

 ىَلَع هيلع نومئاقلا دهتجا يذلا ةايحلا دهعم اهعنصي بابشلا نم ةيعونلا هذه
 اعابت زَرعُي ناك دقف 9يوبرتلا مقاطلا ثيح نمو سيردتلا ةاوم ثيح نم هريوطت
 هنع لاق ،ةيقرش تاعماج يف مهرثكأ جرخت نيذلا ءامدقلا هتبلط نم ءافكأ ةذتاسأب

 امنإو اهدحو رئازجلا يف ال ةدئار ةيوبرت ةبرجت (ةايحلا دهعم) لكش دقل» :يلسعلا ماسب

 .“ريوطتو ثحبو مامتها لك قحتست ةبرجت يهو ،َئمالسإلا يبرعلا نطولا يف
 هداقتعا هدهعم ريوطتو ةيوبرتلا هتمهم يف ضويب خيشلا حابن بابسأ مهأ نم

 هنأ هيف رعشي رملا نإ :لوقي ثيح ،هناوضر ءاغتبا هب موقي ميهلا بجاو سيردتلا نأ
 .‘ هللا اضرب سفنلا ةطبغو ريمضلا ةحارب رعشيف اًسقم ابلا ابجاو يوي

 حلاصلا يلمعلا بابشلا دادعإ ىلع ضوتب خيشلا صرح ىلع لدي اممو
 ال ةيوبرت داعبأ نم كلذ يف امل دجسملا راوجب دهعملا ءاقبإ ىلع هديكأت حلصملا

 ءشنلا دادعإو ةيبرتلا دهعملا نم ةياغلا ٥أل» ةيرظنلا ةيبرتلاب ءشنلا اهبستكي

 .“طقف ةيرظنلا ةيبرتلاب ال كولسلاو ةودقلاب دجسملا

 .314 /15 :رمزلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 .103 /4 :ةيادرغب ضويب خيشلا ةبطخ .رئازجلا يف حالصإلا مالعأ :زوبد يلع دمح )2(
 .213 /7 :ةيرئازجلا ةروثلا ةدعاق ءانبو سيداب نب ديمحلا دبع -رئازجلا بعش داهج :يلسعلا ماسب (3)
 .197 /2 :رئازجلا يف حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم (4)
 .جمدم صرق -م1972/02/08 /_ه1392 مرحم 03 :ةرجهلا نم سورد :ضويب ميهاربإ (5)

 .ةايحلا تاليجست
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 حاجن بابسأ مهأ نم يوبرتلا هبجاو ءادأ يف ضويب خيشلا صالخإ ناك .

 .لماشلا يعامتجالا حالصإلا قيقحت نم هنم فدهي ناك ام زابنإو 6هدهعم ةلاسر

 ةدابعلل ناديم دهعملا نإ :هدهعب ضويب خيشلا ةقالع نع زوبد يلع دمحم لاق

 اهيةؤي ،هتمأو هنيدل هيلع بجاو ضرف يهو ،هنلا ليبس يف داهج هيف اهلك هلامعأو
 عاونأو هدهعم يف هعم هنلا ناكف !بارحلا يف هتالصك اهل سيدقتو عوشخ يف

 .'.هههاطخ تبثو هقفوو هناعاف ،هل ناك امك ىرخألا هداهج

 :لئاسولاريوطتو ةياغلا تابث 2

 رمتسملا روطتلاب تزيمت هلئاسو نإف دهعملا سيسأت نم ةياغلا تابث ردقب
 .مولعلاو ةيمالسإلا ةيبرتلا وحن هدوهج هيجوت ىلإ ضويب خيشلا هللا قفو ثيح
 عم ةحيحصلا ةيمالسإلا ةيبرتلاب ةيانعلا نإ" :لوقي ذإ ،ةروطتم جهانمب ةيرصعلا

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةنهمل تيادصت ذنم يئدبم وه .جهانملا نسحاب حيحصلا ميلعتلا

 .كلذ دعب يدهعم يف مث الوا ىيحي نب رمع جاحلا يخيش دهعم يف

 زكري يذلا ميلعتلا لاجم يف حالصإلا ةاعد ةبربحت نم ضويب خيشلا دافتساو

 :اهمهأ طاقن ىلع

 .ميدقلا سيدقتو رّجحتلاب تزيمت يتلا ةميدقلا جهانملا دقن 11

 بتكلا عجارن نيح اننأ ذإ يبهذملا بصعتلاو تافالخلا بنجت ىلإ ةوعدلا -2
 ةعس يطعي بهاذملا ىلَع حاتفنالاو ©بّصعتلاو مئاتشلا نم ولخت ال اهدجن ةميدقلا

 .تافالخلا زواجت ىلَع ةردقلا نم نكميو قفألا

 مولعلا عيمجل كرتشملا عذجلا ةباثمب اهلعجو ةيمالسإلا ةديقعلاب مامتهالا 3
 .اهرامث يتؤت ىنح ىرخألا

 .اهزارسأو ةعيرشلا دصاقم مامتهالا 4

 . .200 /2 :حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم (1)

 .100 /4 :رئازجلا يف حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمح }ةيادرغب ضويب خيشلا ةبطخ (2)
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 .“رسسيردتلل ةحلاصلا بتكلا رايتخا 5

 ةمألاف يندملاو حورلا ناديملا يف مدقتلا ساسأ وه ليصألا ئملعلا نيوكتلا
 ملاعلا هدهشي امو ،ىربك ةيانع بناجلا اده يلوئ يراضحلا ثعبلا يف ةقداصلا

 هببس يملعلا نيوكتلا فعض لكشي ةدعصألا فلت يف رقهقت نم يمالسإلا

 ثيح ءاضر ديشر دمحم ذاتسألا كلذ ىلإ بهذ امك ديحولا ببسلا وأ }َسيئرلا
 دجن ال نالذخلا اده بابسأ نع ثحبلل نيملسملا لاوحأ انيرقتسا ام اذإو» :لوقي
 ي لاحلا وه امك ةلمج هلامهإب امإ يدلا ميلعتلا يف روصقلا َوهَو ادحاو اببس ألإ

 .٬رخآ ضعب يف امك ةميوقلا هقيرط ريغ نم هيلإ كولسلاب امإو دالبلا ضعب

 يف اهراثآ زربتو اهتديقع يف الايجأ باصت نيوكتلا اده نم ةمورحملا ةمألا نإ

 دئاقع اياقب يهف دئاقع مهف تناك نإف" ...اهتالماعمو اهتادابعو اهريكفت طاغنأ

 هنم ردصي اميف روبجم وه امنإو ؤهلعفي اميف دبعلل رايتخا ال هنأ وحن ،ةئجرملاو ةيربجلا
 ةمحر نأ لثمو ،تائيسلا مارتجا الو ضئارفلا كرت ىلع ذخاؤي ال اذهلف اضحم اربج

 ناسنإلا لعفيلف ،باقعلل هعم لامتحا ال اًعطق نارفغلاب هلمشت ىتح ابنذ عدت ال هللا
 لكاش امو ،هيلع باقع الف تاضورفملا نم لمهي ام لمهيلو تاقبوملا نم لعفي ام

 .3 ؛مهسوفن نم نيدلا مده ىلإ ىتأ امم كلذ

 :ہيدتقعلا سسخلاو حيوبزتلا جهانملا

 دنع سفنلا ملعو ةيبرتلا يف ةثيدحلا بيلاسألا ىودج ضويب خيشلا ىفن

 ءاملعو سفنلا ملعو سفنلا قلاخ .ها آل ،ةنسلاو باتكلا رون نع اهئانغتسا

 ةيبرت الف ةيودم ةلجلجم اهلوقاو فللاو الك .» ،ناسناإلاب حلصي امي ملعأ ؤ سفنلا

 باتك ىّلَع ة ةينبم ناك اذإ ألإ هبلق ةمالس قيقحتو ناسنإلا كولس حالصإ يف عفنت

 .فرصتب .08-09 :مالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا نيب لصولا :خديش ةبيجح (1)
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 هللا لالجب تعطتسا ام كتئشان بولق ملسملا يرملا اهيأ ألماف .هلوسر ةنسو هتنا

 ال كلة ريغبو ،هتمقنو هباذع نم فوخلاو ،هناوضرو هميعن يف ةبغرلاو ،هتبحمو

 ةيبرغلا جهانملا نم ةدافتسالا نإ لب "نألع وأ نالفل ةيوبرت ةفسلف ةيأ يدبت
 نأ نكمي يذلا نأل كلة» 5هب ةناصحلا نامضو نيدلا ديصرلا باستكاب طورشم

 هللا باتك عضي ۔ينرملا كلذ وه سفنلا ملعو ةيبرتلا يف مولعلا كلت نم ديفتسي
 ملاعم فشكي هللا رونب نيعطاس نيَساربن هلامش يف ةلي هلوسر ةنسو هنيمي يف

 ةديقعلا سسا ىلع ةيوبرتلا هتمهمب موقي َوهَو ؤهرخآو هطسوو هلوأ يف قيرطلا
 كلذ دعب وه مت رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هئاب ناميإلا نم ةخسارلا
 ةحيحصلا دعاوقلا نم عفان لكب دوزتيو ،ةقداصلا ةيناسنإلا براجتلا نم ذخاي

 حلاصلا درفلا نيوكتل ةعيفرلا ةيناسنإلا قالخألا سرغ يف ةحجانلا بيلاسألاو

 .هلضافلا عمتجملاو

 عم ةلاصألاب كسمتلا يف لثمتملا يفاقثلا حقالتلا ىلإ وعدي ضويب خيشلاف
 ىَجتي يذلا يركفلا وزغلا نم ردجيو ةحجانلا ةيناسنإلا براجتلا نم ةدافتسالا
 نيدلا تباوث باسح ىلع ولو مهننتس عابتاو هيركفمو برغلا ةداقب راهبنالا يف
 هللا ة ةرفغم ىلإ انوعدي يذلا ةلي هنلا لوسر دمح وه اندشرمو اندئاقف نحن امأ"

 ةنسح نيب عمجلا يف ف جهنملا اده لثمتيو ةايحلا يف انجهنم مسريو ،هناوضرو
 هللا ىقلن ىَّمَح هكلسن يذلا ليبسلا وه اذهف» ءاضراعتت مل ام ةرخآلا ةنسحو ايندلا
 ردق نإو ،ليبس نم كلذل اندجو ام نيرادلل لمعنو نيينسحلا نيب عمجن ناب هيلع

 رييختلا وأ عمجلاب انه خيشلا ينعيو “؛ىقباو ريخ ةرخآللف امهنيب ريخن نأ انل
 فورظ تعنم نإف ،َئيمسرلا ميلعتلاو رحلا ينآرقلا ميلعتلا نيب عمجلا ىلع صرحلا

 قيسنتو دادعإ 6ىلوألا ةقلحلا إماهوألاو تاهبشلا ضعب ىلع ادر مامإلا خيشلا ثيدح ضويب ميهاربإ (1)
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 يناميإلا نصحلا نم هب زيمتي ه رحلا ميلعتلل ةيولولاف امهنيب عمجلا نم ةره
 .يعرشلا نيوكتلاو

 ةفاقثلا نم ىدم دعبأ يمارم ىلإ هدهعم سيسات نم ضويب خيشلا فدهي
 بابش جيرحت نم دعبأ يمه لب - “‘ةفاقثلا لبق قلخلا" هراعش ناك ذإ -ةفرّنصلا :

24 

 ةحلصُم ةلصاوتم لايجا ةادعإ هلك كلذ ءارو نم دصقي ناك هنإ .حلاص قلختم
 ناميإلا سرغ يه ىلوألا ةوطخلا نأ ادقتعم ءاهب ضوهنلاو ةمألا ةدايقل ةلهؤم
 هيلإ ذأمطاو ناميإلا اذه ةوالح قوذت ىتم بلقلاف» ءةئشانلا بولق يف حيحصلا

 ايند يف ،ةايحلا عقاو يف ؤبلقلا جراخ يف هتقيقح قيقحتل عفدنم دبال ،هيلع تبثو

 يف هب طيحي امو ناميإلا ةقيقح نم هنطاب يف هرعشتسي ام نيب دحوي نأ ديري سانلا

 ."ةايحلا عقاوو رومألا تايرجم نم هرهاظ

 تايعمج دهعملا باحر يف اشناو تايلآ تاياغلا هذه غولبل ضويب خيشلا ركتبا
 ةماه ةليسو عت ىتلا ذيمالتلا ءامدق ةيعمج" اهنم تاصصختلا فلتخم يف

 هذه ةطشنأ مهأو ةايحلا نيدايم يف هتبلط راودأ ليعفتو دهعملا دوهج رامثتسال

 ©نيجيرخلاو نيسردمتملا ،ةبلطلا ةفاك اهيلإ ىعدي ىتلا ةماعلا تارمتؤملا دقع ةيعمجلا

 مهفيلكتو "مهتريسم مييقتل نيبردملا هدونجب دئاقلا عامتجا مهذاتسأ عم نوعمتجيف
 تاتش عمجارمتؤملا اذه ضارغأ نمو "مههيجوتو مهديدستو ةيناديملا ماهملاب
 ميلاعت ثبو ،ةساردلا نمز يف تنوكت ىتلا ةنيتملا طباورلا ىلع ةظفاحملاو ءاضعألا

 ةيملعلا عيراشملا ةمدخو ءاهب نولصتي يتلا تاعمتجملا يفو مهسوفن يف ذاتسألا

 , نيدايم يف لوزنلاو شةعاطتسالا ردقب ماعلا حالصإلا يف ةكراشملاو ،لئاسولا عيمجب
 نمضتو ةبولطملا ةياغلا ققحت ةموسرم ططخو ماظن يف ينطولا داهجلاو حافكلا

 .2 ؛ةيوغرملا ةجيتنلا
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 رحلا ميلعتلا تاررقم دادعإ ذيمالتلا ءامدق ةيعمج اهب لفكتت ىتلا اياضقلا نمو
 يداو يف ،ةيحالصإلا تايعمجلا اهيلع فرشت ىتلا ةينآرقلا ةيئادتبالا سرادملا يف

 ؛ئموكحلا ًميسنرفلا ميلعتلاو لماكتتل رئازجلا لتلا ندم يف اهعورف يفو بازم
 نيرشعلا نرقلا لهتسم يف يسنرفلا ( يموكحلا ميلعتلا بازم يداو لبقتسا دقف

 خيشلا ةدايق تحت- ةيحالصإلا ةكرحلا يعاسم نمو ءاًرفك هرابتعاب ضفرلاب
 كلذو ،ًَرحلا يبرعلا ميلعتلاو يسنرفلا ميلعتلا نيب عمجلا ىلإ ةوعدلا ۔-ضويب
 راهنلا يفرط هسيردت ىلإ تدتهاف ،ينمزلا هتيقوتو رحلا ميلعتلا جمانرب ىوتحم ريوطتب
 ةموكحلا ميلعت ةرحلا سرادملا تلمكو » ضراعتي الو يمسرلا ميلعتلا عم لماكتيل
 خيراتلا يفو ةيمالسإلا ةديقعلا يف اهسوردب ءانبألا تّنصخو .انصقان ذعي ملف

 نويبيلصلا نوملعملا عمتسي ملف ...قالخألا سوردو هقفلاو يمالسإلا

 “"»«...داحإلاو غيزلا اهيف اوثبيف ذيمالتلا سوفن ىلإ اوذفني نأ نوبصعتمل

 ةئشان نامرح مدع يف لممتي عماجلا يحالصإلا جهنملا اذهل يدقعلا دعبلاف
 ةفاضإ ةيحلا تاغللاو ةيضايرلاو ةيملعلا داوملاك ةيتايحلاو ةيداملا مولعلا نم مالسإلا
 يف هيجوتلاو ةديقعلا يف غيزلا نم ءانبألا نيصحت يف لقمتملا لاملا سأر ىإ

 .ضرألا يف هللا ةفالخل قلطنيو ملسملا ة ةيصخش نزاوتت كلذبو راكفألا

 :ةايحلا نيدايم لكل ةايحلا دهعم 3

 ` مولعب ةفقثم ةريسلا ةميقتسم ةبلطلا نم لايجأ دادعإ ىلإ ةايحلا دهعم فدهي
 نع خيشلا لوقي سةريصب ىلع هثلا ىلإ ةوعدلا ةيار عفرو ةمألا ةمدخل ةلهؤم رصعلا
 فقلملا حلاصلا بابشلا نيوكتب ةمألاو نيدلا ةايحلالمعي ضويب» :ةياغلا هذه
 اذهب يتمأو ينيد تمدخ دقو .ةايحلاب ضبانلا اهبلقو ةمألا دامعو نيدلا ةايح مهنأل
 .2 ؛يذيمالت نم شيجلا
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 كلذو ايندلاو نيدلا لاجر ءدبخنلا هذه ليهات ىلع خيشلا لمع دقف
 يلمعلاو يرظنلا نيوكتلا نيب عمجلاب كلذو چاهتدايقو ةمألا ةمدخل مهدادعإب

 ربجي يعماجلا بلاطلا ناك اذإف .هب ضوهنلل مهدعي يذلا عمتجملا قمع يف يناديملا

 نإف ،ةيناديملا عيراشلل دادعإو تاعاقلا لخاد ةيقيبطتلا صصحلا روضح ىلع
 ةايحلا بورد ىتش ث يف ةيناديملا ةيلمعلا سوردلا دوهشب هبلط مزلي ضوێب خيشلا

 نيب اهتعلاطمو هسورد ةءارق ىلع رصتقي نأ يذيملت نم ىضرأ ال» :لوقي ثيح
 اوقبطي نأ يذيمالت نم ديرأ ،ائيش ةايحلا نع فرعي ال رشمكنم وزنم وُهَو ،ناردحلا

 ةفرعملا قح هنوفرعيف هب نوطلتخيو ،هتمدخل نوعراسي يذلا عمتجملا يف ف مهتامولعم

 .“"ههضارمأ ةجلاعمل دادعتسالا لك نودعتسيف

 عئاقولا ىدحإ دوهش نع هبايغل هيلع هبضغ دتشاو هذيمالت دحأ بتاع دقو

 دهشملا روضح نع هسوردب هلاغتشا هيف عفشي ملو ،ةرارقلا قوس يف ةيخيراتلا
 ثداوحلا ةنياعم نع ينغي ال يرظنلا نيوكتلا ٥أ خيشلا ةعانقل ،ئخيراتلا
 نيوكت يف ثادحألا ةعباتم رود نع لوقي ثيح .اهب رابتعالاو ةيعقاولا

 نم ريخ هيف لمأتت دحاو رظنم "ربتعاو رظناو ،اهيلإ بهذاف» :ةلعافلا ةيصخشلا
 .!ناردجلا نيب يرظن سرد فلأ

 عنتقا دقف ،هيلإ ةلصوملا لئاسولا رايتخا ىلع دعاسي هَحوضوو فدهلا ديدحت نإ

 مهفلكو هتبلط ضرغلا اذهل ةعاف هب ضوهنلاو هعمتجم حالصإ ةركفب ضويب خيشلا
 اهب قيلحتلاو اهتدايقب ردجأ مهناو مهتمأ لبقتسم ديلاقم مهيدياب نأ مهعنقأو 3هًمه

 ضرفو قالخألا نسحو "ةينلاو مزعلا قدصب امنإ يمتلاب ققحتي ال كلذ نأ ادكؤم

 اعد ذيمالتلا ءامدق ةيعمج تارمتؤم ىدحإ يفف لصاوتملا يناديملا لمعلاب دوجولا
 مه نيبو ةريضبلاو ةمكحلاب يعامتجالا حالصإلا نيدايم ماحتقا هلإ هتبلط خيشلا
 مكسفناب نؤفّرعتو مكذؤجو نوضرفت كلذب مكنإف» :مادقإلا كلذ ةبقاع نسح
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 ال اذهو "نيفقثملل داقنت فيك ةمألا نوملعتو .مكمارتحا ىلع سانلا نولمحتو

 مكايإو ،لمعلاو لوقلا يف ةينلا صالخإو ،ريمضلا ةراهطو بلقلا ءافصب الإ نوكي
 .‘"؛هلاضعلا ءادلا اهنإف ةيرصنعلاو

 .حاجنلاو قيفوتلا ساسأ اهنأل صالخإلا ةفص ىلع خيشلا زيكرت ظحالي
 ةدايق ىلع هتبلط ديكألا هضيرحت مغرف "ةيوبرتلا هتسسؤم يدقعلا ثعبلا ةمث ىلجتيو
 سلاجملا نورتصتي مهضعب ىري امدنع هرورس ءادبإو اهسلاجن سأرتو ةمألا
 ةدايقلاو ةدايسلا لعج مدعب مهركذ هنأ ألإ إمهنس رغص ىلع تاعامجلا نوسارتيو
 مهيلع تضرغ نإف "ىلاعت هللا هجو ءاغتبا ريخلا لعف ىلإ مههجوو .ةياغلا يه
 برضو ،نيلكو الو نيبايه ريغ مادقإلاب مهيلعف ةءافك مهسفنا نم اوسنأو ةيلوؤسم
 ضعب ضارعتسا دعب مهل لاقف ،ريخلا ىلإ ةيلمعلا مهتودق نوكيل الثم هسفن نم مهل

 نع لاسأ ال ...» :سيردتلا ةَّمَهَم عم ةازاوم اهب موقي ناك ىتلا ةيعامتجالا هتاطاشن

 “×...ةماعز الو ةسائر الو ةدايس يلابب رطخت ملو ارجأ لمع
 مهعنقيو ءةايحلا يف ه اسرب مهركذيو هّمه هتبلط لمحي ضويب خيشلا ناك .

 يف هلوق كلذ نمو ...مامألا وحن ةمألاب ريسلاو ةيارلا مالتسال مهرود ناح دق هنأ

 رودلا نإو مكتلود ةلودلا ثإ :نوملعتملا بابشلا اهيأ» :ذيمالتلا ءامدق رمتؤم

 ليوحت ىلَع سانلا ىلَع ردقأ متناو ،لبقتسملا هلاقم مكدّبف مكل مويلا ناو ضمكرود
 ول ةمألا متنأ مكنإ لب ،مكل عبت ةمألاو ةمألا مكنإ .نوديرت ثيح ىلإ ةمألا هابحتا

 يديا نم ةمألا ة ةدايق اوعزتنت نأ مكل نآ دقل :نوفقثملا بابشلا اهيأ 3 .مكرادقأ متفرع

 .“«مكعم سقلا خ ورو اهوكرادتف ...نييمألا ةلهجلا

 تارغث نوسي اعفاي ابابش ،هدهعم ريكاوب ىري امدنع هرورس خيشلا يفخُي الو
 ىرأ نأ هنناو ينّرس» :لتلا ندم وأ بازم يف سلاجملا ضعب نورادصتيو عمتجملا يف
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 نسحل ألإ كلذ امو براش هل رطي ملو سلاجم ردصتو تاعامج سأر مكنم اضعب
 يذلا عمتجملا يف هتبلط ةطشنأ عباتي خيشلا ناكف .٦؛هتناصرو هتمكحو هقلخ
 ةيباجيإلا مهفقاوم رابخأ نأ مف اربعم .عم مهلساريو مههجوي ،هب ضوهنلل مهعأ

 .“}عَنلا رمح نم هيلإ بحأ
 راثآ ىڵجتت "يرئازجلا لامشلا ندم يف دهعملا يجيرخ نم تائم ثبنا دقف

 يف ىذتحت جذامن اوناكو» ،ةايحلا تالاجم فلت يف يلمعلا ئناميإلا مهنيوكت

 . املو ...ةوق نم اوتوأ ام لكب “ءاملعلا ةيعمج” عم اوفقوف ،لامعألاو لاوقألا

 .نيتباثلا اهراصنأو صلخملا اهننج بونجلاو لامشلا يف اوناك ،ةروثلا تعلدنا
 اعدوتسمو ةروثلل لقاعم ،لامشلا ندم يف مهنكاسمو ةيراجتلا مهنيكاكد تناكو
 معد ىلع نولمعي اوناكو ،اهراوثل ئجالمو اهطابضل ىقتلمو ،اهلاومأو اهرارسأل

 ةروثلا يف مهداهج نوربتعيو ابلص ناميإو ةيلاع ةءافكب اهتاططحم ذيفنتو ةروثلا

 .هللا هجول هب نوموقي ،هللا ليبس يف داهج وه
 ضويب خيشلا دكأ ةايحلا نيدايم يف اهرامثتساو ةديقعلا ةمالس ىلع اظافحو

 ال يمسرلا ميلعتلا جمارب آل ،نمثلا ناك امهم رحلا ميلعتلاب ثبشتلا ةرورض ىلع
 انفقوم نع ديح ال اننإف اذلو» :لوقي ذإ {ةيانعلا نم هقحتست ام ةينيدلا ةاوملل يطعت
 اهلك بئاصملا نأ دقتعن اننأل حاورألا لذبب ولو هل بتصعتن لب .نيدلا ميلعتلا نم
 . احضاو يدقعلا دعبلا ىلجتي انهف ،“"انئيد ماقتساو اندئاقع انل تملس اذإ نوهت
 هب مامتهالاب الإ ةمألل صالخ ال هنأل ةيعرشلا دهاعملاو سرادملا سيسات يف

 .دجاسملا ءانبب اهمامتها

 .206 /3 :ةثيدحلا رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمحم )1(

 .79 :ائسح ائيدح ناك :راخف رمع نب ومح (2)

 .9-220 /7 :رئازجلا بعش داهج :يلسعلا ماسب (3)

 قيسنتو دادعإ ىلرألا ةقلحلا .ماهوألاو تاهبشلا ضعب ىلع ادر مامإلا خيشلا ثيدح ضويب ميهاربإ )4)

 .3 1::(شابعك) ديعس ميهاربإ دمحم خيشلا
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 قهري هنوك :اهنم سةدع تاداقتنا ىلإ بازم يداو يف رحلا ميلعتلا ضّرعت
 رحلاو يمسرلا نيميلعتلا نيب عمجلا رتعتل ضارمألا ضعبل مهضزعيو ذيمالتلا
 جئاتن تتبثأ نيميلختلا نيب عمجلا نم اماع نيسمخ ةبرجت ناب ضويب خيشلا باجاف
 :ةيودم قح ةملك اهلوقن لب» ،ةروفوملا ةحصلاو يملعلا ليصحتلا ثيح نم ةيباجيإ

 نيب عمجي نأ عيطتسي ال ثيجب 6اندالوأ دحأ يف فعضو قاهرإ انل نيبت ول اميف.

 يذلا ميلعتلا نم هاقلتي امب ءافتكا يمسرلا ميلعتلا نع هعطقن فوس اننإف ،نيميلعتلا
 انيضرأو هللا انيضرأ اننأ كلذب انبسحو ...!ءاشي ام هنلا لعفيلو هنيد رمأ هيلع ظفحي

 نيعتمتملا هذيمالت قوفت نع رفست يمسرلا ميلعتلا يف ةيناديملا جئاتنلاو 8انرئامض
 .راهنلا يفرط ًرحلا ميلعتلاب

 : لجسملا ةسلاسسر : :ايش اش

 ةفاقثلاو ملعلا ميمعت ىلع لمع لب اهدادعإو ةئشانلا نيوكتب خبشلا فتكي م

 رود ليعفت يهو ةئيرج ةيراضح ةوطخ ةمألاب اطخف ،عمتجملا حئارش لك ةعساولا
 .ةحوتفم ةعماج لإ هليوحتو دجسملا

 :ةيبعش ةعماج ىلإ دجسملا ليوحت ]
 دجسملا ربنم فظوف ةمألا ةضهنل ملعلا ةرورضب ضويب خيشلا نمآ

 دمحم روتكدلا لوقي ،عمتجملا حئارش فلتحم نم هداور عيمج ميلعتلا ميمعتل

 هسحب كردأ» :ضويب خيشلا نغ نيتعماجلا يبينرخ دحأ رصان حلاص

 ل هنأ ، يمالسإلا ملاعلا يف ةيحالصإلا تاكرحلا ىلع هعالطاو يحالصإلا

 دمت عاعشإ ةرانم ىلإ دجسملا لوحت ،سفنلا ةليوط ةيلمع ةطخ عضو نم لب

 ناك امف ‘ةيورخألاو اهنم ةيويندلا ،مهتايح يحانم عيمج ييف رونلاب سانلا
 ظعولا ىلع انهيف زصتقي ال .ةيبعش ةعماج ىلإ دجسملا لوح نأ ألإ هنم

 .37 :مامإلا بشلا ثيدح ؤضريب ميهاريإ (1)
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 ىلع ةطوسبم ةيمالسإلا ةفرعملا بياطا هيف مقي امنإو ،امهدحو داشرإلاو
 .‘”هةندمحم ءينلا ةنسو ميركلا نآرقلا ةدئام

 هتلزنمو ماعلا يمالسإلا عمتجملا يف دجسملا ةناكم ضويب خيشلا لغتسإ

 تاذ ةيحورلا ةئيهلا ،ةبازعلا سلجم هيلع فرشي يذلا 5َيبازملا عمتجملا يف ةزيمتملا

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةينيدلا» ءةددعتملا ماهملاو ةيناديملا داعبألا

 ميلعتلاو ذاشرإلا ثيح نم ،ةيحالصإلا هتكرحل لوألا ربنملا هلعجف ،)٤ةيوبرتلاو

 فلتحم يف لماشلا حالصإلا ثادحإل ،هتائيهو عمتجملا تاقبط لكل ماعلا ةيجوتلاو

 ةبوشم تناك دقو .ةينيدلا اهتديقع لوصأ يف ةمألا نيوكت نم اقالطنا ةايحلا يحانم

 ةنسلاو باتكلا ىلع يمالسإلا اهغيرشت دعاوق ءاسرإو ،تافارخلا نم ريثكب

 .حيحصلا داهتجالاو

 ديدبت ي ادهتجم دجسملا ربنم يف نرق فصن نم رثكأ ضويب خيشلا طبار
 ةسألا اياضقب مامتهالاو هسورد ليعفت ىلع صرحف .ةلماشلا هتلاسر يةؤيل هرو

 ةفيظو ءايحإل ىرخأ ةهج نم ىعسو 8اهل ةيلمع لولح داهجإ نم نكمتلل ةنهارلا
 داشرإلاو ظعولا سورد ليعفتو ،هيف ةفلتخملا مولعلا سيردتب" ةيميلعتلا دجسملا

 .ديدجتلاو لومشلاو ةيعقاولاب مستت اهلعجب

 :خيناميإلا ةيعجرملاو ةيعقاولا سوردلا
 انسوردو» :الئاق ةيدجسملا سوردلا هيلع نوكت نأ بجي ام خيشلا نيبي

 ةماع تاملك تسيلو ،اهتجلاعمل اهب انيلتبا يتلا ضارمألا يف نوكت نأ بجي انظعاومو

 .06 :(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف :رصان حلاص دمحم (1)

 .43 :نامتكلا ةلحرم يف ةيقيرفإ يف ةيضابإلا دنع ةيعامتجالا مظنلا :تافيلخ ضوع (2)
 نيبات يف جاحلاب خيشلا دمحم ذاتسألا ةملك .(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف :رصان حلاص دمحم (3)

 يف ريتسجاملا ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر .حالصإلا يف هجهنمو ضويب ميهاربإ خيشلا : نيللا رون لاحكس )4(

 .7 :م 1994-1995 :ةيعماجلا ةنسلا رئازجلا - ةنيطنسق ,رداقلا دبع ريمألا ةعماج .ةيمالسالا مولعلا
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 قوف ءانهلا عضن نأ انيلع بجي لب \ حورجلا عض ذاوم ىلَع انيديأ عضن نأ نود اهيلع ن

 سانلا ملعي نرق فصن نم رثكأ رغثلا كلذ يف خيشلا طبار . '؛بقنلا عضوم

 هلوق كلذ نمو ،ميركلا نآرقلا ىلع نيملسملا عقاو ضرعو .مهيكزيو باتكلا
 عوضوملا اذه يف مالكلا سيل» :ةديقعلاب قلعتم عئاش اطخ حيحصتب هريكذت ةبسانم

 ةبارق نم داشرإلاو ظعولل يسركلا اذه ىلع تسلج نأ ذنمف ميدق وه لب اديدج

 حيحصت يف سوردلا نم تائمو ,تاشم تيقلأو ،رحأو ركذأ انأو اماع نيسمخ

 .“٤...هريغ نود هدحو هنلا ىلَع دامتعالا بوجوو .ةديقعلا

 اهتيعجرمب عيضاوملا فلتخم ةلص ماكحإ ىلع اصيرح ضويب خيشلا ناك

 عضوم يف ءاودلا عضو يف اجيرص .ةيعقاولا اياضقلا لوانت يف ائيرج .ةيناميإلا
 توكسلاو قحلا نامتك نم هعنمي يذلا ،هناميإ ىضتقم نم كلذ نأ دقتعيو .ءادلا

 ...كداشرإ ىلَع لوؤسم ىننأل يربق ىلع فاخأ امنإ ...» :لوقي ثيح ؤركنملا نع

 ترمأ اذإو تكسا نأ يلع مارحف كاهنأ نأ تعطتساو اركنم لعفت كنتيارو
 نولل :ليئارسإ ينب نم اورفك نيذلا يف لاق امك .ينبقاعي نأ هثنا نم افوخف ( تيهنو

 أوصَع امب كلاذ م ميزَم نبا ىتسيَِو ةوا ناسل ىّلَع لي ءآرس ينب نب أورَقَك نيذلا

 .“«(78 :ةدئالا) نودتعي أوئاكو

 .ةماعلا بضغ نم افوخ قحلا لوق نع توكسلا ةمرح ضويب خيشلا نقيت
 نيذلا ةاعدلا ضعب هب بيصأ يذلا بناجلا اذه نم تيتوأ ةمألا ناب حرصو
 نأ فاخي انم دحاولا ناكف» :هللا هجو غاغتبا قحلا لوق يف ةأرجلا ةرورضب مهركذ
 الو حلا لُق نكلو چاهلبقت ال ةماعلا نأل حلا ةلوق فاخيو ةماعلا ءارآ مداصي

 قلمتي ملاعلا نوكي نأ امأ .هجهتنن ام اذهو هوضفر مأ هولبق سانلا رمأ كمهي

 اذهف مهداذنجاو مهئابآ ءارآ فلاخي ال ام وأ إمهيضري ام الإ لوقي الف ةماعلل

 .85 /5 :نونمؤملا ةروس ،نآرقلا باحر ف ) 1 (

 .200 /11 :نامقل ةروس :ن .م (2)

 .241 / 3 :أبس ةروس :ن .م )3( .
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 مهيضوخ يف مهرد م : هللا لق ظ :هرمأو ىلاعت هللا لوق لثتمت نأ انيلع امنإو .. .مارح

 .ف؛نيح لك يف اهودةرو ةيآلاب اوكسمتساف (91 :ماعنألا «نوُبعل

 نم ةيدجسملا هسورد يف ةئيرجلا هتقيرط ببسب ليقارع ةدع ضويب خيشلا ىقال
 دعب ةطلسلا يف بصانم دلقت نم ىلإ اهادص لصو .ةيديلقتلا ةقيرطلا بابرأ لبق
 تنأ مزتلت الو .مهنيد رومأ كءانبأ ملعت ال ...» :مهلاح ناسل لاقو ،لالقتسالا

 كنأل هللا تيب ىَلَع مقت الو .مهلفكت ةلودلا نأل ىوقتلاو حالصلا ىلع مهتيبرتب

 .. ..رومألا ءايلوأ قلقتو ماظنلاب ضّررعت كنأل نآرقلا رسفت الو ريهامجلا شوشت ر

 مهيضؤوخ يف مهرد مث ؛ هللا لق ت :ىلاعت هللا رمأ ضويب خيشل ا لشتمإ

 يفو دجسملا يف ،ةليوطلا ةيوعدلا هتريسم يف هب كسمتساو (9] :مامنأل) هنوجل

 ترّق يتلا نجسلا ماياك فورظلا كلحأ يف ىتح اهكرتي مل لب .يجراخلا عمتجملا

 كلذ نمو ‘تاروصتلا مهل ححصيو ءانجسلل تاهيجوتلا ماقي ناك ثيح 3هل

 نوري نيذلا نينوجسملا ضعب عم ريبك شاقن نجسل ١ م ايأ يل عقو دقلو» : هلوق

 .ةيبرتلاو بيداتلل اقرط عرش امنإو ،اه حبي مل ىلاعت هللا نإ :مهل تلقو ...اذه

 "نيقيلا مهءاج نأ ىلإ غيلبتلا اوكرتي مل نيذلا هللا لسرب كلذ يف خيشلا ىسات

 مل لسرلا نأ امكن» .مهب اَينسات بردلا اذه يف ةرباصملاب هنلا ىلإ ةاعدلا ىصوأو
 اوكرتي ل ١ مهث افلخ ىَلع كلذكف .نيبذكملا ةرثك ببسب ةوعدل او غيلبتل ا اوكرتي

 .دحا مه بجتسي مل وأ مهوذآ سانلا ثأل هللا ىلإ ةوعدلاو غيلبتلا

 .248 /11 :نامقل ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 قيسنتو دادعإ 6ىلوألا ةقلحلا ا ماهوألاو تاهبشلا ضعب ىلع ار مامإلا خيشلا ثيدح ضويب ميهاربإ (2)

 .84 :(شابعك) ديعس ميهاربإ دمحم خيشلا

 ريازجلا لإ هسار طقسم ةرارقلا نم لقن دقف .هلجأ نم لضان يذلا نطولا لالقتسالا لظ يف كلذ ناك (3)

