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 اعع<

  

 ةظوفحم قوقحلا عيمج

 ذزألاتكتتلا
 ٩ /ه ٢٠١٨م

 :عيزوتو رشن

 راثآلا نئازخ ةبتكم

 ءاكرب - نامع ةنطلس

 :لاقن ٠٠٩٦٨٩٨١٧٧٧٨٩ ۔ ٠٠٩٦٨٩٥٥١٠٠٢٥

 :يمالعإلا يعارلا

 ينورتكلإلا ةريصب عقوم

 ةيمالسإلا مولعلا يف ةينورتكلإ ةعوسوم

 يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا خيشلا ةحامسل

 نامع ةنطلسل ماعلا يتفملا

.. - ).م :لصاوتلل



 \ع

 هم۔اعم

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو . هلل دمحلا

 ؛دعب امأ هالاو نمو

 ينيدلا صنلا مهفلو ،نيدلا مهفل ىلثملا ةليسولا وه نيدلا يف هقفلا نإف
 َدوذاَكيال وقلا الؤنك لام » :مهفلا وه هقفلا نإ ثيح ؛اغامجإو ةنسو انآرق
 مص م ح ء

 . ديجلا مهفلا م الكلا نومهفي ال :يأ ٧٨[© :ءاسنلا] » اًئيِدَح َنوَهَْفَي

 اورهنيل نونمؤملا ےراكامَو» :ة هللا لوقي ينيدلا صنلل هقفلا ةيمهألو
 رمو : 4 س ۔.

 وق اورذن نينرلا ا ىف اوُهَدَمَنَسَل ةفياط بن مهنم ةقرف لك نم َرَضَت الول اق ةناك

 !١٢[. :ةبوتلا] ه ر ملعل مب 2 لإ اوعَج حر ر اد

 ،هقفلا مولع يف نوصصختم هيف نوكي نأ عمتجم لكلو موق ٣ دب الف

 يذلا هقفلا فيراعت دحأ وهو ،هكرت وأ هلعف مهيلع بجي ام سانلل نوحتضوي

 لماشلا فيرعتلا نأ ىلع ،اگرتو العف اهيلع امو اهل ام سفنلا ملع :لوقي
 .ةيليصفتلا اهتلدأ نم ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا : وه عماجلاو

 رسكب ۔ رذنش نيب نيدلا يف هقفلا ةفرعم ةمألا ىلع بجوت ةميركلا ةيآلاو
 ١ .۔ اهحتفب ۔ رنشمو 5- لاذلا



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ٤

 ةلي لوسرلا لعج كلانه نمو .اَهيقفتو اهَقفت نيدلا مهفب بلاطم امهالكف

 يف ههقف ازيخ هب هللا دارأ نم» : لاق ثيح ءاهقفت كي هللا نيد مهف يف ةيريخلا

 .«نيدلا يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم» :ةياور يفو «نيدلا

 ةقبط لك تاقبط نيدلا ماكحأ ةيمالسإلا ةمألا ءاملع لمح دقو

 هللا ثري نأ ىلإو ءانموي ىلإو ديجملا يوبنلا دهعلا ذنم اهلبق نمع تذخأ

 هيلع ۔ هيبن رمأل ةباجتساو 6ىلاعت هللا رمأل لاثتما ؛اهيلع نمو ضرألا

 . مالسلاو ةالصلا

 يف تءاجو .ةريثك هب ةرمآلاو ملعلا لضف ىلع ةلادلا تايآلا نأ بير الو

 نأ كلذ لك نم ةمألا ءاملع مهف دقو ،اًضيأ ةريثكلا ةيوبنلا ثيداحألا اهقايس

 نجلا هللا قلخ اهلجأ نم يتلا كي هللا ةدابع نأل ؛اهميمصو اهبلص وه هقفلا

 الإ ققحتت ال ؛[ه٦:تايراذلا] 4 نودعي لإ ىنإلآ را تَقَلَح امو :سنإلاو

 .لهجلاب دبعي ال كي هللاف سارتو العف هللا ماكحأب ملعلاب

 :ملسم وبأ لاق

 لهجلاب كردي لامعألا حلاص امف لصألاو عرفلا يف عرشلا ملعل درجت

 لعفلاو كرتلاب فيلكتلا يف هللا ىلإ الصوم املع هللا كده ملعت

 لكلا ىلع ءايبنألا عيمج نع هب ةفيلخ نوكت املع ينتقتالأ

 :اهعلطم يف الئاق ارعش هل تايبأ يف هدلو دحأ ىصوأو

 ءاملعلا نم نكت معتو ءاهقفلا نم برتقت ١ ينب اي

 هقفلاو ةماع ةروصب ملعلا ليصحت ىلع ةثاحلا ارعشو ازثن تايبدألاو

 ام فرعيل ؛اهعم بواجتي نأ الإ ءرملا ىلع امف ،اًج ةريثك ةصاخ ةروصب

 .هكولسو هتالماعمو هتدابع يف كرتي امو . لعفي



 .ةسمخ رطأ يف مالسإلا هرطأ ةايحلا هذه يف ناسنإلا كارح لك نإ ثيح

 اهنع ناسنإلا كارح جرخي ال .ةسمخلا ةيعرشلا ماكحألاب ةفورعملا ىهو

 :ىهو الأ ؛ادبأ

 بقاعيو هلعف ىلع ناسنإلا باعي يذلا وهو 0 (بجاولا) ضرغلا 2

 .هكرت ىلع

 .هكرت ىلع باثيو 6هلعف ىلع ناسنإلا بقاعي يذلا وهو .مرحملا 7

 بقاعي الو لعف ىلع ناسنإلا باثي يذلا وهو { (بحتسملا) بودنملا -

 .هكرت ىلع

 .هلعف ىلع بقاعي الو هكرت ىلع ناسنإلا باثي يذلا وهو هوركملا 7

 .ةينلا ىلع هيلع باقعلاو باوثلا عجريو ،عسوألا راطإلا وهو ،حابملا

 ؛ةيعرشلا ماكحألا يف اًيتايح ناسنإلا ةكرح رطأ مالسإلا نأ ىرن اذكهو

 هترطنق هتايح نوكتلو ،هتايح نوؤش لك يف كنت هللاب الصتم ناسنإلا نوكيل

 ةسمخلا اهرطأ يف ةيعرشلا ماكحألل الثتمم ناك ام اذإ ةرخآلا ميعن ىلإ

 .ركذلا ةفنآلا

 اذه يف ةحورطملا لئاسملا ضعبل ديدج حرط نم ئراقلا هدجي ام نأ ىلع

 يف اكورتم اهب لمعلا ناك لئاسم الإ يه ام «ةيهقف ةيديدجت تارظن» باتكلا

 هقف نم يهف الإو ،ةفيعضلا لاوقألا نم تدع امبر لب ةقباسلا ةنمزألا

 .هقايسو هتموظنم نع ةجراخ ريغ اهنأ وأ ؤبهذملا

 ؛ةدجتسملا ةيتايحلا تايطعملا عم ةيشامتم اهنأل ؛اهل يرايتخا ناك كلذلو

تالاجم ىف الئاه اروطت دهشي يذلا ىلاحلا انرصعل ةبسانم اهتدجو ثيح



  

 ،سانلا ةايحل سمالم ريغ ©فوفرلا ىلع اعوضوم هقفلا نوكي ال ىتحو ءةايحلا

 ذخألاو» .لئاقلا هيف يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا جهنمل ابت اهترتخا
 .«ىلوأ لاوحألا ةاعارمل لاوقألا فعضأب

 .نيقتملا نم لبقتي هللاو

 .نيملاعلا تر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 ةرماعلا طقسم

 يبايسلا دوعس نب دمحأ

 _ه ٩ ىلوألا ىدامج :1

 م!٢ ٠١٨ رياني ٢٢

   



 (لوصلا ةاكشم) هباتك لالخ نم

 هقفلا لوص أ
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 ىبا دنع
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 ٩ (لوستالا ةاكشم ) هباتك لالخ نم يميلسلا ديبع يبآ دنع هقفلا لوسحأ

 هلآ ىلعو ،هللا لوسر دمحم انديس ىلع ماللاو ةالصلاو ©هلل دمحلا

 :لعب امأ هادهو هجهن ىلع راسو .هال او نَمو هبحصو

 ْنِم ىميلشلا ديبع نب دمح خيلا دنع هقفلا لوصأ» ناونعب ثحب اذهف

 ةبسانمب مرتحملا بدألا ىدتنملل ةئددعأ ؛«(لوصألا ةاكشم) هباتك لالخ

 وهو ،يلئامشلا يميلشلا ديبغ نب دمح ديبغ يبأ خيشلا ةمالعلاب هئافتحا

 :نيمسق ىلع يوتحي

 نفلا اذه ةأشنو ،احالطصاو ةغل هقفلا لوصأ ملع فيرعتب قلعتي :لؤألا

 .هيف فيلأتلاو هنيودتل ةيضابإلا ةيادبلا ثركذ مث ، فيرشلا ئيملعلا

 .لوصألا ةاكشم باتك ىف ةءارق :ىناتلا

 اذه يف هنع ثدحتيس نَم كانه نأ يملعل هتايحو هتريس ىلإ ضرعتأ ملو

 .هيلع رداقلاو قيفوتلا لو وهو ،هب عفني ن ةللا الئاس ؛بناجلا

؛ي٫ ؛9



 ةيهقق ةيديدجت تارظن 7 ١٠

 (ةأشّتلاو فيرعتتلا) هقفلا لوصأ

 :هقتفلا لوصأ فيرعت

 اَمَلَع هرابتعاب :يأ ؛يمّلَع :امهدحأ ؛نارابتعا وأ نافيرعت هل هقفلا لوصأ

 نم بقرم يأ ؛يفاضإ بكرم وأ يفاضإ :امهيناثو ،ملعلا نم نفلا اذه ىلع

 وأ كىفاضإ فيرعتلا اذهل ليق كلذلو ‘۔ هيلإ فاضمو فاضم ۔ نيتملك

 .يفاضإ بكرم

 ماكحألا طابنتسا ىلع هب ردتقُي ملع وه : يمتقلا فيرعتلاو

 ةيفيكو ،الامجإ هقفلا لئالد ةفرعم وه :ليقو ،'اهتلدأ نم ةيعرشلا

 عم ىقالتت وأ جردنت تافيرعتلا ةيقبو ،ا"ديفتسملا لاحو ثاهنم ةدافتسالا

 .نيفيرعتلا نيذه

 :ةيناتلاو لوصأ :امهدحأ ؛نيتملك 7 بكرم وهف ؛يفاضإلا هفيرعت امأو

 ؛رادجلا لصأك ؛هريغ هيلع ىنبي ام وهو ،لصأ عمج ةغللا يف لوصألاو ،هقف

 .اهرذج :يأ ؛ةرجشلا لصأو هساسأ :يأ

 قلطي كلذل ؛ماكحألا اهيلع ىنبت يتلا يه لوصألا :حالطصالا يفو

 :يلي امك هانعم نوكي ام ىلع لصألا

 )١( ج سمّشلا ةعلط ،ديمح نب هللادبع نيدلا رون ،يملاشلا  5١ص ٩٨.

 )٢( ص ۔هقفلا لوصأ ليعامسإ دمحم نابعش ٩ .يواضيبلا نع القن



 ١١ 7 (لوصالا ةاكشم) ه هباتك ك لالخ ن نم يميلسلا ديب يبأ دنع هقفلا لوصأ
 ح ۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔ ح ۔۔۔۔۔ا۔ہ.۔۔- ۔۔۔ ۔۔۔۔۔ےہ ۔ ۔۔۔ ۔۔- _ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ہ۔۔۔۔۔ ۔ _ ۔۔۔۔ے۔۔ےب

 .ليلدلا ١

 .سايقلا لصأ ۔ ٢

 .ملاعلا بهذم ۔ ٣

 .ةعيرشلا لوصأ نم الصأ نوكي ام ۔٤

 .ناحجلا ٥

 .'"ةومتسملا ةدعاقلا ۔ ٦

 .هيلع سيقملا لصألا ۔

 ملع وه :حالطصالا يفو ضومغ هيف يذلا باطخلا مهف :ةغلا يف هقفلاو

 نم ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألاب مليلا :هنأب فرع امك ،اهيلع امو اهل ام سفنلا
 .'" ةيليصفتلا اهتلدأ

 ملعلا وه هقفلا نأ وه :هقفلا لوصأ فيرعتو هقفلا فيرعت نيب قرفلا نذإ

 عورفلاب قلعتي ملع هنإ :يأ ؛ةيليصفتلا اهتلدأ نم ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألاب
 :هقفلا وسا امأ ،ةيعرشلا ةلدألا نم امهف ،هاياضقو هقفلا لئاسمب :يأ ؛ةّيهقفلا

 مل هنإ :يأ ؛اهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا ىلع هب رّدتقُي ملع وهف

 مامإلا لوقي .ةلدألا ة َنِم ةيعرشلا ماكحألا طبنتسي نا هب لهؤملا عيطتسي

 :"لوصألا سمش ش يف ٌىملاسلا

 اَتَبَت ةنم مكحلا ثيح و امُكُح اتنأ ليلدلا ث ثبح ةثخَبَو

 )١( ج ،سمّقلا ةعلط ،يملاشلا  0١ص ؛٩.
 )٢( ص ٬هقفلا لوصأ ،نابعش ١٧.

 )٢( سمشلا ةعلط يملاسلا ج١، ص٩١٥۔٩٦.

 .اهل حرش وه سمشلا ةعلط باتكو هقفلا لوصأ يف تيب فلأ نم نؤكتت ةزوجرأ )٤(



 ةيهقق ة ةيديدجت تارظن ... ١٢

 :هقفلا لوصأ ةأشن

 ةئشانلا ةيعرشلا ماكحألا روهظ امزال هلوصأو هقفلا نأ بير الو ،تش ال

 ؛ زنل دمحم انيبن ىلع - يفخلاو يلجلا هيَمسقب _ يهلإل ١ يحرلا لوزن نع

 روهظبو ،هتعيرش قيبطت جردتو ث هتايآ لوزن ميجنتب ميركلا نآرقلا لوزنب كلذو

 ةباحصلا نم ءاملعلا امهنم فرع ثيح ىازيرقتو المعو الوق ةيوبنلا ةتُشلا

 رمألاو ،خوسنملاو خسائلاو صوصخلاو مومتلا نيعباتلا يعباتو نيعباتلاو

 .اهتاموهفمو ظافلألا تالالدو ،ديقملاو قلطملاو ،ىهتلاو

 ةئْسلاو الوأ نآرقلا اولعجف ،ةّيعيرشتلا اهتوق بسح ةلدألا اوبتر مهنأ امك

 ؛ىرخأ ةلدأ يف مهنيب فالخلا ىرجو ءامبار سايقلاو .تلاث عامجإلاو .ايناث

 ذخأ اهريغو ،يباحّصلا بهذمو ،فرغلاو ةلسرملا حلاصملاو ،ناسحتسالاك

 .رخآلا ضعبلا اهب ذخأي ملو ضعبلا اهب
 نم ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا وه :_ فرغ امك ۔ هقفلا نأ امبو

 نع عرف وهو ‘هنع اشنو ،مالسإلا روهظ مزال هقفلا نإ :يأ ؛ةّيليصقتلا اهتدأ

 يذلا - عرفلا رهظي ثأ لوقعملا ريغ نيمو دعبتسملا نم هنإف ؛لصألا كلذ

 هقفلا نأ ينعي كلذو © هقفلا لوصأ وه يذلا - لصألا نود ۔ هقفلا وه

 لوصأ ملع نأ اضيأ اذه ينعي امك ،مالسإلا دوجوب امهدوجو ناك هلوصأو

 هدوجول افشاك ناك هنيودت نإف كلذل ؛مالسإلا دوجوب ادوجوم ناك هقفلا

 .هل ائشنم ال

 ،ثلاّئلا نرقلا يف عِضؤ امّئِإ هقفلا لوصأ نإ :ليق نإف» :يملاسلا مامإلا لاق

 نمم ةقفأ اوناك نيعباتلاو ةباحصلا نم لوألا ردّصلاف ؛نيعباتلا يعبات نامز وهو

 وه امنإ ثلاَّنلا نرقلا يف عِضؤ يذلا نإ :انلق ؟فئول كلذ نياف "مهدعب

ْنَمو ةباحصلل امولعم ناك هنإف كنفلا سفن ال ،هدعاوق ريرقتو نفلا تاحالطصا



 ١٢ (لوصالا ةاكشم) هباتك لالخ نم يميلسلا ديبع يبآ دنع هقفلا لؤصأ

 ...مكحملا ىلإ ةباشتملا نوريو إمئاعلا ىلع صاخلا نومذقي مهف مهدعب

 .'«هقفلا لوصأ سفن يه ةيفيكلا هذهو ،اذكهو

 نب دمحم مامإلل (ةلاسزلا) باتكب هقفلا لوصأ ملع نيودت طبترا دقو

 باتكلا اذه يف يعفاشلا مامإلا تحب ثيح ،(ه٤٠٢ :ت) يعفاشلا سيردإ

 خسائلاو ،سايقلاو ،عامجإلاو "نآرقلل ةنسلا نايبو "ماكحألل هتايبو نآرقلا

 يف ءاملعلا عباتت مث دحاولا ربخب جاجتحالاو ،يهئلاو رمألاو ،خوسنملاو

 روهظل ارظن ؛كلذ يف مهبئكو مهتافلؤم ترهظف "يملعلا نفلا اذه يف فيلأتلا

 نونفلا ي نفلا اذه لأ ملعاو» :نودلخ نبا لوقي ملعلا اذه ىلإ ةجاحلا

 نم يناعملا ةدافتسا نأ امب ،هنع ةينغ يف فلشلا ناكو ةلملا يف ةئدحتسملا

 نيناوقلا امأو .ةيناسللا ةكلملا َنِم مهدنع امم ديزأ ىلع اهيف جاتحي ال ظافلألا

 امأو ،اهمظعم ذخأ مهنمف ؛اصوصخ ماكحألا ةدافتسا يف اهيلإ جاتحي يتلا

 .ةلقنلا ةسراممو رصعلا برقل ،اهيف رظنلا ىلإ نوجاتحي اونوكي ملف ديناسألا

 اهلك مولعلا تبلقناو ،لّوألا ردصلا بهذو ، فلسلا ضرقنا املف .مهب مهتربخو

 هذه ليصحت ىلإ نودهتجملاو ءاهقفلا جاتحا ؛۔ لبق نم هانرق امك ةعانص

 هسأرب امئاق انف اهوبنكف .ةلدألا َنِم ماكحألا ةدافتسال ؛دعاوقلاو نيناوقلا

 .'")«هقفلا لوصأ : هومس

 نم ملعلا اذه حبصأ ؛ نودلخ نبا لاق امك ۔ هسأرب امئاق انف هنوكو

 لوصأ ةفرعم ىلع ةفقوتم تحبصأ هقفلا ةفرعم نإ ثيح ،ناكمب ةيمهألا

 امك هقفلا لوصأب افراع نوكي ىتح هقفلا ةفرعم ىلإ دحأ لصوتي الف ،هقفلا

 ."يملاسلا مامإلا لاق

 )١( ج 7 ةعلط ،يملاشلا ٢ ص ٨٠.

 )٢( ص ،ةمذقملا 6،نودلخ نبا ٤٩٢.

 )٣( ص ،١ج سمشلا ةعلط سيملاشسلا ٧١.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن . ١٤
 _ __ ن ` ._-_ ._ _

 لصحتت املف لوصألا ىلع مكحتي مل نمم» :يخامشلا خيشلا لاق كلذكو
 امملف لوصألا غبيضت لوصولا َنم مهعنم امّئِإ :مهضعب لاقو ،لوصفلا هدنع

 ،عورفلا هل تلهس ؛لوصألا يف مكحت نَم :كلذ موهفمو 5'«اولّتعت اولطب

 ؛هقفلا لوصأ نف امهب بتك نيجهنم كانه نأ ىلع لوصفلا هدنع تلّصحتو

 .ءاهقفلا جهنمو .نيملكتملا جهنم :امه

 ادع ام ةيمالسإلا بهاذملا عيمج هتعبتا يذلا وهو :نيملكتملا جهنم :الوأ

 جهنملا اذهو ، اقحال هنع ثدحتنس يذلا _ مهجهنم مهل مه نيذلا فانحألا

 ىلإ تافتلا نود نيهاربلاو ةلدألاب ةموعدم ةيلوصألا دعاوقلا ريرقت ىلع موقي

 دعاوق ريرقت هتياغ ،ّيرظن ةاجتا وهو ،ةّيهقفلا عورفلل دعاوقلا ةفلاخم وأ ةقفاوم

 ىلع ةمكاح دعاوقلا هذه نوكت ثيحب ،ليللا هيلع لدي امك يملعلا نفلا اذه
 ةلزتعملا ىلإ ةبسن هلعل نيملكتملا ىلإ جهنملا اذه ةبسنو نيدهتجملا داهتجا

 .هيف ريظنتلاو مالكلا ملع نفب اورهتشا نيذلا

 ةيلوصألا دعاوقلا ريرقتب يضقيو ©فانحألا جهنم وهو :ءاهقفلا جهنم :ايناث

 بهذملا عورفل ةمداخلا دعاوقلا ررقي جهنملا اذه أ ىلع {ةّيهقفلا عورفلا ىلع

 عجرت ءاهقفلا ىلإ جهنملا اذه ةبسن لعلو ،'"مهتمئأ داهتجا نع عفاديو ،مهدنع

 ؛ةيهقفلا مهئارآ ةرثكب اوفرغ نيذلا فانحألا دنع ةيهقفلا تافيرعتلا ةرثك ىلإ

 .(يأَلا لهأ)ب اومس ىتح

 :هقفلا لوصأ نيودتل ةيضابإلا ةيادبلا
 مهف ىلع اوناك مهئاملع ني ةيضابإلا فلس نأ يلجو حضاو وه امم

 ؛هقفلا لوصأ تاحلطصم ني اريثك اوركذ دقف ،هقفلا لوصأ ملع يناعمل لاردإو

 (١) ج حاضيإلا ،يخامشلا ١ ص٤.

 هقفلا لوصأ ةرهز وبأ دمحمو ٧. ص هقفلا لوصأ يف زيجولا ناديز ميركلا دبع :رظنا )٢()

 ١٧-٢٦١. ص



 ١٥ ..._ ادوصلا ةاكشم) هباتك لالخ نم يميلشلا ديبع يبأ دنع هقفلا لوصأ

 دروأ دقو داهتجالاو خوسنملاو خسانلاو صاخلاو ماعلاو ،يهئلاو رمألاك

 ني ائيش (ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم) ميقلا هباتك يف وجاب ىفطصم روتكألا
 هذيمالت ربعو يرجهلا لألا نرقلا يف ديز نب رباج بهذملا مامإ ذنم كلذ

 ."مهدعب ناك رمو

 ةقيرط ىلعو» :لوقي ثيح ،يملاتلا نيلا رون ررقي ددصلا اذه يفو

 مهارتف ،نامُع لهأ ني انفلس لج ىرج دق نيعباتلاو ةباحصلا نم لوألا ردصلا

 .مومعلا عضوم يف مماعلابو صوصخلا عضوم يف صاخلاب نومكحي
 نأ ريغ نيم اذكهو .دييقتلا عضوم يف دّيقملابو ،قالطإلا عضوم يف قلطملابو
 ؛مهضعب اهركذ امبرو .نفلا لمهأ اهيلع حلطصا يتلا تارابعلا سفن اوركذي

 . ("«ةكرب نباك

 نبا مامإلا لبق اهضعب ركذ وأ ،اهركذ نم كانه نوكت نأ دمعبَي ال لوقأو
 :لوصألا سمش يف لاق امدنع يملاسلا مامإلا نإف ،ةكرب

 ال نات ينَتَحلاَو انضعبو الَمَح مفاَتلاَو اتضفبَق

 قفاو ،دّيقملاو قلطملا ببس فلتخا نإو» :تيبلا ىلع هحرش يف لاق
 ىلع قلطملا لم[َح ىلإ ةكرب نباك انباحصأ ضعبو ٌنعفاَّشلا بهذف ؛امهمكح

 انباحصأ ضعبو ةفينح وبأ لاقو ،مكحلا دحتا اذإ ببتلا فلتخا نإو .ديقملا

 .'"×دّيقملا ىلع قلطملا لمحي ال هنإ :بوبحم نبا مامإلاك

 قيقحتلا مامإ وه انيلإ لصوو ،هقفلا لوصأ يف فلأ نمم لؤأ هنأ دي

 عبازلا نرقلا يف يولهبلا يراحصلا يميلشلا ةكرب نب دممحم وبأ ليصأتلاو

 .اهدعب امو ٨ه٤ص ()
 (٢) ج .سمشلا ةعلط ،يملاشلا ١ ص ٨٠.

 )٣( ص ردصملا سفن ٢٠٥.



 تلمتشا ةليوط ةمدقمب (عماجلا باتك) ليلجلا ميقلا هباتك ردص دقف "يرجهلا

 نفلا اذه ىف فلؤم لؤأ اًيضابإ ريئعا يذلا رمألا ؛هقفلا لوصأ تاحلطصم ىلع

 انيلإ لصي
 هئانغتسا ةلقو ‘كلذ ىلع هقفتملا ةجاح» :لوقي امك كلذ ىلع هلمح دقو

 فعتي نأ هقفلا ملع دارأ اذإ بجاولاف ،هيناعم يف رابتعالاو ،هيف رظنلا نع

 يف مكح لك لعجيل ؛ةحيحص لوصأ ىلع هؤانب نوكيل ؛هتاهمأو هقفلا لوصأ

 .ةحيحصلا ةلالذلاب كلذ ىلع لدتسيو ‘هننس يف هيرجيو .هعضوم

 .ةلع ةّجحلاو .ةلع ليلدلاو .اليلد ةلعلا ىمسي ال نأو ةحضاولا تاجاجتحالاو

 يئأل ؛قفّتملا قافتاو ؤقرتفملا مكح قارتفا ملعيل ،كلذ يناعم نيب قفيلو
 ءانركذ ام ةفرعم نم ريثك مهيلع بهذ امبر انباحصأ يهقفتم ىنيم ماوعلا ثيأر

 ةفرعملا لهأو .مهنم صاوخلا هركني امب موصخلا ةجاحمو رظنلا دنع ملكتو

 ريغ ىلع ةّجحلا اولقنو ءاهعضوم ريغ يف ةظفللا اوعضو امبر مهنأل ؛كلذب
 .'٨«اهنكامأ ريغ يف اهولمعتساو .اهتهج

 .ابرغو اقرش اًيضابإ هقفلا لوصأ يف فيلأتلا ىلاوت ةكرب نبا مامإلا دعبو

 يبأ مامإلا تافلؤم يمالسإلا برغملا وأ يبرعلا برغملا يف ترهظ ثيح
 ردبلا تافلؤم مث «(فاصنإلاو لدعلا) ريهشلا هباتك اهنمو سينالجراولا بوقعي

 .امهريغو ،ئخامششلا

 ىلوالا اهئازجأ يف ةيهقفلا عماوجلاو ‘تالّوطملا تمض نام يف انهو

 دعب ةقيرطلا هذه عبتا نم لوأ ثأ رهاظلاو ،هقفلا لوصأ باوبأو تاعوضوم

 عبارلا نرقلا يف (عماجلا) هباتك يف ُيويسبلا نسحلا وبأ هذيملت ةكرب نبا مامإلا

 سماخلا نرقلا يف (ءايضلا) هباتك يف نبتوعلا ملسم نب ةملسو ،يرجهلا

 )١( ج .عماجلا باتك ةكرب نبا  6١ص ١٤.



 ١٧ (لوسصحألا ةاكشم ) هباتك لالخ نم يميلشلا ديب يبأ دنع هقفلا لوصأ

 هباتك يف يرجهلا سداشلا نرقلا يف ٌيحَتملا ىسوم نب داجنو "يرجهلا

 يرجهلا سداسلا نرقلا يف يدنكلا ميهاربإ نب دمحمو .(ةلدألا قئاقحو ةّليكألا)
 سداسلا نرقلا يف يدنكلا هللادبع نب دمحأ ركب وبأو (عرشلا نايب) هباتك يف

 يداحلا نرقلا يف صقشلا ديعس نب سيمخو ،(فَّنصملا) هباتك يف يرجهلا

 ُج ىرج ةقيرطلا هذه ىلعو .(نيبلاتلا جهنم) هباتك يف يرجهلا رشع
 .ةيهقفلا مهتالؤطم يف نييناملا نيفلؤملا

 ترتسف ،ئوملاسلا نيلا رون ريبكلا مامإلل '"(سمششلا ةعلط) تعلط ىتح

 رولا دعب ءاج نَم ذخأو لوصألا بتك نم ريثكلا جاممولا عماللا اهئوضب

 ديبغ نب دمح ديبع وبأ ليلجلا خيشلا انتمالع مهنمو ،اهنم دمتسي يملاسلا

 نإ يلاتلا مسقلا يف هنع ثدحتنس يذلا (لوصألا ةاكشم) هباتك يف يميلشلا

 . ىلاعت هللا ءاش

 خيشلا بناجب نام يف يملاسلا رونلا دعب هقفلا لوصأ يف فلأ نم زربأو

 خيشلاو ء(لوصألا لوصن) هباتكو يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ؛ديبغ يبأ

 .(لوصألاو عورفلا يف لومأملا ةياغ) وه هباتكو ،ئشاطبلا سماش نب دمحم

 ي ي ه

 ةئس لاوقأ عمجي يذلا هقفلا لوصأ بتك نيب نم ديحولا باتكلا وه سمشلا ةعلط باتك )١(

 ةعبرألا بهاذملاو يضابإلا بهذملاك ؛نفلا اذه يف ةيمالسإلا بهاذملا نيم بهاذم

 عطقنم الوبق بستكا دقف هترابع ليمجو هبولسأ لامجو هعوضومل ارظنو "يديزلا بهذملاو
 هاقبأ ليلخلا انخيش تعمس دقو ،هيلع عالطالا مهل ىنست نيذلا مالسإلا ءاملع ىدل ريظنلا
 ةعماجلا يف سردي ناك امدنع هئإ :الئاق يحمؤلا ديمح نب ديعس خيشلا هربخأ هئإ :لوقي - هللا

 ةعلط باتك نم ةخسن نييناملا ةبلطلا نم هؤالمزو وه لمح ةرؤنملا ةنيدملاب ةيمالسإلا
 ريسفت يف نايبلا ءاوضأ) باتك بحاص يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلا ةمالعلا ىلإ سمشلا
 اتقو هيلع ثكأ ؛باتكلا هوملس امدنعو كاذنآ ةعماجلا يف اسردم ناك يذلا ،(نآرقلاب نآرقلا

 .مهيلإ تفتلي ملو اليوط



 ۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔.۔۔۔ ۔۔ے اذ ۔ ۔۔ _ ۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔_۔۔- ۔۔۔۔ _ ۔۔ ۔ ۔ ن

 (لوصألا ةاكشم) باتك يف ةءارق

 :لوصألا ةاكشم

 نب دمح ديبغ وبأ خيشلا هفلأ هقفلا لوصأ يف (لوصألا ةاكشم) باتك
 :ماركلا خياشملا مهو ،هبالط ضعب بلط ىلع ءانب يلئامشلا يميلشلا ديبع

 سيمخ نب نادمحو ،'!يئاطلا ىسيع نب مشاهو ،'يركبلا يناث نب ىسيع

 ؛مليلا ةبلط ضعب ينلأس دق» :باتكلا ةمدقم يف ءاج ثيح ،'"”يفسوريلا

 كوكشسصلل ابتاك لمع ،عئشنمو ،هتحاصفب فورعم رعاش ،يركبلا نافلخ نب يناث نب ىسيع )١(
 يدلاو هنع ينثدح ،(م٢٤٩١ ۔ه٢٦٣١) يفوت ،اهب وحنلل اسردم لمع امك ،لئامس ةنيدمب

 نأ ةباتكلا ءانثأ هناكمإب ناك يركبلا يناث نب ىسيع خيشلا إ :الئاق يبايسلا ديعس نب دوعس

 .امهنم هنكمتو "ءاشنإلاو ةباتكلا يفل هتداجإل كلذو ؛هثدحيو هسيلج ىلع لبقي

 ىلع ايضاق لمع ، طقسمو رشوبو لئامس نكس .(يئاضلا) يناويطلا حلاص نب ىسيع نب مشاه )٢(
 دهعمب اًسزدم نيع كلذ دعبو "طقسمب ةيعرشلا ةمكحملاب ايضاق راص مث ،تايالو ةّذع

 نكسلا يف راوجو تارايزو تاءاقلو ةبحص هب ينتعمج داشرإلاو ظعولاو يعرشلا ءاضقلا
 اريدم ثنك ثيح ،ءاضقلا دهعمب لمعلا يف ةلامز هب ينتعمج امك ،يورب ةجلولا ةقطنمب

 . )م١٩٩ _ ه١١٤١) ةنس يفوت دقو { (م٦٨٩١) ةنس دهعملل

 .ةلآلا مولع ني هنكمتل ؛«يناتلا هيوبيس» :بقلي ناك ۔يفسويلا ملاس نب سيمخ نب نادمح )٢(

 ،لئامس ىلإ لقتناو ،(ه٧١٢١) بيسلا ةقطنم يف دلو ؤفرصو وحن ني ةيبرعلا مولع يه يتلا
 ،لئامس يف هقفلاو فرصلاو وحنلل اسردم لمع ،دبدب ةيالو لامعأ ني ةرافرفلا ةيرق نكس مث

 ثيقتلا ،رثتلاو رعشلا وأ نآرقلل هتءارق دنع ناذآلا هل برطت ،ذاخأ باذج ليمج توص اذ ناك
 نم تاينيتسلا يف دبدب ةيالوب ءاعفن ةدلب يف ءابآلا ةرايزل ءاج امدنع رغصلا يف ةدحاو ةزم هب

 = نب نافلخ ةمالعلا خيشلل (رردلا كلس) باتك ردص دق كاذنآ ناكو ،يضاملا يداليملا نرقلا



 ١٦٩ . (لوصألا ةاكشم) هباتك لالخ نم يميلشلا ديب يبأ دنع هقفلا لوصأ

 نأب ؛يفسويلا فسوي وباو .يئاطلا ىسيع نب مشاهو ،يركبلا يناث نب ىسيع
 .هدئاوفل ةيواحو ،هدعاوقل ةعماج نوكت }هقفلا لوصأ يف ةلاسر مهلو يل فلأ
 لاب اًئيعتسم ،كلذ ىلإ ةمهلا نانع تفرصف ،هتالكشم لحتو ،هتالضعم كفت
 .«(لوصألا ةاكشم) اهتيممسو ......ىلاعت

 هبتر ،هقفلا لوصأ يف رصتخم باتك وه (لوصألا ةاكشم) باتك وأ ةلاسرو

 باتك ساسألا هدمتعمو كسيئلا هعجرم نأ ظحاليو لوصف ىلع فلؤملا
 .يملاسلا ديمح نب هلل دبع نيلا رون ريبكلا ةمالعلا مامإلل (رسمشلا ةعلط)

 عماجلا) ىلع اريثك دمتعا هنأ امك اهخويش دحأ وأ فلؤملا خيش وه يذلا
 يبأل (ةندملا) باتكو ،يديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم (حيحّصلا

 نييناملا ءاملعلا رثكأ ديبغ ابأ خيشلا أ ظحالي امم هنأ ىلع ،يناسارخلا مناغ

 اذه لعلو ،ئيملاشلا مامإلا دعب (ةنؤدملا) باتك ىلع ادامتعا نيرخأتملا

 _ ه٨٣٣١) ةنس هل تّحخسْن دقف هيدل (ةنودملا) باتك نم ةخسن دوجو رسفي ام

 اهتعبط يتلا ةخسنلا يهو ،ينيسحلا داج نب ملاس ني عنام هل اهخسن ،(م٨

 .(م٤٨٩١۔ه٤٠٤١) ةنس ةفاقئلاو ثارتلا ةرازو

 :باتكلا ةدام

 دقف ،فيلأتلا يف داتعملا وه امك هقفلا لوصأ فيرعتب هباتك فلؤملا أدتبا

 ىلع {يفاضإلاو يملعلا نيفيرعتلاو ،محالطصالاو يوضلا نيفيرعتلا ركذ
 هقفلا لوصأ ةلدأ دروي ذخأ مث هدحيو ىنعملا عمجي فيرعتلا نأ رابتعا

 :يلي ام قف ،ةلدألاب ائدتبم ،هدعاوقو

 ارظن نوكسو تاصنإب هيلإ عمتسن انذخأو ،هنم أرقي ئفسويلا خيشلا ذخأو كيبايسلا ليمج =

 ةركاذلا أ فسؤملا نمو ،(ما٤٦٩۔ه٤٨٣١) ةنس ةرؤنملا ةنيدملا يف يفوت }هتوص ةبوذعل

 .هتاءارق ليجست نم ءيشب انل ظفتحت مل ةيليجستلا



 ةيهقق ةيديدجت تارظن ٢٠

 ءاهعبنمو مولعلا زجعش وهو ،هقفلل ةلدألا لؤأ وه :لاق ثيح :نآرقلا

 انديس ىلع لّرنملا مظنلا هنأب :نويلوصألا هفرعو ٠ اهعلطمو سمشلا ةرئادو

 .هاوان نمل اًرجعم هنع رتاوتلاب الوقنم ةالص دمحم

 .نيتيآلابو هنم ةيآلاب قلعتم وه امنإ باتكلا نم نييلوصألا ضرغ نإ :لاقو
 نوكي امنإو ليللاب يعرشلا مكحلا طابنتسا مهضرغ نأل ؛دحاولا فرحلابو

 نم عومجملا ىلع باتكلا مسا نوقلطي مهف كافرح نوكيو "ةيآ ليلذلا كلذ

 اعسوت دحاولا فرحلا ىلعو ،نيتيآلاو هنم ةيآلا ىلع هنوقلطيو ،هللا باتك

 باحصأ ركذ امك ،هب ةقلعتملا ماكحألاو فاصوألا ضعب ركذ مث ،ازاجمو

 .ةرشعلا تاءارقلا

 ةقيرطلا :ةغل ةَئشلاو ،هقفلا لوصأل يناتلا ليلذلا اهنإ :لاقو :ةَشلا
 يه :نيّيلوصألاو نيثدحملا دنعو .ةلفانلا يه :ءاهقفلا دنع اًحالطصاو .ةداعلاو

 مث ضعب نم ىوقأ اهضعب ناك نإو ،ةّجح اهلكو ،هتاريرقتو هلاعفأو ةلي هلاوقأ

 .هتيفّيكو ،هماسقأو ،يحولا ركذ

 ركذ هفرع نأ دعبو ،هقفلا لوصأل ثلائلا ليللا هنإ :هنع لاقو :عامجإلا

 .ةباحصلا عامجإ نم ارَوض

 ،هل لصأ اهنأل ؛عامجإلاو ةّئُسلاو باتكلا نع هانرُخأ» :هنع لاقو :سايقلا

 ©قحال عرفلاو :،قباس هنأل ؛عرفلا ىلع مدقم لصألاو ءاهنم جرختسم وهو

 لوقعملاب روهمجلا دنع ةجح وهو هجو نم عرفو ،هجو نم لصأ سايقلاف

 ،هطورشو هناكرأ ركذو ،هتاقيبطتو سايقلا روش نم ريثكلا ركذ مث ،«لوقنملاو

 ءاهترطو اهطورشو ةلعلا مكح ركذو ،سايقلا روحم يه يتلا ةلعلا ركذ مث
 ةعيرشلا دصاقم نم اهنع عزفت امو ،اهيلع صوصنملا ةلعلاو ،ةطبنتسملا ةلعلاو

،بجاولا) ةسمخلا ةيعرشلا ماكحألا دروأو ،ةينيسحتلاو ةيجاحلاو ةيرورضلا



 ٢١ (لوسالا ةاكشم ] هباتك لالخ نم يميلشلا ديبع يبأ دنع هقنلا لوصأ

 امو سايقلا ركذ يف ضافأ دقو ،(ةحابإلاو ،ةهاركلاو بدلاو ،ميرحتلاو

 .اهماسقأو ةلعلا ىلع ازكرم .ماسقأ نم هيلع لمتشي
 رظنلاو ليللا ةماقإ :افرغو ،ليلّذلا ثلطم هئأب :ةغل هفزع دقو :لالدتسالا

 هافنو سضعب هتبثأ ءاسايق الو ،اعامجإ الو ءاًصن سيل امب صاخ وهو .هيف

 .هقفلا نم لئاسم هيلع عرف دقو ،نورحخآ

 يف سنجلا دارفأ لدتسملا عبتت نع ةرابع هنإ :هنع لاق يذلا :ءارقتسالا -

 دارفأ عيمج عُبتت وه :لماكلاف ؛صقانو لماك :ناعون هئإ :لاقو مكحلا عيمج

 .بلغألاب درفلا قاحلإ وهو ،سنجلا دارفأ بلاغ عبتت وه :صقاّتلاو سنجلا

 بلج اهيلع بترتت ڵبسانم تفصو يه :لاقو :ةلسرملا حلاصملا -

 .هاغلأ الو ،ماكحألا نم مكح يف هربتعي مل عراشلاو ،ةدسفم ردو }ةحلصم

 .ىوقأ سايق ىلإ سايق نع لوغ وهو :ناسحتسالا

 ،نيليلذلا ىوقأب لمعلا بجيف ءاضراعت اذإ نيليلذلا ىف كلذو :ضراعتلا ۔

 نيليللا ىوقأب نوذخأي اوناك مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نإ :فلؤملا لاقو

 :ليقو ،اطَقاَسَت حجرملا دع نإ :لاقو "مهدعب نقو نوعبائلا اذكو _ اضراعت اذإ

 .ةضراعتملا ةلدألا داريإ يف درطتساو ،هب لمعي ادحاو امهنم دهتجملا راتخ

 هللا باطخ وه :لؤالاف ؛عضوو فيلكت :نامسق وهو :عراشلا باطخ _

 بجاولا :ماسقأ ةسمخ هئإ :لاقو ؤفيلكئلا ثيح نم صخشلا لعفب قلعتملا

 وهو ،ماسقأ ةسمخ عضولا باطخو ةحابإلاو ةهاركلاو ميرحتلاو بدلاو
 .ةمالع وأ ،ةلع وأ ،اًطرش وأ ،اببس وأ ،ائكر ءيشلل عراشلا هعضو ام

 ؛دودحلا تيمس هنمو ،عنملا هئإ :ةغل دحلا فلؤملا فرعو :هماسقأو دحلا

 ظفللا هيلع لد ام حرش وه :اًحالطصاو .اهيلإ دوعلا نع ةانجلا عنمت اهنأل
.لامجإلا قيرطب



 ةيهقف ةيديدجت تارظن :.. ..._

 نتملاو دنلا اهب فرعن دعاوقب ملع وه :هنع لاقو :ثيدحلا حلطصم 7

 دلاو لوبقلا ثيح م ،هنع يورملاو ياولا لاوحأ اهب فرعيو ،افعضو ةوق
 قدصلا لمتحي كرابخإلا هب دصق ظفل وه ثيدحلا :لاقو اةغايِصو اّطبض

 ماسقأ دروأ مث ،قدّصلا الإ لمتحت الف .هئايبنأ رابخأو ،هللا رابخأ الإ ؛بذكلاو

 . ةفورعملا ثيدحلا حلطصم

 نيينعمل دري هنإ :لاقو 5ةلازإلا هأب :ةغل هفرعو :خوسنملاو خساتلا

 رخآ ىعرش مكحب هتوبث دعب ىعرش مكح عفر وه :اغرشو . (لقتلاو ةلازإلا)

 .ةنسلاو باتكلا َنم هاياضقو هلئاسم ركذ يف درطتساو

 نإ :لاقو دارفنال أ ىلع مولعم لحاو ىنعمل اعضو لد ظفل وهو :صاخلا -

 © مومعلا نع ادرجت اذإ - يهنلاو رمألاو ،دّيقملاو قلطملا لمشي صاخلا

 نّيب دقو ‘كلذ يف فالخلا ركذ نأ دعب صاخلا نم دّيقملاو قلطملا نأ احجرم

 :عاونأ ةعبرأ ةيعمسلا ةلدألا أ صاخلاب لالدتسالا يف

 .ةلالدلا ئعطق توبثلا عطق أ

 .ةلالدلا ئنظ توبثلا ئعطق - ب

 .ةلالدلا ئعطق توبثلا ئنظ ج

 .ةلالدلا ئنظ توبثلا ينظ د

 هلوانتي ام نيبو سارصحنم نكي مل ام ىلع ةعفد ةظفل لدي ام وهو :ماعلا

 .ةيعرشلا ماكحألا نم كلذل ةلثمأ ابراض ،ماعلا

 القتسم 7 رثكأف نيينعم نم دحاو لكل عوضوملا ظفل ١ وه : كرتشملا -

 عوضوملا ظفللاو كرتشملا ظفللا نيب قرفلا فلؤملا ركذو لقن ريغ ن

 اًعضو هيناعم ني دحاو لكل عوضوم كرتشملا ظفللا نإ :الئاق ؛كرتشملل



 ٢٢ (لوصالا ةاكشم ) هباتك لالخ نم يميلسلا ديب يبأ دنع هقفلا لوصأ

 ...رخآ اعضو ةيراجلا نيعللو ءاعضو ةرصابلل ةعوضوم نيعلاك ؛القتسم

 ؛هدارفأ نيب كرتشملا ردقلل غوضوم هنإف كرتشملل ظفللا فالخب ءاذكهو

 لئاسملا عيرفت يف فلؤملا ذخأ مث ،عاونألاو سانجألا ءامسأكو ،ناسنإلاك

 .هيلع ةيهقفلا

 ىلع غكح لكلا نأب ؛ةّيلكلاو لكلا نيب قرفلا نيبو :ةيلكلاو لكلا

 ىلإ قرطت مث عومجملا دارفأ ني درف لك ىلع مكحلاف ةيلكلا امأو عومجملا
 درفلا قايشسلا اذه يف ركذو 5ةيئزجلاو يئزجلا نيبو ،يئثزجلاو يلكلا نيب قرفلا
 .سنجلا مساو مّلَعلاو بكرملاو

 لدبب هسنج يف عئاش ظفل وه :قلطملا نإ :لاقو :ديقملاو قلطملا -
 يتلا ماكحألاو لئاسملا ركذو ععويششلا كلذ نع جرخ ام :دّيقملاو .هعوضوم

 .دّيقملا ىلع قلطملا اهيف لمحي ال يتلاو ،دّيقملا ىلع قلطملا اهيف لمحي

 دنع بوجولا همكح ذإ :الئاقو هايإ اًمرعم ،باتكلا ةدام رخآ وهو :رمألا

 همكحو ءاذّيقم همكح نيبو ‘۔ بدنلا ىلإ ةنيرق هفرصت مل ام روهمجلا

 .هماسقأ ركذ يف ادرطتسم ،اقلطم

٧ ى ه



 ةيهقف ةيديدجت تارظن [ ٢٤

 همتاخلا

 ديبع نب دمح ديبع يبأ ةمالعلا خيشلل (لوصألا ةاكسشم) باتك۔ ١

 .اطوطخم لازي الو ،هقفلا لوصأ يف وه يميلشلا

 ضعب بلط ىلع انب ؛ةلاسرك هنف يف رصتخم لكشب فلؤملا هعضو ۔ ٢

 .باتكلا ةمدقم يف مهركذ نيذلا هبالط

 تاعوضوم عيمج لوانتي مل هنأ ىلإ ارظن ؛هلمكي مل فلؤملا نأ رهاملا _ ٣

 فقو دقو . هتياهن ىلإ ريشي ام وأ باتكلل ةمتاخ دجوت الو ،هقفلا لوصأ

 يهنلا ىلع لدي له ءيشلاب رمألا يف اوفلتخاو :(لصف) هلوق ىلإ هنم فلؤملا

 نأل ؛روهمجلا هيلعو رثكألا وهو ؟ هيلع لدي ال وأ .لقألا وهو ؟هذض نع

 اوديري نأ امإ :نيرمأ دحأ ني مهلوق ولخي ال ؛هذض نع يهن رمألا نأب نيلئاقلا

 ...ظفللا قيرط رم هب

 لعلو ،ةرفوتملا ةديحولا ةخسنلا ىهو 6 ةفاقتلاو ثارتلا ةرازو ةخسن هذهو

 .ةخسُتلا هذه نم لمكأ ىرخأ اًخَسُن كانه

 نيب حيحصتلاو حيجرتلا ىلإ ليمي ال ديبغ ابأ خيشلا نأ ظحالملا ٤
ّعص نإ ردانلا نم لقأ وأ ازدان الإ اُحيجرت هل دجن ال ثيح ؛لاوقألا



 ةمتاخلا ٢٥

 وأ ةيوغل تافيرعت تناك ءاوس ؛لاوقألا داريإب ىفتكي امئإو - ريبعلا

 .اهنع تعرفت ةيهقف لئاسم وأ ،ةيلوصأ تاعوضوم وأ ةيحالطصا

 يهو ۔ عيضاوملا ضعب يف هنأ ريغ لوصف ىلع هباتك فلؤملا بتر ٥

 .باوبألاب اهل نوعي _ اذج ةليلق

 نأ ريغ ؛هقفلا لوصأ يف ةديدع رداصم ىلع دمتعا فلؤملا نأ رهاظلا ٦

 هخيشل (سمشلا ةعلط) باتك ميركلا نآرقلا دعب - ئسيئلاو يساسألا ةدمتعم

 بيبح عيبرلا مامإلا دنسم مث ،يملاشلا ديمح نب هللا دبع نيلا رون مامإلا

 ىلع دمتعا امك ،يناسارخلا مناغ يبأ (ةنودم)و ،(حيحَصلا عماجلا) يديهارفلا

 .ىرخأ رداصم

 جهنم (لوصألا ةاكشم) هتلاسر وأ هباتك فيلأت يف فلؤملا عبتا - ٧

 ادع ةيمالسإلا بهاذملا لهأ روهمج هعبتا يذلا جهنملا وهو ،نيملكتملا

 دعاوقلاو ةلدألا نم ةيهقفلا لئاسملا عيرفت ىلع مئاقلا جهنملا وهو ،فانحألا

 نم ةيلوصألا دعاوقلا جارختسا ىلع مئاق مهجهنم نإف فانحألا امأ .ةيلوصألا

 .ةيهقفلا عورفلا

 باتك عبطب ةروكشم ةرقوملا ةفاقتلاو ثارتلا ةرازو موقت نأ حرتقأ :حارتقا
 نفلا اذه يف اميس ال ،ملعلل ارشن ؛ابترمو اًحَحصمو اققحم (لوصألا ةاكشم)

 عضاوتملا ثحبلا اذه لعجي نأ حرتقأ امك ،ةدئافلل ةعاشإو ؤفيرشلا يوملعلا

 .هل ةمدقم

 لمعلاو لوقلا يف دادسلاو قيفوتلا هلأسأ هللاو

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

.نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو





  

 ةيعامتجالا ىواتفلا

عمتجملا ةيمتت يف اهرنأو





 ٢٩ عمتجملا ةيمنت يف اهرئأو ةيعامتجالا ىواتفلا

 هم.اع4ه

 هبحصو هلآ ىلعو ،هللا لوسر دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هلل دمحلا

 :عب امأ ؛هاواتفو هاياصو يف هجهن جهنو ،هاده عبتا نم لك ىلعو .هالاو نمو

 قافآو عقاولا تايلاكشإ :ىوتفلا» يلولا رمتؤملل ةئددعأ ثحب اذهف

 رصم ةيروهمج ةمصاع ةرهاقلا ىف ىلاعت هللا ةئيشمب دقع يذلا ،«لبقتسملا

 ىواتفلا» ناونعب وهو .(م٥ سطسغأ ١٨ ۔٧١) ني ةرتفلا يف ةيبرعلا

 نم اهتيقلت ةميرك ةوعد ىلع انب ،«عمتجملا ةيمنت يف اهرثأو ةيعامتجالا
 ةئلعج دقو ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج يتفم مالع يقوش روتكذلا خيشلا ةحامس
 :ةيلاتلا نيوانعلا تحت

 .ىوتفلا فيرعت

 .مهتثروو ءايبنألا ةمهم ىوتفلا

 .ىوتفلا ةيمازلإ
 .ةيعامتجالا ىواتفلا

 .«ىواتفلا» هباتكو يلكب خيشلا

 .عمتجملا ةيمنت يف اهرثأ ۔

 .ةمتاخلا

.قيفوتلا يلو هللاو ،اليلدتو ةشقانم عوضوملا حرط يف تقئؤ دق نوكأ يلعلو
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 :يوقللا ىتعملا :انو

 :يأ ؛ىتفي هيقفلا :لوقلاب ىوتفلا يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا فرع

 ىوتفلاو ايتُملاو :يدابآ زوريفلا لوقيو ،"اذك هيف ايتفلا :لاقيو ،مهبملا نيب
 يتفي هيقفلا ىتفأ :لوقيف ّيبتوعلا امأ ،'"'هيقفلا هب ىتفأ ام :_ رخآلا حتفب

 ةنيدملا لهأو ،اذكو اذك هيف يتلا :لوقتو ،وتفش وهو مهبملا نيب اذإ :اتفإ

 .'”ىوتفلا :نولوقي

 ؛مضتف ءايلابو ،ءافلا حتفب ،واولاب ىوتفلاو :هلوقب يموفلا حضويو

 :لاقيو ،يتفُي نأ هتلأس :هتيفتساو مكحلا نيب اذإ ملاعلا ىتفأ نم مسا

 زوجيو ،واولا رسكب يواتفلا عمجلاو يوقلا تاشلا وهو ،ىتفلا نم هلصأ

 ."فيفختلل حتفلا

 : يعرشلا وأ يح الطصالا ىتعملا : ايناث

 مومعلا ةهج ىلع ةيعرشلا ةلدألا ىضتقمب ىلاعت هللا مكح نايب وه

 :يلي امب اًحالطصا وأ اغرش اهفيرعت نكمي هنأ :ييأر يفو . '})لومشلاو

 .وتف :ةدام نيعلا باتك )١(

 .ىتف :ةدام طيحملا سوماقلا )٦٢(

 )٢( ج ةيبرعلا ةغلا يف ةنابإلا ٢، ص ءءافلا باب ٦٤٢.

 )٤) .ىتف :ةدام ثرينملا حابصملا

 .ةمدقملا ،ةيرصملا ءاتفإلا راد نع ةيمالسإلا ىواتفلا )٥(



 ٢١ عمتجملا ة ةيمنت يف اهرنآو ةيعامتجالا لا ىواتفلا

 ىلع ةرئاذلا ةيعرشلا ماكحألا هيضتقت ام قفو يعرشلا مكحلا نايب يه

 ةلدألا ني ةذوخأملا ةحابإلاو ةيهاركلاو بدلاو ميرحتلاو بوجولا

 .ةيليصفتلاو ةيلامجإلا

 :مهتشروو ءايبنألا ةمهم ىوتفلا

 ةالصلا انيبن ىلعو مهيلع ۔ ماركلا لسؤلاو ءايبنألا ةمهم نم ىوتفلا تناك

 ءادتبا ةيعرشلا ماكحألا مهل اونيبي نأب إمهماوقأ نوتفي اوناك دقف ،۔ ماللاو

 تالاسزلا ةمتاخ مالسإلا نوك ىلإ ارظنو مهلأس نمل اباوج وأ 5 ان مهنم

 دقف ؛ةيمالسإلا ةلاسلا مومع ىلإ ارظنو عئارشلا ةمتاخ هتعيرشو .ةينابزلا

 هللا يضر ۔ ماركلا هباحصأو ةلق دمحم يبنلا نيب اروضح رثكأ ىوتفلا تناك

 ميركلا نآرقلا تايآ نم ددع يف كلذ ىلاعت هللا ركذ ثيح ء مهاضرأو مهنع

 :لئاق نم وع هلوقب نييتفتسملاو نيلئاسلا ةلئسأ نع بيجي نآ لتر هيبن ارمآ

 :كو هلوقبو ،ةيآ ةرشع سمخ يف تءاج ةغيصلا هذهو ،(لق ...كنولأسي)

 .دوهيلا نع اهيف لاؤسلا ةياكح :امهادحإ ؛نيتيآ يف تءاج دقف ،(...كلأسي)

 :هلوقب سانلا بيجي نأ هيبن هللا رمأف سانلا نع اهيف لاؤسلا ةياكح ةيناتلاو

 مهنع هللا ايكاح ،لاؤشلاب مهتُتعتل ارظن ؛مهتباجإب هرمأي ملف دوهيلا امأ ،(لق)
 . لّتن ىسوم هللا ئبن عم تنعت نم هيلع اوناك ام

 :كێق هلوق يف نيتميرك نيتيآ يف ءاتفتسالا ةياكح تءاج امك

 َكَنوُتْفََسي» :هلوقو 5ا١ :ءاسنلا ؛ممُكيتقُي هنلا لق د سلا ىف َكَنوُتَقََكَو ,
 رم مم صم »م

 ةيآ يف ءابنتسالا ةغيص تءاج امك ء[٦٧٠:ءاسنلا] ه ةلنلكلا ق مكيوقي هل هلأ ل

 م قحأ كلتو : كن هلوق يهو ،نيكرشملل اباوج ةدحاو

 وو س ۔

 قحل ٩ :سنوي] : ٥٢[.

 مهف ىلع مهنم اصرح ةي مهيبن لاؤسو ءاتفتسا ىلع ةباحصلا صرح دقو
 ىلاعت هللا رمأل مهنم الاثتما "مهدعب نم ىلإ هلقنو هماكحأ باعيتساو ،مالسإلا

ها قرو ىإ زف وه



 ةيهقف ةيديدجت تارلخن .د .. ۔۔ ۔۔۔ ۔ _ .۔ ..۔. ٢٢

 ًدوُتِموُت غنك نإ لوُسَرلأو قلأ لإ ةوُدرَك ءىس يف ْمتَعَرَتَك نإك» ؛لئاق ني زع هلوقب مهل
 ردصت ةي يبنلا دعبو ،[ه٩:ءاسنلا] ه ايوت نسح رسح و ح كلذ رخآل آ مويلاو ه هل

 هللا يضر ۔ هتاجوز كلذكو ،مهؤاملعو ةباحصلا رابك اميس ال .ايتملل ةباحصلا

 ننكلاَنَي رت ه او » ؛هلوقب مهل كلذ ىلاعت هللا رارقإل ؛ نهنع ىلاعت
 ا

 بلا همعل مهتم رمكلا يلوأ كيو لوستلا لي هوُذَر ولو هلي اوغاتأ يفولا رآ
 . 4 مس .

 ٨٢[. :ءاسّنلا] ه مم مهنم / ه هنوطينتسل

 يبأ نب يلع بازلا ةفيلخلاك ؛مهاواتف ةرثكب ةباحصلا نم ددع رهتشا دقو

 تاجوز نيو ، ةقف بعك نب يأو ،لبج نب ذاعمو ،رمع نباو ،سابع نباو ،بلاط
 . نهنع هللا يضر ۔ ةملس أو ةصفحو ،ةشئاعل ةيملعلا ةرهشلا تناك ةق يبنلا

 ناسحإب مهل نيعباتلا ءاملع ردّصت ةت ييلا تاجوزو ةباحصلا دعبو

 نب دهاجمو ‘بتسملا نب ديعسو ‘يرصبلا نسحلاو ،ديز نب رباجك ؛ىوتفلل

 مهملعب اهتقث ةمألا مهتلوأ نيذلا ةمألا ءاملع كلذ ىلع راس مث ،مهريغو ،ربج

 .رفلس نع اقلخ مهتنامأو مهلدعو مهلضفو

 :ىوتفلا ةيمازلإ

 ءاش اذإف ،يتفتسملل ةمزلم ريغ يتفملا ىوتف نأ ملعلا لهأ دنع رقت امم

 يف يعرشلا مكحلا نايب يه ىوتفلا نوكل كلذو ؛اهكرت أشي مل اذإو ءاهب ذخأ

 .'»مازلإلا ةوق اهلؤأ يف سيل اذهب يهف ،يتفتسملا اهنع لأسي يتلا ةعقاولا

 ءاضقلا نع فلتخت اذه ىلع يهف &'"ةمزلم ريغ ىوتفلا» ةرابع انعمس كلذلو

 راد نم ةيمالسإلا ىواتفلا ةعوسوم نأ ريغ يعرشلا مكحلاب مازلإ وه يذلا
 :ةيلاتلا هوجولا يف ةمزلم اهتلعج ةيرصملا ءاتفإلا

 )١( ثلوألا دلجملا ،ةيرصملا ءاتفإلا راد نم ةيمالسإلا ىواتفلا .قحلا داج ىلع قحلا داج ص٢١.

 )٢( .نامع ةنطلسل ماعلا يتفملا ،يليلخلا دمحأ انخيش نم ارارم اهتعمس



 ٢٢ ِ عمتجملا ةيمنت يف اهرثأو ةيعامتجالا ىواتفلا

 .ىوتفلاب لمعلا يتفتسملا مازتلا :لألا

 .ىوتفلا هتفشك يذلا مكحلا ذيفنت يف هعورش :يناتلا

 .هتمزل اهب قوثولاو ىوتفلا ةحص ىلإ هبلق نأمطا اذإ :ثلاتلا

 ىوس دجي ملو ،ةعقاولا مكح ىلع فوقولا ىلع هدهج رصق اذإ :عبالا
 مزل امهاوتف تقفاوت نإف ؛رخآ ايتفم دجو اذإ امأ ،هايتفب ذخألا همزل ؛دحاو وتفُم

 مل نإو كاهب لمعلا همزل امهادحإ يف قحلا هل نابتسا نإف افلتخا نإو ،اهب لمعلا

 لوقب لمعي ذأ هيلع ناك ؛رخآ تفمب قافيتسالا هل رسيتي ملو ،باوصلا هل نيبتي
 تفتشإ» :ةنق لوسلا لوقل ؛هملعو هنيد يف هسفن هيلإ نئمطت يذلا يتفملا

 .‘ءوتفأو سانلا كاتأ نإو كتفت

 ،قباشلا نامزلا يف ناك اذه ؛ةمزلم ريغ ىوتفلا نوك ريرقت نأ ييأر يفو

 سانلا ناك امنإو ،(مكاحلا) رمألا يلو لتق نم نيتفملا نييعت ممتي مل ثيح

 هنوتفتسيف ،الدع ةقث ناكو ً هلضفو هملعب مهنيب رهتشا نم ىلإ نوؤجلي
 يف يعرشلا مكحلا نايب درجم اهئأل ؛ةمزلم ريغ ىوتفلا تناك كانهف "مهيتفيف

 لاحلا وه امك (مكاحلا) رمألا يلو لتق نم يتفملا نييعت ممت اذإ امأ ءام ةعقاو

 كلذب مكاحلا رمأ نأل ؛ةمزلم انه نوكت يتفملا ىوتف نإف ؛رضاحلا رصعلا يف

 اهل تائيهو زود ىواتفلا رادصإ ةنكمأل حبصأ دقو اميس ال ،مازلإلا ةوق اهيطعي

 نم ددع ىلع تائيهلا كلت لمتشتو "ةيرابتعالا اهتايصخشو شةينوناقلا اهتانايك

 .ىواتفلا رادصإ نولهسي نيذلا نيفظوملاو نيثحابلا

 ،نامصخلا هيلإ مكاحت اذإ مزلم ريغ نوكي ءاضقلا ىتح هنأ مولعملا نمو

 كلذ مكح نإف ،طقف سانلا هب ىضارتي امنإو ،مكاحلا لتق ني نيعي ملو

 ؛امهدحأ هب ضري مل اذإ وأ اهمكح ايضري مل اذإ نيمصخلل مزلم ريغ يضاقلا

 )١) ص قباس عجرم ٦٢.



 ٥نيمصخلا الكل امزلم همكح حبصي كانهف مكاحلا هنيع اذإ نكلو ،فالخ هيفف

 .فالخلل اعفار همكح نوكيو

 ذوفن ۔ نامصخلا همكح ْنَم مكح يأ ۔ هيف سيلو» :لينلا حرش يف ءاج دقو

 دقو طقف ناسللاب لب ،لعفلاب هقح ىلإ قحلا بحاص لاصيإ هيف سيل ينعي
 ناطلششلا وأ مامإلا هبصن ْنَم مكح ءاضقلا نإف ۔ءاضقلا فالخب ذوفنلا هيف نوكي
 ءاج امك &''«ضراعل الإ لعفلاب ذوفن هيفو ،نامصخلا همكح نم ال ةعامجلا وأ
 هلعج ضاق وأ ؤيلاو وأ .يلداع مامإ نيم الإ نوكي ال مكحلاو» :نيبلاطلا جهنم يف
 مدع دنع سانلا نيب مكحلل نيملسملا ةعامج هماقأ وأ ۔ساّنلا نيب مكحلل مامإلا

 ءالؤهف .قحلاب مكحف ءامهنيب مكحي نأ نامصخلا هب يضر لجر وأ إمامإلا

 موصخلا ربج مهلو ريثك وأ ليلق نم هيلع اومكح نَم ىلع ضام "مهمكح زئاج
 ؛نامصخلا هب يضرو ؤضاق الو ٧يلاو الو ،مامإب سيل يذلا الإ .مهمكح ىلع
 .')«كلذ نيمصخلا ىلع الو .همكح ىلع مهربج هيلع الف

 ةيمازلإلا امهتؤق ناًدمتسي امهالكف ،نافيدر ءاضقلاو ىوتفلا نأ ييأر يفو

 يتفملا نأ ىلع مكحلا ماظن نيم ءزج امهنأ ىنعمب ،(مكاحلا) رمألا يلو ني
 نَم اًمأ ،ايتفم مكاحلا هنيعي يذلا يتفملا كلذ وه ؛ةمزلم هاوتف نوكت يذلا

 يذلا صخشلا نأ امك ،ةمزلم ريغ هاوتف نوكت يذلا وهف ؛ايتفم هسفن بصني

 نيقباسلا ءاملعلا نم كانه نأ ىلع ،هريغ ال ،يتفتسملا كلذ وه ىوتفلا همزلت

 هرصم يف هلضفو هلمعب روهشملا ملاعلا ثإ» :_ يمدكلا ديعس يبأك لاق نم

 .مازتلالا باب نم ينعي كلذ نأ ييأر يفو 5'"«سانلا ةماع هاوتف مزلت هرصعو

 .مازلإلا سيلو

 )١( ج ؤفسوي نب دمحم ‘شيفطا  8١٣ص'١.

 (٢) ج ديعس نب سيمخ ©يصقشلا ٩‘ ص ٢٧١.

 (٣) ج ،عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم .يدنكلا  6١ص ٩٨.



 ٣٥ عمتجملا ةيمنت يف اهرئأو ةيعامتجالا ىواتفلا

 :ةيعامتجالا ىواتفلا

 اهنم ةثالث ىوس دجأ ملف ،تاباوجلاو ىواتفلا بتك نم ددع ىلع ثعلا

 :يه بتكلاو ،ةّيعامتجا اهئمس ىواتفل توغ

 .توتلش دومحم مامإلا خيشلل ىواتفلا -

 .رمع نب نمحرلا دبع يلكب ةمالعلا خيشلل يركبلا ىواتف

 .يواضرقلا فسوي روتكلا خيشلل ةرصاعم ىواتف

 تحت اهولعجيو .ةنيعم ىواتف اوصّصخي مل نيرخآلا ءاملعلا نأ رهاظلاو

 ةفنآلا ةثالئلا بتكلا نم ىواتفلا كلت دروأ اذ انأ اهو ،كةيعامتجا ىواتف» ناونع

 نم اددع توتلش خيشلا دروأ دقف ،توتلش خيشلا ىواتف باتك ني :الأ
 :ىهو ©«تايعامتجا» ناونع تحت اهلعجو .هاواتف

 .رمقلا ىلإ لوصولا _

 .مالحألاو ىؤزلا

 .ةيعويشلاو مالسإلا

 :.روطتلا ةيرظن نيلا

 .روطتلاو ديلاقتلا

 .ىقيسوملاو ءانغلا

 .راحتنالاو لتقلا -

 اهلعجو ،هاواتف نم اددع يلكب دروأ دقو ،يركبلا ىواتف باتك ني :ايناث

:ىهو ،&«تايعامتجالا» ناونع تحت



 مالسإلا يف داهجل ذ ا

 ؟فلخَتلا ببس ام

 راحتنالا ةميرج

 السإلا رظن يف يزلاو ةايهل لاو ةأئههلا

 . .مهارّذلا ةطقل

 .روبقلا ىلع ةباتكل ةباتكلا ۔

 ملحلاو ايؤؤلا

 ةعورشملا ايقلا _

 .هنم ةبوتلاو مشول ث ولا _

 .اسن تاردخملاو ناخلا

 .ةيحللا قلح ۔

 .مرحلا ةطقل

 .ىص 1 ةرملا ىلع مدلاب عزبتل لاب عبتلا

 نيعلا حيقلتو مسجلا عيه مهرت -

 .روم وبقلا ىلع روهزلا عضو -

 ١ : 76 ةاطنتسالا ىف ةديدج ةقي ٠ . ةقيرط .

