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 رقوملا خيشلا ةحامس : ملقب

 ىليلخل ادمح نب دمحأ

 نامع ةنطلسل ماعلا يتفملا

 مههاوفأ تضافف ،نايبلا عئاور ءاحصفلا ةنسلأ ىلع ىرجأ يذلا هنل دمحلا

 حصفأ ىلع مالسلاو ةالصلاو .نادجولا برطتو راكفألا يذغت يتلا مكحلا عيبانيب

 انديس ،ملكلا عماوج نم يتوأ ايب ةغالبلا ةورذ ىلإ ىماست يذلا .مجعلاو برعلا

 لكو هبحصو هلا ىلعو «ارحسل نايبلا نم نإ و \ةمكحل رعشلا نم نإ" :لئاقلا دمحم
 . هبرد ةداج ةايحلا يف كلس نم

 دقو هتابه نم ءاشي ايب هقلخ نم ءاشي نم صتخي هناحبس هللا نإف : دعب امأ
 دقو ،ءالآلا رئاس يف مهتوافت نوتوافتم اهيف سانلاو "نايبلا ةمعنب يرشبلا سنجلا مركأ
 هنأف ورغ الو ريبعتلا يف اهحصنأو نسلألا غلبأ ناكف ،يبرعلا ناسللا هناحبس زتم
 لبق امل قدصملا .لزنأ امل متاخلا هباتك ناسل نوكي نأل هنلا هراتخا يذلا ناسللا

 ًازجعم هنوكب .لبق نم نييبنلا ىلإ ةاحوملا هلا بتك نيب ام زيمملا ،هقبس ام ىلع نميهملا
 ّلُك نم غلبأو .ةيآ لك نم لجأ هنأل .هقدصي ناهرب وأ هدضعت ةيآ ىلإ رقتفي ال ،هتاذب

 هل رخ يذلا رهابلا مكح ا ةنايب رصحلا زواجتت يتلا هزاجعإ هوجو زربأ نمو ،ناهرب
 دحت لك مغرو نيبجلا عوفرم فنألا خماش هلبق نم ناك نإو ادجاس نايب لك

 نم هنم رركت ام عم ،هتارابم ةبلح ىلإ اولزني نأ اورساجتي مل دللا هموصخ نم ةرباكمو
 امو .مهسامح ججؤتو ،مهتاوخن شيجتستو إمهمئازع زفتست تارابعب اهيلإ مهتوعد

 ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال» هنأل الإ كلذ
 . هديمح

. 

((



 - ةلاسرلا هذه ناسل نوكي نأل يهلإلا ردقلا هأيه يبرعلا ناسللا ناك نئلو

 ورغ الف - مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع مظعألا الوسر نايبو مكحملا اهباتك ةغل ناكف

 يملاع ناسل ىلإ يموق ناسل نم لوحتف ركذت نكت مل رثآم يحولا هيلإ تفاضأ نإ

 ،نآرقلا فراعم ىلع رئاصبلا حتفي ،ناييإلا ةمأو قحلا ةوعد ناسل حبصأ دقو فيك

 نييمالسإلا هغباونل تلجت انه نمو ،ىلوألاو ةرخآلا ريخ ىلإ ةيرشبلا سوفنلا يدهيو

 - هراونأ نم يدهو نآرقلا رارسأ نم ضيفب اوعاطتسا ذإ بابلألا اهنم راحت بهاوم

 رظنلا ةقدو لايخلا ةبوصخو ىمرملا دعبو ىنعملا قدصو لوقلا ةغالب نيب اوعمجي نأ

 ًارخاز مهنايب ناكف .مكحلا رهاوج صانتقال يناعملا تاطيحم قايعأ يف ِصوفلاو
 رعاشملا هب قرتو راكفألا هب رينتستو سوفنلا هب بذهتت قئاقحلاب اديشم فراعملاب

 . اهقيحر وفص ةتقس ةيوفطصملا ةيادهلاو ءاهحورب هنغ ةينآرقلا فراعملاو فيك
 نارف نإف إمهقرافت ال يتلا رشبلا د تايس نم ءيش لك يف توافتلا ناك نئلو

 نم مهنمو ،لصملا مهنمو .حإجملا مهنمف ،نوتوافتم هتبلح يف ًاضيأ مه ناديملا اذه

 تابصق اوزرحأ نيذلا نم نأ .لاذه اذه ربخ نم هيف ىراميال امم نإو ،كلذ نود وه

 رصان ملسم ابأ /ققحملا ثحابلاو قلفملا رعاشلا ليلجلا ةملعلا هرايضم يف قبسلا
 هندل نم ةبهوم لجو زع هنلا هاتآ ذإ .يحاورلا ينالهبلا ميدع نب نب ملاس نبا

 سرافلا اهنم لك يف ناك ةيرعشلا هتالاجم عونت عمو ،ًارثنو ارعش نايبلا يِاون هتكلم
 رابغ يشي وأ ةوأش غلبي دكي مل ناديم يأ يف قابسلا هبوُبعيب قلطنا ام اذإف لجل ١

 ىفطصملا بانج ماقم صخي اميف ناك مأ .ةهلإلا ةرضجحلاب قلعتي ييف كلذ ناك ءاوس

 مأ راربألا هلهأل ًاحيدم مأ .قحلا ةديقع ىلإ ًادئاع ناك مأ .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع

 مالعأل ًانيبأتو َاثر وأ ،اَهمَميف ًآاضاهنتساو اهمئازعل رافنتسا وأ ةمألا ةدحو ىلإ ةوعد
 عم وهو .نيرظانلل ةرفاس ودبتف ،نوصملا اهردخ نم ةقيقحلا وُلجت ةمكح وأ .اهحالصإ
 ةيوبنلا ةنسلا عيبانيو نآرقلا لهانم نم َيوَر نأ ىلإ بع يذلا ينابرلا ملاعلا هلك كلذ

 وفص هرعاشمو هبلقو هلقعو هحور تبرشأف ،مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع

 داكيال ةيناميإ حورب ازيمتف هرثنو هرعش ىلع كلذ رثأ سكعناو .ةقيقحلاو ةعيرشلا
 سأكلا هذه نم برشو وحنلا اذه احن نم نايب يف الإ اهرثأ سحي

(ب)



 نم هلام هبدأ فوُي مل ذإ .ملسم ابأ فصني مل رهدلا نإف كلذ كلذ لك عمو

 لك نأ بير آلو ںنييمالسإلا ءابدألا ةمذ يف نيد كلذو .ليلحتلاو ةساردلا يف قح

 سجامم هعجضم صقيو هليل قرؤي ءابدألا نم ةفرعملا قح ملسم ابأ فرع نم
 دربتو يعادلا اذه باجتسا كلذل .نيدلا اذه ءافو ىلإ حاحلإب وعدي يذلا ريمضلا

 نم عفادب رصان حلاص دمحم روتكدلا ذاتسألا قذاحلا بيدألا انوخأ بجاولا اذهف

 يفكيل ءبعلا اذه لمحي نأب ريدجل هلهاك نإ يرمعلو .هبدأو مالسإلا ىلع هتريغ
 تءاج دقو ©بجاولا اذه لامهإ ةيلوئسم نييمالسإلا ءابدألا نم هءارظن كلذب

 ىلإ ةجاحب تسيلو ،اهبدأو ةسوردملا ةيصخشلا ماقمب ةقئال بولطملاب ةيفاو هتسارد
 اهنتافمو ةبيشقلا اهتلحو قرشملا اههجوب ءارقلل رهظت نأ اهبسحف يلاثمأ نم ظيرقتلا

 اذه هلمع نع هازجو ثحابلا انبيدأ يف هلا كراب لوقأ نأ الإ كلمآ الو .ةقسانتملا

 . نيدلاخلا نيحلصملا يف ملسم ابأ هنلا محرو اريخ

 ليلخلا آ دقح .رب دمحأ

 ه ١٤١٦ ةدعقلا ىذ ٩ ف طقسم

 يديل ىل) ئها
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 مہم) اتم

 يسفن يف تلح { دمح ميركلا لوسرلا دلوم ىركذ تلح املك

 يلا ةيهبلا رهاظملا كلت يقامعأ يف تظّقيتو ،ةجيهبلا دلوملا تالافتحا تايركذ

 ام عم ةيلوفطلا يتركاذ يف تمسترا دقو .ةديعسلا ةبسانملا هذه بحاصت

 ىركذلا هذهب تطبترا املاط رظانمو تاوصأو ءاوضأو ناولأ نم اهيف مسترا

 .ةميظعلا

 رهاظملا كلت يه يسفن يف الُصأتو اقُمعت اهلك جهابملا هذه لمجأ نكلو

 دجسم ةحاس يف يتادل عم اعفايو ،الفط اهدهشأ تنك يقلا ةيلافتحالا

 اوعتمتسيل ،خ ويشلاو بابشلاو ءاسنلاو لاجرلاب ظتكي ثيح رماعلا (ةرارقلا)

 هئادأو ميخرلا هتوصب اهيقلي وأ اهدشني يلا ءامصعلا ةيدلوملاو ةينيدلا ديشانألاب

 ميهاربا ضويب خيشلا بازيم يداوب اهمامإو ةيحالصإلا ةكرحلا دئار زيمتملا

 :ةيدلوملل ليمجلا علطملا كلذ رخآ ىلإ نيح نم ددرأ تلز امو ،(هلل ا همحر)

 كرابو ملسو لص مهللا ميلستو ةالص عم رونب ميركلا هصخش مهللا حر»

 يف خيشلا عم اعيمج هنودري دجسملا يف نورضاحلا ناك علطملا اذه أل . «هيلع

.ةيدلوملا نم عطقم لك رخآ



 ينامعلا رعاشلا وه ةدلوملا بحاص أ نينس دعب لإ ملعأ تنك امو

 يلا رعاشلا نيبو نييب فراعتلا ةطقن كلت تناكو .يحاورلا ملسم وبأ ليصألا

 .ايوق ايمالسإ ايرعش اسقن اهيف تفرع

 سانلا اهب تدجو ،نامع ةنطلس ضرأ يف رادقألا يب تطح امدنعو

 يمامأ ةّينونلا هذه تحتفف (ناوضرلاو حتفلا) هتّنون رخفو باجعإ يف نوددري
 اذه تاحفص نم ىرخأ ةحفص ىلع ينتعلطأو ،نامع خيرات نم اديدج اقفأ

 تأرق املك تنكو .هتءارقو هناويد نع ثحبلا ىلإ يب عفد امم .مهلملا رعاشلا

 .ىرخأو ىرخأ هل أرقأ نأ تددو ةديصق

 بدألا سيردت الإ دنسأ امدنع رعاشلا رعش نم ابارتقا تددزاو

 ام نيب نم ناك دقف .ه1413 ةنس يعرشلا ءاضقلا دهعم بلطل صوصنلاو

 ىلع ذوحتسا اذكهو ملسم يبأ ميظعلا رعاشلل اصوصن سيردتلل ترتخا

 املسم ارعاش هيف تفشتكا ينأل ةميظع ةناكم يلق نم لتحاو ،يرعاشم

 نيينامعلا ءارعشلا نع اهب زيمت ءاضاّف ايبدأ اسفنو ةقفدتم ةيرعاشو .اموق

 .اريوصتو اريبعت نيرخآلا

 ءارعشلا يف الوهجب ملسملا رعاشلا اذه الظ فيك بجعأ تنكو

 لهج مامأ يتدجو لب ،ءابدألا نم ةليلقلا ةلقلا ىوس هفرعي داكي ال نييمالسإلا

 دقو مهسفنأ نيينامعلا دنع ىتح ةيرعشلا هتيرسمو هتايح نع ايلك نوكي داكي

 اهنأ ولو رعاشلا رعش يف ةينأتم ةسارد ىلع ءانب _ ةعانق مايألا عم تددزا

 اهلتحي يلا ةناكملا نع ةجرد رخأتي الو ةبترم لقي ال رعاشلا اذه أب _ ةيئزج

...مهريغو ،نارطمو ‘ظفاحو ،يقوش لاثمأ نم هل نيرصاعملا ءارعشلا ضعب



 .ةملكلا ىنعم متأب ملسم رعاش هنأب ءالؤه ىلع زاتمي ملسم ابأ نأ ىلع
 ادئار نوكي نأ قحتسي كلذبو .ةينفلا هتاودأ يفو هفقاوم يفو ،هاؤر ىق يمالسإ

 .ثيدحلا ىبرعلا رعشلا يف ةيمالسإ ةسردمل

 تاظحالملا هذه ميركلا ئراقلل مدقأ نأ قبس ام ىلع ءانب تيأر اذكهو

 تعمج ينأ بسحأو كلحفلا رعاشلا اذه رعشل يتاءارق ءانثأ اهلّجسأ تنك نلا

 ىلإ ةجاح ىف لظيس يذلا رعاشلا اذه ةساردل الخدم نوكي نأ قحتسي ام اهنم

 .لمكأو لمشأ تاسارد

 .تأطخأ اميف ةرفغملاو ؤتمًاق اميف قيفوتلا هللا الئاس

 رصان حلاص دمح

م1993/10/21- 41 4/5/4 :سيمخلا موي ث طقسم



 هس اكيمو > هت ايح

 دمحم نب هللا دبع نب دمح نب حلاص نب ميدع نب ل اس نب رصان وه

 .«ملسم وبأ» ىنكملا ينامعلا يحاورلا ينالهبلا

 دعب نامع يف ةحاور ينب دالب زعأ مرحم ةنيدم يف لضفو ملع تيب ناضحأ يت دلو

 امهادحإ هداليم خيراتل ناتياور دجوتو .مرحم يداو ىلإ )1 لهب نم هدادجأ لاقتنا

 نب ملاس بيدألا بتاكلا هل مجرتملا يخأ نبال يهو (2)ه1273 ةنس دلو هنإ لوقت

 . يحاورلا ناميلس

 نب انهم هل مجزتملا نبا ةياور يهو ‘ه1277 ةنس دلو هلإ :لوقت ةّتناثلاو

 اذه ديؤت نئارق دوجول يليلخلا دمحأ خيشلا اهحُج ري يلا يهو ،ينالهبلا رصان

 . يأرلا

 ةروهشملا سبع ةليبق ىلإ دوعت ةميرك لوصأ ىلإ يمتني ملسم وبأ رعاشلاو
 .ىربكلا لئابقلا نم نامُغ يف ربتعتو

 يف ةميرك ةأشن اشنف ،هتدالو ذنم رعاشلاب ةينار لا ةياعرلا تطاحأ دقو

 نب ناَرع مامإلل ايضاق هدلاو ناك دقف ،حالستلاو ملعلاب ةفورعم ةلئاع نضح

 يف اوناك هدادجأ تإ :لوقي يليلخلا دمحأ خيشلا نكلر ،رهوجلا راثن ةمدقم يفن ءاج ام اذه - ا

 .(الهب) يف سيلر (يكزا)
 ه1284 ةنس دلو إ :لوقي يحاررلا ناميلس نمب م اس ملقب ناويدلل ةطرطحملا ةحخسصنلا ق - 2

 .هنم وهس هلعلو



 ماتيأ مرحم يداو يف ايضاق دمحم نب هللا دبع عبارلا هج هلبق نم ناكو ،سيق

 ةماقتسالاو يملعلا جضنلا ىلع ةلالد ذئنآ ءاضقلا هيلوت ناكو .ةبراعيلا ةلود

 اذهل هقالخأو هبهاوم هتلهأ نم الإ هيف لبقي ال لب هل راتخي ال اذإ .ةيقلخلا

 .مامهلا بصنملا

 ؛خياشملا نم ددع نع هملع ذخأو مرحم يداو يف ملسم وبأ رعاشلا اشن

 خيشلا ىلإ سلج ثيح (حيسلا) ةدلب ىلإ لقتنا مث ميدع نب ملاس هدلاو مهلوأ
 نوكي ثيح هئالمز نع فلتخت ال هتسارد تناك و ،يحاورلا ميلس نب دمحم

 ودبت يذلا هللا باتك ظفح اهسأر ىلعو ةيوغللاو ةيعرشلا داوملا ىلع زيكزتلا

 يف هفلخو ؛هنيرق ناكو اكولسو ابدآو املع ملسم يبأ ةيصخش ي ةرهاظ هراثآ

 ىلع نيدعاسم رصعلاو ةئيبلا تناكو يليلخلا ديعس نب دمحأ خيشلا ةلحرملا هذه

 نم دحاو ريغ رهتشاف رعشلا رهدزاو بدألا امهنيب عاش ذإ ملسم يبأ غ وبن
 مهنمو ،لئامس ةنيدم يف ميلس نب سيمح لاثملا ليبس ىلع مهنم ركذن ،ءابدألا

 ةبترم يف نوس رادلا هربتعي داكي يذلا ناخيش نبا قيقرلا لزغلا بحاص رعاشلا
 .ملسم يبأ

 نب ديعس نب دمحأ ةمالعلا خيشلا انلق امك ةساردلا يف هئالمز نم ناكو

 ىلإ نحي وهو ةريهشلا ةتونلا هتديصق يف هلوقب هانع يذلا وهو يليلخلا نافلخ
 :نامع

 نافرعو فورعمو دصقو &قدص ينرهييف لخ ىلإ اهيف حاترأ

 هل ةدعاسملا لماوعلا ىوقأ نم ناك رعاشلا هيف سفنت يذلا يبدألا طيحملاف

 ط يحما ناك» :هلوقب باتكلا دحأ هفرعي يذلا طيحملا اذه "قوفتلاو غ وبنلا ىلع

مهقافر جاتنإ اوسردو ءابدألا عمتجا ام اريثكف ابيصخ رعاشلا نمز يف يبدألا



 عم هؤاقل ادب اذكهو (3).«سانلا ىدل ةغلاب ةوافح يقالت ةديصقلا تناكو

 يبأ سفن هيلع تلبج ام تأ اودبيو .هرمع نم ةرشع ةسماخلا ذنم رعشلا ضرق

 بابسأ يردن ال هنطو نع اديعب ةبرغلا ىلإ هب تحرط حتفتو حومط نم ملسم

 قيضت ملسم يبأ ةيسفن لثم ةَيسفن أ وه دكؤملا ًركلو ديدحتلاب كلذ

 دحلاب ىضريل ناك ام ملسم ةيأ حومطو .ةقنتخملا تائيبلاو ،ةقّيضلا تالاجملاب

 .الام وأ املع هيلإ لصو يذلا

 هبئاقح مز نيح اعافدناو ةسامح ضيفي هرمع نم نيرشعلا نود ناك

 يبهذلا اهرصع ينف كاذنآ رابحنز تناكو .ايقيرفإ قرش نم رابجنز ىلإ اهجوتم

 يث نوينامعلا دجو يذلا ديعس نب شغرب ناطلسلا رصع ،ينامعلا يمالسإلا

 ىلإ عنطتي ناطلسلا اذه ناكو !ةيانعلاو بدحلاو ةياعرلاو ءفدلا هناضحأ
 هيلإ ةرجهلا ىلع مهضّرحي تالاجملا لك يف ةينامعلا تاربخلا نم ةدافتسالا

 هبلج ًالإ دحا اهرايخأ نم نامعب ىقبي لأ همه نم ناكو .هتلود لظ يف شيعلاو

 ؛ايقيرفإ لهأ هوجو يت نامع فرشل اراهظإو يبرعلا اهلامج اونوكيل رابجنز ىلإ
 نامع نوروزي اوناكف ‘هنانتماو هلضفو هناسحإو هريدقت نامع لهأ بلتجاف

 يحاورلا متيدع نب ملاس خيشلا هل مجزتملا دلاو ناكو (4)رابحنز نونطوتسيو

 .شغرب ناطلسلا ةاضق نم ايضاق اهب لمعر رابجنز ىلإ رجاه نت

 نود ٥8كتاونس سمح اهب يقبو رابحنز ىلإ ملسم وبأ رعاشلا رجاه اذكهو

 ىلإ داعو ،كلذب اندفت مل رداصملا أل كانه ةدملا هذه يف هلمع ناك ام ملعن نأ
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 ةرم نح نا ثبل امف لطت مل اهب هتماقإ أ ريغ ه1300 ةنس يف نامع ةرايز

 .روكذملا ناطلسلا ةياعر نم اهب دجو امل رابجنز ىلإ ىرخأ

 رايستلا ىصع اهب ىقلأو ،رابحنزب هلاحر طح ه1305 ةنس يفو

 ةريزجلا يف هتايح نم ةرتف ىضمأ دق ناكو .ةملكلا ىنعم لكب اهنطوتساو

 نيوكت ىلع رابجنز يف بكآو .هدلاو ةافو دعب رابحنز ىلإ لقتنا مث ،ءارضخلا
 هقفلا بتك هتوهتسا اميف هتوهتساو 5.ةداج ةّيمماصع ةسارد ىف هسفنب هسفن

 ايبدأو ،اهيقف املاعو ،اهيبن ايضاق هرمأ رهتشاو همجن غ زب نأ ثبل امو ،‘بداألاو

 .اعمال

 ةسائر بصنم ىلوت مث ءاضقلا بصنم دلقت يوث نب ناطلسلا دهع يفو

 ناطلسلا امّتسال .ماكحلا ىدل ةيلاع ةبترمو ،ةعيفر ةلزنم هل تناكو ،اهب ءاضقلا

 نع ناميلس نب ملاس لوقي ،ديعس نب دمحم نب دومح ناطلسلاو ينيوث نب دمح

 اذمشم ءهتعاطل الثمم ناكف» :هدنع هتلزنمو نييوث نب دمح دهع ين هتناكم

 ىعرشلا ءاضقلل بصنتو ،هرمأب امكاح !هلوقل اعمتسم ،هتوعدل ايبلم ءهتملكل

 عرشلا ةمدخ نم لاقتسا مث !دمح نب دومح نب يلع ديسلا مايآ ىمح هتلود يف

 نكلو «راكذألا داشنإو ءحلاصلا فلسلا راثآ ءايحإو فيلأتلا يف هتمه فرصو

 ام ىلع هل ةافاكم رهش لك يف هذخأي ةيلاملا نم ارادقم ةموكحلا هل تنيع

 تا[تهم يف عجرملا هيلإ ناكو «فيرشلا عرشلا ةمدخ نم اقباس هيلإ بدتنا

 .(5)«روم ألا مئاظعو ىراعدلا

 لدتسن ،هلك يمالسإلا ملاعلا ف تعاذ ةيهقفلا رعاشلا ةرهش نأ ودبيو

 ناميلسو يملاسلا خيشلا لثم هرصع يف حالصإلا مالعأب هتاقالع نم كلذ ىلع
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 ىلع عساولا هعالطاو ؛يرئازحلا شيفطا فسوي نب دمحمو ،اشاب ينورابلا
 يلا هتديرج كلذ ىلع لدت امك ،هلوح نم ةيمالسإلا ثادحألا تايرحب

 .ةمّسيقلا هتافلؤم ةيرقبع ىلع دت لب (حاجنلا) ناونع تحت رابحنزب اهردصأ

 ىلع علطا وأ !هناويد ارق نم لك ةداهشب ةعيرشلاو بدألا ناديم يف اميس الو

 ول رابجنز ي ءاضقلا ةسائر ىلوتي نأ عيطتسي املاع نأ بسحأ الو ؛هرهوج راثن

 نب ملاس خيشلا لوقي .ملعلا يف رُّحخبتلاو قوفتلا نم وحنلا اذه ىلع نكي م
 ملع ىلع ران نم رهشا مه نيذلا ملعلا لاجر نم رابحنز يفو» :يشاطبلا دومح
 دعاوقو ،هقفلا لوصاو نيدلا لوصأب قافخلا هملع تح اوناك انريغ نمو انم

 ملعلا لمهأ نم ةلمح ينربخأ دقو ...هفيلات هب هل دهشي كلذ نإف ةيوبنلا ةنسلا

 يف ةثودحألا نسح هل دلخت يذلا خيشلا اذه لاوحأ نع رابز يف اوشاع نيذلا

 يف قبسلا بصق زرحاو «ةديدع تابجاوب ماق هنإف هلم يفو هنطو يفو هتس

 هل تناكو «هبارتأ نيب لوألا ليعرلا يف لازي الو ناكف يملعلا لاضنلا نيدايم

 . ) 6 ( »... هيرص اعمو هبارتأ نم ريشكلا لومقع تريح ةيبد أ رد اون

 نم عت يلا حاجنلا ةديرج رادصإ رابجنز يف هلامعأ مهأ نم تأ ودبيو

 لك ىلع انعلطا ول نأ لمأن انك مكو 5اروهظ ةيبرعلا فحصلا لئاوأ

 هون يليلخلا دمحأ خيشلا تأ ولو ،اهتاهاجتاو اهتميقو اهتناكم فرعنل اهدادعأ

 ىلع عساولا هحُگتفتو لجرلا اذه قفأ ىلع لدي لمعلا اذهو 5اريبك اهيونت اهب

 اذه نم ةدافتسإلاو يمالسإلا ركفلاب فيرعتلا ىلإ هعلطتو اهلوح نم ثادحألا
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 .اهنم نيددع ىلع انعلطا دقر قحلملا رظنأ ث

 



 يقوش هدع ىتح كاذنآ برعلا نيفقثملا نم ريثكلا هفرعي نكي مل يذلا ّرفلا

 :«نامزلا اذه تايآ نم ةيآ» دعب نم ءاج يذلا

 فحصلا نامزلا اذه ةيآر ةيآ ىضم نامز لكل

 :يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا اهنع لوقيو

 حاجنلا ةديرج سيساتب ماق هب همامتهاو بدألا يف هغوبن قلطنم نمود

 ةيلودلا ثادحألاو ،ةيًسالسإلا اياضقلاو يبرعلا بدآلا ةمدخب تينعو رابز يف

 .(7) «نمزلا نم ةريصق ريغ ةرتفل اهريرحت سيئر وه ناكو

 تاهمأو ءادهتجب هقفلا تالَوطمو الماع ءاضقلا ةفيظو نيب الظ اذكهو

 ضعب نيبو احجان ايفحص حاجنلا ةديرجو .اعمال ابيدأ رعشلاو بدألا بتك

 رهش نم يناثلا مويلا يف هللا هافوت نآ ىلإ ،ايناح ايئرم هنع اوقلت نيذلا هبالط

 ليبس يف لمعي ادهتحب اهاضق ةنس نيسو اثالث براقي رمع نع ه1339 رفص

 ىلا رابحنز ةنيدم يف تام ثيح نفدو .ةيمالسإلا ةوخألاو ،ةديقعلاو 5ملعلا

 .مويلا ىلإ هربق اهب دجوي
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 اعمال ابب دأ ملسم ونأ

 اذه نأب موي تاذ فشكتس ةيدقنلاو ةيبدألا تاساردلا ٥أ يف كش نم ام َ ََ ََ 2 ,

 نرقلا لئوأ يف يبرعلا رعشلا ثعب داور نم ادحاو ناك يرقبعلا رعاشلا

 .بناوجلا ضعب يف امهقفي مل نإ يقوش دمحأو ،يدورابلا

 ةيصخشلا هرعش ي تلمحت يذلا ًرقيقحلا ىمالسإلا رعاشلا لم ملسم وبأف

 الو .اكولسر 8الوقو .ةديقع ،اهتافص ىفصأر ،اهرهاظم لجأ ين ةيمالسإلا

 رهشأ دادع يف شيورد دمحأ روتكدلا كلذ ىلإ بهذ امك ملسم وبأ فنصي

 اذه ىلوق يف دنتسأ ال يأرلا اذه ىلإ بهذأ نيح انأو ،(گه بسح و نامع ءارعش

 زيمت قلا ىؤرلاو فقاوملا وأ ملسم ابأ رعاشلا تبطقتسا ييلا تاعوضوملا ىلإ

 هلعج ام ينفلا ريبعتلاو ،ةّيرعشلا ةبهوملا نم يتوأ ملسم ابأ أل لب هرعش اهب

 مل ديدج يتف راطإ ىلإ فورعملا يديلقتلا اهراطإ نم ةيبرعلا ةديصقلاب ىقري

 .ينامعلا رعشلا نم ذئنآ فرعي اميف هيلإ دحأ هقبسي

 وه .ةصاخب نامع لهأ دنع لإ فرعي ال ملسم يبأ رعش لعج يذلاو

 لازي ام ذإ ،هرعش ىلع يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف داقنلاو ءابدألا عالطا مدع

 .هنطو جراخ هلب هنطو يف الوهجب اهرعشو رعاشلا اذه

 :لوقنف يرقبعلا اذه رعش حمالم ضعب انه يلحن نأ انبسحو
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 :ضارغألا :الوأ

 رعاش نيينامعلا نحن اندنع له» :يثراحلا ىسيع نب حلاص بيدألا لئاستي

 له ؟انقالخأ لثمي رعاش اندنع له ؟انتيتاحور لشي رعاش اندنع له ؟انلويم لنم

 ؟ىربكلا ةيبرعلا انتّتأب انطبري رعاش اندنع له ؟انداحأ هرعش يف رعاش اندنع

 هبئيف ةريزجلا هذه نم يقرشلا بونجلا يف انتلزع نم انب جرغي رعاش اندنع له
 . « ؟انيلإ برعلا انناوخإ

 :الئاق بيجع مث

- 
 ش ةاس ل متمجع ىتلا سشنلا هذه ميركلا ير املا اها يسم ىكل»

 بيعت نامع ي ثادح 7 عم اهتدح دنم تنضخاع ىتلا سنشنلا هذه نامع

 رصع لكل ءارعش تدجو اهن ر لب .رحع اشلا تدجو اهأ ةمتأاو ةنسمطم

 وبا وه نامع يف انرعاش تإ روصعلا لك يف نامع نع ربع ارعاش تدجوو

 . )9( »... .يح !ورلا ميدع نب رصان ملسم

 يبأ رعاشلا تامامتها نع رشابم ريغ قيرط نع ربعي بيدألا اذه إ

 ناسنإلا مهت يلا ضارغألا لك نع هرعش ي رّبعي نأ عاطتسا يذلا ملسم

 .رصاعملا ملسملا

 أأ دقتعي هّتأل ملسملا درفلا ةيبرتل ةفداه ةليسو بدألا ذحُي ملسم ابأ تإ

 ث
 يمالسإلا هروعش هيلا هعفدي امنإ ساسحإلا اذهو .ةنامأو هيجوتو ةلاسر بدألا

 .قيمعلا
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 ريشأو ارثن مأ ناك ارعش بتك ام اك يف ةقيمعلا ةرظنلا هذه هتبحاص دقو

 لوسرلا ةريس اهيف ذختا يلا «ةّيدَمحلا ةأشنلا» ةامسملا هتعئار ىلإ ةّصاحخ ةقفصب

 ،هرغص ذنم ملسملا سفن يف حيحصلا يمالسإلا روعشلا ظاقيإل ةليسو ةرطعلا
, . .. , , 

 يضارعتسا بولسأب هنع انثدح ال ت لوسرلا قالخأ نع انثدحي امدنع وهف
 نيملسملا رظن اهيلإ تفليل .ةيلاعلا هقالخ ا لإ حملي وه امنإو ٠ ي ديلقت فصو

 .ايس ت و ء ادتقا

 يف ملسملا ناسنإلاب هرعش يق متهي نأل ملسم ابأ عفد يذلا وه هجوتلا اذه

 قمعلاو ةيمهألا نم ةياغ ىلع ةراضح تاعوضوم هرعشب جلاعف رصاعملا عقاولا

 .ةريسلاو تايصخشلاو .ةغللاو ةديقعلاو ،ةراضحلاو .خيراتلا يف بتكف ةيلومشلاو

 يف يلقعلا بناجلا كولسلا رعش يف يحورلا بناجلا {ةّيناسنإلا بناوجاب متهاو
 يف كرحي كلذ يف ناكف ةعيبطلاو نينحلا رعش يف يفطاعلا بناجا ،خيراتلا رعش
 شيعي هلعحت و ةهج نم هيضاممب ناسنإلا طبرت لا سيساحألا هذه اك هرعش يقلتم

 .ةيناث ةهج نم هعقاوو هرصع

 يف ةئزجتلا جهنم فلأ يذلا يديلقتلا سرادلا ىلع بعصلا نم هنإف اذل

 ةمكحلا تايبأ يف ىتح ،رعاشلا اذه ئقيقح قوذت ىلإ لصوتي نأ رعشلا ةسارد

 ةّيلومش ةيؤر هل ًثأل 5اًرجتي ال لك هرعش إ ...هضارغأ عيمج يف هرعش ألمت يلا

 ةديقعلا كل ودبت دقف ،هحجلاعي عوضوم لك لالخ نم ملسملا ناسنإلا ىلإ رظنت
 اضاهنتسا اهدحت اهئازجأ يف صوغتو ،اهنطبتست امدنع كنكلو نطولا ىلإ انينح
 نم عونلا اذه قوذتت امدنع كنكلو ءاثر اهبسحتف تايبألا ارقت دقر ،ةراثإو

 ...اذكهو سانلاو ةايحلاو نوكلا يف ةذفان تارظنو 3ةقيمع تايلحت هدمت ءاثرلا

بناج هلك هتقيقح يف ملسم يبأ رعش نا دقتعأ انأو» :هنع لاق نم قدص دقو



 هارت فوس تناف «ضاهنتسالا يه ةدحاو ةيحان يف يقتلي وهف ارجت نإو دحاو
 مهيلع لزنتسيف نيملاظلا ىلإ دوعي ‘هب هحبّسيو رعشلاب وعديف هبر دبعي امدنع

 اهنّيهيل هل ا ركذب هرعش ئراق سفن الوأ رهطي نأ ديري هّتاكف هش ا بضغ
 ,(10) «مللظلا ةلباقتم يف ةصلاخ لمعلل

 رعاشلا تإ يحطسلا ريسفتلا اذهب فقوملا اذه رسفن اننأ بسحأ الو

 وهو لصأ وه امب هفقاوم لك يف ملسملا طبري _ ملعأ هللاو _ ييأر بسح

 ام كلذ اولعف ول نيملسملا أل .ةديقعلاب ملظلا ةمواقم طبري ةحيحصلا ةديقعلا

 .راج مهرهق ام مهسوفن يف ةنماكلا ةوقلا هذهب اورعشتسا ولو ،بالغ مهبلغ

 ةدابعلاو سوقطلا نع ىماستي يذلا نيدلا رودل يقيقحلا مهفلا وه كلذو

 طاشنلاو ،ةبئادلا ةكرحلا ىلإ هعفدتو ملسملا سفن ىشفت حور ىلإ ةيلكشلا

 لكب ملظلا هجو يف فوقولاو }ةقاش نكت امهم باعصلا ىلع بلغتلاو رمتسملا
 اذه ىلع لدأ سيلو ؛انيدو ةراضح .هيبنج نيب ملسملا ناسنإلا اهلمحي يلا ةوقلا

 ةديصقب ةفورعملا ةئينونلا ةروهشملا هتعئار نم ملسم يبأ دنع يوقلا ىحنملا

 .هناكم يف كلذ حّضونس امك (ناوضرلاو حتفلا)

 نم هب رعشي ام رسفت يلا يه رعاشلا ايانح نيب ةبنوتملا ةيؤرلا هذهو

 نكلو ،هاوق لكب اهرزاؤيو اهرصاني نأ وي يلا ةيمالسإلا هتنأ قح يف ريصقت

 اضهنتسم هدحت كلذ لجأل 5ةادأ ملعلاو ةليسو رعشلا ًالإ دجي ال ةرهاق فورظلا

 :لوقيف اوناك امنيأ نيملسملاو مالسإلا ةّرع دادرتسال موقت ةكرح لكب ارّشبم

 رودلا ىضرأ ال مجنألا رظنا لزا مل ارصن رعشلا نوكي ول
 رثع ماق نإرصللا يف ملق ىلإ عجرن مل فيسلا انكلم ول
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 نبا ةروصقم ةضراعم ىلإ هاده يذلا وه ءاذه لماشلا يويؤرلا همهفو

 امنإو ،ديرد نبا لعف امك يوغللا ضارعتسالا ضرغل ال ةليوط ةروصقمب ديرد
 ييلا دويقلا اومّطحيل سوفنلا يف ةيداهجلا ةيمالسإلا حورلا ثعبو ضاهنتسالل

 ةبرعلا ناطوألا اهب لّتكي ةصاخب هنم يزيلجنإلاو ةَّئاعب يبرغلا رامعتسالا ذخأ

 .اربش اربش و ةعطق ةعطق

 ىدتفمب يدتفمو ةوقب ةوق فافللاألإ انل سيل

 ىشقتلا اهب تلعتشاو اهناغضت تافطأ سوفن الإ اه سيل

 ىدهلاةروسرو هللا ةيهو ادحاو ابلق نامالا اهُملي

 ىمراهللاامتإو تمرامو ةدحاو اهسوقب تمر اذإ

 :رعشلا رغلا :ايناث 2
 نم اهنع انثدحت يلا ةيلومشلا هترظن ف نمكت ال ملسم يبأ ةعارب إ

 هتردقم يف لّتمتت هدنع ةيقيقحلا ةعاربلا ةإ لب ؤتاعوضوملا فلتخم لوانت ثيح

 خيراتلا كيلع ضرعي ال وهف \نومضملاو لكشلا نيب يلكلا جزملا ىلع ةمئاقلا

 ىرتت ءامسأ ةّنامعلا ىرقلاو لئابقلاب كركذي الو ةدماج عئاقرر اثادحأ

 ةبوتم ةايحلاب ةضبان ةكرحتم ةّنف روص يف هلك كلذ بصي وه امنإو ىلاوتتو

 تناك ول ىتح اهطخي ةملك لك يف ةزراب ةقداصلا ةفطاعلا ىزتف رعاشملاب

 امك وأ ،ةينوارهنلا ف كلذ لعف امك ،نورقلا اهيلع تضم ةيخيرات اثادحأ

 ضرأ يف ةعطق لك ىلإ نحي وهو ةضبانلا ةينفلا روصلا لالخ نم كلذ مسج

 :هيف لاق نم قدصو (ةينونلا) يف نامع

 ارعاش وأ ءاخرؤم ارعاش وأ اهيقف ارعاش ناك _ دقتعن اميف _ هّتإ»

رعشلا ل اجلي اهيقف نكي مل و ؛ ةينطو ةركفل اسمحتم ارعاش رو ك ةب اسن



 لكش يف هتركف سانلل مدقي باسنألاو خيراتلاب الاع وأ ءهءارأ هيف بصيل

 بولقلا عمج ىلع رعشلا ىقيسومب نيعتسي ةيموق راكفأل اسمحتم وأ «موظنم

 لوقح ىلع ةّئيرعشلا هتريصب طلس ارعاش ءيش لك لبق ناك هنكل ءاوح
 .(!آ)«هحخانمو يرعشلا عيبرلا نول نم اريثك اهتبسكأف ،ةفلتخح

 نم تناك رابحنز يف اهيف شاع ىلا ةديدجلا ةئيبلا أ يف اقالطإ كشن الو

 نوللا نم لقتنا دقف ةضايفلا ةيرعاشلا هذه هبدأ باسكإ يف ةيوقلا لماوعلا

 يذلا رضخألا نوللا ىلإ بدحلا ةشحوو ةرفصلا هيلع بلغت يذلا ةيوارحصلا

 .حارشنإلاو لمألا اهايانح يف ءيضيو ،سوفنلا يف ةجهبلا ثعبي

 روصلا هيف ترثكف ،ادُئحتو ةيويح ةيرعشلا هتغل كلذ لك بسكأو
 ةقالطنالا نم اعون حنجملا لايخلا اهيلع ىفضأو زاجملاو تاراعتسالاو ةيتفلا

 هتغل بسكأ :قدأ ةرابعب وأ قلطم وه ام لكب اقاحلو ،لوهحجب وه ام لك ءارو

 ضب ىلع اظفاحم لظ رعاشلا نأ ىلع ،اعم ريبعتلاو ريوصتلا ينا ةيرحلا نم اعون

 ؛ميدقلا يبرعلا رعشلاو ميركلا نآرقلا لثم ةلوفطلا يف هرعش تزغ ييلا لوصألا

 اهيطعيف اجازتما اهب جزتمتو هدئاصق لخادت لا ةغللا هذه زورب ظحلت تنأف

 ام ءيش ىلإ انبذحت ىلا ةهكنلاو قاذملا يه ةببحم ةهكنو اصاخ اقاذم كلذ لك

 .اعم رضاحلاو يضاملا انسفنأ يف كرحيو ديدجتلاو ةلاصألا نيب عمجي
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 اهبتف ملسمو
 (رهوجلا راثن ) ملسم يبأ فلؤم نع اوثدحت نيذلا ءاملعلا بلغأ قفشي

 كش الو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا مولع يف ليصأ قمعتو ،ريزغ ملع ىلع لدي هأب

 ناك ذإ .عيدب بولسأ ىلع نكل ،رهوجلا ماظنل حرش رهوجلا راثن ةقيقح نأ ينف
 ال ثيحب ءاملاب نملا جازتما وأ محللاب مدلا جازتما ماظنلاب اجزتمم حرشلا عضو

 ىرخألا نم امهادحإ زّيمتت ال هادسو ةمحل هنأكف لصألا نم حرشلا فرعي

 ملسم ابأ ةمالعلا نإف ،لقنلا همعدي حاضيإو قيقدتو لقعلا هب دهشي قيقحت عم
 دكؤيو ححصيو دتفيو حجريو لدتسيو دقتنيو لقنيف هقفلا يف يوق كاردإ هل

 (!2).كابترإ هيلإ قرطتي ال يعوبو كاردإ ةوقب

 لمأي هللا همحر فلؤملا ناك دقف اروتبم انلصو مّيقلا يفيلأتلا لمعلا اذه

 نكلو هقفلا باوبأ لك اهيف لوانتي اءزج نيرشعو نينثا متي نأ لاقي ام ىلع

 ةياهن دنع يهتنت ءازجأ ةثالث ىوس هنم انلصي مل ر ‘كلت هتينمأ نود تلاح ةينملا

 .موصلا باب

 عساولا هقيقحتو ،قئافلا هغوبن ىلع لدي هيف هفّلآ ام ةإف كلذ عمو

 )13(. يبايسلا دوعس ني دمحأ خيشلا ريبعت ةح لع اقلطم ادهتجب ةب ربتعي وهف

 !] ص ،قباسلا ردصملا 3



 :يلي ام انتلصو يلا ملسم يبأ تافلؤم نم

 (فيرشلا يوبنلا دلوملا ف ) ةيدمحملا ةأشنلا 1

 (ةّينيد ةلاسر) ةيدمصلا زونكلاو يدمحملا رونلا -

 ( ةيفوصلا دئاصقلا يف) ينالهبلا ملسم يبأ راكذأ يف ينامحرلا سفنلا 3

 .تالاؤسلا باتك -4

 نيب يراوح بولسأ يف ديحوتلا يف باتك وهو .ةيبهولا ةديقعلا 5

 .هذيملتو ذاتسأ

 .ملسم يبأ ناويد 6

 .رهوجلا راثن 7

 سيمخت طومس) :اضيأ ىعدتو (فراعملا تارمث) هفلأ ام رخآ ناك -8

 ينابرلا ملاعلا يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا ةَّيميمل سيمخت لمعلا اذهو (ءاننلا

 ةنالثب ايندلا هعادو لبق يأ 1339 مرحم 28 موي اهتباتك نم ىهتنا دقف \©فورعملا

 ةعساو ةمحر هللا همحر .ه1339 رفص رهش نم يناثلا يف هتافو تناكو .مايأ

.هتانج حيسف هنكسأو



 هرعش 2 ة ديقعل ١

 بيدألا ةفرعم ىف داقنلاو نوسرادلا اهدمتعي لا سيياقملا مهأ نم عل

 .هب اصاخ هل اعباط ودغتو هريغ نع هدرفت تامس نم هبدأ زيمي ام هريغ نم حجانلا

 ةحضاو بيدألا ةيصخش هيف زربت يذلا وه حجانلا بدألا إ :قدأ ةرابعبو

 ةوق ىلع لدي حاجنلا اذه وأ سايقملا اذه أل .ةيؤرو افقوم ،اريوصتو اريبعت ةيلج
 .هنفو هتاودأ ىلع ةرطيسلا ىلع هتردق ىدمو هتّترقبعو بيدألا ةيصخش

 ةزيملا هذه ىلجتت ليصألا ينامعلا رعاشلا يحاورلا ملسم يبأ بدأ يو

 رعاش عم كنأ ةلهو لوأل كردت هرعش أرقت امدنع تنأف ،ءاقنلاو ءافصلا لكب

 ريغ هتلاصأو هتوق رس امو هلوقب تيب لك يف ةوقلاو ةلاصألاب فصتي ردتقم

 بيدأ عم كنأب ةءارق لوأل رعشت تنأ ،هعادبإ نيبو هتيصخش نيب ماتلا قفاوتلا

 هرعاشمو ،ةقداصلا ةيمالسإلا هسيساحأب هرعش يف مالسإلا ىلجتي اقح ملسم

 ،ةنيصرلا ةيناميإلا هفقاومو ميركلا نآرقلا نم ةاحوتسملا هتغلو "ةليبنلا ةينيدلا

 ابأ أل ،عنتمملا لهسلا هرعش يف هلك كلذ سملن .ةرينتسملا ةيدّمحملا هراكفأو

 .ةيرعاشو ارعش ،ىنعم نم ةملكلا يف ام لكب ملسم رعاش ملسم

 لمتشت لا تاهاجتإلا ركذن نأ وه انيأر يف بئاصلا جهنملا نإف انه نمو

 لاهتبالا رعشو ،ةمكحلا رعشو ضاهنتسإلا رعش :لوقنف دئاصقلا كلت اهيلع
.نينحلا رعشو ىاثرلا رعشو ظعولا رعشو



 نيعوضوم امهرابتعاب ةيموقلا دئاصقلا وأ ةينيدلا دئاصقلا لوقن نأ امأ

 .هاؤرو هقفاومو رعاشلا هاحتا عم ىشامتي ال ام كلذف ضعبلا امهضعب نع نيلقتسم

 رعاشلل دجن دقف لخادتلا نم اقالطإ ملسي ال هسفن ميسقتلا اذه أ ىلع

 اهيفو ءاثرلا يف ةديصق هل دحب امك ةمكحلاو نينحلا اهيفو ضاهنتسإالا يف ةديصق

 .اذكهو داشرإلاو ظعولا

 يلا نونفلا ربكأ هلعلو ملسم يبأ ناويد يف اماه امسق لاهتبالا ودغيو

 هاوقتو هعرو مكحب يعوضومو تاذ عفادل ةباجتسا رعاشلا مامتها تبطقتسا

 لاثتمإلاب يوقلا ساسحإلا أل !الك ايتفم وأ ايضاق هبصنم مكحمال هدهزو

 ىلع قفاوأ نأ بحأ الو .ةفيظولا وأ بصنملاب هل ةقالع ال اكولسو ةريس نيآلل

 كلذ ىلإ بهذي امك اينيد ارعش وأ ةنيد دئاصق رعشلا نم ع ونلا اذه ةيمست

 هتادس نيدلا ،نييد رعش هلك ملسم يبأ رعش أل (!"4)هنع اوبتك نم ضعب

 ىلع انقفاو ول ىشخن ذإ ،هفدهو هثعاب نيدلاو ،هدرومو هردصم نيدلاو ،هتمحلو
 تأ ًرظي وأ ةينيد ريغ ىرخأو ةنيد دئاصق ملسم يبأل تأ نظي نأ ميسقتلا اذه

 نم هريغ عم جهنملا اذه حصي دقف نيدلا ساسحإلا نم ولخي هدنع رعشلا ضعب

 نونفلا لك يف اوبتك نيذلا وأ ،انّيس رخآو احاص المع اوطلخ نيذلا ءارعشلا

 ةباجتسا يه لب ةيلخادلا مهسيساحأ نع ردصت ةيتاذ نوكت ال دق تابغرل ةيبلت

 .الثم ظفاحو يقوش دنع كلذ دحب امك ام تابسانمل

 نيدلا رابتعا نم وحنلا اذه ريغ ىلع ملسم يبأ رعش انسرد نحغ ولو

 {ملسم يبأ رعش ةساردل ميلسلا جهنملاب انللخأل دئاصقلا لك يف ايساسأ ارصنع

 يبأ ناويد ةمدقمو .162 ص ،نامع يف بدألا ةسارد ىلإ لخدملا شيورد دمحأ /د :رظني 4
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 رعش تإ لوقن امدنع نحنو .رعشلا ىف نيدلا ةناكمل هسفن رعاشلا ةيؤر انملظل لي

 نع فرع ام ىلع كلذ ينبن امنإف ةيمالسإلا هتديقعل ةقداص ةروص ملسم يبا

 هنيد رومأ يف هللا ىلإ عاطقناو ،تباث نالو ميوق كولس نم لجرلا

 ناميإلا .سيساحألا هذه نع ريبعت قدصأ اربعم هرعش ءاج دقو ؛(!5)هايندو

 نأ عيطتسي ال ئراقلاو .هتّيرعاش حاتفم هللاب ناميإلاو ،هتّيصخش حاتفم وه هللاب

 رهاظت رعاش نم مكو روظنملا اذه نع اديعب ملسم يبأ رعش مهفي رأ قوذتي

 ارقت امدنع ع ونلا اذه نإف ،!هتالماعمو هتايح يف قيدنز وهو هرعش يف دهزلاب
 كلذ فاشتكا ىلإ لصن نأ عيطتسن ال دقو ‘فلكتلاو لاعتفالاب رعشت مهرعش

 ةيؤر نم مهرعش لوانتن امدنع نكلو ،نيتديصقلا وأ ةديصقلا لالخ نم

 طبري يذلا يروعشلا طيخلا يف عاطقنالا اذه كردن لماكتم فقومو ةيلومش

 ةكسامتم ةيوضع ةدحو اهرابتعاب ةديصقلا يف نكي مل نإ ةيرعشلا ةلاحلا نيب

 ماصفنا نم يناعي لجرلا تأ ةلاحم ال كردت ىرخألاو ةديصقلا نيب ضقانتلا يفف

 ودبيو ،هدئاصق ضعب ين افّوصتم ودبي وهف هفقاوم يف لقلقتو ،هتيصخش ين

 يبرعلا رعشلا نم ةلثمألا برضأ نا بحأ الو ىرخأ ينف انجام اديبرع اهدعب

 وهف ملسم وبأ اًمأ سرادلا نيع اهأطخت نأ نم حضوأ يهف ثيدحلا وأ ميدقلا

 ةوطخ لوأ نم نيدلا قيرط يف اوكلس نيذلا ءارعشلا نم عونلا اذه نم
 .سفن لوأ نم هلل مهتايح اوصلخأو

 نيذلا (!"6)ةارشلا رعشل ةيح جذومنو ةقداص ةروص ملسم يبأ رعش إ

 لك ودغي ثيحب ءاهحوضوو اهئافصو ةّتمالسإلا ةديقعلا قدصب ادبأ مهرعش زيم

 .يحاورلا دمحم نب فيس ةخسن طوطخملا ناويدلا ةمدقم عحارت 5

 ءادفلاو قدصلا اهضعب مهب ةصاخ بدألا يف ةيرظن مهل اونوكي نأ ةارشلا عاطتسا -6

 .ةلماش ةقيمع ةسارد ىلإ ةحاب بدألا اذه لازامو

 



 ءالمعو الوق هدنع ام ءاجرو هللاب ناميإلا رحب مضخلا رحبلا اذه يف بصي هرعش

 ىلع ةمئاق تسيل ةارشلا رعشو ملسم يبأ رعش نب اهانتبثأ قلا ةقالعلا هذهو

 ابلق ةرهاظ يه امنإو \بسح و صوصنلا قاطنتساو جاتنتسالاو طابنتسالا

 باحصأ هفالسأب هطبرت يلا ةديقعلا هذهب ارختفم بتك املاط وهو هراعشأ ين ابلاقو

 :لوقي اهيفو كليلد قدصأ "ةّناورهنلا" ةريهشلا هتديصقو ،(7١)(ناورهنلا)

 روجأ هلإلا ةاضرم قوف امو ةءاضو ناورهنلا لهأ هللا ىزج

 اوريبأ هيفو .ىضري .امب اوماقو هداهج قح هلل ا ف اودهاج امك

 ء ٢ و .. .ً ِ

 روكش كانه رابص توملا ىلع مهلكو مهلكو نيتناق اًمارك اوتامو
 و

 رومأ رومألا قرف تجلبأ نإو مهرابغ طخيال ةارس .ةارش

 ريرق كانه شيع مهف سيلف ةمرح مالسإلا نيد نم تكهتنا اذإ

 1 رمضم نيدحلا نانش امو مهبحب اعوط هلل ا هج ول نيدن

 هللا لوسر ةباحص قالخأ ضرعتسي (نآرقلا ييب اوقيفأ) هتعئار يفو
 نيملسملا ىلع ةياده قيرط امود اهاري يلا حلاصلا فلسلا ةريسو ميركلا

 ددعي نأ دعبو مهئادعأ ىلع راصتنالا يف نوبغري اوناك مه نإ اهب تبشتلا

 :لوقي ةارشلا نم نيدهاجملا داهزلا دابعلا تافص

 تثدح ييلا يمر يمالسإلا خيراتلا يف ةيريصملا ةكرعملا هذه ةفرعمل خيراتلا بتك عحارت 7

 .38 ةنس

 .32ص شناويدلا 838

 



 عراوكا ")ديزو (صوقرحر رهن ىلع ىلألا ةيضابإلا راربا كنلواأ
 عزالملا هاوس ظح نع هلل ا لا مهب تمس دوجولا رارحأ موقلا مه

 عنارذ يل مهو ىفلزلاو هللا ىلل اضرلا يغتبأ اهب ينيد مهتبحم

 (20)ع راقأو اهنايحإ يف دهاجأ ةعامجو ةنس : يل مهتوعدو

 يف صوفلا ىلإ هعفد ام اريثك ةارشلا ىلإ ءامتنالاب يوقلا ساسحإلا اذه

 ازربم ،ةربعلا اهنم اجرختسم هثادحأ اقطنتسم هثداوح اروصم خيراتلا قامعأ

 .ةكرحتملا

 العر لج يرابلا ةيؤر يفن لثم ةارشلا ةديقع نع ساسحإلا اذهب وهو
 :(ةماقتسالا ناهرب) هتديصق ىف لوقي ثيح

 رصحنم تابثإلاو يفنلا هلمع يف هتزعل اسيدقت ينر ناحبس

 ربتعت تاذلا يف هطساو مث ام تفشكنا هتامولعم تاذلل تاذلاب

 (21))١ورظنول يفنملا هكاردإي يضقي هتمكح تابثإلاو يفنلا هنوكو

 انركذي بولسأ ق ىرخأو ايند هللا ةيؤر نيفانلا ججح طسبي نأ دعبو

 :ةديصقلا رخآ ىف ررقي نيبمالكلا بولسأب

 رصعلا ينتداع ولو لاح يأب الدب هب يغبا ال ؤ حلا وه اذه

 (ة2»رصتني نامبالل حلا نمؤملاو هب موقي ىتح اذ رصن ال ينإ

 ناحرص نب ديزو ةنجلاب رشبملا يدعسلا ريهز نب صوقرح نيليلجلا نيباحصلا ىلإ ةراشإ انه -9

 .ةباحصلا لضافأ نم

 .4 ص ©ناويدلا -0

 .39 ص ناويدلا 1



 وه هرعش ملسم وبأ هيف كلسي يذلا يسفنلا طيخلا ٥أ ىلع ليلدكو

 ف هلل رمألا ضيوفت نم اهنك هدئاصق ينف هارن ام ءيش رلك لبقو الوأ هللاب ناميإلا

 قلعت هتمأ ما هيوذ مأ هسفن يف هتباصأ ةريقح مأ تناك ةليلج ،هب تملأ ةلزان راك

 .يونعم مأ يدام ءيشب رمألا

 لاحو هلاح نسحيو هتوعد بيجيل هللا ىلإ ةعارضلا فكأ عفر املاط وهف

 ،سانلا ىلع هرمأ ناوهو هتليح عاطقناو هظح ءوس ىكتشا املاط وهو هأ

 .نيملاعلا بر هللاب هلك هرمأ قلعي نأ طق سني مل هنكلو

 نيب نم هلعلو ةقرشملا ةيناميإلا فقاوملا هذهب يلم ملسم يبأ ناويدو

 ةديصق بتك دقف .(23)لاهتبالا يف ةلرطم دئاصق اودرفأ نيذلا ءارعشلا نم ةلقلا

 دب ،ةبوذعو ةقر ليست ةعشاخ ةيكبم ةاجانم هللا ةاجانم ف تيب فلألا تزراحت

 ىلإ ةجاح يف ةديصقلا هذه تناك اذإو ،ةلالجلا ءامسا نم مساب اهيف علطم الك

 يذلا عطقملا اذه نم لوقن ام ىلع اهب لدتسن نأ نم لقأ الف ةليوط ةفقو

 :اعشاخ اعراض توصلا عفري هيفو هلالج لج نمحرلا هناونع

 ةظحل لك يف نمحرلا ةمحر ىلل يتقيقحل مزال يراقتفا يشإ

 يتوكشو يتاقراط يرارطضا ثبا هلامج تحت نمجرلا ةمحر ىلا

 يتبركو يّمغو ىولبلا فشكتساو اضرلا فطعتسا نمحر اي يفا

 يتينغ يهلإ نمجرلا ةعس يفف ىنفلا بهوتسأ نمحر اي يهلإ

 يتبرغ محرتو يعدص اهب ملت ةمحر لاسا نمحر اي يشإ
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 تتشتب تنذآ دق تمضع نإو ةيلب لك نمحر اي كدوج
 ةرظن محراب يفعض ىلع نمف اجرلا كب ذال نمحر اي يما

 24يتڵذو يعاطقناو يرقفو يرمعو يقناقح تذاع نمجرلا ةفطاعب

 خسارلا نيقيلا اذه لثع هللا ىلإ رمألا ضوفي نيح ملسم يبأب ينأك

 ردقلا ا ملعت ىتح ناميإلا ةوالح كردت نل» :ميركلا لوسر لوق نم قلطني

 ام ا كردت ىمح» :رخآ ثيدح يف لاق امك وأ .«هلا نم هرشو هريخ
 رمأل مالستسالاو «كبيصيل نكي مل كاطخا ام ثاو كنطخيل نكي مل كباصأ

 كلذو ،هفوخو هنمأ يف ،هنزحو هرورس لاح يف ،هلاحرتو هلح يف هداز هللا

 :(انهملا) هنبا باصأ ءوسب اربخ ىقلت نأ دعب هفقوم

 نطولاو رافسألاو فوخلا و نمألا يف متحنم هللا هاضق ارما نإو
 نكسلا ىلع ذخأ وأ رذحلا ىلع ذخا اهتياغ ناسنإلا ةبقاع نإو

 نسرلاب داتقت ال ريداقملا أأ ىلع بيبللا هيبنت ناشلا يف رسلاو

 نسولا يف فاط لايخك اهلعو ةلزانل سفن تعزج امبرو

 نكلا يف نيكسلا هءاج امبرو كرش يف روفصعلا ملس امبرو

 (2كنبح نم لحلا دهش راتشا امبرو هل ذلت ساك نم ءرملا ذخاي دق

 وهف 6امازلإو اعانتقا ةايحلا عقاو نم ةلثمألا داريإ ىلع ملسم وبأ صرحيو

 اذهب هيأر ديأو .ةايحلاو نوكلاب مهتقالعو سانلا يف رظنلا ليجي ميكح رعاش
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 ةماقإو حيضوتلا يف هنم اناعمإ ،ةئامعلا ةعيبلا نم جرختسملا بورضملا لاثملا

 .ةجحلا

 :هلوق يف كلذ ظحلن امك

 نبح نم لحنلا دهش راتشا امبرو هب ذلت ساك نم ءرملا برشيو
 امك ىلفدلا ةرجش يهو ،نامع ةيدوأ يف ةروهشملا راجشألا نم نبحلاف

 هسفن لالخ نمو هسفن يصوي ملسم وبأ ناك امكو .تاهجلا ضعب يف ىمسي

 ام ًرعأ إف ،هؤانبأ مهو هيلإ سانلا برقأ يصوي ناك كلذك هرعش يقلتم
 اذل .هتيرذ ىف هلامآ هللا قمح نأ هينامأ ىلحأو نيحلاصلا ءانبألا ثاسنإلا بهوي

 ةصالخ نع كلذ يف ردصي (انهملا) هنبال حصنلا هّجوي امدنع ملسم ابأ اف

 هنبا اهب ىصوأ يتلا ةّيصولا يه امف ،هتمكح و هملع قيحر هيلإ يدهيو ،هبراحت
 ؟انهملا

 هفرصو نامزلا ىلع يب اربص

 ىتفلل ردقملا نع رارفلا نيأ

 هنإ نميهملا ىلإ رومألا لكن
 يف تنك نإ حجان كناف ربصاو...