 04 موي هحارس قلطا مث ،اموي 88 هيف ىضقو ،شارحلا نجس عدوأو }1964 ربوتكا 13 موي ةمصاعلا

 .(01 :شماه 5503 /11 :نآرقلا باحر يف) .م1965 يفناج

 .503 /11 :نامقل ةروس ،نآرقلا باحر يف 4(4)
 .483 /13 :رطاف ةروس :ن .م (5)
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 :هدادتشاو رمألا ءاضتقا دنع هتوص هب عفريو قحلاب اغدص دادزي خيشلا ناك

 انفرجي نأ فاخنو اذج ريطخ رمألا نالف انتوص انيلعأو انخرص اذإ نحنو»

 يف” ميركلا نآرقلا ريسفت يف ةيدجسملا ضويب خيشلا سورد لممتت 6"...ليسلا
 بناج ىلإ بتكلا تاهمأ ضعب حرشو فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو 5‘‘هنلا باحر
 سورد» اهناب نودع خيشلا اهفصي ،ةنهارلا اياضقلا جلاعت يتلا ةقرفتملا سوردل

 ىلإو ،نيتملا قلخلاو "حيحصلا نيدلا ىلإ وعدت ةتيملا بولقلا يف ةايحلا ثعبت
 .2 ..يداصتقالاو يعامتجالاو يملعلا سالا

 :رسقتل ا سر ر - 1

 هتيبرتو عمتجملا حالصإ ميركلا نآرقلا ريسفت نم فدهي ضويب خيشلا ناك .
 .نآرقلاب كرحتي يذلا ليجلا دادعإو ناميإلا كيرحتو ةديقعلا حيحصت ىلع اًرَكرم
 قلخأ نأ ٠ هدبع دمح خيشل ا دصقم وه اهريغو سورلا هذه نم يدصقم ف

 نونوكي نيحلصم ةذمالتو ٦ نآرقلا رهط اهيف اًنسوفنو ©نآرقلا ةغالب قوذتت أل وقع

 .نآرقلا - دنج

 حالصإل اهيلإ ةجاحلا سمأ يف مهلك ةمألا ةارفأ ا امو شةيادهلا ردصم نآرقلا
 عجنأ نم اًعيمج مهل نآرقلا ريسفت نإف ،ةماعلاو ةصاخلا 5ةيتايحلاو ةيكسانملا مهنوؤش
 نآرقلا ريسفتو ةايحلا يحانم لك يف هب كرحتلاو نآرقلا قالخا ميمعتل لئاسولا
 خيشلا لاق امك "نييرئازجلا نيملسملا ءاملعلا ةيعمج لاجر ايازم نم ةمألا عيمجل
 ملاع اذهف» :ميركلا نآرقلا ريسفتل ضويب خيشلا متخ ناجرهم يف ينامح دمحأ
 عماجلا يف ةمألا عيمجل ةسارد نآرقلا متخ سيداب نب ديمحلا دبع لوألا رئازجلا
 ةمألا ةيادهل ةسارد نآرقلا متخي نيخسارلا نم يناثلا رئازجلا ملاع اذهو رضخألا

 .12 ,3 :ميرم ةروس ،نآرقلا باحر ف )1(

 .6 :هروطتو هتاشن ةايحلا دهعم :ديعس يفيرش )2(

 .30 /2 :ةثيدحلا رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمحم (3)
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 هذه نع ملكتي نم لك اهظحالي نأ بجي ةظحالمو ةتكن هذهف ،ةرارقلا عماج يف
 رفظنو اهبلطن نأ اندرأ اذإ ةيادهلا نإف ،رئازجلا وبعش اهبعش ةمظع سرديو ةمألا

 .“"؛؛نآرقلا ةياده يف اهدجن امنإف اقح اهب

 ©بولقلا حالصإ نم ةقلطنملا يه رييغتلل ةليسو عبنأ نأ ضويب خيشلا دقتعا
 ي ةدمعلا وهف ،ةيناسنإلا تاقالعلاو ةيسفنلا ماقسألا عيمجل ءافش نآرقلا نأ امو

 خيشلا راشاو .لماشلا يرذجلا حالصإلا ثادحإل ةليسو نسحأو هنلا ىلإ ةوعدلا

 املو» :لوقي ثيح هللا باتك ريسفت نم هضرغ نع ثيدحلا ةبسانمب كلذ لإ

 .“؛هريسفتلا يف تعرش نآرقلا قالخا ىلإ ةمألا ةجاحب ترعش

 هللا ماكحأ نييبت ىلإ ةفاضإف ،اًيلمع اَهيجوت ريسفتلا سرد ضويب خيشلا هجو
 هيف هللا عدوا يذلا حيسفلا نوكلاب ناسنإلا ةقالع ديطوت ىلع صرح ةيكسالنلا

 يف لاعفلا ريسفتلا سرد رثأل ارظنو ءاهب ذخألاو اهفاشتكاب انرمأو اًرارسأو ائنس .
 نم دادعإ نسحا هعيف» اصاخ اًمامتها هب متهي خيشلا ناك عمتجملاو درفلا ةيبرت
 لامعتسالا لك داقولا هءاكذ هيف لمعتسيو ،ءاقلإ سحأ هيقليو عجارملا نسحأ

 :ءامدقلا هيلإ دتهي مل ام نآرقلا رارسأ نم جرختسيف

 :فيرشلا تيرجا زر 2

 يذلا ريسفتلا سرد بناج ىلإ ةيوبنلا ةنسلل ةصاخ ةيانع ضويب خيشلا ىلوأ

 حتف باتك حرش مث ‘بيبح نب عيبرلا دنسم حرش ثيح .هتايح لج هل بهو
 اماع رشع ةعبرأ ةدمل ينالقسعلا رجح نبال يراخبلا حيحص حرش يرابلا

 .(م1945 / ھ1364-م193 1 /ه1350)

 خيشلا لوقي ثيح "يعامتجالا طسولا يف يباجيإ رثأ ثيدحلا سردل ناكو
 مويلا انلفتحا اذإو ...» :“يرابلا حتف"" باتك حرش متخب صاخلا لقحلا يف نودع

 .3 ا :ناجرهملا يف ينامح دمحأ ذاتسألا ةملك 6(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف :رصان حلاص دمح ( 1(
 .76 :ميركلا نآرقلا ريسقت همتخ ةبسانمب ةيرئازجلا نويزفلتلاو ةعاذالا عم ضويب خيشلا ةودن :ن . م )2(
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 ٠ مئاظعل اهرذق ىَلَع يتات خ .ميظع رماب لفتحن اننألف ير اخبلا حيحص ب اتك متخب

 يفف قالخألاو كولسلاو ،عيرشتلاو هقفلا يف ةريطخ تابالقناو رابك راثآ هنع جتنت

 ."ايندلاو نيدلا

 : هم اعل ا سوررل ا - 3

 يف اسورد -ثيدحلاو ريسفتلا سرد بناج ىلإ -يقلي ضويب خيشلا ناك
 اهضعب ءاج ،هب ضوهنلا ىلإ ةفداه شيعملا عقاولا نم ةصلختسم ةقرفتم عيضاوم
 ةفسلفلا .يدجسملا عمتجملا ،ةيجوزلا تاقالعلا :اهنم دحاو عوضوم يف تاقلح

 - ةرارقلاب ةايحلا تاليجست" تعرش دقو ،ةرجهلا سورد ،داحلإلا رطخو
 ' .ةطوغضملا صارقألا ىلإ ةطرشألا نم سوردلا هذه لقن يف -ةروكشم

 :يوفشلا صررلا ايارم

 ةعاربو ةلظن اجلا ةوق هسورد يف اهرمثتسي ضويب خ ١ 9 اك يتل أ ايازم نم

 كلذل ،عساولا هقفأو عقاولا ههقف كلذ ىلإ فيض ،ةهادبلا ةعرسو داهشتسالا
 يتداع نم سيل" :كلذب حرص امك ۔ةرئؤم ةلترم هريغو ريسفتلا يف هسورد تءاج

 اريثأت ةشأ ةرشابم نيبطاخملل هَجوملا مالكلا ربتعأ يننأل .اردان لإ صوصنلا درس

 هنكمي قاروألا رسأ نم خيشلا ررحت نإف “ةّحلم ةرورضل ألإ لمعتسي ال ذرسلاو
 .ةرثؤملا هتارظنب ارَرعم ،ةرشابم نيێنعملا ىنإ هباطخ لاصيإ نم

 ةةيئارغإلا. تاياعدلا نم مهنيصحتل رشابم باطخب بابشلا صخي ناك امك
 كلذ نمو ةلماك مهتيلوؤسم مهليمحتو ،اهل ةباجتسالا يف ةموهوملا مهريذاعم عطقب

 لوقي نأ سانلا مامأو هثئا مامأ ادبأ مكل رذع ال هنأ بابشلا اهيأ اومهفاف» :هلوق
 نالف" :لقاع لوقي نأ ةفاخسلاو ةوابغلا نمو ©ينّرغ وأ يناوغأ نالف :مكدحأ

 .104 :نودع خيشلا ةبطخ ،يبرملا حلصلا ضويب ميهاربإ خيشلا :ماجحوب رصان دمحم (1)

 .05 4 :سي ةروس ثنآرقلا باحر يف )2(



 379 ِ ةيناميإلا هداعبأو يوبرتلا لاجملا :لوألا ثحبلا

 ؟ارش ما اريخا ؟كب هديري يذلا ام مهفت الا !؟كاردإ وأ لقع كل سيلأ ينرغ
 .دحا ك هكردي ءيش طسبأ اذهو

 ةديدج اراكفأ دلوي هنإف لبحترملا سردلا هب زيمتي يذلا يوقلا ريثاتلا ىلإ ةفاضإ

 تنب , اهنأب حرصي ن اكو ۔ضوێب خيشل ١ سرورد يف اهرثكأ امو ٠ ملكتملا نهذ يف

 مهترواحمو نيعمتسملا عم لعافتلا نم سردلا بحاص نكي امك ،“ةظحللا
 ١ .)مهتالاكشإ نع ةباجإلاو

 تناك لب .يدعتلا بناجلا ىلَع دجسملا ةلاسر ضويب خيشلا رضحي مل
 ...ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا -ةايحلا يحانم لك لاطت ةيدجسملا سوردلا
 عاضو ل ١ حالصإ وه اهنم خيشل ١ ضرغ ن ل . هريغ وأ ريسفتل ١ سرد ناك ءاوس -

 تلعج , :رامعتسالل ١ ةبراحم يف هرودو ريسفتل ١ سرد نع لوقي ثيح ،عابطل ١ رييغتو

 دجي يذلا رامعتسالا ىّلَع ابزح تنكو ،هللا ىلإ ةوعدلا يف يتدمع هنلا باتك

 هرو ادا تنكو ،ليطعتلل ةليسو لك لمعيو 17 رحلا ميلعتل ١ نم انعنميو اربج انبابش

 هللا ب اتك رمه كلذل ءيش عفنأ نأ تيأرو ىرخأ ةرات هنع عفاداو ةرات هير اداو

 .ريسفتلا يف تعرشن

 لب “تبسحف لوشقعل ا فيقثت سررللا ءاقلإ نم ضويب خيشل ١ ضرغ نكي

 املع ديفتسي مامتهاب اهعبتت نمو»! يئادهلا دصقملا ىلإ كلذ ءارو نم تفدهي ناك

 يف ةمكحلا امنإو طقف هلهن ايش ملعن نأ يف ةمكحلا .7 ىوقتو ائاميا دادزيو

 ةنهارلا ةمألا اياضق ةمدخل نآرقلا ريسفت نم قلطني ناكف 3 ملعلا اذه ة ةرمث ينج

 يتلا ةيعامتجال ا عيضاوملا ىلإ ةلوهسب ريسفتلا سرد يف صلختا يننإف : :لوقي ثيح

 .؛اهيف ثيدحلا ديرأ

 .271 /13 :ابس ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .21 .344 /13 :ن .م (2)

 .33 /1 :ءارسإلا ةروس :ن .م (3)

 .99 /3 :ميرم ةروس :ن :م (4)

 : رئازجلا ،ةنيطنسق ‘ثمبلا ةعبطم 01 ط رئازجلا ييف حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم (5)
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 يف رهظي اًرثأ انيف كرتت نأ وجرن...» :روسلا ىدحإ ريسفتل هماتتخا دنع لاقو

 ."هقيرطلا ىلَع ةماقتساو لمعلا يف اًحالصو ،لوقلا يف اقدص انكولس

 :يدجسملا عمتجنملا نيوكت 3

 مرحلا يف ايلعلا ةسسؤملا ايقيرفإ لامش ةيضابإ تاعمتجم يف دجسملا لمي
 اهيرتعت عمتجملا ىلع ةئيهلا هذه ةطلس نأ الإ ،ةبازعلا ةقلح۔ هيلع فرشت .يعامتجالا
 هتيعجرمو هتناكم دجسملل عجري نأ ىلع ضوێب خيشلا صرح ©تفعض تارتف

 ىلع هطاتسإل ايعس هثنا باتك ريسفت ة قيرط نع كلذ هل رّسيتف ةيندملاو ةينيدلا

 اهنيب قيسنتلاو تاسسؤملا فلتخن ليعفتب التسوتم ،هتاياده رونب هحالصإل عقاولا
 هذه نع خيشلا لوقي ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمأل أدبمب مايقلا ىلع نواعتلل

 اهتزيكرو اهسأر ،هثلا باتك ىلع ةينبم ةميخ انعمتجم» :دجسملاب اهتقالعو تاسسؤملا
 نواعتت كلذك رئاشعلا سرادملا رضاحملا دهعملا :تاسسؤملا هذه اهتحت دجسملا
 عنتماو دجسملا ىلإ يعذ نمو ،دجسملا يف هنم اربي هتريشع ىصع نمم اذجسملا عم
 .هذجسملا يف هنم أربي رربم نودب

 تباثلا" راطإ يف اهريوطت ىلع لمعو ‘تاسسؤملا.هذه رود دجسملا لعف
 رييغتلا ثادحإب ضويب خيشلا ةكرح تزيمتو ©“‘حتفتلاو ةلاصألا""و “ريغتملاو

 ضفرلاو {غايض قلطملا لوبقلاه :كلذ يف هراعش .ةنزاوتم ةقيرطب لخادلا نم
 .'قالغنا قلطملا

 لالخ نم كلذ ىلجتيو فللا تيبب يدجملا عمتجملا دارفأ بولق قلعتت

 :ةيتآلا رهاظملا

 نم نوجرخي ال ،مهرامعأ فلتخم ىىلَع لاجرلاف 5ةالصلاو ركذلاب هترامع -]
 ىَلَع ثادحألاو بابشلل اديوعتو ادصقملا اذه ةاعارمو ،هيلإ اودوعيل الإ دجسملا

 .125 /3 :م978!1 /ه 8

 .606 /14 :تافاصلا ةروس .نآرقلا باحر يف (1)

 .76 :يدجسلملا عمتجملا :ضوي ميهاربإ (2)
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 ءاقبإلا ىلَعو دجسملا راوجب دهعملا نوك ىلع ضويب خيشلا صرح .دجسملا ةرامع
 .افارشإو ًئنبم دجسملل ةعباتلا نآرقلا رود ء(ارضاحملا) ىلع

 لامعألا يف مهمحازتو سانلا قباست ظحالي ثيح .هئانب دييشتب هترامع -2

 .هتازيهجتب لفكتلاو دجسملا تاعيسوتل عّربتلاو ةيعوطتلا

 نوؤش يف هتاهيجوتو دجسملا تاءادنل ةيروفلا ةيعوطلا ةباجتسالا -3
 .ةايحلاو نيدلا

 يذلا ريسفتلا سرد ةصاخو .اهلكأ ةفداهلا ةيعقاولا ةيدجسملا سوردلا تتآ

 ةجيتنلا ىلع ىلاعتو كرابت هللا دمحأ » :لوقي ذإ ،هتايح لج ضويب خيشلا هل بهو

 نوكيل دجسملا ترتخا كلذلو ،ةماعلا سوفن يف نآرقلا رثأ نم اهتدهاش يتلا

 دمحلاو ...الوهكو اًبيشو ابابش {ءاسنو الاجر مهلك سانلا هرضحي ريسفتلل ادهعم
 ۔دمحلا هللو- مويلا ةمألاف اذهو ،ريثكلا ءيشلا انتمأ يف هنلا باتك رثأ نم انيار هلل

 .‘"...ئريخ وبلط لك ةيبلتل ةدعتسم
 آ

  

 ث

  

 :يوبرتلا لاجملا يف اياعنتق جالع :انل

 لوصألا نيبو اهنيب اطبار ةيوبرتلا اياضقلا نم ديدعلا ىلل ضوَب خيشلا قرطت
 :اهنم ةيناميالا

 :يملعلا ثحبلا تياغ۔ا
 نأ نمؤملا ثحابلا ىلعف ،ةقيقحلا نع ثحبلا دصق نورظانتيو سانلا رواحتي .

 مالستسالل هل نيعُم داقتعالا اذهف ىلاعت هنلا ناوضر لين ثحبلا نم هتياغ نوكت

 :لكب بلقلا يف ةخيمار ةديقعلا نوكت نأ بييي ه ،هب ءاج نمع فرطلا ضغب قحلل
 ىكح هللا اضر بلط :ره اساسأ ثحبلا نم عفادلا نوكي نأو ؤهب ناميإلا بج ام

 نآرقلا زيسفت متخ ةبسانمب ضويب خبشلا ةودن 5(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف : :رصان حلاص دمح (1)
 .80 :ءاملعلا ضعبو ةيرئازجلا نويزفلتلاو ةعاذإلا عم ١
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 ىلإ اًعطَق ليصوُي يذلا ثحبلا وه اذهو ©ىقّني ىتح هطخس هيف ام بانتجاو 6ىئؤي
 .؛فيرش هيف ضرغلا نآل ؛ةقيقحلا

 يضفي هنأل ،ثحبلا لجأ نم ثحبلا بقاوع نم ضويب خيشلا راح لباقملابو

 كشلا ىلإ ةيعادلا ةفسالفلا جهانم راهبنالاو لطابلاب لادج .او ةرباكملاو دانعلا ىلإ

 زجعي ،اييغ انامز اهب ناميإلاب اهب ملسي يتلا .لئاسملا ين كشلا نأل .ءيش لك يف
 نم ريثكلا دالإ يف ببس جهنملا اذهف ءاهركنيف هلقعب اهيلإ لصوتلا نع ثحبلا
 ديرأو ثح ب !ذأ :مكدحأ لوقيو .هيف اوطروتت نا مكا [و» :لوقي ذإ إمالسإلا بابش
 | ؟هنلا دوجو ىلع ليلدلا ام :لوقي ذإ ،هللا راكلإ ل لصوي يذلا اذهف .عنتقأ نآ

 ام امأ ،هناسلب هقوذيو ،هفنأب هُمشيو .هنْيَعب هاريو ،هديب هُسَمْلَت امب الإ نمؤي ال وهو

 نيكم ال ام ىلع ليلدلا نوبلطي ءالؤه لثم لاز الو ،هب نمؤي الف اذه ءارو

 .“×هب نونمؤي ال يذلا يحولا قيرط نع ألإ هيلإ لصوتلا
 :ءجسلا ةرامعو ةساردلا ,رع لاغشإلا

 نعو مهسورد ىَّلَع فاكتعالا نع ةبلطلا لاغشإ نم ضويب خيشلا رح
 ناك امهم وهللا نأ ائيبم هللا ليبس نع اًداص كلد لعفي نم اربتعم دجسملا ةرامع
 نع ةاصلا ديعو هلوانتي هنإف ريخلا لامعأ نم لمع نع سانلا ذصيل لعج اذإ هعون
 .ر هنا هنلا ليبس

 :ةمعنلا نارفك_ر

 ن ادع اهيصحم نأ هادحتو ةنطابلاو ةرهاظلا همعن ناسنإلا ىلع هللا غبسا

 هبر ةمعن ناسنإلا نارفك بيلاسأ تددعت (4 :ميهارب]) هرافك ُموُلَظَل ناسنالا

 هلل ا لضف ميظع ر اضحتس او معنل ١ هذه ةميق ركذ نع ةلفغل ١ وه سيئرل ١ اهببسو

 ‘ .هيلع معنملا

 .567 /17 :فرخزلا ةروس .نآرقلا باحر يف (1)

 .72 /11 :نامقل ةروس :ن .م (2)
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 383 ةيناميإلا هداعبأو يوبرتلا لاجملا :لوألا ثحبلا

 ةمعنلا َرفك لباقيو ،اهردق راضحتساو اهركذ مدعب اهئيطغت هانعم معنلا نارفك
 امف» نسحلا معنملا ةعاطل ةايقنالا رمثيف معنلا يف ركفتلاب ققحتي يذلا ةمعنلا ركش

 يف امو تاوامسلا يف ام هل للذو هل رتس يذلا ىلاعت هنلاب رفكي نذإ ناسنإلا لاب

 يف هعيطن نأ انيلع بجاولا سيوأ ..:؟ةنطابو ةرهاظ همعن هيلع غبسأو ضرألا
 ."ه؛؟اًئاش ناك امهم رمأ ام لك

 اهنأ اندجول ةغباسلا هثلا معن نيبو ةيعرشلا فيلاكتلا نيب ةنراقم اندقع ولف

 لك قفني نأ ول ناسنإلا مسج يف دحاو اهج لطعت اذإف 5اروكذم ائيش نكت م
 دق هنإ :كامسلا نبال لاق هلأ ديشرلا نوراه نع رثأ امك هحالصإ لباقم هلام

 رخآلا فصنلا عفدي نأو ءام ةبرش لباقم هكلم فصن عفدي نأ رطضي

 ةبرش هتميق اكلم نإ» :كامسلا نبا لاقف هيف تسبتحا نإ هدسج نم اهجارخإل

 ' .....هيف سفانتي الا ريدج ءام

 ةمدخل تءاج ةيعرشلا فيلاكتلا ىتح لب ،ءيش لك يف هنلا ىلإ ريقف ناسنإلاف
 هقنو هنأل هركشي نآ هنم بلطتي هب هبر ولبعلا 7 ةرخآلاو ايندلا يف دابعلا حلاصم

 ييلا وُه هللاو هللا ىلإ ءآرقْفْلا منأ سالا اهيأ آ .هركش ىلإ

 ره لب ،يصاعلا ةيصعم رضت الو عيطملا ةعاط هنلا عفنت الف (15 :رطان) ه«ذيمَحلا

 مث ؛ مكريغ اًمْوَق لتسي اولوت نإو ءآرَقفْلا مشن أو ينغلا هللاو :لئاقلا زيزعلا يغلا

 .(38 :دمح) همكلاتمأ اووكي ل

 تاوامسلا يف ام انل رتس يذلا اذه يف ركفتيو ظعتي نأ لقاعلا ءرملا ىلعف"

 نأ نكمي ام لقاب هلباقن نأ انيلع بجاولا نمو معنلا هذهب اناطغو ضرألا يف امو
 .“هعيطنو هركشن نأ وهو معنلا هذه هب لباقن
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 نظ هنلا نم ءالتبا رشلاو ريخلا نوك نعو قيقحلا معنملا نع ناسنإللا لفغ اذإف

 نمو سانلا ىلع لاعتيف .هدنع ملع ىلع اهّيتوأ هتمعن نأ وأ .هلضفو هبحأ هنلا أ

 ىدم ناوهلاو نامرحلاب هيلع موكحم هنأ رظ بئاصملا هيلع تلاوت وأ هقزر هيلع ردق

 .طونقلاو سايلاب باصيف نامزلا
 ءالؤه ملع ولو» ناميإلا فعض ىلع نالدت ناتلباقتم ناتفص طونقلاو سايلا

 .'"اوطنق املو اوحرف امل هنلا ديب هقيضو قزرلا طسب أ

 ةنتف ريخلاو رشلاب هةابع ولبي .عناملا يطعملا طسابلا ضباقلا وه هناحبس هللاف
 نأ اعرش الو القع هل زوجي الف ...هللا ديب هلك رمألا ناو اذهب نمؤي ناك نمف" .

 نم ريثكلا هللا دنعف ترقتفا اذإ طنقت الف ،اهرارقتسا نمضي ال ةلاح ىلع دمتعي

 .2 ؛باذعلا نم ةريثك عاونأ هللا دنعف تينغتسا اذإ حرفت الو ريخلا

 ؛ريطتلا3

 يناميإلا لصألا ىلإ اهعاجراإب ضويب خيشلا اهجلاع يتلا ةيسفنلا اياضقلا نم
 دعسلا" ةلأسم يه هرصع لهأ سوفن يف تنكمت ةيلهاج ةروطسأ ،ردقلاو ءاضقلا
 وأ ةافو وأ ةدالو ةبسانم هببس نأ اودقتعا ريخ وأ رش مهباصأ اذإف ،“سحنلاو

 ين ناعمإلاب سفنلا ملظ يفو كرشلا وهو ميظعلا ملظلا يف كلذب اوعقوف ...جاوز
 رفسي دقو ،لزانلا هوركملا يف ببستلاب ءايربألا ماهتاب دابعلا ملظ يفو ،اهتمزآ ديقعت
 نيييف .ةيجوزلا تاقالعلا لحو لصوت نأ هنلا رمأ يتلا محرلا عطق نع كلذ
 يف ز ةيييصُم نم باصأ آم هردقو ديرب امل لاعفلا للا ءاضق كلذ امنأ خيشلا
 ةللا ىَلَع كلاذ ن آمهأرْبئ نأ لبق نُم باتك يف الإ مُكيضنأ يف الو ضزألا
 ءاضقلاب ناميإلا تارمث ىدحإ ةيلاتلا ةيآلا تخضو دقو (22 :ديدحلا) هرس

 ©(23 :ديدحلا) «مكائاء آَمب اوُحَرْئ آلو مكئاَق ام 'ىَلَع اوسسا اليكل ردقلاو

 .264 0 :مورلا ةروس ©نآرقلا باحر ف )1(
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 385 ةيناميإلا هداعبأو يوبرتلا لاجملا :لوآلا ثحبلا

 ربخ مهءاج اذإ اامئاد رشبلا ةداع يه امك دعس وأ سح ةلأسم ةلأسملا تسيلف»

 مهسفنأل ريخلا نوبسني وأ .مؤش ىلإ هنوبسني ش مهباصأ اذإو ©كلعصس ىلا هنوبسني

 .‘"؛؛هنوضغبي نم ل رشلاو

 :لطابلا ةاعد ءارو قايسنالا ۔4

 ةياهنلاب ةربعلا نأ ىلع لدت -اباقع وأ ناك اباوث- اريصم ءازجلا راد ةيمست نإ
 .ةيمويلا هتافرصت لك يف باسح فلأ اهل ارقي اهب نقوملا لعجت ىلا ةيدبألا
 .ديعسلا ريصملاب زوفلا لجأل باعصلا لك لهستسيو

 7 تناك :نيقتملا ة ةنج نع ىلاعت هلوقل ضويب خيشلا ريسفت ةبسانمبف
 : أأ ولف ارس ئأو نس ريصملاب ريبعتللق» :لاق (!5 :ناقرفلا) هگاًريصَمَو ُءآزَج

 يف نكلو "دورولاو ريرحلاب شورفم قيرط اه :هل ليقف نيقيرط نيب رّيخ اناسنإ
 هتياهن يف نكلو جاجزلا عطقو كاوشألاب شورفم كلذو .ةقنشملا لبح هتياهن

 ىلإ لقاع لك زظنيلف !!؟لوألا قيرطلا كلسي سانلا نم نّمف ،ميعنلا ةنج

 .ق قيرطلا كلسي نأ لبق ريصملا

 قانسني ةرخآلا ركنمو "ةقيرطلا ىلع ةماقتسالل ةليسو نسحأ ةرخآلاب نيقيلاف

 نوناقل عضخي الو طبضني الف ،اهتمواقم ىلَع ةردقلا دقفي هنأل ،هتاوهش ءارو اًمتح

 ق '؛يهتشي ثي ال امو يهتشي ام نوناق لإ

 يلتبا نمف ف ةرخآلا يف كيكشتلا وه مهلطاب رشنل نوواغلا هيلع دمتعي اممو
 . تغازأ يتلا ةديقعلا يه هذَح» ،تاوهشلا ىودع نم هتعانم دقف اهيف كشلاب

 اهناضحأ يف نوطقسيرو اهنوبرشتي نولازي الو ،مويلا نيملسملا بابش نم نييالملا

 ةعاسلاب انورقم تاوهشلا عابتا هللا لعج ام ةمكحو ؛؛ةحارص ثعبلا نوركنيو
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 ردح (16 :هط) ه'ى ةرتف هاوه عَبئاَو اَهب نموي ل نم اَهْنَع كنئنُصت الف :هلوق يف

 يف هسفن بعتي ملسملا نأ ءاعداو ريصملا يف ةدحالملا كيكشت نم ضويب خيشلا

 ناسل ىَلَع روهش نم هئآرقو فحصلا ىف بتك ام اذهو» 6لباقم يأ نود ةدابعلا

 .هقلخو هنيد ىلَع ظفاحم مزتلم ملسم نم رهسي رلحلم

 خيسرت لجألو .هتافرصتو درفلا كولسل طباضلا وه رخآلا مويلاب نامإلاف
 ةريثك عضاوم يف ءايقتألاو ءايقشألا نم لك ريصم انل ها صخش سفنلا يف كلذ

 رانلاف» ىرتو رسحت ةسرتفم تاناويح اهنأك -ًألثم- رانلا انل رّوصف ،ةريثم رظانمو
 يمهو چاهناروث دادتشاو اهناجيهب ،اريفزو اظّيغت دادزت ديعب نم هللا ءادعأ تأر اذإ

 يتأيو رفزي وهف ناسنإ ىَّلَع ظاتغم دوقح لمج وا يبلك وأ ساب نوكت ام هبشأ
 كلذو ،ديعب نم هآر يذلا هودع ىلَع موجهلل هلالغأ رسكي داكيو 5ةبيرغ تاكرجب
 .“١«هللا ءادعأ نم ماقتنالا ىلإ اقوش رانلا هلعفت ام

 :عدبلاب ثبشتلا۔د5

 4ه...ائَسَح ُهاءَرف هلَمَع ءوُس هل ني نمفأ :ىلاعت هلوقل خيشلا ريسفت ةبسانم

 ىلع مهرارصإو هرصع يف ةرشتنملا ،عدبلا لهأ يدامت ببس أ نيب (08 :رطاف)

 قحلا وه مهليبس أ مهداقتعا نيحصانلا حصن نم مهفافختساو ،اهب ثبشتلا

 ام مهبولق 'ىّلَع نار لب الك ةياوغلا ىلع مهربجب هنلا مهملظ امو ،باوصلاو

 ناطيشلا تاوطخ اوعبتا لب ،اودتهي ملو اوبوتي مل مهف (14 :نيففطلا) نوبسكي اوئاك

 عنشأ نوبكتري عدبلا باحصأ رفك هلك اذه نمو» ،مهرئاصب رونب هنلا بهذ نأ ىلإ

 ةبوتلا الز مم صالخ الف "هللا ىلإ تابرقلا برقأ اهنأ نونظيو ،رفكلا عاونأ
 .ةولجلا هتايآو ةولتملا هللا تايآ ربدتو قحلا ناميإلا ىلع ةينبنملا .حوصنلا

 .43 /9 :توبكنعلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
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 يناثلا ثحبملا
 ةيناميإلا هداعبأو يعامتجالا لاجملا

 :يعامتجالا حالصإلاو ناميزلا :لوأ

 داسفلا عاونأ نم ملسي مل يذلا هعمتجم وحت هتيلوؤسمب ضويب خيشلا سحأ
 قالخألاو المهم نيدلا اندجو» :هنع لوقي ذإ ،ةايحلا بناوج فلتخغ لاط يذلا

 ةلي لوسرلا ةنسو ةقيرط ىَّلَع تسيل ،ةدساف لامعألاو ةلزلزم دئاقعلاو ةدساف

 حالصإل ىربناف &'"هةحالفو ةعانصو ةراجت يف ايندلا مع لهجلاو تن هتباحصو
 فررعملاب رمألا مايقلا ادبم هيضتقي ،“هيلع نيد بجاو كلذ نأ ادقتعم عقاولا اذه
 .ركنملا نع يهنلاو

 نإف يحالصإلا هلمعب ضويب خيشلا مايقل عفادلا وه يناميإلا أدبملا ناك اذإ

 ةلاعفلا ةليسولا لكشي بولقلا يف ناميإلا خيسرت نم ةيحالصإلا ةيلمعلا قالطنا
 مهرابتعاب ،هدارفأ حالصإ مزلتسي عمتجملا حالصإ نآل كلذ حالصإلا اذه قيقحتل

 ءيش دارفألا ءالؤهل قلخلاو يسفنلا حالصلا حاتفمو ،هلاينب اهيلع موقي يتلا هتانبل

 يف ةيناميإلا ةدعاقلا نم قالطنالل ضويب خيشلا ىدتها دقو 3“اناميإلا وه دحاو

 انيلع امازل ناك» :لوقي ذإ ،جهنملا اذه ةرورض ادقتعم ،ةيحالصإلا هتالاجم فيتخ

 نم بولقلا يف هريرقتو ناميإلا ىلإ ةوعدلا ىلإ لسرلا هب أدب امب أدبنف دوعن نأ
 يف ىلجتو ةايحلا عقاو يف ضاف بلقلا ف خسر اذإ حيحصلا ناميإلا نأل . ديدج

 .تالاجملا لك
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 ةبساحم ىلع لبقاو هكولس طبضنا نمؤملا بلق يف يدلا عزاولا كرحت اذإ
 :دعب اَمِل َلمَعَو ةسفن ناد نَم سيكلا» :لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع يور امل اهسفن

 يف ئلخادلا عزاولل نإف هللا ىلع ىنَمئَو اهاَوَه ةسفن عبثأ نم زجاعلا توملا
 بابسأ نم لعي كلذل ،ةيداملا عدرلا لئاسو هلصحت ال الاعف اًرثأ ناسنإلا طابضنا

 ةلادعلا قيقحتو ةيبابمإلا ةيناسنإلا تاقالعلا ريوطت نع ةيضرألا نيناوقلا زجع
 لخاد نم ةيضقلا ةجلاعم نع اهتلفغو ،نوناقلا ةطلس ىلع اهراصتقا ةيعامتجالا

 ىلع يعامتجالا كولسلا طباوض سسؤي هنإف ريبخلا ميلعلا عيرشت امأ "ناسنإلا
 .“همازتلالا نسح نمضت يتلا ةبلصلا ناميإلا ةدعاق

 ىلع ةدهاجملا بوجوب هناميإ هعفد لب ،ةيرظن سوردب ضويب خيشلا فنتكي

 ريسو هرصع ثادحأ رياسف عقاولا هقف ةرورض لل ةيعامتجإلا عاضوألا حالصإ

 حتفو ‘تاعازنلا لحل هراد يف الحم صصخو ءافارشإ وأ ةرشابم .هعمتجم نوؤش

 كلذبف 0 .عمتجملا دارفأب لاصتالا ليهستو ةايحلا كرتعم نم بارتقالل قوسلاب ابتكم

 .ةصاخ تاءاقل يف اهب نيينعملل اهميدقتو ةيلمعلا لولحلا لإ لصوتلا نم نكمتي

 عيضاوملا رايتخا ثيح نم ةيعقاو اهبسكأ امم ،ةيدجسملا هسورد يف اهضرع يفو

 ىلع ،نيبطاخملا عيمج نيكمتل حيضوتلاو نايبلا ةقيرط ثيح نمو ،ةساردلاب ىلوألا
 .باعيتسالا نم .مهكرادم فالتخا

 عقاولا نم قلطني نأ يغبني نيدلا سردلا نأ ضرعلا اذه نم صلختسن

 لاق ءادلا عضوم يف ءاودلا عضوو هتجلاعمل هيلإ عجري مث ،هللع صيخشتو هتنياعمب

 انظعاومو انسورد» :عمتجملا اياضق حالصإ يف سردلا اذه روت انيم ضويب خيشلا
 ُمن ةماع تاملك تسيلو اهتجلاعمل اهب انيلتبا يتلا ضارمألا يف نوكت نأ بجي
 قوف ءانهلا عضن نأ انيلع بجي لب حورجلا عض ذاوم ىلع انيديأ عضن نأ نود اهيلع
 .“؛بقنلا عضوم
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 ضارمأ نم ديدعلا ةجلاعم ىلإ سوردلا هذه لالخ نم ضويب خيشلا لصوت
 ...ئبازملا عمتجملا ىلإ ترس » :اهنع لوقي ذإ ،ةديقعلا ميمص يف وه ام اهنم "عمتجملا .

