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لوـسرلا لوألا مالـسإلا غّلبم ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هللا دمحلا             
نييدهملا ةادهلا نيرهاطلا هلآ ىلعو1مركألا  G.  

ىلإ م   دو سانلا ةيادهو داشرإلا ةيضق تناك       يتـلا سسألا نم ميظعلا     هللا  وع
مهجهانم يف روحملا لثمتوGءايبنألا تالاسر اهيلع تماق  .   

دـكأ يتلا ةمهملا تابجاولا نم هميلاعتو      ،هماكحأو هئدابم نايبو مالسإلا غيلبت      
ناـكمو نامز لك يف هتسرامم ىلإ ايعدو        ،ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا اهيلع      ، 

ا ىلإ هتيلوؤسم اه  هجوب ةينيدلا مولعلا يف نيصصختملا ءاملعلاو ًامومع نيملسمل جوو
  .صاخ

مازتلالاو اهيلع ف ا             رعتلا نم دبال بيلاسأو طئارشو لوصأ يغيلبتلا لمعللو
  .ًاقفومو ًارمثم نوكي يك
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 ٣

مـه نإـف ،اهسفن ةساسحلا ةيلوؤسملا هذه نولمحتي بهذملاو نيدلا ءاملعو            
لاق ،هللا تالاسرل نيغّلبملا مه اوناكو       ،ءايبنألا عقوم مهل ناك لمعلا يف اوصلخا        

  .)١(><: ىلاعت
نـم نيدلا ىلإ ءاعدلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه يفو           : (يسربطلا خيشلا لوقي  

  .)٢()تابجاولا لجأو تاعاطلا مظعأ
نميلا ىلإ هللا لوسر    ينثعب امل : (Cيلع مامإلا نع درو دقو     لاق ،  يلع اي  :  

كيدـي ىـلع هللا     يدهي  نئل هللا ميأو ،مالسإلا ىلإ ه       وعدت ىتح ًادحأ لتاقت ال    
  .)٣()هوألو كلو سمشلا هيلع تعلط امم كل ريخ ًالجر

موـلعلاو  ثـيداحألا رشـنب ًاـصاخ ًامامتها ماظعلا مالسإلا ةداق متها دقو     
  .ةمهملاوةميقلا تادابعلا نم كلذ اوربتعا ،نيملسملا نيب ةيمالسإلا 

: Cهللا دـبع يبأل تـلق     : Cقداصلا مامإلا نع رامع نب ةيواعم ىور      
م            ،  بولقو  ولق يف هددشيو سانلا يف كلذ ثبي مكثيدحل ةيوار لجر مكتعيـش

  .؟لضفأ امهيأ ،ةياورلا هذه هل تسيل مكتعيش نم ًادباع لعلو
نملضفأانتعيش بولق هب دشي انثيدحل ةيوارلا : (لاق دباع فلأ   ()٤(.  

فـلأ نيعبـس نم   لضفأهملعب عفتني ملاع : (Cرقابلا مامإلا نع درو دقو     
                                                           

تلصف)١(   :٣٣.  
نايبلا عمجم)٢(   .١٣ ص٩ج:  
راحبلا ةنيفس)٣(   .٢٠٠ص/ ١ج:  
اكلا لوصأ)٤(   .٣٣ ص١ج: يف 
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 ٤

  )٥()دباع
يف يـعد هللا    همّلعو  هب لمعو ملعلا  ملعت نم       : (Cقداصلا مامإلا نعو  

  .)٦()ًاميظع تاوامسلا توكلم
نـم ةبسـنلا سفن هلالضإ يف نإف ةيلاع ةميقب ىظحت ناسنإلا ةياده نأ امكف               

يف داسف وأ سفن ريغب ًاسفن لتق نم    : (ميركلا نآرقلا يف ءاج ،بئا    صملاو رارضألا 
  .)٧()ًاعيمج سانلا لتق امنأكف ضرألا

ةيآلا هذه ريسفت يف      Cقداصلا مامإلا نع درو دقو     نـم اـهجرخأ نم     ( 
، )٨()اهلتق دقف لالض ىلإ ىده نم اهجرخأ نمو اهايحأ امنأكف ىده ىلإ لالض

راـكفألا ّثـبل ةـجيتن ناسنإلا ةياد          ه  Cقداصلا مامإلا ربتعي كلذ ىلعو    
اـمك ،سفنلا لتقل ًالداعم هلالضإ لعجيو        ،ءايحإلل ًالداعم ةيمالسإلاو ةحيحصلا     

عمت    .او سانلا لتقك سفنلا لتق ةيآلا تربتعا
-ضعبـلا ىدل كولسلا وأ مالكلا يدؤي نأ نكمملا نم نأ انه هركذ ريدجو               

راكفألا راشتنا ىلإ   -دصق امنود  غ تادقتعملاو  ،  داـشرإلا نـم ًالدب ةحيحصلا ري      
ةحيحصلا ةيمالسإلا راكفألا جيورتو،ةيادهلاو غيلبتلا بيلاسأ ةفرعم مدعل كلذ   ،.  

،       انتوخإلمدقن نأ مزاللا نم ناك اذل        ةلاـسرلا هذه تاغّلبملا انتاوخأو نيغّلبملا  

                                                           
يفاكلا لوصأ)٥(   .٣٣ص/ ١ج:  
يفاكلا لوصأ)٦(   .٣٥ص/ ١: 
ةدئاملا)٧(   :٣٢.  
ةايحلا)٨(   :٣٧/ ٢.  
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 ٥

يف اهـنم دافتسي نأ لمأن ،ةريصق تاهيبنتو ةطوغضم تاهيجوت نع ةرابع يهو             
   .)غيلبتلا(يه ةليقث ةلاسرو ميظع لمع زاجنإ 

يـغيلبتلا لـمعلا حاـجنإ يف عفني ام ميدقت يف ةساردلا هذه مهاست نأ              نيلمآ  
اوناك امثيح نيغلبملا ةداسلا اضر لانتو   ،فيرشلا نأ لـجو زـع هللا لأسـنو    ،   

مهماهم يف حاجنلا مهل بتكيو     ،ةريبكلا مهتيلوؤسم ءادأ يف مهقفوي     لوـصولاو   ،   
  .اهيلإ نوموري يتلا ةيمالسإلا فادهألا ىلإ

نم ديزملا ىلإ ةج    احب لزت مل  ) ينيدلا غيلبتلا (ةيضق نأ ىلإ ةراشإلا ريدجلا نمو       
  .مالسإلا ىلع رصاعملا ملاعلا حاتفنا عم، ثحبلاو ةساردلا

ةدـيفم تاهيبنتو    ،تاداشرإ مهيدل تناك اذإ    ءازعألا نيغلبملا نم بلطن اذلو      
مامتإ ةيغب ا ةيرورضو   هيف انعرش ام لامكإو ةدئافلاانوفحتي نأ.  

  غيلبتلاو ةفاقثلا نوؤش ةرادإ                                                   
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 ٦

 
 

 
 

 
 

  .غيلبتلا بوجو -١
غيلبتلا لضف-٢  .  
غيلبتلاب طورشم ملعلا لضف-٣  .  
ةيادهلا ةيضق يف ليلحت-٤  .  
ةينيدلا مولعلا يف ص-٥  صختلا  .  
ينيدلا غّلبملل يدايقلا عقوملا-٦  .  
  
 

  :غيلبتلا بوجوىلع ةفيرشلا تاياورلا ترتاوت  و،ةميركلا تايآلاتصن 
  .)٩( ><: ىلاعت لاق

                                                           
 .٢٥:لحنلا )٩(
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 ٧

  .)١٠( ><: ىلاعت لاقو
فورعملاـب رـمألاو ،راذـنإلا ىلإ ةيعادلا تايآلا هاجتالا اذه يف لخديو         
تايآو ،ا            امتك ةمرحو ةيعرشلا ماكحألا نايب بوجوو ،ركنملا نع يهنلاو

اهريغو ةلدا     ةفيرـش ثيداحأ نومضملا اذه يف تءاج امك         ،  ا ىلإ ةوعدلا  
  :اهنم ركذن ةريثك

لاق هنأCنينمؤملا ريمأ مامإلا نع  :  
نـم ًاقاثيم ذخأ ىتح ملعلا نايبت بلطب لهجلا لهأ نم ًاقاثيم هللا ذخأ ام               (

لهجلا لبق ملعلا نأل ،لا    .)١١()هجلل ملعلا نايبب ملعلا لهأ
لاـق  Cيركسعلا نسحلا مامإلا نعو    ىـسوم نـب يـلع لاـق        :  

  :Cاضرلا
،        لجرلا معِن : ةمايقلا موي دباعلل لاقي   ( كسـفن تاذ كـتّمه ،تـنك  

ساـنلا ىلع ضافأ نم هيقفلا نأ الأ ،ة               نجلا لخداف كتنؤم سانلا تيفكو
  .)١٢(..)هللا نانج معِن مهيلع رّفوو مهئادعأ نم مهذقنأو ،هريخ

  
 

                                                           
 .٢٤:ةدجسلا )١٠(
راونألا راحب)١١(   .٦٧ ص٢ج:  
قباسلا ردصملا)١٢(   .٥ص:  
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 ٨

 
 
قداصلا مامإلا نع درو    -١  C )لاق هنأ  )١٣ : 1هللا لوـسر لاـق    :  

لاـبجلاك وأ    ،  ماـكرلا با  حسلاك تانسحلا نم هلو ةمايقلا موي ءيجي      (  
لوقيف ؟اهلمعأ ملو اذه يل ى       : لوقيف يساورلا   يذلا كملع اذه   : نأ بر اي
كدعب نم هب لمع    ).؟ي سانلا هتمّلع

هللا لوسر لاقو-٢ رشن: (1   ي ملع لثم ةقدصب سانلا ق    ).دصت ام
لاقو -٣ مهطبـغي ءادهش الو ءايبنأب اوسيل ماوقأ نع مكثدحأ الأ          : 1 

  .رون نم ربانم ىلع هللا نم مهلزانمب ءادهشلاو ءايبنألا ةمايقلا موي
،         : (لاق ؟هللا لوسر اي مه نم ليقف       هللا ىلإ هللا داـبع نوـب  بحي نيذلا مه

لاق ؟ّيلإ هللا دابع نوب      اذإف ،هللا هركي امع م         : بحيو  وهنيو هللا بحي امب م  ورمأي
هللا مه    ).بحأ مهوعاطأ

يركسعلا نسحلا مامإلا نع درو     -٤  C نأ نـم ناك نمف الأ     : (لاق ه  
يف ميـتي انتدهاشـم نـع عطقنملا انتعيرشب لهاجلا اذهو انمولعب ًاملاع انتعيش              

  ).ىلعألا قيفرلا يف انعم ناك انتعيرش همّلعو هدشرأو هاده نمف الأ ،هرجح
  

                                                           
هباتك يف اهرداصم نع يسل )١٣(  ا ةمالعلا اهاور ًاعيمج ةروكذملا صوصنلا ءزجلا )/ راونألا راحب( 
ميلعتلاو ةيادهلا باوث٨: بابلا. ةثيدحلا ةعبطلا نم يناثلا  ،.  
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)١٤( .  
خ قبي مل ًا             ىلع ًايف  دح ملاعلاو ملعلا لضف يف ةفيرشلا صوصنلا تغلب دقل

ةليضف نايبل صوصنلا كلتب داهشتسالا ىلع ملعلا بالط ةداع ترجو ،دحأ           
كرتل ةعيرذ صوصنلا كلت نم مهضعب ذختا امبرو ،مهجهنم ةحصو ،مهملع           

بوـلطملا فدهلاب ريكفت امنود ملعلا بلط ىلع فوكعلاو          ،يغيلبتلا لمعلا   
نأ ىـلع ة    ـلالدلل ةيفاك ةفيرشلا صوصنلل ةيلوأ ةسارد نأ الإ ،كلذ ءارو          

،         ملعلا  لضف   سانلا ةياده يف همادختساب طورشم ملعلا بلط باوثو مِلاعلاو
هباوثو هلضفو هتميق دقفي كلذ نودبوهل مهرشنو  ،.  

هللا لوسر نعJءارهزلا هتور اميف كلذ ظحال  -١ تلاق ثيح1   :  
عـلِخ نـم مهيـلع علخيف نورشحي انتعيش ءاملع نأ           : (لوقي يبأ تعمس  

هللا دابع داشرإ يف مه      ثك ردق ىلع تاماركلا     ةرـقفلا نإ   ). دجو مهمولع ةر
يـه داـشرإلاو ةيادهلا      لعج  ىلع ةلالدلا ةحضاو صنلا اذه يف ةريخألا          

  .مِلاعلاو ملعلا لضف يف سايقملا
رقابلا مامإلا نع درو اميف ًاضيأ كلذ ظحالو        -٢  C    لوـقي ثـيح   :

ريخبهل اعد هتعمش رصبأ نم لكف ،سانلل ءيضت ةعمش هعم نمك مِلاعلا(  .(..  
ملاـعلا نأـش يه مهقيرط ريونتو نيرخآلل ةءاضإلا ةيضق نأ ىرت تنأف      

                                                           
نم يناثلا ءزجلا راونألا راحب يف يسل )١٤(  ا ةمالعلا اهاور ،ةساردلا هذه يف ةلوقنملا تاياورلا مومع  

ا   .اورو اهرداصم ىلإ هدنسب ةثيدحلا ةعبطلا
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 ١٠

  .ران الو رون الب ةعمشلا لثم ناك اهنع دعتبا اذإف ،هتيضقو هتمهمو
قداصلا مامإلا نع ءاج امك     -٣  C هلوق ثـعب ةمايقلا موي ناك اذإ      : ( 

قلطنا : دباعلل ليق لجو زع هللا يدي نيب افقو اذإف دباعلاو ملاعلا لجو زع هللا             
  ).مهل كبيدأت نسحب سانلل عفشأ فق: ملاعلل ليقو ،ةنجلا ىلإ

ةيغيلبتلا هتكرحب طونم هباوثو ملاعلا لضف نأ دكؤت ةريخألا ةرقفلا هذه نإ            
  .مهبيدأتو سانلا ةياده يف هيعسو

 

 
اهل حرشي   ىلاعت هللا نم يه امنإ ةيادهلا نأ يف ةحيرص ةينآرقلا صوصنلا نإ             

  .نيباترملاو نيفرسملا رودص اهنع قلغيو نينمؤملا رودص
<: ىلاعت لاق 

<)١٥(.  
<: ىلاــعت لاــقو
<)١٦(.  

تالؤاستلاب مدطصن فوس ةيادهلا ةيلمعل مهفلا اذه عم انيضم اذإ نحنف           
  :ةيتآلا

                                                           
ماعنألا ةروس)١٥(   :١٢٥.  
صصقلا ةروس)١٦(   :٥٦.  
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 ١١

نذإغيلبتلا ةيلمع اذامل   ؟ 
  ؟هتدئاف يه امو
  ؟ةيادهلا يف هرود وه امو

ًاعبط   -انه ديرن ال نحن      نـم رـمألا شقانن نإ        -  ةيفسـلفلا ةـهجولا     
ر ودو غيلبتلا ةيلمعب طبتري ام راد     قمب عوضوملا لوانتن نأ ديرن امنإ     . ةيمالكلاو
  .ًاجراخ ةيادهلا ققحت يف غّلبملا

ةـيعادلا نوكي لهف ناسنإلا بلق يف ىلاعت هللا لعف نم ةيادهلا تناك اذإف    
  ؟رخآ رود هل مأ ؟ةيادهلا ةيلمع يف هللا عم ًاكيرش غّلبملا

  ؟ًابجاو ناك اذاملو ؟نذإ غيلبتلا ةدئاف يه امف رود يأ هل نكي مل اذإو
عوـمجم نـم هـمهفن ام بسح ةينآرقلا ةيرظنلا لمجن نأ عيطتسن اننإ              

  :يلي امب ةفيرشلا اهصوصن
 

بـّلقم ىلاـعت وـهف ،ناسنإلا بلق يف ىلاعت هللا لعف نم يه ةيادهلا نإ     
و ءرملا نيب   لوحيىلاعت وهو ،لاوحألاو بولقلا      سانلا جرخي ىلاعت وهو ،هبلق      

  .ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهيو رونلا ىلإ تاملظلا نم
 

ربـع متـت ،ناسـنإلا يف ىلاعت هللا لاعفأ نم ريثك نأش ا                  أش ةيادهلا نإ
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 ١٢

  .ناسنإلا لعفل ةعبات ةيناسنإ اهضعبو ةيعيبط اهضعب بابسأو تامدقم
اذِإ  <: ىلاـعت لاـق اـمك   ًاضـيأ ىلاعت هللا لعف نم وه ًالثم ءافشلاف     و

و ي ِنيِفْش  هَف ُت  ضِر لاـق امك ىلاعت هللا لعف نم وه ًاضيأ توملاو           )١٧(>م  ،
ره <: ىلاعت بْقَأَف   هَتامَأ     .)١٨(>مُث

الإ ةداـع جراخلا يف ققحتت ال ةيهلإلا لاعفألا هذه نأ ًاديج فرعن اننأ الإ    
  .ةيعوضوم بابسأو طورش ققحت دعب

نـع داـعتبالا بجوو ،ءافشلا ققحتل ءاودلا لام         عتسا بجو انه نمو   
  .اذكهو توملا نم ًارذح راطخألا

نإـف ىلاعت هللا لعف نم تناك نئلف ًاضيأ ةيادهلا ةيلمع يف يتأي كلذ لثمو     
ناسنإلا لعفب طبترت ا  امدقمو ا    .ابسأ

اذـلو   ،داشرإلاو غيلبتلا وه اهققحت بابسأو ةيادهلا تامدقم      ىدحإ  نإو    
مدقت امك ميركلانآرقلا هب رمأ  .  

ةفسـلف تفتنال بابسألاو تامدقملا هذه ىلإ جاتحت ال ةيادهلا تناك ولو            
  .ةيوبنلا ةثعبلا

كراـبت هللا نأ انيأر دقو ،غّلبمو ،عادو ،رذنمو ،ر             1يبنلاف  شبم وه امنإ  
مهيلإ عامتسالاوGءايبنألا عابتاب ةيادهلا طبر دق ىلاعتو  .  