 هؤانتقاو نويزفلتلا

 .دجسم عيسوتل روبقلا شبن -



 ٢٧ عمتجملا ةيمنت يف اهرثأو ةيعامتجالا ىواتفلا
 ۔۔۔ 9 ٥و ۔۔- ۔۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔ےہ۔۔ ۔ ۔ہہ۔۔۔ ۔۔ ۔ےہ ۔۔۔۔۔_۔۔ ۔۔۔ے۔۔ ۔۔۔۔۔۔ے۔ ۔ہہ ۔۔۔_۔۔ ۔۔ ۔_۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ہ ۔۔۔۔۔

 .ىلصم لادبتسا -

 .نيملسملا دجم عايض ۔

 .هعونممو هزتاج :ريوصتلا _
 .قيثوتلا ةفيظو

 .سفنلاب ةيحضتلا

 يواضرقلا خيشلا دروأ "يواضرقلا خيشلل ةرصاعم ىواتف باتك ني :ائلاث

 :يهو .ةيعامتجالا تاتالعلا ىف» ناونع تحت ىواتفلا نم اددع هاواتف ىف

 .ةراجتلاو مالسإلا .

 .كونبلا دئاوف

 .كونبلا يف لمعلا _

 ؟ةيدقئلا قاروألا يف ابلا ققحتي له

 .مالسإلا همكحي ال عمتجم يف ملسملا درفلا ةنحم ۔

 .بنذم نيجس ذاقنتسال ةوشؤلا

 .ناميإلل بناجم بذكلا ۔

 .ضيبألا بذكلا

 .(ليربأ) ناسين لوأ ةبذك

 .نيدلا تايعطق يف رمخلا ميرحت _
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 ۔ _- ۔ ۔۔۔۔ے ۔۔۔_ ۔_ س _- ۔ _ ۔ہ سح ۔۔۔۔ے۔ ۔ ج _۔ .۔۔ا س ۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. ۔ ۔ ۔ے۔ ۔ي

 ؟يه امو ؟عفانم رمخلل له

 .ةيعرشلا دعاوقلاو صوصنلا ءوض يف نيخدتلا ماكحأ

 .هتمكحو همكح :سطاعلا تيمشت

 .بڵظلاو ةماعلا ةحصلاب مالسإلا ةيانع

 .يناغألا عامس

 .نويزفلتلا ةدهاشم ۔

 .ليثامتلا ءانتقا

 .يسمشلا ريوصتلا

 .ةيرحلاو نيلا

 .توملا يئمت

 .تيملا ىلع ءاكبلا

 .ةينوساملا تايعمجلا يف كارتشالا

 .ءادعألا عم لماعتلا

 .بونذلا ريفكتو ةكرعملا ليتق

 .تامزألاو دئادشلا دنع ملسملا فقوم

 .حيسملا مدو دوهيلا -

 .رمقلا ىلإ دوعصلاو نيذلا

.رئابكلا َنِم ةبوتلا



 ٣٩ عمتجملا ةيمنت يف اهرذأو ةيعامتجالا ىواتفلا

 .ةحلصمل ةميدقلا ةربقملا شبن زاوج

 .ةيفوصلا ةقيقح

 .هيحداقو هيحدام نيب فصلا -

 يهف ،اهتاعوضوم دعتو ،ةيعامتجالا ىواتفلا ددع م اميف انفرع اذكهو

 نإف كلذل ؛تاقايشلا ةفلتخمو .ةثالئلا بتكلا ىف تاعوضوملا ةددعتم

 رمتؤمل ثحب يف لاحلا ةمآس ثرويو ،لاقملا لوط مزلتسي اهلوح فوقولا
 هيلع دمتعا يذلا طباضلا فرعأ ال ىننأب :الوق ئراقلا ىفخأ ال ىنأ ىلع

 .ةيعامتجا ىواتف اهركذ زم يتلا لئاسملا مهلعج يف ةثالتلا ءاملعلا كلتثلوأ

 يتلا ىواتفلا ني ريثكب رثكأ لئاسم لمشي يعامتجالا ناونعلا نأب املع

 فوقولل يركبلا ىواتف رايتخاب ءافتكالا ثيأر دقف لاح ىأ ىلعو تركذ

 وه رايتخالا اذه نأ ىلع عمتجملا يف يومنتلا اهرثأ ءالجتسال اهلوح

 :ةيلاتلا بابسألل

 ] توتلش خيشلا ىرواتفك ةرهشلا نم اهلمح ذخأت مل يركبلا ىواتف :الأ

 .يواضرقلا خيشلا ىواتفو

 وهو ،يضابإلا بهذملا ءاملع نم رمع نب نمحرلا دبع يلكب خيشلا :ايناث

 ءاج ام مهف ثحابلا ىلع لهسي يذلا رمألا ؛ثحابلا هيلإ يمتني يذلا بهذملا

 .تاحلطصمو فارعأ نم ىواتفلا هذه يف

 اذه يف ادوجوم يضابإلا يألا نوكي نأ بسانملا نم هنأ ييأر يف :ائلاث

 نم كلذ نوكيل ؛ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا ءارآ بناجب كرابملا رمتؤملا

 الو ضعب عم اهضعب قفتم بهاذملا هذه نأب املع يبهذملا لماكتلا ليبق
 نم كلذو ،اًعسوتو ةنورم ربتعي امم اريسيلا ردانلا يف الإ فالخ اهنيب دجوي

.اهتايباجيإو ءاغلا ةيمالسإلا ةعيرشلا تازيمم



 ةيهقف ةيديدجت تارظن . ٤٠
 ۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔ .۔_۔ ۔هم ` ه ۔۔۔۔۔۔۔._

 :ىواتفلا ةباتكو يلكي خيشلا

 وهف ،هاواتفو يلكب خيشلا نع ةرصتخم ةذبن داريإ بسانملا نم ىرأ

 لؤألا ةفيلخلا ىلإ هبسن يهتني يركبلا يلكب ىسيع نب رمع نب نمحلا دبع
 يرئازجلا رطقلا نم بازيم يداوب فطعلا ةنيدمب َدلؤ ءات قيدصلا ركب ىبأ

 . (م٦٨٩١) قفاوملا ،(ه٦٠٤١) ةنس يفوتو ‘(م١٠٩١) قفاوملا ،(ه٩١٣١) ةنس

 مولعو ةعيرشلا مولع سرد مث ،نيلا ئدابمو نآرقلا فطعلا ةدلب يف سرد

 نب فسوي خيشلاو .يلكب ومح نب رمع خيشلا همع ىلع فطعلا دهعمب ةيبرعلا
 مولعلاو ةيسنرفلا ةغللا نم ةدازتسالل ةمصاعلا رئازجلا ىلإ لقتنا ومح ركب

 ةنوتيزلا عماج يف سرديل ؛ةّيبازيملا ةثعبلاب قحتليل سنوت ىلإ لقتنا ،ىرخألا
 خيشلاو ،ةلايس بطلا خيشلاو اروشاع نب رهاسلا دمحم خيشلا ىلع

 يف قحتلا امك ،رفينلا قداصلا خيشلاو ،يضاقلا دمحم خيشلاو ،ينارفعزلا

 نسح ذاتسألا ىلع ةّيرصعلا مولعلا اهنم ذخأيل ؛ةّينودلخلا ةسردملاب سنوت

 .يديبعلا ذاتسألاو ،كامغكلا نامثع ذاتسألاو باهولا دبع ينسح

 ناكو ،نييرئازجلا نيملسملا ءاملعلا ةيعمجب قحتلا رئازجلا ىلإ هتدوع دعب

 لحارم نم ةرتف يف ةراجتلاب لغتشا يساسألا اهنوناق ةغايص ةنجل يف اوضع

 ةيملع ةكرح سّشأو ،رئازجلاب بازيم يداوب نايرب ةنيدم ىلإ لقتنا ،هتايح

 زيزعلا دبع خيشلل (ليلا) باتك ققح ،داشرإلاو ظعولاو ميلعتلاو ملعلل اغرفتم
 نم ددع هل ،يلاطيجلا رهاط يبأ خيشلل (مالسإلا دعاوق) باتكو ،ينيمللا

 يف عقي باتك وه يركبلا ىواتف باتكو 5'(ىواتفلا) هباتك اهنمو ،تافلؤملا
 ءزجلا عبط امك ،(م٢٨٩١ ها٢٠٤١) ةنس ىلوألا ةعبطلا امهنم لوألا عبط ،نيأزج

 .رئازجلاب ةيادرغ ةيالوب ةيبرعلا ةعبطملاب (م٣٨٩١ ۔ه٣٠٤١) ةنس يناملا

 )١( ءرئازجلا ةيادرغ ةيالو ،ثارتلا ةيعمج ،ثلاثلا ءزجلا ،ةيضابإلا مالعأ مجعم ص٥٢١.

  



 ١ ٤ َ 7 { عمتجملا ة ةيمتت يف اهرثأ و ةيعامتجالا ا ىواتفلا

 اهيأ كيلإف» :باتكلا نم لؤألا ءزجلا ةمدقم يف ىواتفلا بحاص لاقو

 اهيف امب ©تالماعملاو ،تادابعلاو ]ةديقعلا يف ىواتف ةعومجم ميركلا ئراقلا

 ...ىولبلا اهب تمعو رصعلا رؤطت اهبجوأ لئاسم ضعبو .ةيصخشلا لاوحألا

 يف اهتلئسأ ئلع تَدَرَو ،ةيخيراتو ةيعامتجاو ةيقالخأو ةيملع نم رخآ ىلإ

 امم هللا ينارأ امب اهنع بيجأ نأ ينيلا بجاولا نم ثيأرف ةتوافتم فورظ

 بجوأو ،ملعلا نامتك مرح هللا نأ الولو "بازيمب اندنع ىوتفلا هب ترج

 موي ر ران نم ماجلب ز هللا همجلأ الإو اهرشنيو هغلبي نأ ائيش هنم ملع ن ْنَم ىلع

 .ةيآ ؤَلَو يئَع اوُمّلَب»و ١٨٧[، :نارمع لآ] 4 , هنومسكت الو ںياَتلل ,هنيل » ثةمايقلا

 هلهاجم تفّتعت الو رعولا كلسملا اذه ماحتقا ىلع ثمدقأ ام ؛كلذ الول

 .'"«هلاوهآو ةبعصلا

 جارخإل ينقئو نأ يلع هللا ةمعن ْنِم ًنإف» :يناملا ءزجلا ةمدقم يف ءاج امك
 .رطاخلا جهبيو ،رظاّنلا ؤسي .قينأ لكش ىلع يركبلا ىواتف نم لؤألا ءزجلا

 اركشو ،معنأو ىلوأ ام ىلع هلل دمحلاف ،حايتراو قايتشاب ءارقلا ةرهمج هتقلتو
 .ءاهناقتإو اهتيانع ىلع ءانتا لك ةيبرعلا ةعبطمللو ،هديدستو هقيفوت ىلع هل
 نأ ءاجر ؛عبظلل هميدقتو يناثلا ءزحلا زيهجتب ةردابملا يلإ عفدو كلذ ينعًحش

 . ناك دقو ،الهس هللا هلعج ام الإ لهس الو "رثكأو لؤألا هلان ام لابقإلا َنم لاني

 ىلإ تلدعف .مخض دحاو ءزج يف اهلمكأب ىواتفلا رشنأ نأ رمألا لأ مزعلا يف

 يناضتقا يذلا رمألا ؛ءارقلا ىلع اليهستو .رصعلا جازمل ةياعر ؛نيأزج هتئزجت
 يذلا يناّئلا ءزجلا ىلإ اليلق الإ ةيصخشلا لاوحألاو تالماعملا مسق ءاجرإ

 .'"«اريبك ازيح هنم لغشي

 .رئازجلاب ميلقإ ()
 .ةمدقملا ١. ج 6يركبلا ىواتف )٢(

 .يناثلا ءزجلا ةمدقم )٢٣(



 ةيهقف ةيديدجت تارلخن . ٤٢
 ۔ -ه ٥ ۔ ۔ _ .۔

 يف هجهنم هباتكل يناتلا ءزجلاو لؤألا ءزجلا يمدقم يف فلؤملا نيب دقو

 نأ :يأ ؛نيذلاب كسمتلا ىلإ ةوعذلاو لاؤسلا نع ةباجإلا نيب جزمي هئأب ؛هاواتف

 يندجت ال كلذل» :لوقي ذإ ؛ساَّئلا ظعوو يعرشلا مكحلا نييبت نيب عمجت هاواتف

 يتفتسملا هيجوت يف ادهج ولآ ال يننكل ،يعرشلا نايب ىلع ةباجإلا يف رصتقأ

 ءاوس نع فارحنالا .7 نم هريذحتو نيلاب كشسمّتلل هتوعدو . موقأ ىه ىتلل

 .'«دشرتسملا داشرإو .لاضلا ةياده ىلع اصرحو هلوسرلو هلل اًحصْن ؛ليبتتلا

 مهتايوتسم فالتخا ىلع نيتفتسملا رياسيو ،لئاًسلا يعاري هنأب ركذ امك

 .ر{خآ ائيح نايبلاو ليصفتلاو ،ائيح زاجيإلاو ةطاسبلا المعتسم

 هيف نوَْع يذلا يناتلا ءزجلا نم ةيعامتجالا ىواتفلا ثلقن يننإف مومعلا ىلعو

 ةداعإ بسانملا نم دجأ كلذ ءازإو ،ةّيعامتجالا ىواتفلاب ىواتفلا نم ةعومجمل

 :يه هذهو ةلسلستم يركبلا ىواتف 7 ةيعامتجالا ىواتفلا داريإ

 .مالسإلا يف داهجلا ١

 ؟فلخَتلا ببس ام۔٢

 .راحتنالا ةميرج - ٣

 .مالسإلا يف يزلاو ةيهلا ٤

 .مهاردلا ةطقل ه

 .روبقلا ىلع ةباتكلا ۔ ٦

 .ملحلاو ايؤؤلا ٧

 ٨ - ةعورشملا ايقؤلا .

 .هنم ةبوتلاو مشولا ٩

 .تاردخملاو ناخلا ٠

 .لوألا ءزجلا ةمدقم )١(



 1 5 عمتجملا ةيمنت يف اهرنأو ةيعامتجالا ىواتنلا

 .ةيحللا قلح ١

 .مرحلا ةطقل ٢

 .ىضرملا ىلع ملاب عبتلا ٣

 .نيعلا حيقلتو مسجلا عيقرت ٤

 .روبقلا ىلع روهزلا عضو ٥

 .قاطنتسالا يف ةديدج ةقيرط ٦

 .هؤانتقاو نويزفلتلا ٧-

 .دجسم عيسوتل روبقلا شبن ٨

 .ىلصم لادبتسا ٩

 .نيملسملا دجم عايض ۔ ٠

 .هعونممو هزئاج :ريوصتلا - ١
 .قيثوتلا ةفيظو - ٢

 .سفنلاب ةيحضتلا - ٣

 :عمتجملا ةيمنت يف اهرذأ

 ىواتف اهبحاص اهلعج يتلا ىواتفلا هذه نم ىوتف لك دنع فقن انهو

 :يلي امك يهو عمتجملا يف يومنتلا اهرثأ نبتنل ؛ةّيعامتجا

 عسو دقو مالسإلا يف عورشملا داهجلا ةيضق شقانت :ىلوألا ىوتفلا

 ققحت يتلا ربلاو ريخلا لامعأ لك ربتعا ثيح ؛داهجلا موهفم نم يتفملا

 ارصاق نكي مل داهجلا نأ :ىنعمب ،داهجلا موهفم يف ةلخاد سانلل ةحلصملا

 ملسملا هجوت وه ىوتفلا هذهل :يومنتلا رثألاو طقف ةعورشملا برحلا ىلع

.عمتجملا يف ريخلا لاعفأ ىلإ



 هيهقف ةيديدجت تارظن 7 ٤٤

 لوقيو ،عمتجملا يف فلختلا بابسأ نع ثحتت :ةيناتلا ىوتفلا

 اهلالخ م ثحي وهف ،نيلاب كسمتلا مدع وه فلختلا ببس نإ :يتفملا
 اببس نيدلاب كسملا لعج يف حضاو :يومنتلا اهرثأو نيلاب كسمتلا ىلع

 .يعامتجالا ئقؤلل

 يف ةمرحم ةميرج اهتربتعا دقو ،راحتنالا ةيضق تشقان :ةثلاملا ىوتفلا

 ىلإ تبرست ةثيبخ ةداع راحتنالا نإ :تلاقو ،لاح يأب اعرش زوجت ال ،مالسإلا

 ةريبك ةميرج هلعجتو راحتنالا نم رذحت ىوتفلاو نيكرشملا نم نيملسملا

 ناسنإلا ءاقب وهو :ىوتفلا هذهل يومنتلا رثألا فرعن انه نيو ،اهبحاص قح يف
 .عمتجملا يف القاع ح

 مزلي ال مالسإلا ثأبو سابلا عوضوم نع تباجأ :ةعبارلا ىوتفلا

 ريرحلا ريغ نمو رتاس سابل هنأ املاط سابللا نم صاخ عونب نيملسملا
 هلهأ يز ملسملا كرت ىلإ ليمت ال اهنكلو اةمشحلا هب ققحتتو ؤبهذلاو
 يف ىلجتي :ىوتفلا هذهل يومنتلا رثألاو ،ةّيمالسإلا ةيوهلا ىلع اظافح مهسابلو
 .ينطولا جتنملا معدو ،ةّيمالسإلا ةينطولا ةيوهلاب زازتعالا

 ريغو ةفورظم نوكت نأ نيب تقزفف ،مهارلا ةطقل تشقان :ةسماخلا ىوتفلا

 طرتشێ الف ةفورظملا ريغ امأ شةفورظملا ةطقللاب فيرعتلا تلعجو ،ةفورظم
 فيرعتلا نكمملا نم هنأ تربتعا ىوتفلا نأ ىلع ،ءاهقفلا نع القن ؛فيرعتلا

 .اهددعو دوقنلا عونك ؛اهيلع دي امب اهبحاص ءاج اذإ ةفورظملا ريغ دوقنلاب
 .عيضت الئل ؛سانلا قوقح ظفح وه :اهل يومنتلا رثألاو

 تصلخو ،امدعو ازاوج روبقلا ىلع ةباتكلا نع تباجأ :ةسداسلا ىوتفلا

 اذإ الإ .طوحأ عنملا نأ ىلإ ؛كلذ لوح ةيهقفلا بهاذملا لاوقأ تركذ نآ دعب

 .دالبلل اقرغ كلذ ناك اذإ امس ال ،امميعز وأ ،اديهش وأ ،املاع تيملا ناك



 ٤٥ . عمتجملا ةيمنت يف اهرئأو ةيعامتجالا ىواتفلا

 اذإ نيحلاصلاو ءادهشلاو ءاملعلاب ءادتقالا يف ىلجتي :انه يومنتلا رثألاو

 .مهروبق تفرع

 ءايحألا حاورأ ءاقتلا ةيناكمإو ،ملحلاو ايؤرلا تشقان :ةعباتلا ىوتفلا

 نأ ناسنإلا عيطتسي الو "بيغلا ملاع نم ىؤؤلا نأ ىلإ تصلخو تاومألاو

 يف رهظي :يومنتلا اهرثأو 6ىلاعت هللا ىلإ اهملع لكي امنإو ،مزجلاب اهيف مكحي
 .ةايحلا عقاو نع مهذصت يتلا تايبيغلاب سانلا لاغتشا مدع

 اهلمعتسا يتلا ،ةللَي يبنلا نع ةيورملا ةيقؤلا نع تباجأ :ةنماّتلا ىوتفلا
 وأ ،كرش اهيف ناك اذإ الإ شعنم ال اهئأب :لوقلا ىلإ تصلخو ،هدعب ءاملعلا
 نع روثأملا نم نوكت ذأ ىلوأو ،اگرش نوكي نأ ةفاخم ؛هانعم ىف رودي ام
 .ءاملعلا نم الإ ىقؤلا لامعتسا َنم دحلا وه :انه يومنتلا رثألاو . يبنلا

 ىلإ باهذلا اوكرتيو ضرملاب سانلا نواهتي الئل ؛ةَي يبنلا نع روثأملابو
 .نيلاججدلاو نيذوعشملا ءارو اونهلي الئلو ۔ءاتطألا

 قلخ رييغت هنأل ؛مارح هنأ ىلإ تلصوتو «مشولا تشقان :ةعساتلا ىوتفلا

 تقولا ةعاضإ مدع وه :اهل يومنتلا رثألاو ،هتلازإ رذعتت وأ بعصت هئألو .هلا

 ىلع هتردق نم دحت مشاولل امسج اررض ببسي دقو مشولا ثادحإ يف

 .جاتنإلاو ةايحلا يف ةكرحلا

 ىلإ تلٍصوتف ةشيشحلا يطاعتو ،ناخُلا برش تشقان :ةرشاعلا ىوتفلا

 ةشيشحلا يطاعت ميرحت ىلإو ،ةيحص رارضأ ني هل اميل ناخلا برش ميرحت
 .اهريغ ءاود كلانه نيعتي ملو ،يوادّذلل ليلقلا ذخا اذإ الإ ،اهعاونأ عيمجب
 يف لاومألا رده مدعو .ةحصلا ىلع ظافحلا يف ىلجتي :اهل يومنتلا رثألاو

 .ةشيشحلاو ناخلا ءارش

 تباجأف ؟ال مأ زوجي له ةيحللا قلح نع تباجأ :ةرشع ةيداحلا ىوتفلا

.ىوتفلا هذهل يومنتلا رثألا يل نيبتي ملو ،ميرحتلاب



 ةطرشلا اهضفرت امدنع مَرَحلا ةطقل عوضوم تشقان :ةرشع ةيناتلا ىوتفلا

 ةّصاخلا ةحلصملا ىلإ اهعفدي ىتح اهب ظافتحالا اهطقال ىلع نأ تباجأف

 ددشم مكح اهل مرحلا ةطقل نأل ؛اهنم تطقتلا يتلا ةهجلل تانامألاو طقنلاب

 هيجوت وه :ىوتفلا هذهل يومنتلا رثألاو ، طقلا نم اهريغ نع فلتخت يهو .هيف
 امك ،ارمتعم وأ اججاح ءاج هنأو اميس ال إمرحلا يف نسحلا كولسلا ىلإ ملسملا

 دنعو ،هللا دنع ميظع هرمأ ةنامألا ظفحو ثةنامألا ظفح ىلع ديدشلا اهيف نأ

 اميس ال نيملسملا نيب ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاقالعلا يؤقي اذهو ،ساَنلا

 .نيملسملا ىدل سدقملا ناكملا وهو ،مرَحلا يف نونوكي امدنع

 مل اذإ زاوجلا تررقف ،مذلاب عُؤبتلا زاوج تشقان :ةرشع ةثلانلا ىوتفلا

 ةنمضم كالهلا ىلع فرشملا ذاقنإ تبجوأو لب ،اررض عزبتملل كلذ ببسي

 ناسنإ ذاقنإ وهو :حضاو اهل يومتتلا رثألاو .جاتحملا يفوت اذإ ةيلا عنتمملا

 .عمتجملا يف العاف ايح اوضع ىقبيل ؛ةايحلا ىلإ كالهلا نم

 :يلي امب تباجأ :ةرشع ةعبارلا ىوتفلا

 مظع وأ .همحل نم محل هعطقب هضعبب هضعب ناسنإلا مسج عيقرت زوجي ١

 .هماظع نم

 .هوضعب هريغ وضع لادبتسا زوجي ال ۔ ٢

 .يح ىلإ تيم وضع لقن زوجي ٣

 اوقبيل ؛ةايحلا يف ءاقبلا ىلع نيرخآلا ةدعاسم :ىوتفلا هذهل يومنتلا رثألا

 .عمتجملا يف نيلعاف ءاضعأ

 ةفقو كلذكو ثروبقلا ىلع روهزلا عضو تشقان :ةرشع ةسماخلا ىوتفلا

ديلقت نمم اذه نإ :تلاقو ،زاوجلا مدعب تباجأف ،ةحتافلا ةءارقو تمص ةقيقد



 ٤٧ عمتجملا ةيمنت يف اهرثآو ةيعامتجالا ىواتفلا

 مهلالقتسا ىلع نيملسملا صرح باب نم عنملاب لوقلاو نيملسملا ريغ
 زازتعا يف لثمتي :اهل يومنتلا رثألاو "مهتيصخش ىلع ةظفاحملاو ،يدئاقعلا

 .ريغلل ةيعبتلا نع مهلالقتساو مهتايوهب نيملسملا

 داوملاك ةمرحملا لئاسولاب مهتملا قاطنتسا تشقان :ةرشع ةسداسلا ىوتفلا

 وه :اهل يومنتلا رثألاو ‘كلذ زوجي ال باوجلا ناكف ،ةردخملاو ةركسملا

 .اهكاهتنا مدعو ناسنإلا قوقح مارتحا

 .ايعامتجاو ايعرش نويزفلتلا ءانتقا زاوج نع تباجأ :ةرشع ةعباسلا ىوتفلا

 ناحلصي امهنأ امكف ؤفيّسلاو سوقلا نأش اهنأش ةعاذإلاو نويزفلّلا نإ :تلاقو

 ىنغ الف ،رّضلاو عفنلل ناحلصي ةعاذإلاو نويزفلئلا كلذكف ،رضلاو عفئلل

 نم اهنأل ؛مالعإلا لئاسو ني ديفملا عفانلا ذخأ :اهل يومنتلا رثألاو ،اهنع

 .هتارؤطتو ملاعلا رابخأ ىلع عالطالاو ،ةفاقتلاو ملعلا رشن بابسأ

 دجسم عيسوت وهو \ثّدَح دق عوضوم نع تباجأ :ةرشع ةنمالا ىوتفلا
 اهلقنو ،روبقلا شبنب صخشلا ماق نأ دعب كلذ سانلا ركنأو ،ةربقم ضرأ ىلع

 ىتفأل رمألا عوقو لبق لش ول هنإ :يتفملا لاقف ؛دجسملا ىنبو رخآ ناكم ىلإ
 ؛زاوجلا ىري هنإف ؛ێنُب دق دجسملاو ،ثدح دق رمألا نأ امب نكلو ،عنملاب

 :اهل يومنتلا رثألاو ةلصأتسملا ةربقملا ىلع ةالصلا زاوجب :لاق نَم لوقب المع

 ىتحو ،اذحاو افص نولصملا ًلظي يكل ؛فالتخالاو ةقرملا ةراثإ مدع يف لتمتي
 .ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب نوكتف ،اوقفتي ال

 ءانبو ،ةالّصلا هيف رذعتت ىلصم عيب زاوج تشقان :ةرشع ةعساتلا ىوتفلا
 مامإلا زيوجت ىلإ ادانتسا ؛زاوجلاب تباجأف ،هنمثب رخآ ناكم يف دجسم

 نينمؤملا ريمأ لمعلو ،ةحلصملل رخآ دجسمب دجسم لادبتسا لبنح نب دمحأ

راص ثيح رخآ ادجسم ميدقلا ةفوكلا دجسم هلادبإ يف باطخلا نب رمع



 ناكملا لعجو فقاولا دصقم قيقحت يف ىلجتي :يومنتلا رثألاو ،اقوس لؤألا

 .مهتحار ققحتتو ،مهعامتجا لصحيل ؛نيلصملا ةعامجل لضفألا

 ةيمهألا نيملسملا ءاطعإ ثإ» :لوقي لاؤس نع تباجأ :نورشعلا ىوتفلا

 ناكف ،«مهدجم نم يح يذلا وه ةعيرشلا ماسقأ نم اهاوس نود تادابعلل

 مدعو تادابعلاب مهمامتها مدع وه نيملسملا دجم نم ظح يذلا نإ :باوجلا

 كشمّئلا ىلع نيملسملا تح وه :اهل يومنتلا رثألاو ،ةوقلا بابسأب مهذخأ

 .ايوق ملسملا عمتجملا نوكي يكل ؛ةّوقلا بابسأب ذخألاو .مهنيدب

 .روصملا بسكو ريوصتلا مكح تشقان :نورشعلاو ةيداحلا ىوتفلا
 الو حور هلام ريوصت تزاجأ امك ،ليئثامّتلا نم لافطألا بعل تزاجأف

 اًمأ دابعلا حلاصم هيلع فقوتت هنأل ؛يفارغتوفلا ريوصتلا تزاجأ دقو ،لظ

 :انه يومنتلا رثألاو ةمرحو الالح ريوصتلا مكح همكحف روصملا بسك

 مالسإلا هنع ىهن امع داعتبالاو ،لالحلا لمعلا نم لالحلا قزرلا بسك يف

 .ابسكو العف

 صالخإلاب ةنورقملا قيثوتلا ةفيظو زاوجب تباجأ :نورشعلاو ةينالا ىوتفلا

 ؛دابعلا حلاصمب مايقلا يف لثمتي :انه يومنتلا رثألاو لدعلا مازتلاو ةهارّتلاو

 .لطعتت ال ىتح

 ؛نيرخآ ذاقنإ ليبس يف سفنلاب ةيحضتلا تشقان :نورشعلاو ةثلاّلا ىوتفلا
 ؛ايعب اهب يقليو مهدحأ يمتريو ،سانلا نم ةعومجم ىلع ةلبنق ىمر نأك
 ىلإ ءاقلإلا باب نم اذه سيلو ‘كلذ زاوجب تباجأف ،مهنع اهرطخ دعبيل
 يومنتلا رثألاو ،لاتقلا ناديم يف دونجلا لمعب هيبش لمعلا كلذو ،ةكلمهلا

 .ريجفتلا ةيلمعب مهتدابإ نم سانلا نم ريبك ددع ذاقنإ وه :ىوتفلا هذهل
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 ٤٩ عمتجملا ةيمنت يف اهرثأو ةيعامتجالا ىواتفلا

 هم

 همتاخلا

 يعرشلا مكحلا نيبت يهف ،سانلا دنعو هللا دنع ةريبك ةناكم اهل ىوتفلا

 ؛بابشلا ةؤتف نم ةذوخأم يهو ،ةّصاخ ةفصب يتفتسمللو ،ةّئاع ةفصب سانلل

 مهيلع ءايبنألا ةمهم اهنوك نم ةوقلا كلت تذخأ اهلعلو ،ةيعرش ةوق اهنأ :يأ
 انموي ىلإو "ن ماركلا ةباحصلا ندل ني ءاملعلا مهتثروو ث مالسلاو ةالصلا

 مزلم هنإ ثيح ؛ءاضقلا ةفيدر يهو ،اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإو ،اذه
 دادمتسا يف مكاحلاب ناقلعتم ءاضقلاو ىوتفلا نأ َديَب ؛ساّنلا ىلع مكحلل

 ملو ۔ سانلا هب ىضارتي يذلا يضاقلا مكح أ امكف ،هنم ةيمازلإلا امهتؤق
 بصني يذلا يتفملا كلذكف عنيمصخلل مزلم زيغ مكاحلا نم هنييعت ممتي

 ةمزلم ريغ هاوتف نإف ؛(مكاحلا) رمألا ئلو لتق نيم هنييعت متي ملو ،ايتفم هسفن

 ةمزلم حبصت هاوتف نإف ؛مكاحلا لتق ني هنييعت مت اذإ امأ ،يتفتسملل
 نوك ني .نيقباسلا دنع لوقلا هيلع ناك امل افالخ هتيأر يذلا اذه ،يتفتسملل

 ثيح ثةلولا لكش رؤطتو رصعلا ريغتل ارظن ؛يتفتسملل ةمزلم ريغ ىوتفلا

 نإف اذل ،هتائيهو ءاتفإلا رود يف الّئمتم .ةلولا ةلكيه نم ازج ءاتفإلا حبصأ
 لاحل بسانملا وه يتفتسملل يمسرلا يتفملا نم ىوتفلا ةيمازلإب لوقلا

 اهنأ ىلع اهفينصت نكمي ةنيعم ىواتف كانه له ىرت اي نكلو ،هعقاوو رصعلا
؟ةيعامتجا ىواتف



 ةيهقق ةيديدجت تارظن ٥٠

 ء ٤ ٠ ٍ ّ ء

 ىلع يعالظا دعبو هيف بتكا ن ينم يذلا ثحبلا ناونع وه اذه ١ را

 :مهو ©ءاملع ة ةثالث ث ردج دجو ؛ىواتفلا بتك نم ددع

 . توتلش دومحم مامإل ١ خيشل . ُ ا۔١

 .رمع نب نمحرلا دبع ىلكب ةمالعلا خيشلا ٢

 .يواضرقلا فسوي روتكألا خيشلا ٣

 يذلا طباضلا ام يل نيبتي ملو ،ةيعامتجا اهئأب مهاواتف ضعبل اوئَونَع
 مهاواتف يف ةيعامتجالا بناوجلاف ،فينصّلا اذه يف هيلع اودمتعا وأ هدمتعا

 .ةيعامتجا اهوفّنص امم ريثكب رثكأ ىه .ةريثك لئاسم ىف اروهظ رثكأ

 نم اهتعبت انأ ذإ لاقملا هيف لوطي عوضوملا ثيأر امدنعف لاح لك ىلعو

 ادحاو ترتخا ؛عمتجملا يف اهل يومنتلا رثألا ءالجتسال ؛ةثالتلا ىواتفلا بتك

 بابسألل يركبلا رمع نب نمحرلا دبع يلكب خيشلل يركبلا ىواتف وه اهنم
 ثالتلا ىواتفلا نم ىوتف لك دنع ثفقوو ‘ثحبلا ايانث يف اهتركذ يتلا

 يف اهل يومنتلا رثألا ثيلجتساو "ةيعامتجا ىواتف اهلعج يتلا نيرشعلاو

 دق نوكأ نأ ىسعف ،ينهذ يف حدقناو ،يمهف هيلإ لصو ام بسح عمتجملا

 ٨٨[. :دوه] : هللأ الإ قير اَمَو « ٠ تقئؤ

 نأ ان اوعد رخآو ٠ ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا
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 ف

 يهقف
 نم ٠ ٠ { ر ٥

 .ه
ةيدلا





 1 هقف رولخنم نم سفنلا لتقو ةيلا

 ليمجلا قولخملا :ناسنإلا

 اذه بطق هرابتعاب ،هنأش ىلعأو ،هتلزنم عفرو ،ناسنإلا ىلاعت هللا مرك دقلف

 ؛ضرالا هذه يف هللا ةفيلخ وهو ،٥هاحر هيلع رودت يذلا نوكلا روحمو دوجولا

 و هورم م هرم م

 ربلا ف مغنلمحو مداء نب اَنْمَبكذَمََو » : كن هللا لوقي ؛اهترامع هب تطين هنأل
 ح 41 . .۔ے . ِ هر . و ۔۔ ۔ے ے ۔ ِ 2 7 و ۔ح۔ے۔۔ و م ءمرص

 4 اليضفت انقلخ نمي ريثك للع رمهلنلضفو لبطلا كم مهننقزرو رحبلاو

 .'"نسحتسم ءيش :يأ ؛ميرك ءيش اذ ءيشلا لعج :ميركتلاو ،ا٠٧ :ءارسإلا

 :اهنم ؛ةديدع رهاظم يف ميركتلا اذه يلجتيو

 تلل بر َلاَم ذإو» :نيق هللا لوقل :ضرألا يف فالختسالا
 ٠. :ةرقبلا 4 ةَقيلَح ضزَكلا ق ُلعاَج

_ : 2
"
۔_ 

 
م
 

 :ىلاعت هللا لاق ًةروص نسحأ ىف ناسنإلا روص هللاف :ةروصلا نسحم ۔
 ۔ڵ۔ڵ تسا ح -- ر م و ے ےس ء هب . م ے س ۔

 ٦٤[٠ رفاغ] 4 ِتنبّيطل ١ نم زرو مكروص . اف مكَرَوَصَو «

 :لاقو 6٤ :نبتلا ؛ميوتت نسحأ ف نتنا اَقَلَع ََمل» :هللا لوقي :ةماقلا لادتعا -
 ُِ ص ےس ےع ےم

 .[٨۔١ :راطفنالا 4 َكلَبَكَر آم ام ةروص ىأ ف ٥ َكَلَدَحَف كَوَسف َكَقلَح ىزلا »

 ةيادب نم ناسنإلا قلخ لحارم ضرعم يف هللا لوقي :ةقلخلا نسح ۔
 < م , 72 ..

 7 ٥ نبط نت ةلس نم َنننالا اَنَقلَح دقلو » :هقلخلا لامتكا ىتحو ،نؤكذلا
 ح - س ء

 ع ب ء ے۔ح-۔مم ,2ع<ے < عے<۔۔ ے۔؟,ث ,۔ءح۔ ج 2 2 ۔ . 224 و 2
 ةكحضم ةقلعلا انقلخف ةقلع ةفطنلا انقلخ ث ه نيكم رارق ىف ةفطن ةلنلعج

 : س - ح
 ح ے ر س ء ه ۔ .رم 7 ے . وم .۔ رس م ر رصم "لم ر عد م همس < ۔ه , ي

 َلَراَبَتَم َرَحاَءاَمَح هتأشنأ ةث اًمتك ريطملا انوكف امنظع ةحصملا اكقنحَت
 .[٤١۔١! :نونمؤملا] ه َتقلَن نسحل ه

 )١( ج 5ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو :ط ريسفتلا ريسيت ڵ©فسوي نب دمحم شيفطا ٧. ص ٢٤٩.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن : ٥

 مهيلع ىعنو ،مهلوقع نولمعتسي ال نيذلا هللا خو كلذلو :لقعلاب زيمتلا
 نوكلا اذه مهو لسزؤلا قيدصتو هللاب ناميإلا يف اهل مهلامعتسا مدع

 . ةيآ نيعبرأو عست يف ميركلا نآرقلا يف كلذ ءاج ثيح 0 هرارسأو

 ىلع رومألا مهفي يكل ؛رُيدَتلاو مهفلاب ناسنإلا هللا زتم دقل : :مهفلا

 ناع نكر .ش اَهَسََهَمَف ط :ناميلس هيبن احدام ىلاعت هللا لوقي ،اهتقيقح

 ٧٩[. :ءايبنألا] 4 اًكلَر امكح

 . مالكلاب كلذو :قطنملا نسح _

 لوأف ،يقؤلاو مدقتلاو ةراضحلا لئاسو مهأ ني امهو :ةباتكلاو ةءارقلا
 :لاقو ١[© :قلعلا] » َقلَح ىزلا كر سأب ارقا « :ةءارقلاب رمألا هيبن ىلإ هللا ىحوأ ام

 م ےس صس ۔ هم

 ٢. .ملقلا وريمو رلَمْلَو ت »

 نع ناسنإلا زيمي ام وهو ،ناسنإلل ةفاظنلا تاودأ نم كلذو :لاستغالا

 .ناويحلا

 ثناسنإلا الإ هيفب هماعط لوانتي ناويح لك أ كلذو :ديلاب ماعلتلا لوانت

 ؛ديلاب امهلكأل ةليضف ال هتأ الإ درقو ه نم اذه ردصيو» :بطقلا مامإلا لاق

 .'"«اهب تاروذاقلا ناحسميو ،امهيديأب ضرألا نآطي ذإ ؛عبرألا تاوذ نم امهنأل

 ٢٢[. :ةياجلا ه ُهنَم ايج ضّنَكلأ ىق امو تومتل ىف امم رُكلَرََسَر » :نوكلا ريخست

 رهاظم نم يهو ،تاقولخملا نم هريغ نع ناسنإلا زيمت ةديدع رومأ كانهو

 .ردقو قلخ رم ناحبسف .تاقولخملا كلت ىلع هميركت

 ىلع ليضفلاو ‘قلخ ممم ريثك ىلع هلضف هتإف ؛ناسنإلا هللا مرك امكو

 ماركلا ةكئالملا ادع ام لكلا ىلعو ،لوق ىلع لكلا ىلع ليضفتلا هانعم ريثكلا

 .ردصملا سفن )١(



 ٥٥ هقف روظنم نم سفنلا لتقو ةيلا

 يه تسيل ذإ ؛اهيف ضوخلا ثحن ال ،لاوقأ نيلوقلا نيذه نيبو ،رخآ ولوق ىلع
 .ثحبلا اذه ماهم ن

 اهب ملغ يتلا سمخلا تايرورضلا نم ةيرشبلا سفنلا ظفح ناك كلذل

 عئارشلا دصاقم نم اضيأ وه سفنلا ظفح نإ لب ،ةيمالسإلا ةعيرشلا دصقم

 َليَِرسِإ نب َلَع ابتك َكيَد لجنأ نم» :_ ىلاعتو كرابت هللا لوقي ،ةقباسلا

 سالا َلَتَم اَمَمأَكَم ضرقلا يف راكم ون سنت ريتب انسفت لت نم هت
 ةلا لعج دقف ،ا٢ :ةدئاملا 4 اًكيمك سانلا ايحأ مأك اَمايَحَت نَمَو اكيمَج

 هحتفل» :بطقلا مامإلا لاق ،اعيمج سانلا لتق نمك ةدحاو اسفن لتق نم ىلاعت

 لتق نألو ،رخآلا لتقي لك اوماق سانلا ناك ىتح ؛سانلا ةئرجتو لتقلا باب

 يذلا رمألا ؛'«هللا ذح كاهتناو ، يت هللا بضغ بلج يف عيمجلا لتقك دحاولا

 اسفن ايحأ :يأ اهايحأ نَم امأ سفنلا لتق يف عوقولا نم اديدش اريفنت لمحي
 ،ةايحلا ىلع ةناعإلا ىلع ريبك ثح هيفو ،اًعيمج سانلا ايحأ امنأكف ؛ ةدحاو

 قح ةاعارمو هيف سانلا بيغرتو ،ءاقبلا باب حتفل كلذو» :بطقلا مامإلا لاق

 ييحم ناك ذإ ؛ةعراسمو ‘كلتاقك كريغ لتاق ذإ ؛ةاماحم كلذ يفو ،هدودحو هللا

 .'"«هضغبتو لتقلا ديرم رتو ،هنيعتو ييحملا ثحتف ‘كييحمك كريغ

 لوقي ،اهفرشو ناسنإلا سفنل انوصو ،ةايحلل ءاقبإ صاصقلا هللا عرش كلذل
 ممر وحم و ..ك .... . , هور إ ۔ .ےم سوه ۔ ۔ . .

 دبعلاو رلاب ينا لذملا ف اصلا هكنتع بيك اؤنماع نيلأ اهيأي » :لئاق نم زع
 ح ير .| وء۔حص مل ۔۔ وي ي س و روح ۔ ري ء۔ے آ۔ أ مم س مم ى۔ م
 هلإ دأو فورعمل اب عايلاف ىش هيخأ نم ههل ىعع نمف نقێنال اي لؤنال او لبمل اب
 ه 7 َ 1

 وه , رگ , 4 ٨222 ۔ ,2 ۔د۔ , ر هد 22 شم و مس , ح ه مه . ء2& ., ح ك <
 ٥ ريل ١ با ذع ,هلف كلاذ دعب ىدتعآ نمف همحرو ر نم فممحص كلذ نسحب

 س م ِِ 1 س 1

 ے ر 7 < م
 .. ه

 س . ٤ م 7 س 4 , رس .م . 7

 ؛[1ا١٩٧۔٨٧١ :ةرقبلا] 4 َنوُقَتَ مكلعل بل الا ىلوأتت ةؤمح صاصقلا ق مْكَنَو

 ،لتقلا نع فك ؛اصاصق هب َلِتَق هريغ لتق نإ هنأ ملع اذإ ناسنإلا أل كلذو

 )١( ح .قباسلا ردصملا ٣. ص ٧٩.

 (٢) .ردصملا سفن



 ةيهقف ةيديدجت تارظن - ٥٦

 نم اهنود ام وأ ،سفّنلا باهذ ىلإ ةيضفملا تاّرضملا رئاسو ‘تايدعتلا نعو
 ةيح ررضلاو لتقلاب دوصقملا سفن ىقبتف ،هسنج ءانبأ يف عفانملاو ،ءاضعألا

 .كلذب هدصاق سفن اذكو ،ةملاس

 لتقلا) :اولاق دقف برعلا دنع ةفورعم ميهافملاو يناعملا هذه تناك دقو

 روهشملا يلهاجلا رعاشلا يدنكلا سيقلا ئرما ةنبا تشقان دقو ،(لتقلل ىفنأ

 يبأ نم حصفأ نَم دمحم اي :هل تلاق ثيح ،ةريسأ اهب ءيج امدنع ةلف عبنلا

 ؟كوبأ لاق اذام 5ةيَي هتداعك حوتفم بلقو بحر ردصب ليإ اهل لاقف ؤكرو
 :لاق :تلاق

 لئقلا نم سفت لك وجنَت لئَقلابق اَمَذلا نقحت ىتراَج اي اعدلا كفتب

 مكو :ير لاق :اهل لاق ؟لاق امو :تلاق ،يبر حصفأ :ان اهل لاقف
 ِ ِ ء م۔ , , وع رر مم .
 ةحاصفل تنعذاو تملساف ٩ :ةرقبلا] ه بل الا ىلؤأتت ةح صاصقلا ف

 .'»زيزعلا باتكلا

 نم هيف امل حيصف مالك» :ةيآلا هذه ليوأت يف يرشخمزلا ةمالعلا لوقي
 ةايح صاصقلا وه يذلا لعج دقو {ةايحلل ثيوفتو لتق صاصقلا نأ وهو كةبارغلا

 ؛بيلُك هيخأب لهلهم لتق مكو ،ةعامجلا دحاولاب نولتقي اوناك مهنأ كلذو ؛ةميظع
 عقيو ،ةنتفلا روثتف ،هلتاق ريغ لوتقملاب لتقي ناكو ،لئاو نب ركب ينفي داك ىتح
 وأ ،ةايح ىلإ ةايح هيف تناك ؛صاصقلا عرشب مالسإلا ءاج املف رحانتلا مهنيب

 ملعلا عوقول لتقلا يف عادترا نم ةلصاحلا ةايحلا يهو ،ةايحلا ني عون
 ملس ؛هنم عدتراف ،هنم ُصتقي هنأ ملعف لتقلاب مه اذإ هئأل ؛لتاقلا نم صاصتتقالاب

 .'"«نيسفن ةايح ببس صاصقلا ناكف دوقملا نم وه ملسو .لتقلا نم هبحاص

 )١( ص ثىمعلا ءالج ،يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ٢١١.

 (٢) جح ،نانبل ©توريب ،ركفلا راد :ط © فاشكلا يرشخمزلا ٨6١ ص ٣٣٣.



 ٠. ٥٧ يهقف ةف روظنم ن نم سنتلا لتقو ةيدلا

 ءاضعألا يف صاصقلا عرش ؛سوفنلا يف صاصقلا ىلاعت هللا عرش امكو

 ىلع ةيرشبلا نمأتلو ،ةافاعم ةّيوق ةميلس ةايحلا ىقبتل ؛يناسنإلا عونلل اظافح

 تتكلآو ىينتلأي سفنلا نأ اهف َع انكو 4 :كنو هللا لوقي اهتايح

 4 صاصق حورجلاو نيلي نسلو نكلا ترئألاو فنألاب كلاو نيصلاب

 ررقم وه امك ،- خسني مل ام انل عرش انلبق نَم عرش نأ كلذو .[٤ه .ةدناملا]

 يف ليصفتلاو حرشلاب يمالسإلا هقفلا بتك تلفح دقو ‘لوصأللا بتك يف

 وأ ،ءامّذلا هقفب فرعي ام وهو ءاضعألاو سوفنلا يف ذ صاصقلا ماكحأ

 .يئانجلا هقفلا

 ثيداحألاو زيزعلا باتكلا تايآ نم ىنعملا اذه ىف ءاج ام لك نأ ىلع

 اذه نأ ىلع لدي امم ناسنإلا ةايحل اينمأ اججايس لمي ؛ةفيرشلا ةيوبنلا

 ةماركلا هذه ىلإ ارظنو ،دوجولا اذه يف ةّيمهأ هلو ،هللا دنع ميرك ناسنإلا

 ىلإ يضفملا ةيرشبلا سفنلا ىلع ءادتعالا عرشلا فصو دقف ؛ةّيمهألا هذهو

 .(لتقلا)ب اهقاهزإ

 :لتقلا عاونأ

 :يه ؛عاونأ ةثالث لتقلا عرشلا لعج

 وأ لغشب وأ ،ابلاغ لتقت ةلآب سفن فالتإ ىلإ دصقلا وهو :دمعلا لتق ١(

 هيلع تيب قابطإو طغضلاو قنخلا ةذشو 8'»نييثنألا رصعك ؛لتقملا ةباصإب

 .بارشلاو ماعطلا نم هعنمو

 ىلع ماكحألا ذفان فلكم دي نم ادمع ةيمر جورخ هنأب :اضيأ فرغو

 ."هلتق ةحابإب ال هوجولا لك نيم امهؤامد افاكتت نيعم صخش

 .ناتيصخلا )١(

 ١١٦. ١60}١ه ص ١٥‘ ج لينلا حرش )٢(



 ةيهقف ةيديدجت تارلظخن 0٨

 :اهنم ؛ةديدع روص هل دمعلا لتقو

 ىتؤيف ريخ وأ ةعامج وأ ماعط ىلع ىعدف دحأ لاتغي نأ وهو :ةليغلا

 :ةليغلا ليقو ،هب داري ام ملعي ال ،لفاغ تغم وهو .نكامألا نم نئمطم ىلإ هب

 .همهتي ال ثيح نم ناسنإلا ىلع نايتإلاو ةليحب لتقلا ىه

 ىري ال لفاغ وهو ،هناكم يف وأ ،هتيب يف ناسنإلا ىتؤي نأ وهو :كتفلا -

 .ةأجف لتقيف سأب هب ديرأ هّنأ

 ردغلا لتق ربتعيو ،َنامألا هئاطعإ دعب ناسنإلا لتقي نأ وهو :ردغلا

 .هوجولا رش

 ةيأ لُك يي لقلا مازح كادف دغب ؤدغَي مث اننأ طغ نمو
 .هناكم توميف ديدحب ناسنإلا برضي نأ وهو :صقعلا -

 لتق كلذ نم ثدحيف ‘كلذل داتعم ريغ عضوم ىف دورابلا ريحفت ۔

 .صاخشأ وأ صخشل

 .صاخشألا لتق كلذ نم نوكيف ‘كلذ ىلع هيبنت وأ ءادن الب روخصلا ريجفت

 وفعلا ىلإ مذلا يلو لزانت اذإ الإ ،دوَقلا وف صاصقلا هيف بحي دمعلا لتقو
 م هل َضَع نمف ) » :_ هنأش لج قحلا لوقي .ماعلا لزانتلا وأ .ةيلا لوبقب

 مف ةمحرو م : ر م فيف َكلاَذ ذ رلسحلب هلإ اغا أو يفوُرُعَمْلاي 'ُاََأَك نيت اف ًَ . درز هيخأ

 يفع نمف : : انلق سابع نبا لاق ١٧٨[، :ةرقبلا] هي ميل فاَدَع هلف ك كلذ دحب ىدتعا

 .ةيلا لوبق ىلإ صاصقلا َنِم :يأ ؛هل

 لزانتلا ىلع هل ثحو ٠ ملا 27 ىلإ فلّظلت هيف ةوخأ اب ىنآرقلا ريبعتلاو

 صاصقلا نع وفعلاب مدلا يلول زفاح هيف ةوخألاب ريكذتلا نأل ؛دوقلا نع
مدعو ،فورعملاب ةبلاطملا هيلعف ؛ةيلا ليقو افع ام اذإو ةيلا لوبقو



 ٥٩ َهتف روظنم نم سنتلا لتقو ةيذلا

 نم برهتلاو ةلطامملا مدعو ،ءادألا نسح يناجلا ىلعو ©قييضتلاو حاحلإلا

 .قحلا ءادأ

 ٢) وأ طوس وأ ااصعك ؛ةداع لتقي ال امب برضلا وهو :دمعلا هبش 77.

 نأ هتحص نايب عم هناكم ريغ يف وأ هناكم بورضملا توميف {ةفيفخ ةبرض وأ

 وحن وأ 5هلتق ديري الو هيمري وأ 56هديب برضي نا : ليقو . ةبرضلا كلت نم هررض

 .ةداع لتقي ال امم كلذ

 :ةعبرأ دمعلا هبش ليقو

 .'"ةزكولاو ،ةمطللاو اصعلاو طوسلاك ؛لتقلا ةلآ ريغب لتقلا :لألا

 .لتقلا دصق ىلع مهوتي ال نكل ،لتقلا ةلآب نوكي :يناتلا

 .بيبطلاو .ملعملاك ؛كلذ هل حيبأ نمم نوكي نأ :ثلاتلا

 مهفي ،(ةعراصملا ةبلحك) طاسب همذقتيو لتقلا ةفص ىلع نوكي نأ :عبارلا

 .نيعراصتملاك لتقلا دري مل هنأ

 هنكل ءادمع عقو نإو هنأل ؛اذمع برضلا كلذ نوك عم دمعلا هبش يمسو

 ،برّضلا دممعت هنأل ؛لتقلل دمعتلا هبشأو - رهاظلا بسحب ۔ لتقلا دمعتي مل

 .""هيلع ابّئرتم توملا لصحو

 وأ ديص ىلإ فلكم صخش دي نم ةيمر وأ ةبرض هيجوت وهو : أطخلا ٣(

 .هريغ بيصتو ،هيلإ هجوملا عرطختف ناسنإ وأ ةباد

 :اهنم ؛ىرخأ روص اطخلا لتقلو

 .هيلع طوقسملا توميف دحأ ىلع طقسي نأ

 .ديلا عمججب برضلا (١)

 ٠. ص ردصملا سفن )٢)



 ةيهقق ةيديدجت تارظن ع ٦٠

 فرعي وهو 0 توميف ٠ ادحأ اهسأر وأ ٠ اهلجرب بيصتف . ةب اد بكري نأ -

 .ةبادلا نع كلذ

 .دشرتسملا كاله هيف نوكي قيرط ىلإ ادحأ دشري نأ

 ءازج نم صخشلا كلذ تومي مث صخش ماعطإ وأ يقس نع عنتمي نأ
 .عانتمالا كلذ

 م امال ادهع يف ثدح امك[( هريغ هنظي ادمع اصخش لتقي نأ -

 ةنيدم ىف هشارف ىلع لجر ليق امدنع (ه١٦٢٢۔٨٠٢٦) ديمح نب كلملا دبع

 عقوف .دصق هيلإو _ همأ جوز ۔ همع لتق دارأ نكلو 5هلتق هنأ لتاقلا وقأف لخن

 اسلجم ديمح نب كلملا دبع مامإلا دقع كانهو لتق يذلا لجلا كلذ يف

 يلع نب ىسوم خيشلا هآر ام ىلع مهيأر قفئاف ،ءاملعلا نم ددع هرضح ايملع

 يناجلا ىلع سيل هنأ ؛ نيدلا يف عجرملاو نيملسملا خيش ذئموي ناكو -
 ."دمعلا سيلو ءاطخلا لتق نم ربتعي هنأو كدملا

 نيأ نآلا لاؤسلاو ءاطخلاو دمعلا هبشو دمعلا نيب رودت 6لتقلا عاونأ يه هذه

 ؟ةاشملا َنِم وأ باكلا نيم اوناك ءاوس ،رورملا ثداوح ي ةجتانلا تايَقَولا فنصت

 كلذ نم ؛ةثالتلا فانصألا هذه يف لخدت ال ةافولا فانصأ ضعب نأ ىرأ

 هيلع لخديف ٠ اهب حومسملا ةعرسلا تبسح هتراَتس دوقي ةراتسلا قئاس ناك اذإ

 توميف كهسهديف ‘هسهد يدافت عيطتسي ال ثيحب . عراشلا ىف همامأ صخش

 نم ةافولا هذه رابتعا يغبني ال ةلاحلا هذه يفف كحورج هب ثدحي وأ سوهدملا

 هذه يف نأل ؛ةّيلوؤسملا قئاسلا لمحي نأ يغبني ال يلاتلابو ءأطخلا لتق باب

 تاكرش نإ :لئاق لوقي امبرو ،قئاسلا ىلع يدتعملا وه سوهدملا نوكي ةلاحلا

 .ةيدلا عفد لمحتت يتلا يه نيمأتلا

 .٦٣١ص ١ ج نايعألا ةفحت ٥يملاسلا ))



 ٦١ . يهقف رولخنم نم سفنلا لتقو ةيلا
   ۔ ه . ؟ ۔ ۔- ۔ہے ب . ب ۔۔ ۔۔ ۔ _ ۔ _ ى ۔۔ م - ۔۔ى _ ۔ى ۔ ۔_ ۔۔ ۔ _ ۔۔۔ ب ۔۔_۔۔ ۔

 يلاتلابو نيكراشملاو نينمؤملا لاومأ يه نيمأتلا تاكرش لاومأ نإ :لوقن

 هنأ وأ ،ةعرشلا ازواجتم ةبكرملا دئاق ناك اذإ الإ مهللا قحب الإ اهذخأ لحي ال

 هنأ وأ ،ةفورعملا ءاضيبلا طوطخلا يهو ،روبعلا طوطخ ةقطنم يف ادحأ مدص

 ريثأت وأ ركس ةلاح يف هنأ وأ سهلا ثدحو ءارمحلا ةيئوضلا ةراشإلا زواجت

 وأ ةافولا ربتعئو {ةيلوؤسملا ةبكرملا دئاق لمحي تالاحلا هذه يف هنإف اردخم

 .ةرامكلاو ةيذلا عفد هيلع بترتيو ءأطخلا لتق ليق نم كلذ نع ةجتانلا حورجلا

 ةعرسلا زواجتي مل وهو ،هتبكرم يف اباكر هعم الماح ناك نَم كلذكو

 ،كالهلا وأ فلئلل وعدي ام اهيف سيلو ،ةحلاص ةرايسلا تناكو .اهب حومسملا

 نمك لتاق مسجب مادطصا وأ \ةبكرملل روهدتك ؛ئجافم ثداح ثدحو

 كلذ نع جتنو .قيرلا يف باولا نم كلذ ريغ وأ رامح وأ ريعب هضرتعي

 .أطخلا لتق باب نم ةافولا هذه ربتعت نأ يغبني ال ةلاحلا هذه يف نإف ؛ةافو

 .كلذ نع الوؤسم قئاسلا رابتعا نكمي ال يلائلابو

 ريثأت تحت ناك وأ ،ةدحملا ةعرسلل اًرواجتمو ارؤهتم قئاسلا ناك اذإ ؛معن

 يف هنإف ؛كالهلا وأ فللا ىلإ يدؤت لاطعأ اهب ةرايسلا نأ وأ كردخم وأ ركس

 لتق باب نم ربتعت يلاتلابو ،ةافولا نع الوؤسم قئاشلا ربتعي لاوحألا هذه
 .ةرامكلاو ةيدلا هيلع بّترتتو ءأطخلا

 :هي دلا

 :ىلاعت هلوق يف كلذ ءاج امك .اهرادقم 7 ملو .ةيدلا ميركلا نآرقلا ركذ

 ورخف اَمطَح انمؤم َلََق نمو اًَتَح الإ اًتمؤُم م تق نآ نمؤمل راك امو »
 ىلع ۔ ةيوبنلا ةنسلا نأ الإ ٩٢[، :ءاسنلا] 4 هلهأ لإ هملست د ةيدو ةتؤم ٍةَمَقَر

 ،لبإلا نم ةئام اهئأب اهرادقم تنيب يتلا يه ؛۔ مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص

نم بيبح نب عيبلا هاور يذلا ؤفيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف كلذ ءاج امك



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ۔ي.۔ب۔.۔ . ل

 حتف ءانثأ لاقو ."ليإلا نم ةئام ةيذلا» :لاق "ةليقت يبنلا نع سابع نبا قيرط
 طوشلاو و اصعلا يليف يف 1 \« : :ةبعكل ١ باب ىلع هتبطخ يف - هللا اهسرح ۔ ةكم

 .''هةَقِلَح َنوعبزَأ اهنم .لبإلا نيم ةئام ةَظَلَعُم ةيدلا ؛دمعلا ةبش اطخلاو

 رذن ىلع ادامتعا لبإلا نم ةئام ةيلا لعج ىلع اوعضاوت دق برعلا ناكو

 {ةبعكلا دنع ةرشعلا هئانبأ دحأ حبذب رذن امدنع ،ةلَي يبنلا دج بلطملا دبع

 ذخأو ،هيلإ هدالوأ بحأ ناك يذلا هللادبع هدلو ىلع جرخت رذنلا حادق تناكو

 .ةئاملا لبإلا تغلبو ،ارشع تارملا تغلب ىتح ؛لبإلا نم ةرشعب ةرم لك هيدفي

 لبإلا ترحنو ،©بلطملا دبع نب هللادبع اجنف ،لبإلا ىلع حدقلا جرخ كاذنيح

 يف لضافت ىلع لبالا نم ةئام ةيدلا لعج ىلع برعلا عضاوت كلذ دعبو
 .- مالسإلا يف فورعم وه امك اهنانسأ

 ةئام ةيدلا لعج نَم لوأ وه ؛_ برعلا نم لجر ۔ ةرايس ابأ نإ :ليقو
 .لبإلا نم ارشع كلذ لبق ةيذلا تناكو ©لبإلا

 هوخأ هلتق ،ناوزه نب ركب نب ديز وه برعلا نم لبإلاب َيدؤ نم لؤأو
 سيئر لتق اذإف ليتقو ليتق نيب لضافت تناك برعلا نأ ريغ ،'"اةيواعم

 اولزن اذإ - تايد رشع هل نوكي يلاتلابو ،لاجر ةرشع نع مهدنع وهف ةليبقلا

 ۔ تايلا ىلإ

 ناك امك ،لبإلا نم ةئام لجر لك ةيد فيرشلا عرشلا ررق مالسإلا ءاج املو
 وأ ،سوؤرمو سيئر نيب قرفي ملف سانلا نيب ىواس هنأ الإ ؛ةّيلهاجلا يف كلذ

 ا اريقفو ىنغ نيب وأ ٥&فيعضو ىوق نيب

 )١( :مقر ثيدحلا ،عيبرلا مامإلا دنسم ٦٦٩.

 )٢( :مقر ثيدحلا دنسملا ٦٧١.

 )٣( ثنانبل ،ةيملعلا بتكلا راد ط يليهسلل فنألا ضورلا ج١ث ص٢٧١.

 )٤( ص ىمعلا ءالج يبايسلا ٤٢.



 ٦٢٣ {. . ..._ تمقف روظتم ني سفتلا لتقو يذلا

 مهلاومأ بلاغ تناك برعلا أ كلذ ؟لبإلاب ةيلا ميوقت ناك اذامل امأ

 اونكسو 3مناغملاب اوعشوتو ،حوتفلا تعستاو مالسإلا رشتنا املو ،لبإلا

 ؛مهيديأ يف لبإلا تلقو ،لاومألاب اوعسوتو ءءاضيبلاو ءارفصلا تضافو "ندملا

 ررقي نأ هنيز باطخلا نب رمع ىأر ؛ساَّئلا لاوحأ تفلتخاو ءاهنامثأ تلغف

 مهنع هللا يضر ۔ ماركلا ةباحصلا رظن ىلع كلذو }ةمولعم انامثأ لبإلل

 نَمو نيعباتلاو ةباحصلا نع ةروثأملا تاياولا تفلتخا كانهو . مهاضرأو

 :ليقف ؛مهدعب ءاج

 . ةّضف امهرد نوعبرأو ةينامث وأ .ابهذ ريناند ةعبرأ ريعب لك ةميق ۔١

 .ةضف امهرد نوتس وأ ابهذ ريناند ةسمخ ريعب لك ةميق - ٢

 ةئام وأ .ةضف امهرد نورشعو ةئام وأ ابهذ ريناند ةرشع ريعب لك ةميق۔ ٣

 . '١ةَّضف مهرد

 فالتخال ؛لبإلا نانسأب لضافتلا ءاغلإو طسوتلا ههجوو :بطقلا مامإلا لاق

 ."لبإلا نم ةئام ظفل وهو 6هيلع عمجملاب اوكًّسمتو تاياورلا

 امهرد نورشعو ةئام ريعبلا ةميق نأ وه ،نامغ لهأ دنع لمعلا هيلع يذلاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ قحلا وهو مهرد فلأ رشع ينثا ةيذلا نوكتف ،ةّضفلا نم

 ةضفلا نمو رانيد فلأ بهذلا نم ةيلا مق هنف باطخلا نب رمع ناكو

 ليمج نب نافلخ خيشلا لاق امهرد فالآ ةرشع :ليقو مهرد فلأ رشع ينث

 اتئام رقبلا نمو ،ةاش اَقَلأ ءاشلا نمو عامجإلا كلذ غلبي مل نكلو :يبايشلا

 .'"'ءادرو رازإ ةلح اتئام للحلا نمو ،ةرقب

 .٦٢ص ردصملا سفن )١(

 (٢) ج ©لينلا حرش ©شيفطا ٥ ص ٩!١.

 (٣) ص ىمعلا ءالج ،يبايسلا ٧آ٦.



