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 و <6

 4َنيِنِمْؤُملا ت ىركذلا َّنِإَف ركذفإ
 (هه /تايراذلا)



 هلآو دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيمايملا

 ماد)دلاولا يديس ةقفارم يف ةصرفلا يل تحنس دقف «دعب اّمأ

 ضعب لبق نم هيلإ ةهّجوم ةوعدب ندرألا ىلإ ةيملعلا هتلحر يف (هلظ

 .ةّيندرألا فاقوألا ةرازو يف نيلوؤسملا

 نم هتففشتسا ام بسح  ةوعدلا كلت لوبقل زفاحلا ناكو

 يتلا تاكرتشملا راهظإ يه ةيملعلا لفاحملا يف هتارضاحمو هتاباطخ

 ىلإ ةفاضا .مهقرفت ام رثكأ يه يتلاو ةيمالسإلا فئاوطلا عمجت

 درفنت يتلا لئاسملا ضعب لايح ةعيشلا فقوم نع يملعلا عافدلا

 .زايحنالاو بصعتلا نع ًاديعب ةئداه ةغلبو يعوضوم با اهب

 اهيرجي ناك يتلا هتاءاقلو هتارضاحم ةفاك يف هقفارأ تنك دقو

 نم هيقلي ام وأ راوح نم نيرحآلا نيب و هنيب رودي ام لك لّجسأو

 .تارضاحم

 حلصأف دلاولا يديس ىلع اهتضرعف ىرتت تاركذملا تءاجف



 تاهركذلا دلف يئس 5

 ةغللاب ترشنو. عبطلل اهدادعاو اهميظنتب تمق مث حلصأ ام

 .(هزع ماد) يردب نيسحت خيشلا ةليضف ةيبرعلا ىلإ اهلقن مث ةيسرافلا

 تمق يتلا تاركذملا نا نيبأ نأ َنلع بجاولا نم ىرأ ًاماتخو

 غلبأو ريثأتلا يف دكآ نوكيل دلاولا يديس ناسل ىلع تءاج اهدادعاب

 .نايبلا يف
 دصقلا ءارو نم هللاو

 يناحبسلا اضر يلع



 :ةمدقملا

 نرقلا ىلع تقلطأ يتلا ءامسألا دحأ وه تالاصتالا نرق
 لقانت نرقلا اذه لالخ رّسيت هنأل كلذو ؛(نيرشعلا نرقلا) يلاحل ا

 ربع ملاعلا طاقن ىصقأ ىلإ ةفلتخملا راكفألاو لئاسرلاو رابخألا

 حبصأ دقو .بتكلاو تاعوبطملاو زافلتلاو عايذملا ليبق نم لئاسو

 نم ةيبلسلاو ةيباجيإلا تاباطخلا ىتشل ىمرم كلذ رثإ ناسنإلا
 ةيبرغلا مالفألاو «ةينويزفلتلا تاطحملل ةيقالخألا ريغ تاباطخلا

 .ثلاشلا ملاعلاو ةيقيرفإ بلق يف ةيحيسملل يريشبتلا مالعإلا نمو
 .يمالسإلا ملاعلا يف ةقرفلل ةثابلا ةيباهولا بتكلاو سيراركلاو

 ىرت اي ؛كلذ لاثمأو تينرتنالا ةكبش يف ديجملا نارقلا روس فيرحتو

 ةيركفلا تارايتلا هذه طسو مالعإلاو غيلبتلا نم انعقوم وهام

 ةصاخبو غيلبتلا ةيضقل اهيلون يتلا ةميقلا امو ؛ةميقسلا ةيقالخألاو

 ! ؟ اننادلب دودح ءارو ام يف غيلبتلا

 ؟(ةيعويشلا)و (ةعيشلا) نيب نيملسملا نم ريثك قّرفي م1



NRO ۸تانزكذلا دلت ىف  

 ىلع حرطي نييناريإلا ةيسوجمو ةعيشلا ريفكت ثحب لاز ال اذال

 ! ؟ةيمالسالا لودلا يف سلاجملا يفو ربانملا

 رصانع دي ىلع نيّيناتسكابلا ةعيشلا لتق دهشن انلز ال
 ! ؟ةبصعتملا ةيباهولا ةفئاطلا

 تامايبإ مهناهذأ يف ةيمالسإلا تاكرحلا عابتأ لمحي اذامل

 فقاوملا يف براقتلا مغر «ةيعيشلا ناريإ نع ةيدئاقع تالاكشإو

 !؟ةيسايسلا

 نيملسملا نم مالعألا ءاملعلا مه ةلئسألا هذه وبطاخم سيلأ

 ثوحبلاو سوردلا راطإ اوزواجتي يكل مهنم ةعيشلا ةصاخبو

 ةفرعملا قمعبو ةيبنجالا تاغللا حالسب اوحّلستيو الا

 ًامظ اوعبشيو تافارحنالا اوهجاوي يكل ىرخألا نايدألاو بهاذملل

 .ةينغلا تيبلا لهأ فراعمو مولعل شطعتملا ماعلا

 تاسسؤملاو تاعماجلل ةرحلا ربانملا انراكفأ لبقتست الأ

 !؟ ملاعلل ةيفاقثلاو ةيملعلا

 ةيمالسإلا لودلا ىلإ هرافسأ نم ةدع يف بتاكلا ةبرجت نإ

 «ةرومعملا ءاحنأ عيمج يف ةدوجوم ةيغاصلا ناذآلا نا تتبثأ اهريغو

 ةدعتسملاو ةلّهؤمْلا بولقلا ناو «مارتحاو فغشب انبطخ لبقتست يهو

 اك « يظ تيبلا لهأ فراعم اهغولب درجمب بلقنتو لّوحتت ام أريثك
 ةفلكلا ضهابو عساولا مالعإلا نع كلذ رثإ ضرعتو عيد انآ



 .ةيمالسالا ةدحولا ءادعأ ةيباهولل

 ةيدوعسلل ةمخاتم اهّنإ مغر يتلا لودلا ةلمج نم ندرألا نإ

 مضت ءاهيف يناطيربلا راعتسالل يخيراتلا ذوفنلا مغرو « ليئارسإو

 امارتحاو ابح يدبيو «ةيمالسإلا ةدحولاو مالسإلل ابحمو افقثم ابعش
 ةن 608 86 دلا هده سوفت ذا نسا ریال اض اخ

 .مهنم٥ ةسن ةرلكشي نوملسملاو

 مايأ ةرشع ةرفس لك تلاط نيترفس يف دلبلا اذه ينفاضأ

 رفسلا اذه براجت ةعلاطم نوكت نا لمأ نيتنس لالخ تلصح

 ايوق ًازفاح نوكت نأو «نيمرتحملا بالطلاو ءاملعلاو ةذتاسألل ةديفم
 رشابملاو قداصلاو سوردملا غيلبتلاو مالعإلا لاجم يف دوهجلا فيثكتل
 .جراخلا يف يئاعدلا ريغو

 ماعلا يف ةّحلم ةبغر دوجو مغر : لوقأ نأ ًادج فسؤملا نم

 نا مغرو «(ناريإ يف ةيمالسإلا ةروشلا مايق دعب) ةعيشلا ىلع فّرعتلل

 انّهلت اودبأ نيسرادلاو نيركفملا ةقبط ةصاخبو باشلاو خيشلا
 ةكرحلاو داضملا مالعإلا ةردق نأ الإ . بهذملا اذه ىلع فرعتلل

 ال ثيحب ةوقلا نم ةجردب « ةروجأملا مالقألا باحصأل ةسوردملا

 دقو «ةعيشلا هاجت مهتاعابطنا يف رظنلا ةداعإ يف سانلل عع

 .ةقيقحلا بالط مامأ ةيقيقحلا ةفرعملا باوبأ ةعونتم ليحب تقلغأ

 :دراوملا كلت نم جذامن انه ركذنو



 تايركذلا دلب يف ۱۰

 فداصملا) ق.ه777١ ماع ينيمخلا مامإلا بتك دقل ١.

 نع هيف عفاد "رارسألا فشك " ناونع تحت ابات (ش.مه 17

 ىلع هيف باجأ امك ؛مالسإلل يسايسلاو يقوقحلاو يهقفلا ماظنلا
 لهأب لّسوتلا ةيضقو ةيالولاو ةمامإلا لوح نيّيباهولا ضعب تاهبش
 ةيقطنملا فقاوملا ءاذه ميظعلا خيراتلا لجر نيب دقو . ليش تيبلا

 ضّرعتلاو ثيدحلا بدأل ةءاسإ نود نم عّيشتلل ةيعوضوملاو
 .رخآلا دض ضعبلا ضّرحي ملو .ءوسب نيرخآلل

 عم ءأرخؤم ةيبرعلا ىلإ لقن باتكلا اذه نا فسؤملا نم نكل
 ين اهتياعر يغبني ىتلا ةيقالحألا ةنامألا نع ًاديعب « ريثك فيرحت
 باتكلا كلذ يف ةالغلا راكفأ اوّسد دق نيمجرتملا وأ مجرتملا نا .لقنلا

 قرفلا نيب ضغبلاو ءادعلا روذب كلذب اوعرزو ءاوعاطتسا امهم

 يف ترشن ةخسن فلأ ةئام نم برقي ام نإ :ليق دقو .ةيمالسإلا

 .بسحف ندرألا

 يمنُي «تافيرحت نم نّمضت اهب اذهك باتك رشن نأ يف كش ال
 ةيضرأ نا ةصاخبو «هئازق ناهذأ يف اهجوعمو اهميقس راكفألا نم

 .ةديعب نامزأ ذنم ةدوجوم كلذ

 دحأ لإ ثعب «ندرألا نم ةيناثلا ةلحرلا نم يعوجر دعب
 بطخل او تارضاحملاب داشأ « ةلّصفم ةلاسر ةيندرألا ةعماجلا ىجيّرخ

 دقو .نيملسملا ةدحو لجأ نم اهتلذب يتلا يعاسملاو اهتيقلأ يتلا



 ةدحولل يتوعد عم مءالتت ال تالؤاست هتلاسر ةياهن يف حرط

 ةمجرتلا يف رّذجتم تالؤاستلا هذه أشنم نا ركذ دقو .بيرقتلاو

 هذه لاثمأل دوجو ال هنأ عم « "رارسألا فشك " باتكل ةيبرعلا

 .باتكلا نم ةيسرافلا ةخسنلا يف بلاطملا

 ل ل ا ۲

 هروصت بسح وه ًاباتك برحلا يجّجْؤم نم زاعيإبو برحلا ءانثأ

 لودلا بلغأ يف باتكلا اذه رشن دقو ؛ (ةعيشلا دئاقعل حيحصت)

 ةيفاقثلا ةيراشتسملا ءاضعأ دحأ يل ركذ دقو .عساو لكشب ةيبرعلا

 يف ترشن باتكلا اذه نم ةخسن ينويلم نا نادوسلا يف ةيناريإلا

 انرفس يفو «نييالم ةتسف هنم ىرخألا يحاوتا يف أ نادوسلا زكرم
 يتلا تارضاحملا دعب) تالؤاستلا ضعب انهجاو ندرألل ريخأآلا

 .باتكلا اذه نم اهلك ةسبتقم تناك (اهانيقلأ

 ٌبحمو « ينس وهو ةيبرغملا ةعماجلا ةذتاسأ دحأ يل لاق .۳

 وأ ةعيشلا دئاقع در يف نّودت يتلا بتكلا نإ :ةيمالسإلا ةيروهمجلل

 نأ ىتح فاضأو .ىكيرمأ لامسأرب رشنتو عبطت ؛ةيمالسإلا ةروثلا

 .ةفلتخم نكامأ ىلإ كانه نم لسرتو اهسفن اكيرمأ يف عبطت اهضعب

 ةلازإ نإف «نظلا ءوس نم ةيضرأ اذكه دوجو ىلإ تافتلالا عم

 المع دعي  ةيمالسإلا ةروشلا يفلاخم ناهذأ يف ةقلاعلا بساورلا

 ةضهنب مايقلا نود ةجيتن ىلع لوصحلا نكمي الو ؛ ةياغلل ًابعص



N O _ 1۲تايركذلا دلب يف  

 بتكلل ضراعم داجيإو نيغلبملا لاسرإ نإ معن .ةسوردمو ةلماش

 تالسرملا ةيوقتو« ةذتاسألاو ةيعماجلاو ةيبالطلا تارايزلا لدابتو
 تاغللاب تارضاحملاو بطخلا ثبو نافلتلاو ويدارلا جاومأل ةثابلا

 .رامضملا اذه يف ةرثؤم نوكت دق اهلك هذه «ةفلتخملا

 مئادلا عافدلا موزلو ةعيشلا قطنمب هداقتعا مغر بتاكلا نإ

 ًادبم بهاذملا نيب بيرقتلا نا دقتعي به تيبلا لهأ قوقح نع

 لجت نا دقتعيو « ةعيشلا مظاعأ لاجملا اذه يف عبتي وهو «حيحص

 .ًاناكمإ رثكأ مهافتلا نم وج يف قحلا قطنم

 .نيبهذم نيب ةيقيقحلا ةدحولا « بيرقتلا نم دصقن ال عبطلاب

 ءاول تحت يوضنيو هب ةصاخلا هتادقتعم نع بهذم لك لختي نأب

 نم ةيلاحلا فورظلا يف ةلأسملا هذه نأل كلذو . رخآ بهذم

 لئاسملا ضعب يف يركفلا دّحوتلا نكمأ اذإو .ةيداعلا تالاحملا

 .لمتح ريغ « ىوتسم عفرألا اياضقلا يف ةدحولا قيقحت نإف « ةيعرفلا

 يف ةريثكلا تاكرتشملاب نيقيرفلا هيبنت وه بيرقتلا نم فدمهلا نا لب

 نأ نكمي تاكرتشم يهو «ةيقالخألاو ةيهقفلاو ةيدئاقعلا تالاجملا

 ف ةوق مهنم لعجت يكل ؛ نيملسملا نيب ةقيثو لاصتا ةقلح لكشت

 يدايأ عطقو «ةيتاذلا مهح اصم ظفح ايس الو تالاجملا فلتخم

 :ةيمالسالا لوذلا قف يردها



 ركشأو ؛لوصف ةعبس يف ءازعألا ءاّرقلل باتكلا اذه مّدقن
 اذه نّودو مظنو ءاذه يرفس يف ينقفار يذلا "اضر يلع" يلجن
 .رهاز لبقتسم هللا لضفب هلو هجو نسحأب باتكلا

 ق .ه 1547١ لوألا عيبر



 لّوألا لصفلا

 تايصخشلاب ءاقتلالا

 وو
 ع

 ىرخأ ةرم تيعد ی وجب يضم دعب

 نا ناكر عدلا تل دقو املا ةا علا
 ماع مرم نم ثلاشلل قفاوملا م۹۹۸ /4 /١خيراتب

 نم مث لَو لوبنتسا ادصاق كاذنآ راطملا ترداغ دقو ءق.ه١ 48

 لصو دقو . لوبنتسا يف ةريصق ةرتف تفقوت دقو .نامع ىلإ لوبنتسا

 ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا ةيلصنق ءاضعأ ىلإ ندرألل يرفس ربخ
 هاجتاب راطملا انرداغ دقو ںاطملا يف يلابقتسال اوءاجف «لوبنتسا يف

 .رصعلاو رهظلا يئالص ةماقإو ةحارتسالل ةيلصنقلا

 قيم رورو تلا ن ی ا متن
 ربعت يتلا نفسلا ةكرح ىلعو «دوسألا رحبلا ىلع فرشت يهو «ةنيدملا

 اذه نا .طسوتملا رحبلا ةدصاق دوسألا رحبلاب ةّرام روفسبلا قيضم

 .يمايسلا زكرملا اذه ىلع ةصاخ ةمظعو ةعور ىفضأ عئارلا رظنملا



 ةرم راطملا ءاقدصألا ةقفرب اندصق ؛ةحارلا نم ًاطسق انلن ام دعبو

 .ىرخأ

 انكرت دقو «ةينوناقلا مسارملا ءادأ دعب ة رئاطلا لش انيقثزا

 .ةحايس لصف نكي مل لصفلا نأ رابتعابو .بونجلا هاجتاب راطملا

 نأ ديلا ا نيرتاسل رک ا ر تدان ءالقلاف
 ةشاش ىلع ضرعت ةرئاطلا ريسم نع ريراقت تناكو .نيينيطسلف

 هؤلم وج ًةرئاطلا داس سدقلا ءامس ةرئاطلا تّطخت امدنعو .زافلتلا

 نورفاسملا ناك كلذل «ءامسلا نم ولو سدقلا ةيؤرل ةبغرلاو قوشلا
 دقو «نوسلاج نورخآو نومئاق مهضعب «ةرئاطلا ةذفان نم نورظني

 ةداقلا نم رجضلاو ليولاو تاهآلاو ةرسحلا تاخرص كاذنا تعفترا

 مهيديأ اتلكب سدقلا اوملس نيذلا

 يف ناكو ,ناّمع راطم يف ةرئاطلا تطح < قئاقد دعب

 حاتفلا دبع) ديسلا فاقوألا ريزو بئان نم لك كانه انلابقتسا

 مرتحملا ريفسلا كلذكو «ةرازولا كلت ىلوؤسم نم ددعو (حالصلا

 نم ددعو ؟''يناحبسلا يلع دمحم ديسلا ةيمالسإلا ةيروهمجلل

 .ةرافسلا ءاضعأ

 اولّمحَت نيذلا ةزعألا عيمج ` تركش راطملا لابقتسا ةلاص يفو

 .اننيب ايف ةيبسن ةقالع الو نيّدلا يف ىخأ ريفسلا ن١
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 لمحي ناك يذلا حالصلا حاتفلا دبع ديسلا اذكو « ء يجملا ءانع

 .(يدابعلا مالسلا دبع) ديسلا ندرألا فاقوأ ريزو نم ركش ةلاسر

 عام دا ةنانقإلا ا وا لإ تجر كلا دعو
 .قدنفلا يف ةماقإلا

 يسال ةصاخ ةذل ةرافسلا يف رويغلا بابشلاب كاكتحالل نإ

 . 8 نيسحلا مامإلا ىلع ءازعلا مايأ عم تنمازت انترفس ناو

 دعب ًايليل نيسحلا ةضهن نع ثيدحلا ينم عقوتي عيمجلا ناكو
 عيمجلا قطنم ناكو .ةعامجلا ةالص ةماقإو ةيمسرلا جماربلا مات

 .(ءاقبلا ينيسح «ثودحلا يدمحم «مالسإلا) :وه كانه

 ديس هنبا اهاقسو «مالسإلا ةرذب سرغ هيي مركألا لوسرلا نإ

 ءامدلا كلت الولو .هتزعأ ءامدو همدب ا نيسحلا مامإلا ءادهشلا

 .ركذي رثأ نآلا اه ناك امو مالسإلا ةرجش تفجل

 يلوصو نم موي لأ ناك م 1948/5/7 تبسلا موي نإ

 .ندرألا لالقتسا موي عم نمازت دقو ناّمعل

 ق.ه1 47 قفاوملا م ۱۹۲۲ ماع لالقتسالا ندرألا لان دقل

 هذه كلم لّوأ " نيسح فيرشلا" لجن " هللا دبع ريمألا" ناك دقو

 تاءاقللا ضعب تمت دقف «ةلطع ناك مويلا كلذ نا رابتعابو «ةلودلا

 .ةرافسلا لخاد تايصخشلا ضعب عم



 Va . «مالسإلا قافآ» ةيلصفلا ةلجملا ريرحت سيئر عم ءاقللا

 ' مالسإلا قافآ " ةيلصفلا ةلجملا ريرحت سيئر عم ءاقللا

 قانا دلا ا ر سر لاا ريمع وكلا نإ

 .ندرألا يف ةفورعملا تايصخشلا نم " مالسإلا

 دادعأبو ةنّولم ةليقص قاروأ ىلع عبطت ةروكذملا ةيلصفلا نإ

 رض ةعس اهريرك ستوب کو )ا مخيف

 باسح ىلع صاخ بهذم ىلإ ج جيورتلل ًامزلم هسفن یری ال ثيحب

 .رخآ بهذم

 بهذم ا نع ةلاقم بتكا نأ ىلوألا يتلحر يف ينم بلط دقل
 ةيتاذلا ةريسلا تضرع دقل :لاق دقو «ةلجملا يف رشنت يكل يرفعجلا

 اذهب فيرعتلا يف بغرأ انأو ,ةلجملا هذه يف ةعبرألا بهاذملا ءامعزل
 كنإ :فاضأ دقو .ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا دحأ هرابتعاب بهذملا

 ةلمجب " ناموش ديمحلا دبع" ةسسؤم يف كباطخ ءانثأ تهّوفت

 : تلق ثيح ينتّرسأ

 هيلع لزنملا باتكلاو يبنلا سفن يف اوفلتخي مل نيملسملا ّنإ'
 ةباتك ءابعأ لّمحت مكنم وجرأ كلذل ." هنع يور اميف اوفلتخا لب

 ا لع یا اچ نم اك اردنا ف رعت ق هلام

 متفلتخا متنأو هيف ال .هنع انفلتخا» : 4 يلع مامإلا لوق ةلوقملا هذه أشنم ن١

 .هيف متفلتخا ىتح مكيبن متنفد ام :دوهيلا ضعب هل لاق ام دعب .«هيف



 تايركذلا لوو علا ۱۸

 .ةلجملا هذه تاحفص ىلع اهرشنو

 «ةلجملا عم بسانتي الاقم تبتك رفسلا نم يعوجر دعب

 دقو .ةيناريإلا ةرافسلا قيرط نع ةلجملل هتلسرأو ةعيشلا هيف تفّرع
 ددعلا يف ةيلصفلا ةلجملا هذه يف لاقملا رشن ثيح هدعوب وه ىفو

 تبثأ دقو «م ۱۹۹۷ راذأ فداصملا ةسماخلا ةنسلا نم ١ مقر

 بهاذملا نيب بيرقتلا يف بغري هلا كلذ لالخ نمو ًايلمع روتكدلا

 . ةيدج ةبغر

 : لاقو نيئيشب يناثلا هئاقل يف ينبلاط دقو

 يف دقعنا يذلا 2 يندملا جاوزلا رمتؤم يف تكرتشا دقل لو

 الإ ءتقؤملا جاوزلا نع كاذنآ هيف تئّدحت دقو ,يضاملا ماعلا توريب

 للعو ةلأسملا عقاو تنّيب امو .هّقح بلطملا ءادأ تعطتسا ام ينأ

 ؛نيعمتسملا ناهذأ يف هعقوم عقي ثيحب بولطملا لكشلاب اهعيرشت

 عوضوم هيف لوانتأ ًالاقم بتكأ نأ ينم بلط رامضملا اذه يفو

 :اهحرشأو اهركذ يلاتلا عيضاوملل ضّرعتأ ناو .' تقؤملا جاوزلا '

 .هطورشو تقؤملا جاوزلا دودح

 .ةنسلاو باتكلا نم هتيعرش ليلد

 عيطتسي ثيحب «بهذمل ا ديق هتّيعرش يف ىغلت يذلا جاوزلا وهاذه نم دارملا.١

 نيدلا سفن نم تناك ءاوس اهيف بغري يتلا تنبلا نم جاوزلا ينانبللا نطاوملا



 es «مالسإلا قافآ» ةيلصفلا ةلجملا ريرحت سيئر عم ءاقللا

 .هعيرشت زفاوحو جاوزلا ةلع

 ةيعوت لاحم يف ًاغلاب ًاريثأت ةيمالسإلا ةروشلل نا اب:ًايناث

 رشنت نا ًاريثك بغرأ ؛تاذلا ىلإ عوجرلل مهتضّرح اهنا ابو نيملسملا
 ةلجم يف يو ىنيمخلا مامإلا ةيمالسإلا ةروثلا سسؤمل ةيتاذلا ةريسلا

 اهتياعر يغبني يتلا بلاطملا سوؤر ىلإ راشأ مث . "مالسالا قافآ "

 .ةيصخشلا هذه ةمجرت يف

 .نيبلطلا الك ذيفنت انلبق انرودب نحنو

 ناونع نالمحي نيباتك ًارخؤم رشن يندملا ديسلا لا انه ركذأ

 يف ريثكلا دافتسا دقو ؛' حالصالا ةاعد" و "ةسمخلا بهاذملا"

 .يرفعجلا بهذملا نع يتلاقم نم لوألا

 (ةضهنلا لاجر) باتك رارغ ىلع هنود دقف يناثلا باتكلا اَمأ

 ةقيرطلا سفن ًامدختسم (ق ه1777١قوتملا) يرصملا نيمأ دمحأل

 الك دع ثيحب «نيمأ دمحأ اهمدختسا يتلا نيودتلا يف بولسالاو

 .حالصإلا ةاعدو ةضهنلا لاجر نم (باهولا دبع دمحم ) نيفلؤملا

 كلمع َنّمْنَأ يا مغر :هل تركذ اننيب ةقالعلا مدق رابتعاب

 يف نيحلصملا ءاظعلاو تايصخشلا ىلإ ةراشإلا رابتعاب اذه

 :نيلاكشإ نّمضتي هنأ الإ .عمتجملا

 يدابا دسالا نيدلا لامج :لاثمأ تايصخشل متضرعت ١.
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 دبعو( ه۲۳١٠ ىقوتملا) هدبع دمحم خيشلاو( ه1717 قوتملا)

 حالصإلل ءامعز مهومتربتعاوو( ه7 قوتملا) يبكاوكلا نمحرلا

 لمحي ًايداع ًاصخش مكباتك متنّمض مل نكل ؛(ًاريثك كلذ نمثا انأو)

 ةيهقفلاو ةيفسلفلاو ةيمالكلا تامولعملا نم ادج ائطاو ىوتسم

 فالتخالاو ةقرفلا ثب الإ اعيش لعفي مل هنا مغر ؟ًاحلصم هومتربتعاو

 ًافيرعت كرشلاو ديحوتلا فرعي نا لدب وهف .يمالسإلا ماعلا يف

 ؛اكرش ءامظعلل اميركت راسيلا وأ نيميلا هاجتاب ةكرح يأ ربتعا ءايقطنم

 !!ءايلوألاو ءايبنألا تاماقم نع لماكلاب لفاغتو

 نم هتذمالتو يدابأ دسألا لثم تايصخش متربتعا اذا .۲

 خيشلا) : لاثمأ نم رابك ءاملعل اوضرعتت ملل ؛نيحلصملا نمض

 ةو يدا كري نيستا نع الاول تنشاك ن نمنع

 دمحم و (ةعيشلا نم )يمقلا يقت دمحم خيشلاو يدرجوربلا هللا

 دبع خيشلاو توتلش خيشلاو  بيرقتلا ةلجم ريرحت سيئر  ىندملا
 حالصإلا ةيار اوعفر مهما مغر ؟(ةنسلا لهأ نم )رهزألا خيش ديمحلا

 حالصإلا اومعزتو رشع عبارلا نرقلا ةيابن ىتحو ه 766 ماع ذنم

 ؟كاذنآ ب يرقتلاو

 ةباجإلا يف لاق هنأ الإ «لّوألا لاؤسلا نع ةباجإلا نم رف دقل

 بيرقتلا راد تاطاشنب اقح ًاملاغ تنك ام :يناثلا لاؤسلا ىلع

 .ةيحالصإلا هتازاجنإو



 Sp EREBANE فاقسلا نسح خيشلاب ءاقللا

 رصم يف عبطت تناك ىتلا بيرقتلا راد ةلجم نا هل تركذ

 ةحاس رب تل اوو E ا ياس مرعب
 لاجرو بيرقتلا ةاعد نم هسفن وه يذلا هداز ظعاو خيشلا

 هذه هتّدأو هتلعف اع اوعلطت يكل ةلجملا هذه مكل ثعبي نأ حالصإلا

 .بيرقتلا ةلأسم يف تاطاشن نم ةيعيشلاو ةينسلا تايصخشلا
 نيتلاقملا لاسرإ ىلع أدكؤم ةرافسلا رداغ دقو ؛ ءاقللا مت

 .اب ينبلاط نيتللا

 فاقسلا نسح خيشلاب ءاقللا

 ةلجم ريرحت سيئر ةرداغم دعب لصح خيشلا عم ءاقل انل ناك

 ا 1 مالسالا قافأ '

 نميلاو زاجحلا يف ذاخفأ الو ' فاقس " ةريشع نم خيشلا نإ

 عاب هلو ملاع هنا #4 قداصلا رفعج نب يلع ىلإ هبسن عجري .ندرألاو

 لاجر ىلإ عجري یف ًاصوصخ عساو عالطا هلو « ثيدحلا ملع يف

 .ةديدع تافيلأت لاجملا اذه يف هلو ؛ةئسلا لهأ ديناسمو حاحصلا

 بحيو «ايركف نيلدتعملا نم ها . برغملا يف ثيدحلا مولع سرد دقو

 لاجي يف ةيباهولا دض داهجلا ءاول لماح هلا .ًامح ًاّبح هدادجأ

 .هلل ةهجلا تابثإو ميسجتلا

 وهو) ينابلألا نيدلا رصان بتك ىلع دوقن نم هبتك ام ببسبو



 تانزكدلا دلت ىف ۲۲

 حمسي مل ةجرد ىلإ نييباهولا بضغ راثأ (نيّيباهولا نيّيفلسلا نم
 .ةيدوعسلا ىلإ هبتك دورول

 رمعلا نم هل نسلا نعاط ثّدحم "ينابلألا نيدلا رصان '

 ؛لماكلاب ًايباهو دعي ةيركفلا ةيحانلا نمو « ثيدحلاب ملاع «ةنس٤
 لئاضف راكنإو .هلل ةهجلاو ميسجتلا ةركف حجيورتل ًاريثك ىعس دقو

 . ايه تيبلا لهأ ةمئأ

 .ةعيشلا ءاملع هاجت ناسللا ء يذب وهو

 نأ الإ الم ًاملاع هنم تلعج ثيدحلا ملعل ةليوطلا هتسرام نإ

 تاداقتناو دودر نم فاّمسلا ديسلا هبتك امو .رورغلاب نرتقم هماملإ

 هءاطخأو هتاضقانت تشفأو ةيلكلاب هرورغ تمطح هبتك ىلع
 .اهنم دافتساو هبتك نم ًاضعب هل علاط روطسلا هذه بتاكلاو

 هل ناكو «يضاملا ماعلا يف مقو نارهط راز فاّمسلا ديسلا نإ

 .اهئاملعو ةزوحلا تايصخش عم تاءاقل ةدع

 حدتماو «بتاكلل يحابصلا سردلا سلجم رضح هنأ اک

 ةسسؤمو يشعرملا هللا ةيآ ةبتكم راز مث . ةعيشلا سيردت ةقيرط

 .ةسسؤملا يف قيقحتلا عيراشم ىلع علطاو 3 قداصلا مامإلا

 يف ديحوتلا ناونع نالمحي ناباتك نود دق هنا هل تركذ دقل

 ةميزخ نبال امهدحأ «(يرجملا عبارلا نرقلا وهو) دحاو رصع
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 ىعيشلا قودصلل رحخآلاو «(ه ١١ ىتفوتملا) ينسلا يفلسلا

 255 قرفلا تدجول نيباتكلا نيب تنراق اذاو .(ه١ قوتملا)

 ىلإ وعدي يناشلاو .هلل ةهجلاو ربجلاو ميسجتلل وعديو ديؤي لؤألاف
 .هللا نع ةهجلا يفنيو رايتخالا تبثيو هيزنتلا

 قودصلا ديحوت باتك تددعأ دقو «يثيدح فاقسلا ىضترا

 ةيباهولا مالعإ ةهجاوم ةرورض ىلع اذه هئاقل يف دكأ دقو .هل هتلسرأو

 نوفقثملاو ءالعلا اهيضتري الو لوفألاب ةذخا ةكرح اهّنأب اهل هتعن عم

 بتكلا ضعب هعبط ىلع ةوالع هنأب فاضأو .تاموكحلا ىتحو لب
 عرف ةذتاسأ عم ةرمتسم سلاجم هل « عوضوملا تاذ تلوانت ىتلا

 (ى يتافيلأت نم ةعومجم هل تيدهأ نذر تاعماجل تايهلإلا

 .(كرشلاو ديحوتلل يقطنملا دحلا) لوح ء يشلا ضعب هعم تثّدحت

 باحصأ راغل يترايز نع مالكلاب لصفلا اذه متخنو

 «فيكلا

 فهكلا باحصأ راغ ةرايز

 ةقطنم يف نامع يحاوض يف عقي فهكلا باحصأ راغ نإ

 .تبسلا موي يف ةرايزلا تناك دقو "ادنلع وبأ ' مسا لمحت

 نم 7 4 تایآلا يف تءاج فهكلا باحصأ ةصق َّنِإ

 ىلع ليلدك نارقلا اهحرط دقو ا ةريثم ةصق يهو ؛فهكلا ةروس
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 :لاجملا اذه يف نآرقلا لوقي .داعملا ةيناكمإ

 ةَعاّسلا ناو ٌقَح هللا َدْعَو َّنَأ اوُمَلَْيِل ْمِهْيَلَع انرَْعَأ َكِلَدَكَول

 تناك كلذل ؛راغلل قيقدلا ناكم ا ددحي مل هّنكل "”4اهيف رال

 .نيخّرؤملا فالتخا طح راغلا لحم ةيضق

 يذلا " سوسفا " راغ وه راغلا نم دارملا نا ةرتفل دقتعي ناك

 .' كولوصايا" ةيرق برق « ارتموليك۷۳ ريمزأ نع دعبيو ايكرت يف عقي
 نآرقلا يف درو ام نا نودقتعي نيققحملا نأ الإ . " غادرياتي ' لبج قوف

 سوسفا " راغ تافصاوم عم قبطنت ال راغلل مئالع نم

E esنأ الإ ؛  

 .لوقلا اذه ليصافتب هل ملع ال بتاكلا

 م 1977 قفاوملا ق . ه ۱۳۸۲ ماع يف لصح اثلاث افاشتكا نإ

 ميقرلل يماع ظفلت هنا ودبي) " بيجر ' مساب ةقطنم يف ندرالا يف

 .هوحن نيققحملا راظنأ تتفل (نارقلا يف درو يذلا

 باتك هلو " يناجدلا ءافو قيفر "راثآلا ملاع وه فشتكملا نإ

 .م19715 ماع رشن 'فهكلا لهأ فهك فاشتكا ' ناونع لمحي

 راغلا اذه ىلع قبطنت نآرقلا يف تدرو يتلا راغلا مئالع نا ودبي

 :ةيلاتلا بابسألل كلذو

 سمشلا عوطس نم عنمي ء ىش يأ نم ةيلاخ راغلا فارطأ نإ

 ۲٠ :فيهكلا ١



 OSes SD ESSERE فهكلا باحصأ راغ ةرايز

 .ةفلتخم تاهج نم هيلع

 :(يلاتلاك اذه حضون) بونجلا هاجتاب راغلا باب

 لوط اغلا يتهج الك يف نيتّصنم ىرن راغلا ىلإ لوخدلا دنع

 .روبق ةين مث وأ ةعبس |مهيفو نارتم |مههنم لك ضرعو راتمأ ۳ |هنم لك

 لبجلا قوفو ءاهتءارق بعصي ةينانويلا ةغللاب ةباتك راغلا ناردج ىلعو

 ال تحيبصأ ةعموص دجوت

 ةهج نم علطت سمشلا ىرنسف راغلا باب مامأ انفقو اذإ

 .راسيلا وحن ًايجيردت ليمتو نيميلا

 :لاجملا اذه يف نآرقلا لوقي

 ياو د وبا د ْتَعَلَط اذإ سْمشلا ىَرَتَو

 00. # ...ُهْنِم ةَوْجَف يف ْمُهَو لامشلا تاذ ْمُهْضِرْفَت ْتَبَرَغ اذ
 امه له ؟لاهشلا تاذو نيميلا تاذ نم دوصقملا ام نكل

 امه مأ ؟هنم جورخلاب ذخأ وهو راغلا يف ناك نمل ةبسنلاب ناتهجلا

 ؟هيلإ لوعتدلاب اذخأ راغلا نع اجراخ ناك نل ةنهدلاب ناتهج

 هنا مغر باطخلا نال كلذو ؛رهظأ يناثلا لاّتحالا نا ودبي

 لك باطخلاب دوصقملا نا حضاولا نم نكلت# لوسرلا ىلإ هّجوتم
 اذإو .هنم ةربعلا ذخأو ناكملا كلذ ةسارد دارأو راغلا ةرايز دارأ نم



SUND ا تا ملم ١ 

 امه لاهشلاو نيميلا يتهج نإف دوصقملا وه صخشلا اذه ناك

 .هيلإ ًارظان راغلا باب مامأ ًافقاو هرابتعاب «هيتهج
 اذإ سمشلا ىرتو# :نارقلا لوق وه ثيدحلا اذه دهاشو

 قفوأ جراخلا نم راغلا ىلإ رظانلا ىلع ةيآلا هذه قيبطت نإف #تعلط
 .رمقلاو سمشلا هيلع تيفخ دقو راغلا يف لخادلا ىلع اهقيبطت نم

 نم علطت سمشلا ناف « ةقباسلا تافصاوملاب ذخألا عمو

 عطقت ةياهنلا يفو « ايجيردت راسيلا ىلإ ليمتو « لوخدلاب ذخألا نيمي
 .برغملا وحن ليمت مث لوخدلاب ذحآلا راسي ةهج نم راغلا

 نا نايب وه « اهبورغو سمشلا عولط ةيفيك نايب نم ضرغلا نإ
 عطست سمشلا نأل كلذو . راغلا نطب ىلإ ذفني ناك ام سمشلا رون

 ةياهنلا يفو ءًارهظ ًايدومع عطستو « بورغلاو حبصلا يفرط يف ًايقفأ
 نفعت لإ ىذوي ىذلا ريمالا راخلا ق دقني ال نيصتشلا روش نا
 فسؤملا نمف « ال مأ ًابئاص انيأر ناك ءاوس لاح يأ ىلع .داسجألا
 مغر «ليلقلا رادقملا الإ ةورثلا هذه تلمهأ ندرألا ةموكح نا وه انه

 دقفي هّناف  ريدقت لقأ ىلع- ًايلام ًادروم نوكي نأ ناكمإلاب هنا

 ةيهافرلا تاناكمإلاو ةحارلا لئاسو دقفي ناكملاف . ةيفاكلا ةيانعلا

 حايسلا راظنأ تفلي ال وهف كلذل ءاددحم ًاقيرط هل دجن الو

 . لق ام الإ مهم |تهاو

 دبع ديسلا فاقوألا ريزو ىلع ةيضقلا هذه تضرع دقل
 رثألا اذه ءانب ةطخ نإ :فاضأو يعم بواجتف « يدابعلا مالسلا



 ۲ ۷ O ا N O ا فهكلا باحصأ راغ ةرابز

 .ةموكحلا عيراشم نمض لخاد

 مايألل ةيلاتلا جماربلا نع نلعأ دقو « تبسلا موي ىضقنا

 :ةلمقملا

 .فاقوألا ريزو يدابعلا مالسلا دبع روتكدلا ءاقل ١.

 ةراضحلا ثوحبل يكلملا عمجملا) تيبلا لا ةسسؤم ةرايز .؟

 .(ةيمالسإلا

 ةعماجلا يف ةرضاحم ءاقلإو ءةتؤم ةعماج ريدم ءاقل .۳

 .ةروكذملا

 ةعماجلا يف ةرضاحم ءاقلإو ندرألا ةعماج ريدم ءاقل .؛

 .ةروكذملا

 ةعماجلا يف ةرضاحم ءاقلإو كومريلا ةعماج ريدم ءاقل .ه

 .ةروكذملا

 ةعماجلا يف ةرضاحم ءاقلإو شرج ةعماج ريدم ءاقل.5

 .ةروكذملا

 ةعماجل ةيملعلا ةئيهلا ءاضعأو ةذتاسأ ىلع ةرضاحم ءاقلإ .