 نم لانتل اكلسم كحالص لعجاو

 اهقاطن قاضو تلزن ةبرك مك

 هبرل رومألا لكو نم باخ ام

 رارحألا براحم نامزلا إ

 رادقملا نئاهر رومألا نإ

 ...راكفألا ىلع يضقي هريبدت

 راملا جهنمب فورصلا لك

 راربألا بهاوم ميركلا رب

 راسيإلاو فطللاب تجأرفتف
 (26)راسعإلا ةبرك جرفملا وهف

 همدقي ام زعأ يهو هدبك ةذلفو هنبا ىلإ ةهجوم ةحيصنلا هذه تناك اذإو

 ابأ ةإف سانلاو نوكلاو ةايحلا يف هملعو هبراحت ةصالخ هّتأل ،هدلول هدلاو
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 هدعب ىلع هوبتاع مهلعلو هئاَمبحأو هئاقدصأل اهسفن ةحيصنلا مدقي ملسم

 :لوقي ثيح ةمكحو هيجوت هتباجإ يفو مهباجأف ،هبارتغاو

 لزألا ف مكحلا ةلمج نم هنكلو هقيطن انيش دعبلا ام انتّبِا

 للعلا ىلإ فاضي ال ناش كلذو ةفلأو اطابتغاو ارارق ديرن

 لهو .ىسع وأ ،ىته وأ .ىح كنع عدف هدابع رما نمحرلارُبد دقل

 27لسعلاو باصلا نم وسحنامبالهأو اضقلا هب ءيجي اميف اضرلا انيلع
 هتيصخش نم يح ءزج وه يذلا هاحتالا اذه يف ملسم وبأ ودبي اذكهو

 لالجو هتمظعل ًانعذم هلل عوشخلا ديدش ةايحلا يف هبهذمو هكولس يف وهو

 يف ءاجرلا قداص ،هقلخ يف هعنص عيدبو هريبدت نسحو هتمكحب اذوخأم هناطلس

 ىلع انوع هل نوكي نأ هلأسيو هتليح فعضو هزجع هيلإ وكشي ،هب هفطلو هتمحر

 ال ملسم يبأ رعشل ةسارد لك َنإ» هرحن ىلإ هركم دريو هديك طبحي نأو هودع
 يلاتلاب عيطتست نلو ،هقح هسخبتو (25)«هملظت يدقعلا قلطنملا اذه نم قلطنت

 .قيمعلا ىسفنلا هطيحم يف صوغلا الو هملاع رارسأ ىلإ ذافنلا

 امك "ملسم يبأ رعش يف فوصتلا ةعزن ىلإ يحطسلا سرادلا رظني دقف

 يف اميس الو "مهرثكأ امو فوصتلا ءارعش نم هريغ دنع ةعزنلا هذه ىلإ رظني
 ةقيقح سملي مل و }ةلاحم ال باوصلا هبناج كلذ لعف نإ وهو طاطحنالا روصع

 ملسم يب دنع فوصتلا تاقلطنم أل ،هاؤرو هفقاومو ،رعاشلا راكفأ

 هنم ةلواحم ةايحلا ىلإ هترظنو رعاشلا ةديقعب ةقالع اه ةباجإ ةدقع تاقلطنم

 يبأ دنع ةرظنلا هذهو .كشالو يساسأ قرف اذهو .اهنم بورهلل ال اهمهفل
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 ملسم وبأ ئتف ام نيذلا ةارشلا نم حلاصلا فلسلا ىلإ اهروذجب دوعت ملسم

 اميسالو ،هروصع لك يف ةارشلا بدأل سرادلا ًإو» ،مهيلإ ءامتنالاب رختفي

 كش الو ظحالي ءنيبرجحملا يناغلا نرقلاو لوألا نرقلا فصتنم يبهذلا هرصع يف

 نم اهيف امرو ايندلا ىلإ رظنت ةدهاز ةيقوص ةعزن نم بدألا كلذ هب زيمتي ام

 ىمرو «ءاردزالاو راقتحالاب قيلخ .لطاب عاتمو لئاز ضرع اهأ ىلع تال
 .(29) «. ..لثمأ مل اعو ءىمبأ ةذلو دلخا ةايح ىلإ ونرت

 دنع ةمكحلا رعشل ضرعتن امدنع هللا لوحب ةيضقلا هذه ىلإ دوعن فوسو

 اهساسأ ىلع مهفنو ،هرعش قيلاغم هب حتفن يذلا حاتفملا اهنأل ملسم يبا
 .ةيسفنلاو ةيلقعلا هداعبأ
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 هرعش ثيس مالسإلا

 ةساردلا ميقي يذلا يديلقتلا جهنملا مادختسا فاصنالا مدع نم نوكي دق

 ميقي يذلا جهنملا :قدأ ةرابعب وأ ،تاعوضوملا وأ دارغألا ساسأ ىلع ةيبدألا

 رحت عقاولا يف اذهو لكشلا بناخجل رابتعا نود نومضملا ساسأ ىلع ةساردلا

 .هتاذ يرعشلا نفلا ىلع نحت وه لب رعاشلا ىلع
 يف لصفلا بعصي ةيمالسإ ةيؤر نم قلطني يذلا ملسم يبأ رعاشلا عمف

 هذهو .ةيموق هذهو .ةنيد ةديصق هذه لوقنف ضارغألا ساسأ ىلع هدئاصق

 كلذ ريغ ىلإ ...لزغلا يف كلتو ،نينحلا يف هذهو .ةّيضاهنتسا هذهو ةّيفوصت

 جلاعي امدنع رعاشلا أ وهو طيسب ببسل ةفورعملا ةيديلقتلا ضارغألا نم

 هسيساحأ نم عبنت ةيلومش ةرظن نم هجلاعي امنإ هتاعوضوم نم اعوضوم

 ةديصقلا يف لصفن نأ بعصي انه نمو ءيش لك لبقو الوأ ةّينيدلا هرعاشمو

 كلتو ،نييد اهضرغ هذه لوقنف ضارغألا ساسأ ىلع اهتايبأ نيب ةدحاولا

 يف لمشت ييلا ىربكلا ةرئادلا يه ملسم يبأ دنع نيدلا ماد امو يموق اهضرغ

 ثاعبنالاو ةظقيلا حرر ثبو ضاهنتسالا ماد امو ىرخألا رئاودلا ك اهطيحم

 .ةلشاف ودغت لصفلل ةلواحم يأ اإف .هدئاصق يف اماع افده

 ةمدقم يف ةمجرتلا بحاص هيلإ بهذ ام ىلع قفاون ال اننإف انه نمو

 .ييد ضرغ ىلإ هرعش مسقو ملسم يبأ نع ثدحت ثيح (3)ملسم يبأ ناويد
 اذه نم طق قلطني م ملسم ابأ رعاشلا نأل 3 .يطو ضرغو يموق ضرغر
 فصنملا سرادلاو .ةبرعلا دالبلا نع ثدحتي وهو ىح قيضلا يموقلا قلطنملا
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 يموقلا يبورعلا هاجنالا اذه ىلع لدي ام ىلع هيف رثعي ال هرعش ضرعتسي نيح

 يف عاش ام ريثأت تحت اهرشنو ةمدقملا بتك لا مجرتملا نع هللا ىفعو

 رعاش ناكامو ،فّرطتم يموق رايت نم ةبرعلا دالبلا ضعب يف تاينيتسلا

 نع نيدلا لصفت لا ةهوبشملا تاراّتتلا هذه لثمب نيدي ملسم يبآ لثم يمالسإ

 يلا رعاشلا ةديقع عم ىشامتي ال اذه أل ،نيدلا قوف سنجلا لحت وأ «سنجلا

 (3ا)«مكاقتأ هللا دنع مكمركا إ ةلضافملل اساسأ يمالسإلا نيدلا عضت

 نيذلا ةارشلا هفالسأ ةرظنب مكحلا ىلإ هترظن يف نيدي ملسم ابأ رعاشلا ثألو

 هنأ ىلع ؛مكحلا يف ةيشرقلا أدبم ضفري يذلا ادبملا اذه نع نوعفادي اًدبأ اوناك

 رامعتسالل هركلا ديدش هنوك درجمل ايموق رعاشلا حبصي نأ يرورضلا نم سيل

 ىلع ركح رامعتسالا هرك تأكو ،ةمجزتلا بحاص كلذ ىلإ بهذي امك يبجاألا
 :لوقي ثيح هسفن ةمجرتلا بحاص هلاق امك ليلدلا دمتسنو "مهدحو نيّبموقلا

 رذح ؛هترسامسو رامعتسالل ةموصخلا ديدش ةعزنلا يموق رعاشلا ناك»

 ءهيسآم نم ريشكلا دهشو ايقيرفإ قرش ىلإ لحر نا ذنم هيف رّصبتو اريثك هنم

 اينيكو رابز لمشت تناك يتلا ةيئامعلا ةلودلا ةئزحت وه هدهش ام صخأو

 ىلإ ايعاد هنم ارذح رازي نأ بجع الف ،هعمحأ يدنملا طيحملا ىلع ةدايسلا ىلوتتو

 ناك اذإ نيكرشملا مساب مهركذي هتايبأ ضعب يف هارن نأ يف ةبارغ الو ،هتمواقم

 نوكرشم مهف ناتحيحص نيتظفللا نكلو ءهريبعتل افالخ دجي ال

 .(32) «نورمعتسمو
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 هل مادختسا (نيكرشملا) ةظفلل ملسم يبأ مادختسا دأ يل ودبي يذلاو

 ةيؤر نم قلطني وهف ،تباثلا يمالسالا هفقوم نع ريبعت هنأل {ةّيوق ةلالد

 ىلع اهيلإ رظني ال ذإ يمالسإ موهفم اهللحيو ةيبنجألا عامطألا لك ىلإ ةيمالسإ
 .ةيمالسإ ضرأل رفاك لالتحا وه امنإو ،ىفكو ضرأل رمعتسم لالتحا اهأ
 نيكرشملا ةظفل مدختسا امنيح لوقي ام نيعي اقيقد ملسم وبأ ناك كلذلو

ِ , 

 .ديعب دح ىلإ قفرو

 يف كلذب دوعي امنإ ىقتألل ةيلضفألا أدبم قنتعي نيح ملسم ابأ رعاشلا نإ

 ةتباثلا مهتديقعب اوعدص نيذلا ةارشلا هدادجأ ىلإ مث ميركلا نآرقلا ىلإ هلوصأ

 عفاودلا ربكأ نم ةليبقلل بصعتلا ناك نيح ةملظملا ةنتفلا دوهع يف هذه ةرتنلا

 يطخلا كتاف نب ىسيع يراشلا رعاشلا هلبق لقي مل وأ عارصلاو لاتتقإلا ىلإ

 :مويلا هددرت ةيمالسإلا تاعامجلا تحبصأ يذلا تيبلا اذه

 متيتراركبباوررختنفااذإ ' هاوس يل باال مالسالا يبا

 ميمصلا بسنلا يذب هقحليل هيعدم رصني نيبزحلا الك

 (33)ميركلا وه يقنلا نكلو قورع تمرك ولو بسح امو

 :ناطح نب نارمع قلفملا يراشلا رعاشلا لاق امكو

 (34)ركش نم ةناب هللا دابع ىلواو دحاو هللاو مالسالا ونب نحنو

 يف نيعلا اهاطختت ال ةريثك ملسم يبأ دنع هاجتالا اذه نع ةلثمألا نأ امو

 اهناونع لا ةيجذومتلا هتديصق عم ةفقو نم عنعي ال كلذ نإف ،ناويدلا ايانث
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 مالسإلا ينبو مالسإلا ىده نع رعاشلا اهيف ثدحتي ييلا (35)نآرقلا يب اوقيفأ

 هذه يف سيئرلا روحملاو ،نآرقلا ةعيرشب نيلماعلاو ،نآرقلا نيب ضهنتسيو

 نوهجاوي مهو اهبراغمو ضرألا قراشم يف نيملسملا عقاو وه ءامصعلا ةديصقلا

 دةهتيو ،ةيلقعلاو ةيحورلا مهتامّوقم يف خسفلاو خسملاب مهددهتي ارفاك اودع

 نآرقلا نيب لمشت ضاهنتسإلا ىلإ ةوعدلاف ‘ناطيتسإلاو لالتحإلاب مهناطوأ

 .مهتّرعو مهتدحو زمر نآرقلا لوح اودحتيو مهتريصبو مهراصبأ اوحتفيل

 ةوعدلاف ملسم يبأ رعاشلا ةيؤرل ةيوق ةباجتسا اهتاذ دح يف ةوعدلا هذهو

 ام ملسم ابأ أل ناطحق ىنبل وأ ناندع تبل ال نآرقلا بل ةهجوم ةضهتلا ىلإ

 عدص امنإو ةريشع وأ ةليبق رمأب عدص امو ،هللا يعادل ةباجتسإ ًالإ هتوص عفر

 :ةديصقلا هذه علطم يف ءاج امك هللا رمأب

 عداص موقاي هللا رمأب ينإف عماس ضرألا يف هللا يعادل له الأ

 عقاو كش ال نيآلا تاو اهيلإ امعجرمو اقح هلل ىري نم لهو

 عناوض لفغ هللا لوسر اهيلإ اعد يتلا قوقحلا نأ ىري نم لهو

 عناخو ريبم تالاثح اهيلع تاأردت فيرتثلا ع رتشلا ىري نم لهو
 (36)ع دا نيعل ميمض نم ءاش امب اهماس ةيفنحلا نأ ىري نم لهو

 احوضو شأ اضيأ فدهلاو }هللا رمأب عدصلا وهو حضاو يمالسإ عفالاف

 هذهب نوينعملاو ،هللا لوسر هيلإ اعد ام قيبطتو ،هللا عرش ةرصن ىلإ ةوعدلا وهو

 .مهيمسي امك نآرقلا ونب نوملسملا مه ةوعلا
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 ع راض لذلا يف توغاطلاو تبجلا ىلإ مكادمه نإ نآرقلا ينب اوقيفأ

 عزانيو هماكحا يف ضقاني مكباتك نإ نآرقلا ينب اوقيفأ
 (37)عئانش تءاج ءاعنش اودقع اذذ ىدهلا ةنس يف تبجلا دورق ثيعت

 مل اهنيب نم كلع هللا لوسر ادمحم لسرا أب اشيرق مرك نيح هللا نإف

 اهرعشيل امنإو نيملسملا نم هللا قلخ نود مكحلاو ةدايسلاب اهصخيل كلذ نكي

 .المح لقثأو ةأطو ةشأ تتاب اهيلع ةيلوؤسملا نأب

 ابطاخم ىلاعت هلوق يف فيطل ليلعتو فيرط موهفم ملسم يبالو

 ليبق نم هيار يف اذه سيل ذإ (3)«نيبرقألا كتريشع ردناو هلت لوسرلا
 :لوقي امك ةيلوؤسملا ليمحتو فيلكتلا ليبق نم وه ام ردقب زييمتلاو ليضفتلا

 رضحلاو ودبلا لهأ نم نيبرقألل تتأ فيك صيصختلا ةمكح ىلل رظناف
 رزو نم هللا نود هيف الو .ينفي بسن ال 0 فيلكتلا هتأ اوملعيل

 رطفلا يف هللا لدع لطعت اذإ اعفترم فيلكتلا فرشلاب ناك ول

 (39)رطخ وذو لوضفم رمألا يف نيس ةمزال فيلكللاب للا ةجحو

 رصع اوتكأو نيذلا ءارعتشلا نم عونلا اذه نم ملسم ابأ رعاشلا نإ

 هب رومي امي هلك يعولا ايعاو ناك ،اهءانثأو ىلرألا ةيملاعلا برحلا ليبق ةضهنلا

 عيمجت نمو ،نيملسملا ىلع ةيرامعتسإلا لودلا بلاكت نم ،ذئنآ يلودلا عمتجملا

 امف ةيمالسإلا ةدح ولا برضل فدهي طيطخت ىلع ءانب مهدنج ددجلا نييبيلصلا

 هسفن ردصملا -7
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 ةوق مهلعج يذلا اذه مالسإلا وه سمألاب نيملسملا دحو يذلا لماعلا ماد

 ةوقلا هذه ىلع يضتقي ال اذاملف نرق فصن ق ةيضرألا ةركلا فصن تحتف

 .ناطيتسإلاو لالتحإلا كلذ دعب لهسيل الوأ

 عنارش هلإلا بوص نم سيل نأو ةنجه اتهب هللا نيد نودتعي

 عننفظف ءامسلا نيناوق نأو دسفم ضرالا يف نيدلا ع وقو نإو

 عراصم يقرلا بابسأل رضم هلك لسرلا هب تءاج يذلا نأو

 ... عطاوس يقرلل تتاب لاز ولو ةملظ ضرألا يف مالسإلا ىدم ثاو

 عقالب رايدلا نييآلا ةلود يفو ةرضنو ىعرم ليطعتلا ةلود يفو ...

 (40)عنادخو ةيناسنإ ليطعتو ةلودو نيدو دايص ةلابح

 :اهيلع رلا نوكي فيكف .ةتيبملا مهاوعد كلت

 عماطملا الإ دوصقم الو ايغبو ةيزخو اكفإ قافآلا اوألم دقل

 عنافظف لوقعلا مكح يف مراحم مهتعنم ذإ مالسإلا ةلم اوفن

 عساو سفنلا يهتشت ام ىلإ ليبس مهيلع قاض مالسإلا اودنق ولو

 عيابطلا هتضتقا امهم مهتلاذن اعكتر ةلاذرلا يف مهتقلطا الو

 عزاتتو انبهن يف بلك مه ةظاظفر ةَرش مهتشَّرح الو

 )41 )عناطق وأ مه ثرإ مهكالمأو مهحامر ديص مالسالا ينب ناك
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 ذح يآ لاإ كردي هاجتإلا اذه ف ملسم يبا رعش عباتي يذلا نا قحلاو

 نم امه داري امب اريصب ،اهعئاقوو اهثادحأل اعباتم ،هتّمأ ريصعب ايعاو لجرلا ناك

 .اهئادعأ

 وأ ،لماحتملا بتاعلا فقوم فقي ال عوضوملا اذه جلاعي نيح ملسم وبأو

 حضوي ةلعلا ضرعي امدنعو ءاودلاو ،ءادلا نبي وه امنإو كلاهتملا سئابلا

 .ةأرجو ةحارصب يتاذلا دقنلا امدختسم ةيعوضوم لكب اهبابسأ

 عمال هماهملا يف (42٨)لآ حال دقو انعادخنا انم ءادعألا نكم دقل

 عدار متامو ورمع ىلع ديزل ةلمحو ضعب قوف ضعب (43)ةروسو
 عياشتهاعتااميف عيش هل بهنم ك نيآلا اذه قيزمتو

 عراقت ىوهلا عابتأ تالالض ىرن يذلاو دحاو ًالإ نيدلا امو
 عزانتلا اذه نآرقلا يف ءاج الو ةنايد فلأ راتخملا كرت امو

 عماج لكلل نيآلا ماظن تيلو اوقفتي ىل نيدلا لهأ تيلايف
 عراقتتاهسفن يف تلعج دقو انفويس الإ مالسإلا حبذ امو

 (44)هقاو هيلها نيب امث مظعاب همصخ فيس نم مالسإلا ةعلص امو

 نأو مهسفنأ نم مهءاد نأ دجوف نيملسملا لاح يف ملسم وبأ رظن دقل

 اونكم دقف ى يلخادلا نماضتلا نهو امدنع لإ مهيلع بلاكتي مل يجراخلا ودعلا

 .مالسإلا نأ ىلع "مهلمش تنشو مهاوق تنهرأ نتفلا نأل مهسفنأ نم ودعلا
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 نإف ،صوصرم ناينب مهنأك افص هليبس يف داهجلاو رزآتلاو يخآتلا ىلإ مهوعدي

 ،قاقتخلاو عزانتلا ىلإ وعدي ام نآرقلا يف ءاج الو !ةنايد فلأ كرت ام لوسرلا

 ودغت تباثلا يودحولا يناميإلا موهفملا اذه نم قلطنت ال ىوعد لكف ذئدنع

 وأ يقرع وأ يموق راطإ يف نوكت نأ اهل عفشي الو ،ةتتشم ةقّرفم ةلطاب ىوعد

 ىلإ ذئدنع مهف ةجاح الف هحانج تحت اعيمج نيملسملا مضي نيدلا نأل يفئاط

 .مهثعش ملت ةركف وأ مهَّمضي رخآ حانج

 ىري هَّتأل ةيميلقإلا وأ ةيموقلا ىواعدلا ىلإ نكري مل ملسم ابأ رعاشلا نإ

 امب رخفيلف رخفي نأ ملسملل ناك اذإف ]ةيلهاجلا بساور نم ىواعدلا هذه لك

 يذلا ينارلا جهنملاب زتعيلف زتعي نأ هل ناك اذإو ،مالسإلا وهو هب هللا هرعأ

 عضي ملسم لك ناسل ىلع ادغ يذلا تيبلا كلذ دةري هب ينأكو نآرقلا هعضو

 نب نارمع يرانلا رعاشلا لوق وهو ءءامتنإ لك قوف مالسإلا ىلإ ءامتنإلا
 ةريشعلاو ةليبقلاو بسنلا ىلإ مهرومأ لك يف نومكتحي موقلا ىأر نيح ناطح

 انطوم نامع نم دزألا يف دجو نأ دعب لاقف مالسإلا هبراح امم هبشأ امو

 .هتامم ىتح مهنيب شاعو اناوخأو

 (45)ركش نم هللاب هللا دابع لواو دحاو هللاو مالسإلا ونب نحنف

 وعدتو ،هريغل ال هدح ر مالسإلل شيعت يلا ةضفنتنملا ةيناميإلا ح ورلا هذه

 ،ةارتخلا ءارعشلا ةوعدو حور يه ‘هاوس نود هدحو نآرقلا ىلإ ماكتحإلا ىلإ

 .مهرعش يف زراب ملعم اذهو

 اونيزت لاجر مه مهب رختفي نيذلا هءابآ نإف ملسم وبأ راس هجهن ىلعو

 .مالسإلاب اوفرش و ىوقتلاب اولمحت و ،ناميإلاي
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 عضطاوقلا اضر نع مهتعطق امف اكرابم ايعس ةلل اوعس لاجر

 عداوتصلا ليبسلا يف مهتعتص امف هليبس عابتا ةللا ىلإ اوبانأ

 عماج هلا ام نيآلا يف اوقرف الو هعمج هللا قرف ام اوعمج امف

 عباتم مهيلع يرفي الو مهاده فتقم لض ام ،َقحلا لهأ كنلوأ
 عراش وه امو يضقي ام ،هللا نع مهمهف راج ام مهفلا لهأ كنلوأ

 عنارذف مهركذ امأو إمنغف مهتايح امأ ريخلا لهأ كللوأ

 عفاضو ىتلا يف تاكرب مهف اونف ولو ىتح لضفلا لهأ كنلوأ
 (46)عماجملا ريرج اي انتعمج اذإ مهلشمب يننجف يخايشأ كلنلوأ

 وأ ةيرصنع ىلإ وعدي نم لك نذأ يف ملسم يبأ نم ةوق ةخرص ةعوطقملا هذهو

 لدبتي ال مكحو زوجي ال لداع يوامس نازيم هدنع رخفلا نازيم ثأل ةيميلقإ وأ ةيوهج

 .ريغتي الو

 دوصقم ضيرعت ًالإ ةعوطقملا هذه رخآ يف قدزرفلا تيبل تنمضت امو
 دقف ‘باسنألاب رخافتلا مهرعش جاجع راثآ نم نيذلاو ضئاقنلا ءارعش فقومب

 نع الدب هدنع يخايشأ ةملك تحبصأف قدزرفلا تيب يف ةدحاو ةملك ريغ

 امأ ةنسحلا مهتريسلو مهلضفو مهملعل خ ويشلاب رخفلاو قدزرفلا دنع يئابآ

 .نيرابتعإلا نيب ام ناتشو ‘©بسنلاو ىبرقلاو مدلا ةلعلف ءابآلا

 لزانتي ال لا هتديقعب كلذ طبري بهذملا اذه بهذي نيح ملسم وبأو

 لاثتمأ بح هئنأ ىفكو زازتعلو رخف بح سيل خويشلا ءالؤهل هتحف ،اهنع
 .ء ١ دتق ا و
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 رظني هنأ وأ (47)ةعزنلا يموق ناك هأ يعدن نيح ملسم ابأ ملظنو

 اذه ملسم يبأ ىلع نوضرفي وأ يأرلا اذه نوري نيذلاو(٨)(يموق قفأ) ىلإ

 ىوعد يمه امنإو رعاشلا رعش نم مهدناسي ليلد الو مه ةجح ال ميسقتلا

 دقع يذلا يمالسإلا رمتؤملا نم ملسم يبأ فقوم ديحولا مهليلدو .ةلطاب

 ،هفقوم اهيف حضوي ةديصق بتك ذإ م1911 ةنس اشاب ضاير دي ىلع ةرهاقلاب

 مهنم ةباجتسا نيملسملا نييرصملا دض طابقألا ةرماؤم فشك دق رمتؤملا ناكو

 طابقألاو نيملسملا نيب ةنتفلا ثبل ءافخلا يف مهكرحت لا ةيبنجألا يديألا ضعبل

 .اهضرأ يف بهذ ىلإ هلوحتو عمجلا ىلع لينلا ءام ركعتل

 امتإو اقالطإ اهتايبأ ف يموقلا سفنلل رثأ ال اهسفن ةديصقلا هذهو

 هذه يف ةيمالسإلا هتعانق نع ملسم وبأ ربع دقو ةضحم ةيمالسإ اهتيؤرو اهفده

 ١ :لوقي ثيح ( ةيموق )نيسرادلا ضعب اهآر لا ةديصقلا

 رهس يف اهنم نيلا نفج تاب ةثداح ام لينلا نيطق اي

 رغتؤملا كاذو طبقلا ةطخ اهريغ تظاغو رصم تقلقأ

 ردقلا اذه ىلع لينلا ىرج نإب ىسالا لك ىسالاو يموقل اي

 رشأو صاصتخال اوبأ وبرشاو اقلطم يعارملا يف مك وقياض
 (49)رطبلا لدعلا هبسكا نم ناش م مرادقم نم مظعأ اوبلط
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 :ناويدلا مدقم لوقي

 موقت فوس نامع تأ 0هل هتديصق يف نلعيف اصلاخ ايموق اهاجنآ هجتي

 نوصلختيف ةوق اهتاقيقش عم ريصتو مهدح برعلل ديعت فوسو ،برملا قحب

 يف برعلا لاوحأ مهف نم هتميق فرعي هيجو هاجن اذهو رامعتسإلا نم اهب

 ةيموقلا ةركمنل رعاشلا يعو كرديو ىلوألا ةيملاعلا برحلا نمز يا رعاشلا رصع
 ضهانلا يبرعلا مل اعلا نع اديعب رابحنزب ةيموقلا ةديصقلا هذه مظن هّتأ فرعي نم

 ىلع باع ارعاش ابطاخم ةيموقلا هتريغ رهظت يتلا تايبألا يه هذهو كاذنآ

 (50): «ليوطلا مهمونو مهرخأت برعلا
 لاجرلا رررحأ لاعفأ دجت نامع يف ةدايزلاب لضفت

 لاملا تازيزع باسحاو لضفو دجم نم تنش ام دجت
 لاذقلا ضيبم رفكلا هيلع انأش مالسإلا ةبيه نم دجت

 داغ لك صخرت نيآلا راثب تاممصم لاجرلا ممه دجت
 لاكتاديدنصمكهتف دبع مون متم قرشلا نيطق
 لاجحلا تاتر نيب انينه اومانف الوأ اندنع اوموقف

 (5ا)لاَمشلابو نيميلاب اذيذ مكنع دودذنو مكقح ذخانس

 خرصت هذه نأل تايبألا هذه ريغ رخآ اليلد ةمدقملا مدقي نأ دون انك

 ثيح .ةيبرعلا ةيموقلا ال ةيمالسإلا ةمألا وهو ملسم وبأ هب رتعي يذلا ءامتنإلاب
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 اهب لاجرلا تأو .مالسالا ةبيه نم اهب امو نامعب ارختفم حوضو لكب لوقي

 ..تايبألا رخآ ىلإ لاغ لك نوُصمخريي نيدلا لجأ نم

 ىلإ جاتحي ال سنجلا ىلإ ةنكاَّرلا ةقيضلا ةيموقلا نم ملسم يبأ فقومف

 ءاج امك ةيبرعلاو ةيمالسإلا ةمألا ىلإ ءامتنإلاب يوقلا هساسحإ تأل كلذ 5قيلعت

 .ليتنلا يداو نع ثدحتي وهو هبابسأ نع كلذ

 رهس يف اهنم نيدلا نفج تاب ةثداح ام لينلا نيط قاي

 ناك دقلو ،ةيبرعلا ةيموقلا نفج ال ،قرؤملا وه يمالسإلا نيدلا نفجو

 :الئاق رصم يف ديحوتلا ةمأ ىلإ هءادن هَّجو نيح احيرص ملسم وبأ

 ررغرفهتلاةهبج يف ترص دقل رصم يف ديحوتلا ينب اي
 (52)رصتنا هللا عم ناك نم نذإ مكتضهن ىلع هلا ةغبص

 مالسإلا لطب اشاب ضاير مهدوقي نيذلا ةمألا ةوفص مه ديحوتلا ونبو
 :هوعدي امك

 ردتقملا مممهلا دجملا لجر ىلمعلا ماقمق مالسإلا لطب

 "رمتذلامزعلاوذةمهلادلج ىهتا موصعم ةجحلا عصان

 (5ة)رزو يف هنم ديحوتلا رطف تدغ نم ضاير رعلا بحاص

 تالاجر نم هنوكل لب ،ايبرع هنوكل ال اشاب ضايرب رختفي ملسم ابأ نإ
 ،مالسإلا ىلإ ءامتنإلاب يدلا روعشلا اذه لجأ نمو مالسإلا ةامحو مالسإلا

 نم ةض رصم يف نيملسملا هناوخإ بناج ىلإ فوقولل هسفن ملسم وبأ بهي
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 هتكراشم نوكت نأ فسأي وهو ‘نييرصم اوناك ولو طابقألا نم مهئواني

 ررغلا لسرأل اذإ رصنلاب يتاي رعشلا نأ انيقي ملعي ول هأ ىلع رعتنلاب هناوخإل
 .ررغلا ولت

 ربعملا مأ تنكس مأ تصقر اهب لفحت ال هللا لوحب مق

 ررتنلا ىضرا ال مجنألا مظنا لزا ملارصن رعتثلا نوكي ول
 رثع ماق نإرصتلا يف ملق ىلإ عجرن مل فينملا انكلم ول
 (54)ردق فيك هتنم يخال هرصن يدبي رحلا رويغلاو

 اذه نيب ام ناتشو هسنج يخأل ال هتنم يخأل ملسم يبأ نم اذإ رصنلاف

 !!كاذو

 ةيمالسإ ةينيدلا هعزانم» (يدجتلا يلع ) لوقي امك ملسم ايأ أ

 .حصنلا ءادسإ يف هانعم مه ةفاك نيملسملا ةعامج ةدودحص ةيسوق ال ءةلماش

 ىساي كلذل وهو ي هرسي امو ءوسي ام نوكي مهلبق نمو قحلا ىلإ ةوعلاو
 .(55)«...مهتدحو عادصناو مهتملك قرفن

 ىلع ملسم يبأ لمحل ةلراحم يأ نأ ثحبلا اذه رخآ يف ررقن نأ ةونو

 ةقيقحلل ملظو ،هتيرعاشل ملظو رعاشلل ملظ وه قّيضلا يموقلا هاجتالا اذه

 نوعضخي نيذلا كئلوأب ةربع الو .ةيدقنلا ةساردلاو ةيملعلا ةيعوضوملاو ةيخيراتلا

 نع ىراوت نإ فيزلا نأل "حلاصملل ئدابملا بهذملا نوعوطيو ةسايسلل بدألا

 لبق نم رمألا هللو سانلل هتقيقح هيف فشكت موي ءيجي نأ دب ال انمز نيعألا

 .دعب نمو

 .06 ص ©ناريدلا - 4

 . 2ص 5.م1980/ه1400 ثارتلا ةرازو ةعبط يدجنلا يلع ،ناريدلا ةمدقم - 5
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 هرعش ثيس لاهتبالا

 ابأ تأل كلذ لعفي امنإ ملسم يبأ رعش ىلإ سرادلا هّجوتي امدنع

 .ةخسار ةّتنيد ةديقع ةليصألا هتافصاوم لكب ملسملا رعاشلا لعي ملسم

 بذبذت ال ،ساتلاو ،ةايحلاو ،نوكلل ةيمالسإ ةيؤرو ىاتباث ايدمحم اكولسو

 زيمتي ،ةيدقعلاو ةيكولسلا صئاصخلا هذه بناج ىلإ وهو ،زازتها الو اهيف

 ةيرعشلا ةبرجتلا لعجت ييلا ةعئارلا ةينفلا تايلامحجلا عمجت ةضاّيف ةييرعاشب

 .رنؤتو ،كّرحتتو ضفتنت

 لثم فارطألا ددحم اعوضوم رعشلا اذه نيب نم سرادلا راتخي امدنعو

 ةقحاسلا ةيبلغألا نأل يعوضوم عفادب هيلإ هجوتي امنإف ،تالاهتبالا رعش

 دئاصق تذوحتسا دقف ‘ىحنملا اذه وحنت امنإ ملسم يبأ دئاصق نم

 .ديزت وأ هرعش يثلث غلبت دق.هناويد نم ربكألا ىلع هدنع لاهتبالا

 :ةفلتخملا اهتاعوضوم ىرخألا هدئاصق مظني مل ملسم ابأ نأ ىلع

 لثمي يذلا يدلا حاحلإلا اذه تحت آلإ ءاثرو احدم ءاضاهنتساو ،انينح

 .ريبعت غلبأ ةيصخش نع ربعيو ©ليثمت نسحأ ملسم ابأ رعاشلا

 ،ميقتسملا جهنلا اذه راطإ نع جرخت ال اهلك }هيثارمو هحدمو هتاينطوف

 مث ،ةينيعلاو ؛ةيميملاو ،ةينونلاو ةروصقملا :ةينطولا همحالم لمأتملا رظنيلو

كلذ دعب رظنيلو ‘ يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشل ا دئاصقل هتاسيمخت رظنيل



 أل ،عيفر يكولس بلاقب اهلك تغيص دق اهدجي ءالجألا ءاملعلا يف هيثارم

 )56(. اهيلإ عاد اهنع قثبنم ،ةماقتسالا لوح روحمتم بلاغلا يق هلك هرعش

 دق نوكن ،رخاَرلا رحبلا اذه ىلإ لوخدلا ىلع ؤرحن امدنع اننإف اذل

 رعش جاومأ قمع نم يتأت ال انه ةأرجلاو تاذلابو الوأ انسفنأ ىلع انارحت

 اذه قشل هانرتخا يذلا بكرملا نوك نم يتأت امنإو ڵبسحو ملسم يبأ

 عوضوم لوانت نم ءرملا ىلع رطخأ سيلف ‘بقاوعلا نومأم سيل مضخلا

 اولصي نل مهنإف ؛اهنعو اهيف ءاملعلا لاق امهم يلا ةيرشبلا سفنلاب قلعتي
 الفأ مكسفنأ يفوإلانادحتت يلا ةيركلا ةيآلا ريسفت دودح ىلإ

 هنأ مهل نيبتي ىتح مهسفنأ يفو قافآلا يف انتايآ مهيرنسإ» 0ة7)«نورصبت
 لجو ىلع هلخدن اننإف كمطالتملا رحبلا اذه لخدن نيح اذإ نحنف .ه قحلا

 :اهركذ قباسلا بابسألل افوخو

 قلعتي هنأل رعشلا نم عوتلا اذه داعبأ ىلإ ذافنلا ةبوعص "

 . مهفلاو ءاوتحالا بعص رمأ يهر كتايناحورلاب

 لوح رودي امنإ ملسم وبأ هبتك ام لج نأل عوضوملا فارطأ ةعسو ٠

 امنإو ،فقامعألا ىلإ ذافنلا وأ ةطاحإلا يعي ال اذه انثحب نإف اذل ،روحلا اذه

 يبدألا ىدتنملا ةلحي .ملسم يبأ رعش يف كولسلا دئاصق ،يدنكلا ناميلس نب دمحأ رظني - 6

 اتيب 5680 اهب غلبف ةينيدلا هتايبأ نيسرادلا دحأ دع .202 آص1991 يف رداصلا ددعلا

 يبأ ناويد رظني .لعتفملا ديدحتلا اذه ىلع قفاون ال انك نإر اتيب ۔9000 عومجب نم

 .13۔ص (طوطخم) قزر حالصإ/د ملسم

 .27 ةيآلا ، ةدحُسلا ةروس - 7



 لّمأت بيجعلا هملاع يف لمأتلاو «مضخلارحبلا اذه نم برقتلل ةلواحم وه

 .بيرحتو ةدافتسا

 لالخ نم ملسم يبأ دنع لاهتبالا ةديصق عم فقن نأ لواحنسو

 :ةيلاتلا رواحملا

 .اهداعبأو اهفيرعت لاهتبالا ةديصق "

 ؟هب متها اذاملو ملسم يبأ دنع نفلا اذه ةناكم ٭

 .يعوضوملا اهبناج نم هدنع ةديصقلا هذه رواحم ٭

 .يتفلا اهبناج نم اهرواح "

 .فوصتلاو دهّرلا نيب لاهتبالا ةديصق ٭

 :ا باعبأ .اممفبرعن :لامهنبالا ةدصبصق - )1

 اذإ ءاعدلا يف لهتبا :روظنم نبال برعلا ناسل يف ءاج

 هلل هصالخإو ،ءاعدلا يف داهتجالا لاهتبالاو ،عرضتلا ،لاهتبالاو....دهتجا

 .لجو رع

 (5ة)ينيبذاكلا ىلع هلل ا ةنعل لعجنف لهتبن مث ط زيزعلا ليزنتلا يفو

 .انم بذاكلا ىلع ةنعّللاو ءاعدلا يف انم لك دهتجيو صلخي يأ

 برعلا مالك يف هانعم لهتبملا :موق لاق :يرابنألا نبا ركب وبأ لاق

 :نابيش ةغبانلا لوقب اوجتحاو هلل ركاذلا حبسملا

 .61 :ةيآلا ©نارمع لآ ةروس - 8



 لاهتبا يأهللاللهتباو اباح_تناو ةهآ ليللا عطقأ

 ع َرضتلا هلصأو .اعيمج كيدي دمت نأ لاهتبالاو :ءاعدلا ثيدح يقو
 .لاؤسلا يف ةغلابملاو

 داهتجالاو :ءاعدلا يف عّرضتلا وه ؛لاهتبالا ىنعم نأ ىرن انه نم

 ةروس يف ءاج امك .ةدابعلا ىنعمب نآرقلا يف درو دقف ءاعدلا امأو .هيف

 مهوعداف مكلاثمأ دابع هللا نود نم نوعدت نيذلا نإف فارعألا

 (59).«“نيقداص متنك نإ مكل اوبيجتسيلف

 ال هنود نم نوعدت نيذلاو قحلا ةوعد هل لل :دعرلا ةروس ينو

 .هفلابب وهامو هاف غلبيل ءاملا ىلإ هيفك طسابك الإ ءيشب مهل نوبيجتسي
 ةريثك تايآ يف ةظفللا تدرو دقو (60)لالض يف الإ نيرفاكلا ءاعد امو

 ىنعمب دري نيح ءاعآلا دجن اهلك دهاوتنلا كلت لوانتن امدنعو ،ىرحخأ

 (6ا).هئاهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هلل و » ءادنلا ىنعم اضيأ هنمضتي ةدابعلا

 ةلّصلا ظفح هنأل ؛نينمؤملا هدابع ميركلا نآرقلا هب يصوي امت ءاعلاو

 (62)مكل بجتسا ينوعدأ مكبر لاقو ظ هبر و دبعلا نيب عطقنت ال نلا

 اذإ يعادلا ةوعد بيجأ بيرق ينإف ينع يدابع كلأس اذإو

 (63). يناعد

 .194 :ةيآلا ؤ فارعألا ةروس - 9

 .14 : ةيآلا دعرلا ةروس - 0

 .180 ةيآلا ،فارعألا ةروس - 1

 .60 ةيآلا رفاغ ةروس - 2

 .186 : ةيآلا ةرقبلا ةررس - 3



 نونمؤملا لازي ال امم ءايبنألا ةيعدأ نم جذامن نآرقلا انيلع صق دقو

 ناسل ىلع تدرو دقو ؛مهب ءادتقاو ايسأت مهتاولخو مهتاولص يف اهنودةري

 تاولص مهريغو دمحمو ٥©=ىمسيعر 6كىسرومر ميهاربإو كحونر .مدآ هلل ١ ءايبنأ

 .نيعمجأ مهيلع هلل ا

 رشلاو ريخلا لاح يف ءاعتلا يف هتمأ قث ميركلا لوسرلا بغر دقو

 همالستسا ةمالع وه نمؤملل ةبسنلاب ءاعدلا نأل ًَرضلاو ركتنلا عضاوم يفر

 ؛عيش َلك ردمو ،ءيش لك قلاخ هلل

 دنع ربصلاب ءاعدلاو ،اماعنإو ءاطع هديزي ءامعنلا دنع ركشلاب ءاعدلاف

 ابرق هللا نم هديزي رافغتسالاو ةبانإلا دنعو ،اباوثو ارجأ هديزي ءارضلا

 .اذالمو

 لزني ملامو لزن امت عفني ءاعدلا تأ لت لوسرلا نع ءاج دقو

 طسب اذإ يحتسي .ميرك يمح هلل ا نإ» :لاقو ،ءاعتلاب هلل ا دابع مكيلعف

 يف ءاج ام رخآ ىلإ .«ءيش اهيف سيل ارفص اهري نأ هيدي هيلإ لجرلا

 ىلع نمؤملا وعدتو ،ءاعآلا ىلع ضحت اهلك ثيداحأ نم عوضوملا اذه

 .طشنملاو هركملا يف ،اراهنو اليل ،ارهجو اًرس هتمزالم

 امامتها ةفوصتملا تايبدأ يف دجن اننإف يمالسإلا ثازتلا ىلإ اندع اذإو

 يف اهيلع ءرملا نوكي نأ يغبني \اطورشو ابادآ امل اوعضو ،راكذألاو ءاعدلاب

.هئاعدل هللا بيجتسي ىتح ءاعلا ةلاح



 نيلا مولع ءايحإ نم لوألا ءزجلا يف دجوت ليصافت بادآلا هذهلو

 بتك اهب ظتكت امك ،يريونلل برألا ةياهن نم سماخلا ءزجلاو يلازغلل
 .قئاقرلاو { ةفوصتملا

 نيح سفنتلا ءافص ىلع ةيفوصلا صرحي فيك نيبت بادآلا هذه ةلمجو

 هيلإ اهرقف راضحتساو ،هللاب سفنلا لصوف بادآلا هذه ىلع ضارت

 نم كفعلوأ لك.نيقيو ةقث يف هلضفل اهراظتناو ،هيف اهتبغرو .هنم اهتبهرو

 ريخلا راظتناو ،(6)نادج ولا ةيبرتو ،بلقلا ريهطتو ،سفنلا لقص يف لماوعلا
 ةيقالخألا تاكلملا ءانب يف ليصأ باب ‘كلذل سفنلا ةئيهتو ؤهلل ا نم هلك

 هسفنل كلمي ال دبعلا نأو ،هلل ا ديب رمألا نأ نيصلخم انظحال اذإ اميس الو

 لوسرلا فصي اذامل نينقوم مهفن انلعجت اهلك بابسألا هذه ،اعفن الو اًرض
 ٢ ] . م - ,,=-

 !!ةدابعلا خم هنأب ءاعدلا .ك

 اذه ىلإ ملسم يبأ لثم رعاش هجتي اذامل مهفن يناميإلا قلطنملا اذه نم

 حبصت ثيحب دئاصقلا هذه َلك هناويد نم هل سركي اذاملو ،رعتنلا نم عونلا

 ةيرعشلا هلامعأ بلغأ عبط يذلا حورلا حبصت لب ،هيلع بلاغلا ءزجلا

 .حيضوتلاو حرشلاب تاذلاب ةطقنلا هذه ىلإ دوعنسو

 .40ص/2ج ،فقالخألاو بدألا يف هرثأو يمالسإلا فوصتلا :كرابم يكزاد - 4



 ؟لامهنبالا ةميحقب ,لصم وبأ منا امامل - (2

 ام لوأ ناك رعشلا بتك نيح ملسم ابأ أ ملعأ هلل او- يل ودبي

 اننأ كلذ ةيآ ،رك ذلاو لاهتبالا رعش يأ ،صلاخلا ييلا رعشلا وه هنم بتك

 ةينيدلا راكذألا نم ةعومجب نع ةرابع هدحن طوطخملا هناويد ىلإ دوعن امدنع

 يبأ راكذأ يف ينامحرلا سفنلا :ادوصقم ايلالد اناونع هسفنب وه اهاطعأ

 يذلا وهو ،افنآ انركذ امك هدئاصق بلغأ لمشيو ،(©)ينالهبلا ملسم

 .ةعضاوتملا ةساردلا هذه نم انينعي

 دحاو ناونع تحت اهلك يوطنت نيوانع ىلإ هسفن ناويدلا مسق دقو
 :اهنم ناكف ،بيترتلا بسح اهدادعأب الإ هدئاصق نيب زيمي ملف راكذألا وه

 مث ركذلا طورش يف ةمدقمو ،ستقملا يحولا :هناونعو لوألا ركذلا

 .اتيب 1567 هتايبأ ددعو ،ىنسحلا هلل ا ءامسأل ةكرابملا ةوعدلا ةحتاف

 هتايبأ ددعو ،ىنسحلا هلل ا ءامسأ يف ىنسألا سرمانلا :هناونعو "يناثلا ركذلا

 .اتيب 2

 ددعو ،ىنسحلا هللا ءامسأ يف ىنسألا جرعملا :هناونعو ،ثلاثلا ركذلا

 .اتيب 114 هتايبأ

 ددعو ،ةححتافلا ءامسأب لسوتلا يف ةحتافلا ةحفتلا :هناونعو ،عبآرلا ركذلا

 .اتيب 202هتايبأ

 .دحاو ىنعملاو (ينابرلا سفنلا) ىرخأ ةيارر يف - 5



 ددعو ‘ءانثلا طومس سيمخت ق ىنملا كرد :هناونعو .سماخلا ركذلا

 ينابرلا ملاعلل لصألا ف يه ةديصقب اهسمخي ةديصقلا أل رطش 256 هتايبأ

 .يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا

 .اتيب 5 سوفنلا سدقم :هناونعو .سداسلا ركلا

 .اتيب 855 بيطلا ملكلا :هناونعو .عباسلا ركلا

 ،اتيب 700 هتايبأ ددعر تاحلاصلا تايقابلا :هناونعو ،نماثلا ركلا

 طوطخملا الو عوبطملا ناويلا يف درت اتيب نوثالث : ىلاوح اهنم طقس

 .دئاصقلا هذهب قحلتو

 ،يلاهتبالا هاجتالا اهعيمج اهلمشي نأ نكمي لا دئاصقلا يه هذه

 رعاشلا ةمدقم كلذ ىلع لدت امك ،ضرغلا اذه اساسأ تمظن امنإ اهنأل

 . هءانثأو ركذلا لبق ةنيعم ةيكولس اهل عضي ثيح !هسفن

 ءاهئادأب هلافتحا ىلع دئاصقلا كلت اهب حتتفي يلا تامدقملا تلد دقو

 فوج يف ةالصلاو عوشخلاو لتبتلاو ءوضولاو ةراهطلاب هسفن ءيهي ناك ذإ

 كلت يف هبر اهب يجاني ءاعد هناسل ىلع تايبألا كلت باسنتف ،ليللا

 عئلتعيو ،هنادحج و اهب ضيفيو ‘هتفطاع اهب شيحت ةعيفرلا ةيحورلا تاظحللا

 .(66)«هحناوج اهب قفخت و اهبلق اهب

 مامتها نع اعابطنا انمامأ مدقي يذلا عيرسلا ضارعتسالا اذه دعب

 ءارعشلا نيب نم هب درفتي داكي يذلا يرعشلا رقلا اذهب ملسم يبأ رعاشلا

 .202ص ،قباس عحرم .يدنكلا ناميلس نب دمحأ - 6



 كردن ،ملعن ام ىلع يبرعلا ل اعلا ف لب ؤ&بمسحو نامع يف ال .هل نيرصاعملا

 7 ىلإ اهب برقتي ةليسو رعشلا ذختا دق ملسم ابأ تأ

 راتخا ييلا ةيحورلا ةولخلاو ،ةَيسفنلا ةاناعملا هنإ رخآ حلاص لمع ياب

 .ةضاضغ كلذ يف امو ،َيرعشلا ًرفلا اهنع ريبعتلل

 عفاود يهو _ ةيعامتحالاو ةيسايسلا فورظلا قاطنتسا نع اديعبو
 2 « , ح

 ايانح نم ةَّوق لكب عبان ،يتاذ عفاد نم ادبن نأ دون _ كش الو ةيعوضوم

 عفادلا نم بير الو ىوقأ نوكي رعشلا ةباتك يف يتاذلا عفادلا أل رعاشلا

 :لاقف اذه هرايتخا نع سانلا لؤاست عقوت رعاشلا اأكو ؛ئجراخلا

 يتبرقو يفاته يف ادجُم كيلا يديس تبرقت ىنسحلا كنامساب

 ةولخ دعب ةولخ يبر كهجول اهركذ ليترت عبطلا ريمس تلعج
 ..................................... ارس بناحس ينرطمأ كقحب

 6ةئيورخألا يفو ايندلا ف يهلإ هّمتأ ريخ لك نم اهب يل بهو

 ةعارضلا فكأ هيلإ عفريو ،هلل ا وعدي امنإ هنأب رعاشلا ساسحإ لعلو

 قدصلا نم اميمح اوج اهيلع ىفضأ يذلا وه دئاصقلا كلت دشني وهو

 نأ هيلإ ليخي "نعمتب دئاصقلا كلت ددري امدنع ئراقلاو ،يحورلا يلجتلاو

 بارحم يف ًالّنبتم اًمشاخ وعدي وه امنإو ،ايداع ارعش دشني ال رعاشلا

 كلت متاوخ يف اميس الو هرعش نم انعلاط املاط فقوم وهو رعشلا
 رثكأ ءاعدلا ظفل رركتي ثيح ىنسحلا هلل ا ءامسأل اهصّصخي يلا تالّوطملا
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 يئاحيإلا هساسحإو ،ةقداصلا ةيسفنلا هتاناعم نع رعاشلا نم اريبعت &ةَرم نم

 .ضايفلا

 تّبثتملا ذناعلا ماقم اذهو اجرلاو فوخلا فقوم اذه يها

 ةبيخو ،سايو ،سالبإو ‘درطل اعدلا فقوم ينتفقوأ ام يها
 تبخ تابخإ نامرحلاب ءاب الو اعدلاب كتاعد ىقشي ال يهلإ

 يتوعد وحن ينتضهنأ امل لا ةئلزا ةرظن الول يها
 يتوضح رضاح لاو اهلنرا . ةوعد ةباجإلاب يوشب يه

 يتميزع تبو .يتدارإ مزعو زجاح كخع هل ام يناعد يهإ

 68 يتخرصو يتعد عمف ةحتفه اعد نمل ءاعدلا باوبأ يفإ

 ةليسو رعشلا هذاختاو }كهعوضحخر ،هعوشخو رعاشلا قدص ىلجتي اذكه

 هذه ف اهنم . شا امو ءاعدلا ةظفل ددري هلعج امم 3هيجانيو 7 اهب وعدي

 . تارم نامث نم رثكأ تايبألا

 فلتخت ال }هللا ىلإ برقتلا لئاسو نم ةليسو رعشلاب هدنع لاهتبالاف
 نع لاق دقو؛ىرخألا ةروثأملا ةظوفحملا ةيعدألاب وأ ك رثنلاب هئاعد نع هدنع

