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 ةظوفحم قوقحلا عيمج

 باتكلا اذه ر ادص ! ةداع اب حمسي الو ةظوقحم قوقحل ١ عيمج

 هخاسنتسا وأ هلقن وأ تامولعملا ةداعتسا قاطن خ هنيزخت وأ

 رشانلا نم يطخ نذإ ذخأ نود لاكشألا نم لكش يأب

 ىلوألا ةعبطلا

 م ٢٠١٥ / ه ٦

 عيزوتو رشن

 عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم

 ٠٠٩٦٨٩٦٤٤٤٦٦٩ :فتاه

 ..ه& .

نامع ةنطلس ١٦١ :يديربلا زمرلا - بيسلا ٢ :ب ص



 ميحرلا نمتلا هل .تب

 ةمدقملا

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هنل دمحلا

 ةيناسنإلا ةايحلا لغشي لجرلاب اهتقالعو ةأرملا عوضوم نإف دعب امأ

 ىلع ليباهو ليباق مدآ ءانبأ فلتخا امدنع يرشبلا دوجولا ءادتبا ذنم

 .رخآلل امهدحأ لتق نم ناك ام ناكف ةياورلا تحص نإ امهيتخأ

 ءانواعتو ةقالع ةأرملاو لجرلا ىلع ةمئاقلا ةيرشبلا ةايحلا ترمو

 وأ ازاوج ؛امهنيب ةقالعلا دتحتل ةينابرلا عئارشلا تءاجو ،الماكتو

 زوجي ام سانلل نونّيبي مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ناكو ...اميرحت

 .نيسنجملا نيب ةقالعلا نم زوجي ال امو

 حيحصلا اهليبس نع مالسإلل ةقباسلا تانايدلا تفرح نإ ام هنأ ديب

 .ةقشملاو تنعلا نم ريثكلا ءىشلا فيرحتلا كلذ نم ةأرملا تقال ىتح
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 زم كلذ ريغ ىلإ ةيرشبلا تقحل يتلا ةنعللا ببس اهتأ اهيلإ رظن ثيح
 .ا تيقملا ءاردزالاو اههاجت ةموئشملا ةرظنلا

 رابتعالا اهيلإ داعأف ةنسو انآرق ؛فينحلا يالسإلا نيدلا ءاج ىتح

 لمتكي ال يذلا رخآلا هفصنو لجرلا ةقيقش اهنم العاج ،يناسنالا

 .اهدوجوب آلإ يعامتجالإ دقعلا هلي الو اهب الإ يناسنالا ءانبلا

 :ال منت ث ثتمَوُمَلَأَو َتوثمْوُملََو , :انل لوقي ميركلا نآرقلا دجنو
 2 ہ 2 آ ومو 4 ےم و مس وس < ر ٤ وس

 ةولَصلا ر ركنملا نع ١ نع نوهنيو يفورَعَملاي . رورم 1 عب

 3 <ے ٥ < ق _ س مر ۔ س ح سس < آ 2 ح

 يزع هلأ نيد ه كيتتؤأ هةلوسرو هللا وغيظتو ةوكولا كون

 ٧١ :ةبوتلا ه( ميكح

 ءاسنل ا امنإ ٠ مَعَت «: لاَق لع دمحم انيبن ةرهطم ا ةنسلا بحاصو

 » لاجرلا ق ا قئاقش

 لجرلا ىلع ةميرك يه امك ةأرملا ىلع ةميرك ةيمالسإلا ةايحلا ترمو
 نيقش عم ةلعافلا ةكراشملاو لضفألا ماقملاب ىظحت ةأرملاب اذإف ءاضيأ

 .ابرحو ءاملسو ،ارفسو ،ارضح لجرلا

 ۔..۔ذ۔ے۔۔_ _- :

 م ز ٦ .ب.. ۔س۔ے س -!
-
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. . ٢ 

 نواعتلاو بحلا ىللع ةمئاقلا ةيمالسإلا تاعمتجملا تنوكتو

 راطإ يفو مالسإلا لالظ يف ةأرملاو لجرلا نيب لماكتلاو ،لفاكتلاو
 الو وقلا ربلا لَع اوثراَمَتَو زج ةلضافلا ميقلاو ةيمالسإلا قالخألا

 ١ :ةداملا ه يملأ دييتت هل تاوما نكملا رئإلاع اذك

 يدي نيب عضأ ميركلا ة يبنلا ةتسو ميظعلا نآرقلا انس نمو

 قالخألاو ميقلاو ةلادعلاب ضبانلا يالسإلا ركفلل نيبحملاو نيعلطملا

 ةأرملا ةناكم نايب ىلع هيف يننيعي نأ ىلاعت هللا تلأس يذلا باتكلا اذه

 ايناسنإو ايعامتجا لعافلا اهرودو ةيمالسإلا ةايحلا يف اهتيمهأو ةقماسلا

 هللا نم وجرأل يتإوءراكفأ نم هب تمدقت اميف لامكلا يعدأ الو اذه

 لمعلا اذه ىف كرابي نأو ًابراقتمو ًابراقمو ًاددسمو اقفوم نوكأ نأ ىلاعت

 قيفوتلا نلو هللاو....ًائراقو ًافلؤم هب انعفني نأ لجو زع هلأسأو

 يبايسلا دوعس نب دمحأ
 يرجه٥٣٤١ بجر١؟ ةرماعلا طقسم

 ١٤٣٥ ويام ؟

 {..... -. _ ::.. ااال ا ۔۔ل 4 -[ ٧
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 تلا جحارو ق ارا رس رشح ةملسملا ةا آمل

_ ٢ 

 ناسنإلل هللا ميركت
 كل كلذوء ةطيسبلا هذه يف هتفيلخ هلعجو ناسنإلا ةلغ هللا مرك

 اهنم قلطني يتلا ةميركلا ةفيرشلا ةيآلاو ،اهيف ةريبكلا ةيلوئسملا لمحتي

 هلح مداع حب نب اَنَمَبَكدَمَلَو : امتهلوق يه يه ناسنإلل يهلالا ميركتلا اذه

 م وممصم 2 7 1 . و ۔> _ ص م

 انقلخ نَمَم ريك لع رهَتلَصَفَو تنَبَيظل ت مُهَفَدَرَو رحبلاو ربلا يف

 ٧٠ :ءارسإلا 1 ) ا اليضفت

 و صس ممص رس »>م

 :اهنم ناسنإالل يهلإلا ميركتلا اذهل روص ةدع ءاملعلا ركذ دقو

 ;كيتلملل تليَر لات ذإو ةلقن هلوقل ضرألا يف فالختسالاه

 :ةرقبلا ه ةميلح اًح ضرأل ا ق ُلعاَج قِإ

 ضرألا كت َلكَج ىلآ هلآ ج:ىلاعت هلوقل ةروصلا نسح٥

١ 
٢ 

 ١٤ :رفاغ " مكروص نسحأف ميرمو اك اتيملا او ارارق

 كحير هلأ ا مكلذ تميا ح ص قرو + تابيطلا نم قزرلا٥

 _- مه

 ٠٤ :رفغ 4 يمكحلا فر هأ كرابف

  

  

  

  
  

 



 : تابجارو قرقح ةملسملا رلا
. 

 كنلا انقلَع تل زج ىلاعت هلوقل ةماقلا لادتعا٥
 ٤ :نيتلا

 نم ناسنإلا قلخ لحارم ىلاعتو هناحبس ركذف ةقلخلا نيمح٥

 َنتفإلآ اَنَقَلَح دَمَلَو ل ةقلخلا لامتكا ىتح نيوكتلا ةيادب

 ب - ۔ ةمللا انقكَع ف ((آل زبكم رارق ىف همظن ةلمش () زيط نيرتلكش

 ه رميوتَت نسل ف

 انوكم امنظع ةمضلا اقتحت ةمض ةملعلا اَنقَلَحَ

 ش () بويا سخت قا نابتق رَاءاكلَع ةنأف متك رطولا

 ٫ه- ٠١ :ننزمل ه (أل تملك دمب ركت

 ىيلأ َكير لي أرقأل :لوقي ثيح ةباتكلاو ةءارقلا ىلع ةردقلا٥

 (©) رتتلا رع ىرا (ة) كلا كرو افا (©)يتع ني نسلا لع )ل ت

 ه ١ :قلعلا ه( ((ة) متيرلاَم نإلا رتل

 ( ةازثلا ملع ال نعلا إل ىلاعت هلوقل قطنملا نَسح٥
 : ١- :نمحرلا ه( () ناملا هلع( نتنا ت



 ے

 >_ _ح تابجإا رو قوقح ةملسملا ة ١٥ ار ةأ لل لا
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 ضرلا ف امو توملأ يف ام كل رََسَر زل ضرألاو تاوامسلا ريخست٥

 '٢١١:تبن ه (©) ككتتيرتل رسك كيك د ةرنتاك
 اهيف يوتسي ىلاعت هنلا نم ميركتلا روصو صئاصخلا هذه لكو

 ىنأ وأ اركذ ؛ هسنج نع رظنلا ضغب ناسنإلا

 يني ام اذهو ىثنألاو ركذلا لمشت رشبلا نيب ةيهلإلا ةاواسملا نأ امك

 لمو وعْش رتلو قدأو ركد نيت ركتقَع ات انلا اًمأتي ل :ىلاعت هلوق نم

 ١١ :تارجحلا : دح ملع هتل ي مكنأ رقلا دنم زكرك ةيراع

 ءاسنلاو لاجرلا نم هقح قح يذ لك تطعأ سانلل ةيهلإلا ةلادعلاو

 اوس ةيمالسإلا ةلادعلا باحر يف ةأرملاو لجرلاف فيح وأ فنج نود

 دمل ترمأو خ :لوقيو نلعي نأ ةلق ادمحم هيبن هللا رمأ دقف " ةيساوسو

 لل رمأي هللآ ا : ٭ ىلاعت هللا لوقيو ٥ ١ :ىروشلا « ابر ش [ ش يزب
٠ 

ْ ُ 

 ١( ريسفتلا ريسيت ، فسوي نب دمحم شيفطا ج٨“ص ١٦١؟

   تلل ۔ل | 98 -[ ١٠
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 تابجاوو قوقح ةملسملا ةأرملا
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 ٤ ورم س 2 1 س ۔ ده م 7١ . ٥ - صس ء ؟ ۔ ٦ ؟ ۔ حر

 ينبلاو ركنتلاو ءامسلا نع غتيو فرشلا ىذ يايو نسحالاو
 ٩٠ :لحنلا 4 () ےرونگدت - ےؤبآال مكلو

 ىقنأ و ركذ نم سانلا عيمجل مالسإلا اهاطعأ يقلا تايطعملا يمه هذه

 ةاواسمو ةلادعو ميركت نم ةكرابملا ةميظعلا تايطعملا هذه نمو

 .مالسإلا يف ةأرملا قوقح قلطنت



 تاي:-ارو .ق رتح ةلسملا ذأ
 _ ٢

 مالسإلا لبق ةأرملا

 درون نأ بسانملا نم ىرن ،ةأرملل مالسإلا ميركت لوانتن نأ لبق
 بوعشلاو ممألا ىدلو ةقباسلا تانايدلا يف مالسإلا لبق ةأرملا لاح

 .مهتيلهاج يف ةأرملا ىلإ برعلا ةرظن تناك فيكو ىرخألا

 دوهيلا دنع ةأرملا.١

 ف تربتعا كلذلو ءءاقشلا لصأو مالآلل اعبنم ةأرملا دوهيلا ربتعا

 تنبلا اوربتعاو "لجرلا عضو نم ىندأ مهيدل تاعيرشتلاو تالماعملا

 زم اهوعنمو مدخلاب اهوَوسو ةمداخ اهوربتعا لب اهيخأ ةبترم نود
 "ةلفط يهو اهيبأ لبق نم اهعيب اوزاجأو لب ،لجرلا اهيخأ عم ثاريملا
 ام لكو برقت ال ضيح ىلع نوكت امدنع ةسجن دوهيلا دنع ةأرملاو

 لبق نم بارتقالا الو هب عافتنالا نكمي ال سجن اهضيح تقو هتسم

 (") رمغلا

 ١( ص ى ١ج ث ةرسألا ةعوسوم ،رقص ةيطع ٣٥٨

 ص ةرصاعملا ةأرملاو مالسإلا ، يلوخلا يهبلا (؟ ١٣

 ٣( ردصملا رقص ةيطع السابق،٣٥٩

  



 يراصتلا دنع ةأرملا.٢

 منهج ىلإ لوخدلا بابو ،يصاعملا عوبني يه ىراصنلا دنع ةأرملا

 ببس اهتأل ةريثك تارافك مدقت نأ اهيلعو «سيلبإ حالس وه اهلامجو

 يتلا يهو ،ناسنإلا سفن ىلإ ناطيشلا لخدم اهتأو ضرألا يف ءاقشلا

 ةهوشمو هنلا نوناقل ةضقان ةعونمملا ةرجشلا نم لوانتف لجرلا توغأ

 رطخو اهيف بوغرم ةفآو ةليمج ةسوسوو كهنم تبال رش يهو ،هللا ةروصل

 .هوممو يلطم ءادرو ةكاتف ةبوبحمو ه تيبلاو ةرسألا ىلع

 اونظت الف ةأرما متيأر اذإ :هذيمالتل ةسواسقلا ضعب لاق ىتح

 وه نورت يذلا امنإو كايشحو انئاك الو لب ايرشب انئاك متيأر مكتأ
 .نابعثلا ريفص وه نوعمست يذلاو ،ناطيشلا

 لكألا ىلع مدآ ترغأ يتلا يمه اهتأ اهايإ نيربتعم مهضعب اهرقتحاو
 نم ناك ام ناكو كةجلا نم درطف اهنع ىلاعت هللا هاهن يتلا ةرجشلا نم

 يتلا ةئيطخلل ناسنإلا نع اريفكت حيسملا بلصو ؛ميعنلا دعب ءاقشلا



 - تابجاوو قوقح ةملسملا ة ارم ١

 غ ._

 اهنع دعبلا ىلإ ةسواسقلا ضعب اعدوءهلايجأ اهثروو مدآ اهبكترا

 .( )ةنبهرلا ىلإ ءاجتلالاو

 رادهإ يف ةسينكلا لاجر الغ ةيحيسملا يفو" :يلوخلا يهبلا لوقيو
 هل الوق ءاسنلل :نولوقي اوناكف ةمحرلاو بحلا ةعيرش ةاعد مهو ةأرملا نأش

 زشعي نأو ءاسن نهنأ نم نلجخي نأ مهل ىلوأ هتإ :سدقملا ةعرشلا نزو
 دعبأ ىلإ اوبهذ دقو...تانعل نم ضرألا ىلع نبلج ام ءازج لصتم مدن يف

 زعلت نأ بجي هتأو ناطيشلا لمع نم نهداسجأ نأ اومعزف اذه نم

 روهظلا يف علوم ناطيشلا نإ :لاقي ناكو ث ةياوغلا ببس نهنأل ءاسنلا
 . "" ىن ا لكشب

 :يتايام نوسرادتي ةسينكلا لاجر ناكو

 ؟لجرلا هدبعي امك هللا دبعت نأ ةارملل له

 ؟ةرخآلا توكلمو ةنجلا ةأرملا لخدت له

 ١( ردصملا ٬رقص ةيطع السابق}٣٦٠
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 تابجاوو قومتح ةملسملا ةأرملا
 خ ٢

 ال ةيناف ةمسن يه مأ ؟دولخلا هيلع يرسي حور ةأرملا له

 ؟اهل دولخ

 يف ىراصنلا دنع ةمرتحم تناك ةأرملا نأ" :ةيطع خيشلا ررقيو

 مالسلا اهيلع ميرم ءارذعلا مارتحال اعبت ةيحيسملل ىلوألا نورقلا

 كلانه تلعج ةنبهرل ١ ةركفو ع اوحل م دآ جايتح ١ ةركف ةنر اقمب نكلو

 ."”"ةأرملا ون ةفرحنم تاهاجتا

 ةساجنلا ىلع ةمئاق ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا ةيحيسملا تلعج دقو

 اهتعدتبا يتلا ةنبهرلا لصأ وه ءاهبانتجا بجيف اهتاذ يف ةسجن ةأرملا نأو

 ىتح ةدش ةيحيسملا اهتدازو ،ةيقارشإلا ةفسلفلاو ةثيدحلا ةينوطالفألا

 .(")ىوقتلاو فرشلا سايقم ةيبوزعلا تراص

 ١) صث؟ج 4 ةرسأل ا ةعوسوم ٣٥٩

 ؟,١٦٣ج4 ةرسألا ةعوسوم (؟



/ ٣ 

 تد ابجحاوو قوقح ةماسلا ة ارم ا

1 

 نيينيصلا دنع ةأرملا.٣

 تبتك دقو ،يرشبلا سنجلا ةرخؤم يف ةأرملا نوربتعي نوينيصلا ناك
 أرملا زكرم اهيف فصت ةلاسر نيصلا يف ايلعلا ةقبطلا تاديس ىدحإ
 بجيو "يرشبلا سنجلا يف ةناكم رخآ ءاستلا نحن لغشن :اهيف ءاج اممو

 سعتأ ام الأ :مهيناغأ نم ناكو ،لامعألا رقحأ انبيصن نم نوكي نأ

 لوألا نم روكذلا نإ ءاهتميق نم لقأ ءيش كلانه سيل ءاهظح يف ةأرملا

 الف تانبلا امأ \ءامسلا نم اولزن ةهلآ مهتأك باوبألا ىلع نيئكتم نوفقي

 زأ ىشخت اهرجح يف تأبتخا تنبلا تربك اذإو "هتدالوب رسي دحأ

 .اهلزنم نم تفتخا اذإ دحأ اهيكبي الو ناسنإ هجو يفرظنت

 نيينيصلا راقتحا ىدم ىلع لدت ةينغألا تاملك نأ ىرت تنأف

 .اهتناهإو ةأرملل

 ۔اىئاد رتعت ةيبعشلا لاثمألاو ةيبعشلا يناغألا نأ مولعملا نمو

 .دلب لكلو موق لكل ةيعامتجالا عاضوألا نع
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 ترا . ! 9 9 ٨٦ ,ح هج ا . لب ١ / ا : إ ا حص

 ا . ر

 دنهلا يف ةأرملا.٤

 كلت نم ضعمتجملا يف ةأرملا عضو ىلع (ونام) راكفأ رطيست دنهلا يو
 دعاقملاو شارفلا بح هيلع ضرف ءاسنلا تقلخ امدنع :هلوق :راكفألا

 كولسلا ءوسو فرشلا نم درجتلاو بضغلاو ةسندلا تاوهشلاو شةنيزلاو
 .'')هسفن لطابلاك ءاسنلاف

 اهجوز تام اذإو ،ةجوزلل هلإ وه جوزلا نأب يمهربلا نيدلا يصويو
 (")تانعللا عضوم تناك لإو هعم اهتثج قارحإب نيدلا مكح

 اذه يف ءاسنلا تلزن دقو" :يودنلا نسحلا وبأ خيشلا لوقي

 هتجوز رسخي دق لجرلا ناكو ،ءامإلا ةلزنم ۔ يدنهلا عمتجملا _ عمتجملا

 اهجوز تام اذإو ،جاوزأ ةدع ةأرملل نايحألا ضعب يف ناكوءرامقلا يف
 تناكو حيرجتلاو تاناهإلل افده نوكتو ،جوزتت ال ةدوءوملاك تراص

 اهجوز تام اذإ اهسفن قرحت دقو ،ءامحألا مداخو ىفوتملا اهجوز تيبل ةمأ

 (”"ايندلا ءاقشو ةايحلا باذع نم ايدافت

 ١) ص قباسلا ردصملا ،يلوخلا ١١

 ةعوسوم رقص )؟ الأسرة٤ج؟ءص٣٦٢

 ٣( ص نيملسملا طاطحغاب ملاعلا رسخ اذام ٥١
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 نانويلا دنع ةأرملا.٥

 لب اظح رفوأ الو ،الاح دعسأب نكت مل نانويلا دنع انيثأ يف ةأرملا

 تناك نانويلا ةايح يف تنارويد ليو لوقي ،عمتجملا نع ةلوزعم تناك

 ..يبهذلا رصعلا يف ىتح عمتجملا نع ةلوزعم ةأرملا

 امك تيبلا يف ةأرملا مسا سبحي نأ بجي :مهيركفم ضعب لاقو

 اذه يف اهلثم لافطأ ةدآلو اهتأ ىلع ةأرملا ىلإ رظني ناكو اهمسج سبحي
 هب ىنتعم ريغ ائيش ناكف حلا امأ ةمدخلا هلمع تيبلا مداخك لمعلا

 :ذلل تارهاعلا ذختن اننإ:(روهشملا مهبيطخ) نيتسومي لوقي ةجوزلا وحن

 تاجوزلا ذختنو ةيمويلا انماسجأ ةحصل ةيانعلل تاليلخلا ذختنو

 ('"»نييعرشلا لافطألا انل ندليل

 نامورلا دنع ةأرملا.٦

 لإ ةرصاعملا ةيبرغلا ةراضحلا فالسأ نوربتعي نامورلا نأ مغرب

 رأ ةيلهأ ةأرملل سيل ذإ اظح لضفأب تسيل ينامورلا ركقلا يف ةأرملا نأ

 ١( ى قباسلا ردصملا يلوخلاو /٣٤٨ص ،قباسلا ردصملا رقص ص١١
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 ('نونجلاو نسلا ةثادح لثم اهلثم ةيلهألا

 خيرات هباتك نم يدجو ديرف دمحم نع رقص ةيطع خيشلا لقنيو
 فرصتي لجرلاو كدبع اهدلوو ،ةمأ نامورلا يف ةأرملا تناك" هلوق باجحلا

 لوقيو ،"اهتض تناك ةينيدلا رماوألا نإ لب كةبادلا يف فرصتي امك اهيف

 ال ادحاو لجرب لصتت نأ عيطتست نكت مل ةاتفلا نإ" :نوبول فاتسوج

 ."ةمأ وأ ةجوز هل نوكت نأب كسيسقلا ةزوح يف لخدت نأ لبق اهلاني

 مزلت تناك٬ةميدقلا ممألا دنع ةينيدلا ميلاعتلا نإ" :اضيأ لوقيو

 لوقيو ©نآلا لظ هل كلذ نأ ىلع جاوزلا لبق يبنجأل اهسفن ملست نأ ةأرملا

 نايتفلا نيب حافسلا نإ:ةيملعلا ةلجملا اهترشن ةسارد نع القن فاتسوج

 ةداع لازي ال ةماعلا تاصقارملا يفو هسارعأ يفو جاوزلا لبق تايتفلاو
 ّنأ نوري مهف رصعلا اذه يف نوشيعي ابروأ لهأ نم ماوقألا دنع ةيعرم
 نأ نوري امك ،حافسلا اذه نع فلختت نأ ةاتفلا هيلع باعت امم

 ١) ص ةرصاعملا ةأرملاو مالسإلا ١٦

 ٦٧ [©ا[ ِ ۔ہ ١٩١ 1___ ٦1
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 احافس لمحت ال ىقلا ةاتفلا ىلع بعصيل ىقتحنجهتسم يش فافعلا

 ')"هجوزتي الجر اه دمت نأ جاوزلا لب

 اهتلص عطقتوءاهجوز ةرسأو اهجوز ىلإ بستنت نامورلا دنع ةأرملاو
 ةيمالسإلا دالبلا ىلإ للست كولسلا اذهو موهفملا اذه؛ىلوألا اهترسأب

 .بارغتسالاو ديلقتلاب ارثأت

 همسا جاوزلا نم اعون نامورلا فرع دقلو":يلوخلا يغبلا خيشلا لوقي

 هتنبا مكح يف ريصتو اهجوز ةدايس يف ةأرملا لخدت هبو "ةدايسلاب جاوزلا

 () ىلوألا اهترسأب اهتلص عطقنتو

 لإ ةبيرغلاو ةيبرغلا ميهافملا هذه ضعب تلقتنا ديدشلا فسأللو

 ينجألل ىمعألا ديلقتلا باب نم كلذو كةيمالسإلاو ةيبرعلا انتاعمتجم
 عابتاب علوم بولغملا تإ ذإ بولغملا يقرشلا ملسملا نم بلاغلا يبرغلا

 .ةينودلخلا ةيرظنلا بسح هبلاغ

 ١( ،؟ج ةرسألا ةعوسوم ص٢٤٩

 ١؟ص ت ةرصاعملا ةأرملاو مالسإلا )؟

 . ۔۔۔۔۔۔_۔حح



 ١ ؟ .. ١ ١ . . 1

 ١ ١ . , ! ١ .. ١ , .) , ىم ١ .

 ممالا تارمتؤم تذخأ يقلا يمه تايكولسلا هذهو ميهافملا هذهو

 عيمج ىلع اهضرف لواحتو لب اهسركت ناكسلاو ةأرملاب ةقلعتملا ةدحتملا

 رمتؤم ىلإو م ٩٥ ماع يتيس وكيسكمرمتؤم نم اءدب بوعشلاو ممألا

 .م ٥ ماع نيكب

 برعلا دنع ةأرملا

 لئابقلا هذهو ،لئابقلا ىلع مئاق برعلا دنع يعامتجالا ماظنلا
 لجأ نمو ۔ انايحأ ءاقبلا لجأ نم بورحلا ىلإ ناكملا ةعيبط اهعفدت
 اذه ىرخأ ةليبق ىلع ةليبق ريغتف ىرخأ انايحأ تايمحلاو تاراغلا
 دومع ىف اهتخأ تناك نإو ىرخأ ىلع ةليبق ريغت دقوءهريغل وأ ببسلا
 اهرعاش كلذ نع رع دقو بسنلا

 "هناخ الإ دين مل ام اذإ انيخأ ركب ىلع انايحاو

 ياطقلل تيبلا اذه بسني ١)

 -.. | 5 ::َ 'ف - _>ء ,+] ج - 7
][ .- . 