                                                           
  .٨٠: ءارعشلا ةروس )١٧(
سبع ةروس)١٨(   :٢١.  
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 ١٣

 
أدبم وه رخآ أدبم انل       مسري ميركلا نآرقلا نأ امك     ثـيح  ) ةجحلا ةماقإ ( 

 : ىلاعت لوقي
>

<)١٩(.  
أدبملا اذه داعبأ نم رخآٍدعب حيضوت يفًاضيأ ىلاعت لوقيو   :  

ةنيب نع<      .)٢٠(>يح نم ىيحيو ٍةنيب نع كله نم كلهيل
دراولا ةبدنلا ءاعدب فورعملا ءاعدلا يف أدبملا اذه ىلإ ةراشإلا تءاج دقو            

رظتنملا مامإلا ىلإ بوسنملاوGتيبلا لهأ نع  Cتاوبنلا   رس نايب يف  :  
عب ًارذنم ًالوسر انيلإ تلسرأ الول دحأ لوقي الئل  (  تنف ًايداه ًاملع انل تمقأو  
  ).ىزخنو ّلذن نأ لبق نم كتايآ

يعقاولا ىنعملا مهف ًاريسي نوكيس ةيادهلا ةيضقل ينآرقلا مهفلا اذه ءوض يف            
  .يفاكلا يف ينيلكلا اهاور امك نأشلا اذه يف ةدراولا تاياورلل حيحصلا

 
 

                                                           
فارعألا ةروس)١٩(   :١٦٤ .  
لافنألا ةروس)٢٠(   :٤٢.  
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 ١٤

ىـلعو ،ةينيدلا مولعلا بلطل صصختلا ة       رورض يف لاجم ةشقانملل دعي مل     
ينعت يتلا  ) ةيملعلا تازوحلا (تماق ينيدلا ركفلا يف ةرورضلا هذه نم ساسأ         

ىـلع مهـلمعو     ،ةـينيدلا مولعلا بلطل سانلا نم ةعومجم غرفت لصألاب          
ناكمإلا ردق ا  ةيملعلا ةطاحإلاو ةعيرشلاو ةديقعلا باعيتسا.  
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 ١٥

 

 
 

  
  .حيحصلا ىوتحملا: لوألا رصنعلا
  .يقالخألاو يبدألا رصنعلا: يناثلا رصنعلا
  .لالدتسالا ةوق: ثلاثلا رصنعلا
  .صالخإلا: عبارلا رصنعلا
  .غيلبتلا لكاشم ىلع ربصلا: سماخلا رصنعلا

  
يف غـيلبتلا ةـيلمعل     مهم  رودب ةيمالسإلا ةيرظنلا ظفتحت يذلا تقولا يف        

ةرورـض ىـلع رخآ بناج نم دكؤت ا            انفلسأ امك ةيادهلا    إف ،كلذ حرش  
  .اهحاجن ةيلمعلا ققحت يكل غيلبتلا ةيلمع يف رصانع ةعومجم رفوت

 

  : لوألا رصنعلا

 
نكمي ام وه   :لوألا رصنعلا  نأ   هيلع حلطصن      ثـيح  ،  )حيحصلا ىوتحملا ( 

تاـيوتحمل  غـيلبتلا ناطبتسا ةرورض ىلع غيلبتلا يف ةيمالسإلا ةيرظنلا دكؤت           
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 ١٦

نينمؤـملل ىلاعت هللا اهمدقي يتلا تايصوتلا        هيلع لدت دقو  . ةحيحص ةيملع   
  :هلوق يف امك ديدسلا لوقلا مازتلاب

><)٢١(.  
ريغب ىوتفلا نع ةفيرشلا ةنسلاو نآرقلا صوصن يف ددشملا يهنلا ءاج امك            

<: ملع
<)٢٢(.  

هيـصوي وهو لجرل لاق هنأ      Cيلع مامإلا نع ثيدحلا يف ءاجو      الو : ( 
ملعأ ال لوقي نأ ملعي ال امع لئ     )٢٣()س اذإ مكدحأ ييحتسي

لك ىلع نأب ًءاحيإ امإو ،ةرشابم امإ ةحضاو         ةلالد صوصنلا هذه يف نإف      
ءاقلت نم رظني ال نأو ،حيحص قح تباث وه ام هثيدح يف ىخوتي نأ نمؤم               
سيل غّلبملل ةيولوألا تافاشتكا نأ الإ نينمؤملل ًاماع ناك نإو اذهو ،هسفن            

  .ليلد ىلإ ةجاحب
 
 
 
 

                                                           
بازحألا ةروس)٢١(   :٧٠.  
رونلا ةروس)٢٢(   :١٦.  
راونألا راحب)٢٣(   .١١٤ ص٢ج:  
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 ١٧

 : يناثلا رصنعلا
 

دبالف ،يغالبلا ءادألا يف ةيقالخألاو ةينفلا بناوجلا        يبدألا رصنعلاب دصقن    
،    ) ةغالبلا(ىرحتي نأ  غلبملل   ةـبطاخملا يف يـقالخألا بدألاو ،لوـقلا يف

ىلاـعت هلوقب كلذل داهشتسالا نكمي امبرو        بطاخملايف ةيسفنلا بناوجلاو      ،
  .)٢٤(><: نوراهو ىسوم ًابطاخم

 ،بـطاخملا فرطلا يف ةيسفنلا بناوجلا ةاعارم نع ةياكح يه ةنويللاف          
يف ىلاعت لوقي امنيب     ،بطاخملا ةيصخش نع فشكت يتلا ةيقالخألا بادآلاو        

  .)٢٥(><: رخآ عضوم
لـب ،ريبعتلا يف ةينفلاو ةيوغللا بناو       جلا ةغالبلاب دوصقملا نوكي ال امبرو     

صوصـنلا نأ اـمك      ةيسفنلاوةيقالخألاو ةيوغللا بناوجلا لك نع ةياكح         ،
يه   Gءايبنألا ةمهم نأ دكؤت ةينآرقلا       هـنوكب كلذ تطرش مث     ) غالبلا( 

  .ًانيبم ًاغالب
   )٢٦(><: ىلاعت لاق
><)ةنسـلا صوصـن يف ءاج دقو        )٢٧  

                                                           
هط ةروس)٢٤(   :٤٤.  
ءاسنلا ةروس)٢٥(   :٦٣.  
لحنلا ةروس)٢٦(   :٣٥.  

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  

 ١٨

لخدت غيلبتلا ةيلمع يف رومأ ةدع ةاعارمو مازتلا ةرورض ىلإ ةراشإلا ةفيرشلا            
ركذـن ةريثـك قالخأو بادآ ىلع يوطني رصنعلا اذهو          .يبدألا رصنعلا يف  

  :اهمهأ
  : اهنم
١ 

هـنعو  ،)هنم نوملعتت نملو  نومِّلعت نمل اونيل    : (1يبنلا نع  هللا نإ  : (1 
نـيز ماـمإلا نـعو       ،)عـيفرلا توصـلا ضغبيو ضيفخلا توصلا بحي         

مهيـلع رجضت ملو م            : (Cنيدباعلا  قرخت ملو سانلا ميلعت يف تنسحأ نإ
   ....)هلضف نم هللا كداز

عماسلا ىوتسم ةاعارم-٢  :  
هلوق 1هللا لوسر نع درو    ساـنلا م   ـّلكن نأ انرمأ ءايبنألا رشاعم انإ      : ( 

ةـماقإب اـنرمأ اـمك ساـنلا ةارادمب يبر ينرمأ           : (1لاقو) مهلوقع ردقب 
  .)٢٨()ضئارفلا

 
 
 

                                                                                                                             
رونلا ةروس)٢٧(   :٥٤.  
قباسلا ردصملا)٢٨(  .  
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 ١٩

 
 : ثلاثلا رصنعلا

 
 

ناـهربلا داـمتعا ةرورض ىلع غيلبتلا يف ةيمالسإلا ةيرظنلا تدكأ دقل            
ثحبلا حور ءان   بب ةئيلم ةيمالسإلا ةفاقثلا تءاجو ،عانقإلل بولسأ لضفأك       

لك نيوكتو لب ،ناسنإلا ىدل ةديقعلا تادرفم نيوكتل ناهربلاو ليلدلا نع           
  .درفلا ىدل ةصاخلاو ةماعلا تاروصتلا

م   يف لسرلاو ءايبنألا قطنم ناك دقو        ةـجحلا داـمتعا وه     الاسر غيلبت
ةـجاحب انسـفنأ دـجن الو       . تافارخلاو ماهوألاو نونظلا ضفرو ،ناهربلاو    

تاـيلوأ نـم تحضأ يتلا ةقيقحلا هذه ىلع ةينآرقلا ده           اوشلا ضارعتسال 
ىلع ديكأتلا ءاج دقف ةقيقحلا هذه عم ًاقايسناو        . ريكفتلا يف يمالسإلا جهنملا   

حورـلا ةراـثإو ةغمادلا ججحلاو ةيوقلا لئالدلل ينيدلا غّلبملا ي              رحت ةرورض
  .مكاحلا وه ناهربلا نوكي اميك رخآلا فرطلا ىدل ةيملعلا

 

 : عبارلا رصنعلا

 
ىلاـعت هللا صالخإلا نأ ةيمالسإلا انتفاقث يف ةدراولا صوصنلا لمجم دكؤت   

 رصنع    .ينيدلا غلبملا حاجن يفمهم
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 ٢٠

ةيداملا تاباسحلاو  ،ةيصخشلا حلاصملا لك نع داعتبالا ىنعمب صالخإلاو        ، 
ةـيادهلا فادهتساو   ،يغيلبتلا لمعلا يف ةيجازملا تابغرلاو     فـيلكتلا ءادأو  ،   

  .ىلاعت هللا ىضرل ًابلط نينمؤملل حصنلا يف ينيدلا
لاق هنأCنينمؤملا ريمأ نع درودقف   :  

هـقلخ نم هتعاط لهأو هتكئالمو هللا مه              (  بحأل هّقحب هولمح ملعلا ةلمح نأ ول
  .)٢٩()سانلا ىلع اوناهو هللا مهتقمف ايندلا بلطل هولمح مهنكلو

  :1هللا لوسر نع ثيدحلا يف ءاجو
سانلا هوجو اوفرصتلو ،ءاملعلا هب اولداجتو ،ءاهفسلا هب اورامتل ملع لا اومّلعت ال(
  .)٣٠(..)هاوس ام دفنيو ىقبيو مودي هنإف هللا دنع ام مكلوقب اوغتباو مكيلإ

 
 : سماخلا رصنعلا

 
ةعيرشـلا هـل اـنتعد يذـلا        ) ربصلا(نأ ةقيقح ىلع ديكأتلا ديرن نحن       

لاـملا دقف ىلع ربصلاب     ًاروصحم سيل ةيمالسإلا   ملألا لـمحت وأ دـلولا وأ        ،   
نـم كـلذ ىوس امو       ،جحلا رفسو موصلا شطع ىلع ربصلا وأ ،ضرملاو         

  .تاعاطلاو بئاصملا
                                                           

راحب)٢٩( راونألا    .ملاعلا تافص/ ٢ج:  
قباسلا ردصملا)٣٠(  .  
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 ٢١

لـمعلا ةرارم ىلع هللا رمأب نيمئاقلاو ،هللا نيلماعلا ربص كلذ لبق وه لب              
  .مهتجزمأو سانلا ىذأو ،هتابوعصو

اـمنإ   ،هباحـصأ ىلع ءانثلاو ربصل    اب رمألا يف تدرو يتلا تايآلا رثكأ نإ         
ليبـس يف ىذألا لـمحتو   ،لمعلا ىلع ربصلا قايس ،قايسلا اذه يف تءاج      

  : ىلاعت هلوق رظنا ،هللا

>.<)٣١(.  
<: ىلاــعت هــلوقو 

<)٣٢(.  
<: ىلاعت هلوقو 

<)٣٣(.  
ةوعدـلاو ،لمعلا رامضم يف ربصلل ةيعاد ةميركلا تايآلا هذه دجت تنأف            

  .لكاشمو تابوعص نم كلذ فنتكي امو ،هللا دابع داشرإو ،هللا ىلإ

                                                           
سنوي ةروس)٣١(   :١٠٩.  
فهكلا ةروس)٣٢(   :٢٨.  
فاقحألا ةروس)٣٣(   :٣٥.  
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 ٢٢

 

 

 
 

لمعلا ةيفيك-١  .  
ةعونتملا ةيغيلبتلا تالا-٢  ا ةفرعم  .  
راكفألا حرط بيلاسأ-٣  .  
غيلبتلا رمأ يف مهملاو مهألا صيخشت-٤  .  
يغيلبت بولسأ لضفا لمعلا-٥  .  
ةموكحلاو ةدايقلا ةيمهأ-٦  .  
  
 

   ازعألا نوغّلبملا ملعيل   ،     مثي مالسإلا نأ ء يطعت يتلا  يهو  لمعلا يف ةيفيكلا ن
ةالصلاف ،هت        تدقتفا اذإ ا       يمك ال هتميق لمعلا  ةـيفيكلا  رثك نم مغرلا ىلع

نيتعكر تناك اذإ اهنكلو ،اهتميق     تدقف  صالخإو بلق روضح نم ةبولطملا      
ةيلاع ةميق تاذ نوكت ا    .إف ةديجلا اهتيفيكب

ت هلوق يف   Cقداصلا مامإلا نعف    ><: ىلاع 
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 ٢٣

  .)٣٤()ًالمع مكبوصأ نكل ًالمع رثكأينعي سيل : (لاق هنا
  .)٣٥()ىوقتلا عم لمع لقي ال: (Cيلع مامإلا نع يورو

لمعلا يف تارضاحملاو تاعاسلا ددعو ةيمكلا ال ةيفيكلا ريوطت ىلإ عسنل           
  يداشرإلاو يغيلبتلا    يـغبنيو  . 1يبنـلا لمع هباش   ي يذلاو ميقلاو  مهملا

اـم ًاريثـك   و، ةعلاطملا لهأ نمسانلا رثكأف عاو مويلا ليج نأ ىلإ تافتلالا      
مهل صاخشأ سلا       اذـلو   ،ةـحورطملا ةيغيلبتلا تاعوضوملاب   ةفرعم  ا رضحي  

  .عيمجلل ةعفان نوكتل ةديج ةيفيك تاذ ةرضاحملا نوكت نأ يغبني
  

 
 

ىوتسـمب اوسـيل صاخشأ نيبو ةفلتخم قطانم يف         ىدؤي  يغيلبتلا لمعلا   
مـه  .. و لامعلاو نيحالفلاو ةقوسلا ريظن ةيبعش ةقبطل نوكي ةراتف ،دحاو         

نوبغريو ،ةصلاخلا ةيمالسإلا ميهافملا ىلإ نوجاتحيو مهيلع حرطي ام نولبقتي          
م   .امز رومأ ىلإ علطتلا يف

بعصلا رمألاب سيل تاعوم      تلا لمعلا   حرط هيف يغبنيو    ،ا هذه نيب يغيلب  
  .راركتلا بنجتو ةشاعملا اياضقلاب طبترت يتلاو ةحيحصلا تاعوضوملا

يفظوـم وأ ةعماجلا ةبلطك ةصاخ تاقبطل يغيلبتلا لمعلا  نوكي ةراتو            
                                                           

ةايحلا)٣٤(   :١/٢٧٢.  
ةايحلا)٣٥(   :٢٧٣/ ١.  
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 ٢٤

  ، نـم يـغيلبتلا    طسولا  ناك اذإ اميس    -سوقطلا  هذه لثم يف    .. وأرئاودلا
ًاملمو ،  مهتفاقثب ةفرعم اذ  نوكي  نأ غّلبملل يغبني    -رصعلا ةفاقثب ف  قثملا ليجلا 

       ، ،     وعامتجالا ملع ريظن ةيرصعلا مولعلا ضعبب ،  وسفنـلا مـلع داصـتقالا
بابشـلا ليج   مامأ  هتيلوؤسم ءادأ نم نكمتي يكل      .. و ،خيراتلا وةسايسلا  و
  .ههجاوي يذلا

كرت هنم بولطملاف   ةيبسن  ةروصب  ول  وتامولعملا هذه   ىلإ  راقتفالا  ةلاح يف   و
يسـكع رـثأ غيلبتلل نوكي ام ًاريثك نإف الإو ،اهلهأ ىلإ سلا                 ا هذه لثم

        ، يف ًافعـض    ببسـيو ةيسفنلاو ةيركفلا عمتسملا ةلاحب ةفرعملا بايغل ةجيتن  
  .اهتيبثتواهريذجت نم ًالدب اهضفر وأ دئاقعلا 

وـه  اـمنإ   هنامز لهأ فرعي نأ بجي ملاعلا نأ نم تاياورلا يف درو ام             و
هجاوي نم فرعي نأ بجي يأ      هانركذ ام لجأل   مهيف غلبي نمو   ،،  يـه امو    ،   

مهراكفأو م  بولطملا ريثأتلا ىلع لصحي يكل م،ايسفن  ايصوصخو  .  
  :Cيلع مامإلا نع يورو
فرـعي   و هناسـل ظـفحيو هنأش يف رظني نأ       : ثالث نم لقاعلل دبالو   (
  .)٣٦()هنامز

 

 

                                                           
ةايحلا)٣٦(   :١٢٨/ ١.  
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 ٢٥

 
رـكف ةيأ حرط لجأ نمف ،ةيغيلبتلا بيلاسألل م         ّلعم لض فأ ميركلا نآرقلا  

يف ئطاـخ لكشـب هنع غلبي ناك وأ          ،هحرط قبسي مل عوضوم وأ ةديدج       
  ، عمت م  ا لـصا غـيلبت دـيري ثـيح دراوملا هذه لثم يف غّلبملا ىلع     تحتي

،      ،ةحيحص ةروصب عوضوملا   هراكفأو عمت  ا ةينهذ ريغتو مث ًالوأ هل دهمي    نأ   
م   هيلع هحرط ديري ام لبقتل      ناه  ذألادهمي يكل    تاحيـضوت تامدقم   دقي نأ

ساـسألا لالـحإو يمالـسإلا      عوضوملل  ئطاخلا ساسألا درط متي يكل      
هـج نأ ةديدج ةركف حرط يضتقي دقو ،هلحم حيحصلا          نيغّلبـم ةدـع     تي  

     ، ديفتسـيو ةركفلا نم ءزج حرطب غّلبم لك        موقيف  ام ةقطنم ىلإ نيمجسنم
  .لوألا ةجيتن نم رخآلا

  :ميركلا نآرقلا لوقي
>

<)٣٧(.  
تا غّلبملا ىلعو   ،نسـحأ يـه يتلاب لادجلاو     ةنسحلا ةظعوملا   بولسأ عاب    

ةروصب قبس اميف انركذ امك ،هقطنم بسح صخش لك شقاني نأب كلذو            
ةيبنجألا ةغللا بنجتو    ،ةباتكلاو مالكلا بولسأو ةغللا باختنا هيلعو     . ةيلامجإ  

نأل ،بولطملا هردقب حالطصاو ةغل لك مادختسا نكمي لب          اهدحنم رثكأ     ،
                                                           

سي)٣٧(   :١٤-١٣.  
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 ٢٦

بيلاسألا نم  سيل  ئراقلاو عمتس   ملا بعتت يتلا ةليقثلا   تاحلطصملا  لامعتسا  
  .ةحجانلا ةيغيلبتلا

  .)٣٨(><: ىلاعت لاق
  :1يبنلا نع
  .)٣٩(..)مهلوقع ردقىلع سانلا ملكن نأ انرمأ ءايبنألا رشاعم انإ (
  :Cيلع مامإلا نعو
اـمع اوكسمأو نوفرعي امب سانلا اوثدح ؟ه        لوسرو هللا بّذكي نأ نوبحتأ    (
  .)٤٠()نوركني