 دامتعا ىلإ نوملسملا دمع ؛ريناندلاو مهاردلاب لبإلا ميوقت دعب هنأ رهاّملاو

 مهدمتعم ناك نامع لهأ نأ رهاملاو شورألاو تايلا ريدقت يف ةضفلاو بهذلا

 سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ ةمالعلا لاق تايلا نومؤقي اوناك اهيلعو ةضفلا
 مهنأ هيلع دقعلاو لحلا لهأو ءاملعلاو ةمئألا :يأ _ مهانكردأ يذلاو :يصورخلا

 .مهرد فلأ رشع ينثا ،ءاوس اهأطخو اهدمع ةيلا نولعجي

 ردق ىلع لبإلا ةميقب ةيلا نأب رثألا يف لوق كانه ناك نإو هنأ ىلع

 لهأ دمتعا دقلو ةضفلاو بهلاب ميوقتلا ىلع لمعلا نأ الإ ںاهئالغو اهصخر

 ۔ افنآ انمدق امك ۔ ةضفلا نامغ

 رصمو ماشلا لهأ بهذلا لهأو ،قارعلا لهأ ةضفلا لهأب اودارأ مهلعلو

 نأ مولعملا نم هنأل ؛مولل بهذلاو سسرفلل تناك ةضفلا نأ وهو برغملاو

 موزلا امأ .ةيسراف مهارذلا تناك كلذلو ؛مهارلاب نولماعتي اوناك سرفلا

 .ةيمور رينانلا تناك كلذل ؛رينانلاب نولماعتي اوناكف

 ةاعارم ءادرو رازإ يتئام للحلا نم دمتعا باطخلا نب رمع نإ :لوقأو

 ثيح مالسإلا ةعيرش ةنورم ىلجتت انهو ،جيسن لهأ اوناك مهئأل ؛نميلا لهأل

 وه عفلا يف ربتعملا ناك كلذل ؛لامو ةو ةورث نم موق لك دنع ام تدمتعا

 .مدلا يلو ديري امك سيلو لاملا فونص ن يناجلا ىدل رقوت ام

 ىدؤت يتلا ةينمزلا ةدملا اضيأ تنيب دقف ؛ةيدلا رادقم ةئُسلا تنيب امكو

 ةلجاع صاصقلا نع مذلا يلو لزانت دعب ۔ دمعلا ةيد تلعج ثيح ءاهيف
 نم هيلع ناقفتي ام بسح ىلع وهف ،ليجأتلاب ةيذلا هل نم ىضر نإ الإ ؛ةلاح
 زوجيالو ،ةرضاح ىؤت تتبث اذإ قوقحلا نأل كلذو ؛ءادألا ةيفيكو لجألا

 ىف دمعلا ةيدك دمعلا هبش ةيدو هباحصأ اضر نع الإ اهتقو نع اهريخأت

 يهن أطخلا ةيد امأ ،هلثم نوكي ءيشلا هبشأ ام نأب كلذ اوللعو ليجعتلا



 ته روظنم نم فتلا لتقو ةيدلا
 ٥

 كلذ يف لصألاو ،ةنس يف ثلث لك ،تاونس ثالث ىلع ةطقمو ةلجؤم

 ثلث ةتس لك يف ماوغ ةَئالَن يف اطخلا ةيد) :لاق هنأ ةلت يبنلا نع يوز ام

 ."دحاو ماع يف دقلا ةيدو إةَيذلا
 .هنم لدبو ،دوَقلا نع ضوع اهنأ دمعلا لتق ةيد ليجعت يف ةلعلا لعلو

 نأ بجي ةيدلا كلذكف ؛روفلا ىلع هذيفنت ثجي هب مكحل اذإ صاصقلا نأ امبو

 وه دمعلا ةيد ةّيروفب لوقلاو ،امكح هنم لدبملاك لدبلا نأل ؛اروف اهؤادأ نوكي

 وه رخآ الوق كانه أ ريغ ؛لمعلا هيلعو ؤ©بهذملا ءاملع روهمج هيلع يذلا

 بسني لوقلا اذهو ،أطخلا ةيد نأش اهنأش "ماوعأ ةثالث ىلع اهطيسقتو اهليجأتب

 نب دمحم يراوحلا وبأ ةمالعلا هيلع هعباتو بوبحم نب دمحم مامإلا ىلإ
 ليجعلا :امهدحأ ؛نالوق بهذملا يف راص هنإف اذه ىلعو "يرقلا يراوحلا

 .طيسقتلاو ليجأتلاب :يناتلاو ،لمعلا هيلع ناك يذلا وهو ،ةّيروفلاو

 ةضفلاو بهذلا ىلع لبإلا دعب تايلا ريدقت يف نوملسملا دمتعا دقو

 نأ بجي هئإف كلذل ،تافلتملا ميقو ،تانمشملا نامثأ اهرابتعاب _ مهاردو ريناند

 ريمأ نإ ثيحو 6- ةضفلاو بهذلا ۔ نيدقّلا نم اهلباقي امب ةيدقنلا قاروألا لداعت
 اوقفتا - مهاضرأو مهنع هللا يضر ۔ ماركلا ةباحصلاو باطخلا نب رمع نينمؤملا

 هنإف ؛مهرد فلأ رشع ينثا ةضفلا نمو رانيد فلأ بهذلا نم ةيذلا لعج ىلع

 :يلاتلاك وهو ،كلذ لباقي يذلا يناملا لايرلا نم يقرولا دقنلا ةفرعم يغبنت

 :بهلا :الأ

 .لاقثم فلأ = رانيد فلأ _

 .امارج )٤,٢٥( = لاقثملا ۔

 .سابع نبا قيرط نم عيبرلا هاور )١(



 .امارج )٤٢٥٠( = لاقثم فلأ ۔

 يف ةينامغ تالاير )٢( = )٤( رايع ديجلا بهذلا ني مارجلا -
 . '٨طس وتملا

 .لاير )١٧٠٠٠( = ابهذ رانيد فلأ ۔

 :ةضفلا :ايناث

 ةفلتخم ؛ ةي يبنلا دهع ىلعو مالسإلا لبق ةلمعتسملا مهارذل ا تناك

 :يه ؛تائف ثالث ىلع تناك دقف ،نازوألا

 .ليقاثم ةسمخ نزت مهارد ةرشع :ىلوألا ةئفلا

 .ليقاثم ةتس نزت مهارد ةرشع :ةيناملا ةئفلا

 .ليقاثم ةرشع نزت مهارد ةرشع :ةثلاّتلا ةئفلا

 جارختساب مهرمأو نيبساحملا عمج هنيو ب اطخلا نب رمع دهع يفو

 ةرشع هل اوجرختساف ©ليقاثملاو مهارذلا كللت عومجم نم ةطشوتم مهارد

 تائفلا نم مهارلا اوعمج مهأب كلذو ،ليقاثم ةعبس نزو تاذ مهارد

 :يهو ؛ثالتلا

 امهرد )١٠( + )١٠( + )١٠( = )٣٠(

 :يهو ؛ةَّضفلا َنم اهنازوأ اوعمجو

 .الاقثم )٥( + )٦( + )١٠( = )٢١(

 دق مارجلا رعس نأ تش الو إم٣٠٠٢٦ ربمسيد ١٦ شوال/١٤٢٤اه ١٠ ثحبلا ةباتك خيرات يف اذه )١(

 .نآلا فلتخا



 1 مقف روظنم نم رسنلا لتقو يذلا

 ةعبس تاذ مهارد ةرشع لك جتانلا ناكو ،ةثالث ىلع عومجملا اومستو

 ىلعو كلذ ىلع مهيأر قفتاو ،ةباحّصلا باطخلا نبا كلذ دعب رواشف ،ليقاثم

 نأ يه ؛ناورم نب كلملا دبع يومألا ةفيلخلا دهع ىلع مهاردلا برض مت اذه

 .ليقاثم ةعبس نزت مهارد ةرشع لك

 قرولا لباقم نوكتف ؛مهرد فلأ ةرشع ينثاب ةّضف ترقت دق ةيلا نأ امبو

 :يلاتلاك يناملا لايرلا وهو ،يدقنلا

 .لاقثم )٨٤٠٠( = مهرد فلأ رشع انثا

 .امارج )٤,٢٥( = لاقثملا ۔

 .مارج )٣٥٧٠٠( = لاقثم _ )٨٤٠٠(

 .ابيرقت مارجوليك )٣٦) = مارج _ )٣٥٧٠٠)

 .اًينامع الاير )٧٠( = مارجوليك

 .اينامع الاير )٣٦( × )٧٠( = )٢٥٢٠( ۔

 غلبم يناملا لايزلاب هلباقل بهذلاب ةيدلا تمؤق ول هنإف اذه ىلعف

 ةضفلا ىلع تمؤق ولو ٠ اتبسن عفترم غلبم وهو “ ل اير فلأ رشع ةعبس

 ضفخنم غلبم وهو .اينام الاير نيرشعو ةئامسمخو نيفلأ غلبم اهلباقل

 .ريبك دح ىلإ

 ةيواستم امبر وأ ةبراقتم تناك ةضفلاو بهذلا نم لك يَتميق إ ثيحو

 انتقو ىف امأ ،امهدحأب ةيلا ريدقت ىف نيدقّنلا دحأ دامتعا غاس دقف ؛امميدق

 عفترم بهذلا نإ ثيح ؛امهنم لك ةميق نيب ازيبك اقرف كانه نإف رضاحلا
.ةميقلا ةضفخنم ىمهف ةضفلا امأو ،ةميقلا
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 ؛ةيدلا ريدقت يف ةضفلاو بهذلا نيب عمجلا بسانملا نم هنأ ىرأ انهو
 مسقيو ،امهنم ةيدلا ةميق رادقم عمجي نأ ىلع ،نيدقنلا دحأ لمهن ال ىتح

 :نوكيف © نينثا ىلع جتانلا

 .الاير )١٧٠٠٠( + )٢٥٢٠( = )١٩٥٢٠(

 .الاير )١٩٥٢٠( + )٢( = )٩٧٦٠(

 .فالآ ةرشعلا نم بيرق وهو

 .'”ىنامُغ لاير فالآ ةرشعب ملسملا لجآلل ةيلا ردقت نأ ىراف

 أطخلا لتق نيب قرفلا اميس ال ،لتقلا فيصوت لوح يل رهظ ام اذه

 فرعي ام ىهو ،تاراتَسلا ثداوح نع ةجتانلا ةافولا روص ضعب نيبو

 .رورملا ثداوحب

 باب ني ربتعت كلذ نع ةجتانلا تايقَولا لك سيل هنأ ىلإ تلصوتو
 .أطخلا لتق

 هتلباقمو ۔ يناملا لايرلا يدقنلا قرولاب ةيلا ريدقت لوح كلذك

 وه ةيلا رادقم نوكي نأ يغبني هئأ ىلإ تلصوتو "ةضفلاو بهلا نيدقلاب

 .ينامع لاير فالآ ةرشع غلبم

 . ليكولا معنو انبسح وهو ،قينومتلا يلو هللاو

 ٨ مص ح
+ 

 .ةديدجلا تايطعملا قفو ةيدلا ريدقت يف رظنلا ةداعإ يغبني هنأ ىرأو )١(



  

 ةّينانجلا ةيلوؤسملا
تابكرملا يدناقل





 ٧١ تابكرملا يدئاقل ةّينانجلا ةيلوؤسملا

 هم دلتم

 هلآ ىلعو .7 انديس ىلع مالشلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 7 امأ ؛نيعمجأ هبحصو

 .ركباب دلاخ روتكلا ةمالعلا خيشلا ةليضف نم ةميرك ةوعدل ةباجإف
 ةروذلا يف ةكراشملل يل يلولا يمالسإلا هقفلا عمجمل ماعلا نيمألا

 ةيلوؤسملا) :ةئاونع ثحبب ةباتكلاو عمجملا رمتؤمل نيرشعلاو ةدحاولا

 نأ امبو عضاوتملا ثحبلا اذه تددعأ دقف ،(تابكرملا يدتئاقل ةيئانجلا

 لمتشا دقف رصاعم ينوناق ريبعت تابكرملا يدئاقل ةيئانجلا ةيلوؤسملا

 ثداوحلاب قلعتي عوضوملا نإ ثيح .ةينوناق بناوج ىلع ثحبلا
 اهثودح ثأل ؛رصعلا اذه يف ةايحلا تادجتسم نم يه يتلا ةيرورملا

 .تارايَسلا روهظب طبترا

 وأ هفيصوت ثيح ني هتجلاعم تمت عوضوملا اذه نأ مولعملا َنمو

 ىلإ ةبسنلاب ةمظنألاو نيناوقلا ربع ،هيلع تابوقعلا عضو ثيح نيو ،هميرجت
 اذه نع لزعمب ةيمالسإلاو ةيبرعلا لولا نكت ملو ،ملاعلا لود نيم ةلود لك

 وأ ةيانج نم هيلع يوطنت امب ةيئانجلا ةيلوؤسملا اهنيناوق تجلاع دقف ؛رمألا
 .نيمزاللا ميرجئتلاو فيصوتلا اهثادحأل تعضوو ،تابكرملا يدئاقل ةحنجم

.كلذل ةردقملا تابوقعلاو



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ٧٢

 افيصوت ةمظنألاو نيناوقلا كلتل يعرشلا قلطنملا نأ تيأر دقو
 اهماكحأ قيبطت وأ اهقيبطت طاني يتلا ةلسرملا ةحلصملا يه ۔ تابوقعو

 .دارفألا عومجمب وأ ،ةعامجلاب قلعتت اهنأ اهرابتعا ىلع ،(ةلودلا) مكاحلاب
 ،لسرملا بسانملاب ليلعتلا ىلع ةمئاق ةلسرملا ةحلصملا نأ مولعملا نمو

 يف ةعيرشلا دصقم كلذ نع ّضخمتو ،ةطبنتسملا ةلعلا ماسقأ دحأ وه يذلا

 .ةمالسلاو نمألاو ةلادعلا قيقحت

 :يه ؛ةسمخ رواحم يف ةئلعج دقو

 .ةيحالطصالاو ةيوغللا تافيرعتلا :لوألا روحملا

 .تابكرملا يدئاقل ةيئانجلا ةيلوؤسملل يعرشلا دنتسملا :يناتلا روحملا

 .ةيئانجلا اهتيلوؤسمو ةيرورملا ثادحألا :ثلاتلا روحملا

 .تابكرملا يدنئاقل ةيئانجلا ةيلوؤسملا ىلع ماكحألا نم جذامن :عبارلا روحملا

 .تابكرملا يدئاقل ةيئانجلا ةيلوؤسملا نم دعي ال ام :سماخلا روحملا

 قيفوتلا ێلو هللاو

.هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو



 ٧٢ تابكرملا يدناقل ةّينانجلا ةيلوؤسملا

 تافيرعتلا

 :ةّيناتجلا ةيلوؤسملا :اوا

 باكترا نع ةيلوؤسملا اهب دصقي رصاعم ريبعت ةيئانجلا ةيلوؤسملا
 ةيانجلا يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا فرع دقو "يلام وأ سفن يف ام ةميرج

 .ينجي ،هموق ىلع وأ ،هسفن ىلع ةريرج زج :يأ ؛ةيانج ىنج» :لوقلاب
 :رعاشلا لاق

 ""ثزجلا برجت حاحصلا يدغ ذَقَو َكيَلع ييجَي نَم يناج

 .هيلإ هج ؛ةيانج ينجي ‘هيلع بنذلا ىنج» :هلوقب يدابآزوريفلا اهفرعو
 .'""«هلعفي مل انذ ىعدا :هيلع 7

 لعفلا عقو اوس ،اعرش مرحم لعفل مسا ةيانجلا :يهقفلا حالطصالا يفو

 ىلع مهنيب فراعتلا ىرج ءاهقفلا رثكأ نكل كلذ ريغ وأ ،يلام وأ ،سفن ىلع

 :يهو ،هفارطأ وأ ،ناسنإلا سفن ىلع ةعقاولا لاعفألا ىلع ةيانجلا ظفل قالطإ

 ىلع ةيانجلا ظفل ضعبلا قلطي امنيب ضاهجإلاو ؤ©برّضلاو حرجلاو ،لتقلا
 ؛ءاهقفلا دنع انايحأ ةيانجلا فيرعت قيضيو ،'""صاصقلاو دودحلا مئارج
 .'"عطقلاو حرجلا ىلع رصتقيل

 .ىنج ةدام .نيعلا باتك )١(

 .ىنج ؛ةدام سوماقلا )٢(

 )٣٢( ج "يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا ،ةدوع رداقلا دبع  6١ص ٦١٧.

 )٤( ص ،ىمعلا ءالج ،لتمج نب نافلخ ،يبايسلا ١٠.



 ةيهقف ةف ةيديدجت تارظن ._ . ٧٤

 دقو ،ةيانجلا ظفلب ةميرجلا نع ربعي ام اريثك يمالسإلا هقفلا نأ ىلع

 هنع هللا رجز ،يعرش روظحم اهئأب :اهقف اهيلع حلطصا وأ 5اهقف ةميرجلا تفرع
 .هب رومأم لعف كرت وأ ،هنع يهنم لعف نايتإ امإ وه روظحملاو ،ريزعت وأ حب

 يفف ؛ةبوقعلا عون بسح ىلع ةميرجلا مسقي وهف ينوناقلا حالطصالا امأ

 نوناق امأ ،'ةفلاخمو ،ةحنججو ،ةيانج ىلإ ةميرجلا مسقت يرصملا نوناقلا

 يف درو ناك نإو ،!ةحابقو ةحنججو {ةيانج ىلإ اهمسق دقف ينامغلا ءازجلا
 .ةحابقلا ىلع اقلطم ةفلاخملا حلطصم ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق

 ديدحت يف ينوناقلا حالطصالا نع يهقفلا حالطصالا فلتخي انه نيو

 رظنلا نود ،ةميرج ةيانج لكو ،ةيانج ةميرج لك ربتعي هقفلا نأل كلذو ؛ةيانجلا
 .'"ةيانجلا وأ ةميرجلا ىلع ةبترتملا تابوقعلا ىوتسم يف

 :ةبكرملا دئاق :ايناث

 ةيديهمتلا ماكحألا باب نم )٢٥( ةداملا يف يناملا رورملا نوناق فرع

 زجلا تاناويح نيم ناويح وأ ةبكرم ةدايق ىلوتي صخش لك :هنأب ةبكرملا دئاق

 .بوكلا وأ كلمحلا وأ

 ةليسو اهنأب :ةبكرملا ةيديهمتلا ماكحألا باب نم )٣( ةداملا يف فرع امك

 ريستو ،'“ريزنج وأ ،تالجع ىلع ريسلل تّعأ ؛رجلا وأ لقنلا لئاسو نيم

 .ةيدسج وأ ةيلآ ةوقب

 .ةيلآ ةبكرم اهنأب :بابلا سفن نم )٥( ةداملا يف ةرايسلل هفيرعت يف ءاجو
 .امهيلك وأ ،ءايشألا وأ صاخشألا لقن يف ةداع مدختست

 ٦٧. ص 6١ ج يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا ،رداقلا دبع )١(

 ٧. ص ،ينامعلا ءازجلا نوناق )٢(

 (٣) ج .يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا رداقلا دبع ١ ص ٦٨.

 )٤( .ندعملا نم ةلسلس



 ٧٥ تابكرملا يدئاقل ةينانجلا ةيلوؤسملا

 ةيئانجلا ةيلوؤسملل يعرشلا دنتسملا
 تابكرملا يدناقل

 ةايحلا هتزرفأ امم يه تابكرملا يدئاقل ةيئانجلا ةيلوؤسملا أ مولعملا نم

 انتقو يف ةيرورملا ثادحألاب فرعت ام يهو .ةايحلا تادجتسم نم ةرصاعملا

 اهمظعمل وأ اهل نكت مل كلذل ؛تارايشسلا روهظب تطبترا دقو ،يلاحلا

 نإو ،ئمالسإلا يهقفلا ثارتلا يف زئاظنو ةابشأ اهيلع ةبترتملا تابوقعلاو

 .فاصوألا ضعبل ماكحألا ضعب يف يهف تدجؤ

 ةلسرملاو ،ةلسرملا حلاصملا ماكحأب اعرش اهطبر نم ب ال هنأ ييأر يفو

 نوك ىلإ ارظنو ةماعلا حلاصملاب ايلاح اهنع ربعي يتلا يهو ،ةقلطملا يه

 .ةعامجلاب :يأ ؛دارفألا عومجمب ةطبترم ةماعلا ةحلصملا وأ ةلسرملا ةحلصملا

 نأ ىلع ،(ةلوألا) مكاحلاب طبترم اهماكحأ قيبطت نإف ؛ماعلا ماظنلا وأ

 مل ام وهو لسرملا بسانملاب ليلعتلا ىلع ةينبم وأ ةعبات ةلسرملا ةحلصملا

 :يملاسلا مامإلا لوقي ،'"هئاغلإ ىلع الو ،هرابتعا ىلع ليلد تأي

 ظح ؤ زيجأ لسرم كادف نهج ذق ؤابيغالاو ىتأ نو

 المخُم هبلَع ادت امل هب الَنَعي نأ باحضألا بَمذَمَو
 "امزح ذق ةذخأ بيرقلا وه املع ذَق ةؤاقلإ نكي نإو ٤٤. ٨4و ٠ < َ <؟, ٠ه ؟ ؛ ۔

 }هقفلا لوصأ ةرهز وبأ ذدمحم :رظناو ٢١٧. ص ٢. ج .سمشلا ةعلط ديمح نب هللا دبع يملاشلا 60

 ٢٤٧. ص

 ٢١٤. ص ٢. ج .سمشلا ةعلط حرش ىلع لوصألا سمش ،يملاشلا (٢)



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ٧٦

 ۔42 .و ّ .[ ۔ ٠0 4٨ ٥ ۔۔< ٠ ٥ ح َ . آ ٠ ه 2 7
 اردهُم سيلو مكخلا عراش نم اربتعم نكي مل تفضَ ةنِمَو

 'ةلَسزُمْلا غلاصمل أا ةمشسإَو ةَحَلضَم هب اَتَل ثَرَلَتَو

 هدبع اهب ءاج {هدابعل هللا نم ةمحر يه ءارقلا ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ كلذو
 س ر٭د ,< ے۔ ي ۔ررس

 4 وبملكلل ةمح اع ١ امو : :ىل اعت هللا لوقل ن دمحم هلوسرو

 ١٠٧[. :ءايبنألا]

 : كنك لوقي ثدابعلا حلاصم قيقحت ىلع اهلامتشا ةمحزلا هذه ملاعم ن نمو

 ُمَلَعَ لاو او "كئوخ ح اق مكو ت نإو رتح 2 ةكلضصإ ١ لق يتمأ ا نع ة كنولو »

 موهفلاو ،ةميلسلا لوقعلا يوذل اميس ال ،[٠٦٢:ةرقبلا] جيلّصُملا نم ا دسيل ا

 يهو ءاهنم ةربتعملا حلاصملا ةلسرملا حلاصملا نم دوصقملاو "ةحيحصلا

 ؛ةفورعملا ةسمخلا رومألا ىلإ اهلمجم يف عجرت يتلا سانلل ةيقيقحلا حلاصملا

 :يهو الأ

 .نيلا ظفح ۔

 .سفنلا ظفح ٢

 .لقعلا ظفح ٣

 .لسنلا ظفح ٤

 .لاملا ظفح ٥

 اهماسقأب ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم اهيف ىلجتت ةسمخلا رومألا هذهو

 ذخآ ماسقألا هذه نم دحاو لك أل ؛ةّينيسحتلاو ،ةيجاحلاو ،ةيرورضلا :ةثللا

 )١) ص ردصملا سفن ٢٨٠.

 )٢( ص ،قباسلا ردصملا ةرهز وبأ ٢٧٧.



 ٧٧ تابكرملا يدناتل ةينانجلا ةيلوؤسملا

 ىلع ةينبنم ةيعرشلا دصاقملا نأ ءارقتسالا لالخ م نيبتيو رخآلا ةزجحب

 تل يه ةلعلاو ،ليلعتلا ىلع ةينبنم ةلسرملا حلاصملاو ،ةلسرملا حلاصملا
 ةلسرملا حلاصملا نذإ ،(طانملا)ب ةلعلا نع ربغ كلانه نمف ،هروحمو سايقلا

 ةحلصملاو ةعفنملاو ريخلا قيقحتل تءاج ؛ةيلالدتسا ةموظنم يف ةقلح يه

 . ىلاعت هللا ءاش نإ _ مهارخأو مهايند يف سانلل

 نع ةرابع يهو ،ةلسرملا حلاصملا :لالدتسالا َنم» :يملاسلا مامإلا لوقي

 نكل ،ةدسفم مهنع تعفدناو دابعلا ةحلصم هيلع بترتت بسانم رفصو

 ملو .ماكحألا ن م ءيش نم ؛هسنجب الو .هنيعب فصولا كلذ ربتعي مل عراشلا

 ناكف ،قلطملا ةغلا يف لسرملا نأل ؛اًلسرم يمس كلذبو ،هل ءاغلإ هنم ملعي

 هثحبم يف هقيقحت مت دقو رادهإلاو رابتعالا نع قلطأ دق بسانملا فصولا اذه

 .امامتها هب باحصأل نأ انيبو ،ةريثك ةلثمأ كلانه هل انركذ دقو ڵبسانملا

 .'«ءانتعا دشأ هب ةيكلامللو ،لالدتسالا اذه ىلع ينبم مهعورف نم زيثكف

 ظفحت وأ ،ةلسرملا حلاصملاب لالدتسالا نم بهاذملا ضعب فقوم لوحو

 قفّئي» :ةرهز وبأ دمحم خيشلا لوقي ؛اهناصوأ ضعب ىلع بهاذملا ضعب
 ةحلصم لك نأو ،يمالسإلا هقفلا يف ةدمتعم ةحلصملا نأ ىلع ءاهقفلا روهمج

 صوصلألل اهنم ةضراعم الو ںىوه الو .ةوهش تسيل تماد ام اهب ذخألا بجي
 ىنم ةلسرملا ةحلصملا» :هلوق يفارقلا نع لقنيو ،«عرشلا دصاقمل ةضهانم نوكت

 الو ،تابسانملاب نوفرتعيو نوسيقي مهنأل ؛قيقحتلا دنع بهاذملا عيمج

 نأ دمكؤي اممو كلذ الإ ةلسرملا ةحلصملا ينعت الو ،رابتعالاب ادهاش نوبلطي

 ةبانك :وحن ؛رابتعالاب دهاش ميدقتل ال .ةحلصملا قلطمل ارومأ اولمع ةباحصلا

 مدقتي ملو ،انث رمعل ركب يبأ نم دهعلا ةيالوو ريظن مدقتي ملو ،تفحاصملا

 لمعو ،نيواودلا نيودتو ىروش ةفالخلا لعج كلذلو ،ريظن الو ،رمأ اهيف

 )١() ص ،قباس ردصم ،يملاشلا ٢٨٠.



 ۔۔.۔۔۔ __ __ __ .__ _ ٧٨

 دجسم ءازإب ىتلا فاتوألا هذهو نجلا ذاختاو .نيملسملل ةكتلا

 .'” «و نامثع هلعف هقيض دنع دجسملا ىف اهب ةعسوتلاو .ةت هللا لوسر

 دنتسملا يه ةيعرش دص اقم نم اهيلع ينبني امو ةلسرملا حل اصملاو

 نم كلذ ىلع بترت امو ،تابكرملا يدئاقل ةيئانجلا ةيلوؤسملل يعرشلا

 يف ريسلاو تابكرملا ةدايق ةيلمع مظنت رورملل نيناوق عضو مت دقو ‘تابوقع

 .ةيئانجلا تابوقعلا اهيلع بترتت ىتلا تافلاخملا نيبتو ،تاقرطلا

 ءازجلا نوناق اهنمو _ اهداوم ضعب ربع ةيئانجلا نيناوقلا تشقان امك

 ©ينوناقلا حالطصالا بسح ةحنج ربتعي امو شةيانج ربتعي ام رابتعا - يناملا

 .يلاتلا روحملا يف هركذأس ام وهو

5 
 . ث

 )١( ص هقفلا لوصأ ٢٨٢ _ ٢٨٤.

  

 



 ٧٨٩ تابكرملا يدئاقل ةيئانجلا ةيلوؤسملا

 ةيئانجلا اهتيلوؤسمو ةيرورملا ثادحألا

 لاعفأ باكترا ةجيتن نوكت يتلا يه مومعلا ثيح نم ةيئانجلا ةيلوؤسملا

 وأ ةعامجلا ماظنب وأ ،ماعلا ماظنلاب زرض اهكرت وأ اهلعف ىلع بترتيو ةمرحم

 هنأش نم ءيش لكب وأ مهضارعأب وأ ،مهلاومأب وأ ،اهدارفأ ةايحب وأ ،اهدئاقعب

 كلذل ؛ امهيلكل وأ .عمتجملل وأ .ةلوذلل ماعلا ماظنلا ىف اللخ ثدحن نأ

 ةيانجلا ردقب ردقت ،ةيعامتجا ةرورض ةمرحملا لاعفألا كلت ىلع ةبوقعلا تناك

 نم هماظن ظفحو عمتجملا ةيامحل تضرف اهنأل ؛طيرفت الو "طارفإ ريغ نم

 الو ةدايزلا يغبني الف عمتجملا دارفأ نم درف لكل نمألا قيقحتو ،للخلا

 4 اردق هردَمَك ءىش ل ََلََو » ءةيانجلا ىوتسم نع وأ ىلع ناصقنلا

 ٢[. :ناقرفلا]

 مرحم لعف باكترا :ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ينعت ةيئانجلا ةيلوؤسملاو
 يذلا لقعلا كلذ ظانمو ،رايتخالاو كاردإلاب ىلحتي ناسنإ لتق نم مرجمو
 ةبوقعلا قيبطت كلذ ىلع قحتسيل ؛هلاعفأل اراتخمو اكردم ناسنإلا هب نوكي
 يف ىلاعت هللا اهعضو يتلا عفادلا ةئس نأل ؛هتيانج قف هيلع ةردقملا ةبسانملا

 ؛سانلا ضعب ني هللا عرش نع زواجت اهيف ثدحي دق سانلل ةايحلا هذه

 نوكت كانهو ،ةيانجلا نوكت كانهف عرشلا همرح ام لاعفألا نم نوبكتريف

 ملك امف ةبز ألا لع ام المج » :نيق هللا لوقي .ةيئانجلا ةيلوؤسملا
 ر.< سب . ,م « ه . . و وك م؟ 2 صم ورد س صس رح مإ م و صس ء< ,

 نسحل كنا َ ولبل ةويحلاو تومل ا قلخ ىزلا « : لوقيو ٧[© :فهكلا] ي نسحل مها

لمحتي نأ ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ةيئانجلا ةيلوؤسملا ىنعم نذإ ،ا: :كلملا] ه الَمَع



 ةيهقف ةيديدجت تارظن .. ٨٠

 اهيناعمل كردم وهو ءاراتخم اهيتأي يتلا ةمزحملا لاعفألا جئاتن ناسنإلا

 :ةثالث سسأ ىلع موقت يهو اهتاعبتو

 .مرحملا لعفلا ١

 .راتخملا لعافلا ٢

 .زيمملا وأ كردملا لعافلا ٣

 نم لحارمب تم دق ةيئانجلا ةيلوؤسملا نإف ؛ةعوضوملا نيناوقلا يف امأ
 بهذملا ىلإ ،رايتخالا ةفسلف بهذم ىلإ يداملا بهذملا ني رؤطتلا

 ترقتسا يذلا حيبستلا رايتخالا بهذم ىلإ يعضولا بهذملا مث ،يديلقلا

 ةيلوؤسملا ىنعم لعج يبسنلا رايتخالا بهذم نأ ىلع ،ةيعضولا نيناوقلا هيلع

 .'"ةّيمالسإلا ةعيرشلا يف اهانعم نم برتقي ةيئانجلا

 ثادحألاب فرعت يتلا تابكرملا يدئاقل ةيئانجلا ةيلوؤسملا دانسإو

 نيناوقو ةيئانجلا نيناوقلا تشقان ؛تابوقع ني اهيلع بترتي امو "ةيرورملا
 ،يناممتلا رورملا نوناقو ،ينامغلا ءازجلا نوناق اهنمو ملاعلا لوذ يف رورملا

 :يلي ام )٢٥٤( ةداملا يناملا ءازجلا نوناق يف ءاج دقف

 ةرشع نم ةمارغلابو ڵتاونس ثالث ىلإ رهشأ ةس نم نجلاب بقاعي

 يف ببست نم ؛طقف نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ .لاير ةئامسمخ ىلإ تالاير
 .ةمظنألا ةاعارم مدع وأ {زارتحا ةنق وأ ،لامهإ نع ناسنإ لتق

 :ىلي ام )٥٨( ةداملا ىف ءاج امك

 ے_ ه " ث , ٤ م . ِ د
 اهلعاف ىلع مكحي ؛ايونعم وا ايدام اررض ريغلاب قحلت ةميرج لك

 .ررضتملا بلط نع ضيوعتلاب

 )١) ج .ىمالسإلا ىئانجلا عيرشتلا ١. ص ٩٢.



 ٨١ تابكرملا يدناقل ةينانجلا ةيلوؤسملا

 ةيئادتبالا مكاحملا نم ادب ةنطلشلاب ةيئاضقلا تاطلسلا نإف كلذل

 عقوئو ،اهماكحأ لزنت ؛ايلغلا ةمكحملا ىلإو فانئتسالا مكاحم ىلإ

 نيتداملا موهفمو قوطنم ىلع انب ؛ةّيرورملا ثادحألا ىلع اهتبوقع

 يلالا روحملا يف اهدرونس كلذل 0 ةيقيبطت ةروص كانهو ٠ نيتروكذملا

 .۔ ىلاعت هللا ءاش نإ

 تابكرملا يدئاقل ةيئانجلا ةيلوؤسملا فصو ناملا رورملا نوناق نأ امك

 :يلي ام اهيف ءاج ثيح )١/٥٠( ةداملا يف

 دشأ ةبوقع ةيأب وأ نوناقلا اذه يف ةررقملا ريبادتلاب لالخإلا مدع عم

 ديزت ال ةمارغبو شةنس ىلع ديزت ال ةدم نجسلاب بقاعي ؛رخآ نوناق ىف ةدراو

 نم العف بكترا نم رك ؛نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،لاير ةئامسمخ ىلع
 :ةيتآلا لاعفألا

 تحت وأ 5وَرَت نودب وأ ،رؤهت وأ \ةعرسب قيرلا ىلع ةبكرم ةقايس ١

 يف زواجتلاب ماق وأ ىرخأ ةيلقع تارمتؤم ةيأ وأ اردخم وأ رمخ ريثأت

 وأ ،هيف زواجتلا عونمم وأ .رطخ ناكم يف زواجتلا عونمم وأ رطخ ناكم

 اذإف .رطخلل مهلاومأ وأ صاخشألا ةايح ضرعت وأ ةروطخ لكشت ةقيرطب
 نع ليطعت وأ ضرم هنع مجن هب ىذأ قاحلإ وأ صخش ةافو كلذ نع جتن

 ىلع ديزت الو ةنس نع لقت ال ةدم نجشلا هيف ةبوقعلا نوكت ؛ةّذمل لمعلا

 .تاونس سمخ

 مكاحملا اهردصت يتلا ةيرورملا ثادحألا يف ةيئاضقلا ماكحألا نأ ىلع

 ىلعو رورملا نوناق يف ةداملا هذه ىلع دمتعت ؛نامُغ ةنطلسب ةيئاضقلا

 ."يناملا ءازجلا نوناق يف اقباس نيتروكذملا نيتاملا

 )١( ص .ينامثلا ءازحلا نوناق ٥. ص ٧١١. ص ؛رورملا نوناقو ١٧١.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن . . ٨٢

 يف اهريظنو اههبش دجوي ؛اهموهفمو ةروكذملا داوملا قوطنم نأ ييأر يفو
 يف ءاج ام كلذو ،لقألا ىلع اهماكحأ ضعبل ريظنو هبش وأ .يمالسإلا انهقف

 بكر نمم نأ :هقفلا رثألا يف ءاج دقف ،نامض ني اهب قلعتي امو باولا ثادحأ
 ."ةيلا ةبادلا بكار ىلعف ،تامف ،اهمدقمب وأ اهسأرب الجر تباصأف ةباد

 تركذ ام اّمأو» :هلوق هلأس لئاسل هل باوج ىف ديز نب رباج نع ءاج دقو

 َنكلو صاصق هيلع سيلف ؛۔ اهبحاص اهيلعو ۔ اناسنإ اهديب تبرض ةباد ني
 ."سفنلاو حرجلا غلب ام ةبادلا بحاص ىلع ةيلا

 بكار ىلإ تهج;ج تهجوت ةيئانجلا ةيلوؤسملا وأ نامضلا أ مكحلا اذه هيجوتو

 يف ءاج امك رابج ةّبالا حرج نأل ؛اهسفن ةبادلا نع تلقتنا نأ دعب ةبادلا

 . '١٢‘نابُج ءاَمْخَعلا ححزُج» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 ىلع هلوصح ريغ ني ةبكرملا دوقي يذلاف ڵىرخأ رئاظن كانه نأ ىلع

 ةيلوؤسملا هيلإ هجوتت هنإف ؛ةّيرورملا ثداوحلا َنِم ادح بكتراو ،ةدايق ةصخر

 .اهيلع ةرطيَسلاو مكحتلا عيطتسي ال وهو .ةبادلا دوقي يذلا كلذ ريظن ةيئانجلا

 لوصحلا نود ةبكرملا دئاق كلذكو ،'؛ءايشأ نم هفلتأ امل اًئماض نوكي هنإف

 ،ةبكرملا ىلع ةرطيشلا ىلع عيطتسم ريغ اضيأ وهف ؛ةدايقلا ةصخر ىلع

 .اهتدايق يف مكحتلاو
 ؛اهب مدتصتف ىرخأ ةبكرم يتأتو عراشلا يف هتبكرم فقي يذلا نأ امك

 يذلا كاذ هريظن ،ةفقاولا ةبكرملا بحاص ىلإ هججوتت ةيئانجلا ةيلوؤسملا نإف

 )١( ج ،نيبلالتلا جهنم ديعس نب سيمخ يصقششلا ١٨، ص٣٨١.

 )٢( ص “يريبعجلا تاحرف :قيقحتو ةسارد ديز نب رباج مامإلا لئاسر ٤!١

 )٣( .ثيدحلا بتك عيمج يف يورم ثيدحلا

 )٤( ج ،نيبلالتلا جهنم ؤيصقشلا  0١٨ص ٣٨٦.



 ٨٢ تابكرملا يدناقل ةينانجلا ةيلوؤسملا

 ارجح عضو نَم اضيأ هريظنو ،'""تباصأ امل نماض هنإف قيرطلا يف هتباد فقوي
 عضاو نإف ،ءايشألاو سفنألا يف افَلَت تثدحأف ،ةباد هب ترقعتف ،قيرظلا يف

 ."نماض رجحلا

 ةيلوؤسملا هيلإ هًجوتتف ؛فوقولا هيف عونمم ناكم يف هتبكرم فقي ن امأ
 ةبكرمل ثدحي وأ ،ريغلا بناج نم ررض نم هتبكرمل ثدحي ام لك يف ةيئانجلا
 وأ 5ةباذلا تفلتف هيلع تعقوو ،ءيش ىلع ةباد طبر نَم هريظن اررض ني ريغلا
 نماضو هريغل تناك اذإ ةّباًدلل نماض هنإف ؛هيلع تعقو يذلا يشلا كلذ فلت

 .""هيلع تعقو يذلا فلتملا ءيشلل

 صخشل سهد هيف نوكي يرورم ثداح يأ سايق بسانملا َنِم ىرأ كلذل

 وأ صاخشألل ررض هنم ثدحيو ،ناك ءيش ىأ سهد وأ .صاخشأل وأ

 نأب ثداحلا كلذ يف ةيئانجلا ةيلوؤسملا ةبكرملا دئاق ىلع نوكت ؛ءايشألل

 اهيلع نوكي يتلا باودلا نم ةباد ةئدحُئ يتلا ثدحلاب ثداحلا اذه ساقي

 دئاقو ،ةبكرملا دئاق دوجو كلذ يف سايقلل عماجلاو ،اهقوسيو اهدوقي بكار

 .ةبادلا سهد نمو ،ةبكرملا سهد نم ررضلا دوجو يهف ةلعلا اًمأ ،ةّباّذلا

 نم يه ؛اهب ةقلعتملا ماكحألاو ،اهتدروأ يتلا ةيهقفلا لئاسملا نأ ىلع

 .ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا يفو يضابإلا بهذملا لخاد اهيف فلتخملا

 .ةيرورمو ةيئانج ةرصاعملا ةيعضولا نيناوقلا عم قفاوتي ام اهنم تدروأ يننكلو

 ءازجلا نوناق ىلع اينوناق تدمتعا يننأ ثركذ دقو ،نيناوقلا هذه هعم قفاوتت وأ

 هيجوت يف يناممتلا وررملا نوناقو ،يئانجلا نوناقلا وه يذلا "يناملا

 نوناق نم (٤٥٢)و )٥٨( نيتاملا يف كلذو "ميرجتلا وأ ةيئانجلا ةيلوؤسملا

 ؛٠٢ص ٦٥، ج .عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم يدنكلا ()

 (٢) ص ردصملا سفن ٣٩.

 (٣) ج ‘فنصملا ،هللا دبع نب دمحأ يدنكلا ٠ ص ٢٩.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ٨

 نأ كش الو ،يناممملا رورملا نوناق نم )٥٠( ةداملا ىلعو ،يناممتلا ءازجلا

 .قفاوتلاو قباطتلا نم ريثكلا اهنيبو ضعب نم اهضعب بيرق نيناوقلا

 :لاق ثيح ؛سايقلاب ةيعضولا ن نيناوقلا ريسفت ةرهز وبأ خيشلا شقان دقو

 ظافلأ نأ دكؤملا نم هنإف ؛نيناوقلا وعضاو اهيلإ هجتي يتلا قافآلا نكت امهم»

 لوقي امكو .عتاقولاو ثداوحلا لكل ةلماش نوكت نأ نكمي ال نوناقلا

 يف سايقلا نم ًدب الف ،ىهانتت ال عئاقولاو ىهانتت صوصلا نإ :يناتسرهشلا

 عئاقولا مكح اهمكح ىلع صن ال يتلا عئاقولا ىطع نآب نيناوقلا قيبطت
 يرحت نأ ظحالئو» :لاق نأ ىلإ ...«اهيلع صوصنملا نم اههباشت ىتلا

 رادقم هيف لخدي نأ بجي مكحلل بسانملا فصولا ةفرعمل يضاقل
 ذإ ؛نيناوقلا لكل ماع دصقم ةلادعلا نإف ،ةلماش ٍةَماع ةلادع نيم هيف ققحتي ام

 طسقلاب سانلا نيب تالماعملا ميظنتو .ةلادعلا ةمدخل تءاج نيناوقلا نإ

 .'«نيمكاحلا ريخ هللاو ،نازيملاو

 يدئاق نمو باولا يدئاق نم ثادحألا ريتعي مكحلا نأ مولعملا نمو

 ءاوس أطخلا تابوقع اهيلع بترتت يلاتلابو ،أطخلا لاعفأ ليبق نم تابكرملا

 .فارطأ فالتإ وأ سفن فالتإ اهيف ناك

 ن ىر ‘؛ف هد > :2 حد ةد د

 )١( ص ‘هقفلا لوصأ ٢٦٢٢ ٢٦١.



 ٨٥ تابكرملا يدتاقل ةّينانجلا ةيلوؤسملا

 ةّينانجلا ةيلوؤسملاب ةقلعتملا ماكحألا َنِم جذامن

 '١تابكرملا يدناقل

 ١ مقر نعللا )٢٠٠٤/٢٨٤م(:

 :مكحلاو عئاقولا صخلم

 هتبكرم ةمدقمب اصخش سهدو "لامهإو ةعرسب هتبكرم داق اصخش نأ وه

 راحب فائنتسالا ةمكحم تضقو ،تاباصإ هب اقحلش ماعلا عراشلا هروبع ءانثأ

 نوناق ماكحأ ةفلاخمو }لامهإ نع ءاذيإلاب مهتملا ةنادإب :(تايئانجلا ةرئاد)

 .نيرهش ةمل هتدايق ةصخر بحسو .ذافنلا ةفوقوم ماع ةدمل هنجسو ثرورملا

 .يعدملا ضيوعت عفدب همازلإو
 ةمكحملا ترظنو ءايلعلا ةمكحملا مامأ مكحلاب هيلع موكحملا نعطو

 عوضوملا يفو ںالكش نعلا لوبقب تمكحو ،نعّصلاو مكحلا يف ايلعلا

 .'"ةلافكلا ةرداصمو ،فيراصملاب (ةأرما) ةنعاّطلا تمزلأو ،هضفرب

 ٢ مقر نعللا ۔ )٢٠٠٥/٤٢٧م(:

 :مكحلاو عئاقولا صخلم

 صاخشألا ةايح ىلع ارطخ لكشت ةقيرطبو ،هابتنا نودب ةنحاش صخش داق

 تابكرملا نم دئاَئلا نود راسيلا ىلإ نيميلا نم ةاجف لؤحت نأب مهتاكلتممو

 موكحملا نوعط ىلع ةمئاق يهو ،نامغغ ةنطلسب ايلئلا ةمكحملا ماكحأ نيم ةذوخأم جذامئلا هذه )١(

 .فانئتسالا مكاحمو ةئئادتبالا مكاحملا نم ماكحالا قطنو ،ىوعدلا عئاقو ءارقتسا ىلعو "مهيلع

 ٦١٦. ص "ةسماخلا ةنسلل ايلغلا ةمكحملاب ةيئازجلا ةرئادلا نع ةرداصلا ماكحألا ةعومجم )٢(



 ةيهقف ةيديدجت تارظن -. ٨٦
 ه ۔_ا..۔.

 تمدطصاو .ةيناث ةبكرم فارحنا ىلإ ىدأ يذلا رمألا ؛زواجتلا خ يف ةمداقلا

 تايانجلا ةمكحم تمكحو ،تاباصإو ةافو ثداحلا نع جتنو تروهدتو ،ةرجشب

 نوناق ةفلاخمو ‘لامهإب ءاذيإلاو أطخلا لتقلا يتيانجب مهتملا ةنادإب راحصب

 .تايدلا عفدو ،اًموي نوعبرأو ةسمخ اهنم ذقني ،ةنس هنجسب تضقو ،رورملا

 تمكح يتلا ،ايلعلا ةمكحملا مامأ مكحلا ىلع هيلع موكحملا نعطو

 .ا"فيراصملاب نعاّسلا تمزلأو ،اغوضوم هضفرو ،الكش نعطلا لوبقب

 ٢ مقر نعلا )٢٠٠٥/٤٢٦م(:

 :مكحلاو عئاقولا صخلم

 مدطصاف ،يلحاسلا طيرشلا ىلع زارتحا ةلقو لامهإب ةبكرم صخش داق

 ةيئادتبالا ةمكحملا تمكحو .صخش ةافو ثداحلا نع جتن ٥6يديدح كلسب

 .الاير نيسمخ غلبم هميرغتبو ،هيلع ينجملا لتقب مهتملا ةنادإب قيوسلا ةيالوب

 .مكحلا راحصب فانئتسالا ةمكحم تديأو "كلاهلا ةيد عفدب همازلإو

 لوبقب تمكح يتلا ايلعلا ةمكحملا مامأ مكحلا ىلع هيلع موكحملا نعطو

 ةمكحم ىلإ هتلاحإو ،هيف نوعطملا مكحلا ضقني عوضوملا يفو الكش نعطلا

 .'"'ةرياغم ةئيهب ديدج نم هيف لصفلل راحصب تايانجلا

 ٤ مقر نعظلا )٢٠٠٥/٤٨٥م(:

 :مكحلاو عئاقولا صخلم

 صاخشألا ةايح ضرعت ةقيرطبو رت نودبو ةعرسب هتبكرم داق ) صخش

 هب تفرحناف .ةدايقلا ةلجع ىلع 5 رطيسل لا هدقفأ يذلا رمألا ؛ رطخل اب مهلاومأو

 )١() ص ردصملا سفن ٣٨٢.

 (٢) ص ردصملا سفن ٤٢٦٧.



 ٨٧ تابكرملا يدئاقل ةيئانجلا ةيلوؤسملا

 نع جتنو ‘تروهدتو إماعلا عراشلا نم نيميلا ةهج ىلإ اهريس ظخ نع ةبكرملا
 ةنادإب ىوزنب تايانجلا ةمكحم تمكحو ةبكرملا دئاق قفارم ةافو ثداحلا

 .ءاذيإو ةافو هنع جتنو ،لوحكلا ريثأت تحتو ،لامهإب ةبكرم ةدايقب مهملا

 .نارهش اهنم ذفني ةنس ةدمل هنجسب ةمكحملا تضقو

 لوبقب تمكح يتلا ءايلعلا ةمكحملا مامأ مكحلا ىلع مهتملا نعطو

 .""فيراصملاب نعاطلا مازلإو ،اعوضوم هضفرو ،الكش نعطلا

 :(م٩٣١/٦٠٠٢) مقر نحللا ۔٥

 :مكحلاو عئاقولا صخلم

 ةايح ضرعت ةقيرطبو ؤرَت نودبو ةعرسب هتبكرم داق ةبكرم دئاق

 هروبع ءانثأ صخش سهد هنع جتن يذلا رمألا ؛رطخلل مهلاومأو صاخشالا

 ةمكحم تمكحو كيبلا ريرقتلاب ةحضوم تاباصإب هتباصإو عراشلا
 اهنم ذقني ةنس ةمل هنجسب تضقو ،ةبكرملا دئاق مهتملا ةنادإب ءاربإب تايانجلا

 .ةّصتخملا ةيندملا ةمكحملا ىلإ ةيندملا ىوعذلا ةلاحإو نارهش

 لوبقب تمكح يتلا ،ايلمئلا ةمكحملا م امأ مكحلا ىلع مهتملا نعطو

 . '"فيراصملاب نعاّملا تمزلأو ٠ اعوضوم هضفرو 0 الكش نعطلا

 ف ؛ ي

 )١( ص ،ةسداسلا ةنسلا كقباسلا ردصملا ٤٣.

 (٢) ص ردصملا سفن ٣٥٧.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ... ٨٨

 ةّتنانجلا ةيلوؤسملا َنم دعي ال ام
 تابكرملا يدناقل

 .تابكرملا يدئاقل ةيئانجلا ةيلوؤسملا َنِم ًدعُت نأ نكمي ال تالاح كلانه
 ءاطخلا لاعفأ نم اهئأب اهيلع مكح نأ نكمي ال يرظن ةهجو نم يلاتلابو

 وأ ،ةافولل ةيد نم أطخلا لاعفأ اهيلع بترتي نأ اضيأ نكمي ال يلاتلابو

 : الَئَم ۔ تالاحلا كلت نمو ،تاباصإلل

 امزتلم قيرطلا يف راسو اصاخشأ وأ اصخش هعم لمح ةبكرم دئاق ١

 مدعك ؛رورملا ةمظنأب مات مازتلاو ،ةرايّتلل ةمات ةمالس نم نيناوقلاو ةمظنألاب

 .ةاشملا طوطخ روبع مدعو ،زواجّتلا مدعو ،اهب حومسملا نع ةدئازلا ةعرسلا

 مسج هضرتعا عراشلا يف هريس ءانثأو ،ءارمحلا ةيئوضلا ةراشإلل زواجت مدعو

 تايفو ثداحلا نع جتنو "هب مدطصاف ،هيدافت نم نكمتي ملو ،۔الَقَم ناويحك

 .ةيئانج ةيلوؤسمل ابكترم دحي ال ةلاحلا هذه يف ةبكرملا دئاق نإف ؛تاباصإو
 نإ ثيح ؛نيباصملا وأ ،نيفوتملل تايدك ؛فيراصم عفد لممحتي ال يلاتلابو
 ردقلاو ءاضقلا باب نم وه امنإو ءاطخلا تاباصإ وأ أطخلا لتق نم دعي ال اذه

 .طقسمب فاثنتسالا ةمكحم تمكح اذهبو ،هيف ناسنإلل لخد ال يذلا

 ءانثأو ءاصخش هعم لمح ةبكرم دئاق كانه نأ صخلتت ةيضقلا تايثيحو

 ىندأ نودو رورملا نيناوقو ةمظنأب امزتلم ناك دق وهو ،ريعب هضرتعا هريس

 ةافو :يأ ؛هقفارمو ةبكرملا دئاق ةافو ثداحلا نع جتنو \ةبكرملا يف للخ

.لومحملاو لماحلا



 ٨٨ تابكرملا يدئاقل ةتنانجلا ةيلوؤسملا

 ىلائلابو ،أطخلا لتق نم اذه نأ ءاكرب ةيالوب ةيئادتبالا ةمكحملا تربتعاو

 ةروكذملا ةمكحملا تردصأو "قفارملا ةثرول ةيدلا ةبكرملا دئاق ةثرو تلمح

 .(م١/٢٩٩١!/٩) قفاوملا (ه٤١/٦/٣١٤١) خيراتب كلذب اهمكح

 تمكح يتلا ،فانئتسالا ةمكحم ىلإ مكحلا مهدض موكحملا فنأتساو

 .(ما١٦١/٥/٣٩٩ ۔ها٠٢/١١/٣١٤١) خيراتب (م٥/٥٤/٣٩٩١) ىوعزذلا مقر :يلي امب

 ،قئاسلا هيف ببستي مل ثداحلا نع هلوقن يذلاو انه بيك ام انرظن دقو

 الف ،(قفارملا) لفطلاو قئاسلا كلهف مهمدص يذلا ريعبلا لتق نم ناك امنإ

 ."ملعأ هللاو ،هللا لبق نم ءيش كلذ امنإ ءامرغ كلذ قئاسلا ىلع ىرن

 نيناوقو ةمظنألا ةاعارم نم ةميلّسلا سشألا قفو هتبكرم داق ةبكرم دئاق ٢
 الو ،ءارمحلا ةيئوضلا ةراشإلا زواجتي ملو ،ةددحملا ةعرشلاب مازتلاو ،رورملا

 يف هريس ءانثأ صخش هضرتعاو ،امامت ةميلس ةرايَسلا تناكو ةاشملا طوطخ

 ةافو سهدلا ثداح نع جتنو ‘هسمهدو ‘هيدافت نم نكمتي ملو .عراشلا

 .هتباصإ وأ سوهدملا

 يلائلابو ،ائطخم نوكي ال ۔ ييأر يف ۔ ةلاحلا هذه يف ةبكرملا دئاق نإف

 دئاق ىلع ىدتعا يذلا وه سوهدملا صخشلا كلذ َتأل ؛امرغ لمحتي ال

 .كي هللا دنع ملعلاو ،هارأ ام اذه .عراشلا يف هسفنب ىمرو "ةبكرملا

 ؟ ؛©

 .ثحابلا دنع مكحلا ةقيثو نم ةروص )١(



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ٩

 متاخلا

 ةعسلا نم هيف مالسإلا هقفلا نأ هحرط قبسو هركذ رم امم انفرع

 تادجتسم بعوتسي هرئاظنو ههابشأب وهف ريبكلاو ريثكلا ءيشلا ةنورملاو
 لامك ىلع لدي كلذو ثادحأو ثداوح رم هتزرفأ امو ءةرصاعملا ةايحلا

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 .اهيلإ ىهتنت دودح اهل اعامجإو ةنسو اتآرق ةيعرشلا صوصنلا تناك اذإو

 اهيطعي يذلا وه اهيف هقفلا نإف ؛اهظافلأو اهتاملك ثيح م اهدنع فقتو

 .لاجملا بحر

 نيف صوصلا ىلإ اعساو ارمم سايقلا باب عرشلا لعج كلانه نيو
 ادوجو ةلعلا عم رودي يذلا مكحلا ةمكح تفرغغ اهنم يتلا ةلعلا تفرغ هلالخ
 ؛ساّئلل ةماع حلاصم يه يتلا ةلسرملا ةحلصملا تءاج ليلعتلا نمو ،امدع وأ

 دابعلل حالصلاو ةحلصملاو ريخلا قيقحت ىلإ فدهي يعرش دصقم ىلإ بلقنتل
 كانهو داهتجالا ناسرف هيف قباستي يذلا ناديملا وه سايقلا نأ ىلع دالبلاو

 يذلا كحملا هنأل ؛علاّضلا ني عيلّضلا زيمتيو ،يلصملا نم يلجملا فرعي

 ضح كلذل ؛هلوهجم ىلإ همولعم نيم مكحلا هيقفلا دهتجملا هنم جرختسي
 ةقبط مهنم ةقرف لك نمرَمَت الوَلَم» :هلوق يف نيلا يف هقفلا ىلع كو هلل
 ٢ .ةبرلا ه وردي ممَلَعل م هتلإ اوعجر ادي مُمَمَرَق اوززنشلر نيزلا ىف اوُهَمَمََسَ
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 ٩١ تابكرملا يدناتل ةيئانجلا ا ةيلوؤسملا

 .«نيلا يف ههقفي ارَح هب ةللا دري نم» :هلوقب ةلي ميركلا انيبن كلذ ىلع ّضحو
 نم ىرخأ ةياور يفو ،نايفس يبا نب ةيواعم قيرط نم عيبرلا دنع ءاج امك

 .نيلا ي ههقف ُهَهَقَف اريَح ه هب نلا َداَرَأ ئ ْنَم» :كلام نب سنأ قيرط

 .نيلا ي هقن مهللا :سابع نبال ةلي يبئلا ءاعد مهفُي هتاذ قايسلا يفو
 ،صنئلل ةئليوأت ةَكَلَم ني هللا هاتآ امب ملعلا يف ازحب ناكف ،«َليوأَّتلا ةمَلَعَو

 .الث هيبن ءاعدل ةباجتسا ؛ادرطو اربس صنلا ىف صوغي ىهقف قمعو

 لعف ني امف ءامكح يرشبلا كارحلا عشو مالسإلا هقفلا إ :لوقأف دوعأ

 وأ ؤبجاو اًمِإ ةسمخلا ةيعرشلا ماكحألا دحأ يف طم وهو الإ ناسنإلا هلعفي

 ،عسرالا ةرئادلا وه ريخألا اذهو .حب وأ هوركم وأ ٥مرحم وأ ٥&بودنم

 , باقعلا وأ باوتلا ناسنإلا قحتسيف ،رشلا ىلإ وأ ريخلا ىلإ ةينلا هفرصتو

 4 نون مْوَمَل اكح هللا نم نسح :4 أ نَمَو » : :هلوق يف هللا قدصو ©ىلاعت هللا

 ٥٠[. :ةدئاملا]

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

. %









 ٩٥ يمالسإلا رظنلا يف مادعإلا ةبوقع

 هام ا۔ه

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ماللاو ةالصلاو نيلماعلا بر هلل دمحلا

 :دعب امأ ؛نيعمجأ هبحصو

 رمتؤمل ةئددعأ ««يمالسإلا رظنلا يف مادعإلا ةبوقع» ناونعب ثحب اذهف

 ةنيدمب دقع فوس يتلا نيرشعلا هترود يف يلولا يمالسإلا هقفلا عمجم

 ةئلعج دقو ى )م٨١/٩/٢١٠٢ ۔٣١) نم ةرتفلا ىف ةيرئازجلا ةيروهمجلاب «نارهو»

 :يهو ؛ةمتاخو ماسقأ ةثالث يف

 .يذحلا مادعإلا :لوألا مسقلا

 .يصاصقلا مادعإلا :يناتلا مسقلا

 .مادعإلا ةبوقع نم ةمكحلا :ثلاَلا مسقلا

 .هتجيتنو ثحبلا ةصالخ اهيفو :ةمتاخلا

 ٦ اينلا يف ملع ةدايز ۔ ىرخأو ايند هب ىنعفني نأو ب عفني نأ هللا ىسعو

 .قيفوتلا ىلو هللاو ۔۔ ىرخألا يف ارجأو اباوثو

٩ ؛ج ؟



 ةيهتق ةيديدجت تارظن ناو ٩٦

 مادعالا فيرعت

 ريبعتلا وه لتقلا ناكو رصاعم ريبعت وه لتقلا نع ريبعتك مادعإلا ظفل
 ّلَع اَمَبَتكح لد لبت نم» :كو هللا لاق ،ىنعملا اذه ىف فورعملا قباشلا
 2212 _ ۔ ٤. و ,سح ۔٤ 2 ء۔ ,ع ء ۔يے ۔ << ۔ سا _.۔
 امنأك ضرالا داسف وا ريم ريعي اسقن لتق نم ههنأ لي نرسإ 72
 ۔۔>2 ر 4 ح

 ٢٢(. .ةدئاملا 4 اًكيمح ساملا ابعل اَمأَكت اَمايَحَك َنَمَو اًحيمَج سالا َلَت

 لتقلا» :الئاق لتقلا يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ةغللا مامإ فزع دقو
 هفرع اذه لثمبو &'«ةلع وأ حرج وأ ،برضب هتامأ اذإ هتلتق :لاقي ؤفورعم

 .'""بلعث نع القن يدابأ زوريفلا اضيأ

 .ةغل مدلاو ءيشلا نادقف مدعلا» :هلوقب مادعإلا يديهارفلا فرع امك

 وأ تومب كنع باغ :يأ ؛انادقفو ادصق هتدقف :يأ ؛اًمَدَع همدعأ انالف تمدع

 .'"'«هتافأ :يأ ؛يتم هللا همدعأو ،هيلع ردقي ال دقف
 :يأ ؛ةتافإلاو ةتامإلا هنأب :مادعإلاو لتقلل يوغللا فيرعتلا لدي اذكهو

 .ةايحلا بلس :يأ ؛ةايحلا نم اهتتامإو سفنلا ةتافإ

 فيرعتلا وهو ،'ث!ةايحلا هب لوزت دابعلا نم لعف هنأب :اعرش لتقلا فرغو
 .'}رخآ يمدآ لعفب يمدآ حور قاهزإ هنإ :يأ ؛اضيأ لتقلل ينوناقلا

 .لتق :ةدام نيعلا باتك )١(

 .لتق :ةدام طيحملا سوماقلا )٢(
 .مدع :ةدام ،نيعلا باتك )٣(

 .ركفلا راد ،ةيمالسإلا ةعيرشلا يف لتقلا ةبوقع 8}ناطيغ يلع نب فسوي )٤(

 .ةرهاقلاب ثيدحلا راد ١، ص ٦، ج ،يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا ،ةدوع رداقلا دبع )٥(



 ٩٧ يمالسإلا رظنلا يف مادعإلا ةبوقع

 هبلسب مرجملا حور قاهزإ :وهف مادعإلل ينوناقلا فيرعتلا امأ

 العف فرتقا نم ىلع عقوت ةبوقع هنأب :فرع امك .ة

 ةبوقع اهنم صخ يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا صوصنل اقبط ةميرج لكشي
 .'"'ةميرجلا كلت

 ةايحلا يف هقح

 :لتقلل ةيخيراتلا ةيادبلا

 ةقيلخلا تدجؤ نأ ذنم ضرألا هذه رهظ ىلع تدجو لتقلا ةميرج نإ

 مهلع لمأو » : ني هللا لوقي ثيح . هاخأ مادآ يتنبا دحأ لتق نيح ۔اهيلع ةيرشبلا

 لاق ركلا نم لَكَمَني ملو امهدحأ نم يعن نرف ير اَبَرَف ذإ قَحلاي ي داع يبأ اب

 د َلإ َتطََ ري » ٢٧[ :ةدلناملا] 4 َبَمَنَمْل م نم م لأ لََمَ اَمَتِإ َل َلاَت كَتلْنمَاَل
 ہسر سو ء۔

 ؛ يملحل ت بر هنأ فاَتَأ فإ : َكِتَلِإ ئ طساب أتأ آم ام ىنلنقلل

 اؤرَح كيدو اتلأ بنحضآ نم َدوُكَتق كيئر ىم اوش نآ درأ حق ٢٨[ :ةدئاملا
 َمَبَصأَم هلت ُهَلَتَمَف هيخ نق ,سق هسفن هل تلط » [٩٦:ةدناملاا 4 ماتلا

 7 درغل ضرألا ىف ثحبي امع هنأ كحبق » (ء..ةدتاملا ؟؛تكيريتت
 كر بقل 1 ١ ةذه ل لتم دكأ نأ ترج ح آ أ ل ل اي ةيخأ ة ٥ َْوَس ىر
 < م سر ,صس ٠ ۔ س ,ه. ع < ے ,
 ,هنأ لي سإ ند لع اَمبَتَكح َكلاَد ِلَجَأ ن نم ٥ نسم تلا آ نم حبص اف ىنل ة 7
 ,. 7 2ٍ . مس - < _

 اًعيمَج سانلا لتق َنأَكَت ضرأل آ ىف اكف وأ ںيشَت رتحب اسمن لمق نم

 كيلب اتلُسُد مهت دَملَو اكيم اكيمس تل انت اتاك اماكحأ َنَمَو
 ٣١. ٢٢[© :ةدلئاملا] 4 ركلا ىف آ تللد دعب مهتم اريك ع ف

 لئاقلا ناو .ليباهو ليباق مدآ ينبا يمسا أ ريسفتلاو خيراتلا بتك ركذتو
 .ليباه لوتقملاو ،ليباق

 .رشن راد ركذ نود ،ا٦ص ،مادعإلا مكح ذيفنت ةينالع ‘هط دمحأ ديسلا )١(

 يعماجلا بتكملا ،اه ص .نوناقلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا نازيم يف مادعإلا .دمحأ دمحم هتاحش )٢(

 .ةرهاقلا آثيدحلا



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ٩٨

 نيبو ،لتق نم مدآ ينبال ىرج ام نيب ةروكذملا تايآلا يف طبارلا نكلو

 ٨مهنيب ءامدلا كفس ةرثكل ؛لتقلا ةبوقع نم مهيلع ضرف امو ،ليئارسإ ينب

 ناكو .ممأ مهتمدقت دقو ،ركذلاب ليئارسإ ينب ّصَحو» :يبطرقلا مامإلا لوقي
 مهنايغط بسحب باتكلاب ليئارسإ ينب ىلع رمألا ظلغف ؤاقلطم الوق كلذ لبق
 ةقسفو ليباق لاونم ىلع ىرجو» :شيفطا مامإلا لوقيو «ءامدلل مهكفسو

 .'"'«هريغو لتقلاب ةمألا هذه ةرفك ؛ليئارسإ ينب

- - - 
 .د 8- آهد

 بم ۔ ل

 راد ١٤. ص ثثلاثلا دلجملا نآرقلا ماكحأل عماجلا يبطرقلا "يراصنألا دمحأ نب دمحم )١(

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ضايرلا بتكلا ملع

 رافك ةمألا هذه ةرفكب دوصقملاو 0\ا٨ه ص ٤. ج ريسفتلا ريسيت ؤفسوي نب دمحم ،شيفطا )٢(

 لداعي وهو ةمعن رفكو ثةلملا نم جرخم كرش رفك :ىلإ مسقني رفكلا نإ ثيح ،ةمعنلا
 .نايصعلاو روجفلاو قوسفلا



 ٩٩ مالسإلا ا رظنلا يف ت مادعإلا ةبوتع

 يدحلا مادعإلا

 نمو .ةيح مادعإلا وأ لتقلا ةبوقع هيف تناك ام وه :يحلا مادعإلا

 اهيف هللا قح هئأل ؛طوقشلا الو ،لزانتلا اهيف زوجي ال ةيدحلا ةبوقعلا ثأ مولعملا

 :يحلا مادعإلاو ،بلاغلا وه

 .ةبارحلا دح ۔١

 .ةدؤلا دح ٢

 .نصحملا ىنز ح ۔ ٣

 اهنم ةمكحلا نيبنل ؛ةرصتخم ةروصب اهماكحأ ركذو ث اهركذ يف عرشن نحن اهو

 ر مهن مكح نأو يناسنإ رارقتساو ،يعامتجا نمأ نم هقّمحت امو ٠ اهتيعورشم نمو

 نإَق كل | هنأ َلَرَأ ام ضعب لع لوتب نآ مهرد مه ما خ ت ًد الو هملأ نأ امب
 ِ ِ ے,۔ ة

 َكَحَفَأ © ن ل سا س الا ا نم ه اريثك نو مو ذ ( ضعبب د مهيصضي نأ هلأ ديرد ا ملع اولك

 .[ه٠۔٩٤:ةدئاملا] 4 َن نونو ومل اك للا َنم نسح ث ح1 ا َنَمَو روش له لا

. 

 :ةبارحلا دح

 كرتو ،لاملا ذخأ برحلا لصأو ،ثبرحلا َنِم ةذوخأم ةبراحملاو ةبارجلا

 نمل ضرعتو ،ةكوشو ةوقو عامتجاب قيرطلا عطق دارملاو .ءيش الب هبحاص
 ."مهريغو ديحوتلا لهأ نم هلام مصع نم لامو همد مصع

 )١( .قباسلا ردصملا &فسوي نب دمحم ©شيفطا ص١١.



 عطق ىلع ةقرلا قالطإو ،ىربكلا ةقرسلا وأ قيرطلا عطق يه :ليقو
 قيرطلا عطق يفو ،ةيفخ لاملا ذخأ يه ةقرشلا نأل ؛ةقيقح ال زاجم قيرطلا

 ءافتخا وه ،ةيفخلا نم برض قيرطلا عطق يف نكلو 9 لاملا ذخأي

 عطاق ىلع ةقرلا قلطت ال اذلو ،نمألا ظفحل هماقأ نمو مامإلا نع عطاقلا

 اهنم مهفي مل ؛طقف ةقرسلا :ليق ولو ىربكلا ةقرسلا لاقيف دويقب الإ قيرّصلا

 .ةيفخ لاملا ذخأ ةقرشلاف زاجملا تامالع ني دييقتلا موزلو ،قيرطلا عطق

 يف ةبارجلا نأ ىلع &'ةبلاغملا ليبس ىلع لاملا ذخأل جورخلا يه ةبارجلاو

 نمألا ةعزعزل ؛عمتجملا يف دارفأ ىلإ وأ عمتجملا ىلإ ةهجوم ةميرج اهتقيقح
 يف مهلتقو "مهلاومأ بهنو ،سانلا فيوختب صخش موقي نأك ؛رارقتسالاو

 ةنصارقو ،قرظلا عاق مويلا مهيلع قلطي نيذلا مهو حمهعيورتو ،تاقرلا
 "!ةيباهرإلا لامعألا ىلع ةبارجلا ةميرج قدصتو ،تارئاّملا وفطتخمو ،نفششلا

 ةميرج نارتتعت اضيأ اهبيرهتو تاردخملا جيورت نأ كلذك انيأر يفو

 ترظن ةيمالسإلا لودلا ضعب لعلو عمتجملا ىلع اهتروطخل ارظن ؛ةّيبارح
 يبرهمو يجورم ىلع تقطف ،ةبارح ةميرج اهتربتعاو روظنملا اذهب اهيلإ
 .ةبارحلا دح تاردخملا

 .ةكوشلاو ،ةقلاو ،قيرطلا عطق يه ةبارحلا ةميرج ققحت طرشو
 لخاد :يأ ۔ ىرقلاو ندملا لخاد نوكت لهو ،ةرباكملاو ،ةبلاغملاو ،ةعنملاو
 لخاد ةبارحلا قيقحتب لئاقلا يأرلا ىلإ هجوتيو ؤفالخ ؟ةبارح ۔ نارمعلا

 ددعتو ،ةبارحلا موهفم عشوت دعب امس ال ؛نارمعلا لخاد وأ راصمألا

 ىلع ةبارحلا ةميرج :يأ ؛اهلومشب ليق ام اذإ ؛رضاحلا رصعلا يف اهتادرفم

 ضعب اهيلإ مضنت اهلعلو ،تاردخملا بيرهتو جيورتو .ةيباهرإلا لامعألا

 (١) ج قباسلا ردصملا ةدوع رداقلا دبع ٢. ص ٩٣.

 )٢( ص ك قباس ردصم دمحأ دمحم .هتاحش ٢٢.

 



 ١٠١ يمالسإلا رظنلا يف مادعإلا ةبوقع

 .عمتجملا يف رارقتسالاو نمألا ةعزعز اهنأش نم يتلا ىرخألا فنعلا لاكشأ

 :عاونأ ةعبرأ ةبارحلاو

 ذخأي ملو ليبسلا فاخأف ،ةبلاغملا ليبس ىلع لاملا ذخأل جرخ اذإ :لألا

 .ادحأ لتقي ملو ،الام

 ملو لاملا ذخأف ،ةبلاغملا ليبس ىلع لاملا ذخأل جرخ اذإ :يناتلا

 .ادحأ لتقي

 .الام ذخأي ملو ،لتقف ،ةبلاغملا ليبس ىلع لاملا ذخأل جرخ اذإ :ثلاتلا

 7 ©لاملا ذخأن ،ةبلاغملا ليبس ىلع لاملا ذخأل جرخ اذإ :عبارلا

 :هلباقي مكح هل عاونألا هذه نم عون لكو

 همكح اذهف ؛سائلا باهرإو "قيرطلا لهأ ةفاخإ هيف يذلا :لوألا عونلا

 حجازلا لعلو ؤفالخ كلذ يف ؟ايفن ناربتعي نجسلا وأ سبحلا لهو ،يفنلا

 نم يفنلا رذعتل ارظن ؛رضاحلا رصعلا يف يفنلا ماقم ناموقي وأ ،ايفن امهرابتعا
 رابتعا ديعبب سيلو دويق نم اهيلع امو 0 دودحلا دوجو مكحب ؛ةلود ىلإ ةلود

 ةبسنلاب ةيسنجلا طاقسإ ققحتي ال هئأ ريغ ،يفّنلا هجوأ دحأ ةيسنجلا طاقسإ

 .ةيسنجلا يحونمم يف طقف ققحتي امنإو ْ يلصأل ا نطاوملل

 ديلل فالخ نم عطقلا همكح اذهف ،لاملا ذخأ هيف يذلا :يناتلا عوتلا

 .ةفاخإلاو بلشلاب لاملل اذخأ هيف نأل ؛لجرلاو

 .لتقلا همكح اذهف .لتقلا هيف يذلا :ثلالا عونلا

 ،بلّصلاو لتقلا همكح اذهف "لاملا ذخأو لتقلا هيف يذلا :عبارلا عولا

 .فالخ هيف ؟بلص ملسم ىلع لهو

 )١( ج قباس ردصم ؤةدوع رداقلا دبع ٦ ص ٤٩٣.