 خيشلا :هاجتإلا اذه يف همامإو هخيش ةديصقل هسيمخت ةمدقم يف هسفن

 تبرش او ،راكذآلا ةمدخ تفلاح ؤرما ىنكلو» :يليلخلا نافلخ نب ديعس

 ارثأ (ءانشلا طومس) ةوعدلا هذل نأ تملعو ،رارسألا راحب نم فارتغالا بح

 نم ةكرب رزغأو ءءامسلا دبك يف سمشلا نم رهشأ ءامتطاق ناهربو ءامكمطاس
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 تعجرو « اهترجح تذح و ءاهقورعب تككسمتساف .ي ر احبلا) ءام دلا م ايع

 .06 «ادر رحسلا ميدأ نم ال تسبلو ٬ءادن ةزعلا برل سيمختلا عم

 نم ىقرأ يحورلا ومسلا يف ةبتر يرعشلا نفلا اذهب يقتري ملسم وبأف

 اهمسقي اًداروأ دئاصقلا هذه ذختي امإو ظفحي وأ دشني ارعش نوكي نأ

 اهب يقصي ةيحور ةضايرو ةراق ةدابع هدنع حبصتف ،ةليللاو مويلا نيب

 .اهرابغ نم ءيش هباصأ املك ءايندلا راضوأو ةداملا ناردأ نم هسفن

 رجا ١ ميظعل ١ كباب ىلع ىنسح ا كنامسأب لناس يديس

 يلدماهلبحب بوؤد ىنسحلا كنامععأب ذناع يديس

 يلغشو يشيدح اهراكذأاو ىنسحلا كنامساب تبخُم يديس

 ،لوقي اميف هلغشو هثيدح ركذلا حبصأ ىتح ٨&تبخحم ذئاع لئاس وهف

 ىمح يف نمأو ،قلق هب دبتسا اذإ هللا برق اهدجي ةنينأمط كلذ ىلإ عفادلاو

 :لوقي ثيح هسفنب هررقي ام كلذ \©فوخ هب لزن اذإ هلل ا

 يلبُس يهجو مامأ تّمعتو اذالم دوجولا ينع يديس

 لهأو روبمحرب الزنم امرك فداصي كامح للحي نم يديس

 (70)لظحب ءاب بوطخلا كامح يف هتحرط صاق يأ يديس

 :لوقي نأ ىلإ

 0؟ا)يلوتنا ريغ هنم فلي مل كريغ ىلإ هاوه فرصي نم يديس
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 ةًّحلم ةباجتساو ةيسفن ةجاح ملسم يبأ دنع لاهتبالا ةديصق إ

 تاقلح هلوح مكحتتو ،ثداوحلا همامأ مهلدت امدنع هب رعشي ئحور ءاوخل

 هل ا ىلإ ع رضتملا لاهتبالا ألإ اهعفدل احالس دجي الف !ةيسفنلا تامزألا

 دنع هناوهو هتليح ةلقب فرتعيو ،يرشبلا فعضلاب ةلاحم ال رعشي هنأل

 دنع ًآلإ ريصنلا دجي ال يذلا فعضتسملا حالس ذئنيح ءاعدلا ودغيف سانلا

 ،دونجلا هدنع ودغت هلل ا ءامسأف ،ةاغطلا ةربابجلاو ،نبابتسملا رهاق هلل ا

 فطخت يلا قوربلا اهنإ لب ،اهب لتاقي يلا لابنلاو ؤفويسلاو \نوصحلاو
 :ا٤ًوس هب اودارأ املك مهراصبأ

07 

 يلوطو يزنك ءامسألا زونكو يرهق راصنأ ءامسألا دونجو
 يلحم ينيغ ءامسألا ثويغو ينمأ لقعم ءامسألا نوصحو

 يلذو يلاح ءوس نيديرملا راصبأ فطخت ءامسألا قوربو

 يلصوو تانناكلا يف يلصفو يف يرصت ةوق ءالا ضويفو

 يلوس لك اهضيفب يل بهو ءار ون اهرارسأ ئلآل نم ينسكاف

 يليلو يراهن اهراكذاب ب لقلا علوم 7 امّيتم ينثغأو
 يلجتم اهرس راوناب تب دك نإ ثداوحلا نم ىشخأ تسل

 قحب رعشيل ،بلقلا قامعأ نم ةقفادلا تالاهتبإلا كلتل عبتتملا إ
 77 اقح لاق امك كاهتوكلم ف حبسي وهو ،ملسم وبأ ناك ح يأ ىلا
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 داف ،هللا ف ةميظعل هتقنل الإ كلذ امو ،هراهنو هليل اهراكذأب بلقلا علوم

 اهؤلمتف ‘هسفن تابنج ىلع ضيفت ةلئاه ةيحور ةقاط ءاعدلاو ركذلا

 : نامأو ةجاحو 6}ةدابع نذإ يهف ،نيقيلاو ىضرلاو ةنينأمطلاب

 ةيلبلا ميظع رطضم ينإف يتبج برقب ينمركأ يهلإ
 72ةرورضو ةلذ نع تجرعاذل ةوعد ةباجتساو برقب تدعو

 هعوضوملا انهبناج دم لانهتبإلا ةميصق
 اموسرم يركف ططخم قفو ريست ملسم يبأ دنع لاهتبالا ةديصق نإ

 يف اهعبتي لازي امو رصانعو رواحم ىلإ اهمسقي اهمسقي "مولعم يريزر جهنمو

 كلت أرقت تنأو رعشت لب ،اهتمتاخ ىلإ لصي ىتح ةنوزوم ةتباث ئطخ

 ئئزحلا نم أدبي ‘دحاو دقع يف اهكلسي امكيفر ايسفن اطيخ نأ تالاهتبالا

 ينزه ىلإ ئلكلا نم وأ يلكلا ىلا

 بلق قامعأ نم دعصت ةيعدأ اهرمأ ةقيقح يف دئاصقلا هذه ألو

 ةمجرت اهَتأل يونعملاو ظفللا راركتلاب 7 بلاغلا يف تمستا رعاشلا

 ىلع ءامل بيجتسي نأ هللا نم بلطي .ةيسفنلا رعاشلا تاجاحل ةقداص

 ،ةهباشتم اهترثك ىلع اهرراحم تءاج اذل ‘هانحضوأ يذلا وحنلا

 راكفألا ةيحان نم اهنيب اقرف د دجي ءرملا داكي الف ،ةلثامتم اهرصانعو

 تماد ام يونعملا راركتلاب مستت نأ ههلا سيلو‘فقاوملاو يناعملاو
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 نئلو ‘همومغو همومه ةصلاخ ةيعدأو رعاشلا سيساحأل ةقداص ةياجتسا

 كولسلاب مامتها نم فوصلا رعشلا يف فرع امب اهتاعوضوم هباشت ظحول

 ابأ رعاشلا إف يحورلا لُمأتلاو ،ةئيوبنلا حئادملاوءئمهإلا بحلاو قالخألاو

 نم أدبت ةيسفن رئاود يف حادنت ،ةئيجهنم ةقيرطب اهضرع يف قفو دق ملسم

 تالاغشناو مومه لمشتل اًميشف اميش عستت مث ،ةئيصخشلا ةصاخلا همومه

 ةمسب دئاصقلا هذه مست اهتاذ دح يف ةيؤرلا هذهو "ةيمالسإلا هتمأ

 .ةبَبحع ةيرعش ةهكنب اهدرفتو ،ةَيصوصخلا

 بلغألا يف ةيلاتلا رواحملا قفو ريست ملسم يبأ دنع لاهتبالا دئاصقو

 :معألا

 .ىلاعت همسا سيدقت يف ةيحاتتفا ٭

 .هسفن اهب فصو نلا هتافص ركذب ةيهلالا تاذلا ديجمت "

 .هللا بنج يف ريصقتلاو بنذلاب فارتعالا ٭

 .نارفغلا بلطو ةبوتلا ٭

 :يهو ،ةئيورخألاو ةيويندلا هتاجاحو هبلاطم "

 نع هينغي يذلا ىنغلا ،ىضرلاو لوبقلا ،يئدللا ملعلا هسفن ةيكزت"

 ةمألا ةرصن بلط "مهنم ماقتنالا بلطب هئادعأ ىلع ءاعدلا ،لاؤسلا لذ

 مالسلاو ةالصلاب ةمتاخلا مث ،ةاغطلاو نيكرشملاو نيرفاكلا ىلع ةيمالسإلا

 .هلع هللا لوسر ىلع

 نم مخضلا ددعلا اذه نع فقي نأ سرادلا ىلع بعصلا نم هنأ امبو

جرعملا» :هناونع يذلا ثلاللا ركذلا دنع فوقولا انيأر دقف ،تايبألا



 ةديصقلا اهنأ :_ ملعأ هلل او _ انل لّيخ ذإ ،«ىنسحلا هلل ا ءامسأ يف ىنسألا

 © تيب رخآ لإ تيب لأ نم كصلاخلا ءاعدلل اهدرفأ قلا جذومنلا ةّيلاهتبالا

 .اهتمدقم يف كلذ حضوأ امك ةجاحلا دنع اهب ءاعدلل ادصق اهمظن دق

 نم اهريبع ىبع ي ةّيسدمق ت املكو . ةّيشرع تاقفن هذهف دعبو»

 ءةّيئامسألا راونآلا ةلكشم نع اهؤوض قرشو ءةّيناقرقلا رارس الا ضاير

 دئادشلا دنع اهتؤلب دقلو ءهتمحر ىلإ رقتقملا هدبع ناسل ىلع هن ا اه ارج 1

 اهكاهرو كةي اهنلا ةح هن دمحل او . اليلج انكرو > لمج انايغ اهتدجوف

 . «ةيانعلا هب تداج ام بممح

 :يلاتلا وحنلا ىلع ارعش ركذلا مسقي مث

 .ركذلا طورش ف 7 .

 .سفنلا ةيكزت لاؤس يف :ىلوألا ةفيطللا -

 .ةَيمكحلا رارسألاو ةيملعلا راونألا دادمإ يف :ةيناثلا ةفيطللا -

 قراوط نم ةءالكلاو ‘تافآلا عفدل ءاعدلا ينف :ةشلاثلا ةفيطللا -

 .تافاحخملا

 .رازوألا نم رافغتسالاب سفنلا ريهطت يف :ةعبارلا ةفيطللا -

 .مركلا ضويف طاسبناو معنلا نئازخ حتفل :ةسماخلا ةفيطللا -

 .دابعلا مصرو داسفلا ةك وش رسك ف :ةسداسلا ةفيطللا -

.ةمتاخلا -



 ركذتي تسلا فئاطللا هذه وأ ،نيوانعلا هذه أرقي امدنع سرادلا تإ

 ،قيرطلا اذه يف كلاسلل اهوعضو لا ةفوصتملا لاوحأو تاماقم كش الو

 تادابعلا نم ماقي اميف لجو ًرع هللا يدي نيب دبعلا ماقم مهدنع ميقملاو

 .(73)هؤامسأ تكرابت هلل ا ىلإ عاطقنالاو ،ةئيضايرلا تادهاجملاو

 رافغتساو ،بلقلا مدن يهو حوصنلا ةبوتلا وه :مهدنع لوألا ماقملاو

 دقو بنذلا ىلإ بئاتلا دوعي ال نأ رامضإو ،حراوجلا كرتو ناسللا

 نأ لبق ةبوتلا ماقم يف دبعلا اهب ىڵحتي نأ يفبني لاصخ رشع اوفصو

 ماقمو ،ءاجرلا ماقمو ربصلا ماقم يهو ةتباثلا تاماقملا ىلإ اهزواجتي

 لك يف دبعلا نوكيو ،عرولا ماقمو ،رقفلا ماقمو ،ةعفرلا ماقمو ‘ىضرلا

 بتك يف ةلودتم يهو .اهنوفرعي لاوحأ نم ةصاخ لاح ىلع ماقم
 .فوصتلا

 دادعإلاب قلعتت اطورش اهب لاهتبالا ديري نمل ملسم وبأ عضو دقو

 اهج رهب و ايندلا ءاضوض نع اديعب درفتلاو "نطابلاو رهاظلا ةراهطب يسفنلا

 .اهفراخزو

 يف ةيفوصلا اهعضو يلا تاكولسلا هذه لثع ارثأتم ملسم وبأ نوكيأ

 ؟مهبتك

 ءاعدلا بادآ نم يه ركذلا لبق اهعضو قلا طورشلا هذه نإ عقاولا

 ؟محورلا دادعإلا راطإ نع جرخت ال اهنأل .ةيفوص اًسوقط نوكت نأ لبق
 امك _ يهو .ةيمويلا ةايحلا راضوأو ،ةداملا ايند نم ةيرشبلا سفنلاب ًومسلل
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 اهثلاثو ،ءالخلا يف درفتلا :اهيناثو ؤ©بلقلا ريهطت :اهلوأ : _ ارعش اهركذ

 اهسماخو ،ءاعدلا دنع ةلبقلا لابقتسا اهعبارو ،هدحو هلل صالخإلا

 موص لثم ةبحتسم اهنإ :اهنع لوقي ىرخأ اطورش اهيلإ فيضيو ؛ءوضرلا

 نم موصلل امي اًرحَسو ةعمجلا ةليل ركذلا ةوالت نوكت نأو سيمخلا موي
 ءودهو ءاقنو ءافص نم رَحَسلل املو .ةياملا هبلاطمو دسجلا ءاولغ رسك

 ،ةَسيهلالا تاضويفلا يقلتل ابيط اًدادعإ اهنادعيو «سفنلا ىلع نارنؤي

 يلايل نمض ةعمجلا ةليل لضف ىلاعت هلل ا أل تاذلاب ةعمجلا ةليل هديدحتو

 .وه الإ اهملعي ال ةمكحل ،عوبسألا

 دجو ،اًعّرضتم اينم هبر اعد ث طورشلا كلت لمكتسا نم إ :لوقي مث

 .انيقي ةباجإلا

 :الئاق هتحيصن متخيو
 74الكوتم ايدهتسم 7 ءادنلا ءاي ايعاد تامهملا يف اهيلع لوعف

 هذه عضو نيح ركذلل ةديدج ةقيرط ع دتبي مل ملسم ابأ تأ عقاولاو

 نب ديعس همامإو هخيش باتك نع اهلقن ملسم ابأ نأ ودبيو \طورشلا

 ركذي خيشلا دحب ثيح «ةينامحرلا سيماونلا»ب موسوملا يصورخلا نافلخ

 ،مايصلا ةمادتساو ،ةلبقلا لابقتساو ،ةراهطلاو ،ةولخلا :اهسفن طورشلا

 كلذ لقن هنأ ركذي وهو صالخإلاو ربصلاو \©برشلاو لكألا نم ليلقتلاو
 لوق يفو» :ديعس خيشلا فيضيو ؛ّلازغلا دماح يبأ ةبحلا مامإلا نع

 تمصلاو ةولخلا :رومأ ةعبرأ قيرطلا عطاوق نم نصحلا نأ ةجحلا مامإلا
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 ءةبلخن مهمونو ،ةقاف مهلكا :لادبآلا ةفص :ليق دقف رهسلاو ع وجلاو

 يلجني اهنمو ،ع وجلاب رهسلاو ،ةلزعلاب لهسي تمصلاف ؛ةرورض مهمالكو

 عحلا لامج اهنم حوليف ءةّرلجما ةآرملاك نوكيو ،رنتيو ءوفصيو ،بلقلا

 .() «ةرخآلا راونأ اهنم قرشتو

 رعشو ملسم يبأ تالاهتبا نيب ةلصلا يفنن نأ نكميال اننأ ىلع

 فوصتلا ملاع نم اًحضاو اًدادمتسا دئاصقلا هذه يف انظحال اننأل ©فّرصتلا

 ىلإ دوعنسو "مهدنع ةصاخ تالالد اه تاحلطصم فيظوتو .اريبعتو ةغل

 .اهناكم يف ليصفتلاب ةيضقلا هذه

 هنإف ،هانركذ ام لكل ةيرعش ةلثمأب يتأن نأب حمسي ال لاجملا أ امبو

 اهدنع فقي رعاشلا انيأر يلا رواحملا ضعب يف فوقولا يرورضلا نم

 رواحملا هذه ىلع رعاشلا حاحلإو ؛ ًالّنبتم اهلوح فاوطلا دّدرير 5اليوط

 هل بيجتسيل هللا نم ءاعدو !هب رعشي امل ةيعيبط ةيسفن ةباجتسا تاذلاب

 . ةباجإلا بلطو ءاعدلل ةليسو هلل ١ ءامسأ ردغت ذإ ،كلت هتاجاح

 حوصنلا ةبوتلا :ةداع عطاقملا كلت اهب حتتفي يلا رواحملا هذه نم

 اهطرتشي ىلا تاماقملا وأ ةبوتلاو مدنلاو ،هللا بنج يف هنم ردب امب مدنلاو

 .ةَّيندللا فراعملا يقلتل اهريهطتو ،سفنلا ةيقنت يف ةيفوصلا

 :لوقي

 يتعجن كدوج فورعم ىلإ تدشو يتقاف هللا ىلإ تأتشا دق يهلا

 يتلزل وفعو نارفغو يلع ةبوت يسفن تاجاح نم يهلإ
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 ةسيلڵسرلا متاخ اهيف راجا ةنجب ينع ناوضرلا اهربكأو

 يتبيطخ نم مدان يناف اباثم ىصع نم ةمادن تناك نإ يهإ

 ةئيند ايندب رورغم ةمادن ق[َم ةمادن .رطضم ةمادن

 (76)ةئقو رثكب اجي ملو كيلإ هلك نوكلا قراف دبع ةمادن

 وأ ةبراوم نود هبر ىلع هسفن ضرعيل ةصرف ركذلا روحم نوكي دقو

 كلذ ءاج امك ،بنذلا نم رافغتسا ماقم وه ءاعدلا ماقم أل فلكت

 .هلالج لج بنذلا رفاغ :هناونع يذلا عطقملا يف هدنع

 :لوقي

 يتريرسو يترهج يف اهتمّجت احنابق يل رفتغا بنذلا رفاغ ايو

 يتوهش ةدشو اعبط يتَسسخ ىوس اهفازقا يف يل رذع ال ،اهتدوعت

 ةبرق مظعأ هيتآ ام ةرثكل هتاف ادمع مثإلا تبستكا يهلإ

 يتففغب ارمتسم هنع فدصأف ىوهلا ةلفغ يف نآرقلا ينهبني

 يتليحو يفصو راص نأ ىلإ يناهذد ىوه اهنكلو .دحج يتفدص امو
 ةمحرو دوجو نارفغب انيقي ل إ بنذلا رفاغ اي يترنع لقأ

 77يتليسوو يتًّجُح يبر كدوجف ةّجحب نورفغتسملا كباتنا اذإ

 ءهتيعدأو هراكذأ يف تددرتو .اضيأ اهدنع فقي لا رواحملا نمو ٭

 اميف ناك دقف ،رارسألا ملع وأ ةمكحلا هيمسي ام وهو .ىندللا ملعلا بلط
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 هنإ :ليقو هيلإ لوصولا لجأ نم هسفن دهاج يذلا ملعلا اذهب افوغش روردبي

 .يليلخلا هخيشب ًءادتقاو اّيسأت هنوملعي نمم ناك

 :لوقي

 يل به كملع !ميلعلا بويغلا م الع ةداهشلاو بيغلا ملاع

 لحو ميكح اي ملعلاو ةم كمحلاب يلق عدا ضيفلا بهاو

 يلهج ةملظ نير لجأ ضرالاو تا رامسلا رون ،راونألا ضيفم اي

 لجو نيبم اي بجحلا قرم بجح قئاقحلا نع ينثَمنم
 يلقفمب ءاكذلاو مهفلا لغش فذقاو عنادبلا يل فشكا عيدب اي

 )78 )يلهوو يناعد عمساو .يماسالا ر ارسأ رناتس ل فشكا عيمس اي

 هنرسعو هقالمإ هللا ولإ وكفب

 لذ هيفكيل ،قزرلا يف هل هلل ا عسوي نأ اهددر املاط لا هبلاطم نمو "

 ‘هسفن لذي نأ ىلإ ةقافلا هئجلت الأ اًعّرضتم هلأسيو ةجاحلاو لاؤسلا

 هاضري ال لذلا فقوم ةإؤف ،لاؤسلا دي طسبب قلخلا مامأ هرطاخ رسكيو

 .هالومل كلذك نوكي نأ ىرس هسفنل

 ايفاك رمعلا ةئم اكلم يل بهو دان ريغ ىنج ينكلم كلزوَطب

 انار عسوو طسباو بهاوم لا نئازخ حتفاو ءامعنلا يل رفوو

 ايلاثم لذ نم يهجو ةفيحص اضرلاو كلملا كلام اي ينغلاب نصو
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 ايقاب تمد ام ءاتيإلاو ع زنلا ىلع رداق ريغ ىلإ يتاجاح قلت الو

 (79)يدايألا يتوت لضفلا يتؤت كلملا كل ىنغ الو ،كيدي نم ًالإ ريخ الف

 سيل هبلط تأ ركذي ،ءارثلاو قزرلا يف هل عسوي نأ هلل ا اعد املك وهو

 نع كلذ هنوصيل امنإو ،هتاذل لاملا يف اح وأ ،اهفرخزو ايندلا لجأ نم

 :هلوقب ةحارص مهيلإ راشأ دقو ،هل براقأ مهنم تأ ودبيو سانلل للذتلا

 . «يترسأو يلاجر»

 يتوقو يلاحل تيعأ ةطخ ىلع يل نوكت ميحرلا مسا تاحفن ىسع
 يترسعو يرقف حاتجي ىدن عسوب ينلينت ميحرلا مسا تاحفن ىسع

 80يترسأو يلاجر ينع تدصق دقو يي موقت ميحرلا مسا تاحفن ىسع

 اهمفدل ًاليبس دجي الف بلاطملا هلوح رثكتو ،ةرسع هب لزنت دقو

 ءاعدلا لاطأ املاط وهو .هنئازخ دفنت ال يذلا ‘باّهولا بابب فوقولا ىوس

 .ايكاش ،اًعّرضتم ،اًريجتسم ،رقفلاو ةجاحلا هنع عفري نأ ابلاط

 'ةئيلبلا رساب ادوهجم تيوقأو اقفخم تقلمأ باُمواي كبابب

 يتيغب تلزناو يلامآ تدروا يتبغر تصلخأ باهو اي كبابب

 ينغ فشاو 6يتليغع ربجاف ،كملعب يتجاح و نيدهجا ءانع ينانع

 ةيطعلا اذ اي كنم الإ .قلخلا نم اقلطم بهو ال قحلا داوجلا تنأو

 8!يتينجاو يفو يسفن يف قلحلا نع ىنفلا كبهاوم نم يل به يهلإ
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 يف دهزلا عم صيرحلا قلخلا اذه مجسني فيك :لوقي لئاق برو

 ؟ملسم يبا لثم صخش يف ضرتفي يذلا عباطلا وه يذلا ايندلا عاتم

 :ددصلا اذه يف ىلازغلا مامإلا لوقي

 ةيويندلا ظوظحلا نم لاملا يف ام فرصتلا دمعي نأ ساب الو»

 ءىقلخلا نيب علا ىلإ لوصولاو ءرقفلا ةراقحو ءلاؤسلا لذ نم صالخلاك

 :(گ)«بولقلا يف ةماركلاو ،راقولاو ءاقدصألاو ،ناوعألاو ناوخإلا راثكإو

 ضعيمجلاا اهب دهش يلا هتافص نم أ ملسم يبأ رابخأ نم ملعن نحنو

 نإ امف ،ءاخسو امرك ارانيد الو امهرد هدي يف كرتي ال هنأ ىنح متاحلا همرك

 نيح هّمع نبا هتعن اذلو الامشو انيمي هدلبو الإ ،ايندلا عاتم نم عاتم هيدي لصي

 هلاح قيضت نأ نذإ بجع الف ،نيكاسملاو ءارقفلاو ىماتيلا وبأ هنأب هاثر

 اك ةذقنيل ،ىلاعت هلل ا نم ددملا بلط ىلإ هعفدي اًمم ارخآ ىلإ نيح نم .ةيداملا

 .رسي ىلإ رسع نم هلوحيو ةعس ىلإ قيض نم هيف وه

 يلثم رقفلا نئيبل اًَجايتحاو ًالذفو ارقف كيلإ وكشا يبر
 لضفب يناجر يفك ألما عس اولا ةمحرلا وذ ينغلا تنا بر

 لينب يدايألا تقاضالو ل وطلاو نئازخلا دفنت مل ابر

 تناك امو طخسلا ىلإ ىضرلا نم هلاح ريغت مل ةرسعملا لاحلا هذهو

 دفنت ال نمم ءاطعلاو قزرلل بلط يه ام ردقب ‘قيضو جايتحا نع هاوكش

 .هنئا زحخ
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 ليكو نزو ريفغب يطعتر ريد اقمل اب ةمكحل يطعت بر

 يلحم ةدشل ؤ©ىعرلملا فجو .ء املا بضن دقف ينطعت نإ بر

 (83رلجرو ليخب ابرح يل تبلج ءاي ازرلا قرط كيلإ وكشأ بر

 :ويريجنملاو ويرفاكلا ؤلع هؤاعم

 ،وه هشيعي ميلأ عقاو نع ربعي رعشلاب ربعي نيح ملسم ابأ إ

 مالآب ساسح رعاش وهف ‘هعم ةيمالسإلا هتمأ هشيعتو ،هموق هشيعيو

 .ةيجاعلا جاربألا ءارعش نع هزيمي امم ،هلوح نم هعمتحبو هسفن لامآو

 ىلإ ةفاضإلابف ،فّوصتلاو دهزلا تايبلس الك هنع يفنيو :ةلزعنملا فوهكلاو

 يف دعيل هنإ ىتح يعامتجالاو يدلا حالصإلا يف راكفأ نم هنع فرع ام

 لك ىلع "ينامعلا عمتجملا ءاودأ ةحلاعم اولواح نيذلا نييحالصإلا دحأ هنمز

 .ايركفو .اًينيدو ايسايس :ةدعصألا

 هتدناسمو }دشار نب ملاس ةمامإ نم ةيسايسلا هفقاومب اضيأ فرع دقف

 وأ ،ةينونلا :نيينامعلا بلغأ اهظفحب يلا هتديصق اميس الو ،دئاصقلاب هل

 يف اهنع انثدحت دقف ،اهنع ثيدحلا لاحب انه سيلو ،ناوضرلاو حتفلا ةديصق

 .ةقباس ةسارد

 قلطني نأ نود لحي مل يرعشلا نفلا اذه وحن هاجتالا الف ،نذإ
 . . 7 , ل .
 ىلع ةحتفتملا هتعيبطو هنع تفرع قلا هتيجسب كرحتملا يمالسإلا رعاشلا
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 كرابحنزو ‘نامُغ ين هينطاوم مومه ةشياعمو ،هلوح نم يمالسإلا ملاعلا

 ...اهريغو ،برغملاو ،ايقيرفإ قرشو

 لسريل هتالاهتبا يف ةصرف لك لبتهي هارن ساسحإلا اذه يحو نم

 ءاعدلا مدختسي وهف مهفل فل نمو ،نيرفاكلاو ،ةمّلظلا ىلإ ةيمصملا لابنلا

 اذل ،رافكلاو نيكرشملا عم هبرح يف هلت لوسرلا همدختسا امك .ةليسو

 ،ىنسحلا هلل ا ءامسأ نم امسا ركذلا نوكي نيح هحراوج ركب هئجوتي هدح

 ©ضفاخلاو ©ضباقلاو ،راهقلاو ،رابحلا لثم :يناعملا هذه هسفن يف كرحت نلا

 ،باقعلا ديدشو باسحلا عيرسو ،مقتنملاو ،رداقلاو ،يوقلاو ،لذملاو

 ...اهريغو ،ةمصاقلا ةرضحلاو

 نيذلا نيملاظلا ىلع هيف وعدي يذلا ءاعدلا اذه ىلع لاثمك ذخأنلو

 ماكح مأ نويداع سانأ مهأ ،مهءامسأو مهتافص ددحي نأ نود مهركذ املاط

 لالخ نمو ...هتَتمأ باصأ ملظ وه ماءهدحو هب قحل ملظ وهأ "نوملاظ

 .ةعوطقملا هذه نم كلذ فشتسن نأ عيطتسن تايبألا

 :لوقي ةمصاقلا ةرضحلا :ناونع تحت

 يلذم لدي ارهق يل بره اقايف شوكشأ لاجرلا رهق بر
 لدعب مهذخ ديدشلا ميلألا ذ خألاو شطبلا وذ باقعلا ديدش اي

 (84ر)يلحذب يل ذخو .مهنم يل رصناو مهدباو مهذخ ضرالا ثراو

 لهمب هعدت ال .ديكلا نمأ هذكجف بيسح اي مصخلا ينداك
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 لهسب سيل كنم لدعلار طسق لاب اًمناق اي هيف لدعلا ينرا

 85يلغ فشاو يلاظ نم يل فصنا ل دصلا مكحلاو ديهشلا تنأ بر

 مل و ‘مصخلاو ،لاحجرلا رهق :هلوقب هلاظ ىلإ راشأ ةقباسلا ةعوطقملا ين

 ءاج امك ةحضاو ةراشإ ملاظلا ىلإ ريشي انايحأ هدجن انكلو ،كلذ ىلع دزي

 :هلوق لثم ين

 الضعاف يبنج سم ام ىرت بيرق اي تنأو .ريجتسملا ءاعد توعد

 الّجبملا ناك يالوم اًرصان هل نكت نمو 6يريصن ميض ينكرديا
 الصفم كيضاوم نم مهيلع درجف ينباج نميهم اي يموق ملظ ىرت
 الڵذم دينعلا يمصخ اه لظي يتباهم ديجم اي دّجم كزعب

 (گ05>اتمأ لاز ام ءادعألل كديكف هديكب دودو اي ينامر نم دكو

 اذ ناك اذإ الإ كلذك نوكي الو ،اًراَثبح ةيغاط ملاظلا نوكي دقو

 فكأ ملسم وبأ عفر املاط نيذلا ةملظلا نم رخآ "ع ون اذهو ‘ةطلس وأ ذوفن

 .هماقتناو هباذع مهيلع هلل ا لزنيل ةعارضلا

 لهب مظعأ هلهباو ،انبك تب _ كاف ةيغاط كيلإ وكشأ بر
 لهم ريغ يف ماقتنالا ةأطو هيلع دأشو هب لكن بر

 يلوح كلوح ريغب ىوقي سيل الوحو هيلع ةوق ينطعا
 ٩٥زرجسلا يظطهيرطي رادتقاو رهقب )اطس ىوق نم يل دُم
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 نالذخو ريصنلا ةلق ودبي اميف ملسم يبأ ةنع نم فعاض يذلاو

 كلذ يق امدختسم ،هّبر نم ةرصنلا بلطي وهف اذل ڵ،باحصاألاو ءابرقألا

 :ةدئفألا ههتو سوفنلا لزلزت ،ةَيوق اظافلأ

 لخو بيرق نم رصنلا يب وع ذإ يترصن يكردأ هللا ةراغ

 لضملا مولظلا قرفم ىلع ت قملا مراص يدّرج لا ةراغ

 لكتب كنم هيحّبص وأ }نايي فطلاو رفكلا يتيب ةلا ةراغ

 يلذ عمسيو ىري نم ىلإ ‘ي اوكشو تملظ دق هللا ةراغ

 (90)رلهتساو ادعلا (©)يبصحاف تم قن نم قعاوصلاب هللا ةراغ

 يتوق فعض ىلع انايغط عفرت هبسح تنأ املاظ وكشا يفا

 ةلكأ رش ايو الكأ هل تغاسف عئاج ةلكاك ايندلا هل تءارت

 ةهجو لك نم زجرلا هيلع طلسو لفاس لفساب هضفخا يضفاخايف
 ٥ادةليولا تاكلهلا تاكرد ىل هسار مأ ىلع اضوفخم هكرداو

 :هلتاقم يف هبيصيل هئاعد مهس هيلإ بوصيو ،تاذلاب هنيعي انايحأو

 (92)تمصأف هنم ملظلا مهسب ينامر لالظ كديبع نم دبع يإ

 ةوطخ رك يف داصرملاب كنيعو انمآ ركملل ناودعلا رطخ ىطخت
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 (9ة)ةئيرشألاو نايغطلا ىلع ىدامت

 ©4)تبحم كبابب مولظم ةر الو

 هكنإ كلدب هقبوأ لدع ايف

 ملاظ لامهإ كلملا يف ام تيلاعت

 .الودو تاعامج مهلمشنتل ادارفأ نيملاظلا ىلع ءاعدلا ةرئاد حادنتو

 تاجلخ لكب ةيمالسإلا هتمأ مالآ شيعي ملسم يبأ لثم رعاش ناك امو

 نيح ليللا ةده يفو اهاسني نأ كهحراوج لكب اهرابخأ عباتيو هبلق

 .ةيمويلا ةايحلا راضوأو {ةّداملا بجح اهبر نيبو اهنيب لازتو سفنلا وفصت

 امهل داك يقلا هتمأ عقاو نم ريغيل هلل ا ىلإ ءاعدلاب اًجهال هيدي عفري

 .مهتلود قحمو ،مهتكوش رسكب نورمعتسملا

 الًّجعم اهيلع ددشاو اهب درشو

 ىنبتو كاضر يف ولبت كدونج
 الصيف كنيد راهظإ ىلع ايوق

 ءاو ءوسلا ةلود مصقا رهاقايو

 اهلوح قحلا ةيار ثعبا ثعاب ايو

 اذذسم موق طسقلاب اًمناق ايو

 الفجأ قحلا نع ليلض لك ىلع ةمقنب عيرس اي اعيرس لوصي

 الو ا نيدمر داع ف كلعفك مقتناو مصخلا ةطسب ضبقا ضباق ايو

 الثبم ليكو اي مهنم قبت الو هباقع اديدش اي مهيلع دشو

 95الخنمك نيدماخ انيصح مهرذفو ةطوب تيقم اي مهيلع لجعو
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 نيذلا كقلوأ مهب نيعي هنإف نيرفاكلا ىلع ءاعدلا نوكي امدنعو

 اهئانبأ ىلع اورَبحتو ،اهلهأ نيب اوقرفو ،اهتاريخ اوحابتساو هدالب اوملظ

 .تاركنملاو ثئابنخلاي

 ةيمدقلا يف رفكلا لعف كملعب مهرفكب نيرفاكلا لدم يفا
 ةيبلغألاب هللا تامرح ىلع ىدتعاو ةحلا كمصخ ىدعت يفا

 ةيضعل لابرسب هلبرسو ،ريكنن لا فصاوق ذم اي مهيلع لسراف
 ةيعبتلاو لاملاو همهاج يفو ًابلاقو ًابلق لذلا هيلع بلصو

 تتفملا '97)سيردلا مطح هنمطحيو هتايح (ث6)نبطتخت لذ بئاصم

 يبنجألا رامعتسالا مهب دصقيو ،نيرفاكلا ىلع هتيعدأ لالخ نمو

 هلهأ ةرصنل وعدي - نيدتعملا نيملاظلا ىلع وعدي وهو - هّتإف ،هءالمعو

 هلوق لثم يف كلذ ءاج امك .ةماقتسالا لهأ نم هتديقعو ،هتلم نبو ،هموقو

 تناك ولو ،نيقَتملل ةبقاعلا أب انمؤم "يوقلا هللا مسا امظعم ،ًاحّبسم

 افيعض يوقلا ليحت مظعاو ىوقأ هلل ا ةردق ًثإف ،ءادعألا بناج ىلإ ةوقلا

 .رصبلا حمل يق ًابولغم بلاغلاو

 ةعقب يأ يف لدعلا لها كلهأل الجاع حتفلاو بيلقتلا ىلع يوق
 تلنصم كفويس نم فيسب لوصت ةوق ةماقتسالا رصنل درجف

 ةيلزألا ةوقلل ةمناقب اهدج دج نإو ادعألا ىوق تسيلف

 ةيرلقلاةرقلل ةرثؤم ةفيعض يهو ثادحألا رثأ امو
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 ،«ءانثلا طومس سيمخت يف ىنملا كرد» هناونع يذلا سماخلا ركذلا يفو

 وبأ غلبي - مولعم وه امك - يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلل ةديصق يهو

 يف هخيش توص عم هتوص مغانتيو ،ىنسألا غلبملا هاجنالا اذه يف ملسم

 ىلع ةضقنم خيراوصو ،ةبهتلم تاوعد ،ءامسلا نانع ىلإ دعصيف ءاعدلا

 .نيملاظلاو نيرفاكلا سوؤر

 خيشلا هبتك ام نيب زيمي داكي ال ةديصقلا هذه ارقي امدنع ءرملا تاو

 ،نيتيؤرلا ءاقتلاو نيتفطاعلا جُهوتل ملسم وبأ هبتك ام نيبو نافلخ نب ديعس

 :اهنم ،ةيتآلا لوصفلا ىلإ نييعتلاب ريشنو

 ؛ماكحألا ليطعتو ،هدودح عفرب مالسإلا ننس ةعاضإ ةياكش يف لصف
 مهلوأ لاصئتساو ،مهرباد عطقب مالسإلا ءادعأ ىلع ءاعدلا يف لصفر

 مئاق دي ىلع هلل ا نيد راهظإ وهو ،ىنسألا دصقملا يف لصفو ؛مهرخآو
 .هألوم

 الاد هبسحن اعطقم لصف لك نم راتخن اننإف .ةليوط ةديصقلا تأ اممو

 ذيملتلا نيب لماكلا ماجسنالا كلذ انل حضتيل ؛هنع اربعم لصفلا ىلع

 :نافلخ نب ديعس خيشلاو ملسم يبأ نيب يأ ،هخيشو

 هنوفج نيب لدعلا فيسو يل نمو

 هنيمي يف رهاش فيس روجللو

 هنوتم تحت ةلا لهأو يل نمو

 دودح ضفرو ماكحا ليطعب هنيدل هلإلا ىضري ناب يل نمو

:هسفن لصفلا يف لوقي نأ ىلإ



 الملا دعت راو نوكلا ره ضقن اذإ

 ديرو لك ءادعألا نم يرفيو ىلطلاو ماهلا عطقي فيسب يل نمو

 لاصئتساو مهرباد عطقب هئادعأ ىلع ءاعدلا يف :نونعملا لصفلا نمو

 :يلي ام درون مهرخآو مهلوا

 قزمم لك مهللا مهقزمو

 قليفدصبًافقليف آابلغ كلهاب

 قرفتلاب مهقحلاو مهب لكنو

 ديصوو خماش نصحو "مهيلع قدنخو روسك قرم ب رايو

 سجرم سجرب ايندلا اونطو دقل
 سرض كدابع يف ملظب اوثاعف

 سلبُم لك نم نينوعلم نيطايش

 ديعص لكب اهب رجت يغبلا نم سفنأب مهنم ضرألا عاقب رُهطف

 : هألوم مئاق دي ىلع هللا ا نيد راهظإ وهو ،ىنسألا دصقملا يفو

 رؤؤم قوف تايارلا قفخت ىنم
 رفظم شيجب يرجت ةرفظم

 رصناو قحلا مناق ديأ يها

 ديكم ريغ كاداع نم ديك نعو رهظم نيدلل كنم رصنب لجعو
 اهءامس ىقرت ءاضيبلا ةحمسلا ىتم

 افءانف يمحت مالسإلا ةزغ ىتم



 اهءاجر ىقلت ديح وتلا ةرطق ىتم

 دورمفغب قلتمل لدع فايساب اهءاول مولعلا مالعا رشنتو

 :ىرخأ ةديصق نم لاقو

 ةماقتسالاو زعلاو دجلاو ةماركلاب مالسالا دأو

 هللا الإ هلإ ال قحب

 االللذم مهتفش الصاتسمم العم هنادعا ىوق رسكاو

 هالثوغ اي هانوغ اي كرصن ىلتبم مهنممالسإلا ىتم ىتح

 هللا ألإ هلإ ال وحم

 رظفتيو انزح ضفتني ،هدئاصق لك يف ملسم ابأ رعاشلا دحب اذكه

 هنامأ هعفدي &ساَّسح نمؤم رعاش ل او ثزح ،ةيمالسإلا هتمأ ريصمل ،املأ

 يلجتلا تاعاس ىفصأ يف ىتح نوكي نأ ىلإ ،نآرقلا حورب عّبشتملا يوقلا

 عقارو هعقاو شياعي .يضرألا هعقاو نم ابيرق ،يلاهتبالا ومسلاو يحورلا

 .يڵجتلاو ةدابعلا هيف !اداح احالس ءاعدلا حبصي كلذبو ،هتّمأو هنطو

 .روضحلاو

 صلخي ابر هلل اب نمؤي بلق نم عبانلا قداصلا لاهتبالا رس وه كلذو

 .ىلإ اهنم برقتيل ةليسو ةصلاخلا ةداباعلا كلت نم ذختيو هدحو هل ةدابعلا

.نيملاعلا ىلع هتامحر ضيفيل ،نيملاعلا بر



 هرعش ثيس حئادملا

 ،يوبنلا حيدملا :ملسم يبأ دنع لاهتبالا ةديصق يف ةزرابلا رواحملا نم

 ال يساسأ نكر هروصت يف هنأل "رعاشلا دنع لاهتبالا يف ماه رصنع وهو

 ىلع لدو ،ءانثلا طومسل هسيمخت ةمدقم يف كلذب حّرص ،هب الإ ركذلا متي

 لوسرلا حدمم امئاد اهمتتخي يلا ةريثكلا ركذلا دئاصق لالخ نم كلذ

 .ركذو ءاعدو ةليسو كلذ اربتعم هلع دمح

 يملا رعشلا نونف نم ةيوبنلا حئادملا» :كرابم يكز روتكدلا لوقي

 نم بابو ،ةينيدلا فطاوعلا نع ريبعتلا نم نول يهف فرصتلا اهعاذأ

 .صالخإلاو قدصلاب ةمعفم بولق نم الإ ردصت ال اهنأل .عيفرلا بدألا

 ةافولا دعب لاقي امو ،هثيت لوسرلا ةافو دعب ليق ةيوبنلا حئادملا رثكأو

 لوسرلا تأ اوظح مهناك ءاحدم ىمسي لوسرلا يف هنكلو «ءابر ىمسي

 امك هنوبطاخي اذهب مهف ،هادهو هتنس اهيف كرت يتلا هتنأ يف ..ةايحلا لوصوم

 .ءايح آلا نوبطاغي

 «بيسنلاو «فصولاو ءءاثرلاك ةيرعشلا نونفلا نيب رم اظ انق نكي ملو

 الإ ةيفوصلا ريغ نم هب متتهي ملو ،ةيفوصلا تانيبلا يف اشن نف وه امإو

 .(٩ة) « ريللا

 توريب ،ةيرصعلا ةبتكملا تاروشنم ،يبرعلا بدألا يف ةيوبنلا حئادملا :كرابم يكز /د - 8
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 فوصتلا باقعأ يف ءاج هعويذو هصصختو فلا اذه راشتنا نوكي دق

 مهدحو ةفوصتملا نأ اعبط كلذ نعي ال نكلو ،كرابم يكز روتكدلا لوقي امك

 .رفلا اذه يف راشأ امك ةيبلغألا مه وأ

 نيب تفلتخا نإو يمالسإلا رعشلا يف ةيوبنلا حئادملاب ةيانع ظحلن ذإ

 .رخآ ىلإ ليج نم ءارعشلا

 لالخ نم ملسم يبأ انرعاش دنع يوبنلا حيدملا عبتتي امدنع سرادلاو

 ال لاهتبالا يف ايساسأ انكر حيدملا ربتعي رعاشلا نأ ظحل ،لاهتبالا دئاصق

 ةمتتخم ةديصقلا نوكت نأ هدنع ةديصقلا رواحم نمف ،هب الإ ركذلا متي

 اميف هدصقو هبأد كلذ ناكو ،دّمحم قلخلا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاب

 هدحو يوبنلا حيدملل اهصصخ دئاصق ىلإ ةفاضإ لاهتبالا دئاصق نم هبتك

 ءانثلا طومس ةديصق ولخ ىلإ ةيكذ ةقيرطبو .بذهم بولسأ راشأ م نمو

 ثيح ‘هرَوصت يف ماملا يساسألا رصنعلا اذه نم نافلخ نب ديعس هخيشل

 هلل ا لوسر ىلع ةالص ةغيصب ةليانم انب لصتت مل ةوعدلا هذه َنا» :لوقي

 كرتي مل هنأب {نيذنتت هترضح يف نظلا نسح قيرطب مزجا يننأ ىلع «

 ءاكذلا ملعو ءربلا لامعاو ريخلا قباوس يف هل نإف «ىلولل الامتحا كلذ
 اهب هنايتإ يف باترن الف مظنلا نتم يف اهب تأي مل نإو هنإف ،يلاعلا حدقلا

 .لضفألاب اعرذتو «بجاولاب عرشت ركذلا ةلاح

 ءةالص ةفيص ال تمظن ناب «هالوم ىلع دبعلا رساعت ثرساحت نكلو

 )9٩9(. «بطملا كلذ ىلع هذتعاأ ريصقتل ايفالت ال يلع بجاولاب ءافو
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 رعشي يذلا فراجلا بحلا اذه دئاصقلا كلت ىف رظنلا تفلي ام لوأو

 ةيريبعت ةقاط نم هيدل ام لك كلذل مدختسي .هلع هللا لوسرل رعاشلا هب

 ىتح مالسإلا يجنب ديدش باجعإو ©قيمع ناعمإ نع ارداص {ةيريوصتو

 :لوقي ك ايلبج اح هل هبح راص

 تعبطنا دق يبلق يف كبح راونأ

 اهرماخي يحور يف كح لاز ام

 رمقلا ف سمشل ١ ع ابطناك ةلبج

 يرثأ نعو ينيع نع تدًرجت ىتح
 رصتقم ريغ بح كبح ولا ترصتقا اذإ رادقم ةبحملل ام

 رتسلا ينب بوجحم بوبحلاو لصوال بجح اهلك تانه نم اد رجت

 رثألا نم صلخأ مل كبح طسب يف اطسبنم نوكلا باجح فلخ كوعدأ

 ردكلاو وفصلا نيب قرفأ ألف هب ئ | قلع ذم ءيش لك نع تلهذ

 تقلخ اهنأ الإ حورلا بسحأ ال

 :ىرخأ ةديصق نم لاقو

 يننأ ريغ ةلع يبامو ليلع

 دجأأبح ينلاغ ليلغ ليلع

 (ةبيطر ءيف يف ناك ينانف تيلف
 هتح راد يف لذعلا ليتق تلتق

 (100)ر وصلا ملاع نع تفحخاف ىوهلا نم

 يتڵلع راص ىفطصملا بح يكولس

 يتلفب ترمأ ألا يتليح امف
 يتفهلب تمهف ربقلا قوف هاف اذإ

 تتفت يدبكو .لبقا يلقل تلقو

 . ّ , 
 ميظع بح ىلع دمحم يبنلا حيدم ف ملسم يبأ رعش كلديو

 فصول اقادصم ةميظعلا تافصلا نم هيلع يفضي هارت ڵ©&فصوي ال باجعإو
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 ضعب مهف ىلإ اهمهف يف ءرملا جاتحي تافصب يتأيف هاجنالا اذه يف انايحأ

 :هيع لوسرلا فصي وهو هراكذأ دحأ يف لوقي ،ةيفوصلا تاحلطصم

 ةليلجلا تافصلا حابصم ةاكشمو ققحت ع ءامسألا عماجلا وه

 ةهجو يأ يف رارسألا قرشملا وه هرس بيج يف رارسألا عماجلا وه

 ةيفنحلاب ثوعبملا ثعابلا وه ىدهلا رين نع راتساألا فشاكلا وه

 ةبتر لك يف دوقعملا رخآلا وه افخلا رجبأ يف نونكملا لوألا وه

 ةقيقح لكب يفاخلا نطابلا وه هروهظ لبق مولعملا رهاظلا وه

 فوقولا ىلإ اهمهف يف ءرملا جاتحي يلا تافصلا هذه عبتت يف رمتسيو

 عماجلا وه :هلوق لثم - تركذ امك - ةيفوصلا تاحلطصملا ضعب ىلع

 ...افخلا رحبأ يف نونكملا لوألا وهو ،راتسألا فشاكلا وه :هلوقو ،رارسألا

 :لجو ًرع هلل ا ابطاخم لوقي نأ ىلإ ،خلا

 ةّضملل تصلختساو كرونب هنألمو هتزتخاو هتيلوت

 ةّضسسلا يف ناوكالاو 6هاكزاو همأ ريخ لك نم هتتآوبو
 ةطقنمكخهنأشايازمراحب يف ءايبنألاو لسرلا ايازم لكف

 ةبسن عم هرادقم اوفلي نأب اقلطم لسرلاو كالمألا عمط امو

 ةبرقدنع هباب نم ىوس كيلإ اوفلزتي نأ زاربألا حيم الو

 نم ميركلا لوسرلا ىلع ملسم وبأ اهيفضي يلا تافصلا هذه نإ
 ةيادهلا راونأ نم مهدادمتساو ،نيلسرملاو ءايبنألا مهيف امب قلخلل هتيلضفأ

:تيصلا ةعئاذلا هتدرب ف يريصوبلا لوقب - كش الو - انركذي ،هنم



 ميلا نم ًافشر وأ رحبلا نم ًافرغ ًسيدلم هللا لوسر نم مهلكو
 مكحلا ةلسن نم وأملعلا ةطقن نم مهنح دنع هيدل نوفقاوو

 مهب هرون نم تلصتا اماف اهب ماركلا لسرلا ىتأ يآ لكو..
 ملظلا يف سانلل اهراونأ نرهظي اهبكاوك مه لضف سمش هتاف

 هتاناكمأ لك فظوي هارن ،ميركلا لوسرلا فصي نيح ملسم وبأو
 هيف فقي يذلا دحلا ىلإ ،©ىوتسم ىلعأ ىلإ هحدم لصيل ةينفلاو ةيلقعلا

 هنأل ،اهب يتأي يلا تافصلاو زومرلا ضعب مهف نع ازجاع انايحأ سرادلا

 :هلوق لثم ةيفوصلا ملاوع نم - كش الو - ةدمتسم

 ةعيدبلا تانناكلا لصأ ناك ناب مهلك كقلخ نيب نم هترثآو

 ةليسو ريخ هللادنع ناك نأب مهلك كقلخ نيب نم هترثآو

 (٥40اة مأ ريخ ىلإ اثوعبم ءاج نب مهلك كلسر نيب نم هترثآو

 ,إ ثوعبم ريخ هنأو ،ةليسو ريخ هنأو ،قلخلا ريخ :هنأب هفصو نإ

 يسن مل و همهفن مل يذلا نكلو ،عورشمو موهفم هلك كلذف .ةمأ ريخ
 .ةعيدبلا تانئاكلا لصأ ناك نأب :هلوق وه هداعبأو هتقيقح

 هنم مدقن ىرخأ دئاصق يف ملسم يبأ نم فصولا اذه رركت دقو

 :لوقي ثيح جذومنلا اذه

 رطفلا يف عادبإلا رهظأ ام لصأ اي هترظن راتخم اي هللا ىفطصم اي

 روصلاو حاورألا يف فطللا رهظم اي هتفأر ثوعبم اي هللا ةمحر اي
 رطخلا يف للادنع ركلا لواو اعدتبم ةللا دعب لكلا لّوأ اي
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 رهتقم ناطلس يف رهاوظلا لك ىلع روهظلا تالامكب ارهاظ اي

 رظطفلا نم ملع هتاماقم كردي ملو تانطابلا هتفت مل ًانطاب اي

 رمقلا ف سمشلا عابطناك ةلبج تصمبطنا دق يبلق يف كبح راونأ

 :لوقي نأ ىلإ

 يرّزَو هبح نم اي كبح طرف نع هترهزب ولسأ ال نوكلا كل ًادف
 رطفلا ةدوجوم تدجوأ ام كالول هتلع تنأ نوكب ىدفن فيكو

 :ىرخأ ةديصق يف لوقيو

 لافقألا حتافو دوجولا ؤس هلجال دوجولا قلخ نمب ًالهأ
 لاضفألا ةبتع ىرخأو ايند هدوجب نيلماعلا ينغمم الهأ

 (!02)لافنألا ةمسق ةداعسلا ىتح ةموسقم مهظوظح هيدي ىلعف

 ام كالولر ‘نوكلا ةلع تنأ : هلوق مهف نع زجاع ينإ عقاولاو

 ،يبرع نب نيدلا ييحم نع ءاج ام ىلع اهضرعب آلإ رطفلا ةدوجوم تحرأ

 :لوقي ثيح

 فنص لك يف لمجو «افانصأ مهلعج قلخلا قلخ امل هلل ا نأ ملعا»

 نينمؤملا نم راتخاو «نونمؤملا مهو صاوخ رايخلا نم راتخاو «ارايخ

 {ءايبنآلا مهو ةصالخ صاوخلا ءالؤه نم راتخاو ،ءايلوألا مهو صاوخ ٠

 نم راتخاو ,مهيلع ةروصقملا عئارشلا ءايبنأ مهو ةواقن ةصالخلا نم راتخاو

 ىفطصاو «مهعمحالر سرلا مهو ءةراقنلا ءافص مه نيليلق ةمذرش ةواقنلا
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 هلعج ءىنالخلا عيمح ىلع نميهملا وه «مهنم سيلو مهنم وه هقلخ نس دحاو

 ءافيرعتو اًدييعت رهاظملا العأ هلل ا هلعجو دوجولا ةبق هيلع ماقأ ي ادمع هق ا

 ديسلا وه «مراقي الو رئاكي ال دح وهو رشبلا ةنيط دوجو لبق هملعف

 (03٢)«ةقوس هاوس نمو

 :هلوقب ةيرظنلا هذه كرابم يكز روتكدلا حرشيو

 نيتلاو «تاديعتلاب الإ رثكتت ال ةيدحأ انتاذ نوروصتي ةيفوصلا َن»

 ىتح تانييعتلا عيمح تاشن هنعو «ةيدرفلا ةمكحلا وهو ،دممح وه لألا

 دقو ءايبنألا متاخ ناكو «سانلا عيمح ديتس ناك كلذ لجأ نمو ءايبنألا

 .ا 04ر «ةيفوصلا باطقأ نم ريثك ةيرظنلا هذه لوح ماح

 مالسإلا نع ةبيرغلا تايرظنلا هذه ي حضار يفسلفلا فوصتلا رثأ نإ

 كدوجولا ةدحوب ةلئاقلا ةفسلفلاب ةرتأتم ةيرظن اهنإ .هحوضوو هتطاسبو

 نبا اهيلع ماقأ ييلا ةفسلفلا يهو ،اهنوركني نيملسملا نم ريثك ئتف ام ينلا

 مهفي نأ نكمي ال هنإ ليق ىتح !ةيفوصلا هتسردم لوقن لب ،هفوصت يبرع

 ةدحو يف هتيرظن مهفب لإ ،ةيركفلا هفقاوم نم فقوم يأ يف يبرع نبا
 مساقلا اهنأل -تانئاكلا- قلخلاو -هللا "قحلا" ةدحوب هنامإو ،دوجولا

 يه دوجولا ةدحوف ،هرظن تاهجوو هئارآ ةفاك لظي يذلا ،مظعألا كرتشملا
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 ملاع يف كلذ ناكأ ءاوس ءيش لك يبرع نبا هلالخ نم رصبأ يذلا راظنملا

 .(!05)كلولسلا ملاع يف مأ ركفلا

 .ةيلذاشلا باطقأ نم وهو شيشم نبا ةيرظنلا هذه نع حصفأ دقو

 حابص نيديرملا فولأ اهأرقي ،ةقيرطلا هذه عابتأ دنع ادج ةفورعم هتالصو

 :ةالصلا هذه لوقت دوجوم لك لصأ ادمحم نأ نوركذي ثيح ،ءاسم

 هيفو ءراونألا تقلقناو رارس الا تمتشنا هنم نم ىلع لص مهللا»

 موهلا تلتاضت هلو ،ىنالخلا زجعأب مدآ مولع تلزنتو قئاقحلا تقترا

 ضايحو ءةقنوم هلامح رهزب كولملا ضايرف ،ىتحال الو ىقباس هكردي ملق
 ةطساولا الول ذإ طونم هب وه الإ ءىش الو ،ةقفدتم هراونأ ضيفب ترربجلا