 

 
نمف ،رابتعالا نيعب اياضقلا يف مهملاو مهألا نوغلبملا ذخأي نأ بسانملا نم            
              ، ًادـج ًايرورـض صاـخ نامزو ناكم يف ام عوضوم نوكي نأ نكمملا

ىلإ ةرداـبملاب كـلذو ة      يبطلا تافاعسإلاك تارورضلا رابتعا وه بولطملاف     
ا    اـ         نإف  . أشب ليجلا ةيعوتو اهغيلبت  امز يف اهـتيمهأ اهل اياضقلا هذه لثم

لا لتحت نأ بجيو،صاخلا   .غيلبتلا يف اهدعب ىرخألا اياضقلا يتأتو، ةرادص 
ربـتعيو   ،ةرمتسم ةروصب اهمهأ نوكي ةرات    ةيغيلبتلا اياضقلا يف مهألا نإ        

                                                           
ميهاربإ)٣٨(   :٤.  
ةايحلا)٣٩(   :١/٤٦.  
ةايحلا)٤٠(   :١/١٤٧.  
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 ٢٧

ب ناميإلا ريظن   ،ةدعاقو ًاساسأ        ، يلو ىلإ هـجوتلا    وةيهلإلا ةبوقعلاو داعملاو هللاا
دهاشلاو سانلا راظنأ نع بئاغلا يحلا مامإلا وهو        ) جع(نامزلا مامإو رصعلا    
 ،   .هيقفلا ةيالوو ةبيغلا رصع يف ةدايقلاو ةموكحلا ةيضقوملاعلا ثادحأ ىلع

ىـظحتو   ،يمالسإلا ماظنلاو دئاقعلاو راكفألل ساسألا لثمت اياضقلا هذه         
  .لماعتلا يف ةيمهألا نم ىلوألا ةبترملاب

  :Cيلع مامإلا نع يور
مهألا ع(    .)٤١()يض مهملا ريغب لغتشا نم

  

 
نم قدصأو  قطنأ لمعلا ناسلو ،ةيغيلبتلا لبسلا      و بيلاسألا لضفأ لمعلا  

ناسنإلل ناك اذإ حلاص لمعو لاجم لك يفف          ،مالكلا ناسل  ةيلمع ةوطخ  هيف   
يف ةفاظنلا تناك اذإ ،ًالثمف ،لمعلا كلذ نع غيلبتلل بولسأ لضفأ كل            ذ نإف 

ةدايعب دحأ متهي مل اذإو      ًادبأ بسانم ريغ لاثملا اذه    وأ ندملا ىدحإ عراوش       ،
يف لمعلا نوكي   .. اذكهو تايفشتسملا ةرايزب غّلبملا مقيلف ،ام دلب يف ىضرملا        

  .ًاريثأت ةيغيلبتلا بيلاسألا رثكأو لضفأ ءيش يأ
  :Cقداصلا مامإلا نع درو
ةالصـلاو داهتجالاو عرولا مكنم اوريل ،مكتنسلأ ريغب سانلا ةاعد اونوك           (

                                                           
ةايحلا)٤١(   :١/٣٠٨.  
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 ٢٨

  .)٤٢()ةيعاد كلذ نإف ريخلاو
 

 ،ساـنلل ةحلاصـلا ةيعجرملاو ةدايقلا فيرعت      مزاللا نم يغيلبتلا لمعلا يف      
ةـعيبلا ةلأسم نع ةدحاو ةظحل ىتح نوفلختي        ال  ةمئألا نمز يف    سانلا ناك   و
اوناك نإو    ،مامإلل ال نأ بـجي ًاضيأ رصعلا اذه يفو ،قادصملا يف           نوئطخي   

ةدحاو ةظحل دئاق نم عمت       نودـبو ىراـيح ساـنلا    ىقبي ال ىتح  ،  ا ولخي
عماـجو حلاـص صخـش ىـلع فرعتلاو قادصملا يف         اوئطخي  الو بجاو   

اذه يف ةيسايسلا نوؤشلاب فراعو      عاجش ،نامزلا لاوحأب طيحم ،طئارشلل      
هتعاجشو هتابثو هتقايل ةقباسلا هتايح ةليطو ًايلمع تبثأ نم باختناو رصعلا           

متي كلذبو ،ةحيحصلا هتيؤرو  . ةيهلإلاةموكحلا و هيقفلا ةيالو موهفم 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ةايحلا)٤٢(   :١/١١٣.  
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 ٢٩

 
 

 
 

  
سانلا ةارادم-١  .  
لاب ةصاخلا ةيانعلا-٢   .يوسنلا عضو 
يمالسإلا لضافتلا سسأ ةاعارم-٣  .  
ةماعلا ةقبطلا ىلع حاتفنالا-٤  .  
مهملاو مهألا صيخشت-٥  .  
ةيناسنإلا يعاسملا-٦  .  
كرحتلل ةدعاقك دجسملا دامتعا-٧  .  
كرحتلاو ةفاقثلا يف بناوج-٨  .  
ىوتفلاو ةياورلا بدأ-٩  .  

ةـعومجمب يـلح    تلاو ،تاطاشن ةعومجم ةسرامم ينيدلا غّلبملا ىلع نيعتي       
ًادامتعا اهمهأ ركذن يلي اميفو ،هجهنمو هبولسأ ىلع سكعنت ةيقالخأ لاصخ           
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 ٣٠

  .ةفيرشلا صوصنلا نماهيف ءاج ام ىلع 
 
لاق هنأ1هللا لوسر نع ثيدحلا يف يور  :-  
  .)٤٣() ضئارفلا ءادأب انرما امك سانلا ةارادمب ءايبنألا رشاعم انرما انإ(

نم دبال عضاوم ةدع كانه ؟سانلا ةارادمب دو      صقملا وه ام نكلو    ةارادـم      
  :اهيف سانلا

نيماضـملاو ،ةبطاخملا ةغلو ،حرطلا ىوتسم يف سانلا ةارادم نم دبال           ) أ
ةـقيرطب الو ،ةـموهفم ريغ ةغلب مهمّلكي نأ حصي الف           . غّلبملا اهلوانتي يتلا  

قوـف ةـيركف تاعوضوم مهل حرطي نأ حصي ال          و ،ةحضاوريغ   لالدتسا
ةـيلاع اهـنكلو    مهل ةمهم ةينآرق بلاطم لاصيإ ديري ناك اذإو ،مها          وتسم

م     نيماضملا   مهـتباوثب هحرط يف لسوتيو      اهذأل اهلاصيإ يف جردتي نأ هيلعف  
هنوسحي امو م      يتأت لا     هحرط دارملا نومضملا ىلإ لصي    ّمث  ايهيدبو  ا اذه يف  ،

ثيداحأ يهو  ،  مهلوقع ردق ىلع سانلا ميلكتل وعد     ت يتلا ةفيرشلا ثيداحألا   
  :1هلوق اهنم ةريثك

  ).مهلوقع ردقب سانلا ملكن نأ ءايبنألا رشاعم انرمأ انإ(
ةيعرشـلا ماـكحألا ناـيب لاـجم يف سانلا ةارادم نم دبال هنأ امك               -) ب

ةرـم فيلاكتلا   نم ةعومجم   يقلي نأ حصي الف ،مهنم ةبولطملا ةينيدلا فيلاكتلاو         
                                                           

 .١ج: ةاجنلا ةنيفس )٤٣(
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 ٣١

م ةميزهلل  هرطضي ىتح عمتسملا ىلع ةدحاو     عامتـسالا  نم  ىتح  لب  مازتلالا ن ا،     
  .اهيلإ

مـكح نع لئاسلا باشلا عم ج               ردتي ناك نيحلاصلا ءاملعلا ضعب نإ لب
هـل ركذـي الو ،ًالعف ءاضقلا كيلع        : لوقيف ،ًادمع ناضمر رهش رطفا نم     

  .هيلع ةيشخ ةرافكلا
مّلعتـي نأ دـيري وأ ،ًاديدج ناميإلا يف لخد دق عمتسملا ناك اذإ اذكهو               

  .كلذ لكاش ام وأ ،ًاديدج ةالصلا
ضـعب ةـطانإو ،ساـنلا عم لمعلا لاجم يف ًاضيأ ةارادملا نم دبالو              ) ج

مهنم لامعألا ضعب ءادأ بلط وأ م  تايلؤسملا.  
ركشـي نأ دـبالو ،نولمحتي امم رثكا مهلمحي ال نأ ينيدلا غّلبملل دبالف              

 يف  بـقاعيو ،وـفعلا عضوم يف أطخا نمع وفعيو ،نسحا اذإ مهنم نسحملا            
ةبوقعلا ىلع ةحلاصلا ةجيتنلا تفقوت اذإةبوقعلا عضوم  .  

 

 
وأ ،هترادإ لحم وأ ،هسرد سلجم يف سانلاب ينيدلا غّلبملا يقتلي نأ يفكي ال              
              ، مهاـضرم ةـصاخ ،م  راـيزو مهدـقفت نـم دبال لب ،ةالصلا عضوم

  .روضحلا نع مهنم باغ نمو ،مهيرفاسمو
  :Cيلع مامإلا لوقي
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 ٣٢

  .)٤٤( )مهنم كيلإ لصي ال نم رومأ دقفتو(
  : Cلوقيو
  .)٤٥()امهدلو نم نادلاولا دّقفتي ام مهرومأ نم دقفت مث(

              ، هدالوأ ىسني ال يذلا بألا ةباثمب وه ينيدلا ملاعلا نأب سانلا رعشي ىتح
  .هناوخإ كرتي ال يذلا خألاو

 وأ،  تقولا ءاضقل سيلو ،ةدوصقمو ةفداه    تارايزلا هذه نوكت نأ دبالو      
  .ءاقدصألاب سنألاو هكفتلا

حئاصـنلا ضعب  ميدقتل تارايزلا هذه نم ينيدلا غّلبملا ديفتسي ول اذبحو             
تيبلا بحاص  لهأ نع لاؤسلاو ،ةعفانلا صصقلا ضعبب ريكذتلاو           ،ةئداهلا  

اندجو اذل ،م          وهدالوأو    ولقل ددوتلاو عفني امب مهعم ثدحتلاو مهيلع مالسلا
لهأ ثيداحأل ًاركذو ،بلقلل ًءايحإ     (تارايز  لا هذه ربتعت ةفيرشلا صوصنلا    

  .Cقداصلا مامإلا نع ةياورلا يف ءاج امك) Cتيبلا
وأ موـيلا يف ًاـتقو ينيدـلا غّلبملا صصخي نأ ديفملا نم كلذ ءوض يفو                

هغيلبتو هلمع نم ًاءزج اهربتعيو تارايزلا هذ  مايقلل عوبسألا.  
،  Gتيبلا لهأ تايصوت تءاج دقلو     هتيمهأل روازتلاب مهيلع اوناك لب       

مهلمع لاحمو مهلزانمل سانلا دقفتو،ةرايزلابنوموقي مالسلا   .  
                                                           

ةغالبلا ج )٤٤( . 
ةغالبلا ج )٤٥( . 
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 ٣٣

  
  :Cرقابلا مامإلا لوقي
  .)٤٦()انرمأ ايحأ ًادبع هللا محر ،انرمأ ةايح كلذ نإف ،مكتويب يف اوروازت(

صتـخت نأ بجو مارتحالاو ريدقتلا عفادب تناك اذإ تارايزلا هذه نإ مث             
قداصلا نع ثيدحلا يفءاج امك رايخألا نينمؤملاب  C:  

  .)٤٧()راجفلا رزت الو ءايحألا رزف ترز اذإ(
لمأي ناك اذإ مهتياده فد              ًانايحأ ةبولطم نوكت دق را  جفلا ةرايز نكلو

ضيرمل هترايز ىدل1لوسرلا ةريس نم فرعن امك كلذ   يدوـهي   ناـك     
بسلا رثكي ناك دناعمل      Cمظاكلا مامإلا ةرايزو ،هيذؤي    ،  و  مامإلاب ةعيقولا

دعب مامإلا فلخ نيلصملا لوأ ناكف ةفورعم ةصق يف هتعرزم ىلإ            Cهرازف  
  .كلذ

 

 
تاـقاطلاف ،ًاـصاخ ًامامتها بابشلا ةقبط يلوي نأ ينيدلا غّلبملل يغبني            
تاعلطتلاو ،اهرامثتسا ىلع ينيدلا غّلبملا لمعي نأ بجي بابشلا يف ةجهوتملا           

نيعتـي اذـكهو ،اهعابشإ ىلع ينيدلا غّلبملا لمعي نأ بجي مهيدل             ةرمتسملا  

                                                           
 .ةمكحلا نازيم )٤٦(
 .ةمكحلا نازيم )٤٧(
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 ٣٤

،       ءاشنإ  ىلع لمعلا    ةـيمالعإو ،ةيناديمو ،ةيضايرو ،ةيفاقث عيراشم ةعومجم
  .اهيف بابشلا تاقاط فيظوت مث ،ةينفو

ةيلمع ناجلو ،ةينفو ةيضاير قرفو ةصاخ سورد ثادحتسا نم دبال نذإ           
ًالغتسـم هسفن باشلا دجي ىتح ينيدل       ا ملاعلا فارشإل  اهلك عضخت ،ةيناديم    

  .لقعلا سفنلاو تقولا ءولمم ،هتاحومطل ًاعبشم ،هتاقاطل
هذ             مامتهالا ةرورض دكؤت ةفيرش صوصن ةدع تدرو دقف ددصلا اذ و

قداصلا مامإلا  نعف ،ةقبطلا  C         لاـجم يف هباحصأ دحأ عم ثدحتي وهو  
  .Gتيبلا لهأ ةفرعم وعيشتلا ىلع سانلا لابقإو غيلبتلا

  .؟هيف مهلخدو رمألا اذه يف سانلا ةعراسم تيأر فيك: Cهل لوقي
ليلقل كلذ نأو كلذ اولعف دقلو ،ليلقل م: لاقف    .إ هللاو
ريخ لك ىلإ عرسأ م: (Cلاقف    .)٤٨()إف ثادحألاب كيلع
لوقيCاضرلا مامإلا دجن اذكهو  :  
  .)٤٩()فيسلاب هتبرضل هقفتي ال ةعيشلا نابش نم ًاباش تدجو ول(

م   و ،راغصلا ةقبطب مامتهالا بجي ك    لذ لثمو  أشب ةبسانم تا   ،يلاعف راكتبا
       ، تارفسـلاو ،ةيـضايرلا    قرفلاو  ديشانألا قرفو ،نآرقلا ميلعت سورد لثم

                                                           
  .٢٣ج: راونألا راحب )٤٨(
 .٧٨:راونألا راحب )٤٩(
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 ٣٥

ةـصاخلا ةيفاقثلا تارودلا نع ًالضف ةعونتملا تاقباسملاو ،ةيوبرتلا ةيحايسلا          
  .م

  :Cيلع مامإلا لوقي
  .)٥٠()هتلبق الإ ءيش نم اهيف يقلا ام ةيلاخلا ضرألاك ثيدحلا بلق امنإ(

ه  نأ بجي كلذ ءوض يفو       ةـبحملا ءادبإو لاؤسلا    ودقفتلاب ينيدلا غّلبملا    جتي
ةـسردملاو ،عراشلاو ،دجسملا يف م             يقتلي نيذلا راغصلل ةصاخلا ةياعرلاو

أ مهل نوكيو مه       ، هسـلجم نودـيري ًاـبوبحم ًاـملعمو اب        دو بسكي ثيح
  .هثيدح ىلإ عامتسالاو

  

 
وـه كلذـك مهغيلبتو لاجرلا ةياده نع لوؤسم ينيدلا ملاعلا نأ امكو       

 لاـفغإ ًادبأ حصي الف ،يسايسلاو ينيدلاو يفاقثلا ءاسنلا عضو نع          لوؤسم  
نآرـقلا اندجو دقو ،مهدحو لاجرلا نوؤشب طاشنلا رصحو          ،بناجلا اذه   

  : ىلاعت لاق امك ًاحضاو ًامامتها بناجلا اذه ىلوأ ميركلا
>

<(ُ٥١(  
ةنايـصو ،اهـنيدو ةأرـملا فافعو  ،عمت                او ةرسألا ةمالس ىلع ظافحلا نإ

                                                           
 .٧٧ج: راونألا راحب )٥٠(
 .٧:ميرحتلا )٥١(
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 ٣٦

 ءاسـنلا عاـطق يف ةصاخ دوهج لذب غّلبملا ملاعلا نم بلطتت مهقالخأو بابشلا      
  .ةيسايسلاو ةينيدلاةيلوؤسملا لمحت عضوم يف اهعضوو اهفيقثتو ةأرملا ةيبرتل 

اهكرتو  ،يسايسلا ينيدلاو يفاقثلا ناديملا نع ةأرملا لزع ريبكلا أطخلا نمو           
يف اهكرت وأ ،ةينيداللاو ةدسافلا طوطخلا سارتفاو عايضلاو فارحنالل ةضرع          

وأ   ،ةحيحصلا ريغ جماربلاب هئلمل اهرطضي غارف      قاوسألاو ةقزألا يف لاوجتلا     
نـم ريبـك ددـع يف كلذ نع حيرصلا يهنلا درو دقو ،لاجرلا بنج ىلإ      

  .ةفيرشلا تاياورلا
يف لئاسـم نـع هنلأسيو       ،1هللا لوسر ىلع ندفي ءاسنلا تناك دقو        

اـهدروأ يتـلا    تاياورلا  نم ددع نم رهظي امك       ةيمالسإلا ةعيرشلاو ركفلا  
اونألا راحب يف يسل      ةعامجلا ماكحأ  -٨٨ج ر ا ةمالعلا  ،       نـك ءاسـنلا نأ  

  .1هللا لوسر فلخ دجسملا يف ةعامج نيلصي
ىـلع اهديكأتك ءاسنلل ةدكؤم تسيل ةعامج دجسملا يف ةالصلا نأ مغر            
لضـف يف ءاـهقفلا ىواتفو ةفيرشلا صوصنلا نم درو ام نأ الإ ،لاجرلا              

    ، ءاـه  قفلا نـم دـحأ ركذي مل ةعامج ةالصلا لضف          يفودجسملا يف ةالصلا
  .لاجرلاب هصاصتخا

ةـمطاف نـع قالـخألا مراـكم يف يسربطلا هاور يذلا ثيدحلا امأو              
تلاق اJءارهزلا أ :  

  ).لاجرلا نهاري الو ،لاجرلا نيري ال نأ ءاسنلل ريخ(
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 ٣٧

ال اـمك   ،  لجرلل ةأرملا رظن زوجي ال ثيح ها      نعم يف حيحص ثيدح وهف    
  .ةبيرو ةوهشب ةأرملل لجرلا رظن زوجي

  :ىلاعت هلوق يف ينآرقلا نومضملا تاذلمحي ثيدح وهو 
>


<)٥٢(.  
ظعوـلاو ركذـلا سلاجم ةدوارم نع ةأرملا عنم ىلع          هيف  ةلالد ال ه    نأ الإ 

يهـنلا ىنعمل بيرق وه لب ،نيدلا حالص هيف امم كلذ لكاش ام وأ داشرإلاو       
    ، ماشـتحالا ىضـتقم نع ًاديعب لاجرلا ةطلاخم   وقاوسألا يف ةأرملا ددرت نع

  .مزاللا فافعلاو
نأ يغبني ينيدلا غّلبملا نإف لاوحألا لك ىلعو          يوسـنلا لاـجملل    ه  جتي

         ، ،  وسردلا سلاجم دقع لثم ،ةمزاللا ةينيدلا تاطاشنلا فلتخمب تارـضاحملا
 ،   .ةيفاقثلا ةيعوتلا جمارب فلتخموةعامجلا ةالصو

طباوضـلا ىـلع لماكلا ظافحلل ىعسي نأ بجي هنإف تقولا تاذ يفو             
لا     .اهيفحماستلا مدع وا اذه يف ةيعرشلا

 

 

                                                           
 .٣١- ٣٠:رونلا )٥٢(
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 ٣٨

 
           ، ىوـقتلاو ،ملعلاك سانلا نيب لضافتلل سسأ ةعومجم مالسإلا عضو دقل

 ، كلذ ريغو،يعامتجالا فرشلاوةينيدلا ةقباسلاو ،داهجلاو  .  
سـسألا هذه ةاعارم نع لفغي ال نأ ينيدلا غّلبملا قتاع ىلع عقي انه نمو    

  .سانلا عم لماعتلا يف
،   ا لهأو ،ةءافكلا يوذو ،ملعلا لهأل يطعي نأ دبالف   حالصـلاو ىوـقتل

يف ةـهاجولاو فرشـلا باحصأو ،نيدلا ةرصن يف نيقباسلاو نيدها             او
عمت  هتاقالعو هعيراشم يف ةبسانملا مهعقاوم ءالؤهل يطعي نأ -ا.  