 . به تيبلا لهآ

 دجسم يف ندرألا يف تاعامجلا ةمئأ ىلع ةرضاحم ءاقلإ .۸

 .هللا دبع كلملا

 تاءاقللا هذه عيمج هلضفو هللا دمحب تلصح دقو

 .ايجيردت اهنع ثيدحلا يتأي .تارضاحملاو



 يناثلا لصفلا

 ةتؤم ةعماجل ةيدقفت ةرايز

 ندرألا يف دجسم ربكأ ةرايز : فلأ

 لا ا أ ر ا او اورا ا
 مامإلا نييعتو دجاسملا ةرادإ نإ .فاقوألا ةرازو فئاظو نم دعت

 رشنو عبطو «ةسمخلا تاقوألا يف ناذآلا ثبو «نذؤملاو بيطخلاو

 رومألا عيمجو .جحلاب ةقلعتملا اياضقلاو .ءاّرقلا ةيبرتو .نآرقلا

 .فاقوألا ةرازو نوؤش نم اهلك هذه دعت «ةاكزلا عمج ىتح ةيريخلا

 يف وهو ؛ةعساو ةيحالصب بناجلا اذه نم فاقوألا ريزو عتمتيو

 .دلبلل ةينيدلا ةهاجولا ءاول لماح ةقيقحلا

 عم ءاقل ىرج فيضلا ميركتو اا كوم ا لجأل

 ريفس ةبحصب يدابعلا مالسلا دبع روتكدلا مرتحملا فاقوألا ريزو

 دبع كلملل يفاقثلا زكرملاو دجسملا ةلاص يف ةيمالسإلاةيروهمجلا

 .ندرألا يف دجسم لمجأو مظعأ وهو هللا



 O و اا واتا يقام ياعجتم زوون سم سلوا وب ندرألا يف دجسم ربكأ ةرايز

 فويضلاب فاقوألا ريزو روتكدلا بخر «ءاقللا اذه ةيادب يف

 «نيتّيمالسإلا نيتلودلا نيب ةقالعلا رّوطتل هرورس نع برعأو ماركلا

 راشأ اك ؛دجسملا فارطأ يف عقاولا سدقلا ضرعم دقفت انم بلطو

 :يلي ام اهمهأ طاقن ىلإ

 لالتحالا رين تحت حزري فيرشلا سدقلا نأ مغر :فلأ

 .سدقلل ةينيدلا زكارملاو ىصقألا دجسملا نأ الإ ؛ينويهصلا

 نم ةيندرألا ةموكحلا فارشإ تحت اهلك ةيبرغلا ةفضلا يف فاقوألاو

 ٠٠١ انيدلو ءانلبق نم رادت زكارملا هذه تلاز الو ةينوناقلا ةيحانلا

 ةينيدلا زكارملا نوريدي سدقلا يف رقتسم فاقوألا ةرازول عبات فظوم

 يذلا ىصقألا دجسملا جذومن ىلإ راشأ مث .اهيلع نوفرشيو كانه

 هذه نإ :لاقو «ةنياهصلا اهمّده يتلا عقاوملا انارأو ءانمامأ ناك

 بحرن اننإ :فاضأو .ةيندرألا ةموكحلا لبق نم مّمرت عقاوملا
 ميمرت لجأل ناريإ (يسالو ةيمالسإلا لودلا ينانف ةفاك تاحارتقاب

 .كلذ لجأل ضعبلا انوعد دقو «عقاوملا هذه

 متيو «ندرألا يف ةريبك ةيمهأب ىظحت ةاكرلا عمج ةيلمع نإ :ب

 اهدراوم يف ةاكزلا فرصتو ؛فاقوألا ةرازو فارشإ تحت هلك كلذ

 ةياعر ىلوتت زكارملا هذه نأ ىلإ راشأ مث «ماتيألا زكارم اهنم «ةنّيعملا
 .ليعملا نودقفي نيذلا لافطألاو ماتيألا ةيبرتو

 ةفاقثلاو ةراضحلا نم ًاءزج دعت ةرايزلا نكامأ نإ :ج



 تايركذلا دلب يف 0 RE و ا ا RRA ا ا ا و

 هذه هاجت راكفأ نم قرفلا ضعب هلمحيو هدقتعي ام مغر ةيمالسإلا

 دقو نكامألا هذه ءانب ةداعإب متهت ندرألا ةلود نإو ؛ ةينبألاو نكامألا

 قباحصلا ضعبو ةتؤم ءادهش ماقم ءانب ةداعإ يف ًايلاح ترداب

 .ليبسلا اذه يف ةلئاط غلابم نآلا ىتح ةلودلا تفرصو

 قفاوملا نينثالا موي ةرداصلا ندرألا فحص رثكأ تلقن

 ارو را تو فاقوألا ريزو عم يئاقل ربخ م75

 .ءاقلل

 نم نوكتي وهو .دجسملا فحتم ىلإ فاطملا ةياهن يف انهجوت

 رخآلا مسقلاو .نورق ّرم ىلع ةيمالسإلا راثآلاب صتخي مسق :نيمسق
 ن ت ل ر لد كلل غا نهرا اه وعقن

 ةرازو ةيلوؤسم وه انه يهابتنا ىعرتسا ام نإف ؛لاح يأ ىلع
 مغر «ةيبرغلا ةفضلا يف دجاسملاو ةينيدلا نكامألا ظفح يف فاقوألا

 ىهو ةلتحملا يضارألا ىلع مّيخت ةبصاغلا ليئارسإ ةلود بلا لأ
 !!فيرشلا سدقلا ديوهتل ىعست نآلا

 ةتؤم ةعماج ةرايز : ب

 ةمحاتملاو ةيبونجلا "كرك" ةظفاحم يف ةنيدم "ةتؤم" نإ

 مورلا مامأ ةنيدملا هذه يف مالسإلا دونج فطصا .ةلتحملا نيطسلفل

 2" ةحاور نب هللا دبع و ١ ةثراح لا نب ديز و 'رايطلا رفعج ' ةدايقب



 SS ۳١۹ اا ااا O eS ةتؤم ةعماج ةرابز

 يذلا .ديلولا نب دلاخل ةدايقلا تلوح «ةثالثلا ءالؤه داهشتسا دعبو

 فارطأ يف ًانارين جّجأ ثيح ةصاخ ةليحب باحسنالا عاطتسا

 ةديدج تاوق قاحتلا نم عنمو مورلا فاخأ يذلا رمألا ءركسعملا

 .اليل باحسنالا عاطتسا ةليح ا هذهيو مهم

 نأ الإ ؛ءانثلاو نيسحتلل وعدي يركسعلا هبولسا نأ مغر

 سوؤر ةأطأطو ءادعألا ؤّرجتل ًاعفاد ّدع ةكرعملا ةحاس نم همازبغا

 نوثحي اولعجو بضغب نوملسملا مهلبقتسا كلذ لجألو «نيملسملا

 ريثكلا دعاقت . كلذ رثإو ' متررف راّرف اي" :نولوقيو بارتلا مهيلع

 (7.راظنألا نع اوراوتو تيبلا ءاسلج اوحبصأو تايصخشلا نم

 .يلاح لا مهنفدم نع راتمألا تائم دعبي نيملسملا ةداق لتقم نإ

 ببس يل حضتي مل نكل «ةصاخ مئالعب ةكرعملا ةحاس تمَلَع دقو

 ةداقلا نم لكل َنِإف ؛لاح يأ ىلع .ةكرعم لا ةحاس نع ىأنمب مهنفد

 ميقيو .ةصاخ تافصاومب ىظحي رفعج رازم نأ الإ ءأرازمو ةبق

 رفعج ربق برقو .ءاروشاع موي يف ءازع سلاجم كانه نوميقملا ةعيشلا

 نأ نع فشكي اذهو .ليمج لكشب ًارخؤم نادل دعي ب

 لو «ةميدقلا ديلاقتلا نم ءادهشلاو ءايلوألا روبق برق دجسملا ءانب

 ينهذ يف رطخي ام نكل ؛ديحوتلا لصأ عم ىفانتي ًارمأ فلسلا هّدعي

 ١. ماشه نبا ةريس : TAT _TAY /Y؟ :ىبلحلا ةريس //.



O ۳۲تارك لا هلو ىف يي يي تا ل  

 «بناج يف وهف نآلا اَمأ ؛دجسملا لخاد ناك رفعج ربق نأ وه

 .دجسملا ءانب ةداعإ ىلإ عجري ببسلاو

 رمأ لّوأ ناك ةثراحلا نب ديز نأ ةتؤم لهأ نم تعمس

 بسح اوناكف ةحاور نب هللا دبعو بلاط يبأ نب رفعج اّمأ ؛ركسعلل
 .هل نينواعم لسلستلا

 يبأ نب رفعج نأ يأ «لوقلا اذه فلاخت دهاوشلا نأ دقتعأو

 ىلع دهاشلاو .هل نينواعم اناك نارخآلاو لوألا رمآلا ناك بلاط

 .ةتؤم ءادهش ءاثر يف كلام نب بعك ةديصقو ناّسح رعش وه كلذ

 لعفب نيعتسي مث .هللا دبعو ًاديز مث ًارفعج ةيادبلا يف ركذي ناّسحو
 ةحاس ىلإ لوخدلا يفو ةيارلا لمح يف اوعباتت مهنأ يأ (اوعباتت)

 .ةياهنلا يف داهشتسالا يفو ةكرعملا

 ارنب ات لتق هللا ندعي الق

 اوعّياتت نيح هللا دبعو ديزو

 فو «نيترم (اوعباتت) ةدرفم مادختسا نيتسلا نيذه ف ررکت

 دبالو هللا دبعو ديز ىلإ راشأ مث الأ رايطلا ًارفعج ركذ نايبلا ماقم
 .نيتيبلا يف درو يذلا لكشلا اذهب ناك ةهبجلا يف مهفافطصا نأ



 مايل ا ا سا مل ا اناا قيما دم يروون ةتؤم ةعماج ةرايز

 :هتديصق يف كلام نب بعك لوقي

 ©” لوألا معنف مهو مادق عماولو رفعجب نودتيم ذإ

 تون ارسل مومسملا مالعإلا نإ .لاح 4 ىلع

 مهيعسو ىلع لاو بلاط يأ لآ ريقحت لجأ نم نيّيساّبعلاو
 ةا ةيغراتعلا اناضقلا نضع نم تنلعح.:قئاقللا ى لقلت
 عقاولا فالخ اهْنأ مغر ةقطنملا يف ةروهشم ةيضاملا ةيضقلاك

 .ةيخحيراتلا دهاوشلا فالخو

 ا 0 ةفاعس ن اغ وهن عت ةكوم امرا
 انلبقتسا دقو.ةتؤم ةعماج انلخد ةفاسملا هذه انعطق نأ دعب نحنو

 ا و تايصخيش ا نا رال

 ميدقتب مرتحملا ةعماجلا سيئر أدب ثيح .ةعماجلا ةرادإ ىلإ انهجوت
 نم ةديرف دعت هذه لثم ةعماج نإ :لاقو « ةعماجلا خيرات نع ةذبن

 دعبو ةيركسع ةعماجك E 2 تیا اهنأل كلذو .اهعون

 رف ةع راطإ ق'تانيلك عيش اهبل[ فنيضأ تاوتتس عجرأ

 نويركسعلاو «فلأ رشع ةثالث امالط ددعو .ةيملع تاصاصتخاو

 لودلا نم يبنجأ بلاط ةئانامث كانه :فاضأ مث

 يف ةديحولا ةيموكحلا ةعماجلا ىهو ةعماجلا يف سرديةيمالسإلا

 1 .' كرك " ةظفاحم

 ١ . ماشه نبا ةريس :۲ / ۳۸.



 تايركذلا لب ىف تيت ونحو لا دس حوا همنا وكم مانت داعم ۳٤

 ريكذتلل ةصرفلا تمنتغا ةعماجلا ريدم ةملك ىلإ ءاغصإلا دعب

 نفدم اهيف يتلا «ةتؤم ةنيدم نم برقت كرك ةظفاحم ةعماج ْنأِ

 دونج راثيإ تايركذ هعم ىعادتي مسالا اذهو .مالسإلا ءادهش

 بلقب ةداهشلا اوقزر نيذلا «مهتايحضتو لوألا ردصلا يف مالسإلا

 ةليلق ةّدعب ءادعألا اود هاج ثيح «ةبرغلا دالب يف نايإلا هؤلم
 نأ يغبني انه نم . ةكاتف ةحلسأب ًادّوزم ودعلا ناك تقو يف ةيئادبو

 ْنِإف ,ةعماجلا ةبلطل يفاقثلاو يقالخألا بناجلل ةبسانملا ةيمهألا ىلوت

 ثيح نمةيمالسإلا رهاظملاب نمزتلي مل ًالثم تابلاطلا ضعب

 .باجحلا

 مث تارمتؤملا ةعاق ىلإ مرتحملا سيئرلا ةقفرب انهّجوت كلذ دعب
 .باطخلا ةّصنم ىلإ

 نم لكلو ةتؤم ءادهش ةربقم برق عقت ةعماجلا هذه نأ اهب

 راثآلاب مامتهالا وه يثيدح عوضوم نوكي نأ تيأترا كلذل ؛مهريغو

 ةرورضو «ةيضاملا نورقلا لالخ دادجألا نع اهانرثأ ىتلاةيمالسإلا

 اهمالعإ تأدب ةيباهولا نأب انملع انأ لجأل كلذو راثآلا هذه ظفح

 رصان " نأ ةصاخبو «ممذلا ضعب اورتشا دقو «دلبلا اذه يف مومسملا

 دق كلسملا يباهولاو روهشملا ةنسلا لهأ ثّدحم "ٍنابلألا نيدلا

 الغ . ةعشاو' ةيفؤانعإ ةلخ أذيو::نورألا لإ اهداف ةيووسس وداع



 Oa SAEED ةتؤم ةعماج يف ةرضاحملا

 اوناك اذلو «ةيباهولا قطنمب نيطيح اونوكي مل ندرألا ءامعزو نيدلا

 يف ععضوملا اذه حرطأ نأب ءاقدصألا ضعب ينم بلط

 لكشب هرشنو ثيدحلا عبط نم نكمتن انلعل ةعماجلا يف يثيدح

 .ندرألا يف لقتسم

 ةتؤم ةعماج ىف ةرضاحملا

 مه نيذلا نورضاحلا كلذ رثإ علطاو «لفحلا فيرع ينمّدق

 دئاقعلا لاجم يف تامولعم ىوتسم ىلع اهبالطو ةعماجلا ةذتاسأ نم

 ؛انه ًاعيمج اهلقن نكمي الو ءةرضاحمل اب تأدب مث .ةيمالسإلا قرفلاو

 :اهنم زجومب يتأن نكل
 متاخ لع مالسلاو ةالصلاو .نيملاعلا برل ءانثلاو دمحلا دعب

 رونلا ةروس نم نيتيا ةوالتب ىثيدح تأدب «ةرهاطلا هترتعو هئايبنأ

 : تلقو

 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ «ميركلا هباتك مكحم يف ميكحلا لاق

 :ميجرلا

 ا
E SEE 

 ماقِإَو هللا رکذ ْنَع عب ال عب الو ةراجت ْمهْلُت ال لاج * *لاصآلاو و

 00 . چ داصْمألاَو كولا هيف تا َنوُفاَخَي ةاكزلا ءاتيإَو ة ةالّصلا



SUS NG a ۳٦ 

 ناتيآلا حضتتو ءاهعيفرت يف هللا نذأ تود رغ ناتالا تنزع

 :نييتآلا نيبلطملا حرش لالخ نم
 ؟ةميركلا ةيآلا يف (تويب) نم دارملا وه ام ١.

 ؟(عيفرتلا) لصحي فيك . ۲
 هاري ام سكع اهنم دارملا ىرن اناف لّوألا بلطملل ةبسنلاب

 ءايبنألا تويب وه  دجاسملا وه اهنم - دارملا نأ نم نيرسفملا ضعب

 ءادأو هللا ركذ نع عيبلا الو ةراجتلا مهيهلت ال نيذلا نيحلاصلاو

 حضتيو ...هلل هيزنتلاو حيبستلا اهؤلم مهتويبو ؛ىرخألا ضئارفلا
 :اهركذ يلاتلا ةلدألا لالخ نم اذه

 برا ضش ىذنلا ءانبلا لغ اإ ىد أل تسلا نإ ع١

 ؛فقس اهيف نكي ل اذا ًاتيب .ةيانبلا ىلع قلطي الو ؛فقسو ناردج

 هقدص يف يفكيو ؛دجسملا ناونع قيقحت يف ًاطرش سيل فقسلا نيب
 .ةعبرألا ناردجلا

 :نيكرشملا تويب نع نارقلا لوقي
 نمخرلاب رُکي ْنَمِل انْلَعَجَ ٌةدجاو هم سالا َنوُكي نأ لولو

 .٠ * ...ةّضف ْنِم ًاففَس ْمِهتوُيبل

 ريغ مالكلا اذه ناكل فقسلل ًامزالم نكي ملول تيبلا نإ

 (ةضف نم ًاناردج وأ ًافقس مهتويبل) لوقي نأ هيلع ناكل لب «حيحص

 ١.الزخرف : ۳٣۳.



 اا ae RS E ةتؤم ةعماج يف ةرضاحملا

 تيبلا نيب مزالتلا نع فشكي كلذو «قباسلا ريبعتلا مدختسا لب

 .دجسملا سكع فقسلاو

 ؛فقسلل هنادقف مغر ًادجسم مارحلا دجسملا ناك كلذ لجألو

 . فقسلا ىلع اهئاوتحال كلذو هللا تيب ةبعكلا تناكو

 لباقي يذلا ىنعملاب نارقلا يف (مارحلا هللا تيب مدختسا .؟

 :لوقي ثيح «(مارحلا دجسملا)

 ©. ... ساتل ًامايق َمارحلا َتْيَبلا ةبْعَكْلا هللا لَعَجل

 : ىرخأ ةيآ يف لوقيو

 ُفكاعلا ءاوَس ساتل ُهانْلَعَج يِذَّلا مارحلا ٍدِجْسَملاَو ...
 ۰ (9 . # ... دابلاًو هيف

 دجسملاو تيبلا ةينينثا نع فشكي لباقتلا نم عونلا اذه نإ

 .نارقلا ةغل يف امهداحتا مدعو

 رتعاو ءايبنألا تويبب ةيآلا يف تويبلا 5لوسرلا رشف .۳

 .تويبلا كلت نم الغ ةمطاف تيب

 :ةيآلا هذه اب هللا لوسر أرق :الاق ةديربو كلام نب سنأ نع

 هذه تويب يأ :لاقف «لجر هيلإ ماقف 4 عفر ناهن ّنْذَأ توي يف#

 اي :لاقف كب وبأ هيلإ ماقف ...ءايبنألا تويب :لاق ؟هللا لوسراي

 .9ا/ : ةدئاملا.١

 .10 : جحلا . 3



 تايركذلا دلب يف O ا ا ۳۸

 ةا لاق ؟اهنم ( ةمطافو يلع تيب ىلإ ًاريشم) تيبلا اذه هللا لوسر

 .اهلضافأ نم معن

 تيب دع ّمث ءايبنألا تويبب تويبلل لوسرلا ريسفت لالخ نم
 نم دارملا نإ :لوقلا نكمي «تويبلا كلت لضافأ نم ةمطافو يلع

 ةيلاعلا تاماقملا يوذ تويبو ءايلوألا و ءايبنألا تويب يه تويبلا

 ريغو ةالصلا ةماقإو هيزنتلاو حيبستلاب مهتويب تئلم نيذلا رشبلا نم

 .عفرت نأ هللا نذأ اذل يملإلا رونلاب ةرينم حيباصم ىهو .كلذ

 ناحو 'تويب" موهفم نع مايبإلا عفر انعطتسا نايبلا اذهب

 . " عيفرتلا" ةملك ريسفت لوانتن نأل تقولا

 :نييلاتلا نيينعملا دحأ وه ظفللا اذبم دارملا نإ

 دقو ؛هليوطتو ءانبلا ةيلعتب ققحتي يرهاظلا عيفرتلا نإ ١
 : ىنعملا اذهب ةدرفملا هذه نآرقلا مدختسا

 .٠ & ... ليِعامْسِإَو تيا َنِم دعاوَقْلا مي ميهار ٌعفْرَي ذو

 ةنايص وه نذإ دارملاف «ةدوجوملا تويبلا نع ثيدحلا نأ ابو
 .مدهلا نم اهظفحو تويبلا هذه

 تويبل ةيونعملا ةنايصلا نع ةيانك وهو يونعملا عيفرتلا ۲

 اهداعبإ يف يعسلا اهدوجو مزال يتلا ؛صاخ مارتحاب ىظحت ةسدقم

 .ينطابو يرهاظ ثولت يأ نع
 . :٠١۷ ةرقبلا.١



 وا حوا وسن وقمت هاوس ةتؤم ةعماج يف ةرضاحملا

 يأ «ءايبنألا تويب ةنايصو ظفحل انتعد ةيآلا نإ «ةجيتنلا يف

 ءاوس «ةيعيرشتلا ةيهإلا ةئيشملا دراوم نم ًاينطابو ًايرهاظ اهعيفرت نأ
 ؛نكت ل وأ ا ىبنلا تيب لثم) كنلوأل ًانفدم تويبلا هذه تناك

 ةيبوبحمب ىظحت اهتسارحو تويبلا هذه ظفح نإف لاح يأ ىلع

 .ةصاخ ةيعورشمو

 د ت ال[ هتف ال هل الم اهقنا عبو تلا طلع ناك اذ[

 َّنِإ !؟ةعدب وأ ًاكرش ةسارحلاو ظفحلا ّدع نكمي فيكف «ةحارصلا

 اوكردي مل ءاكرشو ةعدب اهتنايصو هذه تويبلا ظفح نوتعني نيذلا
 نيدلا لولا راثا يركن راغ نكي فق اف ل كلا ىر

 ينارقلا نذإلا دوجو را ديحوتلا لجأل مہدل ام لكب اوحض

 !؟نيدلا يف ليخد وأ ةعدب اذه لهو 4 عفرت نأ هللا نذأ # عيفرتلا يف

 ءادهشلا روبق برق دجاسملا ءانب
 رومألا 2لو ءان لارو دكه وج الا ةا نأ

 يتلحر يف تدهاش دقو .ةيمالسإلا لودلا يف ةسوململاو ةجئارلا

 نأ يأ .اهعيمج ءايبنألا روبق ىلع دجاسم ىنب دق هنأ ندرألل ةريصقلا

 روبقلل نورواجملا سانلا اهيلع ددرتت دجاسم روبقلا هذه بنج يف

 لصفت ًاناردج كانه نأ مغرو .ةفلتخملا تاقوألا يف اهيف يّلصتو

 يف دجسملا ءانب نم دصق دق هنأ حضاولا نم روبقلاو دجاسملا نيب



 تانركدلا ونكرر و ا شي ص عا 1

 دجن الف الإ و ؛ءامظعلا ءالؤبب ةصاخلا ةعقبلا هذه كّريتلا ءلحملا اذه

 .نيّينابرلا ءايلوألا ءالؤه دقارمو دهاشم عيمج يف دجاسملا ءانبل ًارّربم

 ءاظعلا بنج دجاسملا ءانب ةيضق رابتعا نكمي انه نم

 طابنتسال ةيعرشلا كرادملا دحأ عامجإلاو «ةيعامجإ ةيضق نيّينابرلا
 ينعي كلذ نف اذهك قافتاب دتعن مل اذإ و « يمالسإلا هقفلا يف مكحلا

 .ادبأ عامجإلل ةميق ال هنأ

 باحصأ روبق اوفشتكا نأ دعب سانلا نأ نارقلا يكحي

 يراكذت رثأ ءانبب تبلاط ةعومجم ؛نيتعومجم ىلإ اومسقنا فهكلا
 یر لعدم ءا لإ تعد ىرعخالا ةعرمجلار فروق لغ
 اديجمت نيقيرفلا نم اتردص نيتللا نيتيرظنلا اتلك يكحي نآرقلاو

 .|هلمعل
 وَُلَع َنيذّلا لاق ْمهِب ُمَلعأ ممبر ًاناينُب ْمهْبَلَع اوب اولاقق ...

 ب ےک

 "” . دج مهبل َنَدِّل مهر ىلع
 ةعومجم ناك لوألا قيرفلا نإ :ةيالا يف نورسفملا لوقي

 ةعومجم يناثلا قيرفلا امأ ؛كاذنآ مهرمأ ىلع بولغملا نيكرشملا

 رصع سكع كاذنآ ايمسر ناك يذلا نيدلا يأ ةيحيسملاب نينمؤملا

 ناك رومألا مامزو كرشلاب ًافاح ناك ثيح فهكلا باحصأ ةرجه
 .نيكرشملا ديب
 .١5:فهكلا.١



 0 ee E ةتؤم ةعماج يف ةرضاحملا

 باحصأ ةدابعل ًاعفادو ًاببس وأ ةعدب ناك ول .لمعلا اذه نإ

 ءالؤطل سانلا لبق نم نيمثتو ديجمتك نارقلا هاكح امل فهكلا

 .ءايلوألا

 کوا نإ کل نوار وك طلخا اوو ایا ااا

 ىلع ليئارسإ ينب ءايبنأ ضعب دقارم عقت ثيح ؛ءايبنألا دلب وه اذه

 هذه بنج يف دجاسملا مكفالسأو مكدادجأ ىنب دقو .مكدلب ضرأ

 فلسلا ةريس رمتست يك «ءامظعلا ءالؤه ًاعابتأ متنأ اونوكف .روبقلا

 هانرثأ يذلا رمألا ءامظعلا ءالؤه ديجمتو ميركت يف لثمتملا حلاصلا

 .ةباحصلا رصع نع
 ءادهش روبق ءانب ةداعإ يف فاقوألا ةرازو لمع نّمثن نحن

 راثيإو تايحضت نهر انمالسإ ّدعن انأل .كلذ ىلع اهركشنو ةتؤم

 . مالسإلا قيرط ءادهش

 وأ راسفتسا هل ناك نمل حوسفم لاجملا ْنأب ركذأ ةياهنلا يف

 .رحو رشابم لكشب هدقن وأ هلاؤس دارأ نم حرطيلو «دقن

 لاؤسلا ةيدوعسلا ةيبرعلا يف سرد ريبك خيش ذئنيح حرطو

 :ىلاتلا



SUN r ٤٢ 

 يلع مامإلا رمأ نورسفت فيكف ءازئاج ربقلا ىلع ءانبلا ناك اذإ

 : یی اب ' جايحلا وبأ ' وهو هباحصأ دحأ

 الإ ًالاثمت عدت ال نأ 8#لوسر هيلع ينثعب ام ىلع كثعبأ الأ'

 ا نضر ان ةئيوس الإ ًافرُشَم ارق الو

 نكمي كلذ عم فيكف ںوبقلا ةيوستب انه مامإلا رمأ دقل

 باوجلا
 ىلع مّيخملا تمصلا زجاح قزم يذلا لئاسلا خألا ركشأ

 راثآلا ظفحل نيفلاخملا ةعيرذ وه ثيدح ىلإ راشأو ءسلجملا

 نم ولخي ثيدحلا نإف «ثيدحلا لقن يف أطخأ هنأ الإ «ةيمالسإلا

 هانلق ام متدجول ملسم حيحص متعجار اذإو ««ضرألاب) ةدرفم

 .باوجلا حيضوت ىلإ يتأن قبس اهب ريكذتلا دعبو .ًاحيحص

 دارملاف رج فرح نود نم ةيوستلا ةدرفم تمدختسا ام ىتم

 :ةيلاتلا ةيآلا يف كلذ ءاج اك « جاجوعإلا لباقي يذلا ىنعملا اهنم

ayزئانحلا باتك نم 5 . 



 ةيآلا هذه يف ةيوستلا نم دوصقملا َنإف 274ىَوَسَف َقَلَخ يذّلا»
 لامك وأ «جاجوعإلا لباقي يذلا ةيوستلا نم ىنعملا كلذ وه اهلاثمأو

 اذإق#:اضيأ لاق اکو "7 الجر لاوس 4 ... 8# :لاق (ى .ةقلخلا

 يف ةيوستلا نإ 7 «نيدجاس هَ اوقف يجوُر ْنِم هيف تحفو ُُْيَوَ
 ةيانك وهو « جاجوعإلا لباقي يذلا ىنعملا اهنم داري دراوملا هذه عيمج

 .بيعو صقن لك نع اهتهازنو ةقلخلا لامك نع
 ىلإ ريشت اهنإف رج فرحب ةنرتقم ةدرفملا هذه تءاج اذإ ام

 كلذ ناك ءاوس «ءيشب ءيش ةاواسم اهنم داريو «ةنراقملا ىنعم

 ناطخ كانه ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ًاينطاب مأ ًايرهاظ يواستلا

 ةيوستلا ىلإ يدؤي ليوطلا ريصقتف نيصق رخآلاو ليوط امهدحأ
 تناك اذاو ."اذهب اذه ىّوس " :ةيلاتلا ةرابعلا انه مدختستو |مهنيب

 انفضأ ول «ى رخألا نم ىلعأ امهادحإ ضرألا نم ناتطقن كانه

 ةيوستلا تلصح « ةعفترملا نم انذخأ وأ ةضفخنملا ىلع بارتلا

 .هذهب ةعطقلا هذه ىّوس :ذئنيح لاقيو |مهنيب

 E نيكرشملا ةديقع نآرقلا سكعي

 توني مح وسكت * نيم ٍلالَض يِيَلاَنُك نإ هللاَتو# :يلاتلاك



 تايركذلادلب ىف( ةة4كت تدم ملا 5:

 () . «َتيِمَلاعْلا

 نم مهفوخو نيرفاكلا ركذ نع ىرخأ ةيآ يف يف نارقلا يكحي مث

 : ضرألا مهب ىّوست ول نونمتي ثيحب «ةرحألا باذع

 ضيا مهب یس ْوَل ٌلْوْسرلا اًوَصَعَو اوُرَفَك َنيِذلا دوي ذمو
 .٩ «ًاثيدح هللا نومك الَو

 يهف رج فرحب ةنرتقم نيتيآلا يف (ىوس) ةدام تمدختسا

 امهدحأل اسا نونيشلا نيب وا یب ب نيدروملا الك يف نذإ

 اار دلتا نيب لرألا ن نر لا قوس تح وكلاب

 . ضرألاو ةتيملا داسجألا نيب ةاواسملا اونم ةيناثلا يفو

 :نيينعمب مدختست ةيوستلا نإف مدقت ام ىلعو

 .رج فرحب نرتقت ملاذإ جاجوعإلا لباقيام ١

 ام اذإ كلذو «لداعتلاو ةنراقملا ىنعم اهنم دافتسيام ؟

 لا ف ترف

 ةيوستلا نم دوصقملا ام نآلا ىرن ىتح ثيدحلا ىلإ عجرنلو

 ؟ملسم حيحص يف دوجوملا ثيدحلا يف
 كلذو لّوألا ىنعملا وه ثيدحلا يف ةيوستلا نم دارملا نأ ودبي

 ةدرفم ةنيرقب كلذكو جلا فرح نم ةيوستلا ةدام درجن ليلدب

 .۹۷-۹۸ :ءارعشلا . ١

 £ الا



 .ريعبلا مانس عافترا هبشي يذلا عافترالاو ولعلا ديفت يتلا "ًافرشم '

 يّوسي نأ جايملا وبأ رمأ يده ًايلع مامإلا و ةي لوسرلا نأ يأ

 ناك نسم فلا ءا نا ید .ريعبلا مانس رارغ ىلع تينب يتلا روبقلا

 هل ةقالع ال ثيدحلا ودبي ريسفتلا اذبمو .نيكرشملا تاراعش دحأ

 :ةيلاتلا رومالل كلذو .روبقلا ىلع ءانبلا ميرحتب

 مامإلا ىلع ناكل ضرألاب ربقلا ةيوست دارملا ناك اذإ لَو

 ." ضرألاب هتيّوس الإ" :لوقلا
 ءاهقف ىواتف عم يفانتي ضرألا عم ربقلا ةاواسم نإ :ًايناث

 عباصأ ةعبرأ ىوتسم ىلإ ربقلا ةيلعت اوربتعا ثيح مهعيمج نيملسملا
 07 ةت

 ةيوستب رمأ ةا لوسرلا َّنإف ثيدحلا ةحص ضرف ىلع :ًاثلا
 .فقسو ءانب نم هيلع ناك ام ميدهتب رمأي ملو ضرألا عم ربقلا

 لئاسلا تكسأ ثب ةوقلا نم ةخرذب ناك باوخلا اذه نا

 .ةيلكلاب

 هبحاصل ةدابع رقلا ىلع ءانبلا

 ىلع ءانبلا نع ةعماجلا يف ًابلاط ناك هنأ ودبي باش ثّرحت

 عم ضراعتي كلذو .رقلا بحاصل ةدابعلا ةباثمب هريتعا و ريقلا

 .تيملا نفد مكح باب 2701 / ١:ةعبرالا بهاذملا ىلع هقفلا . ١



 َتاَنِرْعَذْلاَدَلَم یف بيض >2

 .(مهريبعت بسح ةيهولإلا يف ديحوتلا وأ) ةدابعلا يف ديحوتلا

 تاوجلا
 ريغ وأ ربقلا بحاصل ةدابع ربقلا ىلع ءانبلا نأب مكحلا نإ

 نوكي ثيحب «(ةدابعلا) ظفلل يقطنملا ديدحتلا ىلع فقوتي كلذ

 ال بلطملا اذه حضتي مل امو .رايغألل ًاعنامو دارفألل ًاعماج ًاديدحت

 زيزعلا لئاسلا اّيأ .اديحوت وأ ًاكرش لمعلا اذه نوكب مكحلا نكمي

 ءانبلا نإ :لاقي اذامل ؟ةدابعلا يه ام ؟ةدابعلل مكفيرعت وهام

 اتمايص لفانسلا ل ؟لوسرلل ةدابغ:ديحوتلا لوسر رف لع قواكذتلا

 انأ موقأسف «يلاؤس ىلع اوبيجت مل مكنأ |بو:ًالئاق هتردابف ًاريحتم

 .ةدابعلل يقطنملا فيرعتلاب
 :ًاعيج اه ريشن ةدابعلا ديدحت يف تالامتحا ةدع كانه

 ؟ناث صخش مامأ عوضخلاو عوشخلا ينعت ةدابعلا له . ١

 وه فيرعتلا اذه مزال نأل كلذو ءأطخ اذه نأ ملسملا نم

 ناشتا لك نأل كلذو « ضرألا هجو ىلع re ىلع روثعلا مدع

 يلاتلا كولسلا ح جاهتناب نارقلا انرمأي EL هدلاو مامأ عضخي

 :نيدلاولا مامأ

 امُهَْحْأ بَ لَو ةَمحَرلا َنِم لذا حانج اَمُهَل ضِفْحآَو»
 "77 . #ًاريغَص يناّبَر امك

 ل: ءارسإلا ١.



 ؟ناث صخش مامأ يهانتماللا عوضخلا ينعت ةدابعلا له . ۲

 نم ةبترم ىلعأ دعت يتلا ةدجسلا أل كلذو ؛ًاعطق الك

 هل اودجسي نأ ةكئالملا هللا رمأ دقف .مدآل تلصح عوضخلا بتارم

 هتجوزو بوقعي دجس دق (ى'؟١١.نيكرشم اوربتعي مل كلذ مغر

 ةدابع مدآل دوجسلا ناك اذإف «نيكرشم اوّدعي ملو فسويل امهدالوأو

 نمو .هنبال بوقعي لثم يبن دجس الو «"هحبق رابتعاب هللا هب رمأ ال
 .انه هب يتأن يذلا ثلاثلا ىنعملا نّيعتي نييضاملا نيينعملا لاطبإ

 ءاهإ عضاخلا هّدعي صخش مامأ عيضخلا نم عون ةدابعلا .۳

 ةيبشخلا مانصألا لثم ًابذاك وأ ًايعقاو الإ هل عوضخملا كلذ ناك ءاوس

 .ةيوامسلا مارجألا وأ ةيزلفلاو

 عوضخملا َنأب عضاخلا داقتعاب عوضخلا نرتقا اذإ :رخآ ريبعتب

 نأب) ةيهلإلا لاعفألل تقولا تاذ يف ردصم هنكل قولخم وأ هللا وه هل

 ناف (طقف ناسنإلا ريصم وأ هنم مسق وأ ملاعلا ريصم هديب نوكي

 .هاهتنم غلبي مل ولو هاوتسم ناك اهم ةدابعلا ةغبص ذختي انه عوضخلا

 ١.انظر :ةرقبلا 4 ١.

 ل
 .(۲۸:فارعألا) 4َنوُمَلْعَت ال ام هللا ىَلَع َنوُلوُقَتا ٍءاشْحَملاِب ماي ل للا نإ لف ۳ 5 5 < وده لراس ا ا 0 وے رک 4

 :هناحبس لوقي اك حضاو ملظ هنأل كلذو ءءاشحفلا ماسقأ نم كرشلا نإ

 .(1:نامقل) 4ٌميِظَع ٌعْلْظَل َكْرّشلا نإ ... »



 تافركذلا دلت قف هل ۸

 ولو أديجمتو ميركت نوكي فوسف ةَعبِصلا هذه عوضخل ا دقف اذإ اّمأ

 .هاهتنم غلب

 ةديقعب نرتقي مل عضاخلا لمع نأ ماد ام وه «مالكلا ةصالخو

 وأ ملاعلا ريصم نأب داقتعالا اهللختي ملو .ةيبوبرلا وأ ةيهولإلا

 ةغبص ذختي ال هيف غلاب امهم هعوضخ نإف .هل عوضخملا ديب ناسنإلا

 .ةدابعلا

 يه مانصألا ّنأب نودقتعي اونوكي مل برعلا نيكرشملا نأ مغر
 اهتيبوبرب نودقتعي اوناك مهنأ الإ « ضرألاو تاوامسلا تقلخ يتلا

 نآرقلا تالالدتسا يفو ؛اهيلإ ةلّوحم ملاعلا ةرادإ ْنأو «ملاعلل اهريبدتو

 :كلت مهتديقع ىلإ ةحضاو ةراشإ مانصألا هذه ةيبوبر راكنإ ىلع
 رور

 لَو ايس مكعب الام هلا نود ْنِم َنوُدِبْمَت هذا لاق
 07. 4 يكرُضَي

 وأ عفنلاب سانلا دادمإ ىلع ارداق ناك نمل لهأ ةدابعلا نأ يأ

 .نيرمألا نيذه ًالهأ تسيل مانصألاو ؛مهرارضإ

 نورتتعي اوناك يل نأ تابآلا ضعب دهشت

 ةيقلاخب نودقتعي اوناك ام مهّنأ مغر ؛مهيدوبعمل ةيبوبرلا لثم ًاماقم

 لثم ةصاخ تالاجم 2 ناسنإلا ريصم نأ نودقتعي لب «مانصألا هذه

 ١. ءايبنألا : 55.