 .نوكلا يف اريثأت مه نأ نودقتعي ،ءايلوألا روبق ضعب سيدقتك ،ضارمأ ضعب
 ام اهنمو "!نيدلل ةيفانملا ةيفارخلا ةديقعلا هذه ،ءايحألل َرضلاو عفنلا ببس مهتأو

 ىلإ اهعاجرإب ضويب خيشلا اهجلاع ،قالخألاو تالماعملاو تادابعلاب قلعتي

 لوق كلذل دهشي ناميإلا تارمث نم درفلا كولس نوكل ارابتعا .ةيناميإلا لوصألا
 .اقلخ مهنسحأ اناميإ نينمؤملا لمكا» :ةلي هللا لوسر

 يحورلا بناجلا يف ناميإلا قالخأ ةيدجسملا ضويب خيشلا سورد ترمثأ

 حضتي ذإ ،ريخلا لبس يف قافنإلاو ةيعوطتلا لامعألا يف سفانتلاو دجسملا ةرامعك

 دقف ،هقيبطت يف ةعراسملاو دجسملا ءادنل ةمألا ةباجتسا ىدم ىتآلا لاثملا لالخ نم

 هيلإ مدق حابصلا يفو دجسملا حلاصل راد ءارش نع ةليل تاذ ضويب خيشلا نلعا
 دعب سما كلذ ىلإ قيس دق هناب خيشلا هربخاف اهنمث عفدل هدادعتسا يدبي نسحم

 دقف ،ضرألا ةرامع يف ىلجتي ناميإلا قالخا نم رخآلا بناجلاو ،ةلسردلا ةياهن
 .يسايسلا لاجملاو يداصتقالا لاجماك ،ةربتعم ةيانع بناجلا اذه ضويب خيشلا ىلوأ

 .نييتآلا نيثحبملا يف -هثنا ءاش نإ هارنس ام كلذو

 :ہيعامجلا ةيلوؤسملاو خيدرفلا ةيلوؤسملا
 نأل » :هلوقب كلذ اللعم ،دجسملا عمتجم ئيبازملا عمتجملا ضويب خيشلا ىمس

 رضاحملاو ،ذيمالتلا راد هتحت .دجسملا وه امنإ انتمظنأ سأرو انتاسسؤم سأر

 - ةفلكم تاسسؤملا هذهف 0‘‘تالئاعلاو رسألا تايعمجو رئاشعلاو سرادملاو

 .ةبازعلا ةئيه تارارق ذيفنتب -اهصاصتخا بسح ىلع

 .58 /5 حالصإلا مالعأ :زوبد يلع دمحم (1)

 ١ .6 :ص .هجيرخت مدقت )2(

 .67 :يدجسللا عمتجملا :ضوێب ميهاربإ (3)

 .9 :ن م )4(
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 ضويب خيشلا دهتجا دقف ،درفلا وه عمتجملا حرص ءانبل ىلوألا ةنبللا نأ امبو

 يلصأ ةصاخ ،هلوصاب هطبرو هبلق يف ناميإلا خيسرت ىلع ازكرم هحالصإ ىلع
 ليمحت بناج ىلإ ةصاخلا هتيلوؤسم درفلا لمح كلذب ،رخآلا مويلاو هناب ناميإلا

 هتبِعَر رع لونم مكلكو ار مكلك » :ةيو » :ةلي ءيبلا لوقل ""اةيبرتلا يف اهرود ةرسألا

 هدلَوَو اهجوز رتب ىلع ةيعار :رملا و هتيب ; لمهأ ىلع عار لجرل او عار اَر ريمألاو

 تالكشم “‘ةرسألا سلجم" يزتعت دقو ، (2)(ه هِتيِعَر رع لونم مُكْلُكو عار مكْلُكَف

 دوهج ضويب خيشلل تناكو ،“ةريشعلا"” ةسسؤم ىلإ اهرمأ عفرتف اهلح نع زجعي
 .اهرود ليعفت ف

 :ةريشقلا رود ليتفت :ايناث

 ي هيلإ ىلاعت هثنا راشأ يذلا يرطفلا ئعامتجالا دصقملا كلذ ينعي ةريشعلا ماظن
 اوفَراَعَتِل لبقو ابوعش ْمُكاَْلعَجَو 'ىئنأو ركذ نُم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي :هلوق
 ةريشعلا ماظن لكشي &(13 :تارجحلا) هريبخ ميلع للا نإ مكاَمأ هللا دنع ْمُكَمَرَكأ ئ نإ
 هلل ةفيلخ لعج ناسنإلا» نأ كلذ ،يفالختسالا دعبلا تايساسا ىدحإ مالسإلا ف

 8هفراعتب الإ هدضاعتب الإ .هنواعتب الإ .هنمتب ألإ هتفالخ ققحي الو ضرألا يف .
 اهب مايقلا نكمي ال اقوقح ةمث : نل 8 فراعتلا يه ةفالخلا قيقحتتل ىلوألا ةوطخلاف

 .تافآلا يوذو “)تاجاحلا يوذو لمارألاو ىماتيلا ةفرعمك ،هب الإ

 اهرود ليعفت لإ اعدو ئ ةريشعل ١ وحن ة ةعئاشلا ةرظنل ١ ضويب خيشلا ححص أ

 انم سيل» :ةلي ينلا لوقل ةيبصع ىلَع ستساتي مل رئاشعلا ماظن نأ ىلع ادكؤم

 .123 /ا :نامقل ةروص 6نآرقلا باحر ي )1(

 باتك :ملسم ؛1996 /5 .4904 :ثيدح اهجوز تيب ف ةيعار ةأرملا باب .حاكنلا باتك :يراخبلا )2(

 .1459 /3 .1829 :ثيدح "قفرلا ىلع ثحلاو رئاجلا ةبوقعو لداعلا مامإلا ةليضف باب .ةرامإلا

 .جمدم صرق .1973 /4/27 سرد .يدجسلا عمتجملا :ضويب ميهاربإ (3)
 .89 :يدجسملا عمتجملا :ضويب ميهاربإ (4)
 .88 :ن .م (5)
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 سوفنلا ضعب تناك دقن» .ةنتنم اهنإف اهوعد» :هلوقو ن ؛ةيبصع ىلإ اعد نم

 هديري يذلا يقيقحلا اهموهفم اهاطعأو اهماظن حلصاف اًرّيحتو اقالغنا رئاشعلا مهفت
 يف رئاشعلا تلوحت كلذبو نواعتو فراعت ةليسو نوكت نأ يهو مالسإلا اهل

 هل داقنتو هب رمتأت دجسملا لوح ةكباشتم ةلصتم رئاودو ةكسامتم ىوق ىلإ ةرارقلا

 ىلإ هتوعد ضويب خيشلا هب لصأ اممو ؛ "ماعلا حلاصلا لجا نم اهيديأ دتمتو
 ثيح (214 :ءارعشلا) هگنييرقأآلا كتريشع :ذنازو :ىلاعت هلوق ةريشعلا رود ليعفت

 هعسو لب ،ريكذتلا وأ مالسإلا ىلإ ةوعدلا ىلع نيبرقألا ةراذن ىنعم رصحي مل هلإ
 .خلا ...جيورتلاو سردمتلا نم ءافعضلا رومأ ريبدتو نيبلا تاذ حالصإ لمشيل

 :يعامجلا سارعألا
 ةيمالسإلا حورلا اريثتسم .ةيعامجلا سارعألا ةماقإ ىلإ ضويب خيشلا اعد

 امل :ىلاعتو هناحبس قحلا لوقل اقادصم .ةيناميإلا ةوخألا اًرمثتسمو ةحيحصلا

 تاقفنلا يف داصتقا اهيف ةيعامجلا سارعألا ةماقإ .(10 :تارجحلا) هةوخإ نوئموُمْلا

 ءارزوو ةريشعلا يدشرمو نفلا ناجلو ةبازعلا ةئيه نم نيفرشملا تاقوأ يفو
 .فارسإلا نع هتنا ىهن دقو ...سيرعلا

 عوطت ثميح دحاو نغ ةداعلا يف هب لقكتي يعامجلا سرعلا نوكل اًرظنو ١

 ضويب خيشلا ظحال هسرغ ىلإ مامضنالا ىلإ جاوزلا ىلَع مزع نم لك ةوعدب
 ىَلَع مهضّرحف ةرعو ةفنأ سارعألا هذه ل مامضنالا نم ضعبلا فاكنتسا

 ةفنألا ذبن ىلإ ةوعدلاب .يدقعلا بناجلا ىلَع اًرَكرم ةيعامجلا سارعألا يف ةكراشملا

 ةيبصع ىَلَع لئاق نمام سيلو » :همامتو .ةيبصعلا يف باب "بدألا باتك :هننس يف دوواد وبأ هاور (1)

 .332 /4 .ك 121 :ثيدح ."ةيصع ىلع تام نم انم سيو
 :ثيدح «نذآلا اهنم زعألا نجرخ ةنيدملا ىلإ آتعَجَر نيل :هلوق باب "نآرقلا ريسفت باتك :يراخبلا (2)

 :ثيدح ءاًمولظم وا املاظ خألا رصن باب بادآلاو ةلصلاو ًربلا باتك :ملسم ؛1863 /4 .44
4. 4/ 1994. 

 .21 :ضويب خيشلا :رصان حلاص دمح (3)
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 ضسانلا لوقي امع رظنلا فرصب هللا يضري ام قفو لمعلاو ؤبولقلا نم ربكلاو
 ربلا ىَلَع أوئواَعئَو» :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاف “"هللا لوقي امل ةباجتسالاو

 .(2 :ةدئاملا) ه 'ىووَقَئلاَو

 ةيعرش دودح ةيعامتجالا مظنلا
 ةباجنسالاو دجسملاب قلعتلا بوجوب سانلا عانقإ ىلع ضويب خيشلا دهتجا

 ةئيه) دجسملا ءادنل مهتباجتسا نأ ىلع ادمتعم ،هتارارقو هتاهيجوتل ةيعوطلا

 هللا رمأل ةباجتسا وه امنإ ةيتايحلا ةيندملاو ةيدّبعتلا ةيكسانملا تالاجملا لك يف (ةبازعلا

 يلزاو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اوتَماَع نيذلا اهيأ اب :ىلاعت هلوقل .هلوسرو

 .(59 :ءاسنلا) «مكنب رمألا

 .عمتجملا دارفأل مزلم ميلاعتو مظن نم ردصي امو ،ةيعرش ةطلس دجسملا ةطلسف

 نع ىمن يتلا هللا دودحل ابعتم اهنم تلفتملا عي ،نيدلا نصح لقمت مظنلا هذهو
 .ةيعرشلا لوصألا نم ةطبنتسملا ةيعامتجالا مظنلا نأل كلذ ،اهبرق نع لب اهيدعت

 ديلاقت درجم تسيلو ةيعرش ادودح حبصت (ةبازعلا) ةينيدلا ةئيهلا نع ةرداصلا

 يبازملا عمتجملا ىلَع اومكح نيذلا بابشلا دحأ ضويب خيشلا باجأ دقو ق

 ةقرسلاو قسفلا نم عنملا تبكلاب دصقت ثكك اذإ» :هلوقب ““تبك عمتجم" هن

 .دا دودح راطإ يف نيملسملا نح انتيرحو هللا دودح كلتف .. .رمخلا برشو

 كلت :اضيأ لاقو (229 :ةرتبلا) اَهوُدََئ ًالق هللا ذودُح كلتف :ىلاعت لاق دقو
 ,م و و

 .(187 :ةرقبلا) ه«اَهوبرقث ًالق هللا دودح

 حرصي يتلا ءيبازملا عمتجملا نساحم ضعبب ضويب خيشلا ركذ نأ دعبو
 نأ امبو ءاهداسفإ نم اهنع لفاغلا بابشلا رح ،اهب مهباجعإب حايسلاو نوسرادلا

 اهحالصإ دعب ضرألا يف داسفلا نع ىلاعتو هناحبس هثنا يهن نمض لخدي كلذ

 .95 .يدجسلملا عمتجملا :ضويب ميهاربإ (1)

 .1973 /4 /13 :موي سرد “يديوسلا عمتجملا" :ضويب ميهاربإ (2)
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 4 داَسَتْلا بي ال 1 او هتيصعم نع فكلاو هنلا ىوقتب خيشل ١ مهركذ

 .“"هسلاصلا عمتجملا اده اودسفت ال بابشلا اهيأ هللا اوقتا» :(205 :ةرقبلا

 :يعامتجالا لاجملا يف اياضق جالع :اًملاث

 :اهنم ،ةيناميإ لوصأ ىلإ اهعاجراب عمتجملا اياضق نم ديدعلا ضويب خيشلا جلاع

 :انزلا نم خياقولا۔ا

 لاجرلا نيب ةيسنجلا تاقالعلا يِف يةعتلاب وه امنإ سانلا نم ريثك كاله
 نإف ءءاسنلا اوقتاو ايندلا اوقتاف ...» :هلوقب ةلي هللا لوسر كلذ انرذنأ دقو ءاسنلاو

 .ءاسنلا يف تناك ليئارسإ يب ةنتف لوأ

 ىلاعتو هناحبس هللاو ،تايوتسملا ةتوافتم ةديدع لئاسو انزلا نم ةياقوللو

 :اهنم ةيئاقو اماكحأ عضو ،هسفن هب سوسوت ام ملعيو ناسنإلا قلخ يذلا

 نيذلا ءالؤهف» }ةيعرش ةرورضل آلإ جورخلا مدعو تيبلا يف ةأرملا رارق =
 ثيح نم نولمعي امنإ ءابروأ يف ثدح ام رارغ ىَلَع ةأرملا ريرحت راعش اوعفر
 برضل مهيعس يف مهناوعأو نويهص ءانبا تاططحغ ذيفنتل نورعشي ال وأ نورعشي
 .يلئاعلا ءانبلا يف ةماعد ىوقأ اهنم اوبيصيل اهنيدو اهقالخاب ةنصحتملا تاعمتجملا

 يف اهب اوّجز ذإ ءارغإلاو ةنتفلا قاوسأ. يف اهلاذتباو ةأرملا جارخإل اوجور نيح

 وه سيل هنع يهنملاف ؛“لجرلا نيبو اهنيب زييمت الو صيصخت امنود لغشلا نيدايم

 الإو...» ءروفسلاو طالتخالاك هب ةطيحملا هفورظ وه لب ،هتاذ دح يف ةأرملا لمع

 امدنع يراضحلا لاجملا يف مدقتلا نم هومتزرحأ اذام ،نورَّرحتملا اهيآ ينوربخف

 .1973 /5 /25 :موي سرد “يدجسملا عمتجملا" :ضويب ميهاربإ (1)
 ءءاسنلا رانلا لهأ رثكأو ءارقفلا ةنجلا لهأ رثكأ باب ،راقغتسالاو ءاعدلاو ركذلا باتك حيحصلا :ملسم (2)

 .2098 /4 .2742 :ثيدح

 قيسنتو دادصإ "ىلوألا ةقلحلا إماهوألاو تاهبشلا ضعب ىّلَع ادر مامإلا خيشلا ثيدح ،ضوّيب ميهاربإ )3(

 .75 :(شابعك) ديعس ميهاربإ دمحم خيشلا
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 ،تاوهشلل ةسيرف اهنتافمو اهتنيزب تحبصاف ؟ ؟روفسلاو جّربتلاب ةأرملا متيوغأ
 .هللا محر نم الإ ءاهفسلا تاشرحتل ةضّرعم

 مكلذ كلذ نم ةمكحلا نيبو 6لوقلاب اهعوضخ مدعو ةارملا باجتحا -
 .(53 :بازحألا) «نهيولَو ْمكيوُلقل هط

 نم تاقرام تارفاك نره» - تاملسم نهنأ نمعزي نإو- تارفاسلا ءاسنلاف

 اذإو مهانثتسا نيذلا داحو نيب يذلا وه ،۔ىنثتسا يذلا وه ىلاعت هللا نأل ،نيدلا

 وأ ةلطاب تايآلا هذه نوكت نذإ ةدحاو ةبترمب بناجألاو مهانثتسا نيذلا ناك

 ةروس ةينآرق وأ رونلا ةروس ةينآرق اوركنأ لهو ،انآرق تسيل وأ ،ةخوسنم
 ناكو !؟روسلا هذه نم صوصخلا ىلَع باجتحالا تايآ ةينآرق وأ بازحألا
 بوجوب اورقي ل نيذلا نيتفللا ضعب نم ديدشلا هبجع يدبي ضويب خيشلا

 هللا مالك يف لا قح الف ...» ءاهقفلا عضو نم هنإ لوقلاب اوفتكا لب باجحلا

 اذإ مهلوقع نوعضي نيا ءالؤه نم اقح بجعنل اننإو 6ريبخلا ميلعلا وهو ىلاعت
 .ءاهقفلا عضو نم باجحلا نإ :نولوقيو ،نوبذكي اوحار

 سنجلا نع راصبألا َرضغب ءاسنلاو لاجرلا نم ألُك هللا !رما :رصبلا رضغ -
 (30 :رونلا) مهل 'ىكزأ كلاذ ؤبلقلا ةراهط نوصي يئاقو بولسأ هنأل رخآلا

 ىلوأ مارحلا رظنلا نأل كل انزلا ديري ال رظانلا ناك ولو "انزلا ديرب رظنلا"
 ةامح يف طوقسلاو ةياوغلا لبس عابئال ناسنإلل ةجردتسملا ناطيشلا تاوطخ

 رذح ىلوألا ةوطخلا نم ۔-سفنلا سوسّوت امب ريبخلا- هنلا انرتح دقو ،ةشحافلا

 مهراصبأ نم اوضغي نينموُمْلْ لف :لوقي ثيح .ةمتاخلا ءوس ىلإ لوصولا
 .(30 :رونلا) هگنوُعَتصَي اًمب رييخ هللا نا مهل زا كلاذ م مُهَجوُرف أوظَقفْحَبَو

 .79 :مامإلا خيشلا ثيدح ضويب ميهاربإ (1)
 .2/,570 :بازحألا ةروس ،نآرقلا باحر ف (2)

 .546 /12 :بازحألا ةروس :ن .م (3)
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 اونمآ نيذلا يف ةشحافلا ةعاشإل نودهتجي سنإلاو نجلا نيطايش نأ امبو

 لئاسو روطت دايدزاب مهتنتف دتشتو روصعلا رم ىّلَع -اهنييزت يف نوعدبيو

 نم مهنع هلمحتي ةيصغملا رزو نأ نيبيجتسملا نيعدخنملا ضعب ةجح نإف -مالعإلا
 هنع رازوأ ام صخش لمحت يصاعلا داقتعا نأ ضويب خيشلا نيب .اهيلإ مهاعد

 ةفصبو ، ديحوتلا" لصاب قلعتت اهنإ ةطيسب ةلأسملا اونظت نأ مكايإو» لطاب معز

 الو ملظي ال لدع هثاو لدعلا" ةفص ءايلعلا ىربكلا ىلاعت هنلا تافص نم

 لكل لاق» باذعلا نم افعض فرط لك لقنت يضتقي لدعلا نأ دكأ لب 8"ههروجي
 يننإ» :ةاصعلل لوقي هنلا نأ كلذ ىنعمو (38 :فارعألا) &َنوُمَلْعَت ل نكلو فغيض

 تنهأ كنأل كلذك تنأ كل هفعاضأ ينكلو كادرأو كرغ نمل باذعلا فعاضا

 :الئاق هب عدصتو ،لطابلاو قحلا نيب زيمتل كيف هتعدوأ يذلا كلقع تنهأو كسفن

 كيلعف هتعطأ ان كنكل ىرخأ ةيصعم وأ قسف رأ رمخ ىلإ كاعد نمل .ةمارك الو !ال

 .“٢لقمعلا ةناهإ مثإو ةيصعملا مثإ

 اهنم سانلا ريفنتو هللا ةيصعم نم عمتجا نيصحت ىلإ ضوێب خيشلا اعد

 نم مم ةدابع عي ةياوغلا ةاعد ةعاط نأ نيب ثيح ئنامإل ا لصألا ىلإ اهعاجرإب

 7 يف كلذ لاق خيشلا ناك نإو رمألاو قلخلاب م صتخي هللا ر للا نود

 وتخئا :ىلاعت هلوقب الدتسم ،هللا لزنأ ام ريغب نيعَرشملا عابئا نع ثيدحلا

 عرش انكرت اذإ كلذك نحنو ...» (31 :ةبوتلا هوللا نوذ نُم ابابرأ ُمُهناَبْهرَو َمْهَراَبخأ
 نآرقلاو ،هثلا نود نم انابرأ نيعرشلملا كئلوأ انذختا دقف رشبلا ةعيرش انعبتاو هللا

 :ىلاعت هللا لوقل اقادصم هثلا ةيصعم يف ةعاط لك ىّلَع قدصي هنإف هلدع دهاش

 ينوأبغا نأو نيبم دع مكل هلإ ناطشلا اودبع أل نأ داع يناي مكيلإ دَهعأ ّملا»
 .سانلاو ةنجلا نم نيطايشلا اوعيطت ألا يأ (60-61 :سي) «ٌميِتَتنُم طارص امه

 .2905 :رمزلا ةروس نآرقلا باحر ف )1(

 .291 /15 :ن .م (2)
 .427 /11 :نامقل ةروس :ن .م (3)
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 ول اهدحو عفنتل تناك ام انزلا بارتقإ نم ةعناملا تاطايتحالا هذه ذاختا نإ

 عئلتميو نمحرلا ةبقارمب دادزي ناطيشلا ةسوسرول داضم يلخاد عزاو ةمث ةَمئ ةَمئ نكي ل

 ىهن وأ ءيشب هباتك يف رمأ املك نذإ لاعت هللاف» ىوقتلاو ناميإلاب دبعلا بلق

 دعب رمأيو الإ ةمرحلا يف عوقولا نم عنمت ت ةلا تاطايتحالا لك ذختاو ءيش نع

 .ركذيو ظعتي ايح بلقلا لعجي ام لكب ركذيو "ىوقتلاب كلذ

 لعف امك .ذلا ةبقارم راضحتسا يف نمكت يصاعملا نم ةماعلا ةياقولاف
 ةدهاجمو يسفن ضيورت ىلإ جاتحي اذهو ،هتنحم يف مالسلا هيلع فسوي قيدصلا

 ىلعف "هاري هنأك هنلا دبعي نميف ةاجنلا لك ةاجنلاو» ناسحإلا ةفصب هثنا ةدابعل

 يفف هسفن حامج حبك ىلع هب نيعتسيو ‘تقو لك يف هللا رضحتسي نأ دحا لك .
 .لاح لك

 عراسيل هتيوقتو بلقلا يف ناميإلا كيرحت ةرورض ىلع ضويب خيشلا دكأ .
 ديكاتلا اذه ىف فّظوو هدودح دنع فوقولاو هنلا رماوأ لاثتما ىلإ هبحاص
 امدعب -بازحألا ةروس ينف -ئمهلإلا نايبلا ٥أ ظحالف ،تايآلا نيب ةبسانملا

 ةالصلاب هدابع رمأ ةشحافلا فارتقا نم ةيئاقولا بيلاسألا ركذ ىف ضافتسا

 اوشَماَء نيذلا اهيأ آي ءيبئلا ىلَع نولصي هَتكنَالَمَو ةللا نإ ي ه ,يبنلا ىلَع
 بولقلا يكزي امم كلد نأ ىإ اريشم (56 :بازحألا) هئاًميِلْنست اوُمَلَسَو هنَلَع اولص

 انايب ةيآلا هذه تءاج قايسلا اذه طسو يف» ،ةقيرطلا ىلَع حراوجلا ميقتستف

 بلق يف ىلاعت هللا مظع املك هنأ مولعملا نمو ...ىلاعت هللا دنع ةليل وسرلا ماقمل

 ةبسنلاب رمألا اذكو هيهن بانتجاو هرمأ لاثتما لل عرسأ ناك املك ناسنإ

 ....وي ئنلا ميظعتب انبولق ألمي نأ ىلاعت هنا داراف ةي لوسرلل

 . { .576/12 :بازحألا ةروس "نآرقلا باحر يف (1)

 .ن .م )2(

 .596/12-597 :ن .م (3)



 397 ةيناميإلا هداعبأو يعامتجالا لاجملا :يناثلا ثحبلل

 :ةرسلاو ةأرملا 2

 .اهتعيبط نم ةأرملا جرحت ىتلا ةيبرغلا ةيبرتلا بقاوع نم ضويب خيشلا رذح
 اوّنماء نيذلا اَهثيأ آاب» :ىلاعت هلوقل .ةيقلخ ةيبرت مهتانب ةيبرت ةيلوؤسم ءابآلا ًالَمحم
 ال ةاذيش ظالغ ةكلم اَهيَلَع ةراجحلاو رماّئلا :77 اران ْمكيِلْهأَو شل او اوق

 .(06 :ميرحتلا) هنوُرَموُي ام نوُلَعْفَيَو ْمُهَرَمأ م هللا ن

 يدرتلا نم مهظفحت الو ،بابشلا داسفل ةليسو رطخأ وه تانبلا ةيبرت ا
 .نيقسافلا ديعوب نيقيلاو هللا ةبقارم راضحتساب ةيناميإلا ةناصحلا الإ ةشحافلا يف
 نم هللا انذاعأ .ءالؤه رظتني يذلا طخسلا ىدم لاعت هلا الإ ملعي ال نذإ"

 اه راضحتساف ")ميخو هنإ ثبخلا اده سانلا اهيأ اورذحاف .مهئالو مهرورش

 ةحيصنب كلذ ىَلَع ائيعتسم هتوهش حبكو هاوه ةمواقم ىلَع ءرملا نيعي ريصملا

 رتملل رضأ 4 هلف جوزتيلف ةءابلا عاطتسا نمم بابشلا َرَشْعَم اي » :ةايَي لوسرلا

 .ناجو هل هل ةلإف مونصلاب هيلَعف عطتنسي مل نمو .جزل نَصخاَو

 اهيلإ نكست ىتلا ةحلاصلا ةأرملاب هيلعف هسفن نيصحت ىلَع بابشلا لبقأ اذإو

 رهاظملاب رارتالا ةروطخ ضويب خيشلا نيب ،ةبقاعلا نسحب اهعم ىظحيو هسفن

 دقف إةنيدتم ريغ ةأرماب جوزت نم نأ ملعتلو» ،رفاوكلا ةبطخ ىلإ يضفي دق هنأل
 ال ! ي ةجوزلا ريخ ءافتنا ىلع ادكؤم منهج ران يف هدالواو هسفنب ىقلا

 ...اهئانبا لبقتسم يف لمألا عاطقناو اهتيب نم ةكربلا عافتراو ،يلصت

 0 ل اهنإ ؟نيحلاص ادالوا اهنم وجرتأ !؟ةرخآلا ريخ مأ ايندلا ريخ اهنم ,وجرتأ
 ىضرت ال ،ائمؤم تنك اذإف اريعسلا باحصأ نم اهنأل ريعسلا دالوأ الإ كل

 كنع ملو كلد اهنم تيضر اذإ اماو ،كبلق يف ةصغ نوكت اهنإف ،كلذ اهنم

 .445 /7 :ءارعشلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)

 باتك :ملسم ؛1950 /4 .4779 :ثيدح ،مصيلف ةءابلا عطتسي مل نم باب .حاكنلا باتك :يراخبلا (2)
 .1019 /2 .1400 :ثيدح !نؤم دجوو هسفن هيلإ تقات نمل حاكنلا بابحتسا باب .حاكنلا

 .114 /11 :نامقل ةروس ،نآرقلا باحر يف (3)
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 .رانلا يف امكالكو ،اهلثم تناف اهرمأ

 ةيجوزلا مهتايح ضرتعت دق .رخأل ا ىلإ فرط لك نكسو جاوزلا مت اذإو
 يتلا نيجوزلا نيب قيرفتلا ةيضق اهنإ & مهطابر لحتو "مهتاقالع ددهت تابقع

 اةَه يف لطبلا نوكي نأ ريحملا رطخلاو ،سانلاو ةنجلا نم نيطايش اهنيزيو اهئرمتسي
 نيف ،هعمتجم يف اذوجوم ناك اةمه لثم أ ضويب خيشلا ركذ ،ةجوزلا مأ لطابلا

 ددهتو امهنيب ةلصاحلا ةةوملا مغر اهجوز قارف ىلع اهتنبا ضرحت نم تاهمألا
 ىَّلَع ةهغرم ةرغاص اهسفن ةنيكسملادجتف اهرمأل بجتست مل نإ اهتعطاقم
 ةيصاع اهنأ اده لعفت يتلا مألا رتحو ،رمألا اذه ةمرح خيشلا دكأ .. .جورخل

 مظعأ نم جاوزألا نيب ةقرفتلا أل ر منهج لها نم يهو ،قافن رفك هللاب ةرفاك

 أوُعَبئاَو :هلوق يف مهركذ نيذلا ةرهسلل ا افصو ىلاعت هللا هلعج دقو بونذلا
 اورف نيطايشلا مرِكلَو ناَمْيَلُس َرَقَك اَمَو ناميلس كلُم 'ىلع نيطاتتشلا اون اَم

 ناَمَلَعي اَمَو تورامو توزامه لياي نيَكَلَمْلا ىلَع لزنأ آمَو َرْخُسلا سانلا نوُمَلَعُي
 نيب هب نوقرفي اَم اَمُهنب نوُمْلعيف رفكت ًالق ةتنف نحن ز امإ لوقي ىنح دَحَا نم
 .(102 :ةرقبلا) ههلا نذإب ألإ َحا م نم هب نيرآضب ( مه اَمَو هجوزو ءرَمْلا

 لوصألاب هطبرو ةيعقاولاب هماستا سردلا ىلع ريثاتلا ةوق ءافضإ ىلع نيعي ام
 ةريثك ةلثمأ انيديأ ىلَع تّرم اهنأل اهارن رومأ كلت» :ضويب خيشلا لاق امك .ةيناميإلا

 .‘‘}هميظع هللا دنع كلد بنذف جاوزألا نيب ةقرفتلل ةياعسلا يف ءاسنلا قتيلف ،اهنم

 امف {داصتقالا لاجم جلنل يعامتجالا لاجلا ثحبم متخن ةرسألاو ةأرملا عوضومب
 ؟ةيناميإلا لوصألاب كلذ ةقالع امو ،هيف ضويب خيشلا ماهسإ وه

 .115 /1 نآرقلا باحر يف )1(

 .156 /11 :ن .م (2)

 .ةايحلا تاليجست .3 لوألا صرقلا .م 1975 /ها 392 ناضمر رهش سورد :ضويب ميهاربإ (3)

 .158 /11 :نامقل ةروس 6نآرقلا باحر يف (4)
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 ثلاثلا ثحيملا

 ةيناميإلا هداعبأو يداصتقالا لاجملا

 ةيبرتلا ريوطت ىلع اهتقالطنا يف ةيحالصإلا ضويب خيشلا ةكرح تدمتعا نإ

 نإف ،ءافكألا اهتداق ةمألل ةعتو نيدلا اهب ايحي ىتلا ةليسولا هرابتعاب ميلعتلاو

 ةيدجسملا هسورد يف اعدف هتكرح ةيادب ذنم هلاب لغشي ناك داصتقالاب ضوهنلا

 ادبم نم اقلطنم :نهملاو تامدخلا فلتخمب ةيانعلاو عاطقلا اذهب ضوهنلا ىلإ ىلوألا

 ةرامع نع فلتخت ال ةدابعلا رهوج نم ۔ئينابرلا جهنملا قفو- ضرألا ةرامع نوك

 نوكلا ماحتقا ىلإ نمؤملاب عفدي يذلا ناسنإلل نوكلا ريخست أدبم نمو دجسملا

 ."._هقفارم رامثتسال

 . :تاكرشلا سيسأت :لوأ

 ةرتف نابإ رئازجلا اهتفرع تلا ةيززملا ةيداصتقالا عاضوألا نم خيشلا شاع

 رارحألا اهئانبأ لالذإو ،اهتاريخ ىراصنلاو دوهيلا تاباقن زازتبا نم ،لالتحالا
 نم اهصيلختو ةمألا نع نبغلا اذه عفر ىلإ هتوعد يف فتكي ملو ،مهدابعتساو
 تاكرشلا ءاشنإ" ىلإ اعد لب ،ريصبتلاو ةيعوتلا يف ةيرظنلا سوردلاب ةيعبتلا رش
 دادبتساو لالغتسا نم نيملسملا ذاقنإو ،ةيرئازجلا دالبلا ريمعتل ةيمالسإلا

 سلجملا لخاد نم مواق مث ؛اةيرامعتسالا ةيدوهيلاو ةيسنرفلا تاكرشلا
 ةيسنرفلا ةّيراكتحالا تاكرشلا ضمب اهسرامت ىلا راكتحالا طامنأ يرئازجلا

 . .رطولا تاورثل

 .43 :لقعلاو يحولا نيب ناسنإلا ةفالخ :راجنلا ديجلا دبع )1(

 . 52 /5 :حالصإل ١ مالعأ :روبد يلع دمحح (2)

 خرؤلا نيدهاجملل يئالولا ريرقتلا ىلع ةرارقلا دهاج نم ةبخن در ةروثلا يف يلامعأ : ضويب ميهاربإ (3)

 .7 :ص .م 1986 /1 0 /09 :موي

26 . 
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 ةوطخ -سفانملا يمالسإلا ليدبلا داجيإ ىلإ هتوعد ىلإ - ضويب خيشلا فاضأ
 تاكرشلا ءاشنإ يف ةيناديملا هتاماهسإ يف ةلثمتملا ةيلمعلا ةودقلا يهو ،ىرخأ

 لقنلا ةكرش يف هماهسإ كلذ نمو ،اهتضهن يف ةمألا اهب نيعتست يتلا ةيرورضلا

 .“"يزبخ ةرامع نب ىسيع ديسلل

 :ةراجتلا ريونت :يناش
 ريوطتو يداصتقالا طاشنلا ليعفت ىلإ ةيدجسملا هسورد يف ضويب خيشلا اعد

 ءانبأ نم ريثك اهب رشتني يتلا لامشلا ندم يف ةصاخ ةراجتلا ةسرامم بيلاسأ
 ندم يف دوهعملا ةراجتلا جاور نم اهنامرح ىلإ ةفاضإلابف يداولا ىرق امأ ثبونجلا

 مهيلع اهضرفي ةفلكم فيراصم نم رهدلا نم ائيح - اهراجت ىناع دقل لامشلا

 .سكملا ىلع نورطيسملا دوهيلا

 :ةرارقلا قوس سكم ءارش
 .ئنلعلا دازملاب عابي يذلا ۔‘“بازم"" قاوسأ سكم ىلع نوذوحتسي دوهيلا ناك

 هفيلاكتب ا قاهرإ يف مهفّسعتو نيملسملا لالذإل ةليسو كلذ نم نوذختيو

 مم بجتست ت مل اهنكل ةيسنرفلا ةرادإلا ىلإ مهرمأ عفرو مهجاجتحا مغرو ةظهابلا

 ...اهتميق تعفترا امهم سكملا موسر عفد ىّلَع مهتربجأ لب

 بازم قاوسأ ىلع مهترطيس ضرف نم نكمتلل دوهيلا مامأ لاجملا حسفنإ
 ©قوسلا سكم ءارش ةيضابإلا ءاملع ميرحت ببسب إمهقح لامعتسا يف مهفّسعتو
 اوأرو ،نيملسملاب هنلا ءادعأ اهقحلي يتلا راضملا هذه مغر ؤهزيوبت نم اوجّرحت دقف
 ءاج مالسإلا ناب هنم اداقتعا ضويب خيشلا نكلو ،نييزاهتنالا دوهيلا لمع هبشي هنأ
 ضنيدلا ءادعأ نم مهريرحتو نيملسملا ةدئافل سكملا ءارش زاوج» ىأر هئانبأ ريرحتل

 ةعامجلا سأر ىَلَع ناكف ةيلمع ةوطخ مدقت لب 0“ه؛مهءامد نوصتمي نيذلا دوهيلا

 .59-60 /5 :حالصإلا مالعأ :زوبد يلع دمحم (1)

 .72 /5 :ن .م )2(



 401 ةيناميإلا هداعبأو يداصتقالا لاجملا :ثلاثلا ثحبملا

 ،ناسحإلاو لدعلاب هيف تفّرصتو ،م1929 ماع ةرارقلا قوس سكم ترتشا ىتلا
 ` . .مهلالغتساو مهركمو دوهيلا ملظ نم اورَرحتو ،ءادعصلا نوملسملا سفنتو

 نيملسملا نع نبغلا عفر ىلع نواعتلا سكملا اذه ءارشل ةيدقعلا داعبألا نم

 دقف 3202 :ةدتالا) 'ىَّوَقتلاَو رملا ىلع أوثواَعئو» :ىلاعت هنلا لوقل مهحلاصم ظفحو
 ببسب ةيريخلا مهعيراشمو نيملسملل ةمدخ ءارجإلا اذهب ضويب خيشلا مدق
 نم ۔نكمأ ام- مهئاصقإو ،َميليفطلا رصنعلا اه» هنلا ءادعأ :ديك نم جهريزخت

 .“"ههاهلالذإو ةمألا ريقفتل ةليسو هوذختا ماع ناديم

  

 ٠ :نيهمتلاو يموكحلا فيلتلا :اشلاش

 لالتحالا لظ يف ولو .ةيموكحلا فئاظولا يلوت ةرورض ضويب خيشلا ىري
 ىقلا ثيح ةيحالصإلا هتكرح نم ركبم تقو يف ةركفلا هذهب حّرص دقو .ئيلصلا
 اعد اليوط اسرد ۔دجسملا ةخيشم هيلوت نم ةنس دعب - م1924 /ه 1342 ماع