 لوقي يتلا ةميركلا ةيآلا تابوقعلا وأ ماكحالا هذهل ليصألا لصألاو

 نال ] ق د نوع ,هَلوُسَرَو هل َتونراَم يذلا اؤَرَج ارج َمَت إ » :اهيف كنت هللا
 د ص ص فلخ ني مهَنُمَرَاَر مهي | عقتف ز ز اوبتكي ؤ اَوَتَمُي نأ اداس ےس,ے سمح

. 
 . م أ ءه۔ م

 ُاَدَع ء ةريل ؟ يف رَمَلَو ايندلا ف ىرخ رمتل تللد ضَرَكَلا رم اومن

 ٣٢[. :ةدئاملا] « ول

 :لوقي يذلاف ؟عيونتلل وأ رييختلل يه له (وأ) ةظفل يف فالخلا ىرج دقو :
 .ةروكذملا ماكحألا نم مكح يأ قيبطت يف اريخم مكاحلا لعجي رييختلل اهنإ

 هنإف ؛عيونتلل (وأ) نأب :لوقي نم امأ ،ةبارحلا ةميرج عاونأ نم عون يأ ىلع
 لك لباقم كاقنآ ةروكذملا ماكحألا ني مكح لك قيبطتب امزلم مكاحلا لعجي

 يتآلا بيترتلا قفو ةميرجلا كلت عاونأ نيم عون

  

 , .يجا :... .نا

 يفنلا عيورمتلاو ةفاخإلا

 لجزلاو ديلا نيب فالخ نم عطقلا (لاملا ذخأ) بلتتلا

 لتقلا لتقلا

     بلصلاو لتقلا وأ لتقلا بلشتلاو لتقلا
 نع ذوخأم وهو ،روكذملا بيترتلا ديفي عيونتلل (وأ) ةظفل لعج نأ ىلع

 اولتق نإ» :لاق ؛سابع نبا ىلإ هدنسب يعفاشلا مامإلا ىور دقف سابع نبا
 ملو اوذخأ اذإو ءاولب ؛اڵلام اوذخأي ملو اولتق نإو ،اوبلضو اولي ؛الام اوذخأو

 أأ ىرأو ۔'هضرألا ني اومن ليبتتلا اوفاخأ اذإو ؤفالخ ني اوعطت ؛اولتقي

 .ةدج "داشرإلا ةبتكم :رشانلا ٧٨٩، ص ٤. ج ،لينلا حرش ث ©فسوي نب دمحم ‘شيفطا )١(

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

  

 



 ١٠٢ يمالسإلا رظنلا يض مادعإلا ةبوقع

 نينقتل الصأ ةميركلا ةيآلا هذه لعجي بيترتلا ديفي يذلا عيونئلل (وأ) لعج

 .ةيعرشلا ماكحألا

 فوخ اهتكرت ؛اهيلع دحلا قيبطتو ةبارجلاب ةقلعتم ةيليصفت ماكحأ كانهو
 هنأ ىلع ،كلذل ضّصخي مل ثحبلا اذه نإف ةيناث ةهج نمو ،ةهج ني ةلاطإلا

 .ةبارحلاو يغبلا نيب روصلا ضعب يف عمجت ةيهقفلا بتكلا ثأ ظحالملا ني

 يذلا رمألا ؛ةَيَدح ةميرج يغبلا لعجت ةثيدحلا يئانجلا عيرشتلا بتك نأ امك

 .ةبارحلاو يغبلا نيب اقرف كانه نأ يرظن يفو ،ةّيّدح مهعم اهتبوقع لعجي

 اًمئاقو الداع ماظنلا كلذ ناك اذإ ؛ ؛ ( يسايلا ماظنلا ىلع جورخ ىفغبلاف

 . ١) 'هللا عرشل 7 ث هللا رمأب

 6نييبرح مهرابتعاب داهجلا باوبأ يف ةاغبلا لتق ماكحأ لخدتو

 ىلع ء(عمتجملا) يعامتجالا ماظنلا ىلع جورخ يهف ةبارجلا امأ نيبراحم ال

 ةرطيشلا لبق :يأ ؛مهيلع ةردقلا لبق نيبراحملا ىلع قبطت .ب هذه نأ

 كانهف ؛كلذ لبق اوملستساو اوبات اذإ امأ ، .مهيلع ضبقلا ءاقلاو ء اليتسالاو

 املع وُمَلعأف مهلع اورَمَت نأ لبق نم وات تيز ل {إ ٭ :ىلاعت هلوقل ؛ىرخ :أ ماكحأ

 ٢٤[. :ةدئاملا] 4 يحي روُمَع هلأ ترأ

 ت | 3
 :ةدرلا دح

 م . 7 . .ة

 عطق وأ مالسإلا نع عوجزلا يه :اعرشو ،عوجؤلا يه :ةغللا يف ةدلاو

 :يتآلاب ةدرلا ققحتتو 5'"!مالسإلا

 .ةيلكلاب هعطق وأ ،مالسإلا كرت ١

 ضعبو ،هبجوأ ضعبف ،رئاجلا مكحلا ىلع جورخلا يف ةيمالسإلا بهاذملا نيب فالخ كانه )١(

 .هزوجي مل ضعبو هزاجأ

 ٥٩٤٣. ص ! ج .يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا (٢)



 ٢ ءازهتسالاو فاقختسال ا۔ .

 ٣ ."ةرورضلاب نيلا نم ملعت ام راكنإ ۔

 ىلع اجورخ لتم اهنأل ؛لتقلا يه .ةيح اهتبوقعو .ةيح ةميرج يهو

 كلذ يف نأ كش الو ،يعامتجالاو يسايلا هيَمسقب ماعلا يمالسإلا ماظنلا

 . هناكرأ ضؤقيو هنمأ عزعزي امم ماعلا ماظنلل اديدهت

 نيذلل ةوادع دشأ نوكي هنيد كرتي يذلا نأ فورعملاو ظحالملا َنم نأ امك

 ايند نيدترملا جت همكح يف امراص مالسإلا ناك كلذل ؛هعابتأو كورتملا

 رثكن ميك اولاق دتو اولاق ام هلاي كوثيتت » :نو هللا لوقي ىرخأو
 ٨ ورم ويسم ور ۔ے7 ۔< ك عسو ۔۔ ,۔۔ ٥ ث ۔۔ م ؟ 2 ۔۔ ح ]| [ ١ ۔2ث2 1 < ۔ے

 ,ةلوسرو هلآ مهنَتغا نأ الإ اَومَقن امو اولاَتَي ل اَمي اوَمَهَو ًمِهيلَسإ دعب او
 ىق ايلأ اَباَدَع هآ ممتي اولوَتَي نلو رشف اع كي أوبتي نيك ةلص نم ۔۔ مح و و. بح ه -. ]م س س ح ه ۔ هد و هرم

 و

 ؟ مي ي ۔ ِ ِ\ي دم . .,( ,رمس ا ۔ يمم۔ ,س۔ م

 رمألا ردصو ١٤[، :ةبوثلال ه ريصن الؤ لو نم ضرالا يف شل اًمَو ةرخالاو اينذلا

 باذعلا لعلو .'"«ةولتقاَق هنيد لدب ْنَم» :هلوقب دترملا لتقب . يبنلا َنِم

 ذيفنت ىف اًئالخ كانه نأ ىلع ،دترملا ىلع دحلا ةماقإ هانعم ةيآلا ىف َيوينذلا

 :ىلي ام هيف ليق دقف ،هقيبطتو ةدرلا ح

 .۔ ةأرما وأ ناك الجر دترملا لتقي ١

 ٢ قرتست ليقو .ستحت لب 6 ةأرملا لتقت الو لجزلا لتقي ۔ .

 .مالسإلا ىلع اهزبج اهديس ىلع ؛ةذترملا ةمألا ۔ ٣

 .ةبجاو لتقلا لبق ةباتتسالا۔٤

 عيرشتلا :رظناو ،ةرهاقلا قرشلا راد 0٢٨٠ ص ،ةعيرشو ةديقع مالسإلا ؤتوتلش دومحم )١(

 ٥٤٣. ص 1 جح .ىمالسإلا ىئانجلا

 .دواد وبأو يراخبلا هاور (٢)



 ١٠٥ يمالسإلا رظنلا يف مادعإلا ةبوقع

 .ةيحتسم لتقلا لبق ةباتتسالا

 .لاحلا يف ةباتتسالا

 .ارهش ةباتتسالا

 .مايأ ةثالث ةباتتسالا ٨

 .ادبأ ةباتتسالا

 ةجحب ؛ذترملا ىلع مادعإلا ةبوقع ءاغلإب لوقي رصاعم يأر رهظ هنأ ريغ

 نع ترا نم لتقي مل ةق يبنلا نأ امك كلذب ّصت نآرقلا يف دري مل هنأ

 يبارعألل هلاق «اهنبْح يفنت ريكلا ةنيدملا » :لوقلاب ىفتكا امنإو هنيد

 ملو ٧ ةت يبنلا نذإ نود ةنيدملا نم جرخف ،مالسإلا ةعيب نع هلاقتسا يذلا

 دمحم روتكألا ةلودل الاقم تأرق لقو ك لتقلاب هيلع مكحي ملو . تي هعبتي

 قرشلا ةديرج يف هرشن ،قبسألا ايروس ءارزو سيئر يبيلاودلا فورعم

 اذه ىلإو ،'"'ذترملا لتق ةبوقع هيف ركنأ ؛ندنل نم ردصت يتلا طسوألا

 ةدزلا ماكحأ هركذ دعب هلوقب توتلش دومحم خيشلا مالك مهفي يألا

 نم اريثك نأ ظحول ذإ ؛ةلأسملا هذه يف رظنلا هجو ريغتي دقو» :ًدترملاو

 سيل هسفنب رفكلا نأو ،داحآلا ثيدحب تبثت ال دودحلا نأ ىري ءاملعلا

 8مهيلع ناودعلاو نيملسملا ةبراحم وه مدلل حيبملا امإو ،ملل احيبم

 تايآلا نم ريثك يف ميركلا نآرقلا رهاوظ نأو ،مهنيد نع مهتنتف ةلواحمو

 نم دشلا مب ك نيزلا ىف هاَكإ ال » :ىلاعت لاقف ،نيذلا ىلع هاركإلا ىبأت
 4 ؛کريزمؤم ه اونوكت تح ح ن سانلا هركت تافا :هناحبس لاقو ٢٥٦[6 :ةرقبلا] 4 تلا

 :سنوي ٩٩[.

 )١) ج ©لينلا حرش  6٤ص ٥٧٨٦ ص ! ج ،يمالسالا يئانجلا عيرشتلاو ٥٥٤.

 )٢( :ددعلا ٥٤٠٥١ :خيراتب ٢ ةرخآلا ىدامج ٠ .ه



 : نصحملا ىتز

 2 د 7

 :رعاشلا لوقل ؛قيضم يف لوخذلا وه :ةغللا يف ىنزلا

 "ابلا قلحلاو شيعلا عاسو بحأ ييتأل قيضم يف ناريب ث
 ةريثك ة ةيهقف تافيرعت ت كانهو ©'" دمعتملا مرحملا ءطولا وه :عرشلا يفو

 بهاذملا كلت نأل ؛اهعمجأ فيرعتلا اذه نأ ريغ .ةيهقفلا بهاذملا باحصأل

 ريغ وأ اًئَصحم نوكي نأ امإ ح ينازلا نأ ىلع هلوحو هدنع اهتافيرعت يقتلت

 :كن هلوقل ؛ ؛ةَّيدح ةبوقع وهو . .دلجلا هتبوقعف نصحم ريغ ناك نإف ْ نصحم

 هتبوقعف اًئَصحم ناك نإو :٦٢] رونلا] : دلج ًهَئأم اتبتيرمك َّ اودلا نلو نالا ) «

 نب رباج مامإلا لوقي ثةيلوقلاو ةيلعفلا ةئششلاب ةيح ةبوقع ةراجحلاب مجلا
 ققحتت هنأ ىلع '"«تابجاو ننس ءاحنتسالاو ناتتخالاو مجّلاو رتولا» :لديز

 :نيتقيرط ىدحإب ىنزلا ةميرج ةفرعم

 ىف ضومغ الو هيف سبل ال احيرص اقارتعا ىناّرلا نم فارتعالا :ىلوألا

 ةرم فارتعالا يفكي لهو .ةيلقعلا هاوق لماكب الهؤم هيف نوكي يذلا تقولا

 .'"'فالخ كلذ يف ؟امعبرأ هراركت نم دب ال مأ ةدحاو

 مهتيؤر ىلع ةينبم مهتداهش نوكت نأ ىلع ةعبرألا دوهشلا :ةيناتلا
 نإف ةحضاو ةحيرص مهتداهش نوكت نأو ،ةنياعملل ةقّقحتملاو لعفلل ةرشابملا

 ةروصلا كلتب تسيل وأ ،روكذملا ددعلا ىلع ةلمتشم ةداهشلا كلت نكت مل

 دح مهيلع ماقي ةفذق نوحبصيف ،دوهشلا ىلع بلقني رمألا نإف ؛ةحضاولا

 .نامع ةنطلس ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،١}٦؛ ص ١. ج .عماجلا باتك ،ةكرب نبا دمحم وبأ )١(

 ٢٧٢. ص 0٦ ج يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا )٢(

 .دودحلاو مجرلا باب يفو ،ةالصلا ضرف باب يف بيبح نب عيبرلا هاور )٣(
 )٤( ج ،عماجلا باتك ،ةكرب نبا دمحم وبأ ٢! ص ٥٢٧.



 ١٠١٧ يمالسإلا رظنلا يف مادعإلا ةبوقع

 ررمو رمم . ٤. رص .وص صم س < .م 7

 ينست رهوجل هتبش ةعبرأ أب رت مث يصحلا دوسي لأو » :ىلاعت هلوقل ؛فذقلا
 الو .جراوخلا ىلإ اذه بسنيو "مجلا راكنإب لوقي نَم كانهو ،ا٤ .روئلال ةدلج
 نع ربخت تافلؤم اوكرتي مل مهئأل ؛مهيلإ ةبسنلا هذه ةحص رادقم يردن

 .مههقف نع رعو ،مهلاوقأ

 .'١نيرصاعملا نم ةدع هب لوقي ،ارصاعم ايأر مجلا راكنإ حبصأ هنأ دي

 اهيلع ةبوقعلاو ،ةّيذح ةميرج يهو شحاوفلا نم ةشحافو ةريبك ةميرج وهو
 هنإ ذإ ؛اهتمالسو ةعامجلا نايكب اسام ربتعيو ،ضارعألل امكته هيف نأل ؛ةّيدح

 .ةعامجلا هيلع موقت يذلا ساسألا يه ةرسألاو ،ةرسألا ماظن ىلع ديدش ءادتعا

 ىلإ مث سةرسألا مده ىلإ يذؤي اذهو ‘ةشحافلل ةعاشإ ىنزلا ةحابإ يف نألو

 ةكسامتم ةعامجلا ءاقب ىلع صرحي مالسإلاو ،هلالحناو عمتجملا داسف

 :ىلاعت هلوق يف الإ "!ىنزلا يهف نآرقلا يف ءاشحف لك دإ :ليق ىتح ؛'"ةيوق

 ٢٦٨. :ةتبلا 4 ءاكحتلاب مكرُمأَيَو رقملا كذيت نيملا »

 امئإو ،طقف ىنزلا لعف نع يهئلاب فتكي مل مالسإلا نإف اهتروطخل ارظنو
 ٣٢[، :؛ءارسإلا] _4 قرلا اوبرق الو » :هلوقل ؛اهنم بارتقالاو هتامّدقم نع ىتح ىهن

 ةيوبنلا ثيداحألا نأ امك ،ةريثك ىنزلا ةشحاف باكترا نع ةدشب ةيهانلا تايآلاو

 .بابلألا ولوأ نولقاعلا اهمهفيو ،نوملاعلا اهملعي ،اًدج ةريثك هنع ةرذحملا

 ه ٠؟؛ ٩

 يأر ةيوقت ىلإ ليمي هنإ ةرهز وبأ دمحم خيشلا نع لوقي يواضرقلا فسوي خيشلا تعمس ()
 .جراوخلا

 )٢( ج ،يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا ٦ ص ٢٦٩.

 .تيوكلا ،ةيمالسإلا نوؤشلا ةرازو 0٦٦ ص ثنايبلا ةوفص ‘©فولخم دمحم نينسح )٢(



 نع ثدحتلا يف عرششأ اذ انأ اه ؛يحلا مادعإلا نع تثدحت نأ دعب
 .سفّئلل فلتملا يلكلا مادعإلا هب دصقأو يصاصقلا مادعإلا

 :صاصقلا فيرعت

 .ءيش دعب ائيش قوقحلاو تاحارجلا يف صاقلا وه ةغللا يف صاصقلا
 ذخأ :يأ ؛هنم ّصتقا ،ىنعم لكل صاصقالاو صاصقتسالاو صاصتقالا هنمو

 لعفي نأ :صاصقلاو ،‘"هب هصقو ،هنم صقي نأ بلط :يأ ؛هنم ّصتقاو ،هنم

 .'"لعف ام لثم لعافلاب

 راثآلا عبتي هنأل ؛ُصاقلا هنمو ،هعابتا وهو ثرثألا صق نم ذوخأم وهو

 ضٌصقف ،لتقلا نم اقيرط كلس لتاقلا نأكف ،هرثأ عابتا رعشلا صقو ،رابخاألاو

 :يأ ؛اهنيب ام ثصصق :لاقي ،عطقلا صقلا ليقو ،هلتقف هليبس ىلع ىشمو ،هرثأ

 لثم هلتقي وأ كهحرج لثم هحرجي هّتأل ؛صاصقلا ذخأ هنمو ،اهنيب ام تعطق

 .'"”هنم ّصتقا :لاقيو ،هلتق

 صاصقلا امنإو ،ةّيدح ةبوقع سيل هنإ :يأ ؛دارفألل ردقم قح صاصقلاو

 ًدَمَق اًموُثظَم َليَم نمو » :ىلاعت هلوقل ؛'ادمعلا لتقلا ةميرج باكتراب بجي
 ےس و ے س

 ٢٣[. :ءارسإلا] ؟ اًنَطلَس هلول انَنَحَج

 .صق ةدام نيعلا باتك دمحأ نب ليلخلا ،يديهارفلا )١(

 .نانبل ،نانبل ةبتكم 0٣ ص © تافيرعتلا باتك ۔ىناجرجلا (٢)

 (٣) ص ءاضقلا ماكحاو نوناقلاو ةعيرشلا نازيم ىف مادعإلا دمحأ دمحم هتاحش ٣٦.

 (٤) ص .ج يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا ٦١. وص٩٠.



 ١٠٩ يمالسإلا رظنلا ين مادعإلا ةبوقع

 مكع كيك انماع َننَلأ ٤ » :ىلاعت هلوق صاصقلا ةيعورشم يف لصالاو

 هين نم اهل َُ م 5 ألا لا ل دمل نعلو رخاب نت نملا يف شاقلا
ه
١

 

 4 ف ڵ . مم م نت كل ١ . مم مح م ۔ حم هه .<

 ٠. ةمح . نسحاب تل آ - ا ا ُ
 نمف رو رَر نم رسح .. هيلإ ءاداو فورعمل عابلاف ىس

 . رمم م م

 ىلؤأتت د هويخ صاصقلا ىف ؤ مكو { ١٧٨[ :ةرقبلا] & غلا باَدَع : ,هلف كلاد َدَعَب دحا

 ١٧٩[. :ةرقبلا] 4 َلوُشَكَت ةر مُكحَلَمَل ي بنتللا

 لتق نم هنع لزانتلا زوجي هنإف ؛دارفالل اردقم اقح صاصقلا نوكلو

 عاقيإ نوكي نأ بجي هنأ 7 وفعلاب وأ . ةيلا ذخأب امإ ؤ ليتقلا ىلو

 اصرحو رارقتسالل انامضو ©نتفلل انك ؛رمألا يلو لتق نم هب مكحلا

 .ىضوفلا مدع ىلع

 : صاصقلا ببس

 وهف هلتقيف ،ناسنإ لتق ىلإ دصقي نأ وهو ،دمعلا لتق وه صاصقلا ببس
 .مهل كلذف لوتقملا لهأ ءاشي نأ الإ ؛ةيد كلذ يف سيلو ،دوَقلا هيلعو ،دمع

 ادصاق قهزملا لعفلا يناجلا هيف دمعت ام وهو ،' ةصاخ يناجلا لام يف يهو

 ينجملا لتق ةينب حولل قهزملا لعفلا هيف نرتقاو ،هيلع ينجملا حور قاهزإ

 لج ىلوملا لوقي "ميظع هللا دنع هرمأو "مئارجلا مظعأ نم وهو ،'"هيلع

 رتعي انسفن لتك نمم ,هَتأ ليوش ن فب لع اَمبَتَك كيد لجل نم» :_ هناش
 ماسح ْنَمَو اًكيمَج سالا َلَتَم اَمَتأَكحَم ز ؟ ىف راكف وأ ست

 لشفي نممو » :ىلاعت لوقو ٨٨٢ .ةدتاملا] 4 اًكبمك َساَتلآ اكحل اَمَأَكَسَت

 ,هَنَمَلَو هع هلا كضَعَو اهف اديك هتهج ةاجت اًدَمَحَتُماَتمؤُم
 ؟ 5 4

 ٩٢[. :ءاسنلا] ه اًميِظَع اَباَدَع ش دل دعأو

 .نامع ةنطلس ،ثارتلا ةرازو ا!ه ص ١. ج .نيبلاطلا جهنم ديعس نب سيمخ © يصقشلا )١)

 ١٠. ص ۔٢ ج .يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا (٢)



 لاق ،دمعلا لتق يف يساسأ طرش لوتقملا نم ةتامإلا لتاقلا دصق نأ ىلع

 برضي نأ لجلا دمعتي أ ،فورعملا دمعلا وه دمعلاو» :ئصقشلا ةمالعلا

 .'"«هيلإ هنم دصقب رخآلا

 :صاصتلا لحم

 .ةافولا ىلإ ىضفملا ،لتقلل دصاقلا دمعتملا لتاقلا وه صاصقلا لحمو

 لوقي ةلثامملاو ؤفاكتلا ساسأ ىلعو ،اّلقاع الاب ارح لتاقلا نوكي نأ ةطيرش

 رارحألا نيب نوكي اقلطم صاصقلا» :يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا

 نيب اذكو .مهنيب اميف ديبعلا نيب نوكيو مهنيب اميف ءالقعلا غّللا نيدحوملا

 ا نوكي الف لم مهن ىلعو .ةدحاو ةلم مهتأ ىلع مهنيب اميف نيكرشملا

 .هسكعك ينارصن نم يدوهي صنتقي الف ،ةَدح ىلع مهنم ةلم لك لهأ نيب اميف
 نود ؛مالسإلا فرشل ؛اقلطم كرشم نيم د]حوم ٌصتقيو ،للملا رئاس يف اذكهو

 دحوملا ىلع دري نا دعب د[{حوملا نم دهاعملا صتقَتي :ليقو .اقلطم سكملا

 .0»«سفّتلا فالتإو لتقلا يف اذكو .ةيدلا نم هيلع دحوملا ةحراج ديزت ام

 لوقلا امأ ©روهمجلا لوق وه دهاعملاب دحوملا لتق مدعب لوقلا نأ ىلع

 ىلع هقيلعت يف يخونتلا نيذلا زع ذاتسألا لاق ةفينح يبأ مامإلل وهف هلتقب

 .'"«ةّيفنحلا لوق فالخ ىلع عامجإلا يعفاشلا ىكحو» :ىمعلا ءالج باتك

 يف لئقي امم اهنأ ىأر نم مهنمف ،هتليسوو لتقلا ةادأ يف فلئخاو
 بلاغلا يف اتناك ولو ،ةليسو ةيأو ،ةادأ ةيأب لاق مرَم مهنمو ،ةداعلاو بلاغلا

 لتقلا كلذ رتتعيف لتاقلا دنع لتقلا ةين ترفوت نكل ،نالتقي ال ةداعلاو

 ٢٣٢. ص ٦، ج "نيبلاطلا جهنم )١(

 )٢( ص .ىمعلا ءالج ٢٣٩.

 (٣) .شماه ردصملا سفن

 



 ١١١ يمالسإلا رظنلا ين مادعإلا ةبوقع

 سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ خيشلا لقن دقو ،ادممعتم لتاقلاو ،ادمع

 :يلي ام كلذ يف يصورخلا

 ادمعتم ةفوص وأ .ةكفن وأ 5ةاون وأ 6اةرعبب الجر ىمر الجر أ ول - »

 .دقلا هيف ناك ؛تام مث 6هيمرل

 ملع دق هللا ًنأل ؛هلجأب اذه تام دقو فراعتلا يف لتقي ال اذه لثم نإ ٢
 .لئوم هنع ام تامملاو ،هلتق ىلع نعي مل هنأ

 ؛لتقلا ىلع نيعي الو ،لئقي ال هنأ فراعتلا نم جرخ ام لك كلذكو ٣
 .«فالتخالاب هيف لوقلاو .همكح اذهف

 ةرعبب الجر لجر ىمر ول» :هنأب لوقلا بوبحم نب دمحم مامإلا راتخاو

 .'"«دوَقلا هيفو ادمع وهف ؛هلتق اهب دارأ اهنأ ادمعتم

 تاودأو» : ۔ هلئاسوو لتقلا تاودأ 77 - ةدوع رداقلا ه دبع ذاتسالا لاقو .

 ةمّمسملا ةربإلاو ،حمؤلاو كنيكسلاو ٥فيتشلاك ؛هتعيبطب ابلاغ لتقت عون

 ازيثك لتقي عونو ،ةظيلغلا اصعلاو ،ديدحلا دومعو ،سدسملاو .ةيقدنبلاو

 ؛هتعيبطب اردان لقت عونو ©ةفيفخلا اصعلاو ٦ طوّسلاك ٤ ابلاغ لتقي الو ] هتعيبطب

 ."""؛ةزكللاو ةمطّللاو اةمممسملا ريغ ةربإلاك

 صاصقلا مكح

 نم دارفألل اردقم اقح هنوكو دمعلا لتقلل ةيلصأ ةبوقع صاصقلا رابتعاب

 هكلع بيك انماع َينَلأ اهمأَي» :ىلاعت هللا لوقل ؛بوجولا همكح نإف ؛دابعلا

 )١() ج نيبلاطلا جهنم ١ ص ١٩٦١.

 (٢) ص ۔٢ جح .يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا ٢٥.



 عؤَ ر هئال ؛ضرفلا بئَكلاو .ضرف هأ ىنعمب ؛ ؟[٨٧١ :ةرقبلا] : لتلا ق صاَصَْلَأ

 هلأ م ح تلآ فتلا وسقت الو » :ىلاعت هلوقو .ةيناسنإلا ةايحلل ماقبوإ .شيناجلل
 اع , م م . س و ےم ےس 7 ع س 4

 :لاف فرشي ال اطس ۔هّيلول انج َدَمَم امولظم َلتنَمَو قحلي الإ

 ٣٢[. :ءارسإلا] هه اروضنَم َناَك

 ثيح ؛صاصقلا بوجو ىلع قافتالا يبايشلا نافلخ خيشلا ىكح دقو

 '"«فالخ دمعلا هبش يفو ،قافئاب دمعلا يف صاصقلا بجيود» :لاق

 م ٢

 هنإ ل

 مزل» :الاق دقف ،'"”هحراشو ليلا "نتم ىدل هحرشو رمألا اذه حيضوتو

 :يأ ؛بات نم الإ هب ديقم ىلع يلصي الو دولاو "!رفكلا دمعلا لتقب
 دجي مل نإو ،هيلع يلصي نم هيلإ روظنملا رُم ُمأيو ،هيلإ روظنملا هيلع يلصي ال

 الو ،هب وه لتقي نمم هلتقب هسفن داقأ نَم ىلع يلصي ال :يأ ؛هيلع وه ىلص
 '“«ارهق ديق نإ اميس

 خيشلا وهو ،هيلع قلعملاو هححصم هلاق ام لقنأ نأ بسانملا نم دجأو ء

 نَم هيلإ روظنملا» :لاق ثيح ؛- امهترابع احضوم _ شێيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ
 لحلا لهأك ؛ةمألا رمأ نم عيش هيلإ عجري نمو ،ملاعلاك ؛نيلا يف ماقم هل

 .املظ هللا مرح يتلا سفنلا لتاق ميظعت ني كلذل امل ؛نيذلا لاجرو ،دقعلاو

 ؛ةَمألا يف ةربتعملا ةئيهلا باحصأ هنأشب موقي ال هنإف ةباثملا هذهب ناك نو

 نم دحأ ىلع اقلطم ةالصلا كرت امأ «مارجإلاو رشلا باحصأ ني هريغل اعدر

 نب عيبلا لاق حيحصلا دنسملا يف امل كلذو لحي الف ؛ةلبقلا لهأ

 )١( ىمعلا ءالج ص٢٤٠.

 .ينيمثلا زيزعلا دبع خيشلل (٢)

 .شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا وه )٢(

 هيلع مالكلا مدقت دقو ،ةمعنلا رفك :دوصقملا )٤(

 ١٩٠. ص .١ه ج ©لينلا حرش )٥(



 ١١٢ يمالسإلا رظنلا يف مادعإلا ةبوقع

 ٌةالَصلا» :لاق ل يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج تعمس : : هنن بيبح

 اًضيأ دنسملا يفو ، «رجان راب رك ىَلَع اونَصَو .رجاو راب ك فلخ ةو

 مؤتلاو هلوسَرَو هللاب َنيرَملا ةلبقلا لهأ ىتؤَم ىلع ٌةالَصلا» : ةينت هللا لوسر لاق
 .'"«رَقَك ذَقَق اَهَكَرَت ْنَمَق تبجا رخآلا )١)

 يذحلا اهيمسقب تابوقعلا باوبأ يف ةبعشتمو ةريثك ةيليصفت ماكحأ كانهو

 عيرشتلا بتك يف وأ ،ةئاعلا ةيهقفلا تالؤطملا ىلإ اهيف عجريو ،يصاصقلاو
 نم مادعإلا ةبوقع ةمكحو ةفسلفو ةيمهأب قلعتي ثحبلا اذه نأل ؛يمالسإلا

 وأ ديهمتك ةيصاصقلاو ةيحلا تابوقعلا كلت تركذ امنإو يمالسإلا روظنملا

 ىلع اهرزقو اهضرفو هللا اهعرش يتلا مادعإلا ةبوقع نم ةمكحلا ىلإ لخدم

 تلوت نآ مهدحو م مه هآو تت الَر ٥ هللا َلَرنأ اكب 2 مه ه مكحا نآو ٣ 6 دابعلا

 2 ١ َ م . < ررحم و ر .۔ م ۔
 نإو مهيوذ ضعبب ب مهنيي نا هللا ديري ا ملع لوت نإَق كل ١ هآ َلَرَأ ام ضعب نع

 هلأ نم نسحأ نمو دوت ةلهأ مكحأ » ،اهم .دعاملا وقت 7 اًلآ نم ايك 22 ر .4
 .۔۔ ,رر

 ٥٠[. :ةدئاملا] » ن ن ق ود موقل 2

٨
 

 د ت ث

 .شماه 0١٩٠. ص ٥ جح ،لينلا حرش (١)



 ةيهقف ةف ةيديدجت تارظت ...... .. ١١٤

 مادعالا ةبوقع نم ةمكحلا

 لزنأ امئإو ،المه مهلعجي ملو .ائبع مهقلخي ملو قلخلا هللا قلخ
 ضرألا هذه نوكتلو "هل ةفيلخ نوكيل ؛ضرألا هذه ىلإ هنن مدآ ةيرشبلا ابأ

 ةُحاشملاو سفانتلا بح مهيف ةلي بكرو ،اهورمعي يكل هدعب ني ةيرشبلل اماقم
 لك ،ذاوحتسالاو ةبلاغملا ليبس يف ةوقلاب عفادملا بحو لب ،اهترامع لجأ ني
 سانلا هللأ عفد الولو » .رهدزتو رمعت ىتح ؛ضرألا هذه حالصتسال كلذ

 ؛ےريمتحنا لَع لضت و هلا تحتو ضرقلا تدحَتَل ضغبي مهتت
 لصح اممَل هالولو ،عفادتلا كلذب سانلا ىلع هللا لضف نم كلذو 5٢٥١ :ةرقبلا

 َركحآَو» :ةميركلا ةيآلا ماتخ يف كي لاق امك اهرامعتساو ضرألا ريمعت

 .؛ ےر متنا َلَع لضت ود هللا

 ماكحأ نم ؛اهيف سفانتلاو ©ضرألا ةرامع ىلع عفادملا كلذل دب ال هنأ َدَيَب

 ىلع مهضعب يغب نع مهعدرتو ضعبلا مهضعب عم سانلا فؤصتل ةطباض
 اَننَسَرأ َدَمل» :كو قحلا لوقي ؤبتكلا مهعم لزنأو لسلا لسرأف ضعب

 ؛ ديتلاي شاَتلآ موقيل انيملاو بتكنا مهعم اًنلَرأَو تيلاي انمز . 4 ر ,م ۔ + 1 ؟ 7 س م ے ےس م >۔م 2 س س ر ر ؟ 71
 2ےم ه ے

 مهتءاج مهدق نم كمذزلا بذك دعف .< نإو و : ل هلوقو ٢٥[© :ديدحلا]
 .م َ »مه 2 م ےس ے ررم .

 ٢٥[. :رطاف] ه رينمل ١ بتكل ايو ول ابو تييل اي مّهَلُسَر

 ىلإو سانلا نم هللا مهلسرأ نيذلا لسلا مكنلوأ أ بير الو كش الو

 مهرمأو سانلا ةيادهل كلذ ناك ؛مهيلإ اهلزنأ ىتلا بتكلا مكلت أو سانلا

٥٦[ :تايراذلا] :4 نوعل الإ نإل و لآ تّقَلَح امَو « ،مهقزارو مهقلاخ مهبر ةدابعب



 0 يمالسإلا رظنلا يش مادا ةو
 .. روم .9 ےد ے ء ؟ 2 ۔۔إ - . 2 ۔ر

 ؛ نيملأ زوملا وذ نرلا ره هأ دي ٥ نوُميطُي نأ ديرأ آمو قزر نت مهنم ديرأ آم »

 ىلع مهضعب ىأعتي ال ىتح ؛سانلا تافرصت طبضل كلذكو ٥٨[© ۔ ٥٧ :تايراذلا]

 ٤٩[. :ةدئاملا] ه هنل َلَرنأ امي مهل مكحأ نأو » :هللا لزنأ امب مهيلع مكحلاو ضعب

 ناك يذلاو ،لتق نم سائلا نيب ثدحي ناك ام تافرصتلاو لاعفألا كلت نمو

 نيرساخلا نم حبصأف ،هاخأ لتق يذلا .مدآ ىنبا دحأ دي ىلع هؤاشنمو هؤدبم

 رؤطتبو .مهرؤطتب سانلا نيب روطت لتقلاب ءادتعالا نأ كْش الو ،نيمدائلاو

 ريثكلا مهنيب عقو ثيح 6ليئارسإ ينب نيب اميظع اغلبم غلب ىتح ؛ مهنامزأ فورظ

 رمألاب مهيلع ظأغو مهيلع هللا دذش كلذ لجأ نم ‘ ءادتعالاو لتقلا نم ريثكلاو

 اَمْبَنك ًَكلَد لجل نم» : هناش لج ىلوملا لوقي ثيح ،لتقلا لباقم لتقلاب
 % “ يفت رثعي انم لَتَم نم هنأ ليور ب لع
 . ۔ہہب ء۔ 7 7 صس <,م ء --< س م ؟ .۔۔ 7 صس ,ے,2 ۔۔ح

 هتاج ذَقلَو اعيمج سانلا ايحن ابناكت اهاكيخت نَمَر اًحيمَج سانلا َلَتَق
 + . < . هه . م م ورس - 7 ح ج صس رسع س

 4 کوفرسمل ضرالا ىف تللد دعب مهتم ,-71 نإ مد ِتنيبل اي السر

 ترتعل او سيقل . سفنلا نأ ابن مهنَلَع انبكي ط :ك لوقيو ءا٢٦٣:ةدناملا
 3 - 1- . 4 مر ه م ه ۔مر «ي .. مس « ممم -٠ م
 صاصق حورجلاو نَتلاي نسلاو نذالاي رذالاو نال اي فنالاو نيعلاب
 ٨٨ قزك؛أت دمأ انأ ار كرم آ .ى( رك وه ب ريب س ے رع ۔ہ
 مه كيتلؤ هللا لزن امي مكحي هل نمو و هرامك وهد هي `_و دصد نمف

 ؛سفنألا يف لتقلاب صاصقلا ناك تقولا كلذ ذنمو ،ا٥٤ ؛ةدناملا] 4 َنوُمِلللتلآ

 .مهدعب ناك نملو ليئارسإ ينبل امكحم اعرش ؛ءاضعألا يف حورجلاب صاصقلاو

 سفنألا يف ةّيصاصقلا ماكحألا هذه خسن ىلع صني مل ميركلا نآرقلاو

 :هلوقب اديكأت اهدازو إةئألا هذهل عيرشتلا قاسم يف اهقاس لب ،ءاضعألاو
 ِ 4 .هكم .مم + مم م م ط رر . م 7 .و م, م ه .م مو < ۔

 قنألاو دبعلاب دبعلاو خاب خا َقنَملا ف ُضانصقنا همكيتع بيك اونما نلا امنأ »
 ة رس ء 2 م . ر رس ء۔ے,م ٠ .م ے 7 ًُ 2 7

 نمو قحلاب الإ هنلا مرح ىلا سفنلا ومع الو » :ىلاعت هلوقو ٠٧٨[& :ةرقبلا] ه قنالاي
 4 اًروُضنَم ناهت لَتَملاِف فرشي الم اًمنطنُس ولول اَنلَحَج دقف امولظم ليق ۔ إ وه ء .....و يح سح حو ,2 ء۔ےے ,س م ء۔ م م اس صو ےس ص

- 

]١ ١٧ :ء ارس ٣٣].



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١١٦

 يذحلا اهيمسقب لتقلا ةبوقع ريرقت نم ةهلإلا ةمكحلا تناك دقلو
 يف صاصقلاو سفنألا يف صاصقلا اضيأ هيمسقب يصاصقلاو يصاصقلاو

 نع مهعدرو ضعب نع مهضعب سالا تفك يف ةحضاو ةرهاظ ؛ءاضعألا

 .ضعبلا مهضعب ىلع ءادتعالا

 ءادتعالا نع ةرجازو ةعدار اهنوكب لتقلا ةبوقع فصو يف برعلا عدبأ دقو

 ثيح "مالكلا ةحاصفو لوقلا ةغالب ني اوتوأ امل كلذو ،هيف ببستلا وأ لتقلاب

 «عيمجلل ءايحإ ضعبلا لتقو» ،«لتقلل ىقنأ لتقلا» :مهلوقب كلذ نع اوربع

 .'اهغلبأ «لتقلل ىفنأ لتقلا» ةملك نأ ىلع اوعمجأو ،«لتقلا لقيل لتقلا اورثكأ»

 سيقلا ؤرما يبرعلا رعشلا ديس ةغيلبلاو ةميكحلا ةيبرعلا لاوقألا كلت جؤت دق

 :هلوقب يدنكلا

 '"هرثقلا نم سفن نك وجنت د لتقلاب اعدلا نقحت اتَراَج اي مدلا كفتب

 طاسبلا مهنم بحسو ‘هتغالبو هتحاصفب مهزبف ،ميركلا نآرقلا ءاج ىتح

 لوقي امك وهف ١٧٩[©& :ةرقبلا] : ؟ :ةويح صاصقلا ق ؤ مكو ) » :هلوقب يغالبلاو يوغللا

 ةحاصفلا يف ةياغلا مه اوناك اموق هب ءاج ةيتي هللا لوسر نإ« :ةكرب نبا مامإلا

 .'"'«هئيدرو هديج مالكلا سانجأب ةفرعملاو ةغللاب ملعلاو

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ©}06١١ ص ،لواألا دلجملا رانملا ريسفت ءاضر ديشر دمحم ديسلا )١(
 .ةرهاقلا .باتكلل

 ةلئاقلا ةصقلا هتظفح امنإو ،عوبطملاو دوجوملا سيقلا ئرما ناويد ىف دجوي ال تيبلا اذه )٢(

 حصنأ نم دمحم اي :تلاقف ةن يبنلا ىلإ ايابسلا يف رعاشلا يدنكلا سيقلا ئرما ةنباب ييح»
 :لاق :تلاق ؟كوبأ لاق اذام :ةق يبنلا لاقف ؟كبرو يبأ نم

 لفقلا نم رسفت لك وجنت لنقلايو امّذلا نقحت اَنَراَج اي امّذلا كفتب

 يلزأتي ربح صاصقلا ىف مُكَنَو :يبر لاق :اهل لاق ؟لاق امو :تلاقو ،يبر حصفأ : :اهل لاق

 .يبايسلا .زيزعلا باتكلا ةحاصفل تنعذأو تملسأف ١٧٩[5 :ةرقبلا] 4 َنوُمَتَت مُكَتَمَل تل ا
 ٢١١. ص ‘ىمعلا ءالج ليمج نب ناقلحخ

 ..٢٥ص .ج .عماجلا باتك )٢(

 



 ١١٧ يمالسإلا رظنلا يف مادعإلا ةبوقع

 ىوري ام كلذ نمو» ،رادقملا ىلع ةدايز راملا ذخأ يف اوفرسأ برعلا نأ ريغ

 براقأ عمتجاف فارشألا نم رخآ لتق ادحاو أ صاصقلا ةيآ لوزن بابسأ يف

 امو :اولاق ،ثثالث ىدحإ :لاق ؟ديرت اذام :هل اولاقو ،لوتقملا دلاو دنع لتاقلا

 يلإ اوعفدت وأ ءامسلا موجن نم يراد اوؤلمت وأ يدلو اويحت نأ امِإ :لاق ؟يه

 تاياور كانهو ،'"؛اضوع تذخأ يئأ ىرأ ال مث مهلتقأ ىتح مكموق ةلمج

 .ةلؤطملا ريسفتلا بتك يف اهيلإ عجري صاصقلا ةيآ لوزن ببس يف ىرخأ

 .ةفورعم لئاو نب ركبب لهلهم هوخأ هلعف امو بيلك لتقم ةصقو

 نأ امك سةزعو ةعفر ناك امك ،مهل ةمحر مالسإلا ءيجم ناك كلذلو

 كلت الول هئأ ةدحاو ةظحل كشن الو ،ةفأرو امطلو ةمحر تناك هتاعيرشت

 ريثكب رثكأ كالهلا هماهم يف ةيرشبلا تناكل ؛تابوقعلل ةررقملا تاعيرشتلا

 لصح امو رضاحلا يف وأ يضاملا يف كلذ ناك ءاوس ءهيلع يه امع

 ينب نيب مارجإلاو لتقلاب تايدعتلا نم ارضاح لصحي هارن امو ،ايضام

 سالا نأ ىلع ،ةيهلإلا ماكحألا بؤشت نع داعتبالا ةجيتن الإ وه ام رشبلا

 اهاحوأ امكو زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا اهلزنأ امك مالسإلا ماكحأ اوقبط ول

 نأل ؛نانئمطاو ،مائوو ،نمأو ،مالس يف اوشاعل ؛ ةت دمحم ميركلا هيبن ىلإ

 هو َىَلَح نم ملعي لأ » :مهحالص هيف امو رشبلا لاوحأب ميلعلا وه قلاخلا هلل
 !٠[. :كلملا] 4 رمَبآ يللا

 نم ديدعلا يف مادعإلا ةبوقع ريرقت يف ةمكحلا ىلجتت كانه نيو
 :يهو ؛دونبلا

 ارارمتسا مادعإلا ةبوقع ةماقإ يف نإف ،اهرارمتساو ةايحلا ءاقب :الوأ

 المي ثيح ،ةلماك ةمأ ةايح لتاق ةيصخش مادعإ يف نأل ؛سانلا ةايحل

 )١( ص ؛ةعيرشو ةديقع مالسإلا ٣٠٨.



 ةيهقف ة ةيديدجت 3 تارظن ١١٨

 ءادتعالا ىلع نوؤَرجتي الو ،نومدقي الف سانلا نم ريثكلا بولق فوخلا

 مهضعب ملظ مهعبط ن نم سانلا نأل ؛لتقلا لتاقلا ريصم نأ نوملعي امدنع

 :يئنتملا لوقي امك مهف ،اًَضعب

 ميف ال ةَدمِلَف ةمع اد ذجت نإَت سومنلا ميش ني ملاو

 ةيآلا هتررق يذلا ىنعملا وهو ،عدار ناطلس وأ ،عزاو نيد اًمإ يه ةلعلاو

 مكحتل بللا ىزأتت ةزبح صاصقلا ىف مْكَنَر » :صاصقلا نم ةميركلا

 ١٧٩[. :ةرقبلا ه َنوُقَتَت

 دقو ةميظعلا ةيآلا هذه موهفمو قوطنم زاربإ يف ريسفتلا ءاملع ىرابت دقو

 باجعلا بجعلاب ةّيغالبلاو ةيوغللا هتعاربب فورعملا يرشخمزلا ةمالعلا ىتا

 .ةبارغلا َنِم هيف اممِل حيصف مالك» :لاق ثيح ،ميظعلا اهانعم ىلع طوقسلا ىف يف

 نقو ،ةايحلل اًقرظو اناكم لعج دقو ‘ةايحلا تيوفتو لتق صاصقلا نم وهو

 يف مكلو :ىنعملا نأل ؛ةايحلا ريكنتو صاصقلا فيرعتب ةغالبلا زحم ةباصأ

 اوناك مهنأ كلذو سةميظع ةايح صاصقلا وه يذلا مكحلا َنم سنجلا اذه

 نب ركب ينفي داك ىتح ،بيلك هيخأب لهلهم لتق مكو ،ةعامجلا دحاولاب نولتقي
 املف رحانتلا مهنيب عقيو ،ةنتفلا روثتف هلتاق ريغ لوتقملاب لتقي ناكو ©لئاو

 ةايحلا نم عون وأ ةايح :يأ ؛ةايح هيف تناك ؛صاصقلا عرشب مالسإلا ءاج

 ؛لتاقلا نم صاصتقالاب ملعلا عوقول ؛لتقلا نع ع عادترالاب لصاحلا ةايحلا يهو

 ملسو ،لتقلا نم هبحاص ملس ؛عدتراف هنم ضصتقي هنأ ملعف لتقلاب ممه اذإ هتآل

 .'"«نيسفن ةايح ببس صاصقلا ناكف ،دوَقلا نم وه

 ءاقبل مدآ ينب نيب صاصقلا عرش امنإ ةلت هللا أأ ناسنإلا ملعي اذه ني

 كلذو ء'تاناويحلا رئاس سوفن ىلع اهفرشل ناسنإلا سفنل ائوصو ءةايحلا

 .نانبل ركفلا راد ٣٣٣. ص ١. ح ©فاشكلا رمع نب دومحم .يرشخمزلا )١)

 ٢١. ص قباسلا ردصملا ليمج نب نافلخ ،يبايسلا (٢)



 ١١٩ يمالسإلا رظنلا يف مادعإلا ةبوقع

 هزيمو ،ةيعرشلا فيلاكتلا هب طانو كلقع ني هيف هللا بكر ام ىلإ عجار فرشلا

 .تاناويحلا رئاس نع كلذب

 نإف حورجلاب وأ لتقلاب ءاوس صاصقلا ةبوقع نإف ،يناجلا ماليإ :ايناث
 ىلع ضبقلا نم هتامذقمو صاصقلا ثأ كش الو ،يناجلل اماليإ هلك كلذ يف

 ديدش ماليإ اهيف لحارملا هذه لك مادعإلا مكح ذيفنتو ،هتمكاحمو ،يناجلا

 لعلو ،ءادتعالا كلذ هنم ثدحي مل ناك ول نآ ىتمتي هلعجت امبرو ،يناجلل

 وهو ،ءاضعألا :يأ ؛فارطألا صاصق يف اروهظ رثكأ نوكي ماليإلا كلذ

 اذإ لجر نيع علقك ؛توملا ىلإ يضفي دق هئأل» ؛سفنلا نود اميف صاصقلا

 ،يدعتلا نع فكنيف ‘كلذ نم هنم صتقملا تومي دق ،ءاصاصق هنيع وه علق

 يذلا ءازجلا نأ» رعشي هلعجي ؛اهماليإو ةبوقعلل يناجلا عقوتو ،'«نييح ناقبيف
 هنأ ُسحي ذإ ؛هسفن يف بارطضالاب يقلي كلذ نأو هلعف لثم وه هرظتني

 .'"«ةبوقعلا هذه لازنإ نم كاكف ال

 ىتم مهيلع وأ هيلع ئنجملا نأ كلذو .رودصلا ءافشو ظيغلا باهذإ :اًنلاث

 ظيغل بهذأ كلذ نإف ؛يناجلا نم صاصقلاب مهقح نوذخأي مهنأ اوملع ام

 ؛انوجسم ىتح وأ ،اقيلط ارح يناجلا اوأر اذإ امأ .مهرودصل ىفشأو ،مهبولق

 مهلعجي لب شةحازلا ةلع مهل يوري الو ،ماقتنالا ةلع مهل يفشي ال كلذ نإف

 ءاهراوأل ازاعسإو "ةنتفلا رانل الاعشإ كلذ يف نأ كش الو ،ماقتنالا ىلإ نوعسي

 ىلع كلذ ناك ءاوس ،داقحألاو مئاخشسلل باهذإ هيف قحلا ذخأ نإف امئادو

 لوق نم ظحلي ىنعملا اذه لعلو "عامجلا ىوتسملا ىلع وأ يدرفلا ىوتسملا

 هتلع مكرضننَو مهرْخمَر مكيتأي همأ مهبحي م مولت » :ىلاعت هلل

 اوناك نينمؤملا نأل كلذو ؛¡٠؛:ةبوتلا] 4 نمؤم موق رودص بو

 )١( .لينلا حرش ك ردصملا سفن ج٠\. ص٢٦٩.

 (٢) ص .قباس ردصم دومحم يلع فسوي ،ناطيغ ١.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٢٠

 اوناك دقف - شيرق وكرشم اميس الو - نوكرشملا امأ نيفعضتسمو نيمولظم

 .نيلعتسمو نيملاظ

 كالهلا نم عمتجملل ةنايص هيف صاصقلا نأ كلذو ،عمتجملا ةنايص :اعبار

 لعجي ؛صاصقلا ةبوقع ريغ نم لتاقلا يناجلا مرجملا كرت نأل ؛ءانفإلاو

 لئابقلا دنع الصاح ناك امك ،اهل ةياهن ال ةيلهأ ,بورحو لاتتقا يف عمتجملا

 الو اهرسأب لئابق ءانفإ ىلإ يدؤي مهدنع دحاو صخش لتق ناك يتلا ةيبرعلا

 نمأ يف عمتجملا لعجي ؛اح وأ اصاصق مادعإلا ةبوقع دوجو نأ بير

 ءاقبلا حور هيف نازّرعيو عمتجملا ءامن ىلإ نايدؤي نارمألا ناذهو ،رارقتساو

 ءامدلا نقحب ةبيطلا ةيعامتجالا ةايحلا ءامت ًنإ» :اقرزلا ىفطصم خيشلا لوقي

 قيقحت هيف يذلا صاصقلا ىلع فؤموتي ؛ناودعلا َنم م ماسجألاو سوفنلا نوصو

 ىك ؛اهيلع ناودعلاب ناهتسي نأ نم ةيناسنإلا ةينبلل ةيامحو .ةلماكلا ةلادعلل

 كلذ ريظنب ةياهنلا يف يدتعي امنأك هنأ همسج وأ هريغ ةايح ىلع يدتعملا ملعي
 ايفاش اجالع صاصقلا ماظن ءاجف» :لاق نأ ىلإ «©صاصقلا قيرط نع هسفن ىلع

 .'«زواجتلا َنم اعنام ايعقاو

 يف رجلاو عدزلا ريش مادعإلا ةبوقع نأ كلذو رجلاو عدرلا :اسماخ
 لعفب مهشوفن عمتجملا دارفأل لوست الف عمتجملا يفو لب ،ةانُجلا سوفن
 دنع يرورض يمكحلا عدارلا دوجوف ،نودتعملا ةلتقلا ةانجلا مكئلوأ هلعف ام

 يحبص روتكلا لوقي ، نيذلا عزاولاو ىقالخألا عداولا دوجو مدع

 ؛هجولا اذه ىلع ربجلا وأ يفشتلا هيف ناك نإو صاصقلا ّمركلو» :يناصمحملا

 .'""«ةماعلا ةحلصملل رجلاو باهرإلا ىلإ لصألا يف دصقت ةبوقع هأ الإ

 .نانبل ايروس ©ركفلا راد ٦١٤. ص 31 ج 3ماعلا يهقفلا لخدملا (١)

 تاب جوملل ةماعلا ةيرظنلا : :باتك نع القن ١٢. ص ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ف لتاقلا ةبوقع (٢)

 ٣٨ ص .دوقعلاو

 



 ١٢١ يمالسإلا رلخنلا يف مادعإلا ةبوقع

 ثراروكلا نم ةصلاخلا لوقعلا لهأ مهو ‘بابلألا يلوأ ءادن :اسداس

 ؛ةينابزلا ةيعرشلا ماكحألا هذه ذيفنتو قيبطتب نوبطاخملا مهو ،تاثؤلملاو

 يف امل كلذو ،اديج اهتميق نوفرعيو ،اهردق قح ةايحلا قح نوردقي مهنال
 نإ ، ةيعامتجالا تابارطضالاو نتفلل ةراثإ نمم حاورالا قاهزإو لتقلاب ءادتعالا

 نتفلا نأ موهفملاو مولعملاو ظحالملا نم هنأل ؛عرشلا ماكحأب جلاعت نكت مل

 كلذل ؛ةئاعلا اهترصبأ تربدأ اذإو ،ءاملعلاو ةصاخلا الإ اهرصبي مل تلبقأ اذإ

 نأل ؛اهنفدو نتفلا ءرد ىلإ مهجيهيل ؛ءادنلاب بابلألا يلوأ ءالقعلا هللا صخ

 لوالا لقعلل ؤ ؤقمو لمكم وهو ‘ناسنإلا يف يناتلا لقعلا امه ةفاقتلاو ملعلا

 نيفلكملا ُلكو» :شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا لاق ©يرطفلا لقعلا وه يذلا

 .''«لقعلا صولخ يطاعت مهيلع بجي

 ةقتوبلا يه لب حلاصلا لمعلا س أرو كريخ لك عامج يه ىوقتلا :اعباس

 نم ةدوصقملا يه ةياهنلا ىف يفو "ةحلاصلا لامعألا اهيف يقتلتو بصنت يتلا

 :صاصقلا يتيآل ةمتاخ تءاج ثيح هعرش ذيفنتو ىلاعت هللا ماكحأ قيبطت

 ىف مُكَنَو» ،ةيآلا رخآ ىلإ 4 لتل ىف ُماَمحِقْلَا مكل بك ومع َننَلا اًيأَي»

 1٧٩[. : :ةرقبلا] « ؛َنوُقَتَت ْمُكَتَمل بت ةل 1 ىلوتت أ 4 صاصقلا

 نإف "يجرتلل تسيلو "حيحصلا ىلع ليلعتلل يه ىلاعت هللا لوق يف لعلو
 اًحيضوتو ،مهماهفأل ابيرقت هدابعل هماكحأ للعي هنكلو ،ىججرتي ال ةلت قحلا

 صاصقلا يف ام مكنيرأ :يأ» :يرشخمزلا ةمالعلا لوقي ، كي همالك نم هدارمل
 يف ىوقتلا لهأ لمع نولمعت "نوقتت مكلعل سوفئلا ظفحو حاورألا ءاقبتسا َنِم

 .'"«هب مكحلاو صاصقلا ىلع ةظفاحملا

 )١( ص 31 ج ريسفتلا ريسيت ٢٤.

 )٢( ص ١0ج ۔ثفاشكلا ٣٢٣٢



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٢٢

 7 ني ةيلجو ةحضاو ةمكحلا اهيف ىلجتت يتلا يه ةعبسلا دونبلا هذه

 اَو » :ةميركلا ةيآلا أ ىلع ؤيصاصقلاو يذحلا اهيمسقب مادعإلا

 يف ذ اصن تناك ثإو ؛[٩٧١ :ةرقبلا] ه َتوُقَتَت > بت لآ ىلؤأتت ةرح صاصقلا

 عمجي امل ارظن ؛اًضيأ ةيدحلا ةبوقعلا لمشي اهمكح نأ الإ ؛صاصقلا ةبوقع

 الو عمتجملا رارقتساو نمألا بابتتساو ةايحلا ءاقبتسا نم نيتبوقعلا نيب

 يف مادعإلا ةبوقعل ساسألا دمتعملاو ليصألا لصألا يه ةيآلا هذه أ بير

 .يمالسإلا رظنلا يفو ،ةّيمالسإلا ةعيرشلا

 هلا مالكو - يوقلا غيلبلا بولسألا اذهب تءاج ةميركلا ةيآلا نأ ييأر يفو

 كلذل ؛اهيف فقوملا ديس وه لتقلا ناك اعاضوأ جلاعتل تءاج امنإ ؛_ غيلب هلك

 ةليلق ظافلأب ةريثك ىناعم تمضو ،اممكحم اغنام اعماج اعيرشت نوكتل تءاج

 ائباث امكح يمالسإلا مكحلا يف مادعإلا ةبوقع تناك كانه نم ،َلَقأ فورحو

 وهو ىلح َنَم ملعي ال أ » ،ريبخ ميكح ندل ني هنأل ؛نهولا هيلإ قرطتي ال 3 عدار

 بارطضالا نم ريثكلا اهفنتكا ةيعضولا نيناوقلا امنيب 5٠٢ :كلملال هيآ فيطلا
 ضعب يف اهرارقإ وأ ارخآ انيح اهئاغلإو ءايح اهرارقإ نيب شيوشتلاو
 .ىرخأ تالاح يف اهئاغلإو تالاحلا

 ين ةيلودلا لفاحملا تأدب» :روصنم يلع يلع راشتسملا لوقي امك كلذل
 م عورفلا يف ىنف ءارآلا فالتخا نأ ربتعتو ،اهردق قح ةعيرشلا ردقت ملاعلا

 لكاشم لحو ةهجاومل ةعيرشلا كلت ةيحالص ىلع يلد بهاذملا فلتخم
 نرقلا يف ابورأ يف تدقع يتلا تارمتؤملا ني اددع ركذو ،'"!«ةّيرشبلا

 ةمظعب اهيف تارمتؤملا كلت ترقأ ،يداليملا نيرشعلا نرقلا :يأ ؛يضاملا

 .هماكحأب اوداشأو ،اهتيحالصو ةيمالسإلا ةعيرشلا

 )١( ص ؛مادعإلا مكح ذيفنت ةينالع ،هط دمحأ ديسلا ه١

 (٢) ج .لينلا حرش ٦٢ ص ٩ .ةمدقملا



 ١٢٢ . يمالسإلا رظنلا يف مادعإلا ةبوقع

 همتاختلا

 ةعبرشلا ماكحأ اهيف هتررق امو مادعإلا ةبوقع ثحبلا اذه يف تلوانت

 .ةيصاصقلاو ةيدحلا مادعإلا ةبوقع تركذ ثيح .ءاغلا ةيمالسإلا

 تلعجو كلتقلل ةيخيراتلا ةيادبلاو مادعإلاو لتقلل اًقيرعت ثدروأ

 :يهو ؛دودح ةثالث وأ تابوقع ثالث ىف يدحلا

 .ةبارحلا دح ١

 .ةّكّلا دح ٢

 .نصحملا ىنز دح ۔ ٣

 . مكحو لحمو 6&ببسو فيرعت ىلع ينبني يص اصقلا مادعإل ا تلعج امك

 .يعامتجا نمأ نم اهيف امو ،مادعإلا ةبوقع نم ةمكحلا تلوانت كلذ دعبو

 :ك لوقي ثيح ،ةميركلا ةيآلا ىلع اذمتعم ،يناسنإ نانئمطاو يسايس رارقتساو

 هذه نأل ؛[٩١ .ةرتبلا 4 َنوُمَتَ مكحم بلألا ىلؤأتت ةريح صاصقلا ىف مكل ,

 تلعو لتاقلل مادعإلا ةبوقع نم ةميظعلا ةمكحلا تنيب يتلا يه ةميظعلا ةيآلا

 .ليلعتلل يه ىلاعت هلوق يف (لعل) أل كلذو ؛لتاقلا نم صاصقلاب مكحلا

 لمعلا نم ىوصقلا ةياغلا يه ىوقلا نأ رابتعا ىلع ،اوقتتل :يأ ؛يجرتلل تسيلو

.ةحلاصلا لامعألا اهيف يقتلتو بصنت يتلا ةقتوبلا يهو ،حلاصلا



 يف مادعإلا ةبوقع ريرقت نم ةمكحلل تايلجت يه دونب ةعبس تجرختساو

 ةمكحملا صاصقلا ةيآ موهفمو قوطنم ىلإ ادانتسا ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا

 :يه ةعبسلا دونبلا كلتو ،ةغيلبلاو

 ١- اهرارمتساو ةايحلا ءاقب .

 .يناجلا ماليإ ۔ ٢

 .رودصلا ءافشو ظيغلا باهذإ - ٣

 .عمتحملا ةنايص ۔٤

 .رجلاو عدرلا ٥

 بابلألا ىلوأ ءادن ٦

 .ىوقتلا ۔ ٧

 ريثكلا ىلع توتحا يصاصقلاو يحلا اهيمسقب مادعإلا ةبوقع نأ ىلع

 وأ يبهذملا ىوتسملا ىلع ناك ءاوس .ةيليصفتلا اهماكحأ يف فالخلا نم

 كلت داريإ هعم رسعي يذلا رمآلا ؛دحاولا بهذملا لخاد ءاملعلا ىوتسم ىلع

 اذل ؛الممو اليوط ثحبلا لعجي كلذ نأل ؛اهبُمشتو اهترثكل ارظن ؛تافالخلا
 .انرظن ةهجو نم ابسانم ارمأ ماكحألا كلتل ماعلا راطإلاب ءافتكالا ناك

 .لمعلاو لوقلا يف دادسلاو قيفوتلا هللا لأسأو

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
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 نيملسملا ريغ عم لماعتلا

«يخيرات عقاوو .ةيمالسإ ةيؤر»





 ١٢٧ .يخيرات عقاوو .ةيمالسإ ةيؤر نيملسملا ريغ عم لماعتلا

 هم

 هكلم سياس 4

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ماللاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :ذعب امأ ؛نيعمجأ هبحصو

 .«ئخيرات عقاوو ]ةيمالسإ ةيؤر نيملسملا ريغ عم لماعتلا» هناونع ثحب اذهف

 يه يتلا ةرشع ةينالا اهترود يف ،نامغ يف ةيهقفلا مولعلا رؤطت ةودنل ةئددعأ
 .س ةرصاعملا براجتلاو ةيهقفلا بهاذملا ۔ هيف شيعلاو ملاعلا ةيؤر هقف» ناونعب

 باتكلا لهأ نم نيملسملا ريغ عم ةيمالسإلا ةقالعلا شقاني ثحبلا اذهو

 :يهو ؛ةمتاخو رواحم ةعبرأ يف هلعج دقو مهريغو

 .نيملسملا ريغ ىلإ ةماع ةيمالسإ ةرظن :لوآلا روحملا

 .دوهيلا عم لماعتلا :يناتلا روحملا

 .نيحيسملا عم لماعتلا :ثلاّنلا روحملا

 .نيرخآو سودنهلاو سوجملا عم لماعتلا :عبارلا روحملا

 .ىرخألا ماكحألا ضعب اهيفو :ةمتاخلا

.قيفوتلا لو هلاو



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٢٨

 نيملسملا ريغ ىلإ ةماع ةيمالسإ ةرظن

 م ايحيل ؛اريذنو اريشب سانلا ةناك ىلإ ةي ادمحم هلوسرو هيبن هللا ثعب

 لأ ا امو » ،رمألا نم ةنيب ىلع كلهي نَم كلهيو ،رمألا نم ةنيب ىلع ح
 ابا ٤ توُملَتَي ال سالآ رتح ركتَو اذكو امش سانلل ةَماك لإ

 ازذنمو ،مالسإلا يعادو مالسإلا ءادنل بيجتسي ْنَمِل هباوثو هللا ةمحرب ارشبم

 وهو باتكلا هعم لزنأو ،ينابرلا ءادنلا ىلإ بيجتسي ال نمل هباذعو هتبوقعب

 .لدعلاو قحلاب ميركلا نآرقلا

 نم دوجولا اذهل ةمحر نيملاعلل ةمحر ةت دمحم ةلاسر كنت هللا لعجو
 ء > حرصم ّ ٩ ر 2

 ةمحر ال ١ ١ تكتنحزأ امو ؟ هردمو هرجحو هب او دو هرجشو .هنجو هسنإ

 ١٠٧[. : ءايبنال ]١ م وينكلل

 - ىراصلاو دوهيلا مهو - باتكلا لمهأ هنآرق ىف ىلاعت هللا صخ دقو

 الوسر مكح اج دَقت بتكنا هلا لمأتي » ؛ىلاعت هلوقك ؛ةرركتملا هتاءادنب
 ٥ رب ۔۔۔ ص حم ,رم

 رع اوقعبو بحلآ َنم آ ومح وف متنك اًِم ارثك مكل ثيب + رت

 ©[١ه :ةدلئاملا] » فتمبمت ثَْعحَو و هلل آ رت س اك رق ه ع

 2 < ه ۔ ۔ہ ۔ے مس ے م

 نم مهجرُخَيَو مالسل آ ) ايس ,ةك / و ةكتاوضر عبنت دا , َم دلأ 23 ى رههَي ج

 رس ,ش ,م
 6 :٦] :ةدئاملا] 4 ميقتسم طارص ل ١ م مهي :7 كن ةب روت ا لإ ١ تنملظل ١

 777 . س ل 7 , رس .م ۔ےه

 ورف لَع لَع مكل نب ه انلوس ر مكج م بتكلا رات ط :لتاق ن نم وع هلوقو
 7 ِ . .س < ٨, س ر

 هز 7 :4 دقف ين و ريشب م انءاج ام ًوُلوُمَت د نأ لسرلا َنَ ا ن
 ح او

١٩[. :ةدئاملا] ة درق ت لك للع



 ١٦٧٩ ‘ّيخيرات عقاوو .ةيمالسإ ةيؤر : نيملسملا ريغ عم لماعلا

 هنم افارتعا ؛باتكلا لهأ مهئأب ىراصنلاو دوهيلا ىلع مالسإلا قلطأ دقو

 ناك امو { ةلب ىسيع ةلاسرو ىسوم ةلاسرك ؛يهلإ نيد ني هيلع اوناك امب

 ؛َنهاَيِإ مهفيرحت نع رظنلا ضغب ،- ليجنإلاو ةاروتلا - ةينابر بتك نيم مهدنع
 نأ كش الو ،مهنم مالسإلا بارتقاو ،مالسإلا نم مهبارتقاب مهراعشإل كلذو

 ؛مهل ةيصوصخ هيف ىراصنلاو دوهيلا ىلع باتكلا لهأ حلطصم قالطإ
 ماكحاب مالسإلا مهصخ كلذل "ىرخألا تانايدلا باحصأ نم مهريغل دجوت ال

 لكأو ،مهتراهطب لوقلاك ؛مهيلإ نيملسملا برقتو نيملسملا نم مهبزقت

 ملو ٧ةليمجلا ماكحألا نم كلذ ريغو ،مهئاسن جؤزتو ،مهحئابذو .مهماعط

 ريغ نم ىرخألا تانايذلا باحصأ ىلإ ةميحلا هترظن رظني نأ مالسإلا تف

 .باتكلا لهأ

 لبقي ال نأب برعلا يكرشم هاجت مالسإلا ددشتي نأ اديج فاصنإلا نمو
 رابتعا ىلع كلذو ؛لتقلاب مكحلا مهيلإ هجوي وأ مالسإلا يف لوخلا الإ مهنم

 نأب ةؤبنلا مهيف لعجو ،سانلا ىلإ مالسإلا ةلاسر لمحل مهراتخا ىلاعت هللا نأ

 .هيف لوخألا اوضفرو مالسإلا لوبق نع اوعنتما اذإو مهنم ةي ادمحم ثعب

 نكي ملف ؛'مجعلا وُئنثو وأ مجعلا وكرشم امأ ،هنع فلختي نأ ىرحأ مهريغف

 ةيامحلا لباقم ةيزجلا عفدب مهنم ىفتكا لب ،ةذشلا كلتب مههاجت مالسإلا

 .مهل ةيمالسإلا

 لب ،ءادعلا ةيرشبلا نم ادحأ بصاني مل مالسإلا ناف مومعلا ىلعو

 يف ءاكرش مهنأ رابتعا ىلع ةقفشو ةفأرو ةمحر ةرظن مهيلإ هترظن تناك

 نيملسملاو مالسإلا اوبصاني مل مهنأ املاط يرشبلا عوتلاو ،ةيناسنإلا

 و م ۔ سرس
 هنلعج رآ { .مجع مهن برعلا ادع ام يأ 6ينآرق ريبعت وه مجعو برع ىلإ رشبلا ميسقت )١( .