ناضـتحا نـم دبال هنا الإ عيمجلا باعيتسا ىلع لمعي يذلا تقولا يف              
ما ـمإلا ةيـصو يف ءاـج امك ،مهريغ نم رثكأ          تازايتمالا  هذه باحصأ   

لوقي ثيح رتشألا كلاملCيلع  C:  
  ..).قدصلاوعرولا لهأب قصلاو (
  ..).ءامكحلا ةشقانمو ءاملعلا ةسرادم رثكأو(
قباوسلاو ،ةحلاصلا تاتويبلا لهأو باسحألاو تاءورملا يوذب قصلا مثو         (
  ..).ةحامسلاو ءاخسلاو ةعاجشلاو ةدجنلا لهأ مث ،ةنسحلا

مدـقلاو ،ةحلاصلا تاتويبلا ل     هأ نم ءايحلاو ةبرجتلا لهأ مهنم خوتو      (
ًاضارعأ حصأو ،ًاقالخأ مركأ م    ..).إف ،ةمدقتملا مالسإلا يف
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 ٣٩

اونوكي ىتح هنم اهبيرقتو رصانعلا هذه بذج ىلع ًادهاج لمعي نأ دبالف            
  .مهريغ لبق هتروشمو هسلجم لهأ

 
،   ةصاخ ةياعر ينيدلا غّلبملا     يلوي  يذلا تقولا يفو     لـهأ  وةءافكلا يوذل

صوصخ ىلع قلغني نأ يغبني ال هنأ الإ رم امك ،فرشلا باحصأو قبسلا             
مهل مزاللا هجوتلاو سانلا ةماع كرتيو      ،ءالؤه صـن يف مهـنع ربعملا مهو        ،   

كلذ يف    Cيلع مامإلا لوقي ثيح   ) ىلفسلا تاقبطلا (ـب تاياورلا   ) ، هللا
حتفنا وه اذإ نيصلخم ًاراصن     أ ةقبطلا هذه يف دجي دقف     ) ىلفسلا ةقبطلا يف هللا   

م مهيلع    .لثمألاو لضفألا بولسألابولق ىلإ ذفنو
ةـمئألاو ءاـيبنألا جهـنم يـه ةـقبطلا هذه ىلع حاتفنالا ةقيرط نإ               

ءاـيبنألا ىـلع نوذـخأي ءايربكلا لهأو نوفرتملا ناك دقو            ،Gراهطألا  
نيلئاق ةقبطلا هذه م     نيبلاطم ) انلذارأ مه نيذلا الإ كعبتا كارن ام       (:اضتحا

لوقي1يبنلا ناك مهداعبإو مهدرطب   ).نينمؤملا دراطب انأ امو: ( 
  

 
           ، ةيناسنإلا يعاسملاب لاغتشالا يف ًاطسو ًافقوم ينيدلا غّلبملا فقي نأ يغبني
يهف ،تامدخلا ميدقتو ءارقفلا ةناعإو تاجاحلا ءاضقو ،نيبلا تاذ حالصإك          

ثـيحب ،ةيساسألا هتمهم ا        صي ال هنأ الإ هنم ةبولطم       أك اهيف قارغتسالا ح
تامدخلا ةرئاد يف فظوم وأ ،ةيريخ ةسسؤم لوؤسم هنأكو هيلإ سانلا رظني            
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 ٤٠

  .كلذ لكاش امو ،ةيعامتجالا
ءزج يه لب ةيناسنإلا يعاسملا نع ًامامت دعتبي نأ حصي ال ينيدلا غّلبملا نإ              

قوـقح نع ًاعفادمو ،ء     افعضلل ًاذقنمو ًايداهو ًاحلصم هرابتعاب هتفيظو نم      
نأ الإ ،مهلكاشم لَّالح هرابتعاب هيلإ اوعلطتي نأ سانلا قح نمو ،نيكاسملا            
يف هدهجو هلغشو هتقو قرغتسا وه اذإ رخآ أطخ يف طروتي دق ينيدلا غّلبملا              

ةعوـضوملا جماربلا لالخ نم     مهتيادهو  سانلا فيقثت نع ًاديعب رومألا هذه       
  .كلذل

نأ بـجي ة        و  ًالوق سانلل حرشي نأ دبالو      يمدخلا رومألا ةيلوؤسم نأ ًالمع
ةـلودلا تاسـسؤم وأ ،ةـيريخ تاسسؤم ءاوس نيرخآ    قتاع ىلع   عضوت  

  .ةماعلا
  

 

 
ةيادهلل ًاقلطنم اهذخأو ،دجاسملا روضح ىلع سانلا ةيبرت يرورضلا نم          

  .ةيبرتلاو
ىـلع ديكأتلا يف ةديدش ةيم      السإلا ةعيرشلاو ،ةيوبنلا ةريسلا تناك دقو     

  .رمألا اذه
  .ةيادهلاو هيجوتلل ًازكرم تناك لب ،طقف ةالصلا ءادأل دجاسملا نكت ملو
  :1هللا لوسر لاق
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 ٤١

ةضـيرف وأ ،ةـمكحم ةيآ      : ةينامثلا لاصخلا باصأ دجسملا ىلإ نمدأ نم      (
هـلدت ةملك وأ ،ًادافتسم     ًاخأ  وأ ،فرطتسي   ًاملع  وأ ،ةمئاق ةنس وأ ،ةلمعتسم      

ًءايح وأ ةيشخ بنذلا كرتو ،ىدر نع هدرت وأ ىدهىلع  ( )٥٣(.  
غّلبملا ىلع ن       هتاعامتجاو ،هتارضاحمو ،هسورد لعجي نأ     ينيدلا  يعتي اذكهو

كلذل ةديكألا سانلا ةوعدو    ،دجسملا يف  دجسـملا يف ةالصلا لضف نايبو       ،   
  .ةعامجلا ةالص لامهإ زاوج مدعب ءاهقفلا ىتفأ ىتح ةعامج

  

 
  :ةيلاتلا رومألا نايبل ًاصاخ ًامامتها ينيدلا غّلبملا يطعي نأ ريدجلا نم
  .سانلا مومع ءالتبا لحم يه ام ةصاخ ،ةيعرشلا ماكحألا) أ

  .ًاظفحو ،ًاريسفت ميركلا نآرقلا) ب
نيحلاصلاوGةمئألاو ءايبنألا خيراتنم ةريسلا ) ج  .  

تارود كلذل دقعيو ،تايوتس    ملافلتخم يف   ًاسورد كلذل صصخي نأ دبال      
ةمئألاو  1يبنلا ةريسو ،ةيعرشلا ماكحألاو ،ميركلا نآرقلا ملعت يف ةصاخ          

  .Gنيرهاطلا
  .ةماعلا تارضاحملا ىلع راصتقالا يفكي الو

فوفـص يف ةينآرقلا ةكرحلا طيشنتل جمارب       ةعومجم  راكتبا نم دبال امك     
                                                           

 .ةمكحلا نازيم )٥٣(
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 ٤٢

ماـهملا نـم ًاءزـج      ةينآرقلا ةكرحلا ةياعر نوكت ىتح ،اهل مهعفدو سانلا         
  .ينيدلا غّلبملا لمع يف ةيساسألا

نـع ءاـج ىتح      ،ةفيرشلا ةنسلا يف كلذب ةديكألا ةيصوتلا تدرو دقو         
هلوق1مركألا لوسرلا  :  

  .)٥٤()همّلعونآرقلا ملعت نم مكريخ (
ًاضيأ1هنع ءاجو  :  
الإ مهـنيب   هنوسرادتي  هللا باتك نولتي هللا تيب نم تيب يف موق عمتجا ام            (

نميـف مهرـكذو     ،ةكئالملا مهتفحو ةمحرلا مهتيشغو ةنيكسلا مه     يلع تلزن   
  .)٥٥()مهدنع

  .اهركذل لاجم ال ةريثك كلذ يف ثيداحألاو
 

 
، ةيلمع  يف ينيدلا غّلبملا صخت اياصو ةدع ةفيرشلا ثيداحألا يف ءاج            غيلبتلا

يف يسـل     ا ًاعيمج اهدروأ دقو اهنم ةلمج ىلإ ريشن اهتيمهأل ًارظنو           ا ةـمالعل
  .يناثلا ءزجلا راحبلا

ملع ريغب ءاتفإلا بنجت-فلأ  :  

                                                           
 .ةمكحلا نازيم )٥٤(
  .ةمكحلا نازيم )٥٥(
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 ٤٣

  :Cقداصلا مامإلا نع درو
لاجرلا كاله امهيف نيتلصخ نع كا     ( يتـفتو ،لـطابلاب هللا نيدت نأ       : أ

  .)٥٦()ملعت ال امب سانلا
  :Cيلع مامإلا ةيصو يف ءاجو
لعأ ال لوقي نأ ملعي ال امع لئس اذإ-مكدحأ-يحتسي الو (   .)٥٧()م 

  :طبضو ملع ريغب ةياورلا بنجت) ب
  :Cيلع مامإلا نع ثيدحلا يف درو
هورـت مل ًاثيدح ككرتو ،ةكلهلا يف ماحتقالا نم ريخ ةهبشلا دنع فوقولا             (
  .)٥٨()هصحت مل ًاثيدح كتياور نم ريخ

  :ةياورلا دانسإ) ج
لاق هCنينمؤملا ريمأ نع درو نأ  :  
،       دح يذلا ىلإ هودنسأف ثيدحب متثدح اذإ      ( نإ ومـكلف ًاقح ناك نإف ،مكث
  .)٥٩( )هيلعف ًابذك ناك

يذـلا ردصملا ىلإ    اهيوري  يتلا ثيداحألا دنسي نأ غّلبملاب ردجي انه نمو         
                                                           

 .٢ج: راونألا راحب )٥٦(
 .٢ج راونألا راحب )٥٧(
 .٢ج: راونألا راحب )٥٨(
 .٢ج: راونألا راحب )٥٩(
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 ٤٤

  .هنع اهلقن
  :صنلا طبض عم ةياورلا) د

يسل    :ا ةمالعلا لوقي
اـهموهفمو اـهقوطنمو ا       ًاملاع  ثدحملا نكي مل اذإ     (  ازاجمو ظافلألا قئاقحب
  .)٦٠()فالخ ريغبىنعملاب ةياورلا هل ز جت مل اهدصاقمو

ىلإ ةراشإلاو ،هوعاطتسا امهم صنلا طبض ىلع ةاورلاو ءاملعلا جرد اذل           
  .مهيدل ًاطوبضم صنلا نكي مل اذإ صنلاب سيل نومضملاب وه امنإ لقنلا نأ

 أممغرو   وج يف ًارسـيم نكي مل امل كلذ نأ الإ قيقدلا ىنعملاب لقنلا اوز              
ىنعملاب لقنلا ىلإ ةراشإلا وأ ،صنلا طبضطوحألا ناك ةداعلا  .  

  :ةينآرقلا تايآلا طبض) ـه
وحنلا ماكحأ ةياعرو    ،ةينآرقلا تايآلا طبضل ينيدلا غّلبملا ىعسي نأ بجي         

ينيدـلا غـّلبملا ديري يتلا ةيهلإلا ةلاسرلا وه ميركلا نآرقلا           نأل  اهيف ةوالتلا   و
مدع نع فشكي اهتئارق    يف أطخلاو تايآلا طبض يف فعضلاف ،سانلل اهلاصيإ         

يف كشـلا ىلإ وعدـيو       ،هب سانلا ةقث دقفيو ،ميظعلا عقوملا اذهل غّلبملا ةيلهأ          
ةمرح باكترا نع ًالضف ،ةعيرشلا ماكحأو ةيمالسإلا ةفاقثلل هباعيتسا ىدم          
ةـيآ أرق وأ ،هيف سيل ام نآرقلل بسن ذإ ريصقتلا وأ دمعلا ةروص يف ةيعرش                

                                                           
 .٢ج: راونألا راحب )٦٠(
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 ٤٥

  .هيف تلزنأ يذلا هجولا ىلع سيل
  :نآرقلا ريسفتب ةفرعملا) و

يتـلا ةـيآلل حيحصلا ريسفتلا ميدقت ىلع ينيدلا غّلبملا صرحي نأ بجيو             
بسني وأ ،ريسفتلا يف ةقوثوملا رداصملا ىلع كلذ يف ًادمتعم هثيدح يف اهلوانتي             

  .فالخ ةلأسملا يف ناك نإ هلئاق ىلإ يأرلا
نورهاطلا ةمئألا د     ريسـفتلا بنجت ةرورض ىلع       Gدش دقو    ، يأرلاـب

  .حيحصلا ريسفتلا ةفرعم يف ركذلا لهأ ىلإ عوجرلا ةرورضو
  :Cيلع مامإلا نع ءاج
ـنت      ههقفتىتح كيأرب نآرقلا رسفت نأ كايإ       (   بر هنإف ،ءاملعلا نع ليز ـ 
  .)٦١()رشبلا مالكب هبشي ال هليوأت هللا مالك وهو هلك رشبلا مالكب هبشي

  :Cقداصلا نع ءاجو
اهلوأ لز ـنت ةيآلا نأ ،نآرقلا ريسفت نم لاجرلا لوقع نم دعبأ ءيش سيل(

  .)٦٢()رخآ ءيش يف اهرخآوءيش يف اهطسوأو ءيش يف 
 
 

                                                           
 .ناهربلا ريسفت )٦١(
 .ناهربلا ريسفت )٦٢(
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يسايسلا هيجوتلا أدبم-١  .  
  .ةيسايسلا ةيؤرلا يف ةحيحصلا رداصملا دامتعا-٢
ة-٣ ماعلا ةيالولاب سانلا طبر  .  
ا ةيروهمجلا نع عافدلا-٤   .ةيمالسإل 
ةدايقلا أدبم ىلع فيقثتلا-٥  .  
هيلإ ةمألا هيجوتو دئاقلا صيخشت-٦  .  
  .ءاملعلا مارتحا ىلع ةيبرتلا-٧
ةمألا ديحوت ىلع لمعلا-٨  .  

  

 
ةيسا        ةـيفاقث ةكرعم ضوخت امك      ،يس ةكرعم انتمأ ضوخت يذلا تقولا يف  
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غـّلبملا تامهم نم ًاءزج يسايسل      ا هيجوتلا ةيلمع نوكت نأ يعيبطلا نم نإف       
  .ينيدلا

اـم  اذإ ًاـعفن رـمثت ال فوس يفاقثلا هيجوتلا ةيلمع نأ ًاحضاو نكيلو              
ىلإ فـقت ةـمأ ىلإ ةجاحب اننأ كلذ ،يسايسلا هيجوتلا ةيلمع نع تلصفنا              
قلقلا درفلا امأ ،ةيفارحنالا طوطخلا لباقم يف يروثلا يمالسإلا طخلا بناج           

لوحتت فوس ةفاقثلا نإف يسايسلا هفقوم يف فلاخملا        وأ ةيسايسلا هتيؤر يف     
ةـيؤرلا ميدـقت ةيلوؤسـم ينيدلا غّلبملا ىلع عقي اذكهو            ،داضم حالس ىلإ    

فـيظوتو ،حيحصـلا فقوملا وحن مههيجوتو ،سانلل ةحيحصلا ةيسايسلا          
فقوملا كلذ ةمدخل ةيفاقثلاو ةيبدألا م  اقاطو ،ةيلمعلا م    .اردق

ثادـحألل ًاـمامت ًايعاو ينيدلا غّلبملا نوكي نأ          ًاقبسم بلطتي رمألا اذهو     
  .هيلع سانلا لدي يكل حيحصلا فقوملل ًاكردم ،ةيسايسلا

وأ ،ةيخيرات ةعقاو وأ ،ةيداقتعا ةركف نع ًاثيدح ينيدلا غّلبملا لوانتي امنيح            
ءاـنبل كلذ نم ةدافتسالل ىعسي نأ دبالف ،ةيعرش بناوج وأ ،ًايقالخأ أدبم             

راـكفألا نـع ثدحتن نأ ًامامت أطخلا نمو ،عمتسملا           ىدل حيحصلا فقوملا    
دق ةحفص هرابتعاب خيراتلا نع ثدحتن وأ ،اهل يقيبطتلا عقاولا نع ةلوصفم            

ةيديرجت ةيرظن ئدابمك قالخألا نع ثدحتن وأ،تهتنا  .  
ةيبرتلاو هيجوتلاةيلمعيف انل ًاجذومن نآرقلا نوكي نأ دبال   .  