 .(!06) «رطوسوما ليق امك بهذل

 :لوقي مهريغو ،سانلاو ءايشألا مه طوسوملاو ،دًّمحم وه ةطساولاو

 «ناسنإ للك دوجو يف ببسلاو نايعألا نيع ىلع كرابو لصو

 نم ةيرظنلا هذل دنس ال» :كرابم يكز روتكدلا لوقي امك عقاولاو

 .ةلاسرلا غيلبتل هلت ا هامطصا قولخ ادممح تا مكعن ع رشلاف ،لمتع الو عرش

 يحذلا ماظنلا اذه ىلع تادوجوملا لسلست نوكي نأ بجري ال لقعلاو
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 ةقيقحلا كلت ناو ةيدمحملا ةقيقحلا اهنع تردص ةيدح ألا تاذلا ن ب ىضق

 ,(107) «تادوجولملا فونص نم رهظ ام عيمج نيبو هل ا نيب ةطساولا يم

 اندوعت ام تافص هيلع يفضي .ق ءينلاب لسوتي امدنع ملسم وبأو

 رونو ‘دوجولا ثوغ :لثم ىلاعتو هناحبس هلل ا ىلع الإ اهيفضن نأ

 ،دوج ولا زعو ‘دوجولا نيعو ،دوجولا مامإو إدوجولا حورو ،دوجولا

 :هلل ا ىلإ اهب هجوتي امك هتوعد يف هيلإ هجوتيو

 رطخلا دي نم ينملتسا دوجولارس يريصم قاض ينثغأ دوجولا ثوغ

 رنألاو نيعلا مالظ يف يتريصب تيمع دقف ينكرادت دوجولا رون

 رصبلاو نوكلا عمس نيب اهلعج نم تبهذ اهنإ يتايح دوجولا حور

 يردص يفو يدرو يف يسنآ تنأو يللز نم تشحوتسا دق دوجولا سنأ

 0104 ررصلا نم يذاقنإ كلاحم فو يتلزانو يسؤب ىرت دوجولا نيع

 :لوقي ثيح هاجتالا اذه يف ملسم وبأ ىدامتيو

 يرظتناف رصنلا مه سفن اي تلقو يتلزن للا لوسر وحن تهجو

 رسحنم ريغ هنم حجنلا عمطمو . ةيناخ ريغ هنم زوفلا ةينا

 رصحنم ريغ هنم ربلا ضناقو عطقنم ريغ هنم ريخلا لنانو

 ء١1099رفظلاو لؤسلا كردب نيقي ىلع هتمحر ضايف ىلإ يفك تطسب
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 رصع يف ءايلوألا نيركاذلاو ،لئارألا داهزلا نم دوعتن ل اننأ عقاولا

 ميهافم اهنكلو سهلل ا ريغل مهنم فصولا اذه عمسن نأ ،ءاقنلاو ءافصلا

 نكمي فيك ًالإو ىرخأ تافسلف نم اهلخاد ام عم مالسإلا تلخاد ةيفسلف

 ،©بنذلا ةشحو نم سنألاو ،ةريصبلل رونلاو رطخلا نم ثوغلا بلطي نأ

 عمسي وهو .هلل ١ ريغ تافصلا هذه نمؤملا بلطي فيك © ررضلا نم ذاقنالاو

 ىلإ اوبينأإ» )11 )«“مكل بجتسأ ينوعدأ مكبر لاقوإل : لوقي 7

 [] )هل اوملسأو مكتر

 ال ةليسو هَنأ لوسرلا يف دقتعي رعاشلا ماد ام :ريخألا يف لوقن لهف

 ©ىحنملا اذه ىلع ةيفوصلا ارج يذلا نأكو ‘كلذ هل زوجي هنإف "ريغ

 كلذو ،نينمؤملل اعيفش هلوسر هب مرك يذلا يهلإلا ميركتلا ىلإ مهدانتسا

 :الئاق هللا لوسرب الّسوتم ءاعدلا فكأ عفري هلعج ام

 رظنلاب كنم اهلصف يلاح كيلإ تلصو دق هللا لوسر اي يديس اي

 ررضلا نم يذاقنإو يترب يزوف اهب نوكي يلاح يف كنم ةرظنف
 رصتنم يخ يل نكتلف رصابب ةنئاك لك تقاض لسرلا ديس اي

 (112)يردص يفو يدرو يف كهاج عسوب عستم وهف يرمأ يب قضي نإو

 نيددشتم اولاز ام مهتمئأو ةماقتسالا ءاملع نم ةيبلغألا نأ بسحأو

 كلذ يف دش نم ضعب آلإ مهللا نيملاعلا برل ءاعدلا صالخإ يف نيعّروتم

 ٠ هتاءارقو ٥ رصعب ًرتأتم
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 اذه نم هفقومو "ميركلا نآرقلا ىلإ عوجرلا الإ نمؤملا ىلع امو

 امنأ لإ ىَحوي مكلثم رشب انأ امنإ لقإل :لوقي ثيح حيرص ططشلا

 الو احلاص المع لمعيلف هتر ءآقل وجري ناك نمف }دحاو هلإ مكهإ

 ةيرشب :اهنم قئاقح رّرقت ةيآلا هذه .(!ا3)آدحأ هبر ةدابعب كرشي

 ءاقل نأو هل كيرش ال دحاو هللا تأو يهلإلا يحولاب هليضفتو ،لوسرلا

 ٬هقلخ نم ادحأ هب كارشإلا مدعو .حلاصلا لمعلاب الإ نوكي ال هاضرو ةلل ا

 وأ ةطساو نودب ،هدحو هللا ىلإ هَجوتلا صولخ ىلإ يفخ حيملت اذه يفو

 .ملعأ هللاو ،ةليسو

 ىلإ ،ُلثيَع لوسرلا حدم يف نولاغي نيرخآ ءارعش دجن ملسم يبأ لبقو
 الو ،رامقأ الو موحت الو ،رمق الو سمش رهظ ام دمحم الول هنإ :مهلوق دح

 ةتابن نبا نع كلذ ءاج امك ...لابج الو ‘ردم الو رجش الو راحب

 :لوقي ثيح يرصملا

 (114)ربج الو قلخالو نامزالو قفأ الو ال ضرأ ناك ام هالول

 ةججأتملا ةفطاعلا يحو نم يه قلا تافلابملا نم اذه دعي لهف

 ةفّوصتملا بهذم نم هباصأ للب هنا مأ ؟اهيلع ملسم يبأ لوق لمحنف

 نبا دنع هانحضوأ يذلا وحنلا ىلع "ًولغو فرطت نم ولخت ال يلا مهئارآو
 ؟يبرع
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 نآرقلا اهب ىصوأ ةفص يقيقحلا نمؤملا ةفص هليع لوسرلا ةبح نإ

 .ام ةفسلفب رُثاتل ةمس نوكت نأ لبق ،ميركلا

 هتالاهتباو ،هراكذأو ،هتاوعد يف ملسم وبأ اهذختي هلع لوسرلا ةّيعو

 ءهتمحر املالظ تحت أّتفتي ةبرقو ؤهءاعد لبقتيل هلل ا ىلإ اهب برقتي ةليسو

 وهو تالاهتبالاو ةيعدألا كلتل ةمتاخ معألا بلغألا يف تءاج مث نمو

 :الئاق كلذب حرصي

 ةقيلخلا زكل ىمظعلا ةمحرلا وه يذلا مركالا ديسلا هاجب يهلإ

 ةفأرو رب نيب انيلع اصيرح ىتأ يذلا ميحرلا ربلا دمحم
 يتليسو نوكي نأ يسحو كيلإ هبرق ناطلسب ًاذاتلم تلّس وت

 ٫0115ةبيغر لك نيع نم ىنملا قالي دمحم لوسرلاب لسوتي نمو

 نم ىنع لوسرلا ةيصخش يلإ ملسم وبأ رظن فيك انه حضاولا نم

 يناثلا تيبلا يفف ‘يبرع نبا راظنم لالخ نم ال ،نآرقلا راظنم لالخ

 زيزع مكسفنا نم لوسر مكءآج دقلإل :ةميركلا ةيآلا ىلإ ةحضاو ةراشإ
 .(ا!6)«“ميحر فوؤر نينموملاب مكيلع صيرح مُنع ام هيلع

 :لوسرلاب الّسوتم لوقيو

 يدمحملا سفنلا تاكربب يدُمحلاكرون ركذ قحب
 يدحلا كحور تاحفنب يدمحا ددملا ضيف رسب
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 رشبو تاحفن نم البح اي

 دجهتلا نم هتاحبسب دمحما ىفطصملا تابرقب

 ددمو دهشمو ةبتر نم درومو ردصم يف هللاب

 رهظامرهنطبأام رويب

 ىوتحا اهف يتلا تاصوصخلابو ىرلظطنا اهب يتلا تايونعملاب

 ىوللا قلافو بحلا قلاف اي ىوتسا هيف يذلا هافلز شرعب

 رصحنيال اددم هيلع لص

 :"بيطلا ملكلا" ناونع تحت عباسلا ركذلا نم لوقيو

 عيفرلا هماقم يف محازي ل نم عيفشلا انالوم رون هاجب
 هاده نم رونلا دمتسا نم عيطمو عاطمريخ دمحم

 (ا!‘ا"؟للاالل هلإال َؤآجع

 يف قلت لوسرلاب لسوتلا أ وه ،ضرعلا اد نم هيلإ يهتنن يذلاو
 خيشلا ريبعت دح ىلع هنأل ،ةمرح وأ ازاوج هيف ثبلا نكمي ال رمأ هتاذ دح

 خيشلا هزاجأ دقو ،ءاهقفلاو ءاملعلا هلوح فلتخا امم نافلخ نب ديعس

 .ةيلقنو ةيلقع ةلدأ ىلع كلذ ي ادمتعم فسوي نب دمحم شيفطا بطقلا

 “إك وأ ،نيحلاصلاب اسوتلا وه هاجنالا اذه عم هيف فلتخن يذلا نكلو

 .ةلع ميركلا لوسرلا نم ةبتر لقأ مه نم
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 بابحألاو ،باطقألاو ،لادبألاب لسوتلا ةح ىلإ رمألا زواجتي دقو

 ىلإ ملسم وبأ راشأ دقو ،ةفّوصتملا دنع فورعم وه امت كلذ ريغو ءءابقنلاو

 :ةحارص اذه

 بابحالاب دارفألا ةداسلاب باطقألاو لادبألا ةداسلاب

 بايطالا رهظلا ءابقلاب باجخنالاب بيفلا لاجربو

 ربألا ثوفلاو داتوألا ةداسلاب

 نيفراعلا سوفن تاماقمو نيكلاسلا ءايكزألا تاجردب
 نيدشرملاو مهنم ءافلخلاب نيلصاولا ءايلوألا بولقبو

 (18!1)رثهلا نود اوغتبا نيعلا ةقيقح

 رثألا اذه ددحن نأ نود حضاو ‘©فقاوملا هذه يف فوصتلا رثأ هنإ

 كلذب حرص امك "يلازغلا ةّبحلا مامإلا ةسردم ىلإ يمتني رثأ وهأ هداعبأو

 نم دعبأ بهذي رثأ وه مأ ،ةينامحرلا سيماونلا يف نافلخ نب ديعس خيشلا

 اذه يف صصختم ملاع ،لاؤسلا اذه نع ةباجإلا عطقي يذلا نإ ‘كلذ

 .هيلإ نوكن ام دعبأ نحنو كلاملا

 عيطتسن ،ةيرعشلا صوصنلا هيف اندمتعا يذلا ضرعلا اذه لالخ نم

 :لوقلا
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 يبأ سفن روتعت يلا لامآلاو مالآلل ٌملج فشك لاهتبالا ةديصق نإ
 ©قيضلاو ةعسلاو ،©فوخلاو نمألاو ڵبضغلاو ىضرلا يلاح يف ،ملسم

 .ةنينأمطلاو قلقلاو

 ةباجتسا الإ ايعوضوم رواحم ىلإ ركذلا دئاصقل هميسقت امو

 كلت نيقيلا ملع ملعي ملسم وبأو ةيسفنلا تاجاحلا عفاودل ةيعوضوم

 لك .ةلهتبم ةيعاد هلل ا ىلإ أجلتف شةيرشبلا سوفنلا روتعت ييلا تالاحلا
 ضةرضح هيمسي ام ىلإ ركذلا ميسقت اللعم لوقي اذه نعو ،اهتاجاح بسح
 ذحايف «ةدتمعتم نيعادلا دصاقم تإ ممن» :عطقم ىلع لمتشت ةرضح لك

 اهتبسان اذإ ىرخأب ةرضح عمج نم سأب الو «هدصقم بسان ام يعادلا

 ءامسأ تعمج ول امك "ةدراولا ءامسألا بيترت ريغ ىلع ولو «دصاقملا بسع

 )١9!(. «رهاظملا هيضتقت امل !ةدح ىلع اهنم لك لامكلا ءامسأو لالجلا

 لوجتيو ‘ملسم يبأ بلق فاغش لخادي نأ نّعمتملا سرادلا عسوبو

 اهئراب ىلع هسفن اهيف ضرعي يلا دئاصقلا كلت لالخ نم هسفن ءاحنأ يف

 ودغيل اهضعب نإو ،ةيئاقلتو وفعب ‘رسيو ةيعاوطب ڵبجاح وأ زجاح نود

 رهاق هلل ا ىلإ هجوتي انه نمو ،هئادعأ ىلع ًاممُح رجفني ؤ©بضغ تاخرص

 :اعرضتم ايعاد ه لك جّرفمو ،فعضتسم لك ريصنو ،رابج لك

 يلب آافطلو الجاع اجرف لجع مغلا فشاك امهلا جراف
 يل بجتسا قيرفلا يجنم اي ةر بعلا محار اي فوهلملا ثيفم اي

 يلحم لذو يرقف يلاؤمو يلاؤس بانم يب ملعلا ةطيح .
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 نم - عشاخلا ليلذلا فقوملا اذه فقي وهو - ملسم يبأ دنع سيلو

 :لوقي . لا هلل ١ ءامسأب ءاعدلا ىروس ةليسو

 رجألا ميركلا كباب ىلع امهولذدأ ةليسولا يديس هذه

 يلدأ كمعاركذو لاهتباب عيفش نم الو ةّجح يل سيل

 1 20)ولحر كبابدنع تيقلأو ك معدأ تمق ذإ بيخأ يناراف

 هللا باب دنع - يسفنلا ومسلا اذهو .ةنينأمطلا هذهب - ىقلأ نمو

 .ابيرق هسفن يف ماد ام ،ابيحمب هل هئاعد دنع هلل ا دجي نأ هب ريدج هلخر

 ينفلا اهبناج نم لاهتبالا ةديصق
 ؟ صاخ ينف عباطب ملسم يبأ دنع ةديصقلاو لاهتبالا عبط له

 هذهل ةينأتم ةينف ةسارد بجوتسي لؤاستلا اذه ىلع باوجلا نإ

 اننإف الماك اناويد اهدحو نوكت داكت ةريثك دئاصقلا نأ امبو دئاصقلا

 دئاصقلا هذهل ةينفلا تامسلا زربأ دنع فوقولاب ميركلا ئراقلا حمستسن

 .ةيجراخلاو ةيلخادلا اهاقيسومو لاهتبالا ةديصقل ةماعلا ةينبلا لالخ نم

 :ةميصقلل ةَساعلا ةينبلا :الوأ

 ناك له "ينامحرلا سفنلا" اناونع هناويدل ملسم وبأ راتخا امدنع

 ادغ ثيحب ينافرع ددمو ،ينابر ضيف نم ةملكلا هذه هب يحوت ام ينعي

 .15 ثارتلا .ط ©ناويدلا - 0



 انايحأ ةتمي يذلا ،يرعشلا ءاطعلا نم رخازلا ضيفلا اذه ناويدلا عباط

 "سدقملا يداولا" يف كلذ لعف امك ةدحاولا ةديصقلا يف اتيب 5 لصيل

 ؟ اتيب 1595 اهتايبأ تغلب ثيح

 دئاصقلا هذهل ةماعلا ةينبلا يف ظحلي ام لوأ وه طرفملا لوطلا اذه

 تاسلج عم ىشامتتل قهاشلا قماسلا وحنلا اذه ىلع رعاشلا اهانب دقو

 يف كلذ حضوأ امك ،ليوط تقو ىلع ذوحتست نأ اهيف ضزنتفي يلا ركذلا

 سفنلا" هناويد اهيلع ىوتحا قلا ةينامثلا راكذألا هذهل اهعضو يلا طورشلا

 ."ينامحرلا

 بيجتسي صاخ وحن ىلع .هدئاصق ةسدنهب مات يعر ىلع ملسم وبأو .

 ق لوقي ثيح هذه ةينفلا هتيؤر هسفنب انل حرش دقو هلجأ نم تملڵظن ال

 :"سدقملا يداولا" هناونع يذلا ركذلا اذه ةمدقم

 ىلع لمتشت "وه" ىلاعت همسا صوصخب ةحتاف ىلع يوتعن هنإف ،دعبو»
 ةتس ددع يمو ةلالجلا مسا صوصخب ةرضح ىلع مث «اتيب نيتسو ةتس

 او أ كهصوصخب ةرضح مسا لكل ةرضح نيعستو نام ىلع مث اتيب نيتسو

 نيرشعو نيتنا ىلع مث روبصلا ىلاعت همسا اهرخآو ؛نمحرلا ىلاعت همسا
 ةلمج يف لخدي مل امم «زيزعلا نآرقلا نم ةجرختسملا ءامسألا ىلع ةرضح

 ةئاملا تارضحلا هنه نم ةرضح للك تإ من يوبنلا ثيدحلا هب دراولا

ةبسانمبو "وه" ىلاعت همسا ددع ةبسانمب اتيب رشع دحا ىلع تبترت نيرشعلاو "



 نيمسو ةتس ىلع لمتشت ةمتاخ ىلع م اميظعت ةلالجلا مسا طسب فرح 1

 ةالصلا اهعوضوم «اتيب نيتسو ةتس ىلع لمتشت ىرخ / ةمتاخ ىلع م ء اتيب

 «هيلع

 ركذي امدنع ‘هدئاصقل صاخلا ءانبلا اذه ببس نع ملسم وبأ حصفيو

 ةينبلا هذهب تحوأ ييلا يه ةوالتلا ةقيرط نأ ظحلنو ،اهتوالت ةقيرط

 :لوقي ثيح ،ةصاخلا

 عوبسألا مايا ىلع هعيزوت - ركذلا يا - هتوالت يف يتقيرط ترا من»

 بسح ىلع عيزوتلاو سيمخلا موي ءاسمب امتتخم «ةعمجلا ةليلب ائدتبم

 نسمر ٬ع ربسا يف اهمامبإ طرشلا نكلو «صوصخ بيترت مازتلاب ال ناكمإلا

 امع تاجرد لكلف \دحاو ماقم يف ولو كلذ نم لقأ يف اهتوالت ىلع ردق
 .(121) «اولمع

 ةيادبلا ذنمو اساسأ تعضخ !دئاصقلل ةماعلا ةينبلا نأ ظحلن اذكه

 حرش امك ‘ةعبسلا عوبسألا مايأ اهعّروتت يلا ركذلا تاسلحل بيجتستل
 م

 .نمبر

 هتاودأ ىلع ةربتعم ةرطيسو "مظنلا يف ةلئاه ةردق كلمي ملسم ابأ نإ

 بضنت ال يلا ،تاملكلاو ظافلألا نم ريزغلا ضيفلا اذه يف ىلجتت ،ةينفلا

 .7ص .ناويدلا - 1



 لديو ةيبرعلا ةغللا ةيصانل يوقلا خسارلا هكالتما ىلع لدي امت فعضت الو

 يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا طيحع نم فرتغي يذلا رخازلا هديصر ىلع

 ءامكح و ،الاثمأ عساولا هطيحمو هعورف لكب يبرعلا بدألاو فيرشلا

 .ظعاومو

 يف ،هب ةصاخ ملاوع نوكي نأ ىلع هدعاس ريزغلا يوغللا ددملا اذه

 ريبعتلا اهب دصقن اننإف ةيرعشلا ةغللا نع ثدحتن امدنعو ،ةيرعشلا هتغل ءانب

 بعصلا نم ذإ ،ةيلايخلاو ةيمجعملا اهتلالدب ظافلألا يأ !اعم ريوصتلاو

 .دحوملا يرعشلا لمعلا يف نيرصنعلا نيب لصفلا

 راكذأو ةيعدأ اهرمأ ةقيقح يف دئاصقلا هذه نأل يعيبط رمأ اذهو

 .ةيئاهناللا نآرقلا ملاوع نم ةاحوتسم نوكت نأ يغبني اهتغلف ،تالاهتباو

 .ىرخأب وأ ةروصب ةينآرقلا تايآلا ءاوجأ نم ةمهلتسم ©ةينفلا اهريباعتو

 ربع امك هتاذل دوصقملا رايتخالا اذهب ةيارد ىلع ملسم وبأ ناكو

 :هلوقب كلذب

 لهتبأ اهنم راثآلاو راو نألاو رارسالاو ءامسألاب يالوم

 لزن يحأوم لكو تارهاطلا ت افصلاب كتاذل مسا لكب وعدأ

 ل اس نمل بيجتستف كيلئاس نم اهتبيبح أ ةليسو لكب وعدأ

 تاذلل تايآلاو تافصلاو ءامسألا نم رهاظ ءاحيتسا اذإ ةيريبعتلا هتغلف

 ،ىنسحلا هلل ا ءامسأ ىلع ةمئاق ةغل هدامع اساسأ لاهتبالا ناك اذإو ةيلعلا

 كلت نأل كهسفن ميركلا نآرقلا نم ءاحيتسالا نا عبتلاب يعي كلذ ناف

ةروصلا ءانبب يفتكي دق اذهل وهف الوأ ميركلا نآرقلا يف تدرو امنإ ءامسألا



 ةيرعشلا ةروصلا ءانب يف لغوتي دقف ،سابتقالا نم اهيف ام امدختسم ةيرعشلا

 ةيآلا ىنعم ىلإ حملي يأ ،"ةيراشإلا ةروصلا" داقنلا هيلع قلطي ام قيرط نع

 ةيآلا اهب يحوت يلا لالظلاو ءاوجألا مهلتسي وأ ةدحاو ةملك لالخ نم

 اهدروي نأ نود ةميركلا ةيآلا يف ظافلأ ةدع وأ ةدحاو ةظفل لالخ نم

 ظفح هيف ضورفملا ميركلا ئراقلل كلذ ماهلتسا كرتي ثيح .اهلماكب

 يلا ةيحوملا روصلا نم ارث ءاطع هيلع ضيفت ةملكلا هذهو ،همهفو نآرقلا

 .اهيلإ راشملا ةيآلا كلت اهدّسحت

 :ةيغالبلا ةروصلا
 ثيح ،سابتقالاو نيمضتلا ىلع ةمئاقلا ةيديلقتلا ةروصلا اهب ييعنو

 ةفاضإ نود ،تايبألا وأ تيبلا لخاد اهنم ءزج وأ ةميركلا ةيآلا رعاشلا دروي

 .ميركلا نآرقلا يف تدرو امك

 :لوقي امك

 (!22)ةيهولألل هرس صاصتخا انهو اشت نم زعلاو كلملا يتؤت يشلا

 نم كلملا يتوت كلملا كلام مهللا لق :ةميركلا ةيآلا نمض انه

 ريخلا كديب ءآشت نم لذتو ءآشت نم ؤعتو ءآشت نمث كلملا عزنتو ءآشت
 .(!2ق)زيدق ءيش لك ىلع كئ

 :رفاكلا ودعلا ىلع هلل ا ايعاد هلوقو

 .282ص ناويدلا - 2
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 1 24)روعد قدص دهاش رويغ تنأو زرجعمم ديرملا اذه ام يشإ

 ىلع نيرفاكلل هلل ا لعجي نلو :ةميركلا ةيآلا نم دادمتسا انهو

 نيذلا نبسحت ال» :ةميركلا ةيآلا نم ماهلتسا وأ .(!25)ياليبس نينموملا

 ٢ !4)26 ضزرالا ف نيزجعم اورفك

 : هلوقو

 (!27)ةرذ ةقيقح هنع تبرغ اهو هبر كلم نم دبعلا رارف نيأو

 يف الو تاومسلا يف ةرذ لاقنم هنع بزعي ال :هلوق نم

 . ) 1 “«)2٨ ضرال ١

 :الَسوتم هلوقر

 » 29)تافرلا ثعاب حورلا يقلم شرعلا يذ تاجردلا عيفر قحلا ةبترب

 هرمأ نم خورلا يقلي شرعلا وذ تاجردلا غيفر» :ىلاعت هلوق نم
 .( ا30)“قالتلا موي رذنيل هدابع نم ءاشي نم ىلع
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 :نيدلا ءادعأو هئادعأ ىلع هلل ا ايعاد هلوقو

 مارملا ينفَڵبو ايندلاو نيدلا يف ماقم ريخ يف مهللا ينكم

 ماقتناب. مهذخو انع مهظيغب مافلطل ا كيداعأ بازحأ ةرو

 ايلوأ يبر نود نم مه ناك امو ضرألا ف نيزجممب اوسيل

 ىرقلا هنع تزجع ام ًالّجعم اقشلاو باذعلا نم مهف فعاض

 (!3 ])رضتحلا ميشهك اونوكي ىتح

 :هلوق يفو

 ةبيخب يباتم ددرت الف كيلإ يندر بات نمل رافغل يإو

 .(!32)«ىدتها مث احلاص لمعو نماءو بات نمل راقغل ينإو

 :هلوقو

 فلخ تناف لك نم يل كيفو فلدزم يبر كناسحإ رشعم

 فلس دق ام مهف رفغي اوهتني نإ فرتقلما عيمج نع تيهتنا دق

 .لافنألا ةروس نم 28 ةيآلا نم رهاظ سابتقا ريخألا رطشلا يفف

 اهنّمضيف نآرقلا ةيعدأ نم ةيناحورلا ءاوجألا ملهتسي انايحأ هارنو

 ،سابتقالاو نيمضتلا نم جيزم يه امنإو ،ايصن اسابتقا تسيل ةقيرطب هتايبأ

 .ةيراشإلا ةروصلاو ةيغالبلا ةروصلا نيب ةيجاودزا يه وأ

 .203ص .قباسلا عجرملا - 1
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 :هلوق كلذ نم

 هتيجنأ نم ةاجن هنم يل به هتيرجأا امك ركذلا ينتبهو

 هتيزخأ .دقف رانلا لخدت نم ه تيقو نمك رانلا ينقو

 رصتنم كيلع ملاظل امو

 دحأ هللاب لدعأ ال تنمأ دقو ناميإلل ىدان نم تعمس

 دبألا يزخ نم مهللا كذاعم دج كنارففب ناميإلا قحب

 رب ريخ تنأو ارب ينقوت
 ممألا يف مايقلا موي انزخت ال مت كلسر ىلع ادعو انتآو

 ملو كيف المع عّيضتالو متنا تلق اهداعيملا فلخت ال

 رقتفا نم اعدلا ةباجإ مرحت

 نيذلا هدابع هلل ا اهملع يلإ ةميركلا تايآلل لماك راضحتسا انهو

 :عوشخو لمأت يف ضرألاو تاومسلا قلخ يف نوركفتي

 كنإ آنتر .رانلا باذع انف كناحبس الطاب اذه تقلخ ام انبرل

 ايدانم انعمس اننإ انر ،راصنأ نم نيملاظلل امو .هتيزخأ دقف رانلا لخدت نم
 انع رقكو .انبونذ انل رفغاف انبر إانمانف مكترب اونماء نأ ناميالل يداني

 .(33٢)ي راربألا عم انفوتو انتانّيس
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 :هلوق لشم ي هدنع ماهلتس الا اذه ءاحب دقو

 يتريخ ةطقن ءوسلاب يترامأ عدت ال براي هللا مساب هللا وه

 يتجهه ركشلا كيلإو اربص كنالب يف يلع غ رفأ هللا مساب هللا وه

 ىلإ ةيراشإ ةروص انهو ،هسفن يه ءوسلاب هتراما نأ انه حضاولا نم

 ةرامأل سفنلا نإ يسفن ئربأ امول :ىلاعت لوقي ثيح ،ةميركلا ةيآلا
 انيلع غ رفأ انبرل :ةميركلا ةيآلل ماهلتسا يلاوملا تيبلا يفو .(!34)ءوسلاب

 .(ا 35)هاربص

 يتوعدل لهأ هللااي كنإو اقلطم رقفلاو اوعدا لق يناعد

 ةقيقحلا دوهش ىتح هب تيرش قرشم (لا لق) نم لالج رونو
 تلذو اعوط ءايشألا ملستسا هل رهاب (هللا انأ) نم لامك زعو

 (!36)ةيوهلا تحت حاورألا ةوشن هب رهاظ (هللا وه) نه لامج نسحو

 اوعدا لق» : ءارسإلا ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ لوألا تيبلا
 .( 137( ..نمحرلا اوعدا وأ هلل ا

 هللا لقإ» :ماعنألا ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ يناثلا تيبلاو

 لق :هلوق وا .(!38)«“نوكرشت متنأ مث وبرك لك نمو اهنم مكيجني
 .(!39)ينوبعلي مهضوخ يف مهرذ مث هلل ا
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 هللا انأ يننإف :هط ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ ثلاثلا تيبلاو خ ا

 .(!40)«يركرلل ةالصلا مقأو ينذبعاف انأ ال

 هلإ آل يذلا هلل ا وهل :رشحلا ةروس يف ىلاعت هلوق نم عبارلا تيبلاو

 .(ا٩ا )هميحرلا نمجرلا وه ةداهشلاو بيغلا ملاع وه ل

 إ هلإ
. 

 :هلوقو

 انام يسفنو ضرألا تبحر امب يديس ضرالا يلع تقاض
 «42هة للا اي ةبوتلا كلاسا املسم يرارطضا تاجلا كيلإ

 هتفاقث ىلع ةدهاشلا ةلثمألاب 4 ملسم يبأ ناويد أ عقاولاو

 ىلع لدت ةعراب ةينف ةقيرطب هيآل اماهلتساو .النمتو اظفح :ةعساولا ةينآرقلا

 هذه مادختسا يف ةينفلا هتعارب ىلع لدت امك ،هللا باتكل يوقلا هظفح

 اهنأل ،اهتاذل ةدوصقم ةاقتنم ةغل يهو ،اهلالظو اهتاءاحيإب ةرێتملا ةغللا

 .اهناميإ ةيفافشو اهتيناحور يق ةيلاهتبالا ةديصقلا ءاوجأ عم ىشامتت

 ةيوبنلا ثيداحألا دحن ،ةينآرقلا تايآلا هماهلتساو هنيمضت بناج ىلإو

 ثيداحألا نم رثكي مل هنأ ىلع ءايراشإ ًاماهلتسا وأ ،ايصن ًاسابتقا :ةفيرشلا

 .ةميركلا ةينآرقلا تايآلا نم هراثكإ
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 :هلوق لثم

 يتيدوبع ديهش ينلعجاو كمكحل يديس ربشلا ينقزرا ديهشلا رشب

 :هلوق لثم ،ةيبرعلا مكحلاو لاثمألا مهلتسي هدحن امك

 (!44)ىرسلا موقلا دمحي حابصلا دنع

 (145)ىبرلا ليسلا غلب دق يديس اي

 :ةبقوصلا ةغللا

 ةيفوص ةفل نم اهلڵلحتي ام وهف ةيرعشلا هتغل ف ثلاثلا رصنعلا امأ

 .ةفوصتملا دنع تعاش قلا تاحلطصملا كلت اهب ينعنو

 ظوحلم يبدأ دوجو مهل ناك ةيفوصلا نأب فارتعالا نم رفم ال ذإ

 اهنود ريباعتو ظافلأ مهنع تفرع دقو كلذك رمألا نوكي ال فيكو

 سردت نيح نزو اهل ماقي ةيوغل ةورث يه ريباعتلاو ظافلألا كلتو ،نوفلؤملا

 نيراجخنلا ىتح ريباعتو ظافلا موق لكل تإ» :لاقي دقو ،تاحلطصللا

 ظافلا ناب بيعو ءةيبدآلا مهتطلس ىلع اناونع كلذ نوكي الو ،نيدادحلاو

 ةيسفنو ةيحورو ةينادجو ناعم لوح معالا بلغألا يف ترج ةيفوصلا

 .(!46) «ةيبد آلا ةايحلاب قصلا ىهف ةيعامتجاو
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 فوصتلا نع ةميقلا هتسارد يف كرابم يكز روتكدلا دروأ دقو

 رثكي ييلا تاحلطصملا هذه نم ةعومحب قالخألاو بدألا يف هرثأو يمالسإلا

 .مهدنع ةنيعم ةيوغل تالالد املو .ةفوصتملا دنع اهدررو

 اعيلم هدحت تالاهتبالاو راكذألا ف ملسم يبا رعش سردن امدنعو

 تعبطف اقيمع ارثأت اهب رثأت رعاشلا نأ ردبيو ريباعتلاو ظافلألا هذهب

 كلت ةءارقل هنامدإ لالخ نم اهب رثأت هلعلو ،يناحورلا اهوجب يلاهتبالا هرعش

 .يليلخلا نافلخ نب ديعس :هخيش هلبق اهب رثأت يلا راعشألا

 هذه مادختسا نم دصقلا لوح يارب عطقن نأ عيطتسن ال نخنو

 نم هءارو امل دوصقم ىحالطصا يفسلف مادختسا وهأ ، رعاشلا دنع ريباعتلا

 يرعشلا لاحلا ىدعتي ال مادختسا وه مأ .ةفوصتملا اهفرعي تاراشإو ناعم

 مهتاءارق بسح ةيبدألا ءاوجألا لك نم ةداع ءارعشلا همدختسي يذلا

 .ةيرعشلا مهبراجت داعبأو ةينفلا مهاؤرو

 :هراكذأل ديهمتلا ف لوقي

 امنفم رخذذل ١ عفنأ نم مهتأوبو املعم ركذلا رين نم مهل تبصن

 امسلاو ضرألا يف هللا لهأ ماه اهب ةقيرطل امداخ يسفن ترّيصو

 امترت ينملا اذه اوبرشا مله معفم سأكلاو بحلا لاجرل ايف

 امثام ركسلا امف اركس اهب اوتومف اهوفص هللا ةرمح نم مكل ترصع

 اميه ةقيلخلا نيب اوشتناف اهب انلبق ةماقتسالا لهأ عتمت

 ىمعلا رجبأ يف قرفلا رون هيرطيو مهمهف عمجلا رشني ىراكس مهارت
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 امجعأ تقطنأف يراتوأ تكرحو اقورم ابارش يد مكل تالم

 (!47)«امئقم كيلملا باب ىلإ مئقت» مهلك لسرلا مه برش يف تينغو
 رعاشلا دمتعا فيك ظحلن ةعئارلا ةيريوصتلا ةغللا هذه ىلإ ةفاضإ

 ةابحلاو ،ةقيرطلاو ،مداخلاو ،منغَّملاو ،مَلْعَملا :لثم ،انه ةيفوصلا ظافلألا

 ،يطلاو ،رشنلاو ركسلاو ،هللا ةرضحو ‘بارشلاو ،ييغملاو سأكلاو

 ةمالع ادغ ىتح ةفوصتملا دئاصق يف عيشي امت كلذ ريغو راتوألاو ،رونلاو

 تالالدو ةليخأو اداعبأ لمحت مهب ةصاخ ةفلو "مهرعش عبطت ةمسو ،مهل

 .ةزمار ةيونعم

 ةلماك ةروص اهتغل نم بيل ةيفوصلا ملاوعلا هذه ىحوتسا دقو

 دقف اساسأ ةروصلا دمتعت يمه لب اساسأ ةيزاجملا ةغللا دمتعت فارطألا

 للا بحب اهألم قلا هسأكب مهيلع رودي ركذلا لهأل امداخ هسفن رّيص

 دقف ،اركس اهب اوتومي نأ مهيلع ريض الف ،هلل ا ةرمخ نم مهل اهرصع دقو

 ةداهزو ءافصو ءاقن "مهلبق ةماقتسالا لهأ نم حلاصلا مهفلس اهب ركس

 هتالاهتبا راتوأ كرحو ،ةدابعو ابحو اركذ هتد ألم يذلا وهو ،هلل اصالخإو

 نيفطصملا لسرلا ىوس هنامدن امو ،اومسو ارثأت مجعألا قطنأف ةينادجولا

 .رايخألا

 نم حضاو ءاحيتسا ةعوطقملا هذه يف ةيريوصتلاو ةيلايخلا ءاوجألا نإ

 ةعبارو جالحلا روصنم يبأو ضرافلا نبا :لثم ،ةيفوصلا رابك دئاصق

 ١ مه ريغو ‘ ةي و دعل .

 .3 ص ©ناويدلا - 147
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 اظافلأ يرعشلا مجعملا ىلع - انظح ال امك - هدنع كلذ رصتقي مل و

 لوح موحت ييلا اهتاليختو ةزيمتملا ةروصلا كلت اضيأ ىحوتسا امنإو ريباعتو

 .ءاشتنالاو دجولاو ءانغلاو بارشلا

 كلذ ىلإ الّسوتم ريوصتلاو زمرلا امدختسم ىرخأ ةديصق يف لوقيو

 ،قوذلا رارسألا كسَدقملا يداولا :لثم :ةفورعم ةيفوص تاحلطصم هلك

 :كلذ ريغو ،ماقملاو ،ةقيقحلا

 يمانغأ هبوعش نيب تيعرو يتميخ ستقلا داولاب تبنط
 يماحلا هنم زعاو ىمحلا رع يحّسفت تارساكلا بانذلل لق

 ماركالاو هيلإ لالجلا رع رداق ميظع ىلع تلزن دقلف
 ماضم ريغ نالقنلا داك ول هلليزن هيلع ىضقي الو يضقي

 مايألا رفاظأ نيب تبشنو درطم لك تدرط ام دعب نم

 يماهوأ نعو يمهف نع تبجحف اهتوكلم يف ءامسألا ينتزتس

 يمالكو هريبعت نغ تزجعف اهقوذ ةبرش رارسألا ينتقسو

 يماقم يهر ءيش ال يتقيقحر يركاذ ةقيقحلا يف وه نم تركذو

 (!٫48مانصألا نم منص اهتبث ذإ ينتقيقح ترحم ينأ يقيقحو

 يهو مهدنع ةفورعملا ةيعدألاو راكذألا كلت ةيفوصلا ةغللا يف لخدتو

 اذه ءاج امك ،هرعش اهنمضي ملسم وبأ حار ،مهب ةصاخ تسيل عقاولا يف

 :فورعملا ءاعدلا

 .كص ©ناويدلا - 8
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 عاخو بخو نبجلاو صرحلاو عالملا خشلا نم هللاب ذوعأ

 ؛149)هاطعأ امب قلخلا دسحو عابطلا مومذمو تهبلاو ربكلاو

 :راركنلا

 ملسم يبأ دنع لاهتبالا ةديصق اهب ترهظ يلا تامسلا زربأ نمو

 يظفللا راركتلا وه انعوضوم ةقالع هل يذلاو يونعملاو يظفللا راركتلا ةمس

 ودغي يظفللا راركتلا نإ لب ،هدئاصق نم عطقم هنم ولخي داكي ال يذلا

 نأ لشم هلل ا ىلإ عرضتلاو لاهتبالاو ءاعدلا ءانثأ داشنإلل ةمزال ةرورض

 وه ركذلا ناونعو ،لوألا ركذلا ةحتاف يف «هللا مساب هللا وه» ةملك رركي

 تايبأ ددعب يأ ،ةّرم نيتسو اتس ةلمجلا هذه رركتتو «هلالج لج هلل ا»

 نم تيب لك علطم يق «هللاب تقلعت» ةملك رركي امك !اهلك ةديصقلا

 لج ميحرلا» نونعملا علطملا قو ،‘كلذك ةَرم نيعبرأو اتس يناثلا عطقملا

 .ةرم ةرشع ىدحإ «ميحرلا مسا تاحفن ىسع» ةلمج رركتت «هلالج

 مسالا اهيف رركتي وأ "يهلإ" ةملكب ادبت تايبألا بلغأ نأ ظحالملاو

 لج ضباقلا» :الثم هناونع ناك اذإف عطقملا كلذ هب نونع يذلا ليلجلا

 :اذكه ءيجتف "ضباق اي" ةملكب تايبألا تأدب «هلالج

 ...ءايشألا ضباق اي

 ...عادبإلا ضباق اي

 ...ناوكألا ضباق اي

 .228ص ناويدلا - 9
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 ...رارسألا ضباق اي

 ةلمج رركتت ،«هلالج لج بيرقلا» هناونع يذلا عطقملا يفو

 :"بيرقلا يهلإ"
 ...قحلا بيرقلا يهلإ

 ...حتفلا بيرقلا يها

 ...ةباجإلاب بيرقلا يهلإ

 «ىنسحلا هلل ا ءامسأ يف ىنسألا سوماقلا» يناثلا ركذلا يفو

 .ةرم ةرشع ثالث "مظعألا كمساب" ةلمج تدةرت

 تيب لك علطم يف "يديس" ةظفل ترركت ةداعسلا ةمتاخ ينو
 .ةيلاتتم ةرم نيعبرأر نامث اهنم

 ترركت ،«“بيطلا ملكلا» هناونع يذلا عباسلا ركذلا يفو

 نأك كرطشأ ةعبرأ ةعومجب لك رخآ ىف "هلل ا الإ هلإ ال قحم" ةلمج

 :لوقي

 هاعد نم ءاعد اعماس اي هابر اي مهللا كنارفغ

 هادي تبسك ام هل رفغاف انجام ءاب دق كدبع

 هللا الإ هلإ ال قحب

 .ةرم نيعبسو ةئام ةلمحلا هذه ترركت

 ره امك يمهو «تاحلاصلا تايقابلا» وهو نماثلا ركذلا امأ

 .«ربكأ هلل او ،هلل ا الإ هلإ الو ،هلل دمحلاو }هللا ناحبس» :(!50)فورعم

 .1 5ص ©ناريدلا - 0



 راكذألا يأ ،تايئاسمو تايحابص ىلإ رعاشلا اهمسق دقف

 اهتدمعو ،ءاسملا يف ىلتت يلا راكذألاو حابصلا يف ىلتت قلا

 ةئامسمخ اهتايبأ ددعو 0،تيب رخآ لاإ تيب لأ نم راركتلا

 .ابيرقت اتيب نورشعو

 ناك لب ئ تيبلا لوأ ق حيبستلا ةملك راركتب فتكي ل وهو

 :يلاتلا وحنلا ىلع "هلل ا" ةملكب تيبلا متخي

 هللا نم فطل اهلح ةبرك مك هللاب هللا مساب فطللا يذ ناحبس

 هللا نم نم يننغي ملف ارقف يدي هيلإ عفرأ مل نملا يذ ناحبس
 هللا نم حتف قلغنم لك يف ينكردي كفني ال حتفلا يذ ناحبس

 :لوقي نأك اريبكتو 5اليلهتو اديمح راكذألا يقاب ق لعف كلذكو

 هللا نم ماركإ ركذلا ملاع يف ينتفرعمو ينامإ قحلا يها

 هلل هةللادنع هللا يف هللاب ةصلاخب ينصلخ قحلا يهلإ

 لك ةعومحب نم ريخألا رطشلا راركت ىلع هلك ركذلا نبي انايحأو

 ناك يذلا "بيطلا ملكلا" يف كلذ لعف امك تايبأ ةسمح وأ تايبأ ةعبرأ

 ..(!5ا)"هلل ا الإ هلإ ال قحب" رطشلا اذه تايبأ ةعبرأ لك نيب ام رركي

 دئاصقلا هذه بلغأ مزاول نم ةمزال يظفللا راركتلا ظحلن اذكه

 ةولخ ىف دشنتل اهمظن امنإ رعاشلا نأ ىلإ دوعي كلذ يف ببسلاو .ةيلاهتبالا

 .ثعبي عاقيإو سرج هيف نوزوم توصب الإ نوكي ال داشنإلاو ،ركذلا

 تايداملا ملاع نم جورخلاو بذجلا ىلع ركاذلا دعاسيو ‘بلقلا يف ةوشنلا

 .215 .234 .229 .192 .133 ،132ص غناويدلا رظناو - 1

- 107 - 



 هذهل ةاعارم رعاشلا لعلو ،ةيفوصلا دنع ركذلا تاقلح يف كلذ ىرن امك

 للملا ثعبت ال ةقيرطب راركتلا عون ءادألا دنع ةيلخادلاو ةيجراخلا ىقيسوملا

 ،داشنإلاو ءاخرتسالل ةليسو هتاذ دح يف بيترلا راركتلا حبصي لب سفنلا يف

 نازوألا نم راتخي ناكف ،يناوقلار ةيرعشلا نازوألا يف عيونتلا ىلإ يف هعفد امث

 دئاصقلا كلت بلغأ هيف مظن يذلا زجرلا رحب لثم داشنإلا ىلع دعاسي ام

 . يب رعلا رعشلا خيرات ينف ةفورعم ةميمح ةقالع داشنإلاب زجرلا رحب ةقالعو

 صاخلا يقيسوملا وجلا اذه ريفوت ىلع ملسم يبأ صرح أ ودبيو

 - ايعامج نوكي نأ يررورضلا نم سيلو - ركذلا ةقلح يف داشنالا لالخ

 ،ةمات ةاعارم هدئاصق لك يف ةيجراخلا ىقيسوملا ةاعارم ىلإ هعفد يذلا وه

 يف هنم غورفم رمأ اذهف ،ةحروازتملا وأ ةدحوملا ةيفاقلا كلذب يعن الو

 .بناحلا اذه طارتشا يف غلابي انايحأ رعاشلا نأ يعن امنإو ةيدومعلا ةديصقلا

 وأ كلذك اهتيفاق نوكت نأ ىلع فلألا فرحب ةديصقلا ادبي نأ لثم

 .كلذك ةيفاقلا نوكت نأ ىلع ءابلاب اهؤديي

 :لوقي

 ءانثلاو ينم حيبستلا هل ءال علا ىلعألا كمال يهلإ

 ء قبلا كل كيف سفنلا نماف يسفن لذ كهجو عل تمقأ

 .(!52)اتيب نيرشعو ةينامث تغلب ةديصق يف وحنلا اذه ىلع رمتسيو

 :ءابلا فرح ةرملا هذه ايعارم ىرخأ ةديصق ىف لوقيو

 .21 7ص ©ناويدلا - 2
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 بولقلا هل ننمطت كركذو بوركلا ىلجت يديس كمساب

 (!53)بيطق رسكنم كيف يلقو يحورو يسفن تحبس كدمحب

 فرح لك نم هدئاصق وحنلا اذه ىلع مظني نأ يوني ناك هنأ ودبيو

 .ءابلاو فلألا امه نيفرحب ىفتكا هنكلو .ةيقابلا ءاجهلا فورح نم

 ةحامسل اهتاراحب مدعب هنم اعانتقا ةبرجتلا هذه نع فرصنا هلعلو

 نم ةمس فلكتلاو سفنلل اتانعإو افلكت ةعي كلذ نأ ذإ ،يرعشلا نفلا
 يف رعاشلا إف ،داقنلا لوقي امك ةوقلا تامس نم ال يتفلا فعضلا تامس

 .اريزغ ايوق يوغللا هديصر نكي امهم ةيوغللاو ةينفلا ءاطخألا يف عقي ةياهنلا

 :قوصنلاو دجم زلا ديب لامتبالا

 هروطتو هتأشن يف ىرخألا ةيمالسإلا مولعلا ةيقب نع فوصتلا فلتخت
 دهزلا مساب فرعو يرجهلا لّرألا نرقلا يف مسالا اذهب فرعي مل هنأ كلذ

 هداعبأو هدودح ذخأو ،ثلاثلاو يناثلا نينرقلا يف هيلإ امو كسنلاو ةدابعلاو

 ،ثكلذ دعب طارفإلاو فرطتلا هيف رهظ مث ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ين
 طاطحنالا دهع يف ةشوردلاو ةسولهلا هيلإ تبرستو ،ةفسلفلا هتلخدو

 قالخألاب نرتقاو {ءاولغلا هيف ضرقنتو ىقصتيو عجازني أدب مث رخأتلاو

 .(!54)رضاحلا انرصع ينق ةيبرتلاو

 .280ص شقباسلا عحرملا - 3
 .(فرصتب) 668ص ةيمالسإلا مولعلا عجارم ، يليحرلا دمحم /د - 4
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 دئاصق ىلإ رظنلا يغبني فوصتلاو دهزلا نيب قيرفتلا اذه ءوض ىلع

 دهزلا دئاصق نم دئاصقلا هذه ربتعتأ :نيلئاستم ملسم يبأ دنع لاهتبالا

 ليصألا يمالسإلا رعشلا نم اهروذج دمتست يهف يقنلا ركذلاو كسنلاو

 ىلإ يهف يقوصلا رعشلا نم هاؤرو هراكفأو هتغل يقتسي يرعش رف يه مأ

 ؟برقأ ةيفوصلا ةفسلفلاب رٌنأتملا رعشلا

 هجتيل ملسم يبا ءارو فقت يلا بابسألاو عفاودلا ةفرعم لالخ نمو

 ىلاتلابو .قئاقحلا ضعب كاردإ عيطتسن ،ىحنملا اذه وحنيو هاجتالا اذه

 .ةيعوضوملاب مستم لقألا ىلع وأ ،عنقم باوج ىلإ لوصولا

 ةيصخش حمالم مسرن نأ بابسألاو عفاودلا ضرعن لبق دون اننأ ريغ

 تاداهش ركذنو ،هوفراع هنع انثدح امك امنإو هرعش نم ال ملسم يبا

 . هوربتخاو هورشاع نيذلا

 رشابم ريغ وأ رشابم قيرط نع ملسم يبأ نع انوثدح نيذلا لك
 ةماقتساو ،هتريرس ءافصو ،هنيد ءاقنو لجرلا ناميإ قمع ىلع نوقفتم

 وهو يحاورلا ريمع نب ناميلس نب ل اس هفصو دقر .هتريس ةلاصأو .هكولس

 :الئاق هيثري هيفراع برقأو هتمومع ييب نم

. 
 رامذل ١ سررحح ميضل ١ يبأ اباجسلا دورمححم دجملا ليلس

 يرارذلاب كلهت ءابهش تنع امهم ءارقفلاو ماتيألا وبأ

 راففقلا باوج ءايلعلا لإ ملحو مرك يف عابلا ليوط

 يرادي ال ةنايدلا ءادعأل 4 يف ل , هيو هبرل راغي
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 رابطصاو مزمب مهحفاكي ايحو نيدلا مضهب اوُمه اذإ

 راعلك نع هسفن هنهنو اهاد نراو فراعملاب لترست

 :لوقي نأ ىلإ

 0اككراكذألا خيش قارف كجش اله تكررب هراكذأ ايو

 انيدتم ،ناميإلا خسار انمؤم هلك هرعش لالخ نم ودبي ملسم ابأ نإ

 ءالعإو هل انيكمتو هنع ادايذ ،هيف داهجلا ىلع ضحي نيدلا هللا صلخي

 قحأ نيدلاف نحملاو دئادشلا هنود تبلأتو ،©بطخلا هيف مظع امهم هتملكل

 ةيموق ال ةلماش ةيمالسإ ةينيدلا هعزانمو ،ءادنلا نوهيو لذبلا هيف بجي ام

 ىلإ ةوعدلاو حصنلا ءادسإ يف هانعم مه ةفاك نيملسملا ةعامج {ةدودحم الو

 مهتملك قّرفتل ىسأي كلذل وهو ‘هَرسيو هؤوسي ام نوكي مهلبق نمو ،قحلا

 .(!56)مهتدح و عادصناو

 - كش الو - ملسم وبأ هيلع جهن يذلا ميلسلا كولسلا ءارو نإ

 .ةمزتلم ةينيد ةيبرتو ،ةخسار ةيناميإ ةديقع

 لكب اهنع حفاني هتديقعب كسمتسم ءهتيضابإب رتعم يضابإ ملسم وبأف ا
 يف هلك هرعش دعبت اذل» :ةيرعشلاو ةيرثنلا هتاباتك كلذ ىلع تلد امك ةوق

 .(ا57) «اهيلإ ايعاد اهنع اقنبنم ةمامقتسالا لوح اروحمتم بلاغلا

 .ثك .ص يثراحلا .ط ملسم يبأ ناويد - 5

 .ن ص يثراحلا .ط ©ناويدلا - 6

 .202ص ،ىدتنملا ةلجم ملسم ييأ رعش يف كولسلا دئاصق ،يدنكلا ناميلس نب دمحأ - 7
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 ارتعم ملسم وبأ ناك اذإ رخآ لاؤسل انعفدت ةقيقحلا هذه نأ ريغ

 عباطلا يذ رعشلا اذه ىلإ هعفد يذلا امف يضابإلا هبهذمو هتديقعب

 وهو فوصتلا نم ةيضابإلا فقوم هيف فرعن يذلا تقولا يف يفوصلا

 نيرخأتملا برغملا ةيضابإ فقوم لعلو ،اركفو اخيرات ضفرلاو راكنإلا فقوم

 كلذ ىلع لدت امك .ةقراشملا مهناوخإ نم فوصتلا راكنإ يف اددشت رثكأ

 نأ ديرن ال نحنو رصاعملا يمالسإلا ركفلا اهحرطي ييلا مهفقاومو مهبتك

 ملع نإف ،اهباوص مدع وأ ةفوصتملا ةيرظن باوص نع ميقع شاقن يف لخدن
 ال اننأ امك "نيملسملا رظن تاهجو هيف فلتخت لا مولعلا رثكأ فوصتلا

 كلذف ،©ركفلا نم عونلا اذه ضفر وأ لوبق يف ةنيابتملا ءارآلا درس يف بغرن

 .نآلا لقألا ىلع ثحبلا اذه يعي ال نأش

 يدقعلاو يركفلا طخلا ةمءالم ىدم وه هيلإ لوصولا ديرن يذلا امنإو
 ؟يبهذملا هئامتناو رعاشلا ةيصخش عم ملسم يبأ تالاهتبا يف دوجوملا

 يف ملسم يبأ رعش يف ةيمالسإلا ةديقعلا انسرد نأ انل قبس دق هنأ امبو

 هدعب وأ هبرق ىدمو لاهتبالا رعش ىلإ ةرشابم انه هجوتن اننإف قباس ثحب

 .ةيفوصلا ةعزنلا نع

 ةصاخ ةيعامتجاو ةيسايس فورظ نم هتفرع امب ةينامعلا ةئيبلا :الوأ

 فالتخا نمف ،يعامتجالاو يسايسلا رارقتسالا مدعو بارطضالاب تمستا

 كلذ لك ،اهقطانم ضعب ىلع ةيبنجألا ىوقلا طلستو .اهلئابق نيب داح

 عونب نورعشي مهنيدو مهنطو ىلع ةريغلا يوذو يأرلاو ركفلا لهأ لعج
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 مه امم مهنطو صلخيل هلل ا نم يحورلا ددملا بلط ىلإ مهب تأ ،ةبرغلا نم
 .كلذ للك نم هيف

 طومس نم ذختي ناك يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا نأ كلذ ةيآ

 ،هسفن قيرطلا اذه كلس ملسم ابأ لعلو ‘هبر ىلإ هب جهلي ءاعد ءانثلا

 هنطو لاح نم رّيغبل هلل ا ىلإ لاهتبالاو ءاعدلا ةيلاهتبالا هدئاصق تناكف

 .هتمأو هموقو

 اهتظفاحميب ةفورعم ،نامع ةئيب لثم ةئيب يف اشن نم ىلع ابيرغ سيلو
 ىلع هتريس نوكت نأ ،هيهاونو هرماوأو هللا دودحب اهكسمتو ةديدشلا ةينيدلا

 .عرولاو ىوقتلاو دهزلا نم لاحلا هذه

 ،هطوغضو هيحانم لكب عقاولا نم عبان اذإ ىرن امك سيئرلا ببسلاف

 ةيفسلف ةمس ةيأ رعاشلا نع يفني امث ،اضيأ ةينيدو ةيركفو ةيعامتجاو ةيسايس

 .هريغ وأ فوصت نم ةجراخ

 اذه ىلإ ملسم يبأل اعفد لماوعلا ىوقأ نم ربتعي انيأر يف لماعلا اذهو

 فورظلا ،هتيعدأو هراكذأ لالخ نمو ،هدئاصق يف ركذ املاط وهو هاجتالا

 هانحضوأ يذلا وحنلا ىلع هب تطاحأ يلا ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا

 لماع وهو ‘هدنع لاهتبالا ةديصق يف يعوضوملا بناجلل انتسارد يف
 .للا عرش عييضت نم نيملسملا رمأ هيلإ لآ امل يعيبط لعف ةر هنأل يعوضوم

 ضرأب لعفي رفاكلا يبنجأالل عوضخلاو ،اهفراخزو ايندلا ىلع لابقإلاو
 .ءاشي ام نيملسملا
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 رخاوأ يف لئاوألا نيملسملا عفد يذلا وه هسفن لماعلا اذه نكي مل وأ

 فوصتلا روهظل اصاهرإ دعي امم فشقتلاو دهزلا ىلإ يرجهلا يناثلا نرقلا

 .يمالسإلا

 :ددصلا اذه يف يزوجلا نبا لوقي

 مالسإلا ردص رصع يف نيملسملا ضعب فشقتي نا ابجع نكي مل »

 ؛مالسإلا يف تلخد يتلا ممألاب اوطلتخاو اوقرمت مهنأل ءايندلا يف اودهزير
 رهاظ لعف در كلذ ثدحا «يناثلا نرقلا يف ايندلا ىلع لابقإلا اودهاشو

 كلذ يف اوذختاو ءةدابعلا ىلإ اوعطقناو ةدحاو ةرم ايندلا نع مهضعب دعتباف

 0١58. «اهب اوقلت قالخاو «اهب اودرمت ةقيرط

 :هلوق يف ملسم وبأ يوقلا ببسلا اذه ىلإ راشأ دقو

 ةعمسو راختفال ءاعد سيلو هتعمس ءاعالاب يخارص يهلإ

 يتبوت فيوستو يبنذ اهمظعأو بناصم روحب يب تطاحأ نكلو

 0ا59اةبوثملل الهاتسم نكأ مل نإو ةهحرو حورب اهجَرفف تعمس

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا قاطنتساو راضحتسا نم دب ال انهو

 هتبرغ رايد يفو نامع هسأر طقسم يف رعاشلاب تطاحأ يولا ةيركفلاو

 .رابحنزو ايقيرفإ قرشب

 .ط رطق ةفاقتلا راد يمالسإلا فوصتلا ق رصاعملا راكفألاو بماذملا نسحلا دمع - 8

 .53ص 6
 .38ص ثازقلا .ط ©ناويدلا - 9
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 مهئدابم قنتعي ،ةارشلا ىلإ هتديقع يف يمتني ملسم ابأ نإ :ايناث

 مامإلا نيبو مهنيب ترج نلا ثادحألا نم يسايسلا مهفقومو ،مهتديقعو

 ىلع دهاش ربكأ ةينارورهنلا هتديصق ةو ههجو هلل ١ مرك بلاط يبأ نب يلع

 .كلذ

 بهذملا هقانتعا نع ةحارص ربعي ام ةيدقعلا هدئاصق يف ددر املاط وهو

 دولخو ةرخآلا يف - العو لج - يرابلا ةيؤر مدع يف اميسالو يضابإلا

 .يضابإلا بهذملا بتك يف توثبم وه امم كلذ ريغو ريبكلا بكترم

 مهكولسب اضيأ هباجعإ ينف كشن ال ةارشلا ةديقعب مزتلملا رعاشلا اذه

 .ةليوطلا ةيراضحلا مهتريسم يف ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطتب مهمازتلاو

 مهفقاوم لك يف ةرخآلا ىلإ مههَجوتو مهدهز ةارشلا نع فرع دقو

 حالطأو ةدابع ءاضنأ مهف ،ةيكولس مأ ةيدقع !ةينيد مأ تناك ةيسايس

 مهر ،ىقتو اعرو مهرامعأ اونفأو امهبكرو مههابج ضرألا تلكأ { رهس

 ردقب ايندلا بح ىلا يمرت ال يلا مهتديقع نع اعافد مهلاجر اونفأ نيذلا

 .ةرخآلا يف هللا دنع ام وجرت ام

 نكل ءلو ر مالس إلا ةطاسب مهنيدت يف ءاطسب نوملسم» ةا رشلاو

 يف اينافتو ءةديقعلاب اكسمت :اهب اونيدت ىتلا ةقيرطلا وه مهتديقع زيمي يذلا

 .(ا60) «ةرخ آلا ةمدخ يف اهسيركتو سفنلل ةمراصلا ةبقارملاب اهليبس

 ،م1988 }قشمد ،سالط راد جراوخلا فقاوم يف ةديدح ةءارق فورعم ناميلس دمحأ - 0

 .130ص
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 قفتا ةداهش مهبدأو مهركفو مهخيراتل نيسرادلا لك كلذب دهش دقو

 لعلو ،اثيدح و اميدق ،مهوؤوانمو مهورصانم «مهؤادعأو مهؤاقدصأ اهيلع

 اونوكيل مهحتشر ةرخآلا ىلإ نوكرو دهز نم مهركفو مهبدأ ينف ودبي ام

 روتكدلا نأ ىتح .ةيبلسلا ال ةيباجيإلا هرهاظم يف يفوصلا ركفلا ةأشنل ةاون

 ةيصخش مامأ اباجعإ فقو دقو ،ةفّوصتملا نم جراوخلا دعيل كرابم يكز

 ديبع عم هفرصتو هكولس يف ىأرو ،ريدح نب سادرم لالب يبأ ةارشلا مامإ

 ةديقعلل صالخإلاو دهزلل الاثم ،هلتقم رظتني نجسلا يف وهو دايز نب هلل ا

 ةديقعلا ةوق يف لاثمألا مهب برضت جراوخلاو» :لوقلا ىلإ هعفد ام وهو

 ىرن انكلو .ةيحانلا هذه ىل اعجار مهفرصت نوكن دقو نيدلا ةمصو
 مل و (!6!)«ةينيدلا مهتديقع يف هارن نالبق ىسايسلا مهبهذم يف فرصتلا

 جراوخلا خيراتل هلهجل آلإ روتكدلا نم نيدلاو ةسايسلا نيب قيرفتلا اذه تأي
 نيدلا نيب لصف ال يأ ،هلل ةيمكاحلا راعش تعفر ينلا ةقرفلا اهنأل يقيقحلا

 .ةسايسلاو

 لب ،‘هبهذم مامإ ةريس ىلع ملسم يبأ عالطا مدع يف اقالطإ كشن الو

 هكولس يف رثأتم ملسم ابأ نأ نيلجرلا نيب اهاندقع ةنراقم دعب مزحب داكن

 هدنع دهزلا روذج أ ،لوقلا ىلإ انعفدي امم ،همامإب رئأتلا دودح دعبأ ىلإ

 .هنم يقتستو ةارشلا خيرات قامعأ يف برضت

 ايندلا يف دهزلا نم ةعزنلا هذه ينامعلا بدألا يف ترهظ :اثلاث

 فوصتلا ىلإ عوزن اهبناج ىلإ رهظ امك ،اليلق اعاتمو افرخز اهرابتعاب

 يضابإلا بهذملا ةضهانم نع فرعي امم مغرلا ىلع ،يفسلفلا سيلو يلمعلا

 .23ص ،1ج ،يمالسإلا فرصتلا - 1
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 بدألا يف هلثمي نم زربأ لعلو سيمخ نب دعاج خيشلا نم اءدب هاجنالا اذهل

 يذلا يليلخلا نافلخ نب ديعس ينامرلا ةمالعلا خيشلا ثيدحلا ينامعلا

 ،© قوذلاو كسنلا ىلع ةمئاق ةحضاو ةيفوص ةعزن هراعشأ يف ترهظ

 ناكو ،يوسلا طارصلا نع فارحنا لك ةاداعمو ،هدحو هلل نيدلا صالخإو

 نأ ،هيلإ ةراشإلا ردحت اممو ،فلاوخلا عم ادوعق فوصتلا نع دوعقلا ىري

 كلت هيف نكي مل و ،ايبلس افَّوصت نكي مل نافلخ نب ديعس خيشلا فوصت

 دنع تدجو لا دوجولا ةدحو وأ داحتالاو لولحلا نم ةيفوصلا تاحطشلا

 افوصت هفوصت ناك امنإو «مهبارضأ وأ جالحلاو ضرافلا نباو يبرع نبا

 .(!62)ايباجيإ

 ريثك ،تابرقلا عاونأب هللا ىلإ برقتلاو ةالصلا رينك خيشلا ناك دقف

 ملعلا لينل ةيرثن وأ ةيمظن دئاصقب ،هل عرضتلاو ىلاعت هلل ا ىلإ لسوتلا

 نادقف ىلع ىسألا ريثك ،يعامتجالا حالصإلاب مايقلا ىلع قيفوتلاو لضفلاو .

 فلؤم ديعس خيشللو ،ةيدمحملا ةنسلا سامطناو لطابلا روهظو ،هلهأو قحلا

 يبأ ةسردمب حضاولا هرتأت هاوتحع نم ودبي "ةينامحرلا سيماونلا" :هناونع ميق

 مامإلا مساب هيلإ ريشيو ،هئارآ نم اريثك هنع لقني يذلا يلازغلا دماح

 لوصوم اذإ ةينامعلا ةسردملا هذهل فوصلا طيخلاف ،ارابكإو اريدقت ،ةجحلا

 .بير الو كلذ يف كش ال ريبعتلا زاج نإ ةيلازغلا ةسردملا ةورعب

 ةطوطخم ةمدقم يف هنبا لوقي هكولسو هرعش يف هجوتلا اذه نعو

 بغارلا كلاسلا «ينامحرلا رودلاو «ينابرلا ةمالعلا اندلاو تإ» :هراعشأ

 .نسح دمحم ظيفحلا دبع روتكدلل ةملكلاو .103ص ،يليلخلا ركف يف تاءارق - 2

- 117 - 



 هتامدخ ترشنو مدخ نم حأ - هيلع هلا ناوضر - نافلخ نب ديمس

 . «163). . . ةينامحرلا هراكذأو «ةينابرلا

 يف ةيركفلاو ةيبدألا طاسرألا يف ارثأ تكرت لا هدئاصق رهشأ نمو

 :اهعلطم لا هتديصقو ،ملسم وبأ اهسمخ نلا "ءانثلا طومس" هتديصق نامع

 امدقم ميركلا باب ىلإ متقت

 اهلعلو ،"جاهنملا يكلاسل جارعملا" يف ،اضيأ ملسم وبأ اهرطش دقو

 .اذه يف هدئاصق زربأ

 نافلخ نب ديعس هخيشو ملسم يبأ نيب ةيحورلاو ةيركفلا ةقالعلاف

 .ديعص نم رثكأ ىلع ةرمتسم ةيوق تناك يليلخلا

 ةبسنلاب خيشلا ناك دقف ،رشابملا ريغ ذملتتلا قيرط نع :الوأ

 .نم ةربتعم ةعومجحب هتسردم يف تجرخت اميظع اخيش وأ اذاتسأ ليجلا كلذل

 كش نم امو ‘نامع ءاحنأ يف هنع اهوقلت يلا مولعلاو ةفرعملا اوثبف ،ةذمالتلا

 .هنيدتو هكولسب مهرت يف

 ديعس خيشلا مهسرد نيذلا دحأ ميدع خيشلا ملسم يبأ دلاو ناكو

 .ءاحنألا نم ام وحن ىلع اكولسو ةيبرت هدلاوب ملسم يبأ رثأت يف كشن الو

 ديعس نب دمحأ خيشلاو ملسم يبأ نيب ةيوقلا ةلامزلا :ايناث

 يف امهنيب تطبر ةميمح ةقادص نيلجرلا نيب تناك دقف نافلخ نب

 ةقالعلا كلت نكت مل و ،ةيركفلا ةايحلا برد ىلع امهتعمجو باتكلا

 .20ص طوطخم ،نافلخ نب ديعس خيشلا دئاصق ةعومجمب - 3
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 فصو دقو ،فقاوملاو ةيؤرلا يف براقتو ماجسنا ةديلو ًآلإ امهنيب ةيحورلا

 هنطو ىلإ فراجلا هنينح بابسأ نم اهدع ثيح ملسم وبأ ةلامزلا هذه

 لوقي يذلا ميمحلا قيدصلا اذه ‘هسفن ىلع ةبرغلا ةرارمب هروعشو ،نامع

 :هنع

 نافرعو فورعمو دصقو قدص ينرهبيف لخ ىلإ اهيف حاترأ

 يبأ يف ديعس خيشلا راكفأ هتكرت يذلا حضاولا رثألا :اثلاث

 حبصي نأ ىلإ ةيبدألاو ةيملعلا راثآلل ةءارقلاب رثأتلا اذه زواجي دقو ،ملسم

 ىلإ هتيؤرو هكولسو هفقاومو ،هتيصخشو هقالخأ هسفن خيشلاب ارثأت

 ييلا كلت اميسالو ‘هلوح نم ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ثادحألا

 نيمامإلا يترتف نيب ام ريسع ضاخم هبش يف هرصعتو نامع زهت تناك

 .دشار نب ملاسو سيق نب نازع نيميظعلا

 ملسم يبأ رعش يف ةحضاو ترهظ ديعس خيشلا تامصب ىوقأ لعلو

 ةبرحت نم اهتدافتسا يف اقالطإ كشن ال لا ،هتالاهتباو هراكذأ يف اميسالو

 داكأو دهزلاو ركذلاو لاهتبالا لاحب يف اميسالو ،ةيرعشلا ديعس خيشلا

 .فوصتلاو لوقأ

 نافلخ نب ديعس خيشلا نع ديدش باجعإب اثدحتم ملسم وبأ لوقي

 :يصورخلا

 نافلخ نب ديعس هلاب فراعلا ليلجلا بطقلا يديس ةرهش ترإ»

 غلب دقو ءءامسلا دبك يف سمشلا ةرهش «هاوثم مركأو هارث هللا بيط يليلخلا
 يف مالك هلو ءهراثآ هيلع تلد ءاميظع افلبم نطابلاو رهاظلا يملع نم
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 لاع ماقم ىلعو .ليمكتلاو لامكلا يف خسار مدق ىلع لد ةقيقحلاو كولسلا
 ارثنو امظن همالكو «فقرذلا بتارم نم ةينس ةجردو «ةيندللا فراعملا نم

 هللا همركأنم آلإ هءادأ ىتيطي ال يبهو يفشك هملع نأ ىلع عطاق ناهرب

 )64!(0٥ «حتفلاو ددملا نم اعيفر اماقم هماقاو لوصولاب

 خيشلا رعش ريطشتو سيمختب ملسم يبأ فغش يف كلذ رهظ دقو

 .ثحبلا اذه نم هناكم يف كلذ انيب امك نافلخ نب ديعس

 يعيبط دادتما وه ديعس خيشلا دنع يدهزلا هاجنالا اذه نأ عقاولاو

 اذه مهنع فرع خياشم نم ةقباسلا لايجألا يف اهروذجب برضت ةسردمل

 ،يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان ريرحنلا ملاعلا خيشلا لثم ينابرلا كولسلا

 ،هنامز خيش حبصأو ،ءارغلا ةعيرشلا مولع يف ليوط عاب خيشلا اذهل ناكو

 ديسلاو ينابرلا ملاعلا ىمسملا ريبكلا ةمالعلا هدلاو دي ىلع ملعلا ىقلت دقو

 يف مدقلا خسار خيشلا اذه ناك ذإ «يصورخلا سيمخ نب دعاج سيئرلا

 .تايهلإلا يف هراعشأب فورعم وهو ..(!"65)ةعيرشلاو ةقيقحلا يملع

 يبأ مالسإلا ةجحب حضاولا مهرئأت خياشملا ءالؤه راثآ نم ودبيو

 اخيسرت مالسإلا ءاملع رهشأ نم ربتعي يلازغلا دماح وبأو ،يلازغلا دماح

 هذه روذج مهفن انه نمو يلمعلا فوصتلاو تايناحورلاو كولسلا ملعل

 .باطقألا ءالؤه َلك يف هيف بير ال يذلا اهريثأتو ةسردملا

 .278ص طوطخ ©ناويدلا - 44

 .دشار نب كرابمل صنلا ٠ 1 1 6ص ،يليلخلا ركف ق ةءارق - 1 65
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 تناك دقف ،‘كولسلا اذه وأ هاحتالا اذهب رابحنز وأ نامع درفنت مل و

 انه ةيفوصلا قرطلا ترثكف هلك يمالسإلا ملاعلا تحاتجا ةمراع ةجوم

 ةيمالسإلا ةعيرشلا همّرحت اميف عوقولا ىلإ اهضعب فرطت ىدأ دقو ،كانهو
 .كولسلا يف فارحناو لغ نم

 اوناك نيذلا نوينابرلا نوفراعلا اضيأ ءالؤه بناج ىلإ ناك نكلو

 بلقلا ةيراطب نحشو ،تادابعلا يف ةقيقحلاو حورلا ءاشنإ ىلإ نيصلخم ةاعد

 يف اوجرخ دقو ‘باستحالاو صالخإلاب لامعألا عفشو .ةبانإلاو تابخإلاب

 نم ةعساو ءاوجأ مهب تعفتنا نيققحمو ةمئأ ناسحإلاو ةيكرتلاو حالصإلا

 لضفلا عجري ةيفوصلا قرطلا كلت خويش ضعب ىلإو ..(!69)يمالسإلا ملاعلا

 داحلإلاو رفكلا ةهجاوم يف نيملسملا بولق يف ةيمالسإلا ةضهنلا ثعب ىلإ

 .بيرغتلاو

 لفتحا ةحيحص ةيمالسإ ةوعد ايندلا يف دهزلا ىلإ ةوعدلا نأ ىلع

 ىلع ايندلا رّوصت ىتش ةيحوم روص يف نيملسملل اهمتقو ميركلا نآرقلا اهب

 نأ اقالطإ ينعي ال اذهو .حوص نأ ثبلت ام ةرضخو ،مودي ال فرخز اهنأ

 قلعتلا مدع عم اهيف لمعلا ىلإ مالسإلا اعد ذإ هبيصنب اهنم ملسملا ذخأي ال
 يف ةيقيقحلا ةايحلا ايحي نأ ناسنإلل ىمسألا فدهلا نألو ،ليلق عاتم اهنأل اهب

 كليبس رباع وأ بيرغ هنأك اهيف شيعي نأو ،ايندلا يف دهزي نأو ،ةرخآلا

 ةلصلاو ،ةلضافلا قالخألاو ءايلعلا لثملا ىلإ ومسيو ةيداملا اهناردأ نع عفتريل

 .(فرصتب) 64ص يسايسلا ريسفتلا يودنلا نسمحلا دمح - 1 66
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 تقلخ امول ناسنإلا قلخ اهلجأ نم لا ةلعلا يهو نيملاعلا برب ةيحورلا

 .(!67)«نودبعل آلإ َسنالاو نجلا
 نرتقاو ٨&ففوصتلا ملع ىلإ روطت مث دهزلا ملع اشن انه نمو

 .كولسلاو قالخألاب

 :ةمتاخ

 مكحلا نيح ةيعوضوم ةقد نم ب ال هنأ ىلإ ضرعلا اذه نم صلخنو

 نأ يغبني مكحلاف ،يفوصلا رعشلاب هتقالع يف رعشلا نم عونلا اذه ىلع
 رعشلا تحت يوضني يلاهتبا رعش لك سيل ذإ ،اهسفن صوصنلا ىلإ دنتسي
 يف ةددعتم تايوتسم دجن يمالسإلا ثارتلا ىلإ دوعن امدنع اننأل ،يفوصلا

 ومسلا ةمق هيف اوغلبو ،ةارشلا هروذب عضو يذلا رعشلا نم ع ونلا اذه

 ةيمالسإلا ةديقعلاب مازتلاو ةيوفعو صالخإو قدص نم هب زيمت امل ،يحررلا

 ءاعدلاو لاهتبالا رعش ةمثو 3اهفراخزو ايندلا ج راهب لك ضنفرر ‘ةيفاصلا

 اريبعت هر ىلإ هتجاحو هدجو تالاح يف رعاشلا نع رداصلا هلل عرضتلاو

 ةقالع هل نم لك لاح وهو .ةيناث ةهج نم هبرب اقلعتو \ةهج نم هفعض نع
 الثم يدرورهسلاو يريصوبلاو ةيهاتعلا يبأ دنع هدحن يذلاك فوصتلاب

 ءةيفوصلا تاحلطصملا هيف لخادتت يذلا يفسلفلا فوصتلا رعش ةمثو

 ةدحو لثم فينحلا عرشلا اهركني ييلا هيلاغملا هباحصأ فقاومب فرعيو

 .56 :تايراذلا ةروس - 7
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 ةسردملا اذه باطقأو ،ةهوبشملا ةفسلفلا كلت رادم يه لا دوجولا

 .يبرع نب نيدلا يحم مهسأر ىلعو نوفورعم

 ملظن ال ىتح تاروصتلاو ىوؤرلاو فقاوملا نيب قيرفتلا نم دب ال اذإ
 نوكي دق ريباعتو ظافلأو تاحلطصم دورو درجمب يفتكن الو رعاشلا

 نم اذه ‘فوصتلا رعشل هتشياعمو هتاءارق لالخ نم اهب رْنأت وأ اهراعتسا

 وبأ اهحرط يولا راكفألا ضعب نأ ىلإ ريشن نأ دب ال ىرخأ ةهج نمو .ةهج
 امو لادبألاو باطقألاو نيحلاصلا ءايلوألاب لسوتلا لثم هدئاصق يف ملسم

 ىلإ ةفاضإ ،نوكلا ةلع هنأب هقيَت لوسرلا صخش يف هتديقعو ،ههبشأ

 رعش رثأت حجري كلذ َلك ،ةيفوصلا تاحلطصملاب يرعشلا همجعم ظاظتكا

 وه امنإو فقوملاو ةيؤرلا يف نكي ل رثأت وهو ،يقوصتلا رعشلاب ملسم يبأ

 .اذه نم دعبأ ىلإ هزواجتي مل و ،يييفلا اهبناج نم ةيرعشلا ةبرجتلا يف رثأت

 اهايحي ييلا ملاوعلا نم ةاقتنم هتغل نوكت نأ عدبملا رعاشلا عبط نمو

 اهيف جمدني يلا ملاوعلا كلت مأ ،اشاعم اعقاو اهايحي يلا ملاوعلا كلت ءاوس

 .ةماعب ةيفرعملاو ةصاخب ةيبدألا هتاءارق ءانثأ
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 هرعش 2 ضاهنتسالا
 دقل ‘هَّجويل بتكيو ،غلبيل لعفني ةلاسر بحاص رعاش ملسم وبأ

 بتكف انيل اعيط هيدي نيب ملقلا لعج ام ةربتعملا ةيبدألا هبهاوم نم هل ناك

 اخفنو ،ةنامأل ءادأ ةيخيراتلاو ةينيدلا تافلؤملاو ،يفحصلا لاقملاو رعشلا

 .هتلم يبو هموق ييب سوفن يف حالصإلاو ديدجتلا ح ورل

 كرابحنزو نامع يف اهشاع ييلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا لعلو

 ةمواقمو .هب ةيرامعتسالا لودلا شرحت نم يمالسإلا ملاعلا هب رومي ناك امو

 ةيمالسإلا ةعماجلا ةركف ةمواقمل ططخي ذخأ يذلا بصعتملا يموقلا رايتلا

 ثاعبنالاو ضر هنلا وحن ةيبرعلا راطقألا علطتو ،ىلوألا ةيملاعلا برحلا ليبق

 نم لك يف ةيحالصإلا بازحألا روهظو ،يعامتجالاو يسايسلاو يقاقثلا

 رثكأ ءاملعلاو ءابدألا تلعج اهلك لماوعلا هذه ،هبرغمو يبرعلا قرشملا

 عراصيل ملقلا لمحي بيدألا ناكف ،مهتيلوؤسمل اكاردإر مهعقاوب ايعو

 نم ةيبعشلا تاقبطلا نيب ةيعوتلاو حالصإلا ثبيل بتكيو ،داسفلاو ةاغطلا

 نم ةبكوكلا هذه نمض ملسم ابأ ربتعن نأ اننكمي انه نمو ‘لضفأ دغ لجأ

 :لاثمأ نم ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةحاسلا يف اوزرب نيذلا نييحالصإلا ءاملعلا

 رونو ،©شيفطا بطقلاو ،يبكاوكلاو ‘هدبع دمحمو ،يناغفألا نيدلا لامج

 .مهريغو يملاسلا نيدلا

 لاقي ىتح ةياغلا هذهل ةليسو هدحو رعشلا مدختسي مل ملسم ابأ نأل

 مدختسا لب الثم مرحم دمحأ نع كلذ لاقي امك ،يحالصإ رعاش هنإ هنع
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 نامع يث ءاوس هموق نم ةباجتسالا دجو ول نأ لوقأ داكأو اضيأ ةفاحصلا

 ©يعامتجحالا داسفلا ةمواقمو ميلعتلا لثم ىرخألا اهلئاسو ذحختنال رابجنز وأ

 نم رهاظم اهلك يه يلا تافارخلاو عادتبالاو بصعتلا نم ركفلا ريرحتو

 .طاطحنالاو فلختلا روصع

 مأ ارثن كلذ ناكأ ملسم وبأ هبتك ام ىلإ دوعي امدنع انم سرادلاو

 .علطتلا اذهو ،ح ورلا هذه هيف سملي اخيرات مأ ابدأ ،ارعش

 يف ةيضاهنتسالا ح ورلا ثبل ةربع خيراتلا نم ذختي ملسم وبأ ناك دقل

 اذه لبق وه لب ‘بسحف اراكآا وأ راختفا سيل هدنع خيراتلاف ،بولقلا

 داهجلاو ةلوطبلا روص دنع هتافقو امو ،ةبكاومو ثح .ةنراقمو رابتعا كاذو

 ناك امك ،لطابلاو قحلا نيب عارصلا نأل ؛سوفنلا يف يناعملا هذهل ءايحإ لإ

 رشع عبارلا نارقلا يف هسفن عارصلا وه ،نييرجهلا يناثلاو لوألا نرقلا يف

 .ةرياغم ةيضرأو افلتخم اسوبل ذختا نإو يرجهلا

 ،ملسم يبأ رعش يق ماهلا بناجلا اذه ءالجتسا ديري امدنع سرادلاو

 هيف ضاهنتسالا دجي ال ذإ ،هلك ناويدلا لالخ نم كلذ سملي نأ هيلع يغبني

 ضاهنتسالا أل ؛كلت وأ ةديصقلا هذه يف انّيعم اهاجتا وأ اصاخ اعوضوم

 هلل ا ىلإ لهتبا ،هريغ وأ هسفن بطاخ رعاشلا اهلوقي ةملك َلك ءارو دوجوم

 ييلا ةلاسرلا هذهب لماك يعو ىلع وهو ازفحم هموق بتاع وأ ،اعّرضتم
 :لاق كلذ لجأ نمو اه هرعش بذن
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 رردلا ىضرأ ال مجنألا مظنأ لزأ مل ارصن رعشلا نوكي ول
 (1063)رثع ماقنإ رصنلا يف ملق ىلإ عجرن مل فيسلا انكلم ول

 ةيرعاش نم هللا هبهو ام رخسي يوقلا يمالسإلا هساسحإب رعاشلا نإ
 نع ًارّصقم ارصاق هسفن ىريو ،ليبنلا يمالسإلا يعامتجالا فدهلا اذهل

 نأب راذتعالا ىلإ امود هعفدي يذلا وه ساسحإلا اذهو ،©فدهلا كلذ غ ولب

 ام ،ةمئاد ةهجاوملاو رمتسم عارصلا نكلو هعنمت فورظلا نأو ،هبراحي رهدلا

 .ةايحلا ةعيبط نم اذه ماد

 :ةّينونلا

 كلت اهب نورخافتيو نوينامعلا اهظفح يلا هتعئار ملسم ابأ دلخ اممو

 نأ ضعبلل ولحي امك "ةينونلا" وأ "ناوضرلاو حتفلا" ةموسوملا ةلوطملا

 اهلكو اتيب 383 يلاوح تفلب ىتح اهيف رعاشلا سفن لاط دقو ،اهومسي

 بارمغإلا الو ككفتلا اهروتعي ال ريوصت لامجو © ريبعت قمع دحاو سفن

 .كانهو انه اهظافلأ ضعب ين آلإ

 ةيعوضوم لماوع رحسلا اذه ةينونلا ىلع ىفضأ يذلا نأ بسحأو

 ،يوقلا يضاهنتسالا اهفقومو ©بهتلملا نطرلا اهعوضوم احلرأ ةريثك

 .ةقداصلا ةيسامحلا اهتيرعاش و ©قفدتملا يرعاشلا اهبولسأو

 هنأل "هلك قيفوتلا ءامصعلا ةديصقلا هذه ىلإ قفو ملسم ابأ أ قحلاو

 ىلإ ةذفانلا هتيؤرو ،ةينطولا هتفطاع قدصو ةيرعشلا هتبهومب عاطتسا

 .14ص .ناويدلا - 8
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 حبصيف ،امهلوح نيينامعلا بولق عمجي نأ عاطتسا كاذنآ هنطو عاضوأ

 ديزت ،ةببحم ةقيرطب اهداشنإ يف نوننفتيو ،مهسلاحب يف اهنوركاذتي ظافحلا
 ةديصقل ماعلا ضرفلا ناك اذإف ،انينرو اسرج رتاوتملا يقيسوملا عاقيإلل

 نب ملاس مامإلا ةرزاؤم ىلع ثحلاو ضاهنتسالا وه "ناوضرلاو حتفلا"

 :يلي اميف اهرصح نكمي رواحم ىلع يوتحت ةديصقلا نإف دشار

 (اتيب 29) نامع ىلإ نينحلا 1
 (تايبأ ةر نوؤخلا رهدلا -2

 (اتيب 25) نامع داحبأ 3

 (اتيب 50) نامع ةمئأ نم ةادهلا 4

 (اتيب 47) دشار نب ملاس ةمامإ 5

 (اتيب 38) ضاهنتسالا 6
 (اتيب 88) ةينامعلا لئابقلا رخافم -7

 (اتيب 88) باتعو ضاهنتسا 8

 نم سارادلا مامأ هحتفت امل ةلقتسم ةساردب ةريدج "ةينونلا" نأ قحلاو

 همامأ دجيل ًالإ هجو دنع اهيف كاردإلا فقي ال ةديعب يمارمو ،ةعساو قافآ

 .رابتعالاو ضاهنتسالا نم ىرخأ اهوجو

 يلا ثادحألل ضفتنملا قداصلا اهفصو "ةينونلا" يف ام زربأ لعلو

 ارصن هتمامإ يف ملسم وبأ ىأر يذلا يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا تبكاو

 باحر ىلإ هب لخديو دهع ىلإ دهع نم نامع لقني ايخيرات الوحت و «انيبم
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 يمالسإلا ملاعلا لك ذخأ يلا لالقتسالاو ةضهنلا بكاويل نيرشعلا نرقلا

 .اجراخ و الخاد هئادعأ نم هب داري امو هريصم قحب يعيو اهيلإ علطتي

 ةوعدلا ذختي ملسم ابأ ىرن ةيوقلا سيساحألا هذهل ةباجتساو مث نمو

 ةينفلا تاحوللا اهيف تعباتت انه نمو .ةينونلل اروحعو ارادم ضاهنتسالا ىلإ

 نامع ىلإ نينحلا اهيف ةحول نم ،سوفنلا يف يناعملا هذه ثبت لا ةعئارلا

 اضبان ايح نامع خيرات لقنت ىرخأو "نامع داجبأل ديسجت اهيف ىرخأو

 ضبانلا خارصتسالاو ميمحلا يوخألا باتعلا اهيف ىرخأ ىلإ ،اراثآو امالعأ

 .بهتلملا

 .اهلك تاحوللا هذه دنع فوقولاب حمسي ال يساردلا زيحلا نأ امبو

 ازمر هرابتعاب فيسلا اهيف فصي لا ةعئارلا ةحوللا هذه ىمتن نأ لقأ الف

 .داهجلا حور ثبو ©ضاهنتسالا زومر نم ايوق

 :ؤيصلا .ةفصو

 فصول ةصاخ ةناكم ةيضاهنتسالا ناوضرلاو حتفلا ةديصق يف

 يف نأشلا ناك اذإو ،ةعئار روص يف لكشلاب نومضملا اهيف جزتما ،©فيسلا

 ىلع اهيف فصولا موقي نأ "ميدقلا يبرعلا رعشلا ف فصولا دئاصق بلغأ

 فصي نأ نود ءيشلا فصي ذإ \هفوصومو رعاشلا نيب يلكلا لاصفنالا

 روصملا رودب موقي ةلاحلا هذه يف رعاشلا نأكو ءيشلا كلذ هاحت هساسحإ

 طقتلت ييلا يه ةلآلا نأل ،ةروصلا زاربإ يف هل لمع ال يذلا (يفارغوتوفلا)
 - فيسلا نع ثدحتي وهو - ملسم يبأ دنع فصولا نكل .ةنامأب مسرلا
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 يذلا ،رهاملا ماسرلا هنأكو رعاشلا سيساحأب اضبان ،ااكرحتم ايح ءاح

 .طاشنلاو ةيويحلاب ضبنت نايعلل ودبتف ةروصلا ءازجأ ق ةكرحلا ثعبي

 ءلصاوتملا داهجلا زومر نم زمر فيسلا أ كردي رعاشلا إ
 يف فيسلا طبترا دقف ‘فرشلاو ءابإلا تالالد لمحي يراضح ثورومو

 وأ اهل اطرش نكي مل نإو ،ةيمالسإلا تاحوتفلا محالم امود نيملسملا ةركاذ

 .اهيف ةمزال ةادأ

 نيقلتملا دنع - ريبعتلا زاج نإ - يفلا ديصرلا لغتسا روظنملا اذه نمو

 تابو ‘داسفلا ةمواقمو ،ملظلا ضفرو ،ميضلا عفر ىلإ مهوعدي وهو
 ةيونعملاو ةينفلا بناوجلا لامكإل امزال ارمأ فيسلا زمر مادختسا

 .عوضوملل

 ةملكب هذه هتديصق نم تايبأ ةرشع حتتفا نأ رعاشلل قبس دقو

 نأ ىلع ،ةسيونعملا اهتلالدو ،!اهسرجو .اهانعمب لدت ةملك يهو "لاجرللاي"

 أل رابتعالاو رافنتسالا ىلإ دصقيو ،ةراثإلاو كيرحتلا ىلإ فدهي رعاشلا

 نيقلتملل ةوعد _ءةثاغتسالاو ءادنلا نيب ةعماجلا ةغيصلا هذهب ةملكلا مادختسا

 ريغي الو لاجرلا الإ ىمحلا نع راعلا عفدي ال هنأل ،ةرفنلاو ةباجتسالا ىلإ
 ةيمح ةراثتسا دعب اوكّرحتي مل نإ لاجرلا كرحتي ىتمو 6مهاوس ركنا
 اذ مكحملا طبرلا اذه رعاشلا طبر اهلك يناعملا هذهل .مهقامعأ يف ةلوجرلا

 يهو ةدّسجحب ةينف ةادأب اهيلإ زمرف ،ةلوطبلاو ةلوجرلا نيب ديعبلا رظنلا
 لمتكت ال ةلوطبلا إف ‘ةلوطب نودب لمتكت ال ةلوجرلا نأ امكف ،فيسلا

 :يبتملا لوق دح ىلع اهاوق كرحيو اهامح يمحي فيس نردب
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 مدلا هبناوج ىلع قاري ىتح ىذألا نم عيفرلا فرشلا ملسي ال

 :ملسم وبأ لوقي

 (!69)نالمح داسآلا ىلع تلاطتسا انإ مكتظيفح تلڵذ دقل لاجرللاي

 نافكاو سمر مهعم اهمض ام مكفلاسل تناك يتلا فويسلا إ
 ؟نادجو نهنع ىان مأ ؟مكبولق تضرم مأ ؟نافجألا يف يه ةضيرم

 (!70)نازحأا دجملا قيتعل اهب امو مكقتاوع تلح اذإ فويسلا سنب

 ناركذ تايناميلا كلت نإف اهندماغم يف الانإ اهوبجحت ال

 (!7ا)ناشطع يرلا يقالي مكيف ناك نب تشطع اهتإ ءاهودروا مكنيف

 رشابملا يباطخلا بولسألا مادختسا ملسم يبأ نم اندوعت دقل

 ةينفلا تاموقملا لك هل دشحب وهف ‘ةيضاهنتسالا هدئاصق يف اميسالو

 ضفر لثم ةيسامحلا يناعملا ديسجت ىلع زيكرتلا بناج ىلإف ،ةيونعملاو
 تاودألا مادختساب يباطخلا بولسألا فظوي ميضلا ىلع درمتلاو ،ملظلا

 كديكوتلاو ،ةثاغتسالاو ،ةبدنلاو ،ءادنلا لثم كلذ ىلع ةلادلا ةيوغللاو ةينفلا

 هذه يف فورعم وه امت كلذ ريغو ،يراكنإلا ماهفتسالاو مسقلاو
 فورعملا يباطخلا بولسألا اذهب فتكي مل ملسم ابأ نكلو ؛بيلاسألا

 دشأ رخآ يرعش بولسأ ىلإ أحل امنإو ،ةروكذملا تاودألا ىلع ادامتعا

 نم لقتنا نيح ،نازحألاو ناجشألل اكيرحت قمعأو «سوفنلا يف اريثأت

 نادجولا يف ةرثؤملا ةينفلا تاموقملا ىلإ ناذآالل ةبطاخملا ةينفلا تاموقملا

 .بضفلار ةيمحلا :ةظيفحلا - 9

 .ميدقلا :قيتعلاو ©فاتكاألا :قتاوعلا - 0

 .307 ص ©ناويدلا - 1
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 امك ء،هلباقمو ءيشلا نيب وأ ،هةدتضو ءيشلا نيب ةنراقملا ىلإ دمع امنيح

 نيبو ‘نالمحلاو داسآلا نيب لباق دقف ةقباسلا تايبألا يف كلذ ظحلن

 نيحتافلا دادجألا دنع فويسلا نيبو ،ىثنألاو ركذلا نيبو ،©فلخلاو فلسلا

 دنع فويسلا نيبو ،ةيمالسإلا ةوعدلا رشن يف ميظع رود مهل ناك نيذلا

 تدغ ىتح ،امهدامغأ يف تمانو اهنافجأ يف تضرم لا نينهاولا دافحألا

 ةركذم الإ تقلخ امو ،اهدماغم يف انانإ ةيداهجلا اهتمهم يدؤت ال يهو

 .لوحتو لوصت ةينامي

 ام فرشأ اولطعف ‘فيسلا ةفيظو اولمهأ ةلاسرلا اولمهأ امدنع مهو

 ةلماحلا قتاوعلا نيب نراقي وهو ‘كلذ نع ربع دقو ،حتافلا ملسملا هب نيزت

 :لوقي ثيح ،دجلا قيتعو ‘فيسلل

 نازحأدجلا قيتعل اهب امو مكقتاوع تلح اذإ فويسلا سنب

 ناركذ تايناميلا كلت نإف اهذدماغم يف اثانإ اهوبجحت ال

 امك "ملالاو نزحلا يكذت لا ةريرملا ةنراقملا هذه رعاشلا دمعت دقو

 ةراثإ ىلإ دصقي وهو ىثنألاو ركذلا نيب نراق ثيح .مكهتلاو ةيرخسلا ريثت

 نوبضفي ةلوجرلا يف مهاوتسم نكي امهم نيذلا ،لاجرلا بولق يف ةيمحلا
 :لاق نيح كلذ يف احيرص ناكو ،ءاسنلاب اوهبش مه نإ بضغلا دشأ

 (!72)نادرت فيسلا لعفب لاجرلا تنإ مكتنيزل تناك اذإ اهولمحت ال

 نم وحنلا اذه ىلع سيساحألاو يناعملا لاصيإ يف رعاشلا نم اناعمإو

 نيب ةنراقملا يف ةقيمع ةلالد امهل نيظفل امدختسم ىرخأ ةرم داع .ةراثإلا

 .307 ،ناويدلا - 2
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 مدختسا نيح كلذو ىرثاعلا رضاحلاو رهازلا يضاملا نيب ،مويلاو سمألا

 يناعم لكب رعاشلا دنع طبترت تناك ةظفل نإف "مويلا"و "تناك" :يظفل

 فيكف ،ةلوسفلاو لسكلا يناعم لكب هدنع طبترت مويلاو ،ةلوحفلاو ةلوطبلا

 :ةيرصعلا فويسلا تحبصأ فيكو .ةيثارتلا فويسلا تناك

 نارهس دجلا يف اهباحصأ مهو ةرهاس راطخالا يف قراوب تناك

 نانسو دامغألا يف قربلا راسو ثدج يف موقلا مومه تمان مويلاف
 (73!1×وناك ىلع نزح وا راص ىلع اظيغ اهقرحت يف ىشالتت نأ داكت

 لعجي داكي ةلباقملاو ةنراقملا ىلع دمتعملا هبولسأو هتعاربب رعاشلا تإ

 يف سيل بيعلا تأل ،هبارق يف اظيغ اكّرحتم .هتاذ دح يف اقطان فيسلا

 ديلولا نب دلاخ دي يف فيس نيب ناتشو ،©فيسلا لماح ي امنإو فيسلا

 .ديدعر نابج دي يف فيسو

 اظيغ :هلوق يف قيمعلا يئاحيإلا دعبلاو ةعئارلا ةينفلا ةسمللا ىفخت الو

 .يضاملا عت اوناكو ،اوناك ىلع انزح وأ رضاحلا يعت راصو راص ىلع

 ومفنلا طينلا
 انه قدصلاب يعن الو ،قدصلا ملسم يبأ دنع رعشلا صئاصخ نم

 هتيزون أرقت نيح كّشإف ؛َينفلا قدصلا هب يعن لب ،ةيؤرلاو فقوملا درح

 رضاح وه لب .اهنم تيب لك يف رضاح رعاشلا أب اقيمع اساسحإ رسحت

 وه كلذ قيقحت يف هتادأو ؛يرعشلا لمعلا تيتفت ىلإ أجلن ال ىتح .اهيف

 .ما ن - 3
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 نأب رعشت الف ،ةّئنونلا ءازجأ نيب طبري يذلا قيقرلا يسفنلا طيخلا اذه

 تلُمعت اذإ الإ اروحم ىلإ روح نم وأ ،رخآ ىلإ عوضوم نم لقتني رعاشلا

 يذلا ماحتلالا لب ؛صلحتلا نسحب رعاشلا كرهبي كثحب دعب تنأو ‘تثحبو

 نيب لصافلا طلا نيبتت ن عيطتست الف ةّسَنفلا هتاودأ هيف مدختسي

 ةيرادج مسر ىلإ أجلي نيح رهاملا ماسرلا لعفي امك امامت ةديصقلا ءازجأ

 نكلو ،ذيفنتلا دنع ءازجأ ىلإ هتحول لصف ىلإ هوطضي لمعلاف ،ةمخض
 ماسرلا ةعارب ثأل ااهيف لصفلا نطاوم نيبتي نأ عيطتسي ال اهيف لّمأنملا

 .ةقذاحلا ةينفلا تاسمللاو لالظلاو ناولألاب كلذ يفخت

 هتديصق ىلع يفضيل رعاشلا اهذختي ةعراب ةليسو صلختلا نسح إ

 ©فدملا اذه ىلإ لوصولل ةليسو قربلا نم ذختي وهف ،ةّيوضعلا ةدحولا

 هذخّتاو ،هنازحأو هدجاوم فصو ىلإ قربلا فصو نم لقتني هدجنف

 ثيح سيساحألا راثأو رعاشملا هيف ضافأ رخآ عوضوم ىلإ اًصولخ

 :لوقي هعمساو ،قوشلا حيرابتو ،بارتغالا مالآ وكشي

 نالزحغو مارآ يريغ قاش نإ اهنساحم اهنم يقاش دهاعم

 ناميإ ناطوألا يف بحلاب ءاب نإ هب ءوبي قاثيم بلقلا ىلع اهف

 (74!1)ناسنإ موحللا ردقلا بظي له هبلاغأ ال مكحب اهنع تحزن

 .300 ص ىناويدلا - 4
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 _هطعلاو ةيئانثلا

 ؟ ملسم يبأ رعش يف ةرهاظلا ةيئانثلا هذه اذامل سرادلا لءاستي دقو

 ءةّيلُمأتلا هتعزن ىلإ دوعي هركف يف هاجتالا اذه أ _ ملعأ هللاو _ ردقن

 .اهيف ةاضتلا وأ لباقتلاو ،ءايشألا نيب ةنزاوملا دمتعت يلا هركف ةيجهنمو

 5ةأرملاو لجرلاو ،ةرخآلاو ايندلاو باقعلاو باوثلاو كرشلاو ريخلا كانهف

 .سانلاو نوكلاو ةايحلا اهيلع تينب يلا تايئانثلا هذه

 اهتينب يف ظحلي _ الثم _ "ناوضرلاو حتفلا " ةديصق يف نعمتللاف
 دقو ؛ةلّوطملا هذه ةرهاظ حبصت نأ داكتل ىمح اةصيصخلا هذه ةينفلا

 لخاد ىقيسوملا ريفوت ىلع صرح يوغللا مادختسالا اذه ىلإ عفادلا نوكي
 يف ةداع ناهباشتت نيتملك نيب يتوصلا فدازتلاو قحالتلا اذهب تيبلا ةينب

 ىلع نافرعو ناقيإ ،(نالغف) نزو ىلع نارهظو نانطب :يقيسوملا امهعاقيإ
 .(لْعَفلا) نزو ىلع رصنلاو حتفلاو ،(نالعف) نزو

 ةَينونلا نم تايبألا هذه رعاشلا دنع هاجتالا اذه ىلع لاثمك ذخأنلو

 :راهدزاو نمأ نم هب هللا اهابح امو ،نامغع ضرأ افصاو لوقي ،ركذلا ةفلاسلا

 نانفأو راهزأ نهيف قحلل سدق اهلك تاصرع ىلع لزنإ
 نارهظو نانطب نيدلا ةّمنأ توح نيح رونلا تابذع ىلع لزنا

 نامدإ جيرعتلاو لحلا ىلع امف مهدهاشم تنڵتحا ةكنالملا ثيح

 ناضعم راونألا نم اهيف بصنت تكزو تكروب دق ةسدقم ضرا
 نافرعو ناقيإ ناحانج هل ابستحم ل اهرئالط راط ام
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 نايحأ لدعلا راتتساب تضق نإو بقح نم مالسإلا ةبضه اهب تسر

 نآرقو ديحوت حبصأ موي نم اهنلناع نيدلا داع ركذلا ةميدق

 (ا!75)ناويكو مارهب عضاوت ىتح ةخمش مالسإلا ةبق اهب تماق

 ةعست ينف ةيئانثلا دحت ،تايبأ ةرشع توتحا لا ةعوطقملا هذه يفف

 انايحأو ،نارعقالاو فطعلا ىلع ةينبم ةيئانث نوكت انايحأ ،اهنم تايبأ

 راهزأ :هلوق ةعوطقملا هذه يف ءاج دقف ،يعادتلاو لباقتلا ةيئانث نوكت

 ديحوت ،ناميلو ملع رصنلاو حتفلا ،نافرعو ناقيإ ڵ،تكزو تكروب ،نانفأو

 ءاج امك ضعب ىلع اهضعب ةفوطعم تايئانث اهلكو ؛ناويكو مارهب نآرقو

 .يعادتلاو لعافتلا ةيئانث يهو ،جيرعتلاو لحلا ،نارهظو نانطب :هلوق

 يظفللا فرخزلا ليبق نم تسيل ةيئانثلا هذه أ سرادلا ظحلي دقو

 ىنعملا باسح ىلع ءارعشلا ضعب اهب ففشي يلا ةعيدبلا تانسحملا وأ

 ةصارتم تيبلا ايانث يف يتأتف اهمدختسي ملسم ابأ دإ لب \نومضملاو

 .هنم قحاللاب ةقالعو ،ىنعملا نم قباسلاب ةقالع اهل اةكسامتم.