 .ءاضقلا اميس ،ةموكحلا فناظو يلوتو ةيسنرفلا سرادملا يف ميلعتلا ىلإ هيف

 ،نيملسملا نع ررضلا ا عفدو نيدلا ة ةرصن يف فقوملا اذهل يدقعلا دعبلا ىلجتي

 ةمألا ةماع عنقا هنأ ألإ .هموق نم ةضراعم هيلإ ةوعدلا يف ضويب خيشلا ىقال دقو

 ةمألا انلعجو ةجحلا ةوقب مهانمحفأو» ©بصانملا هذه يلوت يضتقت نيدلا ةرضن ناب

 .امهنع ءالبلل عفدو نيدلاو ةمألل ةرصن ةموكحلا فئاظو يوت نأ دقتعت

 ةرحلا نيلاب قلعتي ام امأ يمسرلا فيظولا نم ضويب خيشلا فقوم وه اذه

 هيجوتب ماق ثيح شةرارقلا ىلإ فرجلا ضعب لاخدإ يف ريبكلا لضفلا عجري هيلإف

 يف خيشلا ىعسو ؛ةدلبلا اهيلإ جاتحت يتلا نهملا يف نيوكتلا ىلإ بابشلا نم ةلث

 ةبتكم رشن ،1ط "وجب حلاص ىفطصم .د ميدقتو دادعإ ليج يف حالصإلا ةريسم :يلكب نمحرلا دبع (1)

 .1 22 :م04 /ه1225 .ةيادرغ "ةيبرعلا ةعبطملا رئازجلا -ةيادرغ فطعلا ،يركبلا

 .52 /5 :حالصإلا مالعأ :زوبد يلع دمحم (2)

 .51 /5 :ن .م (3)
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 ءادتقا وه فرحلا ناهتما ناب ريكذتلاب فرجلا فلتخمب مايقلاب سانلا ةيانع هيجوت

 كلذ نمو ةعيضو موقلل تدب امهم ةفرح رقتحا نم لالض نيب امك ،هللا لسرب
 ىلإ اهمدقتسا يتلا عئانصلا ىدحإ تناك يتلا “ةداديحلا” لضف نييبت يف هلوق

 هتربز عم دادحلا ىرن دقف ،ناسنإلا ردق نم طحت ال ةعنصلا نأ ملعنمود :ةرارقلا

 ةفيرش ريغ ةنهم ةدادحلا ناك انل ودبيف ؤرانلاو ناخدلاو داوسلا طسو هتقرطمو

 هسفنب برحلا تاودأ عنصي اداح ناك مالسلا هيلع دواد نأ ناسنإلا ركذتيلو

 نيبو 5"نيتفرحلاو عانصلا ردق نم نوطقسي موق لضو كلمو لوسرو ين َوهَو

 الو سنجلاب الو ةنهملاب قلعتي ال سانلا نيب لضافتلل حيحصلا ساسألا نأ خيشلا

 .حلاصلا لمعلاو ىوقتلا وه امنإ ،نوللاب

 :لضافتلا ساسأ ىوقتلا

 يقارم يف ,تاجرد دادزي ام ردقب لجو زع هللا دنع اعافترا دبعلا ماقم ديزي

 .هل ةجيتن سيلو ءالتبالل عوضوم الإ يعامتجالا ىوتسملاو سنجلا امو ،ىوقتلا
 هللا بتكي ملو ... هلمع وأ هتنهم لجأ نم هرقحي وأ هريغ دحأ لذي نأ زوجي الو»

 صاع وأ حيطم ءيسم وأ نسحم لمعلاب الإ ىرخأ نود ةقبط ىلع ءاقشلا

 ىئنأو ركذ نم مُكاَتقَلَخ ائإ سانلا اهيأ اي :ىلاعت لاق ؛ًدساف وأ حلاص
 ميلع ةللا نإ مكاقثأ ء هللا .7 ُمكَمَرَكأ نا اوُفَراَعَتل لئابقو ابوعش ْمكاَئلَعَجَو

 .(13 :تارجحلا) هگًريَِخ

 ريوطت ىلع صرحلاو داصتقالا ناديم ماحتقا ىلإ ضويب خيشلا ةوعد لمت
 فالختسالا دعبلا ،لالتحالا فورظ دادتشاو لاوحألا بلقت مغر ،هبيلاسأ
 ةيدرفلا ةايحلا بناوج لك لعفت يتلا ةيمالسإلا ةديقعلا هيضتقت يذلا

 خيشلا ةيانع هتظحالم دعب -لاكحس نيدلا رون ثحابلا صلخ دقو ،ةيعامجلاو

 .101 ,3 :أبس ةروس ©نآرقلا باحر ي )1(

 .5-256 /8 :صصقلا ةروص :ن .م )2(



 403 ةيناميإلا هداعبأو يداصتقالا لاجملا :ثلاثلا ثحبل

 اهلامعأ يف الومش رثكأ هتكرح أ ىلإ - يداصتقالا لاجملاب ةحضاولا ضويب

 نم ظحالن» :لوقي ذإ سيداب نب ديمحلا دبع خيشلا ةكرح نم ةيحالصإلا
 يف الومش رثكأ تناك ةيحالصإلا ضويب خيشلا ةكرح نأ ةيلمعلا ةيحانلا
 ةحضاو وهج اهل ناك ثيح ،سيداب نبا خيشلا ةكرح نم ةيحالصإلا اهلامعأ

 سيداب نبا خيشلا دنع هب اًريبك اًمامتها ظحلن ال يذلا .يداصتقالا لاجملا يف

 لامعأ دادتما ةرورض ىَلَع ةيرظنلا ةيحانلا نم هديكأت مغر ،ةيلمعلا ةيحانلا نم
 .هيلإ نيحلصللا

 :يداصتقالا لاجملا يف اياننتق جالع :اهبار

 :ايندلا عتم ىلإ فيلتملا ةرظن۔ا
 ىَّلع هللا اهلعجي مل سانلا نيب همسق نأ ألإ شةيرشبلا سفنألا ىلإ لاملا ببح

 ةمكحب مسقم وه امنإ شنادبألاو ركفلا داهجإ ردق ىلع الو .نامالاو رفكلا ساس
 ىلإ نيعلا دم سانلا نم ريثك اهب باصي ىتلا ضارمألا نمو & اهنلا لز اهملعي ال

 ةريطخ ةيسفن اراثآ كلذ يف نأل "هنع هللا اناهن دقو ؤفقلتملا بغارلا ةرظن ريغلا لام

 ذم ىلإ لصت ةيكولس اًراثآو ،هدابع ىلع هتمسقو هنلا ءاضقب اضرلا مدع ىلإ لصت

 انئمطم امئاد نوكي نأ بجي يذلا نمؤملاب قيلي ال ام اذهو» مارحلا لاملا لا ديلا

 خيشلا لب ©بسكلا كرتو لومخلل ةاعدم اذه سيلو اهردقو هنلا ءاضقب اًيضارو

 لمعاف» هنلا لضف نم ءاغتبالاو ضرألا يف برضلا يف دهجلا غارفتسا ىلإ وعدي

 .هيلإ رمألا ضّوفو ةللا ىلع لكوتو كتعاطتسا ردقب

 ةمتقم ةلاسر »ضرَيي ميهاربإو سيداب نب ديمحلا دبع نيب هتالاجمو حالصإلا جهنم :نيدلا رون لاحكس (1)
 :ةيعماجلا ةنسلا ارئازجلا-ةنيطنسق /رداقلا دبع ريمألا ةعماج }ةلود هاروتكد ةجرد لينل

 .461 :م2008 /ه1429-م2007 /ه 8
 .454 /3 :هط ةروس ،نآرقلا باحر يف (2)
 ` ..356/12-357 :بازحألا ةروس :ن .م (3)
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 :ةراجتلا يف ةنايخلا 2

 ةسراممب ،قزرلا نم مهل بتك ام ءاغتباو ضرألا يف برضلا هدابعل هللا عرش
 أأ دقتعي نأ -الثم-رجاتلا ىلع بجي هنأ ألإ بسكلا قرط نم اهريغو ةراجتلا
 اريثك ىتلا قلازملا نم اهريغو ...شغلاو باسحلاو نازيملاو لايكملا ىلع ةنامأ هترابت
 ال هنأو ،عيرسلا رفاولا حبرلا ببس اهنأ اودقتعا اذإ ةصاخو راجتلا اهيف عقي ام

 .ةيفاخ هنع ىفخت ال هثلا نأل ...شتفملا الو نوبزلا ةيعرشلا ريغ مهبيلاسأل نطفتي
 .هلح ريغ نم هوبلطي نأ قزرلا ءاطبتسا مهلمجي نأ هدابع ىهن دقو

 ناميإلا كيرحت يه ةنايخلا لكشم جالعل ىلثملا ةقيرطلا نأ ضويب خيشلا ىري
 ،ناسنإلا اهلمح ىتلا ةنامآلا لقثبو .اجو رع هنلا ىوقتب ريكذتلاو بولقلا ىف

 بيلاسأ يف مهيدعت ببسب بيعش موق كالهك يويندلا هللا ديعوب راذنإلاو
 .""هنيملاعلا برل سانلا موقي موي .يدمرسلا يورخألا ديعولابو .ةراجتلا

 نكلو فورعملا قلخلاب اًبدات وأ افَوْخت وأ ةعمس» هتنامأ ظفحب نمتؤملا مزتلي دق
 نسح ىَلَع اديدش اصرح هثرويو ىوقتلاو عرولا نم اعيفر اًماقم هب غلبي ناميإلا

 نيب قرفلاف ؛ً‘هعظفح يف عروتيو هئابرإ يف دهاجيف هناوخإ لام ىّلَع ةماوقلا

 الف ،ةبقارملا رارمتسا ثيح نمو .ةياعرلاو ةظفاحملا ةيفيك ثيح نم "نيب نيَفادلا
 ىهني يذلا ناميإلا عزاو لثم طابضنالاو ةنامألا ظفح ىلع دبعلا لمحي عزاو

 ىهنو هبر ماَقَم فاخ نَم امأو ،هللا ماقم راضحتسا ماودب ىوهلا نع هبحاص
 .(40-41 :تاعزانلا) گ'ىَوأَمْلا يه ةئحْلا نف 'ىوَهْلا نَع رسنلا

 :ايتدلا ىلع مهلتاقتو نيملسملا ناتتقا۔3

 ضعب وأ ضرألا نم عطق ىَلَع ةسفانم بورحو نتف سانلا نيب بشنت
 نم ءاقشألا نمو ،ضمب ىَّلَع مهضعب يغبي ام اًريثك ءاكرشلا نأ امك ،اهتاورث

 .452 /7 : ءارعشلا ةروس ©نآرقلا باحر يف )1)

 .24 ا :ناميإلا :يبارتلا نسح (2)
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 يدىتلاب ملظلا روص نم كلذ ريغ ىلإ ...نزطسقُي الو مهثاريم ةبصنآ يف نوطسق
 .ريغلا قوقح ىلَع

 .ةمايقلا موي نيملاظلا ريصمب ريكذتلاب اياضقلا هذه جالع يف ضويب خيشلا زكر
 نأ وَلو» :مهنم لبقي الف هلثمو ضرألا يف امب مهسفنأ اودفي نأ نونمتي ثيح

 موي باتعلا ءوُس نم هي اَدَقفآل هَعَم هَلثمَو اعيمج ضزألا يف اَم اوُمَلَظ نيذلل
 بيرفغل هنإو ،مويلا اهنم ليلقب باذعلا اه نم يدفت ال اذاملف» (47 :رمزلا) ه«ةَماَقْلا

 ءالؤمه ركفت ولو ...اضعب مهضعب لتقي قرشملا يف نوملسملاف ...!اقح ناسنإلا رم

 هنوظفجي نآرقلاب نينمؤم نيملسم نيب لاتقلا اده راد امل هنلا يدي نيب اًموي مهفوقو
 .؛؛تايآلا وذَه نولتيو

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلل لماش ةايح جهنمو ةيادهلا ردصم نآرقلاف

 .ةيسايسلاو

 ر 92

 .422 /15 :رمزلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
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 عبارلا ثحبملا

 ةيناميإلا هداعبأو يسايسلا لاجملا
 .ئيلصلا رامعتسالا اهيلع يلوتسي هذالبو ةايحلا ىلع هينيع ضويب خيشلا حتف

 خيشلا ناكو ءةيركسعلا مكحلا ةرطيس تحت هحوزرل الاح اوسأ بونجلا ناكو

 يداو ابطاخم لاق ذإ ،ةمألل ىربك ةبيصم لكشي يغاطلا مكحلا اذه نأ دقتعي ضوێب

 سوباكلا اذه وه كيزخمو كلذمو ربكألا كّودنع نأ انفقوم ملعتلو» :بازم

 لك ببس هنإ ‘كسافنأ ىرجم ىلَع ضباقلاو كقانخب ذخآلا يركسعلا مكحلا"

 ىّلَع لمعاف ضارمألا ةموثرجو للعلا ةلعو ،كب لح ءالب لك لصأو كقحل ميض
 يزخملا هتمأ لاح فصو ىلع خيشلا بيقعت ظحالي ؛‘.")اهنم ررحتلاو هتلازإ

 | ةمأل ا نع يزخلا عفرو رّرحتلا لجأ نم لاضنلا بوجوب

 . لب ‘بازم يداو ىَلَع ةروصحم ةيحالصإلا ضويب خيشلا دوهج نكت مل
 ةحضاو فقاوم اهنم ذختي ةيملاعلاو ةينطولا ةيسايسلا نوؤشلاب مامتها هل ناك
 كلذك انظح ال» :لاحكس نيدلا رون ذاتنسألا لاق ،اهيلإ وعديو اهنع نلعيف

 قلطنم نم ةفلتخملا ةيسايسلا اياضقلا عم لماعتلا ىلع ضويب خيشلا صرج
 . يذلا بهذملاو ،ةيحالصإلا هدوهج اهيف زكر يتلا ةقطنملا دودح زواجتي نطو

 يف ةكراشملا ىلإ هعفد يذلا وه ضويب خيشلا دنع هجوتلا اذهو ؛هيلإ يمتني

 يف ةكراشملا ىَّلَع نييبازملا ثحي هلعجو ،نييرئازجلا نيملسملا ءاملعلا ةيعمج

 لاطبإ يف يخيرات رودب مايقلا نم هنكمو ،لامشلا يف نطولا يسايسلا لمعلا
 تازاجنإلاو فقاوملا هذهف ؛‘ّةلامشلا نع ءارحصلا لصفل رمعتسملا تارماؤم

 .66 :دمحم ركاسعل دمحم ذاتسألا ةملك ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا مامإلا ركفل لوآلا ىقتلملا (1)
 ىسيع رظناو ؛466 :ضويب ميهاربإو سيداب نب ديمحلا دبع نيب هتالاجمو حالصإلا جهنم :لاحكس (2)

 .162-169 :يرئازجلا بونجلا يف ةيحالصإلا ةكرحلا دئار ضويب ميهاربإ مامإلا ؤبقرق



 407 ةيناميإلا هداعبأو يسايسلا لاجملا :عبارلا ثحبلا

 دمتعتو هيلإ زكترت يذلا قيمعلا ساسألا يه ةديقعلا نأ كلذ» ،ةيدقع ةاعبأ

 .‘؛؛ةمالل ةيسايسلا ةدحولا هيلع

 :ي رابج ةلا دينجتلا :لوأ

 يرئازجلا بابشلا ىلع اسنرف هتضزف يذلا يرابجإلا دينجتلا نويبازملا ضفر
 يف لقئعا نمم ضويب ميهاربإ باشلا ناكو 5اًرسق مهذخاتو مهبقعتت تناك ثيح

 هللا نأ الول نوناقلا اذه اياحض نم نوكي نأ داكو ةرارقلا هتدلب ىلع ة ةيسنرف ةراغ

 .يهبانذاو نييركسعلا ماكحلا ذض داهجلل مزحتيل مهتضبق نم هاجن ذإ ملس

 يذلا ةءاربلاو ةيالولا لصأ نم قثبني ،ئدقع ذعب يرابجإلا دينجتلا ضفر

 هللا ءادعأ ةنواعم مرحت قلطنملا اذه نمو ،هئادعأ ضغبو هنلا ءايلوأ بح يضتقي

 .نيملسملا :ض مهبرح ف ةصاخ

 ةدايقلاو ةماعلا ةيالولا ىلإ ةجهللا ةديدش ٍةياكش ةباتك ىلإ ميهاربإ ىتفلا رداب

 قافشإ ظحال املو "جتحيو اهب لح ام فصي ةدلبلا لهأ مساب بونجلاب ةيركسعلا

 ةركفلاب ىتفلا ناميإ ىلع ةلادلا ةروهشملا هتلوق لاق هريصم ىلع هقوخو هيلع هدلاو
 نأ هداقتعاو "ةرفكلا ةنواعم ميرحت هداقتعال نوناقلا اذه عفر لجأ نم هتيحضتو

 .)هيلع ينيد بجاو لمعلا اذهب همايق

 :يرئازجلا سلجملا يف ض ويب خيشلا :ايناش
 ةقحاسلا ةيبلغألاب م1948 ةنس يرئازجلا سلجملاب ةباينلل ضويب خيشلا بختنا

 يف ةقلح سلجملا يف هتيوضع نوك نع ةربعملا هتلوق اهنيح لاقو ،ديدشلا هعانتما مغر

 .قشمد ركفلا راد -توريب رصاعملا ركفلا راد .! ط ,ةسايسلاو ةديقعلا :فاص يؤل (1)

 ..53 :ص .م2001 /ھه2
 .180 /2 :حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم (2)

 .ن .م )3(
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 يتايح تفقو يننإ» :نيدلا ةرصنو ةّمألا ةمدخ لجأ نم لصاوتملا هداهج ةلسلس

 فظوف "؛يسح هللاو ،يمايأ نم يقب ام اهيلع فقأ يننإو .يتمأ ىلع ىضم اميف
 رشن معدك ،رئازجلا يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاسسؤملا نع عافدلل بصنملا اذه

 يف ءاملعلا ةيعمجل ةعباتلا دهاعملاو سرادملا ةطساوب هميمعتو نيدلا يبرعلا ميلعتلا

 .بونجلاو لامشلا

 هتمأ عفنل كلذو .ايدقع اعفاد يرئازجلا سلجملا خبشلا لوخد نم عفادلا ناك

 ىَّلع هبتاع نممو ةيوضعلا هذه ببسب تاداقتنا ىقلت دقو ،ىلاعت هنلا دنع ام ءاجر

 يصخش ضرغ قيقحت يف ةبغر عفادلا ثأ نظ هنأل شّيفطا قاحسإ وبا خيشلا كلذ

 هَتَمأ مدحخ نمم ةصاخ دسافلا دصقلا اذه اًركنتسم ضويب خيشلا ة درف يدام عفن وأ

 ام ىجرأ نمو يتمأل هتلمع ام عفنا نم كلذ نأ ىرأ يئإو» ،نمزلا نم ادوقع

 سلجملاب هتيوضع ضويب خيشلا ريخست ىلَع لدي اممو ء}يترل يدي نيب تمدق
 ةهبج ءادنل ةباجتسا سلجملا نم هتلاقتسا ميدقت هتمأ ةمدخو قحلا ةرصنل ينطولا
 .ةكرابملا ةروثلا عالدنا رثإ ريرحتلا

 لصف ةيضق سلجملا لالخ نم ضويب خيشلا اهنع عفاد يتلا اياضقلا نمو
 ال ءزج ءارحصلاو بازم نأ يف انتركف نإو" :لوقي ثيح !لامشلا نع :ارحصلا
 ةسايسلا ديحوت نع ةرارحب تعفاد دقو ،رّيغتت نلو ريغتت ملو ةميدق رئازجلا نم أرجتي

 لبق رتاياعدو ,تايرشنو وبطخب دحاو رطق امهنأل لامشلاو بونجلا نيب ةيرادإلا
 ةركفلا نع تعفادو ،يرئازجلا سلجملا تاباختنا لبقو .يرئازجلا روتسدلا رودص

 ةيسنرفلا ةموكحلا ترطضا ىتح يرئازجلا سلجملا ربنم قوف نم نييلاصفنالا دض
 .“ه ...تالوج اهغم انل ناكو تارهاظم تناكف ©بازم ىلإ ثحب ةنجل لاسرإ ىلإ

 .26 ,3 :ةكرابملا اهتروثو ةثيدحلا رئازجلا ةضهن ةضهن :زوبد يلع دمحم (( 1 (

 خرؤملا نيدهاجملل يئالولا ريرقتلا ىلع ةرارقلا يدهاجم نم ةبخن ةر ،ةروثلا يف ا :ضويب ميهاربإ (2)
 .9897 :ص .م 1986 /10 9 :موي

 .1948 /9 /24 :خيراتب ةلاسر ؛!07 :ضويب خيشلا :رصان دمحم (3)

 .32 :ةروثلا يف يلامعا :ضويب ميهاربإ (4)
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 ىتلا ةيناميإلا ةقاطلا نم ئسنرفلا رامعتسالا ةهجاومل هتوق ضويب خيشلا دمتسإ

 نايغطب ىسوم ةرحس ناهتسا امك هللا ليبس يف ةيوصنملا ليقارعلا لك رغصتست

 غامد يبرعلا ذاتسألا لاق ،مهبولق يف ناميإلا رقتسا نأ دعب هتاديدهتو نوعرف

 موي ضويب خيشلا فقوم ادبأ برغتسأ ال» :ةينطولا ةكرحلا داور دحأ سوزتعلا
 ئتف ام هنأ كلذ .ةروثلا ءانثأو ةروثلا لبق يسنرفلا نايغطلا هجو يف هتريقع عقر

 ."ادبأ ئدابملا ىلعو قحلا ىلع مواست ال يتلا ةحمسلا مالسإلا ميلاعت نع ردصي

 :لامشلا نع ءارحصلا لعف ةيضق :اثلاث

 اسنرف ىلع كلذ زع اهلالقتسا لين نم ىندأ وأ نيسوق باق رئازجلا تناك امل
 .ءارحصلا تاريخ لالغتسا يف اغمط دالبلا ميسقتل اهعسوب ام تلمعو

 ضعب ىلإ “راشيق ويسملا هراشتسم لوغ يد يسنرفلا سيئرلا ثعب
 نأ أل .ءارحصلا لبقتسم ناش يف مهعم ضوافتلل رئازجلا ءارحص يف تايصخشلا

 لب .لماك بعش ريصم ريرقت هقح نم سيل هناب لوقلا ىلإ ىدتها ضويب خيشلا
 هللا مامأ يجاوب تمق ينأ دهشأ» :كلذ دعب لاقو ؛اًيبعش ءاتفتسا يضتقت ةيضقلا

 .هقيفوت ىلع هركشاو هنلا دمحاو "يريمض تيضراو
 ادعب لكشي ءارحصلا لصف ةيضق ي هفقوم ناب ضويب خيشلا دقتعا

 اهيف هللا هقفو يتلا ةلباقملا هذهب هتني مل هبجاو ناب ساسحإلا ىإ هعفد امم ايدقع
 ادكؤم فقوملا اذهب ةيوارحصلا تايصخشلا عانقإل قلطناف .ميكحلا باوجلل

 انناوخإ نع لصفنن ناب اقلطم انل حمست ال انتينطوو انتماركو اننيد » اب مهل
 ريصم انريصم طبرن نأ انئانبألو انل ريخلا نم هنإو لامشلا يف نييرئازجلا
 لبقن ال نأ انسفنأ ىلع دهعلا انعطقف ،مهعنقا نأ تعطتسا اذكهو ،اهلك رئازجلا

 نيبات يف سورتعلا غامد يبرعلا ذاتسألا ةملك 6(نيباتلاو ناجرهملا) نآرقلا باحر يف :رصان حلاص دمح ( 1(
 .132 :ضويب خيشلا

 .ةورعوب رمات اباب ذاتسألا تاركذم نع ؛64 :ةروثلا يف يلامعأ :ضويب ميهاربإ (2)
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 نوكن نأ ديرن اننإ :ةدحاو ةملكب انلك بيجن نأو ءاسنرف هتحرتتا يذلا ضرعلا

 لبقن ال يرئازجلا لامشلا ريصم وه ءارحصلا ريصمز ،نيترئازج امئاد
 .“"٬لاوحألا نم لاح يأ يف اهنع لاصفنالا

 اونبتف سمينسقتلا اورثآ نيذلا ذاوشلا ضعب نم ةيوارحصلا تايصخشلا ملست مل

 َرَيح هلاخدإل ادعوم اوددحو يتاذ ةلقتسملا ةيوارحصلا ةيروهمجلا ةماقإ عورشم"

 ةيروهمجلل ةتقؤملا ةموكحلاب لصتاو ةيلمعلا ضهجأ ضويب خيشلا نكل» كذيفنتلا
 لاشفإل ةمزاللا رماوألا ردصتسيو .عوضوملا ليصافتب املع اهطيحي ةيرئازجلا

 [ .ميسقتلا يعاسم

 :ةيلخادلا ريزو لابوط ني هللا دبع يسلا ذوهجلا هذه لضفب فرتعاو
 . حافكلا ةكرعم يف هاوق لكب ضويب خيشلا لخد» :لوقي ثيح ةتقؤملا ةموكحلل

 , ذدملا ضعب يف تارهاظملا ضعب تعقوو ،اسنرفب ءارحصلا قاحلإ دض

 رجي نأ يحورلا ميعزلاو مامإلا ضويب خيشلا عاطتسا اذكهو ،ةيوارحصلا

 ضويب خيشلا ىلإ دوعي لضفلاف اذإ ....ةيريرحتلا ةكرحلا يف ةيرئازجلا ءارحصلا
 هنودبو ،ةيرئازج اهتاريخ لكب ءارحصلا ءاقبو ،نطولا بارتلا ةدحو ذاقنإ يف

 ... .رخآ ادقع ةروثلا رمتست نأ نكمي

 :ي روغلا لتقلا :احبار

 ىربناف نيد بجاو مهبانذأو رامعتسالا ىلع ءاضقلا نأ ضويب خيشلا دقتعا

 ين ناميإلا كيرحتب كلذو لخادلا نم رييغتلا ثادحال حالصإلا مالعأ هناوخإو وه

 .80 :ةروثلا يف يلامعأ :ضويب ميهاربإ ( 1(

 :ص (ت .د) .كافوس ةكرش عيزوتو رشن لامشلا نع ءارحصلا لصف ةيضقو ضويب خيشلا :ماجحوب )2(

 .17 :ءارحصلا لوغيد :يريبزلا يبرعلا نع القن .2

 .357 :اًميعزو اًحلصم ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا :رصان حلاص دمحم (3)

 .12 :حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم (4)



 411 ةيناميإلا هداعبأو يسايسلا لاجملا "حب ل .تحبلا

 ةيدوبعلا لالغأ اهنع لازاف نيبملا رصنلاب اهيلع مو اهب ام هنلا ريغف ،ةمألا دارفأ بولق

 ."‘}نويبيلصلا نورمعتسملا اهؤادعأ اهب اهلبكي ىتلا ءاقشلاو ةلذلاو

 تفعضو اهئرع تقف ،ءايلوألا كرش راشتناك ،اهناميإ يف ةمألا تبيصأ اذإ

 نآل كلذ اهيلع مهذوفن طسب اهئادعأ ىلع لهسيف اهلمش قرفتو اهتوق
 .لذملا زعملا نيملاعلا بر هلل ةدابعلا صالخإ نع نولفغي نيح نيملسلا

 وأ نالفل ةيعبتلا يعدي لك ءاوه مهتدئفأ بهذتو ،تادوبعملاو ةهلآلا مهعوتت

 لاجر رود نيبتي قلطنملا اذه نمو ێرامعتسالل ةيلباق مهيف نوكتف .نالف

 حيحصلا ناميإلا ديدجتف ،ةيريرحتلا ةروثلا ةدعاق ءانب يف رئازجلا يف حالصإلا

 ملاع ىلإ تاومألا ملاع نم اهلشتنت ةمألا دسج يف حورلا نم ةخفن بولقلا يف
 يف هب يشمن اًرو هل اَْلَعَجَو هانيَْخاف اميم ناك نَمَوأ» :لئاقلا هللا نذإب ءايحألا .

 , نب كلام لاقو (122 :ماعنألا اَهنَم جراخب سيل ه تاملظلا يف هلم نَمَك سانلا

 نآ حالصإلل حيتأ اذكهو» :ةيرئازجلا ةمألا ةضهن يف حورلا هذه رود .نع يبن

 ةيمالسإلا حورلاب رخآ اقلخ اهثعبي نأ هنكمأو ،ةيرئازجلا ةضهنلا ديلاقم كسمي
 .“ ناثوألا سوباك نم تصلخت ىتلا

 رامعتسالا ةبراحم يف ضويب خيشلا لاضن نم امزج حلسملا يروثلا لمعلا لمم

 دادعإل ،ئبرعلا يمالسإلا ميلعتلا رشن يف ركبم تقو ذنم دهتجي ناك دقف .ئيلصلا

 ةنس لك جرخي ناكو تايلوؤسملا نم اهريغو ةيلاضنلا ةمهملا هذهل نيلهؤملا لاجرلا
 .ةديدحلا رئازجلل اهمدقي ةمدخ لجأ كلذ نأ ادقتعم نيفقعملا نم اًجوف

 رامعتسالا ةبراحم ىلع اهضيرحتو ةمألا رافنتسا ٥أ ضويب خيشلا ىري
 يحانم فيلت لاطت يتلا هسؤرد لالخ نم كلذب ماقف كدجسملا ةلاسر هبجوتست

 .17 /5 :حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمحم (1)

 .246 /7 :ناقرفلا ةروس نآرقلا باحر يف (2)

 .31 :ةضهنلا طورش :يهن نب كلام (3)

 .39 :ةروثلا يف يلامعا :ضويب ميهاربإ (4)
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 .عابطلا رييغتو عاضوألا حالصإ هنم فدهي ناك يذلا ريسفتلا سرد ةصاخ ،ةايحلا

 ىلَع ابرح تنكو فلا ىلإ ةوعدلا يف يتدمع هثلا باتك تلعج » :لوقي ذإ

 ةليسو لك لمعيو .اعنم ًرحلا ميلعتلا نم انعنميو اربج انبابش دجي يذلا رامعتسالا

 ميش عفنأ لأ تيأرو . ىرخأ ةرات هنع عن ادأو .ةرات هيرادأو هروادأ تنكو ،ليطعتلل

 ."ه ريسفتلا يف تعرشف هللا باتك وه كلذل

 .ةيمكاحلاب هنلا دارفإ ةلأسمك ةماعلا ةايحلا يف ةيناميإلا سوردلا راثآ تبت
 ردقلاو ءاقلاب ناميإلاو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ]ةءاربلاو ةيالولاو

 ايعو نمؤملا ذيزي امم .ىلاعتو هناحبس هثلا هردق امب مالستسالاو لمعلا ىلع ثعابلا

 اذه هقلقي رمعتسملا نأ الإ ،هننا ليبس يف لطابلا ةوقل ةدهاجمو ةايحلا يف هتلاسرب
 ةيادرغ ةقطنمل ماعلا يسنرفلا مكاحلا لاق كلذل ،هحلاصمل اديدهت هيف ىري هنأل يعولا

 ةلقلق ةيسايسلا ةيعضولا نف :ةقطنملاب ةيسايسلا ةيعضولا نع م 1950 :ةنس

 .ضويب خيشلا اهمعزتي يتلا ةيحالصإلا ةكرحلا ريثاتب ةبرطضم

 :ةروثلاخيلخ سائر۔]

 طباوضب هتكرح يف اًرينتسم هاضتقمب لمعلا ىلإ هبحاص عفدي لعافلا ناميإلا
 ناكو "يروثلا لمعلا ةرورضب ضويب خيشلا عنتقا دقف ،عقاولا هقفو عرشلا

 لفكتلا اهماهم نم ،“‘)هذيمالت .ءامدق نم اهلج .ةرارقلا يف ةروثلل ةيلخ لوؤسم

 دئاقلا خيشلا ناكو .حالسلاو داتعلاو لاملاب نيدهاجملا ¡ نيومتو ،راوثلا رابك ءاويإب

 ماهملا فلتخمب مهنلكيو "لاتقلا تاهبج ل بابشلا هذيمالت ضعب لسري
 . ‘ه©تاوعدو تاميلعتب مهدوزيو

 .33 / 1 : ءارسإلا ةروس ،نآرقلا باحر ين 1 (

 نع ًالقن 607 :م1991 /_ه1412 .ةييرعلا ةعبطملا 1 ط "يسايسلا لمعلاو ضويب خيشلا :ماجحوب (2)
 .57 :ص ،م1986 ةنس إةيادرغ يدهاجم يئالولا ريرقتلا

 .23 :ةروثلا يف يلامعأ :ضويب ميهاربإ (3)

 .8 :ن .م )(4)



 413 ةيناميإلا هداعبأو يسايسلا لاجملا :عبارلا ثحبلا

 :رئازجلا لخاد لمعلاب ةرماغم 2

 مزات مغر .ريرحتلا ةروث نابإ رئازجلا لخاد ءاقبلا ضويب خيشلا ررق
 يضتقت ةماعلا ةحلصملا نأ هداقتعال .جورخلا صرف ةرفوو ةينمألا فورظلا

 هنإ ثيح .ةروثلا لقح يف ءاوس رئازجلل ةديفم ةمدخ مدقي هنأ ىري وهف ‘كلذ

 "ةيريرحتلا برحلا لاوط نطولا ريرحتلا ةهبج ةراشإ نهر هسفن عضو دقا
 عفدو لخادلا نم مههيجوتو لاجرلا دادعإ نأ هداقتعال ملعلا لقح يف وأ

 نم اعفن رثكأ اهتاسسؤمو ةمألا عيراشم نع نييبيلصلا نيرمعتسملا راطخأ

 .جراخلا ىلإ بورهلا

 ءاهدو ةسايكب ميل هلا رامعتسالا عم لماعتلل ضويب خيشلا هنلا قفو

 ةريبك ةمدخ اهب مدق ىتلا ،‘ةيوبرتلا تاسسؤملا ىَلَع ةظفاحملا نم هنكمو

 وه ال اًريفو اجر رئازجلاب يثكم نم تجبرو» :لوقي ثيح مالسإلاو رئازجلل
 يبرتملا ةيبرعلاب فقثملا بابشلا نم ديدعلا ددعلا وه امنإو ارانيد الو مهرد

 .اجر اذهب ىفكو ،مالسإلاب

 ةدحو لجأل نسحلا هؤالب رئازجلا لخاد ضويب خيشلا ةطبارم تارمث نمو

 .اهلك رئازجلل ةيرئازجلا ءارحصلا تاريخ ىلع ةظفاحملاو نطولا بارتلا

 قيقحت ىلإ ضويب خيشلا تعفد يتلا يه ةخسارلا ةحيحصلا ةديقعلاف
 نم ةيحالصإلا هدرهج نأ ادقتعم .ةايحلا تالاجم فلتخم يف ةربتعم تازاجنإ

 هب برقتي لمع ىجرأو نسحأ يهو هللا يدي نيب اهب مةقتي يتلا لامعألا لجا
 .)هللا ىلإ

 .م1978 سرام09 :موي 5رئازجلا .ةدخ نبا فسوي ديسلا ةملك (1)

 .43 :ةروثلا يف يلامعا :ضري ميهاريإ (2)

 .58 :ةورعوب رمات اباب ذاتسألا تاركذم .ةروثلا يف يلامعا :204 /3 :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمحم (3)
 .43 :ةروثلا يف يلامعأ :ضويب ميهاريإ (4)

 .104 /4 :حالصإلا مالعا :زوبد يلع دمح (5)
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 : ملاتلا يف نيملعملا اياقب مامتهالا :اسماخ
 .نيبطساف خيضق

 مامتها {ملاعلا يف نيملسملا اياضقب متهاو ضويب خيشلا دنع يسايسلا سحلا امن

 عيمجل ةيالولا ادبب هناميإ ىضتقمب كلذو ؤلاعفنا درجم وأ لوضف مامتها ال لعاف

 ةنحل” يف هتيوضع كلذ ىلع لدي مهترصنو مهتبحم بوجو ينعي يذلا نيملسملا

 مساب ،ديياتلا زتاسرو تايقرب ىلع نيضمملا ةعبرألا نيب نم هنوكو “نيطسلف ةثاغإ
 رثإ م 8 ماع ،ةيبرعلا ةعماجلا يف نيطسلف ةيضقل ،ةينيطسلفلا ةيرئازجلا ةنجللا

 .)نيطسلف ضرا قوف ينويهصلا نايكلا مايق

 ةينيطسلفل ١ ةيضقل ا ة ةرصن لجأ نم ل اضنل ا ة ةرورض ىلإ ضويب خيشل ١ هبن

 اينبم نوكي نأ يغبني الو» كةيبرعلا ةيموقلاو ةيبصعلا درجم ل يدقعلا اهدعب رابتعاب

 مالسإو ،ملاظ دض موللظم برح يه امنإو ،يدوهي يبرع ،ةيرصنعلاو ةيبصعلا ىلع

 .ةسدقملا برحلا يه هذهو رفك ذض

 :داهجلا ىلنع اضيرحت داشنإلاو رعشلا
 «نوواقلا مُهُعبنَي ءآرعشلاو» :ىلاعت هنلا لوق نأ ضويب خيشلا ىري

 بلغأ ا فصو كلذ امنإو 6 هلصأ . نم رعشلا حيبقت ىلع لدي ال )2224 :ءارعشلا)

 مالسإلا نع عافدلا يف اهلمعتسي نأ رعشلا ةكلم هدنع تناك نم اعدو ءارعشلا

 .هبحاص هيلع رجوؤيو هيف بوغرم رمأ كلذ نأل

 اًمذو ءاجه داشنإلل او رعشلاف هلل ةينلا صالخإ طرش ة ةرورض ىلع خيشلا زكر

 .ىَلَع ابم نوكي ال نأ يغبني -الثم- ملاعلا اودسفأ نيذلا ةاغبلا دوهيلا ةمذرشل

 تاحرفو يبقعلا بيطلا خيشلاو ،ةنجللا سيئر ،يميهاربإلا ريشبلا خيشلا :مه نورخآلا ةثالثلاو (1)

 :ةيرئازجلا ةروثلا ةدعاق ءانبو سيداب نب ديمحلا دبع -رئازجلا بعش داهج :يلسعلا ماسب .ر .سابع

15117. 