 اهتدابع يغبنيف «مانصألا ديب برحلا يف ةميزملاو رصنلاو لّذلاو زعلا
 :لاجملا اذه يف هللا لوقي رصنلاو ةزعلا غولب لجأل اهاضر بسكو

 3 «نوُرَصْني ْمُهَّلَعَ هلا هللا ِنوُد ْنِم اوُذَحَتأَول

 :كلذك لوقيو

 ٠٠ رع مهل اويل هلآ لا نو نم اود
 يتدرممل يقطنملا ديدحتلاو ةدابعلا ىنعم ىلإ تافتلالا عم

 روبق ىلع ءانبلا نأ ىلع حوضوب مكحلا اننكمي «كرشلاو ديحوتلا
 نم دحأ ال هنأل كلذو .اماحصأل ةدابع سيل ءايلوألا و نيحلاصلا

 ةدابع مهلمع دعي ثيحب ًاّبر وأ اإ روبقملا ربتعي نيح اصلا دابعلا

 نم نيحلاصلاو ءايلوألا نوّدعي عيمجلا نإ لب قلا بحاصل

 ديحوتلا قيرط يف مهجهم اولذب نيدحوم ًادابع روبقلا باحصأ
 .ةداهشلا سأك اوعّرجت ام ًابلاغو «مهسفنأو مهلاومأب اوُحضو

 رمتؤملا يف نيرضاحلاو نيعمتسملا بولق يف عقو نايبلا اذهل ناك

 يأ نم رثكأ مهل ًاتفلم نآرقلا تايآ ىلإ دانتسالا ناكو ؛مهيف رّنأو

 .رخآ ء يش



 تايركذلا دلب يف OST ب7 مه

 بابرأ ال نوب رقم دابع مانصألا

 عوضخلا يه ةدابعلا نأ ىلإ مترشأ مكتحامس :رخآ لئاس لأس

 نوربتعي اوناك «ةلاسرلا رصع يف برعلا نأ عم «هيلأتلا عم نمازتملا

 وه اهتدابع نم فدهلا ناكو ءام اتارا نوبّرقي ًادابع مانصألا

 بابرأ وأ «ةملا اهسفنب يه اهن ال قيرطلا اذه نع هللا ىلإ برقتلا
 :ةيلاتلاةيآلا يف كلذ ىلإ نآرقلا ريشي اك

 ام ءايلؤأ ِهنوُد نم اوُدَحَنَأ َنيِذَّلاَو صلاخلا ٌنيّدلا لل آلأ»

 هيف مهام يف مهيب ُمُكَحَي هللا نإ ىر هللا ىلإ اتوب ن رقیل الإ مهدیعت

 "7 . رانك ثذاك َوُه ْنَم يِدْهَي الهلل َّنإ نوفل
 وهام سكع مانصألا ةدابع نم ءيشب حّرصت ةيآلا هذه نإ

 ىلإ بّرقتلا ةدابعلا نم نيكرشملا عفاد لعجت ثيح ءاهنع فورعم

 ءاخرلاو ةدشلا نأ وأ رضت وأ عفنت اًهنأب نودقتعي اوناك امو هلل

 ريصم نم ءيشل ةكلام ًابابرأ اهوربتعي مل ةزجوم ةملكبو .اهديب

 كلذو .ًاعنام نوكي الو لتخي فيرعتلاف اذه ىلعو . دباعلا ناسنإلا

 ام مهّئأ مغر ةدابع مانصألا هاجت نيكرشملا لمع ىلع قدص هنأل

 .اهتيبوبر وأ اهتيهولإب نودقتعي اوناك

 رھا



 باوجلا
 تايآلاو ؛نآرقلا تايآ يف داضتلاو ضقانتلل دوجو ال الأ

 اوناك برعلا يكرشم نأ كشلا ىلإ وعدي ال لكشب تحضوأ ةقباسلا

 مانصألا هذه ديب اهلك ةميزهاو رصنلاو ةّلذلاو ةزعلا ّنأ نودقتعي

 ةراشإلل " بابرألا" ةدرفم هسفن نارقلا مدختسا دقو ؛اهتدارإ نهرو

 :اهيلإ

 00 . راما كاوا للا مأ ريح َنوُقوفُم باب ابراء... ©

 .٠ ....لا نو ني ابابزأ ُهتابخيو خفرابخأ وذا

 يف ًابذاك ناك روكذملا قيرفلا ّنأب دهشي ةبآلا ليذ نإ :ًاينا

 مكحملاو يوقلا نارقلا قطنمل مهتهجاوم درجمب مّنأل كلذو «هئاعذا

 مهدبعن ام# :اولاقو «فيرحتلا ىلإ اولام «ةيبوبرلاو ةيهولإلا يفن يف

 .اهديب رشلاو ريخلا ْنأب نيدقتعمب انسل انأ يأ «انوبّرقيل الإ

 E يق جارالا لونإ

 . «رافك بذاك َوُه ْنَم يِدْهَي ال هللا نإ

 هذه ةيهولإب نودقتعي لب مهئاعذا يف نيبذاك اوناك مهْأ يأ

 .اهنودبعي اوناك اذل ءاهتيبوبرو مانصألا

 ا
 ١". : ةبوتلا . ۲



o۲تاكرك دنا دلي يف يما  

 ةلاصألا م اعم نم « راثآلا ظفح

 نأوةيمالسإلا راثآلا ظفح نع ناك نآلا ىتح ثيدحلا نإ

 تدجمو .نيحاصلاو ءايلوألا و ءايبنألا ميركت ىلإ تعد تايالا

 .مهتارازم ىلع دجاسملا ءانب تنسحتساو «مهتويب

 ر رم فوك ةيواز لوانتيف نآلا ثيدحلا اّمأ

 ثداحلا نإ .ةيضقلل يوبرتلاو يعامتجالا بناجلا نع ثيدحلا

 دقو ًادحاو ًاربخ حبصي نأ ىلإ نامزلا رورمب هتمظع دقفي ميظعلا

 دادع يف حبصُي نأ ىلإ ى رخألا دهاوشلل ًادقاف ناك اذإ ركني

 .اهنونجو ليل ليبق نم ريطاسألا

 مساب لوسر ةثعب وه (نوملسملا نحن) اندنع تامّلسملا نم

 كلذو «ءايبنألا خيرات تايعطق نم ةيضقلا هذه دعنو #3 حيسملا

 ةصاخبو برغلا نأ الإ ."ليجنإلا " هباتك عم هتثعب ٌرقأ نآرقلا َنأل

 اذهو ةثعبلا هذه يف كشي ذخأ مهنم نيفقثملاو بابشلا ةقبط

 .نارقلا ريغ نع هوذخأ هتثعب ربخ ْنأل كلذو لوسرلا

 رثأ دجوي ال هّنأ وه «يرغلا ماعلا يف ةرهاظلا هذه لع نم

 هتبسن نكمي باتك الو ةمالع الو هل رازم الف «حيسملا نع سوملم

 نع ةرابع يه ليجانأ نم دجوي ام عيمج نأل كلذو ؛بيغلا ملاع ىلإ

 ل هنأ اك ؛ةيوامس بتك اهْثأ ال حيسملا ديسلل ةيتاذلا ةريسلل ةياكح



 0 ۳ eee Sea SRA ةلاصألا ملاحم نم راثآلا ظفح

 ل a د

 .يبرغلا باشلا رظن ةهجو نم ةيروطسأ ةغبص ذختا دقو «ماهإلا نم

 نأ مهيلعو ,نويحيسملا هيف عقو امم اوربتعي نأ نيملسملا ىلع
 يف اوعسيو «ةقدب مهدالوأو ءايبنألا نم هوثرو امو مهثارت ىلع اوظفاحي

 هب ىلتبا يذلا ريصملاب ءالتبالا نود لوؤحلل ناثالا كلت ةنايص

 :نويخسملا

 لوقن  ةيمالسإلا راثآلل انظفح رثإ  نيملسملا نحن انأ الإ

 رثكأ لبق ةكم يف ثعب لوسرلا نإ :- كش نود نمو سأر ةعفرب -

 لاجملا اذه يف حجن دقو «هنيد ىلإ ملاعلا اعدو ءانرق رشع ةعبرأ نم

 . ارهاب احاجن

 مده يذلا مارحلا دجسم برق هدلوم ىلإ ةراشإ) هدلوم انه

 ةعقبلا هذهو (ءارح لبج) ةثعبلا لبق هدبعم انه .(نيّيباهولا سأفب

 هتاجوز نفدم انهو .نيكرشملا عم هتكرعم ةحاس (دحأ وأ ردب)

 ةيعقاول دوهش اهرغ تارشعو ةسوململا راثآلا هذه نإ .هبراقأو

 انيلع امو «ةلاصألا م اعم نم ملعم راثآلا هذه ظفحو «ةيهلإلا ةوعدلا

 .اهظفح يف يعسلا الإ

 تيأرف ةالصلا تقو بارتقاب تسسحأ انه انثيدح غلب امدنع

 ةعماجلا سيئر نم ركشلاب ًايلمع هتممتأو ؛ثيدحلا متخ ةرورض

 نع روثأملا ثيدحلا تأرق ةياهنلا يفو «جمانربلا فيرعو مرتحملا



 تانروكدلا دله قفا اة ميم ممم م 0£

 :- فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لّجع  نامزلا بحاص

 ةينلا قدصو ةيصعملا دعبو ةعاطلا قيفوت انقزرا مهللا '

 باوصلاب انتنسلأ ددسو ةماقتسالاو ىدملاب انمركأو ةمرحلا نافرعو

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ' ...ةفرعملاو ملعلاب انبولق ًالماو ةمكحلاو

 .هتاكربو

 ةعماجلا ةبتكمل ةيدقفت ةرايز
 يف اندقفتو «ةالصلا ةماقإ لجأل تاعامتجالا ةعاق تكرت

 ٠٠١ , ۲۸١ ىلع يوتحت يتلا ةتؤم ةعماج ةبتكم دجسملا ىلإ انقيرط
 ناك لب ةيلكلاب ةيلاخ ةبتكملا ةعاق نكت مل .ةينيتاللاو ةيبرعلاب باتك

 .جّرختلا تالاسر ةباتكو ةعلاطملاب نيلوغشم بالطلا نم ددع كانه

 مث .يسردلا مهيعس نع فشكي ةبتكملا يف ظحالملا طاشنلاو

 بتك نيوانعو ءامسأب يّذغ يذلا بوساحلا مسق ىلإ انهجوت
 بتك نم ةبتكملا هتوتحا ام ىلع علطأ نأ انه تدرأ دقو .ةبتكملا

 ًايعيش ًاباتك بلطأ امدنع ًايبلس ًاباوج هجاوأ تنك ينأ الإ «ةيعيش
 ىلع ثعبي رمأ اذهو .يلحلا قّمحملل " مالسإلا عئارش ' باتك الإ

 ةيبرعلا رداصملا فالآ ىلع يوتحت ةبتكملا نإ ثيح نم فسألا

 .ةفلتخملا تاعوضوملا يف ةيعيشلا رداصملا دقفت اهّْمأ الإ ةينيتاللاو

 «ةبسانم ريغ ةيرجحلا ةعبطلاب ةعوبطملا بتكلا نأ ركذأ



 SOS 001 ةعماجلا ةبتكم ةرابز

 بتكلا وه ًايلاح مهديفي امو ءاهنم بابشلا ةدافتسال ًالهأ تسيلو

 .ةثيدح تاعبطب تعبط يتلا

 لاسرإ نم اهبجاوب موقت نا ةيملعلا ةعيشلا تازوح نم لمأن

 بهذم فيرعت كلذب متي ىكل «ةمهملا ملاعلا زكارم ىلإ بتكلا
 .ملاعلا ىلإ ينغلا ةعيشلا

 .دجسملا يف ةالصلا ةماقإ لجأل ءأريثك افسأتم ةبتكملا تكرت

 ةعماجلا بالط لكشي زكرمل ًالهأو ادج ًافيظن دجسملا ناك دقو

 لوانت لجأل ةصاخ ةلاص ىلإ انبهذ ةالصلا ةماقإ دعبو .هيف ةيرثكألا

 صخشلا ناك امك ؛راضحلا نم عمج كانه ناك دقو .ءادغلا ةبجو

 حرط دقو .اهتاذ ماعطلا ةلواط ىلع يعم ًاسلاج دقن لأ حرط يذلا

 «ماعطلا مامتإ دعبو .اهركذ نع ضرعن ءانثألا يف ةفلتخم ثيداحأ

 روبق ةرايز ًادصاق ةعماجلا نم ًاجراخ مهتعدوو نيرضاحلا تركش

 .ةتؤم ءادهش

 يف ةكمهنم ةعومجم تدهاش نازملا نحص تلخد امدنع

 ندرألا يف نوميقم نويقارع مهْئأ ذئدعب تملع ؛انه مايخلا بصن

 ةماقإل مرحم نم رشاعلاو عساتلا يف ندرألا نم بوص لك نم نوتأي

 ةرضاح ءاقلإو ءازعلا يف يتكراشمب اوبغرو ءادهشلا ديس ىلع ءازعلا

 ةرضاحم ءاقلإ يف ًابغار تنك ينإ ةقيقحلاو « 8 نيسحلا ةضهن لوح
 ضعبل ةياعرو تقولا قيض نأ الإ ؛كانه ةينيسحلا ةضهنلا نع



 تايرك دلا ولي ىف eS سس لا 05

 .ةبغرلا هذه ةيبلت نود تلاح حلاصملا

 ءادهش رازم تدجو ينإف ؛هنع لفاغتلاو قحلا راكنإ نكمي ال

 ْنأ ىلع دورتي ثيدح كانه ناكو ءديج لكشب هؤانب داعي ةتؤم

 يشاكلاب بلاط يبأ نب رفعج ةبق ةفرخزب تلفكت ناريإ ةموكح
 ةرثدنملا راثآلا عيمج ءانب هيف داعي يذلا مويلا يتأي نأ لمأن .لوقصملا

 .ةلاصألل ملاعم يه يتلا

 ءاوملا انكرتو ؛مهيلع انملسو « ةثالثلا ءادهشلا روبق انرز

 يذلا قيرطلا ريغ نيكلاس .نامع نيدصاق كرك ميلقإل يعيبرلا
 قيرطلا ىلع انئج دق انإف .ميلقإلا اذه ىلإ ءيجملا دنع هانكلس

 ةة قيوطلا ن انها تقوم كول دلو عملا رجم زوي ىلا

 لكيم ا اهنإ :ليق دقو «ناسنإللا لاثمت هبشت لبج قوف ةميظع

 يف ًازوجع تناك اهْنأب نآرقلا اهركذ يتلا طول ةأرمال رّجحتملا

 :نيرباغلا
4 

 4 ت رم

 .٠0 4نيرياغلا يف ًاروُجَع الإ *َنيِعَمْجَأ ُهَلْهآَوهانيَجَتَنل
 لتحمل ا نيطسلف ةلود عقت تيملا رحبلل ىرخألا ةفضلا يف

 يف انأرق مايألا كلت يفو .ةلتحملا نيطسلفل ةخاتم كرك ةظفاحمو

 لامش يف عقت) قرفم ةظفاحم يف تاراتكحلا نم ًافالآ نأ فحصلا

 ١. ءارعشلا : 1١1٠/١ .



 قا ل ةتؤم ءادهش روبق ةرايز

 ةيمسرلا قئاثولا تحنم دقو «نييليئارسإ راجت ىلإ تعيب دق(ندرألا

 ةبرجتل راركت ةقيقحلا يف اذهو .مهئامسأب يضارألا هذه يرتشم

 نم مكايإو هللا انذاعأ م۸٤۱۹ ماع ةينيطسلفلا يضارألاءارش

 .رافكلا سئاسد

 نيب زل كح سا ف ةيمورا رع فيلا هلا ا

 ضارمألا نم ريثكل ًاديفم دعي هيف لاستغالا نأ الإ ءاهيف يح دوجوم

TTهارد ركنلا اذه ع رست دكر  
 امك ؛ندرألا دراوم دحأ لكشي اهريدصتو ءاداس رتعت ةقطنملا هذه

 نم ةدمسألا نم عونلا اذه دروتست يتلا لودلا ةلمج نم ناريإ نأ

 .ندرألا



 ثلاثلا لصفلا

 كومرجلا ةعماج ةرايز

 يلوخد نم موي عبار فداص(۱۳۷۷ /7 /15) ءاثالثلا موي نإ

 هيل لبلاده نأ انفاس انكر كد دقو ةا ا ةنورألا ةكلمملل

 ةعماجو .ةيلخادلا ةجاحلا نع ةضئاف ةيسارد دعاقمو تاعماج

 ةعماجلا هذه ريدم ىقتلا دقو .تاعماجلا كلت ىدحإ يه كومريلا

 ناكو «ندرألل يلوصو لبق ةيمالسإلا ةيروهمجلل مرتحملا ريفسلا عم

 نع ةرضاحمو «ةعماجلل ةيدقفت ةرايز يل نوكي نأ هنم بلط دق

 .(ةيمالسإلا ةدحولا)

 ريفسلا "يناحبسلا يلع دمحم" ةداسلا ةقفرب ناّمع تكرت

 نيدصاق «ةرافسلل يناقثلا راشتسملا ' مراكم ديمح "و مرتحملا

 ةفاسم عطق دعبو ًاحابص ةعساتلا ةعاسلا يف كلذ ناكو .كومريلا

 دفا حان المو

 (يندرأ وهو) يمسرلا انترايس قئاس دهاش قيرطلا ءانثأ يف

 اذه هلمع انقئاس حّبقف «يراربلا يف لاقتربلا رشقب يمري رخآ اقئاس



 ا و ا وس ا وطا كومريلا ةعماج ةرابز

 كانه ةفاظنلاب سانلا مازتلا نأ تكردأ ذئنيح .ديلاب ةراشإلاو قوبلاب

 ىرن ثيح اندالب يف هدجن ام سكع وهو مهندم ةفاظن ببس وه
 !عراوشلا ةفاظن هاجت مامتهالاو ةالابملا يليلق سانلا ةيبلاغ

 باب دنع تفقوتو ةعماجلا مرح ةرايسلا تلخد «لاح يأ ىلع

 زئاف ديسلا ةعماجلا ريدم ذئنيح انلبقتساو .ةعماجلا ريدم ةيانب

 عم انهجوتو «هينواعم نم ددع عم (ءايزيفلا يف روتكد وهو) ةنواصخلا

 .ةصاخلا ريدملا ةفرغ ىلإ ضعبلا

 :لاقف «حاضيإلا هنم تبلطف «ةعماجلا نع ثيدحلا راد

 فلأ4١ ًايلاح مضت يهو م1477 ماع ةعماجلا هذه تسسأت'

 ضعب يف هاروتكدلا ىوتسم ىلإ تمّدقت دقو اذاتسأ ٠٠۷و بلاط

 ." تاصصختلا

 ريدمك ةعماجلا يف يباصتنا ةرتف نم ريثكلا ضمي مل :لاق اك

 ةعانصل زيربت لمعم دقفتل ناريإ ىلإ ةدحاو ةرم تئج دقو ؛اهل
 .تارايسلا

 اهيف ثّدحتأ تنك يتلا ةزيجولا ةرتفلا لالخ نم تفرع دقو

 بهاذملا ىلع هقفلا اهيف سّرديو «تايهلإلل عرف ةعماجلا يف نأ هعم
 هيلع تحرتقا كلذل كانه يرفعجلا هقفلل رثأ ال نكل ,ةعبرألا

 ىمالسإلا هقفلا سّردي نأو «يرفعجلا هقفلاب صاخ دعقم سيسأت

 قنا ل سو نأ نكس راكلالا ينال ا نكس



OD اا ا ٠ A 1 Nتايركذلا دلب يف  

 .رثكأ هحضويو عوضوملا

 هقفلا مق يف ةيمالسإلا ةعماجلا يف سّردن نحن :هل تلق

 دقو ءاهيف مهءارأو ءاهقفلا لاوقأو ةلأسملا خيرات حرطنف « نراقملا

 عوجرلاب يأ انقيرط بسح ةلأسملا ثحبن مث ءانايحأ مهتلدأ ركذن
 . الكشف تيبلا لهأ تاياورو ةّنسلاو باتكلا ىلإ

 لالخ نم الإ هذيفنت نكمي ال اذه نإ :لاقو يحارتقاب بحر
 دادعإو ةذتاسألا لاسرإ ربع متي كلذو ءانعم مكنواعتو مكتدعاسم

 .رداصملا

 ققحت نهر يرفعجلا هقفلا سيسأت نأ ىلإ تافتلالا يغبني

 :ميدقلا ةعيشلا لمأ غولب نكمي كلذ لالخ نمو «ءايشأ ةعبرأ

 .ةعيشلا هقفب ململا ذاتسألا ١.

 .ةيبرعلا ةغللاب مالإلا .؟

 .ةئسلا لهأل ةيهقفلا ينابملا ىلع عالطالا ٣.

 ةيعماجلا تاداهشلا عم اهتلداعم نكمي ةربتعم ةداهش هل .5

 .ملاعلا يف

 اذه انطيحم ينو دحاو صخش يف طورشلا هذه عامتجا نأ الإ

 مهيف عمتجت نيذلا لمعلا اذهب مايقلا نع عنامتيو ءلصحي ام أردان

 ذفن القو .هسفنب هسفن يعيشلا هقفلا سبح دقف اذهبو ؛طورشلا هذه

 ام ًاموي لمألا اذه قّقحت ام اذإو !ةيملاعلاو ةيملعلا عماجملا يف



 يا 000000 0 000 272243983933344 كومردلا ةعماج ةرادز

 تبي يأ .ةيصخشلا لاوحألا لئاسم نوكت نأ بجي ةيادبلا ةطقنف

 اوا ثاريملاو ةيصولاو رارقإلاو قالطلاو حاكنلا لئاسم سيردتب
 ةجاحلا نم رثكأ ةيبرعلا لودلا يف لئاسملا هذه ىلإ ةجاحلا نأل كلذو

 ع غ رالا ليزي ن اا تلا وردو ا لئانشلا لإ
 باوبألا هذه يف نيقيرفلا نيب تاكرتشملا ّنِإ ؛ايئدبم .ةعيشلا هقف

 دكت فرحا ا يااا ج او ءأدج ةريثك

 .بهذملا اذه يف لماكلاب ةظوفحم ةأرملا قوقح نال كلذو .صاخ

 امل نامرحلا ةجيتنب يهتنت ةأرملا ثرإ لاحم يف ةنسلا لهأ ىواتف اديب

 .ايلاغ

 ةعساو تاساردو ثحابم بلطتي ثحبلا اذه نإ «عبطلاب

 .ىرخأ ةصرف ىلإ اهنع ثيدحلا كرتن
 ؛تارمتؤملا ةعاق ىلإ (ةنواصخلا زئاف) روتكدلا ةقفرب انهجوت مث

 لاجم يف ةرضاح ءاقلإ ىنم بلط جمانربلا فيرع ينمّدق نأ دعبو
 .ةيمالسإلا ةدحولا



 كومريلا ةعماج ىف ةرضاحملا

 ىفطصملا دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل ءانثلاو دمحلا دعب

 تأدب ء«نارقلا نم يأ ةوالتو نيبجتنملا هبحصو راهطألا هتيب لهأو

 ۰ :ىلاتلا وحنلاب ةرضاحملا

 .هتاكربو هللا ةمحرو ًاعيمج تاوخألاو ةوخإلا ىلع مالسلا

 هنع رعي يذلاو نيملسملا نيب بيرقتلا وه ثيدحلا عوضوم

 نم ضعبلا هريتعا يذلاو .(ةيمالسإلا ةدحولا) ب نايحألا ضعب يف

 فالتخالا ىلإ رظناف .ضئارفلا نم هّدع رخآلا ضعبلاو «تالاحملا

 نأ له انيأرل ةساردلاب ثيدحلا روح انلوانت ام اذإ و ؛نيأ ىلإ نيأ نم
 ؟تابجاولا مأ تاعنتمملا نم كلذ

 ابيوذت سيل بيرقتلا
 ىلإ نيبهذملا ليدبت وه بيرقتلا ىلإ ةاعدلا فده نأ نظي دق

 كلذ حلطصي اك بهذم يف نيبهذملا بيوذت وأ ءدحاو بهذم

 دعب عّيشتلا اوراتخيو مهتادقتعم نع ًالثم ةنسلا لهأ ىلختي نأب

 نحن .ةينس حبصتل اهبهذم نع اهدي ةعيشلا عفرت نأ وأ .كلذ



 ل ووسام اولا aE كومريلا ةعماج يف ةرضاحملا

 ىرخأ ىف ةفئاط ةا همدا ريو ةةزكفلا هده لع( بوؤوذتلا) قلظن

 ("7١.ءاملا يف ركسلا بوذي امك

 لوزت نأ يهو . .ةوعدلا نم عونلا م " ةدحولا " قلطن انإ

 دئاقعلا لاجم يف ةيمالسإلا ةَمألا ّلظت يكل بهاذملا تازيمث عيمج

 .ديرف ىهقفو يدئاقع بهذمو ةدحاو ةيار تحت هقفلاو

 ةصاخبو ءاليحتسم دعي ىنعملا اذهب بيرقتلا ىلإ ةوعدلا نإ
 علق نكمي ال ةقيقحلا يفو .ًايلاح نحن اهشيعن يتلا فورظلا يف

 وأ موي لالخ انرق رشع ةعبرأ لبق اهترذب تسرغ تافالخ روذج

 .ةريبك ةرجش ةرذبلا تحبصأ ام دعب «ةنس وأ رهش وأ نيموي

 نأ ركذأ «ةيكزلا هسفن تباطو يمقلا يقت دمحم ازريم دهاجملا ةمالعلا هللا محر ١.

 ىلإ رفاس «ةرجهلا نم 1777 ماع بهاذملا نيب بيرقتلا راد سّسأ ام دعب موحرملا

 يدرجوربلا ديسلا ناك دقو ءيدرجوربلا ىمظعلا هللا ةيأ موحرملا ىقتلاو ناريإ

 وهب يف اهءاقلإ ديري هل ةملك نع نلعأ موي يفو .بيرقتلا ةيضق يف هديؤي
 .مق يف ةيضيفلا ةسردملا

 ىلإ ءاغصإلل ترضحو ةصرفلا تزهتناف «نيرشعلا كاذنأ يرمع زواجتي م

 :لاقو افنا هانركذ يذلا بلطملا ىلإ راشأ دقو «هتملك

 نكمن وهف بيرقتلا سكع «ليحتسم وهف بيوذتلا سيل بيرقتلا نم انفده
 .ةيلكلاب
 نيب عارصلا) باتك عبط داعي نأ ءانبلا ناك :لاقو بيرقتلا تامدخب ركذ مث

 بيرقتلا راد نأ الإ ؛رصم يف يدجنلا ىميصقلا هللا دبعل (ةينثولاو مالسإلا

 .ةقرفلا ثبيو ةعيشلاب نعطي هنال كلذو «ديدج نم هرشنو هعبط نود تلاح



 تانركذلا لف ىف ل 00

 :نارمأ ةلاحتسالا هذه ببس نإ

 لكشب ةعيشلا دئاقع ىلع علطم ريغ ينسلا ماعلا نإ : لوألا

 مهت الع رثكأ نأ لب «سانلا ماوعب صتخت مل ةلضعملا هذه نإ .لماك

 .مهتادقتعمو ةعيشلا هقف نع ةيفاكلا تامولعملا لمحي ال مهيفقثمو

 دعب ةعيشلا ةقيقح نع ميسن اهغلب ةنسلا لهأ زكارم ضعب نأ مغر

 نادقف عم ةليحتسم ةدحولاف اذه ىلعو «ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلا

 .ةفرعملاو ملعلا

 نيدعتسم ريغ نيقيرفلا الك نم رابك ءالع كانه :يناثلا

 نم اوكاح مهْمأل كلذو «ساسملا عون ناك امهم مهبهذمب ساسملل

 نم ةجردب ًابجاح ًابوث يديلقتلا مههقفو ةيديلقتلا مهدئاقع

 لالخ نم كلذ دهاشيو ؛ةيلكلاب علخلا نع عنتمي ثيحب ةسادقلا

 .بيرق نم مهب كاكتحالا

 دقفت ماعلا عاقب رثكأ نأ مغر ,ةدحولا رارقإ نكمي فيك

 دوجو عم ديحوتلا نكمي فيك و !؟ةعيشلا ءاب فلأب ةفرعملا

 ! ؟يئرم ريغ ًاساسم ناك ولو اهبهذمب ساسملا ضفرت تايصخش
 !؟تابقعلا هذه دوجو عم ىرخأ يف ةقرف ماغدإ نكمي فيك

 بهاذملا نيب بيرقتلا نكل ءليحتسم ماغدإلا اذه نإ «معن

 عفرو اهيلع ديكأتلاو تاكرتشملا دعب كلذ لصحيو «لماكلاب نكم
 .فئاوطلا نيب هدوجو دوهشملا نظلاو مهافتلا ءوس



 N ب كومريلا ةعماج يف ةرضاحملا

 نرقلا رخاوأ يف بيرقتلا ةيضق راثأ نم لَّوأ وه هاش ردان نإ
 ف ةئسلا ةنغافألا دونجلا ضعب دوجو ببسب كلذو شع ىناشلا

 ةف نود نم ةيضقلا هذه فام طع وردت س نأ الإ هةشح

 دسألا نيدلا لاح ديسلا موحرملا دهع يف أ ةّرم فلملا حتف دقو

 ةطساوب كاذنأ ةركفلا تجّورو (ه115--17055)يدابأ

 يف تدسجتو دوهجلا تنا دن اولو لا نه عاف

 تناك دقو .رصم يف (ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا راد) سيسأت

 تا ا ر تراس ا دن

 قرفلاو فئاوطلا ءاسؤر ةوعدو «مهتاكرتشم نييبتو رحآل اب مهدحأ

 مهافتلا ةيونعم داجيإ لجأل كلذو «تاودنلاو تارمتؤملا يف روضحلل
 اياضقلا يف قّرفتلاو تتشتلا نم مهظفحو «مهنيب براقتلاو

 ةياعرو «ةقرفلا ثبت بتك رشن نود ةلوليحلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 اونوكي نأو ءاهيف فلتخملا اياضقلا حرطو ءادألا يف ةنامألاو قالخألا

 .نييعقاو

 ضئارفلا نم اهنإ لب .ةليحتسم ريغ هذهك ةركف نإ
 هيناعي امو رطاخ نم يمالسإلا ملاعلا طيحي ام ظاحلب تابجاولاو

 ‹ ةيعسوتلا اهاياونو نيطسلفل اهلالتحا ءاّرج ليئارسإ نم ملاعلا اذه

 .دحأ ىلع ىفخي ال يذلا رمألا

 الو ءاهيف فلتخملا اياضقلا حرط مدع ينعي ال بيرقتلا نإ
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 وه الو بولطم ريغ كلذ نإ «تاكرتشملا ريغب ثيدحلا يغبني

 نأ الإ .ثحبلاو شاقنلا نهر ملعلا ةايح َنِإ .مالسإلا حلاصل
 .ريغ ال " نسحأ يه يتلاب لادجلا ' حرطي مالسإلا

 مساب نيدلجم يف اباتك يدجنلا يميصقلا هللا دبع فلأ

 فشك " باتك ىلع هب در ."ةينثولاو مالسإلا نيب عارصلا '
 بسن دقو .يلماعلا نيمألا نسحم ديسلا هللا ةيآ موحرملل " بايترالا

 .ةعيشلا ىلإ تاءارتفالاو بيذاكألا نم ةعومجم باتكلا كلذ يف

 مالسإلل ىمظع ةنايخ دعي باتكلا ناونع سفن نإ
 ةيملتسملا نعم ارك دغ كلذ لالخ نم ةنأل كلذو نيلسملاو

 يف وه ةنسلاو ةعيشلا نيب فالتخالا نأ هباتك يف ركذي هنأ اك .نيّينثو

 .ةينثولاو مالسإلا نيب فالتخا ةقيقحلا

 متشلاو بسلا اهؤلم يتلا هذهك بتك رشن عنم يغبني

 ءاصيإ يغبني اك .فّلؤملا اهيناعي ةيسفن ٍِلَقَع نع ئشانلا نعطلاو
 .بتكلا هذهل رشن ةصخر حنم نود ةلوليحلل تاموكحلا

 ليئارسإ هجاوت ةيمالسإ ةفئاط مهأ نولكشي مويلا ةعيشلا َّنِإ
 ةهجاوملا برحل ةيساسألا ةهبجلا مهتهبج دعت اك «نانبل بونج يف
 .ةنياهصلا عم

 ريثأتلا نم ةريبك ةجردب ىظحي ناك ةعامجلا عم انثيدح نإ

 عم حلصلا نم يندرألا بعشلا رّمذت عم ًانمازتم ردص هنا ةصاخبو



 0 8 كومريلا ةعماج يف ةرضاحملا

 دق تاريربت نأ مغر «عابطنالا اذه لقنت [ئاد فحصلاو ليئارسإ

 .رخآلاو نيحلا نيب فحصلا يف أرقت

 ةمامإلاو ةفالخلا ةلكشم

 ةيضق ىلإ ناهذألا تلقتنا «بيرقتلا نع ثيدحلا ناك املك

 .ةفالخلا وأ (ةمامإلا) ىّمست

 وه انيب «يباختنا ماقم ةنسلا لهأ رظن ةهجو نم ةمامإلا نإ

 لهأ لبق نم بختني مامإلا نإ .ةعيشلا رظن ةهجو نم يبيصنت ماقم
 ل نم نعت يبول والا ةديرطتلا اننا غدر ا
 .ةيناثلا ةيرظنلا ساسأ ىلع هسفن يقلوسرلا

 دعب ركب يبأ ةفالخب نودقتعي ةنسلا لهأ نإ را ةرابعبو

 اذه عمو .هدعب 4ه يلع ةمامإب ةعيشلا دقتعي انيب إب لوسرلا

 ؟ةدحولاو ديحوتلا نع ًالضف بيرقتلا غولب نكمي فيك فالتخالا
 انه فالتخالا نأ يهو ةلأسملا هذه ىلإ تفتلن نأ يغبني نكل

 ًافالتخا سيلو ءةنسلا لهأ رظن ةهجو نم نيدلا عورف يف ًافالتخا دعي

 يف ةيفنحلاو ةيعفاشلا نيب فالتخالا ىوتسمب نذإ وهو ؛هلوصأ يف
 ةنس ءاملع تالوقم هل دهشت ام اذهو «ةيعرفلا ةيهقفلا لئاسملا

 يف داصتقالا " هباتك يف (ه5٠5 ىفودملا) يلازغلا :لاشمأ «نيريثك

 «"مارملا ةياغ" باتك يف (ه771قوتملا )يدمآلاو 'داقتعالا



sae ۸ةايركذلا هلم ىف  

 ىفوتملا) ينازاتفتلاو ." فقاوملا" يف (ه ۷١۷ ىفوتملا) يجيإلاو

 . "دصاقملا حرش ي( ه۱

 :ركذلا يفنآ ءاملعلا تارابع صن كيلإو

 :يلازغلا لوقي

 سيلو تامهملا نم سيل ًاضيأ ةمامإلا يف رظنلا نأ ملعا '

 (7." تايهقفلا نم لب تالوقعملا نف نم اضيأ

 :يدمآلالوقي

 الو تانايدلا لوصأ نم سيل ةمامإلا يف مالكلا نأ ملعا'

 الو اهنع ضارعإلا فلكملا عسي ال كيني تانتذزاللا ريالا نم

 ا ليلا
 :يجيإلا لوقي

 ًايَسأت مالكلا ملع يف اهانركذ اَّنِإَو عورفلا نم اندنع" يهو
 "البف مَع

 :ينازاتفتلا لوقيو

 اهعوجرل «قيلأ عورفلا ملعب ةمامإلا ثحابم نأ يف عازن ال '

 ضورف نم تافصلاب فوصوملا مامإلا بصنو ةمامإلاب مايقلا نأ ىلإ

 .77 4: داقتعالا يف داصتقالا ١.
 .7717 :مالكلا ملع يف مارملا ةياغ .۲

 ."96 : فقاوم لا.



 O A كومريلا ةعماج يف ةرضاحملا

 ".٠ تايافكلا

 لهأ رظن ةهجو نمةمامإلا يف فالتخالا نأشف اذه ىلعو

 ةيضق يف ةيرهاظلا عم ةعبرالا بهاذملا فالتخا نأش وه ةنسلا

 هقفلا نإ ثيح «ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا يف سايقلا ةيجح

 يج امالا ف ر0ا سالا ب يراق
 نيب فالتخالا نأش انه فالتحالا نأش نأ وأ .احيحص ًاليلدو

 لمعتو ًاليلد " ناسحتسالا" ةيفنحلا ربتعت ثيح ةيفنحلاو ةيعفاشلا
 . ' عرش دقف نسحتسا نم " :كلذ يف لوقتف ةيعفاشلا اّمأ هب

 يأ ببسي ال ةنسلا ءاهقف نيب فالتخالا نم عونلا اذه ناك اذإ

 .كلذكةمامإلا ةلأسم نكتلف حانت الو ةقرف

 لوصألا ةباثمب يهو ةعيشلا دنع لصأةمامإلا نإ :ليق اذإو

 ةباجإلا ناف ؟لوصألا كلت مكح اهمكحو مالسإلل ىرخألا

 :نوكتس

 يمالسإلا نيدلا تاذل ال يعيشلا بهذملل لصأ ةمامإلا نإ

 .مالسإلاو ناميإلا هل ا دعي ىذا

 .ديحوتلا) : يهو ةثالث نيدلا ا نإ :ةعيشلا لوقت

 ىلع ناهيإلاو مالسإلا قدصي هذهبو (ءايبنألا متاخ ةلاسرو .داعملاو

 اه نيرخأ نص دالا ى قفف ملا انآ ادعا نو

 ١. /۲:دصاقملا حرش ۲۷۱.



ARNO ES ES ۷۰تانركذلا هلي ىف يرو  

 .ةيهإلا ةلادعلابداقتعالاو « ةي يلعل ةفالخلا نأب داقتعالا

 لري نم نيتفيلخلا ةفالخب داقتعالا دع نم لّوأ نإ ؛معن

 عمتجا ثيح «' صاعلا نب ورمع ' مرضخملا يسايسلا وه نيدلا
 ةمود ' يف "ىسوم وبأ" عم نيفص ةكرعم يف ميكحتلا لجأل
 دادع يف نيتفيلخلا ةفالخ دع #3 يلعب نعطي يكلو ." لددجلا

 مامإلا ىلع ءارتفالا الإ فدبي ناك ام و“ ی ا م

 هذه دعي نال ضعبلاب ىذأ صاعلا نب ورمع لمع نإ

 ةيضقلا هذه روذجب ةفرعم نود نم نيدلا ا نم ةيضقلا

 داقتعالاو ةيضقلا هذه ربتعا " لبنح نب دمحأ" ىتحو «اهازغمو

 دئاقع نم «مهتفالخ بيترت بسح مهتيلضفأو ءافلخلا ةفالخب
 هيف نّود يذلا " ةنسلا " فورعملا هباتك يف كلذ ركذي اى ؛ةنسلا

 .ةنسلا لهأ دئاقع

 نافع ونا سعت نك وا وه ا دعب نا لا
 ("2." نودتهمو نودشار ءافلخ مهلكو مهيلع هللا ناوضر يلع مث

 نسحلا وبأ"و 'يواحطلا رفعج وبأ" نظ نسح نإ
 ءافلخلا ةفالخب داقتعالا نوّدعي مهلعج لبنح نب دمحأب " يرعشألا

 “>. مهبتك يف كلذ دهشن اك ؛الصأ ةعبرألا

 ٠١. بابلا 0۹۰ :ةنابإلا .۳ لا تانك"



 0 اذه ل حم لاو

 ىف ةيضقلا هذه اودع لود داقتعالا اذه 5 ا ا

 ا ةانلغ

 نينس هورشاعو هيي مركألا لوسرلا عم نوملسملا شاع دقل

 ةلأسم حرطت مل فيرشلا هرمع نم ةريخألا تاظحللا ىتحو ةليوط

 ءافلخلا ةفالخب داقتعالا ناك اذإو «لصأك ءافلخلا ةفالخب داقتعالا

 !!اصقان اك خلفا د عدا نأ جت ا نع لسا

 نع ةباجإلل دادعتسا ىلع انأو نادقملا اذبب ىثيدح متخأ

 .ماركلا نيرضاحلا ةلئسأ

 ةبوجأو ةلئسأ

 :اهنم لاؤس مهأل ريشن كاذنأ ةديدع ةلئسأ تحرط دقل

 ؟ةفيلخلا ىلع ّصنلا نيأ

 هللا لوسر دعب اومسقنا سانلا نأ مكباطخ لالخ متلق دقل

 هبختني مامإلا نأ ةلئاقلا ةيرظنلا لمحي مسق :نيمسق ىلإ يك

 مامإلا نأ ةلئاقلا ةيرظنلاب لوقي مسقو .ةنسلا لهأ مهو ةباحصلا

 ىلع ليلد نم له نكل ؛ةعيشلا مهو يملإلا يحولا لبق نم نّيعتي

 ؟ةريخألا ةيؤرلا هذه



  V۲“ا 22#

 تاوجلا

 هيلع صن «يصيصنت ماقمةمامإلا ماقم نأ دقتعت ةعيشلا نإ

 .ب مركألا لوسرلا قيرط نع هللا لبق نم
 عنصو ليهأتلا اهنأش لاجملا اذه يف ةدراولا صوصنلا ضعب

 بيصنتلا نع نلعأ رخآلا اهضعب نأ الإ ؛سانلا دنع ةيضرألا

 .دراوملا كلت نم ةثالث ركذن انه نحنو ؛ ةحارصب

 ةوعدلا ءدب ثيدح . ١

 ذنم هّيصوو هتفيلخب فيرعتلا ىلإ رداب هيي مركألا لوسرلا نإ
 كلذو رفن ةرشع عضب الإ هتلاسر ةيار تحت وضني مل موي ةوعدلا ءدب
 عمجف 0174 يبرأ َكََريشَع ردنا : ىلاعت هلوق لوزن دنع

 بلطملا ينبو مشاه ينب ءامعز نم الجر نيعبرأ هيي مركألا لوسرلا
 .عيمجلل هتلاسرب عدصي نأ لبق ديحوتلا ةديقع ىلإ مهاعدو

 اعد يتلا ةوعدلا كلت لالخ هتوبن نع ب لوسرلا نلعأ دقل

 حّرصو «مشاه ينب نم ًاصخش نيعبرأو ةسمخ نم برقي ام اهيلإ

 لماحو يتفيلخو يبصو نوكي اذه يرمأ ىلع ٍنرزاؤي نم ' :كاذنا
 موقي ةرم لك يفو «تارم ثالث ثيدحلا اذه رّرك دقو ' ...يئاول

 لاقف .هريغ موقي الو «ةرزاؤملل هدادعتسا نع نلعيو هدحو 4 ىلع

 ١. الشعراء:١5؟.