 __ 1 :. ه مث ي : :
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 تابجارو قرقح ةملسملا ة رملا

 ا 7

 :ريبك ةلزنم مهيف روكذلل نوميقي برعلا ناك بابسألا هذهل

 اهتعاطتساب سيل تنبلاو اهنع حفانملاو ةليبقلا ىمح ياح وهف ،ةميظعو

 اهنك ةليبقلل راع كلذ يفو «يبسلل ةضرع يه لب كلذ

 نآرقلا هاكح ام وهو ثانإلا ىلع روكذلا نولضفي اوناك كلذل
 م مرع

 َلاَمَت لا ىنأ قزري يذلل ةيسفنلا ةلاحلا روص ثيح مهنع ميركلا

 رْوَعَل ١ نم ىراو :9 7 د كر هو .7 ههجو لظن نألا ب ر مهدحأ رتب ادو {

 ام اس الأ ياتلا ىف ,شدي رك يوه ىلع كيتنآ لب ركي ام هرش نم

 :لحنلا » الكت ٥٨ _ ٥٩

 نوكي ام ةلاح يف نآرقلا اهاكح يتلا ةيسفنلا ةلاحلا هذه نأ ىلع

 بوعشلا نم مهريغ لب مهدحو برعلاب ةصاخ نكت مل ىثنأ دولوملا
 نهنفدو تانبلا لتق ىلع ليلد نيتيآلا يف سيلو...هسفن ءيشلا لعفت

 ةيسفنلا ةلاحلل ريوصت نيتيآلا يف امتإو ©برعلا دنع بارتلا يف تايح

 ىلإ ةدهاشمو ةسوملم لازت ال ةلاحلا هذهو ،ىثنألاب رشبملا يرتعت ىلا

 هب ربخيو ،اركذ دولوملا ناك اذل لفتحيو حرفي لجرلا دجنف كاذه انتقو
 ثدحتي مل ىثنأ قزر اذإ امنيبو «ساتلا يف كلذ عيشيو هبابحأو هءاقدصأ

 | ."  --- 1.طع 3 : ٢ ٢ 1
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 = تا ابجاوو قرقح ةملسم ة رملا

 _ ل

 .اهب لفتحي نأ ىلع

 نم نوكي نأ دعبي ال برعلاب _ تانبلا لتق دولا قاصلإ نأ ىلع
 مثيهلاو ،ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأ لثم برعلا دض نييبوعشلا تاياعد

 فيك لإو 0هبرعلا بلاثم يف ابتك اوفلأ نيذلا امهريغو يدع نب
 ريغ نم لاجر دجوي لهو ؟مالسإلا لبق برعلا دنع ءاسنلا تدجو
 دأو نس نم لوأ وه يميمتلا يرقنملا مصاع نب سيق نإ لوقلاو ؟ءاسن
 ريغ تاياور يه اهتانب دئت تناك شيرق أ وأ ةيلهاجلا يف تانبلا
 .هحرححص

 تاياورلا لوقت امك _ تانبلا دأو ىلل ثعابلا ببسلا ناك اذإو
 مصاع نب سيق نإف رقفلا وأ يبسلا نم فوخلا وه _ةضقانتملاو ةفلتخملا
 نأ فاخي فيكف ،ةكرعم يف مزهنا هنأ هنع فرعي ملو ،هموق نم ةعنم يف

 هئجلي ىقح ةجاحو رقف ىلع ناك امو ،هموق ديس اضيأ وهو هتانب ىبست

 ١) ص ةقيقحلاو مهولا نيب بردعلا دنع دأولا كابنت نب قوزرم ٤٨

٦ ..- ٢٣ 
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 ان ر

 امك ،لاملا ةماعزلا تاموقم نمو هموق ميعز هتأل هتانب نم صلختلا ىلإ

 نم ينامث نفد هتأ ةلئاقلا ةصقلا ةحص ىلع دعاسي ال نمزلا رصنع نأ

 .هتس ةثادح يف ملسأ هنأل ،هتانب

 نم ىشخت ىتح ابورح ضوخت تناك ام اهتإف شيرق ىلإ ةبسنلابو

 زم ةراجتلاو ،ةراجتلا نوسرامي اوناك مهتأل رقف ىلع اوسيلو ءاهتانب يبس
 ...لاملا دوجو اهتاموقم

 ۔ ةصفح نم رغصأ هل اتنب دأو باطخلا نب رمع نإ لوقلاو 1

 ربكألا يهو ةصفح كرتي نأ لقعي فيك هتأل حيحص ريغ ۔ نينمؤملا

 ۔اهرغصت يتلا اهتخا نفديو

 ملو ث ةينامث روكذ بناجب تانب عبرا هل ناك رمع نا مولعملا نمو .. ()ةينامث روكذ بناجب تانب عبرأ هل ناك رمع نأ مولعملا
 .نهادحإ نفد ركذب ةياور تأت

 يه برعلا دنع تانبلا دأو يف تاياورلاو صصقلا نإف مومعلا ىلعو

 .قالتخالا اهيلع حضاوو ةبرطضم تاياورو صصق

 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ٣ ؛ص ث ١ج ،رمع قورافلا سنيسح دمحم لكيه ١)

 حس۔۔- ذ | " - ٢٤



 1 د

 ا 5

 هيوشت دصقب برعلا ض مه نيذلا ؤ)نييبوعشلا عضو نم كلذو

 .ةمحرلا نوفرعي ال اشوحو مهراهظإو مهتروص

 ام ءاس الأ لقي ملو ه( (ل دوْنكَي ام س الأ ز :ىلاعت هللا لوق يفو
 .تايَح تانبلا نفد عوقو مدع ىلع ليلد نولعفي

 ىلاعت هنلا لوق نم كلذ نأ اومهف تانبلا دأوب نيلئاقلا نأ ىلعو

 ٨ _ ٩ :ريوكتلا 4 تلق ب ند ى ًاباامل تيس اس ةَدوءومل ا ادو «

 يف هنفدو تانبلا لتق ىلع نالدت ال نيتميركلا نيتيآلا أ انيأر يفو
 ...اناودعو املظ ةلوتقملا سفتلا ةدوءوملا ىنعم لعلو تايح بارتلا

 مالسإلا يف برعلا مهابس نم ءانبأ اوناك سيفلا نم مهرثكأو مجعلا نم موق نوييبوعشلا ١(
 برعلا نأب مهنم اداقتعا برعلا ىلع ث كلذب اودقحف يلاوم يبرعلا عمتجملا يف اوشاعف

 اهاحر تراد دقو ةيراضحو ةيركف ايرح برعلا ىلع مهبرح تناكف٬مهتراضح مهودقفأ
 فلؤي نأ ظحاجلا ريبكلا بيدألا عفد يذلا رمألا برعلا ءابدأو ةيبوعشلا ةكرحلا نيب

 ءالخبلا ءعذاللا رخاسلا هباتك اهسأر ىلع تافلؤملاو لئاسرلا نم ريثكلا

  



 " تابجاوو قوقح ةملسملا ةأرملا ,
 ا ,

 :ناتقيرط ةأرملل مهتلماعم يف برعللو

 كلت ةمدقم يفنو اهقوقح يف ةأرملا تملظ دقف ملظ اهيف :ىلوألا

 .ثاريملا قوقحلا

 ضرعو ؤاضرع اهوربتعاو اهيلع ةظفاحملاو اهتيامحو اهماركإ :ةيناغلا

 ام وهو ، هفرشو هزع و لجرلا سفن ةأرملا نأ ىنعمب \هبسحو هسفن لجرلا

 (هذيو ناسنالا هب حدمي

 ة آرملل يم الس ال ١ مي ركتل ١

 نأ دعب ايعامتجا ةأرملا عضو يف ةيعون ةلقن مالسإلا ثدحأ دقل
 ةمولظمو ،بناجملا ةموضهم ةقباسلا تايموقلاو تانايدلا يف تناك

 كرتشا دقو ،ريبدتلا ةدوقفمو ةدارإلا ةبولسمو ،ةكرحلا ةصوقنم ںقوقحلا
 :رظنلاو كةيدبعتلا ةينايدلا ةرظنلا :ناترظنلا ةأرملل عضولا كلذ يف

 .لبق نم انركذ امك ةيرصنعلا وأ ةيموقلا

 ١) ةنابإلا ‘ ملسم نب ةملس / يبتوعلا جح٣/ص٧ا؛ ٥

\ 29 .5.7 " | 
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 اذه اذخآ ،ناسنإلا ميركت قلطنم نم ةأرملا مالسإلا مركو

 رحبلاو ربلا ىف مهَتلَحَو مداع نب اَنَمَرَك ََقَلَو زج ىلاعت هلوق نم ميركلا
 ے وص . ےس ه و مد 2 م ے س ح ا ےم و س ےم صم

 ٨ اليضقَت اَنقَلَع نَمِي ريثك للع رُهَتَنَضَفَر تيلا كي مهفنو

 يمهو ،هتنب يهو ،هتخأ يمهو ،همأ يه لجرلا ىلإ ةبسنلاب ةأرملاو

 فصنلا لكشت اهنإ يأ لجرلا ةقيقش ةققش يمه ماعلا ىوتسملا ىلعو هتجوز

 ."')لاجرلا قئاقش ءاسنلا امنإ لسو هيلع هللا ىلص هلوقل عمتجملل رخآلا

 عمج قئ قئاقشلا ىنعم نأ دجن .ةيبرعلا .ةيوغللا مجاعملا ىلإ عوجرلابو

 نم نوكتي ام وهو قيقش ثنؤم يمهو ءلجرل ا تخ ا ةقيقشل او ةقيقش ةققش

 . ءيشلا ف فصن

 اهمركوءاتنب اهمركو ،اتخأ اهمركو هامأ ةأرملا مالسإلا مرك دقلو
 7 افصن اهمركو ةجوز

 دو اد وب ا ٥ اور ) ١

 نيعلا مجعم دمحأ نب ليلخلا يديهارفلا )؟

  



 زيزعلا هباتك مكحم يف ىلاعت هللا ىصو دقف امأ اهميركت اقأ
 وو س س و صم ىسم ے مس ح و ۔۔۔ س

 ق ,هللصفو نهو لع انهو هم ا هتلمح ي :دلوي سمالا َتنَصَرَو { :هلوقب

 ٤ ١ :نامقل 4 ( 41 َلِإ كيدلو ى ل زرك ن ز ني نيم َماَع

 ه و سح ےسے ِِ س .

 امكُدَتَحَص ح ] ۔ اًمَركشتأ هلمح اسح هيدلاوب نالآ اَنْيَصََو { هلوقو

 م ح 2 م + 1 وو ے ه ے ۔ سر ما ے إ ۔ے .س و ۔۔ ورم ے س وا ۔۔۔

 نز بر لاق ًةََس َنيِيبَرأ علو هذدشا غلب اذإ مح ش نولت ,هلصو هلمحو
 رامس لمحأ ةو ىدلو و لع تنأ ا كمرك < هلص ِ هم ٭ے< يمي ۔ مس ص صس

 ٥ ١ :فاقحألا ه ("أ)) )}٨٥( يماشلا نم َنم قاو كلإ ثب ث قِإ ىبرد ذ ىف ىل

 حلصاو هلض

 ۔ هللا اياصو أ دكؤملا نمو ةينابرلا اياصولا نم اهيلإ ناسحإلاو

 الو اهتفلاخم زوجي الو ێاهب لمعلاو اهعابتا بجي هضئارف يه ىلاعت

 ىلاعت هللا دودحل ايدعت كلذ ربتعي ذإ اهيف طيرفتلا

 يف مألا صخو ةيهالإلا اياصولا هذه لي هللا لوسر دكأ دقلو
 ءاج ' , لاق ةريره يبأ نعف ةبحصلا ةيقحأ نع هلأس نم ىلع اباوج هثيدح
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 نسحب سانلا قحأ نم» :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا لجر
 .كمأ :لاق ؟ نم مث :لاق .كمأ :لاق ؟ نم مث :لاق .كمأ :لاق ؟يباحص

 «كوبأ مث :لاق ؟نم مث :لاق )("

 لوسرلا لعج ثيح ‘ميظع ممألا قح أ ءرملا فرعيل كلذ لك

 يواسي اهقح ميركلا ٧٥ / .بألا قح نم

 رثكأ نم هنأ ييأر يفو “فيرش ميظع ثيدح ثيدحلا اذه نأ ىلع

 امب ردقلاو ةبسنلا ددح دقف ؛مألا قحل احيضوتو ؤاحوضو ثيداحألا
 .بألا بناجب ©فورعملاو ربلاو مارتحالاو ناسحإلا نم مألا هقحتست

 هنم دارأ ،هممأب ناسنإلا رگذي امدنع ةتسو انآرق مالسإلا نا ىلع
 كلذ ف ةميظع ةقشم نم هتقال امو ءل اصفو لمح نم هتناع امب هريكذت

 .هيبأ نم رثكأ اههاجت هبلق قري يكل

 ملسملاو يراخبلا هاور ١(

  



 1 تابجاوو قرمقح ةملسملا ةأرملا
 ٩

 هلأس امدنع ،رمع نب هنلا دبع ليلجلا يباحصلا باوج عورأ امو

 هيفتك ىلع همأ لمحي وهو ةفرشملا ةبعكلاب فوطي يذلا لجرلا كلذ
 نع ام اذهو ،ال رمع نبا لاقف ؟...اهقح تيدأ ينارتأ :رمع نبا لأسف

 ةدالولا تارفز نم ةدحاو ةرفز

 لع ىعن ىلاعت هللا نوك يف ىتجتي اتنب ةأرملل مالسإلا ميركت ات
 ةجيتن مهناولأو مههوجو ريغتت ىثنأ مهل تدلو ام اذإ نيذلا كنلوأ

 دمو َلَ قألا مُهُدَحَأ رتم اديو ل -لجو رع هللا لوقي ثيح٬كلذ

 يوهم هكمتنأ مب َرَشْباَم هوش نم روملا نم ىري ثل ةليكرفو اونش

 ٥٨ - ٥٩ :لحنلا ه نوكيام سالآ باتلا ف دشب ر

 هيف تانبلا مهل دلوي نيذلا كغلوأ لاحل ينآرقلا ريوصتلا اذه نأ ىلع

 نئاش مكح وهو ءايمالسإ ةتوقمملا ةلاحلا كلت نم هيف ام ريفنتلا نم

 ...نومكحي ام ءاس الأ ءيس مكحو

 نوضري ال نيذلا ساتلا كغلوأ ةلاحل ينآرقلا ريوصتلا اذه نأ امك

 .كلذ يف عوقولا نم ديدش ريذحت هيف ىفنألا دولوملاب
 عاضرلا نم هتخأ مركأ لق يبنلا نإف كاتخأ ةأرملا مالسإلا مركو

 :ريسأ اهب ءيج امدنع] يبنلا ةعضرم ةيدعسلا ةميلح تنب يمهو ءاميشلا

 ح ٢٠ ح بو



3 ِ ٦ 
 .أ ر صح تايارو قرقح ةلسلا ة آ

 اهمنغ يتلا نازوه ايابس نيب نم تناكو نينح ةكرعم ىراسأ نمض
 ،قوسلا نوملسملا اهيلع فتع امدنعو ،ةكرعملا كلت نم نوملسملا
 اوتأ ىتح اهوقةصي ملف ةعاضرلا نم مكبحاص تخأ ينأل هللاو :تلاق

 نم كتخأ ينإ هللا .لوسر اي :تلاق هيلإ تهتنا املو ة لوسرلا اهب

 اَهيِنَتضَصَع ةََصَع ةضع ثتَلاَقَق ؟...كلذ ةمالع ام» :لاق ةعاضر ,

 َْمَب اهَرَيَحَو ِهيَلَع اَهَسَلُجَأَو ءادر اهل ظَمتَو ةم ةَماَلَعْلا فَرَعَت َكعكَرَوَتُ
 اَهَعَتَمْب نأ تراتخا ةَعَتَمُم اَهِمْوَت ىلإ عوجرلا وأ ةَمَركُم هَدْنِع ل
 تملسأف اهعتمو اهحارس قلطاو ةلي يتلا َلَعَقَق اَهِمؤَق لإ امرو
 ()«ًءاشو امعنو ةيراجو دبعأ ةثالث مالسلاو ةالصلا هيلع اهاطعأو

 هيلع لوسرلا ةلماعم يف ىلجتيف ،ةجوز ةأرملل مالسإلا ميركت امأ

 هللا يضر ۔ دليوخ تنب ةجيدخ نهتمتقم يفو ي هتاجوزل مالسلاو ةالصلا
 محللاب ثعبي مالسلاو ةالصلا هيلع بأد دقف اهاضرأو اهنع ىلاعت
 اه شهي ةجيدخ تاقيدص ىدحإ ىري نيح ناكو اهتاقيدص ىلإ ايادهلاو
 دليوخ تنب ةجيدخ نينمؤملا مأ ةليلجلا ةلضافلل اركذت اهآرمل جهتبيو
 ساتلا هبذك نيح هتقدص يتلاو ،دلولا اهنم هللا هقزر يتلا ةيفولا ةجوزلا

 ١( ص ةيوبنلا ةريسلا نسحلا وبأ ،يودنلا ٣٠٠

 7 + سس _-:



 انه نمو ساتلا همرح نيح اهلاومأب هتدناسو «ساتلا همهجت نيح هتساوو

 اماركإ نههمركيو ،نهردق قح هتاجوز ردقي ةق يبنلا ناك فيك ىرن
 هللا يضر _ ةيطبقلا ةيرام ةديسلا هدلو مأب ءاهتناو ةجيدخ نم ءادتبا

 ىلع صرحلاو مهتاجوز ةاعارم ىلع هتّمأ مالسلا هيلع تح امك نهنع
 هنع ةدراولا ةيلوقلاو ةيلمعلا تاياورلاو "ناصقن ريغ نم ةلماك هقوقح

 .لاَمَت لوقي ثيح ةجوز ةأرملاب مالسإلا ءانتعا ىلع لدي امم ةريثك ةق
 َلََتَر اًكَبَس اوهركت نأ حسعف َنُهوَمْتَمَركنإَق فورعمل َُهوُرِشاَعَو ل 2 روص صس ,رع م س 'ےس سرس

 ١٩ :ءاسنلا لك اًريَك اَرتَح هيف هللا

 مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ» :ةي يبنلا نع ءاجو
 مدعو ةجوزلل مالسإلا ماركإ ىلع حضاو نيب ليلد وهو ا')«يلهأل

 .اهيلإ ةءاسإلا وأ اهتناهإ

 ىلإ يدؤت لكاشمو تابطمل ةيجوزلا ةايحلا تضرعت ام اذإو

 نم ددع ربع جوزلا ركذي ميركلا نآرقلا نإف قالطلا يف لاصفنالا
 ةرمغ يف جوزلا نأل هتقلطم يف ىلاعت هلا يقتي نأب ةينآرقلا تايآلا

 ي ذمرتل اه اور ) ١
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 هاجت يفاسنإ ريغ افرصت فرصتيو ،هباوص دقفي دق تاداشملاو لكاشملا

 قحلا هل نيبيو باوصلا قيرط حضوي ميركلا نآرقلا ءاج كلذل هتقلطم

 يتلا تايآلا ميتاوخ نم كلذ فرعي ثروجلا نم لدعلاو لطابلا نم

 :يهو قالطلا اياضق تشقان

 ٢٢٩ :ةرقبلا :1 ( َكوُملَتلآ م مه ه َكَلوأَك ءا وذح دعل

 اهنيب قلا ةيجوزلا دودحلا يدعت نم جاوزألا رذحي هللا دجن انهف
 نالو ايندلا يف تاملظ و ملظ كلذف اهزواجت لاح يفو ىلاعت هللا

 يفرتمي ےرهركيمأ نهل شتم اسيلا مقلع اديو :نام لا .ح
 . ه ۔۔۔ س ۔ ؟. ' .س سرس رم هرس س ٠ ١٤ ١ ۔.۔ ۔م 77

 7 7 ُهَسْضَت لظ دقف كلا ذ لعفب نمو اتات ار ارض ةرهكيم ال و فورعم َنهوُحَرَس

 اكد مر مم <۔.- -

 ََض مكنع َلَرَأ آمو َكَنَلَ هللآ تمعن اُك ذاو اوزه هللا تناع اَرذحَتَن الو

 )( لَع ء نكي هلأ نآ اوملعاو هللآ اوَعَت داو ه ركشي ةمكحلاو بتكلا

 اوَصََت ادإ َمُهَجََرَأ حكني نآ نُهوْلَضََم الك َنَهَنَبَأ َتكَم ءاملا عقن ادرو
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 س لق سوم حمر م وو , ۔١ےس إ س س | ے دت 3 و د۔ مع

 ,كيد زحآلا مويلاو هقاي نمقي مكنم ةاكنم دي ظعوي كلد ةيموزتلر
 4 .و > س 7

 ٢٣٢ ۔ ٢٢٣١ :ةرقبلا ك ((مةل َوُملَعَت ال نآ هدنب ةناو رهلا 4 5
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 ارارض مهتاقلطم كاسمإ نم جاوزألا ىلع اضقبم ىلاعت هللا لوقيو

 ے س .م ہ۔ ۔ے و۔۔ < ۔.۔۔۔ رحس , وح ۔ , 22 ,2 . ه +

 نأ َنهولضَص الف َنَهَلجَأ َشضلَق ءاسا خمل ادو ٧ :ىلاعت لاق ذإ ءيش لكب

 نمؤي مكنم تاكن ۔دي ظعوي كلد ةيفوزتنللي منتنب اوَصََت ادإ َنُهَجَدََأ حكني
 ۔ وس ۔ .خ ےر .۔.۔ ,ح ة ر؟ ؟ ل ۔ < وم ے ظ يحم , ممم م

 ه © ةرلَت ال متنآو مني هقلاو رهطأو ركل كنأ ركيك رجآلا موتلا تل
 ٢٢٣٦٢ :ةرقبلا

 هللاو ضحاكنلا نم مهتايلوم لضع نع ءايلوألا ىلاعت هلا ىهني انه

 باوثلا ثيح ةمايقلا موي كلذ ةبغم نم مهرذحيو ءايلوألا ظعي ىلاعت

 اوقبطي يكل ناميإلا حور مهيف ريثي وهو ىراتلاو ةنجلا ثيحو باقعلاو

 .ميكحلا هعرشو ،ةلداعلا هللا ماكحأ

 اوذخأي نأ مهتاجوز قيلطت اودارأ اذإ جاوزألا ىلاعت هللا ىهن دقو

 نيول :لات لاك :ثيح رهم نم اومتق ام اودرتسي وأ اضوع كلذ لباقم
 وه م 'ےس , . مه . 1 ر سس

 ه هو 2 ر ۔۔ے ,س ۔ ۔ ے ل ۔ ۔ , > >< سس ث 2ِ ح 1 7 ح

 اوذَحآَت الف اراطنق نهل دحإ متيتاءو جوز راك جوز لادبتسا مىدر

..- -_٦3 ٣٤ _ . 
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 _- صس _ . ۔۔ م ۔۔۔. ے۔ ححص ح- تن اج اور قوقح ةملسم ا ه ارمل ١

 ااال ۔ لس . . ز

 ىضفأ كو :هتودُحأَت فيكو مزل اكيش اًمَتإَو اًننتهُب .هتودخأتأ ائيس هنم > ے .۔ رس س ممر ح . ے >, ص ء م ه ة ., :
 . ¡۔ ٤, < ۔ ه 2 ء۔ ۔رح, ء ه و ء
 20 :ءاسنلا 1 ) اظيلغ اقلثيت مكنم ثےرذخاَو ب لإ مكشمب

 - 2١

 ةوخنل ةراثإو هتجوز عم ةيجوزلا ةايحلا نم مدقت امب جاوزالل اريكذت
 ىف ةينآرقلا ةرابعلاو ،هتجوز عم ةيلاملا ةحاشملاب موقي نأ هيف ةلوجرلا

 :مأو ىنب قي مشت ىن دقو .ةتوذمأت كنكو » قاتمهف
2 
 ٢١ :ءاسنلا إ ((أ)ل اًظيلَع اًَقنكيِت مكنم -

 ; ر

 نم ةيدولا سيساحألاو ةيباجيإلا رعاشملا ةراثإ نم اهيف ام اهيف
 امك رمألا لعلو امهنيب ةليمجلا تايركذلا ةراثإو ،هتجوزل جوزلا
 :ع ارعشلا ريمأ

 ىاحلا نينسلا ىدص تايركذلاو ىركلا يفو كاوه ىركذلا يف تلثم

 لوقي

 ٦٧٩ _, -و 1 : 7 77 ب _ ٢ ٣٥ ؤ  ِ . 7٠آ .٠ .ه 3 = _

  

  



  

 تابجاررو ق ىرقح ةلسلل هلةأرمل

7 . 

 مالسالا يف ةاواسملا

 عيمج يف ةلماشو ةمات ةاواسم ةأرملاو لجرلا نيب مالسإلا ىوس دقل

 لوق يف لجرلا ةقيقش اهربتعاو شعمتجملا فصن اهربتعاو تايوتسملا
 فيصوتلاو فينصتلا اذه يفو «لاجرلا قئاقش ءاسنلا امتإ» ةت لوسرلا

 .قوقحلا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب ةيقيقحلا ةاواسملا

 لالخ نم يعامتجالا اهطيحم يف ةلعاف ةأرملا لعجت ةاواسملا هذه

 لجرلا لعجت اهتأ امك كاهتاصصخت قفو كلذكو ،اهتعيبطو اهصئاصخ
 .تاصصختو ةيعيبطلا هصئاصخ لالخ نم يعامتجالا هطيحم يف العاف

 رم :لاَمَملاَ ةبذعلا راهنألاو ةحلاملا راحبلا ىلاعت هللا فصو امك امهف

 ١٩ - ٢٠ :نمحرلا ه ((©) نابال عرب مني( ناتيت نرلا

 ةيناسنإلا ةايحلا كلذب لمتكتلو رخآلا امهدحأ لمكي ىل كلذو

 نوقحلا را رارقإ يفو ماجسناو قاستا يف ةمغانتم ةقسانتم امهب ريستو
/ 

 هل َباَجَتَساَق :لام هللا لوق يتأي امهنيبو ةأرملاو لجرلل تابجاولاو

 7701 ل ٣٦ [- - ف



 لآ . ضعب ت ه مكب ة صح ينأ وآ ركذ نم مكنيت ل لملمع َلَمَع م عيضأ آ ال قآ مهت
 ١٥ :نارمع

 نم ركذلا نأل ىلاعت هللا دنع ربتعمو بولطم امهيلك نم لمعلاف

 لجرلل ىطعأ دق مالسإلا اندجو اذإ انتأ ىلع ركذلا نم ىثنألاو ىنألا

 اهتعيبطل ةاعارم آلإ كلذ سيلف ةأرملل اهطعي مل يتلا لامعألا نم ائيش

 اهرعاشمل ةاعارمو ىنأك

 ضعب يف ةأرملا تض ةئطاخو ةذاش تاسرامم كلانه تناك اذإو
 تاعمتجملا صخألابو ةيبرعلا تاعمتجملا اميسالو ةيمالسإلا تاعمتجملا

 ..راكنإلا شأ اهركنيو امزاج ايهن اهنع

 اءدب ايخيرات ةيمالسإلا لامعألا عيمج يف لجرلا تكراش ةأرملا نأل

 نايكلا هيلع ىنينا يذلا يالسلإلا نايكلا عورشم ةطخ مسر ةيادب نم

 ةني ميركلا يبنلا ةسائرب ةيمالسإلا ةلودلا مايق يف لثمتملا يالسإلا

 .ةرونملا ةنيدملا عمتجم نم اءدب ،يالساإلا عمتجملا نوكتو

 :تالاجملاو رومألا نم ديدعلا يف ةيئاسنلا ةكراشملا تلجت دقو

 _ ۔ __ ۔. ۔۔ ۔ ۔۔ _ ۔۔۔۔ہ

.. .. _ .: :17 ٧ ]- 3 
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 ا ر

 : ةعيبلا

 ىلع اهتعيابمو مالسإلا ىلع] يبنلل ةعيبلا يف ةملسملا ةأرملا تكراش

 تابجاوو قوقح نم مالسإلا تايضتقم كل اهتعيابم ىنعي مالسلا

 ىلع ةريخألا ةبقعلا ةعيب يف تكرتشا ثيح لجرلا عياب امك تعياب ةأرملاف

 ةبقعلا ةعيب يف تكراش اهتأ مهملا .عيب ثالث وأ ناتعيب امه له فالخ

  

 .ىتمو ةكم نيب يأ ىنم نم ابيرق تناك يتلا ةريخأل ا

 اتعياب راصنألا نم نيتأرما نأ ةيوبنلا ةريسلا ردصم ظفحتو

 .ورمع تنب ءامسأ عينم أو بعك تنب ةبيسن ةلق يبنلا

 .ةكم وأ ةنيدملا يف كلذ ناك ءاوس ةق ىنلل ءاستلا تاعيب تلاوتو

 تاعومجم ىلع تارم ةدع راصنألا ءاسن ةرونملا ةنيدملا يف هتعياب دقف

 تنب ةجيدخ ةديسلا تخأ تنب يمهو ةميمأ ةدّيسلا ةعومجمك تاعفد وأ

 ةبيسن ةّيطع ا ةديسلا هتعياب امك راصنألا ءاسن نم ددع ف دليوخ

 ..ءاسنلا نم ددع ف ثراحلا تنب

 : - ٣٨ ل - -
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 دعب ةكم ف شيرق ءاسن نم اهعم نمو ةبتع تنب دنه ةعيب ةصقو

 ٠ ةر وهشم اهحتف

 ىلاعت هللا رمأل الاثتما] يبنلا هعياب دقو

 هلاي رذب ال نأ ع كتنيابب ثتمؤملا كاج ادي يلا اًتَي + :لاحت لاك
 ح > رور ور ۔ےء۔ . 4 ٣ ر > ر 2٧ ؟ ۔ ؟ ن ۔۔ ے ,ء ه آ۔ > س % ۔ <

 َنهيديأ نبب ,هتيرتفي نتمي َنتأيالو نهدلا َنلنقيالَو َتينتَمالَو ضرال اًيَس
 وووم د م لسرم م ۔ و. , ال
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 روفغ نلأ نإ هلا َهَرفْعَسَساو َنهَعياف فورعم يف تس الو رمهلاو