ًاجذومن ةغالبلا ج  يف انل نوكي نأ دبالو ةمألاو درفلا ءانبةيلمع   .  
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بـناج ىلإ يسايسـلا هيجوتلا ةغالبلا ج               و نآرقلا يف دجن ًامئاد نحنف
  .يفاقثلا هيجوتلا

 
ةيسايسـلا ةـيؤرلا نيوكت يف ةصاخ ةيانعو ةقد ىلإ ينيدلا غّلبملا جاتحيو             

،      سايسلا فقوملا صيخشتو ،ةحيحصلا    يتأي انه  وسانلا ىلع هحرطي يكل ي
  .فقوملاو ةيؤرلا كلت نيوكت يف اهدمتعي يتلا رداصملا رود

     ، لئاسـملا يف وه امك ،نآرقلا ريسفت يف اذكه         وةيعرشلا ةلأسملا يف نحن
ةـيرظنلا يف ةدـيؤملا ةحيحصـلا رداصملا دامتعا الإ عيطتسن ال ةيداقتعالا             

  .ةيمالسإلا
ربخ دامتعاو ،يأرلاب ريسفتلاو ،ناسحتسالا     و ،سايقلا دامتعا ضفرن اذلو    

يسايسـلا فـقولا صيخشت يف نوكي نأ بجي كلذ لثم اذكه ةقثلا ريغ              
  .ةيسايسلا ةيؤرلا ديدحتو

ةدـحوم ةـيؤر نوكت نأ بجي سانلل ةحورطملا ة               يسايسلا ةيؤرلا نأ امك
  .سانلا فقوم برطضي ال ىتح

كـبتري فوس يعرشلا    مكحلا ءاطعإ يف نيغّلبملا نم نانثا فلتخي امنيحف         
   ، ةيسايسـلا ةـيؤرلا ميدـقت يف نوغّلبملا فلتخي امنيح اذكه           وسانلا فقوم

  .فقوملا صيخشتو
ةدحوم ،  ةحيحص ةيسايس ةيؤر ميدقت ىلإ يني     دلا غّلبملا ىعسي نأ نم دبالف     
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  .سانلا فقوم دحتيل نيغّلبملا يقاب عم
نيرمأ دامتعا مزلي ددصلا اذ و:  
ةيؤر ىلع ف     -:ًالوأ  رعتلا ةـيؤرلا كلت ميدقتو ة          يعرشلا ةيسايسلا ةدايقلا

  .سانلل
ةـينعملا ةيضـقلا يف ةيسايسلا ثادحألا لمجم ىلع فرعتلل يعسلا     -:ًايناث

يسايسلا هيجوتلا ةيلمع يف ينيدلا غّلبملا ا  نيعتسيل.  
يـسايس فـقوم صيخشت هقح نم سيل هنأ ينيدلا غّلبملا كردي نأ دبال              

،    صخشت يذلا فقوملا ريغ  سانلل      ةيؤر ريغ ةيؤر ميدقت ال   وةيعرشلا ةدايقلا ه   
  .ةيعرشلا ةدايقلا

تاحيرصـت ىـلع عالطالل ًاوعدم ينيدلا غّلبملا نوكيس كلذ ءوض يفو            
تاونقلا لالخ نم رارمتساب اهتعباتم     وةيعرشلا ةدايقلا تاليلحت    وتاهيجوتو  

هتارضاحمو هسوردو هثيداحأ ءانثأ سانلل اهميدقتل يعسلاو،ةيمالعإلا  .  
ةـماعلا نـم دسـجتت ةيالوب أدبي ةيعرشلا ةيسايسلا ةدايقلاب هينعن ام         نإ  

هيف دسجتت يذلا هتاكرب تماد يئنماخلا ديسلا هللا ةيآ مظعملا دئاقلاب ةلثمتملا            
   .ءادفلا هل انحاورأ رصعلا بحاصل ةماعلا ةباينلا

 

 
اـهل عضـخي ةدحاو نيملس      ملا ةمامإ نوكت ةيمالسإلا ةيرظنلا ءوض     ىلع  
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  .مهاصقأو مهاندأ
طئارشـلل عماـجلا هيقفلا بيصنت       )جع(ةجحلا مامإلا تاعيقوت يف ءاج دقف       

ىلع ينيدلا غّلبملا لمعي نأ نم د       بالف هيلعو ،هبايغ يف نيملسملل ًادئاقو ًامامإ      
مويلا ةلثمتملا نيملسملل ةماعلا ةيالولا عقوم ىلإ مهدشو          ،سانلا طبر  يلوـب   

  .هتاكرب تماد يئنماخلا ديسلاىمظعلا هللا ة يآ رمألا
  .ةيوبرتيعاسم ىلإ جاتحت امك ةيفيقثت يعاسم ىلإ طبرلا ةيلمع جاتحتو 

اـمك ،ةيالولا ةيضق يف ةيفاقثلا بناوجلا حرش نع لوؤسم ينيدلا غّلبملاف            
لالـخ نـم اـيلعلا ةدايقلاب ًايحور مهدش         وسانلا طبر نع لوؤسم وه      

جاهتناو مهثيداحأ ليلحتو، ءاهقفلاضارعتسا  م،  ةعاطلاو اوطخ   .مهرماوأل، 
  

 
ةداعلا يف سكعني فوس ةيمالسإلا ةيروهمجلا عم ةقالعلا يف فعض يأ نإ            
سكعنيف فعاضتي دقو ،ةيمالسإلا ةروثلاو ،ةيمالسإلا ميقلا عم ةقالعلا ىلع          

ة،     ، ألا يف ءاملعلا عقومويعرشلا ةيالولا عم ةقالعلا ىلع يف ينيدـلا جهنملا  وةم
  .ةروثلا

ةيمالسإلا ةيروهمجلا عقومب ظفتحي نأ     يه  ينيدلا غّلبملا ةيلوؤسم نإف اذهلو      
نـع ثيدـحلاو ،اـهفقاوم نـع عافدلل ًادهاج ىعسيو ،سانلا بولق يف            

اهسفن نع عافدلا يف ا        دحوو ا  اردابمو ،ا  لك يف نيمولظملا نعو     ،انسح  
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  .يمالسإلا ملاعلا
  

 
 

ىتـح ،ةـغلاب ةيمهأ ةمامإلا      وةدايقلا ةلأسم ةيمالسإلا ةعيرشلا تلوأ دقل       
ءاـج امك رفسلا يف ريمألا رايتخا بابحتسا ىلع تدكأ دق ةعيرشلا اندجو       

  :1هللا لوسر نع
  .)٦٣()مهدحأ اورمؤيلف رفس يف ةثالث ناك اذإ(

  :Cيلع مامإلا ثيدح يف
ًالمع اولمعي ال   نأ  .. نيملسملا ىلع مالسإلا مكح   و هللامكح يف بجاولا    (

،         وًادي اومدقي الو     ًاـفراع ،ًاعر   وًافيفع ،ًامامإ مهسفنأل اراتخي نأ لبق ًالجر ال
  .)٦٤( ..)ةنسلا ءاضقلاب

 

 
نأ نود دـئاقلا تافصو      ،ةدايقلا عقوم نع ينيدلا غّلبملا ثدحتي نأ يفكي الو          

  .تافصلا كلت هيف رفوتت يذلا يجراخلاقادصملا ىلإ ريشي 
ةيعرشلا ةدايقلا ىلع مهولدي نأ ،نيدلا ءاملع نمو         ،ينيدلا غّلبملا نم ديرت   ةمألاف    

ةيمالسإلا ةيرظنلا د،ةيلعفلا  رجم ىلع سيلو  .  
                                                           

 .رفسلا باب: ةمكحلا نازيم )٦٣(
 .ةمكحلا نازيم )٦٤(
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لهأ ىلإ ةمألا عجرت ثيح ة      ينيدلا ةيعجرملاو ديلقتلا ةيلمع يف رمألا اذه دجن انسلأ        
؟هيلإ عجرت نأ بجي يذلا دهتتلل ملعلا لهأو، ةربخلا    .ا ىلع فرع

              ، ماـمإلا صخش ةفرعم ىلإ مومأملا جاتحي ثيح ةعامجلا مامإ يف كلذ دجن انسلا
 ، ةيصخشلا ةفرعملا وأ ،رهاظلانسحوأ ةاقثلا ةداهش لالخ نم هتلادع ةفرعمو  .  

اهـنيعن نأ   نود  دئاقلا صيخشت ةيملع يف اهدحو ةمألا       كرتن  فيك نذإ   
  .؟؟!هتفرعم ىلع

ريـغ تاداـيقب ةـمألا تعدخ اذإ فارحنالا ةيلوؤسم لمحتي يذلا نم      
  .؟ةيعرش الو ةريدج

ةروـثلا راصـتنا بابسأ دحأ نأ ركذن نأ ددصلا اذ                ًاديفم نوكي دقو
نوـغّلبملا ءاملعلا هب ماق يذلا ميظعلا رودلا وه اهتموميدو ناريإ يف ةيمالسإلا     

طقف مهتمهم نكت ملف ،ا           وأ ،ةـيروثلا ميهاـفملا حرش      دايقب ةمألا طبر يف
يأ ىلع ءاضقلاو ا             دايقب ةمألا طبر ةيلوؤسم اولمحت امنإ ،ةيمالسإلا ةيرظنلا

  .ةفلاخم ةكرح
ينيـمخلا مامإلا ةلحر دعب ناريإ يف نيدلا ءاملع هب ماق رود مظعأ ناكو              

R        ةمألل دئاق صيخشتو عيرسلا مهعامتجا وه     ، وـهو  طورشل عمجتسم
نوكيـس اذاـم ملعي دحأ نكي مل كلذ الولو          ) هلظ ماد (يئنماخلا مامإلا ةحامس    

  .ةلودلاو ةروثلا ريصم
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ءاملع ءاطعإ ساسأ ىلع ةرادإلاو مكحلا يف ةيمالسإلا ةيرظنلا تماق دقل           
اـمنإ هيقفلا يلاولاب ًاصاخ أدبملا اذه نكي ملو ،ةيمكاحلاو ةدايقلا عقوم نيدلا             

،          نع ربعي أدبم وه    كلذ يف ةحيحصلا لبسلاو ةمألا ةياده ةيلمعل نيدلا ةرظن  
قـيقحتل ليبسـلا مه نيحلاص      لا نيدلا ءاملع نأ ةينيدلا ةيرظنلا ىرت ثيح       

ةسـلا          و،  ةيادهلا  ةوعدلا تءاج انه نم ،يسايسلاو يفاقثلا ينيدلا حاجنلا
  .ةدابع ملاعلا هجو ىلإ رظنلا ناك ىتح ،مهنم لاؤسلاو مهتطلاخمو ،ءاملعلا

        ةـيلمع نأ ةـقيقحب ةـمألا ف        رعي امك ينيدلا غّلبملا كردي نأ مهملا نمو
ةكرحلا عقاو سمت ةفدهتسم ةيلمع يه امنإ ًانايحأ مهطيقستو ءاملعلا فيعضت           
نيدلا ةحورطأ ًايلمع حرجت لب ،ةينيدلا ةضراعملا عورشمب نعطتو ،ةيمالسإلا          

  .ةلودلاو ماظنلا يف
ةـصاخو ،ءاـملعلا نـع ًاعفادـم فق         ي نأ ينيدلا غّلبملاب ردجي انه نم      

ةداـع عقت يتلاو يسايسلا يروثلا لمعلل مهنم ةيدصتملا ةيملعلا تا             يصخشلا
  .ءادعألا ماهس ىمرم يف

تاـيلمع ماـمأ    نيدـيلا فوتكم  ًاتماص ينيدلا غّلبملا فقي نأ نكمي الو          
  .ةماعلاةينيدلا تايصخشلا لاطت يتلا ءارتفالاو كيكشتلا 

اريإلا بعشلل ر     اـم ناعرسل مهنع دعتبيو هئاملع نع ىلختي نأ ين         دق ولو
  .يسايسلاو يفاقثلا كرتعملا يف ًاديحو مامإلا يقبو ،ةروثلا تطقس

يف ةـيلمعلا تاذ نورشابي      1هللا لوسر دهع ىلع نوقفانملا ناك دقو        
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يلعب نعطلا ةجحب   1يبنلا ةبراحم   C       رشابملا نعطلا مهعسي نكي مل ثيح  
ةلأسملا ةروطخلو    ،1هللا لوسرب  لوقي   1هللالوسر ناك     ًايلع بس نم   ( 

  ).ينبس دقف
 

اـنيلع ًامازل ناك ةمألا وه نيملاظلا دض ةروثلا ةيلمع يف انديصر ناك امل              
  .حيحصلا ةروثلا طخ يف ًاعيمج اهعضوواهفوفص ديحوتل يعسلا 
اـهئدابمب اـهطابترا نـع فشكي عقاولا ديعص ىلع ةمألا ةدحو            نإ  لب  

كلذ سكع ىلعو     ،ةيودحولا اهق   اهمذرشتو رفت اـهفلخت نع فشكي هنإف      ،   
  .يقالخألاو يدئاقعلا

يف ةيـسايسو ةينيد ةرورض نع ًاريبعت ةمألا ديحوتل يعسلا ناك انه نمو             
  .تقولا تاذ

ةدحو ةيعاد وهف ،ناديملا اذه يف لوألا لجرلا نوكي نأ بجي ينيدلا غّلبملا             
لقلا عامتجاو ،ةملكلا ةدحووفصلا   .هترصنو قحلا ىلعفلآتلاو ب ، 

          ، عيمجلاـب ةـيانعلا قلطنم نم ينيدلا غّلبملا قلطني نأ ضرفي رمألا اذه نإ
ةـمألا تاقبط لكو ،ةيمالسإلا ةكرحلا فارطأ لك ةياعرو ،مهمومه لمح           و
  .ةحاسلا يف ةلعافلا

يف ماعلا طخلاب مزتلي نأ ينيدلا ملاعلا ىلع نيعتي ًاضيأ كلذ ىلع ًاسيسأتو 
  .نينمؤملا نيب ةيسايسلاو ةيبهذملا ةقرفلا ريثي ام لك نع ًاديعبغيلبتلا 
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روهمجلا عم لماعتلا-١  .  
نيفعضتسملا عم لماعتلا-٢  .  
فيضملا عم لماعتلا-٣  .  
ةقطنملا ءاملع عم لماعتلا-٤  .  
  
١ 

 Gءاـيبنألا ناـك امك ،روهمجلا ع      م نوكت غّلبملل ىلوألا ةقالعلا نإ     
ىلاعت لاقمهيف اوثعبو، مهعم   :  
><)٦٥(.  

م    Cيـلع مامإلا رمأ   نيذلا مه   سانلا روهمجو    رياسـمو مهمازتلاـب

                                                           
ةعمجلا)٦٥(   :٢.  
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 ٥٦

  :لاق ثيح ،ًايوضع ًاطابتراطابترالاو م 
  .)٦٦()ةعامجلا ىلع هللا دي نإف ،مظعألا داوسلا امزلإو(

دقو ،عيمجلا ىلع تباث قح اهل ةيمالسإلا ةمألا هذه         وريبكلا روهمجلا اذه    
يف قحلا اذه Cداجسلا مامإلا ركذ   :لاق ثيح) قوقحلا ةلاسر( 

مهفلأـتو مهئيسـمب قفرلا ،مهل ةمحرلاو ةمالسلا رامضأ كتلم لهأ قح            (
       ، كسفنل بحت ام مهل بحتو مهنع ىذألا فكو ،مهنسحم ركشو مهحالصتساو

ةلرتمب م            تو  ابشو ،كيبأ ةلرتمب مهخويش نوكت نأو ،كسفنل هركت ام مهل هرك
  .)٦٧()كدالوأ ةلرتمب راغصلاو ،كمأ ةلرتمب مهزئاجع ،كتوخأ

نع ةياور يفف ،ةيمالسإلا ةمألا راهدزا لجا نم ىعسن نأ وه بجاولاو            
هللا لوسر نعCقداصلا مامإلا  1:  

  .)٦٨()ملسمب سيلف نيملسملا رومأب متهي ملو حبصأ نم(
  

 
ةلاـسر نولمحيو ،ةيمالسإلا ةديقعلل نورشانلا مه مالسإلل نيغّلبملا نأ امب           

نيفعضـتسملل ًادنـس اوـنوكي نأ مهيلع نإف مهقتاوع ىلع           Gءايبنألا  ، 
اونوكيو مهبلاطم اومرتحيو مهوشياعي نأ مهيلع ،م           رصنيو مهمومه اوشيعيو

                                                           
ةايحلا)٦٦(   :٢٣٨/ ١.  
ةايحلا)٦٧(   :١/٢٣٠.  
لوقعلا فحت)٦٨(   .١٨١ثيدحلا :  
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 ٥٧

ليـصألاو يـملعلا جهـنلا اذـكه ناك ام          ك مهقوقح نع نيعفادملا نم    
ىدـل لماعتلا ةقيرطو جهنم نع ةروص مدقي ميركلا نآرقلا          و Gءايبنألل
  :ىلاعت هلوقب ءايبنألا

>
()٦٩(.  