 V۳ ؟ةفيلخلا ىلع صنلا نيأ

 مكيف يتفيلخو يّبصوو يحخأ اذه نإ ' :كاذنا الب ميركلا لوسرلا

 . " هوعيطأو هل اوعمساف

 يربطلا اهلقني ىتلا ةربتعملا ثيداحألا نم ةوعدلا ثيدح نإ

 اذكو .(/6 ص ۱۹ج) هريسفت يفو( 15 ۳٦ص a هخيرات يف

 اهلقني عيمجلاو.(54١ ص ١ج) هدنسم يف لبنح نب دمحأ مامإلا

 .ةحيحصو ةريتعم اا

 ةلزنملا ثيدح . ۲

 نوك ىلع ةعيشلل ًاليلد دعت ىتلا ىرخألا ثيداحألا نم وهو

 لوح ب لوسرلا هب ىلدأ يذلا ثيدحلا هنم داريو ؛اصيصنت ةفالخلا

 . " كوبت" وحن ةكرحلا دنع يش يلع مامإلا

 ينا مركألا لوسرلا قفاري ناك #4 مامإلا نإ :كلذ حيضوت

 ءارتموليك ٠٠١ ةنيدملا نع دعبت يتلا كوبت ةوزغ يف الإ «هتاوزغ عيمج

 رمألا «ةنيدملا ىلع هل ةفيلخ مامإلا يب مركألا لوسرلا لعج ثيح

 .هتبحص هركو هلم :اولاق ىتح تاعئاشلا نوثبي نيقفانملا لعج يذلا

 هركو هلم اولاق ىح ءاسنلاو يرارذلا عم ةنيدملاب ينتفلخ هللا

 نأ ىضرت امأ يلهأ ىلع كتفلخ نإ يلع اي ب يبنلا لاقف «هتبحص



Vتايركذلا هل يف تا ل ٤ 

 0." يدعب يبن ال هّنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت

 نأ نع يكحي نوراه ىلإ ةلزنم ةفاضإ بجومب ثيدحلا نإ
 ناك نوراهو .ةوبنلا الإ تاماقم نم نورامل ناك ام عينج مامإلل

 نم 79-77تايآلا كلذ لوقت اک هتوبن يف ىسومل ا كيرشو ًاريزو

 :هطةروس

 هب ْدُدَشَ * يخأ نوراه * يلم ْنِم ًاريزَو يل لعجأو»

 . يما يف هکر شاو * ير

 : لي ايب هط ةروس نما ةيآلا يف هللا هباجأ بلطلا اذه دعبو

 . 4 ئسوُم اي كلوش تيتوأ ذق ...»
 :نوراه ةّوبنب دهشت ميرم ةروس نم 01 ةيآلاو

 . اَت َنوراه ٌهاخأ انبَمْحَر ْنِم هَل انو و
 دقو ؛كلذك ًايبنو ىسومل ًاريصنو ًاريزو ناك نوراهف ؛اذه ىلعو

 .ةوبنلا الإ يي ىلع مامإلل هتاماقم عيمج دب مركألا لوسرلا تبثأ

 يف ةيكحملا لوسرلا نع هتباينو ىلع ةفالخ نوك لاهتحا امأ

 كلذو ًادج ديعب لامتحا وهف «كوبت ةوزغ نمز يف ةصاخ ثيدحلا

 :ةيلاتلا ةلدألل

 ١ :يراخبلا حيحص عجار. ١ / ١ ملسم حيحصو ؛كوبت ةوزغ : ١١١ /۷؛ ١

 :ةتسلا حاحصلا نم ةسمخلا لئاضف 0/5 ".



 ا ESED O ؟ةفيلخلا ىلع صنلا نيأ

 ةنيدملا كرت نأ تاّرم لب مركألا لوسرلل لصح دقل : الأ

 اذه لثم ثيدحب قطني مل هنأ الإ ءاهيلع ءافلخ وأ ةفيلخ كرتو

 .تارملا كلت نم ةّرم ةّيأ يف ثيدحلا

 هنأ الإ «ةرم نيرشعو ًاعبس ةنيدملا يي مركألا لوسرلا كرت دقف

 نأ نع فشكي اذهو « طقف ةرملا هذه يف الإ ةملكلا هذه قطني مل

 .يقاب نع فلتخي ةرملا هذه هنع ثذحت يذلا فالختسالا

 .هيف رصحني لو ةوزغلا نمز يف تقؤم ريغ هنأش نأو تافالختسالا

 امل بسحف نامزلا كلذ يف ةفالخلا نع ثيدحلا ناك اذإ :ًايناث

 يبن ال هنأ الإ" :لاق ثيح ةوبنلا ىلإ قّرطتلل ةجاح كانه تناك

 تاماقم توبث وه ثيدحلا روح نأ تبثت ةلمجلا هذه ْنِإف «" يدعب

 .(مركألا لوسرلا ةايح يف) ديق نود نمو #4 يلع مامإلا ىلإ نوراه

 رداب « اش يلعل ةوبنلا ماقم توبث وه ثيدحلا اذه مزال نأ اب نكل

 يبن ال هنأ الإ" :لاقف هل هتابثإ دارأ امم كلذ ءانثتساب لب لوسرلا

 ." يدعب

 غالبإلا امأ ؛رمألاب صاخلا غالبإلا ةلزنمب نيدروملا نيذه نإ
 يف ' عادولا ةجح " نم عوجرلا دنع لصح دقف «يمسرلاو ماعلا

 هل اوكرابي نأ كاذنأ عيمجلا رمأ ثيح "٠ مخ ريدغ" ىعدت ةقطنم

 :هتاسبالمو ثيدحلا حيضوت انه اهو «نينمؤملل ريمأك



SE I E E ۷٦ 

 ريدغلا ثيدح . ۳

 عم الب مركألا لوسرلا رداغ ةرجهلا نم ةرشاعلا ةنسلا يف

 نيملسملا ميلعتو «جحلا ءادأ لجأل ةنيدملا نيملسملا نم ريفغ عمج

 يف ىقلأ دقو ةرتفلا هذه لالخ رييغتلا نم ءيش اه ان ام دعب كسانملا

 رداغ جحلا لامعأ نم غارفلا دعبو «" ىنم " يف ةلماش ةبطخ سانلا

 قيرطلا فصن يف هيلع طبه يحولا نأ الإ ؛ةنيدملا اد صاق ةكم

 :ةيلاتلا ةيآلاب

 ام عفت ْمَ نو كبَر نِ كب زن ام علب وسلا اي اي)
 َموّقلا يِدْهَي ال هللا نإ سالا ّنِم ٌكُمِصْعَيْهْاَو لاسر تغلب

 .٠“ تري رفاكلا

 25 مركألا لوسرلا هب غلب ام نأ نع يكحي ةيآلا نومضم نإ

 غيلبت مدع ةباثمب هلعف مدع نإ ثيحب ةيمهألا نم ةجردب رمأ نم

 نايبب ًاقّلعتم نوكي نأ نكمي ال اذه نإ .لماكلاب ةيهلإلا ةلاسرلا

 نومضم نع يكحت باطخلا ةّدش لب ؛ةيهلإلا ماكحألا نم مكح

 لوزنلابيي مركألا لوسرلا رمأ كلذل .ةيمهألا ديدشو ىوتسملا عيفر

 .مهنكامأ يف نيرخأتملا فوقوو نيمدقتملا عوجربو بكارملا نع

 مهب لوسرلا لصف «نذؤملا نذأ .ةدحاو ةطقن يف عّمجتلا نوكيل

 ١ ةدئاملا. : ¥۷.



 وساوس وعساه سا سداتجا فيظساابو ؟ةفيلخلا ىلع ٌصنلا نيأ

 ناك ثيحب ةرارحلا نم ةجردب سقطلا ناكو .ةعامح رهظلا ةالص

 ّمث .هيمدق تحت رخآلا ضعبلاو هسأر قوف هبوث ضعب عضي ضعبلا

 لأسو ثيدحب ىلدأ هلل ءانشثلاو دمحلا دعبو سنملا لوسرلا ىقترا

 :اهنع هوباجأف ةلئسألا ضعب ةباحصلا

 لوؤسم ينإو 5 ىعدا نأ كشوأ نإ هبا نمانلا اهنا ان"

 ؟نولئاق متنأ اذاف «نولوؤسم متنأو

 هللا كازجف تدهجو تحصنو تغلب دق كنأ دهشن :اولاق

 هدبع ًادمحم ّنأو «هللا الإ هلإ ال نأ نودهشت متسلأ :لاق

 ةيتأ ةعاسلا نأو ءقح توملا ْنأو «قح هرانو قح هتنج ْنأو «هلوسرو

 ؟روبقلا يف نم ثعبي هللا ْنأو اهيف بير ال
 .كلذب دهشن ىلب :اولاق

 ؟نوعمست الأ سانلا اهّيأ :لاق مث .دهشا مهلا :لاق

 .معن :اولاق

 ...ضوح ا لع نودراو مستنأو «ضوحلا ىلع طرف يتإف :لاق
 ؟نيلقثلا يف ينوفلخت فيك اورظناف

 ؟هللا لوسر اي نالقثلا امو :دانم ىدانف

 نأو ؛ يترتع رغصألا رخآآلاو ...هللا باتك ربكألا لقثلا :لاق
 الف ...ضوحلا لع ادري ىتح اقرتفي نل انا ينأّبن ريبخلا فيطللا

 .اوكلهتف امهنع اورصقت الو ءاوكلهتف امهومّدقت



 تانزكذلا دلي ىف ا لس ۷۸

 اهّيأ :لاقف .نوعمجأ موقلا هفرعو اهعفرف يلع ديب ذخأ مث

 .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق

 نم مهب ىلوأ انأو نينمؤملا لوم انأو يالوم هللا نإ :لاق
 نم داعو هالاو نم لاو مهّللا «هالوم ٌّنلعف هالوم تنك نمف «مهسفنأ

 «هرصن نم رصناو .هضغبأ نم ضعغبأو هبحأ نم بحأو ماداع

 دهاشلا غلبيلف الأ ناد ثيح هعم قحلا ردأو .هلذخ نم لذخاو

 .ةيآل اب يحولا هءاج ربنملا نم يي مركألا لوسرلا لزن امدعبو
 :ةيلاتلا

 تيضرَو ينم ْمُكَْلَع ُتْمَمْناَو مكن ْمُكَل ُتْلَمْكَأ مولال
 .٠٠ 4 ... ًانيد مالسالا مك

 تاعامج تاعامج 48 يلع مامالل موقلا ءاج كلذ دعبو

 .يمسر لكشبةمامإلا تنّيب اذهبو .بيصنتلا اذه ىلع هنوئنهب

 بيرقتلا نم ساسأ لكاك درازلا عج يكيدعلا روح نإ

 لدا دج لإ ةعيشلا ةلذأ نإ يشأ تاو لار عفرو

 ده اضعب نأل كلذو شكا ةحارصب تثّدحت انه ينأ الإ ,ةنسلا لهأ

 نع تضرعأ اذل .سلجملا يف نيرضاح اوناك نييقارعلا ةعيشلا

 نيرخآلل ةناهإ وأ رتست نود نم ةقيقحلا هجو نع فشكأل لامجإلا
 ١ ةنئاملا. ٠ «



 Veena ا ؟ةفيلخلا ىلع ّصنلا نيأ

 ىلع مسترت ةماستبالاو ةشاشبلا تدهاش دقو سلجملا متتخا

 قرضاحم نم تافطتقم فحصلا ضعب تلقن حابصلا يفو هوجولا

 :ةرضاحملا نع لقن امم نيترقفب انه يتأن ءاهيلا تراشأو

 .يناحبسلا هيقفلا كومريلاب لبقتسا ةنواصخلا . د

 هللا ةيأ ةحاس هبتكم ٤ زياف روتكدلا لبقتسا

 مامإلا ة ةسسؤم يف لوصألاو ةفسلفلا سّرودم يناحبسلا رفعج

 يناريولا ريفسلا يناحبسلا ىلع دمحم ديسلا هقفاري «ناريإ يف قداصلا

 رّوطتلا لحارم ىلع عالّطالا فديب ةعماجلل |هترايز لالخ نامع يف

 .تالاجملا فلتخم يف ةعماجلا هذه لمش يذلا

 :يلي ام راشتنالا ةعساولا (يأرلا) ةفيحص تبتك دقو

 ريدم «يناحبس رفعج هللا ةيأ هيقفلا راز - يأرلا- دبرأ

 ىقتلاو كومريلا ةعماج ةيناريإلا مق ةنيدم يف قداصلا مامإلا ةسسؤم

 يف يناريإلا ريفسلا روضحب ةعماجلا سيئر «ةنواصخلا زياف روتكدلا

 تالا ثم اه تاقاللعلا ت قافا نانا فيفي تخ قاع

 .ةيناريإلا تاعماجلاو

 ةيمالسإلا بهاذملا لوح ةرضاحم يناحبس هللا ةيآ ىقلأو

 هذه صلخم لك ا ةيمالسإلا ةدحولا نأ اهيف دكأ ةدحولا .رضادعو

 «قلقلا ىلع ثعبي ةيمالسإلا ةّمالل نهارلا عضولا نأ ىلإ اردتم ةمألا

 ةلهس ةسيرف نونوكيس نيملسملا نإف عضولا اذه رمتسا ام اذإو



 تانك ذل قلك قا تا e O ع ل ل ۸٠۰

 .ةيراعتسالا تاططخملل

 بهاذملا نأ يناحبس هللا ةيأ حضوأ هترضاحم ماتخ يفو

 .ةيهقف بهاذم اهلك ةيديزلاو ةيرفعجلا ىلإ افاضم «ةعبرألا ةيهقفلا
 باتكلا يف درو امل اهباحصأ مهف ةقيرط يف طقف نمكي فالتخالا

 !ةيمالسإلا روصعلا نم انرق ١5 يضم دعب يعيبط رمأ اذهو « ةنسلاو

 ةعاق ىلإ انهجوت مث ,نيرضاحلا e «ةرضاحملا تهتنا

 ؛نيملسملا ةدحو نع ماعطلا لوانت ءانثأ ثيدحلا راد دقو «ماعطلا

 ريدملا لبق نم راح عيدوت طسو ةرافسلا هاجتاب ةعماجلا ترداغ مث

 .نيرخألاو

 بوقعي نيسح دمحأ ديسلا عم ءاقللا

 شرج ةظفاحم نم) بوقعي نيسح دمحأ ديسلا عم انؤاقل ناك

 ةيرئاشع ةغبص وذ ميلقالا اذه نإ .مويلا كلذ رصع (ندرألا يلامش

 ال ىرقلا نود ندملا يف مهشيعو مهرضحت مغر ميلقإلا اذه ناكسو

 تاونسلا يف ديسلا ماق دقل .ةيرئاشعلا ديلاقتلا ىلع نوظفاحي اولاز

 «ةعيش ءالعب تالاصتا هلو «تاساردلا نم ةلسلسب ةريخألا

 نع عفادي حبصأو تالاصتالاو تاساردلا كلت رثإ رصبتسا

 ىلإ تمحرت «لاجملا اذه يف ابتك نود كلذ ىلإ ةفاضإ .ةّوقب عيشتلا

 يف ترشن الهش تيبلا لهأ نع تالاقم هل نأ اك .ةديدع تاغل

 .ةيندرالا فحصلا



 را با ل اانا باستا او ووسام ماو بوقعي نيسح دمحأ ديسلا عم ءاقللا

 :ةروشنملا هل امعأ نم ةلمج كيلإو

 .مالسإلا يف ىسايسلا ماظنلا. ١

 يفو ةيلامسأرلاو مالسإلا يف يسايسلا ركفلا تازكترم .؟
 .ةعيرشلا

 .مالسإلا يف ةيسايسلا ةيعجرملاو ةباحصلا ةلادع ةيرظن .۳

 .ةمالا ديحوتل ةيسايسلا ططخل ا. ٤

 .ةيبرعلا ةيسايسلا بازحألا ةعيبط .ه

 .هلآو هللا لوسر عم ةهجاوملا .

 .ةيالولاوةمامإلا .

 احلا ةا ا

 .ةهجاوملا رصتخم .4

 .ةاسأملا ةروثلا ءالبرك . ٠

 .خيراتلاو ةعيرشلا يف نويمشاملا.١

 يل مذق «ةرافسلا يف ءاثالثلا موي رصع مت يذلا ءاقللا اذه يف

 مامإلا ىلإ هلآو مشاه ةايح هيف لوانت يذلا هبتك رخآ ديسلا

 لجأل ندرألا يف لصاحلا مّدقتلا نع ءانثألا هذه يف ثّدحت

 اذهك نييندرأ ًاباَّتك نإ :لوقأ ًايثدبم .يعيشلا بهذملاب فيرعتلا

 يف مهو «مهريغ نم رثكأ بهذملاب فيرعتلا ىلع نورداق روتكدلا



SUSE NNE e a A۲ 

 اوفّرعي نأ مهنم لمأن ؛لاح يأ ىلع .بيرقتلا ىلع ردقأ ةياهنلا

 .نيرخآلا ناهذأ نع لهجلا بجح اوليزيو وه اك عيشتلا
 ةوخإلا عم دعوم ىلع انك «ةقباسلا يلايللا يف فولأملا بسحو

 مامتإ دعب ةرافسلا يف ءازعلا مسارم ةماقإ لجأل ةرافسلا يف ةزعألا

 .ةعامج ءاشعلاو برغملا يتالص

 برا ر قيذلا كرك ءانهنشلا ديس تانك رفت نإ
 اذه ىلإ كاذنا انضرعت اذل .ةميظع ةذل وذل ةروثلاو ناريإ بحب

 3٠١" ىفوتملا) يربطلا ريرج نب دمحم هلقني يذلا يخيراتلا عطقملا

 :هحيرات ي (ه

 ديزي نب رحلا) ركسع ةفوكلا هاجتاب هريسم ءانثأ مامإلا هجاو
 الدابتو .دايز نب هللا ديبع لبق نم اثوعبم ناك يذلا (يحايرلا

 نم مسقب يتأن نيركسعلا يف مامإلا بطخ مث «ثيدحلا كاذنأ

 :انه هتطخ

 هللا دهعل ًاثكان «هللا مرحل ًالحتسم ًارئاج ًاناطلس ىأر نم"

 رّبغي ملف «ناودعلاو مثإلاب هدابع يف لمعي «هللا لوسر ةئسل افلاخم

 نإو الأ بلخدف هلخذي نأ هللا لغ اقج ناك لوق الو لغقب.ةيلع

 اورهظأو ؛نمحرلا ةعاط اوكرتو ءناطيشلا ةعاط اومزل دق ءالؤه
 اومّرحو هللا مارح اولحأو ء يفلاب اورثأتساو «دودحلا اولطعو داسفلا
 ۲." هلالح

 .ةرجهلا نم ١ ماع ثداوح 4 / ٤ : يربطلا خيرات. ١



 عبارلا لصفلا

 ا تبسلا لآ ةسسؤم ةرايز

 ند رألا ھو اھ و

 ةسسؤم دقفتب ۱۹۹ / ٤ / ٤ قفاومل ا نينثالا موي انجمانرب رصحنا

 عامتجا طسو ةرضاحم ءاقلإو ندرألا ةعماج ديمع ءاقلو الي تيبلا لآ

 .كانه بالطلاو ةذتاسألل

 راشتسملا مراكم ديمح ديسلا ةقفرب ةعساتلا ةعاسلا لبق تكرحت

 انلبقتسا دقو .ةسسؤملا هاجتاب ندرألا يف ةيناريإلا ةرافسلل يفاقثلا

 ' حوّبش ميهاربإ ' روتكدلا ةداسلا نم لك ةسسؤملا لخدم يف ةوافحب

 نيسح "و "رارج قوراف" روتكدلاو .ةسسؤملا ريدم نواعم

 بيحرتلاو ركشلا دعبو .نواعملا بتكم ىلإ اندشرأ مث "ةدشاورلا
 تاطاشن نع ثيدحلا ىلإ مالكلا انقاس «حوّبش روتكدلا لبق نم

 نيب بيرقتلا عوضوم ةصاخبو ةفلتخملا تاعوضوملا يف ةسسؤملا
 تسّسأت دق ةسسؤم ا نأ ىلإ حوّبش روتكدلا راشأ «ةيمالسإلا بهاذملا



 تافركذدلا دلي قع امم تا ادم ماك تشم ممم ما م5

 ناّمع ةنيدم يف تارمتؤم ةسمخ كاذم تماقأ دقوم 197 ماع

 قوقح عوضوم ةسارد تارمتؤملا هذه تلوانت دقو «ندنلو طابرلاو

 نيب بيرقتلاو .ةاكرلاو «يمالسإلا فقولاو «مالسإلا يف رشبلا
 .بهاذملا

 يف داهتجالا عقوم ' وه ةلبقملا ةنسلا يف رمتؤملا عوضومو
 . ' مالسإلا

 :ًالئاق هتردابف ةصرفلا تمنتغا انه هثيدح غلب امدنعو

 الرا لاسر فاع نما ديا وه داها نإ.

 ةعيرش ْنِإف بناج ىلإ ساسألاو لصألا اذه انعضو اذإو
 ىلع ىوقت ال فوس اهنأل كلذو ؛اه لح ال ةلكشم هجاوتس مالسإلا

 .ةنسلا الو نآرقلا اهلوانتي مل يتلا رومألا نم تادجتسملا ماكحأ نايب

 الو نآرقلا ناك ام اياضق اوهجاو هيي لوسرلا ةافو دعب نيملسملا ْنِإف

 نم اهماكحأ جارختسا ناكمإلاب ناك هنأ مغر) اه ضرعت دق ةنسلا

 .(ةيلكلا نيناوقلا

 ىلإ لحارملا عيمج يف مالسإلا ءاملع أجتلا بناجلا اذه نمو

 اذه نم يمالسإلا عمتجملل ةيهقفلا لكاشملا لحل داهتجالا

 ليبق نم اهضعبو «ةيهقفلا بهاذملا تدّدعت كلذل «قيرطلا

 امهريغو ماشلا يف " يعازوألا" بهذمو صم يف "ثيل" بهذم
 .طقف ةعبرألا بهاذملا تيقبو تضرقنا دق



 راق و سو هاما دوما o الغ تدبلا لآ ةسسؤم ةرابز

 (ى) نآرقلل ًالدعو امهم ًاردصم الغ تيبلا لهأ عابتأ ىدل نإ

 كلذو « داهتجالا نع اونغتسي مل كلذ مغر «(نيلقثلا ثيدح هتعن

 فورظلا ببسب ماودلا ىلع مهعم ًادجاوتم نكي مل موصعملا مامإلا أل

 ةيهقفلا سرادملا تدافتسأ كلذلو ءاهنوشيعي اوناك يتلا ةبعصلا

 ؛ةمئالا ةايح نمز يف ىتح داهتجالا نم ناريإ و قارعلا يف ةيعيشلا

 نب نابأ لثم لحاطف بغ قداصلاو رقابلا نيمامإلا نمز يف ناك دقو

 نب دمحمو (ه١١٠١-١۸) نيعأ نب ةرارز و (ه١51١ قوتملا )بلغت

 اولخد قرأ تايصخشو (ه ٠١١ -/0) يفقثلا يفئاطلا ملسم

 مهترباشمو مهيعس لضفب ةعيشلا هقف ىلع اوفضأو داهتجالا ةحاس

 ةعيشلا دنع داهتجالا لحارم ىلإ تضّرعت دقو .ًارفاو ىنغ ةيملعلا
 ' باتك عم رشن دقو ' هراودأو هقفلا خيرات" باتك يف ليصفتلاب
 .' ءاهقفلا تاقبط

 يعيشلا دهتجملا نأ يأ ؛قلطم ةعيشلا دنع داهتجالا نإ

 نود نم لقعلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا لالخ نم مكحلا طبنتسي

 يف ةنسلا لهأ دنع داهتجالا انيب ؛صاخ بهذم عم مؤالتلا ديق

 صاخ بهذم لالخ نم دهتجي وهف «ديقلا اذهب ديقم ةريخألا نورقلا
 مكحلا طبنتسي ءالثم يفنحلا هيقفلاف بهذملا كلذ ىواتف راطإ ينو

 هل ةقالع الو «ةفينح يبأ نع ةروثأملا ىواتفلاو لوصألا لالخ نم

 دعاوقلا نم طبنتسملا مكحلا ناك ول ىتحو «هلل يعقاولا مكحلاب



Aتانرك دلازدلم ىف هع ا ا مع ٦ 

 كلذب ينتعي ال هنأ الإ .ىرخألا ةلدألل ًافلاخم ةيبهذملا لوصألاو
 .همامإ ىواتف ةرئاد نع جورخلا هسفنل زيجي الو ادلقم ايتفم هرابتعاب

 بهاذملا اوغلأ نأ ذنم تأدب مهبعاتمو ةئسلا لهأ لكاشم نإ

 اوبلس دق كلذب مهو «بسحف ةعبرألا بهاذملاب اوفرتعاو ةيهقفلا

 لمعلا ىلع مهوربجأو نيرخآلا نع ةيركفلا ةيرحلاو يأرلا قح
 ىعس نيحلا كلذ ذنمو .طقف ةعبرألا بهاذملا راطإ يف يعسلاو

 مامإ ءارآ اوطبنتسي نأ ةمئألا دحأل نيدلقم اوناك نيذلا نوتفملا

 .كلذ نع اوذشي الو طقف بهذم ا

 يف يزيرقملا لوقي ءايؤاسام اًكرات ةاينحللا باب قلغل نإ

 ىتح ه 7764 ةنس نم ةعبرألا ةاضقلا ةيالو ترمتسا :ططخلا باتك

 مالسإلا بهاذم نم فرعي بهذم مالسإلا راصمأ ةعومجم يف قبي م

 لوي ملو هيلع ركنأو « اهريغب بهذمت نم يدوعو « ةعبرألا هذه ريغ
 ةمامإلاو ةباطخلل مّدق الو «دحأ ةداهش تلبق الو « ضاق

 ءاهقف ىتفأو « بهاذملا هذه دحأل ًادّلقم نكي ملام دحأ سيردتلاو

 بهاذملا هذه عابتا بوجوب ةدملا هذه لوط يف راصمألا هذه

 .٠ مويلا ىلإ اذه ىلع لمعلاو « اهادعام ميرحتو

 تر كسلا نيل رضا دلا لغ اضفت دنقل

 تاروشنم نم ددع ءادهإب ةقباسلا ةلحرلا يف اليه تيبلا لآ ةسسؤم

 .88 8 "7# / ۲: ةيزيرقملا ططخلا.١



 A O e البف تيبلا لآ ةسسؤم ةرابز

 انيدهأ ليمجلا در لجألو « 38 قداصلا مامإلا ةسسؤم ىلإ هتسسؤم

 .تادلجم ةعبس يف 'نارقلا ميهافم ' باتك نم ةرود ءازعألا انناوخإل

 يف ةزجوم ةروصب ًانّودم هنودجت داهتجالا خيرات نأ مهل تركذ دقو

 يف نيرضاحلا نأ تسسحأ دقو .ةعومجملا هذه نم ثلاشلا ءزجلا

 يف حرط دق ثحبلا ْنأ ىلإ ترشأف تاحفصلا نييعت اوبحأ سلجملا

 .(۲۷۱-۲۸۸) تاحفصلا

 .رفاسم هنأ اوباجأف "دسألا نيدلا رصان " ديسلا تدقتفا دقو

 عم ءاقل يل نوكي نأ ررقت دقو ؛ادج ًادودحم ناك ءاقللا تقو نإ

 ام تقولا سفن يفو .تارمتؤملا ةعاق يف اهتذتاسأو ةعماجلا ريدم

 نيب بيرقتلا ةيضق يف ييأر نايب نود ةعماجلا كرتأ نأ تدرأ

 الإ نا تاتا دا وه نورك نأ ىلإ ترشأ اذل «بهاذملا

 بهاذملا ةفرعم نهر (راعش ىوتسم ىلع ال) بيرقتلا ةقيقح نأ
 .ةفرعملا نود بيرقتلا نكمي الو «ةيمالسإلا

 داعتبالا ىلإ يدؤي نيرحآلا دئاقعب لهجلا نإ : ىرخأ ةرابعب

 عقاو فيرعتب ال تيبلا لآ ةسسؤم مهاست نأ نيلمآ .مهنع

 .يقيقحلا ههجوو بهذملا
 .ةبلاغلا يه تاكرتشملا نأ ذئنيح ىرنسو

 نيسحلا دبع ديسلا) موحرملا ريبكلا ملعملا ربع ام بسحو
 ام رثكأ انعمجي ام" :نانبل يف ةنسلا لهأ ءاملع ًابطاخم (نيدلا فرش



AAااا ااا ااا  ODتايركذلادلب يف  

 «بيرقتلا لجأل تطخ ةيمالسإلا ةيروهمجلا ْنأب انه ركذأ . "انقّرفي

 عمجم ' مساب ةسسؤم ليبسلا اذه تسّسأ دقو «ةرابج تاوطخ

 ناونع لمحت ةلجم نيرهش لك رشنت يهو ." بهاذملا نيب بيرقتلا
 قلا اسا

 يرودب انأو ؛ةلجملا هذه لاسرإ انم نورضاحلا بلط دقو

 .بيرقتلا عمجم بتكم ىلإ «ندرألا نم يعوجر دنع مهبلط تسكع

 ؛ لش تيبلا لآ ةسسؤمل ةيملعلا ةئيهلا عم انؤاقل ىهتنا

 ديسلا ةيعمب باهذلا لجأل «ةرافسلا ىلإ باهذلا يف تعرسأو

 .ةروكذملا ةعماجلا ىلإ " يناحبسلا ىلع دمحم '

 ندرألا ةعماج يف ةرضاحملا

 لإ اه اع اد4 نوال ا كوذلل ااف نورألا نإ

 .جراخلا ىلإ هذيتاسأ رّدصي اک بناجأ ًابألط لبقتسي هنأ ىوتسم
 دلبلا ةجاح نم رثكأ ةيعماج ةيسارد دعاقمو تاعماج هيدل نأ يأ

 .ةعونتم ةيملعلا عورفلاو كانه تاعماجلا لوخدل نيلهؤملا نمو

 .نامع يف عقت يتلا ندرألا ةعماج يه كانه ىربكلا ةعماجلاو

 نيظنلا ةليلق «ةليمجلا ةسدنه لاو ريجشتلاو ةحاسملا ثيح نم يهو

 بخ نع نيتك ا نإ لاقي ةنودت لما انا[

 .ةبسنلا ىلع قدص دهاش ةيمويلا فحصلا خسن ددعو «ةئاملاب



 را لا ا ل الا قر ل طا كمال ندرألا ةعماج يف ةرضاحملا

 دقو .ةيندرألا فحصلا يف لبق يذ نم يترضاحم نع نلعأ دقل

 :لاتلا نالعإلا راشتنالا ةعساولا " يأرلا " ةفيحص ترشن

 .مويلا ةيندرألا ةعماجلاب رضاحي يناريإ هيقف

 مويلا حابص ةيندرألا ةعماجلا فيضتست :روتسدلا  ناّمع '

 ةيروهمجلا نم يناحبسلا رفعج هللا ةيأ هيقفلا ةحامس (نينثالا)

 بهاذملا نيب بيرقتلا 1 ناونعب ةرضاحم ءاقلإل ةيناريإلا ةيمالسإلا

 . "' ةيمالسإلا

 ةرادإ ىنبم يف عقاولا "ريدم يلع دمحم" وهب يف ةرضاحملا ماقتو

 :ةغمالا

 نم ريفغ عمج روضح ىلإ ىَّدأ ةرضاحملا نع نالعإلا نإ

 جردملا ىلإ اندشرأ ثيح ةرثكلا نم ةجردب روضحلا ناكو «سانلا

 لجأل ةرادإلا يف ةحارتساو فقوت نود ةرشابم ةعماجلا انلوخد دنع

 .اهتايصوصخو ةعماحلا ىلع فرعتلا

 نيب بيرقتلا" وه نلعأ اك ةرضاحملا ععضوم نإ
 جمانربلا مّدقم عرش ةّصنملا فلخ تفقو امدنعو «"بهاذمل ا

 يميدقتب أدب «ةوعدلا يلوبق ىلع ينركشو يب بحر نأ دعبو «مالكلاب

 ةلاسرب مرتحملا ناريإ ريفس يل ثعب ءانثألا هذه يفو ؛نيرضاحلل

 ةعيفر ةيموكح تايصخش راضحلا نم نأ ىلإ اهيف راشأ دق ةريغص

 .فاقوألا ريزو 'يدابعلا مالسلا دبع روتكدلا " ليبق نم ىوتسملا



 تايركذلا دلب يف 0 O ا ا اا ااا اا ااا ا ياا 0

 ريفغ عمجو «ةاضقلا يضاق ' يميمتلا بيطخلا نيدلا زع خيشلا "و

 يف ةيدج رثكأ نوكأ نأ يناعد امم «ةتوافتم تاقبط نم رخآ

 .يترضاحم

 نم اهذخأ دق هتامولعم نأ ودبي يذلا) جمانربلا مّدقم ركذ

 زيربت) نع ةرابع ةدالولا لحمو خيرات نأ (رخآ ناكم نم وأ ةرافسلا

 ّمتأ نأ دعب رضاحملا نأ : فاضأو ( م 1478 قفاوملا .ق.ه 1

 لجأل مق ةنيدم ىلإ ًاهجوتم هرداغ هتدالو لحم يف ةيئادتبالا هتسارد

 هللا ةيأ" ليبق نم ذيتاسأ نم دافتسا دقو ءايلعلا تاساردلا

 47 ' ينيمخلا مامإلا ةحامس "و ' يئابطابطلا هللا ةيأ "و " يدرجوربلا
 هالا دنع لريضألاو هققلا سرد دق اجلا ريفا نإ :فانضأ م
 نيدلجم يف ةرم لّوأل هسورد رشن دقو .ةنس ةرشع ثالث ةدم ينيمخلا

 كنا لغ لنا ةر لوألا يبا" ناردع نت
 .دلجم ةئام نم رثكأ يف ترشن ةيمالسإلا

 ةسسؤم ' مساب قيقحتلاو ميلعتلل ةسسؤم رضاحملل نإ
 مسق ىلإ ةفاضإ مضت يهو «مق ةنيدم يف ' #4 قداصلا مامإلا

 جرو ديدج او ميدقلا هبلاق يف مالكلا ملع سيردت مسق قيقحتلا
 .عمتجملا ةدافإ لجأل هاروتكدلا ىوتسمب ًابلاط نيسمخ ةنس لك

 بهاذملا نيب بيرقتلا " نع يترضاح أدبأ نأ ينم بلط مث

 . ' ةيمالسإلا



 ها ور ا وو سسسكس ديو هقول ندرألا ةعماج يف ةرضاحملا

 ةالصلاو هيلع ءانثلاو دمحلاو هللا ركذب تأدب داتعملاك انأو

 يترضاحم تأدب نيبجتنملا هبحصو هلآو ءايبنألا متاح ىلع مالسلاو

 :اذكه

 ا ا

 ًةَمْعن اوُرَكْذََو او 3 رقت الو اعبوجب هللا لبي اوت عار
 و هُتحَبصأَق ْحُكِبوُلت َنْئت ب تاق ءادغأ معك ذإ كيل

 .٠ ...ًاناوخإ

 ياّيِإ مهحنم ىلع نيمرتحملا هءالمزو ةعماجلا ريدم تركش مث

 ةدوملا هؤلم وج يف بهاذملا نيب بيرقتلا نع ثيدحلا ةصرف
 .ةقادصلاو

 ةوخإلا نم عامتجا يف يناريإ ملاع لبق نم ثّدحتلا تاذ نإ

 نيحلصملا لامأ ربكأ دحأ ىقّقحت برق ىلع ليلد مهريغو نيّيندرألا
 - ءادعألا هجاون يكل بهاذملا نيب بيرقتلا وهو انعمتجمل نيرويغلا

 يف قيثو نواعت انئيب نوكي ىكلو «ةدحاو ديب بيرقتلا اذه لظ تحت

 .ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيسايسلا تالاجملا

 :ةرضاحملا صن كيلإو

 ١ . :نارمع لا "٠١.



 اهعناومو ةيمالسإلا ةدهولا رصانع

 ةدحولا رصانع

 ماملإ ىندأ هل صلخم لك اهانبتي تا ااا دخولا

 يف نيملسملا نأ يف كشي الو نيملسملاو مالسإلاب ةقدحملا عاضوألاب

 عفرو مالسإلا زع هيف نأل .ىطخلا بيرقتو ةدحولا ىلإ ةجاحلا سمأ

 ا قف نور اا قارا بوو نيمار هر
 قرف ىلإ مهلتكتو نيملسملا لمش تتشتو مالسإلا لالحمضا

 و
 هلا ٍلْبَحب اوُمصَتْعَأَو# : 0 3 لع هناحبس ثح دقو

77 

 َنْيَب فّلَأَف ءادغأ منك ْذإ ذإ ْمَكْيَلَع هللا ةَمْعِن اوُرَكْذأَو | وعرفت الو اعيوج
 01( 5 . ًاناوخإ نيني تخبط اف مكب

 اوت ال e a :اضيأ لوقيو

 .”٠ نوت ململ وپ ماض مل لیپ نع مکر قر بشل
 نيل نإ :لوقيو اهبجشيو هقرفتلا مذي هسفن تقولا يفو

 .197 : ماعنألا .؟



 ا سسوس ا وبا اهعناومو ةيمالسإلا ةدحولا رصانع

 "7. 4 يل يف ْمُهْنِ ت اعيش اوتاكو ْمَُنِد اوك
 اوفر َنيِذَلا َنِم *َنيكِرْشُمْلا َنِم اونو لَو :هناحبس لوقيو

 ۱. اعيش اون اکو مھتید

Eخلا ايالبلا عاونأ نم تتشتلاو ةق  

 ْمكْيَلَع تعي عب كمني نأ لع والا َوُم لف :لوقيو ممألا هباجت يتلا

 قيل ا بلي وأ كلَ تخت نِ وأ ْمُكِووَق ن ًاباذع
 E وهب لمل تالا رص وخصم فنگ ًظْنأ ضْعَب ساب ْمُكَضْعَب

 م رد له بع تامل ا ك سر نع اقالطناف

 .قّرفتلاو تتشتلا نود ةلوليحلل ةملكلا ديحوت ىلإ ةوعدلا

 رارمتساو «قلقلا ىلع ثعبي ةيمالسإلا ةّملل نهارلا عضولا نإ
 نم فده لا يتلا هيرامعتسالا ططخلل ةيحض مهلعجي عضولا اذه

 .مهتفأش لاصئتساو نيملسملا ىلع زاهجإلا اهئارو

 دغلاب ًالمأ انديزيو انبولق يف طاشنلا ثعبي يذلا نأ الإ

 I مج سو يه قرشملا

 اقو “ #نوحلاصلا يدابع اهنِرَي رأل 93 :هناحبس لاق

 ا يِ اوُمِعْضُتْسأ َنيِذَلا ىَلَع َّنْمَن ْنَأ ة يرو :هناحبس

 .10 : ماعنألا .۳ .169 : ماعنألا.١

 ٠٠١. : ءايبنألا ٤. .۳۲ : مورلا .۲



 تاَنَرَكْذَلا هيف لم 4:

 .٠٠ «نيثراولا ُمُهَلَعْجََو ةَ ْمُهَلَعْجَتَو
 تايصوصخو طورش نهر اهنكل ىلاعتو كرابت هللا ةنس هذه

 .دعولا كلذ قيقحتب ةليفك

 نإ :لوقيو ةدحاو أ 9 نيملسملا فصي هناحبس ا

Eنودي . ير انو ةَدح  ) O. i 

 تدك دصقلا نع يكحن ةداملاو «م ا 5 قتشم ةّمألاو

 ىتح ةّمأ نوملسملا نوكي الف كلذ ءوض ىلعو «ةماعزلاو ةدايقلاو

 ةكألاف .ةميكح ةماعزو ةدايقو سا دصقمو فده مه نوكي

 فدهو ةدايقو ةدحاو ةعيرشو دحاو باتكو دحاو تر اهل ةدحاولا

E NS 
 قيقحتل ةليفكلا رصانعلا يه ام .هسفن حرطي لاؤس ةمثو

 ؟رذعتم رمأ فالتخالاو ةقرفتلا دوجو عم اهَقّمحت ذإ ,ةدحولا

 يف ال ةعيرشلاو ةديقعلا يف ديحوتلا يف نمكت رصانعلا هذه
 يف الو ةيفئاطلا يف الو ةغللا يفالو نوللا يف الو سنجلا يف الو نطولا

 لو ناكفألا كلت ىلع ضيرع طخب بطش دق مالسإلاو .ةيموقلا
 اهئاول تحت طارخنالا نم نيملسملا رذح لب ركذت ةيمهأ امل رعي

 ْنِم ْمُكاَنْقَلَح اتإ سالا ايا اي :هناحبس لاق ءاهعم فارجنالاو

 .47 : ءايبنألا ."