 .468 /7 :ءارعشلا ةروس "نآرقلا باحر يف (2)

  



 415 ةيناميإلا هداعباو يسايسلا لاجملا :عبارلا ثحبملا

 ةرصنو ،لطاب هنإ ثيح نم لطابلا ضغب لجأ نم نوكي امنإ ،ةيرصنعلاو ةيبصعلا
 ( لز :ىلاعت هلوق يف لخدي اده لثم يف ةباتكلاو مظنلاو داشنإلاف » هلهأو قحلا

 ام دنب ني أورصتناو اريِثَك ةللا أوزَكذَو تاحلاصلا أوُلمَعَو أوشماَء نيذلا

 .“"ه127(6 :ءارعشلا) همكأوُمِلظ

 :يسايسلا لاجملا يف ايانتق جالع :اسداس

 :ہلودلا نع نيدلا لصق۔ا

 ملف ةايحلا يحانم لكل هلومشو نيدلا لامكب مالسإلا ةمأ ىلع هنلا رم دقل

 عيرشتلا وحن ةقيضلا ةرظنلا باحصا نأ ألإ .همظني ملو هنيبي مل ائيش هنلا كرتي
 ال هنأ اودقتعاف ،ةيدّبعت سوقط ىلع رصتقا مالسإلا نأ اونظ هدصاقمو يمالسإلا

 لصف" راعش نوعفري اوحارف ىراصنلا نيد عقاو ىلع اسايق ،ةيندملا اياضقب يفي
 طباوض نم ررحتلا ىلإ يضفي ريطخ مهفلا يف اطخ اذهو “ةلودلاو نيدلا نيب

 لك مظني وهف ،ةلودلاو نيدلا نيب لصف مالسإلا يف سيلف ،ةايحلا نوؤش يف عرشلا
 .ناديم لكل عرشي و ءيش

 نع ةموكحلا درجت زيوجت ألإ ةسايسلا نع نيدلا لصف زيوجت ىنعم سيلف» -
 ألإ ؟ةمألا قح يف زوجي ال يذلا درجتلا اده ةموكحلا قح يف زوجي لهو ،نيدلا

 اًميفخت .ةسايسلا نع نيدلا لصف هنومسي نيدلا نم ةموكحلا ديرجت يف نيبغارلا نأ
 نيد ىَلَع ءاضقلا ىلإ نولسوتي مهف "ةنيدتملا ةَمألا عمس يف هريثأت ءوسو هرطخ

 نولسوتي ًمُئ ،ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلاب ءاضقلا اده نع اوربعي ناب ةموكحلا

 .“هةمألا نيد ىلَع ءاضقلا ىلإ ةموكحلا نيد ىَلَع ءاضقلاب

 .468 /7 :ءارعشلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 .150/12 :بازحألا :ن .م (2)
 .2 82 4 :نيلسرملا هدابعو نيملاعلا بر نم ماعلاو ملعلاو لقعلا فقوم .ي ربص ىفطصم )2 ل
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 ةيناميإلا اهداعبأو حالصإلا تالاجم :عبارلا لصفلا 416

 نيبناجلا الك ذيفنتو ،نارمعلاو ةيندملل عرش امك كسنلاو هقفلل عرش هللاف

 .ةيمكاحلا ديحوت ىلإ ادنتسم اناميإ اجالع ةلاسملا ضويب خيشلا جلاع دقف اهل ةدابع

 ةبسانمب ردتحف ةايحلا تالاجم لك يف ةينابرلا رماوألل بلقلا صالخإ ىلل ايع:د

 (04 :بازحالا) هفوج يف نيلق نُم لجر هللا َلَعَج ام :ىلاعت هللا لوق ريسفت

 نوكي نأ ىلإ هبحاصب يضفي داقتعالا اذه نإ ثيح !نيدلاب بعالتلا نم رتح
 نم اذه سيلو ،رارشأآلا بائذلا نم هجراخو راهطألا ةكئالملا نم دجسملا لخاد

 نم اهاقلتي ةدحاو ةديقع اهرمغت دحاو بلق الإ هل سيل نمؤملا لب .ءيش يف نيدلا
 .")دحاو ردصم

 :برغلل ءالولا ۔2

 مهحير باهذو مهقّرفتو نيملسملا رخات ىلإ ةيدؤملا ضارمألا رطخا نم
 هللا بتاع دقو سيدقتلا ةح ىلإ ةيبرغلا وأ ةيقرشلا ةيرشبلا ىوقلاب مهزاهبنا

 نيذلاف :لاقو ...ةَرعلاو نمألا يف 'اًعمط رافكلا ىلإ نوليمي اوناك نيذلا نيقفانملا

 هلل ةرِلا ناق ةرملا مهدنع نوثتيأ نينموُمْلا نوذ نم ءآيزوأ نيرفاكلا نوخي

 رئاد مهبيصت نأ ةيشخ نيكرشملاو دوهيلل نوفلزتي اوناكو (139 :ءاسنلا) 4“هاًعيمج

 هللا ٠, نم اهبلطاف ةَرعلا تبلط اذإو ...ناكمو نامز لك يف ءالذألا ةجح هذهو»

 ةرِعْلا ه هلق ةزعلا ديري ناك نم . _«ةعلا كل ققحي ةيدنحلا هل ققح .هرصنو هتعاطب

 .(10 :رطان) اعيمج

 وهو ۔ مهيلع هللا ةمعن ركذ نع مهئلفغ برغلا تازاجنإب نيملسملا راهبنا ببس

 هدحو هنلا وه اهردصم ناب اونقيتيل مهيلع همعن ركذ ماود ىلإ هدابع دشري يذلا

 هللا ةمغن هن اوركذا سانلا اهيأ آي :هلوق كلذ نمو ةدابعلاو ركشلاب هوصخيف

 ىلاف وُه الإ ةنر ال ضزآلاو ءامسلا نم مكفززن هللا ريغ قلاخ ني له مكيلع

 .151] /12 :بازحألا ةروس 6نآرقلا باجر يف (1)

 .604 /14 :تافاصلا ةروس :ن .م (2)



 417 ةيناميإلا هداعبأو يسايسلا لاجملا :عبارلا ثحبلا

 ىَلَع اهترطيس وأ ةيرشب ةئيه جاتنإ ةَوق نم سانلا رهبنا امهمف (3 :رطان) ؟نوُكَفوُ
 نأ نطفلا سيكلا ىلعف .هدحو هللا وه اهلك ايازملا كلت ردصم نأ ركذتيلف ريغلا

 آل ُكلُمْلا هل هل مكبر هللا مكل ذ :رمألاو قلخلا هل-يذلا ةزعلا بر نم ةّرعلا بلطي

 نأ هنولأست هثلا نم ىوقأ اهلإ نودب لهف» (6 :رمزلا «نوَرنصئ 'ىئأف وه ألإ هلإ
 ألإ قحلادعب امن قحلا وه مكبر هناف !الك ؟مكرض مكنع عفدي وأ مكعفني

 . "لض دقف هنلا نع فرصنا نمو لالضلا

 هئامسأ تايلجت لمأتو ،هللا قلخ يف ركفتلا ةموادم ىلإ ضويب خيشلا اعد

 هيلإ هّجوتلاو هميظعتو هللا ةبحم ىلع نيعُي كلذ نإف "نوكلا يف هتافصو ىنسحلا
 ميظعت طقسي ام ردقب هيلإ ءاجتلالاو هنلا بجب ئلتمي ام ردقب بلقلا نأل .هدحو
 قيقحت لجأل ال ،هتاضرمل ءاغتبا هدابع نيب نواعتلا عرش هثلاف .دابعلا نم هريغ

 ةعاط ال»_ق اهلا دودح زواجت اهقيقحت ىضتقا ولو بسحف ةينآلا ةيتاذلا حلاصملا

 ةداح دابعلا لويم بسجب لامعا ءرملا فّيكي نأ امأ 3“سقلاخلا ةيصعم يف قولخم

 ايند يف هابقع دمحت ال امو 6“هيغبني ال امو زوجي ال ام اذهف هل ةفلاخمو هنلا رمأل

 .هللا ءاقل دنعو سانلا

 » ،هتعيرشب مهفافختساو هثلا نع مهضارعإ نيملسملا ةلذ يف سيئرلا ببسلا

 مهئادعأو هنلا ءادعأ لايذاب نوقلعتي مهكرتو مهسفنأ ىلإ مهلكوو مهنع ضرعاف

 مهنوفذاقتيو مهب نوثبعي مهو هنلا نود مهنوجريو مهنوفاخي نيثهال مهءارو نوعسي

 “٤ميجر ناطيش ىلإ ميثأ كافأ نمو قرش ىلإ برغ نمو برغ ىلإ قرش نم مهنيب

 .285 /15 :رمزلا ةروس ،نآرقلا باحر يف (1)
 .441 /11 :نامقل ةروس :ن .م (2)
 .167 :ص هجيرخت مدقت (3)
 .441 /11 :نامقل ةروس ،نآرقلا باحر يف (4)

 ىقتلملاب اهاقلأ ةرضاحم ءيمالسإلا ملاعلا يف مويلا عيرشتلا عقاوو ةيمالسإلا ةعيرشلا حور :ضويب ميهاربإ (5)
 .755 /2 :م1973 /ه1393 .وزو يزيت .يمالسإلا ركفلا ىلع فرعتلل عباسلا
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 دعَو نإ ريصافإل :هل لاقف نورفاكلا هؤادعأ هقختسي نأ ميركلا ه هيبن هللا رح

 ربع لطابلا ةاعد نأ الإ 0 :مورلا نونقوي ال نيذلا كنف الو وح هللا

 فختسا يذلا نوعرفك ةوقلا قطنمب امإ «سانلا فافختسا يف نوحجني دق روصعلا

 دقو ءاهبهاذم فالتخا ىلع تافسلفلا باحصاك قطنملا ةوقب وأ ،هوعاطاف هموق

 ىللإ ةاعدلا ءارو قايسنالا ىودع هتباصأ يذلا هعمتجم .عقاو ضويب خيشلا فصو

 يعاولا نمؤملا فرصت نيبو نروعبش وأ يعو الو ورت ريغ نم ةدفاولا راكفألا
 بجاولاف» :لاوحألا لك يف نا ىّلَع لكوتملا ةايحلا يف ةلاسرلاو أدبملا بحاص
 تاراعشلا وأ تاوعدلا قلطم الو هبشلا هيوهتست ال ائيزر نوكي نأ ناسنإلا ىلع

 مث بقاوعلا سرديو ربدنتيو لّماتي نأ هيلع امنإو ،قعان لك ءارو قلطنيف ،ةفئازلا

 .٨ههللأ ىلع لكوتيلف مزع اذإو ررق
 يي لوسرلا نع يور امل فورعملا اودسأ نيذلا ركش ةيمالسإلا بادآلا نم

 مانقلا يف خَلبأ دَقَق اًريَح هللا كاج هِلِعامِل لاقف فورعم هيلإ عبص نَم» :لاق هنأ

 .ةطساو وه يذلا ،قولخملا ىلَع ركشلا ناسنإلا رصق يف نمكي لكشملا نكلو
 مكب اَمَو ت :لئاقلا وهو ،اًعيمج معنلا قلاخ نيملاعلا بر يقيقحلا معنملا نع ةلفغلاو

 دمأ لوط ِإف (53 :لحنلا هئگنوراجَت هنف نلا ُمُكَسَم اذإ م ؛ هللا مق ةَمْعَن نم

 -ايرشس اًضعب سانلا رضعب ذختي نأ هتمكح تضق يذلا- هللا ركش نع ةلفغلا .

 وأ عفنلا ردصم وه هنأك 0 .مهيلع معنملا قولخملا ميظعت ىلإ بولقلا هيجوت يف ببس

 قزرب كيلإ ثعبف كل هللا اهرخس ةطساو الإ ناسنالا كاذ ام اذه ايف» ...رضلا

 فيسلاب ذحأ كبرض اذإ ىرئ ءءالب نم كذقنأ وأ اًملع كملع وأ هدي ىَلَع

 .«!؟هتلمعتسا ىتلا ديلا وأ فيسلا مولت لهف كحرجو

 .354 /10 :مورلا ةروس نآرقلا باحر يف (1)

 ءاج ام باب .ةلصلاو ربلا باتك ءَيذمرتلا ننس ؛َبيرغ ديج َنَسَح ثيح اته» :لاقو "يذمرتلا هاور (2)
 .380 /4 .2035 :ثيدح "فووعللاب ءانثلا يف

 .12 /13 :ابس ةروس 6نآرقلا باحر يف (3)

  



 419 ةيناميإلا هداعبأو يسايسلا لاجملا :عبارلا ثحبلا

 ةنتف فاخ نإو ،هب ةطيحملا فورظلا تناك امهم هنيد ىلَع تبثي نأ نمؤملا ىلعف

 ئاب نايك وأ ناسنإ هيرغي نيح -ركذيف 6هللاب ذولي نأ لإ هيلع امف رشلا وأ ريخلاب
 نإو ىقبأو ريخ وه ام هدعو دق هنلا نأ- هنيد يف طرفي نآ ىلَع رثك امهم ريخ

 ىلإ جاتحي اذهو ...ىظلت اران "هفلاخ نإ ،هدعوأ هللا نأ ملعيلف هوركمب قولخ 7

 ريخ وه امم هدنع امب نيقيلاو هنلا ىلع لكوتلا نسح اهردصم ةريبك ربصلا نم ةدع

 ىَلَع كرثو نه :نوعرفل اولاق نيذل ا ىسوم ةرحسب ضويب خيشلا لمو ك ىقباو
 ةاَيَحْلا ذه ييفضقئ اسلإ ضاق تنأ آم ضناف انَرَطَف يذلاو تانبلا نيم انءاج ام

 ي هلعف نمؤملا ىلع بي ام وهو .حيحصلا لكوتلا وه اذهف (72 :ط) همآينألا

 ةملكب هضئارف ضعب كرتي وأ هنم قرمي نأ ال ،هتلاسر غيلبتو نيدلا ظفح ليبس

 ..دحأ نم اهعمس ءازهتسا وأ ةيرخس

 :دوعوملا رصتلا قاقحتسا طورش 3

 ةقثلا انبولق يف سرفغيل نيملاظلا نم هماقتنا روص ميركلا هباتك يف هللا انل ركذي

 نمو» "نيمرجملا موقلا نع ةرُي ال هساب نأ نقيتنو ؤهدحو هيلع لكوتتف هتردق يف
 ةردق يف كشيف نيمولظملا ةيجنتو ةملظلا نم ىلاعت هنلا ماقتنا ئطبتسي نم سانلا

 لعلو كشلاو مكايإف ...ناطيشلا هَرغ رورغم هنإف اذه دحا نظ اذإف ،هتمكحو هللا

 خيشلا دكؤي مهيديأ تبسك ام ىلَع مهل اباقع نيمولظملل ةاجنلا ريخات يف
 ءاعدلا لوبقل ساسأ طرش ةقيرطلا ىَلَع ةماقتسالاو هلا ىلإ ةبوتلا نأ ضويب

 نينمؤملا ليبس ريغ نوعبتي (نوملسملا) ناك اذإ امأ ءادعألا ىلَع رصنلا قاقحتساو

 باجتسي ىلاف مهيلع مهرصني نأ هنلا نولأسيو "نيضئاخلا مهئادعأ عم نوضوخيو

 :لجو زع يرابلا لوق مهيلع قدصي لب ءاوس ءاوهألا عابتا يف مهو .ممه

 .(43 :رمقلا) هربزلا يف ةَءآرَ مكل مأ ْمُكتَلوا نم ريخ ( ةرافك

 .141 2 :بازحألا ةروس ©نآرقلا باحر يف )1(

 .253 ,8 :صصقلا ةروص :ن .م )2(
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 :ىلاعت هلوقل ،هللا نيد ةرصنب الإ ءادعألا ىلع رصنلا نوملسملا قحتسي الف

 اقَح ناكو :هلوقو (40 :جحلا) «زيزَع وقل ةللا نإ ةرصنب نم هللا ثَرْصنيلَو>

 ` " . .&ك7 :مورلا نينموُمْلا زنصن انيلع

 اهتارمث رهظت مل ام ،ةداهشلا ةملك يفكت الو مالسإلا ىلإ باستنا ينغي الف
 دعف اعم امهنيب عمجن نأ انيلعف » ئداملاو حورلا بناجلا يف اخلاص المعو اكولس

 .'"«اريخأو الوا هللا ىلع دامتعالا عم ةيوونلا ةوقلا ىتح ،ةّوقلا نم انعطتسا ام
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 .5 /1 0 :مورلا ةروص ©نآرقلا باحر ف .م 1968 ماع مالكلا اذه خيشلا لاق (1)



 ةمتاخلا

 -ةديقعلا يف اباتك فلؤي مل هنأ مغر ضويب خيشلا نأ ىلإ ةساردلا صلخت
 هداعبأو ةديقعلا اياضق ضرع جهنم يف ىلجتي .ميلاعملا حضاو يدقع ركف بحاص
 :ةيتآلا طاقنلا لالخ نم كلذ حضتي ،ةّيكولسلاو ةّيسفنلا

 ةرقتفملا بيغلا لئاسم و ،ةصاخلا هللا نوؤش يف ثحبلا ضويب خيشلا ربتعي - 1

 نع فقوتف ]ةقرذو ةريح ألإ رمثي ال ءالوضفو اًملكت .ةيعطقلا صوصنلا ىلإ

 زكري ناكف لباقملابو ؛ىلاعتو هناحبس هنلا ىلإ اهيف رمألا ضّوفو اهيف ضوخلا
 يف دهتجيو ،اكولسو ةيكزت ناسنإلا لمعب ةطبترملا ناميإلا اياضق يف مالكلا
 ىلإ ةثعاب ةوق ىلإ هليوحتو بولقلا يف ناميإلا كيرحت دصق اهضرع بيلاسأ ريسيت
 .يداملاو يحورلا بناجلل لماشلا حلاصلا لمعلا

 ةلاح يفن ،نآرقلا تامكحم ىلع يوبنلا ثيدحلا ضويب خيشلا ضرعي - 2
 ةماعلا نآرقلا دصاقم عم قفاوتيل ثيدحلا ليوات لواحي يرهاظلا ضراعتلا

 ضقانتلا دوجوب مكحي ‘كلذ لاحتسا نإف ةرورضلاب نيدلا نم ملع امو
 بكي نأ ةلاحتسال ةيثيدحلا ةياورلا دريو نيصنلا نيب (ىقيقحلا) يونعملا

 .نآرقلا ين نآرقلا
 داقتعالا لئاسم يف يوبنلا ثيدحلاب لالدتسالا يف ضويب خيشلا طرتشي - 3

 صوصن هديفت يذلا ،نيقيلا ىلع ألإ ىنبت ال ةديقعلا نأل رتاوتلا ةجرد غولب
 :اهنم داعبأ جهنملا اذهلو ؛ةرتاوتملا ةنسلاو نآرقلا

 .داقتعالا لئاسم طبض -أ

 .ىلاعت هنلا دارم فالخ داقتعا نم ةمالسلا -ب

 ةرقتفملا لئاسملا يف فلاخملا رذع عطق مدعب .يبهذملا فالتخالا ةقش قييضت -ج
 .ةيعطقلا ةلدألا لإ

:نيمسق ىلإ ةصاخلا هنلا نوؤش نع ثيدحلا ضويب خيشلا فنصي - 4



 ةمتاخلا 422

 رمألا ضيوفتو الصأ هيف ثحبلا نع فكلا هعم هفقومو ؤهب هللا انربخي مل ام ه

 .هللا ىلإ هيف
 :ةثالث تايوتسم همهف يف جهنيو ،هب هنا انربخأ ام ه

 بجوتسي روذحم ىلإ كلد ىضفأ اذإ ألإ .لصألا وهَو .صنلا رهاظب ذخألا -ا
 .هنع فرصلا

 طباوض ةاعارم عم ،سفنلا بل نئمطت يفخ ئنعم ىلإ ظفللا ليوات ب
 .ىلاعت هثنا دنع هتقيقح ملع نأل هتجيتنب عطقلا مدعو ،ليواتلا

 .لجو رع هللا ىلإ رمألا ضيوفت -ج

 .هيلإ اجلي ناك لب ،هاهتنم ىإ هرياسي ملو هيعارصم ىلَع ليواتلا باب حتفي مل - 5

 قسانت ةاعارم و 9ًلَجو رع يرابلا هيزنت يهو .هيعاود هيلإ وعدت امدنع

 :يهو هطباوض رفوت دنعو صوصللا
 .ليزنتلا تامكحم ىإ هباشتملا ةر -أ

 .دحاولا عوضوملا يف ؤ ةدراولا صوصنلا نيب عمجلا ۔ب

 .ئبرعلا ناسللا نوناقب طابضنالا -ج

 .ليواتلا جئاتن ةينظ داقتعا -د

 :اهنم صئاصخب يدقعلا ضويب خيشلا جهنم زاتمي - 6

 :ةيلومشلا :الوأ
 عساولا هموهفمب لمعلاو قيدصتلاك ،ةينامإلا ةينبلا رصانع لماكت يف لممتت
 نوكي نأ هنم يضتقي هناميإ نأ نمؤملا داقتعاف ،َئتايحلاو يدبعتلا بناجلل لماشلا
 ‘ضرألا ةرامعو دجسملا ةرامع يف داهتجالا ىلإ هعفدي امهيلك نيبناجلا يف ايوق
 نم وه لب .يراضح فرت ةَرجحم سيل هرابتعاب فالختسالا دعبلا قيقحتل
 .ناميإلا تايضتقم
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 :ةيعقاولا :ايناث

 لاصيإل اهفظوي هفقاومو ضويب خيشلا سورد يف ةرضاح ةيعقاولا ةيصاخ
 ناديم وه يذلا هعقاوب اريبخ خيشلا ناكف ،دوشنملا رييغتلا قيقحتو هتركف

 :اعوضومو اًجهنم يدقعلا هسرد يف ةيعقاولا ىلجتتو .هحالصإ

 اهب طبترت ىتلا ةديقعلا اياضق ىلع مالكلا زكري ناكف عوضوملا ثيح نم امأ -ا
 روص اهلالخ نم جلاعيو يتايحلا وأ يدبعتلا بناجلاب ةقلعتم ةيلمع راثآ
 .ةيناميإلا ةدعاقلا نم اقالطنا هب ضوهنلل ىعسيو ،هَعمتجم تلاط ىلا داسفلا

 ةيثالثلا لامعتساك "نومهفي امب سانلا بطاخي ناكف .جهنملا ثيح نم امأو -ب
 نم رصعلا مولع فيظوتو ةيعقاولا ةايحلا نم ةلثمألا ,برضو ةيتسلألا
 هرابخأو ملاعلا ثادحأ رامثتساو سفنألاو قافآلا يف تافاشتكالا ثدحأ

 .ريبك ريثأتو هسورد يف روضح اهل نوكيو اهرياسي ىتلا

 :ةيدصاقملا ةرظنلا :الا

 مسرو ةديقعلا لئاسم بيترت يدقعلا سردلا نم ضويب خيشلا ةياغ نكت مل
 ةديقعلا ءافص عاجرتسا هلالخ نم فدهي ناك لب ،اهدودر ةغايصو اهدودح

 :اهنم دصاقم قيقحتل اقلطنم اهذختيو اهتيويحو
 ىلع -ةديقعلا ضرع يف- هتيانع ضويب خيشلا زكري :يحالصإلا فدهلا -ا

 كلذ نأ ادقتعم .ةماقتسالاو سفنلا ةيكزت ىف اهراثآ ىلجتت ىتلا لئاسملا
 ناك يتلا ةيمهولا زجاوحلا ميطحتو ،دوؤكلا تابقعلا يطختل ةقيرط نسحا
 نم ديدعلا غولب نيبو دبعلا نيب تلاحف ،اهبصن يف ريبك رود يدقعلا ثارتلل
 .ةيمالسإلا ةدحولا قيقحت اهنم .نيدلا دصاقم

 فصلا ديحوت ىلع ضوتب خيشلا صري :ةيمالسإلا ةدحولا قيقحت -ب
 بصن “ةيمالسإلا ةدحولا"" دصقم عضي ناكف .برلا ديحوت ىلع هصرح
 تارمث نم ةقداصلا ةدحولا نوكب ائمؤم ،ةديقعلا اياضق ُسرذي وهو هينيع

 :يتآلا لالخ نم كلذ حضتيو .صلاخلا ديحوتلا



 ةمتاخلا ۔ 4

 .ملع ريغب لوقلا نع فكلا -1

 .رخآلا داهتجاب فارتعالاو داهتجالا -2

 .فلاخملا اطخب عطقلا مدعو ليواتلا -3

 .بهذمب سيل بهذملا مزال 4

 .نيدلا عئارشب ئعامجلا مايقلا -5

 خيشلا ناكف ،تمّحضتو ةديقعلا لئاسم تعسوت :داقتعالا لئاسم طبض -ج
 طبضيو ،هتياور درجمب ءافتكالاو لاوقألا نم لوق داقتعا نيب قرفي ضويب

 ءاهيف تباث فقوم هل نوكيو اهدقتعي نأ نمؤملا ىلع نيعتي يتلا لئاسمل
 اهتيسدق نمزلا رورب بستكاو اهيلإ فاضنا ام داقتعالا لئاسم نم جرخيف

 :اهنم داعبأ جهنملا اذهو ؛اهماكحاو

 .هللا دارم وفالخ داقتعا رذح يقي لصأ ىلع داقتعالا ءانب -1

 ذسو فالتخالا لاجم قيبضتب كلذو ؤةيمالسإلا ةدحولا ىلَع ةظفاحلا -2
 مدع ىلإ يضفي “داقتعالا لئاسم” نمض لوق جاردإ نآل فالخلا باوبأ
 ...هريفكتل ارربم ذختي دقو ،اهيف فلاخملا رذع

 يراضحلاو يركفلا ءانبلل ةمألا دارفأ رئاسو ةّميألل دهجلا ريفوت -3

 اهنع ىغ يف يه ةيمالك كراعمو ةلعتفم اياضق يف اهفازنتسا لدب
 لخد نم ضعب اهدقوأ ةنتف اهنأ خيشلا ىري يتلا “‘نآرقلا قلخ" ةلأسمك

 مدعل اهتراثإ نع فكلا ىلإ اعدو ،هلهأ نيب اغعاقيإو هب اًركم مالسإلا .
 ' .اهاولب مظعو اهاودج

 نيعتي يتلا لئاسملا ىلع هتيانع خيشلا زكر :داقتعالا لئاسم ىلع زيكرتلا -د

 اهداعبأ رامثتسا وح ايعس .اهيف تباث فقوم ذاختاو اهداقتعا نمؤملا ىلع

 دئاقعلا بتك يف ةروشحلا اياضقلا نم اهاوسب لاغتشالا نود شةيناديملا
 .ةقرفو ة ةريح الإ رمثي ال اهيف ثحبلا نأ هناميإل
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 :يهذملا بصعتلا نم ررحتلا :اعبار

 نم يضابإلا هبهذمل بصعتلا نع هعفرت ضويب خيشلا ثارتل صُحفتملا ظحلي
 ىلجتيو ٧هيلإ ةوعدلاو هب لوقلا يف هئارجو قحلا عم هنارودو ،هبهذم وه ثيح
 : ` :ةيتآلا طاقنلا يف كلذ
 .ديلقتلا ذبن -أ
 .صنلا ةيفرحب ديقتلا مدع ۔-ب

 .تف ةباحصلا نيب رجش اميف هفقوم -ج

 .يضابإلا ثارتلا دقن د
 .مهفقاوم نيمثتو بهاذملا ةمئأ لاوقأب داهشتسال | ۔ه

 لصأ يف "نيعباتلاو ةباحضلا نم ةمألا فلس جهنمب كسمتلا ىلإ ةوعدلا - 7
 لثم ،تافصلا ةقيقح كاردإ ةلواحم يف ضوخلا بانتجاو تافصلاو ءامسألا

 :اهنم ذاعبأ جهنملا اذهو ؛تاذلاب اهتقالع

 رقتفت ام وهو !يعطقلا ليلدلا ىلع الإ ىنبت ال ةديقعلا ٥أل دقتعملا ةمالس -أ

 .ليصافتلا هذه هيلإ

 ةفرعمب ال لعافلا ينآرقلا جهنملاب نوكت بلقلا يف ناميإلا نيهارب ةيوقت -ب
 .ةيمالكلا تاديقعتلا

 بابسأ ىوقأ نم اياضقلا هذه ةراثإ نأل .ةيمالسإلا ةدحولا ىلع ةظفاحملا -ج

 .ئهذملا فالخلا ةقش عيسوت

 ام دعبأ يه ىتلا اهداعبأو تافصلاو ءامسألا تابثإ نم نآرقلا دصاقم زاربإ - 8

 ةيلعاف دمخأ يذلا نيملكتملا جهنم هب فرع يذلا .نهذلا لدجلا نع نوكي
 عيمج يف ىنسحلا ءامسألا يناعم راضحتسا نآ ضويب خيشلا ىرف ةديقعلا

 نإ اهمهف نوك نم اًردحو .ةماقتسالاو سفنلا ةيكزتل يوق ببس لاوحألا

 يف ةيبلس راثآ نع رفست ،هطباوضل بيجتسم ريغ ليوأت هُجَوُث ناك للخ هارتعا
 .كولسلاو روصتلا
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 ةحنجأ مجح ديدحتك ةيبيغ رومأ يف ليصافت نم ةاورلا هلقانتي ام ر - 9

 هيف خفني يذلا روصلا تايئزجو نجلا ةايح ليصافت قئاقدو .اهنولو ةكئالملا

 نم اهرثكأ نأ ضويب خيشلا ىريو ،َيعطق صن اهيف تبثي م امم اهريغو

 دودح دنع ۔-رخآلا مويلاو بيغلا لئاسم يف - فوقوللو ؛تايليئارسإلا

 :يف ةلثمتملا هداعبأ ةيعطقلا صوصنلا

 هذه يف هللا ملع ولو .لاعتو هناحبس هللا دارم فالخ داقتعا نم ةمالسلا -أ

 .اهب انربخأل اًريخ ليصافتلا

 .امن دادعال او ةرخآلل لمعلا ىلإ ممهلا ةيجوتو دهجلا غارفإ -ب

 ةلاصألاب ةءاربلاو ةيالولا ةلأسم لوانت يف ضويب خيشلا جهنم مسإ - 0

 ةمألا نم نيحلاصلا لمشيل ةيالولا قاطن عيسوتل لصأ ثيح .ةيلعافلاو
 ادبمب كسمت كلذل ةازاومو ؤةيناديم عيراشم ىلإ هفقوم مجرتو ءاعمج ةيمالسالا
 كلذب اَمَسف عيضولاو فيرشلاو ديعبلاو بيرقلا ىلع هةفنو ةيصخشلا ةءاربلا

 ماحتقا:ىلإ مالكلا قاطن نمز ،مالساإلا ةباحر ىلإ ةقيضلا ةيبهذملا ةرئاد نم
 .ناميإلا تايضتقم نم كلذ نأ ادقتعم ،ةماقتسالاو لمعلا تابقع

 اهنوك مغرف تاعمتجملاو دارفألا حالصإ يف لعاف رود اهل ةيصخشلا ةءاربلا 11
 -الوأ مهيلع عفنلاب دوعت اهنأ ألإ دارفألا ضعب لاطت ةمراص ةيعامتجا ةبوقع

 اهريهطتب -ايناث-مهتاعمتجم ىلعو ،مهيصاعم نم ةبوتلا ىلع مهضيرحتب كلذو

 هسفن هل لوست الف ،هريغل ةربع هنم اًربتملا نوكل ،لالحنالاو داسفلا رهاظم نم
 .عجريو بوتي ام ناعرسف هرمأ ىلع اموي بلغ نإو ضعرشلا ماكحأ ةفلاخم

 ئيهي يذلا وه ناميإلا نإف ةحجان ةضهن لكل ةرورض يسفنلا رييغتلا ناك اذإ 2
 خيشلا دنهتجا كلذل لمعلاو طابضنالل لماتتو ]ةريخلا ئدابملا لبقتل سوفنلا
 ىلع ةظفاحم كرشلا زهاظم نم سانلا ةايح ىلع أرط ام حالصإ ىلع ضوبب
 .عمتجم او درفل ١ حالصإو كولسل ا طبض نم نكمتتل اهتيويحو ة ديقعلا ءافص

 .ةيناميإلا اهوصأب اهتلص ماكحإب .ةيتايحلا اياضقلل يرذجلا جالعلا ىلع صرحو
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 عوجرلا ىلإ ضويب خيشلا اعدو ةيناديملا اهداعبأ يف رئؤي ةديقعلا ضرع جهنم - -3

 لإ ةديقعلا باب يف جهنم ال” نأ هعانتقال ًئفلسلا جهنملا ىلإ يدقعلا سردلاب

 خيشلا ذاختا يكرحلا جهنملا اذه داعبأ نمو .ميركلا هباتك يف ىلاعت هللا جهنم

 حلصي الو }ديجملا ةمألا رجف يف ناك امك ،ةدابعلل ابارحم ةايحلا نيدايم نم ضويب

 .اهلوأ هب حلص امب الإ ةمألا هذه رخآ"
 يندملا نآرقلا ٥أ كلذو .ةيكملا ةرتفلا يف رصحني مل ةديقعلا نع نآرقلا ثيدح 4

 مكخاو ةديقعلاب لقتنا لب ةيلمعلا ماكحألا عيرشت ىلإ ةديقعلا نم لقتني م
 ناميإلا ىرتعا نإ كولسلاو دقتعملا نيب ةمكح ةلصلاف ماكحألا عيمجب اهتلص
 .قالخألا يف هضارعأ ترهظ ضرم

 ىلإ ةوعدلا يف مالسلا مهيلع نولسرملا هنم قلطنا امم حجانلا حلصملا قلطني 5
 فإلتخم ةيناميإلا ةّيعجرملا ماكجإو ©بولقلا يف ناميإلا خيسرت نم شهثلا

 اياضق جالع نيب عساش قرفلا نأل ،اهحالصإل ىعسي ىتلا تالاجملاو عيضاوملا

 ابسحف ةيويح و تاعاطق اهرابتعاب ...ةيسايس وأ ةيداصتقا وأ ةيعامتجا ةيتايح

 لاعفلا عزاولا وه ناميإلا ثإف "ناميإلا تايضتقم نم اهرابتعاب اهجالع نيبو

 اهموهفمب تاحلاصلا لمع ىلإ ابهرو اًبغر ةعراسملاو هنلا دودح دنع فوقولل
 ` ` .ةيتايحلاو ةيكسانملا بناوجلل لماشلا عساولا

 هتاثيه ةلص ماكحإ دجسملا عمتجملا نيوكت يف ضويب خيشلا حاجن بابسأ نم -6
 امو ،ةيعرش ةطلس -الثم -دجسملا ةطلس أ ةمألا عنقاف ةيناميإلا ييمجرم

 لمت مظنلا هذه نأو عمتجملا دارفأل مزلم ميلاعتو مظن نم ةبازعلا ةثيه

 نع لب اهيذعت نع ىهن ىتلا هللا ةودح اّيدعتم اهنم تّلفتملا عي .يدلا نصح

 اذودح حبصت ،ةيعرشلا لوصألا نم ةطبنتسملا ةيعامتجالا مظنلا نأل ؤاهبرق

 .ةيموق ديلاقت درجم تسيلو ةيعرش
 هذهو !ةدودعم لئاسم يف يضابإلا بهذملا روهشم ضويب خيشلا فلاخ 7

 :اهضعب يف هلاوقأ
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 .رئابكلا باكترا ىلعو كرشلا رامضإ ىلع “قافتلا' مسا قالطإ

 .يسحلاو يونعملا طارصلا ىلع طارصلا قالطإ -

 .ةيادهلاب ةءاربلا لهأل ءاعدلا زاوج -

 .هطبار ضب مزتلملا ليوأتلا يف فلاخملا رذع -

 .تلط ةباحصلا عيمج نع اضرلا -

 .صاخلا بهذلا يف ةقفاوملا طارتشا نود نيملسملا نم نيحلاصلا ةفاك ةيالو -

 روهشم فاج امم هداهتجا هيلإ ىهتنا امب حيرصتلا ين ائيرج ضويب خيشلا ناك
 هفقاوم ليصأت ىلع ادامتعا ،نيتريخألا نيتطقنلا ةصاخ !يضابإلا هبهذم

 ىلع ةيناميإلا ةدحولا دصقم قيقحتل ةيساسألا ةدعاقلا لكشت اهنوكل ارابتعاو

 باطقأ هناوخإ ضويب خيشلا ةكراشم اهتايلبت نم .يملاعلاو نطولا ىوتسملا
 هتاماهضإو ،نيملسملا ءاملعلا ةيعمج سيسات يف رئازجلا يف ةيحالصإلا ةكرحلا

 نع ءارحصلا لصف ةيضق يف ةصاخ ،ةينطولا ةكرحلا يف ةيداملاو ةيركفلا

 ملاعلا يف نيملسملا ةقاكل ةيالولا تح ميمعت نم هفقوم ىضتقاو ؤلامشلا

 ناسنإلا كرحتي نأ نيب اقرف ةمث نأل مهترصنو مهاياضقب مامتهالا بوجو
 .ناميإلا تايضتقم نم كلذ نأ دقتعي ناو ةايحلا تابلطتمل ةباجتسا

 يذلا ،مملاعلا يطسولا يدقعلا ركفلا اذه ىلإ ةسام ةجاجب ةيمالسإلا ةمألا

 بهذم لك نم َرفن الولف ابرلا ةدحو ىلع هصرح فصلا ةدحو ىلع صرحي
 عورشم مدقتل لخادلا نم ايعوضوم ادقن اهثارت دقنتل نيفصنملا نيثحابلا نم ةبخن

 اهدوهج نم اًريثك ةمألا ترقولو .ةكرابم ةيناديم تاوطخ ةيمالسإلا ةدحولا
 ةمدخو ،ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا يف اهترئسو ةقنتسملا ةيداملاو ةيركفلا
 ةيمالسإلا ةحاسلا مدعت الو ؛ةرئاحلا ةيرشبلا ةوعدو نيملسملل ماعلا حلاصلا

 يكلاملا ناحرف نب نسح يلبنحلا بتاكلا ةسارد لثم "لاجملا اذه يف ةدئار جذامن
 ىلإ ةجاحب دوهج ىهو &‘‘اًجذومن يلبنحلا بهذملا دئاقعلا بتك يف ةءارق""

 .رييغتلا ثادحإو ريثاتلا نم اونكمتيل نيفصنملا نواعتو قيسنتلا
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 :كلذ نمو تفعض طاقن نم ةديقعلا ضرع يف ضويب خيشلا جهنم :م ولخي ال 8

 :الثم ،هسفنل هرطس يذلا جهنملاب -ائايحا- ديقتلا مدعب قلعتي ام -

 نم .ةينيقي صوصنب اهيلع لدتسي نأ ريغ نم ةيبيغ لئاسم يف ليصافت ركذ -أ
 هذه يف فقوتلا يضتقي خيشلل يجهنملا قَسَتلاف ،ةرتاوتملا ةنسلا وأ نآرقلا

 .هدحو هللا ىل اهقئاقح ملع عاجرإو ،©لئاسملا

 ليرات لش لاوقأ ن هيلإ بهذ ام عم ضراعتي ىئعم ىل صنلا ليوات -ب
 ىنعللا اذهف ؤبونذلا ضعب ةرفغم ءامرغلا ىلع هللا لضفتب سلفملا ثيدح

 ةرفغم دصقي ناك اذإ ألإ .ةبوتلاب لإ ةرفغملا لوصح مدعب هلوق عم ضقانتي
 .رئابكلا نود رئاغصلا

 ىلإ قرطتلا دنع ةديقعلا تاحلطصم ضعب .فيرعت مدع خيشلا ىلع ظحالي امك -
 يف باتك فيلأتب هسفن مزلي مل هنوكل كلذ يف رذعي دق هلآ ألإ ۔اهعيضاوم

 ضعب يف ىضاغتيف ةماعلاو ةصاخلل ةيدجسلملا هسورد يقلي ناك لب ،ةديقعلا

 تناك ىتلا .ةيلمعلا اهراثآل ةّيلكلا هتيانع اًيلوُم تاحلطصملا ديدحت نع نايحألا

 طبضب الإ ر متي ال سردلا باعيتسا نأ ىري نيح هئكلو يدقعلا هسرد ةياغ

 ةيضق عم لعف امك ،ةيفاض حورشو ¡ ةقيقذ فيراعتب اهصخي هنإف هتاحلطصم .