 ١٢ :ةنحتمملا ه محر

 دنع] يبتلا ةعيابمل ءاسنلا نم ددع اهعمو ةبتع تنب دنه تءاجو

 لقنأ نأ بسانملا نم دجأو ‘ًارضاح باطخلا نب رمع ناكو ءافصلا لبج
 ريسيت هباتك يف شيفطا فسوي نب دمحم ةمئألا بطق اهقاس امك ةصقلا

 :يهو ريسفتلا

 ةكم يف تاعيابملا يف تنك :تلاق نكلا نب ديزي تنب ءامسأ نعو

 :تلاق .نكرشي ال نأ ىلع :لاق املو نايفس يبأ جوز ةبتع تنب دنه عم

 الو :لاق املو &رهاظ اذه نأ ىنعت لاجرلا نم لبقي مل ام اتم لبقي فيك

. 7 | ٣٩ _ 
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 نايفس وبأ :لاق نايفس ىبأ لام نم نيهلا ءيشلا تبصأ :تلاق .نقرسي

 ءاةبتع تنب دنه كت » :لاقو ةم كحضف يتأي امو ىضم ام كل لح

 هللا افع هنلا لوسر اي فلس امع فعا :تلاقف .لبق هيلإ تءاسأ دقو

 .نينزي الو :لاق املو .ةنَعْتَتْلَم لتق نيح ةزمح تلقم امل كلذو ‘كنع

 امتإو ةيلهاجلا دنع ليلق رئارحلا يف انزلا نأل ينعت ةرحلا ينزت وأ :تلاق

 ىمست تامالع نهسفنأل نلعجي رئارح تاصوصخم ءاسنو ءامإلا ينزت

 متنأف ارابك مهتلتقو ًاراغص مهانيبر :تلاق نلتقي الو :لاق املو تايارلا

 لوسر مسبتف ردب موي لتق نايفس يبأ نبا ةلظنح اهنبا ينعت ملعأ مهو

 :تلاق اهتأ ىورو .ىقلتسا ىتح رمع كحضو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ناتهبب نيتأي الو» :لاقوةقق كحضف دالوألاب انيصوتو ءابآلا تلتق
 :لاقو .قالخألا مراكمو دشرلاب هللا رمأي امتإو .حيبق رمأ ناتهبلا :تلاقف

 يفو اذه انسلجم انسلج ام هللاو :تلاقف .فورعم يف كنيصعي الو

 .«ءيش يف كيصعن نأ انسفنأ

 ةليمجلا ةعتمملا ةيقارلاةرواحملا هذه ىلع شيفطا مامإلا بقع دقو

 دهع ةثيدح اهنألو اهبلق ةوقل ةبوجألا هذه ىلع تأرتجاو) لوقلاب
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 ةبيبح أ نأ مولعملا نمو ") ةي هللا لوسر نم ةبيبح مأ ناكملو ةيلهاج

 .ق يبنلا ةجوز يه نايفس يبأ تنب ةلمر

 . بورحلا ىف ةكراشملا

 نيملسملا عمو ةي يبنلا عم بورحلا يف ةملسملا ةأرملا تكراشو
 ةاوادمل نجرخ نك ءاستلا نم ريبك ددع ءامسأ رداصملا انل تظفحو

 تامهملا نم كلذ ريغ ىلإ توملاو «ىحرجلا لمحو نيدهاجملا يقسوءىحرجلا
 .يالسإلا دهعلا يف ةأرملا اهب تماق ىتلا ماسجلا

 . ىناديملا ضيرمتلا

 دوجو ةرورض ىلإ مالسإلا دهع ةيادب ذنم ةملسملا ةأرملا تنطف

 ةبحاص تناكو ،بورحلا يف نيباصملا جالعل كلذو يناديملا ضيرمتلا

 ةيملسألا ةديفر ةليلجلا ةيباحصلا يه ةميوقلا ةركفلاو ةكرابملا ةردابملا
 ىفشتسم وأ ةدايع اهتلعج يوبنلا دجسملا بناجي ةميخ امل تبصن يتلا

 رئازجلا ةعبط ،٨٣}٩٢٣ص ٥١0جج ،ريسفتلا ريسيت ١(
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 نب دعس جلوع كانهو حب ازحأل ١ ةوزغ وأ ق دنخلا ةكرعم ع انثأ ايركسع

 .هح ارج نم ذ اعم

 تقبس ةيملسألا ةديفر ةليلجلا ةيباحصلا كلت نوكتف كلذ ىلعو

 يتلا ناديملا يف ضيرمتلا ةركف ةبحاص ةيناطيربلا ليجنتن سنرولف

 ايناطيرب نيب تناك يتلا م٥٤٨١ ةنس مرقلا برح يف ءادتبا اهب تماق

 يف ىفشتسملا تماقأ ثيح ،ىرخأ ةهج نم ايسورو ،ةهج نم اسنرفو

 .('»ندنل يف هتماقأ مث اينابلأ

 لمعلا ىف ةكراشملا

 تماق ثيح يمالسإلا دهعلا ةيادب ذنم لجرلا بناجب ةأرملا تلمع

 تانبلا ميلعتب ةيشرقلا ةيودعلا هللا دبع تنب ءافشلا ةليلجلا ةيباحصلا

 ةفيلخلا اهنيع امك ةنق يبنلا ةجوز باطخلا نب رمع تنب ةصفح نهنمو

 ...ةرونملا ةنيدملاب قاوسألا ةكرحل ةبقارمو ةفرشم باطخلا نب رمع يناخلا

 ١( ةرسألا ةعوسوم ج؟/)ص٦٦؛
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 لاجرلا نم قأ كلذ يف تاكراشملا ءاستلا ةبسن تناك نإو هتأ ىلع

 ةأرملا َنأ رابتعا ىلع كةيلئاعلاو ةيعامتجالا فورظلا ىلإ دئاع كلذ نإف

 ةميظع ةمهم كلتو كدالوألا ةياعرو ةيلزنملا نوؤشلا ىلع موقت يتلا يمه

 اننيد اهبجوي ةيعامتجا ةسارح اهتأ ثيح ،نيدلا يف ةسارح ربتعت اهتأل

 .هللا ليبس يف داهجلا نع ةيمهأ لقت ال ييأر يف ةمهم يهو "فينحلا
 كارتشالاو ،تابجاولاو قوقحلا يف ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا نأ ىلع

 رع هللا لوقي ميركلا نآرقلا هررق رمأ ةايحلا ديعص ىلع كلذ ذيفنت يف

 يفورمتَملي ترومشأت نينب ةآبلزأ شنب ثتمؤملآو وثيؤتلاو ل لجو
 هللأ وغيظو ةزكولا كرونو ةولَصلا ےروميِقنَو ركسلا نع َتوَهَنيَو

 ٠ :ةبتل ه () غبكع ةبرع هق ةردم مهنعنتم كبأ نلوشر

 نب ديعس خيشلا ققحملا ةمالعلا جرختسا ةميركلا ةيآلا هذه نمو

 الوق ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب ةأرملا مايق زاوج يليلخلا نافلخ
 نأ دعب ناسللاب وأ ديلاب وأ بلقلاب كلذ نم عيطتست ام ردق ىلع العفو

 يبأ خيشلا نع ىوري اميفو )) :لاق ثيح نيحيبملاو نيعناملا لاوقأ ركذ
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 اهبلقب ركنت نأ ةأرملا ىلع لاق ةنادو بوبحم نب دمحم هلعلو هللادبع

 لاطيجلا ليعامسإ خيشلا لوق يفو ثاهناسلب ركنت نأ اهيلع سيلو
 ٬بلقلابف الإو ناسللابف آلإو ديلاب تردق اذإ راكنإلا اهيلع نإ يرغملا

 ايأ ممشتب ثكمُملَاو ونموُملاو ٣ ىلاعت هلوق ةلالدب حيحصلا وهو معن
 مهكرشأ دقف ٧١ :ةبوتلا ه ركنملا نمع َتوَهَتَيَو فورَعَمَلَي ثوثأي تب
 .(( ىرت امك ركنملا نع يهنلا يف

 :لاق ثيح ةلاثح يملاسلا نيدلا رون خيشلا هنسحتسا ام وهو

 ليقلاب وأ لعفلاب اهراكنإ يليلخلا ققحملا جرختساو
 انيقي ىدلا يف تانمؤملاو انينمؤملا فصو يف هلوق نم

 انوهني هتض نع اذكهو انورمأي فرملاب مهنإب

 ةبوتلا يف ةيآ يف ىتفلا لثم ةيوستلا يف ةأرملا لعج دق
 يواح كاذل لكلاف فصولا يف يواستلا يضتقي كارتشالاو

 ")نمو نمل هلضف يتؤي هللاو نسح جيرخت هللا رمعل وهو

 يشاظبلا دمحم نب ثراح قيقحت٦؛ص/اج ناميإلا دعاوق ديهمت ١(

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب ؟ ج ماظنلا رهوج (؟

 ۔۔ہ

 _. 7 [ ٤٤ ا {



 5 ا

 تابجاوو قرقح ةملسملا ةأرملا <
 ل ._

 ىلع يملاسلا رونلاو يليلخلا ققحملا نيريبكلا نيمامإلا يأر ىقتلا اذكهو
 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب مايقلا يف لجرلل ةأرملا ةكراشم زاوج
 بيوصت وه يذلاو يليلخلا ققحملل يملاسلا رونلا بيوصت لالخ نم

 .يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ خيشلا يأرل

 --- ..- « ح 3
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 ةيلودلا ق قيثاوملا ىف : ذ ةأرملا

 تيظح ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ميركتلاو مارتحالاب ةأرملا تيظح امك

 نع ةرداصلا ةيلودلا قيثاوملا و تايقافتالا يف ميركتلاو مارتحالاب اضيأ

 عمجمو (ةدحتملا ممألا ةئيه) ةيلودلا ةمظنملا لثم كةيلودلا تامظنملا

 اهتيلوؤسمو ةأرملا قوقح لوح ناريإ عورشمو ،يلودلا يالسإلا هقفلا
 .ةأرملا قوقح تلوانت قيثاوملا هذهو يمالسإلا ماظتلا يف

 ممألا ةمظنم نع ةرداصلا قيثاوملاو تايقافتالا نع ةيادب ثدحتنو

 اصن ، ريبك تح ىلإ ةيمالسإلا ةعيرشلا عم قفتت اهلمجم يف يهو ةدحتملا

 هل َتَرطِف ث ةرطفلا نيد مالسإلا نأ ىلع لدي يذلا رمألا اموهفم وأ

 تكتو ميتلا ثيزلا لد هنا ىتحل ليد ال اهبتك ساَتلارطَق ىا

 ٢٣٠ :مورلا ه( !(؟ َنوُمَلَعَ َهوُعَلَعباَل سالا ركت
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 هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» :ت هنلا لوسر لوقي امكو

 .( ( «هناسجمي وأ هنارصني وأ

 عم اهتيبلاغ ف قفتت ةرصاعملا ةيعضولا نيناوقلا دجن كلانه نم

 ريصنتلاوأ ديوهتلا نيناوقلا هذه لخدي مل اذإ ةيمالسإلا ةرطفلا

 .رخآ يركف وأ ينيد رايت يأ وأ سيجمنتلاوأ

 قوقحل ةيلودلا ةقيثولا كانهف ةدحتملا ممألا قيثاومل ةبسنلابو
 :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ماسقأ ةثالث نم نوكتت يتلا ناسنإلا

 نم رشاعلا يف رداصلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا :لوألا مسقلا

 .م٨٤٩١ ربمسد

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا :يناثلا مسقلا

 ادبو م٦٦٩١ربمسيد نم رشع سداسلا يف دمتعملا ةيفاقثلاو

 .م٦٧٩١رياني يف هذيفنت

 دواد وبأو يراخبلا هاور ١(
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 يذلا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا :ثلاثلا مسقلا
 يف هذيفنت أديو م٦٦٩١ ربمسيد نم رشع سداسلا يف دمتعا

 .م ٩٧٦ سرام

 يف ءاسنو الاجر ماع لكشب ناسنإلا قوقح تلوانت قيثاوملا هذهو

 .مارتحالاو ةماركلاو ةاواسملا

 زييمتلا لاكشأ لك ىلع ءاضقلا ةيقافتا ةدحتملا ممألا نع تردص امك

 أدبو ما ٩٧٩ ربمسيد نم رشع نمالا ق اهيلع قدوصو ةأرملا دض

 .م١٨٩١ ربمتبس نم ثلاثلا يف اهديفنت

 ثيح نم ةأرملا لوانتت يتلا داوملا ىلع فّعتنل قيثاوملا كلت ىلإ دوعنو
 قوقحل ىملاعلا نالعإلل ةبسنلابف ،اهتمارك ظفحو اهقوقح نامض
 يدانت :دحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نأب هتجابيد يف ءاج دقف ناسنإلا
 مهقوقحو ةيرشبلا ةرسألا ءاضعأ عيمج يف ةلصأتملا ةماركلاب فارتعالاب

 .مالسلاو ةلادعلاو ةيرحلل ساسأك ةيواستملا
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 ف نيواستم ارارحأ ساتلا عيمج دلوي هنأب :ىلوألا ةداملا ف ءاج امك

 تايرحلاو قوقحلا لماكب عتمتلا قح ناسنإ كلو ،قوقحلاو ةماركلا

 .زييمت نود

 نوناقلا مامأ ةيساوس مهعيمج ساتلا نأب ع ةعباسلا ةداملا يف ءاج امكو

 .ةقرفت ىأ نود ةئفاكتم ةيامحب عتمتل دلا ق قحل ١ محلو

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيفاقثلا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا امأ

 ةاواسم نامضب فارطألا لودلا دهعتت نأب :ةلاخلا هتدام يف ءاج دقف

 ةيفاقثلاو ةيداصتقالا قوقحلا عيمجب عتمتلا قح يف ثانإلاو روكذلا

 .ةيعامتجالاو

 ةثلاغلا ةداملا يف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب يلودلا دهعلا يف ءاجو

 قح يف ءاستلاو لاجرلا يواست ةلافكب فارطألا لودلا دهعتت نأ :هنم

 .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا عيمجب عتمتلا
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 يهف (واديس) ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا امنأ

 يهو ةأرملاو لجرلا نيب زييمتلا رهاظم عيمج ىلع ءاضقلا ىلع صنت اضيأ
 كش الو يهواهتماركو ةأرملا قح سركت ،ةدام نيثالث ىلع يوتحت
 ءاج امم اضعب انه فطتقنو ناسنإللا قوقحل ةيلودلا ةقيثولا ىلع ةدمتعم

 .اهتجابيد يف

 ممألا قاثيم نا ظحلت ذإ ةيقافتالا هذه يف فارطألا لودلا َنِإ)

 ةماركبو ةيساسألا ناسنإللا قوقحب ناميإلا ىلع ديدج نم دكؤي ةدحتملا

 نالعإلا نأ ظحالت ذإو "قوقحلا يف ةأرملاو لجرلا يواستبو هردقو درفلا
 عبمج نأ نلعيو ى زييمتلا زاوج مدع ادبم دكؤي ناسنإلا قوقحل يملاعلا

 ناسنإ لكل نأو قوقحلاو ةماركلا يف نيواستمو ارارحأ نودلوي ساتلا

 نييلودلا نيدهعلا يف فارطألا لودلا ىنك نا ظحلت ذإو سنجلا ىلع

 قح يف ةأرملاو لجرلا ةاواسم نامض بجاو ناسنإلا قوقحب نيصاخلا

 ةيسايسلاو ةيفاقغلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا عيمجب عتمتلا

 ممألا ةياعرب ةدوقعملا ةيلودلا تاقافتالا رابتعالا نيعب ذخأت ذإو شةيندملاو



 ۔۔۔۔۔_ - ۔ے۔ ۔ ۔۔۔۔ اس ۔ے۔۔۔ ب ۔۔۔۔۔۔_ ۔۔۔۔۔۔_ ي

 كرتت . تح تايجاوو ق ىرقح ةملسملا ة ٥ هللةأرملا == ۔>۔_۔-_=ح ححص

 قوقحلا يف ةأرملاو لجرلا ةاواسمب ضوهنلل ةصصختملا تالاكولاو ةدحتملا

 دض قاطنلا عساو زييمت كلانه لازي ال هتأل كلذ عم قلقلا اهرواسي ذاو

 .()( ةأرملا

 ىلع ةيبرعلا لودلا نم ديدعلا نم تاظفحت كلانه ناك هنإف ملعللو

 انذخأ دقو كاهب بيحرت كانهف اهلمجم يف اّمأ٬ةيقافتالا هذه داوم ضعب

 قوقحب فارتعالل معاد ساسأك اهتجابيد وأ ،اهتمتقم يف ءاج ام اهنم

 امأ ةيمالسإلا انتعيرش قفاوي ام اهنم ذخأن انتأ كشالو ،اهتماركو ةأرملا

 هذه نم اهذخأن يتلا ةاواسملاو هب ذخألا نكمي الف اهفلاخي ام

 ام قفو قوقحلا يف ةاواسملا يه ةيلودلا قيثاوملا نم اهريغو ةيقافتالا

 يه انيد ةعورشملا ةاواسملاو .يمسجلا نيوكتلا يف ةاواسملا ال هللا عرش

 اهيلع نإف اقوقح اهل نأ امكف ،تابجاو اهيلعو ًاقوقح ةأرملل لعجت يتلا
 .تابجاو

 (واديس) ةيقافتا ىلع تعقو يتلا لودلا نم نامع ةنطلس نأ امبو

 ةيقافتالا داوم ىلع ةسارد تعضو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو نإف

 ةيملاعلا ةكبشلا ىلع ةدحتملا ممألا ةيعمج عقوم ١(
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 :أرملا قوقح لاجم يف ريبادتلاو تاقيبطتلاو تاءارجإلا اهيف تحضوأ

 ريرقت نع ةرابع ةساردلا هذهو شةيقافتالا عم ضراعتت الوأ قفتت يتلا

 ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا ريبادتلا لوح لوألا ينطولا ريرقتلا) ناونع تحت
 ىلع ءاضقلا ةيقافتا دونبو داوم ماكحأ لايح ةذختملا اهريغو ةيرادإلاو

 .(ةأرملا ةض زييمتلا لاكشأ عيمج

 ةنطلس تقداص) :يلي ام ريرقتلا وأ ةساردلا ةمدقم يف ءاج دقو

 يف ةأرملا ةض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا ىلع نامع

 ةصاخ ةنجل ةنطلسلا تلكشو م؟٦٠٠ رياربف يف اهعاديإ متو م؟٠٠هويام

 تدافتساو اهيلإ اهمامضنا ديعب (واديس) ةيقافتا ماكحأ ذيفنت ةعباتمل
 نأ ةنطلسلا وت صوصخلا اذه يف ةحاتملا ةيلودلا تاربخلا نم ةنجللا

 لايح اهتامازتلا ةعباتمل هتتبت يذلا يسسؤملا دعبلا ةلالد ىلع دكؤت

 نإف نامع ةنطلس يف يسايسلا ماظنلا ةعيبط ىلإ ادانتساو ((واديسلا))

 ةيساسأ ةيعجرم ةباثمب دعت هتاهيجوت و هبطخو دالبلا ناطلس لاوقأ
 ماع ذنم ةنطلسلاب رومألا تايرجم رييستو ماكحألا ذيفنت يف اهيلإ دنتسي

 لاكشأ عيمج ةلازإ تاهيجوتلاو لاوقألا هذه سأر ىلع تتأ دقو م٠
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 ديدعلا يف هلالخ نم ىعس اجهن ناطلسلا دمتعا ثيح ةأرملا ةض زييمتلا

 نوؤشلا يف ةكراشملا ىلع اهقحو ةأرملا عيجشت ىلإ تابسانملاو لفاحملا نم

 (>(اهقوقح ةفاكل اهتسراممو اهليهأت ةّيمهأ ىلع ديكأتلاو دالبلل ةماعلا

 هنأ ييأر يفو ؛ماكحأ اهنأب ةيقافتالا داوم وأ دونب ةساردلا تفصو دقو

 .طقف دونب وأ داوم ةظفل قالطا ىلع رمأل ا رصتقي نأ ىغبني ناك

 عمتجملا يف ةأرملا عضو شقان دقف يلودلا يالسإالا هقفلا عمج امأ

 ةيبرعلا ةكلمملاب ضايرلاب تدقع يتلا ةرشع ةيناثلا هترود يف كلذو

 ةرشع ةعباسلا هترود يفو م؟٠٠:ربمتبسه٤١؟١ ةرخآلا ىدامج يف ةيدوعسلا

 ىلوألا ىدامج يف ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا ةمصاع نامعب تدقع يلا

 م؟٦٠0 وينوي ٤٧

 :يليام ضايرلا ةرودب رداصلا ١؟/٤١١/٨٠ مقر عمجملا رارق يف ءاج دقو

 نم لكل هيف نوكي عمتجم ءانب مالسإلا فادهأ نم نإ :لوألا دنبلا

 مالسإلا ىطعأ دقو ةيمنتلاو ءانبلا ةيلمع يف لماكتم رود ةأرملاو لجرلا

 ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ٥/ ص ينطولا ريرقتلا ١(
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 اهتاردقو اهتيصخش عم مجسني ساسأ ىلع ةلماك اهقوقح ةأرملا

 لكشي يالسإلا روصتلا يفو ،ةايحلا يف يسيئرلا اهرودو اهتاعلطتو

 ةيمالسإلا ةمألا ةدحو ىلع ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ةدحو عمتجملا

 .ةيويحلا اهرصانعب

 ...يالسإلا عمتجملا يف هتناكمو هتيصخش ةأرملاو لجرلا نم لكلف

 ةيناسنإلا ةمارك يف نايواستم لجرلاو ةأرملا :عبارلا دنبلا يف ءاجو
 اهترطف مئالي ام تابجاولا نم اهيلعو قوقح نم ةأرملل نأ امك

 ةتوافتم ةيعيبط تافصب ةأرملاو لجرلا نم لك عتمتي امنيبوءاهنيوكتو
 ةعيرشلا يف امهنم لكب ةطونملا تايلوؤسملا يف نالماكتم امهف

 .ةيمالسالا

 عيمج يف ةأرملا مارتحا ىلإ ةوعدلا :سماخلا دنبلا يف ءاج امك

 .تائيبلا ضعب يف هنم يناعت تلاز ام يذلا فنعلا ضفرو تالاجملا

 ءاج دقف ،نامع ةرودب رداصلا ١٧/٨/١٥٩، مقر عمجملا رارق امأ

 ممالا اهتدقع يقلا ناكسلاو ةأرملا تارمتؤم تارارق نم ارذحم

 نأشلا اذه يف تادجتسملا ةبكاوم ىلا تقولا سفن يفايعادوءةدحتملا

 :يلي امب ايصوم ةيمالسالا ماكحألا ىلع كلذ ضرعو

 ]- 1 ٥٤ [- ۔۔۔۔ .ل
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 حرطو«ةأرملا نأشب دقعت يتلا ةيلودلا تارمتؤملا يف ةلعافلا ةكراشملا ١
 .ةيعامتجالا لئاسملا يف يالسالا ليدبلا

 قلعتي ام٬ةصاخبوءةأرملا اياضق نم مالسالا فقومب فيرعتلا ةرورض )؟

 يف ةيحلا تاغللاب كلذ رشنوءيالسإلا روظنملا نم اهتابجاوو اهقوقحب

 .ملاعلا ءاحنأ عيمج

 ةساردل تاودن وأ لمع تاقلح ميظنتب عمجملا ةنامأ مايق ٢(

 ؛ةأرملا نوؤشو ناكسلاو ةيمنتلاب ةصاخلا ةيلودلا قيثاوملاو تايقافتالا
 ةكراشملا عوضومو ،دحوملا يالسإلا فقوملا ىلا لوصولا فدهب

 "ماكحألاو ءيدابملا ءوض يف اهطباوضو اهدودحو ةيسايسلا
 .ةيعرشلا

 لوألا يلودلا رمتؤملا ربع ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا تتعأ امك
 ويلوي ١٥-١٦ ةرتفلا يف نارهط يف دقع يذلا يالسالا ماظنلا يف ةأرملل

 .ةيملاعلا ةكبشلا ىللع يالسإلا هقفلا عمجم عقوم ١(
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 يالسالا ماظنلا يف اهتايلوئسمو ةأرملا قوقح لوح نالعإ عورشم مء..٦
 ةأرملا عاضوأ شفانت يمهو ةدام (١٧٤١)نيعبراو عبسو ةئام نم انوكم

 :رداصلا تايقافتألا كلت ىلع كاردتسالا ،كلذ ءارو نم نارهط فدهتو

 ,كيسكم رمتؤمك ناكسلاو ةأرملاب ةقلعتملا ةدحتملا ممألا تارمتؤم نع

 رمتؤمو {م٥٨٩١ يبورين رمتؤمو 2م٠٨٩١ نجاهنبوك رمتؤمو ( ٥ ىقيس

 .م٥٩٩١نيكب رمتؤمو ءم٤٩٩١ ةرهاقلا

 ريثكلا اهيف تارمتؤملا كلت نع ةرداصلا تايقافتالا كلت نإ كلذو

 يالسإلا نيدلا عمو ةماع ةفصب نايدألا عم ضراعتت يتلا تازواجتلا نم

 ةيروهمجلل حرتقملا عورشملا ةجابيد يف ءاج دقو ،ةصاخ ةفصب

 عماجملا يف ةريثك تاشاقنو ثوحب دوجول ارظن :ةيناريإلا ةيمالسإلا

 قوقحلا تابثإ مهضعب يونيو ةارملل ةيناسنإلا قوقحلا صخي اميف ةيلودلا

 .ةيبرغلا رظنلا ةهجو عم قباطتي امب ةأرملل ةيناسنالا

 ءادأو ،ةفلتخم رظن تاهجو اهنم لكل ةفلتخم نادلب دوجول ارظنو

 ةفلتخملا اهتفاقث ىللع ادامتعإ ةأرملل ةيناسنإلا قوقحلا لاجم يف فلتخم

 | ل×× 7171" لاااتاتتللالاا | | 1 -7 ٥٦
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 ةصاخلا قوقحلا ءلجرلاو ةأرملا نيب ةكرتشملا قوقحلا نييبت مزاللا نم ناك

 .نالعإلا اذه يف عيضاوملا فلتخم يف ةأرملل

  

 مهقوقح يف نيكرتشم لجرلاو ةأرملا يالسإلا ركفلا ربتعيو
 يف زييمتلا ضعب ثودح لامتحال ارظن نكلو ،ماع لكشب ةيناسنالا
 تحت قوقحلا نم ةعومجملا هذه ركذ ءاج دقف ذيفنتلاو مادقإلا لحارم

 .(ةأرملا قوقح ناونع

 تهبن دقف ةأرملا قوقحب ةقلعتملا ميهافملا يف لصاحلا طلخلل ارظن و

 ناطلسلا زكرم اهدقع ىتلا ((رصاعملا ملاعلا يف ةملسملا ةأرملا)) ةودن

 نم ىلوألا ةرقفلا يف كلذو اهتايصوت يف "ةيمالسإلا ةفاقثلل سوباق

 رمتؤملا داقعنا ءانثا عورشملا ضرع دقو يمالسإلا ماظنلا يف ةملسملا ةأرملل ناريإ عورشم ١(

 ناريإ ةيروهمجب نارهط يف يمالسإلا ماظنلا يف اهتيلوئسمو ةأرملا قوقحل لوألا يلودلا

 .م؟}٦٠ ويلوي ١٥-١٦ ةرتفلا يف ةيمالسإلا

 .مولعلاو ةفاقثلل يلاعلا سوباق ناطلسلا زكرمآيلاح هيلع قلطيو (؟
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 بابرأو ةيفاقثلاو ةيملعلا تاسسؤملا ةوعد)) اهيف ءاج ثيح تايصوتلا
 تايبدألا يف ةجار تاحلطصم نم سبتلي ام حيضوت ىلإ ةربخلاو ركفلا
 مالعإلا لئاسو يفو ةيملاعلا ةيرشبلا ةيمنتلا ريراقت يفو ةيعامتجالا

 مامأ اليوط فوقولاو ةاواسملاو زييمتلاو ررحتلاو ةأرملا نيكمتب قلعتت
 يف ةأرملا اياضق ضرع يف مدختست يتلا تارابعلاو تاحلطصملا