 OES اهعناومو ةيمالسإلا ةدحولا رصانع

 ركأ نإ اوفراعتل لئابّقَو ابوُمش ْمُكانْلَعَج انْلَعَجَو شنا رک
 ا he نإ مكان لا

 ناسل وه امناو دلاو بأب ةيبرعلا تسيل ' :ة#لوسرلا لاقو
 ةدحولا اهيف نمكت يتلا رصانعلا ىلإ عاملإلا بجي كلذ ىلعف " قطان

 .ةوخالا رصاوأ اهيلع ينتبتو

 :يه ةيدئاقعلا رصانعلاف

 هبتارمو ديحوتلا.١
 هل .هل كيرش ال دحاو هلإ دوجوب داقتعالا ىنعمب ديحوتلا

 ريغ ىلإ .تومي ال ىح نداق ملاع ءايلعلا تافصلاو ىنسحلا ءامسألا

 .قلاخ دوجولا ةفيحص 2 سیلو لالحلاو »ل |ىلا تافص نم كلذ

 .ةدحولل ةءانبلا رصانعلا نم هاوس .دوبعمو ريدم

 .ةلصب مالسإلا ميمص ىلإ تمتال ثوحب

 نم لكلف ؟اهيلع ةدئاز وأ هتاذ نيع هناحبس هتافص لهف

 اهيثحاب دوهج نيمثت عم - ثوحبلا هذه نأ الإ هقطنمو هليلد نييأرلا

 ةدحولا وهو الأ هيلإ يمرن يذلا انضرغ يف ةبيرلا ريثتال نأ بجي -

 ۳ تاراز



 نارقلا قلخ لاسم نا نوت آل افي تاو ينا ل

 نينس ةّيسابعلا ةفالخلا ماّيَأ نيملسملا لاب لغش دق همدق وأ هثودحو
 ع 7

 ءامد تقيراو فئاوط ىلإ مهتتشو ةدحولا اصع یش دقو .لاوط

 مدقب نولوقي اوناك مهنم ةفئاط ّنأل الإ كلذ امو «لاومأ تبهنو

 ليلدلل عايصنالاو يملعلا راوح لاو ثحبلاف .ةلصب مالسإلا ميمص

 ال - حبصيو قفاقشلاو ءادعلا نماك رشي فاالتخالا اذه نوكو عيش

 لاجملا حسفنلف .رخآءيش ريفكتلاو موللا ماهسل ًافده هللا حمس

 .ىربكلا ةيمالسإلا ةدحولاب شمن نأ نود ىملعلا ثحبلل

 ةصاخلاو ةماعلا ةوبنلا."

 ىلاعتو كرابت هناحبس هنأب ناميإلا ةدحولا رصانع نم نإ

 ةدابع ّيأ بجشو سانلا نيب ديحوتلا خيسرتل السرو ًءايبنأ ثعب

 اوس

 هللا اودع 95 ازش ا 0 يف انْثَعَب دلو :هناحبس لاق

 .٠٠ # َتوْغاّطلا اوُينَتْجأَو

 نأ امك ءًاعيمج ةيمالسإلا ةّمألا نيب ةكرتشملا ةديقعلا يه هذهو

 ميمص نم هدعب لوسرالو يبنال هناو لوسرلا ةيمتاخب ناهيإلا

 + علاء



 Q۷ TT ا 0 0 00008 اهعئاومو ةيمالسإلا ةدحولا رصانع

 دعب يحولا رارمتسا ىعّداو ةيمتاخلا ركنأ نمو «ةيمالسإلا ةديقعلا

 جرخ دقف «ةديدج ةعيرش عم ديدج يبن روهظ ناكمإ وأ ثب يبنلا
 لاق «ةيمالسإلا ةديقعلا عم ضراعتم كلذ نأل ؛مالسإلا ةقبر نع

 هللا لوس ر نکو ْمَكِلاجِر ْنِم ٍدَحَأ ابأ ٌدَّمَحُم ناك ام : هناحبس

 .٩ «ًاميلَع ِءيَش لكب هللا ناكو نييبنلا متاخر

 داعملاب نایال .۳

 ىنعمب توملا سيلو ةرحلآلا ةرطنق ايندلا ناو داعملاب نأيالا

 نم الصأ ٌدعيو نيملسملا نيب ةكرتشملا دئاقعلا نم ناسنإلا ءانف

 .دومع نيدلل ماق امل هالولو «ةبطاق ءايبنألا اهب ءاج ىتلا لوصألا

 ءديحوتلاب نايإلا ىلع «داعملاب ناريإلا فطعي نآرقلا نا دجن كلذلو

 © شر رج مه احِلاَص وعو رجلا مولا فا نَا نم :لوقيو

 نا یخ كلذ رخآلا مويلاو و هللاب ,َنوُنمْؤ مك نإ :ىرخأ ةيأ يفو

 اللا ةد ةيوازلا ورجح ع الا لالا ةذهن

 ىلع همامتها ب يبنلا بص دقو رفكلاو ناميإلا ىحر اهيلع روديو

 اهب نمآ نمف هرفكلاو ناهيإلا نيب ًالصاف أّدح اهلعجو لوصألا هذه

 ١.الأحزاب: 4١٠.

E 
 ” . الا 0۹



 تايوكالا هلو قفا E ا ۹۸

 نع جرخ دقف اهنم ادحاو ركنأ نمو نيملسملا ةرمز يف لخد دقف

 اذه يف يبنلا نع يور ام ضعب ركذن نحن اهو «مالسإلا ةقبر

 ةوخألا قيقحتب ةليفكلا رصانعلا اههالخ نم ملعتل رامضملا

 .ةيمالسإلا

 الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح مهلتاق :##لاقف ؟لتاقأ اذام ىلع :هللا

 مهءامد كنم اوعنم دقف كلذ اولعف اذإف ءهللا لوسر ًادّمحم نأو هللا

 (7.هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ مهلاومأو

 :لاق هيو هللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع يعفاشلا مامإلا ىور

 دقف ءاهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ لازأ ال

 (7.هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع

 نع تيبلا لهأ ةّمئأ دحأ وهو #4 اضرلا مامإلا ىورو

 ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ الب يبنلا لاق #4 يلع نع «هئابا

 "7 .مهلاومأو مهؤامد لع مرح اهولاق اذإف «هللا الإ هلإال اولوقي

 ١ . :هحيحص يف يراخبلا هاور ١ / ٠١ ناهيإلا باتك .

  ۲مالا. / /١61.

 راحبلا.۳ :1۸/ ۲٤۲.



 CO aaa اهعتاومو ةيمالسإلا ةدحولا رصانع

 ةعيرشلا ةدحو

 لوألا ةزيكرلا يه ةثالثلا اهرصانعب ةديقعلا تناك اذإ

 ديحوتو نيملسملا لمش عمجل رخا لماع ةعيرشلا ةدحوف «ةدحولل
 .مهفوفصو مهتملك

 نم ةينيدلا مهرئاعش نوميقي ةدابعلا لاجم يف ةماع نوملسملاف

 نم ًادحاو ركني السم دجت الف «داهجو ججو ةاكزو موصو ةالص

 .رومألا كلت
 اهنكلو لئاسملا تايئزج يف فالتخا ةيهقفلا بهاذملا نيب معن

 ةعيرشلاب نمؤي نم ملسملاف مالسإلا رهوجب متال باداو طورش
 فالتخاو هدلقي يذلا هقفلا بسح اهميقيو ب يبنلا اهب ءاج يتلا
 اهتايئزج يف يحطس فالتخا هنأل .ةعيرشلا رهوج سميال ءاملعلا

 .اهتايصوصخو

 اهانعمب تالماعملاف ؛ةعيرشلا نم ءزج تادابعلا نأ امكف

 ةلاكولاو ةراجإلاو عيبلاف ا لا قوزع معألا وأ صخألا

 نا اك «نصحللا تعمل ان تالافاسم اغار او ةا ال و ةت ر اضم او

 معألا ىنعملاب تالماعم اهرئاظنو اياصولاو قالطلاو حاكنلا

 تحابأ ام نوحيبي ةعيرشلا نم لاجملا اذه يف نودحتم نوملسملاف

 .ةعيرشلا تمّرح ام نومّرحيو ةعيرشلا



 «ةدحولل ةيناثلا ةزيكرلا ىه ةعيرشلاف كلذ ءوض ىلعو

 .اہ لخي ال اهيف ءاهقفلا فالتخاو

 ةدايقلا ةدحو

 ا ةثلاثلا ةزيكرلا يه ةدايقلا يف ديحوتلا نإ

 رمألا يلوألو هلوسرلو هناحبس هلل ةدايقلا َنأب نمؤي عيمجلاف

 راو ر ا و اد ند ییا
 .٠١ كنم ألا

 ةينيد ةدايق لب ةتحب ةيسايس ةدايق تسيل ةيمالسإلا ةدايقلاف

 ثيحو مالسإلا ميلاعت لظ ت هافرلاو ةداعسلا ىلإ عدلا درقت

 ةبآلا 2 لوسرلا ةعاطإ دعب ةرشابم تءاج رمألا لوا ةعاطإ نإ

 نأ بجي كلذ لجألو « لوسرلا ةعاطإ هبش مهتاط نوكت نأ مزليف

 .ةماعزلا ةيحالص مهل لّوخت ةريثك طورش مهيف رفوتي

 فدملا ةدحو

 یب ىفو صاخب ااا ا قاع لف من
 :هناحبس لاق «ةيناسنإلا م ا

 نَع نوه ٍفورْعَملاِ نورمات نمانلل ثَجرخأ ة ا َرْبَخ شک

 ١ . ءاسنلا : 04.



 ۰۱ اهعناومو ةيمالسإلا ةدحولا رصانع

 0( . «وللاب َنوُنِمْؤُتَو ركنُملا

 يذلا فدهلا يف ةكرتشم ةيؤر مهل اهتمرب ةيمالسإلا فئاوطلاف

 .هيلإ اعدو مالسإلا هب ءاج

 هدحو هلل ةدايسلا نوكتل «ضرألا يف نيدلا ةدايس وه فدهلاو

 يذل ومو هاجس لات نادل تاس لغ فا نيالا

 رك ْوّلَو هلك ٍنيّدلا ىلَع ُهَرِهْظُمِل ٌّقَحلا ٍنيِدَو ٰىدُهلاب هَ ْ

 يي
 .ةعيرشلا ةدحو «ةديقعلا ةدحو :يأ «عبرألا تادحولا هذه

 دوعت اهمادهأب نوملسملا كّسمت اذإ فدهحلا ةدحوو «ةدايقلا ةدحو

 ب مالسإلا لوسر لاق .ةدوشنملا ةماركلاو ةبولسملا ةداعسلا مهيلإ

 هل ىعادت ءيش هنم عجو اذإ دحاولا لجرلاك نيملسملا لثم انإ»

 () (هدسج رئاس

 ةلبقلا لهأ ريفكت

 .نيملسملا ةمّثأ نم دحأ هزوجي مل ام ةثالثلا لوصألا

 ١٠١. :نارمعلا.١

 ۲۳ : ةبوتلا ۲

 .۲۷۸ / 5 : لبنح نب دمحأ دنسم .۳



 تايركذلا دلب يف ١٠١

 ةيفنح يبأ مامإلاك ماظعلا ءاهقفلا نع ًالقن مزح نبا لاق

 (7.ملسم قّسفي الو رفكي ال هّنا :يروثلا نايفسو يعفاشلاو

 يرعشألا نسحلا وبأ خيشلا ترضح امل :يسخرسلا لاقو

 :لاقف «هل مهتعمجف هباحصأ عمجب ينرمأ دادغبب يرادب ةافولا

 مهتيأر ينأل «بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رّمكأ ال نا َنلع اودهشا

 "9.مهّمعيو مهلمشي مالسإلاو دحاو دوبعم ىلإ نوريشي مهلك
 تالاقم ' ب هباتك ىّمسأ ثيح يرعشألا مامإلا نسحأ دقلو

 ظفل فئاوطلا عيمج ىلع ىفضأف " نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا

 كلذب رعشي امك ةلبقلا لهأ فالتخا مهفالتخا لعجو نييمالسإلا

 .نيلصملا فالتخا هلوق

 ال هنأ ىلع ءاهقفلاو نيملكتملا روهمج :ىجيإلا ىضاقلا لاقو

 لئاسملا نإ :هلوقب هراتخم ىلع لدتساو «ةلبقلا لهأ نم دحأ رفكي

 وأ ملعب ًاملاع ىلاعت هللا نوك نم ةلبقلا لهأ اهيف فلتخا يتلا

 ثحبي مل اهوحنو ةهج يف الو زّيحتم ريغ وأ دبعلا لعفل ًادجوم
 نوعباتلا الو ةباحصلا الو اهيف همالسإب مكح نم داقتعا نع يبنلا

 “> .مالسإلا ةقيقح يف ًاحداق سيل اهيف أطخلا نأ ملعف

 ١ لصفلا :”7/7 ۲٤۷.

  .۲رهاوجلاو تيقاويلا : /0.

  .۳فقاوملا : 797,.



 AE laa SE اهعناومو ةيمالسإلا ةدحولا رصانع

 لا لل ات رارسألا االغ ت الك نم كل رغ لإ

 .ملسملا ريفكتل ةركنملا

 ةدحولا عناوم

 لمش هب عمجي نأ نكمي امو ةدحولا رصانع تفرع دق

 ةدحولا اطخ لقرعت ىرخأ لماوع ةمث كلذ عم نكلو نيملسملا
 ال يك اهوجلاعيل ةقرفتلا لماوع ةسارد نيملسملا ةدحوب نيّينعملا ىلعف

 :لماوعلا هذه ةسارد كيلإو ةينمألا كلت مامأ اًدس نوكت

 ةيهقفلاو ةيمالكلا بهاذملا . ١

 فئاوط ىلإ ةيمالكلا بهاذملا يف نومسقني نيملسملا نإ

 .ةعيشلاو ةيديرتاملاو ةلزتعملاو ةرعاشألاك
 «ةيرشع ينثاو ةيليعاسإو ةيديز ىلإ اهرودب مسقنت ةعيشلاو

 ةيمالكلا جهانملا هذه ةدايس عم ةملكلا ديحوت نكمي فيكف

 !؟مهيلع

 اعينم ًادس ىئدبلا رظنلا يف ىءارتت بهاذملا هذه ّنا حلاو

 عناوم اهتأكو ودبت ةدحولا رصاوأ ىلإ رظنلاب نكلو «ةدحولا هجوب
 ةفاك ىلع ةدخولا بادهأب كسمتلا نع نيملسملا دصت ال ةيهاو

 .ةدعصألا



 تايركذلا دلب يف 111 1 ] ]ز]ز ]زا £ ١١

 لئاسم ىلإ عجري اهيف فالتخالا رهوجف ةيمالكلا جهانملا مآ

 لئاسملا يف نوفلتخي ةلزتعملاو ةرعاشألا ّنا ًالثم ءةيدئاقعال ةيمالك

 :ةيلاتلا

 ؟اهيلع ةدئاز وأ هتاذ نيع هتافص له ١.

 ؟ثداح وأ ميدق ميركلا نآرقلا له .۲

 ؟دابعلل وأ هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ له .۳

 ؟ةعنتمم يه وأ ةرخآلا يف هللا ةيؤر نكمي له .5

 دوهج نيمثت عمو «لئاسملا هذه لاثمأ نم كلذ ريغ ىلإ

 اهب طاني ال ةيلقع لئاسم يف فالتخا اهيف فالتخالاف نيتفئاطلا

 هناحبس هنوكب هداقتعا ملسملا نم بولطملاف رفكلا الو مالسإلا

 نم سيلف ةينيعلا وأ ةدايزلاب ةردقلاو ملعلا ةيفيك اّمأو ءأرداقو ًاملاع

 وه نآرقلا كلذك «هبهذمو هليلد دهتجم لكلف ؛مالسإلا ميمص

 ميمص نم مدقلاو ثودحلا سيلف هناحبس هباتكو إب يبنلا ةزجعم

 نأ ىتح «لئاسملا نم كيلع هانولت ام كلذ ىلع سقو «ةديقعلا

 لجأل ةيرورض ةديقع تحبصأ نإو ةرخآلا يف هللا ةيؤر ةلأسم

 بهذملا تايرورض نم اهنكلو «يراخبلا حيحص يف تدرو تاياور

 نيب قرف كانهف مالسإلا تايرورض نم ال صاخلا يمالكلا

 يرعشأ لكف «مالسإلا تايرورضو يرعشألا بهذملا تايرورض

 لوقي الو هدنع ماق يذلا ليلدلل ًاعبت وهو همامإل ًاعبت ةيؤرلاب لوقي



 0008 اهعناومو ةيمالسإلا ةدحولا رصانع

 .ملسم لك هب

 قورف ىلإ اهلك عجرت يتلا ةقرفملا هوجولا رئاس كلذ ىلع سقو

 .ةيمالك

 ىلإ ًافاضم ةعبرألا بهاذملا يه روهشملاف ةيهقفلا جهانملا اّمأو

 فالتخالاو «ةيهقف بهاذم ةتسلا بهاذملا هذهف ةيرفعجلاو ةيديزلا

 نوفلتخي |نإف اوفلتخا ولف «ةياورلاو ةيآلا مهف يف فالتخالا ىلإ عجري

 ىلع لدي (نإفءيش ىلع لد نإ اذهو « ةنسلاو باتكلا مهف يف
 ًاصوصخ يعيبط رمأ فالتخالاو امهمهف يف مهناعمإو ا مهم متها

 .مالسإلا رصع نم ًانرق 15 يضم دعب

 هقفلا ميمصب سميال ةيهقفلا جهانملا يف مهفالتخا نكلو

 ىري وأ تاعكر ثالث رجفلا ةالص ىري نم كانه لهف «يمالسإلا

 !؟تاعكر عبرأ ريغ رصعلاو رهظلا ةالص

 ليحر دعب فالتخالا أدب لب مويلا ديلو فالتخالا سيلو

 تيملا ىلع تاريبكتلا ددعك ةيهقفلا لئاسملا طسبأ ين يهْللا لوسر

 صوصنلا مهف يف فالتخا وه نإ ثوروملا فالتخالاف ءاهقمعأ ىلإ
 .اهّدرو صوصنلا ضفر يف ال

 لوقلا عم نيتالصلا نيب عمجلا زاوج ىرت ةعيشلا نا كشالو

 فقاومو رفسلاب عمجلا زاوج صخت ةنسلاو «لضفألا وه قيرفتلا َنأب
 نيرشع ةبارق ديناسملاو حاحصلا يف درو دقو هليلد لكلو .ةصاخ



SEARS ET ١١5تايركذلا دلب يف 0  

 راعم الو نحاس ريع, نم ا نب عج هللا لوسر نأب ةياور

 .ةمالا ىلع رمألا كلذب عّسويل ضرم الو

 يف فالتخالا ىتح ةيهقفلا تافالتخالا رئاس كلذ ىلع سقو

 ءاقب ىلإ ةعيشلاو خسنلا ىلإ ةّنسلا روهج بهذف «حاكنلا ةعتم
 نم ةئشانلا لئاسملا رئاس يف فالتخالاك اهيف فالتخالاف ناوجلا

 .همدعو خسنلا يف فالتخالا

 ةيموقلا تافالتخالا."

 كرتو مجعو برع نم ةددعتم تايموق نم نوملسملا لكشتي
 فالتحخالا اذه نكلو لئابقلاو بوعشلا نم كلذ ريغ ىلإ ربربو

 ا ا

 انِإ ٌسانلا اهب اإل :لاقو e اذه هناحبس جلاع

 نإ اوُفراعتل ئاب اب وعش ْمُكاَنَْمَجَو و ناو رگذ ني ماشا
 . «مكاقْنأ هللا دنع كَما

 تناك نإو نطولاو مدلاو ناسللاو نوللا يف فالتخالاف

 رهوج ىلإ تمت ال ةّيضرع لماوع اهنكل «ةريبك ةفئاط دحوت لماوع
 يتاذ ىنطاب لماع وهف ةثالثلا ل ا نانالا انا هنااا

 | .ةمدقتملا رصانعلا عيمج نم ىوقأ

 نم اهنيب ام عم يبرغلا ملسملا عم فراعت اذإ يقرشلا ملسملاف



 1۹۷ اهعناومو ةيمالسإلا ةدحولا رصانع

 دا ودا ارادي ا دو ساه اذ ناخ ت فح لا ما

 رحآلاو ًايهإ امهدحأ ناك اذإ دحاو بأو ّمأ نم ناوخإلا امأو فدهماو

 .ناركانتي ًايدام

 (هجلاع دقو .ةدحولا عناوم نم اسيل نيعناملا نيذه نا نظأ

 ريسم لقرعت ةيعقاو لماوع كانه امنإو .حضاو لكشب مالسإلا
 .بهسم وحنب اهيلع فوقولاو ةسرادلا ىلإ ةجاحب يهو ةدحولا

 فئاوطلا تادقتعمب لهل .۳

 دعي قا ةفئاطلا تادقتعمب ةفئاط لك لهج ا ةقيقحلا

 سيل اذهو «ةدحولا نع ًاعينم ازجاح لكشت ىتلا عناوملا ّمهأ نم

 :لاثملا اذه كيلإو .لهسلا رمألاب

 ةرايز ىلإ يفّرشت دنع هروزأ تنك ةمركملا ةكم يف قيدص يل ناك
 ام ًاموي ينلأس ,ةشمقألا عيب ةفرح لوازي ناكو مارحلا هللا تيب

 ىلإ يديألا عفر دعب ةالصلا رخآ يف ةعيشلا رشاعم متنأ نولوقت
 يل رذتعي داعف يك هللا سك هللا سکا هللا :نولوقي :تلق ؟نذألا

 ناخ «نيمألا ناخ «نيمألا ناخ :نولوقت مكنا دقتعأ تنك ينأب

 .نيمألا

 ةبق يف يعيشلا هيخأ ةديقعب ملسملا ملع غلبم اذه ناك اذإف

 !؟خسارفلا فالا امهنيب دوسي ملسمب كنظ اف «مالسإلا



 تاير د URES وح م ع وعر و و دوا مصابا ١٠م

 مرح لا يسّردمو ةمركملا ةكم ة ةاضق نم يكم ملاع ينلأس دقو

 !!يناحبسلا انخيش :لاقف «يئاقدصأ عم ًافيض هتيب تلزن ام دنع

 ال ةفئاط ةعيشلا تسيل هللا ناحبس :تلق !؟فيلأت ةعيشلل له

 ىلإ يبنلا رصع ذنم ةيمالسإ ةفئاط يه انإو روذج الو اهل خيرات

 ةيمالسإلا ةراضحلا سيسأت يف نيملسملا اوكراش دق اذه انموي

 .ةقيرعلا

 ةّمئأو يبنلاب ًءادتقا ةيمامإلا ةعيشلا نا :ثلاث لاثمب يتأنو

 اهنم تبني ام وأ ضرألا ىلع الإ ةالصلا يف نودجسي ال تيبلا لهأ

 نضال عملا نأ ا الركام نوكرذلا نأ طرشي

 دم اضارفا نودكيت تسرع سور | و

 ةنسلا نم انناوخإ ضعب نأ ىرن كلذ دنعف ءاهيلع نودجسي ةبرتلا
 هل نثولا دابع دوجسك بارتلاو رجحلل دوجسل اب ةعيشلا نومري

 وه بارتلاف .هل دوجسملاو هيلع دوجسملا نيب نوقّرفي ال مهنا
 .هناحبس هللا وه هل دوجسملا اّمأو .هيلع دوجسملا

 فئاوطلا ىدل ام ىلع بهاذملا ءاهقف بجو ا ىلعو

 مهدحأ باع امل داهتجالاو لالدتسالاو ل مارا قتلا ند وخلا

 يف ال ناهربلا ةقيقحو لالدتسالا ةيفيك يف فالخلا انإو رحآآلا

 لاطو مالكلا انب لاطل ماقملا يف لثمن نأ اندرأ ولو ناهرلاب ذحألا

 .راضحلا عم انماقم



١٠ 8 SS 1 E SAA اهعئاومو ةيمالسإلا ةدحولا رصانع 

 ةعيشلا نع بتك نم رثكأ نا يه اهركذأ نأ دوأ ةتكن كانهو

 نم وأ نودلخ نباك ةعيشلا نع ءادعب باّتك نع ذخأ (نِإَف

 لاثمأ «ةصاخ عيشتلا ىلعو ةماع مالسإلا ىلع نيدقاحلا نيقرشتسملا

 .رهيست دلوج

 عوجرلا فئاوطلا نم ةفئاط يأ ىلإء يش ةبسن ديري نم ىلعف
 .مهئ الع لبق نم ةفلؤملا ةيلصألا مهرداصم ىلإ

 تاحلطصملاب لهجا.
 بجي ةعيرشلاو ةديقعلا يف ةصاخ تاحلطصم ةفئاط لكل نإ

 ركذنلو انبناج نم هريسفت انل سيلو مهبتك نم اهميهافم ذخؤت نأ
 .نيلاثم كانه

 ءادبلا . فلأ

 ينعتال يهو ءاهيلع ةنسلاو باتكلا لد ةيمالسإ ةديقع ءادبلا

 هنأ اب ناسنإلاف «ةح اطلاو ةح اصلا لامعألاب ناسنإلا ريصم رّتغت الإ

 وأ ءادعسلا نم هسفن لعجيف .هريصم رييغت هديب هلامعأ نع لوؤسم

 ءادبلا وه اذهو .ةئسلاو باتكلا هيلع لد رمأ اذهو ءءايقشألا نم

 لامعألاب نسحلا ىلإ ْئَيَسلا مهريصم اولدب سنوي موقف «ةعيشلا دنع
 اهَعَفَتَف ْتَنَمآ ةَيْرَق ثّئاك آلولق#:هناحبس لاق .ةبانإلاو ةحلاصلا



ORADA RSE تايركولا دلي ىف ١٠١ 

 يف يزخلا َباذَع ْمّهْنَعانفََك اونم امل سنوي موق الإ اهنامبإ

 27. # نيح ىلإ ُمُهاَنْعَتَمَو اْنَّدلا ةايّحلا

 يفخ ام انل رهظ يأ «سنوي موق يف هلل ادب » :ذئدنع لاقيف

 نم عونلا اذهو «هيلع يفخ ام دعب -هللاب ذوعن -هل رهظال ءانيلع

 حيحص يف ىتح ب يبنلا ناسل ىلع عئاش يزاجملا لامعتسالا

 “.عرقألاو ىمعألاو صربألا ةيضق يف يراخبلا
 هللا ةدارإ ريغتب ةعيشلا دئاقع فرعي ال نم دنع رسفي نكل

 ا ا هئافخ دعب هل ءيشلا روهظو ىلاعتو هناحبس

 نم دحأ اهب هّوفتي ال ةيداحلإ ةديقع ةيناثلاو ةيمالسإ ةديقع
 فلا

 ةيقتلا . ب
 مامأ فيعضلا حالس يهو ةيمالسإلا ميهافملا نم ةيقتلا

 ناسنإ ّيأ نم همدو هضرعو هلام ىلع ملسملا فاخ اذإف «يوقلا

 الف هتايرح بلس يوق صخش دارأو السم وأ ًارفاك ناكأ ءاوس
 نم الإ #:لاقو هناحبس هب رمأ دقو ؛هتديقع نامتک الإ هل صیح

Aa 

 مهيلإ ثعبف مهيلتبي نأ هلل ادب : هيف ءاج ثيح :٤ / ۱۷١ يراخبلا حيحص.؟



 ا 1 1 11 اهعناومو ةيمالسإلا ةدحولا رصانع

 اھ

 ثيحرساي نب رامع ٌّقح يف تلزن دقو (ناميإلاب ٌنِئَمْطُم ُهُبْلَقَو رك
 ال ' زل لاقف ًايكاب زاب يبنلا ىلإ ءاجو ناهيالا ىفخأو رفكلا رهظأ

 نيفلاخم لا ضعب دنع رسفت ةيقتلا ْنكلو «ةيآلا تلزنف " كيلعءيش

 رفكلا راهظإ ةيقتلاف ءاعساش ًانوب قافنلاو ةيقتلا نيب نأ عم قافنلاب

 ناطبإو مالسإلا راهظإ وه سكعلا ىلع قافنلاو «نايإلا ناطبإو

 .رفكلا

 لماوع كانهو «نيملسملا ةدحو مامأ ةلثاملا عناوملا ضعب هذه

 اعلا هذه لم ا يحلل ل األ ضرخأ

 ةملكلا ديحوت نيملسملا قزري نأ هناحبس هلأسن

 ديحوتلا ةملك مهقزر |ک

 عيمج اهيف تيعار يتلا ةرضاحملا ىلع جمانربلا مدقم ينركش
 «ةرضاحملا ىوتحم ىلع ىنثأو مرتحملا فاقوألا ريزو ءاج مث .بناوجلا

 اذكو «نيملسملا نوؤشب اهمامتها لجأل ةيمالسإلا ةيروهمجلا ركشو

 هذه ءاقلإو سلجم اذكه ةماقإ ليبس يف هيعاسم لجال ناريإ ريفس

 .ةرضاحملا

 دعب ةلئسأ تحرط لب «ةرضاحملا هذهب متخي مل سلجملا نأ الإ

 ١. لحنلا :٠١١.



 تارك لا ولف يتق ومحل 1۲

 ةعماجلا بالطو ءالعلا ةصاخبو نيرضاحلا لبق نم ةرضاحملا

 كلذو ؛تيبلا لآ ةعماج ةرايز نع ريرقتلا ليذ يف اهضعب ضرعتسن

 .نيناكملا يف ةبوجألاو ةلئسألا ةيهام داحتا لجال

 ىلإ ةعماجلا لبق نم ًايمسر انيعد مث ءاليلق انحرتسا كلذ دعب
 سيئر اهنم ةريثك تايصخش كانه تناك دقو «ءادغلا ةبدأم

 راضحلا تعّدو لحملا يترداغم دنعو ؛ندرألا يف نيملسملا ناوحإلا

 .ةرافسلا ىلإ ًاهجوتم ًاعيمج

 طايخلا زيزعلا دبع روتكدلاب ءاقللا
 ماع ندرألا يف دلو يندرأ ملاع طايخلا زيزعلا دبع روتكدلا نإ

 يف تافيلأتو لامعأ هلو .ةدمل فاقوالا ةرازو لغش دقو ه۳

 5865 يمالسإلا داصتقالاو هقفلا

 هقفلا يف ةاكزلا "و " مالسإلا يف كنبلا " يه ةميقلا هلامعأ نم

 يف هيلع تفّرعت دقو "٠ يمالسإلا عيرشتلا خيرات "و " يمالسإلا

 رمتؤم يف تاءاقل انل ناك مك ھه ۱٤۱۲ ماع ايكرت يف دقعنا رمتؤم

 قدرألا لإ لوألا يتاجر قو. ناره ىا لودلا يتالسإلا دخولا
 ةبدأم يف ًارضاح ناك دقف . الكي تيبلا لآ ةسسؤم يف هب تيقتلا

 .ةسسؤملا اهتّدعأ يتلا ءادغلا

 ةعماج يف ةرضاحملا ءاقلإ دنع ةعاقلا يف ًارضاح ناك دقل



 ل ا طابخلا زيزعلادبع روتكدلاب ءاقللا

 ًارصع ىقتلن نأ رّرقت اذل ؛ءاقل انل نوكي نأ يف ًابغار ناك دقو «ندرألا

 ۰ .ةرافسلا يف

 هذه نإ :لاقو «يترضاح ىلع ءاقللا اذه يف ينركش دقل

 هتافيلأت رخآ ينادهأ مث .اهلصاوت ىلع دكؤن كلذل «ةديفم تاءاقللا

 .ةّيملعلا يراثآ ضعب هل تمدق يرودب انأو

 لب «بسحف ليئارسإو برعلا نيب حلصلا نم ًارمذتم نكي م
 .مهتلاض كلذ يف نأكو .حلصلا وحن نولورهب مهّئإ :لوقي ناك

 انأو ةديفملا هبتك نم " يمالسإلا عيرشتلا خيرات" باتك نإ

 باتك مسق يف ءاهقفلا تاقبط ةمّدقم نيودت يف هنم تدفتسا دق

 ةئيلم هتعبط نأ هل فسؤي ام نكل . "هراودأو هعبانم ىمالسإلا هقفلا '

 .هعبط ةداعإ انيلع نإ :هسفن طايخلا ديسلا لوقي ةجرد ىلإ .طالغألاب

 لبق نم ةصاخ ةيمهأب ىظحت مالسإلا يف كنبلا ةلأسم نإ

 ةصاخ ةيدجب عباتت يهو يمالسإلا هقفلاب نيمتهملاو نيهّمفتملا

 طايخلا روتكدلا ةلاقمو ؛لاجملا اذه يف تالاقم ترشن دقو «كانه

 .قمعلاو لومشلاب تالاقملا يقاب نع زاتمت

 هيدلو ؛ةيمالسإلا ةيروهمجلل بحبو سفنلا ميلس لجر هن
 خيشلا لبقتسا دقو «هداز ظعاو خيشلا زيزعلا قيدصلاب ةصاخ ةبغر

 .ةوافحب ندرألل هل ةلحر لوا يف

 تفتخاو(م49١/ /5 /5) نينثالا موي هراتس ليللا لدسأ



DT ا 00000 ١١ Oتايركذلا دلب يف 10  

 انددعأف نحن اَمأ ؛ةرافسلا زيزعلا انفيض كرتو .ليصألا سمش

 نب نيسحلا مامإلا ةروث لوح ةرضاح ءاقلإو ةالصلا ةماقال انسفنأ

 مامإلا ررد دحأ حرشن نأ ةليل لك يف اننديد ناك دقو ءاي ىلع

 دق ةعبارلا ةنسلا يف ةزوح بلاط وه اضر يلع ينباو ؛ #4 نيسحلا

 ناكو ليمجلا هطخب ثيدحلا بتكي ناكو «هذه يتلحر يف ينناعأ

 ىدبم نأ ررقت دقو .هظفحيو هأرقيل عيمجلا هاري ثيحب لح يف هعضي

 ثيداحألا هذهل ظفاح لضفال كانه اندجاوت نم موي رخآ يف ةزئاج

 : 8 نيسحلا مامإلا لوق وه ةليللا كلت ثيدحلا عوضوم نأ رّوصتأ

 ام هنوطوحي مهتنسلأ ىلع قعل نيدلاو ايندلا ديبع سانلا '
 . "نوناّيدلا لق ءالبلاب اوصخم اذإف «مهشياعم ترد

 ةريبك ةدئاف نيرويغلا انينطاوم عم ةيليللا سلاجملل ناك

 ةقفرب سلاجملا هذه نورضحي ةرافسلا ءاضعأ ناكو .ةمجح ةذلو

 .ءاشعلا ةبدأمب ءاضعألا دحأ عربتي ةليل لكو «مهلئاوع



 سماخلا لصفل |

 ةعماج ىف ةرظانم

 اع تيبلا لآ

 عم ًانمازتم (م۱۹۹۸ ٤/ /7) ءاعبرألا موي سمشل ی

 ناترضاح يل نوكي نأ ررقت دق حمانربلا بسحو ؛عيبرلا ميسن توبه

 يف لمبه تيبلا لآ ةعماج امهادحإ .نامع جراخ ناعقت نيتعماج يف

 شرج ةعماج يه ىرخألاو .ندرألا يلاش ' قرفم' ةنيدم
 نيترضاحملا هاك تل نأ ضورفملا ناكو «شرج ةظفاحم يف ةعقاولا

Eeةدحولا) وه لوألا ةعماجلا يف ةرضاحملا عيضومو  

 ةيناثلا ةعماجلا يف عوضوملاو (يعيشلا بهذم لا صئاصخو ةيمالسإلا

 .(نآرقلا يف ةأرملا قوقح) وه

 رختفي هنإف .صئاصخ نم نيسح كلملا لمحي ناك ام مغر

 "٠ ةيمشاهلا ةيندرألا " هتلود مسا لعج دقو « #5 تيبلا لآل هباستناب



 تانركذلا لن ىف: مم سم وا ١5

 دنع ةعمجلا تاولصو مالعإلا لئاسو يف أمئاد ِهِبَسَن ىلإ راشّيو
 عمتجملا يف ةيضقلا هذه خيسرت لجألو هيلع ءانثلاو هديجف
 لآ ةعماج اهامس " قرفم ' ميلقإ يف ةعماج تاونس لبق ىنب يندرألا

 ؛ريتسجاملا ىوتسم ىلإ بلاط فالا ةثالثل ٌْمَسَت يهو #تيبلا
 .نيّيندرأ ريغ مهرثكأ ةذتاسألاو ," تيخبلا ناندع" وه اهسيئرو

 ميلعت نأ فسؤملا نم نكل «ةيناث ةغلك كانه ةيسرافلا ةغللا سّردتو

 !ًاقيقحتو ةسارد يعدتسي يذلا رمألا ًادج مدقتم ةيربعلا

 نأ نظن انكو «ليلقب ةنماثلا ةعاسلا دعب ةعماجلا مرح انلصو

 وه اک انلابقتساب نوكيس تايلكلا ىدحإ ديمع وأ ةعماجلا سيئر
 فداك ا تا ل ی كاع الا تالا
 «تارم ةدع انلأس نأ دعب نواعملا بتكم انلصو دقو .كانه ةدوقفم

 ر ا اه تسلا ك و تالت نالا خو
 نوعن اي اوناك مبْنأ اك .طقف ةعماجلل ةيملعلا ةئيطا تّمض ةريغص

 سيئر َّنأ ىلإ تفتلا انه .ةعاقلا يف ةعماجلا بالط لوخد نم
 ًافوخو .جرح قزأم يف اناك اذلو ؛يتوعد ىلع امدن هنواعمو ةعماجلا

 مسارملا ةماقإ نود اولاح ةعماجلا جراخ ىلإ بلاطملا بّرست نم

 ديمعةسائرب عامتجالا ناك دقو .بالطلا مامأ رضاحتتلاو ةفراعتملا

 نأ اك ء(يقارع وهو) يرودلا ناطحق ديسلا روتكدلا ةعيرشلا ةيلك
 عم مهتموصخب نيفورعملا نيّيفلسلا نم اوناك سلجملا ءاضعأ رثكأ



 .EE N a #5 تيبلا لآ ةعماج يف ةرظانم

 .ةعيشلا ةصاخبو نيمدقتملا نيملسملا
 ساو ۶ 0

 ةداسلا تركش لب «ةقئاللا ريغ ةلماعملا نم رمذت يأ يدبا مل

 عيمج يف راضحلا نم اوناك بالطلا نأ ىلإ ترشأو «مهروضح ىلع

 امو ةنسلا هذه اوعبتت ملانه متنأو ءاهيلإ تبهذ يتلا تاعماحلا

 ةعاس عم نمازت ةرضاحملا تقو نإ :عامتجالا ريدم باجأ

 ىلإ باهذلا لجأل عامتجالا يف مهكارتشا نم انعنمو «بالطلا سرد

 دى نأ یک اذه نإ :ةرشابم تبجأف .سوردلا رارمتساو فوفصلا

 ردا ميدقتو عامتجالا كرت هنكمي سرد مه نيذلا ةذتاسألا نم

 .ىقبيف هل سرد ال نمت ةيقبلا امأ «ترضاح ىلإ ءاغصإلا ىلع ةعاس

 .ةرضاحم سلجم ال سنأ سلجم نوكي انعاتجاف اذه ىلعو

 يقب رثكألا نأ الإ «حارتقالا اذه رثإ سلجملا ضعبلا كرت دقو

 . سلجملا يف

 ءاقلإب حمست تناك ام سلجملا ىلع ةمكاحلا فورظلا نإ

 يف هتيقلأ ام صيخلت ىلع مغرم تنك اذل «ةلماك ةعاس ةدم ةرضاحم

 :ةروصلا هذه ثيدحلا تأدبف ؛ ندرألا ةعماج يف ترضاحم

 نم لعجي يذلا ىوتسملاب تسيل قرفلا نيب تافالتخالا نإ
 سم 7 ع ء 2

 يف ةملكلا ودحتم نيملسملا نآل كلذو ءامماوا نيتمأ نيملسملا

 .ىمالسإلا نيدلل ةنّوكملا ةيساسألا رصانعلا



mE aa ۱۸ 

 ؛اهعناومو ةيمالسإلا ةدحولا رصانع نع ًاليلق تثّدحت مث

 نع ًاقباس انئّدحت انآ ابو .تاضارتعاو ةلئسأ نم هتعقوت ام ترظتناو

 .كلذ ديعن الف ليصفتلاب اهعناومو ةدحولا رصانع

 بهذملا ىلع ةظحالم ةذتاسألا دحأ حرط ءانثألا ينو

 ناک ی بق ید نم اهبتك انت ناك اا

 فئاوطلا عم نكمي هنأ الإ «يمالسإلا داحتالا نسحتسن انإ

 ةلدألل كلذو ءابم نوّرقت ال مكنكل ءانئدابمو انلوصأب رقت يتلا

 :ةيلاتلا

 ت لوسرلا ةباخض رفكت ةعيشلا نإ أ

 .ًافّرح هللا باتك نوريتعت .۲

 مهو انيديأ لوانتم يف يذلا اذه ريغ نآرق ةعيشلل .۳

 ناو حاحصلا تاياورب نولمعي ال . ٤

 ؛ةيقتلاب مكداقتعا لجأل كلذو «مكمالك قدصب نمؤن ال . 4

 .كلذ يف ةحلصمل ةيقت نع ردص مكمالك نأ (ئاد لمتحن نحنو

 باتك نعاهبتك دق ناك صخشلا اذه تاضارتعا نإ

 لجأل هتالاكشإ بتكأ تنك دقو «يوسوملا ىسومل ' حيحصتلا '

 .اهيلع ةباجإلا
 .عافدلا لجأل عامتجالا ريدم نم ةصخرلا تبلط



 OO O O a 58 تيبلا لآ ةعماج يف ةرظانم

 بيجأس :مهل تلقو مهعيمج ةذتاسألا ىلإ ةيادبلا يف تفتلا

 ذاتسألا نأ اوملعت نأ مكيلع نكل .تالاكشإ نم حرط ام عيمج ىلع

 .يوسوملا ىسومل حيحصتلا باتك نم هتاظحالم سبتقادق

 ريخ نويقارعلا هفرعيو تيصلا ىس ناسنإ باتكلا بحاصو

 .ةفرعملا

 E تاک تاظحالمل ًاردصم دعي يذلا هباتكو

 ةيناريإلا برحلا ءانثأ يف باتكلا اذه بتك دقو .ةيملعلا ةميقلا

 ءملاعلا يف ةيعيشلا راكفألاو دئاقعلا راشتنا نود ةلوليحلل ةيقارعلا

 .هتلئسأ ىلع بيجأس ىّنإف كلذ مغر

 ةباحصلا ريفكت ١.