 .:: .تصنا ؟ َرَعَو قيحعأءع ردنا تلف الوت أولاَمل اًبَعَأ انار
- - 

ِ 



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٣٠

 يف ميركلا نآرقلا هدكؤي ام وهو ،لتقلا لامعأو بورحلا لاعتفاو ءادعلا
 :ا لأ نَع ةلآ كسمتي » :كنو هللا لوقي ذإ مهريغ هاجت نيملسملل ههيجوت
 ب قلأ نإ مني اوطتَتَر رغونمَت نأ كريد نق ركيم ركو نيتلآ يف مكوثيتي
 ارهظ مكربد نت مضحوُجتأَو نلآ يف كولم تلآ نَع ةت مكنم متر ٥ َيطيتُملا
 ناتاهو ،إه۔٨ .ةنحتملا] ه َتوُميقلا مه كيلوك موي نمو ٌمهَوَلوت نآ جكياَرَخي لع
 ىلاعت هللاف نيملسملا ريغ رخآلا عم لماعتلا يف ليصألا لصألا امه ناتيآلا

 ناسحإلاو ربلاو لدعلاو فورعملاب مهريغ اولماعي نأ نيملسملا ىهني ال

 ملو ،ناودعلاب مهوهجاوي ملو بورح يف مهعم اولخدي مل مهنأ املاط
 ءائاودغو املظ مهلاومأو مهسفنأ يف نيملسملا ىلع ءادتعالاب اوموقي

 لايح فورعملاو طسقلاو يلا لعف نع نيملسملا يهن مدع نأ رهاشلاو

 لوقلا دح ىلع ةفلاخملا موهفم باب نم كلذ لعفب رمألا يضتقي مهريغ

 .موهفم هلو الإ مالك ني ام :لئاقلا

 ةحفاصم زاوج نيتفيرشلا نيتيآلا نم ةكرب نبا مامإلا طبنتسا دقو

 بولسألاب مهتبطاخمو ،مالشلاب مهأذتو مهاضرم ةدايعو ةمذلا لهأ

 يدايتعالا يعيبطلا عضولا نع رمألا جرخي مل ام ليمجلا يقالا

 .'"سانلا نيب فولأملا

 نأ عيرشتلا ةهج ىلع انيلع هصقو ،ليئارسإ ينب ني اقايم هللا هذخأ اممو
 ال ليإ نب َقنتيم اَنذََأذِلَو» :ك لوقي ثيح ءائتسح سانلل اولوقي

« 
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 ه مج ر ر ٢ مر م س سإ ٢٥ س و ح عم . ۔ ,2 ۔, ه۔, 724 ۔ رع د 1 ِ .

 اولوفر نيكسملاو ىمكَملاَو قرملا ىزو اناسحإ نلولايو هنآ الإ وذنم
 فلا هّصق ذإ ؛انل عرش انلبق نم عرش نأ باب نم اذهو ،اه٣ :ةرقبلا ه اكح ىياَتلل

 .'"'عي رشتل ا ةهج ىلع انيلع

 )١) ح .عماجلا ١ ص ٢٢٦.

 )٢( عرش :ليق ؟خسني مل اذإ انل عرش انلبق نم عرش له :يهو .ةثالثلا ةيلوصألا لاوقالا دحأ وه =



 ١٢١ ّيحيرات متاوو .ةيمالسإ ةيؤر نيملسملا ريغ عم لماعتلا

 امأ ،نيملسملا ىلإ هجوتي نينمؤملاب ينآرقلا باطخلا نأ مولعملا نمو
 عيمجل :يأ ؛اًئسح سانلل اولوقو رشبلا دارفأ عيمج ىلإ هجوتيف سانلاب هباطخ

 وأ لبج نب ذاعمل ةي هلوق اهنمو {ةريثك كلذ يف ةيوبنلا ثيداحألاو ،سانلا

 سانلا قلاخو ،اهُخمت ةنسحلا ةئيسلا عبثأو ،تنك ام امثيح هللا قئا» :رذ يبال

 .'""«نسح قلخب

 هب لماعي ناك ام مهريغل نيملسملا نم ةنسحلا ةلماعملا يف لخديو

 .ةيمالسإلا ريغ مهنادلب نم نوتأي اوناك نيذلا نيملسملا ريغ راجتلا نوُينامُلا

 نيملسملا ىلع مهتاموكح ذخأت ام لثم مهيلع نوذخأي اوناك نامغ لهأ نإف

 هذه نيو ،'"ةدايز ريغ نم لثملاب ةلماعملا باب نيم ةيكرمج موسر ني
 ؛مهفايطأو مهفئاوط فلتخم ىلع سائلا عيمج عم مالسإلا لماعت تاقلطنملا

 .ةيلاتلا تارقفلاو رواحملا يف هارنس ام وهو

 ي٫ قب ة

 ،عيرشتلا ةهج ىلع انيلع هللا هصق اذإ انل عرش :ليقو ،اقلطم انل اغرش سيل :ليقو ،اقلطم انل -=

 ريسيت :رظنا ،يملاسلا نيدلا رونو ،شيفطا دمحم :ناريبكلا نامامإلا هحجر يذلا اذهو

 سمشلا ةعلطو "رئازجلا ةعبط "يالط ميهاربإ :قيقحت 0٢٧ ص 5٦ ج ،شيفطا مامإلل ريسفتلا

 ٩١. ص ٦. ج ،مايقلا رمع :قيقحت ،يملاسلا مامإلل
 يقهيبلاو "مكاحلاو ،دمحأ هاور ()

 .نامع ةنطلس ،لايجالا ةبتكم 0٦٣ ص ،ثحابلل ،لاملا تيب لوصأ )٢(



 ةيهقف ةيديدجت تارظن . ١٣٢

 :ةنيدملا يق دوهيلا

 يبنلا ةرجه ديقي ةرؤنملا ةنيدملا يف يدوهيلا يمالسإلا لماعتلا أدب
 ىمست تناكو .ةنيدملا ىلإ مهنم ءزج لقتنا دقف ،اهيلإ هباحصأو ةلق دمحم
 ىلع ىضقو ،(داليملا لبق )٥٨٧ ةنس يلبابلا رّصَتَتْخُب مهازغ نأ دعب ،برثي

 يف اولزنو سدقملا تيب برخو ،دالبلا يف مهب درشو .مهقّزمو مهتكلمم

 ةنيدملا) برثي يف مهنم ريبك مسق لزنو برعلا ةريزج ني ةقزفتم نكامأ
 ءاهب اورثاكت مث ؤ©برثي نكس نَم لوأ مه عاقتيق ينب دوهي ناك دقو ،(ةرؤنملا
 امك 8')امطأ نوسمخو ةعست ةيوبنلا ةرجهلا نيح مهل ناك دقف ،ماطآلا اهب اونبو

 ونب :يهو ؛ثالثلا لئابقلا اهربكأ ،'"ةليبق نيرشعو اين نولكشي اوناك مهنأ

 نوطب عم نوطلتخم مهف لئابقلا ةيقب امأ .ةضيرق ونبو ريضنلا ونبو عاقنيق

 .برعلا نم جرزخلاو سوألا

 :ةتيدملا روتسد

 زقأ ،دوهيلاو نيملسملا نيب اباتك ليي بتك ةنيدملا ةي يبنلا لوصو دعبو

 لاقو .دوهيو نيملسم نم ةنيدملا لهأ نيب كرتشملا يملشلا شياعتلا

 يه ةينامعلا ةرجحلا نإف ةينامعلا رجحلا لثم تناك اهنأ رهاظلاو ةعفترملا نوصحلا :ماطآلا ١)

 .لخادم اهلو روس اهب طوحيو ضعبب اهضعب لصتم نكاسم ةعومجم

 .ةيملعلا بتكلا راد ۔١!؟٢ ص ١ ح .ىفطصملا راد رابخاب ءافولا ءافو دمحأ نب يلع يدوهمسلا (٢)



 ١٢٢ هيخيرات عقاوو .ةيمالسإ ةيؤر» نيملسملا ريغ عم لمامنلا

 هيف َعَداَو راصنألاو نيرجاهملا نيب اباتك ةلي هللا لوسر بتكو» :قاحسإ نبا
 .«مهيلع طرتشاو .مهل طرشو .مهلاومأو مهنيد ىلع مهَرقأو ،مهدهاعو دوهيلا

 نورصاعملا هيمسيو ةفيحصلا نوخزؤملا هامس يذلا وه باتكلا اذهو

 ةنطاوملا نوؤشب ىنع ةقيثو لوأ يهو "ةنيدملا روتسد وأ ،ةنيدملا ةقيثو

 ."ةيروتسد داوم ىلإ نورصاعملا نوركفملا اهمسق دقو ،اهقوقحو

 :دوهيلل يمالسالا فاصنإلا

 ؛ةفيرشلا ةينآرقلا تايآلا لالخ مو .ةفيحصلا وأ ةقيثولا هذه راطإ ىفو

 يطعيو لزني نآرقلا ناكو ،ةرؤنملا ةيوبنلا ةنيدملا يف دوهيلاو نوملسملا شياعت

 لوقي ،نيدلا وأ قرهلا وف سنجلا وأ نوللا ىلإ رظنلا ن نود هقح قح يذ لك

 نأ سيانلا نبب مّشمكَح ادإَو اهلهأ هلإ يكملا اوُدَوَت نآ مكنم
 7 7 . - ,رمه ه س 4 َ م 4 ر ر و س

 ٥٨[. :ءاسئلا] 4 اًمصب ايمس ن هللأ نإ حوب ذعب اًهن هنلا نإ لدعلا ًاوُمكحت

 ۔ قريبأ ونب مهو نيملسملا ضعب دارأ يدوهي نع ميركلا نآرقلا عفاد دقو

 عفادت تانيب تايآ عست هللا لزنأف سانلا ضعبل تثدح ةقرس ةمهت هيلإ اوقلي نأ

 ،يدوهيلا دض نيملسملا ىلا زايحنإلاو ليملا نم ةني يبنلا رذحتو ،يدوهيلا نع
 تايآلا كلتو "نينئاخلاب هتعامجو قراسلا نيملسملا مكتلوأ هللا ىمسو

 قحلاب بتكلا كل َنلَرَأ انإ » . .ىلاع هلوق يه كلذ يف تلزن يتلا تاميركلا
 لع۔ م د ے .هر اال سر وح م . ے ن <

 كن ا هللا رفغتساو ٥ اًميىِصَح نب عز نكت الو ا ١ كنأ ي س لا نيب
 ِ م ل 1 ٤ ٠ ج إ ر 2 ۔
 نم بجي تيال ا نإ مهسفن 1 ذا ` < رذل . زا نع لدع آ © اًييحَي اًروفَع ن :

 : و ۔۔ ۔ ۔ ٢1 ر م ج ح ۔.۔ , ۔ ِ 8 > ۔ .۔ س ,ء ي ۔
 ذإ مم مَهَعَ هللا ن نومحتسي الو سانل ١ نم نوفختسد « اميأ أ ان اوح َناَح

 .- ٦ : ل ام نوت
- 

 وه
 ّ . م س ح 22 ٥ مس س وم

 مالؤَك ر ُاته ٥ اطيحم َنوُلَمَعَي اكي هأ َناَكَو ل ا نم ضر ال

 م مأ ةمقلاو مهنع ةلأ لدبي مم ايندلا ةوَيَحَلا ىف مهتعمج 1 يه + رس ي ,صس ,ح . ء.روح۔ .؟ ۔ س
`
 
ح
 

 ه

 .نامع ةنطلس 6"يرماضلا ةبتكم ١0!٨٤ه ص ثحابلل ةيوبنلا ةريسلا ملاعم )١()



 ةيهقف ةيديدجت تارظن . ١٢٤

 م ۔ حم .إ عس م۔ يب روسج ۔ ء۔. محص يك ,ي و حر .ء۔ ے۔ ح ۔ ء <

 هللا دجي نلأ رفْعَتَسل مت هسفن ملظي ؤا اءوس لَمَعَي نمو ٥ اليكو مِتلَع
 7 ّ ے۔ ۔ ي & .ي ۔۔ ور ۔& ¡۔2¡۔ ,ع ء مج س - ے ,ح ه ۔ے
 ١ ٥ اًييكَح امييلَع هنأ َناَكَو ۔ديتَت لع :همىيكَي اَمَكَِك امنإ تيكَي نمو ٥ اميت اَروفَع

 7 > ر 7 رح صس و ۔> 22 71 2 < ,_ ۔ . ي ء ؟ _ 71 ء ح صس صس

 الؤلر ٥ انيبم اًمثِإَو اهب َلَمَتَحآ دقف ارب ۔هي مرو مثا وأ ةيطَح تىيمكي نممَو
 س م 'س س س ُِ و < و. و حر رو 7 ح 2 ر و رر و إ س ہ ے۔س ۔ے م و >۔ے

 الإ ےروتِضي امَو كولضي نآ مهنم ةقاط تمه ءهتمخَرَو كيلع هللآ لصف
 7 ِ ےرہس س م م إ إ ۔ ےس مم 7 س < ح ے ه و ۔ . دح

 ام تلمعو ةمكحلاو بتكل ١ تتذنلَع 1 لَرنأَو ءىش نم تلَتورص 7 ١

 , س 7 ء 7 ٤ م س هس

 .[٢٦۔ ١٧٥ :ءاسنلا] 4 اًميظَع َكَتَلَع منلا لضف راو ملعت نكت مل

 ؟ةلماعملا هذه نم لضفأ ةلماعم يأو ؟فاصنإلا اذه نم ربكأ فاصنإ يأف

 دجن اذكهو ،الدعو ةمحر سالا عسو يذلا ميظعلا فينحلا مالسإلا هنإ

 ضقن نأ الول ةتباث قاس ىلع امئاق كرتشملا يدوهيلا مالسإلا شياعتلا

 الوأ اهضقن نأ ناكف ؛قيسنتو مهافتو ةعداوم نم ةنيدملا ةفيحص يف ام دوهيلا

 نم ةقب ىبنلا مهالجأ ىتح ،ةفظيرق ونب مث ريضنلا ونب مهالت مث ،عاقئيق ونب
 ونب امأ ،ريضّنلا ونبو عاقئيق ونب مهو ،ماشلاب تاعرذأ ىلإو ،ربيخ ىلإ ةنيدملا

 .ةريبك تناك نيملسملا دض مهتنايخ نأل ؛اوليقف لتقلاب مهيف مكح دقف ةضيرق

 راصنألا نوطبب نيطبترم اوناك نيذلا دوهيلا نم اياقب كلانه ىقب هنأ ريغ

 ةنطاوملا قوقح مهل ،'ةّمذ لهأ نوملسملا مهربتعاو ،_- جرزخلاو سوألا

 مهنم ةيزجلا ذخأ لباقم ،مهيلع ام مهيلعو ،نينطاوملا رئاسل ام مهل ،ةلماك

 .مهيلع ءادتعالا عنمب مازتلالاو .مهتيامحل

 نأ ثدح دقف ،مهنأش يف ريصقتلا نم اساسح مالسإلا فقوم ناك دقلو

 فثكتي نسلا يف ائعاط ايدوهي الجر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىأر
 ىلع هئأب هباجأف ،هنأشو هتجاح نع ةفيلخلا هلأسف ،ةنيدملا عراوش يف سانلا

 عم .ةمذلا لهأب مهفصو نيملسملا دالب يف نوميقملاو ،نونطاوملا نيملسملا ريغ ايلاح هركي )١(
 ةمذ نأ رابتعا ىلع ،مههاجت ةيباجيإلا يناعملا نم ريثكلا لمحي ةمذلا لهأ حلطصم نأ

 .مهنع ملظلا عفدو "مهل رارقتسالاو نمألا ريفوتو ،مهتيامحب ةلوغشم نيملسملا



 ١٢٥ [« .يخيرات عقاوو .ةتمالسإ ةيؤر نيملسملا ريغ عم لماعتلا

 ةفيلخلا لاق كلانه لام ني هتايح هب ميقي ام هدنع سيلو ثرمألا َني ةقاف

 تنأو ةيزجلا كنم انذخأ اذإ كانفصنأ ام :ةميظعلا ةفصنملا ةدلاخلا هتملك

 نم هل ءاطع ءارجإب رمأو هذخأف نسلا يف ريبك تنأو كعيضنو © ردتقم تاش

 .لاملا تيب

 نأ نود يمالسإلا خيراتلا لاوط نيملسملا دالب يف دوهيلا شاع دقو

 ماظنلا راطإ يف مهتاكؤحت نأ املاط "مهل مالسإلا ةيامحل ؛ىذأل اوضؤعتي

 ةيامح يف لضفلا مهل ناك ناقلبلا يملسم نأ مولعملا نمو ،ماعلا يمالسإلا

 .ابورأ يف نيزاّنلا نم دوهيلا

 :نام يف دوهيلا

 ضعب يف اهيلإ ةراجئلل نوتأي اوناك نيذلا دوهيلا شاع دقف نامع يف امأ

 يف بنج ىلإ ابنج نيئناملا عم اهب نوميقيو ،ةّيمالساإلا ةيخيراتلا تارتفلا
 .شيعملا رارقتسالاو ،لةابتملا مارتحالا راطإ

 مهتماقإ ىلع لدي امم 3'"راحض يف ةربقم دوهيلل دجوت هنأ مولعملا نمو

 ليلجلا ةمالعلا انخيش ينربخأو ،ام ةيخيرات ةرتف يف اهايإ مهناطيتساو .اهب
 رارقإ اهيف ةّتنامع ةيعرش كوكص ىلع علطا هنأ يليلخلا دمح نب دمحأ

 .")يليئارسإلا نالف نب نالف رقأ ةغيصب ،دوهيلا نم صاخشأ

 .نانبل توريب ركفلا راد ۔٧٥ ص ،لاومألا مساقلا ديبع وبأ ،مالس نبا )١(

 راحصب مهدوجو لعلو ٧ةريغص ةيلاج اوناك مهنأ ىلع لدي امم ةريغص ةربقم راحص يف دجوت ()
 كلذ دعبو يرجهلا سداسلا نرقلا ىتحو مالسالا لبق يراجتلاو يداصتقالا اهراهدزا نابإ

 رشع عبارلاو رشع ثلاثلا / ةرجهلل نماثلاو عباسلا نيينرقلا يف تاهلق ىلإ ةيراجتلا ةكرحلا

 .طقسم ىلإ ةيراجتلا ةكرحلا تلقتنا كلذ دعبو ،داليملل

 .مهيلع اهنمو قوقحلا اهيف مهل اهنم اعبط كوكصلا كلت )٣(



 ةنيفلا نيب اهيف نودجوي اوناكف ،امعّطقتم ناك نامعب مهدوجو نأ ديب

 نامحل ةيداصتقالا فورظلا بسحو .ةراجتلل ناك مهئيجم نأل ؛ىرخألاو

 ةمصاعلا اهرابتعاب طقسم يف مهدوجو رصحنا ةريخألا دوهعلا يفو ،ملاعلاو

 نم اددع كانه نأ ندنال ناريج تربور ركذيو ،ناممتل ةيراجتلاو ةسايسلا

 اوناك ؛سيق ني نازع مامإلاو ناطلس نب ديعس ناطلسلا يدهع نيب دوهيلا

 صخش كانه ناك بيرق دهع ىلإو ى '١ةعانّصلا يف نولمعي طقسم يف نيدوجوم

 نيب لقنتي ناكو . اًبقع فلخي ملو تام هنأ الإ ناملس همساو ٥مهنم ىقب دحاو

 املسم راص هنأ وأ .مالسإلا رهظيو ،هتّيدوهي يفخي ناك هلعلو ،"ارشوبو طقسم

 . هللا لنح ملعل او . ةملسم ةئنامُغ ةأرما جؤزت هأ تعمس ىئأل ؛ هميمح

 ناكو ،نيملسملا مهناريج عم نوروازتيو نولخادتي نامع يف دوهيلا ناكو

 راج هل ؛ءاملعلا رابكو ملعلا ةمئأ نم وهو ،'"يرزعلا يلع نب ىسوم خيشلا

 هعمو ،خيشلا هرازف ،هترايز ىلإ ام اموي ىسوم خيشلا يدوهيلا اعد دقو يدوهي
 خيشلا ادع ام ،هنم اولكأف اماعط يدوهيلا كلذ مهل دعأو صاخشألا نم ددع

 .ا)لكألاب هباحصأ رمأ هنكل يحص فرظل هلعل ؛هنم لكأي مل هنإف ىسوم

 نيملسملا نيبو مهنيب لماعتلا يف فاصنإلاو لدعلا نويناملا مهحنم دقو
 6نامُغ م ةيلخالا ةقطنملاب حنم ةدلب يف ناك ايدوهي نأ ثدح دقو ،مهريغو

 نافع ىبأ نب دمحم م امإلا ةلود دهع ىلع كلذو ةملسم ةمأ هل تناكو

 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو 60٩٩ ص هللادبع نيمأ دمحم :ةمجرت 5اريصمو اريسم نامع )١(

 ىلع ايضاق روكذملا خيشلا لمع دقو ©يئاطلا ىسيع نب مشاه يضاقلا خيشلا اذهب ينربخأ )٢(
 ناكو إم١٩٩١ ه١١٤١ ةنس يفوتو يعرشلا ءاضقلا دهعمب اسردم نيع مث طقسم يفو لئامس

 .اذه ناملس كردأ دق مشاه خيشلا

 نب كلملا دبع :نيمامإلا دهع ىلع ءاضقلاو ايتفلا عجرمو نيملسملاو مالسإلا خيش وه )٣(

 ه١٣٢٢٦ ةنس ىفوتو ،ه٧٧١ ةنس دلو ،رفيج نب انهملاو ديمح

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٢٣٢ ص 0٣ ج ،لامآلا جراعم ديمح نب هللادبع ،يملاسلا )٤(



 ١٣٧ ث ٌقخيرات عقاوو .ةيمالسإ ةيؤر نيملسملا ريغ عم لماعتلا

 دنع نم اهعيبب رمأ اهمالسإب مامإلا ملع املو ا(ه٩٧١ )١٧٧- يدمحيلا

 ناك يذلا ارباج يب ىبأ نب ىسوم ريبكلا ةمالعلا ىلإ يدوهيلا أجلف ،يدومهيلا

 :الئاق مامإلا هيلع ضرتعاف .يدوهيلا ىلإ اهذرب رمأف .ةلوذلل ماعلا عجرملا

 يهو ""'؟هتكولمم يهو اهنم هعنمي نمف اهيلجرب ذخأ نإ كتيأرأ ؛يلع ابأ اي
 ةمأ دوجو زاوج مدع ىري ْنَم مهنم نإف ؤبهذملا ءاملع نيب ةيفالخ ةلأسم

 نيب قفي نَم مهنمو 0- ةمذ لهأ اوناك نإو - باتكلا لهأ كلم يف ةملسم

 ،ثانإلا يف ىف هوعنمو روكألا يف كلذ اوزاجأف ،كيلامملا نم ثانإلاو روكذلا

 نم كلذ ريغ ىلإ "مهمالسإ نع مهليوحت مدع طرشب كلذ زاجأ نم مهنمو
 مدع يدوهيلا كلذ ىلع طرتشا ريبكلا ةمالعلا لعلو ،ةفلتخملا ةيهقفلا لاوقألا

 .۔ اًيسنج اهلمعتسي ۔ اهشرتفي الأو ،اهمالسإ نع ةمألا كلت ليوحت

 نيدوجوم اوناك مهنأ ىتح ،نامحمب ميدق يدوهي دوجو ىلع لدت ةصقلاو
 فاصنإلا ءاطعإو لدعلا ةماقإ ةقد ىلع لدت امك ،اهنم ةيلخادلا ةقطنملاب

 مهناولأو ،مهسانجأو ،مهفايطأو إمهفئاوط فلتخمب عيمجلل

 ةبارغ الو "نام نم ةّيلخاألا ةقطنملا نم حنمب يدوهي دوجو برغتسي دقو

 يبأ نب دمحم مامإلا دهع ىلع ةيناملا ةلولا ةمصاع تناك حنم نأل ؛كلذ يف

 نأش نمو ،ةمصاعلا يه ىوزن نوكت نأ لبق بعك نب ثراولا ةمامإ ةيادبو ،ناع

 .ناولألاو قارعألاو بهاذملاو نايدألا يفلتخم ،ساّنلا نم اًمايطأ مضت أ مصاوعلا

 © ؛ك

 ملعلا لمح ،نامع ىلإ ملعلا ةلمح دحأ ،يوكزألا يماسلا يبضلا رباج يبأ نب ىسوم وه ()

 يتلا ةيناثلا ةمامإلا ةلود هركف ىلع تماق ‘بيبح نب عيبرلاو ملسم ةديبع يبأ نيمامإلا نع

 .يدمحيلا نافع يبأ نب دمحم :اهب ةمئألا لوأ ناك

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٢ ص 0١٤. ج .نيبلاطلا جهنم ديعس نب سيمخ ۔يصقشلا (٢)



 ةيهقف ةيديدجت تارظن 3 . 5 ١٢٣٨

 نيحيسملا عم لماعتلا

 :ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيحيسملا

 ىلع "ةيبرعلا ةريزجلا يف دوجولا ةليلق ةّينارصتلا وأ ةيحيسملا ربتعت
 دوجو ادع ؛اهب ادوجو رثكأ اوناك دوهيلا نإف يدوهيلا دوجولا نم سكعلا

 نارجنب مهدوجو نأ ييأر يفو ةيبرعلا ةريزجلا بونجب نارجن يف نييحيسم

 فرصلا يف نييحيسم دوجو ادعو ،نميلل ىراصتلا ةشبحلا لالتحا ةجيتن ناك

 نيذلا ماشلا برعب مهرثأت لبق نم كلذ نأ ييأر يفو ،ةيبرعلا ةريزجلل يلامشلا
 .ةيحيسملا موؤلا ةلودل نيعضاخ اوناك

 ةباحصلا ني ددع ةرجه ذنم نييحيسملاب مالسإلا ةقالع تأدب دقو

 ملظي ال اكلم اهب نإ :الئاق ةت يبنلا نم رمأب ةشبحلا ىلإ مهيلع هللا ناوضر -

 .نيملسملا لالخ يم مالسإلا ىلع ةشبحلاو يشاجنلا فرعت كانهو ،دحأ هدنع
 يتلا ؤبلاط يبأ نب رفعجو يشاجمتلا نيب تراد يتلا ةرواحملا نم ديدحتلابو
 ددع روضحب يشاجئلل ةضيرعلا هطوطخو مالسإلا ئدابم رفعج اهيف حضوأ
 .ةشبحلا رباكأ نم

 :ةّتنارصتتلا دوقولا

 ةكم ىلإ رثكأ وأ اصخش نيرشع نم نوكملا ةشبحلا دفو ءاج كلذل

 املو ؤبرُم نع نيد ني هب ءاج ام ىلع فؤعتللو ةلق يبئلا ةلباقمل
.اعومد مهنيعأ تضاف ؛نآرقلا نم ائيش مهيلع التو مالسإلا نع ياي مهربخأ



 ١٣٨٩ ؛ّيخيران عقاوو .ةيمالسإ ةيؤر.. نيملسملا ريغ عم لماعتلا

 , 2 م ص رمم م يم م

 ٥ رورش مهلل ل َلْوَقْلَ ل َننَصَو دَمَلَو» :كلذ يف _ هنأش لج ۔ هللا لوقي

 قحلا إ :هب اما لام ل الو ٥ نوتم هب مه هلبق نم َبنتكنلآ م مهتلا نيلا

 ًنوُةَرَذَيَو أوزاَص امي ر مهرج ون ول ٥ َنيملتُم ۔هلنق نم اَتكاَتإ َتَو نم

 اواو هنع اوضرع وغللا اوغمسم ايو ٥ كتفت مُهَتفَرَر اممو َةَنَسلادَتََحلا
 كلذو ؛[ه٥ه۔١٥:صصقلا] َنلهَجْلا ىت د ال ا مُكَتَلَع ُمكَس 1 ۔لعآ :كلو اتا ال

 هب اورثأتي ال ىتح ؛مالسإلا ىلع فؤعتلا نع مهوصي نأ اودرأ اشيرق نأل
 .هيف اولخديو

 رادو ،'نارجن ىراصن دفو ءاج ليلقب ةنيدملا ىلإ ةلت يبنلا ةرجه دعبو

 نأب رمألا ىضتتا نأ ىلإ ريبك لادجو ليوط شاقن ة يبنلا نيبو مهنيب

 امل متلهاب ول :الئاق مهريبك ةحيصنل اوعنتما نكلو ،ةلهابملا ىلإ المي مهاعد
 كنت هللا لوقي ةلق دمحم ةؤبن قدصب هملعل ؛ينارصن ضرألا هجو ىلع ىقب

 نب ىسيع هللا يبن نأش يف ىراصنلا ءاعدا ىلع اارو دهشملا كلذ ايكاح

 ساف ني ةكلع مداع تمك لأ دن نيع لَتَم تي » :لوقي ثيح كتين ميرم
 اب همذ ك نمت ٥ يلاي كيوك نيلا ه كبت 6

 و < _ م. سر ۔ ه ء؟۔ _ .مس هه ء صس ہس

 ةكشنأو مكافك انءاشو ركمآنأو انةاتبأ غ اولاعت لَمَم وللا تم كاج ام
 مهم روص م صس ح . .م 2 ِ 1 . لهتبَت 2 71 2 . < ٨

 صصقل اهل ادل نإ ٥ يبذكل الع وسلا َتَتَحَل لركجتَم لهتبن مت ذ كََمقنأو
 رمم مار
 املع هللأ ةق اولوت نإَك ٥ ميكحلا ديرملا وهل هللآ كرو را ل ا هلل ن نم اَمَو قحلا

 ٦٢[. ۔ ٥٩ :نارمع لآ] تدسقُمْلاب

 نم مالسإلا فقوم وأ ،ةيحيسملاو مالسإلا نيب فقوملا كنت هللا مسح دقو

 لدعلا : ءاوشلا ىنعمو { ءاوشلا ةملكلا ىلإ نييحيسملا ةوعدب ةيحيسملا

 الو كلسزلاو ءايبنألا اهلوح فلتخي ال يتلا ديحوتلا ةملك يهو ٠ ةفصنلاو

 ىلإ عجري ؛نارجنو ةشبحلا ىراصن دوفو ءيجم لوحو ،ةشبحلا ىلإ نيملسملا ةرجه لوح ()
 .ماشه نبا ةريس باتك



 ةيهقف ةيديدجت تارظن . ت ١٤٠

 ههيزنتو هللا ةينادحو ىلع ةلالا "(هللا الإ هلإ ال) ةملك يهو .ةينابرلا نايدألا

 امب محس رقَميك لإ اوتام ينتكلآ َلهأتَي لف » :كلذ يف هللا لوقي ّ هسيدقتو

 ي انبرا ١ اًصَباَتَضَعب َدْخَتَي َدْخَتَي الر اكيم هي كرشت الو هلأ الإ ست الا ا 7

 ٦٤[)'. :نارمع لآ] 4 وملسم نأي أو اوذصهشآ أولوُمَم اوَلَوَت نإ ر 1 نود

 ٢للا ريغل ةدابع ال هنأ - ديحوتلا ةملك يه يتلا _ ءاوشلا ةملكلا ىضتقتو

 يتلا يه ،ثالتلا ةينآرقلا تاءاللا هذهف ،ابابرأ هللا ريغ ذاختا الو ،هلل كيرش الو

 هنمو ةيوامسلا وأ ةينابرلا تانايذلا هيف ىقتلت نأ بجي يذلا راطإلا لكشت

 يه تاءاللا هذه نأ رابتعا ىلع ،يحيسملا يدوهيلا يمالسإلا مهافتلا قلطني

 تالالد يه ثاللا ةينآرقلا تاءاللا هذه نإ ،نايدألا هذه نيب كرتشملا مساقلا

 .ةيبوبزلاب هل رارقإلاو ،هديحوتو كي هللا ةدابعب مازتلالا ىنعم لمحت ةيظفل

 نم اوبلط ؛اهنم مهفؤختو ،ةلهابملا نع نارجن ىراصن ضارعإ دعبو
 اميف مهنيب مكحيل انيمأ الجر مهعم لسري نأو ۔مهنيد ىلع مهزقي نأ ةنيت يبنلا

 ةديبع ابأ مهعم لسرأف ،قوقحلاو لاومألا نم هيف اوعزانتو هيلع اوفلتخا
 نم هريغ قانعأ تتأرشا ثأ دعب ةمألا نيمأ يمس كلذ ذنمو ،حارجلا نب رماع
 .اذهع كلذ يف مهل بتكو ،مهنيد ىلع ةني مهزقأو ،ةلزنملا هذه ىلإ ةباحصلا

 :نارجت ىراصت ىلإ ةت يبتلا دهع

 لهأل هللا لوسر يبنلا دمحم بتك ام اذه .ميحرلا نمحلا هللا مسب»

 .قيقرو ءاضيبو ءارفص لك يفو ،ةرمث لك يف همكح مهيلع ناك اذإ ۔نارحتن

 يف "يقاولا للح نيم ةلح يفلأ ىلع .مهل هلك كلذ كرتو .مهيلع كلذ لضفأف

 امف .ةضفلا نيم ةيقوأ ةلح لك ،ةلح فلأ رفص ك يفو ،ةلح فلأ بجر لك

 ريسيتو ،يرشخمزلل فاشكلا ىلإ نارمع لآ ةروس نم ٦٤٥٩ نم تايآلا ريسفت يف عجري )١(

 .شيفطا خيشلل ريسفتلا



 ١٤١ يخيرات عقاوو .ةبمالسإ ةيؤر» نيملسملا ريغ عم لمامثلا

 ةنوؤم نارجن ىلعو ؤباسحلابف ؛يقاوألا نع تصقن وأ .جارخلا ىلع تداز

 قوف يلسر سبحت الو ‘كلذ نود امف اموي نيرشع نيب ام مهتعتمو يلسر

 ديك ناك اذإ اريعب نيثالثو اسرف نيثالثو ،اعرد نيثالث ةيراع مهيلعو .رهش

 وأ ؤباكر وأ ،ليخ وأ .عورد نم يلسر اوراعأ امم كله امو ،ةّرعمو نميلاب

 راوج اهتيشاحو نارجنلو ،مهيلإ هودؤي ىتح يلسر ىلع نيمض وهف ؛ضورع
 .مهبئاغو .مهتلمو .مهسفنأو "مهلاومأ ىلع هللا لوسر يبلا دممحم ةمذو هللا

 .ريثك وأ ليلق نم مهيديأ تحت ام لكو .مهعيبو 6مهتريشعو ،مهدهاشو

 ،هتناهك نم نهاك الو .هتينابهر نم بهار الو ،هتيفقسأ ْنِم فقسأ ريغي ال

 أطي الو انورشعي الو انورشحي الو .ةيلهاج مد الو ةيبر مهيلع سيلو

 .نيمولظم الو .نيملاظ ريغ فصلا مهنيبف اقح مهنم لأس نمو شيج مهضرأ

 .رخآ ملظب مهنم لجر ذخؤي الو .ةئيرب هنم يتّمذف لبق يذ نم ابر لكأ نمو
 هللا ىتأي ىتح هللا لوسر ىبنلا دمحم ةمذو هللا راوج باتكلا اذه ىف ام ىلعو

 ٠ لقب نينس ريخ مهيلع ام اوحلصاو اوحصت ام هرم
 .حرذأ لهأو ،لدنجلا ةمود لهأو ،(تاليإ) ةليإ لهأ ةي يبلا ىطعأ امك

 اهيف مهرقأ ،كوبت ةوزغ ىلإ هريسم ءانثأ ادوهع ؛نويحيسم مهو ءءابرجلا لهأو

 .'" ةيحيسملا مهتنايد ىلع

 :هيرمعلا ةدهعلا

 رارقإ يف ةكرابملا ةريسملا باطخلا نب رمع يناتلا ةفيلخلا لصاويو

 تادهعت نم ايمالسإ ةعورشملا مهقوقح مهئاطعإو "مهنيد ىلع ىراصنلا

 تابجاوو قوقح نم مهيلع امب مهمازتلا لباقم مهل كلذ نامضب تامازتلاو

 .توريب سئافنلا راد ١06ا!٤ ص ثةيسايسلا قئاثولا ةعومجم هللا ديمح دمحم .يدابآ رديحلا )١(

 ٢٣٢. ص ٥©ثحابلل ،ةيوبنلا ةريسلا ملاعم (٢)



 ةيهقف ةيديدجت تارظت . . " ١٤٢

 مهل بتكو كلذب ادهع سدقلا لهأ ىطعأ ثيح ،ٌماعلا يمالسإلا ماظنلا يف

 اذه ،ميحَرلا نمحرلا هللا مسب» :اهيف ءاج ،'"ةّيرممملا ةدهعلاب دعب اميف فرغ ام

 انامأ مهاطعأ نامألا َنِم '"'ءايليإ لهأ نينمؤملا ريمأ رمع هللادبع ىطعأ ام

 الو 6ءاهزتح نم الو ،اهنم صقني الو إمدهت الو إمهسئانكلو مهلاومأو مهسفنأل

 ًزاضي الو .مهنيد ىلع نوهركي الو ،مهلاومأ نم ءيش ني الو .مهبيلص ني
 اوطعي نأ ءايليإ لهأ ىلعو ،دوهيلا نم دحأ مهعم ءايليإ نكسي الو "مهنم دحأ

 ٨"""توصللو موزلا اهنم اوجرخي نأ مهيلعو "نئادملا لهأ يطعي امك ةيزجلا
 مهنم ماقأ نمو إمهنمأم اوغلبي ىتح هلامو هسفن ىلع نمآ هنف مهنم جرخ نمف

 نأ ءايليإ لهأ نم بحأ نمو \ةيزجلا َنم ءايليإ لهأ ىلع ام هيلعو نمآ وهف
 .مهسفنأ ىلع نونمآ مهنإف ؛مهبلصو مهعيب يلخيو .مورلا عم هلامو هسفنب ريسي

 لبت ضرألا لهأ نيم اهب ناك امو إمهنمأم اوغلبي ىتح مهبلصو مهعيب ىلعو
 .ةيزجلا َنِم ءايليإ لهأ ىلع ام لثم ؛هيلع اودعق مهنم ءاش نمف نالف لتقم

 ءيش مهنم ذخؤي ال هنإف ؛هلهأ ىلإ عجر ءاش ْنَمو ،مولا عم راس ءاش نَمو
 ةمذو هلوسر ةمذو ،هللا دهع باتكلا اذه يف ام ىلعو ،مهداصح دصحي ىتح

 .'‘«ةيزجلا َنم مهيلع يذلا اوطعأ اذإ ؛نينمؤملا ةمذو ،ءافلخلا

 :ايمالسإ يحيسملا يناملا لماعتلا

 دهع يف اميس الو ،نامغ يف يحيسم دوجو كانه نوكي نأ دعبتسن ال
 مل رداصملا نكلو ،جراخلاب نامع ةقالع اهلالخ تعسوت يتلا ةبراعيلا ةلود
 6رفبميك تربلبجنا يناملألا ةلاَخَولا هركذ ام ىوس دوجولا كلذ نع ثدحتت

 .دهعلا ةقيثو يه ةدهعلا )١(

 .سدقملا تيب وأ سدقلا يه ءايليإ )٢(

 .صوصللا (٣)

 ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت ٦٠٩© ص ٣. ج ،يربطلا خيرات )٤)



 ١٤٢ ايخيرات عقاوو .ةيمالسإ ةيؤر نيملسملا ريغ عم لماعتلا

 رجات دوجو ركذ دقف ،ثيدحلا رصعلا يف نامع روزي يبورأ ةلاحر لوأ وهو

 هنوؤش ةسرامم هل اًحومسم ناك هنأو ٠ نايسيناف همساو ٠ طقسم ىف ىنيمرأ

 وناك مهنأ رهاظلاو "نيرخآ نيينيمرأ ءاقفر هل إ :لاقو هتنايد بسح ةيديعلا

 .ةيحيسملا ةنايذلا ىلع

 ةريزج لالخ ني ناك ايمالسإ حيسملا ينامعلا لماعتلا ثأ ريغ

 اهناكس عم '"(ه٤٣١_٢٣١) دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا قفتا دقف ،'"٢ىرطقس

 ."مهنم ةيزجلا ذخأ ةيفيك ىلع ىراصنلا

 كلت لعلو ميدق دهع ذنم ةّيناممتلا ةلوذلل ةريزجلا ةيعبت ىلع لدي .7

 فنآلا خيرائلا يف اهدجو ىدنلجلا مامإلا نإف «مالسإلا لبق ام ىلإ دوعت ةيعبتلا

 .ةيناملا ةلولل ةيفارغجلا ةحاسملا نمض ىركذلا

 تلجت (ه!٢٧۔٣٢)) يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا دهع ىلعو

 دهعلا يف اهيناعم لكب - ىرطقس لهأ ۔ ىراصتلا هاجت ةيمالسإلا ةلادعلا

 دعب ،ىرطقس عاجرتسال اههجو يتلا ،ةّيركسعلا ةلمحلا هب دؤز يذلا (ةقيثولا)

 ىلع اومجه ثيح ؛مامإلا مكلذ دهع ىلع نييناملا عم دهعلا ىراصنلا ثكن

 مامإلا هجو كلانه ،نيناممعلا دونجلا نم اددعو يلاولا اولتقف ،ةّيناممتلا ةيماحلا

 دهعب مهدؤزو ،رثكأ وأ ةنيفس ةئام ىلع ةيركسع ةلمح مهيلإ كلام نب تلصلا

 حضوأو "ملسلاو برحلا يف باتكلا لهأ عم مالسإلا ماكحأ مهل نيب ؛(ةقيثو)

 نم دهعلا اذه ربتعيو إمهعم مهبرح يف ماكحألا نم زئاجلا ريغو زئاجلا مهل

 )١( :ددعلا ،تافرش :قحلم نامع ةديرج ٦٢٤٣.

 .برعلا رحب يف ةريزج (؟)
 .نامع يف ةمامإلا ةلود سسؤم ربتعيو ،نامممب مامإ لوأ وه )٢(
 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٨٠\ ص 50٦٩ ج عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم ،يدنكلا )٤(



 ةيهقف 4 ةف ةيديدجت تارظن 3

 :كلام نب تلصلا مامالا دهع نم
 لهأ ةروشم دعب نم مكيأر هيلع عمتجا ام كلذ نيم اولعفاف» :هيف ءاج

 لهأ ىلإ متلسرأ اذإف ،مهتفرعم لضفو مهيأر ةكرب نوجرت نممم ‘كلذب ةربخلا
 .مهئامدو مهسفنأ ىلع نونمآ مهنأ مكلسر عم مهوملعأف ؛دهعلاو ملا

 حلصلا ىلع ةيزجلاو ةّمذلاو دهعلاب مهل نوفاو مكئأو .مهيرارذو .مهميرحو
 لدبي الو كلذ ضقني الو ىضم اميف نيملسملا نيبو مهنيب موقي يذلا

 تبثي ْنَم مهرايخ نم الاجر مهيلإ اوراتخاو ،مكيلإ مهتيزج راضحإب مهوزُمو

 ىلع نيثكانلا .مهدهعل نيضتانلا ءالؤه ىلإ مهوهَجوف ،مهنم حالصلا ىلإ
 نم مهب قثوي نمتم نيحلاص نيلجر نوهُ;جوت نممم اولعجاو 5مهيغبب نيملسملا
 ةالّصلا لهأ نم نيحلاص نينثا ثعب مكنكمي مل نإف ۔(نيملسملا) ةالصلا لهأ

 مهوعدتف دهعلا اوضقن نيذلا ىلإ اولصي نأ مهورمأتف .دحاوف ؛(نيملسملا)

 عم ةاكزلا ءاتيإو .ةالصلا ماقإو .مالسإلا يف لوخألا ىلإ مكتنسلأو يناسل نع
 .مهل نيتلزنملا لضفأ يهف ؛كلذ اولبت نإف ،هتيصعم نع ءاهتنالاو ،هللا قوقح

 القت » :هباتك نم مكحملا يف لوقي هللا نأل ؛مهثدح نم ناك ام وحمي كلذو
 نف دصرم لك مهل اوُدْسَت او مهوُرَصحَو رهوذَحَو ٌزرهوُمَتدَجَو ثيح َنيكرقتُمل ١ ي ٤ م۔ ۔ے م ء < هو ء مإ مر رو هور .و و 'إرإ ه ۔سم ۔ 7

 ه .ةبوتلا 4 يحك ُروُفَع ةلآ دإ هليس أولَحَص ةركتلا انقاهو ةوكَصلا اوماكآو اوبات + ے 2 < 2ِ ص مس
 .مهٹكن نم ةعجلا ىلإ مهوعدتلف ؛هيف اولخديو مالسإلا اولبقي نا اوهرك نإو

 نيبو مهنيب ناك يذلا لألا دهعلا يف لوخّلا ىلإ مهثدح ني ةبوتلاو
 هنيدبو هللاب ملعلا يلوأ نيم نآرقلا مكحب قحلا مهيلعو مهل نأ ىلع نيملسملا
 كلذ اولبقتلف اوباتو اوباجأ نإف نيملسملا رمأ مهيلإ لزن نمتم نامع لهأ نم

 نم برحلا لهأ نيم مهباحصأ يديأو مهيديأ يف ام كرتب مهورمأتلو "مهنم
 لهأ ءاسؤر مهعم مدقي ىتح مهدنع نم مكلسر جؤزتي ال مث ؤتاملسم ءاسن
الجأ مكلسرل اولعجاو ©َنُهؤَبَس يتاللا تاملسملا ءاسّتلا مهيلإ اوملسيو برحلا



 ١٤٥ . سٌيخيرات عقاوو .ةيمالسإ ةيؤر ١ نيملسملا ريغ عم لمالا

 الو .مهوملظت ال نأ لجألا كلذ ىلإ ايابّسلابو .مهباجأ نمل مهتعجر يف
 مكيلإ اولصو نإف مايألا باهذ يف يناوتلاو لطملاب مهوركامت الو إمهوعداخت

 اوؤاجو ،مهثدح ني اوباتو اوملستسا دقو ؤبرحلا لهأ ني مهباجأ نمب

 ابئات مكءاج نمم دحأل اوضرعت الو مهنم كلذ اولبقاف ؛تاملسملا ءاسنلاب

 ةمينغ الو .هتيرذ يبس الو ،هتمرح كاهتنا الو ،همد كفسب امملستسم اًنمأتسم

 .مكيديأ نم بره نم ىلإ اوعجري ال مهوظفحاو ،نينمآ مكلثم اونوكيلو .هلام

 ىلإ مهيدياب اوقلي نأ مهباحصأ نم مهءارو ْنَم ىلإ اولسري ن مهورمأتو

 ةيزج راضحإب مهءارو نَم ىلإ اوثعبي 5 مهورمأتو .مهيديأب ءالؤه اوقلأ ام

 ءاج نإف "مهيف نوديرت امب اوملعي الو \ةيضاملا مهومتنَمنأ دق نيذلا ءالوه
 اوذخو }مهنم كلذ اولبقاف ؛مهيديأب اوقلأو ءالوه ءاج امك مهءارو نيذلا

 يف ميقيو ،هتيزجب ثعبي نأ دارأو درمت ْنَم امأو ،مهنم مكيلإ لصو نم ةيزج

 ؛مكدهعو مكنامأ ىلإ مهنم راص نَمو ،مهنم كلذ اولبقت الف ؛هثدح ىلع هلزنم

 مهوعنماو إمهبارشو مهماعط يف مهيلإ اونسحأو ©نينمآ مكرسأ يف اونوكيلف
 . ىلاعت هللا ءاش نإ نيملسملا ىلإو يلإ مهولصوت ىتح مهملظ دارأ نمم

 :لاق نأ ىلإ

 اًخيش الو ،اريغص اًيبص اولتقت الف ؛مهنيبو مكنيب برحلا تمحتلا اذإو

 دنع هومتلتق امو ،لاتقلا ىلع اوناعأ ةأرما وأ اًميش الإ ءارما الو ،اريبك

 متذخأ ام كلذكو ،ةلثملا نع ىهن ةلي هللا لوسر نإف هب اولّتمت الف ؛ةبراحملا

 لهأ نم دحأ ىلع تاقدصلا َنِم ءيش هيف ناك نإ امأو ،َيلِإ اوعفداف ؛ةيزجلا َنِم

 يف مكنم داهتجالاب دلبلا ءارقف ىلع ةَنلُت اوقّرفف ؛هومتضبقف ،(نيملسملا) ةالصلا
 .')«هَقْلُث لإ اوعفراو ثكلذ

 )١( ج ©نايعألا ةقحت  6١ص ١٦٨ ۔ ١٨٣.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن . . ١٤٦

 اوضقن مهلك اونوكي مل ىرطقس ىراصن نأ ىلع لدي وهو 4 ليوط دهع وهو

 كانه ناك هلعلو نيملسملل هدهع ىلع يقب مهنم مسق كانه ناك امنإو ،دهعلا

 نم اهذخأو اهلالتحا فدهب ةيناممتلا ةيماحلا ىلع يشبح تنارصن موجه

 نم اقرزلا يلع دمحم نع شّيفطا قاحسإ وبأ خيشلا هلقني ام وهو نيملسملا

 ىراصن اورغأ شابحألا نأ ركذ رابلا يلع دمحم نأ الإ ،'(نامغ) هباتك

 مامإلا ئلاو اولتقو ،دهعلا اوضقنف ،لاجزلاو حالشلاب مهوذمأو ،ىرطقس

 . '""يصورخلا كلام نب تلصلا

 .نيثكانلا ةميزه يف ةيناملا ةيركسعلا ةلمحلا تحجن دقف مومعلا ىلعو

 .ةينامعلا ةيمالسإلا ةلولا ةريضح ىلإ ىرطقس تداعو ،ةريزجلا ةداعتساو

 .مائو ريخ ىلع خيراتلا كلذ ذنم اهيف نويحيسملاو نوملسملا شياعتو

 .نييبيلصلاو نييلاغتربلا عم نواعتلا اوضفر مهتأ ىتح مارم لضفأو

 نييلاغتربلا لعج يذلا رمألا ؛نييلاغتربلا ةهجاوم يف نيملسملا عم اونواعتو
 .'""اهنم نوبحسني

 .شماه 60١٦٦ ص ١. ح ©}ةقحتلا )١(

 .قشمد .ملقلا راد ٨٢ ص .نيملسملا ريغ ةلماعم )٢(

 ٠١ه . ٩٨ ص ردصملا سفن )٢٣(



 ١٤٧ ‘ٌنحيرات مشاوو .ةيمالسإ ةيؤرا نيملسملا ريغ عم لمالا

 سودنهلاو سوجملا عم لماعتلا

 :سوجملا عم لماعتلا

 هينذأ رعش ناك 6مهل سيئر سوكوم ىلإ ةبسن ،ةيسراف ةملك سوجملا

 :ليقف ،لامعتسالا ةرثكل ؛واولا تطتسأ مث سوجوم ىلإ برغ مث ،اًيئك
 نودبعي مهو ،مالسإلا لبق ام ىتحو ،مدقلا ذنم سراف لهأ ةنايد يهو سوجم

 تويب اهل راصو ،سرافو ناسارخ ميلاقأ يف رانلا دباعم ترشتنا دقو ثراّنلا

 اهنم {ةقرف نيعبس ىلإ لصت ،ةديدع قرف ةيسوجملا نع تعرفت دقو ،ةروهشم
 .ةيكدزملاو ،ةيترمويكلاو ،ةيونثاملاو ،ةيوناملاو اهرهشأ يهو ،ةيتشدارزلا

 رونلا لوح رودت اهنع ةقثبنملا قرفلاو ةيسوجملا ةنايدلا ةفسلفو ،اهريغو
 لصأ مالملا نأو ،ريخلا هلإ وأ ريخلا لصأ رونلا نأ رابتعا ىلع ؛٧ةمللاو
 :يبنتملا بيطلا وبأ لوقي كلذل ؛رشلا هلإ وأ ،رشلا

 ثبنمت ةيرتاملا نأ زَبَحث مدي ني ةدنع ليللا مالل مكو
 تشدارز نأ ةيتشدارزلا يعذتو لب ،اًينابر وأ ،اًيوامس اباتك مهل نأ نوعذيو

 ليللاو» :هلوقب باتك لهأ اونوكي نأ ينوعلا مامإلا يفنيو ،'"السرم ايبن ناك

 ناك ولو .«باتكلا لهأ ةس مهب اوّنس» :ةي يبنلا لوق ؛مهل باتك ال نأ ىلع
 ليللاو .باتكلا لهأ نم مهريغ ةس مهب اوس :ةي يبنلا لاق ام باتك مهل

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٢٦٦٥٩[ ص ٢. ج ؛نايبلاو فشكلا ديعس نب دمحم ،يتاهلقلا )١(

 .دعاولا ليجلا ةبتكم 0اههص .دارملا ةياغ حرش ‘دمح نب دمحأ "يليلخلا )٦٢(



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٤٨

 لهأت + :بتك رصق ىلإ بتك امل ني يبنلا نأ ؟ مهل باتك ال 5 ىلع يناَنلا

 مس .رهف صس ر 7 2 رو ح۔ ۔ے< صے ويس ,م ۔ .س ہرس _ ۔ , ۔ ےص و ۔ے رس ِ م
 ع هب كرشن ال و هلل ١ ال { ديع ال ١ ١ذبو انتنيَي : 2 وس ةملك لإ اول \ عرد ِ ل < ١ ٠ 2٠ ك 17 ء . ١ ك ١

 نأي ارذصرشت اولوق اورت نإ مما نود ني انابأ اًصمَباََضَمب َدِخَتَي ار اتيع صس ےس .رح
 ىلإ هللا لوسر دمحم نم :ىرسك ىلإ بتكو 6٦٤ :نارمع لآ] 4 روُملََم
 ىرسكو .باتكلا لهأ نيم سيل ىرسك نأ ىلع ليلد اذه يفو ىرسك

 لوقل ؛باتكلا لهأ ةلماعم سوجملا مالسإلا لماع دقو ،''يسوجم
 .'"'«باتكلا لهأ ةتس مهب اوتس» : لي لوسلا

 لهأ ةلماعم مالسإلا مهلماع ؛باتكلا لهأ مهئأب ىوعذلا ةهبشل لهو

 ؟كلذ ىلع هب مالسإلا مهلماع ام ارمأ كانه نأ مأ ؟(ىراصنلاو دوهيلا) باتكلا

 يف مأ ؟طقف مهنم ةيزجلا لوبق يف وه باتكلا لهأك مهتلماعمب نينسلا لهو

 ؟باتكلا لهأ هب لماعي ام لك

 بهذملا يفو ،ةيمالسإلا بهاذملا نيب فالخ كانهف ؛مهتساجنب لوقلا امأ

 :لوقي يذلا "نسحلا يبأ لوق يبتوعلا لقن دقف ؤكلذ يف فالخ يضابإلا

 اذه لعلو إمهلاوحأ عيمجو سوجملا ساجنأ فالتخا يف انباحصأ نيبف

 .۔ يتأيس امك ۔ مهتساجن ىري ال نييناملا ءاملعلا ضعب لعج فالتخالا

 ؛ةمألا ءاملع نيب اضيأ افالتخا ؛مهحئابذ لكأو ،مهئاسن جؤزت يف نأ امك

 حصت مل ؛مهحئابذ يلكآ الو مهئاسن يحكان ريغ :ةلئاقلا ثيدحلا ةدايز نأل
 .'٨نيث ١ آ ذنع

 6يتاهلقلا :رظناو ،ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٦!}!0١ ص ٣. ج ءءايضلا !ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )١)

 ٢٦٦٥. ص ء٦ ج ؤنايبلاو فشكلا

 )٢( ثلاومألا ص٤٠.

 .يويسبلا نسحلا وبأ هلعلو ؟نسحلا وبأ وه نم يردن الو 0١٢٨ ص ٣، ج ءايضلا )٢(

 .ةرهاقلا ةبهو ةبتكم ۔٧٥ ص .مالسإلا يف مارحلاو لالحلا ؤفسوي يواضرقلا )٤(



 ١٤٩ "ةخيرات عقاوو .ةيمالسا ةيؤر نيملسملا ريغ عم لماتلا

 نب رمع ةفيلخلا ناكو ،'رجه سوجم نم ةيزجلا ذخأ دق ةني نبنلا ناكو

 ىتح 6مهنم ةيزجلا ذخأي ملو ٥برعلا ىكرشم ةلماعم مهلماعي نأ مه باطخلا

 ةفيلخلا نال ؛رجه سوجم نم اهذخأ الت هنأب فوع نب نمحزلا دبع هل دهش

 لهأ اوسيلو سسوجملاب عنصأ ام يردأ ام :الئاق مهنم اهذخأ نع اّظّفحتم ناك

 7 مهب 7 :لوقي زي هللا لوسر تعمس :فوع نب نمحزلا دبع لاقن باتك

 كرجه سوجم نم ةيزجلا ذخأ ةق ىبنلا نإ :ليق كلانه ني ،«باتكلا لهأ

 كلذ حبصاف . '"١ربربلا نم اهذخأ نامثعو سراف سوجم نم اهذخأ رمعو

 نمو ،ليزنئلاب باتكلا لهأ نم ةذوخأم ةيزجلا نإ :لاقي كلذل ثايمالسإ اعيرشت

 اونوكي ملو سنيێنثو اوناك ربربلا نأ حيحصلا ىلعو ،'" ةتسلاب سوجملا

 ةيعضولا تانايدلا باحصأو ،مجاعألا نم نينثولا نأ ىلع لدي اذهو ،اسوجم

 .سوجملاك باتكلا لهأ ةلماعم نولماعي ؛ىرخألا

 ىلع مهرارقإو سوجملا نم ةيزجلا ذخأب اوفتكا نيملسملا نأ ىلع

 ربخب ةيزجلا مهنم ذخأ نيينمؤملا ريمأ نإف مهسوقط ةسراممو ؛مهتانايد

 ىلع مهنأشو مهكرت :يأ ؛كلذ ءارو امع لأسي ملو فوع نب نمحرلا دبع
 نارين نع يرصبلا نسحلا لش امدنعو ‘كلذ يف لُحدَّتلا نود ،مهتدابع
 .'!اوحلوض كلذ ىلع :لوقلاب باجأ ؟تكرت اذامل :سوجملا

 : نامع يق سوجملا

 ؛سرافو نامغ نيب يفارغجلا برقلا ثيح نامع نم سوجملا برقل ارظن
 ةيخيرات تارتف ىلع ناك كلذ لعلو سوجملا ضعب ناممبب دجوي ناك هئف

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ءاسحالا يه )١(

 .توريب "ركفلا راد ،٠٤ص لاومألا باتك إمالس نب مساقلا )٢(

 ٤٤. ص ردصملا سفن )٣(

 )٤( ص ؤ‘هسقن ردصملا ٤٥.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن . ١٥٠

 نامغمب مهدوجو ىلع لدي اممو ،لاوحألاو فورئلا بسح ةدعابتم وأ ةبراقتم

 لكأي ٌيسوجمو ٠ '"!حاًضولا نب دايز ىلع لخد 0١ 'يراوحلا لضفلا نأ ءاج ام

 6ناممب سوجملا دوجو ىلع لدي اذهف '"دحاو ءانإ نم ناغبطصي امهو كهعم

 .يرجهلا ثلاتلا نرقلا يف كلذو ،مهتراهط ىلعو

 :سودتمهلا

 َنِم يهو ،ةّيكودنهلا وأ ةيسودنهلا وأ ةيدنهلا تانايذلا ىلإ ةبسن سودنهلا
 .ةديدع بتك ةنايدلا هذهلو ،دنهلا لهأ بلاغ ةنايد يهو ،اج ةميدقلا تانايلا

 .ةينيجلاك ؛ىرخأ تانايد ةسودنهلا ةنايدلا نع تعفت دقو ،اديولا بتك اهمهأ

 ىتح رؤطتلا نم لحارمب ةيسودنهلا ةنايدلا تزم دقو ،ةيشوفنوكلاو ،ةيذوبلاو

 .''هيلع يه يذلا لاحلا ىلع ترقتسا نآ ىلإو هيلإ تلصو ام ىلإ تلصو

 راص دقف ؛يبرعلا جيلخلاو ةيبرعلا ةريزجلاو نامغ نم دنهلا برقل ارظنو

 ةريزجلا نادلب يف ةراجتلاب اوكسمأ مهتأ ىتح .اهنم ميدقو يوق دوجو مهل

 سودنألا رهن ىلإ ةيسودنهلا ةنايدلا بسن نرم مهنمو ،نامع اهنمو ،ةيبرعلا

 ثلاثلا نرقلا يف نامع ءاملع نم ريبك هيقف ‘يوكزإلا يماسلا يراوحلا نب لضفلا وه ()

 بصنب ماق كرفعج نب دمحم رباج وبأ اهديمع يتلا ةيوكزإلا ةسردملا عابتأ نم "يرجهلا

 يراوحلاو وه لتقو ،ميمت نب نازع مامإلا ةمامإ ازواجتم ،امامإ ينادحلا هللادبع نب يراوحلا
 نب نازعو يراوحلا نب لضفلا نإ :لاقي ناكو زه٨٧ ةنس راحص بتوع نم عاقلا ةكرعمب

 .امهلضفو امهملعل ؛دحاو نيبج يف نينيعك نامع يف رقصلا

 "ىوزن نم وهو ،لضفلاو ملعلاب تفرع ةيملع ةرسأ نم 6هيقفو ملاع ۔حاضولا نب دايز وه )٢(

 امد يف نيطبارملا ءاملعلا نم ناكو ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف شاع

 يف كلذو .نآرقلا قلخب لوقلا ةيضق يف رظنلل هيف نيعمتجملا نم ادحاو ناك ثيح ؛(بيسلا)

 .ه٧٣٢٦ ٦٢١٦ رفيج نب انهملا مامإلا دهع

 )٣( ج "نيبلاطلا جهنم ٢، ص ١٦٥.

 .ةرهاقلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ٤٠ ص ،ىربكلا دنهلا نايدأ ادمحأ ،يبلش )٤(



 ١٥١ .يخيرات عقاوو .ةيمالسإ ةيؤر» نيملسملا ريغ عم لماعلا

 تاحوتفلا ءانثأ نيملسملا نأ رهاتلاو ،ةيدنهلا ةراقلا هبش نم "دنسلاب

 لهأو سوجملا ةلماعم مهولماع ؛ايسآ بونج قطانمو ،دنهلل ةيمالسإلا

 .مهنايدأ نم هيلع مه ام ىلع مهوؤقأو ،مهنم ةيزجلا اوليق ثيح ؛باتكلا

 ءامسأب اهلهأ مهامسو "جيلخلاو نامع دونهلا نم ريثكلا نطوتسا دقو

 ةةجيايسلاو ،ةرواسألاو ،طزلا :لثم ؛اهب نوفرعي ةيمجعأ لئابقك ؛ةفلتخم

 اهب اومس ءامسألا هذه نأ رهاظلاو ،مهريغو ،'"ةرسايبلاو ،ديملاو ،ةرماحألاو

 .دنسلاو دنهلا يف مهنادلب يف مهل نكت ملو ،ةيبرعلا ةريزجلا نادلب يف

 :نامع يق سودنهلا

 برقل ارظن ؛ديعب تقو ىلإ نامع يف يسودنهلا يدنهلا دوجولا عجري
 اومس ،ةيسودنه ةيدنه ةيلاج مهنم تنوكت ىتح ثدنهلاو نامع نيب ةفاسملا

 دوعي هنإ :لاق ،تاهلق ةيرق يف اًيسودنه ادبعم دجو هنأ :زليام ركذيو كناينابلاب
 لعلو ،'"'يرجهلا عساتلا نرقلا ىلإ :يأ ؛يداليملا رشع سماخلا نرقلا ىلإ

 ثيح ؛نامع يف يلاغتربلا دوجولا دهع ىلع دايدزا يف راص مهدوجو

 يهو .ايتاهب ةملكل فيرحت يه ناينابلا ةظفلو ،نامع ىلإ مهنم اددع اورضحأ
 .جراخلا عم راجئالاب اهخيرات نرتقا .دنهلا يف ةيراجتلا تائفلا ىدحإ مسا

 ةذوخأم ةملك يهو ،ايناب ةملك نم ذوخأم ناينابلا مسا نأ ىري نم كانهو

 نأ كلذ صخلمو ،'رجاتلا اهانعم اًضيأو ،ةيتيركسنسلا ةغللا نم فيحصتب

 .راجتلا مه ناينابلا

 ،مالعإلاو ةفاقثلا ةرئاد ۔٦اه ص "يبرعلا جيلخلا يف يدنهلا دوجولا \دمحم ةرون سيمساقلا )١(

 ةقراشلا

 .ردصملا سفن )٢(

 )٢( ص يبرعلا جيلخلا يف يدنهلا دوجولا \دمحم ةرون ،يمساقلا ٦٧.