 ءانبل ةدام هنم ذختي يذلا بولسألا اذهب ملسم يبأ فغشل اًحيضوتو

 هذه ذخأن هنم اهينبي يذلا ماعلا لكيهلا اهنأكو ودغت ىمح ،هدئاصق

 اهرخف اوناك مهتأ فيكو ،نامُغ يف لدعلا ةمئأ اهيف فصي يلا ةعوطقملا

 :لوقي .اهرعر

 نارع لكلا متخو .ىدنلجلا ذنم اهبصنم ةللا ءافلخ تبقاعت

 نايدأ هللا نيدل ليق موي نم مهب فينحلا نيدلا ظفح ةسنأ

 . 302 - 1 ص ناويدلا - 5

 - 135 ۔



 نابهر نوهاوأ منازعلا سش ىرش دسأ ميضلا ةابأ ةارس ديص

 ناطيح مالسإلل رئارسلا رهط مهتداق سانلا ةاده ،ةاجنلا نفس

 ناعللا حيدم قحتسا اذإ اهعججأ نآرقلا حدم اولبقت

 نالعإو وس ىقتلا يف مهتفي ملف تاحلاصلا تايقابلا ىلإ اودج

 ناسحإو نامبإ دصقلاو هجولاو مهريس ءارهزلا ةيفينحلا ىلع

 (!76)ناغطع ُاكلا ناورهنلا ةبرشل اوطسو اومالتسا نيرمعلا ةريسب

 !!77لالب يبأو ملسم يبأ ني ضاهنتسا

 ىلجأ نأ كلذ ريدح نب سادرم لالب وبأ :يراشلا قداصلا دهاجلا ،ليلجلا

 لك أ سحتف اتيب اتيب هرعش ارقت قمعلاو قدصلا ملسم يبأ رعش زيمي ام

 تاضبنب ةعقوم همدو همحلب ةحج زتم رعاشلا سفن قامعأ نم ردصت ةملك

 سيساحألا هذه لثممب ءرملا رعشي نأ ابيرغ سيلو ،هئاشحأ تاهّوأتو "هبلق

 هذه ،ةيفاصلا ةديقعلا ملسم يبأو لالب يبا نيب تعمج دقف &هرعش أرقي وهو

 ،لاصلا فلسلا ةريسو ميركلا نآرقلا نم اهتيناحور دمتست يقلا ةديقعلا

 وه ليصأ دحاو عبن نم اهفقومو اهتيؤرو ،اهضارغأو اهيناعم حورتستو

 .قفادلا ةيمالسإلا ةعيرشلا عبن

 . 302 ص ىناريدلا - 6

 ابحاصم ناك ،يضابإلا بهذملا يسسومو ةارشلا لاطبأ نم ريدح نب سادرم لالب وبأ - 7
 دنع ةوعدلا جهنم رظني 6،ه 61 يف لتق ىتح نييومألا روج دض دهاج ،ديز نب رباخ

 .(طرطخم) رصان دمحمل ،ةيضابإلا
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 ام وحن ىلع رعاشلا يف ترثأ دق لالب يبأ ةريس نوكت نأ دعبتسن الو

 هدادجأ ةريسب دتعم ملسم يبأ لثم عالطالا عساو الجر نإف ،ريثأتلا نم

 ارق دق نوكي نأ دعبتسن ال تلق ،دادتعالا دودح دعبأ ىلإ حلاصلا هفلسو

 نمب فيكف يداعلا ناسنإلا هابتنا دشي لالب وبأو ،اهب رنأتف ،لالب يبأ ةريس

 يبأ لثم ،المعو الوق ةديقعلل صالخإلاو ،ةيحضتلاو ءادفلا بورض قشع

 .ملسم

 دقف دهازلا لجرلل الاثم نيخرؤملا لك ةداهشب لالب وبأ ناك دقل

 يناعمب ساسحإلا فهرم ةريصبلا نسح ةدابعلا حيحص افشقتم ناك

 يف هينافتو ،هتريرس قدصو هتريس نسحل وهو ءادبأ ءاجرلاو فوخلا

 ةلزتعملا هاعداف :اهيلإ هتبسن يف ةيمالسإلا تاعامجلا تسفانت هللا بح

 دعب ادحأ هب نولدعي ال «مهتمئأ نم امامإ ةارشلا هربتعاو ةعيشلاو

 بيصا» هتنأ ىكحي هللا باذع نم هقافشإ ةدش نمو ،ناورهنلا باحصأ

 نارطق هب ركذ هنال «نارطقلاب اّيعب هل انهي اّيودب ىار نيح ءامغإلاب
 .(!79)م(ا 78 )منهج

 هللا دردح دنع ةمراصلا هتفقررو هاوقتو هعروب لالب وبأ رهتشي ل و

 هفقومو ،ةيمأ ييب نم ةربابحلا ةاغطلا مامأ هفقاومب اضيأ رهتشا لب ؤ©بسحة

 رداصم ق لوادتمو فورعم ءارتبلا ةريهشلا هتبطخ ىقلأ امنيح دايز نبا نم

 ناك ةيغاطلا دايز نبا نجس ف ناك امدنع هنأ ىكح ؛خيراتلاو بدألا

 :ميهاربإ ةروس » .. .رانلا مههوجحر ىشفتر نارطق نم مهليبارسإ : ىلاعت هلوق ف كلذو _- 1 78

 .50 ةيآلا

 .48ص .مآ 974 .2ط نانبل 6كترريب .ةفاقثلا راد ،ج راوخلا رعش سابع ناسحإ /د - 29
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 دوعي نأ ىلع ،هاوقتو هعروب اباجعإ ةليل لك هحارس قلطي نجسلا بحاص

 نبا مزع نع نجسلا بحاص ملعو ،امهرمأ حضتفي ال ىتح ارجف نجسلل

 ناك لالب وبأو هرمأ حضتفي نأ فاخف حبصأ اذإ لالب يبأ لتق ىلع دايز

 نجسلا ىلإ هتدوعب ناجسلا ئجوفو ،ةداعلا يه امك هلهأ دنع اهتقو

 كلذ غلب دقل :لالب وبأ هباجأ دايز نبا مزع نع هربخأ امدنعو !هتداعك

 نع ملعت تنأو كلذ تلعفوأ :ناجسلا لاق ،كيلإ تلجعف يلهأ نيب انأو

 يف كتقث نوخأ نأ يل ناك ام معن :لاق ؟ةادغلا كلتق ىلع دايز نبا مزع

 .لاح لك ىلع هللا ديب لاحجآلاو

 ناجسلا عفشت مكحلا ذيفنت ىلع دايز نبا مزع امدنع حابصلا يو

 هتصق نع هل ىكحو لالب يبأ حارس قلطي نأ هدنع ةوظح اذ ناكو

 .هحارس قلطأف ةبيرغلا

 رعاشلا رعش ىف تكرت ةرطعلا ةريسلا هذهب ةميظعلا ةيصخشلا هذه

 ةيداهجلا هفقاوم بناج ىلإ ناك لالب ابأ نأ ىلإ فضأ ،كش الو تامصب

 .ةربنلا ريثم ،ةرابعلا قداص ريثأتلا غيلب {اقلفم ارعاش

 دنع ةفاقثلا رداصم نيبأ ىتح لالب يبأ لضف نايبت يف تلطأ دق ينارأ

 ملسم يبأ رعش بلغأ اهلوح رودي يلا يناعملا ىلجأ نأ كلذ .ملسم يبأ

 قلاخل هلك رمألا صالخإو .هللا ةعيرش بح يف ينافتلاو ىوقتلاو دهزلا يه

 .نوكلا
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 الف هناويد اهيلع ىوتحا لا ةيرعشلا ضارغألا يف احضاو اذه سملن

 ةيوقلا حورلا هذه ةفافشلا حورلا هذه نم ةيلاخ ةدحاو ةديصق دحجت داكت

 .اردصمو ادروم هللاب ناميإلا لعجت لا

 اندوعت ام اهيف دجن ال يلاهتبالا عباطلا تاذ هدئاصق أرقن امدنع نحنف

 نم بورهو ،‘تاذلا ىلع يئافكنا ع وزن نم ةفوصتملا دئاصق يف هدحن نأ

 ،ككولسلاو ةديقعلا نيب مكحملا طبرلا اذه سملن سكعلاب لب ،ةايحلا عقاو

 ءاعد ‘يضرألا عقاولا نايسن نود ءامسلا ىلإ علطتلاو لمعلاو لوقلاو

 .اقباس كلذ انحضوأ امك ،هللا دابع عقاو نم ريغيل هللا ىلإ هب هجوتي

 هلك ةقيقحلا يف ملسم يبا رعش تا دقتعأ اناو» :نيسرادلا دحأ لوقي

 تناف «ضاهنتسالا يه ةدحاو ةيحان يف يقتلي وهف ءارت نإو دحاو بناج

 نيملاظلا ىلإ دوعي هب هحبسيو رعشلاب هوعديف هبر دبعي امدنع هارت فوس

 هرعش ئراق سفن الوأ رهتطي نأ ديري هنأكف ،هلا بضغ مهيلع لزنتسيف
 )١80(. «ملطلا ةلبامتم يف ةصلاخ لمعلل اهئيّويف هنا ركذب

 لح هللا" ةموسوملا هتلوطم يف ةيضاهنتسالا حورلا هذه انل ىلجتتو
 وبأ مظن ام قمعأو لمجأو ع ورأ نم دعت يقلا ةلوطملا هذه 5(!&!)"هلالج

 اهاهتنم لشم اهؤدبم دحاو سفن ىلع تيب ةئامعبرألا تزواحت دقف ،ملسم

 عطقم َلك "عطاقم ىلإ اهمسق دقو ‘فعضلاو نهولاب اهعطاقم نيب رعشت ال

 كلذ ىنعم لوح تايبألا يناعم رادأف ،ىنسحلا هللا ءامسأ نم مساب هنونع

 .1 ٥0ص ©ناويدلا - 0

 .130 .5ک8ص ناويدلا - 31
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 نمحرلاف ،هلالج لج هللاب ائداب ىنسحلا هللا ءامسأ نم ىنسألا مسالا

 ،خلإ ...زيزعلاف ،نميهملاف كنموملاف ،مالسلاف ،سودقلاف كلملاف ،ميحرلاف

 .ءاتلا يه ةدّحوم ةيفاقب ،اتيب رشع دحأ عطقم َلك ىوتحا دقو

 امدختسم هللا ىلإ لاهتبالاو ءاعدلاب رعاشلا اهحتتفي يلا عطاقملا هذه

 .يهلإ وأ يهلإاي :لوقيف ،ءادنلا تاودأ فرح

 ‘هلالج لج مقتنملا هناونع يذلا عطقملا اذه كلذ ىلع لاثمك ذخأنلو

 :هيف لوقي

 ةمأ ريخ تدبعتساو تفغبو تتع ادي مقتنم وهو وكشأ هللا ىلإ

 تلشف ءايربكلا قح - ليولا اهف ح تعزانو ماقتنالا اذ تفسأ ادي

 ةريغ مظعأ قحلل هتريغو هلايع يف اهلعف وكشأ هللا ىلإ
 ةيلبلا دنع مهللا كقيفوتب اعدلا عفري نأ دبعلا دهج يفا

 ةطيسبلا قوف نيغابلا ةئفلا نم ايضار تسل ام مالسإلاب لح دقو

 ةذخأ مظعأ ءالمالا يفو ريدق مهذلخأب تنأو ايلعلا كتملكو

 ةلذب مهنم مالسإلا حبصأ دقف مهررهظ مصقاو ذخألاب مهلجاعف

 ةمذ قح وأ لا يف اوبقري ملو هل اومألتساو ملظلا يف اونعمأ امك

 يتدجن كبرحو روصنم كبزحو بلاغ هللاو داصرملاب كنيعف

 ةرطسب مهردتباو نهوب مهاوق ذخو مقتنم مساب مهيلع َلجت

 (182)ةضلو يزخ نيب اليبو رم مهترو ماقتنالا ديدش مهدبا

 1 04ص ©ناويدلا - 1 82
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 الأ ،قداصلا يلاهتبالا فقوملا اذهو \ةضفتنملا ةيناميإلا ح ورلا هذهف

 رصعلا يف نايغطلاو ملظلا دض ريرملا مهعارص يف ةارشلا فقاومب انركذي

 هيبش عطقمب انركذي الأ ،تاذلاب اقباس انيلع رم يذلا عطقملا اذه ،يومألا

 ؟هب ملسم يبأ رثأت معزن يذلا سادرم لالب يبأ نيدهجاملا مامإل بسني

 لمعأو ،ةارشلا بلط يف دايز نب هللا ديبع خلأ نيح لالب وبأ لاق

 نم نيعبرأ يف جورخلا ىلع لالب وبأ مزعف ،اليتقتو ةدابإ فيسلا مهيف

 :ةرصبلا نم اراف اييراش هباحصأ

 ةليسرو ةفلز يل به يها
 اوممجأو ةالولا روجلا رهظأ دقو

 ريفم تدرأ نإ يهلإ كيفو

 اهبحرب انيلع ايندلا اوقّيض دقف

 رهللا نم تمنس دق يناف كيلإ

 رفكلاو ردغلاب قحلا لهأ ملظ ىلع
 رخص وبب انيلإ يتاي يذلا لكل

 رعذلا نم رقنال انوكرت دقو

 ربصلاو رصنلاب براي مهدياو ىدرلل كتالو ملست ال بر ايف

 (!83)رثد ددع يف داحلإلا يوذ ءال انتمرحت الو ااريخ انل رسيو

 رحبلا ةيماط لشم انيلإ اوؤاجو انودع عومج ته اذإ انسلف

 (184)ربلا نع ديحن بيباهمب الو مهروجب انيلإ تشاج اذإ فكن
 (185)رثأ يذ ضيبا لك ىقلن مافابو انروحنب انقلا ىقلن اننكلو

 (186×487) مجلب ىلع مايقلا ناك ولو .انربص تلله ا و نابجلا سفن تاأشج اذإ

 .ريثك :رثد - 3

 .ةعطاقلا فويسلا :رتبلا - 4

 .هتوقو فيسلا دنرف :رثأ - 5

 .تور تصكن :تللهو ،تعزف :تأشح - 6
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 تحت داهجلا ىلإ اقوش ةبهتلملا حورلا هذه دجن نأ قفاوتلا بيجع نمو

 اقوش نحي وهو ملسم يبأ دنع فويسلا لالظ يف داهشتسالاو قحلا ةيار

 لتاقي وهو ، دشار نب ملاس مامإلا شيج يف ايدنج نوكي نأ ىلإ رابحنز نم

 :لوقي ثيح رعاشلا مهوعدي امك (بيلصلا دابع)

 ملاس فنألاو نيعلا نيب ةدلجو هغيرأو ملاس نع يننوريدي

 مزاوجلا ينعرت مل يتايح عفرل مهشويج اوُرجو يمسج اوبصن ولو
 مراكملا وعدت ثيح آلإ للا ىبأ ةشاشه ينم ءادعألا سنآ امو

 مجاوعلا بيلصلا رملا نع الالك تنتناف نيدلا ىلع يدوع اومجع مكو

 مشاوغلا بوطخلا ينم تبستكا امو ىوقلا تّرع يتلا ريداقملا الولو

 مصالفلا رحت ذإ يلصت تزرحاو هناول لظ تحت يتايح ترذن

 مراوصلا قورفلا قوف تمّسق اذإ بضاق ةبرض ريغ يمسق ناك امو

 مزاهللاو ىلطلا ينم اهب زوفت اهعيجن يمرت ءالجنلا ةنعطلا وأ
 مساقملا ىطعت موي يبر ناوضرل ةميق سجبأ هللا رمعل كلتو

 (188)مغار نايزخ مصخلا فنأو نيدذ دشار نبا (نينمؤملا ريمأ) بحب

 لك نم ىلجتت ملسم يبأ ءانحأ اهب ضفتنت يلا ةيداهجلا حورلا نإ

 ىلع ىفضأ ام كلذو ،ةيمالسإلا هتديقعب طبترت حورلا هذه نأل ،هلوقي تيب

 كولسلا رعش نم ع ونلا اذه نم تسيل يهف ديدجتلا نم اعون هتالاهتبا

 هتلوطم نم كلذ ىلع لدأ الو الك فوصتلا ءارعش دنع هانفلأ يذلا

 عطقم ولخي داكي ال ثيح .اقباس اهيلإ انرشأ لا "هلالج لج هللا" ةموسوملا

 .28ص جراوخلا رعش - 1 87

 .325ص ناويدلا - 8
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 اذخأ مهذخأو "مهيلع هبضغ لازنتساو هللا ءادعأ ىلع ءاعدلا نم اهنم دحاو

 {ةوقلا ىلع ةلادلا ىنسحلا ءامسألل ةصصخملا عطاقملا كلت يف اميسالو ًاليب و

 اذه هبولسأل احيضوتو ،يناعملا هذه يف امو !ماقتنالاو ةردقلاو ،توربجلاو

 :لوقي ذإ "هلالج لج يوقلا" اهناونع يلا تايبألا هذه قوسن

 يتملك ءالعإو ‘ يراصنأ دياتو يتبيه ديجمتو يرصن ىلع ي ه.
 ةيمدعلا ةوه يف هعناقلإو همصقو يمصخ ريمدت ىلع

 ةخفن يأ يف لدعلا لهأ كلهأل الجاع حتفلاو بيلغتلا ىلع يوق

 تلصم كفويس نم فيسب لوصت ةوق ةماقتسالا رصنل دّرجف

 ةيلزألا ة قلل ةمناقب اهتج دج نإو ادعألا ىوق تسيلف

 يتلذ ريغ يل ناطلس الو يوق رداق ةوق تحت يدانأ فيعض

 تلفمباموي ذخألا ميلأ نم الو جراخ رهقلا ةوق نم يماط امف
 فادهأل ةيلاسر ةيؤر نم هرعش رخسي ملسم وبأ ناك اذكه

 يلا ،ةبعصلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةلحرملا تابلطتمل بيجتست ،ةيضاهنتسا

 برحلا عالدنا ليبق ةصاخب نامعو .ةماعلا ةيمالسإلا ةمألا اهشيعت تناك

 .ىلوألا ةيملاعلا

 ا
-: 

 هدنع هدجن امنإو ،اهدحو ةينونلا ىلع اروصقم هدنع ضاهنتسالا سيلو

 يدزألا ديرد نبا اهب ضراع قلا ةروصقملا لثم ‘ىرخأ تالّوطم ين
 نبال ملسم يبأ ةضراعم تفقو دقو ‘فّرعت نأ نم فرعأ يهو ينامعلا

 وبأ راتخا ذإ ءامهنيب لبسلا تفلتخا مث ةيفاقلاو نزولا دودح دنع ديرد
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 نم مهب داري ام ىلإ اونطفتيل نيملسملا ضاهنتسا هتروصقمل اعوضوم ملسم
 مهدودح لخاد اهذفني اهضعب ةركام ططخب يرامعتسالا برغلا سئاسد

 .اهجراخ اهل ئيهي اهضعبو

 ثحو ضاهنتسا اهلك اتيب ةئامعبرأو ةعبس ةلوطملا هذه تغلب دقو
 .حلاصلا فلسلا دحب عاجرإل لصاوتملا يمالسإلا لمعلا ىلع

 يذلا هسفن يذلا هسفن زمرلا ةديصقلا هذه يف رعاشلا مدختسيو

 اذه ىلع احاحلإ حلي ةرملا هذه هنكلو فيسلا وهو ةينونلا يف همدختسا

 ةيسفن ةلالد راركتللو ،ةّرم ةرشع سمخ ىلاوح فيسلا ظفل راركتب ىنعملا

 لوقي ،راطخإلاو ريذحتلاو رارصإلاو ديكأتلا اهعفاود ضعب نم

 هقح عنمب فيسلا ملظن مك
 اهقحل تعضو فريسلا نإ

 هقح نتيفي ال مهش فيسلاو

 ابزاح رقي ال رح فيسلاو

 ابحاص ليلذلا ىضري ال فيسلاو

 ذخآ يزاخملا ءالج فيسلاو

 تقياضت اذإ حاتفم فيسلاو

 ام لاجرلا نم قدصلاك فيسلاو

 د نزم نمو رع يف فيسلاو

 قفار بحاص ىفرأ فيسلاو

 لجعم جرف هيف فيسلاو

 :لوقي نأ ىلإ

 ىصعدتقو ملاظ ىزاجي امأ

7 

 ىفك نم ىفكأو شج نم قدصأ
 ىفتشا لاص نإو ،مييض نإ لوصي

 ىرتكم رانشلاب ليلدلا نإ

 العلا ىلإ همركي نم عبتب

 ىهللا ءارآ رحلا مامحلا ىلع

 ىضمآلإ ةضحل هنززه
 ىضق هاضاقت نم دش ةش نإ

 ىفو هلهأو رهدلا كناخ نإ هتس

 ىلتجت فريسلاب مومفلا نإ
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 ىغرلا تاموحب نكلا ةزعلاو انزرجعي ام مالسإلا ونب نيأ

 ىدملل داهجلا نع مكباتك مكطتت له نآرقلا ونب نيأ

 انقلاب نامطلا ميناشم نيأ ابظلاب داهجلا فيراطغ نيأ

 ىلع كرشلا صقر ام مكديحوت متقدص ول ديحوتلا ونب نيأ

 ةيونعملا هتالالد يف لمحب زتب وهو ءاروتبم هتيب ملسم وبأ كرت اذكهو
 عقاو قداصلا نمؤملا ةسارفب اهيلإ رظن يلا اهداعبأ دحأ ،ةديعب يناعم

 .دعب نمو لبق نم رمألا هللو {ةلذو ،اقرفتو 5اناوه مويلا نيملسملا

 هرعش ثي ةمكحلا

 باوصلا ىلإ هجوملاو ،ملعلا ىلع مئاقلا مالكلا وه ةمكحلا نإ»

 بمهوي يذلا ناسنإلا هللا مرك دقو (!٩”«لمعلاو لوقلا يف دادسلاو

 ةمكحلا نأل هأريشك اريخ يتوا دقف ةمكحلا تو نموا :لاقف ،ةمكحلا

 كلذل ،ةليوطلا هتبرجتو صخشلا ةربخ ىلع ةداهشو ،يلقعلا جضنلا ليلد

 .ملكلا عماوج نم تدع

 ديعبلا رظنلا ىلع ةردقملا بهو نم آلإ اهب ظفلتلا عيطتسي ال ةمكحلاو

 زاجعإ هيف مالك يف كلذ لك ةغايص ةبهوم ىلإ ةفاضإ ،ةديدسلا ةبرجتلاو

 .رعشلا نم تيب وأ ةيرثن ةلمج يف كلذ ءيجي نأك !زاجيإو

 .8ص "(ت.د) ،فراغعملا راد .لاثمألاو مكحلا ،يروخافلا انح - 0
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 مهبهو نيذلا ءارعشلا نم ديدعلا مدقلا ذنم يبرعلا رعشلا فرع دقو

 وبأ فرعو ؛ةيلهاجلا يف ريهزو ،ةفرطو ،ديبل رهتشاف ةمركملا هذه هللا

 نبا فرع امك يسابعلا رصعلا يف ،يرعملاو "مامت وبأو ،يبتملاو {ةيهاتعلا

 لثم ىحنملا اذه نوحني ءارعش ثيدحلا انرصع فرعو ،يئارغطلاو يدرولا

 .يفاصرلاو ظفاحو يقوش

 نإف ،لقعلا ةبطاخم معألا بلاغلا يف ارثن ةمكحلا ةغايص تءاج اذإو

 اهلعج امم ،اعم ةفطاعلاو لقعلا تبطاخ ام اريثك يرعشلا بلاغلا يف ةمكحلا

 .ةدئفألا ىلع اظفح لهسأو ،ةنسلألا ىلع الوادت رثكأ

 تاهاجتالا رثكأ نم دعي يذلا هاجتالا اذهب فرع ملسم وبأ انرعاشو
 .هدنع ةيانع

 لدت ءاهتابلقتو اهلاوحأو ايندلا يف ةميكح ةيلمأت تافقو ملسم يبألو

 هدنع دن ءاثرلا دئاصق بلغأ يفف ةقيمع ةيناديم ةبرحتو ،ةعساو ةربخ ىلع

 اهذختي ام ةداع ةمدقملا هذهو ،يظعولا وأ يمكحلا عباطلا تاذ تامدقملا

 نم ةياهنلا هذه رابتعاب ،متحما ءانفلاو توملا عوضوم ىلإ جولولا ىلإ اصلخم

 اوسنو اهيلإ اونكرف ،مهبابلأ تبلخو سانلا ترسأ املاط يلا ،ايندلا بويع

 ،هّيعو ناسنإلا ىلإ ديعت يلا ةميظعلا ةزهلا وأ لخدملا وه توملاف ،مهترخآ

 نإف كلذ عمو ‘توملا اهرهق املاط يلا ةفيعضلا ةيرشبلا هتقيقح كرديل

 ءارعشلا مهلا املاط توملا عم ناسنإلا عارصو ،يوعري الو ظعتي ال ناسنإلا

 هصرحو اهب ناسنإلا ثبشت مغر اهرمأ ناوهو ايندلا ةميق يف ةعئار اتايبأ

 .اهيف ةيناث لك ىلع
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 ةيهاتعلا ابأو ،دبعلا نب ةفرطو ،ةعيبر نب ديبل مكحلا هذه توملا مهلا

 ةفوصتملا دنع ايندلا تلظ دقو ،داّهزلا ءارعشلا نم مهريغو يدرولا نباو

 يف مهظعاومو مهبطخ ين مهتالمأتو مهركف يف ايساسأ اروحم داهزلاو

 هل ،هتاذب القتسم يبرعلا بدألا يف اباب تاب ىتح ،مهرثنو مهرعش

 .هؤاملعو همالعأ هلو ،هتاهجوتو هصئاصخ

 ءالؤه دادع يف يدلا روظنملا اذه نم كلسي نأ نكمي ملسم وبإف

 ةقيقح يف مئادلا لمأتلا ىلإ ايندلا ةايحلا يف مهدهز مهعفد نيذلا ءارعشلا

 .توملاو ةايحلا

 هتامس نم ةمس ادغ ىتح هاجتالا اذهب ةارشلا بدأ فرع دقو

 اهتلقانت ايندلا مذ يف ةءاجفلا نب يرطق ةبطخو ،هتاعوضوم نم اعوضومو

 .(!٩ا)قوذتو اليلحت ةثيدحلا تاساردلا اهدنع تفقرو ‘بدألا رداصم لك

 هب عبشتو ‘بداألا اذهب رثأت دق ملسم وبأ نوكي نأ اديعب سيلف

 ىلإ اساسأ هتلهأ ،ةيحور ةيبرتو ةيتاذ تاموقم نم هنع فرع ام ىلإ ةفاضإ

 .هيف ةباتكلاو عوضوملا اذهب مامتهالا

 نم هنع فرع ام .هيف ديجيل هاجتالا اذه ىلع ملسم ابأ دعاس دقو

 ءهللا دنع اميف ةبغرو ايندلا ةايحلا ف دهز نم هب زيمت امو ،ةيفوصت ةعزن

 ةيصخش ىلع ةلالدو احوضو اهرثكأ نم هرعش يف هاحتالا اذه ادغ ىتح

 اهبسن دقو ىشعألا حبص رأ ديرفلا دقعلا وأ نييبتلاو نايبلا :ةيلاتلا رداصملا دحأ رظني - 1

 .ههحو هللا مرك يلع مامإلا ىلإ ةغالبلا جهن يف ديدحلا يبأ نبا
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 دمحم ةمالعلا خيشلل هئاثر ةبسانمب يناعملا هذهب ركذي وهو هعمساو رعاشلا

 :لوقي ،م1914 ةنس يف يرئازحلا شيفطا فسوي نب

 لجع يفو ءطب يف رمعلا يضقنيس لجالا ةعجف بقارو ءاشت ام شع
 لمالا نع يهلي ام كيبنج نيبو اطبتفم لامآلا كريوصتب وهلت
 للزلا ىلإ اهارجمو ‘نونلا بهن اهتراضن ايند نع كرغي اذام

 لسعلا يف مسلاب تحرص دق تلقو اهفرخز يط يف اهسناسد اولاق
 (!92)رلعلا ىلع الإ اهب ءانا الو ةسلخ ذخات ملو ابيع فخت م

 ،طق سانلا نع اهتعيبط فخت مل اهنأل .ايندلا يف سيل نذإ بيعلاف

 يف ةداعسلا تأ نوبسحيو ،اهبناج نونمأي نيذلا سانلا يف بيعلا نكلو

 .اهتقيقحب مهملع مغر اهيلإ نوبذجنيو ،اهناضحأ

 اهنأ اهتافص حبقأ نمو ،ةيناف ةيساق اهنأ ايندلا بويع ربكأ نمو

 .ةراَرغ ةرادغ

 لجأ ىطخ ولتي لجأ امنإو دحأ ىلع ايقبلا اهتالرص ناش ام

 للج كلهم يبان نيب اهوفصو هفس اهتافآ ىلإ نوكرلا يأر

 (193) رعفم ريغ اهاضتقم نع لوقلاو رظتنم توملاب اهداعبإ زاجنإ

 :ركذلا فنآلا شيفطا خيشلا اهب يثري ىرخأ ةديصق يف ءاجو

 دوعت ت ابهلا ف عبط ةميلل اهئزاب نقيأو ايندلا نع رت

 ديمح تكرتامثاهب سيلو اهتكرت اهيلإ نكست نإ كنإو

 .385ص ©ناويدلا - 2

 .385ص © ناويدلا - 3
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 ةحيحش يهو لامآلاب كين

 رداغ ءاهوش يهو ءانسح لناخت

 ةعدخو اركم هيومتلاب قلذحت
 ةفآ ناك الناط اهنم تلن ولو

 افصلاو قدصلا سنؤت ىتح كينادت

 اهبذك يط يفقدصلاف تقدص ولو

 دومقح يهو لوقلا نيل كيطعتو

 ديمع داؤفلا ىنضم اهب تنأو

 ديدص ه يعدت اث ءيش الو

 ديكتو امهرررفم اهب يجادت

 ديصمو دناص الإ ناشلاامو

 (194)ديعو وهف دعولاب تدهاع اذإ

 هتبذج املك ةليوط تافقر فقي ملسم ابأ نإ تلق نأ قبس دقل

 نأ يغبني فيكو ،نمؤملا سفن نم اهتناكمو ايندلا ركذ ىلإ ةيلمأتلا هرطاوخ

 .هب اهلماعي

 اهيناعت ايندلا نم ديرت ام

 تدعو نإوادهع تفو ام ةرادغ

 اهسمالم تنال نإو كتصلاخ ام

 اهتراضن نازحأو ركمو رحس
 نف اهت اهنع كتيدف رفناو
 ةقفانم اهيرواعد يف ةباذك

 ؟اهيداوع اهينفت فيك ىرت امأ

 اهيروت برحلاف تملاس نإو تناخ

 اهيفاصم قدص ىلإ نامطأ الو

 اهيومتو اركم تسلاخ اذإ رذحاف

 اهيواعد تناز نإو كتعد نإو

 (195)اهيناعم يلوق ىلع تادهاشلاو

 ىلإ هجوتي يظعو بولسأ يف ملسم يبأ دنع كلذ ءاج ام اريثكو
 هبذجي فيعض هعبطب ناسنإلا نأل ةبساحمو اريكذت ،ةبقارمو اريذحت كهسفن

 اهراصتخا نم هاري امم مغرلا ىلع ،اهفراخزل قايسنالاو ايندلا بح ىلإ هاوه

 .392ص ىناويدلا - 4

 .374ص ©ناويدلا - 5
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 مدعو اهلذبتو اهنّولت نم هسفنب وه هيناعي اممو ‘هفراعمو هلهأ رامعأل

 :لوقي ىنعملا اذه يفو اهرارقتسا

 روييو هرادكأ ىلع لوحي لجاعل سوفنلا ليم بجع نمو
 ريصب دابعلا لامعأ دقانو نمآ عارسأ يغلا يف اهعارسإو

 روبع نيربافلا قيرط ريفب انل لهو نونملا انع تعلقأ ىتم
 ريسي داعملا موي مأ توملا نم لفاغ ةءارب يهلملا لمألا مأ

 ريشت نيلماحلا فكأ كيلإ كلاه اشعن تدهاش نإ ح ومتأ

 ريست نولوألا راس ثيح ىلل ةعاس رعولا بكرملا كاذ بكزس
 ريطت نيكلاهلا تافر كلتو انبايث ضيب ضرألا رابغ نم يقن

 1 96)ريذنو ظعاو ايانملا يف امأ يكلاهم نع يوعرأ اله ليولا يل

 داهزلا دجن اذل ،لاملاو هاجلا سانلل ايندلا رهاظم بلحخأ نم نإ

 ناطيشلا ليباحأ نم ةلوبحأ هنوريو ڵ©بسكلا نوداعي نيموزهملا نييديلقتلا

 لاملا بسكي ،قيمع يمالسإ مهف ايندلا يف لاملا ةناكمل همهفف ملسم وبأ امأ

 ،لاملا نم هدي ين امل لذبو مرك اذ هللا همحر ناكو ءهقّرفيل هعمجي و ،هقفنيل

 ءاروكذم ائيش لاملا ىري ال هنأك ائيش فلخي مل ةيلاملا نم هعمج ام ىلعف

 ةرخآلل ةيطم ايندلا حبصت اذكه (!٩)اروثنم ءابه ىقبي نأ هدنع هقحو

 :لوقي ىنعملا اذه يفو لآملا نسحل ةليسو لالحلا بسكلاو

 لذتبم ءيشاللاو لضفلا عضوم يف هب نضأ يك يدنع ءيش ال لاملا

 لشم هلام قلع هللا يف لضفلاو هتيزم وكزت ام ةنضملا قلع

 .24-25ص ©ناويدلا - 06

 .40ص طوطخملا ©ناويدلا - 7
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 هبهذي عيزوتلا ىلع ءارثلا وكزي

 لمهني ضيوعتلا يندّوعو .اهيف هلضاوف يذافنإ يبر تدوع
 تبرت نإو يل ىنغأ هللا دناوع

 (!"98)رشتاي دمحلا نسح رفولا دحاام هدماحم ىقبت نأ رفولا نم يفكي

 عادخنالاو زازتعالا رهاظم نم هرابتعاب لاملا تاذل لاملا هركي ال وهف

 امف ،نيرخآلل ريخلاو عفنلا نطاوم يف قفني ال يذلا لاملا هركي امنإو ،ايندلاب

 هلمحت نأ نكميو ،ريخلا قيرط ىلع اهبحاص لمحت نأ نكمي ةيطم آلإ لاملا

 .رشلا قيرط ىلع

 حايرلا هررذنت لاملا ثبلي نل
 هعقاوم نع يلضف رسعلا لقعي نإ

 اهتلبج نم ًالإ سفنلا قفنت ال

 اهعزتتو اهاتؤت لاملا لناقع

 للخل هب تتةتشا ام هايافص نم ىقبيو

 لقعت سيلب ةقيلخ يلف
 لشتؤي لالا سيل سفنلا يف لضفلاو
 (199) رقنت سفنلا لضف ةليقع امو

 يمازهنالا عونلا اذه نم سيل يباجيإ دهز ملسم يبأ دنع دهزلاو

 قاسني ال نكلو هتايح شيعي يذلا ريصبلا نمؤملا دهز وه ،يبورهلا

 هرودب عنتقم وهف ،اهتابجاو نم ابوره ال توملاب هسفن ركذيو ،اهفراخزل

 وأ ناديملا يف المع ،يمالسإلا هنيد ءازإ هب مايقلا هيلع يغبني امو يحالصإلا

 .نانحلاب اداقتعا

 .369ص ناويدلا - 8

 .370ص ناويدلا - 9
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 ةارشلا يدي نيب ضاف يذلا رثلا عبنلا اذه نم يقتسي ملسم ابأ نإ

 قيمعلا مهمهف نم هودمتسا امعط اببحم امعط دهزلل اوطعأ نيذلا نيلوألا

 ال ايندلا يف حلاصلا لمعلاب ةرخآلا يف بغري يباجيإ دهز ،يمالسإلا نيدلل

 .اهل اهباحب الو اهنع الزعنم ال ةعامجلا ىف امدنم !اهل اهراك الو اهنم ًارفان

 :ةارشلا دنع دهزلا نع اثدحتم نيسرادلا دحأ لوقي ىنعملا اذه يفو

 برعلا دنع اهعون نم ةمغن لوأ تناك مهنم اهانعمس يلا دهزلا ةمغن نإ»

 نوفوصتلاو داهزلا ناكو ،ارخأتم مالسإلا يف دّهزتلا ءاج دقل نيملسملاو

 هب نومدخي يدرف رودب نوموقيو ،اهتايلوؤسمو ةايحلا نم بورهلا نولثمي

 ىلإ ةفاضإ ناك دقف جراوخلا دهز امأ ‘باذعلا نم مهحاورأب ةاجنلل مهتاوذ

 ةمدخو عمتجا حالصإو ةعامجلا ريخ ءارو ايعس ناك .ايباجيإ اركبم هروهظ

 دّجهتملا دّبعتملاف !ةوقلا دهز ناك وأ ايوق ادهز ناك ،ةرخآلاو ايندلا ةايحلا

 دقتعملا قح ىلإ لوصولا ليبس يف توملا تارمغ ضوخيل فيسلا قشتم
 . (200)«هتحصب

 لضفألا ىلع لوصحلا لجأ نمف ايندلا عراصي نيح ملسم ابأ نإ
 ىلإ عفدي فقوم اذهو ،اهيلع ةرطيسلا لجا نمف يلسلا اهبناج ركذي نيحو
 .ةوتفلا ةيكزتو حومطلا

 رهدلا بئاصم نيبو هنيب ليوطلا كاكتحالا مكحب ملسم وبأ ودبيو

 ةيفيكب ةربخو ا . ۔بطضب ةفرعم ىلع "مايألا نيبو هنيب ةرمتسملا ةاداشملاو

 :لوقي امبسح اهعم لماعتلا

 .359ص .ةديدح ةءارق ٨فررعم ناميلس دمحأ - 0
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 اهبارسو اهنام يرحب نيب مه اهزوف دعب مهمايأ نم سانلا اكش

 اهبارش يف يذلا رملاو ولحلا ىلع مهمولا تسلو مهنم يكتشأ الو
 اهباجح فلخ لاحلا هنك دهاشو افلاصخ يفشك مايألا فشك نمو

 (201)باقر يف هلبح ىقلأو هيلع اهررهظ ميقت ال ربصب اهامر

 :لوقيو

 لبج هصخش ملحب رومالا قلاو دلج همسا بطخب بوطخلا كص
 لجرلا هناقلت نم كرسي امب اقلمالو اسكن ال سانلا عناصو

 (202)رلخلا هب وكزت ام لّمجتلا نم هتريس كزت مل نإ كرهدل سبلاو

 لضفألا ىلإ علطتلاو ضيرعلا حومطلا باحصأ ءارعشلا فرع دقو
 ظحلي ملسم يبأ رعش يقو رهدلا هيلع نوقلطي ام عم مئادلا مهعارصب

 نم ةحفص هيف ولخت ال داكي ادورو ةدرفملا هذه دورو ةرثك ئراقلا

 ارثتسا تادرفملا رثكأ نم ةدرفملا هذه نأ بسحنو هناويد تاحفص

 .يرعشلا هسوماقب

 ،هعم مئاد عارص يف هنإ ،سفنلا هيلإ ليمت يذلا اذهب ةيانعلا ريثك وهو
 ظافلألا نم كلذ ريغو مايألا انايحأو ،يلايللا انايحأو رهدلا انايحأ هنع ربعي

 :ىنعملا اذه يف قلا

 اهب ىنتعا الإ نينثالا ةفلأ امف تشم نيب رهدلا ناش يليلخ
 اهبابغ تحت رحبلا اذه رهاوج لزت مل نيبلاب رهدلا عولو الولو

 .364ص ناويدلا - 1

 .309ص ناويدلا - 2
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 اهبايغب اهلثم اهتجش "فوته اهنينح

 (203)اهباحصب انفلا ريصاعأ تراطو

 "نونفلا قوف تعجر الو

 ىقتلاو لناضفلا رود تيلخ الو

 يبأ" حومطلا رعاشلاب انركذت يلا ةيوقلا تايبألا هذه كلذ نمو

 .رهدلا عم رخآلا وه مئادلا هعارص يق "يبنتملا بيط

 :ملسم وبأ لوقي

 هثداوح يب يرفي رهدللو يلام

 ىذق نامزلا نيع يف يلضف تاك

 هلتاقم يف مهس يمه ناك

 تضرع ىلعلا يف يقحل تطشن اذإ

 للز هناوأل ىلع يربص تاك
 لحك هنيع يف هنأ ىرد دقل

 لبك هلجر يف ىلعلا يف يهنمو

 للع هضارعأ ف يمزع مامأ

 لعتشت لاوهألا اهمامتإ نودو ةسلالاحم آلإ ةطخ يتجأ ال

 لبهاو ليولاف اهتطخل عزجأا نإف كارعلا اهلسرأ رهدلل لوقأ

 لسعلاو باصلا يدل ىواست دقف السع نإو اباص نإ كساك تاهو

 لمتحم ردفلاو افولل هعبطو ثعش يفو نيل يف رهدلا نمآ ال

 لكرلا ةبايهلا هعصغنياميف ينكراشي نأ الول شيعلا بيطأ ام

 ردنك هب ام ءام داترأ تسلو

 تهرك هسفن اميف هللا هطعي نم

 برج هبيضغب نم رهدلاو تحبصأ

 لغد هب ام يرهد ناك اذإ لإ

 لمتشم ريخلاب تهرك امف اربص
 (204)ركتاي كفني امو البن هيسآ

 .رجشلا ناصغأ :نونفلا "

 .مامحلا :فوته ٠

 .364 .363 0.360ص ناويدلا - 3

 .368-369ص .ناريدلا - 4
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 قلقلاو يسفنلا عارصلا إو ،رهدلاو ملسم يبأ نيب ةنلعملا برحلا نإ

 قيمعلا لمأتلا ىلإ هب تعفد اهلك سيساحألا هذه ،هب رعشي يذلا مزأتمل

 .اياضقو لاوحأ نم هلوح رودي اميف

 يف رظن دعبو ،يارلا يف ادادسو ريكفتلا يف اقمع كلذ َلك هبسكأو

 .اهتالاب ىتش يف ةيتايحلا عاضوألا ليلحت

 هاجتالا وهو صاخ عباطب هرعش عبط رخآ هاحجتا ىلإ اذه لك هعفد

 .يمكحلا

 انيدتم ،ناميإلا خسار انمؤم هرعش ةلمج ي ملسم وبأ ودبي اذكهو

 ؛هتملكل ءالعإو هل انيكمتو هنع ادايذ }هيف داهجلا ىلع رضحيو هلل نيدلا صلخت

 بجي ام قحأ نيدلاف ،نحملاو دئادشلا هنود تبلأتو ڵ©بطخلا هيف مظع امهم

 .(205)مادفلا نوهيو ،لذبلا هيف

 هدئاصق لمجأ لعلو ةظعوملاو ةمكحلا دئاصقب صاخ مسق هناويد يفف

 ةجزتمم يتأت وأ ارعشلا نم عونلا اذهل ةصصخم اذه يف ارثأ اهقمعأو

 يف مدختسي ملسم وبأو فوصتلاو ،دهزلاو ءاثرلا :لثم ىرخأ تاعوضومب

 يقلتم اضيأ هب عي دقو هسفن عي ذق يذلا بطاخملا بولسأ ةداع ةمكحلا

٠ 
 . ٥ رعس

 زازتعالا نم اعون رهدلا عراصي وهو ملسم ابأ نأ ئراقلا ظحلي دق

 لمأتلا دنع نكلو !ارورغر ءاعدا سانلا ضعب هاري دق ،اهب ةقثلاو سفنلاب

 ثارتلا ةرازو .ط ،ناويدلا ققحم يدجنلا يلعل ةملكلاو ملسم يبأ ناويد ةمدقم - 5

 .م1980/ه1400 ،نامع ةنطلس ،يموقلا
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 همس كلتو © هت رصنب امود ريجتسم ‘هفعضب رقم 36هب رب نمؤم زازتعا هنأ نيبتن

 ةيفاصلا ةيمالسإلا مهتديقع نع نوردصي نيذلا ءارعشلا دنع تظح ول املاط

 ءاهقفلا ءارعشلا دنع رخفلا رعش ةمس يهو ،نورذي امو نولعفي ام لك يق

 ىلع ريسي» هنإ رعشلا اذه نع لوقي نيح نيسرادلا دحأ كلذ ررقي امك

 ىلإ نايحألا ضعب يف ليحتسي يذلا رخف اهيلع ريسي يلا ريغ ةريتو

 نّمضتي امب كلذو ‘باجعإلا ىلإ اهنم ةيرخسلا ىلإ نوكت ام ىعدأ .ةيناولهب

 ءاملعلا رخف نأ نيح يف هل دح ال يذلا لواطتلاو { رافلا ءاعدالا نم

 ميركلا قلخلاو ةيلاعلا ةّمهلاو ملعلاب زازتعالا لثميو ،ايبيذهت ىحنم وحني
 .(206)« ...يمكحلا رعشلا يف هانلخدأ كلذلو

 رعش نيب ةنراقملا نكمي ملسم يبأ دنع ةصيصخلا هذه نم دكأتللو

 اميسالو يبتملاب ارثأتم ودبي ملسم ابأ نأ نم مغرلا ىلعف ،يبنتملا دنع رخفلا

 لظي ملسم ابأ إف ،(207)اهيناعمو اهعاوجأ ىحوتسا يلا دئاصقلا ضعب ي

 نم مالسإلا هب هابر ام طق زواجتي م هنأب ،ةيحانلا هذه يق يبتملا نع ازيمتم

 .ةحامسو عضاوت

 ريدجلا ملعلا يف ةذفانلا تارظنلا هذه كلذ ىلع لاثمك هل ذخأنلو

 ملعلل يمالسإلا موهفملاو اهب ىلحتي نأ يغبني يلا تافصلاو بلطلاب

 ملعلاب ةطبترم ةيورخألاو ةيويندلا ةداعسلا نإف ،هللا دنع ملاعلا ةناكمو

 :لوقي ملعلاب الإ ةحيحص نوكت ال هتعاطو هللا ىوقت ىتح هدحو

 .ط نانبل توريب ،ينانبللا باتكلا راد ءاهقفلا بدأ انونك هللا دبع - 6

 .20ص .ما 984/ 14

 .423-430ص ملسم يبأ ناويد ىلإ عحري ةنراقملل - 7
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 هنإ كدهي ملعلا ليلد قفارو

 ىقتلا نم عاطتسملا ةح كلعفو
 رصبمل آلإ تاعاطلا تكز امف

 اههجوب اهج لامعألا رخآتأ

 ىقتلا هب تدرأ ام آلإ ملعلا امو

 ىرد ول لهجلا يفو املع لماح مكف

 ةمكح درف اعفان املع كبسحو

 ههجول لمعاو هللا هجول ملعت

 ريعو هيف لقعلا راحي قيرط

 رورغو ةعيض ملع ريغ ىلع

 ريسي قيرطلا يف ملع رون ىلع

 ريقف كانه ملع ىلإ تنأو
 ريبك تلمح ام اطخف ًآلإو

 ريصي هبيلإامب هتمالس

 رون حراوجلاو يح رسلا اهب

 (208)ريدج وهف دوعوملاب هنم قثو

 قيرط يف قالطنالل ةميلسلا ةدعاقلا ملعلا بالطل عضي ملسم ابأ نإ

 اكلهم اببس ال ةيرشبلل اديقم ريخلا ىلإ الصوم ملعلا نوكي ىتح ملعلا

 : دابعلاو دالبلل

 ريفغ كانه مج هب لضو هيعس لض امل اع انيأر نيأك

 ريصب وهو نالذخلا لطابلا لل ههجو فرصيو رجب هفراعم

 (209)ريقح نويعلا يأر يف ملعلا نم مهبيصن موق قيفوتلاب حلفأو

 بحصي يذلا قيفوتلا يف نأشلا امنإو ،ملعلا ةرثك يف سيل نأشلا إ

 هرس ف هداز هللا ىرقت لعج نمل لإ قيفوتلا نوكي الو ،ملعلا

 . (210) هتين الع و

 .26رص .ناويدلا - 8

 .26ص ناويدلا - 9

 .قحلملا رظني - 0
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 هرعش ثيس نينحلا

 وح «هتئيب نبا بيدألا» :ةلوقملا قدصت يحاورلا ملسم يبا رعش يف

 لثمتلاو ،رعاشلا ةئيبل مئادلا روضحلا ظحلي هرعشل ئراقلا نأل قدصو

 ىلإ هنطو رداغ ملسم ابأ تأ مولعملا نمو .هدئاصق لالخ نم اهل محلا

 يف شاع هنإ :لوقن انلعجي امم !هرمع نم نيرشعلا نود وهو .رابحنز

 ةئيبلا انه ينعن ال نحنو ؛اًميراتو ةيفارغج فالتخالا لك نيتفلتخم نيتئيب
 هلالهتسا تدهش نلا ةيلصألا ةئيبلا عن امنإو ،(رابحنز) اهيلإ لقتنا يلا

 .اعفاي ةليمحجلا اهرظانمب هنيع تألمو الفط هتاوطخ تقفارو ،ائيبص

 يلا ةئيبلا كلت ،نامع اهب يعن امنإف رعاشلا ةئيب :لوقن امنيحو

 ءاهنايدو يف بش يلا ةئيبلا كلت ،اهليخن لالظ اًيفتو اهناضحأ نيب عرعرت

 .ةيّبأتملا اهممقو ةخماشلا اهلابج يف هتارظنب حبسو ،اهجالفأ هايم نم عركو
 اهنأل ،اهزواجتي وأ اهاطختي نأ سرادلل نكمي ال ةدكؤم ةقيقح هذه

 ظافلألا لالخ نم اهسوؤرب لطتو ،رعاشلا هلاق تيب لك يف هاًدحتت

 .ىؤرلاو فقاوملاو

 اليخنو اًعرز ،ًالابجوألوهس ةيفارغوبطلا ةئيبلا انه ةئيبلاب يعن الو

 - ريبعتلا زاج نإ _ اضيأ ةيخيراتلا ةئيبلا هب عن امنإو ڵ©بسحو ءامو ءامس

 ةينامزلا ةئيبلا يعن امنإو ،اهدحو ةيناكملا ةئيبلا يعن ال :قدأ ةرابعبو

 .اضيأ
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 اكّرحتم نامع كادي سسحتت ملسم يبأ رعش ارقت نيح تنأف

 هيضام كهرئاشعو هللئابقب ،هعئاقوو هثادحأب هلاطبأ خيراتو هتالاجرب

 مل نامع خيرات قامعأ نم ميقلا هذه زربأ نيح ملسم ابأ أ ىلع .هرضاحو

 ضعب دنع كلذ دحت امك .ةيديلقتلا فصولاو ضرعلا ةقيرطب اهزربي

 دنع نوفقيف ،ركذتلا مهكّرحي وأ ،نينحلا مهب دبتسي نيذلا ىمادقلا ءارعشلا

 تحبصأ ىتح ؛مهمايخ براضمو !مهتماقإ نطاوم نم ةيئزجلا ليصافتل
 هيلع حلطصا اًمِم ىمادقلا ءارعشلا دنع افورعم اًديلقت دعب نم ةقيرطلا هذه

 .ةَيلَلطلا تامّدقملاب

 نم ةمدقم هب ىتؤي يذلا يديلقتلا فقوملا اذه فقي ال ملسم ابأ إ

 هنم صلختي نأك .رعاشلا هينعي يذلا وه رخآ عوضوم ىلإ صولخلا لحا
 .ةبحألا لزانم ركذ دق ماد ام الثم لزغلا ىلإ

 اقوش بوذي هنأكو هب رعشن تافقولا كلت فقي نيح ملسم ابأ نإ

 اهبعش خيرات ركذتي نيح وأ !اهلئابقو نامُغ ةيدوأ فصي نيح هَّتإ اينحو

 إ ىتح ؛ةشاَّج سيساحأو ءةضاَّيف رعاشمل ةباجتسا كلذ لعفي ،اهتّمئأو

 اذؤف "ىرخألا ةيرعشلا رصانعلا عم جزتميل ةنيبلا هذهل هفصو ضعب
 هذه نم جرختسم هسفن يرعشلا بولسألا وأ اهسفن ةيرعشلا ةروصلاب

 يف رعاشلا اهيلع نوكي نلا ةيسفنلا ةلاحلل اًمداص اًريبعت حبصأف ؛ةئيبلا

 ةينأتم تافقو فقنس اننأ اميو .فوصلا دجولا تالاح هبشت دجو تالاح

 نيتديصق ىلإ ميركلا ئراقلا ليحن انّئإف ملسم يبأ دنع نينحلا ةرهاظ دنع

 ."ةّيناورهنلا"و "ناوضرلاو حتفلا" ةديصق :امهو هدنع ةرهاظلا هذه نالنمت
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 ىوقأ نم ودغي ٌينامزلاو يناكملا هيمسقب نينحلا إ انه نمو

 شيعي نأ هيلع بتك لا نامع ىلإ نينح ملسم يبأ رعش يف تاهاجتالا

 نم اءزج هيف ىري يذلا نامع خيرات ىلإ نينحو ،اهنع اًديعب هتايح يثلث

 .هتيصخشل ةيلاثمو ،هسفن

 ىلإ ثعبي ام لكو ،نطولا ىلإ يدبألا قوشلاو ،مئادلا نينحلا اذه

 عفدني امدنع رعاشلا نأل قدصلاب هاجتالا اذه يف هرعش عبط ةلصب نطولا

 لازي ال ىسفن سجاه ةباجتساو .يلخاد ثعابب عفدني هيف ةباتكلا ىلإ

 نع هتبرك نع سني ىتح ةنيكسلا الو ءودهلا فرعي ال هايانح نيب اًبنوتم

 يذلا ناشيجلا اذهل ايعيبط اسفنتم ودغي ذئدنع رعشلا نأكو رعشلا قيرط

 ةقالع هل رظنم وأ ةكرح وأ ةمأن لك الف مث نمو ؛هؤانحأ هب برطضت

 هداؤف يف ريطتست _ ةيونعم وأ ةيسح ةقالعلا هذه نوكت دق _ هنطوب

 .نينحلاو ركذتلا عزاون

 ىتح !هءاشحأ بهلت ران ىلإ لوحتي نطولا قفأ نم حال نإ قربلاف

 .ريمنلا ريدغلاو ،ريزغلا ءاملا اهدعب لزن ولو

 نانسو وجشلا اذ اي كفرطل امف نانرم نهيداح قراوبلا كلت
 نارين سفنلا وجشل تبشو .ينيع ترهس دقف وجش اذ قربلا جيه نإ

 (211)نامظ ضرألا يفام كبسح قربي هبناحس نم ينفج قربلا ريصو

 راطمألا قربلا رجفي امك هنيع يف عومدلا رجفي نطولا ىلإ نينحلا إ

 ودغت _ ءاوتسالا طح يف اهدوجو مكحب _ ايقيرفإ قرش يفو ؤ©بحسلا يف

 .299 ص ©ناويدلا - 1
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 ةداعلا مكحب سانلا ناك اذإ نكلو ‘ةحاس بحسلاو ،ةرمهنم اهيف راطمألا

 ،ءامسلا نم لزنت ءام ةرطقل ،ةَفاجلا قطانملا يف اميس الو ‘نوحرفيو نوللهي

 لب ،اًضرأ هل تسيل ضرأ يف شيعي وهو ،ملسم ابأ عي ال كلذ لك تف

 .هابرو هانب يذلا نطوملا وه سيل نطوم ىلع فرذت نأ هعومدب نضيل هنإ

 ناطوأ قرب اي يل يه امو ضرأ ىلع مسي نا يعمدب شأ ينإ

 ناجشأ نهيف يل دهاعم ىلل يقمر رطتساف يداؤف ترطتسا كبه

 ناكس نآلا يريمض طسو يمهو تلقتنا اهب يدهع ام دهاعملا كلت

 نامثجو حور تقزفا مك .ىلب اهقرافأ ال نكلو .اهنع تيان
 نانطب دلخلا نانج نيب نهو اهحراسم يف يدوهع ىسنأ فيكو

 (212)ناودس ناولسلا اذل يدل معن اهلناضف يناولس نكمي فيك مأ

 ةَينامزلاو ةيناكملا سيياقملل عضخت ال ملسم يبأ دنع نينحلا ةغل

 إ ك زواجتتو ،نيناوقلا هذه لك قرخت ةشايجلا هتفطاع تإ ةفورعملا

 يلا ةّئيناكملا ةفاسملا إ .اديعب بيرقلاو ،اًبيرق ديعبلا حبصيل ‘تافاسللا

 نل اهنإف دسجلل يداملا دعبلا يف ترثأ نإ كرابحنزو نامُغ نيب قرفت

 عبارملاو دهاعملا إ ىمح ،سفنلل يونعملا دعبلا يف رثؤت نأ ادبأ عيطتست

 ،طيسب ببسل ،دعبت مل و هنع لقتنت مل نامع يف اهيلإ قاتشي يلا نطاوملاو

 .هقامعأ يف ةَّيح ،هيرظان نيب ةلثام ،هايانح نيب ادبأ ةرضاح اهنوك وهو

 .299-300 ض ،ناريدلا - 2
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 ةاسأم مخض يذلا وه رعاشلا قامعأ يف نطولل مئادلا روضحلا اذهو

 فؤوشتلا ىلإ علطتي الو ،هتريصبب ىري ال حبصأف رعاشلا ىدل بارتغالا
 .هسفن تاجلخ لكب ةشياعملا ىلإ علطتي امإو ،هنيع ناسنإب

 نالزغو مارآ يريغ قاش نإ اهنساحم اهنم ينقاش دهاعم
 ناميإ ناطوالا يف بحلاب ءاب نإ اهب ءوبي قاثيم بلقلا ىلع اهف

 ناسنإ موتحملا ردقلا بلغيال هبلاغأ ال مكحب اهنع تحزن

 نازحأ دعب هتفلخ ىضق يح اهب مارفلاو يبازتغاو ينئاك

 نامنج من يحورو لايخلا لثم اهرجاحم يف ينتلعج ىونلا يه

 (3!2)ناكمإ قايزلا ىلل سيلو ؛يمغزر ىلع ميلسلا شيع ةبرغ يف شيعأ

 سفنلا ىلع اعقاو يناعيو ،اّميظع اًحربم اقوش دباكي ملسم ابأ نإ
 ةيوق ةيحور ةلص هنطو ىلإ هئاشحأ يف جّجأتملا قوشلا لوحت دقف ،اميلأ

 اًبه دادزي قوشلا تأ ةاسأملا نكلو ،اًقانيمو ادهع مايألا رورم عم تراص

 امو .اًماكحتسا اهتاقلح دادزت هنطو نع هتدعبأ يلا قئاوعلا نأ سحأ املك

 ردقلاو موتحملا هردق اذه تأ يوقلا هناميإ الول ضمملا عقاولا اذهب ىضريل ناك

 .ناسنإلا هبلاغي ال موتحملا

 ةيسح ضارغأل ناطوألا ىلإ مهنينح كرحتي نأ ءارعشلا دوعت اذإو

 برعلا ةداع ىلع _ اهيلإ زمر يلا بئابحلاو ةبحألا ىلإ قوشلا اهضعب

 ال نساحملا ملسم يبأ بلق يف قوشلا كرحي يذلا اف ،نالزغلاو مارآلاب

 .0 ص ناويدلا - 3
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 نطولا اذهب هطبري يذلا ًثأل ،ينابملا ال يناعملاو ،راثآلا ال رثآملاو نسحلا

 .فيهأ لازغ وأ ،لاب للط يف لغمتي نأ نم قمعأو ىمسأ

 :ةَسيساسألا اهفارطأ اةبعص ةلداعم مامأ رعاشلا حبصي انه نمو

 نيفرط نيب ملسم ابأ رعاشلا دإ .بهتلملا قوشلاو ،ةبرغلاو رعاشلا

 نيب وهو ؛ةهج نم ةملؤملا ةداحلا ةبرغلاو \ةهج نم نطولاب مارغلا ،نيبذاجتم

 يحلا وأ !يحلا تيملا هنإ لب حور الب ةسح ءاشحألا َقَرمم نيفرطلا
 بلقتي وهو ًاليبس قايرتلا ىلإ دجي ال يذلا غ ودلملاب ءيش هبشأ هنإ ،تّيلا

 باينأ نيب وهف ائيطب اتوم تومي هذه لاحلاو _ لظيس .مل الا شارف ىلع

 امدقتم هاري يذلا موتحملا توملا نم عزجلا نيب وهو ءاضم هغضمي داحلا مل ألا

 نينحلا ملسم وبأ دّسجي اذكه .اًذقنم وأ ايفاش هل دجي الو ،اًئيشف اًميش هوحن

 .سيساحاألاب كرحتتو ،رعاشملاب ضبنت ةيح ةيسفن ةروص لالخ نم

 نامثج مث يحورو لايخلا لثم اهرجاحم يف ينتلعج ىرنلا يه

 يف هعضوف املسم يبأ ىوس فده هللا دابع يف اهل سيل ةبرغلا رأك

 ىنح لب ،اقوشو اًمعض لايخلا لثم حبصأ ىتح !ةنياعمو ادصق اهرجاحم

 نم حبش ىوس رابجنز يف هعم شيعي سيلف ‘هدسج نع هحور لصفنا

 هنامثج اهعم تلقن كلذب اهنأك نامعب ترقتسا نيح هحور أل هدسح

 .رعاشلا ريغل هانيأر املق قيقد ريبعتو ةيسفن ةروص هذهو ؛اًضيأ

 قامعأ يف دلو يذلا وه نامُغ هنطو ىلإ فراجلا نينحلا اذه إ

 فقوم عم امامت فلتخت فقوم وهو .ةفلتخملا ةيريبعتلا ةروصلا هذه رعاشلا

 وبأ لوقي امك مهنطو ىلع رابجنز اورثآ نيذلا نيرجاهملا ءارعشلا ضعب
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 رشع عبارلاو رشع ثلاثلا نرقلا ءارعش نم ،يناكزألا ميلس نب سيمح ميسو

 : نييرجملا

 نلعلاو رسلا يف اهنسح افص راد ينطو ىلع ينتدان نيح اهترثآ

 نسحلا اههجو نع اجللا يف ىركلا فط يل فشكي لاز ال يتلا رايدلا كلت
 نمدلاو ءاجرألا ةبيط ءايفأ لا ةلماش رادقألا ةكرابم ضرأ

 :اهنساحمل ليوط فصر دعب لوقي نأ لا

 (214)نميلاو ماشلا يف الو قارعلا يفال اه ريظن ال قافتاب ىرقلا ريخ

 قرب هقامعأ يف قوشلاو هبلق يف مل ألا كرحي نأ يفكيف ملسم وبأ امأ

 هحورو همسجب فرصنيو .اًراردم عمدلا فرذي ىتح نامُغ قفأ نم حولب

 :اهنساحمو رابحنز نع

 مصاع برغلل قربلا ءافطنا تيلو يعمادم هتقباس قرب حال اذإ

 مناه نهيف (5!2)طحشلا مغرب يبلقق يدهاعم طحشب يرهد ينناخ نئل

 مزاولو ىوهلا عرش يف لناسو تان دقو اهيف بلقلا مايه ثإو
 مناوللا هيلع تدادزا اذإ نلعف ىوجلاو حيرابتلا ام يداؤفلايف

 (216)مقارألا جمت اًمم اهب ضمأ اًدهعمو ادهع سفنلا ركذ أ ىلع

 .248 ص ،نامُغ يف بدألاةسارد ىلإ لخدملا - 4

 .دعبلا :طحشلا - 5

 .نيباعثلا :مقارألا - 6
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 مناه ناهلو موقلا بجحب يناف يتريج ثيداحا نع يل اللع اذخ

 (217)منامتو ىقر يدنع مهركذف هناميه ىلإ يلقع املست الو
 يف هروص كلسي نأ يف ةعرابلا هتعاطتسا يف لعمتت ملسم يبأ ةعارب ث

 ىلإ ىرخأ ةرم دوعيو "مكحم طابرب ةليخألاو يناعملا نيب طبري يسفن طيخ

 ةيريبعت ةّيّتف تاحول اننيعأ نيب مدقيل ةديصقلا هب حتتفا يذلا قربلا

 :ىرخأ

 ناكسإو كيرحت يظح لكف تنكس نكت نإ يمومه كرح قرب اي
 ناسرأ هيوزت ال مهلا طشانو هربصاو يمه يب طشني لاز ام

 ناته نهايح "(فطلاف) (ماتلا لاف (عضاعضر نم ايانحلاو له قرب اي
 اوناب (رعاق ايلعبر نيطق لهو ةبشعم (ةارقملافر (صفقلار ىرذ لهو

 (218)ناوخإ بهشلاو ةلفغ يف رهدلاو اهبحصي شيعلا ريضنو اهب يدهع

 نع لأس نإ الإ ،ارطاخ قي الو ،الاح أدهي ال ةرملا هذه رعاشلا نإ

 دولا مهافاص نيفورعم ءاقدصأ نعو اهئامسأب اهركذي ةنيعم نكامأ

 ،نامع هنطو بحأ اهلجأ نمو ‘هب تطبتراو اهب طبترا اذكهو ،ةبقح
 .هناكسو هيلهأ بحأو

 ناحيرو دنر ال ةليضفلا حور يعبترمر يتاضورو اهيف تاشن
 21 9)نافرعو .فورعمو .دصقو .قدص ينرهبيف لخ لإ اهيف حاترأ

 .316 ص ،ناويدلا - 7

 .300 ص ىناويدلا - 8

 .300 ص ثناويدلا - 9
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 ينغتلاو فقوملا لالج نيب ،لامجلاو لالجلا نيب ليمج جزم يفف

 نيب ملسم وبأ نزاوي ةربعملا روصلا مادختساب ةينفلا ةيؤرلا لامجو ،ميقلاب

 ؤ©فيهرلا ىنفلا هسح و ،قيمعلا هناميل نم كلذ لك اًيحوتسم ،رعشلا رصانع

 ةراضن مغر ءاهئامسأب اهركذ يلا دهاعملا كلت ىلإ هُدشي ام روص نيح وهف

 نحي امنإو شةئيويندلا ةئيداملا تارابتعالا هذهل اهركذتي مل اهئايفأ يف شيعلا

 .ةيلاع ةيمالسإ قالخأو ةيونعم ميق نم اهلالظو اهتابنج نيب هلمحت امل اهيلإ

 :لقي مل وأ

 ناحيزو دنر ال ةليضفلا حور يعبترمو يتاضورو اهيف تاشن

 ثيح رابحنز ينف هذه نوكت دقف) نيتاسبو ةنجأ تسيل هتاضور نإ

 يف اهلصفو اهعمج ،ميقلاو ةليضفلا نم نئانج يه امإو (اًبرتغم شيعي
 :هلوق

 نافرعو ،فورعمو دصقو قدص ينرهبيف لخ ىلل اهيف حانزا

 نب دمحأ ةملعلا خيشلا ةساردلا يف هليمز وه لخلا اذه نوكي دق

 نكلو ،نيحراشلا ضعب كلذ ىلإ بهذي امك يليلخلا نافلخ نب ديعس

 يلا ةيلاعلا قالخألاو ءافولا زومر نم اًرمر هتاذ دح يف خيشلا اذه ُاظيس

 .هتبرغ راد يف اهيلإ هتجاح تمّخضتو ،هرجهم يف اهدقتنا

 ىلإ نينحلا نيب ةلصلا ةمحل وه يذلا _ تاذلاب تيبلا اذه حبصيو

 نم صلختلل اعراب امنف اًحملم _ ةَّمنامزلا ةئيبلا ىلإ نينحلاو 5ةيناكملا ةئيبلا
 .ايخيرات نامع اهيف مدقي ةحول ىلإ ايفارغج نامع اهيف دسج ةحول
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 ثيدحلا ىلإ هسفنو هتاذ نع ثيدحلا اهيف لوحتي ةقيقد ةينف ةلقن
 هموق نع ثدحتي ثيح ةينامعلا ةحوللا ءازجأ اهب لمكيل ،هيوذو هلهأ نع

 تازيممو لكلا نساحم اركاذ ةريشع ةريشعو .ةليبق ةليبق هتدلج يب

 ييلا ةراضحلا نم ءزج ،يضاملاو رضاحلا نامع نم ءزج مهأل ،عيمجلا

 ءالؤه ةنماضتملا تاعامجلا نونوكي نيذلا مه دارفألاو ،دارفألا اهمسجب

 إ ك اهتايط يف لمحت ةربعم اهنكلو ةدحاو ةملكب مهفصي نيذلا ناوخإلا

 ...ءافصو ءايضو ارونو ءالع بهشلاك مهنإ ،ةعفرلاو ومسلا يناعم

 لعج ام اضيأ كلذو ؛ةميركلا لالخلاو ةيلاعلا تافصلا نم ءاشت ام لكو

 رظانملاب اقلعتم رمألا ناك ول ذإ ،ةريرم ةيساق ملسم يبأ سفن يق ةبرغلا

 فصرو دح ىلع _ رابحنز هب تعتمت اًمِم اًريخ دجو امل ةليمجلا ةيعيبطلا

 لودجلا سيل ملسم وبأ هدقتفا يذلا ةركل _ يناكزألا قبسألا رعاشلا

 ايانح نيب باسنملا قارقرلا لودجلا امنإو ضرألا يف باسنملا قارقرلا

 ةثعينملا ةرضخلا لب ضايرلاو تاباغلا يف ةرضخلا تسيلو ،ءايفصألا ناوخإلا .