 .“كرشلا” ىنعم ديدحت يف ةّيلُك ةدعاق ةغايصب ماق ثيح “ءايلوألا كرش"
 ‘“بابسألا ذاختا" نيبو .لسوتلاو ‘‘طسوتلا "نيب قورفلا طبضو

 .“ءايلوألاب ةناعتسالاو

 فلاخملا ىمري ،ةيرشب تافاضإبو ،ةّينهذ تاديقعتب ةديقعلا حلطصم طبترإ 9
 يفاصلا اهنيعم ىلإ اهب عوجرلا ىلإ ثحبلا اذه ىعسو ،قورملاو عادتبالاب اهيف

 .ةابحلا نيدايم يف ةيباجيإ ةكرحو اًرماغ اناميإ ائضيف رثي يذلا

 ثحبلا اذه فاضاو .ةيحالصإلا ةكرحلاب انرتقم ضويب خيشلا مسا ناك -0
 مكحي خيشلا ناك يتلا طويخلا نع فشكلاب .يدقعلا بناجلاب همسا نارتقا
 ىعسي ثيح !ةديقعلا صوصن ليلحت دنع يلمعلا بناجلاو ةديقعلا نيب اهطبر
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 اياضق ةجلاعم دنعو ،عمتجماو درفلا ةايح اهب غبطصتل اهليعفتو اهضرع ريسيتل
 قلطنت ىتلا ةيساسألا ةدعاقلا ةديقعلا ذاخئاو 5ةيناميإلا اهتيعجرم ماكحإب هرصع

 .ةايحلا تالاجم فلتخمل ةلماشلا ةيحالصإلا هتيلمع اهنم

 رابتعاب لخادلا نم اهقالطناب ضويب خيشلا دنع ةيحالصإلا ةيلمعلا تزيمت -1
 :ةسسؤملاو درفلا

 عيضاوملاو اياضقلا فلتخم ةلص ماكحإب ،ناسنإلا لخاد نم قالطنالا -

 .هتايضتقم نم اهنوك رابتعاب ،ناميإلا لصاب ةجلاعملا
 تائيهلاو تاسسؤملا .يف ةلاتفلا هتكراشمب "ناديملا لخاد نم قالطنالا -ب

 .داسف نم اهارتعا ام حالصإو اهليعفت يف هماهسإو ،ةيفرعلا

 اكلاس ةيحالصإلا هتكرحل اقلطنم اهذختاف ةيناميإلا ةقاطلا ضويب خيشلا رمثتسا -2
 :نيهاجتا كلذ يف

 .شيعملا عقاولا ىلع يدقعلا صنلا ليزنت ىلع داهتجالا -ا

 .ةيناميإلا اهفوصاأب اهتلص ماكحإب ةنهارلا ةيتايحلاو ةيكسانملا اياضقلا جالع ب

 امب نوهرم ناسنإلا كولس ئأل ءال ةيرذج لولح داجيإ ىلإ كلذب يدتهيف
 .داقتعاو روصت نم هرمضي

 ةلماشلا ةيحالصإلا ضويب خيشلا ةكرح نأب لوقلا دكؤن نايبلا اذه ىلع ءانبو
 . .ئطسولا يكرحلا يدقعلا هركف ةرمث يه ةايحلا تالاجم فلتخمل

 :تحبلا تايصوت

 يذلا يملاعلا يطسولا يدقعلا ركفلا ىلإ ةسام ةجاجب ةيمالسإلا ةمألا - 1

 بهذم لك نم َرفن الولف ،برلا ةدحو ىلع هصرح فصلا ةدحو ىلع صرحي
 عورشم مدقَتَل لخادلا نم ايعوضوم ادقن اهثارت دقنتل نيفصنملا نيثحابلا نم ةبذغ
 اهدوهج نم اريثك ةمألا ترقولو .ةكرابم ةيناديم تاوطخ ةيمالسإلا ةدحولا
 ةمدخو ،ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا يف اهترميسو ةقّرنتسملا ةيداملاو ةيركفلا
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 ةيمالسإلا ةحاسلا مدعت الو ؛ةرئاحلا ةيرشبلا ةوعدو نيملسملل ماعلا حلاصلا
 نيفصنملا نواعتو قيسنتلا ىلإ ةجاحب دوهج يهو ،لاجملا اذه يف ةدئار جذامن
 .رييغتلا ثادحإو ريثأتلا نم اونكمتيل

 يكرحلا يحالصإلا اهطخ ىلع ظفاحت نأ ةيحالصإلا ةكرحلا تدارأ اذإ - 2

 ريوطتو ئدابملاو فادهألا تابثب زيمتملا .يحالصالا جهنملاب طبترت نأ اهيلعف
 .يناميإلا لصألاب يحالصإلا لمعلا ماكحإ دبت نأو ،تاينقنلاو لئاسولا

 يضفي ةيدقعلا ةلصلا هذه عاطقنا نأل ؤ. .هروطتو هتيلاعف ةيرارمتسا نمضتل

 ةعباتم نع -تازجنم نم ةكرحلا هتققح امب ءانغتسالاو تاماعزلاب قلعتلا ىلإ

 ةيحالصإ تايلمع ىلإ ةجاحب حالصإلا نإف شةيرهوجلا ةيحالصإلا ةيلمعلا
 ةئيه درجم سيلو ءاًجهنمو اركف و ةلاسر هنوكل ارابتعا رمتسم ةددجتم

 .ثارتو صاخشاو |

 ةصاخ ةيانع :يلو نأ ةيمالسإلا تاعماجلاو تايلكلا نم لومأملا -

 :نبيتآلا و

 .ةيدصاقملاو ةيليصأتلا ةرظنلا ءوض ىف ةيدقعلا تاساردلا - أ

 نسُح ىلإ فدهت ةيدقن ةءارق يدقعلا ثارتلا بتك ةءارق ةداعإ -ب
 لئاسم نم ةيفاصلا ةديقعلا ىلل فاضلا امم اهتيقنتو ،اهرامثتسا

 ةدحوو ديحوتلا رهوج ىلع ابلس ترئاف .اهتيلعافو اهتينارون تبجح .

 .يراضحلا مهقالطناو عيعرشلا مهمازتلاو ،نيملسملا

 .قيفوتلا َئلو هثناو

 .نيملاعلا بر هنل دمحلاو
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 عجارملاورداصملا ةمناق

 . :رداصملا - و

 .عفان نع شرو ةياورب ؟ميركلا نآرقلا - 1
 :(ه63 1) دمحم نب يلع يدمآلا

 راد \1 ط "يفيفع قازرلا دبع خيشلا قيلعت .ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا - 2
 .م2003 /ه1424 .ةيدوعسلا -ضايرلا .عيزوتلاو رشنلل يعيمصلا

 :(ےه235ر دمح نب هللا دبع ركب وبأ ،ةبيش يبأ نبا
 ضايرلا ،دشرلا ةبتكم 1ط ؤتوحلا فسوي لامك حت ءةبيش يبأ نبا فنصم 3
 .ه 9

 :('هھ321) نسحلا نب دمحم ركب وبأ ،ديرد نبا
 نييالملل ملعلا راد .1ط ،يكبلعب رينم يزمر حت .ةغللا ةرهمج باتك -4
 .م1987 ،نانبل -توريب

 :(ےه774) يقشمدلا رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ ؟ريثك نبا
 .ه1401 ،توريب "ركفلا راد ميظعلا نآرقلا ريسفت - 5

 :(ه711) مركم نب دمحم روظنم نبا
 .يبرعلا خيراتلا ةسسؤم -يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ء1 ط "برعلا ناسل - 6
 .م1995 /ه1416 ،نانبل توريب

 :(ےه1094) يوفكلا ءاقبلا وبأ

 ةلاسرلا ةسسؤم ،1ط ‘ةيوغللا قورفلاو تاحلطصملا يف مجعم تايلكلا - 7

 .م] 992 /ه 14 12 توريب

 :(_ه241) نابيشلا هللا دبع وبأ لبنح نب دجأ

 .ن .ت .د ط .د .رصم ةبطرق ةسسؤم ىدجأ دنسم - 8
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 : اضر دجأ

 .م 1960 / هآ 380 6توربب ةايحلا ةبتكم راد ةغللا نتم مجعم - 09

 :(ےه330ر) ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ .يرعشألا
 درشتر بألا حيحصتو رشن .عدبلاو غيزلا لهأ ىلع ةرلا يف عمللا باتك 0
 .م1952 .توريب ،ةيكيلوثاكلا ةعبطملا ٬يعوسيلا يثراكم فسوي

 :(ےه430ر ةللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ اهبصألا

 .م1985 /ه1405 ،توريب "يبرعلا باتكلا راد 4ط .ءايلوألا ةيلح 1 ]

 :(ه369ر) زفعج نب دمحم نب هللا دبع نياهبصألا

 ةمصاعلا راد 1 ط ،يروفكرابللا سيردإ نب دمحم نب هللا ءاضر حت ةمظعلا - 1 2

 ۔ه1408 ضايرلا

 :(ےه425) بغارلا ياهفصألا
 6.قسشمد ۔ملقلا راد 6يدورواد. ناندع ناوفص حت .] ط نآرقلا ظافلأ تادرفم -3

 .م] 996 /ه 1416 ‘توريب-ةيماشلا رادلا

 | ` . :(ه1332) فسوي نب دمحما شيفطا
 ةذتاسألا نم ةنحل ةدعاسمب يالط لمحم نب ميهاربإ حت .1 3ج ريسفتلا ريسيت - 14

 .م2002 /ه1423 .رئازجلا ةيادرغ -ةيبرعلا طم

 := ةيبرعلا ةعبطملا 1 ط ،نتنيو رصانلا نب ىفطصم حت .ديحوتلا ةديقع حرش 5

 .م2001 /ه1422 .ةيادرغ -ةرارقلا -ثارتلا ةيعمج رشن .ةيادرغ

 :ريكب تشوعأ

 .ةيبرعلا ةعبطملا .1 ط رنازجلا يف يمالسإلا هداهجو ضويب ميهاربإ مامإلا 6
 .م 7 5ةيادرغ

 :(ےه256ر هللا دبع وبأ ليعامسإ نب دمحم .يراخبلا

 ريثك نبا راد 3 ط ءاغبلا بيد ىفطصم جيرختو ميقرتو طبض يراخبلا حيحص - 17

 ١ .م] 987 /ه1407 توريب - ةماميلا
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 :(ه429) رهاقلا دبع روصنم وبأ يدادغبلا

 .م 1981 /ه140 1 توريب ةيملعلا بتكلا راد .3 ط نيدلا لوصأ -1 8

 :(ه1406) (يركبلار) رمع نب نمحرلا دبع .يلكب
 حلاص ىفطصم .د ميدقتو دادعإ م1918-1948 ليج يف حالصإلا ةريسم 3
 .ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا .رئازجلا -ةيادرغ فطعلا ،يركبلا ةبتكم رشن }1 ط ،وجاب
 .م2004 /ه 5

 :(۔ه1277) دمح نب ميهاربإ ،يروجيبلا

 ،نانبل -توريب ةيملعلا بتكلا راد .1 ط ديحوتلا ةرهوج حرش ديرملا ةفح ۔-0

 .م 983 / ھه13

 :(ےه101 ) رمع نب ميهاربإ ؛ضريب
 01ط "يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا عم كارتشالاب ىواتفو ةبوجأ 21

 .م1971 /ه1390 .ايبيل تولان ءةوعدلا راد تاروشنم

 -ةرارقلا ،ثارتلا ةيعمج رشن ارصان حلاص دمحم دادعإ .ةروثلا يف يلامعا -2

 .رئازحجلا-ةنتاب رشنلاو مالعإلل ةنوتيزلا .ةيادرغ

 .حاورلوب يلع نب ميهاربإ قيقحتو دادعإ .اهطورش ،اهعاونأ 3اهموهفم ،ةعدبلا -3
 .م1996 / ھ7 .ةيادرغ -ةرارقلا ةايحلا دهعم .جرختلا ثجب

 دادعإ 6ىلوألا ةقلحلا .ماهوألاو تاهبشلا ضعب ىّلَع ار مامإلا خيشلا ثيدح 4
 ةيعمج رشن ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا .(شابعك) د ديعس ميهاربإ دمحم خيشلا قيسنتو

 .(ن .ت .د) "ةيادرغ فطعلا -ةضهلنلا

 .ةيناثلا ةقلحلا ماكحألا نم امه امو ةعمجلا ةالص يف مامإلا خيشلا ثيدح -5

 .رئازحلا -ةعيرزوب ،ةلخنلا ةعبطم ،(شابعك) ديعس ميهاربإ دمحم خيشلا قيسنتو دادعإ
 ه .(ن .ت .د) ،ةيادرغ فطعلا ۔-ةضهنلا ةيعمج رشن

 1ط جاحلاب خيشلا دمحم نب ريكب خيشلا دادعإ ضويب خيشلا مامإلا ىواتف -6

 .م1988 /ه1408 رئازجلا -ةيادرغ .ةيبرعلا ةعبطملا

 ؛ضوميب رمع نب ميهاربإ خيشلا مامإلل سورد .مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف -7
 نب دمح ذاتسألا فارشإ ،ةناجوأ ديمح نوهب نب فسوي نب نوهب :قيقحتو دادعإ
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 صصختلا مسق ،رئازجلا (ةيادرغ) ةرارقلا ةايحلا دهعم ،يمع اباب دمحم نب ىسوم
 .م1996ناوج /ه1417 مرحم :ةرارقلا ،ةثلاثلا ةنسلا :ةعيرش

 .18 - 01 :ءازجألا .جاحلاب خيشلا دمحم نب ىسيع :ريرحت .نآرقلا باحر يف -8

 .م2009 /ه1430 ىلإ م1992 /ه1412 نم .ةيادرغ ،ثأرتلا ةيعمج :رشن

 .م1989 .ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا إماجحوب رصان دمحم دادعإ .يدجسملا عمتجملا -9

 :(ه279) ىسيع وبأ ىسيع نب دمحم .يذمرتلا

 ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،نورخآو ركاش دمحم دحأ حت .يذمرتلا نتس -3 0

 .ن .ت .د ط .د توريب

 :(ےه816) يلع نب دمحم نب ئلع .نياجرجلا

 "توريب ،يبرعلا باتكلا راد .4ط ،يرايبألا ميهاربإ حت تافيرعتلا باتك -31

 .م1998 /ه 18
 :يملعلا ثحبلا ةنجل -ثارتلا ةيعمج

 .ىلإ يرجهلا لوألا نرقلا ذنم ملع فلا نم رثكأل مجارت .ةيضابإلا مالعأ مجعم 2
 .م 1999 /_ه140 5رئازجلا -ةيادرغ -ةرارقلا ‘فثارتلا ةيعمج رشن رضاحلا رصجلا

 :()ےه393ر دامح نب ليعامسإ يرهوجلا

 راد . 1ط راطع روفغلا دبع دمأ حت .ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا -3

 .م 1990 .نييالملل ملعلا

 :(ه405ر هللا دبع وبأ هللا دبع نب دمحم .يروباسينلا مكاحلا

 بتكلا راد !ط ءاطع رداقلا دبع ىفطصم حت .نيحيحصلا ىلع كردتسملا -4

 .م 1 990 ۔_ه 14 1 1 6كتوريب ةيملعلا

 :(ےه1402) يلع دمحم زوبد

 ٥ثمبلا ةعبطم 61 ط .05 - 01 :ءازجألا رئازجلا يف حالصإلا مالعأ 5

 .م 1982 /ه 1403 ىلإ م 1974 /ه1 394 نم رئازجلا .ةنيطنسق

 .ةينواعتلا ةعبطم 1 ط (01 :ج) ةكرابملا امقروثو ةثيدحلا رئازجلا ةطمم 6
 .م1 965 / ھ135
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 رئازجلا ،ةيبرعلا ةعبطملا \] ط (02 :ج) ةكرابملا امقروثو ةثيدحلا رئازجلا ةطفن 7

 .م1971 /ه1391

 رئازجلا .ةيبرعلا ةعبطملا . ط (03 :ج) ةكرابملا امقروثو ةثيدحلا رئازجلا ةطفن 8

 م 1969 /ھ1389

 :(ه170) يديهارفلا بيبح نب عيبرلا
 نب روشاع و سيردإ دمحم حت ،بيبح نب عيبرلا دنسم حيحصلا عماجلا -9

 .ه1415 .نامع ةماقتسالا ةبتكم توريبب ةمكحلا راد اط "فسوي

 :( ه1425) (نودع خيشلا) جاحلاب نب ديعس يفيرش

 .م1989 /ه 1 409 .ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا .1 ط .هروطتو هتأشن ةايحلا دهعم -0

 :(ےه310) ريرج نب دمحم رفعج وبأ ،يربطلا
 ۔ه1405 توريب ،ركفلا راد .نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج 4 ]

 :(ےه395ر هللا دبع نب نسحلا لاله وبأ يركسعلا

 ط ةديدجلا قافآلا راد يف يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل حت .ةغللا يف قورفلا 2

 .م 1981 /ه 1401 !توريب .ةديدجلا قانآلا راد تاروشنم

 :(ه7ق) صفح وبا .عيمج نب ورمع
 يبأل يناثلاو يخامشلا سابعلا يبأل لوألا :ناحرش اهعم ديحوتلا ةمدقم -3
 .(ن .ت .د) (ط .د) .يتالتلا ناميلس

 :ےه1426ر رمع نب وح راخف

 -ةرارقلا ثارتلا ةيعمج رشن ،رصان حلاص دمحم .د ميدقت .اسح اثيدح ناك 4
 .م2000 يرفيف /ه1420 ةدعقلا وذ رئازجلا

 :يمشجلا مكاحلا - يخلبلا مساقلا وبأ - (ه415) رابجلا دبع يضاقلا

 ةيسنوتلا رادلا .2ط ديسلا داوف قيقحت .ةلرتعملا تاقبطو لازتعالا لضف 5
 .م 1986 / ھه1406 .رئازجلا ©باتكلل ةينطولا ةسسؤملا سسنوت ،رشنلل
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 6 يعوسيل ١ نبوه فسوي نيج بأل ١ حيحصت 6 ىفيلكتل اب طيحلا ف عومجلا - 4 6

 .ت .د .نانبل .توريب ،ةيكيلوثاكلا ةعبطملا

 :(ه333) روصنم وبأ ،يديرتاملا
 .ن .ت .د .ةيرصملا تاعماجلا راد ،فيلخ هنلا حتف حت .ديحوتلا باتك 7

 :(ےه1354) اضر ديشر دمح

 .ن .ت .د .توريب ةفرعملا راد 2ط شرانملا رسفتب ريهشلا .ميكحلا نآرقلا ريسفت -8

 :(ےه1323ر هدبع دمحم

 .ه 6 .رصم 6رانملا ةعبطم .5ط ديحوتلا ةلاسر -9

 :(ه261) يروباسينلا يريشقلا نيسحلا وبأ جاجحلا نب ملسم
 ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،يقابلا دبع داؤف دمحم حت .ملسم حيحص -50

 .ن .ت .د \ط .د \توربب

 :(ےه643) دحاولا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ .يسدقملا

 ةضهنلا ةبتكم !ط ،شيهد نب هللا دبع نب كلملا دبع حت .ةراتخملا ثيداحألا ك ]

 .ه1410 .ةمركملا ةكم .ةثيدحلا

 :(رصاعم) مساق نب دمحم إماجح وب رصان

 ،نوقرم ثجب 6(هنع بتك امو هبتك ام) ضويب .ميهاربإ خيشلا نع ايفارغويلبيب 2
 .م1988 ربمسيد21 /ه1409ىلوألا ىدامج1 1 :هتمدقم ةباتك خيرات ص 7

 ،نامع ةنطلس دعاولا ليجلا \1 ط ،يرملا حلصملا ضويب ميهاربإ خيشلا 3

 . .م4

 .م1991 /ه1412 .ةيبرعلا ةعبطملا \1ط .يسايسلا لمعلاو ضويب خيشلا 4

 ةكرش عيزوتو رشن لامشلا نع ءارحصلا لصف ةيضقو ضويب خيشلا 5
 . .ن .ت .د .كافوس

 -ةرارقلا ثارتلا ةيعمج رشن .1 ط .ةوعدلاو حالصإلا يف ضويب خيشلا جهنم -6

 .م2008 /ه1429 .رئازجلا .ةيادرغ
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 | :(رصاعم) حلاص نب دمحم رصان

 ءاضيبلا رادلا إمايرلا ةبتكم .اًميعزو اًحلصم ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا 7

 .ن .ت .د .رئازجلا

 :يناثلا مسقلا ،نآرقلا ريسفت متخ ناجرهم :لوألا مسقلا :نآرقلا باحر يف -8

 ةيعبطملا نونفلل ةيرئازجلا ةسسؤملا ةيادرغ فطعلا ،ثارتلا ةيعمج رشن 6نيباتلا
 .م1989 رئازجلا

 :(ےه807) ركب يبأ نب يلع !يمثيهلا

 ثتوريب "يبرعلا باتكلا راد سةرهاقلا ‘ثارتلل نايرلا راد .دئاوزلا عمجم 9
 .ه 7

 :(رصاعم) رصانلا نب ىفطصم ،نتنيو
 ءةرارقلا-ثارتلا ةيعمج رشن .ةيدقعلا شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ -0

 .م1998 .ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا

 :عجارملا - ين _

 :(_ ه728 ) ميلحلا دبع نب دمجأ نيدلا يقت ةيميت نبا

 ‘توريب "يبرعلا باتكلا راد .اط ،يدييزلا دمحم حت ‘ناعيإلا = 61
 .م1993 /ه4
 راد عباطم "عستلا ةيملعلا لئاسرلا عومج نمض بطم . ,ةيطساولا ةديقعلا - 2
 .د .ئمالساإلا ركفلا

 :(ےه852) نالقسعلا يلع نب دمحا رجح نبا
 نيدلا بحم و يقابلا دبع داؤف دمحم حت .يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف : 63,

 .م 1 379 توريب ةفرعملا راد بيطخلا

 ' ::ےه1394ر) دمحم ةرهز وبأ

 دامتعالا ةعبطم - ةيرصملا ولجنألا ةبتكم .ههقفو هؤارآ هرصعو هتايح كلام - 4

 .ن .ت .د رصم
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 :(ےه1357) دمحم لابقإ

 .رصاعملا يمالسإلا ركفلا رئاخذ ةلسلس .مالسإلا يف نيدلا ريكفتلا ديدجت - 5
 .ن .ت .د .ايروس -قشمد "يفاقثلا دقانلا زكرم

 :نورخآو ميهاربإ سينأ
 ايكرت 6لوبناتسا ءةوعدلا راد ،ةيبرعلا ةغللا عمجم .2ط طيسولا مجعملا - 06

 .ن .ت .د

 ::نمحرلا دبع يودب
 .م 1977 تيوكلا ©تاعوبلطملا ةلاكو .3 ط .يملعلا ثحبلا جمانم - 7

 :(رصاعم) ناضمر ديعس دمحم يطوبلا

 ركفلا راد .28 ط .قولخملا ةفيظوو قلاخلا دوجو ةينوكلا تاينيقيلا ىربك - 8

 .م2008 /ه1429 !ايروس -قشمد

 :(_ه458ر) نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ .يقهيبلا

 ةنسلا لهأ فلسلا بهذم ىلع داشرلا ليبس ىلإ ةيادملاو داقتعالا - 9

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةماميلا اط شيوردلا دمحم هنلا دبع حت .ةعامجلاو

 .م 1999 /ه140 ثتوريب ۔-قشمد

 :(رصاعم) نسح يبارتلا
 .م] 974 /ه14 ‘توريب ملقلا راد 0 اط ناسنإلا ةايح ف هرثأ نامالا - 70

 ١ :ابيلص ليمج

 .م 1982 ،ينانبللا باتكلا راد .يفسلفلا مجعملا - 1 /

 :(ےه1409) نودع نالهج

 فسوي نب دمحم خيشلا ءارآ لالخ نم ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا - 2

 ١ .ن .ت .د .رئازجلا-ةرارقلا-ثارتلا ةيعمج كشيفطا

 :(رصاعم) دمحم ضوع تافيلخ
 راد .نامتكلا ةلحرم يف ةيقيرفإ يف ةيضابإلا دنع ةيوبرتلاو ةيعامتجالا مظنلا - 3
 ّ .م 1 982 ندرألا - نامع ،عيزوتلاو رشنلل يرالدجم
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 :(رصاعم) دمح نب دمحأ .يليلخلا

 .ه1409 .نامع طقسم ،ةضهنلا عباطم .غمادلا قحلا - 4

 -ةضهنلا عباطم ةماقتسالا ةبتكم .ةيمالسإلا ةديقعلا ةسارد ىلإ ماعلا لخدملا - 5

 .ن .ت .د .نامع ۔-طقسم

 :(ه666ر رداقلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم "يزارلا
 .ةعابطلل رصم راد \ ثيدحلا راد رشن رطاخ دومحم بيترت .حاحصلا راتحم - 6

 .ن .ت .د

 :مجعلا قيفر
 نانبل ةبتكم .] ط .نيملسملا دنع هقفلا لوصأ تاحلطصم ةعوسوم - 7

 .م 1998 .نورشان

 :(_ه794) هللا دبع نب دمح .يشكرزلا

 راد ‘2ط ،نارخآو يلشعرملا نمحرلا دبع فسوي حت ،نآرقلا مولع يف ناهربلا 8

 .م1994 /ه1415 ،نانبل-توريب .ةفرعملا

 :(ه1396) دومحم نب نيدلا ريخ ثيفلا وبأ ،يلكرزلا
 نيبرعتسملاو برعلا نم ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق مالعألا - 9

 ` . .1992 ،نانبل -توريب نييالملل ملعلا راد .10ط .نيقرشتسملاو

 :(رصاعم) ديز نب نمحرلا دبع يديزلا
 ركفلا جهانم ةسارد .رضاحلا رصعلا يف ةيمالسإلا ةديقعلا يف ثحبلا جهانم - 0

 ءايليبشإ راد ٥1 ط نيدلا لوصأ ةسارد يف ةّبِجَهَنَمْلا رصانعللو رصاعملا يمالسإلا
 .م1998 /ه1418 كضايرلا

 :(ےه1332ر ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا رون ،يملاسلا

 ةنطلس ةفاقثلاو يموقل ا ثارتلا ةرازو .ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط حرش - 1

 .م1981 /ه 1401 ،نامع

 



 44 ١ عجارملاو رداصملا ةمئاق

 :(رصاعم) مساق جاحلاب خيشلا

 .ةيبرعلا ةعبطملا \اط .هركفو هتيصخش نع ءاوضأ رمعم يلع خيشلا - 2

 .م2003 /ه1424 .ةرارقلا \ثارتلا ةيعمج رشن ؤةيادرغ

 :(رصاعمر يؤل يفاص
 .قشمد ركفلا راد -توريب ارصاعملا ركفلا راد .1 ط .ةسايسلاو ةديقعلا - 3

 .م0 ] /ھه12

 :(ه1373) ىفطصم يربص
 راد ،1ط .نيلسرملا هدابعو نيماعلا بر نم ماعلاو ملعلاو لقعلا فقوم - 4

 .م2007 /ه1427 .ايروس -قشمد .ةيبرتلا

 :يدعس يوانض

 .م2001 /ه1421 .1 ط "توريب .رداص راد ديشرلا نوراه ةعوسوم - 5

 :(_ ه1398ر) دومحم ميلحلا دبع

 .ةرهاقلا ،ةعابطلل رصنلا راد .3ط .مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا- 6

 .م1968 / 7

 :ديعس هللا حتف راتسلا دبع

 -ةرهاقلا ةيمالسإلا رشنلاو ةعابطلا راد 2ط .يعوضوملا ريسفتلا ىلإ لخدملا - 7

 .م1991 /ه1411 .رصم

 :ديز وبأ ديزيلا وبأ يمَجلا
 (دمحأ -يعفاشلا-كلام -ةفينح وبأ) ةعبرألا ءاهقفلا دنع ةيمالسإلا ةديقعلا - 8

 ١ .م2007 /ه1428 .ةرهاقلا .مالسلا راد .1 ط .جاهنملاو فقوملا

 :ماسب يلسعلا
 ةيرئازجلا ةرولا ةدعاق ءانبو سيداب نب ديمحلا دبع 7ج رئازجلا بعش داهج - 9

 .م1982 /ه1402 توريب سئافنلا راد 1 ط
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 :(۔ه1416) دمحم يلازغلا

 .ةرهاقلا ©قورشلا راد \6ط ثيدحلا لهأو هقفلا لهأ نيب ةيوبنلا ةنسلا - 0
 ..م.3

 .م2004 .ةرهاقلا .ةعابطلل رصم ةضمم \2ط !ملسملا ةديقع - 9]

 .م2006 .ةرهاقلا ،قورشلا راد \7ط .اننيد اذه - 2

 :(ه505ر دماح وبأ يلازغلا

 راد ؤ ] ط ،يوافرشلا ناندع دمح سنأ هب ىنع داقتعالا ف داصتقالا - 3

 .م. 58 /ه [ 429 !توريب .جاهنملا

 جرخ ،يقورافلا نمأ لمحم قيلعتو ميدقت .مالكلا ملع نع ماوعلا ماجلإ - 4

 .م 8 ءايروس -قشمد .رئاشبلا راد 6 ط .ماحفلا دمحم هثيداحأ

 دمحم ميهاربإ خيشلا قيلعتو طبضو ميدقت .لوصألا ملع نم ىفصتسملا - 5
 .نانبل ۔توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مقرألا يبا نب مقرألا راد 6ناضمر

 .ن .ت .د

 :ةدامح قوراف

 .2ط ،ثيدحلا مولع يف ةيجهنم ةسارد .ليدعتلاو حرجلا يف يمالسإلا جهنملا - 6
 .م 1989 /_ه19 برغملا -۔طابرلا ءةديدحلا فراعملا ةعبطم ،ةفرعملا رشن راد

 :ديعس نب دمحم .ناطحقلا

 .ه 7 .ةرهاقلا ،يبرعلا مالعإلل حتفلا .7 ط .مالسإلا يف ءاربلاو ءالولا - 7

 :(رصاعمر فسوي يواضرقلا
 .م 1996 /ه 6 رصم -ةرهاقلا ةبهو ةبتكم .10ط .ةايحلاو ناميإلا - 8

 تاروشنم ،ةليمجلا تاعوبطملا .طباوضو ملاعم ةيوبنلا ةنسلا عم لماعتن فيك -9
 ( .م1991 بتكلا راد

 :(ه7 1) دحأ نب دمحم هللا دبع وبأ ،يطرقلا

 ثبعلا راد .2ط ،ينودربلا ميلعلا لبع دحأ حت .نآرقلا ماكحأل عماجلا - 0

 .م1372 .ةرهاقلا
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 :(ےه404ر) رفعج نب ةمالس نب دمح هللا دبع وبأ ،يعاضقلا

 .ةلاسرلا ةسسؤم ‘2ط ،يفلسلا ديجملا دبع نب يدمح حت باهشلا دنسم - 1
 .م1986 /ه1407 .توريب

 :دمحم بطق

 .م1993 .2ط ،قورشلا راد شةايح جاهنمو ةعيرشو ةديقع هللا الإ هلإ ال - 2

 :دمحأ بتاكلا

 راد ۔1 ط ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا يف ىلجتي ناميإلا - 3
 .م1989 /ه1410 .نانبل -توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يبرعلا نايبلا

 :(ےه1393) ين ني كلام

 راد \4ط نيهاش روبصلا دبع و يواقسم لماك رمع ةمجرت .ةضهنلا طورش - 4

 .م1987 /ه1407 .ةيروس- قشمد ركفلا

 :(رصاعم) ناحرف نب نسح يكلامل
 تاساردلا زكرم ،2ط 9(اجذومن ئلبنلا بهذملا) دئاقعلا بتك يف ةءارق - 5

 .م2004 /ه1425 ؛ندرألا "نامع .ةيخيراتلا

 :دمحم كرابملا

 .ن .ت .د ‘توربب "ركفلا راد .دئاقعلاو بهاذملا مامأ مالسإلا ةيتاذ - 6

 ‘توريب اركفلا راد 1 ط ةدابعلاو ةديقعلا :مالسإلا ماظن - 7

 .م1968 /ه 8
 . :(ےه1354راضر ديشر دمحم

 .رصم رانملا ةعبطم ،1ط .هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا خيرات - 8

 .ه4

 - توريب ،رشنلاو ةعابنلل نيدلا رع ةسسؤم 03 ط .يدمحملا يحولا - 9

 .ه 06 ،نانبل

 :ظوفحم دمح
 .م1982 .ئمالسإلا برغلا راد . 1ط .نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت - 0



 عجارملاو رداصملا ةمئاق 444

 :دمحأ ديس دمحم ريسملا

 رشنلاو ةعابطلل رصم ةضهن .1ط .ةيمالسإلا ةديقعلا ةسارد يف ديهمتلا - 111

 ...06 .رصم -ةرهاقلا .عيزوتلاو

 :(ه1399) ىلعألا وبأ يدودوملا
 رشنلاو ةعابطلل ةفالخلا راد .اهئدابمو هسسأ ةمالسالا ةراضحلا - 2

 .ن .ت .د

 :( رصاعم) بتار دمحم يسلبانلا

 ايروس -قشمد ؛ىيتكللا راد .1 ط .ىنسحلا هللا ءامسأ ةعوسوم _ 113

 .م2002 /ه 3

 :(؟) ةفيلخ ورمع ،يمانلا

 ققد ،راَرج- رهام .د ةعجارم ،يروخ ليئاخيم رت .ةيضابإلا نع تاسارد - 114
 راد 1 ط .وجاب حلاص ىفطصم .د رصان حلاص دمحم .د هيلع قلعو هلوصأ عجارو
 .م2001 .توريب .يمالسإلا برغلا

 :(رصاعم) ديجا دبع راجنلا
 -۔تؤريب "يمالسإلا برغلا راد ،1 ط .ةايحلا يف هرثأو هللاب ناميالا - 5

 :م1997 شنانبل
 ئمالسإلا برغلا راد .1ط لقعلاو يحولا نيب ناسنإلا ةفالخ - 6

 .م ] 987 /ه 7

 رصم رابخألا عباطم . 1 ط .ةمألا باتك ةلسلس .اليزتتو اًمهف نيدتلا هقف - 7

 .م1 989 /ھ10

 -قشمد .ةيركفلا ةيمنتلل ةيارلا زكرم ،1ط .نيدلا صنلل ةديدجلا ةءارقلا - 8
 .م2006 /ه1427 .ايروس

 :ةارارقلا ةنيدم يدهاجم نم ةبخن

 ميهاربإ :باتك نمض روشنم ضويب خيشلل يروثلا لمعلا لوح ريرقت - 9
 .ةروثلا يف يلامعأ 6ضويب



 445 عجارملاو رداصملا ةمئاق

 :(ه1412) ىسيع دمحم نب ومح ،يرونلا

 .ةنيطنسق ثعبلا راد .4ج ائيدحو اميدق رئازجلا خيرات يف نيببازيملا رود - 0

 .ن .ت .د

 : ناحخ نيدلا ديحو

 روباصلا دبع ةعجارم كناخ مالسإلا رفظ ةمجرت .2ط .ىدحتي مالسإلا - 11

 .م1973 /ه1393 .ةيملعلا ثوحبلا راد ،نيهاش

 :ةيعماجلا لئاسرلا - اثلاش

 :دمحم نب حلاص يدمح

 يف هريسفت لالخ نم تايهلإلا ضرع يف ضويب ميهاربإ خيشلا جهنم - 2

 مولعلا ةيلك ،ةديقعلا يف ريتسجاملا ةجرد لينل ةمدقم ةركذم ،نآرقلا باحر

 ةنسلا ،ةنتاب -رضخل جاحلا ةعماج ،نيدلا لوصأ مسق ةيمالسإلا مولعلاو ةيعامتجالا

 .م5-2006 /ه1426-1427 :ةيعماجلا

 :نيدلا رون لاحكس

 ةلاسر م 1981- مها 899) حالصإلا يف هجهنمو ضوێب ميهاربإ خيشلا - 3

 /رداقلا دبع ريمألا ةعماج .ةيمالسإلا مولعلا يف ريتسجاملا ةجرد لينل ةمدقم

 .م1994-1995 :ةيعماجلا ةنسلا 5رئازجلا ةنيطنسق

 ةلاسر ضويب ميهاربإو سيداب نب ديمحلا دبع نيب هتالاجمو حالصإلا جهنم - 4
 ةنسلا ،رئازجلا-ةنيطنسق /رداقلا دبع ريمآلا ةعماج .ةلود هاروتكد ةجرد لينل ةمدقم

 ...8 /ه7-1429 / ه1428 :ةيعماجلا

 {. . :ىسيع نب ومح ناهيشلا
 “نيدلا لوصأ” ةلاسر ىلع يغصملا دمحم نب فسوي بوقعي يبأ ةيشاح - 5
 دمحم ةضماج ءايلعلا تاساردلا مولبد لينل ثجب (قيقحتو ةسارد) نيروغبت ل

 .م1995 /ه1415 :ةيعماجلا ةنسلا ؤبرغملا - طابرلا سماخلا
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 ! :رامع ساطسط

 ةجرد لينل مدقم ثمجب }ةيمالسإلا ةديقعلا ةغايص يف يدودوملا جهنم - 6.