 ناك دقوا لوسرلا ةباحص رفكت ةعيشلا نأ يعّدي نم

 عمو «مهرثكأ فرعن ال نحنو .فلأ ةئاملا مهددع ا

 ةفئاط ريثك نإ !؟اييليجتت یک ةفاط رفت کی فيك له

 .كالم ىلإ ةجاحب ًايئدبم

 .ثيدحلاب عّسوتلاب يل حامسلا مكنم وجرأ

 :فئاوط ثالث ىلإ نومسقني ةباحصلا ْنِإ

 نم مهو اودهشتساو ةرجح لا لبقو ةثعبلا دعب تنمأ ةفئاط . ١



CORA 1۲ ا ا ٠ Sa DSSتايركذلا دلب يف  

 هده ردك ةعيشلا لهر راع ف قداور ام رفات لاشوأ

 !؟ةفئاطلا

 ةافو ىتحو ةرجهلا نم مالسإلا ءاول لمحت تناك ةفئاط . ۲

 . " بلطملا دبع نب ةزمح" لثم «ليبسلا اذه يف اولتق دقو «لوسرلا

 2" بلاط يبأ نب رفعج "و "٠ بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةديبع"و

 يف دهشتسا نم عيمجو ' ةحاور نب هللا دبع"و «" ةثراح نب ديز "و
 هذه ةعيشلا رفكت لهو «نينحو ربيخو بازحألاو 0 ردب

 !؟مالسإلا ةرجش اهئامدب تقس انآ مغر ةفئاطلا

 لتاقتل لوسرلا ةافو دعب مالسإلا ءاول تعفر ةفئاط . ٣

 ةياده ليبس يف ءابرغ اودهشتساو «سوجم او ىراصنلاو نيكرشملا
 !؟ةفئاطلا هذه رفكت ةعيشلا لهو .سانلا

 مالسإلاب نمآ اص خش رفكت ال ةعيشلا نإ :لوقن ًايئدبم
 .ادبأ ةعيرشلاو ةوبنلاو نآرقلاو

 «عّيشتلا عئالط نم اوناك ةباحصلا ضعب َنإف اذه نع ًالضف

 !؟اهفالسأ ةعيشلا رفكت فيكو «نينمؤملا ريمأل نيصلخم ةعيشو
 :فالسألا ءالؤه نم ضعب انه ركذأو

 هللا ديبع . " «سابع نب لضفلا . ۲ «سابع نب هللا دبع ١.

 مامت . ٦ «سابع نب نمحرلا دبع . 6 «سابع نب مثق ٤. «سابع نبا
 نب ثرح نب نايفس وبأ .۸ «بلاط يبأ نب ليقع . ۷ «سابع نبا



 1۲۱ #5 تيبلا لآ ةعماج يف ةرظانم

 ىبأ نب رفعج نب هللا دبع. ۱٩ ثرح نب لفون .۹ .بلطملا دبع

 نب ةعيبر. ٠١ ‹ رفعج نب دمحم .۲ رفعج نب نوع . ١١ «بلاط

 نب لفون نب ةريغم . 6 «ثرح نب ليفط. ٤ «بلطملا دبع نب ثرح

 يبأ نب هللا دبع. ۱۷ «لفون نب ثرحلا نب هللا دبع. ١١ «ثراح

 نب سابع ١9. «ثرح نب ةعيبر نب سابع. 18 «ثرح نب نايفس
 رفعج.١۲ «ثرحلا نب ةعيبر نب بلطملا دبع.١٠7 «بمحل يبأ نب ةبتع

 .ثرح نب نايفس يبأ نبا

 ينب ريغ نم ةعيشلا امأ «مشاه ينب ريهاشم نم ًاعيمج ءالؤه
 :مهضعب انه اهف «مشاه

 .؟ 5. يدنكلا دوسألا نب دادقم. ۲۳ « يدمحملا نالس ۲

 .لوسرلا مداخ يراصنالا بوَيأ وبأ. 78٠6 تباث نب ةميزخ.۷
 و

 ۲٤ «متاح نب يدع. ٣ «ةدابع نب دعس نب سيق ١ ١. «ةدابع

 ىلوم عفار وبأ. ۳١ « ىشبحلا حابر نب لالب.75 «تماص نب ةدابع.

 لهس.4 .فينح نب ناثع. ةبتع نب مشاه. ؟0/ « ؛هللا لوسر

 نب ديعس نب دلاخ. 5١ « يدبعلا ةلبج نب ميكح. ٤٠١ . فينح نبا

 يميمتلا ةلاه بأ نبا دنه. 4". يملسألا بيصح نبا. ٤١ « صاع

 نب ورمع .* 1 «يدنکلا يدع نب رجح. ٥ «ةربه نب ةدعج. £٤



 SSN O ل ا ول ۲

 ىبأ نب دمحم. ؛8 «يراصنألا هللا دبع نب رباج. 47 «يعازخلا قمح

 .يديزلا ناحوص نب ديز . 8: . صاع نب ديعس نب نابأ .44 کب

 ةعيشو ءارظع مهيفو ةباحصلا رفكت نأ ةعيشلل نكمي فيك

 وأ ٌبست نأ ةعيشلل نكمي فيك !؟تقولا سفن يف نينمؤملا ريمأل
 [؟ةراحضلا نعلت

 .ةعيشلا ىلع ءارتفا الإ سيل اذه نإ

 ةبيصم كلتف يردت ال تلك نإف

 ما ا يريح و

 نأ مرتحملا ذاتسألا نم بلطأل انه ىثيدح نع ضرعأ نإ

 ةغيشلا ءاملع لبق نم فأ باتكب تأيلو .همالك ىلع ةقيثو يل مذقي

 .ةباحصلا رفكب هيف حّرص
 ال ثيدحلا َّنأل كلذو «ثيدحلا ريغ باتكلا نم يدارم نإ

 ضغ عمو ءافانصأو ًاماسقأ هل َنإف ؛ةعيشلا دئاقع نع فشكي

 ّنإف .داحألا رابخأ نم امه نيذللا نيثيدحلا وأ ثيدحلا نع رظنلا

 .مهراكفأو ةعيشلا ءارآ ىلع ةقيثو دعت ال ثيداحألا

 ا الو .بويعلا ضعب نع راتسلا عفر يف بغرأ ال نإ

 ام حصأ نإ :لوقأ ينكل «ماركلا ةذتاسألا روعش حرجي اهب هّوفتلا

 ضعبل اريفكت نّمضت يراخبلا حيحص وهو بتكلا نم مكيدل
 ةا



 ولا وس a #5 تيبلا لا ةعماج يف ةرظانم

 .ملسم حيحص يف لوسرلا ةافو دعب ةباحصلا دادترا درو امك

 دنع ةيدئاقعلا بتكلا نأش نم عفرأ ملسم حيحص نأش نإ

 باتكلا اذ ساسملا نوزيجي ال ةنسلا لهأ يقمع نأل ؛ةنسلا لهأ

 خيشلا لقن ءاذه عم .دحاو ثيدح ولو فيعضت نوزيجي ال اک

 عبارلا بابلا يف نتفلا باتك يف ةباحصلا دادترا ثيداحأ يراخبلا

 .(نتفلا روهظ باب) ناونع تحن

 .تلق امل لاثمو جذومنك دحاو ثيدحب انه يآ انأو

 .همقس وأ يمالك ةحص نم دكأتلل حيحصلا ةعجارم مكناكمإبو

 :لوقي إب لوسرلا تعمس :يدعاسلا دعس نب لهس لوقي

 ًامظي مل هنم برش نمو هنم برش درو نم ضوحلا ىلع مكطرف انأ'

 . ' مهنيبو ينيب لاحي ّمث يننوفرعيو مهفرعأ ماوقأ لع دريل ًادبأ هدعب

 دعس نب لهس نع ثيدحلا اذه تعمس :مزاح وبأ لوقي

 نم هتعمس نإ :لاق دقو .شاّيع يبأ نب نامعن سلجم يف يدعاسلا

 :فيضي هنأ تعمس دقو «يردخلا ديعس يبأ

 كدعب اولّدب ام يردت ال كنإ :لاقيف . ينم مهْنإ :لوقأف'

 قلد نأ انيس لوقأف

 يرابتعابو «مرتحملا ذاتسألا هيبنت لجأل لالا اذهب تئج ّنإ

 دادترا تبثت يتلا صوصنلاب يتآ ال نأ حجرأ قيرفت ال بيرقت ريفس



 تاي رك ذلا قلم ينفد ١ RGSS ع

 .مالسإلا لبق ام ىلإ ةباحصلا

 دادترا وه ثيدحلا اذه نم دارملا نإ :ةذتاسألا دحأ لاقف

 دادترا ىلع ًاليلد نوكت الف اذه ىلعو احلال يما نم اط

E 

 :هترابع ليلدب كلذو فتنم لامتحالا اذه نإ :تلقف

 .ةباحصلا ىلع الإ قدصت ال ةمالع هذهو ." يننوفرعيو مهفرعأ '

 نكمي ال) فورعملا مكئدبم نع ديلا اوعفرت نأ لضفألا نمو

 تعن نود لوؤحلل كلذو (نيحيحصلا ةحص يف كيكشتلا

 نيحيحصلا نيذه ةحص ىلع مكرارصإ نكل «دادترالاب ةباحصلا

 نم عونلا اذهل مكئانثتسا ةيناكمإ رّوصتأ ال ثيح ةجردب
 .ثيداحألا

 ال ةعيشلا نإ :لوقأو «ةعيشلا نع قطنأ انأ «لاح يأ ىلع

 يهف لاجملا اذه يف ةياور اندجو ام اذإو «ةباحصلا دادتراب دقتعت

 .لاجملا اذه يف مهتديقعو ةعيشلا ىؤر سكعت الو داحأ رابخأ

 يغبني يتلا اياضقلا نم مهتهازنو ةباحصلا ةلادع نإ

 .انه اهيلإ تافتلالا

 هتاذ دحب لوسرلا ةيؤرب فئرشتلا نأ دقتعت ةنسلا لهأ نإ



 0 م ا و ساب ا ا ةباحصلا ةلادع

 نأ دقتعتف ةعيشلا اما «ىنذلا تاكترا نع ناستالا نوبضل نيس

 نيب مزالت الو .ءلاجملا اذه يف دحاو امههمكحو نيعباتلاك ةباحصلا

 نيب مزالت الو ءبنذلا فارتقا مدعو ًايباحص صخشلا نوك

 .ةلادعلاو يباحصلا

 a نع ناك احلا ١ ىرخأ هزاع
 .لداع ريغو لداع

 نم حيحصلا اهلكشب ةيضقلا حرطي نأ ضرتعملا ىلع ناكو

 عيمج دعت ال ةعيشلا نأ يه ةيضقلا لصأ نِإف ؛ةعيشلا ماهتا نود

 ةلدأو قئاثو ةعيشللو «ةباحصلا نورفكي مهئثأ ال الودع ةباحصلا

 .هذه اهتيؤر اهم تبثت

 سلجملا ةياهن يف سلجي ناك يذلا ةذتاسألا دحأ جعزنا

 ىلع مكليلد وهام :ًالئاق هتوص عفرو «نيتلأسملا حرط ببسب
 ؟ الودع عيمجلا نوّدعت ال اذاملو ؟نيمسق ىلإ ةباحصلا فينصت

 نايب نم جعزني ال ملاعلاو «يملع سلجملا نأ اهب :هتبجأف
 ركذلا فلاس فينصتلا تبثت يتلا ةلدألا انه حرطأ ينإف «قئاقحلا

 :ةباحصلل

 و ١

 ...Of يك اب یا ْمكءاج نإ...

 ١.الحجرات:1.



 تايركذلا دلب يف ۲۹

 ةيآلا هنع تربخأ يذلا قسافلا وه نم انه لأسن نحن

 نأ يأ «لوزن نأش احل ةيآلا نإ ؟ يي لوسرلا رصع يف ناك يذلاو

 ةلوليحلا لجأل ةيآلا تلزنف بذاك أبنب لوسرلا ريخأ دق ناك ًاقساف

 .ةعقوتم ريغو ةئجافم ثداوح لوصح نود

 نب ديلو" وه نيخرؤملاو نيرسفملا عامجإب قسافلا اذه نإ
 دقو ؛ءادوس هل امعأ ةفيحصو اب لوسرلا ةافو دعب تام يذلا " ةبقع

 لو ن ع ةا ءانثأ ةفوتكلا لغ لاو ناك اهدقغرمكلا ترق

 .دجسملا بارحم ثّول اك دجسملا يف ًاعبرأ حبصلا سانلاب

 متخت ةيمسرلا بتكلا تناك يذلا رساي نب ٌرامع همتاخ علخ

 نأ ىلإ ...ةنيدملا ىلإ هربخ لقتناو .كلذب ديلولا ملعي نأ نود نم «هب

 27 .ةدلج نين اث دلجلاب مكحيو ةيالولا نع لزعي نأ رمألا هب ىدأ
 ةئفلا كلتقت " :رساي نب رامع فَي لوسرلا لاق .؟

 ل ذإ ؟ةيغابلا ةئفلا هذه ميعز ناك نم انه مكلأسأ انأو ." ةيغابلا
 ا ا 1

 رمألا اًيلاح مارتحالا هل لاكي يذلا فورعملا يباحصلا الإ نكي

 .هل فسؤي يذلا

 ال (ةيغابلا) :صاخ دادتعاب ةذتاسألا دحأ لاق ذئنيحو

 ىنعمب كلذك يتأي يغبلاو «قحلل ةبلاطلا لب «ةملاظلا ينعت

 تلا نحب
 م

 ٠۹۱. /۰:ةباغلادسا. ١



 نأ ةبورعلاو برعلا ىلع ايندلا ناوه نم نإ :الزاه هتبجأف
 هللا لوق متأرق امأ «حاحقألا برعلل العم يرذآلا يكرتلا نوكي

 :هناحبس

 ثقب نإ امت اوُحِلضأَ وتقا َنِمؤُما نم ناتفئاط نول
 .4وللا رم ىلإ َءيِفَ تح يْغْيَ يتلا اوُلتاَعَ ئرخألا ىلع امُمادُحِ

 !؟قحلا بلط ىنعمب انه يغبلا لهو

 .رامع ةمالظ راهظإ دارأ ثيدحلا اذهب اب لوسرلا نإ

 دجسم ءانب دنع ًارامع ناف يل وسرلا دارم نبي خيراتلا نإ
 لجألو «هريغ نم رثكأ ءانبلا ءابعأ لّمحت دق «ةنيدملا فيي لوسرلا

 لمعلا ىلع هضرحي ضعبلا ناك «مالسإلاب صاخلا همازتلاو هقدص

 .هتقاط نم رثكأ

 هودهجأ نيذلا ضعبلا نما لوسرلا دنع ًاموي رابع ىكتشا
 هو هللا لوسر هباجأف «ينولتق هللا لوسر اي :لاقو ؛هتقاط نم رثكأ

 :انه ةفورعملا هتلوقمب

 قحلا نع ةبكانلا ةيغابلا ةئفلا كلتقت ىتح تومت نل كنإ'
 0:" دل ةيرشايندلا نهكداز رخ | نوكيو

 كنوعديو ةنجلا ىلإ مهوعدت " :تاياورلا ضعب يف ءاج دقو

 .ة:رجحلا.١

 . ٠١١ /۳ :لماكلا ؛49 /۳ :يربطلا خيرات .۲



 تايركذلا هلي ىف جمعت كم اعلا وما ابر ل ل اسم ۲۸

 ."رانلا ىلإ

 نإ ثيحب تقولا سفن يف ًايذؤمو ًاعفاد ناك باوجلا اذه نإ

 نيأف :ًالزاه هل تلقف «نذأتسي نأ نود سلجملا كرت روكذملا ذاتسألا

 ؟نوبهذت

 ةسارد ىلإ نآلا بهذن «لّوألا لاكشإلا نع ثيدحلا انه مت

 :يناثلا لاكشإلا

 نارقلا فيرحتب ماهّتالا .۲

 مهّتلا نم دعي ةعيشلا ىلإ كلذ ةبسنو فيرحتلاب لوقلا نإ
 اهحيضوتلو ؛قيرع خيرات اهو ؛ةعيشلا اهب تمت يتلا ةملاظلا
 ةع تالانما ناعم فير نإ ؟لوقت

 يعقاولا دارم لا ريغب هللا مالك ريسفت ١.

 يناعم نم وه يعقاولا دارملا ريغ ىلع هللا مالك لمح نإ
 ءامعز نأل هيفن دحأل نكمي ال ىنعملا اذهب فيرحتلاو .فيرحتلا
 نيهاربو ةلدأك ةينارقلا تايآلاب نوتأي اهيسسؤمو ةديدعلا بهاذملا
 حيحص ريسافتلا هذه نم ًادحاو نأ عم .هيلإ نوبهذي ام ىلع

 هنع ىه يذلا رمألا ءيأرلاب ريسفت وأ نآرقلل فيرحت هعيمج يقابلاو
 اک هللا لوسر

 نآرقلا يف ةاكزلا نم دارملا نإ :لوقت الشم ةينطابلا ةقرفلا نإ



EO E O نآرقلا فيرحتب ماهتالا 

 ىهني يذلا قطانلا لوسرلا وه ةالصلا نم دارملاو «سفنلا ةيكرت وه
 ِءاَشْحَمْلا نمت ىهْنَت ًةالَّصلا نإ :ركنملاو ءاشحفلا نع سانلا

 . هعضاوم نع هللا مالك دسافلا مهليوأتب اوفّرح دقف .©74ركْمْلاَو

 تاكرحلاو فورحلا يف ناصقنلاو ةدايزلا . ۲

 يناعم نم يه تاکرحلاو فورحلا يف ناصقنلاو ةدايزلا نإ

 ا قتال ...%: الفم ةيلاتلا ةيالاف .فيرحتلا

 تاءارقلا نإ انلق اذإف .هنود نمو ءاطلا ديدشتب أرقت "0.4 ... َنْدَهْطَي

 ال انه فالتخالا ةلوقم ْنِإف نتاوتم لكشب ىبنلا نع اهعيمج ترث

 نارقلا نإ ' :انتمئأ هلاق ايب انلق اذإ اّمأ ؛فيرحتلا باب نم نوكت

 "7" ةاورلا لبق نم ءيجي فالتخالا نكلو «دحاو دنع نم لزن دحاو

 حيحص اهنم ةدحاوو تاءارقلا نمض يف ظوفحم اذه ىلع نآرقلا نإ

 نأ دقتعن نحنو ؟نارقلل ةيعقاولاو ةحيحصلا ةءارقلا نع رّبعتو اعطق

 .نارقلل ةيعقاولا ةءارقلا يه صفح ةياورب مصاع ةءارق

 ١.المواقف: ۸/ 4٠",.

 .777 : ةرقبلا.۲
 ٠۲. ح۳۰٦ / ۲: يفاکلا.۳



 تايركذلا دلب يف 00 001 اا ا ا ٠ #١

 اهناصقن وأ ةملك ةدايز .۳

 ةملك ناصقن وأ ةفاضإ دراوم يف مدختسي دق فيرحتلا نإ

 ناكم(اوعرسا) لادبإ لثم ئرخأ ناكم ةملك ليدبت وأ تايلك وأ

 (1).(اوضما)

 ءءافلخلا دهع يف فيرحتلا نم عونلا اذه روذج تشتجا دقل

 ظافحلاب ةناعتسالاب نآرقلا عمج ثيح «ثلاثلا ةفيلخلا ةصاخبو

 الإ لوسرلا دهع يف ًاعومجم ناك نآرقلا نأ مغرو «يحولا باّتكو

 ةلوليحلا عفادب ناك ثلاثلا ةفيلخلا دهع يف لكشلا اذهب عمجلا نأ

 .ناصقنلاو ةدايزلاب هفيرحتو نارقلاب ساسملا نود

 دبع وبأ" قّقحملا موحرملا فيرحتلا نم عونلا اذه ىفن دقو

 دمحأ " هل مّدق يذلا "نآرقلا خيرات ' مّيقلا هباتك يف " يناجنزلا هللا

 .رصم يف عبطو " نيمأ

 روسلاو تايآلا ةدايز . ٤

 عوقو مزالو ةروس وأ ةيآ ةدايز وه فيرحتلل رخآلا ىنعملاو

 اذهب فيرحتلا ّنأل «نآرقلا زاجعإ يفن وه ىنعملا اذهب فيرحتلا
 يذلا رمألا نآرقلا لثامي صنب هنايتإ ىلع رشبلا ةردق ينعي ىنعملا

 ١ . رجحلا 4َنوُرَمْؤُت ُتْيَح اوُضُمَآَو ٌدَحَأ ْمكْنِم ْتِقَتلَي الو ...# : ةميركلا ةيالا : 10.



 ل EAE نارقلا فيرحتي ماهتالا

 :ةيلاتلا ةيآلا اهنم ةديدع تايآ ىف هللا هيفني

 00 وع 50 95 0 7 ا ف 0 0

 ْنِم ٍةَروُسِب اوتاف انِدْبَع ىلع انلزت امم ٍبْيَر يف متنک نإَو#
 ٥ ر م 0 ا 7 ر

 .٩ 4نيقداص منك نإ هلا نود ْنِم مك َءادَهش اوُعْدَأَو هلثم

 نارقلا نم ةروس وأ ةيا ناصقن . ©

 ا نينوي رحدلا نم عارتا ةيبزأ مكسب ىبج ملا

 نسم رفا یا به ر ا ياللا ااا

 نم عونلا اذهو .نآرقلا نم ةروس وأ ةيآ ناصقن وهو .فيرحتلا

 تبثي ميلس ناهرب الو ليلد الو ةيمامالا ءاملع دنع لطاب فيرحتلا

 .ءاعّدالا اذه ةحص

 َرْكّذلا انن نحن اَنِإإ# :4 ةيآلا رجحلا ةروس يف هللا لوقي : ًالوأ

 داري يذلا ركذلا ىلإ عجري هل # يف ريمضلاو « «نوُظِفاحَ هَل اَنِإَو
 .انه نارقلا هنم

 يأ نم لطابلا هنايتإ ؟ 5 ةيآلا تلصف ةروس يف هللا يفنيو

 ْنِم ٌليِزْمَت ِهفلَح ْنِم الو هدب نيب ْنِم لطابلا بتي لال :ناك عون
 يفو ؛لطابلل قادصم نارقلا نم ءيش ناصقنو «ديمح ميكَح

 .نارقلا نم ءزجل لاطبإ صيقنتلا نإ ةقيقحلا

 اذهب نيملسملا مامتهاو ظافحلا دوجو َنِإف اذه ىلإ ةفاضإ
 ۲٣. : ةرقبلا.١



 تايركذلا دلب يف ۳۲

 هتدوار نم لك حضتفيو ؛ًاليحتسم ًارمأ هب بعالتلا لعجي باتكلا

 .ةركفلا هذه

 يف اوحّرص دعب اف ثلاثلا نرقلا ذنم ةعيشلا ءاملع نأ امك

 انه اهو ؛فيرحت يأ نم نوصم هنأو نارقلا فيرحت مدعب مهبتك

 .مهبتك نيوانع عم ءاملعلا ءالؤه نم ضعب تاملك

 يف (ه ۲٠١ ىوتملا) ناذاش نب لضفلا مظعألا خيشلا ١.
 .(۲۱۷-۲۱۹ص حاضيإلا) باتك

 تاداقتعالا) باتك يف (ه١۳۸ یفوتملا) قودصلا خيشلا .۲

 .(۹۳ ص
 باتك يف (ه 41 ىقوتملا) ديفملا خيشلا ةعيشلا ذاتسأ .*

 ةبوجأ يف لئاسرلا ةعومجم) يف كلذكو( 57 ص تالاقملا لئاوأ)

 .(75 ٠١ ص ةيورسلا لئاسملا

 هنع لقني (ه 47" ىفوتملا) ىضترملا ديسلا فيرشلا. ٤

 «١ ١(. ص ١ ج نايبلا عمجم) يف ىسربطلا

 ٥. وتملا)يموطلا خيشلا  55١0ج نايبتلا) باتك يف (ه ١

 ص ۲(.

 مدعب تحرص اذه انموي ىلإ اهاثمأو تايصخشلا هذه نإ

 ءيشلاو . اه يعاد ال ةلاطإ ًاعيمج مج مهت ملك لقنو ؛نآرقلا فيرحت

 ي ىف ةدوجوملا فيرحتلا روا ا ديحولا



 ا ... نآرقلا فيرحتي ماهتالا

 و ا اذه قو ا ا

 نع فشكي ال فيرحتلا ىلع تاياور وأ ةياور دوجو نإ ١.
 لثم ليلج باتك يف تاياورلا هذه تناك ول ىتح ءاندئاقع

 حيحص ةباشمب سيل اندنع " يناكلا " ْنأل كلذو ؛ (يفاكلا)

 باتكلا اذه تاياور يف ام ًاضعب شدخن انإف .مكدنع يراخبلا

 ةيؤر نع ىتحو لب ةعيشلا ةيؤر نع رعت اهذعن الو ؛اهفعضل

 .سباتكلا اذه فلؤم

 بتك يف ةرئانتملا فيرحتلا تاياور ضعب اندجو ام اذإ .؟
 دمحم نب دمحأل «تاءارقلا» باتك نم ةسبتقم ىهف نيرخأتملا

 عيمج هفعضيو نهاط لا باک نم وهو (ه51/5) يرايسلا

 .مالسإلا ةرئاد نع نيجراخلا نيلاغملا نم هنأ هيف يفكيو .نييلاجرلا

 ' باطخلا لصف ' ناونع لمح ًاباتك يعيش بتك اذإ .۳

 دقو .فّلؤملا ةيؤر نع فشكي وهف «نآرقلا فيرحت نع هيف ثّدحت
 هذه مهأ تعبط دقو «هيلع ةريثك ًادودر هرشن ذنم ةعيشلا ءاملع بتك

 .دودرلا

 نأ وه مهملا «(تاءارقلا)باتكلا اذه ىلع ديكأتلا لدب . ٤

 باتكلا نم ةسبتقم انلق اك تاياورلا نإف .ةلدألاو قئاثولا يف ققدن

 .هل ةميق ال هباتكك فلؤملاو روكذملا



 كاكرج لاول ىف ان

 يف فالتخالا مضي باتكلا اذه نم ربكألا ءزجلا نإ . ه

 .سماخلا هانعمب فيرحتلا ينعي ال فالتخالا اذهو تاءارقلا

 داقتعالا ىلع ًاليلد فيرحتلا تاياور دوجو ناك اذإ .5

 ٌحصأ يف فيرحتلا نع فشكت تاياور كانه نإف .فيرحتتلاب

 ام باطخلا نب رمع نع لقني ثيح ؛يراخبلا يأ مكدنع باتك

 :لي
 ةيا تبتكل هللا باتك يف داز رمع نإ سانلا لوقي نأ الول '

 ".٠ يديب مجرلا
 تاياور نم مسقب " يطويسلا نيدلا لالج" ءاج دقو

 >." ناقتإلا" هباتك يف فيرحتلا

 ' ماكحألا عماج " هريسفت يف ةشئاع نع ' يبطرقلا " لقني

 تناك لوسرلا دهع يف بازحألا ةروس نأ بازحألا ةروس ليذ يف

 ًاعيمج اهتايأ ىلع رثعي مل نآرقلا عمج امدنع نامثع نأ الإ ؛ةيآ يتئام

 .يلاحلا نآرقلا يف نّودملا رادقملا كلذ الإ

 ىلع ًاليلد فيرحتلا تاياور لقن ناك اذإف ءاذه ىلعو

 ليلد تاياورلا هذه مكبتك لقن نإف هب داقتعالا ىلعو فيرحتلا
 ىلع ًاليلد سيل فيرحتلا تاياور لقن ناك اذإ اّمأ .كلذ ىلع

 ١. ص مكاحلا دنع نوكت ةداهشلا باب : يراخبلا حيحص 8"

  . ۲ناقتالا : ۲ / ۰ .



 0 O EO سهسح صلا تاباور نع ضارعإلا

 ىلع دري مل لاكشالا َنإف عقاولا وه اك هب داقتعالاو فيرحتلا

 .ةدحاو ةرظنب نيفرطلا ىلإ رظنن نأ انه مهملاو .نيفرطلا
 ناونع لمحي ًاباتك ه 140 ماع رصم ءاملع دحأ بتك دقل

 رهزألا هرداص دقو «هنم ةخسن يدلو " نارقلا فيرحت يف ناقرفلا '

 .رصم جراخ ىلإ هخسن ضعب تبّره كلذ مغر «هرشن نم عنمو كاذنأ
 ةعوبطم نارقلا نع فيرحتلا يفن يف ةلاسر تبتك دقل

 .بحأ نم اهعجاريلف " هراودأو هعبانمو هقفلا " باتك نمض

 عافدلا ىلع ةردقلا مهنم تبلس تاحاضيإلا هذه نإ

 ريسفتو يراخبلا حيحصب نايتولل رركتملا يبلط مغرو ؛ةباجإلاو

 دحأ كلذ لعفي مل هنأ الإ تاياورلا هذه لاحم مهل نيبُأل يبطرقلا

2 

 يف دعوم يلو ءاهتنالاب ةذخأآ ةصرفلا نإ :مهل تلق كاذنآ

 ا کا ی ا ج و نرحب ةعيفاج
 .باضتقاب

 نيحيحصلا تاياور نع ضارعإلا . ۳
 يف ةدراولا تاياورلاب نولمعي ال مهْنآ ةعيشلا فعض طاقن نم

 .تاياور نم ةمئألا نع درو اب نوفتكيو نيحيحصلا

 ضعب نأ مكمالعإ ذوا لاؤسلا اذه نع ةباجإلا لبق :باوجلا



e ١5تانركذلا دلت ىف.  

 عمج ىلع مدقأ ةيمالسإلا ةيروهمجلا يفةيملعلا تاسسؤملا

 لمعلا اذه دعيو مهبتك يف اهلقن يف ناقيرفلا كرتشي يتلا تاياورلا

 .بهاذملا نيب بيرقتلا وحن ةوطخ
 :ةيلاتلا ةلدألا درون ضارتعالا اذه ىلع ةباجإلا يفو

 مالسإلل ًاطرش ننسلاو حاحصلا ىلإ عوجرلا حبصأ ىتم : الأ

 نإ ؟ًانمؤم وأ السم نوكي ال اهيلإ عجري مل يذلا نأ ثيحب ناميإلاو
 ؛ةرجهلا نم ثلاثلا نرقلا طساوأ يف تبتك اهعيمج بتكلا هذه

 ةعجارملا نود ةنسلاو باتكلاب نولمعي اوناك كلذ لبق نوملسملاو

 ىلع دهاش اذهو .اهنيودت مدع ءاّرج نم صقنب نورعشي الو اهيلإ

 ام اذإو «هتاملكو لوسرلا ثيدح ىلع لوصحلا وه انه سايقملا نأ
 طئاسولا هذه ريغ نم ثيداحألا هذه ىلع صخش لصح

 .لاكشإ نود نم فدمهلا غلب دق هنإف (ننسلاو حاحصلا)

 نع اهلك تءاج «حاحصلا ينام فاعضأ كلتمن نحنو

 .ىوصقلا ةياغلا انغلب دق نحنف اذبمو به تيبلا لهأ قيرط

 ىلإ عجرن نحن ءانيلإ بسن ام سكع وه ةقيقحلا نأ : اينا
 اروع ثيداحألا كلت نم ضعب لكشتو «ةّئسلا لهأ ثيداحأ بتك

 ةبسنلاب لاحلا وه |ك «ةيهقفلا انماكحأو اند عاوق نم ريثكل ىنبمو

 نم تارشعو " يّدؤت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع" :يلاتلا ثيدحلل

 .ةقثوملا ةيهقفلا انبتك يف اهدجن ىرخألا ثيداحألا



 TVS beet 5200 نيحيحصلا تاياور نع ضارعإلا

 ؛حاحصلا يف درو ام عيمجب لمعلا ينعي ال اذه نأ عبطلاب

 .هدنس ةحص نم دكأتلا دعب حاحصلا يف درو اب لمعن نحن لب

 اث مرک الا لوسرلا نم هرودصو

 حيقنتلا حرتقا ينإف «ننسلاو حاحصلا ىلإ انقرطت انأ اب
 .انيديأ نيب ةدوجوملا حاحصلل

 حاحصلا ةناكم تعفر يتلا يه ةيمالعإلا لئاسولا َنأل

 دجت |لقف شاقنلاو دقنلل عضخت نأ نع ىأنم يف اهتلعجو ننسلاو
 ةيثيدحلا بتكلا يقابك اهنأ عم ءاهدقن وأ اهيف شدنخلا ىلع أرجي نم

 مجسنت ال تاياور مضت اهنأل كلذو ,ديدش حيقنت ىلإ ةسام ةجاحب

 نم ناجذومن كيلإو ءاهب قيدصتلا نكمي الو لقنلاو لقعلا عم
 :كلذ

 اه ىسوم ةافو باب ءايبنألا باتك يف يراخبلا لقني . ١

 :ةيلاتلا ةياورلا ةريره يبأ نع ًالقن( ٠١١ ص ٤ ج)
 هنيع أقفف هكص هءاج الف ل ىسوم ىلإ توملا كلم لسرأ "

 زع هللا ٌدرف .توملا ديري ال دبع ىلإ ينتلسرأ :لاقف «هبر ىلإ عجرف
 ' ...:لاقو هنيع هيلع لجو

 انه نحنو ةديدع عقاوم يف ثيدحلا اذه لقني يراخبلا نإ

 ةلماعم قّدصي له ىرت ايو .ثيدحلا اذه نم مسق لقنب انيفتكا

 !؟ةحيحص دعت ةلماعم اذكه لهو «لكشلا اذهب كلملل يبنلا



CEC ۳۸تايركذلا دلب يف ا اا ا  

 ! ؟احيحص دعي 8 ىسوم مامأ كلملا توكس لهو

 عم يفانتي هلل توملا كلم عوجرو ضبقلا يف ريخأتلا نإ

 ءاج اذإف#:ةيلاتلا ةيآلا اهيلإ يا ا

 0 . (َنوُمِفتسَي الو ةعاس نورتي ال 2

 مل ثيدحلا ليذ ىلع درت ا تالؤاستو لؤاستلا اذه نإ

 نم هلا سانيسأ الو روم تيدحلا نأ نغ فشكت اته ام تان

 .ةحصلا

 هلاق ام لاشتما بوجو باب يف هحيحص يف ملسم لقني .۲

 هللا لوسر عم تررم : لاق هّنا ةحلط نع (45ص ۷ ج) ًاعرش

 .هنوحقلي :اولاقف ؟ءالؤه عنصي ام : لاقف «لخنلا سوؤر ىلع موقب

 . حّقلتيف ىثنألا يف ركذلا نولعجي

 اوربخأف :لاق ءائيش كلذ ينغي نظأ ام :#ي#هللا لوسر لاقف

 مهعفني ناك نإ: لاقف «كلذب هيي هللا لوسر ربخأف «هوكرتف كلذب

 .نظلاب ينوذخاؤت الف انظ تننظ انإ ينإف .هوعنصيلف كلذ

 لع دعا نا لاك هباردعت ن غ اذإ نكلو

 . لجو زع هللا

 ! ؟احيحص ثيدحلا اذه دع نكمي له ىرتاي

 ىّبرت دقو زاجحلا نبا وهو ًاوغل عصا دورا دع فيك



 رفسلا براجت هعم لمحو ماشلاو فئاطلا ىلإ تارم ةدع رفاسو كانه

 ! ؟ كانه ىلإ

 هتعن نكمأل دلبلا كلذل انبات مركألا لوسرلا نكي م اذإ

 زاجحلا نبا هنكل .(يملعلا هماقم نع رظنلا ضغ عم) ملعلا مدعب

 .ةينابرلا ةنسلا هذهبو ةقيقحلا هذهب ًالاع نوكي نأ يغبنيو
 ثيدحلا بتك نإف «نيتياورلا نيتاه رابتعالا رظنب ذخألا عم

 حيحص وأ ملسم حيحص نيب كلذ يف قرف الو .دقنلل ةلباق اهعيمج

 .يراخبلا

 يمالسإ لصأ ةيقتلا 4

 ديؤيو يمالسإ لصأ ةيقتلا نإ :وه ةيقتلا نع مالكلا ةصالخ

 راهظإ وأ لمعلا ىذا اذإ' :لوقي لقعلا نإ .لقنلاو لقعلا كلذ

 ظفح لجأل مهملا كرت يغبنيف ؛دشأ ررض ىلإ يهلإلا مكحلاب لمعلا

 . ' مهألا

 لمحي هنأ مغر ءارئاج ًاناطلس وأ ًارفاك نوكي دق فلاخملا نإ

 وأ .قحلا لوقلا ىلإ ءاغصإلا قيطي ال هنأ الإ همكحل ناونعك مالسإلا

 .مهتديقع ليلد ىلع فقي ىتح نيرخآلا لوق ىلإ لقأ ال
 نع ضغلا وأ نامتكلاب رمأي انه لقعلا ْنإف ؛لاح لك ىلع

 نم ئشانلا ررضلا نم دشأ ةيقتلا ررض نوكي نأ الإ ؛يعرشلا مكحلا



 تايركذلا دلب يف ١

 ةمرغ كللورتا نيدنلا نركب ان لمعلا وأ نار ولك مارح
 .رطخلل

 ْنَم الإ :لحنلا ةروس نم ٠١7 ةيآلا ريسفت يف نورسفملا لوقي

 نم ةعامج ةصق يكحت ةيآلا نإ : 4 ... ناميالاب ٌنِئَمْطُمُهُبلَدَو رك

 بيذعتلل اوضّرعت ثيح هامع امهنباو ةيمسو رساي مه نيملسملا

 هودبأ ال ىسايو ةيمس كلذ رثإ دهشتسا .نيكرشملا لبق نم ديدشلا

 تابلطل ًارهاظ عضخ دقف ريخألا اّمأ ةديدشلا ةمواقملا نم

 لوسرلاو هللا عم ناك هبلق نأ الإ ءهنيد نع دادترالا يف نيكرشملا

 یر م ےک لويس كلذ نسي اح تين الاس عفو

 ی و و ام 13[ ا و ا امم ویلا ا
 ةروس نم ةيآلا مهريسفت يف كلذك نورسفملا لوقيو

 َنيِنمْؤُمْلا نوُد ْنم ءايلوأ َنيرفاكلا َنوُنِمْؤُمْلا َّلِحَتَي آلا: نارمع لآ

 # .. . ةاقث مهنم اوُقَتَت سَ نَا الإ ٍء يش يف هللا َنِم سيلف كلذ ُلَعَْيْنَمَو

 .ةيقتلا ةيضقل ضرعتت ةيآلا نإ

 وه لب «ةعيشلا تاصاصتخا نم تسيل ةيقتلاف اذه ىلعو
 يقاب نأش هنأشو «ةينارقلا تايآلا يف لّصأتم هيف انققد اذإ لصأ

 «ةبجاو نوكت دراوم يفف «ةسمخلا ماكحأألا دحأب ةتوعنملا ماكحألا

 .ةحابم وأ ةهوركم وأ ةبحتسم وأ ةمرحم نوكت قر

 هانفلأ ام نيبو ةيقتلا نيب نوزيمي ال مهنأ وه ةزعألا ريثي ام نإ



 ١١ يمالسإ لصأ ةيقتلا

 مهْنإف .ةينطابلا قرفلاو ةدحالملل ةيرسلا تاعمجتلاو تامظنملا نع

 يفخت ةيرس ةمظنم نع ةرابع اهتأكو ةعيشلا نع ةروص نولمحي

 .تاموكحلا طاقسإ ىلإ ىعستو اهدئاقغ

 ىكح يذلا نوعرف لآ نمؤم ةيقتك يه ةعيشلا دنع ةيقتلا نإ

 :نيتيلاتلا نيتيآلا يف هتصق نآرقلا

 الجر َنوُلُدقَتأ ةئاميإ مكي َنوَحْرف لآ ْنِم ٌّنِمْؤُم ْلُجَر اقول

 هيْلَعَف ًابذاك كَ نا | مکر ني تايب ُْكءاج ذوا يَ لوق أ

 يِدْهَي ال هللا نإ | مكد يذلا صْعَب ْمُكْبِصُي ًاقداص ُكَيَنِإَو ُهُبْذَك

 لاب ٌقاحَو اوُرَكَم ام ٍتاَعيَس هللا هاق وف # ...باڏگ فرم وم ْنَ

 “0. باْذَعْلا ءو َنوَعْرف

 ناميإلا نامتك يأ «ةيقتلا عيرشت ىلع اندهاوش تايآلا هذه نإ

 ًاببس قحلا راهظإ ناك اذإف «ةيمالسإلا تائيبلا يف اّمأ .رفكلا راهظإو
 نإ : ًالئاق «ةيقتلا يعفاشلا مامإلا لحأ دقف .لكاشمو بعاتم داجيإل

 نيرفاكلاو نيملسملا نيب ةلاحلا تلكاش اذإ نيملسملا نيب ةلاحلا

 .[ ١1 /۲ : يزارلل بيغلا حيتافم] سفنلا نع ةاماحم ةيقتلا تلح

 ىلإ عوجرلا مكنكمي مالكلا اذه قئاثو ىلع عالّطالا لجألو

 :ةيلاتلارداصملا

 ١.غافر:4/؟و40.