نأ  Gءايبنألا ةلاسر نم لوصألا نوغلبي نيذلا نيغّلبملا ىلع نإف هيلعو           
اولغشـني نأ مهايإو     Gءايبنألا هنع عفاد امع اوعفاديو مهقيرط اوكلسي        ،

ّالـمو  ،ءاـيرثألل يداملا لالجلاو ماقملاو يرهاظلا لامجلاب        ،يـضارألا ك   
يبنلالوق اركذتيلو  1:  

  .)٧٠()هنيد اثلث بهذ هنم هبيصي ءيشب عضعضتف ًاينغ ىتأ نم(
هـلوح ساـنلا فـتلا ،ةنيدملا لخد امنيح          1يبنلا نأ نوغّلبملا  ملعيل  و  

هللا لوسر مهرمأف ،ةقانلا مامز     اوذخأو ةرومأـم ا     نأ   1   إف ةقانلا اوكرتي
،  ةقانلا  كربت نم دنع لرتي هنأب مهملعأو        يف  1هللا لوـسر لرتـي نأ     هدنع

يف نكي مل   (هنأب هنع فرع يذلا يراصنألا بويأ يبأ باب ىلع          تكربف هراد   
  .)٧١()هنم رقفأ ةنيدملا

                                                           
ءارعشلا)٦٩(   :١١٤ - ١١٠.  
  .٢٢٣: صاصتخالا )٧٠(
ةايحلا)٧١(   :٥٦/ ٢.  
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 ٥٨

هللا ءاـيلوأو    ،Gءايبنألا ىدل لماعتلا ةقيرط نم ًادج ةريسي جذامن هذه          
   ، يف بولـسألا اذه اولعجي نأ      مالسإلل  نيغلبملا ىلع مويلا    ونيفعضتسملا عم

  .مهجمارب ةرادص
 

 
نكيل نكسلل ًاناكم مهل     اودجي نأ ىرقلاو ندملا يف نوغّلبمل     ا ةوخألا  حصنن  

اونوكي الو    ،مهفرصت تحت  نأ الإ ،نيرـخآلا فـلكتل ًاببس        -مهنكمأ ام -   
ًافيض اوناك اذإ اميف لضفأ ةروصب سانلا اوفلأي نأ نكمي م               ،أ مهيدل حجرتي

م    .قيرطلا اذه نع مهداشرإ ىلع ردقأأو
نأ ةـيغيلبتلا م          نم ىجري     ارفـس يف تاغّلبملا تاوخألاو نيغّلبملا ةوخألا

ناميإلا يف م  اوخأو م  وخأ ىدل ًافويض م    :وك لاح طاقنلا هذه اوعاري
ةعمسـلا يوذ نم نينيدتم صاخشأ دنع لورتلل عاطتسملا ردق يعسلا           ) أ

ساـنلا نيب نم هيجولا فيضملا اوراتخيلو       ،ميلسلا قوذلاو ةبيطلا   نكيـلو   ،   
فارـشألاو ءاـيرثألا تويب يف لورتلا بانتجاو ،عمت            عم  ا يف ًاديؤمو ًافور
  .ةرخافلا دئاوملاب اورهتشا نيذلا

،  يف ءاج ام اركذتي نأ مهيلع ةفايضلا ةباجتسا ىدلو        ةـغالبلا ج   اـميف
يراصنألا فينح نب نامثع هيلاو ىلإCيلع مامإلاهبتك   :  
ىلإ كاعد ةرصبلا لهأ ةيتف نم      ًالجر نأ ينغلب دقف ،فينح نب اي ،دعب امأ          (
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تـننظ امو ،نافجلا كيلإ لقنتو ناولألا كل باطتست اهيلإ تعرساف ،ةبد            أم
  .)٧٢(..)وعدم مهينغو وفجم مهلئاع موق ماعط ىلإ بيجت كنا

يوذ نـم ةيداملا ةيحانلا نم ةفايضلا نوؤشب مايقلا ىلع رداقلا باختنا     ) ب
  .نكسلا يف هلهأل ةقياضمداجيإ مدع ةاعارم عم بيطلا يضاملاو ةعمسلا 

ام لقا هفلكت نوكي نأل ريبكلا      يعسلا  لذب يغبني فيضملا باختنا دعب      ) ج
،     ودقف ،ةصاخلا ةمعطألا بلط مدع يغبني امك ،نكمي            اـنتمئأ ثيداحأ يف در

-  ىـلع رمأتملا   (ةفصب هفيضم ىهنيو رمأي نم فصو        -ًاقح رشبلا او    برم مهو
  ).تيبلا بر

ال نأ    نيغّلبملاىلع يغبني امك     ،      اوحرطي    ةحارتسالاو مونلا ةفرغ ةئي  يف ًايأر
اـم فيضـملا عم نواعتلاو   ، تيبلا كلذ ءاضعأ دحأ مهسفنأ رابت    عا مهيلع لب  

  .ةفايضلا نوؤش يف نكمأ
كرـت غّلبملاب نسحي ،هرغصل ةجيتن راهنلا يف رادلا ةنكس قياضت ةلاح يفو             

جراخ ةيغيلبتلا سلا        ىلإ هـجوتي اهمدع عمو ،ه      ا ةماقإو عاطتسملا ردق رادلا
سانلا نيب  ًامرتحم ناك امهم هنا ملعيلو ،ةعلاطملل تابتكملاو دجاسملاو اياكتلا          

  .هب مامتهالا مدعوهنأش نم ًاطح بجوي مهيلع قييضتلا نإف 
ةوـعد ةباجإ نأل     ،رايخألا دحأ اههجو اذإ ةفايضلا ةوعدل ةباجتسالا      ) د  

،  تابجاولا نم نمؤملا     ىـصوأ امك ،يعادلا ةيصخشل م      ارتحا اهيفو ةيقلخلا
                                                           

ةغالبلا ج)٧٢(   : ٤٥ةلاسرلا.  
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 ٦٠

نمؤملا ةوعد ضفر مدع ىلع نيدكؤم      ،مالسإلا ةداق  دـشألا ةباجتسالاو    ،   
  .هنود وأ طسوتملا لخدلا يوذل

نـمو ،عاطتسـملا ردق مالسإلا يف مهتسلاجم نع يهنملا ةرشاعم مدع            (    ه
           ، ةحيبق تافصو ةليذر قالخأ اووذ م  أل ةراض مهتسلاجم نوكت نأ يعيبطلا

يفاكلا لوصأ يف     Sينيلكلا موحر ملا ركذ دقو   ًالاكـشأ  ) ةرشـعلا باتك  ( 
  .عجاريلف ،ةئطاخلاوةحيحصلا ةرشاعملل 

ءايبنألا ج           ثـيح   ،Gةـمئألا وو قيرط كولس وه ةرشاعملا يف مهملا  
نايعألا ةرشاعم اوبنتجاو     ،ًامئاد نيفعضتسملا اورشاع   ةاـغطلاو ءاـيرثألا    و 

  .نيربكتسملاونيفرسملاو 
 

 
ناوـنع تحت ،اهيف تايلوؤسم نولمحتي ءاملع   -ةداع-ىرقلاو ندملا يف      

نوغّلبملا ةوخ  ألا لصتي نأ يغبني قطانملا هذه لثم يف ،ةعامجلاو ةعمجلا ةمامإ          
مهعم رواشتلاو يأرلا لدابت دعب يغيلبتلا لمعلا اوأدبيو م .  

ةراشـتساب ف   يضملا اوراتخيو ،  مهتيصخش اومرتحيو مهودناسي نأ مه    يلعو
ملاـعو ساـنلا نيب ماجسنالا مدع نم ةلاح اودهاش اذإ اميفو       ،ةقطنملا ملاع   

نيدلا ءاملعو سانلا نيب ماجسنالا لالحإو ناكمإلا ردق هعفر مهيلعف ةقطنملا           
  .ةيماسلا ةيمالسإلا فادهألا وحن مدقتلاو

دقفت تاهج وأ    ،صاخشأ دنع نولرتي نيغلبملا ضعب نأ ًانايحأ عمسي دقو          
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،     نلا اـمنود ربنملا ىلع ملاعلا كلذ داقتناب غّلبملا ردابي     وةقطنملا ملاعل ةنسحلا ةرظ
  .ةدشب ضوفرمو يعرش ريغ لمع اذهو ،ةيضقلا يف قيقحت

رظن تاهجو ،لقنو ملاعلا كلذب لاصتالا يغبني دراوملا هذه لثم يف  
اذ   ردق ةلاحلا هذه عفر نكمي ثيحب هيأر ىلع علطي يكل هل نيفلاخملا

.ناكمإلا 
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 ٦٢

 

 
 

عوضوم مأ فده سانلا-١  .  
ةيادهلا يف ةبغرلا نع درجتن له-٢  .  
سانلا ةدوم بسكل ىعسن له-٣  .  
ءاملعلا هاجت سانلا تايلوؤسم-٤  .  
  
 

سا ةلواحم يف اهمهأو    ،تاعوضوملا دقعأ نم ّلعل    ةيمالسإلا ةيرظنلا فاشكت    
امو   ،ةيغيلبتلا ةيلمعلا يف  ) سانلا عقوم (وه غيلبتلا يف     متي يذلا  ) ساسألا وه ( 

  .سانلا عم هئوضىلع لماعتلا 
يغيلبتلا لمعلا يف انفده مه له      ) نوعمتسملا ةعامجلا (وأ  ) عمتسملا درفلا (

ه اهئارو نماكلا عفادلاو    ،ةيغيلبتلا انتكرح نم دوصقملا نوكي ثيحب      ةياده (و   
دـق نوـكن ققحتت مل نإو        ،انتمهم يف انحجن دق نوكن تققحت اذإف      ) سانلا  
  .؟انلشف

يف كرـحتن يذـلا عوضوملاو ،ةيغيلبتلا ةكرحلا ناديم مه          ) سانلا(نأ مأ   
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 ٦٣

            ، قحلا توص لاصيإو ،ةجحلا ةماقإ وه فدهلا امنإ ،فدهلا وه سيلو ،هلخاد
مهـتياده امأ  )٧٣()ةغلابلا ةجحلا هللا(نوكتل سانلل قئاقحلاو ماكحألا نييبتو        ،

الو ،اـنب ةطونم تسيل يهو       ،ققحتت ال دقو ققحتت دق ىرخأ ةيضق كلتف         
  !؟انقافخإ وأ انحاجن سايقم

  :عوضوملا اذه يف ةديج ةلالد تاذ تايآ ةدع كانه
   Gءايبنألا ةمهم ديدحت يف ىلاعت لاق
><)٧٤(.  
هيبن ًابطاخم ىلاعت   لاقو  1 :>    

<)٧٥(.  
عوـضوم مه سانلا ن     أ: (ددصلا اذه يف تايآلا عيمج ضارعتسا ةجيتنو      

ةـماقإو ،غالـبإلاو غالبلا وه فدهلا امنإو         )هل ًافده سيلو يغيلبتلا لمعلا      
هللا ىـلع مـهل نوكي ال يكل ،ًاعيمج سانلل اهلاصيإو ،ضر            ألا ىلع ةجحلا  

  .ةجح
  
 

                                                           
  .١٤٩: ماعنألا ةروس )٧٣(
  .٣٥: لحنلا ةروس )٧٤(
  .٤٨: ىروشلا ةروس )٧٥(
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 ٦٤

لـمعي وـهف ،سانلا ةدوم بسك نود ينيدلا غلبملا لمع حجني داكي ال              
           ، ريـخلا وـحن مههيجوتو ،مهلاح حالصتساو ،مهيلع ريثأتلا يغتبيو ،مهعم

وأ  ،ةعيطق مهنيبو ه  نيب تمكح اذإ كلذ ىلإ لصي فيكف ،رشلا نع مهعدرو           
  !؟هنم بارتقالاو هيلإ عامتسالا نم اورفن

،    ) سانلا ةدوم بسك  (مهملا عوضوملا اذه نأ الإ       رطاخملا نم ريثكب طاحم
  :هلوح تاظحالم ةدع تيبثتل انوعدي يذلا رمألا ،ةسرامملا يف ءاطخألاو

 
دـقف ،لطابلاو قحلل ًاسايقم اهرا  بتعاب) سانلا ةدوم (ىلإ رظنن ال نأ بجي      

م               دوـم بسـكو مهـتيادهل ىعسن اننإ ،اونوكي ال دقو انعم سانلا نوكي
الو ةيادهلل ًالهأ اونوكي ال دق م                 أ الإ ،ًايراض ًاعبس ال ًاميحر ًابأ مهل نوكنو

  .قحلا يعادل نوبيجتسي
نـب يـلع مامإلا لاق ىتح        Gتيبلا لهأ نع سانلا رثكأ ضرعأ دقل        

  .)٧٦()انبحي ًالجر نورشع ةنيدملاو ةكمب ام: (Cنيسحلا
الإ كعبتا كارن ام    : (مهيف اولاق ىتح ءايبنألا نع سانلا رثكأ ضرعأ دقلو        

لطاب ىلع اوناك ءايبنألا نأ كلذ ينعي لهف)انلذارأ مه نيذلا  ،.  
  !؟لالض ىلع ىدهلا ةمئأ ناك وأ

                                                           
  .١٤٣ص: Cنيسحلا نب يلع مامإلا خيرات/ ٤٦ج: راونألا راحب )٧٦(
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 ٦٥

  
 

حماطملا قيقحتل قاسنن ال نأ بجي سانلا        ةدوم بسك ىلع لمعن امنيحو      
مهئارطإو ،سانلا ةدمحمو ،هاجلا بسك فد،ةيصخشلا  يعسلا نوكيو  .  

  :Cقداصلا مامإلا لوقي اذام اوظحال
انيلإ سانلا ةدوم(     .)٧٧()رتجا ًادبع هللا محر
  .نيدلا اياضقو ،نيدلا ةمئأو ،نيدلل ةدوملا بسك وه بولطملاف

 

 

رصم هّالو نيح ركب يبأ نب دمحم ىلإ هباتك يفCيلع مامإلا لوقي  :  
  .)٧٨()هقلخ نم دحأ ىضرب هللا طخست الو(

م              دوـمو سانلا ىضر بلط عم قايسنالا نم انرذحي ةيصوتلا هذه يف وهو
دـق يتـلا ةحيصنلا بجاول ًالامهإو ،قحلل ًازواجتو ىلاعت هللا ىضر نع ًاديعب              

  .سانلا نم ًاددع طخست
               ، هللا نـيد يف ةنهادملل انوعدي ال نأ بجي سانلا ةدوم بسك يف يعسلا نإ
يهنلاو فورعملاب رمألا يف نينمؤملا ىلع ةضورفملا ةيعرشلا ةفيظولا نع لزانتلاو           

                                                           
  .٣٠ ص٢ ج:راونألا راحب )٧٧(
  .٦٥ ص٢ج: راونألا راحب )٧٨(
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 ٦٦

  .)٧٩()عفن نإو لطابلا نع تمصلاو ،زع نإو قحلاب لوقلا(و ركنملا نع
لوقيCيلع مامإلا ناك دقو  :  
ىقلن نأ  1هللا لوسر انرمأ  ( ةرهفكم هوجوب يصاعملا لهأ      هللا رمأ دقو    ،)   

لوق يف مهنهادي الو لوقلا يف نيقفانملا ىلع ظلغي نأ          : 1مركألا هيبن ىلاعت  
  .لعف وأ

  :ىلاعت لاق
><)٨٠(.  

 

 
رتشألا كلامل هدهع يفCيلع مامإلا لوقي  :  
نـع ةالوـلا باجتحا نإف ،كتيعر نع كباجتحا             (   نلوطت الف ،دعب امأو
  ..).رومألاب ملع ةلقو ،قيضلا نم ةبعش ةيعرلا

دهعلا نم رخآ عضوم يفCلوقي امك  :  
مـهل سلجتو ،كصخش هيف مهل غ         رفت ًامسق كنم تاجاحلا يوذل لعجاو

نم كناوعأو كدنج مهنع دعقتو ،كق      لخ يذلا هللا هيف عضاوتتف ًاماع ًاسلجم      
تـعمس دـق ينإف ،عتعتتم ريغ مهملكتم كملكي ىتح ،كتطرشو كسارحأ            

                                                           
  .Cنيدباعلا نيز مامإلل ،قالخألا مراكم مامإلا ءاعد )٧٩(
  .٧٣: ةبوتلا ةروس )٨٠(
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 ٦٧

نطوم ريغ يف لوقي1هللا لوسر  :  
عتعتتم ريغ يوقلا نم هقح اهيف فيعضلل ذخؤي ال ةمأ س(    ).دقت نل

            ، مهدنع ًارضاح ،سانلا نم ًابيرق نوكي نأ ينيدلا غلبملا ىلع نيعتي اذكهو
ةجاحلاو ،ةلأسملا بحاص هيلإ لصينأ عيطتسي  .  

 

 
رتشألا كلامل هدهع يفCيلع مامإلا لوقي  :  
م             ( وـنظ كـنع لدعأو ،كرذعب مهل رحصأف ًافيح كب ةيعرلا ت  نظ نإو
هب غلبت ًاراذعاو ،كتيعرب ًاقفرو ،كسفنل كنم ةضاير كلذ يف نإف ،كراحص            أب
  ).قحلا ىلع مهميوقت نم كتجاح

  ،ساـنلل قئاقحلا حيضوت نع لوؤسم ينيدلا غلبملا نأ فرع         ن اذكهو  درو  
      ، يمالـسإلا لـمعلا لوـح وأ ،هـلوح مهرودص يف جلتخت يتلا تاهبشلا

  .هب ةقلعتملا نوؤشلاو
 

 

  :1هللا لوسر نع ثيدحلا يف ءاج
  !).؟هلوسرو هللا بّذكي نأ نوبحتأ ،نوفرعي ال امب سانلا اوثدحت ال(

  :Cنينمؤملا ريمأ نعءاجو 
اـمع اوكسمأو ،نوفرعي امب سانلا اوثدح   ! ؟هلوسرو هللا بّذكي نأ نوبحتأ    (
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 ٦٨

  ).نوركني
  :Cقداصلا مامإلا نع ءاجو
مكسفنأ ىلع اولمحت الو ،نوركني امم مهوعدو ،نوفرعي امب سانلا اوطلاخ           (

             ، لسرم يبن وأ ،ب  رقم كلم الإ هلمحتي ال بعصتسم بعص انرمأ نإ ،انيلعو
  .)٨١()ناميإلل هبلق هللا نحتما نمؤم دبع وأ

  

 
لاصـخو ،ءاـملعلا ةيلوؤسم نع ثيدحلاب ةيمالسإلا ةعيرشلا فتكت مل           
قـح نـع بهسـم وحنب تثدحت ىتح هبادآو غيلبتلا لضفو ينيدلا غّلبملا              

مههاجتا سانلا ةيلوؤسمو   ،نيغلبملا دحأ يف هيلإ ةراشإلا ديرن ام اذهو       ،  لوصف     
  .ةنسلاو نآرقلا ءوض يف غيلبتلل انتسارد

  

 
هلوق Cقداصلا مامإلا نع درو    : لـجو زـع هللا ىلإ نوكشي ةثالث       : ( 

عقو دق قّلعم فحصمو ،لاهج نيب ملاعو ،هلهأ هيف يلصي ال بارخ دجسم             
  .)٨٢()هيف أرقي ال رابغ هيلع

 

 

                                                           
ميلعتلا بادآ٢ج: راونألا راحب يف صوصنلا هذه رظنا )٨١(  .  
باب ٢ج: راونألا راحب )٨٢(   ).ملاعلا قح(، 
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 ٦٩

ةمايقلا موي هللا يقل ًاملسم ًاهيقف مركأ نم        : (Cقداصلا مام إلا نع درو  
هـيلع وـهو ةـمايقلا موـي هللا يقل ًاملسم ًاهيقف ناهأ نمو ضار هنع وهو                 

  .)٨٣()نابضغ
ريدـقتلا  و مارـكإلا روـص ضارعتـسا يف ةفيرشلا ثيداحألا يضمت مث           

ركذن ةريثك بناوج ىلع تزكر دقو ينيدلا ملاعلل مارتحالاو   :اهنم، 
  .ملاعلل عضاوتل ا-1ً
هيلإ عامتسالا نسح-2ً  .  
هروضحب توصلا عفر مدع-3ً  .  
تمصلا-4ً دحأ عم ثيدحلا مدعو ،    .هسلجم يف 
هنع عافدلا-5ً  .  
هيلع ءانثلا-6ً هلئاضف ركذو،  هبياعم رتسو،   .  
هئادعأ ةعطاقم-7ً  .  
ًاميظعتو ًامارتحا هل مايقلا-8ً  .  
ثدحت اذإ هتعطاقم مدع-9ً  .  
ً هجاعزإ مدع-10 ةلئسألا ةرثكب   .  
ً مالسلاب ه-11  صخي نأ رخآ مالسب موقلا،    معيو  .  

                                                           
  .قباسلا ردصملا )٨٣(
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 ٧٠

ً هيدي نيب سلجي نأ-12  .  
ً ةجاح هيدل ناك نإ هتمدخ ىلإ قابتسالا-13  .  
ً ًارس هل يشفي ال نأ-14  .  