 :ةيعماجلا ةنسلا ،رئازجلا -ةنيطنسق /رداقلا دبع ريمألا ةعماج .ةديقعلا يف ريتسجاملا

 .م1991 /ه 32

 . . :ىسيع بقرق
 ثحب يرئازجلا بونجلا يف ةيحالصإلا ةكرحلا دئار ضويب ميهاربإ مامإلا - 7

 ةنسلا ،ةنيطنسق ةعماج .رصاعملاو ثيدحلا خيراتلا يف ةلودلا هاروتكد ةداهش لينل

 .م5-1996 /ه1416-1417 :ةيعماجلا

 :ةيدان يجانزو

 رمع نب ميهاربإو سيداب نب ديمحلا دبع نيخيشلا دنع ريسفتلا جهنم - 8
 ةيمالسإلا مولعلل يلاعلا ينطولا دهعملا ريتسجاملا ة هجرد لينل مدقم ثحب ضويب

 .1998-1999 :ةيعماجلا ةنسلا 5ةنتابب

 :ةجمدملا صارقألا - اتبار

 :(ےه1401) رمع نب ميهاربإ ضويب
 .رئازجلا -ةرارقلا -ةايحلا تاليجست 3 ! ...نم ةءاربلا - 9

 .الفلا وبأ ميهاربإ نب هللا دبع هذاتسأ ةافول ضويب خيشلا هاقلأ نيبأت سرد - 0

 .رئازجلا ةرارقلا -ةايحلا تاليجست \ح2 ٨الطا0 .م1960 ربمسيد

 .رئازجلا -ةرارقلا, -ةايحلا تاليجست 3 اهماكحأو ةالصلا لوح سورد - 131

 ٧123 صارقأ 03 أم1975 /_ه1392 ةنس مظعملا ناضمر رهش سورد - 2
 | .رئازجلا -ةرارقلا -ةايحلا تاليجست

 .رئازجلا -ةرارقلا -ةايحلا تاليجست 3 ةميق سورد - 3

 | .رئازجلا -ةرارقلا -ةايحلا تاليجست 3 نالجرو ةنتف - 4

 ىلإ ءارسإلا ةروس نم ميركلا نآرقلا ريسفت .ميركلا نآرقلا ريسفت باحر يف - 5
 .رئازجلا ةرارقلا -ةايحلا تاليجست \ط٧٢) صارقأ 7 كةمتاخلا

 .رئازجلا ةرارقلا -ةايحلا تاليجست 13 .يدجسملا عمتجملا - 6



 447 عجارملاو رداصملا ةمئاق

 :ثارتلا ةيعمج

 نم رثكأل مجارت "يضابإلا ركفلاو خيراتلا ىلإ لخدم .ةيضابإلا مالعأ مجعم - 7

 ثارتلا ةيعمج رشن .رضاحلا رصعلا ىلإ يرجملا لوألا نرقلا ذنم ملع ةئاسمخو يفلا

 .م2005 رئازجلا ةيادرغ -ةرارقلا

 :ةيلودلا ةيمالسإلا جماربلا ةكرش

 -1991 "يناثلا رادصإلا .ةعستلا بتكلا فيرشلا ثيدحلا ةعوسوم - 8

 .م.7

 :يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم

 ندرألا ۔نامع 5 .1 رادصالا ةيوبنلا ةنسبلل ةيفلألا ةبتكملا س 19

 .م1999 /ه 159

 :رشان .نود
 .ن .ت .د .يناثلا رادصإلا .ةلماشلا ةبتكملا - 0

 :ةيملعلا تايقتلملا لامعأ - اسماخ

 :ةايحلا ةيعمج

 8-9 .ةرارقلا ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا مامإلا ركفل لوألا ىقتلملا - 0

 ةايحلا ةيعمج :رشن ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا .0 ليرفأ 13-14 /_ه421 مرحم

 .م2002 /ه1422 رئازجلا ،ةيادرغ ،ةرارقلا ثثارتلا ةيعمجو

 :(رصاعم) حلاص نب دمحم رصان

 :يناثلا مسقلا ،نآرقلا ريسفت متخ ناجرهم :لوألا مسقلا :نآرقلا باحر يف - 1

 ‘ ةيعيبطملا نونفلل ةيرئازجلا ةسسؤملا ةيادرغ - فظطعلا "ثارتلا ةيعمج رشن .نيباتل ١

 .م] 989 رئازجلا

 :ةينيدلا نوؤشلاو يلصألا ميلعتلا ةرازو

 .وزو يزيت .يمالسإلا ركفلا ىلع فرعتلل عباسلا ىقتلملا - 2

 ةيمالسإلا ةعيرشلا حرر :ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا .ةرضاحم .م 1973 / ه133 29
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 \ ةنيطنسق ۔-ثصعبلا ةعبطم .يمالسإل ١ ملاعل ١ يف مويل ١ عيرشتل ١ عقاوو

 .3-787 ص-۔-ص ،يناثلا دلجملا .م 1975 /ھه15

 :تايرودلا - اسداس

 :ثارتلاو ةفاقثلل دجاملا ةعمج زكرم

 تاساردلا مسق نع ردصت "ةيثارت ةيفاقث ةيلصف ةلجم ،ثارتلاو ةفاقثلا قافآ -3

 ةيبرنلا تارامإلا ثارتلاو ةفاقثلل دجاملا ةعح زكرم ةيفاقثلا تاقالعلاو رشنلاو

 .م2009 رياني /ه1430 مرحم .64 ددع 16 ةنس .ةدحتملا

 :ةايحلا دهعم
 ددعلا ،رئازجلا -ةرارقلاب ةايحلا دهعم اهردصي ةيركف ةيرود ةابحلا ةيرود -4

 .م1998يفناج /ه1418ناضمر ،ثارتلا ةيعمج رشن "لوألا

 :تالباقملا - اباس

 .م2008 /4 /29 :موي ،ةمصاعلا رئازجلا ؤراجنلا ديجملا دبع .د ذاتسألا عم ةلباقم -5

 .م2009 /3 /04 :موي .ةرارقلا ضويب ميهاربإ نب دمح ذاتسألا عم ةلباقم - 6

 .م2009 /7 /10 :موي قشمد :يسلبانلا بتار دمح روتكدلا عم ةلباقم - 7

 .م2006 /3 /17 :موي .ةمصاعلا رئازجلا رصان حلاص دمحم روتكدلا عم ةلباقم - 8

 .م2006 /9 /20 :موي {ةيادرغ "يرومرم رصانلا خيشلا عم ةلباقم - 9

 .م2009 /6 /16 :موي قشمد :يليحزلا ةبهو روتكدلا ذاتسألا عم ةلباقم -0
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 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 ةينآرقلا ت ايآلا سرهف

 ٩ميتَتسمْلا طارصلا انيها» ] - 05.:ةحتافلا

 « بێثلاب نوئموي نيذلاو | { . 02 :ةرقبلا
 «نوئقوي مه ةرخآلاب | | 04 :ةرقبلا
 «نينموُمي ممه اَمَو رخآلا مويلايو هللاي انماع 08 :ةرقبلا

 ميحرلا باوتلا ره هلإ هلع باتف تاملك هئب نم مذاع "ىقلتف | {| 37 :ةرقبلا

 ناَميلُس َرَقَك امو ناميلس كلُم ىلع نيطايشلا أولنئ ام أوُعبئاو» | {| 102 :ةرقبلا
 ىلع لزنأ آمو رخُسلا سانلا نوملعي أورتَك نيطايشلا نكلو
 الون . لحأ م نم ناَمَلع امو تورامو توراه لباب نيكلملا

 مرَمْلا نيب هب نوقرفي اَم امهنم نوُملَعتيف رفك لق ةنتف نحن نخن اَمئإ
 هللا نذاب ألإ لَحَا نم هب نيرآضب مه او هجوزو

 هيلاعلا برل تُملنسا» أ 131 :ةرقبلا

 اُمَع نولانئ آلو مْثنسكام مكلو تبسك ام اهل تلخ ذق ةمأ كلت» | ]| 134 :ةرقبلا

 «نولَمْن أوئاك
 4«مكنامإ عييضت هللا ناك امو » ] 143 :ةرقبلا
 4تاَرَملاَو سفنالا لاومألا رم صقنو عوجلاو فوخلاو ] 155 :ةرقبلا

 «نوْعجاَر هلإ انإو هنن انإو | {| 156 :ةرقبلا

 4نولتعي موقل تايآل 164 :ةرقبلا

 «اًعيمَج هن ةوقلا» | | 165 :ةرقبلا
 نم نيذلا ىلَع بيك اَمَك مايصلا مكيلع ببك اوئَماَء نيذلا اهيأ اي» | ]| 183 :ةرقبلا

 «نوثنن مكلعل مكل
 يناعد اذإ يعاألا ة ةوعد بيجلا ابيرق يئإف يئع يدابع ك كلاس اذإو» 186 :ةرقبلا

 «نوذشزت ْمُمَْعل يم أونموُيلَو يل أوُبِجِستلف
 4اَهوُبَرقئ الف هللا ذودُح كلت 187 :ةرقبلا

 4هةاّسفلا بجي آل هللاو أ 205 :ةرقبلا

 مُه كميلؤأف ه هللا دودح دعتي رَمَو اَهوُدَتْعَئ لق هللا دودح كلت 229 :ةرقبلا

     نوملاظلا
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 253 :ة

 255 :ة

 277 :ة

 285 :ة

 07 :نارمع لآ

 07 :نارمع لآ

 19 :نارمع لآ

 26 :نارمع لآ

 31 :نارمع لآ

 51 :نارمع لآ

 55 :نارمع لآ

 102 :نارمع لآ

 106 :نارمع لآ

 - 131 :نارمع لآ

133 

 172 :نارمع لآ

 190: نارمع لآ

 14 :ءاسنلا

   17 :ءاسنلا

 «ضنت ىلع مْهنضن انلضف لئسؤلا كلتل
 ٠ هيينذاب آلإ تنع عفشي يزلا اذ نم
 ٩ تاحلاصلا اولمَعَو اونماء نيذلا نط

 هللاي نمأ لك نوُئموُملاَو هبر ن نب هيإ لزنأ امي لوسرلا نمأ و
 هلسر نم دحا ني قْرقث آل هئم هبثكو هكيلمو

 «؛تامبانشتُم رخاو باتكلا مأ نه تاَمُكْحُم تانام هني

 لك هي امام نولوقي ملبلا يف نوخبسارلاو هللا آلإ ليوا ملعي امو

 انبر دنج نم
 مالسالا هللا دنج نيذلا نإ
 نمم كلملا عزنتو ُءانشئ نم كلُملا يت وت كلُملا كلام مهللا لل

 رك 'ىنع كلإ زرخلا كببي ءآش نم لذن ءآش نم ؤيئو شت
 «ريدق ءيش
 مكبوئذ مكل رفيو هللا ُمكببْخُي ينوُعيئاف ةللا نوج مُسك نإ !لق

 هميحر ر روف هللاو

 «وذْبعاف مكُبَرو يس يبر ةللا ن

 «كيفَوَتُم ينإ
 منو ̀ الإ نث رئوُمئ الو هتاقث ( قَح ةللا اوقئا اونما نيذلا اَهييأ ايه

 «نوُملنُ
 «وُجُو دوستو ةوجو ضيب مويل
 مكلَعَل لوُسرلاَو ةللا:اوُعيطأَو نيرفاكلل تذعأ يتلا رانلا اوقئاو

 تاوامسلا اهضرع ةئَجَو مكبر نم ةرم "ل أوغرانس نومحر

 «ئتملِل تعأ :ضرألاو

 ؟نيكولا نو ةلاح اولاتو»
 «بابلال ١ يلؤأآل ط

 هَلَو اهيف ادلاخ اران ةليخذل ُهَدوُدُح دعتو ُهَلوُسَرَو ةللا صغُي نمو
 «نيهُم بادع
 نمم نونوتي مث ةلاهجب وسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةتوتلا امنإ

   اميكح اًميلَع هللا ناكو ْمهنَلَع ةللا بوتي كيراف وبيرق

 سراهفلا
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   28 : ماعنأل ا  

 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 «¡مكتانيس مكنع رفكت هنع نوهت ام َرئآبك اوبيجت نإ | ]| 31 :ءاسنلا

 4:آتُئ نمل كلاذ نوذ ام رفغتو هب كرشي نأ رفغي ل ةللا نإ 48 :ءاسنلا

 : :9 رآلا ييلؤوأو لوسرلا اوعيطأو ةللا اوُعيطأ اونَماَء نيزلا اهيأ آب 59 :ءاسنلا

 «رجخألا مويلاو هللاي نوئموئ مُمَك نإ | {| 59 :ءاسنلا

 هيف اودَجَوَل هللا ريغ دنع ني ناك ولو ناءرقلا نوربدتي ًالقأ» ]| ]| 82 :ءاسنلا
 اريثك انألا

 نموم وهَو 'ىئنا وآ ركذ نم تاحلاصلا نم لمعب نمو | _ 124 :ءاسنلا
 مهدنع نوتأ نينموُملا نوذ ني ةيلوأ م نيرفاكلا نوثختَي نيذلا | ]139 :ءاسنلا

 «اًبمَج هلل ةزعلا اف ةرملا
 ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىنإ ال كلذ نيب نييةنم» | {| 143 :ءاسنلا
 هاًرببصن ْمُهَل ذجئ نلو رانلا [ نم لسألا كَرلا يف نقِناَتُمْلا نإ | : 145 :ءاسنلا

 «ناوذعْلاو مثالآ ىلع أوئاعئ الو ىوقتلاو ربلا ىلَع أوئواعئو | {| 02 :ةدئاملا

 مكل تيبضَرَو يمن مكيلع تْمَمثاَو مكنيد مكل تلمكأ مولا 03 :ةدئاملا

 «ايد مالسالا
 ةليسولا هلإ أوتباو ةللا أوقثا أونماَء نيذلا اَهثيأ آي» 35 :ةدئاملا

 باتكلا نم هدي َنْيَب امل اَندَصُم قحلاب باتكلا كيلإ الزنأو» 48 :ةدئاملا

 امع مُهآومهأ عبت الو هللا لزنأ امب مُهَتِ مكحاف 77

 َ قحلا [ نم كَءآج

 اَمَف )لعف ل نإو كنب ني كيإ لزنأ آ ام غلب لوسرلا اهيأ : 67 :ةدئاملا

 هتآلاتمر تشلب

 نا ْىَسيِعَو ةوؤواذ ناتل ىلَع ليءآرنسإ ينب نم أورقَك نيذلا نعل 78 :ةدئاملا

 ١ «نوذتتأوئاكو اوصع امب كلد ميرم
 «بونلا مالع تنأ كلزآتل ملع الف ] ] 109 :ةدئاملا

 ه. , رك ه ه هه۔ ٠ مم ,.م ؟ ه,۔؟ , ٤4 ه ء   يدابع ق راقلا وهَو» | ]| 18 :ماعنألا

 «ةوبذاكل مهلو هنع اوه امل اوداَعل اودر ولو
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 59 : م اعن ل ا

 ١ م اعن ل : 68

 91 :ماعنألا

 97 :ماعنألا

 103 :ماعنألا

 122 :ماعنألا

 152 :ماعنألا
 162 :ماعنألا

 164 :ماعنألا

 165 :ماعنألا

 23 :فارعألا

 38 :فارعألا

 53 :فارعألا

 54 :فارعألا

 .59 :فارعألا

5. 73. 65 

 156 :فارعألا

 164 :فارعألا

 187 :فارعألا

   201 :فارعألا
  

 سراهفلا

 311 رحبلاو ربلا ي اَم ملعيو ت وه اا اهملع ال بيغلا حافت هدنع

 7 ضزأآلا ؛ تاملظ يف ةبح آلو اَهُمَلْع الإ ت ةقَرو نم طقست اَمَو

 «نيبُم باتِك يف الإ سباي الو بطر

 164 | ىمح مْهْنَع ضرغاف انياياغ يف نوُضوحَي نيذلا تار اذإو»

 «ءرێغ ثيدح ين أوضوشي
 375 .3 «ذوُبَعلَ مهيضؤوخ يف ْمُهرذ مث هللا لق»

 122 «نوُمْلْغي موقل

 146 هميخلا فيطللا َوُهَو راصبألا كرذُي [ َوُهَو راصبألا هكرذلث الح

 411 .359 | نمك سانلا يف هب يشمن ارول هل اًلَعَجَو ُهانَخاف ايم ناك نموا

 | . «!؟اهنم جراخب سيل ه تاملظلا يف هلك

 343 .9 «'ىبرف اذ ناك ولو أولدغاف مكلف اذإو

 78 .75 نيملاعلا بر هلل َيتاَمَمَو ئآَيَحَمَو يكسنو يتالص نإ لت

 331 ؟ىرخأ ر رزو ةَرزاَو رز الوط

 230 ميحر ًروفغْل 7 باقيلا عيرس كبر نإ

 338 | نم نئوكتل اممَحرئَو انل زيم :مل نإو انسفنأ املظ انبر الا

 «نيربماخلا

 395 «نوُمَلْعئ ال نلو فنغبض لكل لاق

 129 ةليوائ يتاب مويل

 .153 .137 .5 «َنيمْلاَعْلا بر هللا كرابت رمألاو قلخلا هل الا»

8. 306. 309 

 294 ةربع هلإ نُم مكل ام ةللا اودبعا مق اي»

 333 .229 | ةاكؤلا نوئوُيَو نوقُئن نيذلل اَهبتكأَسف ءئَش لك تعسو يتَمْخَرَو»

 «...نوئموُي انتاياتي ممه نيذلاو

 58 نون مهلعلو مكبر ىلإ ةرذعم اولاق
 262 ةتف الإ مكيتائ ال»

 197 .162 | مُه اذإف اوركذ ناطيشلا نُم فنآط ْمُهُسَم اذإ اوقئا نيذلا نر

 «نوربصُْم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    



  

 ةينآرقلا تايآلا صرهف .

 -02 :لافنألا

04 

 24 :لافنألا

 38 :لافنألا

 74 :لافنألا

31 

71 

 :ةبوتلا

 :ةبوتلا

 113 :ةبوتلا

 1 19 :ةبوتلا

 124 :ةبوتلا

 126 :ةبوتلا

24 : 

28 : 

29 : 

32 : 

57 : 

 62 : سنوي

   96-97 : سنوي

 ممهَْلَع تێلث اذإو مهبولق تلجو هللا ركذ اذإ َنيدذلا نو وُنِموُمْلا امئرظ

 ةالصلا ئ نوميقي نيذلا ولكوت مهي 'ىلَعَو انا 7 مهٹداز هئاياَء

 ...اقح نوئموُمْلا م مه كيتؤأ نوقفني ;مُهاَفَزَر اًمِمَو
 اَمِل مكاعد اذإ لوُسرللَو هلل اوُبيجَتْسا اوُماَء نيذلا اهيأ آي

 | «مُين

 د اوتوتب نإو فلس ذ ات مهل رمتب اوه نإ اورنك نيذلل ل»
 «نيلوألا ئس تضم

 اوواَء نيذلاو هللا ليبس يف اوَهاَجَو اوُرَجاَهَو اوُنَماَء َنيذلاَو
 «ميرَك قزرو ةرفلُم مهل افَح نوئمُملا مه كيذوأ اورَصتو
 هللا نو نُم م انابرأ م مهناو مُهَراَبحا اوثخئا

 :نورغَملاب نوُرُماَي ضغب ُءآيلؤأ مهضعب تانموُملاَو نوئيوُملاَو»

 ةللا ن طبو ةاكرل ا نوئوييَو .... نوُميقَو ركنملا نع 7

 «ٌميكَح يزع ةللا نإ هللا ُمُهُمَح "يس كوأ ُهَلوُسَرَو

 اولاك ولو نيكرشُملِل اورفْعَتْسِي نأ اونَماَء نيذلاو يشل ناك ام

 «ميحَجلا باحصأ مهنأ مهنا مهل ن ئ اَم دْعَب ؟نم ىرق ة يلوأ

 «نيداصلا مم اووكو ةللا اوقئا اوئَماَء نيذلا اهيأ »

 «نوُريشنتس مهو اناميإ ْمُهْنَداَرَف اوَماَء نيذلا اماف

 نووني آل مث نيرم وأ ةرم ماع اع لك يف نوتف مهنأ نوَرَي الوا
 هنوركذي ْمُه لو

 «نوركفَت موقلل
 وبع انائيِإ متك امط

 : ةكزداتع نَع ائك نإ
 4؟نوفّرنصُت ىئاف لالئضلا الإ ٌقَحلا دعب اذامف

 4ذوُمِلَظَب مهسفنا سانلا نكلو ائيش سانلا ملظي ال ةللا نإ»
 ين امل ةافيشو مكبر نم ةظؤُم مكئاج ذف سانلا اهيأاي

 «ينموُعلل ةمخَرَو ىدهو روصلا
 «نوئزحي مهالو مهلع فزخ آل هللا ءايلوا نإ آلا
 لك مُهلاَح ولو نوئموي ال كبر تاملك مهيلع تقح نيزلا نإف

   مالا باذعلا اوري ا ىح ة ةاَء
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 61 :دوه

 69 :دوه

 88 :دره

 107 :دوه

 108 :دوه

 114 :دوه

 02 :فسوي

 17 :فسوي

 21 :فسوي

 26 :فسوي

 76 :فسوي

 108 :فسري

 110 : فسوي

 11 :دعرلا

 31 :دعرلا

 41 :دعرلا

 0 4 : ميه ارب !

 22 : ميه ارب ١

 -24 : ميه اربإ

25   

 هنلا اوبوث مث ُورفشتساف اَهيف ْمكَرَمْعَتنساَو ضزألا نم مكاتشنأ وهف

 «بيجُم بيرق يبر إ

 | «زينح لجيب ءاج نآ ثبل امف

 اَم حالصالا ألإ ذيرا نإ هنَع ْمكاهلأ ان ينإ ُمُكفلاَخا نا ديرأ امو»

 هگئينأ هلو تلكوت هيلع هذلاب الا قيفو اَمَو 7

 نإ كبر ءآش ام الإ ؛ضزألاَو تاَواَمُسلا تماد ام اهيف َنيدِلاخ»

 هيرب ام لاع كب

 تاَواَمُسلا تماد اَم اهيف نيدلاخ ةنجلا ىفف اوديَّس نيذلا اموت

 «ذودجم ري اطع كُبَر نش ام ألإ ضرألاو
 تائيسلا نبهذي تانسَحْلا نإل
 هگنولقْغئ مكلعل اًيَرَ انارق ُهالرنأ انإ

 «نيقداص ائك ولَو ال ل نموُمب تنأ امول

 هورمأ ا "لع بلاغ هللاوف

 امهأ نم ةماش ةهنتَول

 «ينقبئا نمو انآ ةريصب ىلع هللا ل غ ا ذه لفل
 انرصن ْمُهَآَج اوبذك ذق مها اوُتَظَو لسرلا َستيتسا اذإ ح
 . “نيمرْجُمْلا موقلا نَع اسأ د دري و الو ءآش م يجنئف

 «مهيشنأب ام اوريغي ىئح موقب ام . ب ال هللا نإو و و 4 7 ١ ٥

 اعيمج رمالا ىهن هللا ءاشي ولت

 __ ؛«باسجلا ت وهو بكَحِ بقعم ل ء

 الف يل ْمُسَجَتنساف .: نآ آلإ ! ناطلس ن نُم مكل . ناك اَمَو»

 «مكنفنا اوُموُلَو ينومولت
 اهلصأ ةبيط ةَرَجََك ةبيط ةملك الثم هللا َبَرَض فك رئ لا»

 اهبر نذإب نيج لك اهلكأ يتو ء ءامسلا يف اهعرفو تباث
   هنوركذي ْهمْلَعل سال لامألا هللا برضيو

 سراهفلا

9. 353 

:: 
 .26 .18أح
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278 
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 457 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 230 | باتلا وه يباتع أو ميحرلا روفنلا انأ ئنأ يدابع ئّبئ | 49-50 :رجحلا |

 ه«يلألا |

 213 4؟نوزكذئ الفأ ىلخي ال نمك قلخي نمفأ 17 :لحنلا

 91 | ملعنو مهيلإ لزئ ام سانلل نيبتل َركثلا كلإ انلزناو» | {| 44 :لحنلا

 «نوركَفَت
 418 .220|] «ينوزاجئ هتآرف رضلا مك اذإ مث هللا نمف ةمعن نم مكي امو ] ]| 53 :لحنلا
 91 «بَرقأ وه وأ رصبلا حملَك الإ ةعاسلا رمأ امو» | ]| 77 :لحنلا
 !06 | املإ نوكتب مهبر 'ىلعَو اوثماة نيذلا ىلع ناطلس ل سيل هلإ | -99 :لحنلا

 «نوُكرشُم هب مه نيذلاو ةئوُلوََ يذلا ىلع ُهلاَطْلس 100
 323 | ناميالاب َنْئَمْطُم ُهللقَو ةركا ( رم الإ هناميإ دعب نم ء هللاب رفك نمث | 106 :لحنلا

 .7 هللا نُم بتضع ْمهَْلَف ارص رفكلا [ حَّرَش نُم نكلو

 هميظَع بادع

 197 | اوُرَبَصَو اوذُهاَج ر مث ؛ اونف ام دعب نم اورجاه نيذلل كبر نإ مث 1 10 :لحنلا

 ميحر ًروفغَل اهدب نم كئبَر ن
 301 هضئب 'ولَع يئيبلا ضب ; الضف دقلو 55 :ءارسإلا

 299 هليلق ائبنش مهل نكرت تدم ذقل كانمبت نآ الولو | 74 :ءارسإلا
 303 «تايب تايا نست 'رسوُم اتيئا دقلو | 101 :ءارسإلا

 195 همبنساو هب زيصبأ» | |]26 :فهكلا

 315 هرفكيلف ءآش نممو نموُبلف ءآش نمف أ 29 :فهكلا

 221 ؛اردتقُم ءيش لُك ىلع |___ 45 :فهكلا
 269 .66 | ةدابعب كرشي آلو احلاص الَمَع مَمْعَلف هبر ءاقل اوجو ناك نمف | 110 :فهكلا

 هادَحأ هبر

 253 «ايوس ارشب اَهَل لئَمَتف 17 :ميرم

 267 اتيش كي ْمَلَو لْبَق نم ةانقل انأ ناسنالا ركذي الوأ 67 :ميرم

 139 | نيذلا يجت مث ايضفُم امنح كبر 'ىلَع ناك اَهفراَو ألإ مكنم نإو | 71-72 :ميرم
 هاج اهيف نيملاظلا زدنو أوق

 273 .271 هدهع نمحرلا ةنج ةخلا نم آلإ ةعافشلا نوكلمي ال ] { 87 :ميرم
 231 ؟اَذَع 1 مُهْدَعَو مهاصخأ دقل 94 :ميرم
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 05 :هط

 16 :هط

 50 :هط

 72 :هط

 82 :هط

 112 :هط

 115 :هط

 124 :هط

 20 :ءايبنألا

 23 :ءايبنألا

 25 :ءايبنألا

 27 :ءايبنألا

 28 :ءايبنألا

 34 :ءايبنألا

47 

92 

94 

 ء ايبن ل ١

 :ء ايبن ل ١

 :ء ايبن ل ١

 -1 0 1 :ء ايبن ل أ

102 

 103 :ء ايبن ل ١

   ١ :ء ايبن ل 107

 « ىوتسا شزعلا ىلع نمحرلا
 « ىةزتق هاوه عبئاو اهب نون أل نم اهنع كئنذنصن الف
 «'ىدَه م هقلخ ءش لُك 'ىطغأ يذلا انبر»

 تنأ آم ضفاف انرطق يزلاو تالا نم انةاج ام ىلع كرثول نئل
 َ ؛؛(72)آينألا ةايحلا هذه يضقت امإ ضاق

 4'ىدتها . مث اًحِلاَص َلِمَعَو َنماََو با نَمْل رافغ ينول

 نموم وهو تاحلاصلا نم لَمْعُي نمَو»
 4اًمزَع هل ديحن ملو سنف لبق نب مداع ىلإ اندهع ذقلَول
 هاكنض ةشيعم هل نإف يركذ نع ضرغ نَمَو»
 «هنوزرفن ال راهئلاو ليللا نوحبسي

 نولاني ْمُهَو لعفي اًمَع لاسي ال

 إ هلإ ! . «نرذبنا انأ لإ ةن آل ةلآ هلإ "ىحوي ألإ لوس نب كلبق نب انلسرا امون

 ىضئزإ نمل الإ نوُعَفشش الو ُمْهَفْلَخ اَمَو مهيديأ ن نيب اَم ملعب

 4هنوقينشُم هتيشخ نم مهو

 ٩'ىتضئرإ نمل ألإ نوفشي الوف

 4«؟نوذلاخلا م مهف تم م نإف ذدلُخلا كلق نم شل اَلَعَج اَمَو

 4«ةَساَبقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو
 «؛نودْبعاف مكيز انآو ة ةدحاو ةمأ ُمَكَمأ هذه نإ

 هل انإو ُ هيعس ناَرفك لق نِموُم َوُهَو ٫ تاحلاصلا نم لَمْعُي مل

 نوتاك

 ال نودَعبُم اهنع كيتؤأ 'ىتنحلا ام مهت تقبس نيذلا إ
 «نوذلاخ مهسفنأ تقتشا اَم يف ْمُهَو اهَسيسَح نوُمَمْسِ

 ٠ ه .!, ھ .مه ه ۔,ہ.۔ ,13 . ه ه ,ل ۔ے۔ ٥ ۔ک م, ٥ 7 ه ه ٠ ۔
 مُسك يذلا مكُمْو اده ةكالملا ٌمُهاقلَتئو ربكالا عزفلا مهنزح ل ط

 4؛نوذَعوئ

   هَنيمَلاَعلل ةَمْخَر الإ كانلسرأ آمو

 سراهفلا
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 459 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 248 | هب يوْهئ ؤأ ريطلا هفطخف ءآَمسلا نم رخ اًمئأكف هللاب كرثثي نمو 31 :جحلا

 قيحس ناكم يف حيرلا
 250 4هللا رئاعش ن نم مكل اَهاَلَعَج ناذلاو 36 :جحلا

 320 | هيزيدقل مهرصن ىلع ةللا ثإو اوُملظ مهنأب نولئاقُي نيذلل نذا 39 :جحلا

 4200 هزيزع ئوقل ةللا نإ هرصنب ن هللا ثَرَصنيلو» | {| 40 :جحلا

 300 .107 | ىقلا 'ىشئ اذإ ألإ ءيبئ ألو لوسر نم كلبق ني انلسرا امو » | {| 52 :جحلا
 هللا .ف ء ناطيشلا يق م هللا خّسنيف ُ ؤ هنمأ ين ناطيشلا .

 «ٌميِكَح ميلع هللاو هتايا
 248 221 «بولطَملاو بلاطلا فعض 73 :جحلا
 292 4“سانلا نمو السر ةكلملا نم يفطصي ةللاو 75 :جحلا

 267 ١ «نبط نُم ةلالس نب» | 12 :نونمؤملا
 261 ههللع راج الو ريجي | 88 :نوتمؤلا
 89 «نولءآَسَت لو ذمو مه مهنيب باسنأ لف روصلا يف خي اذإف» | 101 :نونمؤلل

 225 |اَوُه لب مكل ارش ُهوبيسحَت هوُبسحت آل مكنم ةب ةيصع كنالاب اوُءآَج نيرلا ا ] 1 :رونلا

 «...مُكْل خ

 394 | 'ىكزا كيذ مهَجورف أوظقحتو مهراصبأ نب اوضم نينمومنَل لف | {| 30 :دونلا
 هنوعب امب ربخ هللا إ م

 154 ودشلاب اهيف هل حبس همسا اهي ركذيو ( عفرت : نأ هللا نأ توب ; يف 36-37 :رونلا

 ماقإو !و هللا ركز نع عن الو ةَراَج مهيهث ل لاجر ر لاَصألاَو

 .>.. .ةالصلا

 175 | يف ْمُهَفِلْحَتسيَل تاحلاصلا اولمَعَو مكنم اونما نيذلا هللا ذَعَو» 55 :رونلا

 يزلا مهنيد ْمُهَل نتَكَمْلو مهلبق نم نيذلا فلختسا اَمَك ضذآلا

 ن كرش ال ينئ :نودعت ودبي انمأ مهفوخ دعب نم م مُهَلدَنيلَو مل ىضكئزرا

 4ن : ريسملا مه كبآواف كيذ ةع َرقَك نمو اتيش ي |

 127 :گاريفزو اظُبْعئ اهل اوُعِمَس وديعب ناكم نُم مُهثأر اذإو | ]| 12 :ناقرفلا

 385 اًربصَمَو مآرَج . تناك 15 :ناقرفلا

 330 3 " ; ركلا ع ينض قل اليلخ انالف تجنئا نينا مل ينتيل ' لو » | -8 :ناقرفلا

     «الوثخ ناسنالل ناطشلا ناكو ينءآَج 29

  

  

  

  

  

     



١ 

  

460 

 34 :ناقرفلا

 52 :ناقرفلا

 70 :ناقرفلا

 ١ :ء ارعشل 05

 ءارعشل أ : 27 1

 195 :ءارعشلا

 214 :ءارعشلا

 224 :ءارعشلا

 65 :لمنلا

 87 :لمنلا

 39 : صصقلا

 57 : صصقل

 67 :صصقلا

 ١ صصقل : 68

 -01 :توبكنعلا

03 

   13 :توبكنعلا

 منهج لل مههرُجو ىلع نوزتشخي نيذلا
 169 .12 اريبك اداهج هب مُهذِهاَجَو نيرفاكلا عبطن ال ًالزإ

 مهِتاََس هللا لدبي كبلواف احلاص المع لمع َنَماَعو با نم ا !!