 ةيفاقغلا ةيعبتلا نم تاحلطصملا هذه ريرحتو ...ةيبرعلا تاعمتجملا

 .()((ةيفاقخلا تايصوصخلا نم عبنت ًاداعبأ اهئاطعإو ڵةبلاغ ةفاقخل

 ۔ ...سم ۔۔۔۔۔۔_۔ ۔۔۔_۔ . ۔

 ١( ةرتفلا يف ((رصاعملا ملاعلا يف ةملسملا ةأرملا )) ةودن تايصوت ١٧:١٦ مرحم ٨؟١٤هالموافق

 .م ؟٧٠٠ ري اربف ٤



`>>..77779.>.```2632 . 777 [ 

 ح ۔۔۔=۔۔>ججحجحححجححت ...ت ابجاوو قوقح ةملسملا ة أرملا .<> =_= ح=جح-=و

١ 

 ملعلاو ةأرملا

 :ةيبرتلا

 وهو هتايح ةيادب ذنم ىثنأ وأ ناك اركذ ناسفإالل ةيملعلا ةايحلا أدبت

 نادلا مهيف نمب نسلا رابك هثدحي يذلا ريثأتلا يهو ةيبرتلاب فرعيام
 وأ ريغصلا اذه بشي يكل ةياعرو ةياغو دصق نع كلذو ،ريغصلا سفن يف

 لحي يكل يلقع فيقثتو حورلا ةراهطو قالخألا نسح ىلع لفطلا

 ىلع ةيناسنإلا ةماوقلاب احلسم ةايحلا روبع عيطتسيل ةيتايحلا لكاشملا

 :ٌلاَمَم هلوق هيلإ ريشي ام كلذو ،هملاوعو تانئاكلا نم هيف امب نوكلا اذه
 ۔۔٦ إ م ص ے 2 ث .لأ -١ ٧ ۔ ۔۔۔إ . ١ ر ۔۔ ِ

 موقل يال كلاذ ف نإ هنم اعيمج ضرال ١ ف ام تاومس ١ ف ام كل َرْحَسَو .
1 

 ٣ ١ :ةيثاجلا 1 ) روك 2 ك

 يذلا ريثأتلا نإف ءيش نم نكي امهمو"رقص ةيطع خيشلا لوقي
 فطاوعلاو زئارغلا بيذهت لاجع يف نوكحي دق ريغصلا سفن يف ثدحي
 ةيمنت نوكي دقو ،ميقتسملا كولسلاو ةبيطلا قالخألا لفطلا ديوعنل

 لكو © ةايحلا ىلع نارملاو ةربخلا هبسكي امب يملعلا هقفأ عيسوتو هكرادم

 ح . ۔۔_ .. .۔۔۔ م۔۔۔.۔_۔.۔۔۔_.۔۔ ۔.۔۔ے۔۔ ۔۔۔۔۔_
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 لصفلا نكمي الو ،رخآلا ىلع امهدحأ دمتعي نيريثأتلا نيذه نم

 ملعلاو ،ةفرعملاو ملعلاب نارثأتي كولسلاو قالخألاف كامامت امهنيب

 ةيبرتلا قلطت دق لب ،كولسلاو قالخألا لمشيل امهلاجم عستي ةفرعملاو

 ")"ايحورو ايلقع هتياعر بناج ىلإ ايدام مسجلا ةياعر لمشي ام ىلع

 ةقرفت نود اثانإو اروكذ ءشنلل ةيبرتلا هذهب رابكلا نأ كشالو

 كلتب رمأي ىلاعت هللاو ،ركذلا اهيخأك ةيبرتلا قح اهل تنبلاف كامهنيب

 :لاَمَت لوقي ثيح مهثانإو مهروكد دالوألا عيمجلو لهألل ةيانعلاو ةياعرلا

 اهتع ةراَجَو شاتلآ اهدوقو ات زكيلمأو ركشنا اوف انماع ذلا اميل
 هہء۔.و , 'ہ ' و۔.۔.۔۔ ى ه . يم ۔ و ۔.۔ 4۔ وو س وه ر ر 2ِ

 ه © ةونم ام دوتَعتَيو مشر اع هآ دوُضَتَي ال ةادش ظالغ ةكيتكم
 ٦ :ميرحتلا

 نع لوئسم مكلكو عار مكلك » ةت هللا لوسر لاق دقو

 ءيش لوأ ةيلوئسملا هذهو ةايحلا يف ىربك ةيلوئسم كلانه نذإ "هتيعر

 .ةيبرتلا وه هيف قجتت

 ؟. صا/ا٤ؤج ةرسألا ةعوسوم ١)

 مكاحلا هاور (؟

 ے __ .٦ عحے۔۔..۔.
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 ةياعرلا ةت لوسرلا هجو دقف٬روكذلا دالوألا ىلإ ءابآلا ليم نم افوخو

 تانب ثالث هل تناك نم» هلوق ةلق هنع ءاج دقف٬رثكأ تنبلا ىلإ ةيانعلاو

 نهاتإ هتمحرب ةنجلا هللا هلخدأ هئارسو تهئارضو تهئاوأل ىلع ربصف
 :ةي لاق ةدحاوو :لجر لاق ناتنثاو :لاق هللا لوسر اي ناتنثاو :لجر لاقف
 )١) «ةدح اوو

 .تاوخألاو تانبلا ركذ ءاج يردخلا ديعس يبأ ثيدح يفو

 :ملعتلا

 يفو ةصاخ نكامأ يف متي ناك اميدق ميلعتلا نأ ..

 ثيح « ءاينغألاو ماكحلا روصق يهف ةصاخلا نكامألا امأ ةماع نكامأ

 هذهو بدؤملاب فرعي كلذ ناك دقو نيصاخ نيملعم مهدالوأل نوضصخي

 .تانبلا نود دالوألا آلإ اهيف ملعتي ال بلاغلا يف ةلاحلا

 دو ١ د وبأ ٥ اور ) ١
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 نامع يف اهيلع قلطيو ،بيتاتكلا يهف ةماعلا نكامألا امنأ

 نينب دالوألا ةماع اهيف سرادملا هذهو دجاسملا يف وأ ")نآرقلا سرادم

 نينبلاب ةنراقم ةليلق ةداعلا يف نوكت تانبلا ةبسن نأ كش الو تانبو

 زم وه ملعتلاب رمألا نأ عم ،كاذنآ مئاقلا يعامتجالا عضولل كلذو

 هللا رمأ دقو ملعلاب دبعي هنلا نأل هتارورضو هضئارفو مالسإلا ميمص

 لإ نالآو نل تلع امَو :لات لاق هودبعي نأ ءاسنو الاجر هدابع
 ٥٧٥٦ :تايراذلا : نوُمعطُت نأ درأ و قز نت مهنم درأ آماا\ح)ل نونم

 املع ناك ءاوس ملعلاب ءاسنو الاجر هدابع ىلاعت هللا رمأ كلذ لجأل

 املع ناك وأ مارحلاو لالحلا ةفرعمو ىلاعت هللا ديحوت ةفرعمك اينيد

 .ةيرشبلل ةداعسلاو ريخلا ققحي ايويند

 هنم دصقملا نأ املاط اينيد املع ربتعي ةقيقحلا يف ملع لك هنأ ىلع

 .ةمألل حالصلاو ريخلا وه

 ةينآرقلا ةسردملا ىلع باتكلا ةظفل نوقلطي ال نامع لهأ ١(



 م ٦`
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 بجاولا ريغو “بجاو ريغ وه امو بجاو وه ام اهيف مولعلاو

 عجريو ث ةيمالسإلا ةعيرشلا رئاود عسوأ يهو حابملا ةرئاد يف جردني
 رجؤيو ريخ ىلإ هلوحت يتلا يهف ناسنإللا ةّين ىلإ ةعيرشلا ماكحأ نم حابلل

 ةسمخلا ةعيرشلا ماكحأ نم فورعم وه امك هيلع منأيف رش ىلإ وأ ،هيلع

 .حابملاو هوركملاو بودنملاو مارحلاو (ضرفلا) بجاولا :يه يتلا

 وه ةيتايحلا ةيويندلا مولعلا يف بوجولا مدعو بوجولا نأ ييأر يفو
 وأ اهعومجم يف ةيمالسإلا ةمألا ىلإ ةبسنلاب امأ كايتاذ درفلل ةبسنلاب

 ذخأت نأ ةبلاطمو ةرومأم اهنأل الإ سيل بوجولا حجرتيف اهعيمج

 :هللا لوقي ،كلذ بجوي يذلا رمألا ،قوفتلاو ةعنملاو ةوقلا بابسأب
 ٦٠ :لفنالا ( ٍوَوُف ني مشَعطَتَسأ ام مهل أدثمأوإا رم ه و

 نم ةروس لوأ اهيلع تلزنأ يتل ١ ةمأل ا نأ بيجعل او بيرغل ١ نمو

 كلذ نيبتيو مولعلا يف نآلا ةفلختملا يه ةءارقلاب اهرمأت زيزعلا باتكلا

 اهيدل فراعملاو مولعلا رشن نأ ناسنإالا دجي ثيح كيفرعملا رشنلا نم

 ہ _ -[ ٣` .:-:.:



3 ١ 
 ؛ داب-اوو ق وق : :7 1 م ١ : أر ١

 ا ز

 مولعلا نم رشني ام يواسي ال -ةيمالسإلا ةمألا ىدل يأ- ةعمتجم

 .يبرغلا ملاعلا نم ةلود رغصأ يف فراعملاو

 لوصولل ةباتكلاو ةءارقلاب اهيبن قيرط نع اهبطاخي ىلاعت هللا نأ عم

 نسلا َلَع () َةََع ىيلأ َكيَر يساي أرفآ ز لجو زع هللا لوقي ثيح ملعلا ىلا

 4 © متي تام ننإلا رقع (©) رتقناي رع ىرآآ() كلا برو يفا © تع نم
 ملقلا ركذو ملعلا حاتفم يهو ةءارقلاب رمأ ىلاعت هللاف © - ١ :قلعلا

 :ءارقلا هجيتن وأ ةياغ وه يذلا ملعلا ركذو ملعلا ةليسو وه يذلا

 .ةباتكلاو

 يتلا ةيفرعملا ةموظنملا نيوكت يف مزالت اهنيب ةثالخلا ءايشألا هذهف
 ةمألا نكلو اهتراضح اهيلع ينبنتو ،ةمأ يأل مدقتلا ناونع يه

 اهصخ يتلا صئاصخلا كلت تلمهأ اهنم يبرعلا مسقلا اميسال ةيمالسالا

 ممألا نيب ةدايرلاو ةدايقلا ةبحاص نوكت نأ اهب اهدارأو اهب هللا
 طاشنلاو ةمحلا انيف ريثي قدصلاو قحلاب قطانلا ميظعلا ميركلا اننآرقو

 اؤأ ركنتي ات ةوتلتي ال تأي نتن يلأ ىوتنتي لك لفل لوقي ثيح
 ٩ :رمزلا ه 9 بلألا
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 وهف عيطتسن ام ردق ىلع مولعلا عيمج ذخأن نأ لجو زع انرمأي امك
 -و رو ي م. < 7777

 لأ ملحت تارمث ۔هي انجرت حق ح امسلا َ نم َلَرن د هللأ نأ َرَك لأ ل لوقي

_ قل

 

 7 م موس + . 2 وو و ۔ وو مح ۔ ر 2 م م

 رمو (نل ةوش ثيب هنولا فيخت رممو ضيب ددج لابجلآ نمو
 . هل 7 < . وو سع ح 1 ك

 هدابع نم هلا ىتخ ات ذكيتكةنولأ يتخ رتلاو تآوَدلار سانل
& 

 ٢٨ ۔ ٢٧ :رطاف ؛© روشع ريزَع :3

:
 ١

 . 

 رياوت

 ملعو٬ضرألا مولعو تابنلا ملع ةفرعمب رمألا امهيف ناتيآلا ناتاه

 نوكت نأ بولطملا نأ ىلع ليلد كلذ يف سيلأ ،ناويحلا ملعو ،ناسنالا

 جاتنإو ،يفرعم جاتناةمأو لمع ةمأ نوكت نأو كملع ةمأ ةمألا هذه

 .يعانص جاتنإو «يداصتقا جاتناو يعارز

 نأب ةبلاطم اضيأ يهف «لجرلا نأش كلذ يف اهنأش ةأرملا نأ كشالو

 اهرابتعاب ةيتايحلاو ةينيدلا اهتيلوئسمل ةيعاوو ةملاعو ةملعتم نوكت
 .ةايحلا هذه ف لجرلا ةقيقش ةقيقش .و عمتجملا فصن

 ۔ےہ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ے ۔۔۔_ ۔ے۔۔۔۔۔ےسہ۔۔۔۔۔۔ہ

 ز 3 | ٦
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 تاهمأ لق يبنلا ءاسنو«ملعتلا ىلإ ردابتو ملعتت نأ اهيلع ناف كلذل

 تنب ةصفح نينمؤم ١ ما كلتف سىذتحي لاثم ريخو ةودق ريخ نينمؤم ١

 ةليلجلا ةيباحصلا دي ىلع طخلاو ةباتكلا ملعتت تناك باطخلا نب رمع

 ةيشرقلا ةيودعلا سمش دبع نب هللا دبع تنب ءافشلا

1 

7 

 يف ٢٨ :رطاف ي أتملا هدابع ني نأ ىَعمَي امتل لجو زع هلوقو
 زع هلل ةيشخلا 7 نم ققحتت ; هنأ هانعم ،نيتروكذملا نيتيآلا ماتخ

 .قولخملا ةيدوبعو قلاخلا ةيهولأ راعشتسا ىلع ةمئاقلا «لجو

 موقي يذلا وه قولخملا ناسنإلاو قلاخلا هالإلا ليمجلا يئانغلا اذهو

 هساسأ يذلا ملعلا لالخ نمو ملعلاب آلإ كردي ال وهو دوجولا هيلع

 .ملعلا بلط يأ ملعتلا

 اءدب ميلعتلا يف اضيأ قحلا اهل ناك ملعلا بلط قح ةارملل نأ امك

 داشرالاو ،ءاتفإلاو ميلعتلاب ةلق يبنلا تاجوز تماق دقف © ةوبنلا رصع نم
 اهنع لاق يتلا اهنع هثلا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ تناك دقف ،هيجوتلاو

 سانلا ءاتفاب موقت «ءاريمحا نع مكنيد فصن اوذخ» الي يبنلا

 ناك نإو ثيدحلاو مهنيد ىلإ مهداشراو ،ةعيرشلا ماكحأ مهميلعتو

7- -( ٦٦١ ]: 
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 اح ةملاع تناك كلذلو مهفلاو ظفحلا يف ةيآ تناك اهنأ الإ ًافيعض

 تاجوز نع ذوخأم ءاسنلا هقف نأ هانعم لعلف حص نإ ثيدحلاو ءاقدصو

 ءاسنلا نأ امبو ،ةشئاع ةديسلا نهتمدقم يفو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا

 .ملعأ هللاو نيدلا فصن وه ءاسنلا هقف نإف عمتجملا فصن

 يبنلا اهرمأ يتلا ةيشرقلا ةيودعلا هنلادبع تنب ءافشلا كلانهو

 ٢ رمع تنب ةصفح طخلاو ةباتكلا ملعت نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ذإ اهدلاو ةافو دعب فحصملا ىلع ةنيمألا يه ةصفح تناكو باطخلا

 .هايإ اهوبأ هعدوتسا

 ةفيلخلا دهع ىلع دحاو دلج نيب هعمج مت يذلا فحصملا وهو
 يذلا عماجلا فحصملا وهف هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ لوألا

 عمتجي يكل راصمألا ىلإ اهب ثعيو فيرشلا فحصملا خسن هنم تخسن
 .تاءارقلا مهب تقرفت نأ دعب ةدحاو ةءارق ىلع نوملسلا

 نهل لأست وأ اهنلأسي اهيلإ نيتأي ءاسنلا تناك يتلا ةملس مأ كلانهو

 نع هباحصأ عنتما امدنع ةيبيدحلا يف ة يبنلا اهيلإ أجل دقو ةل يبلا

 ۔ ۔۔۔ ۔۔ ۔- . ۔_۔۔ہسم۔ ۔۔۔ ۔۔۔ہ۔۔ ۔۔_۔۔_
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 وه ل نأ تراشأف ةيبيدحلا حلص ةجيتن ةرمعلل مهمارحإ نم للحتلا

 .اولعفو لعفف مهمامأ همارحإ نم
 ينلا تاجوز نم ثالغلا ءالؤه نع ةريثك تاياورلا تءاج كلذل

 نفرعي نك لھ يبنلا تاجوز مظعم نأ تاثحابلا ضعب دكؤتو الي

 دكؤملا نم هتإف ال مأ احيحص لوقلا اذه ناكأ ءاوسو ")ةباتكلاو ةءارقلا

 .ءاتفإلاو ميلعتلا نسرام تاروكذملا ثالنلا نأ

 دصاقمل الإ عست نع تامو ءاستلا نم ددعل ةلق يبنلا جوزت ناك امو

 :اهنم ةديمح فادهأو ةميظع

 نوملسملا فرعي يكل نيملسملا مومع ىلإ ةيوبنلا ةيجوزلا ةايحلا لقن

 نيجوزلا نيب ةصاخلا ةايحلا كلت اميسال شةيجوزلا ةايحلا يف مالسإلا ماكحأ

 نأ مالسإلا ءادعأ ضعب دارأ ام فسني يذلا وه ياسلا موهفملا اذهو

 .ةيناوهشلاب هفصوب ة يبنلا ةروص هب اوهوشي

 (ثحب) مالسإلا يف ةأرملا قوقح "يوامشع ةيزوف ١(

 1٦3 [ ٦٩٨ ا َ
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 ناك نم تايباحصلا دعبو تايباحصلا ءاستلا نم كلانه ناك امك

 يف ًاضيأ رود نهل ناك امك ،داشرإلاو ظعولاو ءاتفإلاو ميلعتلا يف رود نه

 .ةروشملا ءاطعإو يأرلا ءادبإ

 يتاوللا ءاستلا نم ددع زورب هتيادب يف يمالسإلا انخيرات دهش دقو

 تاجوز نينمؤملا تاهمأ _اعبط _ َنهتمتقم يف ملعلا نم بيصن هل ناك
 جذامن نهنم لعجي يذلا رمألا تايباحصلا ءاستلا نم هريغو لي ىبلا

 .نامزألاو روصعلا ربع ةملسملا ةأرملل ةيح

 يتاللا تاينامُعلا ءاستلا نم ةعئارو ةدّيج جذامن ينامعلا انخيرات يفو

 زم ةدحاو انه دروأو هةنهم راودأو لاجملا اذه يف بيطلا رثألا ه ناك
 ةيمايرلا دشار تنب ةشئاع يهو الأ كلذ ىلع لاثمك تاينامعلا ءاسنلا

 دقف ،يداليملا رشع نماثلا "يرجهلا رشع يناغلا نرقلا يف تشاع يتلا

 لازي ال ىواتف عومجم اهلو ساتلا يتفتو سوردلا يقلت ةهيقف تناك

 يف يسايس فقوم اهل ناك ثيح يأرلاب كراشت تناك اهتأ امك ،اطوطخم

 نب فيس مامإلا هيخأ بيصنتو يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامإلا لزع

 ۔۔۔ ٦٩ ١ ا ___ م
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 تناك لب برعلب مامإلا لزع ىلإ ليمت ال يه تناك دقف ...امامإ ناطلس
 . )ةضراعم ١)۔ ٠

 خيراتلا ردص يف ةأرملا اهتققح يتلا تازاجنإلا كلت دعب هتأ ديب

 ثدح يمالسإلا خيراتلا نم ةعظقتم تارتف ىلع نهضعب زوربو يالسالا

 يف "فلختلاو لهجلا ببسب كلذو ءءاوطناو عقوقتو ءاوزنا ةأرملل
 اذإو ملعلا نم اطسق وأ ابيصن لانت ال ةأرملا تناك ثيح تاعمتجملا

 م اهتلوفط نابإ (باتكلا) نآرقلا ةسردم يف اهتسارد ودعت الف تسرد
 ىظحي طقف ناك دقف ةيديلقتلا هتروصب نإو ميلعتلا اهل حاتي ال كلذ دعب

 مه نآرقلا ملعت ةلحرم دعب ميلعتلا ةلصاوم يه ىتلا ةوظحلا كلتب

 مهيدل نوكت نيذلا ددع ناك دقف اعبط مهنم ةلق ىلع مهدحو روكذلا

 .ساتلا روهمج ىلإ ةبسنلاب اتج اليلق ةربتعم ةيملع ةليصح

 تاداعلاو فلختلاو لهجلا نم بحس ةأرملا ىلع تمكارتو

 نأ عم ثابيع ةأرملا مساب قطنلا حبصأ هتأ ىتح ةبيئكلا ةيعامتجالا

 ١) ص ٣حج نايعألا فاحتإ دومح نب فيس / يشاطبلا ٣٤٣
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 افصلا ىلع فرشملا سيبق يبأ لبج ةمق نم هتوص ىلعأب ىدان للق لوسرلا
 .دمحم تنب ةمطاف ايو ،دمحم ةمع ةيفص اي» ساتلا نم روهمج ىلعو

 .')«ائيش هللا نم امكنع ينغأ ال يقإف هنلا نم امكسفنأ ايرتشا

 اوفرع امك نهل اومجرتو لي يبنلا تاجوز ءامسأ نوملسملا فرع دقو
 تاريسفتل ناك هتأ ديب ةايحلا يف رود نمل ناك يتاوللا تايباحصلا ءامسأ

 يروكذلا زايحنالاو ءاهميزقتو ةأرملا ميجحت يف ريبك رود يالسإلا باطخلا

 :أرملا نأب لوقي يذلا ههيجوتو يغقفلا لوقلا ريسفت امف آلإو اهيف حضاو
 ءافتكالا اهيلعو ةرشاعملا نم اهقح طقس ةدحاو ةرم اهجوز اهرشاع اذإ

 .كلذ دعب قالطلاب بلاطت نا نم ةعونمم نوكتل كلذب

 ملاعلا يف ةملسملا ةأرملا)) ةودن لمح يذلا وه اذه لاثمأو اذه لعلو

 ىلإ ءادنلا هيجوت)) اهتايصوت نم ةعبارلا ةرقفلا يف لوقلا ىلإ((رصاعملا
 ةيهقفلا تاداهتجالا يف رظنلا ةداعإ ىلإ نييعرشلا ءاهقفلاو ءاملعلا

 ميدقت ىلإ ءاهقفلا تعفد ةنيعم ةيخيراتو ةيعامتجا فورظب ةطبترملا

 ةيعرشلا تباوثلاب ساسم نود لجرلا حلاصل ةيزايحملا تاداهتجا



 ال اليصأ اليدب مدقت ةديدج ىؤر ميدقت ىلإو ،مالسإلا يف ةليصألا

 نم ديزم ىلإ مهتوعدو عمتجملا يف ةأرملا عضو هيلع نوكي نأ يغبني

 ثارتلاو ةيلابلا تاداعلا نم يعامتجالا ثوروملا نيب زرفل دوهجلا لذب

 .((يتنلا يحولاب طبترملا يهقفلا

 امب ثيدحلا رصعلا يف رتغت دق يميلعتلا عقاولا نأ تكش الو هتأ ريغ

 كلذكو لحارملا عيمجل سرادملا امهل تحتف ثيح اهيلإ رابتعالا ةر هبشي

 تحتفتو ...ركذلا اهيخأك يميلعتلا ملسلا تزاتجاو تاعماجلاو دهاعملا

 خيشلا لوقي امك ةسردملا نأل كلذو ةساردلابو ةساردلا يف رومأ اهمامأ

 رهن هيدلاو ناضحأ يف اهاضق تاونس دعب لفطلا ىقلتت) رقص ةيطع
 هتوخإ لحم ذيمالتلاو ،هيدلاو لحم لحي ملعملاو سةرسألا عمتجم يف شيعي
 يف جضنتو ربكت تيبلا يف هنيع اهيلع تحتفت يتلا ةيعامتجالا يناعملاو

 نأل كلذو ،رخأ ناعم اهب لدبتست وأءرخآ لكشب لكشتت دقو ةسردملا

 ححماستلاوءونحلاو ©فطعلاو ةمحرلاف ءيش لك يف هيبأك سيل ملعملا
 عابطو ةسردملا يف اهنم اريثك دقتفي وأ لفطلا اهدقتفي ءايشأ ليلدتلاو

 :7 ل ٧٢ ا 2
  



 7 ۔ہ
 .. ...ة .تح ةلسلا ةأرملا

 ا 7

 ئشانلا لهاتي لاقتنا ةلحرم ةسردملاو ،ةفلتخم نوريثك مهو ذيمالتلا

 ()(هلك ملاعلاو ؛نطولاو ميلقأل ا يف ربكألا عمتجملا هجاويل

 ةيمها نع ةريبكلا روصلا انيطعي رقص ةيطع خيشلا نع مالكلا اذه
 .ثيدحلا رصعلا يف ةايحلا يف هب تماق امعو ةسردملا

 يف ةريثك باوبأ ةرصاعملا ةملسملا ةأرملا مامأ تحتفت ملعلاب كلذل

 يمالسإلا ماظنلا يف اهقوقح كلذ لالخ نم تفرعو ةايحلاو ةفرعملا

 اذه اهل أيهو .عمتجملا فصن لكشي يناسنإ نايكك عمتجملا يف اهعقاوو

 اهل اهعرش يتلا ةعورشملا اهقوقحب ةبلاطملا ثيدحلا رصعلا يف عضولا

 .فينحلا مالسإلا

 يف ةأرملل رصاعملا عقاولا اهزرحأ يتلا ةريبكلا ةلقنلا ىلع فرعتللو

 ةنطلسلا يف سرادملاب ةيئاصحإ انه دروأ نأ بسانملا نم هتإف ميلعتلا

 ريغ نمو ةيوناثلاو ةيدادعإلاو ةيئادتبالا يهو ىلوألا ةيميلعتلا لحارملل

 ؟٥؟ ص/؛ج ةرسألا ةعوسوم ١(

_ - ٧٣ ١ 7 ]" 



- ٩ 

 ::.ح:=دم-- . تابجاوو قوقح ةملسملا ة أر ااالح -

 ا _ ۔۔۔۔ .. ۔۔۔_ . رر

 ةيئاصحإ بسح يمهف ايلعلا تاساردلاو ةيعماجلا ةساردلا رطأ داريإ

 :ىلي امك م؟١٠}-؟٣١0 يساردلا ماعلل ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

 .ةسردم (٤٠١؟) :سرادملا ددع -

 .ًابلاط (؟٨١٠٦؟) :ةبلطلا ددع -

 .ةبلاط (؟٩٠٧٦٥) :تابلاطلا ددع -

 ۔(١٩٨٦١٥) :ةبلطلا عومجم -

 يف ءاج {ةأرملا ميلعت صوصخلا ىلعو ،ةنطلسلا يف ميلعتلا عقاو لوحو
 ةيمنتلا ةرازو اهتدعأ يتلا ةساردلا وهو ىلوألا ينطولا ريرقتلا

 نم (١})ةداملا ليلحت دعب ءاج دقف ((واديس)) ةيقافتا ىلع ةيعامتجإلا

 نم (١٧١)ةداملا تلفكو(لجرلا عم واستم لكشب ميلعتلا ةحاتإ)ةيقافتالا

 نينطاوملا نيب ةاواسملا أدبم م٦٩٩١ ماع رداصلا ةلودلل يساسألا ماظنلا

 ديلاقم ناطلسلا ةلالج يلوت ذنمو «سنجلا ساسأ ىلع زييمت نود اعيمج
 قطانملا يف نينطاوملا عم هتاءاقل لالخ ًاتفي مل م٠٧٩١ ماعلا يف مححلا

 ميلعتلا يف ةأرملا قح ىلع ديكأتلا يف ةموكحلل هسؤرتو ةنطلسلل ةفلتخملا

 ةيمألا وع كلذ يف امب نيسنجلا نيب ةاواسملاو صرفلا ؤفاكت قيقحتو

 كلذ بحسنيو) ميلعتلا ةيمازلإب نوناق دجوي ال نيح يف ،رابكلا ميلعتو

 



 م ۔۔ ۔۔_۔ __ ۔ س ۔۔۔.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ . ۔

 .: ے. يل اتاتي :يإ ىتات تنابجاوو قوقح ةملسملا ةأرملا - > =

 ` .۔ . ۔۔_ . ح ا .._۔
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 ر

 اذه لثم رادصإ ةّين دجوي ال هنأ الإ (ءاوس دح ىلع ثانإلاو روكذلا ىلع
 ىلع روكذلاو ثانإلا لابقإ ةيميلعتلا تارشؤملا حضوت ثيح نوناقلا
 ماظنلا نم (١؟)ةداملا بجومب ةلودلا مزتلتو هلحارم عيمجب ملعتلا

 يف نيديقملا ةلمج نم ثانإلا ةبسن غلبيو ميلعتلا ريفوتب ةلودلل يساسألا

 ةيموكحلا ميلعتلا تاسسؤمب يلاعلاو يوناثلا و يساسألا ميلعتلا ةلحرم

 يفو "نيسنجلل ةنطلسلاب دحوم يساردلا جهنملاو ٤٨+، يلاوح ةصاخلاو

 داوملا رايتخا قحو (يلاعلاو يوناثلاو يساسألا) ةيميلعتلا لحارملا عيمج
 (')((ةبلاطو بلاط لك ةبغر بسحبو نيسنجلل حاتم ١؟و١١ نيفصلا يف

 ريوطت نم ةريتولا هذه ىلع ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نأ كشالو
 .لودلا هذه ةموظنم نم ةدحاو نامع ةنطلسو تانبلل ميلعتلا

 ١( ص م؟٩٠٠ ماعل ينطولا ريرقتلا 2٤

 ع ۔- -] | " [ ٧٥
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 .ةأرملل ىعامتجالا عضولا

 :ةيجوزلا ةايحلا

 زمو٬جاوزلاب ىلجتيو زيمتيو ققحتي يعامتجالا ةأرملا عضو أدبي

 اهتايح ادبتو ،ةايحلا رامغ ضوختل ةيجوزلا اهتايح نوكتت كلانه

 لقتنت اهنأل ،لكشتلا يف يعامتجالا اهعضوو نوكتلا يف ةيعامتجالا

 كلذب تصوأ امك ‘هفلأت مل تيب ىلإ هيف تجرد تيب نم عضولا كلذب

 نابيشلا ملحم نب فوع ةجوز يهو ةميكحلاةلقاعلا ةيبرعلا ةأرملا كلت
 هنم يذلا كتيب تقراف كنإ ةّينب يأ :اه ةلئاق اهفافز ةليل اهتنبا

 مل نيرقو ،هيفرعت مل تيب ىلإ “تجرد هيف يذلا كشعو تجرخ

 :ايحلا ةلحرم نم لوحت وه ةايحلا يف لاقتنالا كلذ نأ ىلع "هيفلأت

 نأل ةيجوزلا ةيعامتجالا ةايحلا ةلحرم ىلإ ريبعتلا حص نأ- ةيدارفنالا

 بجوملاب فرعي ام وهو ةأرماو لجر نينثا نم نوكتي ام وه جاوزلا

 ( ( ةينككنت كلعل بجر اتنلع ءيَت ل نمو إ :لاَمَم لات بلاسلاو
 ٤٩ :تايراذلا

 ١) ح ةرسألا ةعوسوم ص٨؟2

   ٩ ا ٧٦ ا 5



7 . ٦ 
 اي. اهو قوقح ةملسل . ن ارلا .