 )٤( ص ردصملا سفن  0٦٤ص ٬‘اريصمو اريسم نامع ،ندنال تربورو ١١٧١.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن { __ _ ._._._ __ . ,{ ٩٧

 لثم مهربتعا مههاجت يعرشلا مكحلا نإف نامغ يف مهدوجول ارظنو
 مامإلا نأ كلذ ىلع لدي ،ةيزجلا مهنم اوذخأو "نامألا دهع مهوطعأف سوجملا

 نم مهتعامجو هليبكسو متورن ىفعأ (ه٠٩٠١_٩٥٠١) يبرعيلا فيس نب ناطلس
 مهبرح يف نيملسملا عم نيروكذملا نيلجرلا نواعتل ةجيتن ؛ةيزجلا نم ناينابلا

 .اهنم نييلاغتربلا جارخإب تهتنا يتلا طقسم يف نييلاغتربلا عم

 نم اهب نومقي يتلا ناينابلا عئاضب نع '"'ناديبع نبا ةمالعلا لثش اممَلو

 ىلإ دنهلا َنم مهودروأ عئاضب تمدق اذإو» :هلوقب باجأ ؛نامغ ىلإ دنهلا

 مهيلع ةاكز الف ؛دكسم ناكس مه نيذلا ناينابلل باصتلا اهيف غلبي '"دكسم

 .'«ةيزجلا مهنم ذخؤت تناك اذإ .مهلاومأ نيم مدقي اميف

 :ءايشأ ةثالث باوجلا اذه يف دجن اننإف

 .ناينابلا مهتيمست ١

 .طقسم ناكس مهنأ ٢

 .ةيزجلا مهنم ذخؤت مهأ ٣

 باتكلا لهأ ةلماعم اوليوغ سوجملاو سوجملا ةلماعم اوليوغ مهنإ :يأ
 تذخأ ةيزجلا إ :ليق امك .ةي ىبلا نع ةدراولا ةنسلاب ىراصنلاو دوهيلا نم

 .۔ مقت امك ةَتشللاب سوجملا نمو ،نآرقلاب باتكلا لهأ نم

 رظن ةداعإو ةعجارم ىلإ جاتحت ةصقلاو ٩٦١! ص شنيبملا حتفلا ادمحم نب ديمح قيزر نبا )١(

 ؟ال مأ ةكرعملا عئاقو عم قفتت تناك اذإ اميف

 مامإلا دهع ىلع ءاضقلاو ايتفلا عجرم ناك ‘ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم وه )٢(

 نم ةمامإلا نع برعلب مامإلا لزعل اضراعم ناكو زه٤٠١-٠ يبرعيلا ناطلس نب برعلب

 .دقعلاو لحلا لهأو ءاملعلا لبق

 .دكسم نوينامعلا اهامس مث تكسم برعلا ريغ اهامسو طقسم يه )٢(

 تراوح "ملاس نب هللا دبع ،يثراحلا :رظناو ١ ج ‘ باطخلا لصف ،ليمج نب نافلخ ،يبايسلا )٤(

 ٩٤. ص .ةيركف



 ١٥٢ :يخيرات عقاوو .ةيمالسإ ةيؤر نيملسملا ريغ عم لماعتلا

 هم

 همتاخلا

 دوهيلا نم نيملسملا ريغ عم يمالسإلا لماعتلا ةيفيك رم اممم انفرع

 ؛ىرخألا تانايدلا باحصأ نم مهريغو "مهقرفو سوجملاو ىراصنلاو

 .ةينيصلا ةيشوفنوكلاو ،ةّيذوبلاو ،ةينيبحلاو ،ةيسودنهلاك

 وأ مالسإلا يف لوخْألا الإ برعلا يكرشم نم لبقي مل مالسإلا نأ انفرعو

 ةلاسر لمحل مهراتخا ىلاعت هللا نأل ؛لاتقلاو لتقلاو برحلل دادعتسالا

 اذإف ؛مهنم ةي ادمحم ءايبنألا رخآ نوكو ةيهلإلا تالاسلا ةمتاخ مالسإلا

 ؛كلذ نع فلختي فوس مهريغف ؛ةفيرّشلا ةميظعلا ةمتهملا هذه نع اوفلخت
 .[! :فرخزلا 4 نول َفوَسَر ًكِموَملَو كل ركذل هت » :ىلاعت هللا لوق ءاج كلذل رم م ش ر ,ر ر .۔,۔ ۔حووحس۔ وح س د . . س وص م

 عفدب مالسإلا مهنم ىفتكا دقف _ ىراصنلاو دوهيلا مهو - باتكلا لمهأ امأ

 لهأ مهرابتعاب ؛مهنع ملظلا عفدو ،مهيلع ءادتعالا َنِم مهتيامح لباقم ةيزجلا

 هللا لحأ كلذلو ،ىراصتلا دنع ليجنإلاو ،دوهيلا دنع ةراوتلاك ؛يوامس باتك

 لاق كلانه نيو ،مهماعط لكأو مهحئابذ لحأو ،مهئاسن نم نيملسملل جاوزلا

 .مهتاوذ ةراهط :يأ ؛مهتراهطب ةيمالسإلا ةّمألا روهمج

 نيعبس ىلإ قرفلا ءاملع اهلصوأ يتلا مهقرف عيمجف سوجملا ىلإ ةبسنلابو

:لاق ةي يبنلا نأل ؛ةئمألا قافتاو ةنسلاب ةيزجلا مهنم اوليق نيملسملا نإف ؛ةقرف



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٥٤

 نب رمع اهذخأو .رجه سوجم نم اهذخأو ،«باتكلا لهأ ةس مهب اونُس»
 .سراف سوجم نم باطخلا

 مهريغو ،نييذوبلاو سودنهلاك ؛ىرخألا تانايدلا باحصأ نم مهريغ امأو

 اولبقف سوجملا ةلماعم مهولماع نيملسملا نأ رهاظلاف ؛مجعلا ينثو نم

 كلذ لعلو ؛نيينثو اوناكو ،ربربلا َنِم نامع نب نامثع اهذخأ دقف "مهنم ةيزجلا

 ةينوكلا رهاوظلاو ،ناويحلاو ثرائلاك ؛تاقولخملا ةدابع يف مههباشتل

 ،سودنهلاو سسوجملاو ‘برعلا يكرشم ةراهطب لوقلا ىقبي هنأ ىلع

 نيملسملا روهمج نإف ؛مجعلا يِينثو نم مهريغو ،نييشوفنوكلاو ©نييذوبلاو
 :نولوقي مهتإف ةيضابإلا روهمج امأ ،مهتاوذ ةراهط :يأ ؛مهتراهطب لوقلا ىلع

 تزكرتملا اَمَتِإ» :ةميركلا ةيآلاب نيلدتسم ؛مهتاوذ ةساجن :يأ ؛مهتساجنب
 نأ اربتعم ،مهتراهطب لوقي بهذملا يف الوق كانه نأ ريغ 5٢٨ :ةبوئلا) سحت

 كرشلا ةّسخل ؛ةّيسح تسيلو ةيونعم ةساجن ةيآلا يف ةروكذملا ةساجنلا

 نيعلا تناك ول :لوقلاب لوقلا اذه ةكرب نبا مامإلا للعو ،هنم ةرفنلا بوجوو

 ."مالسإلاب كلذ لبت امل ةسجن

 نيينثولا وأ كنييكرشملا عيمج ةراهطب لوقلا :يأ ۔ لوقلا اذه نأ ييأر يفو

 هيف براقت يذلا رصعلا اذهل بسانملا لوقلا وه ؛_ باتكلا لهأ ريغ مه نيذلا

 حلاصم هيف تطبتراو ضرألا بوعش هيف تبراقتو ضعب نم هضعب ملاعلا
 ؛سانلا ايند يف حلاصملا نم كلذ ريغ ىلإ داصتقاو ةراجتو لامعأ نم رشبلا

 ريغتل لاوقألا فعضأب ذخألا :ليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا لوقي امك هنأل

 ةئيبلا ىلإ كلذ عجري امنإ اهقف هفعض م لوقلا ةوق نأ ىلع ىلوأ "لاوحألا

 )١) ج لامآلا جراعم ٢ ص ٣٢٣١.

 (٢) ص ليلخ يبأ ةبوجأ نم ليلجلا حتف ٢٦٢.



 ١٥ ٍيخيرات عقاوو .ةيمالسإ ةيزر نيملسملا ريغ عم لماعتلا

 ذخألا يضتقي شيعملا عقاولا هقفو ،امعقاو هقفلا اهشيعي يتلا ةينامزلاو ةيناكملا

 .لاوقألا َنِم رسيلاب

 نوعنتمي ؛نيئنامئلا ريغ نم كلذكو ،نيناممملا نم ريثكلا نأ مولعملا نمو

 نوعنتمي كلذكو ،باتكلا لهأو نيملسملا ريغ نم لزانملا مدخ لامعتسا نع

 لوقلا ىلع ادامتعا ؛اهيلإ نورفاسي يتلا مهنادلب يف مهماعط نم لكالا نع

 ضعب لعجي يذلا رمألا ؛هيف ام ةقشملاو تنعلا َنِم هيف اذهو ،مهتساجنب لئاقلا

 يف لمعلل اولبقي يكل ؛ةيئحيسملا نوعي نييذوبلاو سودنهلا نم سانلا

 .لزانملا

 نادبأ ةراهط ىلإ انباحصأ ضعبو انموق رثكأ بهذو» :يملاسلا مامإلا لاق

 8'دمحم وبأ ليمي هيلإو ،كلذ ىلإ ءاهقفلا قافتا رخفلا ىكح لب ،نيكرشملا

 رذعلا عطقي الو عورفلا نم يألا لئاسمو ،يأر ةلأسم يهف لاح لك ىلعو

 .«فالخلاب اهيف

 قيفوتلا يلو هللاو
 ملسو هبحص هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 ير ير

 (١) ج .لامآلا جراعم ٢ ص ٣٢٩





  

ةماعلا تايالولاو ةأرملا





 ١٥٩ ةماعلا تايالولاو ةأرملا

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ٠ هلل دمحلا

ِ 7 
 :لدعب امأ

 رهظ ىلع ةقيلخلا ءدب ذنم يناسنإلا دوجولا بحاص ةأرملا عوضوم ذف

 فصن كلذب ةلكشم ؛نيئرشبلا نينوكملا نم ادحاو اهنوكل ؛ةطسيبلا هذه

 كلذل ب ال هنأ امك ؤةايحلا يف كارح ني اهل دب ال ناكف يرشبلا عمتجملا

 . ةمرح وأ اح اعنم وأ ازاوج 2 ينيد ريطأت نم كارحلا

 ىتح ،ةيعضولا وأ ةينابرلا تانايلا ركف يف اريبك ازيح ةأرملا تلغش دقو

 لك ليمكت يف لجزلا بناجب نوكت اليمج اناسنإ اقولخم اهربتعاو مالسإلا ءاج
 نأش كلذ يف اهنأش ىرخأ ةهج نم فرصتلا يف ةلقتسمو ،ةهج نم رخآلا اهنم

 .اهعم لجزلا

 ةأرملا كارح شقانيلو ،لماكتلاو نواعتلا مكلذ حرطيل ثحبلا اذه ءاج دقو

 اقطنتسم .ةئشسلاو باتكلا نم ةينيذلا صوصنلا ءوض يف ةايحلا يف اهلمعو

 ةثالث رواحم يف هتلعج دقو رضاحلا انرصع ىلإو ةباحصلا ذنم ءاملعلا لاوقأ

:يهو ؛ةيلاّتلا نيوانعلاب



 عوضوم روحملا اذه شقان دقو :ةاواسملا يف لجرلاو ةأرملا :لوألا روحملا
 :ةيلاتلا نيوانعلا تحت لجزلاو ةأرملا نيب ةاواسملا

 .قلخلا يف ةاواسملا

 .فيلكتلا يف ةاواسملا

 .ةدابعلا يف ةاواسملا ۔

 .ثاريملا يف ةاواسملا -

 .فرصتلاو كلملا يف ةاواسملا

 .يلزنملا نواعتلا يف ةاواسملا -

 ةيلوؤسملا يف ةأرملا عوضوم روحملا اذه شقان دقو :يناثلا روحملا

 :ةيلاتلا نيوانعلا تحت وهو ىةماعلا

 .ىروشلا

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا -

 .بورحلا يف

 .ميلعتلا

 .بيبطلا ۔

 لزنملا جراخ اهلمع زاوجب يألا حيجرت هيفو ،ةأرملا لمع ىلإ ةماع ةرظن -

 .ةيعرشلا طباوضلا قفو
 عوضوم روحملا اذه شقان دقو : ةأرملل ةماعلا ةيالولا :ثلاتلا روحملا

 تحت ةأرملل ةلولا ةسائر يه يتلا ةماعلا ةيالولا دانسإ زاوج مدع وأ زاوج

:ةيلاتلا نيوانعلا



 ةماعلا تايالولاو ةأرملا
 ١٦١

 .نيعناملا يأر -

 .نيزيحملا يأر -

 . نيطَّسوتملا يأر -

 .ةديج ةشقانم هعمو يصخشلا ييأر -

 هقفلا عمجم رمتؤمل نيرشعلاو ةيناتلا ةرودلل ثحبلا اذه تددعأ دقو

 ركباب دلاخ دمحأ روتكألا ذاتسألا خيشلا يلاعم نم ةوعدب يلولا يمالسإلا

 .عمجملا نيمأ

 .قيفوتلا نلو هللاو .لمعلاو لوقلا ىف دادّسلاو قيفوتلا هللا لأسأو

 ہ

؛ي٫ ؛ ي



 ةيتف ةيديدجت تارظن ١٦٢

 ةاواسملا يف لجرلاو ةأرملا

 :قلخلا يف ةاواسملا ١

 ناسنإلا اذه ناك ءاوس ،نوكلا روحم هلعجو دوجولا اذه يف ناسنإلا هللا قلخ

 ةئنآرقلا تايآلا ثيح ،قلخلا يف نايواستم امهف ،امعم امهل ةيناسنإلاف ،ىئنآ وأ اركذ

 الأ اهيأي » :نو هللا لوقي ،نايب ةياغ هنێبتو حوضو لكب كلذ ىلع لدت ةفيرشلا
 كشن هق دنع كمرك كي اوع لبو اموُعُش ركتلَتَجَر يأو ركد نت ركتقكَع ا س س ۔۔ م .رص س ى و ر 7 3

 ملو ةدو يقت نم رُكَمَلَح ىزلا : ر اوتا ُساَلأ اهمأ ئ ك[٣١ :تارجحلا] ه روح لع أ ن

 ودو ريق نم مُكَقَلَح ىلأ رُه» ء" .انلا ؛ ةافر ابكار ابت كو اهَحؤَت اهي

 ;كىيشنأ نم مكل َلَحَج هتنأو » 5٨٩ فارعالا ؛ اهيلإ نكسم اَهَجَوَر اهبتم َلَعَجَو

 .س .لحنلا ؛ ةَدَتَحَو نينب مكيأ نت مكل َلَعَحَي اجأ

 ؛هقلخ ةصقب ىثنأو اركذ ۔ ناسنإلا تافيرشلا تايآلا هذه يف هللا بطاخي

 ةئدوبعو قلاخلا ةيهولأب رارقإلا نم هيلع بجوتي امب هريكذتل هيلع اانتما
 .هاوقتو كن هللا ةدابع نم كلذ مزلتسي امو ، قولخملا

 :فيلكتلا يف ةاواسملا ٢

 اًضيأ كلانه هنإف ؛- ىثنأو اركذ _ ناسنإلا قلخ ىف ةاواسملا ترؤقت ام اذإو

 كلذ ناك دقو © ىثنألاو ركذلا ۔ ناسنإلا اذهل يهلإلا فيلكتلا يف ةاواسملا

نيمعنم نيمعان ةثجلا ىف اناك امدنع ةيادبلا ذنم امهيلإ اهّجوتم فيلكتلا



 ١٦٢ ةماعلا تايالولاو ةأرملا

 تأ نكسأ مدا اَتلفَر ; ءاءاش فيكو ءااش ثيح ادغر اهنمو اهيف نالكأي

 نم انركف ةرحسلا مذمه ارقت الو امْسنِش تبح اًدَمَر اهنتم الو ةنحلا كذو

 ٣٥[. :ةرقبلا] هك َبييللَلا

 امهيلإ هجو امك ،امهيلإ فيلكتلا باطخلا هجو كنت هللا نأ دجن اذكهو

 يف ناك أ دعب ،اهيف ناسنإلا اذه ىقشيل ؛ضرألا ىلإ اطيهأف ،ةفلاخملا ةبوقع
 يف كلذ هللا ىكح امك ‘ىحضي الو أمظي الو ،ىرعي الو اهيف عوجي ال ةئجلا
 .(هط) ةروس

 :ةدابعلا يش ةاواسملا

 اضيأ كلانه ناك ؛۔ اباقعو اباوث ۔ فيلكتلا يف يواستلا كلانه ناك املو

 نَمَو » :كلذب ةقطان تايآلا تءاج دقو اهيلع باوتلاو ةدابعلا يف ةاواسملا

 َةَنَجْلا ولُخذَي كهتلؤأق نمم وغ ينأ أ ركت نم ِتَحلَصلا نم لم
 لمل َلَمَع يسأ ل نأ متر مهل باجتشسات» ،ا"٤ .ءاتلا 4 ابت َن نوتيو الو
 يبيللا » ،ا٨ه :نارمع لا 4 ضعب رت مكحب يت ي 1 ز وأ زكَد نت كن

 ديصلل توملل تيلاو نتنا متمؤئلاي ےييمؤملاو تيتتلاز
 تنو يدت تكلا ةمجكناي تررس يبس مه

 ِ . ,م
 تركلا و ِتكَتِفَْحْلاَو ١ و م هجو > ورف .7 7 2 1 او ت ٤ 7 , و 1 نيم ٦ او ١ 72 >< هس

 ص ےس ےس

 مم ے ٠

 ٣٥[. :بازحألا] ه اميظع اًْجَلَو ةرفغم شل م مرا دآ تركل ق 2

 مههيجوت يف ۔ اانإو اروكذ سانلا نيب ةماتلا ةاواسملا ررقت تايآلا هذهف

 لجلا هب عفتني ليزج باوث ني ةدابعلا كلت ىلع لمج امو © كنت هللا ةدابعل

 نم مهضعب ءاسنو الاجر سانلا نوكل الإ كلذ امو ،ءاوس دح ىلع ةأرملاو

امك يناسنإلا ىنعملا ةدحوو يرشبلا بسنلا ةدحو كانه نأ امكف «ضعب



 درفلا دحألا دحاولا هلل ةدابعلا ةدحو اضيأ كانه نإف ؛'"_ ىلوخلا ذاتسألا لوقي

 .دحأ اوَمك هل نكي ملو ،دلوي ملو دلي مل يذلا ،دمّصلا

 :ثاريملا يق ةاواسملا -

 برعلا نأ ىلع لدت اهنأ اهدجي ثيراوملا تايآ لوزن بابسأ يف رظانلا
 6ىفوتملا اهكرتي ىتلا ةكرتلا وهو ،ثاريملا نم اميش ءاسنلل نولعجي اوناك ام

 .اهلوزن بابسأ يف ةينآرقلا تايآلل ةبحاصملا تاياورلا اضيأ كلذب يحوتو

 ١برعلا :يأ نيللعم ،هسفن ءيشلا نولعفي برعلا ريغ نم ىرخألا ممألا لعلو
 لتاقت الو ححعالشلا لمحت الو سرفلا بكرت ال ةأرملا نأب :_ مهريغ امبرو

 6۔اورزق امك- ا هتليبقو اهموق ةيامح نع اهفعض ىلإ عجار كلذو .دعلا

 ۔ مهيأر بسح ۔ كلذب يهف "مهدحو لاجرلا كلذ لعفي هتإ :نولوقيو

 .ائيش ثاريملا َنِم قحتست ال

 ةلمرأ ثيروت مدعب تناك ثيراوملا تايآ لوزن بابسأ أ مولعملا نمو

 اتءاج ثيح © اهتانبو عيبرلا نب دعس ةلمرأ كلذكو ٠ اهتانبو تباث ن نب سوأ

 الوأ لزن دقو ©نيقوتملا ةكرت نم نهنامرح ني نيكتشي ةلق يبنلا ىلإ امهتانبو
 كر اَمَم بيت يللو َدونَرخَكلاَو نادلولا كرت ام ثيصصت لاجرل : :كو هللا لوق
 تلزن ى ©[ء:ءاسنلا] سورفم اًبيمَت ت 7 َلَك امم تروب أل او نادلولا

 نكن :< الآ لتَح ل 7 ركذلل م مك دنأ ف ه للا ه هيوب ) ; :ىرخألا تايآلا
 ً . ه >< ۔ ِ س مس 4 21 ۔ے>2ے عر

 ل هيوب او ا و فل ا اَمَلَ ة ٥ ةدك تناك نإ و كرت ام م الت َنَهلف نيتنثا قوف اكش

 ے ۔۔ ا( - م رص ر 4 7

 كا ا : :ابأ :هتروو دلو لل ىكم تل ن ا 1 هل ناك نإ كرت امم ُشَدَسل ا امهَنَي حل
 ۔ هف ء د آهب - َِ .س : م ٨ 2 ز

 اننأو خُكؤآ ابا نيد وا ىصو هيصو دعب 7 7 ١ هّمالف ةوخ ا رشأ َناَك نإف

 .[١:ءاسنلا] ه اميكح امميِلَع : هك ا نإ هلأ كرم ةككيرف اعفن ركل برقأ مهيا نوردت ح [ ( 4 ب ةي جح . سرس [ ٨ ت ر رس رم -

 .تيوكلا "ملقلا راد ٢٠\ ص .ةرصاعملا ةأرملاو مالسإلا )١(



 ةماعلا تايالولاو ةأرملا

 داك نف ةلك كرهل نكت رآ ني مكجوزأ كرت ام فصن مكتو» ء < ح . 4 . . س
 7 إ ۔ . ا . ه ,ي ويحم وو ۔ح ومح۔ ے و‘
 زا اهب كيصون ٍةَيصو دمب نرم ََكَرَت امم عثَرلا مكلف دلو نهل
 ء ِ 7 ے ووم س و ّ هوو حسغ , ے ٢4 و 2 س .

 مكل داك نإف ةلو مكل نكت مل ني رتكرت امم عئرلا ےرهلو ن

٠١
 , وو ش ۔ے ۔ ۔۔ م ۔ ث ء ۔۔ , 2 ى ے إ رو<۔ \ 

 نإو ننَد ؤأ اهي توصن ةيصو دحب يت معكز امم مملا َنَهَلف لو
 مس وو ء ر هلس وو 4 .؟ < [ص . .2 < 277٦ س م ِ
 اَمَهنَ لجاو ركلف تح وأ خأ , و ةارم ١ وأ ةلاللك ترود ل ر ر اك

 . و ه . - س .روم ۔س,2 مإ ٠ < ه :

 رم لتلا ىف اكرش مهف كلذ نم رثكأ اوناك ناك دسلا
 ميِلَع هنأو هللأ نم هَيِصَو ر ريغ نيد وا اهي ىصوي ةيصو هلع لع هلأو دلأ م ةمصو رداسحمم ع نتد ؤآ ابب يض ةكسو

 .'أ[١! :ءاسنلا]

 ىلع ءاسنلا ىلع ثاريملا هللا مشق دقو ‘ثيراوملا تايآ ني اهريغو

 مهتاجرد فلتخم ىلع لاجؤلا ىلع همسق امك . ةبارقلا نم نهتاجرد فلتخم

 1 ء ة

 :نم الك ىطعأ ثيح ثىقوتملل ةبارقلا نم

 .نيثلثلا ىف كارتشالا وأ فصنلا وأ لجلا اهيخأ بيصن فصن :تنبلا -

 .سدشُسلا وأ ثلثلا :مألا -

 .نمثلا وأ عبرلا :ةجولا

 وأ ،ثللا يف ةكراشملا وأ كسدُسلا نيب حوارتت تالاح ةدع اهل :تخألا 7

 نيب مالسإلا ىواس اذكهو ،ثيراوملا باوبأ يف لصفم وه ام ىلع كلذو

 مشق مث .الوأ ثاريملا يف اقح اهل لعج ثيح ؛ثاريملا يف ةأرملاو لجزلا

 .ةايحلا يف يداملاو يعامتجالا اهعضو هيضتقي ام قفو قحلا كلذ

 ريسيت ©&فسوي نب دمحم ،شيفطاو ١60ا٦٠ ص لوزنلا بابسا دمحأ نب يلع يدحاولا )١(

 ١٤٧. ص .ج ريسفتلا



 ةيهقف ةيديدجت تارظن . ١٦٦

 :فرصتلاو كلمتلا يف ةاواسملا -

 اهابأ ثرت اهلعج ثيح ؛ثاريملا َنم اهبيصن ةأرملا مالسإلا ىطعأ نأ دعب

 اهل لعج ؛۔ ةبارقلا ةجرد بسح ۔ براقألا نم مهريغو اهنباو اهجوزو اهاخأو

 كلمت تحبصأ ثيح ،القتسم ايصخش انايك اهلعجو ثةّيرابتعا ةيلهأ مالسإلا

 ني هثرت امو ،قادص ني اهيلإ مقي ام كلمت يهف كلمت اميف فصتتو
 .ةعارزو ةعانصو ةراجت نم هبسكت امو تابه نم اهل ىطعت امو ثاريم

 .تاكلتمملا رئاسو .عايضلاو ©رولاو ،دوقنلا كلمت تراصو

 كلمت اميف فرصتلا وح اهاطعأ دقف كلملا وح اهحنم مالسإلا نأ امك

 قفنتو فَّرصتتو ،اهلام نم يطعت نأ اهل ررق دقف ،دحأ ني ضارتعا نود

 ثيح ؛اهجوز هيطعتف ،اهقادص ن نم ءيش نع اهسفن بيطت نأ اهلو .لجلاك

 : انت هني ءىَع نمع مكل َبط نإَك ( َنهَقدَص انّتلآأوئاءو » : كو هللا لوقي

 ٤[. :ءاسنلا] يتات

 نتاتمؤُملا اسين اي» :هلوق هنع ءاج دقف قدصلاب ءاسنلا ةلت نبتلا رم

 بنيز ةزم هتعمس امدنعو &"«اقرخُش ةاش عارمك ؤَلَو ،اهتراَجِل َنكاَدحإ َنَرِحَت
 عضت نيأ هتلأسو "هيلإ تءاجو ،ةقدّصلاب ءاسنلا رمأي دوعسم نب هللادبع ةجوز

 ارظن ؛امهريغ نيم اهب قحأ هدلوو وه دوعسم نب هللادبع اهجوز نأل ؟اهتقدص
 ًُدَلَوَو كُجوَر دوغعشَم نا قدَص» :ةلت نبتلا اهل لاقف ،امهتجاحو ،امهرقفل
 حو كلمتلا قح ةأرملا مالسالا ىطعأ اذكهو ،'""ْمهيَلَع هب تقَدَصَت نم قحا
 .لجلا لثم كلذ يف اهلثم فرصتلا

 يتلا ةجردلا هذه» :مالسإلا يف ةأرملا ةناكم نع هدبع دمحم خيشلا لوقي
 مل لب 6 ؛ارشلا َنم ةعيرش الو ،قباس نيد اهيلإ نهعفري مل ،اهيلإ ءاستلا هللا عفر

 .بيبح نب عيبرلا هاور )١(
 .يراخبلا هاور (٢)



 ١٦٧ ةماعلا تايالولاو ةآرملا

 ناك يتلا ةيبروألا ممألا هذهو ،هدعب الو ،مالسإلا لبق ممألا َنِم ةَمأ اهيلإ لصت

 تتنعو .نهميركتو ءاسا مارتحا يف تفلاب نأ ةراضحلا يف اهيأقت نم
 مالسإلا عفر يتلا ةجردلا هذه نود لازت ال ؛مولعلاو نونفلا مهميلعتو ًنهتيبرتب

 نودب اهلام يف فرصتلا قح نم ةأرملا عنمت اهضعب نيناوق لازت الو "اهيلإ ءاسنلا
 وحن ني ةيمالسإلا ةعيرشلا اهايإ اهتحنم يتلا قوقحلا َنم كلذ ريغو ،اهجوز نذإ
 ةلزنمب ةنس نيسمخ ذنم ابروأ يف ءاسنلا تناك دقو نرق فصنو انرق رشع ةنال

 .''هاًلاح اوسأ لب "برعلا دنع ةيلهاجلا دهع يف ناك امك .ءيش لك يف ءاقرألا

 :يلزتملا نواعتلا يق ةاواسملا ۔٦

 ةايحلا يف تايولوألا ةمق ىلع نيجوزلا نيب ىلزنملا نواعتلا يتأي

 نيب يوق ظابر جاوزلا نأل ؛ةديعس نوكت نأ ةايحلا كلعل ديرأ ذإ ؛ةيجولا

 هنأش نم امهنيب نواعتلا نأ بير الو كش الو ،ةيجولا راطإ يف ةأرملاو لجزلا

 لماوع مهأ نم ربتعي وهو ،انكَسو ةمحرو ةدوم ليمجلا طابرلا كلذ ةيوقت
 هدابع عيمج هللا رمأ دقو نيجوزلا نيب زبلا َنِم هنأل كلذو ؛يرسألا رارقتسالا

 الَو ىلأو زيلا لع ارثواَمََو» :كيه لاق ثيح ؛زبلا ىلع نواعتلاب نينمؤملا
 ناك ام اذإو ،ا٢ :ةدئاملل ؛باَميْلأ ديدس هم َنإ ةنأ اومتأو ندملل يقالا َلَع اونام
 ةذوملا ىلع مئاقلا حيرملا نكسلا كلانه نوكي هئإف نيجوزلا نيب نواعتلا كلذ

 ونكل ابورأ مكميشنأ ني ركل َقلَح نآ مينياَء نمو » :ق هللا لوقي شةمحزلاو
 ٢٠. .موزلا 4 هوركم رَعل يلكلل ىف ةلهم ةَدوَم مضنت َلَعَحَو اهنلا
 ،هبوث ةطايخب موقي ناك ثيح لزنملا نواعتلا مكلذ ةت لوسلا دسج دقو

 ."كلذب ةياوؤلا تءاج امك ،هتاش بلحو ،هلعن فصخو

 .رانملا ريسفت :نع القن ۔٢٥٢ص ،ةرصاعملا ةأرملاو مالسإلا يلوخلا )١(

 .فنصملا يف قازرلا دبع هاور )٢(



 ةيهقف ةيديدجت تارظت ١٦٨

 .ةيجوزلا لزنم ةمدخ يف ةجولا تابجاو ديدحت يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 :يملاسلا نيلا رون خيشلا لوقي

 فّلَسلا ةريس ترقت نإ تنأو

 لجرلا هيف لضقلا ناَمَر ىضم
 دحاو َلُك ضَرَح ذ غزشلاو
 اهمَرْنَي ام نيب لضي متو
 اهمُدْخَي نأ هيلع لقي منو
 نؤاعَكلاي زغلا باتكلا يفو
 فيؤ ات عيمج نيم اتذخأ ذَقَو

 اهيتنإةَنكَتلةشئدخت

 فََدزُم موزللا ني هتيأر

 زمغي مهني مكلاو هجو
 دُضاعَتلا ىَلَعَو مايقلا ىَلَع

 اهشرلَي الو تيتبلا ةمذ ني
 اهمرحي يمل اهنَع نَحَبظَي ؤ
 نواقمملا ىَّلَع ىوقتلاو بلا ي

 فينم بوججؤلاب كاذ نأب
 2 ٠ ِ 2ِ 2 ّ ۔ _

 "نمت إ قوقحلا كيك دحي ال باقلا رَدَقو
 ؛يلزنملا نواعتلا يف ةيجوزلا راطإ يف ةأرملاو لجلا كرتشي اذكهو

 فورعملاو ،ىوقَلاو ربلا ىلع نواعتلا راطإ يف امهنيب ةاواسملا نوكتل
 .ةميظعلا ةيمالسإلا ةلادعلا لالظ تحت ناسحإلاو
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 .جاوزالا ةرشاعم باب ماظنلا رهوج )١)



 ١٦٩ ةماعلا تايالولاو ةأرملا

 ةماعلا ةيلوؤسملا عقوم يق ةأرملا

 دقو ،ةايحلا يف ةئاعلا ةيلوؤسملل ةديدع عقاوم مالسإلا يف ةأرملا تأؤبت

 يف زؤبئلا كلذ ىلجت دقو .انواعتو الماكت لجزلا بناجب اهدوجو اهل ناك
 .ةيلاتلا تالاجملا

 :ىروشلا ١

 .مكحلا ماظنل مئاعلا ىوقأ يهو ،مالسإلا ئدابم نم ليصأ أدبم ىروشلا

 ءارآلا باحصأ عيمج هيف يقتلي لب "موكحملاو مكاحلا هيف يقتلي راطإ لضفأو

 نيب وأ كنيفرط نيب حلصي ام لك يف اهب هللا رمأ دقو ،ةايحلا رومأ لوادتل

 :لاقو ٨ا٩٥١ :نارمع لآ] ؟ ركلا يف مهزواََسَو» :ك هللا لوقي سانلا نم فارطأ

 ةفصب ةايحلا يف ىروشلا ةيمهأ ىلإ ارظنو 5اح٨ :ىروشلا) ٤ مهتن روش مهرمأو »

 سلاجم ءاشنإ ىلإ ةرصاعملا لولا تدمع دقف ؛ةّصاخ ةفصب مكحللو ،ةّماع

 حاتأ دقو ،اهذيفنت ةبقارمو نيناوقلا نسب موقت ةيعيرشت تاهج يهو ب ىروشلل

 نايكلا نؤكت حمالم ةيادب ذنم ىروشلا لاجم يف ةيلوؤسملا ةأرملل مالسإلا
 دقف ،ةريخألا ةبقعلا ةعيب يف تكرتشا ثيح ،(ةلولاو عمتجملا) يمالسإلا

 تنب ءامسأ عينم مأو بعك تنب ةيبسن امهو ،راصنألا نم ناتأرما تعياب

 تاعيب كلذ دعب تلاوتو ،مهئابقنو راصنألا بناجب ةلي يبنلا اتعياب ورمع
 امهسرح ةمزكملا ةكم يف وأ ،ةنيدملا يف كلذ ناك ءاوس ثهلي يبنلل ءاسنلا

.- ىلاعت هللا



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٧٠

 ىلع وأ تاعفد ىلع راصنألا ءاسن ةرؤنملا ةنيدملا ىف هتعياب دقف

 أ هتعياب امك راصنألا ءاسن نم ددع يف ةميمأ ةديسلا هتعياب ثيح تاعومجم

 ةكمب هنعياب دقف شيرق ءاسن امأ ،ءاسّنلا نم ددع ىف ثراحلا تنب ةبيسن ةيطع

 .''ءاسّلا نم ددع يف ةبتع تنب دنه نهتمذقم يفو ،اهحتف دعب

 نم ةيسايسلا ةيلمعلا يف ةأرملا كارتشا زاوج كلذ نم ذخؤي هنأ ييأر يفو

 وأ ،۔ ءاخلا رسكب ۔ ةبختنم :يأ ؛الوعفمو العاف ڵىروشلا سلاجم لالخ

 ؛اهتسائرو ىروشلا سلاجم ةيوضع اهل زوجي يلاتلابو ، ءاخلا حتفي ۔ ةبختنم
 لوح ءارآلا ءادبإب كلذو ثةيعيرشتلا رومألا يه سلاجملا كلت صاصتخا نأل

 ةأرملل زئاج .رمأ كلذو ثةَيتوناقلاو ةيعرشلا ىوتفلا ءاطعإو تاموكحلا لمع

 تايباحصلا نم نهريغو ،رومألا كلتل ةي يبنلا جاوزأ ةسرامم لالخ ني
 .تارتبتعملا تاملسملا ءاسنلاو

 سلاجم لالخ نم ةيسايسلا ةيلمعلا يف كرتشت نأ ةأرملل ناك ام اذإو

 تحت ناك ءاوس ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نإف ؛ةيعيرشتلا ىروشلا

 تايلوؤسملا نم امه ؛۔ ةماعلا تاءاضفلا يف وأ سلاجملا كلت فقسأو بابق

 .كلذ مالسإلا اهاطعأ دقو "ةأرملل ةماعلا

 :ركتملا نع يهتلاو فورعملاب رمآلا - ٢

 نم نادنجل امهف ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا مالسإلا مئاعد مهأ ني

 !ميقتسملا كولسلاو قالخألاو ةليضفلا اسراح امهو ،ةطيسبلا هذه ىلع هللا دونج

 لضفلا نوكي يكل ؛امهب مايقلا بجاو يف لجرلاو ةأرملا ىلاعت هللا كرشأ كلذلو

 راهنلا ةعئار يف سمشلا حوضو ةحضاو ةميركلا ةيآلا تءاج دقو ،امهنيب اكرتشم
 :نيرطش نم نوكملا ريبكلا بجاولاب مايقلاب تانمؤملاو نينمؤملا رمأت

 .يمالسإلا بتكملا ١٤. ص .مالسإلا ىن ءاسنلا قوقح اضر ديشر دمحم (١)



 ١٧١ ةماعلا تايالولاو ةأرملا

 .فورعملاب رمألا وه :لوألا رطشلا

 .ركنملا نع يهنلا وه :يناتلا رطشلا

 توأ ت عب ه :آل مهضعب تتم ثنموُمَل وملا ةمونلا اَو ر : كو هللا لوقي ثيح

 2ِ و ءدم { 14 7 رو حمس مس ء۔ ر 7

 ةكمل کروتؤيو ةولضل لصلا وش ملا نع هنيو يفوُرَعَمْل .
 و وه م۔ صس ررم ۔ے وم

 ٧١[© :ةبوئلا] ٩ !غيكح و زيزع 1 ن ا هتس َكيتكؤأ شل ًاوُسَرَو هللا کروغيطنو

 مايقلا ةيلوؤسم ربخلا ةغيص يف درو يذلا رمألا اذه ىضتقم ني ةأرملا تأؤبتف

 ملو ]ةايحلا يف ةميظع ةيلوؤسم يهو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب

 تانمؤملا لخديو .نينمؤملا ركذ بلغي مل لب طقف لجلا ىلع هللا اهرصقي
 تايآلا نم ريثكلا يف نأشلا وه امك ةيآلا يف يركذلا بيلغتلا يف مهعم

 رمألا دكأتيل ؛نينمؤملا بناجب تانمؤملا ركذ ىلع انه صن امنإو ،ةينآرقلا

 .اعبت ال الالقتسا ۔ ييأر يف ۔ نهيلع

 مايق زاوج نافلخ نب ديعس خيشلا يليلخلا ققحملا جرختسا ةيآلا هذه نيو

 عيطتست ام ردق ىلع۔ العفو الوق ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب ةأرملا

 ؛نيحيبملاو نيعناملا لاوقأ ركذ نأ دعب ناسللاب وأ ديلاب وأ ،بلقلاب كلذ نم

 :لاق ؛ ني بوبحم نب دمحم هلعلو ،هللادبع يبأ نع ىوري اميفو» :لاق ثيح

 خيشلا لوق يفو ،اهناسلب ركنث نأ اهيلع سيلو اهبلقب ركنئ نآ ةأرملا ىلع
 .ناسلابف الإو ،ديلاب تردق اذإ راكنإلا اهيلع أ يبرغملا يلاطيجلا ليعامسإ

 ُتتمْوُمَلآَو ونمل و» :ىلاعت هلوق ةلالدب حيحصلا وهو معن ،بلقلابف الإو

 کروميقو و ركنملا ا ينَع َنوَهنََو يفوُرَعَمَلَاي ثروشأت . يلآ شنب

 هأ نإ ا مهرس كوأ : :هلوسرو هلا وغيطنَو هركملا كرونؤنَو ةركلا
 م

 ."« ىرت امك ركنملا نع يهنلا يف مهكرشأ دقف ،[٠٧:ةبوثلا] ه يكح زيزع

 .يشاطبلا ثراح :قيقحت 0١٢ ج ناميإلا دعاوق ديهمت )١(



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٧٢

 :الئاق يليلخلا ققحملا نم كلذ ملاسلا رولا نسحتسا دقو

 ليقلاب ؤأ لفلاب اممَراَكنِل يليلخلا ئقَحُملا جرختساو

 "نمو نميل هَنضَق يتؤي ةناو نسح جيرخت ةنم يرمَعَل وهو
 ناك ةت عبنلا نأ كلذو ؛ةروع سيل ةأرملا توص أب لوقلا كلذ نع عؤفتيو

 ةباحصلا نأ امك \ةضيفتسمو ةريثك كلذ يف ةدراولا ثيداحألاو ،ءاسنلا ملكي

 ة يبنلا ءاسن نوملكي اوناك مهنم ءاملعلاو ءافلخلا مهتمذقم يفو "ثب ماركلا
 8[ه٣ :بازحألا] ه باح ارو نم َترهولَكتَ اًكََم َنهوُمُشلَأَس ادلو » :ىلاعت هللا لوقل

 .مهنيب دوهشم رمأ كلذو ،تايرخألا ءاسنلا ىلع نوملسيو نوملكي اوناك كلذكو
 لجزلا ةبطاخم يف ةأرملا بناج نم لوقلا يف عوضخلا وه هنع يهنملا امنإو

 .ضرم هبلق يف يذلا عمطيف ،مالكلا يف ةنويللاو عْيمتلا وهو يبنجألا

 :كراعملا يه ۔ ٢

 كلت ءاوس - مهريغ عم نوملسملا اهضاخ يتلا كراعملا ثأ مولعملا نم

 ابورح تناك امنإ ۔۔ ىرخألا ةنمزألا يف وأ .ةلت يبنلا دهع ىلع تناك يتلا

 يف دوجو ةملسملا ةأرملل ناك دقو ،ةوعذلا نع وأ سفتلا نع عافذلل كراعمو

 يقسك ةيمالسالا شويجلل دانسإلا ةيلمعب موقت تناك يهف ‘كراعملا كلت

 عم وزغن انك» :ذؤَعم تنب عيبرلا تلاق ،ىتوملاو ىحرجلا لمحو ،نيدهاجملا

 .'"٬ةنيدملا ىلإ ىحرجلاو ىلتقلا درنو حمهمدخنو ،موقلا يقسن ةلي هللا لوسر
 .مهلاحر يف مهفلخأ تاوزغ عبس ةي هللا لوسر عم ثوزغ» :ةيطع مأ تلاقو

 .'"'«ىضرملا ىلع موقأو ىحرجلا مهل يوادأو 6ماعلتلا مهل عنصأو

 .ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا باب ،ماظنلا رهوج )١(

 يراخبلا هاور )٢)

 (٣) اور ٥ ملسم .



 ١٧٢ ةماعلا تايالولاو ةأرملا

 ،تاوزغلا يف ةيلوؤسملا يف رود نهل ناك ءاسنلا نم ددع ءامسأ كانهو

 تنب ةبيسنو ،ديزي تنب ءامسأو ،بلطملا دبع تنب ةيفص نهنيب نم زربتو
 ؛باذكلا ةمليسم عم ةماميلا ةكرعم يف دوهشم روضح اهل ناك يتلا ،'"!بعك
 ةمليسم هلتق يذلا ديز نب بيبح اهنبا لتقمل ازأثو ،مالسإلاو قحلا نع اغغافد
 ةأرملا نأ دجن اذكهو ،'"!ةمليسم لتق ىتح لاتقلا يف تتامتساو ،ءالشأ هعقو

 انايحأو ،لجزلل ةدناسم تناكف ،تاوزغلاو كراعملا يف ةيلوؤسملا تلمحت

 اهتعاطتسا ىلع لدت بورحلا يف اهتكراشم أ ىلع ،ةكرعملا ةعمعم لخدت
 ةيلمعلاب مايقلاك ؛ىرخألا نوؤشلا يف ةئاعلا ةيلوؤسملا لمحت يف ةكراشملا

 ا ٤ 3 .اهريغو ةيميلعتلا

 ةيميلعتلا ةيلمعلا يف كرتشت نآو {ميلعتلاب موقت نأ ةأرملل مالسإلا حاتأ

 ربع ملعلا جرادم يف تسلجو تملعت نأ دعب كلذو لجزلا اهيخأ بناجب
 ءهتميق نم ىلعأو ،ملعلا ناش نم مظع مالسإلا نأل كلذو ؛ةّيميلعتلا لحارملا

 ىلاعت هللا نأل ؛۔ ةأرملاو لجزلا نيب كلذ يف ايوسم ۔ هلهأو ملعلا ىلع ىننأو

 اعيمج مهنأل ؛ءاسنلاو لاجزلا هللا بطاخ كلذلو {ملعلاب دعيو ،ملعلاب فرعي

 ذنم ةيميلعتلا ةيلمعلا ةأرملا تسرام دقو ،هتفرعمو ىلاعت هللا ةدابعب نوبلاطم

 ةشئاع ةدّيَسلاك ؛مهنيد رومأ مهملعيو سانلا نيتفي نك دقف 5 ةلي يبنلا تاجوز

 ىلعو ،مهفلاو ظفحلا يف ةيآ تناكو ،ةوبنلا ملع ءاعو تناك يتلا ركب يبأ تنب

 يفو {ةيَي يبئلا تاجوز نع هلمجم يف ذوخأم ءاسنلا هقف نإف رلاح لك

 .ةيملع ةكرح مرهرثكأ تناك اهنأل ؛ةشئاع ةديسلا نهتمذقم

 .ةرونملا ةنيدملا .ةفاقثلا ةبتكم ٦٨\ ص ثةأرملا ذاتسأ ،ملاس نب دمحم ،يناجيبلا )١(

 .ةرهاقلا "قورشلا راد ءةأرملا اياضق \دمحم ،يلازغلا )٢(



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٧٤

 اهيلإ يتأت تناك دقف ثءاتفالا يف زراب رود اهل ةملس مأ ةديسلا تناك امك

 اهل اضيأ ناك رمع تنب ةصفح ةديسلا كلذكو ثثتإ تبتلا نهل لأستل ؛ءاسنلا

 .ءاتفإلاو ميلعتلا يف رود

 5َءاتفإو ةياور نيذلا لقنب نمقي نك ةني يبلا تاجوز عيمج نأ رهاظلاو

 ءاتفإ نهرثكأو ثير يبلل الاؤس هرثكأ رك تاروكذملا ثاللا نأ دنب

 .سانلل اميلعتو

 ملعت نأ ةي ىبنلا اهرمأ يتلا ،ةيشرقلا ةيودعلا هللادبع تنب ءافشلا كانهو

 ىلع ةفرشم باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ اهنيع دقو ،اهتمّلعف {ةباتكلا ةصفح
 .قوشلا يف ءارشلاو عيبلا ةكرح بقارتل ؛ةنيدملا قوس

 ةيملع ةكرح رهل تناك يتاوللا تايباحصلا ءاسنلا نم ديدعلا كانهو

 ءاسلا نم نهريغو ركب يبأ تنب ءامسأو ةيطع مأك ؛ ةي يبنلا نع ةياورلاو

 حتف نأ دعب ،ميلعتلا ةيلوؤسمب ةأرملا مايق ىلع دي يذلا رمألا ؛تاّيباحصلا

 نم ددع زورب يمالسإلا ح خيراتلا دهشو ۔امميلعتو املعت ملعلا باب مالسإلا اهل

 لامعألاب مايقلا ةأرملا ىلع لهس كانه نيمو "ملعلا رشن يف نمهسأ ،تاملاعلا

 .لامعألا رئاسو ضيرمتلاو بيبطتلاك ؛ىرخألا

 ت
-. 

 :بيبطتلا ۔ ٥

 امل ةؤبنلا دهع يف :يأ يمالسإلا دهعلا ةيادب ذنم ةملسملا ةأرملا تفرع

 ضيرملاو بيبطلا اميس ال ،ةريبك ةيمهأ ني ضيرمتلاو بيبطلا يف
 اهضوخي يتلا كراعملا يف ىحرجلاو نيباصملا دوجو ىلإ ارظن ؛ناّيناديملا

 .ةكرابملا ةردابملا هذه ةبحاص يه ةّيملسألا ةديفر ةديَسلا تناكو ‘نوملسملا

 .ةرهاقلا ،قورشلا راد ١٤ ص .ةأرملل ىمالسإلا ريرحتلا ادمحم ،ةرامع )١(



 ١٧٥ ةماعلا تايالولاو ةأرملا

 بناجب اهل ةميخ بصنب تماق دقو ،كلذ ىف ةبيطلا ةركفلا تماق اهيلعو

 تأدب ثيح .ايركسع ىفشتسم وأ ةدايع اهتلعجو ثةنيدملا ىف يوبنلا دجسملا

 دقو "بازحألا ةوزغب اضيأ فرعت ىتلا قدنخلا ةكرعم ءانثأ كلذ ىف لمعلا

 .هحارج نم ذاعم نب دعس ليلجلا يباحصلا كلانه جلوغ

 تقبس ةيملسألا ةديفر ةليلجلا ةيباحصلا نإ :رقص ةيطع خيشلا لوقيو

 اهب تماق يتلا يناديملا ضيرمتلا ةركف ةبحاص ةيناطيربلا ليجنتن سنرولف

 ةهج نم اسنرفو ايناطيرب نيب تناك يتلا ٠ (م٥٤٨١) ةنس مرقلا برح يف ءادتبا

 هتماقأ مث ،اينابلأ يف يناديملا ىفشتسملا تماقأ ثيح ‘ىرخأ ةهج نم ايسورو
 ."ندنل يف )١)

 ريخ اهب تماقو "تايلوؤسملا هذه لك ىف تكراش دق ةأرملا تناك اذإو

 ؟لزنملا جراخ لمعلل اهجورخ ىلإ ةماعلا ةرظنلا امف ؛مايق

 :ةأرملا لمع لوح ةرظن ۔٦

 ةايحلا يف دهاشم وه امك ،لزنملا جراخ ةأرملا لمع ناونعلا اذه نم دصقي

 ماعلا عاطقلا يف كلذ ناك ءاوس ۔ لمعلل ةأرملا تجرخ ثيح ةرصاعملا

 ضاخلا عاطقلا يف كلذ ناك وأ ،اهرئاودو اهتائيهو ةلودلا تاسسؤم يف اڵَتمتم

 جراخ ةأرملا لمع نم ةروصلا هذهو ؛ تاسسؤملاو تاكرشلا يف لئمتملا
 يف ثدح يذلا ريبكلا رؤطتلل ارظن ؛ةرصاعملا ةايحلا هتزرفأ امم يه اهلزنم

 .ةينقتو ،ةعارزو ،ةعانصو ،اداصتقاو ،ًةراجت :دعصلا فلتخم ىلع ةايحلا هذه

 ملاعم لعج يذلا رمألا ؛ةرصاعملا ةراضحلا هتزرفأ امم كلذ ريغو ،ةرادإو

 لئاهلا رؤطتلا اذهو يضاملا يف ةايحلا ملاعم نع فلتخت ةرصاعملا ةايحلا

 )١( ج ،ةرسألا ةعوسوم  5٦ص ٤٦١٦.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٧٦

 ةفلتخمو ةريثك لامعألا تناكف ،اهيف ةعساو ةكرح دَجؤأ ةايحلا يف لصاحلا

 ؛ءاسن دوجو اهنم ريثكلا وأ لامعألا كلت بلطتتو تويبلا جراخ ةددعتمو

 فلتخا كانه نمو ‘لزنملا جراخ لمعلل ةأرملا جورخ ني دب ال ناك كلذل

 :يهو الأ ؛ءارآ ةثالث ىلإ كلذ ءازإ ءاملعلا

 ةأرملا لمع نإ :الئاق لزنملا جراخ لمعلل اهجورخ ديؤي :لألا يألا

 دجم هب ققحتي اذه اهلمع نأو ،اهتيصخش تامؤقم يمنيو زربيو ،اهقافآ عسوي

 دعاست اذه اهلمعب يهف يلاتلابو ،ةلماعلا يديألا ةرثك يف ةمألا دجم أل ؛ةمألا

 .اهريغ هل لئاع ال نَم لوعت وأ ،اهلوعي نَم

 ؛اهتثونأو اهتمومأ باسح ىلع تإ :الئاق كلذ اهل ىري ال :يناتلا يألا

 لمع نيب قيفوتلا اهنكمي ال اهنأ امك .ةيجوَولاو ةمومألا باسح ىلع :يأ

 ،لزنملا جراخ اهلمع نيبو ،دالوألا ةيبرتو ،جوّزلا قحب مايقلاو ،لزنملا

 .دالوألاو جوزلاو تيبلا لامهإ كلذ ىلع بترتي يلاتلابو

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

 .اهنادجوو اهركفو اهتقو قرغتسي ال نأ ىلع ._ ةيصعم ريغ يف ماد ام ۔ دحأ ىلع

 يأ لوازت نأ اهلف ،ةّيرطفلا اهتمهم تايضتقمو ،ةيوثنألا اهصئاصخ نع اهجرخيف
 .ةولخلا مدع عم \ةمشحلاو ءاهكولسو ،اهتنيزو ،اهسبلم يف مزتلت نأ ىلع لمع

 ىلإ اودنتسا دق - نوزيجملا مهو - لوآلا يأرلا باحصأ نأ رهاظلاو

 نهنزو نهل ؤثتايباحص ءاسن اهب تماق ةيلمع عئاقو يف ةلئمتم صوصن
 كلذ ربتعا امم عنيدشالا هئافلخ دهعو ،ةيَت يبلا دهع ىلع نهرابتعاو
 ةوسنلا كلت هب تماق ام ىلإ ارظن ؛لاجملا اذه يف ةّيوبّتلا ةتسلا َنِم اعيرشت

 .حالسلا لمحو “شيجلا دانسإب بورحلا يف ةكراشملا نم تايباحصلا

 )١( ص ثةرصاعلا ةأرملاو مالسإلا ،يلوخلا ٢٤٣.



 ١٧٧ ةماملا تايالولاو ةأرملا

 تجرخ يتلا لامعألا نم كلذ ريغ ىلإ ،مهتاوادمو ،مهيقسو ،دنجلا ةمدخو

 .كاذنآ ةأرملا اهلجأ نم

 س ةدعاق ىلإ اوأكئا مهلعلف نوعناملا مهو يناملا يأرلا باحصأ امأ
 تعقو يتلا اهلاحو اهعقاو ىلع عئاقولاو تالاحلا كلت رصق اوأرو ،عئارذلا

 .اهضعبل نيلؤؤم وأ ،تاياورلا كلت ضعب نيفُعضم ءاهيف

 ءايشألا يف لصألا نأ ىلع مهيأر اونب مهلعلف ثلاتلا يألا باحصأ امأو

 .۔ ميرحتلاو عنملا ىلع ليلد مقي مل ام - لحلاو ةحابإلا

 اهتماركو ةأرملا ماقمب قيلألاو بسانملا وه ثلاتلا يأرلا نأ ييأر يفو

 يأزلا وه يازلا اذهو ،لصألا وه هيف اهلمعو اهتيب يف ةأرملا ءاقب نأل ؛اهتنعو

 اعقاو حبصأ رصملا اذه يف ةأرملا لمع نأ امك ،ةثالتلا ءارآلا نيب طسولا

 هزاوجب لوقلا نإف كلذل ،اهنم دب ال ةيداصتقا ةرورض وأ ،هنم رفم ال ،ايعامتجا

 نوكي الو شةئعرشلا طباوضلا قفو نوكي نأ بجي لوقن انئكل ؤبسانملا وه
 .ةلوفطلاو ةثونألاو ةمومألاو تيبلا باسح ىلع

 لهف ؛اهركذ زم يتلا ةايحلا يف ةماعلا ةيلوؤسملا كلت ةأرملل ناك ام اذإو

 .ىلاتلا روحملا ىف هركذنس ام وهو ؟ةَّماعلا ةيالولل حلصت

ير ؛ق٫ ؛ه



 ةييقف ةيديدجت تارظن ١٧٨

 ةأرملل ةماعلا ةيالولا

 رسكلابو ،ءيشلا يلَو ردصم يهو ،ةلولا ةسائر اهب دصقي :ةماعلا ةيالولا

 .يلاولا ردصمو ،ةالاوملا ردصم ةيالولاو ،'"ناطلشلاو ةمامإلاو ةطخلا

 طلستلا دوصقملا نأل ؛دحاو ىنعمب امهو ثامهنم لوألا رسكب ةرامإلاو ةيالولاو

 لاقيو ،ةفالخلاو ةمامإلاب ةماعلا صختو .ةصاخو ةماع نوكتو ،نمكمّتلاو

 ةفيلخ نونعيو ةفيلخلاو نينمؤملا ريمأو نيملسملا مامإ :اهيلوتمل

 ىلع لوقلا ذيفنت :عرشلا يف اهنأب يناجرجلا فيرشلا اهفزعو 5'"' ةبي هللا لوسر
 .'"ىبأ وأ ريغلا ءاش ،ريغلا

 الو .ءاضقلاو ،ةلوذلا ةسائر ةماعلا ةيالولا نم دوصقملا ف مومعلا ىلعو

 وأ ،ةلوذلا ةسائر وأ ةةطلشلا وأ مكحلل ةأرملا يلوت زاوجب لوقلا نأ كش
 لقنل وأ ةرصاعملا ةايحلا ةوقب هتحرط امم وه ؛ءاضقلا وأ ةموكحلا ةسائر

 كلانه تناك نإو هتتأ ىلع ،ةيبرغلا ةراضحلا يهو الأ ًةرصاعملا ةراضحلا

 ةجيتن ةوقب هتحرط ةرصاعلا ةايحلا نأ الإ ؛كلذ لوح قباسلا يف تاشقانم

 .ةيبرغلا ةراضحلا بكر فحز

 .يلو :ةدام طيحملا سوماقلا ،يدابآزوريفلا )١(

 .يلو :ةدام ،نيعلا باتك ©يديهارفلا )٢(

 (٣) ج ،عيبرلا دنسم حرش ،يملاسلا ١ ص ٧٤.

 (٤) ص تافيرعتلا باتك ٢٠٥.



 ١٧٩ ةماعلا تايالولاو ةأرملا

 مالسإلا نع اعافد عوضوملا اذه ةشقانمل ةيمالسإلا ةوحصلا ركف باجتساو

 سفن يف اًحضومو ائئبم "ىرخأ ةهج ني اهل هميركتو ةأرملل همارتحاو .ةهج نم
 .تايحالص ني اهل امو ،تايلوؤسم نم ةأرملا هب موقت نأ نكمي ام تقولا

 ىلإ ةأرملل ةئاعلا ةيالولاب لوقلا ءازإ هوركفمو مالسالا ءاهقف مسقنا دقو

 :مهو ؛ماسقأ ةثالث

 :نوعناملا ۔

 . ةسائرو ءاضق ۔ مكحلل ةأرملا يلوت زاوج مدع ىلع نوعناملا لدتسي

 :ةيلاتلا ةلدألاب

 :ميركلا نآرقلا نم ال
 - .م 2 و و س ء < هد ۔ رس ے , صس س ر 2 صس م ے < ره س إ | ۔

 اميَو ضب لع هصنب هللأ لسف اكب ءالأ َلَع ےروُمَرَق لاجرلا ۔
 ه م ۔ <

 ٢٤[. :ءاسّنلا] 4 مهلمأ ن نم اوقفنأ

 ؛ مكح ع هنل ةرد مر لالت افوتنلي َمييتَع ىرنل لم تنكو » 1
 ۔[٨٢٢ :ةرقبلا]

 !٣[. :ءاسنلا] 4 1 ع رصت

 ر هم 2 ۔۔ ےس ع م م د وح . ۔ے ٥ صس ١

 ٢[. :بازحالا] 4 4 ل لزألا آ ةَملهَْجلا جربت ترجربت الو َ وس ق نرف _

 :ةنسلا نم :ايناث
 , م 7

 .ملسمو يراخبلا هاور .«ِءاَسّنلا ىلَع لوحَدلاَو مكاَيِإ» ١

 :موتكم مأ نبا لبقأ امل ةنوميمو ةملس مأ هيتجوزل ةلت لوسلا لوق ٢
.دواد وبأ هاور .((هنم ابحتحا»



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٨٠

 نم لضفأ اهنأو ٠ اهتيب يف ةالصلاب يدعاتلا ديمح يبأ ةأرمال ني هرمأ - ٢٣

 .يناربطلاو دمحأ هاور .دجسملا يف اهتالص

 نم مزاحلا لجرلا بل َبَمْذَأ نيدو لقَع تاصتات نيم ثيأز امت» ۔ ٤
 .ملسمو يراخبلا هاور .«َنكاَدحإإ

 ٥ هريغو يراخبلا هاور . «ةأرما ْمُهَرْمَأ الو موق حلفي ْنَل» ۔ .

 ءاضقلا ةأرملا يلوت نم نوعناملا اهب لدتسا ىرخأ ةريثك ثيداحأ كانهو

 ةلعلا يه ةثونألا أ نيعناملا مالك نم رهظيو ،ةموكحلاو ،ةلوذلا ةسائرو

 .ةماعلا ةيالولل ةأرملا يلوت زاوج نم ةعناملا

 ةيالولل ةأرملا يلوت نم عنملا ىلع مهرثكأ نيقباشلا ءاملعلا نأ رهظي امك

 عنملا ىلع ءاملعلا لاوقأ نمو ،'كلذ ىلع عامجإلا مهضعب ىكح ىتح ؛ةماعلا

 نأ حلصت ال ةأرملا أ ىلع اوقفتا» :لاق ثيح يوغبلا ةمالعلا لوق عوضوملا يف

 مايقلاو .داهجلا رمأ ةماقإل جورخلا ىلإ جاتحي مامإلا ًنأل ؛ايضاق الو 5امامإ نوكت

 ةروع ةأرملاو 6 تاموصخلا لصفل زوربلا ىلإ جاتحي يضاقلاو . نيملسملا رمأب

 .ةصقان ةأرملا نألو ،رومألا رثكأب مايقلا نع اهفعضل زجعتو ،زوربلل حلصت ال
 .لاجرلا نم لماكلا الإ اهل حلصي الف ،تايالولا لامك نيم ءاضقلاو ةمامإلاو

 .ازيمم القاع املاب الجر الإ مامإلا نوكي ال :ليقو» :صقشلا ةمالعلا لاقو
 هنع طقسي اتم حراوجلا َنِم ءيش صقان الو سرخأ الو .ىمعأ الو مصأ ال

 يه لب ضيرملل تسيل يصقشلا دنع (ليق) ةملكو 8'"'ه....داهجلا ضرف

 .قيقحتلل اهلعجب يض ابإلا هقفلا رداصم يف درت ام اريثكو ،قيقحتلل

 .ضايرلا كشارلا بتكم ،! ٠١٨ ص .مالسإلا ىف ةيسايسلا قوقحلاو ةأرملا دومحم ديجم ريجح وبأ )١)

 .توريب يمالسإلا بتكملا ١، ط ٧. ص ٠ ج ةنسلا حرش دوعسم نب نيسحلا يوغبلا (٢)

 .نامع ةنطلس ءةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٤٨ ص ٨ ج نيبلاطلا جهنم ديعس نب سيمخ ۔يصقشلا (٣)



 ١٨١ ةماعلا تايالولاو ةأرملا

 :نورزيجملا ۔

 اهيف امب ،تايلوؤسملاو لامعألا عيمج ىڵوتت نأ ةأرملل نوحيبي ءالؤهو
 ةيسايسلا قوقحلا نم ةأرملا مرحي مل مالسإلا نأ نوريو ءاضقلاو ةلولا ةسائر

 فورظلل اعبت اهلح كرتي ةيسايس ةيعامتجا ةلأسملا نإ :مهضعب لوقيو .اقلطم
 :يلي امب كلذ ىلع نولدتسيو ،"" ةيداصتقالاو 5ةّيسايّلاو ،ةّيعامتجالا

 :ميركلا نآرقلا َنيم :الأ

 ف ىنثأ اُثَلَْلا ات ً ًلاَم : لي هلل هللا لوق يف اهركذ دراولا أبس ةكلم ١

 و ه ٠ ه. ؟.. و 7 ه ه

 رمال ١ رليدش ںیااب اولو 1 لوأ ا ول ات ٥ نوُدَبَتَت ح سا ةعطاق جص ح ىرتأ

 ةَرأ اولعجو امود ةرق اوأحد ادإ كولملا ي تاق ٥ ترمأ ادام ىرظنأف د د

 ٩ ]النمل٣٢۔ ٢٤[. هوحنب د كلدكو لذأ آ اهمأ

 4 مكح رنَع هنأو ةَجَرَد َنهَلَع لاجرللو ةفوتلَلي َنهنَلَع ىزلا لتم َننَفَو» ۔ ٢ م و .- و 5 2 >}ؤث م۔,,۔ . و ے2ے ۔۔ 7 م م ر
 :ةرقبلا] ٢٢٨[

 .. مم رمو > ]م م ِ ۔۔ س م ,, ك
 3 اوفراعتل جو ينأو د نم ركَمَلَع اَتإ سالا انأ 1

 ١٣[. :تارجحلا] ه كت هل دنع رك

 نع َدوَهنََو فورعملا كوزشأي نينب ءايلؤأ شنب ثكمؤملاو تو رنيئلا او » ٤
 1 مر ِ 2 . س مس ِِ م

 ٧١[. :ةبوتلا] 4 ل اوسرو هللأ وثبظو كملا ر تروتؤىو ه ةلَصلا ےر ١ وُميِقنَو ركسلا

 :ةتسلا نيم :ايناث

 .دواد وبأ هاور ٠. «لاَجَرلا قئاقش ءاسنلا اممتإ» ۔-١

 اهيف تلوت ةيخيرات عئاقوب نوحيبملا مهو قيرفلا اذه لدتسا دقو ٢

 :كلذ مو ،لاجّلا ىلع ةماعزلا ةأرملا

 .ندرألا ،رامع راد \٢؟٧ ص .ةماعلا تايالولاو ةأرملا اربج لدند )١(



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٨٢

 .لمجلا ةكرعم يف ةشئاع ةديسلا جورخ أ

 .نميلا يف ةيحيلُصلا دمحأ تنب ىورأ مايق - ب

 .رصم يف ةيكولمملا ردلا ةرجش مايق - ج

 .''ةفوكلاب ةيجراخلا بيبش مأ ةلازغ مايق د

 .نيرصاعملا نم مه ةماعلا ةيالولا ةأرملا يلوتل نيزيجملا رثكأ نأ ىلع

 هباتك يف يراصنأ ا ديمحلا دبع روتكلا مهنع ىكح امك نوري مهو

 تسيل ةأرملل ةيسايسلا قوقحلا ةلكشم نأ :(ةيطارقميدلا يف اهرثأو ىروششلا)

 يألا اهيف ررقتي ،ةيسايس ةيعامتجا ةلكشم يمه امنإو ،ةينوناق وأ ةينيد ةلكشم
 عم ،ام نامزو ناكم يف ةيداصتقالاو ، ةيسايسلاو ،ةّيعامتجالا فورظلل اعبت

 يعرش مكح كانه دجوي ال هنإ :نولوقي مهو ،ةلولا دعاوق هيضتقت ام ةاعارم

 .نيقيرفلا ةلدأ ةشقانمب كلذ تبث دقو ،ةيسايسلا اهقوقح ةأرملا حنم مرحي

 .'"اةيداهتجا ةلأسملاف

 دقف يربطلا مامإلا لثم كلذ اهل زاجأ م نيقباشلا نم كلانه ناك نإ

 نأ امك 6'""ءيش رك يف قالطإلا ىلع امكاح ةأرملا نوكت نا زوجي» :لاق

 .'‘«لاومألا يف ةأرملا ءاضق كصي» :لاق ةفينح ابأ مامإلا

 :نوطشوتملا ۔

 ةأرملا عنمي مل مالسإل ا ثأ اوأر نيذلا كثلوأ نيطشوتملاب دصقنو

 امأ طقف ةلولا ةساثر ادع ام ةماعلا تايلوؤسملا ىلوتو ،ةّيسايّسلا اهقوقح

 .ندرألا ،راممع راد \٠٣٢ص شةماعلا تايالولاو ةأرملا اربج لدند )١(

 ٢٤٤. ص ردصملا سفن )٢(

 )٣( ص كةأرملا ذاتسأ كيناجيبلا ٦١٦.

 .ردصملا سفن )٤(

 



 ١٨٢٣ ةماعلا تايالولاو ةأرملا

 ،حيشرتلاو ،باختنالاو ،ءاضقلاك ؛ةماعلا تايلوؤسملاو لامعألا رئاس

 ©ضيرمتلاو ©بيبطتلاو إميلعتلاك ةيمدخلا لامعألاو ،ةّيرادإلا رومألاو

 ىلع نولدتسيو ءاهل اهوزاجأ دقف ؛تاّيلوؤسملاو لامعألا رم كلذ ريغو

 :يلي امب كلذ

 :ميركلا نآرقلا .الوأ

 ٢٨[. :ةربلا ؛ فوتنب َنهتلَع ىزلا لم شو + ۔١
 ح ةرم رمم 2 رصم ر & اطس .رر إ م .۔ رس م ,, ه

 نإ اوفراعتل ليابقو ابوعش كلكو يأو رك د نم ة ركَتَقَلَح ات اتا س ساَلا اهم اكي - ٢

 ١٣ ] ٠. :تارجحلا] 3 ؛ مكنأ 2 ن :ج

 ينأ زأ ركد ني مكني ليلع لَمَع يدي ال نلأ مير مهل باَجتساق» ٣
 ٦٦٥[. :نارمع لآ] ٤ ضعب ئرق مكب

 7 1 &,۔۔ كص ٠.د2ے وه ء مو 2 .س %
 ةبيط ةو هوبح ,هتييحنلف نمؤم وهو قأ ز ا ركت نم اًحلَط َلمَع نم ۔ ٤

 .4 ر ۔ > 5 حو ث

 .[٧٢؛لحنلاا 4 َنوُلَمّعَي أفاك اك نسحي مهرجأ مهنيز

 وم مس م مر ٦

 .!؛۔٢ليللا) يشل ركس نه نكلا /

 م م .ر . ح .م 0

 نع نوهنبو ينوزم ا ے روما 1 لعب ء لوأ هضعب ث 1 تتمَوُمَلاَو ن او نش نمؤملا او ; ۔ ٦

 ٨[. .ةبوتلا 4 هلوسرو هلأ وغيطَو ةزكولا كرونو ةلصلا ےروميقنَو ركشلا

 الو ايس هلي كر ال ىأ ع كتنيام ثتمزملا ج ادي يلا اهتاتي»
 2 ص ه رآ ٦1ً م ء و مم ٨ إ مس .77 7 4 م ًّ ُِ

 ترهلثز ا نينأ ن ريرف نهي أ دلوأ َنلُنَم لو ن يم 7 ضرت
 ه حر ر روُفَع 1 ن ا ف رف 7 رفْعَتَسَاَو َنهَعيا : :7 ف تلص صع الو

 ١٦[٠ :ةنحتمملا]

 :ةمصلا ة َنِم :ايناث

.دواد وبأ هاور . «لاَجَزلا ئ اقش اسنلا اَمَتِإ» - ١



 ةيهقف ةيديدجت تارظت ١٨٤

 امدنع بلاط يبأ تنب هتخأف ،عئناه مأ نيم نامألا ءاطعإ ةني يبنلا ةزاجإ ٢

 تراجأ امدنع بنيز هتنبا نامأ كلذكو .رخآ اجرو .يموزخملا ةريبه تراجأ

 ."عيبرلا نب يصاعلا اهجوز

 ةكراشمل يمالسإلا خيرائلا يف ءاسنلا نم ددعب قيرفلا اذه لدتسا :اًنلاث
 .تايلوؤسملاو لامعألا نم ريثكلاب نمق وأ ،رومألا نم ريثكلا يف لاجرلا

 ةئسلاو باتكلا رم نيزيجملا قيرف ةلدأ لون قيرفلا اذه نإف مومعلا ىلعو

 يه يتلا ةماعلا ةيالولا قح ةأرملا اوطعي مل مهنأ الإ ،ةيخيراتلا عئاقولاو

 .ةلودلا ةسائر

 يصخشلا ييأر

 اهملعت لالخ نم ةملسملا ةأرملا هيلع تلصح يذلا يركفلا رؤطّتلل ارظن
 يأرلا وه نيطًّسوتملا يأر آ آ ىرا ؛فراعملا ملسو ،ملعلا تاجرد يف اهيقرتو

 هارأ يذلا طسولا يألاو ءاقلطم نيزيجملاو اقلطم نيعناملا ييأر نيب طسولا

 ةلودلا ةسائر ادع ام ةاعلا تايلوؤسملا عيمج ةأرملا ىلوتت نأ زوجي هنأ

 :يلي ام كلذ ىلع ليللاو

 روماب ا لنشعب 7 :لز مضت تنم ةمَلاَو ن ر وئمؤُملاَو» :ن هللا لوق - ١

 وغبظو ةزكرلا كر نو َةَلَصلا ےرومبقنو ركشلا نع َتوَهَنَيَو فوُرَعَمَلاي
 لوسرو هللأ .[ .ةبوتلا] هك ردلوُسَرَو

 ءابعأ لمحتب ةأرملا مايق ىلع اهرهظأو ةلدألا ىوقأ لكشت ةيآلا هذهو

 يتلا ةالاوملا نم ةأرملاو لجرلا نيب امل لجلا نأش اهنأش الالقتسا ةيلوؤسملا
 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب مايقلا يف نواعتلاو دييأتلاو ةرصنلا يه

 )١( ص .ةأرملل يمالسإلا ريرحتلا .ةرامع دمحم ١٤. ص .ةأرملل ةماعلا تايالولا ربج لدند ٢٥.