 تايركذلا دلب يف ٤۲

 نساحم ؛۲۸ ةيآلا نارمع لا ةروس ريسفت «بيغلا حيتافم

 "حج يغارملا ريسفت؛ 87 ص ٤حج يمساقلا نيدلا لاجل ليوأتلا

 .لحنلا ةروس نم ٠١5 ةيآلا ريسفت يف ٠۳١ ص

 :ةيلاتلا طاقنلا كلذ لالخ نم حضتي

 لآ ام اذإف ع تلو ضخ لاس ةيقتلا نإ 1

 تايضتقم قفو لمعلا لإ هيلع امف «ةلوقعملا هتايرح بلسب صخش
 .ناكملا كلذ

 .تايرحلا ةرداصم ةلولعم ةيقتلا نإ . ۲

 اّيَأ مكنأل ءانه ةيقتلا بولسا مدختسا مل ينأف ءاذه ىلعو

 يبهذم ىؤر نع رتعأل ىملعلا زكرملا اذه ىلإ ينوتوعد ءازعألا
 اكو «ةيمسر ةريشأتب ندرألا تلخد انأو «مكنيبو اننيب بّرقألو

 الو ءيش يأ فاخأ ال انه انأو «فوخلا نع أشنت ةيقتلا نأ انملع

 ةموكحلا لفكت ينعت ةيمسرلا ةريشأتلاو ءائيش ىتديقع نم يفخأ

 .يلاومأ ىلعو ِّلع ظافحلاب

 . " شرج " ميلقإ ًادصاقو ًاعدوم ًاصخرتسم تمق ذئدعب

 دنع ةعماجلا ريدم تيخبلا ناندع روتكدلا ةرايس انهجاو

 .اننيب ءاقل لصحي مل ريس لاح يف انك انأ اب نکل «جورخلا

 باتع ةلاسرب ثعبأ نأ ةيادبلا يف تدرأ مق ىلإ عوجرلا دنعو



 ا را ل ما يمالسإ لصأ ةيقتلا

 ذيب نيمئاقلا ةلماعم نم يئايتسا نع اهيف برعأل ةعماجلا ريدم لإ
 لهاستلا يف ةحلصملا تيأرو تيتأت ينأ الإ ؛يملعلا زكرملا

 .حماستلاو

 نكت مل مهتافرصت ىلع لعفلا دودر نأ تعمس كلذ دعبو

 طيرشلاب سلجملا اورضحي مل نيذلا ةذتاسألا بلاط دقو «ةديج

 .ديب أدي طيرشلا نولدابتي اوناك دقو «ةرضاحملا هيف لّجسملا



 سداسلا لصفلا

 شرج ةعماج ىف ةرضاحملا

 نع ةرابع ناك م۱۹۹۸ /5 /5 ءاعبرألا مويل يناثلا جمانربلا

 انه ركذيو .مالسإلا يف ةأرملا قوقح لوح شرج ةعماج يف ةرضاحم

 اوضع 15و تايلك سمخ مضتو م1497 ماع تسسأت ةعماجلا نأ

 ةيناريإلا ةرافسلا عم ةنسح تاقالع ةعماجلا هذه يلوؤسلو ؛ًايملع

 .ناريإ يف ةرحلا ةيمالسإلا ةعماجلاو

 ماق دقو «" يرمعلا دلاخ " روتكدلا وه ةعماجلا هذه سيئر

 تّترف ةرضاحملا دعب اّمأ ؛ةعماجلا لوخد دنع ةوافحب يلابقتساب

 اذكو «ةدوجوملا عورفلاو تايلكلا ءادمع هرضح فراعتلل اسلجم

 ءوس ءاّرج نم اهتعّرجت يتلا بعاتملا ينع تعفترا اذهبو .ةذتاسألا

 .تيبلا لآ ةعماج يلوؤسم ةلماعم

 ذئنيح ماق دقو «قئاقدب رهظلا لبق عامتجالا ةعاق تلخد

 وه ةرضاحملا عوضوم ناكو ؛ةرضاحملا فيرعتب جمانربلا مّدقم

 يف صاخ مامتهاب ىظحي يذلا عوضوملا (نآرقلا يف ةأرملا قوقح)



 0 ميركلا نآرقلا يف ةأرملا ةناكم

 ءاسنلا عم مهخويشو برعلا رابك ةلماعم أل كلذو «ةيبرعلا لودلا

 تأدب هفاطلأو هللا نوعب انأو .ةملسملا ةأرملا نأشو بسانتت ال

 دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هيلع ءانثلاو هلل دمحلا دعب ةرضاحملا

 صن كيلإو «نيبجتنملا هبحصو هراصنأو #5 نيرهاطلا هلاو

 :ةرضاحملا

 نآرقلا ىف ةأرملا ةناكم

 مامتهاب ترثأتساو مالسإلا يف ةقومرم ةناكم ةأرملا تلتحا

 فارطألا يمارتم عوضوملا نإ ثيحو .ميكحلا ركذلا يف صاخ

 :ةيلاتلا تاعوضوملا ىلع ماقملا اذه يف ثحبلا طلسنلف

 .اهتيسفنو اهنيوكتو اهتعيبط يف رظنلا:لوألا
 .اهقوقح ىلإ رظنلا :يناثلا

 .اهقتاع ىلع عقت e ثلاغلا

 ايانث يف حرطت ابرو اذه انثحب يف ةيسيئرلا نيوانعلا يه هذه



OSS O يي للا ١ 

 اهتيسفنو اهنيوكتو اهتعيبط يف رظنلا : لوألا

 يأ كاذموي ىثنالا سنجل نكي مل رصع يف مالسإلا رون غزب

 ةدئاسلا تاراضحلا رئاس يف الو ةيبرعلا ةريزجلا يف ركذت ةميق

 نأ ىلع رودت نانويلاو مورلا دنع ةيفسلفلا ثوحبلا تناكو «كاذنآ

 ناويحلا نيب طسوتي يخزرب سنج نم وأ ناويحلا سنج نم ىشنألا

 لاق «هنيبج ىلع راع ةمصو ابّمأكو 0 راغ نع ارز ار ادو

 *ٌميظَك َوهَو a ا فدا ردن رشب اذإَو# :هناحبس

 يف ُهّسْدَي مَ ٍنوُه ىلع هُمُ هب رس ب ام ِءوُس ْنِم موَقلا نم ىراوتي

 .٠ نومك ام ءاس آلآ بارتلا

 ةماركب لهجلا رثإ نهلتقو هتانب دأوب موقي لجرلا ناك دقف
 ميركلا نآرقلا وه اذهو ءاعنص نسحي هنأ هنم انظ اهتليضفو ةأرملا

 ّيأب *ثّلَمَس ةدءوَملا ادإو#:لوقيو «هبجشيو لمعلا كلذب ددني

 00. 4 ْثّلتَق بد

SEوا  

 انإ س اتا اهب اي ا و

 .58-09:لحنلا.١

 ا



 ٤۷ ميركلا نآرقلا يف ةأرملا ةناكم

 لثم ىثنألاف ١ 4 ئاب ابوُعُش ْمُكاَنَْعَجَو أَو رک نم مكافح
 .امهنيب قرف نود عمتجملا ساسأ نالكشي ركذلا

 ركذلا ةقلخل ةلثام ةلقتسم ةقلخ ىثنألل ىري رخآ بناج نمو

 ن لع ا ني نال قدنتان ا كرف

 س E نأ نم ةاروتلا يف

 هيأ ايإ» :(ةاروتلا) ينإلا باتكلا ىلإ تبرست يتلا ةركفلا كلت ىلع

 اهَجْوُر اهنم َقَلَحَو ٍةَدِحاو يفت ْنِم ْمُكَفَلَخ يذلا ُمَكَبَرا وقتا ساتل

 )0 . «ًءاسنَو ًاريثك الاجر امُهْنِم تب و

 لسن يهتني اهيلإو ءاوح اهجوزو مدا يه ةدحاولا سفنلاف

 نم قلخ يأ اهني َقَلَخل : هلوق ىنعمو «يناسنإلا عمتجملا
 .ةضفلا سنج نم يأ .ةضف نم متاخلا :كلوق لثم ءاهسنج

 .ةيناسنإلا ةايح ا تماقتسا امل لثامتلا الولو نالث متم ناجوزلاف

 ناسنإ ىشنألاو ركذلا نم ًالك َنا تايآلا هذه نم جتنتسيو

 كلذ E ا هيا ل عنب نا كان سار داق

 .حيحص ساس ىلع ىنتبي ال ةيحانلا كلت نم امهنيب قيرفتلاف
 قئالخلا لضفأ هتلعج امل ناسنإلا ةيهلإلا ةيانعلا تلمش دقل

 بسحف ركذلاب ةماركلا هذه صتخت الو رمقلاو سمشلا هل ترخسو
 1 كنا وحلا 3

 1 امنت ادع



 ةانركذلا هلم وق م AE ا ١م

 مدا ينب انمرك ْدَقَلَو8# :ىلاعت لاق «ةبطاق مدآ دالوأ تلمش لب

 ىلع ْمُهاَنْلّصَقَو ِتابيَطلا َنِم ْمُهاَسْفَرََو رحب را يف ْمُهانْلَمَحَو
 0( .«اليضفت انَقَلَح 2-1 ْنَمِم ريثك

 ق و وكلا لج ها

 كرابت هللا مامأ نايس نيف الام لمعو امهنم نما نمف «ةدحاو

 ْنِم ًاحلاص َلِمَع ْنَمإل :هناحبس لاق «ءاوس دح ىلع |مهيزجي ىلاعتو
 رجا مهتر و هبط اح ُهنييحَدلَف ٌنمْؤُم َوُهَو ٰیشآوا ٍرکذ
 ١( . «نوُلَمْعَي اون ناك ام نسم نسحب

 هنا وه ةأرلا ةقلخ يف ميركلا نآرقلا فقوم نع برعي او

 اههنم دحاو لتق ناو ءركذلا سفن ةمرحك ىثنألا سفن ةمرح لعج

E Saؤا ںیفت رعب افت لت نم ا  
 امّنَأَكَن اهايحأ ْنَمَو ًاعيوَج سالا لق امّنَْكَف ٍضْرألا ين اس

 ا

 امهنم ًادحاو لتق نمف ءاوس هللا دنع لجرلا لتقك ةأرملا لتقف

 !؟كلذ قوف ميركت روصتيفأ ءاعيج سانلا لتق (ّنأكف

 وه ةدحاو ةرظن نيرطشلا ىلإ مالسإلا رظن نأ نع برعي امو

 ۷٠ : ءارسإلا . ١

  . ۲لحنلا : ٩۷.

 ۲ : ةدئاملا ."



 EO aes a a ميركلا نارقلا يف ةأرملا ةناكم

 نأ نود صاصقلا لاحم يف هماكحإ ضعبل ًاعوضوم لااا

 نْیَعلاب َنْيَعلاَو ںیفتلاب سما 3 تا لاق ركذلا له زكري
 00 * صاصق حورحلاو نّسلاب سلاو ٍندَألاِب نالا ِفْنَألاِ فالو

SS 

 . «نوُمِلاَظلا ْمُه كلوا هللا رن امب ْمُكْحَيْمَل ْنَمَول :لوقيو

 ةّمذ فصيو دحاو نازيم يف نيملسملا ءامد لعجي لوسرلا نإ

 مهؤامد ًافاكتت نوملسملا" : لوقيو «ةدحاو ةّمذاهئأب عيمجلا

 لجرلاو ةأرم اف" مهاوس نم ىلع دي مهو مهاندأ مهتمذب ىعسيو

 .نيكرشملا نم ًادرف امهنم دحاو لك راجيإ مارتحا موزل يف ناكراشتي
 يف امهتكراشم مزالي ال صاصقلا يف لجرلاو ةأرملا ةكراشم معن

 ىنج نم لكف «ةيدلا يف رايعملا ريغ صاصقلا يف رايعملا نأل ءةيدلا

 لداعيف ًاناسنإ مدعأ يناجلا نا رابتعاب هنم صتقي ناسنإ ىلع

 .همادعإب

 يداملا ررضلاو ةراسخلا ديدحت وه اهنييعت يف رايعملاف ةيدلا اّمأو

 ی وا اذ كم اا

 فصن ةأر ا ةيد تراص كلذلف « ىثنألا دقفب اهتراسخخ نم ربكأ يه

 ينعي ال اذهو « ءاوس دح ىلع ةبيصملا نأ نم مغرلا ىلع لجرلا ةيد

 .60 :ةدئاملا.١

 .۱۹۲ / ۲ :دمحأ دنسم . ٣



 تايركذلا دلب يف خ11 ]1111111 ۰ ١

 .ةيناسنإلا يف امههفالتخا

 نالث اهتم اههّتاو ةأرملاو لجرلا نم لك ةقلخ عقاو نيبت انه ىلإ
 .لاجملا كلذ يف رحآلا نع امهدحأ زّيمتي ال

 ا اا
 هذه نم ةأرملاو لجرلا نيب يلجو حضاو قراف ةمث كش ال :لوقنف

 فطعلاو نانحلا اهؤلم ةفطاعلا ةشايج ةأرملا نا يهو ةيوازلا

 .ةساّسح ةفيرظ حور اهو ةفاطللاو

 ةاقلملا ةيلوؤسملا عم مجسنتل اهيف كلذ ةقلخلا دي تعدوأ

 ال ةمج بعاصمو قاشم اهقفارت ىتلا لافطألا ةيبرتك اهقتاع ىلع
 فطاوعلا كلت دقفي لجرلا نا نيح يف ةداع لجرلا اهلمحتي

 افا اح ىا فاول واخان .ةشايجلا

 .هقتاع ىلع عقت يتلا تايلوؤسملا عم مجسنتل ةنوشخلاو

 قفو ةنوشخلاو ةظلغلا عم تنراقت اذإ ةشايجلا فطاوعلاف

 a هند اكو O عشنا اللا نروضا او طباوملا
 .مارتحالاو دولاو ةاواسملاو لدعلا

 .لّوألا ناونعلا نم هيلإ مورن ام مت انه ىلإ

 ميركلا نارقلا يف اهقوقح ىلإ رظنلا : يناثلا
 اهنع ثحب دق «ةعساو قوقحب مالسإلا يف ةأرلا تيظح



 ١6١ ميركلا نآرقلا يف ةأرملا ةناكم

 اهنم ليلق ىلإ ةراشإلا انل نكمي ال ةصاخ باوبأ يف مهبتك يف ءاهقفلا

 .اهضعب سبتقن ناو ءاهريثك نع ٌالضف
 اهقوقح طسبأ نم ةمورحم ةأرملا تناكو ميركلا نآرقلا لزن

 معفملا وجلا اذه يفو « نيرخآلل ثروت لاملاك تناك لب اهثاريم ىتح

 َنوُبَرفَدلاَو ٍنادياولا كرت اًمِم ٌبيِصَن ٍلاجّرلل :لاق ءاهقوقح رادهإب

 ابيِصَ رك وأ ُهِْم لق امم َنوُبرْفألاَ نادلاولا كرت امي ٌبيصَن ءال
 00. ًاضوُرفَم

 نيبو اهنيب لاحو ةأرملاب طاحأ يذلا قوطلا رسك كلذبو

 يف يهو ءاسنلا ةروس :ينعأ  اهمساب ةصاخ ةروس يف اهثاريم

 .هيلع ديزت ةشلاثو هع نشل ا نكذلا لداعت ةرات اهثاريم

 .اهلحم يف ةروكذملا حلاصملا بسح

 ناد لحرتلا فارس نع ضقت لا كاريف نأ رشا ایف

 ناصقنلاو يواستلا نيب اهتضيرف حوارتت لب قحلا نم ةحسم هل سيلف

 ناك اذإ (يفف «ةيمالسإلا ضئارفلا ظحال نم حضاو وه امك ةدايزلاو

 .نادكاذإ E يوتا ألا تالا ويه كورلا

 لكلا :هناحبس لوقي «نايواستم بألاو مالا دلولا وه ثروملا

 ©. شدسلا امهنم دجاو

 ۷:ءاسنلا . ١

 ١١. : ءاسنلا . ۲



 تانوكذلا دلي ىف 0 7*١

 فصنلا ترت ةنبالاف ءاهتتباو اهجوز ةافوتملا ةأرملا تكرت اذإو

 ةا نات لكلا قرر ام ب شالا ترف مولا جوزلاو

 .٠" «نْيَ وَ اهب َنيِصوُي ةيصَو دْعَب ْنِم َنكَرَت امم يرل مك
 .ءاهقفلا اهحرش يتلا ضئارفلا روص نم كلذ ريغ ىلإ

 ناونع اهعمجي ةصاخ تاكالمل عبات ثاريملا يف فالتخالا معن

 عقي نم نأ اك .دعبألا عنمي برقألاف « قافنإلا ةيلوؤسمو «ةيبرقألا
 .هريغ نم رثكأ ثري قافنإلا هقتاع ىلع

 ىلإ برغلا اهيلإ غلب ام يتلا ةيلاملا اهتيرح اهقوقح نمو
 ِءاسْنِلِلَو اوُبَسّتْكا امم ٌبيِصَت ٍلاجّرلل# :هناحبس لاق نبادلا سمألا

 ءيىس لب ناک هللا نإ هِلْضَف ْنِم هللا اولس َنْبَسَتْكأ امم ٌبيِصَ
 نلعأ ثيح ةملكلا هذه نم عفرأو رهظأ ةملك يأف“” . اميل

 .|هلاومأو |مهقوقح يف ةأرملاو لجرلا نم لك ةيلالقتسا نع
 ةيصخش ءايحإ يف ريثأت هلو ةجوزلا ىلإ جوزلا نم ةيطع رهملا

 هل سيل رهم ىلع لجرلا جوزت اذإف «ةيجوزلا ةقلع ءاقبو ةأرملا
 هناحبس لاق «لحن ام ءاطعإ هيلع بجيف هدهعت نع لصنتلا

 0. «ةَّلخن رهت تاَقَّدَص ءاسنلا اوثاو# :

EEN 

A E A 

 ٣ عاستلا :£



 +١0 ميركلا نارقلا يف ةأرملا ةناكم

 ناك ةبه لك نأش هذخأ لجرلل زاج اهسفن بيطب تبهو ول معن

 است هنم ِءيَس ْنَع ْمُكَل َنْبِط ْنِإَق# :هناحبس لاق اضر هيف بهاولل

 ءيسيو هتجوز ىلع قانخلا قيضي جوزب ددني نارقلا نإ

 ل ل لا را لا ادعم
 کر E ياو م هر
 ةنيبم ة ٍةشجافب َنيِنأَي نأ الإ نموني هينا ام ضْعبب اوُبَهْذَمل َنْهولْضْعَت

 .٩ 4 ٍنوُرْعَمْلاب نُهورشاعو

 a ار داال جول ند قا رت ريو

 جور ناکم جور لاد بتا ُمَتدَرأ ْنِإَو# :هناحبس لوقي ءاهنم هذخأ
 ا ن وو و و و ف

 امْنِإَو اناتهُب هنوذخاتأ ائي ُهْنِم اوذُخأَت الف ًاراطنق َّنُمادحِإ نينا

 ۳ . # ًانيبم

 اهقتاع ىلع عقت يتلا تابجاولا : ثلاثلا

 انفذح ولف هئاقب طرش يناسنإلا عمتجملا دارفأ نيب نواعتلا نإ

 كو ةنبلو ريغص عمتجم ا 3 عمتجملا سوماق نم نواعتلا

 ا و اا موقت الف ريبكلا عمتجملل

 :٤. ءاسنلا ١.
 .۱۹ : ءاسنلا . ۲

 ۲۰ : ءاسنلا . ۳



 تايركذلا دلب يف ١6

 هنع رّعي ام اذهو «قح هيلعو قح هل دحاو لك نوكي نأ نع ةرابع

 .دحأ اهيف هيرابي نأ نكمي ال ةعماج ةغيلب ةملكب ميكحلا ركذلا

 0 . «ٍفوُرْعَمْل َنَِْلَع يِذّلا لم َنُهلَول :هناحيبس لاق

 ةيمالسإلا ةرسألا ىلإ رظنلا لالخ نم ةيآلا ىنعم رهظيف

 ارمأ اذه سيلو لافطألا ةيبرتو تاكحاو رالي

 .نانحلاو ةفأرلاب اهبلق ضبني يتلا مألاالإ اهب موقت ال واهس

 تاني مالا يا ع اف ارد نا هوني

 اهكرتت يتلا ةيبلسلا تافعاضملا ىلع فقي ملو أطخأ دقف فئاظولا

 .ةيمسلا»لافطألا تالاف, نع رولا كلت

 مايقلا نم هل دب ال لجرلل قوقح ةمث قوقحلا كلت لباقم يفو

 ىلإ نآرقلا ريشيف ةيلامكلاو ةيرورضلا اهتايح يف ةأرملا هيلإ جاتحت اه

 َنْعِضْرَي تادِلاولاو# : هلوقب «ةأرملا قتاع ىلع ةريبكلا ةيلوؤسملا كلت
 . # ةَعاضَرلا م متين دارا ْنَمِل ِنْيَلماك نيلوح ن ٌتُهَدالو

 0 .لجرلا قتاع ىلع عقت يتلا ةيلوؤسملا ىلإ ريشي امك

 الإ سفت فلك ال ٍنوُرْعَمْلاِ َنُهثَوْسِكَو َنُمقْررُهَل ولولا ىلع
 "7. «اهعشُو

 o E سانا نعي نم د نك



 ١6 ميركلا نآرقلا يف ةأرملا ةناكم

 (هنيب شيعلا نوكيو ةجوزلل انوع جوزلاو «جوزلل انرعاحورلا فوك

 و

 ثوحب ةمثو نارقلا يف ةأرملا حمالم ىلإ ةيلامجإ ةرظن هذه

 يتلا ةسسايسلاو ةيعاتجالاو ةيفاقثلا اهتيرح لوح ايس ال ةيفاض

 .رخآ لاحم ىلإ اهكرتن اهنم نارقلا فقومو ةرخأتملا روصعلا يف تحرط

 ةلادعلاو ةاواسملا

 (مهنم ديريو ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا فقوم ىنبتي برغلا نإ
 افتك فئاظولا ةماعب اموقي يكل ءانثتسا الب ةايحلا كرتعم ىلإ الزني نأ

 .ال مأ اهنم لك ةعيبط عم ةمجسنم تناكأ ءاوس فتك ىلإ

 لجرلا كراشت نا اه دب ال ةأرم لاف .برغلا هانبتي يذلا وه اذه

 لمعلا نيدايمو ةماعزلاو ةسايسلاو لاتقلاو برحلا نيدايم يف

 هيلإ اهقوسي الإ لجرلا وأ ةأرملل ًاصاخ ًاناديم كرتي الو راثتسالاو
 .ةاواسملا ىوعدب

 «ةاواسملا فلاخيو ةأرملاو لجرلا نيب ةلادعلا ىنبتي نارقلا نكلو

 نمو اهتعيبط عم مجسنت ال !برو ةلادعلا دض ةاواسملا نوكت ابرذإ

 امهزئارغو |(ىتايسفن يف ةدوجوملا قراوفلا ركني هتأكف «ةاواسملا يعي
 قبي ملو ةيرطفلا زئارغلا هنع تبلتسا ناسنإ ةلماعم |هعم لماعتيو

 .هل ةلوخملا لامعألاب مايقلا الإ قمر هيف



 تايركذلا دلب يف i ا د ١65

 هلالخ نم حضتي ىتح ليصفتلا ىلإ جاتحي ماه عوضوم اذهو

 .نارقلا فقوم

 تاهجلا عيمج يف يواستلا ينعي ال ةيناسنإلا يف يواستلا نإ

 ًاسنج «ناسنجلا ىلجتي ىتح تايسفنلاو زئارغلاو تاردقلا يفو
 هناسل يف لوقي الاف كلذ لوقي نمو ًايلكش الإ نافلتخي ال ًادحاو

 .هبلو هلّقع هركنيو

I eA 
 اهفورظ بسح اهدوجو مزالت ةيناثلاو ءاهتقلخ نم

 يف فالتخالل أدبم قراوفلا كلت تراص يلاتلابو اهتتيبو

 .ماكحألاو تايلوؤسملا

 يف ديحولا سايقملا ءاهتقلخو ةأرملا ةرطف مالسإلا لعج

 ال يذلا عيرشتلا امأو هعيرشت دولخ رس وه اذهو «هنينقتو هعيرشت

 دعب ركل و نشأ نم وكل عمو هد اعمل نهم ةراققلا هقأب

 نوناقلا نيب ًاضراعت قلخيو ةقلخلاو ةرطفلا عم مجسني ال امبرف ءاوس

 ةراضحلا يف مويلا هدهاشن اك ةريثك تافعاضم ثرويو هدرومو

 كلا



 ا 00 ميركلا نآرقلا يف ةأرملا ةناكم

 لولحو تاهبش

 ءاسنلا ىلع نوماّوق لاجرلا . ١

 ىنعمو ءاسنلا نود لاجرلل ةرسألا نوؤش ةرادإ هناحبس ىطعأ

 ْنَأل «ةلئاعلا ماوق اهب يتلا تاهجلا سأرتي يذلا وه لجرلا نا كلذ

 :امهو ةأرملا نود لجرلا يف نيققحتم نيرمأب مّوقتت ةرادإلا

 .دئادشلا لمحتو ةوقلا

 .ةيلاملا تاجاحلا عفرو قافنإلا

 , .هريغ نم رثكأ لوألا رمألا هيف رفوتي لجرلاو
 ىلع ةيلاملا ةرسألا رومأ ةرادإ مالسإلا ضرف دقف قافنإلا اّمأو

 .ةلئاعلا ةفد ريديل قاشملا لمحتي يذلا وهف جوزلا

 تايحالص يف لخدت اهْناو ةرادإلا كلت ىلإ هناحبس راشأ دقو

 :ةلوقب نيطرشلا لإ راشا اك N ىلج خيثازل نامل لجرلا

 ْنِم اومن امو." 4 ضْعَب ب ىلَع ْمُهَضْعَب هللا لضف اميال.١

 07. مِهِلاوُمَأ

 هنم برقلا نازيم وه هللا دنع ةيلضفألا نم دارملا سيلو

 ربصلا لمحت يف رخآلا سنجلا ىلع قّوفتلا وه دارملا لب «هناحبس
 2 ءال
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 نمو « هراكنإ نكمي ال ينيوكت رمأ وهو .دئادشلا ىلع ةماقتسالاو

 .ةيلضفألا نم دارملا وه اذهو «هبلق نود هناسلب هركنأ (ناف ركنأ

 ىلع هناحبس هعضو يفيلكت مكح وهف يناثلا رطشلا امأو

 ىلعو قأرملا نم ةرسّألا نوؤش ةرادإب لوا راص كلذبو «لجرلا قتاع

 .ةيعاتجالا ةايحلا تراس كلذ

 ةرادإل لجرلا ريتخا دقف يعيبط باختنا كانه ناك ولف

 .عراشلا هاضمأ ًايعيبط ًارايتخا ةرسألا

 .اهتماركل رده يأ هيف سيلو ةيماوقلا ىنعم وه اذه

 اهقح فاحجإو ةأرملا ىلع ةطلسلاب ةيماوقلا ريسفت معن
 رمأ ةيجوزلا ةقلعلا راطإ نع جراخ وه اهب اهنوؤش يف لخدتلاو

 .هناحبس هللا ىلع ىرتفا دقف هب ةيآلا رسف نمو «ضوفرم

 بسس نقلا دعس مرحب ا ليلا ورمل ةراذإت

 فاحجإو اهيلع طلستلاو ةجوزلا قح راكنإو ءيش ةعاطتسالا

 ةداج نع فرحنا دقف نيرمألا نيب طلخ نمو رخآ ءيش اهقوقح
 باقا

 تاجوزلا دّدعت .۲

 نع عفادت ىتلا تاسسؤملاو برغلا اهريثي ىتلا لئاسملا نم

 اهعرش ىتلا تاجوزلا دّدعت زيوجت ةلأسم ىه ءاسنلا قوقح



 ١6 ميركلا نآرقلا يف ةأرملا ةناكم

 ةجوزلل ةاناعم لكشي تاجوزلا دّدعت زيوجت نا مهقطنمو «مالسإلا
 طيلستب موقنسو ءايناث ةجوزلاو جوزلا نيب ةاواسملا فلاخيو الأ
 :لوقنف «نيرمألا الك ىلع ءوضلا

 ا ی نأ ويه ا ليكشت قا نا: كاش

 لاجل ةياعر تاجوزلا دّدعت ةلأسم نع ضرعيو ةدحاو ةجوزب

 اديضر كش ةدحاو :ةحيوزر ءافتكالا نإ ةف كش آل اعز: حور

 .نيجوزلا نيب ةلدابتملا ةقثلا ةدايس ىلإ يدؤيو ةرسأألا رصاوأ ءاقبل

 فورظلا ضعب جوزلا هجاوي ابر نكل كلذب فارتعالا عمو

 ال رمأ اذهو ةدحاو ةجوزب ءافتكالا مدع ىلإ هئجلت ىتلا تالاحلاو

 :ريظن «هراكن إ دحأل نكمي

 ال ةميقع تناك وأ «ةديدم ةدم ةضيرم ةجوزلا تناك اذإ

 «جوزلا تاجاح يبلت ال ةفيعض ةيسنجلا اهتزيرغ تناك وأ «بجنت

 ناهتسي ال ةدم هتجوز نع ًاديعب ةيئان قطانم يف نطقي جوزلا ناك وأ

 ةجوز ىلع راصتقالا نم جوزلا نكمتي ال فورظلا كلت يفف ءاهب

 :ناقيرط  تاجوزلا دّدعت زيوجت نعرظنلا عطق عم  همامإف «ةدحاو

 .اهطاشن نم دحيو هتوهش حامج حبكي نأ :لّوألا

 .ءاشحفلاو داسفلا يواهم يف قلزني نأ :يناثلا

 .لاجرلا نم لثمألاف لثمألا الإ هب موقي الف لوألا ام

 ةيندب رارضأ هنع مجنيو هفرشو هتمارك فلاخي وهف :يناثلا اّمأو



 ةانركذللا هلم ىف ون سن يعل ۱1۰

 .كلذ ريغو ةيسفنو

 راتخي نأ ىوس ليبس هل ىقبي الف همامأ ناقيرطلا دس اذإف

 ا
 اذهو «ةلادعلا قيبطت عم ءاوس دح ىلع عيمجلا ةيلوؤسم لّمحتيو

 :هناحبس لاق ءتاجوزلا دّدعت عيرشت ىلإ مالسإلا اعد يذلا وه

 007. 4 عابر َتالثَو نشم ِءاستلا َنِم ْمُكَل باط ام اوُحكْنََنل
 ا للا ا ی نمر

 لالحناو ءاشحفلا يف لجرلا فارجنا مامأ عا ةجوز

 .ةاناعم لقأو ةأطو فخأ انا

 يف هنكل تاجوزلا دّدعت نوناق دض رمزو لّبط نإو برغلا نإ
 ثيح ةهوشم ةروصب نكل نوناقلا اذه عم ًاقفاوم ًاكولس ذختا عقاولا

 ءاسن عم ةيسنج تاقالع ميقي نيح يف ةينوناق ةجوزب عنتقي هنإ
 .ةدحاوب يفتكي الو ةرسألا راطإ جراخ تاريثك

 كلا ابيب نوب دية يدع بتنا |

 امو رخأ ءاسن عم ةيسنج تاقالع ةماقإب هتجوز لجرلا ةنايخل
 امهنيب ةيفطاعلا طباورلا لالحمضاو ةقثلا نادقف نم هيلع يوطني

 ًابلمعو ًاينوناق ةرسألا رصاوأ ماصفنا ىلإ يهتنيو
 ةيسنج تاقالع ةماقإ جوزلل 5 ثيح ةاواسملا ةلأسم امو

 غانا



 ١5١ ميركلا نارقلا يف ةأرملا ةناكم

 نع ىنغ يف نحن رمأ اذهف ؛:ةجوزلا نود رخأ ءاسن عم ةعورشم
 بسنلا دومع مصفي ةجوزلل جاوزألا دعت زيوجن ناف .هنع ةباجإلا

 دم تادف العلا قيففتو نضارمألا نم اناولأ كريو سالار فيضغيو

 .ءاشحفلاو انزلل ابصخ اعترم عمتجملا نوكي اهنيحو سأر

 تاجوزلا دّدعت زيوجت يف يمالسإلا عيرشتلا رس ملعي كلذبو

 .جاوزألا نود

 زوشنلا دنع برضلا.۳

 هنا وه مالسإلا يف ةأرملا قوقح ىلع ةراثملا تالاكشإلا نم

 لذبب ةجوزلا عجرت مل اذإ اهزوشن دنع ةجوزلا برضي نأ جوزلل غوسي
 يتاللاو# :هناحبس لاق ءاهعجضم نارجهو ءةظعلاو ةحيصنلا

 نق َُهوُبرْضَأَو عجاضملا يف َّنُهوُوُجْمأَو موظف َنُمَروُُنَنوُفاخَت

 يف رّبدتلا مدع نع مجن راثملا لاكشإلا كلذ نا ّقحلاو

 ةرشان ةأرما يف ثحبت ةيآلاف .برضلا ةحابإ درومو ةيآلا نومضم
 « قح اهنم عيضي نأ نود هتيناسنإب تءاسأو اهجوز قوقحب تحاطأ

 ةثبشتم تلظ ىتح اهجوز ىلع ةجوزلا دّرمتب معفملا وجلا كلذ يفف

 صيغ ال شارفلا يف انارجه وأ ةظعلاو حصنلاب اهتجلاعم دعب هب
 ١. 2: ءاضللا ١
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 نع ةجوزلا عدرت ىتح حري لا ريغ برضلاب اهتجلاعم نع جوزلل
 .يلئاعلا وجلا ةوفص رّدكو اهتيناسنإ ىلع ىغط يذلا اهذوذش

 ىلع ةروهقم ةجوز يف سيل ثحبلا نأ :ًالوأ حضتا كلذبو

 اهقح نع اعافد درمتلا ىلإ تعفدناف ءاهقح يف ةمولظمو ءاهرمأ

 اهنكلو اهقوقح عيمجب جوزلا ماق يتلا ةأرملا يف مالكلا لب ءاهتماركو

 .هيلع تدّرَتو جوزلا قوقح ىلع تخط

 يمدملا الو حربملا برضلا وه برضلا نم دارملا سيل :ًايناثو
 مامإلا رسف دقو ءاهذوذش نع عدرت ىتح فيخملا برضلا لب

 “.كاوسلاب برضلاب ةيآلا يف برضلا ة8 رقابلا

 ناجالعلا رمثي ال نأ قفتي القو اهعون نم ةديرف ةلاحلا هذهو

 ًابرض برضلا سيلف ةجردلا هذه ىلإ لوصولا ضرف ىلعو نالّوألا
 نع عدرت يك اهبلق يف بعرلا داجيإ وه هيف ضرغلا ناو ًاحربم
 .اهدرمت