 هگانيحر اروفغ هللا ناكو تانَسَح

 هگنييضرغُم هن هنع اوناك الإ 77 رَمْحَرلا َنُم م ركذ م مهيتان :اي اًمَو »

 اوُرَصتناَو اًريِثَك ةللا اورَكذَو تاخ لائصلا اولجغو اونَماَء نيذلا االر»

 هگأوُمِلْظ اَم دعب نم

 77 يبرع نانسلب»

 ؟نيبرقألا كئريشَع زذنأو»
 «نوؤاغلا ُمُهْعَتي ءآرَعشلاو»
 امَو هللا الإ بيغلا ضزألاو تاوامسلا يف نشم ملعي ال لق

  

 ؛نوئَعْبُي نائيأ نورعشي
 هللا ءاش نم الا

 نوعجري آل اتيإ مهنأ اونظو

 هائيضزرأ نم فطختل كعم ىدملا عبتن نإ اولاقو
 . ٠ آ هم < ,ه ه ى م ه م .,۔۔ ء ه , .
 نم نوكي نأ ىسَعف احلاص ليمَعَو نماءو باث نم امأف

 «نيجِلفملا
 هللا ناَحْبُس ةَرَيِخْلا مهَل ناك ام راتخيو انش ام قلخي كبرو

 ً ه . ه ,ه ۔ أ <.. 7

 «نوكرنثي اًمَع ىلاعتو
 انف دقلو نوئتفُي ال مهو اًنَماَء اولوقي نأ اوكرثي نأ رماَنلا بيسَحأ ملام

 «نيزاكلا ؤ ُرَمَلعَيَلَو اوقدص نيذلا هللا رَمَلْعََلف مهلبق نم نيذلا

 امَع ةمايقلا م" موي ر لأسيو مهلاقثأ عم عم الاقثأو مُهْلاقثأ رلمخيتو

 «نورتفَ اوئاك
 املو ؛ هللا دنع تابآلا اَمْئإ لق هبر نُم تايا هيَلَع لزنأ الو اولاقو | :

 «مهنلَع ' تي باتكلا كيلع انلزنأ آلآ م مهنك ملأ نيبم ريذن انأ

 «نورساَخْلا مه كيلوأ هللاي اورقكو لطابلاب اوُنَماَء نيذلاو»
 «ةنينيضُملا َعَمَل ةللا نإو انلبنس ْمُهْنيدَهنل انيف اودهاج نيذلاو
 ميحرلا زيزعلا َوهَو ُءآشي نم رصنل
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 461 ةينآرقلا .تايآلا سرهف

 333 | ضغب مهيل سانلا يدنأ تبسك امب , رحبلاو بلا يف داسفلا َرَهَظ» 41 :مورلا

 ؟نوُعجزر مهلل اوُلِمَع يذلا

 325 يزجي ن نونس مهيفنألف 7 رفك ؛ هيلعف رفك نمح | 4-45 :مورلا

 4نيرناكلا بج أل هلإ هلضق نم تاحلاصلا اولِمَعَو اوتَماَء نيذلا

 420 هنينموُملا رصن اَنيَلَع اقَح ناكو 47 :مورلا

 418 «نوئقوُي ال نيذلا كئنفختتسن آلو قَح هللا دغو نإ ربصاف» | ]| 60 :مورلا

 312 ةدحاو سفئك الإ إ مكح الو مكَمْلَخ ام 28 :نامقل

 142 | مث ه مايا ة ةئس يف اَمْهَيب اَمَو ضزألاو تاوامسلا َقَلَخ يزلا هللاوو | . 04 :ةدجسلا

 «شزقلا ىلع 'ىّوتسا
 137 ؛ضزآلا ىلإ ءامسلا نم رعلا ربديو ] 05 :ةدجسلا

 267 7 ءام نم ة ةلالس نم هلسن َلَعَج مث 08 :ةدجسلا

 315 «؟اَهادُْه سف ؛زك انيئألء اتثيش ولو | | |]13 :ةدجسلا

 279 .273 .68 هنووسي ال اقيماف ناك نمك ائموُم ناك نمفأ | . 18 :ةدجسلا

 279 .273 | اهنم اوجرخي نأ اودارا املك رانلا ْمُهاَوأَمَف اوقَسف نيذلا امأو |! 20 :ةدجسلا

 4اَهين اوديعأ

 416 .233 .8 هنج يف نيبلق نم لجرل للا لَعَج ام ] 04 :بازحألا
 310 «اروطنسَم باتكلا يف كلو ناكو | 06 :بازحألا

 66 مهلام هللا طَبحاف اوئيوُي مل كيلوأ» | 19 :بازحألا

 304 .194 | هللا وجري ناك نمل ةئسَح ةولس ؛ هللا لوُسَر يف مكل ناك ذَقَل | 21 :بازحألا

 اريثك ةللا َركذَو رخآلا مويلاو
 67 | ثوكت نأ اًرأ هلوُسَرَو ةللا ىتضق اذإ ةئموُم الو نموُمِ ناك اَمَو» | 36 :بازحألا

 «¡هرنأ نم ةريحلا مهل
 394 «.رهبولَو مُكيولَقل هط مك "و| 3 :بازحألا

 396 ) اولص اوشا نيذلا اهيأ آي ءيبئلا ىلع نولصي هتكِيَالَمَو ةللا ثإ» | 56 :بازحألا

 هاميلنسئ اوُملسَو هلع
 284 ؟آلوئسررلا اتحَطأو ةللا اتعلطأ انلاب | 66 :بازحألا

 359 ] مكل حلص اديدّس الوق اولوقو ةللا اوقئا اونما نيلا اهيأ اي» | -0 :بازحألا

     «مكنوئذ مكل رفنو مكلام 71
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 72 : بازح لا

 73 : بازح لا

 14 :ابس

 21 :ابس |

 23 :ابس

 37 :ابس

 50 :ابس

 01 :رطاف

 02 :رطان

 03 :رطاف

 06 :رطاف

 08 :رطاف

 10 :رطاف

 : 15 :رطاف

 24 :رطاف

 28 :رطاف

 03 :رطاف

   37 :رطاف

 ه ...لابجلاو ضزألاَو تاوامسلا ىل ةنامألا انضرع الإ

 تاكرشُملاو نيكرشملاو تاقناتملاو نيتئاملا ةللا بقل
 ه«اميحز اوفع هللا ناكو تانموملاو نينيوُملا ىلع هللا :بوثو

 ي اويل ام بيغلا نوُمَلْعت اوناك ول نأ جلا تنيبت رخ املف

 . «؟نيهُملا 4

 سراهفلا

117 

326 

260 

  
 .2 .61 .13 ةَرجخألاي ؛ نموي نم مل ٦إ ناطلس نم مهيلع هل ناك امَو»

 326 .316 ا ظيفح ء ءيش لُك 'ىلَع كلبَرَو كش يف اهنب 2 نمم
 271 هگَُل نآ َنَمِل الإ دن ةعافشلا إ عفنئ الو

 6 احلاص لمَعَو نما۔نم آل
 314 .5 يحو اميف تيدقفا نإو ييمشل اع ليضأ امئاق تللض نإ لف»

 :7 لإ

 252 ي ثيزي عابرو لو ىتم ةَحبجأ يلوأ السر ةكنآلملا لعاج

 گُءآنشَي ام لخلا

 222 | الف كيشي اَمَو اَهَل كبشم ًالق ةمحر نب سال هللا حتف ز ام

 «ْميِكَحلا زيزعلا َوُهَو هدعب نم هل َليمزُم

 222 .221 | هللا ريغ قلاخ ني له مكيلع هللا ةمعن اوركذا سانلا اهيأ اي»

 نوكنو ىلاف وه ألإ ةلإ ال ضزلاو ءآمسلا نم مكف
 284 | نم اونوكيل ةمزح وعدي امل اودع هوديخئاف ودَع مكل ناطيشلا »

 ه ربسلا باحصأ

 386 .2 انسح هامرف ِهلَمَع وم هل نيز نَمفاول

 416 «اًعيمَج ةرملا هللف ةزملا ذيرُي ناك نم

 383 .5 «ذيمَحلا ئنغلا وه هللاو هللا ىلإ ءارقفلا منأ رمائلا اهيأ ايل

 295 «يذن اَهيف الخ الإ ةما نم نإو

 74 «وقغ زيزع ةللا نإ ُءَمَلعلا هدابع ني ةللا ىنثخب امل
 هللا ريغ قلاخ نم لمم مكيلع هللا ةمعن اوركذا رمالا اهتيأ اب»

 4 نوكو ىلاف َوُه الإ لإ آل ضزال او ءآمُسلا نم مكقزر
 اًم مكرمع ملوأ ُلَمْعئاَئك ينلا ز ريغ اًحِلاَص لَمْع انجرخأ ابر

 «ريصئ نم َنيمِلاَظلل اَمق اووثق ريذنلا مُكءآَجَو ركذ نم هيف ركذت

416 

   280 .188 إ ام
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 40 :رطاف
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 82 : رسي

 26 :تافاصل

 27 :تافاصلا

 33 :تافاصلا

 55 :تافاصلا

 91-92 :تانفاصلا

 . 96 :تافاصلا

 26 :ص

: 

 46 : ص

 5 0 : ص

 54 : ص |:

 75 :ص

 03 :رمزلا

 03 :رمزلا

 05 :رمزلا

 06 :رمزلا

 07 :رمزلا

   07 :رمزلا

 ارورغ الإ اًضْعَب مُهْضْعَب نوُمِلاظلا دي نإ لب
 «نرئيو ل مهف مهرثكا ىلع لوقلا قح ذقلف
 «ذوكيف نك هَل لوقل نأ هاندأ اذإ ءئَشل انلوق اَملإ»

 ؟نرسَصحَب مهوو
 نري ْمهُبَر ىلإ ثادجألا نُم ممه اذإف روصلا يف خيفئو
 «؟اندقرُم نم ائئعَب نمم اًنليَواَي اولاق
 هميحر بر نم لوق مالس
 ودع مكل هلإ ناطيشلا اوبعال نأ مداع ينباي مكيلإ دهعأ ملال

 «ميِقتُم طاَريص اده ينودبغا ناز نيبش
 «ذوكيف نك هل لوقي نأ اش ةارأ آذإ هرمأ امئإ»

 «نوُمِلستنسُم مويلا مه لبف
 «نرلاستي ضب ىلع مهضعب لتقاو
 «ةوكرتشُم باغلا يف ذبَموَي مهلل
 «ميجَجلا ءآونس يف هارف علطا
 4؟نوقلطنئ ال مكل ام ؟نولكائ لا»

 ذولَمْئ امو مكقلخ هللاو
 اوُسن امي ةيدش بادع ْمُهَل هللا لبيس نَع نولضفي نيذلا نإ

 «باتسجلا موي

 هراذلا ىركذ ةَصِلاخب»
 4«باونآلا مهل ةَحّتفم ناع تانج
 «راقل نم هل اَم»
 يني تقلخ اَمِل ةجنس نأ كقنَم ام»
 4'ىقز هللا ىلإ نورقلل ألإ مهتن امل
 ه:رصلاخلا نيدلا هلل الا

 رافنلا زيزعلا وه الا

 «ذونرنص 'ىناف وه ألإ ةلإ ال كلملا هل مكبر هللا مكلذ

 «رثُكلا هدابعل ىضري الو
   «'ىرخأ رزو ةرزاو ززئ الو
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 1 3 :رمزلا

 46 :رمزلا

 47 :رمزلا

 53 :رمزلا

 53 :رمزلا

 54 :رمزلا

 61 :رمزلا

 ١ :رمزل 68

 ١ :رمزل 73

 :رفاغ 07

 28 :رفاغ

 46 :رفاغ

 60 :رفاغ

 78 :رفاغ

 26 :تلصف |

 31 :تلصف

 42 :تلصف

 53 :تلصف

   05 : ىروشل أ

 ميظع موي باع يبر تصغ نإ فاخا ينإ لق
 تنأ ةداهشلاو بيغلا ملاع ضزألاو تاّواَمُسلا رطاف مهللا لن»

 «نوفلتخب ه هيف اوا اَم يف كدابع ني مكحت

 هب اوَدَقفآل ُهَعَم هَلثمَو اعيمج ضزألا يف ام اوُمَلَظ نيذلل نأ َولو»
 ة هيةناتتلا وي بادَعْلا ءوس نم
 ميحرلا زوفخلا وه هلإ اعيمج بونذلا رفغي

 هللا ةَمخر نب اوطنقئ ال»

 أل مث باقلا كيتاي نأ لبق ني هل اوميلنساو مكبر ىلإ اوينو»
 هنورَنصنئ

 مُه آلو ءوسلا ُمُهُسَمَ ال ال مهتزاقَمي اوقئا نيذلا هللا يجنو

 هگنوئزحَب
 الإ ضزألا يف نَمَو تاوامسلا يف نم َقمَنصف روصلا يف خيفئو»

 لا ءاش نم

 ...اهباوبأ تَحَيْفَو اهوءآج اذإ ىتحو

 اَمَلَو ةَمْحَر ءيش لك تعسو انبر اونما نيذلل نورفلتسيو»
 ميحجلا باذع م هوا كليبس وباو ا اوا نيذلل رغ

 لاع اولخذأ ةعاسلا موق مويو .7 ادغ :الع نوُضَرْعُي 7 ج

 :6 . يباعلا دشأ نوعرف

 مكل بجتسا ينوعذا مكبر لاقو

 نُم مُهنِمَو كيلَع اننصنصق نُم مهنم كلبق نُم الئسز انلسزأ دقلو
 ؟كَْلَع صئصقن م
 «و ٌمكَلَعل هيف اوَعْلاَو ناترقل انهل اوُعَمْسئ ل اورك نيذلا لاقو
 ٩ةَريخألا يفّو ايندلا ةايحلا يف مكؤآيلؤأ نحن

 ينلخ نم الو هيدي ني 'نم لطابلا هيتاي ال
 «قَحلا هنأ ُمُهَل نيبتي ىح مهبشنأ يفو قافألا يف اتياياَء مهيرثس» م 7

 آلأ ضزال ١ يف نُمِل ة نوُرِفْشَسِيَو مهُبَر , دُمَحي نوُحْبَسِي سي ه ةكلمل او

   «ًميحرلا وقم َوُه ةللا نا

 سراهفلا
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 465 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 .275 | «ريبُسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف هبف بن أل عْمَجلا وي ريذنئو» | 07 :ىروشلا

29. 290 

 119 هللا ىنإ مكحف ءيش ني هيف مفلا امو | 10 :ىروشلا
 218 .216 .210 .145 .130 ] يريصبلا لا َوُهَو ءىش هلثمك سنل ] 11 :ىروشلا

 301 | تيصو امو كييحأ يزلاو احول هب 'ىئصو ات نيلا ن نُم مكل عّرَش» | 13 :ىروشلا
 ٩...هين اورت الو نيذلا اوميقأ نأ "ىسيعو ىسر ميهارنإ هب

 333 | { «ربثك نع وقغو مكيديأ سك امب ةبيصم نُم مكباَصأ امو » | 30 :ىروشلا

 293 | وأ ,باجح ءآرؤ نم وأ اًيخَو الإ هللا هملكي نأ رشتتل ناك امو | 51 :ىروشلا
 «ءنن ام هنذاي يحوُق لوسر لمز

 187 «ذولتْئ مكلعل اًبيرَع ائاءرق ُهانلعَج ائإ إ 03 :فرخزلا

 192 ةمأ "ىلع انباء اندَجَو انإ | 22 :فرخزلا
 245 .4 ؟نوذتهُم مهنأ نوبيخَيَو ليبسلا نع مهنودنصيل مهلو 37 :فرخزلا

 80 «نيرجخألل الئمَو افلس ْمُهاَنلَعَجف | 56 :فرخزلا

 113 «لئسرلا نم اغذب تنك اَم لق | 09 :فاقحألا
 343 «تانيوملاو نينموُمللو كبنذل رفغتساو هللا الإ ةلإ آل هنآ ملعاف 19 :دمحم

 383 | ال مث مكريغ اموق لِبتنسي الوت نإو ءارقفلا هآو ا ينغلا هللاو 38 :دمحم

 ١ مكلاثمأ اووكي
 .197|ااَم مِلَعف ةَرَجُْشلا ة تخئ كنوغياَب ذإ نينموملا نَع هللا [ يضر دقل 18 :حتفلا

 348 .19 هانيرق احتف ب مهلع ةنيكسلا لزنا مهبولق يف

 50 | «يئُك نيذلا ىلع رهظل َقَحْلا نيجو ىتاي هلوسر لسزأ يزلا وه 28 :حتفلا
 391 «ةَوخإ نونموُملا اَمئإ و | 10 :تارجحلا

 402 {390 | ;زنابقو ابوعش مُكاَلَعَجَو ' نأو كذ م مكانقلخ ائإ :رسائلا اهيأ آاي» | 13 :تارجحلا
 «ريبخ ميلع هللا ا مكاقلأ ه هللا دنع ْمُكَمَركأ نإ اوفَراَعَتل

 267 .266 «جوزرخلا كلتك اتيم ةدلب هب اتبَيَحأو» 11 :ق

 255 | لق نب :7 ام ديعق لامشلا نَعَو نيميلا نع نيقلتملا ىقلتي ذإ» | 1817 :ق
 «ذيتع بيقر هيدل الإ

 86 «يديعَو فاَخُي نَم نارقلاب ركذف 45 :ق
   ١ 209][ __ «ذوزيننالفا كيشت يفو نوم تاياع ضرألا ينو» ] 20-21:تيرلنلا
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 26 :تايراذلا

 -35 :تايراذلا

36 

 56 :تايراذلا

 ١ روطل : 5 3 -6 3

 04 :مجنلا

 28 :مجنلا

 32 :مجنلا

 .01 :رمقلا
 43 :رمقلا

 17 :نمحرلا

 13 :ديدحلا

 22 :ديدحلا

 23 :ديدحلا

 25 :ديدحلا

 22 :ةلداجملا

 10 :رشحلا

 01 :ةنحتمملا

 04 :ةنحتمملا

   03 :قالطلا

 نم رتب َرْيَغ اهيف ائدَجَو امف نينموُملا نب 7 ناك ئ م :

 «َنيملْسُملا
 _ «نوذبعَل الإ سنالاو نلا تقلخ اَمَو
 تاّواَمُسلا اوقلخ مأ نوقلاخلا مه مأ ميش يغ نم اوقلخ ماه

 ؛؛نوئقوي أل لب ضزألاَو

 «'ىَحوُ :7 الإ ن وه نإ

 نم يبقي آل نظلا نإو نظلا آلإ نوعي نإ ملع نب هب مهل امول
 هاش قحلا

 4«'ىقئا نمب ملعا وهل
 «رْمَقلا قشنا ةعاسلا تبرتقا»
 رثؤلا يف ةرب مكل مأ مكيلا نم ربخ مكزافكأف
 «نێنرفملا برو نيقرشملا بر

 ارو اوُسيَتلاف ْمكَآَرَو اوعجرا
 باتك يف الإ مكسفنأ يف آلو ضزألا يف ةبيصُم نم باصا آم

 _ «نيب وللا ىلع كلذ ذإ اهاربل نا لبق نم
 بج آل هللاو مكائاع امب اوحرف الو مكئاف اَم ىلع اوسائ ايكلف

 | روشق لاتخم رك

 موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انزنآو تائيبلا السر انلسزآ دقل
 ه طنستلاب سانلا

 «لوُسَرَو ةللا دآَح نم نوئآوي رخآلا مويلاو هللاب نوئموُي اموق ذحئ الح

 انبولق يف لَعْجئ آلو نامالاب اوقبس نيلا انناوخإل ات رتغا انبر

 اونما نيذلل الغ

 نوقلث ءايلوأ مكوُدَعَو يودع اوثختن ل اونما نيذلا اهيا ايل
 قحلا نم مكءاج امب اورقَك ذقَو ةدوملاب مهنلا

 مهِموقل اولاق ذإ ُهَعَم نيزلاو مسار يف ةنسَح ةَوسإ مكل تناك ذق»
 ...هللا نو نم نوذْبعئ اًممَو مكنم ءارب انإ

 «ةَرْسَا غلاب ةللا نإ هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمل

 سراهفلا

88 

71 

149 

210 

91 

 141 .126 | نم

245 

261 

419 

68 

333 .4 

384 

384 .7 

93 

342 

.18 

348 6 

350 

342 

.225 .4 

261   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 12 :قالطلا

 0 6 : ميرحتل أ

 14 :كلملا

 35-36 :ملقلا
 2 3 : حون

 06 :نجلا

 11 :نجلا

 23 :نجلا

 19 :لمزملا

 42-48 :رثدملا

 15 -14 :ةمايقلا

 -40 :تاعزانلا

41 

 -04 :نيففطملا

06 

 14 :نيففطملا

 22 :رجفلا

 11 :دلبلا

   08 :ةنيبلا

 هاَمْلِع ءئش لكب طاحأ دق ةللا نأو ريدق ءيش لك ىلع ةللا ثأ»
 سانلا اهذوقَو اران مكيلأو مكسفنأ اوق اوئَماَء نيذلا اهيأ آي»

 مْهَرَمأ آم ةللا نوصل ةاديش ظالغ ةكلم اهلع ةَراَجِحْلاَو

 «نوموي ام نولعفيو

 هريبخلا فيطللا وهو قلَخ نم ملعي لا»
 ه؟نوُمكحئ فك مكل ام نيمرْجُملاك نيملسملا لعجتف
 ثوثن آلو اعاَوُس الو اذو رئ آلو ْمكَتَملاَء ثرت آل اولاقو

 «ازنىنو قوعت
 مهوذازف نجلا نم لاَجري نوذوُعَي سنالا نم لاجر ناك هلإو

 قر
 هاذدِي قرط اك كلذ نو انمو نولاصلا ائب انإو
 هابأ اهيف نيدلاخ منهَج ران هل نق هلوسرو ةللا صغ نمو
 ليتس هبر ىلإ ةخئا ءش نمف ةريكذئل
 معط كن مَلَو نيلَصُملا نم كن ْمَل اولاق َرَقَس يف مكَكَلَس اَم»

 نيدلا مويب بك انكو نيضئاخلا عَم ضوخن اكو نيكسملا
 4نيناثشلا ةعافش ْمْهْعمن اَمَن نقلا انائأ ئ

 4ةريذاعَم ىقلأ ولو ةريصب هبن ىلع ناسنالا لت
 نإف 'ىَوَهْلا نع سنئلا ىهنو هب ماقم فاخ نم اموف

 ٩'ىّواَملا ئه ةنجلا
 برل سانلا موقي مؤي ميظع مل نوئوُعنَم مهنأ كيلوأ نظت الا
[[ 

 نوئيسكن اوناك ام مهيولف ىلع نار لب لكل
 ٩4انَص افنص كَلَمْلاَو كبر ءاجو
 4ةبقعلا مَحفا الن»
 هادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهبحئ نم يرجئ ناغ تاج

  
404 

  

  

467 

258 

397 
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273 
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277 .23 
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 سراهفلا 468

 ءاةمه فةقَو ساةمه معش ذق يتايو قاكزَو مايصو ةالنصب ةمتتلا مي يناي يتمأ نم
 نيم ادهَو هتائنسَح نم اده ىطعيف 6ادمه َبَرَضَو ءاه مد كفسو ءاه لام لكأو

 هلع تحرطف مهاياطخ نم ةيخأ هيلع ام ىضقي نا لبق هئاتسح تييف نإف ؤهتاتتسح
 103............................................................................ رانلا يف حرط مث

 ني ةلصخ هيف تناك نهنم ةلصخ هيف تناك نمو انصلاخ اقفاتُم ناك هبف نك ن عبرأ ه
 356......... َرَجْف مصاخ اذإو َرَنَغ دَهاَع اذإو بتك ثدح اذإو ناخ نمثؤا اذإ اَهَعَدَي ىمح قاقنلا

 301.................................... . ...يلبق ءايبنألا نم دحأ هطع مل اخ تيطخأ ه

 322...............:............... ...... ....................... هل قلخ اَمِل رسيم ركف اولَمغِإ ه

 389 ]356....:.............................................. اقلخ مهنسحأ ائاميإ نينمؤملا لمكأ ه

 هك دسجلا دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف إ الا ه
 358............................................................................. بلقلا يهو الا

 الف ادودح ةحو ءاهوكهتت الف ءايشأ مرحو ،اهوعيضت الف ضئارف ضرف هثلا نإ ه
 152................. ...۔............................................................... اهودتعت

 293.................... اهقزر لمكتست ىئح توت نل اسفن نأ يعور يف ثفن سدقلا حور ثإ ©

 231......................... ةئجلا لخة ماصخ نم اذجاو ألإ ةئام امنسا نيمست ةعست هلل إ ه
 . 342.............................. .............. هللا يف ضغبلاو هنلا يف بحلا ،ناميإلا ىرع قثوا ه

 امهانذأو هللا ألإ ةلإ ال لوق اَهلَضناف ةبعش نوتسو لضب ؤأ نوغعبَنسَو عضب ناميإلا ©
 72.......................... ...... ..................:.... قيرطلا نع ىذآلا ةطاَمإ

 144........... ي.................................. ...... قلاخلا ةمظع اوكردتف قلخلا يف اوركفت ٥

 252 3.99............. حانج ةئامتس هلو ،نيترم مالسلا هيلع ليربجل ةلت هللا لوسر ةيؤر ثيدح «

 391............ي............................................. ...... ةنتنم اهنإف اهوعد ه

 315..................... هنلَع اوهرك امو اوعيطتسي مل امو ،ناتسئلاَو اطخلا ينمأ نع هللا عفر ه



 469 . ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 دحأال :لاقف ؟ !ىسرم اي كنم ملعأ وه نم ضرأل ١ يف دجوي له : :ضعب هلأس ه

 108 .............................................................................. يتم ملعا

 393....................... ءاسنلا يف تناك ليئارسإ ينب ةنتف لوا نإف ،ءاسنلا اوقتاو ايندلا اوقتاف ©

 107..................................... اي......................................... قينارغلا ةصق ه

 ناطيشلا رش نم هَتقي نأ ىلاعت هنلا لاسي ءارحصلا يف لزنم لزن اذإ ةني ءيئلا ناك ه

 260................................................................... باودلا 2 رشو رجلا رشو

 260..................................... نيتذوعملاب هيقري نم ذوعيو ،هسفن ذوعي ةث ءينلا ناك ©

 223................................................. نوباوتلا نيئاطخلا ريخو ءاطخ مدآ ينب لك ه

 390.................................................... ...هتيعر نَع لوثنَ مكلكو عار مكلك ه

 ىّسئَو اهاوه هسفن عبتأ نم زجعلاو توملا دعب امل لمَعَو نسفن ناد نم سيكلا ©
 388................................................................................... هللا ىلَع

 هللا ىلص لوسرلا ديم مارَحْلا ديسملا دجاتسم ةئالئ ىإ ألإ لاَحرلا دنغ ال ه
 246.............................................................. ىتصنألا دحمو ملسو هيَلَع

 104.........س.............................. هُحْمَيلَف نآرقلا َريَغ ينع بتك نَمَو ينع اوبتك ال ٥

 109......................................... ...... ...... ىسيع نيبو نيب ءيبن ال ٥

 ،نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو ،نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال ©
 161 .102..................................... .... نمؤم وهو اهبرشي نيح رمخلا برشي الو

 .345 .................................................................... ةريره يبأ مأ دها مهللا ه

 345 ................................................................. مهب تأ اًنسؤَد دما مهللا ه
 345 .201................................................... نوملعي ال مهنإ ضيموق دها مهللا ©

 391............................................................... ةيبصع ىلإ اعد نم انم سيل ه

 274......................۔............................... ىتمأ نم رئابكلا لهأل ةعافشلا تسيل ه

 348 .198..... مكل ترفغ دقف متتش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ىلَع علطا هنلا لعل رمع اي كيردي ام ٥

 295 .96....... اريفغ اج رشع ةسمخو ةئامثالث كلذ نم لسرلا كاملا نورشعو ةعبرأو فلآ ةئام ه

 ٥ 0.............۔...............................۔............................... يخا ة هنب اب ابحرم 11



 سراهفلا 470

 342..:...................... ناميإلا لمكتسا دقف ،هلل عنمو هنل ىطعأو هلل ضغباو هن بحا نم ه

 418....................... ءاثلا يف خلب ذَقف اَريَح هلا كاج هلعافل لاقق فور هنإ عبص نم ٠

 69......۔۔.............................. قرس نإو ىنز نإو .ةنجلا لخد هفلا ألإ هلإال د لاق نم ه

 110.......................................................... ...... ةنس نوعبرأ امهنيب ناتخفن ٥

 336.................................................................. اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأو ه

 نَموُقتلو .هنايوطت الو هناغاتي الف امه امهبو نالجرلا رتشن ذقو ةعاسلا نموقتآو ه
 طيلت وُهَو ةعاسلا نَموشتلَو ْمَعْطَ الف هبحل نبلي لجزلا فرصلا دقو ةعاسلا
 263 .91..... اَهُمَعْطَي ًالف هيف ىلإ هتلكأ مكدحأ عقر ذقو ةعاسلا موقتو هيف يقنسي ًالف ةضوَح

 مكنع ينغأ ال يئاذ امكسفنأ ايرتشا دمحم تنب ةيفص ايو ‘دمحم تنب ةمطاف اي ه

 نشو .جرفلل صخأو رتصبلِل ضغأ هلإف جوتيل ةءابلا عاطتسا نم بابشلا رشعم اي ٥
 397......................۔............................... ءاجو هل هلإف موصلاب هَلَعف عطتسي م
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 مالعألا سرهف

 344 .88 :مالسلا هيلع ميهاربإ ه

 346 .9 :ريشبلا يميهاربإلا ٥

 33 :ىسيع نب ميهاربإ يكيربالا ©
 ٥ :دحا ةيميت نبا 70. 202. 203.

328 

 ٥ :ينالقسعلا رجح نبا 55

 410 .48 :هنلا دبع لابوط نبا ه

 87 :ريثك نبا ©

 ٥ :ميهاربإ نب هنلا دبع العلا وبأ 33

 .58 :ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ ©

59 

 37 :مامت وبأ ه

 50200 .102 .96 :يراففلا ًرذ وبأ ه

295 

 185 6(ةفْي لوسرلا مع) بلاط وبا ه

 138 .73 :يفاكلا دبع رامع وبأ ه

 .103 .35 :حون نب حتف رصن وبأ ه

4. 281. 312 

 103 :ةريره وبأ ©

 .200 .179 .96 :لبنح نب دحا ه

 203 ۔2

 ٥ :مالسلا هيلع مدآ 78. 134. 185.
.274 .267 .258 .256 .6 
.338 .328 .284 .280 .8 

339   

 .38 .32 :فسوي نب دمحما شّفطا ه

9. 64. 72. 95. 113. 116. 

3. 200. 201. 207. 213. 

9. 244. 251. 255. 268. 

6. 297. 298. 300. 302. 

7. 324. 345. 346 

 113 .39 :حلاص نب ىجي ئلضنألا ه

 156 .37 :نيدلا لامج يناغفألا ه

 ٥ :مالسلا هيلع سايلإ 96. 115.
- 298 .19 

 ٥ :ىجي ئلع رّمعما 183

 ٥ :اشاب ناميلس ينورابلا 59

 37 :يرتحبلا ه

 55 :ليعامسإ نب دمحم يراخبلا ه
3. 105. 107. 108. 183. 

7 377. 378 

 77 :نمحرلا دبع يودب ه
 268 :ميهاربإ نب مساقلا وبأ يداربلا ه

 ٥ :نيدلا رع قيلب 50

 ٥ :نسح انبلا 156

 48 :ميركلا دبع فاصفصوب «

 207 :ناضمر ديعس دمحم يطوبلا ه

 302 .72 :ميهاربإ يروجيبلا ©

 136 .35 :يطوشلملا نيروغبت ه
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 113 .39 :زيزعلا دبع نيمثلا ©

 274 .71 :ديز نب رباج ه

 .98 .97 .70 :مالسلا هيلع ليربج ه

8. 253. 293. 302 

 49 :يلع نب ديعس يبرجلا ه

 ٥ :يلع نب تاحرف يريبعجلا 218

 268 :ىسوم نب ليعامسإ يلاطيجلا ه
 346 :رداقلا دبع يناليجلا ©

 348 :ةعتلب يبأ نب بطاح ه
 340 :ناميلا نب ةفيذح ه

 376 .182 :دمحا ينامح ه

 400 :ةرامع نب ىسيع يزبخ ه

 ٠ :ديعس وبا ئرذخلا 104

 349 .204 :ضوع تافيلخ .

 ٥ :دمحا يليلخلا 123

 ٥ :مالسلا هيلع دوواد 5120 402

 364 :يلع دمح زوبد ه

 | 186 :لاجدلا ه

 409 :يبرعلا سوزتعلا غامد ه

 409 3.61 :لوغ يد ه

 ٥ :ةيودعلا ةعبار 287

 ٥ :بيبح نب عيبرلا 55. 93. 13.

377 .347 .0 

 ٥ :يشكرزلا 78

   ٥ :نيدلا رون يملاسلا 5. 95. 114.

 سراهفلا

1. 244. 252. 270 

 68 :سيردإ نب دمحم يعفاشلا ٥

 .93 (نودع خيشلا) ديعس يفيرش ه

1. 377 

 356 :مالسلا هيلع بيعش ه

 59 .41 :نالسرا بيكش ه

 ديعس يفيرش :رظني :نودع خيشلا ه

 114 :ريرج نب دمحم يربطلا ه

 37 :يرهوج يواطنط ه
 ٥ :سيداب نب ديمحلا دبع 59. 3346

403 .6 

 57 :ديعس نب ميهاربإ يربعلا ه

 ٥ :نانس نب دلاخ يسبعلا 109

 ٥ :ماسب يلسعلا 363
 ٥ :بيطلا يقعلا 59. 346

 ٥ :باطخلا نب رمع 340

 .39 .36 .35 .34 :ىيحي نب رمع ه
0. 41. 42. 43. 364 

 .116 .114 .5 :عيمج نب ورمع ه

5. 296 

 نب ديعس يبرجلا :رظني :ديعس يمع ٥
 يلع

 ٥ :ريكب قنعلا 340 41 42
 .95 :مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ز

9. 139. 201. 245. 295. 

298 



 مالعأل ا سرهف

 325 .144 :دماح وبأ يلازغلا ه

 ٥ :دمحم يلازغلا 25. 86. 100.

313 .289 .172 .124 .8 

 37 :ىفطصم ينييالغلا ه

 184 .61 :رمع نب ومح راخف ه

 .264 .227 .189 .80 :نوعرف ه

06 336. 409 

 268 :رابجلا دبع يضاقلا ه

 101 :فسوي يواضرقلا ه

 نب دمحما شيفطا :رظني :بطقلا ٥

 فسوي

 409 .61 :راشيق ه

 37 :يمهف يلع لماك ه

 37 :ىفطصم لماك «

 38 .37 :نمحرلا دبع يكاوكلا ه

 ٥ :رايب يلربوك 1 216. 217.

290 

 ٥ :ميهاربإ يناقللا 132

 ٥ :مالسلا هيلع طول 36

   :سنا نب كلام ه 163. 202

473 

 411 .236 :ين نب كلام ه

 428 :ناحرف نب نسح َئكلاملا ٥

 37 :بيطلا وبا يبنتملا ٥

 .325 .292 .37 :اضر ديشر دمحم ه

365 

 .156 .114 .54 .37 :هدبع دمحم ه

3. 203. 325. 376 

 ٥ :جاجحلا نب ملسم 13. 104

 ٥ :دومحم ىفطصم 102. 108

 ىسيع نب نيروغبت :رظني :يطوشلملا ٥

 ٥ :يفطل ىفطصم يطولفنملا 37

 186 :رظتنملا يدهملا ه

 ٥ :مالسلا هيلع ىسوم 5. 106.

.300 .286 .188 .178 .7 

303 

 372 }45 :حلاص دمحم رصان ه

 ٥ :دمحأ يمشاهلا 37

 ٥ :مكحم نب دوه يراوهلا 268

 :فسري بوقعي وبا ينالجراولا ٥
4. 293 



 سراهفلا 474

 ماوقألاو بهاذملاو نايدألا سرهف
 .73 .71 .64 .63 .61 :ةيضابإلا ه

3. 112. 114. 132. 135. 

8. 140. 204. 213. 216. 

38. 264. 268. 312. 325. 

7. 328. 341. 343. 345. 

6. 348. 349. 400 

 564 .25 :ةيرعشألا / ةرعاشألا ه

32. 213. 268. 328 

 ٥ مدآ ونب : 223

   268 .63 .25 :ةيفلسلا ه

  

 64 :ةيديروتاملا ه

 114 :ةقراشملا ه

 ` 328 .313 .268 .25 :ةلزتعملا ه
 324 .114 :ةبراغملا ه
 .232 .209 .190 .164 :ةدحاللا ه

3. 234. 235. 386 

 ٥ :ىراصنلا 9. 415

 ٥ :دوهيلا 8. 119. 155. 320.

414 .401 .400 .9 



 ٥ :رضخألا عماجلا 376

 ٥ :رئازجلا ]4. 47. 48. 49. 557.
.211 .182 .181 .61 .9 

.377 .376 .363 .240 6 

413 .411 .409 .408 .9 

 40 :زاجحلا ه

 157 :دلاخ يديس ةيواز ©
 ٥ :ةرارقلا قوس 369. 401

 165 :ديوسلا ه

 362 5.57 :نامُع ه

 412 .57 .48 \46 :ةيادرغ ه

   410 .409 .407 .182 :اسنرف ه

 475 نادلبلاو نكامألا سرهف

 نادلبلاو نكامالا سرهف ٠ ء ٠
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