ةفيرشلا ثيداحألا ضعب ددصلا اذ  أرقن نأ نكميو:  
هلوق Cنيدباعلا نيز مامإلا نع درو     لا )٨٤(ملعلاب كسئاس قحو  : (    ، هل ميظعت

            ، هيلع كتوص عفرت ال نأو ،هيلع لابقإلاو ،هيلإ عامتسالا نسحو ،هسل  ريقوتلاو
هسلجم يف ث                 دحت الو ،بيجي يذلا وه نوكي ىتح ءيش نع هلأسي ًادحأ بيجت الو
رتسـت نأو ،ءوسب كدنع ركذ اذإ هنع عفدت نأو ،ًادحأ هدنع باتغت الو ،ًادحأ               

كـلذ تـلعف اذإف ،ًايلو هل يداعت الو ًاودع ه        ل سلاجت الو ،هبقانم رهظتو هبويع     
سانلل ال همسا ّلج هللا هملع تمّلعتو،هتدصق كنأب هللا ةكئالم كل دهش  ()٨٥(.  

ملاعلا قح نم نإ : لوقي Cيلع ناك : (Cقداصلا مامإلا نع درو امك    
مّلسـف موـق هدنعو هيلع تلخد اذإو ،هبوثب رجت الو ،لاؤسلا هيلع رثكت ال نأ           

م  و ًاعيمج مهيلع   ود ةيحتلاب ه  هفلخ سلجت الو هيدي نيب سلجاو      ،صخ زمغت الو   ،   
كيديب رشت الو   ،كينيعب هلوقل ًافالخ نالف لاقو نالف لاق لوق نم رثكت الو          ،   ، 

كيلع طقسي ىتم ا                رظتني ةلخنلا لَث  م ملاعلا لَث  م امنإف هتبحص لوطب رجضت الو
  .)٨٦()هللا ليبس يف يزاغلا مئاقلا مئاصلا نم ًارجأ مظعأ مِلاعلاو ،ءيش اهنم

                                                           
  .ينيدلا غّلبملاو دشرملا وه ملعلاب سئاسلا )٨٤(
باب ٢ج: راونألا راحب )٨٥(   ).ملاعلا قح(، 
  .قباسلا ردصملا )٨٦(
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 ٧١

 

 
 

نيرخآلا بجب روعشلا-١  .  
ةايحلا يف ةطاسبلا-٢  .  
سانلاب قفرلا -٣ مو    .ارادم
عضاوتلا-٤  .  
ةراهطلاو ةفعلا-٥  .  
قحلا نايب يف ةماهشلا-٦  .  

  :ةميمذلا لاصخلا
هاجلا بح -١   .ماقملاو 
دسحلا-٢  .  
رورغلا-٣  .  

  

 
رادقمب د             بسانتت  دحتي ناسنإ لك ردقو ،قلخ نم هلمحي ام عم ءرملا ةميق  

اهقلسفنلا ةيبرت يف هلماكت     .خ ةماقإ
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 ٧٢

،      ،ناسنإلل ةيسفنلا ةروصلا يه قالخألا     ةـيونعملا هتيصخش مسرت يتلاو  
يـطعت قالخألا نإف باذجلا هرهظم ناسنإلا مسجل يطعت ةضايرلا نأ امكف       

ا    .ةيناسنإو ةليمج اهلعجتوروص ةيناسنإلا حورلل
ةملكب   1يبنلا ىلع ميركلا نآرقلا ىنثأ دقو       >< ،

  .نساحملاو مئاظعلا هب ساقت يذلا سايقملاب يأ
مراـكم مامتإ يه هتلاسر نم ةياغلا نأ ىلإ هل مالك يف           1يبنلا راشأ دقو    

  ).قالخألا مراكم ممتأل تثعب(قالخألا 
لاصـخلا نع هرتتلاو رهطتلاو      ،ةيناسنإلا قالخألاب قلختلا عيمجلا بجاو نم       

نيغّلبملل ةبسنلاب ةريبك ةيمهأ اذ هرتتلاو رهطتلا اذه نوكيو،ةيناسنإاللاو ةحيبقلا  .  
ىلإ يداـشرإلاو يـغيلبتلا مهـلمع لالخ نم سانلا نوعدي نيذلا نوغّلبملا             

ـم م  و.. و باوصلاو قدصلاو ةنسحلا قالخألاو تاحلاصلاو لئاضفلا        ن ورذحي
كلتب اوفلختي  نأ يغبني ،جاجوعالاو شغلا     وةميمذلا قالخألاو حئابقلاو لئاذرلا     

سانلا ارمأمهل ىنستيل ًالوأ قالخألا   .  
           ، مهيلع ريثأتلاو سانلا بسكل ديحولا رصنعلا يه قالخألا نإف ،ىرخأ ةرمو
ةئيسـلا قالخألا نإف ،سانلا باذتجال لماع ةنسحلا ةيناسنإلا قالخألا نأ امكف           

ةيـساسأ  وةرورض ربتعت قالخألا نإف كلذلو      . مهرارفو سانلا ريفنت ىلع لم    عت
  .غّلبملا ةيصخشل

قالـخألا بـتك ىـلع       عالطإلايغبني يقلخلا لامكلا باستكا متي يكلو         
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 ٧٣

  .ةقدب اهتسارد
  .غيلبتلا ةيضق يف ربكأ ةيمهأ هلام ىلإ ةراشإلا الإ انه انل سيلو

ناـك اذلو   ،  نطابلا لامجلاو ر  هاظلا لامجلا نيب نراقيل ءاج مالسإلا نإ      
،   وذو  نيمزال نيرمأ نانثالا      ،بولطملا ردقلاب رهاظلا لامج   نوكيف  ةريبك ةميق

ًالثمةحصلاو ةفاظنلاةياعركو لامجلل يناسفنلا ليملل قفاوملاو   لاـمج امأو     ،
حورلاـب اهجامدناو ةنسحلا ةيناسنإلا لاصخلا باستكا ىنعمب نوكيف نطابلا          

  .ةيناسنإاللاو ةميمذلا قالخألا نم نطابلا ريهطت
 

 

نيرخآلا بحب روعشلا -١  :  

يه هحور قامعأ يف اهرذجتو غّلبملا يف اهروهظ بجي يتلا ىلوألا ةلصخلا            
مهحالصإو مهتيادهل قرحتلاو،ناسنإلا ينب بحب روعشلا  .  

اذإف ،مهلمع    Gءايبنألا ةلاسر ةلصاوم وه غيلبتلا نأ انركذ دقل        اـنيقلأ   
هعاونأو هروص ىاندجول مهلاوحأ ىلع ةرظن     .أب شايجلا روعشلا اذه مهيف

لـجا نم اهبعصأو تالكشملا      مظعأ -ءانثتسا نودب -ًاعيمج اولمحت دقو      
داـمرلاو بارتلا اولمحتو     ،كاوشألا ىلع اوسادو مالآلا اولمحتو رشبلا ذاقنإ        

اده لجأ نم باذعلاو ىذألا مهحاورأب اولبقتساو      ،مهسوؤر ىلع ىقلملا   ةـي   
  .هتاجنوناسنإلا 
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 ٧٤

انيبن نع ميركلا نآرقلا ث  ىلاعت لاق ،هللا ءايبنأ لمكأ وهو،1دحت دقو   :  
><)٨٧(.  
ىلاعت لاقو   :><)٨٨(.  
  .)٨٩(><: ىلاعت لاقو
ةايحلا يف ةطاسبلا-٢  :  

اوـشاع دـقف     Gءايبنألا لاصخ نم ةايحلا نوؤش يف ةطاسبلا تناك         ،
قيمعلا رحبلا اذه اوضاخو    ،ةطاسبلا ىهتنمب  اوففخت ،هئامب مهسبالم رثأتت ملو      ،   

يف الإ رـمعلا ةرتف يف اوركفي ملو ،تايداملا              ،اودهزو   مه م  ولق لمحت ملو  
 ، فدهلاو ةديقعلا لاجر نوكي نأيغب ني اذكهوفدهلا   .خيراتلارم ىلع  

لـك نوعسيو   ،  ءايبنألا ةريسم نولصاوي نيذلا يم    السإلا نيدلل نوغّلبملاو  
ةـياغلا ىلإ نولصي ال ،ةسدقملا ةيهلإلا فادهألاو     ،ةينيدلا ةفاقثلا رشنل يعسلا     

ديق لك نم ررحتلاو    ،ةايحلا نوؤش يف ةطاسبلاب الإ ةحيحص ةروصب       اذإـف  .  
ةاـيحلا تاـيدام يأ     دادشنإلا ةلاح يغيلبتلا هلمعو غّلبملا راكفأ يف تد         لوت

اههاجو اهفراخب    ديقتلاو هـمامأ سدقملا قيرطلا نع هدصي فوس كلذ نإف             
  .يماسلا هفده نع هدعقيو

                                                           
  .١: هط )٨٧(
  .٣: ءارعشلا )٨٨(
 .٨:رطاف )٨٩(
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 ٧٥

عمت  و ةاـيحب ةفرعم مهل سانلاو      ،يعيش عمتجم هيف نوغلبملا رشتني يذلا     ا  
يأ Cيلع مامإلا ةموكح ًاصوصخ   . ةمئألا نأ عـقوتي يعيشلاف ،هتفالخ ما       

يف ضعبلا ىرن دق نكلو     . لقألا لع مايألا كلت هبشي ام ةلحرملا هذه يف ىري         
تالاـحلا ضعب   اهضرفت يتلا تاءارجإلا ضعب ذاختا ىلإ رطضي رصعلا اذه          

، الأ وـه ضورفملا،هـيلإ ةبسنلاب رارطضالاو ةرورضلا مكح اهلو     تاحاسلاو
هذـه لـثم هـجاوي ال نمل ةبسنلاب ًايل          مع ًاسايقمو ًالصأ رمألا اذه نوكي     

  .فورظلا
ةـيآ انه ركذنو ،ةايحلا يف ةطاسبلا ىلإ وعدت ةريثك تاياورو تايآ ةمثو             

<: ىلاعت لاق ،ةدحاو ةياور   ركذن ًاضيأو   ةدحاو  


<)٩٠(.  
  :Cقداصلا مامإلا نعو
ءيشـل بـحم لك نإف ،مكنيد ىلع هوم              (  اف هايندل ًابحم ملاعلا متيأر اذإ

ىلإ هللا ىحوأ امم ناكو       بحأ ام طوحي   دواد اي  ،دواد  كـنيب ينيب لجعت ال      :   
يتبحم قيرط نع كدصيف ايندلاب ًانوتفم      ًاملاع ئلوأ نإف  ،  يدابع قيرط عاطق ك     

يتاجانم ةوالح عزنأ نأ م   منم عناص انأ ام ىندأ نإ ،نيديرملا   .)٩١()ولق
                                                           

  .٤٢: ىروشلا )٩٠(
  .٨٥ ص١ج: يفاكلا لوصأ )٩١(
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 ٧٦

مهب قفرلاو سانلا ةارادم-٣  :  

فراـعملاو ثيدـحلاو نآرقلاـب مـلعلا ناك اذإف ،ملعلا قيفر قفرلا نإ      
مهـتيبرت سانلا ميلعت نأ امك       ،قفرلاب ًانورقم نوكي نأ ضورفملاف ةيمالسإلا       

ملعلا رمثي نل   : (Cيلع مامإلا نع درو دقف ،ةارادمو نيلب انوكي       نأ مزلي   
  ).ملحلا هنراقي ىتح

ريـقحتو درطو باقعو ريفكتو قيمحت يأ بنجت نيغّلبملا ىلع نإف انه نم             
ءايبنألا ةريس نع ديعب كلذ نإف        -مهريبكو مهريغص -سانلل   ، Gةمئألاو 

اوسـيل ،ةديقعلاو نا    ميإلا يف ةفلتخم سانلا تايوتسم نأ ىلإ تافتلالا يغبنيو        
ةحـضاو اياضقلا تسيلو ،مالسإلا نع ةرفاو       تامولعم  مهل نوكتل غّلبملاك    

ةيأ هاجت  ةلفغلا وأ كشلا قرطتل     ةلئسألا  حرط ىلع نولبقي امبر     مهف ،مهمامأ   
ةارادـمو مـلحب بـيجي نأ غّلبملا ىلعف ،نيددرتم نولأسيف ا        ملسم ةيضق، 

لاؤس يأ نم جعرتي الو       ،ةعونتمتانايببو  هحضويو  هعوضوم حرشيو    نع  
نم زارتحالا هيلعو   هلفحمو هسلجم نم هدرطي الو دري ال نأ رذحيلو ةيضق يأ            

لب ،ريفكتلاو قيسفتلا نم ام دح ىلإ برقي هلاؤس ناك ولو            هريفكتو هقيسفت   
  .ةاجنلا ليبس ىلإ هديب ذخأيو ةيضقلا ةسبالم نعهل فشكي نأ هيلع 
عضاوتلا-٤  :  

يف مهحاجن زمر وهو     ،ًالامج نيغّلبملا ىلع يفضت يت    لا لاصخلا نم عضاوتلا     
عمت ّذج رصنعو،ا ماجسنالاو ةدحولا ىلع لماعو،با   .  
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 ٧٧

ساـنلا ةـيبرتو راكفألا ثبل      ًلسلس ًاملسو ًاقيقر ًادهم ربتع      يعضاوتلا  و
هردقو هنأش مظعًاعضاوت غّلبملا دادزا املكو ،مهداشرإو هعمتجم يف   .  

ميركتلاو مارتحالا بقرت نم م       الخإ نيغّلبملا ىلع  نإف اذلو       اـمهم  ولق ء
هـلك كلذب اوبرقتي نأ مهيلع لب ،مهعمت              اهولدسي يتلا تامدخلا تناك

      ، فورعملا يف كندهزي ال    : (Cيلع مامإلا لاق  هباقع نم ةاجنلاو هللا اضر
  ).كل هركشي ال نم

عضاوتلا ىلع ينثت ةريثك تاياورو     تايآ ةمثو  ىدـحإ ركذـب يـفتكن          ،
 ،   .قالخألا بتك ةعجارم يغبني ةلماكلا ةطاحإللوتاياورلا

هضفخ ربكت نمو هللا هعفر هللا عضاوت نم        : (1مركألا لوسرلا نع درو   
  .)٩٢()هللا

نود سل       اوتلا نم : (Cقداصلا مامإلا نع امك     اـب ىـضرت نأ عض
سل ال نأو ،ًاـقحم تنك نإو ءارملا كرتت نأو ،ىقلت نم ىلع مّلست نأو              ،  ا
  .)٩٣()ىوقتلا ىلع دمحت نأ بحت

دوـجو فاشتكا ا  ًامئالعاوركذ قالخألا ءاملع نإف اذلو     نكمي ًاراثآو  
بوؤدـلا يعسلاو اهتعلاطم غّلبملل يغبنيف       اهمدعو ناسنإلا يف ةفصلا هذه      

             ، هغيلبت ببسب ةضراع ال هسفن يف ةليصأ ةفصك هعضاوت زرفي ام قيقحت ىلع
                                                           

  .٣٥٩/ ١: تاداعسلا عماج )٩٢(
  .١٨٦ص/ ٣ج: يفاكلا لوصأ )٩٣(
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 ٧٨

  :اهضعب تركذت يلي اميفو
نإـف ًاقحم ًاعوضوم لوألا حرط اذإ ،قافرلا عم         ةشقانملاو ثحابتلا دنع    ) أ

هركشيو،هنم كلذ لبقتي نأ يناثلا ىلع يملعلا ىوتسملا يف هنود ناك نإو،   .  
،           ) ب رثأتلا مدع بولطملاف ،سل  ا ردص يف صاخشأ سلج اذإ سلا  ا يف
  .رفوتم ناكم يأ يف ناسنإلا سلجي نأ ةيمالسإلا قالخألا نم نإف

هجاتحي ام عفرو قوسلا نم ءارشلارمأ هسفنب لفكتي نأ) ج  .  
  .ناهتمالاو ةرهشلا يدح نع هجرخت يتلاو ،ةيداصتقالاةسبلألا ءادترا ) د
،   عم ردص ةباحرب سلجي نأ      (    ه بـبحي  نإو مهعم لكأيو    ةحداكلا ةقبطلا

  .كلذ هسفن ىلإ
ربـتعي الو    ،ريدـقتلاو عيجشتلاو مايقلاو مارتحالا هسفن يف دوي ال نأ         ) و  
  .ًايساسأ ًائيش كلذ

ةراـقحلاب روعـش يأ نودـب مـلعا ال          : ءيشلا ملعي مل اذإ لوقي نأ     )ز
نيغّلبملل ًاصوصخ ةيقلخلا تالامكلا ىمسأ نم كلذ نإف ،لجخلاو   .ءاملعلاو 

ةهازنلاو ةفعلا-٥  :  

هتوهش مامز كلتمي نم فيفعلاف ،ةيسنجلا ةزيرغلا ىلع طلستلا ينعت ةفعلا           
نمؤملا تافص نم يهو    هترمإتحت اهلعجيو    نـم اررـحت نيذلا نيحلاصلا ني       ، 

  .اهتطلسوتاوهشلا ةموكح 
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 ٧٩

ضورـفملاو ،ةـفعلاب نيغّلبملا اميس مومعلا فصتي نأ يرورضلا نمل هنإ            
ال لكألا ةوهشو ءاذغلا ىلإ ليملاف ،تاوهشلاو لويملا ىلع ةيرذجلا ةرطيسلا           

     ، ًامئاد نوثهليو  ،  ةيقالخأ ةمزأب نورمي نوطبلا لهأف    ةيسنجلا ةوهشلا نع لقت
  ...و ةذيذللا ةمعطألا ءارو

ةرـشاعم يهو    ،ةساسخو ةحيبق لامعأ باكترال مهعفدت ةلصخلا هذهو      
ءاـيبنألا جـ         ،نيفعضتسملا نع  داعتبالاو ءايرثألا      عم فلاختي جهنلا اذهو  

ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةغالبلا ج    .و نآرقلا حورو
سـنإلا رجتس اهمامزب كسمي مل ول ا             ىلإ نا  إف ةيسنجلا ةزيرغلا يف اذكهو

هتيثيح رمدتو    ،ايند الو ًانيد هل يقبت الو حئاضفلا       ، وةيداملا هتيصخش   و  ةيونعملا
  .ةيهلإلاو ةيعامتجالاو

سانلا ىدل ًايعيبط ًارمأ حبصأ ول يسنجلا فارحنالا نأ ىلإ تافتلالا بجيو            
ةبسـنلاب فـلتخي رمألا نإف      ) ةيعامتجالا ةيثيحلل ًارمدم ًاحيبق هنوك مغر     (

اـهربج نكمي ال ةجرد ىلإ غّلبملا حضفي فارحنا رغصأ نإف           ملاعلاو غّلبملل   ،، 
عمتوفرعلا وه انه رايعملاو  ا.  