 دق ةيعيبطلا رظانملا ةإف اذل ؛ءافوو ءالو ،انانحو ائفد ناوخإلا بولق نم

 .ءايفصألا ناوخإلا مه اًنالطإ ضوعي ال يذلا كل ،كانه وأ انه دجوت

 ناوخ رهللا دأ تنقيتانه مهنيبو ينيب ىونلا مكح لاحف

 ؟ناسحإ رحلا مبض م ىتحو ارح رشب ىلع يقبت ال رهد اي م ىتح
 ناولأ تالاحللو يدهع بف دمأ اهل مأ ؟يبرح كيأر لكأ

 (220)نامرف ناديملل كنوجس يفف يتعس ىلإ ينقلطأو لاقعلا لح

 .300 ص .ناويدلا - 0
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 إ حضاو ملسم يبأ نيبو ىمادقلا ءارعشلا دنع نينحلا نيب زيامتلا تإ

 ثيدحب رثأ وأ رجح لك مهركذي ثيح مهتابيبح دهاعم ىلإ نوُنحي ءارعشلا
 ءايشألا فصو يف نولغويف ،رمس ةليل يف ةبذع ةاجانم وأ ،رمقلا ءوض ىلع

 .اهوحن مهسيساحأ اودّسجي نأ نود

 كرخافملاو رثآملاب طبترت اهيلإ قاتشي يلا دهاعملاف ملسم وبأ اسأ

 نيذلا اهلهأ أل ،اهقارف هيلع بعص كلذل ،رئاعشلار رعاشملا اهيف مّسجتتو
 ىلإ اًنينح :نينينح نينحلا لعج اًمِم ،خيراتلا ةًّمذ يف اوحبصأ اهب اوناك

 كنمزلا مهاوط نيذلا اهينكاس ىلإ اًنينحو ؛َئيناكملا دعبلا لمت يهو «دهاعملا

 ىلإ نينح وه هريبعت دح ىلع ملسم يبأ نينح نإ .ينامزلا دعبلا نولمي مهو
 .ةمألاو ضرألا ىلإ ،دهعملاو دهملا

 مناهتلا اهتوح وأ .دجنب تماقأ ح ن ابل ( ىليل راكذت ام يليلخ

 منامغلاةتكب وأ روبدو ابص تحوانت هيلع يفاعلا اهعبر الو

 مغاب ةليمخلا يف فشخ عاترا امك بعاك ءاديغل بح ينفش الو
 مراكملاو مهرثإ يف ىدهلا نابف هلهأ ناب دهعم يناجش نكلو

 مزامز انيح روجلل ترجمز نإو ةمأو انضرأ نوميملا دهعملا وه
 محارملا نيلسرملا مامإ نم تقس يتلا ةمحرلاب رومطملا دهعملا وه
 مئاه ركلاو رشحلا موي ءاج اذذ هلهأ ضوحلا ىلع ادارو رثكيس

 مواقم نيدهاشلا لج بيذكتو ةيؤر ريغ نم راتخملا اوقص دقل

 (221)مراكملا نيلماعلا ريخ ةوعدب مهضراو مهتكراب يموق كنلا

 .17 ص ©ناويدلا - 1
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 ملسم يبأ دنع ةيرعشلا ةحفنلا ودغت فيك حوضوب انل ىلجتي اذكه

 ىتح «رعاشلا سيساحا لكل قلطنملا اهنإ يمالسإلا نيدلا اهلمشي ةيؤر
 هب هصخ امو ‘تاكرب نم نطولا اذه هب زيمت ام لجأ نمف هنطو ىلإ هقوش

 رهظ ىلع مالسإلا ءادن هموق ونب ىنل نيح "تاوعد نم ميركلا لوسرلا
 وأ ةمواقم نود مالسإلا اولخدو "ميركلا لوسرلا اودهاشي نأ نود بيغلا

 اذهو ؛ههجو يف فيسلاو ةوادعلا هرواجو هدهاش نم عفر نيح يق ،لاتق
 نع اديعب رابجنز يف هبارتغا ةاسأم نم مخض يذلا وه ميدلا ساسحإلا

 نإ ؛ًاليبس ةمامإلا ىلإ ةاعدلا ةرصن يف ةكراشملا ىلإ دمي ال هنأل اهنطو

 نع اًرجاع هبارق يف ىقبي نأ فورظلا هتمزلأ داهجلا ىلإ فيس نينح هنينح
 :الئاق كلذب حرصي امك ،قلخ اهلجأ نم قلا هتمهم ءادأ

 مثاج سفنلا يف دوطلاك سبك يبو زجاع رمع ايقيرفإ يف قرافا
 ملاظ قحلا وأ مولظم مصخلا وأ افولا رصاق وأ .عبطلا (222)ميهك يتاك

 منان يفيسو داجأ ناماي همصخ بنج يف هللا فويس ىرستو
 مراصتر اهلنايد يف دداوت ةيبأ دسأ اهدًرجت

 معاونلا نانجلا روح اهحسمتف اهعيجن نيحلاصلا اياقب يمرتو

 مكاح موقلا ةياغ نع ينمكحيو (223)ىنولا كربم ىلع اوشخ دعقأو
 مزالتايانلاو نيب ٥أ ىلع يتلاب ىجحأ توملا ءاستحا سيلأ

 ملسأ نم لوأ ناك هئإ :لاقي يذلا يدعسلا ةبوضغ نب نزام يباحصلا بلطل ةباحإ ٠

 .7 هللا لوسر دي ىلع نيينامعلا نم
 .عطقي ال :ميهك - 2

 .ماطخلا هفنأ يف ريعبلاك اًروهقم يأ :ىنولا كربم ىلع اشوشخم - 3
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 مماصتأ هنيذأت نع دعقأو نذؤم نيينسحلا ىدحإل يداني

 منان دلخي سودرفلا ىوس يف لهو ةسيند ىضرت رصنلا حوتف نودأ

 224:مصامصلا ةارشلا لإ هباحصأو دمح دعب ضرألا يف تدمح لهو
 ءالؤه .العف ةارشلا فقاومب انركذي ملسم يبأ نم فقوملا اذه نإ

 دإ ىمح ؛مهتديقعب نمآو "مهئدابم ًرتعاو مهب رختفا املاط نيذلا دادجألا

 .هرعش يف ةيلج ةحضاو راثآلا هذه سمليل سسرادلا

 يف رهظي نيح ،ةارشلا نينحب داهجلا ىلإ ملسم .يبأ نينح انركذي الأ
 ىلع اهمولو سفنلا بينأت ةمغن يه ىرخأ ةمغن توملا ىلإ يعونلا مهعلطت
 مولتلا اذه ىلإ راشأ دقو ،ناوخإلا قحب طيرفتلاو ڵ تابجاولاب ريصقتلا

 رهظيو ،"جراوخلا رعش" :هباتك ةمدقم يف سابع ناسحإ روتكدلا يسفنلا

 .لجألا رخأتو رمعلا لوطب امربتو ،امدنو ةرسح مهراعشأ نم ريثك يف كلذ

 : (225)ةنيدأ نب ةورع لوقي

 اميرك مامحلا ىقال ىتفلا ام اذإ ىتفلا ىلع راع توملاب ام كرمعل

 (226>ليلذ تومب نأ هيلع لاحأ اهراعو ةايحلا رض امكلو

 :رخآ لوقيو

 راربأةئبحايدل مهو مهيلإ بيبحلا انأو اوضم دقلو

 (227)رادقملا ينتوفي فيك فهفاي هب مهيضميو ينفلخي ردق

 .319 ص .ناويدلا - 4

 .52 ص جراوخلا رعش رظني - 5

 . 52 ص جراوخلا رعش - 6

 .قباسلا ردصملا - 7
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 :ملسم يبأ دنع ءاج امم بيرق هتيب ىنعمو رخآ لوقيو

 (228)يراصنخل ينالذلخ هللا ىلل وكشأ مهذخأو مهيُجرأ قدص ناوخإ

 .دلاخلا ناوضرلاو يدبألا ميعنلا ىلإ اقوتو
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 .اهدعب امو 384 ص .ةديدح ةءارق :فورعم ناميلس دمحأ رظني - 8
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 هرعش ث ءاثرلا

 نم اه بناج ىلع فوقولا نود تاحفصلا هذه يوطن نا بحن ال

 نم ارح هاطعأ يذلا نفلا اذه ،ءاثرلا وهو الأ ملسم يبأ رعش بناوج

 نع ةرجفتم ،ةقداص سيساحأ نم عبان وهو ،هرعاشمب ةديطولا هتقالعل هرعش

 كرخآلاو انألا رعاشم هيف جزتمت ساسحإ هّئإ ،ةبحألا دقفو نزحلا رعاشم

 ألإ يلخاد ناشيحج هيلإ عفادلاو ،بلقلا هزكرم ناك ولو ملسم يبأ نزح

 مهاثر نيذلا بلغأ أل ،يعمحلا ساسحإلا نع ريبعت رخآ بناج نم هأ

 سيل ذئدنع مهدقفف ؛مهناطوأ نم زئاكرو ،مهتاعمتحب يف دمغ ملسم وبأ

 ةعقر يف غارف وه امنإو ؤ©بسحف ناطوألا وأ تاعمتجملا كلت يف ىقبي اغارف

 .ةيمالسإلا ةلملا

 باطقأ دحأ !يرئازجلا شّئيفطا فسوي نب دمحما خيشلا مامإلا اذهف

 افرش ةيضابإلا ىدل ئيمالسإلا يركفلا ديدجتلاو ةيحالصإلا ةكرحلا

 .(م914١ :ت) اًبرغمو

 ةيملعلا ةضهنلا ثعاب ،مولاسلا نيدلا رون خيشلا مامإلا اذهو

 .(ما914 :ت) نامُغ يف رشع عبارلا نرقلا يف ةَيحالصإلاو

 ةَتيسايس تايصخش يف تايثرم ملسم يبأل أ نم مغرلا ىلعو

 هتايثرم يعوضوملاو ينفلا قدصلا ثيح نم ىقرت ال اهنكلو ،ىرحخأ
 .باصملا مظعو ،دقفلا ةعولب اساسحإ ،نيحلصملاو ءاملعلل
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 روصي يذلا ماعلا يعمجلا ريمضلا يف كلست كلت هتايثرمف انه نمو

 نم ةيمالسإلا هتمأ ساسحإ غارفلاو دقفلاب هساسحإ لالخ نم رعاشلا هيف

 يف يرعشلا مجعملا نارود ةرثك ظحلن كلذلو ؛ءيش لك لبقو الوأ هلوح
 ريغو ةمألا ،ملعلا ةعيرشلا ،ةّنملا ڵمالسإلا نيدلا لوح دئاصقلا هذه

 ..كلذ

 :شّيفطا خيشلا ءاثر يف لوقي

 لبخ يف رهدلاو ةملظم ضرألاو عزج يف نيدلا اذه كرتو يضمت

 ليفلا نم يمحي نمو اهيلإ يدهي ملع اهمايقاي ةفينحلل نم

 للخلا عضوم اهيف ددسي نمو اهتمايق تماق دق ةعيرشلل نم

 للخلا يف فيسلا ماقم اهيف تمقو دسج يف حورلا ناكم اهيف تنك دق

 (229)رهنلاو لعلا سوؤك نيكلاسلل اهبراشم يفصي نم ةقيرطلل نم

 ةعيرشلاو ةّيفينحلاو نيدلا يف ةبيصم اهنأل ةميظع دقفلا ةيبصمف

 .ةيمالسإلا ةمألا وه ،دحاو ءيش نع ربعت تالولدم اهلكو ،ةقيرطلاو
 :لوقي نأك ىرخأ ةرشابم ةظفل مدختسي دقو

 لساألاو فيسلا لعف ةبآكللو مهكرات مالسإلا ينب نع ًالحار اي
 (230)لدب نم مالسإلل كءاروامو الحترم تعو نإ هاباصم اوف

 فقوملا ىلع ادحوم "ىرحأ ةديصق ف لاق شّيفطا عبشلا ءاثر نو
 :اهنيع ةيؤرلاو ،هتاذ

 .388 ص ‘ناويدلا - 9

 .391 ص ثناريدلا - 0
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 هكلم ثوغ اي نيدلا اذه بطقايف

 ادًبؤم ابرق كالوم نم برقت
 لكاث ةلقم مالسإلاف تلُخرت

 رماع لهجلاو نافرعلا دّيس اي مقف

 هللودس خرم ليللاو انكزتتأ

 ةعشأ انيف تفلخ دق تنك نإو

 :لوقيو

 دمحم ءايلوالا كيلم دعبا

 اهدادح هيف ناوكألا سبلت الأ

 مكباصم ةنأ مالسإلا ينب ءازع

 ديحم مامحلا اذ نع ام كتيدف

 ديعب تنأو دعبت ال كوعدأو

 دوس ةداعسلا مايأ هجوأو

 دويق دويقلا قوف تيول دقو

 دوهنهيلإداه انيبامو

 231)دوهح هقارشإ نم سمشلا ارع

 ديغر ذلي وأ ريضن قوري

 دونب هيف نيدلل تسكن امك

 (232)ديدش هيف نزحلا نأو ميظع

 مامإلا ةناكمف ،ةميظع ّئملاسلا نيدلا رون مامإلاب رعاشلا ةبكن تناكو

 ثعاب ربتعي ذإ ،ةريبك ةماعب يمالسإلا ملاعلا نمو ةصاخب نامع نم

 ابأ دجن مث نمو ؛َيرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف ةيعامتجالاو ةيملعلا ةضهنلا
 خيشلا دقف ىلع تارسح لبق اهدعص قلا ةداحلا هتاهؤأت رركي ملسم

 دحاولا هيقيدص ىف رعاشلا بكني نأ باصملا لوه نم داز اممو ،شّيفطا

 .ةليلق روهش ىوس امهتوم نيب سيلو ،رخآلا ولت

 :ئملاسلا مامإلا نادقف يف لوقي

 .5 ص ©ناويدلا - 31

 .8 ص ©ناويدلا - 2
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 رارحالا ةلودل تكرت اذ نم هباصم رح رخصلا باذأ نم اي

 راوطألا يف تاعاطلا كعيزوت ىسألا نطولاو نيدلا نيب تعزو

 راصبألا ورذ اهب كيلإ تباث صلخم ةوعد مالسإلا يف توعدو

 رازن دسأو نمي يذ دسأ نم ة يبهو بناصع كيلإ تباث

 رانلا فوخو مهبر بح نم ىضفلا رمج ىلع مهعولض تينح

 (233)يراشلا معنو مهتيب خبرا مهسوفن هلإلا ةاضرم اوعاب
 ©ىقتلاو مالسإلا يملاسلا توعع. ع وجفملا دن ىرحأ ةديصق علطم يفو

 :نيدلاو لمعلاو ،ملعلار

 للجلا بطخلاب مالسالا ئزز للملا ريخ اي مالعالا سكن
 لمعلا ليتغاو .ملعلا بيصأ دق ىقتلا نافجأ عمد اي رثناو

 (234)رتبنا سمالاب نيدلا لبح ب ىسألا صقتساو بلق اي رطفناو

 ] ةيمالسإلا هتمأل اح ضفتنملا يقتلا عرولا ملسم يبأل حو

 :لوقي نأ ءائافشإ نكلو اًفعض ال }ااهريصم ىلع كالهلا دح ىلإ ع زاجلا

 لفأوأ مجن قرشأام كيف متأم يرهد ذنافرعلا ديس
 لبجلا يرفي هذح يناسلو اثرلا يف يناسل لوهلا سرخأ

 لفيالاششيع كلاثينهب هتقراف ذم شيعلا تننه ام
 لمكلا صقن رأ نيدلا ةمدص ىلع قحلا نمؤملا ءانه ام

 (235)ربخو كله ملعلا عافتراو املفلا عفرب ملعلا عفري

 . 403 ص "ناويدلا - 3

 . 407 ص .ناويدلا - 4

 . 410 ص ناويدلا - 5
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 ئتاذ هعفاد ملسم يبأ دنع ءاثرلا نأ ظحلن ةليلقلا جذامنلا هذه نم

 نم ريثك يف كلذ ظحلن امك ليوعلاو باحتنإلاب مستي ال ،قدصلاب زيمتي

 هنإ ؛تماصلا عُجفتلاو ،ئداهلا نزحلا نم ةحسممب مستي لب {ةّيرعشلا يثارملا

 سانلا لك سأك توملا أ كردي نمؤم ،هردقو هللا ءاضقب نمؤم نزح

 ةايحلا يف ملالا ةاناعم نم تبعت ييلا سفنألل ةحار نوكي دق لب ،هوبراش

 .اهفده الو اهتياغ تسيل اهنأل «ايندلا

 حئاصن ىلإ معألا بلغألا يف لوحتت ءاثرلا دئاصق دأ ظحلن مث نمو

 ءايندلاب ًغي ال ىتح ناسنإلل حئاصن رابتعالاو لمأتلل فقاومو ،تاظعو

 يف قاسني ال ىتح ةربعلا ماهلتساو \ةمكحلا جارختسال ةيلمأت فقاومو

 ثيدحلا دنع وهو .ناوألا تاوف لبق اَبئات اًرفغتسم هبر ىلإ عجريو ،إطخلا

 هيف يكبي امنإو ،هتاذل اًرَسحتم ايكاب عومدلا هيلع فرذي ال يئرملا نع

 رثكأ هيف يكبيو ؛ملاصلا لمعلاو ،ملعلاو لضفلاو ،ىوقتلاو ،نامإلا :ةداع

 ةجاح يف ةيمالسإلا ةمألا هيف نوكت تقو ين ،هدعب هكرتيس يذلا غارفلا

 .هانلَصف يذلا وحنلا ىلع هيلإ ةديدش

 هذهب اريكذت اذه لوقن ةارشلا دنع ءاثرلا صئاصخب انركذي اذهو

 امك هرعشل قلطنملا يهف ،ةارشلا ةديقعو ملسم يبأ نيب ةليصألا ةطبارلا

 . انحضرأ

 ناك لب ،ةميقع ىسأ عومد الو \نزح تاهآ نكي مل ةارشلا ءاثر ث

 اهب رفظلا ىلإ قّوشتملا ةداهشلاب عملا © رباصلا نمؤملا نزح هتلق ىلع _
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 ناديم يف توملا ىلإ علطتلل رخف ديقفلا بقانم رخفلا نم اغون ناك وأ

 .ةرخآلا يف ناوخإلاو هللا راوجو ايندلا يف داهجلا

 ىتح مهنكلو ،نوكبيو نوثري دق» :ةارشلا ءاثر نع نيمأ دمحأ لاق

 تيملا نوكبيو ،مدلا اوبكسيل عمدلا نوفرذي ،ءايوقأ مهئاكبو مهئاثر ين

 .(236)«دوج وملل ىلعألا لثملا اوكزنيل دوقفملا نومدقيو ايحلا عًسشتيل
 :ددصلا اذه ق ملسم وبأ لوقي

 دومصو ىسألاب رادحنا نمف ىدرلل عداوص يلق تعدص دقل

 دوبكو انل هاعنمب بولق ترّطفت موي بطقلا باصمك الو
 ديدح هيلع ىوقي الو ،لابج هقيطت ال عداص يرمعل كاذف

 ديبي سيل هاقبأ ام نكلو دناب رمعلاو رمعلا رزن زاج دقل

 ديتعداجعلل مولع زنكو مدقم ريخ :نازنك هلو ىضم
 (237)ديدح وهو رهنلا ىلي ملعلا نم اعفان بقعأو ىبقعلل صلخت

 . 37١ ص .ةديدح ةءارق فورعم ناميلس دمحا - 6

 . 394 ص ،ناويدلا - 7
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 هرعس 2 ں ارمل ارس ا

 قبس امك ©ىنعم نم ةملكلا يف ام لكب يمالسإ رعاش ملسم ابأ نإ

 امك _ هنإ ،الُثثمتو اظفح نآرقلاب هتفاقث يف عّبشتم رعاش هنإ ،انركذ نأ

 ىلع هلضفب ديشيو ،ماظعإلا قح نآرقلا مظعي _ نيسرادلا دحأ هيف لاق

 .هيدهب ءادتهالا ىلإ وعديو ،مهتلزنم ءالعإو مهب ضوهنلا يف هرثأبو ،هلهأ

 .(238)هقالخأب قلختلاو

 ام هسفن نم هلحي وهو ةناكمل ا هذه هتفاقث ق نآرقلل نوكت ال فيكو

 روتسدلاو ةدلاخلا ةزجعملا هنإ ناميإلا قداص ملسم لك هيف هلحب نأ يغبني

 .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا .ئمالسإلا

 رشبلاو نجلا عوطل ميكحلا رك ذلا يف ةغالبلا زاجعإ ريغ نكي مل ول

 رجحل اب موقل ا نايب رفث كصف ةضراع نسلل ١ ءاغلبللو ىتأ

 239 )رطفلا ةقاط نع جراخ هتأو هب ءيجي ال اقلخ أ اونقيتساو

 هللا باتك نم ذختي يذلا وه ملسم يبأ رظن يف يقيقحلا ملسملا

 :اقيفر هاده نمو ،اسينأ

 عكار وهو هبارحم ىلع اذومع هتيب دمع ليللا ام ىتم هارت

 عرادملا نويعلل تقش ًنهنمف هبلق راونأ نآرقلاب عشعشي

 ‘نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو رشن ؛ينالهبلا ملسم يبا ناريد ةمدقم :يدجنلا يلع - 8

 .(ص) :ص .م10 / ه 0

 . 279 ص ناويدلا - 9
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 عجاوسلا مامحلا حان امك ايحن لكاث ةنر روجيدلا يف عجري

 (240)عجبوه اياربلاو ىكجرؤمهو ةفاخم مه :ناُمه هخواني

 : ىرخأ هديصق ف لاقو

 رفظ يف مالسإلاو ،تبكي كرشلاو اميق اًزجعم اموجن يتاي يحولاو
 رجحلا ةيآ وحمت رججلا ةيآر اهندحاج قوف ولعت هللا ةملكو

 241دركذلا ةمصاحصلاو ركذلا مراصب اًنجلبنم نيدلا رانم ىلجت ىتح

 هاؤر وأ هفقاوم لالخ نم زيمتي ال قحلا يمالسإلا رعاشلا إ

 ىلع ليلد ةغللا هذه أل ،اضيأ ةيرعشلا هتغل لالخ نم ىلجتي لب ؤیبسحو

 سرادلاو ميركلا نآرقلا اًمبط ةفاقثلا هذه رهاظم زربأو ،ةّيمالسإلا هتفاقث

 ةيلح ةحضاو ميركلا نآرقلا تامصب ظحلي ملسم يبأ رعش قمعتي امدنع
 ‘©بسحو نآرقلا نم تايآ اهنمضي ثيحب يناعملا ىوتسم ىلع ال ،هرعش يف

 ميركلا نآرقلا نم تادرفم اهلخادت ةيرعش ةغل لالخ نم اذه حضتي امنإو

 .اعئار ٢

 اهلمجن 6ىتش رهاظم هل ذختي هرعش يف نآرقلاب ملسم يبأ رثأتو
 :يلي اميف

 كانزوو ىقيسوم نآرقلا روس ىدحإب ةرثأتملا ةماعلا ةيرعشلا ةينبلا

 :هلوق ق كلذ ءاج امك يناعمو . اظافلأ و ةيفاقرو

 . 3 ص ©ناويدلا - 0

 . 33 ص ،ناويدلا - 1
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 ةرظن يل به فرطلا ضيضغ اي
 يفور رانلا كدخ يف ءابجع

 ىرهلا يف يداشر ضعب ينتاف

 ىرا يف يداشر باغ اوقدص
 ابصلا دهع هتركذ اذإو

 ىلع بلقلا هتفطعتسا اذإو

 رمأو ىهدأ كضارعإ نإ

 ررشر بيه اهنم يتجهم

 رفكاولاقدقليلاذع إ

 ربكلا ىدحإ ىوهلا تامالعو

 رفصلا بيعالا كلت :يل لاق
 (242)رقعف ىطاعت هينيع لعف

 ًالالقإ رفلا اذه يف لقم وهو ،لزغلا ف هل ةعوطقم نم تايبألا هذه
 ق ةيلجتملا ،رمقلا ةروس ءاوجا ماهلتسا وه انه انينعي يذلاو ،اًحضاو

 ىمهدأ» :هلوق لثم ،اهسفن ةروسلا نم ةذوخأم ظافلأ مادختساو ،اهتيفاق

 .«رقعف ىطاعت» . «ربكلا ىدحإ» 0 «رفك اولاقو» © «رمأو

 اًرطش حبصت ثيحب ةينآرقلا تايآلا نم ةيآ نيمضت :يناثلا رهظملا

 :هلوق يف كلذ ءاج امك هنم اضعب وأ الماك

 ناوضر مالسإلاو تقلا ف رفكلاف اونهت الف مك رصني هللا اورصنت نإ

 نامحر نيلاحلا يفو .ءاشي 7 اهفرصيو ىمجرلاب ءاش نم صتخي

 ردتقم دنع ايحن قدصلا دعقم يف اهب نحنو ندع هتمحر داهم
 رشبلا ىلع انالومل ادوهش اريخ اطسو ةمسأ انلعج دق انل ىبوط

 (243)رخذم ريخ اًرخذ هللا ةئيقبإ مهدهجب اوقبتساو هللا ىلإ اورف

 ىعس ام ًالإ ناسنإلل سيل نذا اعد رطضم عنم نع هناحبس

 مكيلع يصمعنمتألر متت هتمصعن هناحبس

 . 491 ص ،ناوريدلا - 2

 . 281 ص - 3
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 اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق فرسملا هنم باخ ام هناحبس

 هتمحر يف ءاشي نم لخدي هتفأر يف قيضال هناحبس

 اشي نم هيلإ يجي هللا اشحوتسملا سنآ مك هناحبس

 بزعي هنع ءيش ال علطم برقأ ءيش لك نم هناحبس

 مهلبق نم نيذلاركمدق مهنم يبسح يبر هناحبس
 هبارش غناس تارف بذع هباني نم دروم هناحبس

 (244)نولجعست هب متنك يللا انه نوكي امتح هديعو هناحبس

 ةارشلا رعش يف نوسرادلا اهافحال املاط ةرهاظلا هذه تأ عقاولاو

 دحأ لوقي اميف _ كلذ ببسو ،مهرعش تازيم ىدحإ تدغف .اميدق

 ةيمالسإ ةديقع نع مهلاعفأ لك يف نوردصي» مهتأ ىلإ دوعي _ نيسرادلا

 ©تاديقعتلاو تاليوأتلاو تافسلفلا نم ةيلاخ ‘©بئاوشلا نم ةيفاص ةصلاخ

 .فلكت وأ ءانع امنود مهتنسلأ نم رجفتت ةرهاظ ةديقعو حضاو ركف

 لشمي كلذ نع نوربعي مهف ةديقعلا هذه لثم نع نوردصي مهنأ امكو

 ميركلا نآرقلا تارابع اهيف تقلع ةغلبو ،ركذلا يقباسلا قدصلاو ءافصلا

 ببسر ‘هؤاقنو هؤافصرو مالسإلا حور اهيف تلثمتو ،فيرشلا ثيدحلاو

 اهردصم وه :لقن مل نإ _ مهتفاقثل ردصم ربكأ نآرقلا أ هلك كلذ

 الو ىرخأ بتك مهيدل سيل ،هب نولصتملاو نآرقلا ةظفح مهف _ ديحولا

 مهتغلبو .لوأ مهنيدب هل نونيدم مهف ،مهرعش نولت ىرخأ تافاقث

 .(245)«اًيناث مهرعش و

 . 250 - 249 ص .ناويدلا - 4

 . 5 ص ي .. .ةديدح ةءارق :فورعم ناميلس دحأ - 5
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 نيذلا ةيضابإلا ءارعشلا يف ةرهاظلا هذه عمطخي ال سرادلا تأ يحلاو

 يداوو نامُغع يف نومزتلملا ءارعشلاف ،اذه سانلا موي ىلإ ،ةارشلا دافحأ مه

 نآرقلا نم ىقتست يلا ةغللا هذهب مهرعش زيمتي رئازحلا بونج نم بازيم

 ،نامع يف ملسم يبأ انرعاش نم لوقن ام ىلع لدأ الو ،اريوصتو اريبعت

 ملاعلا ىوتسم ىلع ءارعشلا ريهاشم نم امهو رئازجلا يف ءايركز يدفمو

 .هلك ىمالسإلا

 يباطخلا بولسألا

 دنع ةديصقلا يف ةَيَنفلا صئاصخلا زربأ نم ىباطخلا بولسألا ودغي

 ةيدومعلا ةديصقلا طمنل اًديلقت بولسألا اذه ىلإ اجلي مل وهو ،ملسم يبأ
 يذلا عقاولا هيلع هضرف ىعوضوم عفادل ةباجتسا وه ام ردقب ،ةّيديلقتلا

 ،هلقعو هبلق هيف بطاخي رخآلا ىلإ هرعشب هًّجوتي ملسم ابأ إ هشيعي ناك

 هتاذ دح يف ساسحإلا اذه إ .ثاعبنالاو ضوهنلا رعاشم هنايك يف هّبنيو

 :ةيباطخلا تاودألا ىلع دمتعملا رشابملا بولسألا مادختسا ىلإ يوق عفاد

 هذه تأك ،ءاعدو ءادنو ،ضيضعحتو ثحو ،يهنو رمأو ،بُجعتو ،ماهفتسا

 يف بطاخملا رخآلا ىلإ اهغلبتل ةضفتنملا هرعاشم اهلمحي ةيعوأ تاودألا

 ةعزنلا هذه تظحول دقو ،ةبطاق ةيمالسإلا راطقألا يف وأ رابحنز وأ نامع

 هذه لجأ نم ةضهنلا رصع نابإ ثيدحلا يبرعلا رعشلا يف ةخراص ةيوق

 .اهسفن بابسألا
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 رصانعلا لك دشح ىلإ ملسم ابأ رعاشلا يوضهنلا ساسحإلا عفد دقو

 تاودأ مادختساب فتكي ملف رعاشملا كلت ديسجت هل نمضت لا ةينفلا

 انه هينعن يذلا راركتلاو ،راركتلا بولسأ ىلإ أجل امنإو ةعونتملا باطخلا

 تايبألا يف اهرركي ث ةلمج وأ ةملكب ادبي دق وهف .يظفللا راركتلا وه

 اًديلقت ضعبلا هاري دقو ‘تاّرم رشع انايحأ لصت ةديدع تارم ةيلاتتملا

 امهراتخا نيذللا فدهلاو بولسألا مزاول نم ةمزال ضعب هاريو ،اًروشحو

 .هرعشل رعاشلا

 ثيح ءةّينونلا نم تايبألا هذه هدنع ةعزنلا هذه ىلع لاثمك قسنلو

 :هموق يب يف ةيمالسإلا ةئيمحلا اًريئتسم ارمح اًضهنتسم لوقي
 نامين ءايلعلا كردتسي سيلف مكدقارم نم يلاعملا ذخأل اوبه

 ناظقي مصخلاو مكمون فيكو مكترعل اوبه .ىدهلا يعادل اوبه

 ناكمإ نيدلا رصنل مكيف مويلاف مكنيد رصن يف مكتيدف اودج

 نابعل مالسإلا يف هيعاسم مصخ مكتضيب اي ال هللا بئاتك

 نارفكو يفب اهمدهي ال يك مكضايح نع اودوذ هللا بناتك

 ناصقن رعلا ايانم يف الو شيع مكل ليلذلا شيع ام للا بناتك

 نارقأ تامزألا ىلع لابجللو روخ مكب دهعي مل هللا بناتك

 نابلصو ريزانخ اهتلول دق مكتفينح نع اوماح هللا باتك
 ناقلط ناميإلا يف تاسيفرشملاو قلط يف ةلا نيد هللا بناتك

 ناوفهأو ذ اهرخسي يكل مكسوفن قلخت مل هللا بئاتك
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 ناوضر تاينلا قدصت نإ هابقع فرش لا مك وعدأ هللا بناتك

 (246)نادبغ هللا ضيغل مكلمف مكديع لوهلا موي هللا بناتك

 ظاقيإ ىلإ اهنم دصقي ةيلاتتم تاره اهنأكو تايبألا ىلاوتت اذكهو

 مونو ةلفغ يف موقلا أب عنتقا دق رعاشلاب يننأكو ،ةدقارلا ماسجألا هذه

 : هلوقب مهايإ هتبطاخم أدبف مهودعو مهريصم نع

 نامون ءايلعلا كردتسي سيلف مكدقارم نم يلاعملا ذخأل اوبه

 بولسألا اذه لإ _ هذه ةلاحلاو مهب قيلي سيلف امون موقلا ماد امو

 .نامونلا ظقويو ،ناذآلا ع رقي يذلا

 ملسم وبأ اهيف كلس ةّيضاهنتسالا دئاصقلا ريغ رخآ ضرغ كانهو

 ركذلا دئاصق : قدأ ةرابعب وأ .ةينيدلا دئاصقلا ىه كلت }هسفن كلسملا

 .حيبستلاو

 لوألا رطسلا رّركيف ريثكلا راركتلا ىلإ اهيف دمعي ام ابلاغ وهف

 ىلإ انايحأ لصي اراركت اهلك ةديصقلا دادتما ىنع هتاملك مظعمب وأ 3هلماكب

 :ةيئاتلا علطم يف لوقي نأك ةرم نيعبس

 يتعزن هللا يفو يصالخإ هللا وه يترطف حيبست هللا مساب هللا وه

 يقيقح نيع رونلا ىلجمب تماه تدرجت يتاذ مساب هللا وه

 . 2 ص 6 ناويدلا - 6
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 هدعب رركي رخآ عطقمل هدعب صلختي انيب نيعبس وحن اذكه رمتسيو

 يبأ دئاصق لك يف عيشي راركت وهو .ةرم نيسمخ وحن «هللاب تقلعت» ةملك

 ىلإ بسنأ راركتلا اذه تأ كش الو .الماك اناويد يطغت يلا ةينيدلا ملسم

 ديدرت هلعلو ءةتماصلا ةءارملا رعش ىلإ هنم ينغتلاو ديدرتلاو عامسلا رعش

 عجرممب ةتباثلا ةمغنلا هذه ظفتحت ثيح ،ركذلاو ءاعدلا تاقلح يف ىلجتي

 قلطني وأ داشنإلا هدنع حيرتسيو ،يعادلا وأ ركاذلا هيلإ دوعي (ىقيسوم)

 روظنم نم ةغايصلا نم طمنلا اذه ميقن نحنو ىسنن نأ يغبني الو ،هنم

 سمالي نأ داكيو ،ةهفاشملا رصع ىلإ يمتني ملسم ابأ نأ رصاعملا ئراقلا

 .(247)ةءارقلاو ةعابطلا رصع

 ايعاو ناك ةينفلا تاودألا هذه مدختسا نيح نذإ ملسم وبأف

 ارعش هرعش نوكي نأ راتخا دقف ؛يعولا لك ةّيغيلبتلاو ةيسفنلا اهتالولدع

 ىلإ ةيمالسإلا ئدابملاو ،ةينطولا تاعلطتلاو .ةيقالخألا ميقلا غلبي اًيلاسر

 هذه لوصو نامضل ةَّيَنفلا رصانعلا ًرإك فيظوت نم دبال ناكف ،نيرخآلا

 .هيلإ بهذ اميف قحم وهو .ةياغلا

 . 162 ص ،نامع يف بدألا ةسارد ىلإ لخدم :شيررد دمحا - 7
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 ومعلم
 ةيقيبطت حوا

 :ملعلا وف لاق

 اعرولا صلخت ىتح ةللا يضرت نل
 هيدؤت نل ضرف ةدابعلا قح
 اهل ءادألا عيطست ةلا ةنامأ

 هحعنص ناقتا عناص دج ملو

 اهل ليلد ال قيرط يف ىضم نمو
 هدنامقل جاتحم نعلا دقافو

 تلهج ام كاردإ يف سفنلا ضهنتساف

 ينعفني سيل ملع نلوقت الو...

 جرح الو ديق الب قلطأو بلطاف

 هب ضقت تاعاطلاب ملعلا مدقو

 اعمتجم لهجلاب اعرو ىرت نلو

 اعنتمئو اًضورفم لهجت تنك نإ
 اعرش ام هللا نوعب تملع اذإ

 افنص امب ملع ىلع نوكي ىنح
 امطقناو لض ،يدهت ملاعم الو

 اعدس وأ راج امهم ردي مل هالول

 اعطس اهتافاح يف ملعلا ىرت ىتح
 اعفتنم دبعلا شيعي ملع لكب
 اعنم دق ع رشلا هنع ناك اذإ فقو

 اعد هيلإ ام وأ ، هروظحم اقح

 ملعلا عوضومل يحاورلا ملسم وبأ اهًّصح ةديصق نم تايبألا هذه

 ةفصب هنيدل ينوملا ،ملسملا ناسنإلل هترررضو ‘ناسنإلا ةايح ف هرردر

- 
 - م

 .ةصاخ
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 ذنم طبري هنإف آىوقتو نيدتو عرو نم هنع فرع امل ملسم وبأو

 امك ،اهتمّدقم يف ءاجف ،اهل رخسي نأ يغبني لا هفادهأو ملعلا نيب ةيادبلا

 أل ملع نودب نوكي ال هللا ىضر ًركلو هللا ىضر :علطملا كلذ ىلع لد

 .رثألا يف ءاج امك لهجب دبعي ال هللا

 هذهو ،اهدنع يهتنن رجاوزو يهاونو ،اهب موقن ضئارف هللا ةعاطو

 الإ سنالاو نجلا تقّلَخاَمَو» 6انيلع هللا قح يه عناوملا ضنارفلا

 يف كلذ ءاج امك ،ناسنإلا ب نحن انقانعأ يف ةنامأ هللا ح و ں .هن وذعَتل

 لاّبجناَو ضزالاو تاوامسلا ىلع ةنامألا اننضَرَع انإ :ىلاعت هلوق

 امول ناك ,هنإ ناسنالا اَهَلَمَحَو .اهنم [ َنققثأ و اَهنلمخب نأ نيبف

 الإ اهردق اهردقي نلو ،اهردق اهردقي نم الإ ةنامألا لمحتي الو .هگالوهَج

 وبأ 7 يكلو .اّيهنو ارمأ 7 اذخأ هللا ةعيرشب ملاع ،اهتميقب مل اعلا

 اقف سوسحملاب ىنعملا بيرقت ىلإ أخل يناعملا هذه ملسم

 .«اعنص امم ملع ىلع نوكي ىتح هتعنص ناقتإ عناص دجي ملو»

 كلت ىدؤت نأ لقعي لهف اهب موقن يلا لامعألا يه ةدابعلا تناك اذإف

 اهدراوم لهنو ،اهتميق لهجن انك نإ حيحصلا هجولا ىلع لامعألا

 .اهايافخ و اهرارسأب ملع نود هتعنص ناقتإ عيطتسي عناص يأو !؟اهرداصمو

 .(ةنهملا رس) :رصاعملا انريبعت يف هيمسن اميف

 ةدرجملا يناعملا بيرقت يف اًناعمإ ‘ىرخأ ةسوسحم ةلدأ ملسم وبأ مدقيو

 ؤرما عيطتسي نأ لاحمو { ةياهن اهلو ةيادب اهل قيرط ةايحلاف ،ماهفألا ىلإ

 ناسنإلا دقف اذإف هيدهيو ههجوي ملع نود قيرطلا هذه يف ىده ىلع ريسلا
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 نأ امإ ،اممهل ثلاث ال نيضازتفا دحأ يف عقاو وهف ‘ىوغو لض يداهلا ملعلا

 الو :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي امك لبسلا عبتيف امامت ،قيرطلا نع لضي

 قيرطلا هب عطقني نا امإو هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوبست
 يرورض ليلدلا ٥أل ةياغلا لصي الو فقوتي ذتنيحر .ايلك اًعاطقنا

 .يوسلا قيرطلا ىلإ انيدهي ملع نود ليلد الو ،ةياغلا ىلإ لوصولل

 قيرطلا هل نييب ملع ىلإ ةديكأ ةجاح يف ةايحلا هذه يف ناسنإلاو

 ملعلاو راصبألا اودقاف مهتايح يف ناسنإلا ونبو ؛تًّجوعا وأ تماقتسا

 يداملا ةباثمب ملعلا تإف اذل ،داشرلا ةياغ ىلإ مهيديأب ذخأي يذلا وه هدحو

 هئادتها نم دكأتلا عيطتسي نل قيرطلا يف رئاسلا رصبلا دقاف ديب ذخأي يذلا

 :لاق امك دئاقلا ليلدلاب ًالإ اهيف هلالض وأ

 اعدس وأ راج امهم ردي مل هالول هدناقل جاتحم نيعلا دقافو

 نيتلاحلا اتلك يف ناسنإلاف ،لالضلا وه روجلاو ،ءادتهالا وه عدسلاو

 .قيرطلا هل نيبيل ملعلا ىلإ جاتحم

 نمو ‘هلئاسو لكب ملعلا بلط ىلإ سوفنلا ملسم وبأ ضهنتسي اذل
 ملع لكف ،هللا ةعاط وه دحاو سايقمب ألإ ملعو ملع نيب قرف ال ،هقرط عيمج

 .دصقو ىعسو دهتجاو دباكو .ةينلا هلل صلخأ نإ ناسنإلا عفني

 اعفتنم دبعلا شيعي ملع لكب ينعفني سيل ملع نلوقتالف

 الإ ءيدر ملع نم ام» :لئاقلا رثألا انه صخلي ملسم ابأ دأكو
 دهزي نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف عاش ركف ىلع كلذب دريل ،«هنم درأ لهجلاو

 تاصصختلاو نونفلا نيب ةئيمهو زجاوح عضيو .ةيويندلا مولعلا يف سانلا
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 يف رجألا نآ يعدي نم ضعبب ضرعي قيمعلا مهفلا اذهب وهو ،ةئيركفلا
 هذه ىلع ملسم وبأ دكؤيو ‘ىرخألا مولعلا نود اهدحو ةيعرشلا مولعلا

 .هسفن يمالسإلا نيدلا اهيف مهلتسا يلا ةعساولا ةيقفألا ةرظنلا

 اعنم دق عرشلا هنع ناك اذإ فقو جرح الو ديق الب قلطاو بلطاف

 مأ ةيرظن ةينيد وأ تناك ةيويند فراعملا لك ىلع موقت ةايحلا نأل

 رك اولو امدنع اوقوفت امنإ ةيمالسإلا ةراضحلا داور نوملسملاو

 مهنأ ول ةيقار ةيناسنإ ةراضح داور اوريصي نلو ؛مولعلاو فراعملا باوبأ

 يف _ نيتُّمزتملا ضعب ديري امك _ هرصحب ةقّنيض ةيواز نم ملعلا ىلإ اورظن

 كاذ وأ رفلا اذه يف تسيلو هللا ىوقت يف ةربعلا ذإ ،هدحو هيلإ امو هقفلا

 لكأي تّنرتم هيقف برو ،هسافنأ لك يف هللا ىضر يغتبي يئايزيف ملاع برف
 .دودحلا زواجتيو ،مارحلا

 وبأ لوقي امك ،نازيملاو لحلا يه هللا ةعاط ‘ىوقتلا وه نذإ لصألاف

 . :ملسم

 اعد هيلإ ام وأ . هروظحن اقح هب ضقت تاعاطلاب ملعلا مقو

 ةعاطلا اهنإ ملعلا بحصي نأ يغبني يذلا نيمألا قيفرلا وه اذه

 دّدحب انه ملسم ابأ ىرن اذكهو .يهاونلا يف هللا ةعاطو ،رماوألا يف هللا ةعاط

 .يمالسإلا يراضحلا مهرودب هطبريو ،ءاملعلاو ملعلا رود

 جذومن وهو .انيأر امك لهس برواسأب ةيلاعلا يناعملا هذه انل مدقو

 يرعشلا ءادألاو ،يرعشلا ًرفلل ةيمالسإلا ةيؤرلا هذه ىرخأ ةرم دسجي
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 قحلاو ريخلا ىلإ امهلالخ نم وعدي ةيماس ةلاسر لماح رعاشلا ودغي ثيحب

 .لامجلاو

 لومشلاو قمعلاب مستت ةرظن نع ملعلل ملسم يبأ ةرظن تلد دقو

 دنع فوقولاو رهاظلا رييغتل اساسأ يمالسإلا نيدلا ذختي ليصأ مهفو

 لهس بولسأ يف كلذ لك بصو ،رماوألا قيبطت ىلع ثحلاو ،يهاونلا

 دوصقم هاجتا هتاذ دح يف هاجتالا اذهو ةماع سانلا ىوتسم ىلإ لزني

 .ملسم يبأ رعاشلل ةينفلا ةيؤرلا نع ربعي دمعتم

 :لاملا جف لاقو

 لذتنبم ءيشاللاو لضفلا عضوم يف هب نضا يك يدنع ءيش ال لاملا

 لشم هل ام قلع !هللا ف لضفلاو هتيزم وكزت ام ةنضملا قلع

 لتخلاو وهللا سيل دمحلاو ،هللا ف هبهذي عيزوتلا ىلع ءارثلا وكزي

 لمهني ضيوعتلا يندوعو اهيف هلضاوف يذافنإ يبر تدوع
 للج ةمعن يبر ةمعنو ايّفك تبرت نإو يل ىنغأ هللا دئاوع

 للخلا هب تاش ام هايافص نم ىقبو حايرلا هورلت لاملا ثبلي نل ...

 لجعلاو صرحلاو ،هريبدت ميفف ةيفاك ناسنإلل هللا ةنامض

 ليحلا كرمأ نم اتناف عجتتلف دغ قزر ريبدتلاب كلمت تنك نإ

 لوخ الو دج الف رومألا هب تمتخ ام ريبدتلا زجعأ دقل الك

 ليم الو توفال كيتآ٥بال همساق هللا اميف كنيقي تن
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 هلو سانلاو ةايحلا نوؤش ينف ةذفان تارظن يقتلا رعاشلا ملسم يبأل

 هعزعزت ال يذلا تباثلا نيقيلاو ناميإلا نم ةحسم اهيلع ةفافش ىؤر

 .ةيناكملا وأ ةينامزلا فورظلا هريغت الو ،ثداوحلا

 هنم ذفني ذفنم عمجلاو بسكلا بحو لاملا تأ يف كش نم امو

 هتاوهشب ادوقم يقشلا لعجيو ‘هسفن عم عارص يف ميقتلا لعجيف ناطيشلا

 .هذئاذلو

 ‘نيصر لقع ىلع ري ةديفم براحت و ،ةيلاغ مكج تايبألا هذه يفو

 .نيتم نيقيو

 هبأي ال هَنإ :لوقيف .ةيادبلا ذنم لاملا نم هفقوم ددحي ملسم وبأو

 هب وخسي هدنع هنم ءيش ىلع يقبي ال وهف ،ةميق هل يطعي الو ،لاملل

 سانلا دوعت امنإو ؛راسيلا تاذو نيميلا تاذ هقفنيو ،نيجاتحملاو ءارقفلل

 لطخ اذه مهفقوم نإف ،ةهارشو اصرح ريغلا ىلع مهيديأ يف امب نضلا ىلع

 كلضف وأ ةيزم هعم وكزت نأ نكمي ال لخبلا أل ،ريبدت ءوسو يأرلا يف

 نأ يغبني ءاخسلاو لذبلا أ ىلع ءاخسلاو لذبلا عم الإ وكزي ال لضفلاو

 دنع امو ‘تانسحلا نازيم يف قافنإلا كلذ رخدي يذلا هللا هجو امهب ىغتبي

 ناسنإلا ناك اذإف .هقابب هللا دنع اَمَو دقن مكدنع ام ،ىقبأو ريخ هللا

 ىنفي لاملا لكو ؛ينافلا ال يقابلا زنتكي نأ هب ىلوأف زانتكالا ىلع اصيرح
 .دفنتسا ولو ىقبي هللا ليبس يف قفنأ ام لكو ،رخأا امهم

 ام لكل اضيوعت _ رعاشلا لوقي امك _ يندّوع دق ىلاعت هللا دأ ىلع

 ؛صالخإلا يندّوع وهو ،قافنإلا هتدوع انأف ،ةرخآلا لبق ايندلا يف قفنأ

- 192 ۔



 لفقمإ» :ىلاعت هلوقل اًمادصم .ةبوثمو رجأ نم هللا دنع وجرأ ام ىلإ ةفاضإ

 ي لبانس عنس تعبن ةَبَح لفَمَك هللا ليبس يف هلاومأ نوفني نيزلا
 .«ٌميِلع عساو لاو ءاشي نمل فاتصُي لاو .ةبَح ةنأ ةلبنس لُك

 ال هنأل هتفيظو دقف ًالإو ،قفنيل لعج امّئإو ىقبيل لعج ام لاملاو

 ةيونعملا هراثآ ىقبتو ،حايرلا هورذت نأ هنأش نمف ،قفنأ اذإ ًالإ الام ىمسي

 ؛ةصاصخلا يوذو نيجاتحملا ةدعاسمو ريخلا قرط يق قفنأ اذإ عمتجملا ي

 اهضعب ةديمح تافصو ةميرك لالخ نم قفنملا ىلع هيفضي ام ىلإ ةفاضإ

 ةينانألا ىلع ةّضاحلا وسلاب ةرامألا سفنلا رهقو ،نيرخآلا بحو راثيإلا

 ىلع اصرح كلذ لعفي امنإ لخبي نيح ليخبلاو ؛ةَّيصخشلا ةعفنملا بحو

 أ كردأل ةَئيورو ناعمإب هرمأ يف ركفت ول وهو ،رقفلا نم افوخو .عمجلا

 كردقو بتك ام هنم انيتأي نأب نماضلا ليفكلا وهو ‘هدحو هللا ديب قزرلا

 كلذب رسخنف ؟اًمشحجو ةفهل ايندلا ةايحلا عاتم ءارو يرلاو نذإ صرحلا ملف

 ليلقلا ناسنإلا عنتقي ال دقو ؟ةرخآ هللا ءازجو .ايند ةيعامتجالا انطباور

 ةراطش ىنغلاو ،يعسلاب يتأي قزرلا أب يعًديف ،ةتيرظنلا هذهب ناميإلا
 - عجريل ال ملف وه هديب بسكلا تأ نم ناسنإلا هيعدي ام ناك ول .ةراهمو

 سيلأ ،هقفني ال نأ هدوبو هقفنأ ام وأ هتاف ام _ عمجلا ىلع صيرحلا وهو

 وبأ جلاعي اذكه ؟ىبيغ رمأ يف ركفي نأ لبق عئاضلا ءيشلا دري نأ ىلوألا

 ،هيلع هلاكناو هللاب هناميإ اهردصم ةمكحو قطنم ةيضقلا هذه ملسم

 : .ةذفانلا هتارظنو ةعساولا هتبرحت امهعجرمو

 ليحلا كرمأ نم اتناف عجترزفف دغ قزر ريبدتلاب كلمت تنك نإ
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 مل ام ءيش ىلع لصح نلو ،هللا ةدارإ مامأ زجاع ةلاحم ال ناسنإلا إ

 .هاج الو ظح عفني ال هللا ريبدت مامأو ،هل هللا هبتكي

 لوخ الو ذجالف رومألا هب تمتخ ام ريبدتلا زجعأ دقل الك

 ةيضقلا هذه يف ةمكحلا سأرو ،ناميإلا ةصالخو لقعلا ةمق اإف نذإ

 نأب اًرابتعا هلضفب اًمصتعم ،هب انمؤم .هللا ٢ اقثاو ،نيقيلاب ناسنإلا ذولي نأ

 .تئاف ةلاحم ال هبتكي مل امو "تآ ًدبال هردق امف هدحو هديب قازرألا

 ليم الو توفال كيتآةبال همساق هةللااميف كنيقي تبث

 عوضوملا نأ نم مغرلا ى ىلعت ااعيلض ارعاش :7 ابأ انيار اذكه

 اريدج ًالاثمأ ودغتل هتايبأ ضعب إ ىح .ينايب بولسأو .يريوصت بلاق

 :لوقي نأك بولقلا اهظفحت نأ اهب

 للج ةمعن يبر ةمعنو يفك تبرت نإو يل ىنغأ هللا دناوع

 لجعلاو صرحلاو .هريبدت ميفف ةيفاك ناسنالل هللا ةنامض

 بطاخيو ااّكم بدألاو ركفلا ملعي هتا ملسم يبأ رعش ق ام لمجأو

 مهرعش ق نوعمجتي نيذلا كئلوأ مه ءارعشلا نم ةلقو .ايوس بلقلاو لقعلا

 .صئاصخلا هذه
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 ةماخ

 ملاع ىلإ جلن نأ - ةقباسلا لوصفلا لالخ نم - انلواح دقف ،دعبو .