 مكدحأ برضيأ : هيي هللا لوسر لاق 3 رقابلا مامإلا ىور
 ! ؟اهقناعي مث ةأرملا

 مامإ نع ةمّيق ةملك ىلإ راضحلا راظنأ فطعن ماتخلا ينو

 بلاط يبأ نب يلع مامإلا وهو الأ هئوادو عمتجملا ءادب ريبخ ميكح

 .ةيآلا ريسفت يف« ۲ ج :نايبلا عمجم . ١



 اا نواه رواج اماما نه ةا رل ا( كل الو: لات: تي
 ةنامرهق ال ةناحير اهثإ طب ءاهعم لماعتنلف 'ةنامرهق تسيلو هناحير
 لمحتت ال عيبرلا ةدروك فيرظ دوجوم نم بلطي ام اهنم بلطنلو

 .اهلبذي يذلا رحلا الو صراقلا دربلا

 تاظحالم

 ةيمالسإلا لئاسملا ىدحإ لوح راد ثيدحلا روح نأ اب

 كانه تناك كلذ مغر نكل أّدج ًاليلق ضارتعالا ناك ءاهب مّلسملا

 :|هتيمهأل كلذو اهنم نينثا انرتخا «ةلئسألا ضعب

 وه ةرضاحملا يف ثيدحلا روح نأ متربتعا مكنإ :لّوألا لاؤسلا

 مدع ببس ملعن ال نحنو «نارقلا رظن ةهجو نم ةأرملا قوقح

 عيرشتو ماكحألا رداصم نم اهرابتعاب نآرقلا ىلع ةئسلا مكفطع

 مضو «بناوج ةدع نم ًاثحب بعوتسي عوضوملا نإ :باوجلا
 ةسارد انرتخا اذل «لوقعم ريغ رمأ ةدحاو ةرضاحم يف بناوجلا عيمج

 ضعب هيلإ انفضأ كلذ مغر «بسحف نارقلا رظن ةهجو نم عوضوملا

 .ثيداحأ نما لوسرلا نم درو ام

 ١. ةلاسرلا « لئاسرلا مسق «ةغالبلا جهن ١



 تايرك دل هلك ىف ا م 1٤

 ةنسوبلا نم هنأب هسفن فّرع امدعب بلاط لاق :يناثلا لاؤسلا

 : كسره لاو

 مهعم اولمح نييناريإلا نيغلبملا نم ةعومجم برحلا ءانثأ انءاج

 تاطاشن مهل تناك دقو ءاندلب يف نيدّرشملا ىلع اهوعزو تادعاسم

 ثدحأ رمأ وهو ؛ةعيشلا بهذمل جيورتلاو يبهذملا مالعإلا لاجم يف
 .ميلقإلا كلذ يف سانلا نيب ةقرفت

 نم ولخيو ةيعقاو ةغبص تاذ راوحلا ناك اذإ :تلق ةباجإلا يف

 نيب ةقرفلا عفر ىلع نيعيو «ةدحولا ىلإ الإ يدؤي الف «ةراثإلا
 ا

 نم ةعيشلا نع نوينسوبلا نوملسملا هلمحي ام نأ ضرفنلف

 ةين اثعلا ةلودلل سوسدملا مالعإلا ببسب تناك ةئطاخ تاعابطنا

 نم ضعب ءاج اذإف .ةيلاحلا ةنمزألا يف ةيعويشللو «ةيضاملا ةنمزألا يف

 بهذملا اذه نييبتلو ةبذاكلا تاعابطنالا هذه عفرل ةعيشلا نيغلبملا

 ىلع اودكؤيو ناهذألا يف ةقلاعلا ماهوألا اوعفري يكلو وه اك

 .كلذ يف لاكشإ الو حيحص اذه مهلمع ْنإِف «ةينيدلا تاكرتشملا

 نال كلذو «ءانثلاو ركشلا كنم عقوتأ تنك نإ بلاطلا اهي

 فورظلا كلحأ يف مكتدعاسمب تمه ةيمالسإلا ةيروهمجلا

 .تاموكحلا يقاب ةناعإ نم رثكأ مكل اهتناعإ تناك دقو ءاهئوسأو



 ١6 مرحملا نم عساتلا ةليل مسارم

 ةمعطألا تناك دقو .ماعطلا ةعاق ادصاق ةعاقلا تكرت مث

 مهيديأ نولسغي عيمجلا تدهاشو «ةيديلقت ةيبرع انل اهودعأ يتلا

 .قعالم اب ال زرلا اهب اولوانتيل نوباصلاب

 نم راح عيدوت طسو نامع ًادصاق ةعماجلا تكرت ةياهنلا ينو

 .ةذتاسألا لبق

 مرح نم عساتلا ةليل مسارم

 كلت يف تثّدحتو «سيخ ةليل تناك مرح نم عساتلا ةليل

 داهجلا يأ سفنلا داهج نع ءاشعلاو برغملا يتالص ةماقإ دعب ةليللا

 :ىلاتلا

 داهجلا مهيلع يقبو رغصألا داهجلا اوضق دق موقب ابحرم '
 داهج :لاق ؟ربكألا داهجلا امو هللا لوسر اي :ليقف .ربكألا

 5 قلا

 اوملستسا مهن الإ ءلحاطفلا رهق اوعاطتسا لاجرلا نم مك

 .اهنع ضامغإلا نم اونكمت ام ةريغص ةيناسفن ةبغر مامأ

 لضفلا ابأ مشاه ينب رمقو ةيارلا عفار ءادهشلا ديس اخأ نإ

 ."ح 17/0: يفاكلا . ١



 تانركذلا هلم وف يم ١5

 ءادعألا دهاج وهف «هيينعم الكب داهج نم هيلع ام ىَّدأ سابعلا

 ةعيرشلا ىلإ سابعلا لصو امدنع ءاروشاع موي هلاكشأ عورأو هروص

 تارفلا ىلإ لزن .بناج لك نم هب اوطاحأ نيذلا ءادعألا ةرثك مغر

 ندطغ رگ برش ءال ا خه فرعا الو لام رغ انظم

 (ينوكت نا تنك ال)هدعبو ينوه نيسحلا دعب نم سفن اي

 ناو و ناار نيم كبف

 داهج ىف انقفوو «ةراّمألا سفنلاب مكحتلا ةردق انقزرا !يهلإ

 !ةعاسو ةظحل لك يف ةراّمألا سفنلا رش نم انظفحاو «سفنلا ىوه



 عباسلا لصفلا

 ةيمالسإلا ةدحولا لبس

 هللا دبع كلملا دحسم 6 ةرضاح

 نم سداسلا مويلا ناك ۱۹۹۸ ٤/ /۷ قفاوملا سيمخلا موي نإ

 يغارف دعب يل ةهّجوملا تاوعدلا عيمج تضفر دقو . ندرألا يف انتماقإ

 مرح نم رشاعلا مويلا فداصي اذه مويلاو .ةعماجلا يف ةرضاحملا نم

 فداصي هنأ الإ ؛يندرألا ميوقتلا بسح ءه ١1514 ماعل مارحلا

 تناك كانه ةيناريولا ةرافسلاو .ناريإ ميوقت بسح مرحم نم عساتلا

 موي ةعمجلا موي تنلعأ اذل ناريإل ىمسرلا ميوقتلا قفو مسارملا ميقت

 ءاروشاع مسارم اوماقأ نويقارعلا مهنمو ةعيشلا نأ مغر «ءاروشاع

 . بلاط يبأ نب رفعج نحص يف سيمخلا موي

 نع ةرابع ناك سيمخلا مويل انجانرب ناف ؛لاح يأ ىلع
 ةيندرألا ةكلمملا سسؤم هللا دبع كلملا دجسم يف ىقلت ةرضاحم



 تايركذلا دلب يف ١

 لكشب هؤانب ودبيو ةمصاعلا طسو يف عقي اذه دجسملاو «ةيمشاهلا

 ام الإ لامجلا يف هيهاضي ًادجسم يرمع يف دهشأ لو .هل ةدمعأ ال

 .ةعونتمو ةديدع زكارم مضي وهو .ردنو لق

 روتكدلا فاقوألا رن رو ةيلإ انعوو ةر كق ناك ءاقللا اده نإ

 يف ةعا جل او ةعمجلا ةمئأ رضح دقو ." يدابعلا مالسلا دبع" ديسلا

 نم ضعب اذكو نوّيفحصلاو فاقوألا ةرازو وفظومو نامع ةنيدم
 يبناجب ناك دقو .ةرضاحملا نآمع نويزفلت لّجس دقو سانلا ةماع

 ا ا ةيرويشتلا فو فا لاو ر وه اعلا لف

 ًاقيفوت نأ :لماكلاب يئاعّدا نم قثاو انأو يعّدأ نأ يننكمي

 لضفأ يف يعيش رضاحي ثيح «خيراتلا يف ةعيشلل لصح الق اذهك
 ةمئأو ءالعلا نم عمج ينو ةنسلا لهأ ةمصاع يفو اهلمجأو دجاسملا

 نيبهذملا نيب برقي نأ اذه هثيدح لالخ نم ىعسيو تاعالا

 هی ا ےک ر یھ ا بب-7
 .مهئابطخو ةعيشلا ءاملع نم هريغل اذه لالخ نم قيرطلا دهميو

 نيعبسلا مهضعب رامعأ غلبي نيد لاجر نيرضاحلا نمض ناك دقو

 .مهرمع نم نيرشعلا يف ًابالط مضي امك ةنس
 مالسلاو ةالصلاو هيلع ءانثلاو هللا دمح دعب يثيدح تنادي

 :ةيلاتلا ةيآل اب نيبجتنملا هبحصو هلاو هّيبن ىلع

 هللا َةَمْعِن اوُرُكْذََو اوفر الو ًاعيمج هللا ٍلْبَحِب اوُمِصتَْو#



 0 o ةيمالسإلا ةدحولا لبس

 .ميظعلا ىلعلا هللا قددص“7 4 ... اناوخإ

 ةدحولا حدتمي ال ماعلا يف صخش ىلع روثعلا نكمي ال

 َنأل كلذو .ةيفئاطلاو ةقرفتلا مذي ال ًاصخش دجن ال اك ,دّحوتلاو

 وطخي هعمجأب ملاعلاو ةيهيدب ةيضق تحبصأ (ةملكلا ةدحو)ةلأسم

 ةديقعلا يفو ةموكحلا ةيعون يف فلتخت يتلا لودلا ىتحو .اههاجتاب

 نإ .اهيف دحتتو ةيعاجلا حلاصملا يف اهنيب اميف قفتت نكل «ئدابملاو
 رجس هع ا ا ا نمير رقاد ارا
 .ةلمعلاو ةسايسلاو داصتقالا لاجم يف ةدحولا

 يقرشلا ركسعملا امه ناركسعم همكحي ماعلا ناك موي يف

 ادوهشم ناك امهنيب فالتخالا يلايربمالا يبرغلا ركسعملاو ؛يعويشلا

 اناك هنأ الإ .كلذ ريغو ةيسايسلا تاهجوتلاو ةديقعلا لاج يف
 :ةللذ مهح اصم ىضتقت يتلا تالاجملا يف نادحتي

 ةيحيسملا)نيتاديدلا عات كرش نمر ف شيعت نآلا نحل

 نيرشع نم برقي ام تلاط يتلا |متاعازن ءنيتمصاختملا (ةيدوهيلاو

 بليس ايفان ار ةيدرولا ميق سيخ تتر امام ارد
 ابابلا اهميعز نلعيل كلذ نم دعبأ ىلإ اهعابتأ بهذ لب #4 حيسملا
 .ةمهتلا هذه نم دوهيلا ةءارب

 اروع ل



 تادركذلا دلع RR ا 1۷۰

 صنقملا يفرطك برغلاو قرشلا نإ :انرابك نم ضعب رعي اكو
 .ناقرتفي مث «مهيدل ةبوغرملا ريغ روذجلا عطقل ناعمتجيف

 لتحي ثيح «ةياغلل ةبعص فورظ لظ يف نآلا شيعن نحن
 يي ميركلا لوسرلا جورع أدبمو نيملسملل ةلبق لّؤأ دوهيلا

 بورح لا جيجأتو نتفلا ةراثإ ىلإ برغلاو قرشلا اركسعم ىعسيو

 نم ربكأ ةيّمك عيب ةيغب اهنم ةيمالسإلا يسال ثلاثلا ماعلا لود نيب
 رايلم ىلع يرورضلا نم سيلا هذهك فورظ لظ يفو .اه ةحلسألا

 ةضورفملا برحلا راثآ نأ ًاعيمج اندهاش دقل ؟اودحتي نأ ملسم فينو

 دض رخأ ءادتعاب قارعلا ماق ىتح هتنت مل ناريإو قارعلا نيب

 اهسأر ىلعو جيلخلا ىلإ ةلود ةرشع عست رج يذلا رمألا «تيوكلا

 ظفحل اهنم ايعس كلذو قارعلا عم برح يف لوخدلا ىلإ اكيرمأ
 دجاوت ىلع ةيعرشلا ءادتعالا اذه ىفضأ دقو «ةقطنملا يف اهحلاصم

 .ةلودلا هذه تاوق

 تناك امك ةدّحوم ةيمالسإ ةلود دوجو لمحتي مل برغلا نإ

 يف ايحأ .مهسفنأ نيملسملا ديب اهطقسأ كلذل «ةينامثعلا ةلودلا

 ةيبرعلا ةيموقلا أدبم ةيبرعلا لودلا يفو ةيكرتلا ةيموقلا ًأدبم ايكرت
 دقفت تاليود ىلإ لوحتتل ىربكلا ةين امثعلا ةلودلا تمدهت كلذبو

 .اهريغ نع ًالضف اهسفن نع عافدلا ىلع ةردقلا

 لالتحالا نم نينرق لالخ اوقرس بناجأألا نيرمعتسملا نإ



 EV aR ةيمالسإلا ةدحولا ليس

 طسبأ يف مهيلإ جاتحن انولعج ثيحب ةريثكلا ةينطولا انتاورث انلودل

 !هريغو انثارتب ةقلعتملا ثوحبلاو تاساردلا

 اهبوعش ىلإ رحت تايصخش تزرب فورظلا هذه لظ ىفو

 «ًاعيِمَج وللا لحب اوم اوُمِصَتْعَأَول :لوقي ثيح نارقلا ميلاعت يعتو

 ىعستو ؛نواعتلاو ا اهرمع يمالسإلا ملاعلاو نيملسملا وعدتو

 ماعلا اذه يف حماستلاو ةاواسملاو ةوخالا ءايحإو رارقإ لجأل

 ذخأو «ةلودو ةموكحك مالسإلا هيف دّسجَت يذلا مويلا ذنم

 تعس ؛دوهيلا نم برعلا ةريزج رهطيو ةقطنملا لمشيل عستي

 ريمدتو «نيملسملا داحتا نود لوؤحلل ةيدوهيلا سسجتلا تاكبش

 .تلصح اهنيأ ةيمالسإلا ةدحولا

 :ناتليبقلا هلوح تفتلاو هترجه راد يي مركألا الا

 ميظع اخيش ناك يذلا نسل نت سابق ف ا سوألا

 رفن ىلع مهل دسحلا ديدش « نيملسملا ىلع نغضلا ديدش ءرفكلا

 مهعمج دق سلجم يف جرزخلاو سوألا نم هللا لوسر باحصأ نم
 تاذ حالصو .مهتعامجو مهتفلأ نم ىأر ام هظاغف «هيف نوثّدحتي

 .ةيلهاجلا يف ةوادعلا نم مهنيب ناك يذلا دعب , مالسإلا ىلع مهنيب

 اذإ مهعم انل ام هللاو ال الا و ا یک ا یا لاقف

 : لاقف «مهعم ناك دوهيلا نم ًاباش ئتف رمأف ارق نم مهؤلم عمتجا

 هيف تلتتقا موي .ثاعب موي ركذا مث «مهعم سلجاف مهيلإ دمعإ



VYتانوكدلا دله نفع م مسسصس لس ل  

 ناكو «جرزخلا ىلع سوألل ذئموي هيف رفظلا ناكو «جرزخلاو سوألا

 ورمع جرزخلا ىلعو «يرهشالا كامس نب ريضح ذئموي سوألا ىلع

 . ًاعيمج التقف «يضايبلا نامعنلا نب

 مهتلتاقم ركذي ذخأف «موقلا عمتجم يدوهيلا باشلا لخد

 اودعتسا ىتح اهتّيمح مهيف ايحأف « ةيلهاجلا رصع يف مهتبراضمو

 يلهاجلا رصعلا يف ًاضعب مهضعب لتق مهّتأ ةجحب لادجلاو عازنلل
 رانلا ىلع تيزلا بصيو ةنتفلا ران حّجْوُي باشلا ذخأو «ثاعب موي

 .الواقتف نيّيحلا نم نالجر بئاوت ىتح

 هباحصأ نم هعم نميف مهيلإ جرخف «هللا لوسر كلذ غلبف

 « هللا « هللا ! نيملسملا رشعم اي : لاقف مهءاج ىتح «نيرجاهملا

 مالسإلاب هللا مكاده نأ دعب « مكرهظأ نيب انأو ةيلهاجلا ىوعدبأ

 رفكلا نم مكذقنتساو «ةيلهاجلا رمأ مكنع هب عطقو هب مكمركأو

 ؟مكبولق نيب هب فلأو

 ةر ةد راما لع بر 0 اک ىلا لک تنا

 اوكبف «مهودع نم ديكو ناطيشلا نم ةعزن انآ موقلا فرع ثيح

 عم اوفرصنا مث ءاضعب مهضعب جرزخلاو سوألا نم لاجرلا قناعو

 ديك مهنع هللا عفد دق نيعيطم « نيملاستم «نينعذم وي هللا لوسر

 لق :عنص امو ناش يف ىلاعت هللا لزنأف ءسيق نب تاش لا وذ



 ا ا SOE ةيمالسإلا ةدحولا ليس

 .٠ 4 ... َنورُفْكَت مِل باتكلا له ا
 نم رثكأ ناك اذإو «دحاو سأش الإ لوسرلا دهع يف نكي مل

 إل مركألا لوسرلا هيدبي امل لشفلا ىلإ الإ لوؤت ام هططخ َنإف ؛كلذ

 يف بصي رخأ دهاشب انه يتأنو .نيملسملا ةرادإ يف ةمكحو ريبدت نم

 لاو

 لتق نم لتقو قلطصملا ينب ةليبق ىلع نوملسملا رصتنا . ۲

 .مهئام ىلع ب هللا لوسر انيبف «مهنم رسا نم رسأو ودعلا نم

 خرصف «نيرجاهملا نم لجرو راصنألا نم لجر نيب عازنلا بشن
 رشعم اي : لاقو رحآلا خرصو ءراصنألا رشعم اي : لاقف « يراصنألا

 اهْنِإ ينعي «ةنتنم اهّتِإف اهوعد : لاق «يبنلا اهعمس |ملف « نيرجاهملا
 نينمؤملا لعج هناحبس هللاو «ةيلهاجلا ىوعد نم اهنأل «ةثيبخ ةملك
 ناكم لك يف ةوعدلا نوكت نأ يغبنيف ءادحاو ًابزح مهركصو ةوخإ

 ‹ نيرخآ دض موق حلاصل ال ءةفاك نيملسملاو مالسإلا حلاصل نامزو

 . رزعي ةيلهاجلا ىوعدب مالسإلا يف اعد نمف
 نع فشكت اهلكو «ليبقلا اذه نم ةريثك جذان خيراتلا يف نإ

 تلاز الو تناك اهسفن يهو «مهداحتا يه نيملسملا ةوق ةطقن نأ

 .ءادعأللاف ده

 e ا عملا 1

 .:ىلطبصالا ي وغ ۴ وتلا لاا



 تانركذلا دة لب ىف داك عمم <١

 ءاقتالا لجأل ال لمعلاو ؛نيملسملا خيرات نم رابتعالا يغبني الأ

 يف يعسلاو نيملسملاةدحو لجأل لمعلا لب «بسحف ةقرفلا نم

 .نيلاعلا يف ةدحولا راث ىنجن ىتح «كلذك ليبسلا اذه

 بيرقتلا رصانع

 عت يتلا ةيداقتعالا ْئدابملاو لوصألا يف نوقفتم نيملسملا نإ

 4 دمحم يبنلاو دحاولا هلإلاب نودقتعي مهف ؛رفكلاو ناميإلل أروح
 مغر نوقرفتم مهنكل «ةدحاو ةعيرش نوعبتي مهنأ اك ؛داعملا مويبو

 ؟ديب أدي اونوكي مل اذامل ؟اذامل هذه ةدحولا رصانعل مهلمح

 ةدحولا معد لئاسو نم دعي نيلقثلا بادهأب كّسمتلا نإ

 نآرقلا نإ .امهيلكل مارتحالا نونكي نيملسملا ىرن نحنو ءاهتاّيلاو
 ةكرتلا امهو «ةيلمعلا ماكحألاو ةديقعلل ناملسم ناعجرم ةرتعلاو

 نيلقثلا مكيف كرات ينإ' :اهيف لاق ثيح يب هللا لوسرل ةنيمثلا
 نييعت وه نارقلا ىلع ةرتعلا فطع نم هضرغو . " يترتعو هللا باتك

 نيملسملا تاكرتشم نم أدبملا اذهو .هتافو دعب نيملسملل عجرم

 لهأ مولعو ةينآرقلا ةيادهلا ةدئام ىلع نيملسملا لمش عمج هنكميو

 ال ميقسلا مالعإلا ببسبو نيملسملا رثكأ نأ هل فسؤي امم



 مهمالك اذكو هترتع نأ عم .تيبلا لهأ مولع ةورث نم نوديفتسي

 هللا دير امّنِإ ... :ةميركلا ةيآللل ًاقبط ءاطخألا نم ةنوصم مه لامعأو

 "7. 4ًاريهطت ْمُكَرُهَطُيَو تلا لخَأ سلا ُمُكْدَع بهذي
 قزري نأ لمآ ءّدعت نأ نم رثكأ ةيمالسإلا قرفلا تاكرتشم نإ

 . ةماركلاو ةزعلا ةدحولا هذه لظ يف نيملسملا هللا

 يأ نع ةباجإلل يدادعتسا نع تنلعأو انه يباطخ ىهتنا
 .حرطي ضارتعا وأ لاؤس

 لوألا لاؤسلا

 دعب زو نيف ضخ داو فاقسلا نسح خيشلا قّمحملا ماق

 نع هتاقرتفمو هتازيممو عّيشتلا عقاوب فيرعتلاب يل حامسلل فاقوألا

 .حوضوو ةحارصب ننستلا
 تدجو ام نأ الإ نيبكلا ققحملا اذهل مارتحا نم هنكأ ام مغر

 ةيفاكلا ةيضرألا رأ مل ينأل كلذو .ةحلصملا عم مجسني حارتقالا اذه

 ًاليصفت هتباجإ نع تضرعأف «تافالخلا عامتسال نيبطاخملا يف

 .قراوفلا يف ليصفت نود تاكرتشملا ىلإ ترشأو
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 تايركذلا دلب يف ۱۷٦

 يناثلا لاؤسلا

 دعب ةفالخلا يف فالتخالا ةلكشم ْنِإ :لاقو راضحلا دحأ ماق

 نحنف اهيلإ بهذت يتلا ةدحولا قيقحت نم عنام ربكأ يب لوسرلا
 متنأو يي لوسرلا ةفيلخ وه قيدصلا ربتعنو «ةيباختنا ةفالخلا عن

 دعب ةفيلخ وه بلاط يبأ نب يلع نأو ةيصيصنت ةفالخلا نوّدعت

 ؟بيرقتلا وأ دّحوتلا نكمي فيك فالتخالا اذه عمو .لوسرلا

 باوجلا

 ال فوس انِإف ءاهتيهام تحرشو ةفالخلا ةيضق تنّيب اذإ

 كلذو .ةريثكلا تاكرتشملا هذه دوجو عم داحتالا نم ًاعنام اهدجن

 :ةيلاتلارومالل

 0000 عي ال ةعبرألا ءافلخلا ةفالخب داقتعالا نإ : الأ

 ٌدعيو «ةنسلاو باتكلا يف دري مل لصألا اذه نأل كلذو .نيدلا

 يلماك نينمؤم لوسرلا ةافو لبق لجألا مهافوت نيذلا نوملسملا

 .ةعبرألا نم دحاو ةمامإب اودقتعي مل مهْمَأ مغر ناهيإلا

 نكل نيثكلا اهألوت ب لوسرلا دعب ةفالخلا ّنِإ :لوقن ًايئدبم
 كلذ ثدحي لو «لوصألا نم ةعبرألا ءالؤهب داقتعالا حبصأ اذال
 ادبأ ماقملا اذه بستكت مل هتفالخف ؟زيزعلا دبع نب رمعل ةبسنلاب

 ؟اذام



 .نيدلا لوصأ نم ةفالخلا ةلأسم ةنسلا لهأ رابك دعي مل : ايناث

 ةيبطتو هللا ماكحأ ءارجإ نإ :لاجملا اذه يف نولوقيو هعورف نم لب

 مامإ ىلإ ةجاحب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةغيص يف ةعيرشلا
 .ًامامإ مهل اوبصني نأ نيملسملا ىلعو ؛مكاحو

 وأ هللا لبق نم ناك ءاوس مامإلا بصن بوجوف ؛اذه ىلعو

 ةيهقفلا ماكحألا ىوتسمب وهو يعرش مكحو بجاو «ةّمالا لبق نم
 .بهاذملا ءاهقف اهيف فلتخا ىتلا ىرخألا

 ثلاثلا لاؤسلا
 نم نوكزم مهعيمج ةعامجلاو ةعمجلا ةمئأ َّنِإ :لاقو باش ماق

 نإف لداع ريغ صخش مهيف ناك اذإو «ةيندرألا تارباخملا لبق

 ىرن كلذ مغر ؛ةمامإلا بصنم هدلقت نود لوحت تارباخملا

 ؟انتمئأب نودتقي الو ىدارف دجاسملا يف نوّلصي مكنم ًاصاخشأ

 باوجلا
 الو ةعاجلا باوث اولانيل لداعلا مامإلاب اودتقي نأ ءالؤه ىلع

 ىتح يعيش مامإب تيدتقا تنأ له :نآلا كلأسأ ينكل .اهنم اومرحي

 ؟مهنع تئّدحت نيذلا ةعيشلا نأش كنأش نأ مأ نآلا

 كحضو .كاذب اذه :تلقو تكحضف .يفنلاب باجأ

 .كلذك راضحلا



 تاركا للم ىف o يخل ۱۷۸

 مكنإ :لاقو ءوضولا يف فالتخالا ةيضق حرطو نيد لجر ماق

 ؟اهلسغن نحنو مكمادقأ نوحسمت

 باوجلا

 ةعيشللو «نيتيرظنلا نم لك ىوعد تبثت ةيقطنم ةلّذأ كانه
 نم ًاضعب ّنأ امك ؛حسملا ىلع اهتارّريمو اهتّلدأ لاجملا اذه يف

 .لسغي ال حسمي ناك ةباحصلا

 الإ سانلا ىبأو «حسملاب باتكلا لزن " :سابع نبا لوقي
 :" خلا

 اوُحَسْمأَول :ةيآلا يف «مُكلُجرأو # نإ :ةعيشلا ءاهقف لوقي
 «ْمُكَيِدَأ» ىلع ةفوطعم نوكت نأ اهنكمي ال 4ْمُكَلُجرَأَو ْمُكِسوُمرب
 نال كلذو . 4 كيب ْمكَهوُجُو اولسغاف)ل ةيآلا يف تدرو يتلا

 يأ فوطعملا نيب ةضرتعم ةلمجب لصفلا دوجو مالكلا اذه مزال

 نم ةيفيكلا هذهو . 4ْمُكَيدْيَأ يأ هيلع فوطعملاو 4ْمُكلُجْرَاَول
 .ةزئاج ريغ ثيدحلا

 نكي مل اذإ لب ءفالتخالا لصأ ركنن ال نحن «لاح يأ ىلع

 نأ وه انه هلوقن امو .فتنم انه انثيدح عوضوم نإف .فالتخا كانه

 ١ . ةدئاملا :<



 ا aR E طوالاب ةرافسلا يف ءاروشاع ةليل

 .ةيهقف ةغبص تاذ فالتخالا

 .ةدحولاب نيملسملا ىلع ّنمي نأ ميظعلا ىلعلا هللا لأسن

 ريزو يدابعلا مالسلا دبع روتكدلا ينركش باطخلا اذه دعب
 انرداغ اهدعبو .هقفارمو دجسملا ةينبأ دقفتل انبهذ مث «فاقوألا

 .ةرافسلا وحن نيهجوتم دجسملا

 ةرافسلا ىف ءاروشاع ةليل

 «ناريإ ميوقت بسح ءاروشاع ةليل تناك ةعمجلا ةليل نإ

 يف اوعمتجا دق اوناك لاجرلاو ءاسنلا نم مهعيمج ةرافسلا ءاضعأو

 تلان ميركلا نارقلا نم تايأ اضر يلع ينبا الت ةيادبلا يف .نيتفرغ

 ديس تاماقم نع ةليللا كلت يف ًاليلق تئّدحت نيرضاحلا ناسحتسا

 يأ "ءالؤه نم انل ًاموي نظأ ال إو الأ" :لوقي ناك هّناو ءادهشلا

 ةايح يف نيدهاجملا َّنأل كلذو «مكلثم راصنأ نوكي الو ناك ام هنأ

 نأ الإ ؛داهجلا دعب ءاقبلاو ةايح لا نوعقوتي اوناك ءافلخلا اذكو لوسرلا

 نأ نوملعي اوناك لب .كلذ نوعقوتي اوناك ام نيسحلا باحصأ

 ىفوأ ًاباحصأ ملعأ ال نإ" :لاق كلذلو توم ا ىلإ لوؤيس مهريصم

 لب ةعيبلا بوجو مهنع عفر كلذ مغر ' يباحصأ نم لضفأ الو

 ليللا اوذختاو ' ًادج غيلبلا هريبعتبو باهذلا مهل زاجأو مهحرس
 . "الرج



 تايركذلا دلب يف ۸۰

 ىلع ةداهشلا اوأتراو باهذلا نود ءاقبلا ةباحصلا حجر كلذ مغر

 مهل ًادجب الإ تناك امو ءاروشاع رهظ يف اهولان دقو «ةينافلا ةايحلا

aقحلا قيرط يكلاسل ةودقو . 

 ةرافسلا يف ءازعلا مسارم نأ الإ ءانترضاحم انه تهتنا

 ةجردب ىظحي ةينيسحلا يئارملا ئىراق ناك دقو «حابصلا ىلإ ترمتسا

 .سوفنلا يف ريثأتلا نم ةيلاع
 ؛ايروس وحن نيهجتم ندرألا انرداغ مويلا كلذ رصع يفو

 نم ًاقثاو تنك امو .اسورع لمحت ةرايس قيرطلا يف تدهاش دقو

 هذه ئشانمب ملعأ ال اك ؛عقدملا لهجلا نوشيعي مهنأ لب مهتّين ءوس

 .ةيرجه لا ةنسلا لّوحت ببسب تناك اهرّوصتأ نإ الإ لامعألا

 تاءارجإلا لمع دعبو ةيروسلا ةيندرألا دودحلا ىلإ انلصو

 كرمجلا ىلإ لاقتنالاب يندرألا كرمجلا وفظوم انل حمسي ىل ةينوناقلا

 يندرألا كرمجلا نيب ةفاسملا نكت مل ثيح ةرايسلاب يروسلا

 ناك يتلا ةرايسلا نإف رخآ بناج نمو ؛بناج نم ةليلق يروسلاو
 انراظتنا يف تناك قشمد ىلإ ةيروسلا دودحلا نم انلقت نأ ررقملا نم

 ةفرغ ىلإ اناعد لصح ام ىلع ةيندرألا كرامجلا ريدم علطا امدعبو

 .انب بحرو لابقتسالا

 ؟ةقطنملا هذه مسا ام :هتلأس

 ىتح ةرايسلاب باهذلا انل زاجأ مث ."ناروح " :باجأ



 ۸۱ ةيروس ىلإ باهذلا

 .ههجو ىلع ةمسترم تناك ةماستبالاو يروسلا كرمجلا

 مه ١514 مرحم نم ١١ قفاوملا ةعمجلا ةليل ىفو

 ةماقإ ةيفيك نع كاذنأ تلأس .قشمد انلخد (م1998/5 /۸)

 نإ :اولاقو ءازعلا مسارم نم مهحايترا عيمجلا ىدبأ ؟ءازعلا مسارم

 ةرافسلا ءاضعأو راّوزلاو ةيبنيزلا يف مسارملا نوميقي اوناك نييقارعلا

 تناك دقو .ةرافسلا ةحاس يف ءازعلا مسارم نوميقي اوناك ةيناريإلا

 ىلإ عجري لضفلاو ايروس يف ةعيشلا عيمجل أجلملا ةباثمب دعت ةرافسلا

 كلذ لجألو .يرتحألا نيملسملاو مالسإلا ةجح ريفسلا ريبدت نسح

 ةرافسلا ىلإ اوءاج دق (رفن فالا ةعبرأ مهو)بلح يف ةعيشلا تناك

 يذلا عراوشلا دحأ ماحزلا رثإ ا مسارملا يف كارتشالا لجأل

 .ةرافسلا هيلع لطت

 لثم «ةديج تاطاشن قشمد يف ةرافسلل يناقثلا مسقلل نإ

 لاسرإو «بلحو ةيقذاللاك ةيعيشلا قطانملا يف دجاسملا سيسأت

 عاقبو ةيروس يف بتكلا عيزوتو رشنو .ةصاخلا تابسانملا يف نيغلبملا

 تاءارجإلا لضفب تمت اهعيمج تامدخلا هذهو .ملاعلا نم ىرخأ

 يذلا .يرتخألا خيشلا ةحامسس يناريإلا ريفسلل ةميكحلا ريبادتلاو

 ىلع ظفاحي نأ كانه ةمدخلا نم ةنس ةرشع يتنثا لالخ عاطتسا

 ةقث بسك عاطتسا اك «عيفرلا اهاوتسمب نيدلبلا نيب تاقالعلا

 .اهئ عزو ةيروس ةساس



A۲تانرك ذلا هلم ىف: طن يا قاس كو ادا ل  

 ا اع نحنا یا ر ةئاللا لو

 مث ءاهنم اندفتسا ةملك هلالخ يرتحألا نيملسملاو مالسإلا ةجح

 نيسحلا تنب ةيقرو بغ بنيز ةديسلا دقرم ةرايزل ةرافسلا انرداغ

 ديدجلا ءانبلاب عيمجلا داشأ دقو «ماشلا قوس ةيابن يف عقاولا يلع نب

 .مرحلل

 نم رادت يتلا هلل ينيمخلا مامإلا ةزوح رهظلا لبق اندقفت

 يتلا ةعمجلا ةالص يف كارتشالا دعبو .يئابطابطلا ديسلا لبق

 ا

 تبسلا بورغ راطملا ىلإ اهرداغنل ةرافسلا يف انحرتسا «يرهملا

 .نارهط نيدصاق (ه 1414 /مرحم 71١)م1494/ /5 /4 قفاوملا

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 بطخلا ءاقلإ ىلع ةردقلا ريقحلا هدبع قزر يذلا هللا ركشأ

 امو# ةريصق ةرتف لالخ ةيملعو ةيفاقث زكارم يف تارضاحملاو

 (۸۸ /دوه). «بينأ هيلإَو تلو هيلع للاب الإ يقيفو
 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 قفاه ۹ /لّوألا عمر ۲۸



 لّوألا لصفلا

 تايصخشلاب ءاقتلالا

 «مالسإلا قافأ» ةيلصفلا ةلجملا ريرحت سيئر عم ءاقللا

 فاّقسلا نسح خيشلاب ءاقللا

 فهكلا باحصأ راغ ةرايز

 يناثلا لصفلا

 ةتؤم ةعماجل ةيدقفت ةرايز
 ندرألا يف دجسم ربكأ ةرايز

 هتؤم ةعماج ةرايز

 ةتؤم ةعماج ٤ ةرضاحملا



 ؟روبقلا ةيوستب 3 يلع رمأ
 ؟هبحاصل ةدابع ريقلا ىلع ءانبلا

 ؟بابرأ ال نوبّرقم دابع مانصألا

 ةلاصألا ماعم نم راثآلا ظفح

 ةعماجلا ةبتكمل ةيدقفت ةرايز

 ثلاثلا لصفلا

 كومريلا ةعماج ةرايز

 كومريلا ةعماج يف ةرضاحملا |

 ًابيوذت سيل بيرقتلا |

 ةمامإلاو ةفالخلا ةلكشم |

 ةبوجأو ةلئسأ

 ؟ةفيلخلا ىلع ضنلا نيأ |

 تاوخلا |

 ةوعدلا ءدب ثيدح ١.



 بوقعي نيسح دمحأ ديسلا عم ءاقللا

 عبارلا لصفلا

 غ تيبلا لآ ةسسؤم ةرايز
01 

 ندرالا ةعماجو
 كه تلا لآ ةشسؤمةزايز

 ندرألا ةعماج يف ةرضاحملا

 اهعناومو ةيمالسإلا ةدحولا رصانع

 ةيدئاقعلا رصانعلا

 هبتارمو ديحوتلا ١.

 و ةناغلا ةريلا 3

 ةاغل ا ةانيآلا 6

 ةعيرشلا ةدحو

 ةدايقلا ةدحو

 فدمهلا ةدحو

 ةلبقلا لهأ ريفكت
 ةدحولا عناوم

 ةيهقفلاو ةيمالكلا بهاذملا . ١



 ةيموقلا تافالتخالا .؟

 فئاوطلا تادقتعمب لهجلا .۳

 تاحلطصملاب لهجلا . 5

 ءادبلا .أ

 ةيقتلا .ب

 طاّيخلا زيزعلا دبع روتكدلاب ءاقللا

 سماخلا لصفلا

 ا5غ تيبلا لا ةعماج يف ةرظانم

 الش تيبلا لآ ةعماج ةرايز

 نيبصعتملا ةذتاسألا نم ةعومجم عم ءاقتلالا

 ةيمالسإلا ةدحولا لوح ةريصق ةملك

 ةباجإلاو ةعيشلا دئاقع لوح ةذتاسألا دحأل ضارتعا

 اهنع

 ةباحصلا ريفكت ١.

 ؟ريفكتلا كالم وهام

 ةباحصلا ةلادع

 نآرقلا فيرحتب ماهتالا .؟



 يعقاولا دارملا ريغب هللا مالك ريسفت .أ

 تاكرحلاو فورحلا يف ناصقنلاو ةدايزلا .ب

 اهناصقن وأ ةملك ةدايز .ج

 روسلاو تايآلا ةدايز .د

 نآرقلا نم ةروس وأ ةيآ ناصقن .ه

 نيحيحصلا تاياور نع ضارعإلا .۳

 يمالسإ لصأ ةيقتلا .4

 سداسلا لصفلا

 شرج ةعماج يف ةرضاحملا

 نارقلا يف ةأرملا ةناكم

 اهتيسفنو اهنيوكتو اهتعيبط يف رظنلا ١.

 ميركلا نآرقلا يف اهقوقح ىلإ رظنلا .۲

 اهقتاع ىلع عقت يتلا تابجاولا .۳

 وةلا

 لولحو تاهبش

 اا لع نوفاوق لالا

 تاجو لادا

 زوشنلا دنع برضلا 3



 هللا دبع كلملا دجسم يف ةرضاحم

 اهتيأر يتلا دجاسملا لمجأ نم هللا دبع كلملا دجسم

 دجسملا اذه يف نيدلا ءاملع نم ريفغ ددع روضح

 ةيمالسإلا ةدحولا لبس

 بيرقتلا رصانع

 ةبوجأو ةلئسأ
 هتازيممو عّبشتلا عقاوب فيرعتلا ١.

 ةفالخلا ةلكشم .؟

 ةعامجلا ةالص .۳

 ءوضولا يف لجرألا ىلع حسملا ٤.

 ةرافسلا يف ءاروشاع ةليل

 ةيروس قيرط نع ناريإ ىلإ ةدوعلا
 تايوتحملا سرهف