 ةماعلا تايالولاو ةأرملا
 ١٨٥

 « :توتلش دومحم خيشلا لوقي .ةينمأو ةيسايسو ةيعامتجا ةيلوؤسم هذهو

 .مالسإلا رظن يف ةيلوؤسم ربكأ يه ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمأل ١ ةيلوؤسم

 .'«ةأرملاو لجلا نيب تايآلا هذه حيرصب اهيف مالسإلا ىوس دقو

 .م م س م م هرو

 تتمْؤُملا لج ادي يل اهثأتي» :ىلاعت هلوقل ؛ةخت ىبنلل ءاسنلا ةعيابم ٢

 نيار نهدلا ن الو ن ل ضرال ائيَس هللاي كرفي ال نآ للع كتيب

 4 نهنا ف فورعم ك بصعي تدَيِمَتي الو تملثتأت ته زيأ ب ,هيرق نتهُمي

 .ايندو نيد وه مالسإلا نأ الإ مالسإلا ىلع ةعيب تناك نإو ٠٦[، :ةنحتمملا
 عمتجملاو ةلودلا) يمالسإلا نايكلا سيئر لب ،ةلود سيئرو ايبن ناك الث نيبتلاو

 .اينذلاو نيذلل ةعيابم ىه هل ءاسنلا ةعيابمف ،(دارفألاو

 قلعتي ام لك يف لجزلا ةكراشم ةأرملل ناحيتت ناتروكذملا ناتيآلاو

 ىلإ جاتحتف ةلولا ةسائر اًمأ ‘كلذ يف قحلا اهحنمتو ،ةّماعلا تايلوؤسملاب

 .لجزلاو اهنيب ةيمسجلا قراوفلا ىلإ ارظن ؛ةأرملا يف رفوتت ال ًةصاخ تالُمؤم
 وهو ةَيلِحَلأ ف اومن نممَوَأ » :ىلاعت هلوق يهو ۔ ةميركلا ةيآلا نأ ىرأو

 ةيالولل ةأرملا ةيلهأ مدع ىلع ليلدك حلصت - ١٨[ :فرخزلا] 4 نييم رَع َة ماصخ ف

 َدَضَتَأ رأ » :فرخلا ةروس ني اهيف هللا لاق يتلا تايآلا تطسوت اهنأل ؛ةئاعلا
 الَتَم انم نئل بر امي مهدحأ َرّشب اَدإو ٥ نبل و مكَسَفَصأَو ن تاب ىلخي امم مم 4 ےص ص 4 ا ِ و ررم ول .م

 ةع واصلل ىف َوُهَو ةيلحلا ف اون نموأ ٥ گيظكوُمَو ادوم ههه ز

 كفنت انهت اتنإ نترأ ذم مف قأ ةكيكتلا التمي ه
 س رهم روه س رمو دن 4

 .[٩٦1۔٦١ :فرخزلا] ؟ ن نولتسلو مهت

 ائانإ مهولعجو {ةكئالملا مهو ،دلولا هللا ىلإ اوبسن نيكرشملا نأ ىنعملاو

 نوبسني فيكف ادوسم ههجو لظي ىتنألاب مهدحأ رشب اذإ مهسفنأ مه مهنأ عم

 (١) ص ةرهاقلا 6قورشلا راد .ةعيرشو ةديقع مالسإلا ٦٥ ط ٨.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٨٦

 ازيشم ىثنألاو ركذلا نيب هللا قرفي انهو ؟هيف مه نوبغري ال يذلا دلولا هللا ىلإ

 ؛ماصخلا يف ةنيبم ريغ نوكت يهف كلذل 5ةنيزلاو ةيلحلا يف أشنت تنبلا نأ ىلإ

 يهو ،لجزلا ةيلوؤسم نم ماصخلا يف ةنابإلا نإ :لوقي ىلاعت هللا نأكو

 ءاهتثونأو اهتموعنل ةأرملا اهلمحتت ال يهو .ةيدايق ةيلوؤسم لب ةريبك ةيلوؤسم

 جاتنتساو ،هتيأر يأر هنكلو يريغل هدجأ مل اذهو .ةنيزلاو ةيلحلا يف اهتأشنو

 ۔ كتق هللا دنع ملعلاو ،هتجتنتسا

 ةؤبُملا لعجي مل ىلاعت هللا أ وهو رخآ ليلد ليللا اذه ىلإ مضني هنأ ىلع

 تناك نإو ةؤبئلاو روهلا ركو روصعلا رم ىلع مهددع ةرثك ىلع ءاسنلا يف

 يبنلا نأل ؛مهيلع سؤرتلاو سانلا ةدايق اهيف نأ الإ ؛اّيهلإ عءافطصاو ةينيد ةلاسر

 ةريس يف رظانلا نأ ىلع ،اًيسايسو ايعامتجا هموق يف لؤألا لوؤسملا وه نوكي
 نايكلا سيئر لب ثةلودلا سيئرو لوسرو نتوبن هنأ هدجي ةلق دمحم انيبن :

 .(دارفألاو .عمتجملاو .ةلودلا) يمالسإلا

 تالاسرلا باحصأ امس ال ‘كلذ يف هلثم لسؤلاو ءايبنألا نم ريثكو

 اذهل ةؤبثلا يف ابيصن ءاسنلل هللا لعجي ملو ،لسؤلا نم مزعلا ولوأ مهو ،ىربكلا

.يسايسلاو يعامتجالا دعبلا يذ قيمعلا ىنعملا



 ١٨٧ ةماعلا تايالولاو ةأرملا

 كمتاتجلا

 ذنمو {ةيلوؤسمو ةكراشم ةايحلا يف اهكارَح وه كلذو ثةأرملا يه هذه

 هفصنو ؛هتقيقش اهنأل ؛هب ةلوغشم يهو اهب لوغشم لجلا ةيرشبلا ةايحلا ةيادب

 اتلا اَمنإ» :لئاقلا فيرشلا ثيدحلا كلذ نع ربع امك ،هل لمكملا رخآلا

 نأ دب الف ؛امهنيب ةايحلا ةكرح يف ةاواسم كلانه تناك اذإو ،«لاَجَرلا قئاقش

 ادوجو ۔ ةيرشبلا ةروريشلا قيقحت يف ةكراشملا ىلإ ةاواسملا كلت دوقت

 اهيف لمحتت ةيلوؤسم دوجو ىلإ يذؤت ةكراشملا كلت نأ كش الو ،۔المعو

 6 اداصتقاو ةمدخو ايعامتجاو ايسايس ۔ لجلا بناجب ةايحلا ءابعأ ةأرملا

 ةموضهمو ةدارإلا ةبولسم تناك نأ دعب اهل يمالسإلا ءاطعلا اذهل ةجيتنو

 ةسائر وهو الأ ةئاعلا ةيالولا ةدس ىلإ لوصولا ىلإ اهقنع تبأرشا ؛قوقحلا

 نأ الول ‘_اسنو الاجر سانلل ةلماكلاو ةئاعلا ةدايقلا ىلإ اهنم امعْنطت ]ةلوذلا

 كلذ نيبو اهنيب ازجاح تناك } ةنسلاو نآرقلا نم ةينيد صوصنب تمدطصا

 هنأ لصف امب ءاسنلا لَع ےروُمَوَت ُلاَجَلا) » : كي هللا لوق نآرقلا نمف .علطلا

 ؤي ق لوفو ها" سا 4موِلمَأ نم اومن امير ين ع ن
 لوقو ءا٨٢٢ :ةرقبلا] ه كح ر .7 هلأو . بلع لاجرللو ضفوتلاي ك هتلع 1

.هةأرما ْمُهَرْمَ اولو م موق حلفي نل» :ةق لوسزلا



 ةيهقف هيديدجت تارظن . . . ١٨٨

 ركذلا ةفنآلا صوصنلاب ةوقب كسمت نأ الإ يهقفلا باطخلا نم ناك امف

 ةكراشملا ىلإ ةأرملا لوصو نم ةعنام زجاوح داجيإ يف عشوت امبرو

 .لزنملا جراخ ةايحلا ةكرح يف ةيلوؤسملاو

 ;زقب تحرط ؛اتلاقو ابلق ةيبرغ ةراضح يهو .ةرصاعملا ةراضحلا نأ دي
 تأرو لزنملا جراخ ةايحلا ةكرح يف لجلا بناجب ةأرملا دوجو عوضوم

 ءوض يف يبرغلا حرظلا كلذ ةشقانم ىلإ ةباجتسالا ةيمالسإلا ةوحصلا

 اذكهو ،اهلايح نيقباسلا ءاملعلا لاوقأو ةنسلاو نآرقلا نم ةيمالسإلا صوصنلا

 اماهلتسا ؛اهل رابتعا ةرك رصاعملا يمالسإلا ركفلا يف اهتناكم ةأرملا تلتحا

 ؛ةيناسنإلا يف لجلل ةقيقشو ةجوزو ائخأو ائنبو امأ اهل مالسإلا ميركت نم

 .عمتجملل يناتلا فصنلا اهب لمتكيل

 الّصوتم اليلعتو اليلحت اهشقانو ؤثحبلا اذه اهحرط يتلا يه يناعملا هذه

 اهلمحت زاوجو ،لزنملا جراخ ةايحلا ةكرح يف لجزلل ةأرملا ةكراشم زاوج ىلإ

 ميلعتلاك ؛ةماعلا تامدخلاو داصتقالاو ةيسايسلا ةرادإلا يف ةماعلا ةيلوؤسملا

 طباوضلاو ماشتحالا راطإ يف كلذ نوكي نأ ىلع ڵكلذ ريغو بيبطلاو

 اهدانسإ ثحابلا َرَي ملف ؛ةلوذلا ةسائر يه يتلا ةماعلا ةيالولا امأ ةيعرشلا

 ةرفوتم ريغ ةصاخ تالهؤم ىلإ جاتحت يتلا ةيلوؤسملا لقث ىلإ ارظن ؛اهيلإ
 نيذلا ةلدأو ،نيزيجملا ةلدأو ،نيعناملا ةلدأ نم اًجاتنتسا ناك ،ةأرملا ىدل
 ءائيش ةأرملل هيف اوزاجأ ،اتلاث الوق نيثدحشم ؛نيقيرفلا امكلذ نيب اوطشوت

 .رخآ ائيش اهوعنمو

 مدعب ةلوّذلا ةسائر يلوتب ةأرملا ةيحالص مدع ىلع تللدتسا يننأ ىلع

 انيبأ ذنم تالاسلاو تابنلا خيرات زم ىلع الوسرو ايبن ةأرملا هللا لعج

 نم تجتنتسا امك "ةلي دمحم انديس ىتحو ‘هتوبنب لوقلا حيحص ىلع انن مدآ

؛اه:فرخؤلاا + نييم رمع ماصخلك يف َوُهَو ةيلحلا ف اوَتَتُي نممَوَأ » :ىلاعت هلوق



 آآآ ةقاعلا تايالولاو ةارملا

 ةيلحلا ىف أشنت ةأرملا نوكف ،ةأرملاو لجلا نيب قرفلا ىلإ ةيآلا تراشأ

 لُمحت :أرملا ةعاطتسا مدع ىلع لدي ؛ماصخلا يف انيبم لجلا نوكو .ةنيزلاو

 وهو ‘كلذ عيطتسي وهف ،ماصخلا يوق لجلا نوكو ،ىربكلا ةيلوؤسملا
 .هيف تقؤ دق نوكأ أ ىسعو ،يريغل هدجأ مل ةروكذملا ةيآلا نم جاتنتسا

 .هيلع علطأ مل نكلو دوجوم هلعلو

 .هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 ` © ): 9١
؟) ؛هر) 'هز
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 ١٩٢ يمال إلا روطنملا يف تاريفضلا حور

 .مه

 همدنتمه

 هلآ ىلعو ،هللا لوسر دممحم انديس ىلع ماللاو ةالصلاو ،هلل دمحلا

 :لعب امأ !هاده عبئاو اهجهن ىلع راس نم لك ىلعو ،هالاو نمو هبحصو

 هتددعأ ؛«يمالساإلا روظنملا يف تاريغصلا جاوز» هناونع ثحب اذهف

 باحر يف ىلاعت هللا ةئيشمب ماقيس يذلا يلولا يمالسإلا هقفلا عمجم رمتؤمل

 ةثلاملا) هترود ىف ۔ ىلاعت هللا اهسرح ۔ ةت لوسلا ةنيدمب ةيمالسإلا ةعماجلا

 :ةيلاَئلا نيوانعلا تحت ثحبلا ءاج دقو ،(نيرشعلاو

 .يعرشلا راطإلا يف جاوزلا

 .مالسإلا يف جاوزلا ةيعورشم ۔

 .ةريغصلا نم جاوزلا ةيعورشم

 .ةريغصلا جيوزت مكح

 .ةجوؤلاب لوخلا نس -

 .جاوزلا نس ديدحت ۔

 .ةمتاخلا ۔

 ةبعرشلا ماكحألا ني ةلمج ىلع لمتشي نيوانعلا هذه نيم ناونع لكو
 .هب ةقلعتملا

.قيفوتلا يلو هللاو



 ةيهتف ةيديدجت تارلظخن ١٩٤

 يعرشلا راطالا يف جاوزلا

 مدآ ةيرشبلا يدلاو نيب ناك ام وه ةأرملاو لجولا نيب يب جاوز لوأ ناك

 كير اوتآ ستل اياي ز : :لاق ثيح ء ل هللا لوق ءاج كلذ د يفو ٠ ةهتب ءاوحو

 4 و ى ۔ و ۔۔س س 21 ذ صس ۔۔ 7

 هلأ اوق او :7 ارك ا ال اَحر امهنم ت تو اهجوز اهنم قلخو و 4 نم ركَفَلَح ىزل ١

 :لئاق نم ع هلوقو ©[١:ءانلا] : اًبيقَر ٍمُكَتَنَع َن اح هآ ل : او ۔هب نو ءاَك ىزلا

 نكف هيلي كسمل اَهَجذَر اهنم َرَعَجو ةَدحَو يقت نت مُكَمَلَح ىرلا َوُه»
 انَمَا٤َ نيل اَمَمَتَر هَلآاوَعَد تتنأ امك هب ترمف اميِفَح الَمَح تلَمَح اشح

 كرابملا جاوزلا مكلذ دعبو ء©[٩٨١ :فارعألا] تيركنتلآ ن نم رركم احلص

 رطألا يف ةيرشبلا امهتيزذ يف جاوزلا زمتسا ؛ءاقحو مدآ انيدلاو نيب نوميملا
 ةلزنملا 5،ةيناَبَزلا عئارشلا نع هنم جرخ ام الإ .يبن لك ةعيرش بسح ةيعرشلا

 . تن لسؤلاو ءايبنألا ىلع

 :مالسالا يف جاوزلا ةيعورشم

 لب ءامهنيب جوارتلاب ةأرملاو لجلا نيب ةيجوزلا ةقالعلا مالسإلا عرش

 ،ةايحلا ميقتست ال يتلا ةايحلا ننس نم هلعجو 5هيف بغرو 3 جاوزلا ى ىلع ثحو

 كم بكلا أوخكنأو » » : كنق هللا لوق كلذ 7 ءاج دقف هب الإ ؤمتست ت الو

 و هلأو مضف نم نأ مهنع قف ا اوك ني كيمو كوابع نم يحصلا
 ح ور ے م م . راو زه

نف عبرو ثللثو .... رم ل باط اما ء ناف = :هلوقو ٣٢] : روتلا] 4 هيلع



 ١٩٥ يمالسإلا رونخنملا يف تاريغصلا جاوز

 2 س سي . و 4 2 1
- 

 م كنأو تتمؤلا ش ُثَتَصَحلَأَو ا م :هلوقو :٣]‘ ءاسَنلا] : دحاوف اولزعن ال : ١ ٥

 الو حنم َريَع نحم َرْشَروْجل َنُهوُمتَتاء آقِإ مكلت نم بتكن ارئوأ ني سوم ى ء ے} و م ح 7 . 7 >م وه ث م

\ 

٠١
 

 م ےم ےم

7 { 

 ٥[. :ةدناملا] ا ؛ نادخل ئزِخَتُم

 َرَشْغَم اي» :ةز يبنلا ثيدح هنئعورشم ليلدو جاوزلا ىلع ثحلا يف ءاجو
 .ٍجرَلل صخأ رصبلل ضغأ هنإف ! جوري ة ٤ ءابلا ُ ح : م ح عا 47 نم بابشلا

 ١. «ءاَجو هل ز هنإ ؛ ؛ موصلاب ه ل ُهلِطَِسَت ر ْمَل نمو مو

 ني السر انلسرأ دَملو » ؛ىلاعت هللا لاق كلسؤلاو ءايبنألا نتش نم جاوزلاو
 انيبن ة ةنس تادؤم نم وهو ا ٣٨] : :دعؤلا] 4 مر و اجر ل انلححبو كلبق
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 و 2 ٠

 ينس نَع بغر نمف ءاسنلا جَرَتأَو» :هنع ثيدح يف لاق ثيح ؛ ةي دمحم
 تءاجو اهيف ةبغرملاو جاوزلا ىلع ةئاحلا ثيداحألا نم هريغو ،'"ينم تي

 :يملاسلا نيذلا رون لاق "جاوزلا ىلع ةناح مالسإلا ءاملع لاوقأ

 راربألا ةوفص َنيلَسزُملاَو راتخملا ةتس حلاكتلا مث

 جوقَتلا ني م نيذلا رزختل جؤَرَت اناوخإ نيم تنك نإ
 ارج اَمَع مزقلا َنَقحَيَو ارتنلا َنَرِسَكَي عاكلا إ

 ابجَوذق هل ؤؤَقلا كيف ازع شيهتي نأ عاطتسا نق

 ىس لمل لوق ني عاتزاو اتلا ةائاغش نيم حارم
 ىنلظللل اميف غ نكلو اهب ىو ذق حبيتلا ة ةقيرط يهو

 ةش اوييبعي نك جاؤزلا ىلع . هتمأ حو عسنيت نَع تا
 "اوغمجأ اوؤاش تيك يرَسَتلابَو عتزأ جارلا اذب ملو

 .ملسمو يراخبلا هاور (١)

 .حاكنلا باتك ماظنلا رهوج (٢)

 .ىنج :ةدام ،نيعلا باتك )٢(



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ١٩٦

 :ةريغصلا َنم جاوزلا ةيعورشم

 الإ ؛ ىثنأ وأ ناك اركذ _ سالا نم ريغّصلل اًحيرصو اقيقد اًميرعت دجأ مل
 نأ ىنعمب {غولبلاب ةطبترملاو فيلكتلاب ةقلعتملا ماكحألا ءارقتسا لالخ نم

 يعرشلا غولبلا زواجت ام اذإو كريغص وهف غولبلا لبق لاح يف ناك اذإ ناسنإلا

 ريغص نم ردصم هنأب رغصلا يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا فرعو ريبك وهف

 ىلع ،يناسنإلا نئاكلا رمغ ميسقت ىلع قبطني ال فيرعتلا اذه نأ َديَب ؛'ردقلا

 اوبأ » :ىلاعت هللا لوق نم غولبلا نود نم وه هئأب ريغصلا فيرعت ذخؤي هنأ
 ٦[. :ءاسنلا) 4 َحاَكَيلآ اومب ادإ يح مكيلا

 ثيح ؛فيلكذلا موزلب ريبكلا فيرعت ةيتآلا هترابع نم دارأ يصقلا لعلو

 ىلإ نيريغصلا جاوز :يأ - فوقوم هنإ :لوقي نَم لوق يف ةّلعلاو» :لاق
 دحلا ىلإ اغلب اذإف ،اًئيش امهرمأ نم ناكلمي ال ابصلا لاح يف امهنأل ؛امهغولب

 .'"«فيلكتلا همزل ؛فلكملا هاهنأ اذإ يذلا

 :ةريغصلا جيوزت مكح

 زاوجلا :لألا ؛نالوق ءاسنلا نم ةريغصلا جيوزت ةحصب مكحلا بذاجتي

 .زاوجلا مدع :يناثلا

 :زاوجلا :لولا لوقلا

 :يهو { ءارآ هعزانتتو

 نإو .روهمجلا يأر وهو . ءايلوأل ١ نم امهريغ نود دجلاو بالل زوجي - ١

 .حصي ال جاوزلا إف ؛ءايلوألا نم امهريغ جؤز

 رغص :ةدام نيعلا باتك )١(

 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٣ ص ١٥. ج ©نيبلاطلا جهنم )٢)



 يمالسإلا روظتملا يف تاريغصلا حاوز
 ١٩٧

 ةفينح يبأ يأر وهو "جاوزلا هب حصيو ءايلوألا عيمجل زوجي ۔ ٢

 ةي يبنلا نأ يوز اميل ؛غولبلا دنع رايخلا اهلو ؤفلسلا نم ةعامجو يعازوألاو

 وهو ،"تفلب اذإ رايخلا اهل لعجو © ةريغص يهو - ةزمح تنب ةمامأ جؤز
 نيب غولبلاب رايخلا توبث يف اوفلتخا مهنأ ريغ ةيضابإلا دنع دمتعملا لوقلا
 .ءايلوألا نم هريغو بالا جيوزت

 دعب ريغلا اهل سيل :يأ ؛غولبلا دعب هيف رايخ ال بالا جيوزت مهضعب لعجف

 مهضعبو ‘- تغلب اذإ رايخلا اهلف ءايلوألا نم بألا ريغ اهجوز اذإ امأ ،غولبلا
 .اهايإ هريغو بأ نم ءايلوألا عيمج جيوزت نم رايخلا توبغب لاق

 دقو ،نامغ ةنطلس يف اندنع رضاحلا رصعلا يف هب لومعملا وه يألا اذهو

 اهل ناك تغلب اذإ ؛اهجيوزت ةحصب لوقلا» :لاق دقف يملاسلا نيلا رون هحُجر

 اهل ف ؛ءايلوألا رئاس فالخب ،اهل ريغ الف اهوبأ اهجوز نإ :ليقو .اقلطم رغلا
 قحلاو "ىوزن خياشم نم نيرخأتملا لمع ناك اذه ىلعو "مهجيوزت يف رتفلا
 .'"'«اًملطم ريغلا اهل نأ

 يتلا ةمألا ىلع اهل رايخلا توبث عم ةريغصلا جيوزت زاوج ةكرب نبا ساقو
 نأ :هدنع كلذ يف طباضلاو ‘تقتعأ اذإ رايخلا اهل أ اهقتعأ مث ،اهدّيس اهجؤز

 ٨'"هسفن رمأ كلم اذإ رايخلا هل أ هسفن يف هل َيأر ال حاكن هيلع دوقعم لك

 ول اهنأ هللاب نيمي اهيلعو ،ثاريملاو قادصلا اهلف اهغولب لبق جوزلا تام اذإ امأ

 تتام مث ،ةغلاب ةأرما جؤزت اذإ يبصلا كلذكو ،':اج;جوز هب تيضرل تفلب

 .توريب ركفلا راد 0١١٦ ص ٢! ج ةنسلا هقف .قباس ديس )١(

 ٥٦٢٤. ص ٢. ح ©‘تاباوحلا (٢)

 (٣) ص 31 ج .عماجلا باتك ٢٤.

 (٤) ج عماجلا باتك ٢ ص ١٣٨.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن . 9 . ١٩٨

 أأ ىلع "هل ةجوز اهب يضرل ةيح تناكو غلب اذإ هنأ هللاب نيمي هيلعف ؛ةأرملا

 تنب ةشئاع ني ةق يبلا جاوز وه ةريغصلا جاوزب نيلئاقلا دامتعا

 اهب ىنتباو نينس تس تنب يهو ۔ روهشملا ىلع _ اهجؤزت دقف 5 افو ركب يبآ

 .نينس عست تنب يهو

 باطخلا نب رمع جؤزت دقف ءاذه يف :خ ةباحصلا نم المع كانه نأ امك

 تنب نوعظم نب ةمادق جؤزتو ،ةريغص يهو بلاط يبأ نب يلع تنب موثلك مأ
 ةريغص يهو ةزمح تنب ةماقأ ةلي يبنلا جيوزت مدقت دقو 5'""تدلو موي ريبزلا

 اهل لعجو ،ةعاضلا نم هيخأ ةنباو ،هممع ةنبا اهنإ ثيح يم ؛اهنم ةبارقلا ةيالوب

 .'"غولبلا دنع رايخلا

 جوزلل لهو .جاوزلا نم ريملا دنع قالط ريغ ني حاكنلا خسفنيو
 :بوبحم نب دمحم لاق ؟ال مأ ديدج حاكنب اهجؤزتي نأ هنم رغملا
 ىلع اًيضابإ لمعلا ىرجو ،زوجي :يلع نب ىسوم لاقو زوجي ال
 اذإ اهيأر علطتسا ةفق يبنلا نإف ،ةريرت ثيدحل حيحصلا وهو &'أزاوجلا

 اهل لاقف رمأب كلذ ناك اذإ الإ تضفرف ،‘ثيغم ىلإ عوجؤلا ىضرت تناك
 اهل حابأ ةنق يبنلاف ،اةهيف يل ةجاح ال :تلاق عفشأ انأ امنإ :ةلم يبنلا

 ةريغصلا سايق ىلع اذه ديدج جاوزب هّتأ هنم مهفيو ،هتراتخا اذإ عوجرلا

 اهل سيل امهنم الك نأ عماجب ةريغصلا جيوزت زاوجب نيلئاقلا دنع ةمألا ىلع

 .اهسفن رمأ نم ءيش

 )١( ج عماجلا باتك رفعج نب دمحم ،يوكزإلا ٦، ص{!١٧١١.

 )٢( ج ،عيبرلا دنسم حرش ،نيدلا رون يملاسلا ٢، ص٤١.

 )٣( ص ،قباسلا ردصملا عىصقشلا ٣١٧.

 (٤) ص ردصملا سفن .يصقشلا ٣١٧.

 .يراخبلا هاور )٥(



 1٩٩ يمالسإلا روطنملا يف تاريفضلا جوز

 :زاوجلا مدع :يناتلا لوقلا

 نامثعو ،'"ديز نب رباج مامإلا هب لاقف ،ةريغّصلا جيوزت زاوج مدع وهو
 ني ةقب يبنلا جاوز اوربتعا مهلعلو 5'"اةمربش نباو .مصال ا ركب وبأو ،يتبلا

 0 وأ ةيصخشلا لاوحألا نيناوق تدمتعا دقو 8خي هب ةصاخ ةلاح ةشئاع

 .ةرشع ةسماخلا نس نود ةريغصلا جيوزت زاوج مدع ةيبرحلا لولا يف ةرسألا

 جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لودل دحوملا ةيصخشلا لاوحألا نوناق صن دقن

 :يلي ام ىلع )٩( ةداملا يف (طقسم ةقيثو) ةيبرعلا

 نع هلو عنتماو .جاوزلا هرمع نم ةرشع ةسماخلا لمكأ نم بلط اذإ ١

 .يضاقلا ىلإ رمألا عفر زاج ؛هجيوزن

 رضحي مل نإف ،هلاوقأ اهلالخ نيبي يلولا روضحل ةدم يضاقلا ددحي ٢

 .يضاقلا هجوز غئاس ريغ هضارتعا ناك وأ ،الصأ

 :يلي ام ىلع )٧( ةداملا يف يناملا ةيصخشلا لاوحألا نوناق صن امك

 .هرمعلا نم ةرشع ةنمالا مامتإو ،لقعلاب جاورلا ةيلهأ لمكن
 ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم» :يلي ام ىلع (ج) ةرقف )١٠( ةداملا يف صتو

 الإ هرمع نم ةرشع ةنمانلا لمكي مل نم جوزت ال :ةداملا هذه نم (ب)

 . «يضاقلا نذإب

 ةداملا يف (تيوكلا ةقيثو) ةيبرعلا لولل ةيصخشلا لاوحألا نوناق صنو

 ؛جاوزلا رمعلا نِم ةرشع ةسماخلا لمكأ نم بلط اذإ» :يلي ام ىلع )١(

 عنتما اذإف ،هيلو ةقفاوم دعبو .ةيندبلا هتيلباق هل تتبث اذإ هب هل نذأي نا يضاقللف

 (١) ج .قباسلا ردصملا ©نيدلا رون ©يملاسلا ٢ ص ٤١.

 راد ا٦ص آ ج دهتجملا ةيادب ادمحأ نب دمحم دشر نبا :رظناو ةينورتكلإلا رهزألا ةباوب )٢(

 .توريب ©ةيملعلا بتكلا



 ةيهقف ةيديدجت تارلخن ٢٠٠

 ناك وأ ©“ضرتعي مل نإف هل اهددحي ةدم لالخ هتقفاوم يضاقلا بلط يلولا

 .«ىضاقلا هجوز ؛رابتعالاب ريدج ريغ هضارتعا

 :يلي ام هنم )١٢( ةداملا ىف ءاجو

 الإ ىثنأ وأ ناك اركذ ۔ رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكي مل نم جؤزُي ال ١
 .ىضاقلا نذإب

 .كلذ ةحلصملا تضتقا اذإ الإ جاوزلاب يضاقلا نذأي ال ٢

 اذه ىلع ةرئاس الإ ةرسألا ن نيناوق وأ ةيصخشلا لاوحألا ن نيناوق نظأ امو

 دشألا نس تربتعا ةروكذملا ن نيناوقلاو ©'لآملا اذهب ةذخآو لاونملا

 ىلإ دشؤلا م نس تعفر نيناوقلا صعب رأ ىلع رمعلا َ نم ةرشع ةنماملا

 نورشعو رهشأ ةعبرأو ةنس نورشع اهلباقيو ،ةّيرمق ةنس نيرشعلاو ةيداحلا

 )١٧١( :هْئَتَدام يف يتارامإلا ةيصخشلا لاوحألا نوناق هيلع وه امك .ةيسمش

 ىلع ينبني وه امنإو دشؤلل ةددحم رس دجوي ال هنأ لصألاو '""(٢٧١)و

 ًاوُعقذاك ادشَر مهتم معنَكاء تِإَك » :ىلاعت هللا لوقل ؛ناسنإلا يف دشؤلا سانيإ

 كباشتو ثاهتاديقعتو ةايحلا رؤطتل ارظن نكلو ©[` :ءاسنلا] ه مآ مهتلا

 ةنيعم نس ديدحتب كلذو طباضو طبض ني ب ال هنإف ؛اهيف سانلا حلاصم

 .سانلا لكل

 طسو لوق وهو ،غولبلا لبق ةميتيلا جاوز ةهارك وهو الأ رخآ لوق دجوو

 :امه نيذللا "!نيلوقلا نيب

 .ينامعلا ةيصخشلا لاوحألا نوناق غاص يذلا قيرفلا سيئر تنك ينأل ؛ةثالثلا نيناوقلا تركذ )١(

 اوضع تنك امك 6يجيلخلا نواعتلا سلجم لودل دحوملا نوناقلا ةغايص ةنجل وضع تنكو

 .ةيبرعلا لودلل دحوملا نوناقلا ةغايص ةنجل يف
 .لجوج قيبطت )٢(

 )٣( ص .زيزباب ناميلس قيقحت .ةنسلا رصتخم بوبحم نب دمحم مامإلا ٢٤٣.



 يمالسإلا روم ٠ ين تا ض -ا جاوز
 ١ . ٢

 .غولبلا لبق ةريغصلا جيوزت زاوج

 .غولبلا دعب الإ اهجيوزت زاوج مدع

 :ةجوزلاب لوخدلا نس

 زاوجلا :نيلوقلا يأ رابتخا ىلع ةجوزلاب لوخذلا نسب لوقلا فوني
 ؟زاوحلا مدع مأ 6هتاعيرفتو

 اهلُمحتو اهتقاط بسح نوكي اهب لوخلا نإف زاوجلاب لوقلا ىلعف

 نبا لاق 6'هئطوو لجزلا لمحت ىلع ةرداق نوكت نأ :ئ ؟ جاوزلا تاعبتل

 ؛ءطولا قيطت ال ةريغص تناك اذإ ةجولا نأب اندنع اوحرص دقو» :نيدباع

 تناك ولف» :يلمرلا نيذلا باهش لاقو ،«قيطت ىتح جولا ىلإ ملسن ال

 ،'"'«هقيطت ىتح ۔ اهنم نكمتلا ۔ هميلست بجي ال ؛ءطولا لمتحت ال ةريغص

 اهيلع انيمأ جوزلا ناكو "ةرشاعملا تقاطأ اذإ» :يملاسلا نيلا رون لاقو

 مل نإ اهجوز نم رتنلا اهلف تغلب اذإو ؤكلذ ىلع ربجت اهتإ :ليق دقن
 '٢)«هب ضرت

 :تاددحم اهل اوددح ةرشابملل ةقاطإلاو

 .رمعلا ةيسادس نوكت نأ اهنم

 .ريعبلا ةرعبك اهييدث راص اذإ اهنمو

 .حاكنلا ءاهتشا اهنمو

 .اهبارتأ نم ضيحي نَم نس يف تناك اذإ اهنمو

 )١( ج نيبلاطلا جهنم ‘ديعس نب سيمخ ©يصقشلا  6١٤ص ٣١٧١.

 )٢( .ينورتكلإلا رهزألا ةباوب

 )٣( ص ۔٢٦ ج “تاباوجلا ٤٧٦.

 .١٦١٢ص .هج ©نيبلاطلا جهنم (؛)



 ةيهتف ةيديدجت تارظن ٢٠٢

 يف اهتيد هيلعف ؛تتامف ةرشاعملل ةقيطم ريغ يهو جوزلا اهرشاع اذإو

 ."ةغلابلا ةجوزلاك ؛هتلقاع ىلع اهتيدف ؛تتامف ةقيطم ىهو اهرشاع اذإ امأ هلام

 الو "جاوزلا زاوج وهو الأ ،لوألا لوقلا ىلع قبطنت لاوقألا هذه نأ ىلع

 .ةّيبّصلا جيوزت زاوج مدع وهو الأ ؛يناتلا لوقلا ىلع قبطنت

 ذإ ؛اهنذإ لوصح طارتشا مدع ةريغصلا جيوزت زاوجب لوقلا ىلع ينبنيو

 لوصح طرتشيو ،غولبلا دعب ريْغلاو رايخلا اهل امنإو .ءيش رمألا نم اهل سيل
 خصي لب ،ةريغّصلا جيوزت زاوج مدع وهو ،يناتلا لوقلا ىلع جاوزلاب اهنذإ
 يف نأتسُت ركبلا ذإ ،؛هنم نذإلا لوصح طرتشي انهف طقف اهغولب دعب اهجيوزت

 اهرمأتسي ركبلاو :ةياور يفو ،'""'ثيدحلا يف ءاج امك ،اهتامش اهنذإو ،اهسفن
 ؟ةريغّصلا جاوز بابسأو عفاود ام وهو ؛لؤاست كلانه ىقبي هنأ ريغ ،'"!اهوبأ

 :جاوزلا اذه ىلإ ناعفدي ناببس كلانه ييأر يف

 .اهترسأو اهيلوو ةاتفلا ةهاجو ١

 .بطاخلا ةهاجو ۔ ٢

 .ةاتفلا ىلع ةعيضلا ةفاخم ۔ ٣

 .ىرخأ ابابسأ كانه لعلو ؤبابسألا هذه عمتجت دقو

 :جاورلا نس ديدحت

 فالتخالا ناك كلذلو ،جاولل ةنيعم نس ديدحت يف يعرش ليلد دري مل

 وه غولبلا نود جيورتلا زاوج مدعب لوقلا نأ ىلع ،ةريغّصلا جيوزت زاوج لوح
 امو ،ةشيعملاو ةايحلا يف رؤطت نم ارط اممِل ارظن ؛ةرصاعملا ةايحلل بسانملا

 )١) ج .عماجلا باتك 8رقعج نب دمحم ©يوكزإلا ٦. ص ١٧٣.

 )٢( .بيبح نب عيبرلا هاور

 )٣( .يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو دمحأ هاور



 ٢٠٢ يمالسإلا روظنملا يف تاريغصلا جاوز

 تحبصأ تاينقتو اةايحلل ةديدج بيلاسأ نم ةرصاعملا ةراضحلا هتزرفأ

 تايحالص نم وه ييأر يف جاوزلل نس ديدحت نأ امك . اهنم دب ال ةيرورض

 بسانملاب ليلعتلا نم وهو ،كلذل نيناوق نس ربع (مكاحلا) رمألا يلو

 اًحيحص اصن مداصي الو اةشاعلا ةحلصملا قيقحت ىلإ يدؤي يذلا ربتعملا

 .مهحلاصم ةاعارمل (ةيعرلا) سانلا نيب ةقالعلا ميظنت هل رمألا ئلوف ،اَحيرصو

 يف لوخدلا وه يذلا يرمعلا غولبلاب جاوزلا نس ديدحت نأ ييأر يفو

 زاوج مدعب لئاقلا يأرلا عم ايشامت طابضنا هيف رمأ ةرشع ةسماخلا ةنسلا

 ركب يبأو "ديز نب رباجك ؛نيربتعم ةمئأ لوق وهو ،غولبلا لبق ةيبصلا جيوزت
 ‘كلذب لاق مهريغ لعلو . مقت امك ۔ يتبلا نامثعو ،ةمربش نباو ،مصألا

 .مهلوق انلصي مل نكلو

 يف فالخ الب جاوزلا تاعبت لمحت اهتعاطتساب نسلا هذه يف اهنأ امك

 ىتح هئأ ىلع ،اهردقب رذق ةعناملا ةلعلاف ،ةعنام ةلع اهب كت مل ام ،كلذ

 ملو ،ةرشاعملا تقاطأ اذإ الإ جوزلل اهميلست اوزيجي مل جيورتلا زاوجب نيلئاقلا
 .")اهيلع ائيمأ جوزلا نوك ضعبلا طرتشا كلذلو “كلذ نم ررضتت

 غولبلا نيب تعمج ةرصاعملا نيناوقلا أ ثحبلا ايانث يف انب رم دقو

 جاوزلل ةلهؤملا يه رمعلا نم ةرشع ةنماتلا نس تربتعا ثيح ؛دشؤلا سانيإو

 رمألا نإف ؛ةرشع ةنماثلاو ةرشع ةسماخلا نس نيب اهلبق ام امأو ،ةلماكلا ةيلهألا

 .هتقفاومو يضاقلا نذإ ىلإ جاتحي

 تافرصتلا رئاس ةيلهأ نيبو جاوزلا ةيلهأ نيب ةقرفتلا يغبني هنأ ييأر يفو

 ةسماخلا نس :يأ ؛يرمملا غولبلا دصقأو ،غولبلاب هيف يفتكي جاوزلاف ،ىرخألا

 ثيح !ارضاح هيف يلولا نوكي جاوزلا نأل ؛دشؤلا سانيإ ىلإ جاتحي الو ةرشع

 )١) ج .تاباوجلا ©نيدلا رون يملاسلا ٢ ص٤٧٦.



 ةيهتف ةيديدجت تارظن ٢٠٤

 ىلولاف "يلولا نذإ عم هنكل ،اربتعم اهيأر ناك نإو ‘طقف اهيأرل ةاتفلا كرتت مل

 . . اهتحلصمو اهرارقو اهتيلهأ يف اهل ماح

 ةنماتلاب دذح يذلا دشؤلا سانيإو غولبلا نيب عمجلا نإف ىرخألا تافرصتلا امأ

 فصنلا هل قحي كلانه صخشلا نأل ؛بسانملا وه نينسلا نم اهدعب ام وأ ةرشع

 .كلذ ىلع انب اهريغو ةيلاملا هرومأ لك يف فرصتلا ةيلهأ هل نوكت ثيح ،هدرفمب

- 7 - 
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۔ ه هد ۔ه۔



 ٠٥ يمالسإلا روظنملا ينف تاريغصلا حاوز

 .عنامو زوجم نيب ةريغصلا جيوزت يف لصاحلا فالخلا رم امم نيبت

 وأ غولبلا دنع اهل رايخلا توبث يف فالخ مهنيب راد نيزوجملا نأ امك

 ناك اذإ هتوبث مدعو ،باألا ريغ نم ءايلوألا اهجوز اذإ هتوبث نيبو & هتوبث مدع

 .اهابأ جزملا

 غولبلا طارتشا الإ فالخلا كلذ ىلع يضقي ال هنإ :ييأر يفو

 رشع ةسماخلاب ارمع اددحم غولبلا نوكي نأ ىلع ،اهجيوزت ةحص يف

 .نينسلا نم

 ينامز يف فالخ كانه نوكي الو جيوزتلا رمأ طبضني ديدحتلا اذهب هنإف

 ل ام قافتاب جاوزلا تاعبت لمحت عطيتست اهنأل ،جوزلا ىلإ اهميلست ناكمإ
 .كلذ نم ةعنام ةلع كانه نكت

 .هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو

 .نيملاعلا تر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

) ى ؛ © :8 :ج
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 ٢٠٩ هتاسنؤس يه ناهبن بأ اهيلع دمتعا يتلا ةيملعلا رداصملا

 يهقفلا فيلأتلاب نييناملا مامتها

 نيعباتلا مامإ وه مكلذف ،ازيبكو اركبم ناك فيلأتلاب نيِناممملا مامتها

 ماق نم لؤأ ،يدزألا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ نيلا يف ةماقتسالا لهأ خيشو

 زاوج لوح رئالا فالخلا كلذب امساح "مالسإلا يف ملعلا نيودتو فيلأتلاب

 ناكف ةفيرشلا ةدمحملا ةئُسلا ملع اميس ال ،اهنيودت مدعو مولعلا نيودت

 .فراعملاو مولعلا َنِم ريثكلل ايواح هناويد

 6يرجمهلا لؤألا نرقلا ذنم ءالجألا ءاملعلا لتق نم فيلأتلا ىلاوت هدعبو

 امإ فيلأتلا كلذ ناكو نامع يف تافلؤملا نم ولخي نامزلا نم نرق نكي ملف

 لكش ىلع امإو ،تاعوضوملا نم اغوضوم شقانت ةريغص لئاسر لكش يف

 يلع يبا عماجك ؛عماج اهدرفمو 6(عماوج) مسا اهيلع قيطأ عشوم
 ،يويسہلا عماجو {ةكرب نبا عماجو رفعج نبا عماجو يلع نب ىسوم
 .عماوجلا نم اهريغو

 ىلع لمتشي باتك ك لعج يذلا يعوسوملا فيلأتلا رهظ كلذ دعب مث

 فّصملاو ،يدنكلل عرشلا نايبو ںيبتوعلل ءايضلا باتك لثم ؛ءازجألا تارشع

 بتكلا ني اهريغو ‘يصقشلل نيبلاطلا جهنمو عصألل جاتلاو رخآ يدنكل

 .ةيمستلا حيحص يف فالتخالا ىلع فراعم رئاود وأ ،ةيملعلا وأ ،ةيعوسوملا

 سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ سيئزلا ةمالعلا هيف شاع يذلا رصعلا يفو

رشع ثلانلاو رشع يناتلا نينرقلا يف _ هاضرأو هنع هللا يضر - يصورخلا



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ٢١

 مولعلا نيم بتكلا عاونأ ىتشب ةرخاز ةيمالسإلا ةبتكملا تناك ؛ةرجهلل

 ةغللاو بدألاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا مولعك ؛ةعؤنتملا فراعملاو

 مولعلا نم كلذ ريغو ةفسلفلاو .مالكلا ملعو قطنملاو ©كللفلاو .خيراتلاو

 . فراعملاو نونفلاو

 ضرحو ،ناهبن يبأ رصع يف بتكلا عاونأ نم لئاهلا مخزلا كلذ مامأ
 ناهبن يبأ مامإلا ىدل تنوكت دقف ؛هنم ملعلا بح ىلع يبك فغشو ،يوق

 كلذل ؛باتك فالآ ةينامث ىلع ديزي ام اهتابنج نيب تمض ةرماع ةمخض ةبتكم

 يذلا رمألا ؛رداصملاو بتكلا نم ريبك ددع ىلع عساولا عالّالا هل ىنست دقف

 .مولعلا عاونأ ىتشب ةلماش ةطاحإو عساو ركف اذ ،امملاع هنم لعج

 هثاحبأ لالخ ني ىتش مولغ يف اّقَمعتم سيئزلا ةمالعلا مكلذ دجنف

 ةغللا مولعو ريسفتلاو ةديقعلا يفو ٠ هلوصأو هقفلا يف هتافلؤمو هتاباوجو

 عساو عالظا ةجيتن الإ قمعتلا مكلذ امو كولسلاو فوصتلا مولعو بدأل او

 .ةرماعلا هتبتكم اهب رخزت تناك اذج ةريثك بتكل ةعؤنتمو ةداج تاءارقو

 :هتافلؤم يف ناهبت يبأل ةيملعلا رداصملا

 مامإلا نأ ئراقلا وأ ثحابلا لاب نع بيغي ال نآ يغبني ءدب يذ ئداب

 يتلا رداصملاو بتكلا ىلإ نوريشي ال نيمقتملا ءاملعلا نم هريغك ناهبن ابأ

 ىلإ ةراشإلا ناكمب ةبوعصلا نم هنإف يلاتلابو ،مهتافلؤم يف اهنع نولقني
 لوصأو ةديقعلاو ثيدحلاو ريسفتلا ىتحو لب ،نيهقفلا فيلأتلا يف رداصملا
 ةئهقف لاوقأ كلانه امنإو ،ةدحّتم نوكت داكتو لب ،ةهباشتم ةلدألا نأل ؛هقفلا

 اهلقني ةديدع بتك يف ةتوبثمو ةدوجوم يهو .اهيلئاق ىلإ بسنت اهريغو
 قيضأ يف الإ ؛ةبعص رداصملا ىلإ ةراشإلا نوكت كلذل ،قباسلا نع قحاللا
عساولا عالُعالا ءاملعلا مكتلوأ نع فورعملا امنإو ‘قرطلا رصقأو دودحلا



 ٢١١ هتافلؤم يف ناهبن وبأ اييلع دمتعا يتلا ةيملعلا رداصملا

 امم كلذ ىلع الاغم مكيلإو ،ةديدعلا بتكلا نم نيمذقتملا لاوقأو ةلدألا ىلع

 ؛غولبلا دعب اهل ريِغلا قحو ةيبصلا جيوزت ةحص لوح هباوج يف ناهبن وبأ هلاق

 يأرلاب فالتخالا تفرعو .ةّيبَصلا هذه رمأ يف ترظن ينأ يخأ اي ملعا» :لاق

 ةزاجإلاب هيف ليق دق هنأل ؛ةص كلذك تناك ام اهل اهيبأ جيوزت سفن يف
 نعو .اهيدث كحت اذإ نامثع نب مكحلا نب ناميلس نع هتزاجإب ليقو شالمجم
 :ليقو ،هتزجأ ةيسادسلا بألا جؤز اذإ لاق هنأ يلع نب رهزألا نع حاّضولا

 ةنباب ةي يبنلا جؤزت نم سبتقم اذه ًلعلو ،نينس تس ةنبا تراص اذإ هزاوجب
 لاقو .جوزلا تلمح اذإ عيبرلا نع ىلعملا نبا نعو كلذك ،اهيبأ نم ركب يبأ
 ردق ىلع هيأرب اهيف ملكت دحاو لك لعلو ،لاجزلا يهتشي اهلثم ناك اذإ :نورخآ

 اذإ جيوزتلا سفن يف قالضإلا ىلع ةحابإلاو ،يأر عضوم هنأل : ىأر ام غلبم

 تنرتنا دق هيف نكل .ةّحّصلا ىلإ برقأ هنأك اهيف دجن ؛هل ديدجت ريغ نم تبل
 هتريغ وأ هتزاجإ نأ غولبلا دعبو ابصلا ةلاح هتوبثو هزاوج يف يألا يف ةملكلا
 اهل اهيبأ جيوزت نأ اهل جيوزتلا تحابأ نمتم ةقرف تلاقف ،اهيف قرف ثالث ىلع

 ىلع تحبصأو ،ةثورومو غلابلاك ةثراو اهنأو ،هضقن دعب سيل ،اهيلع تباث

 هريغو هتوبثو رايخلا اهل ناك ول :تلاقو .ايخ ةشئاع ةت يبّنلا جيوزتب اهلوق
 غلابلا ةسيؤملاك اهنإف بهذملا اذه ىلعو ،صقنألا هسفنل راتخا ام هنم لمكأ

 "قالّتلا يفو .ةدقعلا ماكحأ يف حصو تبثف .اهيلع جيوزتلا عقو يتلا

 نم ةعامج رثألا يف ىكحي اميف لمع هيلعو ،ةذعلا يفو ،قادّصلاو ؤثاريملاو

 هيلع هنأكو ديرم بلاط قح يف ديزم الو 5ةدئاف مهركذ يف سيل نيرخأتملا
 .كنامز ماكح نم لمعلا يف عامجإلا نآلا

 صح دق ةي يبنلا نأو \ءيشب سيل ةيبصلا جيوزت نأ ىرخأ ةقرف تلاقو

 ىندأ هنكلو ، هني ديز نب رباج ىلإ فاضي اممم هنأك اذهو هريغ نود كلذب

ةحابإلا يضنقي ةلي يبنلا لعف ًنأل ؛ىوقألا ةجرد يف غولبلا نع روصقلا ىلإ



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ٢١٢

 صيصختلا ةنيرق هعم تبثت مل اذإ ؛امومع ةمألا نم لكلا يف سنجلا قارغتساب

 حصي مل اميف هعم ةلخاد ةمألاو .ةمدقم وأ ةقحال وأ هدارفأل ةبجوملا هل كلذ يف

 وجرأو ،هاوعد ىلع ناهربلا ةماقإ هيلعف كلذ ريغ ىعدا نمو هب صوصخم هنأ
 اهل نأ هتزاجأ نمم ىرخأ ةقرف تلاقو ،اليبس هللا دمحب كلذ ىلع دجي ال نأ

 ءطولاب قادصلا اهل بحيو هتريغ اذإ خسفنيو هتمتأ نإ متي تغلب اذإ رايخلا

 يبأ لوقل هنأو رظنلاو سملاب كلذك يلع نب ىسوم يلع يبأ يأر يفو

 تتام نإو ،اهل ءيش الف كلذ نم ءيش نكي مل نإو ،- هللا امهمحر - يراوحلا

 الف لوخدلا لبق ناك نإو ،هل ثاريم الو قادصلا هيلعف لوخدلا دعب غولبلا لبق

 نإف غولبلا ىتح فوقولا ىلإ اهرمأ ناك جوزلا تام نإو ،هيلع الو هل عيش

 ايح ناك ول هللاب نيمي اهيلعو ثاريملاو قادصلا اهل ناك جيوزتلا تمتأ

 ناك دق نوكي نأ الإ قادص الو اهل ثاريم الف ضرت مل نإو اجوز هب تيضرل

 نع اذه يف اندجو ام بسح ىلع مكحلا يف هيلع كلذ اهل بجوي ام اهب هنم

 نب دمحم نع كلذكو ىسوم نع مشاه نعو يلع نب ىسوم يلع يبأ

 نيسحلا نب دمحمو يراوحلا يبأو حبسمو رباج يبأو ةيواعم يبأو بوبحم
 ماكحأ يف هنتَو ديعس يبأو دمحم يبأو يبرغملا سابعلا يبأو كلام يبأو
 دوجول حجرألا بهذملاو حصألا وه هنأو .يأرلا اذه ةدعاق ىلع اهيف ةدراوتم

 يف فالخ ىلعو ،اًدبع اهديس اهجوز يتلا ةمألل رايخلا توبث ىلع عامجالا

 نم قدصلا يوذو قحلا لهأ لوق يف قرلا ديق نم قتعلاب تجرخ ىتم رحلا
 اهسفن تراتخا امل ةريرب يف ةلي يبنلا مكح ىوري اميف كلذبو نيملسملا

 ءاوس ىلعل لاح لك يف امهنيب ةعماجلا ةلعلاب هجو لك نم سايقلا يف امهنأكو
 .صنلا ىهتنا .«اذه يق

 ىلع لاثم هتاباوج نم ناهبن يبأ مامإلا نع هانلقن يذلا صّئلا اذه

ةبسنو ، ةيعرشلا ةَلدألا.داريإلو ركذب كلذو ،ةيملعلا رداصملا ىلع هدامتعا



 ٢٢ هتاتتؤم يض ناهبن وبآ اييلع دمتعا يتلا ةّيملعنا زداصملا

 وأ ئراقلا اهدجي لاوقألا كلت أ بير الو ءاهيلئاق ىلإ ةيهقفلا لاوقألا

 نع رخاأتملاو ،قباشلا نع قحاللا اهلقني ةيهقفلا بتكلا مظعم يف علطملا

 مأ لاوقألا كلت اهيف تدرو يتلا رداصملاو بتكلا كلت ركذ يفو 6 مذقتملا

 6رداصملا ىلإ ةراشإلا اولمعتسي مل ءاملعلا لج دجن كلذل ؛ةقشمو ءانع هيف

 نأب تفرغو ترج ةداعلا أ ىلع ،اهيلئاقو ماكحألاو لاوقألا نودروي امنإو

 مهملع ةعسل ارظن ؛اًذج ةريثك۔ ناهبن وبأ مهنيب نمو ءاملعلا مكئلوأ رداصم

 .عساولا مهعالظاو

 :ناهبت يبآ رداصم ضعب

 :يمدكلا ديعس يبأ تافلؤم :الأ
 ادمتعم هدجن ناهبن يبأ سيئلا ةمالعلا تافلؤم ىلع انعالّطا عقاو نم

 وهف ،اذج ريبك دح ىلإ هنه يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس يبأ تافلؤم ىلع

 ديشيو {هتافلؤم ىلإ ريش هاطخ قشعتمو ،هجهنم مًّسرتم ديعس يبأب بجعم

 هتاباوج نم ةريثك نكامأ يف هلاوقأ يف ديعس يبأب باجعالا كلذ دجنو .اهب

 هاندجو اميف "ر ديعس وبأ خبشلا اميس ال» :ناهبن وبأ لاق دقف . هتافلؤمو

 هاريس امم ريثك يف لوقيو .هتافنصم بيجعو هتاباوج نيم عضوم ريغ يف هنع

 نع كلذكو ‘كلذ يف سايقلا يف عورفلا َنِم هيف فلتخملا هبش عورفلا نم

 ؛نتَو ديعس يباب ىفكو ‘كلذ لعف حص نيملسملا نم ملعلا لهأ نيم هريغ
 نم ملعن نم ملعأ هنأل ؛اليبس هسفنل قحلا ذختي نأ دارأ نمل اليلدو ةًجح

 راونأ روهظل نكلو .ةيبصعلا ضحم ليبس ىلع ال ،راثآلا حصأ هراثآو رابحألا

 .«ةيضرملا هلاوقأ يف قحلا

 ملعلا رونب ترانتساو إمهزئارغ تفص نيذلا نورصبتسملاو» :اضيأ هيف لاقو

ةينيدلا مولعلا رارسأ اورشابو ،ةريصبلا نيعب حيحصلا اورظنو .مهبولق يزيرغلا



 ةيهقف ةيديدجت تارلظخن ٢١٤

 خيشلاك ؛رابحألا نم نيينابرلا ةجرد ىلإ رمألا مهب غلب نيح ةفرعملا حيحصب
 نيلا َنم يراوجلا ناَبرو .حيحصلا ىلع قحلا بهذملا نامجرت هني ديعس يبأ
 اندجو نيذلا رصقي هنأ ىرت الأ ،ليلق باوصلا ىلع ةقيقحلا رحب يف تآشنملا
 نَم ناحبسف 5 هني خيشلا اذه ةجرد ىلإ غولبلا نع نيملسملا خياشم نم مهراثآ
 .«ىدهلا ىلع ىمعلا ًبحتساو ىصع ْنَم الإ ؛ةمحر نيملاعلل هلعج

 .هرثأ يفتقي هلعج يذلا وه ديعس يبأل ناهبن يبأ نم باجعإلا اذهو

 نم ديدعلا ديعس يبأ خيشللو .راثآلا حصأ نم اهربتعيو ،هراثآ ىلع دمتعيو

 :اهنم تافلؤملا

 :ةماقتسالا باتك ١

 ادامتعا هدعب ءاج رَم هيلع دمتعا دقو ؤبهذملا بك تاقأ نم ربتعي وهو
 ىنثأ دقو ،امهتاقيبطتو امهماكحأو ةءاربلاو ةيالولا عوضوم يف اميس ال ،ازيبك

 ةماقتسالا باتكو» :ملالا مامإلا هنع لاق ،ازيبك ءانث هيلع بهذملا ءاملع

 هفلأ هنثثث;ف يمدكلا ديعس نب دممحم ديعس يبأ ةملظلا نم اهذقنمو ةمألا يتفمل

 يف نيجراخلا ضعب ىلع مكحلا يف فلتلا ةريس فلاخ نَم ىلع درلا يف

 دوصقملا نع جرخ ىتح لوقلا هيف عسوأو ‘كلام نب تلصلا مامإلا نامز

 كرد نع رصتقتو ،راكفألا هيف راتحت .نيلا لوصأ يف القتسم اباتك راصو
 قبطأ دقو ،ةماقتسالا لهأب ةّصاخ ةمعنو ةماع ةكرب راصف ،راظنألا ههنك

 كلذ تحت هنأ ريغ ‘لوط نيم هيف ام عم هيلع ءانتلا ىلع ائيدحو اميدق خياشملا

 كرحتم كرحت املك .هلاح ىلع هوقبأف دئارف فرح لك تحتو دئاوف لولا

 .«هعابتأ ىلع ةمعنو هفلؤمل ةمارك وهف ،رظّلا دعب هتمه هب تدعق راصتخالل
 دهع يف ةعقاولا ثادحألا ةشقانم يف ئمدكلا ديعس وبأ مامإلا هفلأ دقو -

وأ ،ةيالولا عوضومو ©يرجهلا ثلانلا نرقلا يف كلام نب تلصلا مامإلا



 ٢١٥ هنافنؤم يع نايبن ونأ اميلع دمتعا رتلا ةيملعلا رداصملا

 رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم مهو هيلع نيجراخلا نم فوقولا وأ {ةءاربلا
 :ةءاربلاو ةيالولا لئاسم يف بهذملا لهأ دمتعم راص كلذل ؛امهعم نو

 نم ناهبن وبأ خيشلا ناكو ،امهماكحأ هنم اولقنو ءامهدعاوق هنع اوذخأف

 انخيش تعمس دقو ،زازتعا امأ هب اًرتعم ناكو ،باتكلا اذه ىلع نيصيرحلا

 خيشلا نع يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا نع يكحي يليلخلا دمح نب دمحأ
 هنأ ناهبن يبأ نع دشار نب سيمخ خيشلا هيبأ نع يربعلا سيمخ نب دجام

 امو ،يتزوحب يتلا بتكلا تحاتجاف ، ناضيف :يأ ۔ ةقرغ تءاج ول» :لاق

 ةرازو هتعبط دقو ،هةماقتسالا باتك تذقنأل ؛دحاو باتك ذاقنإ الإ يننكمأ

 .ءازجأ ةثالث يف ةفاقئلاو يموقلا ثارثلا

 :ربتعملا باتك ۔ ٢

 حرشلاب رفعج نب دمحم رباج يبأل روهشملا عماجلا هيف ربتعا دقو
 هنم تدقف هنأ دب ،ءازجأ ةعست يف عقي وهو ،ربتعملا هامسو ،ريرقتلاو ليلحتلاو

 ةعبرأ يف ةفاقملاو يموقلا ثارتلا ةرازو امهتعبط ،نآزج يقبو ،ءازجأ ةعبس

 نم وهو ةيهقفلا ماكحألا مث ‘تادابعلا مث ،ةديقعلا لئاسمب دبي ءازجأ

 .ةديقعلا ملع يفو بهذملا هقف يف ةمهملا عجارملا

 :ديفملا عماجلا - ٣

 اردصم تحبصأ يتلا ةر ديعس يبأ مامإلا ىواتفو تاباوج عومجم وهو

 ةمالعلا خيشلا اهعمجب ماقو .ديعس يبأ هقف ليق اهنعو ؤ©بهذملا ءاملعل اٍيهقف

 عماجلا) اهامسو ،ةمغلا فشك باتك بحاص يوكزإلا ديعس نب ناحرس

 يف ةفاقئلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبط دقو ،(ديعس يبأ ماكحأ نيم ديفملا

.ءازجأ ةسمخ



 ةيهتف ةيديدجت تارظن ٢٦

 :فارشإلا تادايز ۔ ٤

 ةمالعلل وه فارشإلا باتكو ،فارشإلا باتك ىلع تاقيلعتو تابيقعت وهو

 تادايز باتك عقيو ،ةيرجه )٣١٧( ةنس ىقوتملا ،يروباسيئلا رذنملا نبا

 .ارخؤم عبط دقو ،ءازجأ ةعبرأ يف فارشإلا

 ةمالعلا اهيلع دمتعا يتلا يمدكلا ديعس يبأ مامإلا تافلؤم يه هذه

 ناهبن ابأ ًلعلو ،ةدوقفم يهو ،اهريغ تافلؤم ديعس يبأل نإ :لاقيو ،ناهبن وبأ
 .اهنم ءيش ىلع وأ ،اهيلع علظا دق

 :يريمدلل ناويحلا ةايح :ايناث

 ءاملع نم يريمدلا نيدلا لامك ةمالعلل وه ىربكلا ناويحلا ةايح باتك

 ي اهماكحأو رويطلاو تاناويحلا فصو يف هفلأ دقو ،يرجهلا نماتلا نرقلا
 همتخو دسألا شحولا كلم ركذب هأدتبا دقو ،ةهاركلاو ةمرحلاو لحلا ثيح

 .نيريبك نيأزج يف عقي وهو ؤبوسعيلا لحلا كلم ركذب

 ليق ام درويو ،ريلا وأ ناويحلا فصو الؤأ ركذي هنأ هفيلأت يف هجهنمو

 .هتمرحو هلح يف يهقفلا مكحلا نايب ركذي مث ؤفاصوأو رابخأ نم هل امو هنع
 ىلع هبر دقو ،ةّنسلا لهأ بهاذم يهو ،ةعبرألا بهاذملا ءاملع نع كلذ القان
 .ءايلا ىلإ فلألا نم مجعملا فورح

 نم هدروأ اميف اميس ال ،ناهبن يبأ مامإلا باجعإ راثم ناك هنأ رهاّضلاو

 اميف نايبلا حاضيإ) هباتك أشنأف ،رويّسلاو تاناويحلا كلت لوح ةيهقف ماكحأ

 ناويحلا ةايح باتك ىلع :يأ _ هيلع ابئرم (ناويحلا نم مرحيو لحي
 اذه تفص دقلف :ذعبو» :هباتك ةمّقم يف ناهبن وبأ لوقي ،- يريمدلل

 تامجعملا فورحلا ىلع بترملا تاناويحلا ةايح) باتك ني باتكلا

.هفينصت ريغ ىلع باودلاو رويلا يف مكحلا هنم ثذخأف ،(تالمهملاو



 ٢١٧ هتانتؤم يه ناييبن وبأ اميلع دمتعا يتلا ةّيملعلا رداصملا

 اهنم فرح لأ ىلع باودلاو رويطلا ركذي امّئإ هنأل ؛هفيلأتل افلاخم هتفاو

 .بيوبتلا كلذ ريغ ىلع هتبؤبو "بيترتلا كلذ ىلع هتعمجف ،باوبألا يف
 حاضيإ باتك) هتيمسو الاوقأو اًراكذأ هنم باب لك تلصفو .اباوبأ هتلعجو

 اقينصنو ،ائسح انبيترت هتبترو "(ناويحلا نيم مرحيو لحي اميف نايبل
 يف لحلاو ةحابإلا َنم باتكلا اذه يلاقم يف ام عيمج تعمج مث ،اًئسحتسم

 راكذألا َنم ضعب يف جرخي امرو ؤباوبألا يف ام ىلع لمتشي ،درفنم باب

 ةدئاف نم ولخي ال ذإ ؛هفذحأ ملو ،هب تيتأف ،ميرحتلاو ليلحتلا ريغ يف

 نم يعم حص ام تحُحصو .هتًحخص يدنع جرخي مل ام هيف هيلع تددرو

 يلقع يأرو يركف رظنب فنصملا اذه يف هتلق ام رثكأو .هتلوق حيحص

 نمو يسفن نيف تأطخأ نإو ؤهللا نم قيفوتبف تبصأ نإف يعرش سايقو
 هنإ لمع الب ملع نم هب ذوعأو ،للؤلاو أطخلا نيم هللا رفغتسأ انأو ناطيشلا

 نم ةرقف لقنأ نأ بسانملا ني هنأ ىرأو ««‘بيجم عيمس "ميحر روفغ
 .نيباتكلا بولسأ ىلع فرعتنل ؛باتكلا

 باتك نم :يأ ۔ باتكلا نمو» :دسألا يف لوألا لوقلا ركذ هيف ءاج دقف

 مرحي :روهمجلاو دوادو دمحأو ةفينح وبأو يعفاشلا لاق ؛ ناويحلا ةايح

 .عابئلا ني مان يذ لك» :لاق ةني يبنلا أ ملسم ىور امل ؛دسألا لكأ

 لاقو إمرحي الو هركي :كلام لاقو ،«مارَح هئْكأَف ؛ريَطلا نم بلحي
 :ىلاعت هلوقب كلام جتحاو داطصيو ىّؤوقتي ام بانلا يذب دارملا :انباحصأ

 تحاو 6اههه :مسالا 4 رمعي وماط لع امرحم ل وأ ام ى ذأ ل لك»
 دجي مل هئأب رابخإلا الإ اهيف سيل ةيآلا :اولاقو روكذملا ثيدحلاب انباحصأ

 ك ميرحتب هيلإ يحوأ مث إةيآلا يف تاروكذملا الإ امرحم تقولا كلذ يف

 برعلا نألو :يعفاشلا لاقو ،هب لمعلاو هلوبق بجوف ،عابّسلا نم بان يذ

الو رأفلا لكأت تناك الو ،ازمن الو ادسأ الو ءابتذ الو ،ابلك لكأت مل



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ٢١٨

 5روقصلا الو مخرلا الو ،نابرغلا الو ءادحلا الو ،تايحلا الو باقعلا

 .ناويحلا ةايح صن ىهتنا .تارشحلا الو .ريطلا نم دئاوصلا الو

 نع ميرحت هنيعب هيف حص هنأ ملعن الف دسألا امأ :ناهبن وبأ خيشلا لوقي مث

 يهن ةلمج يف لخاد هئأ الإ ةنونيدلا نع عامجإلا يف كلذ حص الو 5 ةت يبلا

 يف ملعن الو حيحص يهلاو عابلا نم باينألا تاوذ لكأ نع ةلي يبنلا

 لهأ نم بهذ نم بهذف هيف نوفلتخي مهتأ يعمف هليوأت امأو ،افالتخا هتوبث

 بهذو ،يهنلا رهاظب عابسلا نم باينألا تاوذ ميرحت ىلإ نيملسملا نم لدعلا

 .بدألا ىنعم ىلع جرخي هنأ الإ حيحص يهلا :اولاقو ؤاهليلحت ىلإ نورخآ

 بائذلاو بالكلا امأو .ةيهاركلا ىلإ نورخآ بهذو "ميرحتلا ىنعم ىلع ال

 باوجلاو "يهنلا يف ةلخاد اهلكف روقصلاو مخرلاو نابرغلاو ادحلاو باقمتلاو

 ؤضعب نم برقأ اهضعبو ضعب نم دشأ اهضعبو ؤىضم اميف باوجلاك اهيف
 .«يدنع فالتخالا نم ىوعتت ال اهنكو

 لامك ةمالعلا ابقعتم (نايبلا حاضيإ) هباتك يف ناهبن وبأ يضمي اذكهو
 رويطلاو باوذلاو تاناويحلا هاجت ةيهقف ماكحأ نيم هدروي اميف يريمدلا نيدلا

 حججرتيو هسفنب هاري يذلا يأرلا وأ ؤ\بهذملا يأر كلذ يف ائيبم تارشحلاو
 ةهاركو ةمرحو الح ةيهقفلا ماكحألا ةفرعم يف ادج ديفم باتكلاو 5هيدل