 اقالطإ يعدن ال نحنو ؛"نامع ناسح" يحاورلا ملسم يبأ :لحفلا رعاشلا

 ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإل ةلراحم ةساردلا هذه امنإو ‘هرعشب ةطاحإلا

 رعشلا ةحاس يق ،ارومغم وأ الوهجحب لازي ام يذلا رعاشلا اذه صئاصخ

 .ثيدحلا يبرعلا

 :ةيلاتلا جئاتنلا ىلع انقفاوي ميركلا ئراقلا لعلو

 ةملكلا هذه هلمحت ام لكب ،يمالسإ رعاش ملسم ابأ رعاشلا تإ :الوأ

 ذخا ؛فادهألا يف احوضوو ةديقعلا يف تابثو ،ةجهللا يف ًةَوَق ،ىنعم نم

 ةوعدلاو ،ةبّيطلا ةملكلا لالخ نم رخآلا ىلإ هتوص غالبإل ةادأ رعشلا نم

 لوسرلا يدي نيب تعبن امك .ةيفاصلا ةيقنلا مالسإلا ئدابم ىلإ ةحيرصلا

 اقداص دقتعاو اهب نمآ لا ئدابملاو قالخألاو ميقلا ضعبب ةداشإلار !امف

 .قحلا لك قحلا اهنأ

 ءاعد ةادأ اضيأ هَّتنإف ،هللا ىلإ ةوعد ةادأ وه امك رعشلا إ :ايناث

 نكمب ةادأ رعشلاف .نيعّرضتم نيعاد هللا ىلإ لهتبن نأ نكمي رعشلابف

 نم صلختلاو ڵبونذلا ناردأ نم رهطتلاو يسفنلا ومسلل همادختسا

 .نوحبو ةيلستو وهل ةادأ سيلو ءايندلا راضوأ

 ىلع ذوحتساو رعاشلا هبتك ام بلغأ لاهتبالا هنم بطقتسا انه نمو

 .اهناكم يف اهانركذ ةيعوضوم بابسأل !هتامامتها
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 اهفرع يلا تاعوضوملا لك هرعشب ملسم وبأ رعاشلا لاع :اٹلاث

 عباط اذ اهنم ناك امو يتاذ عباط اذ اهنم ناك ام ءهنامز يف رعاشلا

 ىلإ عمتجملاو درفلا يف اهصئاصخب ةداشإلاو ةيمالسإلا ةديقعلا نمف ،يريغ

 كيرحت ىلإ اركذلاو ءاعدلاو لاهتبالا ىلإو ،همالآو هلامآب يمالسإلا عقاولا

 ©‘صاخلا ينامعلا زيحلا يفو ،ماعلا يمالسإلا راطإلا يف ؛ةيمالسإلا ةمألا ممه

 ءاثر ىلإ ،اهتراضحو اهخيراتو نامع رثآمبب داشنإلاو ركذتلاو نينحلا ىلإ

 .عمتجملاو سانلا لاوحأ يف رظنلاو ةمكحلا ىلإ نيحلصملا ءاملعلا

 يف صوغلا نم هتنكم ،ةربتعم ةيرعش ةبهوم رعاشلا كلمي :اعبار

 ةحنجأ هكالتما بناج ىلإ ،اهيواطم نم ةمكحلا جارختساو يناعملا قامعأ

 نم اجنزم ةيرعشلا هتغايص توءاجف .ةيلايخ ةديعب قافآ يق هب ريطت ةفارفر

 ريباعتلا نم شهدُملاو عوجافملاب اهَّروي دقو سفنلا رهبي وهف ؛ةدئافلاو ةعتملا

 يبرعلا بدألا نم يقتست ،ةنيتم ةيوق ةغل بناج ىلإ \ةعدبملا ةيرعشلا

 عالطال ةلصحم يهر ةيمالسإلا ةفاقثلاو ميركلا نآرقلا نم دًوزتتو ليصألا

 .ةيبرعلا ةغللا يف ريزغ ديصر كالتماو عساو

 ملسم ابأ رعاشلا نأ - نينئمطم - لوقلا عيطتسن اعيمج بابسألا هذهل

 كلذب وهو ،هبادآ يفو ،هتغل يفو ،هفقوم يفو هتيؤر يف ايمالسإ ارعاش ناك
 . ع زانم نودب هسفن ىلع قلطي امك نامع ناسح ىمسي نأ هل قحب
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 )١) (اةنل وت)

 .ةرم لوأل رشنت يتلا ةماهلا ةقيثولا هذه ىلع انرثع ثحبلا اذه نم ءاهتنالا دعب

 هجوت يتلا ةلاسرلا هذه نإف .باتكلاب اهقاحلإ رومغملا نع افشكو ةدئافلل الايكإ انيأرف

 قمع ىلع ةلالد قئاثولا قدصأ نم دعنل دشار نب ملاس مامإلا ىلإ ملسم وبأ خيشلا اهب

 ىلع اهلالخ نم ميركلا ءىراقلا علطيسو .هقفأ ةعسو ،هعالطاو هتيرقبعو ملسم يبأ ركف

 ةرين بناوج اهنم يلجتسيس هنأ ايك نيرشعلا نرقلا علطم يف نايع خيرات نم ماه ءزج
 .ةيميلعتلاو ةيفاقثلا ةضهنلاو ةيعرشلا ةسايسلا يف دئارلا ملسملا يحالصإلا اذه ركف نم

 اهيف لمجألاو .هنارقأ اهيف ًذبو ،هرصع اهب قبس ،ةيجراخلا تاقالعلاو .ةيعامتجالا ةلادعلاو
 . ميركلا هيبن ةَسو ،ميظعلا هنلا باتك نم ةاقتسم نوكت نأ

 لتبتم ًادباع وأ ،ًاعلضتم ًاهيقف وأ ًالحف ارعاش نكي مل ملسم ابأ نأب دهشت يهو

 همهف لقي ال 6 ايندو نيد ملاعو ،ةماعزو ةسايس لجُجر اذه بناج ىلإ ناك لب . بسحو

 ةدايقو بوعشلا رييست ةسايس همهف نع تالماعملاو تادابعلاو 5 يفاوقلاو ضورعلاب
 . تاعمتجملا

 نع هازجو .ادئاق ًاييعزو .ًادشار احلصُمو هًايهلم ارعاش ملسم ابأ خيشلا هللا محر

 . اقيفر كئلوأ نُسَحو ءادهشلاو نيقيدصلا يف ءازجلا ريخ ةيمالسإلا هتمأ

 ىرخأ خسن ىلع رثعن ملو خسانلا هدسفأ ام حالصإ يف ناكملاو ةقاطلا ردق اندهتجإ : ةظوحلم )١(
 . باوصضل ا وه هانححص ام نوكي نأ ١ يسعف { ةلباقملل
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 رابجنز نم درو باتك .
 يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم يبا نم

 نامغب نيملسملا مامإ لا
 هللا هزعأ يصورخلا ناميلس نب دشار نب ملاس

 ميحرلا نمحرلا هنلا مسب
 هبتاك نم ‘كدابعل كدابع عفنأ دمحم انديس كلوسر ىلع كرابو ملسو لص مهللا

 ىلإ ،يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم يأ هنوعو هبر ةمحر ىلإ رقتفملا بنذملا دبعلا

 دبعلا ،نيملاعلا تبر ةفيلخو نيدتهملا ةمصعو نينمؤملا ريمأو نيملسملا مامإ بانج

 لكوتملا ،هبرب مصتعملا ")يصورخلا ناييلس نب دشار نب ملاس هللا رمأب مئاقلا حلاصلا
 لهأ ة ةوعد يف ةقداصلا ةضهنلا ضهانلا .ركنملا نع ىهانلا فورعملاب رمآلا ،هيلع

 تبثو كدتسو ،كرصنو هللا كديأ هللا ءادعأل دهاجملا ،هلوسرو هللا ىلإ يعادلا ،ةماقتسالا
 مصقو ‘كتوطس مظعو .'")كتكوش ىوقو ‘كرمأ ذفنأو كتجح ىلعأو كمدق هيف
 .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس ‘كرهقب نيملاظلا رباد عطقو ،كتلودب هللا ءادعأ روهظ
 هللا رمأب نيمئاقلاو كراصنأو كناوعأ ىلعو ،نيملسملا ةداسلا انناوخإ نم كلبق نم ىلعو
 قح هللا قح يف نيدهاجملا نيدهتجملاو ،كتمامإ تحت هللا تامرح نع نيباذلاو ؤكعم
 . مهلاومأو مهسفنأب هداهج

 ادوع مهبلصأ تقولل كآرف هدابع يف ةرظن رظن ه هلا نإ :حلاصلا دبعلا اهيأ

 ابص مهمظعأو انازيم مهافوأو اسفن مهاكزأو .‘" ."ةريصب مهذفنآو ابلق مهاقتأو

 الو ،‘ثىبقعلا ين مهبغرأو ءايندلا يف مهدهزأو \ةميزع مهذفنأو \ةميكش مهدشأو
 .ةلماكلا ةسايسلا هلبو .هتافص تافصلا هذه تناك نم الإ ىربكلا ةفالخلل حلصي
 هذه لمحل كراتخا اذإ و .محل ةريخلا هيف ام هدابعل راتخي .ةيكازلا ةيبرتلاو ةماتلا ةربخلاو

 ثيح هلل فقف 6هدابع نم ةفئاط ىلع كمُكحو هدالب نم ايس كلوف ةميظعلا ةنامألا

 اكلمو اناطلس كثروي ل هللا نإ وه ثيح هقيفوتو هديدستو هنوع يف كل نكي تنأ

 تنأ ،تاوايس عبس قوف نم مالسلا هيلع ليئاربج هب لزن اناطلس كدق نكلو ًايويند

 )١( يماع نيب ام هتمامإ تناك ،نايمغب حلاصلا لمعلاو ىدهلا ةمئأ رهشأ نم )١٢٣٢ _۔١٢٣٨ (ه .
 )٦٢( حالسلا : ةكوشلا : كتكوش .

 )٣( يأرلا بئاص يأ : ةريصبلا ذفان نالف : لاقي .
 )٤( ةرخآلا رادلا : ىبقعلا .
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 تاكرحلا يف اباوج لاؤسلل مدقف ،هنم لقأو ةرذ لاقثم نع ربكألا عزفلا موي هنع لوئسم
 .©................ تانكسلاو

 ،طسقلا ةردق امم رثكأب حلاطلا ىلع فاصنإلا طلستي الو لدعلا هبجوي ايع .....

 نزاوي ام قوف رمألا نم كل سيل ،ةرهاطلا ةيفينحلا نازيم ىلع هللا نيمأ تحبصأ كنإ

 ءافلخلا مادقآو قالي كيبن مدق زكرم ىلع كيمدق زكرم لعجاف.هنود الو نازيملا اذه رايعم

 ريسو {ةرين ةنسلاو شةمئاق ملاعملا ةحضاو 'هةجحملا نإف .نيدلا يف كتمئآ نم نيدشارلا
 او ،‘"»ىوصلا ةسماط ريغ نيكرشملاو ةاغبلا داهجو لاومألاو سفنألا يف ةماقتسالا لهأ
 .كتعاط "))رصم لهأ نم نيفلكملا ىلع بجوأ دق هللا نإ ىوهلا ىلع ةسسؤم يه
 رمألا نم كل سيلو ،هلل هنطابو كل هرهاظ اقح مهيلع بجوأف ،كيهنو كرمأل دايقنإلاو

 بجوأف 6يهن ايع يهنتو ،هب رمأ ايب رمأت ،دحلا فيسو ةجحلا [ظفاح] تنأ انإ ءيش
 (٭٭)

 نع مهرثكأ راظنأ ترصق ©قافنلاو لهجلا اهبلغأ ىلع بلغو قاقشلاو .....

 طسقلاب مايقلا يف مهيلع هللا بجاو نع الضف ،مهب طيحملا ودعلا نم مهادلا رطخلا
 ملظلا ين :. .ةنسلا كولسو لدعلا راثئتساو دودحلا ةماقإو قوقحلا ذافنإو
 هيلإ انإو هلل انإ و ،اوقفتي '[ال] نأ ىلع اوقفتاو ةنتفلا يف اوتفاهتو روجلا يف اوفلاحتو

 . نوعجار

 نع كيهبنأ الو ؤغيز نع كموقأ الو ؤجوع نع كددسأ ال ينإ : حلاصلا دبعلا اهيأ

 ةسايسلا طعأ ءاهصالخا نيعتم ،اهؤادأ ضرتفم هيخأ ىلع ملسم ةحيصن اهنكلو ]ةلفغ

 يف الو "ىدؤي ىتح قح يف الإ مهئيسم نع زواجتت نأب 5ةمألا هذه ةيبرت يف ينيدلا اهقح

 ايك فيعضلا محراو ،هللا ةاضرم لامتحالا نوكي ثيح ةهيركلا لمتحاف .ماقي ىتح دح
 ذخأت ىتح يوقلا ىلع نكو ،هلجأ نع اقح الو ،هتقو نع ادح رخؤت الو ؤكسفن محرت

 . كاردتسالاو ةلباقملل ىرخأ ةخسن ىلع روثعلاب انيلع هللا نمي دقو رطسأ ةتس ردقب لصألا يف مرخ انه (٭)
 . قيرطلا : ةجحلملا )١)

 (٢) ملاعملا ةيفاخ ريغ يأ .قيرطلا تامالع : ىوصلا .

 (٣) كدلب : كرصم .

 . رطسأ ةعبس ردقب لصألا يف مرخ («٭)
 . اورجاشتو ،اوعزانت : اوشراهع ( ٤(

 )٥( حضاو وهس وهو «ل» فرح طقس دقو لصالا يف اذكه .
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 ذخأو ةيعرلاب قفرلا يف ةكلمملا حالص نإ ،هل قحلا ذخأت ىتح فيعضلا عمو ،هنم قحلا

 حالصو 6مولظملا فاصنإو ،لبّسلا نشم أو ،لدعلاب اهيلإ ددوتلاو فنع ريغب اهنم قحلا

 ةماع ةءارج اهرهظت نئاغض الإ ةنتفلا ريثي الو حلص اوحلص اذإ مكاحلا ءارزوب كلملا

 ةلفغو ارسعم نمأو رسؤم قافشاو بولقلا نئاغضب نسلألا طاسبناو ةصاخ فافختساو
 نيح دحلا راثيإ و ؤفوخملل الإ ةدعلا ذخأ الإ ةنتفلا نكسي الو ،مورحم ةظقيو ©قوزرم
 ةمألا هذه نم لانت نل كنإ ءاضقلاب اضرلاو ربصلا عارداو مزحلاب لمعلاو لزهلا ذتلي

 ةيناطيشلا تاروذاقلاو ةيناسفنلا تافآلا نم مهبولق هب تبرشا ايع مهفرصو ةماعلا ريخ

 : لئاسو سمخب الإ كلذ ىلإ كل ليبس الو ،كتبيه مهرعشتو ،كتبحم مهبرشت ىتح

 ليبس نيمأتو اهودع ناودع فكو ،اهفيهل ةثاغإو ،اهفيعض ةمحرو ءاهفيرش ماركإ

 .")لاصخلا هذه نم اهدقفت ام ردقب اهدقحت كنا ملعاو ءاهودغو اهحاور

 سمشلا :ةثالثب ءايسلا هنلا نيز» :ألمي لاق !لدعلا لدعلا حلاصلا دبعلا اهيأ

 لمعي مل امو ‘لداعلا ناطلسلاو رطملاو ءايلعلا :ةثالثب ضرألا نيزو ؤبكاوكلاو رمقلاو

 ىوقأو نيدلا ريخلا ىفوأو ةيعرلا نايصعب هكلم برخ ةيعرلا فاصنإب هكلم ناطلسلا
 .ىوهلاب ال لدعلاب تمكح اذإ ،رئ ايضلا ثبخو تاێنلا داسف نم كيلع ال لدعلا ددعلا

 ناطلسلا لدعي ثيح الإ نارمعلا نوكي الو رئارسلا نع ال لاهعألا نع تصحفو

 نازيم لدعلاو ،قينجنم همدهي الو ليس همطحي ال فينم سأر يف قيثو نصح لدعلاو
 . ناطيشلا لايكم روجلاو هللا

 بيطلا مهمعطي و ،هسفن يف روجحو هتيعر يف لدعي ناك ،رمع نينمؤملا ريمأ هللا محر

 هدلو عنميو مهديزيو قحلا مهيطعي و نشخلا سبليو نيللا مهوسكيو .ظيلغلا لكأيو
 كنبا ديزتال » :هل ليقف ًافلأ هداز من مهرد فالآ ةعبرأ هءاطع الجر ىطعأ هلهأو

 . "تبثي ملو هوبأ ف هللادبع نإ و دحأ موي هوبأ تبث اذه نإ» :لاقف «؟اذه ديزت ايك هللادبع

 : رمع هل ل اقف ةنيدمل اب رمع لا يلجبلا هللادبع نب ريرج صاقو ي أ نبا دعس دفوأ

 اهنمو ،‘"»"شئاطلا لصعألا اهنم ةبعجلا حادقك مهتكرت : لاق ؟ سانلا تكرت فيك
 اهلصأ رمعيو '")هدوأ ميقي يذلا اهفاقث وه لاق ؟مهه دعس فيكف لاق .شئارلا مئاقلا

 هللا لاق ،اهتالو ىلإ ةعاطلا نودؤي و ،اهتاقوأل ةالصلا نولصي لاق ؟مهتعاط فيكف لاق

 . يعامتجالاو يسايسلا هرظن دعبو ملسم يبأ ركف قمع ءالجب نيبتي ةرقفلا هذه يف )١(
 )٢( ديدشلا مهسلا وه لصعألا : شئاطلا لصعألا .

 )٣( اهجاجوعا ميقي يذلا وه : يأ .
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 . ةعامجلا تناك ةعاطلا تناك اذإ و ةاكزلا تيدأ ةالصلا تميقأ اذإ ربكأ

 كناو ،هتدجو اهيف هتعدوأ ايف ڵكنئازخ يه كتيعر بولق نإ : حلاصلا دبعلا اهيأ

 كناو ،ةيلبلل بالجتسا ةيعرلا ملظو رخآلا حلص ايكدحأ حلص نإ نامزالتم كتيعرو
 لثمب اهرئ ايض هتبيغ ءوس نع كل فشكت الو ،قفرلا لثمب تزأمشا اذإ اهداقحأ ليزتال
 اسارحأو ةاضتنم ًافويسو ةانتقم رئاخذو ةانتجم ًارايث اهنأ بهو \ةسايسلا يف قرخلا
 نأ ىلع تردق ىتمو ،لويسلا نايغطك ًانايغطو شوحولا رافنك ًارافن امل ناف ةاضترم

 كلمت ىتح اهتنسلأ كلمت نلف ،اهتنسلال عبت اهيديأ اينإو ؤلوصت نأ ىلع تردق لوقت
 الإ بولقلا ىلع ءاليتسالل ةطساو الو اهبولق كلمت ىتح اهموسج كلمت نلو ،اهموسج
 عاضوألا عفر نم ءافعإلاو فلكلاو نؤملا فيفختو !ماعلاو صاخلا ىلع لدعلاب ةاواسملا
 عمطتو ةيعرلا ةيلع كيلع دقحت ةثالثلا هذهو ،لثامألاو فارشألا قانعأ ىلع ،لاذرألاو

 . ةينسلا بترلا يف شابوألا

 مكحب نوضاترم ءالضف فنص ©تفانصأ ةثالث كتيعر نإ : حلاصلا دبعلا اهيأ

 كنئابعأ لقث نم كل نوثري و ،كتئانع ميظعو كتليضف لضف نوملعي ،ةسايسلاو ةسايرلا
 .ءاغصإلا نسحب مهحئاصن بلجتساو ،ءاقللا رشبب مهتدوم قبتساف كُحَصن ءالؤهف
 عاعر ةلفس فنصو ‘بيهزتلاو بيغرتلاب مهحلصتساف نارهاظ رشو ريخ هيف فنصو

 كرتف دقع ىلإ هالاوملا يف نوعجري الو دقنب مهلامعأو مهلاوقأ يف نونحتمي ال عاد لكل عابتأ

 ةملك ءرملا ةملك لوأ نإف "مئاظعلا باكترا ىلإ مهل ةاعدم .مئارجلا راغص ىلع مهتبقاعم

 نغضت ةرثأ ةنتفلا راثم نإ و }اهيلع تدعوس ةديح ةبادلا "')ناوح لوأو كاهب تححوس ءوس

 يف ةرثعلا ةلاقتسا وهو طيسب لمع امل دمحملاو ،ةماعلا ءىرجب ملح طارفاو ةصاخلا

 . ربصلا وهو ءاهرخآ يف لامعألا لوحف نم ميظع لمعو ،اهلوأ

 نيرطخ نيميظحن نيرحب نيب ينيدلا كناطلس يف كنا : حلاصلا دبعلا اهيأ

 ىتح رحبلا اذه تارمغ يف ًايجان هناو تسلف ةةعيرشلا رحب وهو اهمظعأ وهو :امهدحأ
 نكيلو رذح ظقي رصبت قيمعلا رحبلا اذه يف رَكبتف ةيدمحملا ةريسلا هيف كتنيفس نوكت

 هتمأ ىلع هؤافلخ اهكلسو لي اهكلس يتلا قيرطلا خوتو ،ةينسلا ةنسلا ًايدتهم هيف كريس

 اهفعت مل هدعب نم نيدتهملا ءافلخلا مادقأو ولي همادقأ عقاومو ،اهكلساف هتلم ىلع هؤانمأو

 )١( ةبادلا نارج اهلعلو .لصألا يف تدرو اذكه .
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 ىلوت نم ماكحأ ىلع علو نتفلا لويس اهتفرحو عدبلا حير اهيلع تبه نإو "نونسلا
 ةفلاخم ىلع ًاتابثو طسقلا دح ىلع ًافوقوو لدعلل ايرحت نيدلا يف ءاحصن كتلودلو ،هسفن

 م اكحألل ةسر امع ىوقأو ملعل ١ ي مهنم ةجرد عفرأ وه نم ىلإ كم اكح م اكحأ درو ٠ ىوه ١

 ءاهقفو ءايلع هيف رواشف ةيضق يف كيلإ رمألا عجر اذإو لكاشملا يف ةريصب ذفنأللاو

 ١ موصعم ا ىفطصملا وهو هب احصأ ةرواشمب ةةيت هيبن رمأ هللا نا كيهانو . بهذملا

 هرمأف نوكي امو ناك ام ملع هيف نآرقلا هباتكو ،هيلع لزني يحولاو 6قفوملا راتخملاو

 الو هتي ار د ) هرَم نم الو : هتريصب دومخل سيل ةب احصل ١ نم رئ اصبل ١ يوذ ةرو اشمب

 ي ارل ١ باوص نم ني هريغل عقو ابرو ٠ ي ار هيف ردص لك نأ هللا ملع نكلو ٠ هيأر ةكرل

 هللا بهو امو ردب ىراسأ ةيضقب كبسحو هلي هتيرشبل قفتي مل ام هناحبس هنلا نم ةبهوم
 واي هم اقملو ،هماقم رادقم نم صقني ال ةثداحلا قباطي يأر ىلع ةريصبلا عوقو نم هريغل

 نم اعافنتنا هللا ردق نإف ،هفرعي مل نمو هللا فرع نم لك ىلع لضفلا هلو ءايلعلا ةجردلا

 : ةلي هيلع لضف هل ريغلا كلذ ربتعي الف هريغ يأر

 هئام نمهنألهيلعرَم هلامو باحسلا رطمي رحبلاك

 هيلإ عجراف ،‘“) ناميإلاب ةسايسلا انباتك يف ماقملا اذه ىلع مالكلا انعبشأ دقو
 روهظب انيلع هللا نُمي نأ لبق هارت اك ةرتول اهذه ىلع ب اتكلا انفلأ انك كيلإ هجوم وهاهو

 نب ناييلس /خيشلا بابحألا بحأو باحصألا زعأ نم بلطو ةروشمب ةديؤملا كتلود

 ،قحلا سمش غوزبب رئاشبلا انتءاج مايأب همامتإ رثأ ىلعو .همامت هللا نمف ،يبرعيلا فيس

 كلذ امو رضاحلا ناوألا لبق هلاسرإ انل رسيتي ملو ؤ باتكلا عوضوم نيع وه عقاولا ناكف

 هرشن يف ةديكألا انتبغرلو هتقفن ىلع هعبطب اندعو هب قثن نمم باحصألا ضعب نال الإ

 ين انبهذم لاومأ بهذت اذكهو ،ةعيقب ابارس حبصأ يذلا دعولاب انتقثو ،ةينايعلا انراطقأب

 مرج ال .ةوعدلا لهأ ىلع هتحلصم دوعت اميف اهقافنإ مهيلع ءايشألا بعصأو ،لئاط ريغ
 انيلع نمي هللا ىسعو يدي طخب يه يتلا ةدوسملا نيع وهو كيلإ ه انلسرأ باتكلا

 لام تيبل ةعبطم ذاختا نم هللا ءاش نإ اونكمتتف اهدعاوق ىلع رومألا رارقو ةلودلا عيسوتب
 ءاش نا مكيلع لهسي كلذو ،ةينيدلا ةيبرعلا تارشنلاو بهذملا بتك هيف رشنت نيملسملا

 . ةرَم : ةدام (سوماقلا) يأرلا ميقس : داؤفلا هرَم لجر : لاقيو ،دسف : هانعم .حرق باب نم : ةِرَم(١)
 لعلو .اطوطخم هنع عمسن ملو اعوبطم هرن ملو (ناييإلاب ةسايسلا) ناونع تحت هل باتك ىلإ انه ريشي («)

 . (باوجلا وأ ةلاسرلا) باتكلاب انه دصقلا ناك نإ الإ ،نيمثلا زنكلا اذه نع فشكتس مايالا
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 سرادملا حتف ىلع يديس كتحاو رصم يف هللا هديأ "»يخاَشلا خيشلا ةرباخمب هللا
 ناف "ميظعلا عورشملا اذه ليبس يف تاعبتلا ىلع ريخلا لهأ ثحو كدالب يف ةيملعلا

 يف بئاصملا مأ لهجلاو لهجلا ةهج'رم الإ ةميظعلا ةطقسلا هذه طقسي مل نايع كرصم

 ربج زاوج وهو ‘هارأ يذلا يأرلا ىلع كانه ءايلعلا يندعاس ول يدوبو ،ايندلاو نيدلا

 مهنم ءارقفلا ةقفن لعجت مث ،ةمالا يف ةميظع ةحلصم يرمعل يهو { ملعتلا ىلع دالوالا

 لوصأ اهل لدت ةينيد ةيسايس ةقيرط يهو ،مهئابآ ىلع ءاينغألا ءانبأ ةقفنو ،لاملا تيب ىلع

 ادج رضم مهئانبأل ءابآلا رايتخا ىلع ةلهجلا ميلعت ىلع مكؤاقبو .ةنسلاو باتكلا نم
 يف اهدومج ىلع ةيقارلا ممألا تكرت ولو ،دومجلا يف اهزكرم نع اربش اهب مدقتي ال ةمالاب
 ين مدقتلا نم اهغلبم تغلب ال تاموكحلا ةهج نم يرسق عزاو اهعزي ملو لهجلاو ةملظلا
 نم ةمألا اهب جرخت يتلا ةيمالسلا مولعلا يه رسقلاو غازيإللاب نوكي ام قحأو ،ةيرصعلا
 . لايكلاو ةليضفلا ىلإ صقنلاو ةلاذرلا نمو رونلا ىلإ ةملظلا

 ءايعزو مهئاملعو نيملسملا رايخ عمجاو \ةطخلا هذه يف يالوم كدهج دهجاف

 لفاحملاو عمجلا يف ءابطخلا مهل مقآو \ةتملعلا ةضهنلاب مهمزلأو دالبلاو ىرقلا
 هذه ىلع ءاقبلا يف ةبغملا ءوسب مهنورصبيو "ةضهنلا هذه ىلع مهوثحي تاعمتجملاو
 مولعلاو ةينيدلا فراعملاب ةمألا هذه ترونت اذإ مدقتلاو ةبقاعلا نسحب و ،ةنهارلا ةلاحلا

 ليصألا ببسلاو ديحولا ءادلا وه هنأو .لهجلا ةءادر هجو نع نوفشكيو ،ةيمالسإلا
 ةيلهاجلا ممألا هيف عقت امم كلذ ريغ ىلإ نئاغضلاو تاوادعلاو عطاقتلا ةرارشو شحوتلل

 دهاشمو نانثا هيف فلتخي ال ام كلذو .ينيدو ايبدأ اتوم ممألا تومو طوقسلاو رورشلا نم

 . نايعلاب

 ةمارصلاب الإ اًيسح الكش لكشلا نم نكمتت ال ةضهنلا هذه نأ انديس ملعتلو
 نم نأ ملعت تنأ ،ةسايسلا رحب وهف يناثلا رحبلا امأ ،كيلإ رمألا عجرم ذإ كنم ةماتلا

 ال زنكو فزني ال رحب ةيدمحملا ةيوبنلا ةسايسلا نم كنودو ‘")هعرتي كلملا سوسي ال

 ناكو ،(نيفلاخملا ىلع درلا يف نيتملا لوقلا) :باتك فلؤم يخاشلا ديعس نب مساق هلعل )١(
 هلو } هطاشنب فورعم يضابإلا ركفلا لاجر نم دودعم وهو (ةرهاقلا) ب ةرتفلا كلت ي شيعي

 . تافلؤم

 اهب قبس ةرين ءارآ ،ميلعتلا ةيرابجإ و "نينسحملا تاعربت ىلع ًاداهتعا ًادايتعا روطتملا ميلعتلا .ةعبطملا (٭)
 حالصإلا يلاجم يف ةيركفلاو ةيلقعلا هتاردق نع ةطيسب ةنيع هذهو .هنمز ملاس نب رصان /خيشلا

 . ةسايسلاو
 )٢( هعنمي كلملا ةسايس نسحي ال نم دصقي هلعلو ؤهعنم : ههجو نع ةعرت : لاقي ،ىنثو عنم : عرت .
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 دقلو .ةي افكلا قوفو ةيافكلا دبت كناطلس رمأو كايندو كنيد ريبدت يف هنم قفناف ىنفي

 يتلا باطخلا لامج نم هلئاس باجأف ةسايسلا تملعت نيأ نم رمع نينمؤملا ريمأ لئس

 ؟ةدابع ةسايس لعبي ثيحو هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هناو .ةكم باعش يف اهاعرأ تنك

 هتريس خيراتو ،ةمألا ةساس نم هدعب نم اهيف بعتأ ةسايس ةمألا هذه رمع ساس دقل

 لك يوادتو ءاهرجحب ةثداح لك يمرت نأ كجوحأ ايف اذه عمو ،كلذب حفاط لفاك

 ف ةلاصألا يوذو ةسايسلاو براجتلاو ةكنحلا لاجر نم هللا دمحب كعمو ،همهرمب حرج

 ،ةقيقحلا كاردإ نود ةريصبلا هب رصقت ال نمو ةحصانملا يف ادهج كولؤي ال نم يأرلا

 . يأرلا ضمو رومألا تابثتساو رظنلا ناعمإ عم رئاصبلا توفت ال قئاقحلاو

 يأرلا ريمخ (هنع هللا يضر) تانفثلا يذ يبسارلا بهو نب هللادبع انديس مالك نمو

 ،نايسق اهيف يأرلا ةباصإ دح ىلا اهيف ركفلا لغتشي يتلا قئاقحلا نا مث ،هريطف نم ريخ
 ظقيتلاو مزحلاو ظفحتلاو طايتحالابو روذحملاب نعتساف ©بولطم مسقو .روذحم مسق

 بولطملا مسقلا ىلع نعتساو ؤكناطلس ريبدت ءارزوو كرمأ ةصاخ نع الإ رسلا نامتكو
 مدعو ةدؤتلاو ةانألا ىلإ رقتفي اييف عرستلا مدعو تيبثتلاو ةميزعلاو تابثلاو ربصلاب
 . لَجَعلاو ةردابملا هزوعت اييف طبثتلاو لقاثتلاو لساكتلا

 قوف كنأ ملعأ انأو اهبتكأ ،نينمؤمل ا عفنت ىركذلاو .ةركذت كل اهيدهأ هكلذف هذه

 نم ًابهرو هللا دنع اميف ًابغرو ًاناييإو ةسايسو ةياورو ةيارد اهب كركَدأو 5هيلإ كوعدأ ام

 نع تبلا يف اناطلس كدازو 6هيلع تنأ ام ىلع هنلا كتبثف هنع كيهلي امم ًارارفو هباقع

 تنأ ،هلهأو مالسإلا نع ًاريخ هللا كازجو ،هئادعأ رباد عطقو ،هليبس يف داهجلاو .هتامرح

 نكلو ،ًاييظع زوف زوفأف مكعم تنك ينتيل ايو ؤكعم هللا رمأب ماقو كرزاوو كرصان نمو
 يل جرحم ال يتل ا نويدلا لئابح يف يعوقو نم َلع هللا هاضق ام الولو _ نوئش هتقيلخ يف هلل

 انأو جرفلا ليجعتب حلاصلا ءاعدلا كلأسأف لاح لك ىلعو ،هتمعنو هنلا نوعب الإ اهنم
 هللا يضقي ىتح طشنملاو هركملا يف كعم هنلا ةئيشمب تنكل _ ناكمب هنلا نم كنأ ملعأ

 . ميظعلا يلعلا هنلاب الإ ةوق الو لوح الو نيينسحلا ىدحإب

 ن اكو هللا ىلإ ةوعدل ١ اهس تدصقتو اهتعضو كليل ١ ةهجوم ) 7 ديصق هذه : يديس

 اهعبط نيبو اننيب تلاح ريداقملا نأ الإ ةرثكب ةينايعلا راطقألا يف رشنتل اهعبط دصقلا

 نيينايعلل ةراح ةوعد يهو .ةتنونلاب ةفورعملا (ناوضرلاو حتفلا) ةروهشملا هتديصق ىلإ انه ةراشإلا )١(

 . دشار نب ملاس مامإلا ةرزاؤمل
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 مكل يئالو ببسل ١ ..... عم ًاتوقمم دسألا يغضام نب حبصأ زجاعل ١ دبعل ١ متكبوسحم نال

 ىدحإ مارهألا ةديرج يف هانبتك ام ايل ةقلحلا يف دازو ، مكبابسأب يقلعتو مكيلإ يليمو
 مكتلود تماق امل نيملسملا ةوعد رشن نم يخايشلا خيشلا ةطساوب '١ةيرصملا .....
 بترتي يتلا بابسألا عيمج عطقو ةموكحلا تيب نع انعانتما ىلإ ايعاد كلذ ناكف ةديؤملا

 دنع امو .انيلع اهب معنأ هللا نم ةمعن اهناب انفرتعا هللا دمحبو ةيويحلا تاورورضلا اهيلع

 دومح نب لصيف ديسل ١ حيرس زوربف مكمداخ ناسل نم هوذح انعم ام ةيقبو ىقبأو ريخ هللا

 مكلو انلف ۔قامآلا نم جهملا تلاسأو ""»روهظلا تمصق يملاسلا خيشلا انديس ةبيصمو

 ءاش نا نيملسمل ١ ضوعي و كضرعي هلاو تفلخ تب اف لك نم هلا يفو ٠ ءازعل ١ نسح هيف

 موقو ةعدبل ا تام أو ةتسل ١ ىيحأ دقل هنع هللا يضرو ©كعم نيملسمل ١ رمأب موقي -. هللا

 هدعب كل اوراتخا نيملسمل ١ نأ انغلب دقو هيلع هللا ة ةمحرف ‘لدعلاو ملعلا رشنو ")دوألا

 .ةءافكو ةيافك امهنأ يرمعلو ،يليلخلا هللادبع نب دمحو يربعلا سيمخ نب دجام نيخيشلا

 رشنيو مكءادعأ رسكيو مكرمأ يوقيو مكديؤيو مكرصنيو مكنيعي نأ لوئسملا هللاو
 . مكتممهب فاصنإلاو ناسحإلاو لدعلا

 رصنلاو ددملاو ،هب الماع هيلإ الصاو هل اقفوم قحلل امداخ نيملسملا مامإ اي مدنلو .

 ةبتاكملاب ينفرشت نأ وجرأو ،هنلا ءاش نإ مكفيلح ءادعألا ةلئاص مسحو ،حتفلاو ريسيتل

 كتعاطب ىبقعلا يف زوفلا وجرأ ٥“كتجح دي ؤمو كرمأ مداخو كيعاد رطقلا اذه يف ٣

 ©بسكتلاو ىفلزلا لجأل ال هجول كتمدخب لصتأف جرفلاب لع هللا نمي ىتح كتيالوو
 ًالهتبم كل وعدأ يننأ ايك كتاولص باقعأ يف يل ءاعدلا كلأساو كلذ ىلع رداق هللاو

 لاهعألاو لاوقألا ف كديدستو كقيفوتو كرصن ةمادإ و اهتماقاو كتملك ءالعإ يف هللا ىلإ

 . . لاوحألا رئاسو لاعفألاو

 دبالو ،يسرافلا جيلخلا ىلع لحاسلا ءارمأو دجن ريمأ ةقداصمب كيلع ريشأ ينا مث

 ةسايسلا نسح نم كلذ يفف "مهنيبو كنيب ةقادصلاو ةفلألا ىرع قيثوتل دفو لاسرا نم

 نيملسملا ءايلع نم نوكي نأ هلسرت يذلا دفولا رتختو ‘ثكيلع ىفخي ال ام ةبغملا ريخو
 يدؤيو هتريصب كيضرت نمم ةنطفلاو رئاصبلا يوذ ةساسلا ءالقعلا نمو رثكأ وأ نيرفن

 . «....ةيرصملا دئارجلا ىدحإ» هلعلو .لصألا يف اذكه )١(

 . ه ١٣٣٢ ةنس يملاسلا نيدلارون مامإلا توم ىلإ ةحضاو انه ةراشإلا )٢(

 )٣( جاجوعالا : دوالا . )٤( هنلا هجول باوصلا لعلو لصألا يف اذكه .
 )٥( ًامود نايل اهب دوهشملا راوجلا نسح ةسايس .
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 ذختاو ."جحلا ناطلسو "ءاعنص مامإو ةكم فيرش بتاكو ،كسفن يف ام قوف كنع

 برعلا ةريزج عدت ال نأ تعطتسا ناو ةسايسو ًادي برعلا ةريزج ءارمأ نم ريمأ ك عم
 نب ناييلس خيشلا ةبتاكم نم مكل دبالو "لعفاف ةقادصلا كل يدؤي ةدحاو ةلتك الإ

 يف نايعألا سلجم يف اريزو برغلا سلبارط برح دعب راص دقف "ينورابلا هللادبع
 هيلإ فرعتلاو لجرلا اذه ةبتاكم يفو .كارتألا كولم ءانبأ سلجم نايعألا سلجمو لوبناتسا
 ريمأ عم مكتقادص امأ .ةدئافلا ةميظع عفنلا ةربتعم ةسايس هتطساوب ةين ايشعلا ةلودلا ىلإو

 كتكلمم ىلإ ةيرانلا تالآلاو حالسلا لوصول قيرطلا حسف اهدئاوف لقأف دجن

 ةماقإ ىلع رظنلا مكرصقو إمكتسايسل امزال مكل ايرورض هارأو يل هجوت يأر اذه ،ةينايعلا
 قيدصلا نم راثكإلاو نيدلا ةسايس يف رظنلا لوط نود طقف مكتكلمم يف ةينيدلا رئاعشلا

 نإف .مالسإلا ةطايح اهتسايس ةيمالسإ ةينيد تايعمج دنهلا يف نا مث رظنلا ىلإ جاتحي رمأ
 مهنع انتلصو دقو ،مهيلإ هلاسرإب لفكتن نحنو اباتك اوبتكاف البح اهعم اودقعت نا متيأر

 ةعاشإ هيف ام لقأف رضي مل عفني مل نإ اذهو .ةخسن اهنم مكيلإ انهجو تارشنو تانالعإ
 دق مالسإلا لهأ نا ةرفكلا انئادعا عم راهظإلاو ،‘ثةيمالسإلا كلامملا يف نيملسملا ةوعد
 ،يلملا مائولاو ين اييإلا ءاخالا فطاوعب ةيمالسإلا ةعماجلا مهتعمجو ضعبب مهضعب طبترا

 ام ةيمالسإلا ءاحنالا رئاسل فشكي ""ةيمالسإلا ممألا عيمج ىلإ نيملسملا ةوعد راهظاو
 ةعدبلا ةتامإ و ةنسلا ءايحاو ةينيدلا رئاعشلا ةماقا ةاعارمو دصقملا نسح نم هيلع متنأ

 ليطعتو هتامرح كاهتنال هلل ةريغ مكتضمن اينإو ‘ناطلسلاو كلملل اوضهنت مل مكناو
 هعيشي ايك تسيل مكتضجن امنإو 5ء‘")نيرفاكلا موقلا موعلب يف ةرجح مكفوقوو هدودح

 . لكوتملاب بقلملا ىجي مامإلاو نيسح فيرشلا : يلاوتلا ىلع مهب دصقي ()

 تناكو ،نميلا بونج يف ةنيدم يهو .جحل ناطلس باوصلاو خسانلا نم أطخلاو تدرو اذكه ( )٢

 . ندع ىلإ مضت نأ لبق نيينميلا ةلدابعلا ةطلس تحت

 ةين ايثعلا ةلودلل ىدأ ةريدق يمالسإ بتاكو ،ميظع يبيل دهاجم (م٠٤٩١ ت) اشاب ينورابلا ناييلس )٣(

 دالبلا لوخد هيلع مرحو «اسنرف "ارتلجنا ءايلاطيإ» يبوروألا رايعتسالا هافن دقو ىلج تامدخ
 . هترطيس تحت تناك يتلا ةيبرعلا

 )٤( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا سسؤم نمحرلادبع نب زيزعلادبع : وه دجن ريمأ .
 يمالسالا ملاعلا ىلع يحاورلا ملاس نب رصان خيشلا حتفت .حضوي قبس امم هريغو فقومل ااذهو )٥(

 . ةبيصعلا فورظلا كلت يف هعقاوب هيعوو

 .يسايسلا هيعوو يمالسإلا رصان خيشلا ركف ءالجب حضوي ى فقاوملا نم هقبس امو فقوملا اذه )٦(

 . هلوح نم ملاعلا تايرجم ىلع قيقدلا هعالطاو
 )٧( هلامعأو ،هرثنو هرعش اهل سركي ميظعلا حلصملا اذه ناك يتلا ةركفلا صخلي يأرلا اذه .
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 مكنع ءالعلا دحأ فنص ول يدوبو ءاهريغو دئارجلا يف مهؤايلوأو مكؤادعأ مكنع

 مكت ديقع نع فشكت كلامملا عيمج يف نيملسملا عيمج ىلإ ىدهت ةلاسر ةروص يف ًاروشنم
 انيلإ اهنولسرت مث إمكتسايس نيع وه امو مكدصقم امو ،مكتضهن عوضومو مكتريسو

 رصم يف اهعبطي يخايشلا خيشلا ىلإ اهنولسرت وأ ميلاقألا يف اهقرفنو رابجنز يف اهعبطنل
 . يخايشلا خيشلا ةطساوب ينورابلا خيشلا ىلإ وأ

 مالسلا كيلعو .لمكأو متأو ىلعأ مكرظنو مكيلع اهب ريشأ ةسايس هذه ةلمجلابو
 انيدل نم كيلع ملسيو . نيملسملا انناوخإ نم كلبق نم ةفاك ىلعو هناكرب و هللا ةمحرو
 ©ناييلس نب هللادبع ميركلا هلبشو يثراحلا هنلادبع نب ديح نب ناييلس صلخملا خيشلا

 ناسل ىلع هللا ىرجأ دقو ،ديألاو رصنلاب مكل نوعديو مكيلع نوملسي مكل نوصلخملاو

 مامت دعبو عبطلا تحت امهو ‘)هللا همحر خيشلا انديسل نيتيثرم فيعضلا زجاعلا هدبع

 رمأت كنم وجرأ "ةينونلا ةديصقلا هذهو }هللا ءاش نإ خسنلا ضعب مكيلإ هجونس اهعبط

 نم زهتو مهفطاوع نم كرحت نا اهاسع ©لئابقلا خويش عم اهراهشاو اهخسن نم راثكإلاب
 فطاوعل آكيرحتو نيدلل انم ةسايس ةريتولا هذه ىلع اهانعضو ةياغلا هذهلو إمهتاّيحيرأ
 . )ترملسملا

 عيبر ١٣ موي ًاريخ مالسإلا نع هب داكو هئشنم هللا ىرج دقلو دراولا باتكلا مت دق

 رابجنز نم هبحاص نم يناثلا عيبر ٤ ١ موي باتكلا ريرحتو . 'ةيرجه ٣٣٢ ١ ماع يناثلا

 .يبرعيلا انهم نب ناميلس نب رورس نب نافلخ نب ملاس ,ريقحلا ملقب مت روكذملا ماعلا يف
 .. هلذب

 ٦٩ ه٠
 :: وع

 . هناويد يف اترشن دقو .يل اللا خيشل ا يف نيتيثرم ىلإ انه ريشي ( ١(

 )٢( اضيأ هناويدب ةروشنم ناوضرلاو حتفلا ةديصق .

 )٣( هرعش يف ايلمع اهققح دقو ةضهنلا يف رعشلا رودو رعاشلا ةلاسر ىلإ رعاشلا ةرظن ىه هذه .

 )٤( قفاوي ٢٧ رياربف ١٩١٥م .
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 عجارملا مأ

 .م1974 ،نانبل ، توريب ،ةفاقثلا راد ، جراوخلا رعش ، سابع ناسحإ -

 ©رصم ،فراعملا راد .يبهذلا اهرصع يف ةيبرعلا ةباطخلا ، صنلا ناسحإ -

 .م 3

 نامع ةنطلس‘ ةرسألا راد ، نامع يف بدألا ةسارد ىلإ لخدم & شيورد دمحأ -

 .مم2

 مهركفو جراوخلا فقاوم يف ةديدج ةءارق ، فورعم ناميلس دمحأ -

 .م1988 ايروس قشمد سالط راد .مهبدأو

 .(ت.د) رصم ، فراعملا راد ، لاثمألاو مكحلا & يروخافلا انح -

 ةرهاقلا قالخألاو بدألا يف هرثأو يمالسإلا فوصتلا ، كرابم يكز -

 .(ت.د)

 ةبتكملا تاروشنم ،يبرعلا بدألا يف ةيوبنلا حئادملا ، كرابم يكز -

 .م1965 توريب ،ةَّيرصعلا

 .ةيرجح .ط. ةينامحرلا سيماونلا ، يصورخلا نافلخ نب ديعس خيشلا -

 .(ت.د)

 © نانبل ،| توريب ،ينانبللا باتكلا راد ،ءاهقفلا بدأ { نونك هللا دبع -

 .م1984/_ه4 . م.ط

 : ملسم وبأ .يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان -
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 عبط رادنزخ نمحرلا دبع :قيقدتو قيقحت ملسم يبأ ناويد .

 .م1986 ،نامُع ةنطلس ىوزن

 ثارتلا ةرازو يدجنلا يلع :ةمدقم ، ملسم يبأ ناويد ٭

 .م1980 ،نامع ةنطلس .ةفاقثلاو ىموقلا

 طالبلا ناويد رشن ةيدمحملا ةأشنلا :ىمسملا يوبنلا دلوملا ٭

 .(ت.د) دجاسملاو سرادملا ةرئاد يناطلسلا

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،ةرَوصم ةخسن رهوجلا راثن "

 .م1980 نامع ةنطلس .ةفاقثلاو

 ;ے ج ح
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(1 

(2 

(3 

(4 

(5 

(6 

(7 

(8 

(9 

(10 

(11 

(12 

 فأ ؤملل ترردهص برتكم

 ‘ت.ن.و.ش :رئازجلا ۔ نآزج (1931 ۔ 1903ر ةيرئازجلا ةيفحصلا ةلاقملا

8. 

 ‘ت.ن.ر.ش :رئازجلا ۔ (1939 ۔ 1847) ةيرئازجلا ةيبرعلا فحصلا

10. 

 .1981 \ت.ن.و.ش :رئازجلا ۔ (رعش) ليخنلا تاينغأ

 .1984 \ت.ن.ر.ش :رئازجلا ۔ 2ط .ةملكلا داهجر ناظقيلا وبأ

 .1984 ،كيموفال :رئازجلا ۔ رئاثلا حلصملا مسار رمع

 .1984 ك.و.م :رئازجلا ۔ رداقلا دبع ريمألا رعش نم تاراتخم

 .1984 ‘ت.ن.و.ش :رئازجلا ۔ (لافطألل رعشر ةيدنلا معاربلا

 ۔ (1975۔1952) ةينفلا هصئاصخ ر هتاهاجتا :ثيدحلا يرئازجلا رعشلا

 .(هاروتكد ةلاسر) 1985 ،يمالسإلا برغلا راد :ترريب

 .1985 ‘ك.و.م :رئازجلا ۔ 2ط اهراثآو هتايح :دوُمح ناضمر

 زاجب ميهاربإ عم كارتشالاب قيقحت (ريغصلا نبار) نييمتسرلا ةّمنألا رابخأ
 .1986 يمالسإلا برغلا راد :ترريب ،\ثازلا ةيعمج :رئازجلا ۔ 2ط

 ‘ثارتلا ةيعمج :رئازجلا ۔ نآزج .قيقحتو ةسارد ،ناظقيلا يبأ ناويد

19. 

 ةيعمج :رئازجلا ۔ 2ط يدجملا عمتجملا ءانب يف اهررد و ةبازعلا ةقلح

 .1989 ‘ثارزللا
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(13 

(14 

(15 

(16 

(17 

(18 

(19 

(20 

(21 

(22 

(23 

(24 

(25 

 ،ثازنلا ةئيعمج :رئازجلا ۔ (ضوُيب ميهاربإ خيشلار نآرقلا باحر يف

9 . . 

 ،ثارتلا ةيعمج :رئازجلا ۔ 2ط .ةروثلاو لاضنلا رعاش :ءايركز يدفم

19. 

 ةيعمج :رئازجلا ۔ ميدقتو دادعإ :ضويب ميهاربإ خيشلل ةروثلا يف يلامعأ

 .1989 ،ثازنلا

 .1991 ،نامع ةنطلس ۔ ديرد نب نسحلا نب دمح

 .1991 :رئازجلا ۔ (ركفلا مالعأ ةلسلس) سيداب نب ديمحلا دبع مامإلا

 :2ط .1991 :رئازجلا ۔ يمالسإلا هداهج يف شّيفطا ميهاربإ خيشلا

 .1991 ،نامُغع ةنطلس ۔ (يرماضلا ةسسؤم

 .1992 :نامع ةنطلس ۔ يمالسإ بدأ ىلإ انجوحأ ام

 .1992 :رئازجلا ۔ (رعشر هلل ا باحر يف
 ‘ثارنلا ةيعمج ،رونلا ةروس نم راونأ .1992 :نامع ةنطلس ۔ رونلا ضويف

 .1992 ،رئازجلا

 :1992 :نامع ةنطلس ۔ لافطألل يبرملا صصقلا ةلسلس نم
 ۔َء -

 .ناسحإلا ءازج : 2 .ةوق داحتالا يف : ]

 ءاضقلا دهعم) ۔ 2ط !ايقيرفإ برغب مالسإلا رشن يف ةيضابإلا رود
 .1993 :نامع ةنطلس (يعرشلا

 ةماقتسالا :رشن .دادعإ :ناتقلح :ةيمالسإلا ةراضحلا يف ةيضابإلا ةناكم

 .1993 :نامع ةنطلس ۔

 ۔ (يعرشلا ءاضقلا دهعم) يونان ةثلاثلا ةلحرملل صوصنلاو بدالا

 .1992 :نامع ةنطلس
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(26 

(27 

(28 

(29 

(30 

(31 

(32 

(33 

(34 

(35 

(36 

(37 

(38 

(39 

(40 

 .(عبطلل دعمر ةئيروثلا ىلإ ةيسنامورلا نم يرئازجلا رعشلا
 . .(عبطلل دعم) رامعتسالا ةهجاوم يف ةيرئازجلا ةفاحصلا

 يباألر (ةئيمالسإلا ةرامعلا هقف يف) نيضرألا لوصأر ةمسقلا صيخلت

 خيشلا ريكب خيشلا عم كارتشالاب قيقحت (ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا
 .1993 ، ايروس (يرماضلا ةسسؤم (لداعشابر) جاحلب

 .1995 :رئازجلا ۔ ةيبرعلا ةعبطملا (رعش) ناجشأو ناحلا

 .عبطلل دعمر قشمد ۔ ةيرئازج مومه
 .1994 نامع ةنطلس ۔ (يرماضلا ةسسؤم ۔ رصعلار يمالسإلا انثارت

 .1993 }نامع ةنطلس ۔ (يرماضلا ةسّسؤم) !؟ ةدر مأ ةثادح

 .1993 نامع ةنطلس ۔ (يرماضلا ةسّسؤم) يمالسإلا بدألا صئاصخ

 نامع ةنطلس ۔ (يرماضلا ةسّسؤم) ةيدمحملا ةئشانلل ةيدقعلا لوصألا

13. 

 .نامع ةنطلس ۔ (عبطلل دعم اًركفو اًيرات ةئيضابإلا

 .(عبطلل دعمر ،رئارجلا ۔ (ركفلا مالعأ ةلسلسر شّيفطا ميهاربإ خيشلا
 دعم .رئازجلا ۔ (ركفلا مالعأ ةلسلس) ميهاربإ ناظقيلا وبأ خيشلا

 .(عبطلل

 (ثعبلا ةعبطمر خيراتلا ةباتكل يمالسإلا جهنملاو زوُبد يلع دَّمحم خيشلا

 .1995 ،رئازجلا ۔ ةنيطنسق

 .(عبطلل دعمر رئازجلا بازيم يداوب ميلعتلا ماظن يف ةيمالسإلا ميقلا
 ةنطلس ۔ (يعرشلا ءاضقلا دهعم ةيمالسإلا مولعلا يف ثحبلا رداصم

 .1995 نامع
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 ،نامع ةنطلس ۔ (يعرشلا ءاضقلا دهعم) صوصنلا قيقحتو ثحبلا جهنم (1

15. 

 قيقحت كيشبنخلا رماع نب دمحم نب هلل ادبع فيلأت .مولعلا هكاوف 2

 ةنطلس ۔ 3 02 01 :ءازجألا ۔ ينيجاويتلا ينهم ذاتسألا عم كارتشالاب

 .1995 .نامع

 .1994 .ةرارقلا ‘\ثارلا ةيعمج .ط كسررعلا هدلول دلاو ةنيصر (3
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