 اي ر

 ةأرملا يف لجرلا ةبغرب ةيجوزلا ةايحلا ىلإ لاقتنالا أدبي هنأ ىلع

 .ةبوطخملا ةأرملا نم جاوزلا بلط يهو ةيوطخلاب كلذ امجرتم

 دبال ةعبرأ ناكرأ كانه نإف جاوزلا ىلع ةقفاوملاب رمألا مت ام اذإو
 نذإو ةأرملا ىضرو ىدوهشلا وأ نادهاشلاو قادصلا» :يهو الأ اهنم

 ۔«يلولا

 ىلع لب ٬ةأرملا قحل بالتسا هيف يلولا نذإ نأ تاظ نظي ال هنأ ىلع

 ال قح اهتيمهأ ىلع ليلدو اهتميقل سيركت وه امنإو«كلذ نم سكملا

 كلذ يف نعقو تاجوز وأ ةأرما نم محف بذكلاو عادخلا كرش يف عقن

 ةعيدخلا هلانتو هيلع يلطنت لجرلا لولا ىتح انايحأو كةاسأملا تناكف

 .لقأ ةروصب كلذ نكلو

 نم يريرحلا تاماقم نم ةيبدأ ةرابع لقنأ نأ بسانملا نم لعلو

 باظخلا عادخ ىلع ليلدك ةعساتلا ةماقملا يهو ةيناردنكسلإلا ةماقملا

 [ ٧٢٧ { =- ل
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 =حححح تا۔جارو قوقح ةملسملا ة ارم | دحج

 اس ۔۔._ _

 ةبشع يف ةيردنكسإلا مكاح دنع انأ امنيبف" اهيف ءاج ثيح مهليحو

 خيش لخد ذإ تاقافلا يوذ ىلع هصفيل تاقدصلا لام رضحأ دقو ،ةيرع

 نإو يضارتلا هب مادأو يضاقلا هلا ديأ تلاقف ةيبصم ةأرمإ هلتعت ،ةيرفع

 يسيم ،ةمومعو ةلوؤخ فرشأو ةمورأ رهطأو ةموثرج مركأ نم ةأرمإ

 ناكو ،نوب يتاراج نيبو ينيبو "نوعلا معن يقلخو ،نومهلا يتميشو نوصلا

 فاعو ضمهتكبو مهتكسأ تجلا بايرأو دجملا ةانب ينبطخ اذإ يبأ

 يذ ريغ رهاصي ال نأ ،ةفلحب هللا دهاع هتأب جتحاو مهتلصو مهتلصو

 بأ يدان ةعدخلا اذه رضح نأ ،يبصنو يبصول ردقلا ضيقف .ةفرح

 ةرد ىلإ ةرد مظن املاط هنأ ىعداو هطرش قفو هنإ هطهر نيب مسقأف

 املف كلاح رابتخا لبق هينجوزو ‘هلاحم ةفرخزب يبأ رتغاف ،ةردبب امهعابف

 ينلصحو ،هرسك ىلإ ينلقنو ،يسانأ نع ينلحرو ،يسانك نم ينجرختسا

 هتبحص تنكو ،همون ةعجض هتيفلأو ،همقُج ةَدَعُق هتدجو ،هرسأ تحت

 هنمث فلتيو مضهلا قوس يف هعيبي حرب امف ،يرو ثاثأو «يزو شايرب

 املف ،هرسع يف يلام قفنأو ،هرسأب يلام قزم نأ ىلإ 'مضقلاو مضخلا يف

  

  



_ 

/ . ٦ 

 ۔_حححصحح ب ١ ےجح-_حح=حتجحج 33 ن اح !وو قرزقح ةملسملا ة ارم

 ا... ۔۔۔۔ .ف

 ال هنإ اذه اي هل تلق كةحارلا نم ىقنأ يتيب رداغو ،ةحارلا معط يناسنأ

 "كتعانصب باستكالل ضهناف «سورع دعب رطع الو «سؤب دعب أبخم
 يف رهظ امل داسكلاب تيمر دق هتعانص نأ معزف كتعارب ةرمث يننجأو

 هعم لاني ام انالكو {ةلالخ هنأك ،ةلالس هنم يلو ،داسفلا نم ضرألا

 .كيدل هترضحأو ،كيلإ هتدق دقو ةعمد ىوطلا نم هل اقرت الو ،ةعبش

 ."هنلا كارأ امب اننيب مكحتو ،هاوعد دوع مجعتل

 انعمتجم يفو {ةريثك جاوزلا يف ةيلايتحالا صصقلا هذه لثمف
 اهيدلاو تكرت ةأرما نم مكف ريثكلاو ريثكلا اهنم ثدح ينامعلا

 كلذل اهتلئاع اهنع تلختو ،عادخ ركام لجرب تطبتراو كاهترسأو

 اهنأو “تعدخ اهنأ فشتكت ةليوط ريغ ةرتف دعب اهب اذإف طابترالا

 عم يهال اهسفن دجتو ءاهنع ىلختيو اهيمري جوزلا كلذب اذإو ،اهب ررغ

 اذ ال'لئاقلا لوقلا اهيلع قدصيل ،ةبوغرم اهجوز عمالو ،ةلوبقم اهترسأ

 ."لصح اذ الو هاعو

. . 7777 ٧٩ ] 1 | 
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 ءارتسمو بطاخلا ةقيقح عبتت ىلع ردقأ لجرلا يلولا نأف كلانه نم

 عادخلا ةيحض عقي انايحأ لجرلا يلولا ناك نإو انلق امكو "يئافكلا

 .اهسفن ةأرملا نع لقأ لكشب هنأ الإ هتيلومل

 ةيجوزلا ةايحلا رارقتسال كلذو ،هنم دبال رمأ ةءافكلا نأ ىلع

 يف ةققحتم نوكت نأ بجي ةلثامملا يهو ةءافكلا كلتو اهرارمتساو

 امو ،ايعامتجاو ايداصتقاو ايفاقثو ايقلخو اينيد تايوتسملا نم ديدعلا

 ءانهو ةداعس نيجوزلا نيب رمتستو ةيجوزلا ةايحلا رقتست يكل الإ كلذ

 .رخآلا امهنم لك رقتحي ال قح «ايباجيإ العافتو

 امهنم لك نوكي نأ يغبني لب ،رخآلا امهنم لك يردزي ال ىتحو
 ةجوز ىقنألا قلخ نم كةق هللا لوق ققحتيل هيلإ احاترمو رخآلاب ابجعم

 و ى ےس س س ھس س ۔۔ هم سو

 انم لَحَجَو ةدحو ىيقَت نم مُكَمَلَح ىلآ َوُه » ال اجوز لجرلا بناجب

 ١٨٩ :فارعألا © هلإ كسمل اَهَجَنَر
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 حےححح تابج- ١ و قرقح ةملسم ا رملا ا

 \ں _ ۔ ل ۔۔۔۔۔۔ .. ۔۔۔۔۔_ ۔۔___ _ _ 4

 ةريبك لكاشم لإ يدؤي ةجوزلاو جوزلا نيب ةءافكلا مادعنا نأل

 يذلا قالطلا ىلإ هرودب يدؤي يذلا ةيجوزلا ةايحلا داسف ىلإ يدؤت يهو

 .ةيجوزلا ةايحلا ةياهن وه

  

 لي هللا لوسر بح ةثراح نب ديز ليلجلا يباحصلا جاوز ةصق يفو

 يبلا ةمع ةنبا ةيشرقلا شحج تنب بنيز ةليلجلا ةديسلا نم هالومو

 ليلد هنم اهروفن ةجيتن كلذ دعب قالطو قارف نم امهنيب ثدح امو لي

 درو ءاهرطاخل اربجو ءامهنيب ةيعامتجالا ةءافكلا مادعنال ارظن ،كلذ ىلع

 نأب ةّقدمحم هيبن ىلإ هرمأ هنلا لزنأ دقف يعامتجالا اهعضول ارابتعا

 وهو ىلتي انآرق كلذ يف هللا لزنأو نينمؤملل امأ نوكتل ديز دعب اهجوزتي

 كيسأ هنع تممتأو هتلع هأ ممتأ ئيَلل لومت زو إل:لجو زع هلوف

 وح ِّ صس دے > و 2 >&'س ے دم ے مر ے س 4 4

 هللآو سالا ١ ىشختو ۔ هيزذبم هلل اام ديقت ق فخو هنلا تاو كبؤَ

 م ۔ 4 ب ٭ << س . ح ك س ح 4

 لع دكي ال كل اَهك ؟ نأ نحأ
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 اكو رطو نهنم م . أوَصَق ادل مهيأ جّوَرأ هف 3 ح رح نينموملا

 ع و ح۔

 .نينثا نيرمأ ف اعيرشت ةميركلا ةيآلا تناكف ٧ :بازحألا 4 (؟؛)لالوعمَم

 ١ دوجو ةرورض : لو ل ١ طب ارل ١ نيب يئثافكل ١ نيجورزل .

 نبلا لاطبإ هللا دهم نأ دعب ،ىتبتملا ةقلطم نم جاوزلا زاوج:يناخلا

 زج امو كتهَمأ مهتم تورهلَتت ىتآ مكحن َلَحَج اَمَو هلوقب 7 اب

 كدَهَي َوُهَو محلا لوقَي شنأ و كونب مك َوَق مكلذ “ةكانل مك أ

 ٤ :بازحألا 4 ) ليبتتلا

 :ديسلاب نتف ليبنلا نأ نم رداصملا نم ريثكلا يف درو ام امأ

 اهرعش نع ةفشاك اهفداصو ةثراح نب ديز ةرايز ىلإ بهذ امدنع بنيز

 مهمهي ذخأ و اهبلق هبلق قلعت كانهو تيبلا يف رضاح ريغ ديز ناكو
 اهجوزتي يكل ،اهقلطي نأ دارأو كاهب يبنلا قلعت فرع اديز نأو ؛مالكب

 ةيآلا تلزنف ،هللا قتاو كجوز كيلع كسمأ ديزل لوقي ناك هنكلو

 .ةروكذملا ةميركلا

 7 ل ٨٢ __۔۔۔۔۔43
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 ة أرملا >= ح ١ جحي : .. ۔ .ة۔ ۔.۔ [ لي ۔ :ت > تج اهو ىفرقح ةملسم

 هب ...... .۔.۔۔۔.۔..__۔_.. م

 هيلع مهيبن هاجت نيملسملا نم ةجذاس ةلفغو ةيخيرات ةطلغ كلتف

 شحج تنب بنيز نم مارغلاو قشعلاب هوفصو امدنع ،مالسلاو ةالصلا

 ريغ اذهو ءةظحللا كلت لبق نم اهري مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأكو

 هتبيرق اهنأل امهابصو امهرغص ذنم هفرعتو اهفرعي ناك ةليوهف حيحص

 نم جاوزلاب ةثراح نب ديز هالوم رمأو اهرمأ يذلا وهو ،هتمع ةنبا يهن

 .ءادتبا اهجوزتل اهيف ابغار ناك ولف٬ضعبلا امهضعب

 كلت موهفم يطعي ال بازحألا ةروس ةيآ يف ينآرقلا قايسلا نأ ىلع

 ةلأ ىتأو كور كنلَع كييتمأ زب :ىلاعت هلوقو ،ةيمارغلا ةيقشعلا ةصقلا

 ه ةت ىأ نحأ ةتلي تلا ىتفو ميتم هلأ ام كديفت يف ىفخت

 ةصق نيرسفملاو نيخرؤملا نم ةاورلا هيلع قلع يذلا ٣٧ :بازحالا
 هللا ناك امنإو" لقيبنلا هب اوتعنو هولاق ام ينعي ال «بنيزب يبنلا ناتتفا

 ديز اهاكش املف سهجاوزأ نم نوكتس بنيز نأ ةليهيبن ملعأ دق لاعت

 هللا هملعأ ام هسفن يف ىفخأو ،هللا قتاو كجوز كيلع كسمأ هل لاق هيل
 ةيل اهجيوزتو اهل ديز قالطب كلذ يدبم هللاو ؤاهجوزتيس هنأ نم هب

 -_- ح ٣ _
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 تابجاوو قوقح ةملسملا ة ارملا

 ابلاس .بس ۔س۔ بسس۔..۔._ ل

 اولوقي نأ سانلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع هؤايحتسا ةيشخلا ىنعمو

 لعل ءايحتسالا اذه ىلع لجو زع هللا هبتاعف ينبتلاب هنبا ةجوز جوزت

 لج نإو هيلإ تفتلي الف هافخأو اهب هبلق قلعت ةليهنأ نم ليق امو ،هماقم
 هب كلاب امف رمألا اذه لثم هنع ردصي ال ءايلوألا ىندأ ناف هولقان

 )١) "هب هذل نيدنو ءهدمقتعن يذلا وه اذهو

 ةنايصلاب مالسلاو ةالصلا هيلع مهيبن اوطوحي نأ نيملسملا ىلع ناكو

 ةمصعلاب ةنوصملا ةيلاسرلاو ةيوبنلا هتلزتمل ةلماكلا ةهازنلاو ةماتلا

 .ةيهلالا

 ا رمألا اذهو كةيجوزلا ةايحلا يف ةيرورض ةءافكلا نأ لوقنف دوعنو

 بطاخلا لاحل ةقيقدلا ةعباتملا اهنكمي ال اهنأل ،اهسفنب ةأرملا هكردت

 ءاج دقو ،جاوزلا ىلع هتقفاومو يلولا نذإ نم دب ال ناكف كهتءافكو

 ىلوألا ةعبطلا ،؟٦١6ص ثراونألا قراشم ،نيدلا رون ،ديمح نب هللا دبعءيملاسلا ١(

  

 



_ ٦ 
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 ال قحو "> «ةنيبو قادصو يلوب الإ حاكن ال» لقيبنلا نع ثيدحل

 عرشلا ناف هتيلوم ىلع لجرلا يلولا نم ةقلطم ةطلس كانه نوكت

 ناكرأ نم انكر هربتعا لب ،هنم دب ال ارمأ ةأرملا ىضر ربتعا يالسإلا

 يوبنلا ثيدحلا يف كلذ ءاج دقف ،جاوزلا ةحص اهيلع ينبنت يتلا جاوزلا

 اهنذاو اهسفن يف نذأتست ركبلاو كاهيلو نم اهسفنب قحأ مبألا»فيرشلا
 (") «اهتامص

 ابيث وأ تناك اركب امهل جوز ال ىتلا ةأرملا يه ةغللا يف مألاو

 ةّيقحألاو ،ركبلا ةلباقم يف اهايإ هركذل بيغلا ينعي ثيدحلا نكلو

 يف لجرلا يلولا قحل ةيغلم تسيلو ةقلطم تسيل ثيدحلا يف ةدراولا

 ىوقأ جاوزلا ىلع ةقفاوملا يف بيغلا قح نوكي امنإو ،جاوزلا ىلع ةيالول

 بيبح نب عيبرلا هاور ١(

 بيبح نب عيبرلا هاور (؛

__ " ٨٥ ]- 1 
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 ===> -ح تابجا وو قو رتح ةملسملا ةأرملا

 ٨١ ۔۔۔ب۔ .ب۔۔۔.۔ ۔۔_.۔۔۔۔۔۔ے۔۔. ۔۔ ر

 ةفرعم يفو ‘ ةيجوزل ١ ةايحل ١ ق ةربخ نم هتبستكأ ١ 11 ارظن ركبل ١ قح نم

 .كلذل ةدقاف ربتعت يلا ركبلا نم سكعلا ىلع ،لاجرلا

 كانهو هنع لزانتلا زوجي قح يه اهب نيلئاقلا دنع ةءافكلا نأ ىلع

 يف اهربتعا دقو" يملاسلا مامإلا لاق “بسنلا يف ةءافكلا رصح نم

 ")"ءاملعلا روهمج بسنلا

 لإ هادعتت لب بسنلا ىلع رصتقت ال نأ ىغبنت ةءافكلا نأ ييأر يفو

 :ءافكلاو ،ةيملعلا ةءافكلاو ثةينيدلا ةءافكلاك ؤفاكتلا نم كلذ ريغ

 .ةيجوزلا ةايحلا رارقتسال انامض ةيداملا

 نم اهربتعاو ةءافكلا ينامعلا ةيصخشلا لاوحألا نوناق ربتعا دقو

 :ىليام(؟٠)ةدام يف ءاج دقف يلولاو ةأرملا قوقح

 .يلولاو ةأرملاب صاخ قح ةءافكلا(

 .فرعلا مث نيدلا ىلإ اهريدقت يف عجريوءدقعلا نيح ةءافكلا يعارت(ب

 ١) دنسملا حرش جح٣ءص ١٣

 -و © ٨٦ 71 . ---.



 33 ص .: ۔۔ ۔ ۔۔> - _

 -و تابجاوو ق ىرقح ح ةملسملا ةارملا . >=== >>>==

 ا
 _ ۔ _ ۔ ۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔.۔ ۔ _ ۔ . س

 وه هنع لزانتلا زوجي قح وه بسنلا يف ةءافكلا نأب لوقلا نأ ىلع

 ةءافكلا طارتشا نيب طسو لوق وهو ،يعقاولاو حجارلاو حيحصلا لوقلا
 مدع نيبو٬ةءافكلا كلت رفوتت مل اذإ حاكنلا خسف بجوي يذلا بسنلا يف

 .اهطارتشا

 يلزنملا نواعتلا
 ةيجوزلا ةايحلا يف تايلوألا ةمق ىلع نيجوزلا نيب نواعتلا ءيجي

 زم مظع مالسإلا نأل كلذو كةنيتملا ةلسلسلا كلت يف ىوقألا ةقلحلاو

 زم مكحم يوق جايسب هطاحأو كاستقم اطابر اهلعجو ةيجوزلا نأش
 مدع وأ هعاطقنا مدعو هرارمتساب ةليفكلا ريبادتلاو تاطايتحالا

 ىلع ةجوزلا هذخأت يذلا ظيلغلا قاثيملا كلذ رمتسيو ىقبي يكل هماصفنا

 ىلع ظفاحي يذلا وه نيجوزلا نيب نواعتلا نأ بير الو كشالوءاهجوز
 .اهل ماصفنا ال تلا ىقثولا ةورعلا هحنميو هيوقيو لبءطابرلا كلذ

 يرسألا رارقتسالا لماوع مهأ نم نيجوزلا نيب نواعتلا ربتعي كلذل

 رئإلا لع ارامت الو ةوقلاع زيلا َقَع ارئَاَمَتَو ٤ ىلاعت هلدا رمأل الانتما

 ة © ٨٧ 7771... 0



 .ت رأ .سارو 2 رديح ةمياسملا ة 1 ١

 ئ (

 لجرلا نينمؤملا هدابع عيمجل هثلا نم رمأ اذهو ؟ :ةدئاملا ه( (ل تكَدُملََ

 .ةجوزلاو جوزلا ،ةارملاو
 ةليلظ ةحاو تيبلا لعجت ىتلا ةحلاصلا ةجوزلا لجرلا دجو اذإو

 ديب .رارقتسالا لصحي كلذب هناف ،نانئمطالاو نوكسلاو ةعدلاو ةحارلل

 نم رارقتسالا كلذ ىلإ ةلصوملا بابسألا رفويو عريهي نأ جوزلا ىلع هنأ

 ةجوزلا نكمي ام لكو سابلو ثاثأو ةقفن نم لزنملا تابلطتم ريفوت

 اذإف ،حيرمل ١ وجل ١ ةئيهتو > ديعسل ١ تيبل ١ بيترتو نيوكت نم ةحل اصلا

 نم ققحتت هناف نيجوزلا نيب يباجيإلا لعافتلا اذه وأ "نواعتلا اذه دجو

 جاوزلل ةرمث ىلاعت هلا امهلعج ناتللا ةمحرلا كلتو ،ةدوملا كلت كلذ

 لوقي جوزلا سفن هيلإ نكستو ةجوزلا بلق هيف نئمطي يذلا ديعسلا

 ةكييشنأ نم رك َىَلَح نأ عهتياَع نمو ال ميركلا هباتك يف ميكحلا عراشلا

 ٢١ :مورلا ه( © ةَمَعَتَو ةدوم مكتتت لَمَحَم اهي انكنتل اكز

 كانهف ةأرملل ةيداصتقالا ةيلوئسملا ةزيكر وه يلزغملا ريبدتلا نأ ىلع

 تيبلاف ةايحلا نوؤشل اهريبدت رهظي كانهو ،يداصتقالا اهسح ىلجتي

 اذه بترتو كاذ ليزتو اذه عنصت ،لوجتو لوصت هيف ةأرملا ةكلمم

 ر ِ --- ٨٨ -_- م"



 ن حارر قرقح ةملسملا ة رلا
 _ ز

 ىضوفلا نم يلاخلا تيبلا عويهت نأ اضيأ اهيلع نذإ ،كاذ فظنتو

 ةفاظنلاو ظفحلاو بيترتلاب اءولمم نوكيلو كلامهإالاو ءاضوضلاو

 ةيعار ةأرملاو))فيرشلا هلوقب ةليلوسرلا ررقي ملأ ێال فيك ،داصتقالاو

 جيهبلا يلئاعلا وجلا كلذ ققحتي يكل لوقن اننأ ريغ"') ((اهجوز تيب يف

 نيب نواعتلا نم دبال هنإف ءاروبحو ةبحمو ارورسو ةداعس تيبلا ضيفيو

 ناك يدمحم انتوسأو انديسف ،رخآلا ةدعاسم امهنم لك ىلعف ،نيجوزلا

 هلعن فصخيو هبوث طيخي ناك ثيح ،لزنملا نوؤش يف هتاجوز دعاسي
 ("هتاش بلحيو

  

 ماظعلا هؤافلخ راس ميلسلا كولسلاو ميوقلا جهنملا اذه ىلعو

 يالسالا هقفلا بتك انعلاط اذإ نحنو مهنع هنلا يضر ماركلا هباحصأو

 يف هركذ ءاج اممو ،ةجوزلاو جوزلا نم لك قوقح ليصفتلاب ركذت اهدجن

 يه امأ ؛سبلمو لكأمو نكسم نم ةقفنلا ريفوت جوزلا ىلع هنإ٬كلذ

 فارسإ ريغ نم ةيافكلا ةقفن هنم قفنت نأو ،هلام يف اهجوز ظفح اهيلعف

 ١ ) ١ ملسمو ير اخبل .

 .هفنصم يف قازرلا دبع هاور (؟

 «٦- _ ا[٤ ٨٩ -_- 7
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 ح۔۔۔۔.۔ےے- تابجارو قوقح ةملسملا ةأرلا ة=سجء۔۔۔ ع

 اهسفن يف هتظفح اهجوز اهنع باغ اذإ ةحلاصلا ةأرملا نأل ريذبت الو

 ('فيرشلا ثيدحلا يف ءاج امك هلامو

 اهتيافك ذخأت نأ ةجوزلل نإف احيحش اليخب جوزلا ناك اذإ امأ
 نايفس يبأ جوز ةبتع تنب دنه نذأ ةفيتيبنلا نأل هلام نم اهدالوأ ةيافكو

 نايفس يبأ حش هيلإ تكش امدنع اهجوز لام نم ذخأت نأ برح نب

 6") «كدلوو كيفكي ام يذخ»هلوقل

 وهو ‘ةجوزلا ىلإ ةبسنلاب تابجاولا ديدحت يف اوفلتخا ءاهقفلا نأ ديب
 !اهيلع سيل كلذ نأ مأ ؟اهجوز مدخت نأ اهيلع له ؟اهيلع بجوتي اذام

 اهجوزل اهنم عوطتلا ليبق نم وهف تدارأ نإ ؟اهيلإ عجار رمأ هنأ وأ
 .ةمدخلا كلتب

 :ءارآ ةثالث كانه

 اذإ عوطتلا باب نم وه امنإو ،اهجوز ةمدخ اهيلع سيل:لوألا يأرلا
 .كلذ اهسفنب تدارأ يمه

 طسوألا يف يناربطلاو«فنصملا يف قازرلا دبع هاور ١(

 ؛٦١صء٦١ج‘لينلا حرش٬فسوي نب دمحم«شيفطا (؟

  



 مص۔۔-۔ ۔ ۔۔۔۔ -

 حيتي جت تيج يتح 33 نث ايح ١ و قرقح ةملسملا ن ٥ رملا مدجحصحم

 ا ۔۔۔۔۔۔ ببس .۔۔ ...