 .ناكمب ةيمهألا رم وهو ،رويُطلاو تاناويحلا ىلإ ةبسنلاب

 :ىبتوعلل ءايضلا باتك ؛ائلاث

 نب ةملس ةمالعلل (ءايّضلا) باتك ناهبن وبأ اهيلع دمتعا يتلا رداصملا نم
 يف ادلجم نيرشعو ةعبرأ يف عقي (ءايّضلا) باتكو يراحصلا يبتوعلا ملسم

 دقو ،هعبط مامتإب ةفاقتلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ايلاح موقتو ،يمالسإلا هقفلا

ماكحأ يف ةلاسر ناهبن وبأ خيشلا عضو دقو ،هنم ءازجألا نم ديدعلا عبط ممت



 ٢١٩ هتانتؤم يف نانبل نأ اييلع دمتعا يتلا ةيملعلا رداصمن

 ناهبن وبأ اهيف دروأو .لئاسملا كلت لوح ءايضلا بحاص اهيف بقعت ددعلا

 .دعلا ماكحأ نم اًحجارو اًحيحص هاري ام

 :يحبصلا خيشلا تاباوج :امعبار

 ةمالعلا خبشلا اهيف بقعت اياصولا يف ةلاسر ناهبن يبأ خيشلل دجوت

 ماق تاباوج يحبصلا خيشللو ٧ةبراعيلا ةلود ءاملع نم يحبصلا ريشب نب ديعس
 تاباوج نم ريبكلا عماجلا) اهامسو ،يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا اهعمجب

 ثارتلا ةرازو لتق نم ءازجأ ةثالث يف عوبطم وهو ،(ريشب نب ديعس خيشلا

 .ةفاقتلاو ىموقلا

 ناهبن وبأ مامإلا نوكي نأ انيزحت يتلا بتكلاو رداصملا ضعب يه هذه

 هنأ كش الو ،ازيبك اذامتعا اهيلع دمتعا دق نث يصورخلا سيمخ نب دعاج

 هئإ :انلق اذإ غلابن الو سةديدع عجارم ىلإ عجرو ،ةريثك رداصم ىلع دمتعا
 نم ريثك ىلع اضيأ دمتعا امك ،اهمظعم وأ بهذملا بتك عيمج ىلع دمتعا

 .ىرخألا بهاذملا باحصأ بتك

 بتك ىلع ةحتافلا ةروسل ريسفت ،(ليزنتلا ديلاقم) هريسفت يف دمتعا دق وهف

 هحرش يفو "لوصألاو هقفلا بتك ىلع ةّيهقفلا هتافلؤم يف دمتعاو اريسلا

 هئكلو ،كولشلاو فوصتلا بتك ىلعو .ةغللا بتك ىلع جهنملا ةايح ةديصقل
 ءةهباشتم تامولعملا نوكل ؛نيمّذقتملا ءاملعلا ةداعك بتكلا كلت ىلإ ريشي ال

 .بتكلا اهلقانتتو ةدحتم ةلدألاو

 قيفوتلا لو هللاو
 .هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

؟٫ يب ؛ق





 يناملا طابرلا فقو

ةمركملا ةكمب





 ٢٢٢ ةمركملا ةمتمب ىناملا طابرلا فو

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :عب امأ ؛نيذلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو نيعمجأ هبحصو

 ةودنل ةئددعأ ،ءةمزكملا ةكم يف يناملا طابرلا فقو» ناونعب ثحب اذهف

 ةئنامغملا تاسارألا زكرم اهميقي يتلا رضاحلاو يضاملا نيب نامع يف فقولا

 ةكلمملاب تيبلا لآ ةعماجب ةيناملا تاسارّذلا ةدحوو سوباق ناطلسلا ةعماجب

 .ةيمشاهلا ةيندرألا

 :مالسإلا يف فقولا خيراتو ،اغرشو ةغل فقولا فيرعت هيف تدروأ دقو

 نب دومح ليلجلا نسحملا ديسلا هفقو يذلا طابرلا فقو ركذ ىلإ هيف تقرطتو

 اركاذ ؤفقولا كلذ نؤكت ةيفيك احضوم ،ةمركملا ةكم يف يديعسوبلا دمحأ

 ركذ ىلإ تضزعت مث ،نآلا ىتحو ،هفقو ذنم اهب رم يتلا لحارملاو تاوطخلا

 .فقولا ءالكو مه نيذلا راظنلا ىسنأل نكأ ملو ،هتريس نم ءيشو فقاولا

 مداق يف هب ازيكذت نوكي اروكذملا فقولل اقيثوت ثحبلا مدقي نأ ىسعو

 نع اًيلك يفتخي نأ دعب اميس ال ،ىلاعت هللا ةئيشمب نامزلا لبقتسمو .مانألا

 يف فيرشلا مرحلا ةعسوت لعفب "نايسنلا هيوطي ال ىتحو ،نايعلاو ةدهاشملا

 .ناسحإلاو فورعملاو ريخلا يذ فقاولل ءافو كلذو ،ناكملا كلذ

.قيفوتلا يلو هللاو



 ةيهتف ةيديدجت تارظن ٢٦٢٤

 اًعرشو ةمقل فقولا فيرعت

 ةملكلا تفقوو ،ةّبالا تفقو :كلوق ردصم فقولا :دمحأ نب ليلخلا لاق

 ءاجو ءاهفقوأك اهسبح رالاو :يدابآ زوريفلا بوقعي نب دمحم لاقو ،'"امققو
 ىتلا سبح نم حصفأ اهت اف ؟ نسحأ : اهسكعو ٠ ةّيميمت ةغل ىه : كلذ ىلع اقيلعت

 نب ىلع لاقو ، "!ةحيحصلا ثيداحألا ىف ةدراولا ىه سبح نكل ،ةيدر ةغل ىه

 .'"'سبحلا :ةغللا يف فقولا :يناجرجلا فيرشلا دمحم

 :ةجوخلا نب بيبحلا دمحم لوقي امك ؛فقولل ةددعتم تافيرعت كانه اغرشو

 ليبستو نيعلا سبح هنأ :اهعمجأ ‘فقولل تافيرعت اهئاهقفو بهاذملا ةممئألو»

 نيعلا سبح هنأب :الئاق ىناجرجلا فيرشلا هفرعيو ا! اهتعفنمب نيع سبح وأ ٠ اهترمث

 دنعو ،هدنع هعوجر زوجيو ،ةفينح ىبأ دنع ةعفنملاب قدصتلاو ؤفقاولا كلم ىلع

 ،اهتعفنمب قذصّلا عم كيلمّتل ا نع نيعل ا سبح : نسحل ا نب دمحمو فسوي يبأ

 شيفطا فسوي نب دمحم ةمئألا بطق امأ ،'٠'«ىلاعت هللا كلم ىلإ ةلئاز نيعلا نوكتف

 فرصت عطقل ؛هنيع ءاقبو .هب عافتنال ا نكمي لام فقو سبحلا ةقيقحو» :لوقيف

 .'"«ىلاعت هللا ىلإ ابرقت ؤب ةهج ىف هعفانم فرصل هتبقر يف هريغو فقاولا

 .فقو :ةدام نيعلا باتك )١(

 .فقو :ةدام ،يوازلا رهاطلا :بيترت طيحملا سوماقلا )٢(

 .فقو :ةدام ©٥© تافيرعتلا (٣)

 .مويلا ملاع يف ةيمالسإلا فاقوألا ةيمهأ :ةودن ثوحب نمض .ةيمنتلاو فقولا نع ةحمل )٤(

 .ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا تيبلا لآ ةسسؤم 0١٢٤ ص

 .قباس ردصم )٥(
 ٤٥٣. ص ١7٢. ج ©لينلا حرش )٦(



 ةمركملا ة رناعفلا ذداب رلا فقر
 ٢٢٥

 ةيادب يف الؤأ لمعئسا يذلا وه سيبحتلا وأ سبحلا حلطصم لعلو

 نأ ىلع "قحال تقو يف فقولا حلطصم رهظ مث ىنعملا اذه يف عيرشتلا
 ةف يبنلا لوق اهنم ‘ثيداحألا يف درو يذلا وه سيبحتلا وأ سبحلا حلطصم

 . «اَهب تقّذَصَتَو ْ اهَلضأ تشتبَح تئش نإ» : باطخلا نب رمعل

 يف ءاج دقو ٠ سيبحتل ١ حلطصمل افد ارم ليبسنل ١ حلطصم درو امك

 حلطصملا وه سبحلا حلطصمو 8"«اهترَمَك لبَتصَو & اهَلضأ شبَح» :ثيدحلا

 .اًسابحأ فاقوألا نوُمسُي ثيح ؛يبرعلا برغملا راطقأ يف مويلا ىلإ عئاشلا

 :مالسالا يق فذتقولا خيرات

 لإ لعج دقف إمالسإلا خيرات يف افاقوأ فقو نَم لؤأ وه ةفَت بلا ربتعي

 يف ليث يذلا يدوهيلا قيريخم اهب ىصوأ يتلا \ةعبشلا (نيتاسبلا) ناطيحلا

 اهيف عنصي ةلم يبنلل اهب ىصوأو نيملسملاو ةي يبنلل ارصانم دحأ ةكرعم

 ©بئيملاو ،لالّلاو ،ةيفاّصلاو ،فاوعألا :ىه ةعبتتلا نيتاسبلاو ءاشي ام

 . انلنكن اهذخأ دقو 5ةرؤنملا ةنيدملاب اهلكو ،ميهاربإ مأ ةبرشمو 6ىنشحخو ْ ةقربو

 ،ليبشلا ءانبأو ءارقفلا ىلعو مشاه ينبو ؤبلطملا دبع ينب يف اهلعجو

 ."مالسإلا يف فقتو لوأ تناكف

 ربيخ يف اهيلع لصح يتلا هضرأ سبحي نأ باطخلا نب رمع ةي رمأ امك

 ٠ثروت الو عابت ال ابح رمع اهلعجف «غمث» اهل لاقي ةثراح ينب دوهي نم
 .ءارقفلا يف اهتّلَع لعجت نأ رمأو ضرألاو تاوامسلا تماد ام بهوت الو

 ليبس يفو ،ىرسألا ءادفو ،كيلامملا قتع وهو ،باقرلا كفو ،ىبرقلا يوذو

 .مهريغو 6هجام نباو "دواد وبأو .يئاسنلاو 6يذمرتلاو .ملسمو يراخبلا هاور )١(

 .ةميزخ نباو ،نابح نباو ،يئاسنلاو ،يقهيبلا هاور )٢(

 ١٦٨. ص .قباس ردصم ةجوخلا نب دمحم (٣)



 ةيتف ةيديدجت تارظن ٢٦٢٦

 مث ،'"هلامو هلهأ نع عطقنملا بيرغلا وهو ‘ليبسلا نباو ،©فيعّضللو ٧هللا

 ىتح ةباحصلا نم مهريغو نيدشازلا ءافلخلا نم فاقوألا كلذ دعب تلاوت

 .فقو الإ لام هيدل بحاص ني ام هنإ :ليق

 :ةمركملا ةكمب طابزلا فقو

 بسانملا نم انه دجنو ءاعرشو ةغل فقولا فيرعت ىلإ مدقت اميف انضرعت
 وهو ،هب طبري يذلا ءيشلا وه :طابرلا طابرلا حلطصمل اقيرعت درون نأ

 وهو ،ء يشلا ىلع ةموادملا وهو دعلا رغث ةمزالمو ،رمآلا ىلع ةبظاوملا

 يف ؤدعلا داهج ىلع ةماقإلا يف لمعتساو ،'"اةّينبملا تاطابلا دحاو

 ًالأ» :فيرشلا ثيدحلا نم ذوخأم انه طابلا ةملك لولدم لعلو ،'"'برحلا

 ىلع ءوضؤلا غاجشإ ؛تاججَرَذلا هي غقزَيَو ءاياطّحلا هب ةنلا وح امي مكزبخأ
 كلذف "ةالصلا دعب ةالصلا زاّتيئاَو .دجاسملا ىتإ ىطخلا ةرْغَكَو .هراكملا

 .نيرمتعملاو جاججحلل الزئ لعج فقولا نأل كلذو ؛':_ االث اهلاق «ظابزلا
 .مارحلا دجسملا يف فاوطو ةالص نم ةدابعلل نيطبارملاك نيذلا

 هللا اهسرح ۔ ةمركملا ةكمب بابلا ةراح ةلحم يف عقي طابرلا فقوو

 ۔اسيدقتو افرش هللا اهداز ةفيرشلا ةبعكلل ةيلامشلا ةيبرغلا ةهجلا يف ،- ىلاعت

 امهدحأ فرعي ،نيتيب نم نوكتيو دجسملا َنِم ةرمعلا بابل ةلباقملا ةهجلا يف
 بيرق ريبكلا تيبلا عقومو ، ريغصلا طابرلا تيبب يناتلاو ريبكلا طابرلا تيبب

 تيبلا اًمأ ارتم )٣٠٠( ةئامثالث دودح يف دعبي ثيح مارحلا دجسملا ىلإ
 .رتم )٢٠٠( يتئام يلاوحب ريبكلا تيبلا نع دعبيف ريغصلا

 )١( ص .قباس ردصم فسوي نب دمحم ؤ©شيفطا ٤٥٤.

 .طبر :ةدام سسوماقلاو نيعلا )٢(

 (٣) جح كنسملا حرش كيمح نب هللا دبع ©يملاسلا ١. ص ١٥٣.

 )٤( .عيبرلا هاور



    
 .طابرلا تيل ةديدق ةررص

٢٢٧



 ٨ ٢ ٢ ,.٠ ر ٠ ر دي دجت ت ٩: ِ 1

 .ةنوحاط اهيلع تميقأ ضرألا ني دادتما هب ريغصلا طابرلا تيب ناكو

 اهعير نوكيو 6 رجغ ؤُت يكل ؛ فقاولا رمأ ىلع ُءانب ؛ بوبحلا نحطل ةلآ يهو

 فرصت ةروكذملا ةنوحاّصلا اهيلع تناك يتلا ضرألا نأ ريغ ؤفقولا حلاصل

 حالفلا سرادم ىلإ اهرُجآف كليللا لمج بوجحم هتقو يف فقولا رظان اهيف

 دقو ،ةمزكملا ةكمب ةيريخلا سرادملا نم حالفلا سرادمو ءاج ديهز رعسب

 .ضرألا كلت ىلع ايسارد ىئبم تماقأ

 دقف ‘نامُغ ةنطلس ةموكح ةقفن ىلع امهؤانب ديعأو ،ناتيبلا ددج دقو

 ،(م٤٨٩١) ماع يف امهلوأ :نيتلحرم ىلع ريبكلا طابرلا تيب ءانب ةداعإ تممت

 ىض امهيناثو راودأ ةمس نم نوكتي ناكو

 رشع ري انوكم راصف ،ىرخأ راودأ ةعبرأ

 ةفاضإ تمت ثح ثيح ؛(م

 ريغصلا طابرلا . تيب امأ ،ر

 ."اقباط رشع ةثالث نم انؤكس ناكر .۔(م٤٩٩١) ماع هئانب نم ءاهتنالا ممت دقف

 ريغصلاو ريبكلا طابرلا يتيبل ةيفقولا فادهألا وأ ةيفقولا ةعيبطلا نأ ىلع

 :يلي اميف ىلجتت تن

 .نيينامعلا نيرمتعملاو جاجحلا نم ةيضابإلا ءارقفل انكس ريبكلا تيبلا لعج

 ةنايصو ،هتنايص ىف هغنَر فرصي ىكل :راجيالل ريغصلا تيبلا لعج ۔

 نيذلل ثاثألاو .هايملاو .ةءاضإلا ر ريفوتو ‘هقفارمب ةيانعلاو ريبكلا تيبلا
 .ريبكلا تيبلا نونكسي

 اهعيز نوكي ثأ ىلع (بوبحلا نحطل ةلآ) ةنوحاط ءاشنإب فقاولا رمأ _
 .'"'ركلا ةفنآلا فادهألا ةمدخل اضيأ

 ماع

 ودآ ة

 ةثعبل اسيئر تنك ثيح ثةيفيظولا ةيلوؤسملا عقوم نم ةربخلاو ةعباتملا ةجيتن تامولعملا هذه ١١

 .طابرلا فقو اياضقل اعباتم تنك امك ةديدع تاونس ةينامعلا جحلا

 هبتك رخا رارقإو ،زه٩٨٢١ ةجحلا يذ ١٦ يف خرؤم ةمركملا ةكمب ةيعرشلا ةمكحملا كص

.ه٩٨٢١ ةجحلا يذ ١٨ خيراتب يركسملا فيس نب رماع نب يلع خيشلا



 ٢٢٩ ةمزكعلا :ةكمب ساسألا ن رلا سد

 .ريغصلاو ريبكلا طابرلا يتيب فيرشلا مرحلل ةريخألا ةعسوتلا تلمش دقو

 كلذبو ،مدهلا راظتنا يف وهف ريغصلا تيبلا اًمأ ،ريبكلا تيبلا مده مت ثيح

 نسحملا دّيسلا هفقو يذلا ينامحملا طابرلا فقو ىلع راتسلا لتسي فوس

 .اقحال هنع ثدحتنس يذلا يديعسوبلا فيس نب دمحأ نب دومح ليلجلا

 ةكمب نيئنامعللو نامغمل ازمر نمزلا نم احدر لظ يذلا طابزلا كلذ

 راطإ يف ةسذقملا ةرهاطلا ةعقبلا كلت يف مهعمجتو مهئاقتلا ةطقنو ةمركملا

 .ذعب نمو لبق نم رمألا هللو ، نيي هلل يدُبعَتلا مههجوت

      
.ريبكلا طابزلا تيبل ةررص



 دح
 .د دير لح ت داعب ريبكلا طاب لا ةر م

 
 

٢٢٠



 ٢٦٢١ ةمزكملا ةكمب يناسنا ذحاب رلا فقو

 :فقاولا

 نسحملا دّيشلا وه ةمركملا ةكمب ريغصلاو ريبكلا طابرلا يتيبل فقاولا

 ريثك دومح ديسلا ناك "يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمحأ نب دومح ليلجلا

 دهع يف رابجنز ىلإ نامغ نم لقتنا هئأ رهاظلاو ؤفورعملاو ناسحإلاو ريخلا
 امك 6©فيس تنب ىنغ ةديشلا هتمعل اجوز ناك يذلا ناطلس نب ديعس ناطلشلا

 يف نكس هلعلو .مزمز اهمساو ،ناطلس نب ديعس ناطلشلا ةنباب جؤزت هئأ

 اذج ةليمج ةقطنم يهو ،«وبوبوب» ةقطنم يف اهرخآ ناك نكامأ ةذع يف رابجنز

 .رحبلا ىلع ةعقاو

 ابئُك فقو امك ،رابجنز يف دجاسم ىنبو ،ائاقوأ دومح ديلا أشنأ دقو
 رابجنز يف دومح ديشلا دجسمب فورعملا هدجسم ةبتكم اهب ترخز ةريثك

 . .ملعلا ةبلطو ءاملعلل اعجرم ةبتكملا كلت تراص دقو ةمصاعلا

 نب شغرب ناطلسلا ةبحصب ةمزكملا ةكم ىلإ دمحأ نب دومح ديسلا رفاس
 ءادأ دعبو ى (م٢٧٨١ ۔ه٨٨٢١) ماع يف كلذو ،رابجنز ناطلس ناطلس نب ديعس

 راز نأ دعب رابجنز ىلإ ادئاع شغرب ناطلسلا لفق ماعلا كلذل جحلا ةضيرف

 .ةيعالطتسا ةلحرب ماق مث ،ةكمب يقب دقف دومح ديلا اًمأ ،ةرؤنملا ةنيدملا

 ايروسو ىنانبل راز مث ،ةرونملا ةنيدملاو ،ةذنججو ©فئاّصلا راز ثيح

 ةيناثلا ةجحلا ٌجحيل ةمركملا ةكم ىلإ ةيناث ةرم داع مث ،'رصمو نيطسلفو

 .(م٩٨٦١) ماع

 ركذ يف موظنملا رلا» هامس باتك يف كلت ةنوميملا هتلحر نود دقو

 راطقألاو رايلا كلت يف هتادهاشم هيف ركذ ،'"«موسزلاو راصمألا نساحم

 (١) ص 6رابخألا ةنيهج ،يلع نب ديعس ©يريفغملا ٢٥٦.

 )٢( .يقورحملا رصان نب دمحم روتكدلا قيقحتب عبط



 ةييتف ةيدي دحت تارلخن ٢٢٢

 تحتفو .ةيلمعو ةيملع ةربخ هتطعأ ةلحلا كلت أ بير الو ؤاهراز يتلا

 ءاهرثأ يتلا ةليلجلا هلامعأ يف تدّتجت ،لمعلاو ركفلا نم اقافآ هدنع

 فاقوألا فقو نم اهلمع يتلا رثآملاو لامعألا كلت أ يل رهظيو

 امنإ ؛ةيريخلا قفارملا َنِم اهريغو سرادملا ءاشنإو دجاسملا ءانبو

 دئاوفلا نيم كلذو ةنوميملا ةكرابملا ةلحرلا كلت دعب هنم تناك

 .رافسألل ةليلجلا

 ناطلسلا ةيعمب (ه٨٨٢١) ماع يف تناك يتلا ىلوألا هتًجحل هئادأ دعبو

 طابزلا تيب ىرتشا ؛اهيلإ انرشأ يتلا هتلحرب موقي نأ لبقو ديعس نب شغرب
 ةثرو نم هارتشا ،«زعلا وبأ» رادب ةمركملا ةكم يف افورعم ناك يذلا ريبكلا

 .(ه٩٨٢٦١ ةنس نم رفص )١٨ يف كلذو ،زعلا وبأ دمحم

 ةعقبلا كلت يف هل انكسم هلعجيل هارتشا لصألا يف ناك هنأ رهاّملاو

 ةيناثلا هتجح ىأ نأ دعبو ،ةلحلا نم هتدوع دعب هنكل ضرألا نم ةسدقملا

 ةّجحلا يذ )١٦ خيراتب ةيعرشلا ةمكحملا ىدل هتيفقوب رقأ ؛(اه٩٨٢١) ةنسل

 نب دومح ديشلا اهلمع يتلا ةيريخلا لامعألا ثأ ىلع انلدي اذهو ((ه٩

 .ةيرصملاو ةيماشلاو ةيزاجحلا رايذلا ىلإ ةلحرلا كلت رامث نم تناك دمحأ
 ،سرادمو دجاسم ن ةيريخلا لامعألا ني اهيف دهاشو ىأر نأ دعبو

 ميوقلا جهنلا كلذ عابتا ىلع هل ازفاح تناكف ‘كلذ ريغو ،فاقوأو ‘تابتكمو

 .ميلسلا حلاصلا لمعلا يف

 لمج دمحم نب نسح نم ريغصلا طابرلا تيب كلذ دعب اضيأ ىرتشا مث
 تيبلا ةنايصو ‘هتنايصل ادفار هعير نوكيل ؛رّجؤُي هنكل افقو اضيأ هلعجو .ليلا

 رارقإلا عم هتّيفقوب رقأ ثيح ،نيرمتعملاو جاجحلا نم هئالزن ةمدخو ،ريبكلا
 .'أ(ه٩٨٢٦١ ةنسل ةجحلا يذ )١٦ يف كلذو ©ريبكلا تيبلا ةّيفقوب

 .ةمركملا ةكمب ةيعرشلا ةمكحملا كص )١(



 ٢٢٢ ةمزكملا ةكمب ساكلا ذحابزلا فقز

 رخآلا وه رابجنز ناطلس ديعس نب شغرب ناطلسلا أ ركذلاب ريدجلاو

 هالو "جارس ىعدي ايكم اصخش لعجو ءاًفاقوأ اهلعجو ،ارود ىرتشا

 اهل ارظان

 ؛ةثالث تناك اهنإ :لاقيو ،ةيتوبث قاروأ ىلع فاقوألا كلتل رتعي مل نكلو

 لاقي امك اناك ثيح ،ةليوط ةرتف ذنم مرحلا ةعسوت نمض الخد اهنم نانثا

 وأ زيزعلا دبع نب دوعس كلملا ةعسوت تناك اهلعلو .دجسملا نيم ادج نيبيرق

 تيب نم ابيرق ناكو ،نارزيخلا تيبب فرعي ناك دقف ثلاثلا فقولا امأ ،اهريغ

 .ءاضف اضرأ بيرق دهع ىلإ هاندهع دقو ،ةلباقملا ةهجلا يف ريبكلا طابزلا
 اهيلع ناك ضرألا كلت نأ مهنم نيفراعلا اميس ال ةكم لهأ دنع فورعم وهو

 عيبلاب روكذملا رظانلا دافحأ اهيف فرصت مث سشغرب ناطلسلا فاقوأ نم تيب

 امل اهءارش نوبيهتي اوناك ةكم لهأ نأ انعمس دقو ،ديعبب سيل تقو ذنم

 أرجت نم أرجت ؛ةايحلا يف ةياملا ةرفطلا مامأ نكلو .افقو اهنوك نم نوملعي

 نع اعيمج مهلئاس هللاو اهعيب ىلع رظانلا كلذ دافحأ أرجت امك ،اهئارش ىلع

 .ةمايقلا موي كلذ

 نع ةلماك ةيلوؤسملا امبر لب ،ةيلوؤسملا نم اغزج لمحتن انتأ ىلع
 يف ةدوجوم اهلعلو ؤكلذل ةيتوبثلا قاروألا نع ثحبلا يف انريصقت

 نإ ثيح ؛ايكرت يف وأ .ةمركملا ةكم يف قئاثولا ظفح نكامأ ضعب

 ةلولل اعبات ناك يذلا فارشألا مكح تحت تناك ذئتقو زاجحلا

 بحاص يلع نب نيسحلا فيرشلا مكح ةيادب يف ناك هلعلو ،ةئنامثعلا

 .ىربكلا ةيبرعلا ةروملا
 يذلا ريصملا سفن اهفنتكي نأ دمحأ نب دومح ديسلا فاقوأ ىلع افوخو

 يملاسلا نيذلا رون مامإلاب ةمهلا تكرحت ؛شغرب ناطلسلا فاقوأ هيلإ تراص

اهنئازخ يف ثحبي يكل ؛رابجنز ىلإ باهألاب صاخشألا دحأ فلك يذلا



 ةيهقف هيديدجت تارظن ٢٢٤

 مل هأ رهاظلاو ،ةمّركملا ةكمب ةيناملا فاقوألل ةّيتوبشلا قاروألا نع ةيقئاثولا

 .دومح ديسلا فاقوأل ةّيتوبتلا قاروألا ىلع الإ صخشلا كلذ رثعي

 ماع جحلل هنادأ دعب ناك كلذب نيدلا رون مامإلا مامتها نأ رهاظلاو

 ىلع فّوختف ،شغرب ناطلشلا فاقوأ ريصم كلانه كردأ هلعلو .(ه٣٢٣١)

 ريخ هللا هازج ،هركذ انفلسأ امم هب ماق امب ماقف .دومح ديشلا فاقوأ ريصم

 .ءازجلا

 .ةبلاطملل كؤحّتلاب يملاسلا هللادبع نب دمحم ةبيشلا خيشلا ماق كلذ دعبو

 ،يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا نيم معدب فقولل نييناملا ةيقحأ تابثإو

 نب زيزعلا دبع كلملا ىلإ امهدحأ ؛ددّصلا كلذ يف نيباطخ هلمح يذلا

 دهعلا يلو ىلإ امهيناثو ،ةّيدوعشلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم دوعس لآ نمحرلا دبع

 .زيزعلا دبع نب دوعس ريمألا

 رمأ ىلع ءانب ةمركملا ةكم يف مكاحملا ىلإ ةيضقلا تلوحت مث

 يف نييناملا ةيقحأ توبثب تمكح يتلا هدهع لوو روكذملا كلملا نم

 . ."فاقوألا كلت

 ةبيشلا خيشلا نع القن ،ةنطلسلل ماعلا يتفملا ،يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس )١(
 .ىملاسلا هللادبع نب دمحم

 هدلاو نع القن .ةينيدلا نوؤشلاو فاقوالا ريزو ،يملاسلا دمحم نب هللا دبع خيشلا يلاعم )٢(
 .يملاسلا هللادبع نب دمحم خيشلا



 هديدجت دعب ريغصلا طابرلا تيبل ةروص

١ : !
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 ةييتت ةيدبدجحت ت رلخن ٢٢٦

  

  
 ريغتلا طابرلا تيبل )ل فلخلا نم ةروص



 ٢٢٧ ةمزكملا ةكم يناسملا دحاب رلا فق

 يتلا عاضوألا ةجيتن كلذ لعلو ثدحلا اذه دنع تفقوت ةلأسملا نأ رهاتلاو

 جورخو ،رضخألا لبجلا ثادحأب ةفورعملا عاضوألا كلت \نامغ اهب تم

 ةدايقب رهازلا دهعلا اذه ءاج ىتح .ةيجيلخلا لودلا ضعب ىلإ نبالا يملاسلا

 عمج يذلا ،۔هاعرو هللا هظفح مظعملا ديعس نب سوباق ناطلشلا ةلالج

 داعف ،«فلس امع هللا افع» :لاقملاو لاحلا ناسلب ربعو .عدصلا بأرو ،لمششلا

 ةيسايس ةدحو لظ يف زيزعلا نطولا اذه ءانبل دلبلا ىلإ مهعيمج نوئنامملا
 .ماوّذلا ىلع امهظفحي نأ هللا لأسن ،نيتعئار ةينطو ةدحوو

 قيسنئلا ليعفتل ةّيدوعشلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةينامعلا ةرافسلا تكرحت كانهو

 كاذنآ فقولا رظانو ةنطلشلا ةموكح نيب ةكرتشملا ةيلوؤسملاو مهافتلاو

 ءانب ةداعإب ةنطلسلا ةموكح مايق كلذ رمثأ ىتح ،ليللا لمج خيش بوجحم
 .۔ هركذ انفلسأ امك ۔ نيتيبلا

 :راظتلا تك

 ديسلا وه يذلا فقاولا لعج دقو ،«رظانلا» مسا فقولا ليكو ىلع قلطي

 نب نسح ديسلا ىلإ ةكمب هفقو ىلع ةراظنلا يديعسوبلا دمحأ نب دومح
 .ةكم لهأ نم فارشألا نم ليللا لمج ةرسأو ،ليللا لمج خيش دمحم
 يذلا ،يناتلا تيبلا دومح ديسلا هنم ىرتشا يذلا وه روكذملا نسح ديسلاو

 دشرألا هتيرذ ىف هدعب نم ةراظنلا لعجو ريغصلا طابرلا تيبب فرع

 . .'"'مهنم دشراألاف

 هفقو ىلع ةراظنلا دومح ديسلا لعج فيك وه لؤاست رودي دق هنأ ديب

 ؟هتيرذو روكذملا رظانلل

 )١( يف خرؤملا ةيعرشلا ةمكحملا كص ١٦ ةجحلا يذ ١٦١٨٩ه.



 ةييقف ةيديدجت تارظن ٢٢٨

 ذنم نيتنامملا ةيضابإلا وفوطم مه ةمكمب ليللا لمج ةرسأ نأ وه باوجلا
 ةقالع اهنأ ودبي اميف اهنكلو ،ميهنيب ةقالعلا ةيادب فرعن ال اعبطو ،ميدق نمز

 مهاطعأ رابجنزو نامغ ناطلس ناطلس نب ديعس ناطلشلا نأ ىتح ،ةميدق

 كلت لازت الو (ه٣٧٢١) ماعب ةخرؤم مهتاعارمو مهمارتحا ىلإ وعدت ةيصوت

 يفاص دمحم ديسلا فقولل يلاحلا رظانلا اهب ظفتحي "مهيدل ةدوجوم ةيصوتلا

 ةرازو يف ةلمم ةنطلسلا ةموكح عم هنواعت ىلع اركذ هب ديش يذلا ليللا لمج

 فقولل ةنايص ؛هحلاصمب مايقلاو فقولا ةمدخ يف ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةصتخملا تاهجلا ىدل هاياضقل ةعباتمو

- - - 
 .- ٥٠, `٨-8
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نامع يف فقولا خيرات





 ١ ٢٤ ر۔ ئ ت تنتزنا خيرات

. , 
 "دص اتاك

 هلآ ىلعو ،هللا لوسر دمحم انديس ىلع ماللاو ةالصلاو ،هلل دمحلا

 :لعب امأ ؛هاده عبئاو هجهن ىلع راس نَم لك ىلعو ،هالاو نمو هبحصو

 يفو ،ةَماع ةروصب مالسإلا يف يهقف موهفمك «فقولا نؤكت» نع ةذبن هذهف

 خيرات نم ركبم تقو يف نامغ يف أدب فقولا نإ ثيح ةصاخ ةروصب نامع

 دهع ىلع كلذو هراشتناو هغوزب ةيادب دنع مالسإلا يف اهلوخدل ارظن ؛مالسإلا

 ملسأ يلئامّسلا ينامغلا ةبوضغ نب نزام نأ مولعملا نم هنإ ثيح ؛ةي يبنلا

 امدنع نامغ يكلم ىذنلجلا ينبا دبعو رفيج مالسإ هعبت مث { ةني يبنلا دي ىلع
 لهأ مالسإ ناك كلذ دعبو «صاعلا نب ورمع عم ةلي يبنلا باطخ امهيلإ درو

 .ةفاك نامع

 رجألل ابلط ىلاعت هللا هجول فاقوأ كلانه أشنت نأ يعيبطلا نم ناك كلذل

 اميف فرغ ام يهو ،نيملسملا ةلودل زازعإ هيف ام اهنم ،ةرخآلا يف باوتلاو
 ،سرادملاو دجاسملاك ميلعتلاو ةدابعلا رود اهنمو ،(لاملا تيب) مساب دعب

خيرائلا دادتما ربع كلذ دعب تلاوت ىتح ،ةنايصو امايق اهنوؤشل فقو امو



 ةيقف ةيديدجت تارلخن ٢٤٢

 ىتحو تقولا كلذ ذنم ةددعتملا ةيتايحلا ضارغألل تافوقولا ىمالسإلا

 .اذه انموي

 ةظفاحملاو ،هيقرو عمتجملا ةيمنت يف ىلج يدايأ فقولل نأ مولعملا نمو

 ناك يذلا وهف ،هبالطل اًرفاحو ،ملعلل امعاد ناك ثيح ،هكسامتو هتيوه ىلع

 يف لضفلا هل ناك يذلا وهو ،هلئاسوو شيعلا بابسأب ةبلطلاو نيملعملا مي

 .عمتجملا يف ةديدع بناوج ةيمنت يف لضفلا هل ناك امك ،نامغ يف ةلولا ةوق

 فقولا نأ دجي امدنع ؛ بارغتسالا هب ذخأيو ٥&بجعلا هكّلمتيل ءرملا نإو

 ىتحو ،ةلولا زازعإ نم ادب ،نامغ يف ةايحلا يحانم عيمج هدئاوفب لمش

 .ىولحلا ملعلا ةبلط ماعطإو ،نايمعلل يصعلا ةئيهت

 :ةيلاتلا رصانعلا ثحبلا اذه لوانتيو

 .عرشلاو ةغللا يف فقولا ١

 .مالسالا يف فقولا ةيادب ٢

 .نامُغ ىف فقولا ةيادب - ٣

 .لاملا تيبو فقولا نيب قرفلا ٤

 .نامع يف فقولا ماسقأ ٥

 .قيفوملا هللابو
 ء2د 2 د ہ
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 ٢٤٢ نامع يه فقولا خيرات

 عرشلاو ةغللا يف فقولا

 تفقوو .ةبادلا تفقو :كلوقك ؛فقو ردصم هنأب :ةغللا يف فقولا فؤعي

 :هئأ ةغل فقولل عماجلا فيرعتلا لعلو ،'"اهفقوأك اهسبح رالاو ،'اققو ةملكلا

 .'"'سبحلا وه

 سبح :هلأ اهرهشأ ؛ءاهقفلا اهركذ ةديدع تافيرعت كانهف عرشلا يف امأ

 .ةرمقلا ليبستو ،نيعلا

 سبحلا ةقيقحو» :هلوقب كلذ شّيفطا فسوي نب دمحم مامإلا حضويو
 هتبغر نم هريغو فقاولا فرصت علطعقل هنيع ءاقبو "هب عافتنالا نكمي لام فقو

 .'"'«ىلاعت هللا ىلإ ابرقت ي ةهج يف هعفانم هفرصل

 ةيونعم ةيصخش فقولل ًنأ )٢(: هتدام يف يناميلا فاقوألا نوناق ربتعاو

 ."هطورشو هناكرأل اميفوتسم ،هئاشنإ ذنم

 ةيادب يف لمعتسا يذلا وه سيبحتلا وأ سبحلا حلطصم نأ رهاتلاو

 تنش نإ» :باطخلا نب رمعل الث يبنلا لوق درو ثيح ؛يمالسإلا عيرشتلا

 .فقتو :ةدام نيعلا باتك }دمحأ نب ليلخلا يديهارفلا )١(

 .فقو :ةدام سوماقلا ؤبوقعي نب دمحم 5يدابأ زوريفلا )٢(

 .فقو :ةدام ،تافيرعتلا \دمحم نب يلع ،يناجرجلا )٢(

 )٤( ص .١؟ ج لينلا حرش ٤٥٣.

 .ينامعلا فاقوالا نوناق )٥(



 ةيهتف ةيديدجت تارظن ٢٤٤

 سبح» :هلوق رخآ ثيدح يف ءاج امك ،'“«اهب تقّدَصَتَو ،اهلضأ تشتح

 .''«اهترمث لبسو اهلصأ
 امك ،يبرعلا قرشملا راطقأ يف لمعتسملا وه فقولا حلطصم نأ ىلع

 برغملا راطقأ يف الامعتسا عئاشلا وه سيبحتلا وأ سبحلا حلطصم نأ

 دحاو ىنعملا نأل ؛عالطصالا يف ةحاشم ال لاقي امك نكلو ،يبرعلا

 .دحاو نومضملاو

 ظافلألاب ال ،يناعملاب ةربعلا» :ةلئاقلا ةرابعلا ةحص ديؤأ ال يننأ ىلع

 كانه ناك اممَل الإو يناعملا ددحت يتلا يه ينابملاو ظافلألا نأل ؛«ينابملاو
 ناظفل وهو “فدارتملا ظفللاو رثكأف نيينعم لمحي ظفل وهو ،كرتشملا ظفللا

 ىنعم ىلع لدي دحاو ظفل وهو ًةاضتملا كلانه نأ امك دحاو ىنعمل رثكأف
 نيذللا ىنعملاو ظفللا نيب يوغللا طبارتلا اذه دوجو رم دب ال كلذل ؛هضيقنو

 .عرشلا ماكحأ امهيلع تنبنا

 :مهالس٦ما يف فقولا ةيادب

 .ةلت يبنلا دهع ىلع تناك هتيادب نأ تش ال يمالسإ موهفمك فقولا ةيادب

 اعبت فاقوألا فقو م لوأ وه هيلع همالسو هللا تاولص ۔ دمحم انيبنف

 فيرشلا هدجسم نإف ؛افاقوأ دجاسملا تربتعا ام اذإ هنأ ىلع ،ىلاعت هللا هجول

 .كي هللا ةدابعل هلعج ثيح ؛ةلقي هفقو فقو لوأ وه ةرؤنملا ةنيدملاب

 نم ةرجهلا دعب ةنيدملا ىلإ هلوصو دئيَعْب هضرأ يم لوسلا ىرتشا دقو

 ينب نم ورمع ينبا ليهسو لهسل ادبرم ضرألا كلت تناكو ،ةمّركملا ةكم

 حابأ يذلا ،ءارفع نب ذاعم وه ،امهل بيرق ةلافك يف نيميتي اناكو ،راججَتلا

 )١) امهريغو ملسمو يراخبلا هاور .

 )٢) .يئاسنلاو يقهيبلا هاور



 ٢٤٥ نام يف فقولا عبرات

 وه :دبرملاو ١ 9 'عضاوتملا هتيبو فيرشلا هدجسم هيلع ىنبي نأ ن ىبنلل

 .ةينامعلا ةغللا يف حاطسملا ىمسيو ،رمتلا هيف ففجي يذلا ناكملا

 لتر فقو مث ،مالسإلا يف فقو لؤأ وه يوبنلا دجسملا نإف اذه ىلعو

 ناك دقو ،(قيريخم) همساو ،دوهيلا دحأ اهب ىصوأ ىتلا ةعبشلا نيتاسبلا

 قيريخم ىصوأ دقو حلأ ةكرعم يف نيملسملا عم لتقو ٩ ةل يبلل ارصانم

 كلتو ،ءاشي ام اهب عنصيو ءاشي ثيح اهلعجي ،ث يبنلل نيتاسبلا كلتب

 .ةقربو ©بتتيملاو ،لالذلاو ،ةيفاصلاو ؤفاوعألا :ىه ةعبشلا نيتاسبلا

 دقو ٠ ةرونملا ةنيدملا يف اهعيمج يهو ٦ ميهاربإ مأ ةبرشمو . ىتشو

 ،ءارقفلا ىلعو .مشاه ينبو ،بلّضملا دبع ينب يف اهلعجو . زا اهذخأ

 ."ليبسلا ءانبأو

 اهيلع لصح ىتلا هضرأ فقي نأ باطخلا نب رمع ةلت ىبنلا رمأ امك

 ،عابي ال انقو رمع اهلعجف ٠ «غمث» اهل لاقي 3هثراح ينب دوهي نم ربيخ يف

 لعجت نأ رمأو ‘ضرألاو تاوامسلا تماد ام ثروي الو ،&بهوي الو

 ىفو ©ىرسألا ءادفو باقلا كفو ©ىبرقلا يوذو . ءارقفلا ىف هتلع

 عطقنملاو رفاسملا بيرغلا وهو ،ليبّسلا نباو ٥ثفيعشضللو "هللا ليبس

 ٠ '"'هلامو هلهأ نع

 ىتح ،مهدعب ءاج نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم فاقوألا كلذ دعب تلاوت مث

 .اهعفانم تدّذعتو .اهنايعأ تعؤنتو ،مالسإلا راطقأ عيمج يف فاقوألا ترثك

 عفانملاو قافنإلاب ىلاعت هللا ىلإ بؤقتلا ىلإ سالا هيف قباستي ارامضم تراصو

 (١) ص ةيوبنلا ةريسلا .ماشه نبا ٢٩.

 ةيمالسإلا فاقوألا :ةودن ثوحب نمض .ةيمنتلاو فقولا نع ةحمل ةجوخلا نب دمحم )٦٢(

 .مويلا ملاع يف اهتيمهأو

 (٣) ج لينلا حرش ٥6&فسروي نب دمحم ©شيفطا ٦٢. ص ٤٥٤.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ٢٤٦

 ةيمالسإلا دالبلا ىف فاقوألا ترهدزاو ‘كيلاعّصلا ىلإو كولملا نم ةياملا

 ةموظنملا نمض نامُغ تناكو ةيمالسإلا تاعمتجملا هب تدعس ابيط اراهدزا

 .عفانمو الوصأ تعؤنتو ،فاقوألا اهيف ترثكف "مالسإلل ةيناكملا

 :نامع يق فضخقولا ةيادب

 نب نزام دجسم وأ رامضملا دجسم نإف ؛ فاقوأ دجاسملا أ رابتعا ىلع

 ةقطنم يف روكذملا دجسملا عقيو ،نامغ يف مالسالا يف فقو لوأ وه ةبوضغ

 ليلجلا ناملا يباحصلا هانب دقو ،لئامس نم كلا ليغ ةلحم يف رامضملا

 .نامغ لهأ نم ملسأ نم لأ ايخيرات ربتعي يذلا ةبوضغ نب نزام

 وهف ، هييا هتريس نم عيش ىلع ركذلاب جرعن نأ بسانملا نم هلعلو

 هموق يف اعاطُم اسيئر ناك ،يئاظطلا يناهبنلا يدعسلا ةعيبس نب ةبوضغ نب نزام

 لاقي منص مهل ناكو ،لئامس لهأ نم ئط نم مهو }ةماطخ ينبو تماصلا ينب

 .مانصألا ةدابع مهيف تشفت نيذلا برعلا نم مهريغك هنودبعي ،(رجاب) :هل

 يبنلا ثيب امدنعو ،منّصلل نداّسلا ناك يذلا وهف هموق يف سيتلا نزام نوكلو
 عاذو ،راشتنالاو عويشلا يف مالسإلا أدبو ،ةنيدملا ىلإ رجاهو 5 ةني دمحم

 ىلإ كلذ لصو ؛ةيبرعلا ةريزجلا يف هتوعد ترشتناو 4 ةلم دمحم مسا عاشو

 ميركلا يبنلا نع رابخألا قشنتسي ذخأو . هبلق لخدو هبوضغ نب نزام عمس

 نم لجر مرق كلانهو هب ءاج يذلا نيلا نعو 7 هيلع همالسو هللا تاولص _

 ازام ثِإ :ةياوزلا لوقتو ةي دمحم ىبلا روهظ نع اتزام ربخأو زاجحلا لهأ

 ناميإلاو { ةت يبنلا ىلإ باهذلا ىلإ هوعدي منصلا ةهج نم اتوص عمسي ناك

 بلاق يف اغوصَم منّصلا ةهج ني مالكلا كلذ ناكو ،مالسإلا يف لوخدلاو 5هب
 ارظن ؛ةظقيلا يف الايخ وأ نزام اهآر ةّيمانم ايؤر تناك كلذ لعلو يرعش

.لقا يبلا ةيؤر ىلإ هقؤشتو "مالسإلاب ناميإلا يف نزام بحل



 هل تققحتو .ةرؤنملا ةنيدملا يف ةيوبنلا ةرضحلا ىلإ نزام لحر كاذنيح

 ةق ىبنلا هل اعدو مالسإلا لخدو هب نمآو ة .ةێقي يبنلاب ءاقتلالا يف هتينمأ

 ةصق نع نزام ربعو ‘كلذب نامع لهأل ز اعد امك ،حالصلاو ةكربلاو ريخلاب

 .برعلا دنع ةيلاع ةميق ني رعشلل ام ىلع لدي كلذو ،ةيرعش تايبأ يف همالسإ

 .رامضملا دجسمب ايلاح فورعملا هدجسم ىت ؛هدلب ىلإ نزام داع امدنعو
 ارظن ؛ةبسانم ةعسوتو ءايقار ءانب هب مامتهالا رظتني يذلا ،'""نزام دجسم وأ

 يف نأ امك ،نامغ يف ينب دجسم لأ هرابتعا ىلع ،ةميظعلا ةيخيراتلا هتميقل

 كش ال يهو ،نامغ ىلإ مالسإلا لوخد ىركذل اديلخت قئاللا لكشلا ىلع هئانب
 راطإ يف هب راختفالا قحتسي ثدح مظعأو ،مامتهالا لهأتست ىركذ مظعأ

 .مالسإلا ةمعن ىلع هلل ركشلا

 دجسمو ،مالسإلا يف فقو لوأ فيرشلا يوبنلا دجسملا انربتعا اننأ امبو
 .ةلأسملا هذه ثحبن نأ بسانملا ني هنإف ؛نامغ يف فقو لوأ ةبوضغ نب نزام

 ؟ال مأ فاقوأ اهتاذ دجاسملا له يهو

 يذلا ناسنإلاف ،اًئاقوأ ربتعئ اهنإف ؛فقولل ماعلا موهفملا ثيح نم رهاتلا

 ضاخلا هكلم نم ناجرخي ضرألاو ءانبلا كلذ نإف ؛ام ضرأ ىلع ادجسم ينبي

 يئكلو ةدابعو ةنايص ناك ام الإ اهب هقلعتو هفرصت عفتريو ©ىلاعت هللا كلم ىلإ

 لعلو "عضاوتملا يعالطا بسح ءاملعلا نم دحأ نع اصوصنم كلذ دجأ مل

 :لوقي امدنع ماظنلا رهوج يف هيلإ ريشي ملاسلا مامإلا

 تافصلا ييف هللا تويب لي تايلصتلا ماكخأ ليتَو

 "غابمةتوئؤم اهنأل خاي وأ ؤَجحخُي ام لك يي

 .ثحابلل .مالسإلا لجا نم ةايح ،ةبوضغ نب نزام )١(

 دجاسملا باب ماظنلا رهوج (٢)



 . ٠ هييتقف ةيديدحت تارلخن ٢٨

 م

 دجاسملا ةّيفقوب لاقو ،ىنعملا اذه ظحال نم لؤأ ملاسلا مامإلا نوكيف

 فقولا لهو ؟ال مأ انقو هدجسمل نزام فقو له يردن الو ،اهتاذ تايلصملاو

 ؟نيرخآ نم وأ نزام فقو نم وه دجسملل عباتلا

 لم; ام لئاوأ نم يه راحض يف «لاملا تيب» فاوصلا أ فورعملا نم نكل

 نأ دعب راحض يف اهوكرت يتلا سرفلا لاومأ يهو 5ةلولل لام تيب :يأ ؛ انقو

 سرفلا ضفرو ،مالسإلا نامع لهأ لوخد رثإ راحض نم نامغ لهأ مهجرخأ

 ىرج دقو اهنم مهجارخإو مهبرح ىلع نيينامعلا لمح يذلا رمألا ؛هيف لوخألا
 مهلاومأ اوكرتيو ،راحض نم سرفلا جرخي نأ ىلع نيبناجلا نيب قافنالا
 لوأ تناكف {ةلولل لام تيب :يأ ؛ةيفاص لاومألا كلت تليجج كلانهو ،نينامغلل

 .ىدنلجلا انبا دبعو رفيج كاذنآ اهسأر ىلع يتلا نامغ يف ةلودلل فقو

 :لاملا تيبو فقولا نيب قرفلا

 قرف الو \دحاو ىنعمب امه فقولاو لاملا تيب ثأ نيريثكلا ناهذأ ىلإ ردابتي

 حيحص ىامهنم لكل ةفيظولاو نؤكئتلا ثيح نم قرملا نم ائيش كانه نأ عم ،امهنيب

 ةلودلل فقولا يف لمعتسا هنكل ‘فقو ماعلا موهفملا ثيح نم وه لاملا تيب ذأ

 ىلع اهفرصت تحت نوكيل ؛اهب اشصتخمو .ةلولل اعبات نوكي هنإ :يأ ؛مالسإلا يف

 .اهثاقبو اهتؤقو ،اهزععو ةلولا حالص هيف اميف هفرص ممتي هئأ ىنعمب ؛مكاحلا رظن

 امي وهو ،ييمالسإ ريبعت وأ 6يمالسإ حلطصم وه لاملا تيب حلطصمو
 هئإف كلذل ؛تالوقنم وأ الوصأ تناك ءاوس ثلاومأ نرم ةلوذلاب اصاخ نوكي

 هفزع ثيح ،اِيحالطصا هفيرعت ىلع رصتقأ امنإو ،يظفل فيرعت دجوي ال
 هكلام نيعتي ملو نوملسملا هّقحتسا ام لكل مسا» :هنأب يعرشلا حالطصالا

 .'«لاملا تيب قوقح نم وهف ،مهنم

 )١( ص ةيناطلسلا ماكحالا 6‘ثبيبح نب دمحم نب يلع يدرواملا ٢٦٦١.



 ٢٤٩ نامحغ رف تتزلا خب زات

 نوؤش نم نأشو ،سائلا ضارغأ نم ضرغل لعجل ام وهف فقولا امأ
 ٥قزطلا فقوو ءءارقفلا فقوو سرادملا فقوو دجاسملا فقوك ؛ةايحلا

 فورعملاو ريخلا لامعأ تادرفم ني كلذ ريغ ىلإ ...نيملعتملا فقوو
 .ىلاعت هللا ىلإ فقاولا اهب برقتي يتلا ناسحإلاو

 .اهلجأ نم فقولا أشنأ يتلا تادرفملا كلت ىلع ارصتقم فقولا لظيو

 نطفي يذلا يدصقملا راطإلا يف نوكي ذأ الإ ؛اهريغ ىلإ اهاذعتي نأ زوجي ال
 ىلع ارصتقم ىقبي ينالفلا دجسملل فقولا ثأ ىنعمب ؛هنومهفتيو ءاهقفلا هل

 كلت ىلع ارصتقم ىقبي ةّتنالفلا ةسردملا ىلع فقولاو دجسملا كلذ

 ةبسنلاب اذكهو ،مهيلع ارصتقم ىقبي نينيعم صاخشأ ىلع فقولاو ،ةسردملا
 ىقبي ةنيعم وأ ةروصحم تناكو ،اهلجأ نم فقولا فقو يتلا ءايشألا ىلإ

 كلذ دارفأ ضعب يف هفرص نإف ؛الماش وأ اًماع فقولا ناك اذإ الإ ؛اهل فقولا

 لومش رذعتل ارظن ؛ايدؤمو ايفاك نوكي ؛ءايشألا كلت فانصأ ضعب وأ ،مومعلا

 .فانصألا وأ دارفألا مكئلوأ عيمج

 هفقو لامعتسا يف فقاولا دصقم سملت نيب رئاد يهقفلا فالخلا نأ ىلع

 ثيح ؛فقاولا صن ىلع فوقولا نيبو ةعفنملا قيقحتو ةحلصملا هيف اميف

 ُنَمَف» :ةميركلا ةيآلل يرهاّملا لولدملا دنع اقوقو ليدبتلا وأ رييغتلا زوجي ال

 فاقوألا نوناق راس دقو ١٨١[، :ةرفبلا] 4 هول 1 َلَع هما اَمَِإَق هعمت امم َدَعَي هلذب

 هنم سماخلا لصفلا يف كلذ ءاج ثيح ؛ّيدصقملا يأرلاب ذخألا ىلع يناملا

 . ۔ ٢١ :نم داوملا يف

 ول انلعلو ءامكحو ةفيظوو اموهفم فقولاو لاملا تيب نيب قرفلا وه اذه

 ماعلا عاطقلل ناك ام وه لاملا تيب نإ :لوقلاب امهنم لكل فيرعتلا اندج

 هلعل ؛(عمتجملاو دارفألا) صاخلا عاطقلل ناك ام وهف فقولا امأ .(ةلودلا)

.ابسانم افيرعت نوكي



 ةييتق ةيديدجت تارلخن ٢٥٠

 ؛لاملا تيب ءازإ ربكأ اذذشت ىدبأ يمالسإلا هقفلا نأ هركذ يغبني اممو

 اهتؤقو ةلولا ىلع ظافحلا باب نم كلذ لعلو ،هيف فرصتلا ةرئاد قيض ثيح

 نيلئاقلا دنع اميس ال ،ةنورملا نم عيش كانهف فقولا ءازإ امأ ،اهرارمتساو

 .مهيلع فوقوملاو فقولا ةحلصم ققحتت ىتح فقاولا دصقم ىلإ رظنلاب

 :فقولا ماستأ

 بسحب ةديدع ماسقأ ىلإ مالسإلا دالب نم اهريغك نامغ يف فقولا مسقني

 ددح دقو سانلا ةدافتساو ةايحلا نوؤش م هلجأل فقو امو “فقولا ةعيبط

 وأ 6ارْجنم نوكي نأ امإ ؛فقولا ىلوألا هتدام يف يناملا فاقوألا نوناق

 ىلع هتغيص لدت يذلا وه زجنملا تإ :لوقلاب امهنم الك حضوأ دقو ،اًئاضم
 لجؤملا وهف فاضملا امأ ،ناسناإلا ةايح يف هفقو ممتي :يأ ؛لاحلا يف هذافن

 .(فقولاب ةيصولا)ب هنع ريعي يذلا وهو ‘توملا دعب ام ىلإ هذافن

 :يه ةثالث مومعلا ثيح نم هماسقأو

 ىأ صيصخت نود اهلك ريخل ١ رومأل لعجي ام وهو : يريخلا فقولا - ١

 !ملع بلاط يألو ةسردم يألو .دجسم يأل هنم فرصلا نكمي :يأ ؛اهنم

 كلت نم فنصل نيعم ريغ وأ ا رصحنم ريغ هّتإ : يأ ؟ جاتحم و ريقف يال و

 .اهنم هنيعب دحاول وأ فانصألا

 يذلا هنأب :ىلوألا ةداملا ىف ىناملا فاقوألا نوناق هفرع يذلا وهو

 .ءادتبا بلا تاهج ىلع هعفانم تصصخ

 يف ءالكوو تاسسؤم نم هيلع مئاقلل ةعسوت هيف فقولا نم عوتلا اذهو

 ةحلصملاو ،ةيعالا ةجاحلا بسح ةماعلا ةيريخلا عفانملل هيف فرصلا

 ربتعت رمألا ةقيقح ىف ىه اهماسقأو اهعاونأب فاقوألا لك نأ ىلع .ةققحتملا

نيعم ضرغل وأ ددحم ءىشل ةنيعملا وأ ةروصحملا فاقوأل اف ،ةّيريخ اًناقوأ



 ٢٥١ نامع ينف فقولا خيرات

 ريغ "يريخ فقو وه ريغلل ةعفنملاو ريخلا هيف ام لكف {ةّيريخ فاقوأ اضيأ يه
 ةرازو لامعتسا هيلع ىرج يذلا وه يريخلاب ماعلا فقولا فصو صيصخت نأ

 يف يناملا فاقوألا نوناق هيلع صنو شةنطلشلاب ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا
 نأ يريخلا فقولا يف اهيلع فوقوملا ةهجلا يف طرتشيي» :لوقلاب )٩( ةداملا

 .«اغرش احابم اهيلع فقولا نوكي نأو ،ؤب ةهج نوكت

 صخشل وأ \دحاو ءيشل ةنيعملا فاقوألا يهو :ةروصحملا فاقوألا - ٢

 ةسردم لثمو ،ةنيعم دجاسم وأ \دحاو دجسم لثم ؛دحاو فنصل وأ دحاو

 دحاو فنصل ناك ءاوس ؤفانصألا رئاس يف اذكهو ،ةنيعم سرادم وأ ،ةدحاو

 اهنع ريبعتلا وأ اهفصو نكمي فاقوألا هذه لثم .ةددحمو ةنيعم فانصأل وأ

 .ةماع ةيريخ رومأل ةماع اًفاقوأ تسيل :يأ ؛ةروصحم اهأب

 .هل فقو اميف ازوصحم وأ ارصتقم ىقبي فقولا نم عونلا اذه لثمو

 راطإلا وهو ،هانركذ يذلا راطإلا يف الإ ؛هريغ ىلإ هب ىدعتي نأ زوجي ال

 .فقاوللو فقولل دصقملا

 فاقوألا ةرازو بيتك يف درو دقو .مسقلا اذه نم يه فاقوألا رثكأو

 ةثالث ركذ ؛«نامع ةنطلس يف فاقوألا» ناونعب وه يذلا ةينيدلا نوؤشلاو

 كانه نإ ثيح ؛كلذ ني اددع رثكأ يهو ،فاقوألا نم اغون )٢٣( نيرشعو

 .روكذملا بيتكلا اهركذي مل تافوقولا نم ديدعلا

 وه» :هئأب )١( ةداملا يف يناملا فاقوألا نوناق هفرعو :يلهألا فقولا - ٣

 يهتني أ ىلع ءام امهل وأ "نينيعم دارفأل وأ ؤفقولل هعفانم تصصخ يذلا

 فتاولا نأ :يأ ؛يرلا فقولا هيلع قلطيو ،«ب ةهج ىلإ لاوحألا عيمج يف

 ىلوألا ةقبطلا نأ بلاغلا يفو "مهدعب نمو هدالوأ مه نيذلا هتّيرذل هصصخي
صني مل ام- انانإو ازوكذ فقولا مهلمشي نورشابملا دالوألا مه نيذلا



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ٢٥٢

 روكذلا ىف رصحني هنإف ىلوألا ةقبطلا دعب امأ "طقف مهنم روكذلل هنأ فقاولا

 :رعاشلا ريبعت دح ىلع ثانإلا نود

 دعابألا لاجرلا اتنأ نُهوئتن اَتاتَبَو اتاتب وب اتوب

 .لطبمو هل تبثم نيب يهقفلا فالتخالا هعزانت فقولا نم مسقلا اذهو

 دالوألا ىلع لوصألا فيقوت إ» :يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا لوقي

 دعب زيلا عاونأ نم عون ىلع ادنتسم ناك نإ هتوبثب ءاملغتلا رثكأو ،هيف فلتخم

 مل ام كلذ اوبئكاف - مهيلع هللا ناوضر ۔ ةباحصلا هتلعف دقو ،دالوألا ضارقنا

 .'"«اهيضتقي هجو الب ةيصوصخلا وأ ،ةثرولا ضعب ىلع روجلا دصق مكل رهظي

 هزاجأ امنإو ،توملا دعب ناك اذإ ،يملاّسلا مامإلا هنالطبب لاق نَم رهتشاو

 ةايحلا يف جرخي فقو اًمأ» :لاق دقف .ةاواسملا طرشب ةايحلا يف اًرَجنم ناك اذإ

 دقف روكذلا هب صخ رمف ،دالوألا نيب ةاواسملا هيف بجي نكلو ،هب سأب الف

 الف هثراول هب يصوي فقو امأو ،هدالوأ نيب لدعي ملو ،تانبلا ىلع مهرثآ

 هللادبع نب دمحم مامإلا كلذ ىلع هعبت دقو 3'"'«ثراول ةيصو ال ذإ ؛ُحصي

 .توملا دعب ناك ام لطبأو ۔ةايحلا يف ناك ام هنم زاجأ ثيح ،يليلخلا

 دقف ۔ هللا هاقبأ ةنطلسلل ماعلا يتفملا ليلخلا دمح نب دمحأ انخيش امأ

 اعون اڵلإ ةيرذلا ىلع فقولا سيلو» :لاق ثيح ‘تامملا دعبو ةايحلا يف هعنم

 يف اقح ثراو لكل ثإف ،هرمأ نع جورخلاو ،هللا مكح نع ضارعإلا عاونأ نم

 ثانإلا ةثرو نامرحل كلذ يفانت ةّيفقولاو ،هتثرو ىلع هتوم دعب دوعي هللا باتك

 نأ ىلع ؛مهتيزذو ناركألا ىلإ اهقح فرصو ،مهتثروم توم دعب فوقوملا ن
 دقو ،بابلا اذه دصوي «ثراَول ةّيِصَو ال» : ةلي هللا لوسر نع روهشملا ثيدحلا

 )١) ج ‘ باطخلا لصف ٦٢. ص ١١٣.

 )٢( ج ‘تاباوجلا  5٢٣ص ٥٢٨.



 ٢٥٢ نام يع فقولا خيزات

 همكح فقولاو رتاوتملا نم مهضعب هدع ىتح ؛هتُحص ىلع نوملسملا عمجأ

 ةيزذلا ىلع ناك نإف ؛هتايح يف ناك ام امأ ؤفقاولا توم دعب ناك نإ ةيصولاك

 ىلع هلام نم ائيش مسقي نأ ثوروملا ةايح يف هجو ال ذإ ؛غئاس ريغ اضيأ هئف

 ىتش نم فقولا ماكحأ يفانت ةيطعلا ماكحأو ،ةيطعلا هجو ىلع الإ هتيرذ

 اهنمو {هتيطع يف فرصتلا نم ىطعملا عنمي نأ يطعملل سيل هنأ اهنم !هوجولا
 نإف كلذ فالخب فقولاو ،عامجإلاب هتثرو ىلإ ىطعملا توم دعب لقتنت اهنأ

 نم ءيش توبثل اهجو ىرأ ال كلذلو ؛اهتوم دعب هنم نومرحي ثانإلا ةثرو
 .'"هذر وهف انؤهأ هيلع سيل الَمَع لمَع نق» :ةت هلوقب المع ؛ ةيرذلا فاقوأ

 ريشي امنإ ؛«هلا ضئارف نع سبح ال» :نهذ سابع نبا لوق نأ ييأر يفو
 فقولا مدع ىلع سيلو ٧ةئزذلا فقو وه يذلا فقولا نم عوتلا اذه ىلإ
 راص اهبجومبو ،نيثراولا ىلع اهمّسق يتلا ثيراوملا يه هللا ضئارفو ،اقلطم
 نع كلذ سبح امنإ ؛مهضعب وأ هتيرذل فقاولا نأ بيرالو ‘ثراول ةيصو ال

 اركذ ثاريملا نم هبيصن ةثرولا نم دحاو لك تطعأ يتلا ةينابرلا ةمسقلا كلت

 .- ىثنأ وأ ناك

 )١( ص ،عبارلا باتكلا ىواتفلا ١٤.



 ةيهقف ةيديدجت تارظن ٢٥٤

 ۔م همه , ٠

 تذا۔ء۔ ةلحن !كت 2 ز انتسلا

 ةيداصتقالا ةكرحلا ملاعم ني ناك نامغ يف فقولا نأ مدقت اممم انفرع
 لمش ثيح ؛يناممحملا عمتجملا رارقتسا يف ريبك لضف هل ناك هأ امك ؤاهيف

 ،هعاونأ ددعتو هلوصأ ةرثكل ةجيتن ؛ةايحلا بورض ةمجلا هدئاوفب فقولا

 اننإف ؛اهنيعب ةّيفقو نايعأ ةيادب نيبت عطتسن مل انك اذإو ،هعفانم فالتخاو

 لئامس يف ةبوضغ نب نزام دجسم ءانب لالخ ني ةماعلا هتيادب ىلإ انلصوت

 لهأ نم ملسأ نم لؤأ وه انزام إ ثيح ؛نامغ يف ينب دجسم لوأ هرابتعاب
 ثيح نم اقاقوأ ربتعت دجاسملا أل كلذو ؛ ةلي يبنلا دهع ىلع نامغ

 .فقولل ماعلا موهفملا

 رَوض نم ةروص وهو ،نامغ يف لاملا تيب نؤكت ةيادب انفرع انأ دي
 فئاظولا ضعب يفو ؤتفاصوألاو تافصلا ضعب يف هنع فلتخي امنإو ؤفقولا

 ةيعارزلا لاومألا كلت ؛لاملا تيب لوصأ دوجو ةيادب تناك دقو ماكحألاو

 مالسإلا يف لوخألا مهضفر ةجيتن ؛راحض يف سرلا اهكرت يتلا ةيراقعلاو

 .اهنم مهجارخإو مهبرح ىلع نامغ لهأ لمح يذلا رمألا ؛نيينامملا بناجب

 كلت تليجج دقو ‘نامغغ نيكلم ىدنلجلا ينبا دبعو رفيج دهع ىلع كلذو

.لام تيب :يأ ؛ةيفاص لاومألا



 نامغ ىن تترزل ! خيرات
 ٢٥٥

 .دجاسملا ؛روصحملاو ماعلا يريخلا اهيمسقب لمشت فاقوألا تذخأ مث
 ءارقفلا ةجاح دذسك ؛ةايحلا نوؤش نم كلذ ريغو ،ملعلا ةبلطو سرادملاو

 .قفارملا ةئيهتو نيجاتحملاو

 :رم ديدعلا تلاط نامع يف ةيفقو ةورث ۔ ىلاعت هللا دمحب - تنؤكتو
 يف هدقتفن ام وهو رامضملا اذه يف بلاو ريخلا لهأ قباستو ،عمتجملا حئارش

 ين فاضملاو زّجنملا هيلكشب فقولا نع سانلا فزع ثيح رضاحلا انتقو

 ءارلا لهأو ءاينغألا قباستي (ابورأو اكيرمأ) ةيبرغلا لولا يف دجن اننأ نيح
 ضعب تراص ىتح ؛ةيثحبلاو ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلع مهلاومأ فقول

 لالقتسا يف فقولا ةيمهأب مهنم ااردإ ةلئاط الاومأ كلمت كلانه تاسسؤملا
 امذحت اهل أيه يذلا رمألا ؛تاموكحلا نع اهنوؤشو اهرومأب تاسسؤملا كلت

 فتولا ىلإ دوعي ىتح ؛انيف ريخلا لهأو انئاينغأ ني هلمأن ام وهو .ايقار اّيجاتنإ
 تحبصأ يتلا .ةيداملا تامزألا ةحزحز يف مهسيو ،ريبكلا هرودو ميظعلا هدجم
 .قيفوتلا هللا لأسنو ،ساَّئلا نم ريثكلا نع ةرصاعملا ةايحلا اهنارجب برضت

 . هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

.نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو



 ةيضف ةيديدجت تارظن ٥٦

 ش رسيلا

 ٣ ةمدقم ه

 ٧.....(لوصألا ةاكشم) هباتك لالخ نم يميلسلا ديبغ يبأ دنع هقفلا لوصأ ۔

 ٢٧ عمتجملا ةيمنت يف اهرثأو ةيعامتجالا ىواتفلا -

 ١ يهقف روظنم نم سفنلا لتقو ةيذلا

 ٦٩ تابكرملا يدنئاقل ةيئانجلا ةيلوؤسملا -

 ٩٣ يمالسإلا رظنلا يف مادعإلا ةبوقع -

 ٢٥ ........................ «يخيرات عقاوو ،ةيمالسإ ةيؤر» نيملسملا ريغ عم لماعتلا

 ٥٧ ةماعلا تايالولاو ةأرملا

 ٩١ يمالسإلا روظنملا يف تاريغصلا جاوز -

 ٢ ...... هتافلؤم يف ناهبن وبأ اهيلع دمتعا يتلا ةيملعلا رداصملا -

 ٢٦١ ةمركملا ةكمب يناملا طابرلا فقو

 ٢٣٩ نامُغ يف فقولا خيرات

  