  :1يبنلا نع درو
تالضـمو ،ةـفرعملا دعب ةلالضلا      : يدعب نم يتمأ ىلع نهفاخأ ثالث     (

  .)٩٤()جرفلا نطبلا ةوهشو ،نتفلا
                                                           

  .٢/٤: تاداعسلا عماج )٩٤(
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 ٨٠

يف ةماهشلا -٦   :قحلا لوق 

عـمو ،قحلا لوق يف ةماهشلا      وه نينمؤملاو نيمزتلملاو رارحألا لاصخ نم       
هذـه بوـجو ىـلجتي رابتعالا رظنب مالسإلا جيورتو           ،غيلبتلا ةيهام ذخأ    

نيغّلبملل ةديحولا ةعفادلا ةوقلا ا،ةفصلا  وكو  .  
نـم ا       ،قحلا نايب يف فعضلاو نبجلا    وفوخلا امأو     إف ةقيقحلا نامتك وأ  

  .اهربج نكمي الو ةريبكلا بونذلا
مل اذإـف    قـحلا لوق نع ةعناملا    لماوعلا ضعب    زربت دق يغيلبتلا لمعلا يف      ،

ةقيقحلاب يحضي نأ نكمي هنإف نيتلماك ةعاجشو ةيرحب هسفن ناسنإلا بقاري           
ةصاخلا ةئيبلا ا،هنهذ يف تقلع ةيمهو ةحلصم مامأ  دلو وأ  .  

ههجاوي ام   -هللا ةوقب ًانيعتسم  -محتقي نأ غّلبملا ىلع فقاوملا هذه لثم يف           
ةقيقحلا ضراعي  نم وأ ةبذاك ءاوجأ نم     ةـملظملا تاـفارخلا مامغ درطيو      ،    

عمتو    .ا ناهذأ نم ةئطاخلا ةيمهولا تادقتعملا
دئاسلا ركفلا ضراعت ةديدج ًاراكفأ اوحرط فيك        Gءايبنألا ظحاليلو   

  .ًائيش اوباهي ملو ةئاملاب ةئام
  :ةحيبقلا لاصخلا

ضعب انه  ر  كذن ،ةريثكلا ةميقلا ةيناسنإلا لاصخلا نم ةليلق جذامن ركذ دعب         
اهنم مهسفنأ نوغلبملا بذهي يكل ،ةميمذلا لاصخلا   .مهيف تدجونمم  
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 ٨١

هاجلاو ماقملا بح-١  :  

  .هئارآب مهميلستو هل سانلا دايقنا ناسنإلا ىوهي نأ وه هاجلا بح
  .سانلا نيب همسا عيشي نأيه و ةرهشلا بحو

ال رومأ ىل   إ هناعفديف غّلبملا امأ ،ةيواهلا ىلإ ناسنإلا نارجت ناتلصخلا ناتاه         
  . ًادبأ يغيلبتلا لمعلا عم مجسنت

ًاداسـف رثكأب منغ ةبيرز يف السرأ نايراض نابئذ ام          : (1يبنلا نع درو  
  .)٩٥()ملسملا نيد يف لاملاو هاجلا بح نم

دسحلا-٢  :  

بوـلق   -اميس-ةيناطيشلا ةفصلا هذه نم بولقلا رهطت نأ بجاولا نم            
  .ءاملعلاو نيغلابملا نطابو

هلاثمأب يقتلي امدنع قيرطلا اذه يفو ًايهلإ ًالمع        زجني غّلبملا نإ   نيغّلبـمو   ،   
يـغيلبتلا بـجاولا ءادأ ةـلاح يف ىلعأ ىوتسم يف وأ             ،هاوتسم يف نيرخآ    

عفر يف مهاسي رخآ درف دوجو ىلع هللا ركشيو          ،كلذل حرفي نأ ضورفملاف     
  .هقتاع نم ليقثلا لمحلا

ًاديعب دسحلا ل   اكشأ نم لكش ىفخأ   وطسبأ نوكي دراوملا هذه لثم يفو       
  .قئال ريغو ًاحيبق ًارمأ غيلبتلاو مالسإلا حور نع

                                                           
  .٣٤٩/ ٢: تاداعسلا عماج )٩٥(
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 ٨٢

رورغلا-٣  :  

ةيناسفن ةلاح سفنلاب بجعلا   ىـلع عالطالا نم عنملا وه اهيف ررض لقأ             ،
ىريو هلمعو هركف الإ نمثي ال رورغملاف ،اهلماكتو اهعفر متيل ةفرعملا صئاقن            

هراكفأو   ،هسفنل ةميقلا ةحصلا   يف هراكفأ ىلع دمتعي هنإ     ف اذل ،طقف هلامعأ   و 
لامعألا داسف ببسي اذهو      ،بولسأو لمع يأ   ىرخأ ةهج نمو ،اهطبح    و 

ثـعبي يغيلبتلا لمعلا يف نيرخآلا طخسل ًاعضوم هسفن نع يضارلا نوكي            
هيلإ م    .ذج نم ًالدب هنع سانلا ةرفن ىلع

  :Cيداهلا مامإلا نع درو
  .)٩٦()هيلع نوطخاسلا رثك هسفن نع يضر نم(

  :Cقداصلا مامإلا نعدرو امك 
  .)٩٧()هيأرب بجعملا وهف ،لضفلا دحأل فرعي ال نم(
  :ليمجلا رهظملا -٤

مـفلا ةمالـس ةياعر وه يغيلبتلا لمعلا يف ةيدج ةروصب ةبولطملا رومألا نم              
سبلو لمجتلا كلذ ينعي الو     .. و هجولاو سأرلا  وسبلملا لامج   وةفاظنلا نانسألاو   

،        نوكت نأ ينعي لب ،ةرخافلا سبالملا      تقولا سفن يف ةطيسب ةفيظن ةبترم سبالملا  
،     ،قسنم بترم لكش ىلع هجولاو سأرلا نوكي نأو        ةكاتسم نانسألا نوكت نأو  

                                                           
  .١٥٧/ ١: ةايحلا )٩٦(
  .١٥٧/ ١: ةايحلا )٩٧(
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 ٨٣

ماظناللا نإف اذلو ،يغيلبتلا هلمع هتسرامم ىدل غّلبملا ءاميس ىلإ نورظني سانلا نأل             
ريثأت نم للقي عماسلا ىلع يبلس دودرم هيف نيغّلبملا ىدل سبلملا           وسأرلا عضو يف    

  .غيلبتلاو مالكلا
دـقف ،مهنم اوملعتي نأ مهيلع ناك        Gءايبنألا لمع نودؤي نيغّلبملا نأ امبو       

؟؟يبنلا لاوحأ يف درو اذام:1يبنلا لاوحأ يف درو    
  .رومألا هذه ةيمهأ نع ًاريثك تاياورلا تثدحت دقو

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  

 ٨٤

  

  
 

  

  
  

 
ةنسحلا ةودقلا-١  .  
يغيلبتلا لمعلا يف هللا صالخإلا-٢  .  
لمعلا تالكشم ىلع ربصلا-٣  .  
مهل ةبحملا رامضإو سانلا ىلع صرحلا-٤  .  
ةعيرشلا ىلع ةنامألا-٥  .  
فيلكتلا ءادأ ةيضق نم قالطنالا-٦  .  
ىلاعت هللا ىلع لكوتلا-٧  .  

ةـليمجل  ا تافصلاو ،ةيمالسإلا قالخألا نع لصفلا اذه يف ثيدحلا سيل         
تصتخا دقف ،نيدلا ءاملع ةصاخو ،ًامومع نونمؤملا ا              ىلحتي نأ بجي يتلا

  .كلذ ضارعتساب قالخألا بتك
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 ٨٥

ةـيقالخألا تافصـلا نع      -زجوم وحنبو -لصفلا اذه يف ثيدحلا امنإ        
نأ مزلي يذلا تقولا يف ،ةيادهلاو غيلبتلا ةيلمعب طابترالاو رثألا تاذ ةنسحلا            

  .ةنسحلا ةيقالخألا تافصلا مومعب ينيدلا غّلبملا ىلحتي
 

               ، هلعفو هلوق نيب قفاوتلا وه هب ىلحتي نأ ينيدلا غّلبملا ىلع مزلي ام لوأ نإ
ىـلع ريثأتلا كلتمي كلذبو ،هناسلب ًاظعاو نوكي نأ لبق هكولسب ظعاو وهف        

م،سانلا ولق ىلإ ةذفان هتملك نوكتو  .  
  :Cيلع مامإلا لوقي اذه يفو
نكيـلو ،هريغ ميلعت لبق هسفن ميلعتب أدبيلف ًامامإ سانلل هسفن ب            صن نم (
  .)٩٨()هناسلب هبيدأت لبق هتريسب هبيدأت

صتـخي ال فيرشلا ثيدحلا اذه نأ نيغّلبملا ةداسلا ىدل ًاحضاو نكيلو            
ًادـشرمو ةودـق هسفن بصن نم لك لمشي امنإو ،ايلعلا ةيمامإلا تاماقمب             

  . سانلل ًايداهو
هلوق Cقداصلا مام إلا نع در اذكهو    ريـغب ساـنلا ةاـعد اونوك       : ( 

كـلذ نإـف ريـخلاو حالصـلاو داهـتجالاو عرولا مكنم اوريل ،مكتنسلأ              
  .)٩٩()ةيعاد

                                                           
ةغالبلا ج) ٩٨( .  
 .ةمكحلا نازيم )٩٩(
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 ٨٦

لـثمت مدـعو نيرخآلا حصن ةلاح نع ى             دق ميركلا نآرقلا نأ دجن اميف
  :ًالئاق حئاصنلا كلت

>< )١٠٠(.  
اـم م    ،Gتيبلا لهأ ةمئأ نع   ، و 1مركألا انيبن نع فرع اذهلو     أ 

         ، دـق اوناك ىتح ءيش نع او        وهيلإ اوقبس دق اوناك ىتح ءيش ىلإ اوعد  ال
  .هنع اوهتنا

 
عجاري نأ بجي ،هللا ىلإ ةوعدلاو ،يغيلبتلا لمعلا وحن غّلبملا مدقتي نأ ذنم             

  .؟وه ام هنم قلطنا يذلا فدهلا نم دكأتيل هسفن
وـه مأ يهلإلا باوثلا راظتناو ،يعرشلا فيلكتلا ءادأو ىلاعت هللا وه له             

  .؟كلذ ريغ
هللا ةـملك ءالعإ فده نم قلطني نأ بجي رثؤملاو حجانلا ينيدلا غّلبملا نأ       
هـتملك نوـكت كلذبو ،مهذاقنإو سانلا ةيادهو ،هنيدل راصتنالاو ،ىلاعت           

  .ةيهلإلا ةيانعلاب ةعوفشمو ،ريثأتلاب ةنورقم
: Cقداصـلا هللا دـبع ابأ تعمس      : لاق هيبأ نع ةبقع نب يلع يوري      

ناك امو ،هللا وهف هللا ناك ام نإف ،سانلل هولعجت الو ،هللا مكرمأ اولعجا         : (لوقي

                                                           
 .٤٤: ةرقبلا )١٠٠(
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 ٨٧

  .)١٠١()هللا ىلإ دعصي الف سانلل
سانلا نولأسي ال اوناك امنيح ةفصلا هذه يف ًالثم انل ءايبنألا برض دقلو             

ةملكلا عامتسا الإ مهنم نرظتني الو      ،ًارجأ ةظعوملا لوبقو  ،  ثدـحي امك    ،   
لاق ثيحCحون ةوعد نع ميركلا نآرقلا  :  

>
<)١٠٢(.  

طول لاقو  Cدومث لاق كلذ لثم   و  ،Cش لاق ةروس رظناف Cبيع،   ،
ةلالدلا يف كلذ يفكي امبرو      ،ءايبنألا نم ددعل  روكذم  رمألا اذه دجت ءارعشلا       

  .غيلبتلا ةيلمع يف ًاساسأ هرابتعاو عوضوملا اذه ةيمهأ ىلع
لاق ثيح تاذلاب ىنعملا اذه دكأ دق1يبنلا نأ فيك انيأر دقو   : 

> <)١٠٣(.  
هلوقCقداصلا مامإلا نع يور دقو   :  
ريخ دارأ نمو ،بيصن ةرخآلا يف هل نكي مل ايندلا ةعفنمل ثيدحلا دارأ نم               (

  .)١٠٤( )ةرخآلاو ايندلاريخ هللا هاطعأ ةرخآلا 
                                                           

يفاكلا لوصأ)١٠١( هللا نم ةيادهلا باب١ ج:   .  
 .١٠٩:ءارعشلا )١٠٢(
 .٥٧:ناقرفلا )١٠٣(
راونألا راحب)١٠٤(  .ةياورلا بادآ، ٢ج: 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  

 ٨٨

هللا ب  اوـث وـجري يذلا ينيدلا غّلبملا عّلطتي نأ حصي ال ءوضلا اذه يفو             
لوـسر لاق دقو     ،ايندلا ماطح هيوهتسيو ،سانلا يديأ يف امل ةرخآلا رادلاو          

يلعل ثيدح يف   1هللا  C) :         ًادحاو ًالجر كيدي ىلع هللا دهي نئل يلع اي
  .)١٠٥()سمشلا هيلع تعلط امم كل ريخ

لوقلاب ه    :يبن ىلاعت هللا بطاخ دقو
>

< .)١٠٦(.  
 

 
         ، قـيرط يف هجاوي وه     ولمحتلاو ،ربصلا نم ديزملا ىلإ ينيدلا غّلبملا جاتحي

تالكشمو ،هع  م نيلماعلا عم تالكشمو ،سانلا عم لكاشملا فونص لمعلا        
  .هب ةطيحملا فورظلا لمجم يف تالكشمو ،ةمزاللا رومألا ريفوت يف

ماـمأ     ينيدلا غّلبملا عتمتي مل امو      يوـقو عـساو بـلقو ،ةروبص حورب
لمعلا ةلصاوم ىلع رداق ريغ هنإف دئادشلاو،تابوعصلا  .  

<: ىلاـعت هلوق يف مزعلا اولوأ ءايبنألا هب زاتما يذلا ربصلا نإ           
< )وه امنإ ،يصخش ءالب ىلع ًاربص نكي مل   )١٠٧

                                                           
راونألا راحب)١٠٥(  .٢١ج: 
  .١٣١:هط )١٠٦(
  .٣٥/فاقحألا )١٠٧(
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 ٨٩

ءاـيبنأ ةزـيم    ربصلا تناك   دقف اذهلو ،ةفلتخملا لمعلا تابوعص ىلع ربصلا        
مزعلا يلوأ(كلذل نكميو   ءايبنألا رئاس ىلع    اولضف  نيذلا مزعلا   اولوأ   دـقو  )  

ةوقو ،مهل     ةطابر ىلع ةحضاو فصولا اذه ةلالد نوكت        محت ةعسو ،مهشأج  
  .تالكشملا مامأ مهتيصخش

ىلاعت هلوقيف ًادج ةمهملا ةفصلا هذ            يلحتلاب ىلاعت هللا رمأ دقو :>
<)١٠٨(.  

هيبن ىلاعت هللا رمأ امك ،لمعلا       ىلع ربصلا وه انه ربصلا نأ ظحالت تنأف         
 ><: هلوقبرخآ عضوم يف    

)١٠٩(.  
دعتسـي نأ بـجي سانلا ىلإ هللا ةلاسر يدؤي نأ ديري يذلا ينيدلا غّلبملا               
مهـتجزمأ فالتـخاو ،مهلهجل ًانايحأ ءاقدصألا نم ًءاوس ىذألا فونصل           

ءادعألا نم وأ ،هداشرإو هميوقتو هل ةحيصنلا يف مهقدصل وأ ،مهئا           رآ عونتو 
  .ةحلصملا وأ ةقيرطلا وأ بهذملا وأ نيدلا يف مهئادع ىوتسم فلتخمب ًانايحأ

 
 
 

                                                           
  .٢٨/ فهكلا )١٠٨(
 .١٠: لمزملا )١٠٩(
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 ٩٠

 

لوقلاب1مركألا هيبن ىلاعت هللا فصو دقل  :  
><)١١٠(.  

ثرـي نأ دـيري يذـلا ينيدلا غّلبملل ةيصاخ          مهأ نم   نأ ىلع لّلدي امم     
ةمدخلا حور راعشتساو ،سانلا ىلع صرحلا وه هتنامأ يدؤيو         ،  1لوسرلا

  .قفرلاو ،مهل ةبحملاو ،مهل م
            ، ةيهلإلا ةمحرلا ىلإو ،ةنجلا ىلإ ًاليلدو ًادشرمو ًايداه هسفن بصن امنإ وهف

حور نـم هنم هبلطتي ام اذه هعقوم كردي نأ دب الف             رانلا نم ةاجنلا ىلإو     ،
  .سانلا ىلع نانحلاب ريبك روعشو ،ةفوطع ةفوؤر

 

 
ىـلع نيمأ هنأب هقامعأ يف كلذ خسريو         ،ينيدلا غّلبملا رعشتسي نأ دبالو      

  :Cهلوق نم ًاقالطنا. هجو نسحأب سانلل اهغالبإ يف فظوم ،ةعيرشلا
لسرلاءانمأ ءاهقفلا(  .(  

ناكو ،هيحو ىلع هللا نيمأ       1ناك اذكهو  وه نإ  ىوهلا نع قطني ال       ( 
  ).ىحوي يحو الإ

  
                                                           

  .١٢٨: ةبوتلا )١١٠(
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 ٩١

  :1هترايز يف أرقن اذهلو
ةلاسرلا تغّلبو ،ةنامألا تي(    ).دأ دق كنأ دهشأ

 

 
إ غـّلبملا رعشتسي نأ بجي ينيدلا غّلبملل ة             ىل يسفنلا تاقلطنملا ديعص ىلعو

يدؤـي اـمنإ هنإ ،ةعيرشلا ىلعو مهيلع ةنامألاو ،سانلل ةمدخلا حور بناج      
  .يهلإلا هفيلكتو ،ةيعرشلا هتفيظو

ةـلاح هبنجيـس امك ،سانلا ىلع نانتمالا ةلاح هب      نجي فوس روعشلا اذه
  .قيرطلا ةلصاومو ربصلا ىلع هدعاسيو ،للملاو بعتلا

 

 
،              هلا نإ  ساـنلل ةنامألا ءادأ يف ىلاعت هللا نم ةيانعب الإ دحأل ققحتت ال ةياد

               نـمي يذـلا وـه هدحو ىلاعت هللا نأب ًادقتعمو ،ةالصلاو ربصلاب ًانيعتسمو
  .ةديدعلا تالكشملا ىلع هنم نوعلا بلطي امك ،ءاشي نم ىلع ةيادهلاب

ةدـك  ؤملا تايـصوتلا تءاج ةيداقتعالاو ةيسفنلا ةيصاخلا هذه ةيمهألو        
يبنلل ةفثكملاوةرركتملاو اهمازتلا ىلع1   .  
>< )١١١(.  
><)١١٢(.  

                                                           
  .٣:بازحألا )١١١(
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 ٩٢

ماـمأ ةريبـك ةعانم ينيدلا غّلبملل يطعت ىلاعت هللا ىلع لكوتلا حور نإ              
راي    .ةيسفنلا تاالا مامأو ،دئادشلاو تافوختلا فلتخم

>< ) (١١٣.  
>< )١١٤(. 

                                                                                                                             
  .٣:قالطلا )١١٢(
 .١٢:ميهاربإ )١١٣(
 .٤٣:ناقرفلا )١١٤(
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