 .جوزلا ةمدخ اهيلع بجي :يناثلا يأرلا

 لزنم يف اهلاحك ةيجوزلا لزنم يف اهلاح نوكي :ثلانلا يأرلا

 .انه ةمودخم اضيأ نوكحت٬كلانه ةمودخم تناك اذإف٬ةيوبأل ١

 ةجوزلا ىلع ةيلزنملا تابجاولا ديدحت يف اوفلتخا نإوءءاهقفلا نأ ىلع
 نواعتلاب رمألا موهفم نم اذخأءنواعتلا بوجوب لوقلا ىلع اوقفتا دقف

 .( (© وقلا ربلا َلَع انَواَمَتَو ل ىوقتلاو ربلا ىلع
 نم لزنملا نوؤش ريبدت يف ةجوزلاو جوزلا كرتشي نأ بجي اذهل

 ناوأو ثاثأ نم هتامزلتسمو هتاينتقم رايتخاو ةظفاحمو بيترتو ةمدخ

3 

 .كلذ ريغو

 مهملاو ميقلا هباتك يف يملاسلا نيدلا رون مامإلل ليمج مالك كانهو

 :لوقي ثيح ماظنلا رهوج
 ءابألا بتك ىف ارثؤم ءاس ذلل داه جلا هن أف

 هعاطلاو هرب دصقل ا بنم هعاس لاقي تيبلا ةمدخو

 مانألا قلاخ اهيف دبعت ماوعألا نم فلأ نم لضفأ

 الفن كلاذ ناك ول بتارم الضفلا نأ ريغ لضف لكلاو

 3 [ ٩١ ۔۔.۔ے۔۔.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ل ...



 اهيلإ هنكل همدخت اهيلع ام ليق دق هنأف

 فلدزم موزللا نم هتيأر فلسلا ةريس ترظن نإ تنأو

 لمعي مهنم لكلاو هجوزو لجرلا هيف لضفلا نامز ىضم

 دضاعتلا ىلعو مايقلا ىلع دحاو لك ضرح دق عرشلاو

 اهمزلي الو تيبلا ةمدخ نم اهمزلي ام نيب لصفي ملو

 اهمركي ىكل اهنع نخبطي وأ اهمدخي نأ هيلع لقي ملو

 نواعملا ىلع ىوقتلاو ربلا يف نواعتلاب رمألا باتكلا يفو

 فصتم بوجولاب كاذ نأب فصو ام عيمج نم انذخأ دقو

 ")دعت ذإ قوقحلا كلذك دحي ال بجاولا ردقو

 اهجوز ةمدخب ةجوزلا موقت نأ ليمي يملاسلا نيدلا رون مامإلا دجن انهف

 ةيآل موهفم نم اقالطنا»عقاولا يف اعم امهتيب وه يذلا اهجوز تيبو

 زم(٨٢)ةداملا هدصقت ام وهو « (ل ىوقلاو زيلا َلَع انَاَمَتَو ل ةميركلا

 ىلي ام تلاق دقفءةنطلسلاب ةيصخشلا لاوحألا نوناق

 .ةجوزلا ىللع جوزلا قوقح )٣٨( ةداملا

 نانبل توريب "قورافلا راد ةعبط ؟ ١؛ص جاوزألا ةرشاعم باب ماظنلا ةرهوج ١)

  3ح ٩٢ 3. == .
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 تناح ا. وه ىرقح ةملسلا ة أرملا
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 .ةرسألا بر هرابتعاب هب ةيانعلا (أ

 .هتادوجوم ىلع ظافحلاو هنوؤش ميظنتو تيبلا ىللع فارشإلا (ب

 .عنام كانه ناك اذإ الإ مهعاضرإو اهنم هدالوأ ةياعر (ج

 ام ةداملا ىلع ةيعامتجإلا ةيمنتلا ةرازول ةيحيضوتلا ةساردلا يف ءاجو

 ء ع :ل

 امل لجرلل ةرسالا يف ةماوقلا نوكت ناب ةيمالسإلا ةعيرشلا تضق))

 هطالتخا مكحب لمعلاو دكلا ىلع ةردقلاو ندبلا يف ةوقلا نم هللا هبهو

 طبضو لقعلا محح بيلغت ىلع ردقأ امومع هنأل ماعلا عمتجملا يف

 َنلَع ىزلا لم نو ال لاعتو هناحبس قحلا لاق دقو فطاوعلاو فقاوملا

 زع لاقو 5ةماوقلا ةجرد يهو ٢٢٨ :ةرقبلا رد َنهلَع لاجرللو ةفوتلب

 لع هصنب هلأ لصم اكي ءاتلا لع ےروشَق لاجرلا زج اضيأ لجو

 اهيلإ تراشأ يتلا قوقحلا جوزلل ناك انه نمو ٣٤( :ءاسنلا 4 (؟ل ضب

 نأ اهيلعو ،ةيصعم ريغ يف اهجوز عيطت نأ ةجوزلا ىلع بجيف «ةداملا

 امكههترضحو هتبيغ يف هضرعو هتماركو هلام ىلع ظفاحت نأو ،هب ينتعت

 .تادوجوم ىلع ظفاحت نأو هنوؤش ميظنتو تيبلا ىلع فارشالا اهيلع نأ

  7ح ٩٣ ¡ [ _ ۔۔ ۔۔۔ . ۔۔ - ,
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 _-_ ةأرملا !! ٩ ح::ت:::حح->۔_حح>ححصتحح ت ايحارو ى يرمح 4 : ا

 ___ ال دال دلا بس.۔ ..ي .ببس ب۔۔۔۔. ۔۔ _"

 ةلاص ةأشنت مهتأشن ىلع لمعلاو دالوألاب ةيانعلا كلذك اهيلعو

 .() ((عنام كلانه نكي مل ام مهعاضرإو

 لئاسو دوجو نم دبال هنأف دضاعتلا كلذو«نواعتلا اذه لصحي يكلو

 نأل رواشتلاو مهافتلا ،لئاسولا كلت مهأ نموءامهقوقح ىلع نيعتو لمعت
 افصاو اهيلع مهثحو ىروشلاب مهعيمجو نينمؤملا ةعامج رمأ ىلاعت هللا

 ةيآلاف ٢٨ :ىروشلا ه( (ل مهتت يروش َمُهْرَتَأَو زج :هلوقب نينمؤملا هدابع

 نينمؤملا ةعامجلا مظتني رمأ . ربخلا ةغيص يف ارمأ نمضتت ةميركلا

 .تاجوزلا مهيفو ،نينمؤملا نم درف لك هيف لخدي

 قيسنتلاو مهافتلاو رواشتلا نأ ةربخو ةبرجت مولعملا نم هناف اضيأو

 بابسأ لحيو قاقشلا نم ريثكلا ىلع يضقي نيفرط يأ نيب
 مهافتلا ىلإ ةجاتحم اهتيساسحو اهتاديقعتب ةيجوزلا ةايحلاف-ف الخلا
 ناشيعي وأ ةيجوزلا طابر ىلع اناك ءاوس ةأرملاو لجرلا نيب رواشتلاو
 نيلصفنملا نيجوزلا ىلإ هللا لكوأ دقف كلذل حعاضرإو ةقفن نم اهتاعبت

 ١( تاعيرشتلا يف ةأرملا العمانيةهص؟٣
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 ةلواطو مهافتلا طاسب ىلع ايوس سولجلاب امهتافالخ لح قالطلاب

 امو امهدولوم عاضرإ يف ر ارقتسال ا لوح هناديري ام اررقيل تاضوافملا

 َعاَتج لق روام ابهن ضارت ار نَع الاَصف ادر نإَق ٧ ةقفن نم كلذ ىلع بترتي

 .؟٣٢٢ :ةرقبلا » امهل

  

 نيجوزلا نيب هلك كلذ نوكي ناب تصتقا ىلاعت هنلا ةمكح تناك اذإو

 .نيمئادلا نيجوزلل هديري هنأ ىدجخل او ىرحمل ١ نمفنيلصفلنملا

 نواعتلا اهل ديرأ ام اذإ ةيجوزلا ةايحلا نأ دكؤنو رركنو لوقن اننأ ىلع
 :امهو الأ نيجودزم نينثا نيرمأ نم دبال هنإف رارقتسالاو ةداعسلاو

 ةليهلا لوسر رمأل الاثتماءاهجوزل ةجوزلا نم ةقلطملا ةعاطلا :لوألا

 دجست نأ ةجوزلا ترمأل دحأل دجسي نأ ادحأ ترمأ ول»هلوقب

 انه دوصقملا سيلف فعض نم هيف ليق نإو ثيدحلاو ) «اهجوزل
 .ةعاطلا لاثتما يق ةياغلا نع ةيانك وه امنإو يقيقحلا دوجسلا

 ١ ) ي ذمرتل اه اور .

 ت :[ 40 ] - ٦٧
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 تابجارو قوقح ةسلسملا ةارملا .

 مرتحي نأو اهمرتحي نأب كلذو هتجوزل جوزلا نم لماكلا مارتحالا :يناثلا

 .ةبارق اهب لصتي نم لكو اهبراقأو اهترسأ

 ا ةيجوزلا ةايحلا نإف امهدحأ فلخت وأءنارمألا ققحتي مل اذإو

 رارمتسالا اهف بتكي دق معن رارمتسالاو ةداعسلا ال بتكي نأ نكمي

 .امهنيب ةديعس ةايحلا كلت نوكت نأ ريغ نم نحلو

 هعمست ام ىلإ نكرت ال نآو رمألا اذه بعوتست نأ ةملسملا ةأرملا ىلعو

 ۔هرورغو لوقلا فرخز نم

 لاوحألا نوناق نم(٦٣)ةداملا تءاج نيجوزلا نيب نواعتلا قايس يفو

 :يلي ام اهيف ءاج دقوءينامعلا ةيصخشلا

 .نيجوزلا نيب تابجاولاو قوقحلا )٣٦( ةداملا

 .عرشلا هحابأ اميف رخآلا جوزلاب نيجوزلا نم لك عاتمتسا(١
 .رخآلا امهنم لك ناصحإ(؟

 .ةيعرشلا ةنكاسملا(٣
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 .ةرسألا ريخ ىلع ةظفاحملاو فطعلاو مارتحالا لدابتو ةرشاعملا نسح(؛

 .ةحلاص ةئشنت مهتئشنت لفكي امب مهتيبرتو دالوأل اب ةيانعل \( ٥

 .نيبرقألاو هلهأو رخآلا جوزلا يوبأل امهنم لك مارتحا(٦

  

 ةداملا ةيعامتجإلا ةيمنتلا ةرازول ةيحيضوتلا ةساردلا تحضوأو
 ةكرتشم اقوقح ةيمالسإلا ةعيرشلا بترت))لوقلاب اهتارقفو ةروكذملا

 لاق ةجوزلا ىلع جوزلل اقوقحو ثاهجوز ىلع ةجوزلل اقوقحو،نيجوزلل

 قوقحلا هذه نمو ؟؟٨ :ةرقبلا ه (ل ةفهن نلع ىزلا لقم نفو ل :ىلاعت

 هجولا ىلع رخآلاب عتمتسي نأ امهنم لك قح نيجوزلا نيب ةكرتشملا

 نصحي كلذك يعرشلا جاوزلابو يعرش عنام دجوي مل ام ًاعرش هب نوذأملا

 نسحو ةيعرشلا ةنكاسملا كلذك امهيلع بجيو رخآلا امهنم لك
 بجي امكءفرعلا وأ عرشلا هركني ام امهنم لك لعفي الف ةرشاعملا

 عقي ال مازتلا كلذف ةحلاصلا ةأشنلا مهتئشنتو دالوألاب ةيانعلا امهيلع

 ةرشعلا لمتكت الوءاعم نيجوزلا بجاو وه لب اهدحو ةجوزلا قتاع ىلع

 هلهألو رخآلا يوبأل اهنم لك مارتحاب الإ ناسحإلاب ةلماعملاو فورعلاب
 امب نيتلئاعلا نيب بحلاو ةدوملا ميدي نأ هنأش نم كلذ نأل نيبرقألا

 ۔ -١ ااال 13 -[ ٩٧

  

 



 ٨٦ . . ...  - 7مح .
 تب۔حححجصحم تابجاوو قوقح ةملسملاة آرملا :۔ےح_=۔=ح

 مائو يف ناجوزلا شيعي ثيحب ةيجوزلا ةايحلا ىلع كلذك سكعني

 ) ) ) ١ ( ١ م السو

 ١( ص ىةينامعلا تاعيرشتلا يف ةأرملا ٣٠
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 تاب حا ا ورو فو فح ةملسملا ٥ رملا :ج- ع حصحجحجحب تتح

) 

 ةي داصتقالا ة ةأرملا قوقح

, 

 وبحَتَكأ اي ثيسصت لاحل ل كرابملا هلوق ىلاعت هللا لزن نأ ذنم

 (٢ :ءاسنلا (ل :رصم نم هلا اولََسَو تبستكا ات كيت ءال
 يف لقتسملا اهنايكو اهتيصخشو .ةيرابتعالا اهتيلهأ اهل ة :رملا ا تحبصأ

 ناك امك اهتيلهأ مدع يف اببس اهتثونأ تناك نأ دعب “©فرصتلاو كلمتلا

 هباتك يف هللا اهاطعأو ؛مهتانايدو ممألا دنع مالسإلا لبق هيلع افراعتم

 ثاريملا نم اهبيصن مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ناسل ىلعو زيزعلا

 نم مهريغو اهنباو اهجوزو اهاخأو اهابأ ثرت تحبصأ ىتح ،ةكرتلاو
 عايضلا كلمت تراصو 6فوتملا ىلإ ةلصوملا ةبارقلا ةجرد بسح برانألا

 تسرام امك٬كلمتلا بابسأ ةفاكب هلك لاملا فانصأ رئاسو رودلاو

 نم عنمتو اهلام نم ءاشت نم يطعت نأ املو ءارشو اعيب ةراجتلا

 مل اهيلإ ءاسنلا هللا عفر يتلا ةجردلا هذه)هدبع دمحم خيشلا لوقيءءاشن

 زم ةمأ اهيلإ لصت مل لب شعئارشلا نم ةعيرش الو قباس نيد اهيلإ نهعفرب
 اهمدقت نم ناك تلا ةيبوروألا ممألا هذهو ءكهدعب الو مالسالا لبق ممألا
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 زهتيبرتب تينعو سنهميركتو ءاسنلا مارتحا يف تغلاب نأ ةراضحلا يف
 مالسإلا عفر يتلا ةجردلا هذه نود لازت الع مولعلاو نونفلا نهميلعتو

 الام ف فرصتلا قح نم ةأرملا عنمت اهضعب نيناوق لازت الو اهيلإ ءاسنلا

 ةعيرشلا اهايإ اهتحنم يتلا قوقحلا نم كلذ ريغوءاهجوز نذإ نودب

 يف ءاسنلا ناك دقوءنرق فصنو انرق ةرشع ةثالث وحن نم ةيمالسإلا

 دهع يف ناك امك ءيش لك ىف ءاقرألا ةلزنمب ةنس نيسمخ ذنم ابوروأ

 ءالؤه راص دقو)) لاق نأ ىلإ( الاح أوسأ لب “برعلا دنع ةيلهاجلا

 اسنلا نأش ءالعإ يف انتعيرش نع مهتيندم ترصق نيذلا جنرفلا

 نولهاجلا معزيو ءاسنلا ةلماعم يف لهجلاب اننومري لب انيلع نورخفي

 6)((اننيد رثأ وه هيلع نحن ام نأ مهنم
 دنسي رمأ وه ةماتلا ةيكلملا تاكلتمم نم اهصخي امل ةأرملا كلمت قحو

 فر؛خيراتلا يف دهاوشو ةلثمأ هيلعو كةيقيبطتلا عئاقولا نم ريثكلا

 ثرت امو قادص نم اهيلإ مدقي ام كلمت اهنأ ثيح ،عيرشتلا تاررقم
 ةعانصو ةراجت نم هبسكت امو تابه نم هايإ ىطعت امو ‘تاريم نم

 .اديعب وأ ناك ابيرق دحأ نم لخدت نود ةعارزو

 ١( ةأرملاو مالسإلا المعاصرةءص٥؟
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 (؛)ةرقفلا (٧٢)ةداملا يف ينامعلا ةيصخشلا لاوحألا نوناق عنم دقو

 لكب اهيف ال فرصتلا رقأو ةصاخلا هتجوز ل اومأل ضرعتلا نم جوزلا

 .ةيرح

 اهلاومأل ضرعتلا مدع))لوقلاب ةيحيضوتلا ةساردلا هتنيب ام وهو
 يلاتلابو٬كلملا ةيرح ةأرملا ىطعأ مالسإلا نأ ىلع ءاملعلا عمتجا ةصاخلا

 ةيكلملا قح نع عرفتيو ،ةصاخلا اهلاومأل ضرعتي نأ جوزلل قحي ال

 6)((ةيرح لكب اهلاومأ ف فرصتلا يف ةأرملا قح امومع

 اهل حابي لهف 6كلمت ام لك ىلع ةماتلا ةيكلملا اهل ةأرملا تناك اذإ

 نوكلمي ام ىلع ةيكلملا مه نوكت نم كلانه ن أل ؟كلمت اميف فرصتلا

 يدقاف وأ نيرصاقلاك مهتاكلتمم يف فرصتلا يف مهل نذؤي ال نكلو

 ؟فرصتلا يف ةلهؤم ريغ ةأرملا لهف اهيصقان وأ ةيلهألا

 ١( ءةينامعلا تاعيرشتلا يف ةأرملا ص٣١

 _ ۔۔۔ہ۔ہ _ ا۔س۔۔ ___

 سم ۔۔۔۔۔ ۔_۔۔۔۔.۔ ۔ ب ۔۔۔۔۔ ۔م۔۔ہ س ۔ہ۔۔۔۔ _ ۔۔۔ ي نرلالاالاق . ا 1 َ [! ١٠١١



    

 كلمتلا قح اعم نيقحلا يف لجرلاك ةأرملا نأ انه ررقي مالسإلا نإ

 ررق امك٬كلذ يف نايواستم ةأرملاو لجرلاف كلمت اميف فرصتلا قحو

 حي ل يبنلا ناكو لجرلاك قفنتو “قدصتتو اهلام نم يطعت نأ مالسالا

 :الصلا هيلع هنع ءاج ام كلذ نمو نهطاومأ نم قدصتلا ىلع ،ءاسنلا

 اش عارك ولو اهتراجل نكحادحإ نرقحت ال تانمؤملا ءاسن اي» :مالسلاو

 :م هتعمس دقو "فرصتلا يف اهقح ىلعو اهتيكلم ىلع لدي ام ')«قّرح

 هيلإ تءاجف ،ةقدصلاب ءاستلا رمأي دوعسم نب هللا دبع ةجوز بنيز

 هنإ :ال لاق دوعسم نب هنلا دبع اهجوز نأل اهتقدص عضت نيأ هتلأسو

 :اق يبلا اهل لاقف ؤامهتجاحو امهرقفل ارظن ،امهريغ نم اهب قحأ هدلوو

 .<< دلو يقو هيف اهلعجت نأ اهرمأو ،حقدص] »

 "يطعت نأ ن يف قلطملا قحلا اهل ةأرملا أ صلختسن هلك كلذ نمو

 كلمتلا يف اهتيله اهتيلهأ لماك ىلع ليلد كلذو “بهتو ،يزتو ءحقتصتتو

 .فرصتلاو

 ۔بيبح نب عيبرلا هاور ١(

  8جج ١٠٢١ ١) - .
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 قادصلا قح

 هكلمت امهل صلاخ قح وهو ©قادصلا قح ةيكلملا يف لخدي امو

 هنأب )0١( ةداملا يف ينامعلا ةيصخشلا لاوحألا نوناق فرع دقو امات اكلم

 اهب ذذلتي ةعفنم كانه َنأل ءجاوزلا دصقب لام نم جوزلا هلذبي ام وه
 . عاتمتسالاب اهقف اهنع ربعملا ةيسنجلا ةذللا ةعفنم يمهو ث ةأرملا نم لجرلا

 قح وه يذلا افورعم اقادص عاتمتسالا اذه لباقم مالسإلا عرش كلال

 او ءايلوألا نم هريغ الو بألا ال اهريغ هيف اهكراشي ال ةأرملل صاخ

 نإ ةلغ هقدص ةلآ أوئاو إ هلوقل ىلاعت هنلا نم ارمأ هبراقألا رئاس

 ريبعتلاو 6٤ :ءاسنلا ه [(اكيرت اينم هلك ايقت هني مێَم نمع مكل نا
 هتجوزل جوزلا هعفدي قادص وهف٬ةدع ناعم ىلع يوتحي ةلحتلاب ينآرقلا

 ةنايد ةجوزلل جوزلا ىلع ىلاعت هللا هضرف رمأ وهو هنم سفن بيط نع

 .ادّبعتر

 عاتمتسالا لباقم لاملا نم غلبملا كلذ وه يذلا قادصلا نوكو

 كرمغتوجل وات تم هوي مثتمَتسا امف إ ىلاعت هلوق هيلع لدي يسنجلا
 ج

 ع رم <
 .؟٤ :ءاسنلا ه ةضيرل

 س ۔۔. ۔۔۔ ۔۔_ . ۔۔۔۔_ ۔۔ ۔ ۔ ۔._ ۔_۔۔

 ۔۔۔ا۔۔۔۔ا تل ] -[ ١٠١٣



 زأ ةضيرفو ةرورض ىلع ةدتشم تدرو ةديدع ةيوبن ثيداحأ كانهو

 .اهل ملاظ وهف ًآلإو اهقادص هتجوزل جوزلا يفوي

 (؟ا) مقر ةداملا ىلع ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ةسارد تحضوأ دقو

 قادصلا ةداملا هذه تفرع :لوقلاب ينامعلا ةيصخشلا لاوحألا نوناق نم

 ةهيكألاو ةقداصلا هتبغرل ازمر ةأرملل جوزلا هلذبي ،لاملا هتأب (رهملا)

 ىلع ةينلا نسح تابثإو ةميركو ةفيرش ةيجوز ةايح ءانبو اهب نارتقالاب

 زم ةأرملا نيكمت اضيأ رهملا يفو جاوزلا ماودو فورعملاب اهترشاعم دصق

 ةيمالسإلا ةعيرشلا تبجوأ دقو سابلو ةقفن نم مزلي امب جاوزلل ؤيهتلا
 مزلت ال يتلا ةيعرشلا ةدعاقلا عم اماجسنا ةأرملا نود لجرلا ىلع رهملا

 بسكلا ىلع ردقأ لجرلا تأ رابتعاب ةقفنلا تابجاو نم ءيشب ةأرملا

 عمج نم اهتمارك ناهت نأ ةأرملل ةنايص اضيأ كلذ يفو ،قزرلا يف يعسلاو
 6)((لجرلل همتقت ارهم نوكيل لاملا

 ١( صعردصملا سفن 2٢

 4 [ ١٠١٤ ا 1
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 امم وه ةأرملا نم جاوزلا بلطل لجرلا نم قادصلا دوجو نأ رهاظلاو

 .ةقباسلا تانايدلاو عئارشلا عيمج يف ةيرشبلا هيلع تعضاوت

 هيف فرصتت ةأرملل كلم قادصلا نأءنوناقلا نم (؟٣) ةداملا ررقتو

 .فلاخم طرش يأب دتعي الو تءاش فيك

 نأك الثم تيرضو ،طرش يأب دادتعالا مدع ةساردلا تنيب دقو

 دتعي الف ثاثأل ا نم ائيش اهرهمب يرتشت نأ ةجوزل ١ ىلع جوزل ١ طرتشي

 .طرشلا اذهب

 نوكي نأ حلص اعرش همازلإ حص ام لك نأب (؟؟)ةداملا ررقت امك
 .اقادص

 هتجوزو جوزلا نيب دوشنملا نارتقال ١ ثدحو جاوزل ١ مت ام اذإو

 نأ ةجوزلا كلذ لمحي امبرف ،ءانهو ةداعس ةايحلا امهنيبو امه تباطو

 بيطو هتبحص نسح ىلع هل ةأفاكم ءاهقادص نم ًائيش اهجوز ىطعت

 1 ۔ ا 1 7 [ ١٠١٥١



 اف حابأ دقف ةهبش هب نظي الو كلذ نم جوزلا جرحي ال يكلو ،هترشع

 نأ جوزلل حابأ امك ءاهجوز يطعت نأب اهقادص يف فرصتت نأ مالسإلا

 نإت خ ‘جرح الو هيف ةهبش ال ائيرم ائينه الكأ هلكأيو اهنم كلذ ذخأي

 رمألا اذهو ٤، :ءاسنلا 4 () ارت اسيك هلك انت هني ءىَع نع مكل نب

 ىضتقمب هيف فرصتت نأ ا نأ ىلعو .يقادصل ةماتلا اهتيكلم ىلع لدي

 ىفو ،ةريثك نايحأ ف وأ نايحألا ضعب يف ةداعلا ترج دقو ،ةيكلملا هذه

 بيطخلا وأ ةأرملا ىلا لجرلا مدقي نأ ةريثك نكامأ يفوأ نكامألا ضعب

 ام ةداعو ؤدوصقملل اديهمت ،دوشنملا جاوزلا مدقتت ةيده هتبيطخ ىلا

 زم ةليسو يغف ؛ماع لكشب ايادهلا ىلإ بولقلا جهتبتو «سوفنلا حاترت

 يوبنلا ثيدحل كلذ نع ربع امك سانلا نيب ةبحملاو دولا لئاسو

 بيطخلا نم ةيده كلانه تناك ام اذإو'”«اوباحت اوداهت»ءلوقي فيرشلا

 اهيف فرصتت اهكلم يف لخدت ةجوزلل قح ةيدهلا كلت نأف هتبيطخ ىلإ

 .اهريغ دحأ اهب رثأتسي نأ ريغ نم ءاشتو تءاش امك

 أطوملا يف كلام ١(
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 دحت حتتجدحتمصجنب . ن.ا۔ !..ا هرو شز .ةح ةملسملا ة :رلا ۔۔ے_ح۔ح=حح

 _ ر

 مكحلا شقان دقف٬جاوزلا وهو دوصقملا رمألا متي مل ناك اذإ امأ

 نب دمحم مامإلل لينلا حرش باتك يف ءاج دقف ءاهب قحألا وه نم يهقفلا

 كرت يأ-اهكرت مث اهيلإ ىدهأف ةأرما بطخ نمف":لوقلا شيفطا فسوي

 ىلع هيلإ تدهأ نإ اذكو ،تعنتما نإ اهتمزلو ،در اهيلع هل سيلف -ةأرملا

 نأ همزل و ٬يلع در الف لجرلا تكرت يأ-تكرت مث اهجوزتي نأ
 .(')"رخآلل لك دريف اعيمج اكرت نأ اذكهأ

 :يلي ام نوناقلا نم (٣)ةداملا تررق دقو

 .ةبطخلا نع لودعلا نيبطاخلا نم لكلاا

 ةمئاق تناك نإ اهنيعب ايادهلا ضتقم نود ةبطخلا نع لدع نم دري(ب

 وأ كلذ ريغب فرعلا ضقي مل ام ضبقلا موي اهتميق وأ اهلثمف الإو

 .اهتعيبطب كلهتست امم تناك

 وأ هيف نيفرطلا دحأل دي ال ببسب وأ ةافولاب ةبطخلا تهتنا اذإ(ج

  

 .ايادهلا نم عئيش درتسي الف جاوزلا نود لاح ضراعب

 ١) ج لينلا حرش ٦ ص٨٠.
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 ثاريملا قح

 ةغللا يف اهانعمو ،ىقوتملا اهكرتي يتلا ةكرتلا وه ثرإالا وأ ثاريملا

 "'(انم ثراولا كلذ لعجاو))ءاعدلا ةغيص يف ءاج امك ءيش نم ةيقبلا

 يف ةيصخشلا لاوحألا نوناق هفرعو انيف ايقاب كلذ لعجا يأ

 ءاج فيك نكلو ،قوقحو لاومأ نم ىفوتملا ةكرت هنأب (؟٣؟)ةداملا

 :أرملا تناك لهو ،ثاريملا ىلع ةأرملا تلصح فيك وأ ؟ةأرملا ىلإ ثاريملا

 اهيلع ةباجإلا نمكت ةلئسأ ؟اهبراقأ نم ثاريملا ىلع لصحت كلذ لبق

 :ىلي اميف

 اه ةبحاصملا تاياورلا ريشت امك ثيراوملا تايآ لوزن بابسأ يحوت
 نظن الو-اهل بيرق يأ ةكرت نم ًائيش ةأرملا نوثّوي اوناك ام برعلا نأ ىلإ
 حالسلا لمحت الو سرفلا بكرت ال اهنأ ةجحب-كلذك الإ ىرخألا ممألا

 هتليبقو اهموق ةيامح نع اهفعض نع ةيانك كلذو ودعلا لتاقت الو

 ١) حيحصلا عماجلا حرش ،يملاسلا جح٣۔ ص٤٣٩
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 نم-كلذلو مهدحو لاجرلا هب موقيو كلذ لعفي-نولوقي امك-امنإو

 .ثاريملا نم ائيش قحتست ال يهف-مهرظن ةهجو

 كلذ نولعجي مهنأف "لاجرلا ىلإ ةبسنلاب ىحو “برعلا ضعب نأ ىلع
 مهنأل مهنم راغصلا نود طقف لاجرلا نم رابكلل ثاريملا نم قحلا
 نوعيطتسي ال مهف يلاتلابو ححالسلا لمح نوعيطتسي ال مهنأب نولوقي
 يف مه راغصلا نإ نولوقيو ؛مهراد رقع يف مهمهاد اذإ ودعلا ةعفادم

 ببس وه وأ ةيامحلا غبتي مهرظن يف لاملاو ،لاجرلا نم رابكلا ةيام
 .يماحلا هجاتحيو ةيامحلل

 ببس نع ربخت يتلا تاياورلا ريشتف ،ثاريملا تايآ لوزن ببس امأ
 مل ثالثلا هتانبو تباث نب سوأ ةلمرأ نأ ىلإ لوزنلا بابسأ وأ لوزنلا

 انبا امه هيلع ذوحتساو لاملا زاح يذلا امنإو ائيش نهيبأ لام نم نثروي

 اهتانبو ةلمرألا تءاجف ،ةجفرع يناثللو ديوس لوألل لاقي ؤهمع

 .رمألا كلذ نم هيلإ نيكتشيو كلذ نع هنربخي ةليهنلا لوسر ىلإ ثالدلا

 ا 1 ١١٩



    ١١٠     
 ١ ١ - -> ا س 1 َ

_- 

 ۔. سرس ت و

 هيوتالو
 .ه

 ر -

 ] س و م رحو

 وي ز ىرخألا تاي ا تلزن مث

 / ٧ ء اسنلا

 َكَرَت امك
_- 

 ۔ وه ۔
 بيہصب

 س
 ع و, <
 }ك ضورفم ابيصن

 ع

 ملو ةهباشم ىرخا

 -. راوملا
 ادب

 ١ لزن دقف{\© د

 ورلا اهركذت

 الا
 تانا

 دعبتسد 3 الو -ناتثداحلا ن

 حرلل -
 . ّ ل 71

4 

 يا۔

 اتاه تناكف ائيش

 الا
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 د>ي-جبيحيجت-ح تح ةتح جح ت ايج مر 7 قح ةملسملا ة أرملا ميحج م سمحا

 .__ ۔۔۔س

 ےرهلر نن د ؤ آهب كييعؤي ةي و دحب رم َنلَكحَرَت اَكم للا 4 ع . 27 < س 2 و ر ٥

 2 1} ووم ه م س < س 4< .و ح ,م
 و ٨1 لو 7 كاك ن نإق ذ 7 نكي مل ن فثكت ام لا

 رم , إ & ء۔ ,< ر رو -ح س حرس . و , سس . ے و

 راكنإو ننَد زا اهي بوصو ةّيصَو دحب يت محرت امم نمل
 اوري و م ,هرما ش حد ج4 ,< ك وح۔ ٧1 ۔7 ؟ 257( ے _ ,2 ر
 سدَسلا اًمَهنِم رلاو لكلل تخأو حأ وهلو ارمآ وآ ةلللك ثروي لحر

 ِ 7 7 . ر روح س ج روحل م . وس هو

 ةيصو لعب رم ِتلثل ١ ق ء مهف َكلذ د نم رتك وناك ن

 ث ٤ س وص .س < ہس ِ و

 ه ) (ل يلع رةيلَع هلأو هنلا َنَم ةَمص راسَصَم َرَمَع نيدوأ اهي مو

 ٬تامكحم تايآب زيزعلا هباتك يف هسفنب ثاريملا هللا مسق اذكهو

 ملو(انآرق)ايلج ايحو هاحوأو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل هكرتي مل
 .(ةنس)ايفخ ايحو هلعجي

 .('"هقح قح يذ لك ءاطعإب ةييبنلا رمأ كانهو

 كاذنآ برعلا ىلإ ةبسنلاب لهسلا ءيشلاب نكي مل رمألا اذه نأ ىلع

 ىلع مهتلمح يتلا ناميإلا ةوق الول هنم نوبجعتي مهلعج يذلا رمألا

 :يلي امك ىفوتملل اهتبارق بسح ةأرملا بيصن ناكف ،هذيفنتو هلبقتو هلوبن

 ه

 ١) ريسيت شيفطا رظناو ٠١'٦ص ،لوزملا بابسأ دمحأ نب ىلع ،يدحارلا التفسيرج٢ ص٧؛٤ا١

 ٦ ١١١ لا ---



 ١ :ءاسنلا) ه تيك =<
 ه بحيس

 ے ےم

 ذ ةدحو تاكنو +٭:لاَحَت . نوكت امدنع فصنلا ه

 ١١(. :ءاسنلا) ( فصلا

 يتننأ فوه اسف كنإف :لات لاقرثكأف نيتنثا نك نإ ناثلخلا ه

 ١١(. :ءاسنلا) ه () ةرتام الث ملك

 :مألا( ؟

 ] : ج )١١٢١ 7١ 3
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 > ->=حح= تابج اوو ىف ىروقح ةملسملا ة ٥ ارلا ١

 "ال _ ۔ س . ۔ .ب ۔۔۔۔ يي سح۔.۔ . ۔۔۔۔۔۔۔۔۔_۔ .

 كي ز نإق :لمم لاق ةوخإ الو دلو اهنبال نكي مل نإ ،ثللا ه

 ه شذّسلا دمألَك ةوخإ شل َناكنإق ثلثلا هَيألَق ايبأ ةقروو ةلو هلل
 )النسىاء:١ ١ (

 ٣(الزوجة:

 ام غيزلا يرمتلَو + :لات لات دلو اهجوزل نكي مل نإ عبرلا ه
 ( ١٢ :ءايسنلا) ) ه كل ح و مكل نكت ل نإ رشك

 ةو مُكت اك نإ :لات لات دلو جوزلل ناك نإ نمنلا ه

 زأ اهي كوت ةيصو دمب نت عكرت امم نمثلا نه
 ١٦٢( :ءاىسنلا) " ند

  

 انايحأو ثلغلا ىف ؤ ةك راشملاو سدسلا نيب حوارتت تالاح ةدع اهل ٥

 ..۔.۔۔۔۔۔۔۔.ن : 1 ١١٣
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 ةيلهألاو فرصتلاو كلمتلا يف اهقح ةأرملا ىطعأ مالسإلا نأ دجن اذكهو

 تفصنأ ىتلا يهف مالسإلا ةلادع اهنإ؟هذه نم ربكأ ةلادع يأف ةلماكلا

 .ةلماك اهقوقح اهتطعأو ةأرملا

 .لمعلا قح

 هتمكحو هتردقب تانئاكلا نم هيف امو نوكلا اذه ىلاعت هللا قلخ

 مستاو ؛ماجسفالاو شياعتلاو لماكتلل نيجوز ءيش لك نم قلخو

 ثيح٬ةصاخ ةفصب ناسنالا يقو ماع هجوب هقلخ نم ةثونألاو ةروكذلاب

 ٢ :ليللا « ةل حألاو ركداَتَلَعاَو ال ىلاعتو هناحبس قحلا لوقي

 صئاصخ ىلع هنيل الإ امهل هقلخب مسقيل لجو زع هللا نكي ملو
 .اهصئاصخ ةأرمللو هصئاصخ لجرلل ثيحءامهنم لك

 :أرملا تناك ةأرملاو لجرلا نيب وأ ،قنألاو ركذلا نيب لماكتلا اذهلو

 لزنملا لخاد لمعلا اهكراشيو هكراشت ةايحلا لامعأ يف لجرلا بناجب

 | 00 _-_ ١١٤ ۔۔ل -
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 ح.۔_: جب .:: ت:< :ح :. ث ايجاو و 7 قمح ةملسملا ة أرملا جيب ح>:حع: و

 هس ..س ۔۔ےس س ۔۔۔ے۔۔۔۔۔۔ےس۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔ ۔ _ _۔ر.

 لوقن وأ ةيفيرلا ةلا ىدل لزنملا جراخ وه يذلا لمعلا رهظيو ،هجراخو

 وأ اهوبأ ناك ءاوس ،لجرلا بناجب ةأرملا دهاشت كانهف ،ةيفيرلا ةايحلا يف

 .ىرخألا ةايحلا نيدايم يفو لقحلا يفو ناتسبلا يف اهوخأ وأ اهجوز

 يعامجلا لمعلا ىلإ يلئاعلا وأ يئانلا لمعلا روضحلا ىدعتي انايحأو

 ريغ ءاعم لمعلل ءاسنلاو لاجرلا نم ةعامج روضح رمألا يعدتسي امدنع

 نم ماشتحالا ؛مارتحالاو ماشتحالا راطإ يف كلذ متي كش ريغ نم هنأ

 لمعلل روضحلا كلذ نوكيل ،لاجرلا بناج نم مارتحالاو ،ءاسنلا لبق

 راتهتسالاو لالحنالاو ةعويملاو لذبتلا نع اديعب يعامجلا

 ملسم يلرع عمتجم يهو نامع يف ةيفيرلا ةايحلا كلت انشع دقو

 ءاسنلاو لاجرلا روضحو اعم ةأرملاو لجرلا روضح اندهاشو ظفاحم

 نم كلذ ريغ وأ ليخنلا "نيتاسبو عرازملا يف لمعلا ىدل ةعامج

 نإو .ةروصقم اهادحاو ريصاقم ةروسم تناك نإ ،ليخنلا نيتاسب ىلع نوينامعلا قلطي ١)

 .ةيحاض اهادحإو حاوض ةروسم رمغ تناك



 ےس
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 ح تابجاوو فروعح ةلسملا تأ ,اا صح
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 ةيرقلا وأ ةلحملا وأ ةراحلا لهأ نيب نواعتلا ىعدتست يتلا لامعألا

 .ةمرحملا ةولخلا نع ديعب هنكلو

 لوح رضاحلا انرصع يف ةحورطملا ةيضقلا له وهو لاؤسلا ىبي و

 .ال عبطلاب ؟ةيفيرلا ةايحلا يف هانفلأ يذلا لمعلا كلذ وه ةأرملا لمع

 لمعلل اهتيب نم اهجورخ وه ايلاح ةأرملا لمع نم دوصقملا امنإ و

 ةلودلا تاسسؤم يف الثمم ،ماعلا عاطقلا يف كلذ ناك ءاوس هجراخ

 تاكرشلا يف لثمتملا صاخلا عاطقلا يف كلذ ناك وأ ،اهرئاودو اهتآتيهو

 اهتزرفأ امم يمه ةأرملا لمع نم ةروصلا هذه نأل ،دارفألا وأ تاسسؤملاو

 لعج يذلا رمألا ،ةايحلا يف ادج ريبك روطت ثدح ثيح ،ةرصاعملا ةايحلا

 روطتلا اذهو “يضاملا يف ةايحلا ملاعم نع فلتخت ةرصاعملا ةايحلا ملاعم

 ةفلتخمو ةريثك الامعأ دجوأ امم اهيف ًاعاستاو ةكرح دجوأ ةايحلا يف لئاهلا

 نم دب ال ناكف ااهيف ءاسن دوجو اهنم ريثكل ١ بلطتي . تويبل ١ جر اخ

 .لمعلل ةأرملا ح ورخ
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 1 ر

 ةرصاعملا هتروصب لزنملا جراخ ةأرملا لمع ءازإ ءاهقفلا فلتخا كلذل

 .عنامو زجم وأ دتشم و ضخرم نيب ةعقاولا

 اهب تماق ةيلمع عئاقو يف ةلثمتم صوصن ىلإ نودنتسي نوزوجملاف

 ةيينلا دهع ىلع «نهرابتعاو نهنزو نمل تاليلج تايباحص ءاسن

 ءلاجملا اذه يف ةيوبنلا ةنسلا نم ًاعيرشت ربتعا امم ماظعلا هئافلخ دهعو

 اهلزنم جراخ لامعأب تماق ةلتيبنلا دهع ىلع ةأرملا نأ مولعملا نم ثيح

 كراعملاو بورحلا يف حالسلا تلمح ثيح ،لجرلا كلذب ةكراشم

 كراعملاو تاوزغلا كلت يف شيجلل دانسإلا رودب تماق امك.تلتاقو

 ةنيدملا ىلإ ىلتقلا نددريو مهنيواديو مهنمدخيو موقلا نيقسي نك دقف

 ىلإ ىضرملا ىلع نمقيو ماعطلا مهل نعنصيو مهلاحر يف لاجرلا نفلخيو

 نيتاسبلا يف نمدخي نك امك ةددعتملا لامعألا نم كلذ ريغ

1 ٦ -. : ١١٧ 



 ے _

 ب.. تح ح -= تاابجا وو قر هصح ةملسملا ٥ ادارلل -ص ةح ح:۔_.:۔۔.۔۔ :=

\ 

 ا
- 

 هللا دبع تنب ءافشلا باطخلا نب رمع ةفيلخلا نيع دقو ."لوقحلاو

 .("ةنيدملا يف قوسلا ىلع ةبقارمو ةرظان ةيشرقلا ةيودعلا

 اهعقاو ىلع عئاقولاو تالاحلا كلت رصق نوري مهلعلف نوعناملا امأ

 :دعاق اهتمدقم يفو ةيهقفلا دعاوقلا ىلع نيئكتم اهيف تعقو ىقلا اهلاحو

 زيلوؤم وءانيح تاياورلا كلت ضعب ديناسأ نيفعضمو عئارذلا دس

 .رخآ انيح اهضعبل

 :يهو ءارآ ةثالث يهقفلا فالتخالا كلذ نم تنوكت دق و

 الئاق ديزملاب بلاطيو لب اهتيب جراخ لمعلل اهجورخ ديؤي :لوألا يأرلا

 اهتيصخش تاموقم يمنيو زربيو ،اهقافآ عسوي ةأرملا لمع نأ
 ةرثك يف ةمألا دجم نأل ،ةمألا دجم هب ققحتي اذه اهلمع نأو

 ١) ةأرملا اياضق دمح يلازغلا ص١٧

 ١}؛ ص ةأرملل يالسإلا ريرحتلاءدمحم ،ةرامع (؟

- --7٦7 ١١٨ 8 - 1 



 مس .س .۔۔.۔ _ ._

 ! .: : -س .::...... ت ايج اوو قوقح ةملسملا ة آرملا :تق ةبحت جوجصجك كص و

 ا `

 وأ اموعي نم دعاست اذه اهلمعب يهف يلاتلابو ،ةلماعلا يديألا

 .اهريغ هل لئاع ال نم لوعت

 يأ اهتثونأو اهتمومأ باسح ىلع هنإ الئاق "كلذ امل ىري ال :يناثلا يأرلا

 نيب قيفوتلا اهنكمي ال اهنإ امكءةيجوزلاو ةمومألا باسح ىلع

 اهلمع نيبو كدالوألا ةيبرت وجوزلا قحب مايقلاو لزنملا لمع

 جوزلاو تيبلا لامهإ كلذ ىلع بترتي يلاتلابو لزنملا جراخ

 .دالوألاو

 ريغ عورشم هتاذ يف لمعلا نأ رابتعا ىلع كلذ اهل زيجي :ثلاثلا يأرلا

 اهتقو قرغتسي ال نأ ىلع ةيصعم ريغ يف مادام دحأ ىلع مرحم

 ةيوثنألا اهصئاصخ نع اهجرخيف ءاهنادجوو اهركفو

 نأ ىلع لمع يأ لوازت نأ اهلف ثةيرطفلا اهتمهم تايضتقمو

 ."ةولخلا مدع عم اهكولسو اهتنيزو اهسبلم يف مزتلت

 ١ ةرصاعملا ةأرملاو مالسإلا ص٣}؟؟.

  _ ح ١١٩ 1 -.



33 0٦ 

 :رابجا وو ف رتح ةجا..ال.ز املا

 ا

 اهتماركو ةأرملا ماقمب قيلألا هنألهبسانملا وه ثلاثلا يأرلا نأ ييأر يفو

 ام وهولصألا وه هيف اهلمعو اهتيب يف ةأرملا ءاقب نألءاهتفعو

 ةمطاف هتجوزو بلاط يبأ نب يلع نيب ةلي يبنلا مكح نم مهفي

 ةالصلا هيلع مكححفءامهلمع هيلع اضرعو هيلإ اعفارت امدنع

 .تيبلا لمع ةمطاف ىلعو حجراخلا لمع ىلع ىلع هنأب مالسلاو

 نيب يأر هنأ يأ ،ةثالغلا ءارآلا نم طسولا يأرلا وه ثلاثلا يأرلاو

 وهو "©فرط يف امهنم دحاو لك نييأرلا كنيذ نأ يأ كنييأر

 اذه يف ةأرملا لمع نأ امبو ،قلطملا عنملا وأ ةقلطملا ةحابإلا

 ةيداصتقا ةرورض وأ هنم رفم ال ايعامتجا اعقاو حبصأ رصعلا

 نأ بجي لوقن اننكل٬بسانملا وه هزاوجب لوقلا نأف ،اهنم دب ال

 ىلع نوكي الوءاقباس ةروكذملا ةيعرشلا طباوضلا قفو نوكي

 .ةثونأو ةلوفطو ةمومأ نم هيف امو تيبلا باسح

 5 - : 1 ٠ ٢ ١ اط : __ 1

  

  
 



 "كليجا رر قرقح ةملسملا ةأرملا 9
 ر

 نيب ةأرملا لمع وهو ‘عوضوملا اذه متخأ نأ بسانملا نم هنأ ىرأو

 وهف وشدرانرب ريبكلا يزيلجنإلا ركفملاو بيدألا مالكب هجراخو لزنمل

 ءاسنلا هب ضهنت يذلا لمعلا امأ"لوقي ثيح ادج عئارو ليمج مالك

 نكمي ال يذلا لمعلا كنع ءانغتسالا نكمي ال يذلا لمعلا

 ريبدتو مهعاضرإو مهتدالوو ةنجألا لمح وهف ،رخآ ءيشب هنع ةضاعتسالا

 لعج ام اذهو ،ةيدقن لاومأب هيلع نرجؤي ال نهنكلو {مهلجأ نم تويبلا

 لمعلا نع اوثدحت اذإف «قالطإلا ىلع لمع هنأ نوسني ىقمحلا نم ريثكلا
 دهجملا يعاسلا قزرلا ءارو داكلا وه هنأو حمهناسل ىلع لجرلا ركذ ءاج

 يف هيلع اهنوعلخي يتلا فاصوألا نم كلذ ىلإ امو شيعلا ةمقل ءارو

 ذنم تيبلا يف اهلمع ناكو ،تيبلا يف لمعت ةأرملا نأ الإ ،ءارتفاو لهج

 نييالم لغشي امنيب سهدوجوو عمتجملا ءاقبل ًايويحو ًايرورض ًالمع لزألا

 لعلوءةهفاتلا لامعألا نم ريثك يف مهرامعأ نوددبيو مهسفنأ لاجرلا

 مهتاجوز اهب نولوعي مهنأ ،لامعألا كلتب مهمايق يف ديحولا لاجرلا رذع

 ص ١١؛ر,: _٬ؤؤؤؤ٫٫ و
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 ہ . ا ۔_۔. ۔۔۔ه

  

 تابجاوو قوقح ةملسملا ةأرملا
 . را

 ح

 __ __ . _ . _م_
 سس =۔-۔۔۔۔۔۔۔>==۔=_=>=_=_=_==>==۔۔۔۔۔_۔>۔=>>
 ہ۔_ ا _ _ _ ._-_ ۔>>حصححح۔صح

- 

 ال نورورغم لاجرلاف كلذ عمو ،نهنع ءانغتسالا نكمي ال يتاللا

 )"ومهفي نأ نوديري

 ١) دصملا سفن ر‘ءص"٣٠؟

  

  

  

 



 :هموهفمو باجحلا

 لوح؛مالسإلل لوألا رصعلا دنم اعساو الدج ةأرملا سابل ريثي

 كلذ ىلع بترتي امك٬هنم رتاسلا ريغو رتاسلا وه امو ،هدودحو هتيفيك م

 .ةروعب سيل وه امو ،ةروع وه ام ديدحت

 زيزعلا هللا باتك يف تدرو تايآ ثالث كانه نأ مولعملا نمو

 ىلاعت هلوق يف كلذو ،ةملسملا ةأرملل رتاسلا سابللا تددح وأ تركذ

 ٠ :بازحألا (©) ياع ءارم ني تمت اتم مومس ادوأ آ م
 َيهلَع كذ ينموملا ءاضر كي ةب ةيكذأل ل ا اهثأي ز ىلاعت هلوقو

3 
 افع 42 7 لق ه>ه .و < 71 ء“« س , ح ے س

 ١7 ه (ك (ل امحَت اَوُفَع هل او دوي الف َنفَرَعي نأ ةفدأ كلد َنهيدبلَج نب

 رضل هني رهظام ال م الإ نم َنَهَتَنيز ےررب ر 3 اعت هلوقو ٥٩ :بازحألا

 ٣١. :رونلا ه (&) ةيوج لع مهس

 ___ _ . ۔۔ و [ ١٢٣ 1 -
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 ]. , ] حص-۔»۔س۔۔ے۔۔ __ هت نا. >- )و 2 ه اححح ل .لاي .ميا.. ا

 0 ..ر

 :أرملل رتاسلا سابللا نم عاونأ وأ فانصأ ةثالث مامأ نحن نذإ

 ؛بابلجلا كانهو باجحلا كانهف ثزيزعلا هباتك يف اهب ىلاعت هللا انرمأ

 باتك اهنم انرتخا يتلا ةيوغللا مجاعملا ىلإ عوجرلابو ثرامخلا كانهو

 طيحملا سوماقلاو "يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ةغللا مامإل نيعلا

 :ةيلاتلا تافيرعتلا نادروي امهاندجو يدابأ زوريفلل

 .ءيش نم ائيش عنم يش لك بجحلا :يديهارقلا دنع باجحلا ه

 .ءيش نع ائيش هب تبجح ام باجحلاو

 ام باجحلاو اهبجحك هرتس اباجحو ابجح هبجح :يدابأ زوريفلا دنعو ه

 .هب تبجتح۔ا

 امهو رامتخالا ةرمخلاو ،رامخلاب ةأرملا ترمتخا:يديهارفلا دنع رامخلا ه

 .نار دصم

 وهف ائيش رتس ام لكو ©فيصنلا رسكلاب رامخلا :يدايأ زوريفلا دنعو «

 .فاحللا نم ةفحللاك هنم ةرمخلاو«هرامخ

 7 - - .ل ١٢٤ _ س 1
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 حدححححسححح ت ايت اوو ىفرقح ةملسمل ١ : ارمل ١

  

 ب ا ۔۔ ..س ۔ .بح ت.بس۔۔...۔۔۔۔ ر

 يطغت ءادرلا نود رامخلا نم عسوأ بوث وه :يديهارفلا دنع بابلجلا ه

 7 اهسأر ةأرملا هب

 ةأرملل عساو بوثو:صيمقلا«بادرسك بابلجلا:يدابأ زوريفلا دنعو ٥

 .ةفحلملا نود

 ةينيدلا صوصنلا اهب مهفت يتلا ةيوغللا تافيرعتلا هذه لالخ نم

 ءيشلا وه باجحلا نأ انل نيبتي ةيوبنلا ةنسلا نمو ميركلا نآرقلا نم

 .لماكلاب ةأرملا ةيؤر عنمي يذلا زجاحلا

 اهرعش هب يطغتل اهسأر ىلع ةأرملا هعضت يذلا فاحللا وه رامخلاو

 :هلوق يف ينايبذلا ةغبانلا رعاشلا هانع يذلا فيصنلا وهو

 ديلاب انتقتاو هتلوانتف هطاقسإ درت ملو فيصنلا طقس

 اهردصو اهسأر ةأرملا هب يطغت عساو صيمق وهف بابلجلا امأ

 .يلاحلا انتقو يف ةفورعملا ةءابعلا وه هنأ رهاظلاو



 ديدحت لوح ةيهقفلا سرادملاو ةيمالسإل ا بهاذملا تفلتخا كلذل

 :أرملا راهظإ زاوج ىلع روهمجلاف ،هرتس اهيلع بج يذلا اموءةأرملا ةروع

 يملاسلا مامإلا هيلع يذلا وهو ءاضيأ اهيمدقو ضعب دنعو اهيفكو اههجو

 :لاق ثيح ءلامكلا جرادم ف

 ةرورضلل جرخأ ي ذل ١ ال ١ ةريبك ةروع ء اسنل ١ ي ذو

 6)هرح اذ اهنم نوكي نمل الإ مدقلا رئاسو نافكو هجو

 ءاسنلا نأ ينعي" ركذلا ينآ نيتيبلل هحرش يف لامآلا جراعم يف لاقو

 هفشك نه حيبأ ام ال ا نهن ١ دبأ رتس نهيلع بجيف ةميظع ةروع نهلك

 نإف مدقلا عيمجو نافكلاو هجولا كلذو هفشك ىلل نهرارطضا لجل

 ميكح ىلاعت برلاو" لاق نأ ىلإ "اهئادبإ ىلإ ةأرملا رطضت ءايشألا هذه

 زم نيدلا يف مهيلع لعجي ملو "نوقيطي ال ام مهفلكي ال هدابعب فيطل

 اهئادبإ ةحابإل اببس عضاوملا هذه ءادبإ ىلإ اهرارطضا ناكف ،جرح

 ءوضولا ضقاون باب لامكلا ج رادم ١)

 ح [ - | -_ ١٧١٦١
  



1339 
 =:ت:۔:حتتع تت تابجاوو فقرقح ةملسملا ة أرملا - م ج عمج حت كحت تك

 ا ۔بب۔۔ل۔.۔ل۔۔_۔.۔۔ ۔۔۔. .۔ __ ر

 ىلإ جتحت مل اذإ اهنإ لاقي ىتح ءادبإلا ةحابإ يف ةلع كلذ سيلو اقلطم

 لب {ةلعلا عافترا عم مكحلا عافترال اهؤادبإاهيلع مرح اهئادبإ

 رارطضالا دوجو ناك امنإو اهنم رارطضالا دوجو ىلع قلعي مل مكحلا

 0')"ةحابالل اببس

 ةلبانحلا ادع ةيهقفلا بهاذملا عيمجل ماعلا ناونعلا وه انه روهمجلاو

 ;ّيينلا تاجوز ىلع لماكلا رتسلا هانعمو باجحلا-روهمجلا يأ-نيرصاق

 ديؤي ةيآلا قايس نأل ‘حيحصلا وهو نهب ةصاخ باجحلا ةيآ نيلعاج

 مازتلالا نم ةوبنلا تيب هيلع نوكي نأ بجي اميف تدرو ثيح كلذ

 يف ريمضلاو 6لوصألا ملع يف تاصصخملا نم رئامضلا نأ امك ،ةمشحلاو

 نم مالسلاو ةالصلا هيلع يبلا ءاسنل صصخم 4 َةُهوُمْشَلاَس» ىلاعت هلوق

 .نينمؤملا ءاسن نيب

 ١) ج ،جراعملا ص2٩٢

   ظ ____۔۔۔۔_ ش - ١٢٧ ح ١



 س ۔۔۔۔.۔۔ ۔۔۔ے۔ _ ___

 نابجاوو قوقح ةملسملا ة رملا جج

- 

 نهيلإ هجوتي لب ءاسنلا نم نهريغك نسل نينمؤملا تاهمأ نأف اضيأو

 _ ةحب ركنم تأ م يملأ ءاسي ٭ ىلاعت هلوقل فيلكتلا نم ديزم

 هلوقلو ٣٠ :بازحألا ه ة تتمَعض ُباَدَملا اهت قعصي ةَحتَش
 . ٣7 ر -

 1 . م م ےم ے صم ۔ےم > .ر و صس و صم ےس
 - -٠ ٠

 7 ر م - و ۔ص ے ے .وھح۔ /

 دنعاو نييرم اهرجل اهتؤن احلص لمعتو ۔دلوسرو هلل كنم تثَقَت نمو : {

 ٣١. :بازحألا إ اًييرك اقزر اََ س . 4

 ىلع باوغلا ةفعاضم يضتقي يعرشلا فيلكتلا نم ديزملا كلذف

 ةيعرشلا ةفلاخملا ىلع باقعلا ةفعاضم ىضتقي امك ،نهنم ةعاطلا

 نظو ءوسلا ةلاقب ثولتلا نع فيرشلا يوبنلا تيبلل اهيزنت يصاعملاو

 الف باجحلاب ةق ينلا ءاسن تصخرو" ىملاسلا نيدلا رون لاق ءوسلا

 "”ةلوسرلل امارتحاو ًاميظعتو افيرشت هئارو نم الإ نملكي

 نامع ةطلس ءهيدبءىملاسلا مامإلا ةبتكم.٣؟٣ص١٬ج لامآلا جراعم ١(

_ 1 ١٢٨ - . 



 3 ۔ `
 .. ت .جنر قرةح ةملسملا ةارملا

 : ر

 ءامسأ ثيدحب نيفكلا ةأرملا راهظإ زاوج ىلع اضيأ روهمجلا لدتسيو

 اي» امل لاقف قاقر بايثب قيبنلا ىلع تلخد امدنع ركب يبأ تنب

 اذهو اذه الإ اهنم ىري نأ حلصي مل ضيحملا تغلب اذإ ةأرملا نإ ءامسأ

 )( «اهيفكو اههجو ىلإ راشأو

 جريبنرون ةنيدم يف تنك امدنع يننإ ركذأ :باجحلا ةيضق لوحو

 ضنامع ةنطلس يف ينيدلا حماستلا ضرعم حاتتفا ةياعر روضحل انيالب

 كانه تناك ءايوبخنو اريبك روضحلا ناكو م؟١١٠ربمتبس ؟!٧ خيراتب كلذو

 وهو لاؤس اهنيب نمو٬تاملكلا ءاقلإ دعب نيرضاحلا نم لإ تهجو ةلئسأ

 .؟اهسأر يطغتو فاحللا ةينامعلا ةأرملا سبلت اذام

 رامخلا نحلو ةموكحلا نم مازلا وأ ربج كانه سيل هنأب مهتبجأف

 وأ ةينابرلا تانايدلا عيمج ف وهو نيدلا نم وه ةأرملا سأر رعش ةيطغتل ت

 يفو ابوروأ يف ةأرملا تناكو ،ةيدوهيلاو ةيحيسملاو مالسإالاك ةيوامسلا

 .هيودرم نباو دواد وبأ هاور ١)

  

 



 لماكو اهسأر يطغت يداليملا رشع نماثلا نرقلا ىقح ديدحتلاب ايناملأ

 ةجيتن سأرلا ءاطغ علخت تأدب رشع عساتلا نرقلا يف امنإو اهدسج

 رتاسلا سابللا نم صلقت تذخأ نيرشعلا نرقلا يفو ةيعانصلا ةروغلا

 روتسم هنم ليلقلاو ًاحوتفم اهدسج بلاغ حبصأ ىتح اهدسج

 لالخ نم ايخيرات ةيبوروألا ةأرملا سابل يف لقنتلا وأ روطتلا كلذ حضتيو

 .ةدوجوملا روصلا

 اهرمأت ةيمالسإلا اهتفاقثو ةملسم ةأرما يهف ةينامعلا ةأرملا امأ

 اهتفاقث تراتخا انه يهف ،ةلودلا نم ربج الو مازلإ ريغ نم اهسأر ءاطغب

 .اهكاردإو اهيعوب ةيمالسإلا

 تابهارلا سابل وه٬نيدلا نم ةأرملا سأر ءاطغ نأ ىلع اضيأ ليلدلاو

 .مويلا ىلإ نهسوؤر نيطغي نهف٤تايحيسملا

 ا 2 -_ ١٣٠١ 3
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 :طالتخالاو ةولخلا

 ف نييبنجأ ةأرماو لجرك ايسنج نيفلتخم نينثا عامتجا يه ةولخلا

 لوقل ةزئاج ريغ اهنإ اعرش فالخال يهو٬دحأ هيف امهاري ال دحاو ناكم

 كانهو ،ا'×مرحم يذ عم الإ ةأرماب مكدحأ نولخي ال»ليلوسرلا

 يف عوقولا ىلإ برقأ اهنأل كلذو كةولخلا عنم يف ىرخأ ثيداحأ
 .هنامدقم وأ يسنجلا لاصتالاك رشلا عوقول يوق ببسوءروظحلل

 ىلع مكحلا ليزنت يف روضح ناكملل نوكي نأ بجي هنأف هيلعو
 صاخلا ناكملا امأ ءاهنع يهنملا ةولخلا ققحي ال ماعلا ناكملاف ،ثدحلا

 ةروظحملا ةولخلا هب ققحتت يذلا وه نيدرفنم نيسنجلا كنيذ عامتجال
 .اهنع ةيهان صوصنلا تءاج يتلا يهو ءاعرش

 .ملسمو يراخبلا هاور ١)

 ل 1 - ١٣١

  

  
      

  
 



 نكلو نييبنجألا ةأرملاو لجرلا نيب ةولخ كانه تناك ام اذإ هنأ لع

 ف زوجيو - ردقب ردقت ةرورضل ١ نأف كلذ لإ ١ امهتعفد ةرورضل ١

 رايتخالا يف زوجي ال ام رارطضالا

 ءاسنلاو لاجرلا ةعومجم نيب كارتشالا وأ ڵةكراشملا وأ طالتخالا امأ

 ةيمالسإلا طاسوألا ىف شاقنلا ريثت لازت الو تراثأ يقلا رومألا نم وهف

 امنإوهكلذ نع ىهنت ةنسلاو باتكلا نم صوصن دورو مدعل كلذو

 ةيمالسإلا بادآلل ماعلا راطإلا قفو مكحلا لزتيو عقاولا فيكي

 .ةماعلا

 سابللا يف ماشتحالاك ةيعرشلا طباوضلاب اطبضنم ناك ام هنم حابيو

 .كولسلاو ةكرحلاو

 يذلا كلذ وه حابملا طالتخالا نأ ىلإ ريشن ذ وأ هبنن نأ دب ال انهو

 .هنم بناج يف ءاسنلاو ناكملا نم بناج يف لاجرلا هيف نوكي
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 ةنيعم ةبسانم روضحل تاعاقلا نم ةعاق يف كلذ نوكي نأك

 اهنم رخآ بناج يف ءاسنلاو ةعاقلا كلت نم بناج يف لاجرلا نوكيل

 نم عونلا اذه ىلع ةمئاق ةيفيرلا تاعمتجملا يف ةايحلا نإ مولعملا نمو

 ةيعامجلا لامعألا نم اريثك كانه نأ ثيح ،ءاسنلاو لاجرلا نيب عمجتلا

 داصح لثم ةكراشملا وأ طالتخالا نم عونلا كلذ بلطتت لب يضتقت

 ىتلا ءانبلا لامعأ ضعب لثمو ،كلذ ريغ ىلإ ابيلعتو ةيقنتو اذاذج رومتلا

 تامزلتسملا ضعبو هايملا بيرقتك دانسإلا رودب ءاسنلا اهيف موقت

 .ةيعارزلا لامعألا ضعب لثمو ىرخألا

 يف ةيعامجلا لامعألا كلت لثم يسفنب تدهاشو تشياع دقو

 هنأ ريغ نيعمتجم ءاسنلاو لاجرلا اهيف نوكي ىلا (')قامعلا عمتجملا

 .ماهوألاو نونظلاو ةبيرلا نع اديعب مارتحالاو ةمشحلا راطإ يف ناك

 ةيالوب ((ءاعفن)) يدلب يف بابشلا ةلحرم ةيادبو يتلوفط تيضقو تدلو يننأل كلذو ١(

 ءءاعفن ةدلب عمتجمو ‘ةروكذملا لامعألا يف ةيئاسنلاو ةيلاجرلا ةكراشملا دهاشأ تنكو كدبدب

 ا۔__. __ ۔۔. ا ١٣٣ آ
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 فوفص نيب تاعزوتم ءاسنلا دوجو ىلع مئاقلا طالتخالا امأ

 لصحيو لصاح وه امكءءاسنلا فوقص نيب نيعزوتم لاجرلا وأ ،لاجرلا

 اعرش هعنم حجرتي وهف ،تابسانملاو تاعمجتلا بلغأ وأ ريثكلا يف

 نكمي ال اضيأ هنكل ءميرحتلا يف ةولخلا ةبترم ىلإ قري ال هنأ حيحص

 .ةحابإلاو زاوجلا مكح ىطعي نأ

 نيبو زئاجلا وأ حابملا طالتخالا نيب قرفن نأ نكمي هنإ ييأر يفو

 طالتخالا ىلع قلطن نأب اهانركذ يتلا روصلا قفو عونمملا طالتخالا

 طالتخالا ىلع ارصتقم طالتخالا مسا ىقبيو ةكراشملا مسا حابملا

 :يلي مك اهءازإ يعرشلا مححلا نوكيو ،عونمملا

 .ميرحتلا اهمكح ةولخلا(١

 ال ةينامعلا نادلبلا يف عمتجملاو نامع يف ىرخألا نادلبلا تاعمتجم نع فلتخي ال

 دالبلا يف ةيمالسإلا تاعمتجملا لك هيف كرتشت رمألا اذهو ،يواعفنلا عمتجملا نع فلتخي

 .ةيمالسإلا

 | . ..ع .. ":« ::» + _ ۔:::: 77 & ٤ ١٣ :۔+] _ ٠ . _" _:: .: َ . __
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 .ةيهاركلا همكح طالتخالا(؟

 زاوجلا اهمكح ةكراشملا(٣

 .ةأرملا ةحفاصم

 عوضوم ضحرطلا يف اشاقن ةددجتم اهنكل ةميدقلا عيضاوملا نم
 يف اهددجتو "سانلا ةايحب اهطابترال ارظن كةيبنجألا ةأرملا ةحفاصم

 لاجرلا ءاقتلاو طالتخاو اهعسوتو ةرصاعملا ةايحلا مخز ىلإ ارظن حرطلا
 ىلإ ةأرملا تجرخ نأ دعب ةساردلا نكامأو لمعلا نكامأ يف ءاسنلاو

 هنهد ثفراعتلا ناكو ،ءاقللا ناكو ةطلخلا تناكف ،لسعلا ىلإو ةساردلا

 .رخآلل ا يدقتو ةيحت ةحفاصملل يديألا دم يعدتست دق رومألا
 - هم
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 ةديسلا نع دراولا ثيدحلا دمتعي نيعناملا قيرفف ءاسنلل ةفثتيبنلا ةعيب

 __ ___ ___ ___ __ دح ١.

    

 طق ة ارما دي ل هزر ١ لوسر دي تشمام هنل او »اموقب ركب يبأ تنب ةشئاع

 ةيلوسر اعد نيح :ديزي تنب ءامسأ ثيدحو ( «مالكلاب هنعيابي هنأ ريغ

 نع انل رسحت الأ هنلا لوسر اي ءامسأ هل تلاقف ،ةعيبلا ىلإ نينمؤملا ءاسن

 () «ءاسنلا حفاصأ ال ينإ»لاقفكدي

 يا هدي دمف» ةيطع مأ ثيدح ىلع دمتعيف نيزوجملا قيرف امأ
 . ٢) ء

 يفو 0 ( «تيبلا لخاد نم انيديا انددمو تيبلا جراخ نم ةليىنلا

 .() «اهدي ةأرما تضبقف» رخآ ثيدح

 ءارو نم ةحفاصملا اوز اجأو اطسو اققوم رخآ قيرف فقو دقو

 .الثم بوثك لئاح

 ۔يراخبلا هاور ١)

 .يقاسنلاو ةجام نبا هاور (؟

 ۔رازبلاو نابح نبا هاور ٣(

 .يراخبلا هاور ٤(

  - 7 ١٣٦ ت ۔ ب ۔۔۔. س ۔۔۔۔۔و
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 ضعب كانه نأ ريغ ،ةيضابإلا ءاملع روهمج هيلع يذلا وه اذهو

 نكلو اقلطم زاوجلا ىري رخآ اضعب كانه نأ امك ،كلذ نم عنملا ىري

 .ةياغلا لبنو دصقملا فرشو ،تاينلا نسحو رئامضلا ةمالس عم

 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا لعف نم مهفي يذلا وهو
 ديري تايناسارخلا ءاسنلا ضعب ىلإل هدي دم امدنع يعيمتلا

 ليمي يذلا وهو "لاجرلا نحفاصي ال نهنأب هل نلق نهنأ الإ؛نهتحفاصم
 انيلتبأ دق"لاقف "كلذ نع لئس امدنع هتاباوج يف يملاسلا نيدلا رون هيلإ

 يذلا ةديبع يبأ مامإلا لعفب دهشتساو "ادبأ هنع ديحم الف كلذ لثمب

 "')"هدي كلذل ةديبع وبأ دم ام ازئاج نكي مل ولو" الئاق هانركذ

 ةيعامتجا ةرورض هنأب ،يملاسلا خيشلا هب حرص امك رمألا نأ ىلع

 .اهنم دب ال

 ١( ثديمح نب هللا دبع ،ىملاسلا الجوابات٬ج٥‘ ص٥٠١

 ۔ ل 3 -[ ١٣٧
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 ااا

 زاوجلا اهيلإ هجوتيءاطسو ةرئاد كانه نوكت نأ يغبني هنإ ييأر يفو

 هذهو «نكيمي مل نإ ةرشابم وأ نكمأ نإ لئاح ءارو نم ةحفاصملاب

 تانبو ءانبأو حمامعألا تانبو ءانبأك٬براقألا اهطيحم يف مضت ةرئادلا

 ةطيرش محرلا وأ ةبارقلا بابسأ نم ببسب يلدي نمم مهريغ وأ لاوخملا

 ريغ ناك اذإ اميسالو بابشلا خرش يف ناحفاصتملا نوكي ال نأ

 نم يوق ببس جاوزلا نأل جوزتم ريغ امهدحأ ناك وأ ،نيجوزتم

 .ةفعلاو زرحتلاو ظفحلا هانعم ناصحإلاو عناصحإ هنأل ،ةفعلا بابسأ

 هنإف يملاسلا رونلا لوقي امك ايعامتجا ىولبلا هب معت امم هنأ امبو

 ةنئاخ ملعي هللاو طيرفت الو طارفإ ال ثيحءطسولا جهنملا ذاختا يغبني

 .رودصلا يفخت امو نيعألا

 دنع لصحي ام وه رضاحلا انرصع يف ىولبلا هب معت امم هنأ ىلع

 دي لك دمي ثيح ةيمسرلا تابسانملا يف ءاسنو الاجر نيلوئسملا ءاقتلا

 نوكي امدنع عانتمالا يف جرحلاب روعشلا دادزيو ةحفاصملل رخآلل

 .دعب نمو لبق نم رمألا هٹبو ةنطلسلا جراخ رمألا

 ح ۔_ .4 ١٣١ حبس -د



 ىف نيعساو اشاقنو الدج ريثت لازت الو تراثأ يتلا لئاسملا نم

 بهاذملا ضعب تفلاب ىتح اهمالك وأ ةأرملا توص يمعقفلا طسولا

 زوجي ال ةروع توصلا تربتعا ثيح ةيهقفلا لاوقألا وأ ةيمالسإلا

 توص عفر ةلأسم يهو ةلأسملا هذه يضابالا هقفلا شقان دقو كهراهظإ

 .مراحملا ريغ لاجرلا عم مالكلاو ثيدحلاب ةأرملا

 :لي امك اهيف لاوقألا تءاجف

 عامطألا عطقل بناجألا باطخ دنع لاقملا ظيلغتب ةرومأم ةأرملا .ا

 لعجت نأب ءاهتوص تريغ يبنجألا ملكت نأ ىلإ ةأرملا تجاتحا اذإ .؟

 .اهمف يف اهبوث الثم

 ءاهتشا ال نمل لوقلاب نيلت نأ سأب الو توصلا ضفخب ةرومأم ةأرملا ٣.

 .هل
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 .اميرحت ال ابدأ هنع يمنم ةأرملا ثيدح ىلإ ءاغصالا ٤.

 .امارح ناك ءاهتشالا ىلإ ةأرملا ثيدح ىلإ ءاغصإلا ىضفأ اذإ ٥.

 .اميرحت ال ابدأ اهنع يهنم ةجاح ريغ نم ةأرملا ةثداحم ٦.

 ٧ . ء ارقب اهتوص عفر ةأرملل زوجي ١ ء ارقو نآرقل ١ ملعل .

 مهضعب لوقي نأ يأءلاجرلاو ءاسنلا نيب ءاسملاو حابصلاب ساب ال ٨.

 نيب ةفورعملا ةيحتل ١ يمهو الثم ريخل ١ ءاسمو ريخل ١ حابص : ضعبل

 .ءاسنو الاجر سانلا

 زئاج مالكلاب اهتوص عفرو ةروعب سيل ةأرملا توص نأ رهاظلاو

 تالماعملا نم هنأل أزاوج.وأ اميرحت ةينلا ههجوت يذلا حابملا نم وهو

 ةيألا نم فورعملا وهو عّيمتو رسكت كانه نكي مل ام سانلا نيب

 ةَضَي ز القيبلا ءاسنل ىلاعت هللا لوقل لوقلا يف عوضخلاب ةميركلا

 ف يأ عمطيف لوقلاي َنَمَصتَع ال ةيتا نإ تلا نت راك عست يتلا

 ... [ ١٤٠ لا 1:
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 مامإلا لوقي ؟ :بازحألا ق اوَعَم الوق َنلَمَر ىضرم هبلق

 لماش همكحف ٬ةتينلا ءاسنل اهجوتم ناك نإو باطخلا اذهو"يملاسلا

 ضرم .يبلق ىف كيلأ عمقل ىلاعت هلوق نأل تاملسملا عيمجل

 نهاهنف ،نهعيمج نم لوقلاب عضختلا هيف لخدي ليلعت ٣؟ :بازحألا

 نهتاوصأ ةقرل هعامس دنع نهيف قسافلا عمطي الغل كلذ نع هللا

 . ١) ( نهم اك ةف اطلو

 نوكي نأ ةميركلا ةيآلا يف يهنلا نم دافتسملا ميرحتلا طباضو

 نم عضولا الخ اذإو لجرلا نم ةوهشو ةأرملا نم لوقلا يف عّيمت كانه

 موكحملا حابملا نم رمألا نأل ؛رهاظلا وه زاوجلا نإف «نيرمألا كنيذ

 .ةينلاب هيلع

 ١) ،لامآلا جراعم ح 0١ص٣؟٣.
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 كلذ ىلع ةلادلا ثيداحألاو ،ءاسنلا ملحي ناك ة يبنلا نأ كلذو

 مهتمدقم يفو مهنع هللا يضر ماركلا ةباحصلا نأ امكاةضيفتسمو ةريثك

 ىلاعت هللا لوقل ةلق يبنلا ءاسن نوتلكي اوناك٬مهنم ءاملعلاو ءافلخلا

 ه" :بازحألا ( (©» ياع ءاو ني َتشوَتنَم اكَتَم َنُهوُمْتَلَس ادو ل
 رمأ كلذو ثتايرخألا ءاسنلا ىلع نوملسيو نوملكي اوناك كلذكو

 .مهنيب روهشم

 نيملسملا نم ةأرما يقل ديز نب رباج مامإلا نآ هتاذ قايسلا يفو

 لاق قرتفي نأ دارأ املف ملكتو اهملكي ةعاس افقوو كاهيلع ملسف

 روعالا نظي وأ تلاقف ،هللا ف :اه لاقف ێاهيلإ فرصنا مث كبحأ ينإ :امط

١ 
 ""هللا يف هثداو يأ ،هلا ف بحلا ريغ ىلع بحلا كلذ تلمح 7

 ١( ء؟ج لامآلا جراعم ص٤؟٣.

_- __ : - ١٤٢ ١ __ : : 1 ٦   



 س ۔ ١

 حي ع۔_ ::. - ةذ[ةة12۔_-نا۔ ناارجاوو قرقح ةملسملا ة أرملا ح .تحت

 ب.. ..ل

 لجرلا نم اعامتساو كاهنم ءادبإ ةأرملا توص يف زاوجلا ريغب لوقلاو
 ىلع ةقشمو ءانع هيف٬لجرلا نم ةوهشو اهنم عضخت نم رمألا ملس اذإ
 .ءاسنو الاجر مهنيب اميف يعيبطلا عضولا ريغ ىلع هنأل «سانلا

 .أ ضعب نع نييبنجأ اناك اذل لجرلاو ةأرملا ىلع انه مالكلا نأ ىلع

 .اقلطم زاوجلا يف فالخ الف مراحملا

 فسوي نب دمحم ةمئألا بطق اهيلإ صلخ ام يه لوقلا ةصالخ

 نأ باوجلا ظلغت ملو ةأرملا نلت مل ام اذإ ام يقب تلق" هلوقب شيفطا

 ةظلغلا داتعت يهف ءانيل هدع ظلغت مل اذإف كةأرملا ىلإ ةلئام لجرلا سفن

 فاخت اهنأف هبلق يف سيل نم وأءضرم هبلق يف نم قفاوت الغل لجر لكل

 ")"هل ءاهتشا ال نمل نيلت نأ سأب الوءهيلإ ضرملا نيللا بلجي نأ

 بازحألا ةروس نم (٣؟) ةيآلا ريسفت ،ريسفتلا ريسيت ١(
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 امهلصاوت نوكي نأب امهيسفنب عضولا اميقي نأ لجرلاو ةأرملا ىلعف
 ذه نأف٬ةوهشلاو نظلا ءوسو ةمهتلاو ةبيرلاو ةراثإلا نع اديعب يدلكلا

 ذايعلاو روظحملا يف عوقولا ىلإ ةاعدم ةنتفلاوءةنتفلا ىلإ ةاعدم رومألا

 ةمالعلا خيشلا ةحامس لوقي نيدلل مدهو قالخألل ريمدت كلذ يفوءهثلاي

 ثدحتت نأ ةأرملل زوجي الف"ةنطلسلل ماعلا يتفملا يليلخلا دمح نب دمحأ

 ")"ةراثإ نودب ثدحتت نأ ونج لا عم ثدحتت امدنع اهيلع لب ةراثإب

 ١( بيجي ىتفملاو لأست ةأرملا جح؟تص؛٤١

  



 ه ۔ ۔ ...؟ ِ
 _- عححححححتمل تابح اوو فروعح ةملسملا ة ارملا >=== >صو --

 ةمتاخلا

 ثيح ةماع ةروصب ناسنإلا مرك مالسإلا نأ فيك انفرع رم امم

 رتيبلاو رلا ىف مهتلي مداع حوب انك دَمَلَ ٩١ أل لجو زع هللا لوقي

 م .۔ همو۔ہ۔ .۔۔۔ .ح هرس , و ۔ س 7 ر وو ۔ح۔۔۔

 مركو 4 الضف ظ : , ريثك للع مهلنلضفو ِتلبتطل ا رم مهلنفزرو

 امكءةبيرق اهمركو ةجوز اهمركو اتنب اهمركو اتخأ اهمركو امأ ةأرملا
 ةيلودلا سلاجملاو تامظنملا نع ةرداصلا ةيلودلا قيثاوملا اهتمرك

 سانلا هللا رطف يتلا ةيناسنإلا ةرطفلا ىلا ًاعوجر وأ نيدلا نم ًاماهلتسا

 هب مرك اممو ًايكولسو ًايقلخ ةرمدملا تاثولملاب ثولتت مل يتلا اهيلع

 قحو جاوزلا يف قادصلا قحك ةريثك اقوقح امل لعج نأ ةأرملا مالسإلا

 لجرلا ةحيرش اهلعجو٬كلمت اميف فرصتلا قحو كلمتلا قحو ثاريملا

 هنب ثتمؤثلاو عونمؤملاو 3:لامت لاك ةيعامتجالاو ةينيدلا ةيلوتسملا يف
 ےس و مه ر ۔ مر د۔۔ إ و ح۔7 ير ات . ص, ح وم ,

 1 ركنُشل ١ نع نوهنيو فورعمل اي روات ںیصعب ُاَيلزا
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 = تابجاوو قوقح ةملسملا ٥ آرملا

 لمع ييل آل نأ ممر مت باَجَتَساَت زخ اضيأ لجو زع هللا لوقيو
 س . ضعب َ َ ارق مكحب ىت ح - 1 3 ركد نم كنت يلمَع

 اهنأل كلذك يعامتجالا اهعقاو ناك امك سايقار يفاقثلا اهعقاو ناكو
 ىنعمب قشلاف ((لاجرلا قئاقش ءاسنلا)) ة لوسرلا لوقل لجرلا ةقيقش

 تكراش ةأرملاف كلذل رصاعملا ريبعتلاب عمتجملا فصن يهف فصنلا

 قوقحلا لدابت يفو ،ةيعامتجالا قوقحلا يفو ميلعتلاو ةيبرتلا يف لاجرلا

 4 ظ ے ےم ےس

 ع ُهَّللأَو او ةجرد َدهبلَع ل لاَجَرللَو فوتملاي م هتلَع ع ى ز آ لتم َ 7 - ةيجورزل ا

 ه ميكح

 اسنلا َقَع ےرومَرَق ل اجلا 3 هللا لوقلو

 ه » مولَرَمَأ نم اوقَمنآ اميَو ضب

 :ايحلا يف ةأرملا رودل شيمهت وأ ءاغلإ امهيف سيل ناتفيرشلا ناتيآلاف

 يف ةدايز اهعبتيل لجرلل صاصتخا ةدايز امهيف امنإو ،لجرلا بناجي

 :--]] > 7:77 ٩٤٧٩ []-- :2- .. .. ...... ۔..۔.۔ ..و



. 
 ا :-۔۔=ييحححح_ يي

 . . ۔۔ م

 ٠

 ناسنإك اهعضو نم ضفخي الو ةأرملا ردق نم صقني ال اذهو فيلكتلا

 .ةايحلا يف

 كلذ نوكي نأ يغبني نكل لجرلا بناجب لمعلا اهل مالسإلا حابأو

 ضعب ثحبلا دروأ دقو ىاهتثونأو اهتعيبط باسح ىلع سيل لمعلا

 ةايح نوكتل «لجرلا بناجب يهو ةأرملا ةايح سمت يتلا ةيهقفلا ماكحألا
 يراضحلا يالسإلا عمتجملا امهنم لكشتيل ةيماسو ةفيظنو ةئيرب

 .ميقتسملا

 رخآو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «قيفوتلا يلو هللاو

 .نيملاعلا بر هنل دمحلا نأ اناوعد

 ._ .:د ٤١اب ع ۔ہ _
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 مح ۔ ۔۔۔۔ ۔۔ . س ۔ س س ۔ صس س __ ۔۔۔ >

 فاج ١ و قرقح ةملسملا ت ارم | ===

 ۔۔ے ۔ ب ۔۔۔ ح ۔۔۔۔ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔.۔.۔ ح

 .اتخأ ةأرملا مالسإلا مرك

 ةجوز ةأرملل مالسإلا ميركت امنأ
 مالسإلا يف ةاواسملا

 .ةعيبلا

 ...بورحلا يف ةكراشملا

 ..يناديملا ضيرمتلا

 لمعلا يف ةكراشملا
 .ةيلودلا قيثاوملا يف ةأرملا

 ملعلاو ةأرملا

 ..:ةيبرقلا

 ..: ميلعتلا

 .ةأرملل يعامتجالا عضولا

 :ةيجوزلا ةايحلا

 يلزغملا نواعتلا
 .ةيداصتقالا ةأرملا قوقح

 .كلمتلا قح
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